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This research aims to analyze Nora performance in terms of the structure of 
communicative situation, forms and components of communicative events, language use, and 
speech acts. The data are collected from field study of 5 live Nora performances of Lamaisin Group 
from August to October 2009. 
 
  The result reveals that the communicative situation consists of 10 communicative 
events in a certain order: prelude, Wai Kru singing, singing behind the setting, dancing show, 
singing show, single Tham bot, ending singing, ending dance, group Tham bot, and ending. 
The shifts of objectives and participants of communicative events may help classify all 
communicative events into 3 main kinds of events: the opening, the show, and the ending.    
 
  Communicative events consist of 10 components, which can be divided into 3 
categories: 1)components which are constant in all events i.e. setting, participants, rules of 
interaction, and norms of interpretation, 2)components which have something in common in some 
events i.e. type of events, form of communication, and speech act sequence, and 3)components 
which vary among different events i.e. topic, purpose, and message content. 
 
   There are 2 kinds of language use in Nora performance: verbal and nonverbal 
language. Verbal language appears in both lyrics and dialogues, whereas nonverbal language 
in Nora performance includes music, dance, and gestures.   
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

 โนราเป็นการแสดงพ้ืนบา้นท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานและไดรั้บความนิยม

อยา่งแพร่หลายในทอ้งถิ่นภาคใตต้ั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ไดร้วบรวมเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของโนราไวใ้น

หนังสือวฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาจังหวดัสงขลาไวว้่า   

โนราหรือโนราห์ชาตรีน่าจะเป็นวฒันธรรมอินเดียแต่เดิม แลว้แพร่หลายเขา้สู่ชวา มลาย ูในช่วงท่ี

อาณาจกัรศรีวิชยักาํลงัรุ่งเรือง หากพิจารณาดูท่ารําของโนราห์ชาตรี จะเห็นไดว้่าท่ารําหลายท่าคลา้ย

กบั “ท่ากรณะ” ในคมัภีร์ภรตนาฏยศาสตร์และคลา้ยกนัมากกบัท่ารําในแผน่ศิลาจาํหลกัท่ีบุโรพุทโธ

ในเกาะชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ีวิธีการเล่นโนราห์ชาตรีแถวปักษใ์ตย้งัคลา้ยกบั

ละครประเภทหน่ึงของอินเดียซ่ึงเล่นอยู่ตามแควน้เบงกอลสมยัโบราณเรียกว่า “ยาตรา” หมายถึง

การเร่เร่ือง จึงสนันิษฐานไดว้่า คาํว่า “ชาตรี” อาจกลายมาจาก “ยาตรา” ก็ได ้จากหลกัฐานน้ีพอจะ

สนันิษฐานไดว้่าโนราเป็นอารยธรรมของอินเดียภาคใตท่ี้เขา้มาทางแหลมมลายแูละภาคใตข้องไทย1  

 สุทธิวงศ์ พงศไ์พบูลย  ์ ไดก้ล่าวถึงวิวฒันาการของการแสดงโนราในประเทศไทย   

สรุปความได้ว่า การแสดงโนราเดิมเรียกว่าชาตรี เม่ือการแสดงชาตรีจากภาคใตไ้ดแ้พร่หลายสู่    

ภาคกลางจึงเรียกว่าละครชาตรี เน่ืองจากมีลกัษณะการแสดงคลา้ยกับละคร ต่อมามีการนาํเร่ือง    

พระสุธนมโนราห์มาดัดแปลงเล่นแบบชาตรี มีการปรับเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย และคิดท่ารําให้

สอดคลอ้งกบัลีลาของกินรี รวมทั้งมีการนาํช่ือและบุคลิกลกัษณะของพรานบุญมาใชเ้ป็นตวัตลก     

                                                             
 1คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ, วัฒนธรรม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสงขลา (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2545), 286. 
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ท่ีเรียกว่าพราน เม่ือนาํเร่ืองพระสุธนมโนราห์มาเล่นบ่อยๆ ชาวบา้นทัว่ไปจึงเรียกการแสดงชนิดน้ีว่า

มโนราห์จนติดปากแทนคาํว่าชาตรี ต่อมาเรียกว่าโนรา ตามความนิยมในการตดัทอนพยางค์ของ

ภาษาไทยถิ่นใต้2 

 โนรานับเป็นศิลปะการแสดงท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนทั้ งดา้นลกัษณะของการแสดง 

การแต่งกาย เคร่ืองดนตรี และการใชภ้าษา กล่าวคือ ดา้นลกัษณะของการแสดงโนราในดา้นการรํา  

กล่าวไดว้่า การรําโนราท่ีจดัว่ารําสวยหรือรําดีทุกอิริยาบถในการรําจะตอ้งอ่อนชอ้ย ขณะเดียวกนั

การรําโนราจะตอ้งดูสง่า มัน่คง แข็งแรง และฉบัไว3 นอกจากน้ีการรําโนรามี 2 รูปแบบ คือ การรํา

ประกอบจงัหวะดนตรี และการรําประกอบบทร้อง การรําประกอบจงัหวะดนตรีผูแ้สดงโนราจะรํา

ประกอบจงัหวะดนตรีไปเร่ือยๆตามลีลาหรือความถนัดเฉพาะตน ส่วนการรําประกอบบทร้อง    

เป็นการรําโดยให้ท่ารําสอดคลอ้งสัมพนัธ์กับบทร้อง มกัปรากฏในการรําประกอบบทครูสอน     

บทสอนรํา บทปฐม และบทร้องท่ีใชใ้นการทาํบท เช่น บทผนัหน้า เป็นตน้ โดยเฉพาะการแสดง    

ท่ารําประกอบบทร้องในการทาํบทจะข้ึนอยู่กบัทกัษะและปฏิภาณไหวพริบของผูแ้สดงโนราใน          

การเลือกสรรท่ารําใหส้อดคลอ้งกบับทร้องเพ่ือให้ผูช้มเขา้ใจความหมายของบทร้องและมีอารมณ์

คลอ้ยตามในการแสดงโนรา การทาํบทนบัไดว้่าเป็นศิลปะชั้นสูงของการแสดงโนรา4  

 การร้องกลอนของผูแ้สดงโนราเป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงในการแสดงโนรา การร้อง

ของโนรามี 2 ลักษณะ คือ  การร้องกลอนสด และการร้องตามบท  การร้องกลอนสดเป็น               

การอวดความรู้ความสามารถของผูแ้สดงโนราในดา้นปฏิภาณไหวพริบ ส่วนการร้องกลอนตามบท         

เป็นการร้องกลอนตามบทร้องท่ีแต่งไวก่้อน หรือบทร้องดั้ งเดิมของโนราท่ีจดจาํและสืบทอดต่อๆ

กนัมา5   

 ด้านเคร่ืองแต่งกายของโนราจะมีลกัษณะคลา้ยกับกินรี ประกอบด้วย เทริด เป็น

เคร่ืองประดับศีรษะของผูแ้สดงโนรา เคร่ืองลูกปัด เปรียบเสมือนขนนกใชส้ําหรับสวมร่างกาย  

ท่อนบนแทนเส้ือ หางหงส์ ใชส้วมคาดทบัผา้นุ่งบริเวณสะเอวโดยให้ปลายปีกยื่นไปดา้นหลงัคลา้ย

                                                             
 2สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย,์ “โนรา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ 8 (2542) : 3871.        

 3อุดมหนูทอง, โนรา (สงขลา : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต,้ 2536), 136. 

 4จิตร์ ฉิมพงษ์, “บทร้องและท่ารําของโนรา,” ใน พุ่มเทวาที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติศิลปินภาคใต้ :  

ขุนอุปถมภ์นรากร (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,์ 2523),140-146. 

        5เร่ืองเดียวกนั, 150. 
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หางกินรี กาํไล เป็นเคร่ืองประดับขอ้มือและขอ้เทา้ และเล็บใชส้วมนิ้วมือทั้ งมือซา้ยและมือขวา    

ทาํใหมี้ลกัษณะคลา้ยกินรี6 เป็นตน้ 

 ดา้นเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงโนรา ใช้เคร่ืองดนตรีพ้ืนบา้นภาคใต ้ไดแ้ก่ ทับ 

กลอง ป่ี โหม่ง ฉิ่ง และแตระ ทบั เป็นเคร่ืองตีท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมจงัหวะและเป็นตวันาํในการเปล่ียน

จงัหวะทาํนอง กลอง ทาํหนา้ท่ีเสริมเนน้จงัหวะและลอ้เสียงทบั ป่ี เป็นเคร่ืองเป่าเพียงชนิดเดียวท่ีใช้

ประกอบการแสดงโนรา โหม่งหรือฆอ้งคู่ มีจาํนวน 2 ลกู มีเสียงต่างกนัประกอบดว้ย เสียงทุม้ และ

เสียงแหลม ฉิ่ง เป็นเคร่ืองตีเสริมแต่งและเน้นจงัหวะ และแตระหรือกรับ มีทั้ งกรับอนัเดียวท่ีใชตี้

กระทบรางโหม่ง กรับคู่ และกรับท่ีร้อยเป็นพวงใชตี้ใหป้ลายกระทบกนั7  

 ดา้นการใชภ้าษาในการแสดงโนรา ผูแ้สดงโนราจะใช้ภาษาไทยถิ่นใตส่ื้อสารทั้ งใน

ดา้นการร้องและการพูด การใชภ้าษาไทยถิ่นใตใ้นการแสดงโนราย่อมสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั

ระหว่างผูแ้สดงโนราและผูช้มท่ีเป็นคนในทอ้งถิน่ภาคใต ้และยงัเป็นการให้ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆ ใหแ้ง่คิด รวมทั้งสร้างความบนัเทิงใหก้บัผูช้มการแสดงโนราอีกดว้ย  

 นอกจากน้ีในระหว่างการแสดงโนรา ผูแ้สดงโนรากบัผูช้มจะมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั เช่น 

ผูช้มจะสนทนาส่ือสารกบัผูแ้สดงท่ีอยูบ่นโรงโนรา และบางคร้ังผูแ้สดงโนราจะลงจากโรงโนราเขา้

มาหาผูช้มเพ่ือรับเงินรางวลั แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นกนัเอง ความใกลชิ้ด และการมีปฏิสัมพนัธ์อนั

ดีต่อกนัระหว่างผูแ้สดงโนรากบัผูช้ม  

 การแสดงโนรามี 2 ลกัษณะ คือการแสดงโนราเพื่อความบนัเทิง และการแสดงโนรา

เพ่ือประกอบพิธีกรรม การแสดงโนราเพื่อความบนัเทิงจะเนน้ใหค้วามบนัเทิงแก่ผูช้มเป็นหลกั และ

นิยมแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานทอดกฐิน งานเฉลิมฉลองต่างๆ ทั้งน้ีการแสดงโนรา

ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะงานมงคลเท่านั้น แต่งานอวมงคล เช่น งานศพ ก็มีการแสดงโนราดว้ยเช่นกัน 

ส่วนการแสดงโนราเพ่ือประกอบพิธีกรรมหรือเรียกว่าโนราโรงครูหรือโนราลงครู เป็นการแสดง

โนราเพื่อประกอบพิธีเชิญครูและบรรพบุรุษของโนรามายงัโรงพิธี ครูตามความหมายของโนรา 

หมายถึง ผูส้อนรําโนรา และบรรพบุรุษผูใ้ห้กาํเนิดการแสดงโนราท่ีล่วงลบัไปแล้วหรือเรียก         

                                                             
 6สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย,์ “โนรา,” 3876.        

 7เร่ืองเดียวกนั, 3879.    
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อีกอย่างว่า ตายายโนรา8 การแสดงโนราโรงครูมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพ่ือประกอบพิธี     

ไหวค้รู  ผูท่ี้เป็นศิลปินโนราหรือผูท่ี้มีเช้ือสายของศิลปินโนราจะตอ้งมีการไหวค้รูเป็นประจาํทุกปี            

เพ่ือประกอบพิธีแกบ้นตายายโนรา9 และเพ่ือประกอบพิธีครอบเทริด ซ่ึงเป็นพิธีกรรมท่ีครูผูส้อน   

รําโนราจัดข้ึนเพ่ือรับรองความรู้ความสามารถและให้ศิษย์ท่ีผ่านพิธีครอบเทริดแล้วสามารถ

ประกอบพิธีกรรมต่างๆเก่ียวกบัการแสดงโนราได ้

 การแสดงโนราโดยเฉพาะการแสดงโนราเพื่อความบนัเทิงยงัคงไดรั้บความนิยมจาก

ผูช้มในท้องถิ่นภาคใต้ และศิลปินโนรายงัคงมีอยู่ เป็นจํานวนมากในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 

นครศรีธรรมราช พทัลุง และสงขลา คณะโนราแต่ละคณะไดมี้การปรับเปล่ียนการแสดงโนราทั้งใน

ดา้นรูปแบบการแสดง การแต่งกาย ตลอดจนเคร่ืองดนตรีท่ีใชป้ระกอบการแสดงโนรา ตามยุคสมยั

และสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือความอยูร่อดของคณะโนรา และดึงดูดความสนใจของผูช้ม 

แต่คณะโนราละมยัศิลป์ซ่ึงเป็นคณะโนราท่ีมีช่ือเสียงและยงัได้รับความนิยมจากคนในท้องถิ่น

ภาคใต ้เป็นคณะโนราท่ียงัคงแสดงโนราในเชิงอนุรักษ ์กล่าวคือ ผูแ้สดงยงัคงสวมใส่เคร่ืองแต่งกาย

โนราแบบเดิม อนัประกอบดว้ย เทริดซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัศีรษะโนรา เคร่ืองลกูปัดท่ีใชส้าํหรับสวม

แทนเส้ือ หางหงส์ เหน็บเพลา กาํไล และเลบ็ เป็นตน้ ส่วนเคร่ืองดนตรียงัคงใชเ้คร่ืองดนตรีพ้ืนบา้น

ภาคใตอ้นัประกอบดว้ย ทบั กลอง ป่ี โหม่ง ฉิง่ และแตระ ไม่มีการเพิ่มเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาร่วม

บรรเลงดว้ยเหมือนโนราคณะอ่ืน นอกจากน้ีในดา้นการแสดงจะประกอบดว้ย การรํา การร้องกลอน 

และการทาํบทเป็นหลกัเช่นเดียวกบัการแสดงโนราแต่เดิม แมบ้างคร้ังผูแ้สดงโนราจะสอดแทรก

การแสดงประเภทอ่ืนในระหว่างการแสดงโนราเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูช้มและเพิ่มระดับ    

ความสนุกสนานในการแสดงโนราบา้ง เช่น การร้องเพลงลกูทุ่ง แต่ก็ไม่มากนกั จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า   

การแสดงโนราของคณะละมยัศิลป์ท่ียงัคงไดรั้บความนิยมจากผูช้มมีโครงสร้างของการแสดงโนรา 

รูปแบบของการส่ือสาร ตลอดจนวิธีการส่ือสารกบัผูช้มอยา่งไร  

 การแสดงโนราไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจจากผูช้มเท่านั้ น แต่ในด้านการศึกษา         

มีนักวิชาการหลายท่านท่ีได้ศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับการแสดงโนราในหลากหลายด้าน  เช่ น                     

                                                             
 8ฉัตรชยั ศุกระกาญจน์, “พิธีกรรมท่ีน่าศึกษาในโนราโรงครู,” ใน พุ่มเทวาที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติ

ศิลปินภาคใต้: ขุนอุปถมภ์นรากร (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,์ 2523), 112. 

 9คาํว่า ตายายโรนา โนราบางคณะเรียก ครูหมอโนรา หรือ ครูหมอตายายโนรา หรือตาหลวง     
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จรรยส์มร แกว้สุข ศึกษาเร่ืองขนบในการแสดงและลกัษณะการเปล่ียนแปลงการแสดงโนรา         

ในภาคใตต้อนล่าง10 นิธิมา ชูเมือง ศึกษาเร่ืองการปรับตัวของส่ือพ้ืนบ้านโนราในสังคมไทย11            

โสภา ชายเกตุ ศึกษาเร่ืองความเช่ือเก่ียวกับการแสดงโนรา12 เป็นต้น แต่ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษา             

การแสดงโนราดา้นรูปแบบการส่ือสาร ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการแสดงโนราในดา้นการส่ือสาร     

การแสดง โดยใชท้ฤษฎีชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร ซ่ึงเป็นแนวทางการศึกษาบทบาทของ

ภาษาในการส่ือสารของคนในชุมชนหรือในวัฒนธรรมต่างๆโดยมีแนวคิดว่าการใช้ภาษาใน       

การส่ือสารนั้นย่อมมีกฎควบคุมอยู่และสามารถพรรณนากฎเหล่านั้นได้13 การศึกษาตามแนวคิด

ดงักล่าวน้ีจะทาํใหเ้ขา้ใจถึงการส่ือสารในฐานะท่ีเป็นรูปแบบของพฤติกรรมทางวฒันธรรมท่ีแยก

ความแตกต่างของแต่ละสังคม รวมทั้ งทาํให้เขา้ใจทศันคติ ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมนั้ น 

ตลอดจนเขา้ใจกฎการสร้างสรรคก์ารใชภ้าษาอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละวฒันธรรมอีกดว้ย14 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารในการแสดงโนรา 

 2. เพ่ือศึกษารูปแบบและองคป์ระกอบของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในการแสดงโนรา 

 3. เพ่ือวิเคราะห์การใชภ้าษาและวจันกรรมส่ือสารท่ีปรากฏในการแสดงโนรา 

                                                             
 10จรรยส์มร แกว้สุข, “ศึกษาขนบในการแสดงและลกัษณะการเปล่ียนแปลงการแสดงโนราใน

ภาคใตต้อนล่าง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2549).  

 11นิธิมา ชูเมือง, “ศึกษาการปรับตัวของส่ือพื้นบา้นโนราในสังคมไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขานิเทศศาสตรพฒันาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544).    

 
12

 โสภา ชายเกตุ, “ศึกษาเร่ืองความเช่ือเกี่ยวกบัการแสดงโนรา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ 2542).  

 
13

 อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, ภาษาศาสตร์สังคม, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2550 ), 181.  

 14ณิศณัชชา เหล่าตระกูล, “ศึกษาสถานการณ์ส่ือสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทยตามแนว 

ชาติพนัธ์ุวรรณนาแห่งการส่ือสาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549), 8.  
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สมมตฐิานของการศึกษา 

 1. การแสดงโนราเป็นสถานการณ์ส่ือสารท่ีประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารหลาย

เหตุการณ์ท่ีมีการเรียงลาํดบัอยา่งเป็นระบบ 

 2. เหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์มีองค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่ ชนิดของ

เหตุการณ์ หัวเร่ือง วตัถุประสงค์ เวลาและสถานท่ี  ผูร่้วมเหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร เน้ือหา    

การส่ือสาร  ลาํดบัวจันกรรม  กฎการปฏิสมัพนัธ ์และบรรทดัฐานของการตีความ 

 3. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดงเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีประเภทของวจันกรรมมากกว่า

เหตุการณ์ส่ือสารอ่ืน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้ทราบถึงโครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา รวมทั้ งลาํดับ

ขั้นตอนในการแสดงโนรา 

 2. ทาํใหท้ราบถึงลกัษณะการใชภ้าษาในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

 3. เป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นโดยใชท้ฤษฎีชาติพนัธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร    

 4. ทําให้เห็นความสําคัญและเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้านและเป็น           

การกระตุน้ใหเ้กิดกระแสการอนุรักษก์ารแสดงพ้ืนบา้นต่อไป 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ศึกษาเฉพาะการแสดงโนราของคณะโนราละมยัศิลป์ อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดั

สงขลา ท่ีเป็นการแสดงสดในโอกาสแสดงต่างๆตามเขตพื้นท่ีภาคใต้ ในช่วงเดือนสิงหาคมถึง   

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 เป็นจาํนวน 5 คร้ัง เท่านั้น  

2. ผูว้ิจยัจะศึกษาการแสดงโนราคณะละมยัศิลป์ท่ีเป็นการแสดงโนราเพื่อความบนัเทิง 

เพียง 2 ลกัษณะ คือ การแสดงโนราแบบเต็มโรง และการแสดงโนราชุดเล็ก ส่วนการแสดงโนรา

ประกอบการสาธิต ผูว้ิจยัจะไม่ศึกษาเน่ืองจากมุ่งใหค้วามรู้มากกว่าความบนัเทิง 
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 3. ผูว้ิจัยจะไม่ศึกษาเก่ียวกับการตัดเหมรยอันเป็นการประกอบพิธีกรรมแก้บน           

ซ่ึงจัดเป็นสถานการณ์ส่ือสารอีกสถานการณ์หน่ึง เพราะการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวน้ีไม่

เก่ียวขอ้งกบัการแสดงโนรา 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 โนรา หมายถึง ศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นภาคใตท่ี้มีการร้องกลอน การรํา และการทาํบท 

มีการใช้ภาษาไทยถิ่นใตเ้ป็นหลกัในการร้องกลอนและการพูด รวมทั้ งมีโรงแสดง เคร่ืองดนตรี 

เคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ในวิทยานิพนธ์น้ีหมายถึงโนราคณะละมัยศิลป์          

อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา   

 สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา หมายถึง บริบทของการใช้ภาษาของคณะโนรา    

ละมยัศิลป์ทั้งวจันภาษาและอวจันภาษาเพ่ือส่ือสารกบัผูช้มการแสดง  

 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง   

            เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยเร่ืองน้ี แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่           

1) แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีทางชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร 2) แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีวจันกรรม 

3) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร และ 4) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดง

โนรา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 1. แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎีทางชาตพินัธ์ุวรรณนาแห่งการส่ือสาร 

           เดลล ์ไฮมส์ (Dell Hymes) เป็นผูเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาภาษาตามแนว 

ชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร (Ethnography of Communication) เดิมเรียกว่าชาติพนัธุ์วรรณนา

แห่งการพูด  (Ethnography of Speaking)  ไฮมส์ได้ตี พิมพ์แนวคิดน้ีในบทความเ ร่ือง                     

“The Ethnography of Speaking” ไดอ้ธิบายว่า ชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการพูด หมายถึง การศึกษา

บทบาทของภาษาในการส่ือสารของคนในชุมชน หรือการศึกษาโดยละเอียดถึงวิธีการใชภ้าษาใน
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วฒันธรรมต่างๆ เช่น การศึกษาหน้าท่ีและการใชว้จันลีลาต่างๆ รวมทั้ งภาษาย่อย และภาษาต่างๆ 

ตลอดจนการวิเคราะห์ศิลปะในการพดูและวจันกรรมในแต่ละสงัคม15                

  นอกจากน้ีไฮมส์ (Hymes) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา “Ethnography of 

Speaking” ไวด้งัน้ี 

 

  The goal of the ethnography of speaking can be said to be to complete the discovery of  

 the sphere of “rule-governed creativity” with respect to language , and to characterize  

 the abilities of persons in this regard without prejudice to the specific biological basis of  

 the abilities.16  

 

  กล่าวไดว้่าการศึกษาชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการพดูมีจุดมุ่งหมายเพ่ือคน้หาขอบเขตท่ี

สมบูรณ์ของกฎการสร้างสรรคใ์นการใชภ้าษา และแสดงใหเ้ห็นความสามารถของบุคคลในการใช้

ภาษาตามกฎดงักล่าว   

  ต่อมาในปี 1974 ไฮมส์ (Hymes) ไดเ้ปล่ียนจากคาํว่า “Ethnography of Speaking”       

มาเป็น “Ethnography of Communication” โดยยงัคงความหมายและแนวคิดไวเ้ช่นเดิม ความคิด

หลกัของไฮมส์ในการวิเคราะห์ คือ การเข้าถึงพฤติกรรมการพูดหรือการส่ือสารจากมุมมองของ  

มโนทศัน์ท่ีเรียกว่า เหตุการณ์ส่ือสาร (Speech Event/Communicative Event) หมายถึง เหตุการณ์ท่ี 

ผูพ้ดูใชภ้าษาเพ่ือส่ือสารตามวตัถุประสงคท่ี์เขาตอ้งการ เช่น การทกัทาย การอาํลา การอวยพร    

    ไฮมส์ (Hymes)ไดเ้สนอตวัแบบท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ภาษาตาม

แนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร  สรุปเป็นคําย่อว่า SPEAKING โดยมีองค์ประกอบ                

8 ประการ ดงัน้ี 

    1. Setting /Scene (กาลเทศะหรือฉาก) กาลเทศะ หมายถึง เวลาและสถานท่ีเป็น

สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพของเหตุการณ์ส่ือสาร เช่น ตอนเท่ียงในโรงอาหาร ตอนเยน็ท่ีบา้น   

                                                             
 15อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ,์ ภาษาศาสตร์สังคม, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2550 ), 181. 

 16 Hymes, Dell. Foundation in Socilinguistics : An Ethnographic Approach (London :  

Tavistock Publish, 1974 ), 92. 
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ส่วนฉาก หมายถึง สภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรม เป็นส่ิงสมมติหรือมีผลทางด้านจิตใจ เช่น     

การสร้างฉากใหดู้อ่อนหวานน่าร่ืนรมยใ์นละครเชิงรักใคร่ ใหดู้น่ากลวัในหนงัผ ีใหดู้ต่ืนเตน้ในหนงั

ผจญภยั เป็นตน้   

  2. Participants (ผูร่้วมเหตุการณ์) หมายถึง ผูพู้ดกบัผูฟั้ง หรือผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร  

ทั้งสองฝ่ายอาจเล่นบทสลบักนั  เช่น ฝ่ายหน่ึงพดู อีกฝ่ายกน่ึงฟัง และเปล่ียนเป็นฝ่ายท่ีฟังทาํหน้าท่ี   

พูดบ้าง เป็นต้น  แต่ในบางเหตุการณ์ส่ือสาร ผูพู้ดพูดอย่างเดียว ผูฟั้ งฟังอย่างเดียวก็มี เช่น              

การหาเสียงเลือกตั้ง การฟังพระเทศน์ เป็นตน้  

  3. Ends (จุดหมาย) หมายถึง เป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ีผูร่้วมเหตุการณ์ประสงค์จะได้

ในการส่ือสาร และหมายถึงเป้าหมายของทั้ งเหตุการณ์ส่ือสารดว้ย  เช่น ในเหตุการณ์พิพากษาคดี 

ในศาล ผูร่้วมเหตุการณ์แต่ละคนมีจุดมุ่งหมายต่างกนั แต่ทั้ งเหตุการณ์มีจุดหมายเดียวกนัในสังคม 

คือ ตดัสินความดว้ยความยติุธรรม 

  4. Act sequence (การลาํดบัวจันกรรม) หมายถึง รูปแบบและเน้ือหาของคาํพดู ไดแ้ก่ 

ถอ้ยคาํท่ีใช้คืออะไร ใชอ้ย่างไร เรียงลาํดบัอย่างไร ในการวิเคราะห์หน่วยของถอ้ยคาํท่ีเรียกว่า       

วจันกรรม หมายถึง ถอ้ยคาํท่ีใชส่ื้อความหมายตามเจตนาของผูพู้ด การวิเคราะห์ลาํดบัวจันกรรม     

ผูว้ิ เคราะห์ต้องแยกวจันกรรมให้ชัดเจน และระบุได้ว่าว ัจนกรรมใดเกิดก่อนเกิดหลังเพราะ          

การเรียงลาํดบัไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีทาํตามใจผูพ้ดูแต่จะตอ้งเรียงลาํดบัตามกฎของสงัคม 

 5. Key (กุญแจ) หมายถึง นํ้ าเสียง ท่าทาง อารมณ์ หรือสีสันในการส่ือสาร เช่น

ส่ือสารแบบเอาจริงเอาจงั แบบโอ่อ่าหรูหรา แบบถากถาง แบบเยาะเยย้ แบบโออ้วด เป็นตน้ 

 6. Instrumentalities (เคร่ืองมือ) หมายถึง การเลือกวิธีการส่ือสาร เช่น พูดปากเปล่า 

เขียนโทรเลข โทรศพัท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) เป็นต้น และยงัรวมไปถึงการเลือกใช ้      

วิธภาษาดว้ย  กล่าวคือ ใชภ้าษามาตรฐานหรือภาษายอ่ย ใชท้าํเนียบภาษาใด เช่น ภาษาเป็นทางการ 

ภาษากฎหมาย ภาษาโฆษณา เป็นตน้ มีการสลบัภาษาหรือไม่ กล่าวสั้นๆก็คือ อธิบายว่าตวัภาษาท่ีใช้

เป็นแบบใด มีลกัษณะอยา่งไร 

 7. Norms of Interaction and Interpretation (บรรทัดฐานของปฏิสัมพนัธ์และ        

การตีความ) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของการพูดหรือการส่ือสารท่ีผูพู้ดใช้เพ่ือมีปฏิสัมพนัธ์ทาง

สงัคมกบัผูฟั้ง กฎเหล่าน้ีตอ้งตีความดว้ยความรู้ทางวฒันธรรมของคนในสงัคมนั้นๆ เช่น ความค่อย
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ความดงัของการพดู ความเงียบ การใชภ้าษาท่าทาง การมองตาผูฟั้ง การใชมื้อประกอบ ผูว้ิเคราะห์

ตอ้งตีความโดยอาศยัวฒันธรรมของผูส่ื้อสารดว้ย 

 8. Genre (ประเภทการส่ือสาร) หมายถึง ประเภทของถอ้ยคาํท่ีส่ือสารมกัมีช่ือ 

เรียกเฉพาะ เช่น ร้อยกรอง ปริศนาคาํทาย บทสวดมนต ์คาํนาํ บทบรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์17 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเหล่าน้ีรวมกนัทั้ งหมด จะทาํให้เห็นภาพของเหตุการณ์

ส่ือสารไดช้ดัเจน  

 

 ซาวิลล์-ทรอยก์ (Saville Troike) ศึกษาภาษาโดยใช้แนวชาติพนัธุ์วรรณนาแห่ง      

การส่ือสารตามแนวคิดของไฮมส์ และเสนอความคิดไวใ้นหนังสือเร่ือง “The Ethnography of 

Communication” โดยแบ่งหน่วยท่ีใช้ในการส่ือสารออก เป็น 3 หน่วย คือ สถานการณ์ส่ือสาร 

(Communicative Situation) เหตุการณ์ส่ือสาร (Communicative Event) และ วจันกรรมส่ือสาร 

(Communicative Act) หน่วยท่ีใชใ้นการส่ือสารทั้ ง 3 หน่วยน้ี เหตุการณ์ส่ือสารเป็นหน่วยท่ีสาํคญั

ท่ีสุด และเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร ทั้ งน้ีสถานการณ์จะ

ประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารหลายเหตุการณ์ และแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารประกอบดว้ยวจันกรรม

ส่ือสารหลายวจันกรรม18  

           ซาวิลล์-ทรอยก์ (Saville-Troike)  เสนอองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสาร              

10 องคป์ระกอบ ซ่ึงดดัแปลงมาจาก 8 องคป์ระกอบ (SPEAKING) ท่ีไฮมส์ไดเ้สนอไว ้ดงัน้ี 

 1.ชนิดของเหตุการณ์ (Genre or kinds of event ) เช่น เร่ืองตลก  เร่ืองเล่า การบรรยาย

ทางวิชาการ การทกัทาย  การสนทนา   

 2.หวัเร่ือง (Topic) หรือจุดมุ่งเนน้ของเหตุการณ์ส่ือสารท่ีวิเคราะห์ 

 3. วัตถุประสงค์หรือหน้าท่ี (Purpose or Function) คือ จุดมุ่งหมายหลักใน            

การปฏิสมัพนัธข์องผูร่้วมสถานการณ์ของผูร่้วมสถานการณ์แต่ละคน 

                                                             
 17อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, ภาษาศาสตร์สังคม , พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2550 ), 182 -184. 

        18เร่ืองเดียวกนั 
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 4. เวลา-สถานท่ีหรือกาลเทศะ(Setting) รวมถึงเวลาของวนั ฤดูของปี สถานท่ีส่ือสาร 

และแง่มุมต่างๆทางกายภาพของสถานการณ์ เช่น ขนาดหอ้ง การจดัวางเฟอร์นิเจอร์  

 5. ผูร่้วมเหตุการณ์ (Participant) รวมถึงอาย ุเพศ ชาติพนัธุ ์สถานภาพทางสังคม และ

ความสมัพนัธท่ี์มีต่อกนั 

 6. รูปแบบการส่ือสาร (Message form) รวมถึงการใชเ้สียง (vocal) การไม่ใชเ้สียง 

(non-vocal) และประเภทของรหัสท่ีใช้ เช่น การใช้วจันภาษา (verbal) อวจันภาษา (nonverbal) 

ไดแ้ก่ ภาษาท่าทาง การใชส้ายตา รูปภาพ การ์ตูน  เป็นตน้ 

 7. เน้ือหาการส่ือสาร (Message content) หรือลกัษณะบ่งบอกว่าเป็นการส่ือสาร

เก่ียวกบัอะไร ประเด็นสาํคญัไดแ้ก่อะไรบา้ง  

 8. ลาํดับวจันกรรม (Act sequence) คือ การเรียงลาํดับวจันกรรมส่ือสาร รวมถึง       

การสลบัผูพ้ดูในการสนทนา และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซํ้ าๆกนั 

 9. กฎการปฏิสัมพนัธ์ (Rule of interaction) เป็นการอธิบายกฎของการใชค้าํพูด และ

ภาษาพูด ซ่ึงใชเ้ป็นตวักาํหนดพฤติกรรมว่าควรจะแสดงออกอย่างไร ทั้งน้ีอาจเกิดจากค่านิยมของ

ชุมชนภาษาแต่ละชุมชน  โดยอาจเห็นกฎเหล่าน้ีไดจ้ากคาํพงัเพย สุภาษิต ของชุมชนนั้น 

            10. บรรทดัฐานของการตีความ (Norm of interpretation)รวมถึงความรู้ทัว่ไปท่ีมีอยู่

ร่วมกนั สมมติฐานทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ความเขา้ใจร่วมกนัของชุมชนภาษานั้น บรรทดัฐาน

ของการตีความน้ีสร้างข้ึนจากมาตรฐานของความเขา้ใจร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนภาษา19 

 

 2. แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎีวจันกรรม 

            จอห์น อาร์ เซอร์ล (John R.Searle) เป็นผูเ้สนอแนวคิดวจันกรรมท่ีสนใจถอ้ยคาํท่ี 

ส่ือการกระทาํหรือเจตนาในการส่ือสาร และมีความเห็นว่าการศึกษาภาษาไม่ใช่แค่การศึกษาเร่ืองรูป

ประโยคหรือการบอกเล่าเน้ือความเท่านั้น แต่ต้องศึกษาการใช้ภาษาดว้ย20 เน่ืองจากการรับรู้ถึง

เจตนาและความตั้งใจของผูพ้ดูจะทาํใหเ้ขา้ใจถึงขอ้ความท่ีพดูไดก้ล่าวออกมาไดดี้ยิ ่งข้ึน นอกจากน้ี

                                                             
 19Saville – Troike, Muriel. Ethnoggraphy of Communication : An Introduction, 2nd ed., 

(Oxford : Basil Blackwell Publishing, 1989), 138 – 139.  

 20John R. Searle, Ference Kiefer and Manfred Bierwisch, eds, Speech Act Theory and 

Pragmatics (Dordrech, Holland : D Reidel Publishing, 1980), vii.  
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เซอร์ลไดแ้สดงความเห็นในการศึกษาความหมายในเชิงบริบทของการส่ือสารว่าวจันกรรมเป็น

หน่วยท่ีสาํคญัท่ีสุดของการส่ือสาร21 

   เซร์ลให้ความสําคัญในการแสดงเจตนาในการส่ือสาร  ต้องอาศัยเง่ือนไขเป็น   

เคร่ืองกาํหนดหน้าท่ีในการส่ือความ การกระทาํวจันกรรมต้องมีเง่ือนไขความเหมาะสมของ         

วจันกรรม ดงัน้ี 

  1.เง่ือนไขบอกเน้ือความ (propositional content rule) คือ เง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัลกัษณะ

ของเน้ือความ โดยมีส่วนท่ีอา้งถึงและมีภาคแสดง  

    2. เง่ือนไขบอกปัจจยัพ้ืนฐาน (preparatory rule) คือ เง่ือนไขท่ีบอกความรู้พ้ืนฐาน

เก่ียวกบัผูพ้ดูผูฟั้งกบัการกระทาํ 

  3. เง่ือนไขบอกความจริงใจ (sincerity rule) คือ เง่ือนไขท่ีแสดงความรู้สึกและเจตนา

ท่ีแทจ้ริงของผูพ้ดู 

  นอกจากน้ี การศึกษาภาษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้จริงจึงตอ้งมีการศึกษาทั้ ง     

รูปภาษาและเจตนาในการส่ือสาร เซอร์ลไดแ้บ่งกลุ่มวจันกรรมออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

 1. วจันกรรมการบอกกล่าว (representative หรือ assertives) เป็นการกล่าวถอ้ยคาํท่ีมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือบอกเล่า บอกขอ้เท็จจริงหรือเน้นว่าผูพู้ดเช่ือในความเป็นจริงเก่ียวกบัส่ิงต่างๆและ

ความเป็นไปเก่ียวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเพ่ือบอกเล่าข้อมูลดังกล่าวแก่ผูฟั้ง เช่น การรายงาน        

การสรุป เป็นตน้ 

 2. วจันกรรมการกล่าวช้ีนาํ (directives) เป็นการกล่าวถอ้ยคาํของผูพู้ด เพ่ือให้ผูฟั้ง

กระทาํตามความประสงคข์องผูพ้ดู เช่น การสอบถาม การออ้นวอน การอนุญาต เป็นตน้ 

 3. วจันกรรมการกล่าวผกูมดั (commissives) เป็นการกล่าวถอ้ยท่ีมีจุดประสงค์ให้

ผูฟั้งทราบว่าผูพ้ดูจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงในอนาคต เช่น การเสนอตวั การปลอบโยน การรับรอง  

 4. วจันกรรมการแสดงความรู้สึก (expressives) เป็นการกล่าวถอ้ยคาํท่ีแสดงสภาวะ

ทางอารมณ์ความรู้สึกและทศันคติของผูพ้ดูท่ีมีจ่อส่ิงต่างๆ วจันกรรมกลุ่มน้ีจะมุ่งเนน้ให้ผูอ่ื้นทราบ

ว่าผูพ้ดูรู้สึกอยา่งไรกบัผูฟั้ง เช่น การขอโทษ การแสดงความยนิดี เป็นตน้ 

                                                             
 21 Searle, Speech Act : An essay in the philosophy of language, 16.  
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 5. วจันกรรมการแถลงการณ์ (declaration) เป็นการกล่าวถอ้ยคาํเพ่ือประกาศหรือ

เปล่ียนแปลงสถานภาพของสรรพส่ิง มกัใช้ในบริบทท่ีเป็นทางการ เช่น การเสนอช่ือ การกล่าว   

เปิดงาน เป็นตน้ 

 

 3. งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัชาตพินัธ์ุวรรณนาแห่งการส่ือสาร 

      จากการสํารวจเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาภาษาตามแนวชาติพนัธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสารพบว่า มีผูศึ้กษาวิจยัการใชภ้าษาตามแนวทฤษฎีดงักล่าว สรุปผลการศึกษา

ไดด้งัน้ี 

  

            พิกุลกานต ์รุจิราภา ศึกษาการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทย ุ: การศึกษาแนว     

ชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารการแสดงพระ

ธรรมเทศนาทางวิทยุ พร้อมทั้ งวิเคราะห์และพรรณนารูปแบบและองค์ประกอบของเหตุการณ์

ส่ือสารต่างๆในการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทย ุ 

      ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ส่ือสารการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทย ุ

ประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสาร 15 เหตุการณ์ซ่ึงมีการเกิดเป็นลาํดบัเรียงกนั ไดแ้ก่ การกล่าวเปิด   

การแสดงพระธรรมเทศนา การประกาศอุโบสถศีล  การอาราธนาอุโบสถศีล  การกล่าวคาํนมสัการ

โดยพุทธศาสนิกชน  การถึงสรณคมน์ การสมาทานอุโบสถศีล  การบอกอานิสงส์ของศีล              

การอาราธนาธรรม การกล่าวคาํนมสัการโดยพระภิกษุองค์เทศก์ การกล่าวบทอุเทศ การเทศน์     

การกล่าวอนุโมทนา การกล่าวคาํสาธุการ การประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา และการกล่าวปิด 

การการแสดงพระธรรมเทศนา ทั้งน้ีในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารมีองคป์ระกอบของเหตุการณ์ส่ือสาร

ครบทั้ง 10 องค์ประกอบ  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารพบว่า การแสดง   

พระธรรมเทศนาทางวิทยจุดัเป็นพิธีกรรมอยา่งหน่ึงเน่ืองจากมีการกาํหนดการเรียงลาํดบัเหตุการณ์

ส่ือสารและวจันกรรมส่ือสารในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร กฎการสลบัภาษา เวลา-สถานท่ี รูปแบบ

ภาษาท่ีใช ้ตลอดจนจาํนวนและบทบาทของผูร่้วมเหตุการณ์ในสถานการณ์ส่ือสารน้ีอยา่งเป็นระบบ

ชัดเจน แน่นอน และตายตัว  นอกจากน้ีเหตุการณ์ส่ือสารท่ีสําคัญท่ีสุดในสถานการณ์ส่ือสาร        

การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ  คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเทศน์ เน่ืองจากมีความซบัซอ้นและ
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ประกอบด้วยวจันกรรม 20 วจันกรรม วจันกรรมหลกั คือ วจันกรรมเร่ิม วจันกรรมการอธิบาย 

และวจันกรรมการจบ พระภิกษุองคเ์ทศน์จะกล่าววจันกรรมเหล่าน้ีในการเทศน์เสมอ22  

 

      สุดาดวง เกิดโมฬี ศึกษาการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรตามแนวชาติพนัธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร : กรณีศึกษาผูส้มคัรพรรคพลงัธรรม มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์

โครงสร้างสถานการณ์การส่ือสารการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ งผูแ้ทนราษฎรและเพ่ือพรรณนา

รูปแบบองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆ รวมทั้ งวิเคราะห์วจันลีลาของการใชภ้าษาใน    

การหาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลงัธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร   

      ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ส่ือสารการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ งผูแ้ทนราษฎร 

ประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารทั้งหมด 17 เหตุการณ์  ทั้งน้ีในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารมีองคป์ระกอบ

ของเหตุการณ์ส่ือสารครบทั้ง 10 องคป์ระกอบ โดยพบว่าชนิดของเหตุการณ์ หวัเร่ือง วตัถุประสงค ์

เน้ือหาการส่ือสาร และการลาํดบัวจันกรรม เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละเหตุการณ์ ส่วนรูปแบบ

การส่ือสาร กฎการปฏิสัมพนัธ์ และบรรทัดฐานของการตีความในแต่ละเหตุการณ์มีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนั จากเหตุการณ์ส่ือสารทั้งหมด 17 เหตุการณ์ ผูว้ิจยัไดจ้ดัประเภทของเหตุการณ์ส่ือสาร

เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การกล่าวเปิด การแนะนาํตวั การปราศรัย และการสรุป นอกจากน้ีผูว้จัยัพบว่า

การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ งผูแ้ทนราษฎรปรากฏวจันกรรมทั้ งหมด 14 วจันกรรม ไดแ้ก่ ทกัทาย 

แจง้ใหท้ราบ เล่าความ อธิบาย เรียกขาน ขอร้อง แนะนาํตวั  เสนอตวัทาํงาน ยืนยนั สัญญา คิดเห็น 

ยกตวัอยา่ง ขอบคุณ และสรุป ซ่ึงวจันกรรมท่ีปรากฏในทุกเหตุการณ์ส่ือสารคือ วจันกรรมอธิบาย  

ดา้นวจันลีลาการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ งผูแ้ทนราษฎรพบว่า ผูพู้ดใชก้ลวิธีโน้มน้าวใจโดยการใช้

                                                             
 22พิกุลกานต ์รุจิราภา, “ศึกษาการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทย ุ: การศึกษาแนวชาติพนัธ์ุวรรณนา 

แห่งการส่ือสาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2537). 
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การซํ้ าคาํมากท่ีสุด รองลงมาคือ การใช้คาํสัมผสัคลอ้งจอง ซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีใช้โน้มน้าวให้ผูฟั้ง

สนใจ23  

 

   ปอรรัชม ์ยอดเณร ศึกษาการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างพิธีกรและวิทยากรรายการสุขภาพ

ทางโทรทัศน์ในเชิงชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร  มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงวิธีใน         

การกาํหนดประเด็นในการนาํเสนอรายการพลิกฟ้ืนสุขภาพคนเมือง รายการวาไรต้ีพลิกฟ้ืนสุขภาพ 

และวิเคราะห์รูปแบบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพิธีกรและวิทยากรในการนําเสนอผ่านส่ือโทรทัศน์ 

รวมทั้งเพ่ือใหท้ราบถึงทศันคติของผูรั้บสารท่ีมีต่อการชมรายการและปฏิสมัพนัธร์ะหว่างพิธีกรและ

วิทยากร   

  ผลการศึกษาดา้นรูปแบบการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างพิธีกรและวิทยากรในการนาํเสนอ

ผา่นส่ือโทรทศันพ์บว่า รายการพลิกฟ้ืนสุขภาพคนเมืองแบ่งสถานการณ์ย่อยได  ้5 สถานการณ์  คือ 

สถานการณ์ส่ือสารช่วงเปิดรายการ ช่วงรอบรู้รอบเมือง ช่วงสุขภาพคนเมือง ช่วงปฏิทินสุขภาพ 

และช่วงปิดรายการ ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกศึกษาสถานการณ์ส่ือสารช่วงรอบรู้รอบเมือง  ส่วนรายการวาไรต้ี

พลิกฟ้ืนสุขภาพ แบ่งเป็นสถานการณ์ยอ่ยได ้6 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ส่ือสารช่วงเปิดรายการ 

ช่วงคุยกนัยามเชา้ ช่วงสวสัดีคุณหมอ ช่วงข่าวสุขภาพ ช่วงสุขภาพครอบครัว และช่วงปิดรายการ 

โดยผูว้ิจยัเลือกศึกษาสถานการณ์ส่ือสารช่วงคุยกนัยามเชา้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่า ทั้งสถานการณ์

ส่ือสารช่วงรอบรู้รอบเมืองและสถานการณ์ส่ือสารช่วงคุยกนัยามเชา้ สามารถแบ่งเหตุการณ์ส่ือสาร

ได้ 4 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ส่ือสารการกล่าวเปิดช่วง เหตุการณ์ส่ือสารการแนะนําวิทยากร 

เหตุการณ์ส่ือสาร การถามตอบ และเหตุการณ์ส่ือสารการกล่าวปิดช่วง ทั้งน้ีวจันกรรมท่ีปรากฏใน

แต่ละเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารช่วงรอบรู้รอบเมือง ไดแ้ก่ เกร่ินนาํ แนะนาํวิทยากร 

ทกัทาย เรียกขาน อธิบาย ย ํ้ าเตือน สัง่การ ขอบคุณ และเชิญชวน ส่วนสถานการณ์ส่ือสารช่วงคุยกนั

                                                             
 23สุดาดวง เกิดโมฬี, “ศึกษาการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ งผูแ้ทนราษฎรตามแนวชาติพนัธุ์วรรณนา

แห่งการส่ือสาร : กรณีศึกษาผูส้มคัรพรรคพลงัธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์       

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537). 
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ยามเชา้ ในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารประกอบดว้ยวจันกรรมส่ือสาร ไดแ้ก่ เกร่ินนาํ แนะนาํวิทยากร 

ทกัทาย เรียกขาน เล่าความ อธิบาย อา้งอิง และขอบคุณ24 

 

 ณิศณัชชา เหล่าตระกลู ศึกษาสถานการณ์ส่ือสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทย

ตามแนวชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์โครงสร้างของสถานการณ์

ส่ือสารการสืบพยาน และพรรณนาองคป์ระกอบของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสาร

การสืบพยานคดีอาญาในศาลไทย   

 ผลการศึกษาพบว่า  สถานการณ์ส่ือสารการสืบพยานคดีอาญาประกอบด้วย

เหตุการณ์ส่ือสาร 8 เหตุการณ์เรียงลาํดบัเป็นขั้นตอนซ่ึงแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารมีขอบเขตท่ีแน่นอน

โดยผูว้ิจัยใช้วตัถุประสงค์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์  นอกจากน้ี

เหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการสืบพยานคดีอาญายงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น        

3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นบทนําของการสืบพยานประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารการเปิด               

การสืบพยาน การสาบานตน  และการถามข้อมูลส่วนตัวพยาน  ส่วนท่ี  2 เป็นเน้ือหาของ               

การสืบพยานประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารการซกัถาม การถามคา้น และการถามติง และส่วนท่ี 3 

เป็นบทสรุปของการสืบพยานประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารการอ่านคาํเบิกความ และการปิด     

การสืบพยาน  

 จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสารทั้ง 8 เหตุการณ์สามารถจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสาร

ได ้5 ชนิด ไดแ้ก่ การเปิด การสาบาน การถามตอบ การอ่านสรุป และการปิด ทั้งน้ีเหตุการณ์ส่ือสาร

ดงักล่าวน้ีมีองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารครบทั้ ง 10 ประการ กล่าวคือ หัวข้อหลกัของ        

การสืบพยาน คือ การหาความจริงจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นคดีความ วตัถุประสงคห์ลกัคือ เพ่ือให้

ไดร้ายละเอียดของขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเป็นคดีความจากฝ่ายโจทก์และจาํเลยสาํหรับการพิจารณา

ตดัสินคดีความ  เวลาและสถานท่ีของเหตุการณ์ต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการสืบพยาน คือ      

                                                             
 24ปอรรัชม ์ยอดเณร, “ศึกษาการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพิธีกรและวิทยากรรายการสุขภาพทางโทรทศัน์

ในเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนาแห่งการส่ือสาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544). 
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ห้องพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนครปฐมในเวลาราชการ ผูร่้วมเหตุการณ์ในสถานการณ์             

การสืบพยานคดีแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายถามตอบ ไดแ้ก่ ผูพิ้พากษาเจา้ของคดี ทนายฝ่ายท่ีนาํ

พยานเบิกความ ทนายฝ่ายตรงขา้ม และพยาน ส่วนฝ่ายผูฟั้ง ได้แก่ ผูพิ้พากษาท่ีปรึกษา จาํเลย          

ผูร่้วมฟังการสืบพยาน เจ้าหน้าท่ีราชทณัฑ์ และเจ้าหน้าท่ีหน้าบัลลงัก์  ด้านรูปแบบการส่ือสาร        

มีการใชภ้าษาไทยมาตรฐาน ศพัท์กฎหมาย และอวจันภาษาต่างๆ  เน้ือหาหลกัของการส่ือสาร คือ 

การถามตอบเก่ียวกบัรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นคดีพิพาทของผูพิ้พากษา  นอกจากน้ีใน

การส่ือสารปรากฏ  วจันกรรมส่ือสารจาํนวน 17 วจันกรรม ไดแ้ก่ การสัง่ แสดงความเคารพ สาบาน 

อา้งอิง ถาม ตอบ เล่าความ อธิบาย แยง้ เนน้ย ํ้ า เตือน ตดับท แจง้ให้ทราบ ขออนุญาต ขอร้อง ตอบ

รับ และขอบคุณ  ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยพบว่าว ัจนกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารทุกเหตุการณ์ คือ           

วจันกรรมแสดงความเคารพ กฎการปฏิสมัพนัธท่ี์ปรากฏในการส่ือสาร ไดแ้ก่ กฎทางพิธีกรรม และ

กฎใน   การกล่าวขอ้ความถามตอบของผูร่้วมเหตุการณ์ ซ่ึงเม่ือนํากฎการปฏิสัมพนัธ์ดังกล่าวมา

ตีความบรรทดัฐาน พบว่า คนในสงัคมไทยจะใหค้วามเคารพนบัถือผูมี้ตาํแหน่งทางราชการสูงและ

มีฐานะทางสังคม แสดงให้เห็นว่าคนในสังคมไทยให้ความสําคัญกบัสถานภาพทางสังคมเป็น   

อยา่งมาก25  

 

  4. งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการแสดงโนรา  

            จากการสาํรวจขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการแสดงโนราพบว่า มีผูส้นใจศึกษาวิจยั

เก่ียวกับการแสดงโนราทั้ งในด้านองค์ประกอบของการแสดงโนรา ขนบในการแสดงโนรา         

การปรับตวัของส่ือพ้ืนบา้นโนรา การใชภ้าษา ความเช่ือเก่ียวกบัการแสดงโนรา และโลกทศัน์ท่ี

ปรากฏในการแสดงโนรา สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

      เฉลิม  มากนวล และ จรัส ชูช่ืน ศึกษาการใชภ้าษาและโลกทัศน์ในบทมโนราห์      

มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหา การใชภ้าษา และโลกทศัน์ในบทมโนราห์ของคณะมโนราห์

                                                             
 25ณิศณัชชา เหล่าตระกูล, “ศึกษาสถานการณ์ส่ือสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทยตามแนว  

ชาติพนัธ์ุวรรณนาแห่งการส่ือสาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549). 
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จาํนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะสมพงษ์น้อย จังหวดัพทัลุง คณะปรีชา จังหวดัตรัง คณะคร้ืนน้อย   

จงัหวดัตรัง และคณะมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา    

      ผลการศึกษาเก่ียวกบัเน้ือหาบทมโนราห์พบว่า เน้ือหาของบทมโนราห์ท่ีนาํมาศึกษา 

ไดแ้ก่ บทกาศครู คณะโนราท่ีศึกษาทุกคณะจะตดัเน้ือหาในส่วนของบทขานเอซ่ึงเป็นการไหวค้รู

แบบโบราณออก แลว้จะสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัครูโนราห์ท่ีคณะโนรานับถือเขา้ไปประกอบใน

บทกลอนกาศครูดว้ย  บทรําทาํบท  มีการสอดแทรกบทเจรจาภาษาไทยถิ่นใตแ้ละแทรกมุขตลกไว้

ในบทรําทาํบท บทเก้ียวม่าน โนราทุกคณะจะใชบ้ทเก้ียวม่านก่อนออกมาแสดงแต่เน้ือหาของ      

บทเก้ียวม่านของแต่ละคณะจะแตกต่างกนัไป เช่น พรรณนาการแต่งกายของมโนราห์ แนะนํา         

คณะโนรา เป็นตน้ บทออกพราน เน้ือหามีทั้งการสอดแทรกมุขตลกขบขนั การแสดงทศันะเก่ียวกบั

การแต่งกายของสตรี ตลอดจนการแสดงทัศนะเก่ียวกบัการเลือกคู่ครอง บทกลอนสดมีเน้ือหา

เก่ียวกับการแสดงมโนราห์ รวมทั้ งสอดแทรกแง่คิดคิดต่างๆทั้ งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง สาํหรับบทละครมโนราห์ มีทั้งบทบรรยาย บทเจรจาหรือบทสนทนาของตวัละคร และมี

กลอนมโนราห์ประกอบ เช่น กลอนบรรยายฉาก  กลอนแนะนาํตวัละคร    

 การใชภ้าษาในบทมโนราห์ มีการเลือกสรรคาํมาใชท้ั้งภาษาไทยกลางและภาษาไทย

ถิน่ใต ้เป็นคาํท่ีมีความหมายโดยตรง ความหมายโดยนยัและความหมายเชิงอุปมา ตลอดจนคาํแสลง 

คาํภาษาต่างประเทศ คาํผวน และโวหารภาพพจน์ต่างๆ เช่น อุปมา อธิพจน์ เป็นต้น บทละคร

มโนราห์ ใชภ้าษาไทยกลางในบทเจรจาของตวัละครท่ีเป็นพระเอกและนางเอก ส่วนตวัตลกจะใช้

ภาษาไทยถิ่นใต้26  

 

     โสภา ชายเกตุ ศึกษาเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบัการแสดงโนรา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

ความเช่ือในดา้นการแสดงโนรา 3 ประเด็น คือ ความเช่ือในขั้นก่อนการแสดงโนรา ความเช่ือในขั้น

แสดงโนรา และความเช่ือในขั้นหลงัจบการแสดงโนรา โดยศึกษาจากคณะโนราในเขตพื้นท่ีจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ตรัง พทัลุง และสงขลา  

                                                             
 26 เฉลิม  มากนวล และ จรัส ชูช่ืน, “ศึกษาการใชภ้าษาและโลกทศัน์ในบทมโนราห์” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2540).  
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     ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือขั้นก่อนการแสดงโนรา ประกอบดว้ยความเช่ือเก่ียวกบั

การรับขนัหมาก  เป็นการตอบรับงานแสดงเม่ือมีผูม้าติดต่อคณะโนราเพ่ือให้ไปแสดงยงัท่ีต่างๆ     

มีความเช่ือว่าขนัหมากจะใชเ้ป็นเคร่ืองสาํหรับบูชาครูหมอโนราและถือว่าเป็นการให้เกียรติหัวหน้า

คณะโนรา การยกเคร่ือง เป็นการบรรเลงดนตรีก่อนท่ีคณะโนราจะออกเดินทางเพ่ือเป็น              

การบอกกล่าวใหค้รูหมอโนราไดรั้บทราบว่าคณะโนรากาํลงัจะออกเดินทางไปแสดงแลว้และขอให้

ครูหมอโนราช่วยปกป้องคุม้ครองคณะโนราใหเ้ดินทางปลอดภยัและให้แสดงโนราสาํเร็จลุล่วงไป

ไดด้ว้ยดี เม่ือคณะโนราเดินทางไปถึงสถานท่ีแสดง  เจา้ภาพจะตอ้งเตรียมขนัหมากออกมาตอ้นรับ

คณะโนราซ่ึงถือเป็นการให้เกียรติคณะโนราและเพ่ือเป็นการบอกกล่าวให้ครูหมอโนราทราบว่า

คณะโนราไดเ้ดินทางมาถึงสถานท่ีแสดงโนราแลว้ และเม่ือเดินทางถึงบา้นเจา้ภาพคณะโนราจะตอ้ง

ขออนุญาตพระภูมิเจา้ท่ีเพ่ือท่ีจะแสดงโนรา นอกจากน้ีการทกัโรงโนรา มีความเช่ือว่าโรงโนราท่ี

สร้างไวจ้ะมีพระภูมิเจา้ท่ีสิงสถิตอยู่จึงตอ้งมีการทาํพิธีทกัโรงดว้ยการปูเส่ือหน้าโรงโนราและวาง

เคร่ืองดนตรีและเคร่ืองแต่งกายของโนราบนเส่ือ จากนั้ นจะประพรมนํ้ ามนต์ของทุกชิ้นเพ่ือขจัด   

ส่ิงท่ีไม่ดีใหอ้อกไปก่อนท่ีจะเขา้โรงโนรา บางคณะจะทาํพิธีทกัโรงโดยนาํขนัหมากท่ีเจา้ภาพนาํมา

ตอ้นรับโนรามาใชป้ระกอบพิธี เร่ิมจากการจุดธูป เทียน แลว้วางหมากพลูไวบ้ริเวณเสาของโนรา

ทางด้านซ้ายหรือเรียกว่าเสาภูมิโรงเพื่อเป็นการบอกกล่าวพระภูมิเจ้าท่ีและเพ่ือขอสถานท่ีใน       

การแสดงโนรา และเม่ือจะเขา้โรงโนราจะตอ้งเดินเขา้ทางดา้นหน้าของโรงโนราเพราะมีความเช่ือ

ว่าจะทาํใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้  

                           ความเช่ือขั้นการแสดงโนรา  ประกอบด้วยความเช่ือเก่ียวกับการตั้ งเคร่ืองเป็น       

การบรรเลงเคร่ืองดนตรีทุกชิ้นประมาณ 5 นาทีเพ่ือเป็นการถวายครูหมอโนราและเป็นการสาํรวจ

เคร่ืองดนตรีว่ามีครบหรือไม่ การเบิกโรง เป็นการไหวค้รูและเชิญครูหมอโนราเขา้มาร่วมชุมนุมใน

ระหว่างการทาํพิธีเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่คณะโนรา การโหมโรง เป็นการประโคมเคร่ืองดนตรี

เพ่ือเป็นการถวายครูและเพ่ือใหค้นดูรู้ว่าการแสดงโนรากาํลงัจะเร่ิมข้ึน  การกาดครู เป็นการกล่าวถึง

คุณของครูโนราและกล่าวเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหม้าช่วยปกป้องคุม้ครองคณะโนรา การผกูใจผูช้มเป็น

การนาํเร่ืองของไสยศาสตร์เขา้มาเก่ียวขอ้งโดยการเสกแป้งทาหนา้  

                          ความเช่ือในขั้ นหลังจากจบการแสดงโนรา ประกอบด้วยความเช่ือเก่ียวกับ         

การลาโรงเป็นการกล่าวอาํลาผูช้มและเจา้ภาพ โดยเช่ือว่าจะทาํให้ผูช้มเกิดความรักความเอ็นดูและ
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จะทาํใหมี้คนมาติดต่อให้ไปแสดงอีกในคราวต่อไป การถอดและเก็บเคร่ืองแต่งตวั มีความเช่ือว่า

ก่อนจะถอดเคร่ืองแต่งตวัจะตอ้งมีการแกค้าถาท่ีไดท้าํไวก่้อนการแสดงและเคร่ืองแต่งตวัท่ีถอดเก็บ

แลว้ ห้ามทุกคนเดินข้ามเพราะเช่ือว่าเป็นของสูงเป็นตัวแทนของครูหมอโนรา  การออกจาก         

โรงโนรา จะตอ้งมีการกล่าวลาพระภูมิเจา้ท่ีก่อนเดินทางกลบัเพ่ือให้พระภูมิเจา้ท่ีรู้ว่าคณะโนราจะ

เดินทางกลบัแลว้และเป็นการขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิช่วยคุม้ครองรักษาคณะโนรา การเดินทางกลบั    

เม่ือเดินทางผา่นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจะตอ้งทกัทายดว้ยการตีเคร่ืองดนตรีเพ่ือเป็นการบอกกล่าวขอท่ี

ขอทางเดินทางผ่านและขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิช่วยอาํนวยให้เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ ความเช่ือ    

เม่ือเดินทางกลับถึงบ้าน จะมีการทําพิธีตั้ งเคร่ืองเพ่ือบอกกล่าวให้ครูหมอโนราได้ทราบว่า         

คณะโนราไดเ้ดินทางกลบัถึงบา้นแลว้ เป็นการขอบคุณครูหมอโนราท่ีช่วยใหก้ารแสดงโนราสาํเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี27  

 

                     นิธิมา ชูเมือง ศึกษาการปรับตวัของส่ือพ้ืนบา้นโนราในสังคมไทย มีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีทาํให้เกิดการปรับตัวของส่ือพ้ืนบ้านโนรา การปรับรูปแบบและเน้ือหาของ       

ส่ือ พ้ืนบ้านโนรา  รวมทั้ งผลจากก ารปรับตัวของส่ือพ้ืนบ้านโนราในเขตพื้ น ท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราช สงขลา และพทัลุง  

 ผลการศึกษาพบว่า การแสดงโนราในปัจจุบนัมี 2 ประเภท คือ โนราโรงครูและ

โนราแสดง ปัจจุบันโนราแสดงเป็นโนราท่ีมีการปรับตัวโดยสามารถแบ่งได้ 3 ลกัษณะ คือ        

โนราโบราณ โนราสมยัใหม่ และโนราประยุกต์  ส่วนโนราโรงครูเป็นการแสดงเพ่ือประกอบ

พิธีกรรมจึงมีแบบแผนเฉพาะในการแสดงและมีกลไกบังคับไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลง              

ดา้นการแสดงนัน่คือความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนรา สาํหรับปัจจยัท่ีทาํให้โนราแสดงมีการปรับตวั 

ได้แก่  การเข้ามาของส่ือสมัยใหม่ ความนิยมของคนดู และรายได้ของโนรา  การปรับตัวของ         

ส่ือพ้ืนบ้านโนราในปัจจุบันเป็นวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการผสมผสานวัฒนธรรมของ          

การแสดงโนราจากอดีตและวัฒนธรรมหลัก  ได้แก่  การแสดงละครแบบสมัยใหม่  และ                 

                                                             
 27 โสภา ชายเกตุ, “ศึกษาเร่ืองความเช่ือเกี่ยวกบัการแสดงโนรา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ2542).  
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การแสดงดนตรีลูกทุ่ง สาํหรับการปรับรูปแบบของการแสดงโนราพบว่า มีการปรับเน้ือหาของ   

บทกลอน  บทกลอนของโนราแต่ เ ดิมนั้ น มีลักษณะเป็นบทเ ก้ี ยวระหว่ างชายกับหญิง                      

บทชมธรรมชาติ โนรามีการปรับเน้ือหาของบทกลอนไปตามยุคสมยั โดยนาํเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ

เหตุการณ์ปัจจุบันมากล่าวถึงในบทกลอน  สําหรับเน้ือหาของการแสดงเป็นเร่ืองราว เป็น             

การนาํเสนอดว้ยเน้ือหาแบบละครสมยัใหม่และการนาํเน้ือหาการแสดงเร่ืองแบบโบราณกลบัมาใช ้

นอกจากน้ียงัพบว่า  ส่ือพ้ืนบ้านโนราในปัจจุบันมีบทบาทในการให้การศึกษา แจ้งข่าวสาร            

ให้ความบนัเทิง และวิพากษ์วิจารณ์สังคม แมส่ื้อพ้ืนบา้นโนรามีการปรับตวัในดา้นรูปแบบและ

เน้ือหาแต่ยงัคงรักษาองค์ประกอบหลกัของการแสดงโนรา ไดแ้ก่ การร้อง การรํา และการทาํบท

เอาไวเ้พ่ือมุ่งส่ือสารจากโนราไปยงัคนดูโนราในปัจจุบนัยงัคงปรับตวัและอยู่รอดไดใ้นสังคมไทย 

เน่ืองจากความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนราและความเช่ือเก่ียวกบัพิธีกรรมโนราโรงครูซ่ึงเป็นกลไก

สาํคญัในการสืบทอดการแสดงโนราไปสู่ชนรุ่นหลงัต่อไป28  

 

 รุ่งนภา เกิ่งพิทกัษ ์ศึกษาลกัษณะและคุณค่าของเคร่ืองประกอบการแสดงโนราใน

จงัหวดัพทัลุง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะและคุณค่าของเคร่ืองประกอบการแสดง ไดแ้ก่ 

สถานท่ี เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองดนตรี และเคร่ืองประกอบอ่ืนๆ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลในเขต

พ้ืนท่ีอาํเภอเมืองพทัลุง อาํเภอกงหรา อาํเภอเขาชยัสน และอาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง เป็นพ้ืนท่ี

ท่ีมีคณะโนราอยูม่าก 

 ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะของเคร่ืองประกอบการแสดงโนรามี 4 ประเภท ไดแ้ก่  

ดา้นสถานท่ี คือ โรงโนราซ่ึงแบ่งออกเป็นโรงโนราท่ีใชแ้สดงเพ่ือความบนัเทิงและโรงโนราท่ีใช้

ประกอบพิธีกรรมท่ีเรียกว่าโนราโรงครู  ทั้ งยงัมีอุปกรณ์ตกแต่งโรงโนรา ได้แก่ ม่านกั้น ฉาก      

ป้ายช่ือคณะ  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  ไฟท่ีใช้ประกอบการแสดง  และไมโครโฟน                      

ดา้นเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองแต่งกายของโนราแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ เคร่ืองนุ่งห่ม ไดแ้ก่ เส้ือ     

สนบัเพลา หนา้ผา้ หอ้ยหนา้ ผา้นุ่ง ส่วนเคร่ืองประดบั ไดแ้ก่ เทริด กาํไลแขนและปลายแขน กาํไล

ข้อมือ ทับทรวง เล็บ ป้ันแหน่ง ปีกนกแอ่น ปีก  หน้าพราน และหน้าทาสี  ด้านเคร่ืองดนตรี 

                                                             
 28นิธิมา ชูเมือง, “ศึกษาการปรับตัวของส่ือพื้นบา้นโนราในสังคมไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขานิเทศศาสตรพฒันาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544).   
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ประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่า คือ ป่ี และเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี ไดแ้ก่ กลอง 

ทบั โหม่ง แระหรือแตระ ด้านเคร่ืองประกอบอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองประกอบท่ีใช้ในการแสดงโนรา

โดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรม ไดแ้ก่ ไมห้วายเฆ่ียนพราย พระขรรค์ หอก มีดครู ซุม ไมค้อนซุม 

หมอ้นํ้ ามนต ์ธนู แชงหรือกระแชง ชิงท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองกนัแดดและฝน 

  คุณค่าของเคร่ืองประกอบการแสดงโนราพบว่า  ดา้นสถานท่ีคือโรงโนรามีคุณค่า

ในด้านใช้เป็นสถานท่ีทาํการแสดง ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งโรงโนราใช้เพ่ือความสวยงามและใช้

ประกอบการแสดงโนรารวมทั้ งเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์คณะโนรา  ด้านเคร่ืองแต่งกาย

ประกอบด้วยเคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองประดับมีคุณค่าในด้านใช้ปกปิดร่างกายและก่อให้เกิด       

ความสวยงาม ด้านเคร่ืองดนตรีใช้เพ่ือประกอบการขับร้องบทกลอนและใช้ประกอบจังหวะ       

การร่ายรํา ดา้นเคร่ืองประกอบอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะใชเ้พ่ือประกอบพิธีกรรมและใชใ้นการแข่งขัน

ประชนัโรง29 

 

 จรรยส์มร แกว้สุข ศึกษาขนบในการแสดงและลกัษณะการเปล่ียนแปลงการแสดง

โนราในภาคใตต้อนล่าง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาขนบในการแสดงและลกัษณะการเปล่ียนแปลง

ของคณะโนรา เคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองดนตรี โรงแสดง และองค์ประกอบหลกัของการแสดงใน   

การแสดงโนราพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง คือ จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัพทัลุง 

 ผลการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะการเปล่ียนแปลงดา้นเคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองดนตรี และ

โรงแสดงโนรา พบว่า ดา้นเคร่ืองแต่งกายของโนรา ในอดีตโนราจะใชเ้วลาในการแต่งตัวนาน 

ปัจจุบนัเคร่ืองแต่งกายซ่ึงประกอบดว้ย ผา้นุ่ง สนบัเพลา หนา้ผา้ ผา้ห้อย และเส้ือ มีการตดัเยบ็แบบ

สาํเร็จรูปเพ่ือให้ผูแ้สดงสวมใส่ไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ ่งข้ึน  ดา้นเคร่ืองดนตรี เดิมเคร่ืองดนตรี

ประกอบดว้ย ทบั กลอง ฉิ่ง โหม่ง และแตระ ปัจจุบนัพบว่ามีการนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาร่วม

บรรเลงดว้ย และบางคณะไม่มีแตระบรรเลงดนตรี สาํหรับโรงโนรา ในอดีตไม่มีการยกพ้ืน โดยจะ

ปลกูโรงโนราเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสเปิดโล่งทั้งส่ีดา้น หลงัคาเป็นรูปหนา้จัว่มุงดว้ยจาก พนักทาํดว้ย

                                                             
 29 รุ่งนภา เกิ ่งพิทกัษ,์ “ศึกษาลกัษณะและคุณค่าของเคร่ืองประกอบการแสดงโนราในจังหวัด

พัทลุง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2545).   
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ไมไ้ผส่าํหรับนัง่ สมยัต่อมาโรงโนราจึงเปล่ียนเป็นยกพ้ืนสูง ภายในโรงมีฉากหรือม่านกั้น ปัจจุบนั

โรงโนรามีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ มีการพฒันาปรับปรุงจากโรงโนราแบบดั้ งเดิม 

โดยท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมี 3 ลกัษณะ คือ แบบดั้งเดิมจะใชก้บัโนราโรงครู แบบดดัแปลงจากโรงโนรา

ดั้งเดิมแต่ประยกุตว์สัดุท่ีใช ้และส่วนท่ีใชก้บัวงดนตรีท่ีเรียกกนัว่าแบบคอนเสิร์ต  

 ดา้นองค์ประกอบของการแสดง ได้แก่ การรํา การร้อง การทาํบท และการเล่น   

เป็นเร่ือง ปัจจุบนัองคป์ระกอบทั้งหมดมีการปรับเปล่ียน  กล่าวคือ ดา้นการรําโนรา ปัจจุบนัท่ารํา

และหลกัการรําของโนรายงัคงยดึปฏิบติัตามเดิมแต่ส่ิงท่ีเปล่ียนไปจากขนบเดิม คือ ลีลาการรําของ  

ผูแ้สดงท่ีแตกต่างจากลีลาการรําของโนราโบราณโดยมีการนําท่าเต้นมาผสมกับท่ารําโนรา         

ดา้นการร้องมี การขับร้องบทกลอนสดมากกว่าในอดีตและลดการร้องบทกลอนโนราท่ีว่ากัน       

ในอดีต  เม่ือมีการแสดงการรําทาํบทโดยใชบ้ทร้องประกอบ เพราะเห็นว่าการทาํบทซ่ึงมีการร้อง

ประกอบท่ารําเพียงอยา่งเดียวไม่สนุก จึงมีการขบัร้องบทกลอนสดโตต้อบกนัเหมือนกบัการโตว้าที

แต่ในตอนท้ายจะมีการสรุปเพ่ือให้แง่คิดแก่ผูช้ม สําหรับการทําบทนั้ น  ในปัจจุบันไม่ได้

เปล่ียนแปลงไปจากอดีตมากนกั การทาํบทข้ึนกบัผูแ้สดงโนราว่าจะใชบ้ทกลอนท่ีตอ้งรําประกอบ

หรือไม่ หากเลือกการขบัร้องกลอนสดผูแ้สดงจะไม่ตีท่าประกอบบทร้อง การเปล่ียนแปลงรูปแบบ

การทาํบทข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการแสดงซ่ึงผูจ้ดังานเป็นคนกาํหนด หากมีเวลาในการแสดงน้อย

การทาํบทจะลดนอ้ยลงหรืออาจจะไม่มีดา้นการเล่นเป็นเร่ืองหรือการแสดงละครของคณะโนรา ใน

ปัจจุบนัไม่ค่อยนิยมเล่นเป็นเร่ืองแลว้ เน่ืองจากการแสดงโนราในปัจจุบนันิยมนาํเอาดนตรีลูกทุ่งมา

แสดงร่วมกบัการแสดงโนรา ผูช้มจึงให้ความสนใจท่ีจะชมการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งมากกว่า  

การชมการแสดงเป็นเร่ืองหรือการแสดงละครของโนรา30 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสารงานวิจยัเก่ียวกบัทฤษฎีชาติพนัธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสารเพ่ือเป็นความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ส่ือสาร และองค์ประกอบของ          

การส่ือสารตามแนวคิดทฤษฎีดงักล่าว เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีวจันกรรมเพื่อเป็นความรู้

                                                             
 30จรรยส์มร แกว้สุข, “ศึกษาขนบในการแสดงและลกัษณะการเปล่ียนแปลงการแสดงโนราใน

ภาคใตต้อนล่าง,” 2549. 
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เก่ียวกบัลกัษณะของวจันกรรมส่ือสาร เกณฑก์ารจาํแนกวจันกรรม ประเภทของวจันกรรมส่ือสาร 

และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการแสดงโนราเพ่ือเป็นความรู้เก่ียวกบัลกัษณะการแสดงโนรา และ

เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดม้าเป็นแนวทางทาํวทิยานิพนธ ์

 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

    2.1 ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษา 

          ผูว้ิจยัเลือกเก็บขอ้มลูการแสดงของโนราคณะละมยัศิลป์ อาํเภอหาดใหญ่  

จังหวดัสงขลา  ซ่ึงเป็นการแสดงสดในงานแสดงตามเขตพื้นท่ีภาคใต้ ช่วงเดือนสิงหาคมถึง      

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นจาํนวน 5 คร้ัง ในโอกาสแสดงต่างๆเพราะการแสดงโนราแต่ละคร้ัง

อาจมีรายละอียดดา้นการแสดงแตกต่างกนับา้งข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของเจา้ภาพหรือผูว้่าจา้งและ

โอกาสในการแสดงเป็นสาํคญั และเห็นว่าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการแสดงโนราจาํนวน 5 คร้ังเพียงพอต่อ              

การวิเคราะห์โครงสร้างการส่ือสาร เหตุการณ์ส่ือสาร และวจันกรรมส่ือสาร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1. การแสดงโนราในงานแกบ้น ณ ซอยแม่เนียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสตูล         

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาที 

  2. การแสดงโนราในงานแกบ้น ณ ซอยสุภาพอ่อนหวาน อาํเภอหาดใหญ่  

จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 5 ชัว่โมง  

                            3. การแสดงโนราในงานวฒันธรรมสัมพนัธ์ ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  

อาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ระยะเวลาในการแสดงประมาณ            

1 ชัว่โมง 30 นาที 

  4. การแสดงโนราในงานแกบ้นและสมโภชน์กฐิน ณ ถนนราษฎร์เสรี           

อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ระยะเวลาในการแสดงประมาณ        

5 ชัว่โมง  

  5. การแสดงโนราในงานสมโภชกฐิน ณ สาํนกัสงฆเ์ขาวงั อาํเภอรัตภูมิ        

จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาที  
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                        2.2 วิธีการเก็บขอ้มลู 

                  ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลการแสดงโนราช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552  

จาํนวน 5 คร้ัง มีวิธีการเก็บขอ้มลูการแสดงโนราตามขั้นตอน ดงัน้ี   

    2.2.1 ติดต่อหวัหนา้คณะละมยัศิลป์ เพ่ือขออนุญาตเก็บขอ้มลูในการแสดงโนรา   

และเพ่ือขอทราบวนั เวลา สถานท่ีในการแสดง  

     2.2.2 เดินทางไปเก็บขอ้มลูยงัสถานท่ีท่ีมีการแสดงโนราของคณะละมยัศิลป์  

 2.2.3 บนัทึกขอ้มลูสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราดว้ยการสงัเกต จดบนัทึก  

รวมทั้งบนัทึกภาพและเสียงในการแสดงอยา่งละเอียด   

 2.2.4 สัมภาษณ์หัวหน้าคณะละมยัศิลป์และผูรู้้เก่ียวกบัรายละเอียดการแสดง

โนรา พร้อมบนัทึกเสียงในการสมัภาษณ์ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง 

 2.2.5 นาํขอ้มลูจากการบนัทึกภาพและเสียงมาเรียบเรียงและจดบนัทึกขอ้มูลเป็น

ตวัอกัษร 

           2.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู   

 2.3.1 สมุดบนัทึกและปากกาใชใ้นการบนัทึกขอ้มลู  

 2.3.2 เคร่ืองบนัทึกเสียงและแถบบนัทึกเสียง 

                  2.3.3 กลอ้งถ่ายรูป  

                 2.3.4 กลอ้งถ่ายวีดีทศัน์  

 

 3. การวิเคราะห์ขอ้มลู  ผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มลูเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

           3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสาร ผูว้ิจยัวิเคราะห์โครงสร้างของเหตุการณ์ส่ือสาร 

ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราตามแนวชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสารของเดล ไฮมส์ 

(Dell Hymes) 

           3.2 การวิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสาร ผูว้ิจยัวิเคราะห์หาองค์ประกอบในเหตุการณ์

ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ตามแนวคิดชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสารของซาวิลล ์ทรอยก์ (Saville - 

Troike) ตามองคป์ระกอบ 10 ประการ ไดแ้ก่ ชนิดของเหตุการณ์ หวัขอ้ วตัถุประสงค ์เวลา-สถานท่ี            
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ผูร่้วมสถานการณ์ รูปแบบของการส่ือสาร เน้ือหาการส่ือสาร ลาํดบัวจันกรรม กฎการปฏิสัมพนัธ ์

และบรรทดัฐานการตีความ   

           3.3 การวิเคราะห์วจันกรรมส่ือสาร ผูว้ิจยัวิเคราะห์ลาํดบัวจันกรรมในเหตุการณ์ 

ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ ตามแนวคิดเร่ืองวจันกรรมของจอห์น อาร์ เซอร์ล (John R.Searle) รวมทั้ ง

การใชภ้าษาในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารดว้ย 

 

 4. สรุปผล อภิปรายผลการวิจยั และนาํเสนอผลงาน   
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บทท่ี 2 

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

 

 สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา หมายถึง บริบทของการใชภ้าษาในการแสดงโนรา

ของคณะละมยัศิลป์ทั้ งวจันภาษาและอวจันภาษาเพ่ือส่ือสารกบัผูช้มการแสดงโนรา สถานการณ์

ส่ือสารดงักล่าวน้ีนบัเป็นหน่วยท่ีใหญ่ท่ีสุดในการวิเคราะห์ภาษาตามแนวทฤษฏีชาติพนัธุ์วรรณนา

แห่งการส่ือสาร 

บทน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแสดงโนรา 5 ประเด็น คือ     

1) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการแสดงโนรา 2) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคณะโนราละมยัศิลป์ 3) เกณฑ ์   

การจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสาร 4) เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

และ 5) โครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการแสดงโนรา 

 โนรา เป็นศิลปะการแสดงท่ีมีระเบียบแบบแผนและมีการถ่ายทอดสืบต่อกนัมา นบัเป็น   

การแสดงท่ีเก่าแก่และมีขั้ นตอนปฏิบัติต่างๆท่ีแฝงไวด้้วยความเช่ือตั้ งแต่ก่อนเร่ิมการแสดง

จนกระทัง่จบการแสดงโนรา และเพ่ือให้เขา้ใจลกัษณะทั ่วไปเก่ียวกับการแสดงโนรา ผูว้ิจยัจะ

นําเสนอข้อมูล ได้แก่  ประวัติความเป็นมาของโนรา และความเช่ือเก่ียวกับการแสดงโนรา               

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 2.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของโนรา 

    โนราเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายในภาคใต ้มี

ประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน และมีนักวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของ

โนราไว ้ประมวลไดด้งัน้ี 

   สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ1 กล่าวถึงความเป็นมาของโนราดงัปรากฏใน

หนงัสือตาํนานละครอิเหนาว่า บทไหวค้รูของโนรามีคาํกล่าวถึงครูของโนราท่ีช่ือขุนศรัทธา เดิมอยู ่

                                                        

 1สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ตํานานละครอิเหนา (พระนคร : คลงัวิทยา, 2508), 5 – 9. 
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ท่ีกรุงศรีอยุธยา  ต่อมาเม่ือขุนศรัทธามาอยู่ท่ีเมืองนครศรีธรรมราชจึงทําหน้าท่ีเป็นครูสอน           

การแสดงละครให้กบัชาวบา้น และรับแสดงละครในงานต่างๆ เร่ืองท่ีนิยมนาํมาแสดงละคร เช่น 

เร่ืองพระรถเสน เร่ืองนางมโนราห์ โดยเฉพาะเร่ืองนางมโนราห์ไดน้าํมาแสดงบ่อยกว่าเร่ืองอ่ืนๆ 

ชาวบา้นจึงเรียกละครท่ีนาํมาแสดงว่ามโนราห์ แต่ดว้ยวิสยัของชาวนครศรีธรรมราชท่ีนิยมออกเสียง

คาํแบบกระชบัจึงตดัเสียงพยางคห์นา้ทิ้งแลว้ออกเสียงว่า “โนรา”      

 

 เทวสาโร1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นมาของโนราว่า โนราเป็นการร่ายรํา

สาํหรับบูชาเทพเจา้ พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ์ในศาสนาพราหมณ์ เม่ือพราหมณ์     

เขา้สู่ปักษใ์ตจึ้งนาํการละเล่นชนิดน้ีเขา้มาดว้ย  

 

 ธนิต อยู่โพธ์ิ2 กล่าวถึงตาํนานเก่ียวกับโนราหรือในอดีตเรียกว่าละครชาตรีไวว้่า      

ท้าวทศวงศ์และนางสุวรรณดารา  กษัตริย ์แห่งกรุงศรีอยุธยา  มีพระธิดาช่ือนวลทองสําลี               

คร้ันพระนางนวลทองสําลีเจริญวยั เทพยดาบันดาลให้พระนางนวลทองสําลีทรงพระครรภ ์         

ทา้วทศวงศจึ์งใหโ้หรทาํนายไดค้วามว่า ต่อไปภายหนา้บา้นเมืองจะบงัเกิดนักเลงชาตรี ทา้วทศวงศ์

เกรงว่าจะเป็นท่ีอบัอายแก่ชาวเมือง จึงลอยแพพระธิดาไปในทะเล แพของพระนางนวลทองสาํลีได้

ลอยไปติดท่ีเกาะสีชงั เทพยดาเนรมิตศาลาให้ประทบั จนกระทัง่พระนางนวลทองสําลีประสูติ

พระโอรส เทพยดานาํดอกมณฑาสวรรค์มาชุบให้เป็นนางนมช่ือศรีมาลา พร้อมทั้ งชุบนางเพียน 

และนางเภาให้เป็นพ่ีเล้ียง ต่อมาพระโอรสของพระนางนวลทองสําลีได้เข้าไปประพาสป่า

ทอดพระเนตรเห็นกินนรกาํลงัร่ายรําจึงจดท่ารําต่างๆไวเ้ม่ือมีพระชนมายุ 9 พรรษา เทพยดา

ประทานนามว่าพระเทพสิงหร พร้อมกับชุบพรานบุญให้เป็นเพ่ือนเล่นร่ายรํากับพระเทพสิงหร   

คร้ังหน่ึงพระเทพสิงหรได้ออกประพาสป่ากับพรานบุญ  และทรงบรรทมใต้ต้นรังในป่า             

ขณะบรรทมทรงพระสุบินว่ามีเทพยดามาร่ายรําใหท้อดพระเนตร กระบวนท่ารํานั้นมีทั้งหมด 12 ท่า 

และเนรมิตทับให้ 2 ใบ  เนรมิตกลองให้  1 ใบ  แล้ว ชุบขุนศรีศรัทธาให้ เ ป็นครูสอนรํ า                     

เม่ือพระเทพสิงหรต่ืนพระบรรทมจึงไดพ้บกบัขุนศรีศรัทธา จึงชวนขุนศรีศรัทธาและพรานบุญ       

กลบัศาลาท่ีประทับ ต่อมาเทพยดาเนรมิตเรือให้หน่ึงลาํ พระเทพสิงหรพร้อมกับพระมารดา     

                                                        

 1เทวสาโร [นามแฝง], เทพสารบรรพ 2 (พทัลุง : โรงพิมพ์สกุลไทย, 2508), 1 – 22. อา้งถึงใน    

อุดม หนูทอง, โนรา (สงขลา : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต,้ 2536), 19 - 20.      

 2ธนิต อยูโ่พธ์ิ, “ตาํนานละครชาตรี,” ใน ศิลปะละครรําหรือคู่มือนาฏศิลปะไทย (กรุงเทพฯ :       

กรมศิลปากร, 2531), 380 – 381. 
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พรานบุญ ขุนศรีศรัทธา และพ่ีเล้ียงทั้ งหมดจึงล่องเรือกลบักรุงศรีอยุธยา ระหว่างการเดินผ่าน       

หวัเมืองต่างๆ คณะของพระเทพสิงหรไดร่้ายรําให้ประชาชนตามหัวเมืองต่างๆไดช้มจนมีช่ือเสียง

เล่ืองลือไปทั ่วว่ารําดี  จนกระทั ่งท้าวทศวงศ์ทรงทราบข่าวจึงมีกระแสรับสั ่ งให้เข้าเฝ้าฯ                 

เม่ือทา้วทศวงศท์อดพระเนตรเห็นทางนวลทองสาํลีก็ทรงจาํได้ จึงตรัสถามความแต่หนหลงัและ

พระราชทาน เคร่ืองตน้แก่พระเทพสิงหรเพ่ือใชเ้ล่นชาตรีสืบมา 

 

  พนัตรีหญิงผอบ โปษะกฤษณะ3 กล่าวถึงประวติัของการแสดดงโนราว่า เป็นละครท่ี

เก่าแก่ของไทย เกิดข้ึนจากการนาํเอาการขบัร้องและการฟ้อนรําประกอบดนตรีไทยมาผสมผสาน

กบัการแสดงละครแบบอินเดีย มีตวัละครประกอบการแสดง 3 ตวั คือ นายโรง ตวันาง และตวัตลก 

สมยัโบราณละครชาตรีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายทางภาคใต้  เร่ืองท่ีนิยมนํามาแสดงละครชาตรี คือ                 

เร่ืองพระสุธน-นางมโนห์รา จึงเรียกการแสดงประเภทน้ีว่า โนราชาตรี ต่อมาละครชาตรีเขา้มาสู่         

ภาคกลางในสมยัพระเจา้กรุงธนบุรีและสมยัรัชการท่ี 3 ทาํใหเ้กิดความแพร่หลายสืบมา   

 

  พิทยา บุษรารัตน์4 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโนราไวว้่า โนราเกิดและรุ่งเรืองอยู่

บริเวณรอบทะเลสาบสงขลามาก่อนแลว้กระจายสู่รอบนอก จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มี         

การแพร่กระจายของการแสดงโนราของภาคใตไ้ปสู่ภาคกลางหรือกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา

ต่างกนัถึง 3 คร้ัง กล่าวคือ คร้ังแรก พ.ศ. 2312 เม่ือสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีเสด็จยกกองทพัลงไป  

จบัตวัเจา้นครศรีธรรมราชมายงักรุงธนบุรี พร้อมทั้งไดน้าํคณะละครของเจา้นครศรีธรรมราชมายงั  

ก รุ งธนบุ รีด้ว ย  ค ร้ัง ท่ีสอง  พ .ศ .  2323 ในงานฉลองพระแก้วมรกต  คณะละครของ                          

เจ้านครศรีธรรมราชได้แสดงประชันกับละครผู ้หญิงของหลวง และคร้ังท่ีสาม พ .ศ. 2375            

สมยัรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวเมืองนครศรีธรรมราช พทัลุง และสงขลา ไดข้อติดตาม

เจา้พระยาคลงัท่ียกทพัไปปราบเมืองไทรบุรีและหัวเมืองแขก กลบัมายงักรุงเทพฯดว้ย ชาวเมือง

นครศรีธรรมราช พทัลุง และสงขลา ท่ีมาอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯไดร้วมตวักนัและจดัตั้งคณะละครข้ึน 

โดยรับแสดงตามงานต่างๆ    

                                                        

 3พนัตรีหญิงผอบ โปษะกฤษณะ, วรรณกรรมประกอบการเล่นละครชาตรี (กรุงเทพฯ : โครงการ

เผยแพร่เอกลกัษณ์ของไทย กระทรวงศึกษาธิการ, 2523), 18 – 19. อา้งถึงใน อุดม หนูทอง, โนรา (สงขลา : 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต,้ 2536), 21.      

 4พิทยา บุษรารัตน์, ทะเลสาบสงขลา : ครรโภทรแห่งหนังตะลุงและโนรา (สงขลา : สถาบัน     

ทกัษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2550), 13 – 14. 
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  วิเชียร ณ นคร5กล่าวถึงความเป็นมาของโนราโดยอา้งถึงตาํนานโนราตามคาํบอกเล่า

ของขุนอุปถมัภน์รากรว่า พระยาสายฟ้าฟาดเป็นกษตัริยค์รองเมืองๆหน่ึง มีพระมเหสีพระนามว่า  

ศรีมาลา และมีพระธิดาพระนามว่านวลทองสาํลี วนัหน่ึงพระนางนวลทองสาํลีทรงสุบินนิมิตว่ามี

เทพธิดามารําโนราใหท้อดพระเนตร การร่ายรํานั้นมีท่ารําทั้งหมด 12 ท่า โดยมีเคร่ืองดนตรีบรรเลง

ประกอบการรํา ได้แก่ กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ง ป่ี และแตระ พระนางนวลทองสาํลีรับสั ่งให้สาวใช้

ประดิษฐเ์คร่ืองดนตรีตามแบบในสุบินและฝึกสอนท่ารําต่างๆใหพ้วกสาวใช ้ต่อมาจึงมีการบรรเลง

ดนตรีและรําโนราเป็นประจาํทุกวนั อยูม่าวนัหน่ึงพระนางนวลทองสาํลีอยากเสวยเกสรดอกบวัจึง

รับสั ่งให้สาวใช้นาํเกสรดอกบวัมาถวาย หลงัจากเสวยเกสรดอกบวั พระนางนวลทองสําลีทรง    

พระครรภ์ ทาํให้พระยาสายฟ้าฟาดทรงพระพิโรธ พระองค์เนรเทศพระธิดาให้ออกไปจากเมือง  

โดยการลอยแพ แพของพระนางนวลทองสาํลีถกูลมพายพุดัไปติดเกาะกะชงั เทวดาไดเ้นรมิตศาลา

ให้พระนางนวลทองสาํลีประทับ พระนางนวลทองสําลีประทับท่ีเกาะกะชังจนกระทั ่งประสูติ

พระโอรส เม่ือพระโอรสมีพระชนมายุ 10 พรรษา พระนางนวลทองสําลีจึงสอนรําโนราให้กับ

พระโอรส ต่อมาพระโอรสไดทู้ลลาพระมารดาเพ่ือออกเดินทางไปหาพระยาสายฟ้าฟาดซ่ึงเป็น   

พระอยักา เม่ือเดินทางไปถึงเมืองของพระยาสายฟ้าฟาด พระโอรสของพระนางนวลทองสาํลีได้

แสดงโนราไปตามสถานท่ีต่างๆซ่ึงไดรั้บความสนใจจากผูช้มเป็นจาํนวนมาก จนพระยาสายฟ้าฟาด

ไดป้ลอมพระองคเ์พ่ือมาทอดพระเนตรการรําโนรา และเม่ือสอบถามจนรู้ความว่าผูแ้สดงโนราเป็น

พระนดัดา พระยาสายฟ้าฟาดมีกระแสรับสั ่งให้ทหารไปเชิญพระนางนวลทองสาํลีเสด็จกลบัเมือง 

พร้อมทั้งจดังานฉลองเป็นเวลา 7 วนั 7 คืน ภายในงานมีการแสดงโนราโดยพระนัดดาดว้ย พระยา

สายฟ้าฟาดจึงพระราชทานเคร่ืองตน้และพระราชทานบรรดาศกัด์ิให้พระนัดดาเป็นขุนศรีศรัทธา 

ต่อมาขุนศรีศรัทธาได้สอนรําโนราให้แก่ผูท่ี้สนใจ และมีการถ่ายทอดศิลปะการแสดงโนรา          

สืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

 

  ส. พลายน้อย6กล่าวถึงการละเล่นท่ีเรียกว่ามโนราห์ว่า เป็นการละเล่นท่ีเรียกตาม    

เร่ืองท่ีเล่น เพราะสมยัก่อนเล่นแต่เร่ืองมโนราห์เพียงเร่ืองเดียวชาวปักษ์ใต้ออกเสียงว่าโนรา        

                                                        

 5วิเชียร ณ นคร, “ตาํนานและความเป็นมาของโนราห์หรือโนรา,” ใน พุ่มเทวาที่ระลึกงานเชิดชู

เกียรติศิลปินภาคใต้ : ขุนอุปถมภ์นากร (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ,์ 2523), 75 - 77. 

 6สมบติั พลายนอ้ย, “มโนราห์,” เกร็ดโบราณคดีประเพณีไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 

2512), 296.   
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โดยสนันิษฐานว่าการละเล่นชนิดน้ีมีตน้เร่ืองเดิมมาจากอินเดียสมยัโบราณ ลกัษณะของตวัละคร 

เช่น นางมโนราห์หรือนางกินรี ก็เป็นแบบอยา่งของอินเดียสมยัโบราณ 

 

 สุจิตต์ วงษ์เทศ7 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นของโนราไว้ว่า เดิมเรียก          

การแสดงโนราว่าชาตรีมาก่อน คาํว่าชาตรีมีหลกัฐานปรากฏอยูใ่นโคลงกรมหมื่นศรีสุเรนทร์ว่า 

 

ชาตรีตลุบตุบทิ้ง   กลองโทน 

รําสะบดัซดัเอาโอน      อ่อนแปล ้

คนกรับรับขยบัโยน   เสียงเยิน่ 

ร้องเร่ืองรถเสนแก ้   ห่อขยุม้ยาโรย 

 

 ต่อมาจึงเรียกมโนราชาตรี แลว้กร่อนเสียงเหลือเพียงโนราสืบมาจนทุกวนัน้ี ทั้ งน้ี 

ตลอดสมยักรุงศรีอยธุยาไม่พบหลกัฐานช่ือการละเล่นว่าโนราหรือชาตรี มีแต่บทละครช่ือมโนราห์ 

เพราะฉะนั้ นชาตรีจึงไม่ใช่ช่ือท่ีใช้เรียกในท้องถิ่นภาคใต้มาแต่เดิม แต่เป็นช่ือท่ีชาวบางกอก       

สมยัตน้รัตนโกสินทร์หรือสมยัก่อนหนา้นั้นใชเ้รียกการละเล่นชนิดน้ีของภาคใต ้ 

 

  สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์8 กล่าวถึงวิว ัฒนาการของโนราว่า โนราเป็นการละเล่นท่ี            

สืบทอดกนัมานาน และนิยมเล่นอยา่งแพร่หลายในภาคใต ้เป็นการละเล่นท่ีมีทั้งการร้อง การรํา และ

บางคร้ังมีการเล่นเป็นเร่ือง นอกจากน้ีบางโอกาสมีการแสดงโนราตามคติความเช่ือท่ีเป็นพิธีกรรม 

จากตาํนานและวรรณกรรมท้องถิ่นเรียกการละเล่นชนิดน้ีว่าชาตรี เม่ือชาตรีแพร่หลายเข้าสู่         

ภาคกลางจึงเรียกว่าละครชาตรีเน่ืองจากมีลกัษณะคลา้ยกบัละคร ต่อมาไดมี้การนาํเน้ือหาบางตอน

ของเร่ืองพระสุธนมโนราห์มาดดัแปลงเล่นแบบชาตรี มีการปรับเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย และคิดท่ารํา

ใหส้อดคลอ้งกบัลีลาของกินรี รวมทั้งมีการนาํช่ือและบุคลิกลกัษณะของพรานบุญมาใชเ้ป็นตวัตลก

ท่ีเรียกว่าพราน เม่ือนาํเร่ืองพระสุธนมโนราห์มาเล่นบ่อยๆ ชาวบา้นทัว่ไปจึงเรียกการแสดงชนิดน้ีว่า

มโนราห์จนติดปากแทนคาํว่าชาตรี และต่อมาเรียกว่าโนรา ตามความนิยมในการตดัทอนพยางค์

ของคนในทอ้งถิ่นภาคใต ้ 

                                                        

 7สุจิตต์ วงษ์เทศ, ร้องรําทําเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มติชน, 

2532), 162 – 164. 

 8สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย,์ “โนรา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ 8 (2542) : 3896.     
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 จากขอ้มูลขา้งตน้กล่าวไดว้่า ประวติัความเป็นมาของโนรามี 3 กระแส กระแสแรก      

มีความเช่ือว่าการแสดงโนรามีตน้กาํเนิดมาจากอินเดียแลว้ แพร่หลายเขา้สู่ภาคใต ้กระแสท่ีสอง   

เช่ือว่าการแสดงโนราเกิดและรุ่งเร่ืองอยู่บริเวณพ้ืนท่ีภาคใต้แลว้แพร่กระจายสู่ภาคกลาง และ   

กระแสท่ีสาม เช่ือว่าเดิมการแสดงโนราเป็นการแสดงของคนภาคกลาง เร่ิมเขา้สู่ภาคใตส้มยัอยุธยา 

จากนั้นการแสดงโนราจึงแพร่หลายในภาคใตเ้ร่ือยมา นอกจากน้ีมีขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัช่ือของ  

การแสดงโนราสรุปความได้ว่า เดิมเรียกการแสดงโนราว่าชาตรี และเม่ือการแสดงดังกล่าวน้ี

แพร่กระจายสู่ภาคกลางจึงเรียกว่าละครชาตรีเน่ืองจากลกัษณะการแสดงคลา้ยกบัละคร และเม่ือนาํ

เร่ืองพระสุธนมโนราห์มาแสดงบ่อยๆคนทัว่ไปจึงเรียกการแสดงน้ีว่ามโนราห์ ต่อมามีการออกเสียง

คาํว่ามโนราห์โดยการตดัพยางคห์นา้ของคาํเหลือเพียงคาํว่าโนรา ตามการออกเสียงของคนปักษใ์ต ้ 

  

 2.1.2 ความเช่ือเกีย่วกบัการแสดงโนรา 

    ความเช่ือเก่ียวกับการแสดงโนรามีอยู่มากมาย โดยปรากฏความเช่ือตั้ งแต่       

ก่อนเร่ิมการแสดงจนกระทั ่งจบการแสดงโนรา สรุปรายละเอียดเก่ียวกับความเช่ือท่ีปรากฏใน     

การแสดงโนราไดด้งัน้ี 

 

    2.1.2.1 ความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนรา 

      ครูหมอโนราหรือตายายโนรา คือ บูรพาจารยโ์นราและบรรพบุรุษโนราท่ี

ล่วงลับไปแล้ว ผู้แสดงโนราเช่ือว่าครูหมอเหล่าน้ีย ังผูกพันกับลูกหลานท่ีมีเ ช้ือสายโนรา             

หากลกูหลานเพิกเฉยไม่นบัถือครูหมอโนราอาจทาํให้ป่วย ตอ้งแกไ้ขโดยการบนบานให้หายป่วย 

เม่ือหายป่วยแลว้จะตอ้งแกบ้น นอกจากน้ีหากตอ้งการให้ครูหมอช่วยเหลือให้การกระทาํกิจต่างๆ

ประสบผลสาํเร็จ อาจทาํไดโ้ดยการบนบานครูหมอโนราและทาํพิธีแกบ้นเม่ือไดผ้ลสัมฤทธ์ิตามท่ี

บนบานไว ้จากความเช่ือน้ีทาํใหเ้กิดพิธีกรรมโนราโรงครู ในพิธีน้ีจะมีการเชิญวิญญาณของครูหมอ

มาเขา้ทรงเพื่อรับเคร่ืองบวงทรวง และมีการรําถวายครูหมอดว้ย9 

 

  2.1.2.2 ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรําโนรา  

      การเรียนรําโนรา นอกจากผูท่ี้มาเรียนจะมีใจรักศิลปะการแสดงโนราแล้ว 

เหตุผลอีกประการหน่ึงของผู ้ท่ีเ รียนรําโนรา คือ  ถูกครูหมอ  เ น่ืองจากลูกหลานหรือผู ้ท่ี มี               

                                                        

 9อุดม หนูทอง, ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคใต,้ 2531), 201. 
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เช้ือสายโนราเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่สามารถรักษาให้หายได ้จึงตอ้งขอร้องให้ครูหมอ

โนรา  ช่วยให้หายป่วย  และบนบานครูหมอโนราว่าเม่ือหายป่วยเป็นปกติจะเรียนรําโนรา 

ขณะเดียวกนัผูท่ี้มาเรียนรําโนราเพราะมีใจรักศิลปะการแสดงโนราและเดิมไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้มีเช้ือสาย

ของโนราหรือมีบรรพบุรุษท่ีนับถือครูหมอโนรามาก่อน แต่เม่ือไดเ้รียนรําโนราและเคารพนับถือ  

ครูหมอโนราก็จะกลายเป็นคนในเหล่ากอของโนรา ลูกหลานจะต้องนับถือบูชาครูหมอโนรา       

สืบทอดต่อๆกนัไป10 

 

  2.1.2.3 ความเช่ือเก่ียวกบัการแสดงโนราในงานศพและงานแต่งงาน 

      คณะโนรามีความเช่ือว่างานศพเป็นงานแห่งความเศร้าสลด จึงไม่ควรมีส่ิงร่ืนเริง

บนัเทิงใจในงาน จึงไม่นิยมแสดงโนราในงานศพ และโรงโนราในสมยัโบราณจะไม่มีการยกพ้ืนสูง 

โรงโนราจึงอยูต่ ํ่ากว่าท่ีตั้งศพ เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เพราะการแสดงโนราถือเป็นการแสดงชั้นสูง

และมีประวติัความเป็นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบักษตัริยส์มยัโบราณ โรงโนราจึงไม่สมควรอยู่ต ํ่ากว่าศพ   

ซ่ึงเป็นส่ิงอวมงคล แต่ปัจจุบนัโรงโนรามีการยกพ้ืนสูงและคณะโนราไม่เคร่งครัดเก่ียวกบัการแสดง

ในงานศพมากนกั โนราบางคณะจึงรับงานแสดงโนราในงานศพแต่ก็มีการประกอบพิธีกรรมเพื่อ

ป้องกนัและขจดัปัดเป่าส่ิงท่ีไม่เป็นสิริมงคลให้ออกไป กล่าวคือ ก่อนท่ีคณะโนราจะเดินทางไป

แสดงในงานศพ สมาชิกในคณะทุกคนจะตอ้งนาํนํ้ ามนต์มาประพรมตวั ขณะเดียวกนัจะตอ้งนํา

อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการแสดงโนราทุกชิ้นมาประพรมนํ้ ามนต์ด้วย และหลงัจากท่ีเดินทางกลบั

มาถึงบา้นจะตอ้งอาบนํ้ ามนตเ์พ่ือป้องกนัเสนียดจญัไรท่ีอาจจะติดตวัมา นอกจากน้ีโนราบางคณะ 

ทาํพิธีขีดเส้นแบ่งระหว่างท่ีตั้ งศพกบัโรงโนราเพ่ือไม่ให้เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ขณะท่ีขีดเส้นแบ่ง

พ้ืนท่ีระหว่างท่ีตั้ งศพกบัโรงโนราจะตอ้งมีการบริกรรมคาถาท่ีเรียกว่าคาถาตดัท่ี โดยจะตอ้งท่อง

คาถาน้ีไปเร่ือยๆจนกว่าจะขีดเสน้ตดัท่ีเสร็จ หลงัท่ีบริกรรมคาถาตดัท่ีเสร็จแลว้ คณะโนราสามารถ

แสดงโนราไดต้ามปกติ เพราะมีความเช่ือว่าโนรากบัศพอยูก่นัคนละท่ีแลว้11 

 

 

 

                                                        

 10อุดม หนูทอง, โนรา (สงขลา : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต,้ 2536), 47.   

 11โสภา ชายเกตุ, “ความเช่ือเกี่ยวกับการแสดงโนรา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา      

ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2542), 46 - 49.   
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  2.1.2..4 ความเช่ือเก่ียวกบัการรับขนัหมาก 

 การรับขนัหมากหรือการรับงานแสดง เป็นธรรมเนียมปฏิบติัของคณะโนรากบั 

ผูท่ี้มาติดต่อว่าจ้างให้ไปแสดงโนรา ผูท่ี้ตอ้งการว่าจ้างคณะโนราให้ไปแสดงจะตอ้งเดินทางมา

ติดต่อท่ีบ้านของหัวหน้าคณะโนรา โดยนําขันหรือพานจํานวน 1 ใบ ภายในขันหรือพาน

ประกอบดว้ยหมาก 3 ชิ้น พลู 3 ใบ มามอบให้หัวหน้าคณะโนราพร้อมทั้ งแจง้ความประสงค์และ

รายละเอียดเก่ียวกับวนั เวลา และสถานท่ีท่ีจะให้คณะโนราไปแสดง การนําขันหมากไปติดต่อ

ว่าจา้งคณะโนราถือเป็นการติดต่ออย่างเป็นทางการ หากหัวหน้าคณะโนรารับขนัหมากย่อมเป็น           

การตอบรับท่ีจะไปแสดงโนราตามความประสงค์ของผูท่ี้มาติดต่อ และถือเป็นพนัธะสัญญาต่อกนั

ระหว่างหัวหน้าคณะโนรากับผู ้ท่ีมาติดต่อว่าจ้างแทนการทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร        

หัวหน้าคณะโนราจะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดเพราะเช่ือว่าหากผิดข้อตกลงหรือ              

ผดิขนัหมากจะไม่มีผูใ้ดใหค้วามเคารพคนนบัถือ หากคณะโนราไม่สามารถไปแสดงไดต้ามท่ีตกลง

กันไว้ หัวหน้าคณะจะแจ้งให้เจ้าภาพทราบล่วงหน้าพร้อมทั้ งคืนขันหมากกลับไป กรณีท่ี        

หัวหน้าคณะโนราตอบรับหรือรับขนัหมากจากผูท่ี้มาติดต่อแลว้ หัวหน้าคณะจะนําหมากพลูไป  

วางไวบ้นหิ้งบูชาวิญญาณบรรพบุรุษซ่ึงเป็นครูของศิลปินโนราหรือท่ีเรียกว่าครูหมอโนราท่ีอยู่ใน

บา้นของหวัหนา้คณะ จากนั้นหวัหนา้คณะจะจุดธูปเทียนเพื่อแจง้ให้ครูหมอโนรารับทราบเสมือน

ให้ครูหมอโนราเป็นประจักษ์พยานในการรับขนัหมากของทางคณะโนรา และเป็นการแสดง    

ความเคารพครูหมอโนราอีกดว้ย12  

    

  2.1.2..5 ความเช่ือเก่ียวกบัการสร้างโรงโนรา 

      โรงโนรามี 2 ลกัษณะ คือ โรงโนราท่ีใช้แสดงโนราเพ่ือความบันเทิง และ      

โรงโนราสาํหรับประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู 

      โรงโนราท่ีใชแ้สดงโนราเพื่อความบนัเทิง แต่เดิมไม่มีการยกพ้ืนโรงโนรา โดย

สร้างโรงโนราเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสเปิดโล่งทั้งส่ีดา้น หลงัคาเป็นรูปหนา้จัว่มุงดว้ยจากหรือกระแชง 

รอบๆโรงโนราใชไ้มไ้ผ่กั้นไวผ้กูติดกบัเสาโรงและยกสูงจากพ้ืนดินราว 1 ศอก เรียกว่า พนักพิง 

บริเวณกลางโรงโนราปูเส่ือไวส้าํหรับใชแ้สดงโนรา การสร้างโรงโนราจะไม่หันหน้าโรงโนราไป

ทางทิศตะวนัตก เพราะเช่ือว่าจะทาํใหชี้วิตตกอบั และไม่หนัหลงัโรงโนราใหส้ถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิหรือ

ส่ิงท่ีเป็นท่ีเคารพบูชา เพราะเช่ือว่าเป็นอปัมงคล สมยัต่อมาโรงโนรามีการยกพ้ืนสูงประมาณ        
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1.5 เมตร และสร้างโรงโนราเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ หลงัคามุงดว้ยจากหรือผา้ใบ เร่ิมมีม่านหรือ    

ฉากกั้นพ้ืนท่ีระหว่างหนา้โรงโนราและหลงัโรงโนรา 

     โรงโนราสําหรับประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู การสร้างโรงโนราสําหรับ

ประกอบพิธีกรรมตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลง เพราะมีความเช่ือว่า       

โรงโนราท่ีสร้างผิดลกัษณะตามแบบโบราณจะใชท้าํพิธีไม่ได้ เน่ืองจากครูหมอโนราไม่ยอมรับ 

ผูส้ร้างโรงโนรารวมทั้งเจา้ภาพอาจไดรั้บโทษ ครูหมอโนราอาจดลบนัดาลให้เจ็บป่วยหรือประสบ

ภยัพิบติัต่างๆ โรงโนราสาํหรับประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูมีลกัษณะเหมือนกนัทุกแห่งทั้งภาคใต ้

กล่าวคือ โรงโนรามีขนาดกวา้ง 9 ศอก ยาว 11 ศอก เสาของโรงโนรามีทั้งหมด 6 เสา ไม่มีการยกพ้ืน

โรงโนรา หลงัคาเป็นรูปหนา้จัว่มุงดว้ยกระแชง เหตุท่ีใชก้ระแชงมุงหลงัคา โนราบางคณะใหเ้หตุผล

ว่าเพ่ือระลึกถึงนางนวลทองสาํลีซ่ึงเป็นผูใ้ห้กาํเกิดการรําโนรา ตามตาํนานโนรานางนวลทองสาํลี

ถกูลอยแพไปติดเกาะแห่งหน่ึง ขณะท่ีอยูบ่นเกาะ นางนวลทองสาํลีไดอ้าศยักระแชงเป็นท่ีหลบแดด

หลบฝน ขณะเดียวกนัโนราบางคณะมีความเช่ือว่า เหตุท่ีใชก้ระแชงมุงหลงัคาเพราะครูหมอโนรา

บางจําพวกนับถือผีกระแชงหรือผีแชง  ขณะท่ีประกอบพิธีกรรมโรงครูจะมีผีแชงคอยเฝ้า              

เสาโรงโนรา นอกจากน้ีบริเวณดา้นทิศตะวนัตกของโรงโนราจะมีพนักซ่ึงทาํดว้ยไมไ้ผ่ผกูติดกบั  

เสาโรงสําหรับเป็นท่ีนั ่งของโนรา ส่วนด้านทิศตะวันออกของโรงโนราเป็นท่ีตั้ งศาลหรือ           

เรียกอีกอย่างว่าพาไล  โดยมีการยกพ้ืนศาลให้สูงระดับศีรษะใช้เป็นท่ีวางเคร่ืองบวงสรวง              

ครูหมอโนรา บริเวณท่ีตั้งศาลถือเป็นหนา้โรงโนราเพราะเป็นท่ีประทบัของครูหมอโนรา เม่ือโนรา

ออกรําจะตอ้งหนัหนา้เขา้หาศาล13 

 

  2.1.2.6 ความเช่ือเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัในการเดินทางไปแสดงโนรา 

      ก่อนออกเดินทางไปยงัสถานท่ีแสดงโนรา หัวหน้าคณะจะต้องดูฤกษ์ยามว่า 

เวลาใดเป็นเวลาท่ีดีเหมาะสมแก่การเดินทาง และควรเดินทางไปทางทิศใด เพราะมีความเช่ือว่าจะ

ทาํใหเ้ดินทางโดยสะดวก ไม่มีอุปสรรคในการเดินทาง ช่วงเวลาตอนเท่ียงตรง เป็นเวลาท่ีควรงด

เดินทางออกจากบา้น เช่ือว่าเป็นเวลาท่ีไม่ดี ทาํอะไรย่อมมีอุปสรรค นอกจากน้ีมีความเช่ือเก่ียวกบั

ทิศท่ีเป็นมงคลในการเดินทาง ไดแ้ก่ หากเดินทางวนัอาทิตย ์ให้เดินทางไปทางทิศใต ้หากเดินทาง       

วนัจนัทร์ ให้เดินทางไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ หากเดินทางวนัองัคาร ให้เดินทางไปทางทิศ

ตะวนัออก หากเดินทางวนัพุธ ให้เดินทางไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หากเดินทางวนัพฤหัสบดี    

ให้เดินทางไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ หากเดินทางวนัศุกร์ ให้เดินทางไปทางทิศตะวนัออก

                                                        

 13อุดม หนูทอง, โนรา, 33 - 34.    
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เฉียงใต้ และหากเดินทางวนัเสาร์ ให้เดินทางไปทางทิศเหนือ ส่วนความเช่ือเก่ียวกับทิศท่ีห้าม

เดินทาง ไดแ้ก่ หากเดินทางวนัอาทิตย ์ห้ามเดินทางไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ หากเดินทาง     

วันจันทร์  ห้ามเดินทางไปทางทิศตะวันออก  หากเดินทางวันอังคาร  ห้ามเดินทางไปทาง                 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ หากเดินทางวนัพุธ หา้มเดินทางไปทางทิศเหนือ หากเดินทางวนัพฤหัสบดี  

หา้มเดินทางไปทางทิศใต ้หากเดินทางวนัศุกร์ ห้ามเดินทางไปทางทิศตะวนัตก และหากเดินทาง   

วนัเสาร์ หา้มเดินทางไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ขณะเดียวกนัหากสถานท่ีท่ีคณะโนราจะเดินทาง

ไปแสดงตั้งอยูท่างทิศตอ้งหา้ม หวัหน้าคณะจะแกเ้คล็ดโดยการเดินทางไปทางทิศท่ีดีก่อน แลว้จึง

เดินทางกลบัมายงัทิศท่ีตอ้งเดินทางไปแสดงโนรา หลงัจากท่ีดูฤกษ์ยามก่อนออกเดินทางเรียบร้อย

แลว้ หวัหนา้คณะจะตอ้งจุดธูปเทียนเพื่อบอกกล่าวครูหมอโนราใหท้ราบว่า คณะโนรากาํลงัเดินทาง

ไปแสดง และขอใหค้รูหมอโนราช่วยคุม้ครองรักษาใหเ้ดินทางสะดวกปลอดภยั14  

 นอกจากน้ีทุกคร้ังก่อนท่ีคณะโนราจะยกหรือเคล่ือนยา้ยเคร่ืองดนตรี รวมทั้ ง

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆในการแสดงโนราออกจากบ้านของหัวหน้าคณะโนราเพ่ือเดินทางไปยงั

สถานท่ีแสดง หวัหนา้คณะ นกัดนตรี และผูแ้สดงโนราจะนาํอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการแสดงโนรามา

วางรวมกนัเพ่ือทาํพิธียกเคร่ือง หัวหน้าคณะโนราทาํพิธียกเคร่ืองโดยการบริกรรมคาถา จากนั้ น    

นักดนตรีจะบรรเลงดนตรีโดยเร่ิมจากการเป่าป่ี แลว้ตีกลอง ตีทบั และบรรเลงเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ

ตามลาํดบั เม่ือหังหน้าคณะบริกรรมคาถาเสร็จ นักดนตรีจะหยุดบรรเลงดนตรีเช่นกัน จากนั้ น

หวัหนา้คณะจะถือเทริดเดินนาํออกมาหนา้บา้น ส่วนนกัดนตรีและสมาชิกคนอ่ืนๆในคณะโนราจะ

ช่วยกนัเคล่ือนยา้ยเคร่ืองดนตรีรวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆเดินตามหัวหน้าคณะออกมาหน้าบา้น 

เพ่ือออกเดินทางไปยงัสถานท่ีแสดงต่อไป  การทาํพิธียกเคร่ืองมีวตัถุประสงค์เพ่ือขออาํนาจ          

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้คุ ้มครองรักษาคณะโนราให้ปราศจากภยัอนัตรายและให้ผูท่ี้พบเห็นเกิดความรัก

ความเมตตา ความสงสาร ความนิยมชมชอบ รวมทั้ งขอให้พบแต่ความเป็นสิริมงคลและพบแต่

ความสาํเร็จในการเดินทางไปแสดง15 

      ระหว่างการเดินทางไปยงัสถานท่ีแสดงโนรา หากเดินทางผ่านวดัหรือสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิ คณะโนราจะหยุดเดินทางชั ่วคราวเพ่ือแสดงความเคารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ โดยการบรรเลง

ดนตรี ประมาณ 5 นาที บางคร้ังมีการรําถวาย โดยตวัแทนของผูแ้สดงโนราคนใดคนหน่ึงรํา

                                                        

 14โสภา ชายเกตุ, “ความเช่ือเกี่ยวกบัการแสดงโนรา”, 35 - 36.    

 15ชวน เพง็แกว้, “ขนบนิยมในการแสดงโนราในอดีต,” ใน พุ่มเทวาที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติศิลปิน

ภาคใต้ : ขุนอุปถมภ์นรากร (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,์ 2523), 55. 
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ประกอบดนตรีประมาณ 5 – 8 นาที จากนั้นคณะโนราจะเก็บเคร่ืองดนตรีและออกเดินทางต่อไป

จนถึงสถานท่ีแสดงโนรา หากการเดินทางในวนันั้นตอ้งเดินทางผ่านสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิหลายแห่ง       

คณะโนราตอ้งหยดุบรรเลงดนตรีและรําถวายทุกคร้ัง โดยมีความเช่ือว่าหากไม่แสดงความเคารพต่อ

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเดินทางผา่นอาจเกิดเหตุร้ายต่างๆในระหว่างการเดินทางได้16 

 

  2.1.2.7 ความเช่ือเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัเม่ือเดินทางไปถึงสถานท่ีแสดงโนรา  

      เม่ือคณะโนราเดินทางใกลถึ้งสถานท่ีแสดงโนราหรือบา้นของเจา้ภาพ นักดนตรี

จะตีกลองเป็นสัญญาณเพ่ือให้เจา้ภาพรู้ว่าคณะโนรากาํลงัเดินทางมาถึง เจ้าภาพจะได้เตรียมตัว

ออกมาตอ้นรับ17เม่ือคณะโนราเดินทางถึงบา้นของเจา้ภาพ หัวหน้าคณะโนราและสมาชิกจะไม่เขา้

ไปยงัโรงโนราทนัที โดยจะรอใหเ้จา้ภาพนาํขนัหมากออกมารับคณะโนรา เม่ือเจา้ภาพยื่นขนัหมาก

ให้หัวหน้าคณะโนราแลว้ หัวหน้าคณะโนราและสมาชิกในคณะโนราจึงเดินเขา้ไปยงัโรงโนรา   

โดยนาํอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการแสดงต่างๆไปวางไวบ้นโรงโนรา พร้อมทั้ งจดัเตรียมอุปกรณ์เพ่ือ

ใชแ้สดงโนราเป็นลาํดบัต่อไป18  

 

  2.1.2.8 ความเช่ือเก่ียวกบัการแต่งหนา้และแต่งตวั   

      ก่อนแต่งหน้าและแต่งตวั ผูแ้สดงโนราจะบริกรรมถาคาต่างๆ โดยเร่ิมตั้ งแต่    

การใชค้าถาทอดรูป เน่ืองจากมีความเช่ือว่าเป็นการถอดรูปเดิมท่ีอาจไม่สวยงามออก ให้เป็นรูปท่ี

สวยงาม ทาํใหผู้ช้มเกิดความหลงใหล เมตตา จากนั้นจึงเร่ิมแต่งหน้า ก่อนท่ีจะนาํแป้งมาทาหน้าจะ

บริกรรมคาถา เพราะเช่ือว่าจะทาํให้ใบหน้าผุดผ่อง มีสง่าราศรี และทาํให้ผูช้มเกิดความรักความ

หลงใหล จากนั้นจึงลงอกัขระเลขยนัตต์ามส่วนต่างๆของร่างกายและเคร่ืองแต่งกายของโนรา เช่น 

การลงอกัขระด้วยดินสอดาํท่ีฟันเพ่ือทาํให้ยิ ้มสวยมีเสน่ห์ต้องตาของผูช้ม นอกจากน้ีขณะสวม

เคร่ืองแต่งกายจะบริกรรมคาถากาํกบั เร่ิมตั้งแต่การใส่สนับเพลา เคร่ืองลูกปัด ทบัทรวง กาํไล เล็บ 

เป็นตน้ จนกระทัง่ถึงขั้นตอนสุดทา้ย คือ การสวมเทริด ก่อนท่ีจะสวมเทริดตอ้งลงอกัขระท่ีหนา้ผาก

ของผูแ้สดงโนรา โดยเขียนจากดา้นซ้ายไปด้านขวา อาจใชดิ้นสอหรือนิ้วมือเขียน จากนั้ นจึงลง

อกัขระท่ีหน้าเทริด และขณะท่ีสวมเทริดจะบริกรรมคาถากาํกับด้วย โดยมีความเช่ือว่าจะทาํให้

                                                        

 16ชวน เพง็แกว้, “ขนบนิยมในการแสดงโนราในอดีต,” 56 – 57. 

 17ประหยดั เกษม, “การแสดงโนราจากอดีตถึงปัจจุบนั,” ใน พุ่มเทวาที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติศิลปิน

ภาคใต้: ขุนอุปถมภ์นรากร (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,์ 2523), 134. 

 18ชวน เพง็แกว้, “ขนบนิยมในการแสดงโนราในอดีต,” 57. 
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แต่งตวัไดส้วยงาม และผูช้มเกิดความรักเมตตาเอ็นดู นอกจากน้ีหลงัจากแต่งหน้าและแต่งตวัเสร็จ   

ผูแ้สดงโนราจะบริกรรมคาถา เช่น คาถาผกูข้ีผกูเยีย่ว คาถาผกูประจาํเดือน เพ่ือให้ไม่ปวดปัสสาวะ

หรือปวดประจาํเดือนและสามารถดาํเนินการแสดงไปไดอ้ยา่งราบร่ืนจนกระทัง่จบการแสดงโนรา19 

 

  2.1.2.9 ความเช่ือเก่ียวกบัการถอดและเก็บเคร่ืองแต่งกายโนรา 

      หลงัจากท่ีโนราแสดงเสร็จแลว้จะตอ้งถอดเคร่ืองแต่งกายและเก็บเคร่ืองแต่งกาย

ทนัที การถอดเคร่ืองแต่งกาย ส่ิงแรกท่ีโนราตอ้งทาํ คือ การถอดเทริด ก่อนถอดเทริดตอ้งพนมมือ

และกล่าวขอบคุณครูหมอโนราท่ีช่วยใหก้ารแสดงโนราสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี จากนั้นจึงเก็บเทริดไว้

ในซุมเทริด20 และนาํซุมเทริดไปวางไวใ้นท่ีสูง เพ่ือป้องกนัไม่ให้คนเดินข้าม เพราะเช่ือว่าเทริด   

เป็น    ของสูง ใชเ้ป็นตวัแทนของครูโนรา อีกทั้งยงัใชส้วมศีรษะ การวางเทริดในท่ีตํ่าจะก่อให้เกิด               

ความอปัมงคล ถือเป็นการลบหลู่ดหูมิ่นครูโนรา และหลงัจากท่ีโนราถอดเทริดเรียบร้อยแลว้ ก่อนท่ี

จะถอดเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัต่างๆ จะตอ้งมีการแกค้าถาบางคาถาท่ีกาํกบัเอาไวต้อน

แต่งหนา้แต่งตวั คาถาท่ีจาํเป็นตอ้งแก ้ไดแ้ก่ คาถาผกูประจาํเดือน เพราะหากไม่แกค้าถา จะส่งผล

ใหผู้แ้สดงโนราคนนั้นประจาํเดือนขาด คาถาผกูข้ีผกูเยี่ยว  หากไม่แกค้าถา จะทาํให้ผูแ้สดงโนรา 

คนนั้นไม่สามารถขบัถ่ายไดต้ามปกติ อาจเกิดผลเสียต่อร่างกาย ส่วนคาถาบางคาถาไม่จาํเป็นตอ้งแก้

คาถาก็ได ้เช่น คาถาเสกแป้งทาหนา้ คาถาลงอกัระตามร่างกายและเคร่ืองแต่งกาย เพราะหากไม่แก้

จะไม่ทาํให้เกิดผลเสียแต่อย่างใด นอกจากน้ีอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ประกอบการแสดงโนราถือเป็น   

ของสูง หา้มเดินขา้มเด็ดขาด โดยมีความเช่ือว่าผูใ้ดเดินขา้มจะทาํใหเ้กิดความอปัมงคลแก่ผูน้ั้น21 

 

  2.1.2.10 ความเช่ือเก่ียวกบัการทกัโรง  

                                การทกัโรง เป็นธรรมเนียมปฏิบติัของหัวหน้าคณะโนรา ก่อนท่ีหัวหน้าคณะ  

จะข้ึนไปบนโรงโนรา หวัหนา้คณะจะทกัโรงโดยการจบัเสาของโรงโนราพร้อมทั้ งบริกรรมคาถา

เพ่ือขจัดเสนียดจัญไรให้ออกไปจากโรงโนราและบอกกล่าวพระภูมิเจ้าท่ีเพ่ือขอสถานท่ีใน                

การแสดงโนรา เม่ือทกัโรงเสร็จแลว้หวัหนา้คณะโนราจะเดินถือเทริดและขนัหมากท่ีเจา้ภาพเอามา

                                                        

 19โสภา ชายเกตุ, “ความเช่ือเกี่ยวกบัการแสดงโนรา,” 56 - 68.  

 
20

 ซุม เป็นอุปกรณ์สาํหรับใส่เทริด สมยัก่อนทาํดว้ยไมไ้ผ่สาน ตวัซุมเป็นรูปทรงกระบอก ฝาครอบ

ซุมเป็นรูปกรวย ปัจจุบนันิยมทาํดว้ยสังกะสี ตวัซุมเป็นรูปทรงกระบอก และมีฝาครอบเป็นรูปกรวย หรือเป็น    

รูปกรวยทั้งตวัซุมและฝาซุม 

 21โสภา ชายเกตุ, “ความเช่ือเกี่ยวกบัการแสดงโนรา,” 86 - 87.  
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มอบให้เป็นการต้อนรับคณะโนราข้ึนไปบนโรงโนรา ส่วนสมาชิกในคณะโนราจะเดินตาม    

หวัหนา้คณะและขนอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆข้ึนไปวางไวบ้นโรงโนราดว้ย22 

 

  2.1.2.11 ความเช่ือเก่ียวกบัการเบิกโรง   

                                การทาํพิธีเบิกโรงโนรา เป็นการประกอบพิธีกรรมก่อนเร่ิมการแสดงโนรา เพ่ือ

ขอสถานท่ีสร้างโรงโนราจากพระภูมิเจา้ท่ี พระแม่ธรณี ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้ งหลาย และขออาํนาจบารมี

จากครูโนรา ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้คุม้ครองรักษาคณะโนราให้ทาํการแสดงสาํเร็จลุล่วงไปได้

ดว้ยดี  

                                ก่อนเร่ิมทาํพิธีเบิกโรง โนราใหญ่23ซ่ึงเป็นผูท่ี้ทาํหน้าท่ีประกอบพิธีกรรมของ

คณะโนราจะนาํเส่ือมาปูไวห้น้าโรงโนราและนาํเคร่ืองดนตรี ไดแ้ก่ กลอง โหม่ง ฉิ่ง ทบั ป่ี และ

แตระ มาวางเรียงกนัตามลาํดบั  

  เม่ือเร่ิมพิธีเบิกโรง เจา้ภาพจะนาํขนัหมากมามอบใหโ้นราใหญ่บนโรงโนรา    

ภายในขนัหมากประกอบดว้ย หมาก 3 ชิ้น พล ู3 ใบ หรือบางคร้ังหมากและพลจูะจีบไวด้ว้ยกนัเป็น

คาํๆ จาํนวน 3 คาํ เทียน 3 เล่ม และเงิน 3 บาท หรือข้ึนอยูก่บัเจา้ภาพ  

  หลงัจากท่ีโนราใหญ่รับขนัหมากจากเจา้ภาพ โนราใหญ่จะเร่ิมจุดธูปท่ีจดัเตรียม

ไว ้จากนั้นจึงนาํเทียนจากขนัหมากจาํนวน 3 เล่มมาจุดแลว้นาํเทียนไปปักไวท่ี้กลอง 1 เล่ม และ   

ปักไวท่ี้ทบัทั้ง 2 ใบ ใบละ 1 เล่ม ต่อมานาํหมาก 3 ชิ้น และพลู 3 ใบ หรือหมากพลูท่ีจีบไวจ้าํนวน    

3 คาํ มาวางไวบ้นกลองและทบัตามลาํดบั โดยวางหมากพลูไวใ้กลก้บัเทียนไขท่ีปักไว ้ลาํดบัต่อมา

นาํเลบ็ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัของโนราจาํนวน 3 อนั และกาํไลขอ้มือจาํนวน 3 วง มาใส่ไวใ้นพาน  

 โนราใหญ่เ ร่ิ มทําพิธีเบิกโรงโดยการกล่าวนะโม 3 คร้ัง กล่าวคําบูชา              

พระรัตนตรัย และกล่าวบทชุมนุมเทวดา จากนั้นจึงนาํหมากพลท่ีูวางบนกลองมาถือไว ้กล่าวขอพร

จากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแลว้โยนหมากพลูข้ึนไปบนหลงัคาโรงโนรา จากนั้นนาํหมากพลูท่ีวางไวบ้นทบั       

ใบแรกมาใส่ไวใ้ตเ้ส่ือท่ีนั ่งทาํพิธีเพ่ือเป็นการบูชาพระภูมิเจา้ท่ี แลว้นาํหมากพลูท่ีวางไวบ้นทับ      

ใบท่ีสองมาถือรวมกบักาํไล 1 วง ลาํดบัต่อมาโนราใหญ่จะจบัทบัใบหน่ึงหนัส่วนทา้ยของทบัข้ึนมา 

ใชเ้ทียนไขวนท่ีกาํไลและหมากพลพูร้อมทั้งบริกรรมคาถาป้องกนัภยัแลว้ซดัหมากพลเูขา้ไปบริเวณ

ส่วนทา้ยของตัวทับซ่ึงมีช่องเล็กๆ ท่ีสามารถซัดหมากพลูเข้าไปได้ และใช้มือขวาตีหน้าทับรัว

                                                        

 22สัมภาษณ์ ละมยั ศรีรักษา, หวัหนา้คณะละมยัศิลป์, 31 พฤษภาคม 2553.    

 
23โนราใหญ่ คือ โนราชายท่ีมีอายตุั้ง 20 ปีข้ึนไป เป็นผูท่ี้ผ่านการอุปสมบท ผ่านการตดัจุกและ  

ครอบเทริดจากครูโนรา รวมทั้งไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการประกอบพิธีกรรมจากครูโนราจึงจะประกอบพิธีกรรมได ้ 
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หลายๆคร้ัง ส่วนนักดนตรีจะตีเคร่ืองดนตรีทุกชิ้นท่ีวางไว  ้ยกเวน้กลอง เพราะจะตีกลองเป็น   

เคร่ืองดนตรีชิ้นสุดทา้ยจาํนวน 3 คร้ัง ถือว่าเสร็จสิ้นพิธีเบิกโรง24 

 

  2.1.2.12 ความเช่ือเก่ียวกบัการโหมโรง 

  การโหมโรง คือ การประโคมดนตรีลว้นๆ เพลงท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นเพลงพดัชา 

เพลงชะนีร้องไห้ เป็นตน้ เม่ือเร่ิมบรรเลงดนตรีโหมโรงจะใชเ้พลงพดัชาบรรเลงเป็นเพลงแรก    

ก่อนบรรเลงเพลงอ่ืนๆเพราะเช่ือว่าเพลงพดัชาเป็นเพลงครู และการบรรเลงเพลงพดัชามีความเช่ือว่า

เป็นการปัดรังควาญให้กบัคณะโนราได ้นอกจากน้ียงัมีความเช่ือว่าการบรรเลงเพลงโหมโรงเป็น

การบรรเลงดนตรี เพ่ือถวายครู และมีความหมายแฝงว่าเป็นการบอกข่าวประชาสัมพนัธ์ให้ผูท่ี้อยู่

บริเวณสถานท่ีแสดงโนราทราบว่าคณะโนรากําลังจะแสดง  ผูท่ี้อยู่บริ เวณนั้ นจะได้มาชม             

การแสดงโนรา และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักดนตรีในการบรรเลงดนตรีประกอบ         

การแสดงโนราอีกดว้ย25 

 

  2.1.2.13 ความเช่ือเก่ียวกบัการกาดครู 

     การกาดครู คือ การร้องกลอนสรรเสริญครูโนรา โดยเร่ิมตั้ งแต่ครูต้นโนรา      

อนัเป็นบุรพาจารยผ์ูก่้อกาํเนิดการรําโนราเร่ือยมาจนถึงครูสอนรําโนราในปัจจุบนั รวมทั้ งระลึกถึง

คุณบิดามารดาและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีโนรานบัถือ การกาดครูถือเป็นธรรมเนียมท่ีให้ความเป็นสิริมงคล

แก่ผูป้ฏิบติั โนราทุกคณะจะยดึถือเป็นธรรมเนียมสืบต่อกนัมา26 

 

  2.1.2.14 ความเช่ือเก่ียวกบัการเลิกโรง 

  เม่ือจะสิ้นสุดการแสดงโนราจะมีธรรมเนียมการเลิกโรง โดยมีหวัหนา้คณะโนรา

เป็นผูร้้องกลอนและกล่าวลาผูช้ม เพ่ือให้เกิดความรักและความผูกพนั โดยเช่ือว่าการเลิกโรง              

เม่ือจบการแสดงโนราจะทาํใหค้ร้ังต่อไปจะมีผูม้าติดต่อใหแ้สดงโนราอีก27 

 

 

                                                        

 24ชวน เพง็แกว้, “ขนบนิยมในการแสดงโนราในอดีต,” 57. 

 
25โสภา ชายเกตุ, “ความเช่ือเกี่ยวกบัการแสดงโนรา,” 54.    

 26อุดม หนูทอง, โนรา, 54.      

 
27โสภา ชายเกตุ, “ความเช่ือเกี่ยวกบัการแสดงโนรา,” 84.   
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  2.1.2.15 ความเช่ือเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัเม่ือเดินทางกลบั 

      ความเช่ือในการเดินทางกลับบ้านหลังจากท่ีแสดงโนราเสร็จ  มีลักษณะ

เช่นเดียวกบัการเดินทางเพ่ือไปแสดงโนรา กล่าวคือ เม่ือเดินทางผ่านสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจะบรรเลง

เคร่ืองดนตรีทุกชิ้นเพ่ือแสดงความเคารพและบอกกล่าวส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้ งหลายให้ช่วยปกป้อง

คุม้ครองคณะโนรา แต่ไม่นิยมรําถวาย เน่ืองจากช่วงท่ีแสดงโนราเปรียบเสมือนเป็นการรําถวาย    

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเช่นกนั28   

 

  2.1.2.16 ความเช่ือเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัเม่ือคณะโนราเดินทางกลบัถึงบา้น   

        เม่ือคณะโนราเดินทางถึงบา้นหัวหน้าคณะ นักดนตรีจะบรรเลงดนตรีทุกชนิด

ประมาณ 5 นาที เป็นการถวายครูและเป็นการสาํรวจเคร่ืองดนตรีอีกคร้ังหน่ึงว่ามีครบทุกชิ้นหรือไม่ 

จากนั้ นหัวหน้าคณะโนรานําหมากพลูจาํนวน 3 คาํ ธูป 3 ดอก เทียน 3 เล่ม และดอกไม ้3 ดอก      

ไปตั้ งไวบ้นหิ้งบูชาครูหมอท่ีอยู่ในบา้นของหัวหน้าคณะโนรา และจุดธูปเทียนเพ่ือบอกกล่าวให ้      

ครูหมอโนราทราบว่าขณะน้ีคณะโนราเดินทางกลบัถึงบา้นแลว้29   

 

2.2 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัคณะโนราละมยัศิลป์ 

        ผูว้ิจัยนําเสนอข้อมูลการแสดงโนราของคณะละมัยศิลป์ ก่อนท่ีจะนําเสนอผล          

การวิ เคราะห์เ ก่ียวกับสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราเป็นลําดับต่อไป  เ พ่ือให้เข้าใจ

ลกัษณะเฉพาะของคณะโนราละมยัศิลป์ ได้แก่ ประวติัคณะโนราละมยัศิลป์ ธรรมเนียมปฏิบัติ    

บางประการของคณะโนราละมยัศิลป์ก่อนเร่ิมการแสดงโนรา และลกัษณะของการแสดงโนรา   

คณะละมยัศิลป์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 

 2.2.1 ประวตัคิณะโนราละมยัศิลป์ 

    คณะโนราละมยัศิลป์ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ก่อตั้ งข้ึนเม่ือปีพุทธศกัราช 

2529 โดยมีโนราละมยั ศรีรักษา เป็นหัวหน้าคณะ โนราละมยัเกิดท่ี อาํเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง   

เป็นบุตรของนายจายและนางเคล่ือน ศรีรักษา ในวยัเด็กอายุราว 5 – 6 ปี โนราละมยัไดเ้ร่ิมฝึกหัด

ร้องกลอนโนราจากบิดา และเม่ืออายุ 7 ปี จึงมาสมคัรเรียนรําโนรากบัโนราร่วม เกตุแกว้ ซ่ึงเป็น    

ครูโนราคนแรกของโนราละมยั ต่อมาเม่ือโนราร่วมถึงแก่กรรม โนราละมยัจึงมาสมคัรเป็นสมาชิก

                                                        

 28โสภา ชายเกตุ, “ความเช่ือเกี่ยวกบัการแสดงโนรา,” 89.  

 29เร่ืองเดียวกนั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 

และร่วมแสดงโนราร่วมกบัคณะโนราต่างๆ เช่น คณะโนราจาํเริญศิลป์ จงัหวดัตรัง คณะโนราหมึก 

จงัหวดัตรัง เป็นตน้ การได้มีโอกาสร่วมแสดงโนรากบัคณะโนราต่างๆ ทาํให้โนราละมยัไดรั้บ

ความรู้ด้านการรําโนราจากหัวหน้าคณะ รวมทั้ งได้ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในด้าน           

การแสดงโนราอีกดว้ย ต่อมาเม่ืออาย ุ13 ปี โนราละมยัไดย้า้ยมาอยูท่ี่จงัหวดัสงขลา จึงมาสมคัรเป็น

สมาชิกและร่วมแสดงโนรากับคณะโนราอบอวบ เป็นคณะโนราท่ีสองพ่ีน้อง คือ โนราอบและ  

โนราอวบไดร่้วมกนัก่อตั้งข้ึน โนราละมยัเป็นสมาชิกของคณะอบอวบอยู่ประมาณ 6 ปี จนกระทัง่

โนราอบซ่ึงเป็นหัวหน้าคณะเสียชีวิต จึงยา้ยมาแสดงโนรากบัคณะของโนรายก ทะเลน้อย หรือ 

โนรายก ชูบัว ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ประจําปีพุทธศกัราช 2530 ทั้ งน้ี      

โนรายก ชูบวั เป็นครูโนราคนสุดทา้ยและเป็นผูท่ี้มีพระคุณต่อโนราละมยัเป็นอยา่งยิง่ เป็นผูแ้นะนาํ

ใหโ้นราละมยัสมคัรเขา้ทาํงานเป็นลกูจา้งประจาํท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ในปีพุทธศกัราช 2528 ช่วงวนัหยุดเสาร์อาทิตย ์โนราละมยัจะทาํหน้าท่ีเป็น

ผูช่้วยโนรายกสอนรําโนราให้แก่พนักงานประจําคณะแพทยศาสตร์และร่วมแสดงโนรากับ      

โนราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในโอกาสต่างๆ นอกจากน้ียามว่าง            

หลงัเลิกงาน โนราละมยัไปช่วยสอนรําโนราใหแ้ก่สมาชิกในคณะโนราอารีศิลป์ซ่ึงบา้นของหวัหนา้

คณะโนราอยูใ่กลก้บัมหาวิทยาสงขลานครินทร์ จนกระทัง่หวัหนา้คณะโนราอารีศิลป์ไดย้กเลิกคณะ

ไปในปีพุทธศกัราช 2529 โนราละมยัจึงรับช่วงต่อจากหัวหน้าคณะโนราอารีศิลป์ และเปล่ียนช่ือ

คณะโนราใหม่ว่า “คณะโนราละมยัศิลป์”   

  หลังจากจัดตั้ งคณะโนราละมัย ศิลป์  โนราละมัยย ังคงทํางานประจํา ท่ี

มห าวิ ท ย าลัยส งข ล าน ค ริ นท ร์  แ ต่ ได้ ย ้า ย ม า อยู่ ท่ี ศู น ย์ ศิ ล ป ะ และ วัฒนธ รร มข อ ง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ทาํหน้าท่ีสอนศิลปะการแสดงโนราให้แก่ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการของ

ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม นอกจากน้ีโนราละมยัยงัไดรั้บเชิญให้เป็นวิทยากรสอนรําโนราให้กับ

สถานศึกษาอีกหลายแห่ง เช่นโรงเรียนวดัป่ากอ อาํเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา โรงเรียนวดัเลียบ 

อาํเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ชุมชนบ้านบนสวน  ตําบลฝาละมี  อําเภอปากพะยูน          

จงัหวดัพทัลุง เป็นต้น แมจ้ะทาํงานเป็นพนักงานประจาํอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ แต่     

งานดา้นการแสดงโนราของคณะละมยัศิลป์ก็ยงัคงรับงานอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการทาํงาน

ประจาํ 

  ในปีพุทธศกัราช 2532 นายสุนทร นาคประดิษฐ์ เลานุการคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดริ้เร่ิมโครงการต่างๆโดยใชก้ารแสดงโนราเป็นส่ือเพ่ือให้ความรู้

และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เช่น โครงการโนราต่อตา้นเอดส์ โครงการโนราตา้นยาเสพติด 

โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็นตน้ การแสดงโนราในโครงการน้ีไดรั้บทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ
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โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 

จังหวดัสงขลา คณะโนราละมัยศิลป์ได้รับเชิญให้ไปแสดงโนราในโครงการดังกล่าว ทําให้        

คณะละมยัศิลป์เร่ิมมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไปมากยิง่ข้ึน 

  คณะละมยัศิลป์ เป็นคณะโนราท่ีมีลกัษณะเด่นในดา้นการร้องกลอนไดอ้ย่าง

ไพเราะ โดยเฉพาะการร้องกลอนสดทั้ งการร้องกลอนโดยผูแ้สดงโนราเพียงคนเดียวและ             

การร้องกลอนรับส่งกนัระหว่างผูแ้สดงโนราตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป นอกจากจะแสดงปฏิภาณ ไหวพริบ

ของผูแ้สดงโนราในด้านการร้องกลอนและสร้างความบันเทิงให้กับผูช้มการแสดงโนราแล้ว        

บทกลอนท่ีนาํมาขบัร้องยงัแฝงแง่คิดต่างๆใหก้บัผูช้มการแสดงโนราอีกดว้ย นอกจากน้ีคณะละมยั

ศิลป์จดัเป็นคณะโนราท่ียงัคงรักษาศิลปะการแสดงโนราแบบโบราณเอาไว ้ปัจจุบนัคณะโนราท่ี

ยงัคงแสดงโนราแบบโบราณมีไม่มากนกั การแสดงโนราแบบโบราณจดัเป็นการแสดงโนราท่ียงัคง

รักษาขนบในการแสดงโนราทั้งดา้นการแต่งกาย เคร่ืองดนตรีท่ีใชป้ระกอบการแสดงโนรา รวมทั้ ง

ลกัษณะของการแสดงโนราท่ีส่วนใหญ่ยงัคงยึดถือปฏิบติัตามแบบฉบบัของโนราท่ีมีมาแต่ดั้ งเดิม 

หรืออาจจะมีการปรับเปล่ียนบ้างเพ่ือให้เข้ากับยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ปรับเปล่ียนเพียง

เลก็นอ้ย กล่าวคือ ดา้นการแต่งกาย ผูแ้สดงโนราจะสวมใส่เคร่ืองแต่งกายโนรา ประกอบดว้ย เทริด 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัศีรษะโนรา เคร่ืองลูกปัด ใชส้าํหรับสวมแทนเส้ือ หางหงส์ เหน็บเพลา กาํไล 

เลบ็ เป็นตน้ ส่วนเคร่ืองดนตรี ใชเ้คร่ืองดนตรีพ้ืนบา้นภาคใตบ้รรเลงประกอบการแสดงโนรา ไดแ้ก่ 

ทบั กลอง ป่ี โหม่ง ฉิ่ง และแตระ นอกจากน้ีลกัษณะของการแสดงโนราจะประกอบดว้ยการรํา   

การร้องกลอน  และการทําบทเป็นหลัก  โดยเฉพาะการทําบท  นับเป็นศิลปะชั้ นสูงของ                  

การแสดงโนรา คณะละมัยศิลป์จะให้ความสําคัญกับการทําบทมาก ปรากฏทั้ งการทําบท             

โดยผูแ้สดงโนราเพียงคนเดียว และการทาํบทหมู ่อนัประกอบดว้ยผูแ้สดงโนราประมาณ 4 – 5 คน 

ทั้งน้ีการทาํบทเป็นการรําประกอบบทร้อง โดยผูแ้สดงโนราจะตอ้งแสดงท่ารําใหส้อดคลอ้งสมัพนัธ์

กบับทร้อง เพ่ือให้ผูช้มเขา้ใจความหมายของบทร้องไดช้ดัเจนยิ ่งข้ึน และแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณ

ไหวพริบของผูแ้สดงโนราในการแสดงท่ารําให้สอดคลอ้งกับบทร้อง บางคร้ังผูแ้สดงโนราจะ

สอดแทรกการแสดงประเภทอ่ืนระหว่างการทําบท เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผูช้มและสร้าง       

ความสนุกสนานในการแสดงโนรา เช่น การร้องเพลงลูกทุ่ง แต่ผูแ้สดงโนรายงัคงสวมใส่         

เคร่ืองแต่งกายโนรา และไม่มีการเพิ่มเคร่ืองดนตรีสากลเข้ามาร่วมบรรเลงดนตรีช่วงท่ีมี              

การร้องเพลงลกูทุ่ง ยงัคงใชเ้คร่ืองดนตรีพ้ืนบา้นบรรเลงดนตรีประกอบการแสดง  

  สมาชิกในคณะโนราละมยัศิลป์มีจาํนวนประมาณ 20 คน ประกอบดว้ยสมาชิก       

ท่ีแสดงโนราเป็นอาชีพหลกั และสมาชิกท่ีทาํงานประจาํ เช่น ครู พนักงานของมหาวิทยาลัย   

สงขลานครินทร์ รวมทั้ งนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีใจรักในดา้นศิลปะการแสดงโนรา แมส้มาชิกของ
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คณะโนราบางส่วนจะมีงานประจาํท่ีตอ้งรับผดิชอบ แต่ยงัคงยดึการแสดงโนราเป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ี

ทาํควบคู่กบัการทาํงานประจาํ 

   คณะโนราละมยัศิลป์จะรับงานแสดงในแถบจงัหวดัทางภาคใต้และภาคอ่ืนๆ 

เช่น ระยอง ราชบุรี นครปฐม เชียงใหม่ เป็นตน้ และรับงานแสดงในแถบประเทศใกลเ้คียง เช่น 

มาเลเซีย นอกจากน้ียงัรับงานแสดงแทบทุกโอกาสแมแ้ต่งานอวมงคล เช่น งานศพ แต่จะไม่แสดง

โนราในงานแต่งงาน  จากการสัมภาษณ์โนราละมัย ศรีรักษา 30 หัวหน้าคณะโนราละมยัศิลป์           

ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการไม่รับแสดงโนราในงานแต่งงาน แต่รับแสดงโนราในงานศพว่า 

 

   เพราะยึดถือตามครู คือ โนรายก ชูบวั ท่ีจะไม่แสดงโนราในงานแต่งงานเพราะเห็นวา่ 

             ในงานแต่งงานเจา้บ่าวเจา้สาวเขาเป็นเจา้ เขาจะเหนือหวาโนรา โนราจะดูดอ้ยหวาและ  

              เก่ียวกบัถาคาดว้ย มนัเป็นความเช่ือ เวลาเขาทาํพิธีกรรมในงานแต่งงาน โนราไม่แสดง  

              เพราะคาถาท่ีใชแ้สดงโนราจะเส่ือมได ้แต่งานศพแสดงโนราไดเ้พราะเราเหนือหวาศพ  

   แต่ตอนท่ีแสดงโนรา โรงโนราตอ้งไม่หนัหนา้ไปทางหนา้โรงศพ เพราะเราไม่ไดแ้สดง 

   ใหศ้พแล 

 

 2.2.2 ลกัษณะของการแสดงโนราคณะละมยัศิลป์  

     จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามการแสดงโนราคณะละมยัศิลป์ อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ในโอกาสการแสดงต่างๆ จาํนวน 5 คร้ัง และจากการสัมภาษณ์หัวหน้าคณะโนรา   

ละมยัศิลป์ สามารถแบ่งลกัษณะของการแสดงโนราคณะละมยัศิลป์เป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การแสดง

โนราแบบเต็มโรง การแสดงโนราชุดเลก็ และการแสดงโนราสาธิตประกอบการบรรยาย ทั้งน้ีจาก

ขอ้มูลการแสดงโนราทั้ งหมด 5 คร้ัง ปรากฏการแสดงโนราแบบเต็มโรง จาํนวน 4 คร้ัง และ        

การแสดงโนราชุดเล็ก จาํนวน 1 คร้ัง ส่วนการแสดงโนราสาธิตประกอบการบรรยาย เป็นขอ้มูล 

การแสดงโนราท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์หวัหนา้คณะโนรา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

   2.2.2.1 การแสดงโนราแบบเตม็โรง 

 การแสดงโนราแบบเต็มโรง คือ การแสดงโนราอย่างเต็มรูปแบบ มีจาํนวนฉาก

ในการแสดงหลายฉากซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนของผูแ้สดงโนราในแต่ละคร้ัง และใชเ้วลาในการแสดง

ตั้งแต่ 5 - 6 ชัว่โมง รวมทั้งมีลาํดบัขั้นตอนในการแสดงโนราอยา่งครบถว้น   
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   สถานท่ีท่ีใช้แสดงโนราแบบเต็มโรง  จากข้อมูลการแสดงโนราพบว่ า             

การแสดงโนราแบบเต็มโรงมกัจะใชโ้รงแสดงของคณะโนราเป็นสถานท่ีแสดง หัวหน้าคณะเป็น

ผูรั้บผดิชอบโดยการว่าจา้งช่างให้มาสร้างโรงโนรา โดยท่ีเจา้ภาพไม่ตอ้งจดัเตรียมโรงโนราไวใ้ห ้

ทั้งน้ีจากการสมัภาษณ์หวัหนา้คณะทาํใหท้ราบว่า ในอดีตการแสดงโนราแบบเต็มโรงจะแสดงโนรา

โดยใช้โรงแสดงท่ีคณะโนราเป็นผูส้ร้างเองเท่านั้ น แต่ปัจจุบนัหากจะแสดงโนราบนเวทีท่ีทาง

เจ้าภาพจัดเตรียมไวใ้ห้ก็สามารถทาํได้ แต่ต้องแสดงโนราให้ครบทุกขั้นตอนจึงจะจัดว่าเป็น        

การแสดงโนราแบบเต็มโรง และเวทีท่ีทางเจา้ภาพจดัเตรียมไวใ้หจ้ะตอ้งใหค้ณะโนราใชแ้สดงเพียง

คณะเดียวเท่านั้น จะไม่ใชเ้วทีร่วมกบัการแสดงประเภทอ่ืน 

   ส่วนอตัราค่าจา้งการแสดงโนราแบบเต็มโรง ข้ึนอยู่กบัระยะทางของสถานท่ีท่ี

คณะโนราจะตอ้งไปแสดง โดยผูว้่าจา้งจะตอ้งใหเ้งินมดัจาํแก่หวัหนา้คณะโนราล่วงหนา้ จาํนวนเงิน

มัดจําข้ึนอยู่กับข้อตกลงระหว่างหัวหน้าคณะโนราและผูท่ี้มาติดต่อว่าจ้าง  เช่น หากเป็น               

การแสดงโนราในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา อตัราค่าจา้งประมาณ 15,000 – 20,000 บาท หากเป็น  

การแสดงโนรานอกเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือนอกเขตพ้ืนท่ีภาคใต้อัตราค่าจ้างประมาณ      

20,000 บาท ข้ึนไป ผูว้่าจา้งอาจจะตอ้งจ่ายเงินมดัจาํประมาณ 5,000 – 7,000 บาท แลว้จ่ายเงินค่าจา้ง

ครบตามจาํนวนท่ีตกลงกันไวก้ับหัวหน้าคณะอีกคร้ังในวนัท่ีคณะโนราไปแสดง หลงัจากจบ      

การแสดงโนรา31      

 

   2.2.2.2 การแสดงโนราชุดเลก็ 

  การแสดงโนราชุดเล็ก คือ การแสดงโนราท่ีมีจาํนวนฉากในการแสดงเพียง         

1 – 2 ฉาก เน่ืองจากมีจาํนวนผูแ้สดงน้อยและมีเวลาในการแสดงโนราจาํกดัไม่เกิน 2 ชัว่โมง จึง    

ทาํใหข้ั้นตอนในการแสดงบางขั้นตอนถกูตดัทอนไป  

  การแสดงโนราชุดเลก็จะใชเ้วทีท่ีเจา้ภาพจดัเตรียมไว ้และสามารถใชเ้วทีร่วมกบั

การแสดงประเภทอ่ืนๆได ้รวมทั้ งสามารถแสดงได้แทบทุกโอกาส ยกเวน้ งานแก้บนเน่ืองจาก    

การแสดงโนราในงานแก้บนจะต้องเป็นการแสดงโนราอย่างเต็มรูปแบบหรือการแสดงโนรา     

แบบเต็มโรงซ่ึงมีขั้นตอนในการแสดงโนราครบถว้นและจะตอ้งประกอบพิธีกรรมแก้บนหรือ

ภาษาไทยถิ่นใตเ้รียกว่า “การตดัเหมรย”32บนโรงโนรา 
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   อตัราค่าจา้งการแสดงโนราชุดเล็ก ประมาณ 2,000 – 2,500 บาท หรือข้ึนอยู่กบั

ขอ้ตกลงระหว่างหวัหนา้คณะโนราและผูว้่าจา้ง ผูว้่าจา้งไม่ตอ้งจ่ายเงินมดัจาํ โดยจะจ่ายเงินค่าจา้ง

ใหก้บัหวัหนา้คณะเม่ือเสร็จสิ้นการแสดงโนรา     

 

  2.2.2.3 การแสดงโนราสาธิตประกอบการบรรยาย 

  การแสดงโนราสาธิตประกอบการบรรยายคือ การแสดงโนราเพียงเพ่ือ

ประกอบการบรรยายใหค้วามรู้เก่ียวกบัการแสดงโนรา โดยมีผูบ้รรยายหลกัประมาณ  1 - 3 คน และ

ผูแ้สดงโนราประกอบการบรรยายอีกประมาณ 2 – 5 คน จาํนวนผูแ้สดงจะข้ึนอยู่กบัเร่ืองท่ีบรรยาย 

ส่วนระยะเวลาในการแสดงโนราสาธิตประกอบการบรรยายเจา้ภาพจะเป็นผูก้าํหนด ส่วนใหญ่ใช้

เวลาประมาณ 1 - 2 ชัว่โมง โดยจะแสดงบนเวทีท่ีเจา้ภาพจดัเตรียมไว ้ผูว้่าจา้งการแสดงโนราสาธิต

ประกอบการบรรยายส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการศึกษาต่างๆและหน่วยงานราชการท่ีต้องการ

เผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  นอกจากน้ีค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการแสดงโนราสาธิต

ประกอบการบรรยายจะข้ึนอยูก่บัเจา้ภาพ บางคร้ังเจา้ภาพอาจใหข้องท่ีระลึกเป็นค่าตอบแทน  

 

  การศึกษาสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะลกัษณะท่ีเป็น

การแสดงโนราแบบเต็มโรงและการแสดงโนราชุดเล็กเท่านั้ น เน่ืองจากการแสดงโนราสาธิต

ประกอบการบรรยายมุ่งเน้นให้ความรู้มากกว่าความเพลิดเพลิน ผูว้ิจยัจะศึกษาการแสดงโนรา      

ในโอกาสต่างๆ ไดแ้ก่ การแสดงโนราในงานวฒันธรรมสมัพนัธ ์งานสมโภชกฐิน และงานแกบ้น  

 

 2.2.3 ธรรมเนียมปฏิบัตบิางประการของคณะโนราละมยัศิลป์ก่อนเร่ิมการแสดงโนรา 

     แนวทางการปฏิบัติของโนราท่ีมีสืบทอดกันมาจนกลายเป็นธรรมเนียม และ    

ถือว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามมกัมีความเช่ือเขา้มาเก่ียวขอ้ง บางธรรมเนียมคณะโนราทุกคณะตอ้ง

ปฏิบติัเช่นเดียวกนั บางธรรมเนียมโนราแต่ละคณะยดึถือปฏิบติัแตกต่างกนัไปและมีการปรับเปล่ียน

ใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั จากการสมัภาษณ์หวัหน้าคณะโนราละมยัศิลป์ทาํให้ทราบว่า ในส่วนของ   

คณะโนราละมยัศิลป์มีธรรมเนียมปฏิบติัเช่นเดียวกบัโนราคณะอ่ืนๆ โดยเฉพาะธรรมเนียมท่ีจดัว่า

เป็นธรรมเนียมปฏิบติัก่อนเร่ิมการแสดงโนรา ได้แก่ การรับขันหมาก การยกเคร่ือง การสร้าง       

โรงโนรา การเดินทางไปแสดงโนรา การทกัโรง การเขา้โรงโนรา และการเบิกโรง แต่ขณะเดียวกนั

แมค้ณะโนราละมยัศิลป์จะมีธรรมเนียมปฏิบติัดงักล่าวน้ีเช่นดียวกบัโนราคณะอ่ืน แต่มีธรรมเนียม

บางประการท่ีมีการปรับเปล่ียนหรือยดึถือปฏิบติัแตกต่างไปจากเดิม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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        2.2.3.1. การรับขันหมาก 

 คณะละมยัศิลป์ยงัคงยดึถือธรรมเนียมปฏิบติัในการรับงานแสดงหรือการรับ 

ขนัหมาก แต่มีการปรับเปล่ียนวิธีการรับงานแสดงของหัวหน้าคณะโนรากบัผูท่ี้มาติดต่อว่าจา้งไป

ตามยุคสมยั กล่าวคือ การรับงานแสดงของคณะโนราสามารถทําได้ 2 กรณี คือ กรณีแรก               

เม่ือผูติ้ดต่อว่าจา้งโทรศพัท์มาติดต่อว่าจา้งหัวหน้าคณะโนราให้ไปแสดง ปรากฏทั้ งการว่าจ้าง     

การแสดงโนราแบบเต็มโรง และการแสดงโนราชุดเล็ก  โดยโทรศัพท์มาแจ้งว ัน เวลา และ

รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีแสดงโนราใหห้วัหนา้คณะโนราทราบ หากหวัหนา้คณะโนราตอบรับ

งานแสดง หัวหน้าคณะจะตกลงรายละเอียดเก่ียวกบัการรับงานแสดงกบัผูท่ี้มาติดต่อว่าจา้งทาง

โทรศพัท ์โดยท่ีผูติ้ดต่อไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีบา้นของหวัหนา้คณะโนรา ผูท่ี้โทรศพัท์มาติดต่อว่าจา้ง

มกัจะเป็นผูท่ี้สนิทสนมคุน้เคยกบัหวัหนา้คณะโนรา หรือเป็นบุคคลากรของหน่วยต่างๆท่ีมกัติดต่อ

ว่าจา้งคณะโนราให้ไปแสดงโนราชุดเล็ก กรณีน้ีเม่ือติดต่อว่าจ้างทางโทรศพัท์แลว้ หากหัวหน้า  

คณะโนราตอบรับงานแสดง ทางหน่วยงานท่ีติดต่อว่าจ้างคณะโนราจะทาํหนังสือเชิญและส่ง

กาํหนดการจดังานมาใหค้ณะโนราในภายหลงั ส่วนกรณีท่ีสอง เม่ือผูติ้ดต่อว่าจา้งเดินทางมาท่ีบา้น

ของหวัหนา้คณะโนราเพื่อติดต่อใหไ้ปแสดงโนราแบบเต็มโรง โดยนาํขนัหมากมามอบให้หัวหน้า

คณะโนราพร้อมทั้ งแจง้วนั เวลา และสถานท่ีท่ีให้คณะโนราไปแสดง หากหัวหน้าคณะตอบรับ  

งานแสดงจากผูท่ี้มาติดต่อ หวัหนา้คณะโนราจะรับขนัหมากไว ้ส่วนผูท่ี้มาติดต่อจะตอ้งใหเ้งินมดัจาํ

ล่วงหนา้ จาํนวนเงินในการมดัจาํน้ีข้ึนอยูก่บัระยะทางของสถานท่ีท่ีคณะโนราจะตอ้งไปแสดง และ

ข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงระหว่างผูท่ี้มาติดต่อกบัหัวหน้าคณะโนรา  หากเจา้ภาพยกเลิกการแสดงโนรา

ตามท่ีได้ตกลงกันไว  ้เงินมดัจาํจะเป็นของคณะโนราไปโดยปริยาย เม่ือหัวหน้าคณะตอบรับ        

งานแสดงทั้ งการตอบรับทางโทรศพัท์และการตอบรับโดยการรับขนัหมากจากผูท่ี้มาติดต่องาน

แสดงท่ีบา้นของหวัหนา้คณะโนราแลว้ หวัหนา้คณะจะบอกกล่าวใหค้รูหมอโนรารับทราบเก่ียวกบั

การรับงานแสดงโนราเสมอ33 

 

  2.2.3.2 การรับโนรา 

                 การรับโนราเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของคณะโนรากบัเจา้ภาพ ธรรมเนียมปฏิบติัน้ี

จะปรากฏเม่ือเป็นการแสดงโนราแบบเต็มโรง กล่าวคือ เม่ือคณะโนราเดินทางมาถึงบา้นเจา้ภาพ

หรือสถานท่ีแสดงโนรา เจ้าภาพจะนําขันหมากมามอบให้หัวหน้าคณะโนรา ภายในขันหมาก

ประกอบด้วย หมาก 3 ชิ้น พลู 3 ใบ เทียน 3 เล่ม เงิน 3 บาท หรือ 9 บาท ข้ึนอยู่กับเจ้าภาพ           
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ทางคณะโนราจะไม่ระบุจาํนวนเงิน เม่ือเจา้ภาพมอบขนัหมากใหห้วัหนา้คณะโนราแลว้ เจา้ภาพจะ

เดินนาํหวัหนา้คณะไปยงัโรงโนรา ส่วนสมาชิกของคณะโนราเดินตามหัวหน้าคณะไปยงัโรงโนรา 

เม่ือหวัหนา้คณะโนรารับขนัหมากจากเจา้ภาพเสมือนเป็นการบอกกล่าวครูหมอโนราให้ทราบว่า  

ได้เดินทางมาถึงสถานท่ีแสดงโนราแลว้แต่บางคร้ังธรรมเนียมปฏิบัติ เก่ียวกับการรับโนรา             

ได้ถูกตัดทอนออกไป หากหัวหน้าคณะโนรามีกิจธุระและไม่สามารถเดินทางมายงัสถานท่ี       

แสดงโนราพร้อมกบัสมาชิกในคณะโนรา แต่จะเดินทางตามมาทีหลงั เม่ือสมาชิกในคณะโนรา

เดินทางมาถึงสถานท่ีแสดงโนราก่อนหวัหนา้คณะ สมาชิกในคณะโนราสามารถเขา้ไปยงัโรงโนรา

ไดเ้ลยโดยท่ีเจา้ภาพไม่ตอ้งยืน่ขนัหมากใหก้บัสมาชิกคนใดคนหน่ึงในคณะโนราเปรียบเสมือนเป็น

ตอ้นรับคณะโนราเมื่อเดินทางมาถึงบา้นของเจา้ภาพหรือสถานท่ีแสดงโนรา แต่หากเป็นการแสดง

โนราโรงครู ธรรมเนียมปฏิบติัเหล่าน้ีจะตอ้งยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ไม่สามารถละเวน้ได้34 

 

 2.2.3.3 การตั้งเคร่ืองบูชาครูหมอโนรา  

 การตั้งเคร่ืองบูชาครูหมอโนรา เป็นการทาํพิธีดา้นหลงัฉากของโรงโนราซ่ึงเป็น

พ้ืนท่ีท่ีพักผ่อนและเป็นท่ีแต่งตัวของผู ้แสดงโนรา  ธรรมนียมปฏิบัติดังกล่าวจะปรากฏ                 

เม่ือเป็นการแสดงโนราแบบเต็มโรง โนราใหญ่จะจัดเตรียมเคร่ืองบูชาครูหมอโนราไวก่้อนท่ีจะ

ออกไปทาํพิธีเบิกโรงหน้าโรงโนรา โดยนาํกล่องท่ีใส่เคร่ืองแต่งกายโนราท่ีมีลกัษณะเป็นกล่อง

โลหะส่ีเหล่ียมผืนผา้มาใช้แทนโต๊ะเพ่ือวางเคร่ืองบูชาครูหมอ ลาํดับต่อมาจะนําผา้ขาวมาปู          

บนกล่องส่ีเหล่ียมแลว้วางหนา้กากพราน 1- 3 อนั วางกรอบรูปของโนรายก ชูบวั ซ่ึงเป็นครูโนราท่ี         

คณะโนราละมยัศิลป์นบัถือ และวางเทริด 1 อนั ตามลาํดบั จากนั้นวางใบพลจูาํนวน 3 ใบไวบ้ริเวณ

หน้ากรอบรูปโนรายก แลว้วางหมากไวบ้นใบพลูใบละ 1 ชิ้น รวมทั้ งหมด 3 ชิ้น นอกจากน้ีวาง   

แท่งไมข้นาดเลก็ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตรไวใ้ชแ้ทนเชิงเทียน  

 หลงัจากโนราใหญ่ทาํพิธีเบิกโรงเสร็จแลว้ โนราใหญ่จะเข้ามาหลงัฉากเพ่ือ     

จุดเทียน จาํนวน 1 - 3 เล่ม ท่ีโต๊ะบูชาครูหมอ โดยปักเทียนไวบ้นแท่งไมท่ี้เตรียมไวแ้ทนเชิงเทียน    

แลว้จึงบอกกล่าวครูหมอโนราให้ทราบว่าการแสดงโนรากาํลงัจะเร่ิมข้ึนและขอพรให้การแสดง

ดาํเนินไปไดด้ว้ยดี หากเทียนท่ีจุดไวเ้ร่ิมละลายจนหมดจะต้องหาเทียนเล่มใหม่มาจุดแทนเทียน   

เล่มเก่าและทาํอยา่งน้ีไปเร่ือยๆจนกระทัง่เสร็จสิ้นการแสดงโนราจึงจะดบัเทียนได้35  

 

                                                        

 
34สัมภาษณ์ วนิดา หนูเซ่ง, สมาชิกคณะละมยัศิลป์, 9 สิงหาคม 2553.   

 35สัมภาษณ์ กฤตชยั สินสาย, โนราใหญ่คณะละมยัศิลป์, 10 ตุลาคม 2552. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 

 

2.3 เกณฑ์การจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสาร 

 เหตุการณ์ส่ือสาร คือ เหตุการณ์ท่ีผูพ้ดูใชภ้าษาเพ่ือส่ือสารตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ 

โดยเหตุการณ์ส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์ส่ือสารซ่ึงจะดาํเนินต่อเน่ืองกนัหลายเหตุการณ์

นอกจากน้ีเหตุการณ์ส่ือสารถือเป็นหน่วยการส่ือสารท่ีสาํคญัท่ีสุดและเป็นหัวใจของการวิเคราะห์

ตามแนวทฤษฎีชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร 

 การจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

ผูว้ิจัยใช้เกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์ส่ือสาร 2 เกณฑ์ คือ วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร และ              

ผูร่้วมเหตุการณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 

 2.3.1 วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 

   วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร คือ จุดมุ่งหมายหลกัของการส่ือสาร การส่ือสารใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราเป็นการส่ือสารระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารท่ีเกิดข้ึน

ต่อเน่ืองกนัตั้งแต่เร่ิมการแสดงโนราจนกระทัง่จบการแสดงโนรา แต่ขณะเดียวกนัแมก้ารส่ือสาร

ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเป็นลาํดับต่อเน่ืองกนัแต่เม่ือพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่ามีวตัถุประสงค์ใน    

การส่ือสารท่ีแตกต่างกนั เช่น การแสดงโนราในแต่ละคร้ัง ผูแ้สดงโนราเร่ิมตน้การแสดงด้วย      

การร้องกลอนหลังฉาก  จากนั้ นจึงเป็นการรําอวดความสามารถ การร้องกลอนหลังฉาก                   

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ช้มทราบว่าผูแ้สดงโนรากาํลงัจะออกมาแสดง ส่วนการรําอวดความสามารถ

มีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงความสามารถและความชาํนาญในการรําของผูแ้สดงโนรา ดงันั้นแมว้่า    

การร้องกลอนหลังฉากกับการรําอวดความสามารถจะเกิดข้ึนเป็นลาํดับต่อเน่ืองกัน แต่มี

วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารต่างกนั การร้องกลอนหลงัฉากกบัการการรําอวดความสามารถจึงเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารคนละเหตุการณ์ 

 

 2.3.2 ผู้ร่วมเหตุการณ์ 

        ผูร่้วมเหตุการณ์  คือ ผู้ท่ี มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ 

ประกอบดว้ยผูแ้สดงโนรา นักดนตรี และผูช้ม ผูแ้สดงโนราและนักดนตรีจดัเป็นผูร่้วมเหตุการณ์

ฝ่ายแสดงท่ีอยูบ่นโรงโนราทาํหนา้ท่ีเป็นผูส่้งสารโดยการแสดงโนรา ส่วนผูร่้วมเหตุการณ์ฝ่ายผูช้ม

จะอยูด่า้นล่างโรงโนรา ทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บสารดว้ยการชมการแสดง ทั้งน้ีผูร่้วมเหตุการณ์ท่ีนาํมาใช้

เป็นเกณฑใ์นการแบ่งเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ คือ ผูร่้วมเหตุการณ์ฝ่ายแสดง  

           เหตุการณ์ส่ือสารบางเหตุการณ์แมจ้ะมีวตัถุประสงค์ของการส่ือสารเหมือนกนั

หรือซํ้ ากนั แต่หากจาํนวนของผูร่้วมเหตุการณ์ต่างกนั ถือว่าเป็นเหตุการณ์ส่ือสารคนละเหตุการณ์
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เกณฑเ์ก่ียวกบัผูร่้วมเหตุการณ์ท่ีนาํมาใชแ้ยกเหตุการณ์ส่ือสาร จะนาํมาใชเ้ฉพาะการแยกการทาํบท

และการทาํบทหมู่ ซ่ึงเป็นการรําประกอบบทร้องโดยมีวตัถุประสงค์เหมือนกัน คือ เพ่ือให้ผูช้ม

เขา้ใจความหมายของบทร้องและแสดงใหเ้ห็นปฏิภาณไหวพริบของผูแ้สดงโนราในการสร้างสรรค์

ท่ารําใหส้อดคลอ้งกบับทร้อง แต่ผูแ้สดงโนราซ่ึงเป็นผูร่้วมเหตุการณ์ในการทาํบทจะปรากฏเพียง

คนเดียว ส่วนผูแ้สดงโนราซ่ึงเป็นผูร่้วมเหตุการณ์ในการทาํบทหมู่มีจาํนวน 3 – 4 คน โดยมีหัวหน้า

คณะโนราเป็นผูน้าํในการทาํบทหมู่เสมอ การทาํบทกบัการทาํบทหมู่จึงจดัเป็นเหตุการณ์ส่ือสาร  

คนละเหตุการณ์ 

 

2.4 เหตุการณ์ส่ือสารทีป่รากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราโดยใช้วตัถุประสงค์ของ 

การส่ือสารและผูร่้วมเหตุการณ์เป็นเกณฑ์ในการจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์พบว่า 

สถานการณ์ส่ือสารดงักล่าวประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือทั้ งหมด 10 เหตุการณ์ ดงัรายละเอียดใน

ตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1  เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

 

เหตุการณ์ส่ือสาร วัตถุประสงค์ ผู้ร่วมเหตุการณ์ 

1. การโหมโรง36 เพื่อแจง้ให้ผูช้มและผูท้ี่อยู่

บริเวณใกลเ้คียงสถานที่แสดง

โนรา  ทราบวา่ การแสดงโนรา

กาํลงัจะเร่ิมขึ้น 

นักดนตรี 

 

2. การร้องกลอนไหวค้รู37 เพื่อแสดงความเคารพครูโนรา

และส่ิงศกัดิ์ สิทธ์ิที่โนรานับถือ 

ผูร้้องกลอนไหวค้รู ลูกคู่ 

และนักดนตรี 

 

 

 

                                                        

 36เหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัท่ี 1, 4, 5, 9, 10 เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในการแสดงโนราแบบเตม็
โรงและการแสดงโนราชุดเลก็   
 37 เหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัท่ี 2, 3, 6, 7, 8 เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในการแสดงโนราแบบเตม็
โรงแต่ไม่ปรากฏในการแสดงโนราชุดเลก็  
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ตาราง (ต่อ) 

 

เหตุการณ์ส่ือสาร วัตถุประสงค์ ผู้ร่วมเหตุการณ์ 

3. การร้องกลอนหลงัฉาก เพื่อให้ผูช้มทราบวา่ผูแ้สดงโนรา

กาํลงัจะออกมาแสดง 

ผูแ้สดงโนรา 1 คน38 

นักดนตรี  

4. การรําอวดความสามารถ เพื่อแสดงความสามารถและ  

ความชาํนาญในการรําของผูแ้สดง

โนรา 

ผูแ้สดงโนรา 1 คน 

นักดนตรี (กรณีที่เป็น      

การแสดงโนราฉากแรกมี

จาํนวนผูแ้สดงโนราจาํนวน 

5 – 8 คน เสมอ) 

5.การร้องกลอนอวดความสามารถ  เพื่อแสดงความสามารถของ        

ผูแ้สดงโนราดา้นนํ้ าเสียงและลีลา

ในการร้องกลอน 

ผูแ้สดงโนรา 1 คน ลูกคู่ และ

นักดนตรี  

 

6. การทาํบท เพื่อให้ผูช้มเขา้ใจความหมายของ

บทร้องและเห็นปฏิภาณไหวพริบ

ของผูแ้สดงโนราในการแสดงท่า

รําให้สอดคลอ้งกบัคาํทุกคาํใน 

บทร้อง 

ผูแ้สดงโนรา 1 คน ลูกคู่ และ

นักดนตรี   

 

7. การร้องกลอนลาฉาก เพื่อให้ผูแ้สดงโนราคนถดัไป

เตรียมตวัออกแสดงและให้ผูช้ม

ทราบวา่การแสดงโนราใน      

ฉากนั้นกาํลงัจะสิ้นสุดลง 

ผูแ้สดงโนรา 1 คน ลูกคู่ และ

นักดนตรี (กรณีที่เหตุการณ์

น้ีเกิดขึ้นต่อเน่ืองจาก

เหตุการณ์ลาํดบัที่4 และเป็น

การแสดงโนราฉากแรก      

มีจาํนวนผูแ้สดงโนรา           

5 – 8 คน ผูแ้สดงโนราจะ  

ให้ตวัแทน 1 - 2 คน เป็น         

ผูร้้องกลอนลาฉาก)  

                                                        

 
38

 เหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัท่ี 3 – 8 เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนซํ้ าได ้ข้ึนอยู่กบัหัวหน้าคณะโนรา

เป็นผู ้ก ําหนดลําดับขั้ นตอนและบุคคลท่ีต้องแสดงโนราแต่ละฉาก  โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการแสดง

ความสามารถ และความพร้อมของผูแ้สดงโนรา 
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ตาราง (ต่อ) 

 

เหตุการณ์ส่ือสาร วัตถุประสงค์ ผู้ร่วมเหตุการณ์ 

8. การรําลาฉาก เพื่อให้ผูช้มทราบวา่จบการแสดง

โนราในฉากนั้น  

ผูแ้สดงโนรา  1 คน ลูกคู่   

นักดนตรี (กรณีที่เหตุการณ์

น้ีเกิดขึ้นต่อเน่ืองจาก

เหตุการณ์ลาํดบัที่ 4 หรือ

เหตุการณ์ลาํดบัที่ 4 และ

ลาํดบัที่ 7 ซ่ึงเป็นการแสดง

ฉากแรกที่มีผูแ้สดงโนรา     

5 – 8 คน ผูแ้สดงทุกคนจะรํา

ลาฉากพร้อมกนั) 

9. การทาํบทหมู่ เพื่อให้ผูช้มเขา้ใจความหมายของ

บทร้องและให้เห็นความสามารถ

ของผูแ้สดงโนราในการแสดง   

ท่ารําให้สอดคลอ้งกบับทร้อง 

ผูแ้สดงโนรา 4 – 5 คน ลูกคู่ 

และนักดนตรี 

 

10. การเลิกโรง 

 

เพื่อให้ผูช้มการแสดงทราบวา่

สิ้นสุดการแสดงโนรา 

ผูแ้สดงโนรา  1 – 5 คน ลูกคู่ 

และนักดนตรี  

 

 เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในตารางขา้งตน้ทั้ ง 10 เหตุการณ์ มีรายละเอียดของแต่ละ

เหตุการณ์ส่ือสารดงัน้ี  

 

 2.4.1 เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรง 

          เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรง เป็นเหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัแรกในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงโนรา มีวตัถุประสงค์ประสงค์เพ่ือแจง้ให้ผูช้มและผูท่ี้อยู่บริเวณใกลเ้คียงสถานท่ี

แสดงโนราทราบว่าการแสดงโนรากาํลงัเร่ิมข้ึน 

    เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรง เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีนักดนตรีบรรเลงดนตรี

โหมโรงก่อนท่ีจะแสดงโนรา การบรรเลงดนตรีโหมโรงเป็นการบรรเลงดนตรีลว้นๆ มีรูปแบบ          

การบรรเลงดนตรีแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ข้ึนเคร่ือง ดาํเนิน และลงเคร่ือง กล่าวคือ การข้ึนเคร่ือง      

เป็นการข้ึนเพลงหรือเร่ิมต้นบรรเลงเพลงโหมโรง โดยทั ่วไปการข้ึนเคร่ืองมี 3 ลักษณะ คือ                

การข้ึนเคร่ืองโดยตีกลองนาํ การข้ึนเคร่ืองโดยเป่าป่ีนาํ และการข้ึนเคร่ืองโดยตีทบันาํ นกัดนตรีของ
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คณะโนราละมยัศิลป์จะข้ึนเคร่ืองโดยการเป่าป่ีนาํ ส่วนดาํเนินหรือภาษาไทยถิ่นใตเ้รียกว่าตาํเหนิน 

เป็นการบรรเลงทาํนองเพลงไปเร่ือยๆโดยใชเ้พลงพดัชา เคร่ืองดนตรีทั้งหมดจะดาํเนินทาํนองไปใน

ทิศทางเดียวกนั จนกระทัง่นกัดนตรีท่ีตีทบัตีใหส้ญัญาณลงเคร่ือง เหตุท่ีบรรเลงเพลงพดัชาเน่ืองจาก

คณะโนราถือว่าเป็นเพลงครู และมีความเช่ือว่าการบรรเลงเพลงพดัชาเป็นการปัดเสนียดจญัไรต่างๆ

ใหอ้อกไปจากคณะโนราได ้การลงเคร่ือง เป็นการจบการบรรเลงเพลง ผูตี้ทบัจะตีส่งสัญญาณให้

เคร่ืองดนตรีอ่ืนๆเพ่ือท่ีจะบรรเลงจบเพลงพร้อมกนั นบัเป็นการสิ้นสุดการบรรเลงดนตรีโหมโรง  

   เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงจะปรากฏในการแสดงโนราทั้ ง 2  ลกัษณะ คือ    

การแสดงโนราแบบเต็มโรงหรือการแสดงโนราแบบเต็มรูปแบบ และการแสดงโนราชุดเล็ก39         

การโหมโรงท่ีปรากฏในการแสดงโนราแบบเต็มโรงจะมีรูปแบบในการบรรเลงดนตรี                

ครบทั้ง 3 ส่วน คือ ข้ึนเคร่ือง ดาํเนิน และลงเคร่ือง ดงัท่ีกล่าวไวข้้างต้น ส่วนการบรรเลงดนตรี   

โหมโรงในการแสดงโนราชุดเล็กจะปรากฏเพียงการข้ึนเคร่ือง เป็นการเร่ิมต้นบรรเลงดนตรี      

เพียงเลก็นอ้ยเพ่ือข้ึนจงัหวะจากนั้นจึงเช่ือมจงัหวะดว้ยการบรรเลงเพลงท่ีใชป้ระกอบการรําโนรา

ต่อเน่ืองไป เป็นการยน่ยอ่การบรรเลงดนตรีโหมโรงให้กระชบัข้ึน เพราะการแสดงโนราชุดเล็กมี

ระยะเวลาในการแสดงจาํกดั  

 

 2.4.2 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนไหว้ครู 

  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนไหวค้รูหรือภาษาไทยถิ่นใตเ้รียกว่า “การกาดครู” 

เป็นการกล่าวคาํแสดงความเคารพครูโนราและส่ิงศกัด์ิท่ีโนรานับถือผ่านบทกลอนไหวค้รู ก่อนท่ี    

ผูแ้สดงโนราจะออกแสดงเป็นลาํดบัต่อไป 

    เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนไหวค้รู เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ือง

จากเหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรง โดยมีตวัแทนของผูแ้สดงโนราออกมาทาํหนา้ท่ีร้องกลอนไหวค้รู

หนา้โรงโนรา ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีร้องกลอนไหวค้รูจะแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ยงัไม่สวมเคร่ืองแต่งกายโนรา  

     เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนไหว้ค รูปรากฏเฉพาะการแสดงโนรา              

แบบเต็มโรง แต่ไม่ปรากฏในการแสดงโนราชุดเล็ก เน่ืองจากการแสดงโนราชุดเล็กมีจาํนวน          

ผูแ้สดงโนราน้อย และมีระยะเวลาในการแสดงโนราจํากัด หัวหน้าคณะโนราจึงตัดทอน     

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนไหวค้รูออกไป 

 

 

                                                        

 
39
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 2.4.3 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนหลงัฉาก 

          เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนหลงัฉาก เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีผูแ้สดงโนราซ่ึง

อยูด่า้นหลงัฉากร้องกลอนเพ่ือใหผู้ช้มทราบว่าผูแ้สดงโนรากาํลงัออกมาแสดงหน้าโรงโนรา ทั้งน้ี

แมว้่าผูแ้สดงโนราจะร้องกลอนอยู่ดา้นหลงัฉาก แต่ผูแ้สดงโนราไดส้วมเคร่ืองแต่งกายโนราและ

พร้อมท่ีจะออกมาดา้นหน้าโรงโนราทนัทีท่ีร้องกลอนจบลง ฉะนั้นการร้องกลอนหลงัฉากจึงเป็น

การเร่ิมตน้ฉากการแสดงของผูแ้สดงโนราคนนั้น 

  การแสดงโนราหน่ึงฉากจะเร่ิมต้นเม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนหลงัฉาก และ

ออกมาแสดงหน้าโรงโนราจนกระทั ่งกลบัเขา้ไปหลงัฉาก เรียกว่าจบการแสดงโนราหน่ึงฉาก       

การแสดงโนราหน่ึงฉากประกอบด้วย  การร้องกลอนหลังฉาก  การรําอวดความสามารถ               

การร้องกลอนอวดความสามารถ การทาํบท การร้องกลอนลาฉาก และการรําลาฉาก อย่างไรก็ตาม

จาํนวนฉากในการแสดงโนราจะมีก่ีฉากก็ได้ และการแสดงโนราในแต่ละฉากอาจจะมีครบ          

ทุกขั้ นตอนหรือไม่ก็ได้ ข้ึนอยู่กับหัวหน้าคณะโนราเป็นผูก้ ําหนดลาํดับขั้ นตอนการแสดง           

โดยคาํนึงถึงความสามารถของผูแ้สดงโนรา ความพร้อมของผูแ้สดงโนรา รวมทั้ งระยะเวลาใน   

การแสดงโนราอีกดว้ย 

  หากการร้องกลอนหลงัฉากท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกหรือเป็นการแสดงโนราฉากแรก 

ซ่ึงเป็นการแสดงโนราโดยผูแ้สดงโนรารุ่นเยาว์ หัวหน้าคณะโนราจะทาํหน้าท่ีเป็นผูร้้องกลอน   

หลงัฉากแทนผูแ้สดงโนรารุ่นเยาว ์เน่ืองจากผูแ้สดงโนรารุ่นเยาวย์งัไม่มีประสบการณ์ในการร้อง

กลอนเท่าท่ีควร ส่วนการแสดงโนราในฉากถดัไป ผูแ้สดงโนราท่ีจะออกแสดงโนราเป็นผูร้้องกลอน

หลงัฉากดว้ยตนเอง เหตุการณ์การร้องกลอนหลงัฉากน้ีจะเกิดข้ึนก่ีฉากหรือก่ีคร้ังก็ได้ข้ึนอยู่กับ

หวัหนา้คณะโนราเป็นผูก้าํหนด  

  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนหลังฉากจะปรากฏเฉพาะการแสดงโนรา     

แบบเต็มโรง แต่ไม่ปรากฏในการแสดงโนราชุดเล็กเน่ืองจากการแสดงโนราชุดเล็กมีจาํนวน           

ผูแ้สดงโนรานอ้ย และมีเวลาในการแสดงโนราจาํกดั หวัหนา้คณะโนราจึงตดัทอนเหตุการณ์ส่ือสาร

การร้องกลอนหลงัฉากออกไป 

 

 2.4.4 เหตุการณ์ส่ือสารการรําอวดความสามารถ 

          เหตุการณ์ส่ือสารการรําอวดความสามารถ เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ือง

จากเหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนหลงัฉาก โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงความสามารถและ    

ความชาํนาญดา้นการรําของผูแ้สดงโนรา   
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  เหตุการณ์ส่ือสารการรําอวดความสามารถจะเกิดข้ึนก่ีคร้ังก็ได้ข้ึนอยู่กบัหัวหน้า

เป็นผูก้าํหนด แต่หากเกิดข้ึนคร้ังแรกหรือเป็นการแสดงโนราฉากแรกจะประกอบดว้ยผูแ้สดงโนรา

รุ่นเยาว ์จาํนวน 5 – 8 คน ผูแ้สดงโนราจะแสดงท่ารําต่างๆตามท่ีหัวหน้าคณะโนราเป็นผูก้าํหนด

และฝึกสอนใหเ้พ่ืออวดความสามารถเป็นหมู่ สาเหตุท่ีการรําอวดความสามารถเป็นหมู่ปรากฏใน

การแสดงโนราฉากแรกของคณะละมัยศิลป์เน่ืองจาก  หัวหน้าคณะโนราต้องการสืบสาน

ศิลปะการแสดงโนราและส่งเสริมให้ผูแ้สดงโนรารุ่นเยาวซ่ึ์งเป็นลูกศิษยข์องหัวหน้าคณะได้มี

โอกาสแสดงความสามารถในการแสดงโนรา รวมทั้ งยงัแสดงให้เห็นถึงความสวยงามท่ีเกิดจาก  

การรําท่ีพร้อมเพรียงกนั และการรําหมู่ในฉากแรกยงัช่วยยน่ระยะเวลาในการแสดงโนราให้กระชบั

น่าสนใจยิง่ข้ึน กล่าวคือ หากผูแ้สดงโนราตอ้งออกมาแสดงโนราทีละคนจะใชเ้วลาในการแสดงมาก 

มีจาํนวนฉากในการแสดงหลายฉาก อาจทาํใหก้ารแสดงโนราเกิดความซํ้ าซากน่าเบ่ือได ้นอกจากน้ี

การให้ผูแ้สดงโนรารุ่นเยาวอ์อกแสดงโนราเป็นฉากแรกจะช่วยดึงดูดความสนใจจากผูช้มวยัรุ่น    

ใหม้าชมการแสดงโนรามากข้ึนอีกดว้ย ส่วนเหตุการณ์การรําอวดความสามารถท่ีเกิดข้ึนคร้ังต่อๆไป

จะใชผู้แ้สดงโนราเพียงคนเดียวเท่านั้น    

       เหตุการณ์ส่ือสารการรําอวดความสามารถปรากฏในการแสดงโนราทั้ ง 2 ลกัษณะ 

คือ การแสดงโนราแบบเต็มโรง และการแสดงโนราชุดเลก็ กล่าวไดว้่า เหตุการณ์ส่ือสารการรําอวด

ความสามารถจะเกิดข้ึนทุกคร้ังในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

 

 2.4.5 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนอวดความสามารถ 

          เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนอวดความสามารถ เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ี          

ผูแ้สดงโนราร้องกลอนประกอบจังหวะดนตรี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความสามารถของ               

ผูแ้สดงโนราทั้งดา้นนํ้ าเสียงและลีลาการร้องกลอน  

   เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนอวดความสามารถ เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ี

สามารถเกิดข้ึนได้หลายคร้ังข้ึนอยู่กับหัวหน้าคณะเป็นผูก้าํหนดลาํดับขั้นตอนการแสดงโนรา     

โดยคาํนึงถึงความพร้อมและความสามารถของผูแ้สดงโนรา รวมทั้ งระยะเวลาในการแสดงโนรา

เป็นสาํคญั 

  กรณีท่ีเป็นการแสดงโนราฉากแรกประกอบด้วยผูแ้สดงโนรารุ่นเยาว์จาํนวน         

5 – 8 คน ไม่ปรากฏการร้องกลอนอวดความสามารถ เน่ืองจากผูแ้สดงโนรารุ่นเยาวมี์ประสบการณ์

ในการ ร้องกลอนน้อย  หัวหน้าคณะโนรา จึงต้องตัดทอน เหตุการณ์ ส่ือสาร น้ีออกไป                     

ส่วนการแสดงโนราในฉากต่อๆ ไปหากมีการร้องกลอนอวดความสามารถจะเป็นการร้องกลอน   

อวดความสามารถโดยผูแ้สดงโนราเพียงคนเดียว 
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  แมเ้หตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนอวดความสามารถไม่ไดป้รากฏในทุกฉากของ

การแสดงโนรา แต่กล่าวไดว้่าการแสดงโนราทั้ งการแสดงโนราแบบเต็มโรงและการแสดงโนรา  

ชุดเล็กแต่ละคร้ังจะปรากฏการร้องกลอนอวดความสามารถอย่างน้อยหน่ึงฉากเสมอ และจดัเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ังในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

 

 2.4.6 เหตุการณ์ส่ือสารการทําบท 

          เหตุการณ์ส่ือสารการทาํบท เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีผูแ้สดงโนราเพียงคนเดียว

แสดงท่ารําประกอบคาํทุกคาํในบทร้อง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ช้มเขา้ใจความหมายของบทร้องไดดี้

ยิง่ข้ึน รวมทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถปฏิภาณไหวพริบของผูแ้สดงโนราในการแสดงท่ารํา

ใหส้อดคลอ้งกบับทร้อง   

  เหตุการณ์ส่ือสารการทําบทเกิดข้ึนได้หลายคร้ังข้ึนอยู่กับหัวหน้าคณะ           

เป็นผูก้าํหนด โดยคาํนึงถึงความพร้อมและความสามารถของผูแ้สดงโนรา รวมทั้ งระยะเวลาใน    

การแสดงโนรา แต่เหตุการณ์ส่ือสารดังกล่าวจะไม่ปรากฏในการแสดงโนราฉากแรกซ่ึงเป็น         

การแสดงโนราของผูแ้สดงโนรารุ่นเยาว ์จาํนวน 5 – 8 คน ท่ียงัไม่มีความชาํนาญในการทาํบท 

เหตุการณ์ส่ือสารการทาํบทมกัปรากฏในการแสดงโนราฉากท่ี 2 - 3 เป็นการแสดงของผูแ้สดงโนรา

ท่ีมีความสามารถมากเรียงตามลาํดบั40  

       นอกจากน้ีเหตุการณ์ส่ือสารการทาํบทปรากฏเฉพาะการแสดงโนราแบบเต็มโรง 

แต่ไม่ปรากฏในการแสดงโนราชุดเล็ก เน่ืองจากการแสดงโนราชุดเล็กมีจาํนวนผูแ้สดงโนราน้อย

และมีระยะเวลาในการแสดงจาํกดั หวัหนา้คณะโนราจึงตดัทอนเหตุการณ์ส่ือสารการทาํบทออกไป 

 

 

 

 

                                                        

 
40

 การเรียงล ําดับการแสดงโนราแต่ละฉากตามความความสามารถของผู ้แสดงโนรา  เป็น             

การเรียงลาํดับโดยคาํนึงถึงความสามารถหรือความชาํนาญของผู ้แสดงโนราในการแสดงโนราทั้ งด้าน               

การร้องกลอน การรํา และการทาํบท รวมทั้งความสามารถในการดึงดูดใจผูช้มหรือความสามารถในการสร้าง

ความสนุกสนานใหก้บัผูช้มการแสดงโนรา อาจกล่าวไดว้่าการแสดงโนราตั้ งแต่ฉากท่ีหน่ึงเป็นตน้ไป นอกจาก

ผู ้ชมจะเห็นความสามารถในการแสดงโนราของผู ้แสดงโนราแต่ละคนเพิ ่มระดับมากข้ึนไปเร่ือยๆแล้ว           

ความสนุกสนานท่ีไดรั้บจากการชมการแสดงโนราในแต่ละฉากจะเพิ ่มระดบัมากข้ึนเร่ือยๆเช่นกนั  
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 2.4.7 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนลาฉาก 

          เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนลาฉาก เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงค์

เพ่ือใหผู้แ้สดงโนราในฉากถดัไปออกแสดง และใหผู้ช้มทราบว่าการแสดงโนราในฉากนั้นกาํลงัจะ

สิ้นสุดลง  

  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนลาฉากเกิดข้ึนไดห้ลายคร้ังข้ึนอยูก่บัหวัหนา้คณะ

เป็นผูก้าํหนด กรณีท่ีเป็นการแสดงโนราฉากแรกซ่ึงมีจาํนวนผูแ้สดงโนรา 5 – 8 คน เหตุการณ์

ส่ือสารการร้องกลอนลาฉากจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารการรําอวดความสามารถ  

กล่าวคือ เม่ือกลุ่มผูแ้สดงโนรารําอวดความสามารถเสร็จ ตวัแทนของกลุ่มผูแ้สดงโนราจาํนวน      

1- 2 คน ทาํหนา้ท่ีร้องกลอนลาฉาก ขณะท่ีตวัแทนผูแ้สดงโนรากาํลงัร้องกลอนลาฉาก ผูแ้สดงโนรา

คนท่ีเหลือจะนาดแขนไปมาประกอบจงัหวะดนตรี เป็นการรอใหต้วัแทนผูแ้สดงโนราร้องกลอนจบ

เพ่ือท่ีจะรําลาฉากพร้อมกนัเป็นลาํดบัต่อไป หรือหากไม่มีการรําลาฉากก็จะอยู่รอเพ่ือกลบัเขา้ไป

หลงัฉากพร้อมกนั เม่ือผูแ้สดงโนราในฉากแรกร้องกลอนลาฉากจบลง หากเกิดเหตุการณ์ส่ือสาร

การร้องกลอนลาฉากซํ้ าอีก การร้องกลอนลาฉากคร้ังต่อไปหรือฉากถดัไปจะเป็นการร้องกลอนลา

ฉากโดยผูแ้สดงโนราเพียงคนเดียวเท่านั้น และเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากเหตุการณ์

ส่ือสารการทาํบท 

  นอกจากน้ีเหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนลาฉากปรากฏในการแสดงโนรา   

แบบเต็มโรง แต่จะไม่ปรากฏในการแสดงโนราชุดเล็ก หัวหน้าคณะโนราจะตดัทอนเหตุการณ์

ส่ือสารการร้องกลอนลาฉากออกไป เน่ืองจากการแสดงโนราชุดเลก็มีจาํนวนผูแ้สดงโนรานอ้ย และ

มีระยะเวลาในการแสดงโนราจาํกดั  

 

 2.4.8 เหตุการณ์ส่ือสารการรําลาฉาก 

          เหตุการณ์ส่ือสารการรําลาฉาก หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า“การรําคร่าวท่า”41 เป็น

เหตุการณ์ส่ือสารท่ีผูแ้สดงโนรารําประกอบจงัหวะดนตรีเพียงเลก็นอ้ยอีกคร้ังก่อนท่ีผูแ้สดงโนราจะ

กลบัเขา้ไปหลงัฉาก เพ่ือใหผู้ช้มทราบว่าจบการแสดงโนราในฉากนั้น   

  กรณีท่ีเป็นการแสดงโนราในฉากแรกท่ีมีจาํนวนผูแ้สดงโนรา 5 – 8 คน 

เหตุการณ์ส่ือสารการรําลาฉากจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารการรําอวดความสามารถ   

เม่ือกลุ่มผูแ้สดงโนราดังกล่าวรําอวดความสามารถเสร็จมกัตามด้วยการร้องกลอนลาฉากและ             

                                                        

 
41คาํว่า “คร่าว” ในท่ีน้ีหมายถึง ประมวล รวบรวม สรุป  
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การรําลาฉากตามลาํดบั แต่บางคร้ังเม่ือกลุ่มผูแ้สดงโนรารําอวดความสามารถพร้อมกนัเสร็จแลว้  

จะตามดว้ยการรําลาฉากทนัที แลว้จึงกลบัเขา้ไปหลงัฉาก 

  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนลาฉากเกิดข้ึนไดห้ลายคร้ังข้ึนอยูก่บัหวัหนา้คณะ

เป็นผูก้าํหนด และเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏเฉพาะการแสดงโนราแบบเต็มโรง แต่ไม่ปรากฏ

ในการแสดงโนราชุดเลก็  

 

 2.4.9 เหตุการณ์ส่ือสารการทําบทหมู่ 

          เหตุการณ์ส่ือสารการทาํบทหมู่ เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีผูแ้สดงโนราจาํนวน        

4 – 5 คน ร่วมกนัแสดงท่ารําประกอบคาํทุกคาํในบทร้อง โดยมีหัวหน้าคณะโนราเป็นผูน้ ําใน             

การทาํบทหมู่ โดยการร้องกลอนแลว้ให้ผูแ้สดงโนราท่ีร่วมทาํบทรําประกอบบทร้องดังกล่าว      

การทําบทหมู่มีว ัตถุประสงค์เพ่ือให้ผูช้มเข้าใจความหมายของบทร้อง และแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถปฏิภาณไหวพริบของผูแ้สดงโนราในการแสดงท่ารําใหส้อดคลอ้งกบับทร้องอีกดว้ย 

          นอกจากน้ีเหตุการณ์ส่ือสารการทาํบทหมู่ เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ือง

จากเหตุการณ์ส่ือสารการรําลาฉาก และเกิดข้ึนทุกคร้ังในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา โดย

ปรากฏในการแสดงโนราทั้ง 2 ลกัษณะ คือ การแสดงโนราแบบเต็มโรง และการแสดงโนราชุดเลก็  

 

 2.4.10 เหตุการณ์ส่ือสารการเลกิโรง 

            เหตุการณ์ส่ือสารการเลิกโรง เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีผูแ้สดงโนราร้องกลอน

และกล่าวปิดการแสดงโนรา  มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือให้ผู ้ชมทราบว่าสิ้ นสุดการแสดงโนรา                

นบัเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนเป็นลาํดบัสุดทา้ยในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา  

      ผูแ้สดงโนราท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเลิกโรงอาจมีเพียงคนเดียว หรือ    

มีจาํนวน 2 – 5 คนก็ได ้ทั้งน้ีจาํนวนของผูแ้สดงโนรามีผลต่อวิธีการร้องกลอนและการกล่าวปิด         

การแสดงโนรา  กล่าวคือ กรณีท่ีปรากฏผูแ้สดงโนราเพียงคนเดียว  ผูท่ี้จะทําหน้าท่ีเป็นทั้ ง                  

ผูร้้องกลอนเลิกโรงและกล่าวปิดการแสดงโนรา  คือ หัวหน้าคณะโนราเท่านั้ น ส่วนกรณีท่ีมี             

ผูแ้สดงโนราจาํนวน 2 – 5 คน กลุ่มผูแ้สดงโนราดงักล่าวจะประกอบดว้ยหัวหน้าคณะโนราและ      

ผูแ้สดงโนราอีก 2- 4 คน ทาํหนา้ท่ีร้องกลอนเลิกโรงโดยการร้องกลอนรับส่งกนั และเม่ือร้องกลอน    

เลิกโรงเสร็จแลว้ หวัหนา้คณะโนราและตวัแทนผูแ้สดงโนรา 1 คน ร่วมกนักล่าวปิดการแสดงโนรา 

      เหตุการณ์ส่ือสารการเลิกโรง  เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ังใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราและปรากฏในการแสดงโนราทั้ ง 2 ลกัษณะ คือ การแสดงโนรา

แบบเต็มโรง และการแสดงโนราชุดเลก็  
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 จากขอ้มลูเหตุการณ์ส่ือสารทั้ง 10 เหตุการณ์ท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดง

โนรา หากใชว้ตัถุประสงค์หลกัของการส่ือสารเป็นเกณฑ์ในการจดักลุ่มเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละ

เหตุการณ์ ผูว้ิจัยพบว่าสามารถจัดกลุ่มเหตุการณ์ส่ือสารดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ส่ือสารหลกัได ้         

3 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง และเหตุการณ์

ส่ือสารการจบการแสดง ดงัตารางต่อไปน้ี  

 

ตารางท่ี 2 เหตุการณ์ส่ือสารหลกัในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

 

ลําดับ เหตุการณ์ส่ือสารหลัก เหตุการณ์ส่ือสารย่อย วัตถุประสงค์หลักของการส่ือสาร 

1 เหตุการณ์ส่ือสาร 

การเร่ิมการแสดง 

1) การโหมโรง 

2) การร้องกลอนไหวค้รู 

เพื่อแจง้ให้ผูช้มทราบวา่การแสดง

โนราเร่ิมขึ้นแลว้ 

2 เหตุการณ์ส่ือสาร 

การแสดง 

3) การร้องกลอนหลงัฉาก 

4) การรําอวดความสามารถ 

5) การร้องกลอน 

    อวดความสามารถ 

6) การทาํบท 

7) การร้องกลอนลาฉาก 

8) การรําลาฉาก 

9) การทาํบทหมู่ 

เพื่อสร้างความบนัเทิงให้กับผูช้ม

การแสดงโนรา 

 

3 เหตุการณ์ส่ือสาร 

การจบการแสดง 

10) การเลิกโรง เพื่อแจง้ให้ผูช้มทราบวา่การแสดง

โนราสิ้นสุดลงแลว้ 

 

 เหตุการณ์ส่ือสารหลกัทั้ ง 3 เหตุการณ์ท่ีปรากฏในตารางขา้งตน้ มีรายละเอียดของ       

แต่ละเหตุการณ์ส่ือสารดงัน้ี 

 

  1. เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง 

      เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เป็นเหตุการณ์ส่ือสารแรกท่ีคณะโนรามี

ปฏิสัมพนัธ์กับผูช้มโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผูช้มทราบว่าการแสดงโนราได้เร่ิมข้ึนแล้ว 

เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดงจะเร่ิมข้ึนเม่ือนักดนตรีบรรเลงเพลงโหมโรง และสิ้นสุด

เหตุการณ์ส่ือสารเม่ือผูท่ี้ร้องกลอนไหวค้รูกล่าวแจง้ลาํดบัและรายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงโนรา
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หลงัจากท่ีร้องกลอนไหวค้รูจบลง  นอกจากน้ีเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดงประกอบด้วย

เหตุการณ์ส่ือสารย่อย 2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรง และเหตุการณ์ส่ือสาร     

การร้องกลอนไหวค้รู  

 

  2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง 

         เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง เป็นการเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนเป็นลาํดบัท่ีสอง

ของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราซ่ึงเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง 

นบัเป็นเหตุการณ์ส่ือสารหลกัท่ีสาํคญัท่ีสุดในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา มีวตุัประสงค์เพ่ือ

สร้างความบนัเทิงใหก้บัผูช้มการแสดง  

         เหตุการณ์ส่ือสารการแสดงประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารย่อย 7 เหตุการณ์ 

ได้แก่  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนหลังฉาก  เหตุการณ์ส่ือสารการรําอวดความสามารถ 

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนอวดความสามารถ เหตุการณ์ส่ือสารการทาํบท เหตุการณ์ส่ือสาร  

การร้องกลอนลาฉาก เหตุการณ์ส่ือสารการรําลาฉาก และเหตุการณ์ส่ือสารการทาํบทหมู่ กล่าวไดว้า่

เหตุการณ์ส่ือสารการแสดงจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนหลงัฉาก และสิ้นสุดเหตุการณ์

ส่ือสารเม่ือผูแ้สดงโนราทาํบทหมู่เสร็จ 

 

  3. เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง 

         เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนเป็นลาํดับ

สุดท้ายของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา  มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือแจ้งให้ผู ้ชมทราบว่ า                

การแสดงโนราจบลงแลว้ นอกจากน้ีเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงประกอบด้วยเหตุการณ์

ส่ือสารยอ่ยเพียงเหตุการณ์เดียว คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเลิกโรง ผูแ้สดงโนราจะร้องกลอนเลิกโรง

และกล่าวปิดการแสดงโนรา นบัเป็นจุดสิ้นสุดของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

 

2.5 โครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

 สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสาร 10 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ 

การโหมโรง การร้องกลอนไหวค้รู การร้องกลอนหลงัฉาก การรําอวดความสามารถ การร้องกลอน

อวดความสามารถ การทาํบท การร้องกลอนลาฉาก การรําลาฉาก การทาํบทหมู่ และการเลิกโรง 

เหตุการณ์ส่ือสารดงักล่าวจะเกิดข้ึนเรียงลาํดบัเป็นขั้นตอนต่อเน่ืองกนั โดยเหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัท่ี 

1 คือ เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรง นับเป็นจุดเร่ิมต้นของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา     
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ส่วนเหตุการณ์ส่ือสารลาํดับท่ี 10 คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเลิกโรง นับเป็นจุดสิ้นสุดของ

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา  

 นอกจากน้ีเหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัท่ี 3 – 8 ไดแ้ก่ การร้องกลอนหลงัฉาก การรํา       

อวดความสามารถ การร้องกลอนอวดความสามารถ การทาํบท การร้องกลอนลาฉาก และการรํา   

ลาฉาก จดัเป็นการแสดงโนราหน่ึงฉาก เหตุการณ์ส่ือสารเหล่าน้ีอาจเกิดซํ้ าไดข้ึ้นอยู่กับหัวหน้า  

คณะโนราเป็นผูก้าํหนดลาํดบัขั้นตอนการแสดงโนรา โดยคาํนึงถึงความพร้อมและความสามารถ

ของผูแ้สดงโนรา รวมทั้งระยะเวลาในการแสดงโนรา ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
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การเร่ิมการแสดง 

 

 

 

 

                                                                   การแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               การจบการแสดง 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1  โครงสร้างเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา42* 

 

                                                        

 
42กรอบเส้นประ เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีไม่ปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา กรณีท่ี

เป็นการแสดงโนราชุดเลก็   

 

1. การโหมโรง 

   2. การร้องกลอนไหวค้รู 

3. การร้องกลอนหลงัฉาก 

4. การรําอวดความสามารถ 

5. การร้องกลอนอวดความสามารถ 

6. การทาํบท 

7. การร้องกลอนลาฉาก 

8. การรําลาฉาก 

 9. การทาํบทหมู่ 

10. การเลิกโรง 
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 จากแผนภูมิขา้งตน้ กรอบส่ีเหล่ียมท่ีเป็นเส้นประแสดงเหตุการณ์ส่ือสารท่ีไม่ปรากฏ

ในการแสดงโนราชุดเลก็ เป็นลกัษณะของการแสดงโนราอีกลกัษณะหน่ึงท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นขอ้มลูศึกษา

เก่ียวกบัสถานการณ์ส่ือสารแสดงโนราคร้ังน้ี  

 ลกัษณะของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรามี 2 ลักษณะ คือ การแสดงโนรา     

แบบเต็มโรง และการแสดงโนราชุดเลก็ การแสดงโนราแบบเต็มโรงประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสาร 

10 เหตุการณ์  ได้แก่  การโหมโรง การร้องกลอนไหว้ครู การร้องกลอนหลังฉาก  การรํา                

อวดความสามารถ การร้องกลอนอวดความสามารถ การทาํบท การร้องกลอนลาฉาก การรําลาฉาก 

การทําบทหมู่  และการเลิกโรง ส่วนการแสดงโนราชุดเล็กประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสาร                 

5 เหตุการณ์ ได้แก่  การโหมโรง การรําอวดความสามารถ การร้องกลอนอวดความสามารถ           

การทาํบทหมู่ และการเลิกโรง เม่ือเปรียบเหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในการแสดงโนราแบบเต็มโรง

กบัเหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในการแสดงโนราชุดเล็ก กล่าวไดว้่า เหตุการณ์ส่ือสารต่างๆ ไดแ้ก่ 

การร้องกลอนไหวค้รู การร้องกลอนหลงัฉาก การทาํบท การร้องกลอนลาฉาก และการรําลาฉาก 

เป็นเหตุการณ์ท่ีถูกตัดทอนไปในการแสดงโนราชุดเล็ก  ทั้ ง น้ีการแสดงโนราแต่ละคร้ัง        

เหตุการณ์ส่ือสารใดยงัคงอยูแ่ละเหตุการณ์ส่ือสารใดจะถูกตดัทอนไปข้ึนอยู่กบัหัวหน้าคณะโนรา

เป็นผูก้าํหนด โดยคาํนึงถึงความสามารถและความพร้อมของผูแ้สดงโนรา รวมทั้ งระยะเวลาใน   

การแสดงโนรา  

 แมเ้หตุการณ์ส่ือบางเหตุการณ์จะไม่ปรากฏในการแสดงโนราชุดเล็ก บางเหตุการณ์

ปรากฏทั้ งในการแสดงโนราชุดเล็กและการแสดงโนราแบบเต็มโรง แต่หากพิจารณาภาพรวม

ทั้งหมดของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา โดยพิจารณาจากการปรากฏของเหตุการณ์ส่ือสาร

ในการแสดงโนราแบบเต็มโรง และการแสดงโนราชุดเล็ก  สรุปได้ว่า สถานการณ์ส่ือสาร            

การแสดงโนราประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารทั้ งหมด 10 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ส่ือสาร       

การโหมโรง เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนไหวค้รู เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนหลงัฉาก 

เหตุการณ์ส่ือสารการรําอวดความสามารถ เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนอวดความสามารถ 

เหตุการณ์ส่ือสารการทาํบท เหตุการณ์ส่ือสารการร้องกลอนลาฉาก เหตุการณ์ส่ือสารการรําลาฉาก 

เหตุการณ์ส่ือสารการทาํบทหมู่ และเหตุการณ์ส่ือสารการเลิกโรง   

 นอกจากน้ีเหตุการณ์ส่ือสารทั้ง 10 เหตุการณ์ดงักล่าวสามารถจดักลุ่มตามวตัถุประสงค์

หลกัของส่ือสารเป็นเหตุการณ์ส่ือสารหลกัได ้3 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง 

เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง  และเหตุการณ์ ส่ือสารการจบการแสดง  เหตุการณ์ส่ือสาร                   

การเร่ิมการแสดง ประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารยอ่ย ไดแ้ก่ การโหมโรง และการร้องกลอนไหวค้รู      

ส่วนเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง ประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารย่อย ไดแ้ก่ การร้องกลอนหลงัฉาก 

   ส
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การรําอวดความสามารถ การร้องกลอนอวดความสามารถ การทาํบท การร้องกลอนลาฉาก         

การรําลาฉาก  และการทําบทหมู่  สําหรับเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงประกอบด้วย     

เหตุการณ์ส่ือสารยอ่ย คือ การเลิกโรง    

 

       บทต่อไปผูว้ิจัยจะนําเสนอผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสาร           

แต่ละเหตุการณ์ท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา  
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     บทท่ี 3 

เหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

  

บทท่ีแลว้ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราพบว่า  

สถานการณ์ส่ือสารดงักล่าวประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารทั้ งหมด 10 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์

ส่ือสาร การโหมโรง การร้องกลอนไหวค้รู การร้องกลอนหลงัฉาก การรําอวดความสามารถ       

การร้องกลอนอวดความสามารถ การทาํบท การร้องกลอนลาฉาก การรําลาฉาก การทาํบทหมู่ และ

การเลิกโรง ผูว้ิจัยได้จดักลุ่มเหตุการณ์ส่ือสารเป็นเหตุการณ์ส่ือหลกั 3 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์

ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง บทน้ี

ผูว้ิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารหลกัทั้ ง 3 เหตุการณ์ว่ามี

องคป์ระกอบอะไรบา้ง ตามแนวการวิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสารของซาวิลล ์ทรอยก ์(Saville Troike)   

 

3.1 องค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารที่ปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบของเหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสาร 

การแสดงโนราพบว่า ทุกเหตุการณ์ส่ือสารมีองค์ประกอบครบทั้ ง 10 ประการเหมือนกัน โดย

สามารถจดัประเภทองคป์ระกอบเหล่านั้นไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ1) องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุก

เหตุการณ์ส่ือสาร 2) องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกนับางเหตุการณ์ส่ือสาร และ 3) องคป์ระกอบ

ท่ีต่างกนัไปตามแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 3.1.1 องค์ประกอบที่มลีกัษณะคงที่ทุกเหตกุารณ์ส่ือสาร   

         องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสาร คือ องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะ 

คงท่ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารใด 

         ผูว้ิจยัพบว่า องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ในสถานการณ์ส่ือสาร    

การแสดงโนรามี 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เวลาและสถานท่ี ผูร่้วมเหตุการณ์ กฎการปฏิสัมพนัธ์ และ

บรรทดัฐานการตีความ มีรายละเอียดดงัน้ี       
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  3.1.1.1 เวลาและสถานท่ี 

  เวลาและสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราตั้งแต่ 

เร่ิมตน้จนกระทัง่จบการแสดงโนรา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  1. เวลาแสดงโนรา   

  เหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา  มกัเกิดข้ึนช่วงเวลา 

ประมาณ 20.00 –  01.30 น. และใชเ้วลาในการแสดงตั้ งแต่ 1 – 6 ชัว่โมง การแสดงโนราสามารถ   

จดัแสดงไดแ้ทบทุกโอกาส เช่น งานสมโภชกฐิน งานเล้ียงฉลองของหน่วยงานต่างๆ งานแกบ้น  

 

   2. สถานที่แสดงโนรา 

                      สถานท่ีแสดงโนราในท่ีน้ีนอกจากจะหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีใช้แสดงโนรา  คือ      

โรงแสดงหรือเวทีการแสดงโนราแลว้ ยงัหมายรวมถึงบริเวณโดยรอบโรงแสดงโนราดว้ย ซ่ึงเป็น

สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆตั้ งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่จบสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

โรงแสดงหรือเวทีการแสดงโนราแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ โรงแสดงของคณะโนรา และเวที     

การแสดงของเจา้ภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

                 2.1 โรงแสดงของคณะโนรา   

                 โรงแสดงของคณะโนรา เป็นโรงแสดงท่ีใชเ้ม่ือเป็นการแสดงโนราอย่าง

เต็มรูปแบบหรือเรียกว่าการแสดงแบบเต็มโรง1 หัวหน้าคณะโนราจะเป็นผูว้่าจ้างช่างมาสร้าง       

โรงโนรา ช่างจะจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างโนรารวมทั้ ง เคร่ืองขยายเสียงต่างๆมา

พร้อมสรรพ ส่วนคณะโนราจะจดัเตรียมเพียงฉาก ป้ายช่ือคณะโนรา และผา้ดิบสาํหรับติดขอบ

ด้านหน้าของโรงโนราเพื่อความสวยงาม ช่างท่ีรับจ้างสร้างโรงโนราจะเดินทางมายงัสถานท่ี     

แสดงโนราและจดัเตรียมสถานท่ีแสดงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชัว่โมง และร้ือถอนโรงโนราทนัที     

เม่ือเสร็จสิ้นการแสดง  

  ส่วนการสร้างโรงโนราจะไม่นิยมหันหน้าโรงโนราไปทางทิศตะวนัตก

เน่ืองจากมีความเช่ือว่าเป็นทิศอปัมงคล ขณะเดียวกันเม่ือสร้างโรงโนราเสร็จแลว้ และยงัไม่เร่ิม   

การแสดงโนรา หากงานท่ีคณะโนราไปแสดงทางเจา้ภาพจา้งการแสดงประเภทอ่ืนๆมาแสดงภายใน

งานดว้ย เช่น การรําอวยพร แต่เจา้ภาพไม่ไดจ้ดัเตรียมเวทีการแสดงไว ้และเจา้ภาพมีความประสงค์

                                                        

 1ดูรายละเอียดบทท่ี 2 หนา้ 45   
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จะขอใชโ้รงโนราเพื่อใหก้ารแสดงประเภทอ่ืนๆแสดงก่อนท่ีคณะโนราจะออกแสดงก็สามารถทาํได้

แต่ทางคณะโนราตอ้งทาํพิธีเบิกโรง2ก่อน จึงจะเร่ิมการแสดงบนโรงโนราได ้

 นอกจากน้ีรายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีใช้สร้างโรงโนรา และลกัษณะของ      

โรงแสดงโนรา มีดงัน้ี  

 

        2.1.1 พ้ืนท่ีท่ีใชส้ร้างโรงโนรา 

 พ้ืนท่ีท่ีใชส้ร้างโรงโนรามกัเป็นลานกวา้ง เช่น บริเวณลานวดั บริเวณบา้น

ของเจา้ภาพ บริเวณลานกวา้งของหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ เพ่ือใหมี้พ้ืนท่ีสาํหรับสร้างโรงแสดงและ

มีพ้ืนท่ีสาํหรับผูช้มนัง่ชมการแสดง พ้ืนท่ีสาํหรับผูช้มการแสดงโนราเป็นพ้ืนท่ีบริเวณดา้นหน้าของ

โรงโนรา โดยเจา้ภาพจะจดัเตรียมเกา้อ้ีไวใ้หผู้ช้มนัง่ชมการแสดง แต่บางคร้ังผูช้มบางกลุ่มจะเตรียม

เส่ือมาปูเพ่ือนัง่ชมการแสดง หรือยนืชมการแสดงอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง ผูช้มสามารถเขา้ชมการแสดง

โนราไดต้ามอธัยาศยั โดยไม่เก็บค่าเขา้ชมการแสดง 

 

                 2.1.2 ลกัษณะของโรงแสดงโนรา 

  โรงแสดงโนราหรือ “โรงโนรา” เป็นโรงแสดงกลางแจ้งท่ีมีหลังคา       

มุงด้วยผา้ใบ โครงสร้างของโรงโนราประกอบด้วยเหล็ก  พ้ืนโรงโนราจะใช้ไม้กระดานรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผา้หลายแผ่นเรียงต่อกันมีขนาดกวา้งยาวประมาณ 6 x 8 เมตร และยกพ้ืนโรง              

สูงประมาณ 1 เมตร นอกจากน้ีพ้ืนท่ีของโรงโนราสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ หน้าโรงโนรา     

หลงัโรงโนรา และขา้งโรงโนรา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี    

 

1. หนา้โรงโนรา  เป็นพ้ืนท่ีสาํหรับแสดงโนราซ่ึงเป็นส่วนท่ีผูช้ม 

สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน บริเวณดา้นหน้าของโรงโนราจะมีฉากทาํดว้ยผา้ดา้ยดิบวาดลวดลาย    

บนผา้เป็นรูปทิวทัศน์ซ่ึงเป็นเคร่ืองกั้ นระหว่างหน้าโรงโนรากับหลงัโรงโนรา ส่วนบริเวณ         

ดา้นบนสุดของฉากมีป้ายช่ือคณะโนราทาํดว้ยผา้ด้ายดิบแนวนอนเขียนข้อความว่า “คณะโนรา     

ละมยัศิลป์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา” โดยมีภาพของโนราละมยั ศรีรักษา หวัหนา้คณะโนราละมยัศิลป์

อยูบ่ริเวณตรงกลางระหว่างขอ้ความ และยงัมีผา้แถบยาวรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้หรือเรียกว่า “หลืบ” เป็น

ผา้ดา้ยดิบแนวตั้งท่ีวาดลวดลายบนผนืผา้เช่นเดียวกบัฉากของโรงโนรา ขนาดประมาณ 1 x 3 เมตร 

กั้นไวบ้ริเวณริมฝั่งซา้ยและขวาดา้นหนา้โรงโนราฝั่งละหน่ึงผนืเพ่ือใชเ้ป็นช่องทางเดินเขา้ออกของ          

                                                        

 2ดูรายละเอียดบทท่ี 2 หนา้ 39 - 40    
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ผูแ้สดงโนราระหว่างหนา้โรงโนราและหลงัโรงโนรา นอกจากน้ีบริเวณหนา้โรงโนรามีไมโครโฟน

พร้อมขาตั้ งซ่ึงปรับระดบัสูงตํ่าได ้จาํนวน 2 ตวั วางไวบ้ริเวณกลางโรงโนราเพื่อให้ผูแ้สดงโนรา    

ใชใ้นการแสดง และยงัมีหลอดไฟจาํนวน 3 หลอดท่ีติดตั้งไวบ้ริเวณหลงัคาและห้อยหลอดไฟลงมา

เลก็นอ้ยเพ่ือใหแ้สงสว่างบนโรงโนราโดยทัว่ไป และมีกล่องหลอดไฟจาํนวน 2 กล่อง ภายในบรรจุ

หลอดไฟกล่องละ 4 หลอด โดยวางไวชิ้ดขอบด้านหน้าโรงโนรา เพ่ือให้ความสว่างโดยเฉพาะ

บริเวณพ้ืนโรงโนรา ส่วนบริเวณฝั่งซา้ยของโรงโนราซ่ึงเป็นท่ีนั ่งของนักดนตรีจะมีไมโครโฟน

พร้อมขาตั้ งแบบตั้ งโต๊ะ จาํวน 3 ตวั วางไวด้า้นหน้านักดนตรีเพ่ือให้ผูแ้สดงโนราและผูช้มไดย้ิน

เสียงดนตรีชดัเจนยิ ่งข้ึน และบริเวณหลงัหลืบฝั่งซา้ยของโรงโนราจะมีไมโครโฟน 1 ตวั สาํหรับ  

ลกูคู่โนรา 

 

  
 

ภาพท่ี 1 ดา้นหนา้ของโรงโนราคณะละมยัศิลป์ 

 

                                        2. หลงัโรงโนรา  บริเวณหลงัฉากหรือหลงัโรงโนราเป็นท่ีพกัและท่ีแต่งตวั

ของผูแ้สดงโนรา โดยมีผา้ดา้ยดิบหรือผา้ใบกั้นไวโ้ดยรอบเพื่อความเป็นส่วนตวัของผูแ้สดงโนรา

และเพ่ือความสวยงาม นอกจากน้ีมีหลอดไฟประเภทหลอดไส ้จาํนวน 2 หลอด เพ่ือใหแ้สงสว่างแก่

ผูแ้สดงโนราในการแต่งหนา้และแต่งตวัก่อนออกแสดงอีกดว้ย  
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ภาพท่ี 2 ดา้นหลงัของโรงโนราคณะละมยัศิลป์ 

 

                                        3. ขา้งโรงโนรา บริเวณพ้ืนท่ีดา้นขา้งทั้งฝั่งขวาและฝั่งซา้ยของโรงโนรา

เป็นท่ีตั้งของลาํโพงซ่ึงเป็นลาํโพงขนาดเลก็วางซอ้นกนัฝั่งละ 4 ตวั ตวัลาํโพงหันมาทางผูช้มเพ่ือให้

ผูช้มไดย้นิเสียงอยา่งชดัเจน เคร่ืองขยายเสียงท่ีใชป้ระกอบการแสดงโนรา นอกจากจะช่วยใหผู้ช้มท่ี

นั ่งอยู่ด้านหน้าของโรงโนราได้รับรสจากการฟังได้อย่างชัดเจนแลว้ ยงัช่วยให้ผูท่ี้อยู่บริเวณ

ใกลเ้คียงไดรั้บทราบว่ามีการแสดงโนราในบริเวณนั้น เสมือนเป็นการเรียกความสนใจให้ผูท่ี้อยู่

บริเวณใกลเ้คียงเขา้มาชมการแสดงโนรา นอกจากน้ีบริเวณดา้นขา้งฝั่งขวาของโรงโนราจะมีบนัได

สาํหรับข้ึนลงโรงโนราอีกดว้ย   

 

 
 

ภาพท่ี 3 ดา้นขา้งของโรงโนราคณะละมยัศิลป์  
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         2.2 เวทีของเจ้าภาพ 

  จากขอ้มลูการแสดงโนราและจากการสมัภาษณ์หวัหนา้คณะพบว่า       

การแสดงโนราโดยใชเ้วทีการแสดงของเจา้ภาพ มกัเป็นการแสดงโนราชุดเลก็3 และใชเ้วทีการแสดง

ร่วมกบัการแสดงประเภทอ่ืน ลกัษณะของเวทีท่ีใชแ้สดงจะแตกต่างกนัไปตามสถานท่ีท่ีจดัแสดง 

โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ เวทีการแสดงกลางแจง้ และเวทีการแสดงภายในอาคาร กรณีท่ีเป็น

เวทีการแสดงกลางแจง้ มกัปลูกสร้างเวทีบริเวณลานกวา้งของหน่วยงานต่างๆท่ีเป็นเจา้ภาพใน    

การจัดงาน เป็นเวทีท่ีสามารถปลูกสร้างและร้ือถอนได้ มีลกัษณะคลา้ยกับเวทีการแสดงของ          

วงดนตรีลกูทุ่ง ส่วนกรณีท่ีเป็นการแสดงโนราภายในอาคาร เช่น ห้องประชุมของหน่วยงานต่างๆ 

ห้องเล้ียงรับรองของโรงแรม เวทีท่ีใช้ในการแสดงมกัจะเป็นเวทีเอนกประสงค์ท่ีสร้างไวป้ระจาํ

อาคารสถานท่ีนั้นอยา่งถาวร อาจมีการเปล่ียนแปลงเพียงของประดบัตกแต่งบนเวที เช่น ฉาก ป้าย

ช่ือแจง้วาระและวนัเดือนปีท่ีจดังาน ดอกไมป้ระดบัเวที เป็นตน้  

จากขอ้มลูการแสดงโนราทั้งหมด 5 คร้ัง พบการแสดงโนราโดยใชเ้วที 

ของเจา้ภาพเพียงคร้ังเดียว เป็นเวทีการแสดงกลางแจง้และเป็นเวทีการแสดงท่ีใชร่้วมกบัการแสดง

ประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นงานท่ีจดัข้ึนเพ่ือเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม นอกจากมีการแสดงโนรา       

ซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นภาคใตแ้ลว้ ยงัมีการแสดงประเภทอ่ืนๆดว้ย เช่น การแสดงโปงลาง 

การรําฟ้อนเลบ็ เป็นตน้ การแสดงทุกประเภทใชเ้วทีการแสดงเดียวกนัซ่ึงเป็นเวทีใหญ่ท่ีทางเจา้ภาพ

จดัเตรียมไวใ้ห ้

 

 
 

ภาพท่ี 4 เวทีการแสดงของเจา้ภาพ  
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              3.1.1.2 ผู้ร่วมเหตุการณ์   

                          ผูร่้วมเหตุการณ์ คือ ผูท่ี้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ส่ือสาร ซ่ึงเหตุการณ์ส่ือสาร

หลกัทั้ง 3 เหตุการณ์ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง 

เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง ประกอบดว้ยผูร่้วมเหตุการณ์

แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายแสดง และฝ่ายผูช้ม ดงัน้ี 

 

1. ฝ่ายแสดง 

ฝ่ายแสดง คือ ผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการแสดงโนราตั้งแต่เร่ิมการแสดงจนจบ 

การแสดงโนรา ฝ่ายแสดงของคณะละมยัศิลป์มีประมาณ 20 คน แต่ละคนอาจมีหน้าท่ีท่ีต้อง

รับผดิชอบเพียงหนา้ท่ีเดียว บางคนอาจมีหลายหนา้ท่ี สามารถแบ่งฝ่ายแสดงตามบทบาทหนา้ท่ีดงัน้ี  

 1.1 หวัหนา้คณะโนรา เป็นบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ี 2 หนา้ท่ีควบคู่กนั หนา้ท่ีแรก 

คือ ควบคุมรับผดิชอบกิจการภายในคณะโนรา ไดแ้ก่ รับงานแสดง แบ่งหนา้ท่ีหรือกาํหนดบทบาท

หนา้ท่ีใหก้บัสมาชิกในคณะโนรา กาํหนดลาํดบัขั้นตอนในการแสดง รวมทั้ งจดัสรรรายไดใ้ห้แก่

สมาชิกทุกคนในคณะ ส่วนหนา้ท่ีท่ีสอง คือ แสดงโนรา การแสดงโนราแต่ละคร้ังหัวหน้าคณะจะ

ออกแสดงโนราเป็นคนสุดท้ายเสมอ  เน่ืองจากการแสดงโนราคณะละมยัศิลป์จะเรียงลาํดับ          

การแสดงโนราตามระดบัความสามารถในการแสดงของผูแ้สดงโนราแต่ละคน หัวหน้าคณะโนรา

นบัเป็นผูท่ี้มีความสามารถมาก เน่ืองจากผูช้มโนรามุ่งมาชมการรําของหัวหน้าคณะซ่ึงเป็นตวัชูโรง 

ท่ีสาํคญัยิง่ โนราคณะใดจะไดรั้บความนิยมหรือไม่ข้ึนอยูก่บัหวัหนา้คณะเป็นสาํคญั4 

  เม่ือหัวหน้าคณะโนราออกแสดงโนรา หัวหน้าคณะจะสวมเคร่ืองแต่งกาย

โนราอนัประกอบดว้ย เคร่ืองนุ่งห่ม ไดแ้ก่ สนบัเพลา ผา้นุ่ง หนา้ผา้ และผา้หอ้ย เคร่ืองลูกปัด ไดแ้ก่         

พานโครงหรือรอบอก หวับ่า ป้ิงคอ ทบัทรวง สงัวาล ป้ิงสะโพก และหางหงส์ เคร่ืองประดบั ไดแ้ก่ 

เทริด ตน้แขนและปลายแขน ป้ันเหน่ง ปีกนกแอ่น จาํยาม กาํไล เลบ็ และท่ีรัดขอ้เทา้ ดงัรายละเอียด

ในตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

                                                        

 4 ภิญโญ จิตตธ์รรม, ลักษณะไทย ศิลปะการแสดง (กรุงเทพมหานคร : บริษทัโรงพิมพไ์ทยวฒันา

พานิช จาํกดั, 2551), 205. 
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ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายของผูแ้สดงโนรา5 

 

เคร่ืองแต่งกาย ลักษณะของเคร่ืองแต่งกาย 

สนับเพลา เป็นกางเกงขายาวสีขาว ขากางเกงยาวประมาณก่ึงกลางหน้าขาของผูส้วมใส่ และ

บริเวณปลายขากางเกงจะตกแต่งลวดลายดว้ยดิ ้นทองหรือผา้แถบสีต่างๆอย่าง

สวยงาม ซ่ึงผูแ้สดงโนราจะสวมสนับเพลาเป็นอนัดบัแรกแลว้นุ่งผา้นุ่งทบัสนับเพลา 

ผา้นุ่ง ในอดีตจะเป็นผา้ลายหรือผา้สีพื้น ผนืยาว มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผนืผา้ การนุ่งผา้มี

ลกัษณะคลา้ยกบัการนุ่งโจงกระเบน แต่จะมีการปล่อยปลายผา้ขา้งหลงัให้ชายผา้ห้อย

ลงคลา้ยหางกระเบน แลว้จะนุ่งผา้โดยร้ังผา้นุ่งไวใ้ห้สูงและแน่นกวา่โจงกระเบน       

ผูท้ี่สวมใส่จะตอ้งมีความชาํนาญในการนุ่งผา้เป็นอย่างดี ปัจจุบนัผา้นุ่งมีทั้งเป็นผา้ผนื

ยาวและแบบสาํเร็จรูปซ่ึงเป็นเหมือนกางเกงที่สามารถสวมใส่ไดง้่าย  

สังวาล เป็นสร้อยที่ร้อยดว้ยลูกปัดหลากสีใชค้ลอ้งเฉวยีงบ่า มีจาํนวน 2 เส้น 

หน้าผา้ หน้าผา้มี 2 ลกัษณะ คือ หน้าผา้ท่ีร้อยดว้ยลูกปัดหลากสี และหน้าผา้ท่ีปักดว้ยเลื่อม

หรือดิ ้นเป็นลวดลายต่างๆ ทั้งน้ีหน้าผา้จะมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผนืผา้ขนาดกวา้ง

ประมาณ 4 นิ้ว ยาวประมาณถึงเข่าของผูแ้สดงโนรา และมีจาํนวน 3 ผนื ผูแ้สดงโนรา

จะใชเ้ชือกร้อยหน้าผา้ทั้งสามผนืเรียงกนัและผกูเชือกที่ร้อยหน้าผา้ไวบ้ริเวณสะเอว

แลว้ปล่อยให้ชายผา้ห้อยลงมาถึงเข่า  

ผา้ห้อย มีลกัษณะเป็นผา้โปร่งบางและสีสด จาํนวน 4 ผนื โดยจะห้อยผา้ไวร้ะหวา่งหน้าผา้ผนื

ที่ 1 - 2 และหน้าผา้ผนืที่ 2 – 3 ขา้งละ 2 ผนื 

ทบัทรวง เป็นเคร่ืองประดบัใชส้วมห้อยไวต้รงทรวงอก ทาํดว้ยแผน่เงินมีลกัษณะเป็น            

รูปส่ีเหลี่ยมขนมเปียกปูนและสลกัลวดลายอย่างสวยงาม  

พานโครง เป็นเคร่ืองประดบัที่ทาํดว้ยลูกปัดหลากสีร้อยเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผนืผา้ ใชพ้นัรอบอก     

มีจาํนวน 1 ชิ ้น 

เทริด เป็นเคร่ืองประดบัศีรษะ ลกัษณะคลา้ยมงกุฎ โครงของเทริดจะสานดว้ยไมไ้ผ ่เพดาน

ของเทริดทาํดว้ยไมท้องหลาง ส่วนยอดของเทริดทาํดว้ยไมรั้ก และส่วนหูของเทริด

ทาํดว้ยไมย้อ การนาํไมท้ี่มีช่ือว่า ทอง ยอ รัก มาใชท้าํเทริดเพื่อความเป็นสิริมงคล 

นอกจากน้ีมีการลงรักปิดทองเทริด ตกแต่งลวดลายดว้ยกระจงัและเพิ ่มสีสัน        

ความสวยงามดว้ยการประดบัพลอยและกระจกสีต่างๆ และมีการทดัดอกไมไ้ว้

บริเวณส่วนหูของเทริดเพื่อความสวยงาม  ทั้งน้ีการทดัดอกไมท้ี่หูขา้งซา้ยหรือ      

ขา้งขวาของเทริดขึ้นอยู่กบัความนิยมของผูแ้สดงโนราแต่ละคน  
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ตาราง (ต่อ) 

 

เคร่ืองแต่งกาย ลักษณะของเคร่ืองแต่งกาย 

ปีกนกแอ่น เป็นเคร่ืองประดบัที่ทาํดว้ยแผน่เงินเป็นรูปนกนางแอ่นกาํลงักางปีกและสลกัลวดลาย

อย่างสวยงาม ใชส้วมติดกบัสังวาลบริเวณสะเอวขา้งซา้ยและขวา 

ป้ันเหน่ง เป็นเขม็ขดัที่ทาํดว้ยเงินหรือทองเหลืองและดุนลายอย่างสวยงาม  

จาํยาม เป็นเคร่ืองประดบัทาํดว้ยเงินและสลกัลวดลายอย่างสวยงาม ใชร้้อยสายสังวาลท่ี   

พาดตดักนับริเวณกลางหลงัของผูแ้สดงโนรา 

หัวบ่า เป็นเคร่ืองประดบัที่ทาํดว้ยลูกปัดหลากสีร้อยเป็นรูปสามเหลี่ยม ใชส้วมทบับ่า

ดา้นซา้ยและขวา จาํนวน 2 ชิ ้น 

ป้ิงคอ เป็นเคร่ืองประดบัที่ทาํดว้ยลูกปัดหลากสีร้อยเป็นรูปสามเหลี่ยม มีลกัษณะคลา้ยหัวบ่า

แต่จะมีขนาดเลก็กวา่ ใชส้วมห้อยคอดา้นหน้าและดา้นหลงั มีจาํนวน 2 ชิ ้น 

ป้ิงโพก  ป้ิงสะโพก ทาํดว้ยลูกปัดหลากสีร้อยเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผนืผา้ ลกัษณะคลา้ยกบัพาน

โครงแต่ใชพ้นัรอบสะโพก 

หางหงส์ หางหงส์ในปัจจุบนัทาํดว้ยเขาควายบา้ง พลาสติกพีวซีีพ่นเป็นสีดาํบา้ง โดยตกแต่ง

และจดัรูปทรงให้ดูเหมือนเขาควาย หางหงส์มีลกัษณะคลา้ยปีกนกทั้งปีกซา้ยและ    

ปีกขวาจาํนวน 1 คู่ ปลายปีกจะเชิดงอนขึ้นและผกูรวมกนัไวโ้ดยมีพู่สีดาํติดไวบ้ริเวณ

ปลายปีก  นอกจากน้ีมีลูกปัดร้อยเป็นลวดลายต่างๆห้อยไวต้ลอดทั้งปีกซา้ยและขวา

ให้ดูคลา้ยขนนก ทั้งน้ีหางหงส์จะใชส้วมคาดทบัผา้นุ่งตรงบริเวณสะเอว แลว้ให้ปลาย

ปีกยื่นไปดา้นหลงัคลา้ยหางกินรี 

กาํไลตน้แขน

และปลายแขน 

ทาํดว้ยโลหะสีเงินและดุนให้เป็นลวดลาย ใชรั้ดกลา้มเน้ือส่วนตน้แขนและปลายแขน

ขา้งซา้ยและขา้งขวาของผูแ้สดงโนราขา้งละ 1 วง ซ่ึงทาํให้ดูทะมดัทะแมงและ       

เพิ ่มความสง่างามให้กบัผูแ้สดงโนรา 

กาํไลขอ้มือ ทาํดว้ยทองเหลือง มีลกัษณะคลา้ยกบัวงแหวนขนาดเลก็ ใชส้วมประดบัขอ้มือ        

เม่ือเปลี่ยนท่าทางการร่ายรําจะมีเสียงดงัเป็นจงัหวะทาํให้เร้าใจยิ ่งขึ้น โนรามกั       

สวมกาํไลขอ้มือซา้ยและขวาขา้งละประมาณ 9 วง 

เลบ็ ฐานของเลบ็ที่ใชส้วมนิ้วมือทาํดว้ยทองเหลืองหรือเงินและต่อปลายเลบ็ดว้ยหวาย

หรือเส้นเอน็สีขาวที่สามารถดดัให้โคง้งอได ้แลว้ร้อยลูกปัดบริเวณปลายเลบ็ให้มี

สีสันสวยงาม การสวมเลบ็ทาํให้มีลกัษณะคลา้ยกบักินนรี โดยนิยมสวมนิ้วมือ 4 นิ้ว 

คือ นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิวกอ้ย  

ที่รัดขอ้เทา้ เป็นเคร่ืองประดบัที่ร้อยดว้ยลูกปัดหลากสีอย่างสวยงาม มีลกัษณะเป็น                    

รูปส่ีเหลี่ยมผนืผา้ขนาดเลก็ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีเพิ ่มเขา้มาภายหลงั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

 

   1.2 ผูร้้องกลอนไหวค้รู คือ ผูแ้สดงโนราคนใดคนหน่ึงท่ีเป็นตัวแทนของ    

คณะโนราทาํหน้าท่ีร้องกลอนไหวค้รูก่อนท่ีจะเร่ิมการแสดงโนรา โดยจะนั ่งร้องกลอนไหวค้รู

บริเวณพ้ืนท่ีฝั่งซา้ยของโรงโนรา (ขวามือของผูช้ม) ใกลก้บันกันกัดนตรี   

   จากการสมัภาษณ์หวัหนา้คณะโนราและจากการสงัเกตทาํใหท้ราบว่าสมาชิก 

ในคณะโนรามีเพียงไม่ก่ีคนท่ีสามารถร้องกลอนไหวค้รูไดข้ึ้นอยู่กบัการได้รับการถ่ายทอดและ

จดจาํบทกลอนไหวค้รูจากครูโนรา หากผูแ้สดงคนใดไม่ไดเ้รียนรู้และจดจาํบทกลอนไหวค้รูจาก  

ครูโนราก็ไม่สามารถร้องกลอนไหวค้รูได ้จากขอ้มลูการแสดงโนรา ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีร้องกลอนไหวค้รู

เป็นหลกั คือ โนรานกเลก็ เสียงแกว้  

       ดา้นการแต่งกาย ผูร้้องกลอนไหวค้รูจะแต่งกายโดยสวมเส้ือยดื นุ่งผา้ถุง และ 

มีผา้พาดบ่า จาํนวน 1 ผืน ซ่ึงเป็นชุดท่ีสวมใส่สบายและสามารถผลดัเปล่ียนได้สะดวกรวดเร็ว 

เพราะหลงัจากร้องกลอนเสร็จจะตอ้งรีบผลดัเปล่ียนเส้ือผา้แลว้สวมเคร่ืองแต่งกายโนราเพื่อเตรียม 

ออกแสดงโนราต่อไป และจากการสมัภาษณ์หวัหนา้คณะโนราพบว่าเหตุท่ีผูร้้องกลอนไหวค้รูไม่ได้

สวมใส่เคร่ืองแต่งกายโนราขณะท่ีร้องกลอนไหวค้รู เพราะผูแ้สดงโนราจะสวมเคร่ืองแต่งกายโนรา

เม่ือออกแสดงโนราเท่านั้น  

            1.3 ผูแ้สดงโนรา คือ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีสร้างความบันเทิงให้แก่ผูช้มโดยการรํา   

การร้องกลอน การทาํบท รวมทั้ งการแสดงความสามารถพิเศษต่างๆข้ึนอยู่กับความสามารถ     

เฉพาะตวัของผูแ้สดงโนรา เช่น การร้องเพลง การเล่นหนงัตะลุง เป็นตน้ 

 ผูแ้สดงโนรามีประมาณ 13 คน ประกอบดว้ยผูแ้สดงโนราชายประมาณ 3 คน 

และผูแ้สดงโนราหญิงประมาณ 10 คน มีอายุตั้ งแต่ 12 - 55 ปี นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์หัวหน้า

คณะโนราละมยัศิลป์ทาํให้ทราบว่า ปัจจุบนัผูแ้สดงโนรารุ่นใหม่หรือผูท่ี้มีอายุราว 12 – 30 ปี     

ส่ ว น ให ญ่ผู ้แ สด ง โน ร า เ ห ล่ า น้ี เ รี ย น รํ า โน ร า เ พ ร า ะ มี ใ จ รั ก แ ละ ต้ อ ง ก า ร สื บส าน                        

ศิลปะการแสดงโนราให้คงอยู่ ขณะเดียวกันผู ้แสดงโนราบางส่วน  เ รียนรําโนราเพราะ                   

ถกูครูหมอโนรา โดยมีความเช่ือว่าผูท่ี้มีเช้ือสายโนราคนใดเจ็บป่วยและไม่สามารถรักษาใหห้ายขาด

ได ้เป็นเพราะบุคคลนั้นถกูครูหมอโนราดลบนัดาลให้เป็นเช่นนั้นจึงตอ้งมารําโนราเพ่ือจะไดห้าย

ป่วย ทาํให้บุคคลดงักล่าวกลายเป็นศิลปินผูสื้บสานศิลปะการแสดงโนรา ในท่ีสุด กล่าวได้ว่า          

ผูท่ี้ถกูครูหมอโนราเป็นบุคคลท่ีครูหมอโนราเลือกแลว้ว่าใหเ้ป็นผูสื้บทอดศิลปะการแสดงโนราให้

คงอยูต่่อไป6 

                                                        

 6สัมภาษณ์ ละมยั ศรีรักษา, หวัหนา้คณะละมยัศิลป์, 31 พฤษภาคม 2553.  
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   ผูแ้สดงโนราจะสวมเคร่ืองแต่งกายโนราเช่นเดียวกับหัวหน้าคณะโนรา

ประกอบดว้ย สนบัเพลา ผา้นุ่ง หนา้ผา้ ผา้หอ้ย พานโครงหรือรอบอก หวับ่า ป้ิงคอ ทบัทรวง สงัวาล 

ป้ิงสะโพก หางหงส์ เทริด ต้นแขนและปลายแขน ป้ันเหน่ง ปีกนกแอ่น จาํยาม กาํไล เล็บ และ         

ท่ีรัดข้อเท้า ทั้ งน้ีเคร่ืองแต่งกายของผูแ้สดงโนราด้วยกันเองและเคร่ืองแต่งกายของหัวหน้า         

คณะโนรามีความแตกต่างกนัเฉพาะดา้นสีและลวดลายของหนา้ผา้และผา้หอ้ย กล่าวคือ หนา้ผา้ของ

หวัหนา้คณะโนรามีการปักดิ้นเป็นลวดลายท่ีสวยงาม ส่วนผา้หอ้ยมีสีสันท่ีโดดเด่นกว่าหน้าผา้และ

ผา้หอ้ยของผูแ้สดงโนราคนอ่ืนๆในคณะโนรา  

  1.4 ลูกคู่ คือ ผูท้าํหน้าท่ีร้องรับคาํกลอนเม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนจบใน   

แต่ละวรรคของคาํกลอน รวมทั้งพดูหยอกลอ้และเป็นคู่สนทนากบัผูแ้สดงโนราเพื่อสร้างสีสันและ

ความสนุกสนานใหก้บัการแสดงโนรา ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็นลูกคู่จะตอ้งมีความชาํนาญและมีไหวพริบ

ปฏิภาณในการฟังคาํกลอนท่ีผูแ้สดงโนราร้องและสามารถร้องรับคาํกลอนจากผูแ้สดงโนราไดท้นัที 

การร้องรับคาํกลอนของลูกคู่มีทั้ งการร้องรับคาํกลอนตามท่ีผูแ้สดงโนราร้องกลอนทุกคาํ และ        

มีการเสริมหรือเพิ่มคาํเพ่ือเป็นการหยอกลอ้หรือโตต้อบกบัผูแ้สดงโนรา  

         ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็นลูกคู่จะสลบัสับเปล่ียนกันไปตามความเหมาะสม บางคร้ัง     

ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็นลูกคู่ อาจเป็นผูแ้สดงโนราคนใดคนหน่ึงท่ียงัไม่ออกแสดงหรือแสดงโนราเสร็จ

เรียบร้อยแลว้จึงเปล่ียนบทบาทจากผูแ้สดงโนรามาทาํหน้าท่ีเป็นลูกคู่ บางขณะอาจเป็นนักดนตรี  

คนใดคนหน่ึงทาํหน้าท่ีเป็นลูกคู่ควบคู่กับการบรรเลงดนตรี หรือบางคร้ังหากหัวหน้าคณะยงัไม่

ออกแสดงก็จะทาํหนา้ท่ีเป็นลูกคู่ร้องรับคาํกลอนร่วมกบันักดนตรี โดยผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็นลูกคู่หลกั   

มีเพียง 1 คน และบางคร้ังจะมีผูร่้วมทาํหน้าท่ีเป็นลูกคู่อีกประมาณ 2 – 3 คน เป็นการร้องรับคาํ

กลอนแบบประสานเสียง ลกูคู่จะนัง่อยูด่า้นหลงัหลืบฝั่งซา้ยของโรงโนรา (ขวามือของผูช้ม)   

                                 1.5 นกัดนตรี คือ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโนราเป็นหลกั  

โดยจะนัง่บรรเลงดนตรีซ่ึงประกอบดว้ย ทบั กลอง โหม่ง ฉิ่ง แตระ และซอ7 อยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีฝั่งซา้ย 

ของโรงโนรา (ขวามือของผูช้ม)  

 ในอดีตนักดนตรีกบัลูกคู่คือบุคคลกลุ่มเดียวกัน กล่าวคือ นอกจากนักดนตรี   

ทุกคนจะทาํหน้าท่ีบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโนราแลว้ ยงัทาํหน้าท่ีร้องรับคาํกลอนจาก        

ผูแ้สดงโนราดว้ย เป็นการร้องรับคาํกลอนแบบประสานเสียงก่อใหเ้กิดความไพเราะยิง่ข้ึน  

 ปัจจุบันนักดนตรีในคณะละมยัศิลป์ส่วนใหญ่เป็นนักดนตรีรุ่นเยาว์ ยงัไม่มี

ความชาํนาญในการร้องรับคาํกลอนจึงไม่สามารถทาํหนา้ท่ีเป็นลูกคู่ควบคู่กบัการบรรเลงดนตรีได้

                                                        

 7รายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวก ค หนา้ 196   
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ทุกคน มีนกัดนตรีเพียงบางคนเท่านั้นท่ีสามารถทาํหนา้ท่ีเป็นลกูคู่ควบคู่ไปกบัการบรรเลงดนตรีได ้

นกัดนตรีจึงทาํหนา้ท่ีในการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโนราเป็นหลกั  

 นักดนตรีมีจาํนวนทั้งหมด 5 – 6 คน ประกอบดว้ยคนตีทบั 1 คน คนตีกลอง      

1 คน คนเป่าป่ี 1 คน คนตีโหม่งและฉิ่ง 1 คน คนตีแตระ 1 คน และคนสีซอ 1 คน ทั้งน้ีซอเป็น 

เคร่ืองดนตรีท่ีเพิ่มเขา้มาในภายหลงั แต่เดิมมีเคร่ืองดนตรีเพียง 5 ชนิด คือ ทบั กลอง โหม่ง ฉิ่ง ป่ี 

และแตระ ฉะนั้นในการแสดงโนราอาจจะใชซ้อเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงหรือไม่ก็ได ้

ทั้งน้ีจาํนวนนกัดนตรีจะข้ึนอยูก่บัจาํนวนของเคร่ืองดนตรีท่ีใชบ้รรเลงประกอบการแสดงโนรา  

       นักดนตรีจะมีอายุเฉล่ียประมาณ 10 - 30 ปี ส่วนนักดนตรีท่ีมีอายุตั้ งแต่ 50 ปี  

ข้ึนไปมี 1 – 2 คน และนกัดนตรีส่วนใหญ่จะเป็นผูช้าย จะมีนกัดนตรีผูห้ญิงเพียง 1 – 2 คน 

       นอกจากน้ีดา้นการแต่งกายของนกัดนตรี นกัดนตรีจะแต่งกายดว้ยชุดสุภาพและ

เป็นเส้ือผา้ท่ีสวมใส่สบายเพราะตอ้งนัง่บรรเลงดนตรีเป็นเวลานาน 

 

2.  ฝ่ายผู้ชม 

      ฝ่ายผูช้มการแสดง ประกอบดว้ยเจา้ภาพ และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจการแสดง 

โนรา อาจจะอาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีแสดงโนรา หรือผูช้มจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีเดินทางมา

ร่วมงานและชมการแสดงโนรา ผูช้มการแสดงมีทั้ งผูช้ายและผูห้ญิง อายุตั้ งแต่ 3 ปีข้ึนไป โดยผูช้ม

บางส่วนนัง่ชมการแสดงบริเวณเกา้อ้ีท่ีทางเจา้ภาพจดัเตรียมไวใ้หซ่ึ้งอยูด่า้นหนา้ของโรงโนรา ผูช้ม

บางส่วนเตรียมเส่ือมาปูเพ่ือนั ่งชมการแสดงโนรา และบางส่วนยืนชมการแสดงเพียงครู่เดียวแลว้

เดินจากไป 

 

 3.1.1.3 กฎการปฏิสัมพนัธ์ 

   กฎการปฏิสมัพนัธใ์นสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา ผูว้ิจยัวิเคราะห์จาก  

การกระทาํและปฏิสมัพนัธข์องผูร่้วมเหตุการณ์ว่ามีขอ้กาํหนดหรือมีกฎในการปฏิบติัอย่างไร โดย

แบ่งกฎการปฏิสัมพนัธ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) กฎการปฏิสัมพนัธ์ของฝ่ายแสดง และ 2) กฎ          

การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายแสดงกบัฝ่ายผูช้ม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 

  1. กฎการปฏิสัมพนัธ์ของฝ่ายแสดง  

       กฏการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูร่้วมเหตุการณ์ในฝ่ายผูแ้สดง สามารถ 

แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ กฎการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูแ้สดงกบัผูแ้สดง กฎการปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง

ผูแ้สดงกบัลกูคู่ และกฎการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายผูแ้สดงกบันกัดนตรี มีรายละเอียดดงัน้ี  
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       1.1. กฎการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้แสดงโนรากบัผู้แสดงโนรา 

               กฏการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูแ้สดงกบัผูแ้สดงท่ีปรากฏใน 

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรามีดงัน้ี 

    1.1.1 ผูแ้สดงโนราทุกคนตอ้งให้ความเคารพและเช่ือฟังหัวหน้า

คณะโนรา กล่าวคือ ทุกคร้ังก่อนออกแสดงโนรา ผูแ้สดงโนราทุกคนจะยกมือไหวห้ัวหน้าคณะ

โนรา และผูแ้สดงโนราทุกคนจะออกแสดงโนราตามลาํดับขั้นตอนท่ีหัวหน้าคณะโนราเป็น            

ผูก้าํหนด  

ขณะท่ีผูแ้สดงโนรากาํลงัแสดงโนราอยูห่นา้โรงโนรา หากถึง 

ลาํดบัท่ีหวัหนา้คณะโนราจะตอ้งออกแสดง และผูแ้สดงโนราคนดงักล่าวไม่มีทีท่าว่าจะยติุการแสดง

ในฉากนั้น หวัหนา้คณะโนราจะออกมาแสดงหนา้โรงโนราทนัทีโดยไม่รอให้ผูแ้สดงโนราคนนั้น

ยติุการแสดงและกลบัเขา้ไปหลงัฉาก  

การทาํบทหมู่ ซ่ึงเป็นการรรําประกอบบทร้องร่วมกนัระหว่าง 

ผูแ้สดงโนราตั้ งแต่ 2 – 5 คน จะมีหัวหน้าคณะโนราเป็นผูน้ ําในการทาํบทหมู่ เม่ือหัวหน้าคณะ     

ร้องกลอนและระบุช่ือของผูแ้สดงโนราไว้ในบทร้องเพ่ือให้แสดงท่ารําประกอบบทร้อง                  

ผูแ้สดงโนราท่ีถูกระบุช่ือต้องรําประกอบบทร้องทันที และเม่ือผูแ้สดงโนราแต่ละคนผลดักัน   

แสดงท่ารําประกอบบทร้องครบหน่ึงบทแลว้ หัวหน้าคณะตอ้งร้องกลอนและรําประกอบบทร้อง

บทเดิมซํ้ าอีกคร้ัง ก่อนท่ีจะร้องกลอนและรําประกอบบทร้องบทต่อไป  

นอกจากน้ีในช่วงสุดทา้ยของการแสดงโนรา เม่ือจะเลิกโรงหรือ 

ยติุการแสดงโนรา หัวหน้าคณะโนราตอ้งเป็นผูท่ี้แจง้ให้ผูแ้สดงโนราท่ีร่วมแสดงดว้ยทราบว่าได้

เวลาท่ีจะยติุการแสดงโนราและเป็นผูเ้ร่ิมตน้ร้องกลอนเลิกโรง 

 1.1.2 การแสดงโนราในแต่ละคร้ัง ผูแ้สดงโนราทุกคนต้องรู้

ลาํดับการออกแสดงของผูแ้สดงโนราแต่ละคน ผูแ้สดงโนราในฉากถดัไปจะออกแสดงได้            

เม่ือผูแ้สดงโนราในฉากก่อนหนา้ยติุการแสดงในฉากนั้นและกลบัเขา้ไปหลงัฉาก  

 1.1.3 การร้องกลอนรับส่งกนัระหว่างผูแ้สดงโนราตั้ งแต่สองคน

ข้ึนไป ผูแ้สดงโนราแต่ละคนตอ้งรู้จงัหวะในการร้องรับส่งกลอน กล่าวคือ เม่ือผูแ้สดงโนราคนหน่ึง

ร้องกลอนราวสองวรรคแล้วเอ้ือนเสียงท้ายวรรคของคาํกลอน ผูแ้สดงโนราอีกคนหน่ึงต้อง          

ร้องกลอนต่อจากคาํกลอนดงักล่าวทนัที และร้องกลอนรับส่งกนัไปเร่ือยๆจนจบบท 
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1.2 กฎการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้แสดงโนรากบัลูกคู่  

       กฎการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูแ้สดงโนรากบัลกูคู่พบว่า ระหว่าง     

การแสดงโนรา เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนจบ 2 วรรค ลกูคู่ตอ้งร้องรับคาํกลอนหรือร้องย ํ้ าคาํกลอน

ท่ีผูแ้สดงโนราร้องไวท้นัที ยกเวน้เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนทาํนองหนังตะลุง ลูกคู่จะไม่ร้องรับ 

คาํกลอน นอกจากน้ีลูกคู่จะคอยเป็นคู่สนทนาของผูแ้สดงโนรา เม่ือผูแ้สดงโนราออกมาแสดง    

หนา้โรงโนราคนเดียว  

 

      1.3 กฎการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้แสดงโนรากบันักดนตรี  

              กฏการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูแ้สดงโนรากบันกัดนตรีท่ีปรากฏใน 

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรามีดงัน้ี  

  1.3.1ขณะท่ีผูแ้สดงโนราร้องกลอน หากจงัหวะในการร้องกลอน 

ไม่สอดคลอ้งกับจังหวะดนตรี ผูแ้สดงโนราต้องหยุดรอจังหวะครู่หน่ึงแลว้เร่ิมร้องกลอนใหม่       

อีกคร้ัง หรือออกเสียง “ออ” ซ่ึงเป็นการเอ้ือนเสียงในช่วงตน้วรรคของคาํกลอนเพื่อรอจงัหวะใน 

การร้องกลอนให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กับจงัหวะดนตรี และหากเป็นการรําประกอบจงัหวะดนตรี 

ในขณะท่ีผูแ้สดงโนรารําประกอบจงัหวะดนตรีผูแ้สดงโนราตอ้งรําใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บัจงัหวะ

ดนตรี  

    1.3.2 ขณะท่ีผูแ้สดงโนราร้องกลอน นกัดนตรีตอ้งบรรเลงดนตรี

ให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กับเสียงร้องของผูแ้สดงโนรา จงัหวะการบรรเลงดนตรีต้องไม่ชา้หรือเร็ว

จนเกินไป เม่ือผูแ้สดงเปล่ียนทํานองในการร้องกลอน นักดนตรีต้องเปล่ียนจังหวะทํานอง           

การบรรเลงดนตรีดว้ย  และในดา้นการรําประกอบจงัหวะดนตรีของผูแ้สดงโนรา นกัดนตรีตอ้งคอย

สงัเกตลีลาท่ารําของผูแ้สดงโนรา หากผูแ้สดงโนราเปล่ียนลีลาท่ารํา นักดนตรีตอ้งเปล่ียนจงัหวะ 

การบรรเลงดนตรีใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บัท่ารําของผูแ้สดงโนราดว้ย 

 

2. กฎการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายแสดงกบัผู้ชม  

 กฎการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายแสดงกบัผูช้มท่ีปรากฏใน 

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรามีดงัน้ี  

  2.1 ฝ่ายแสดงต้องให้ความเคารพและให้เกียรติผูช้มการแสดง 

กล่าวคือ ทุกคร้ังท่ีผูแ้สดงโนราออกมาแสดงหนา้โรงโนราเป็นคร้ังแรก ผูแ้สดงโนราตอ้งยกมือไหว้

และกล่าวทกัทายผูช้ม เม่ือแสดงโนราเสร็จก่อนท่ีผูแ้สดงโนราจะกลบัเขา้ไปหลงัฉาก ผูแ้สดงโนรา

ตอ้งยกมือไหวผู้ช้มอีกคร้ัง และขณะท่ีผูแ้สดงโนรากาํลงัแสดง เม่ือมีผูช้มนํารางวลัมามอบให ้               
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ผูแ้สดงโนราท่ีดา้นหน้าของโรงโนรา ผูแ้สดงโนราตอ้งหยุดแสดงชัว่คราวแลว้เดินมารับรางวลั

พร้อมทั้งยกมือไหวแ้ละกล่าวขอบคุณผูช้ม  นอกจากน้ีเม่ือจะยุติการแสดงโนรา ผูแ้สดงโนราตอ้ง

ร้องกลอนเลิกโรง โดยกล่าวขอโทษผูช้มท่ีพูดจาไม่สุภาพขณะแสดงโนราและกล่าวลาผูช้ม ซ่ึง

ขณะท่ีร้องกลอนและพดูกบัผูช้ม ผูแ้สดงโนราจะพนมมือประกอบการร้องกลอนและการพดูดว้ย  

    2.2 ฝ่ายผูช้มจะใหส่ิ้งท่ีผูแ้สดงโนราตอ้งการเม่ือผูแ้สดงโนราขอ 

เช่น หากผูแ้สดงโนราออ้นขอเงินรางวลัจากผูช้ม ผูช้มจะนาํเงินรางวลัมามอบให้ผูแ้สดงโนรา หรือ

ขณะท่ีผูช้มกาํลงันั ่งชมการแสดงโนรา เม่ือผูแ้สดงโนราขอให้ผูช้มปรบมือ ผูช้มจะปรบมือตามท่ี    

ผูแ้สดงโนราขอ 

 

    3.1.1.4 บรรทัดฐานการตคีวาม 

      บรรทดัฐานการตีความ หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุและความหมาย

ของคาํพดูรวมทั้งการกระทาํท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสาร จากขอ้มลูท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสาร

การแสดงโนรา มีรายละเอียดเก่ียวกบับรรทดัฐานการตีความดงัน้ี  

     1. ทุกคร้ังท่ีเร่ิมการแสดงโนรา นักดนตรีจะบรรเลงดนตรีโหมโรง เม่ือ  

ผูท่ี้อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีแสดงโนราไดย้นิทาํนองเพลงท่ีใชใ้นการโหมโรงก็สามารถเขา้ใจได้

ทนัทีว่าการแสดงโนรากาํลงัจะเร่ิมข้ึน ผูช้มจะทยอยกนัเดินทางมายงัสถานท่ีแสดงโนราเพื่อรอชม

การแสดง   

 2. ระหว่างการแสดงโนรา  ผู้แสดงโนรามักการใช้ค ําเ รียกญาติ         

เรียกขานกัน ปรากฏทั้ งการสนทนากันระหว่างผูแ้สดงโนรากับผูช้ม เช่น “พ่อแม่พี่น้องค่ะ”       

“น้องจ๋า” และปรากฏการสนทนากนัระหว่างผูแ้สดงโนราดว้ยกนัเอง เช่น “ลูกนกเล็ก” “น้องโจ๊ก”  

ยอ่มทาํใหผู้ท่ี้ถกูเรียกเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ และก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดสนิทสนมกนัได้

ง่ายข้ึน ขณะเดียวกนัผูท่ี้ถูกเรียกก็สามารถเขา้ใจไดว้่าผูแ้สดงโนราซ่ึงเป็นผูพู้ดนั้นให้ความนับถือ

ผูฟั้งแมจ้ะไม่ใช่ญาติกนัจริงๆก็ตาม 

 3. ขณะแสดงโนรา ผูแ้สดงโนรามกัจะสอดแทรกมุขตลกต่างๆเพ่ือสร้าง

ความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้แก่ผูช้ม มีทั้ งการใช้คาํผวน เช่น “ผมว่าแลว้ต้องเห็นหมี”     

การใชค้าํท่ีมีเสียงใกลเ้คียงกบัคาํท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศ เช่น โนรานกเล็กหินลาย เป็นตน้ และ

บางคร้ังอาจมีการพดูคาํหยาบ การด่า การพดูจาล่วงเกิน เช่น “ทรพอีตีาย อเีปรต” “เห็นดูแม่แกจงัท่ี

ลกูแกขาดหุ้น8” หรือการแสดงกิริยาอาการท่ีไม่เหมาะสมต่อผูแ้สดงโนราอาวุโส เช่น โนราละมยั 

                                                        

 
8
 ขาดหุน้ หมายถึง ไม่เตม็เตง็  
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จบัหนา้อกของโนรานกนอ้ยซ่ึงเป็นผูแ้สดงโนราท่ีอาวุโสกว่าโนราละมยัแลว้ถามเป็นเชิงหยอกลอ้

ว่า “หมอนทองหรือก้านยาว” เป็นต้น การกระทําต่างๆบนโรงแสดงโนราน้ี หากพิจารณา           

ดา้นการปฏิสัมพนัธ์และพ้ืนท่ีในการแสดงอาจกล่าวไดว้่า การปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนบนโนราย่อม

แตกต่างกบัการปฏิสมัพนัธใ์นชีวิตประจาํวนัหรือการดาํเนินชีวิตในสังคม ผูช้มการแสดงสามารถ

เข้าใจและยอมรับกับการกระทําท่ีเกิดข้ึนบนโรงโนราได้ แม้ว่าการแสดงความรู้สึกทางเพศ       

อยา่งเปิดเผยในท่ีสาธารณะถือเป็นส่ิงท่ีจะไม่ไดรั้บการยอมรับในวฒันธรรมไทย9 รวมทั้ งการพูดคาํ

หยาบ การด่า การพูดจาล่วงเกินผูใ้หญ่ หรือการแสดงกิริยาอาการท่ีไม่เหมาะสมต่อผูใ้หญ่ อาจ      

ถูกมองว่าเป็นเร่ืองหยาบโลนไม่สุภาพ จัดเป็นการกระทาํท่ีไม่พึงประสงค์ของคนในสังคม           

แต่บนโรงโนรา ผูท่ี้อยู่บนโรงโนราอนัประกอบดว้ยผูแ้สดงโนรา ลูกคู่ รวมทั้ งนักดนตรี ทุกคน 

ลว้นเป็นฝ่ายแสดงท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ีสาํคญัในการแสดงโนรา การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายแสดง

บนโรงโนราจึงถือเป็นการแสดง และการกระทาํต่างๆดังกล่าวยงัเกิดข้ึนในเหตุการณ์ส่ือสาร       

การแสดงยอ่มแสดงใหว้่า เป็นการกระทาํท่ีเกิดข้ึนอย่างจงใจหรือตั้ งใจแสดงเพ่ือเรียกเสียงหัวเราะ

และความสนใจจากผูช้ม  

 4. การพดูคาํหยาบ การด่า การพดูจาล่วงเกินกนัระหว่างผูแ้สดงโนรากบั

ผูแ้สดงโนราดว้ยกนัในระหว่างการแสดงโนรา เป็นส่ิงท่ีสามารถทาํได้โดยท่ีคู่สนทนาไม่รู้สึก  

โกรธเคือง เพราะถือว่าการกระทาํดงักล่าวเป็นการแสดง อีกทั้งผูแ้สดงโนราแต่ละคนมีความใกลชิ้ด

สนิทสนมกนัจึงทาํใหเ้ขา้ใจคู่สนทนาและมองว่าการกระทาํดงักล่าวเป็นเร่ืองลอ้เล่น ผูแ้สดงโนรา  

มีเจตนาใหผู้ช้มรู้สึกขบขนัมากกว่าท่ีจะใหคู้่สนทนารู้สึกเสียหนา้หรือเจ็บใจ 

      5. ขณะแสดงโนรา ผูแ้สดงโนรามกัร้องกลอนหรือพดูแทรกในระหว่าง

การแสดงโนราเพื่อออ้นขอรางวลัจากผูช้ม การร้องขอรางวลัจากผูช้มน้ีเป็นมุขตลกอย่างหน่ึงของ   

ผูแ้สดงโนราหรือท่ีเรียกว่าตลกบริโภค เป็นการพดูหรือร้องกลอนโดยการออ้นผูช้มเพ่ือสร้างสีสัน

ให้กับการแสดงโนรา ผูช้มเข้าใจได้ว่าเป็นมุขตลกของผูแ้สดงโนรา บางคร้ังผูช้มจะหยอกลอ้          

ผูแ้สดงโนราดว้ยการให้ธนบตัรซ่ึงเป็นจาํนวนเงินยี่สิบบาทแต่ก็ให้หลายๆคร้ัง คร้ังละหน่ึงใบ    

เป็นตน้ 

 

 

 

                                                        

 9สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, ขอ้ควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติัในวฒันธรรมไทย 

[ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2553. สืบคน้ไดจ้าก http://www.m-culture.go.th/detail 
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3.1.2 องค์ประกอบที่มลีกัษณะเหมอืนกนับางเหตกุารณ์ส่ือสาร   

         องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกนับางเหตุการณ์ส่ือสาร คือ องคป์ระกอบท่ีมี 

รายละเอียดบางอยา่งเหมือนกนัในเหตุการณ์ส่ือสารบางเหตุการณ์และแตกต่างกนัในบางเหตุการณ์  

         องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกนับางเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสาร    

การแสดงโนรามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ชนิดของเหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร และลาํดับ            

วจันกรรม มีรายละเอียดดงัน้ี      

 

3.1.2.1 ชนิดของเหตุการณ์  

ชนิดของเหตุการณ์ คือ ภาพรวมของเหตุการณ์ส่ือสาร บ่งบอกประเภทของ 

เหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ ทั้งน้ีชนิดของเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงโนรา มีดงัน้ี 

 

    1. เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดงเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารประเภทการประกาศ ซ่ึงเป็นการประกาศเร่ิมการแสดงโนรา โดยนักดนตรี  

บรรเลงดนตรีโหมโรงเพ่ือให้ผูท่ี้อยู่บริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีแสดงโนราทราบว่าการแสดงโนรา 

กาํลงัจะเร่ิมข้ึน   

  2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการแสดงเป็นเหตุการณ์ส่ือสาร 

ประเภทการแสดง โดยผูแ้สดงโนราจะออกมาแสดงดว้ยการร้องกลอน การรํา รวมทั้ งการทาํบท    

ด้านการรํานั้ นมีทั้ งการรําประกอบจังหวะดนตรี และรําประกอบบทร้อง ส่วนการทาํบทมีทั้ ง       

การทาํบทโดยผูแ้สดงโนราเพียงคนเดียว และการทาํบทหมู ่

     3. เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารประเภทการประกาศ เป็นการประกาศปิดการแสดง โดยผูแ้สดงโนราจะร้องกลอน

เลิกโรง ปรากฏทั้งการร้องกลอนเลิกโรงโดยผูแ้สดงโนราเพียงคนเดียว และการร้องกลอนเลิกโรง

โดยการร้องกลอนรับส่งกนัระหว่างผูแ้สดงโนราตั้งแต่ 2 ข้ึนไป และเม่ือร้องกลอนเลิกโรงเสร็จแลว้ 

ผูแ้สดงโนราจะกล่าวปิดการแสดงโนรา 

 

    เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดงและเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง จดัเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารประเภทการประกาศ นบัเป็นเหตุการณ์ส่ือสารชนิดเดียวกนั ส่วนเหตุการณ์ส่ือสาร

การแสดง เป็นเหตุการณ์ส่ือสารประเภทการแสดง นบัเป็นเหตุการณ์ส่ือสารคนละชนิดกบัทั้งสอง
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เหตุการณ์ส่ือสารดงักล่าว ชนิดของเหตุการณ์ส่ือสารจึงนบัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั

บางเหตุการณ์ส่ือสาร 

 

3.1.2.2 รูปแบบการส่ือสาร 

        รูปแบบการส่ือสาร คือ  ลักษณะการส่ือสารของผู ้ร่วมเหตุการณ์ในแต่ละ

เหตุการณ์ส่ือสารของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา ทั้ งน้ีรูปแบบการส่ือสารท่ีปรากฏใน

เหตุการณ์ส่ือสารทั้ ง 3 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสาร      

การแสดง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง มีรายละเอียดดงัน้ี    

 

        1. เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง 

        ในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง ปรากฏการใช้รูปแบบการส่ือสาร              

2 รูปแบบ คือ วจันภาษา คือ ภาษาท่ีใช้ถอ้ยคาํในการส่ือสาร และอวจันภาษา คือ ภาษาท่ีไม่ใช้

ถอ้ยคาํในการส่ือสาร  

         1.1 วจันภาษา วจันภาษาท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง ไดแ้ก่    

เสียงร้อง และเสียงพดู เสียงร้องหรือการร้องนั้นพบเฉพาะการร้องของผูร่้วมเหตุการณ์ฝ่ายแสดง คือ 

ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีร้องกลอนไหวค้รู โดยการร้องกลอนไหวค้รู และลูกคู่ โดยการร้องรับคาํกลอนจาก      

ผูแ้สดงโนรา ส่วนเสียงพดู พบเม่ือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีร้องกลอนไหวค้รูร้องกลอนจบลงแลว้จึงบอกลาํดบั

และรายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงโนราใหผู้ช้มการแสดงทราบ ดงัตวัอยา่ง 

 

         (1)โนรา  :  คร้ันมาถงึโรงตั้งนะโม        ตั้งอิติปิโสภควา 

     ลูกคู่   :  ถึงโรง  ตั้งนะโมตั้งอิติปิโสภควา  อิติปิโสภควา 

    โนรา  :  ตั้งเยมะเกจิ              ตั้งกุสลาธรรมา 

     ลูกคู่   :  ตั้งเยมะเกจิ  กุสลาธรรมา   กุสลาธรรมา   

    โนรา  :  นัง่ไหวพ้ระเจา้ทั้งหา้          นัง่ไหวพ้ระธรรมเจด็คมัภีร์ 

    ลูกคู่   :  ไหวพ้ระเจา้ไปทั้งหา้  ยอไหวพ้ระธรรมไปทั้งเจด็คมัภีร์  พระธรรมไปทั้งเจด็คมัภีร์ 

 

 (2)   “เอาละคะพ่อแม่พ่ีนอ้งท่ีเคารพคะ ลาํดบัต่อไปนะคะท่านจะไดพ้บกบัการร่ายรํา 

                  บนเวทีการแสดงของโนราละมยัศิลป์ ซ่ึงนาํเอาศิลปะของโนราโบราณขนานแท ้ 

                  มาใหพ่้อแม่พ่ีนอ้งไดช้มผลงานการแสดง ชุดแรกพบกบัการร่ายรําของลูกศิษยข์อง 

                  คุณแม่ละมยัจะออกมาร่ายรําแบบโบราณใหพ่้อแม่พ่ีนอ้งไดช้มกนัในช่วงน้ีเลยค่ะ 
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          1.2  อวจันภาษา อวจันภาษาท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง ไดแ้ก่  

เสียงดนตรี และการแสดงท่าทางประกอบการร้องกลอนและการพูด เสียงดนตรีท่ีปรากฏใน

เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เป็นเสียงดนตรีท่ีบรรเลงเป็นทาํนองเพลงอย่างเดียวในช่วงท่ีมี

การโหมโรง และเสียงดนตรีท่ีใชป้ระกอบการร้องกลอนไหวค้รู ส่วนการแสดงท่าทางประกอบ  

การร้องกลอนและการพูดท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง คือ การไหว ้จะปรากฏ

ขณะท่ีผูร้้องกลอนไหว้ครูก ําลังร้องกลอน  เป็นการไหวเ้พ่ือแสดงความเคารพครูโนราและ             

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย และปรากฏหลงัจากท่ีผูร้้องกลอนไหวค้รูร้องกลอนจบ เป็นการไหวท้กัทาย

ผูช้ม 

 

         2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง 

         ในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง ปรากฏการใชรู้ปแบบการส่ือสาร 2 รูปแบบ คือ      

วจันภาษาหรือภาษาท่ีใช้ถอ้ยคําในการส่ือสาร และอวัจนภาษาหรือภาษาท่ีไม่ใช้ถ้อยคําใน           

การส่ือสาร  

    2.1 วจันภาษา วจันภาษาท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง คือ เสียงร้อง 

และเสียงพูด  ด้านเสียงร้องท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง  เป็นการ ร้องกลอน                  

โดยผูร่้วมเหตุการณ์ฝ่ายแสดง คือ ผูแ้สดงโนรา และลกูคู่ การร้องกลอนของผูแ้สดงโนราปรากฏทั้ง    

การร้องประกอบจงัหวะดนตรีเพียงลาํพงัคนเดียว และการร้องกลอนรับส่งกนัระหว่างผูแ้สดงโนรา

ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป บทกลอนหรือบทร้องท่ีนาํมาใชใ้นการขบัร้องประกอบจงัหวะดนตรีน้ี ส่วนใหญ่

เป็นบทร้องท่ีผูแ้สดงโนราแต่งข้ึนมาเพ่ือใหส้อดคลอ้งหรือเหมาะสมกบังานท่ีไปแสดง นอกจากน้ี

ยงัปรากฏการร้องกลอนท่ีตอ้งแสดงท่ารําประกอบบทร้อง ซ่ึงบทร้องดงักล่าวน้ีเป็นบทร้องดั้ งเดิม

ของโนราท่ีผูแ้สดงโนราจดจาํและสืบทอดต่อๆกนัมา ไม่ไดเ้ป็นบทร้องท่ีแต่งข้ึนใหม่เหมือนกับ   

บทร้อง ท่ีใช้ร้องประกอบจังหวะดนตรี เ พียงอย่ าง เ ดียว  ส่วนการ ร้องกลอนของลูกคู่                      

เป็นการร้องรับคาํกลอนหรือร้องย ํ้ าคาํกลอนเม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนจบสองวรรค ลูกคู่จะ      

ร้องรับกลอนเช่นน้ีไปเร่ือยๆจนกระทัง่ผูแ้สดงโนราร้องกลอนจบ สาํหรับเสียงพดู เป็นถอ้ยคาํท่ีฝ่าย

แสดงใชพ้ดูส่ือสารในระหว่างการแสดงโนรา ปรากฏทั้งการส่ือสารระหว่างฝ่ายแสดงกบัฝ่ายแสดง 

และฝ่ายแสดงกบัฝ่ายผูช้ม ดงัตวัอยา่ง    
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     (3)     โนรา : คนเราเกิดมา               เพ่ือดาํรงชีวติ  

                              ลูกคู่  : เกิดมา                        เพ่ือดาํรงชีวติ     

                             โนรา : จะดีชัว่ถูกผิด              มนัแลว้แต่เวลา 

                             ลูกคู่   : ถูกผิด                         มนัแลว้แต่เวลา 

                             โนรา : ทาํดีไดดี้                     ไม่หนีวาสนา          

                              ลูกคู่  : นอ้งเอยทาํดี              ไม่หนีวาสนา                      

                             โนรา : ผลกรรมทาํมา             เราตอ้งทุกขท์นทาํ 

                              ลูกคู่   : ทาํมา                         เราตอ้งทุกขท์นทาํ 

                             โนรา : คนไหนสร้างบุญ        บุญมนัอุดหนุนคํ้ า    

                             ลูกคู่   : สาวเหอวา่บุญ            มนัอุดหนุนคํ้ า 

                             โนรา : ใหป้ระเสริฐเลศิลํ้ า      ทัว่ทั้งโลกา 

                             ลูกคู่   : วา่เลิศลํ้ า                     นั้นทัว่ทั้งโลกา 

                             โนรา :  ทาํดีไดดี้                     ทาํชัว่ชัว่ชา้       

                              ลูกคู่   :  วา่ไดดี้                      ถา้ทาํชัว่ชัว่ชา้                               

                             โนรา  : ของในใตล้า้               มนัเป็นของคู่กนั                       

                              ลูกคู่   :  วา่ใตล้า้                     มนัเป็นของคู่กนั 

 

     (4)  ผนัหนา้ไปบูรทิศ     นัง่พินิจภูเขาสูง     

               ทาํพนัธ์ุไมโ้ตใหญ ่    ตน้ไทรทรางยางยูง  

พินิจภูเขาสูง     ดูเป็นพ้ืนยืดยาว 

มองไกลเขียวยบัยบั    เมฆหมอกทบักลบัเป็นขาว 

ต่อเชิงสอยดาว     กวา้งยาวสูงแสน 

 

                     (5)   โนรานกเลก็  : ก่อนอีวา่กลอนจะร้องเพลงใหฟั้งสักเพลงก่อน แลว้พ่ีนอ้ง 

         ชาวแม่เนียนอยากฟังเพลงไหร เด๋ียวนกเลก็จะร้องเพลง 

         ใหฟั้ง แต่ขอร้องอย่าเป็นเพลงสตริง ไม่ชอบ เพลงไหร่ค่ะ   

                 ผูช้ม          : ไดเ้พ10 

โนรานกเลก็  : เพลงไดเ้พไม่มีค่ะ ไม่มี   

ผูช้ม          : เอาเพลงววัชน 

 

                                                        

 10ไดเ้พ หมายถึง ไดท้ั้งหมด   
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               (6) โนราวนีสั      : ถามโนรานกเลก็สักหีด11 เขา้มาถึงพบตน้ยางจาํนวนก่ีหม่ืนตน้ 

       โนรานกเลก็  :  เขา้มาถึงฉนัคิดวา่เขารับโนราไปทุบหรือวา่พร้ือ ตกใจหมด 

            เขา้มายิ ่งงุม้เขา้ๆ ตายแลว้ ยิ ่งเขา้มายิ ่งมืด 

       โนราวนีสั     :  ยิ ่งเขา้ยิ ่งลึก 

       โนรานกเลก็ :  แลว้ชาดแม่เจา้พระคุณเหอ ! ทางเขาแสนดี หวัโขลกเขลกหมด12 

                                                      โนราหวัเป็นหรั่งเลย ถึงหนทางจะลาํบากแสนสาหสัขนาดไหน  

                                                       แต่พวกเราโนรากะไปถึง เพราะอะไรรู้หรือเปล่า เพราะเบ้ีย 

                                                       ส่ิงเดียว      

 

  ตวัอยา่งท่ี (3) เป็นบทร้องท่ีโนราแต่งข้ึนเพ่ือใหแ้ง่คิดแก่ผูช้มเก่ียวกบัเร่ืองกรรม 

ว่าทาํดีได้ดี ทาํชั ่วได้ชัว่ ตวัอย่างท่ี (4) เป็นบทร้องท่ีใชใ้นการทาํบท บทร้องท่ีโนราจดจาํและ       

สืบทอดต่อกนัมา ตวัอยา่งท่ี (5) เป็นการสนทนากนัระหว่างผูแ้สดงโนรากบัผูช้ม โดยผูแ้สดงโนรา

สอบถามความตอ้งการของผูช้มว่าอยากให้ผูแ้สดงโนราร้องเพลงอะไร จึงเกิดการสนทนาโตต้อบ

กนัระหว่างผูแ้สดงโนรากบัผูช้ม และตวัอยา่งท่ี (6) เป็นการสนทนากนัระหว่างโนราวีนัสกบัโนรา

นกเลก็ โดยกล่าวถึงการเดินทางมายงัสถานท่ีแสดงโนราว่าค่อนขา้งยากลาํบาก เพราะถนนท่ีรถแล่น

ผา่นมาเป็นถนนดินแดงและมีฝุ่ นฟุ้งกระจายไปทัว่ และถนนนั้นก็ไม่มีแสงไฟ บริเวณสองขา้งทาง  

มีตน้ยางพาราตลอดแนวถนน แต่แมจ้ะลาํบากอยา่งไรก็ยนิดีเดินทางมาเพราะไดรั้บค่าจา้ง  

 

    2.2 อวัจนภาษา  อวัจนภาษาท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง  คือ 

เสียงดนตรี ท่ารํา และการแสดงท่าทางประกอบการพูด ทั้ งน้ีเสียงดนตรีท่ีปรากฏในเหตุการณ์

ส่ือสารการแสดง เป็นเสียงดนตรีท่ีใชป้ระกอบการร้องกลอนและประกอบการรําของผูแ้สดงโนรา 

รวมทั้งใชป้ระกอบการแสดงท่ีผูแ้สดงนาํมาสอดแทรกในระหว่างการแสดงโนรา เช่น การร้องเพลง 

การเล่นลาํตดั ส่วนท่ารําท่ีปรากฏในการแสดงโนรา เป็นท่ารําท่ีใชร้ําประกอบจงัหวะดนตรี และ   

ท่ารําท่ีใชป้ระกอบ บทร้อง ไดแ้ก่ บทครูสอน และบทร้องท่ีใชใ้นการทาํบท สําหรับการแสดง

ท่าทางท่ีใชป้ระกอบการพดู ไดแ้ก่ การไหว ้การพยกัหนา้ การช้ีนิ้ว การโบกมือ เป็นตน้ 

 

 

                                                        

 11 สักหีด หมายถึง สักหน่อย    

 
12

 หวัโขลกเขลก ในท่ีน้ีหมายถึง ผมยุง่ ไม่เป็นระเบียบ    
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      3. เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง  

     ในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง ปรากฏการใช้รูปแบบการส่ือสารทั้ ง      

วจันภาษาและอวจันภาษา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

      3.1 วจันภาษาท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง คือ  เสียงร้อง และ

เสียงพดู เสียงร้องท่ีปรากฏเป็นการร้องกลอนของผูร่้วมเหตุการณ์ฝ่ายแสดง คือ ผูแ้สดงโนราและ  

ลูกคู่ ผูแ้สดงโนราจะร้องกลอนเลิกโรง โดยมีลูกคู่เป็นผูร้้องรับคาํกลอนหรือร้องย ํ้ าคาํกลอนจาก     

ผูแ้สดงโนรา ส่วนเสียงพูดนั้ น ปรากฏเม่ือผูแ้สดงโนราพูดปิดการแสดง หลงัจากท่ีร้องกลอน      

เลิกโรงจบลง เพ่ือกล่าวขออภยัหากมีขอ้บกพร่องในการแสดง พร้อมทั้งกล่าวลาผูช้ม ดงัตวัอยา่ง 

 

         (7) โนรา : ก่อนเราจะกลบั                 ใหแ้ม่รับพรหนา  

ลูกคู่   : ก่อนเราจะกลบั           ใหแ้ม่รับพรหนา  

โนรา  : แลว้น้ีพวกเราโนรา           ยืนกล่าวตอบขอบคุณ 

ลูกคู่   : พวกเราโนรา                     แลว้ยืนตอบขอบคุณ 

โนรา : ขอขอบคุณแม่ป้า               ท่ีช่วยกนัมาอุดหนุน 

ลูกคู่   : แม่ป้า                         ท่ีช่วยกนัมาอุดหนุน 

โนรา  : ขอขอบพระคุณ                พระเทพโมลี 

ลูกคู่   : ขอบพระคุณ                     พระเทพโมลี 

โนรา : สนบัสนุนโนรา                 เรามาถึงท่ี 

ลูกคู่   : โนรา                                 เรามาถึงท่ี 

โนรา : ทอดกฐินปีน้ี                     ไดส้ักส่ีลา้น   

ลูกคู่   : ปีน้ี                                    ไดส้ักส่ีลา้น   

 

         (8) “การแสดงของเราชาวคณะโนราละมยัศิลป์ หากมีความดีอยู่บา้งมอบให ้

  สถาบนัราชภฎัสงขลา หากส่ิงหน่ึงส่ิงใดพูดจาไม่เหมาะไม่สมขอกล่าว 

  ขออภยัพ่ีนอ้งชาวสงขลา คณาจารย ์และท่าน ดร.ไพโรจน์ ดวงวเิศษณ์  

  ในฐานะอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลาครับ คืนวนัพรุ่งน้ีพบกบั 

  โนราสุนนัทา และวนัต่อๆมาไปจนถึงวนัท่ีสิบเกา้ก็มีโนราทุกคืนครับ  

  สําหรับคืนน้ีกราบสวสัดีครับ” 
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 3.2 อวจันภาษาท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง คือ เสียงดนตรี 

และการแสดงท่าทางประกอบการร้องกลอนและการพูด เสียงดนตรีท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสาร

การจบการแสดง เป็นเสียงดนตรีท่ีใชป้ระกอบการร้องกลอนเม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนเลิกโรง 

ส่วนการแสดงท่าทางประกอบการร้องกลอนและการพูดท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบ     

การแสดง คือ การไหว ้ซ่ึงเป็นการไหวข้ณะท่ีผูแ้สดงโนรากล่าวขอโทษผูช้ม และการไหวล้า  

 

   กล่าวไดว้่ารูปแบบการส่ือสารท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง

และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง ปรากฏลกัษณะของการส่ือสารบางประการท่ีเหมือนกนั คือ 

ปรากฏรูปแบบการส่ือสารทั้ งวจันภาษาและอวจันภาษา ซ่ึงวจันภาษาท่ีปรากฏ คือ เสียงร้อง และ

เสียงพูด ส่วนอวัจนภาษาท่ีปรากฏ คือ  เสียงดนตรี  และการแสดงท่าท่างประกอบการพูด            

ส่วนรูปแบบการส่ือสารท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง แมจ้ะปรากฏรูปแบบการส่ือสาร          

วจันภาษา คือ เสียงร้อง และเสียงพูด รวมทั้ งปรากฏอวจันภาษา ไดแ้ก่ เสียงดนตรี และการแสดง  

ท่าท่างประกอบการพูดเช่นเดียวกับเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง และเหตุการณ์ส่ือสาร      

การจบการแสดง แต่ในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงยงัปรากฏอวจันภาษาประเภทท่ารํา อวจันภาษา   

ดงักล่าวน้ีไม่ปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง 

 

3.1.2.3 ลาํดบัวจันกรรม  

  ลาํดบัวจันกรรม คือ การเรียงลาํดบัวจันกรรมส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ 

ส่ือสารการแสดงโนรา จากการวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราอนัประกอบด้วย

เหตุการณ์ส่ือสารหลกั 3 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสาร       

การแสดง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง พบว่าเหตุการณ์ส่ือสารดงักล่าวปรากฏวจันกรรม

ส่ือสารทั้ งหมด 22 วจันกรรม ได้แก่ ทักทาย แสดงความเคารพ บอกเล่า ขอร้อง เชิญ เรียกขาน 

ชมเชย ถาม ตอบ อธิบาย เตือน หยอกลอ้ ด่า ประชดประชัน ร้องเกร่ินนํา สั ่ง ย ํ้ า สรุป ขอบคุณ    

อวยพร ขออภยั และลา 

  เม่ือนาํผลการวิเคราะห์วจันกรรมดงักล่าวมาจดัประเภทตามแนวคิดของเซอร์ล13 

สามารถแบ่งวจันกรรมได ้3 ประเภท คือ กลุ่มวจันกรรมการบอกกล่าว กลุ่มวจันกรรมการช้ีนาํ และ

กลุ่มวจันกรรมการแสดงความรู้สึก การจดัประเภทวจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆ     

มีดงัน้ี 

                                                        

 
13ดูรายละเอียดไดท่ี้หนา้ 11 – 13     
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  1. กลุ่มวจันกรรมการบอกกล่าว  

    วัจนกรรมในก ลุ่มน้ี เ ป็นการกล่าวถ้อยคํา ท่ี มี จุด มุ่งหมาย เพื่ อบอกเล่ า               

บอกขอ้เท็จจริง หรือเน้นให้เห็นว่าผูพู้ดเช่ือในความเป็นจริงเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ และความเป็นไป

เก่ียวกับส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนรอบตัว ผูพู้ดจึงต้องการบอกเล่าข้อมูลดังกล่าวเพราะเห็นว่าผูฟั้ง              

ยงัไม่ทราบหรือผู ้พูดเห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู ้ฟัง  วัจกรรมท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสาร              

การแสดงโนราและจดัอยูใ่นกลุ่มวจันกรรมบอกกล่าว ไดแ้ก่ 

    1.1 วจันกรรมบอกเล่า  

          1.2  วจันกรรมตอบ  

         1.3 วจันกรรมอธิบาย 

     1.4 วจันกรรมร้องเกร่ินนาํ  

  1.5 วจันกรรมสรุป  

 

  2. กลุ่มวจันกรรมการชี้นํา  

               วจันกรรมกลุ่มน้ีเป็นการกล่าวถอ้ยคาํท่ีแสดงถึงความพยายามของผูพู้ดท่ีตอ้งการ

ให้ผูฟั้งกระทาํการบางอย่างตามความประสงค์ของผูพู้ด ทั้งน้ีวจันกรรมท่ีปรากฏในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงโนราและจดัอยูใ่นกลุ่มวจันกรรมการช้ีนาํ ไดแ้ก่   

         2.1 วจันกรรมขอร้อง  

         2.2 วจันกรรมเรียกขาน  

    2.3 วจันกรรมถาม  

      2.4 วจันกรรมสัง่  

    2.5 วจันกรรมย ํ้ า  

          2.6 วจันกรรมเชิญ  

      2.7 วจันกรรมเตือน  

 

  3. กลุ่มวจันกรรมการแสดงความรู้สึก  

   วจันกรรมกลุ่มน้ีเป็นการกล่าวถอ้ยคาํท่ีบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกและทศันคติ

ของผูพ้ดูท่ีมีต่อผูฟั้งหรือส่ิงท่ีอยูใ่นบริบทรอบขา้ง วจันกรรมกลุ่มน้ีจะมุ่งเน้นให้ผูอ่ื้นทราบว่า ผูพู้ด

รู้สึกอยา่งไรกบัผูฟั้ง ผูพ้ดูไม่มีจุดประสงคจ์ะใหผู้ฟั้งกระทาํส่ิงใด หรือให้ผูฟั้งไดท้ราบถึงขอ้มูลท่ีมี

สาระสําคัญใดๆ ซ่ึงวจักรรมท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราและจัดอยู่ในกลุ่ม        

วจันกรรมการแสดงความรู้สึก ไดแ้ก่   
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        4.1 วจันกรรมทกัทาย  

                   4.2 วจันกรรมแสดงความเคารพ  

      4.3 วจันกรรมชมเชย  

       4.4 วจันกรรมหยอกลอ้  

           4.5 วจันกรรมด่า  

    4.6 วจันกรรมประชดประชนั  

    4.7 วจันกรรมขอบคุณ  

  4.8 วจันกรรมอวยพร  

  4.9 วจันกรรมขออภยั 

  4.10 วจันกรรมลา   

 

  นอกจากน้ีวจันกรรมท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราทั้ งหมด      

22 วจันกรรม สามารถแบ่งตามเหตุการณ์ส่ือสารหลกัทั้ ง 3 เหตุการณ์ของสถานการณ์ส่ือสาร      

การแสดงโนรา ได้แก่ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง และ  

เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง  ทั้ ง น้ีบางเหตุการณ์ ส่ือสารมีว ัจนกรรมปรากฏซํ้ ากับ       

เหตุการณ์ส่ือสารอ่ืนๆ บางเหตุการณ์ส่ือสารมีว ัจนกรรมปรากฏเฉพาะเหตุการณ์ส่ือสาร                  

มีรายละเอียดของวจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ดงัน้ี   

 

     1. เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง 

   เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง ปรากฏวจันกรรมส่ือสาร 4 วจันกรรม ไดแ้ก่ 

บอกเล่า แสดงความเคารพ ย ํ้ า และทกัทาย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี    

 

  1.1 วจันกรรมบอกเล่า เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดมีเจตนาบอกเล่าเร่ืองราวและขอ้มูล

รายละเอียดต่างๆใหผู้ฟั้งทราบ วจันกรรมบอกเล่าปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดงทั้ ง

ในบทร้องและบทพูดของผูแ้สดงโนรา โดยปรากฏในบทร้องเม่ือผูท่ี้ร้องกลอนไหวค้รูร้องกลอน

บอกเล่าให้ผูช้มทราบว่าถึงเวลาท่ีต้องไหว้ครู และปรากฏในบทพูดของผูแ้สดงโนราเม่ือผูท่ี้          

ทาํหน้าท่ีร้องกลอนไหวค้รูบอกลาํดับการแสดงโนราให้ผูช้มทราบ หลงัจากท่ีร้องไหวค้รูจบ         

ดงัตวัอยา่ง 
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 (1)     พอได้ฤกษ์งามยามด ี ป่าน้ีชอบยามพระเวลา 

     มันค่ํามาแล้วแก้วข้า ค่ําแล้วมันมาอยู่ไรไร 

   เสร็จแล้วขานโอน่ังขานเอ ขานให้โนเนโนไน14 

     ป่าน้ีขานมาโอ้ชาต้อง ทํานองเหมือนววัชักไถ 

 

 (2)   “ลําดับต่อไปนะคะ ท่านจะได้พบกับการร่ายรําจากคณะคุณแม่ละมัย  

                      โนราคณะนี้เป็นแบบโบราณขนานแท้นะคะ รักษาศิลปะของภาคใต้ 

   ไว้อย่างเหนียวแน่น พบกับการร่ายรําในชุดแรกจากเวทีการแสดง 

   ของคุณแม่ละมัยศิลป์กันได้เลยค่ะ” 

 

  1.2 วจันกรรมแสดงความเคารพ เป็นวจันกรรมท่ีผูพ้ดูมีเจตนาแสดงความเคารพ

ต่อบุคคลและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ โดยมีรูปภาษาท่ีแสดงถึงความเคารพ ได้แก่ คาํว่า “อภิวาท” “ไหว”้  

“วนัทา” เป็นตน้ พร้อมทั้งใชอ้วจันภาษาท่ีแสดงความเคารพ คือ การไหว ้ประกอบการกล่าวถอ้ยคาํ            

วจันกรรมแสดงความเคารพปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดงเม่ือผูร้้องกลอนไหวค้รู

ร้องกลอนแสดงความเคารพต่อครูโนรา พระรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ดงัตวัอยา่ง 

 

       (3)   คู้ค้อมน้อมเคารพอภิวาท         ขอประกาศส่ิงศักดิ์สิทธ์ิต้ังจิตหมาย 

  ลูกโนราสิโรล้อมมาค้อมกาย         ยกมือไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิต้ังจิตตรง 

  ขออํานาจส่ิงศักดิ์สิทธ์ิผิดไปใย           ได้คุ้มครองร่างกายตามลูกประสงค์ 

  ให้พ่อมาช่วยคุ้มกันช่วยดาํรง         มาคุ้มครองขวาซ้ายให้สุดสายโนรา 

  ให้พ่อมาห่อหุ้มคุ้มครองขวาซ้าย       พ่อยาสุดสายพ่ออย่าไปไหนหนา 

               ท่ีไม่รู้จักช่ือลูกขอวันทา         ลูกสาวโนราวันทาพ่อไป 

 

  1.3 วจันกรรมย ํ้ า วจันกรรมย ํ้ าท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง  

ใชโ้ดยลูกคู่  กล่าวคือ เม่ือผูร้้องกลอนไหวค้รูร้องกลอนจบ ลูกคู่จะร้องรับคาํกลอนทนัที วิธีการ  

ร้องรับคาํกลอนของลกูคู่ คือ การนาํคาํกลอนท่ีผูร้้องกลอนไหวค้รูไดข้บัร้องไวก่้อนหน้ามาร้องซํ้ า     

อีกคร้ัง เพ่ือเน้นบทร้องดังกล่าวให้หนักแน่นแม่นยาํยิ ่งข้ึนและให้ผูช้มทราบเน้ือหาเก่ียวกับ          

                                                        

 
14ขานใหโ้นเนโนไน หมายถึง การร้องกลอนขบัขานไปเร่ือยๆ   
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บทไหวค้รูของโนราไดอ้ยา่งชดัเจน วจันกรรมย ํ้ าท่ีใชโ้ดยลกูคู่จะปรากฏเม่ือมีการร้องกลอนเกิดข้ึน

ในเหตุการณ์ส่ือสาร หากเป็นบทพดูจะไม่ปรากฏวจันกรรมดงักล่าว ดงัตวัอยา่ง 

 

 (5) โนรา  :  แรกเร่ิมพ่ีนอ้งเหอเดิมมา ไหวพ้ระศรีมาลาเป็นครูตน้ 

        ลูกคู่   :  แรกเร่ิมแต่เดิมมา    ไหว้พระศรีมาลาเป็นครูต้น  แม่เป็นครูต้น                  

        โนรา  :  ลูกยกขาขา้มแม่เสียไม่รอด คร้ังกม้คอลงลอดยงัลอดแม่ไม่พน้ 

  ลูกคู่   :  ยกขาข้ามแม่เสียไม่รอด  คร้ังก้มคอลงลอดกะไม่พ้น  ลงลอดกะไม่พ้น   

        โนรา  :  แม่ศรีมาลาเป็นครูตน้  พร้อมขนุศรีศรัทธาบา้นท่าแค 

        ลูกคู่   :  แม่ศรีมาลาเป็นครูต้น   พร้อมขุนศรีศรัทธาบ้านท่าแค  ศรัทธาบ้านท่าแค  

 

  1.4 วจันกรรมทักทาย เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดมีเจตนากล่าวปฏิสันฐานกับผูฟั้ง       

เม่ือพบหน้าเป็นคร้ังแรก พร้อมทั้ งใช้อวจันภาษา คือ การไหว  ้ประกอบการพูด ขณะเดียวกัน        

แมก้ารกล่าวทกัทายจะมีคาํท่ีแสดงถึงการแสดงความเคารพ ไดแ้ก่ คาํว่า “กราบ” “ไหว”้ เป็นตน้        

แต่หากเป็นคาํกล่าวของผูพู้ดเม่ือพบกบัผูฟั้งเป็นคร้ังแรก ถอ้ยคาํดงักล่าวจึงนับเป็นการกล่าวเพ่ือ

ทกัทายผูฟั้ง วจันกรรมทกัทายจะปรากฏในหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดงเม่ือผูร้้องกลอนไหว้

ครูกล่าวทักทายผูช้มหลงัจากท่ีร้องกลอนไหวค้รูเสร็จ นอกจากน้ีเม่ือปรากฏวจันกรรมทักทาย      

มกัตามดว้ยวจันกรรมบอกเล่า ดงัตวัอยา่ง 

 

     (5)  น่ังไหว้ครูประสิทธ์ิประสาทสอน         แล้วประนมกรกราบกรานท่านท้ังหลาย 

 ท้ังเฒ่าแก่ท่ีมาน่ังท้ังหญิงชาย                 ขวาหรือซ้ายแม่มาน่ังได้ฟังยิน 

            ในแบบศิลป์คืนแรกขอแจกจาํหน่าย ใหห้ญิงชายท่ีมานัง่ฟังเสียงศิลป์ 

  ในคืนน้ีชีวติของศิลปิน   มาต่างถิ ่นต่างแดนใหแ้ฟนแฟนไดม้อง 

 

 (6)  กราบสวัสดีพ่อแม่พ่ีน้องทุกๆท่าน วนัน้ีกะเกือบจะตี 9 แลว้นะครับ ไม่ใหเ้สียเวลา   

                   ฉากแรกในการรําของเราชาวคณะลูกศิษยล์ูกหาของคุณแม่ละมยั ติดตามชมกนัได ้

                        เลยครับ 

 

 จากการวิเคราะห์วจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง ทั้งหมด     

4 วจันกรรม ได้แก่ บอกเล่า แสดงความเคารพ ย ํ้ า และทักทาย สามารถสรุปโครงสร้างลาํดับ         

วจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดงไดด้งัแผนภูมิต่อไปน้ี  
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงโครงสร้างวจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง 

 

 จากแผนภูมิข้างต้น กล่าวได้ว่าว ัจนกรรมบอกเล่ามักปรากฏเป็นวจันกรรมแรก        

และวจันกรรมสุดทา้ยในเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดงทั้ งในบทร้องและบทพูด เม่ือปรากฏ   

วจันกรรมบอกเล่าเป็นวจันกรรมแรก จะปรากฏวจันกรรมแสดงความเคารพ และวจันกรรมทกัทาย 

ตามลาํดบั ส่วนวจันกรรมย ํ้ าจะปรากฏทุกคร้ังเม่ือมีการร้องกลอนและจะเกิดข้ึนสลบัท่ีกบัวจันกรรม

ทุกวจันกรรมท่ีปรากฏในบทร้อง  

 

  2. วจันกรรมส่ือสารที่ปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง 

    วจันกรรมส่ือสารท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง มีทั้งหมด 18 วจันกรรม 

ไดแ้ก่ ทกัทาย เชิญ ขอร้อง ชมเชย เรียกขาน ถาม ตอบ อธิบาย เตือน หยอกลอ้ ด่า ประชดประชนั 

ขอบคุณ เกร่ินนาํ บอกเล่า ย ํ้ า สรุป และสัง่ มีรายละเอียดดงัน้ี      

 

  2.1 วจันกรรมทกัทาย เป็นวจันกรรมท่ีแสดงเจตนาของผูแ้สดงโนราท่ีจะทกัทาย

ผูช้ม โดยใช้อวจันภาษาประกอบการกล่าวถอ้ยคาํ คือ การไหว  ้วจันกรรมทักทายปรากฏใน

บอกเล่า 

(ร้อง) (พูด) 

ย ํ้ า 

(จะเกิดสลบักบัวจันกรรมต่างๆ

กรณีท่ีเป็นบทร้องเท่านั้น) 

แสดงความเคารพ 

(ร้อง) 

ทกัทาย 

(ร้อง) (พูด) 

บอกเล่า 

             (พูด) 

               คาํอธิบาย 
         เกดิข้ึนตามลาํดบั 

            สลบัท่ีกนัได ้

            สลบักบัวจันกรรมย ํ้ า 
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เหตุการณ์ ส่ือสารการแสดงเม่ือผู ้แสดงโนราร้องกลอนหลังฉาก  และเม่ือผู ้แสดงโนรา                     

รําอวดความสามารถเสร็จ ผูแ้สดงโนราจะใชว้จันกรรมทกัทายทั้งบทร้องและบทพดู ดงัตวัอยา่ง 

   

 (7)      ตอนน้ีมันเวลาล่วงมาแล้ว     ลูกนกเล็กเสียงแก้วมาแว่วเสียง 

             ลูกยืนอยู่หลังฉากส่งสําเนียง  ขอส่งเสียงไปทักทายบรรดาแฟน 

 

 (8)   “กราบสวัสดีท่านเจ้างานคุณแม่กิม้ คุณพ่อพูน แล้วคณะลูกหลานๆของคุณแม่และคุณพ่อ  

   แล้วพร้อมไปถึงพ่ีน้องชาวจังหวัดสตูล พ่อแม่พ่ีน้องชาวจังหวัดใกล้เคียงท่ีน่ังชมโนรา 

                       คณะละมัยศิลป์ค่ะ”  

 

           2.2 วจันกรรมเชิญ เป็นวจันกรรมท่ีผูพ้ดูมีเจตนาชกัชวนใหผู้ฟั้งทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ดว้ยความสุภาพ โดยใช้รูปภาษาว่า “เชิญ” วจันกรรมเชิญปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง    

เม่ือผูแ้สดงโนราตอ้งการท่ีจะเชิญชวนให้คนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียงเขา้มาชมโนรา รวมทั้ งเชิญชวน   

ผูท่ี้นั ่งชมการแสดงโนราให้รอชมการแสดงในฉากต่อไป และเม่ือตอ้งการเชิญผูแ้สดงโนราท่ีอยู่

ดา้นหลงัฉากใหอ้อกมาแสดงโนราหนา้โรงโนรา วจันกรรมเชิญจะปรากฏในบทร้องและบทพดูของ

ผูแ้สดงโนรา ดงัตวัอยา่ง 

 

 (9)  กับชาวเขาวังพวกเรายังข้องใจ  น่ังใกล้น่ังแค่เชิญมาแลโนรา 

 เชิญมาจับจองเป็นเจ้าของท่ีน่ัง  ชวนแม่ร้อยช่ังเข้ามาฟังกันดีหวา 

 

 (10)  “เชิญโนราโจ๊กและโนราแดงออกมาครับ ออกมาเล่นกันสามคนก่อน เชิญครับ”  

 

   2.3 วจันกรรมขอร้อง เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดซ่ึงมีสถานภาพตํ่ากว่าหรือ

เสมอกบัผูฟั้งมีเจตนาให้ผูฟั้งกระทาํตามท่ีผูพู้ดต้องการ เน่ืองจากผูพู้ดเช่ือว่าผูฟั้งจะทาํส่ิงท่ีผูพู้ด

ตอ้งการได ้ขณะเดียวกนัผูฟั้งจะไม่ทาํหากผูพู้ดไม่กล่าวถอ้ยคาํเพ่ือแสดงความตอ้งการหรือแสดง

เจตนาใหผู้ฟั้งทราบ ผูพ้ดูมกัใชถ้อ้ยคาํท่ีมีรูปภาษาแสดงความสุภาพ ไดแ้ก่ คาํว่า “โปรด”  “กรุณา” 

“ช่วย” เป็นตน้ วจันกรรมขอร้องปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงทั้ งในบทร้องและบทพูด   

เม่ือผูแ้สดงโนราซ่ึงเป็นผูพู้ดขอร้องให้ผูแ้สดงโนราซ่ึงเป็นคู่สนทนาช่วยเหลือ เม่ือผูแ้สดงโนรา

ขอร้องใหผู้ช้มเอน็ดูและสงสารผูแ้สดงโนรา ดงัตวัอยา่ง 
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 (11)   ท่านคงไม่ตัด  ให้เสียกําลังใจ 

             โปรดกรุณา  กับโนรารุ่นใหม่ 

                     พวกหนูต้ังใจ  จะฝึกให้ได้ด ี

                     ……………  ……………… 

 

 (12)  “ยกขึน้ไม่รอด15 ช่วยยกทีตะโจ๊ก ยกพ่ีขึน้ทีน้อง” 

 

  2.4 วจันกรรมชมเชย เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดมีเจตนากล่าวยกย่องผูฟั้งหรือผูท่ี้มี

ส่วนร่วมในเหตุการณ์ เพ่ือแสดงความพึงพอใจของผูพ้ดูท่ีมีต่อบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ วจันกรรม

ชมเชยปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงทั้ งในบทพูดของผูแ้สดงโนรา เม่ือผูแ้สดงโนรา     

กล่าวยกยอ่งเจา้ภาพ และเม่ือมีผูช้มการแสดงนาํรางวลัมามอบใหผู้แ้สดงโนรา ดงัตวัอยา่ง     

 

 (13)  “เจ้างานน้ีใจกว้างเหมือนมหาสมุทร” 

  

 (14)  “คนท่ีเอาเบี้ยมาให้อยู่ดีนะ16” 

 

  2.5 วจันกรรมเรียกขาน เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดมีเจตนาเรียกความสนใจจากผูฟั้ง

ก่อนท่ีจะพูดเร่ืองต่างๆ มกัใช้รูปภาษา เช่น คาํเรียกญาติ คาํเรียกช่ือ เรียกขานผูฟั้ง วจันกรรม      

เรียกขานปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง เม่ือผูแ้สดงโนราซ่ึงเป็นผูพู้ดเรียกขานคู่สนทนา   

อาจเป็นผูแ้สดงโนราดว้ยกนั ลูกคู่ หรือผูช้ม ก่อนท่ีจะบอกเล่าข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ทราบ และ    

เม่ือผูช้มเรียกขานผูแ้สดงโนราเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเพ่ือบอกเล่าขอ้มลูต่างๆ ดงัตวัอยา่ง   

 

 (15)  “ลูกเล็กเหอ17ลูกเล็ก ตอเด๋ียวค่อยออกมาเอารางวลัมั้งลูกหนา เด๋ียวแม่เวน้ไวใ้หเ้อง”  

 

 

 

                                                        

 
15

 ยกข้ึนไม่รอด หมายถึง ลุกข้ึนไม่ไหว  

 
16

 อยูดี่ หมายถึง หนา้ตาดี  

 
17

 เหอ เป็นคาํประกอบทา้ยคาํอื่นเพื่อเสริมขอ้ความใหเ้ด่นหรือใหส้ละสลวย เป็นเชิงบอกกล่าว  
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 (16)      ผูช้ม  :  น้องจ๋า อยู่คู่ขดุ18นํ้ าเคม็เพ 

                       โนรา  :  นํ้ าเคม็กะไม่พร้ือ      

 

  2.6 วจันกรรมถาม เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดมีเจตนาให้ผูฟั้งแสดงความคิดเห็นหรือ  

ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆตามท่ีผูพู้ดตอ้งการ ขอ้มูลท่ีได้อาจเป็นข้อมูลท่ีผูพู้ดไม่มีความรู้และ   

อยากไดค้วามรู้เพิ่มหรือเป็นขอ้มูลท่ีผูพู้ดรู้ดีอยู่แลว้แต่ตอ้งการความแน่ชดัยิ ่งข้ึน โดยใชค้าํแสดง

คาํถามข้ึนตน้ประโยค ไดแ้ก่ คาํว่า “ไซ่”19 “ใคร” “ไหน” หรือใชค้าํแสดงคาํถามไวท้า้ยประโยค 

ไดแ้ก่  คาํว่า “อะไร” “ต่อใด”  ใชค้าํแสดงคาํถามเพียงคาํเดียว ไดแ้ก่ คาํว่า “ไซ่” “ไหร” รวมทั้ ง     

ใช้ค ําว่า “หรือ” ในประโยค  เ พ่ือให้ผูฟั้งเลือกข้อความใดข้อความหน่ึงท่ีผูพู้ดได้กล่าวไว  ้               

วจันกรรมถามท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงใชโ้ดยผูแ้สดงโนราเมื่อตอ้งการทราบขอ้มูล

รายละเอียดต่างๆจากคู่สนทนาซ่ึงอาจเป็นผูแ้สดงโนราด้วยกันหรือผูช้มการแสดง โดยปรากฏ

เฉพาะในบทพดู ดงัตวัอยา่ง  

 

  (17)  โนราละมยั     :  ไซ่ไม่ยกขึน้    

      โนรานกเลก็   :  ยกข้ึนไม่รอด   

 

  (18)    โนรานกเลก็ :  น่ีมาจากสะกอมเหอ20  

      ผูช้ม      :   ครับ  

 

  2.7 วจันกรรมตอบ เป็นวจันกรรมท่ีผูพ้ดูซ่ึงเป็นผูต้อบคาํถามมีเจตนาแจง้ความคิดเห็น

หรือข้อมูลรายละเอียดต่างๆกลับไปให้ผูถ้ามทราบ รวมทั้ งตอบรับหรือตอบปฏิเสธคําถาม             

เม่ือปรากฏวจันกรรมตอบมกัตามดว้ยวจันกรรมอธิบายเพ่ือให้รายละเอียดและช้ีแจงเหตุผลต่างๆ  

วจันกรรมตอบในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงจะปรากฏเฉพาะในบทพดูของผูแ้สดงโนรา ลูกคู่ หรือ

ผูช้ม ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้อบคาํถาม ดงัตวัอยา่ง      

  

                                                        

 
18คูขดุ เป็นช่ือตาํบลแห่งหน่ึงในอาํเภอสทิงพระ จังหวดัสงขลา พื้นท่ีของตาํบลคูขุดทิศตะวนัตก   

ติดกบัทะเลสาบสงขลา  

 
19

 ไซ่ หมายถึง ทาํไม  

 
20

 เหอ ในท่ีน้ี หมายถึง ใช่ไหม  
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 (19)  โนรานกเลก็  :   ช่ือไหร่แลว้ค่ะเจา้งาน  

  ผูช้ม           :   พ่ีตุ้ย 

 

 (20)  โนราโจก๊      :   ถึงทาํบทไหร่ ทาํบทเกาะตะรุเตาเหอ  

 โนราไข่         :   ไม่ใช่ ทําบทธรรมะคืนนี้ ในงานแก้เหมรยน้อง  

 

  2.8 วจันกรรมอธิบาย วจันกรรมอธิบายทท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง

ใชโ้ดยผูแ้สดงโนรา ปรากฏในบทพดูของผูแ้สดงโนราเมื่อผูแ้สดงโนราให้ขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ

หรือช้ีแจงเหตุผลเพ่ือใหผู้แ้สดงโนราท่ีเป็นคู่สนทนาหรือผูช้มเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน มกัใชรู้ปภาษา

ว่า “คือ” “เพราะ” “เพราะว่า”     เป็นตน้ ตามดว้ยขอ้ความสนบัสนุนต่างๆ ดงัตวัอยา่ง    

 

 (21)  หินส่ันดุกดิก ไม่ใช่เร่ืองสกหมก ไม่ใช่อุตาละบาท หินนี้ คือ หินครกเบือ สมมติว่าแกงส้ม  

   เราต้องใส่อะไรม้ัง ขีมิ้น้ หัวเทียม ดีปลี เกลือ เคย ใส่รวมลงไปแล้วเราตําโป๊กๆ นํ้าแกง 

   เราต้ังไว้แล้วบนไฟ เสร็จแล้วพอนํ้าแกงพลุ่งเราเอาเคร่ืองแกงใส่ลงไปในหม้อ เอาน้ํา 

   ในหม้อท่ีพลุ่งใส่ลงไปในครกแล้วก็หันสาก ง้ันแหละเขาเรียกหินส่ันดุกดิก  

 

 (22)  โนราคณะละมัยศิลป์รับงานไกลๆไม่ได้ถ้าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ แต่ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ไปได้ 

   เพราะว่าเด็กท่ีเอามารํายังเรียนกันอยู่ ลูกๆท่ีตีโหม่ง ตีกลอง กะยังเรียนกันอยู่ เรียนไปพลาง 

   รําโนราไปพลาง ถึงแม้ว่าเด็กๆจะทําได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่แต่กะพยายามนะคะ โนรามัยพยายาม 

   ส่งเสริมศิลปะพืน้บ้านให้คงอยู่คู่ภาคใต้ของเรา 

 

  2.9 วจันกรรมเตือน เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดมีเจตนาให้ผูฟั้งทาํตามส่ิงท่ีผูพู้ดพูด 

และตอ้งการกระตุน้ใหผู้ฟั้งนึกให้รอบคอบถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ผูพู้ดเช่ือว่าส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน

นั้นจะเป็นผลเสียต่อผูฟั้ง โดยใชรู้ปภาษาว่า “อยา่” “ขอเตือน” และประโยคบอกเล่าแสดงความเห็น

ของผูพู้ด วจันกรรมเตือนปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงเมื่อผูแ้สดงโนรากล่าวเตือนผูช้ม

ก่อนท่ีจะทาํการใดๆเพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดหรือเกิดผลเสียตามมา ดงัตวัอยา่ง        
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       (23)  เสียอ่ืนจําไว้เสียสักหม่ืนพันเท่า       ไม่เหม็นคาวเหมือนสาวสาวเสียหงส์ 

   รักสมัยนี้อย่าไปหาเท่ียวลอง        ถูกชายลวงนํ้าตาร่วงเข้าสักวนั 

   หญิงกับชายอย่ายอมให้ถึงตัว        เสือกับวัวแล้วไม่ใช่คู่ของมัน 

   แมวกับหนูเรายังไม่อยู่ร่วมกัน        แล้วสําคัญเดี๋ยวไม่ทันรู้คน  

 

 (24)  อยู่ดีกินดีสามีภรรยา       อย่าสร้างปัญหาเราหัวหน้าครอบครัว 

     เวลาเมียด่าจงทนฟังให้ได้        อย่าทําใจร้ายในเร่ืองฝ่ายเมียผัว 

  ขอเตือนน้องชาย ถ้าไม่ครอบครัว อยู่ตัวคนเดียวสูอย่าเท่ียวซุกซน 

     ถ้าเป็นนักศึกษาท่ีก้าวหน้าเรียนครู อย่าเท่ียวป่าอีหนูเท่ียวอยู่ป่าสน 

 

  2.10 วจันกรรมหยอกลอ้ เป็นวจันกรรมท่ีผูพ้ดูมีเจตนาพูดเล่นหรือย ัว่เยา้ผูฟั้งเล่น เพ่ือ

ความสนุกสนานซ่ึงการหยอกลอ้จะมีความหมายไม่ตรงตามรูปภาษาท่ีใช้ แต่ผูฟั้งสามารถเขา้ใจ

เจตนาของผูพู้ดได้ วจันกรรมหยอกลอ้ปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงทั้ งในบทร้องและ     

บทพูดเม่ือผูแ้สดงโนรากล่าวหยอกลอ้ผูช้มหรือผูแ้สดงโนราท่ีเป็นคู่สนทนาขณะแสดงโนรา      

และเม่ือลกูคู่กล่าวหยอกลอ้ผูแ้สดงโนราเพื่อสร้างความสนุกสนานในการแสดงโนรา ดงัตวัอยา่ง   

 

 (25)  โนราละมยั : ทาํนสัเหอทาํดอกโพธ์ิตาล  

  โนราวนีสั  : เราไม่ทําโพธ์ิตาล เราจะทําโพธ์ิดํา โพธ์ิแดง ดอกจิก หลามตัด  

 

  (26)  “ตัดผมแล้วนะนายทับ พอแลได้สักหีด ไม่เหมือนโจรแรง”    

         

  2.11 วจันกรรมด่า เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดมีเจตนาว่ากล่าวผูฟั้งท่ีทาํให้ผูพู้ดไม่

พอใจดว้ยรูปภาษาท่ีไม่สุภาพ มกัใชค้าํหยาบหรือถอ้ยคาํรุนแรงเพื่อใหส้ามารถแสดงความรู้สึกหรือ

ความคิดเห็นของผู ้พูดได้อย่างชัดเจน  วัจนกรรมด่าปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง              

เม่ือผูแ้สดงโนราไม่พอใจคู่สนทนาท่ีพูดจาไม่สุภาพหรือแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม             

ขณะแสดงโนรา วจันกรรมด่าจะปรากฏเฉพาะบทพดูของผูแ้สดโนรา ดงัตวัอยา่ง           

 

 (27)  “อยากเป็นคนหญิง อีเปรต ท่าล่างเท่าแข้ง”  
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 (28)  โนราวนีสั   :    ถึงไม่ใช่สร้อยทอง สร้อยหอมกะเอา แต่สร้อยเหมน็ไม่เอา  

                                             สร้อยเหมน็นั้นใหโ้นรามยั เพราะอาจารยห์มูแกไม่อาบนํ้ า  

                                             สร้อยถึงไดเ้หมน็       

                      โนรามยั      :    เบล่อ21อยู่พันน้ันแหละ  

 

  2.12 วจันกรรมประชดประชนั เป็นวจันกรรมท่ีผูพ้ดูมีเจตนาพดูกระแทกแดกดนั

เพ่ือแสดงความนอ้ยใจหรือไม่พอใจต่อการกระทาํของบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ จะไม่ใชรู้ปภาษา

ท่ีการแสดงความไม่พอใจอย่างตรงไปตรงมา แต่ใชรู้ปภาษาท่ีตรงขา้มกบัความคิดเห็นจริงๆของ    

ผูพู้ด  วัจนกรรมประชดประชันท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงใช้โดยผูแ้สดงโนรา          

เป็นการกล่าวประชดประชันสถานท่ีจัดงาน รวมทั้ งการกล่าวประชดประชันการกระทาํของ                  

ผูแ้สดงโนราท่ีร่วมแสดงดว้ยกนั ซ่ึงจะปรากฏเฉพาะบทพดูของผูแ้สดงโนรา ดงัตวัอยา่ง     

 

 (29)  “รถเทศบาลเขาเอามาโชว์หรอกว่ายัง22ส้วมกัน ถึงเราน้ันแก่แล้วเขาให้เย่ียว 

                        ใต้ถุนโรงโนรา”   

  

 (30)  โนราวนีสั     :   น้ีเราเล่นกนัอยู่ท่าหนา้23 ไอโ้หมฺ24 ขา้งหลงักินกนัหนุกแลว้  

      โนรานกเลก็ :    กินไปเลยโหมฺสู กินให้เราอดกันไปเลย            

 

  2.13 วจันกรรมขอบคุณ เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดมีเจตนากล่าวขอบคุณผูฟั้งท่ีได้

กระทาํการใ ดๆเพ่ือผูพู้ดซ่ึงทาํให้ผูพู้ดได้รับประโยชน์และผูพู้ดรู้สึกสํานึกถึงบุญคุณ โดยใชรู้ป

ภาษาว่า “ขอบคุณ” และการใชอ้วจันภาษา คือ การยกมือไหว ้ประกอบการพูด วจันกรรมขอบคุณ

ปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงทั้ งในบทร้องและบทพูด เม่ือผูแ้สดงโนรากล่าวขอบคุณ

เจา้ภาพท่ีเล้ียงรับรองคณะโนรา และเม่ือผูแ้สดงโนราการกล่าวขอบคุณผูช้มท่ีนาํรางวลัมามอบให้   

ผูแ้สดงโนรา รวมทั้งกล่าวขอบคุณผูช้มท่ีนัง่ชมการแสดงโนรา ดงัตวัอยา่ง     

    

                                                        

 
21เบล่อ หรือ เมล่อ หมายถึง ทะลึ่ง ไม่ไดเ้ร่ืองไดร้าว ไม่เขา้ท่า     

 
22

 ยงั หมายถึง มี  

 
23

 ท่าหนา้ หมายถึง พื้นท่ีบริเวณดา้นหนา้     

 
24

 โหมฺ หมายถึง หมู่ พวก     
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 (31)  ขอบคุณแม่พ่อ  ท่ีน่ังรออยู่ไสว 

 มาให้กําลังใจ   กับมิตรมัยโนรา 

 ขอบคุณพ่ีสาว  ให้มาล่าวพ่ีหนา 

 ให้รางวัลโนรา  แดงกล่าวว่าขอบคุณ 

 ท่ีให้มาสองร้อย  ไม่น้อยมันอบอุ่น 

     แดงกล่าวตอบขอบคุณ ท่ีเจือจุนโนรา 

 

 (32)  “กราบขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับท่ีรับคณะโนราละมัยศิลป์มาแสดงให้พวกเรา  

                       ชาวคณะได้พบปะกับชาวสตูลในคร้ังนี”้ 

 

  2.14 วัจนกรรมร้องเกร่ินนํา วจันกรรมร้องเกร่ินนําใช้โดยผูแ้สดงโนรา            

ปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงเม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนทาํบท การทาํบทในเหตุการณ์

ส่ือสารการแสดงมี 2 ลกัษณะ คือ การทาํบทโดยผูแ้สดงโนราเพียงคนเดียว และการทาํบทหมู่       

วจันกรรมร้องเกร่ินนําจะปรากฏเฉพาะการทาํบทโดยผูแ้สดงโนราเพียงคนเดียว กล่าวคือ            

เม่ือผูแ้สดงโนราเร่ิมทาํบท ผูแ้สดงโนราจะเร่ิมตน้ร้องกลอนเป็นการเกร่ินนําประมาณ 2 วรรค 

จากนั้นจึงร้องกลอนซํ้ าอีกคร้ังพร้อมทั้ งแสดงท่ารําประกอบบทร้องทีละคาํจนครบทั้ง  2 วรรค    

เป็นจาํนวน 2 รอบ แลว้จึงร้องกลอนทั้ง 2 วรรคซํ้ าอีกคร้ังในช่วงทา้ยของการทาํบทเป็นการสรุป  

ดงัตวัอยา่ง  

 

 (33)    โนราแดง    :    มาน่ังผันหน้าไปโสบูร           ทําอาดูรว่าดวงเดือน         

        วา่มาเอย ฉนัจะทาํวา่มา            

                           มาน่ีกะมา                     

     มาน่ีมานัง่                      

     มานัง่          

     นัง่แลว้ทาํผนั        

     ผนัเด่ผนัหนา้       

     น่ีจะทาํวา่ขา้ง       

     ขา้งน้ีกะขา้ง        

     ขา้งโด่โสบูร        

     เด่ขา้งโสบูร  
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     ฉนัจะทาํอาดูร        

     เด่วา่อาดูร                     

     นัน่วา่ดวงเดือน ดวงเดือน         

      มานัง่ มานัง่ มานัง่ เด่ผนั เด่หนา้ เด่ขา้ง โสบูร ทาํอาดูร ดวงเดือน ดวงเดือน                                  

                   มานัง่ผนัหนา้ไปโสบูร   ทาํอาดูรดวงเดือน                

 

  2.15 วจันกรรมบอกเล่า วจันกรรมบอกเล่าปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการทั้ งใน

บทร้องและบทพูดของผูแ้สดงโนราและลูกคู่ เม่ือผูแ้สดงโนราและลูกคู่ตอ้งการบอกเล่าข้อมูล

ข่าวสารหรือรายละเอียดต่างๆให้ผูช้มทราบในระหว่างการแสดงโนรา ขณะเดียวกันบางคร้ังมี     

การใชท่้ารําซ่ึงเป็นอวจันภาษาประกอบการบอกเล่าขอ้มลูดว้ย โดยปรากฏในการทาํบท กรณีท่ีเป็น

การทาํบท วจันกรรมบอกเล่าจะปรากฏหลงัจากท่ีผูแ้สดงโนราร้องกลอนท่ีจะใชใ้นการทาํบทใน

ลกัษณะของการร้องกลอนเกร่ินนําโดยไม่มีท่าประกอบประมาณ 2 – 4 วรรค จากนั้ นจึงใช ้           

วจันกรรมบอกเล่าและใชอ้วจันภาษาท่ีเป็นท่ารําประกอบบทร้องทีละคาํจนครบทุกคาํ ดงัตวัอยา่ง 

 

 (34)  “ฉากต่อไปพ่ีน้องจะได้พบกับลูกๆหลานๆของชาวจังหวดัสตูล  

         โนรานกเล็ก เสียงแก้ว ซ่ึงเป็นลูกศิษย์ของโนราละมัยศิลป์ครับ”  

 

 (35)   โนรามัยโชว์การรําไม่นําดนตรี       น้องพ่ีชาวหาดใหญ่เขาต้ังใจฟัง 

      การแสดงแบบนิยายคืนนี้ไม่ได้ดู ทุกผู้ท่ีชอบเอาไว้แลรอบหลัง 

       ฝนตกสดช่ืนขวัญยืนช่ืนใจจัง       ท่านท่ีน่ังน่ังให้ชิดติดเวที 

      ได้ชมศิลป์แบบโนราหาดูยาก       ส่วนมากท่ีเห็นเขาเน้นแต่แสงสี 

      ลูกละมัยครูนัสยังรักษาประเพณี ให้ของดีดีเรายังมีสืบต่อ 

 

 (36)   โนราแดง     :   แลว้มานัง่ผนัหนา้ไปโสบูร25      ทาํอาดูรวา่ดวงเดือน       

      ว่ามาเอย ฉันจะทําว่ามา            

                         มาน่ีกะมา                     

   มาน่ีมาน่ัง                      

   มาน่ัง  

         

                                                        

 25 โสบูร มาจากคาํว่าสู่บูรพา หมายถึง สู่ทิศตะวนัออก  

   ส
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   น่ังแล้วทําผัน        

   ผันเด่ผันหน้า       

   น่ีจะทําว่าข้าง       

   ข้างน้ีกะข้าง        

   ข้างโด่โสบูร        

   เด่ข้างโสบูร        

   ฉันจะทําอาดูร        

   เด่ว่าอาดูร                     

   น่ันว่าดวงเดือน ดวงเดือน         

 

  2.16 วจันกรรมย ํ้ า วจันกรรมย ํ้ าท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงใชโ้ดย   

ผูแ้สดงโนราและลูกคู่ วจันกรรมย ํ้ าท่ีใชโ้ดยผูแ้สดงโนราปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง    

เม่ือผูแ้สดงโนราทาํบท กล่าวคือ เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนและแสดงท่ารําประกอบบทร้องทีละคาํ

จนครบทุกคาํเสร็จแลว้หน่ึงคร้ัง ผูแ้สดงโนราจะร้องกลอนและแสดงท่ารําประกอบบทร้องทีละคาํ

จนครบทุกคาํซํ้ าอีกคร้ังอยา่งรวดเร็วเป็นคร้ังท่ีสอง การร้องกลอนและแสดงท่ารําประกอบบทร้อง    

ในคร้ังท่ีสองน้ีจะเป็นการร้องย ํ้ าคาํกลอนแต่ละคาํหลายๆคร้ังเพ่ือให้ผูช้มเขา้ใจความหมายของ    

บทร้องไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึนดงัตวัอยา่งท่ี (37) ส่วนวจันกรรมย ํ้ าท่ีใชโ้ดยลกูคู่จะปรากฏเม่ือลกูคู่ร้อง

รับคาํกลอนจาก ผูแ้สดงโนรา เป็นการนาํบทร้องท่ีผูแ้สดงโนราไดร้้องไวก่้อนหนา้มาร้องซํ้ าอีกคร้ัง 

ดงัตวัอยา่งท่ี (38)  

  

    (37)  โนราแดง  :    แลว้มานัง่ผนัหนา้ไปโสบูร      ทาํอาดูรวา่ดวงเดือน       

       วา่มาเอย ฉนัจะทาํวา่มา            

   มาน่ีกะมา                     

   มาน่ีมานัง่                      

   มานัง่          

   นัง่แลว้ทาํผนั        

   ผนัเด่ผนัหนา้       

   น่ีจะทาํวา่ขา้ง       

   ขา้งน้ีกะขา้ง        

   ขา้งโด่โสบูร        

   เด่ขา้งโสบูร  

   ส
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   ฉนัจะทาํอาดูร        

   เด่วา่อาดูร                     

   นัน่วา่ดวงเดือน ดวงเดือน         

    มาน่ัง มาน่ัง มาน่ัง เด่ผัน เด่หน้า เด่ข้าง โสบูร ทําอาดูร ดวงเดือน ดวงเดือน                                    

 

 (38)  โนราแดง  :  แลว้มานัง่ผนัหนา้ไปโสบูร      ทาํอาดูรวา่ดวงเดือน       

                         ลูกคู่         : ว่าผันหน้าไปโสบูร โสบูร        ทําอาดูรนะดวงเดือนนะน้อง 

                                             นะดวงเดือนนะน้องน้อง         ทําอาดูรนะดวงเดือน 

            ว่าผันหน้าไปโสบูร              ทําอาดูรนะว่าดวงเดือน   

     โนราแดง  :  วา่มาเอย ฉนัจะทาํวา่มา            

  ลูกคู่          :   ไหนทําว่ามา     

  โนราแดง  :  มาน่ีกะมา                     

   ลูกคู่         :   มาน่ีสองมา     

  โนราแดง  :  มาน่ีมานัง่                      

  ลูกคู่          :   ไหนเข้ามาน่ัง         

  โนราแดง  :  มานัง่          

  ลูกคู่          :   น่ันมาน่ัง          

  โนราแดง  :  นัง่แลว้ทาํผนั        

  ลูกคู่          :   ผันไหร่ผันหน้า              

  โนราแดง  :  ผนัเด่ผนัหนา้       

  ลูกคู่          :  น่ันผันหน้า         

  โนราแดง :   น่ีจะทาํวา่ขา้ง       

  ลูกคู่          :  น่ันข้างน่ันข้าง         

 โนราแดง  :   ขา้งน้ีกะขา้ง        

  ลูกคู่          :   สองข้างสามข้าง                      

 โนราแดง   :   ขา้งโด่โสบูร        

 ลูกคู่           :   ไหนว่าโสบูร     

 โนราแดง   :   เด่ขา้งโสบูร        

   ส
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 ลูกคู่         :  น่ันโสบูร                        

 โนราแดง : ฉนัจะทาํอาดูร        

 ลูกคู่         :  ไหนทําอาดูร     

 โนราแดง : เด่วา่อาดูร                     

 ลูกคู่         :  ไหนว่าอาดูร         

 โนราแดง : นัน่วา่ดวงเดือน ดวงเดือน         

 ลูกคู่         :  ดวงเดือน                   

 โนราแดง : มานัง่ มานัง่ มานัง่ เด่ผนั เด่หนา้ เด่ขา้ง โสบูร ทาํอาดูร  ดวงเดือน ดวงเดือน                                       

             มานัง่ผนัหนา้ไปโสบูร                  ทาํอาดูรดวงเดือน                

                        ลูกคู่        : ว่าผันหน้าไปโสบูร        ทําอาดูรว่าดวงเดือน 

         ว่าน้ันสาวเหอดวงเดือนนะน้อง   อาดูรนะดวง 

         ผันหน้าไปโสบูร                       ทําอาดูรนะว่าดวงเดือน             

 

  2.17 วจันกรรมสรุป วจันกรรมสรุปท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงใช้

โดยผูแ้สดงโนรา เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนทาํบท วจันกรรมสรุปจะปรากฏเป็นขั้นตอนสุดทา้ย

ของการทาํบท กล่าวคือ หลงัจากท่ีผูแ้สดงโนราร้องกลอนและแสดงท่ารําประกอบบทร้องทีละคาํ 

จนครบทุกคาํแลว้ ผูแ้สดงโนราจะนาํบทร้องท่ีร้องไปก่อนหน้าน้ีมาร้องซํ้ าอีกคร้ังแบบรวบรัดและ

รวดเร็วพร้อมทั้งแสดงท่ารําประกอบบทร้อง การร้องกลอนทาํบทลกัษณะดงักล่าวน้ีเพ่ือสรุปเน้ือหา

ของบทกลอนทั้งหมดในช่วงทา้ยของการทาํบท ดงัตวัอยา่ง  

 

 (39) โนราแดง  :     แลว้มานัง่ผนัหนา้ไปโสบูร      ทาํอาดูรวา่ดวงเดือน       

       วา่มาเอย ฉนัจะทาํวา่มา            

   มาน่ีกะมา                     

    มาน่ีมานัง่                      

   มานัง่          

   นัง่แลว้ทาํผนั        

   ผนัเด่ผนัหนา้       

   น่ีจะทาํวา่ขา้ง       

   ขา้งน้ีกะขา้ง        

   ขา้งโด่โสบูร        

   เด่ขา้งโสบูร   

   ส
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   ฉนัจะทาํอาดูร        

   เด่วา่อาดูร                     

    นัน่วา่ดวงเดือน ดวงเดือน         

    มานัง่ มานัง่ มานัง่ เด่ผนั เด่หนา้ เด่ขา้ง โสบูร ทาํอาดูร ดวงเดือน ดวงเดือน                                    

              มาน่ังผันหน้าไปโสบูร                  ทําอาดูรดวงเดือน      

           

  2.18 วจันกรรมสั ่ง เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดซ่ึงมีสถานภาพสูงกว่าผูฟั้งมีเจตนาให้

ผู ้ฟั งทําตามในส่ิ ง ท่ีผู ้พูดต้องการ  วัจนกรรมสั ่ ง ท่ีปรากกฎในเหตุการณ์ส่ือสารการใช ้                   

โดยหัวหน้าคณะโนราเม่ือมีการทาํบทหมู่ ซ่ึงเป็นการรําประกอบบทร้องร่วมกนัระหว่างผูแ้สดง

โนราตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป และมีหวัหนา้คณะโนราเป็นผูน้าํในการทาํบท กล่าวคือ เม่ือเร่ิมการทาํบท

หมู่ หวัหนา้คณะโนราจะเป็นผูร้้องกลอนโดยระบุช่ือของผูแ้สดงโนราไวใ้นคาํกลอนเพื่อบอกให้    

ผูแ้สดงโนราคนดงักล่าวแสดงท่ารําประกอบบทร้องตามท่ีหวัหนา้คณะสัง่ผูแ้สดงโนราคนดงักล่าว

จะ    ร้องกลอนและแสดงท่ารําประกอบบทร้องทนัที โดยใชว้จันกรรมบอกเล่าเพ่ือบอกให้หัวหน้า

คณะและผูช้มทราบว่าผูแ้สดงโนรากาํลงัแสดง ท่ารําประกอบบทร้องบทใด หัวหน้าคณะจะใช ้    

วจันกรรมสัง่และผูแ้สดงโนราใช้วจันกรรมบอกเล่าสลบักนัไปเร่ือยๆจนกระทัง่จบบทร้องท่ีใช ้   

ทาํบท ดงัตวัอยา่ง    

 

           (40)  บทร้อง          : ปลายนิ้วผิวลม  นัง่ชมบบัพตา 

      โนราละมยั     : ว่าเล็กเหอทําปลายน้ิว                                                     

      โนรานกเลก็   : ปลายน้ีปลายนิ้ว                                                              

      โนราละมยั     : ไหนโจ๊กทําผิว ผิวลม                                                      

      โนราโจก๊        : ผิวน่ีผิวลม                                                                      

                    โนราละมยั     : ไหนเล็กทําชม                                                                

      โนรานกเลก็   :  เด่วา่ชม ทาํวา่ชม ทาํชม                                                 

      โนราละมยั     : วา่ผิว นู่ผิวลม มานัง่ชม นัง่เด่นัง่ชม  ทาํเด่วา่บพั  อะเด่บพั ทาํน้ีพตา   

                                             วา่เด่ปลายนิ้ว  น้ีปลายนิ้ว  นัง่ผิวลม  ผิวลม  นัง่ชม นัง่ชม บพัตา                                                    

                                             ปลายนิ้วผิวลม  มานัง่ชมบบัพตา                                   

 

 จากการวิ เคราะห์ว ัจนกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงทั้ งหมด                

18 วจันกรรม ได้แก่  บอกเล่า ทักทาย เชิญ ขอร้อง ชมเชย เรียกขาน ถาม ตอบ อธิบาย เตือน      

   ส
ำนกัหอ
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หยอกลอ้ ด่า ประชดประชนั ร้องเกร่ินนาํ สั ่ง ย ํ้ า สรุป และขอบคุณ สามารถสรุปโครงสร้างลาํดบั 

วจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงไดด้งัแผนภูมิต่อไปน้ี   

 

       
                                                                                                                             

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงโครงสร้างวจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง                                                              

 

  จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าว ัจนกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสาร         

การแสดงทั้ง 18 วจันกรรม มีทั้งวจันกรรมท่ีสามารถเรียงลาํดบัไดแ้ละวจันกรรมท่ีเกิดสลบัท่ีกนัได ้ 

 

  วจันกรรมท่ีสามารถเรียงลาํดบัได ้มีทั้งหมด 5 วจันกรรม ไดแ้ก่ ทกัทาย บอกเล่า 

ถาม ตอบ และอธิบาย ทั้งน้ีวจันกรรมทกัทาย และวจันกรรมบอกเล่า มกัปรากฏเป็นวจันกรรมแรก

ในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง เป็นการปรากฏแบบสบัหลีก กล่าวคือ หากปรากฏวจันกรรมทกัทาย

เป็นวจันกรรมแรกในการส่ือสารจะไม่ปรากฏวจันกรรมบอกเล่า  ขณะเดียวกันหากปรากฏ            

วัจนกรรมบอกเล่าเป็นวัจนกรรมแรกในการส่ือสารจะไม่ปรากฏวัจนกรรมทักทาย  และ               

สรุป 

(ร้อง) 

สั ่ง 

(ร้อง) 

ร้องเกร่ินนาํ 

(ร้อง) 

ทกัทาย* 

(ร้อง) (พูด) 

บอกเล่า* 

(ร้อง) (พูด)  

ถาม 

(พูด) 

ตอบ 

(พูด) 

อธิบาย 

(พูด) 

ย ํ้ า    (ร้อง) 

(จะเกิดสลบักบัวจันกรรมต่างๆกรณีท่ีเป็นบทร้องเท่านั้น) 

เตือน 

(ร้อง) 

ขอบคุณ 

(ร้อง) (พูด)  

ขอร้อง 

(ร้อง) (พูด)  

เชิญ 

(ร้อง) (พูด) 

หยอกลอ้ 

(ร้อง) (พูด)  

เรียกขาน 

(พูด) 

ด่า 

(พูด) 

ชมเชย 

 (พูด) 

ประชดประชนั 

(พูด) 
                 คาํอธิบาย 
         เกดิข้ึนตามลาํดบั 

            มกัจะเกดิข้ึนตามลาํดบั 
            สลบักบัวจันกรรมย ํ้ า 
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เม่ือปรากฏวจันกรรมถามจะตามดว้ยวจันกรรมตอบ และเม่ือปรากฏวจันกรรมตอบมกัตามดว้ย     

วจันกรรมอธิบาย ตามลาํดบั ส่วนวจันกรรมอีก 13 วจันกรรม ไดแ้ก่ เชิญ ขอร้อง ชมเชย เรียกขาน 

เตือน หยอกลอ้ ด่า ประชดประชนั ขอบคุณ ร้องเกร่ินนาํ ย ํ้ า สรุป และสั ่ง อาจเกิดข้ึนสลบัท่ีกนัได้

ข้ึนอยู่กับการแสดงเจตนาของผูพู้ดว่าผู ้พูดต้องการแสดงเจตนาใดในขณะนั้ น นอกจากน้ี              

ทุกวจันกรรมท่ีปรากฏในบทร้องในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงจะเกิดสลบัท่ีกบัวจันกรรมย ํ้ าท่ีใช้

โดยลกูคู่เสมอ 

 

  3. วจันกรรมส่ือสารที่ปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง 

          วจันกรรมส่ือสารท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง มีทั้ งหมด 6 วจันกรรม 

ได้แก่  บอกเล่า  เน้นย ํ้ า  ขอบคุณ  ขออภัย  อวยพร  และลา  ซ่ึงมีรายละเอียดของวัจนกรรม                  

แต่ละวจันกรรมดงัน้ี      

 

  3.1 วจันกรรมบอกเล่า วจันกรรมบอกเล่ามกัปรากฏเป็นวจันกรรมแรกใน

เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงเมื่อผูแ้สดงโนราเร่ิมร้องกลอนเลิกโรง เป็นการบอกเล่าเร่ืองราว

หรือขอ้มลูอนัเป็นประโยชน์ต่อผูช้มก่อนท่ีจะจบการแสดงโนรา ทั้งน้ีวจันกรรมบอกเล่าจะปรากฏ

เฉพาะในบทร้องของผูแ้สดงโนรา ดงัตวัอยา่ง 

 

 (41)  หอมดอกมะลิ   เม่ือวันท่ีสิบสอง 

 วันแม่แห่งชาติ   ตะวันสาดแสงทอง 

 พ่อแม่พ่ีน้อง     รับรองรู้ท่ัวกัน 

 ราชภัฏสงขลา   วงศาสุขสันต์ 

  ไม่รู้ก่ีคืนวัน      ท่ีเขาได้จัดงาน 

 แล้วพวกเราศิลปิน       นําศิลป์มาประสาน 

  มอบความสุขช่ืนบาน     ให้ทุกท่านท่ีมา  

                       รําคืนท่ีสิบสาม       ติดตามกันมาหา 

                       วันพรุ่งนี้มัยจ๋า   ไม่ทราบโนราใด   

                       โนราสุนันทา   วงศาสุกใส 

                       ต่อจากน้ันคือใคร                 โนราไหรบอกที  

                       ดนตรีเอกชัย       ญาติใกล้ใกล้สุขี 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107 

 

  3.2 วจันกรรมย ํ้ า วจันกรรมย ํ้ าใช้โดยลูกคู่จะปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสาร        

การจบการแสดงเม่ือลกูคู่ร้องรับคาํกลอนจากผูแ้สดงโนรา เป็นการนาํบทร้องท่ีผูแ้สดงโนราร้องไว้

ก่อนหนา้มาร้องซํ้ าอีกคร้ัง เพ่ือย ํ้ าเน้ือหาของบทร้องดงักล่าวใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน วจันกรรมย ํ้ าจะปรากฏ

ในการส่ือสารเม่ือมีการร้องกลอนเท่านั้น ดงัตวัอยา่ง 

 

 (42)  โนรา : คืนน้ีอาํลา                   เรายงัอาลยั 

          ลูกคู่  :  อําลา                   เรายังอาลัย                     

                    โนรา : ถา้มีงานวนัหนา้          เราค่อยกลบัมาใหม่ 

                    ลูกคู่  : วันหน้า            ค่อยกลับมาใหม่             

                    โนรา : ไม่รู้ต่อใด                    จะมาอีกที 

                    ลูกคู่  :  ต่อใด                           จะมาอีกที                      

                    โนรา : ลาหนุ่มลาสาว       ลาชาวท่ีน่ี 

                    ลูกคู่  : ลาสาว ลาชาวท่ีน่ี                      

                    โนรา : ขอใหโ้ชคดี คล่องคลายบายใจ 

                     ลูกคู่  : ว่าโชคด ี            แล้วคล่องคลายบายใจ   

 

  3.3 วจันกรรมขอบคุณ วจันกรรมขอบคุณจะปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสาร        

การจบการแสดงทั้ งในบทร้องและบทพูดของผูแ้สดงโนรา เม่ือผูแ้สดงโนรากล่าวขอบคุณผูช้ม  

ท่ีมาชมการแสดงโนราและขอบคุณฝ่ายเจา้ภาพท่ีว่าจา้งใหค้ณะโนรามาแสดง ดงัตวัอยา่ง   

 

 (43)  ขอบคุณพ่อแม่           มาน่ังแลข้างข้าง 

 ไม่แรมร้าง                 ห่างเหห่างเห 

 มาน่ังฟังสํานวน        เราไม่รวนเร   

 ไม่ถ่ายไม่เท               ไปใดไปใด 

 

          (44)   “ต้องกราบขอบพระคุณพ่ีน้องชาวเขาวังทุกๆท่านท่ีให้การสนับสนุนคณะโนรา  

                     ขอกราบขอบพระคุณพระเทพวรีาภรณ์อันเป็นท่ีรักท่ีเคารพของพวกเราชาวคณะ 

                     ละมัยศิลป์”       

       

  3.4 วจันกรรมขออภยั เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดมีเจตนาขอให้ผูฟั้งยกเวน้โทษหรือ  

ไม่ถือโทษผูพู้ด เม่ือผูพู้ดกระทาํการใดๆไม่เหมาะสม โดยใชค้าํว่า “ขออภัย” และใช้อวจันภาษา
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ประกอบการพูด คือ การไหว  ้วจันกรรมขออภัยปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง       

เม่ือผูแ้สดงโนรากล่าวขออภยัผูช้มและเจา้ภาพท่ีใชค้าํไม่สุภาพและการแสดงกิริยาท่าทางต่างๆท่ีไม่

เหมาะสมในระหว่างการแสดงโนรา วจันกรรมขออภยัจะปรากฏเฉพาะบทพูดของผูแ้สดงโนรา    

ดงัตวัอยา่ง  

 

 (45)  “หากส่ิงหน่ึงส่ิงใดพูดจาไม่เหมาะไม่สมขอกล่าวขออภัยพ่ีน้องชาวสงขลา   

         คณาจารย์ท่าน ดร.ไพโรจน์ ดวงวิเศษณ์ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฎสงขลาครับ” 

 

 (46)  “หากว่าการแสดงของคณะละมัยศิลป์ผิดพลาด หวังว่าพ่อแม่พ่ีน้องชาวสตูลจะให้อภัยนะคะ” 

 

  3.5 วจันกรรมอวยพร เป็นวจันกรรมท่ีผูพู้ดมีเจตนาให้พรแก่ผูฟั้งเพ่ือความเป็น           

สิริมงคลแก่ผูฟั้ง โดยใชค้าํว่า “ให้” “ขอให้” แลว้ต่อดว้ยขอ้ความท่ีแสดงการอวยพร วจันกรรม  

อวยพรปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงทั้ งในบทร้องและบทพูดของผูแ้สดงโนรา 

ปรากฏวจันกรรมดงักล่าวเมื่อผูแ้สดงโนรากล่าวอวยพรผูช้มและเจา้ภาพ ดงัตวัอยา่ง   

 

 (47)   ก่อนพ่ีมัยลา       ให้น้องยาจงเจริญ 

        บริวารล้อมข้าง      อย่าห่างอย่าเหิน 

        ขอให้เพลิดเพลิน      ท่ีในครอบครัว 

                     มีรายได้อย่าให้เสีย      พร้อมเมียพร้อมผัว   

                     รายได้ในครอบครัว      ขอให้ก้าวหน้าทุกวนั   

                     อยู่กันนี้แล้ว       เป็นผัวแก้วเมียขวัญ 

 

  (48)  “ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกๆคน ขอให้รวยย่ังๆนะครับ” 

 

  3.6 วจันกรรมลา วจันกรรมลาใชโ้ดยผูแ้สดงโนรา จะปรากฏในช่วงทา้ยของ

เหตุการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา เม่ือผูแ้สดงโนรากล่าวลาผูช้ม โดยใชรู้ปภาษาว่า “ลา” “สวสัดี” 

และใชอ้วจันภาษาประกอบการพูด คือ การไหว  ้นับเป็นการสิ้นสุดการแสดงโนรา วจันกรรมลา

ปรากฏทั้งในบทร้องและบทพดูของผูแ้สดงโนรา ดงัตวัอยา่ง   
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        (49)   พอดีพอร้าย  พอได้แล้วหนา 

        เราคณะโนรา  จะได้ขอลาไป 

        โนรามัยกับนัส กับราชภัฏสงขลา 

        วันหลังวันหน้า เราค่อยมาใหม่ 

        ขอบคุณน้องพ่ี ท่ีมีนํ้าใจ 

        โนรามัยขอกล่าว คําว่าสวัสด ี

 

 (50)   “สําหรับคืนนี้ขอกราบสวัสดีค่ะ” 

 

  จากการวิเคราะห์วจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง 

ทั้งหมด 6 วจันกรรม ไดแ้ก่ บอกเล่า ย ํ้ า ขอบคุณ ขออภยั อวยพร และลา สามารถสรุปโครงสร้าง

ลาํดบัวจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงไดด้งัแผนภูมิต่อไปน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงโครงสร้างวจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง  

บอกเล่า 

(ร้อง) 

ขอบคุณ 

(ร้อง) (พูด) 

ย ํ้ า  (ร้อง)  

(จะเกิดสลบักบัวจันกรรมต่างๆ

กรณีท่ีเป็นบทร้องเท่านั้น) 

ขออภยั 

(พูด)  

อวยพร 

(ร้อง) (พูด) 

ลา 

(ร้อง) (พูด) 

               คาํอธิบาย 
         เกดิข้ึนตามลาํดบั 

            สลบัท่ีกนัได ้

            สลบักบัวจันกรรมย ํ้ า 
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  จากแผนภูมิลาํดบัวจันกรรมขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์ส่ือสารการจบ

เร่ิมตน้ดว้ยวจันกรรมบอกเล่าเป็นวจันกรรมแรก และปรากฏวจันกรรมลาเป็นวจันกรรมสุดทา้ย 

นอกจากน้ีเม่ือปรากฏวจันกรรมบอกเล่ามกัตามดว้ยวจันกรรมขอบคุณ ส่วนวจันกรรม  ขออภยัและ

อวยพรมกัเกิดสลบัท่ีกันแลว้ตามด้วยวจันกรรมลา นอกจากน้ีวจันกรรมย ํ้ าจะปรากฏสลบัท่ีกับ      

วจันกรรมท่ีปรากฏในบทร้องในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง ไดแ้ก่ บอกเล่า ขอบคุณ อวยพร 

และลา ยกเวน้วจันกรรมขออภยัท่ีปรากฏเฉพาะในบทพดูของผูแ้สดงโนราเท่านั้น    

 

 จากผลการวิเคราะห์วจันกรรมส่ือสารท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

กล่าวไดว้่า วจันกรรมต่างๆท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์มี 3 ลกัษณะ คือ วจันกรรม

ท่ีปรากฏทั้ งในบทร้องและบทพูดในการส่ือสารการแสดงโนรา วจันกรรมท่ีปรากฏเฉพาะใน       

บทร้อง และวจันกรรมท่ีปรากฏเฉพาะในบทพูด กล่าวคือ วจันกรรมท่ีปรากฏทั้งในบทร้องและ   

บทพดู ไดแ้ก่ บอกเล่า ขอร้อง เชิญ ทกัทาย หยอกลอ้ ขอบคุณ อวยพร และลา วจันกรรมท่ีปรากฏ

เฉพาะในบทร้อง ไดแ้ก่ วจันกรรมร้องเกร่ินนาํ สรุป สัง่ ย ํ้ า แสดงความเคารพ และเตือน วจันกรรม

ท่ีปรากฏเฉพาะในบทพดู ไดแ้ก่ วจันกรรมถาม ตอบ อธิบาย เรียกขาน ชมเชย ด่า ประชดประชนั 

และขออภยั ทั้งน้ีวจันกรรมท่ีปรากฏเฉพาะในบทร้องและวจันกรรมท่ีปรากฏทั้งในบทร้องและ   

บทพดูจะเกิดสลบัท่ีกบัวจันกรรมย ํ้ าท่ีใชโ้ดยลกูคู่เสมอ 

 วจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ของสถานการณ์ส่ือสารการแสดง

โนราทั้ง 22 วจันกรรม บางเหตุการณ์มีวจันกรรมปรากฏซํ้ ากบัเหตุการณ์ส่ือสารอ่ืน บางเหตุการณ์

มีวจันกรรมปรากฏเฉพาะเหตุการณ์ สามารถสรุปการปรากฏของวจันกรรมในเหตุการณ์ส่ือสาร   

แต่ละเหตุการณ์ของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตางรางท่ี 4 การปรากฏของวจันกรรมในเหตุการณ์ส่ือสารของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

                  

                      เหตุการณ์ส่ือสาร 

วัจนกรรม 
การเร่ิมการแสดง การแสดง การจบการแสดง 

1. บอกเล่า    

2. แสดงความเคารพ    

3. ย ํ้ า    

4. ทกัทาย    

5. เชิญ    
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ตาราง (ต่อ)  

 

                      เหตุการณ์ส่ือสาร 

วัจนกรรม 
การเร่ิมการแสดง การแสดง การจบการแสดง 

6. ขอร้อง    

7. ชมเชย    

8. เรียกขาน    

9. ถาม    

10. ตอบ    

11. อธิบาย    

12. เตือน    

13. หยอกลอ้    

14. ด่า    

15. ประชดประชนั    

16. ขอบคุณ    

17. ร้องเกร่ินนาํ    

18. สรุป    

19. สั ่ง    

20. ขออภยั    

21. อวยพร    

22. ลา    

 

 จากขอ้มูลวจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารทั้ ง 3 เหตุการณ์ของสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงโนรา คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง และ

เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง กล่าวไดว้่าเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงโนราเป็นเหตุการณ์ส่ือสาร

ท่ีมีวจันกรรมปรากฏมากท่ีสุด คือ  18 วจันกรรม ไดแ้ก่ ทกัทาย เชิญ ขอร้อง ชมเชย เรียกขาน ถาม 

ตอบ อธิบาย เตือน หยอกล้อ ด่า ประชดประชัน ขอบคุณ เกร่ินนํา บอกเล่า ย ํ้ า สรุป และสั ่ง 

เน่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงมีรูปแบบการส่ือสารท่ีซบัซอ้น มีจาํนวนผูแ้สดงโนรามาก และ

มีเน้ือหาในการส่ือสารท่ีหลากหลายจึงทาํให้ปรากฏวจันกรรมท่ีหลากหลายเช่นกนั  นอกจากน้ี      

วจันกรรมแสดงความเคารพ จดัเป็นวจันกรรมท่ีปรากฏเฉพาะเหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง   
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โดยปรากฏในช่วงของการร้องกลอนไหวค้รู ซ่ึงผูแ้สดงโนราจะให้ความสาํคญักบัการไหวค้รูเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะการแสดงโนราแบบเต็มโรงจะปรากฏวจันกรรมแสดงความเคารพทุกคร้ัง    

การแสดงความเคารพดงักล่าวน้ีเป็นการแสดงความเคารพต่อครูผูใ้หก้าํเนิดการรําโนรา ครูผูส้อนรํา

โนรา ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้ งหลายท่ีโนรานับถือ ส่วนวจันกรรมขออภยั อวยพร และลา มกัจะ

ปรากฏเฉพาะเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง เน่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงนบัเป็น

จุดสิ้นสุดของการแสดงโนรา ฉะนั้นเม่ือการแสดงโนราสิ้นสุดลง ผูแ้สดงโนรามกัจะกล่าวขออภยั

ผูช้มหากพดูหรือแสดงกิริยาท่ีไม่หมาะสม เพ่ือใหผู้ช้มยกโทษให ้ขณะเดียวกนัผูแ้สดงโนราจะกล่าว

ลาผูช้มและอวยพรผูช้มทุกคร้ังเม่ือเสร็จสิ้นการแสดงโนรา เพ่ือสร้างความประทบัใจรวมทั้ งเพ่ือให้

ผูช้มเมตตาเอน็ดู และอาจจะติดต่อว่าจา้งใหไ้ปแสดงอีกในคร้ังต่อไป นอกจากน้ีวจันกรรมท่ีปรากฏ

ในเหตุการณ์ส่ือสารทุกเหตุการณ์ ได้แก่ วจันกรรมบอกเล่า และย ํ้ า การใช้วจันกรรมบอกเล่า    

แสดงใหเ้ห็นว่าผูร่้วมเหตุการณ์โดยเฉพาะฝ่ายแสดง ไดแ้ก่ ผูแ้สดงโนรา ลกูคู่ และนกัดนตรีมีเจตนา

หลกัในการส่ือสารการแสดง คือ เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวหรือขอ้มูลต่างๆให้ผูช้มทราบผ่านการแสดง

เป็นสาํคญั และทุกคร้ังท่ีผูแ้สดงโนราร้องกลอนเพ่ือส่งสารไปยงัผูช้มจะปรากฏวจันกรรมย ํ้ าสมอ 

วจันกรรมย ํ้ าจะใชโ้ดยลกูคู่โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ช้มเขา้ใจเน้ือหาของบทร้องไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน       

 

3.1.3 องค์ประกอบทีต่่างกนัไปตามแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร   

         องคป์ระกอบท่ีต่างกนัไปตามแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร หมายถึง องคป์ระกอบท่ีไม่ 

คงท่ี มีการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร  

   องคป์ระกอบท่ีต่างกนัไปตามแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารมี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

หวัขอ้ วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร และเน้ือหาการส่ือสาร ดงัรายละเอียดดงัน้ี      

 

                               3.1.3.1 หัวข้อ  

  หวัขอ้ หมายถึง เร่ืองท่ีส่ือสาร วิเคราะห์จากประเด็นหลกัของการส่ือสารในแต่ละ 

เหตุการณ์ส่ือสารของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา มีดงัน้ี 

   1. เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง มีหวัขอ้คือ การประกาศเร่ิมการแสดง 

                2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง มีหวัขอ้คือ การนาํเสนอขอ้มลูข่าวสารและ     

ความบนัเทิง 

   3. เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง  มีหวัขอ้คือ การประกาศจบการแสดง 
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                3.1.3.2 วตัถุประสงค์  

     วตัถุประสงค ์หมายถึง จุดมุ่งหมายหลกัของการส่ือสารในเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละ 

เหตุการณ์ มีดงัน้ี 

   1. เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง มีว ัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผูช้มทราบว่า        

การแสดงโนรากาํลงัจะเร่ิมข้ึน 

   2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง มีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความบนัเทิงให้แก่ผูช้ม

การแสดง  

  3. เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง มีวตัถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผูช้มทราบว่า     

การแสดงโนราไดสิ้้นสุดลง 

 

                3.1.3.3 เนือ้หาการส่ือสาร  

  เน้ือหาการส่ือสาร หมายถึง สาระสาํคญัท่ีกล่าวถึงในเหตุการณ์ส่ือสาร จากขอ้มลู

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา สามารถสรุปประเด็นของเน้ือหาการส่ือสารในแต่ละเหตุการณ์

ไดด้งัน้ี 

 

      1. เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง  

          เน้ือหาของการส่ือสารในเหตุการณ์การเร่ิมการแสดง ประกอบดว้ยการไหวค้รู  

และการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการแสดงโนรา ได้แก่ โอกาสในการแสดง ลาํดับการแสดง            

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 1.1 เน้ือหาเก่ียวกบัการไหวค้รู เน้ือหาเก่ียวกบัการไหวค้รูประกอบดว้ยการไหว้

พระรัตนตรัย การแสดงความเคารพต่อครูโนราและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ดงัตวัอยา่ง  

 

 (1) คร้ันมาถึงโรงในคืนน้ี        ลูกตั้งนะโมวา่อิติปิโสภควา 

   ตั้งเยมะเกจิ         ตั้งกุศลาธรรมา  

  นัง่ไวพ้ระเจา้ทั้งหา้        นัง่ไหวพ้ระธรรมไปทั้งเจด็คมัภีร์ 

  มานัง่ไหวอ้งคพ์ระวพีงั        ลูกหารือพระสงัคานี 

  นัง่ไหวพ้ระธรรมเจด็คมัภีร์ ท่ีรักษาร่างพระกายา 

    …………………………. ……………………….. 

  ลูกกล่าวแต่แรกเร่ิมเดิมมา  ไหวแ้ม่ศรีมาลาเป็นครูตน้ 
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  ลูกยกขาขา้มแม่เสียไม่รอด   คร้ันกม้ลงลอดแม่ไม่พน้ 

 แม่ศรีมาลาเป็นครูตน้  พร้อมขนุศรีศรัทธาบา้นท่าแค 

 คืนน้ีแยม้โอษฐ์มาโปรดเกลา้ มาเป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่ 

 ………………………….  ……………………….. 

 ………………………….  ……………………….. 

 นัง่ไหวน้างหงส์อย่าลงพารี  ธรณีองคเ์อกแม่เมขลา 

 ไหวภู้มิบริจิ ้วทา้วราชา  ภูมิมหาลาภมหาชยั 

 ไหวแ้ม่โภคาควดี   ธรณีเน้ือเยน็ผูเ้ป็นใหญ ่

 แม่นางธรณีแม่ทูนหวั  หลีกเกลา้เกศาเสียใหไ้กล 

 

    จากตัวอย่างท่ี (1) ผูแ้สดงโนราได้กล่าวแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย        

ครูตน้โนราหรือครูผูใ้ห้กาํเนิดการรําโนรา คือ แม่ศรีมาลาและขุนศรีศรัทธา รวมทั้ งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหลาย ไดแ้ก่ นางหงส์ พระภูมิเจา้ท่ี พระแม่โภควดี พระแม่ธรณี เป็นตน้ 

 

 1.2 เน้ือหาเก่ียวกบัการแจง้รายละเอียดในการแสดงโนรา การแจง้รายละเอียด

เก่ียวกับการแสดงโนราประกอบด้วยโอกาสในการแสดง และลาํดับขั้นตอนในการแสดงโนรา     

ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีจะปรากฏหลงัจากร้องกลอนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการไหวค้รูเสร็จ โดยผูท่ี้ทาํหน้าท่ี

ร้องกลอนไหวค้รูจะกล่าวถึงโอกาสในการแสดงโนรา และบอกลาํดบัขั้นตอนการแสดงโนราใน      

ฉากแรกใหผู้ช้มทราบ ดงัตวัอยา่ง 

 

 (2)    เจา้ภาพติดต่อไม่รีรอรีบมา  นาํชาวคณะใหเ้ขา้มาร่วมกนั 

                   งานแกสิ้นบนบอกทุกคนใหรู้้  บอกทุกผูท่ี้นัง่ดูพวกฉนั   

                   หวัคํ่าฝนตกมนัรกอกเจา้งาน  ลาํบากพวกฉานท่ีไดเ้ขา้มา 

                   ถึงฝนฟ้าตกเราตอ้งรําถวายให ้  จากเบ้ืองซ้ายเรายา้ยมาเบ้ืองขวา 

                   ความตั้งใจรับละมยัเขา้มา  วา่สินบนใหม้นัมลายหายกนั  

                   คืนน้ีแลว้อบอุ่นเสียนกัหนา  เจา้ภาพรับมาเขาศรัทธาพวกฉนั  

 

          (3)    ลาํดบัต่อไปนะคะ ท่านจะไดพ้บกบัการร่ายรําของโนราละมยัศิลป์จากหาดใหญ่ 

                  ซ่ึงนาํเอาศิลปะของโนราโบราณขนานแทม้าใหพ่้อแม่พ่ีนอ้งไดช้มกนั ชุดแรก 

                  พบกบัการร่ายรําของลูกศิษย ์ของลูกศิษยข์องคุณแม่ละมยัจะออกมาร่ายรําแบบ 

                  โบราณ ใหพ่้อแม่พ่ีนอ้งไดช้มกนัในช่วงน้ีค่ะ 
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   จากตวัอยา่งท่ี (2) หลงัจากท่ีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีร้องไหวค้รูร้องกลอนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั

แสดงความเคารพต่อครูโนราและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีร้องไหวค้รูจะร้องกลอนท่ีมีเน้ือหา

กล่าวถึงโอกาสในการแสดงโนราว่า เป็นการแสดงโนราในงานแกบ้น พร้อมทั้ งกล่าวยืนยนักับ   

เจ้าภาพและผูช้มว่า แมฝ้นจะตกแต่คณะโนราจะแสดงโนราต่อไปเพื่อให้การแก้บนในคร้ังน้ี    

สาํเร็จผล ส่วนตวัอยา่งท่ี (3) เป็นการกล่าวแจง้ลาํดบัการแสดงโนราในฉากแรกว่าเป็นการรําโนรา

ของลกูศิษยโ์นราละมยั หวัหนา้คณะโนรา ซ่ึงเป็นการรําโนราตามแบบฉบบัของโรงโบราณ 

 

      2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง  

          เน้ือหาของการส่ือสารในเหตุการณ์การแสดงประกอบดว้ย การแจง้ขอ้มลู 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูแ้สดงโนรา  เน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ เน้ือหาเก่ียวกบัโบราณสถานโบราณวตัถุ 

และเร่ืองทัว่ไป ไดแ้ก่ ประวติัการแสดงโนรา การประกาศเร่ืองของหาย การเชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง

สมาชิกสภาจงัหวดั การใหแ้ง่คิดคติเตือนใจ เป็นตน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 

 2.1 เน้ือหาเก่ียวกบัการแจง้ขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกบัผูแ้สดงโนรา และลาํดบัใน 

การแสดงโนรา การแจง้ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผูแ้สดงโนรา เป็นลกัษณะของการแนะนาํตัว       

ผูแ้สดงโนราก่อนท่ีผูแ้สดงโนราจะออกแสดงหรือขณะท่ีผูแ้สดงโนรากาํลงัแสดงอยู่หน้าโรงโนรา 

ส่วนการแจง้ลาํดบัในการแสดงโนรา มกัจะปรากฏเม่ือสิ้นสุดการแสดงโนราหน่ึงฉาก และกาํลงัจะ

เร่ิมตน้การแสดงโนราในฉากถดัไป ดงัตวัอยา่ง 

 

           (4) ลูกนกเลก็น้ีเป็นเดก็จงัหวดัสตูลคนหน่ึงเหมือนกนัค่ะ บา้นอยู่อาํเภอควนกาหลง  

                รําโนรามากะ 24 ปีเตม็ๆ บางคนกะคงเคยเห็นในทีวกีะทาํร่วมกบัเอกชยัในโนรา 

                ลายครามชุดท่ี 1 โคตรเสียงดีนะคะ 

 

  (5) ฉากแรกนะครับพ่อแม่พ่ีนอ้งไดพ้บกบัการร่ายรําของลูกศิษยข์องคุณแม่ละมยั 

  เป็นท่ีเสร็จสิ้นแลว้ครับ ไดรํ้าตามบทสอนรําตามประเพณีโนราโบราณ สําหรับ 

  ในฉากท่ีสอง พ่อแม่พ่ีนอ้งจะไดพ้บกบัการร่ายรําโนราจากโนราแดง เสียงเสน่ห์  

                  เป็นการรําแบบโบราณท่ีถือวา่เป็นโนราชั้นครูท่ีออกมาร่ายรํา วนัน้ีจะไดพ้บกบั 

                  โนราท่ีมีช่ือเสียง ไม่วา่จะเป็นโนราวนีสัหรือครูนสัท่ีพ่อแม่พ่ีนอ้งเคยไดย้ินเสียง 

                  ทางสถานีวทิยุก็ดีทางสถานีโทรทศัน์ก็ดี วนัน้ีไดม้าแสดงใหพ่้อแม่พ่ีนอ้งไดช้ม 
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  จากตวัอยา่งท่ี (4) ผูแ้สดงโนราไดก้ล่าวแนะนาํตวัเองว่า ช่ือนกเล็กเสียงแกว้ และ

อาศยัอยู่ท่ีอาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ได้ประกอบอาชีพการแสดงโนราเป็นระยะเวลา 24 ปี 

รวมทั้ งไดมี้โอกาสแสดงโนราร่วมกบัเอกชยั ศรีวิชยั โดยใชช่ื้อชุดการแสดงว่าโคตรเสียงดี ส่วน

ตวัอยา่งท่ี (5) ลกูคู่ไดก้ล่าวแจง้ลาํดบัการแสดงพร้อมทั้งบอกรายละเอียดเก่ียวกบัผูแ้สดงโนราท่ีจะ

ออกแสดงโนราในแต่ละฉาก โดยกล่าวว่า ฉากแรกเป็นการรําโนราของลูกศิษยโ์นราละมยัซ่ึงเป็น                

ผูแ้สดงโนรารุ่นเยาว ์ ฉากท่ีสอง เป็นการแสดงของโนราแดง เสียงเสน่ห์ จากนั้ นฉากถดัไปเป็น      

การแสดงของโนราวีนสั ซ่ึงเคยแสดงโนราออกอากาศทางสถานีวิทยแุละโทรทศัน์  

 

 2.2 เน้ือหาเก่ียวกับธรรมชาติ เน้ือหาท่ีเก่ียวกับธรรมชาติมักจะปรากฏใน          

บทกลอนหรือบทร้องท่ีใชใ้นการทาํบท ซ่ึงจะเป็นการบรรยายธรรมชาติ ไดแ้ก่ ลกัษณะของภูเขา    

สตัวช์นิดต่างๆ กอ้นเมฆ ดอกไม ้เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

 (6)  ผนัหนา้ไปขา้งออก   ยืนชมแต่ดอกจงกล 

 ดอกโพธ์ิตาลบานบน     ดอกจงกลบานใต ้

 สร้อยทองสองยอด   ยอดหน่ึงทอดยอดหน่ึงยา้ย 

 ยอดหน่ึงมนัอยู่ใต ้   ยอดหน่ึงไพล่ข้ึนขา้งบน 

 ดอกสร้อยดอกสน     พลดักนัหอมคนละที   

 

 (7)  ลิงค่างวิง่เตน้มาเลน่หยบัโหยง    ไก่แกว้กู่ขนักอ้งทัว่ทั้งทอ้งถิ ่น 

  ไก่ป่าพาเมียมนัคุย้เข่ียดิน   พญาเหยีย่วเสาะหาสองตามอง 

  ผึงปีกหางมานัง่ตาล่อ   มาเกาะตน้พฤกษาไก่ป่าหลีกลี้ไปทั้งสอง 

  แอบใตต้น้พฤกษาสองตาคอยมอง  เรไรร้องหร่ิงหร่ิงอยู่บนกิ่งเนียง 

 

 ตวัอยา่งท่ี (6) เป็นบทร้องท่ีมีเน้ือหากล่าวถึงดอกไมช้นิดต่างๆ ไดแ้ก่ ดอกจงกล 

ดอกโพธ์ิตาล ดอกสร้อยทอง และดอกสน ดอกไมเ้หล่าน้ีจดัเป็นพนัธุ์ไมเ้ล้ือย ส่วนยอดของลาํตน้

เล้ือยพนักนั และส่วนของดอกกาํลงัเบ่งบาน ส่วนตวัอย่างท่ี (7) เน้ือหาของบทร้องกล่าวถึงสัตว ์

ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ลิง ค่าง ไก่แกว้ ไก่ป่า เหยีย่ว และเรไร โดยมีการบรรยายลกัษณะอาการของสัตว์

ว่า ลิงและค่างกาํลงัเล่นหอ้ยโหนตน้ไม ้ไก่แกว้กาํลงัขนั ส่วนไก่ป่าตวัผูพ้าไก่ป่าตวัเมียออกคุย้เข่ีย

หาอาหาร ขณะท่ีพญาเหยีย่วซ่ึงเกาะอยูบ่นตน้ไมก้าํลงัมองมายงัไก่ป่าทั้งสองตวั ไก่ป่าทั้ งสองตวัจึง
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หนีไปหลบอยูใ่ตต้น้ไม ้นอกจากน้ีบทร้องดงักล่าวยงับรรยายให้เห็นบรรยากาศในช่วงพลบคํ่าว่ามี

เรไรส่งเสียงร้องอยูบ่นตน้เนียงอีกดว้ย 

 

 2.3 เน้ือหาเก่ียวกับโบราณสถานโบราณวตัถุ เน้ือหาเก่ียวกับโบราณสถาน

โบราณวตัถุจะปรากฏในบทร้องของโนราท่ีใชใ้นการทาํบท ซ่ึงเน้ือหาในบทร้องเป็นการบรรยาย

ลกัษณะของโบราณสถานโบราณวตัถุ และให้ความรู้แก่ผูช้มเก่ียวกบัโบราณสถานโบราณวตัถุท่ี

สาํคญัในภาคใต ้ดงัตวัอยา่ง 

 

 (8) ผนัหนา้ไปอีสาน          นมสัการเมืองไชยา  

 เมืองคอนศรีธรรมราช    มีพระธาตุอยู่กลางเมือง 

 ยอดสุดมีแกว้      พรายแพรวเลื่อมเลื่อม 

 สีสันบรรเทือง       มีบวัคํ่าบวัหงาย 

 ถดัถดัลงมา      ยงัมีพระปฏิมา   

 สถิตอยู่ส่ีดา้น      ท่ีบนหอคอระฆงั  

 หลุมเงินหลุมทอง       ขา้วของอนนัต ์

 บ่อคอหอระฆงั      นบัดว้ยถงัดว้ยเกวยีน 

 กาํแพงแกว้มีฉตัร      พระพายพดัวนเวยีน 

 ฝีมือแนบเนียน       หุม้แต่ทองผ่องเผิน   

 กาํแพงแกว้มีฉตัร  พระพายพดัขาวเผนิ  

 เสียงดงัหนิงเหนิน     ฟังสาเจริญใจแรง    

 ชั้นถดัลงมา   ทวาราปิดไวแ้ขง็    

 ผูร้้ายปลอมแปลง         ลกัเงินทองขา้งบน 

 วรุิฬหกั     พงศ์พยคัฆภ์าพพยนต ์ 

       ครุฑยุดนาคนาคา      

 

 จากตวัอยา่งท่ี (8) เป็นบทร้องท่ีมีเน้ือหากล่าวถึงเมืองไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

และเมืองนครศรีธรรมราชหรือจงัหวดันครศรีธรรมราชในปัจจุบนั โดยเฉพาะท่ีนครศรีธรรมราชมี

พระบรมธาตุเจดียป์ระดิษฐานอยูบ่ริเวณใจกลางเมือง ส่วนยอดของพระบรมธาตุเจดียป์ระดบัดว้ย

แกว้เป็นประกายแพรวพราว และมีลวดลายเป็นลายบวัคว ํ่าและบวัหงาย มีพระพุทธรูปประดิษฐาน

อยูใ่นหอระฆงัทั้ งส่ีดา้นของพระบรมธาตุเจดีย ์ทั้งยงัมีขา้วของส่ิงมีค่ามากมายเก็บไวใ้นหอระฆงั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



118 

 

แห่งน้ี พระบรมธาตุเจดียล์อ้มรอบดว้ยกาํแพงแกว้ ประตทูางเขา้ปิดไวอ้ยา่งแน่นสนิท แต่ยงัมีขโมย

แอบเขา้ไปขโมยของ นอกจากน้ียงัมีประติมากรรมรูปป้ันต่างๆ ไดแ้ก่ วิรุฬหกั ครุฑยดุนาค  เป็นตน้     

 

  2.4 เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไปท่ีปรากฏในเหตุการณ์ 

ส่ือสารการแสดงโนรา เช่น ประวติัการแสดงโนรา การใหข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัไขห้วดัใหญ่ 2009 

การให้แง่คิดคติเตือนใจ สถานการณ์บ้านเมือง เป็นต้น การนําเสนอเน้ือหาเหล่าน้ีข้ึนอยู่กับ             

ผูแ้สดงโนราแต่ละคนท่ีออกแสดงว่าตอ้งการนาํเสนอส่ิงใดหรือเร่ืองอะไรบา้งเพ่ือให้ผูช้มรับทราบ 

ดงัตวัอยา่ง 

 

(9)   ยุคแต่แรกใชม้นัก๊าดญาติย่อมรู้        เกียงพายเุราตามใชเ้คยไดผ้ล 

                      เล่าปากเปล่ากลางพ้ืนดินเช่ียวกินปน  กดัฟันทนมาไม่นอ้ยกวา่ร้อยปี 

                      โนราหญิงหาไม่ยงัแต่ชายแทแ้ท ้  คนเฒ่าแก่ประจกัษเ์ล่าไวเ้ป็นสกัขี 

                      เป็นเร่ืองแทแ้น่จริงหญิงไม่มี   ราวหา้สิบกวา่ปีเร่ิมมีผูห้ญิงรํา 

                      หนา้บานเหลืองออกเขียวแถมรายจ่ายนอ้ย             ไม่หยดยอ้ยคนเลี้ยงชมยงัวา่คมขาํ 

 รําบา้นนอกหรือคอกนาขาประจาํ  เคร่ืองรําทบักลองเราตอ้งหาบกนัไป 

 มาถึงยุคสมยัน้ีท่ีเปลีย่นแปลง   การแสดงเร่ิมเขา้ขั้นทนัสมยั 

 มีฉากวาดอยา่งดีมีเคร่ืองไฟ   จะไปไหนก็ขบัรถวา่บทสบาย 

 พร้อมทั้งใชเ้คร่ืองขยายเสียงสาํเนียงแจว้  มีไฟสีพรายแพรวงามเลศิเฉิดฉาย 

 ทั้งฉากวาดเราอย่างดีมีลวดลาย            ทั้งเฉิดฉายหรูหราบางโรงเล่นสากล 

 

 (10)   ในปีสองพนัเกา้ข่าวปรากฏ                         แสนสลดเม่ือฟังข่าวเขาเล่าขาน 

       มีคนไขร้ายหน่ึงถึงโรงบาล                        มีอาการเป็นไขท่ี้ร้ายแรง 

      โรคร้ายน้ีช้ีชดัเรียกวา่หวดัสองพนัเกา้   เร่ืองลอืเลา่แพร่กระจายไปหลายแห่ง 

       แมก็ซิโกนาํหนา้ตามมาแรง                 น้ีคือแหลง่แพร่ระบาดชาติไกลไกล 

       ทุกทุกชาติพากนัหวาดผวาอยู่ในภาวะเส่ียง   สุดหลีกเลี่ยงพากนัหวาดหวัน่ไหว 

                      จากเมืองนอกเขา้เขตประเทศไทย  ต่างตกใจเสียขวญักนัทุกคน 

 ต่างห่วงลูกและห่วงหลานเม่ือมีไข ้      วิง่วุน่วายพบหมอรอฟังผล 

 ตอ้งแยกยา้ยไม่ใหอ้ยูร่่วมผูค้น    รอฟังผลออกมาใหรู้้วา่ปลอดภยั 

 ทาํตามกฎโรงบาลท่ีจดัการให ้    ปราศจากโรคร้ายหายสงสยั   

 ถา้เป็นไปไดแ้ลว้ขอใหห้ลีกไกล    ท่ีในชุมชนหรือฝูงชนมากมี  
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 (11) เราทุกคนท่ีเกิดมาอยู่ในหลา้โลก  ประสบสุขทุกขโ์ศกตามโลกหมุน 

 ส่ิงติดตวัชัว่หรือดีย่อมมีบาปบุญ  การกระทาํกรรมหนุนใหห้มุนวน 

 ถา้เราทาํกรรมดีตอ้งมีความสุข   ไม่สร้างทุกขใ์หไ้กลใจกุศล 

 อย่าทาํตวัใหช้ัว่ทรามกรรมตามตน     ตอ้งผจญทนทุกขไ์ร้สุขใจ  

 เกิดมาแลว้เวลาเราสั้น    ไม่รู้จะอาสัญลงวนัไหน 

 ทุกชีวติตอ้งปิดฉากเราจากโลกไป  ไม่มีใครอยู่ยืนนบัหม่ืนปี  

 

 (12)     เวเอ๋ยเวลา     ของข้ึนราคาไม่น่ากิน 

        ของอื่นไม่แพงสกัเท่าใด   ไม่เหมือนไข่ทกัษณิ 

        เราศิลปินตอนนั้นลาํบาก   หาม่ายขนัหมากนัง่เหิดหมา 

        ทั้งหนงัทั้งโนรา    ชอบบ่นกนัวา่มนัวา่งงาน  

        เด๋ียวน้ีภาคใตแ้สนลาํบาก   คลา้ยคลา้ยกบัภาคอสีาน 

        คณะโนราท่ีวา่งงาน    นอนอยู่กบับา้นเราไม่ไดรํ้า 

        อย่าใหว้า่งนานเด๋ียวไม่ไดเ้ร่ือง   ลูกคู่พาเคร่ืองไปจาํนาํ 

        ดูนกเลก็วนีสัละมยัออกรํา   หาความอิ ่มหนาํอิ ่มใจ 

 

 จากตัวอย่าง (9) กล่าวถึงประวัติความเป็นมาเก่ียวกับการแสดงโนราว่า           

ในอดีตจะแสดงโนราบนพ้ืนดินไม่มีการยกพ้ืนโรงโนรา ไม่มีเคร่ืองขยายเสียง จะมีตะเกียงเจา้พายุ

ช่วยให้แสงสว่างยามคํ่าคืน ส่วนผูแ้สดงโนราในสมยัก่อนเป็นผูช้ายลว้น เพิ่งจะมีโนราผูห้ญิงมา

แสดงโนราในยุคหลงั ต่อมาการแสดงโนราเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง เร่ิมมีการกั้นฉากบนโรงโนรา     

มีการใชเ้คร่ืองขยายเสียงประกอบการแสดง โนราบางคณะมีการนาํเคร่ืองดนตรีสากลมาบรรเลง

ประกอบการแสดงโนราอีกดว้ย ส่วนตวัอยา่งท่ี (10) ผูแ้สดงโนราให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัไขห้วดั

สองพนัเกา้ พร้อมทั้งแนะนาํวิธีหลีกเล่ียงและป้องกนัไขห้วดัสองพนัเกา้ ตวัอย่างท่ี (11) เป็นการให้

แง่คิดเก่ียวกบัเร่ืองกรรมว่า ทุกคนยอ่มประสบทั้งความสุขและความทุกข ์ทุกส่ิงทุกอยา่งยอ่มเป็นผล

จากการกระทาํท่ีเรียกว่ากรรม และตวัอย่างท่ี (12) เป็นบทร่ายแตระท่ีมีเน้ือหาเป็นการหยอกลอ้

การเมืองเก่ียวกบัราคาสินคา้ โดยเฉพาะราคาไข่ท่ีมกัมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเปล่ียนคณะผูบ้ริหาร

บา้นเมือง รวมทั้งกล่าวถึงสถานการณ์ของการแสดงโนราในปัจจุบนัว่ามีคนจา้งงานน้อย จึงทาํให้

คณะโนราว่างงาน 
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     3. เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง  

         เน้ือหาของการส่ือสารในเหตุการณ์การจบการแสดงประกอบด้วยการอาํลา     

การขออภยั การอวยพร และเร่ืองทัว่ไป ไดแ้ก่ การเล่าเร่ืองส่วนตวัของผูแ้สดงโนรา รายละเอียด

เก่ียวกบักาํหนดการจดังาน เป็นตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 3.1 เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไป เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไปท่ีปรากฏในเหตุการณ์

ส่ือสารการจบการแสดงมกัจะปรากฏในช่วงตน้ของเหตุการณ์ส่ือสาร โดยเน้ือหาท่ีนาํเสนอ ไดแ้ก่ 

การเล่าเร่ืองส่วนตวัของผูแ้สดง รายละเอียดเก่ียวกบักาํหนดการจดังานกรณีท่ีงานนั้นจดัข้ึนเป็นเวลา

หลายวนั ดงัตวัอยา่ง   

 

 (12)  ใกลสิ้บสองสิงหา มยัโนราใจหาย  

   เหตุท่ีลูกชายมยั พลดัพรากจากไป   

     หลายปีผ่านมา  แต่นํ้ าตายงัไหล 

     ตอนรําทีไร  ลูกชายมยัตีทบั   

     แวว่ติดหูจริงจริง แวว่เสียงกร่ิงโทรศพัท ์

     มยัเขา้ไปรับ  ลม้พบัทนัที    

     จาํไดแ้น่คืนนั้น จากจงัหวดันครศรี 

     รู้ไดท้นัที  ลูกมยัน้ีโดนยิง  

 

 (13) แลว้พวกเราศิลปิน นาํศิลป์มาประสาน 

                   มอบความสุขช่ืนบาน ทุกทุกท่านมา  

                   รําคืนท่ีสิบสาม  ติดตามกนัมาหา 

                   วนัพรุ่งน้ีมยัจ๋า  ไม่ทราบโนราใด   

                   โนราสุนนัทา  วงศาสุกใส 

                    ต่อจากนั้นคือใคร โนราไหรบอกที  

                    ดนตรีเอกชยั  ญาติใกลใ้กลสุ้ขี 

                    วนัท่ีสิบหกน้ี  ไม่ทราบโนราช่ือไร  

                     สิบหกสิงหา  พบกบัโนราไข่ 

                    มอบความช่ืนบาน ทุกท่านท่ีมา  
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 จากตวัอยา่งท่ี (12) โนราละมยั หวัหนา้คณะโนรา ไดเ้ล่าประวติัชีวิตส่วนตวัของ

ตนเองว่าเม่ือใกลถึ้งวนัท่ี 12 สิงหาคมของทุกปี ทาํให้นึกถึงลูกหลายท่ีถูกยิงเสียชีวิตท่ีจังหวดั

นครศรีธรรมราช แมเ้วลาจะผา่นไปหลายปีแลว้แต่โนราละมยัก็ยงัคงคิดถึงลกูชาย  เพราะปกติเม่ือมี

การแสดงโนรา ลูกชายของโนราละมยัจะทาํหน้าท่ีตีทบัประกอบการแสดงโนรา ส่วนตวัอย่างท่ี 

(13) โนราวีนสัและโนราละมยัร่วมกนัแจง้รายละเอียดเก่ียวกบักาํหนดการจดังานให้ผูช้มทราบว่า

ตั้งแต่วนัท่ี 13 เป็นตน้ไปจะมีการแสดงของศิลปินคนใดบา้ง เป็นบอกกาํหนดการจดังานให้ผูช้มท่ี

สนใจจะไดม้าเท่ียวชมงานในวนัถดัไปดว้ย 

 

 3.2 เน้ือหาเก่ียวกับการขออภัย  ซ่ึงเป็นการขออภัยเจ้าภาพและผูช้ม หาก               

ผูแ้สดงโนราพดูจาไม่สุภาพหรือมีขอ้ผดิพลาดในการแสดงโนรา ดงัตวัอยา่ง 

 

 (14) การแสดงของเราชาวคณะโนราละมยัศิลป์ หากส่ิงหน่ึงส่ิงใดพูดจาไม่เหมาะ 

    ไม่สม ขอกล่าวขออภยัพ่ีนอ้งชาวสงขลา คณาจารย ์และท่านดร.ไพโรจน์  

    ในฐานะอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลาครับ  

 

 (15) ในคืนน้ีหากผิดพลาดประการใด ขออภยัไว ้ณ ท่ีน่ีดว้ย 

 

 จากตัวอย่าง (14) ผูแ้สดงโนราขออภัยผูช้มและเจ้าภาพในการจัดงาน คือ          

ดร.ไพโรจน์ ดว้งวิเศษย ์อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา โดยกล่าวขออภยัท่ีพูดจาไม่สุภาพ   

ไม่เหมาะสมในระหว่างการแสดงโนรา ส่วนตวัอย่างท่ี (15) ผูแ้สดงโนราขออภยัผูช้ม หากมี

ขอ้ผดิพลาดในการแสดงโนรา 

 

 3.3 เน้ือหาเก่ียวกบัการอวยพร เน้ือหาการส่ือสารเก่ียวกบัการอวยพรจะปรากฏทั้ง

การอวยพรผูช้มโดยตรงและการกล่าวอา้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหบ้นัดาลพรแก่ผูช้ม ดงัตวัอยา่ง 

 

 (16) มายืนอวยพรในตอนจะกลบั            ใหแ้ม่รับเอาพรส่ีพรส่ี 

    เอาไวปี้หนา้เราค่อยมาอีกที              ใหโ้ชคดีกนัทุกคนทุกคน 

   โจก๊ลูกบ่าวยืนกล่าวคาํศพัท ์             ทุกคนนะครับไดรั้บผลรับผล 

                  ชาวเขาวงัท่ีนัง่กนัไม่ก่ีคน                 จบเหตุผลละมยัศิลป์ใหญ้าติภิญโญ 
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 (17) ขอใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพ่ีนอ้งนบัถือ ไดโ้ปรดดลบนัดาลใหมี้ความสุขความเจริญ 

    ทุกครอบครัวทุกคน ใหพ่ี้นอ้งชาวหาดใหญ่ทุกคนมีความสุขความเจริญ คิดไหร่ 

    หวงัประการใดขอใหส้มหวงัทุกประการ  

 

   จากตัวอย่าง  (16) ผูแ้สดงโนราได้กล่าวอวยพรผู ้ชม โดยขอให้ผูช้มโชคดี

ยิง่ๆข้ึนไป และจากตวัอยา่งท่ี (17) เป็นการอวยพรโดยกล่าวอา้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ดลบนัดาลความสุข   

ความเจริญ และความสมหวงัในทุกส่ิงแก่ผูช้มการแสดง  

 

  จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบทั้ง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ หวัขอ้ของการส่ือสาร  

วัตถุประสงค์การส่ือสาร และเน้ือหาการส่ือสาร  ในเหตุการณ์ส่ือสารทั้ ง 3 เหตุการณ์  คือ     

เหตุการณ์ส่ือสารการเ ร่ิ มการแสดง  เหตุการณ์ ส่ือสารการแสดง  และเหตุการณ์ส่ือสาร                  

การจบการแสดง กล่าวไดว้่าองคป์ระกอบทั้ง 3 ประการดงักล่าวน้ี เป็นองค์ประกอบท่ีไม่คงท่ีและ             

มีการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร  

 

 จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสารหลกัทั้ง 3 เหตุการณ์ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดง

โนรา คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง และเหตุการณ์ส่ือสาร   

การจบการแสดง พบว่า เหตุการณ์ส่ือสารดงักล่าวมีองคป์ระกอบของการส่ือสารครบทั้ง 10 ประการ

ได้แก่  ชนิดของเหตุการณ์ หัวข้อ วัตถุประสงค์ เวลาและสถานท่ี ผูร่้วมเหตุการณ์ รูปแบบ            

การส่ือสาร เน้ือหาการส่ือสาร ลาํดบัวจันกรรม กฎการปฏิสมัพนัธ ์และบรรทดัฐานการตีความ และ

เม่ือพิจารณาทีละองคป์ระกอบในเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์สามารถจดัประเภทองคป์ระกอบ

ของการส่ือสารไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 1) องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสาร ไดแ้ก่ 

เวลาและสถานท่ี ผูร่้วมเหตุการณ์  กฎการปฏิสมัพนัธ ์และบรรทดัฐานการตีความ 2) องคป์ระกอบท่ี

มีลกัษณะเหมือนกนับางเหตุการณ์ส่ือสาร ได้แก่ ชนิดของเหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร และ

ลาํดบัวจันกรรม 3) องคป์ระกอบท่ีต่างกนัไปตามแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร ไดแ้ก่ หัวขอ้การส่ือสาร 

วตัถุประสงค ์และเน้ือหาการส่ือสาร นอกจากน้ีจากการศึกษาองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสาร   

ทั้ง 10 องคป์ระกอบ  กล่าวไดว้่า การแสดงโนราในแต่ละคร้ังเป็นการนาํเสนอสารผ่านการแสดง
เพ่ือสร้างความบันเทิงให้แก่ผูช้ม  โดยจะแสดงโนราในช่วงเวลากลางคืนและใช้ระยะเวลา         
แสดงโนราประมาณ 1 – 6 ชัว่โมง ทั้งน้ีระยะเวลาในการแสดงโนราข้ึนอยู่กบัลกัษณะของงานหรือ
โอกาสในการแสดงโนราและข้อตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้าคณะโนรากบัเจา้ภาพ นอกจากน้ี      
ผูร่้วมเหตุการณ์ส่ือสารฝ่ายแสดง ได้แก่ ผูแ้สดงโนรา ลูกคู่ และนักดนตรี นับเป็นผูท่ี้มีบทบาท
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สาํคญัท่ีสร้างความบนัเทิงในการแสดงโนราตั้งแต่เร่ิมจนกระทัง่จบการแสดง ส่วนผูร่้วมเหตุการณ์
ฝ่ายผูช้มมีส่วนสาํคญัในการจดัการแสดงโนรา โดยฝ่ายผูแ้สดงจะปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงให้
สอดคล้องกับความต้องการหรือความนิยมของผูช้ม เพ่ือสร้างความประทับใจและก่อให้เกิด        
การจา้งงานในคร้ังต่อไป นอกจากน้ีแมก้ารแสดงโนราในแต่ละคร้ังอาจจะมีเน้ือหาหรือการใชภ้าษา
ท่ีไม่สุภาพ มีการใชค้าํหยาบ รวมทั้ งการแสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสมในการแสดงโนรา แต่ผูช้ม
สามารถยอมรับและเข้าใจไดเ้พราะเป็นเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงท่ีเกิดข้ึนบนโรงโนรา และ       
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนยอ่มเป็นการแสดงท่ีแตกต่างจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจาํวนั   
 

 ในบทต่อไป ผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์วจันกรรมส่ือสารท่ีปรากฏในเหตุการณ์

ส่ือสารทั้ง 3 เหตุการณ์ และลกัษณะการใชภ้าษาในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 
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บทท่ี 4 

ลกัษณะการใช้ภาษาในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

 

 การส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา มีการใชว้จันภาษาและอวจันภาษา 

เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีสาํคญั เพ่ือใชส่ื้อสารกนัระหว่างฝ่ายผูแ้สดงโนรากบัผูช้มการแสดง  

วจันภาษาท่ีปรากฏในการแสดงโนรา ปรากฏทั้งในรูปแบบของบทร้องและบทพดู ฝ่ายผูแ้สดงจะใช้

ภาษาไทยถิ่นใตส่ื้อสารเป็นหลกั การใชภ้าษาไทยถิ่นใตใ้นการส่ือสารมี 2 ลกัษณะ คือ การพูด

สาํเนียงภาษาไทยถิ่นใตแ้ละใชศ้พัทภ์าษาไทยถิ่นใต ้และการพูดสาํเนียงภาษาไทยถิ่นใตแ้ต่ใชศ้พัท์

ภาษาไทยถิ่นกลาง นอกจากน้ียงัมีการใชภ้าษาอ่ืนๆในการส่ือสารกนัระหว่างการแสดงโนรา เช่น 

ภาษาองักฤษ ภาษามลาย ูและการพดูสาํเนียงภาษาไทยถิ่นกลาง ซ่ึงมกัใชใ้นเชิงลอ้เลียนหรือใชเ้ป็น

มุกตลกในการแสดงโนราเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กบัผูช้ม ส่วนอวจันภาษาท่ีปรากฏใน       

การแสดงโนราประกอบดว้ยเสียงดนตรี ท่ารํา และการแสดงท่าทางประกอบบทพูด โดยเฉพาะท่า

รํา เป็นอวจันภาษาท่ีสาํคญัอีกอย่างหน่ึงในการแสดงโนรา การแสดงโนราในแต่ละคร้ัง นอกจาก    

ผูแ้สดงโนราจะตอ้งร้องกลอนไดอ้ยา่งไพเราะและสามารถส่ือสารกบัผูช้มไดเ้ป็นอย่างดีแลว้ การรํา

สวย การทาํบทไดดี้และสนุกสนาน ยอ่มดึงดูดความสนใจจากผูช้มไดเ้ช่นเดียวกนั การใชว้จันภาษา

และอวจันภาษาดังกล่าวน้ีนับเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้การส่ือสารในการแสดงโนราดาํเนินไปได้

ดว้ยดีตั้งแต่เร่ิมจนกระทัง่จบการแสดงโนรา 

 ในบทน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์ลกัษณะภาษาท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสาร

การแสดงโนรา โดยนําเสนอเก่ียวกับรูปแบบของภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารทั้ งวจันภาษาและ           

อวจันภาษา ได้แก่ บทร้อง บทพูด ท่ารํา เสียงดนตรี และท่าทางประกอบการพูด ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี   

   ส
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4.1 วจันภาษาท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา   

       วจันภาษาท่ีปรากฎในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา ประกอบดว้ยบทร้อง และ  

บทพดู ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

     4.1.1 บทร้อง   

     บทร้องท่ีปรากฏในการแสดงโนราเกิดจากการเรียบเรียงถอ้ยคาํข้ึนอยา่งมีศิลปะและ 

ใชเ้ป็นส่ือกลางในการส่ือสารระหว่างผูแ้สดงโนรากบัผูช้ม บทร้องท่ีใชใ้นการส่ือสารในการแสดง

โนราแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ บทร้องท่ีมีท่ารําประกอบ และ บทร้องร้องท่ีไม่มีท่ารําประกอบ     

มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

 1. บทร้องท่ีมีท่ารําประกอบ คือ บทร้องท่ีผูแ้สดงโนราใช้ร้องโดยมีท่ารํา

ประกอบบทร้องเสมอ และท่ารําจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของบทร้อง กล่าวคือ หากผูแ้สดงโนรา

ร้องกลอนว่า “รําปลดปลงลงมา    ครูให้ขา้รําเทียมพก” จากบทร้องน้ีผูแ้สดงโนราจะตอ้งเร่ิมรํา

ประกอบบทร้องในวรรคแรก โดยการยืน่แขนทั้งสองขา้งไปขา้งหน้ายกสูงระดบัสะเอว จากนั้นจึง

จีบมือทั้งสองขา้งเขา้หากนั  เป็นการรําประกอบบทร้องว่า “รําปลดปลงลงมา” เป็นตน้ บทร้องท่ีมี

ท่ารําประกอบ ไดแ้ก่ บทครูสอน บทสอนรํา บทประถม และบทร้องท่ีใชร้้องประกอบการทาํบท 

เช่น บทผนัหนา้ บทเพลงทบัเพลงโทน เป็นตน้     

 

       2. บทร้องท่ีไม่มีท่ารําประกอบ คือ บทร้องท่ีผูแ้สดงโนราใชร้้องประกอบจงัหวะ 

ดนตรีเพียงอยา่งเดียวโดยไม่มีท่ารําประกอบ ไดแ้ก่ บทร้องไหวค้รูหรือบทกาดครู บทร้องหลงัฉาก    

เป็นตน้  

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงโนราพบว่า บทร้องท่ีใชใ้นการแสดงโนรา 

ประกอบดว้ยคาํประพนัธป์ระเภทกลอนซ่ึงมีอยู่หลายชนิด กลอนแต่ละชนิดมีช่ือเรียกแตกต่างกนั 

เช่น เรียกช่ือตามลกัษณะคาํประพนัธ ์เรียกช่ือตามทาํนองกลอน และเรียกช่ือตามเคร่ืองดนตรีหลกั 

ท่ีใชก้าํกบัจงัหวะ นอกจากน้ีกลอนท่ีใชใ้นการแสดงโนราจะไม่ค่อยเคร่งครัดทั้ งจาํนวนคาํ จงัหวะ 
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สัมผสั  และข้อบังคับอ่ืนๆ สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปล่ียนได้ จุดเน้นของกลอนท่ีใช้ใน              

การแสดงโนราอยูท่ี่การส่ือสารไดต้ามท่ีผูแ้สดงโนราตอ้งการและสร้างความประทบัใจให้แก่ผูช้ม

การแสดงเป็นสาํคญั  

 บทร้อง ท่ีใช้ในการแสดงโนรา  ได้แก่  กลอนส่ี  กลอนหก  กลอนหนัง           

กลอนสองโหม่ง กลอนทอย กลอนทําบท  และกลอนร่ายแตระ  บทร้องดังกล่าวมีลักษณะ              

คาํประพนัธ ์และมีวิธีการขบัร้องและรับคาํกลอน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

                          1. กลอนส่ี คือ กลอนท่ีแต่ละวรรคมีจาํนวนคาํตั้ งแต่ 4 – 6 คาํ กลอน 1 บท        

มี 4 วรรค กลอนแต่ละวรรคมีการส่งสัมผสัสระระหว่างวรรค กล่าวคือ คาํสุดท้ายของกลอน      

วรรคแรก จะส่งสัมผสักบัคาํท่ี 2 หรือ 3 หรือ 4 ของวรรคท่ีสอง คาํสุดทา้ยของวรรคท่ีสอง จะส่ง

สมัผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 คาํสุดทา้ยของวรรคท่ีสาม จะส่งสัมผสักบัคาํท่ี 2 หรือ 3 หรือ 4

ของวรรคท่ีส่ี และคาํสุดทา้ยของวรรคท่ีส่ี จะส่งสัมผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ีสองในบทถดัไป     

ส่วนจงัหวะในการร้องกลอนส่ี กล่าวไดว้่า เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนวรรคแรกจบ จะลงจงัหวะ

หยดุสั้นเพียงเลก็นอ้ยเพ่ือผอ่นลมหายใจแลว้จึงร้องกลอนวรรคท่ีสองต่อไป และหยุดยาวเพ่ือผ่อน

ลมหายใจและเอ้ือนเสียงทา้ยวรรค ส่วนวรรคท่ี 3 และวรรคท่ี 4 ร้องกลอนเช่ยนเดียวกบัวรรคท่ี 1 

และวรรคท่ี 2 ผูแ้สดงโนรามกัร้องกลอนส่ีเม่ือแสดงโนราเสร็จสิ้นหน่ึงฉากหรือเรียกว่าร้องกลอน 

ลาฉาก และร้องกลอนส่ีเม่ือตอ้งการเลิกโรง ดงัตวัอยา่ง 

 

(1)    พ่ีนอ้งทั้งใกลไ้กล             ยงัรักใคร่เก้ือหนุน 

   รู้สึกอบอุ่น             ท่ีคุณคุณมีใจ 
ขอบคุณถว้นหน้า             ท่ีแลโนรามัย 

มีงานการใด                      สั ่งไปเรามา  
งานราษฎร์งานรัฐ              เราไม่ขัดแม่หนา 

   คืนน้ีอาํลา                          เรายงัอาลัย 

  ถา้มีงานวนัหน้า               เราค่อยกลบัมาใหม่ 
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 วิธีการร้องกลอนของผูแ้สดงโนราและการร้องรับคาํกลอนของลกูคู่ 

 

 (2)  โนรา : พ่ีนอ้งทั้งใกลไ้กล               ยงัรักใคร่เก้ือหนุน 

        ลูกคู่  :  ทั้งไกลใกล ้  ยงัรักใคร่เก้ือหนุน 

     โนรา : รู้สึกอบอุ่น              ท่ีคุณคุณมีใจ 

        ลูกคู่  :  อบอุ่น        ท่ีคุณคุณมีใจ 

        โนรา : ขอบคณุถว้นหนา้               ท่ีแลโนรามยั 

        ลูกคู่  :  ขอบคุณถว้นหนา้            ท่ีแลโนรามยั  

        โนรา : มีงานการใด                     สั ่งไปเรามา  

         ลูกคู่  :  วา่การใด   สั ่งไปเรามา 

         โนรา : งานราษฎร์งานรัฐ              เราไม่ขดัแม่หนา 

          ลูกคู่  : งานราษฎร์งานรัฐ               เราไม่ขดัแม่หนา  

         โนรา : คืนน้ีอาํลา                          เรายงัอาลยั 

          ลูกคู่  : กล่าวอาํลา                          เรายงัอาลยั  

         โนรา : ถา้มีงานวนัหนา้        เราค่อยกลบัมาใหม่  

         ลูกคู่  : ถา้วนัหนา้   เราค่อยกลบัมาใหม่  

 

 จากตวัอยา่งวิธีการร้องและรับกลอนส่ี กล่าวไดว้่า เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนส่ี

จบสองวรรค ลกูคู่จะร้องรับคาํกลอนทั้งสองวรรคจากผูแ้สดงโนราทนัที เพ่ือให้ผูช้มเขา้ใจเน้ือหา

ของบทร้องไดช้ดัเจนยิ ่งข้ึน ผูแ้สดงโนราและลูกคู่จะร้องและรับคาํกลอนเช่นน้ีสลบักนัไปเร่ือยๆ 

จนจบเน้ือหาของบทกลอน  

 

             2.  กลอนหก คือ กลอนท่ีแต่ละวรรคมีจาํนวนคาํ 6 – 9 คาํ จาํนวนคาํในแต่ละ

วรรคสามารถยืดหยุ่นได้ กลอนหน่ึงบทมี 4 วรรค มีการส่งสัมผสัสระระหว่างวรรคและสัมผสั

ระหว่างบท กล่าวคือ คาํสุดทา้ยของกลอนวรรคท่ี 1 จะส่งสัมผสักบัคาํท่ีสามหรือห้าของวรรคท่ี 2 

คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 จะส่งสมัผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 ส่งสัมผสั

กบัคาํท่ีสามของวรรคท่ี 4 และคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 4 จะส่งสัมผสักับคาํสุดท้ายของวรรคท่ี 2      
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ในบทถดัไป จงัหวะในการร้องกลอนหกมีลกัษณะคลา้ยกบัการร้องกลอนส่ี แต่จังหวะในหยุด

ต่างกนัเลก็นอ้ย กล่าวคือ เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนวรรคแรกจบ จะลงจงัหวะหยุดยาวเพ่ือผ่อนลม

หายใจแลว้จึงร้องกลอนวรรคท่ีสองต่อไป และหยดุยาวอีกคร้ังเพ่ือเอ้ือนเสียงทา้ยวรรค ผูแ้สดงโนรา

นิยมร้องกลอนหกต่อจากกลอนส่ี มกัปรากฏเม่ือมีการร้องกลอนเลิกโรง ดงัตวัอยา่ง  

 

 (3)    ท่านทั้งหลายใคร่ครวญควรรักษา  ขอดีดีมีค่าอย่าลืมหลง 

      มาช่วยกนัขบักนัใหม้ัน่คง  จุดประสงค์เพ่ือใหอ้ยู่คู่กบัไทย 

      ดว้ยความรักศกัด์ิศรีของชาวใต้  เชิดชูไว้ถึงแมว้า่จะลา้สมัย 

      เพราะเห็นวา่หลายคนยงัสนใจ  เราคนไทยช่วยกนัสานแนวความคิด 

      เพ่ือสร้างสรรคส์ังคมใชส้มมติ  เพ่ือจ้ีจุดหนุ่มสาวท่ีเขา้ใจผิด 

 

 วิธีการร้องกลอนของผูแ้สดงโนราและการร้องรับคาํกลอนของลกูคู่ 

 

 (4)  โนรา : ท่านทั้งหลายใคร่ครวญควรรักษา  ขอดีดีมีค่าอย่าลืมหลง  

        ลูกคู่  : ขอดีดีมีค่าแม่อย่าลืมหลง   ขอดีดีมีค่าอย่าลืมหลง  

       โนรา : มาช่วยกนัขบักนัใหม้ัน่คง   จุดประสงคเ์พ่ือใหอ้ยู่คู่กบัไทย  

       ลูกคู่  : จุดประสงคเ์พ่ือใหอ้ยู่คู่กบัไทย  จุดประสงคเ์พ่ือใหอ้ยู่คู่กบัไทย  

       โนรา : ดว้ยความรักศกัด์ิศรีของชาวใต ้  เชิดชูไวถ้ึงแมว้า่จะลา้สมยั 

    ลูกคู่  : เชิดชูไวถ้ึงแมว้า่จะลา้สมยั   เชิดชูไวถ้ึงแมว้า่จะลา้สมยั  

    โนรา : เพราะเห็นวา่หลายคนยงัสนใจ  เราคนไทยช่วยกนัสานแนวความคิด 

     ลูกคู่  : เราคนไทยช่วยกนัสานแนวความคิด  เราคนไทยช่วยกนัสานแนวความคิด  

    โนรา : เพ่ือสร้างสรรคส์ังคมใชส้มมติ  เพ่ือจ้ีจุดหนุ่มสาวท่ีเขา้ใจผิด  

    ลูกคู่  : เพ่ือจ้ีจุดหนุ่มสาวท่ีเขา้ใจผิด   เพ่ือจ้ีจุดหนุ่มสาวท่ีเขา้ใจผิด  

 

 จากตัวอย่างวิธีการร้องและรับกลอนหก กล่าวได้ว่า วิธีการร้องกลอนของ         

ผูแ้สดงโนรา และวิธีร้องรับคาํกลอนของลูกคู่มีลักษณะเช่นเดียวกับการร้องและรับกลอนส่ี         

   ส
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เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนหกจบสองวรรค ลูกคู่จะร้องรับคาํกลอนทั้งสองวรรคจากผูแ้สดงโนรา

ทนัที และจะร้องและรับคาํกลอนสลบักนัไปเร่ือยๆจนจบเน้ือหาของบทร้อง 

 

         3. กลอนหนัง คือ กลอนท่ีแต่ละวรรคมีจาํนวนคาํ 8 – 10 คาํ กลอนหน่ึงบทมี         

4 วรรค คาํสุดท้ายของกลอนวรรคท่ี 1 จะส่งสัมผสักบัคาํท่ีสองหรือสามหรือส่ีของวรรคท่ี 2          

คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 จะส่งสมัผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 ส่งสัมผสั

กบัคาํท่ีสามของวรรคท่ี 4 และคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 4 จะส่งสัมผสักับคาํสุดท้ายของวรรคท่ี 2      

ในบทต่อไป 

   เหตุท่ีเรียกว่ากลอนหนังเน่ืองจากเป็นการเรียกช่ือตามทาํนองการร้องกลอนท่ี

ไดรั้บอิทธิพลจากกลอนหนังตะลุง กลอนหนังจะมีทาํนองเร็ว กระชบั ผูท่ี้ร้องกลอนหนังจะไม่   

ออกเสียงเวน้ช่วงคาํในแต่ละวรรคของคาํกลอนแต่จะร้องกลอนในวรรคแรกและร้องวรรคท่ีสอง

ประมาณ 5 คาํ ต่อเน่ืองไป แลว้หยุดจึงสั้นเพียงเล็กน้อยระหว่างคาํท่ี 5 กบัคาํท่ี 6 ในวรรคท่ีสอง 

จากนั้ นจึงร้องกลอนต่อไปจนจบวรรคท่ีสองแลว้จึงทอดเสียงยาวท้ายบาทหรือท้ายวรรคท่ี 2         

ใหด้นตรีรับจงัหวะคร้ังหน่ึง  

   กลอนหนงัท่ีผูแ้สดงโนราคณะละมยัศิลป์ใชร้้องในการแสดงโนรา เป็นกลอนหนัง

ทาํนองสงขลาซ่ึงใชโ้หม่งเป็นเคร่ืองกาํกบัจงัหวะหลกัเพียง 1 ลูก ผูแ้สดงโนรามกัร้องกลอนหนัง

ก่อนท่ีจะออกมาแสดงหนา้โรงโนราหรือเรียกว่าการร้องกลอนหลงัฉาก ดงัตวัอยา่ง  

 

 (5)     ในฉากแรกโนราเขา้มาพบ         ขอเคารพดว้ยใจ/1โนรามยัประสาน 

  พอแก่กลา้สามคัคีไดมี้งาน         หลายหลายท่านสํารวม/มาร่วมบุญ 

  แรกหวัคํ่าแฟนแฟนมาแน่นหนา        ใจศรัทธาเอื้อเฟ้ือ/ไดเ้ก้ือหนุน 

  เป็นผลดีนาํทางไดส้ร้างบุญ         ไดเ้จือจุนวนัหนา้/ก่อนลาโลกไป 

 

                                                        

 
1/ เป็นสัญลกัษณ์แทนการแบ่งจงัหวะหยดุสั้นเพื่อผ่อนลมหายใจแลว้ร้องกลอนต่อไป   
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   เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนหนัง ลูกคู่จะไม่ร้องรับคาํกลอนจากผูแ้สดงโนรา 

เน่ืองจากกลอนหนงัไม่ใช่กลอนท่ีใชใ้นการแสดงโนราโดยตรง แต่เป็นกลอนท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาก

กลอนหนงัตะลุง  

 

             4. กลอนสองโหม่ง คือ กลอนท่ีแต่ละวรรคมีจาํนวนคาํ 8- 10 คาํ กลอนหน่ึงบท    

มี  4 วรรค มีการส่งสมัผสัสระในแต่ละวรรค โดยคาํสุดทา้ยของกลอนวรรคท่ี 1 จะส่งสมัผสักบัคาํท่ี

สามหรือหา้ของวรรคท่ี 2 คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 จะส่งสมัผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 คาํสุดทา้ย

ของวรรคท่ี 3 ส่งสัมผสักับคาํท่ีสามของวรรคท่ี 4 และคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 4 จะส่งสัมผสักับ       

คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 ในบทถดัไป 

   กลอนสองโหม่ง เป็นการเรียกช่ือกลอนตามเคร่ืองดนตรีหลกัท่ีกาํกบัจงัหวะ 

การร้องกลอน คือ โหม่งจาํนวน 2 ลูก นับเป็นกลอนหนังอีกทาํนองหน่ึงท่ีเรียกว่าคาํคอน หรือ

กลอนหนังทาํนองนครศรีธรรมราช มีจังหวะต่ืนเตน้เร้าใจ ผูแ้สดงโนรามกัร้องกลอนสองโหม่ง  

เม่ือออกมาแสดงหนา้โรงโนรา เป็นการอวดความสามารถในการร้องกลอน ดงัตวัอยา่ง 

 

 (6)   โจก๊มายืนกล่าวพากย/์ฝากคาํชาตรี  เพราะนอ้งเช่ือชาตินี้/ไม่ท่ีฝากไหร่ 

ยืนฝากสาํเนียง/ปล่อยเสียงเขา้ไมล์  เราตั้งใจยืนขบั/ประดบัข้ึนมา  

ส่งเสียงหนอยหนอย/กล่าวถอ้ยร้องส่ัง พ่อหรือแม่ท่ีน่ัง/ฟังกนัก่อนหนา 

ก่อนท่ีเราลาจาก/ฝากคาํอาํลา               ตอนเขา้มาถึง/เราไดพ่ึ้งแฟนแฟน  

 

   การร้องกลอนสองโหม่งจดัเป็นกลอนหนงัอีกทาํนองหน่ึง จึงไม่ปรากฏการร้องรับ    

คาํกลอนจากลกูคู่ ลกูคู่จะร้องรับเฉพาะกลอนท่ีใชใ้นการแสดงโนราโดยตรงเท่านั้น 

 

 5. กลอนทอย กลอนทอยหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่ากลอนซํ้ า คือ กลอนท่ีแต่ละ 

วรรคมีจาํนวนคาํประมาณ 8 – 10 คาํ กลอนหน่ึงบาทมี 2 วรรค มีสมัผสัสระระหว่างวรรค กล่าวคือ 
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คาํสุดท้ายของวรรคหน้าส่งสัมผสักับคําท่ี 3 ของวรรคหลัง และมีการซํ้ าสองคําสุดท้ายของ       

วรรคหลงัในคาํกลอนทุกบาท นอกจากน้ีคาํสุดท้ายของวรรคท่ีสองบาทแรกจะส่งสัมผสักับ          

คาํสุดทา้ยของวรรคท่ีสองในบาทถดัไป  

       ผูแ้สดงโนรามกัใชก้ลอนทอยในการหยอกลอ้ผูช้มขณะแสดงโนรา เน่ืองจาก

การร้องกลอนทอยจะมีลีลาในการร้องท่ีครึกคร้ืนสนุกสนาน นอกจากน้ีผูแ้สดงโนราใชก้ลอนทอย

ในการร้องกลอนเลิกโรง เพ่ือสร้างความประทบัใจใหก้บัผูช้มก่อนจบการแสดงโนรา ดงัตวัอยา่ง 

 

 (7)    มานัง่ฟังสาํนวน/เราไม่รวนเร           ไม่ถ่ายเท/ไปใดไปใด 

   สําหรับคืนน้ี/ถึงวา่คนจะน้อย            รําไม่หรอยสัก/เท่าไหนเท่าไหน 

   คนใกลค้นแค่2/นัง่แลแลค่อยไป         ใหก้าํลงัใจกบัโนราโนรา 

   สําหรับคืนน้ี/พวกเราลาแล้ว              ส่งเสียงแจ้วแจว้ลาแลว้หนาแลว้หนา 

 

 วิธีการร้องกลอนของผูแ้สดงโนราและการร้องรับคาํกลอนของลกูคู่ 

 

 (8) โนรา : มานัง่ฟังสํานวน  

   ลูกคู่ :  สํานวน  

   โนรา : มานัง่ฟังสํานวน/เราไม่รวนเร        ไม่ถ่ายเทเหอ/ไปใดไปใด  

   ลูกคู่ :  สํานวนเราไม่รวนเร                     ไม่ถ่ายเทไปใดไปใด 

   โนรา : สําหรับคืนน้ี  

   ลูกคู่  : คืนน้ี 

   โนรา : สําหรับคืนน้ี/ถึงวา่คนจะนอ้ย         รําไม่หรอยสัก/เท่าไหนเท่าไหน  

   ลูกคู่  : วา่คืนน้ีถึงวา่คนจะนอ้ย                    รําไม่หรอยสักเท่าไหนเท่าไหน 

 

   จากตวัอยา่งวิธีการร้องและรับกลอนทอย ผูแ้สดงโนราจะแบ่งกลอนแต่ละวรรค

ออกเป็น 2 ตอน ผูแ้สดงโนราจะร้องกลอนตอนท่ี 1หน่ึงรอบ ส่วนลูกคู่ก็จะร้องรับคํากลอน       

                                                        

 
2แค่ หมายถึง ใกล ้  
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ตอนท่ี 1 เช่นกนั จากนั้นผูแ้สดงโนราจึงร้องกลอนตอนท่ี 1 หยดุสั้น แลว้จึงร้องกลอนตอนท่ี 2 ของ

วรรคแรก และร้องกลอนวรรคท่ีสอง ตอนท่ี 1 หยุดสั้ น แลว้ร้องกลอนตอนท่ี 2 ในวรรคท่ีสอง

ตามลาํดบั นับเป็นการร้องกลอนจบหน่ึงบาทหรือสองวรรค ต่อมาลูกคู่จะร้องรับคาํกลอนจาก        

ผูแ้สดงโนราทั้งสองวรรค โดยร้องรับคาํกลอนแต่ละวรรคแบบรวดเดียว  

 

     6. กลอนทาํบท จากขอ้มูลการแสดงโนรา ลกัษณะของกลอนทาํบทท่ีพบมาก

ท่ีสุด คือ กลอนทาํบททาํนองเทิงตุง้3หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าบทผนัหน้า เน่ืองจากเร่ิมตน้บทร้อง

ดว้ยคาํว่า “ผนัหนา้” หรือบางคร้ังอาจจะมีการเพิ่มคาํไวด้า้นหนา้ของคาํว่าผนัหนา้ดว้ย 

 ลกัษณะคาํประพนัธข์องกลอนทาํบททาํนองเทิงตุง้ กลอนหน่ึงบท มีจาํนวน 

วรรคไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัเน้ือหาแต่ละใจความ กลอนแต่ละวรรคมีจาํนวนคาํ 4 – 6 คาํ การส่ง

สมัผสัสระภายในวรรคเดียวกนัมีหรือไม่มีก็ได ้ส่วนการส่งสมัผสัระหว่างวรรค คาํกลอนวรรคแรก

จะข้ึนตน้ดว้ยคาํว่าผนัหนา้แลว้ตามดว้ยคาํบอกทิศทาง โดยคาํสุดทา้ยของกลอนวรรคแรกส่งสัมผสั

กบัคาํท่ีสองหรือสามของวรรคท่ี 2 คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 จะส่งสมัผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 4   

คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 ส่งสัมผสักบัคาํท่ีสองหรือสามของวรรคท่ี 4 และคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 4   

จะส่งสมัผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 1 ในบาทถดัไป ดงัตวัอยา่ง  

 

 (9)            นัง่ผนัหนา้ไปบูรทิศ  นัง่พินิจภูเขาสูง 

ทาํพนัธ์ุไมโ้ตใหญ ่  ตน้ไทรทรางยางยูง 

พินิจภูเขาสูง   ดูเป็นพ้ืนยืดยาว 

มองไกลเขียวยบัยบั  เมฆหมอกทบักลบัเป็นขาว 

 

  กลอนทาํบทมีไวร้้องประกอบการทาํบท กล่าวคือ เป็นการร้องกลอนพร้อมทั้ ง

แสดงท่ารําประกอบคาํกลอน จงัหวะในการร้องกลอนหรือคาํท่ีใชใ้นการร้องกลอนจะมีลกัษณะสั้น 

                                                        

 
3เทิงตุง้ เป็นการเรียกทาํนองเพลงตามเสียงของเคร่ืองดนตรีหลกัท่ีใชก้าํกบัจังหวะในการทาํบท คือ 

เสียงทบั และเสียงกลอง ตามลาํดบั  
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กระชบั เพ่ือใหส้ามารถทาํบทหรือตีท่ารําประกอบบทร้องไดง่้าย ดงัตวัอย่างวิธีการร้องกลอนของ  

ผูแ้สดงโนราและการร้องรับคาํกลอนของลกูคู่ดงัต่อไปน้ี 

 

 (10)        โนรา : มานัง่ผนัหนา้ไปบูรทิศ นัง่พินิจภูเขาสูง     

                 ลูกคู่  : ผนัหนา้ไปบูรทิศ  พินิจภูเขาสูงนะนอ้ง      

                 นัง่ผนัหนา้ไปบูรทิศ      นัง่พินิจภูเขาสูง 

                     วา่ผนัหนา้ไปบูรทิศ      พินิจนะภูเขาสูง 

 

  จากตัวอย่าง ผูแ้สดงโนราเร่ิมต้นการทาํบทด้วยการร้องกลอนท่ีใช้ทาํบท

ประมาณ 1 บาท หรือ 2 วรรค โดยไม่มีการแสดงท่ารําประกอบ จากนั้นลกูคู่จะร้องรับคาํกลอนจาก

ผูแ้สดงโนราต่อทนัทีเป็นจาํนวน 3 รอบ  

  ลาํดบัต่อมาผูแ้สดงโนราจะร้องกลอนท่ีใชใ้นการทาํบทจาํนวน 1 บาทอีกคร้ัง 

แต่ในคร้ังน้ีผูแ้สดงโนราจะแสดงท่ารําประกอบบทร้องดว้ย โดยจะแสดงท่ารําประกอบบทร้อง      

ทีละคาํ เร่ิมจากคาํว่า “มา” ซ่ึงเป็นคาํแรกของวรรคโดยจะร้องซํ้ าๆเป็นจังหวะสั้ นๆพร้อมทั้ ง     

แสดงท่ารําประกอบคาํว่า “มา” และมีลกูคู่คอยร้องรับคาํกลอน ดงัตวัอยา่ง 

 

 (11)   โนรา : วา่มาเอยเหอแม่เหอโจก๊จะทาํวา่มา 

           ลูกคู่  : งั้นมา 

           โนรา : ทาํเด่กะมา 

            ลูกคู่  : นัน่กะมา 

           โนรา : นัน่แม่กะมา 

            ลูกคู่  : นัน่แม่กะมา 

            โนรา : โจก๊ลูกกะมา  

             ลูกคู่  : ลูกกะมา 
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  เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนพร้อมแสดงท่ารําประกอบคาํว่า “มา” แลว้ จากนั้น        

ผูแ้สดงโนราจะร้องกลอนและแสดงท่ารําประกอบคําต่อๆไปจนครบทุกคําของในวรรค                

ดงัตวัอยา่ง 

 

 (12) โนรา : มาแลว้มาน่ัง 

  ลูกคู่  : มาน่ีมานัง่ 

  โนรา : เด่เขา้มาน่ัง 

  ลูกคู่  : นัน่เขา้มานัง่ 

  โนรา : ทาํวา่ผัน 

  ลูกคู่  : งั้นกะผนั 

  โนรา : ผนัเด่ผันหน้า 

  ลูกคู่  : ผนันัน่ผนัหนา้ 

  โนรา : ทาํนัน่วา่ข้าง 

  ลูกคู่  : นัน่วา่ขา้ง 

  โนรา : ขา้งเด่กะข้าง ขา้งโด่บูรทิศ 

  ลูกคู่  : ขา้งโด่บูรทิศ 

  โนรา : โด่บูรทิศ 

  ลูกคู่  : โด่บูรทิศ 

  โนรา : โจก๊มานัง่พินิจ 

  ลูกคู่  : นัง่แลว้พินิจ 

  โนรา : นัง่เด่พินิจ 

  ลูกคู่  : นัง่นัน่พินิจ 

  โนรา : มนัทาํใหเ้ป็นภู  

  ลูกคู่  : เป็นภู  

  โนรา : ภูเด่ภูเขา  

  ลูกคู่  : ภูนัน่ภูเขา 
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  โนรา : ภูน่ีภูเขา 

  ลูกคู่  : อะภูเขา 

  โนรา : เขาโด่เขาสูง 

  ลูกคู่  : เขานัน่เขาสูง 

 

  เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนและแสดงท่ารําประกอบบทร้องทีละคาํจนครบทุกคาํ 

ผูแ้สดงโนราจะร้องกลอนพร้อมทั้งแสดงท่ารําประกอบบทร้องซํ้ าอีกคร้ังอย่างรวดเร็ว จากนั้นลูกคู่

จะร้องรับคาํกลอน ดงัตวัอยา่ง 

 

 (13)   โนรา : นัน่มา เด่มา  นัน่น่ัง  เด่ผัน  เด่หน้า  เด่ข้าง  บูรทิศ  พินิจ  ภูเขาสูง 

              ผันหน้าไปบูรทิศ     น่ังพินิจภูเขาสูง 

           ลูกคู่  : นอ้งเหอผนัหนา้บูรทิศ   นัง่พินิจภูเขาสูง   นอ้งเหอพินิจภูเขาสูงนะนอ้ง   พินิจภูเขาสูง      

             วา่ผนัหนา้ไปบูรทิศ     นัง่พินิจภูเขาสูง    

 

 7. กลอนร่ายแตระ เป็นการเรียกช่ือตามทาํนองกลอนท่ีใชแ้ตระเป็นเคร่ืองดนตรี 

หลกัในการกํากับจังหวะ กลอนทาํนองร่ายแตระท่ีปรากฏในการแสดงโนรามี 2 ลกัษณะ คือ        

กลอนทาํนองร่ายแตระท่ีผูแ้สดงโนราใช้เพ่ือร้องสรรเสริญคุณครู และกลอนทาํนองร่ายแตระ         

ท่ีผูแ้สดงโนราใชข้บัร้องก่อนท่ีจะเร่ิมทาํบท  

 กลอนทาํนองร่ายแตระท่ีผูแ้สดงโนราใชร้้องสรรเสริญคุณครู และกลอนทาํนอง

ร่ายแตระท่ีใชข้บัร้องก่อนท่ีจะเร่ิมทาํบท มีลกัษณะคาํประพนัธ์เช่นเดียวกนั กล่าวคือ กลอน 1 บท  

มี 2 บาท บาทละ 2 วรรค กลอนวรรคแรกจะข้ึนตน้คลา้ยกับกลอนดอกสร้อย เช่น เวเอ๋ยเวลา        

คุณเอ๋ยคุณครู เป็นตน้ ส่วนวรรคท่ีสองเป็นตน้ไปจะมีจาํนวนคาํ 8 – 10 คาํ จาํนวนคาํในแต่ละวรรค

สามารถยดืหยุน่ได ้มีการส่งสมัผสัสระระหว่างวรรค คาํสุดทา้ยของกลอนวรรคท่ี 1 จะส่งสัมผสักบั

คาํท่ีหน่ึงหรือส่ีหรือหา้ของวรรคท่ี 2   คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 จะส่งสมัผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 

4 คาํสุดทา้ยจากวรรคท่ี 3 มกัส่งสัมผสักบัคาํท่ีสองหรือสามหรือส่ีหรือห้าของวรรคท่ี 4 และ         

คาํสุดทา้ยจากวรรคท่ี 4 จะส่งสมัผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 ในบทถดัไป ดงัตวัอยา่ง 
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 (14)        เวเอ๋ยมนัเวลา    คํ่าเหอมนัมาอยู่ไรไร 

             แลว้พ่ีรักเจา้สร้อยทั้งสององค ์ ไปท่าพ่ีท่ีคลองช่องแม่นํ้ าไหล  

             พ่ีรักเจา้สร้อยทั้งสองใบ  ไปแลว้พ่ีไม่ลืมนะนอ้งหนา 

                คร้ันมาถึงโรงลูกตั้งนะโม                      ตั้งอิติปิโสภควา 
 

 

 (15)        เวเอ๋ยเวลา                                                 พระพายพดัพามานัง่หนาว 

     พดัมาตอ้งสกล/ขนพองวาว                    ลมว่าวหนาวจดัพดัเยน็เย็น 

     หนาวแดดหนาวลม/พอไดห่้มสไบ        หนาวกายหนาวใจใครแลเห็น 

                       ลมวา่วหนาวจดั/พดัเยน็เย็น     เรามานัง่เล่นรําโนรา 

 

 แม้กลอนทํานองร่ายแตระท่ีผู ้แสดงโนราใช้ร้องสรรเสริญคุณครู  และ          

กลอนทาํนองร่ายแตระท่ีใชร้้องก่อนท่ีจะทาํบท มีลกัษณะคาํประพนัธ์เช่นเดียวกนั แต่วิธีการ      

ร้องกลอนของผูแ้สดงโนราและวิธีร้องรับคาํกลอนมีความแตกต่างกนั ดงัตวัอยา่ง 

 

 วิธีร้องกลอนร่ายแตระของผูแ้สดงโนราเพื่อสรรเสริญคุณครูและการร้องรับคาํกลอนของลกูคู ่  

 

 (16)     โนรา  :  วา่เวเอ๋ยมนัเวลา    คํ่าเหอมนัมาอยู่ไรไร 

         ลูกคู่   :   เวลา         คํ่าเหอมนัมาอยู่ไรไร    อยู่ไรไร   

        โนรา  :  แลว้พ่ีรักเจา้สร้อยทั้งสององค ์ ไปท่าพ่ีท่ีคลองช่องแม่นํ้ าไหล  

         ลูกคู่   :  เจา้สร้อยทั้งสององค ์    ไปท่าพ่ีท่ีช่องแม่นํ้ าไหล        พ่ีท่ีช่องแม่นํ้ าไหล 

        โนรา  :  พ่ีรักเจา้สร้อยทั้งสองใบ ไปแลว้ไม่ลืมนะนอ้งหนา 

         ลูกคู่   :  เจา้สร้อยทั้งสองใบ    ไปแลว้พ่ีไม่ลืมนะนอ้งหนา   ไม่ลืมนอ้งหนา    

                       โนรา  :  คร้ันมาถึงโรงลกูตั้งนะโม        ตั้งอิติปิโสภควา 

         ลูกคู่   :  ถึงโรง       ตั้งนะโมตั้งอิติปิโสภควา   อิติปิโสภควา 
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 จากตัวอย่างท่ี (16) เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนจบสองวรรค ลูกคู่จะร้องรับ      

คาํกลอน โดยการร้องซํ้ าเน้ือหาของคาํกลอนวรรคแรกเพียงบางส่วนหรือตดัคาํบางคาํออกแลว้   

รวบรัดคาํกลอนให้กระชบัยิ ่งข้ึน จากนั้นจึงร้องซํ้ าคาํกลอนวรรคท่ีสองโดยการร้องซํ้ าทั้ งวรรค   

แลว้ร้องซํ้ าเฉพาะ 3 – 5 คาํสุดทา้ยของวรรคท่ีสองอีกคร้ังหน่ึง 

 

 วิธีการร้องกลอนร่ายแตระของผูแ้สดงโนราก่อนเร่ิมทาํบทและการร้องรับคาํกลอนของลกูคู่   

 

 (17)      โนรา : วา่เวเอยเวลา                          พระพายพดัพามานอนหนาว 

               ลูกคู่  : วา่เวเอยเวลา                 พระพายพดัพามานัง่หนาว 

              โนรา : พดัมาตอ้งสกลแม่นะพ่อนะขนพองวาว             ลมวา่วหนาวจดัพดัเยน็  

               ลูกคู่  : นอ้งเอยขนพองวาว                          ลมวา่วหนาวจดัพดัเยน็ 

              โนรา : หนาวแดดหนาวลม 

               ลูกคู่  : หนาวไหร่ละนอ้ง 

  โนรา : หนาวแดดนะพ่อนะ 

                           น่ีวา่หนาวแดดหนาวลมเราพอไดห่้มสไบ   หนาวกายหนาวใจใครไดเ้ห็น 

  ลูกคู่  : นอ้งเอยห่มสไบ นอ้งหนาวใจไม่ใครเห็น 

  โนรา : ลมวา่วหนาวจดั แม่เหอมนัหนาวจดัลมน่ีพดัเยน็เยน็    เรามานัง่เล่นรําโนรา  

  ลูกคู่  : นอ้งเอยพดัเยน็เยน็  เรามานัง่เล่นโรงโนรา 

 

  จากตวัอยา่งวิธีการร้องและรับกลอนร่ายแตะขา้งตน้ ผูแ้สดงโนราจะร้องกลอน

แต่ละบาทโดยวรรคแรกของคาํกลอนจะลงจงัหวะหยดุสั้นเพ่ือผอ่นลมหายใจ แลว้ร้องกลอนวรรคท่ี

สองต่อไปจนจบกลอนหน่ึงบาทแลว้จึงทอดเสียงยาวทา้ยบาท  ส่วนการร้องรับกลอนของลูกคู่มีทั้ ง

การร้องรับคาํกลอนจากผูแ้สดงโนราทั้ งสองวรรค โดยอาจใชค้าํว่า “น้องเอย” นาํหน้าคาํกลอน

วรรคแรก หรือร้องรับโดยตั้งคาํถามเพ่ือโตต้อบหรือหยอกลอ้กบัผูแ้สดงโนรา เช่น เม่ือผูแ้สดงโนรา

ร้องกลอนว่า  “หนาวแดดหนาวลม” ลูกคู่ ร้องรับโดยการตั้ งค ําถามว่า “หนาวไหร่ละน้อง”                  

ผูแ้สดงโนราจึงร้องกลอนเป็นการตอบว่า “หนาวแดดนะพ่อนะ” เป็นตน้ 
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 จากการศึกษาบทร้องท่ีปรากฏในการแสดงโนรากล่าวไดว้่า บทร้องของโนรา

ประกอบด้วยคาํประพนัธ์ประเภทกลอนท่ีมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป การแสดงโนราแต่ละคร้ัง          

ผูแ้สดงโนราจะใช้กลอนชนิดใดขับร้องข้ึนอยู่กับลกัษณะของการแสดงโนรา เช่น การไหวค้รู       

ในช่วงแรกจะร้องกลอนทาํนองร่ายแตระ ส่วนการทาํบท จะร้องกลอนทาํนองเทิ้งตุง เป็นต้น      

ทั้งน้ียงัข้ึนอยูก่บัความถนดั และความสามารถในการร้องกลอนของผูแ้สดงโนราแต่ละคนอีกดว้ย 

 

    4.1.2 บทพูด คือ ถอ้ยคาํท่ีฝ่ายแสดงใชส้นทนากบัผูช้ม และสนทนากบัฝ่ายแสดง

ดว้ยกนัเอง สามารถแบ่งลกัษณะการพดูของฝ่ายแสดงได ้3 ลกัษณะ คือ การพูดก่อนท่ีผูแ้สดงโนรา

จะออกแสดง การพูดคัน่ในระหว่างการแสดงโนรา และการพูดปิดการแสดงโนรา มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 

    1. การพดูก่อนท่ีผูแ้สดงโนราจะออกแสดง มกัปรากฏในลกัษณะของการพูดเพ่ือ

ทักทายผูช้มขณะท่ีผูแ้สดงโนรายงัอยู่ด้านหลงัฉาก รวมทั้ งการบอกลาํดับและรายละเอียดใน       

การแสดงใหผู้ช้มทราบก่อนท่ีผูแ้สดงโนราจะออกแสดง ดงัตวัอยา่ง 

 

  (18)  สิบนิ้วของโนราละมยัศิลป์ขอกราบกลางหวา่งใจท่านพ่อแม่พ่ีนอ้งท่ีเคารพท่ีใหเ้กียรติ 
           มาชมการแสดงของเราชาวคณะโนราละมยัศิลป์ คร้ังแรกนะคะท่ีเขา้มาท่ีน้ี พ่ีนอ้งตอ้ง 

                      เคยเห็นโนรา หลายๆคณะ และเคยใหก้ารตอ้นรับและไดส้นบัสนุนโนราหลายๆโรง 

        ท่ีเขา้มาเยี่ยมท่ีน้ีนะคะ อยากใหพ่้อแม่พ่ีนอ้งแลโนราแบบโบราณกนันะคะ แมว้า่คืนน้ี 
           คนดูจะนอ้ยแต่พวกเราเตม็ใจแสดงใหพ่้อแม่พ่ีนอ้งท่านผูช้มไดแ้ลกนั ฉากแรกแลเดก็ๆ 

           กนัไปก่อนนะคะ ฉากท่ีสอง สาม ส่ี พ่ีนอ้งจะไดแ้ลโนราเตม็รูปแบบหรอยๆ รอสักครู่ 
           นะคะ 

 

 จากตวัอยา่ง หวัหนา้คณะโนรากล่าวทกัทายผูช้มขณะท่ีนัง่อยูด่า้นหลงั พร้อมทั้ ง

บอกลาํดบัการแสดงโนราให้ผูช้มทราบ ก่อนท่ีผูช้มจะไดช้มการแสดงโนราในฉากแรกซ่ึงเป็น   

การแสดงของโนรารุ่นเยาว ์ 
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    2. การพดูคัน่ในระหว่างการแสดงโนรา เป็นการพูดคัน่ในระหว่างการรําหรือ 

การร้องกลอนขณะแสดงโนรา อาจเกิดจากการซกัซอ้มกนัไวข้องผูแ้สดงโนรา หรือผูแ้สดงโนรา

ตอ้งการอธิบายความหรือใหข้อ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการแสดงโนรา การแทรกมุขตลกต่างๆเพ่ือสร้าง

ความสนุกสนานในการแสดงโนรา การประกาศเร่ืองของหายเพ่ือให้ผูช้มท่ีเจอส่ิงของตามท่ี

ประกาศได้นํามาให้เจ้าของ  รวมทั้ งการพูดคั ่นเพ่ือเว ้นช่วงการแสดง เพ่ือให้ผูแ้สดงโนรา            

หยดุพกัเหน่ือยและสร้างปฏิสมัพนัธก์บัผูช้มการแสดง ดงัตวัอยา่ง 

 

 (19)     โนราวนีสัแต่งตวัอยู่  นั้นก็ไม่รู้รํารอดไม่ ฟังเขม็ไดส้ัก 300 เล่มแลว้ คิดวา่น่าเห็นดู4 

           พนัพร้ือๆ5โทรส่งข่าวกนัมั้ง หลายเดือนแลว้ไม่ไดพ้บเพิ่งมาพบท่ีโรงโนราคืนน้ีแหละ 

           อาเล่นแค่น้ีก่อน ตอเด๋ียวไดแ้ลฉากหลงัๆ มนัๆหรอยๆ6นะคะเด๋ียวจะวา่กลอนส่ี 

                        สักหิด 

 

 (20)   มีเอกสารข้ึนมาหน่ึงใบ  เขาเขียนมาวา่ใครพบกระเป้าสตางค ์ เจา้ของเขาเขียนมาวา่ 

           ขอเอกสารคืนดว้ยนะครับ  ถา้วา่เบ้ียยงัเท่าใดในเป้ากะเอาไปซะแหละถา้อีเอา แต่วา่    

                      เอกสารในเป้าขอคืนกนัเสียงวา่ ใครท่ีพบใหเ้อาไปฝากไวท่ี้กองอาํนวยการ 

 

 ตวัอยา่งท่ี (19) ผูแ้สดงโนราไดพ้ดูคัน่เพ่ือหยดุพกัเหน่ือย หลงัจากท่ีทาํบทเสร็จ 

และการหยุดพักเหน่ือยเพ่ือท่ีจะร้องกลอนลาฉากเป็นการจบการแสดงในฉากนั้ น  ส่วน          

ตวัอย่างท่ี (20) ผูแ้สดงโนราพูดคัน่ขณะแสดงโนราเน่ืองจากมีผูช้มมาขอความช่วยเหล่ือให้ช่วย

ประกาศเร่ืองกระเป๋าสตางคห์าย เพ่ือใหผู้ท่ี้มาเท่ียวงานวดัและพบกระเป๋าสตางค์นาํกระเป๋าสตางค์

ไปฝากไวท่ี้กองอาํนวยการ  

 

                                                        

 
4น่าเห็นดู หมายถึง น่าเอน็ดู น่าสงสาร   

 
5พนัพร้ือๆ หมายถึง อยา่งไรกต็าม     

 
6หรอย หมายถึง สนุก    
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    3. การพูดปิดการแสดงโนรา การพูดปิดการแสดงโนราจะปรากฏหลงัจากท่ี         

ผูแ้สดงโนราร้องกลอนเลิกโรงเสร็จ ผูแ้สดงโนรามกัจะกล่าวขอโทษผูช้ม หรือกล่าวอวยพรผูช้ม  

อีกคร้ังหน่ึง พร้อมทั้งการกล่าวลาผูช้ม เป็นการสิ้นสุดการแสดงโนรา ดงัตวัอยา่ง 

 

 (21)   ขอใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพ่ีนอ้งนบัถอืไดโ้ปรดดลบนัดาลใหมี้ความสุขความเจริญ 

        ทุกครอบครัวทุกคน ใหพ่ี้นอ้งชาวหาดใหญ่ทุกคนมีความสุขความเจริญ คิดไหร่ 

        หวงัประการใดขอใหส้มหวงัทุกประการ คืนน้ีหากผิดพลาดประการใด ขออภยั 

                  ไวน้ะท่ีน้ีดว้ย สวสัดีค่ะ  

 

 จากตวัอยา่ง ผูแ้สดงโนรากล่าวอวยพรผูช้ม และกล่าวขออภยัหากมีขอ้ผดิพลาด

ในการแสดงโนรา พร้อมทั้งกล่าวลาเป็นการปิดการแสดงหรือสิ้นสุดการแสดงโนรา 

 

4.2 อวจันภาษาท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา    

 อวจันภาษาหรือภาษาท่ีไม่ใช่ถอ้ยคาํท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรามี   

3 ลกัษณะ คือ เสียงดนตรี ท่ารํา และการแสดงท่าทางประกอบบทพดู ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 4.2.1 เสียงดนตรี เสียงดนตรีนบัเป็นอวจันภาษาอย่างหน่ึงท่ีปรากฏในการแสดงโนรา 

เสียงดนตรีท่ีปรากฏในการแสดงโนรา  ได้แก่ ทับ กลอง ป่ี โหม่ง ฉิ่ ง แตระ และซอ ลกัษณะ        

การปรากฏของเสียงดนตรีในการแสดงโนรามี 3 ลกัษณะ คือ เสียงดนตรีท่ีบรรเลงเป็นทาํนองเพลง

อย่างเดียวในช่วงของการโหมโรง เสียงดนตรีท่ีใชป้ระกอบการร้องกลอนของผูแ้สดงโนรา และ

เสียงดนตรีท่ีใชป้ระกอบการรําของผูแ้สดงโนรา 

 การใชเ้สียงดนตรีประกอบการร้องกลอนของผูแ้สดงโนรา ทาํให้ผูข้บัร้องมีจงัหวะใน

การขบัร้องกลอนท่ีชดัเจนมากยิข้ึ่น ทาํใหมี้ความไพเราะและน่าฟัง รวมทั้งทาํใหผู้ช้มสาํเริงอารมณ์ 

เน่ืองจากการสอดแระสานกนัระหว่างเน้ือร้องและเสีงดนตรี นอกจากน้ีเสียงดนตรีอาจมีหน้าท่ี

เฉพาะ เช่น การบรรเลงดนตรีโหมโรง ย่อมทาํให้ผูท่ี้อยู่บริเวณใกลเ้คียงทราบว่าสถานท่ีน้ีมีงาน   

และทาํใหท้ราบว่าการแสดงโนรากาํลงัจะเร่ิมข้ึน  
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 4.2.2 ท่ารํา  ท่ารํานับเป็นส่วนสําคัญอีกประการหน่ึงของการแสดงโนราจาก            

การสัมภาษณ์โนรากฤตชัย สินสาย โนราใหญ่ประจาํคณะโนราละมยัศิลป์ ทาํให้ทราบว่า ท่ารํา

โนราท่ีจดัว่าเป็นท่าครูหรือเป็นท่ารําพ้ืนฐานท่ีผูเ้รียนรําโนราทุกคนจะตอ้งฝึกหัดเม่ือเร่ิมรําโนรามี

ทั้ งหมด 12 ท่า ไดแ้ก่ เทพพนม พรหมเทวะ เขาควาย ชูชาย ชูพวงมาลา พวงมาลา ร้อยพวงมาลา 

โคมเวียน ผาหลา ยงูฟ้อนหาง ชูสูงเสมอหน้า และกินนรเลียบถํ้ า นอกจากน้ีผูเ้รียนรําโนราตอ้ง

ฝึกหัดเรียนท่าสอดซ้าย สอดขวา รวมทั้ งการรําคร่าวท่า ซ่ึงเป็นท่ารําท่ีใช้เม่ือสิ้นสุดการรําหรือ     

จบการแสดงในฉากนั้นๆ7    

 ท่ารําท่ีปรากฏในการส่ือสารการแสดงโนรา มี 2 ลกัษณะ คือ ท่ารําท่ีใชป้ระกอบ

จงัหวะดนตรี และท่ารําท่ีใชป้ระกอบบทร้อง ท่ารําท่ีใชร้ําประกอบจงัหวะดนตรีจะเป็นการรําใน

ลกัษณะท่ีเรียกว่าการรําประสมท่า โดยการนําท่ารําพ้ืนฐานต่างๆของโนรา เช่น ร้อยพวงมาลา    

พวงมาลา โคมเวียน เป็นต้น มาประสมประสานกนั และรําให้สอดคลอ้งกับจังหวะดนตรีเพ่ือ                     

อวดความสามารถในด้านการรําของผูแ้สดงโนรา กล่าวไดว้่า การรําประสมท่าจะไม่ท่ารําท่ีเป็น

แบบฉบบัตายตวั การรําประสมท่าประกอบจงัหวะดนตรีข้ึนอยู่กบัความสามารถและความชาํนาญ

ในการรําของผูแ้สดงโนราแต่ละคน  

 ส่วนท่ารําท่ีใช้ประกอบบทร้องท่ีปรากฏในการแสดงโนรา คณะละมยัศิลป์ ได้แก่     

ท่ารําท่ีใชป้ระกอบบทสอนรํา8 และท่ารําประกอบการทาํบท ท่ารําประกอบบทสอนรํา นบัเป็นท่ารํา

ท่ีแน่นอนตายตวัเพราะเป็นท่ารําท่ีผูแ้สดงโนราไดจ้ดจาํและสืบทอดจากครูโนราต่อๆกนัมา ส่วน  

ท่ารําประกอบการทาํบท เป็นท่ารําท่ีไม่มีแบบฉบบัแน่นอนตายตวั เน่ืองจากการทาํบท ผูแ้สดงโนรา

จะต้องตีท่ารําให้สอดคล้องกับคาํทุกคาํในบทร้องผูแ้สดงโนราอาจนําท่ารําพ้ืนฐานต่างๆมา

ประยุกต์ใช้ เช่น การรําประกอบการทาํบทว่า  “พนัธุ์ไมโ้ตใหญ่  ไทรทรางยางยงู” จากบทร้อง       

ทาํบทดังกล่าว ผูแ้สดงโนราจะต้องแสดงท่ารําประกอบบทร้องทีละคาํจนครบทุกคํา ได้แก่            

คาํว่า “พนัธุไ์ม”้ “โตใหญ่” “ไทร” “ทราง” และ “ยางยงู” ผูแ้สดงโนราอาจแสดงท่ารําประกอบคาํว่า    

“โตใหญ่” โดยนาํท่าโคมเวียนมาประยกุตใ์ช ้กล่าวคือ ท่าโคมเวียน เป็นการรําโดยการเหยียดแขน

                                                        

 7สัมภาษณ์ กฤตชยั สินสาย, โนราใหญ่คณะละมยัศิลป์, 10 ตุลาคม 2552.  

 
8ดูภาพประกอบในภาคผนวก ง หนา้ 200     
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ทั้งสองขา้งๆไปขา้งหนา้ระดบัสะเอว หกัขอ้มือ และหนัฝ่ามือออก เม่ือผูแ้สดงโนรานาํท่าโคมเวียน

มาประยุกต์จะแสดงท่ารําโดยเหยียดแขนทั้ งสองข้างๆไปขา้งหน้าระดบัสะเอว หักข้อมือ และ       

หนัฝ่ามือเขา้หาลาํตวัประกอบคาํว่า “โตใหญ่” เป็นตน้ 

 

 นอกจากการรําทาํบทจะนาํท่ารําพ้ืนฐานต่างๆมาประยกุตใ์ชแ้ลว้ บางคร้ังผูแ้สดงโนรา

จะคิดสร้างสรรค์ท่าทางประกอบบทร้องเอง แสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบของผูแ้สดงโนรา  

และ เ ป็นกา รส ร้ างคว ามสนุกสนานให้ แ ก่ ผู ้ช ม  เ ช่น  ก าร รํ า ปร ะกอบก ารทําบทว่ า                            

“ทาํชั้นทาํช่อง ทาํคลองทาํวาง”  จากบทร้องทาํบทดงักล่าว ผูแ้สดงโนราจะตอ้งแสดงท่ารําประกอบ 

คาํว่า “ชั้น” “ช่อง” “คลอง” และ “วาง” ผูแ้สดงโนราอาจแสดงท่ารําประกอบคาํว่า “ชั้น” โดยคว ํ่า   

ฝ่ามือซ้าย จากนั้ นจึงคว ํ่าฝ่ามือขวาลงบนมือซ้ายสลับกันไปมาเป็นชั้ นๆ ส่วนคําว่า “ช่อง”                

ผูแ้สดงโนราบางคนอาจแสดงท่าประกอบ คาํร้องโดยการยื่นมือทั้ งสองขา้งไปด้านหน้าแลว้หัน    

ฝ่ามือซา้ยและขวาเขา้หากนั โดยเวน้ช่องว่างระหว่างมือซา้ยและมือขวาเพียงเล็กน้อย เป็นช่องเล็กๆ 

แต่ผูแ้สดงโนราบางคนอาจแสดงท่าประกอบโดยการยื่นมือทั้ งสองขา้งไปดา้นหน้าแลว้หันฝ่ามือ

ซา้ยและขวาเขา้หากนั โดยเวน้ช่องว่างระหว่างมือทั้ งสองขา้งไวพ้อประมาณ จากนั้นจึงยืนโดยให ้

ขาซ้ายและขาขวาให้ห่างกันพอประมาณ แลว้ย่อเข่าทั้ งสองข้างลงเล็กน้อย โดยให้เหตุผลใน       

การแสดงท่ารําประกอบว่าเป็นการทาํช่องทั้งช่องดา้นบนและช่องดา้นล่าง เป็นตน้  

 

  4.2..3 การแสดงท่าทางประกอบบทพูด  การแสดงท่าทางประกอบบทพูดใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราประกอบดว้ย อวจันภาษาแสดงความเคารพ คือ การไหว ้ปรากฏ

เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนไหวค้รู เม่ือผูแ้สดงโนราออกแสดงเป็นคร้ังแรก และหลงัจากท่ีสิ้นสุด

การแสดงโนรา นอกจากน้ียงัปรากฏการใชอ้วจันภาษาประเภทแสดงท่าทางเพ่ือเสริมขอ้ความ       

ใหช้ดัเจน เช่น การพยกัหนา้ การส่ายหนา้ การช้ี การยิม้ เป็นตน้             

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



143 

 

4.3 ลกัษณะการใช้ภาษาในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

          ผูว้ิจัยจะวิ เคราะห์ลักษณะการใช้ว ัจนภาษาท่ีปรากฏในบทร้องและบทพูดใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา ประกอบด้วยลักษณะด้านการใช้ค ํา การใช้ภาพพจน์              

การปนภาษาและการสลบัภาษา ดงัน้ี 

 

  4.3.1 ลกัษณะด้านการใช้คาํ  

     การใชค้าํท่ีปรากฏทั้งในบทพดูและบทร้องในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา  

ไดแ้ก่ การใชค้าํสัมผสั การซํ้ าคาํ การซํ้ าความ การใชค้าํซํ้ า การใช้คาํซอ้น การตดัพยางค์ การใช ้   

คาํสองแง่สองง่าม และการใชค้าํพอ้งเสียง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

    4.3.1.1 การใช้คาํสัมผสั  

    การใชค้าํสมัผสั เป็นการใชค้าํท่ีมีเสียงสมัผสัคลอ้งจองกนัทั้งเสียงสระและ     

เสียงพยญัชนะ  ปรากฏทั้ งสัมผสันอกและสัมผสัในของบทกลอน การใช้ค ําสัมผสัปรากฏ              

ในบทร้องในสถานการณ์ส่ือสารการแสดง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  1. คาํสมัผสัสระ คือ คาํท่ีใชเ้สียงสระและมาตราตวัสะกดเดียวกนัเพ่ือใหเ้สียงของ

คาํมีความคลอ้งจองกนัทั้งภายในวรรคเดียวกนั ระหว่างวรรค และทา้ยบาท แมก้ารใชค้าํสัมผสัสระ

ระหว่างวรรคและท้ายบาทในบทร้องของโนราจะเป็นไปตามลกัษณะบังคับทางฉันทลกัษณ์

ประเภทกลอนแลว้ แต่ในบทร้องของโนรายงัปรากฏการใชค้าํสมัผสัสระภายในวรรคเกือบทุกวรรค

ของกลอน เพ่ือให้เสียงสัมผสัคลอ้งจองกันช่วยบทร้องมีความไพเราะและสละสลวยยิ ่งข้ึน            

ดงัตวัอยา่ง 

 

 (22)   นอ้งสาวกิม้นัง่แยม้ยิม้พร้ิมพราย  ฝ่ายตายายขอใหห้ายขาดกนั 

    โนรามยัไดต้ ั้งใจมาหา   งานนอ้งยารับรองวา่สุขสันต ์

    นอ้งสาวเหอคืนน้ีเหมรยขาดกนั  นอ้งแยม้ยิ ้มนัง่อยู่พร้ิมพราย 

     เห็นลูกสาวแม่เขา้มาหา   กล่าววาจาไพเราะเหลือหลาย 
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     ลูกดีจริงทั้งหญิงและชาย  นอ้งกิ้มแยม้มาวา่มารดาช่ืนใจ 

     ไดข่้าววา่ลูกไปอยู่ภูเก็ต   ช่างดีเด็ดเสมือนเพชรเม็ดใหญ ่

 

 จากตัวอย่าง  ปรากฏการใช้ค ําสัมผสัสระ ได้แก่  คําว่า กิ ้ม – ยิ ้ม – พร้ิม,          

ฝ่าย – ยาย – หาย , มา – หา, จริง – หญิง, อยู ่– ภู(เก็ต), เด็ด – เพชร – เมด็ 

 

   2. คาํสัมผสัอกัษร คือ คาํท่ีใชเ้สียงพยญัชนะตน้ท่ีมีเสียงเดียวกนั ทั้งน้ีคาํท่ีมี

พยญัชนะเสียงเดียวกนัอาจอยูชิ่ดติดกนัหรือมีเสียงอ่ืนคัน่ ดงัตวัอยา่ง 

 

(23)    โรคร้ายน้ีช้ีชัดเรียกวา่หวดัสองพนัเกา้       เล่ืองลือเล่าแพร่กระจายตอนน้ีไปหลายแห่ง 

         แมก็ซิโกนาํหนา้ตามมาแรง                     น้ีคือแหล่งแพร่ระบาดชาติใกล้ไกล 

         ทุกชาติหวาดผวาอยู่ในภาวะเส่ียง         สุดหลีกเล่ียงพากนัหวาดหวัน่ไหว 

         จากเมืองนอกเข้าเขตประเทศไทย       ต่างตกใจเสียขวญักนัทุกคน 

                        ต่างห่วงลูกและห่วงหลานเม่ือมีไข ้          วิ่งวุ่นวายพบหมอรอฟังผล 

                        ตอ้งแยกย้ายไม่ใหอ้ยู่ร่วมผูค้น        รอฟังผลออกมาใหรู้้วา่ปลอดภยั 

 

 จากตวัอย่าง ปรากฏการใชค้าํสัมผสัเสียงอกัษร 3 ตาํแหน่งเรียงชิดติดกนั คือ    

คาํว่า เล่ือง – ล่ือ – เล่า ,หวาด – หวัน่ – ไหว และ  วิ ่ง – วุ่น – วาย และคาํสัมผสัอกัษร 2 ตาํแหน่ง

เรียงชิดติดกนั คือ คาํว่า โรค – ร้าย , ช้ี – ชดั , ใกล ้– ไกล , เขา้ – เขต , ต่าง – ตก(ใจ) , แยก – ยา้ย  

 

    4.3.1.2 การซ้ําคาํ      

              การซํ้ าคาํจะปรากฏในบทร้องของโนรา วิธีการซํ้ าคาํในบทร้องท่ีปรากฏใน 

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา เป็นการนาํคาํซ่ึงอาจเป็นคาํคาํเดียวหรือสองคาํมากล่าวซํ้ าและ 

คาํท่ีนํามากล่าวซํ้ านั้ นมีความหมายเหมือนกนัทุกตาํแหน่ง การซํ้ าคาํเพ่ือให้เกิดจงัหวะท่ีสมดุล    

ทางเสียงและความหมาย รวมทั้งเนน้ความหมายของคาํให้เด่นชดัข้ึน การซํ้ าคาํท่ีปรากฏในบทร้อง

ของโนรามีทั้งการซํ้ าคาํพยางคเ์ดียว และคาํหลายพยางค ์ดงัตวัอยา่ง  
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 (24)   คนใกลค้นแค่นัง่แลแลค่อยไป          ใหก้าํลงัใจกบัโนราโนรา 

      สําหรับคืนน้ีพวกเราลาแลว้               ส่งเสียงแจว้แจว้ลาแล้วหนาแล้วหนา  

    จากชาวเขาวงัวนัหลงัค่อยมา      คืนน้ีโนราขอลาทีลาที 

    มายืนอวยพรในตอนจะกลบั      ใหแ้ม่มารับเอาพรส่ีพรส่ี 

    เอาไวปี้หนา้เราค่อยมาอีกที      ใหโ้ชคดีกบัทุกคนทุกคน 

                  โจก๊ลูกบ่าวยืนกล่าวคาํศพัท ์      ทุกคนนะครับไดรั้บผลรับผล  

 

         (25)   บทร้อง   : ผนัหนา้ไปอีสาน นมสัการเมืองไชยา 

          โนรา      : น้ีไชยาไชยา ไชยาไชยา ไชยาไชยา นัน่ผัน นัน่ผัน นัน่หน้า นัน่หน้า  

                                 นัน่ข้าง เด่ข้าง อีสานอีสาน สการ นัน่เมือง เด่เมือง นัน่เมือง นัน่เมือง    

 

 (26)  บทร้อง :  เวเอ๋ยเวลา          พระพายพดัพามายืนหนาว 

         พดัมาตอ้งสกลขนพองวาว                  ลมวา่วหนาวจดัพดัเยน็เยน็ 

         หนาวแดดหนาวลมพอห่มผา้              หนาวใจขึ้นมาใครแลเห็น 

                 โนรา       :  เวเอ๋ยมนัเวลา                                                พระพายพดัมายืนหนาว                        

                          พดัมาต้อง(ซํ้ าหลายคร้ัง)สกล(ซํ้ าหลายคร้ัง)ขนพองวาว    ลมวา่วหนาวจดัพดัเย็นเย็น 

                         หนาวแดดหนาวลมพอห่มผ้า(ซํ้ าหลายคร้ัง)                         หนาวใจขึ้นมาใครแลเห็น        

 

 ตวัอยา่งท่ี (24) เป็นบทร้องประเภทกลอนทอยหรือเรียกอีกอยา่งว่ากลอนซํ้ าเป็น

การนาํคาํ 2 คาํ หรือคาํ  2 พยางค์ท่ีอยู่ทา้ยวรรคของคาํกลอนทุกบาทมากล่าวซํ้ า กล่าวไดว้่าเป็น   

การซํ้ าคาํตามรูปแบบฉนัทลกัษณ์ของคาํกลอน จากตวัอย่างปรากฏการซํ้ าคาํ ไดแ้ก่ คาํว่า “โนรา” 

“แลว้หนา” “ลาที” “พรส่ี” “ทุกคน” และ“รับผล” ตวัอย่างท่ี (25) เป็นบทร้องท่ีใช้ในการทาํบท         

ผูแ้สดงโนราจะร้องกลอนและแสดงท่ารําประกอบบทร้องทีละคาํซํ้ าหลายคร้ัง เพ่ือเน้นความหมาย

ของคาํให้ชดัเจนยิ ่งข้ึน จากตวัอย่างปรากฏการซํ้ าคาํ ไดแ้ก่ คาํว่า   “ไชยา” “ผนั” “หน้า” “ขา้ง” 

“อีสาน” และ “เมือง” และตวัอย่างท่ี (26) ผูแ้สดงโนราร้องกลอนโดยการนาํคาํบางคาํในบทร้อง   

มาร้องซํ้ าหลายๆคร้ัง การการซํ้ าค ําในลักษณะน้ีมักปรากฏในการร้องกลอนร่ายแตระ เป็น          
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การร้องกลอนประกอบจังหวะดนตรีโดยไม่มีท่ารําประกอบ ผูแ้สดงโนราจึงสามารถดัดแปลง

จงัหวะทาํนองในการร้องกลอนใหก้ระชั้นข้ึน เป็นการสร้างสีสนัในการร้องกลอนทาํนองร่ายแตระ

ใหมี้ความสนุกสนานและน่าสนใจยิง่ข้ึน  

 

  4.3.1.3 การซ้ําความ 

   การซํ้ าความ เป็นการกล่าวซํ้ าขอ้ความเดิมซ่ึงอาจมีการเปล่ียนถอ้ยคาํเลก็นอ้ย  

หรืออาจมีการเพิ่มคาํท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกนัเขา้มาประสมกบัขอ้ความเดิม เพ่ือเน้นความหมาย

เดิมท่ีกล่าวถึงให้ชัดเจนยิ ่งข้ึน เพิ่มจังหวะในการร้องกลอนให้มีความน่าสนใจ และการกล่าว

ขอ้ความซํ้ าอีกคร้ังจะช่วยให้สามารถคิดความข้อความท่ีจะกล่าวต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองอีกด้วย    

การซํ้ าความดงักล่าวน้ีจะปรากฏในวิธีการร้องรับคาํกลอนของลกูคู่  เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนจบ

สองวรรค ลกูคู่จะร้องรับคาํกลอนหรือร้องซํ้ าขอ้ความของผูแ้สดงโนราทนัที ดงัตวัอยา่ง 

 

  (27) โนรา : โจก๊รู้สึกวา่ห่วงใย  กบัคนแก่แม่ตน 

ลูกคู่ :     วา่ห่วงใย   กับคนแก่แม่ตน 

โนรา : ดูแลตวัเองบา้ง  ขา้มทางขา้มหนน 

ลูกคู่ :     ตัวเองบ้าง                           ข้ามทางข้ามหนน  

โนรา : คอยระวงัรถยนต ์  ท่ีวิง่บนเส้นทาง 

ลูกคู่ :     วา่รถยนต์  ท่ีวิ่งบนเส้นทาง 

โนรา : แลซ้ายแลขวา  ใหร้ถรามนัวา่ง 

ลูกคู่ :     แลขวา   ให้รถรามันว่าง 

โนรา :   ขา้มหนนขา้มทาง  ใหทุ้กอย่างปลอดภยั 

ลูกคู่ :     ข้ามทาง   ให้ทุกอย่างปลอดภัย  

โนรา :  ขอใหบ้ายตลอดปี  แม่อย่าเพิ่งมีโรคไหร 

ลูกคู่ :    นอ้งเอยตลอดปี  อย่าเพ่ิงมีโรคไหร    

 

 (28)โนรา  :  นัง่ไหวพ้ระเจา้ไปทั้งหา้    นัง่ไหวพ้ระธรรมไปทั้งเจด็คมัภีร์ 

        ลูกคู่   :  ไหวพ้ระเจา้ไปทั้งหา้         ยอไหวพ้ระธรรมไปทั้งเจด็คมัภีร์   พระธรรมไปทั้งเจด็คมัภีร์ 
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        โนรา  :  มานัง่ไหวอ้งคพ์ระวภิงัค ์ ลูกหารือพระสงัคาณี 

        ลูกคู่   :  ไหวอ้งคพ์ระวภิงัค ์            หารือพระสงัคาณี    พระสังคาณี  

 

 จากตัวอย่างท่ี (27) ลูกคู่จะร้องซํ้ าความเฉพาะส่วนท้ายของวรรคแรก และ     

ร้องซํ้ าขอ้ความในวรรคท่ีสองครบทั้ งวรรค  ส่วนตัวอย่างท่ี (28) ลูกคู่จะร้องซํ้ าความคาํกลอน      

ทั้ งสองวรรค  โดยการร้องซํ้ าในวรรคแรกนั้ นอาจมีการตัดคําต้นวรรคเพียงเล็กน้อยจาก                

“นั่งไหว ้ พระเจา้ไปทั้งหา้” เป็น “ไหวพ้ระเจา้ไปทั้งหา้”  โดยตดัคาํว่า “นั ่ง” ส่วนการร้องซํ้ าความ

ในวรรคท่ีสองอาจมีการเปล่ียนคําต้นวรรค  จาก  “นั่งไหว้พระธรรมไปทั้ งเจ็ดคัมภีร์” เป็น                     

“ยอไหวพ้ระธรรมไปทั้ง   เจ็ดคมัภีร์” เปล่ียนคาํว่า “นัง่” เป็น “ยอ” 

 

   4.3.1.4 การใช้คาํซ้อน 

 คาํซ้อน คือ คาํท่ีเกิดจากการนําคาํตั้ งแต่ 2 คาํข้ึนไปมาเรียงต่อกันเพ่ือให้ได้

ความหมายท่ีชัดเจนโดยแต่ละคํานั้ นมีความสัมพันธ์กันในด้านความหมาย  อาจเป็นคําท่ีมี

ความหมายเหมือนกนั คลา้ยกนั ทาํนองเดียวกนั หรือตรงขา้มกนัก็ได้9 

 การใช้คาํซ้อนท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราเป็นคาํซ้อนท่ี

ประกอบด้วยคํา 2 คํา และคํา 4 คํา ท่ีมีความหมายคล้ายกัน และความหมายตรงกันข้ามกัน             

ดงัน้ี 

 1. คาํซอ้นสองคาํ คือ คาํซอ้นท่ีประกอบดว้ยคาํ 2 คาํ คาํซอ้นสองคาํท่ีปรากฏใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรามกัเป็นคาํซ้อนท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือมีความหมายใน

ทาํนองเดียวกนั ดงัตวัอยา่ง 

 

 

                                                        

 9วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2 : คํา การสร้างคํา และการยืมคํา

(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัภาษาไทย สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 57. 
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 (29) มองทอ้งฟ้ามืดมนนํ้ าฝนสาด  บรรยากาศมืดมิดทุกทิศา 

      แรกหวัคํ่านํ้ าฝนล่องลอยมา  มยัโนรากบัลูกนอ้งตอ้งเปียกปอน 

      ชีวติศิลปินตอ้งสิ้นหวงั   นํ้ าตาหลัง่ลงทบัลงกบัหมอน 

      เก็บเส่ือสาดบอกลูกนอ้งกองไวก่้อน ตอ้งรําฟ้อนหรือหยุดสุดบรรยาย        

 

  จากตวัอย่างท่ี (29) ปรากฏคาํซอ้นท่ีประกอบดว้ยคาํ 2 คาํ ไดแ้ก่ คาํว่า มืดมิด 

ล่องลอย และเส่ือสาด ทั้งน้ีคาํว่า มืดมิด และล่องลอย เป็นคาํซอ้นท่ีทาํให้ความหมายของคาํชดัเจน

ยิ ่งข้ึน และทาํให้ผูช้มสามารถมองเห็นภาพได้ชดัเจน นอกน้ีจากคาํว่า เส่ือสาด เป็นคาํซอ้นเพ่ือ

อธิบายความหมายของคาํในภาษาไทยถิ่นใต ้โดยคาํว่าสาดเป็นคาํภาษาไทยถิ่นใต ้ส่วนคาํว่าเส่ือเป็น        

คาํภาษาไทยถิ่นกลาง กล่าวไดว้่า เส่ือสาดเป็นคาํซอ้นท่ีมีความหมายเหมือนกนั  

 

 2. คาํซ้อนส่ีคาํ คือ คาํซอ้นท่ีประกอบดว้ยคาํ 4 คาํ อาจมีบางคาํท่ีมีมากกว่า            

1 พยางคก์็ได ้คาํซอ้นส่ีคาํท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราเป็นคาํซอ้นท่ีมีความหมาย

คลา้ยกนัและความหมายตรงกนัขา้มกนั นอกจากน้ีคาํซอ้นดงักล่าวมกัเป็นคาํซอ้นท่ีมีคาํท่ี 1 กับ    

คาํท่ี 3 ซํ้ ากนั ดงัตวัอยา่ง  

  

 (30) ทาํท่าจะลม้  มนัพลิกควํ่าพลิกหงาย 

      ยืนก็ไม่ได ้  โยกยา้ยไปมา 

      แสนสาสุดแสน ตอนยกแข้งยกขา 
      รําไม่ก่ีท่า  รัดทดหมดแรง       

 

   ตวัอยา่งท่ี (30) ปรากฏคาํซอ้นท่ีประกอบดว้ยคาํ 4 คาํท่ีมีคาํท่ี 1 กบัคาํท่ี 3 ซํ้ ากนั 

ได้แก่ คาํว่า พลิกคว ํ่าพลิกหงาย และยกแข้งยกขา โดยคาํว่าพลิกคว ํ่าพลิกหงาย เป็นคาํซ้อนท่ีมี

ความหมายตรงกันข้าม ส่วนคําว่ายกแข้งยกขา เป็นคําซ้อนท่ีมีความหมายในทํานองเดียวกัน           

การใชค้าํซ้อนดังกล่าวเพ่ือเน้นความหมาย ทาํให้เกิดจังหวะหนักเบา และเกิดความไพเราะใน                

การร้องกลอน 
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  4.3.1.6 การตดัพยางค์ 

     การตดัพยางค ์เป็นการใชค้าํโดยตดัพยางคส่์วนใดส่วนหน่ึงของคาํออกไปทาํให ้             

การออกเสียงคาํสั้น กระชบัยิง่ข้ึน นอกจากน้ีกรณีท่ีปรากฏการตดัพยางคใ์นบทร้อง เพ่ือใหมี้จาํนวน

คาํถกูตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ และเพ่ือสมัผสัของคาํในบทร้องทาํให้บทร้องมีความไพเราะสละสลวย

ยิ ่งข้ึน ผูว้ิจัยพบลักษณะของการใช้ภาษาโดยการตัดพยางค์ท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสาร                 

การแสดงโนรา 3 ลกัษณะ คือ การตดัพยางคส่์วนหน้าของคาํ การตดัพยางค์ส่วนกลางของคาํ และ

การตดัพยางคส่์วนหลงัของคาํ ดงัน้ี 

 

    1. การตัดพยางค์ส่วนหน้าของคาํ การตดัส่วนหน้าหรือพยางค์หน้าของคาํจะ 

ปรากฏทั้งในบทร้องและบทพดูของผูแ้สดงโนรา ดงัตวัอยา่ง 

 

 (31) หาเร่ืองขาํขาํ  ดว้ยการรําโนรา 

         เห็นท่านนัง่หนา้ ค่อยคลายบายใจ 

 

 (32) “…..ถา้วา่เบ้ียยงัเท่าใดในเป้ากะเอาไปซะแหละถา้อีเอา  แต่วา่เอกสารในเป้าขอคืนกนั….” 

 

    ตวัอยา่งท่ี (31) ผูแ้สดงโนรากล่าวกบัผูช้มว่า เม่ือเห็นผูช้มมานั ่งดูการแสดงโนรา 

ทาํใหรู้้สึกสบายใจเป็นอยา่งยิง่ จากตวัอยา่งบทร้องดงักล่าวมีการตดัพยางคส่์วนหนา้ของคาํว่าสบาย 

โดยออกเสียงว่า “บาย” ส่วนตวัอยา่งท่ี (32) คาํว่า “เป้า” ตามการออกเสียงของภาษาไทยถิ่นใต ้เป็น

การตัดเสียงพยางค์หน้าของคาํว่า “กระเป๋า” จากตัวอย่างผูแ้สดงโนราได้ประกาศให้ผูช้มท่ีเจอ    

กระเป๋าสตางคท่ี์ตกอยูบ่ริเวณใกล้ๆ โรงโนราใหน้าํกระเป๋ามาคืนเจา้ของดว้ย  

 

    2. การตัดพยางค์ส่วนกลางของคาํ เป็นการตัดพยางค์ส่วนกลางของคาํท่ีมี       

สามพยางคข้ึ์นไป โดยปรากฏทั้งในบทร้องและบทพดูของผูแ้สดงโนรา ดงัตวัอยา่ง 
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 (33) มนับอกวา่พ่ีชาย ถึงตายเสียแลว้หนา 

        ไม่ตอ้งกินขา้วปลา มยัรีบมาโรงบาล 

 

 (34) โนราโจก๊ : จําดะหรอยเหอท่ีน่ี หวานๆ 

         โนราไข่   : ทาํบทธรรมะ ไม่ใช่จําดะ 

 

    จากตัวอย่างท่ี (33) เป็นบทร้องท่ีสืบเน่ืองมาจากการเล่าประวติัส่วนของโนรา   

ละมยัว่า เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลท่ีรักษาลกูชายของโนราละมยัไดโ้ทรศพัท์มาแจง้ข่าวว่า ลูกชาย

ของโนราละมยัเสียชีวิตแลว้ เม่ือทราบข่าวการตายของลูกชาย โนราละมยัจึงรีบเดินทางมายงั

โรงพยาบาล คาํว่าโรงบาลท่ีปรากฏในบทร้องเป็นการตดัส่วนกลางของคาํว่าโรงพยาบาล ส่วน

ตวัอย่างท่ี (34) คาํว่าจาํดะท่ีปรากฏในบทพูดของผูแ้สดงโนรา เป็นการตัดพยางค์ส่วนกลางของ    

คาํว่าจาํปาดะ หมายถึง ตน้ไมช้นิดหน่ึงคลา้ยขนุน เยื่อหุ้มเมล็ดเน้ือเหลว กลิ่นฉุน จากตัวอย่าง  

โนราไข่ได้กล่าวถึงบทร้องท่ีจะนํามาใช้ในการทําบทว่าจะใช้บทร้องท่ีเก่ียวกับธรรมะท่ีมี         

ความไพเราะอ่อนหวาน แต่โนราโจ๊กเขา้ใจว่าโนราไข่กล่าวถึงจาํปาดะ ผลไมท่ี้มีรสหวาน  

 

    3. การตดัพยางคส่์วนหลงัของคาํ การตดัพยางคส่์วนหลงัของคาํ จะปรากฏทั้งใน

บทร้องและบทพดูของผูแ้สดงโนรา ดงัตวัอยา่ง     

 

 (35) บอกพ่ีนอ้งทั้งสิ้น  ท่ีชมโนรา 

        สองแปดหน่ึงเกา้สามหน่ึง โทรถึงนอ้งหนา   

 

 (36) โนราละมยั :  จริงๆแลว้โนรานกเลก็ไม่ใช่คนสตูล เป็นคนนครแต่มาอยูส่ตูล ตอเดียวมนัจะ

ออกมาแสดงฉากหน่ึง  

 

   จากตวัอยา่งท่ี (35) ผูแ้สดงโนราไดบ้อกเบอร์โทรศพัท์ให้ผูช้มการแสดงโนรา

ทราบ เพ่ือจะได้ติดต่อกับผูแ้สดงโนราได้ หากต้องการว่าจ้างให้มาแสดงโนราในคร้ังต่อไป         
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จากบทร้องขา้งต้นปรากฏการตดัคาํในบทร้อง คือ คาํว่า “โทร” เป็นการตดัพยางค์ส่วนหลงัของ    

คําว่า “โทรศัพท์” ส่วนตัวอย่างท่ี (36) คําว่า “นคร” เป็นการตัดพยางค์ส่วนหลังของคําว่า 

“นครศรีธรรมราช”   คนในทอ้งถิ่นภาคใตส่้วนใหญ่เม่ือกล่าวถึงจงัหวดันครศรีธรรมราช จะนิยม

ออกเสียงโดยตดัพยางคข์องคาํว่า “นคร” หรือ “นครศรี” เพ่ือความสั้น กระชบั และความสะดวกใน

การส่ือสาร  

 

  4.3.1.7 การใช้คาํสองแง่สองง่าม  

     คาํสองแง่สองง่าม คือ คาํท่ีมีความหมายตีไดส้องนยั ทั้งความหมายธรรมดาและ

ความหมายท่ีส่อไปในทางหยาบโลน10 ทั้ งน้ีคาํสองแง่สองง่ามท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสาร       

การแสดงโนราเกิดจากกลวิธีในการใชค้าํ 4 กลวิธี ไดแ้ก่ การใชส้ัญลกัษณ์ การใชค้าํผวน การใช้

คาํพอ้งรูปพอ้งเสียง และการใชค้าํท่ีมีเสียงใกลเ้คียงกบัคาํท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศ ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

 

    1. การใช้สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ คือ การเปรียบเทียบท่ีเรียกส่ิงหน่ึงส่ิงใด          

โดยใชค้าํอ่ืนแทน คาํท่ีใชเ้รียกนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป11          

ดงัตวัอยา่ง 

 

  (39)   โนราละมยั      :  ทหารอะไรเป็นกระเทย  

        โนราโจก๊        :  ใครเป็นกระเทยเพ่ือนเป็นผูช้าย 

        โนราละมยั      :  ปืนเอามาไหมลูก 

        โนรานกเลก็    :  แม่มยัแลว้ถามแปลกๆ ปืนมนัเอามา  

  

                                                        

 10ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร :          

นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 2546), 1146.  

 11จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บาหยนั อิ ่มสําราญ, บรรณาธิการ. ภาษากับการส่ือสาร, พิมพ์คร้ังท่ี 4  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 54. 
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 (40) โนรานกเลก็   :  เอาบองใหที้ หาบองใหโ้นราที 

                     ลูกคู่               :  บองยงัมั้งไม่ท่างั้น12 

                   โนรานกเลก็  :  บองยงัอยู่แลว้ ไหนโหมเดก็ๆ ยืมบองสูที  

                   ลูกคู่              :   บองโหมน้ีเอียด13 

                   โนรา             :  อย่าเอาซะงั้น ของนายทบักไูม่เอาเอียดแรง ถา้ของนายป่ีงั้นขืนได ้เติบ14 

                    ลูกคู่             :  (ลูกคู่เอาดาบมายื่นใหโ้นรา) ยงัแต่บองเลีย่ม ระวงับองอแีทงเอางั้น  

                    โนรา            :  สมมติวา่บองแลว้กนั แต่บองน้ีแบนๆสักหิด แต่บองโนรามยัเสียใจนะคะ  

                                              บองโนราหญิงมนัออกจะแบนๆ น่ีถา้ของโนราโจก๊มนักลมแหละ  

                    ลูกคู่             :  เรายงักะเราไม่เอาออกมาเล่น 

 

  ตวัอย่างท่ี (39) และ (40) ผูแ้สดงโนราใชค้าํว่า “ปืน” และคาํว่า “บอง” หรือ 

“กระบอง” เพ่ือส่ือความหมายถึง อวยัวะเพศชาย  

 

    2. การใชค้าํผวน เป็นการนาํคาํบางคาํท่ีไม่สุภาพมาผวนเพ่ือออกเสียงแลว้ผูฟั้งจะ

ไม่รู้สึกว่าไม่สุภาพ ทั้งน้ีคาํผวนเป็นคาํท่ีออกเสียงสระสลบักนัระหว่างคาํหน้ากบัคาํหลงั โดยท่ี    

คงพย ัญชนะต้นและวรรณยุกต์ไว ้15 จากข้อมูลการแสดงโนราพบว่า  การใช้ค ําผวนเพื่ อ                  

ส่ือความหมายเร่ืองเพศในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราเป็นกลวิธีท่ีพบมากท่ีสุด และมีการใช ้   

คาํผวนในส่ือสารการแสดงโนราทั้ งหมด 37 คาํ ปรากฏทั้งในบทร้องและบทพูดของผูแ้สดงโนรา      

เป็นคาํผวนท่ีมีจาํนวนพยางค์ตั้ งแต่ 2 – 4 พยางค์ โดยปรากฏคาํผวน 2 พยางค์มากท่ีสุด รองลงมา 

คือ คาํผวน 3 พยางค ์และคาํผวน 4 พยางค ์ดงัตวัอยา่ง  

                                                        

 
12ท่างั้น หมายถึง บริเวณนั้น   

 
13

 เอียด หมายถึง เลก็    

 
14เติบ หมายถึง ใหญ่   

 15ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4 : วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย

(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัภาษาไทย สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 123. 
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        (41)    โนราวนีสั :  เร่ืองอื่นผมไม่กลา้บอกมาก แต่คืนน้ีผมกลา้บอกวา่ดีหีด เพราะวา่ 

                                          คนกะไม่ใช่มาก กรุณานัง่ใหเ้รียบร้อย โดยเฉพาะสุภาพสตรีไม่งั้น 

                                          จะดีหีด 

 

  (42)  โนราวนีสั :  เราสามารถมองกอ้นเมฆ เหมือนกบัเราเห็นดาวนัน่แหละ เห็นดาว 

                                         จระเข ้ดาวลูกไก่ ดาวไถ่  

      โนราโจก๊ :  ดาวยอ กะเบอะมนัเป็นรูปยอ 

      โนราวนีสั : เขาอย่าแหลง น่าเกลียด คนแก่ๆนัง่อยู่มนัน่าเกลียด เขาเรียกดาวพ่อฒ่อ*  

 

  (43)   โนราวนีสั :  ท่านอาจารยจ์ากหนองคายครับ ขอความกรุณา ยืมไหหน่อยครับ  

                   อย่าพาไหหนีนะครับ ไหอยู่หนีครับ เจอแลว้ครับ ยืนอยู่หนา้เวทีครับ   

            ไหโนรามีครับ    

 

 (44)     นคัรังยงัมีเท่าผีแหน                    ความยาวแสนหน่ึงคืบสืบยศฐา  

        เมืองห้างกวีรีหับระยบัตา          มีหญา้คาปิดฉากรากมาบงั  

       สูงพอดียีหิบพอหยิบติด          ทององักฤษสลบัสีติดมาดว้ยหนีหัง  

 

  ตวัอย่างท่ี (41) ปรากฏคาํผวน 2 พยางค์ คือ คาํว่า “ดีหีด” เป็นคาํท่ีส่ือถึงอวยัวะ

ของเพศหญิง ตวัอยา่งท่ี (42) ปรากฏคาํผวน 2 - 3 พยางค์ ไดแ้ก่ คาํว่า “ดาวยอ” และ “ดาวพ่อฒ่อ” 

เป็นคาํท่ีส่ือถึงอวยัวะของเพศชาย ตวัอยา่งท่ี (43) ปรากฏคาํผวน 2 - 4 พยางค ์ไดแ้ก่ คาํว่า “ไหหนี” 

“ไหอยูห่นี” และ “ไหโนรามี” ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นคาํท่ีส่ือถึงอวยัวะของเพศหญิ และตวัอย่างท่ี (44) 

ปรากฏคาํผวน 2 พยางค์ ไดแ้ก่ คาํว่า “ผีแหน” “ห้างกวี” “รีหับ” “ยีหิบ” และ “หนีหัง” เป็นคาํท่ี    

ส่ือถึงอวยัวะของเพศหญิง กล่าวไดว้่า การใชค้าํสองแง่สองง่ามในตวัอย่างดงักล่าวน้ี ไดรั้บอิทธิพล

                                                        

 *คาํว่า “พ่อเฒ่า” เป็นคาํเรียกญาติในภาษาไทยถิ ่นใต ้เม่ือเทียบกบัภาษาไทยมาตรฐานคือคาํว่า “ตา” 
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มาจากวรรณกรรมมุขปาฐะของภาคใตเ้ร่ืองสรรพล้ีหวน ซ่ึงตลอดทั้ งเร่ืองสรรพล้ีหวนมีการใช ้     

คาํผวนท่ีมีความหมายส่ือถึงเร่ืองเพศหรือกิจกรรมทางเพศ 

 

    3. การใชค้าํพอ้งรูปพอ้งเสียง คาํพอ้งรูปพอ้งเสียง คือ คาํท่ีออกเสียงเหมือนกนั

และสะกดเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน อาจทาํให้เกิดการเข้าใจผิด ถา้ไม่ส่ือสารกันอย่าง

ชดัเจน16 ทั้งน้ีการใชค้าํพอ้งรูปพอ้งเสียงในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราจะปรากฏคาํพอ้งรูป

พอ้งเสียงในบทเพลง และการลอ้เลียนโฆษณา ดงัตวัอยา่ง  

 

 (45) หมอหนุ่มคนหน่ึงเพิ่งเรียนจบจากวชิาการ บรรจุทาํงานในโรงบาลแถวๆปักษใ์ต ้ 

        วนัหน่ึงสาวนอ้ยเดินมากบัแม่คงไม่สบาย คุณหมอทกัทายแลว้เชิญขา้งในตรวจดูอาการ  

                   สวสัดีครับเป็นอะไรมากไปหรือเปล่า สาวนอ้ยจึงเล่าวา่ท่ีหวัเข่าของหนูมนัคนั หมอหนุ่ม 

        สงสัยจึงกม้ไปตรวจดูอาการ แลว้ถามสั้นๆวา่สาวชาวบา้นเคยคนัหรือเปล่า เคยคนัไหม 

        มนัทิ่มแทงใจสาวบา้นนา จึงวิง่ออกมาบอกกบัมารดาท่าทางร้อนเร่า หมอน่ีอุบาทวช์าติชัว่ 

        หลบบา้นหวาเรา นุย้คนัหวัเขาแต่มนักลบัถามถึงความคนัเคย คุณหมอไม่รู้คาํวา่เคยปักษใ์ต ้

        มีหลายนิยาม หน่ึงเคยไดท้าํหรือไดเ้ป็นผ่านมาล่วงเลย สองคือกะปิใส่อาหารก็เรียกวา่เคย  

                   อีกหน่ึงเฉลยรู้ไหมเอ่ยเคยคืออะไร 

 

 (46) รีจอยส์ ผมนุ่มสลวยน่าสัมผสักวา่ท่ีเคย 

 

  จากตวัอยา่งท่ี (45) ผูแ้สดงโนราร้องเพลงของหลง ลงลาย เพลงน้ีปรากฏการใช้

คาํว่า “เคย” ซ่ึงเป็นคาํพอ้งรูปพอ้งเสียงระหว่างคาํในภาษาไทยมาตรฐานและคาํในภาษาไทยถิ่นใต ้

แต่เป็นคาํท่ีมีความหมายต่างกนั ซ่ึงคาํว่า “เคย” ในภาษาไทยมาตรฐานใชเ้ป็นคาํประกอบหน้ากริยา

แสดงว่ากริยานั้นๆไดเ้ป็นมาแลว้ ดงัปรากฏในบทเพลงว่า “เคยคนั” ส่วนคาํว่า “เคย” ในภาษาไทย

                                                        

 16 ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4 : วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย

(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัภาษาไทย สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 116. 
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ถิ่นใต้มีหลายความหมาย ความหมายแรก “เคย” หมายถึง ไดเ้ป็นมาแลว้ ส่วนความหมายท่ีสอง 

“เคย” หมายถึง กะปิ และความหมายท่ีสาม “เคย” หมายถึง อวยัวะของเพศหญิง ส่วนตวัอยา่งท่ี (46) 

แมจ้ะเป็นข้อความจากโฆษณาทางโทรทัศน์ซ่ึงใช้มาตรฐานภาษาไทยแต่ผูแ้สดงโนราพูดเพ่ือ       

ส่ือความของคาํว่าเคยท่ีหมายถึงอวยัวะเพศหญิงในภาษาไทยถิ่นใต ้

 

    4.3.4.4 การใชค้าํท่ีมีเสียงใกลเ้คียงกบัคาํท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศ การใชค้าํท่ีมี

เสียงใกลเ้คียงกบัคาํท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราพบ

เพียงคาํเดียว เป็นการออกเสียงคาํลากยาวเพ่ือส่ือความหมายเก่ียวกบัเพศ ดงัตวัอยา่ง 

 

 (47) โนรานกเลก็  :  กลอนทาํบทบทน้ี เป็นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองหินนะคะวา่ 

                                                  หินมีหลายชนิด  

                   ลูกคู่              :  โนรานกเลก็หินลาย 

 

  ตวัอย่างท่ี (47) โนรานกเล็กกาํลงัพูดถึงบทร้องท่ีใชใ้นการทาํบทว่าเป็นการให้

ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองหินชนิดต่างๆ ซ่ึงขณะท่ีโนรานกเล็กกาํลงัพูดอยู่นั้น ลูกคู่ไดพู้ดแทรกข้ึนมาว่า 

“โนราเล็กหินลาย” โดยออกเสียงคาํว่าหินลากยาว เป็นการหยอกลอ้โนรานกเล็กและต้องการ     

ออกเสียงคาํดงักล่าวเพื่อส่ือความหมายเก่ียวกบัอวยัวะของเพศหญิง   

 

     4.3.1.8 การใช้คาํพ้องเสียง  

           คาํพอ้งเสียง คือ คาํท่ีออกเสียงเหมือนกนัแต่สะกดแตกต่างกนัและมีความหมาย

ไม่เหมือนกนั17การใชค้าํพอ้งเสียงในการแสดงโนรา เป็นการนาํคาํภาษาไทยถิ่นใตท่ี้พอ้งเสียงกบั   

คาํในภาษาไทยถิ่นกลางมาใชเ้พ่ือให้เกิดความเขา้ใจผิดหรือผูท่ี้ฟังภาษาถิ่นแลว้เขา้ใจความหมาย  

ผดิไป ทาํใหผู้ฟั้งเกิดความขบขนั ดงัตวัอยา่ง 

                                                        

 17ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4 : วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย

(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัภาษาไทย สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552), 115.  
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 (48)  โนราวนีสั      :  แรกเดียวใจ18พอโปงลางข้ึน ทั้งควันทั้งหมอกลอยเตม็ไปหมด 

       โนรานกเลก็  :  เขาไม่หาญ19เปิดควันมากๆแหละ โนราแต่ละคนแก่อีตาย 

       โนราละมยั    :  เปิดไม่ไดค้วันนั้น20 หกัหมดแลว้ 

 

   จากตวัอย่างท่ี (48) เป็นการเล่นคาํพอ้งเสียง คาํว่า “ควนั” ในภาษาไทยถิ่นใต ้

ทั้งน้ีคาํว่า “ควนั” ในภาษาไทยถิ่นใต ้มี 2 ความหมาย “ควนั” ความหมายแรก คือ ส่ิงท่ีเห็นเป็น       

สีขาวคลา้ยหมอก ส่วนคาํท่ีออกเสียงว่า “ควนั” ในภาษาไทยถิ่นใต ้ความหมายท่ีสองหมายถึง ฟัน 

อวยัวะท่ีใชบ้ดเค้ียวอาหาร จากตัวอย่างโนราวีนัสและโนราละมยักล่าวถึงควนัท่ีปล่อยออกมา      

บนเวทีเพ่ือสร้างบรรยากาศใหก้บัการแสดงดูตระการตาและน่าสนใจยิ ่งข้ึน แต่ควนัท่ีโนรานกเล็ก

กล่าวถึงหมายถึงฟันของผูแ้สดงโนราท่ีมีอายุมากแลว้ ไม่สามารถเปิดฟันหรือยิ ้มโดยการเปิด

ปากกวา้งใหเ้ห็นฟันได ้เน่ืองจากฟันหกัหมดแลว้  

 

 4.3.2 ลกัษณะด้านการใช้ภาพพจน์ 

   ภาพพจน์ หมายถึง ถอ้ยคาํท่ีเป็นสาํนวนโวหารทาํใหนึ้กเห็นเป็นภาพ เป็นถอ้ยคาํ

ท่ีเรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิง มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและ

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งกวา้งขวางลึกซ้ึงกว่าการบอกเล่าท่ีตรงไปตรงมา21 

   การใชภ้าพพจน์ท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราประกอบดว้ย 

การใชอุ้ปมา อุปลกัษณ์ การเลียนเสียงธรรมชาติ และคาํถามเชิงวาทศิลป์  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

                                                        

 
18แรกเดียวใจ หมายถึง ชัว่ขณะหน่ึง ชัว่ครู่    

 
19ไม่หาญ หมายถึง ไม่กลา้    

 
20คาํว่า “ควนั” ในท่ีน่ี แมจ้ะออกเสียงว่าควนัแต่หมายถึง “ฟัน” กระดูกเป็นซ่ี ๆอยูใ่นปากสาํหรับกดั 

ฉีก เค้ียวอาหาร   

 21ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์

พบัลิเคชัน่, 2546), 820. 
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   4.3.2.1 การใช้อุปมา 

   อุปมา คือ การใชถ้อ้ยคาํเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึงว่ามีลกัษณะเหมือน

หรือคลา้ยกบัอีกส่ิงหน่ึง โดยใชค้าํแสดงการเปรียบเทียบว่า ดัง่ เหมือน คลา้ย เป็นตน้ เพ่ือเน้นให้

เห็นจริงว่าเหมือนอยา่งไร22 การใชอุ้ปมาจะปรากฏในบทร้องของโนรา ดงัตวัอยา่ง 

 

 (49)  คุณเอ๋ยคุณครู   หนักเหมือนฝ่ังนํา้พระคงคา 
         คิ ่นคิ่นแหง้แลว้ยงัไหลมา ยงัไม่รู้สิ้นรู้สุด 

 

 (50)  ลูกดีจริงทั้งหญิงทั้งชาย  นอ้งกิ้มแยม้มาวา่มารดาช่ืนใจ 

        ไดข่้าววา่ลูกไปอยู่ภูเก็ต  ช่างดีเดด็เสมือนเพชรเมด็ใหญ่ 

 

   ตวัอย่างท่ี (49) เป็นการเปรียบเทียบพระคุณของครูว่าเหมือนกบัแม่นํ้ าคงคาท่ี

ยงัคงหลัง่ไหลไม่มีวนัแหง้หายหรือสิ้นสุด โดยใชค้าํแสดงการเปรียบเทียบ คือ คาํว่า “เหมือน” ส่วน

ตวัอยา่งท่ี (50) ผูแ้สดงโนรากล่าวชมเจา้ภาพ โดยเปรียบเทียบว่ามีลกูดีเหมือนมีเพชรเมด็ใหญ่ 

 

   4.3.2.2 การใช้อุปลกัษณ์ 

   อุปลกัษณ์ คือ การเปรียบเทียบดว้ยการกล่าวว่าส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง โดยใชค้าํ

แสดงการเปรียบเทียบว่า “เป็น” หรือ “คือ” ความหมายจึงลึกซ้ึงกว่าอุปมา23 การใชอุ้ปลกัษณ์ใน   

การแสดงโนราจะปรากฏในบทร้อง ดงัตวัอยา่ง 

 

 (51)  ตกัของมารดา  คือหมอนหนุนอุ่นใจ  

     ออ้มแขนของแม่ คือผา้แพรผืนใหญ ่ 

 

                                                        

 22จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บาหยนั อิ ่มสําราญ, บรรณาธิการ. ภาษากับการส่ือสาร, พิมพ์คร้ังท่ี 4  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 53.  

 23เร่ืองเดียวกนั  
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     ป้องกายป้องใจ  ปกป้องภยัอนัตราย   

     นํ้ านมจากเตา้  เราด่ืมเชา้ด่ืมสาย  

     สายเลือดในกาย คืออาหารจานเดด็   

     เปร้ียวหวานมนัเคม็ แม่เติมเตม็พร้อมเสร็จ 

 

   จากตวัอยา่งท่ี (51) เป็นการเปรียบเทียบเพื่อสรรเสริญคุณมารดา โดยใชค้าํแสดง

การเปรียบว่า “คือ” การใชอุ้ปลกัษณ์ในบทร้องดงักล่าวทาํใหน้ี้ผูช้มการแสดงเขา้ใจความหมายของ

บทร้องไดอ้ยา่งลึกซ้ึง และนึกเห็นเป็นภาพไดเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน 

 

   4.3.2.3 การใช้การเลยีนเสียงธรรมชาต ิ

   การเลียนเสียงธรรมชาติ คือ การใชค้าํท่ีเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี 

เสียงร้องของสตัว ์เป็นตน้ การเลียนเสียงธรรมชาติในการแสดงโนราปรากฏในบทร้องและบทพูด

ของโนรา ทาํใหเ้กิดความไพเราะและถอ้ยคาํท่ีใชย้่อมสัมผสัอารมณ์ของผูช้มการแสดงทาํให้ผูช้ม

เห็นภาพไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ดงัตวัอยา่ง 

 

 (52)  “ท่ีสวยๆมาทางน้ี มาตะมายืนตรงน้ีนอ้งมา กุ๊กๆ” 

 

 (53)  เขาบา้แต่ววัชน แลว้เราอีทน อยู่กบัเขาทาํไม หลีกใหไ้กลกนัดีกวา่  
                   ผวัพรรคน้ี์เห็นทีตอ้งลา ตอยต่ีตอย ตอย ตอย ตอย ตอย ตอย 

 

 (54)  พ่ีเดินทางค่างทกัไดย้ินเสียงเจี๊ยกครอก นอ้งออกจากดงมาส่งเสียง 

         เรไรร้องหร่ิงหร่ิงอยู่บนกิ่งเนียง   ใจพ่ีเหวีย่งนึกวา่นอ้งร้องหาชาย  

 

   จากตัวอย่างท่ี (52) ผูแ้สดงโนราชายเรียกโนราหญิงให้มายืนใกล้ๆ โดย       

เลียนเสียงร้องของไก่ว่า  “กุ๊กๆ” ตัวอย่างท่ี  (53) ผูแ้สดงโนราร้องเพลงวัวชน  ของศิลปิน                   

ศิริพิม ภิญญา เม่ือร้องเพลงจบหน่ึงท่อน จึงเลียนเสียงป่ีทา้ยเพลงว่า “ตอยต่ีตอย” และตวัอยา่งท่ี (54) 
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เป็นบทร้องท่ีใชใ้นการทาํบท ผูแ้สดงโนราจะร้องกลอนพร้อมแสดงท่ารําประกอบบทร้อง บทร้อง

ดงักล่าวน้ีปรากฏการเลียนเสียงธรรมชาติของลิงว่า “เจ๊ียกครอก” และ เลียนเสียงร้องของเรไรว่า 

“หร่ิงหร่ิง” จากตวัอย่างการเลียนเสียงธรรมชาติทั้ งเสียงของเคร่ืองดนตรีและเสียงร้องของสัตวท่ี์

ปรากฏในบทพูดและบทร้องขา้งตน้ ย่อมทาํให้ผูช้มเห็นภาพไดช้ดัเจนและเป็นการสร้างสีสันใน  

การแสดงโนราใหมี้ความสนุกสนานมากยิง่ข้ึน 

 

   4.3.2.4 การใช้คาํถามเชิงวาทศิลป์  

   คาํถามเชิงวาทศิลป์ คือ การตั้งคาํถามแต่ไม่ไดห้วงัคาํตอบ หรือถา้มีคาํตอบก็เป็น

คาํตอบท่ีทั้งผูถ้ามและผูต้อบรู้ดีอยูแ่ลว้24 การใชค้าํถามเชิงวาทศิลป์ในการแสดงโนราเพ่ือเร้าอารมณ์

ผูช้มการแสดง และเพ่ือส่ือความหมายในส่ิงท่ีผูแ้สดงโนราต้องการนําเสนอ นอกจากน้ีการใช้

ภาพพจน์ดงักล่าวจะปรากฏเฉพาะในบทร้องของผูแ้สดงโนรา ดงัตวัอยา่ง 

 

 (55)  พบกนัในคืนหน่ึงบายใจไม่แม่  เห็นคนเฒ่าคนแก่นัง่แลไม่ไปไหน   

          เราสองคนพ่ีนอ้งแลกนัใหบ้ายใจ  โจก๊ไข่โนราเรายืนวา่สองคน 

 

 (56)  เขาเรียกวา่ผดัส้มขอกม้นอ้มนาํ  ตม้ผกักาดดองท่านลิม้ลองแล้วไม่ 

       ขอบอกคุณพ่ีตวัชาตรีบรรยาย   ขอบคุณเถิดครับสําหรับขา้วปลา 

 

   ตวัอยา่งท่ี (55) ผูแ้สดงโนราร้องกลอนทกัทายผูช้ม โดยใชก้ลวิธีการตั้งคาํถามว่า 

ผูช้มท่ีมาชมการแสดงโนราในคืนน้ีสบายใจไหม เป็นคาํถามท่ีไม่ตอ้งการคาํตอบ แต่เป็นการถาม

เพ่ือสร้างปฏิสมัพนัธก์บัผูช้มการแสดง ส่วนตวัอย่างท่ี (56) ผูแ้สดงโนรากล่าวถึงอาหารท่ีเจา้ภาพ

เล้ียงรับรองคณะโนรา ได้แก่ ผดัส้มหรือผดัเปร้ียวหวาน และต้มจืดผกักาดดอง เป็นต้น และ           

ใช้คาํถามกระตุ้นความสนใจจากผูช้ม เพ่ือส่ือความหมายในส่ิงท่ีผูแ้สดงโนราต้องการนาํเสนอ     

แก่ผูช้ม  

                                                        

 24จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บาหยนั อิ ่มสําราญ, บรรณาธิการ. ภาษากับการส่ือสาร, พิมพ์คร้ังท่ี 4  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 55.  
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 4.3.3 การปนภาษาและการสลบัภาษา 

 ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา ผูแ้สดงโนราใชภ้าษาไทยถิ่นใตเ้ป็นภาษาหลกั

ในการส่ือสารทั้ งในบทร้องและบทพูด แต่ขณะเดียวกันก็ปรากฏการใช้ภาษาไทยถิ่นกลาง

ภาษาอังกฤษ  และภาษามลายูในลักษณะของการปนภาษาและการสลับภาษาด้วยเช่นกัน                

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี    

 

          4.3.3.1 การปนภาษา การปนภาษาเป็นปรากฏการณ์ท่ีผูรู้้สองภาษาข้ึนไป          

นาํคาํหรือวลีในภาษาหน่ึงเขา้มาปนในอีกภาษาหน่ึงภายในประโยคเดียวกนั   

  จากการวิเคราะห์การใช้ภาษาในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราพบว่า          

มีการปนภาษาองักฤษในลกัษณะของการใช้ค ําทับศพัท์ ปรากฏทั้ งในบทร้องและบทพูดของ           

ผูแ้สดงโนรา ดงัตวัอยา่ง 

 

 (57)   ชมคณะละมยัแม่พ่อคงรู้จกั  เคยถามทกักบัเผ่าพงศ์วงศา 

                     เห็นพ่ีนอ้งท่ีนัง่ฟังโนรา               แดงหยุดกล่าวคาํวา่กลอนโชว์ 

 

          (58) ลาํตดัฝ่ายชาย :  

                 เน่ืองในงานสมโภชกฐิน ญาติทั้งสิน้รอชมลาํตดั    ผมช่ือวา่ครูนสั ท่ีเขาจดัใหม้า 
  งานท่ีไดเ้งินทอง พระเทพครับผมรับหมด              ถา้งานฟรีของด เพราะไม่มีรถมา 

 

 (59) “กูเคลียร์กบันายทบัหีด” 

 

 (60) “วา่ใหม้นัตรงๆคีย์ ใหม้นัเท่าๆกนัถิ” 

 

  ตวัอยา่งท่ี (57)  (59) และ (60) เป็นการปนภาษาองักฤษในภาษาไทยถิ่นใตโ้ดย

ใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษ ไดแ้ก่ คาํว่า “โชว”์ มาจาก “show” หมายถึง แสดง คาํว่า “เคลียร์” มาจาก 
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“clear” หมายถึง ทาํให้กระจ่าง ทาํให้ชดัเจน และคาํว่า “คีย”์ มาจาก “key” หมายถึง ระดบัเสียง    

ส่วนตวัอยา่งท่ี (58) เป็นบทร้องลาํตดัท่ีผูแ้สดงโนราไดน้าํมาขบัร้อง นบัเป็นการแสดงท่ีสอดแทรก

ในระหว่างการทาํบท เพ่ือเพิ่มระดบัความสนุกสนานให้กบัผูช้มการแสดงโนรา บทร้องดงักล่าวน้ี   

ผูแ้สดงโนราร้องกลอนโดยใชภ้าษาไทยถิ่นกลางและมีการนําคาํทบัศพัท์ภาษาองักฤษมาปนใน   

บทร้อง คือ คาํว่า “ฟรี” มาจากคาํภาษาองักฤษ “free” หมายถึง ไม่ตอ้งจ่ายเงิน จากตวัอย่างดงักล่าว 

แมจ้ะเป็นการใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษปนในภาษาไทยถิ่นใตแ้ละภาษาไทยถิ่นกลาง แต่คาํเหล่าน้ี

เป็นคาํท่ีส่วนใหญ่คุน้เคยและสามารถเขา้ใจความหมายไดโ้ดยง่าย 

 

  4.3.3.1 การสลับภาษา การสลบัภาษาเป็นปรากฏการณ์ท่ีผูพู้ดสองภาษาหรือ

หลายภาษา พูดภาษานั้ นสลบักันไปมาในระดับประโยคหรือยาวกว่าประโยค การสลบัภาษาน้ี    

อาจเกิดในหมู่ผูท่ี้รู้ภาษาถิ่นหรือภาษายอ่ยของไทยไดม้ากกว่าหน่ึงภาษา25 

         จากการวิเคราะห์การใช้ภาษาในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราพบว่า            

มีการสลบัภาษาปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดง ได้แก่ การสลบัภาษาระหว่างภาษาไทย   

ถิ่นใตก้บัภาษาไทยถิ่นกลาง และการสลบัภาษาไทยถิ่นใตก้บัภาษามลาย ูดงัตวัอยา่ง  

 

         (61) โนราวนีสั (ภาษาไทยถิ ่นใต)้         :   เห ! เราแหลงกลางกนัดีหวาเด๋ียวพ่ีนอ้งแถวน้ีเขาไม่รู้ฟัง  

          (ภาษาไทยถิน่กลาง)      ไม่ทราบวา่พ่ีนอ้งชาวเพชรบุรีเขา้ใจบา้งไหมครับ  

                                        ขอโทษนะครับคุณลุงครับ คุณลงุเขา้ใจภาษาใตไ้หม  

                                    (ภาษาไทยถิน่ใต)้           แกไม่รู้เร่ืองหีดเดียว  

                     

 

 

 

                                                        

 25อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปล่ียนแปลง และการพัฒนา. 

(กรุเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), 96.     
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 (62) โนราวนีสั    (ภาษามลายู)             :  มาแกนาสิกะเดาะ26 

                 (ภาษาไทยถิน่ใต)้     :  เขาแปลเสียงในฟิลม์  

                 (ภาษามลายู)             :  มาแกเดาะสะดะเกาะ27 มาแกบาบ้ี28 

   โนรานกเลก็ (ภาษามลายู)               :  ตะเดาะบาบ้ี29 

   โนราวนีสั     (ภาษามลายู) :  ตาแลมาแกลากี30 เตา๊ะคือนายูเฆา๊ะ31 ดูโดะมานอลิบง32  

    ผูช้ม             (ภาษามลายู)              :  นากอ    

   โนราวนีสั     (ภาษามลายู)              :  นากอ     

                (ภาษาไทยถิ ่นกลาง)   :  อ๋อ ไม่รู้เร่ือง     

                (ภาษาไทยถิ ่นใต)้       :  เขาวา่เขาอยูน่ราธิวาส นากอนั้น ถา้ลิบงนั้นยะลา   

 

 จากตัวอย่างท่ี (61) เป็นการแสดงโนราท่ีสํานักสงฆ์เขาว ัง อําเภอรัตภูมิ        

จงัหวดัสงขลา แต่ผูแ้สดงโนราเห็นว่าช่ือของสถานท่ีท่ีไปแสดงโนรานั้นพอ้งกบัช่ือเขาวงัหรือ   

พระนครคีรี จงัหวดัเพชรบุรี ผูแ้สดงโนราจึงนาํช่ือของสถานท่ีดงักล่าวมาสร้างมุขตลก โดยกล่าวว่า

จะไม่พูดภาษาไทยถิ่นใต้แลว้ เพราะเกรงว่าผูช้มจะฟังภาษาไทยถิ่นใต้ไม่เข้าใจ จึงสลบัภาษา      

โดยการพดูภาษาไทยถิ่นกลางแทน แต่เม่ือผูช้มไม่มีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบดว้ยเพราะไม่เขา้ใจในส่ิงท่ี  

ผู้แสดงโนราพูด  ผู้แสดงโนราจึงสลับมาใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ดังเดิม  ส่วนตัวอย่างท่ี  ( 62)                 

เป็นการสลบัภาษาตามสถานการณ์ กล่าวคือ ขณะท่ีผูแ้สดงโนราพดูภาษาไทยถิ่นใตใ้นการสนทนา

ระหว่างผูแ้สดงโนราดว้ยกนั เม่ือมีผูช้มท่ีเป็นนกัศึกษามุสลิมเขา้มานัง่ชมการแสดงบริเวณดา้นหน้า

ของโรงโนรา ผูแ้สดงโนราจึงสลบัภาษามาพดูภาษามลายแูทน  

                                                        

 
26มาแกนาสิกะเดาะ หมายถึง กินขา้วหรือยงั    

 
27มาแกเดาะ หมายถึง กินแลว้   

 
28มาแกบาบ้ี หมายถึง กินหมู   

 
29ตะเดาะบาบ้ี หมายถึง ไม่มีหมู    

 
30ตาแลมาแกลากี ยงักินไม่ได ้   

 
31เต๊าะคือนายเูฆ๊าะ หมายถึง ไม่รู้จกัเหมือนกนั   

 
32ดูโดะมานอลิบง หมายถึง ลิบงอยูต่รงไหน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



163 

 

 

 ลกัษณะการใชภ้าษาในการแสดงโนราปรากฏทั้งในรูปแบบของบทร้องและบทพูด  

ด้านบทร้องจะใช้รูปแบบของกลอนในการส่ือสารการแสดง กลอนท่ีใช้ในการแสดงโนรา              

มีหลายชนิด กลอนแต่ละชนิดมีช่ือเรียกแตกต่างกนั เช่น เรียกช่ือตามลกัษณะคาํประพนัธ์ ไดแ้ก่ 

กลอนส่ี กลอนหก เรียกช่ือตามทาํนองกลอน ไดแ้ก่ กลอนหนัง กลอนร่ายแตระ และเรียกช่ือตาม

เคร่ืองดนตรีหลกัท่ีใชก้าํกบัจงัหวะ ไดแ้ก่ กลอนสองโหม่ง ขณะเดียวกนักลอนแต่ละชนิดมีลกัษณะ

ท่ีเหมือนกนั กล่าวคือ กลอนท่ีใชใ้นการแสดงโนราจะไม่ค่อยเคร่งครัดทั้ งจาํนวนคาํ จงัหวะ สัมผสั 

และขอ้บงัคบัอ่ืนๆ สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปล่ียนได ้จุดเน้นของกลอนท่ีใชใ้นการแสดงโนรา   

อยู่ท่ีการส่ือสารได้ตามท่ีผูแ้สดงโนราต้องการและสร้างความประทับใจให้แก่ผูช้มการแสดง      

เป็นสาํคัญนอกจากน้ีด้านวิธีการร้องและรับคาํกลอนระหว่างผูแ้สดงโนรากับลูกคู่ กล่าวได้ว่า           

เม่ือผูแ้สดงโนราร้องกลอนท่ีใชใ้นการแสดงโนราโดยตรง เช่น กลอนร่ายแตระ กลอนทาํบท ลูกคู่

จะร้องรับคํากลอนเสมอ ส่วนกลอนท่ีได้รับอิทธิพลจากหนังตะลุง ได้แก่  กลอนหนัง และ       

กลอนสองโหม่ง  ลูกคู่ จะไม่ ร้อง รับคํากลอน  ส่วนบทพูด  มักปรากฏในการแสดงโนรา                  

เม่ือเร่ิมการแสดงโนรา ขณะแสดงโนรา และเม่ือจบการแสดงโนรา โดยผูแ้สดงโนราจะกล่าว

ทักทายผูช้ม และบอกเล่าให้ผูช้มทราบเก่ียวกับลาํดับและรายละเอียดเก่ียวกับการแสดงโนรา   

ในช่วงของการเร่ิมการแสดงโนรา ส่วนขณะแสดงโนรา ผูแ้สดงโนราจะพูดคัน่ระหว่างการแสดง

เพ่ือให ้ ขอ้มลูต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อผูช้ม รวมทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้มอีกดว้ย และ          

เม่ือสิ้นสุดการแสดงโนรา ผูแ้สดงโนราจะพดูปิดการแสดง  

      นอกจากบทร้องและบทพูดซ่ึงเป็นวจันภาษาท่ีปรากฏในการแสดงโนราแลว้ ท่ารํา

นับเป็นอวจันภาษาท่ีสําคัญอีกอย่างหน่ึงของการแสดงโนราดว้ย ท่ารําท่ีปรากฏในการส่ือสาร     

การแสดงโนรา มี 2 ลกัษณะ คือ ท่ารําท่ีใชป้ระกอบจงัหวะดนตรี และท่ารําท่ีใชป้ระกอบบทร้อง   

ท่ารําท่ีใชร้ําประกอบจงัหวะดนตรีจะเป็นการรําในลกัษณะท่ีเรียกว่าการรําประสมท่า โดยการนาํ 

ท่ารําพ้ืนฐานต่างๆของโนรามาประสมประสานกันและรําให้สอดคล้องกับจังหวะดนตรี             

เพ่ืออวดความสามารถในดา้นการรําของผูแ้สดงโนรา ส่วนท่ารําประกอบบทร้องท่ีปรากฏในขอ้มูล         

การแสดงโนราจากการเก็บขอ้มลูภาคสนามทั้ง 5 คร้ัง ประกอบดว้ย ท่ารําท่ีใชป้ระกอบบทสอนรํา 

และท่ารําประกอบบทร้องท่ีใช้ในการทาํบท ท่ารําประกอบบทสอนรํา นับเป็นท่ารําท่ีแน่นอน
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ตายตวัเพราะจดจาํและสืบทอดจากครูโนราต่อๆกนัมา แต่ท่ารําท่ีใชป้ระกอบการทาํบท เป็นท่ารําท่ี

ไม่มีแบบฉบบัแน่นอนตายตวั ข้ึนอยู่กบัความสามารถปฏิภาณไหวพริบของผูแ้สดงโนราท่ีจะตอ้ง   

ตีท่ารําให้สอดคลอ้งกบัคาํทุกคาํในบทร้อง การทาํบทจึงนับเป็นศิลปะชั้นสูงของการแสดงโนรา 

และคณะโนราละมยัศิลป์จะให้ความสาํคัญกบัการทาํบทเป็นอย่างมาก ปรากฏทั้งการทาํบทโดย        

ผูแ้สดงโนราเพียงคนเดียว และการทาํบทหมู่ ท่ีมีจาํนวนผูแ้สดงโนราตั้ งแต่ 4 – 5 คน การทาํบท 

นอกจากจะทาํให้ผูช้มเข้าใจความหมายของบทร้องโดยการแสดงท่ารําประกอบบทร้องแล้ว        

การแสดงท่ารําประกอบการทาํบทของผูแ้สดงโนราจะมีทั้ งท่ารําท่ีอ่อนช้อยสวยงาม และท่ารําท่ี

สร้างสรรค์ข้ึนโดยเน้นให้เกิดความขบขันมากกว่าความสวยงามเพ่ือสร้างความสนุกสนานใน     

การแสดงโนราอีกดว้ย 

 ลกัษณะการใช้ภาษาในการส่ือสารการแสดงโนราประกอบดว้ย การใช้คาํ การใช้

ภาพพจน์ การปนภาษาและการสลบัภาษา กล่าวไดว้่า การใชภ้าษาในการแสดงโนราทั้ งการใชค้าํ

และภาพพจน์ มี  2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกเน้นความไพเราะทั้ งเสียงและความหมาย รวมทั้ ง        

ความสละสลวยของถอ้ยคาํ ไดแ้ก่ การใชค้าํสัมผสั คาํซอ้น การซํ้ าคาํ การซํ้ าความ การตดัพยางค ์

การใชอุ้ปมา การใชอุ้ปลกัษณ์ การเลียนเสียงธรรมชาติ และการใชค้าํถามเชิงวาทศิลป์ การใชค้าํ 

และภาพพจน์เหล่าน้ีนอกจากจะเนน้ความงามดา้นวรรณศิลป์แลว้ ยงัแสดงให้เห็นถึงลกัษณะนิสัย

ของคนปักษ์ใต ้เช่น การตดัพยางค์ของคาํ แสดงให้เห็นว่าคนปักษ์ใต้นิยมพูดสั้นๆ กระชับ และ

สามารถส่ือความไดร้วดเร็ว ส่วนลกัษณะท่ีสอง เป็นการใช้คาํเพ่ือสร้างอารมณ์ขนั ดงัปรากฏใน  

การใชค้าํสองแง่สองง่าม ซ่ึงมีหลากหลายกลวิธี ไดแ้ก่ การใช้สัญลกัษณ์ การใช้คาํผวน การใช้

คาํพอ้งรูปพอ้งเสียง และการใช้คาํท่ีมีเสียงใกลเ้คียงกับคาํท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศ โดยเฉพาะ   

กลวิธีการใช้คาํผวนปรากฏในการแสดงโนรามากท่ีสุด กลวิธีการใช้คาํดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการสร้างสรรค์ค ําเพ่ือส่ือความหมายสองแง่สองง่าม และแสดงถึงความมี      

อารมณ์ขนัของคนปักษใ์ต ้  

 นอกจากน้ีลกัษณะการใชภ้าษาในการแสดงโนราโดยเฉพาะบทพูด ยงัปรากฏการใช้

ภาษาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาองักฤษ และภาษามลาย ูทั้งในระดบัของการปนภาษาและ

การสลบัภาษา นอกเหนือจากการใชภ้าษาถิ่นใตใ้นการแสดงโนราอีกดว้ย กล่าวไดว้่า การปนภาษา

และการสลับท่ีปรากฏในการแสดงโนราแสดงให้เห็นว่าผูแ้สดงโนราเป็นผูท่ี้รู้ภาษามากกว่า      
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หน่ึงภาษา และสามารถการปรับตวัใหท้นัยคุสมยั เช่น การใชค้าํศพัท์ภาษาไทยถิ่นกลางแต่สาํเนียง

ใตเ้พ่ือใหค้นรุ่นใหม่หรือคนต่างถิ่นท่ีมาชมการแสดงโนราสามารถเขา้ใจภาษาไทยถิ่นใตไ้ดง่้ายข้ึน 

การใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษซ่ึงเป็นคาํท่ีคนทัว่ไปคุน้เคยหรือสามารถเขา้ใจความหมายของคาํได ้

เช่น คําว่า “ฟรี” “โชว์” เป็นต้น ขณะเดียวกันการปนภาษาและการสลับภาษาท่ีเกิดข้ึนใน             

การแสดงโนราจะปรากฏในลกัษณะท่ีเป็นมุกตลกในการแสดงโนรามากกว่าท่ีจะมุ่งส่ือสารเพ่ือให้

ขอ้มูลข่าวสารต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อผูช้มการแสดงโนรา อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัสังเกตเห็นว่า               

แมก้ารแสดงโนราในแต่ละคร้ังจะมีการใชภ้าษาอ่ืนๆในการแสดงโนราบา้ง แต่ภาษาท่ีใชส่ื้อสาร

เป็นหลกัตลอดการแสดงโนรา คือ ภาษาไทยถิ่นใต ้ 

 การศึกษาลกัษณะการใช้ภาษาในการแสดงโนราพบว่า โนราเป็นศิลปะการแสดงท่ี

ผสมผสานศิลปะหลายแขนงไวด้ว้ยกนั ทั้งดา้นวรรณศิลป์ ศิลปะการใชถ้อ้ยคาํ ซ่ึงปรากฏในบทร้อง

และบทพูดของผูแ้สดงโนรา ด้านนาฏศิลป์ เป็นศิลปะการร่ายรําต่างๆ รวมทั้ งดา้นดุริยางคศิลป์     

การใชจ้งัหวะดนตรีในการบรรเลงเพลงประกอบการแสดงโนรา การผสมผสานศิลปะแขนงต่างๆ

ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกลมกลืน ยอ่มทาํใหก้ารแสดงโนรามีเอกลกัษณ์และมีความน่าสนใจยิง่ข้ึน 
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 

 งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา โดยศึกษา

รูปแบบและองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา และ

วิเคราะห์การใช้ภาษาและวจันกรรมส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัย           

มีสมมุติฐานในการศึกษาคือ 1. การแสดงโนราเป็นสถานการณ์ส่ือสารท่ีประกอบด้วยเหตุการณ์

ส่ือสารหลายเหตุการณ์ 2. เหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรามี

องค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่  ชนิดของเหตุการณ์  หัวข้อ วัตถุประสงค์ เวลา -สถานท่ี                    

ผูร่้วมเหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร เน้ือหาการส่ือสาร ลาํดบัวจันกรรม กฎการปฏิสัมพนัธ์ และ

บรรทดัฐานของการตีความ และ 3.สถานการณ์ส่ือสารการแสดงเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีประเภท

ของวจันกรรมการส่ือสารมากกว่าเหตุการณ์ส่ือสารอ่ืน 

 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูการแสดงโนราคณะละมยัศิลป์ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท่ีเป็น

การแสดงสดในการแสดงตามเขตพ้ืนท่ีภาคใต ้ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 

จาํนวน 5 คร้ัง ดว้ยการสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วมแลว้จดบนัทึก รวมทั้ งบนัทึกเสียงและภาพการแสดง

แลว้นาํขอ้มลูจากการบนัทึกเสียงและภาพมาถอดเป็นอกัษร และวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีชาติพนัธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร 

 

5.1.สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาการแสดงโนราคณะละมยัศิลป์ : การศึกษาตามแนวชาติพนัธุว์รรณนาแห่ง

การส่ือสารสรุปเป็นประเด็นไดด้งัน้ี  
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 5.1.1 สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

     ผูว้ิจยัใชว้ตัถุประสงคแ์ละผูร่้วมเหตุการณ์เป็นเกณฑ์ในการจาํแนกขอบเขตของ

เหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ พบว่าสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราประกอบดว้ยเหตุการณ์

ส่ือสารจาํนวน  10 เหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองเป็นลาํดับขั้ นตอน ได้แก่  เหตุการณ์ส่ือสาร            

การโหมโรง การร้องกลอนไหวค้รู การร้องกลอนหลงัฉาก การรําอวดความสามารถ การร้องกลอน

อวดความสามารถ การทาํบท การร้องกลอนลาฉาก การรําลาฉาก การทาํบทหมู่ และการเลิกโรง 

โดยเหตุการณ์ส่ือสารทั้ ง 10 เหตุการณ์ สามารถรวมเป็นเหตุการณ์ส่ือสารหลกัได้ 3 เหตุการณ์      

คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง และเหตุการณ์ส่ือสาร            

การจบการแสดง จากผลการศึกษากล่าวไดว้่าสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1  

 

 5.1.2 เหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ตามแนว              

การวิเคราะห์ของซาวิลล ์ทรอยด ์(Saville Troike) กล่าวไดว้่า เหตุการณ์ส่ือสารหลกัทั้ง 3 เหตุการณ์

ท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เหตุการณ์

ส่ือสารการแสดง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง มีองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสาร   

ครบทั้ ง 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ชนิดของเหตุการณ์ หัวข้อ วตัถุประสงค์ เวลาและสถานท่ี               

ผูร่้วมเหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร เน้ือหาการส่ือสาร ลาํดบัวจันกรรม กฎการปฏิสัมพนัธ์ และ

บรรทดัฐานการตีความ สอดคลอ้งกบัมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้งไว ้และเม่ือพิจารณาทีละองค์ประกอบใน

เหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์สามารถจดัประเภทองคป์ระกอบของการส่ือสารไดเ้ป็น 3 ประเภท 

คือ 1) องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสาร 2) องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกนับาง

เหตุการณ์ส่ือสาร และ 3) องคป์ระกอบท่ีต่างกนัไปตามแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร    

       องค์ประกอบท่ีมีลักษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสาร คือ องค์ประกอบท่ีไม่มี                  

การเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารใด มี 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ เวลาและสถานท่ี               

ผูร่้วมเหตุการณ์ กฎการปฏิสมัพนัธ ์และบรรทดัฐานการตีความ กล่าวคือ ดา้นเวลาและสถานท่ีใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรามกัจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาประมาณ 20.00 –  01.30 น. และใชเ้วลา

ในการแสดงตั้งแต่ 1 – 6 ชัว่โมง ดา้นสถานท่ีในการแสดงโนราจะมี 2 ลกัษณะ คือ การแสดงโนรา
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โดยใชโ้รงแสดงของคณะโนราเอง และใชเ้วทีการแสดงท่ีเจา้ภาพจดัเตรียมไว ้ดา้นผูร่้วมเหตุการณ์

ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนราแบ่งได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผูแ้สดง และฝ่ายผูช้ม ทั้ งน้ี          

ฝ่ายผูแ้สดงสามารถแบ่งตามบทบาทหนา้ท่ีในการแสดงโนรา ไดแ้ก่ หวัหนา้คณะโนรา ผูร้้องกลอน

ไหวค้รู ผูแ้สดงโนรา นักดนตรี และลูกคู่ ดา้นกฎการปฏิสัมพนัธ์ท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสาร 

การแสดงโนราแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ กฎการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายแสดงกับฝ่ายแสดง และ      

กฎการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายผูแ้สดงกบัผูช้ม กฎการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายแสดงกบัฝ่ายแสดง

พบว่า ผูแ้สดงโนราทุกคนต้องให้ความเคารพและเช่ือฟังหัวหน้าคณะโนรา โดยแสดงโนรา

ตามลาํดบัและตามบทบาทท่ีหวัหนา้คณะเป็นผูก้าํหนด และผูแ้สดงโนราจะออกแสดงไดเ้ม่ือผูแ้สดง

โนราในฉากก่อนหน้ายุติการแสดง  ฝ่ายนักดนตรีจะตอ้งบรรเลงดนตรีให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กับ

จงัหวะการร้องกลอนและลีลาท่ารําของผูแ้สดงโนรา ขณะเดียวกนัผูแ้สดงโนราจะตอ้งร้องกลอน

และแสดงท่ารําใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บัจงัหวะดนตรี ส่วนกฎการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งฝ่ายแสดงกบั

ผูช้มพบว่า ฝ่ายแสดงตอ้งใหค้วามเคารพและใหเ้กียรติผูช้มการแสดง และฝ่ายผูช้มจะใหส่ิ้งท่ีผูแ้สดง

โนราตอ้งการเม่ือผูแ้สดงโนราขอ องค์ประกอบดา้นบรรทดัฐานของการตีความในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงโนราพบว่า การบรรเลงดนตรีโหมโรงจะทาํให้ผูท่ี้อยู่บริเวณใกลเ้คียงสถานท่ี

แสดงโนราทราบว่าการแสดงโนรากําลังจะเร่ิ มข้ึนและเดินทางมายงัสถานท่ีแสดงโนรา 

ขณะเดียวกันในระหว่างการแสดงโนรา แมผู้แ้สดงโนราอาจจะสอดแทรกมุกตลกต่างๆ เพ่ือ     

สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับผูช้มโดยการใช้คาํหยาบหรือคาํท่ีส่ือความหมาย    

เร่ืองเพศ รวมทั้ งการแสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสมในระหว่างแสดงโนรา แต่ทุกอย่างเป็นส่ิงท่ีผูช้ม

ยอมรับไดเ้พราะถือว่าเป็นการแสดง ผูแ้สดงโนราดว้ยกนัเองจะไม่โกรธเคืองเม่ือคู่สนทนาพูดจาไม่

สุภาพ เพราะผูแ้สดงโนราแต่ละคนสนิทสนมกนั การพดูจากนัในระหว่างการแสดงโนราเป็นเพียง        

การหยอกลอ้กนัเพ่ือสร้างสีสนัในการแสดงโนรา  

      องค์ประกอบท่ีมีลักษณะเหมือนกันบางเหตุการณ์ส่ือสาร คือ องค์ประกอบท่ีมี

รายละเอียดบางอยา่งเหมือนกนัในเหตุการณ์ส่ือสารบางเหตุการณ์และแตกต่างกนัในบางเหตุการณ์ 

มี 3 องค์ประกอบ  ได้แก่  ชนิดของเหตุการณ์  รูปแบบการส่ือสาร  และลาํดับวัจนกรรม                  

ทั้ ง น้ีด้านชนิดของเหตุการณ์  เหตุการณ์ส่ือสารการเ ร่ิ มการแสดงและเหตุการณ์ ส่ือสาร                  

การจบการแสดง จดัเป็นเหตุการณ์ส่ือสารชนิดเดียวกนั คือ การประกาศ ส่วนเหตุการณ์ส่ือสาร   
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การแสดง  จัดได้ว่าเป็นเหตุการณ์ประเภทการแสดง ด้านรูปแบบการส่ือสารท่ีปรากฏใน              

การแสดงโนรา  กล่าวได้ว่ า  เหตุการณ์ ส่ือสารการเ ร่ิ มการแสดงและเหตุการณ์ส่ือสาร                    

การจบการแสดง มีรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมือนกัน คือ ปรากฏรูปแบบการส่ือสารทั้ งวจันภาษา

และอวจันภาษา วจันภาษาท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ เสียงร้อง และเสียงพูด ส่วนอวจันภาษาท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ 

เสียงดนตรี และการแสดงท่าทางประกอบการพูด ส่วนรูปแบบการส่ือสารในเหตุการณ์ส่ือสาร   

การแสดง ปรากฏรูปแบบการส่ือสารประเภทวจันภาษา ได้แก่  เสียงร้อง และเสียงพูด และ

ปรากฏอวัจนภาษา ได้แก่  เสียงดนตรี และการแสดงท่าท่างประกอบการพูดเช่นเดียวกับ     

เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง แต่เหตุการณ์ส่ือสาร  

การแสดงยงัปรากฏอวจันภาษาประเภทท่ารํา ซ่ึงอวจันภาษาดงักล่าวไม่ปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสาร   

การเร่ิมการแสดง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง ด้านวัจนกรรมส่ือสารท่ีปรากฏ              

ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรามีทั้ งหมด 22 วจันกรรม แบ่งตามการปรากฏในเหตุการณ์

ส่ือสารหลกั 3 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดงปรากฏวจันกรรมมี 4 วจันกรรม 

ไดแ้ก่ บอกเล่าแสดงความเคารพ ย ํ้ า และทกัทาย วจันกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงมี

ทั้ งหมด 18 วจันกรรม ได้แก่ ทกัทาย เชิญ ขอร้อง ชมเชย เรียกขาน ถาม ตอบ อธิบาย เตือน       

หยอกลอ้ ด่า ประชดประชนั ขอบคุณ เกร่ินนาํ บอกเล่า ย ํ้ า สรุป และสั ่ง และวจันกรรมท่ีปรากฏใน

เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงมี 6 วจันกรรม ไดแ้ก่ บอกเล่า เน้นย ํ้ า ขอบคุณ ขออภยั อวยพร 

และลา เหตุการณ์ส่ือสารการแสดงปรากฏวัจนกรรมส่ือสารมากท่ีสุดในสถานการณ์ส่ือสาร         

การแสดงโนรา เน่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงมีรูปแบบการส่ือสารท่ีซับซ้อน มีจาํนวน         

ผูแ้สดงโนรามาก และมีเน้ือหาในการส่ือสารท่ีหลากหลายจึงทาํให้ปรากฏวจันกรรมท่ีหลากหลาย

เช่นกนั ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีตั้ งไว ้ นอกจากน้ีวจันกรรมท่ีปรากฏใน

เหตุการณ์ส่ือสารทุกเหตุการณ์ ไดแ้ก่ วจันกรรมบอกกล่าว และย ํ้ า 

 องคป์ระกอบท่ีต่างกนัไปตามแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร คือ องคป์ระกอบท่ีไม่คงท่ีมี                  

การเปล่ียนแปลงไปในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่  หัวข้อการส่ือสาร 

วตัถุประสงค ์และเน้ือหาการส่ือสาร ดา้นหวัขอ้การส่ือสาร เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง มีหัวขอ้

การส่ือสาร คือ การประกาศเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง มีหัวข้อการส่ือสาร             

คือ การนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารและความบนัเทิง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง มีหัวข้อ        
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การส่ือสาร คือ การประกาศจบการแสดง ดา้นจุดประสงคข์องการส่ือสารในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร

แต่ละเหตุการณ์ประกอบดว้ย เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง มีวตัถุประสงค์เพ่ือแจง้ให้ผูช้มทราบ

ว่า การแสดงโนรากาํลงัจะเร่ิมข้ึน เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความบนัเทิง

ใหแ้ก่ผูช้มการแสดง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้ให้ผูช้มทราบว่า 

การแสดงโนราไดสิ้้นสุดลง และองคป์ระกอบดา้นเน้ือหาในเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ ไดแ้ก่ 

เ น้ือหาของการ ส่ือสารในเหตุการณ์การ เ ร่ิ มการแสดง  ประกอบด้วยการไหว้ค รู  และ                     

การแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงโนรา ไดแ้ก่ โอกาสในการแสดง ลาํดบัการแสดง เน้ือหาของ          

การส่ือสารในเหตุการณ์การแสดงประกอบด้วย การแจง้ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผูแ้สดงโนรา  

เน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติ เน้ือหาเก่ียวกบัโบราณสถานโบราณวตัถุ และเร่ืองทัว่ไป ไดแ้ก่ ประวติั

การแสดงโนรา การประกาศเร่ืองของหาย การเชิญชวนให้ไปเลือกตั้ งสมาชิกสภาจังหวัด              

การให้แง่คิดคติเตือนใจ เป็นต้น  และเน้ือหาของการส่ือสารในเหตุการณ์การจบการแสดง

ประกอบดว้ยการอาํลา การขออภัย การอวยพร และเร่ืองทัว่ไป ไดแ้ก่ การเล่าเร่ืองส่วนตัวของ        

ผูแ้สดงโนรา รายละเอียดเก่ียวกบักาํหนดการจดังาน เป็นตน้   
 
 5.1.3  ลกัษณะการใช้ภาษาในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

             ภาษาท่ีใชส่ื้อสารในการแสดงโนรามี 2 รูปแบบ คือ วจันภาษาและอวจันภาษา  

วจันภาษาท่ีปรากฎในการแสดงโนราประกอบดว้ยบทร้อง และบทพูด บทร้องในการแสดงโนรา    

มี 2 ลกัษณะ คือ บทร้องประกอบท่ารํา และบทร้องร้องท่ีไม่มีท่ารําประกอบ ส่วนบทพดูแบ่งไดเ้ป็น   

3 ลกัษณะ คือ การพูดก่อนท่ีผูแ้สดงโนราจะออกแสดง การพูดคัน่ระหว่างการแสดงโนรา และ    

การพดูปิดการแสดง สาํหรับอวจันภาษาท่ีปรากฎในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรามี 3 ลกัษณะ 

คือ เสียงดนตรี ท่ารํา และการแสดงท่าทางประกอบบทพดู  

   ลกัษณะการใชภ้าษาท่ีปรากฏทั้งในบทร้องและบทพดูในสถานการณ์ส่ือสาร        

การแสดงโนราประกอบด้วย การใช้ค ํา การใช้ภาพพจน์ การปนภาษาและการสลับภาษา             

ดา้นการใช้คาํ ไดแ้ก่ การใชค้าํสัมผสั การซํ้ าคาํ การซํ้ าความ การใชค้าํซอ้น การตดัคาํ การใชค้าํ  

สองแง่สองง่าม และการใชค้าํพอ้งเสียง ดา้นการใชภ้าพพจน์ ไดแ้ก่ การใชอุ้ปมา การใชอุ้ปลกัษณ์ 

การใช้คาํเลียนเสียงธรรมชาติ และการใช้คาํถามเชิงวาทศิลป์ นอกจากน้ีลกัษณะการใช้ภาษา         
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ในการแสดงโนราโดยเฉพาะบทพูดยงัปรากฏการใช้ภาษาอ่ืนๆ ได้แก่  ภาษาไทยถิ่นกลาง 

ภาษาองักฤษ และภาษามลาย ูทั้งในระดบัของการปนภาษาและการสลบัภาษา 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาข้อมูลการแสดงโนราของคณะละมัยศิลป์ โดยใช้แนวคิดชาติพนัธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร ผูว้ิจยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

 

       5.2.1. จากการศึกษาลกัษณะของการแสดงโนราคณะละมยัศิลป์ทาํให้ทราบว่า          

แม้โนราคณะละมัยศิลป์จะเน้นการแสดงโนราในเชิงอนุรักษ์ กล่าวคือ ผูแ้สดงย ังคงสวม           

เคร่ืองแต่งกายโนราแบบเดิม อนัประกอบด้วย เทริด เคร่ืองลูกปัด หางหงส์ เล็บ เป็นต้น ส่วน   

เคร่ืองดนตรียงัคงใช้เคร่ืองดนตรีพ้ืนบา้นภาคใต้ ไดแ้ก่ ทับ กลอง ป่ี โหม่ง ฉิ่ ง และแตระ ไม่มี     

การเพิ่มเคร่ืองดนตรีสากลเข้ามาร่วมบรรเลงดว้ย นอกจากน้ีในด้านการแสดงจะประกอบด้วย     

การร้องกลอน การรํา และการทาํบทเป็นหลกัเช่นเดียวกับการแสดงโนราแต่เดิม  ขณะเดียวกัน   

คณะละมยัศิลป์จะมีกลวิธีในการส่ือสารและมีการปรับเปล่ียนรูปแบบหรือลกัษณะการแสดงโนรา

บางประการเพ่ือให้เข้ากับยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นการดึงดูดความสนใจจากผูช้ม และ         

เพ่ือความอยูร่อดของคณะโนรา    

 การปรับเปล่ียนลกัษณะการแสดงโนราคณะละมยัศิลป์จะเห็นไดจ้ากการแสดงโนรา

ในช่วงท่ีมีการทาํบทหมู่ มีการนาํการแสดงประเภทอ่ืนๆ เช่น การร้องเพลงลูกทุ่ง การร้องกลอน   

ลาํตดั มาสอดแทรกในการแสดงโนรา เป็นการเพิ ่มระดบัความบนัเทิงใหแ้ก่ผูช้มการแสดงโนราและ

ทาํใหก้ารแสดงโนรามีความน่าสนใจยิง่ข้ึน รวมทั้งเป็นการดึงดูดความสนใจจากผูช้มหลากหลายวยั

ให้หันมาสนใจการแสดงโนรามากยิ ่งข้ึน นอกจากน้ีด้านลักษณะการแสดงโนรา  จากเดิม           

คณะละมัยศิลป์มีการแสดงโนราเพียงลักษณะเดียว คือ การแสดงโนราแบบเต็มโรง เป็น              

การแสดงโนราท่ีมีจ ํานวนฉากในการแสดงหลายฉาก มีจ ํานวนผูแ้สดงโนรามาก  ใช้เวลา               

ในการแสดงตั้งแต่ 5 – 6 ชัว่โมง รวมทั้งมีลาํดบัขั้นตอนในการแสดงโนราอยา่งครบถว้น แต่ปัจจุบนั

ปรากฏลกัษณะการแสดงโนราอีกลกัษณะหน่ึง คือ การแสดงโนราชุดเล็ก เป็นการแสดงโนราท่ีมี

จาํนวนฉากในการแสดงเพียง 1 – 2 ฉาก มีจาํนวนผูแ้สดงโนราน้อย และมีเวลาในการแสดงโนรา
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จาํกดั ไม่เกิน 2 ชัว่โมง จากการสัมภาษณ์โนราละมยั ศรีรักษา หัวหน้าคณะโนราละมยัศิลป์ทาํให้

ทราบว่าคณะโนราละมยัศิลป์มีงานแสดงโนราตลอดทั้งปี งานแสดงของคณะละมยัศิลป์ส่วนใหญ่           

เป็นการแสดงโนราชุดเลก็ และมกัแสดงโนราในงานเล้ียงฉลองของหน่วยงานต่างๆท่ีนอกจากจะ

ว่าจา้งคณะโนราให้ไปแสดงแลว้ ยงัมีการแสดงประเภทอ่ืนๆภายในงานอีกดว้ย ทาํให้ระยะเวลา   

ในการแสดงโนรามีจาํกัด การปรับเปล่ียนลกัษณะการแสดงโนราเป็นการแสดงโนราชุดเล็ก   

นับเป็นลกัษณะการแสดงท่ีเหมาะสมกับรูปแบบของงานดังกล่าว1 สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ        

จรรยส์มร แกว้สุข กล่าวถึงรูปแบบการแสดงโนราในปัจจุบนัว่าการแสดงโนราถือเป็นวฒันธรรม  

ท่ีไม่มีความหยุดนิ่ง มีการพฒันาไปเร่ือยๆ ปัจจุบนัการแสดงโนราจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนไปตาม

กาลเวลาเพื่อความอยูร่อด และเพ่ือใหผู้ช้มไดรั้บชมการแสดงโนราอยา่งเขา้ใจ2  

 

 5.2.2 การแสดงโนราสามารถดาํรงอยู่ในสังคมปัจจุบนัได ้นอกจากจะมีการยืดหยุ่น

หรือปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมยัแลว้ ความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอตายายโนรายงัเป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีทาํให้

การแสดงโนรายงัดาํรงอยู่ จากการสัมภาษณ์โนราละมยั ศรีรักษา หัวหน้าคณะโนราละมยัศิลป์     

ทาํให้ทราบว่า แมค้ณะโนราละมยัศิลป์จะเป็นการแสดงโนราเพื่อความบันเทิง อย่างไรก็ตาม       

งานแสดงโนราท่ีจดัเป็นการแสดงโนราแบบเต็มโรงส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงโนราในงานแกบ้น3   

การแสดงโนราในโอกาสการแสดงดงักล่าวน้ีมีพิธีกรรมท่ีเรียกว่าการตัดเหมรยหรือการแก้บน

สอดแทรกอยูใ่นสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา การประกอบพิธีกรรมแกบ้นแสดงให้เห็นถึง

ความเช่ือเก่ียวกับครูหมอตายายโนราของคนไทยปักษ์ใต้ว่า เป็นผูท่ี้มีความศักด์ิสิทธ์ิและ                

มีอาํนาจบารมี เม่ือเกิดภัยอนัตรายต่างๆแก่ตนเองและครอบครัวหรือญาติมิตรจึงบนบานให้          

ครูหมอตายายโนราช่วยเหลือ และเม่ือสมหวงัในส่ิงท่ีตนปรารถนาจึงตอ้งแกบ้น 

 

 5.2.3 การใชภ้าษาในการแสดงโนราจะใชภ้าษาไทยถิ่นใตส่ื้อสารเป็นหลกั ไม่ว่าจะ

เดินทางไปแสดงยงัสถานท่ีใดก็ตาม อาจเป็นการเดินทางไปแสดงโนราต่างภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ 
                                                             
 1สัมภาษณ์ ละมยั ศรีรักษา, หวัหนา้คณะละมยัศิลป์, 31 พฤษภาคม 2553.      

 2จรรย์สมร แกว้สุข, “ศึกษาขนบในการแสดงและลักษณะการเปลี่ยนแปลงการแสดงโนราใน

ภาคใตต้อนล่าง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2549), 103.  

 
3สัมภาษณ์ ละมยั ศรีรักษา, หวัหนา้คณะละมยัศิลป์, 31 พฤษภาคม 2553.        
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ภาคกลาง แมก้ระทัง่การเดินทางไปแสดงโนราท่ีต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ผูแ้สดงโนรา

ยงัคงใชภ้าษาไทยถิ่นใตใ้นการส่ือสาร กล่าวไดว้่า คนปักษ์ใตมี้ความภาคภูมิใจในภาษาไทยถิ่นใต้

อนัเป็นเอกลกัษป์ระจาํถิ่นของตน อยา่งไรก็ตาม ยงัปรากฏการใชภ้าษาอ่ืนๆดว้ย เช่น ภาษาองักฤษ 

ภาษามลาย ูทั้งในระดบัการปนภาษาและการสลบัภาษา แสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้สดงโนราเป็นผูท่ี้รู้ภาษา

มากกว่าหน่ึงภาษา นอกจากน้ีการนาํภาษาอ่ืนๆมาใชใ้นลกัษณะของการปนภาษาและการสลบัภาษา 

โดยไม่คาํนึงถึงหลกัไวยากรณ์แต่เป็นการใชภ้าษาในเชิงลอ้เลียน นับเป็นการลดทอนศกัด์ิศรีของ

ภาษาอ่ืนๆในบริบทของผูพ้ดูท่ีใชภ้าษาไทยถิ่นใตส่ื้อสารเป็นหลกั เช่น ผูแ้สดงโนรากล่าวลอ้เลียน

การประกวดนางงามจักรวาล โดยการแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษว่า “My name is          

Phonthip Nakhirankanok” จากนั้นจึงพูดภาษาองักฤษต่อว่า “your hat my hat and your hat”    

พร้อมทั้ งแปลข้อความท่ีพูดเป็นภาษาองักฤษปนภาษาไทยถิ่นใต้ว่า “my hat นั ่นหมวกฉัน          

ส่วน your hat นั ่นหมวกเธอ” เป็นตน้ การใชภ้าษาในลกัษณะดงักล่าวน้ีเป็นการสร้างความตลก

ขบขนัโดยใชภ้าษาองักฤษ ซ่ึงสงัคมไทยถือว่าเป็นภาษาท่ีมีศกัด์ิศรีมาลอ้เลียน 

 

 5.2.4 โนราเป็นศิลปะการแสดงท่ีผสมผสานศิลปะหลายแขนงต่างๆไวด้ว้ยกนั ทั้งดา้น

วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปะการออกแบบ วรรณศิลป์ คือ ศิลปะการใช้ถอ้ยคาํ 

กล่าวไดว้่าแมก้ารแสดงโนราจะเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นท่ีอาจมีการใชค้าํหยาบ หรือการใชค้าํ

ในเชิงสองแง่สองง่ามเพ่ือเป็นมุขตลกในการแสดงโนรา  แต่ขณะเดียวกันการใช้ภาษาใน             

การแสดงโนรา โดยเฉพาะบทร้องของผูแ้สดงยงัคงปรากฏ การใชถ้อ้ยคาํท่ีไพเราะ สละสลวย และ

การใชภ้าพพจน์ต่างๆก่อใหสุ้นทรียทางอารมณ์อีกดว้ย               

 นาฏศิลป์ คือ ศิลปะการร่ายรําต่างๆ เป็นการแสดงลีลาการเคล่ือนไหวของร่างกาย 

ตั้งแต่ช่วงวงหนา้ คือ ส่วนตั้งแต่ศีรษะจนถึงลาํคอ จะตอ้งเชิดหนา้หรือแหงนข้ึนเล็กน้อยในขณะรํา 

ช่วงลาํตวั จะตอ้งแอ่นอก หลงัแอ่น และลาํตวัยื่นไปขา้งหน้า และและช่วงหลงั คือ ส่วนสะโพก

จะตอ้งงอนเลก็นอ้ย กล่าวไดว้่า การรําโนราจะตอ้งอาศยัความยดืหยุน่ของร่างกายและความแข็งแรง

ของกลา้มเน้ือก่อใหเ้กิดความสวยงาม ความสวยของการรําโนราจะปรากฏทั้งการร่ายรําท่ีอ่อนชอ้ย

งดงาม และการรําท่ีกระชับกระเฉง ว่องไว ท่ารําและลีลาการเคล่ือนไหวร่างกายสอดคลอ้งกับ

จงัหวะดนตรี  
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 ดุริยางคศิลป์ คือ การใชจ้ังหวะดนตรีในการบรรเลงเพลงประกอบการแสดงโนรา     

ซ่ึงเสียงดนตรีประกอบการแสดงโนรามีส่วนช่วยใหผู้แ้สดงโนรามีจงัหวะในการขบัร้องบทกลอน      

ท่ีชัดเจน เกิดความไพเราะ น่าฟัง และมีส่วนช่วยในการกาํกับจังหวะให้ผูแ้สดงโนราสามารถ    

แสดงลีลาท่ารําต่างๆให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัเสียงดนตรีไดอ้ย่างสวยงาม ทั้งยงัทาํให้ผูช้มไดรั้บ        

ความบนัเทิงสาํเริงใจอีกดว้ย  

 ส่วนศิลปะในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คือ การนําลูกปัดหลากสีมาทําเป็น

เคร่ืองประดบัและเคร่ืองแต่งกายของโนรา ทาํใหมี้สีสนัสดใสสวยสะดุดตาและเป็นเอกลกัษณ์  

 การผสมผสานศิลปะแขนงต่างๆไว้ดังกล่าวอย่างสอดคล้องกลมกลืนทําให ้             

การแสดงโนรามีเอกลกัษณ์และมีความน่าสนใจอยา่งยิง่ 

 

5.3.ข้อเสนอแนะ 

 ผูว้ิจยัเห็นว่ายงัมีประเด็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจและสามารถนาํมาศึกษาไดใ้นโอกาสต่อไป 

ดงัน้ี 

 5.3.1 ควรมีการศึกษาศิลปะการแสดงพื้นบา้นภาคใตป้ระเภทอ่ืนๆ เช่น หนังตะลุง       

ซ่ึงเป็นการแสดงท่ียงัคงได้รับความนิยมจากคนในทอ้งถิ่นภาคใตว้่ามีรูปแบบ ตลอดจนวิธีการ

ส่ือสารกบัผูช้มอยา่งไร โดยศึกษาตามแนวทฤษฎีชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร เพ่ือขยายกลุ่ม

การศึกษาใหก้วา้งข้ึน   

 5.3.2 จากการศึกษาลกัษณะของการแสดงโนราพบว่า มีการตดัทอนการแสดงของ

นายพรานซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวัตลกของคณะโนราออกไป และมีการเพิ่มการทาํบทหมู่เขา้มาแทนท่ี 

จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าบทบาทของนายพรานในฐานะตวัตลกในการแสดงโนราในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

การแสดงของนายพรานในคณะอ่ืนๆมีวิธีการส่ือสารหรือมีลกัษณะการแสดงท่ีเหมือนหรือแตกต่าง

กนัอยา่งไร และนายพรานยงัคงมีความสาํคญัต่อการแสดงโนราในปัจุบนัหรือไม่  
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การประกอบพธิกีรรมการแก้บน 

 

 การประกอบพิธีกรรมการแกบ้นหรือภาษาไทยถิ่นใต้เรียกว่า “การตัดเหมรย” เป็น   

การประกอบพิธีกรรมเพื่อให้พนัธะสัญญาท่ีเจ้าภาพได้บนบานไวก้บัครูหมอตายายโนราหรือ       

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิไดสิ้้นสุดลง  ทั้งน้ีเหมรย มี 2 ชนิด คือ เหมรยปาก และเหมรยห่อ สาํหรับเหมรยปาก 

เป็นการบนบานโดยวาจาไม่มีการจดบันทึกไว  ้ส่วนเหมรยห่อ เป็นการบนบานโดยวาจาและมี     

การจดบนัทึกไวใ้นแผน่กระดาษแลว้นาํแผน่กระดาษนั้นมาห่อเคร่ืองบูชาครูหมออนัประกอบดว้ย 

หมากพลู ดอกไม้ ธูป และเทียน จึงเรียกส่ิงท่ีเกิดจากการห่อน้ีว่า “ห่อเหมรย” จากนั้ นจึงนํา            

ห่อ เหมรยไปวางไวบ้นหิ้งบูชาครูหมอโนราประจาํบา้นของผูท่ี้บนบาน เม่ือการบนบานดงักล่าว

ไดผ้ลตามความปรารถนาของผูบ้นบานแลว้ ผูบ้นบานจึงนาํห่อเหมรยมาให้โนราใหญ่*ทาํพิธีตัด   

เหมรยต่อไป ซ่ึงขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีสุดในการประกอบพิธีตดัเหมรย คือ การจบับทหรือการจบับท

ออกพราน ซ่ึงเป็นการแสดงเร่ืองโดยคดัเลือกวรรณคดีเพียงตอนใดตอนหน่ึงมาแสดง เช่น วรรณคดี

เร่ืองรามเกียรต์ิ ไกรทอง พระอภยัมณี เป็นตน้ ทั้งน้ีหากเจา้ภาพว่าจา้งคณะโนรามาแสดงแต่ไม่มี  

การจบับทในการประกอบพิธีกรรมการตดัเหมรย พนัธะสัญญาท่ีเจา้ภาพไดบ้นบานไวก้บัครูหมอ 

ตายายโนราหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิถือว่ายงัไม่สิ้นสุด การแกบ้นยงัไม่เสร็จสมบูรณ์1   

 การประกอบพิธีตัดเหมรยจะนิยมประกอบพิธีกรรมในวนัองัคารและวนัเสาร์ โดย

จะตอ้งไม่ให้เลยเวลาเท่ียงคืนหรือเวลา 24.00 น. ของวนัดังกล่าว โดยมีผูร่้วมเหตุการณ์หลกัใน   

การประกอบพิธี คือ โนราใหญ่ พราน เจา้ภาพ นกัดนตรี และผูช้ม  

 ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมตดัเหมรยจะเร่ิมตั้งแต่โนราใหญ่ออกรําหน้าโรงโนรา 

โดยเป็นการรําประสมท่าประกอบเพลงโค2 เหตุท่ีเรียกว่ารําเพลงโค เน่ืองจากจงัหวะดนตรีท่ีบรรเลง

ประกอบการรํามีลกัษณะคลา้ยกบัเพลงท่ีใชบ้รรเลงประกอบการเชิดรูปพระอิศวรหรือรูปโคใน   

การเล่นหนงัตะลุง3 จากนั้นจะรําท่าครู 12 ท่า ประกอบดว้ยท่าเทพพนม พรหมเทวะ เขาควาย ชูชาย 

ชูพวงมาลา พวงมาลา ร้อยมาลา โคมเวียน ผาหลา ยงูฟ้อนหาง ชูเสมอหน้า กินเลียบถํ้ า ต่อมาโนรา

                                                        

            
*โนราใหญ่ คือ โนราผูช้ายท่ีมีอายตุั้ง 20 ปีข้ึนไป เป็นผูท่ี้ผ่านการอุปสมบท ผ่านการตดัจุก และ 

ครอบเทริดจากครูโนรา และไดเ้รียนรู้เกี่ยวกบัการประกอบพิธีกรรมต่างๆจากครูโนราจึงจะสามารถประกอบ  

พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกบัการแสดงโนราได  ้ 

 
1สัมภาษณ์ ละมยั ศรีรักษา, หวัหนา้คณะละมยัศิลป์, 31 พฤษภาคม 2553.   

 
2สัมภาษณ์ กฤตชยั สินสาย, โนราใหญ่คณะละมยัศิลป์, 10 ตุลาคม 2552.  

 3 สัมภาษณ์ ละมยั ศรีรักษา, หวัหนา้คณะละมยัศิลป์, 31 พฤษภาคม 2553.    
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ใหญ่จะร้องกลอนร่ายแตระ ซ่ึงเป็นการร้องกลอนประกอบดนตรีท่ีมีแตระเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัใน

การควบคุมจงัหวะ และเม่ือร้องกลอนร่ายแตระเสร็จแลว้ จะเป็นการจบับทออกพราน โดยมีผูแ้สดง

เพียง 2 คน คือ โนราใหญ่ และพราน ซ่ึงเร่ืองท่ีนิยมนาํมาแสดง คือ เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน พระมงกุฎ

พระลบ โดยมีบทร้องประกอบการแสดงเร่ืองดงัน้ี 

  

       เม่ือเอ๋ยเม่ือนั้น                         พระมงกุฎกุมารชาญสมร 

       มีสหายเหมือนสายเลือดร่วมอุทร         นามกรว่าช่ือพระลบเลิศภพไกร 

       ถึงวนัดีพ่ีนอ้งสองกุมาร                        ออกเดินดานดงป่าพฤกษาไสว 

       ทรามคะนองลองเชิงระเริงไพร            เห็นไมใ้หญ่เป็นพุ่มชงุ่มบงั 

       พอข้ึนศรพาดสายหมายจะสงัหาร        จะดูอภินิหารตามอาจารยส์ัง่ 

      ปล่อยดอกศรจากแล่งดว้ยแรงพลงั       เห็นตน้รังแหลกยบัไปกบัศรทรง 

 

 เม่ือจบับทหรือแสดงเร่ืองเสร็จแลว้ โนราใหญ่และพรานจะช่วยกนัจดัเตรียมอุปกรณ์ใน

การตดัเหมรย โดยเร่ิมจากการปูเส่ือไวบ้ริเวณกลางโรงโนรา และปูผา้ขาวบนเส่ือแลว้จึงนาํหมอนมา

วางไว ้จากนั้นโนราใหญ่จะนาํขนัหมากท่ีเจา้ภาพไดม้อบให้โนราใหญ่ขณะท่ีอยู่ดา้นหลงัโรงโนรา

ก่อนท่ีโนราใหญ่จะออกมาประกอบพิธีกรรมตัดเหมรย ซ่ึงภายในขนัหมากประกอบดว้ยเทียน         

9 เล่ม พล ู9 ใบ หมาก 9 ชิ้น และดอกไม ้9 ดอก โนราใหญ่จะนาํใบพลูจาํนวน 9 ใบมาวางกนัเรียง    

แลว้นาํหมากทั้ง 9 ชิ้นมาวางไวบ้นใบพลใูบละ 1 ชิ้น ต่อมาจึงนาํดอกไมม้าวางไวใ้กลก้บัใบพลู แลว้

นําพระขรรค์ 1 เล่มมาวางไวใ้กล้ๆ  นําเทียนทั้ ง 9 เล่มมาปักไวบ้นแท่นไมข้นาดเล็กความยาว

ประมาณ  30 เซนติเมตรซ่ึงใชแ้ทนเชิงเทียน ลาํดบัต่อมาจึงนาํหน้ากากพรานมาวางไวบ้นหมอน 

โดยเปรียบว่าหนา้กากพรานเป็นประธานในการตดัเหมรย ทั้งน้ีเพราะมีความเช่ือว่าหน้ากากพราน

เป็นของศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของโนรา รวมทั้ งจะทาํให้การประกอบพิธีกรรม 

การตดัเหมรยมีความขลงัมากยิง่ข้ึน  

 เม่ือเตรียมอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมตัดเหมรยเรียบร้อยแล้ว         

โนราใหญ่จะกล่าวเชิญเจา้ภาพซ่ึงเป็นผูบ้นบานไวก้บัครูหมอโนราหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิข้ึนมาบนโรง

โนรา จากนั้นโนราใหญ่จะเร่ิมประกอบพิธีกรรมตดัเหมรยโดยให้เจา้ภาพจุดเทียนให้ครบทั้ ง 9 เล่ม 

โดยมีพรานนั ่งอยูข่า้งๆโนราใหญ่คอยทาํหน้าท่ีเป็นผูช่้วยช่วยหยิบอุปกรณ์ต่างๆยื่นให้โนราใหญ่

ขณะทําพิธี ลาํดับต่อมาโนราใหญ่จะลุกข้ึนยืนร้องกลอนท่ีเก่ียวกับการตัดเหมรย ซ่ึงขณะท่ี          

ร้องกลอนมือข้างขวาก็จะถือพระขรรค์และจะร่ายรําประกอบบทร้อง ทั้ งน้ีเน้ือหาของบทร้อง        

ตดัเหมรยมีดงัน้ี 
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ไดฤ้กษน์อ้งเหอเบิกพาน                            ใหผู้บ้นบานเขา้มาจุดเทียน 

มือขา้ทั้งสิบนิ้วลกูยกข้ึนตั้งหว่างคิ้ว                พร้ิวข้ึนมาตั้งหว่างเศียร 

พอผูบ้นบานไดเ้ขา้มาจุดเทียน                         ลกูจาํนงเนียรเวียนข้ึนตั้งหว่างตา 

(ช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ)์เป็นเจา้ของเหมรย                (ช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ)์เจา้เหยมารับเอาเคร่ืองบูชา 

วนัน้ีลกูโนราหวงัจะมารําถวาย                        ลกูมาขอร้องใหถ้กูตอ้งใหค้ล่องใหค้ลาย 

เม่ือลกูโนรามารําถวาย                              เหมรยท่ีบนไวข้อใหข้าดกนั 

ใหข้าดหายกนัไปทัว่                                อยา่ใหติ้ดตวัไปพวัไปพนั 

ขอใหม้นัขาดหายกนั                                ตั้งแต่วนัท่ีลกูมาบูชา 

เหมรยของแม่ทองพนัช่าง                         อยา่ไดเ้ป็นเหมรยหลงั อยา่ไดเ้ป็นเหมรยหนา้ 

เหมรยของแม่ทองหวัผา้                           อยา่ไดเ้ป็นเหมรยหนา้ อยา่ไดเ้ป็นเหมรยหลงั 

เหมรยของแม่ทองคิ้วเฝ้ือ                          อยา่ไดเ้ป็นเหมรยเร้ืออยา่ไดเ้ป็นเหมรยรัง 

อยา่ไดเ้ป็นเหมรยหนา้อยา่ไดเ้ป็นเหมรยหลงั   อยา่ไดเ้ป็นเหมรยตั้ง อยา่ไดเ้ป็นเหมรยต่อ 

เหมรยของพ่อนายบุญมาก                                อยา่ไดเ้ป็นเหมรยปาก อยา่ไดเ้ป็นเหมรยคอ 

อยา่ไดเ้ป็นเหมรยหุม้อยา่ไดเ้ป็นเหมรยห่อ        ขอใหข้าดกนัตั้งแต่วนัน้ีหนา 

พุทธงัใหข้าด ธมัมงัใหข้าด สงัฆงัใหข้าด          ดงัคาํประกาศลกูอาราธนา 

เชิญ(ช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ)ใหล่้องลอยมา                  แลว้ลกูโนราจะตดัเหมรย ใหเ้ลยขาดกนั 

   

 หลงัจากท่ีโนราใหญ่ร้องกลอนดงักล่าวขา้งตน้ โนราใหญ่จะมากลบัมานั ่งท่ีเส่ือ และ

เร่ิมบริกรรมคาถาท่ีเรียกว่ากนัร่างกนัตวั เพ่ือป้องกนัเสนียดจญัไร ซ่ึงมีเน้ือหาว่า “นะกนัซา้ย โมกนั

ขวา พุทธกนัหน้า ธากนัหลงั ยะกนัหม่อม กนัดว้ยนะโมะพุทธายะ” แลว้จึงชนัเข่าทั้ งสองขา้งข้ึน 

และวางมือทั้ งสองขา้งพร้อมพระขรรค์ 1 เล่มบนหลงัเทา้ทั้ งสองข้าง ต่อมาจึงบริกรรมคาถาปิด  

ประตูลม ซ่ึงมีเน้ือหาดงัน้ี 

      

        นะปิดนะป้องนะลอ้มนะกนั 

        โมปิดโมป้องโมลอ้มโมกนั 

        พุทธปิดพุทธป้องพุทธลอ้มพุทธกนั 

        ธาปิดธาป้องธาลอ้มธากนั 
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   ยะปิดยะป้องยะลอ้มยะกนั 

   …………………………..       

 

 ทั้งน้ีขณะท่ีโนราใหญ่บริกรรมคาถาพรานและเจ้าภาพจะจับผา้ห้อยของโนราใหญ่    

คนละขา้งพร้อมทั้งนัง่พนมมือ เม่ือโนราใหญ่บริกรรมคาถาดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โนราใหญ่จะกล่าว

บทชุมนุมเทวดา  และกล่าวเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีโนรานบัถือมาเป็นประธานในพิธีตดัเหมรย และกล่าว

เชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเจา้ภาพไดบ้นไวใ้ห้มายงัโรงโนราเพื่อเป็นสักขีพยานในการตดัเหมรย จากนั้น

โนราใหญ่จะลุกข้ึนรําโดยใชท่้ารําท่ีเรียกว่า “ท่ายา่งสามขุม” ซ่ึงเป็นท่ารําท่ีไดม้าจากการเลียนแบบ

การเดินของเพชรฆาตในอดีตท่ีจะเดินยา่งสามขุมก่อนท่ีจะประหารหรือตดัคอนักโทษ ลาํดบัต่อมา

โนราใหญ่จะใช้นิ้วกลางช้ีมาท่ีหมากท่ีวางไวบ้นเส่ือแลว้จึงกลบัมานั ่งท่ีเส่ือและเร่ิมกล่าวนะโม        

3 คร้ัง ลาํดบัต่อมาจึงนาํหมากพลูมามว้นให้เป็นกรวยหรือท่ีเรียกว่า “หมากจุกอก” จาํนวน 3 คาํ     

นาํหมากคาํท่ีสามนบัจากซา้ยมือมาตดัใหข้าดจากกนัโดยใชพ้ระขรรคต์ดัหมากพล ูขณะตดัหมากพลู

โนราใหญ่จะบริกรรมคาถากาํกบัไปดว้ย ซ่ึงคาถาท่ีใชใ้นการตดัเหมรย เรียกว่า "คาถาตดัหนวด

พระพุทธเจา้" แลว้ตดัหมากพลตู่อไปจนครบทั้ง 3 คาํ  กรณีท่ีเป็นเหมรยห่อท่ีเป็นเหมรยห่อ ขณะท่ี

โนราใหญ่กาํลงัตัดหมากพลู พรานจะนาํห่อเหมรยมาเผาไฟ ต่อมาโนราใหญ่จะถามเจ้าภาพว่า     

การตดัเหมรยในคร้ังน้ีขาดหรือไม่  ฝ่ายเจา้ภาพจะตอ้งตอบว่า “ขาด” แลว้นกัดนตรีจะตีกลอง 3 คร้ัง 

เป็นสญัญาณว่าเหมรยท่ีบนไวน้ั้นไดข้าดลงแลว้ พนัธะสญัญาท่ีเจา้ภาพไดบ้นบานไวก้บัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ถือว่าสิ้นสุดลง จากนั้นโนราใหญ่จะกล่าวอวยพรเจา้ภาพให้มีความสุขความเจริญยิ ่งๆข้ึนไป นับว่า

เป็นการสิ้นสุดการประกอบพิธีกรรมการแกบ้นหรือการตดัเหมรย4 

                                                        

              
4
 สัมภาษณ์ กฤตชยั สินสาย, โนราใหญ่คณะละมยัศิลป์, 10 ตุลาคม 2552.  
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ภาพประกอบเคร่ืองแต่งกายของโนรา 
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ภาพท่ี 5 สนบัเพลา  

 

 

  

 
                                  

ภาพท่ี 6  ผา้นุ่ง 
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ภาพท่ี 7 หนา้ผา้ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ผา้หอ้ย 
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ภาพท่ี 9 พานโครง  

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 10 หวับ่า  
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ภาพท่ี 11  ป้ิงคอ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ทบัทรว 
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ภาพท่ี 13 ปีกนกแอ่น  

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 14 สงัวาล (สร้อยจาํนวน 2 เสน้)  
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 บทสอนรํา เป็นบทร้องดั้งเดิมของโนราท่ีนาํท่ารําต่างๆอนัเป็นพ้ืนฐานในการรําโนรา

มาแต่งเป็นบทร้อง เพ่ือสอนผูร้ําโนราใหร้ําตามแบบแผน ดงัตวัอยา่ง 

 

 สอนเจา้เอยสอนรํา  ครูใหข้า้นาํเทียมบ่า 

 แลว้จะรําปลดปลงลงมา ครูใหข้า้รําเทียมพก 

 วาดไวฉ้าดออก  ยกใหเ้ป็นแพนผาหลา 

 แลว้จะรํายกสูงเสมอหนา้ เรียกช่อระยา้พวงดอกไม ้

 แลว้จะรําปลดปลงลงมาได ้ ครูใหข้า้รําโคมเวียน 

 แลว้จะรํากนกรูปวาด  วาดไวใ้หเ้หมือนรูปเขียน 

 แลว้จะรํากนกโคมเวียน อยา่งชาวกะเชียนปาดตาล 

 ตวัฉนัน้ีเหวอนุช  พระพุทธเจา้หา้มมาร 

 ฉนัน้ีนงคราญ  พระรามจะขา้มสมุทร 

 รําเล่นใหสู้งสุด  เรียกพระยาครุฑร่อนมา 

 ครุฑเหลียวใหเ้ห็นนาค ครุฑเหอมนัราปีกกราย 

 รําท่าพระยาครุฑ  ลงยดุเอานาคนาคา 

 ครุฑเฉ่ียวเอานาคได ้  พาร่อนสู่ดา้วเวหา 

 รําท่าหนุมาน  ทะยานไปเผาลงกา 

 รําท่าทา้วเทวา  สารถีข่ีมา้ชกัรถ 

 รําท่าพระมทัรี  จรรีเขา้เขาวงกต 

 รําท่าพระดาบส  ลีลาจะเขา้อาศรม 

 ส่ีมุมยอดปราสาท  วาดไวใ้หเ้ป็นหนา้พรหม 

 ฉนัน้ีเอวกลม  เรียกองคน์ารายณ์นา้วศร 

 ตวัฉนัน้ีบวร   พระรามจะวางศรไป 
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ประวตัผิู้วิจยั 

 

ช่ือ – สกุล   นางสาวมณฑาทิพย ์ศิริพนัธ ์

ท่ีอยู ่    110/2 หมู่ 4 ตาํบลคลองแห อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ประวติัการศึกษา 

 ปีการศึกษา 2547  สาํเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาไทย 

    วิชาโทประวติัศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียว จากคณะมนุษยศาสตร์ 

และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 ปีการศึกษา 2550 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย  

     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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