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 การศึกษาท าวทิยานิพนธค์ร้ังน้ี เป็นการทดลองท าการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมดว้ย
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 This dissertation is a pilot architectural study that design project based on document 
research of history, human science, and social science covering the study of cultural activities such as 
Nora performance and Nora Rong Kru performance. It emphasized in the specific activities’ utility 
area of Nora culture consisting of respect ritual toward their ancestor worship (Ta-Yai Nora or 
Grandfather and Grandmother Nora) and Nora Rong Kru Ritual which are the public activities’ area 
of people around Songkla Lake Basin. These caused the architectural study of public buildings at 
Songkla Lake Basin. The case study is made up of the architectural structure of Nora Hall, Kru Hall, 
Ubosot, Sermon Pavilion and Pavilion affected and related to Nora culture which was came from 
local people. The conclusion, then, was analyzed for the architectural design process.    
 The result of the study and design showed that the architectural space relates to the natural 
environment. The space of old vernacular architecture was used for the smallest space design to the 
biggest one such as project plan. The design pattern was simple, beautiful, easy to take care, reducing 
use of indoor energy and applying to suit for recent local culture. It, however, shows the identity of 
vernacular architecture. This design is one of several options using for other architectural designs 
which help to promote the future cultural understanding. 
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1 

บทที่ 1 
บทน ำ 

  
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วฒันธรรมโนรา มีความส าคญัในด้าน ศิลปะ การละเลน่ พิธีกรรม อนัเป็นสญัลกัษณ์
ของวฒันธรรมคนไทยภาคใต้อยา่งหนึง่ ท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคมพืน้บ้าน วฒันธรรมโนราจึงเป็นสว่น
หนึง่ของชีวิตจิตใจ มีความหมาย อีกทัง้สะท้อนให้เห็นคณุคา่ในด้านความคิด ความเช่ือและวิถีชีวิต
ของคนในท้องถ่ิน การละเลน่แทบทกุชนิดยงัมีลกัษณะเป็นสือ่พืน้บ้าน (folk media) อยูใ่นตวั ท า
หน้าที่ทัง้รายงานขา่วสาร พบปะ ให้การศกึษา ด ารงรักษาบรรทดัฐานของสงัคม สร้างความเข้าใจ
ระหวา่งบุคคลและท่ีส าคญัยงัเป็นเคร่ืองมือทางสงัคมท่ีเกิดจากภมิูปัญญาของชาวบ้านเองด้วย จึง
เกิดการสนบัสนุนของกลุม่โนราเอง กระทรวงวฒันธรรม ท าให้บรรจุอยูใ่นแผนพฒันากลุม่จงัหวดั
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก, นโยบายการพฒันา ของจงัหวดัพทัลงุ และยทุธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันา ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัพทัลงุ ให้เกิดการอนรัุกษ์ สบืสาน ฟืน้ฟู วฒันธรรมโนรานี ้
ขึน้ โดยคนในพืน้ท่ีเป็นคนจดัการดแูลสัง่สอนภมิูปัญญาการละเลน่โนราให้แก่เด็กเยาชน รวมทัง้หา
รายได้ด้วยการละเลน่โนราให้นกัทอ่งเท่ียวชมเพื่อเศรษฐกิจท่ีดีของจงัหวดัพทัลงุตอ่ไป 

การละเลน่โนรามีจุดมุ่งหมายหลกัอยู ่2 ประการคือ การละเลน่เพื่อความบนัเทิงและ
การละเลน่เชิงพิธีกรรม โนรานิยมเลน่กันมากในจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลงุ ตรัง สงขลา สว่น
จงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคใต้ เช่น สรุาษฎร์ธานี ชุมพรและระนองจะแสดงโนราหอย โนราโกลน และ
ปัตตานี นราธิวาส สตลู เป็นการแสดงโนราแขก นอกจากนีพ้บวา่ผลการศกึษาวิจยัหลายเร่ืองกลา่ว
ตรงกนัวา่บริเวณทะเลสาบสงขลาทัง้ฝ่ังตะวนัตก คือพทัลงุ และฝ่ังตะวนัออกคือสงขลา ล้วนเป็น
พืน้ท่ีท่ีมีความเข้มข้นของศิลปินโนราทัง้สิน้1 

การวิจยันีจ้ะจดัระบบการจดัการรวมกลุม่ เช่น พืน้ท่ีละเลน่โนราในร่ม, พืน้ท่ีจดั
พิธีกรรมโนราโรงครู, พืน้ท่ีให้ความรู้ในสว่นนิทรรศการและสว่นห้องสมดุ, พืน้ท่ีฝึกอบรมการละเลน่
โนราแก่เยาวชน, พืน้ท่ีจ าหนา่ยสนิค้าโอท็อป และพืน้ท่ีอ่ืนๆ ให้เกิดความสมัพนัธ์กนัในแตล่ะ
กิจกรรม ในการพฒันาตอ่ยอดวฒันธรรมโนราตอ่ไป 
 
 

       1นภสมน  นิจรันดร, “โนรา:สญัลกัษณ์ พิธีกรรม อตัลกัษณ์คนใต้รอบลุม่ทะเลสาบ
สงขลายคุโลกาภิวตัน์”,วำรสำรสงขลำนครินทร์ ฉบบัสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์,17,2 
(มีนาคม-เมษายน., 2554): 205. 
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2 

การละเลน่โนราแตเ่ดิม มีใช้ผู้ละเลน่ 3 คน คือ นายโรง นางร า และตวัพราน ดนตรี คือ 
ทบั ป่ี กลอง แตระ ฉ่ิง และโหม่ง การละเลน่มีผู้ ร่วมการละเลน่โดยจะตอบโต้งกนัระหวา่งผู้ละเลน่ 
จึงเกิดความสนกุสนาน มีปฏิสมัพนัธ์กนัของสงัคม การละเลน่จะนัง่ล้อมวงกนั สถานท่ีกลางแจ้ง 
และในร่ม (โรงโนราชัว่คราว แตล่กัษณะแบบล้อมวงยงัคงอยู ่เน่ืองจากการละเลน่โนราจะละเลน่
แบบ 360 องศา คือ ชมทา่ร าได้ทกุทิศ) เม่ือมีโรงลเิกแบบภาคกลางเข้ามาท าให้ โรงโนราเปลีย่นไป 
เช่น การใช้พืน้ท่ีแตง่ตวัของผู้หญิงหลงัโร(เร่ิมมีโนราหญิง), การยกพืน้เวทีสงู และผลเสยีท่ีสดุ คือ 
การชมการละเลน่กลายเป็นแบบการชมการแสดงไป อีกทัง้ชมได้เฉพาะด้านหน้าโรงอยา่เดียว ท า
ให้การละเลน่โนราเปลีย่นไป การปฏิสมัพนัธ์ตอบโต้กันระหวา่งผู้ละเลน่ กบัผู้ ร่วมการละเลน่ เป็น ผู้
แสดงกบัผู้ชมการแสดงตามแบบโรงลเิกภาคกลาง 

 
ภาพท่ี 1 แสดงลกัษณะการละเลน่โนรากลางแจ้ง“โนราเลน่ ถวายรัชกาลท่ี 5 ท่ีวดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เมืองนครศรีธรรมราช” 
ท่ีมา : สธิุวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “โนรา” สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทยภำคใต้, (2529):3874 

 
ภาพท่ี 2 แสดงภาพลกัษณะโรงชัว่คราวของโนรารุ่นเก่า 
ท่ีมา : เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั 
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ภาพท่ี 3 แสดงภาพลกัษณะโรงโนราในปัจจุบนั ซึง่ได้รับอิทธิพลมาจากโรงลเิกแบบภาคกลาง เป็น
แบบเคลือ่นย้ายไปแสดงตามงานตา่งๆ มีลกัษณะถอดประกอบงา่ย และไม่เหมาะกบัหน้าฝน 
ท่ีมา : จากการศกึษาของผู้วิจยั 
 

ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะปฏิรูปการละเลน่โนราให้มีการปฎิสมัพนัธ์กนั ตอบโต้กนัของ
ชาวบ้านในพืน้ท่ีลุม่ทะเลสาบสงขลา อนัเน่ืองมาจากโรงโนราที่เปลีย่นไป   อีกทัง้สภาพอากาศใน
พืน้ท่ี ท่ีมีฝนแปดแดดสีก่ารละเลน่โนราก็ไม่สามารถท าการละเลน่ได้ จึงต้องออกแบบโรงในร่มให้
โนรา และชาวบ้านได้เข้ามาปฏิสมัพนัธ์กนันัน้เอง อีกแงห่นึง่โครงการศูนย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา
จะใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมของท้องถ่ินอนัแสดงถึงความสมัพนัธ์ของคนกบัสิง่แวดล้อมของพืน้ท่ี 
ทัง้ในรูปธรรม(ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองใช้ตา่งๆ)และนามธรรม(ความเช่ือ) มาเป็นองค์ประกอบใน
ออกแบบโครงการเพื่อสบืสานวฒันธรรมโนรา 

 
ภาพท่ี 4 ภาพแสดงลกัษณะโรงเพื่อประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั  
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ศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรานีมี้การสง่เสริมในเร่ืองพิธีกรรมความเช่ือท่ีเรียกวา่ โนรา
โรงครู เพื่อแสดงความเคารพตอ่ครูโนรา การอนรัุกษ์พิธีกรรมความเช่ือ  การได้พบปะกนัของโนรา
เพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นตา่งๆในการด ารงอยูข่องวฒันธรรมโนราตอ่ไป อีกทัง้โครงการนีไ้ด้มี
สง่เสริมและพฒันาการแสดงโนรา  โดยมีการจดัแขง่ขนักนัของคณะโนราเพื่อหายอดโนราที่ได้
รับค าตดัสนิโดยสงัคมท่ีมาดกูารแสดงในครัง้นัน้  ไม่เพียงแตก่ารแสดงเทา่นัน้โครงการยงัสง่เสริม
ในเร่ืองการให้ความรู้ทางด้านวฒันธรรมโนรา คือ ด้านการเรียนการสอนโนราให้แก่เยาวชนโดยครู
โนรามาสอนเองในช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์ และวนัปิดภาคการศกึษา และด้านการให้ความรู้ 
ความเป็นมาของวฒันธรรมโนราจดัในรูปแบบนิทรรศการชัว่คราวและถาวร โดยมีการให้ความรู้
จากโนรา และคนจากภายนอกจะได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจทางวฒันธรรมโนราอยา่งมีเหตผุลและ
ถกูต้อง เกิดเป็นการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน และสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่ง วฒันธรรมโนรากบั
สงัคม  วฒันธรรมโนรากบัสภาพแวดล้อม และวฒันธรรมโนรากบันกัทอ่งเท่ียว 

 
ภาพท่ี 5 ภาพแสดงการจดัผงัการแสดงโนราประยกุต์  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2554 
 

ความส าคญัของท่ีตัง้โครงการ สถานท่ีตัง้เป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัท่ีจะสง่ผลตอ่
ความส าเร็จของศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา ซึง่เน้นวฒันธรรมโนราเป็นหลกั คือ ไม่หา่งจาก
ประวติัความเป็นมาของโนรา, ไม่หา่งจากศนูย์กลางของวฒันธรรมอ่ืนๆมากนกั, เป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวส าคญั, มีความหนาแนน่ของการแสดงโนราทัง้ในด้านพิธีกรรมและบนัเทิง, มีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดี การมีท่ีตัง้ท่ีดีจะช่วยกระตุ้นให้กิจกรรมเกิดขึน้เพิ่มเติมและ
สง่เสริมให้กิจกรรมที่เก่ียวข้องมีมากขึน้ด้วย 
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2.ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศกึษำ 
     1.เพือ่ศกึษาประวติัศาสตร์ความเป็นมาของวฒันธรรมโนรา   
     2.เพื่อศกึษารูปแบบการแสดง และการใช้พืน้ท่ีระหวา่งนกัแสดงกบัผู้ชมการแสดง 
     3.เพือ่ศกึษาแนวทางการออกแบบ“โรงละครแบบโนรา”ให้สอดคล้องกบัสถาปัตยกรรม

พืน้ถ่ินภาคใต้ในบริบททางสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานในปัจจุบนั 
 

3.สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
     สถานท่ีท่ีเป็นศนูย์รวมการสง่เสริมวฒันธรรมของโนราของพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา 

การรับรู้ของกลุม่วฒันธรรมโนรา (กลุม่ละเลน่โนรา, กลุม่ร่วมละเลน่โนรา และกลุม่ท่ีมีวิถีชีวิตร่วม
ในสงัคม)  

ทางแนวราบ: กิจกรรม, การใช้พืน้ท่ีทางวฒันธรรมโนรา,  การใช้พืน้ท่ีแบบสงัคม
สมยัใหม่ และการรับรู้ถึงประวติัศาสตร์ของพืน้ท่ี 

 ทางแนวด่ิง : ความเช่ือ ประเพณี และวฒันธรรม เช่น ความเช่ือเร่ืองตายาย, กฎ
ทางสงัคม 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม การออกแบบเป็นอาคารสาธารณะ และสถาปัตยกรรม
สมัพนัธ์กบัวฒันธรรมโนราบริเวณลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา 

 อาคารสาธารณะลุม่ทะเลสาบสงขลา: โรงธรรม, อุโบสถ และศาลา 
 สถาปัตยกรรมโนรา : โรงโนราบนัเทิง, โรงโนราโรงครู 
สถาปัตยกรรมที่สร้างขึน้ สามารถเป็นแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มี

วฒันธรรมเฉพาะได้ และกลุม่คนในท้องถ่ินมีการรับรู้(Perception) ร่วมกนั  โดยไม่ทิง้รากทาง
วฒันธรรมเดิม และสอดคล้องกบัยคุสมยั 

 
4.ขอบเขตของกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์เร่ืองศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนราฉบบันีไ้ด้มุ่งเน้นศกึษาข้อมลูต่างๆ จาก
เอกสารที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัวิถีวฒันธรรมโนรา และการออกแบบโรงละครแบบโนรา รวมทัง้
การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการประเด็นตา่งๆ การศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมสาธารณะ
บริเวณลุม่ทะเลสาบสงขลา การศกึษากฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบโครงการ
ในพืน้ท่ีตัง้โครงการ  และการศกึษาผลงานท่ีเก่ียวข้องในด้านการออกแบบโรงละคร  โดยมีขอบเขต
การศกึษาดงันี ้

1. ศกึษาพืน้ท่ีท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ละเลน่โนรา กบัผู้ ร่วมละเลน่โนรา ท่ีสง่ผลตอ่
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ความสมัพนัธ์ในการใช้พืน้ท่ี ของรูปแบบพิธีกรรมการละเลน่โนราโรงครู และการละเลน่โนรา 
2. ศกึษาลกัษณะสถาปัตยกรรมสาธารณะบริเวณลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็น

แนวทางในการออกแบบอาคารของโครงการท่ีเป็นอาคารสาธารณะ 
 3. ออกแบบงานสถาปัตยกรรมโครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนราประกอบด้วย 

   3.1 สว่นวฒันธรรมโนรา คือ  
โรงมหรสพโนรา ในร่มและกลางแจ้ง, โรงมหรสพโนราโรงครู,

นิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมนุเวียน 
   3.2 สว่นสนบัสนนุทางด้านวฒันธรรม 
    สว่นการเรียนการแสดง, สว่นห้องสมดุ, สว่นชมรมโนรา 
   3.3 สว่นบริการ 
    สว่นร้านอาหาร และสว่นร้านจ าหนา่ยสนิค้าโอท็อป 
   3.4 สว่นส านกังาน 
 
5. ขัน้ตอนของกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์เร่ืองศนูย์วฒันธรรมการแสดงโนราฉบบันี ้ได้แบง่ขัน้ตอนในการศกึษา
ออกเป็น 2 ขัน้ตอนใหญ่ๆ คือ ขัน้การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู และขัน้ตอนการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ดงันัน้วิธีการศกึษาจะขึน้อยูก่บัความเหมาะสมในแตล่ะขัน้ ดงันี  ้

1. ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  1.1 ข้อมลูทัว่ไปของพืน้ท่ีลุม่ทะเลสาบสงขลา 

1.2 ข้อมลูทางด้านนนัทนาการ การพกัผอ่น การร า      
1.3 ข้อมลูทางด้านการแสดงโนรา 
1.4 ข้อมลูลกัษณะสถาปัตยกรรมสาธารณะอุโบสถ, โรงธรรม, ศาลา, โรงโนรา 

 1.5 ข้อมลูอาคารสถาปัตยกรรมประเภทโรงมหรสพในปัจจุบนั 
2. ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลู  

2.1 วิเคราะห์ประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต และสถาปัตยกรรม ของลุม่ทะเลสาบสงขลา 
2.2 วิเคราะห์ข้อมลูสภาพภมิูอากาศ ภมิูประเทศ และบริบทของท่ีตัง้โครงการ 
2.3 วิเคราะห์ข้อมลูในการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทโรงมหรสพและ

นิทรรศการ 
3. ขัน้ตอนการจดัท าโปรแกรมเพื่อใช้ในการออกแบบ 
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 3.1 ก าหนดความต้องการในการใช้งาน 
3.2 ก าหนดขนาดและลกัษณะของพืน้ท่ีใช้สอยในอาคาร  
3.3 ก าหนดลกัษณะและต าแหนง่ท่ีตัง้โครงการ 

4. ขัน้ตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม จะใช้วธีิการศกึษาวิจยัเชิงทดลอง โดยการสร้าง
สมมติฐานการวิจยัให้กลายมาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นไปดงัปัจจยั
ตา่งๆ ท่ีต้องการจะควบคมุให้ได้ดงัสมมติฐานหรือกรอบแนวคิดนัน้และเม่ือได้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมขัน้สดุท้าย จะต้องสามารถเป็นได้ดงัท่ีตัง้กรอบแนวคิด เพื่อน าไปสูก่ารสรุปวา่
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้เป็นจริงหรือยอมรับได้ 

 4.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมให้สมัพนัธ์กันระหวา่งคนกบัวฒันธรรมลุม่
ทะเลสาบ 

 4.2 ขัน้ตอนการพฒันาแบบร่าง 
 4.3 การออกแบบขัน้สดุท้าย 
 4.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

6.วิธีกำรศึกษำ  
1. ภาคข้อมลู 

  1.1. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
1.1.1 ข้อมลูขัน้ปฐมภมิู เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้น จากการ

ส ารวจงานภาคสนามประกอบด้วยการสมัภาษณ์ การสงัเกต การจดบนัทกึและ
ถ่ายภาพ กรณีศกึษา 

1.1.2 ข้อมลูขัน้ทติุยภมิู เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสารทางวิชาการ 
บทความ ข้อเขียนและรายงานตา่งๆ เป็นต้น 
1.2.การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมลูท่ีได้ หา
ความสมัพนัธ์ หาความต้องการของกิจกรรมและพืน้ท่ีใช้สอย เพื่อจดัท าเป็น
โปรแกรมของโครงการ ท่ีจะเป็นการก าหนดแนวทางในการออกแบบ 
1.3.การสรุปข้อมลู เป็นการน าข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ จดัท าเป็นโปรแกรม
การออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อน าไปสูข่ัน้ตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม 

2. ภาคการออกแบบ 
2.1.ท าการวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการ ก าหนดแนวคิดเบือ้งต้น 
2.2.หาความสมัพนัธ์ของสว่นตา่งๆที่เก่ียวข้องกนั โดยน าข้อมลูท่ีได้รวบรวมไว้
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เป็นฐานเพื่อน าไปสูก่ารออกแบบ 
2.3.สร้างแนวความคิดเบือ้งต้น เพื่อจดัท าแบบร่าง เพื่อตรวจแก้ไขปรับปรุงและ
พฒันาเป็นไปตามขัน้ตอน 
2.4.น าเสนองานออกแบบขัน้สดุท้าย 
2.5.จดัท าเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ 

 
7. ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ  

โนรำ “Southern Thai Dance (Nora)”  คือ  การละเลน่ หรือมหรสพด้านนาฏกรรมที่
ผสมกบัการละครท่ีนา่ดูนา่ชมท่ีสดุในอดีต  การแสดงโนราเน้นแสดงนาฏกรรมในช่วงต้น คือ การร า
ทัว่ๆไปก่อน  การเลน่ร าท าบทตา่งๆ  และสดุท้ายก็จะแสดงเป็นเร่ือง  มีบทเลน่ตลกในเร่ืองท่ีแสดง 
เรียกวา่ “จบับทออกพราน” เร่ืองท่ีโนราเลน่สว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองจากวรรณคดีไทย   

โนรำโรงครู  คือ  การแสดงโนราเพื่อเชิญวญิาณบรรพบุรุษท่ีเป็นโนรา  ซึง่  ตายายโนรา  
หรือ “ตาหลวง” จะมาเข้าทรงลกูหลานของตน และลกูหลานจะได้พบปะพดูคยุกบัตายายท่ีเข้าทรง
นัน้ เพื่อแสดงความกตญัญตูอ่บรรพบุรุษ หรือเพือ่แก้บนตามท่ีตนได้บนบานไว้กบัตายาย 
 วัฒนธรรมโนรำ  หมายถึง  วฒันธรรมยอ่ย (Sub-culture)  ของวฒันธรรมถ่ินภาคใต้ท่ี
ได้รับอิทธิพล ระหวา่งการเลน่โนราพืน้บ้านกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน  
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บทที่ 2 
โนรากับการศึกษาที่ผ่านมา 

 
การศกึษาเร่ือง “ศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา” ได้อาศยัแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง   ซึง่

น ามาเป็นกรอบและแนวทางการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 
 1. ประวติัความเป็นมาของโนรา 
 2. ความสมัพนัธ์ของโนรากบัวิถีชีวิตคนรอบทะเลสาบสงขลา 
 3. วตัถปุระสงค์การละเลน่โนรา 
 4. องค์ประกอบการละเลน่โนรา 
 5. ประเภทของโนรา 
 6. โนรากบัความสมัพนัธ์ในการใช้พืน้ท่ี 
 
1. ประวัติความเป็นมาของโนรา 
 จากการศกึษาของ อุดม  หนทูอง1 ได้รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัโนรา  ซึง่เป็นข้อมลูบอกเลา่
จากโนราหลายทา่นในขณะนัน้  ท่ีแสดงโนราแบบดัง้เดิมและแสดงมานาน  ซึง่ผู้วิจยัสรุปความใน
แตล่ะประเด็นดงันี ้
 1.1 กรณีช่ือเรียกการละเลน่ชนิดนี ้ ยติุได้วา่  เดิมเรียก “ชาตรี”  พบค านีเ้ก่าท่ีสดุในโคลง
เร่ืองพระบรมศพสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (รัชกาลท่ี 1 )  พระนิพนธ์ของกรมหม่ืนศรีสเุรนทร์  
วา่มีละครชาตรีเลน่ในงาน  จากนัน้ก็เรียกวา่ช่ือชาตรีเร่ือยมา  เช่นในบทพระราชนิพนธ์อิเหนาใน
รัชกาลท่ี 2  ตอนอภิเษกอิเหนาและราชบุตรราชธิดาสีพ่ระนครวา่  “ชาตรีมีแต่ล้วนชาวตลุง  ซดั
กันนุงตามถนนแห่งกรวดลาว”  ตอ่มาในมโนหรานิบาตฉบบัวดัมชัฌิมาวาสฯ  สงขลาซึง่บอกวา่
เขียนเสร็จ  พ.ศ.2411 เรียก “มโนราชาตรี  ร้องบทเมรี  ชมสวน  ชานสมร  ร าเม่ือกินเหล้าเคล้าคลอ
ชวนนอน  ลกัยาพาจร  เมรีมวัเมา”  ในบทร้องโนราก็พบค าวา่ “ชาตรี” และ “โนราชาตรี” ได้ทัว่ไป  
เช่น  ในต านานวา่ “ก่อเกือ้ก าเนิดคราเกิดชาตรี” หรือ “วา่แรกเร่ิมเป็นชาตรีเร่ิมเดิมท่ีขนุศรัทธา” สธิุ
วงศ์  พงศ์ไพบูลย์  กลา่ววา่ “ในใบฎีกาของวดัต่างๆ ท่ีมีมากอ่น พ.ศ. 2490  ถ้ามีการประชนัโรง
โนรามกัใช้ค าวา่  ชาตรีประชนัโรง”  แม้ในปัจจุบนัโนราอาวโุสทัง้หลายก็ยงัเรียกโนราวา่ “ชาตรี” 
กนัอยูบ้่าง  แตไ่ม่มีใครเรียกวา่ “ละครชาตรี” ในภาคใต้ 
 
 

1อุดม หนทูอง. “โนรา.” สงขลา:มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2536:56-59 
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 ศพัท์ค าวา่ “ชาตรี” สนันิษฐานกนัหลายทางเช่น 
 กรมหม่ืนนริศรานวุดัติวงศ์  ทรงกลา่ววา่ “ช่ือท่ีเรียก “ละครชาตรี” เห็นจะตัง้ขึน้ใน
กรุงเทพฯ เป็นแน ่ พวก “โนรา” นอกจากเลน่เร่ืองแล้วก็มกัมีการเลน่แสดงวิชาเข้าด้วย  มีการลยุไฟ 
เป็นต้น  เราจึงต่ืนกนั  เรียกช่ือละครพวกนัน้วา่ “ละครชาตรี” หมายความวา่ ละครมีเวทย์มนต์
อยา่งเดียวกบัค า “คงกะพนัชาตรี” อนัค า “ชาตรี” นัน้ องค์ธานีเอาหนงัสอืซึง่สยามสมาคม เขา
วินิจฉยัไว้” 
 ม.ร.ว.ศกึฤทธ์ิ ปราโมช  กลา่ววา่ “ชาตรี” เพีย้นมาจาก “ยาตรี” หรือ “ยาตรา” แปลวา่ 
เดินทางทอ่งเท่ียวไป ใช้เรียกละครเร่ในอินเดีย 
 เต็มศิริ  บุณยสงิห์ และ เจือ  สตะเวทิน กลา่ววา่  ชาตรีนา่มาจาก  กษัตรียะ  หรือ 
“กษัตริย์” ในภาษาสนัสกฤต ในอินเดียใต้มีละคร “ฉตัรียะ” พระเอกเป็นกษัตริย์ เราออกเสยีง “ฉตัรี
ยะ” ไม่ถนดั  จึงออกตามสะดวกปากวา่ “ชาตรี” 
 ตอ่มาชาตรีนิยมแสดงเร่ือง พระสธุน-มโนราห์  จงึเรียก “มโนห์ราชาตรี”  แล้วกร่อนเป็น 
“โนราชาตรี” บ้าง “มโนห์รา” บ้าง  แล้วแตก่ลายเป็น “โนรา” ในท่ีสดุ โดยค าวา่ “มโนห์รา” เป็นค าที่
ชาวภาคกลางเรียกกนั สว่นชาวภาคใต้จะเรียก “โนรา” เป็นพืน้ 
 1.2 กรณีท่ีมาของโนรา  จากการรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัท่ีมาของโนราจาก
นกัวิชาการหลายทา่น  คือโนราที่เกิดขึน้ทางภาคใต้แล้วแพร่สูภ่าคกลาง  เป็นต้นแบบของละคร
ไทย  จากการรวบรวมข้อมลูหลายๆ ด้าน อุดม หนทูอง มีข้อสงัเกตดงันี  ้

1.2.1 เร่ืองราวเก่ียวกบัโนรา  ต านานสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัโนรา  บทกลอนเก่าๆ  
โดยเฉพาะบทกาศครู  ตลอดจนการยอมรับนบัถือครูหมอตายายโนรา  ล้วนแล้วแตมี่การรับรู้และ
ปฏิบติัในอยา่งแพร่หลายมากในบริเวณจงัหวดัพทัลงุ  สงขลา  และนครศรีธรรมราช  ซึง่มีพืน้ท่ีติด
กบัทะเลสาบสงขลา  จึงชวนให้คิดวา่โนราเกิดและรุ่งเรืองอยูบ่ริเวณทะเลสาบสงขลามาก่อนแล้ว
แพร่กระจายสูร่อบนอก 

1.2.2  จากบทไหว้ครู  หรือท่ีเรียกวา่  “บทกาศครู” ปรากฏสถานท่ี และช่ือบุคคล 
ซึง่ล้วนอยูใ่นบริเวณลุม่ทะเลสาบสงขลาทัง้สิน้ เช่น 

1.2.2.1  เกาะสชีงั  เกาะใหญ่  ในบทกาศครู  มีเรียกวา่ “เกาะศรีกะชงั” บ้าง 
“เกาะกะชงั” บ้าง “เกาะชงั” บ้าง สนันิษฐานวา่คอืบ้านกะชงั อยูใ่นเกาะใหญ่ทางด้านเหนือ  ซึง่
ปัจจุบนัเป็นต าบลหนึง่ของจงัหวดัสงขลา  อยูใ่นทะเลสาบสงขลา  หรือหากน าไปเช่ือมโยงกบั
ความท่ีวา่ชาตรีเกิดขึน้เม่ือคราว “เมืองพทัลงุเป็นกรุงราชธานี”  การลอยแพก็ยอ่มลอยจากเมือง  
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ซึง่เส้นทางแพลอยตามอิทธิของลมจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือก็จะเข้า
สูเ่กาะกะชงัหรือเกาะใหญ่พอดี 

1.2.2.2  ทา่แค  ทา่แคในปัจจุบนั  เป็นต าบล  อยูใ่น  อ าเภอเมืองพทัลงุ  
ท้องท่ีนีมี้ต านานเก่ียวข้องกบัโนรามากมาย  ซึง่มีความเช่ือวา่ขนุศรัทธาครูต้นโนราถึงแก่กรรมที่น่ี  
มีหลกัปักหมายท่ีฝังกระดกูไว้เรียกวา่  “หลกัขนุทา” ในทกุปีจะมีพิธีโนราโรงครูเพื่อไหว้ครูโนรา ใน
พิธีไม่มีการสง่ครู เพราะเช่ือวา่วญิญาณครูหมอโนราสถิตอยูท่ี่น่ี นอกจากนัน้ในต าบลทา่แคมี “โคก
ขนุทา” เช่ือวา่เป็นสถานท่ีตัง้โรงโนราหดัศิษย์ของขนุศรัทธา 

1.2.2.3  ทวด  คือผู้ มีบญุวาสนาที่ลว่งลบัไปแล้ว  วิญญาณสงิอยู่ท่ีใดท่ีหนึง่  
เป็นท่ีเคารพบูชาของผู้คน  ปรากฏอยูม่าก  เช่น  ทวดทมุรักษาปากน า้เมืองนคร  ทวดเกาะสีเ่กาะ
ห้า  ในทะเลสาบสงขลา  ทวดโอเป็นผู้สร้างวดันาโอ่  ทวดนางเรียมประจ าคลองนางเรียมซึง่เช่ือม
ระหวา่งทะเลน้อย  และทะเลสาบสงขลา  เป็นต้น 

1.2.3  ในพิธีโนราโรงครูซึง่เป็นพิธีเชิญครูหมอตายายโนรา  (บรรพบุรุษซึง่เป็น
โนรา  หรือนบัถือครูโนราตัง้แตรุ่่นครูต้นเร่ือยมา)  มารับการถวายด้วยการร าถวายและถวายเคร่ือง
สงัเวยของชาวบ้านในภาคใต้  พบวา่วิญญาณท่ีชาวบ้านนบัถือ  และเชิญมาเข้าทรงคือ  ครูต้น
โนรา  ดงัปรากฏช่ือในต านาน  (และอาจจะมีวิญญาณอ่ืนๆ อีกสว่นหนึง่)  และครูหมอตายายโนรา
แตล่ะองค์มีประวติัท่ีบอกเลา่สอดคล้องกนัเป็นสว่นใหญ่ทกุชุมชน  อาจมีท่ีผิดเพีย้นบ้างก็ในสว่น
ปลกียอ่ย  จึงเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ตายายโนรามีการเลา่ขานเก่ียวกบัครูของเขามาโดยตลอด  ประวติั
โนราจึงไม่จางหาย  ยิ่งมีการตัง้หิง้บูชาครู  มีการจดัพิธีโนราโรงครูกันอยูท่ัว่ไป  ประวติัของครูโนรา
จึงถกูเลา่ขานซ า้แล้วซ า้เลา่  ดงันัน้ประวติัเร่ืองราวของครูโนราจึงมีฐานความจริงเป็นสว่นมาก 

1.2.4  นอกจากมีต านานเลา่เร่ืองโนราโดยตรงแล้ว  ยงัมีต านานและประเพณี
อ่ืนๆ ในบริเวณลุม่ทะเลสาบสงขลาที่เก่ียวข้องกบัโนราด้วย  เช่น  นางเลอืดขาว  ซึง่ปรากฏใน
พงศาวดารเมืองพทัลงุ  เช่ือวา่นางคือคนเดียวกบัแม่ศรีมาลา  แตเ่ป็นคนละภาค  ถือวา่เป็นครู
โนราองค์หนึง่เช่นกัน  และเช่ือวา่เป็นผู้สร้างวดัเขียนบางแก้ว  อ าเภอเขาชยัสน   จงัหวดัพทัลงุ  จึง
ท าให้โนราสว่นหนึง่จ าพิธีหม่ผ้าพระธาตเุจดีย์วดัเขียนบางแก้วพร้อมกบัร าโนราถวายเป็นประจ า
ทกุปี  นอกจากนีท่ี้วดัพะโคะ  (วดัราชประดิษฐาน)  มีรูปเคารพแตง่ทรงเคร่ืองทรงมงกฎุคล้ายเทริด
โนรา  เรียกวา่ “ทวดหฺมลี” เช่ือวา่คือทวดนวลทองส าล ีหรือเจ้าแม่อยูห่วั มีประเพณีลากพระ
ชาวบ้านจะอญัเชิญขึน้สูบุ่ษบกแล้วชกัลากแหแ่หนไป 

1.2.5 ในพิธีครอบละครของภาคกลาง  ใช้ขนัสาครลายสบิสองนกัษัตรวางไว้
กลางโรงตรงหน้าพระ  ให้ผู้ เข้าพิธีครอบนัง่นัน้  ธรรมเนียมนีน้า่จะน ามาจากธรรมเนียมของโนรา
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ภาคใต้  เพราะในพิธีครอบเทริดของโนรามีพิธีก็มีธรรมเนียมนีด้้วยเช่นกนั  แตท่ี่ส าคญัลายสบิสอง
นกัษัตรนัน้  เป็นสญัลกัษณ์ของหวัเมืองท่ีขึน้อยูก่บัหวัเมืองนครศรีธรรมราชโบราณมี 12 หวัเมือง  
และแตล่ะหวัเมืองมีสตัว์เป็นสตัว์เป็นตราประจ าเมืองแตกตา่งกนัไป 

1.2.6  ก าเนิดโนรานัน้ก าหนดเวลาแนน่อนลงไปได้ยาก  แตถ้่าถือตามต านานแล้ว  
อยา่งช้าก็ช่วงปลายศรีวิชยั  พทุธศตวรรษท่ี 19  แตร่ะยะแรกนา่จะเป็นการร ามากกวา่เป็นการเลน่
เป็นเร่ืองละคร  หรือท่ีเรียกวา่ “จบับท” การเลน่จบับทอยา่งละครนา่จะมีในสมยัอยธุยาตอนกลาง 
แตท่ี่แน่ๆ  คือสมยัรัชกาลท่ี 1 ได้มีละครโนราชาตรีจากภาคใต้ขึน้ไปเลน่ในกรุงเทพฯ1 

ความหนาแนน่ของคณะโนรา ลุม่ทะเลสาบสงขลาซึง่ปัจจบุนัดจูะเป็นศนูย์กลางในการ
แพร่กระจายของต านานตา่งๆ ต านานโนรานัน้มีหลายกระแส แตใ่จความหลกั จากหนงัสอื ‘กศุรุส
ของแผน่ดิน’ ทะเลสาบสงขลา –มรดกธรรมชาติและวฒันธรรม2 กลา่ววา่ 

“พระยาสายฟ้าฟาดและพระมเหสช่ืีอวา่แม่ศรีมาลา ครองเมืองเมืองหนึง่ มีธิดาช่ือวา่นวล
ทองส าล ีคืนหนึง่นางนวลทองส าลีฝันทา่ร าและเคร่ืองประโคม  ซึง่ได้แก่ป่ี  ทบั  กลอง  โหม่ง  ฉ่ิง  
กรับ  เม่ือต่ืนนอนนางจ าได้ทัง้หมด  จึงสัง่ให้ทหารสร้างเคร่ืองประโคม  แล้วนางก็ทดลองร าตาม
ความฝันและฝึกทา่ร่ายร าให้นางพี่เลีย่ง  เรียกร าชนิดนีว้า่  โนรา อยูม่าวนัหนึง่  นางอยากเสวยเม็ด
บวั  ครัง้เสวยแล้วก็ตัง้ครรภ์  โดยท่ียงัไม่ได้มีสามี  พระราชบิดาโกรธมาก  จึงจบันางและพี่เลีย้ง
ลอยแพ  แพก็ลอยไปถึงเกาะกะชงั  (ปัจจุบนัมีต าบลช่ือกะชงัอยูท่ี่เกาะสีเ่กาะห้าในทะเลสาบ
สงขลา)  เทวดามาเนรมิตท่ีพกัอาศยัให้  นางคลอดลกูเป็นชาย  ครัง้กมุารโตขึน้นางก็สอนให้ร า
โนรา  เม่ือกมุารเจริญวยัเป็นหนุม่ได้ลามารดาเท่ียวเร่ร่อนร าโนราจนความทราบถึงพระยาสายฟ้า
ฟาด  กมุารได้ไปร าหน้าพระท่ีนัง่  จนท่ีสดุพระยาสายฟ้าฟาดรู้วา่เป็นหลานตน  ประทานนามให้
เป็นขนุศรีศรัทธา  และประทานเคร่ืองทรงอนัได้แก่เทริด  ทบัทรวง  สงัวาล  ห้อยหน้า  ห้อยข้าง  
ปัน้เหนง่  สนบัเพลา  จากนัน้พระยาสายฟ้าฟาดก็สัง่ให้อ ามาตย์ไปเชิญนางนวลทองส าลกีลบัเมือง  
แตน่างไม่ยอมกลบัเพราะถือวา่บิดาเนรเทศแล้ว  พระยาสายฟ้าฟาดจึงสัง่ให้อ ามาตย์ไปเชิญอีก
ครัง้หนึง่  และสัง่วา่ถ้าไม่กลบัให้จับตวัมา นางนวลทองส าลพีอรู้ขา่ววา่อ ามาตย์มาเชิญอีกก็หนีไป
อยูก่บัฝงูกินรี  อ ามาตย์ตามไปพบแตน่างไม่ยอมกลบั  อ ามาตย์ไลจ่บัมดั  ซึง่ตอ่มาได้เป็นทา่ร าช่ือ 
“ร าคล้องหงส์” เม่ือจบันางได้ แล้วก็พาลงเรือ  ครัน้มาถึงปากอ่าว  จระเข้ขึน้ขวางเรืออ ามาตย์จึง
ฆา่จระเข้  ได้เกิดทา่ร าอีกชนิดหนึง่เรียกวา่ “ร าแทงเข้” 
 

       2เขมานนัทะ ,บรรณาธิการ, ‘กุศุรสของแผ่นดิน’ ทะเลสาบสงขลา -มรดกธรรมชาติ
และวฒันธรรม  ( กรุงเทพฯ: เยลโลก่ารพิมพ์ 2543) : 265-267  
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ยงัมีต านานอนัเก่ียวข้องกบัโนราปรากฏในแหลง่อ่ืนๆ  อีกโดยเฉพาะต านานท้องถ่ินท่ี
ผสมผสาน  กลมกลนืเข้าเป็นหนึง่เดียวกบัเร่ืองของโนรา3  กลา่วคือ 
 1. ต านานนางเลอืดขาวท่ีแพร่หลายในจงัหวดัพทัลงุและจงัหวดัอ่ืนๆ  ของภาคใต้  
ชาวบ้านและคณะโนราเคารพนบัถือนางเลอืดขาววา่เป็นครูโนราองค์หนึง่  เพราะเช่ือวา่นางเป็นคน
เดียวกบัแม่ศรีมาลา  หรือนางนวลทองส าลแีละเจ้าแม่อยูห่วั 
 2.  ต านานทวดส าลเีป็นต านานท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธส าริดทรงเคร่ือง  ปางอุ้ม
บาตร  ศิลปะสมยัอยธุยาในวดัพะโคะ  ต าบลชุมพล  อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา  ชาวบ้าน
เรียกวา่ “เจ้าแมอ่ยูห่วั” หรือ “ทวดหฺมลี” ตามต านานกลา่ววา่สร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์แก่เจ้าแม่อยู่
หวัหรือนางนวลทองส าล ีก่อนจากตายายพราหมณ์จนัทร์กลบับ้านเมืองของตน 
 3.  ต านานเจ้าแมอ่ยูห่วั  เป็นต านานท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธรูปทองค าปางสมาธิ  
สมยัอยธุยา  ประดิษฐานอยูใ่นมณฑปวดัท่าครุะ  ต าบลคลองรี  อ าเภอสทิงพระ  จงัหวดัสงขลา  
ชาวบ้านเรียกวา่เจ้าแมอ่ยูห่วั  และเป็นท่ีมาของประเพณีตายายยา่น  ท่ีมีการร าโนราโรงครู 
 นา่สนใจที่วา่เร่ืองราวของต านานท้องถ่ินเก่ียวกบัโนราล้วนกลา่วถึงช่ือบุคคลช่ือสถานท่ี  
เหตกุารณ์  ปชูนียสถานท่ีส าคญั  โบราณวตัถสุถานในท้องถ่ิน  ท่ีเกิดขึน้ในดินแดนรอบลุม่
ทะเลสาบสงขลา  ไม่วา่จะเป็นนางนวลทองส าล ี พระเทพสงิหร  ขนุศรีศรัทธา  และเหตกุารณ์
ตา่งๆ  ท่ีเกิดขึน้กบับุคคลทัง้สามจนกลายเป็นครูต้นของโนรา สรุปวา่ ชาวบ้านในคาบสมทุรสทิง
พระ นบัถือเฉพาะตายาย ท่ีเคยมีตวัตนอยูใ่นโลกมนษุย์และท าพิธีไหว้ผี เข้าทรงตายายกนัมาแต่
โบราณ จนกระทัง่การร่ายร าโนรา-นาฏศาสตร์สายอินเดีย เข้ามาถึงคาบสมทุรสทิงพระ เมืองทา่
ส าคญัของภาคใต้ในยุคอดีต จึงเกิดการผสมผสานระหวา่งความเช่ือเร่ืองครูหมอโนรา และตายาย 
เน่ืองจากโนราเองก็ต้องไหว้ครูหมอโนรา สว่นชาวบ้านก็ต้องไหว้ตายาย เม่ือชาวบ้านหดัร าโนรา ก็
เลยต้องไหว้ครูหมอ และตายาย ความเช่ือทัง้สองจึงผสมผสานกนัเป็นพิธีโนราโรงครู ด้วยเหตุนีจ้ึง
เห็นพิธีกรรมโนราโรงครูมากในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ซึง่เป็นแหลง่ก าเนิดโนรา และเป็น
พิธีกรรมที่สบืเน่ืองคงอยูอ่ยา่งกลมกลนืกบัท้องถ่ินคาบสมทุรสทิงพระ 
 

       3เร่ืองเดียวกนั , หน้า 267. 
       4สทิธิเดช  เรืองจนัทร์, “ความสัมพนัธ์เปรียบเทียบการศึกษาเชิงความสัมพนัธ์

ระหว่างโรงโนรา มงคลสูตรและเรือนพืน้ถ่ินบริเวณลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2550), 86. 
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อีกทัง้ สทิธิเดช  เรืองจนัทร์5 ยงักลา่วถึงทา่นพทุธทาส ท่ีเขียนไว้ โดยสรุปไว้วา่ “เร่ืองมโนห์
รา” เป็นต้นเร่ืองเดิมมาจากอินเดียโบราณ เพราะตวักินรีเป็นของอินเดียโบราณ และปรากฏนิทาน
เร่ืองนีใ้นเกาะบอเนียวและชาติอ่ืนๆ เข้าใจวา่ตา่งก็รับมาจากอินเดียเหมือนๆกนั โดยแสดง
ความเห็นไว้วา่มีสิง่ๆหนึง่ซึง่ ดร.ควอริตชเวลส ถือวา่เป็นรอยซากของวฒันธรรมอินเดียท่ียงัเดน่ชัด
อยูท่ัว่ไปในลุม่น า้ตาปีตลอดลงไปจนกระทัง่ทะเลสาบสงขลา สิง่นัน้คือ มะโนรา ทา่นผู้ นีก้ลา่ววา่ 
มโนราบริสทุธ์ิ คือยงัไม่ได้ถกูดดัแปลงจากของเก่าจนเสยีรูปนัน้ ทา่ร าของมะโนรายงัเป็นแบบเดิม 
ซึง่เม่ือดแูล้วรู้สกึวา่เป็นแบบอินเดียยิ่งกวา่โขนละคร ซึง่มีความเป็นอินเดียน้อยเกินไปแล้ว...ก็เห็น
พ้องด้วยวา่ มะโนรานี่แหละคือสือ่กลาง ระหวา่งโขนของไทยกบัละครอินเดียแท้ๆในประเทศอินเดีย   

งานวิจยัของสถาบนัทกัษิณคดี  ระบุวา่  พิจารณาจากต านานโนราส านวนตา่งๆแล้ว  
เป็นไปได้ท่ีโนราจะมีพฒันาการขึน้มาพร้อมกบัการพฒันาของบ้านเมืองในบริเวณรอบลุม่
ทะเลสาบสงขลา  โดยอาจก่อตวัขึน้จากฝ่ังตะวนัตกของทะเลสาบสงขลาในชุนชนโบราณเมือง
พทัลงุ  แตมี่พฒันาการเจริญรุ่งเรืองขึน้ทางฝ่ังตะวนัออก  ในช่วงสมยัท่ีเมืองสทิงพระมีอ านาจเหนือ
ชุมชนบริเวณรอบลุม่ทะเลสาบสงขลา  เม่ือเมืองสทิงพระเสือ่มอ านาจ  และเมืองพทัลงุบางแก้ว  
ได้กลายเป็นศนูย์กลางความเจริญและมีอ านาจเหนือชุมชนบริเวณรอบลุม่ทะเลสาบสงขลาแทน
เมืองสทิงพระแล้ว  โนราก็กลบัมาแพร่หลายและเจริญรุ่งเรืองทางฝ่ังตะวนัตกของทะเลสาบสงขลา
อีกครัง้  

ค าขวญัประจ าจงัหวดัพทัลงุท่ีวา่ “เมืองหนงัโนรา อู่นาข้าว พราวน า้ตก แหลง่นกน า้ 
ทะเลสาบงาม เขาอกทะล ุน า้พรุ้อน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       3เร่ืองเดียวกนั , หน้า 86. 



 

 

 

 

 
15 

2. ความสัมพันธ์ของโนรากับวิถีชีวิตคนรอบทะเลสาบสงขลา 
2.1 ทางด้านสังคม 

               โนราเป็นเร่ืองท่ีส าคญักบัการใช้ชีวิตของผู้ชายสมยัก่อน จึงมีการเอามา
เปรียบกบัคนท่ีจะมาเป็นลกูเขยต้องมีนิสยัท่ีวา่ ถึงเวลาท าอะไรก็ท าให้จริง เหมือนกบัการแสดง
โนราที่เวลาแสดงต้องแสดงได้ จึงจะสามารถเลีย้งดคูรอบครัว รวมทัง้เลีย้งดลูกูสาวเขาได้เป็นอย่าง
ดี จึงจะยอมยกให้ ดงัประโยคท่ีวา่ “ร าโนราเป็นหรือไม่ ขโมยควายเป็นหรือไม่” ท่ีพบในบท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 6 ในเร่ืองจดหมายเหต ุ
ประพาสเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.128 ทรงเลา่ไว้ดงันี ้

         “เจ้าคณุรัษฎาเลา่วา่เม่ือแรกๆ ทา่นมาเป็นเจ้าเมืองตรังนี ้เป็นธรรมเนียมลกูชาย
ไปขอลกูสาวฝ่ายบิดามารดาถามก่อน 2 ข้อคือ ร าโนราเป็นหรือไม่กบัขโมยความเป็นหรือไม่เป็น 
ทัง้ 2 อยา่งไม่ยอมยกลกูสาวให้เพราะบิดามารดาของหญิงแลไม่เห็นวา่จะเลีย้งเมียได้อยา่งไร”5 
     ในอดีตการแสดงโนรามีรายได้น้อย แตฐ่านะของโนราจะบทบาททางสงัคมสงู 
มีการอิงและเอือ้ประโยชน์กบัผู้น าท้องถ่ิน เช่น พอโนราไปร าที่ไหน ถ้ารู้จกัก านนัต าบลหมู่บ้านนัน้ดี  
ก็จะมีโอกาสท่ีจะได้อะไรๆ  มากมาย  ในขณะเดียวกนัก านนัหรือผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกนั  ถ้าอิง
อาศยัโนรา ฐานะทางสงัคมก็ดีขึน้ นอกจากก านนัแล้ว พระในวดักบัโนราเองก็จะต้องพึง่พาอาศยั
กนั  เพราะฉะนัน้ ถ้าเข้าบ้านก านนัได้  เข้าวดัได้  ก านนัรู้จกัโนราคณะไหน  เจ้าอาวาสรู้จกัโนรา
คณะไหน  ก็จะมีหน้ามีตาในสงัคม  เพราะฉะนัน้ในลกัษณะท่ีจะเป็นในแงส่งัคม คือ พยายามท่ีจะ
ท าตวัเองให้อยูไ่ด้ในสงัคมท่ีดีกวา่คนสามญัขึน้มา 

   โนราช่วยเสริมสร้างทางเศรษฐกิจให้กบัสงัคม เช่น  วดัรับโนรามาแขง่  ความ
จริงแล้วไม่ได้เงินจากโนราแขง่เทา่ไร  แตว่ดัต้องรับมา  เพราะ  เพื่อดงึคนมาท าประโยชน์ให้กบัวดั 
คือ  คนมาแล้วท าบุญ  บชูาพระ  ใสง่านกฐิน เป็นต้น  มนัเป็นการดงึคนให้เข้ามาสูส่งัคม 
 
 
 
 
 
 

5มนตรี  ตราโมท, ละครชาตรี, พุ่มเทวา ที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติศิลปินภาคใต้: ขุน

อุปถัมภ์นรากร, (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ, กรุงสยามการพิมพ์, 2523), 39. 
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      นอกจากนัน้โนรา  คือ  บนัเทิง  เพราะวา่คนในสมยัก่อนมนัไม่มีบนัเทิงอะไร
เลย  นอกจากหนงัตะลงุกบัโนรา และก็เพลงบอก  เทา่นัน้  เพราะต้องมีการละเลน่ขึน้มาเพื่อจะมา
รวมประชากร  มาดโูนราให้มนัสนกุ  ให้มนัเกิดความบนัเทิงขึน้มา ในเวลามากนัไกลๆ  บางคนมาก็
มากนัตัง้แตต่อนบา่ยเพื่อดโูนรา ตา่งคนตา่งมาแล้วมารวมกนั  ฝ่ายคนแก่ก็ไปดโูนรากนั  สว่นฝ่าย
หนุม่สาวก็มีโอกาสได้เจอหน้ากนั  เพราะวา่บางทีบ้านอยูไ่กลกนั 10 หรือ 20 กิโลเมตร ไม่คอ่ยได้
เห็นหน้ากนัเลย โอกาสท่ีจะมาจีบกนัหรือเห็นหน้ากนั และคนท่ีอยูห่า่งๆกนันัน้หลายคู่ในสมยัก่อน
จะแตง่งานกนั เพราะวา่ไปเจอกนัท่ีในงานแขง่โนรา 
        2.2 ทางด้านการท ามาหากิน  ในแงเ่ศรษฐกิจ  เม่ือคนมารวมกนัเพื่อมาดู
โนรา  ชาวบ้านก็เอาข้าวหลามมาขายบ้าง  เอาสนิค้าออกมาขายเป็นการแลกเปลีย่น  บางคนก็
ไม่ได้มีอาชีพอะไร  ไม่มีรายได้มาจากไหน  อาจจะท านาท าอะไรตอ่มิอะไร  และก็ไม่ได้มีการซือ้
ขายอะไรมากมาย  พอมีงานแขง่โนราก็จะเอาสิง่เหลา่นีม้าขาย เช่น  กระด้ง  เสือ่  มนัก็เกิดรายได้
ท่ีจะไปจบัจ่ายใช้สอยขึน้มาบ้าง 
        2.3 ทางด้านความเช่ือ ความบันเทิง การแสดงโนราเพื่อความบนัเทิงมีได้
แทบทกุกิจกรรมของชีวิต  ตัง้แตง่านบวช  งานแต่งงาน  งานขึน้บ้านใหม่  ตลอดจนถึงงานศพ  
ส าหรับกิจกรรมสงัคมก็เช่นเดียวกนั  งานประเพณีนกัขตัฤกษ์ตา่งๆ  ตลอดจนงานฉลองหรืองานร่ืน
เริงท่ีจดัขึน้เป็นครัง้คราวก็มกัจะมีโนราแสดงให้ความบนัเทิงอยูเ่สมอ  การแสดงอาจแสดงเพียง
คณะเดียว  หรือหลายคณะก็ได้เรียกวา่ “โนราแข่ง” ซึง่ถือเป็นงานท่ีใหญ่และสนกุมาก เพราะมี
การแสดงสดุฝีมือและเอาชนะกนั การแสดงจะมีมากในช่วงหน้าแล้ง เพราะอากาศอ านวย และวา่ง
จากการท านา 
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สว่นดนตรีพืน้เมืองท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งวิถีชีวิตกบัการแสดงโนรา จนกลายเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของโนรา จากการศกึษา สารานกุรมภาคใต้6 กลา่วโดยสรุปวา่  มีเอกลกัษณ์ท่ี
เดน่ชดัคือ  ถือเอาจงัหวะเป็นเอก  สว่นท านองเพลงเป็นเพียงช่วยสอดเสริม  เคร่ืองดนตรีท่ีเป็นของ
พืน้บ้านจริงๆจึงเป็นเคร่ืองตีให้จงัหวะแทบทัง้สิน้  ลลีาของดนตรีมีจงัหวะกระชัน้  หนกัแนน่ เฉียบ
ขาด เร้ารุกมากกวา่ความออ่นหวานเนิบช้า  ลลีาเช่นนีส้อดคล้องกบัลกัษณะนิสยัทัว่ไปของชาวใต้
ท่ีบกึบนึ  หนกัแนน่ เด็ดขาด  และคอ่นข้างแข็งกร้าว  เคร่ืองตีท่ีใช้เป็นหลกัมี  ทบั  กลอง  โหม่ง  
ฆ้อง  ฉ่ิง  กรับ  และแตระ(คล้ายกรับพวง)  เคร่ืองเป่ามีแตป่ี่  ซึง่ขนาดใกล้เคียงกบัป่ีในมากท่ีสดุ  
จากการบอกเลา่วา่สมยัก่อนการเป่าป่ีจะเน้นท่ีจงัหวะมากกวา่ท านอง  คนเป่าป่ีต้องคอยฟังเสยีง
ทบัเสยีงกลอง  ต้องเป่าทอดเสยีงหรือหดเสยีงตามจงัหวะทบัและกลอง  และจะหยดุเม่ือใดก็ได้
แล้วแตเ่สยีงทบัก าหนด  อนัท่ีจริงเคร่ืองเป่าสง่สญัญาณหรือเป่าเลยีนเสยีงสตัว์ในวฒันธรรมของ
ชาวใต้อยูไ่ม่น้อย  สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองเป่าที่ไม่มีรูส าหรับไลเ่สยีงให้แตกตา่งกัน  เพียงแตใ่ช้วิธีผอ่น
ลมหนกัเบาและสัน้ยาวก็สามารถเลยีนเสยีงสตัว์ตา่งๆได้เกือบทกุชนิด  โดยใช้ล าไม้ไผท่ี่มีรูปแบบ
และขนาดท่ีแตกตา่งกนั  อาศยัความช านาญของผู้ เป่าเป็นส าคญั  เขาสามารถใช้เคร่ืองเป่า
เหลา่นัน้ท าเสยีงหลอกนกและสตัว์แตล่ะชนิดให้ส าคญัผิดคิดวา่เป็นเสยีงร้องเรียกของคูข่องมนัจน
สามารถจบันกและสตัว์นัน้ได้  ซึง่เคร่ืองเป่าเหลา่นนีพ้วกพรานป่าจะมีความช านาญทัง้ในแงก่าร
ท าและการใช้ สว่นเสยีงป่ีเสยีงท่ีออกมาล้วนเลยีนถ้อยค าของคนเช่นเดียวกบัท่ีพรานเลยีนเสยีง
สตัว์  จึงสรุปได้วา่การเป่าเคร่ืองเป่าของชาวใต้เน้นให้เป็นภาษาคนหรือเสยีงนกเสยีงสตัว์มากกวา่
จะเป่าให้เป็นเพลงท่ีมีจงัหวะและท านองตายตวั  

การเลน่ดนตรีไม่มีการเลน่เด่ียว  จะต้องเลน่ประกอบวง  หรือไม่ก็ต้องมีการร้องขบัหรือร่าย
ร าประกอบ การส าเริงอารมณ์เฉพาะตนมีแตข่บับทกลอน  หรือผิวปาก  การเป่าป่ีหรือขลุย่เลน่คน
เดียวอยา่งที่ชาวภาคอ่ืนเป่านัน้จะพบก็แตก่ารฝึกซ้อมหรือการทบทวนเทา่นัน้  จึงนบัได้วา่การ
ดนตรีของภาคใต้เป็นสือ่ประสานความสามคัคีของชาวบ้านประเภทหนึง่เพราะต้องเลน่ประสมวง 
 
 
 
 
 

      6สธิุวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “ดนตรีพืน้เมืองภาคใต้.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 
5(2513):1128-1133. 
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 พิธีกรรมโนราโรงครูจะเก่ียวเน่ืองกบัความ กตญัญ ู บนบาน  และการตอบแทนคณุ  
ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ระหวา่ง  มนษุย์กบัวญิญาณ  ธรรมชาติ  และสิง่ท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ  
ภายในโรงโนราโรงครูจดัเป็นพืน้ท่ีท่ีส าคญั  มีการเช่ือมตอ่วญิญาณระหวา่ง  ครูหมอโนรากบั
ลกูหลาน  หรือ  “การเปิดโลกมนษุย์กบัโลกวิญญาณให้ได้พบกนั” การปลกูสร้างโรงโนราโรงครู
ขึน้มา จึงเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัท่ีสือ่ความหมายถึงการเช่ือมตอ่ระหวา่งโลก ทัง้สอง 

ในบริบทของภมิูปัญญาท้องถ่ิน โนราเป็นภมิูปัญญาที่เป็นการสร้างสรรค์ของบุคคลและ
ชุมชน  เห็นได้จากภมิูปัญญาในการผสมผสานคติความเช่ือดัง้เดิมหรือลทัธิผีสางเทวดาศาสนา
พราหมณ์  พทุธศาสนาเข้ามาด้วยกนัโดยสะท้อนผา่นประวติัความเป็นมาขนบนิยมในการแสดง 
การประกอบพธีิกรรม การสร้างเคร่ืองดนตรี วรรณกรรมในการแสดง เป็นภมิูปัญญาในการ
เลอืกสรรและสร้างบทบาทหน้าท่ีในฐานะสือ่พืน้บ้าน 

สรุปได้วา่ความสมัพนัธ์ของโนรากบัวิถีชีวิตคนรอบลุม่ทะเลสาบสงขลาวา่  โนรานัน้มี
คณุคา่ ในการพฒันาแนวคิดพืน้ฐานของสงัคม, สร้างเศรษฐกิจ อาชีพ การกระจายรายได้ให้กบัคน
ในชุมชนท าให้ชุมชนเข้มเข็ง, มีการถ่ายทอดระบบวฒันธรรมให้กบัคนรุ่นหลงัโดยกระบวนการทาง
ความเช่ือ พิธีกรรม ผา่นการรังสรรค์ของผู้แสดง ขัน้ตอนการแสดง ไปใช้ในการตอ่ยอดโนราตอ่ไป 
สว่นในระดบัชาตินัน้โนราเป็นเอกลกัษณ์หนึง่ท่ีบง่บอกความเป็นไทย ในความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของชาติไทย  
3. วัตถุประสงค์การละเล่นโนรา 
 วตัถปุระสงค์การละเลน่โนราในปัจจุบนัตา่งจากโนราโบราณ  เน่ืองมาจากเม่ือกอ่นโนรา
แสดงเพื่อยกฐานะทางสงัคมไม่ใช่เป็นอาชีพหลกัเพื่อเลีย้งครอบครัวตา่งจากโนราในปัจจุบนัท่ีมี
การแสดงโนราเพื่อเลีย้งชีพครอบครัวและคณะโนราให้มีเงินเดือนใช้ในแต่ละเดือน การแบง่
วตัถปุระสงค์การแสดงโนราออกเป็น 2 ประเภทคือ วตัถปุระสงค์การละเลน่โนราด้านความบนัเทิง 
และ วตัถปุระสงค์การละเลน่โนราในเชิงพิธีกรรม ดงันี ้
 3.1 วัตถุประสงค์การละเล่นโนราด้านความบันเทิงมี 2 ช่วง ดังนี ้

3.1.1 การละเล่นโนราด้านความบนัเทงิ(โนราโบราณ) มี 2 ประการ 
3.1.1.1 เพื่อหาเงนิโดยมีผู้จดังานหาเงิน  ถ้าจดัโรงเดียวคนอาจจะมา

น้อย  แตถ้่าจดัหลายโรงประชนั คนก็จะมากขึน้ผู้จดัก็จะได้เงินมาก 
3.1.1.2 เพื่อหายอดโนรา  บางทีก็จดัหาโนราตา่งจงัหวดักนั หรือแม้

จงัหวดัเดียวกนัก็แขง่ขนักนัได้ เวลาในการประชนัโรงนิยมท าทัง้กลางวนัและกลางคืน 
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  3.1.2 การแสดงโนราด้านความบนัเทงิในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
3.1.2.1 เพื่อการแสดงโนราในปัจจุบนั นบัจากช่วงหลงั พ.ศ.2505 ซึง่

เป็นช่วงสมยันิยมดนตรีลกูทุ่งเป็นต้นมา  การแสดงโนราแบบโบราณได้เสือ่มถอยลงไปอยา่งเห็นได้
ชดั ทัง้นีป้ระกอบกบัความนิยมในละครเวทีตา่งๆจากภาคกลาง  รูปแบบโนราสว่นใหญ่แปรเปลีย่น
ไปตามลกัษณะผสมผสานกบัดนตรีลกูทุง่  บางสว่นท่ีไม่ได้ปรับตามสถานการณ์ เน่ืองมาจาก นาย
โรงท่ีเป็นคนรุ่นเก่าไม่นิยมดนตรีสมยัใหม่ ไม่มีทนุเพียงพอท่ีจะซือ้เคร่ืองดนตรีสากลใหม่ จ้างหาง
เคร่ือง  นกัร้อง  เป็นต้น มีเสยีงวิจารณ์เก่ียวกบัโนราสมยัใหม่วา่ท าให้ศิลปะการแสดงโนราเสือ่ม
ถอยลง  ประกอบกบัช่วงที่มีกระแสอนรัุกษ์โนราแบโบราณขึน้  ท าให้โนราโบราณได้ฟืน้ตวัและน า
จุดแข็งด้านนีม้าลบจุดอ่อนของโนราแบบสมยัใหม่  ด้วยการแสดงแบบโบราณตอ่ไป  จากกระแสนี ้
ท าให้โนราบางคณะหนักลบัมาแสดงโนราโบราณ 

การแสดงโนราแบบโบราณในปัจจบุนัมีแนวคิดค้านท่ีกบัโนราสมยัใหม่ 
และเพื่อให้คนดมีูทางเลอืกในการชมแบบหลากหลายยิ่งขึน้  เพราะมาช่วงหลงัคนดบูางกลุม่
โดยเฉพาะในวยักลางคนจนถึงวยัสงูอายเุร่ิมเบื่อกบัโนราแบบสมยัใหม่บ้างแล้ว  จึงหนักลบัมาดู
โนราแบบโบราณมากขึน้  วตัถปุระสงค์ของโนราประเภทนีจ้ึงเน้นไปด้านการด ารงเอกลกัษณ์ของ
โนราเป็นส าคญั 

3.1.2.2 เพื่อการแสดงโนราสมัยใหม่  ช่วงปี พ.ศ.2505 ซึง่เป็นช่วงที่
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยคอ่ยๆเปลีย่นแปลง  การตลาด  และการค้าเร่ิมขยายตวั มี
เทคโนโลยีใหม่ๆจากตะวนัตกและญ่ีปุ่ นเข้ามาเป็นจ านวนมาก  รวมทัง้สือ่เพื่อความบนัเทิงตา่งๆ 
ด้วยเช่น วิทย ุโทรทศัน์หรือภาพยนตร์  เป็นสือ่ท่ีประชาชนรับเข้ามากอ่นสือ่อ่ืนๆ  เน่ืองจากสามารถ
เปิดรับฟังได้โดยใช้ถ่านแทนการใช้ไฟฟ้า  เพราะในช่วงนัน้ไฟฟ้าไม่สามรถเข้าถึงได้ทัว่ทกุบ้าน  
และสือ่วิทยนีุเ้องท่ีเป็นสือ่น าเสยีงเพลงจากภาคกลางสง่มายงัประชาชนในภาคตา่งๆ ท าให้เพลงท่ี
เกิดขึน้ในสมยันัน้ได้รับความนิยมทัว่ประเทศ  ในช่วงเร่ิมมีวิทย ุจากการสอบถามโนราหลายทา่น  
ไม่ปรากฏวา่ผู้คนลดความนิยมโนราลง  เพราะหนัไปฟังวิทยแุทน  เพราะเน่ืองจากประชาชนใน
ภาคใต้ทัง้ในเมืองและท่ีอยูห่า่งไกลยงัมีวิทยใุช้กนัน้อย  แตมี่ปรากฏวา่โนราได้น าเอาเพลงท่ีได้ท่ีตน
ได้ฟังและช่ืนชอบในวิทยเุข้ามาใช้ในการแสดงโนราด้วย ในสมยันัน้เป็นต้นมา  โนราได้น าเอาเพลง
ตา่งๆ  เข้ามาร้องในการแสดงเร่ืองแทนการจบับทออกพราน  มาเป็นการแสดงละครเวทีได้รับ
อิทธิพลจากภาคกลาง  การแสดงดงักลา่วได้รับความนิยมมากขึน้  เพราะคนก าลงันิยมลกูทุง่ใน
สมยันัน้มาก  โนราบางโรงเร่ิมมีความคิดแปลกใหม่ในการน าเคร่ืองดนตรีสากลเข้ามาใช้
ประกอบการร้องเพลงลกูทุง่ในขณะนัน้ด้วย  จึงท าให้คณะท่ีมีเคร่ืองดนตรีสากลประกอบได้รับ
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ความนิยมมากขึน้ไปอีกด้วย  เม่ือกระแสเพลงลกูทุง่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ  โนราแตล่ะ
คณะก็เร่ิมแขง่ขนัในการพฒันาการแสดงดนตรีของตนเอง เร่ิมมีหางเคร่ืองมาเต้นประกอบเพลง 
บ้างก็เอารูปแบบการแสดงทัง้ชุดโดยสัง่เคร่ืองเสียง เคร่ืองดนตรีในภาคกลางมาใช้เต็มชุด โนราที่ไม่
มีการแสดงดนตรีมีคนมาติดตอ่ไปแสดงน้อยมาก  ปัจจุบนัโนราสมยัใหม่นีย้งัได้รับความนิยมอยู ่ 
ถึงแม้วา่จะมีกระแสอนรัุกษ์โนราแบบโบราณขึน้มาก็ตาม 

การแสดงโนราสมยัใหม่ต้องการความนิยมของคนดสูว่นใหญ่ท่ีนิยม
ดนตรีลกูทุง่เป็นหลกั  ซึง่เป็นคนดเูกือบทกุเพศทุกวยันัน่หมายถึง  โนราประเภทนีย้อ่มมีรายได้
ดีกวา่  เพราะสามารถตอบสนองคนดไูด้จ านวนมากกวา่รวมทัง้สามารถแสดงได้หลายพืน้ท่ี
มากกวา่พืน้ท่ีท่ีนิยมโนรากนัอยา่งหนาแนน่มาแตด่ัง้เดิม นัน่คือท่ีจงัหวดัพทัลงุ สงขลาและ
นครศรีธรรมราช 

3.1.2.3 เพื่อการแสดงโนราประยุกต์  จากประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ขึน้
วา่ หากเด็กหรือวยัรุ่นดโูนราโบราณกนัน้อย  โนราแบบโบราณก็เร่ิมเสือ่มความนิยมลงไปเร่ือยๆ 
ประกอบกบั เจ้าภาพสว่นใหญ่  เม่ือมีการรับโนรามาแสดงก็มกัจะค านงึถึงการแสดงท่ีสามารถดไูด้
ทกุวยัเป็นหลกั  ด้วยเหตนีุจ้ึงท าให้เกิดโนราอีกลกัษณะหนึง่ เรียกวา่ “โนราประยกุต์” ซึง่เป็นโนราที่
พอมีเงินในการลงทนุระดบัหนึง่ โดยมีแนวคิดวา่ ตนยงัคงความเป็นโนราแบบเดิม เพียงแตน่ าเอา
การแสดงในแบบวงดนตรีลกูทุง่เข้ามาเสริมเพียงเลก็น้อย เรียกวา่เป็นการ “เน้นโนรา เสริมดนตรี” 

โนราประยกุต์นัน้เกิดจากแนวคิดท่ีต้องการน าจุดเดน่ของโนราสมยัใหม่
มาเสริมกบัโนราแบบเก่า  เพือ่ให้กลุม่คนดท่ีูเป็นวยัรุ่นสนใจติดตามชม  และในขณะเดียวกนัคนใน
วยักลางคนถึงวยัสงูอายก็ุยงัได้ดโูนราแบบเดิมด้วย  และนอกจากนัน้  การท่ีน าดนตรีสากลมา
เสริมกบัโนราแบบเดิมสามารถท าให้โนราประเภทนี ้ สามารถรับงานได้ทัง้ในแบบโบราณเพียง
อยา่งเดียว หรือในแบบประยกุต์ก็ได้ 
 3.2  วัตถุประสงค์การละเล่นโนราในเชิงพิธีกรรมมี 3 ประการ 

ก่อนท่ีโนราจะเข้ามาด ารงบทบาทสร้างความบนัเทิงแก่ชุมชน  โนราคงจะมี
การละเลน่ในเชิงพิธีกรรมส าคญัๆมาก่อน  เช่น  พิธีกรรมของกษัตริย์หรือเจ้าเมืองและชนชัน้สงูใน
แตล่ะท้องถ่ินซึง่อาจมองเห็นได้จากเคร่ืองแตง่กายที่มีลกัษณะคล้ายเคร่ืองทรงกษัตริย์โบราณ  
หรือต านานเก่ียวข้องกบัโนราก็เป็นได้เร่ืองราวเก่ียวข้องกบัเทพเจ้า  สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิวา่เป็นผู้ประดิษฐ์
ทา่ร าตา่งๆ  และร่องรอยของความเป็นพิธีกรรมยงัจะเห็นได้จากความเช่ือเร่ืองครูโนรา  และความ
เช่ือเร่ืองการท าคณุไสย โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
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3.2.1 เพื่อไหว้ครูหรือไหว้ตายายโนรา  ด้วยเหตท่ีุเป็นศิลปินมีครู  ดงันัน้ผู้
แสดงโนราก็ดีเทือกเถาเหลา่กอของโนราก็ดี  จึงถือเป็นธรรมเนียมวา่จะต้องมีการไหว้ครู  และ
แสดงกตเวทิตาคณุตอ่ครูของตนอยูเ่สมอ  การไหว้ครูและแสดงกตเวทิตาคณุเช่นนี ้ ก็ท าโดยการร า
โรงครู 

3.2.2 เพื่อแก้บน  นอกเหนือจากธรรมเนียมการไหว้ครู  บางครัง้ศิลปินโนราเห็น
วา่  ครูโนราของตนท่ีลว่งลบัไปแล้ว  เป็นผู้ทรงไว้ซึง่ความศกัดิ์สทิธ์ิ  เม่ือมีเหตเุภทภยัแก่ตนและ
ครอบครัว  หรือญาติมิตร  ก็มกัจะบนบานศาลกลา่วตอ่บรรพชนเหลา่นัน้  บางครัง้ก็อาจจะบน
บานให้ประสบโชคดี  ซึง่เม่ือส าเร็จสมประสงค์แล้วก็จ าเป็นต้องแก้บนให้ลลุว่งไปทางออกในกรณีนี ้
ก็คือการร าโรงครู 

3.2.3 เพื่อครอบเทริด  ธรรมเนียมนิยมอยา่งหนึง่ของศิลปิน  คือ  การครอบมือ
แก่ศิลปินใหม่  ซึง่ถือเป็นกิจกรรมอนัเป็นมงคลยิง่ของชีวิตศิลปิน  ส าหรับโนราถือประพฤติปฏิบติั  
ซึง่เรียกวา่ “พิธีครอบเทริด” หรือ “พิธีผกูผ้าใหญ่” หรือ “พิธีแตง่พอก” พิธีนีจ้ะจดัขึน้เม่ือใด ก็
จ าเป็นต้องมีการร าโนราโรงครูทกุครัง้ 
 วตัถปุระสงค์ของการละเลน่โนรา ท่ีจะน ามาใช้กบัโครงการ  ต้องดคูวามส าคญัของ
จุดประสงค์โครงการวิจยัเป็นหลกั “โครงการศูนย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา” เน้นเพื่อสง่เสริม
วฒันธรรมโนรา มีการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู สบืสาน และพฒันา ให้วฒันธรรมโนรามีความแข็งแกร่งและ
สามารถด ารงอยูใ่นสงัคมปัจจุบนัและในอนาคตได้ โครงการนีจ้ึงเน้นรูปแบบการแสดงแบบโบราณ
เป็นหลกั ท่ีมีทัง้ การแสดงเพื่อความบนัเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรม เน่ืองจากถ้าไม่คง
รูปแบบโนราโบราณนีไ้ว้ ก็คาดวา่จะศนูย์หาย หรืออาจจะกลายรูปแบบโนราเป็นรูปแบบอ่ืนจาก
กระแสความนิยมของคนไทยท่ีมองวฒันธรรมที่เข้ามาวา่ทนัสมยักวา่รูปแบบเดิมๆนัน้เชย ความคิด
นีท้ าให้ควรน ารูปแบบโนราโบราณมาแสดงในโครงการเป็นหลกั และยงัมีการพฒันารูปแบบ
ประยกุต์ของโนราให้ทนัสมยั แตไ่ม่ทิง้รูปแบบโบราณไว้ โดยมีจุดประสงค์ดงันีคื้อ 

1. เพื่อหาเงินจากการแสดงโนรา เข้าโครงการในการใช้จ่าย เช่น การเรียนการสอนการ
แสดงโนรา ทัง้ผู้แสดงและผู้ เลน่ดนตรีให้แก่เยาวชน, ค่าสอนของครูโนรา, การบ ารุงรักษาอาคาร
สถานท่ี คา่น า้/คา่ไฟ, คา่สมัมนานกัวิชาการเก่ียวกบัวฒันธรรมโนรา, คา่การศกึษาดงูานนอก
สถานท่ี เป็นต้น ทัง้นีก็้ได้การสนบัสนนุเงินทนุจากกระทรวงวฒันธรรมในการสง่เสริมวฒันธรรม
ท้องถ่ินของแตล่ะท้องถ่ินให้ด ารงอยูแ่ละพฒันาตอ่ไป 

2. เพือ่หายอดโนรา  เป็นการอนรัุกษ์ สบืสานและพฒันาดีท่ีสดุ เพราะเม่ือมีคนเก่งโนรา ก็
เพิ่มครูขึน้อีกคนหนึง่นัน้เอง 
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3. เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้การแสดงของคนในท้องถ่ินเป็นหลกั เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้
วฒันธรรมในท้องถ่ินของตน และยงัสมัพนัธ์กบัสงัคมและวฒันธรรมของคนอีกด้วย สว่นเป็นแหลง่
เรียนรู้ให้นกัทอ่งเท่ียวเป็นแนวคิดเสริมของกระทรวงวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียวในการตอบรับ
ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้เงินเข้าประเทศ โดยเน้นให้นกัทอ่งเท่ียวได้รับรู้ถึงวฒันธรรมโนราวา่มี
ประวติั ความเป็นมายงัไง สมัพนัธ์กบัสงัคมยงัไง จนกลายมาเป็นรูปแบบในปัจจุบนั 
4. องค์ประกอบการละเล่นโนรา 

4.1 สถานที่ในการละเล่นโนรา 
การละเลน่โนราด้านความบนัเทิง และการละเลน่โนราในเชิงพิธีกรรมหรือโนราโรง

ครู มีการละเลน่ใน 2 พืน้ท่ีคือ พืน้ท่ีสาธารณะของชุมชน เช่น ลานวดั ลานชุมชน และสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวตามธรรมชาติ ริมทะเลสาบ และพืน้ท่ีลานบ้านของเจ้าภาพ เช่น งานศพ, งานบวช, งาน
ขึน้บ้านใหม่,วนัส าคญัตา่งๆของเจ้าภาพ เป็นต้น ยกเว้นงานแตง่งาน   

4.2 บทบาทตัวละคร 
4.2.1 นายโรง  ท าหน้าที่ ควบคมุและรับผิดชอบกิจการภายในคณะ 20-30 คน 

เป็นผู้ รับงานจากผู้มาติดตอ่  และก าหนดตารางเวลา  ติดตอ่โนรารุ่นใหญ่ในการเข้ามาร่วมแสดง  
ก ากบัการแสดงวา่จะเป็นรูปแบบใด  และยงัเป็นผู้แสดง  โดยมีบทบาทเฉพาะตวั  เป็นผู้ มี
ความสามารถในการร า และวา่กลอนเก่ง 

4.2.2 ลูกคู่  ท าหน้าที่ เป็นผู้ เลน่ดนตรี หรือเรียกวา่ ตีเคร่ือง  โดยสว่นใหญ่โนรา
แบบโบราณในปัจจุบนั  จะมีลกูคูป่ระมาณ 5-7 คน ซึง่เป็นผู้ เลน่เคร่ืองดนตรี ทบั, กลอง, ป่ี, โหม่ง, 
ฉ่ิง, แตระ และเคร่ืองดนตรีท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ ทบั เพราะทบัเป็นตวัควบคมุจงัหวะ คนตีทบัต้องคอย
ดคูนร า เพราะวา่ต้องเปลีย่นจงัหวะตามคนร า จงึต้องอยูใ่นระยะมองเห็นคนร าชดั  

4.2.3 นางร า แบง่เป็น 2 พวก คือ  
นางร ารุ่นเยาว์ อายปุระมาณ 11-12 ปี หรือวยัรุ่น ยงัไม่มีประสบการณ์

ในการร า มกัออกมาตอนท าบทชุดแรกและออกมาพร้อมๆกนัประมาณ 6-8 คน 
นางร ารุ่นใหญ่ ออกมาหลงัโนรารุ่นเยาว์ ร าและท าบทเสร็จเรียบร้อย

แล้ว มีก่ีคนก็ได้แล้วแตน่ายโรงเป็นคนก าหนด สว่นใหญ่ประมาณ 3-5 คน 
4.2.4 ตัวตลก  หรือพรานซึง่เป็นตวัตลกประจ าโรง ท าหน้าที่ให้ผู้ชมขบขนั พราน

สว่นใหญ่เป็นผู้ชาย จะสวมหน้าพรานสแีดง นุง่โจงกระเบน มีผ้าขาวม้าพาดบา่ อาจสวมเสือ้
หรือไม่สวมเสือ้ก็ได้ พรานจะออกมาท าบท หรือโยนกลอนให้นายโรง และน าเข้าเร่ืองเม่ือมีการ
แสดงเร่ือง 
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4.2.5 ช่างไฟ ช่างเสียง ท าหน้าที่ควบคมุในด้านเทคนิคตา่งๆ เพื่อให้การแสดง
ด าเนินไปอยา่ราบร่ืน นอกจากนัน้แล้วยงัท าหน้าท่ีขบัรถเพ่ือขนสง่โนราและอุปกรณ์ตา่งๆอีกด้วย 

4.3 การแต่งกาย 
เคร่ืองแต่งกายในยุคโนราโกรน จากการศกึษา ประหยดั  เกษม (2532, 129) 

สรุปวา่ เป็นโนรายคุแรก การแตง่ตวัของโนราโกรนจะแตง่ตวัอยา่งงา่ยๆ เคยมีผู้พบเคร่ืองแตง่กาย
ท าด้วยเปลอืกหอย เอามาร้อยท าเหมือนลกูปัดในปัจจุบนั การแตง่ตวัเอาวสัดพุืน้บ้านมาประดิษฐ์
เป็นเคร่ืองประดบัเพียงเพื่อการร าสนกุๆ เทา่นัน้ ตอ่มาเม่ือโนราได้รวมตวัจดัตัง้เป็นคณะขึน้แล้ว 
ตามต านานโนรา เคร่ืองแตง่ตวัของโนรา เป็นเคร่ืองทรงกษัตริย์ ซึง่พระยาสายฟ้าฟาดประทานให้
พอ่ขนุศรัทธา ประกอบด้วย เทริด สงัวาล ทบั ทรวง ปัน้เหนง่ ผ้าห้อยหน้า สนบัเพลา หางหงส์ 
ก าไลต้นแขน ก าไลปลายแขน สงัวาลและทบัทรวงของโนราแตเ่ดิมท าด้วยหินสตีา่งๆ กระดกู และ
แก้วแตปั่จจุบนันีล้กูปัดท าด้วยพลาสติก  

ผ้าห้อยหน้าของกษัตริย์เรียกวา่ ชายไหวชายแครงมี 3 ผืน คือ ห้อยหน้า 1 ผืน 
ห้อยกลาง 2 ผืน สว่นของโนรายงัมีห้อยเพิ่มเข้าไปอีกสกัผืนสองผืน เป็นผ้าธรรมดาๆ ไม่มีลวดลาย
อะไร ท่ีเพิ่มเข้าไปก็เพื่อสะดวกในการท าทา่ปีกนก หรือใช้ประกอบทา่ร าบางทา่ให้สวยงามขึน้
เทา่นัน้ 

หางหงส์โนรา จากการศกึษา ประหยดั เกษม อ้างถึง อ.สาโรช นาคะวิโรจน์ 
สรุปวา่ หางหงส์นา่จะดดัแปลงมาจากเคร่ืองประดบัของกษัตริย์ จากรูปหนงัชวา ตวักษัตริย์จะมี
เคร่ืองประดบัอยูท่ี่เอวข้างละชิน้ มีลกัษณะยาวคล้ายหางหงส์ เม่ือเราเอาแบบมาเราเพียงร้อย
ลกูปัดเพิ่มเติมเข้าไปให้สวยงามเทา่นัน้  

-เทริด ในปัจจุบนัเป็นเคร่ืองประดบัศีรษะของนายโรง หรือโนราใหญ่กบันางร า 
ลกัษณะเป็นทรงจอมแห มีกรอบหน้า ในอดีตผู้สวมเทริด คือ นายโรงและโนราใหญ่เทา่นัน้ นางร า
ในอดีตใช้ผ้าแถบสสีดหรือผ้าเช็ดหน้าคาดรัดแทน แตใ่นปัจจุบนันางร าทกุคนนิยมสวมเทริดด้วย
เช่นกนั 

-เคร่ืองลูกปัด มกัเป็นสลีายดอก ใช้ส าหรับสวมล าตวัทอ่นบนแทนเสือ้  
ประกอบด้วย 5 ชิน้ คือ บา่ ใช้ส าหรับสวมทบับา่ ซ้ายขวา รวม 2 ชิน้ ปิง้คอ ใช้ส าหรับสวมห้อยคอ 
หน้าหลงั รวม 2 ชิน้ และพานอก ส าหรับใช้พนัรอบตวัระดบัอก ซึง่ร้อยลกูปัดเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า 

-ปีกนกแอ่น หรือ ปีกแหน่ง ท าด้วยแผน่เงินเป็นรูปนกนางแอ่นก าลงักางปีก ใช้
ส าหรับโนราใหญ่ สวมติดกบัสงัวาลเหนือระดบัเอวทัง้ซ้ายและขวา 
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-ทับทรวง ท าด้วยแผน่เงินคล้ายขนมเปียกปนูสลกัเป็นลวดลาย อาจฝังเพชรหรือ
พลอยหรือร้อยเป็นลกูปัด ใช้ส าหรับโนราใหญ่ ตวันางไม่ใช้ทบัทรวง สวมห้อยตรงทรวงอก 

-หางหงส์ ท าด้วยเขาควาย ลกัษณะคล้ายปีกนก 1 คู ่ซ้ายขวาประกบกนั ปลาย
ปีกเชิดงอนขึน้และผกูรวมกนัไว้ มีพูส่ดี าเหนือปลายปีก ใช้ลกูปัดร้อยเป็นลายตา่งๆ ตลอดซ้ายขวา
ดคูล้ายขนนก ใช้สวมกบัผ้านุง่  ตรงระดบัสะเอว ปลอ่ยปลายปีกยื่นไปด้านหลงัหางกินรี 

-ผ้านุ่ง  เป็นผ้ายาว สีเ่หลีย่มผืนผ้า นุง่ทบัชายแล้วรัง้ไปเหน็บไว้ข้างหลงัปลอ่ย
ปลายชายให้ห้อยลงคล้ายหางกระเบน การนุง่ผ้าจะรัง้ไว้สงูและแนน่กวา่โจงกระเบน 

-เหน็บเพลา หรือ สนับเพลา ใช้ส าหรับสวมหรือนุง่ผ้าทบั ตกแตง่ด้วยผ้าแถบสี
แดงกว้างประมาณหนึง่เซนติเมตร ท่ีบริเวณปลายขา ลวดลายท่ีตกแตง่ขึน้อยูก่บัโนราผู้ใช้ 

-หน้าผ้า เป็นผ้าก ามะหยี่สดี า สีเ่หลีย่มผืนผ้ากว้าง 4 นิว้ ยาวประมาณถึงเขา่ของ
ผู้แสดง  ห้อยไว้ด้านหน้าปิดตัง้แตส่ะเอวถึงเขา่ จ านวน 3 ผืน ปักด้วยลกูปัดหรือเลือ่มและดิน้เป็น
ลวดลายตา่งๆ ในอดีตใช้ลกูปัดปักและดิน้เพียงอยา่งเดียว 

-เล็บ ท าด้วยทองเหลอืง หรือเงิน หรือสแตนเลส ตอ่ปลายด้วยหวาย หรือเส้นเอน
สขีาวท่ีสามารถดดัให้โค้งงอได้ ร้อยด้วยลกูปัดเป็นสสีนัสวยงาม ใช้สวมนิว้มือ  

-ผ้าห้อย เป็นผ้าสตีา่งๆ มีลกัษณะโปร่งบางและสสีด เช่น แดง เหลอืง เขียว น า้
เงินเป็นต้น ใช้คาดห้อยไว้ด้านซ้ายและขวา  

-ก าไลต้นแขนและปลายแขน เป็นโลหะสเีงิน ใช้รัดกล้ามเนือ้ผู้แสดง สว่นใหญ่
นายโรงและโนราใหญ่เป็นผู้สวมใส ่ซึง่ท าให้ดสูง่าและทะมดัทะแมงยิ่งขึน้ 

-ก าไลข้อมือ และก าไลข้อเท้า ข้างละประมาณ 5-10 วง เวลาเปลีย่นทา่ร ามกัมี
เสยีงดงัเป็นจงัหวะท าให้เร้าใจยิ่งขึน้ 

-หน้าพราน ท าด้วยไม้แกะเป็นรูปใบหน้า ไมมี่สว่นท่ีเป็นคาง ท าจมกูยื่นยาว 
ปลายจมกูงุ้มเลก็น้อย เจาะรูตรงสว่นท่ีเป็นตาด าทาสแีดงทัง้หมด เว้นสว่นท่ีเป็นฟันทาสขีาว หรือ
เลีย่มฟัน สว่นบนตอ่จากหน้าผากใช้ขนเป็ดหรือหา่นสขีาวทาบไว้แทนผมหงอก 
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ภาพท่ี 6 ภาพแสดงเทริด  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2554 ท่ีสถาบนัทกัษิณคดี 

 
ภาพท่ี 7 ภาพแสดงเคร่ืองลกูปัด  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2554 ท่ีสถาบนัทกัษิณคดี 

 
ภาพท่ี 8 ภาพแสดงปีกนกแอ่น  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 ท่ีงานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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ภาพท่ี 9 ภาพแสดงทบัทรวงห้อยคอ  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 ท่ีงานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 

 
ภาพท่ี 10 ภาพแสดงหางหงส์  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 ท่ีงานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 

 
ภาพท่ี 11 ภาพแสดงหน้าผ้า  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 ท่ีงานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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ภาพท่ี 12 ภาพแสดงผ้าห้อย  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 ท่ีงานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 

 
ภาพท่ี 13 ภาพแสดงก าไล  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 ท่ีงานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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ภาพท่ี 14 ภาพแสดงหน้าพราน  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2554 ท่ีสถาบนัทกัษิณคดี 
 

  
ภาพท่ี 15 ภาพการแตง่กายตอนแสดงโนรา 
 ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถา่ยเม่ือปี พ.ศ.2555 ท่ีงานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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 4.4 เคร่ืองดนตรี 
-ทับ ทบัโนราเป็นทบัคู ่ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีส าคญัท่ีสดุเพราะท าหน้าที่ในการคมุ

จงัหวะเป็นตวัน าในการเปลีย่นจงัหวะและท านอง  คนท่ีเป็นผู้ ตีทบัจะต้องรู้เชิงของผู้ร าด้วย เพราะ
ทบัต้องเปลีย่นตามผู้ร า 

-กลอง เป็นกลองทดัขนาดเลก็  ใบใหญ่กวา่กลองของหนงัตะลงุเลก็น้อยมีจ านวน 
1 ใบ  ท าหน้าที่ในการเสริมจงัหวะและล้อเสยีงทบั 

-ป่ี เป็นเคร่ืองเป่าชิน้เดียวของโนรา นิยมใช้ป่ีใน  และบางคณะนิยมใช้ป่ีนอก  ใช้
เพียงหนึง่เลาเทา่นัน้ ปัจจุบนัคนเป่าน้อยลงต้องอาศยัเสยีงอิเลก็โทนแทน 

-โหม่ง หรือฆ้องคู ่มีเสยีงตา่งกนั คือ เสยีงแหลมกบัเสยีงทุ้ม คนตีโหม่งจะตีโหม่ง
ควบคูก่บัฉ่ิงไปด้วย 

-ฉ่ิง เป็นเคร่ืองตีเสริมเพื่อแตง่เน้นจงัหวะ ฉ่ิงจะอยูท่ี่มมุซ้ายบนของรางโหม่ง คนตี
ฉ่ิงสว่นใหญ่เป็นคนตีโหม่งไปด้วย โดยตีฉ่ิงมือซ้าย และโหม่งมือขวาตามจงัหวะสอดคล้องกัน 

-แตระ หรือ แกระ คือ กรับซึง่มีทัง้กรับอนัเดียวท่ีใช้ตีกระทบกบัรางโหม่งหรือ
กรับคู ่ และมีท่ีร้อยเป็นพวงอยา่งกรับพวงหรือใช้เรียวไม้หรือลวดเหลก็หลายๆ อนัมดัเข้าด้วยกนัตี
ให้ปลายกระทบกนั  ในปัจจุบนัโนราบางโรงไม่ใช้แตระก็มี 

-ซอ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเสริมเข้ามาในระยะหลงั ช่วยเสริมจงัหวะท านองซอท่ีใช้
อาจจะเป็น ซออู้  หรือซอด้วงก็ได้ แตส่ว่นใหญ่มกัจะนิยมซอด้วง 

 
ภาพท่ี 16 ภาพแสดงการตีทบั  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 โรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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ภาพท่ี 17 ภาพแสดงการตีกลอง  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 โรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 

 
ภาพท่ี 18 ภาพแสดงการเป่าป่ี  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 โรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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ภาพท่ี 19 ภาพแสดงการตีโหม่งกบัตีฉ่ิง  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 โรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 

 
ภาพท่ี 20 ภาพแสดงแตระ 
ท่ีมา: หนงัสอืโนรา: นาฏลกัษณ์แหง่ปักษ์ใต้, สถาบนัทกัษิณคดี, หน้า18 

 
ภาพท่ี 21 ภาพแสดงซอ   
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 
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5. ประเภทของโนรา 
 การแบง่ประเภทของการละเลน่โนราโบราณแตเ่ดิมได้แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
การละเลน่โนราในด้านความบนัเทิง และการละเลน่โนราเชิงพิธีกรรม 
  5.1 การละเล่นเพื่อความบนัเทงิ 
  การละเลน่โนราบนัเทิงนัน้นิยมละเลน่ 2 ลกัษณะคือ โนราเดินโรงหรือโนราโรง
เดียว และโนราแขง่หรือการประชนัโนรา 

5.1.1 การละเล่นโนราโรงเดียว 
 เป็นการเดินทางของคณะโนราไปแสดงตามท่ีตา่งๆ โนราเดินโรงมี 2 

ลกัษณะคือ เดินทางไปอยา่งมีเป้าหมาย คือ เป้าหมายแรกจะเดินทางไปตามหมู่บ้านท่ีมีคนรู้จกั 
ซึง่ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกนัปลกูโรงโนราแสดงโนราให้กบัคณะโนรา สว่นใหญ่ในคืนแรกโนรา
จะแสดงให้ชมฟรี ชาวบ้านบางบ้านก็อาจมีคา่ตอบแทนเป็นข้าวปลาอาหารให้กบัคณะโนรา และ
อีกเป้าหมายจะเดินทางไป โดยไม่มีเป้าหมาย ค ่าที่ไหนจะนอนท่ีนัน้ และต้องขออนญุาต
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อปลกูโรงโนรา โดยมีขัน้ตอนในการแสดงดงันี  ้

5.1.1.1 ตัง้เคร่ือง คือ เป็นการประโคมดนตรีเพื่อเป็นการประกาศให้
ทราบวา่ คณะโนราได้เดินทางมาถึงโรงแสดงโนราแล้ว และยงัเป็นการขอท่ีขอทางของคณะโนรา
ด้วย 

5.1.1.2 โหมโรง คือ เป็นการบรรเลงดนตรีก่อนการแสดง, การ
เตรียมพร้อมของคณะโนราก่อนการแสดงจริง และเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมให้ทราบวา่การ
แสดงโนราก าลงัจะเร่ิมแล้ว โดยมีการบรรเลงดนตรีอยา่งเดียว 2 หรือ 3 รอบ จะหยดุเม่ือเห็นวา่
ผู้ชมมากนัมากแล้ว ถ้าโนราแสดงตอนกลางวนัการโหมโรงจะเร่ิมประมาณ 8.30 น. สว่นกลางคืน
จะเร่ิมประมาณ 20.00 น. 

5.1.1.3 กาศครู คือ เป็นการระลกึถึงครูโนราที่ลว่งลบัไปแล้ว และเชิญ
ครูให้มาสถิตอยูใ่นโรงโนรา เพื่อขอความคุ้มครองป้องกนัอนัตรายทัง้หมด และช่วยให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยการร้องกลอนประกอบดนตรีของนายโรงโนรา คือ ท านองรายแตระ, ท านองหน้า
แตระ และท านองเพลงทบัเพลงโทน 

5.1.1.4 โนราแสดงชุดแรกท าบทหน้าม่าน คือ โนราจะขบับทร้อง
กลอนในม่านก่อนท่ีจะออกมาร า หรือโนราที่ก าลงัจะออกมาร าเป็นคนขบัร้องก็ได้ หรือเป็นโนราอ่ืน
แทนก็ได้ การขบัร้องบทหน้าม่านของโนราในปัจจุบนัอาจจะยดึจากบทเดิมท่ีได้สบืทอดมาหรือจะ
เป็นบทใหม่ท่ีเขียนขึน้เองก็ได้ โดยสว่นใหญ่จะมีลกัษณะเป็นการบรรยายบรรยากาศแตง่ตวัของ
โนราก่อนออกร า การชมธรรมชาติ หรือให้คติ หรือปลกุใจ   
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5.1.1.5 นางร าออกแสดง หลงัจากการร้องบทหน้าม่านแล้วนัน้นางร า
จะออกมาร าเป็นกลุม่เป็นชุดแรกอาจจะมีประมาณ 6-8 คน  นางร าที่ออกมาร าสว่นใหญ่นีจ้ะเป็น
โนรารุ่นเยาว์ซึง่ยงัไม่มีประสบการณ์มากนกัในการร า  เพราะการร าในชุดแรกจะเป็นการร าบท
มาตรฐานของโนรา คือ นางร าอาจจะออกมาร าเป็นทา่ในบทประถม  หรือทา่ร าในบทครูสอน  หรือ
ในบทสอนร า  ซึง่ทา่ร าเหลา่นีถื้อวา่เป็นทา่ร าพืน้ฐานของโนรา  การร านัน้นางร าจะออกมาร าโดย
ลกูคูตี่เคร่ืองจงัหวะก่อน  จากนัน้จะท าบท  คือร าในขณะร้องไปด้วย  โดยท่ีนางร าจะเป็นผู้วา่บท
เองหรือให้โนราอ่ืนๆ วา่ให้จากหลงัฉากก็ได้  

5.1.1.6 โนราคนต่อไปออกแสดง หลงัจากนางร าออกมาร าและท าบท
เรียบร้อยแล้ว  โนราคนตอ่ไปซึง่จะเป็นโนราที่มีประสบการณ์ในการแสดงโนราในระดบัหนึง่แล้ว  
จะร้องบทหน้าม่าน  แล้วออกมาร าทา่ประสมซึง่ถือได้วา่เป็นศิลปะการร าชัน้สงูอยา่งหนึง่ของโนรา  
เพราะโนราจะแสดงความสามารถของตนในการร่ายร าแบบประสมทา่โนราตา่งๆ  ในแบบเฉพาะ
ของตนอวดแก่ผู้ชม  เม่ือร าเสร็จ  โนราจะร่ายแตระ  แล้วท าบท  ซึง่เป็นการน าบทกลอนท่ีแตง่ไว้มา
ร้องให้ถกูท านองและตีทา่ร าตามบทร้องนัน้ๆ ถือได้วา่เป็นศิลปะชัน้สงูของโนรา เพราะการท าบท
ต้องมีไหวพริบในการตีทา่จากค าร้องแตล่ะค าได้อยา่งฉบัไว  รวมทัง้ต้องเป็นผู้ ท่ีผา่นการร าแม่บท
และร าประสมทา่มาอยา่งช านาญ ในการท าบทอาจะท าคนเดียวหรือเรียกโนราคนอ่ืนมาร่วมด้วยก็
ได้  จบการท าบทโนราจะวา่กลอนสี ่และกลอนหก  แล้วเข้าโรงไป  ให้โนราคนตอ่ไปเข้ามาแสดงใน
ลกัษณะเดียวกนั  การเรียงล าดบัวา่โนราคนใดจะออกกอ่นหลงันัน้จะเรียงจากโนราที่มี
ความสามารถน้อยไปยงัโนราที่มีความสามารถท่ีสดุของคณะนัน่ก็คือ นายโรง เม่ือนางร าเข้าโรง 
โนราอีกคนออกมาร า และท าบท คนเดียว และเข้าโรง  ตอ่มาโนราคนตอ่ไปจะออกมาท าบทโดย
เรียกให้โนราคนอ่ืนมาท าบทด้วยกนัเพื่อเพิ่มระดบัความครืน้เครง 

ในปัจจุบนันอกจากเอาบทกลอนท่ีแตง่ไว้ก่อนแล้วมาร้องให้ถกูท านอง
และร าตีทา่ตามบทร้องแล้วนัน้ โนรายงัสามารถสอดแทรกมขุตลกตา่งๆ เพื่อสร้างความบนัเทิงและ
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ชมในระหวา่งการท าบทอีกด้วยทัง้นีม้ขุตลกในการท าบทของโนรามีทัง้การเลา่เร่ือง
ข าขนั หยอกเย้าคนด ูและวิพากษ์วิจารณ์เหตกุารณ์ในปัจจุบนัด้วยอารมณ์ขนั หรือแม้กระทัง่การ
ร้องเพลงลกูทุง่เพื่อสร้างความบนัเทิงก็เป็นมขุตลกอีกอยา่งหนึง่ท่ีนิยมใช้กนั 

5.1.1.7 นายโรงออกแสดง นายโรงหรือโนราใหญ่จะออกแสดงหลงัสดุ
ของนางร า โดยจะร้องบทหน้าม่านก่อน จึงจะออกมาโชว์ลลีาทา่ร า หลงัจากนัน้ จะวา่กลอน ร่าย
หน้าแตระ และตอ่ด้วยการเรียกโนราอ่ืนๆ มาท าบทอีกครัง้ 
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5.1.1.8 พรานออกแสดง พรานจะร้องบทหน้าม่านก่อน แล้วจึงจะ
ออกมาโชว์ลลีาทา่ร า ซึง่ทา่ร าจะร าเฉพาะของพรานเทา่นัน้ หลงัจากนัน้ก็จะพดูคยุทกัทายกบัคนดู
เพื่อเรียกเสยีงหวัเราะ แล้วก็จะวา่บทตลกของตน แล้วจากนัน้จะวา่โต้กลอนสดกบัโนราใหญ่ ใน
บางครัง้พรานอาจจะออกมาท าบทหรือโต้กลอนกบัโนราใหญ่เลยก็ได้ ปัจจุบนัหลงัจากโนราใหญ่
ท าบท และพรานออกมาแล้วนัน้ อาจจะมีการเลน่เร่ืองด้วยก็ได้ จบแล้วนายโรงกบันายพรานจะเข้า
โรง 

5.1.1.9 นายโรงลาโรง ภายหลงัจากนายโรงท าบท หรือตอ่กลอนกบั
พรานแล้ว นายโรงจะวา่กลอนสี ่แล้วตอ่ด้วยกลอนหก เพื่อขอบคณุเจ้าภาพ และอ าลาคนดู 

 

 
ภาพท่ี 22 ภาพแสดงโนราตวัอ่อนรุ่นเยาว์  
 ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถา่ยเม่ือปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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ภาพท่ี 23 ภาพแสดงนางร ารุ่นใหญ่วา่บท  
 ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถา่ยเม่ือปี พ.ศ.2555 วดัป่าพะยอม จ.พทัลงุ 
 

 
ภาพท่ี 24 ภาพแสดงพรานออก  
 ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถา่ยเม่ือปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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ขัน้ตอนการแสดงโนราโรงเดียว สรุปเป็นตารางได้ดงันี  ้

 
ภาพท่ี 25 ภาพแสดงขัน้ตอนการแสดงโนราโรงเดียว 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
 

5.1.2 ขัน้ตอนในการแสดงโนราประชันโรง   
จากการศกึษาสรุปวา่ การแสดงโนราประชนั สามารถแบง่กิจกรรมการ

แสดงได้เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการแสดงก่อนวนัประชนั  และกิจกรรมการแสดงในวนัประชนั 
กิจกรรมการแสดงก่อนวนัประชนั หมายถึง กิจกรรมที่โนราแต่ละคณะได้

จดัขึน้ในตอนกลางคืนก่อนท่ีจะมีการประชนัในวนัรุ่งขึน้  ซึง่มกัเรียกการแสดงในคืนนีว้า่ “ร าเปรียบ
มือ” หรือ “ร าสาวมือ” หรือ “ร าปะมือ” เป็นต้น เพื่อให้ทราบวา่มีการประชนัแนน่อน, เพื่อเป็นการ
อวดลลีาทา่ร าหยัง่เชิงโนราฝ่ายตรงข้าม, เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์สร้างคะแนนนิยมให้คณะของ
ตนในการติดตามชมในวนัรุ่งขึน้ซึง่เป็นวนัประชนั อนัจะท าให้ได้คะแนนมาก  การร าเปรียบมือจงึ
ต้องเลอืกผู้ ท่ีมีความรู้ สามารถร าโนราอยา่งโดดเดน่ เช่น ร าดี เสยีงดี วา่มตุโตดี ท าบทดี เป็นต้น 
ซึง่มกัจะมีฝีมือรองจากตวันายโรงโนราหรือโนราใหญ่ เป็นตวัแทนในการร าเปรียบมือ มกัร าเปรียบ
มือกนัประมาณ 2-3 คน และนอกจากการร าของโนราแล้วอาจจะออกพรานไปร้องกลอนกบัโนรา
ด้วยก็ได้ 
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5.1.2.1 กิจกรรมการแสดงก่อนวันประชัน 
- การเข้าโรง ก่อนท่ีโนราเข้าโรงและคนอ่ืนๆ จะเข้าโรงท่ี

เจ้าภาพจดัเตรียมไว้ให้เป็นท่ีแสดงตามท่ีได้จบัฉลากได้ ก็ต้องมีพิธีการขบัไลเ่สนียดจญัไร สิง่
เลวร้ายตา่งๆและป้องกนัการท าคณุไสยจากโนราฝ่ายตรงข้าม โดยการท าพิธีของหมอกบโรง 

- ตัง้เคร่ือง เม่ือคณะโนราทกุคนเข้าภายในโรงและเสร็จพิธีการ
ของหมอกบโรงแล้ว ก่อนจะท าพิธีอ่ืนๆ ลกูคูจ่ะบรรเลงดนตรีประมาณ 1 เพลงเพื่อเป็นการบอก
กลา่วครูหมอโนราให้ทราบวา่ได้มาถึงท่ีจะแสดงแล้ว 

- พิธีเบิกโรง พิธีการขอท่ีตัง้โนรา และขอบารมีคณุพระศรี
รัตนตรัย เทวดา พระแม่ธรณี ครูโนรา มาช่วยคุ้มกนัรักษา และดลบนัดาลให้ผู้ชมเกิดความรัก นิยม
ชมชอบวิธีการเบิกโรง77 ซึง่แตล่ะคณะจะแตกตา่งกนัออกไป 

- การโหมโรงหรือการลงโรง เป็นการบรรเลงดนตรีก่อนการ
แสดง  โดยจะบรรเลงเพลงดนตรีล้วนๆ ในท านองและจงัหวะตา่งๆ จนครบ 12 เพลง หรือเวลา
ประกอบการร้องและร าในการแสดงตอ่ไป อีกทัง้เพื่อเตือนให้ผู้ชมได้ทราบวา่ใกล้ถึงเวลาที่โนราจะ
แสดงแล้ว 

- การกาศครูหรือเชิญครู เป็นการขบัร้องบทกลอนเพื่อระลกึถึง
ครูโนราและสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิทัง้หลาย  เพ่ือขอบารมีมาช่วยคุ้มครองป้องกนัอนัตรายตลอดช่วยดล
บนัดาลให้ประสบความส าเร็จในการแสดง  เนือ้หาของบทกลอนท่ีใช้ร้องบทกาศครู  จะกลา่วถึง
การระลกึถึงบุญคณุครูอาจารย์ ความเป็นมาของโนรา การแสดงความคารวะตอ่พระรัตนตรัย  และ
เป็นการขอขมาพระแมธ่รณีและสิง่ศกัดิ์ทัง้หลาย 

- ปล่อยตัวผู้แสดงร าเปรียบมือ คือ การแสดงความสามารถ
ในการร าโนราด้านตา่งๆของผู้ ท่ีได้รับคดัเลอืกไว้ ซึง่มีประมาณ 2-3 คน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

 ขับบทในม่าน เพื่อเตรียมตวัท าสมาธิ 
 ร าแม่ท่า ร าประกอบจงัหวะตามความถนดั มีการร า

ผสมผสาน เรียงร้อยเป็นทา่ร าใหม่ๆ ไม่มีบทร้อง 
ร้องกลอนท านองหนังตะลุง การแสดงความสามารถ

ด้านบทกลอนโดยไม่มีการรับและการร า โดยยืนร้องหน้าเวที หลงัจากท่ีผู้ร าจบกระบวนการร าแม่
ทา่แล้ว 
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น่ังพนัก หลงัจบการวา่กลอนผู้ร าจะถอยไปนัง่บนพนกั
กลางเวที มีการพดูทกัทายผู้ชม เพื่อคลายความเหน็ดเหน่ือย บางคนก็บริกรรมคาถามหานิยม เพือ่
ผกูจิตใจให้คนรัก 

ร าท าบท คือ การร าตีทา่ไปตามบทร้อง ถือวา่เป็น
ศิลปะการร าชัน้สงูของโนรา ผู้ ท่ีร าได้ดีต้องผา่นการร าแม่บทและร าประสมทา่มาอยา่งช านาญ มี
ไหวพริบในการตีทา่จากค าร้องแตล่ะค าได้อยา่งฉบัไว โดยเม่ือผู้ร านัง่พนกัแล้วก็จะเร่ิมขบับทซึง่มี
ด้วยกนั 2 ท านอง คือ ท านองเพลงกราว และท านองเพลงทบั 

ร้องกลอนรับ คือ ผู้ร าจะร้องกลอนโชว์ความสามารถ
อีกครัง้หนึง่ แตก่ารร้องกลอนในช่วงนีเ้ม่ือผู้ ร้องจบลกูคูก็่จะร้องรับซ า้อีกครัง้ เช่น กลอน 4, กลอน 
6, กลอน 8 เป็นต้น ซึง่หากผู้ ร้องมีความสามารถมีปฏิภาณด้านกลอนเก่งก็มกัดนักลอนสด เรียกวา่ 
“กลอนมตุโต” โดยน าเอาสิง่ท่ีเห็นอยูใ่นขณะนัน้ เช่น การเดินทาง การแตง่กาย ลกัษณะของงาน 
สภาพบ้านเรือน สภาพธรรมชาติ เป็นต้น มาแตง่เป็นกลอนร้องขึน้ในทนัทีทนัใด และเม่ือจบแล้ว 
โนราบางคนก็จะร าอวดฝีมืออีกครัง้ หรือท าความเคารพผู้ชมแล้วกลบัเข้าหลงัโรง 

พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ นบัวา่เป็นพิธีกรรมที่ส าคญัตอ่การแพ้ชนะเป็น
อยา่งยิ่ง จดัขึน้เม่ือเสร็จพิธีการร าเปรียบมือแล้วเป็นสว่นตวั โดยใช้สถานท่ีของสว่นท่ีพกัโนราหลงั
ม่านมกัจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัโนราโรงครู คือ ผกูผ้าขาวท าเพดานมกันิยมตรงกลางโรงหลงัม่าน 
บนเพดานใสส่ิง่ของตา่งๆ เพื่อไหว้ จากนัน้โนราใหญ่หรือหมอกบโรงท าพิธีเชิญครูและชุมนมุครู   

  5.1.2.2 กิจกรรมการแสดงในวันประชัน 
เป็นกิจกรรมการแสดงท่ีโนราแตล่ะคณะจะแสดงลลีา ทา่ร า

ความสามารถ กลเม็ดเด็ดพรายตา่งๆ ในเชิงการร าโนราอยา่งเต็มท่ี โดยเร่ิมตัง้แตก่ารลงโรง กาศครู 
ปลอ่ยตวัโนราออกร า ซึง่เป็นลกัษณะเดียวกบัการร าเปรียบมือ แล้วตอ่ด้วยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้คือ 

- การแห่นายโรงโนราหรือโนราใหญ่ เป็นการประชาสมัพนัธ์ 
และเชิญชวนให้ผู้ชมท่ีอาจจะกระจดักระจายอยูใ่นท่ีตา่งๆ ของบริเวณงานให้รู้วา่ขณะนีถ้ึงเวลาที่
โนราใหญ่จะออกร า การแหน่ายโรงมี 2 ลกัษณะ คือ แหม่าจากท่ีอ่ืนมายงัโรงโนราหลงัจากการ
แตง่ตวั กบั แหจ่ากโรงโนราไปไหว้พระแล้วกลบัมายงัโรง โดยท่ีโนราใหญ่จะยืนบนบา่ของลกูคู ่แล้ว
ตัง้ทา่ร าที่มีความสงา่งามค้างไว้ 

- ร าเฆี่ยนพราย-เหยียบลูกมะนาว เป็นการร าเพื่อพิธีกรรม
ทางไสยศาสตร์เพื่อเป็นการตดัไม้ขม่นามโนราฝ่ายตรงข้าม และเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่
สมาชิกในคณะของตน โดยมี 2 กระบวนร า คือ ร าเฆี่ยนพราย กบัร าเหยียบลกูมะนาว  
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- ร าขอเทริด หรือ เยาะเทริด เป็นการร าเพื่อผอ่นคลายความ
ตงึเครียดให้กบัผู้ชมการแสดง ซึง่เป็นการร าที่สนุกสนาน ระหวา่งผู้ ถือเทริดซึง่เป็นตวัตลกกบัคนขอ
เทริดคือนายโรง ท่ียงัไม่ได้สวมเทริดมีแตผ้่าประเจียดโพกศีรษะไว้เทา่นัน้ โดยจะร าในลีลาที่
สวยงามเพื่อขอเทริดให้ได้ ขณะท่ีตวัตลกก็จะร าในทา่ที่ตลกขบขนัหยอกล้อกบันายโรงมีการพดูจา
สอดแทรกโต้ตอบตอ่วา่กนัในลกัษณะท่ีสนกุสนาน  

- ร าท าบท การร าที่วา่กลอนไปพร้อมๆกนั กบัการตีทา่ร า
ประกอบบทร้อง เพื่อสือ่ความหมาย ทกุค าที่ร้องจะตีทา่ให้สมจริงสมจงั ฉบัไว กลมกลนืกบัจงัหวะ
ดนตรี ผู้ร าจะต้องร าท าบทให้ได้อยา่งช านาญ ทัง้สอง ท านอง คือ ท านองเพลงกราว และท านอง
เพลงทบั ซึง่จะตา่งกนัท่ีวิธีการร้องและท านองจงัหวะดนตรี 

- เล่นค าพรัด การร้องกลอนตามบทท่ีแตง่ไว้ลว่งหน้าใน
ลกัษณะการร้องโต้ตอบกนั เนือ้หาสาระจะเป็นเฉพาะเร่ือง เฉพาะเหตกุารณ์ คือ ค าพรัดชม เช่น 
ชมธรรมชาติ ชมนก ชมไม้, ค าพรัดบทจริง คือ เหตกุารณ์ท่ีเป็นความจริงมากลา่วให้เกิดความตลก
ขบขนั, ค าพรัดเกีย้วคือ บทเกีย้วระหวา่งชายหญิง, ค าพรัดขีห้กคือ บทโกหกท่ีเป็นไปไม่ได้ 

- การแสดงเร่ืองหรือจบับท การแสดงท่ีจบัเอาเร่ืองราวหรือ
ตอนหนึง่ของวรรณกรรมพืน้บ้านมาเลน่เป็นละคร ในการแสดงประกอบด้วย นายโรง, โนราที่แสดง
เป็นตวันาง, พรานหรือตวัตลก และตวัประกอบอีก 1 - 2 คน 

- ร าเพลงป่ี เป็นการร าเพื่ออวดลลีาทา่ร า ความสามารถอนัอ่อน
ช้อยงดงามของผู้ร า ผู้ร าจะต้องใช้อารมณ์ความรู้สกึ จินตนาการทา่ร าออกมาให้สอดคล้อง 
กลมกลนืกบัทว่งท านองของเสยีงป่ี โดยใช้ปฏิภาณไหวพริบร าหลอกลอ่นายป่ีในลกัษณะลลีาต่างๆ 
ให้หลงใหล ล าดบัการร าป่ีจะจดัไว้ตอนท้ายสดุของการร าของโนราคนนัน้ๆ 

การร้องกลอนเร่ียไรเงิน คือ การแสดงความสามารถเชิงบทกลอนของ
โนราแตล่ะคณะท่ีเข้าประชนั ในช่วงหยดุพกัตอนเท่ียง โนราจะออกร้องกลอนของเร่ียไรเงินจาก
ผู้ชมเพื่อน าไปร่วมท าบุญกบัทางวดั ซึง่บางครัง้คิดเป็นคะแนนตดัสนิด้วย โดยโนราจะวา่กลอนสด 
หรือ กลอนมตุโต ดงันัน้ผู้ ท่ีออกร้องกลอนเร่ียไรเงินจึงมกัเป็นนายโรงหรือโนราใหญ่ ท่ีมีความ
ช านาญเป็นตวัแทนของคณะโนรานัน้ๆ ขณะร้องกลอน จะมีการตีฉ่ิงให้จงัหวะประกอบกบัการร้อง
รับของลกูคู ่

ชะโรง คือ การแสดงโนราเพื่อเป็นการดงึผู้ชมท่ีก าลงัชมการแสดงของ
โนราฝ่ายตรงข้ามอยู ่ให้มาชมการแสดงโนราของตน หรือเพื่อดงึผู้ชมท่ีเคยได้ชมการแสดงโนรา
ของตนแตเ่ปลีย่นไปชมการแสดงฝ่ายตรงข้ามให้กลบมาชมการแสดงโนราของตนอีกครัง้หนึง่ 
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ภาพท่ี 26 ภาพแสดงร าเฆี่ยนพราย เยียบลกูมะนาว  
 ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถา่ยเม่ือปี พ.ศ.2555 วดัทา่แค จ.พทัลงุ 

 

 
ภาพท่ี 27 ภาพแสดงร าขอเทริด  
 ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถา่ยเม่ือปี พ.ศ.2555 วดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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ภาพท่ี 28 ภาพแสดงร าท าบทและเลน่ค าพรัด  
 ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถา่ยเม่ือปี พ.ศ.2555 วดัทา่แค จ.พทัลงุ 
ขัน้ตอนการแสดงโนราประชนัหรือโนราแขง่ สรุปเป็นตารางได้ดงันี  ้

 
ภาพท่ี 29  ภาพแสดงขัน้ตอนการแสดงโนราประชนั 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
 
6. โนรากับความสัมพันธ์ในการใช้พืน้ที่ 

จากการศกึษาลกัษณะการแสดงโนราแตล่ะประเภท ในเร่ืองของโรงละครแบบโนรามี
ลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป ในการใช้พืน้ท่ีของแตล่ะประเภทการแสดง 

6.1 นิยามศัพท์ของโรงละครแบบโนรา 
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ค าวา่ “โรงละครแบบโนรา” ในการศกึษานี ้หมายความวา่ อาคารสถานท่ีท่ีมี
การจดัแสดงแบบท้องถ่ิน และมีรูปแบบและเนือ้หาการแสดงท่ีใช้เป็นแบบท้องถ่ินในบริเวณรอบๆ
ลุม่ทะเลสาบสงขลา 

การปลูกโรง คือ การวางหน้าโรงไปทางทิศเหนือหรือใต้ และไม่หนัทิศหน้าโรงไป
ทางทิศตะวนัออกหรือทิศตะวนัตก เน่ืองจากเป็นการวางขวางตะวนั หรือท่ีชาวใต้เรียก “ขวางหวนั” 
เพราะเช่ือวา่จะท าให้ตกอบั และไม่หนัหน้าโรง หลงัโรงให้สถานท่ีหรือสิง่ท่ีเคารพบูชา 

เสามหาชัย7  เป็นเสาต้นกลางของโรงแสดงโนรามีความส าคญัมาก เพราะถือวา่
แทนองค์พระวิสสกุรรม โดยมีนิยายเก่ียวกบัเสามหาชยั กลา่วคือ พระเทพสงิหรกบัแม่ศรีคงคาเป็น
สามีภรรยากนั หาเลีย้งชีพโดยการแสดงละครชาตรี ในสถานท่ีตา่งๆ จนเลือ่งลือ่ไปทัว่เมือง 
ตลอดจนนางฟ้าก็พากนัลงมาดแูละเพลดิเพลนิจนลมืเข้าเฝ้าพระอิศวร ท าให้พระอิศวรกริว้ และ
ตรัสวา่จะแสดงละครโรงใหญ่เพื่อประชนัและท าลายการแสดงละครของพระเทพสงิหรกบัแม่ศรีคง
คา พระวิสสกุรรมจึงทลูเตือนวา่ พระองค์เป็นเจ้าโลก จะไปท าการทบัถมผู้ น้อยนัน้ หาเป็นการ
สมควรไม่ พระอิศวรก็ไม่ยอม จดัการแสดงจนได้ พระวิสสกุรรมก็เข้าด้วยพระสงิหรและแม่ศรีคงคา 
บอกวา่จะแสดงเม่ือใดให้ท าที่ประทบัไว้ จะมาก ากบัคุ้มครองอยูด้่วย เพือ่ปกป้องผองภยัยนัตราย
และมิให้แพ้พระอิศวรได้ จึงได้ท าเสาผกูผ้าแดงปักไว้ตรงกลางโรง พระวิสสกุรรมก็มาประทบัเป็น
ประธานอยูต่ลอดเวลาแสดง ท าให้ละครชาตรีไม่แพ้ละครโรงใหญ่ของพระอิศวรได้ จึงเป็นประเพณี
สบืมาวา่ โรงละครชาตรีต้องมีเสากลาง เสานีใ้ช้เป็นท่ีผกูซองคล(ีซองใสไ่ม้รบตา่งๆ) ในภายหลงั 
เพื่อสะดวกในการแสดงท่ีตวัละครจะหยิบเอาได้ ตามความต้องการโดยเร็ว 

ร าขวางโรง คือ โนราจะไม่ร าขวางหน้าจัว่ คนชมโนราชมได้ทัง้สีด้่าน ตรงกลาง
โรงมีพนกันัง่ร า เน่ืองจากโรงเปิดโลง่ 

นัก คือ เป็นท่ีนัง่พกัของโนราขณะแสดงโดยมากจะแสดงในทา่นัง่ เช่นร้องบทร่าย
แตระแล้วท าบท เป็นต้น 

นักพิง คือ พืน้ท่ีภายในส าหรับโรงโนรา คนนอกห้ามเข้ามายุม่ยา่ม เป็นไม้ไผก่ัน้
ไว้รอบๆ โดยผกูติดกบัเสาโรงด้านนอก ยกสงูจากพืน้ดินประมาณ 30-40 ฟุต 

เส่ือคล้า คือ เสือ่ท่ีใช้ปพูืน้ เพื่อให้พืน้ท่ีในการร าของโนรา ได้มีความเรียบและ
สะดวกในแสดง 
 

       7มนตรี  ตราโมท, ละครชาตรี, พุ่มเทวา ที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติศิลปินภาคใต้:ขุน

อุปถัมภ์นรากร, ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ:กรุงสยามการพิมพ์, 2523 : 39 
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ยันต์เต่าเลือน เป็นลกัษณะการวิ่งเวียนเสาเหมือนการเขียนยนัต์เตา่เลอืนในการ
ร าคล้องหงส์ของพิธีโนราโรงครู คือ เร่ิมจากทิศหรดี (ตะวนัตกเฉียงใต้) วิ่งตรงไปเวียนเสา ทางทิศ
อีสาน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) ในลกัษณะวิ่งเวียนซ้าย จากนัน้วิ่งตดัทิศบูรพา (ตะวนัออก) ไปเวยีน
เสาในลกัษณะเวียนซ้ายทางทิศอาคเนย์ (ตะวนัออกเฉียงใต้) จากนัน้วิ่งตดัทิศทกัษิณไปเวียนเสา
ทางทิศหรดีในลกัษณะเช่นเดิม แล้ววิ่งตดัทิศประจิม (ตะวนัตก) ไปเวียนเสาทางทิศพายบั 
(ตะวนัตกเฉียงเหนือ) แล้วจึงวิ่งตดัทิศอุดร (ทิศเหนือ) ไปเวียนเสาในลกัษณะเช่นเดิมทางทิศอีสาน
อีกครัง้เป็นอนัสิน้สดุการวิ่งแบบยนัต์เตา่เลอืน 

 
ภาพท่ี 30 ภาพแสดงยนัต์เตา่เลอืน ใช้ส าหรับวิ่งร าของนางร า ในพิธีคล้องหงส์ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
 6.2 วิวัฒนาการการใช้พืน้ที่โรงละครแบบโนรา 

จากการศกึษาสรุปวา่เม่ือบริเวณคาบสมทุรสทิงพระรับวฒันธรรมด้านละครของ
อินเดียเข้ามา จึงได้เกิดเป็นละครชาตรีขึน้ ซึง่แตแ่รกทีเดียวรูปแบบคล้ายอินเดียมาก กลา่วคือ มีตวั
ละครแสดงเพียง 3 ตวั คือ ตวันายโรง(ยืนเคร่ือง) 1ตวั, ตวันาง 1 ตวั และตวัจ าอวด(เป็นตวั
เบ็ดเตลด็ด้วย) 1 ตวั มีเคร่ืองป่ีพาทย์ประกอบด้วย ป่ีเลาหนึง่ โทนคูห่นึง่ กลองเลก็คูห่นึง่ และฆ้อง
คู ่ละครชาตรีนีไ้ด้แพร่หลายเป็นท่ีนิยมมากในแถบนี ้แตโ่บราณเห็นจะนิยมแสดงเร่ืองมโนห์รา 
(พระสธุน) กนัเป็นพืน้ ชาวปักษ์ใต้ซึง่ชอบพดูตดัพยางค์หน้าจึงเรียกละครแบบนีว้า่ “โนรา” 8 

6.2.1 โรงละครชาตรี เป็นโรงมีเสา 4 ต้น ปัก 4 มมุ เป็นสีเ่หลีย่มจตัรัุส มีเตียง
หนึง่เตียง มีเสากลางเรียกวา่ “เสามหาชัย” 1 เสา ไม่มีฉาก บริเวณแสดงมีหลงัคาไว้บงัแดดบงัฝน 
 

       8เร่ืองเดียวกนั, หน้า 37 
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6.2.2 โรงโนรารุ่นเก่า โรงโนรามีลกัษณะเป็นโรงชัว่คราวไม่ยกพืน้ เพราะสว่น
ใหญ่นิยมเลน่กนักลางแจ้ง สรุปวา่ ลกัษณะเป็นโรงไม่ยกพืน้ ปลกูโรงเป็นรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุส มีขนาด
ระหวา่ง 8-9 ศอก (ประมาณ 4-4.5 เมตร) เปิดโลง่ทัง้สี่ด้าน มีเสา 4 เสาบ้าง 8 เสาบ้าง ซึง่มกัจะท า
ด้วยไม้หมาก หรือไม้ไผ ่มีเสากลางอยูต้่นหนึง่ เรียกวา่ “เสามหาชัย” เช่ือถือกนัวา่เป็นท่ีประทบั
ของพระวิสสกุรรมเวลาแสดงโนรา สว่นหลงัคาเป็นรูปจัว่ มงุด้วยจากและกระแชงเป็นพืน้9   

ภายในโรงไม่มีม่านกัน้ และมีสว่นประกอบไมม่ากนกั คือ พืน้โรงเป็นพืน้ดิน หรือปู
ลาดด้วยเสือ่ ซึง่ท าด้วยคล้า จูด หรือกก มีท่ีส าหรับโนรานัง่ร า เรียกวา่ “นัก” หรือ “พนัก” มกัท า
ด้วยไม้ไผอ่ยูต่รงกลางๆ ในสว่นหน้าของโรงตามแนวขวาง ปกติจะยกสงูจากพืน้ดินประมาณ 1 
ศอก ท่ีพืน้ทางด้านซ้ายและขวาของนกัหรือพนกั จะเป็นท่ีวางเคร่ืองดนตรี และเป็นท่ีนัง่ของลกูคู่
หรือผู้ ติดตามโนราที่เรียกวา่ “พวกตาเสือ” 

6.2.3 โรงแสดงแบบมพีืน้ที่พักของโนรา เป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า หนัด้านหน้าไป
ทางทิศใดก็ได้ยกเว้นทิศตะวนัตก ขนาดของโรง ไม่อาจก าหนดแนน่นอน แตมี่ความกว้างประมาณ 
7 m ความยาวประมาณ 9 m ยกพืน้สงูขึน้จากพืน้ดินประมาณ 1 m หลงัคาท าเป็นรูปเพิงหมา
แหงนมีเสาทัง้หมด 8 ต้น ด้านหน้า 2 ต้น ตอนกลาง 3 ต้น ด้านหลงั 3 ต้น แบง่พืน้ท่ีโรงออกเป็น 2 
สว่น ส าหรับการแสดง 1 สว่น (6x7 m) ส าหรับท่ีพกันกัแสดง 1 สว่น (3x7 m) ระหวา่งบริเวณทัง้
สองจะกัน้ด้วยฉากขนาดใหญ่ ด้านหน้าเวทีจะเปิดโลง่ทัง้ 3 ทิศ บริเวณซ้ายหรือขวาจะมีราวไม้สงู
จากพืน้โรง 1 f ผกูกัน้ไว้ส าหรับให้นกัดนตรีได้นัง่พกัผอ่นอิริยาบถขณะบรรเลงดนตรี สว่นด้านหลงั
เวที ซึง่เป็นท่ีพกันกัแสดงจะมีฝากัน้โดยรอบอยา่งมิดชิดทัง้ 4 ด้านสงูประมาณ 1 mคร่ึง 

อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับสร้างโรงโนราสามารถเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั ไม่มีการ
ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด อยา่งเช่น เสาโรงโนรา อาจใช้ไม้กลมหรือถงัน า้ขนาดใหญ่ หรือโครง
เหลก็ประกอบส าเร็จรูป หลงัคาใช้จาก ผ้าเต้น วสัดหุางา่ยในท้องถ่ิน พืน้โรงปดู้วยไม้กระดานบาง
โรงปทูบัด้วยเสือ่น า้มนั เสือ่คล้า หรือถ้าพืน้เวทีเป็นไม้อดั จะไม่ใช้เสือ่เพราะพืน้จะเรียบและสะดวก
ในการร าและเลน่ดนตรี ในบางท้องถ่ินจะมีการสร้างโรงโนราถาวรหรือโรงโนราส าเร็จรูปสามารถ
ประกอบและเคลือ่นย้ายได้ และมีไว้บริการ (ให้เช่า)10 

 
       9วมิล  ด าศรี. “โนราชาตรี”, พุ่มเทวา ที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติศิลปินภาคใต้:ขุน

อุปถัมภ์นรากร. ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ:กรุงสยามการพิมพ์(2523): 115 
       10ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ “โนรา:การร าประสมทา่แบบตวัออ่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539:41-42 
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การตกแตง่โรงโนรา จะแบง่บริเวณด้านเวทีกบัท่ีพกันกัแสดงด้วยฉากขนาดใหญ่
เหมือนของลเิก บางคณะจะมีฉากประมาณ 2-3 ฉาก ไว้สบัเปลีย่นเม่ือแสดงละครและดนตรี หรือ
จะเว้นบริเวณด้านซ้าย-ขวาของฉาก ให้หา่งจากด้านข้างของโรง เพื่อให้ผู้ร าเข้าออกเวลาแสดง 
หรืออาจประกอบพืน้เวทีด้านหน้า ด้านฉากให้สงูขึน้มา เพื่อวางเคร่ืองดนตรีสากลและป้ายช่ือคณะ
กัน้ไว้เป็นสดัสว่นแล้วจึงใช้เก้าอีว้างให้ผู้ร าใช้นัง่ร าหน้าเคร่ืองดนตรี บริเวณหลงัคาด้านหน้าเวทีจะ
มีป้ายช่ือคณะขนาดใหญ่ห้อยลงมาประมาณ 2 ฟุต สามารถมองเห็นช่ือคณะได้อยา่งชดัเจน 

 
ภาพท่ี 31 แสดงลกัษณะการละเลน่โนรากลางแจ้ง 
“โนราเลน่ ถวายรัชกาลท่ี 5 ท่ีวดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร เมืองนครศรีธรรมราช” 
ท่ีมา : สธิุวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “โนรา” สารานกุรมวฒันธรรมไทยภาคใต้, (2529):3874 

 
ภาพท่ี 32 แสดงภาพลกัษณะโรงชัว่คราวของโนรารุ่นเก่า 
ท่ีมา : สธิุวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “โนรา” สารานกุรมวฒันธรรมไทยภาคใต้, (2529):3874 
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ภาพท่ี 33 ภาพแสดงโรงโนราแสดงบนพืน้ดิน แบบเปิดโลง่ เร่ิมมีท่ีพกัโนรา 
ท่ีมา:ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ “โนรา:การร าประสมทา่แบบตวัออ่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539:37 
 

 
ภาพท่ี 34 ภาพแสดงโรงโนราแสดงบนพืน้ดิน แบบเปิดโลง่ เร่ิมมีท่ีพกัโนรา 
ท่ีมา:ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ “โนรา:การร าประสมทา่แบบตวัออ่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539:37 
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ภาพท่ี 35 ภาพแสดงโรงโนราเร่ิมมีการยกพืน้ เวทีเปิดโลง่ ยงัคงมีสว่นท่ีพกักบัสว่นแสดง 
ท่ีมา:ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ “โนรา:การร าประสมทา่แบบตวัออ่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539:41 

 
ภาพท่ี 36 ภาพแสดงโรงโนราเร่ิมมีการยกพืน้ เวทีเปิดโลง่ ยงัคงมีสว่นท่ีพกักบัสว่นแสดง 
ท่ีมา:ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ “โนรา:การร าประสมทา่แบบตวัออ่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539:42 
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6.2.4 โรงโนราโรงครู จากการศกึษา ฉตัรชยั  ศกุระกาญจน์11 สรุปวา่ เป็น
ลกัษณะคล้ายกบัโรงโนรารุ่นเก่า คือ สร้างโรงเป็นสีเ่หลีย่มผืนผ้า กว้าง 9 ศอก ยาว 11 ศอก (6x8 
เมตร) มีเสา 8 เสา โดยแบง่เป็น 3 ตอน เสาตอนหน้าและหลงัมีตอนละ 3 เสา สว่นตอนกลางมี 2 
เสา(ไม่มีเสากลาง)  การท่ีไม่มีเสากลางช่วยให้ไม่เกะกะในเวลาร า  อีกทัง้ไม่เกะกะสายตาผู้ชม  หนั
หน้าโรงไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ เรียกวา่ “ลอยหวัน” (หนัด้านยาวไปตามตะวนั) ไม่หนัหน้าไป
ทางทิศตะวนัออก หรือทิศตะวนัตก เพราะเป็นการ “ขวางหวนั” (ขวางตะวนั) ความเช่ือของโนรา
วา่อปัมงคล  ไม่ต้องยกพืน้โรง หลงัคาเป็นรูปหน้าจัว่ มงุด้วยจาก ตรงกลางจัว่ครอบด้วยกระแชง 
ถ้าไม่มีกระแชงก็ใช้ใบเตยมาแทนได้  

การท่ีต้องครอบกระแชงเอาไว้บนหลงัคาจัว่นยัวา่เพื่อเป็นท่ีระลกึถึงเม่ือครัน้ท่ี
นางนวลทองส าลถีกูลอยแพไปในทะเล ก็ได้อาศยักระแชงเคร่ืองมงุแพเพื่อกนัแดดมาโดยตลอด แต่
อีกนยัหนึง่อาจจะเป็นเพราะวา่ต้องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติัสบืตอ่กนัมาแต่
ดัง้เดิม  เพราะโรงพิธีของกาหลอ ซึง่เป็นการละเลน่อยา่งหนึง่ของชาวใต้ก็นิยมมงุกระแชง
เช่นเดียวกนั 

ด้านหลงัโรงพิธี ท าเป็นเพิงท่ีพกัของคณะโนรา ประมาณ (2x8 เมตร) โดยตอ่เสา
และหลงัคาออกไปจากเสาเดิมท่ีมีอยูแ่ล้ว เสาเพงิท่ีพกัของโนราที่ได้ตอ่ออกไปนี ้ให้ถือเป็นเสา
พิเศษ ไม่นบัรวมอยูใ่นเสาโรงซึง่มีอยู ่8 เสา 

ด้านขวาของโรง มีท่ีส าหรับวางเคร่ืองบูชา และเคร่ืองสงัเวยท่ีใช้ในพิธีนี ้ได้แก่ ธูป
เทียนดอกไม้ หมากพลู ของคาว ของหวาน ข้าวตอก หวัหม ูไก ่เหล้า และมะพร้าวอ่อน นอกจากนี ้
ต้องมีเทริด หน้าพราน และเคร่ืองแตง่ตวัของโนราวางไว้ ท่ีส าหรับวางสิง่ของนีเ้รียกวา่ “ศาล” หรือ 
“พาไล” ท าเป็นชัน้วางคล้ายหิง้ โดยใช้ไม้ไผค่าดผกูกบัเสาข้างโรง ยื่นออกไปรับกบัไม้ชายคาตอ่ยืน่
ลงมา ศาลหรือพาไลนีมี้ความสงูประมาณระดบัสายตา 

บริเวณโรงด้านหน้าข้างซ้ายหา่งจากเสาข้าวโรงประมาณ 2 ฟุต มีพนกัท าด้วยไม้
ไผก่ลมให้โนรานัง่ร าหนัหน้าไปทางศาล พืน้โรงปูด้วยเสือ่กระจูดเต็มโรง ตอนกลางจะปดู้วยเสือ่
คล้าขนาดใหญ่เพื่อสะดวกในการร า และบริเวณโคนเสารอบโรงด้านหน้า สงูจากพืน้ 1 ฟุต จะผกู
ไม้ไผก่ลมกัน้เป็นอาณาเขตโดยรอบ และใช้ส าหรับนกัดนตรีนัง่พกัผอ่นเรียกวา่ “นักพิง” 
 
        11ฉตัรชยั  ศกุระกาญจน์. “พิธีกรรมที่นา่ศกึษาใน โนราโรงครู”, พุ่มเทวา ที่ระลึก
งานเชิดชูเกียรติศิลปินภาคใต้:ขุนอุปถัมภ์นรากร. ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แหง่ชาติ:กรุงสยามการพิมพ์(2523): 114-115 
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ภาพท่ี 37 ภาพแสดงลกัษณะ “ศาล” หรือ “พาไล” วางเคร่ืองบชูา ครูหมอ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
 

 
ภาพท่ี 38 ภาพแสดงลกัษณะโรงเพื่อประกอบพธีิกรรมโนราโรงครู 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั  
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บทที่ 3 
สถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกับโนรา และสถาปัตยกรรมฝ่ังตะวันตกของลุ่มน า้ทะเลสาบ

สงขลา 
 

อธิบายถึงวิธีการด าเนินการวิจยั ตัง้แตเ่ร่ิมสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวมรวมข้อมลูตลอด
จนถึง การวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่แบง่เป็น 3 ขัน้ตอนคือ มิติของโนรา โลกทศัน์ของคนใต้ ในบทท่ี 2 
และในบทนีจ้ะกลา่วถึง กรณีศกึษาสถาปัตยกรรมสาธารณะในพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุ ซึง่จะน ามา
ประยกุต์ใช้ให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมในปัจจบุนัท่ีสะท้อนให้เห็นความตอ่เน่ืองของพฒันาการ
ทางด้านสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน อยา่งมีคณุคา่ได้ เน่ืองจากความต้องการในพืน้ท่ีใช้สอย
เปลีย่นแปลงไปจากเดิม ซึง่แตเ่ดิมอาจจะสนองการใช้สอยประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบัพระศาสนา แต่
ในปัจจุบนัได้เปลีย่นแปลงการใช้สอยไป ดงัเช่นโครงการนี ้
 

 
ภาพท่ี 39 ภาพแสดงแนวคิดวิธีการวิจยั 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
 
 
 

มิติของโนรา 

โลกทัศน์ของคนใต้ 

สะท้อนวิถีชีวิตของสังคม 

เอกลักษณ์ทางการรับรู้ 

สะท้อนวฒันธรรมที่มนุษย์สร้างขึน้ 

ประโยชน์ใช้สอย 

สถาปัตยกรรมสาธารณะ 

รสนิยมตามสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิต 

ประวัติศาสตร์/ความเช่ือ/สังคม 

พิธีกรรม/การปกครองสังคม/การละเล่น 

ลุ่มทะเลสาบสงขลา/พืน้ที่พัทลุง 

ลักษณะสถาปัตยกรรม 
ส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา 

บรรยากาศของพืน้ที่ในการละเล่นมหรสพ 
เล่นเร่ืองคล้องหงส์ 
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1. สถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกับโนรา 
 นิยาม “สถาปัตยกรรมโนรา” 
  สถาปัตยกรรม ในท่ีนีห้มายถึง ตวัแทนท่ีแสดงถึงแนวความคิดท่ีมีคณุคา่ตา่งๆ 
โดยการถ่ายทอดทางวฒันธรรม จากสภาพแวดล้อมท่ีอาคารนัน้ตัง้อยู ่ผสมผสานกบัความรู้ทกุ
ระดบั ทัง้ด้านความเช่ือ การปกครอง และการท ามาหากิน  เพือ่ตอบสนองความต้องการของสงัคม 
ท่ีแสดงถึง “วิถีชีวิต” ของคนในวฒันธรรมนัน้ๆ ในบทความนีเ้ป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสถาปัตยกรรม
โนรา ซึง่เป็นอาคารท่ีใช้ส าหรับกิจกรรมทางวฒันธรรมท้องถ่ิน 
  โนรา ในท่ีนีห้มายถึง การละเลน่ หรือมหรสพด้านนาฏกรรมที่ผสมกบัการละครท่ี
นา่ดนูา่ชมท่ีสดุในอดีตของภาคใต้  การแสดงโนราเน้นแสดงนาฏกรรมในช่วงต้นการแสดง คือ การ
ร าทัว่ๆไปก่อน  การเลน่ร าท าบทตา่งๆ  และสดุท้ายก็จะแสดงเป็นเร่ือง  มีบทเลน่ตลกในเร่ืองท่ี
แสดง เรียกวา่ “จับบทออกพราน” เร่ืองท่ีโนราเลน่สว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองจากวรรณคดีไทย   
นอกจากนีก้ารแสดงโนรายงัมีรูปแบบการแสดงเชิงพิธีกรรมที่เรียกวา่ “โนราโรงครู” ซึง่หมายถึง 
การแสดงโนราประเภทพิธีกรรมเพื่อเชิญวิญาณบรรพบุรุษท่ีเป็นโนรา ซึง่ตายายโนรา หรือ “ตา
หลวง” จะมาเข้าทรงลกูหลานของตน และลกูหลานจะได้พบปะพดูคยุกบัตายายท่ีเข้าทรงนัน้ เพื่อ
แก้ปัญหาความขดัแย้งของลกูหลาน หรือลกูหลานแสดงความกตญัญตูอ่บรรพบุรุษ หรือเพื่อแก้บน
ตามท่ีตนได้บนบานไว้กบัตายาย 
  สถาปัตยกรรมโนรา หมายถึง ตวัแทนท่ีแสดงความคิดท่ีมีคณุคา่ตา่งๆ โดยการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมโนรา จากสภาพแวดล้อมรอบลุม่ทะเลสาบสงขลา ผสมผสานกบัความรู้ภมิู
ปัญญาท้องถ่ิน ทัง้ด้านความเช่ือ   “ตายาย” การเคารพบรรพบุรุษ ผู้สงูอาย ุและการท ามาหากิน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของสงัคม ท่ีแสดงถึง “วิถีชีวิต” ของคนในท้องถ่ิน ซึง่เป็นลกัษณะ
อาคารท่ีใช้ส าหรับวฒันธรรมโนรา 
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1.1 การใช้พืน้ที่ของการแสดงโนราในปัจจุบนั 
การใช้พืน้ท่ีของการแสดงโนราในปัจจุบนั แบง่เป็นลกัษณะได้ 2 ลกัษณะ คือ 

ลกัษณะแบบโรงมหรสพ กบัลกัษณะแบบโรงพิธีกรรมหรือโรงครู ลกัษณะการใช้พืน้ท่ีของโรงแตล่ะ
ลกัษณะนัน้แตกตา่งกนัตามวตัถปุระสงค์การใช้พืน้ท่ี ดงันีคื้อ 

-การใช้พืน้ท่ีลกัษณะโรงมหรสพเพื่อความบนัเทิง 
-การใช้พืน้ท่ีลกัษณะโรงมหรสพโนราเพื่อพิธีกรรม (โนราโรงครู) 
1.1.1 การใช้พืน้ที่ลักษณะโรงมหรสพเพื่อความบันเทงิ 

เป็นการใช้พืน้ท่ีเพื่อแสดงความบนัเทิงให้ผู้ชมได้สนกุสนานกนั ปัจจุบนั
โรงมหรสพของโนรานีไ้ด้เปลีย่นไปเป็นโรงแบบส าเร็จรูป เพื่อใช้ตัง้โรง ถอนโรงได้งา่ย รวดเร็ว และ
ขนสง่โรงส าเร็จรูปนีไ้ปแสดงได้สะดวกมากขึน้  การแบง่พืน้ท่ีของโรงยงัคงมี 3 พืน้ท่ีคือ พืน้ท่ีแสดง, 
พืน้ท่ีลกูคู,่ พืน้ท่ีหลงัฉาก, พืน้ท่ีควบคมุเคร่ืองเสียง และพืน้ท่ีผู้ชมการแสดง ดงันี  ้

 

 
ภาพท่ี 40 ภาพแสดงโรงลกัษณะโรงมหรสพแบบส าเร็จรูป  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั อ.เมือง จ.พทัลงุ 
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ลายเส้นท่ี 1 แสดงผงัการแสดงโรงมหรสพโนรา 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั  



 

54 

1.1.1.1 พืน้ที่แสดง การร าในลกัษณะลลีาตา่งๆ จะใช้พืน้ท่ีกลางโรงเป็น
สว่นใหญ่ ประกอบด้วย ลกัษณะเส้นตรง, ลกัษณะวงกลม, ลกัษณะเส้นตรงหน้ากระดาน, ลกัษณะ
สามเหลีย่มหรือรูปปากพนงั เป็นต้น เม่ือจบการร าจะหยดุยืนแล้วโค้งค านบักลางโรงเพื่อท าความ
เคารพผู้ชม แล้วจึงทอ่งโรงหรือเดินกลบัเข้าหลงัโรง บริเวณพืน้ท่ีกลางโรงหรือกลางเวที ท่ีวางพนกั
นัง่หรือเก้าอีแ้ละหน้าพนกันัง่ ซึง่นายโรงโนราหรือโนราใหญ่จะใช้ร าเป็นสว่นใหญ่ ท่ีใช้ในการแสดง 

1.1.1.2 พืน้ที่ ลูกคู่ สว่นหน้าของโรงโนราเป็นพืน้ท่ีนัง่บรรเลงดนตรีของ
ลกูคูเ่พื่อประกอบการร า พืน้ท่ีอยูท่างด้านขวาหรือด้านซ้ายของโรงโนราหรือผู้ร าก็ได้ จะไมอ่ยู่
ด้านหลงัของผู้ร า เพราะผู้ เลน่ลกูคูไ่ม่สามารถสงัเกตลลีาทา่ร าและสญัญาณตา่งๆ จากผู้ร าได้ถนดั
ชดัเจน ในการท่ีจะบรรเลงดนตรีให้ผู้ร า แสดงลลีาทา่ร าได้อยา่งเต็มท่ี 

1.1.1.3 พืน้ที่หลังฉาก เป็นพืน้ท่ีแตง่ตวัและพกัผอ่นของโนรา 
1.1.1.4 พืน้ที่ควบคุมเคร่ืองเสียง  เป็นพืน้ท่ีหน้าโรง อยูด้่านหลงัของ

ผู้ชมการแสดงโนรา มีหน้าที่ควบคมุการแสดง 
 1.1.1.5 พืน้ที่ ผู้ชมการแสดง คือ บริเวณหน้าโรง ท่ีอยูใ่กล้ผู้ชมการ

แสดง 

  
ลายเส้นท่ี 2 แสดงผงัพืน้โรงโนราในปัจจุบนั 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ส ารวจรังวดัเม่ือปี พ.ศ.2555 วดัป่าพะยอม จ.พทัลงุ 
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ลายเส้นท่ี 3 แสดงรูปตดัโรงมหรสพโนรา โรงโนราในปัจจุบนั 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ส ารวจรังวดัเม่ือปี พ.ศ.2555 วดัป่าพะยอม จ.พทัลงุ 

 
ลายเส้นท่ี 4 แสดงการใช้พืน้ท่ีบนเวทีของผู้แสดง 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ส ารวจรังวดัเม่ือปี พ.ศ.2555 วดัป่าพะยอม  จ.พทัลงุ 
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ภาพท่ี 41 ภาพแสดงพืน้ท่ีควบคมุเสยีง 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั วดัป่าพะยอม จ.พทัลงุ 

1.2.2 การใช้พืน้ที่ลักษณะโรงมหรสพโนราเพื่อพิธีกรรม (โนราโรงครู) 
   ลกัษณะต าแหนง่ในการวางผงัของโรงโนราโรงครูจะท าตามระเบียบ
ปฏิบติัตามแบบโบราณอยา่งเคร่งครัดท าให้ ต าแหนง่พืน้ท่ีตา่งๆยงัคงรูปแบบเดิม เช่น การวางหน้า
โรงไปทางทิศเหนือหรือใต้ และไม่หนัทิศหน้าโรงไปทางทิศตะวนัออก เน่ืองจากเป็นการวางขวาง
ตะวนั หรือท่ีชาวใต้เรียก “ขวางหวนั” หลงัคาจัว่มงุด้วยจาก โรงเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้าผกูติดพืน้ดิน 
อาคารโปร่งโลง่ มีคานไม้ไผส่งูเหนือพืน้ดินระยะพอจะนัง่พิงได้ใช้ในการแบง่พืน้ท่ีพิธีกรรม โรงครู
เม่ือเสร็จพิธีกรรมแล้วต้องทิง้ไว้ 3 วนัก่อน ท่ีจะท าการรือ้ถอน 

 
ภาพท่ี 42 ภาพแสดงการใช้พืน้ท่ีโรงโนราโรงครู 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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ลายเส้นท่ี 5 แสดงผงับริเวณกิจกรรมของคนของงานโนราโรงครู  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ส ารวจรังวดัเม่ือปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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ลายเส้นท่ี 6 แสดงการนัง่ชมการแสดงโนราโรงครูเน่ืองจากผู้ชมริมโรงบงัการมองของผู้ชมในเต้น 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ส ารวจรังวดัเม่ือปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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   1.2.2.1 พืน้ที่ภายในโรงโนรา 
พืน้ที่พาไล คือ พืน้ท่ีสงิสถิตของบรรพบุรุษท่ีเชิญมาภายในโรง

ครูเป็นพืน้ท่ีส าคญัล าดบัท่ี 1 อยูส่งูสดุภายในโรงพิธีโดยให้ความเคารพตอ่บรรพชน โดยผา่นทาง
สายสญิจน์จากพืน้ท่ีตายาย หรือพืน้ท่ีตายายภายในบ้าน ผา่นผ้าดาดเพดานท้องโรงมายงัผ้าดาด
เพดานบนพาไลลงมายงัศาล หรือพาไล จากคติความเช่ือเร่ือง ระบบอาวโุสจึงสง่ผลให้ศาลหรือ
พาไล มีการยกระดบัขึน้ไปอยูด้่านบนของโรงครู มีบนัไดพาดขึน้ไปเป็นขัน้ไว้เพื่อส าหรับทรงตายาย
ปีนขึน้ไปตรวจเคร่ืองเซน่ไหว้ และท าพิธีด้านบนศาลหรือพาไล อาจจะมี 3,5,7 หรือ 9 ขัน้ก็ได้ 
ตามแตค่วามสะดวกของคนทรงของแตล่ะตระกูล 

พืน้ที่โรงพิธีกรรม คือ พืน้ท่ีท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมโรงครู
มีเสือ่คล้าปไูว้ภายใน เปรียบเสมือนผืนแผน่ดินของวิญญาณท่ีสามารถสถิตได้ โดยจะผา่น ผ้าดาด
เพดานบนพาไล ผา่นผ้าดาดเพดานท้องโรงลงตามสายสญิจน์มายงัท้องโรงเป็นพืน้ท่ีส าคญัล าดบัท่ี 
2 รองลงมาจากพืน้ท่ีพาไล ใช้ในการท าพิธีกรรมตา่งๆ ดงันี ้

  -เป็นอาณาเขตของบรรพบุรุษจากภพหน้าและภพนีไ้ด้
เจอกนั ภายในขอบเขตท่ีก าหนดขึน้เปรียบเสมือนบ้านหลงัหนึ่ง และขอบเขตท่ีก าหนด เช่น การกิน
หมบั การไตถ่ามสารทกุข์สกุดิบของตายาย 

  -เป็นสถานท่ีรักษาพยาบาลคนป่วยให้หาย  จากการ
รักษาโดยตายายผา่นทางพิธีของโนราใหญ่ 

  -เป็นโรงมหรศพขนาดยอ่มในการแสดงการร าเพื่อเซน่
ไหว้แก่ตายายบรรพบุรุษบนพาไล และขณะเดียวกนัผู้ชมก็ได้รับชมกนัไปด้วย 

  -ใช้เป็นพืน้ท่ีท าการตดัเหมย หรือแก้บน ของลกูหลานท่ี
เคยบนบานสานกลา่วแล้วประสบผลส าเร็จดงัท่ีมุ่งหวงัไว้ 

  -ใช้เป็นศาลตดัสนิความประจ าตระกลู  เน่ืองจาก
ลกูหลานจะเคารพตอ่ตายายซึง่เปรียบเสมือนเทพผู้ ท่ีคอยช่วยเหลอืและปกปักรักษาลกูหลาน
เอาไว้หากมีการผิดใจ หรือแตกแยกกนั ก็ตดัสนิโดยการให้ตายายท่ีอยูใ่นร่างทรงเป็นผู้ตดัสนิเอา
ความ และจะต้องปฏิบติัตามค าสัง่ท่ีตายายเป็นคนแก้ไขปัญหา จึงท าให้วันนัน้เป็นวนัท่ีทกุคนต้อง
นองหน้าด้วยน า้ตา และให้อภยัซึง่กนัและกนั รักกนัและอยูด้่วยกนัอยา่งกลมเกลยีว  

พืน้ที่พักของคณะโนรา คือ พืน้ท่ีท่ีตอ่ยื่นออกไปทางด้านหลงั
ของโรงครู หรือตามคติความเช่ือในการหนัทิศหวันอน หรือท่ีเรียกวา่ ปลายหวันอน ใช้ไม้มารองยก
สงูเพียงเลก็น้อย ปดู้วยเสือ่ซึง่เป็นสว่นส าคญัน้อยท่ีสดุ ใช้ในการพกัของโนราใหญ่ท่ีมาท าพิธีและ
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คณะ  โนราทกุคนทกุคณะต้องมาหลบันอนภายในโรงโนราโรงครูเทา่นัน้ห้ามไปนอนพกัข้างแรมท่ี
อ่ืนนอกเหนือโรงครู 

พืน้ที่ใต้พาไล คือ พืน้ท่ีต้องห้าม ท่ีไม่ให้ผู้คนเข้าไปอยูเ่ด็ดขาด 
เน่ืองจากเช่ือวา่เป็นพืน้ท่ีอยูข่องภตูผี หรือสมัพเวสท่ีีไม่ได้รับเชิญมายงัพิธี หรือไม่ใช่ตายายบรรพ
บุรุษของเจ้าภาพ อาจจะได้ยินเสยีงโนราใหญ่ดเุสยีงดงับ้างหากมีใครไม่ทราบแล้วเข้าไปยงั
ต าแหนง่ตรงนัน้ 

1.2.2.2 พืน้ที่ภายนอกโรงโนรา 
   เป็นพืน้ท่ีท่ีทรงตายายท่ีเข้าทรงจากห้องตายายภายนอกหรือท่ี

บ้านมายงัโรงพิธีโดยเดินถือเทียนสอ่งน าทางตลอดการเดินทางที่เช่ือมตอ่มายงัโรงพิธีต้องมีการปู
เสือ่เป็นแนวทางเดินตลอดเน่ืองจากตายายไม่สามารถเดินหรือเหยียบบนพืน้ดินท่ีเป็นท่ีอยูข่อง
มนษุย์ได้และใช้เป็นพืน้ท่ีแสดงต านานความเป็นมาของโนราอีกด้วยเช่น ร าคล้องหงส์ ร าแทงเข้ 

 

 

 
ภาพท่ี 43 ภาพแสดงผงับริเวณกิจกรรมของคนของงานโนราโรงครู 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั ถ่ายเม่ือปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดัทา่แค จ.พทัลงุ 
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1.2 วิเคราะห์การใช้พืน้ที่ของสถาปัตยกรรมโนราในปัจจุบนั 
 การใช้พืน้ท่ีการแสดงโนราในปัจจุบนันี ้จากสภาพสงัคม วิถีชีวิตโดยทัว่ไปของคน

รอบลุม่ทะเลสาบสงขลายงัคงท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นสว่นใหญ่ แตส่งัคมเปลีย่นไป เช่น 
การศกึษา การเดินทาง การติดตอ่สือ่สาร การค้า ท าให้การใช้พืน้ท่ีของการแสดงมหรสพโนรา
เปลีย่นไปตามสภาพสงัคมท่ีเปลีย่นไป โดยจะวิเคราะห์การใช้พืน้ท่ีโรงมหรสพโนราในปัจจุบนัดงันี ้
  1.2.1 วิเคราะห์การใช้พืน้ที่ลักษณะโรงมหรสพเพื่อความบันเทิง 
   1.2.1.1 การใช้พืน้ที่ของนักแสดงโนรา 
    การใช้พืน้ท่ีในสว่นเวทีการแสดงเป็น 3 สว่น คือ สว่นพืน้ท่ีแสดง
ของโนรา สว่นพืน้ท่ีลกูคู ่จะเป็นพืน้ท่ีด้านหน้าเวที และในสว่นของพืน้ท่ีแตง่ตวั พกัผอ่นของคณะ
โนราจะเป็นพืน้ท่ีหลงัฉากเพื่อปิดมมุมองของผู้ชมการแสดง 
 

 
ภาพท่ี 44 ภาพแสดงผงัพืน้ท่ีของนกัแสดงมหรสพโนรา ในปัจจุบนั 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
   1.2.1.2 การใช้พืน้ที่ของผู้ชมการแสดงโนรา 
    พืน้ท่ีใช้ในการชมการแสดงจะมีมมุมองเพือ่ชมการแสดงเพียง
ด้านหน้าด้านเดียวโดยแบง่ออกเป็นสองช่วงคือ พืน้ท่ีด้านติดเวทีจะเป็นสว่นของแม่ยกโนราซึง่จะ
เป็นผู้สงูอายโุดยสว่นใหญ่ปเูสือ่นัง่ชมกนั และพืน้ท่ีชมทัว่ไปจะนัง่บนเก้าอีห้รือปเูสือ่นัง่กนัเป็นกลุม่  

พ้ืนท่ีลูกคู่ (เล่นเคร่ืองหา้) 1 

1 

พ้ืนท่ีแสดงของคณะโนรา 2 

2 

พ้ืนท่ีแต่งตวั พกัผ่อนของคณะโนรา 3 

3 

การใช้พืน้ที่ของนักแสดงโนรา 
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ภาพท่ี 45 ภาพแสดงผงัพืน้ท่ีของผู้ชมการแสดงมหรสพโนรา ในปัจจุบนั 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

1.2.2 วิเคราะห์การใช้พืน้ที่ลักษณะโรงมหรสพโนราเพื่อพิธีกรรม (โรงครู) 
   1.2.2.1 ส่วนของพืน้ที่โรงครู 

 
ภาพท่ี 46 ภาพแสดงผงัพืน้ท่ีงานพิธีกรรมโนราโรงครู ในปัจจุบนั 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

ลักษณะของผังโนราโรงครู ส่วนโรงโนราโรงครู 

โนราโรงครูมีกจิกรรมหลกัคือการแสดงเชิงพิธีกรรมความเช่ือของวฒันธรรม
โนรา การวางผงัในส่วนของโรงโนราโรงครูแบ่งไดเ้ป็น ส่วนของโรงโนรา
โรงครู ส่วนชมการแสดง ส่วนขายเคร่ืองแกบ้น และส่วนของลานแสดง
ภายนอก 

ลานพิธีแสดงภายนอกโรงครู 

ส่วนแสดงพิธีกรรมโนราโรงครู 

ส่วนชมการแสดงโนราโรงครู 

แสดงโนราเป็นเร่ือง เช่น พิธีร าคลอ้งหงส์ พิธีร าแทงเข ้

การแสดงเชิงวฒันธรรมโนรา พิธีกรรมความเช่ือเร่ืองตายาย  

มีพ้ืนท่ีส าหรับผูช้มการแสดงโนราท่ีไม่ใช่ลูกหลานโนรามา
ชมการแสดง 

ส่วนขายเคร่ืองไหว้ (แก้บน ไหว้ครู รักษาเสน) 
มีพ้ืนท่ีส าหรับผูช้มการแสดงโนราท่ีไม่ใช่ลูกหลานโนรามา
ชมการแสดง 

 

การใช้พืน้ทีข่องผู้ชมการ
แสดง 

พ้ืนท่ีชมการแสดงของแม่ยก ผูสู้งอาย ุ

พ้ืนท่ีควบคุมเทคนิคบนเวที ควบคุมเสียง 
พ้ืนท่ีชมการแสดง 

2 

3 

4 

พ้ืนท่ีแสดงของคณะโนรา 1 

1 

2 

3 

4 

4 3 2 

1 
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   1.2.2.2 ส่วนของโนราประชัน 

 
ภาพท่ี 47 ภาพแสดงผงัพืน้ท่ีโรงประชนั ในงานโนราโรงครู 
   1.2.2.3 ส่วนของพืน้ที่ภายในโรงโนราโรงครู 

 
ภาพที่ 48 ภาพแสดงผงัพืน้ท่ีโรงโนราโรงครู 

ลักษณะของผังโนราโรงครู ส่วนโรงประชัน 

โนราประชนัเป็นกจิกรรมเสริมเพ่ือใหมี้ความสนุกสนานของพิธีกรรมโนรา
โรงครูมากย่ิงข้ึนเพ่ือใหผู้ช้มการแสดงโนราโรงครูไดเ้ปล่ียนอตัรสในการชม
โนราท่ีหลากหลาย ซ่ึงโนราประชนัเป็นการสืบทอดวฒันธรรมเช่นเดียวกบั
โนราโรงครูคือ เป็นการพฒันาต่อยอดการแสดงโนราท่ีผูช้มเป็นผูต้ดัสินจาก
คนดูในปัจจุบนั 

ส่วนโรงประชัน 

ส่วนชมการแสดงโนราประชัน 

พ้ืนท่ีของส่วนเวทีการประชนัโนรา ใชส้ าหรับการแสดง
โนราเพ่ือแข่งขนักนั โดยมีคณะโนรา 2 คณะหรือมากกว่า 

พ้ืนท่ีของส่วนเวทีการประชนัโนรา ใชส้ าหรับการแสดง
โนราเพ่ือแข่งขนักนั โดยมีคณะโนรา 2 คณะหรือมากกว่า 

พืน้ทีโ่ล่ง 

เดินเล่น พบปะพดูคุย พ้ืนท่ีซ้ือ-ขายของกนิของใช ้ 

ผังพืน้โรงโนราโรงครู 
พืน้ที่ใช้สอยของโรงโนราโรงครู 

 

พ้ืนท่ีโรงพิธีกรรมโนราโรงครู ตายาย ครอบเทริด แกบ้น แกเ้สนปาน 

พ้ืนท่ีแสดงลานภายนอกโรงครู พิธีกรรมร าคลอ้งหงส์ พิธีกรรมแทงเข ้

พ้ืนท่ีนัง่ชมการแสดงของผูสู้งอาย ุเด็กเลก็ 

พ้ืนท่ีจ าหน่ายเคร่ืองไหวโ้นรา แกบ้น แกเ้สนปาน 

พ้ืนท่ีรอพกัของผูม้าแสดงแกบ้น ครอบเทริด แกเ้สนปาน 

พ้ืนท่ีนัง่ชมการแสดงของวยัรุ่น หนุ่มสาว นกัท่องเท่ียว 

พ้ืนท่ีเล้ียงอาหารใหก้บัผูแ้สดงโรงครูของเจา้ภาพ 

A 

B 

C 

D 

E 

F G 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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ภาพท่ี 49 ภาพแสดงรูปตดัการใช้พืน้ท่ีของโรงโนราโรงครู 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

 
ลายเส้นท่ี 7 แสดงผงัพืน้โรงโนราโรงครู  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั งานโนราโรงครู วดัทา่แค จ.พทัลงุ 

พ้ืนท่ีพาไล วางเคร่ืองเซ่นไหวต้ายายโนรา 

พ้ืนท่ีพิธีกรรม วางเทริด เคร่ืองเซ่นต่างๆ 

พ้ืนท่ีพระสงฆ ์เฉพาะท าพิธีครอบเทริด 

พ้ืนท่ีลูกหลานตายายโนราท่ีน าเอาเทริด หนา้พราน เคร่ืองเซ่นมา 

พ้ืนท่ีใตพ้าไล ไม่ควรเขา้ไปอยูใ่นพ้ืนท่ีน้ี 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 2 

3 

4 
5 

พืน้ทีใ่ช้สอยของโรงโนราโรงครู 

พ้ืนท่ีแสดงของคณะโนรา ร าแกบ้น พิธีครอบเทริด 6 

6 
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ลายเส้นท่ี 8 แสดงพืน้ท่ีลกูคู ่กบัการสงัเกตการร าของโนรา ในพืน้ท่ีในโรงและนอกโรง 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

1.3 ปัญหาของสถาปัตยกรรมโนราในปัจจุบนั 
  การท่ีจะออกแบบศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนราได้ไม่เพียงแตรู้่สถาปัตยกรรมโนรา
เทา่นัน้ยงัต้องทราบถึงปัญหาการใช้สอยส าหรับคนในสงัคมปัจจุบนัและอนาคต วา่มีพฤติกรรม 
สภาพสงัคม วิถีชีวิตท่ีเปลีย่นไปยงัไงเพื่อตอบสนองตอ่โครงการท่ีมีจุดประสงค์ท่ีจะสง่เสริม
ทางด้านวฒันธรรมโนราท่ีตอบสนองตอ่ผู้ใช้ได้จริง 
 การรับชมการแสดงมหรสพในปัจจุบนั 

-การชมการแสดงมหรสพในปัจจุบนัจะนัง่บนเก้าอีค้นละตวั 
-มีระดบัเอียงเพ่ือเปิดมมุมองท่ีกว้างขึน้ และสามารถจุคนได้เยอะกวา่แบบระดบั

พืน้เรียบท่ีไม่ปรับองศาของพืน้ท่ีนัง่  
-มีเสยีงสะท้อนน้อย เน่ืองจากมีการปรับมมุกนัสะท้อนของผนงัและเพดาน และ

ใช้วสัดดุดูซบัเสยีงกนัสะท้อนท่ีช่วยให้รับฟังเสยีงการแสดงท่ีชดัเจนโดยไม่มีเสยีงซ้อนเข้า 
 -มีระบบปรับอากาศช่วยให้เกิดภาวะนัง่สบาย ไม่ร้อน จนอึดอนั อนัเน่ืองจากการ

คายความร้อนของร่ายกายแตล่ะคนท่ีมารับชม 
-มีพืน้ท่ีระบายคนออก เม่ือการแสดงมหรสพจบลง 
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ภาพท่ี 50 ภาพแสดงผงัมหรสพโนราในปัจจุบนั 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
 ปัญหาการรับชมการแสดงมหรสพโนราในปัจจุบัน 

ปัญหานีเ้ป็นการยดึขนบประเพณีความเช่ือดัง้เดิมเป็นตวัตัง้ แล้วเอาการ
เปลีย่นแปลงสงัคมในปัจจุบนั เข้าไปปรับโดยไมทิ่ง้ขนบประเพณีดัง้เดิมท่ีท ากนัมา เพื่อช่วยในการ
สง่เสริมด้านประโยชน์ใช้สอยท่ีเปลีย่นไปในสงัคมปัจจบุนั และยดึบรรยากาศเดิมเอาไว้ ดงันี  ้

-ลกัษณะโรงโนราไม่ตอบสนองตอ่สงัคมปัจจุบนั 
-บรรยากาศการชมการแสดงโนรา 
-ทางด้านภมิูประเทศ 
-ทางด้านการด ารงชีวิตในปัจจุบนั  
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ภาพท่ี 51 ภาพแสดงปัญหาของโรงโนรา 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
  1.3.1 ลักษณะโรงโนราไม่ตอบสนองต่อสังคมปัจจุบนั 
   คนชมการแสดงโนราเร่ิมมีมากขึน้ ทัง้คนท้องถ่ินและนกัทอ่งเท่ียวท่ีหนัมา
นิยมวฒันธรรมท้องถ่ิน ท าให้มีผู้ชมท่ีหลากหลาย ท าให้ต้องมีการปรับเปลีย่นการรับชมการแสดง
ให้ดีขึน้ตอบสนองตอ่การรับชมการแสดงมหรสพในปัจจุบนั  

เหตุปัญหา : มมุมองในการชมมหรสพน้อยลงจากเดิมท่ีนัง่ล้อมวง
ชมการแสดงโนราพืน้บ้าน เน่ืองจากการเปลีย่นแปลง
ของพืน้ท่ีเวที เพิ่มให้มีพืน้ท่ีแตง่ตวัส าหรับนกัแสดง
ผู้หญิงโดยมีม่านบงัพืน้ท่ีแตง่ตวั ท าเป็นม่านทิวทศัน์
แทน ท าให้ผู้ชมการแสดงมหรสพจากเดิมท่ีชมการแสดง
ได้ 360 องศา ท าให้ต้องนัง่ชมการแสดงด้านหน้าเวที
เพียงอยา่งเดียว 
: มมุมองของสายตาในการชมการแสดงมหรสพ เม่ือ
ผู้ชมมากขึน้ คือ พืน้ระดบัเดียวเม่ือนัง่ไกลไปจะมองไม่
ชดั และมีคนด้านหน้าบดบงัสายตา 

ปัญหาของสถาปัตยกรรมโนราในปัจจุบัน 

ผู้ชมสมัยใหม่ 

สถานที่แสดงโนรา 

ลักษณะการชมแบบประเพณี 

ลักษณะโรงโนราแบบ
ประเพณี 

สถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมโนรา 

ลักษณะโรงโนรา 

ลักษณะพืน้ที่การแสดงโนรา 

ประเพณีเดิม บรรยากาศ 

ลอ้มวงดูโนราแสดง 

ตอบโตร้ะหวา่งโนรากบัผูช้ม 

พนกันัง่แสดง 

ใชว้สัดุทอ้งถ่ิน 

ใชว้สัดุทอ้งถ่ิน 

ความเช่ือเร่ืองตายาย ช่วงเวลาในการแสดง 
ฤดูร้อน 

หลงัจากการเก็บเก่ียวขา้ว 

เทศกาลวดัส าคญั 

พ้ืนท่ีสาธารณะ เช่น ลานวดั ลานบา้น 

นัง่เกา้อ้ีชม 

องศาการมอง 

เสียงชดัเจน 
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: ท่ีนัง่เป็นเก้าอีไ้ม่ยดึติดกบัพืน้ ท าให้สามารถเคลือ่นท่ี
ได้ อาจไปกระจุกตวัอยูเ่ป็นกลุม่แนน่เกินไปท าให้นัง่ชม
การแสดงล าบาก และลกุออกไปจากพืน้ท่ีนัง่ได้ยากเม่ือ
มีลกูมะพร้าวตกใส ่
: อากาศร้อนมาก ต้องนัง่ชมการแสดงในพืน้ท่ีเงาต้นไม้
ใหญ่ เช่น ต้นมะพร้าว ก็ต้องระวงัลกูมะพร้าวตกใส่
ศีรษะ เน่ืองมาจากลมพดัเกือบตลอดเวลา 

แนวทางแก้ไข : จดัพืน้ท่ีชมการแสดงมหรสพให้สามารถรับชมแบบ
พืน้บ้านท่ีผู้ชมสามารถตอบสนองในการแสดงแตล่ะ
ตอนของการแสดงได้ พบวา่การจดัพืน้ท่ีแบบดัง้เดิมท่ีมี
การนัง่ล้อมวงชมการแสดงมหรสพเป็นการรับชมท่ีได้
อรรถรสมากท่ีสดุ ได้บรรยากาศ ความเป็นกนัเองแบบ
พืน้ถ่ิน ได้ความสนกุสนานในการแสดงออกทางทา่ทาง
ของผู้ชมท่ีมีตอ่โนรา ท าให้ผู้แสดงโนรารู้สกึวา่ผู้ชมการ
แสดงของตนมีสว่นร่วมช่วยให้ผู้แสดงมีความกล้าและ
สง่ผลให้การแสดงออกมาดียิ่งขึน้ 
: การเปิดมมุมองของพืน้ท่ีนัง่ชมการแสดงจะปรับมมุให้
เอียงเพ่ือเพิ่มมมุมองทางสายตาของผู้ชมให้ดีขึน้ โดย
ผู้ชมด้านหน้าจะไม่บดบงัสายตา 
: การจดัพืน้ท่ีส าหรับคนผู้ชมการแสดง ด้านหน้าเวทีจะ
จดัพืน้ท่ีส าหรับผู้สงูอายสุามรถนัง่ชมการแสดงใกล้ๆ ซึง่
เป็นพฤติกรรมโดยทัว่ไปของเหลา่แม่ยกโนรา จะเป็น
พืน้ท่ีนัง่กบัพืน้เน่ืองจากป้องกนัการอนัตรายได้มากกวา่ 
สว่นพืน้ท่ีถดัไปจะเป็นพืน้ท่ีปรับระดบัเอียงลดการบดบงั
ทางสายตา มีเก้าอีน้ัง่ในแตล่ะคนโดยมีระยะตามการ
นัง่แบบสากล 
: การจดัโรงมหรสพแบบในร่มเพื่อป้องกนัแดด และฝน 
แตไ่ม่ทิง้บรรยากาศเดิมท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์
รอบๆโรงมหรสพ ท่ีเป็นพืน้ท่ีล้อมรอบด้วยธรรมชาติมี
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ต้นไม้ ลานทราย ลมพดัผา่น เห็นท้องฟ้าสคีราม ไป
พร้อมกบัการแสดงโนรา มีทัง้การร าประกอบดนตรีของ
ลกูคู ่มีการขบับทสดๆ ท่ีกลา่วถึงบรรยากาศเหลา่นีด้้วย
ท าให้ได้อรรถรสในการชมเป็นอยา่งมาก 

  1.3.2 บรรยากาศการชมการแสดงโนรา 
   การชมการแสดงมหรสพโนราในบรรยากาศแบบท้องถ่ินจะช่วยสง่เสริม
วฒันธรรมของโนราให้ด ารงอยูต่อ่ไปได้ เน่ืองจากผู้ชมพร้อมท่ีจะมาชม พร้อมท่ีจะสนกุสนาน 
นานๆไปก็จะขบับทตอบสนองตอ่โนราได้ อีกทัง้บรรยากาศแบบท้องถ่ินทางสภาพแวดล้อมก็ยงั
ช่วยสง่เสริมการแสดงอีกด้วย เช่น ขบับทสดๆของโนรา มกัจะขบับทบรรยากาศตามสถานท่ีแสดง
นัน้ ท าให้ผู้ชมมองบรรยากาศร่วมไปการคิดตามบทท่ีโนราได้ขบั เป็นการเลน่ลกูเลน่กบัคนดูท าให้
การแสดงนา่สนใจยิ่งขึน้ 

เหตุปัญหา : ระยะหา่งระหวา่งผู้ชมกบัผู้แสดงโนรา หา่งเหินกนัมาก 
อีกทัง้ปัจจบุนัคนทัว่ไปขบับทกลอนไม่คอ่ยเป็นกนัแล้ว 
ท าให้การแสดงโนราก็เป็นแคก่ารแสดงท่ีให้คนดูฝ่าย
เดียว โดยคนดจูะไม่ตอบสนองกบัการแสดง เพียงแตจ่ะ
ชมการแสดงเหมือนการแสดงสมยัใหม่  

แนวทางแก้ไข : จดัให้ผู้ ท่ีขบับทกลอนได้ ให้นัง่อยูด้่านติดกบัเวทีท่ี
โนราแสดง สว่นผู้ชมท่ีมาชมครัง้แรกให้นัง่ถดัมา วิธีนี ้
เป็นการฝึกให้ผู้ชมการแสดงโนราเห็นวิธีการตอบสนอง
ตอ่การแสดงโนรากบัผู้ชมการแสดงวา่โต้ตอบกนัยงัไง 
แล้วก็เกิดความรู้วา่ควรจะชมการแสดงโนรายงัไงตอ่ไป 
สว่นใหญ่ผู้ชมท่ีสามารถวา่กลอนได้และรู้วา่ชมการ
แสดงโนรายงัไงมกัเป็นผู้สงูอายท่ีุชมการแสดงโนรามา
ก่อน สว่นผู้ชมท่ีมาชมเช่น วยัรุ่น นกัทอ่งเท่ียวก็จะได้รู้
วา่รูปแบบการชมเป็นแบบไหน การสง่เสริมวฒันธรรม
โนราก็จะแข็งแรงยิ่งขึน้ 

  1.3.3 ทางด้านภมูิประเทศ 
   พืน้ท่ีรอบๆ ลุม่ทะเลสาบสงขลา มกัมีสภาพอากาศ โดยทัว่ไป คือ ลมแรง 
แดดออก ฝนตก ท าให้ช่วงที่มีการแสดงโนราโดยสว่นใหญ่จะเป็นหน้าแล้ง หลงัเก็บเก่ียว หรือช่วงที่
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ฝนตกไม่หนกั (ปกติฝนจะตกทกุเดือน) การแสดงโนรา และโนราโรงครู มกัจะเป็น เดือน 4, 6, 8 ซึง่
อยูใ่นช่วงวา่งจากการเกษตร ฝนตกไม่หนกั 

เหตุปัญหา : การแสดงโนราในฤดูท่ีฝนตกหนกัจะไม่สามารถท าการ
แสดงได้ เปียกฝน 
: ลมแรง ซึง่มาร่วมกบัฝน เป็นละอองไอน า้ พดัเวทีจน
พงั พดัเก้าอีท่ี้นัง่ล้ม จึงไม่สามารถท าการแสดงได้ 

แนวทางแก้ไข : จดัการแสดงโรงมหรสพในร่ม มีหลงัคาระบายน า้ฝน
ได้ดี ไม่ท าให้น า้ฝนไหลเร็วบนหลงัคา หรือไหลช้าบน
หลงัคา จะท าให้หลงัคารับน า้หนกัมากเกินไป 
: อาคารโรงมหรสพในร่ม ต้องไม่ขวางทางลม มีรูปทรง
ของอาคารท่ีลดแรงประทะให้มากท่ีสดุ 

  1.3.4 ทางด้านการด ารงชีวติในปัจจุบัน 
   การรับชมการแสดงมหรสพโนรา ได้นัน้ต้องได้รับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาทางด้านวฒันธรรม ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในพืน้ท่ีลุม่ทะเลสาบ
สงขลากบัวฒันธรรมโนราเก่ียวพนัธ์ซึง่กนัยงัไงบ้าง จนมาเป็นการใช้พืน้ท่ีทางวฒันธรรมในด้าน
พิธีกรรมความเช่ือ และรูปแบบการแสดงมหรสพเพื่อความบนัเทิงยงัไง เม่ือมีความรู้ ท่ีมาก็จะ
สามารถชมการแสดงมหรสพได้ดียิ่งขึน้ 

เหตุปัญหา : การขาดความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมโนรา ท าให้ผู้ชมการ
แสดงรู้สกึเบื่อ ไม่รู้วา่การแสดงมีท่ีมายงัไง แสดงไป
เพราะอะไร จนท าให้ออกจากการชมการแสดงนัน้ไป 

แนวทางแก้ไข : ก่อนชมการแสดงมหรสพต้องมีพืน้ท่ีให้ความรู้ 
เก่ียวกบัวฒันธรรมโนรา ประวติัความเป็นมา 
ความสมัพนัธ์ของคนในพืน้ท่ีลุม่ทะเลสาบสงขลากบั
วฒันธรรมโนราสมัพนัธ์กนัแบบไหนก่อนแล้วมาชมการ
แสดงมหรสพโนราจริงๆ ก็จะรับชมมหรสพโนราอยา่งมี
ความรู้ และสนกุสนานไปกบัผู้ชมทา่นอ่ืนๆท่ีเข้าชมการ
แสดง 
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1.4 สรุปการใช้พืน้ที่ของโรงละครแบบโนรา 
1.4.1 โรงละครแบบโนราเพื่อความบันเทิง เป็นโรงมหรสพท่ีสามารถ

เปลีย่นแปลงได้ตามกระแสสงัคม การพฒันาการโรงมหรสพโนรา แบง่ตามการปรับเปลีย่นจาก
อดีตจนถึงปัจจุบนัได้ 4 รูปแบบคือ 
ตารางท่ี 1 แสดงการวิวฒันาการของโรงโนรา 
รูปแบบ ติดพืน้/ยกพืน้ โลง่/มีหลงัคา ท่ีพกัของผู้แสดง มมุมองการชม 
รูปแบบท่ี 1 ติดพืน้ โลง่ ไม่มี ทกุด้าน 
รูปแบบท่ี 2 ติดพืน้ มีหลงัคา ไม่มี ทกุด้าน 
รูปแบบท่ี 3 ติดพืน้ มีหลงัคา มี 3 ด้าน 
รูปแบบท่ี 4 ยกพืน้ มีหลงัคา มี ด้านเดียว 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

รูปแบบที่ 1 คือ โรงมหรสพแบบเปิดโลง่ เพื่อรองรับการเข้ามาชม ของคนทัว่ไป
ได้งา่ย ผู้ชมจะเห็นโนราทกุอิริยาบถได้ทกุสว่นรวมทัง้การแตง่กายก็จะแตง่กายในโรง ได้ฟังเสยีง
ก าไลมือกระทบกนั  เห็นสหีน้าทา่ทางการแสดงของโนรากนัทัว่ ผู้แสดงกบัผู้ชมจะร้องตอบโต้กนั
อยา่งสนกุสนาน เช่น กลอนสด กลอนแปด เป็นต้น ปัจจุบนัการร้องโต้ตอบกบัโนรามีเพียงลกูคูท่ี่ยงั
ร้องโต้ตอบอยู ่ผู้ชมในปัจจุบนันีเ้ร่ิมร้องโต้ตอบกบัโนราไม่เป็นกนัแล้ว ท าให้ปัจจุบนัขาดการ
เช่ือมตอ่ระหวา่งการแสดงโนรากบัคนดู จึงเป็นการแสดงท่ีตอบสนองตอ่วฒันธรรมโนรามากท่ีสดุ 

 
ภาพท่ี 52 ภาพแสดงการจดัผงัการแสดงโนรากลางแจ้ง 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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รูปแบบที่ 2 คือ โรงมหรสพท่ีมีหลงัคา เน่ืองจากการเลน่ของโนราเม่ือก่อนเลน่กนั
ในฤดหูลงัเก็บเก่ียวท่ีมีฝนตกไม่มากนกั ตอ่มาการเลน่เร่ิมเลน่ในฤดูตา่งๆ ท าให้ต้องมีหลังคา และ
พืน้ท่ีกัน้ระหวา่งผู้แสดงกบัผู้ชม แตก็่ยงัคงเปิดโลง่อยู่ 

 
ภาพท่ี 53 ภาพแสดงการจดัผงัการแสดงโนราในอาคารเปิดโลง่ 

รูปแบบที่ 3 คือ โรงมหรสพท่ีเร่ิมมีโนราผู้หญิงแสดง ท าให้เวลาแตง่กายในโรง
แสดงไม่เหมาะ จึงต้องมีพืน้ท่ีแตง่ตวัและพืน้ท่ีพกัของโนราหญิง ลกัษณะของโรงมหรสพจึง
เปลีย่นไป มีการปิดทบึของพืน้ท่ีแตง่ตวั ท าให้มมุมองในการชมการแสดงชมได้แค ่3 ด้านเทา่นัน้ 

 
ภาพท่ี 54 ภาพแสดงการจดัผงัการแสดงโนราในอาคารเปิดโลง่ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

ทิศเหนอื 

รูปแบบที่ 3 
พืน้ที่พกั แต่งตัว 

ฉากหลงั 

ม้ายาว 
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ประเภทที่ 4 คือ โรงมหรสพในปัจจุบนัท่ีมีผู้ชมมากขึน้ ท าให้เวทีการแสดงต้อง
ยกเหนือพืน้ดินอยูใ่นระดบัสายตาของผู้ชม เพื่อเพิ่มมมุมองในการชม ลกัษณะเวทีนีมี้การเพิ่มฉาก
วาดเป็นรูปตา่งๆ เช่น วิวทิวทศัน์เพื่อสอยคล้องกบัเร่ืองท่ีโนราจะแสดง ท าให้เวทีมีการปิดทบึ
ด้านข้างทัง้สองข้าง โดยการใสฉ่ากทิวทศัน์ การรับชมโนราเหลอืเพียงมมุมองด้านเดียว และระยะ
ระหวา่งคนดกูบัเวทีเร่ิมหา่งขึน้ มีเพียงแม่ยกที่นัง่ชมข้างหน้าเวที สว่นหนุม่ๆสาวๆ จะไปนัง่ชมอยู่
ใต้ร่มไม้เพื่อบงัแดด การชมการแสดงโนราของคนวยันีจ้ึงขาดสมาธิร่วมไปกบัการแสดง 

 
ภาพท่ี 55 ภาพแสดงการจดัผงัการแสดงโนราในอาคารเปิดโลง่ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

โรงมหรสพต้องมีการพฒันาการให้สอดคล้องระหวา่ง วฒันธรรมกบัคน ดงันี ้
 -การเคารพผู้อาวโุส คือ ถือวา่ผู้อาบน า้ร้อนมากอ่นเป็นผู้ มีความรู้และ

ประสบการณ์มาก จึงให้ความเคารพและเช่ือฟัง เช่น บทไหว้ครูของโนรา เป็นต้น ควรมีระดบัพืน้ท่ี
ของผู้อาวโุสได้นัง่ชมการแสดงโนราอยา่งใกล้ชิดและถือเป็นพืน้ท่ีท่ีควรให้ความเคารพ 

 -ความสามคัคี คือเช่ือกนัวา่การพร้อมเพรียงกนัของหมู่คณะก่อให้เกิด
ความส าเร็จในสรรพกิจน้อยใหญ่ทัง้สว่นรวมและสว่นตน เช่น การลงแขก การเป็นเกลอกนั เป็นต้น 
โรงมหรสพจึงควรมีลกัษณะท่ีมีความเป็นกนัเอง  

โรงมหรสพต้องมีการพฒันาการให้สอดคล้องระหวา่งพืน้ท่ีเวทีกบัพืน้ท่ีนัง่ชม ดงันี ้

รูปแบบที่ 4 

พท.แต่งตัว พท.แสดง 

ทิศเหนือ 

ล าโพง 

ล าโพง 

 

พท.ควบคุมเสียง 

มีหลงัคาให้ร่มเงา 

มีต้นไม้ให้ร่มเงา 

พท.น่ังชมการแสดง 
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 -การร า ร้องของโนรา ลกูคูต้่องเห็นทา่ทางของโนราทัง้หมด เพราะการ
เลน่ดนตรีต้องตามจงัหวะของโนรา เม่ือลกูคูน่ัง่บนเวทีใกล้โนรา ท าให้บดบงัการชมโนราของคนดู 
จึงควรลดระดบัพืน้ท่ีไม่ให้บงัการชมโนราของคนด ูและลกูคูก็่ยงัสามารถมองเห็นโนราอยู่ 

 -พืน้ท่ีนัง่ชม ควรจะมองเห็นผู้แสดงโนราได้ทกุอิริยาบถ 
 -จ านวนท่ีนัง่ไม่ควรมากเกิน และควรอยูใ่นมมุมองท่ีสายตาของผู้ชม

เห็นชดัมากท่ีสดุ 
 -ปัญหาของพืน้ท่ีแตง่ตวัของโนรา ควรแยกตา่งหากเพราะท าให้การชม

การแสดงจะได้เปิดมมุมองของผู้ชมได้ทัว่ถึง 
 

ภาพท่ี 56 ภาพแสดงการจดัผงัการแสดงโรงมหรสพโนรา 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

1.4.2 โรงละครแบบโนราเพื่อประกอบพิธีกรรม มีระเบียบแบบแผนในการ
สร้างเหมือนในอดีต ขนาดสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม แตย่งัยดึขนบธรรมเนียมอยู ่
คือ ด้านหลงัโรงครูเป็นพืน้ท่ีแตง่ตวัของโนรามีลกัษณะทบึ ด้านขวาเป็นพืน้ท่ีของพระสงฆ์ ด้าน
ซ้ายมือเป็นพืน้ท่ีท าบุญจดัพานดอกไม้ธูปเทียนส าหรับผู้ ท่ีต้องการแก้บน ก็คงให้โรงครูเป็นคติเดิม 

พท.แต่งตัว 

พท.แสดง 

พท.ผู้ร่วมการละเล่น(แม่ยก) 
ลานทรายโล่ง 

พท.ผู้ร่วมการละเล่น 

ลานทรายโล่ง 

ทางเข้าออกของผู้ชม 

ทางเข้าออกของผู้ชม 

ทางเข้าออกของผู้ชม 

ลานทรายโล่ง 

ต้นมะพร้าว 

ต้นมะพร้าว 
ต้นมะพร้าว 
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แตป่รับปรุงทศันะในการมองของผู้ เข้ามาชมแทน คือ ปรับท่ีนัง่ชมท ามมุกบัโรงครูส าหรับผู้ชมท่ี
มากขึน้ได้มองเห็นการแสดงได้ เหมือนกบัโรงละครแบบพดั ในพืน้ท่ีโลง่ 

 
ภาพท่ี 57 ภาพแสดงการจดัผงัการแสดงโนราในอาคารเปิดโลง่ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจัย 

การออกแบบโรงละครแบบโนรานี ้ เป็นวฒันธรรมที่ตอบสนองระหวา่งผู้แสดงกบั
คนดใูนแบบเป็นกนัเอง ตอบโต้กนัของคนตอ่คน โดยมีวฒันธรรมของสงัคมอยูด้่วย เช่น เคารพผู้
อาวโุสกวา่ สงัคมต้องสามคัคี จึงเกิดเป็นการแสดงพืน้บ้านนีข้ึน้ จึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ท่ีมีทัง้
การแสดงเพื่อความบนัเทิงและการแสดงประกอบพิธีกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์การแสดงท่ีแตกตา่ง
กนัจนท าให้เกิดลกัษณะของโรงโนราที่ตา่งกนัออกไป  ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างมาตรฐานของ
โรงมหรสพของเราเอง และเหมาะสมกบัลกัษณะการแสดงของวฒันธรรมโนรา  โดยอาจจะรับ
เทคนิคของการออกแบบก่อสร้างโรงละครแบบตะวนัตกในข้อท่ีดี  โดยไม่ขดัแย้งกบัลกัษณะทาง
วฒันธรรมในการรับชมการแสดงของวฒันธรรมโนรา   
 
 
 

รูปแบบที ่4 

พท.แต่งตัว 

พท.แสดง 

ทศิเหนือ 

ร าคล้องหงส์ 

พท.นั่งชมการแสดง 

พท.พาไล 

พท.นั่งชมการแสดง 

พท.นั่งชมการแสดง โรงประชัน 1 

โรงประชัน 2 

พท.แต่งตัว 

พท.แต่งตัว 

ร้านค้า ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า 

ร้านค้า ร้านค้า 

ลานทรายโล่ง 

ลานทรายโล่ง 
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2. สถาปัตยกรรมสาธารณะฝ่ังตะวันตกของลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา 

 
ภาพท่ี 58 ภาพแสดงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมบริเวณทะเลสาบท่ีเป็นอาคารสาธารณะ 
ท่ีมา: อาจารย์ วนิดา พึง่สนุทร 

2.1 สถาปัตยกรรมสาธารณะโดยสังเขป 
  2.1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
   - ศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีท่ีมีมาแตเ่ดิม 
   -หาความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
   -หาลกัษณะเดน่ของรูปแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของลุม่น า้
ทะเลสาบสงขลา 
   -น าลกัษณะเดน่ของรูปแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของลุม่น า้
ทะเลสาบสงขลามาใช้ประกอบการออกแบบโครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา 
  2.1.2 ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมที่มมีาแต่เดิม 
   -การศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีมาแตเ่ดิมนัน้ ผู้ศกึษาได้เลอืกศกึษา
โดยเน้นการศกึษาท่ีรูปแบบอาคารท่ีเป็นสาธารณะประเภทพระอุโบสถในพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุ 
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   -รายละเอียดของการศกึษาประกอบด้วย พืน้ท่ีใช้สอยพระอุโบสถ การ
ยกระดบัพืน้ ลกัษณะฐานอาคาร เสา ผนงั ลกัษณะโครงสร้างหลงัคา การซ้อนชัน้หลงัคา และการ
ตกแตง่อาคาร 
  2.1.3 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
   -เปรียบเทียบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม คือ ขนาดอาคาร ลกัษณะ
ชัน้ฐาน ความสงูชัน้ฐาน การวางโครงสร้างอาคาร ลกัษณะหลงัคา การซ้อนชัน้หลงัคา และการ
ตกแตง่อาคาร 
   -การเปรียบเทียบอาคารโดยใช้อาคารท่ีท าการศกึษาหาความสมัพนัธ์ท่ีมี
ภายในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา 
   -น าความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา 
 เพื่อหาลกัษณะเดน่ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ 
  2.1.4 ลักษณะเด่นของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น ามาออกแบบโครงการ 
   -อาคารหลกัของโครงการศูนย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา ประกอบด้วย สว่น
โรงมหรสพโนรา และสว่นนิทรรศการ 
   -อาคารประกอบโครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา ประกอบด้วย 
อาคารห้องสมดุ อาคารอบรมวฒันธรรมโนรา อาคารชมรมวฒันธรรมโนราและอ่ืนๆ 
   -อาคารหลกั ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่พฒันาจากลกัษณะเดน่ของ
อาคารไทยประเพณีท่ีปรากฏในจงัหวดัพทัลงุ 
   -ลกัษณะอาคารประกอบ ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่พฒันาจากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมทัว่ไปของภาคใต้ 
   -สรุป การให้ความส าคญัของอาคารนัน้ผู้ศกึษาต้องการให้ความส าคญั
ตอ่อาคารหลกั จึงใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่พฒันาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย ประเพณีและ
อาคารประกอบนัน้ให้ความส าคญัรองลงมา จึงเลือกใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่พฒันาจากเรือนอยู่
อาศยั 
  2.1.2 การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ที่ ฝ่ังตะวันตกของลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลา 
   การศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของลุม่น า้ทะเลสาบ
สงขลานัน้มีจุดประสงค์ท่ีจะหารูปแบบเฉพาะท่ีเกิดขึน้ในท้อถ่ิน เพื่อน ามาประยกุต์ใช้ในการ
ออกแบบอาคารหลกัและอาคารบริวารในโครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา โดยการศกึษานีจ้ะ
มีขอบเขตครอบคลมุบริเวณพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุเทา่นัน้ 
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  2.1.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีพืน้ถ่ินฝ่ังตะวันตกของลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลา 

ในอดีตเมืองพทัลงุมีประวติัความเป็นมาที่ยาวนานเมืองหนึง่ของเมืองใต้ 
โดยได้มีการอพยพโยกย้ายตัง้ถ่ินฐานของเมืองถึง 12 ครัง้ นบัตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 13 มาจนถึง
ปัจจุบนั ในช่วงเวลาดงักลา่วการตัง้ถ่ินฐานของเมืองพทัลงุท่ีเขาพะโคะ (อ าเภอสทิงพระ จ.สงขลา) 
ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 21-22 ซึง่เป็นการตัง้เมืองแหง่ท่ี 3 ได้มีร่องรอยของสถปู พระธาตเุจดีย์ 
วดัพะโคะ เป็นสญัลกัษณ์ของการรวมตวัเป็นชุมชนเมืองของชาวพทุธท่ีอาศยัอยูข่อบทะเลสาบฝ่ัง
ตะวนัออก ในขณะเดียวกนัชุมชนเมืองฝ่ังตรงข้าม ก็ได้มีวนัตะเขียนบางแก้ว และวดัสทงั เกิดขึน้ 
โดยเฉพาะท่ีวดัตะเขียนนัน้มีพระธาตุเจดีย์ แสดงศนูย์กลางของชุมชนฝ่ังตะวนัตก ลกัษณะท่ี
คล้ายคลงึกบัพระธาตเุจดีย์ วดัพะโคะ (ในขณะท่ีวดัสทงั ซึง่อยูใ่กล้เคียงกนันัน้ สนันิษฐานวา่ เป็น
วดัป่าอรัญญวาส ีประเพณีการสร้างพระธาตเุจดีย์เป็นศนูย์กลางเมืองท่ีสบืตอ่มาตัง้แตส่มยัทวาร
วดี, ลพบุรี หริภญุไชย สโุขทยั จนถึงสมยัอยธุยา โดยท่ีในสมยัธนบุรีและกรุงรัตนโกสนิทร์ ประเพณี
การสร้างพระธาตเุจดีย์ในวดัท่ีเป็นศูนย์กลางเมือง ได้เปลีย่นเป็นการสร้างพระมหาวิหาร เช่น พระ
วิหารวดัสทุศัน์เทพวราราม ดงันัน้รูปแบบพระธาตเุจดีย์ท่ีเป็นหลกัของชุมชน จึงมีเฉพาะท่ีวดั
พะโคะ และวดัตะเขียนเทา่นัน้ พระเจดีย์อ่ืน เช่น พระเจดีย์วดัวงั พระเจดีย์บนยอดเขาอกทะล ุพระ
เจดีวดัป่าเลย์ไลย์ และพระเจดีย์ท่ีเมืองชยับุรี จึงสญันิษฐานวา่นา่จะเป็นพระเจดีย์ท่ีก่อสร้างใน
ระยะหลงัๆ ทัง้สิน้ 

  รูปแบบสถาปัตยกรรมที่นอกเหนือไปจากรูปแบบพระธาตเุจดีย์ เป็นต้น
วา่ มณฑป พระวิหาร พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ นัน้พบวา่ พระอุโบสถท่ีเก่าแก่ท่ีสดุคือ พระ
อุโบสถท่ีวดัโคกชะงาย ซึง่เหลอืแตต่วัอาคารเป็นผนงัท่ีมีเพียงประตหูน้าประตเูดียว และลกัษณะ
มณฑป (หอพระ) ท่ีมีรูปแบบท่ีสนันิษฐานวา่นา่จะเก่าท่ีสดุคงได้แก่มณฑปท่ีวดัตะเขียน ลกัษณะ
เป็นผนงัก่ออิฐถือปนูหนาประมาณ 0.40 เมตร เป็นโครงสร้างระบบผนงัรับน า้หนกัรองรับโครง
หลงัคาไม้ตอนบนในสว่นของรูปแบบพระวิหารนัน้ไม่พบในจงัหวดัพทัลงุแตรู่ปแบบพระอุโบสถ
ปรากฏอยูน่ัน้ยงัคงมีอยูท่ัว่ไปแตย่ากท่ีจะก าหนดช่วงระยะเวลาที่เฉพาะลงไปวา่สร้างในสมยัใด 
เน่ืองจากมีการปรับปรุงพฒันา ทัง้ในด้านขนาดของพืน้ท่ีใช้สอย รูปทรง และวสัดท่ีุใช้ท าให้รูปแบบ
ของพระอุโบสถในจงัหวดัพทัลงุมีความหลากหลายพอควร แตห่ากต้องการก าหนด เป็นต้นวา่ ช่วง
ก่อนรัตนโกสินทร์ ช่วงรัตนโกสนิทร์ตอนต้น และช่วงปัจจุบนัก็จะสามารถก าหนดรูปลกัษณะท่ี
เกิดขึน้ได้ซึง่การเปลีย่นแปลงหรือพฒันาขึน้นัน้เป็นการเพิ่มขึน้ของการใช้พืน้ท่ีใช้สอยภายในให้
มากขึน้ โดยมีการรับรูปแบบสถาปัตยกรรมจากสว่นกลาง (จากเมืองหลวง) และมีการเปลีย่นแปลง
วสัดท่ีุใช้ เช่น ไม้ กอ่อิฐถือปนู คอนกรีตเสริมเหล็ก 
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  รูปแบบพระอุโบสถในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ท่ีปรากฏมีรูปลกัษณะเฉพาะท่ี
เป็นพระอุโบสถพืน้ถ่ินจะมี 2 ลกัษณะได้แก่ พระอุโบสถโถงโครงสร้างไม้และพระอุโบสถผนงั
ก าแพงอิฐวดัควนชะงาย พระอุโบสถวดัป่าเลย์ไลย์ เป็นลกัษณะพระอุโบสถผนงัก าแพงรับน า้หนกั 
แตล่กัษณะพระอุโบสถโถงโครงสร้างไม้ของเดิมในเขตจงัหวดัพทัลงุ ไม่เหลอืหลกัฐาน คงพบเห็น
บ้างในจงัหวดัสงขลา ได้แก่วดัน า้ขาวใน อ าเภอจะนะ 

  ช่วงต้นรัตนโกสนิทร์ (ร.1-ร.4) นัน้จะพบได้จากพระอุโบสถวดัวงัพระ
อุโบสถวดัยางงาม พระอุโบสถวดัวิหารเบิก พระอุโบสถวดัสนุทราวาส ลกัษณะเดน่ของ
สถาปัตยกรรมในช่วงนีเ้ป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ซึง่รับรูปแบบการก่อสร้าง เทคนิค
วิธีการก่อสร้างและการตกแตง่ เช่นเดียวกบัสว่นกลาง ลกัษณะทัว่ไปได้แก่ยกฐานอาคารสงู ผนงั
อาคารสงูขึน้ แตไ่ม่สงูเทา่ในภาคกลาง มีจ านวนห้องเพิ่มมากขึน้ การตกแตง่ด้วยการแกะสลกัหน้า
บนัด้วยไม้หรือปนูปัน้ในรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั เป็นต้น 

  ช่วงปัจจุบนัรูปแบบสถาปัตยกรรมมีทัง้ท่ีพฒันามาจากรูปแบบพืน้ถ่ินเดิม
ท่ีเป็นลกัษณะพระอุโบสถโถงลกัษณะแจ้ๆ และรูปแบบสถาปัตยกรรมที่รับมาจากสว่นกลางใน
ปัจจุบนัพระอุโบสถท่ีพฒันามาจากรูปแบบพืน้ถ่ินเดิมเป็นต้นวา่ พระอุโบสถวดัเขาเจียก พระ
อุโบสถวดับ้านสวน พระอุโบสถวดัควนถบ รูปแบบสถาปัตยกรรมพระอุโบสถท่ีได้รับอิทธิพลจาก
สว่นกลาง เป็นต้นวา่ พระอุโบสถวดัทา่ส าเภาเหนือ พระอุโบสถวดัทะเลน้อย (หลงัใหม่) เป็นต้น 

  รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในบริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลาใน
ปัจจุบนันัน้มีพฒันาการสบืเน่ืองมาแตเ่ดิมเช่นกนั มีการเปลีย่นแปลงในด้านพืน้ท่ีใช้สอยภายใน
ประกอบเป็นโครงสร้าง และงานตกแตง่อาคาร การศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสบืค้นหา
รูปลกัษณะท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะถ่ินท่ีมีมาแตก่ าเนิดนัน้ ผู้ศกึษาได้ท าการศกึษาอาคารประเภทพระ
อุโบสถในจงัหวดัพทัลงุ ในเขตอ าเภอปากพะยนู กรณีศกึษาวดัหวัเตยและวดัห้วยลกึ ในเขตอ าเภอ
เขาชยัสน กรณีศกึษา วดัตะเขียนบางแก้วและวดัสทงั ในเขตอ าเภอเมืองพทัลงุ กรณีศกึษา วดัยาง
งาม วดัวงั วดัวิหารเบิก วดัป่าเลย์ไลย์ วดัส าเภาเหนือ วดัควนชะงาย วดัเขาเจียก และในเขต
อ าเภอควนขนนุ กรณีศกึษา วดัสนุทราวาส และวดัทะเลน้อย  

  ผลของการศกึษาสรุปได้วา่ รูปลกัษณะทางสถาปัตยกรรมประเภทพระ
อุโบสถ ท่ีมีมาแตเ่ดิมในจงัหวดัพทัลงุ มีลกัษณะขนาดท่ีใกล้เคียงกนั คือ มีของพืน้ท่ีใช้สอยของ
อาคารและขนาดสดัสว่นของอาคาร ในสว่นท่ีแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดัคือรูปทรงของหลงัคา
อาคาร ซึง่ในเขตพทัลงุนัน้ ทรงหลงัคามีลกัษณะซ้อน 3 ตบั หลงัคาจัว่ทรงสงู แตใ่นเขตสงขลานัน้
ทรงหลงัคามีลกัษณะ 2 ตบั หลงัคาต ่ากวา่ในเขตพทัลงุ 



 

80 

 2.2 เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสาธารณะในพืน้ที่ ฝ่ังตะวันตกของลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลา 
  2.2.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีพืน้ถ่ินฝ่ังตะวันตกของลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลา 

สถาปัตยกรรมไทยประเพณีเก่า 
2.2.1.1 มณฑป วัดตะเขียนบางแก้ว 

 

 
ภาพท่ี 59 ภาพแสดงลกัษณะด้านหน้าของมณฑป วดัเขียนบางแก้ว 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

ลกัษณะโดยทัว่ไป 
 ผนงัก่ออิฐถือปนูหนา 4.00x 6.00 เมตร มีประตทูางเข้าด้านหน้า 

หนัไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มีหน้าตา่งเปิดด้านข้าง ด้านละช่อง ผนงัหลงัคาทบึโครงสร้าง
หลงัคาเป็นโครงสร้างไม้หลงัคามงุกระเบือ้งดินเผา หลงัคาเป็นลกัษณะ 2 ตบั ไม่มีปีกนก 
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โรงธรรม วัดเขียนบางแก้ว 

 

 
ภาพท่ี 60 ภาพแสดงลกัษณะด้านหน้าโรงธรรม วดัเขียนบางแก้ว 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

ศาลาท่าน า้ วดัเขียนบางแก้ว 

 
ภาพท่ี 61 ภาพแสดงลกัษณะด้านหน้าของศาลาทา่น า้ วดัเขียนบางแก้ว 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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2.2.1.2 พระอุโบสถ วัดน า้ขาวใน  

 

 

     
ภาพท่ี 62 ภาพแสดงลกัษณะพระอุโบสถโถง วดัน า้ขาวใน 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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2.2.1.3 พระอุโบสถ และศาลาเอนกประสงค์วัดทะเลน้อย 

 

 
ภาพท่ี 63 ภาพแสดงลกัษณะอุโบสถ วดัทะเลน้อย 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

 

 
ภาพท่ี 64 ภาพแสดงลกัษณะศาลาพกั วดัทะเลน้อย 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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2.2.1.4 พระอุโบสถ วัดไทรงาม (ทะเลน้อย) 

 

  
ภาพท่ี 65 ภาพแสดงลกัษณะพระอุโบสถ วดัไทรงาม(ทะเลน้อย) 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

สถาปัตยกรรมไทยประเพณีช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (ร.1-ร.4)  
2.2.1.5 พระอุโบสถ วัดยางงาม 
ผู้สร้างวดันีคื้อจอมแพง่ จอมจ่า แตไ่ม่ได้ระบุปีท่ีสร้างไว้ จากท าเนียบวดั

จงัหวดัพทัลงุ ระบุวา่ วดันีส้ร้างเม่ือปี พ.ศ.๒๓๔๘  ผู้สร้างคือพอ่จอมเสนี โดยสร้างหลงัวดัโพเด็ด 
เลก็น้อย การสร้างอาศยัแรงงานจากนกัโทษเมืองพทัลงุ ขนาดพระอุโบสถ 4.50 x 8.75 (ขนาดรวม
เสาภายนอก 7.00 x 11.00 ม.)  
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ภาพท่ี 66 ภาพแสดงลกัษณะอุโบสถ วดัยางงาม 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

ลกัษณะโดยทัว่ไป เป็นอาคารยกฐานสงู 1.00 ม. จากระดบัดิน สร้าง 
พ.ศ. 2348 ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 2 ลกัษณะเป็นอาคาร 5 ห้อง มีระเบียงรอบ ผนงัก่ออิฐถือปนู มี
ประตทูางเข้าด้านหน้า 2 บาน หนัไปทางทิศตะวนัออก ประตดู้านหลงั 2 บาน มีเสารับชายคา
โดยรอบ หน้าบนัแกะสลกัลวดลาย ด้านทิศตะวนัออก แกะสลกัเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั 
ด้านทิศตะวนัตกแกะสลกัเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ลกัษณะหลงัคาเป็นแบบจัว่ซ้อน 2 ชัน้ 2 
ตบั และมีปีกนกโดยรอบ 

 
ภาพที่ 67 ภาพแสดงลกัษณะองค์ประกอบของอโุบสถ วดัยางงาม 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ภาพท่ี 68 ภาพแสดงลกัษณะด้านข้างของอุโบสถ วดัยางงาม 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

2.2.1.6 พระอุโบสถ วัดวิหารเบิก 
 จากหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม สนันิษฐานวา่ สร้างในสมยั

รัตนโกสนิทร์ตอนต้น มีเร่ืองเลา่วา่ สร้างขึน้พร้อมกบัวดัวงั และวดัยางงาม ซึง่ตัง้อยูใ่กล้กนั การ
สร้างวดัทัง้สามแหง่ดงักลา่ว เป็นการแขง่ขนักนัด้านฝีมือช่าง ดงัจะเห็นวา่ลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมของวดัทัง้สามแหง่ มีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาก ขนาดพระอุโบสถภายใน 4.25 x 
9.00 ม.ระยะเสาโดยรอบ 7.00 x 12.50 ม. 

ลกัษณะโดยทัว่ไป เป็นอาคารยกฐานสงู 1.00 ม. เช่นเดียวกบัพระอุโบสถ
วดัยางงาม มีประตเูข้าด้านหน้า 1 บาน หนัหน้าทางทิศตะวนัออก ลกัษณะอาคารเป็นแบบมี
ระเบียงโดยรอบ มีผนงัก่ออิฐด้านใน มีหน้าตา่งด้านข้าง หลงัคาจัว่ชัน้เดียวมีปีกนกรอบ มีก าแพง
แก้วล้อมรอบ 

  
ภาพท่ี 69 ภาพแสดงลกัษณะอุโบสถ วดัวิหารเบิก 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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2.2.1.7 ศาลาเอนกประสงค์ วัดวหิารเบิก 

 
ภาพท่ี 70 ภาพแสดงลกัษณะศาลา วดัวิหารเบิก 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
  2.2.2 เปรียบเทียบองค์ประกอบอาคารไทยประเพณีในพืน้ที่ ฝ่ังตะวนัตก
ของลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา 
   จากการศกึษา อ.วนิดา พึง่สนุทร เปรียบเทียบองค์ประกอบอาคารไทย
ประเพณีพืน้ถ่ินจงัหวดัพทัลงุและจงัหวดัสงขลาไว้ดงันี ้

 
ภาพท่ี 71 ภาพแสดงการให้ความส าคญัของอาคารในระดบัท่ีแตกตา่งกนั โดยอาคารหลงัคา 2 
ซ้อนจะมีความความส าคญักวา่ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

 
ภาพท่ี 72 ภาพแสดงลกัษณะฐานอาคาร ไม่ยกสงู ซึง่เป็นลกัษณะสบืทอดแบบพืน้ถ่ินท่ีมีมาแตเ่ดิม 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ภาพท่ี 73 ภาพแสดงพฒันาการก่อสร้างอาคาร โดยพระอุโบสถประมาณสมยัรัชกาลท่ี3-4โดยใช้
เสา/ผนงัก่ออิฐถือปนู 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั  

 
ภาพท่ี 74 ภาพลกัษณะการซ้อนชัน้หลงัคา 3 ตบั (รวมตบัชายคา) เป็นลกัษณะเดน่ของทรงหลงัคา
ในเขตจงัหวดัพทัลงุ  
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
  2.2.3 สรุปรูปแบบอาคารในพืน้ที่ ฝ่ังตะวันตกของลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา
   2.2.3.1 ขนาดอาคาร รูปแบบเดิมของอาคารทัง้ในพทัลงุและสงขลา มี
ขนาดโดยประมาณท่ีใกล้เคียงกัน เป็นลกัษณะอาคารโถงเหมือนกนั 
   2.2.3.2 ลกัษณะชัน้ฐาน ฐานอาคารเดิมในเขตพทัลงุจะมีชัน้พืน้อาคาร
ไม่สงูนกั โดยสงูจากระดบัดินเลก็น้อย แตใ่นเขตสงขลามีชัน้พืน้ท่ีสงูกวา่โดยประมาณ 0.70 เมตร 
   2.2.3.3 ลกัษณะหลงัคา มีความแตกตา่งกนัคือ ในเขตพทัลงุหลงัคาจะ
ซ้อน 3 ตบั แตใ่นเขตสงขลาจะซ้อน 2 ตบัเป็นสว่นใหญ่ 
  2.2.4 การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมท้องถิ่นในพืน้ที่ ฝ่ังตะวนัตกของลุ่ม
น า้ทะเลสาบสงขลา ให้เหมาะสมกับโครงการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา ที่อาศัย
สถาปัตยกรรมเป็นส่ิงรองรับกิจกรรมของคนในท้องถิ่นได้    
   สถาปัตยกรรมไม่เป็นตวัท าหน้าที่ขม่ คนท่ีมาท ากิจกรรมการละเลน่ 
สถาปัยกรรมต้องสอดคล้องกบัวิถีชีวิตคนในท้องถ่ิน และสถาปัตยกรรมต้องสมัพนัธ์กบับริบท และ
สิง่แวดล้อมรอบข้าง 
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   2.2.3.1 แบบสถาปัตยกรรม พระอุโบสถ วดัน า้ขาวใน 

 

 
ลายเส้นท่ี 9 แสดงรูปตดัด้านสกดั อุโบสถวดัน า้ขาวใน 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ลายเส้นท่ี 10 แสดงรูปตดัด้านยาว และรูปด้านหน้า อุโบสถวดัน า้ขาวใน 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ลายเส้นท่ี 11 แสดงรูปด้านหลงั และรูปด้านข้าง อุโบสถวดัน า้ขาวใน 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ภาพท่ี 75 ภาพแสดงแบบขยายพนกัระเบียง 1 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ภาพท่ี 76 ภาพแสดงแบบขยายพนกัระเบียง 2 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ภาพท่ี 77 ภาพแสดงแบบขยายฐานพระอุโบสถ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ภาพท่ี 78 ภาพแสดงแบบขยายหน้าบนั 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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   2.2.3.1 แบบสถาปัตยกรรม พระอุโบสถ วดัทะเลน้อย 

 
 

 
ลายเส้นท่ี 12 แสดงแปลน และรูปตดัด้านสกัด อุโบสถวดัทะเลน้อย 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ลายเส้นท่ี 13 แสดงรูปตดัด้านยาว และรูปด้านหน้า อุโบสถวดัทะเลน้อย 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ลายเส้นท่ี 14 แสดงรูปด้านข้าง และรูปด้านหลงั อุโบสถวดัทะเลน้อย 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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รูปภาพท่ี 79 ภาพแสดงแบบขยายตีนเสา 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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รูปภาพท่ี 80 ภาพแสดงแบบขยายซุ้มหน้าตา่ง 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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รูปภาพท่ี 81 ภาพแสดงแบบขยายซุ้มประต ู
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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รูปภาพท่ี 82 ภาพแสดงแบบขยายหน้าบนั-เคร่ืองล ายอง 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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  2.2.5 สรุปรูปแบบที่น ามาใช้ในโครงการ 
   จากการศกึษารูปแบบสถาปัตยรรมพืน้ถ่ิน ท่ีเป็นอาคารสาธารณะใน
พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของลุม่น า้ทะเลสาบสงขลา ซึง่จะน ามาประยกุต์ใช้ให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรม
ในปัจจุบนัท่ีสะท้อนให้เห็นความตอ่เน่ืองของพฒันาการทางด้านสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน อยา่งมี
คณุคา่ได้ เน่ืองจากความต้องการในพืน้ท่ีใช้สอยเปลีย่นแปลงไปจากเดิม ซึง่แตเ่ดิมอาจจะสนอง
การใช้สอยประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบัพระศาสนา แตใ่นปัจจุบนัได้เปลีย่นแปลงการใช้สอยไปดงัเช่น 
โครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา มีการก าหนดการใช้สอยในอาคารเป็นลกัษณะ เช่น สนอง
ประโยชน์เพื่อจดัโรงมหรสพโนรา อาคารนิทรรศการ ห้องสมดุ อาคารอบรมวฒันธรรมโนรา อาคาร
ชมรมวฒันธรรมโนรา ฯลฯ นอกจากพืน้ท่ีใช้สอยท่ีเปลีย่นแปลงไปแล้ว ความต้องการใช้พืน้ท่ีมาก
ขึน้ท าให้อาคารต้องมีขนาดใหญ่รวมทัง้มีระบบประกอบอาคารสมยัใหม่ท่ีต้องน ามาใช้ ไมว่า่จะ
เป็นระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบสขุาภิบาล และอ่ืนๆ การออกแบบจึงจ าเป็นต้องให้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมสามารถสนองประโยชน์ใช้สอยได้ดี และท่ีส าคญัยิ่งก็คือ รูปแบบนัน้สามารถ
แสดงออกถึงความเป็นพืน้ถ่ินได้อีกด้วย 
   สิง่ท่ีได้จากการศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรม สามารถน ามาก าหนด
รูปลกัษณะอาคารของโครงการได้ดงันี ้
   เน่ืองจาก โรงมหรสพโนรา และนิทรรศการ มีความส าคญัสงูสดุของ
โครงการ ดงันัน้รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารจึงมีลกัษณะเป็นรูปแบบ สถาปัตยกรรมไทย
ประเพณีท้องถ่ิน ท่ีน าลกัษณะเดน่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการออกแบบอาคาร ลกัษณะเดน่ดงักลา่ว 
ได้แก่ รูปแบบของหลงัคาที่มีหลงัคาจัว่ซ้อนชัน้หลงัคา 3 ตบั ซึง่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน 
แบบดัง่เดิมท่ีพบในจงัหวดัพทัลงุ ในขณะท่ีรูปแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินของจงัหวดัสงขลา จะเป็น
หลงัคาจัว่และมีปีกนกรอบอาคาร (ปีกนกหน้าจัว่) นอกจากนีจ้ากการศกึษายงัได้พบวา่ในพืน้ท่ี
จงัหวดัพทัลงุนัน้หากอาคารใดมีความส าคญัมากกวา่อาคารอ่ืนๆ ในกลุม่เดียวกนัจะเน้น
ความส าคญันีด้้วยการซ้อนชัน้ของโครงหลงัคาเป็น 2 ชัน้ ชัน้ละ 2 ตบั และมีปีกนกโดยรอบ ซึง่เป็น
ลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีดัง้เดิมอยา่งหนึง่ของท้องถ่ิน 

นอกจากนีแ้ล้วลกัษณะของหลงัคาที่มีพฒันาการมาถึงประมาณปี พ.ศ. 
2499 นัน้ก็พบวา่มีลกัษณะหลงัคาจัว่และปีนกโดยรอบ 

หลงัคาจึงเป็นองค์ประกอบของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สือ่ให้เห็น
ความส าคญัของอาคารนัน้ๆ ได้อีกทางหนึง่นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยท่ีใช้กนัแดด, ฝน 
กรณีศกึษาได้จดัล าดบัความส าคญัไว้ 3 ระดบั ดงันี  ้
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ระดับ 1 ลกัษณะหลงัคาจัว่ 2 ชัน้ หลงัคา 3 ตบั (รวมปีกนก) 
ระดับ 2 ลกัษณะหลงัคาจัว่ 2 ชัน้ หลงัคา 3 ตบั (รวมปีกนก) หลงัคา

ซ้อน 2 ชัน้  
ระดับ 3 ลกัษณะหลงัคาจัว่เดียวมีปีกนกโดยรอบ หลงัคา 2 ตบั  
การให้ความส าคญัของอาคารนัน้ ลกัษณะหลงัคาแบบท่ี 1 จะมีระดบั

ความส าคญัของอาคารสงูสดุ รองลงมาได้แก่ ลกัษณะหลงัคาแบบท่ี 2 และสดุท้ายคือ หลงัคา
แบบท่ี 3 นอกจากลกัษณะเดน่ของหลงัคาที่กลา่วมาแล้ว ลกัษณะองค์ประกอบอ่ืนๆ ก็มีสว่น
ส าคญัเช่นกนั เป็นต้นวา่  

-ลกัษณะอาคารโปร่งเบา โดยใช้เสานางเรียงรับชายคา  
-การให้ความส าคญัของความสงูของพืน้และฐานอาคาร โดยลกัษณะ

การใช้ฐานอาคารเตีย้เป็นลกัษณะท่ีพบทัว่ไปท่ีมีมาแตเ่ดิมในจงัหวดัพทัลงุ  
-หากอาคารนัน้มีความส าคญัตอ่ชุมชน เป็นต้นวา่ เป็นของเจ้าเมือง หรือ

ชนชัน้ปกครอง ลกัษณะชัน้ฐานก็จะยกสงูขึน้ด้วย  
-องค์ประกอบอีกสว่นหนึง่ท่ีแสดงออกชดัเจน ได้แก่สว่นของเสา ท่ีมี

พฒันาการจากเสาไม้วางบนแป้นตีนเสากระเบือ้งดินเผา มาเป็นการใช้เสาก่ออิฐถือปนูและสดุท้าย
มาเป็นเสาก่ออิฐหรือคอนกรีตท่ีมีลกัษณะของการใช้บวัปลายเสาแบบบวัประดิษฐ์  
  2.2.6 สรุปรูปแบบที่น ามาใช้ในโครงการ 
   ลกัษณะเดน่ของรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีท่ีน ามาใช้ในการ
ออกแบบโครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนราประกอบไปด้วย 
   1.โรงมหรสพโนราในร่ม เป็นอาคารท่ีให้ความส าคญัสงูสดุ ลกัษณะท่ี
น ามาใช้ได้แก่ การยกฐานอาคารสงู ลกัษณะหลงัคาจัว่ซ้อน 2 ชัน้ ตบัหลงัคา 3 ตบั 
   2.สว่นนิทรรศการ ลกัษณะเดน่ท่ีน ามาใช้ได้แก่ ลกัษณะอาคารฐานต ่า 
เห็นเสานางเรียงโดยรอบ หลงัคา 3 ตบั และ 2 ตบั 
   3. โรงมหรสพโนราในร่มและสว่นนิทรรศการ ซึง่เป็นจุดเดน่ของโครงการ 
ตัง้อยูบ่นฐานไพทีเดียวกนั และจดัให้มีระดบัพืน้สงูกวา่บริเวณอ่ืนๆ ในโครงการ 
3. การน าวัฒนธรรมโนรากับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นมาใช้กับโครงการ 

3.1 โรงมหรสพโนรา 
 โรงมหรสพโนรา เป็นสถานท่ีเพื่อประกอบกิจกรรมการละเลน่โนรา เพื่อความ

สนกุสนานบนัเทิงเริงรมย์หรือผอ่นคลายความตึงเครียด ทัง้ผู้ เลน่โนราและผู้ ร่วมการละเลน่ (ทกุ
วนันีเ้รียกผู้ดู-ผู้ชม) ตา่งมีความมุ่งมัน่หรือวตัถปุระสงค์อยา่งใดอยา่งหนึง่ร่วมกนั (นอกเหนือจาก
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ความสนกุสนาน) เช่น ร่วมกนัจดัให้มีการละเลน่เพื่อความอุดมสมบูรณ์ หรือเพื่อความ “มัน่คัง่” 
และความ “มัน่คง” ทัง้ในแงส่ว่นบุคลและในแงส่ว่นรวมระดบัชุมชน 

 3.1.1 แนวความเช่ือ 
  บริเวณพืน้ท่ีแสดงนอกจากมีหลงัคาไว้บงัแดดบงัฝนตามธรรมดา ซึง่ใน

โบราณใช้เสา 4 ต้น ปัก 4 มมุ เป็นสีเ่หลี่ยมจตัรัุสแล้ว ก็มีเตียง 1 เตียง และเสากลางซึง่ถือวา่เป็น
เสามหาชยัอีก 1 เสาเทา่นัน้ เป็นเสากลางที่มีความส าคญัมาก (ในสมยัก่อนต้องใช้ไม้ชยัพฤกษ์) 
เพราะมีความหมายถือวา่แทนองค์พระวิสสกุรรม หรือเป็นเสาที่พระวิสสกุรรมเสด็จมาประทบั มี
นิยายอนัเก่ียวกบัเสานีอ้ยูเ่ร่ืองหนึง่วา่  

“พระเทพสงิหรกบัแม่ศรีคงคาซึง่เป็นสามีภริยากัน เป็นผู้ ท่ีสามารถในการ
แสดงละครชาตรีอยา่งเลศิ แต่เป็นผู้ เข็ญใจต้องเท่ียวแสดงละครเร่ร่อนไปในท่ีตา่งๆ เพื่อหาเลีย้งตวั 
การแสดงละครของพระเทพสงิหรกบัแม่ศรีคงคามีศิลปะถึงขนาดจนใครๆ ก็เลือ่งลอืไปทัว่เมือง 
ตลอดจนนางฟ้าก็พากนัลงมาดแูละเพลดิเพลนิจนลมืขึน้ไปเฝ้าพระอิศวร พระอิศวรก็กริว้ ตรัสวา่ 
จะจดัละครโรงใหญ่ขึน้แสดงบ้าง เพื่อประชนัและท าลายการแสดงละคอนของพระเทพสงิหรกบัแม่
ศรีคงคา พระวิสสกุรรมจึงทลูเตือนวา่ พระองค์เป็นเจ้าโลกจะไปท าการทบัถมท าลายผู้ น้อยนัน้ หา
เป็นการสมควรไม่ พระอิศวรก็ไม่ยอม จดัการแสดงจนได้ พระวิสสกุรรมก็เข้าด้วยกบัพระเทพสงิหร
กบัแม่ศรีคงคา บอกวา่ถ้าจะแสดงเม่ือใด ให้ท าที่ประทบัไว้ จะมาก ากบัคุ้มครองอยูด้่วย เพื่อ
ปกป้องผองภยนัตรายและมิให้แพ้พระอิศวรได้ จงึได้ท าเสาผกูผ้าแดงปักไว้กลางโรง พระวิสสกุรรม
ก็มาประทบัเป็นประธานอยูต่ลอดเวลาแสดง ท าให้ละครชาตรีไม่แพ้ละครโรงใหญ่ของพระอิศวร
ได้”  

จึงเป็นประเพณีสบืมาวา่ โรงละครชาตรีต้องมีเสากลาง หากไม่มีจะใช้
เสาอ่ืนใดตัง้แทนก็ได้ เสานีใ้ช้เป็นท่ีผกูซองคล ี(ซองใสไ่ม้รบในภายหลงั) เพื่อสะดวกในการแสดงท่ี
ตวัละครจะหยิบเอาได้ตามความต้องการโดยรวดเร็ว 

 3.1.2 บรรยากาศการใช้พืน้ที่ดั่ งเดิม 
  การแสดงโนรา สว่นใหญ่จะแสดงในพืน้ท่ีโลง่เพื่อรับบรรยากาศหลงัช่วง

เก็บเก่ียวทางการเกษตร ซึง่เป็นช่วงหน้าแล้ง ฝนตกน้อย ลมพดัไม่แรง อากาศดีท าให้โนราแสดงใน
พืน้ท่ีโลง่ เช่น ลานบ้าน ลานวดั เป็นต้น พืน้ท่ีลานวดัจะเป็นพืน้ท่ีลานทรายกว้างพอส าหรับกิจกรรม
ของการแสดงมหรสพ โดยลานทรายจะมีต้นมะพร้าวช่วยบงัแดด บงั บงัลมได้ และยงัเสริมสร้าง
ทศันียภาพไปร่วมกบัการชมการแสดงโนรา โดยท่ีผู้ชมจะมองเห็นเวทีการแสดง ท้องฟ้า ต้น
มะพร้าว และลานทราย ซึง่จะติดตาส าหรับผู้ชมโนราในสมยัก่อนมาก 
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 3.1.3 ปรับการใช้พืน้ที่การละเล่นโนรากับสังคมสมัยใหม่อย่างเหมาะสม 
  เม่ือก่อนการชมการแสดงโนรามีทัง้ การยืนชม นัง่ชม นอนชม ซึง่เป็น

กิริยาการชมการแสดงมหรสพท่ีหลากหลาย แตใ่นสงัคมปัจจุบนัมีการวางตวัมาเก่ียวข้องเพื่อแสดง
ความมีมารยาทตอ่สถานท่ีสาธารณะ ท าให้การจดัพืน้ท่ีชมการแสดงต้องน าเอาหลกัการจดัท่ีนัง่
แบบสมยัใหม่มาคือการนัง่เก้าอีใ้นแตล่ะบุคคล เพื่อจดัท่ีนัง่ให้เป็นระเบียบ 
 3.2 โรงโนราโรงครู 
  การละเลน่ดงักลา่วมกัจะเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมตามระบบความเช่ืออนัศกัดิ์ เช่น
พิธีกรรมเก่ียวกบัชีวิต พิธีกรรมเก่ียวกบัการท ามาหากิน และพิธีกรรมที่เก่ียวกบัชุมชนหรือสงัคม
เป็นสว่นรวม 
  3.2.1 แนวความเช่ือ 
   ชาวบ้านภาคใต้ของไทยนบัถือ “ตายาย” ซึง่เป็นบรรพบุรุษท่ีลว่งลบัไป
แล้ว แตย่งัไม่ไปเกิดจึงคอยปกป้องคุ้มครองลกูหลาน ความเช่ือนีป้รากฏอยูท่ัว่ไปและแสดงออก
เดน่ในวิถีชีวิตและงานท าบุญเดือนสบิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแถบรอบๆทะเลสาบสงขลา ท่ีปรากฏ
พิธีกรรมส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือเร่ืองตายายเรียกวา่ “โนราโรงครู” 

“โนราโรงครู” เป็นพิธีกรรมตัง้โรงโนราโรงครูเพื่อเซน่ไหว้ตายายท่ีบนัดาล
ให้ชีวิตลกูหลานรุ่งเรืองเป็นสขุ ซึง่เป็นพิธีกรรมใน “ยา่นเครือเชือ้วงศ์” คือเป็นพิธีเฉพาะแตล่ะสาย
ตระกลูหากแตไ่ด้ดงึเอาคนในชุมชนเข้าไปมีสว่นร่วม และมีนายโรงโนราเป็นผู้ มีสถานภาพส าคญั
ในชุมชนประกอบพิธีให้ในพิธีนีจ้ึงมีทัง้ชาว บ้านเจ้างาน ญาติพี่น้อง โนราและตายายอยูใ่นพิธี ไม่
วา่วาระท่ีแนช่ดัแล้วแตข้่อตกลงของตายายแตล่ะสายตระกลูกบัเงื่อนไขเฉพาะของแตล่ะบ้าน ซึง่
อาจจะเป็นทกุปี ทกุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี หรือกวา่นัน้ 

โนราแบบดัง่เดิมมีลกัษณะเป็นลทัธิความเช่ือและพิธีกรรมที่ประกอบด้วย
ความเช่ือ เร่ืองผีบรรพบุรุษ และการท าพิธีท่ีอาศยัการร่ายร าและการใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองรักษาโรค
และสร้างความสขุกายสบายใจ ถือกนัวา่เป็นผู้สบืเชือ้สายมาจากครูหมอโนรา ซึง่หมายรวมๆถึง 
บุคคลกึ่งเทพในต านานก าเนิดโนรา มีช่ือเรียกเชน่ แม่ศรีมาลา พระเทพสงิหร ขนุศรีศรัทธา ช่ือนี ้
อาจจะแตกตา่งกนัไปตามท้องถ่ิน 

แม้วา่ต านานโนราจะมีหลายชุดหลายส านวน แตน่กัวิชาการตา่งลง
ความเห็นวา่ ต านานทัง้หมดมีโครงเร่ืองหลดัเหมือนกนั แตกตา่งกนัเพียงช่ือบุคคล สถานท่ี และ
เหตกุารณ์บางเหตกุารณ์เทา่นัน้ เร่ือมีอยูว่า่ กษตัริย์มีพระธิดาที่โปรดการร่ายร า ซึง่เป็นของแปลก
ในสมยันัน้มากเป็นพิเศษ วนัหนึง่พระธิดาตัง้ครรภ์โดยไม่รู้สาเหต ุ(บางต านานวา่ตัง้ครรภ์หลงัจาก
กินดอกบวัทิพย์ของเทวดา) กษัตริย์ทรงอบัอายจงึรับสัง่ให้น าพระธิดาไปลอยแพ พระธิดาไปติดอยู่
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ท่ีเกาะแหง่หนึง่ และให้ก าเนิดบุตรชาย ตอ่มาเทวดาได้ถ่ายทอดทา่ร าให้แก่บุตรพระธิดาฝีมือการ
ร่ายร าของบุตรพระธิดา เลือ่งลอืไปถึงในวงั เม่ือกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นก็รู้วา่เป็นหลานจึง
พระราชทานเคร่ืองทรงกษัตริย์ มาให้หลานแต่งตวัและรับกลบัวงั จากต านานโนราท าให้เวลาตัง้โรง
โนราโรงครู ลกูหลานจะต้องเชิญครูหมอโนรามาร่วมพิธีมกัมี 12 องค์ และเชิญตายายท่ีลว่งลบัไป
แล้วมายงัพิธีโรงครูเพื่อแสดงการเคารพของลกูหลาน 

โรงโนราโรงครู แทบไม่เปลีย่นแปลงไปจากเดิม ทัง้นีเ้พราะโนราตลอดจน
ชาวบ้านท่ีนบัถือครูหมอโนราเช่ือวา่ โรงท่ีปลกูสร้างผิดลกัษณะตามแบบโบราณจะใช้ท าพิธีไมไ่ด้ 
เพราะครูหมอไม่ยอมให้ท าเช่นนัน้และจะถกูลงโทษให้เป็นไปตา่งๆนานา โรงโนราส าหรับท าพิธีโรง
ครูมีลกัษณะเหมือนกนัทกุแหง่ทัง้ภาคใต้ ตัง้โรงทางทิศตะวนัออกหรือทิศใต้ของตวัเรือน ให้แนว
เสาโรงแถวใดแถวหนึง่ตรงกบัแนวเสาเรือนและหา่งจากเรือน ไม่น้อยกวา่ 3 วา โรงมีขนาดกว้าง 9 
ศอก ยาว 11 ศอก เสา 8 เสา ไม่ยกพืน้ หลงัคาจัว่ปลกูให้ ลอยหวนั คือ หนัสว่นยาวไปตามตะวนั 
ไม่หนัท้ายโรงไปทางปชูนียสถานหรือสถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ เพราะจะท าให้เป็นโทษเป็นอปัมงคล 
หลงัคามงุกระแชง ถ้ามงุจากต้องใช้กะแชง 3 ผืน (อาจใช้ใบเตยเย็บเข้าเป็นกระแชงก็ได้) มงุไว้ 3 
ตอน คือท่ีหวัจัว่ทัง้ 2 ข้าง และตรงกลางโรงท าเช่นนีใ้ห้เหตผุลวา่ เพื่อระลกึถึงนางนวลทองส าลี
ตอนถกูลอยแพ นางได้อาศยักระแชงคุ้มแดดคุ้มฝน โรงสมยัก่อนก็มงุกระแชง 3 ตอน หลงัคาโรงถ้า
มงุจากจะมงุก่ีเหลงิ(แถว) ก็ได้ แตเ่หลงิหนึง่ๆจะต้องใช้จาก 7 ตบั นกัหรือพนกัอยูท่างทิศตะวนัตก 
ทางด้านตะวนัออกของโรงจะตอ่พาไลออกไปราว 3 ศอก โดยยกพืน้ท าเป็น ศาลเพียงตา ใช้วาง
เคร่ืองบวงสรวงสงัเวย ด้านนีถื้อวา่เป็นหน้าโรงเพราะเป็นท่ีประทบัของครูหมอเวลาร าจะร าหนัหน้า
เข้าศาลและเป็นท่ีสถิตท่ีอยูข่องบรรพบุรุษท่ีโยงสายสญิจน์จากห้องในบ้านผา่นดาดเพดานมายงั
พาไล 

การสร้างน าคติในการปลกูสร้างบ้านเรือนเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง
ลกัษณะแบบเรือนเคร่ืองผกูได้ปรับปรุงลกัษณะรูปทรง และวิธีการผกูร้อยสอดสานวสัดท่ีุน ามาใช้
ในการก่อสร้างเป็นเคร่ืองมงุ เคร่ืองกัน้ ซึง่สว่นใหญ่เป็นไม้ไผ ่เชือก หวาย ทางมะพร้าว ต้นหมาก 
เป็นวสัดหุลกัมีความเกลีย้งเกลาเป็นระเบียบได้สดัสว่น ได้ทิศทางมีระบบ ขัน้ตอน งา่ยแก่การเอา
อยา่งปฏิบติัสบืสานตอ่เน่ืองกนัจนได้ลกัษณะร่วมท่ีบง่บอกถึงความเป็นเอกภาพ และมีลกัษณะโด
เดน่พิเศษท่ีเป็นแบบอยา่งเฉพาะถ่ิน  การวางผงัและต าแหนง่ทิศทางให้ ตามหวนั หรือ ตามตะวนั 
ระบบอาวโุสท่ีมีการลดระดบัของพืน้ท่ีโรงพิธีกบัพืน้ท่ีสว่นของพาไล  
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  3.2.2 แก่นของโนราโรงครู 
 

 
ภาพท่ี 83 ภาพแสดงแก่นของพิธีกรรมโนราโรงครู 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
   แหล่งท ามาหากิน คือ เป็นพืน้ท่ีทางธรรมชาติ เช่น พืน้ท่ี ทะเลสาบ(วิถี
ชีวิตประมง) พืน้ท่ีราบ(วิถีชีวิตชาวนา) พืน้ท่ีเชิงเขา(วิถีชีวิตชาวสวน) เป็นต้น วิถีชีวิตของชาวบ้านมี
การพึง่พิงอยูก่บัดินฟ้าอากาศ จึงเกิดการเคารพธรรมชาติเพื่อให้แหลง่ท ามาหากินอุดมสมบูรณ์ จึง
เกิดพิธีกรรมเก่ียวกบัการเคารพอ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น ในพิธีจะมีบทกลา่วสรรเสริญพระแม่
ธรณี ท่ีตัง้ดินตัง้ฟ้าให้พวกตนเหยียบยืน ซึง่เป็นการเช่ือมบรรพชนเข้ากบัอ านาจเหนือธรรมชาติใน
คติพราหมณ์ 

โครงสร้างทางสังคม คือ จากคติการนบัถือธรรมชาติเป็นผู้ให้ เพศหญิง
สามารถสร้างสมาชิกเพิ่มเพื่อเป็นแรงงานในวิถีชีวิตเกษตรกรรม จึงเกิดเป็นโครงสร้างทางสงัคมให้
ผู้หญิงเป็นแกนกลางอยูก่บัท่ีท ากินและให้ผู้ชายเป็นฝ่ายกระจดักระจายออกไป ผู้ ท่ีอยูก่บัท่ีเป็น
ฝ่ายหญิงสอดคล้องกบัค าเรียกบรรพบุรุษวา่ ตายาย แทนปู่ ตาหรือปู่ ยา่ แสดงถึงสงัคมท่ีตัง้ถ่ินฐาน
ถึงฝ่ายแม่ ซึง่ให้อ านาจแก่พอ่แม่ฝ่ายหญิง แม้จะเป็นการนบัญาติทัง้สองฝ่าย หากแตล่กูหลานก็
ใกล้ชิดกบัฝ่ายญาติทางแม่มากกวา่ ท่ีเป็นการใกล้ชิดในทางกายภาพ เช่น พิธีกรรมเซน่ไหว้ตายาย 

โครงสร้างทางสังคม 

วิถีชีวิตประจ าวัน 

กฏการอยู่ร่วมกันในสังคม 

พิธีกรรมในสังคม 

การเคารพผู้อาวุโส/ให้โอกาสเด็ก 

แหล่งท ามาหากิน 

ชีวิตในครอบครัว/ชีวิตในเครือญาติ 

ผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง/ผลิตแรงงาน/อยู่กับที่ 

วิถีชีวิตชาวนา/ประมง/ชาวสวน 

พิธีกรรมโนราโรงครู 
การอยู่ร่วมกันในสังคม 

การเช่ือมโยงระหว่างอ านาจตายายกับ
อ านาจเหนือธรรมชาติเข้าด้วยกัน 

เคารพธรรมชาติ 
วิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับดนิฟ้าอากาศ 
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   วิถีชีวิตประจ าวัน คือ การท าอาชีพ ท ากิจกรรมในการใช้ชีวิตใน
ครอบครัวของตนวา่มีปัญหา ขาดตกบกพร่องด้านไหน เครือญาติก็จะได้เข้ามาชว่ยกนัแก้ปัญหา
กนัแบบร่วมกลุม่ เช่น การเกิด แก่ เจ็บตาย ถ้าทางด้านจิตใจก็จะมีพิธีกรรมตา่งๆ เข้ามาช่วย
แก้ปัญหา คือ พิธีกรรมเหยียบเสน พิธีกรรมแก้บน พิธีกรรมเข้าทรง เป็นต้น 
  3.2.3 ปรับการใช้พืน้ที่การละเล่นโนรากับสังคมสมัยใหม่อย่างเหมาะสม 
   การละเลน่พิธีกรรมโนราโรงครู จะเลน่เม่ือฟ้าวา่งฝน คนในพืน้ท่ีรอบ
ทะเลสาบสงขลานิยมเลน่ เดือน 5 เดือน 6 เดือน 9 พิธีจะมี 3 วนั เร่ิมวนัพธุจบวนัศกุร์ เม่ือเสร็จพิธี
ต้องทิง้ไว้ 3 วนัก่อนท าการรือ้ถอน  
   จะเห็นได้วา่การละเลน่พิธีกรรมโนราโรงครู จะไมใ่ช้พืน้ท่ีลานกิจกรรม
ตลอดเน่ืองมาจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่อ านวย และวิถีชีวิตของชาวบ้านก็แบง่เป็นช่วงฤดกูารท า
การเกษตร เม่ือเลกิการละเลน่โนราโรงครูไปก็ต้องรือ้โรงออก 
   การออกแบบต้องจดัพืน้ท่ีเป็นลานไว้เพื่อชาวบ้านจะใช้พืน้ท่ีตัง้โรงครู 
และมีพืน้ท่ีเก็บ เสา คาน กระแชง ไว้ในพืน้ท่ีร่มเพื่อความสะดวกในการเอาไปประกอบในพิธีครัง้
ตอ่ไปได้ สว่นพืน้ท่ีผู้ ร่วมการละเลน่ และผู้ชม จึงจดัให้เหมาะกบัการร่วมกนัละเลน่ และการชมการ
แสดงได้อยา่งเหมาะสม ทัง้มมุมอง การรับฟัง การสญัจรเข้าออก 
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บทที่ 4 
กระบวนการสร้างโปรแกรมการออกแบบ 

 
 จากการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นด้านตา่งๆ ท าให้ทราบถึงปัจจยัพืน้ฐานของวฒันธรรมโนรา 
ซึง่น ามาสูแ่นวทางในการสร้างโปรแกรมส าหรับการออกแบบโครงการ และการสร้างรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกบัโครงการได้ 
1. การหาพืน้ที่ใช้สอย 
 กิจกรรมในโครงการ ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี ้

 
ภาพท่ี 84 ภาพแสดงโปรแกรมการแสดงของโครงการ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

โรงมหรสพในร่ม 
 เพื่อการสง่เสริมการละเลน่โนราที่มีผู้ท าการละเลน่(ผู้ร า ลกูคู ่พราน) กบัผู้ ร่วมท า

การละเลน่ ประกอบกิจกรรมท าการละเลน่ร่วมกันเพื่อตอ่ยอดการแสดงโนราอยา่งแบบแผนเดิม 
การละเลน่มีการหมนุเวียนเปลีย่นคณะไปเร่ือยๆ จดัการแสดงทกุเดือนเดือนละ 1 คณะ จะต้องเสยี
คา่เข้าชม มีการแสดงท่ีพิเศษ สว่นผู้ ร่วมการแสดงมีการฝึกอบรมมาแล้วจากผู้ช านาญใน
การละเลน่ท่ีมีอยูใ่นชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา อายรุาว 45 ขึน้ไป มาสอนการเป็นผู้ ร่วม
การละเลน่ท่ีดี สามารถเลน่ตอบโต้กนักบัผู้แสดงและมีการพฒันาอยา่งมีระบบท าให้ นกัทอ่งเท่ียว
ท่ีไม่รู้หรือรู้จากนิทรรศการมาเห็นภาพวา่เป็นยงัไง ท าให้นกัทอ่งเท่ียวเดิมท่ีไม่เป็นผู้ ร่วมการละเลน่
สามารถฝึกจากการชมจนสามารถเป็นผู้ ร่วมการละเลน่ไปในท่ีสดุ 
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 เวทีแสดงกลางแจ้ง 
มีการแสดงโนราเพื่อให้บุคคลโดยทัว่ไปชมการแสดง เช่น พิธีกรรมโนราโรงครู/ แสดงโนราของคณะ
ตา่งๆ แสดงโนราประชนัเพื่อหายอดโนรา, แสดงโนราประยกุต์, งานอนรัุกษ์, งานร่ืนเริงใน
หนว่ยงานรัฐและเอกชน ทัง้นีย้งัสามารถเป็นเวทีเพื่อประกอบกิจกรรมของสงัคม เช่น การรวมกลุม่
เพื่อประชมุ หาเสยีง เสวนากนั เป็นต้น 
ตารางท่ี 2 แสดงเทศกาลประจ าปีจงัหวดัพทัลงุ ในการจดังานของโครงการ 

 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

สว่นนิทรรศการ แบง่ออกเป็นสว่นนิทรรศการในร่ม และสว่นนิทรรศการกลางแจ้ง 
 สว่นนิทรรศการในร่มประกอบไปด้วย ประวติัความเป็นมา องค์ประกอบของ

การละเลน่โนรา พฒันาการและความเปลีย่นแปลง โนรากบัความสมัพนัธ์กบัคนรอบลุม่น า้
ทะเลสาบ 

สว่นนิทรรศการกลางแจ้งประกอบไปด้วย ความสมัพนัธ์ของโนรากบัธรรมชาติ
และชุมชน 

สว่นบริการข้อมลู 
 เป็นสว่นประชาสมัพนัธ์ ให้ขา่วสาร ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชมและชุมชนรวมทัง้เป็น

มมุสนทนาแลกเปลีย่น มีพืน้ท่ีเสวนา มมุศกึษาข้อมลู มีหนงัสอืข้อมลูโนราให้ศกึษาค้นคว้า และชม
การละเลน่จริง ซึง่ประกอบไปด้วย สว่นการเรียนการแสดง สว่นห้องสมดุ และสว่นชมรมวฒันธรรม
โนรา 
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สว่นฝึกอบรมการละเลน่โนรา 
 การถ่ายทอดการละเลน่สูผู่้ เรียน สว่นฝึกอบรมการละเลน่โดยครูโนราแตล่ะคณะ

ท่ีมาท าการละเลน่ประจ าสปัดาห์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจ า และครูโนราประจ าดแูล คือ สว่นฝึกร า 
สว่นฝึกขบับท สว่นเลน่ลกูคู ่โดยเจรจาตกลงคา่ตอบแทนกบัครูโนราไว้ก่อนล้วงหน้า 

 
ภาพท่ี 85 ภาพแสดงกลุม่ผู้ใช้ในโครงการ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
 ข้อมูลเบือ้งต้นของการหากิจกรรมในโครงการ 
  1. ส่วนกิจกรรมทางวัฒนธรรมโนรา 

เป็นสว่นหลกัของโครงการ  เป็นสว่นจดัการแสดงและกิจกรรมตา่งๆ  เพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางวฒันธรรมโนรา  โดยเน้นท่ีการแสดงออกถึงวฒันธรรมโนราเป็นหลกั 

1.1 ส่วนโรงมหรสพโนรา 
โรงการละเลน่ในร่ม เป็นลกัษณะลานผู้คนสามารถเข้ามาได้

หลายทางเม่ือมีเจ้าภาพจา่ยเงินคา่แสดงให้ แตเ่ม่ือเวลาปกติ จะเข้าออกได้สองทางคือ 
ทางเข้าออกส าหรับกลุม่ผู้มาใช้บริการ และทางเข้าออกส าหรับกลุม่ผู้ใช้ร่วม ซึง่แตล่ะกลุม่ไม่
สามารถเข้าออกร่วมกนัได้เพื่อความสะดวกในการจดัการ ในการเก็บคา่เข้าชม การละเลน่ในเวลา
ปกติจะจดัครัง้ละ 1 ชัว่โมงในวนัองัคาร-ศกุร์ เพื่อความกระชบัในการเข้าชมของกลุม่ผู้มาใช้บริการ 
และจดัการละเลน่เต็มรูปแบบในวนัเสาร์ สว่นวนัอาทิตย์เป็นการละเลน่โชว์ก่อนจะมีคณะโนรา
ถดัไปมาท าการละเลน่ตอ่ 

เป็นฝ่ายท่ีดแูลจดัการกิจกรรมการแสดง จดัหาการแสดงตาม
เทศการตา่งๆ การบริการด้านอาคารสถานท่ีเพื่อเปิดการแสดง การจดัการดแูลในสว่นโรงมหรสพ
การสร้างฉาก งานด้านเทคนิคอุปกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการแสดง 
     -มหรสพโนรา ศิลปินโนรา ประเภทโนราใหญ่แสดง 
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     -การแสดงโนราประยกุต์ 
-การประกวดการแสดงโนรา 

    ควรเป็นสว่นท่ีสามารถเข้าถึงได้สะดวกและไม่มีเสยีงรบกวนจาก
ภายนอกมากนกั 
   1.2 ส่วนการละเล่นกลางแจ้ง 
    โรงแสดงกลางแจ้ง เป็นลกัษณะลานแบบเปิดให้มีการใช้สอย
แบบสาธารณะส าหรับทกุกลุม่ เช่น พิธีกรรมโนราโรงครู(มีสถานท่ีจดัให้กบักลุม่คนโนราที่ไม่มีเงิน
จดังาน), การแสดงโนราในงานเทศกาลตา่งๆดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว จ ากดัเวลา 9:00-24:00 โครงการ
จะได้เงินจากสว่นให้เช่าพืน้ท่ีลานละเลน่กลางแจ้ง เช่น งานประจ าปีของจงัหวดัพทัลงุ, งานประชนั
โนราของแตล่ะคณะ, งานเช่าของคณะการละเลน่พืน้บ้านประเภท หนงัตะลงุ เพลงบอก รวมถึง
โนราแขก โนราโคลนอีกด้วยเพื่อน าเงินมาบ ารุงโครงการจากการเช่าพืน้ท่ี 

ใช้จดักิจกรรมพิธีกรรมโนราที่เรียกวา่ “โนราโรงครู” เป็นสว่นโรง
มหรสพกลางแจ้ง ลกัษณะการจดัเป็นไปตามประเพณีการจดัโนราโรงครูดัง่เดิม การจดัมีลกัษณะ
เปลีย่นเพิ่มอรรถรสในการชม แก้ปัญหาการชมของโรงโนราโรงครู และจัดระเบียบของพืน้ท่ีแสดง
ให้ดีขึน้ และใช้จดัการแสดง “โนราแขง่” คือ การประลองโนรากนัระหวา่ง 2 คณะ เพือ่สบืสานและ
พฒันาการแสดงโนรา ในการหา “ยอดโนรา” ตอ่ไป   
   1.3 ส่วนนิทรรศการ 

สว่นนิทรรศการ (ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น)  ก่อนเข้าชมสว่น
นิทรรศการต้องมีการเก็บบตัรผา่นชมและรับฝากของก่อนทกุครัง้ แสดงงานนิทรรศการแบบมี
ทางเข้าทางออกสองทางสามารถแสดงงานไม่ตอ่เน่ืองโดยมีการแยกประเภทงาน แบง่ได้หลายห้อง 
อาจเป็นบอร์ด กัน้มองทะลถุึงกนัได้ทางสายตาต้องมี Landmark ให้สามารรู้ทิศทางได้ สว่น
ทางออกของสว่นนิทรรศการจะน าไปสูส่ว่นโรงการละเลน่โนราในร่ม ถ้าอยากเข้ามาใหม่เข้าที่สว่น
เก็บบตัร 

1.3.1 พืน้ที่นิทรรศการถาวร เป็นพืน้ท่ีจดัแสดงประวติัความ
เป็นมาของวฒันธรรมโนรา รูปแบบการแสดงโนราโรงครู และรูปแบบการแสดงโนราบนัเทิงตัง้แต่
อดีตถึงปัจจุบนั 

-ความเป็นมาของโนรา กลา่วถึง การเข้ามาของการ
แสดงโนราในคาบสมทุรสทิงพระ และรูปแบบการพฒันาการการละเลน่ประเภทนี ้โดยแบง่
ออกเป็น สมยัโนราแบบดัง่เดิม สมยัโนราแบบมีโนราหญิงแสดง และสมยัโนราแบบประยกุต์  
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-ประเภทการแสดงของโนรา แสดงถึงการแสดงลกัษณะ
ตา่งๆของโนรา เช่น การแสดงโนราเฆี่ยนพราย-เหยียบลกูมะนาว การแสดงโนราลงโรง การแสดง
โนราขบับท ฯลฯ 

-ประเภทการแสดงของโนราโรงครู ซึง่เป็นประเพณี
ความเช่ือในวฒันธรรมโนราดัง่เดิม เช่น พิธีครอบครู พิธีแก้บน พิธีเหยียบเสน ฯลฯ 

 -ประวติัของตวัแสดง และวิธีการแสดงของตวัแสดงแต่
ละประเภท คือ โนราใหญ่ นางร า ตวัพราน 

-การแสดงเคร่ืองแตง่กายของโนรา สมยัก่อน จนถึง
ปัจจุบนั และองค์ประกอบในการแสดงของโนราใหญ่ และครูหมอโนรา เช่น หม้อครู กริดโนรา ไม้
เท้าโนรา ลกูประค า ฯลฯ 
    1.3.2 พืน้ที่นิทรรศการหมุนเวียน เป็นพืน้ท่ีจดัแสดงศิลปะ
ตา่งๆของโนรา ตลอดจนงานศิลปะร่วมสมยัของศิลปินสมยัใหม่หมุนเวียนไปตามเทศกาลหรือ
โอกาสตา่งๆ เพือ่ดงึดดูให้ได้รับความสนใจไปตลอด รวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวฒันธรรม
โนราที่นา่สนใจ ซึง่มีเนือ้หาในเครือขา่ยดงัตอ่ไปนี ้

-การจดัแสดงเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมตลอดจน
การละเลน่โนรา 

-การจดัแสดงผลงานของศิลปินโนรา ทัง้ท่ีเป็นแบบดัง่
เดิมและร่วมสมยั 

-การจดัแสดงประวติัของโนราแต่ละคณะให้คนทัว่ไปได้
รับรู้ถึงความเป็นมาของโนราที่หลากหลาย 

-การจดัการแสดง(แบบโรงมหรสพ) และอุปกรณ์การ
แสดงตา่งๆ แสดงการสาธิต การร าของโนราในสมยัก่อนวา่มีลกัษณะอยา่งไร และมีพฒันาการมา
จนถึงปัจจบุนั 
  1.4 ส่วนสนับสนุนทางวัฒนธรรมโนรา 
   1.4.1 ส่วนอบรมการละเล่นโนรา 

สว่นการฝึกอบรมการแสดงโนรา เป็นสว่นสง่เสริมเยาวชนใน
การละเลน่โนราฝึกอบรมโดยคณะโนราที่มาท าการละเลน่และครูโนราประจ าโครงการ  มีการเปิด
ฝึกช่วง เสาร์อาทิตย์ในช่วงเปิดเรียน และปิดภาคเรียนในวนัพธุ-อาทิตย์ การฝึกจะแบง่เป็นสองชว่ง
คือ เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 ตามความสะดวกของเยาวชนเพื่อไม่ให้กระทบตอ่
การศกึษา   
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1.4.2 ส่วนห้องสมุดวัฒนธรรม 
สว่นห้องสมดุวฒันธรรมโนรา เป็นการจดัเพื่อศกึษาค้นคว้า เปิด/

ปิด ตามวนัเวลาของโครงการ เข้าออกได้ทางเดียวเพื่อความสะดวกในการจดัการ มีแสดงสวา่ง
เพียงพอตอ่การอ่าน เป็นสว่นส าหรับบริการข้อมลูทางวิชาการและสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้บริการทัง้ข้อมลูท่ีเป็นหนงัสอื, วารสาร, INTERNET, VDO, Sound Libery 

1.4.3 ส่วนชมรมวัฒนธรรมโนรา 
    สว่นชมรมวฒันธรรมโนรา เป็นสว่นเสวนาของกลุม่โนราในแตล่ะ
กลุม่มาถกเถียงหารือกนัในการพฒันาสง่เสริมทางวฒันธรรมโนรา เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและ
ความเข้มแข็งภายในกลุม่  และมี Counter ประชาสมัพนัธ์ให้ข้อมลูขา่วสาร 
  1.5 ส่วนบริหาร- ธุรการ 

สว่นส านกังาน เป็นสว่นท างานของผู้ให้บริการในการจดัเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกให้กบัโครงการ การด าเนินการไม่ติดขดั การวางแผนของโครงการให้ด าเนินไปตาม 
"นโยบายสง่เสริมวฒันธรรมโนรา" ของส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมจงัหวดัพทัลงุ มีการ
ประชาสมัพนัธ์โครงการให้มีการเผยแพร่มากขึน้จนเป็น "วฒันธรรมการละเลน่โนราของลุม่น า้
ทะเลสาบ" การดแูลควบคมุและด าเนินงานด้านตา่งๆของโครงการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และ
มีเป้าหมายในการสง่เสริมวฒันธรรมโนรา 
  1.6 ส่วนบริการ และอาคารสถานที่ 

ส่วนกิจกรรมร้านค้า เป็นสว่นพกัผอ่น  มาเท่ียวของคนทัว่ไปและ
นกัทอ่งเท่ียว  เป็นสสีนัและสร้างบรรยากาศความมีชีวิตชีวาให้โครงการ  โดยเปิดบริการใน
ช่วงเวลา 9.00- 17.30 น.  ของทกุวนั  อยูบ่ริเวณด้านหน้าโครงการ  สามารถเข้าถึงได้สะดวกและ
ดงึดดูผู้คนให้เข้ามาใช้บริการได้  ประกอบด้วยร้านค้าดงัตอ่ไปนี ้

    -ร้านอาหารพืน้บ้าน (อาหารปักษ์ใต้) 
    -ร้านขายของฝาก อาหารแห้ง 
    -ร้านขายของท่ีระลกึพวกหตักรรม, วีซีดีการแสดงโนรา 
   ส่วนดูแลบริการ เป็นสว่นท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ท่ีเข้ามาใช้
บริการในโครงการ ประกอบไปด้วยพืน้ท่ีท่ีสว่นดูแลบริการดงัตอ่ไปนี ้  

-พืน้ท่ีบริการของพยาบาล  
-พืน้ท่ีบริการของหนว่ยรักษาความปลอดภยั  
-พืน้ท่ีบริการของเจ้าหน้าที่ซอ่มบ ารุง และพืน้ท่ีเก็บอุปกรณ์ 
-พืน้ท่ีบริการของพนกังานขบัรถจอดรถ และพืน้ท่ีพกัผอ่น 
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ส่วนจอดรถภายในโครงการ ก าหนดตามจ านวนผู้ใช้และกฎหมาย   
เปรียบเทียบบุคลากรภายในโครงการ 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบอตัราก าลงัสว่นกิจกรรมทางด้านวฒันธรรมซึง่ประกอบด้วยฝ่าย
กิจกรรมทางด้านวฒันธรรม ฝ่ายสนบัสนนุทางด้านวฒันธรรม ฝ่ายบริหารและฝ่ายบริการอาคาร
สถานท่ี 

ฝ่าย บุคลากร 1 2 3 
1.ส่วนกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม 

1. หวัหน้าฝ่าย 
1.1 โรงมหรสพ 

1 - 1 

 เจ้าหน้าที่จดัการแสดง 3 - 3 
 เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม 5 - 5 
 เจ้าหน้าที่เทคนิค 5 - 5 
 1.2 ผู้ก ากบัการแสดง - - 2 
 ผู้ช่วยผู้ก ากบัการแสดง - - 4 
 ผู้ก ากบัทา่เต้น - - - 
 ผู้ก ากบัเวที - - 2 
 ผู้ช่วยผู้ก ากบัเวที - - 2 
 รวม 14 - 25 

 1.3 โรงมหรสพกลางแจ้ง    
 เจ้าหน้าที่จดัการแสดง - - 3 
 เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม - - 5 
 เจ้าหน้าที่เทคนิค - - 5 
 รวม - - 13 

 2.2 งานนิทรรศการ    
 หวัหน้างาน 1 1 1 
 เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม 2 2 3 
 เจ้าหน้าที่เทคนิค 2 2 3 
 รวม 5 5 7 

ท่ีมา : จากการศกึษาของผู้วิจยั 
สรุปอ้างอิง1.ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย2.โรงละครหุน่โจหลยุส์3.ศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา 
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ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบอตัราก าลงัสว่นสนบัสนุนทางด้านวฒันธรรม 
ฝ่าย บุคลากร 1 2 3 

2. ส่วน
สนับสนุน
ทางด้าน
วัฒนธรรม 

2.หวัหน้าฝ่าย 
2.1 งานวิชาการ 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

 หวัหน้างาน 1 1 1 
 นกัวิชาการสง่เสริมและเผยแพร่ 2 3 2 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรวบรวม 10 2 4 
 รวม 14 7 8 

 2.3 สว่นการเรียนการแสดง    
 หวัหน้าอาจารย์สอน - - 1 
 อาจารย์ประจ า - - 2 
 อาจารย์พิเศษ - - 1 
 รวม - - 4 

 2.4 สว่นห้องสมดุ    
 บรรณารักษ์ดแูลห้องสมดุ 1 - 1 
 รวม 1 - 1 

 2.5 สว่นชมรมวฒันธรรมโนรา    
 หวัหน้าชมรม - - 1 
 รองหวัหน้าชมรม - - 1 
 รวม - - 2 

ท่ีมา : จากการศกึษาของผู้วิจยั 
สรุปอ้างอิง1.ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย2.โรงละครหุน่โจหลยุส์3.ศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา 
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ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบอตัราก าลงัฝ่ายบริหาร 
ฝ่าย บุคลากร 1 2 3 

3.ฝ่ายบริหาร 3.1 งานบริหาร    
 ผู้อ านวยการ 1 1 1 
 รองผู้อ านวยการ 1 1 1 
 เลขานกุาร 1 1 1 
 รวม 3 3 3 

 3.2 งานธุรการ    
 หวัหน้างาน 1 1 1 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ 10 1 5 
 เจ้าหน้าที่บญัชี-การเงิน 10 2 5 
 เจ้าหน้าที่ทะเบียน-สถิติ 6 1 3 
 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด-สารบญั - 1 - 
 รวม 17 6 14 

 3.3 งานประชาสมัพนัธ์    
 หวัหน้างาน 1 - 1 
 เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ 10 1 3 
 เจ้าหน้าที่บริการนกัทอ่งเท่ียว 4 2 2 
 เจ้าหน้าที่บรรยาย-น าชม - 3 - 
 เจ้าหน้าที่ผลติเอกสารเผยแพร่ 2 2 3 
 รวม 17 8 9 

ท่ีมา : จากการศกึษาของผู้วิจยั 
สรุปอ้างอิง1.ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย2.โรงละครหุน่โจหลยุส์3.ศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา 
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ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบอตัราก าลงัฝ่ายบริการ และอาคารสถานท่ี 
ฝ่าย บุคลากร 1 2 3 

4. ฝ่ายบริการ 
และอาคาร
สถานที่ 

4. หวัหน้าฝ่าย 
4.1 งานบริหาร 

1 - 1 

 หวัหน้างาน 1 - 1 
 พยาบาล 1 - 1 
 นกัการภารโรง 6 - 5 
 คนสวน 5 - 5 
 พนกังานขบัรถ 4 - 3 
 รวม 18 - 16 

 4.2 งานอาคารสถานท่ี    
 หวัหน้างาน 1 1 1 
 เจ้าหน้าที่ครุภณัฑ์ 1 1 2 
 เจ้าหน้าที่ซอ่มบ ารุง 5 3 4 
 รวม 7 5 7 

 4.3 หนว่ยรักษาความปลอดภยั    
 หวัหน้างาน 1 1 1 
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 8 6 8 
 รวม 9 7 9 

 4.4 งานร้านค้า    
 เจ้าหน้าที่ขายของ 3 3 3 
 รวม 3 3 3 

 รวมบุคลากรทัง้หมดในโครงการ 93 37 106 

ท่ีมา : จากการศกึษาของผู้วิจยั 
สรุปอ้างอิง1.ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย2.โรงละครหุน่โจหลยุส์3.ศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 
ภาพท่ี 86  ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงาน 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
ประเภทผู้ใช้อาคารและช่วงเวลาในการท างาน 
 โครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา เป็นโครงการที่มีหน้าที่หลกัในการให้บริการแก่สงัคม 
สว่นตา่งๆ ภายในโครงการจึงสามารถรองรับและให้บริการแก่ผู้มาเยือนในทกุวตัถปุระสงค์ ทัง้ใน
ด้านการให้ความรู้ ความเพลดิเพลิน การบริการการศกึษา ฯลฯ โดยสามารถแบง่ประเภท และ
พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการได้ดงันี ้
 1. ผู้ใช้บริการ มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเข้ามาชม และหาความรู้แบง่ได้เป็น 
  1.4.1 นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 
  1.4.2 นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 
  1.4.3 นกัศกึษา-นกัเรียน 
  1.4.4 นกัวิชาการ 
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 2. ผู้มาติดต่อ บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดตอ่การงาน กบัสว่นบริหารของโครงการ เพื่อ
ประสานงานขอเช่าพืน้ท่ี ในการแสดงโรงมหรสพ หรือต้องการให้เจ้าหน้าที่เป็นตวักลางในการ
ติดตอ่กบัคณะมหรสพตา่งๆ เพื่อจะหาไปแสดงในโอกาสตา่งๆ เป็นต้น 
 3. เจ้าหน้าที่ภายในโครงการ บุคลากรของโครงการ ท่ีปฏิบติังานตา่งๆ โดยมีพฤติกรรม
การท างานดงันี ้
ตารางท่ี 7 แสดงระยะเวลาการท างานของเจ้าหน้าที่ 

ช่วงเวลา การท างาน ระยะเวลา (ช.ม.) 
8.00-12.00 
13.00-17.00 

เจ้าหน้าที่สว่นบริหาร ธุรการ 
ฝ่ายจดันิทรรศการ 

8 ช.ม. 

10.00-14.00 
15.00-19.00 

ฝ่ายศิลปกรรมโรงละคร 8 ช.ม. 

10.00-12.00 
14.00-16.00 
19.00-21.00 

ฝ่ายศิลปกรรมการแสดง 6 ช.ม. 

ท่ีมา: จากการส ารวจของผู้วิจยัท่ีโจหลยุส์เธียร์เตอร์ กรุงเทพฯ 
ตารางท่ี 8 แสดงรอบการแสดง 

ช่วงเวลา กิจกรรม ประเภท ระยะเวลา (ช.ม.) 
9.00-12.00  
13.00-16.00 

ชมการแสดง 
 

วนัละรอบ 6 ช.ม./ครัง้ 

9.00-12.00 
13.00-16.00 

ชมนิทรรศการ เดินชมอิสระ 2 ช่วงชัว่ละ 3 ช.ม. 

ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
พฤติกรรมของผู้ใช้อาคาร 
 1. แบ่งตามลักษณะการเข้ามาใช้โครงการ 
  1.1 การเข้ามาแบบเป็นกลุ่ม 
   สว่นใหญ่จะเป็นนกัเรียนนกัศกึษา แขกทางราชการ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ
สมาคมหรือองค์ตา่งๆ เป็นการเข้ามาพร้อมกนัเป็นหมู่คณะใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายในการเข้ามาแบบ 

1.2 การเข้ามาแบบไม่เป็นกลุ่ม 
   การเข้ามาลกัษณะนีเ้ป็นการเข้ามาโดยไม่เป็นกลุม่ใหญ่ โดยทัว่ไปมกั
เป็นการทอ่งเท่ียว นกัเรียน โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเข้ามาเฉพาะตน 
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 2. แบ่งตามจุดประสงค์ของการเข้ามาใช้โครงการ 
  2.1 เข้ามาชมโครงการเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อพักผ่อน 
   มีพฤติกรรมในการเข้าชมโครงการแบบการเดินเร่ือยๆ จะหยดุชมเม่ือพบ
สิง่ท่ีนา่สนใจของตนเอง 
  2.2 เข้ามาในโครงการเพื่อความรู้ 
   มีพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็นในสิง่ท่ีน าเสนอ เพราะสนใจในเร่ืองนัน้ แต่
มิได้มีจุดประสงค์จะน าไปท าอะไรชดัเจน 
  2.3 เข้ามาในโครงการเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
   คนกลุม่นีมี้ความเข้าใจในสิง่ท่ีแสดงอยูบ้่างแล้ว พฤติกรรมของคนกลุม่นี ้
เป็นการเข้ามาโดยต้องการข้อมลูอยา่งลกึซึง้ท่ีสดุเพื่อน าไปประกอบเร่ืองราวการศกึษาค้นคว้า 
การคาดการณ์จ านวนผู้ใช้บริการ 
 จากการวิเคราะห์พืน้ท่ี สามารถแบง่กลุม่ผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีได้ดงันี ้
 1. นักท่องเที่ยว ซึง่ถือเป็นผู้ใช้งานหลกัของพืน้ท่ีอีกกลุม่หนึง่ซึง่คาดการณ์จากแนวโน้ม
นกัทอ่งเท่ียวท่ีผา่นเข้ามายงัพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุในอีก 5 ปีข้างหน้า 
ตารางท่ี 9 แสดงแนวโน้มประชากรทีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ี จ.พทัลงุ 
รายการ นักท่องเที่ยว ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม 
2544 ชาวไทย 

ตา่งประเทศ 
109,941 

9,247 

109,941 
9,247 

2545 ชาวไทย 
ตา่งประเทศ 

100,115 
1,705 

100,115 
1,705 

2546 ชาวไทย 
ตา่งประเทศ 

136,125 
1,183 

2,762 
109 

158,874 
669 

37,623 
350 

335,384 
2,311 

2547 ชาวไทย 
ตา่งประเทศ 

2,819 
143 

41,226 
141 

47,034 
140 

42,495 
245 

133,574 
669 

2548 ชาวไทย 
ตา่งประเทศ 

27,332 
267 

34,729 
182 

39,785 
152 

38,378 
152 

140,224 
753 

2549 ชาวไทย 
ตา่งประเทศ 

40,092 
338 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวมไม่ได้ 
ไม่ครบปี 

ท่ีมา: การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, ศนูย์การท่องเท่ียว กีฬา และนนัทนาการจงัหวดัพทัลงุ 
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  1.6.1 ประชากรในชุมชน และละแวกใกล้เคียง ประชากรในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั
พทัลงุ ซึง่มีแนวโน้มประชากรในอีก 5 ปีข้างหน้า และให้น า้หนกัการเข้ามาใช้งานประมาณ 5 % 
จากประชากรท่ีมีอยู ่โดยประชากรกลุม่นีมี้จุดหมายในการใช้กิจกรรมเชิงพาณิช และ
สวนสาธารณะของโครงการ 

เม่ือหาเฉลีย่แล้วจะมีนกัทอ่งเท่ียวผา่นเข้ามายงัจงัหวดัพทัลงุประมาณ 456 คน/
วนั ผา่นเข้ามายงัพืน้ท่ีโครงการประมาณ 65% คือ 296คน/วนั 
ตารางท่ี 10 แสดงแนวโน้มประชากรทีเก่ียวข้องกับพืน้ท่ี อ.เมือง อ.ควนขนนุ และอ.เขาชยัสน 
รายกา
ร 

2545 2546 2547 2548 2551 2550 2551 2552 

อ.เมือง 123,51
5 

122,75
4 

123,51
8 

123,35
7 

119,68
0 

155,30
0 

119,73
8 

120,02
5 

อ.ควน
ขนนุ 

74,199 151,90
9 

80,083 80,262 74,568 82,431 81,193 35,587 

อ.เขา
ชยัสน 

46,473 75,872 39,253 38,457 45,450 43,473 43,088 43,168 

ท่ีมา: การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, ศนูย์การท่องเท่ียว กีฬา และนนัทนาการจงัหวดัพทัลงุ 
จ านวนประชากรในชุมชนคิดเป็น 2% ของอ าเภอใกล้เคียงโครงการ ดงันี ้
 อ าเภอเมือง 1,007,887/8 =125,985.875 คิดเป็น2% =2,519.72  
 อ าเภอควนขนนุ 660,232/8   =82,529        คิดเป็น1% =825.29 
 อ าเภอเขาชยัสน 375,234/8   =46,904.25       คิดเป็น1% =469.04 

ประชากรในชุมชนท่ีผา่นมายงัโครงการประมาณ 3814 คน/วัน 
  รวมประชาการเข้ามาสงูสดุ 296+3814 = 4,110 คน/ วนั 

โครงการเปิดท าการวนัองัคาร ถึงวนัอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 5 วนั 
  มีผู้ เข้ามาใช้โครงการ 4,110/5   = 822 คน 
 สรุป 
 โครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา จะมีนกัทอ่งเท่ียวมาใช้โครงการ 822คน/วัน 
การหาขนาดพืน้ที่โครงการ 

การหาขนาดพืน้ท่ีโครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา มีวิธีการคิดจ านวนผู้ใช้โครงการใน
แตล่ะกลุม่ตามความเหมาะสมของลกัษณะและวิธีการใช้งาน ซึง่แตกตา่งกนั โดยวิธีคิดดงันี  ้
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  -การวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัมาตรฐานตา่งๆ หรือเกณฑ์ข้อบงัคบัท่ีมีอยู่ 
  -การวิเคราะห์จากกลุม่เป้าหมายหลกัและกิจกรรมการใช้สอยพืน้ท่ีในแตล่ะสว่น 
  -การเปรียบเทียบข้อมลูทางสถิติตา่งๆ 
  -การอ้างอิงจากกรณีศกึษาโครงการจริงท่ีมีลกัษณะโครงการใกล้เคียงกัน 
  -การอ้างอิงจากกฎหมายควบคมุ 
การหาพืน้ที่ส่วนกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

1.การหาพืน้ที่ส่วนโรงมหรสพโนรา 
  สว่นท่ีส าคญัในการละเลน่ คือ สว่นของเวทีท่ีใช้ในการละเลน่ จากลกัษณะ
โครงการท่ีเป็นโรงโนราที่ใช้ละเลน่ในพืน้ถ่ินทางภาคใต้เอง ฉะนัน้เวทีต้องมีความสมัพนัธ์กนั
ระหวา่งผู้ละเลน่ กบัผู้ ร่วมการละเลน่ เพื่อให้เกิดการรับรู้และอรรถรสในการชมมากท่ีสดุ ดงันัน้จึง
ท าการวิเคราะห์ลกัษณะของการละเลน่โนรา เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด ขนาด เวที พืน้ท่ีใน
การชมและก าหนดลกัษณะของโรงมหรสพ 

 
ภาพท่ี 87 ภาพแสดงการละเลน่โนรา 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
  โดยลกัษณะการละเลน่โนรา จะมีการละเลน่ท่ีต้องการแสดงทา่ร าให้คนดไูด้เห็น
ทกุมมุของการแสดง ตัง้แตก่ารร าออกมา กลา่วโดยสรุปคือ การละเลน่โนราไม่ต้องมีฉากหลงั การ
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ชมโนราจะชมได้ 360 องศา เพื่อให้เห็นอากปักิริยาทา่ร าของการแสดงประกอบดนตรีท่ีสือ่ออกมา
จากผู้ละเลน่ 
  ดงันัน้การแบง่สว่นเวทีจะเห็นได้วา่มี 2 สว่น คือ สว่นท่ีเป็นการการร า และสว่นท่ี
เป็นพืน้ท่ีลกูคู ่การออกแบบเวทีและออกแบบลกัษณะพืน้ถ่ิน จึงมุ่งไปท่ีนกัแสดงก่อนออก ท่ีมีอยู่
ด้วยกนั 2 สว่น คือ สว่นท่ีใช้ร า และสว่นท่ีใช้แสดงประกอบบรรยากาศ 
  ในการศกึษาขนาดพืน้ท่ีเวที และองค์ประกอบการแสดง อาศยัการศกึษาวิเคราะห์
จากการแสดงโนราเป็นมาตรฐานในการหาพืน้ท่ี  

2. การหาขนาดของโรงมหรสพโนรา 
2.1 การหาพืน้ที่ส่วนเวทีการละเล่น 

จากลกัษณะการละเลน่โนราที่ต้องใช้คนแสดงสงูสดุ 8 คน ตอ่การละเลน่
แตล่ะครัง้ (จากการสอบถามและข้อมลูของการละเลน่โนรา) 

การละเลน่โนรา 1 คน ใช้พืน้ท่ี (22/7 x 0.852) = 2.27 ตารางเมตร 
การละเลน่โนราสงูสดุ 8 คนพร้อมกนั  = 18.16 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีเวทีการละเลน่ คิดเป็น รัศมี 4 เมตร  
(22/7 x 42) = 50.24 ตารางเมตร 

พืน้ที่ส่วนเวทีทัง้หมด   = 50 ตารางเมตร
(ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั) 

 ในการจดัวางวงลกูคูต้่องแยกออกมาจากสว่นเวทีการละเลน่ โดยท่ีอยูท่างด้านใดด้านหนึง่ 
มีพืน้ท่ีส าหรับวางเคร่ืองดนตรี ฉะนัน้ความกว้างของโรงมหรสพโนรารวมพืน้ท่ีของลกูคู ่ 

พืน้ท่ีด้านข้างที่ใช้ประกอบของพืน้ท่ีลกูคู่ 
    3 x 2 = 6 ตารางเมตร 
สรุปพืน้ที่เวทีการละเล่น 50+6 = 56 ตารางเมตร 

2.2 การหาพืน้ที่ส่วนน่ังชม 
ในการหาขนาดพืน้ท่ีนัง่คนดกูบัเวที ใช้แนวความคิดของ การละเลน่โนรา

สมยัก่อน ท่ีมีการชมแบบ 360 องศา ซึง่ท าให้คนดสูามารถเข้าถึงการละเลน่โนรามากท่ีสดุ โดยมี
สว่นร่วมไปกบัการละเลน่ท่ีมีการโต้ตอบกนัระหวา่งผู้ละเลน่ ลกูคู ่และคนด ูเพื่อน าลกัษณะการนัง่
ชม ซึง่อ้างอิงกบัมาตรฐานการวางระยะของท่ีนัง่ของโรงละคร เพื่อให้ทราบถึงการนัง่ชมของผู้ชม 
ระยะการมองท่ีมีผลตอ่การรับรู้การแสดงบนเวที โดยแสดงออกมาเป็นตาราง 
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ตารางท่ี 11 แสดงระยะความสมัพนัธ์ของบุคคล (การดแูบบระยะใกล้) 
ระยะ 
(m) 

รายละเอียดที่
มองเห็น 

รายละเอียด
ใบหน้า 

รูปโครงหน้า รูปร่างกาย ท่าทาง 

0-0.10 ชดัเจนแตไ่ม่เห็นตวั ชดัเจน ชดัเจน ไม่ชดัเจน ไม่ชดัเจน 
3.6 เห็นใบหน้าชดัแตไ่ม่

ละเอียด 
ไม่ชดัเจน ชดัเจน ชดัเจน ชดัเจน 

7.5 ไม่เห็นหน้าแตเ่ห็น
ทา่ทาง 

ไม่ชดัเจน ไม่ชดัเจน ไม่ชดัเจน ไม่ชดัเจน 

ท่ีมา: ทิพย์สดุา ปทมุมานนท์, จิตวทิยาสถาปัตยกรรมมนุษย์ปฏิสันถาร. (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์แหง่จุฬา, 2547) 
ตารางท่ี 12 แสดงระยะความสมัพนัธ์ของบุคคล(การดแูบบระยะไกล) 
ระยะ 
(m) 

รายละเอียดที่
มองเห็น 

รายละเอียด
ใบหน้า 

รูปโครงหน้า รูปร่างกาย ท่าทาง 

0-0.10 ชดัเจนแตไ่ม่เห็นตวั ชดัเจน ชดัเจน ไม่ชดัเจน ไม่ชดัเจน 
12 เห็นสีหน้าชดั ไม่ชดัเจน ชดัเจน ชดัเจน ชดัเจน 
19.5 เห็นทา่ทาง ไม่ชดัเจน ไม่ชดัเจน ชดัเจน ชดัเจน 
ท่ีมา: ทิพย์สดุา ปทมุมานนท์, จิตวทิยาสถาปัตยกรรมมนุษย์ปฏิสันถาร. (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์แหง่จุฬา, 2547) 
  จากตารางซึง่แสดงความสมัพนัธ์ของการละเลน่โนรา จะได้ระยะใกล้สดุในการชม
ในระยะ 4.20 เมตร ท่ีจะเห็นการละเลน่ของโนรา ทางลลีา ทา่ร าได้อยา่งเต็มตวั ทกุ 360 องศาที่ชม 
การรับรู้ของคนชมเป็นการรับรู้ร่วมกนัระหวา่ง โนรา ลกูคู ่คนชม ดงันัน้ ระยะในการชมจึงเป็นระยะ 
4.20 เมตร เป็นระยะทา่ทางเพื่อสือ่ความหมาย รวมกบับริบทโดยรอบ ซึง่ระยะในการชมของ (T) 
Time Saver การหาพืน้ท่ีของโรงละครระบุไว้ท่ีระยะ 19.50 เมตร ตามตารางข้างบน ซึง่จะนบัจาก
จุดศนูย์กลางเวทีด้านในท่ีโนราท าการละเลน่ 
  คิดพืน้ท่ีเวทีการละเลน่  56 ตารางเมตร 
  ความกว้างของพืน้ท่ีการละเลน่สว่นด้านใน6-12 = 3 เมตร 
  รวมพืน้ท่ีการละเลน่สว่นด้านนอก  8-13 = 9 เมตร 
  ระยะจากขอบเวทีถึงท่ีนัง่หน้าสดุ4.20 เมตร จะได้ระยะหา่งจากขอบเวทีท่ีนัง่คนดู 
      6.00-4.20 = 1.80 เมตร 
  ระยะท่ีคนดสูามารถมองเห็นได้ในการละเลน่  20 เมตร 
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  จากลกัษณะ ในการชมละครแบบท้องถ่ิน ท่ีนัง่ล้อมรอบเวทีท่ีมีความกว้าง 26 
เมตร และลกัษณะการละเลน่โนรา เป็นการละเลน่ท่ีเน้นพืน้ท่ีตรงกลาง จึงท าให้เป็นจุดในการหา
ขนาดระยะท่ีนัง่โดยใช้รัศมี 20 เมตร ท่ีเป็นมาตรฐานในการชม ซึง่สามารถมองเห็นทา่ทาง
การละเลน่ได้อยา่งชดัเจน 
  จะได้ลกัษณะท่ีนัง่ของการชมการละเลน่โนรา 
  จากการค านวณหาพืน้ท่ีวงกลม  (22/7) x 202  = 1,256 ตารางเมตร 
  ระยะหา่งที่นัง่คนดกูบัเวที   = 4.50 เมตร 
  พืน้ท่ีสว่นเวที + พืน้ท่ีด้านหน้า 109+104 = 213 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีสว่นคนด ูคิดเป็น  1,256-213 = 1043 ตารางเมตร 
   สรุปพืน้ที่น่ังชม   1043 ตารางเมตร 

(H) หาจ านวนท่ีนัง่ชมการละเลน่ 1.50x1.50 = 2.25 ตร.ม./คน 
  จะได้จ านวนคนด ู  1043/2.25 = 463 คน 
   รวมพืน้ที่โรงมหรสพโนรา  1093 ตารางเมตร 

2.3 ส่วนซ่อมและจัดเวท ี
   พืน้ท่ีเทา่กบัขนาดเวทีการละเลน่โนรา เน่ืองจากลกัษณะการท างานท่ี
ต้องใช้ขนาดของเวทีเทา่กบัเวทีการละเลน่ การเก็บอุปกรณ์ การซอ่มและสร้างต้องมีความสะดวก
ในการขนย้าย 
   ดงันัน้ใช้พืน้ท่ี    = 56 ตารางเมตร 
   (A) พืน้ท่ีรวม+เก็บอุปกรณ์ 30%  = 186.6 ตารางเมตร 
   รวมพืน้ที่ห้องซ่อม เวทลีะเล่น  187 ตารางเมตร 
  2.4 ห้องซ้อมผู้ละเล่น 
   ห้องซ้อมของโครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา จะเป็นลกัษณะการ
แสดงท่ีต้องใช้ทา่ร าประกอบการละเลน่ 
   ดงันัน้ขนาดของพืน้ท่ีห้องซ้อมควรมีขนาดเทา่กบัเวทีละเลน่จริง 
   พืน้ท่ีสว่นเวทีท่ีใช้ซ้อมการละเลน่โนรามีขนาด 
        = 56 ตารางเมตร 
   (A) พืน้ท่ีรวม+เก็บอุปกรณ์ 30%  = 186.6 ตารางเมตร 
   รวมพืน้ที่ห้องซ้อมผู้ละเล่น  187 ตารางเมตร 
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  2.5 ห้องพักนักแสดงชายและหญิง 
   นกัแสดงชายและหญิงส าหรับการแสดงมากท่ีสดุอยูใ่นการแสดงชุด
นางร า โดยท่ีมีผู้แสดงทัง้หมด  8 -10 คน โดยจะแบง่เป็นนกัแสดงชาย 4-5 คน และนกัแสดงหญิง 
4-5 คน 
   (A) คิดพืน้ท่ีแตง่ตวั 2 ตร.ม./คน (5x 2) = 10 ตารางเมตร 
   แบง่เป็นห้อง 2 ห้อง (10x2)   = 20 ตารางเมตร 
   (A) พืน้ท่ีรวม + เก็บอปุกรณ์ 30%  = 66 ตารางเมตร 
   รวมพืน้ที่ห้องพักนักแสดง  66 ตารางเมตร 

3. การหาพืน้ที่ส่วนโรงมหรสพโนราโรงครู (กลางแจ้ง) 
ส าหรับโรงโนราโรงครูมีขนาดพืน้ท่ี กว้าง x ยาว x สงู =12.5x11.5x6 เมตร (จาก

การศกึษาของผู้วิจยั) 
3.1 การหาพืน้ที่ส่วนเวทีการแสดงโรงโนราโรงครู ลกัษณะโรงโนราโรงครูมี

ลกัษณะเป็นสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 12.5 x 11.5 เมตร 
  ความสงูของโรงโนราโรงครู    6 เมตร 
  คิดพืน้ท่ีเวทีการแสดง     143.75 ตารางเมตร 
  สรุปพืน้ที่โรงโนราโรงครู    144 ตารางเมตร 
  ลกัษณะพืน้ท่ีแสดงเป็นพิธีกรรมภายนอกโรงครู โดยมีลกัษณะเทา่กบัโรงโนราโรง
ครู ซึง่จะแยกออกมาจากโรงครู เป็นลานโลง่ เช่น พิธีกรรมคล้องหงส์ พิธีกรรมแทงเข้ 
  คิดพืน้ที่ลานแสดงภายนอกโรงครู 144x2  288 ตารางเมตร 
  สรุปพืน้ที่เวทีการแสดง โนราโรงครู   432 ตารางเมตร 
  3.2 การคิดหาพืน้ที่ส่วนน่ังชม 
   การคิดหาความยาวของโรงละครมาจากการก าหนดระยะสาย ตาที่เห็น
อิริยาบถได้ชดัเจน15เมตรและลกัษณะการแสดงท่ีต้องใช้พืน้ท่ีด้านหน้าเป็นระยะ3 เมตร 
  ระยะจากกรอบการแสดงถึงท่ีนัง่คนดแูถวแรก 
     (7.50-3.00)  = 4.50 เมตร 
  (ว) ความยาวของสายตาที่จะมองเห็นการแสดง  22.50 เมตร 
  การหาพืน้ท่ีวงกลม คือ (22/7) x 22.502   = 1,591 เมตร 
  กรอบการชมอยูใ่นระยะพืน้ท่ีคร่ึงวงกลม 
     (1,591/20)   = 795 เมตร 
  ระยะหา่งที่นัง่คนดกูบัเวที   = 4.50 เมตร 
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  พืน้ท่ีสว่นเวที+พืน้ท่ีด้านหน้า  (945+67.15) = 112 เมตร 
  พืน้ท่ีสว่นคนด ูคิดเป็น  (795+112) = 682.5 ตารางเมตร 
  สรุปพืน้ที่น่ังชม    683 ตารางเมตร 
  (H) หาจ านวนท่ีนัง่ชมการแสดง (1.50 x 1.50) = 2.25 ตร.ม./ คน 
  จะได้จ านวนคนด ู  (682.5 / 2.25) = 303.3 คน 
  คิดเป็นพืน้ท่ีนัง่สบัหวา่ง  (3.03 / 2) = 151.6 คน 

3.3 การหาพืน้ที่แสดงโนราประชัน (ภายนอก) 
   ลกัษณะการประชนัโนราจะมีลกัษณะคล้ายกบัการแสดงโนราแตเ่พ่ิม
ลลีาเฉพาะตวั เช่น การร า การขบับท และพิธีกรรมของโนราใหญ่ ของคณะท่ีประชนัเพื่อแสดงวา่
คณะตนมีความสามารถและจะได้ชนะการประชนัโนรา ซึง่เป็นเกียรติแก่คณะและตระกลูของตน 
 ส่วนของเวทีการแสดงภายนอก 
  ลกัษณะโรงโนราประชนัมีลกัษณะเป็นวงกลม รัสมีขนาด 4 เมตร 
  ความสงูของพืน้ถึงโรงโนราประชนั   1.5 เมตร 
  คิดพืน้ท่ีเวทีการแสดง (22/7) x42   50.24 ตารางเมตร 
  สรุปพืน้ที่เวทีการแสดงประชัน 2 โรง 50.24x2 = 100.48 ตารางเมตร 
 การคิดพืน้ที่ส่วนน่ังชม 
  การคิดหาความยาวของโรงประชนัมาจากการก าหนดระยะสายตาที่เห็นอิริยาบถ
ได้ชดัเจน 15 เมตร และลกัษณะการแสดงท่ีต้องใช้พืน้ท่ีด้านหน้าเป็นระยะ 3 เมตร 
  ระยะจากกรอบการแสดงถึงท่ีนัง่คนดแูถวแรก 
   (15/2) – 3.00   = 4.50 เมตร 
  (ว) ความยาวของสายตาที่จะมองเห็นการแสดง 22.50 เมตร 
  การหาพืน้ท่ีวงกลม คือ (22/7) x (22.50)2 = 1,591.07เมตร 
  กรอบการชมอยูใ่นระยะพืน้ท่ีคร่ึงวงกลม 
   (1,591.07/20)   = 795 เมตร 
  ระยะหา่งที่คนดกูบัเวที   = 4.50 เมตร 
  พืน้ท่ีสว่นเวที+พืน้ท่ีด้านหน้า(945+67.15)= 112 เมตร 
  พืน้ท่ีสว่นคนด ูคิดเป็น (795+112) = 683 ตารางเมตร 

รวมพืน้ที่โรงประชัน 2 โรง 683x2 1,366 ตารางเมตร 
(H) หาจ านวนท่ีนัง่ชมการแสดง 1.50x1.50= 2.25 ตร.ม./คน 

  จะได้จ านวนคนด ู (682.5/2.25) = 303.3 คน 
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  คิดเป็นพืน้ท่ีนัง่สบัหวา่ง (303.3/2) = 151.6 คน 
   รวมคนดู 2 โรงประชัน 151.6x2 = 303.2 คน 
  พืน้ที่แต่งตัวนักแสดงชายและหญงิ(ผู้มาแก้บน) 
   นกัแสดงชายและหญิงส าหรับการแสดงมากท่ีสดุอยูใ่นการแสดงชุด
นางร า โดยท่ีมีผู้แสดงทัง้หมด  8 -10 คน โดยจะแบง่เป็นชุดการแสดงประมาณ 10 ชุด 

(A) คิดพืน้ท่ีแตง่ตวั 2 ตร.ม./คน (10x 10) = 100 ตารางเมตร 
  แบง่เป็นห้อง 2 ห้อง (100x2)   = 200 ตารางเมตร 
  (A) พืน้ท่ีรวม + เก็บอปุกรณ์ 30%  = 260 ตารางเมตร 
   รวมพืน้ที่ห้องพักนักแสดง  260 ตารางเมตร 
  พืน้ทจี าหน่ายเคร่ืองไหว้ในการแก้บน 
  พืน้ท่ีวางเคร่ืองไหว้ 5x15  = 75 ตารางเมตร 
  รวมพืน้ท่ีวางเคร่ืองไหว้ 2 หนว่ย 75x2 = 150 ตารางเมตร 
   รวมพืน้ที่จ าหน่ายเคร่ืองไหว้  150 ตารางเมตร 
  พืน้ที่พักรอผู้แก้บน ผู้ท าพิธีครอบเทริด และนางร า  

(A) คิดพืน้ท่ีแตง่ตวั 2 ตร.ม./คน (10x 10) = 100 ตารางเมตร 
  แบง่เป็นห้อง 2 ห้อง (100x2)   = 200 ตารางเมตร 
  (A) พืน้ท่ีรวม + เก็บอปุกรณ์ 100% = 400 ตารางเมตร 
   รวมพืน้ที่พักรอผู้แก้บน  400 ตารางเมตร 
  รวมพืน้ที่โรงโนราโรงครู(ภายนอก) 4,780.48 ตารางเมตร 

4. การหาพืน้ที่ส่วนแสดงนิทรรศการ 
4.1 ลักษณะการจดัการแสดง 
 4.1.1 ระบบการจัดการแสดงแบบ (Room to Room) เป็นลกัษณะ

การจดัการแสดงแบบเป็นล าดบัห้องตอ่ห้อง ผู้ชมจะเดินชมไปเร่ือยๆ ตัง้แตต้่นจนจบ ลกัษณะ
รูปแบบการจดัแสดงแบบนีเ้หมาะกบัเร่ืองราวที่มีความตอ่เน่ือง  

 4.1.2 ระบบการจัดแสดงแบบ (Corridor to Room) เป็นลกัษณะการ
จดัแสดงแบบใช้ทางเดินหลกัเป็นตวัแจกไปยงัห้องตา่งๆ ท่ีมีการจดัแสดง รูปแบบนีผู้้ เข้าชม
สามารถเข้าชมได้ตามต้องการ เหมาะส าหรับการเน้นเร่ืองราวท่ีมีความส าคญัเป็นสว่นขยาย  
  4.2 วิธีการจัดแสดง 
   4.2.1 ประเภทวตัถุ 3 มิติ หรือ Model เป็นลกัษณะการจดัแสดงแบบ
วตัถลุอยตวัผู้ชมสามารถเปลีย่นมมุมองได้รอบทิศทาง วตัถ ุ3 มิติ สามารถท าได้หลายมาตราสว่น 
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ทัง้การจดัแสดงในร่มและกลางแจ้ง การบรรยายประกอบจะใช้เป็น บอร์ดหรือการบรรยายประกอบ
เสยีง 
   4.2.2 ประเภทอันตรทัศน์ หรือ Diorama เป็นการจดัแสดงคล้ายกบั
วตัถ ุ3 มิติ แตท่ี่แตกตา่ง คือ มีการสร้างบรรยากาศโดยการน าฉาก 2 มิติมาแสดงประกอบเพื่อ
สร้างเร่ืองราวของสิง่จดัแสดงเพื่อจ าลองสภาพแวดล้อมเหมือนกบัสภาพแวดล้อมจริง 
   4.2.3 ประเภทวตัถุ 2 มิติ หรือ Board ลกัษณะเป็นการจดัแสดง
ประกอบเนือ้หาที่เป็นข้อความและรูปภาพ มีขนาดและระยะการจดัแสดงท่ีเหมาะสมกบัระยะการ
มองของผู้ชมต้องอาศยั Panel ในการติดตัง้ โดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบ คือ แบบแสดงข้อความหรือ
ภาพทัว่ไป กบั Electronic Board ท่ีสามารถเปลีย่นภาพเองได้ หรือสามารถตอบโต้กบัผู้ชม 
   4.2.4 โสตทัศนูปกรณ์ เป็นการจดัการแสดงท่ีอาศยัเคร่ืองฉายวีดิทศัน์ 
สไลด์ เป็นลกัษณะการจดัการแสดงท่ีจดัท่ีไว้เฉพาะ 
ตารางท่ี 13 แสดงพืน้ท่ีใช้สอยสว่นนิทรรศการทางวฒันธรรมโนรา 

รายการ เทคนิค กว้าง ยาว ลึก Unit ตร.ม. 
1.ความเป็นมาของโนรา       
สมยัโนราดัง้เดิม Wall 1.8 1.8 0 1 3.56 
สมยัโนราหญิง Wall 1.8 1.8 0 1 3.56 
สมยัโนราสมยัใหม่ Wall 1.8 1.8 0 1 3.56 

รวม     3 10.69 

2.ประเภทแสดงของโนรา       
การเลน่เป็นทีมของนกัแสดง Model 1.8 2 1.8 1 7.12 
นายโรง Model 1.8 2 1.8 1 7.12 
นางร า Model 1.8 2 1.8 1 7.12 
พราน (ตวัตลก) Model 1.8 2 1.8 1  7.12 

รวม     4 28.51 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 14 แสดงพืน้ท่ีใช้สอยสว่นนิทรรศการทางวฒันธรรมโนรา(ตอ่) 
3.เคร่ืองดนตรีโนรา       
การเลน่เป็นทีมของลกูคู่ Model 2.4 2 2.4 1 49.77 
การเลน่เป่าป่ี Model 0.8 1.5 0.8 1 10.29 
การเลน่ตีทบั Model 0.8 1.5 0.8 1 10.29 
การเลน่ตีโหม่ง-ฉ่ิง Model 0.8 1.5 0.8 1 10.29 
การเลน่แตระ Model 0.8 1.5 0.8 1 10.29 
การเลน่กลอง Model 0.8 1.5 0.8 1 10.29 

รวม     6 101.22 

4.ลักษณะโรงโนรา       
โรงโนราแสดงในท่ีโลง่ Model 2.4 2 2.4 1 49.77 
โรงโนราหลงัคาจัว่เปิดโลง่ Model 2.4 2 2.4 1 49.77 
โรงโนรามีผู้หญิงแสดง Model 2.4 2 2.4 1 49.77 
โรงโนราปัจจุบนั Model 2.4 2 2.4 1 49.77 

รวม     4 199.08 

ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
ตารางท่ี 15 แสดงพืน้ท่ีใช้สอยสว่นนิทรรศการทางวฒันธรรมโนรา 

รายการ เทคนิค กว้าง ยาว ลึก Unit ตร.ม. 
5. ประเพณีความเช่ือ       
พิธีเฆี่ยนพราย-เหยียบลกู
มะนาว 

Video Proj 2.8 2 0 1 6.94 

พิธีครอบครูโนรา Video Proj 2.8 2 0 1 6.94 
พิธีเหยียบเสน Video Proj 2.8 2 0 1 6.94 
พิธีแทงเข้ Video Proj 2.8 2 0 1 6.94 
พิธีคล้องหงส์ Video Proj 2.8 2 0 1 6.94 
พิธีแก้บน Video Proj 2.8 2 0 1 6.94 

รวม     6 41.64 

รวมพืน้ที่ทัง้หมด      495.54 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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สรุปพืน้ที่ส่วนนิทรรศการ 
 นิทรรศการถาวร     495.54 ตารางเมตร 
 รวม Circulation 40% 495.54+198.21 = 693.75 ตารางเมตร 
นิทรรศการช่ัวคราว 
 คิดพืน้ท่ี 1/3 ของนิทรรศการถาวร   231.25 ตารางเมตร 
ส่วนเก็บของ 
 คิดพืน้ท่ีเป็น 30% ของสว่นนิทรรศการ  208.12 ตารางเมตร 
 รวมพืน้ท่ีสว่นนิทรรศการทัง้หมด   1,133.07 ตารางเมตร 
รวมพืน้ที่ส่วนกิจกรรมทางวัฒนธรรม  7,006.55 ตารางเมตร 
การหาพืน้ที่ส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมโนรา 

1. ส่วนฝึกอบรมการแสดงโนรา ใช้ส าหรับฝึกอบรมทางด้านปฏิบติั โดยท าเป็นชัน้เรียน  
พืน้ท่ีกลุม่การร าโนรา  10 คน 1 ห้อง  = 120 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีกลุม่ร าพราน 10 คน 1 ห้อง  = 120 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีกลุม่การขบับทหมดุโต 5 คน 1 ห้อง = 40 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีกลุม่เลน่ดนตรีหรือลกูคู่ 5 คน 1 ห้อง = 40 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีพกัเจ้าหน้าที่    = 16 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีห้องพกัอาจารย์และห้องรับรอง  = 16 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีห้องเก็บของ    = 16 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีห้องน า้ชาย-หญิง    = 62 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีโถงและทางสญัจร 30%   = 129 ตารางเมตร 
รวมพืน้ที่ส่วนฝึกอบรมการแสดงโนรา  = 559 ตารางเมตร 

 2. พืน้ที่แหล่งค้นคว้าด้านวัฒนธรรมโนรา เป็นพืน้ท่ีให้บริการอ่านหนงัสอืแก่ประชาชน
ในหมวดของวฒันธรรมโนรา จ านวน 10,000 เลม่  

เป็นแหลง่ค้นคว้าทางวฒันธรรมโนราขนาดกลางรองรับผู้อ่านได้ 150 คน   
พืน้ท่ีนัง่อ่าน 2.50 ตร.ม./คน(150x2.50)  = 375 ตารางเมตร 

  ชัน้วางหนงัสอื 1 ตารางเมตรบรรจุได้ 120 เลม่ 
  ดงันัน้พืน้ท่ีเก็บหนงัสอืจะใช้พืน้ท่ี 10,000/120 = 80 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีห้องโสต     = 32 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีบรรณารักษ์    = 16 ตารางเมตร 
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  พืน้ท่ีสบืค้นด้วยคอมพิวเตอร์   = 16 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีส านกังานเจ้าหน้าที่    = 32 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีห้องงานระบบไฟฟ้า-ประปา   = 32 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีเก็บของ และซอ่มหนงัสอื   = 32 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีโถงและทางสญัจร 30%   = 204 ตารางเมตร 
  รวมพืน้ที่อาคารห้องสมุด   = 819 ตารางเมตร 

3. หอประชุมชมรมวัฒนธรรมโนรา เป็นพืน้ท่ีส าหรับจดัการประชุม ซึง่ใช้ตวัเลขรองรับ
ผู้ใช้กลุม่ท่ีเข้ามาประชุมวชิาการในการพฒันาและสง่เสริมวฒันธรรมโนรา ซึง่ใช้ตวัเลข 300 คน
เป็นฐานในการค านวณพืน้ท่ี 

พืน้ท่ีนัง่ 300 คน    300 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีเวทีส าหรับพิธีกร   50 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีห้องควบคมุระบบเสยีงและวีดีโอ 16 ตารางเมตร 

  พืน้ท่ีโถงทางเข้า    100 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีห้องเก็บของ   32 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีห้องงานระบบ   32 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีทางสญัจร 30%   159 ตารางเมตร 
  รวมพืน้ที่หอประชุม   680 ตารางเมตร 
 รวมพืน้ที่ส่วนสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 2,058 ตารางเมตร 
การหาพืน้ที่ส่วนบริการ-ธุรการ ใช้เปรียบเทียบมาตรฐานอาคารราชการ และออกแบบโรงละคร 
ตารางท่ี 16 แสดงการหาพืน้ท่ีสว่นส านกังาน 

ต าแหน่ง พืน้ที่ใช้งาน/คน (ตร.ม.) 
ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หวัหน้าฝ่าย 
ผู้ช่วยหวัหน้าฝ่าย 
สถาปนิก, วิศวกร, บญัชี 
เสมียน, ช่างเทคนิค, ช่างเขียนแบบ 
พืน้ท่ีห้องประชุม 
พืน้ท่ีพกัรอ 

16 
12 
12 
6 

4.5-6 
4.5 
2 
1 

ท่ีมา: สรุพล  วิรุฬรักษ์, การออกแบบโรงละคร. (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพาณิช จ ากดั, 2542). 
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ตารางท่ี 17 แสดงพืน้ท่ีใช้งานของกิจกรรมทางด้านวฒันธรรม 
ฝ่าย บุคลากร บุคลากร(คน) พืน้ที่ (ตร.ม.) 

1.กิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมโนรา 

หวัหน้าฝ่าย 
1.1 โรงมหรสพโนรา 
เจ้าหน้าที่จดัการแสดง 
เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม 
เจ้าหน้าที่เทคนิค 
1.2 ผู้ก ากบัการแสดง 
ผู้ช่วยผู้ก ากบัการแสดง 
ผู้ก ากบัทา่ร า 
ผู้ก ากบัเวที 
ผู้ช่วยผู้ก ากบัเวที 

1 
 
3 
5 
5 
2 
4 
2 
2 
2 

12 
 
15 
25 
22.5 
24 
32 
24 
24 
16 

 รวม 25 194.5 

 1.3 โรงมหรสพโนราโรงครู 
เจ้าหน้าที่จดัการแสดง 
เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม 
เจ้าหน้าที่เทคนิค 

 
3 
5 
5 

 
15 
25 
22.5 

 รวม 13 62.5 

 1.4 นิทรรศการ 
หวัหน้างาน 
เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม 
เจ้าหน้าที่เทคนิค 

 
1 
3 
3 

 
8 
15 
15 

 รวม 7 38 

ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 18 แสดงพืน้ท่ีใช้งานของสว่นสนบัสนุนทางด้านวฒันธรรม 
ฝ่าย บุคลากร บุคลากร(คน) พืน้ที่ (ตร.ม.) 

2.ส่วนสนับสนุน
ทางด้านวัฒนธรรม 

2.หวัหน้าฝ่าย 
2.1 งานวิชาการ 
หวัหน้างาน 
นกัวิชาการสง่เสริมและเผยแพร่ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรวบรวม 

1 
 
1 
2 
4 

12 
 
8 
9 

18 
 รวม 8 51.5 

 2.3 สว่นการเรียนการแสดง 
หวัหน้าอาจารย์สอน 
อาจารย์ประจ า 
อาจารย์พิเศษ 

 
1 
2 
1 

 
12 
12 
12 

 รวม 4 36 

 2.4 สว่นห้องสมดุ 

บรรณารักษ์ดแูลห้องสมดุ 

 
1 

 
12 

 รวม 1 12 

 2.5 สว่นชมรมวฒันธรรมโนรา 
หวัหน้าชมรม 
รองหวัหน้าชมรม 

 
1 
1 

 
12 
12 

 รวม 2 24 

ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 19 แสดงพืน้ท่ีใช้งานของฝ่ายบริหารของโครงการ 
ฝ่าย บุคลากร บุคลากร(คน) พืน้ที่ (ตร.ม.) 

3.ฝ่ายบริหาร 3.1 งานบริหาร 
ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
เลขานกุาร 

 
1 
1 
1 

 
16 
12 
6 

 รวม 3 34 

 3.2 งานธุรการ 
หวัหน้างาน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าหน้าที่บญัชี-การเงิน 
เจ้าหน้าที่ทะเบียน-สถิติ 

 
1 
5 
5 
3 

 
8 

22.5 
22.5 
13.5 

 รวม 14 66.5 

 3.3 งานประชาสมัพนัธ์ 
หวัหน้างาน 
เจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ 
เจ้าหน้าที่บริการนกัทอ่งเท่ียว 
เจ้าหน้าท่ีผลติเอกสารเผยแพร่ 

 
1 
3 
2 
3 

 
8 

13.5 
9 

13.5 
 รวม 8 44 

ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ตารางท่ี 20 แสดงพืน้ท่ีใช้งานของสว่นบริการ และอาคารสถานท่ี 
ฝ่าย บุคลากร บุคลากร(คน) พืน้ที่ (ตร.ม.) 

4.ส่วนบริการ และ
อาคารสถานที่ 

4. หวัหน้าฝ่าย 
4.1 งานบริหาร 
หวัหน้างาน 
พยาบาล 
นกัการภารโรง 
คนสวน 
พนกังานขบัรถ 

1 
 
1 
1 
5 
5 
3 

12 
 

8 
4.5 
20 
20 
20 

 รวม 16 84.5 
 4.2 งานอาคารสถานท่ี 

หวัหน้างาน 
เจ้าหน้าที่ครุภณัฑ์ 
เจ้าหน้าที่ซอ่มบ ารุง 

 
1 
2 
4 

 
8 
9 
18 

 รวม 7 35 
 4.3 รักษาความปลอดภยั 

หวัหน้างาน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 

 
1 
8 

 
8 
32 

 รวม 9 40 
 4.4 งานร้านค้า 

เจ้าหน้าที่ขายของ 
 
3 

 
75 

 รวม 3 75 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
 รวมพืน้ท่ีในสว่นส านกังาน 797.5+พืน้ท่ีทางสญัจร 30% 

674+202.2 = 1,036.75  ตารางเมตร 
 รวมพืน้ที่ในส่วนส านักงาน  1,036.75 ตารางเมตร 
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การหาพืน้ที่ในส่วนบริการ และอาคารสถานที่ 
 1. การหาพืน้ที่ส่วนโถงทางเข้า 
  1.1 โถงทางเข้าหลัก 
   จากจ านวนผู้ เข้าใช้โครงการทัง้หมด  822 คน/ วนั 
   อาคารเปิดตัง้แต ่9.00-16.00 น. รวมเวลา 7 ชัว่โมง/วนั 
   ใช้เวลาอยูใ่นโถงทางเข้าไม่เกิน 15 นาที 
   1 ชัว่โมง จะใช้เวลาอยูใ่นโถง 4 ผลดั 
   จ านวนคนใช้โถง/ 15 นาที คือ 822/(7x4) = 29.35  คน 
   ขนาดโรงมหรสพใหญ่ท่ีสดุสามารถรองรับนกัทอ่งเท่ียว 463 คน/รอบ 
   จ านวนคนท่ีใช้โถงมากท่ีสดุคือ  463+30 =493 คน 
   (A)พืน้ท่ี/คน ในโถง = 0.64 ตารางเมตร 
   พืน้ท่ีรวมโถงทางเข้า  0.64x493 = 315.52 ตารางเมตร 
   (ม)ประชาสมัพนัธ์ 3 คน ใช้พืน้ท่ีคนละ 3 ตารางเมตร 
   พืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์   = 9 ตารางเมตร 
   จ าหนา่ยบตัร 1 คน   = 3 ตารางเมตร 
      รวม  = 327.52 ตารางเมตร 
  1.2 ฝากของ 
   (ว) 1 ใน6 ผู้ เข้าชมทัง้หมด คือ ผู้ใช้บริการ  493/6 =82  คน 
   ตู้ เก็บของ 1 หนว่ย ใช้พืน้ท่ี 0.64 ตารางเมตร 
   ซ้อน 4 ชัน้ สงู 1.60 (ชัน้ละ 0.40 เมตร) 
   ตู้ เก็บของ 9 หนว่ย ใช้พืน้ท่ี 9x0.64  =5.75 ตารางเมตร 
   พืน้ท่ีโถงพกัคอย+พืน้ท่ีฝากของ 327.52+5.75 =333.27ตารางเมตร 
   รวมพืน้ที่โถงทางเข้าทัง้หมด 333.27   ตารางเมตร 
 2. การหาพืน้ที่ส่วนโรงอาหาร จ านวนผู้ เข้ามาใช้บริการคิดจากสว่นตา่งๆ  

  1. บุคลากรภายในโครงการ    106 คน 
  2.ผู้ เข้ามาชมการแสดงโนรา    463 คน/ วนั 
    รวม     569 คน/วัน 
  (A) ห้องอาหารคิด 75% ของผู้ใช้โครงการสงูสดุตอ่วนั ได้ 426 คน 
  (T) เวลารับประทานอาหารเฉลีย่ตอ่คน 20 นาที ในช่วงเวลา(12.00-13.00น) 
  แบง่เป็น 3 ช่วง ในการรับประทานอาหาร จะได้ (426/3)= 142 คน/ช่วงเวลา 
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  (ว) โถงคิดเป็นระยะเวลา / 10 นาที คือ (142/6)  = 23 คน 
  โถงคิดเป็น  คน พืน้ท่ี 0.64 ตร.ม./คน จะได้ 
     (0.64x23 )  = 14.72 ตารางเมตร 
  (A) พืน้ท่ีรับประทานอาหาร พืน้ท่ี 1.32 ตร.ม./คน จะได้ 
     (1.32x142)  = 187.44 ตารางเมตร 
  (A) ครัวคิดเป็น 30% ของพืน้ท่ีรับประทานอาหาร จะได้ 
     187.44 x30%  = 56.23 ตารางเมตร 
  (A) เตรียมอาหารคิดเป็น 20% ของครัว จะได้ 
     56.23x20%  = 11.24 ตารางเมตร 
  (A) เก็บอาหารคิดเป็น 20% ของครัว จะได้ 
     56.23x20%  = 11.24 ตารางเมตร 

(A) สว่น ล้าง-เก็บ ภาชนะคิดเป็น 10% ของครัว จะได้ 
56.23 x10%  = 5.62 ตารางเมตร 

  พืน้ท่ีรวม+ทางสญัจร 30% = 294.79+88.43 = 286.49 ตารางเมตร 
  รวมพืน้ที่ส่วนโรงอาหาร   286 ตารางเมตร 
การหาพืน้ที่ห้องน า้ และห้องสุขา 
 ขนาดพืน้ท่ีใช้งานในสว่นของห้องน า้ ใช้วิธีเปรียบเทียบจากมาตรฐาน 
  -อตัราสขุภณัฑ์ในสถานท่ีชุมชน (Building plan for design standard) 
  -ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 39 (พ.ศ. 2539) ออกตามพระราชบญัญัติควบคมุ
อาคารก าหนดจ านวนห้องน า้ และห้องส้วมของหอประชุมหรือโรงมหรสพ 
ตารางท่ี 21 แสดงอตัราสว่นสขุภณัฑ์/คน ในอาคารสาธารณะ 
จ านวนคน ห้องส้วม ปัสสาวะ อ่างล้างหน้า 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
1-200 2 3 2 1 1 
201-400 3 4 3 2 2 
401-600 4 5 4 3 3 
พืน้ท่ี/หนว่ย 1.60 0.56 0.80 
ท่ีมา: Wm Duly Hunt Jr BSc Barch FAIA. Architects’ Data. Oxford: Great Britain,1980 
 



 

141 

 1. ห้องน า้ส่วนโรงมหรสพโนรา ขนาด 463 ที่น่ัง 
  -ห้องน า้ชาย 
  (4x1.60)+(4x0.56)+(3x0.80)+(ทางสญัจร 30%)  40.56 ตารางเมตร 
  -ห้องน า้หญิง 
  (5x1.60)+(3x0.80)+(ทางสญัจร 30%)   13.52 ตารางเมตร 
      รวม   54.08 ตารางเมตร 
 2. ห้องน า้ส่วนโรงมหรสพโนราโรงครู ขนาด 303 ที่น่ัง 
  -ห้องน า้ชาย 
  (3x1.60)+(3x0.56)+(2x0.80)+(ทางสญัจร 30%)  10.50 ตารางเมตร 
  -ห้องน า้หญิง 
  (4x1.60)+(2x0.80)+(ทางสญัจร 30%)   10.40 ตารางเมตร 
      รวม   20.90 ตารางเมตร 

3 ห้องน า้ส่วนส านักงาน บุคลากร 106 คน 
  -ห้องน า้ชาย 
  (2x1.60)+(2x0.56)+(1x0.80)+(ทางสญัจร 30%)  7 ตารางเมตร 
  -ห้องน า้หญิง 
  (5x1.60)+(1x0.80)+(ทางสญัจร 30%)   11.44 ตารางเมตร 
      รวม   18.44 ตารางเมตร 
 4. ห้องน า้ส่วนโถงทางเข้าด้านหน้า ขนาด 493 คน 
  -ห้องน า้ชาย 
  (4x1.60)+(4x0.56)+(3x0.80)+(ทางสญัจร 30%)  40.56 ตารางเมตร 
  -ห้องน า้หญิง 
  (5x1.60)+(3x0.80)+(ทางสญัจร 30%)   13.52 ตารางเมตร 
      รวม   54.08 ตารางเมตร 
 5. ห้องน า้ส่วนโรงอาหาร ขนาด 583 คน 
  -ห้องน า้ชาย 
  (4x1.60)+(4x0.56)+(3x0.80)+(ทางสญัจร 30%)  40.56 ตารางเมตร 
  -ห้องน า้หญิง 
  (5x1.60)+(3x0.80)+(ทางสญัจร 30%)   13.52 ตารางเมตร 
      รวม   54.08 ตารางเมตร 
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 6. ห้องน า้ส่วนห้องฝึกซ้อมแลห้องพักนักแสดงขนาด 10คน 
  -ห้องน า้ชาย 
  (2x1.60)+(2x0.56)+(1x0.80)+(ทางสญัจร 30%)  7 ตารางเมตร 
  -ห้องน า้หญิง 
  (5x1.60)+(1x0.80)+(ทางสญัจร 30%)   11.44 ตารางเมตร 
      รวม   18.44 ตารางเมตร 
  รวมพืน้ที่ส่วนห้องน า้ และห้องสุขา 220.02 ตารางเมตร 
การหาพืน้ที่ส่วนพืน้ที่จอดรถ 
  ขนาดพืน้ท่ีใช้งานในสว่นของพืน้ท่ีจอดรถ ใช้วิธีเปรียบเทียบจากมาตรฐานตา่งๆ 
ดงันี ้
  -กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2517) ให้มีการจดัพืน้ท่ีจอดรถส าหรับโรงละคร 
  1. ส่วนส านักงานพืน้ที่     876.2 ตารางเมตร 
  (พ) ท่ีจอดรถ 1 คนั/60 ตร.ม. ได้ท่ีจอดรถ 14 คนั พืน้ท่ี 175 ตารางเมตร 
  2. ส่วนโรงมหรสพโนรา    463 ที่น่ัง 
  (พ) ท่ีจอดรถ 1 คนั/20 ท่ีนัง่ ได้ท่ีจอดรถ 23 คนั พืน้ท่ี 287.5 ตารางเมตร 
  3. ส่วนโรงมหรสพโนราโรงครู    971 ตารางเมตร 
  (พ) ท่ีจอดรถ 1 คนั/20 ท่ีนัง่ ได้ท่ีจอดรถ 48 คนั พืน้ท่ี 606.87 ตารางเมตร 
  4. ส่วนนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน พืน้ที่รวม 1,133 ตารางเมตร 
  (พ) ท่ีจอดรถ 1 คนั/120 ตร.ม. ได้ท่ีจอดรถ 9 คนั พืน้ท่ี 108 ตารางเมตร 
  5. ส่วนโรงอาหาร พืน้ที่รวม    286 ตารางเมตร 
  (พ) ท่ีจอดรถ 1 คนั/15 ตร.ม. ได้ท่ีจอดรถ 19 คนั พืน้ท่ี 237.5 ตารางเมตร 
  6. รถบัส 
  ก าหนดให้จ านวนรถบสัมี 2 คนัรถบสั 1 คนั ใช้พืน้ท่ี 60 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีจอดรถบสัทัง้หมด     120 ตารางเมตร 
  7. รถส่งของ และบริการ ก าหนดให้มีรถจอด 2 คัน 
  พืน้ท่ีจอดรถสง่ของ และบริการพืน้ท่ี   45 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีทัง้หมด 45x2     90 ตารางเมตร 
  รวมพืน้ที่จอดรถในโครงการ  1,662 ตารางเมตร 
การหาพืน้ทีส่วนพืน้ที่ห้องเคร่ือง 
 1. พืน้ที่ห้อง MDB (Main Distribution Broad) 
  ประมาณการใช้ไฟฟ้า ในแตล่ะประเภทแตกตา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 22 แสดงปริมาณไฟฟ้าเทียบกบัพืน้ท่ี 
ส่วน ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ (V/ตร.ม.) 

ส านกังาน 50 
สว่นปฏิบติังาน/ โรงเรียน 30 
สว่นประชุม 10 
ร้านค้า 30 
ภตัตาคาร / สโมสร 20 
ท่ีมา: หนงัสอืรวมรวมการก่อสร้าง 
 จากการพิจารณาจะเห็นวา่ประเภทของอาคารส านกังานมีการใช้ไฟฟ้ามากท่ีสดุ ดงันัน้จึง
ใช้เกณฑ์ส านกังาน คือ 50 V/ ตร.ม. เพื่อท่ีจะเผ่ือไว้ส าหรับการขยายในอนาคต 
  พืน้ท่ีอาคารในโครงการ   = 4,379.36  ตารางเมตร 
  มีการใช้ไฟฟ้า  (50 x4,381.36)  = 218,968V 
  คิดเป็นปริมาณไฟฟ้า    = 219 kV 

ตู้จ่ายไฟฟ้าหลกั 400 kV (ขนาด 0.80x7.20) = 5.76 ตารางเมตร 
  ระยะปลอดภยั 0.95 ม. จะได้ระยะรอบตู้ (1.50 x 3.20)= 4.80 ตารางเมตร 
  พืน้ท่ีโดยรอบกว้าง 2 ม. (5.50 x 7.20)  = 39.60 ตารางเมตร 

2. ห้อง (Transformer) 
  ขนาดเคร่ือง 220 kV  (2.10 x 2.10) = 4.41 ตารางเมตร 
  เว้นระยะ ด้านข้างไม่ต ่ากวา่   = 3.00 เมตร 
  เว้นพืน้ท่ีหวั ท้าย ไม่ต ่ากวา่   = 2.00 เมตร 
  จะได้พืน้ท่ีห้อง     = 43.31 ตารางเมตร 

3. ห้องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Emergency General Room) 
  ขนาดเคร่ือง 500 kV  (0.80 x 2.00) = 1.60 ตารางเมตร 
  เว้นระยะ ปลอดภยั    = 0.35 ตารางเมตร 
  เว้นพืน้ท่ีหวั ท้าย ไม่ต ่ากวา่   = 2.50 ตารางเมตร 
  เว้นพืน้ท่ีด้านข้าง ไม่ต ่ากวา่   = 1.50 ตารางเมตร 
  จะได้พืน้ท่ีห้อง     = 21.85 ตารางเมตร 
 4. ห้องเคร่ือง (Chiller Room) 
  พืน้ท่ีอาคารในโครงการ    = 4,379 ตารางเมตร 
  ตามมาตรฐาน 1 ตนั/ 25.20 ตร.ม. (4,379/25.20) = 173 ตนั 
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ตารางท่ี 23 แสดงปริมาณเคร่ืองปรับอากาศเทียบกบัพืน้ท่ี 
ขนาด(ตัน) ขนาดของห้อง 

ขนาด พืน้ที่ (ตร.ม.) 
100 4x10 40 
200 6x10 60 
300 8x10 80 
400 8x12 100 
600 10x12 120 
800 10x12 120 
1,000 10x14 140 
2,000 10x20 240 

ท่ีมา: หนงัสอืรวบรวมข้อมลูการก่อสร้าง 
  จากมาตรฐานขนาดห้อง 200 ตนั  (6x10) = 60 ตารางเมตร 

5. ห้องเคร่ือง (Chiller Room) 
  จากขนาดห้องเคร่ืองปรับอากาศ   200 ตนั 
ตารางท่ี 24 แสดงปริมาณ (Cooling Tower) เทียบกบัพืน้ท่ี 

ขนาดเคร่ือง (ตนั) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
X ความสูง 

น า้หนักเคร่ือง 
(kg) 

100 2.80x2.70 1,100 
200 3.70x3.20 2,540 
300 4.40x3.60 4,080 
400 5.00x3.40 17,100 
600 6.60x5.40 10,500 
800 7.60x5.80 12,500 

ท่ีมา: หนงัสอืรวบรวมข้อมลูการก่อสร้าง 
  ขนาดของเคร่ืองมีเส้นผา่ศูนย์กลาง 3.70 เมตร ความสงู 3.20 เมตร 
  พืน้ท่ี 1 เคร่ือง   22/7 x (3.70)2  = 42.98 ตารางเมตร 
 6. ห้องเก็บน า้ (Water Tank) 
  ปริมาณการใช้น า้ในแตล่ะสว่นของโครงการแตกตา่งกนัออกไป ไม่เทา่กนั 
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ตารางท่ี 25 แสดงปริมาณน า้เทียบกบัพืน้ท่ี 
Function ปริมาณการใช้น า้ 

(m2/คน/วัน) 
สว่นของห้องท างาน/ส านกังาน 0.05-0.11 
สว่นปฏิบติัการ/วิชาการ 2,540 
สว่นบริการศกึษา/โรงเรียน 0.10-0.15 
สว่นจดัแสดง/สว่นแสดงสนิค้า 0.08-0.16 
ท่ีมา: หนงัสอืรวบรวมข้อมลูการก่อสร้าง 
  -ห้องน า้สว่นส านกังาน  จ านวน  106 คน 
  คิดการใช้น า้เฉลีย่/คน    0.1 ลบ.ม./คน/วนั 
  จะใช้น า้รวมทัง้หมด    10.6 ลูกบาศก์เมตร 

  -ห้องน า้สว่นโถงทางเข้าด้านหน้า จ านวน  493 คน 
  คิดการใช้น า้เฉลีย่/คน    0.1 ลบ.ม./คน/วนั 
  จะใช้น า้รวมทัง้หมด    49.3 ลูกบาศก์เมตร 
  -ห้องน า้สว่นโรงอาหาร  จ านวน  583 คน 
  คิดการใช้น า้เฉลีย่/คน    0.1 ลบ.ม./คน/วนั 
  จะใช้น า้รวมทัง้หมด    58.3 ลูกบาศก์เมตร 
  -ห้องน า้สว่นห้องฝึกซ้อมห้องพกันกัแสดงจ านวน 10 คน 
  คิดการใช้น า้เฉลีย่/คน    0.1 ลบ.ม./คน/วนั 
  จะใช้น า้รวมทัง้หมด    0.1 ลูกบาศก์เมตร 
  -ห้องน า้สว่นเรียนแสดงโนรา จ านวน  20 คน 
  คิดการใช้น า้เฉลีย่/คน    0.15 ลบ.ม./คน/วนั 
  จะใช้น า้รวมทัง้หมด    0.3 ลูกบาศก์เมตร 
  ดงันัน้ปริมาณน า้ที่ต้องการใช้/วนั   120 ลกูบาศก์เมตร 
  ปริมาณส ารอง 8 ชม. หรือ 30%   156 ลูกบาศก์เมตร 
  รวมปริมาณน า้ทัง้หมด    276 ลูกบาศก์เมตร 

 
  ฉะนัน้จะได้ขนาดถงัเก็บน า้ (6x5x5)2 หรือ  300 ลกูบาศก์เมตร 
  (A) รวมพืน้ท่ี+ทางสญัจร 30% คิดเป็น  390 ลกูบาศก์เมตร 
  รวมพืน้ที่ห้องเคร่ือง    596.34 ลูกบาศก์เมตร 
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1.11 สรุปพืน้ที่โครงการ 
ตารางท่ี 26 แสดงสรุปพืน้ท่ีโครงการ 

พืน้ที่ใช้สอย ขนาดพืน้ที่ หน่วย 
1.พืน้ท่ีสว่นกิจกรรมทางด้านวฒันธรรมโนรา 
1.1 โรงมหรสพโนรา 
1.2 โรงมหรสพโนราโรงครู (กลางแจ้ง) 
1.3 สว่นนิทรรศการ 

 
1,093 

4,780.48 
1,133.07 

 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 

รวมพืน้ที่กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม 7,066.55 ตารางเมตร 
2.พืน้ท่ีสว่นสนบัสนนุทางด้านวฒันธรรมโนรา 
2.1 สว่นการฝึกอบรมการแสดงโนรา 
2.2 สว่นห้องสมดุวฒันธรรมโนรา 
2.3 สว่นชมรมวฒันธรรมโนรา 

 
559 
819 
680 

 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 

รวมพืน้ที่ส่วนสนับสนุนทางด้านวัฒนธรรม 2,058 ตารางเมตร 
3.ส่วนส านักงาน 1,036.75 ตารางเมตร 
4.พืน้ที่ส่วนบริการ และอาคารสถานที่ 
4.1 โถงทางเข้าหลกั 
4.2 สว่นซอ่มแซม ซ้อมแสดง และพกันกัแสดง 
4.3 โรงอาหาร 
4.4 ห้องน า้ และห้องสขุา 
4.5 สว่นห้องเคร่ือง 
4.6 พืน้ท่ีจอดรถ 

 
333.27 
440 
286 

220.02 
596.34 
1,662 

 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 
ตารางเมตร 

รวมพืน้ที่ส่วนบริการ และอาคารสถานที่ 3,537.63 ตารางเมตร 
รวมพืน้ที่ใช้สอย 13,698.93 ตารางเมตร 

รวมพืน้ที่อาคาร (-2049-1662) 9,988 ตารางเมตร 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
สรุปพืน้ท่ีโครงการ   = 13,699  ตารางเมตร 
คิด Open space 200% ของโครงการ = 41,097  ตารางเมตร 
สรุปพืน้ที่โครงการ    41,097  ตารางเมตร 
      25.68  ไร่ 
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สรุปอ้างอิง 
1. (ค) คูมื่อแนะน าการเตรียมสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
2. (พ) พรบ.ควบคมุการกอ่สร้างอาคาร 
3. (ม) มาตรฐานอาคารราชการ 
4. (ว) วิเคราะห์ 
5. (A) Architect’s Data 
6. (H) Theatres & Auditoriums 
7. (T) Time saver 

1.12 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงการ 

 
ภาพท่ี 88 ภาพแสดง Function โครงการ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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2. การเลือกที่ตัง้โครงการ 

2.1 เกณฑ์ในการเลือกที่จะน ามาพิจารณาพืน้ที่จงัหวัด 
  การเลอืกพืน้ท่ี Location ท่ีจะน ามาพิจารณา คือ จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดั
พทัลงุ และจงัหวดัสงขลา ซึง่เป็นจงัหวดัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการละเลน่โนรา ในพืน้ท่ีลุม่น า้
ทะเลสาบอยา่งยาวนาน 

 
ภาพท่ี 89 ภาพแสดงแผนท่ีลุม่น า้ทะเลสาบท่ีมีจงัหวดั 3 จงัหวดัโดยรอบ 
ท่ีมา: เอกสารแผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 

2.1.1 บริเวณพืน้ที่ของกลุ่มวัฒนธรรมโนรา ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
  ปัจจุบนัในภาคใต้มีโนราอยูม่ากมาย หากถามถงึครูหรืออาจารย์ของโนราแล้วโยง
หาครูโนราตอ่ไปเร่ือย ๆ  พบวา่จากครูรุ่นก่อนท่ีพอจะสอบถามถึง และได้สอนศิษย์ตอ่ๆ กนั เหมือน
ต้นไม้ท่ีแตกออกไปเป็นก่ิงก้านสาขา ครูเหลา่นัน้หากสบืประวติัหรือท่ีคนใต้เรียกวา่ “สาวยา่น” ให้
ถึงรากหรือต้นตอแล้ว ก็คือครูต้นโนราตามท่ีเช่ือถือและบูชากนัอยู ่ในช่วงเวลาอนัยาวนานการ 
“สาวยา่น” จะชดัเจนไม่เกิน 4-5 ช่วง ซึง่เป็น “ยา่น” หรือ “สายตระกลู” ท่ีแยกยอ่ยออกมาแล้ว 
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ภาพท่ี 90 ภาพแสดงสายตระกลูโนราที่มีช่ือเสยีง 
ท่ีมา: จากตารางสาวยา่นโนราภาคใต้ปัจจุบนั, วนัจนัทร์ มกราคม 30, 2012, 
http://montrawet.blogspot.com/2012/01/test.html 

เทา่ที่ผู้ศกึษาได้เก็บรวบรวมเก่ียวกบัโนรา โดยเน้นหนกัในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั สงขลา พทัลงุ 
และนครศรีธรรมราช ซึง่มีโนราอยูม่าก ได้พบสายตระกลูโนราที่มีช่ือเสยีงหลายตระกลู ช่ือเรียกแต่
ละสายเรียกตามท่ีโนราเรียกขานกนั โดยแสดงข้อมลูคร่าวๆ ซึง่จะจบเพียงโนรารุ่นกลางที่แสดง
ตามธรรมเนียมโนราแบบดัง้เดิมและบางคนแสดง แบบโนราสมยัใหม่ได้ด้วย สว่นศิษย์รุ่นหลงัซึง่
แสดงแบบใหม่ ผู้วิจยัไม่ได้แสดงไว้ โดยสรุปความหนาแนน่ได้ดงันี ้

http://montrawet.blogspot.com/2012/01/test.html
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ภาพท่ี 91 ภาพแสดงความหนาแนน่ของกลุม่วฒันธรรมโนรา 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
สรุป: ความหนาแนน่ของกลุม่โนราดัง่เดิมบริเวณรอบลุม่น า้ทะเลสาบ 
ตารางท่ี 27 แสดงกลุม่วฒันธรรมโนราสายดัง่เดิมรอบลุม่น า้ทะเลสาบ 

 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

2.1.2 พืน้ที่ที่ยังมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั่งเดิมอยู่จะช่วยในการส่งเสริมวัฒนธรรม
พืน้บ้านได้มากที่สุด รอบลุ่มน า้ทะเลสาบ  

ความหนาแนน่ของวฒันธรรมลุม่ทะเลสาบนัน้ ในพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุซึ่งเป็นเมือง
เก่าของคาบสทิงพระได้มีการย้ายเมืองมา 12 ครัง้ จากเมืองพทัลงุ สมยัตามพรลงิค์ ราวพทุธ
ศตวรรษท่ี 10-18 เรียก “กรุงสทิงพาราณสี” (อ าเภอสทิงพระ จ.สงขลา) ซึง่อยูบ่ริเวณฝ่ัง
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ตะวนัออกของทะเลสาบสงขลาติดกบัอ่าวไทย ตอ่มาเมืองก็ย้ายมายงัฝ่ังตะวนัตกคือเมืองบางแก้ว 
เน่ืองจากโจรสลดัมาปล้น แล้วย้ายตอ่มาจนกระทัง่ปัจจุบนัท่ีอยูใ่นบริเวณเขาอกทะล ุความ
หนาแนน่ของวฒันธรรมเกิดเป็นชุมชน และเป็นแหลง่สถานท่ีส าคญัของเมือง ดงัตอ่ไปนี  ้

2.1.2.1 ชุมชนโคกเมืองบางแก้วหรือบริเวณวัดเขียนบางแก้ว จากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมขององค์พระธาต ุเข้าใจวา่สร้างขึน้ในสมยัอยธุยา และได้รับอิทธิพลจากพระบรม
ธาตเุจดีย์นครศรีธรรมราช ภายในบริเวณวดัพบโบราณวตัถสุ าคญัได้แก่ ศิวลงึค์และฐานโยนิ แสดง
วา่บริเวณนีไ้ด้รับวฒันธรรมอินเดีย มาตัง้แตส่มยัต้นประวติัศาสตร์ ประมาณพทุธศตวรรษท่ี ๑๒ - 
๑๔ วดัเขียนบางแก้วเป็นศนูย์กลางของพระพทุธศาสนา เป็นท่ีตัง้ของคณะป่าแก้วในสมยัอยธุยา
ตอนต้น ตอ่มาในสมยัอยธุยาตอนกลาง เมืองพทัลงุเกิดการสู้รบกบัพวกโจรสลดัมลายอูยูเ่สมอ 
บางครัง้พวกโจรสลดัได้เข้ามาเผาผลาญบ้านเรือนราษฎร และวดัวาอารามเสยีหายเป็นจ านวน
มาก วดัเขียนบางแก้วจึงทรุดโทรมเป็นวดัร้างชั่วคราว เม่ือชาวพทัลงุรวมตวักนัได้จึงได้บูรณะวดัขึน้
หลายครัง้ ดงัปรากฏในหนงัสอืกลัปนาวดัหวัเมืองพทัลงุในสมยัอยธุยา ได้กลา่วถึงการบูรณะครัง้
ใหญ่ ๒ ครัง้คือ  

ครัง้ท่ีหนึง่  ประมาณสมยัอยธุยาตอนกลาง ระหวา่งปี พ.ศ.๒๑๐๙ - 
๒๑๑๑ ในรัชสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ ผู้น าในการบูรณะคือ เจ้าอิน บุตรปะขาวสนกบันาง
เป้า ชาวบ้านสทงั ต าบลหานโพธิ  

ครัง้ท่ีสอง  ในรัชสมยัสมเด็จพระเพทราชา เม่ือปี พ.ศ.๒๒๔๒ ผู้น าในการ
บูรณะคือพระครูอินทเมาล ีฯ คณะป่าแก้ว หวัเมืองพทัลงุ  เม่ือบูรณะแล้วได้ขอให้สมเด็จพระวนั
รัตน์ ขอพระบรมราชานญุาต ให้ญาติโยมท่ีร่วมท าการบูรณะเว้นการเสยีสว่ยสาอากรให้ทาง
ราชการ ซึง่ได้รับโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้ตามท่ีต้องการ  

เม่ือเสยีกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ีสอง เม่ือปี พ.ศ.๒๓๑๐ วดัเขียนบางแก้ว
กลายเป็นวดัร้างไป จนได้มีการบูรณะขึน้ใหม่ ในปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั 

2.1.2.2 ชุมชนรอบๆเขาอกทะลุ เขาอกทะลมีุลกัษณะเป็นรูปกลมกลวง 
เส้นผา่ศูนย์กลางประมาณ ๑๐ เมตร มองเห็นได้ในระยะไกลในสมยัโบราณ ฯ ท่ีเดินเรือใน
ทะเลสาบสงขลา จะมองเห็นภเูขาอกทะลเุป็นท่ีหมายของเมืองพทัลงุ  บนภเูขาอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยป่าไม้นานาชนิด พืน้ท่ีเชิงเขามีประชาชนอยูอ่าศยัและใช้เป็นพืน้ทีเกษตรกรรม  ด้านทิศ
ตะวนัตกและทิศเหนือมีล าคลองไหลผา่นเรียกว่า คลองโรงตรวน ไหลไปทางด้านทิศตะวนัออก ไป
รวมกบัคลองอ่ืน ๆ ท่ีบ้านหวัควน เรียกวา่ คลองล าป า แล้วไหลไปออกทะเลสาบสงขลาที่บ้าน
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ล าป า ต าบลล าป า อ าเภอเมือง ฯ  ด้านทิศใต้ของภเูขามีคลองต านานไหลผา่นไปรวมกบัคลองโรง
ตรวน ท่ีบ้านหวัโคน เส้นทางน า้เหลา่นีใ้นอดีตเช่ือวา่ เป็นเส้นทางคมนาคมทางน า้ของชุมชน
โบราณ ในแผน่ดินกบัชุมชนบริเวณทะเลสาบสงขลา  เน่ืองจากล าน า้เหลา่นีไ้หลผา่นชุมชนโบราณ
หลายแหง่ เช่น ชุมชนบ้านมว่ง ชมุชนบ้านโพรงมะพร้าวหรือชมุชนบ้านพญาขนั ชุมชนบ้านควนแร่ 
ชุมชนบ้านควนสาร และชุมชนบ้านล าป า เป็นต้น เขาอกทะลเุป็นภเูขาท่ีเช่ือกนัวา่ศกัดิ์สทิธ์ิ และ
เป็นท่ีสงิสถิตของเจ้าแม่ฤดี เจ้าแหง่เขาอกทะล ุ ชาวเมืองพทัลงุถือเสมือนเสาหลกัเมืองพทัลงุ ด้วย
เหตนีุท้างราชการจึงน าเอาภาพเขาอกทะล ุและเจดีย์บนยอดเขามาท าเป็นตราสญัลกัษณ์ของ
จงัหวดั นอกจากนีเ้ขาอกทะลยุงัเป็นแหลง่โบราณคดีท่ีส าคญัของจงัหวดั ภายในถ า้ตา่ง ๆ บนภเูขา
ได้พบพระพิมพ์ดินดิบศิลปะศรีวิชยั (พทุธศตวรรษท่ี ๑๒ - ๑๓) เป็นจ านวนมาก 
  2.1.2.3 ชุมชนเมืองคลองล าป า (พ.ศ.2334-2369 และ พ.ศ.2409-2446) ได้แก่ 
บริเวณสวนดอกไม้กบับริเวณท่ีตัง้จวนเก่าหรือวงัเก่าและวงัใหม่ เมืองพทัลงุสมยันีเ้จริญรุ่งเรือง
มาก มีวดัส าคญัและสวยงามท่ีเกิดขึน้หลายแหง่ เช่น  

-วัดวัง อยูใ่นเขตต าบลล าป า อ าเภอเมือง ไมป่รากฏหลกัฐานวา่สร้าง
เม่ือใด จากพงศาวดารเมืองพทัลงุมีวา่ พระยาพทัลงุ (ทองขาว) ได้สร้างวดั มีอุโบสถ และระเบียง
รอบไว้กลางเมืองวดัหนึง่ เม่ือปี พ.ศ.๒๓๕๙  ในพงศาวดารและล าดบัวงศ์ตระกลูเมืองพทัลงุมี
ความวา่ พระยาพทัลงุ (ทองขาว) ได้ปฏิสงัขรณ์วดั ท่ีต าบลล าป าวดัหนึง่ให้ช่ือวา่วดัวงั มีอุโบสถ 
พทัธสมีา และวิหาร เป็นวดัรับน า้พระพิพฒัน์สตัยา จากท าเนียบวดัจงัหวดัพทัลงุระบุวา่ วดัวงั
สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.๒๓๓๑ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพราะใน
สมยันัน้ได้ย้ายเมืองพทัลงุมาตัง้ท่ีโคกลงุ บริเวณนีย้งัไม่มีวดั ท่ีใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เม่ือสร้าง
วดัขึน้แล้วก็พิจารณาเห็นวา่วดัควนมะพร้าว ซึ่งเป็นสถานท่ีประกอบพิธีถือน า้พระพิพฒัน์สตัยา มา
ตัง้แตส่มยักรุงธนบุรีนัน้ อยูห่า่งไกลจากตวัเมืองมาก จึงได้ยกวดัวงัขึน้เป็นวดัถือ
น า้พระพิพฒัน์สตัยา ในสมยัพระยาพทัลงุ (ทบั) ได้ท าการบูรณะวดัวงั โดยให้หลวงยกกระบตัร 
(น่ิม) รือ้ก าแพงเมืองท่ีเขาชยับุรีมาบูรณะและได้ฉลอง เม่ือปี พ.ศ.๒๔๐๓ ตอ่มาวดัวงัได้ลด
ความส าคญัลง จากท่ีเคยใช้เป็นวดัส าหรับประกอบพิธีถือน า้พระพิพฒัน์สตัยา ท าพิธีสมโภชต้น
ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง เน่ืองจากได้ย้ายเมืองพทัลงุไปตัง้ท่ีต าบลคูหาสวรรค์ เม่ือปี พ.ศ.๒๔๖๗ วดั
วงัจึงทรุดโทรมลงตามล าดบัต้องท าการบูรณะอยูห่ลายครัง้ ช่ือของวดัมีท่ีมาเป็นสองนยัคือ นยัแรก 
เน่ืองจากมีล าคลองน า้เช่ียวไหลมาบรรจบกบัคลองล าป าทางทิศใต้ของวดั เกิดเป็นวงัน า้ลกึ
ชาวบ้านจึงเรียกวา่ หวัวงั และเรียกช่ือวดันีว้า่ วดัวงั  นยัท่ีสอง เน่ืองจากวดัวงัตัง้อยูใ่กล้จวนเจ้า
เมือง หรือท่ีชาวบ้านเรียกวา่ วงัเจ้าเมืองพทัลงุ จงึเรียกวา่ วดัวงั 
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-วัดวิหารเบิก ชาวบ้านนิยมเรียกวา่วดัเบิก ไมมี่หลกัฐานวา่สร้างขึน้
เม่ือใด จากหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม สนันิษฐานวา่ สร้างในสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น มีเร่ืองเลา่
วา่ สร้างขึน้พร้อมกบัวดัวงั และวดัยางงาม ซึง่ตัง้อยูใ่กล้กนั การสร้างวดัทัง้สามแหง่ดงักลา่ว เป็น
การแขง่ขนักนัด้านฝีมือช่าง ดงัจะเห็นวา่ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของวดัทัง้สามแหง่ มีลกัษณะ
คล้ายคลงึกันมาก 

-วัดยางงาม อยูใ่นเขตต าบลล าป า อ าเภอเมือง ฯ  ตามประวติักลา่ววา่ 
ผู้สร้างวดันีคื้อจอมแพง่ จอมจ่า แตไ่ม่ได้ระบุปีท่ีสร้างไว้ จากท าเนียบวดัจงัหวดัพทัลงุ ระบุวา่ วดันี ้
สร้างเม่ือปี พ.ศ.๒๓๔๘  ผู้สร้างคือพอ่จอมเสนี โดยสร้างหลงัวดัโพเด็ด เลก็น้อย การสร้างอาศยั
แรงงานจากนกัโทษเมืองพทัลงุ 

-วังเก่าวังใหม่ เป็นวงัเก่าของพระยาวฒุิไวยวรนาท สว่นวงัใหม่เป็นของ
พระยาอภยับริรักษ์ วงัทัง้สอง สร้างแบบเรือนไทย การประกอบใช้ลกูสกัหรือลิม่ ภายในวงัจะมีของ
ใช้เจ้าเมืองตา่งๆ บริเวณวงัด้านหลงัวงัใหม่มีศาลาริมน า้ 
  2.1.2.4 อุทยานทะเลน้อย อยูท่างด้านเหนือสดุของทะเลสาบสงขลา เป็นแหลง่
ท่ีมีความส าคญัทางนิเวศวิทยา ประกอบด้วยระบบนิเวศน า้ และระบบนิเวศบก ท่ีมีความสมัพันธ์
กนัอยา่งใกล้ชิด เป็นแหลง่อุดมสมบูรณ์ และมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การด ารงชีพของนก
นานาชนิด โดยเฉพาะนกน า้ ซึง่มีจ านวนนบัหม่ืนตวัเกือบทกุฤดกูาล ท าให้ทะเลน้อย เป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของจงัหวดัพทัลงุ และของประเทศไทย กระทรวงเกษตร ฯ ได้ประกาศ
เป็นเขตห้ามลา่สตัว์ป่าแหง่แรกของประเทศไทย ตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๑๘ มีพืน้ท่ีประมาณ ๔๕๗ 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัคือ จงัหวดัพทัลงุ นครศรีธรรมราชและ
สงขลา  
               เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  เป็นหนึง่ในพืน้ท่ีชุ่มน า้ จ านวน ๔๒ 
แหง่ ในประเทศไทย มีความส าคญัระดบันานาชาติ ในฐานะที่เป็นถ่ินท่ีอยู ่และท่ีหากินส าคญัของ
นกน า้ ได้รับการเสนอและจดัตัง้ให้เป็นพืน้ท่ีชุ่มน า้ ท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติแหง่แรกของ
ประเทศไทย ภายใต้อนสุญัญาวา่ด้วยการอนรัุกษ์พืน้ท่ีชุ่มน า้ เขตห้ามลา่สตัว์ป่าทะเลน้อย มีสภาพ
เป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีมีน า้ทว่มขงัตลอดปี พืน้ท่ีทางตอนเหนือเป็นพรุขนาดใหญ่ ท่ีมีความส าคญั
ตอ่ระบบนิเวศ เน่ืองจากเป็นพรุน า้จืดหรือบงึน า้จืดแหง่เดียวในประเทศไทย ท่ีมีไม้เสม็ดขาวขึน้อยู่
เป็นกลุม่ก้อน จึงเป็นหนว่ยควบคมุน า้ ตะกอนและมวลสาร และธาตอุาหารส าคญัในทะเลน้อย จึง
มีชุมชนอยูอ่ยา่งหนาแนน่ คือ วฒันธรรมประมง 
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ภาพท่ี 92 ภาพแสดงความหนาแนน่ทางวฒันธรรมชุมชนของพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั  

จากการศกึษาความหนาแนน่ทางวฒันธรรมของพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุ เห็นวา่พืน้ท่ีท่ีมี
วฒันธรรมอยูอ่ยา่งหลากหลายของความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนในอดีต โดยมีสภาพไม่เปลีย่นไป
มากนกั การตัง้ศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา ก็ต้องมีวฒันธรรมของสงัคมท่ีจะท าให้ศนูย์สง่เสริม
วฒันธรรมโนรามีการตอบรับของคนในสงัคมนัน้ด้วย 

 
 
 

ความหนาแน่นทางวฒันธรรม 

วัดวิหารเบิก 

โคกเมืองบางแก้ว 

เขาอกทะลุ 

วังเก่าวังใหม่ 

วัดวัง 

วัดยางงาม 

ชุมชนทะเลน้อย 

ชุมชนคลองล าป า 



 

155 

แหล่งประวัติศาสตร์โนรา 
ต านานเร่ืองเลา่ของต้นก าเนิดโนรา คือ เร่ืองแม่ศรีมาลาที่ถกูลอยแพไป

ติดเกาะกะชงัในทะเลสาบ (ดหูน้าที่ 15 เร่ืองประวติัโนรา ) ดงันัน้การเลอืกท่ีตัง้โครงการต้องเป็น
พืน้ท่ีทางวฒันธรรมของโนราด้วย คือ นา่จะมีพืน้ท่ีมองเห็นทะเลสาบ หรืออยูริ่มบริเวณทะเลสาบ
เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศการรับรู้ทางด้านวฒันธรรมของโนราได้ดียิ่งขึน้ 
 

 
ภาพท่ี 93 ภาพแสดงแหลง่ต านานเร่ืองเลา่ของโนรา 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

“เกาะกะชัง” อยู่ใน
บริเวณเกาะส่ีเกาะห้า 
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ภาพท่ี 94 ภาพแสดงถึงอาชีพเกษตรกรรมท่ีอยูบ่ริเวณลุม่ทะเลสาบมากท่ีสดุคือ การปลกูข้าว 
(อาชีพ ท านา มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมโนราทัง้ฤดกูาลในแตล่ะปี และวิถีชีวิตกลุม่
โนรา) 
ท่ีมา: การทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ 
 
สรุป: พืน้ท่ีท่ียงัมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมดัง่เดิมอยูจ่ะช่วยในการสง่เสริมวฒันธรรมพืน้บ้านได้มาก
ท่ีสดุ รอบลุม่น า้ทะเลสาบ 
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ตารางท่ี 28 แสดงกลุม่ยา่นวฒันธรรมชุมชนโบราณรอบลุม่น า้ทะเลสาบ 

 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
2.1.3 การคมนาคม 

 
ภาพท่ี 95 ภาพแสดงการคมนาคมเข้าถึงลุม่น า้ทะเลสาบ 
ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผงัเมือง จงัหวดัพทัลงุ 
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สรุป: การเข้าถึงลุม่น า้ทะเลสาบ 
ตารางท่ี 29 แสดงการเข้าถึงลุม่น า้ทะเลสาบ 

 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
2.1.4.จ านวนนักท่องเที่ยวของจงัหวดั 
ตารางท่ี 30 แสดงจ านวนนกัทอ่งเท่ียวของจงัหวดัรอบลุม่ทะเลสาบ 

 
2.1.5. ราคาที่ดนิ 
ตารางท่ี 31 แสดงราคาที่ดิน รอบลุม่น า้ทะเลสาบ 

 
2.1.6.สถานศึกษาทุกระดับ 
ตารางท่ี 32 แสดงสถานศกึษาทกุระดบัรอบลุม่น า้ทะเลสาบ 

 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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2.1.7.สภาพภมูิอากาศของพืน้ที่รอบลุ่มน า้ทะเลสาบ 
 

 
ภาพท่ี 96 ภาพแสดงการผนัแปรของปริมาณน า้ฝนรายเดือนในแตล่ะลุม่น า้ยอ่ยของลุม่ทะเลสาบ 
ท่ีมา: การทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ 

 
 



 

160 

2.1.7.1 สภาพภมูิประเทศ 

 
ภาพท่ี 97 ภาพแสดงลกัษณะภมิูประเทศของจงัหวดัพทัลงุ 
ท่ีมา: หนงัสอืสงัคมศกึษา “พทัลงุ” ท้องถ่ินของเรา๑, สมเสริม ชูรักษ์, โรงพิมพ์พทัลงุ,2521หน้า 23 
 2.1.7.2 สภาพภมูิอากาศ 

ภมิูอากาศในพืน้ทีลุม่น า้รอบทะเลสาบสงขลาจัดอยูใ่นกลุม่มรสมุเขตร้อน  ซึง่จดั
วา่แล้งอยูส่องช่วงคือ เดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคมช่วงหนึง่  อีกช่วงหนึง่คือเดือนมิถนุายนถึง
เดือนสงิหาคม  สว่นช่วงที่มีฝนตกหนกัมากคือเดือนตลุาคม ถึงเดือนธันวาคม  ปริมาณฝนเฉลีย่ใน
รอบ ๓๑ ปี ประมาณ ๒,๒๐๔.๙๖  ม.ม.  แตน่ า้ฝนในพทัลงุมีความแปรปรวนมากบางปีต ่ากวา่
คา่เฉลีย่มาก บางปีมีฝนตกจ านวนน้อยกวา่คา่เฉลีย่แตป่ริมาณน า้ฝนมาก   แสดงวา่จ านวนท่ีปีใด
ฝนตกน้อยวนั  ปริมาณฝนมากน า้ก็จะทว่มหลงัจากแห้งแล้งมานาน  และระยะหลงัๆ จงัหวดัพทัลงุ
จะพบกบัปัญหาน า้ทว่มบอ่ยขึน้  ขณะเดียวกนัในปีนัน้ๆมีความแห้งแล้งเป็นระยะยาวนานด้วย  
เพราะปริมาณน า้ฝนท่ีตกลงมาเพียงระยะสัน้ไม่ก่ีวนั  แตป่ริมาณมาก 

 
ภาพท่ี 98 ภาพแสดงลกัษณะภมิูอากาศเฉลีย่ในรอบปีของจงัหวดัพทัลงุ 
ท่ีมา: หนงัสอืสงัคมศกึษา “พทัลงุ” ท้องถ่ินของเรา๑, สมเสริม ชูรักษ์, โรงพิมพ์พทัลงุ,2521หน้า 22 
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ฤดูกาล 
๑. ฤดรู้อน  ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงเดือน กรกฎาคม  ระยะนีใ้นพืน้ท่ี

จะอยูใ่นเขตอบัลม  ภเูขาบรรทดักัน้ก าบงัลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ไว้  ฝนจึงตกน้อย 
๒. ฤดฝูน  ระหวา่งปลายเดือนกรกฎาคม ถึง มกราคม เดือนท่ีฝนตกชุก

ท่ีสดุคือเดือนพฤศจิกายน  ได้รับอิทธิพลของลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 
อุณหภมู ิ
อุณหภมิูของพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาจะร้อนท่ีสดุ คือ ประมาณ  

๓๖.๘  องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน  ดวงอาทิตย์จะตรงศีรษะปีละ ๒ ครัง้ คือ ประมาณวนัท่ี  
๑๐ เมษายน และ วนัท่ี ๔ กนัยายนของทกุปี  สว่นอุณหภมิูต ่าที่สดุโดยเฉลีย่ประมาณ  ๒๖.๕  
องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 

ลมมรสุม     ได้รับลมมรสมุ ๒ ฝ่าย คือ 
๑. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ลมจะเร่ิมพดัชดัเจนมาจากทิศตะวนัตก

เฉียงใต้ในเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนกนัยายน  และน าฝนมาตกในฤดรู้อน  ซึง่มีปริมาณน้อย
เน่ืองจากเขาบรรทดักัน้ก าบงัลม 

๒. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เร่ิมพดัในเดือนตลุาคมถึงเดือน
เมษายน ในเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนธันวาคม  จะมีอิทธิพลของลมหนาวท่ีพดัผา่นอ่าวไทย  จะ
น าเอาฝนตกหนกัและอาจเกิดพายดีุเพรสชนัหรือโซนร้อนพดัเข้าสู่พืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาท า
ให้น า้ทว่มหนกั  บางปีติดตอ่กนัหลายครัง้ในเดือนธันวาคม 
สรุป: ภมิูอากาศของพืน้ท่ีลุม่น า้ทะเลสาบ 
ตารางท่ี 33 แสดงภมิูอากาศของชุมชนส าคญัรอบลุม่น า้ทะเลสาบ 

 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 



 

162 

ตารางให้คะแนนการเลือกย่านที่ตัง้โครงการ 
ตารางท่ี 34 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนเลอืกจงัหวดัทัง้ 3 จงัหวดั 

 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
สรุป เลือกย่านที่ตัง้ที่ พืน้ที่รอบลุ่มน า้ทะเลสาบในจังหวัดพทัลุง 
 
2.2 เกณฑ์ในการเลือกที่จะน ามาพิจารณาพืน้ที่ย่านชุมชนในพืน้ที่จงัหวดัพัทลุง 

2.2.1. กลุ่มวัฒนธรรมโนราสายดั่งเดิม เป็นกลุม่เป้าหมายท่ีจะสง่เสริมทางด้าน
วฒันธรรมโนรามากท่ีสดุ 
ตารางท่ี 35 แสดงยา่นวฒันธรรมชุมชนส าคญัดัง่เดิมของพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุ 

 
2.2.2 การคมนาคม 

ตารางท่ี 36 แสดงการคมนาคมการเข้าถึงเพื่อหาที่ตัง้โครงการ 
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2.2.3 จ านวนนักท่องเที่ยวของจังหวัด 
ตารางท่ี 37 แสดงสถานท่ีท่ีนกัทอ่งเท่ียวมาเยือนของจงัหวดัพทัลงุ 

 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

2.2.4 ราคาที่ดิน 
ตารางท่ี 38 แสดงราคาที่ดินท่ีเหมาะสมในการตัง้โครงการ 

 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

2.2.6 สภาพภมูิอากาศของพืน้ที่รอบลุ่มน า้ทะเลสาบ 
ตารางท่ี 39 แสดงสภาพภมิูอากาศของพืน้ท่ีแนวติดตอ่กบัทะเลสาบ 

 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ภาพท่ี 99 ภาพแสดงยา่นวฒันธรรมของชุมชนส าคญัของจงัหวดัพทัลงุ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
ตารางให้คะแนนการเลือกย่านที่ตัง้โครงการจังหวดัพัทลุง 
ตารางท่ี 40 แสดงการเลอืกยา่นท่ีตัง้โครงการ 

 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
สรุป เลือกย่านที่ตัง้ที่โครงการ  "ย่านชุมชนคลองล าป า" 
แผนแนวทางการพัฒนาของพืน้ที่ 
(ท่ีมา: ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของจงัหวดัพทัลงุ)  

2.3.1.ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพทัลุง 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัพทัลงุสามารถสนบัสนนุโครงการให้

โครงการพฒันาเป็นแบบไหนได้เน่ืองจาก ท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุซึง่ควรยดึหลกัการพฒันา
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ของจงัหวดัเป็นหลกั การพฒันามีสว่นท่ีสง่เสริมด้านวฒันธรรมซึง่โครงการนีเ้ป็นการสง่เสริม
วฒันธรรมโนรา อยูแ่ล้ว เช่น สง่เสริม อนรัุกษ์ สบืสานการละเลน่ดัง่เดิมของโนราเป็นพฒันาตอ่
ยอดแก่เยาวชน, อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมการละเลน่รวมทัง้การปลกูโรงโนราโรงครู, รักษาจารีต
ประเพณีการนบัถือตายายจนเกิดกิจกรรมการละเลน่เข้าทรงตายายเพื่อปรับความเข้าใจใน
ครอบครัว, สบืสานภมิูปัญญาท้องถ่ินการปลกูโรงโนรา, คติความเช่ือตา่งๆ ให้กบัเยาวชนเพื่อ
พฒันาตอ่ยอดตอ่ไป โดยจะยกหวัข้อส าคญัของยทุธศาสตร์ของจงัหวดัท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการมา
เพื่อความหนกัแนน่ของโครงการมีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1.สง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน 
  2.สง่เสริมและอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ประเพณี
วฒันธรรมทางศาสนา 
  3.สง่เสริมและสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดั 
  4.สง่เสริมและสนบัสนนุให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 

1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านคุณภาพชีวติ 

  แนวทางการพฒันา: สร้างความพร้อมของประชาชนรองรับสงัคมอาเซี่ยน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญา 
  แนวทางการพฒันา: สง่เสริมสนบัสนุนกีฬาและนนัทนาการ 

แนวทางการพฒันา: อนรัุกษ์และสง่เสริมศาสนาศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
ภมิูปัญญาท้องถ่ินและทรัพย์สนิทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพฒันา: สง่เสริมและพฒันาการทอ่งเท่ียว 

1.3 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
การทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ หมายถึง การทอ่งเท่ียวท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการศกึษา 

ช่ืนชมและเพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสงัคม วฒันธรรม วิถีชีวิตของคนใน
ท้องถ่ิน บนพืน้ฐานของความรู้และความรับผิดชอบตอ่ระบบิเวศ และผู้ ท่ีมาทอ่งเท่ียวนัน้จะต้องรู้
และไม่ท าลายสภาพแวดล้อม เช่นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน หรือสิง่ท่ีนา่สนใจที่จะท า
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ให้การทอ่งเท่ียวนัน้เสยีหาย ซึง่การทอ่งเท่ียว เชิงอนรัุกษ์ของจงัหวดัเน้นรูปแบบการทอ่งเท่ียวใน
เชิงวฒันธรรม และการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ โดยการมีสว่นร่วมกบัชุมชนและท้องถ่ิน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เป้าประสงค์: การทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ ท่ีมีมาตราฐานภายใต้การมีสว่นร่วมและ

สร้างรายได้ท่ียัง่ยืนสูชุ่มชน 
ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายหลักของการพัฒนา (KPI/Target) 

  1.จ านวนแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีได้รับการพฒันา และผา่นเกณฑ์มาตราฐาน
ทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์เพิ่มขึน้ปีละ 1 แหง่ 

  2.รายได้โดยรวมจากการทอ่งเท่ียวเพิ่มขึน้ปีละ 6% 
  3.จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน (นกัทอ่งเท่ียว/นกัทศันาจร) เพิ่มขึน้ปีละ 2% 
  4.จ านวนนกัทอ่งเท่ียวในแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัของจงัหวดั ท่ีกลบัมา

เท่ียวซ า้เพิ่มขึน้เฉลีย่ปีละ 1% 
กลยุทธ์ 

  1.พฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว ผลิตภณัฑ์ และระบบบริการด้านการทอ่งเท่ียว
อยา่งยัง่ยืน และมีมาตราฐาน 

  2.พฒันาศกัยภาพบุคลากรด้านการทอ่งเท่ียว 
  3.พฒันาระบบบริหารจดัการด้านการทอ่งเท่ียวแบบบูรณาการ 
  4.พฒันาด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 

โครงการส าคัญ (Flagship) 
  1.โครงการพฒันาศกัยภาพแหลง่ทอ่งเท่ียวและกิจกรรมการทอ่งเท่ียวเชิง

อนรัุกษ์จงัหวดัพทัลงุ 
  2.โครงการพฒันาศกัยภาพด้านการทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงเครือขา่ยชุมชน

ทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ 
  3.โครงการสง่เสริมมหกรรมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพทัลงุ 
1.4 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

คนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี หมายถึง คนมีสขุภาพสมบูรณ์แข็งแรงทกุมิติ (กาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สงัคม สิง่แวดล้อมฯ) ได้รับการศกึษาตามศกัยภาพท่ีมีอยู ่มีท่ีอยูอ่าศยั
เป็นหลกัแหลง่มัน่คง มีอาชีพ/รายได้เพียงพอตอ่การด ารงชีพมีหลกัประกนัความมัน่คง มีความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมมีศกัดิ์

ของความเป็นมนษุย์ สามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
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เป้าประสงค์ 
  1.ครอบครัวอบอุ่น ชมุชนเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจดัการ

ชุมชน และพึง่ตนเองได้อยา่งยัง่ยืน ควบคูก่บัการสบืสาน อนรัุกษ์ วฒันธรรมภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายหลักของการพัฒนา (KPI/Target) 

  1.ร้อยละของต าบลท่ีมีการด าเนินกิจกรรมของเครือขา่ยวฒันธรรม 80 % 
กลยุทธ์ 

  1.สร้างภมิูคุ้มกนัให้คนในสงัคมมีคณุธรรม จริยธรรม เอือ้อาทร มี
จิตส านกึ รู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงรู้คณุคา่และสงวนรักษาให้ประชาชนทกุคนเข้าถึงการศกึษาทกุ
ระดบัทัง้ในและนอกระบบ มีคณุภาพตามมาตราฐานการศกึษา และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการส าคัญ (Flagship) 
 1.โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
  สง่เสริมและพฒันาภมิูปัญญาท้องถ่ิน, สง่เสริมและพฒันาศนูย์การ

เรียนรู้ชุมชน และปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม 
 2.โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนพทัลงุ 
2.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 
วิสัยทัศน์(Vision) 

“เมืองศนูย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีเติบโตอยา่งมัน่คง 
บนพืน้ฐานของชุมชเข้มแข็ง และเมืองทอ่งเท่ียวระดบันานาชาติท่ียัง่ยืน” 

พันธกิจ(Mission) 
1.พฒันาระบบการทอ่งเท่ียวให้เกิดมลูคา่เพิ่มอยา่งยัง่ยืน โดยการผสานเช่ือมโยง

กบักลุม่อนัดามนัและเอกลกัษณ์โดดเด่นระดบัโลก 
2.สง่เสริมการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นในการร่วมสร้างกลุม่จงัหวดัสูเ่มืองสี

เขียวท่ีมีระบบชมุชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์รวม (Objectives) 

  1.พฒันาการทอ่งเท่ียวของกลุม่จงัหวดั สูก่ารทอ่งเท่ียวนานาชาติท่ียัง่ยืน 
  2.สร้างและพฒันากลุม่จงัหวดัให้เป็นพืน้ท่ีสีเขียวที่ยัง่ยืน (Green Area) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ท่ี 2 พฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวระดบันานาชาติ 
  ท่ี 4 การพฒันาสูเ่มืองสเีขียว ชุมชนเข้มแข็ง มัน่คง มัง่คัง่ อยา่งยัง่ยืน 
  ท่ี 5 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
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ตารางท่ี 41 แสดงประเด็นยทุธศาสตร์ และแนวทางการน าไปใช้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
2.พฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลาง
การทอ่งเท่ียวระดบันานาชาติ 

2.1 เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ี
หลากหลายเติบโตบนฐาน
การอนรัุกษ์เป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวระดบันานาชาติ 

2.1.2 ยกระดบัการทอ่งเท่ียวชมุชน
ให้มีศกัยภาพทางการทอ่งเท่ียวท่ี
สร้างงาน อาชีพรายได้ แก่ชุมชน
เป็นการเช่ือมตอ่แหลง่ทอ่งเท่ียว
บนฐานการพฒันาแบบมีสว่นร่วม
และอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
2.1.3เปิดตลาดใหม่ตอ่ยอดของ
เก่าสร้างเสริมกิจกรรมและช่องทาง
การทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงทะเล อารย
ธรรม และป่าเขาผา่นชอ่งทาง
แหลง่ทอ่งเท่ียวอนัดามนัภาคกลาง
ตอนลา่ง แหลง่ทอ่งเท่ียวหลกัและ
ประชาคมอาเซียน 
2.1.4 จดัระบบการบริการ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพ เน้นการ
ดแูลอยา่งทัว่ถึงสร้างการทอ่งเท่ียว
แบบอุ่นใจ ปลอดภยั ประทบัใจ 
และมาเท่ียวซ า้ 

4.การพฒันาสูเ่มืองสเีขียว
ชุมชนเข้มแข็ง มัน่คง มัง่คัง่ 
อยา่งยัง่ยืน 

4.1 ประชาชนมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี ระบบการจดัการ
ชุมชนมีความเข้มแข็งบน
ฐานปรัชญาความพอเพียง 

4.1.2 สง่เสริมการใช้องค์ความรู้
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน วฒันธรรม 
ประเพณี และแหลง่อารยธรรม 
เพื่อพฒันาสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในกลุม่จงัหวดัปรัชญาเศรษฐกิจ 

(ท่ีมา: ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของจงัหวดัพทัลงุ)  
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ตารางท่ี 42 แสดงประเด็นยทุธศาสตร์ และแนวทางการน าไปใช้(ตอ่) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
  4.1.4 เสริมสร้างองค์ความรู้ 

พฒันาชุมชนแหง่การเรียนรู้ และ
สง่เสริมประชาชนใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
4.1.5 พฒันาศกัยภาพบุคลากร 
ผู้น าชุมชนท้องถ่ิน และสง่เสริม
การมีสว่นร่วมทกุภาคสว่นในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมภมิูปัญญา 
วฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
แหลง่อารยธรรมของกลุม่จงัหวดั 

5.การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางการคมนาคม และการโลจิ
สติกส์ 

5.1 โครงสร้างการคมนาคม
และโลจิสติกส์ของกลุม่
จงัหวดั เอือ้ตอ่การทอ่งเท่ียว 
และการเกษตร 

5.1.2 สง่เสริมท้องถ่ินร่วมพฒันา
เช่ือมตอ่ระบบการคมนาคม และ
การโลจิสติกส์จากเส้นทางหลกัสู่
ชุมชน เพือ่เพิ่มศกัยภาพการ
ทอ่งเท่ียว และเกษตรของกลุม่
จงัหวดั 
5.1.3 วางระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานการคมนาคมโลจิสติกส์ 
การสารณูปโภค รองรับการขนสง่
สนิค้าทางการเกษตร การ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีมาตราฐาน โดย
การบูรณาการกบัท้องถ่ิน และ
แนวทางการพฒันาระดบัชาติ 

(ท่ีมา: ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของจงัหวดัพทัลงุ) 
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2.3.3 นโยบายการพัฒนา ของจงัหวดัพัทลุง 
โดยมุ่งหวงัเพื่อบรรลเุป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนและน าความผาสกุสูป่ระชาชน

ชาวพทัลงุ ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้โดยให้ประชาชนเป็นศนูย์กลาง เน้นกระบวนการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทกุภาคสว่น เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาจงัหวดัพทัลงุ ภายใต้ระเบียบ
กฎหมายท่ีใช้ในการบริหารราชการ ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่จะต้องบริหาร
จดัการพฒันาท้องถ่ิน ซึง่ก าหนดนโยบายในการบริหารงาน ซึง่โครงการศนูย์วฒันธรรมโนราอยูใ่น
แผน จ านวน 7 ด้าน คือ 

2.นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 2.1.1 สง่เสริมสนบัสนนุกลุม่อาชีพ เพื่อการผลติและแปรรูปสนิค้าชุมชน 

(OTOP) โดยการสนบัสนนุด าเนินงานของกลุม่ฯการสนบัสนนุด้านการตลาด และสนบัสนุนการ
พฒันาผลติภณัฑ์ท่ีได้มาตราฐานและใช้ศนูย์ OTOP ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัพทัลงุเป็น
ศนูย์กลางในการกระจายสนิค้าออกสูต่ลาดในภูมิภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ 

 2.1.2 พฒันา/ปรับปรุงแหลง่ทอ่งเท่ียวให้เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการลงทนุ
ในด้านการทอ่งเท่ียวของจงัหวดัพทัลงุ 

2.3 ด้านการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 2.3.1 สนบัสนนุการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในทกุระดบัให้สามารถเข้าถึง

แหลง่เรียนรู้ในชุมชน 
 2.3.2 สง่เสริมสนบัสนนุวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

การขบัเคลือ่นหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน เพื่อท่ีจะสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ
ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

 2.3.3 สนบัสนนุการด าเนินงานของศนูย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ศนูย์
เรียนรู้ในชุมชน ศนูย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในจงัหวดัพทัลงุ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ และการขยายผลการด าเนินของศนูย์เรียนรู้ในชุมชนตา่งๆ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 
หรือชุมชนในท้องถ่ิน 

 2.5 ด้านการศึกษา 
  2.5.1 สนบัสนนุการศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยัและ

การศกึษาตลอดชีวิต โดยเน้นกระบวนการมีสว่นร่วมระหวา่งหนว่ยงานทางการศกึษาและองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามภารกิจท่ีก าหนด 
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  2.5.2 การสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนของจงัหวดัพทัลงุ ในทกุ
ระดบั เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหลง่เรียนรู้ในจงัหวดัพทัลงุ และเป็นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนอีกทาง
หนึง่ด้วย 

  2.5.3 สนบัสนนุห้องเรียนไร้พรมแดนร่วมกบัหนว่ยงานในสงักดัส านกังาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  2.5.4 สนบัสนนุโครงการการเรียนการสอนภาคฤดรู้อน (Summer 
Camp) และสนบัสนนุการจดักิจกรรม/การฝึกอบรมเยาวชน ให้แก่นกัเรียน และเยาวชนในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม 

3.นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.3 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.3.1 สนบัสนนุการจดักิจกรรมตา่งๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ได้ใช้เวลา

วา่งให้เกิดประโยชน์ และเพื่อลดปัญหายาเสพติด และปัญหาทางสงัคมของเยาวชน 
4.นโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4.2 ด้านการท่องเที่ยว 
  4.2.1 สง่เสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียว

เก่ียวกบั การทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม การทอ่งเท่ียวเชิงประเพณีท้องถ่ิน
ฯลฯ โดยพิจารณาสนบัสนนุ การด าเนินงานร่วมกนัในระดบัพืน้ท่ี ระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั 

  4.2.2 สง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ธรรมชาต ิเชิงเกษตร 
ศิลปวฒันธรรมประวติัศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน 

  4.2.3 สนบัสนนุการพฒันาเยาวชน บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพื่อรองรับการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและก้าวสูป่ระชาคมอาเซี่ยน 

  4.2.4 พฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีได้มาตราฐานท่ีจะสนบัสนนุการ
ทอ่งเท่ียวของจงัหวดัพทัลงุ 

  4.2.5 สง่เสริมบทบาทการท างานร่วมกนัระหวา่งองค์กรการปกครองสว่น
ท้องถ่ินในการสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวของจงัหวดัพทัลงุ 

6.นโยบายด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 6.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจดักิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม และประเพณีอนัดี

งามของท้องถ่ิน สง่เสริมกิจกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของชาวพทัลงุ เช่น งานวนัอนรัุกษ์มรดกไทย งาน
ประเพณีเดือนสบิ งานประเพณีชกัพระ เป็นต้น 
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 6.4 สนบัสนนุศูนย์เรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินตา่งๆ แหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมใน
ท้องถ่ินของจงัหวดัพทัลงุ เพื่อสนบัสนนุให้เป็นแหลง่การศกึษา/แหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมของเด็ก
และเยาวชน 

2.4 เกณฑ์ในการเลือกที่ตัง้โครงการ ของยา่นชุมชนคลองล าป า  

ตารางท่ี 43 แสดงคา่น า้หนกัในการเลอืกท่ีตัง้โครงการ 
รายการ น า้หนัก (ร้อยละ) 

   -ความหนาแนน่ของวฒันธรรมโนรา 
   -ความหนาแนน่ของวฒันธรรมชุมชน 

5 
5 

ความหนาแน่นของวัฒนธรรม คิดเป็น 10 
   -ผงัสี กฎหมาย 
   -ขนาด ความเหมาะสมของท่ีดิน 

10 
10 

ลักษณะการใช้ที่ดนิ คิดเป็น 20 
   -ไฟฟ้า, ประปา 
  - รถประจ าทาง, รถรับจ้าง, รถไฟ 
  -ถนน, ทางจกัรยาน, ทางเท้า 

10 
5 
5 

สาธารณูปโภค คิดเป็น 20 
  - สถานศกึษาภาครัฐ, เอกชน 
  - ท่ีพกันกัทอ่งเท่ียว 
  - สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ 

5 
5 
5 

สาธารณูปการ คิดเป็น 15 
   -พิพิธภณัฑ์, ศนูย์การศกึษา 
   -โบราณสถานโบราณวตัถ ุ
   -สถานท่ีทอ่งเท่ียว 

5 
5 
5 

ศิลปะ สถาปัตยกรรม คิดเป็น 15 
  -ทิศทางของโครงการ 
   -สภาพ ลม แดด ฝน  
   -ภยัทางธรรมชาติ 

5 
10 
5 

มุมมอง คิดเป็น 20 
รวมค่าน า้หนักในการให้คะแนน 100 

ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ภาพท่ี 100 ภาพแสดงแผนท่ีจงัหวดัพทัลงุ 
ท่ีมา: เว็ปแผนท่ีจงัหวดัพทัลงุ 
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ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
ภาพท่ี 101 ภาพแสดงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการของเทศบาลอ าเภอเมืองพทัลงุ 
 

 
ภาพท่ี 102 ภาพแสดงความหนาแนน่ทางวฒันธรรมของชุมชนคลองล าป า โดยบอกเป็นผงัสี 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

วิทยาลยันาฏศิลปพทัลงุ 

 

สถานีอนามัยล าป า 
สถานีต ารวจล าป า สถานีรถไฟ โรงพยาบาลปิยรักษ์ 

เส้นทางไปทะเลน้อย 

เส้นทางไปวัดเขยีนบางแก้ว 

เส้นทางไปจังหวัดสงขลา 

เส้นทางไปจังหวัดนครศรีฯ 

เส้นทางไปกนิกุ้งแม่น ้า, รีสอร์ทริมทะเลสาบ 

โรงพยาบาลพทัลงุ 

ศาลากลาง 

ชุมชนคลองล าป า 

10.13 วัดยางงาม 10.8 วัดวิหารเบิก 

10.10 วัดวัง 10.2 วัดป่าลไิลย์ 9.1 จวนเจ้าเมืองเก่า 
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มุมมองบริเวณชุมชนคลองล าป า 

 

 
ภาพท่ี 103 ภาพแสดงมมุมองชุมชนคลองล าป าด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกของสะพาน 

 
ภาพท่ี 104 ภาพแสดงมมุมองจากรีสอร์ทล าป าไปยงัชุมชนคลองล าป าฝ่ังทิศเหนือ 

 
ภาพท่ี 105 ภาพแสดงการเลอืกท่ีตัง้โครงการในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองจงัหวดัพทัลงุมา 3 ท่ีตัง้ 

 

ทีต่ั้ง 2 ผงัสีเหลอืง 
ทีต่ั้ง 3 ผงัสีเขียว 

เขตเทศบาลอ าเภอเมอืง 

ทีต่ั้ง 1 ผงัสีน า้เงิน 

ชุมชนคลองล าป า 

หาดล าป า 

ล าป ารีสอร์ท 

วัดส าคญัต่างๆ,วังเจ้าเมืองริมคลองล าป า 
สวนสาธารณะ 
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การเลือกที่ตัง้โครงการมา 3 พืน้ที่ของชุมชนคลองล าป า 

 
ภาพท่ี 106 ภาพแสดงการเลอืกท่ีตัง้โครงการในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองจงัหวดัพทัลงุมา 3 ท่ีตัง้ 
ที่ตัง้ 1 ผังสีน า้เงิน 
 พืน้ท่ีผงัสนี า้เงิน หมายเลข 11.1 มีโฉนดท่ีดินเดียวกนั คือ พืน้ท่ีคา่ยลกูเสอืล าป า ศนูย์วิจยั
และพฒันาประมงน า้จืดพทัลงุ สถานีอนามยัต าบลล าป า และสถานีต ารวจภธูรต าบลล าป า 
 พบวา่พืน้ท่ีตัง้ 1.2 เป็นพืน้ท่ีค่ายลกูเสอื ลานส าหรับให้ลกูเสอื เนตรนารี กางเต้น และ
กิจกรรมภาคสนามตา่งๆ พืน้ท่ี 84,936 ตร.ม. หรือประมาณ 53.08  ไร่  

การใช้พืน้ท่ีโครงการประมาณ 25.68 ไร่ จะเหลอืพืน้ท่ีส าหรับคา่ยลกูเสอืประมาณ 28 ไร่ 

 
ภาพท่ี 107 ภาพแสดงมมุองด้านทิศเหนือคา่ยลกูเสอืล าป า 
การเข้าถึงโครงการ  สะดวกสบายเพราะอยูบ่นถนนสายหลกัของชุมชนและเป็น
เส้นทางสายวฒัธรรมของชุมชนเพราะติดกบัวดัป่าลไิลย์ท่ีชุมชนศรัทธา 

ทีต่ั้ง 1 ผงัสีน า้เงิน 

ทีต่ั้ง 3 ผงัสีเขียว 

ทีต่ั้ง 2 ผงัสีเหลอืง 
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สภาพแวดล้อม   ท่ีตัง้มีถนนทัง้สามด้าน ทิศเหนือ ติดแนวป่ามีต้นไม้ใหญ่ของ
พืน้ท่ีวดัป่าลไิลย์ ด้านทิศตะวนัออกติดทะเลสาบ ซึง่เป็นสภาพแวดล้อมท่ีดีมาก 
ความตอ่เน่ืองของกิจกรรม มีความตอ่เน่ืองของชุมชนและวดั แตมี่ถนนกัน้วดักบัโครงการ 
มมุมอง    จากภายในโครงการมองออกสูภ่ายนอก มองเห็นทิวทศัน์ของ
ทะเลสาบอีกทัง้ยงัมองเห็นการด ารงชีวิตของคนท่ีหาปลาริมทะเลสาบ 
    จากภายนอกโครงการมองเข้าสูภ่ายในโครงการ จะเห็นได้จาก
บนถนนท่ีริมหาดแสนสขุล าป า ซึง่เป็นสวนสาธารณะพกัผอ่นของเมืองพทัลงุ แนวต้นสนช่วยก าบงั
ลม ให้ร้านอาหารท่ีจ าหนา่ยอาหารทะเล ซึง่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัพทัลงุ 
ที่ตัง้ 2 ผังสีเหลือง 
 พืน้ท่ีผงัสเีหลอืง ก าหนดไว้เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแนน่น้อย หมายเลข 1.13 คือ 
ทิศเหนือ จดคลองล าป า ฝ่ังใต้, ทิศตะวนัออก จดถนนสาย ก 2 ฟากตะวนัตก, ทิศใต้ จดถนนเข้า
วดัโพธ์ิเด็ด ฟากเหนือ, ทิศตะวนัตก จดวดัโพธ์ิเด็ด โรงเรียนวดัโพธ์ิเด็ด คลองล าป า ฝ่ังตะวนัออก
และวดัยางงาม 
 ท่ีตัง้เป็นพืน้ท่ีแปลงนา 80% พืน้ท่ีไร่ 15%และท่ีอยูอ่าศยั5%ท่ีตัง้ท่ี2 เป็นท่ีดินของชาวบ้าน
ท่ีมีเจ้าของพืน้ท่ีหลายคน ขนาดท่ีตัง้โครงการมีพืน้ท่ี 37,696 ตร.ม.หรือประมาณ 23.56 ไร่ 

 
ภาพท่ี 108 ภาพแสดงมมุมองพืน้ท่ีแปลงนาทางไปวดัโพธ์ิเด็ด 

 
ภาพท่ี 109 ภาพแสดงมมุองด้านหน้าติดทางหลวงชนบทหมายเลข พท. 4018 
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การเข้าถึงโครงการ  อยูริ่มถนนใหญ่ท่ีวิ่งรอบทะเลสาบทางทิศใต้ของพืท่ี้เทศบาล
เมืองพทัลงุ ซึง่เป็นเส้นทางไปยงัสะพานข้ามไปยงัสทิงพระที่ อ.ปากพะยนู 
สภาพแวดล้อม   ท่ีตัง้มีถนนทัง้สามด้าน ทิศเหนือ ติดชุมชนคลองล าป าซึง่เป็น
ชุมชนท่ีมีมาตัง้แตอ่ดีตถือวา่เป็นชมุชนโบราณของจงัหวดัพทัลงุ ด้านตะวนัตกติดวดัยางงามท่ีเป็น
วดัส าคญัของชุมชน สว่นด้านทิศใต้เป็นพืน้ท่ีปลกูข้าวของชุมชน ซึง่เป็นสภาพแวดล้อมท่ีดีมาก 
ความตอ่เน่ืองของกิจกรรม มีความตอ่เน่ืองของชุมชนและวดั ดีมาก 
มมุมอง    จากภายในโครงการมองออกสูภ่ายนอก มองไม่เห็นทิวทศัน์ของ
ทะเลสาบ รับรู้ได้ด้วยเสยีงลมพดั มองเห็นชุมชนเก่ากบัวดัท่ีมีวิถีชีวิตดัง่เดิม 
    จากภายนอกโครงการมองเข้าสูภ่ายในโครงการ จะเห็นได้จาก
บนถนนทางผา่นรถจะขี่เร็วคอ่นข้างมาก 
ที่ตัง้ 3 ผังสีเขียว 
 พืน้ท่ีผงัสเีขียว ก าหนดไว้เป็นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม หมายเลข 5.7 คือ  
ทิศเหนือ จดคลองล าป า ฝ่ังใต้, ทิศตะวนัออก จดทะเลสาบสงขลา และแนวเขตผงัเมืองรวมด้าน
ตะวนัออกซึง่เป็นแนวชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา, ทิศใต้ จดแนวเขตผงัเมืองรวมด้านใต้ ซึง่เป็นล าราง
สาธารณะไมป่รากฏช่ือ ฝ่ังเหนือ, ทิศตะวนัตก จดคลองล าป าฝ่ังตะวนัออก วดัโพธ์ิเด็ด ถนนเข้าวดั
โพธ์ิเด็ดฟากใต้ ถนนเข้าวดัป่าขอม ฟากใต้ วดัป่าขอม เส้นขนานระยะ 250 เมตร กบัแนวเขต
เทศบาลเมืองพทัลงุจงัหวดัพทัลงุ และล ารางสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ ฝ่ังตะวนัออก 
 ท่ีตัง้เป็นพืน้ท่ีของราชพสัดเุหมือนกบัพืน้ท่ีเกาะลอยท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะของชายหาด
ล าป า พืน้ท่ีนีเ้ป็นท่ีวา่งที่ยงัไม่มีการใช้งานจากราชพสัดใุนปัจจุบนั ตัง้อยูอี่กฝ่ังของสวนสาธารณะ
หาดล าป า ต้องนัง่เรือข้ามฝากจากสวนสาธารณะหาดล าป าไปยงัท่ีตัง้โครงการ มีเนือ้ท่ีประมาณ 
37,162.73 ตารางเมตร หรือ 23.22 ไร่ 

 
ภาพท่ี 110 ภาพแสดงมมุองด้านทิศตะวนัตกติดทางสาธารณะด้านขวา 
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ภาพท่ี 111 ภาพแสดงมมุองด้านทิศใต้ติดล าเหมืองสาธารณะไหลลงสูท่ะเลสาบ 

 
ภาพท่ี 112 ภาพแสดงมมุองด้านทิศเหนือติดริมคลองล าป า 

 
ภาพท่ี 113 ภาพแสดงมมุองด้านทิศตะวนัออกติดคลองล าป า 
การเข้าถึงโครงการ  เข้าถึงยากมาก เน่ืองจากอยูอี่กฝ่ังของถนนหลกั 
สภาพแวดล้อม   ท่ีตัง้มีถนนทัง้สามด้าน ทิศเหนือ ติดคลองล าป า ด้านทิศ
ตะวนัออกและทิศใต้ติดทะเลสาบ ซึง่เป็นสภาพแวดล้อมท่ีดีมาก และด้านทิศตะวนัตกติดรีสอร์ท 
ความตอ่เน่ืองของกิจกรรม ความตอ่เน่ืองของชมุชนและวดัน้อย แตว่ิถีชีวิตการประมงดีมาก 
มมุมอง    จากภายในโครงการมองออกสูภ่ายนอก มองเห็นทิวทศัน์ของ
ทะเลสาบอีกทัง้ยงัมองเห็นการด ารงชีวิตของคนท่ีหาปลาริมทะเลสาบ 
    จากภายนอกโครงการมองเข้าสูภ่ายในโครงการ จะเห็นได้จาก
บนถนนท่ีริมหาดแสนสขุล าป า ซึง่เป็นสวนสาธารณะพกัผอ่นของเมืองพทัลงุ แนวต้นสนช่วยก าบงั
ลม ให้ร้านอาหารท่ีจ าหนา่ยอาหารทะเล ซึง่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัพทัลงุ 
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ตารางท่ี 44 แสดงเกณฑ์ในการเลอืกท่ีตัง้โครงการ 
รายการ ค่าน า้หนัก  

(ร้อยละ) 
คะแนน 

ที่ตัง้ 1 ที่ตัง้ 2 ที่ตัง้ 3 
   -ความหนาแนน่ของวฒันธรรมโนรา 
   -ความหนาแนน่ของวฒันธรรมชุมชน 

5 
5 

4 
5 

4 
5 

4 
5 

ความหนาแน่นของวัฒนธรรม คิด
เป็น 

10 9 9 9 

   -ผงัสี กฎหมาย 
   -เจ้าของท่ีดิน 
   -ขนาด ความเหมาะสมของท่ีดิน 

10 
5 
5 

10 
5 
5 

9 
2 
5 

7 
5 
5 

ลักษณะการใช้ที่ดนิ คิดเป็น 20 20 16 17 
   -ไฟฟ้า, ประปา 
  - รถประจ าทาง, รถรับจ้าง, รถไฟ, เรือ 
  -ถนน, ทางจกัรยาน, ทางเท้า 

10 
5 
5 

10 
4 
5 

10 
4 
4 

10 
3 
3 

สาธารณูปโภค คิดเป็น 20 19 18 16 
  - สถานศกึษาภาครัฐ, เอกชน 
  - ท่ีพกันกัทอ่งเท่ียว 
  - สถานีอนามยั, สถานีต ารวจ 

5 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

4 
5 
5 

สาธารณูปการ คิดเป็น 15 14 14 14 
   -พิพิธภณัฑ์, ศนูย์การศกึษา 
   -โบราณสถานโบราณวตัถ ุ
   -สถานท่ีทอ่งเท่ียว 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

ศิลปะ สถาปัตยกรรม คิดเป็น 15 15 15 15 
  -ทิศทางของโครงการ 
   -สภาพ ลม แดด ฝน  
   -ภยัทางธรรมชาติ 

5 
10 
5 

4 
5 
3 

4 
5 
3 

4 
5 
3 

มุมมอง คิดเป็น 20 12 12 12 
รวมค่าน า้หนักในการให้คะแนน 100 89 84 83 

ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจัย 
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 สรุปที่ตัง้โครงการ 
  1.จากการศกึษาความหนาแนน่ของวฒันธรรมโนรามีความหนาแนน่บริเวณริม
ทะเลสาบ จากอ าเภอควนขนนุ ถึง อ าเภอปากพะยนู การหาพืน้ท่ีโครงการควรอยูร่ะหวา่งกลางเพื่อ
การเดินทางของคณะโนรา ในการประกอบกิจกรรม เช่น พิธีโนราโรงครู ฝึกอบรม และการแสดง 
พืน้ที่ชุมชนคลองล าป าจึงเหมาะส าหรับการเดินทางในการท ากิจกรรมอยา่งยิ่ง 
  2.จากการศกึษาความหนาแนน่ของวฒันธรรมชมุชนข้างต้น ชุมชนคลองล าป า
เป็นชุมชนเก่า มีความหนาแนน่ของวฒันธรรมเดิมของชาวพทัลงุ มีสถานท่ีส าคญัเช่น วงั วดั 
ตา่งๆ เพื่อตอบสนองตอ่การเข้ามาท ากิจกรรมของโครงการ ในเวลาวา่งๆ และสถานท่ีหาดแสนสขุ
ล าป าก็เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัของจงัหวดัพทัลงุ 
  3.จากการศกึษาประวติัความเป็นมาของวฒันธรรมโนรา เร่ืองเลา่เก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งทะเลสาบกบัโนรา เร่ืองนางนวลทองส าล ีท่ีถกูลอยแพไปติดเกาะกะชงั     
(บริเวณเกาะสีเ่กาะห้า) การมีพืน้ที่ที่ติดกับริมทะเลสาบก็ท าให้คนมีจินตภาพของวฒันธรรม
โนราได้ดียิ่งขึน้ และสามารถมองเห็นเกาะกะชงั พืน้ท่ีต้นก าเนิดของวฒันธรรมโนราได้ 
  4. การเดินทางจากตวัเมืองก็ไม่ไกล 20 นาที ก็สามารถเข้าถึงหาดแสนสขุ
ล าป าได้ การเดินทาง เช่น รถ 2 แถว, รถตุ๊กๆ, รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 
  5. เม่ือโครงการ ตัง้อยูบ่ริเวณหาดแสนสขุล าป า ก็สามารถสง่เสริมกิจกรรมของ 
นกัเรียน ครูอาจารย์ ในการสร้างกิจกรรม และวทิยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ใช้เวลาไม่ไกลในการ
เดินทางมายงัโครงการ 
  6. การท่ีไม่เลอืกบริเวณเกาะลอยเน่ืองจากใกล้ทะเลสาบมาเกินไปไม่เหมาะ
ส าหรับสร้างอาคารเน่ืองจากลมแรงมาก อาจท าให้อาคาร หรือผู้ใช้โครงการทนตอ่สภาพ
ภมิูอากาศไม่ไหว 
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โฉนดที่ดินของพืน้ที่ตัง้โครงการ (ฉบับที่ 1 ) 

 
ภาพท่ี 114 ภาพแสดงโฉนดท่ีตัง้โครงการฉบบัท่ี 1 
ท่ีมา: ราชพสัดจุงัหวดัพทัลงุ 
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ภาพท่ี 115 ภาพแสดงโฉนดท่ีตัง้โครงการฉบบัท่ี 1 
ท่ีมา: ราชพสัดจุงัหวดัพทัลงุ 
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โฉนดที่ดินของพืน้ที่ตัง้โครงการ (ฉบับที่ 2 ) 

 
ภาพท่ี 116 ภาพแสดงโฉนดท่ีตัง้โครงการฉบบัท่ี 2 
ท่ีมา: ราชพสัดจุงัหวดัพทัลงุ 
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ภาพท่ี 117 ภาพแสดงโฉนดท่ีตัง้โครงการฉบบัท่ี 2 
ท่ีมา: ราชพสัดจุงัหวดัพทัลงุ 
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ภาพท่ี 118 ภาพแสดงโฉนดพืน้ท่ีปากคลองล าป า และโฉนดท่ีดินของเกาะลอย 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

 
ภาพท่ี 119 ภาพแสดงพืน้ท่ีปากคลองล าป า 
ท่ีมา: Google earth 

ทีต่ั้งโครงการ 
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2.5 วิเคราะห์ที่ตัง้โครงการ (Site Analysis) 
   จากผลการศกึษาการเลอืกท่ีตัง้โครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา 
ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว เป็นการน ามาซึง่การวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการโดยรายละเอียดของพืน้ท่ีบริเวณ
ปากคลองล าป า เพื่อให้ทราบเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมภายในพืน้ท่ีบริเวณดงักลา่ว ก่อนท่ีจะท า
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในสูส่ภาพแวดล้อมของโครงการ และสมัพนัธ์กบั
สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโครงการ 
  2.5.1 ลักษณะทางกายภาพของที่ตัง้โครงการ 
   2.5.1.1 ขนาดและรูปร่างของที่ตัง้ เป็นลกัษณะคล้ายสีเ่หลีย่มคางหมู
กว้างออกจากริมทะเลสาบ มีเนือ้ท่ีประมาณ 84,936.80 ตารางเมตร หรือ 53 ไร่ จากความ
ต้องการพืน้ที่ของโครงการ ประมาณ 25.68 ไร่ โดยมีขอบเขตติดกบัพืน้ท่ีดงันี ้

ทิศเหนือ ติดกบัพืน้ท่ีป่าของวดัป่าลไิลย์   
ทิศตะวนัออก ติดกบัพืน้ท่ีชาดหาดทะเลสาบสงขลา 

   ทิศใต้  ติดกบัพืน้ท่ีคา่ยลกูเสอื 
   ทิศตะวนัตก ติดกบัถนนสาธารณะ 
   2.5.1.2 สภาพการใช้ที่ดิน  

พืน้ท่ีผงัสนี า้เงิน หมายเลข 11.1 คา่ยลกูเสอืล าป า ศนูย์วิจยัและ
พฒันาประมงน า้จืดพทัลงุ สถานีอนามยัต าบลล าป า และสถานีต ารวจภธูรต าบลล าป า  
   2.5.1.3 การเข้าถึงที่ตัง้ 
    ทางบก โดยทางถนนอภยับริรักษ์, ทางหลวงชนบทหมายเลย 
พท.4018 (ถนนเดียวกบัทางเข้าวดัยางงาม) ซึง่อยูท่างด้านทิศตะวนัตกของท่ีตัง้โครงการ 
    ทางน า้ โดยทางคลองล าป าซึง่ไหลผา่นด้านทิศเหนือ ตะวนัออก
ของท่ีตัง้โครงการ ซึง่ควรมีทา่เทียบเรือท่ีสามารถรองรับนกัทอ่งเท่ียวและผู้สญัจรได้ 

 
ภาพท่ี 120 ภาพแสดงการเข้าถึงโครงการทางบกเส้นทางถนนอภยับริรักษ์ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
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ภาพท่ี 121 ภาพแสดงการเข้าถึงโครงการทางบกเส้นทางถนนอภยับริรักษ์ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 

2.5.1.4 สภาพภมูิอากาศวิทยา โดยสภาพทัว่ไปริมทะเลสาบล าป า จะ
มีลกัษณะภมิูอากาศท่ีร้อนชืน้ แสงแดดสอ่งเกือบตลอดทัง้วนัและทัง้ปี ดงันัน้จึงต้องค านงึถึง
สภาพแวดล้อมทางภมิูสถาปัตยกรรมในบริเวณท่ีตัง้โครงการ ให้สอดคล้องกบัลกัษณะและสภาพ
อาคาร อาทิ การคงต้นไม้ท่ีมีอยูเ่ดิมหรือปลกูเพิ่มเพื่อให้ร่มเงากบัอาคารภายในโครงการ ตลอดจน
การให้ลมพดัผา่นอาคารได้ตลอด ตามแนวช่องของอาคารซึง่สมัพนัธ์กบัการรับรู้ท่ีวา่งทาง
สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินได้อีกด้วย 

 
ภาพท่ี 122 ภาพแสดงภมิูอากาศวิทยาของพืน้ท่ีตัง้โครงการ 
ท่ีมา: จากการศกึษาของผู้วิจยั 
  2.5.2 องค์ประกอบที่น่าสนใจโดยรอบที่ตัง้โครงการ 
   2.5.2.1 เส้นทาง (Paths) เส้นทางที่เดน่ชดัท่ีสดุ คือ ถนนทางทิศ
ตะวนัออกซึง่ขนานกบัทะเลสาบล าป า ท าให้บริเวณท่ีตัง้โครงการ มีล าดบัการเข้าถึง ท่ีนา่สนใจ 

ทีต่ั้งโครงการ 
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   2.5.2.2 เส้นขอบ (Edges) ได้แก่ บริเวณถนนรอบโครงการ ถือเป็นแนว
ขอบท่ีชดัเจนในทางบก และริมทะเลสาบล าป าด้านทิศตะวนัออกถือเป็นขอบทางน า้ที่ชดัเจน 
   2.5.2.3 ย่าน (Districts) เป็นบริเวณท่ีเกิดชุมชนตา่งๆซึง่มกัสงัเกตได้
จากบริเวณท่ีมีวดั ศนูย์กลางของยา่นหรือชุมชน ซึง่ถือเป็นยา่นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะ
วฒันธรรมในชุมชน สามารถพบได้บริเวณริมคลองล าป าทัง้สองฝ่ัง สว่นยา่นท่ีสมัพนัธ์กบัการยงัชีพ
จะเป็นยา่นพาณิชยกรรมซึง่พฒันาขึน้ภายหลงั เช่น ยา่นโรงเรียน ยา่นโรงพยาบาล ธนาคาร หรือ
ยา่นสนิค้าบริโภคตา่งๆ  
   2.5.2.4 ศูนย์ชุมชน (Node) มกัอยูร่วมกบัยา่นตา่งๆ เพราะเป็นบริเวณ
รวมผู้คนในทกุสาขาอาชีพและเป็นจุดขนถ่ายผู้คนไปยงัสว่นตา่งๆ เช่น สถานีอนามยั สถานีต ารวจ 
   2.5.2.5 ภมูิลักษณ์ (Landmarks)  
    ระดับเมือง ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญัในระดบัเมือง
ทัง้ในด้านการอ้างอิงจุดหมาย ความเป็นศนูย์รวมจิตใจและความศรัทธา ในบางครัง้สถาปัตยกรรม
หรือจุดหมายบางแหง่ในเมืองนัน้มีความส าคญัถึงในระดบัชุมชนด้วย ได้แก่ วงัเจ้าเมือง วดัวงัฯลฯ  
    ระดับท้องถิ่น เป็นจุดหมายตาที่ชุมชนในแตล่ะยา่นนัน้ๆใช้
อ้างอิง โดยทัว่ไปมกัเป็นศนูย์รวมจิตใจในระดบัท้องถ่ิน อาทิ วดัยางงาม วดัวิหารเบิก ฯลฯ ท่ีมี
ความส าคญัเดน่พอท่ีจะสงัเกตได้ ซึง่ในบริเวณโดยรอบท่ีตัง้โครงการศูนย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา 
นีก้ระจายเต็มทัว่บริเวณ แม้กระทัง่พืน้ท่ีของโครงการ เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ชุมชนมาตัง้แตส่มยัก่อน 
คือชุมชนคลองล าป า 
   2.5.2.6 มุมมองและทัศนีย์ภาพ (Visibility) โดยแยกเป็นมมุมองใน
สว่นตา่งๆ ทัง้ทางบกและทางน า้ที่เก่ียวเน่ืองกบัสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
    ทางบก เป็นมมุมองและทศันียภาพท่ีมีคณุภาพดี กลา่วคือ 
มมุมองจากถนนและซอยใกล้เคียงเข้าสูท่ี่ตัง้ค่อนข้างชดัเจน เป็นมมุมองจากสวนสาธารณะล าป า 
    ทางน า้ เป็นมมุมองและทศันียภาพท่ีโดดเดน่และสวยงามท่ีสดุ
อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัมมุมองทางแนวแกนหลกั เน่ืองจากแนวขอบท่ีตัง้ยืนออกมาสูท่ะเลสาบท า
ให้ผู้สญัจรทางน า้สามารถเห็นท่ีตัง้ ได้ในระยะไกล อีกทัง้บริเวณท่ีตัง้ก็สามารถชมทศันียภาพของ
ทะเลสาบได้กว้างสดุสายตา โดยเปิดมมุมองไปยงัเกาะกะชงัท่ีเป็นต านานของวฒันธรรมโนรา 

2.5.2.7 สภาพแวดล้อมใกล้เคียงเพื่อการศึกษาและท่องเที่ยว 
เน่ืองจากท่ีตัง้ของโครงการเป็นบริเวณท่ีตัง้ของศูนย์กลางชุมชนคลองล าป า ท าให้ชุมชนและ
สถานท่ีส าคญัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัมากมายซึง่เหมาะสมแก่การศกึษาและการทอ่งเท่ียวเป็น
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อยา่งยิ่ง นอกจากนีย้งัก่อให้เกิดการอนรัุกษ์และพฒันาสภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนเก่า อยา่งเป็น
ระบบเพื่อการศกึษาและการทอ่งเท่ียวแบบยัง่ยนื และมีชีวิตท่ีมีเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินสบืไป 
 2.6 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับพืน้ที่ 
  2.6.1 เทศบัญญัติการผังเมือง 
   การวางผงัเมืองรวมเมืองพทัลงุ พ.ศ.2549 นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สนิ การคมนาคมและการขนสง่ การสาธารณูปโภค การสาธารณะและ
สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกบัการพฒันาระบบเมืองในภาคตา่งๆ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ โดยมีนโยบายและมาตรการเพื่อจดัระบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้มีประสทิธิภาพ 
สามารถรองรับและสอดคล้องกบัการขยายตวัของชุมชนในอนาคต สง่เสริมและพฒันาเศรษฐกิจ
และโครงขา่ยบริการสาธารณะตา่งๆ 

พืน้ท่ีโครงการตัง้บนการก าหนดการใช้ประโยชน์ พืน้ท่ีผงัสนี า้เงิน 
หมายเลข 11.1 คา่ยลกูเสอืล าป า ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงน า้จืดพทัลงุ สถานีอนามยัต าบล
ล าป า และสถานีต ารวจภธูรต าบลล าป า  
  2.6.2 ข้อบัญญัติ ควบคุมอาคาร 
   -ภายในระยะ 3 เมตรขึน้ไป จากริมทะเลสาบ ให้ก่อสร้างเขื่อน สะพาน 
ทางหรือทอ่ระบายน า้ รัว้ ก าแพง หรือประต ู
   -ภายในระยะ 3 เมตรขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 15 เมตร จากริมฝ่ังทะเลสาบ ให้
ก่อสร้างอาคารท่ีมีความสงูไม่เกิน 8 เมตร ซึง่มิใช่ห้องแถวหรือตกึแถว และให้อาคารมีระยะหา่ง
จากเขตท่ีดิน ไม่น้อยกวา่ 2 เมตร หรือมีระยะระหวา่งอาคารหา่งกนั ไม่น้อยกวา่ 4 เมตร 
   -ภายในระยะเกิน 15 เมตรขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 45 เมตร จากริมฝ่ังทะเลสาบ 
ให้ก่อสร้างอาคารสงูไม่เกิน 16 เมตร 
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บทที่ 5 
การออกแบบศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา 

 
เป็นน ำผลของกำรศกึษำข้อมลูทัง้หมดมำกลำ่วโดยละเอียดตำมวตัถปุระสงค์กำรวิจยั อำจ

มีตำรำงหรือภำพประกอบไว้ด้วย หรืออำจมีวธีิกำรทำงสถิติประกอบ เพื่อให้กำรตีควำมของข้อมลู
ชดัเจนยิ่งขึน้ 
1. กระบวนกำรในกำรออกแบบ 
2. กำรออกแบบและพฒันำแบบ 
3. แบบโครงกำรขัน้สดุท้ำย 
 
1. กระบวนการในการออกแบบ  

1.1 Functional Relationship & Circulation Diagram 
1.1.1 ความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอย 

 
ภำพท่ี 123 ภำพแสดงควำมสมัพนัธ์ของประโยชน์ใช้สอย 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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  1.1.2 ส่วน Circulation ส่วนโรงมหรสพการละเล่นโนราในร่ม 

 
ภำพท่ี 124 ภำพแสดงสว่น Circulation สว่นโรงมหรสพกำรละเลน่โนรำในร่ม 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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1.1.3 ส่วน Circulation ส่วนลานละเล่นกลางแจ้ง 

 
ภำพท่ี 125 ภำพแสดงสว่น Circulation สว่นลำนละเลน่กลำงแจ้ง 
 ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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1.1.4 ส่วน Circulation ส่วนโรงมหรสพการละเล่นโนราในร่ม 

 
ภำพท่ี 126 ภำพแสดงสว่น Circulation สว่นโรงมหรสพกำรละเลน่โนรำในร่ม 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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1.1.5 ส่วน Circulation ส่วนลานละเล่นกลางแจ้ง 

 
ภำพท่ี 127 ภำพแสดงสว่น Circulation สว่นลำนละเลน่กลำงแจ้ง 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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1.1.6 ส่วนCirculationส่วนส านักงานบริการธุรการ ส่วนบริการงานสถานที่ 

 
ภำพท่ี 128 ภำพแสดงสว่นCirculationสว่นส ำนกังำนบริกำรธุรกำร สว่นบริกำรงำนสถำนท่ี 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 

1.2 การวิเคราะห์พืน้ที่ตัง้โครงการ 
ที่ตัง้  อยูใ่กล้สวนสำธำรณะหำดแสนสขุล ำป ำ และติดวดัป่ำลไิลย์ จ.พทัลงุ 
ขนาดที่ดิน 25.68 ไร่ 
อาณาเขต ทิศเหนือ ติด แนวป่ำต้นไม้ใหญ่ของวดัป่ำลไิลย์ 
  ทิศตะวนัออก ติด ทะเลสำบ 
  ทิศใต้  ติด บอ่เพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ทะเลสำบ อนำคตพิพิธภณัฑ์ล ำป ำ 

 ทิศตะวนัตก ติด คำ่ยลกูเสอืของจงัหวดัพทัลงุ 

 
ภำพท่ี 129 ภำพแสดงมมุองด้ำนทิศเหนือคำ่ยลกูเสอืล ำป ำ 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ACCESSIBILITY ของ Site มีพืน้ท่ีติดถนนทัง้สำมด้ำน ท ำให้ Public และ Service มี
ทำงเข้ำ-ออก ได้หลำยทำง เหมำะสมท่ีจะเป็นสถำนท่ีสำธำรณะ ทำงเข้ำของนกัทอ่งเท่ียวจะมำ
จำกสวนสำธำรณะหำดแสนสขุล ำป ำทำงด้ำนทิศใต้ สว่นคนในชุมชนคลองล ำป ำจะมำจำกทำงทิศ
ตะวนัตก สว่นกลุม่โนรำจะมำทำงวดัป่ำลไิลย์ก่อนท่ีจะเข้ำไปโครงกำรทำงด้ำนทิศเหนือ 
TRAFFIC  กำรจรำจรบำงตำ รถไม่พลกุพลำ่น สว่นใหญ่รถจะวิ่งจำกตวัเมืองพทัลงุ
มำยงัสวนสำธำรณะหำดแสนสขุล ำป ำ สว่นถนนท่ีติดกบัโครงกำรเป็นถนนเช่ือมระหวำ่งชุมชน
คลองล ำป ำกบัชุมชนทะเลน้อยในแนวเหนือใต้โดยท่ีตัง้โครงกำรเป็นพืน้ท่ีทำงผำ่น ท ำให้กลุม่โนรำ
ท่ีมีควำมหนำผำ่นและเข้ำถึงได้ทัง้รถยนต์มอเตอร์ไซด์หรือจกัรยำนของเด็กเยำวชน ทัง้กำรเดินทำง
เท้ำซึง่ติดกบัสวนสำธำรณะท่ีมีคนหนำแน่นเข้ำมำพกัผอ่นสำมำรถเดินเข้ำสูโ่ครงกำรได้งำ่ย 
CONTEXT  -AXIS ชำวบ้ำนโดยรอบมีอำชีพท ำนำเป็นหลกั มกัจะปลกูบ้ำนหำ่งจำก
ทะเลสำบประมำณ 500 เมตรตลอดแนวทะเลสำบเน่ืองจำกลมแรง ท ำให้กำรตดัถนนสำยหลกัให้
หำ่งจำกแนวทะเลสำบ ประมำณ 400 เมตรตลอดแนว ริมถนนมีกำรปลกูต้นไม้บงัลม  
SCALE   ตำมกฎหมำย ห้ำมปลกูสร้ำงอำคำรท่ีมีควำมสงูไม่เกิน 12 เมตร และ
อำคำรบ้ำนเรือนท่ีอยูโ่ดยรอบโครงกำรก็มีขนำดเลก็ สงูเพียง 1-2 ชัน้ 
ARCHITECTURE  โดยรอบท่ีตัง้เป็นสถำปัตยกรรมท้องถ่ิน ลกัษณะเป็นเรือนไม้ หลงัคำ
ปัน้หยำและจัว่ แล้วยงัมีเรือนกระจงัเผ้ำปลำที่เป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ีริมทะเลสำบ เป็นแนวตำม
ปำกคลองซึง่พบได้โดยทัว่ไป 
 

 
ภำพท่ี 130 ภำพแสดงรูปตดัของโครงกำร 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ภำพท่ี 131 ภำพแสดงพืน้ท่ีตัง้โครงกำร 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
 จำกภำพ Site เพื่อให้เห็น Open Space และขนำดโครงกำรโดยรวม ซึง่อำคำรมีขนำด
ใหญ่กวำ่อำคำรโดยรอบข้ำงซึง่ต้องใช้ กำรทอน Scale อำคำรและกำรออกแบบเข้ำช่วย 
LINKAGE  พืน้ท่ี Site เป็นพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ระหวำ่งวดั ชมุชน และสถำนท่ีทอ่งเท่ียว 
สว่นด้ำนกิจกรรมนัน้ตอบรับกบัวิถีของชำวบ้ำนและต ำแหนง่ท่ีตัง้โครงกำรก็ตอ่เน่ืองกบัคำ่ยลกูเสอื 
เหมำะส ำหรับกลุม่เป้ำหมำยท่ีเป็น นกัเรียน เยำวชน นกัวิจำกำรที่มำหำข้อมลูได้สะดวก 
POLLUTION   
APPROACH  บริเวณท่ีติดถนน และหำดแสนสขุล ำป ำ เป็นจุด APPROACH หลกัท่ี
ส ำคญั เพรำะมองเห็นได้จำกถนน 
ORIENTATION  Site อยูติ่ดทะเลสำบท ำให้ได้รับลมแทบจะทกุทำงเพรำะอิทธิพลของลม
บกลมทะเล และทิศท่ีอยูติ่ดทะเลสำบเป็นทิศตะวนัออก ซึง่แสงแดดจะสวยในเวลำตอนเช้ำ สว่น
ทำงทิศตะวนัตกก็อยูติ่ดคำ่ยลกูเสอืมีต้นไม้อยูห่นำแนน่ซึง่สำมำรถให้ร่มเงำและคลำยควำม
ร้อนแรงของแสงแดดได้บ้ำง ทำงทิศใต้มีแนวต้นสนบงัแสงแดดได้บำงสว่นในตอนกลำงวนั กำร
ออกแบบต้องช่วยในกำรบงัแดด และภำคใต้มีฝนตกชุก ก็ต้องค ำนงึถึงกำรระบำยน ำ้ฝนด้วย 
VISTA   มมุมองท่ีดีท่ีสดุจำกภำยในโครงกำรนัน้ คือ มมุมองจำก Site สูท่ะเลสำบ 
ซึง่จะเห็นควำมงดงำมของธรรมชำติล้วยงัเห็นวิถีชีวิตของชำวบ้ำนท่ีประกอบอำชีพประมง  
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ภำพท่ี 132 ภำพแสดงบริบทของพืน้ท่ีสวนสำธำรณะหำดแสนสขุล ำป ำที่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
Zone A  พืน้ท่ีสวนสำธำรณะหำดแสนสขุล ำป ำที่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวส ำคญัของจงัหวดั คือ
มีกำรจดังำนเทศกำลประจ ำปีประจ ำจงัหวดัพทัลงุ เช่น แขง่โพนลำกพระ ปีใหม่ ลอยกระทง 
สงกรำนต์ แขง่เพลงบอก เป็นต้น จึงเป็นพืน้ท่ีสำธำรณะประโยชน์ของเมืองพทัลงุ ของคนตำ่งวยัมำ
ท ำกิจกรรมร่วมกนั เช่น นัง่พกัผอ่นทัง้ครอบครัว หรือหนุม่สำว วิ่งออกก ำลงักำย แอโรบิก เป็นต้น 
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ภำพท่ี 133 ภำพแสดงบริบทของพืน้ท่ีชุมชนคลองล ำป ำที่เป็นชุมชนเก่ำของจงัหวดัพทัลงุ 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
Zone B  พืน้ท่ียำ่นชุมชนคลองล ำป ำ บ้ำนเรือนเป็นไม้ 1-2 ชัน้ หลงัคำมงุกระเบือ้งดินเผำ 
สร้ำงใกล้คลอง และถนนท่ีตดัผำ่น แต่ละหลงัจะเช่ือมโยงกนัตำมวิถีชีวิตแบบท้องถ่ิน มีลำนบ้ำนซึง่
เป็นพืน้ท่ีท ำกิจกรรมร่วมกนัของบ้ำนแตล่ะหลงั มีลำนชุมชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีชุมชน และลำนชุมชนท่ี
อยูใ่นพืน้ท่ีวดัท่ีส ำคญัตอ่ชุมชน เช่น วดัยำงงำม วดัวงั วดัวิหำรเบิก ก็มีลำนเพื่อท ำกิจกรรมของ
ชุมชนคลองล ำป ำ เป็นทัง้กิจกรรมทำงศำสนำ กิจกรรมของชมุชน กิจกรรมพิธีกรรมควำมเช่ือ 
กิจกรรมกำรละเลน่ตำ่งๆ ล้วนใช้พืน้ท่ีลำนประกอบกิจกรรมทัง้สิน้ ท ำให้พืน้ท่ีบ้ำนต้องมีพืน้ท่ีวำ่ง
เพื่อตอบสนองตอ่กิจกรรมเหลำ่นี ้อีกทัง้ยงัตอบสนองตอ่ชีวิตประจ ำวนัเช่น ตำกผ้ำ ตำกข้ำว จดั
งำนศพ งำนแตง่งำน งำนบวช เป็นต้น 
Zone C  พืน้ท่ีรำชกำร เช่น ศนูย์ประมงจงัหวดัพทัลงุ, สถำนีต ำรวจ, สถำนีอนำมยั 
Zone D  พืน้ท่ีวดัป่ำลไิลย์ ท่ีชำวบ้ำนนบัถือ มีพืน้ท่ีป่ำ ต้นไม้ใหญ่หนำแนน่ 
Zone E  พืน้ท่ีบอ่เพำะเลีย้งสตัว์ทะเลสำบ มีโครงกำรจะท ำพิพิธภณัฑ์ล ำป ำ 
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ภำพท่ี 134 ภำพแสดงบริบทของพืน้ท่ีรอบๆท่ีตัง้โครงกำร 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ภำพท่ี 135 ภำพแสดงผลกระทบจำกสิง่แวดล้อมภำยนอก ท่ีมีผลตอ่โครงกำร 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 

 
ภำพท่ี 136 ภำพแสดงมมุมองท่ีดี-เสยี ของท่ีตัง้โครงกำร 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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2. การออกแบบและพัฒนาแบบ 
2.1 แนวความคิดในการสร้างความสัมพันธ์ในพืน้ที่โครงการ 

  จำกแผนภมิูข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมสมัพนัธ์ ทัง้รูปแบบวิถีกำรด ำเนินชีวิตท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัประเพณีควำมเช่ือของคนลุม่ทะเลสำบ สง่ผลทัง้พิธีกรรมโนรำโรงครู วฒันธรรม
กำรละเลน่โนรำบนัเทิง ท่ีมีอิทธิพลทำงด้ำนจิตใจสร้ำงแรงบนัดำลใจให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์รูปแบบ
กำรละเลน่ ท่ีเกิดจำกรำกฐำนทำงควำมคิด วิถีชีวิต และภมิูปัญญำของคนลุม่ทะเลสำบ 

2.1.1 การสร้างความสัมพันธ์ของพืน้ที่ใช้สอยโครงการ 
   จำกแผนภมิูแสดงระยะมีงำนกำรละเลน่โนรำ และพิธีกรรมโนรำโรงครู 
ถกูน ำมำเช่ือมโยงกบัเนือ้หำของกำรน ำเสนอโครงกำรล ำดบักำรเข้ำถึงในแตล่ะสว่นตำ่งๆ เพื่อให้
ผู้ใช้สอยโครงกำรเข้ำถึงแต่ละสว่นพืน้ท่ีตำมล ำดบัเนือ้หำที่ต้องกำรสือ่ผู้ เข้ำชม 
   ในช่วงฤดใูนแต่ละปี จะมีควำมสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัวิถีชีวิตของชำวนำ 
โดยแต่ละรอบเดือนก็จะมีพิธีกรรมที่เช่ือมโยงกบั ประเพณีทำงศำสนำและควำมเช่ือท่ีมีอิทธิพลตอ่
ผู้คนและกำรด ำรงชีวิต กำรละเลน่โนรำทัง้พิธีกรรมกำรละเลน่โนรำโรงครู และกำรละเลน่โนรำเพื่อ
ควำมบนัเทิง ตำ่งถกูสอดผสำนเข้ำไปอยูใ่นสว่นของพิธีกรรมและฤดกูำล ผำ่นพืน้ท่ีท่ีถกูเช่ือมตอ่
ระหวำ่ง “ลำน” กิจกรรมที่ถือปฏิบติัภำยในแตล่ะชุมชนท่ีมีควำมสมัพนัธ์กนัระหวำ่งฤดกูำลและ
กำรท ำกำรเกษตร ซึง่มี แดด ลม ฝน ควำมสมัพนัธ์นีเ้ก่ียวข้องถึงพฤติกรรมกำรใช้พืน้ท่ีของ อำคำร 
ลำน ชุมชน เป็นต้น สว่นในช่วงพิธีกรรมก็จะมีกำรประกอบกิจกรรมตำ่งๆที่สมัพนัธ์กนัระหวำ่ง
หมู่บ้ำนและวดั  
  2.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการละเล่นโนรา อาคาร ลานชุมชน 

2.1.2.1 ลานบ้าน (open space) เป็นพืน้ท่ีวำ่งรอบๆ อำคำรท่ีอยูอ่ำศยั 
แตล่ะหลงันอกจำกจะเป็นตวัเช่ือมติดตอ่ระหวำ่งอำคำรและยงัเป็นพืน้ท่ีอิสระ ใช้ส ำหรับ ท่ีวิ่งเลน่
ของเด็ก ตำกผลติผลทำงกำรเกษตร พบปะสงัสรรค์ จดังำนกำรละเลน่และประกอบพิธีกรรมของ
ชำวบ้ำน เช่น กำรละเลน่หนงัตะลงุ กำรละเลน่โนรำ พิธีกรรมโนรำโรงครู งำนแตง่งำน งำนศพ งำน
บวช เป็นต้น 
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การละเล่นโนรา ในพืน้ที่ลานชุมชน 

 

 

 
ภำพท่ี 137 ภำพแสดงกำรละเลน่โนรำในพืน้ท่ีลำนชุมชน 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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2.1.2.2 การละเล่นโนรา ในพืน้ที่ลานวัด 

 
ภำพท่ี 138 ภำพแสดงกำรละเลน่โนรำในพืน้ท่ีลำนวดั 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 

2.1.3 แนวความคิดในการออกแบบรูปทรงทางสถาปัตยกรรม 
   เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกบัลกัษณะสถำปัตยกรรมท้องถ่ินพทัลงุ กำร
สร้ำงเอกลกัษณ์ทำงด้ำนท่ีวำ่ง รูปทรง โครงสร้ำงและวสัด ุท่ีสอดคล้องและกลมกลนื พร้อมทัง้
สร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ให้ตอบสนองพืน้ท่ีใช้สอยร่วมสมยั จึงจ ำเป็นต้องผสำนทัง้ 2 รูปแบบวธีิคิด
เข้ำด้วยกนั โดยขัน้แรกคือ กำรศกึษำและประยกุต์รูปแบบทำงสถำปัตยกรรมในท้องถ่ิน อำคำรใน
โครงกำรในสว่นของหลงัท่ีจ ำเป็นต้องใช้พืน้ท่ีขนำดใหญ่ ลกัษณะทัง้ท่ีวำ่งและรูปแบบ
สถำปัตยกรรมจ ำเป็นต้องลดทอนมวลอำคำรหลกัและมีกำรสร้ำงพืน้ท่ีเช่ือมตอ่อำคำร กำรซ้อนชัน้
ของหลงัคำให้ดูโปร่งและสร้ำงสดัสว่นท่ีไม่บดบงับริบทโดยรอบ 
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2.1.4 ยึดแนวคิดคติความเช่ือทางวัฒนธรรมโนราในอดีต 

 
ภำพท่ี 139 ภำพแสดงโรงธรรม วดัประดู ่อ.ระโนด จ.สงขลำ (จำกกำรสอบถำมวำ่คณะโนรำ ได้
สร้ำงอำคำรสำธำรณะเพื่อใช้สอยของชุมชน ทัง้นีย้งัเป็นพืน้ท่ีพกัของคณะโนรำของตนชัว่รุ่นอีก
ด้วย) 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 

 
ภำพท่ี 140 ภำพแสดงอำคำรโถง วดัสหียงั อ.ระโนด จ.สงขลำ  
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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2.1.5 การแก้ปัญหาลักษณะการแสดงโนราให้สอดรับกับสังคมในปัจจุบัน 

 
ภำพท่ี 141 ภำพแสดงลกัษณะอำคำรสำธำรณะท่ีจะน ำมำใช้ในกำรออกแบบงำนสถำปัตยกรรม 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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2.1.5.1 การออกแบบและแก้ปัญหาโรงมหรสพการละเล่นโนรา 

   เป็นสถำปัตยกรรมที่ตอบสนองกิจกรรมกำรละเลน่โนรำ จำกปัญหำของ
เวลำ(ฤดฝูน)ท่ีไม่สำมำรถละเลน่โนรำได้ตลอดทัง้ปี เพื่อตอบสนองตอ่กิจกรรมเทศกำลประจ ำปี
ของจงัหวดัพทัลงุได้ 
   กำรออกแบบอำคำรเพือ่ตอบสนองกิจกรรม คือ กำรละเลน่โนรำ ท่ีมีทัง้
ผู้ท ำกำรละเลน่ (โนรำ) และผู้ ร่วมกำรละเลน่(ชำวบ้ำน) ท ำกำรละเลน่ร่วมกนั มีปฏิสมัพนัธ์กนั
ระหวำ่งโนรำกบัชำวบ้ำน กำรกำรแตง่ตวัให้กนั ก่อนกำรละเลน่ หรือยอกล้อตำมประสำคนรู้จกั ซึง่
เป็นวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน ท ำให้กำรออกแบบพืน้ท่ีใช้สอย โดยผู้ละเลน่โนรำจะอยูต่รงกลำง 
โดยผู้ ร่วมกำรละเลน่ล้อมทัง้ 360 องศำ ซึง่กำรมองโนรำละเลน่จะต้องมองทกุอิริยำบทถึงจะอินไป
กบักำรละเลน่ (ถ้ำนกัทอ่งเท่ียมมำชมกำรละเลน่ก็สำมำรถเข้ำร่วมกำรละเลน่ หรือแคน่ั่งชม
กำรละเลน่รอบนอกพืน้ท่ีผู้ ร่วมกำรละเลน่ได้) กำรจดัควำมส ำคญัของพืน้ท่ี โดยพืน้ท่ีท่ีมี
ควำมส ำคญัมำกสดุคือพืน้ท่ีของผู้ละเลน่โนรำ รองลงมำเป็นพืน้ท่ีรอบซึง่เป็นพืน้ท่ีของผู้สงูอำยุ
ระดบักำรนัง่(สว่นใหญ่จะปเูสือ่ท่ีมีลกัษณะเป็นสีเ่หลีย่มพืนผ้ำ ท ำให้กำรวำงผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่ม
เพื่อท่ีเวลำปเูสือ่จะได้ลงตวั) สว่นพืน้ท่ีของนกัทอ่งเท่ียว โดยสว่นใหญ่จะนัง่เก้ำอี ้และมีระดบัพืน้
ต ่ำกวำ่ระดบัผู้สงูอำยนุัง่ แตก็่สำมำรถมองกำรละเลน่ได้ 
   รูปแบบของสถำปัตยกรรม ต้องตอบสนองตอ่กิจกรรมในกำรละเลน่โนรำ
แบบเดิมท่ี คนสว่นใหญ่ยงัคงนิยมอยู ่คือ เวลำโนรำจะเร่ิมกำรละเลน่จะต้องโหมโรงก่อนเพื่อเรียก
ผู้ เข้ำร่วมกำรละเลน่มำเลน่ร่วมกนั ท ำให้ลกัษณะอำคำร เป็นอำคำรโลง่ท่ีสมัพนัธ์กบับริบทรอบ
นอก เสยีงดนตรีสำมำรถออกจำกพืน้ท่ีท่ีละเลน่ได้ อีกทัง้เวลำละเลน่โนรำ สิง่ท่ีท ำให้กำรละเลน่
สนกุ อินไปกบัเนือ้เร่ืองกำรละเลน่ ได้ดีท่ีสดุคือ บรรยำกำศท่ีสมัพนัธ์ไปกบัธรรมชำติ พร้อมกบั
กำรละเลน่ท่ีมกัจะเอยถึงเสมอ อำคำรโลง่ไม่มีผนงักนัเพื่อเปิดมมุมองให้เห็นลำน เงำไม้ ต้นไม้ อีก
ทัง้ลมท่ีพดัมำบริเวณริมทะเลสำบสงขลำ ท่ีเป็นจุดส ำคญัของพืน้ท่ีท่ีเก่ียวพนักบัฒันธรรมโนรำมำก
ท่ีสดุ ท ำให้กำรละเลน่โนรำมีกำรจินตนำกำรร่วมของผู้ละเลน่ กบัผู้ ร่วมกำรละเลน่ (ควำมสขุก็เกิด
กบัตวั เกิดควำมสมัพนัธ์อนัดีของคนในชุมชน ผู้สงูอำยไุด้สนกุสนำน ซึง่ปกติเลีย้งหลำนอยูก่บับ้ำน
ก็ได้พำหลำนมำนัง่ร่วมไปกบักำรละเลน่ด้วย หลำนจดจ ำบรรยำกำศ ก็กอ่ให้เกิดกำรสบืสำน
วฒันธรรมโนรำตอ่ไป) 
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ภำพท่ี 142 ภำพแนวคิดตวัอยำ่งแสดงยอดสงู พืน้ท่ีลุม่ทะเลสำบมีลมพดัแรง ยอดอำจจะหกัได้ 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 

 
ภำพท่ี 143 ภำพแนวคิดตวัอยำ่งแสดงโครงสร้ำงโรงมหรสพโนรำ เป็นแบบช่วงเสำพำดกว้ำง  
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 

2.1.5.2 การออกแบบอาคารต้อนรับ+ห้องสมุด 
   เป็นอำคำรต้อนรับกลุม่นกัทอ่งเท่ียว นกัวิชำกำร รำชกำรตำ่งๆ ท ำให้
พืน้ท่ีสว่นค้นคว้ำมำรวมอยูด้่วยเพื่อลดพืน้ท่ีกำรสญัจร โดยมี2 ชัน้ คือ ชัน้ลำ่ง เป็นพืน้ท่ีติดตอ่
ประชำสมัพนัธ์โครงกำร พืน้ท่ีพกัรอ ห้องน ำ้ สว่นชัน้บน เป็นพืน้ท่ีค้นคว้ำข้อมลู ตำ่งๆ 
   รูปแบบทำงสถำปัตยกรรม โดยดงึเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ีมำใช้ในกำร
ออกแบบให้มำกท่ีสดุ โดยเลอืกลกัษณะอำคำรโถงโลง่ เน่ืองจำกกำรน ำข้อดีของสภำพอำกำศมำใช้
ให้เกิดประโยชน์ คือ มีลมพดัผำ่นตลอดทัง้ปี เม่ือฝนตกอำกำศภำยในอำคำรจะเย็นสบำยเพรำะ
ฝนมกัตกตลอดเป็นประจ ำ เพื่อตอบสนองตอ่กิจกรรมที่เป็นพืน้ท่ีอ่ำนหนงัสอื ท่ีต้องกำรแสงสวำ่ง
เพียงพอ ท ำให้ต้องมีกำรยกคอสองให้สงูเพื่อต้องกำรแสง และระบำยลมไปในตวั 
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ภำพท่ี 144 ภำพแนวคิดตวัอยำ่ง แสดงอำคำรต้อนรับ-ห้องสมดุ 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 

2.1.5.3 การออกแบบอาคารส่วนอื่นๆ 
  กำรออกแบบสว่นส ำนกังำน, สว่นนิทรรศกำร, สว่นฝึกอบรม, สว่นกลุม่

คนลุม่ทะเลสำบ(กลุม่ผู้ละเลน่โนรำ และกลุม่ผู้ ร่วมละเลน่โนรำ), สว่นจ ำหนำ่ยสนิค้ำของ
วฒันธรรมโนรำ และสว่นสนิค้ำ OTOP ของกลุม่คนลุม่น ำ้ทะเลสำบ โดยแตล่ะสว่นคงใช้ลกัษณะ
ลำนของกลุม่ตนเพื่อตอบสนองกิจกรรมที่หลำกหลำยของกลุม่คนแตกตำ่งกนัออกไป แตย่งัคงเป็น
พืน้ท่ีสำธำรณะท่ีคนสว่นใหญ่ใช้ประโยชน์ได้ 

  รูปแบบสถำปัตยกรรม โดยค ำนงึถึงบริบทสภำพแวดล้อมรอบพืน้ท่ี ท่ีมี
ระดบัควำมสงูเพียงแคช่ัน้เดียว และเป็นลกัษณะพืน้บ้ำนสำมำรถก่อสร้ำงได้ ปรับปรุงได้ โดยช่ำง
ในท้องถ่ินเอง เพรำะพืน้ท่ีเป็นของสงัคมลุม่ทะเลสำบใช้ร่วมกนัจึงต้องดแูลร่วมกนั (อีกทัง้กฏของ
สงัคมเป็นแบบเครือญำติกนั ใครท ำอะไรไม่ดี เวลำรวมญำติ ไหว้ตำยำย ก็มีกำรพดูถึง ท ำให้เสยี
หน้ำ ใครท ำดี ชุมชุนลุม่น ำ้ทะเลสำบก็จะเป็นมิตร ให้ควำมถือหน้ำถือตำในสงัคมเวลำมีเร่ืองไรก็
ได้รับกำรช่วยเหลอืจำกคน) กำรออกแบบพืน้ท่ี อำคำร สมัพนัธ์กบั พืน้ท่ีลำนโลง่ เงำไม้ (กำรรับรู้
ของคนลุม่ทะเลสำบ มกัชอบท่ีโลง่ คือต้องสอดสอ่งได้ในระดบัสำยตำ เน่ืองจำกฝนตกหนกัต้อง
หลบฝน รอเพื่อให้ฝนท่ีตกหนกั เบำบำงลงเพื่อท่ีจะเดินทำงตอ่ ท ำให้กำรรับรู้ไม่ชอบท่ีมีอะไรล้อม
โดยปิดกัน้ ท ำให้กำรวำงผงัแตล่ะสว่นใช้เงำไม้มำเป็นสว่นของพืน้ท่ีนัน้ๆแทน และคนสำมำรถนัง่ใต้
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เงำไม้อีกด้วย) เงำไม้ เช่นต้นไม้ขนำดใหญ่สำมำรถกัน้แดดกัน้ฝนได้ดี และไม่ร้อน โดยมีแคร่นัง่ 
นอน พดูคยุ เวลำใครผำ่นไปผำ่นมำ จะได้นัง่คยุกนั หลบฝน เป็นต้น 

2.2 Zoning Analysis 

 
ภำพท่ี 145 ภำพแสดง Zone A 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั  

Zone A  
กำรจดั zone ค ำนงึถึงกำรวำงอำคำรโรงครูท่ีมีควำมเช่ือเร่ืองกำรหนัหน้ำโรง

เฉพำะทิศใต้กบัทิศเหนือเทำ่นัน้ โดยแนวอำคำรสเีหลีม่พืนผ้ำ แนวตะวนัออก-ตะวนัตก 
 ข้อด ี -กำรจดัค ำนงึถึงกำรเข้ำถึงของนกัทอ่งเท่ียวให้ได้รับรู้ถึงลำนกิจกรรมที่

เป็นตวัหลกัของโครงกำร เม่ือเปิดโลง่สำมำรถมองเห็น และรับรู้ถึงทะเลสำบได้ 
-สว่นนิทรรศกำร กบัโรงมหรสพอยูส่ว่นกลำงเพื่อกนัควำมปลอดภยั กำร

วำงอำคำรใหญ่(โรงมหรสพกบั นิทรรศกำร)ให้อยูใ่นแนวออกตก เพื่อกนักระแสลมได้ 
-สวนอยูติ่ดทะเลสำบ เป็นพืน้ท่ีสำธำรณะใช้ในช่วงเทศกำลประจ ำปีได้ 

  ข้อเสีย -ท่ีจอดรถควรอยูใ่กล้ถนนใหญ่ในด้ำนทิศใต้ให้มำกท่ีสดุ 
   -ลำนควรอยูใ่นพืน้ท่ีตรงกลำงพืน้ท่ีโครงกำร 
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   -ลำนกลำงแจ้ง ไม่สมัพนัธ์กบั สวนท่ีใช้เป็นพืน้ท่ีกิจกรรมของเทศกำล
ประจ ำปี 

ภำพท่ี 146 ภำพแสดง Zone B 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 

Zone B 
 กำรจดัสว่นให้กิจกรรมหลกั คือ ลำนกลำงแจ้ง โรงมหรสพในร่ม นิทรรศกำร อยูใ่น

สว่นกลำง โดยมีอำคำรของกลุม่ท่ีสมัพนัธ์กนัโดยรอบ 
 ข้อด ี -กำรรับรู้จดัเจนของผงั ถึงควำมสมัคญัของอำคำรท่ีตอบสนองกิจกรรมที่

คนใช้สว่นใหญ่ อยูใ่นบริเวณส ำคญัของพืน้ท่ี แล้วล้อมด้วยกิจกรรมที่สนบัสนนุ เช่น สว่นบริกำร
ของส ำนกังำน สว่นฝึกอบรม สว่นเสวนำกลุม่ลุม่น ำ้ทะเลสำบ เป็นต้น 

 ข้อเสีย -ยงัไม่สือ่ถึงกลุม่ของพืน้ท่ี อำคำร ท่ีเป็นกลุม่เดียวกนั ไปกระจุกอยู่
สว่นกลำงอยำ่งเดียว พืน้ท่ีตัง้เยอะ 
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ภำพท่ี 147 ภำพแสดง Zone C 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 

Zone C 
  กำรจดั zone เว้นระยะท่ีตอบสนองของกิจกรรมหลกั ท่ีใช้พืน้ท่ีเยอะ โดยกำรน ำ
รูปแบบลำนมำใช้ โดยล้อมด้วย zone ยอ่ยท่ีสนบัสนนุกิจกรรมหลกัของโครงกำร 
  ข้อด ี -ตอบสนองพืน้ท่ีกำรใช้กิจกรรมของคนกลุม่ใหญ่ได้ 
   -สำมำรถมองเห็นทะเลสำบ โดยผำ่น อำคำร เงำไม้ ลำน ไปยงัทะเลสำบ 
  ข้อเสีย -กลุม่อำคำรท่ีสนบัสนุนไม่ควรล้อมลำน ควรมีลำนยอ่ยของแตล่ะสว่น
เพื่อตอบสนองกิจกรรมที่เฉพำะกลุม่ไป 
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2.3 Schematic Design  
2.3.1 Schematic Design 1 

 
ภำพท่ี 148 ภำพแสดง Schematic Design 1 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจัย 

2.3.2 Schematic Design 2 

 
ภำพท่ี 149 ภำพแสดง Schematic Design 2 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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2.3.3 Schematic Design 3 

 
ภำพท่ี 150 ภำพแสดง Schematic Design 3 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 

2.3.4 Schematic Design 4 

 
ภำพท่ี 151 ภำพแสดง Schematic Design 4 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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2.3.5 Schematic Design 5 

 
ภำพท่ี 152 ภำพแสดง Schematic Design 5 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
ออกแบบสถาปัตยกรรมของแต่ละกลุ่มกิจกรรมโดยค านึงถึงพืน้ที่การเข้าถงึที่ตัง้โครงการ 
และการรับรู้ ของกลุ่ม 
 ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยว (นกัวิชำกำร นกัศกึษำ ชุมชนคลองล ำป ำ กลุม่คนในตวัเมือง) 
ดงัท่ีวิเครำะห์กำรสญัจรจะมำจำกทิศตะวนัตกเฉียงใต้ และตะวนัออกเฉียงใต้เป็นสว่นใหญ่ ท ำให้
กำรออกแบบพืน้ท่ีต้องค ำนงึถึงกำรรับรู้ของกลุม่นกัทอ่งเท่ียวเป็นหลกั ท่ีคิดวำ่ไม่รู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมโนรำเลยเป็นท่ีตัง้ ต้องออกแบบเพือ่ให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุม่นกัทอ่งเท่ียวให้มำกท่ีสดุ 
เช่น พืน้ท่ีจอดรถเป็นแบบลำนท่ีเน้นควำมเป็นพืน้บ้ำน ในกำรจอดรถใต้เงำไม้ พืน้ท่ีท ำให้กำรรับรู้
ของกลุม่ผอ่นคลำยไม่ตงึเครียดเกินไปในกำรเข้ำถึง ด้ำนหน้ำมีกำรปลกูข้ำว เช่น พนัธ์ข้ำวสงัหยดุ 
ข้ำวเลบ็นก ของกลุม่คนลุม่ทะเลสำบสงขลำเพื่อบง่บอกถึงอำชีพของผู้ละเลน่โนรำเป็นชำวนำโดย
สว่นใหญ่กำรละเลน่โนรำจึงเลน่หลงัจำกฤดเูก็บเก่ียวท ำให้นกัทอ่งเท่ียวรู้ท่ีมำที่ไปของกลุม่โนรำ 
สว่นไผท่ี่ปลกูจะเป็นไผต่ง ท่ีสำมำรน ำมำปลกูโรงโนรำโรงครูได้โดยมีลำนนำข้ำวเม่ือเก็บเก่ียวเสร็จ
ก็จะเป็นลำนในกำรเตรียมไม้ไผไ่ปประกอบเป็นโรงครูตอ่ไป ลกัษณะทำงสถำปัตยกรรมสว่น
ต้อนรับท่ีอยูร่ะหวำ่งกลำง จะแสดงถึงสว่นหนึง่ของบริบทเฉพำะของลุม่น ำ้ทะเลสำบ เพื่อให้
นกัทอ่งเท่ียวได้รับรู้บรรยำกำศของท้องถ่ินมำกท่ีสดุ 
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 ส่วนกลุ่มคนลุ่มน า้ทะเลสาบ (ผู้ละเลน่โนรำของ คณะโนรำ คือ นำยโรง นำงร ำ 
นำยพรำน และลกูคู)่   และ( ผู้ ร่วมกำรละเลน่โนรำ คือ ผู้สงูอำย ุแม่ยก คนในท้องถ่ิน เด็กเยำวชน) 
กำรสญัจรของกลุม่นีมี้ควำมเก่ียวพนัธ์ของพืน้ท่ีข้ำงเคียงท่ีเป็นพืน้ท่ีวดั ซึง่กลุม่โนรำมกัเก่ียวพนัธ์
กบักบัวดั (ดงัท่ีกลำ่วมำแล้วในบทท่ี 2) ในด้ำนกำรเอือ้ประโยชน์ร่วมกนั และกลุม่คนลุม่น ำ้
ทะเลสำบมกัมำท ำบุญ กอ่นฉนัเช้ำ เท่ียง ท ำให้มำยงัพืน้ท่ีเพื่อบนปะพดูคยุ หรือน ำป่ินโตมำทำนใต้
เงำไม้ของโครงกำรก็ได้ หรือมำนัง่รับประทำนอำหำรในโครงกำรท่ีมีกำรจ ำหนำ่ยอำหำรใต้ ฯลฯ 
กำรเข้ำถึงพืน้ท่ีจึงอยูด้่ำนทิศเหนือ (ดงัท่ีวิเครำะห์มำ) ลกัษณะของพืน้ท่ีกำรเข้ำถึงมกัต้องผำ่นเงำ
ไม้ มำยงัลำนของกลุม่ ท่ีมีไม้ใหญ่ปลกูไว้ ใต้ไม้ใหญ่มีแคร่ไว้นัง่พกั  
 กรณีมีกิจรรม ทัง้โนรำโรงครู และกำรละเลน่โนรำ พืน้ท่ีดงักลำ่วก็เป็นพืน้ท่ีเตรียมงำน เช่น
พืน้ท่ีวำงอำหำรเลีย้งพระ เลีย้งชำวบ้ำนของเจ้ำภำพ พืน้ท่ีจ ำหนำ่ยเคร่ืองไหว้ของพิธีกรรมตำ่งๆ 
พืน้ท่ีแตง่ตวัของผู้ ท่ีแก้บนบำนไว้กบัโนรำ พืน้ท่ีพกัของู้ปกครองเด็กทำรกที่เป็นเสน ให้โนรำช่วย
รักษำให้ ลกัษณะสถำปตยกรรมจึงเป็นอำคำรเอนกประสงค์จึงเหมำะสมกวำ่กำรออกแบบเพื่อ
ตอบสนองกิจกรรมเฉพำะ เพรำะเม่ือเป็นอำคำรสำธำรณะของสงัคมก็ควรตอบสนองกิจกรรมที่
ชุมชนใช้ท่ีหลำกหลำยและสำมำรถปรับเปลีย่นได้ แตย่งัคงมีหน้ำที่หลบแดด หลบ ฝน ใช้วสัดุ
ท้องถ่ิน ช่ำงสำมำรถซอ่มได้ จึงเป็นสถำปัตยกรรมท่ีเป็นอำคำรโถงโลง่ ท่ีพบโดยทัว่ไปของพืน้ท่ีลุม่
น ำ้ทะเลสำบมำใช้เพื่อรองรับกิจกรรมของสงัคม เม่ือมีงำนก็ท ำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึน้ ด้ำนกำรน ำ
ของท่ีมีอยูข่องบ้ำนตนมำจ ำหนำ่ย เช่น เสือ่กระจูด พืชผกั ขนม หตักรรมหนงัตะลงุ ผ้ำนุง่ อุปกรณ์
จบัปลำ ของเลน่เด็ก เป็นต้น มำจ ำหนำ่ยในงำนโดยมีเงำไม้ช่วยบงัแดดให้ อีกทัง้ได้ชมกำรละเลน่
โนรำไปในตวั  
 สว่นกลุม่คนลุม่ทะเลสำบ มีผลตอ่กำรสง่เสริมวฒันธรรมโนรำมำกท่ีสดุ ควรจดัพืน้ท่ีเพื่อ
ตอบสนองกิจกรรมดัง่เดิม บรรยำกำศดัง่เดิมไว้ให้มำกท่ีสดุ กำรสร้ำงกลุม่ท่ีมีรำกฐำนทำง
วฒันธรรมโนรำหนำแนน่อยูแ่ล้ว ควรสนบัสนนุให้มำก ท ำให้กลุม่เห็นคณุคำ่   
 ส่วนกลุ่มเยาวชน เป็นสว่นของเด็กเลก็มำฝึกอบรมโดยครูโนรำ ท่ีท ำกำรละเลน่ในแตล่ะ
สปัดำห์มำสอน พืน้ท่ีลำนเป็นพืน้ท่ีวิ่งเลน่ของเด็ก เป็นพืน้ท่ีปลอดภยักำรเห็นงำ่ย มีกำรเช่ือม
ควำมสมัพนัธ์กบักลุม่คนลุม่ทะเลสำบ เพื่อช่วยสอดสอ่งดแูล อีกทัง้ผู้ปกครองก็ไปใช้พืน้ท่ีในสว่น 
พืน้ท่ีกลุม่วฒันธรรมโนรำ 

ในแตล่ะกลุม่สำมำรถเข้ำถึงลำนหลกัได้ กำรท่ีท ำให้กำรสญัจรไม่ชดั ช่วยได้โดย กำรปลกู
พุม่ไม้เตีย้ วสัดพุืน้ผิวที่ตำ่งกนั พืชพรรณที่ตำ่งกัน ก็ช่วยในกำรสญัจรท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ และไม่ผลกำร
ออกแบบท่ีแข็งเกินไป 
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2.4 การออกแบบและพัฒนาแบบ 
 2.4.1 กำรพฒันำแบบครัง้ท่ี 1  

 
ภำพท่ี 153 ภำพแสดงโมเดล ของกำรพฒันำแบบครัง้ท่ี 1 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
Comment : กำรวำงผงัอำคำรกระจำยท ำให้ไม่สำมำรถรับรู้ถงึกำรสญัจรของแตล่ะสว่นได้ ควร
จดัให้อำคำรส ำคญัๆ อยูใ่นแนวแกนเดียวกนัเพื่อกำรรับรู้ท่ีงำ่ยในกำรวำงผงั และท ำให้กำรสญัจร
ได้ใกล้ยิ่งขึน้ 
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 2.2 การพัฒนาแบบก่อน จะเป็นแบบขัน้สุดท้ายมีดังนี ้
  2.2.1 มีการปรับผัง 

 
ภำพท่ี 154 ภำพแสดงกำรปรับผงัโครงกำร 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
   ปรับผงัโครงกำรให้อยูใ่นแนวควำมคิด ท่ีเป็นพืน้ท่ีของสงัคมลุม่ทะเลสำบ
มำใช้ท ำกิจกรรมในกำรละเลน่โนรำ(หลกั) พกัผ่อน พบปะพดูคยุ กิจกรรมเทศกำลส ำคญัของ
จงัหวดั ดงัท่ีกลำ่วไปแล้ว ท ำให้ผงัเป็นแบบพืน้บ้ำน ท ำให้แนวควำมคิดในกำรออกแบบ คือ กำร
ออกแบบลำน (ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ของคนในชุมชน กำรรับรู้ถึงพืน้ท่ีสำธำรณะของสงัคมโดยสงัคม
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เป็นเจ้ำของพืน้ท่ี รวมทัง้สงัคมต้องช่วยกนัดแูล โดยเร่ิมออกแบบลำนเป็นหลกั มีอำคำร เงำไม้
ล้อมรอบ ลำนไว้ โดยสว่นของกลุม่อำคำรแตล่ะสว่นจะมีลำนของตวัเอง ท่ีมีกำรใช้สอยท่ีแตกตำ่ง
กนั เช่น สว่นกลุม่คนลุม่ทะเลสำบ จะใช้ไม้ใหญ่เป็นเงำให้ลำนเพื่อท่ีจะได้นัง่คยุกนั หรือพกัผอ่น 
บนแคร่ สำยตำสำมำรถมองไปยงัท่ีไกลๆได้(คนภำยนอกมองเห็นไม่ถนดัยิ่งดี), สว่นฝึกอบรม
เยำวชนใช้พืน้ท่ีลำนของกลุม่ในกำรวิ่งเลน่ตำมประสำเด็กโดยจะออกแบบให้อำคำร กบัเงำไม้
ล้อมรอบ(คนภำยนอกมองเห็นไม่ถนดัยิ่งดี) 
  2.2.2 มีการปรับโครงสร้าง 
   อำคำรโรงมหรสพ เป็นอำคำรท่ีมีช่วงพำดของเสำกว้ำง เพื่ออตัรสในกำร
สอดสำยตำในกำรชม ท ำให้ต้องใช้โครงสร้ำงเหลก็เป็นสว่นใหญ่ 
   อำคำรต้อนรับ เป็นอำคำรขนำดใหญ่รองลงมำ มี 2 ชัน้ แตช่่วงพำดไม่
กว้ำงมำก โครงสร้ำงที่เหมำะสมเป็นเสำ คสล. โครงหลงัคำเป็นโครงเหลก็ 
3. แบบโครงการขัน้สุดท้าย 
 กำรน ำเสนอแบบสถำปัตยกรรมจะล ำดบัไปตัง้แต ่ภำพรวมของโครงกำรทัง้ในสว่นของผงั
และรูปด้ำนรวมไลเ่รียงไปตำมควำมส ำคญัของอำคำรและน ำรูปแบบจำกกำรศกึษำมำใช้ร่วมกบั
กำรออกแบบดงันี ้
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ภำพท่ี 155 ภำพแสดงกำรเข้ำถึงโครงกำร 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ภำพท่ี 156 ภำพแสดงผงัหลงัคำ และรูปด้ำนท่ี 1 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ภำพท่ี 157 ภำพแสดงผงักำรสญัจร และรูปด้ำนท่ี 2 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ภำพท่ี 158 ภำพแสดงผงังำนระบบไฟฟ้ำ และรูปด้ำนท่ี 3 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ภำพท่ี 159 ภำพแสดงผงังำนระบบประปำ และรูปด้ำนท่ี 4 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ภำพท่ี 160 ภำพแสดงกำรออกแบบโรงมหรสพโนรำในร่ม 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ภำพท่ี 161 ภำพแสดงอำคำรนิทรรศกำรหมนุเวียน และนิทรรศกำรถำวร 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ภำพท่ี 162 ภำพแสดง อำคำรต้อนรับ-ห้องสมดุ 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ภำพท่ี 163 ภำพแสดงอำคำรส ำนกังำน 
ท่ีมำ: จำกกำรศกึษำของผู้วิจยั 
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ภำพท่ี 164 ภำพแสดงอำคำรเอนกประสงค์ 
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บทที่ 6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 

โครงการศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมที่สง่เสริมวฒันธรรมโนราด้านการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู และสบืสาน ผู้ศกึษาให้ความส าคญั
กบัการศกึษาทดลองหาแนวทางเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ช่วยให้
กลุม่เป้าหมายเข้าใจถึงวฒันธรรมโนราได้ การศกึษาครัง้นีมี้กลุม่เป้าหมาย คือ ประชาชนรอบลุม่
ทะเสาบสงขลา ท่ีมีรูปแบบการด ารงชีวิตท่ีสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมโนราอยูแ่ล้ว ก่อนการออกแบบ
โครงการผู้ศกึษาได้วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาวิธีในการออกแบบ พบวา่โครงการนีค้วรมีองค์ประกอบ
หลกั 2 ประการ คือ กิจกรรมที่จะจดัขึน้ภายในโครงการและงานสถาปัตยกรรม โดยกิจกรรมจะเป็น
สว่นช่วยสง่เสริมให้กลุม่ประชาชนลุม่ทะเลสาบสงขลาได้เรียนรู้และท าความเข้าใจวฒันธรรมโนรา
แก่เยาวชนรุ่นตอ่ไป โดยอาศยัพืน้ท่ีและงานสถาปัตยกรรมเป็นสิง่รองรับกิจกรรม และเป็นเคร่ืองมือ
ในการสนบัสนนุกระบวนการเรียนรู้ จากการศกึษาครัง้นีมี้ประเด็นส าคญัสามารถสรุปได้ดงันี  ้

1.การรวบรวมข้อมลูและสรุปข้อมลู เป็นขัน้ต้นในการศกึษาพบวา่ข้อมลูมีความคลมุเคลอื
ในความคิดของผู้ท าวิจยัเอง สง่ผลให้การจ าแนกประเภทของเนือ้หาไม่ชดัเจนพอ ซึง่เกิดความ
เสยีดายหากจ าเป็นต้องตดัสว่นหนึง่สว่นใดของข้อมลูออกไป จึงท าให้กระบวนการขัน้นีล้า่ช้า 

2.การสรุปโปรแกรมเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นสว่นส าคญัของวิทยานิพนธ์ทาง
สถาปัตยกรรม โดยขัน้ตอนนีคื้อ การน าข้อมลูท่ีผา่นการวิเคราะห์มาจากขัน้แรกน ามาพิจารณา
สรุปเป็นโปรแกรมหรือกิจกรรมที่จะน าไปสูก่ารออกแบบสถาปัตยกรรม หรือพืน้ท่ีท่ีตอบสนอง
กิจกรรมนัน้ๆ จากนัน้จึงสรุปเป็นพืน้ท่ีเพื่อหาที่ตัง้โครงการตามพืน้ท่ีท่ีต้องการ แล้วจึงน าผลสรุปนัน้
ไปสูก่ระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมตอ่ไป 

สรุปการออกแบบสถาปัตยกรรม ถือวา่สถาปัตยกรรมเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตวฒันธรรม
ของชุมชนนัน้ๆ ท่ีจะแสดงออกถึงภมิูปัญญาและความเจริญรุ่งเรืองของแตล่ะชมุชน เราสามารถ
ศกึษาประวติัศาสตร์ความเป็นอยูข่องแตล่ะกลุม่ชนได้จากงานสถาปัตยกรรม ศกึษาถึงคณุคา่ของ
วฒันธรรมการละเลน่พืน้บ้าน อนัจะน าไปสูร่ากเหง้าทางความคิดและความรู้ของคนลุ่มทะเลสาบ 
ท่ีควรคา่แก่การท าความเข้าใจและน ามาสบืสานหรือประยกุต์ให้เกิดประโยชน์ส าหรับบริบทใหม่
แหง่ปัจจุบนัและอนาคต เพื่อเป็นแนวคิดเพื่อศกึษาลกัษณะทางสถาปัตยกรรมลุม่ทะเลสาบสงขลา 
ทัง้ท่ีวา่ง รูปแบบ และความเหมาะสมสอดคล้องกบับริบทของพืน้ท่ีนัน้ๆ 
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ในสว่นของการออกแบบศนูย์สง่เสริมวฒันธรรมโนรา คือ การรือ้ฟืน้ภมิูปัญญาของช่างใน
อดีต การบูรณาการสถาปัตยกรรมในอดีตและปัจจุบนั และการใช้แรงบนัดาลใจจากอดีต มาใช้ใน
การออกแบบ เช่น ประโยชน์ใช้สอยทางด้านวฒันธรรมโนราและสงัคมสมยัใหม่, ลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะพืน้ท่ีลุม่ทะเลสาบสงขลา, การใช้วสัดแุละโครงสร้างยคุปัจจุบนั
, การประยกุต์กิจกรรมสาธารณะของชุมชนท่ีเป็นลานทรายมาใช้ เน่ืองจากทรายสามารถดดูซบั
น า้ฝนได้ดี แมลง ง ูไม่สามารถเข้าบนลานทรายเม่ืออากาศร้อนได้, การใช้ต้นไม้เป็นSpace เพื่อ
ก าหนดทิศทางการสญัจรเป็นลกัษณะเฉพาะในท้องถ่ินมาใช้ เป็นต้น 

จากผลสรุปความคิดเห็น จากการวิจยัในครัง้นี ้คือ คนในพืน้ท่ีสามารถใช้กิจกรรมของกลุม่
วฒันธรรมได้ เช่น พิธีกรรมโนราโรงครู, การละเลน่โนรากลางแจ้ง, เม่ือฝนตกก็สามารถไปละเลน่ใน
โรงมหรสพโนราในร่มได้ ดงันัน้จึงสามารถเลน่ได้ตลอดทัง้ปี การศกึษาด้านวฒันธรรมเป็นไปอยา่ง
ตอ่เน่ืองคือ ศกึษาข้อมลูในห้องสมดุแล้วก็เข้า ชมนิทรรศการชัว่คราวของคณะโนราที่ท าการละเลน่
ในช่วงสปัดาห์นัน้ ตอ่ด้วยนิทรรศการถาวรท่ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์ส าคญัของวฒันธรรมโนรา 
หลงัจากนัน้ก็สามารถ เข้าชมในพืน้ท่ีฝึกอบรมเยาวชน ฝึกร าโนรา และสดุท้ายการรับรู้การละเลน่
โนราจริงในโรงละครแบบโนรา ท าให้การเข้ามาศึกษาด้านวฒันธรรมเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง และ
เข้าใจได้ในวนัเดียว เหมาะส าหรับสงัคมสมยัใหม่ท่ีให้ความส าคญักบัเวลามากกวา่สงัคมในอดีต ท่ี
เน้นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนตอ่คน 

ทิศทางการน าความรู้ไปใช้ คือ การออกแบบตามแผนการพฒันา และยทุธศาสตร์ของ
จงัหวดัพทัลงุ จะเป็นประโยชน์ตอ่การสง่เสริมวฒันธรรม สง่เสริมรายได้จากผลติภณัฑ์ของโนรา 
สนิค้าโอท็อป เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ 
 การด าเนินการวิจัยครัง้นีอ้ยู่ในประเภทของวฒันธรรมโนรา  ซึ่งสถาปัตยกรรมก็เป็นสว่น
หนึ่งของวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการใช้กิจกรรมด้านวัฒนธรรมโนรา จึงเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรม
เฉพาะท่ีถอดแบบมาจากภูมิปัญญาของช่างในอดีตมาประยุกต์ใช้  ข้อเสนอแนะ คือ วฒันธรรม
ของกลุม่ใดๆล้วนก่อรูปเป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมเฉพาะของแต่ละกลุม่วฒันธรรม ทัง้ในด้านการ
วางผงั ท่ีว่าง รูปแบบทางสถาปัตยกรรม รวมไปถึงองค์ประกอบเล็กๆท่ีมีกลิ่นอายของวฒันธรรม
นัน้ๆ วฒันธรรมที่เสนอแนะ เช่น วฒันธรรมมอญ วฒันธรรมชาวเลวฒันธรรมริมแม่น า้  วฒันธรรม
ขาวสวน เป็นต้น ก็สามารถใช้สถาปัตยกรรมเป็นเคร่ืองมือบง่บอกถึงวฒันธรรมนัน้ๆได้ ท าให้คนใน
วฒันธรรมรู้สกึรักและหว่งแหนในวฒันธรรมของตน รวมทัง้ได้อนรัุกษ์ สบืสาน พืน้ฟูตอ่ไป 
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 การออกแบบมีเวลาจ ากดั การวางแผนทางเลอืกท่ีเหมาะสมต่อระยะเวลาเป็นส าคญั การ
ออกแบบท่ีใช้เป็นการปฎิรูปสถาปัตยกรรมของท้องถ่ินลุม่น า้ทะเลสาบสงขลาอันเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะให้เข้ากบัยคุสมยั เช่น ประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีการใช้วสัด ุโครงสร้างในสมยัปัจจุบนัและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรม สงัคม ความคิด ความเช่ือ และเศรษฐกิจ  เป็นต้น มาท าการออกแบบ
ตามโปรแกรมท่ีวางไว้(ดูผลการออกแบบ)  อีกทางเลือกหนึ่ง คือการออกแบบโดยการปฎิวัติ
สถาปัตยกรรม โดยการทิง้รูปแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินออกไป มาศกึษาเลอืกทางเลอืกท่ีเหมาะสม
กวา่ในด้านใดด้านหนึง่ โดยยงัคงมีจิตวิญญาณของวฒันธรรมเดิมอยู่(โดยการรับรู้ของSpace) มา
ใช้ในการออกแบบ การท่ีจะวางแผนจดัการในการท าวิทยานิพนธ์จึงเป็นสิง่ส าคญัในการศึกษาวิจัย 
การวิจยันีเ้ป็นการออกแบบในทางเลือกหนึ่ง ผู้วิจัยคิดว่าวิทยานิพนธ์นีน้่าจะเป็นฐานข้อมูลท่ีดีใน
อนาคตท่ีจะพฒันาตอ่ยอด สบืสาน และสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย และยงัเน้นการเก็บรวมรวม
ข้อมลูวฒันธรรมโนราให้ผู้สนใจได้ศกึษาตอ่ไป 
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