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บทคัดย่อ
ภาคใต้มีศิลปะการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านหลายอย่างที่ท�ำหน้าที่ในการให้
ความบันเทิงและการประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะเป็นเพลงบอก ลิเกป่า หนังตะลุง โดยเฉพาะ
โนรายอมรั บ กั น ว่ า เป็ น ศิ ล ปะการละเล่ น และการแสดงพื้ น บ้ า นที่ มี ค วามเก่ า แก่ แ ละ
มีพัฒนาการมาควบคู่กับสังคมชาวใต้ ในด้านประวัติและพัฒนาการของโนราในภาคใต้
นักวิชาการและผู้รู้ท้องถิ่นต่างเน้นย�้ำว่าแหล่งก�ำเนิดโนราหรือพัฒนาการของโนรานั้นอยู่ใน
บริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา คือพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดพัทลุงในปัจจุบัน และบางส่วนของ
พื้ น ที่ ใ นจั ง หวัด นครศรีธ รรมราช และจังหวัด สงขลาที่ เ ป็ น รอยต่ อ ของทะเลสาบสงขลา
ปรากฏต�ำนานของโนราหลายกระแสทั้งต�ำนานที่มาจากค�ำบอกเล่าของชาวบ้าน บทกาศครู
บทเรียงกลอนของโนรา และจากหลักฐานจากเอกสารโดยเห็นว่าที่มาของโนรามีความ
เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมฮินดูของอินเดีย โดยโนราเป็นการร่ายร�ำส�ำหรับบูชาเทพเจ้า
ในศาสนาพราหมณ์ เมื่อพราหมณ์เข้าสู่ภาคใต้จึงได้น�ำการละเล่นชนิดนี้เข้ามาด้วยโดย
เชื่อกันว่า “ละครโนห์ราชาตรี” ได้ต้นแบบมาจาก “ละครร�ำกถากะลี” ของอินเดียใต้ โดย
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เข้ามาทางคาบสมุทร (ภาคใต้) ของประเทศไทยราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 16 ซึ่งเป็นช่วงที่
อาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรือง แล้วค่อยพัฒนาการจากศิลปะเพื่อการประกอบพิธีกรรม
มาเป็นศิลปะเพื่อความบันเทิงและกลายเป็นนาฏกรรมของราชส�ำนักและของท้าวพระยา
มหากษัตริย์ในภาคใต้ และมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ การร�ำโนราต้องประกอบด้วยบทร�ำ บทร้อง
และการแสดงเป็นเรื่อง จึงต้องฝึกฝนด้วยการฝึกร�ำแม่ท่า การฝึกร�ำท�ำบท และการฝึกร�ำ
เฉพาะอย่าง โนราจึงเป็นคีตนาฏยลักษณ์ของภาคใต้ทมี่ ที งั้ กระบวนร�ำ และกระบวนการขับร้อง
อย่างไรก็ตามโนราย่อมมีการปรับตัวและการเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัยด้วยเหตุและปัจจัยต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นไปโดยธรรมชาติของวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ การรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอก การศึกษา
มีความก้าวหน้า ความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการสื่อสาร การเข้ามาสนับสนุน
และส่งเสริมของนักวิชาการและสถาบันการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
โนราจึงต้องปรับตัวทั้งรูปแบบและเนื้อหาเพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการและ
ค่านิยมของสังคมในแต่ละช่วงเวลาจึงจะสามารถด�ำรงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบัน และยังกล่าว
ได้อีกว่าการด�ำรงอยู่ของโนรานั้นยังเกิดจากพลังสร้างสรรค์ของโนราด้วย ในฐานะที่โนรา
เป็นสื่อพื้นบ้าน เป็น “สถาบันศิลปะและนันทนาการ” มีส่วนในการท�ำหน้าที่เพื่อความ
มีเสถียรภาพของสังคมส่วนรวม โนราจึงมีบทบาทหน้าที่ทั้งด้านความบันเทิง การประกอบ
พิธีกรรม การสร้างเอกภาพและสัมพันธภาพในสังคม การถ่ายทอดวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้ง
การสร้างอัตลักษณ์ ศักยภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเราสามารถมองเห็น
ได้จากวิถีชีวิตของชาวบ้าน ทั้งด้านความบันเทิง ความเชื่อ เศรษฐกิจ การเมือง ชีวิตความ
เป็นอยู่ ทัศนคติ อารมณ์ การใช้เหตุผล และความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ของคนในชุมชน
ค�ำส�ำคัญ: การเปลี่ยนแปลง, การปรับตัว, พลังสร้างสรรค์, คีตนาฏยลักษณ์แห่งภาคใต้
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Abstract
The southern region of Thailand has various types of folk plays and local
performances as a form of entertainment or ritual, such as ‘Pleng Bok,’ ‘Likay
Pa,’ ‘Nang Talung,’ and especially ‘Norah,’ which is widely accepted as old
vernacular tradition concurrently developed with southerners’ society.
In terms of the history and evolution of Norah in the south, academics and local
scholars affirm that the origin and development of Norah lies in the area of
Songkhla lake basin, which is the whole area of Phatthalung province nowadays,
some parts of Nakhon Si Thammarat province, and the area in
contact between the lake and Songkhla province. Many historical records on
Norah are by word of mouth, ‘Bot Kad Kru,’ ‘Bot Rieng Glon,’ and some
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documents which show the link between Norah and Hindu culture of India
because Norah was a dance to warship gods in Brahmanism. When Brahmins
arrived in the south, they brought along this performance. It is believed that
‘Lakhon Norahchatree’ had its root in ‘Lakhon Ramkatakalee’ of south India
through the journey to the southern peninsular of Thailand around the 13th to
16th BCE during the rise of Srivijaya Kingdom. Norah, then, gradually evolved from
ritual art to entertaining art and became dramatic works of royal courts and rulers
in the south with its own identity. The Norah performance consists of a dance
routine, melodious chant, and acting following the storyline. The performers are
required to practice the prototypical routine, lyrical routine, and special routine.
Norah is accordingly the lyrical dance identity of the south with both dance
routines and lyric parts. However, the performance has to change and adapt
through time depending on a number of factors, such as the natural transition of
local culture, advancement of technology, external cultural impact, progress of
education, convenience in communication, support from academics and
educational institutions, and socio-cultural change. Norah, therefore, has
adjusted both the form and content to serve the need and social value of
different time periods so as to survive to the present. It can also be said that the
existence of Norah is asserted because of its creativity as well. Since Norah is
a vernacular means and “arts and recreation institute,” which takes part in the
soundness of society in general, it plays a role in entertaining, undergoing the
rituals, fostering unity and solidarity in society, transferring folk culture as well as
developing identity, ability, local wisdom, and other duties which can be seen
from folkways of entertainment, belief, economy, politics, way of life, attitude,
emotion, reasoning and feelings of people in the community.
Keywords: Change, Adaptation, Creative Power, Southern lyrical dance identity
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บทน�ำ

ภาคใต้มีศิลปะการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านหลายอย่างที่ท�ำหน้าที่ในการให้
ความบันเทิงและการประกอบพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นเพลงบอก ลิเกป่า หนังตะลุง โดยเฉพาะ
โนรายอมรั บ กั น ว่ า เป็ น ศิ ล ปะการละเล่ น และการแสดงพื้ น บ้ า นที่ มี ค วามเก่ า แก่ แ ละ
มีพัฒนาการมาควบคู่กับสังคมชาวใต้ ดังที่ชวน เพชรแก้ว (2540: 85) กล่าวเอาไว้ว่า
“โนราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นนาฏศิลป์ที่เป็นตัวแทนของชาวภาคใต้ ซึ่ง
บอกถึงความแข็งกร้าว บึกบึน ฉับไวและเด็ดขาด เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่
เป็นการสื่อสารที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ และใช้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างมีจังหวะ และ
มีความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับจิตวิญญาณของผู้แสดง ซึ่งเมื่อผสมผสานกับลีลาดนตรี
ที่ประโคมควบคู่กับท่าร�ำแล้ว จะบอกลักษณะถึงความหนักแน่นเฉียบขาด ฉับพลัน และ
อึกทึกเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง โนราจึงเป็นการแสดงที่ไม่ใช่เพียงเพื่อความบันเทิงหรือเป็นเพียง
กิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้ชมเท่านั้น แต่มีความส�ำคัญต่อชีวิตชาวบ้านเกือบทั้งชีวิต ทั้งนี้
เนื่องจากศิลปินได้ใช้การแสดงโนราเป็นเครื่องแสดงปฏิกิริยาตอบต่อความต้องการของสังคม
และต่อปัญหาสังคม โนราจึงอาจนับได้ว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคม”

ประวัติและพัฒนาการของโนราในภาคใต้

เมื่อกล่าวถึงประวัติและพัฒนาการของโนราในภาคใต้ นักวิชาการและผู้รู้ท้องถิ่น
มักเน้นย�้ำว่าแหล่งก�ำเนิดโนราหรือพัฒนาการของโนรานั้นอยู่ในบริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบ
สงขลา คือพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดพัทลุงในปัจจุบัน อ�ำเภอชะอวด และอ�ำเภอหัวไทร
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและเขตอ�ำเภอระโนด อ�ำเภอสทิงพระ อ�ำเภอกระแสสินธุ์ อ�ำเภอ
สิงหนคร อ�ำเภอเมืองสงขลา อ�ำเภอหาดใหญ่ อ�ำเภอสะเดา อ�ำเภอรัตภูมิ และอ�ำเภอ
ควนเนียงในจังหวัดสงขลา กล่าวคือ “โนรามีพัฒนาการมาจากศิลปะชั้นสูงจนกลายเป็น
นาฏกรรมของราชส� ำ นั ก และของท้ า วพระยามหากษั ต ริ ย ์ ใ นภาคใต้ ม าแล้ ว ตั้ ง แต่ ส มั ย
กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อย จุดที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นศิลปะชั้นสูงอยู่ที่บริเวณเมือง
พัทลุงโบราณ ได้แก่ บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาทั้งฝั่งตะวันตก (อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง
ปัจจุบัน) และฝั่งตะวันออก (เมืองพัทลุงโบราณ คือเขตอ�ำเภอสทิงพระ อ�ำเภอระโนด และ
อ�ำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา)” (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2529: 1804 - 1819) ส่วน
ข้อวินิจฉัยที่มาของโนรานั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเห็นว่าโนราเกิดขึ้นทางภาคใต้
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แล้วแพร่กระจายขึ้นสู่ภาคกลางเป็นต้นแบบของละครไทย กลุ่มที่สองเห็นว่าโนราสืบทอด
มาจากทางภาคกลาง แต่จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโนราไม่ว่า
จะเป็นต�ำนานโนรา ต�ำนานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโนรา บทกลอนเก่า ๆ ของโนรา โดยเฉพาะ
บทกาศครูตลอดจนการยอมรับนับถือครูหมอตายายโนราล้วนแต่รู้เรื่องและปฏิบัติอย่าง
แพร่หลายมากในบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับทะเลสาบ
สงขลา ส่วนจังหวัดที่อยู่ห่างทะเลสาบออกไป ผู้คนจะรู้เรื่องและปฏิบัติเจือจางกันลงไป
เช่น แถวจังหวัดชุมพร พวกโนราจะเล่าเรื่องโนราได้กระท่อนกระแท่นมาก และมักอ้างที่มา
จากพัทลุง การจับเอากลอนจากบทโน่นนิดบทนีห่ น่อยมาประสมปะติดปะต่อกันจนเลอะเลือน
พบได้ทั่วไป เช่นเดียวกับที่พบในบทไหว้ครูของละครชาตรีแถวเพชรบุรี จันทบุรี และตราด
ซึ่ ง หากน� ำ บทกลอนไหว้ ค รู เ หล่ า นั้ น ไปเปรี ย บเที ย บกั บ กลอนโนราแถวพั ท ลุ ง สงขลา
นครศรีธรรมราชแล้ว จะบอกได้ว่ากลอนที่กระท่อนกระแท่นนั้นเก็บตกมาจากบทใดบ้าง
ท�ำให้คิดได้ว่าโนราเกิดและรุ่งเรืองอยู่บริเวณรอบทะเลสาบสงขลามาก่อนแล้วแพร่กระจาย
สู่รอบนอก ตรงศูนย์กลางจึงยังเข้มขันมาก และห่างจากศูนย์กลางจะเจือจางลงไป (อุดม
หนูทอง 2536: 24 - 25)
ในกรณี ข องต� ำ นานโนราที่ ม าจากค� ำ บอกเล่ า ของชาวบ้ า น และต� ำ นานโนรา
ที่ปรากฏในบทกาศครูล้วนกล่าวถึง เรื่องราวของพระยาสายฟ้าฟาด ผู้ครองเมืองพัทลุง
การถูกเนรเทศโดยการลอยแพของนางนวลทองส�ำลี เจ้าชายน้อย ซึ่งต่อมาได้เป็น “ขุนศรี
ศรัทธา” ครูต้นหรือพระราชครูของโนราที่ส�ำคัญองค์หนึ่ง ประเด็นที่น่าสนใจคือ ความเชื่อ
ของชาวบ้านที่ว่าเจ้าชายน้อยหรือขุนศรีศรัทธาเป็นคนคนเดียวกับเทพสิงหร (แต่คนละภาค
หรือกัป) กล่าวคือเทพสิงหรเป็นภาคสวรรค์และได้แบ่งภาคจุติลงมาเพื่อร�ำให้มนุษย์โลกดู
ในภาคของขุนศรีศรัทธา ดังบทร้องกาศครูว่า “พ่อขุนศรัทธาอยู่ท่าแค ถัดแต่พ่อเทพสิงหร”
หรือ “เทวาเข้าไปดลจิต ให้เนรมิตเทพสิงหร” หรือ “เทพบุตรจุติจากสวรรค์เข้าทรงครรภ์
นางฉายา” ค�ำว่าเทพสิงหรภาคสวรรค์ที่โนราและชาวบ้านบางกลุ่มกล่าวถึงนั้นคือ “พระศิวะ
มหาเทพ” หรือพระอิศวรผู้เป็นต้นก�ำเนิดแห่งศิลปะการร่ายร�ำและการบันเทิงทั้งปวง รวมทั้ง
ความเชื่อที่ว่านางนวลทองส�ำลีมีกัปแรกเป็นแม่อุมาวาจาสิทธิ์ ซึ่งหมายถึงพระแม่อุมาชายา
พระศิวะมหาเทพ อันเป็นการยืนยันคติความเชื่อเรื่องก�ำเนิดของโนราที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรมฮินดูนั้นเองในบทกาศครู และบทร้องกลอนของโนรายังกล่าวถึงสิ่งศักด์สิทธิ์
ในชุมชนบริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา เช่น “ทวดเขากังทวดวังเนียง ฟังเสียงลูกร้อง
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ประกาศหา ศักดิ์สิทธิ์ทางฝ่ายเล เทวาเกาะเสเกาะห้า” ที่สะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อของ
โนราที่สัมพันธ์กับชุมชนอย่างเด่นชัด และต่อมาความเชื่อดังกล่าวได้เกิดการผสมผสาน
ระหว่างพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ และความเชื่อในเรื่องลัทธิผีสางเทวดาจนเป็นระบบ
เดียวกัน (พิทยา บุษรารัตน์ 2539: 38 - 40)
ในต�ำนานโนราที่มาจากหลักฐานเอกสารมีทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ดังเช่น
ที่ปรากฏในรูปกลอนสี่ ความตอนหนึ่งว่า “ก่อเกื้อก�ำเนิดคราเกิดชาตรี ปางหลังยังมี เมื่อครั้ง
ตั้งดินบิดาของเจ้าชื่อท้าวโกสินทร์ มารดายุพิน ชื่อนางอินทรกรณีย์ ครองเมืองพัทลุง เป็น
กรุงธานี บุตรชายท่านมีชื่อศรีสิงหรณ์” นอกจากนั้นยังมีต�ำนานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโนรา
ในชุมชนบริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา เช่น ต�ำนานนางนวลทองส�ำลี ต�ำนานขุนศรัทธา
ท่าแค ที่เกี่ยวเนื่องกับ “โคกขุนทา และเขื่อนขุนทา” ในบริเวณวัดท่าแค ต�ำบลท่าแค
อ�ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดประเพณีการร�ำโนราโรงครู
ใหญ่วัดท่าแคของชาวบ้านต�ำบลท่าแค และบริเวณใกล้เคียงเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งต�ำนาน
ตายายพราหมณ์จันทร์ (เชื่อว่าเป็นผู้ชุบเลี้ยงนางนวลทองส�ำลีเมื่อครั้งถูกลอยแพ) ต�ำนาน
ทวดส�ำลี หรือ “ทวดหมลี” หรือ “เจ้าแม่อยู่หัว” วัดพะโคะหรือวัดราชประดิษฐาน ต�ำบล
ชุมพล อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ต�ำนานเจ้าแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ ต�ำบลคลองรี อ�ำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา อันเป็นที่มาของการร�ำโนราโรงครูวัดท่าคุระ หรือ “งานพิธีสมโภช
และสรงน�้ำเจ้าแม่อยู่หัว” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “งานตายายย่าน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปี รวมทั้งต�ำนานนางเลือดขาว ที่ถือว่า “เป็นนิทานเรื่องเอกประจ�ำแหลมมลายูตอนเหนือ
มีท้องที่อาณาเขตเกี่ยวกับเรื่องราวในนิทานอย่างกว้างขวาง” (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ 2525:
219) ต�ำนานนางเลือดขาวเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับต�ำนานโนรา โดยโนราและชาวบ้านส่วนหนึ่ง
เชื่อว่า นางเลือดขาวเป็นคนคนเดียวกับนางศรีมาลาหรือนางนวลทองส�ำลีแต่เป็นคนละภาค
(กัป) กัน และยอมรับนับถือเป็นครูโนราองค์หนึ่งด้วย นอกจากนั้นชื่อนางเลือดขาวยังปรากฏ
ชื่อตามความเชื่อของชาวบ้านอีกชื่อหนึ่งว่า “เจ้าแม่อยู่หัว” ต�ำนานดังกล่าวจึงเชื่อมโยงกับ
ต�ำนานตายายพราหมณ์จันทร์ ต�ำนานเจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระ เจ้าแม่อยู่หัวหรือทวดส�ำลี
วัดพะโคะหรือวัดราชประดิษฐาน วัดเจ้าแม่อยู่หัว (วัดชะแม) ต�ำบลดีหลวง อ�ำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา “ทวดส�ำลี” หรือ “แม่ทวด” หรือ “สมเด็จเจ้าแม่อยู่หัวเมือง” วัดเขียน
บางแก้ว อ�ำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วัดเจ้าแม่อยู่หัว ต�ำบลแม่อยู่หัว อ�ำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยเหตุดังกล่าวต�ำนานโนรา และต�ำนานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
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โนราในชุมชนบริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา แม้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับชาวบ้านที่มี
“การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงของสังคมพื้นบ้าน จารีต
บอกเล่าของสังคมหนึ่ง สมัยหนึ่งอาจถูกตีความเสียใหม่ตามความเข้าใจของชาวบ้านที่
เปลี่ยนไป ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนาการของความคิด และการแสดงออกของ
สังคมที่ชัดเจน จากอตีดถึงปัจจุบัน” (ธิดา สารยา 2528: 285) ซึ่งเป็นค�ำตอบส่วนหนึ่งของ
แหล่งก�ำเนิดและพัฒนาการของโนราในชุมชนบริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกับ
ข้อวินิจฉัยของผู้รู้ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทวสาโร (2528: 5 - 29) เยี่ยมยง สุรกิจบรรหาร และ
ภิญโญ จิตต์ธรรม (2508: 19 - 31) สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2542: 3873) ที่ลงความเห็นว่า
โนราคงจะเจริญและพัฒนาการเป็นศิลปะชั้นสูงในบริเวณเมืองพัทลุงโบราณ และเชื่อมโยง
สั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนทั้ ง ฝั ่ ง ตะวั น ตกและฝั ่ ง ตะวั น ออกของบริ เวณรอบลุ ่ ม ทะเลสาบสงขลา
ดังกล่าวแล้ว
ประเด็นต่อมาคือ โนราเป็นศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นเองภายในท้องถิ่น อันหมายถึง
ชุมชนบริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา หรือได้รับอิทธิพลจากภายนอกแล้วค่อยพัฒนาการ
เจริญขึ้นเป็นศิลปะชั้นสูงของชุมชน แนวคิดดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเห็นว่าโนรา
สืบทอดไปจากภาคกลาง ดังจะเห็นได้จากต�ำนานละครอิเหนาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ (2508: 4 - 10) ที่ทรงอธิบาย “ว่าด้วยละครนอก” ว่า “เดิมนั้น
พระเทพสิงหรบุตรของนางศรีคงคาหัดละครที่ในกรุงศรีอยุธยา ขุนศรัทธาเป็นตัวละครของ
พระเทพสิงหร ได้พาแบบแผนละครลงไปหัดขึ้นในเมืองนครศรีธรรมราชเป็นปฐม จึงได้
เล่นละครสืบมา พวกละครโนราห์ชาตรียังออกชื่อบูชานางศรีคงคา พระเทพสิงหรและ
ขุนศรัทธาในค�ำไหว้ครูมาจนทุกวันนี้ อีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าโนราเกิดขึ้นทางภาคใต้แล้วแพร่ขึ้นสู่
ภาคกลางเป็นต้นแบบของละครไทย แนวคิดดังกล่าวจะต้องพิจารณาต่อไปว่าโนราในภาคใต้
ได้รับอิทธิพลมาจากไหน ผู้รู้ท้องถิ่นต่างเห็นว่า โนราเป็นการร่ายร�ำส�ำหรับบูชาเทพเจ้าใน
ศาสนาพราหมณ์ เมื่อพราหมณ์เข้าสู่ภาคใต้จึงน�ำการละเล่นชนิดนี้เข้ามาด้วย รวมทั้ง
ความเห็นของ ดร.ควอริตซ์ เวลส์ (Quaritch Wales) ที่ว่า “ท่าร�ำของมโนราห์ยังเป็น
แบบเดิ ม (Primitive type) ซึ่ ง เมื่ อ ดู แ ล้ ว รู ้ สึ ก ว่ า เป็ น แบบอิ น เดี ย ยิ่ ง กว่ า โขนละคร”
(พุทธทาสภิกขุ 2539: 35) หรือ “การร่ายร�ำของภาคใต้คือการร�ำโนรานั้น เมื่อดูจาก
โครงสร้างของท่าร�ำโดยเปรียบเทียบกับนาฏศิลป์กุฉิปุฑิทาสตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย
ซึ่งใกล้กับแบบแผนนาฏยศาสตร์แล้วจะคล้ายคลึงกันมาก” (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2533: 56)
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หากเปรียบเทียบนาฏยศาสตร์ของอินเดียกับโนรา โดยเฉพาะการแสดงท่าทางด้วยมือที่
อินเดียเรียกว่า “มุทรา” หรือ “หัตถมุทรา” ซึ่งโนรามีท่าที่เรียกว่า “การท�ำบท” หรือ
“การร� ำ ตี บ ท” หรื อ “ท� ำ ก� ำ พรั ด ” ภาษามื อ แต่ ล ะท่ า จะคล้ า ยคลึ ง กั น มากแตกต่ า ง
เฉพาะภาษาที่ขับร้องเท่านั้น “ท่าตัวอ่อน ซึ่งมีท่าเหมือนกับท่าร�ำในต�ำรานาฏยศาสตร์
ของอินเดีย ได้แก่ 1) ท่าพดในถาด 2) ท่าขี้หนอน 3) ท่าแมงมุมชักใย 4) ท่าไชทองห้อย
ท่าตัวอ่อนดังกล่าวในโนราจะมีท่าหลักประมาณ 24 เท่า ความสัมพันธ์ซึ่งเป็นท่านั่งร�ำ ยืนร�ำ
และนอนร�ำเหมือนกับท่าในนาฏยศาสตร์ของอินเดีย” (ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 2544: 10 - 14)
อันสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าและสายรากของศิลปะการแสดงโนรากับอารยธรรมอินเดีย
ที่เชื่อกันว่า “ละครโนห์ราชาตรี” ได้ต้นแบบมาจากละครร�ำกถากะลีของอินเดียใต้ โดย
เข้ามาทางคาบสมุทร (ภาคใต้) ของประเทศไทยราวพุทธศตวรรษที่ 13 -16 ซึ่งเป็นช่วงที่
อาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรือง แต่นิยมเล่นเรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายานคือ เรื่อง
พระสุธน - นางมโนห์รา แทนเรื่องมหากาพย์รามายณะ และมหาภารตะของอินเดีย โดยรับ
อิทธิพลมาจากนาลันทา (อินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนชื่อชาตรีนั้นน่าจะมาจาก
ลักษณะละครที่ร่อนเร่ไปแสดงตามที่ต่าง ๆ ชาวอินเดียที่ตั้งถิ่งฐานอยู่ในดินแดนคาบสมุทร
ของประเทศไทย (ภาคใต้ของไทย) ซึ่งมีทั้งชาวอินเดียจากแคว้นเบงกอลก็คงเรียกรูปแบบ
ละครเร่ร่อนนี้ว่า ยาตรา ยาตรี (ภาษาสันสกฤต) ซึ่งส�ำเนียงเบงกอลีก็เรียกว่า ชาตรา ชาตรี
(ผาสุข อินทราวุธ 2529: 89 -105) นั้นคือวัฒนธรรมฮินดูที่มีอิทธิพลต่อบริเวณดังกล่าว
โดยเข้ามาตัง้ แต่การขยายอาณานิคมทางวัฒนธรรมของชาวฮินดูในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 - 18
ทั้งคติความเชื่อดั้งเดิม วัฒนธรรมอันเนื่องด้วยศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ล้วนตกผลึก
อย่างไพศาลและมั่นคง ได้แก่ คติความเชื่อเรื่อง เทวนิยม พุทธานุภาพนิยมและธรรมชาตินิยม
คติ เ หล่ า นี้ ป รากฏอย่ า งแพร่ ห ลายทั้ ง ที่ เ ป็ น วั ฒ นธรรมมุ ข ปาฐะขนบประเพณี พิ ธี ก รรม
ศิลปกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น คติความเชื่อเหล่านั้นถูกขยายพื้นที่ ถูกสร้างเวทีและ
บทบาทผ่านคติชาวบ้าน ผ่านสถาบันศาสนาและสถาบันการปกครองอย่างต่อเนื่องจน
ตกผลึ ก สู ่ พ ฤติ ก รรมเป็ น จารี ต นิ ย ม เป็ น วั ต ถุ ธ รรมและวรรณกรรมลายลั ก ษณ์ (สุ ธิ ว งศ์
พงศ์ไพบูลย์ 2547: 147 – 148) รวมทั้งศิลปะการแสดงอย่างโนราด้วย
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โนราศิลปะชั้นสูงที่พัฒนามาเป็นคีตนาฏยลักษณ์ของภาคใต้

ดังได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่านักวิชาการส่วนหนึ่งเห็นว่า “โนรามีพัฒนาการมาจาก
ศิลปะชั้นสูงจนกลายเป็นนาฏกรรมของราชส�ำนักและของท้าวพระยามหากษัตริย์ในภาคใต้”
ทั้งนี้เพราะ “มโนห์รา โดยนิรุกติหมายถึงการน�ำมาซึ่งใจ (มโน – ใจ, หร – น�ำมา) เมื่อเราดู
หรือฟ้อนเองมโน (น�้ำใจ) จะกลับคืนมาใหม่ด้วยท่วงท่า มุทราซัดชาตรีอันทรงพลัง ท่วงท่า
มุทรา (Mystic Posture) ในทุก ๆ จังหวะประสานกับความนิ่งสนิทลึกซึ้ง และขรึมขลังของ
นักฟ้อน สะท้อนความงามจากแหล่งลี้ลับของอาณาจักรมโน อันไร้ขอบเขตสะกดให้เรานิ่ง
ด�่ำลึกและเกิดรื่นรมย์ปีติภาคภูมิในตนเอง และผลสะท้อนจากความนิ่งลึกเช่นนั้นแผ่กระจาย
เป็นความเงียบลึกซึ้ง จิตส�ำนึกถูกน�ำด้วยท่าไหวเคลื่อนมุทราเข้าสู่ภาวะทั้งหมดอันไร้ขอบเขต
เป็ น จิ ต ที่ รู ้ ล ้ ว นปราศจากสิ่ ง เจื อ ปน” (นิ พั น ธ์ พ ร เพ็ ง แก้ ว 2544: 143) กล่ า วเฉพาะ
อัตลักษณ์ของการแสดงโนรานั้นต้องประกอบด้วยการร�ำการร้อง และการแสดงเป็นเรื่อง
การร�ำหรือกระบวนร�ำเป็นศิลปะที่มีความส�ำคัญ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โนราจะต้อง
ฝึกฝนด้วยการฝึกร�ำแม่ท่า การฝึกร�ำท�ำบท และการฝึกร�ำเฉพาะอย่าง ในขณะเดียวกันท่าร�ำ
หลายท่าก็มีบทร้องหรือบทขับร้องประกอบ เช่น เพลงไหว้ครูบทสอนร�ำบทประถม เป็นต้น
โนราจึงเป็นคตีนาฏยลักษณ์ของภาคใต้ ที่มีทั้งกระบวนขับร้อง และกระบวนร�ำดังจะเห็นได้
จากการร�ำ “โนราประสมท่าตัวอ่อน” ซึ่งธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (2540: 1 - 13) กล่าวไว้ว่า
การร�ำแม่ท่าที่มีท่าร�ำแสดงถึงลักษณะตัวอ่อนอันเป็นคุณสมบัติส�ำคัญอย่างหนึ่งของผู้ฝึก
ร�ำโนรามี 2 ท่า คือท่าขี้หนอน (กินนร) และท่าแมงมุมชักใย ซึ่งเป็นแม่ท่าที่ฝึกร�ำยากมาก
ทั้งยังเป็นท่าที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันส�ำคัญยิ่งของการร�ำโนราตัวอ่อน
นอกจากนั้นโนรายังเอาแม่ท่า 2 ท่านี้ ไปขยายและดัดแปลงให้เป็นท่าร�ำใหม่ให้เหมาะสม
ในขั้นตอนการร�ำชุดต่าง ๆ โดยเฉพาะการร�ำท�ำบทที่มีทั้งบทร้องและบทร�ำเช่น “บทปากน�้ำ
เมืองกระบี่” มีเนื้อร้องว่า
		
“ผันหน้าไปข้างออก
นั้งชมดอกจ�ำปี
		
ปากน�้ำเมืองบี่		
ยังมีแหลมสน
		
สนุกทุกคน		
ใต้สนล้วนแต่หาดทราย
		
หอย ปู ดูพลัด		
คลื่นฉัดขึ้นตั้งไว้
		
ตรงกลางหว่างสาย		
หาดทรายมีเกาะนก
		
อ่าวนางหางนาค		
อยู่ข้างฟากทะเลตก
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ข้างตีนเกาะนก		
เกาะหนูอยู่กลาง
		
ทางเรือมาไป		
น�้ำไหลสองข้าง
		
มีหาดทรายขวาง		
กั้นทางเรือไปมา
		
ทางเรือไม่คล่อง		
จ�ำต้องรอรา”
การร�ำตัวอ่อนที่ปรากฏในบทนี้คือเนื้อร้องค�ำว่า หอย ปู เมื่อโนราใหญ่หรือโนรา
คู่ที่ร�ำด้วยกันซักถามกันนางร�ำจะต้องแสดงท่าเป็นหอยและปูถูกคลื่นซัดเคลื่อนตัวไปรอบ ๆ
เวที การร�ำตัวอ่อนจึงเป็นการแสดงความอ่อนช้อยในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ร�ำ เช่น แขน
มือ ขา หลัง ให้พลิกแพลงแปลกไปจากเดิม และแสดงถึงความสามารถพิเศษของผู้ร�ำ ในสมัย
โบราณจะมีปรากฏอยู่ในโนราทุกโรงหรือทุกคณะแต่มักจะเป็นเด็ก ๆ โนราที่มีชื่อเสียงใน
การร�ำตัวอ่อนสมัยโบราณ คือโนราคล้ายขี้หนอน (คล้าย พรหมเมศ หรือ หมื่นระบ�ำบันเทิง
ชาตรี) ซึ่ง วิเธียร ณ นคร (อ้างจากธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 2540: 4 - 5) กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า
		
โนราตัวอ่อนเป็นท่าพิเศษ อาจมีมาก่อนยุคสมัยโนราหมื่นระบ�ำ
		
บันเทิงชาตรี (คล้ายขี้หนอน) ซึ่งเกิดเมิ่อ พ.ศ. 2396 โนราท่านนี้
		
จะมีท่าตัวอ่อนหลายท่า โดยเฉพาะท่าขี้หนอน ซึ่งจะมีลักษณะ
		
เหมือนกายกรรมประกอบอยู่ และการพยายามเลียนแบบให้เหมือน
		
นกหรือกินนรในเรื่องพระสุธน – มโนห์รา ซึ่งนิยมน�ำมาใช้เล่น
		
ในสมัยก่อน ดังนัน้ การใช้ปกี ใช้หาง การลอดศีรษะลงมาจิกระหว่าง
		
ขา การเอีย้ วตัวไปมาทีจ่ ะท�ำให้เหมือนนกก็เป็นการแสดงตัวอ่อน
		
อย่างหนึ่งเหมือนกัน
ความเป็นนาฏยลักษณ์ของภาคใต้ ปรากฏในบทความของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
(2523: 11 – 13) ที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (24 มี.ค. 2514 หน้า 5) กล่าวถึง
นาฏลักษณ์ในความเป็นโนราของท่านขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่มเทวา) เอาไว้ตอนหนึ่งว่า
		
คนทีค่ รอบโขนละครแล้วนัน้ ถือว่าโนราเป็นครูใหญ่และเป็นครูแรง
		
พอได้ยนิ เสียงปีก่ ลองโนราขึน้ ก็ยกมือไหว้ทกุ ครัง้ ไป พอได้ยนิ เสียง
		
ปี่กลองโนราดังขึ้นที่สงขลา โขนธรรมศาสตร์ก็ยกมือไหว้ขึ้นมา
		
พร้อมกัน และพอผมได้แลเห็นท่านขุนอุปถัมภ์ฯ ออกร�ำผมก็
		
ขนลุกเกรียว เพราะรู้ตัวว่าครูโนราที่ครูโขนละครเคยสั่งสอนให้
		
เคารพกราบไหว้นนั้ มาปรากฏตัวจริง ๆ เฉพาะหน้า ศิลปะทีท่ า่ นขุน
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แสดงออกนัน้ เป็นศิลปบริสทุ ธิ์ เป็นแสงสว่างทีส่ อ่ งออกมาจากในใจ
		
ของคนที่เจริญแล้วด้วยวัฒนธรรมอันสูงส่ง เป็นอ�ำนาจเป็นพลัง
		
ที่อยู่เหนือกาลเวลาและอายุคน เมื่อก่อนจะออกร�ำนั้นท่านขุนฯ
		
เป็นผูท้ เี่ จริญด้วยวัย แต่เมือ่ ออกร�ำแล้วท่านขุนฯ เป็นดวงประทีป
		
แห่งนาฏศิลป์ เป็นวิญญาณหรือเป็นธาตุแท้แห่งโนรา ไม่มีอายุ
		
ไม่อยูใ่ นขอบเขตแห่งกาลเวลา ปีก่ ลองทีเ่ ป็นคณะของท่านขุนก็อยู่
		
ในระดับเดียวกัน เป็นเสียงดนตรีปักษ์ใต้ ซึ่งมีลีลาไม่มีที่สิ้นสุด
ท่าร�ำและบทร้องอันเป็นแม่บทหรือแม่ท่าของโนรานั้นปรากฏอยู่ในหนังสือต�ำนาน
ละครอิเหนาของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพที่ ธนิต อยู่โพธิ์ (2549: 56 – 57)
ได้รวบรวมไว้ใน “ค�ำกลอนไหว้ครูละครชาตรี, พิธีไหว้ครู ต�ำราครอบโขนละครพร้อมด้วย
ต�ำนานและค�ำกลอนไหว้ครูละครชาตรี” เพลงไหว้ครูที่ 3 ความว่า
		
“ ครูเอยครูสอน 		
สอนให้ฉันร�ำสิบสองท่า
		
ปลดปลงลงมา		
ให้ร�ำเป็นท่าต่างกัน
		
ร�ำให้เป็นช่อ		
ร�ำให้เป็นชานชั้น
		
แม่ลายกนก		
ยกให้เป็นเครือวัลย์
		
ท่าราหูจับจันทร์		
ให้เวียนแต่ซ้ายหาขวา
		
ปลดปลงลงมา		
ให้ร�ำเป็นท่าบัวตูม
		
บัวบานบัวคลี่		
บัวแย้มตะพุ่ม
		
ร�ำท่าบัวตูม		
แมลงมุมชักใย
		
ร�ำท่าพระยาหงส์ทอง
ลอยล่องในกลางสระใหญ่
		
ล่องมาล่องไป		
ริมฝั่งแม่น�้ำคงคา
		
เชิญเจ้าร้อยชั่ง		
ร�ำช้างประสานงา
		
ร�ำท่ากินนรา		
ลงมาเล่นน�้ำสาคร
		
บ้างเก็บดอกไม้		
มาร้อยเป็นเครื่องอาภรณ์
		
นี้แหละครูสอน		
ท�ำนองพ่อขุนสัทธา
		
พ่อขุนสัทธาแก่		
กระแสไม่มีเสียเลยหนา
		
ร�ำวันละสิบสองท่า		
สอนไว้จ�ำจิตจ�ำใจ ”
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จากบทร้องและการร�ำไหว้ครูดังกล่าวนับเป็นท่าเดิมของโนราที่เรียกว่า “แม่ท่า”
นั้นนักวิชาการเห็นว่ามี 12 ท่า ที่เรียกกันว่า “ท่าครู” หรือ “ท่าสิบสอง” ได้แก่ ท่าแม่ลาย
ท่าเขาควาย (ราหูจับจันทร์) ท่าขี้หนอน (กินนร) ท่าจับระบ�ำ ท่าหงส์ลีลา (ลงฉาก) ท่า
ฉากน้อย (ช้างประสานงา) ท่าบัวตูม ท่าบัวบาน ท่าผาลา ท่าบัวคลี่ ท่าบัวแย้ม และท่า
แมงมุมชักใย
บทร้องและบทร�ำของโนราได้มีการคิดค้นและเพิ่มเติมโดยครูโนรา และสายโนรา
จึงท�ำให้มีท่าร�ำและบทร้องแตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้เพราะท่าร�ำของโนราที่ร�ำหรือที่แสดงออก
มานั้น อาจจะได้มาจากการดัดแปลงหรือเลียนท่าจากธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลียนท่า
จากสัตว์หรืออาจจะได้ท่าร�ำมาจากการตีท่าตามบทร้อง ซึ่งตรงตามนิสัยของคนเราที่ว่า
เมื่อพูดแล้วจะต้องมีท่าทางประกอบ ท่าทางที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นท่าที่เลียนแบบ
ธรรมชาติหรือท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนั้น เมื่อได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันเรื่อย ๆ จึงเกิด
มีการดัดแปลงให้สวยงามมีลีลาท่าร�ำอ่อนช้อยขึ้น ผสมผสานกับเครื่องดนตรี ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ทั้งท่าร�ำและบทร้องของโนราสามารถที่จะเอามาประกอบเข้ากับเครื่องดนตรีแสดงให้คน
ชมได้ แม้เวลาจะยืดยาวก็ไม่รู้จักเบื่อหน่ายเพราะทั้งบทร้องและท่าร�ำของโนรานั้นให้ทั้ง
ความรู้ ค�ำสอนหรือคติเตือนใจ และทั้งความสนุกบันเทิงสอดแทรกอยู่ด้วย โนราจึงสามารถ
ด�ำรงอยู่ได้นานควบคู่กับการแสดงอื่น ๆ ของภาคใต้ (จิตร์ ฉิมพงษ์ 2523: 156)

การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการแสดงโนรา

โนราเป็นสื่อพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านจึงมีธรรมชาติของการปรับตัวและ
การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ทั้งนี้เพราะการละเล่นพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของ
ชาวบ้านจึงย่อมมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การละเล่นชนิดใด
ไม่ ส ามารถปรับ เปลี่ยนพัฒนาไปตามความเจริญ ของสั ง คมก็ ย ากจะด� ำ รงอยู ่ ใ นสั ง คมได้
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการการละเล่นชนิดต่าง ๆ จะเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดบางอย่างเท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบหลักที่เป็นเอกลักษณ์ของการละเล่น
ชนิดนั้น ๆ จนทิ้งเค้ารอยเดิมอย่างสิ้นเชิง เพราะจะท�ำให้เกิดการละเล่นรูปแบบใหม่ขึ้น
มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการละเล่นตามแบบเดิม ซึ่งพรศักดิ์ พรหมแก้ว (2540:
79 – 82) ได้กล่าวถึงความคลี่คลายเปลี่ยนแปลงของการละเล่นพื้นบ้านว่าเกิดขึ้นด้วยปัจจัย
หลายประการ สรุปได้ว่าเกิดจากปัจจัยที่ส�ำคัญ ๆ คือ 1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
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วิ ทยาการสมั ย ใหม่ 2) การรับ อิทธิพลวัฒนธรรมการละเล่ น จากชาติ ต ะวั น ตก 3) การ
ขยายตัวทางการศึกษาในกลุ่มชาวบ้าน 4) การเคลื่อนย้ายของชาวบ้านจากสังคมชนบท
สู่สังคมเมือง 5) ข้อจ�ำกัดบางประการของการละเล่นพื้นบ้าน 6) ความสะดวกรวดเร็ว
ในคมนาคมและการสื่อสาร 7) การใช้การละเล่นเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 8) การอนุรักษ์
และส่ ง เสริ ม ของสถาบั น การศึ ก ษาองค์ ก รทางวั ฒ นธรรมและกลุ ่ ม นั ก วิ ช าการซึ่ ง พิ ท ยา
บุษรารัตน์ (2553: 205 - 210) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การแสดงพื้นบ้าน: การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลากรณีศึกษาหนังตะลุงและโนรา
หลังปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2437 - ปัจจุบัน)” โดยแบ่งการเปลี่ยนแปลง
กรณี โ นราออกเป็ น ช่ ว งเวลาหรื อ ยุ ค สมั ย ได้ 4 ยุ ค คื อ ยุ ค ที่ 1. (ยุ ค ตะเกี ย งน�้ ำ มั น ควาย
ถึงตะเกียงเจ้าพายุ) ช่วงการปฏิรูปการปกครองจนถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือทศวรรษ
2470 ยุคที่ 2 (ยุคเครื่องไฟฉุด) ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงทศวรรษที่ 2510 ยุคที่ 3
(ยุดตะลุงไฟฟ้าดนตรีสากลหรือยุคมหกรรมแข่งขันประชันโรง) ช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่ 2510
ถึงประมาณ พ.ศ. 2526 ยุคที่ 4 (ยุคดนตรี - หนังฉายไร้เงาหนังโนราหรือยุคเก็บแผง
แสวงหา - จัดตั้งสมาพันธ์) ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2526 ถึงปัจจุบันผลการศึกษาเฉพาะ
กรณีโนรา สรุปได้ว่าโนราในยุคที่ 1 จากที่เคยมีผู้แสดงหลักเพียง 3 คนได้พัฒนามาจนเป็น
คณะที่มีผู้แสดง 14 - 20 คนในเรื่องดนตรีที่เคยใช้โหม่งฟากก็เปลี่ยนมาใช้โหม่งหล่อเช่นเดียว
กับหนังตะลุง นอกจากนี้ยังมีปี่แตระหรือแกระดนตรีโนราจึงเป็นลักษณะของเครื่องห้าส่วน
โอกาสในการแสดงโนรามีการแสดงเพื่อความบันเทิง และการประกอบพิธีกรรมทั้งการ
“แก้บน” ให้กับชาวบ้านและการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ในช่วงต้นของยุคที่ 1 โนรา
ยังมีลักษณะของการ “เดินโรง” ไปแสดงในที่ต่าง ๆ ส�ำหรับโรงโนรามี 2 แบบคือโรงร�ำทั่วไป
และโรงส�ำหรับการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูในช่วงแรก ๆ โรงโนราเป็นโรงไม่ยกพื้น
สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วต่อมาค่อยมีการต่อเติมเสาและหลังคาออกไปท�ำเป็นเพิงพะ
เรียกว่า “พาไล” ในด้านเครื่องแต่งตัวและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในช่วงเวลาดังกล่าว โนรายังคง
แต่งตัวแบบ “เครื่องต้น” ประมาณช่วงรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โนราใส่อินธนูอย่างโขนละครของภาคกลางและใส่เล็บ ส่วนวรรณกรรมที่น�ำมาแสดงในช่วง
ต้นของยุคที่ 1 โนรายังคงแสดงเรื่องที่เรียกกันว่า “จับบทออกพราน” ต่อมานิยมแสดงเรื่อง
จักร ๆ วงศ์ ๆ และในช่วงปลายยุคที่ 1 โนราก็เริ่มน�ำเอานวนิยายสมัยใหม่แบบการแสดง
ละคร และลิเก มาดัดแปลงเป็นบทโนรา โดยมีทั้งบทร้องบทเจรจา และเริ่มมีฉากเข้ามา
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ประกอบอย่างง่าย ๆ ในตอนแรก
ยุคที่ 2 พบว่า การเปลี่ยนแปลงของโนราที่เห็นได้ชัด คือการเปลี่ยนมาใช้กลอนสด
หรือกลอน “มุตโต” แทนการร่ายร�ำแบบโบราณการเปลี่ยนการแต่งกายหรือเครื่องแต่งตัว
โนราแบบโบราณที่เรียกว่า “เครื่องต้น” มาแต่งโดยใส่ชุดสากลแทนการน�ำเอานวนิยายมา
ดัดแปลงเพื่อการแสดงเรื่องของโนรา เป็นรูปแบบคล้ายการแสดงละคร ละครวิทยุหรือคล้าย
ภาพยนตร์ไทย ในช่วงเวลาดังกล่าวโนราได้น�ำดนตรีสากลบางชิ้นมาประกอบการแสดงเรื่อง
มีการร้องเพลงหน้าเวที เพียงแต่คณะโนรายังไม่มีวงดนตรีหรือการร้องเพลงลูกทุ่งเป็น
องค์ประกอบ หรือขั้นตอนของการแสดงโนราโดยตรง ส�ำหรับโอกาสในการแสดงแม้โนรา
จะยังคงแสดงเพื่อความบันเทิงและการประกอบพิธีกรรม แต่ในการแสดงเพื่อความบันเทิง
ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการจัดรายการเพื่อการแข่งขันประชันโรง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การหารายได้มากกว่าจะเป็นการแข่งขันประชันโรงเพือ่ เอาแพ้ชนะกันอย่างจริงจัง นอกจากนัน้
ยั ง เป็ น การจั ด รายการโดยคณะโนราหรื อ หนั ง ตะลุ ง แล้ ว เริ่ ม มี นั ก ธุ ร กิ จ ท้ อ งถิ่ น เข้ า มา
มีบทบาทในการจัดรายการโดยมีทั้งหนังตะลุงโนราลิเกและวงดนตรีลูกทุ่งมาร่วมแสดง
ในด้านโรงและอุปกรณ์ประกอบโรง ที่เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแข่งขันประชัน
โรงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงแบบยกพื้น ส่วนอุปกรณ์ประกอบโรงนอกจากจะเพิ่มสีแสงเสียง
แล้วยังมีม่านกั้นเช่นเดียวกับลิเกในด้านฉากก็เริ่มมีการวาดภาพประกอบ และการวัดฉาก
ประกอบการแสดงแบบละครเวทีให้ดูสมจริงสมจังขึ้น
ยุดที่ 3 พบว่าเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองของโนราเช่นเดียวกับหนังตะลุงที่เรียกว่า
“ยุคตะลุงไฟฟ้าดนตรีสากล” หรือ “ยุคมหกรรม มหกรรมแข่งขันประชันโรง” ความเปลีย่ นแปลง
ของโนราในช่วงเวลาดังกล่าวเราอาจแบ่งโนราออกเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ ทีร่ บั แสดงในงานทัว่ ไป
มักเป็นคณะโนราที่ไม่มีชื่อเสียงมากนัก และกลุ่มที่แสดงในงานจัดรายการงานประจ�ำปี
เป็นหลัก ซึ่งเป็นคณะโนราที่มีชื่อเสียงและอยู่ในระดับแนวหน้าของยุคสมัย และมักจะแสดง
ร่วมกับวงดนตรีลูกทุ่ง ภาพยนตร์ ลิเก หนังตะลุง คณะโนราจะลดขั้นตอนและขนบนิยมใน
การแสดง เช่น ขั้นตอนในการกาศครูไม่เน้นการร�ำการท�ำบทและการโต้ตอบกันด้วยกลอนสด
โดยเริ่มจากร�ำทั่วไป 1 ชุดแล้วต่อด้วยการแสดงเรื่อง และเล่นดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงใน
องค์ประกอบของการแสดงที่ต้องมีจ�ำนวนผู้แสดงมากขึ้นเพราะโนราเกือบทุกคณะมีวงดนตรี
ลูกทุ่งเป็นของคณะตนเอง มีนักดนตรีนักร้องนักเต้นประกอบเพลง (หางเครื่อง) โรงโนราจึง
ต้องขยายให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นโรงส�ำเร็จรูปหรือเวทีสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้ง
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เช่นเดียวกับเวทีของวงดนตรีลูกทุ่งและมีการจัดฉากแสงเสียงแบบละครเวทีอย่างเต็มรูปแบบ
การคงความเป็นเอกลักษณ์ของโนราไว้ก็คือการมีตัวตลกคู่พระคู่นางการขับร้องบทกลอน
ในการด�ำเนินเรื่องเกริ่นน�ำ การจบตอนหรือเลยบทและใช้ดนตรีดั้งเดิมของโนราประกอบ
ในการขับร้องบทกลอน แต่อาจจะมีโนราบางคณะใช้ดนตรีสากลประกอบในการแสดงเรื่อง
รวมทั้งอาจจะใช้ออร์แกนไฟฟ้าบรรเลงแทนปี่ประกอบการร่ายร�ำ เป็นต้น
ยุคที่ 4 เป็นช่วงเวลาที่โนราได้รับความนิยมน้อยลงเช่นเดียวกับหนังตะลุงมีสื่อ
บั น เทิ ง สมั ย ใหม่ เข้ า มาแทนที่ โ ดยเฉพาะช่ ว งหลั ง ประมาณปี พ.ศ. 2526 ดนตรี ลู ก ทุ ่ ง
ภาพยนตร์ และความบั น เทิ ง ในรู ป แบบอื่ น เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ ผู ้ ช ม เป็ น ช่ ว งเวลาของ
การแสวงหาแนวทางเพื่อความอยู่รอด โดยการจัดตั้งชมรมมีการฝึกทั้งนักแสดงและนักดนตรี
โดยมี นั ก วิ ช าการองค์ ก รทางทางวั ฒ นธรรมและสถาบั น การศึ ก ษาเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มใน
การอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาการแสดงทั้งโนราและหนังตะลุง โนรายังคงมีวงดนตรีลูกทุ่ง
ปรับรูปแบบการแสดงให้เป็นละครเวทีร่วมสมัยกับค่านิยมของผู้ชม ปรับรูปแบบการแสดง
ให้เหมาะสมกับงานหรือเป็นไปตามความต้องการของเจ้าภาพ เช่น ต้องการให้ร�ำโนรา
แบบโบราณ หรือเป็นการแสดงตามสมัยนิยมของผู้ชม การเปลี่ยนแปลงของโนราเป็นเพียง
การเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบของการแสดงโดยเฉพาะการเพิ่มอุปกรณ์ในการแสดง
การเพิ่มจ�ำนวนผู้ร่ายร�ำแบบโบราณในลักษณะเป็นชุดออกร�ำ การเพิ่มดนตรี นักดนตรีและ
นั ก ร้ อ ง รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง เวที ห รื อ โรงแสดงให้ ย่ิ ง ใหญ่ เพิ่ ม แสง สี เสี ย ง ซึ่ ง โนรามี
ความยืดหยุ่นในตัวเองสูง ที่สามารถน�ำเสนอทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ได้พร้อมกัน ใน
ขณะเดียวกันโนรามีฐานรองรับในด้วนความเชื่อ มีประเพณีและพิธีกรรมทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
โนราโดยตรง และการช่วยแก้ไขปัญหาระดับพื้นฐานให้กับชาวบ้าน จึงมีส่วนส�ำคัญต่อ
บทบาทหน้าที่และการด�ำรงอยู่ของโนราจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ส่วนเหตุและปัจจัยในการเปลีย่ นแปลงอาจกล่าวโดยภาพรวมได้วา่ การเปลีย่ นแปลง
เกิดจาก 1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ที่ท�ำให้ความคิด ความเชื่อ
และวิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ้ า นเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม มี ค วามบั น เทิ ง สมั ย ใหม่ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีโอ ฯลฯ เข้ามาแทนที่ และเข้าถึงได้ง่ายประหยัดทั้งเงินและเวลา
ไม่จ�ำเป็นต้องนั่งอยู่หน้าโรงโนราอีกต่อไป 2) การรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมชาติตะวันตกหรือ
ชาติตะวันออกด้วยกันอย่างญี่ปุ่นและเกาหลี คนรุ่นใหม่เห็นว่าเป็นความทันสมัย และเป็น
ผู ้ มี ร สนิ ย มมากกว่ า การชื่ น ชมกั บ วั ฒ นธรรม และรากเหง้ า ของตนเอง 3) การศึ ก ษามี
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ความก้าวหน้าและขยายตัวออกสู่ชาวบ้านอย่างกว้างขวาง จนเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยน
ทางความคิดและค่านิยม 4) ความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและการสื่อสาร ท�ำให้
ชาวบ้านมีความสะดวกในการเดินทางไปรับความบันเทิงในสังคมเมือง รวมทั้งการสื่อสาร
ที่ทันสมัยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น 5) การเข้ามาของนักวิชาการสถาบัน
ทางการศึ ก ษา และองค์ ก รทางวั ฒ นธรรมในการอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ภารกิจดังกล่าวมีส่วนต่อการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ดังจะเห็นได้จากโนราของสถาบันการศึกษาที่ส่งผลให้โนราอาชีพต้องเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้ชมโดยทั่วไป 6) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคม
เกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้ชาวบ้านในสังคมชนบทเคลื่อนย้ายเข้าสู่
สังคมเมือง ทั้งเพื่อการศึกษาและหางานท�ำ และการประกอบอาชีพบริการในรูปแบบใหม่
ย่อมส่งผลให้ค่านิยม และวิถีชีวิตเปลี่ยนไปรวมทั้งการละเลยต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของตน ซึ่งสอดคล้องกับที่เธียรชัย อิศรเดช (2550: 1 – 24) ได้น�ำเสนอเรื่อง “โนรา:
วัฒนธรรมพื้นบ้านในสถานการณ์ร่วมสมัย” โดยกล่าวถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมพื้นบ้านและการด�ำรงอยู่ของโนรา โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาประเทศไปสู่สังคมอุตสาหกรรมเอาไว้ตอนหนึ่งว่า
		
ในนาทีที่โนราคนส�ำคัญ ๆ ของท้องถิ่นล้มหายตายจากไปปีต่อปี
		
พร้อม ๆ กับที่โนรารุ่นใหม่ก็ไม่มีโอกาสได้เกิดมาอย่างกล้าแกร่ง
		
อย่างคนรุน่ ก่อน เมือ่ โรงเรียนได้แยกชีวติ วัยเยาว์ออกไปจากวิถชี วี ติ
		
พืน้ บ้านเช่นนี้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง ขนาดใหญ่เหล่านีส้ ง่ ผล
		
กระทบต่อโนราหลายประการ เช่น เปลีย่ นท่าทีตอ่ พิธกี รรมโดยลด
		
ความส�ำคัญ เหลือแค่ 1) ท�ำ ตามประเพณี ห รื อ 2) ท� ำ เพราะ
		
วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แอบแฝง เน้นเป้าหมายรองแทนเป้าหมาย
		
หลัก ธุรกิจเป็นเรื่องที่ต้องมาก่อน โดยเฉพาะในพิธีกรรมระดับ
		
ชุมชนทีเ่ ป็นงานประจ�ำปี ขณะเดียวกันพิธกี รรมทีป่ ระกอบขึน้ นัน้
		
ก็มีลักษณะ 3) ท�ำพอเป็นพิธีมากขึ้น บางโรงเล่นไม่ครบตาม
		
ประเพณีโบราณที่แท้จริง ลูกหลานที่มาร่วมงานก็รีบมารีบกลับ
		
4) การมีส่วนร่วมลดลงเพราะระบบการจัดการด้วยเงินที่สั่งได้
		
และง่ายกว่าไม่ยงุ่ ยากส่งผลให้เกิดการ 5) เน้นเชิงปริมาณมากกว่า
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คุณภาพ ซึ่งปรากฏขยายไปถึงโนราร�ำและการแสดงทั่วไปด้วย

การปรับตัวและพลังในการสร้างสรรค์ของโนรา

แม้โนราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่พลังศรัทธาและศักยภาพของโนรา
ก็ยังคงด�ำรงอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะ “ความเป็นชุมชนศิลปิน” หรือ “ชุมชนนิยมหนังตะลุง
และโนรา” ในบริเวณลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ในภาคใต้โดยทั่วไป บทบาทหน้าที่
หรือ “ภารกิจต่อสังคม” ของโนรายังคงมีอยู่เพียงแต่ลดความเข้มข้นลงไปในบางด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านความเชือ่ การให้การศึกษา การให้ความบันเทิง แนวทางในการก�ำเนิดชีวติ การแก้
ปัญหาหรือลดความขัดแย้งในชุมชน สร้างความสมานฉันท์ความสงบร่มเย็น บ�ำบัดรักษา
อาการป่วยไข้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นเสมือนจิตวิญญาณของคนและชุมชนที่
สะท้อนให้เห็นความผูกพันในสายตระกูล และความเป็นหมู่พวกของสังคมภาคใต้ เพียงแต่
การด�ำรงอยู่ของโนราในวันนี้จ�ำเป็นต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมหรือ “เหมาะสมกับยุค
สมัย” ซึง่ หมายถึง ความสามารถของสือ่ (อย่างโนรา) ทีจ่ ะด�ำรงอยูท่ า่ มกลางความเปลีย่ นแปลง
โดยการประยุกต์หรือปรับปรนระหว่างเก่ากับใหม่ ลดทอนหรือถอดรือ้ และสร้างองค์ประกอบ
บางประการเพื่อความอยู่รอด เช่น ขยายความบันเทิงโดยน�ำดนตรี และเพลงลูกทุ่งเข้ามา
ในการแสดงโนรา เข้าไปร�ำสาธิตเพือ่ ธุรกิจการท่องเทีย่ ว เพิม่ บทบาทของโนราผูห้ ญิง การเพิม่
พื้นที่ในการฝึกร�ำโนราทั้งในชุมชน วัด และสถาบันการศึกษา เพื่อให้มีความหลากหลายใน
การสื บ ทอดโนรา การปรั บ เปลี่ ย นเวลาในการแสดง การปรั บ เนื้ อ หาหรื อ บทแสดงให้
เหมาะสมตามความต้องการของสังคมหรือกระแสสังคม เช่น รณรงค์เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น การผลิตและน�ำเสนอในสื่อสมัยใหม่ ทั้งเทป ซีดี วีซีดี ภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ การปรับตัวด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ของโนราเพื่อสุขภาพ เช่น โนรากายบริหาร
(โนราบิค) ในประเด็นดังกล่าวงานศึกษาวิจัยเรื่อง “นาฏกรรมแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
การเปลีย่ นแปลงและความสัมพันธ์กบั สังคมและวัฒนธรรมของหนังตะลุงและโนรา” ของพิทยา
บุษรารัตน์ (2553 : 285 – 286) พบว่าศิลปิน (หนังตะลุงและโนรา) มีวิธีการเลือกสรร
ในการด�ำรงอยู่ ทีอ่ าจน�ำมากล่าวโดยสรุปได้ดงั นี้ 1) การด�ำรงสถานภาพหรือรักษารูปแบบดัง้ เดิม
แล้วจ�ำกัดงานแสดงเฉพาะชุมชนที่ยังนิยม หรือท�ำหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรม (แก้บน
ตั้งหิ้ง โนราโรงครู) เพียงอย่างเดียว 2) ยอมรับการปรับเปลี่ยนโดยการผสมผสานเข้า
ลักษณะที่ว่า “ของใหม่ก็รู้จักเอา ของเก่าก็รู้จักใช้” 3) ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อสนอง

���������� 16 ���� 2.indd 58

1/30/2560 BE 09:35

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

โนรา: การเปลี่ยนแปลงการปรับตัวและพลังสร้างสรรค์ในการด�ำรงอยู่ของคีตนาฏยลักษณ์แห่งภาคใต้

59

ความต้องการและค่านิยมของผู้ชมตามยุคสมัย 4) ประสานกับสื่อมวลชนสมัยใหม่ทั้งวิทยุ
โทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่การแสดงในรูปแบบใหม่ 5) ประสานความร่วมมือหรือพึ่งพานัก
จัดรายการเป็นธุรกิจบันเทิง เช่น การจัดงาน “มหกรรมแข่งขันประชันโรง” รวมทั้งร่วมแสดง
กับมหรสพสมัยใหม่ หรือมหรสพจากภาคกลาง เช่น ลิเก ภาพยนตร์ วงดนตรีลูกทุ่ง ซึ่ง
ออกมาในรูปของงาน “สวนสนุก” จนพัฒนามาเป็นสังกัดค่ายหรือเข้ากลุ่มในเครือบริษัท
เช่นเดียวกับเครือบริษัทของนักร้องและนักดนตรีในปัจจุบัน 6) เข้าร่วมกับบริษัทห้างร้าน
จ�ำหน่ายเทปบันทึกเสียงในท้องถิ่น เพื่อบันทึกภาพหรือวีดีทัศน์ จนถึงแผ่นซีดีและดีวีดีใน
ปัจจุบัน 7) ประสานงานกับหน่วยราชการ ท�ำหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสาร เช่น การวางแผน
ครอบครัวการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 8) ร่วมมือกับ
หน่วยงานทางวัฒนธรรมสถาบันการศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนา
การจัดประชุมสัมมนาในทางวิชาการ น�ำการแสดงโนราเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน ทั้งที่
เป็นหลักสูตรการศึกษาศิลปะการแสดงท้องถิ่น ชมรมฝึกหัดและส่งเสริมโนราในสถาบัน
การศึกษาเพื่อฝึกหัดและถ่ายทอดสู่เยาวชน 9) จัดตั้งชมรมหนังตะลุงและโนรา ศิลปิน
พื้นบ้าน จนพัฒนามาเป็นสมาคม สมาพันธ์ศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัย เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม
เผยแพร่และพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 10) ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการน�ำเสนอ เช่น การออก
เป็นชุดบรรเลงดนตรีล้วน ๆ บทร้องบทกลอน พิธีกรรมโนราโรงครู ออกชุดตลกทั้งโนราและ
หนังตะลุง เป็นต้น

โนรากับพลังสร้างสรรค์ทางสังคมและวัฒนธรรม

กล่าวได้ว่าโนรามีพลังในการสร้างสรรค์ทางสังคมและวัฒนธรรม ในฐานะสื่อ
พื้นบ้านที่มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมาควบคู่กับสังคม มีการปรับปรุงหรือมีพลัง
ในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองจนสามารถสนองตอบความต้องการของชาวบ้านใน
แต่ละช่วงสมัยได้เป็นอย่างดี รูปแบบของการแสดงโนราอยู่ควบคู่มากับสังคมชาวบ้าน
มากกว่าสื่อสมัยใหม่จนตกผลึกเป็นรสนิยมหรือความเป็นตัวตนของชาวบ้าน ทั้งเนื้อเรื่องที่น�ำ
มาแสดง บทขับร้องกลอน บทเจรจาบทตลก เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ทุกอย่างจึง
สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน โดยตัวชาวบ้านเองมี “ความเป็นศิลปินหนังตะลุงและโนรา
อยู่ในตัวตน” ค�ำกล่าวที่ว่า “มาแต่ตรังไม่หนังก็โนรา” มีนัยสัมพันธ์กับความเป็นชาวบ้านใน
“ชุมชนนิยมหนังตะลุงและโนรา” รวมทั้งการมีบทบาทหน้าที่อย่างหลากหลายต่อชาวบ้าน
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และชุมชน โดยเฉพาะการให้ความบันเทิงและการประกอบพิธีกรรมทั้งต่อปัจเจกชน และ
สังคมโดยรวม แม้จะมีสื่อสมัยใหม่รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อันเป็นผลพวงจากการพัฒนาเข้าไปแทนพื้นที่ทางวัฒนธรรมของโนราในสังคมชาวบ้าน แต่
โนราก็ยังมีศักยภาพมากพอที่จะด�ำรงอยู่อย่างผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชาวบ้านทั้งในชีวิต
ประจ�ำวัน ชีวิตการท�ำงาน และชีวิตพิธีกรรมด้วยการปรับตัวพัฒนารูปแบบ เนื้อหา และ
มีพลังสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย ดังจะเห็นได้จาก “ศิลปะการแสดงอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของพิธีกรรมที่ผู้ประกอบการประสงค์จะสื่อความกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มักใช้ภาษาการแสดงออก
และรูปแบบในลักษณะของการปรุงแต่งให้วิเศษพิสดาร เพื่อความขลังและศักดิ์สิทธิ์จนกลาย
เป็นจารีตประเพณีที่นอกเหนือจากวิถีสามัญ ศิลปะการแสดงเพื่อการนี่จึงขยายพื้นที่ของ
ศิลปะการแสดงให้เพิ่มมากขึ้นด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบ และเนื้อหาให้หลากหลายขึ้น
เช่น มีการร้อง “บทหน้าม่าน” ร�ำโชว์เป็นชุดหลาย ๆ คน มีดนตรีและการร้องเพลงลูกทุ่ง
มีตัวละครและเนื้อเรื่องเพื่อแสดงชุดความคิดหรือสะท้อนภาพสังคมและชี้น�ำสังคมมากขึ้น
เป็นล�ำดับ รวมทั้งโนรามีสถานะเป็นสถาบันย่อยของสังคมอัน ได้แก่ “สถาบันศิลปะและ
นันทนาการ” ในด้านบทบาทหน้าที่จ�ำเป็นที่ส่วนประกอบย่อยทุกส่วนจะต้องท�ำหน้าที่ของ
ตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อความมีเสถียรภาพของสังคมส่วนรวม โนราจึงมีบทบาทหน้าที่ทั้งด้าน
ความบันเทิง การประกอบพิธีกรรม การสร้างเอกภาพและสัมพันธภาพในสังคม การถ่ายทอด
วัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งการสร้างอัตลักษณ์ ศักยภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและหน้าที่อื่น ๆ
ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวบ้าน ทั้งด้านความบันเทิง ความเชื่อ เศรษฐกิจ
การเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ทัศนคติ อารมณ์ การใช้เหตุผลและความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ
ของคนในชุมชน
อาจกล่าวได้ว่าความเป็นตัวตน ศักยภาพและคุณลักษณะหลายประการที่เป็นพลัง
สร้างสรรค์และการด�ำรงอยู่ของโนรา ซึ่งอาจน�ำมากล่าวโดยสรุปกล่าวคือ 1) โนราเป็นพื้นภูมิ
วัฒนธรรมในวิถีชีวิตที่เป็นเสมือนเบ้าหลอมหรือรากเหง้าของคนในภาคใต้ โดยผ่านประเพณี
และพิธีกรรมอัน “เป็นศูนย์รวมความศรัทธาและตอกย�้ำความเป็นชุมชนอย่างสถิตสถาพร
และเป็นเครื่องส�ำแดงความมีอัตลักษณ์ และความเป็นไทของแต่ละชุมชน เพราะเป็นทั้ง
ต้นแบบ ทั้งตาหน้าที่เติมแต่งสันดานให้เป็นคุณูปการต่อสังคมทุกระดับและสืบทอดศรัทธา
ให้ส่งผลเป็นพฤติกรรม คติ และระบบ สืบเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุด” (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
2544: 112) 2) โนราเป็นสื่อประสานสังคม และเป็นพลังสร้างสรรค์ในระบบความเชื่อและ
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จิตวิญญาณของชุมชน โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า
“ทวด” รวมทั้ง “ครูหมอ” โดยเฉพาะ “ครูหมอตายายโนรา” ยังเป็นระบบความเชื่อที่เป็น
“วิถีปฏิบัติและจิตส�ำนึกร่วมของชุมชน” โดยมีโนราเป็นสื่อประสานและผู้ประกอบพิธีกรรม
3) โนราเป็ น ผลผลิ ต ในทางบู ร ณาการของชาวภาคใต้ และเป็ น ภู มิ ป ั ญ ญาที่ เ ป็ น “การ
สร้างสรรค์พิเศษ” ดังจะเห็นได้จากท่าร�ำโนรา ที่เป็นการสร้างสรรค์พิเศษ “ส่วนใหญ่ได้จาก
การสังเกตธรรมชาติ เช่น ชะนีร่ายไม้ กวางโยนตัว พระจันทร์ทรงกรด ได้จากจิตกรรมก็มีเช่น
แม่ลายกนก เครือวัลย์ จากดุรยิ างค์ศลิ ป์ เช่น สีซอสามสาย จากวรรณคดี เช่น พระรถโยนสาร
รามาน้าวศิลป์ พระลักษณ์แผลงศร ได้จากวิถีการด�ำเนินชีวิต เช่น ช้านางนอน พิสมัย
เรียงหมอน ฯลฯ” (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2542: 3869) 4) โนรามีความหลากหลายในความ
เป็นตัวตน มีสถานภาพต่าง ๆ เช่น เป็นศิลปะการแสดง เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม เป็นสื่อ
พื้นบ้าน ที่นอกจากท�ำหน้าที่เพื่อความบันเทิง และการประกอบพิธีกรรมแล้ว ยังมีบทบาท
หน้าที่อื่น ๆ กล่าวคือ 1) เป็นเสมือนตัวแทนของระบบสัญลักษณ์ทางสังคมที่สะท้อนออกมา
ให้เห็นตามความเชื่อ 2) มีหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการสนองทางกายภาพ 3) เป็นเสมือนเครื่อง
ควบคุมทางสังคมรักษาบรรทัดฐานทางสังคม และชี้แนะระเบียบแบบแผนที่สมควร รวมทั้ง
ก�ำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมอีกด้วย 4) รักษาสถาบันที่ส�ำคัญทางสังคม เช่น ศาสนา
ความเชื่อ และท�ำให้การประกอบพิธีกรรมมีเหตุผล โดยมีหน้าที่รักษาสัญลักษณ์ทางพิธีกรรม
5) ท�ำให้เกิดความสืบเนื่องและความมั่นคงทางวัฒนธรรม (จิตตนา หนูณะ: 2534: 143)
จึงกล่าวได้ว่าโนราคือระบบสัญลักษณ์ และศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของชุมชนเป็นสื่อใน
การประสาน และการสร้างเครือข่ายชุมชน ดังจะเห็นได้จากระบบความสัมพันธ์ของชุมชน
ทั้งโดยระบบเครือญาติ ระบบอุปถัมภ์ ระบบผูกเผลอผูกดอง และระบบสาวย่านนับโยด
อันน�ำมาซึ่งการแลกเปลี่ยน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งความเอื้ออาทร และ
ความเป็ น ระบบหมู ่ พ วกในชุ ม ชน และส่ ว นหนึ่ ง คื อ อั ต ลั ก ษณ์ และศั ก ยภาพของชุ ม ชน
ที่สะท้อนผ่านการด�ำรงอยู่ของโนรา ดังกล่าวแล้ว

บทสรุป

กล่าวได้ว่าโนราเป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่มีประวัติ และพัฒนาการมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน มีความเจริญรุ่งเรือง และมีการเปลี่ยนแปลงมาควบคู่กับชุมชน ปรากฏ
หลักฐานจากค�ำบอกเล่า ต�ำนานบทกาศครู หลักฐานเอกสาร และข้อวินิจฉัยของผู้รู้ท้องถิ่น
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ต่างเห็นว่าโนราคงได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมของอินเดียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
แล้วค่อยผสมผสานกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น จนพัฒนารูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของตนเองแล้ว
แพร่กระจายออกไปสู่ชุมชนอื่น ๆ รวมทั้งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน
ในแง่การด�ำรงอยู่ของโนราอาจมองเห็นได้จากปฏิสัมพันธ์ของโนรากับสังคมและวัฒนธรรม
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน
และชี้น�ำสถาบันอื่น ๆ โนราจึงเป็นระบบสัญลักษณ์และ / หรือเอกลักษณ์ของภาคใต้ โดยมี
บทบาทหน้าที่ส�ำคัญในการให้ความบันเทิง และการประกอบพิธีกรรมทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับ
ศิลปินและชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน เป็นศูนย์รวมของ
ความศรัทธาและตอกย�้ำความมีอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นสื่อพื้นบ้านที่มีส่วนในการสร้าง
จิตส�ำนึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปกปักรักษาปทัสถานของสังคม ปกป้องสิทธิหน้าที่
อันพึงมีพึงได้โดยชอบธรรมของสังคม มีส่วนในการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน และตอบสนอง
ความต้องการทั้งของปัจเจกชน และสังคมส่วนรวม ด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าว ในท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โนรายังคมมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคม และ
ด�ำรงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบัน
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