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 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา  
กระบวนการสืบทอดและคน้หาแนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ 
และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ๓  กลุ่มคือนายโรงโนรา เจา้ภาพและนกัวิชาการ ผนวก
กบัการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เทคนิคการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมใน
พิธีกรรม  ผลวิจยัพบวา่พิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ 
เกิดจาก การสร้างสรรคข์องโนราบรรพบุรุษตน้สายคณะในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  พิธีกรรม
บางอยา่งท่ีภายหลงัเกิดจากการผสมผสานกบัรูปแบบพิธีกรรมจากโนราผา่นการเรียนรู้ของนายโรง
ซ่ึงทั้งสองคณะได้น าพิธีกรรมดงักล่าวเขา้สู่พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาเพื่อตอบสนองความ
มัน่คงทางด้านจิตใจ การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพของคนลูกหลานโนราและคนในพื้นท่ี 
ส าหรับกระบวนการการสืบทอดพิธีกรรมพบว่านายโรงโนราเป็นบุคคลส าคญัในถ่ายทอดความรู้
ผ่านการร่ายร า การท่องคาถาอาคม  บทร้องและขั้นตอนของพิธีกรรมซ่ึงได้รับทอดจากนายโรง
อาวุโสตามสายโนราของตน ด้วยการปฏิบัติจริงในโรงพิธีและการจดบันทึกจากค าบอกเล่า 
ครอบครัวท่ีมีเช้ือสายโนราอาศยัความรู้เหล่าน้ีเพื่อสืบทอดความเช่ือส่งต่อกนัไปในครอบครัวจาก
รุ่นสู่รุ่น โดยมีคนทรงเป็นองค์ประกอบย่อยท่ีช่วยตอกย  ้าความเช่ือให้เป็นรูปธรรมข้ึนและท าให้
พิธีกรรมสมบูรณ์  ส าหรับการอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ 
ศ.พนมศิลป์ ปัจจุบนัมีทั้งการบริรักษข์องเก่าและการสร้างสรรคข์องใหม่ การเลือกคงของเดิมหรือ
ดดัแปลงนั้นตอ้งเกิดจากการตดัสินใจและประสานงานร่วมกนัระหวา่งเจา้ภาพและนายโรง รวมทั้ง
ความพึงพอใจของวิญญาณบรรพบุรุษผ่านร่างทรง ท าให้พิธีกรรมน้ีด ารงอยู่ไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ
และก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์สูงสุดต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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 This study is a qualitative research with the aim to study the history, methods of 
transmission and conservation of the cultural resources of Nora Rongkroo ritual of the 
Teppachai Soponsin and Chumroen Sor. Panomsin Nora groups in Muang Songkhla. 
Documentary research, particant and non-participant observation as well as in-depth 
interviews with three groups of key informants – Nora masters, ritual hosts and academicians 
specializing in Nora ritual – were used for data collection. The research findings are as 
follows: the Nora Rongkroo forms of Nora ritual and performance of the Teppachai Soponsin 
and Chumroen Sor. Panomsin groups were created by past Nora masters in Nakhon Si 
Thammarat Province. Such knowledge was subsequently altered and combined with the 
individual Nora experiences of the current masters in each group. The two Nora groups have 
introduced Nora ritual and performance to Songkhla to meet the psychological security, 
lifestyles, and occupational demands of their family members and local people.For the 
transmission of Nora ritual knowledge, it was found that Nora masters play key roles in the 
transmission process through their instructions and teachings on the styles of dance, chanting 
of sacred verses, lyrics and ritual procedures, which have been passed on from the Nora 
masters in their specific Nora ritual lineage. Students learn and absorb these knowledge 
through their hand-on performance in Nora ritual, oral instruction, and writing down the 
information. Nora families pass down Nora beliefs and practices from generation to 
generation. Nora ritual mediums are a complementary elment in reinforcing the significance 
and realism of Nora ritual, making the beliefs real and the ritual complete.Regarding the 
conservation of the Nora Rongkroo ritual of the Teppachai Soponsin and Chumroen Sor. 
Panomsin groups, it was found that both Nora groups have conserved existing elements of Nora 
ritual as well as introduced new creations. Both the conservation and creation processes are the 
result of mutual decisions and collaboration between ritual hosts and Nora masters. Ancestral spirits 
also play a role in these process by demonstrating their approval or objection of the changes through 
Nora ritual mediums. The combined efforts of these parties on the conduct of Nora ritual and 
performance contribute to a continuing and stable existence of Nora ritual, including maximum 
benefits for involved individuals and communities. 
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 ยอ้นกลับไปเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขา้พเจา้ได้เดินทางไปศึกษาศิลปวฒันธรรม ณ เมือง
บอกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ท าให้ได้เห็นวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากดินแดนมาตุภูมิ จนรู้สึกว่า
วฒันธรรมของไทยมีดีและน่าหวงแหนไม่แพช้าติใด จนเม่ือกลบัมาเมืองไทยความคิดน้ียงัไดรั้บถูก
กระตุน้เตือนอยา่งต่อเน่ือง จนกลายเป็นแรงบนัดาลใจท่ีท าให้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้มาศึกษาต่อในสาขาการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมของสถาบนัแห่งน้ี หลงัจากท่ีขา้พเจา้เพียรพยายามคน้หาหวัขอ้วิจยัอยู่
นานพอสมควร สุดทา้ยมาลงตวัท่ีการศึกษาวฒันธรรมพื้นถ่ิน “โนราโรงครู” พิธีกรรมรากเหงา้ใน
ดินแดนบา้นเกิด โดยมีตาหลวงเส้น วิญญาณบรรพบุรุษฝ่ายบิดาเป็นผูช้ี้น าให้ขา้พเจา้สนใจท าวิจยั
เร่ืองน้ี 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีข้าพเจ้าขอขอบคุณ ผศ.ธรรรมนิตย์ นิคมรัตน์  อาจารย์สาขา
ศิลปะการแสดง เอกมโนราห์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลและให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัพิธีกรรมโนราโรงครูอยา่งเต็มใจ ทั้งท่ีไม่เคยเป็นศิษยเ์ป็นครูกนัมาก่อน ขอบคุณ
โนราเทพชัย โสภณศิลป์ ท่ีอนุญาตให้ขา้พเจา้ได้แฝงตวัเขา้ไปเก็บขอ้มูลและใช้ชีวิตในโรงโนรา
ตลอดระยะหลายเดือนท่ีผา่นมา ขอบคุณนกัแสดงโนรา นกัดนตรี ลูกหลานโนราในพื้นท่ีทุกท่านท่ี
ให้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ และพยายามสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน จนท าให้ขา้พเจา้
รู้สึกซาบซ้ึงและรักดินแดนบา้นเกิดเพิ่มมากข้ึน  
 บุคคลส าคญัท่ีอดกล่าวถึงไม่ไดใ้นการวิจยัน้ี คือ ผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวน่ิม ผูท่ี้คอยให้
ค  าปรึกษามาโดยตลอด หลายคร้ังขา้พเจา้รู้สึกทอ้แท ้แต่เม่ือไดย้ินเสียงท่านทางโทรศพัท์และอ่าน
อีเมลต์อบกลบั กลบัรู้สึกปร่ิมใจและมีก าลงัใจในการท างานทุกคร้ัง นอกจากน้ีตอ้งขอขอบคุณผูท้รง
วุฒิท่านอ่ืนๆ ได้แก่  รศ.สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์  รศ.ชนญั  วงษ์วิภาค และอาจารยเ์ธียรชัย         
อิศรเดช  ท่ีไดร่้วมให้ค  าช้ีแนะในการปรับปรุงเน้ือหาของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ทา้ยสุดบุคคลหน่ึงท่ี
ตอ้งกล่าวขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย ไดแ้ก่ นางสาวจุฑามาศ อุ่นจิตสมปอง ผูท่ี้คอยใหก้ารช่วยเหลือและ
คอยประสานงานใหต้ลอดระยะเวลาในการท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี  
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