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ทุนทางวัฒนธรรม และกระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้า โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา แบ่งออกเป็น 
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ประกอบอาชีพโนราที ่นำความรู ้ ความสามารถทางด้านการแสดงโนรามาต่อยอดเป็นการแสดงโนรา

รูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพโนรายังคงมีรายได้ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง กระแสการอนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้กระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้าต้องปรับตัว ไม่สร้างผลกระทบในแง่ลบต่อ

วัฒนธรรมดั้งเดิมมากเกินไป ทำให้ผู้แสดงโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย ต้องตระหนักถึงคุณค่า 

และ แก่นแท้ของการแสดงโนราในทุกขั้นตอน ผลที่ได้จึงเป็นการอนุรักษ์การแสดงโนราในรูปแบบใหม่ 

เพราะทำให้วัฒนธรรมการแสดงโนราได้รับความสนใจ เป็นที่นิยมอยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โนราหางเครื่องจึง

เป็นสินค้าวัฒนธรรมที่ทำให้วัฒนธรรมการแสดงโนรายังคงอยู่ต่อไปในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง  
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา   

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำให้ทกุสิ่งทุกอย่างขายได้ และแลกเปลี่ยนได้ด้วยเงิน ในปัจจุบนั

ผลผลิตในสังคมแทบทุกชนิดได้แปรสภาพไปเป็นสินค้า และกำหนดมูลค่าด้วยเงินตราเพื่อการแลกเปลี่ยน 

แม้กระทั ่งในเรื ่องของนาฏกรรม ซึ ่งเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ ่งก็สามารถทำให้กลายเป็นสินค้าได้ 

กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการทำวัฒนธรรมเปน็สินค้า (Commoditization) โนรา หรือนาฏกรรมใน

พิธีกรรมของชาวไทยภาคใต้ก็ได้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง โนราเป็นการแสดงที่ประกอบด้วย 

การร้อง การรำ และการเล่นเป็นเรื่อง โดยมีเครื่องดนตรีประกอบการแสดงอยู่ 6 ชนิด ได้แก่ กลอง ทับ 

โหม่ง (ฆ้องคู่) ฉิ่ง แกระหรือแตระ และปี่ แต่รูปแบบการแสดงโนราในแต่ละยุคสมัยก็แตกต่างกันไปตาม

บริบทเศรษฐกิจและสังคม  

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 โนรายังคงเป็นการแสดงที่อิงอยู ่กับความเชื ่อมาก เน้นแสดงเพื่อ

ประกอบพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ หรือที่เรียกว่าโนราโรงครู เพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับครูหมอตายายโนรา 

หรือผู้ให้กำเนิดโนรา โนราจึงเป็นของสูงที่จะทำการเปลี่ยนแปลงได้ยาก เพราะอาจทำให้ครูหมอตายายไม่

พึงพอใจ ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โนราไม่ได้มีบทบาทในด้านพิธีกรรมเพียงอย่างเดียว แต่เพิ่ม

บทบาทด้านความบันเทิงเข้ามา โดยมีการจัดเป็นการแข่งขันประชันกลยุทธ์ และความสามารถในการขับ

บทเพื ่อชิงถ้วยรางวัล และเงินรางวัล โนราในยุคนี ้จ ึงเปรียบเสมือนการละเล่นพื ้นบ้านอย่างหนึ่ง           

(ในปัจจุบันเรียกการแสดงนี้ว่าโนราบันเทิงโบราณ) ต่อมาในช่วง ปี พ.ศ. 2510 – 2525 เกิดความนิยมจัด

รายการบันเทิง ซึ่งเป็นการรวบรวมความบันเทิงทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวตามงานรื่นเริงต่าง ๆ กล่าวคือ รวม

โนรา ลิเก และวงลูกทุ่ง มาแสดงร่วมกันในเวทีเดียวแล้วเก็บเงินค่าเข้าชม โนราในยุคนี้รุ่งเรืองอย่างมาก มี

ผู้ยึดเป็นอาชีพอย่างจริงจัง ทำให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างแต่ละคณะสูง แต่ละคณะจึงจำเป็นต้องสร้าง

ความแตกต่าง หรือหาเอกลักษณ์ให้กับคณะของตนเอง แต่ต่อมาความนิยมในการจัดรายการบันเทิงและ

ความนิยมในการดูโนราลดลง บางคณะก็ต้องยุบตัวลงเพราะไม่มงีาน ส่วนคณะโนราที่ยังคงมีงานอยู่บ้างจงึ
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ยุบรวมกับวงดนตรีลูกทุ่งและออกแสดงร่วมกัน โดยโนราได้ปรับรูปแบบและขนบนิยมในการแสดง ทั้งการ

ตกแต่ง แสง สี เสียง ขยายโรง เพิ่มดนตรีสากลอย่างเต็มรูปแบบ (พิทยา บุษรารัตน์, 2553: 187) เกิดเป็น

โนราหางเครื่อง หรือโนราคอนเสิร์ต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมในขณะนั้น 

ลักษณะของโนราหางเครื ่องจะลดทอนขั้นตอนในส่วนของการกาศครูซึ ่งเป็นขั ้นตอนที่

เกี่ยวข้องกับความเช่ือ แล้วไปเน้นที่ความตลก ความบันเทิงและความตระการตาของแสง สี เสียง และฉาก

มากกว่า ใช้เครื่องดนตรีโนราแบบดั้งเดิมบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีสากล เช่น เบส กลองชุด อิเลก็โทน 

ทรัมเป็ต ทรอมโบน แซ็กโซโฟน เป็นต้น การแสดงเริ่มต้นด้วยการนำโนราออกมารำชุด นายโรงโนรา

ออกมาแสดงเดี่ยว แล้วสลับด้วยนักร้องลูกทุ่ง หางเครื่อง และตลกคาเฟ่ โดยใช้ผู้แสดงชุดเดียวกับโนราที่

แสดงในชุดแรก ในบางคณะอาจมีการแสดงเป็นเรื่องด้วย  

จึงอาจกล่าวได้ว่า โนราถูกทำให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมตั้งแต่เมื่อ ปี  พ.ศ. 2510 –

2525 เพราะมีการยึดโนราเป็นอาชีพหลัก ซึ ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาแปลงเป็นรายได้ โดย       

ท ุนทางว ัฒนธรรมในท ี ่น ี ้  หมายถึง ส ิ ่ งท ี ่บ ุคคลได ้ร ับจากกระบวนการหล่ อหลอมทางสังคม              

(ปรีชญา สุทธิรักษ์, 2557: 12) เช่น การฝึกฝนการรำโนราและการขับบททัง้จากสถาบันการศึกษาและการ

ซึมซับจากสังคมรอบตัว การถูกหล่อหลอมจากครอบครัวให้เป็นผู้รักความสนุกสนาน มาแปลงเป็นเป็น

สินค้าที่แตกต่างไปจากผู้อื่นอย่างโนราหางเครื่อง สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง แต่การแสดงโนราหางเครื่อง

ต้องใช้คน เทคโนโลยี และอุปกรณ์สำหรับการแสดงจำนวนมาก เป็นเหตุให้ค่าราด (ค่าจ้าง) ของโนรา   

หางเครื่องราคาสูงกว่าโนราโดยทั่วไป ประกอบกับในช่วงนั้นมีสื่อบันเทิงอื่น ๆ ที่มีต้นทุนประหยัดกว่าเข้า

มาแทนที่ ทำให้อัตราการว่าจ้างโนราหางเครื่องลดลง  

ไม่เพียงผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ทำให้โนราหางเครื่องต้องซบเซา โนราหางเครื่องในขณะนั้น

ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากในแวดวงวิชาการว่า การขับร้องร่ายรำของโนราแบบดั้งเดมิถูกทำให้เสื่อมเสียลง 

เพราะมีการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ และวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของท้องถ่ินเข้าไป บางคณะ

เน้นดนตรีมากกว่าหรือนำเอาการแสดงแบบละครเวทีมาเล่นตอนแสดงเรื่อง แต่งตัวแบบละคร ดำเนิน

เรื่องโดยใช้บทสนทนา มีกลอนโนราแทรกพอเป็นกระสาย (เธียรชัย อิศรเดช, 2542: 161)  สง่ผลใหการ

แสดงโนราในแบบดั้งเดิมอันเปนศิลปะการร่ายรําช้ันสูงนั้นคอย ๆ ลดความนิยมลง สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีทําให

โนราบันเทิงแบบโบราณได้ส ูญเสียความเปนเอกลักษณและสูญหายลงไป (จักรวัฒน์ เพ็ชรเรือง ,           
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กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ และจุติกา โกศลเหมมณี: 2561, 27) เหตุน้ี กระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้า

จึงถูกมองในแง่ลบว่าเป็นการทำลายความจริงแท้ของวัฒนธรรมท้องถิ่น (Cohen, 1988: 372) หรืออาจ

กล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนความหมายของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู ่ เพราะวัฒนธรรมถูกเพิ่มเติม และ

ลดทอนบางส่วน เพื ่อให้ผู ้บริโภคได้รู ้สึกตื ่นเต้น และแปลกใหม่ ผู ้บริโภคจึงอาจหลงเชื่อไปว่าโนรา       

หางเครื่องที่เห็นคือความจริงแท้ของวัฒนธรรมการแสดงโนรา ทำให้ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเกิดกระแสการ

อนุรักษ์โนราโบราณบันเทิงขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงที่ไม่มีวัฒนธรรมสมัยใหม่มาเกี่ยวข้อง

ข้ึนมาอีกครั้ง 

ภายหลังจากความนิยมโนราที่ลดลง โนราหางเครื่องบางคณะต้องยุบคณะ บางคณะเลิกทำ

การแสดงโนราหางเครื่องแล้วหันไปรับงานโนราโบราณบันเทิงแทน แต่ก็ยังมีบางคณะที่ยังคงรับงานแสดง

โนราหางเครื่องอยู่โดยปรับรูปแบบการแสดงให้เข้ากับการอนุรักษ์วัฒนธรรมมากขึ้น และตระหนักถึง

คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมในการแสดงโนราที่ตนเองมีอยู่ก่อนจะนำไปประยุกต์ใช้ โดยไม่ลดทอนความ

เป็นโนรามากจนเกินไป เพื่อลดผลกระทบในแง่ลบต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม   คณะโนราหางเครื่องที่มีช่ือเสียง 

เช่น คณะโนราไข่เหลี่ยม (วิเชียร ศรชัย) คณะโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง คณะโนราสมพงษ์ ศ.สมบูรณ์ศิลป์ 

คณะโนราพรทิพย์ มณฑาศิลป์  คณะโนราสายทิพย์ เสน่ห ์ศิลป์ คณะโนราสุนันทา ดาราศิลป์               

คณะโนราสมพรจิตร รักษาศิลป์ และคณะโนราศรีธน ธนนชัย (สร้อยเพชร ดาวรุ่ง)  นอกจากนี้ยังมีคณะ

โนราอีกหลายคณะที่เริ่มให้ความสนใจในการแสดงโนราหางเครื่อง จึงมีแนวโน้มว่าคณะโนราที่รับงาน

โนราหางเครื่องจะมีเพิ่มข้ึน 

ในปัจจุบันคณะโนราศรีธน ธนนชัย หรือชื่อเต็มว่า คณะโนราศรีธน ธนนชัย (สร้อยเพชร     

ดาวรุ่ง) ถือเป็นคณะโนราหางเครื่องที่ประสบความสำเร็จคณะหนึ่ง เพราะได้รับความนิยมมากในจังหวัด

พัทลุง และจังหวัดใกล้เคียงมาตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี มีงานโนราหางเครื่องเฉลี่ยเดือนละ 10 งาน     

การแสดงของคณะโนราศรีธน ธนนชัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะเป็นการผสมผสานความสามารถการ

แสดงโนราแบบรำชุด และการขับบท ให้เข้ากับการเต้นแบบร่วมสมัย และบทเพลงลูกทุ่ง โดยให้การแสดง

โนราเป็นการแสดงที่โดดเด่นที่สุด เน้นให้เห็นการรำและการขับบทซึ่ งเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงโนรา 

รวมไปถึงยังมีการตอกย้ำความเชื่อ และตำนานโนราผ่านบทเพลงในการแสดงด้วย นอกจากนี้คณะโนรา 

ศรีธน ธนนชัยยังมีความทันสมัยครบเครื่อง เพราะในแต่ละการแสดงจะต้องมีทัง้แสง สี เสียง จนเป็นที่รูจ้กั
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ในฐานะ “โนรา 5G” (NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2562: ออนไลน์) เนื่องจากมีความทันสมัยมาก 

จึงถูกเปรียบเป็นโนรายุค 5G  

การปรับเปลี่ยนการแสดงโนราให้เปน็โนราหางเครือ่งรูปแบบใหม่ของคณะโนราศรีธน ธนนชัย 

มีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับศิลปนิโนรา และทำให้โนรายังเป็นการแสดงที่มีคนรุน่ใหม่สนใจอยู่เสมอ 

โนราหางเครื่องจึงเป็นภาพสะท้อนของนาฏกรรมท้องถิ่นที่อยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้ร่วมสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้

เป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถก่อนนำมาประยุกต์ใช้กับการแสดง จนทำให้โนรา 

หางเครื่องของคณะโนราศรีธน ธนนชัยได้รับการว่าจ้างให้ไปแสดงบนเวทีงานอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อการ

ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น งานมหกรรม 390 ปี ชัยบุรี เปิดวิถีเมืองเท่พัทลุง ซึ่งเป็นงานอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อ

การท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง โนราหางเครื่องในปัจจุบันจึงไม่ได้มีภาพจำว่าเป็นต้นเหตุของการทำลาย

วัฒนธรรมดั้งเดิม โดยเฉพาะคณะโนราศรีธน ธนนชัยที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนคนทั่วไปในจังหวัด

พัทลุง และจังหวัดใกลเ้คียง 

อย่างไรก็ตามโนราหางเครื่องยังถูกกลา่วถึงในแวดวงวิชาการในฐานะการแสดงสมัยใหมท่ี่สรา้ง

ผลกระทบในแง่ลบต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม ด้วยเหตุน้ี งานศึกษาช้ินน้ีจึงต้องการหาคำตอบว่าภายใต้กระแส

การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทำให้ทุกคนมุ่งย้อนกลับไปหาความดั้งเดิม คณะโนราศรีธน ธนนชัย มี

กระบวนการสร้างโนราหางเครื่องเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างไร และโนราหางเครื่องมีส่วนช่วยในการ

สืบทอดหรืออนุรักษ์การแสดงโนราหรือไม่ อย่างไร เพื่อช้ีให้เห็นว่าการแสดงโนราสามารถนำไปประยุกต์

ให้ร่วมสมัย และสร้างเป็นอาชีพได้โดยไม่สร้างผลกระทบในแง่ลบกับวัฒนธรรมดั้งเดิมมากนัก 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1) เพื่อศึกษากระบวนการทำโนราหางเครื่องเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของ

คณะโนรา   ศรีธน ธนนชัย 

2) เพื่อศึกษาวิธีการอนุรักษ์การแสดงโนราของคณะโนราศรีธน ธนนชัย 
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1.3 คำถามของการศึกษา  

คณะโนราศรีธน ธนนชัยมีกระบวนการสร้างโนราหางเครื่องเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างไร 

และโนราหางเครื่องมีส่วนช่วยในการสืบทอดหรืออนุรักษ์การแสดงโนราหรือไม่ อย่างไร  

 

1.4 สมมติฐานของการศึกษา  

สมาชิกคณะโนราศรีธน ธนนชัย ได้เรียนรู ้พื ้นฐานการแสดงโนรามาตั ้งแต่เด็ก และนำ

ความสามารถดังกล่าวมาปรับเปลี่ยนเป็นการแสดงรูปแบบใหม่ ผสมผสานการแสดงของหางเครื่อง เพลง

ลูกทุ่ง ตลกคาเฟ่ และจินตลีลา เกิดเป็นโนราหางเครื่อง ทำให้สมาชิกมีรายได้ และทำให้การแสดงโนรา

ยังคงมีอยู่ และได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่อยู่เสมอ  

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา  

1.5.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา  

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษากระบวนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาทำให้เป็นสินค้าของคณะ    

โนราศรีธน ธนนชัย เพื่อทำความเข้าใจวิธีการปรับตัวการแสดงโนราให้ร่วมสมัย และเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชม 

โดยวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้แนวคิดกระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้า และทุนทางวัฒนธรรม  

1.5.2 ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี  

งานศึกษาเรื่อง “กระบวนการทำนาฏกรรมท้องถิ ่นให้เป็นสินค้า : โนราหางเครื ่องคณะ       

โนราศรีธน ธนนชัย” ทำการศึกษาที่ที่ตั้งของคณะโนราศรีธน ธนนชัย ในจังหวัดพัทลุง และสถานที่ทำการ

แสดงโนราหางเครื่องในภาคใต้ 

 

1.6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานศึกษามีทั้งหมดจำนวน 10 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 สมาชิกในคณะโนราศรีธน ธนนชัย จำนวน 5 คน ทั้งหมดเป็นสมาชิกที่รับงาน

ภายใต้สังกัดคณะเป็นหลัก และเป็นสมาชิกตั้งแต่ช่วงฟื้นฟูคณะโนราศรีธน ธนนชัย ใน ปี พ.ศ. 2552 -



6 
 

2555 ซึ ่งมีประสบการณ์ยาวนาน สามารถบอกเล่ากระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้าได้ชัดเจน

โดยเฉพาะในหน้าที่ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) หัวหน้าคณะ 1 คน ผ ู ้ทำหน้าที ่ออกแบบการแสดง และ

บริหารงานภายในคณะ 

2) หัวหน้าลูกคู่ หรือ นักดนตรีโนรา 1 คน  

3) หัวหน้าฝ่ายนักดนตรีสากล 1 คน ผู ้ทำหน้าที่บรรเลงเพลง

ร่วมกับเครื่องดนตรีโนราเมื่อต้องการจังหวะที่เร้าใจมากขึ้น และบรรเลงเพลงลูกทุ่ง 

4) หัวหน้าฝ่ายโนรา นักร้องลูกทุ่ง และหางเครื่อง 1 คน   

5) หัวหน้าตัวตลก หรือคนรับบท 1 คน  

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้างคณะโนราศรีธน ธนนชัยไปแสดงโนราหางเครื่อง เป็นประจำ

ทุกปี จำนวน 1 คน  

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ชม ซึ่งเคยชมการแสดงโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย เป็นประจำ 

จำนวน 3 คน โดยผู ้ศึกษาคัดเลือกกลุ ่มผู ้ชมด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling)1 โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ได้แก่ ช่วงอายุ และความถี ่ในการชมโนราหางเครื่อง คณะ       

โนราศรีธน ธนนชัย  

 

1.7 ระเบียบวิธีการศึกษา  

ในการศึกษาเรื่อง “กระบวนการทำนาฏกรรมท้องถ่ินให้เป็นสินค้า : โนราหางเครื่อง คณะ   

โนราศรีธน ธนนชัย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสามารถแบ่งข้ันตอนการศึกษาได้ดังนี้ 

1.7.1 การรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็นการรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัย และ     

การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ภาคสนาม  
 

1 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling หรือ Judgement sampling ) เป็นการ
เลือกกลุ ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้ ศึกษา ลักษณะของกลุ ่มที ่เลือกเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ และประสบการณ์
ของผู้ศึกษาในประเด็นที่ศึกษา 
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1) การรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัย โดยทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้าข้อมูล

เบื้องต้นจากหนังสือ วารสารวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับนาฏกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงท้องถ่ิน 

โนรา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดง กรอบคิดทุนทางวัฒนธรรม และกระบวนการทำวัฒนธรรมให้

กลายเป็นสินค้า  

2) การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการแสดง รายชื่อคณะต่าง ๆ ที่ทำ        

การแสดงโนราหางเครื ่อง ข้อมูลเบื ้องต้นและการประชาสัมพันธ์โนราหางเครื ่องของคณะโนรา              

ศรีธน ธนนชัยบนพื้นที่ออนไลน์ เช่น Facebook และ Youtube  

1.7.2 การศึกษาภาคสนาม ผู้ศึกษาทำการศึกษาที่ที่ทำการคณะโนราศรีธน ธนนชัย 

บ้านเขาแดง ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ศึกษาลำดับการแสดงจากวิดีโอบันทึกภาพสดใน

งาน 390 ปี ชัยบุรี เปิดวิถีเมืองเท่พัทลุง จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2562 และติดตามคณะโนราดังกล่าวไปยัง

สถานที ่ทำการแสดงในงานประเพณีสารทเดือนสิบ เมืองนคร ปี พ.ศ. 2562 ณ สวนสมเด็จ -                 

พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและ

มีส่วนร่วม รวมไปถึงการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ดังต่อไปนี้ 

1) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในการเตรียมตัวขึ้นแสดงบนเวที และการ

ฝึกซ้อมนัดแนะก่อนแสดง โดยใช้การจดบันทึก  

2) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับผู้ชมในการชมการแสดงโนราหางเครื่องของ

คณะโนราศรีธน ธนนชัย โดยใช้การจดบันทึก การบันทึกภาพน่ิง และการบันทึกภาพวิดีโอทั้งการแสดงบน

เวที และกลุ่มผู้ชม เพื่อเก็บข้อมูลการตอบสนองต่อการแสดงของกลุ่มผู้ชม  

3) สัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้าคณะโนราศรีธน ธนนชัย และสมาชิกคณะ 

4) สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับผู้ว่าจ้างโนราหางเครื่อง คณะโนราศีธน ธนนชัย  

5) สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการกับผู้ชมโนราหางเครื่อง คณะ 

โนราศรีธน ธนนชัย  

ทั้งนี้ ข้อมูลจากภาคสนามที่นำเสนอในการศึกษาเป็นข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ยินดีให้นำเสนอ 

แต่ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนไม่ต้องการจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ผู้ศึกษาจึงใช้นามสมมติเพื่อรักษาความเป็น

ส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
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1.7.3 การนำเสนอข้อมูล  

นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งการค้นคว้าจากเอกสารและจากภาคสนามมาวิเคราะห์และ

ตีความทางมานุษยวิทยาเพื่อนำเสนอ 

 

1.8 สถานท่ีในการศึกษา    

ในการศึกษา “การเปลี ่ยนนาฏกรรมท้องถิ ่นให้เป็นสินค้า : โนราหางเครื ่อง คณะโนรา        

ศรีธน ธนนชัย” ผู้ศึกษาเลือกทำการศึกษาที่ที่ทำการคณะโนราศรีธน ธนนชัย บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 3 

ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายรวมตัวสมาชิกคณะในการฝึกซ้อม 

วางแผนการแสดง และจุดรวมตัวก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ผู้ศึกษายังติดตามคณะโนราศรีธน ธนนชัย

ไปยังสถานที่ทำการแสดงโนราหางเครื่องเต็มรูปแบบในงานสารทเดือนสิบและงานกาชาดนครศรีธรรมราช 

ประจำปี 2562  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

1.9  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

งานศึกษาชิ้นนี้คาดหวังว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจต่อการทำโนราเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม

อย่างโนราหางเครื่อง อันจะเป็นผลให้สามารถทำความเข้าใจปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

แสดงในนาฏกรรมท้องถิ่นอื่น ๆ  อีกทั้งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาโนรา และ ศิลปะการแสดง

อื่น ๆ ให้อยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง  
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1.10  ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน  

การศึกษาเรื ่อง “กระบวนการทำนาฏกรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้า : โนราหางเครื ่อง คณะ      
โนราศรีธน ธนนชัย” ใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 10 เดือน เริ่มต้นต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ
สิ้นสุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 โดยมีแผนการดำเนินงานตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
 
 

ระยะเวลา การดำเนนิงาน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – ตุลาคม พ.ศ. 2562 - ศึกษาข้อมูลจากหนงัสือ เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
- กำหนดขอบเขตการศึกษา ระยะเวลาดำเนินงาน 
สถานที่ในการลงภาคสนาม ระเบียบวิธีศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ตั้งสมมติฐานการศึกษา 
และกำหนดกรอบคิดหรือทฤษฎีในการศึกษา  
- ลงพื้นที่ภาคสนามครัง้แรก เพื่อใหรู้้จกัพื้นที่
ภาคสนามพอสงัเขป 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - มกราคม พ.ศ. 
2563 

- ศึกษาภาคสนามด้วยการสงัเกตการณ์อย่างมี    
ส่วนร่วมและไม่มสี่วนร่วม รวมไปถึงสัมภาษณ์อย่าง
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  - เรียบเรียงข้อมูล 

มีนาคม พ.ศ. 2563  - ศึกษาภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เพิ่มเติม  
- เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูล 

เมษายน พ.ศ. 2563 - สรุปผล และนำเสนอข้อมูล 
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1.11  กรอบคิดการศึกษา 

 

ภาพที่ 1.1 : แผนผงัแสดงกรอบคิดการศึกษากระบวนการทำนาฏกรรมท้องถ่ินเป็นสินค้า :  

โนราหางเครือ่ง คณะโนราศรีธน ธนนชัย 

(ออกแบบโดย ปาเจรา ดำศรี เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) 

 

1.12 นิยามศัพท์เฉพาะ  

กระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้า หมายถึง การนำวัฒนธรรมมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้าง

รายได้ ประกอบไปด้วย กระบวนการผลิต กระบวนการขาย และกระบวนการรักษาเสถียรภาพสินค้า  

(การตอกย้ำคุณค่าของสินค้าให้ยังขายได้) 

ทุนทางวัฒนธรรม ตามแนวคิดของปิแอร์ บูดิเยอร์ หมายถึง สิ ่งที ่บุคคลได้รับจากการ      

หล่อหลอมทางสังคมจนกลายเป็นคุณสมบัติติดตัว และสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้ 

โนราหางเครื่อง หมายถึง การแสดงโนราเพื่อความบันเทิงชนิดหนึ่ง แสดงโนราร่วมกับเพลง

ลูกทุ่ง และหางเครื่องในเวทีเดียวกัน มีการนำเครื่องดนตรีสากลมาเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีโนรา 

โนราโบราณบันเทิง หมายถึง การแสดงโนราเพื่อความบันเทิงชนิดหนึ่ง เน้นความสวยงาม

ของการรำ และเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีโนรา 
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โนราโรงครู หมายถึง พิธีกรรมการไหว้บรรพบุรุษโนรา หรือ ครูหมอตายาย โดยจะต้องมีการ

จัดพิธีโนราโรงครูทุกเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ ภายในพิธีกรรมมีการแสดงโนราตามความเช่ือ  
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมเกี่ยวข้อง 

 

งานศึกษาเรื่องกระบวนการทำนาฏกรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้า : โนราหางเครื่อง คณะโนรา  

ศรีธน ธนนชัย ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของทฤษฎีและ

วรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง โดยเนื ้อหาในส่วนนี ้จะเกี ่ยวข้องกับแนวคิดเรื ่องทุนทางวัฒนธรรม และ

กระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้าเป็นหลัก แบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎี 

และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิด และทฤษฎี  

การศึกษาเรื ่อง “การเปลี ่ยนนาฏกรรมท้องถิ ่นให้เป็นสินค้า : โนราหางเครื ่อง คณะโนรา         

ศรีธน ธนนชัย” เป็นการทำความเข้าใจปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงของโนรา และ

วิธีการปรับตัวตามยุคสมัยของโนรา ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและทำความเข้าใจทุนทางวัฒนธรรม (Cultural 

Capital)  และกระบวนการทำว ัฒนธรรมให ้ เป ็นส ินค ้า (Commoditization of Culture)  โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ทุนทางวัฒนธรรม 

ทุน หมายถึง ของเดิมหรือเงินเดิมที่มีไว้ ลงไว้ กำหนดไว้ จัดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ให้งอกงาม 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 576) เช่น เงิน เครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้คำว่า “ทุน” ยังถูกนำไปผูกโยง

กับชนช้ันในสังคม โดยคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) นักคิดชาวเยอรมันได้วิเคราะห์เรื่องทุนในศตวรรษที่ 19 

ซึ่งอยู่ในระบบทุนนิยมว่า ทุนเป็นสิ่งที่สามารถสะสม และเพิ่มปริมาณได้ คุณสมบัติดังกล่าวของทุนเป็น

เครื่องสร้างความแตกต่างทางชนช้ันระหว่างผู้ครอบครองทุน ได้แก่ ชนช้ันกระฎุมพี กับผู้ใช้แรงงานหรือที่

เรียกว่าชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งความสัมพันธ์ทางสังคมนี้เป็นผลโดยตรงมาจากระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นระบบ

การผลิตสินค้าเพื่อค้าขาย แลกเปลี่ยน และมุ่งหวังผลกำไร โดยมีกระบวนการสั่งสมทุนเปน็กลไกขับเคลือ่น
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สำคัญ (ปรีชญา สุทธิรักษ์, 2557: 11) โดยทุนในความหมายของคาร์ล มาร์กซ์ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ทุนคงที่ 

(Constant capital) หมายถึง โรงงานและเครื ่องจักร เนื ่องจากมูลค่าของสิ่งเหล่านี ้ไม่เปลี ่ยนแปลง      

ทุนรูปแบบที่สองคือ ทุนแปรผัน (Variable capital) ซึ่งเป็นค่าจ้างแรงงาน มูลค่าของทุนแปรผันมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากชนช้ันกระฎุมพีซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ได้นำทุนทั้งสองรูปแบบมาผลิตเป็นสินค้า

เพื่อขาย แต่มีการเอาเปรียบชนชั้นกรรมาชีพโดยใช้แรงงานเกินกว่ามูลค่าของค่าจ้าง มูลค่าส่วนเกินจึง

กลายเป็นกำไรของผู้ประกอบการ นำไปสู่ความร่ำรวย และมีอำนาจในสังคมมากกว่าชนช้ันกรรมาชีพ 

ต่อมา ปิแอร์ บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้ต่อยอดแนวคิดใน

เรื่องผู้ครอบครอบทุนคือผู้มีอำนาจว่าควรพิจารณาทุนในขอบเขตอื่น  ๆ  ที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าทุนทาง

เศรษฐกิจ โดยมองว่าทุนถือเป็นมรดกที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีลักษณะทั้ง

สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เป็นปัจจัยในการกำหนดตำแหน่งทางสังคมของบุคคล (สุภางค์ จันทวานิช และ

รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2549: 256) และทุนมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าแค่มิติเชิงเศรษฐกิจเพราะสงัคม

และวัฒนธรรมมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนและหลากหลาย ปิแอร์ บูดิเยอร์จึงแบ่งทุนออกเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) หมายถึง เงิน และทรัพย์สิน  ทุนทางสังคม (Social 

Capital) หมายถึง เครือข่ายทางสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic Capital) หมายถึง ศักดิ์ศรี สถานภาพ อำนาจ ใบวุฒิการศึกษา ซึ่งอาจ

ได้มาโดยการที่ปัจเจกมีทุนทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน โดยทุนทางสัญลักษณ์จะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการ

ยอมรับจากสมาชิกอื่น ๆ  ในสังคมด้วย และทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) หมายถึง สิ่งที่บุคคล

ได้รับจากการหล่อหลอมทางสังคมจนกลายเป็นคุณสมบัติติดตัว และสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้ โดยทุน

ทางวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้  

รูปแบบท่ี 1 ทุนทางวัฒนธรรมท่ีแฝงฝังในกาย (Embodied form) ทุนที่มาจากการเรียนรู้

ทางร่างกาย ร่างกายถูกขัดเกลา บ่มเพาะ และซึมซับประสบการณ์ต่าง ๆ มาจากสังคมที่ตนเองอยู่     

(สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต, 2553: 75) หรือเรียกว่า ฮาบิทัส ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายได้ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งจน

เคยชิน ชำนาญ อัตโนมัติ เกิดเป็นวัตรปฏิบัติซ้ำ ๆ  ทำให้การแฝงฝังดังกลา่วเข้าสู่ตัวบุคคลอย่างลึกซึ้งจนไม่

สามารถรับรู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น แต่จะถูกว่าเป็นสิ่งที่เป็น “ธรรมชาติ” หรือเป็นสิ่งที่ “พระเจ้า” มอบ

ให้ (ปรีชญา สุทธิรักษ์, 2557: 12) โดยฮาบิทัสจะแสดงออกมาผ่านร่างกายในรูปของบุคลิกภาพ และ
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ทัศนคติ ความโดดเด่นของ ฮาบิทัสจะทำให้เกิดความแตกต่างในสังคมผ่านการบริโภคทรัพย์สินทาง

วัฒนธรรม เช่น ดนตรี กิริยามารยาท เป็นต้น  

รูปแบบที่ 2 ทุนที่อยู่ในรูปวัตถุ (Objectified form) หรือทุนที่ประจักษ์ทางสายตา จำพวก

วัตถุ สื่อ หรือสิ่งของต่าง ๆ ทุนทางวัฒนธรรมสามารถส่งผ่านความเป็นวัตถุได้ และจะต้องอาศัยทุนที่แฝง

ฝังอยู่ในกาย หรือทุนทางวัฒนธรรมรูปแบบแรกด้วย เช่น ภาพวาดสะสม เมื่อภาพวาดดังกล่าวถูกส่งต่อ

จากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง สิ่งที่ถูกส่งต่อคือความเป็นเจ้าของภาพวาด ซึ่งหมายถึงการส่งต่อการบริโภค

ภาพวาด หรือการเสพภาพศิลปะ  

รูปแบบที่ 3 ทุนที่อาศัยการสถาปนา (Institutionalized form) เช่น ประกาศนียบัตร   

ใบสำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษา หรือการได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงสังคมเดียวกัน ซึ่งต้องแลก

ด้วยทุนอื่น ๆ เพื่อให้ได้เข้าระบบการศึกษาในสถาบัน และนำความรู้ รสนิยม หรือประสบการณ์อันเปน็ทนุ

ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งไปต่อยอดในอนาคต และเปลี่ยนรูปเป็นทุนทางเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษาจึง

เป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดความแตกต่างในสังคม เพราะคนที่มีทุนมากย่อมได้รับโอกาสมากกว่าคนที่มทีุน

น้อย (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560: 13, อ้างจาก David Swartz, 1997) 

ทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ ่งที ่ถูกสะสมหล่อหลอมตามกระบวนการต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ครอบครัว สังคม สถาบันการศึกษา และการปฏิบัติซ้ำ ๆ ของร่างกาย โดยทุนทางวัฒนธรรมสามารถนำไป

ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ การมองเห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นปัจจัยหรือจุดเริ่มต้นหนึ่งของ

กระบวนการทำวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้า ผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมต้องเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า

ของทุนทางวัฒนธรรมที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เพื่อให้สินค้าทางวัฒนธรรมยังคงไว้ซึ่งความ

โดดเด่นของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่   

เหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงได้หยิบยกแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมมาอธิบายในส่วนของการสะสมทุนทาง

วัฒนธรรมของผู้แสดงโนราหางเครื่อง และการผลิตโนราหางเครื่องของคณะโนราศรีธน ธนนชัย ซึ่งเป็น

สินค้าทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ถูกผลิตขึ ้นจากเจตนารมณ์ในการสืบทอดให้โนรายังคงอยู่ได้ในโลก

สมัยใหม่ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมของสมาชิกคณะ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับโนรา การเต้น

แบบร่วมสมัย การเล่นมุขตลก และดนตรีลูกทุ่งมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นโนราหางเครื่องทีม่ีเอกลกัษณ์เป็น

ของตนเอง สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในคณะ  
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2.1.1 กระบวนการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า  

กระบวนการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้ามีพัฒนาการจากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า

ให้เกิดประโยชน์ภายใต้ระบบทุนนิยม ทุนถูกทำให้เป็นรูปธรรมขึ้น หล่อหลอมตัวตนของแต่ละบุคคล วัตถุ

สิ่งของมีการผลติซ้ำ สืบทอดผ่านการศึกษา โดยเจตนาในการสร้างให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกจิ (เพิ่งอ้าง, 

2560: 15) สอดคล้องกับทัศนะของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ที่มองสินค้าว่าคือ วัตถุที่ผ่านกระบวนการ

ผลิตให้กลายเป็นสินค้า เมื ่อถูกนำไปขายในตลาดสามารถสร้ างกำไรได้ โดยสินค้าในมุมมองของ        

คาร์ล มาร์กซ์ มี 2 มูลค่า ได้แก่ มูลค่าในการใช้สอย หรือประโยชน์ของสินค้า และมูลค่าในการแลกเปลีย่น 

ซึ่งหมายถึงมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างอัตราส่วนของกำลังแรงงาน โดยใช้เงินตราเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน 

(พลธรรม์ จันทร์คำ, 2551: 52)  

อย่างไรก็ตามการอธิบายสินค้าในมุมมองแบบคาร์ล มาร์กซ์ จึงอาจไม่ครอบคลุมมากพอ 

เพราะในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเกิดการเช่ือมต่อกันอย่างซับซ้อน ใน

สังคมปัจจุบันเกิดสินค้าทางวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรมบางอย่างเพื่อนำเสนอ

ต่อนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามรูปแบบของสินค้าดังกล่าวถูกมองว่าเป็นความจริงแท้แบบจัดฉาก นำเสนอ

เนื้อหาความจริงแท้ถูกปรุงแต่งข้ึนเพื่อเข้าบริบทสังคม เช่น ความเช่ือ ตำนาน รสนิยม การเมือง เป็นต้น 

(ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560: 19) สินค้าทางวัฒนธรรมจึงถูกมองว่าเป็นตัวทำลายความหมายของวัฒนธรรม 

แต่ในทัศนะของ Erik Cohen  การทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า และสินค้าวัฒนธรรมไม่ได้เป็นการทำลาย

ความหมายของวัฒนธรรมหรือท้องถิ ่น แต่เป็นการปรับตัวและขยายความหมายในวัฒนธรรมเดิม 

(Cohen, 1988) เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับวัฒนธรรม 

และสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของวัฒนธรรมอีกด้วย สินค้าทางวัฒนธรรมจึงไม่ใช่เพียงสินค้าที่เกิด  

จากทุนทางวัฒนธรรมที่สะสมข้ึนมาเพื่อรายได้หรือกำไรจากสินค้าเท่านั้น แต่มีความหมายบางอย่างที่อยู่

ในสินค้าทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นพลวัตหรือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดของสังคม และ

สะท้อนให้เห็นวิธีการปรับตัวเพื ่ออนุรักษ์ให้วัฒนธรรมยังคงอยู ่ต่อไปรูปแบบหนึ่ง กระบวนการทำ

วัฒนธรรมให้เป็นสินค้าจึงไม่ใช่เรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ยังต้องให้ความสำคัญกับ

คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่ม ีหลายรูปแบบ และกระบวนการปรับวัฒนธรรมให้ เหมาะสมกับ

สถานการณ์ด้วย โดยกระบวนการสำคัญในการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า มีดังนี้  
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กระบวนการผลิต เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม นำมาเป็นทุนทางวัฒนธรรม 

สร้างประโยชน์ เริ่มต้นด้วยกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นเจ้าของวัฒนธรรม มีการระดมความรู้ 

ความคิด ทุนทรัพย์ และการจัดการบริหาร นำทรัพยากรที ่มีอยู ่สู ่กระบวนการผลิต โดยสินค้าทาง

วัฒนธรรมจะถูกสร้างด้วยวัตถุประสงค์มากมาย เช่น การแสดงอำนาจพื้นที่ทางสังคม การรักษาอัตลักษณ์

ของกลุ่ม การสร้างคุณภาพชีวิตจากสินค้าทางวัฒนธรรม มีพลังขับเคลื่อนจากทรัพยากรบุคคลที่มาเป็น

กลไกสร้างวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 

กระบวนการขาย พัฒนาจากองค์ความรู้และปรากฏการณ์ทางสังคม เรื่องของชาติ ศาสนา 

เพศ รสนิยม ให้เกิดเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป นำไปสู่การเกิดมูลค่าการใช้สอยและการ

แลกเปลี่ยนมากที่สุด นำเสนอคุณค่าของสินค้าทางวัฒนธรรมโดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์  ตัวอย่างเช่น 

การตลาด การประสัมพันธ์ การขนส่ง รายละเอียดให้บริการสินค้าทางวัฒนธรรม 

กระบวนการรักษาเสถียรภาพ ว่าด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ ต้องคำนึงถึง และเป็น

จุดประสงค์สร้างแรงผลักดันให้กับกระบวนการผลิต และกระบวนการขายเพื่อให้มีความยั ่งยืนคงอยู่   

ตอกย้ำความสำคัญของสินค้าทางวัฒนธรรม เป็นกระบวนการเสริมกระตุ้นให้กระบวนการผลิตและ

กระบวนการขายมีการผลิตซ้ำตลอดเวลา (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560: 20)  

กระบวนการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าจะช่วยให้มองเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในทาง

เศรษฐกิจ และวิธีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะนาฏกรรมท้องถิ่นของชาวภาคใต้อย่าง

โนรา จากเดิมในอดีตที่โนราอยู่ในส่วนของพิธีกรรม และการละเล่นเพื่อความบันเทิงก็ถูกนำมาปรบัเปลี่ยน

ให้เข้ากับยุคสมัย สร้างเป็นสินค้าทางสายตา เป็นแหล่งรายได้หลักของสมาชิกในคณะ แต่กระบวนการทำ

วัฒนธรรมเป็นสินค้าดังกล่าวก็ถูกมองในแง่ลบว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิม และสร้างความเข้าใจผดิ

ต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม ผู้ศึกษาจึงพิจารณากระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้าร่วมกั บแนวคิดทุนทาง

วัฒนธรรม เพื่อให้เห็นว่าผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมจำเป็นต้องตระหนักถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่

ตนเองมีอยู่ แล้วจึงนำมาผลิตเป็นสินค้า จึงจะช่วยลดผลกระทบในแง่ลบที่สินค้าทางวัฒนธรรมจะทำลาย

วัฒนธรรมดั้งเดิม  
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2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

จากการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสารวิชาการ และงานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบงานศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนนาฏกรรมท้องถ่ินให้เป็นสินค้า : คณะโนราศรีธน ธนนชัย” พบว่า

สามารถแบ่งงานวรรณกรรมออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรม งาน

ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้า และงานศึกษาเกี่ยวกับโนรา 

2.2.1 งานศึกษาท่ีเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม 

ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นแนวทาง

ในการประยุกต์ใช้ในส่วนของการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของโนรา ซึ่งจะต้องอาศัยการซึมซับจากสังคม 

การฝึกฝนร่างกายอย่างเคร่งครัด และการได้รับการยอมรับจากสมาชิกในแวดวงเดียวกัน เป็นไปในทำนอง

เดียวกันกับกระบวนการกลายเป็นนักกีฬาขี ่ม้า ในงานศึกษา กระบวนการเข้าสู่กีฬาขี ่ม้าและการ

กลายเป็นนักกีฬาขี่ม้าในสังคมไทย โดย ปรีชญา สุทธิรักษ์ (2557) ที่พบว่า ระยะการสะสมทุนทาง

วัฒนธรรมของนักกีฬาข่ีม้าแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะแรกคือ ก่อนเข้าสู่ช้ันเรียนข่ีม้า เป็นระยะที่พื้นฐานของ

ครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวของนักกีฬาขี่ม้ามีบทบาทสำคัญต่อการทำให้

นักกีฬาข่ีม้าในวัยเด็กได้ซึมซับวัฒนธรรมการข่ีม้า เช่น การได้ไปคอกม้าทุกสัปดาห์ การรับชมรายการการ

แข่งขันขี่ม้า เป็นต้น นอกจากนี้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดย

พบว่าครอบครัวของนักกีฬาข่ีม้ามีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 6 หลักต่อเดือน (ปรีชญา สุทธิรักษ์, 2557:128) เหตุที่

ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากต้องใช้ทุนทางเศรษฐกิจของครอบครัวมาสนับสนุนกจิกรรม

การข่ีม้า เช่น ม้าและอุปกรณ์การข่ีม้าต่าง ๆ  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เครือข่ายทางธุรกิจของ

ผู้ปกครองที่ทำให้นักกีฬาข่ีม้าได้เข้ามายังสนามแข่งหรือคอกม้า เป็นต้น ในระยะนี้จึงไม่ปรากฏการสะสม

ทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปของทักษะการขี่ม้า แต่เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมอื่น  ๆ  ทุนทางเศรษฐกิจ 

และทุนทางสังคมมาแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่วงการข่ีม้า  

ระยะที่สอง คือ ระยะการเรียนขี่ม้า เป็นระยะแห่งการสะสมทักษะการขี่ม้าหลากหลายดา้น 

โดยจะต้องได้รับการฝึกฝนจากสโมสรข่ีม้า คนในครอบครัว และบุคคลใกล้ชิด แต่ละข้ันตอนใช้ระยะเวลา

ยาวนานในการสร้างเสริมทักษะจนเช่ียวชาญ โดยเริ่มจากการจูงม้า การฝึกทรงตัวบนหลงัม้า การตีวง โดย
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ในแต่ละข้ันตอนนักกีฬาข่ีม้าจะถูกฝืนร่างกายในท่าทางต่าง ๆ ข้อบกพร่องที่ปรากฏข้ึนจะถูกแก้ไขให้ดีข้ึน

ตามลำดับจนเกิดความคล่องตัว คล่องแคล้ว ความเคยชิน และเมื่อมีทักษะเพียงพอจึงจะสามารถเข้าสู่ช้ัน

เรียนขี ่ม้าได้ด้วยตนเอง (เพิ ่งอ้าง , 2557: 130) ภายในชั ้นเรียนขี ่ม้านี ่เองที่มีการเกิดลักษณะทุนทาง

วัฒนธรรมที่แฝงฝังอยู่ในกายของนักกีฬา และในระยะต่อมาคือระยะการเป็นนักกีฬาข่ีม้า ซึ่งเป็นการเข้าสู่

วงการขี่ม้าอย่างเต็มตัว โดยเริ่มแรกอาจเป็นการแข่งขันขี่ม้าแบบมือสมัครเล่น แต่ต่อมาก็สมารถพัฒนา

ทักษะ ความสามารถจนกลายเป็นนักกีฬาข่ีม้าในการแข่งขันที่สูงข้ึนได้ นำมาซึ่งเงินรางวัลจากการแข่งขัน  

ก่อนจะมีการสะสมทุนทางวัฒนธรรมเป็นคุณสมบัติติดตัวจะต้องผ่านการนำทุนทางเศรษฐกิจ

แลกทุนทางวัฒนธรรม เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเสียก่อน แล้วจึงฝึกฝนทักษะจนเช่ียวชาญ และ

เมื่อมีทุนทางวัฒนธรรมหรือความรู้ความสามารถแล้ว ก็สามารถนำไปแลกเปลี่ยน หรือต่อยอดเป็นทุนทาง

เศรษฐกิจได้เช่นกัน ซึ ่งเป็นไปในทำนองเดียวกันกับกระบวนการกลายเป็นนักบัลเล่ต์ ในงานศึกษา 

ความหมายและการสร้างร่ายกายในการเรียนบัลเล่ต์ในสังคมไทย โดย จริยา ทรัพย์ชาตอนันต์ (2548) 

นักบัลเล่ต์จะต้องมีทุนทางเศรษฐกิจเพื่อลงคอร์สเรียนบัลเล่ต์ และอุปกรณ์การเรียนบัลเล่ต์ และจะต้อง

ผ่านการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญผ่านการปฏิบัติตามต้นแบบ หรือการหัดเต้นตามครู หากนักเรียนยังไม่

สามารถทำได้ ครูจึงจะเข้ามาช่วยจัดท่าทางให้ถูกต้อง ถึงแม้จะเต้นบัลเล่ต์ด้วยท่วงท่าเดียวกัน แต่การเต้น

บัลเล่ต์ก็มีสไตล์การเต้นที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน การที่นักเรียนผู้ฝึกหัดเต้นบัลเลต่์โดยมีครูเป็นต้นแบบ

นั้น นักเรียนไม่ได้ซึมซับเพียงแค่ท่าเต้นของครู แต่ยังรับสไตล์การเต้น และท่าทางบุคลิกของครูไปด้วยโดย

ไม่รู้ตัว สิ่งนี้เรียกว่าฮาบิทัสที่ซึมซับเข้าไปในร่างกายจนนักเรียนมีสไตล์การเต้น และลักษณะท่าทางใน

ชีวิตประจำวัน และการจัดระเบียบรูปร่างของตนเองให้เหมือนครูได้อย่างเป็นธรรมชาติ  

ทุนทางวัฒนธรรมที่สะสมอยู ่ในร่างกายของนักบัลเล่ต์สามารถแปรเปลี่ยนไปเป็นทุนทาง

เศรษฐกิจได้ ความรู้ความสามารถในการเต้นบัลเล่ต์ที่ได้สะสมมา และได้รับการยอมรับจากสมาชิกใน   

แวดวงเดียวกันทำให้เกิดการชักชวนจากรุ ่นพี ่เข้าสู ่การทำเป็นอาชีพซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ อาชีพที่      

นักบัลเล่ต์ในไทยเลือกทำมากทีสุ่ดคือ ครูสอนบัลเล่ต์ เนื่องจากเป็นอาชีพประจำที่สามารถทำเปน็งานหลกั

หรืองานพิเศษก็ได้ และมีรายได้ค่อนข้างสูง คือชั่วโมงละ 350 บาท จากนั้นคือนักเต้นแบบคอมเมลิเชิล 

เช่น แด็นเซอร์ในคอนเสิร์ต นักเต้นในงานแสดงเปิดตัวสินค้า ฯลฯ ซึ่งก็มีรายได้ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน 

เช่น ครั้งละสองพัน สามพันบาท แล้วแต่งาน แต่ไม่ค่อยแน่นอน (จริยา ทรัพย์ชาตอนันต์, 2548: 100)   
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ความรู้ ความสามารถของนักบัลเล่ต์เป็นสิ่งที่ซึมซับผ่านร่างกายผ่านการเลียนแบบครู หรือ

ต้นแบบอย่างเป็นประจำนั้นสามารถนำมาต่อยอดได้ การสร้างฮาบิทั สของนักบัลเล่ต์เป็นไปในทำนอง

เดียวกันกับ “จับมือทำ” จนกว่าจะ “เข้ามือ” ในการเรียนการสอนร้อยดอกไม้ในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง 

(หญิง) ในการศึกษาเรื่อง วิถีปฏิบัติงานช่างฝีมือดอกไม้สด : กรณีศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) 

โดย ฐิติภา บุนนาค (2560) ครูหรือช่างหลวงมีกระบวนการสอนที่แตกต่างไปจากการสอนร้อยดอกไม้ใน

โรงเรียนอื่น ๆ โดยเริ่มแรกจะเป็นการทำให้ดูเป็นต้นแบบ แล้วให้นักเรียนลองทำตาม หากทำไม่ได้ครูจะ

จับมือทำ ซึ่งในระหว่างการจับมือทำนี้เองที่นักเรียนจะได้ซึมซับน้ำหนักมือ การขยับมือ จังหวะการร้อย

ดอกไม้ และความประณีตที่ครูพาทำ การฝึกขั้นต่อไปคือนักเรียนต้องไปฝึกร้อยดอกไม้ หมั่นทบทวนสิ่งที่

เรียนมาจนสามารถร้อยดอกไม้ออกมาได้เหมือนกันหมดทุกครั้ง และทำได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่

เรียกว่าทำจนเข้ามือ เนื่องจากสถานที่เรียนอยู่ภายในเขตพระราชฐานช้ันใน ทำให้การแต่งกายและความ

ประพฤติของนักเรียนในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) มีจริตมารยาทแบบชาววัง ความรู้ของการร้อย

ดอกไม้ตามแบบฉบับชาววังนี้จะเป็นความรู้ ความสามารถที่แตกต่างไปจากงานร้อยดอกไม้อื่นๆ เพราะ

หากเป็นงานดอกไม้ตามแบบชาววังแล้วจะมีวิถีปฏิบัติอย่างแบบชาววังซึ่งเป็นงานดอกไม้สดส ำหรับ    

พระราชพิธี ที่ต้องมีความประณีตมากกว่างานดอกไม้ท้องถิ่น การถ่ายทอดงานร้อยดอกไม้แบบชาววัง

ภายในโรงเรียนจึงเป็นการรักษาชนช้ันทางฝีมือด้วยการถ่ายทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น โดยการใช้ร่างกายเป็น

พื้นที่ของการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ  

นักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนในโรงเรียนแห่งนี้แม้จะไม่ได้มีทักษะงานช่างดอกไม้สดในระดับช่าง

หลวง เพราะเรียนในหลักสูตรเพียงแค่ 1 ปี แต่ก็เพียงพอที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ เช่น การได้เข้าสู่การ

ทำงานฝ่ายในของวังหลวง ครูผู้ชำนาญการด้านดอกไม้สดในโรงเรียนต่าง  ๆ และอาจได้พัฒนาไปจน

สามารถเข้าร่วมถวายงานดอกไม้สดในพระราชพิธีได้ และสุดท้ายสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมไปสรา้ง

ธุรกิจ อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จใน

มิติของผลตอบแทนได้ เนื่องจากความรู้ที่ถูกซึมซับมาจากโรงเรียนคือการรักษามาตรฐานของฝีมือ ซึ่งมี

ต้นทุน และมีราคาสูง ในขณะที่ลูกค้าไม่ได้มีกำลังซื้อทุกคน (ฐิติภา บุนนาค, 2560: 83)  

แม้ว่าทุนทางวัฒนธรรมจะสามารถทำไปต่อยอดกลายเป็นสินค้า หรือสร้างเป็นมูลค่าทาง

เศรษฐกิจได้ แต่ทุนทางวัฒนธรรมบางอย่างที่ผู้ผลิตต้องการจะทำเป็นสินค้าก็ต้องพิจารณาลักษณะ หรือ
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รูปแบบของทุนทางวัฒนธรรมนั้น ๆ  เสียก่อนจะนำไปต่อยอดให้เหมาะสม เจ้าของทุนทางวัฒนธรรมจึง

ควรเป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจทุนทางวัฒนธรรมนั้น ๆ  เป็นอย่างดีก่อนนำไปเพิ่มเติม หรือลดทอน ปรับเปลี่ยน

เพื่อธุรกิจ 

 

2.2.2 งานศึกษาท่ีเกี่ยวกับกระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้า  

 กระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้าเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู ่มาต่อยอดผ่าน

กระบวนการผลิต กระบวนการขาย และกระบวนการรักษาเสถียรภาพของสินค้า สำคัญไปกว่านั้นคือ

สะท้อนให้เห็นวิถีการปรับตัวให้เข้ากับสงัคมเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ การทบทวนวรรณกรรมในส่วนน้ี

จะช่วยสะท้อนให้เห็นกระบวนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นอาชีพ หรือสินค้า  

 กระบวนการผลิตสินค้าเป็นกระบวนการที ่เจ้าของวัฒนธรรมนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด 

สร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือบริการในรูปแบบใหมท่ี่แตกต่างไปจากสินค้าทั่วไป และตอบสนองความต้องการ

ของสังคม อย่างไรก็ตามผู้ผลิตยังต้องคำนึงถึงตั้งแต่ในกระบวนการผลิตว่าผลิตสินค้าออกมาเพื่อผู้บริโภค

กลุ่มใด จะขายอย่างไร อีกทั้งยังต้องรักษาเสถียรภาพสินค้า หรือคอยตอกย้ำสินค้าทางวัฒนธรรมให้ยังคง

อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยสินค้าแต่ละรูปแบบจะมีกระบวนการผลิต กระบวนการขาย และกระบวนการ

รักษาเสถียรภาพที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในรูปแบบการแสดงซึ่งเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ 

และผู้บริโภคบริโภคสินค้าผ่านการมองเห็นและได้ยิน ผู้ผลิตจึงต้องให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ และ

คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมให้มากเพื่อให้ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก  

 ปรากฎการณ์การทำวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสินค้าเห็นได้จากหลากหลายภูมิภาคใน

ประเทศไทย ทั้งดนตรี การแสดง และกีฬาท้องถ่ินก็สามารถทำให้กลายเป็นสินค้าได้ ส่วนใหญ่สาเหตุของ

การปรับเปลี่ยน คือ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้ชมรุ่นใหม่ จึงมีการประยุกต์วัฒนธรรมการ

แสดง วัฒนธรรมดนตรีแบบสมัยใหม่ และความนิยมของคนรุ่นใหม่เข้าไป มวยไทยซึ่งเป็นกีฬาประเภท

หนึ่งก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสินค้าความบันเทิงอย่างหนึ่งในสนามมวย ในงานศึกษา เปิดโลกมวย

ไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างนักมวย ค่ายมวย และธุรกิจในวงการมวยไทย  โดย จิราพร แก้วศรีงาม 

(2547) พบว่ามวยไทยในแง่หนึ่งถูกมองเป็นกีฬา แต่ในปัจจุบันมวยไทยยังเป็นศิลปะการแสดงที ่ต้อง

คำนึงถึงความสวยงามของท่วงท่า และความบันเทิงของผู้ชมด้วย แต่เดิมมวยไทยเป็นการป้องกันตัว    
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อย่างหนึ่งของชายฉกรรจ์และนักรบ เนื่องจากในสงครามหากมีการเพลี้ยงพล้ำคู่ต่อสู้ เสียอาวุธไป หรือ     

คู่ต่อสู้เข้ามาประชิดตัว มวยไทยจะเป็นอาวุธประจำตัวอย่างหนึ่งที่จะใช้ต่อสู้แทน แต่ในปัจจุบันมวยไทยได้

กลายเป็นกีฬาและความบันเทิงอย่างหนึ่ง มีการจัดการแข่งขันเป็นประจำตามเวทีมวยต่าง ๆ และเกิดเป็น

สินค้าทางวัฒนธรรมขึ้นมาโดยมีนักมวย ค่ายมวยเป็นผู้ผลิต และมีเซียนมวยเป็นผู้บริโภค 

นักมวยที่จะข้ึนชกในแต่ละครั้งต้องผ่านการฝึกฝนและฝึกซ้อมมาอย่างมาก การจะเป็นนักมวย

ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อนักมวยได้รับคำเชิญจากโปรโมเตอร์ให้ไปชก นักมวยคนน้ันจะต้อง

เก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมอย่างหนัก สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องของน้ำหนัก เพราะนักมวยจะต้องชั่งน้ำหนัก

เพื่อให้แน่ใจว่าตนเองน้ำหนักอยู่ในรุ่นที่กำหนดหรือไม่ และหากไม่ตรงตามรุ่นที่กำหนด นักมวยจะต้อง

จัดการกับน้ำหนักของตนเองให้ตรงเกณฑ์ให้ได้ หากน้ำหนักเกินก็จะต้องลดน้ำหนัก และหากน้ำหนักไม่ถึง

เกณฑ์ก็จะต้องเพิ่มน้ำหนัก กระบวนการนี้จะต้องใช้ความอดทนและความมีวินัยอย่างมาก  

ขั้นตอนต่อไปภายหลังจากน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ของรุ่นแล้ว นักมวยจะต้องฝึกซ้อมเพื่อขึ้นชก

อย่างหนัก แม้การชกจะใช้เวลา 15 นาที แต่นักมวยจะต้องใช้เวลาซ้อมมากถึง 1 เดือน หรือมากกว่าน้ัน 

และในการขึ้นชกแม้ว่าจะมีเพียงแค่ตัวของนักมวยขึ้นไปชก แต่ในแต่ละยกจะต้องมีทีมงานเบื้องหลังที่

ร่วมมือกันเพื่อให้การชกมีประสิทธิภาพ ทีมงานจะต้องคอยสังเกตช้ันเชิงของคู่ต่อสู้ และวางแผนการชกใน

แต่ละยก เรียกว่า “แก้ทางมวย” ซึ่งจะต้องแก้กันทุกยกในระหว่างพัก เพราะสถานการณ์ในแต่ละยกจะ

แตกต่างกันไป ต้องแก้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์บนเวทีเสมอ (จิราพร แก้วศรีงาม , 

2547: 169) การวางแผนนี้ไม่ได้คำนึงถึงเพียงชั้นเชิงมวยของคู่ตรงข้ามแต่ยังต้องคำนึงถึงกรรมการ และ

เซียนมวยหรือนักพนันมวยด้วย ทีมงานและนักมวยต้องทราบว่ากรรมการแต่ละเวทีและเซียนมวยชอบ

การชกแบบใด การชกที่เซียนมวยชอบมากที่สุดคือ มวยที่บุกดุดันเบียดติดเอาแรงเข้าบี ้ตีเข่าใส่กัน 

มากกว่ามวยที่ช้ันเชิงสูง โฉบเข้าแล้วฉากออก (เพิ่งอ้าง, 2547: 182) ซึ่งมวยแบบบุกดุดันน้ีมีความเสี่ยงจะ

เจ็บตัวสูง สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีจึงเป็นภาพของนักมวยเลือดอาบ ล้มลงกับพื้นเวที หรือถูกไล่บี้จนจนมุม 

โหดร้าย และรุนแรง แต่นักมวยก็ต้องใช้ลักษณะการชกดังกล่าวเพื่อให้ถูกใจเซียนมวยและผู ้ชม เมื่อ    

เซียนมวยถูกใจก็มีโอกาสที่จะซื้อบตัรเข้ามาชมมวยมากข้ึน อีกทั้งในช่วงมวยบุก หรือช่วงที่นักมวยสามารถ

น็อคคู่ต่อสู้ไดร้ายการโทรทัศน์จะนำจังหวะนี้มาฉายเป็นภาพตัวอย่างเพื่อให้ผู้ชมสนใจอีกด้วย โปรโมเตอร์

และเวทีมวยก็จะมีรายได้ เซียนมวยและกล้องถ่ายทอดสดจากรายการโทรทัศน์จึงเป็นลูกค้าหลักที่นักมวย
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จะต้องคำนึงถึงนอกเหนือไปจากการแพ้หรือชนะ โปรโมเตอร์จึงหาวิธีมาดึงดูดใจให้นักมวยน็อคกนัให้ได้ 

เช่น การให้เงินรางวัลพิเศษแก่นักมวยคนใดก็ตามที่สามารถชกคู่ต่อสู้น็อคภายใน 3 ยก หรือให้รางวัลกับ

นักมวยที่มีแผลแตกจากการชก และให้รางวัลแก่นักมวยผู้ที่ทำให้เกิดแผลแตกนั้นด้วย (เพิ่งอ้าง, 2547: 

170) 

จึงอาจกล่าวได้ว่า มวยไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่

นักมวยสองฝ่ายผู้มีทุนทางวัฒนธรรมแตกต่างจากคนทั่วไปมาแสดงร่วมกันบนสังเวียน ผลิตสินค้าทางการ

แสดงศิลปะป้องกันตัวเพื่อให้ถูกใจและรองรับตลาดด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาปรับเปลี ่ยนให้

สอดคล้องกับสภาพความนิยมในสังคม จัดระเบียบและฝึกฝนร่างกาย สะสมทุนทางวัฒนธรรมจนเป็นที่

สนใจของโปรโมเตอรซ์ึ่งจะทำหน้าที่ในการขาย หรือโปรโมทนักมวยให้เซยีนมวยได้รู้จัก เมื่อได้ข้ึนชกก็ต้อง

ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมด้วยการปรับท่าทางการชกมวยให้ดุดันตามความต้องการเซียนมวย แต่ก็ต้อง

คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของมวยไทย นั่นคือต้องปฏิบัติตามกติกามวยไทยอย่างเคร่งครัด มวยไทยจึงยังสามารถ

อยู่คู่กับสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ แม้จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นการแสดงเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้ชมไปตามยุคสมัยก็ตาม  

ลักษณะของการนำทุนทางวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมมาต่อยอดเป็นการแสดงรูปแบบ

ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดยังสามารถเห็นได้จากหมอลำในภาคอีสานที่ได้มีการปรับตัว

กลายเป็นหมอลำซิ่ง ดังเช่นในงานศึกษา หมอลำซิ่ง : การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีในภาคอีสาน 

โดย สนอง คลังพระศรี (2541) การแสดงหมอลำของชาวไทยในภาคอีสาน แต่เดิมเป็นการโต้ตอบใน

ลักษณะโต้วาที ปุจฉาวิสัชนาของผู้แสดงเกี่ยวกับนิทานชาดก และหลักธรรมในศาสนาพุทธ ผู้ที่สามารถลำ

ได้จะต้องเป็นผู้ที่บวชเรียนมา หรือได้รับการศึกษาจากวัด ทำให้ผู้ที่เป็นหมอลำได้ในขณะนั้นมี เพียงเพศ

ชายที่สามารถไปเรียนหนังสือที่วัดได้ นอกจากนี้ผู้ที่ลำได้ยังต้องมีความสามารถในการประกอบท่าทาง 

น้ำเสียงที่น่าฟัง ไหวพริบปฏิภาณในการโต้ตอบ และความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง การลำโต้ตอบกัน

ของหมอลำจึงเป ็นความชำนาญเฉพาะและมีความสัมพันธ์ก ับความศักดิ ์ส ิทธ์ิ  คือ หลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ จึงต้องมีค่าตอบแทนเสมือนหนึ่งเป็นการ “ติดกัณฑ์เทศน์” หรือมี “ค่าครู” 

(สนอง คลังพระศรี, 2548: 299) หากหมอลำคนใดลำได้ถูกใจชาวบ้านก็มีโอกาสที่จะถูกจ้างงานเยอะ  
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 จึงอาจกล่าวได้ว่า ความรู้ ความสามารถเฉพาะที่หมอลำได้มาจากการฝึกฝนลำจนชำนาญคือทุน

ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปแปลงเป็นมูลค่าในทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาพ

สังคมเปลี่ยนไป มีระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทำให้ทั้งชายและหญิงสามารถเล่าเรียนเขียนอ่านได้ทุกคน 

มีเทคโนโลยีความบันเทิงอื่น ๆ เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลงดิสโกเธค ลิเก เข้ามาแข่งขัน ทำให้ความนิยมใน  

หมอลำลดลง ผู้มีอาชีพหมอลำจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้ดู เพื่อให้วัฒนธรรมยังคง

อยู่รอด โดยผลิตหมอลำแบบใหม่ออกมาแข่งขันกับความบันเทิงอื่น ๆ  ในขณะนั้น เช่น หมอลำซิ่ง เป็นการ

นำหมอลำแบบดั้งเดิมมาผนวกรวมกับเพลงลูกทุ่ง เครื่องดนตรีสากล หางเครื่อง และแสงสีบนเวทีที่ให้

ความรู้สึกเหมือนเธค รูปแบบการแสดงหมอลำซิ่งมีจังหวะที่รวดเร็ว เน้นเพลงลูกทุ่งมาก เพราะกลุ่มคน

ส่วนใหญ่ที ่เสพความบันเทิงคือกลุ ่มหนุ ่มสาว หรือวัยรุ ่น อย่างไรก็ตามรู ปแบบการลำก็ยังต้องใช้

ความสามารถ และความชำนาญในการลำเช่นเดิมแม้เนื้อหาในการลำจะไม่ใช่นิทานชาดกหรือหลักธรรม

อย่างในอดีตแล้วก็ตาม นอกจากจะผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมให้แตกต่างจากความบันเทิงอื่น  ๆ แล้ว    

หมอลำซิ่งยังต้องแข่งขันกันเอง หมอลำแต่ละคนหรือแต่ละคณะมักมีวิธีสร้างความประทับใจในหมู่ผู้ฟัง

แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และกลวิธีของแต่ละคนหรือแต่ละคณะ (เพิ่งอ้าง , 2548: 296) 

เช่น หมอลำสุนทร ชัยรุ่งเรือง และหมอลำราตรี ศรีวิไล ได้ปรับปรุงรูปแบบดนตรีและการแสดงหมอลำให้

ร่วมสมัยมากขึ้น ด้วยการเน้นจังหวะให้รวดเร็ว และนำเอาหางเครื่องมาเต้น ทำให้เกิดความตลกขบขับ 

แปลกแหวกแนวไปจากเดิม โดยใช้หมอลำฝึกหัด หรือผู้ที่มาหัดลำในคณะของตนเองข้ึนแสดง ซึ่งเป็นกลุ่ม

วัยรุ่น ทำให้การแสดงของหมอลำซิ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น และต่อมาอาชีพหมอลำซิ่งจึงเป็นที่นิยมในหมู่

วัยรุ่นอีสาน เพราะไม่ต้องใช้ความสามารถที่ละเอียดอ่อนเท่ากับหมอลำกลอน หรือหมอลำด้ังเดิมอื่น ๆ  

 อย่างไรก็ตามงานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาพัฒนาการของหมอลำ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ดนตรีท้องถ่ินกับสังคมอีสานจึงไม่ได้มีรายละเอียดในส่วนของกระบวนการขายสินค้าทางวัฒนธรรมอย่าง

หมอลำซิ่ง และการรักษาเสถียรภาพของสินค้า แต่สนอง คลังพระศรี ได้ตั้งข้อสังเกตถึงแนวโน้มของ    

หมอลำซิ่งในอนาคตไว้ 2 แนวทาง แนวทางแรก หมอลำซิ่งจะเสื่อมความนิยม เฉพาะในกลุ่มผู้ฟังที่มีอายุ

มาก คือผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งจะหันกลับไปฟังหมอลำกลอนแบบเดิม ส่วนแนวทางที่สอง คาดการณ์ว่าหมอลำซิ่ง

อาจจะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไปสู่ความบันเทิงทั่วไป คือเน้นรูปแบบการแสดงที่เร้าอารมณ์และทันสมัย

มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านแสง สี และเสียง รวมทั้งองค์ประกอบการแสดงอื่น เช่น ท่าเต้นประกอบ เป็นต้น  
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โดยที่ไม่หลงเหลือร่องรอยของหมอลำกลอนตามแบบฉบับเดิม (เพิ ่งอ้าง, 2548: 315) การวิเคราะห์

แนวโน้มของสนอง คลังพระศรีในข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าการให้ความสำคัญกับทุนทางวัฒนธรรมก่อน

นำมาปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการแสดงร่วมสมัยสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้การแสดงแบบร่วมสมัย

ดังกล่าวได้รับความนิยมในกลุ่มคนหลายกลุ่ม เพราะยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่ก็มี

การเพิ่มเติมความทันสมัยเข้าไปเพื่อให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

นอกจากการแสดงท้องถิ่นแล้ว การแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบกระแสหลักยังถูกนำมาสร้างเป็น

สินค้าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม 

การขายสินค้าทางวัฒนธรรม และการรักษาเสถียรภาพสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ในภาพเดิมของ

นาฏศิลป์ไทยคือความเช่ืองช้า และอ่อนช้อย แต่นาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันผู้ว่าจ้างมักจ้างไปเพื่อคลายความ

เบื่อหน่ายของผู้ชม หรือเพื่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งภายในงาน ทำให้คณะที่ทำการนาฏศิลป์ไทยใน

ปัจจุบันต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวของลูกค้า ดังเช่นในงานศึกษาเรื่อง การทำ

วัฒนธรรมเป็นสินค้าในนาฏศิลป์ไทย : กรณีศึกษาคณะเพชรจรัสแสง โดย ญาณวุฒิ ดวงดารา (2560) 

คณะเพชรจรัสแสงมักจะถูกจ้างไปแสดงตามงานอีเว้นท์ และโรงละครอยู่เสมอ รูปแบบการแสดงเป็นการ

ผสมผสานเครื่องดนตรีสากล และท่าทางแบบตะวันตกเข้ากับการแสดงระบำแบบไทย อีกทั้งยังใช้กลองศึก 

และการขับร้องแบบไทยเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคณะเพชรจรัสแสงเข้าไปด้วย การสร้างรูปแบบการ

แสดงแบบใหม่นี้เองเป็นกระบวนการขายสินค้าทางวัฒนธรรมของคณะเพชรจรัสแสงที่มีความโดดเด่นกว่า

คณะอื่นๆที่แสดงแบบฉาบฉวย ผิวเผิน แค่เพียงให้เห็นว่าเป็นการแสดงอย่างไทย  

คณะเพชรจรัสแสงมกีระบวนการขายสนิค้าที่โดดเด่นอยู่ 3 ประการ ดังนี้ ประการที่หนึ่ง คณะ

เพชรจรัสแสงได้ประชาสัมพันธ์สินค้าทางวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีที ่ท ันสมัย สามารถโน้มน้าว

กลุ่มเป้าหมายได้โดยเปิดตัว และประชาสัมพันธ์ในช่ือ “เพชรจรัสแสง” ด้วยการไปออกรายการโทรทัศน์

ต่าง ๆ โดยตั้งเป้าหมายในการนำเสนอผลงานให้ดีที่สุดเพื่อรายการและผู้ชม ตัวช้ีวัดข้ึนอยู่กับเรทติ้งของ

รายการและคุณภาพงาน (ญาณวุฒิ ดวงดารา , 2560: 113) นอกจากนี้ยังใช้การประชาสัมพันธ์บนพื้นที่

ออนไลน์ผ่าน Facebook โดยเผยแพร่ภาพผลงานใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะรูปภาพและวิดีโอที่ตั้งค่าเนื้อหา

เป็นสาธารณะซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้ที่เปิดมาเห็น พร้อมทั้งติดสถานะ #เพชรจรัสแสง  
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ประการที่สอง คณะเพชรจรัสแสงรับแสดงตามงานอีเว้นท์ ร้านอาหาร และโรงละครต่าง  ๆ 

ลูกค้าของคณะเพชรจรัสแสงไม่ใช่ผู้ชม แต่เป็นผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องการให้คณะ

เพชรจรัสแสงไปแสดง ในบางครั้งผู้ว่าจ้างไม่ได้มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์มากเพียงพอจึงอาจขอปรับ

รูปแบบการแสดง เช่น ต้องการปรับให้สมัยใหม่ขึ้น หรือดูเป็นแบบอนุรักษ์นิยมมากข้ึน แต่อ้น จรัสแสงมี

ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยแบบประเพณีนิยมเป็นอย่างดี จึงเข้าใจและทราบดีว่าแก่นแท้ของนาฏศิลป์

ไทยเป็นอย่างไร ธรรมชาติของผู้ชมเป็นอย่างไร และจะนำมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่และความต้องการ

ของผู้ว่าจ้างอย่างไร  

ประการที่สาม อ้น จรัสแสงได้ผลักดันให้ ด.ญ.เพชร หรือบุตรสาววัย 7 ขวบของตนเองมีส่วน

ร่วมในการแสดง เพราะต้องการให้บุตรสาวเป็นผู้สืบทอด โดยได้ข้ึนเวทีแสดงด้วยตนเอง เริ่มจากการเข้า

เป็นตัวละครประกอบฉากเมื ่อครั ้งแสดงเรื ่องพญานาค และต่อมาก็มีบทบาทอย่างมากในรายการ        

ไทยแลนด์ก๊อตทาเล้น ปี พ.ศ. 2557 ที่ทำหน้าที่เป็นนักร้องนำของคณะ เป็นที่ช่ืนชอบของกรรมการและ

ผู้ชม อีกทั้งยังทำให้คณะเพชรจรัสแสงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ปรากฏการณ์ของด.ญ.เพชรนั้นเป็น

กระบวนการเสริมอัตลักษณ์ของคณะเพชรจรัสแสงให้มากขึ้นจากการใช้ความหลากหลายทางอายุมาต่อ

เติมให้คณะเพชรจรัสแสงแตกต่างจากคณะการแสดงทั่วไป (ญาณวุฒิ ดวงดารา, 2560: 115)  

คณะเพชรจรัสแสงมีการสร้างความมั่นคงของคณะด้วยรูปแบบการบริหารอย่างบริษัท นั่นคือ

บริษัทเพชรจรัสแสง จำกัด มีการจัดต้ังฝ่ายนิติบุคคล ฝ่ายบัญชี เพื่อจัดการเรื่องการจ่ายภาษี นอกจากนี้

สมาชิกของคณะเพชรจรัสแสงจบการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายเดียวกัน และทำงานใน

สายอาชีพที่คล้ายคลึงกัน และที่สำคัญคือมีการสร้างมาตรฐานในการแสดง และการถ่ายทอดอารมณ์การ

แสดงออกมา ด้วยการฝึกซ้อมเหมือนจริงทุกครั ้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบทุกส่วน เช่น เวลาของ         

การแสดง ข้อจำกัดของหน้างาน (เพิ่งอ้าง , 2560: 130) และมีการเตรียมพร้อมก่อนการแสดงทุกครั้ง 

เพื ่อให้คณะมีความน่าเชื ่อถือ มีการเตรียมพร้อม และพร้อมรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า การสร้าง       

ความมั ่นคงให้กับคณะ และการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าถือเป็นการรักษาเสถียรภาพสินค้าทาง

วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เพราะจะเป็นการตอกย้ำให้คณะ หรือการแสดงยังคงอยู่ได้ต่อไปอย่างมั่นคง  

อย่างไรก็ตามยังมีรูปแบบการรักษาเสถียรภาพในแบบอื่น ๆ อีก ดังเช่นในงานศึกษาเรื่อง โขน

ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ: กระบวนการจัดสร้าง 
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อนุรักษ์ พัฒนารูปแบบ โดย นครินทร์ น้ำใจดี (2557) ที่พบว่า ศิลปะการแสดงเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ 

จะต้องใช้ตาดู และหูฟัง และหากยิ่งเป็นการแสดงโขนซึ่งเป็นของสูงแบบร่วมสมัยยิ่งจะต้องตระหนักถึง

การอนุรักษ์ด้วย โขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนารถ มี

รูปแบบการแสดงโขนแบบร่วมสมัย คือ มีการดำเนินที่รวดเร็ว มีเครื่องแต่งกายที่สวยงามจับตา และมีการ

ใช้เทคโนโลยี แสง สี เสียงที่ทันสมัยตรึงตาตรึงใจเข้ามาประกอบ ทำให้เป็นที่นิยมของคนในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามเบื้องลึกเบื้องหลังของของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไม่ ได้มีเพียงกระบวนการผลิต และ

กระบวนการขายสินค้าทางวัฒนธรรมดังกล่าว แต่มีกระบวนการอนุรักษ์ หรือกระบวนการรักษา

เสถียรภาพสินค้าที่ทำให้โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพยังคงตรึงใจผู้ชมมาตลอดระยะเวลาต้ังแต่ พ.ศ. 2550 

– 2556 เบื้องหลังของความสำเร็จใน 6 ปีดังกล่าวเกิดจากลักษณะการรักษาเสถียรภาพสินค้า 3 ประเด็น

สำคัญ ได้แก่ การศึกษาวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ การประเมินคุณค่าและศักยภาพทางทรัพยากร

วัฒนธรรม  การสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์  

หลักการที่หนึ่ง การศึกษาองค์ความรู้โขนเพื่อให้การแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มี

การพัฒนาที่แตกต่างไปจากการแสดงโขนอื่น ๆ โดยพบว่าปัญหาการแสดงโขนในปัจจุบันมีหลายประการ 

เช่น การดำเนินเรื่องที่เช่ืองช้า ทำให้คนในปัจจุบันไม่นิยมชมโขน ดังนั้นโขนในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึง

มีการคำนวณเวลาในแต่ละฉากโขนที่แสดงเวลาว่าเวลาเท่าใดที่ผู้ชมจะสนใจไม่ เบื่อ มีการพักครึ่งเวลาใน

การแสดงเพื่อให้ผู้ชมได้พักอิริยาบถ ผลของการคำนวณเวลาแสดงยังทำให้การดำเนินเรื่องโขนค่อนข้าง

กระชับ และรวดเร็ว (นครินทร์  น้ำใจดี, 2557: 110) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ในการ

แต่งหน้าโขนข้ึนมาใหม่ โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างองค์

ความรู้ดังกล่าวเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของการแสดง จึงมีการศึกษารูปแบบการแต่งหน้าของศิลปะการแสดง

ในวัฒนธรรมอื่น เช่น จีน ญี่ปุ่น และนำมาปรับรูปแบบให้เข้ากับความเป็นไทย หรือตามแบบจิตรกรรม

ไทยประเพณี ออกมาเป็นการแต่งหน้าแบบ “แนวพระราชนิยม” 

หลักการที่สอง การประเมินคุณค่าและศักยภาพทางทรัพยากรวัฒนธรรมเพื ่อนำไปสู่การ

วางแผนและจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยผลการประเมินคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้แบ่งคุณค่าออกเป็น 3 ประการ  
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1) คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีความสัมพันธ์กับสมเด็จ

พระนางเจ ้าพระบรมราชินีนาถ ในฐานะทรงเป็นองค์ประธานจัดสร ้าง  ส ่งเสร ิมความเป็นไทย            

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความรักชาติ 

2) คุณค่าเชิงวิชาการ มีการนำองค์ความรู ้ที ่ได ้ศึกษามาเผยแพร่ในรูปของ         

การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับยุวศิลปิน หรือผู้แสดงโขนรุ่นใหม่ การจัดสัมมนา นิทรรศการ และเผยแพร่

เอกสารวิชาการเกี่ยวกับโขนในรูปแบบที่มีความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย  

3) คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ นำองค์ความรู้ของโขนมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ผลิตสินค้า

เกี่ยวกับโขนออกมาหลายประเภท เช่น เสื้อยืดลายกุมภกรรณ ร่มพิมพ์ลายตัวละคร เป็นต้น ซึ่งเป็นการ

ผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความหมาย คุณค่า และหน้าที่ใหม่  

หลักการที่สาม การสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อเป็นเครื่องมือที่ทำให้โขน

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เข้าถึงได้ง่ายมากข้ึน และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมีการเชิญบุคคลที่มีช่ือเสียง 

หรือผู้ที่มีบทบาทในแวดวงของสื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์โขนให้ดู

ทันสมัยมากข้ึน อยู่ในกระแสสังคม ซึ่งเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์อย่างแยบยล นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญ

กับผู้ชมได้มีบทบาทในการประเมินความรู้สกึและเลอืกตอนที่สนใจจะชมในครั้งถัดไป และจัดจำหน่ายบัตร

ในช่องทางที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถซื้อได้ง่าย  (นครินทร์ น้ำใจดี, 2557)  

กระบวนการผลิต กระบวนการขาย และกระบวนการรักษาเสถียรภาพสินค้าทางวัฒนธรรมใน

ข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้ามีการสร้างสรรค์อย่างอิสระ ข้ึนอยู่กับบุคคล

ว่าเล ็งเห็น เข้าใจ และตระหนักถึงแก่นแท้ของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู ่มาสร้างสรรค์เป็นสินค้า        

อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ควรอยู่ในขอบเขตของการไม่ทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิม กล่าวคือยังคงนำเสนอ

แก่นแท้เดิมของวัฒนธรรม แต่เพียงอาจปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือลดทอนบางอย่างให้ร่วมสมัยมากยิ่งข้ึน 

มีการประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยเทคโนโลยีร่วมสมัย เข้าถึงได้ง่าย และจะต้องมีการตอกย้ำสินค้าด้วยการ

พิจารณาสถานการณ์ของสังคมเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เช่นเดียวกันกับโนราหางเครื่องของคณะ 

โนราศรีธน ธนนชัย ที่ยังคงนำเสนอแก่นแท้ของโนราโดยการมุ่งเน้นการรำ และการขับบท ประชาสัมพันธ์

ส ินค ้าด ้วยการบอกปากต่อปาก และท ี ่สำค ัญคือม ีการประชาส ัมพ ันธ ์ผ ่าน Facebook ของ                  

นายภูบาล คงเขียว หรือโนราศรีธน ธนนชัย หัวหน้าคณะอยู่เสมอด้วยการโพสต์ตารางงานประจำเดือน 
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นำเสนอผลงาน รวมไปถึงการไปออกรายการโทรทัศน์ และแสดงภาพยนตร์ ส ิ ่งที ่สำคัญที ่ส ุดคือ

กระบวนการรักษาเสถียรภาพของโนราหางเครื่องให้ยังคงทันสมัย มีการถ่ายทอดทุนทางวัฒนธรรมให้กับ

บุตรชาย คอยติดตามเหตุการณ์ และกระแสของสังคม เช่น เพลงในกระแสก็จะถูกนำมาร้อง เหตุการณ์

สำคัญที่เกิดข้ึนก็จะถูกนำมาขับบท หรืออยู่ในมุกตลกบนเวที  

 

2.2.3 งานศึกษาเกี่ยวกับโนรา 

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาพบว่างานศึกษาเกี่ยวกับโนรามีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละช่วงเวลาก็

มีประเด็นที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย งานศึกษาโนราส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทั้งสิ้น แต่  

การอนุรักษ์ก็มีความหมายที่ลื่นไหลไปตามช่วงเวลาของยุคสมัย และการนำไปปรับใช้ ทำให้ในแต่ละ

ประเด็นสะท้อนพัฒนาการแนวคิดของแต่ละยุคสมัยออกมาได้เป็นอย่างดี  ผู้ศึกษาจึงแบ่งประเด็นเป็น 3 

กลุ่ม ได้แก่ งานศึกษาโนราในพิธีกรรมและตำนาน งานศึกษาโนราเพื่อการฟื้นฟูการแสดงดั้งเดิม และงาน

ศึกษาโนราด้านการพัฒนาเพื่อความอยู่รอด 

2.2.3.1 งานศึกษาโนราในพิธีกรรมและตำนานท่ีมา 

งานศึกษาโนราด้านพิธีกรรม และตำนานเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำนานในฉบับต่าง ๆ 

และหลักฐานทางโบราณคดี พบว่าตำนานกำเนิดโนรามีหลายสำนวน คาดว่าน่าจะเป็นเพราะมีการสบืทอด

ต่อเนื่องปากต่อปากกันมาอย่างยาวนาน อาจมีการเสริมเพิ่มเติมความพิสดาร ทำให้ตำนานแตกต่างกันใน

ส่วนของชื่อบุคคล เหตุการณ์บางอย่าง และสถานที่ อย่างไรก็ตามตำนานเหล่านี้ก็มีโครงสร้างเรื่องที่

คล้ายคลึงกัน ดังนี ้

 พระยาสายฟ้าฟาดครองเมืองอยู่ใกล้กับทะเลสาบสงขลาซึ่งในปัจจุบันคือจังหวัดพัทลุง มี

มเหสีนามว่านางศรีมาลา มีบุตรีนามว่านางนวลทองสำลี วันหนึ่งนางนวลทองสำลีฝันว่ามีเทพธิดามา    

ร่ายรำ 12 กระบวนท่าให้ดู โดยมีกลอง ทับ โหม่ง ฉ่ิง ปี่ และแตระ ประกอบจังหวะ แม้ตื่นข้ึนมานางก็ยัง

จำท่าทางการรำเหล่านั ้นได้ดี นางนวลทองสำลีจึงฝึกร่ายรำทั ้ง 12 ท่าให้กับบริวารของตนเองเป็น        

การสนุกสนานอย่างยิ่ง และเรียกท่ารำเหล่านี้ว่า รำโนรา อยู่มาวันหนึ่ งนวลทองสำลีอยากเสวยเกสร

ดอกบัว สาวใช้จึงไปเก็บมาให้ หลังจากเสวยไม่นานนางนวลทองสำลีก็ทรงครรภ์ แต่ก็ยังคงรำโนราอยู่    

ทุกวันไม่ได้ขาด จนกระทั่งวันหนึ่งพระยาสายฟ้าฟาดมาทอดพระเนตรการรำโนรา พระองค์สังเกตเห็นว่า
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นางนวลทองสำลีมีครรภ์ จึงตรัสถามว่าตั้งครรภ์กับชายใด นางนวลทองสำลีตอบกลับว่าเป็นเพราะเสวย

เกสรดอกบัวเข้าไป พระยาสายฟ้าฟาดไม่ทรงเช่ือ และกล่าวหาว่านางนวลทองสำลีแต่งเรื่องข้ึน อีกทั้งยัง

ต่อว่านางนวลทองสำลีว่าเป ็นล ูกกษัตร ิย ์แต่กล ับไม่ร ักษาศักดิ ์ศร ี ทำให้พระองค์ ต้องขายหน้า              

พระยาสายฟ้าฟาดจึงจัดการใหล้อยแพนางนวลทองสำล ีและบรวิารของนางทัง้หมดออกทะเลเพือ่เปน็การ

ลงโทษ  

เนื่องจากเด็กในครรภ์ของนางนวลทองสำลีคือบุตรของเทวดา ทำให้ทุกคนรอดชีวิตและแพ

ลอยไปติดอยู ่ที่เกาะกะชัง ซึ ่งมีบรรณศาลาและพื้นที่เพาะปลูกให้พออยู ่อาศัยและประทังชีวิตอยู่ได้ 

นางนวลทองสำลีเปลี่ยนช่ือตนเองเป็นนางศรีคงคา และเมื่อประสูติพระโอรสจึงตั้งช่ือว่าเด็กชายน้อย (ช่ือ

สมมุติ หรือในบางตำนานช่ือว่าเทพสิงหร) และสอนการรำโนราให้ จนกระทั่งเด็กชายน้อยอายุ 10 ปี จึงตั้ง

คำถามถึงเทือกเถาเหล่ากอของตนเองว่าคือใคร นางนวลทองสำลีจึงเล่าเรื่องพระยาสายฟ้าฟาดให้ฟัง 

พร้อมทั้งบอกว่าเด็กชายน้อยจะไปเยี่ยมพระอยักาก็ได้ แต่ตนเองจะไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีก เด็กชายน้อย

ได้ฟังจึงเดินทางไปยังเมอืงของพระยาสายฟ้าฟาด และเที่ยวร่ายรำโนราไปเรื่อยตลอดทางจนถึงประตเูมอืง 

เนื่องจากโนราเป็นการแสดงที่ไม่เหมือนกับการแสดงใด ๆ  ที่เคยมี เรื่องนี้จึงไปถึงหูของพระยาสายฟ้าฟาด 

พระองค์จึงได้ไปทอดพระเนตรการแสดงโนราของเด็กชายน้อยด้วยตนเอง พระยาสายฟ้าฟาดสังเกตว่า

เด็กชายน้อยหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับตนเอง จึงตรัสถามว่าเป็นลูกใคร เด็กชายน้อยจึงเล่าว่าตนเองเกิด

มาจากแม่ที่กินเกสรดอกบวัเข้าไป และแม่ของตนเองถูกลอยแพไปเมือ่ 10 กว่าปีที่แล้ว พระยาสายฟ้าฟาด

เห็นว่าเรื่องราวตรงกัน เด็กชายน้อยต้องเป็นพระนัดดาของตนเองแน่นอนจึงพาเด็กชายน้อยและคณะ

โนราเข้าวัง และมีพระบัญชาให้ไปรับนางนวลทองสำลีที่เกาะกะชังกลับเมือง  

เมื่ออำมาตย์ไปถึงเกาะกะชังนางนวลทองสำลีไม่ต้องการจะกลับ พวกอำมาตย์จึงต้องมัด

นางนวลทองสำลีข้ึนเรือ (เป็นที่มาของการรำคล้องหงส์ในพิธีกรรม) แต่ปรากฏว่าในระหว่างทางพบจระเข้

ลอยขวางทางอยู ่ ลูกเรือจึงต้องแทงจระเข้ให้ตายก่อน (เป็นที ่มาของการรำแทงเข้ในพิธีกรรม) เมื่ อ 

นางนวลทองสำลีไปถึงเมืองแล้ว พระยาสายฟ้าฟาดก็ทำการรับขวัญ และพระราชทานเครื่องทรงซึ่งเป็น

เครื่องทรงกษัตริย์ให้กับเด็กชายน้อย เพื่อเป็นเครื่องแบบของโนราต่อไป เครื่องทรงเหล่านั้นได้แก่ เทริด 

กำไลแขน ปั้นเหน่ง สังวาล พาดเฉียง ปีกนกนางแอ่น หางหงส์ และสนับเพลา อีกทั้งยังตั้งชื่อใหม่ให้
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เด็กชายน้อยว่า ขุนศรีศรัทธา โดยขุนศรีศรัทธาก็ได้สอนการรำโนราสืบต่อกันมาตามเช้ือสายของพระองค์

มาจนถึงทุกวันน้ี (ภิญโญ จิตต์ธรรม, 2519) 

อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาถึงที่มาของโนราจากหลักฐานศิลปวัตถุที่พบในบริเวณประเทศ

อินโดนีเซีย และไทย มีข้อสันนิษฐานที่แตกต่างกันไปตามแต่หลักฐานที่ค้นพบ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง-

ราชานุภาพทรงวินิจฉัยประวัติและความเป็นมาของการเล่นโนราชาตรี (โนราห์ชาตรี) ว่าได้รับอิทธิพลมา

จากการแสดงอิเหนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเนื้อหาของบทกลอนไหว้ครูตอนหนึ่งที่ท่านจดบันทึกไว้

ได้มีลักษณะคล้ายคลึงกับตำราสมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งลักษณะการแต่งกายของนายโรงโนราชาตรีที่ มี

ลักษณะเป็นเครื่องต้นแต่งตัวท้าวพระยาแต่ดึกดําบรรพ์เหมือนรูปครั้งกรุงศรีอยุธยา คือรูปเทวดาที่ประจํา

หลักบานซุ้มพระเจดีย์ วัดพระศรีสรรเพชญ์  

ในขณะที่ธนิต อยู่โพธิ์ (2516) สันนิษฐานไว้ใน ศิลปะละครรำหรือคู่มือนาฏศิลป์ไทย ว่ามา

จากชวา เนื่องจากปรากฏเรื่องพระสุธน มโนราห์อยู่ที่พระมหาสถูปบุโรพุทโธ เกาะชวา อินโดนีเซีย ส่วน

ภิญโญ จิตต์ธรรม (2519) สันนิษฐานไว้ใน โนรา ว่าในบทขับร้องถึงตำนานของโนราปรากฏชื ่อเมือง    

บางแก้ว จึงน่าจะเป็นอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ในปัจจุบัน จึงมีความเป็นได้ที่โนราจะกำเนิดในพัทลุง 

อย่างไรก็ตามที่มาของโนราในเชิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังคงคลุมเครืออยู่  

นอกจากการศึกษาเรื ่องตำนาน และที่มาโนราแล้ว ยังพบว่ามี การรวบรวมรายละเอียด 

ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมของโนราโรงครูด้วย โดยในแต่ละพื้นที่ก็ปรากฏรูปแบบพิธีกรรมที่แตกต่าง

กันไปตามการสืบเชื ้อสายโนรา เช่น ในงานศึกษาเรื ่อง โนราโรงครูตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง โดย พิทยา บุษรารัตน์ (2535) พบว่าความเช่ือเรื่องโนราโรงครูที่ตำบลท่าแค อำเภอเมือง

พัทลุง จังหวัดพัทลุงมีความเข้มข้นอย่างมาก เนื่องจากตำนานโนราในท้องถิ่นมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

สถานที่ที่สอดคล้องกับในตำบลท่าแค บ่งบอกว่าขุนศรีศรัทธาเคยอยู่อาศัยที่นี่ เช่น ศาลขุนศรัทธา ทำให้

ทุกคนยืนยันถึงเรื่องที่ขุนศรีศรัทธาเดินทางมาตั้งหลักแหล่งที่บ้านท่าแคแล้วตั้งโรงโนราฝึกศิษย์ที่นี่ ความ

เข้มข้นของความเชื่อนี้ส่งผลให้พิธีโนราโรงครูถูกจัดขึ้นในทุกปีเพื่อเป็นการรำถวายครูหมอโนรา ซึ่งเป็น

ความเช่ือแบบลัทธินับถือผีบรรพบุรุษ พิธีกรรมโนราโรงครูยังประกอบไปด้วยความเช่ือและพิธีกรรมอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับโนราด้วย เช่น ความเชื่อเรื่องร่างทรงครูหมอตายาย หรือผู้ให้กำเนิดโนราและครูโนราที่
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ล่วงลับไปแล้ว ความเช่ือและพิธีกรรมครอบเทริดผูกผ้าใหญ่ ความเช่ือและพิธีกรรมเหยียบเสน ความเช่ือ

เรื่องการผูกผ้าปล่อย เป็นต้น  

ในขณะที่ในงานศึกษาเรื่อง นัยทางสังคมของพิธีโนราโรงครู : กรณีศึกษาบ้านบ่อแดง โดย 

เธียรชัย อิศรเดช (2542) พบว่าโนราโรงครูบ้านบ่อแดง อำเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา มีรูปแบบ

พิธีกรรมแตกต่างจากตำบลท่าแค จังหวัดพัทลุงอยู่บ้างในส่วนของลำดับพิธีกรรม แต่บทบาทหน้าที่ของ

ความเช่ือยังเข้มข้นอยู่ เพราะยังคงมีพิธีโนราโรงครูเพื่อบูชาบรรพบุรุษ ทำให้ลักษณะโครงสร้างของสังคม

ขึ้นอยู่กับระบบเครือญาติ ทุกคนจึงเกี่ยวดองกันหมดเนื่องจากนับถือตายายร่วมกัน นำไปสู่แนวคิดที่ว่า

ผู้คนในวัฒนธรรมโนราถือเป็นคนพวกเดียวกันหมด  

งานศึกษาเกี ่ยวกับพิธีกรรม ตำนานและที ่มาของโนรามักสอดแทรกแนวคิดเกี ่ยวกับ          

การอนุร ักษ์อยู ่เสมอ เนื ่องจากเหตุการณ์ในขณะนั ้นเริ ่มมีการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการแสดงเพื่อ           

ความอยู่รอดของคณะโนรา ทำให้ในแวดวงวิชาการมองว่าการแสดงไม่เป็นไปตามแบบเดิม โดยแสดงแบบ

ละครผสมลิเก ที่ยังคงความเป็นโนราคือ การออกรำไหว้ครูก่อนการแสดงเป็นเรื่อง และใช้เครื่องดนตรีแค่

บางช้ินเท่านั้น (จารุเกียรติ สุขเสงี่ยม, 2518: 61)  บางคณะเน้นดนตรีมากกว่าหรือนำเอาการแสดงแบบ

ละครเวทีเล่นตอนแสดงเรื่อง แต่งตัวแบบละคร ดำเนินเรื่องโดยใช้บทสนทนา มีกลอนโนราแทรกพอเป็น

กระสาย ไม่มีมีตัวพราน (เธียรชัย อิศรเดช, 2542: 161) เพราะมีการเปลี่ยนแปลงพรานโนรามาเป็นตลก

โนรา (ธีรวัฒน์ ช่างสาน, 2538: 4) ความหมายของการอนุรักษ์ในการศึกษาโนราในช่วง 40-20 ปีก่อน จึง

หมายถึงการดำรงรักษาพิธีกรรม และการแสดงโนราที่ไม่มีวัฒนธรรมอื่นเข้ามาปะปนไว้ไม่ให้เสื่อมเสีย  

2.2.3.2 งานศึกษาโนราด้านการฟ้ืนฟูการแสดงดั้งเดิม 

จากประเด็นการอนุรักษ์โนราในข้างต้นทำให้งานศึกษาในช่วงต่อมาให้ความสนใจเกี่ยวกับแนว

ทางการฟื้นฟูโนรา ผู้ศึกษาพบว่างานศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูโนรามีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมัก

เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงโนราแบบโบราณบันเทิง หรือโนราที่แสดงเป็นละคร 

เริ่มฉากแรกด้วยการเบิกโรง โหมโรง รำชุด ช่วงนายโรง และละครโนรา ซึ่งนิยมนำนิทานพื้นบ้านต่าง  ๆ  

มาแสดง เช่น ไกรทอง สังข์ทอง โดยใช้การขับบท และการรำทำบทเพื่อส่งบทเจรจากันระหว่างผู้แสดง  

ในงานศึกษาเร ื ่อง การฟื ้นฟูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุ ง โดย           

จักรวัฒน์ เพ็ชรเรือง กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ และจุติกา โกศลเหมมณี (2561) พบว่า คณะโนราที่ยังคง
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รูปแบบการแสดงแบบโบราณบันเทิงไว้ เช่น คณะโนราสายทิพย์ เสน่ห์ศิลป์ คณะโนราสมพงศ์น้อย ดาวรุ่ง 

ที่ยังคงแสดงละครโนราอยู่โดยเฉพาะเรื่องไกรทอง ตอน ปราบชาละวัน และเรื่องสังข์ทอง ตอน เลือกคู่ 

โดยผู้ที่เป็นนายโรงจะต้องออกแบบการแสดงโดยเลือกฉากที่มีสาระสำคัญมาประมาณ 5 ฉาก แล้วให้ตัว

ละครหรือผู้แสดงเป็นผู้เจรจา ส่งบทสลับไปมา และโต้ตอบมุกตลกกันตามเนื้อเรื่อง ใช้ดนตรีโนรา 5 ชนิด

บรรเลงประกอบ ได้แก่ โหม่งคู่ ฉ่ิง ทับ กลอง และปี่ 

ตัวละครหลักที่จะต้องมใีนการแสดงโนราโบราณบนัเทิง คือ ตัวพระ ตัวนาง และตัวพราน โดย

ตัวพรานมีบทเยอะกว่าตัวพระและตัวนางเพราะเป็นตัวตลก และต้องเปลี่ยนตัวละครไปตามบทแบบ

หม ุนเว ียนต ัวละครไปตามเน ื ้อเร ื ่อง ( จ ักรว ัฒน์ เพ ็ชรเร ือง , ก ิตต ิกรณ์ นพอ ุดมพันธ ุ ์  และ                         

จุติกา โกศลเหมมณี: 2561, 28) แต่หากมีผู้แสดงหลายคนตัวพรานอาจไม่ต้องหมุนเวียนบทก็ได้ สำหรับ   

การแต่งกายของตัวละครยังคงแต่งกายอย่างโนรา โดยผู้ชมจะต้องคาดเดาเอาเองว่าผู้แสดงรับบทเปน็อะไร 

อย่างไรก็ตามการแต่งกายข้ึนอยู่กับดุยพินิจของนายโรงและเงินทุนของแต่ละคณะ ท่ารำที่ใช้ในการแสดง

โนราโบราณบันเทิงเน้นการใช้ท่ารำหลกั 12 ท่าของโนราเป็นหลัก แต่ก็มีบ้างในบางฉากบางตอนที่เป็นการ

คิดค้นสร้างสรรค์ท่าข้ึนมาใหม่ เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของโนราโบราณบันเทิง  

การแสดงโนราโบราณบันเทิงสามารถใช้เป็นสื่อในการสอนวิถีชีวิตแก่ผู้ชมผ่านบทตัวละครแต่

ละตัวได้ เพราะตัวละครคือประเด็นหลักในการขับเคลื่อนให้ผู้ชมติดตามและจดจำความรู้ของตัวละครที่

นักแสดงโนรานำเสนอให้ผู้ชมได้ชม และยังสื่อวิถีชาวบ้านผ่านกระบวนการแสดง เพราะคณะโนราโบราณ

บันเทิงได้สอดแทรกแง่คิดไว้ในแต่ละช่วงของบทละครที่นำเสนอออกไป นอกจากจะสร้างความบันเทิงใน

เรื่องของลีลาท่ารำ การเล่นดนตรี และการขับบท การรำทำบทแล้วยังสร้างความสนุกสนานและยังให้เด็ก

และเยาวชนรุ ่นใหม่ได้รู ้จ ักโนราผ่านการแสดงละครโนรา หรือการเล่นเป็นเรื ่องได้อย่างมีประโยชน์      

(เพิ่งอ้าง, 2561: 30)  

นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาเกี่ยวกับการรำทำบท หรือการสร้างสรรค์ท่าทางประกอบการขับบท

โดยเฉพาะ ซ ึ ่ งปรากฏอยู ่ ในงานศึกษาเร ื ่อง  กลวิธีการรำโนราทำบท  โดยสมโภชน์ เกต ุแก้ว                     

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ และพีระ พันลูกท้าว (2559) งานศึกษาช้ินน้ีนำเสนอให้เห็นว่าการรำโนราจะต้องจัดวาง

ร่างกายให้ได้สัดส่วน สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องในการรำ มีลีลาการใช้มือ ใช้แขน อย่างต่อเนื่อง  ยิ่งไป
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กว่านั้น การรำทำบทถือว่าเป็นเสน่ห์ และคุณสมบัติที่ต้องมีอย่างหนึ่งของโนรา ผู้ที่จะรำทำบทได้จะต้องมี

ความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้  

ประการแรก จะต้องมีความรู้ในฉันทลักษณ์ของบทกลอน มีความเชี่ยวชาญในการแต่งคำ

กลอน และมีไหวพริบในการโต้ตอบ  ประการที่สอง จะต้องมีความสามารถในการรำท่าหลักของโนรา

อย่างชำนาญ และสามารถพลิกแพลงท่าหลักดังกลา่วให้สอดคล้องกับการร้องและจังหวะดนตรี ประการที่

สาม จะต้องมีบุคลิกของผู้สร้างความบันเทิง เพราะการรำทำบทต้องร้อง เล่น เต้น รำ และประการที่สี่ 

จะต้องมีไหวพริบในการพลิกแพลงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีมารำทำบท  

กระบวนการสร้างสรรค์ท่ารำโนราทำบทมีกรอบแนวคิดของการสร้างสรรค์ท่ารำของการรำ

โนราทำบทได้หลายรูปแบบ ดังนี้  

แบบที่หนึ่ง สร้างท่ารำให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่กล่าวถึงในคำร้อง แบบที่

สอง นำเอาอวัยวะในร่างกายที่พ้องเสียงกับสิ่งที่กล่าวถึงมาใช้สื่อความหมายตามคำนั้น ๆ แบบที่สาม ใช้

การแสดงออกด้วยการจัดท่าสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย แบบที่สี่ ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบ    

บทร้องเพื่อสร้างจินตนาการให้กับความคิดของผู้ชม แบบที่ห้าใช้ลักษณะท่ารำเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ 

ของมนุษย์ แบบที่หก ใช้การประยุกต์จากท่ารำแม่บท (สมโภชน์ เกตุแก้ว, สุรพล วิรุฬห์รักษ์ และ          

พีระ พันลูกท้าว, 2559: 175) 

ลักษณะการร้องบทกลอน หรือการขับบทของโนราเรียกเป็น “ช้ัน” ในการรำทำบทนิยมร้อง

บท 3 ช้ัน โดยช้ันที่ 1 จะร้องทำนองกลอนในจังหวะช้าก่อน ต่อจากนั้นจึงร้องช้ันที่ 2 เป็นการร้องแยกคำ 

ใช้จังหวะเร็วกว่าช้ันแรก สุดท้ายในช้ันที่ 3 เป็นการร้องรวบคำ และเร่งจังหวะให้เร็วข้ึนกว่าช้ันก่อน แล้ว

จึงร้องรับ การเร่งจังหวะให้เร็วข้ึนก็เพื่อให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน  

เหตุที ่ต้องมีการรวบรวมข้อมูลโนราเพื ่อการฟื ้นฟูการแสดงแบบดั้งเดิมนั ้น เป็นเพราะ         

ภูมิปัญญาท้องถ่ินเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการไหล่บ่าของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทกับเยาวชน

มากขึ้น รูปแบบการแสดงโนราโบราณบันเทิงเปลี่ยนแปลงไป บางคณะได้นำเอาเครื่องดนตรีสากลมาผสม 

บางคณะเล่นวงดนตรีลูกทุ ่งสอดแทรก เช่น หางเครื ่อง ทอล์คโชว์ มายากลลวง ดนตรีเพื ่อชีวิต            

(จักรวัฒน์ เพ็ชรเรือง, กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ และจุติกา โกศลเหมมณี: 2561, 27) ในขณะที่การฝึกหัด

โนราก็ไม่ได้รับการฝึกฝน การรำตามกระบวนการและข้ันตอนของครูโบราณ คือผู้ฝึกหัดจะต้องไปมอบตัว
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เป็นศิษย์กับหัวหน้าคณะโนรา หรือหัวหน้าคณะโนราเป็นผู้ฝึกหัดลูกหลานของตัวเอง และฝึกกันตาม

กระบวนท่าของการรำโนรา คือ ชุดครูสอน ชุดสอนรำ ชุดปฐม และชุดเพลงครู 12 ท่า ตามลำดับ แต่      

ผู้ฝึกหัดปัจจุบนัจะฝึกหดัการรำโนราตามชุดที่สถานศึกษา หรือหัวหน้าคณะโนราต้องการนำออกแสดงตาม

งานต่าง ๆ จึงทำให้ผู้รำขาดทักษะและความชำนาญในการรำ ส่งผลต่อการรำโนราชุดที่ต้องใช้ทักษะ   

ความชำนาญสูงข้ึน จึงไม่สามารถรำได้ ก็จะไม่รำชุดน้ัน ๆ ทำให้การรำชุดน้ัน ๆ ค่อย ๆ เลือนหายไปจาก

การแสดง (สมโภชน์ เกตุแก้ว, สุรพล วิรุฬห์รักษ์ และพีระ พันลูกท้าว, 2559: 178) รวมไปถึงการรำทำบท

ที่ต้องใช้ทักษะการรำโนราสูงกว่าการรำชุดก็ค่อย ๆ หายไปเช่นกัน  

2.2.3.3 งานศึกษาโนราด้านการพัฒนาเพ่ือความอยู่รอด 

นอกเหนือจากแนวทางในการฟื้นฟูรูปแบบการแสดงดั้ งเดิมแล้ว ยังปรากฏประเด็นใน       

การอนุรักษ์ด้วยความร่วมมือของชุมชน และการปรับตัวของโนราเพื่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมด้วย โดย 

ชวน เพชรแก้ว (2559) ได้นำเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาโนราเพื่อความอยู่รอดไว้ใน โนรา: การอนุรักษ์

และพัฒนา ว่าโนราเป็นวัฒนธรรมการแสดงของชาวภาคใต้ที่ไม่ใช่เพียงการขยับร่างกายให้เป็นจังหวะ แต่

การขยับร่างกายดังกล่าวยังสัมพันธ์กับความคิดและจิตวิญญาณ ตลอดระยะเวลายาวนานที่โนราสืบทอด

ต่อกันมาได้จนถึงทุกวันน้ี ก็ด้วยกระบวนการรักษาค้ำจุน หรือกระบวนการผลิตซ้ำที่ใช้การผสมผสานและ

ปรับเปลี่ยน (ชวน เพชรแก้ว, 2559: 1)  งานศึกษาโนราในด้านการพัฒนาไม่ใช่เพียงการกล่าวถึงอดีตที่    

ล้าหลัง และความเป็นไปในอนาคต แต่เป็นการหาคำตอบว่าโนราดำรงอยู่อย่างไรในปัจจุบัน และจะเป็น

อย่างไรในอนาคตโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์เดิมไปมากนัก นั่นคือ คงรูปแบบเดิมไว้แล้วเปลี่ยนเฉพาะ

บางส่วน ไม่ใช่เปลี่ยนเสียทั้งหมด แต่การเปลี่ยนบางอย่าง และรักษาไว้บางอย่างก็ต้องพิจารณาการ

ตอบสนองของผู้เสพย์ หรือผู้บริโภครุ่นใหม่ในปัจจุบันด้วย  

นอกจากการคำนึงถึงเอกลักษณ์เดิมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เท่านั้น เพราะ

การแสดงโนราไม่ได้มีองค์ประกอบการแสดงเพียงผู้แสดง และผู้ได้รับผลประโยชน์ แต่ยังมีผู้เสพยห์รือ

ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ได้ด้วย การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารูปแบบการแสดงควรมาจาก    

ส่วนลึกของความรู้สึก ไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อความแปลกใหม่ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์เพียงในด้านเศรษฐกิจ 

ทั ้งนี ้เพราะว่าความแปลกใหม่อาจจะไม่ใช่เครื ่องมือที่จะรักษาวิญญาณของโนราเอาไว้ได้ ผู ้คิดค้น
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ปรับเปลี่ยนจึงต้องตระหนักในสิง่ดังกล่าวให้มาก และจะต้องมีความรู้ซึ้ง มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์

ต่อความหมายดั้งเดิมของโนรา ในขณะเดียวกันจะต้องมีความแตกฉานในการสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ 

สามารถแสดงความรู้สึกในส่วนลึกของโนราที่มีต่อสังคมได้อย่างชัดเจนด้วย (เพิ่งอ้าง, 2559: 10) 

ตัวอย่างของการอนุรักษ์ของดั ้งเดิม แต่ก็ส่งเสริมโนราให้ร่วมสมัยเห็นได้จาก งานศึกษาเร ื่อง      

คติชนสร้างสรรค์ จากความเชื่อเรื่องครูหมอโนราท่ีตำบลท่าแค จังหวัดพัทลุง โดย ณัฐวัตร อินทร์ภักดี 

(2559) การปรับตัวของโนราในตำบลท่าแค จังหวัดพัทลุง เกิดจากความร่วมมือของคณะโนรา นโยบาย

ของราชการ หน่วยงานในชุมชน และสมาชิกชุมชน นำไปสู่การปรับตัวของโนราทั้งในส่วนของพธีิกรรม 

และความบันเทิง จากความเชื่อเดิมที่เชื่อกันว่าโนราที่ตำบลท่าแค คือของแท้ ของดั้งเดิม หรือจุดกำเนิด

ของโนรา อีกทั้งหน่วยงานในชุมชนก็ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมข้ึน นำไปสู่การขยายพิธีกรรม

โนราโรงครูให้กระจายไปยังคนทั่วไป และขยับขยายให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น ของที่ระลึก

จากพิธีกรรม จำพวกพวงกุญแจ สร้อยคอ สร้อยข้อมือที ่ทำมาจากอุปกรณ์ชนิดเดียวกับที ่ประดิษฐ์     

เครื่องแต่งกายโนรา อุปกรณ์ที่ใช้ในการรำโนราที่เปน็เครื่องราง ของขลังก็ถูกนำมาจัดจำหน่ายเช่นกัน เช่น 

เทริด หน้าพราน ผ่ายันต์ ไหมฺรฺ  (กำไลโนรา) แม้สินค้าดังกล่าวจะตั ้งอยู ่บนพื้นฐานความเชื ่อเรื่อง          

ครูหมอโนรา แต่บุคคลภายนอกก็สามารถซื้อหาได้เช่นกัน เนื่องจากกลุ่มคนที่เข้าร่วมพิธีกรรมโนราโรงครู

ที่ตำบลท่าแคเช่ือว่าครูหมอโนรามีฤทธ์ิมาก นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มคนภายนอกจึงหลั่งไหลเข้ามาร่วมพิธี

ด้วย ทำให้ผู้บริโภคสินค้าวัฒนธรรมดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะสมาชิกในชุมชน   

นอกจากนี้โนราบันเทิงของตำบลท่าแคยังนำเสนอตัวตนโนราผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ  แต่ก็ยังคง

อนุรักษ์ความดั้งเดิมไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่โนราให้ได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น การเข้าแข่งขัน

รายการคนไทยขั้นเทพของคณะเทพศรัทธา โดยใช้การต่อยอดองค์ความรู้เรื่องโนรากับศาสตร์การแสดง

จากภาคอื่น ๆ มานำเสนอในรายการ การสร้างสรรค์ละครร้องเรื่อง ไกรทองในเทศกาลละครกรุงเทพฯ 

โดยปรับมาจากพิธีกรรมแทงเข้ในโนราโรงครู กลายมาเป็นความบันเทิงในรูปแบบละครเวที การเข้าร่วม

แสดง และเป็นทีมงานภาพยนตร์เรื่องเทริด คอยให้ความรู้ในพิธีกรรมที่นำเสนอในภาพยนตร์ อี กทั้งช่ือ

คณะในในภาพยนตร์ก็ใช้ช่ือคณะเทพศรัทธาด้วย  

การปรับตัวทั้งในส่วนของพิธีกรรมและบันเทิงของโนราในตำบลท่าแคมีบทบาทในการสืบทอด

ความเชื่อเรื่องครูหมอโนรา ทั้งในพื้นที่โลกศักดิ์สิทธิ์ และพื้นที่โลกสามัญ และยังมีบทบาทในการธำรง
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ความเป็นพื้นที่ที่เช่ือว่าเป็นแหล่งกำเนิดโนราผ่านพิธีกรรมและตราสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์เฉพาะของ

พื้นที่ท่าแคอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของพิธีกรรมและความบันเทงิในข้างต้นจะ

ขาดชุมชนซึ่งเป็นผู ้มีส่วนรวมไปไม่ได้โดยในงานศึกษาเรื ่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

ศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่าแค เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม โดย จุฑาภรณ์ มีสุขศรี (2558) พบว่า

กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (โนราโรงครูท่าแค) กลุ่มผู้สืบทอดโนรา และกลุ่มคณะที่ปรึกษา

องค์กรทางภาครัฐจังหวัดพัทลุงมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งแต่การ

เริ่มต้นตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่าแค  

 นอกจากตัวอย่างการประยุกต์โนราพิธีกรรมเป็นละครร้อง และการนำโนราไปผสมผสานกับ     

การแสดงภาคอื ่นอย่างคณะเทพศรัทธาแล้ว งานศึกษาโนราด้านการพัฒนาเพื ่อความอยู ่รอดยังให้       

ความสนใจกับการบริหารคณะของโนราหางเครื่อง ซึ่งเป็นโนราบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่สอดแทรกวงดนตรี

ลูกทุ่งเข้าไปในการแสดง การแสดงโนราหางเครื่องต้องใช้เงินทุนและคนจำนวนมาก เนื่องจากนิยมเวที

ขนาดใหญ่ แสงสีเสียง และชุดการแสดงที่อลังการ ทำให้นอกจากมีผู้แสดงแล้ว ยังต้องมีทีมงานที่แบ่ง

หน้าที่เป็นฝ่ายต่าง ๆ  คอยรับผิดชอบหน้าที่เฉพาะอย่างด้วย คณะหนึ่งมีสมาชิกประมาณ 50 – 70 คน 

หากหัวหน้าคณะโนราไม่มีการบริหารจัดการที่ดี อาจทำให้คณะโนราไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ      

การบริหารงานคณะโนราหางเครื ่องให้อยู่รอดต่อไปได้จึงต้องอาศัยความไว้ใจ และความซื ่อสัตย์ใน       

การทำงานร่วมกัน  

 งานศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการด้วยระบบเครือญาติเพ่ือสร้างความซื่อสัตย์ต่อคณะโนราใน

จังหวัดพัทลุง โดย วิระเดช ทองคำ และกมล เสวตสมบูรณ์ (2560) พบว่าวิธีการบริหารจัดการคณะโนรา

หางเครื่องของคณะโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง และคณะโนราสายทิพย์ เสน่ห์ศิลป์ ใช้ระบบเครือญาติ ใน 

การบริหารงาน เพราะเป็นความสัมพันธ์ที ่เข้มข้น และแข็งแกร่งในกลุ่มผู้มีเชื้อสายโนรา เนื่องจากมี

พิธีกรรมโนราโรงครู ที่มีบทบาทในการเรียกรวมญาติ ที่ย้ายไปอยู่ต่างถิ่นให้กลับมายังบ้านเกิด พิธีกรรมให้

ความสำคัญกับการนับไล่เรียงช่ือญาติข้ึนไป เมื่อถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จะเรียกรวมเป็นพวกเดียวกับครู

หมอตายาย หรือครูหมอโนรา อันเปรียบเสมือนเทพ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายโนรา ระบบ

เครือญาติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ถูกหยิบมาใช้ในการบริหารคณะโนราหางเครื่องซึ่งต้องบริหารเงินทุน



36 

 

และคนจำนวนมาก ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์การแสดง การติดตั้งอุปกรณ์การแสดง การฝึกซ้อม และที่

สำคัญคือความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในงานส่วนตน หากสมาชิกเกิดผิดใจกัน หรือขาดสมาชิก

คนใดคนหนึ่งไปโดยไม่ทราบล่วงหน้าอาจทำให้เกิดความวุ่นวาย หรือเกิดปัญหาได้  

 คณะโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง และคณะโนราสายทิพย์ เสน่ห์ศิลป์ ประสบความสำเร็จมามากกว่า 

30 ปี ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารงานด้วยระบบเครือญาติ แม้สมาชิกส่วนน้อยจะไม่ใช่เครือญาติแต่ก็

นับเป็นเครือญาติด้วย เห็นได้จากภาษาในการสื่อสารกนัของสมาชิกคณะ เด็ก ๆ ในคณะจะเรียกสมาชิกใน

คณะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าตนเองว่า แม่ พ่อ ลุง ป้า เช่น แม่ทิพย์ พ่อพงษ์ ลุงพงษ์ ส่วนผู้ใหญ่ในคณะก็จะเรียก

เด็ก ๆ ในคณะว่า ลูก หรือนุ้ย เช่น ลูกอ้น นำไปสู่ความสนิท และความเช่ือใจต่อกันในฐานะญาติแท้ ๆ 

 นอกจากนี้ยังมีการนับญาติแบบระบบศิษย์ครู ที่แฝงไปด้วยระบบเครือญาติ กล่าวคือ สมาชิกใน

คณะที่เข้ามาโดยไม่ได้เป็นญาติ แต่ฝากตัวมาเป็นศิษย์ หากมีผลงานดีเด่น และมีทักษะหลายด้านจะถูก

เรียกว่าลูกยก หมายถึง ผู้ที่ไม่ใช่ลูกแท้ ไม่ได้เป็นญาติกัน แต่ยกให้เป็นลูก เมื่อเรียกขานก็จะเรียกว่า ลูก 

เช่นเดียวกันกับเด็กคนอื่น ๆ ที่เป็นเครือญาติ โดยผู้ที่เป็นลูกยกมีบทบาทในคณะไม่แพ้ผู้ที่เป็นญาติแท้ ๆ 

เพราะหากสนิทสนมและหัวหน้าคณะไว้ใจก็สามารถรับงานแทนหัวหน้าคณะ หรือมีหน้าที ่ใน               

การสร้างสรรค์การแสดงด้วย เพราะถือว่าเป็นผู้มีความสามารถ  

 การใช้ระบบเครือญาติเข้ามาจัดการ บริหารคณะ จึงทำให้การทำงานภายในคณะมีความคล่องตัว 

หากมีการผิดใจกัน แต่ยังเรียกด้วยคำเรียกขานในระบบเครือญาติก็ทำให้ไม่รู้สึกถึงความห่างเหินกันมาก

นัก โดยเฉพาะเมื่อถูกผู้ใหญ่ดุ ก็จะรู้สึกได้ถึงความเมตตาไปด้วยเครือญาติยังทำให้สมาชิกในคณะมีความ

ไว้วางใจต่อกัน และมีความซื่อสัตย์ต่อคณะ  

 ประเด็นการศึกษาโนราด้านการพัฒนาเพื่อความอยู ่รอดของการแสดงสะท้อนให้เห็นแนวคิด    

การอนุรักษ์ที่แตกต่างไปจากงานศึกษาอื่น ๆ เพราะเป็นการอนุรักษ์เพื่อให้การแสดงยังคงได้รับความนิยม

ด้วยการปรับเปลี่ยนการแสดงบางส่วน ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ของโนราไว้เบื้องหลัง ยังคง

นำเสนอตัวตนของโนราไว้ไม่ให้หายไป ซึ่งการจะทำได้ต้องใช้เวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ใช้ความร่วมมือ

จากคนในท้องถ่ิน และโดยเฉพาะสมาชิกในคณะที่ความเช่ือใจกัน สามารถร่วมงานกันจนสำเร็จลลุ่วงไปได้

ด้วยดี  



37 

 

 กล่าวโดยสรุป งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโนราทั้ง 3 ประเด็นในข้างต้นสะท้อนให้เห็นพัฒนาการ

แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์โนราในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ในระยะแรกเน้นการศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรม 

ตำนาน และที่มาของโนรา ทั ้งจากคำบอกเล่า และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ ่งมีข้อมู ลเกี ่ยวกับ

สถานการณ์ของโนราในยุคสมัยนั้น ๆ ด้วยว่ากำลังเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการผสมผสานการแสดงโนรา

เข้ากับวงดนตรีลูกทุ่ง ทำให้ในระยะเวลาต่อมาเกิดการศึกษาโนราเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ โดย

ลักษณะการอนุรักษ์มีอยู่ 2 แนวทาง คือ งานศึกษาโนราเพื่อการฟื้นฟูการแสดงแบบดั้งเดิม หรือการแสดง

โนราโบราณบันเทิง และงานศึกษาโนราในด้านการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดในปัจจุบัน โดยผู้ศึกษาเห็นว่า

งานศึกษาทั้ง 3 ประเด็นยังมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโนราหางเครื่องน้อย อีกทั้งโนราหางเครื่องยังถูกมองว่า

เป็นตัวสร้างผลกระทบในแง่ลบในงานศึกษา 2 ประเด็นแรก ทำให้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาทำความเข้าใจ

โนราหางเครื่องในฐานะของสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีส่วนในการสืบทอดโนราด้วยการตระหนักถึงคุณค่า

ของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู ่ และนำมาประยุกต์ใช้ให้ร่วมสมัยซึ ่งเป็นวิธีการหนึ่งที ่ทำให้โนรายังมี          

ลมหายใจต่อไปในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
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บทท่ี 3  

องค์ประกอบการแสดง และพัฒนาการการแสดงโนรา 

 

โนรา หรือ มโนห์รา (เขียน มโนรา และมโนราห์ ก็มี) เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่สืบทอดกันมา

นานและนิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ เป็นการละเล่นที่มีการร้อง การรำ บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และ

บางโอกาส มีบางส่วนแสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรม หรือเป็นการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ที่ได้รับ

ความนิยมสูงสุด (พิทยา บุษรารัตน์, 2556: 7, อ้างจาก สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2542: 3871) ในปัจจุบัน

การเล่นโนรามีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง วัตถุประสงค์แรกคือ การเล่นโนราประกอบพิธีกรรม อันเป็นการ

ระลึกถึงบรรพบุรุษครูหมอโนราและบรรพบุร ุษของโนราที ่ล ่วงลับไปแล้ว วัตถุประสงค์ที ่สองคือ           

การเล่นโนราเพื ่อความบันเทิงตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น งานวัด งานบวช งานมงคลต่าง ๆ ยกเว้น           

งานแต่งงาน การแสดงโนราทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าวมีความแตกต่างกันทั้งสถานที่สำหรับทำการแสดง 

บทบาทผู้แสดง เครื่องดนตรี และเครื่องแต่งกาย  

ในบทนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึง องค์ประกอบการแสดงโนรา เพื่อทำความรู้จัก

กับการแสดงโนราแบบภาพรวม ส่วนที่สอง กล่าวถึงพัฒนาการการแสดงโนรา เพื่อให้เห็นว่าการแสดง

โนรามีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยอย่างไร และส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปให้เห็นรูปแบบ    

การแสดงโนราในปัจจุบัน 

 

3.1 องค์ประกอบการแสดงโนรา 

โนรา เป็นการแสดงท้องถ่ินของภาคใต้ ประกอบด้วยการร้อง การรำ และการแสดงเป็นเรื่อง โดย

มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การแสดงโนราโดยทั่วไปมีองค์ประกอบการแสดง ดังต่อไปนี้ 

พ้ืนท่ีสำหรับการแสดง 

พื้นที่สำหรับทำการแสดงโนรา หรือเวที เรียกว่า โรงโนรา สำหรับโรงโนราเพื่อประกอบพิธีกรรม

ต้องสร้างจากไม้ มีลักษณะคล้ายศาลา มีข้อกำหนดเรื่องโครงสร้าง ขนาด และทิศที่ตั้งของโรงโนราตาม

ความเช่ือโนราที่สืบทอดกันมายาวนาน ส่วนโรงโนราเพื่อความบันเทิง นิยมสร้างด้วยโครงเหล็กสำเร็จรูป 
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ยกพื้นสูงเหมือนกับเวทีการแสดง มีลักษณะรื้อถอนง่าย และขนย้ายง่าย มีการตกแต่งฉากหลังด้วยผ้าสี

สดใส อย่างไรก็ตามโรงโนราเพื่อความบันเทิงไม่มีข้อกำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะจะออกแบบ

ลักษณะโรงโนราให้เอื้อต่อการแสดงของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 : โรงโนราเพื่อประกอบพิธีกรรม 

ที่มาภาพ : https://www.thai.expressnews24.com/archives/8515 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 : โรงโนราเพื่อความบันเทิง 

ที่มาภาพ : (ซ้าย) https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=4986 

(ขวา) https://www.facebook.com/srithon.show 
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บทบาทผู้แสดง และการแต่งกาย 

บทบาทของผู้แสดง ประกอบไปด้วยคน 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่หนึ่ง โนรา จำนวน 1 คนขึ้นไป ทำหน้าที่ในการร้อง รำ และแสดงเป็นเรื่อง โดยนายโรง

โนรา หรือหัวหน้าคณะจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถมากที่สุด การรำโนรามุ่งเน้นการจัดวางร่างกายให้ได้

สัดส่วน สวยงาม ใช้มือ แขน ขา และลำตัวในการสร้างสรรค์ออกมาเป็นทา่รำที่สวยงาม มีจังหวะที่สัมพันธ์

กับเสียงดนตรี ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการร้อง (การว่าบท หรือขับบท) ในขณะรำด้วย เนื้อหา

ของการร้องและการรำจะต้องมีความสอดคล้อง และสื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกัน เริ่มแรกลูกคู่ 

(นักดนตรี) จะบรรเลงดนตรีเพื ่อเรียกผู ้ชม เรียกว่า “ตั ้งเครื ่อง” ต่อมาจะบรรเลงดนตรีต่อไปเพื่อ       

“เบิกโรง” และ “โหมโรง” หลังจากนั้นจึง “กาศครู” หรือป่าวประกาศให้ครูหมอตายายทราบว่ากำลังจะ

แสดงโนรา ต่อด้วย “การว่าบทหลังฉาก” หรือการขับบทเล่านิทาน โดยที่ผ ู ้ขับบทอยู่ด้านหลังฉาก 

หลังจากนั้นโนราจึงออกมาร่ายรำ โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบการรำโนราได้ 4 อย่าง ดังต่อไปนี้ 

- การรํา โนราแต่ละตัวต้องรำอวดความชํานาญและความสามารถ โดยการรำประสมท่าต่าง ๆ  

อย่างต่อเนื่อง แต่ละท่ามีความถูกต้องตามแบบฉบับ สามารถเปลี่ยนลีลาให้เข้ากับจังหวะดนตรีและ ต้อง

ทําให้สวยงาม บางคนอาจอวดความสามารถในเชิงรําเฉพาะด้าน เช่น การเล่นแขน การทําให้ตัวอ่อน เป็น

ต้น 

- การร้อง โนราแต่ละตัวจะต้องอวดลีลาการร้องขับบทกลอน เช่น เสียงดังไพเราะชัดเจน จังหวะ

การร้องถูกต้องเร้าใจ มีปฏิภาณในการคิดกลอนรวดเร็ว ได้เนื้อหา สัมผัสดี สามารถร้องโต้ตอบได้ เป็นต้น 

- การทําบท เป็นการอวดความสามารถในการตีความหมายของบทร้องเป็นท่ารำ ให้คำร้อง กับ

ท่ารำสัมพันธ์กัน ต้องตีท่าให้ครบถ้วนตรงตามคำร้อง ตรงจังหวะและลีลาของดนตรีอย่างถูกต้อง 

 - การเล่นเป็นเรือ่ง เลือกเรื่องที่รู้จกับางตอนมาแสดง ไม่เน้นการแต่งตัวตามเรือ่ง สมมติเองว่าใคร

เป็นใคร แต่จะเน้นสนุกสนานและการขับบทกลอนแบบโนรา (รัตนสินทร์ พ่อค้า, 2556: 14) 

 การแต่งกายของโนรานิยมสีสดสันสดใส สวมใส่เทริดซึ่งเป็นเครื่องประดับศีรษะ มีลักษณะเป็น

มงกุฎยอดแหลมแบบเตี้ย ตกแต่งด้วยกระจก  ลำตัวท่อนบนสวมใส่เครื่องลูกปัดหลากสี มีเครื่องประดับที่

อก ท่อนล่างสวมใส่กางเกง (สนับเพลา) แล้วนุ่งผ้าทับโดยรั้งชายผ้าไปด้านหลัง มีการตกแต่งด้วยผ้าห้อยสี

ต่าง ๆ ทั้งทางซ้ายและทางขวา รวมไปถึงมีผ้าห้อยจากด้านข้างอีก 2 ช้ิน ที่ต้นแขน ข้อมือ และข้อเท้าสวม

ใส่กำไล นิ้วมือทั้งสองข้าง (ยกเว้นน้ิวหัวแม่มือ) สวมใส่เล็บปลอมสีทองเหลือง หรือสีเงิน มีลักษณะโค้งงอ 



41 

 

ด้านหลัง ต่ำลงมาจากเอว สวมใส่ปีกหรือหางหงส์ ทำมาจากเขาควายหรือโลหะสีดำ ด้านปลายเชิดข้ึน 

และมีลูกปัดร้อยห้อยอยู่ด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 : การแต่งกายโนรา  

ที่มาภาพ : https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110125 

 

กลุ ่มที ่สอง ตัวตลก มี 2 รูปแบบ รูปแบบแรก คือ ตัวตลกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ตาพราน และ      

นางทาสี นิยมให้ผู้ชายแสดง ตาพรานสวมหน้ากากสีแดง เรียกว่า หน้าพราน นุ่งโจงกระเบนผ้าสีพื้น มี

ผ้าขาวม้าพาดไหล่ หรือคาดเอว จะสวมเสื้อหรือไม่สวมเสือ้ก็ได้ ส่วนนางทาสีสวมใส่เสื้อคอกระเช้า และนุ่ง
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ผ้าถุง รับบทเป็นภรรยาของตาพราน ตาพรานทำหน้าที่รับบท ส่งบทให้กับโนราที่ขับบทอยู่ และคอยสร้าง

เรื่องตลกในการแสดง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 : ตาพราน 

ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/SartNoraKruThummanit 

 

นอกจากนี้ยังมีตัวตลกรูปแบบทีส่อง คือ ตลกคาเฟ่ เป็นรูปแบบตัวตลกที่เพิ่งเพิม่มาในปัจจุบนั ผู้แสดงสวม

ใส่ชุดตามบทบาทหรือตามเอกลกัษณ์ของตนเอง ทำหน้าที่รับบท ส่งบทให้กับโนราที่ขับบทอยู่เช่นเดียวกบั

ตาพราน การเลือกใช้รูปแบบตัวตลกขึ้นอยู่กับนายโรงโนราหรือหัวหน้าคณะพิจารณา 

กลุ่มที่สาม นักดนตรี ทำหน้าที่ในการบรรเลงเครื่องดนตรีไปตามจังหวะการรำของโนรา นักดนตรี

ที่เล่นเครื่องดนตรีโนรา เรียกว่า ลูกคู่ เครื่องดนตรีที่ใช้ ได้แก่ ทับ ปี่ โหม่ง (ฆ้องคู่) กลอง ฉิ่ง กรับ หรือ 

แตระ1 นอกจากนี้บางคณะยังมีการเสริมเพิ ่มเติมเครื ่องดนตรีสากลเข้ามาด้วย ทำให้มีกลุ่มนักดนตรี

เพิ่มข้ึน เครื่องดนตรีสากลที่นิยมใช้ เช่น คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟน กีตาร์ไฟฟ้า และกลองชุด การแต่งกายของ

ลูกคู่และนักดนตรีขึ้นอยู ่กับนายโรงโนรา หรือหัวหน้าคณะจะพิจารณา บางคณะกำหนดให้ลูกคู่และ      

นักดนตรีสวมใส่เสื้อผ้าเหมือนกันทุกคน ในขณะที่บางคณะไม่ได้กำหนดเรื่องเสื้อผ้ากับลูกคู่และนักดนตรี 

 
1 แตระ หรือ แกระ เป็นเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะชนิดหน่ึง มีลักษณะคล้ายกรับ  

https://www.facebook.com/SartNoraKruThummanit
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นอกจากองค์ประกอบที่กลา่วมาข้างต้นแล้ว บางคณะอาจเสริมเพิ่มเติมการแสดงที่รว่มสมยัเข้าไป

ด้วยตามความสามารถของแต่ละคณะ และตามความนิยมของแต่ละยุคสมัย ทำให้การแสดงโนราแต่ละยุค

สมัยแตกต่างกันออกไป 

 

3.2  พัฒนาการรูปแบบการแสดงโนรา 

พิทยา บุษรารัตน์ (2553) ได้แบ่งช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงโนราไว้ทั้งหมด 4 

ยุคสมัย ดังนี้  

ยุคท่ี 1 ช่วงการปฏิรูปการปกครองในรัชกาลท่ี 5 - สงครามโลกคร้ังท่ี 2  

โนรามีตัวละครสำคัญประมาณ 3 ตัว คือ นายโรง ตัวนาง และตัวตลก ลูกคู่หรือ นักดนตรีมี 5 - 7 

คน หมอไสยศาสตร์สำหรับประกอบพิธีกรรม 1 คน ต่อมาภายหลังการปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 

พบว่าโนราได้พัฒนากลายเป็นคณะจนมีผู้แสดงและนักดนตรีรวมแล้ว 14 - 20 คน ในช่วงยุคสมัยดังกล่าว

โอกาสในการแสดงโนรามีการแสดงอยู่ 2 ลักษณะ ดังเช่นที่ยังคงปรากฏในปัจจุบัน คือ การแสดงพิธีกรรม 

และการแสดงเพื่อความบันเทงิที่ในอดีตมีการแสดงในระหว่างการเดินทางไปยังถ่ินอื่นที่เรยีกว่า “โนราเดิน

โรง” อันหมายถึงการออกเดินทางไปแสดงโนรายังต่างถิ่นเมื่อสิ้นสุดฤดูทำนา แรกเริ่มเป็นการเดินเท้า 

ต่อมาภายหลังการคมนาคมพัฒนาข้ึนจึงเดินทางด้วยเรือเมล์ รถไฟ และรถยนต์ประจำทาง เมื่อโนรา

เดินทางไปยังหมู่บ้านใด ชาวบ้านหมู่บ้านนั้นก็จะปลูกโรงขึ้นอย่างง่าย  ๆ  และให้ข้าวปลาอาหาร โนราจึง

ทำการแสดงเพื่อขอบคุณชาวบ้าน ในการเดินโรงแต่ละครั้งอาจมีเจ้าภาพในแต่ละที่จัดการแข่งขันประชัน

โรงขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันแสดงโนรากับคณะอื่น ๆ  การแข่งขันในยุคนี้เน้นความเชื่อทางไสยศาสตร์และ 

กลยุทธ์ต่าง ๆ มากกว่ายุคอื่น ๆ โดยผู้ชนะจะได้ค่าตัวหรือค่าราดจากเจ้าภาพไป ถ้าโรงไหนแพ้ก็ไม่ได้ค่า

ราดกลายเป็นการแสดงฟรีไป ในส่วนของรูปแบบการแสดงแต่เดิมเป็นการ “จับบทออกพราน” หรือ     

การนำตอนใดตอนหนึ ่งของน ิทานพื ้นบ้านมาแสดง ต่อมาเปลี ่ยนแปลงเป็น “จับบทสิบสอง”                

อันเนื่องมาจากการแพร่หลายของวรรณกรรมภาคกลาง ทำให้เป็นการแสดงตอนสั้น ๆ ของนิทานพื้นบ้าน

และวรรณกรรมภาคกลางทั้งหมด 12 เรื่อง ต่อมาจึงมีการนำนวนิยายที่นิยมในช่วงนั้นมาแสดง ในระหว่าง

การแสดงโนราจะทั้งรำทั้งขับร้องบทกลอน แต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก นอกจากนี้ม่านกั้นฉากยังเกิดข้ึนใน

ยุคสมัยนี้อีกด้วย บทบาทของโนราในช่วงการปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 - สงครามโลกครั้งที่ 2 
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ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อ และการละเล่นแข่งขันกันของชาวบ้านภาคใต้เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นสื่อ

อย่างหนึ่ง รายงานข่าวสารต่างๆของชุมชนด้วย   

ยุคท่ี 2 ช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี2 – ก่อน พ.ศ. 2510  

ยุคนีเ้ป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามข้ึน อย่างไรก็ตามโนราได้รับผลกระทบไม่มากนัก มีเพียงจำนวน

งานที่ลดลงเล็กน้อย บทบาทในการให้ความบันเทิงของโนราในยุคนี้ชัดเจนข้ึนมาก ดังจะเห็นได้จากการที่

โนราบางคณะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงจากจับบทออกพรานมาเป็นการแสดงนวนิยายที่มีรูปแบบคล้ายกับ

ละครวิทยุ มีบทเจรจา และท่าทางที่สมจริงซึ่งได้รับความนิยมมากเพราะสอดคล้องกับวัฒนธรรมร่วมสมัย

ของผู้ชมในเวลานั้น (พิทยา บุตรรักษา, 2553: 159)  นอกจากนี้ยังมีการแสดงแบบใหม่เกิดขึ้นเรียกว่า 

การขับกลอนสดหรือ “มุตโต” ซึ่งเป็นการว่ากลอนสดโต้ตอบกันระหว่างผู้แสดง แต่มุตโตไม่ได้ถูกขับ

ออกมาอย่างอิสระเสรีมากนัก เนื่องจากมีนโยบายวัฒนธรรมการแสดงของรัฐที่มีอารยะออกมา โดยมี    

พระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเก ี ่ยวกับการแสดงละคร  พ.ศ. 2485 และ               

พระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรี การขับร้อง และการพากย์ 

พ.ศ. 2486 โดยรัฐได้จัดประเภทโนราว่าเป็นทั้งการแสดงที่เป็นละคร และการขับร้องกลอนสด บทขับร้อง

กลอนเหล่าน้ันอาจจะมีเนื้อหาที่ขัดกับหลกัศีลธรรมจริยธรรมของชาติและไม่เป็นอารยะ เพราะฉะนั้นรัฐจงึ

ต้องทำหน้าที่ควบคุมด้วยการให้ผู้ที่เล่นโนราที่ต้องการจะเล่นโนราขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจ

แทนกรมศิลปากรหรือข้าหลวงประจำจังหวัดก่อนการเล่นทุกครั้ง (รัฐกานต์ ณ พัทลุง , 2554: 62) ทำให้

เกิดการห้ามเล่นโนรา และการแอบเล่นโนราข้ึนเปน็ที่เดือดร้อนแก่เล่นโนราอย่างมาก แต่ในที่สุดก็ได้มีการ

ประกาศยกเลิกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ และโนรากลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง 

ยุคท่ี 3 หลัง พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2525  

ยุคที่ 3 เป็นยุคสมัยแห่งการประชันโรงเพราะธุรกิจบันเทิงสมัยนั้นเติบโตอย่างมาก เกิดนักธุรกิจ

สายบันเทิงหรือนักจัดรายการท้องถิ่นที่ทำหน้าที่จัดการแข่งขันประชันโรงโนราเพื่อหารายได้ให้กับธรุกิจ

ของตน หากเปรียบกับในยุคปัจจุบันนักจัดรายการเหล่าน้ีคือค่ายดนตรี เพราะมีโนรา หนังตะลุง และลิเก

ในสังกัดของตนเอง หากคณะโนราใดชนะการประกวดก็จะได้รับความนิยมมาก เกณฑ์ในการตัดสินคือ

จำนวนผู้ชม และศิลปะการแสดง ทำให้เกิดการว่าจ้าง และเหมารถพาผู้ชมมายังสถานที่จัดการแข่งขันเปน็

จำนวนมาก การแข่งขันประชันโรงในยุคนี้จึงเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าจะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์และ  
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กลยุทธ์อย่างในยุคแรก นอกจากนักจัดรายการจะทำการจัดการแข่งขันแล้วยังพาศิลปินในสังกัดไป

รับเหมาแสดงตามงานต่าง ๆ ของจังหวัด หรือของเทศบาล เช่น งานเดือนสิบ เป็นต้น รูปแบบการแสดง

ถูกปรับให้คล้ายกับละครเวที เน้นการสวมบทบาทจริง ผู้แสดงอื่น  ๆ  ที่ไม่ใช่ตัวพระ ตัวนาง และตัวตลก

จะต้องสวมใส่ชุดที่ตรงกับบทบาทของตนเอง เรื่องที่นำมาแสดงมีทั้งเรื่องที่แต่งข้ึนเอง และปรับเปลี่ยนมา

จากนิยาย ในยุคนี้เริ่มมีเสียงดนตรีสากลและซาวน์ประกอบการแสดงด้วย เช่น เสียงฟ้าร้อง เป็นต้น     

การร้องกลอนสดอยู่ในช่วงการเดินเรื่อง การเกริ่นนำ การจบตอนหรือฉากหรือเลยบท โดยจะใช้ดนตรี

โนราประกอบเฉพาะตอนขับร้องบทกลอน (พิทยา บุตรรักษา, 2553: 185) การแสดงของโนราในยุคนี้มัก

ร่วมแสดงกับการแสดงอื่น ๆ  เช่น ลิเก ดนตรีลูกทุ่ง ลำตัด อย่างไรก็ตามในยุคนี้ก็มีโนราบางคณะยังเน้น

การแสดงแบบโบราณอยู่ เพียงแต่รำกันหลายคนมากขึ้น แล้วจึงค่อยแสดงเรื่อง ความนิ ยมโนราในยคุนี้

เจริญขึ้นอย่างสูงสุดและลดลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากมีเพียงคณะที่มีชื่อเสียงที่ยังมีงานอยู่เป็น

ประจำเพราะการออกงานแต่ละครั ้งโนราได้รวมเวทีเข้ากับวงดนตรีลูกทุ ่ง ยุคนี ้ยังเป็นยุคแห่งการ

เปลี่ยนแปลงอาชีพ ผู้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรไปเป็นพนักงานในโรงงานทำให้ไม่มีเวลาใน

การฝึกซ้อม สำหรับผู้ชมก็ไม่มเีวลามากพอจะมาดูโนราอย่างในอดีต อีกทั้งยังมีสื่อบันเทงิอื่น ๆ  อย่างดนตรี

ลูกทุ่ง และภาพยนตร์ที่มีราคาถูกกว่าโนราเข้ามาแทนที่ 

ยุคท่ี 4 พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน  

สถานการณ์ความซบเซาของโนราจากยุคที ่ 3 ทำให้โนราบางกลุ่มรวมตัวกันเพื ่อร่วมกันหา

แนวทางความอยู่รอด ในช่วงปี พ.ศ. 2529 โนราในจังหวัดสงขลาที่ยังคงรักในอาชีพได้รวมกลุ่มกันจัดตั้ง

ชมรม สมาพันธ์ และจัดรายการแสดงกันเองโดยไม่เก็บเงินค่าเข้าชม เพื่อให้คนได้ดูกันอีก  แต่ก็มีโนรา 

บางกลุ่มที่สืบทอดความเป็นโนราด้วยการทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโนรา เปิดสอน

การรำโนราแก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตนเอง และที่สถานศึกษา ออกเทปบันทึกเสียง และบันทึกภาพการ

แสดง ส่วนโนราที่มีชื่อเสียง เลือกที่จะเข้าร่วมสังกัดกับบริษัทธุรกิจบันเทิงเพื่อหาเงินทุนสนับสนุนและ

ค่าตอบแทนการแสดง รูปแบบการแสดงของโนราที ่เข้าร่วมในสังกัดของบริษัทเน้นการแสดงแบบ

คอนเสิร์ต แต่หากเป็นการแสดงในงานเชิงอนุรกัษ์วัฒนธรรมก็จะปรบัเปลีย่นรูปแบบการแสดงใหเ้หมาะสม

กับงาน นอกจากนี้ยังพบว่าโนราบางคณะที่ยุบเลิกคณะของตนเอง โดยเฉพาะนายโรงโนรายังไปรำหรือ

แสดงให้กับโนราคณะอื่น ๆ ที่ยังทำการแสดงอยู่โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสังกัดคณะ เพียงแต่รับค่าตอบแทน
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เป็นรายคืนหรือตามที่ตกลงกนัไว้ในการแสดงหรอืการร่ายรำโนราในแต่ละครั้ง ซึ่งข้ึนอยู่กับความมีช่ือเสียง

และความนิยมของประชาชนที่มีต่อโนราคนน้ัน ๆ ที่เข้าไปร่วมกับโนราคณะต่าง ๆ (เพิ่งอ้าง, 2553: 202)  

 ในปัจจุบันผู้ที่แสดงโนราเป็นอาชีพหลักมีทั้งรับงานผ่านสังกัดคณะ และรับงานเดี่ยว หรือที่

เรียกว่าโนราอิสระ แล้วแต่คณะใดจะเรียกให้ไปแสดง จากการลงภาคสนามพบว่าโนราอิสระมีจำนวนมาก

ข้ึน มีงานเข้ามามากกว่าโนราแบบสงักดัคณะ โนราอิสระโดยส่วนมากมักเป็นโนราหญิง เนื่องจากโนราชาย

มีบทบาทในด้านพิธีกรรม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในสังกัดคณะเพื่อรับงานประกอบพิธีกรรมโนรา   

โรงครู แต่โนราหญิงไม่สามารถเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูได้ หากสังกัดคณะงานจะมีน้อย เพราะ

รับได้เพียงงานเพื่อความบันเทงิ และจำกัดอยู่เพียงแค่คณะใดคณะหนึ่ง การออกมารับงานแบบอิสระจงึทำ

ให้มีรายได้มากกว่า เช่น ใน 1 คืน มีการว่าจ้างการแสดงโนราทั้งหมด 3 โรงในจังหวัดพัทลุง โนราอิสระ

อาจถูกติดต่อให้ไปรับงานทั้ง 3 โรงก็ได้ และสามารถรับได้ทั้ง 3 โรง หากสามารถจัดการบริหารเวลาได้ดี 

ทำให้งานโนราอิสระมีรายได้ที่มากกว่างานสังกัดคณะ ในการที่โนราอิสระจะไปแสดงร่วมคณะอื่น ๆ ได้ก็

จะต้องรู้และเข้าใจสไตล์การแสดงของคณะนั้น ๆ  อีกทั้งยังต้องฝึกซ้อมร่วมกันก่อนแสดงด้ วย อย่างไรก็

ตาม โนราที่สังกัดคณะก็ไม่ได้หายไป ยังคงอยู่ได้ด้วยช่ือเสียง การรับทั้งงานพิธีกรรมและงานบนัเทิง และที่

สำคัญคือความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ในการสร้างความบันเทิงของแตล่ะคณะ  

 

3.3 รูปแบบการแสดงโนราในปัจจุบัน 

จากพัฒนาการการแสดงโนราในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการแสดงโนราในปัจจุบัน 

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การแสดงโนราเพื่องานพิธีกรรม และการแสดง

โนราเพื่อความบันเทิง  

3.2.1 การแสดงโนราเพ่ืองานพิธีกรรม 

การแสดงโนราโบราณเพื่องานพิธีกรรม มีความยืดหยุ่นในการแสดงน้อย เนื่องจากถูกผูกโยง

อยู่กับความเช่ือเรื่องครูหมอตายาย หรือบรรพบุรุษผู้ให้กำเนิดโนราอย่างเข้มข้น โดยทั่วไปเรียกการแสดง

โนราประเภทนี้ว่า “โนราโรงครู” หรือ “โนราลงครู” ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (2542) ได้ให้

ความหมาย โนราโรงครูไว้ว่าเป็นพิธีกรรมที่บตุรหลานของโนราจะจดัทุกป ีเพื่อบชูาและรำลกึถึงบรรพบรุษุ

หรือตายายโนรา และมักมีพิธีกรรมอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย เช่น การเหยียบเสนหรือพิธีกรรมรกัษาโรคเสน เช่ือ
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กันว่าผู้ที่เป็นเสนคือผู้ที่ครูหมอตายายเลือกให้เป็นโนรา พิธีตัดจุกผูกผ้า (พิธีแต่งพอกผูกผ้าใหญ่ หรือพิธี

ครอบเทริด) คือพิธีกรรมการเปลี่ยนผ่านไปเป็นโนราใหญ่อย่างเต็มตัวเพื่อแสดงการยอมรับอย่างสมบูรณ์ 

พิธีไหว้ครู และพิธีแก้เหมรฺย (แก้บน) พิธีกรรมและการแสดงทั้งหมดจะต้องอยู่ภายในโรงโนราที่ถกูสร้าง

ข้ึนมาตามรูปแบบที่ถูกกำหนดไว้แต่โบราณ ในปัจจุบันมีการใช้เครื่องขยายเสียงในการประกอบพิธีกรรม

เพื ่อให้ได้ยินกันอย่างทั ่วถึง เหตุที ่มีการเปลี ่ยนแปลงเพียงเครื ่องขยายเสียง เพราะเชื ่อกันว่าหากมี            

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีกรรมโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากครูหมอตายายจะทำให้โนรามีอันเป็นไป   

ทำให้การแสดงโนราในพิธีกรรมยังคงเป็นไปตามแบบอย่างในอดีตทั้งในส่วนของพื้นที่ในการแสดง เครื่อง

แต่งกาย เครื่องดนตรี และรูปแบบการแสดง  

3.2.2 การแสดงโนราเพ่ือความบันเทิง 

การแสดงโนราเพื ่อความบันเทิงมุ ่งเน้นให้เห็นความสวยงามของท่ารำ ความไพเราะ        

ความสนุกสนานของการขับบท ไหวพริบปฏิภาณของการรำทำบท และให้ความสำคัญกับความบันเทิงของ

ผู้ชมเป็นหลัก การแสดงโนราเพื่อความบันเทิงผูกโยงอยู่กับความเช่ือครูหมอตายายน้อยกว่างานพิธีกรรม 

เพราะมีจุดประสงค์เพื่อมอบความบันเทิงให้กับผู้ชม นิยมแสดงตามงานวัด งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช    

งานอนุรักษ์วัฒนธรรม และงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จากการลงภาคสนามพบว่า การแสดงโนราเพื่อ

ความบันเทิงมีหลากหลาย แต่ละคณะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ  

รูปแบบแรก โนราโบราณบันเทิง เริ่มจากการกาศครูหรือการป่าวประกาศให้ครูหมอตายาย

ทราบว่าตนเองจะเริ่มทำการแสดงให้ครูมาชุมนุมกัน ต่อมาจึงรำเป็นชุด ให้เห็นความสามารถของโนราแต่

ละคน และความสวยงามของท่ารำ ขับบท และอาจแทรกบทตลกบ้างเลก็น้อย ใช้เวลาในการแสดงไม่นาน 

มีค่าราดหรือค่าจ้างน้อยกว่าแบบอื่น ๆ สามารถปรับเปลี่ยนหรือลดช่วงเวลาของแต่ละฉากได้ สถานที่ที่ใช้

ในการแสดงก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของงาน กล่าวคือ แสดงบนเวทีที่ยกสูงจากพื้นก็

ได้ แสดงบนพื้นก็ได้ แสดงในตลาดก็ได้ อาจมีฉากกั้นหรือไม่มีก็ได้ อีกทั้งยังสามารถยืดหยุ่นและออกแบบ

เนื้อหาการแสดงให้เข้ากับสถานการณ์ได้ง่าย สิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุ่นได้คือเรื่องของ

เครื่องดนตรี ที่มักจะมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องดนตรีโนราดั้งเดิม ได้แก่ ทับ กลอง ฉิ่ง ปี่ โหม่ง และแตระ ไม่

นิยมผสมเครื่องดนตรีสากล เพราะโนราโบราณบันเทิงมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์รูปแบบการแสดงโนรา

แบบดั้งเดิมไว้  
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รูปแบบที่สอง โนราหางเครื่อง หรือโนราคอนเสิร์ต เป็นการแสดงที่นิยมในบางพื้นที ่ของ

ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราชในบางอำเภอ เช่น อำเภอเชียรใหญ่ 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง ลักษณะการแสดงของโนราหางเครื่องเป็นการปรับเปลี่ยนการแสดง

มาจากการแสดงโนราแบบโบราณเพื่อการบันเทิงในข้างต้น และผสมผสานเข้ากับการแสดงของวงดนตรี

ลูกทุ่ง นิยมแสดงตามงานบวช งานวัด ที่ต้องการการแสดงแบบเหมาทั้งคืน รูปแบบการแสดงเริ่มจากการ

กาศครู แล้วรำชุด หรือรำเป็นหมู่คณะ ต่อมาเป็นการรำเดี่ยว และการแสดงขับบทของนายโรงซึ่งมัก

ผสมผสานกับการเล่นตลกไปด้วย เครื่องดนตรีที่ใช้มีทั้งเครื่องดนตรีโนราแบบโบราณและเครื่องดนตรี

สากล จังหวะดนตรีเน้นความรวดเร็ว เร้าใจ แล้วนายโรงโนราจะประกาศเชิญนักร้องลูกทุ่งและหางเครื่อง

ให้มาทำการแสดง เพลงลูกทุ่งที่แสดงมีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วสลับกันไป นักร้องลูกทุ่งก็ต้องสลับทั้งชายและ

หญิง โดยหัวหน้าคณะจะต้องไปเปลี่ยนชุดมาเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วย ต่อมาเป็นฉากตลก คือเป็นการเล่น

ตลกคาเฟ่ อาจมีการเล่นเป็นเรื่อง หรือรับส่งมุกกันระหว่างผู้แสดง โดยผู้แสดงจะสวมชุดโนราหรือไม่สวม

ชุดโนราก็ได้ แล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นร้องเพลงลูกทุ่งอีกครั้ง แล้วจึงกล่าวลา เป็นอันจบการแสดง  

รูปแบบเวทีของโนราหางเครื่องเน้นเวทีสูงใหญ่ สร้างด้วยเหล็ก มีฉากอลังการ และใช้เครื่อง

เสียงที่ทันสมัย ต้องมีการจัดการที่เป็นระบบด้วยการแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายเสื้อผ้า ฝ่ายนักแสดง 

ฝ่ายเวที ฝ่ายเครื่องเสียง ผู้ประสานงาน เหรัญญิก ผู้บันทึกภาพและเสียง และพนักงานขับรถ ทำให้ค่าราด

หรือค่าจ้างของโนราหางเครื่องอยู่ที่ 50,000 บาทข้ึนไป ซึ่งถือว่ามีค่าราดที่สูงกว่าการแสดงโนราแบบอื่น 

ๆ  

จะเห็นได้ว่าการแสดงโนราเพื่อความบันเทิง 2 ประเภทในข้างต้นมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งใน

ส่วนของรูปแบบการแสดง ลำดับการแสดง สถานที่และโอกาสในการแสดง รวมไปถึงรูปแบบเวที แต่     

จุดร่วมที่สำคัญคือการแสดงโนราทั้ง 2 ประเภทจะต้องใช้ผู้ที่รำโนราเป็นเหมือนกัน โดยจะต้องมีทุนทาง

วัฒนธรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นประจำ เรียนรู้จากการดูท่ารำต้นแบบของครู แล้วปฏิบัติตาม ฝึกฝน

บ่อยครั้งจนชำนาญ นอกจากนี้ยังต้องฝึกฝนในส่วนของการว่าบทด้วย ในช่วงแรกจะเป็นการเรียนรู้จาก

การว่าบทของครู ร้องตามครู แล้วจึงทดลองว่าบทเองในเรื่องต่าง ๆ  ที่สนใจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคลัง

คำศัพท์มากเพื่อนำมาเลือกใช้คำให้เหมาะสม และจะต้องฝึกว่าบทจนเชี่ยวชาญ สามารถว่าบทได้โดยไม่

ขัดข้องเสมือนกับกำลังพูด ในปัจจุบันหากสามารถรำได้ก็ถือว่าข้ึนแสดงได้แล้ว แต่หากว่าบทได้ด้วยก็จะได้
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เป็นตัวแสดงตัวเด่นเพราะทั้งรำและว่าบท และยิ่งไปกว่าน้ันหากฝกึฝนทัง้ท่ารำและการว่าบทจนชำนาญ ก็

จะสามารถรำทำบทได้ด้วย ซึ่งเป็นการว่าบทไปพร้อม ๆ กับรำประกอบเพื่อช่วยสื่อความ ดังนั้น สิ่งสำคัญ

อย่างหนึ่งในการเป็นโนราคือการสั่งสมประสบการณ์ และฝึกฝนเป็นประจำจนสามารถทำได้อย่างเป็น

ธรรมชาติ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เรียนรู้ผ่านร่างกาย  

ทุนทางวัฒนธรรมนี ้เป็นวัตถุดิบที ่สำคัญของคณะโนราแต่ละคณะจะนำไปปรับใช้ใน          

การแสดงของตนเอง จึงนำมาสู่รูปแบบการแสดงโนราที ่หลากหลาย ดังเช่นที่เกิดปรากฏการณ์โนรา      

หางเครื่องข้ึน การแสดงโนราหางเครื่องมีการนำทุนทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ร่วมสมัยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ

ทุนทางวัฒนธรรมในการแสดงโนรา โดยได้ใช้ความสามารถในการเล่นตลกคาเฟ่ การร้องเพลงลูกทุ่ง และ

หางเครื่องเข้ามาร่วมด้วย ในยุคหนึ่งโนราหางเครื่องได้รับความนิยมมาก แต่ต่อมาก็ซบเซาลง เพราะต้อง

ใช้เงินทุน และจำนวนคนจำนวนมากในการแสดงแต่ละครั้ง ทำให้มีเพียงคณะโนราที่มีขนาดใหญ่ มีสมาชิก

จำนวนมาก มีช่ือเสียง และมีเงินทุนมากจึงจะดำรงอยู่ได้ ในปัจจุบันโนราหางเครื่องกลับมาเป็นที่นิยมอีก

ครั้ง คณะโนราหางเครื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น  คณะโนราไข่เหลี่ยม (วิเชียร ศรชัย) คณะโนราสมพงษ์

น้อย ดาวรุ่ง คณะโนราสมพงษ์ ศ.สมบูรณ์ศิลป์ คณะโนราศรีธน ธนนชัย (สร้อยเพชร ดาวรุ่ง)  

ผู้ศึกษาสนใจคณะโนราศีธน ธนนชัย เนื่องจากเป็นคณะโนราหางเครื่องที่ประสบความสำเร็จ 

มีชื ่อเสียง และทำโนราหางเครื ่องสืบทอดมาแล้ว 2 รุ ่น คณะโนราศีธน ธนนชัย มีการนำวัฒนธรรม     

ความบันเทิงที ่หลากหลายบนเวทีมาประยุกต์ใช้เข้ากันเป็นเอกลักษณ์ของคณะโนราศรีธน ธนนชัย       

การผสมผสานความบันเทิงที่หลากหลายนีท้ำให้คณะโนราศรีธน ธนนชัย เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นที่

นิยมในหมู่ชาวพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง ความรู้ ความสามารถที่ใช้เพื่อสร้างการแสดงทั้งหมดในข้างต้น

เกิดมาจากสมาชิกคณะที่มาจากหลากหลายพื้นที่ และหลากหลายความสามารถ นำมาผสมผสานกนัจน

เป็นเอกลักษณ์ของคณะ ความรู้ ความสามารถ และการแสดงโนราหางเครื่องของคณะโนราศรีธน ธนนชัย 

ไม่สามารถที่จะเกิดขึ ้นได้ทันที แต่เป็นสิ่งที ่ส ั่งสม สืบทอด และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากรุ ่นสู่รุ่น 

ปรับเปลี ่ยนไปตามสถานการณ์และกาลเวลา มีเบื ้องลึกเบื ้องหลัง และแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ         

การแสดงโนราทั้งในส่วนของการรำ การขับบท การเล่นดนตรี ทั้งหมดตกผลึกและกลายเป็นการแสดง  

ร่วมสมัยดังที่เห็นในปัจจุบัน 
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บทท่ี 4 

คณะโนราศรีธน ธนนชยั  

 

คณะโนราศรีธน ธนนชัย หรือชื่อเต็มว่า คณะโนราศรีธน ธนนชัย (สร้อยเพชร ดาวรุ่ง) ตั้งอยู่ที่ 

บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 3 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รับทำพิธีกรรมโนรา งานแสดงโนรา

โบราณบันเทิง และโนราหางเครื ่องซึ ่งเป็นการแสดงที ่ช่วยสร้างชื ่อเสียงของคณะ นิยมแสดงตาม         

งานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว และงานรื่นเริงต่าง ๆ ในประเพณีท้องถิ่น เช่น งานวัด 

งานบวช งานสารทเดือนสิบ งานลากพระแข่งเรือ โดยนิยมแสดงโนราหางเครื่องในเวลากลางคืน พื้นที่ที่   

ผู้ศึกษาทำการศึกษาอยู่ในขอบเขตเฉพาะการแสดงโนราหางเครื่องของคณะโนราศรธีน ธนนชัย ในบทนี้จึง

ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโนราหางเครื่องของคณะ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

หลังโรงโนรา และหน้าโรงโนรา  

 “หลังโรงโนรา” เป็นพื้นที่เฉพาะผู้แสดงในการเตรียมตัวก่อนขึ้นแสดง ในส่วนนี้บอกเล่า    

เบื้องลึก เบื้องหลัง วิธีการทำงาน รวมถึงแนวคิดการสร้างโนราแบบร่วมสมัยของคณะโนราศรีธน ธนนชัย  

และสุดท้ายคือ “หน้าโรงโนรา” ซึ่งหมายถึงพื้นที่บนเวทีของผู้แสดง และพื้นที่ด้านหน้าเวทีของผู ้ชม      

ในส่วนนี้จะอธิบายพรรณนาให้เห็นลักษณะการแสดงโนราหางเครื่องของคณะโดยละเอียด รวมไปถึง

มุมมองของผู้ว่าจ้างหรือผู้บริโภคที่มีต่อการแสดงโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัยด้วย 

 

4.1 หลังโรงโนรา 

4.2.1 ประวัติคณะ : จากโนราโบราณสู่โนราหางเครื่อง 

“...เราทีมงานโนราสร้อยเพชร ดาวรุ่ง โดยศรีธนโชว์ ขอหยิบยื่นการสืบสานศลิปะประจำถ่ิน 

ศิลปินประจำภาค..... ทีมงานนี้เกิดขึ ้นมาตั ้งแต่บรมครูโบราณโนราเทพ สองกุก ถ่ายทอดมาสู ่โนรา
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ประเสริฐ โสภณศิลป์ สืบสานกันมาสู่สร้อยเพชร ดาวรุ่ง ยุคปัจจุบัน ศรีธน ธนนชัย ขวัญใจชาวเมืองพัทลุง

ยุคใหม่...” ถ้อยคำบรรยายก่อนเริ ่มต้นการแสดงรำชุดสิบสองบทบนเวทีการแสดงของคณะโนรา           

ศรีธน ธนนชัย ดังกล่าวได้บรรยายให้เห็นเส้นทางการสืบทอดศิลปะการแสดงโนราได้ว่ามีการสืบทอดต่อ

กันมารุ่นสู่รุ่น สะท้อนให้เห็นการสั่งสมและถ่ายทอดความรู้มาอย่างยาวนาน 

เร ิ ่มต้นจากโนราเทพ สองกุก ชาวจังหวัดพัทลุง ผ ู ้ เป ็นหัวหน้าคณะโนราได้ถ่ายทอด

ศิลปะการแสดงโนราให้กับบตุรชาย 3 คน คือ นายประเสริฐ คงเขียว (โนราประเสริฐ โสภณศิลป์) บุตรคน

โต นายสร ้อย คงเข ียว (โนราสร้อยเพชร ดาวรุ่ ง )  บ ุตรคนเล ็ก และนายวิ เช ียร อน ุว ัฒนวงศ์                  

(โนราวิเชียร ศรชัย) บุตรบุญธรรม ในขณะนั้นศิลปินโนราจะอยู่ได้ก็ด้วยรายได้จากการประกอบพิธีกรรม 

และเล่นละคร คณะโนราเทพ สองกุกจึงรับงานทั้งโนราพิธีกรรม และรับงานแสดงละคร ซึ่งเป็นการแสดง

อย่างละครเวที โดยเล่นเป็นเรื่อง ผู้แสดงแต่งกายตามบทบาทของตนเอง โดยบุตรชายทั้ง 3 คน ได้ร่วม

แสดงด้วย ต่อมาโนราเทพ สองกุกเสียชีวิต นายประเสริฐ บุตรคนโตจึงรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะต่อ และ

ใช้ช่ือคณะว่า “คณะโนราประเสริฐ โสภณศิลป์” โดยในระหว่างนั้นก็ได้สอนการร่ายรำโนราให้กับน้องทั้ง

สองคน คือนายสร้อย และนายวิเชียร จนกระทั่งนายวิเชียรมีช่ือเสียง จึงได้แยกไปตั้งคณะเป็นของตนเอง 

ใช้ช่ือคณะว่า “คณะโนราวิเชียร ศรชัย” ส่วนนายสร้อยได้แยกตัวไปร่วมทำการแสดงโนราโบราณบันเทิง

กับคณะโนราไสวน้อย ดาวรุ่งเป็นเวลา 10 ปี  

ยุคก่อตั้งคณะ 

ราวปี พ.ศ. 2538 บุตรสาวของนายสร้อย คงเขียว หรือ “เพลินใจ ไพจิตร” ได้อัดเสียงออก

เทปเพลงลูกทุ่งกับค่ายดนตรี เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักของชาวภาคใต้ในสมัยนั้น ประกอบกับในช่วงเวลา

ดังกล่าวนายสร้อย หรือโนราสร้อยเพชร ดาวรุ่งกำลังมีชื่อเสียงโด่งดัง และผู้คนในสมัยนั้นก็นิยมชมโนรา

แบบวงขนาดใหญ่ มีความสนุกสนานและเร้าใจมากขึ้น โนราสร้อยและโนราหนูพร้อม (ภรรยา) จึงแยกตัว

มาตั้งคณะโนราของตนเอง โดยใช้ชื่อคณะว่า “คณะโนราสร้อยเพชร ดาวรุ่ง” รับงานทั้งโนราพิธีกร รม 

โนราโบราณบันเทิง และโนราหางเครื่องซึ่งได้รับความนิยมมาก โนราหางเครื่องในสมัยนั้นเป็นการแสดง

ผสมผสานโนราและดนตรีลูกทุ่ง สำหรับในช่วงของโนรา จะเน้นการรำ และการขับบท มีช่วงเวลาตลก

แทรกบ้างโดยเป็นหน้าที่ของตาพราน แล้วสลับเป็นการแสดงดนตรีลูกทุ่งของเพลินใจ ไพจิตร โดยก่อน

หน้าการร้องเพลงลูกทุ่ง จะมีการแสดงละครเป็นเรื่องสั้น ๆ ผู้แสดงสวมใส่ชุดตามบทบาทของตนเอง โดย
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ละครมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเพลงที่จะร้องถัดไป เพื่อปูพื้นฐานเรื่องราวให้กับบทเพลง ในช่วงเวลา

ดังกล่าวการแสดงโนราดนตรีของโนราสร้อยเพชร ดาวรุ่งได้รับความนิยมมาก และเป็นที่ชื่นชอบของ    

ชาวภาคใต้จึงได้พัฒนาการแสดงให้มีความทันสมัยและแตกต่างจากคณะโนราอื่น ๆ เรื่อยมา 

คณะโนราสร้อยเพชร ดาวรุ่ง แสดงโนราหางเครื่องได้ประมาณ 1 ปี นายภูบาล คงเขียว หรือ

ธน ในวัย 7 ปี บุตรชายคนเล็กของโนราสร้อยเพชร ก็เริ่มให้ความสนใจในการแสดงเพราะได้ติดสอยห้อย

ตามโนราสร้อยเพชร และโนราหนูพร้อมผูเ้ป็นพ่อแมไ่ปยังโรงโนราอยู่บ่อยครัง้ตั้งแต่เกิด  นายภูบาลจึงเปน็

เด็กที่ถูกเลี้ยงมาหลังโรงโนรา และคลุกคลีอยู่ในแวดวงโนรามาตั้งแต่เด็ก ประกอบกับพี่สาวตนเองทั้งสอง

คนได้มีบทบาทบนเวทีการแสดง โดยคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นนักร้อง อีกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นโนรา เริ่มแรก

นายภูบาลได้ทำหน้าที่เป็นตัวตลก แต่เล่นตลกอย่างตลกคาเฟ่ เพราะถือเป็นหน้าที่ที ่ง่ายที ่สุด และ

สนุกสนานสำหรับเด็กในวัย 7 ปี นายภูบาลจึงเป็นตัวตลกอีกคนหนึ่งบนเวทีโนราดนตรีของคณะโนรา

สร้อยเพชร ดาวรุ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งอายุได้ 11 ปี โนราสร้อยเพชรจึงได้ถ่ายทอดการร่ายรำ

โนราให้เป็นเวลา 3 ปี เริ ่มจากการรำตาม ขับบทตาม หัดแต่งบทเอง และว่าบทเองอย่างสม่ำเสมอ 

จนกระทั่งนายภูบาลเริ่มมีความชำนาญในการรำโนราและขับบทได้เอง จึงได้ออกแสดงกับคณะโนรา  

สร้อยเพชร ดาวรุ่ง ในฐานะโนราคนหนึ่งด้วย ยิ่งขึ้นแสดงบ่อยครั้งเท่าใด ก็ยิ่งมีความชำนาญมากข้ึนเท่านัน้ 

เพราะได้มีโอกาสปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดความเคยชิน สามารถขับบท และรำได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีติดขัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 : แผนผงัแสดงการสืบทอดโนราสายโนราเทพ สองกุก 

ภาพวาดโดย ปาเจรา ดำศรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 
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ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านนายโรง  

เมื่อนายภูบาล คงเขียว อายุได้ 14 ปี และมีความชำนาญในการร่ายรำโนราแล้ว บิดาเห็นว่า

นายภูบาลเป็นเด็กที่มีความสามารถ อยากให้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น จึงพาไปฝากฝังให้เรียนรู้งาน    

การแสดงกับเอกชัย ศรีวิชัย นักร้องลูกทุ ่งชาวภาคใต้ที ่มีชื ่อเสียง เพราะเห็นว่าเอกชัย ศรีวิชัย มี

ความสามารถในการปั้นโนราหน้าใหม่ให้โด่งดังได้ เช่น โนราไข่เหลี่ยม (บุตรของนายวิเชียร อนุวัฒนวงศ์ 

หรือโนราวิเชียร ศรชัย) เป็นต้น นายภูบาลจึงได้เข้าร่วมอยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งขนาดใหญ่ของเอกชัย ศรีวิชัย 

โดยย้ายไปอยู ่อาศัยกับเอกชัย ศรีวิชัย ที ่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเข้าสู ่วงการโนรา และ        

วงดนตรีลูกทุ่งอย่างเต็มตัว เดินทางไปแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ  กับวงดนตรีของเอกชัย ศรีวิชัย ที่มีชื่อว่า 

“ศรีวิชัยโชว์” โดยนายภูบาลรับหน้าที่เป็นโนรา และนักร้องลูกทุ่งในคณะ ก่อนได้ข้ึนแสดงกับศรีวิชัยโชว์ 

เอกชัย ศรีวิชัยได้ตั้งชื่อฉายาให้กับนายภูบาลใหม่ เนื่องจากเห็นว่าชื่อเล่น “ธน” มีเพียงแค่พยางค์เดียว

อาจไม่เป็นที่จดจำของผู้ชม จึงได้ต้ังช่ือให้ว่า “ศรีธน ธนนชัย” นับแต่นั้นมา 

นายภูบาล คงเขียว ออกแสดงกับศรีวิชัยโชว์อยู่ 4 ปี ในช่วงเวลาดังกล่าวเอกชัย ศรีวิชัย ก็ได้

นำประสบการณ์ของตนเองมาสอนนายภูบาลในการพัฒนาทักษะการรำโนรา และการขับบทให้เช่ียวชาญ

มากขึ้น ด้วยการรำให้ดู ขับบทให้ดู แล้วให้นายภูบาลปฏิบัติตาม แต่นอกจากทักษะดังกล่าวที่เอกชัยตั้งใจ

ถ่ายทอดให้แล้ว ยังมีทักษะอีกมากมายที่นายภูบาลได้มาจากการซึมซับ การสังเกต และการจดจำ เช่น 

การเลือกบทเพลงมาประกอบการแสดง มีการนำเพลงแหล่ ซึ่งเป็นการแสดงท้องถิ่นของภาคกลางมา

ประยุกต์ใช้เป็นเพลงประกอบโชว์ซึ ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ ่งของเพลงที ่แต่งโดย  เอกชัย ศรีวิชัย        

นายภูบาลก็ได้สืบทอดมาใช้ในการแสดงของคณะตนเองในช่วงการแสดงเปิดตัวโนราศรีธน ธนนชัย 

นอกจากนี้นายภูบาลยังได้เรียนรู้วิธีการกระตุ้นความสนใจของผู ้ชมด้วยบทเพลงที่ติดหู นั่นคือเพลง     

“ศร ีธนโชว์” ซ ึ ่งม ีความละม้ายคล้ายคลึงกับบทเพลงเปิดตัวการแสดง “ศรีวิชัยโชว์” ของเวที               

เอกชัย ศรีวิชัย การเข้าไปทำงานกับเอกชัย ศรีวิชัย ทำให้นายภูบาลได้ทำความรู้จักกับคนในวงการโนรา 

นักดนตรี หางเครื่อง และทีมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนเกิดเป็นเครือข่ายลูกศิษย์ของเอกชัย ศรีวิชัย ทำให้

ได้ร่วมงานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเวลาต่อมา  

 จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2549 โนราสร้อยเพชร ดาวรุ่งเสียชีวิตลง นายภูบาล คงเขียว ในวัย 18 ปี

จึงต้องรับหน้าที่เป็นนายโรงโนราคนต่อไปทันที โดยใช้ชื่อคณะว่า “คณะโนราสร้อยเพชร ดาวรุ่ง โดย    
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ศรีธน ธนนชัย” หรือ “คณะโนราศรีธน ธนนชัย (สร้อยเพชร ดาวรุ่ง)” สถานการณ์คณะโนราในขณะนั้น

ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากคนที่รู้จักคณะโนราสร้อยเพชร ดาวรุ่งทราบว่านายโรงโนราเสียชีวิตจึงคิดว่า

คณะปิดตัวลง ไม่มีผู้สืบทอดต่อ ทำให้คณะแทบไม่มีงานจ้าง ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดคือช่วงที่ไม่มีงาน

ตลอด 3 เดือน ทำให้สมาชิกในคณะบางคนถึงกับท้อในเส้นทางอาชีพโนรา อย่างไรก็ตามนายภูบาลก็ยังคง

ดำเนินงานต่อในฐานะนายโรงโนรารุ่นที่ 2 และฟื้นฟูคณะให้กลับมาเป็นที่รู้จัก และมีงานอีกครั้ง 

ยุคฟื้นฟูคณะ 

เมื่อนายภูบาล คงเขียว ในวัยเพียง 18 ปี ต้องรับหน้าที่ผู้นำคณะ นายภูบาลจึงยังไม่พร้อมเข้า

พิธีตัดจุกผูกผ้า หรือพิธีเปลี่ยนผ่านสถานะเป็นนายโรงโนราอย่างถูกต้องตามประเพณีได้ แต่ต่อมาใน  ปี 

พ.ศ. 2555 นายภูบาลอายุได้ 24 ปี ก็ได้เข้าพิธีตัดจุกผูกผ้า และได้เป็นนายโรงโนราอย่างเต็มตัว 

ปัจจุบันการแข่งขันในแวดวงโนราหางเครื่องเพิ่มมากขึ้นทุกวัน สังเกตได้จากจำนวนคณะโนรา

ที่รับงานโนราหางเครื่องเพิ่มมากขึ้น นายภูบาล คงเขียว จึงได้พัฒนารูปแบบการแสดงโนราหางเครือ่งของ

คณะให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อความอลังการของการแสดง เช่น ติดตั้งระบบขยายเสียงที่ทันสมัยมากข้ึน 

เพิ่มจำนวนโชว์เพลงลูกทุ่ง เพิ่มการเต้นจินตลีลา เพิ่มจำนวนและความตระการตาของชุดหางเครื่อง เพิ่ม

บทเพลงเปิดตัวให้เร้าใจ และเป็นที่ติดหูของผู้ชม เป็นต้น ความทันสมัยที่เข้ามามากข้ึนทำให้สามารถดึงดดู

กลุ่มผู้ชมวัยรุ่น และวัยกลางคนได้ แต่รูปแบบการแสดงโนรายังคงเป็นจุดเด่นของการแสดงอยู่เสมอ 

เพราะในทุกขั้นตอนของการออกแบบการแสดง นายภูบาลให้ความสำคัญกับการแสดงโนราเป็นหลัก  

ในช่วงเวลาการฟื้นฟูคณะนี้เองที่นายภูบาล ได้รวบรวมสมาชิกคณะที่มีความสามารถหลากหลายมาทำงาน

ร่วมกัน  

4.2.2 สมาชิกคณะ  

สมาชิกของคณะโนราศรีธน ธนนชัยมีประมาณ 70 คน แต่ละคนก็มีความสามารถที่หลากหลาย 

อันเนื ่องมาจากการถูกเลี ้ยงดูมาในแวดวงดนตรี และโนรา อย่างไรก็ตามสมาชิกคณะแต่ละคนก็มี       

ความเป็นมาก่อนเข้ามาทำงานในคณะที่แตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะจำนวน 5 คน ผู้ศึกษา

พบว่าลักษณะการทำงานของสมาชิกคณะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
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สมาชิกคณะรูปแบบที่หนึ่ง สมาชิกคณะที่ทำงานทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง มีหน้าที่ออกแบบ 

และวางแผนการแสดง และทำหน้าที่แสดงบนเวทีด้วย ได้แก่ นางสาวเพ็ญนภา คงเขียว (หัวหน้าโนรา  

หางเครื่อง และนักร้องลูกทุ่ง) และนายเอกพล รองเดช (หัวหน้านักดนตรีสากล) 

 นางสาวเพ็ญนภา คงเขียว หรือ วิว เป็นหญิงผิวสองสี รูปร่างท้วม อายุ 24 ปี  มีภูมิลำเนาอยู่ที่

จังหวัดพัทลุง ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักร้องลูกทุ่ง และหัวหน้าฝ่ายการแสดง ควบคุมดูแลนักแสดง 3 กลุ่ม 

ได้แก่ โนรา หางเครื่อง และนักร้องลูกทุ่ง รวมไปถึงออกแบบการแสดงในส่วนของโชว์ต่าง  ๆ  ทั้งท่าเต้น 

เสื ้อผ้า และอุปกรณ์ประกอบการแสดงทั ้งหมด นางสาวเพ็ญนภามีนายภูบาล คงเขียว เป็นอา และ     

นายสร้อย คงเขียว เป็นปู่ นางสาวเพ็ญนภาเกิดและเติบโตอยู่ในวงการโนรา ตั้งแต่นางสาวเพ็ญนภา      

จำความได้ตนเองก็ถูกเลี้ยงดูมาหลังโรงโนรา และใช้ชีวิตอยู่บนรถบัสทีมงาน เพราะในขณะนั้นโนราเป็น

การแสดงที่ได้รับความนิยมมาก มีงานทุกคืนจนแทบไม่ได้กลับบ้าน นางสาวเพ็ญนภาในวัยเด็กจึงได้มี

โอกาสติดตามโนราสร้อยเพชร ดาวรุ่งไปแสดงโนราด้วย จนอายุได้ประมาณ 7-8 ขวบ นางสาวเพ็ญนภาก็

ได้มีโอกาสข้ึนเล่นตลก และร้องเพลงบนเวทีตามประสาเด็ก   

 เนื่องจากครอบครัวของนางสาวเพ็ญนภา คงเขียว ประกอบอาชีพโนราซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอน 

หากวันใดมีงานจึงจะมีเงิน ทำให้ชีวิตของนางสาวเพ็ญนภาในวัยเด็กค่อนข้างลำบาก นางสาวเพ็ญนภาจึง

ต้องย้ายบ้านและย้ายโรงเรียนบ่อยครั้ง ในช่วงประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 นางสาวเพ็ญนภาเรียนอยู่ที่

โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง และได้รับเลือกให้แสดงโนราในกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ เสมอ เนื ่องจาก    

นางสาวเพ็ญนภามี “สายเลือดโนรา” ได้ซึมซับการรำโนรามาจากที่บ้านแล้วเป็นทุนเดิม ทำให้เธอรำได้

อย่างคล่องแคล่วแม้จะยังเด็กมาก จนกระทั่งช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 นางสาวเพ็ญนภาได้ย้ายมาศึกษา

ที่กรุงเทพฯ และอยู่อาศัยกับยาย นางสาวเพ็ญนภาเริ่มสนใจเครื่องดนตรีสากล จึงเข้าไปเป็นสมาชิกใน   

วงโยธวาทิตของโรงเรียน และเริ ่มเล่นคีย์บอร์ดตั้งแต่นั ้นเป็นต้นมา แต่แล้วชีวิตก็เปลี่ยนผันอีกครั้ง  

นางสาวเพ็ญนภาต้องย้ายกลับพัทลุงอีกครั้ง และเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดพัทลุง 

นางสาวเพ็ญนภาอยู่ที่พัทลุงได้เพียง 1 ปี ก็ย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพฯ อีก และเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ในกรุงเทพฯ และได้พัฒนาต่อยอดความสามารถในการเล่นคีย์บอร์ดจนสามารถ

สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6 ที ่วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง สาขาดนตรีสากล เอก

คีย์บอร์ด  
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 แม้นางสาวเพ็ญนภา คงเขียว เรียนมาทางด้านดนตรีสากล แต่ก็ได้ค้นพบความสามารถของตนเอง

อีกหลากหลายอย่างจากการได้ย้ายมาอยู่ที่พัทลุงและทำงานในคณะโนราศรีธน ธนนชัย โดย เริ่มเข้ามา

ทำงานอย่างจริงจังในช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ซึ่งเป็นช่วงที่นายภูบาล คงเขียว กำลังฟื้นฟูคณะ) เริ่มจาก 

การเป็นหางเครื่อง และเป็นคนคิดท่าเต้น 1 ปีถัดมานายภูบาล คงเขียว เห็นว่านางสาวเพ็ญนภามี

ความสามารถที่หลากหลายจึงมอบหมายงานให้มากขึ้น นางสาวเพ็ญนภาได้รำชุด ขับบท และรำทำบทกับ

นายภูบาล คงเขียว คอยดูแลความเรียบร้อยของเสื้อผ้าหางเครื่อง และคิดท่าเต้น การเรียนที่วิทยาลัย  

นาฏศิลป พัทลุง ทำให้นางสาวเพ็ญนภาได้รู้จักกับเพื่อนฝูงที่ชื่นชอบการแสดง มีความสามารถในการรำ 

การเต้น จึงได้ชักชวนเพื่อนจากวิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง มาทำงานในคณะโนราศรีธน ธนนชัยด้วย  

 เมื่อนางสาวเพ็ญนภา คงเขียว เรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงเข้ามาทำงานในคณะอย่างเต็มตัว 

ทำทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง แต่เนื่องจากมีส่วนต้องรับผิดชอบมาก นางสาวเพ็ญนภาจึงหันมาทำในส่วน

ของเบื้องหลังเป็นหลัก โดยใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ที่เคยทำงานเบื้องหน้า ทั้งโนรา และ

หางเครื่องมาปรับใช้ในการออกแบบการแสดง ปัจจุบันนางสาวเพ็ญนภายังทำหน้าที่เป็นนักร้องลูกทุ่งด้วย 

ทำให้นางสาวเพ็ญนภาไม่เพียงทำหน้าที่เบื้องหลังอย่างเดียว แต่ยังทำเบื้องหน้าด้วย เช่นเดียวกันกับนาย

เอกพล รองเดช ซึ่งเป็นหัวหน้านักดนตรีสากลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง 

 นายเอกพล รองเดช หรือเอก เป็นชายผิวสองสี รูปร่างท้วม อายุ 35 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัด

ตรัง ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นหวัหน้านักดนตรีสากล เล่นเครื่องทรมัเปต็ในคณะ นายเอกพลเติบโตมากับคณะ

โนราหางเครื่องในจังหวัดตรัง เพราะพ่อของนายเอกพลทำงานเป็นนักร้องลูกทุ่งอยู่ในคณะโนราหางเครื่อง

ของโนราครื ้นน้อย ดาวรุ ่ง เมื ่อนายเอกพลยังเด็กพ่อมักจะพานายเอกพลไปแสดงด้วยเสมอ ทำให้        

นายเอกพลได้ซึมซับบรรยากาศเหล่าน้ันมาต้ังแต่เด็ก และเกิดความช่ืนชอบในดนตรี จนกระทั่งอายุ 10 ปี 

(กำลังศึกษาอยู ่ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 4) นายเอกพลจึงบอกพ่อของตน เองว่าอยากหัดเล่นดนตรี โดย    

เครื่องดนตรีที่นายเอกพลเลือกเล่นคือ ทรัมเป็ต นายเกีย (ไม่ทราบช่ือ-นามสกุลจริง) มือทรัมเป็ตของคณะ

โนราครื้นน้อย ดาวรุ่งจึงเป็นผู้สอนทรัมเป็ตให้ นายเอกพลจึงได้เริ่มหัดเล่นทรัมเป็ตที่หลังเวที และฝึกฝน

กับนายเกียเรื่อยมา จนกระทั่งอายุได้ 13 ปี (กำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1) นายเอกพลเล่นทรัมเปต็จน

มีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งแล้ว จนได้ขึ้นเล่นทรัมเป็ตบนเวทีของโนราครื้นน้อย ดาวรุ่ง พร้อมกับ    

นายเกีย โดยเล่นทรัมเป็ตเฉพาะช่วงเพลงลูกทุ่งเท่านั้น ได้เงินค่าตอบแทนคืนละ 100 บาท เล่นอยู่กับ  
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โนราครื้นน้อยอยู่ได้ 3 ปี ก็ต้องไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงไม่ได้แสดงกับโนราครื้นน้อยอกี 

แต่ได้มีโอกาสไปทำงานเป็นมือทรัมเป็ตให้กับโนราหางเครื่องคณะโนราเลื่อนน้อย ทวีศิลป์ จังหวัดตรัง 

เป็นเวลา 3 ปี  

 หลังเรียนจบชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายเอกพล รองเดช ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน    

คณะดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และยังคงรับงานเล่นดนตรีอยู่เสมอ 

จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2550 ในขณะนั้นนายเอกพลกำลังเป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 รับงานเล่นดนตรีตาม 

วงดนตรีลูกทุ่ง และคณะโนราหางเครื่องต่าง ๆ จึงได้มีโอกาสได้รู้จักกับพี่เขยของนายภูบาล คงเขียว ที่

ทำงานในด้านดนตรีเช่นกัน นายเอกพลจึงถูกชักชวนให้ไปทำงานในคณะโนราสร้อยเพชร ดาวรุ่ง ซึ่งมี 

นายภูบาลเป็นนายโรงโนรา นายเอกพลเห็นว่าน่าสนใจจึงเดินทางจากจังหวัดสงขลาไปทำงานกับนาย

ภูบาลที่จังหวัดพัทลุง  

 ในช่วงเวลาดังกล่าวนายภูบาล คงเขียว เพิ่งจะขึ้นเป็นนายโรงโนรา เพราะนายภูบาลเพิ่งลงจาก

เวทีศร ีว ิชัยโชว์ ของเอกชัย ศร ีวิชัย และนายสร้อย คงเขียว (โนราสร้อยเพชร ดาวร ุ ่ง) พ่อของ             

นายภูบาล ซ ึ ่ ง เป ็นนายโรงโนราคนก่อนเพิ ่ งเส ียช ีว ิต ในช่วงเวลาด ังกล่าวงานของคณะโนรา               

สร้อยเพชร ดาวรุ่ง ลดลงอย่างมาก แต่นายภูบาลก็ฟื้นฟูให้กลับมามีชื่อเสียงได้อีกครั้ง เพราะพื้นฐาน   

แฟนคลับของนายภูบาลจากเวทีศร ีวิ ชัยโชว์ม ีอยู ่มาก โดยนายภูบาลใช้ชื ่อคณะว่า คณะโนรา             

สร้อยเพชร ดาวรุ่ง โดยศรีธนโชว์ หรือ คณะโนราศรีธน ธนนชัย (สร้อยเพชร ดาวรุ่ง) ทำให้คณะโนรา     

ศรีธน ธนนชัยมีงานแทบทุกคืน นายเอกพลที่ทำหน้าที่เป็นมือทรัมเป็ตจึงต้องเดินทางไป - กลับสงขลา 

และพัทลุงอยู่บ่อยครั้ง ช่วงเวลากลางคืนนายเอกพลจะเดินทางไปเล่นดนตรีกับคณะโนราศรีธน ธนนชัย 

และพักอาศัยอยู่ที่บ้านของนายภูบาล หากวันใดมีเรียน ตอนเช้าวันถัดมานายเอกพลจะต้องนั่งรถตู้จาก

จังหวัดพัทลุงเดินทางไปเรียนที่จังหวัดสงขลา และในตอนเย็นจะนั่งรถตู้กลับมาที่พัทลุงอีกครั้งเพื่อทำงาน

ในเวลากลางคืน  

 นายเอกพล รองเดช เรียนไปด้วยและทำงานให้กับคณะโนราศรีธน ธนนชัย ไปด้วยจนเรียนจบ

ระดับปริญญาตรี หลังเร ียนจบจึงเดินสายนักดนตรีอาชีพเป็นเวลา 1 ปี และไปศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจึงทำงานเป็นครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาไปพร้อมกับ

การเป็นนักดนตรีในคณะโนราศรีธน ธนนชัย เรื่อยมา โดยนายเอกพลทำหน้าที่เบื ้องหลังในส่วนของ    
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การเขียน และเรียบเรียงโน้ตเพลงดนตรสีากลทั้งหมดที่คณะต้องใช้ ดูแลนักดนตรีสากลในคณะ และจัดหา

นักดนตรีสากลมาเล่นทดแทนหากมีนักดนตรีสากลประจำคณะไม่สามารถทำการแสดงได้ นอกจากนี้ยังทำ

หน้าที่ในส่วนเบื้องหน้า คือ เล่นทรัมเป็ต  

สมาชิกคณะรูปแบบที่สอง สมาชิกคณะที่ทำงานเบื้องหน้า หรือมีหน้าที่ทำการแสดงบนเวที 

ได้แก่ นายธนพง นิ่มแก้ว (ตัวตลก) และนายศักรินทร์ ปานลักษณ์ (ลูกคู่)  

 นายธนพง นิ่มแก้ว หรือ แซมมี่ ฉายาในวงการคือ ตลกแซมมี่ ศรีวิแหวง อายุ 27 ปี มีภูมิลำเนา

อยู ่จ ังหวัดพัทลุง นายธนพงเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ เจ ้าเนื ้อ และเป็นโรคปากแหว่งตั ้งแต่กำเนิด              

ในครอบครัวของนายธนพงไม่มีใครทำงานอยู่ในแวดวงโนรา แต่พ่อของนายธนพงเป็นแฟนคลับตัวยงของ 

เอกชัย ศรีวิชัย หากเอกชัยมาแสดงที่พัทลุงเมื่อใด พ่อของนายธนงพงจะต้องได้ยืนดูอยู่ในหมู่ผู้ชมแถวหน้า

สุดของเวทีทุกครั้ง ตั้งแต่นายธนพงจำความได้ พ่อก็พาเขาไปอยู่หน้าเวทีเอกชัยแล้ว โดยในขณะนั้น     

การแสดงของเอกชัยมีทั้งเพลงลูกทุ่ง โนรา และตลกคาเฟ่ ทำให้อาชีพในฝันตั้งแต่วัยเด็กของนายธนงพง

คือการประกอบอาชีพในเส้นทางสายโนรา โดยนายธนพงอยากทำหน้าที่ตัวตลกต่อมานายธนพงได้เข้า

เรียนระดับประถมศึกษา จึงได้เลือกเข้าชมรมอนุรักษ์ศิลป์ชาวใต้ ซึ่งเป็นชมรมที่สอนการแสดงโนราให้กับ

นักเรียน ทั้งในส่วนของการรำ การออกพราน และการตีเครื่องดนตรีโนรา สำหรับนายธนพงในวัย 7 ขวบ 

เขาได้เล่นเป็นตาพราน และได้ไปแสดงตามงานสัมมนาของโรงเรียน งานเกษียณครู และงานประจำปี    

ต่าง ๆ ในละแวกบ้านทะเลน้อย นอกจากนี้นายธนพงยังได้หัดรำโนราบ้างจากการเรียนการสอนในชมรม  

 จนกระทั่งอายุได้ 10 ขวบ (ประมาณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5) พ่อได้พานายธนพง นิ่มแก้วไป

ฝากฝังให้เรียนรู้การแสดงโนรากับโนราห้วน คงดำ ซึ่งเป็นโนราที่อาศัยอยู่ในละแวกบ้าน นายธนพงสนใจ

การตีเครื่องโนราเป็นพิเศษ โนราห้วนจึงได้เริ่มสอนนายธนพงจากการตีทับเป็นอันดับแรก โดยตีให้ดูก่อน 

แล้วจึงให้นายธนพงตีตาม เมื่อตีทับได้แล้ว ก็ขยับไปฝึกหัดเครื่องดนตรีอื่น ๆ จนครบทั้ง 6 ช้ิน นอกจากนี้

ยังได้หัดรำโนราด้วย แต่ไม่ชำนาญมากเท่ากับการตีเครื่องโนรา เมื่อนายธนพงอายุได้ 12 ปี (กำลังศึกษา

อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) จึงได้พูดคุยกับพ่ออย่างจริงจังว่าอยากทำงานในวงการโนรามาก ต้องการยึด

เป็นอาชีพ พ่อจึงสนับสนุนนายธนพงอย่างเต็มที่ โดยการพาไปฝากฝังกับโนราไข่เหลีย่ม (วิเชียร ศรชัย) ซึ่ง

เป็นโนราชื ่อดัง กำลังได้รับความนิยม เพราะทำการแสดงแบบโนราหางเครื ่อง และเป็นลูกศิษย์ของ      

เอกชัย ศรีวิชัย 
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 ช่วงแรกที่อยู่กับโนราไข่เหลี่ยม นายธนพง นิ่มแก้ว ยังไม่ได้ขึ้นเล่นเป็นตลก แต่ได้ตีเครื่องโนรา

ก่อน เพราะยังไม่มีผู้ชมรู้จัก โนราไข่เหลี่ยมต้องคอยแนะนำให้ผู้ชมได้รู้จักนายธนพงในทุก ๆ คืนที่ไปแสดง

ว่าเด็กคนน้ีมาเป็นตลกคนใหม่ จนกระทั่งวันหนึ่ง นายธนพงก็ได้ข้ึนเป็นตลกอย่างจริงจังสมกับที่ฝันไว้ โดย

รับบทนางทาสี หรือเมียตาพราน ทำให้นายธนพงต้องแต่งกายเป็นผู้หญิง คือใส่เสื้อคอกระเช้า และนุ่ง

ผ้าถุง ทาหน้าขาว จนกลายเป็นที่จดจำของผู้ชมว่านายธนพงจะต้องแต่งกายเป็นผู้หญิง นอกจากนี้การเข้า

ไปเป็นตลกอยู่ในคณะของโนราไข่เหลี่ยม (วิเชียร ศรชัย) ยังได้หล่อหลอมวิธีการคิดมุกตลกของนายธนพง 

เนื่องจากนายธนพงได้พบเห็นวิธีการเล่นตลกของโนราไข่เหลี่ยมตั้งแต่เมื่อครั้งที่นายธนพงทำหน้าที่เป็นลูก

คู่ นายธนพงพบว่าวิธีการสร้างมุกตลกมีอยู่ 2 ประเด็น  

 ประเด็นแรกคือการเริ่มที่ตนเอง ใช้เอกลักษณ์ หรือจุดด้อยของตนเองมาสร้างเป็นมุกตลก เช่น 

นายธนพงได้ใช้อาการพิการทางปากมาสร้างมุกตลกจากการพูดไม่ชัด ก่อให้เกิดการเข้าใจความหมายผิด 

จนเกิดเป็นเรื่องตลก เป็นต้น ประเด็นที่สอง การเล่นมุกตลกจากข้อมูลที่ทุกคนทราบดี โดยจะต้องติดตาม

ข่าวสารบ้านเมือง และข่าวสารท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะแสดง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ชมในพื้นที่ดังกล่าวทราบโดย  

ทั่วกัน โดยนำเอาประเด็นข่าวสารดังกล่าวมาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเรื่องราว เช่น ประเด็นห้องน้ำวัดที่

มีจำนวนห้องน้ำหลายห้อง แต่แต่ละห้องกลับมีองค์ประกอบของห้องน้ำที่ไม่สมประกอบ เช่น ขันตั กน้ำ

หาย โถส้วมชำรุด ประตูหาย ประตูไม่มีกลอน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ชมในพื้นทีท่ราบโดยทั่วกัน นายธนพงจึงนำ

ประเด็นดังกล่าวมาเล่าให้ผู้ชมฟังเป็นมุกตลกว่าตนเองไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าควรเข้าห้องน้ำห้องใด จึง

ตัดสินใจขับถ่ายบนพื้นบริเวณหน้าห้องน้ำแทน เป็นต้น  

 นายธนพง นิ่มแก้ว ทั้งทำงานไปด้วย และเรียนไปด้วยจนเรียนจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ทำให้นายธนพงได้ใช้เวลา

ตลอดช่วงบ่ายของทุก ๆ วันไปกับการฝึกฝนการแสดงโนราซึ่งเปน็การเรยีนการสอนในโรงเรยีนตลอด 3 ปี 

ครูผู้สอนได้ให้นักเรียนได้เลือกศึกษา และฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองสนใจ เช่น ใครอยากรำก็ให้ฝึกรำโนรา ใคร

อยากจะตีเครื่องก็ให้ตีเครื่องโนรา สำหรับนายธนพงสนใจการตีเครื่องมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว ประกอบกับได้

ตีเครื่องโนราช่วยงานโนราห้วน และโนราไข่เหลี่ยมจึงมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ นายธนพงจึงได้รับหน้าที่

ในการสอนรุ่นน้องและเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนให้ตีเครื่องด้วย  

 ในช่วงเวลาที่นายธนพง นิ่มแก้ว เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การบ้านและความรับผิดชอบ

ทางด้านการเรียนที่โรงเรียนมีมาก ยิ่งเมื่อนายธนพงต้องทำงานไปด้วย และรับงานทั้ง 2 คณะ ทำให้    
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นายธนพงแทบไม่มีเวลาเรียน หรือเวลาทำการบ้านเลย นายธนพงจึงเลิกรับงาน และสนใจการเรียนเพียง

อย่างเดียวเป็นเวลา 2 ปี หลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายธนพงตั้งใจว่าจะประกอบอาชีพ

ค้าขาย แต่ใน ปี พ.ศ. 2556 นายภูบาล คงเขียว (โนราศรีธน ธนนชัย) ก็ได้โทรเรียกตัวให้นายธนพงไป

ช่วยงานเป็นตลกให้คณะตนเอง นายธนพงจึงไปช่วย แต่ไม่ได้คิดจะอยู่ประจำเพราะตั้งใจไว้ว่าจะค้าขาย 

และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง แต่เมื่อไปทำงานกับนายภูบาล งานก็มีเข้ามามากเสียจนไม่ได้ตั้งตัว

ค้าขาย นายธนพงจึงเล่นตลกเป็นอาชีพตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา  

 เมื ่อนายธนพง นิ ่มแก้ว เข้ามาทำงานเป็นตลกให้กับคณะโนราศรีธน ธนนชัย ในช่วงแรก 

จำเป็นต้องมีคาแรกเตอร์ หรือภาพลักษณ์เฉพาะตัวของตนเอง จึงได้ใช้คาแรกเตอร์เดิมจากเมื่อครัง้ที่แสดง

กับโนราไข่เหลี่ยม คือการแต่งกายอย่างผู้หญิงมาปรับใช้ เน้นการแต่งตัวผิดแปลกจากคนทั่วไปเป็นหลัก 

เช่น สวมใส่เสื้อผ้าที่เล็กกว่าตัว ปัดแก้มแดงจัด จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของนายธนพง แม้นายธนพงทำ

หน้าที่ตัวตลกเพียงอย่างเดียว แต่ก็ได้ใช้ความสามารถในการขับบท และการตีเครื่องโนราที่ได้สั่งสมมา  

มาเล่นเป็นมุกตลกบนเวทีในบางครั้งด้วย เช่น การเล่นมุกสลับหน้าที่กับลูกคู่ การเล่นมุกสลับหนา้ที่กับ  

โนราศรีธน เป็นต้น  

 การทำหน้าที ่ เป ็นผ ู ้แสดงบนเวทีจ ึงต้องมีความสามารถที ่หลากหลาย เช่นเดียวกับกับ            

นายศักรินทร์ ปานลักษณ์ หรือวุฒิ เป็นชายผิวสองสี รูปร่างสันทัด อายุ 25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัด

พัทลุง ปัจจุบันทำหน้าที่ลกูคู่ หางเครื่อง และตัวตลก นายศักรินทร์คลุกคลีอยู่กับดนตรมีาตั้งแต่เด็ก เติบโต

มาในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเล่นหนังตะลุง โนรา และนักดนตรี โดยมีปู่เป็นมือปี่หนังตะลุง ตาเป็น    

ตาพรานในคณะโนรา ลุงและอาเป็นนักดนตรีวงสายชลซึ่งรับเล่นดนตรีตามร้านต่าง ๆ พี่ชายเป็นลูกคู่ใน

คณะโนรา และน้าเป็นหัวหน้าวงรำวงเวียนครก (รำวงพื้นบ้านของชาวภาคใต้) นายศักรินทร์จึงไดซ้ึมซับ

การเล่นดนตรี และการแสดงพื้นบ้านภาคใต้มาต้ังแต่เด็ก และช่ืนชอบการเล่นดนตรีเป็นพิเศษ จึงเลือกเข้า

ชมรมโนราของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ทำให้นายศักรินทร์ได้ลองเล่นเครื่องดนตรีโนรา โดยมี

โนราถวิล หรือโนราสายพิณ จำปาทองเป็นผู้ฝึกสอนทุกวัน และได้ออกแสดงตามงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 

จนเมื่อนายศักรินทร์จบการศึกษาระดับประถมศึกษาก็สามารถเล่นเครื่องดนตรีโนราได้ทุกชิ้น รวมถึง

สามารถตีกลองยาวได้ด้วย ต่อมานายศักรินทร์ได้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาจึงไม่ได้เล่นเครื่องโนราอีก 

แต่ก็ยังมีความสนใจในดนตรีอยู ่ โดยศึกษาดนตรีจาก youtube แทน จนกระทั่งจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบัญชี และได้ฝึ กการตีกลองชุด 
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ประกอบกับเพื ่อน ๆ รอบตัวของนายศักรินทร์ล้วนเป็นนักดนตรี และชื ่นชอบดนตรีทั ้งสิ ้น ทำให้          

นายศักรินทร์เป็นคนที่เติบโตมากับดนตรี คุ้นเคยกับเครื่องดนตรี เสียงดนตรี และจังหวะดนตรีทั้งไทยและ

สากลเป็นอย่างดี 

 พี่ชายของนายศักรินทร์ ปานลักษณ์ทำงานเป็นหางเครื่อง ลูกคู่ ให้กับคณะโนราศรีธน ธนนชัยอยู่

แล้ว ในปี พ.ศ. 2555 พี่ชายของนายศักรินทร์เดินทางมาฝึกซ้อมการแสดงที่บ้านนายภูบาล คงเขียว 

หัวหน้าคณะ นายศักรินทร์จึงติดตามมาด้วย ทำให้ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในคณะด้วยความบังเอิญ เนื่องจาก

ในวันดังกล่าว หางเครื่องชายคนหนึ่งไม่สบาย ไม่สามารถมาซ้อมได้ นายศักรินทร์ จึงถูกเรียกตัวให้ไปยืน

ในตำแหน่งของหางเครื่องคนดังกล่าวแทน และให้ช่วยซ้อมเต้นตามหางเครื่องคนอื่น ๆ ด้วย นายศักรินทร์

ซ้อมแทนหางเครื่องคนดังกล่าวเพียงแค่ 1 เพลง เท่านั ้น แต่เมื่ อซ้อมเสร็จหัวหน้าหางเครื ่องก็บอก      

นายศักรินทร์ว่าวันต่อไปให้นายศักรินทร์ขึ้นแสดงด้วย หลังจากนั้นจึงเริ่มทำงานเป็นหางเครื่องตั้งแตน่ั้น

เป็นต้นมา ในปัจจุบันนายศักรินทร์เต้นจนชำนาญแล้ว จึงได้เป็นหางเครื่องชายที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุด  

 ต่อมาเมื่อนายภูบาล คงเขียว ทราบว่านายศักรินทร์ ปานลักษณ์ มีความสามารถในการเล่น  

เครื่องดนตรีโนรา จึงให้นายศักรินทร์มาทำหน้าที่ตีโหม่ง หรือฆ้องคู่ ตอนแรกนายศักรินทร์มีความสามารถ

เพียงแค่ตีได้ระดับหนึ่ง แต่หัวใจของการเป็นลูกคู่คือการตีตามจังหวะ และท่วงท่าของผู้รำ ต้องทราบว่าท่า

ใดต้องเล่นดนตรีแบบใด นายศักรินทร์จึงต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก จนกระทั่งมีความชำนาญและตโีหม่งได้  

เข้ากันดีกับลูกคู่ และโนราในคณะ ทำให้นายศักรินทร์เช่ียวชาญเป็นพิเศษในการตีโหม่ง ส่วนเครื่องดนตรี

โนราอื่น ๆ นายศักรินทร์แค่พอเล่นได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ลูกคู่บนเวทีโนรา   

หางเครื่องยังต้องคอยรับมุกผู้แสดงอยู่ตลอดเวลา เพราะลูกคู่จะต้องตีเครื่องรับมุก การเป็นลูกคู่จงึต้อง

ตื่นตัวตลอดเวลา และต้องจับจังหวะผู้แสดงให้ได้เสมอ เมื่อนายศักรินทร์ ปานลักษณ์ จับจังหวะมุกได้แล้ว 

นายภูบาล คงเขียว จึงเริ ่มนำนายศักรินทร์ออกมาเล่นตลกบ้าง โดยเริ่มจากการหยอดมุกไปให้นาย

ศักรินทร์รับ เป็นมุกตลกแบบไม่ได้นัดแนะ แล้วหลังจากนั้นจึงชวนนายศักรินทร์มาเล่นตลกชุด คือเป็น

ตลกแบบที่นัดแนะกันคร่าว ๆ  มีการสวมชุดตามบทบาท ปัจจุบัน นายศักรินทร์จึงมีหน้าที่ 3 หน้าที่ใน

คณะ ได้แก่ ลูกคู่ หางเครื่อง และตัวตลก  

 แม้สมาชิกทั้ง 2 กลุ่มจะรับผิดชอบหน้าที่ในคณะที่แตกต่างกัน แต่จะเห็นได้ว่าทุกคนล้วนเกิดและ

เติบโตมาในบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และโนรา ไม่ว่าจะด้วยการเลี้ยงดูของ
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ครอบครัวและเครือญาติ การได้เรียนรู้จากโรงเรียน หรือการฝึกฝนด้วยตนเอง สิ่งเหล่าน้ีล้วนหล่อหลอมให้

สมาชิกคณะโนราศรีธน ธนนชัย มีคุณสมบัติ หรือความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง และนำสิ่งเหล่านี้มา

พัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์เป็นการแสดงรูปแบบใหม่อย่างโนราหางเครื่อง  

4.2.3 แนวทางในการสร้างโนราร่วมสมัย 

แต่เดิมผู้ที่เป็นโนราถือว่าเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม เพราะการแสดงโนราถือเป็นการแสดงประกอบ

พิธีกรรมอย่างหนึ่ง ต่อมาโนราได้กลายเป็นการละเล่นยามว่างจากช่วงรอเก็บเกี่ยวข้าว และได้พัฒนามาสู่

ยุคปัจจุบัน โนรากลายเป็นความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ มีผู้ยึดถือเป็นอาชีพ เป็นแหล่งรายได้หลักของ

ตนเอง อย่างไรก็ตามโนราถือเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน หากเศรษฐกิจดีก็มีคนรับไปแสดงมาก ทำให้

ในช่วงหนึ่งมีจำนวนคณะโนราเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของจำนวนคณะโนราก็หมายถึง    

การแข่งขันที่สูงข้ึน จำนวนงานที่แต่ละคณะเคยได้รับก็ลดลง ประกอบกับยังมีสือ่ความบันเทงิอื่น ๆ  เข้ามา

แทนที่ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ รำวงเวียนครก กระแสความนิยมในโนราจึงลดลง เกิดปรากฏการณ์  

“คนยกขึ ้นใส ่โนรา” หรือคนลุกหนีโนรา ดังที ่นางสาวเพ็ญนภา คงเขียว ผ ู ้ เห ็นปรากฏการณ์                 

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโนรามาต้ังแต่เด็กอธิบายไว้  

 

“...ถ้าว่า (สมมติว่า) โนราไปเล่น บางช่วงก็มีคน บางช่วงก็คนหายแหม็ด (หมด) เป็น

ที่มาของคำว่า คนยกขึ้น (ลุกขึ้น) ใส่โนรา ก็คือแปลว่าโนราน่ีเล่นไม่ได้เรื่อง เล่นไม่เข้าท่า เล่น

ไม่หนุก (สนุก) คนแล (ผู้ชม) เลยลุกขึ้นกลับบ้าน แต่การที่คนแล (ผู้ชม) หายแหม็ด (หมด) นี่

มันมีประเด็นอื่นด้วย คือคนแล (ผู้ชม) ส่วนใหญ่เป็นคนแก่ พอว่าดึก ๆ สักหิด (สักนิด) เขาก็

หลับแล้ว ให้ลูกมารับหลบ (กลับ) บ้าน ในขณะที่รำวงเวียนครก รับถูก (รับแสดงในราคาถูก) 

ร่วมสมัย สนุกทั้งคืน โนราทำพรือละ (ทำอย่างไร) มีแต่คนแก่แล (ดู) ” (เพ็ญนภา คงเขียว, 

สัมภาษณ์: 15 มกราคม 2563) 

 

โนราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ก้าวทันยุคสมัย เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสังคมที่มีสื่อ

บันเทิงอื ่น ๆ เป็นคู ่แข่ง และโนรายังต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมสองวัย ทั ้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ      

ความสนุกสนานจากการรับชม และกลุ ่มผู ้ส ูงอายุที ่นิยมการแสดงแบบโบราณบันเทิง ต้องการชม       
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ความสวยงามของท่ารำ และไหวพริบการขับบทของโนรา การปรับตัวดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยของ

นายสร้อย คงเขียว (โนราสร้อยเพชร ดาวรุ่ง) พ่อของนายภูบาล คงเขียว (โนราศรีธน ธนนชัย) 

 

“...สมัยก่อนพ่อ (โนราสร้อยเพชร ดาวรุ่ง) แสดงโนราแบบโบราณเลย แบบศิลปะ

ดั้งเดิม เน้นความสวยงามของท่ารำ แต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราต้องเน้นเป็นงานโชว์

มากกว่าศิลปะ เพื่อให้ทันสายตาคนแล (ผู้ชม) ตามกระแสสังคม แต่ว่าของเดิมก็มีไว้ไม่ให้

หายไป...โชว์ตอนนั้นก็เป็นโนรารำชุดอย่างดั้งเดิม แต่ดนตรีเล่นผสมเครื่องดนตรีโนรากับ

เครื ่องดนตรีสากล แล้วต่อด้วยทำโชว์คล้ายละครปูเนื ้อเรื ่องก่อนเข้าสู ่เพลงลูกทุ ่ง มี          

การแต่งตัวตามบทบาท ต่อด้วยเพลงลูกทุ ่ง หางเคร ื ่อง แล้วก็ม ีเล ่นตลกด้วย. . .”            

(ภูบาล คงเขียว, สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2563) 

 

เมื่อถึงคราวนายภูบาล คงเขียว เป็นนายโรงโนราจึงพัฒนารูปแบบการแสดงโนราหางเครื่องของ

คณะให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความอลังการของการแสดง เช่น ติดตั้งระบบขยายเสียงที่ทันสมัย  

มากขึ้น เพิ่มจำนวนโชว์เพลงลูกทุ่ง เพิ่มการเต้นจินตลีลาเพื่อเล่าเรื่องราวตำนานโนราแบบร่วมสมัย เพิ่ม

จำนวนและความตระการตาของชุดหางเครื่อง เพิ่มบทเพลงเปิดตัวให้เร้าใจ และเป็นที่ติดหูของผู้ชม แต่

ยังคงรำชุดโนราไว้เพื ่อให้โนราในยุคนี้ยังคงอยู่รอดได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม การเปลี ่ยนแปลงรูปแบบ      

การแสดงนาฏกรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นโนราหางเครื่องถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้ชมสูงวัยที่คุ้นชินกับ

การแสดงโนราโบราณบันเทิง สิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือ ประเด็นเรื่องดนตรี “คนแก่ ๆ (ผู้สูงวัย) 

เขาไม่ชอบเพราะเขาว่าทำไมต้องเอาดนตรีสากลเข้ามา มันทำให้ดนตรีแต่แรก (ดนตรีสมัยก่อน หรือดนตรี

โนรา) หายไป” (เอกพล รองเดช, สัมภาษณ์: 26 มกราคม 2563)  

แม้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่สมาชิกคณะก็ยังคงยืนหยัดในการแสดงโนราหางเครื่องต่อไป เนื่องจาก

ยังมีผู้ชมอีกส่วนหนึ่งที่ชื ่นชอบการแสดงโนราหางเครื่อง และสมาชิกคณะมองว่าโนราหางเครื ่องเป็น      

การแสดงรูปแบบใหม่ที่จะเชิญชวนให้คนรุ ่นใหม่หันมาสนใจโนรามากขึ้น ดังนั้นจึงไม่ใช่การลบเลือน

วัฒนธรรมดั้งเดิมให้หายไป 
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“...ถ้าสังเกตแล (ดู) ดนตรีแต่แรก (สมัยก่อน) หรือดนตรีโนราเด็กยังเลน่อยู่ แล้วก็ยัง

มีโนราอยู่ ถ้าว่า (ถ้าหาก) ดนตรีแต่แรก (ดนตรีสมัยก่อน หรือดนตรีโนรา) หายไป มันก็ต้อง

ไม่มีโนราสิ โนราจะขาดเครื่องดนตรีโนราไม่ได้ แต่ว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่ แลตะ (ดูสิ) นักดนตรี

โนราทุกวันน้ีเด็ก ๆ เพ (ทั้งนั้น) เราไม่ได้ลบเลือนวัฒนธรรมดนตรี เพียงแต่เรามาเพิ่มพูนให้

คนสากลหันมาเล่นให้เข้ากับของท้องถ่ินได้ด้วย เป็นมิติใหม่เพิ่มข้ึน แล้วทำให้เด็กรุ่นใหม่มา

สนใจมากขึ้น เพราะมันมีความแปลกใหม่ เล่นดนตรีกับโนราหางเครื่องได้ตางค์กัน (ได้เงิน

ด้วย) ได้เรียนรู ้วัฒนธรรมการเล่นโนรากัน (ได้เรียนรู ้วัฒนธรรมการแสดงโนราด้วย)”      

(เอกพล รองเดช, สัมภาษณ์: 26 มกราคม 2563) 

 

 นอกจากนี้สมาชิกคณะยังมองว่าโนราเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง และเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรม

ที่จะเกิดการปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนไปตามสมัย และพวกเขาก็ยังคงสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์โนราแบบ

ดั้งเดิมไว้ รวมไปถึงก็ยังคงรักษาการรำโนราไว้ในการแสดงของตนเองด้วย 

  

 “โลกปัจจุบันทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เราก็ต้องปรับตัว แต่ปรับ

ยังไงให้เป็นโนราอยู่ ที่เขาอนุรักษ์เราเห็นดีด้วย แต่ ณ จุดน้ีเราก็ต้องปรับตัว เพราะไม่งั้นเราก็

ไม่รอด ไม่มีใครแล (ดู) ” (เพ็ญนภา คงเขียว, สัมภาษณ์: 15 มกราคม 2563) 

 

  “...โนราหางเครื่องมันเป็นวิธีการทำมาหากินของศิลปินแขนงนี้ ข้ึนอยู่กับว่าคณะ

ไหนจะครีเอท (สร้าง) งานแบบไหน เพราะโนราเราก็ไม่ได้ทิ้ง ยังเน้นอยู่ เรายังมีรำชุด ยังมี

เกร็ดความรู้โนรา และการแสดงที่ยังเป็นแก่นโนราอยู่ เราต้องการแค่ทำให้ดีขึ้นด้วยการทำ

โนราหางเครื่องมาเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ชมยุคนี้ แล้วคิดว่าในอนาคตมันก็จะเปลี่ยนไป

หลาว (อีก) ตามสมัยนั้นแหละ...” (ภูบาล คงเขียว, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2562)   

“ถามว่าวัฒนธรรมการเล่นโนรา (การแสดงโนรา) เป็นของใครบ้าง มันไม่เป็น

ของใครคนใดคนหนึ่ง มันเป็นของทุกคนในสังคม วัฒนธรรมมนัเปลีย่นแปลงกนัได้ มันอยู่ที่ว่า
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คนในสังคมจะหยิบจับไปปรับยังไง แต่ถึงปรับโนรายังไง มันก็ยังแล (ดู) เป็นโนราอยู่ แต่

บริบทบางอย่างมันต้องเปลี่ยน” (ศักรินทร์ ปานลักษณ์, สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2563)   

  

 โนราหางเครื่องจึงเป็นผลผลติอย่างหนึ่งของการปรับตัวตามยุคสมัยของผู้ที่แสดงโนราเป็นอาชีพ

ตั้งแต่ในสมัยก่อตั้งคณะ ซึ่งมีนายสร้อย คงเขียว เป็นผู้ริเริ่ม ในมุมหนึ่งโนราหางเครื่องเป็นผลผลิตที่สร้าง

ข้ึนเพื่อให้พวกเขายังคงมีรายได้ในการแข่งขันกับสื่อบันเทิงอื่น ๆ แต่ในอีกมุมหนึ่ง การที่สมาชิกคณะได้

พัฒนาโนราหางเครื่องให้น่าสนใจอยู่เสมอก็ช่วยให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจโนรามากข้ึน แม้โนราจะไม่ได้อยู่

ในรูปแบบโนราโบราณบันเทิง หรือแบบดั้งเดิมเมื่อ 50 ปีก่อน แต่ก็ทำให้คนรุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจกับ

โนรามากข้ึน และเรียนรู้โนราจากแก่นของโนราที่สื่อสารออกมาจากการแสดงบนเวทีโนราหางเครื่อง 

4.2.4 การบริหารคณะ และการผลิตการแสดง  

 คณะโนราศรีธน ธนนชัย เป็นคณะโนราที ่มีสมาชิกจำนวนมาก ถือเป็นคณะโนราขนาดใหญ่    

การบริหารจัดการคณะอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก คณะโนราศรีธน ธนนชัย  จึงแบ่ง 

การทำงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ  ได้แก่ ฝ่ายลูกคู่ ฝ่ายนักดนตรีสากล ฝ่ายติดตั้งเวที ฝ่ายโนรา หางเครื่อง 

และนักร้องลูกทุ่ง ฝ่ายตัวตลก ฝ่ายเสื้อผ้า โดยมีนายภูบาล คงเขียว เป็นผู้รับงานจากผูว่้าจ้าง แจกจ่ายงาน

ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ และดูแลภาพรวมของคณะ แม้นายภูบาล คงเขียว อยู่ในตำแหน่งสูงสุดของ    

การบริหารคณะ รองลงมาคือหัวหน้าของแต่ละฝ่าย แต่สมาชิกคณะมองว่าระบบการบริหารคณะอยู่ใน

รูปแบบ “ครอบครัว” คือมีลักษณะเป็นพี่และน้อง มากกว่าหัวหน้าและลูกน้อง สะท้อนให้เห็นได้จาก   

การพูดคุย รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และการปฏิบัติต่อกันอย่างญาติมิตร แม้สมาชิกคณะบางคน

จะไม่ใช่ญาติทางสายเลือด 

 

  “...พี่ธน (นายภูบาล คงเขียว) จะคิดการแสดงมา แล้วมาปรึกษากับลูกวง ใครมี

ตรงไหนเสริม ตรงนี้ดีหม้าย (หรือไม่) ตรงนั้นดีหม้าย (หรือไม่) ใครมีตรงไหนเสริมมั้ง (บ้าง) 

ใครมีตรงไหนอยากเพิ่ม อยากเอาตรงนี้ออก อยากเอาตรงนั้นเข้ามาแทน แหลง (พูด) ได้     

พี่ธนเป็นเหมือนพี่บ่าว (พี่ชาย) จะเป็นกันเอง คือจะแหลง (พูด) หลก (ตลก) กันมั้ง (บ้าง) 

หยอกหัว (หยอกล้อ) กันมั้ง (บ้าง) ถ้าแหลง (พูด) ว่าเป็นหัวหน้าหม้าย (หรือไม่) ก็คือหัวหน้า
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ในคณะ บนเวที แต่ว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันอย่างตอนซ้อม หรือมาช่วยงาน มานั่งเล่นที่บ้าน คือจะ

เป็นครอบครัวกัน...” (ศักรินทร์ ปานลักษณ์, สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2563) 

 

  “เราทำงานกันแบบพี่น้อง พี่วิวเป็นคนดูแลพวกโนรา หางเครื่อง พี่มองว่าทุกคน

เสมอภาคกัน เท่าเทียมกันทุกคน ในคณะมีหลายพ่อพันแม่ มีทั้งคนที่อายุน้อยกว่าเรา เป็น

เพื่อนพี่มั้ง (บ้าง) อายุมากกว่าพี่มั้ง (บ้าง) เวลาคุยงานกับคนที่โตหวา (กว่า) บางทีเราอิ (จะ)     

แหลง (พูด) แบบเด็ดขาดไปเลยก็ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าทุกคนชอบ เราต้องอยู่ในระบบพี่น้องทั้งหมด 

ถ้าเป็นคนโตหวา (กว่า) ก็จะแหลง (พูด) ว่า พี่โอเคนะ วิวขอแบบนี้นะ ถ้าเป็นเพื่อนเราก็ต้อง

แหลง (พูด) อีกแบบ เออ เพื่อน เราขอแบบนี้นะ บางทีบางสถานการณ์เราอาจจะเผด็จการ

หมดเลยไม่ได้ ดีอยู่อย่างว่าในคณะโอเคกับการดำเนินงานแบบนี้ อยู่แบบพี่น้อง แต่ทุกคนก็

ให้ความเคารพในการตัดสินใจของพี่วิว...” (เพ็ญนภา คงเขียว, สัมภาษณ์: 15 มกราคม 

2563) 

 

 ด้วยระบบการทำงานแบบครอบครัว ทำให้คณะโนราศรีธน ธนนชัย สามารถบริหารคณะที่มี

จำนวนสมาชิกคณะมากถึง 70 คน และทำให้สมาชิกคณะเข้ามาทำงานเป็นระยะเวลายาวนานหลายปี ไม่

มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะบ่อยครั้ง ทำให้การดำเนินงานบริหารคณะ และการผลิตการแสดงเปน็ไป

ด้วยความราบรื่น  

 คณะโนราศรีธน ธนนชัย ผลิตชุดการแสดงใหม่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้การแสดงยังคงเป็นสิ่งสดใหม่

สำหรับผู้ชม  โดยส่วนใหญ่ลำดับการแสดงของคณะโนราศรีธน ธนนชัย จะเรียงลำดับเริ่มจากการร่ายรำ

โนราแบบโบราณบันเทิง แต่ใช้ดนตรีสากลเล่นประกอบด้วย แล้วจึงต่อด้วยการขับบทของนายโรงโนรา 

การแสดงของหางเครื่อง นักร้องลูกทุ่ง และตลกเป็นเค้าโครงการแสดงหลักอย่างคร่าว ๆ แล้วจึงออกแบบ

รายละเอียดของแต่ละการแสดงให้แตกต่างกันออกไปในแต่ละปี  โดยนายภูบาล คงเขียว จะต้องคิดว่า

ต้องการจะสื่อสารอะไรกับผู้ชม ต้องการแสดงอะไรให้ผู้ชมเห็น นายภูบาลจะต้องวางแผนเรื่องสไตล์เพลง

ก่อนว่าจะเอาเพลงใดมาใช้บ้าง จะผสมผสานการแสดงอะไรบ้าง จะจัดเรียงลำดับการแสดงอย่างไรแล้วจึง

ไปปรึกษากับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยกันสร้างโชว์แต่ละส่วนออกมา  
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 ฝ่ายโนรา หางเครื่อง และนักร้องลูกทุ่ง 

 ฝ ่ายท ี ่ต ้องปรึกษาเป็นอ ันด ับแรก ค ือ ฝ ่ายหางเคร ื ่อง โนรา แ ละนักร ้องล ูกทุ ่ง ซ ึ ่งมี              

นางสาวเพ็ญนภา คงเขียว เป็นผู้ดูแล นายภูบาล คงเขียว จะต้องตัดสินใจร่วมกับนางสาวเพ็ญนภาว่าจะ

เลือกเพลงใดมาใช้ในการแสดงบ้าง รูปแบบการแสดงจะจัดเรียงลำดับอย่างไร และแต่ละเพลงจะนำเสนอ

อย่างไร แต่ละปีจะเลือกเพลงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับธีมในการแสดงของปีนั้น ๆ ที่วางแผนไว้ ส่วนใหญ่

จำเป็นจะต้องมีเพลงที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น หรือเป็นเพลงฮิตตลอดกาลอยู่ด้วย และอาจผสมผสาน

กับเพลงลูกทุ่งเก่า หรือเพลงลูกทุ่งย้อนยุคสำหรับผู้ฟังที่มีอายุมากแล้ว 

 

  “...บางคน บางที่อาจจะฟังลูกทุ่งแบบย้อนยุคไม่ได้ แต่เรามาใช้ผสมผสานกับ   

การทำโชว์ หมายถึงว่าเราเอาโชว์การเต้น ใช้prop (Properties of scene หรืออุปกรณ์

ประกอบฉาก) ใช้อุปกรณ์เพื่อดึงดูดคน ถึงบางคนจะไม่ฟังเพลง แต่พอเขาเห็นโชว์เขาก็สนใจ 

ถ้าคิดว่าเพลงมันล้าหลังลง เราก็ใช้การแสดงหรือโชว์มาช่วยตัด แต่ต้องเป็นโชว์ที่คนอื่นไม่ทำ

เหมือนเรา” (เพ็ญนภา คงเขียว, สัมภาษณ์: 15 มกราคม 2563) 

 

 หลังจากเลือกเพลงได้แล้ว นางสาวเพ็ญนภา คงเขียว จะต้องไปคิดการแสดงของแต่ละเพลง   

ทั ้งในส่วนของท่าเต้น และการจัดวางตำแหน่งผู ้แสดง โดยนางสาวเพ็ญนภาจะต้อง พัฒนาทักษะ        

การออกแบบท่าเต้นอยู่เสมอ เพื่อให้การแสดงอยู่ในกระแส มีความแปลกใหม่ และเป็นที่จดจำ วิธีการ

ติดตามของนางสาวเพ็ญนภาคือการตามดูการแสดงของคณะโนราหางเครื่องอื่น ๆ วงดนตรีลูกทุ่ง รำวง

เวียนครก และการแสดงพื้นบ้านของภาคอื่น ๆ ด้วย  

 

  “ต้องคอยติดตามการแสดงของคนอื่นอยู่ตลอด และตามกระแสสังคมด้วยว่าเขา

ฮิตอะไรกัน ถ้าเหมือนว่า (สมมติว่า) มีคณะอื่นมาเล่นแถว ๆ บ้าน หรือในละแวกพัทลุง ถ้าไป

ได้ก็จะไปแล (ดู) แต่ ณ ที่นี้ การไปแล (ดู) คือไปแล (ดู) เพื่อก่อ เพื่อแล (ดู) ว่าเราควรจะทำ

แบบไหนบ้าง ไม่ใช่ว่าไปแล (ดู) เพื่อลอก แล (ดู) ไว้เป็นแนวคิด คอยติดตามทุก ๆ  วงว่าวง
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ไหนเคลื่อนไหวไปทางไหนบ้าง แล้วพอแล (ดู) เราก็จำมา แล้วเอามาผสมกับความคิดเราเอง 

กับให้เข้ากับโชว์ของเรา” (เพ็ญนภา คงเขียว, สัมภาษณ์: 15 มกราคม 2563) 

 

 ในการออกแบบท่าเต้นไม่ได้มีเฉพาะท่าเต้นแบบหางเครื่องเพลงลูกทุ่งเท่านั้น โชว์หลายโชว์ของ

คณะโนราศรีธน ธนนชัยมีลักษณะของการผสมผสานท่าเต้น เน้นการเต้นเพื่อเล่าเรื่องราว เช่น โชว์เล่า

ฉากคล้องหงส์ จากตำนานกำเนิดโนรา ฉากนายพรานมารับนางนวลทองสำลีกลับเมือง มีจุดประสงค์เพือ่

เล่าเรื่องราวโนราในรูปแบบที่ต่างออกไปจากการเล่าตำนานผ่านพิธีกรรม (ฉากคล้องหงส์เป็นฉากหนึ่งใน

พิธีกรรมโนราโรงครู ผู้รำโนราเป็นผู้แสดง) โชว์ชุดนี้มีการผสมผสานการเคลื่อนไหวขาอย่างรวดเร็ว มี  

การใช้ปลายเท้าคล้ายกับการเต้นบัลเล่ต์ ในขณะที ่ม ือและแขนเป็นการร่ายรำด้วยท่ารำโนรา       

นางสาวเพ็ญนภา คงเขียว ร่วมออกแบบท่าเต้นดังกล่าวกับหางเครื่องในคณะซึ่งเรียนจบหลักสูตร    

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง และเป็นผู้แสดงโชว์ดังกล่าวด้วย 

 

   “...อธิบายให้ฟังว่า เราอยากได้ประมาณพันน้ี(แบบนี้)นะ ออกมาถึงร่ายรำ กำลังมี

ความสุขในสระ แล้วนายพรานโผล่มา ตกใจนายพราน แล้วยื้อยุดกับนายพราน แล้วก็จะถาม

เพื่อนว่า ท่ารำประมาณนี้มันมีหม้าย(หรือไม่) เขาก็จะรำให้แล(ดู) ว่าโอเคหม้าย(หรือไม่) ได้

หม้าย(หรือไม่) ก็คือออกแบบร่วมกัน โชว์มันถึงออกมาโอเค เพราะมีคนที่เรียนจบด้านนี้

ร ่ วมก ันออกแบบท ่า แต ่การออกแบบโครงเร ื ่ องและอารมณ์ของโชว ์ค ือ เรา”                    

(เพ็ญนภา คงเขียว, สัมภาษณ์: 15 มกราคม 2563) 

 

 การสร้างโชว์ขึ้นมาโชว์หนึ่งจึงต้องผ่านกระบวนการคิดหลายขั้นตอน ทุกเพลง และทุกท่าเต้น

เกิดมาจากการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้ชมและกระแสสงัคมที่เปลีย่นแปลง ฝ่ายโนรา หางเครื่อง 

และนักร้องลูกทุ่งจึงต้องปรับการแสดงให้มีรูปแบบแปลกใหม่มากขึ้น ทั้งการเลือกเพลงที่ หลากหลาย  

การติดตามท่าเต้นและการแสดงของสื่อบันเทิงพื้นบ้านอื่น ๆ  และการนำเรื่องราวของโนรามาประยกุต์

สร้างการแสดงใหม่ให้น่าตื่นเต้นกว่าเดิม แต่ก็ยังคงพยายามรักษาหลักการการรำแบบพื้นฐานไว้อยู่ โดย

ใช้ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการรำ มาร่วมสร้างสรรค์การแสดง ทำให้การแสดงที่ออกมายังคงแก่นความเป็น
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โนราไว้ได้ สามารถสื่อสารให้ผู้ชมเดาได้ว่านี่คือเรื่องราวจากตำนานกำเนิดโนรา แม้เสื้อผ้า เสียงจังหวะ

ดนตรี และวิธีการขยับร่างกายอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ตาม  

ฝ่ายลูกคู่ และนักดนตรีสากล 

 หลังจากได้รายช่ือเพลง และลำดับการแสดงแล้ว นายภูบาล คงเขียว จะไปประชุมกับฝ่ายดนตรี

สากล และฝ่ายลูกคู่ในเรื่องของเพลงที่จะใช้ โดยสมาชิกที่เป็นนักดนตรีสากล และลูกคู่สามารถออก

ความเห็น หรือเสนอแนะการเล่นดนตรีให้มีสีสันมากขึ้นได้ ในส่วนของลูกคู่ ลูกคู่แต่ละคนจะต้องฝึกฝน

เล่นเครื่องดนตรีของตนให้ชำนาญ เพราะหัวใจของลูกคู่คือการเล่นดนตรีตามจังหวะการรำของโนรา ต้อง

ทราบว่าโนรารำท่าน้ี ควรเล่นดนตรีแบบใด ลูกคู่จึงควรฝึกฝนจนสามารถเล่นดนตรีได้เข้ากับโนราในคณะ 

และคาดการณ์ได้ว่าโนราจะรำท่าใดต่อไป  

 ในส่วนของนักดนตรีสากล นายเอกพล รองเดช ซึ่งเป็นหัวหน้านักดนตรีสากลจะนำรายชื่อบท

เพลงดังกล่าวไปแกะโน้ตเพลง และเรียบเรียงออกมาใหเ้พลงมีความเป็นเอกลกัษณ์ แตกต่างไปจากต้นฉบับ 

โดยอาจทำให้เพลงมีความรวดเร็ว เร้าใจ หรือสนุกสนานมากขึ้น แล้วจึงแจกจ่ายโน้ตเพลงทั้งหมดให้กับ    

นักดนตรีสากลคนอื่น ๆ เพื่อแยกย้ายกันฝึกซ้อมเฉพาะเครื่องดนตรีของตนเองให้เกิดความชำนาญ แล้วจึง

มาเล่นดนตรีพร้อมกันครั้งแรกเมื่อถึงวันซ้อมใหญ ่นอกจากนี้นักดนตรสีากลยังต้องสามารถเลน่เครือ่งดนตรี

ของตนเองให้เข้ากับเครื่องดนตรีโนราด้วย เพราะ ในช่วงโนราดำเนิน 1 จะมีการเล่นดนตรีผสมผสาน  

เครื่องดนตรีสากล กับเครื่องดนตรีโนรา โดยให้เครื่องดนตรีโนราเป็นเสียงหลัก แล้วดนตรีสากลเป็นเสียง

ที่มาช่วยเสริมให้เสียงดนตรีมคีวามตื่นเต้น หรือมีสีสันมากข้ึน โดยในบางครั้ง เครื่องดนตรีสากลที่นำมาเลน่

ผสมผสานไม่ได้เล่นครบทุกชิ้นที่มีอยู่ เครื่องดนตรีสากลมีทั้งหมด 7 ชิ้น ได้แก่ เบส กีตาร์ไฟฟ้า กลอง 

คีย์บอร์ด อัลโต้แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต ทรอมโบน แต่เมื่อต้องเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีโนรา จะมีเพียง เบส 

กีตาร์ กลอง และคีย์บอร์ดเท่านั้นที่นำมาเล่นร่วมกัน  

 หลักการการผสมผสานดนตรีสากลกับเครื่องดนตรีโนราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเสียงดนตรี

พื้นบ้าน และเสียงดนตรีสากลก่อน นายเอกพล รองเดช ได้อธิบายว่าโน้ตดนตรีสากลมี 7 ตัว ได้แก่ โด เร 

มี ฟา ซอล ลา ที โด ในขณะที่โน้ตดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้านของไทยมีเพียง 5 ตัว ได้แก่ โด เร มี ซอล 

 
1 โนราดำเนิน หรอืโนราดำเหนิน หมายถึง ช่วงเวลาที่โนรากำลังรำ ขับบท หรือรำทำบทอยู่บนโรงโนรา  
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ลา โดยเมื่อต้องการจะเล่นดนตรีสากล และดนตรีไทยพื้นบ้านร่วมกัน เครื่องดนตรีสากลจะเล่นเพียงแค่ 5 

ตัวดังกล่าวเท่านั ้น เครื ่องดนตรีสากลแต่ละชนิดจะต้องบรรเลงตามเครื่องดนตรีพื้นบ้านในหมวดหมู่

ประเภทเครื่องดนตรีของตนเอง ดังนี้  

 

  “...เอาเครื ่องดนตรีโนราเป็นหลัก แล้วค่อยให้ดนตรีสากลตาม เครื่องที่เป็น   

กลองชุด หรือเครื่องที่เป็นเครื่องตีของสากล เราจะดูจังหวะจากทับ ว่าทับตีจังหวะไหน     

ถ้าทับตีออกไปทางจังหวะรำวง กลองชุดก็จะตีออกไปทางรำวง พอมาเครื่องพวกคีย์บอร์ด 

กีตาร์นี่ก็ตามปี่เลย ส่วนเบสใช้เดินเป็นจังหวะเหมือนกับกลอง พอทีหลังทำคล่อง ๆ ด้วย

ความเคยชินมันก็จะเพราะข้ึน” (เอกพล รองเดช, สัมภาษณ์: 26 มกราคม 2563)  

  

 นอกจากนี้วัฒนธรรมการเล่นดนตรขีองเครื่องดนตรีทั้ง 2 ชนิดยังแตกต่างกัน เพราะดนตรีไทยไม่

นิยมเขียนโน้ต นิยมจำ และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ในขณะที่วัฒนธรรมการเล่นดนตรีสากลนิยมเขียน

โน้ต ดังนั้นเมื่อจะเล่นดนตรีทั้งสองชนิดร่วมกัน และต้องการให้ดนตรีพื้นบ้านเป็นเสียงที่โดดเด่น จึงควร

ฟังเสียงของดนตรีพื้นบ้านเสียก่อน แล้วจึงเขียนโน้ตดนตรีสากลเพิ่มเติมเข้าไปให้ได้อรรถรสมากยิ่งข้ึน 

การเข้าใจวัฒนธรรมดนตรีของดนตรีทั ้งสองชนิดให้ดีเสียก่อนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งในการเป็น        

นักดนตรีโนราหางเครื่อง 

ฝ่ายเสื้อผ้า 

 เสื ้อผ้าสำหรับการแสดงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ เครื ่องโนรา หรือชุดโนราที่ไม่มี       

การเปลี่ยนแปลงในเรื่องชุด เป็นชุดที่ทำจากลูกปัดเช่นเดิม ไม่มีการนำมาประยุกต์ใหม่ ส่วนที่สองคือชุด

ของหางเครื่อง และนักร้องลูกทุ่ง ที่จะต้องจัดหาใหม่ทุก 1 ปี หรือเมื่อมีการผลติการแสดงชุดใหม่ สมาชิก

คณะที่รับผิดชอบในส่วนของเสื้อผ้าจะต้องทำหน้าที่จัดระเบียบเสื้อผ้าให้พร้อมสำหรับการสวมใส่อยา่ง

รวดเร็ว เมื่อนักร้องลูกทุ่งและหางเครื่องลงจากเวทีมาเปลี่ยน ดูแลความสะอาด และความเสียหายของ

เสื้อผ้า ในส่วนของการออกแบบชุดหางเครื่อง และนักร้องลูกทุ่งนายภูบาล คงเขียว  จะเป็นผู้ตัดสินใจ 

และออกแบบ 
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 การเลือกและจัดหาเสื้อผ้าในครั้งหนึ่งถือเป็นการเลือกเสื้อผ้าสำหรับใช้ไปตลอดปี โดยจะต้อง

เลือกเสื้อผ้าให้เข้ากับเนื้อหาการแสดง ในช่วงเวลาที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังไม่ง่ายเหมือนในปจัจบุัน 

นายภูบาลและสมาชิกคณะจะต้องออกแบบเสื้อผ้าเอง โดยเฉพาะชุดนักร้องลูกทุ่งที่นายภูบาลเป็นผู้     

สวมใส่เอง นายภูบาลจะต้องคอยติดตามกระแสการแต่งกายของนักร้องลูกทุ ่งคณะอื่น  ๆ แล้วนำมา

ประยุกต์ใช้ในรูปแบบของตนเอง โดยวาดภาพชุดที่ต้องการ แล้วนำไปให้ร้านตัดเสื้อผ้าตัดให้  

 ป ัจจ ุบ ันอ ินเทอร ์ เน ็ตสามารถเข ้ าถ ึ ง ได ้ ง ่ าย ร ้ านค ้าออนไลน ์ ได ้ เก ิดข ึ ้นมากมาย                       

นายภูบาล คงเขียว จ ึงเล ือกซื ้อชุดเสื ้อผ้าสำหรับการแสดงจากร้านค้าออนไลน์ โดยเล ือกจาก            

คอลเลคช่ันเสื้อผ้าที่ร้านค้าได้ออกแบบและตัดเย็บไว้แล้วให้เข้ากับการการแสดง แล้วสั่งให้สง่ไปรษณีย์มา

จากกรุงเทพฯ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในเรื่องเสื้อผ้าได้พอสมควร เมื่อทำการแสดงได้ครบ 1 ปี 

เสื้อผ้าดังกล่าวจะถูกนำมาคัดเลือก บางช้ินอาจถูกนำมาเลาะแยกช้ิน และตัดเย็บใหม่ กลายเป็นชุดใหม่ที่

แตกต่างไปจากเดิม ส่วนบางชุดที่ยังอยู่ในสภาพดี อาจนำไปให้คณะโนราหางเครื่องอื่น ๆ ที่รู้จักกันได้ใช้

ต่อ หรือหากอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะเผาทิ้ง 

ฝ่ายตัวตลก 

 ตัวตลกในคณะโนราศรีธน ธนนชัย แบ่งการเล่นตลกออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ     

มุกตลกแบบไม่ได้นัดแนะ มักเป็นการคุยโต้ตอบกับนายภูบาล คงเขียว ในขณะกำลังขับบท โดยตลกจะ

ทำหน้าที ่ เป็นผู ้ร ับบท และสลับกับการเล่าเร ื ่องตลกของตนเอง วิธ ีการสร ้างสรรค์มุกตลกของ            

นายธนพง นิ ่มแก้ว หรือตลกแซมมี่ เน้นการใช้เอกลักษณ์ หรือจุดด้อยของตนเองมาสร้างสรรค์            

ม ุกตลก นายธนงพงเป็นชายรูปร่างท้วม กินเก่ง ม ุกตลกที ่นำมาเล ่นส่วนหนึ ่งจ ึงเก ี ่ยวข้องกับ              

การรับประทานอาหาร นายธนพงยังเป็นผู้พิการทางปาก จึงใช้จุดนี้มาสร้างสรรค์มุกตลกจากการพูดไม่

ชัด นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์มุกตลกจากประเด็นข่าวสารในสังคมที่กำลังเป็นกระแสด้วย  

 ไหวพริบในการโต้ตอบมุกบนเวทีต้องได้รับการฝึกฝนจากการสังเกตจังหวะการเลน่มุก จังหวะใด

เล่นได้หรือไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนายภูบาล คงเขียว ขับบทโนรา และนายธนพง นิ่มแก้ว เป็นผู้รับ

บท ไม่ควรเล่นหัว และเล่นสัปดนมากนัก เพราะถือว่าไม่ให้ความเคารพต่อโนรา นอกจากนี้ยังต้องทราบ

ว่าฝ่ายหนึ่งหยอดมุกมาอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งต้องตอบอย่างไรจึงจะตลก มุกไม่ฝืด การคลุกคลอียู่กับผู้ที่

จะต้องโต้ตอบมุกกันบนเวทีจนรู้จ ักคุ้นเคยเป็นอย่างดีจะช่วยให้จังหวะการโต้ตอบกันเป็นธรรมชาติ 
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เพราะรู้แนวทางการเล่นมุกของกันและกันเป็นอย่างดี ช่วยให้เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ช มได้มากกว่า

โต้ตอบกับคนที่ไม่สนิทกัน (ภูบาล คงเขียว, สัมภาษณ์ 24     สิงคหาคม 2562) 

 ประเภทที่สอง คือ มุกตลกแบบนัดแนะกันมาแลว้ หรือเรียกว่าตลกชุด มีการกำหนดสถานการณ์ 

และคำพูดของแต่ละคนไว้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงผู้เล่นตลกจะต้องสวมใส่ชุดตามบทบาทในสถานการณ์  

นั้น ๆ อย่างไรก็ตามตลกแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือมีคาแรกเตอร์เป็นของตนเอง แม้ทุกคนจะ

สวมใส ่ เส ื ้อผ ้าตามบทบาท แต ่ เส ื ้อผ ้าเหล่าน ั ้นก ็ไม ่ได ้ทำลายเอกล ักษณ์ของแต ่ละคน เช่น                   

นายธนพง นิ่มแก้ว หรือตลกแซมมี่มีเอกลกัษณ์ คือ การแต่งกายอย่างผู้หญิง ซึ่งได้มาจากการเล่นตลกบน

เวทีโนราหางเครื่อง คณะโนราไข่เหลี่ยม (วิเชียร ศรชัย) เมื่อมาอยู่ในคณะโนราศรีธน ธนนชัย จึงยังคงใช้

เอกลักษณ์ดังกล่าวอยู่ 

 ในครั้งแรกนายภูบาล คงเขียว เป็นผู้ออกแบบการแต่งตัวให้นายธนพง นิ่มแก้ว โดยให้มุ่งเน้น 

“ความแปลก” และ “ความสัปดน” เป็นหลัก 

 

  “...เรื่องชุด ครั้งแรก ๆ โนราศรีธนเป็นคนคิดการแต่งตัวให้ เขาบอกว่าต้องแต่งตัว

พันน้ี (แบบนี้) ต้องโชว์พุง ต้องใส่กระโปรงสัน้ ๆ  หรือกางเกงสั้น ๆ  ให้เป็นจุดขายของเรา ทีนี้

ผมก็ถามว่าเป็นรูปแบบพันปรือ (อย่างไร) เขาก็ออกแบบให้ แล้วผมก็ไปสั่งตัดเอง หรือไปหา

ซื้อตามในหลาด (ตลาด) ให้ตรงกับที่เขาออกแบบมา ใน 1 ปีจะมี     การออกแบบชุดใหม่ 

จัดหาชุดใหม่ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีทั้งหมด 20 กว่าชุด ในการแสดง 1 ครั้งก็ใส่ทั้งหมดนั้นเลย 

เพราะว่าพอขึ้นที (เมื่อขึ้นแสดง 1 ครั้ง) คนได้ว่าเปลี่ยนชุดมาแล้วหลาว (ผู้ชมจะได้เห็นว่า

เปลี่ยนชุดมาอีกแล้ว) ให้แล (ดู) แปลกใหม่ เป็นจุดขายของเรา” (ธนพง นิ่มแก้ว, สัมภาษณ์: 

18 มกราคม 2563)  

 

 เมื ่อนายธนพง นิ ่มแก้ว ต้องมาแต่งกายตามบทบาทในการเล่นตลกชุด นายธนพงก็ยังคงใช้

เอกลักษณ์เดิม เช่น เล่นตลกชุดในสถานการณ์คุณครูสอนหนังสืออยู่ในห้องเรียน โดยนายธนพงรับบท

นักเรียน นายธนพงจะสวมใส่เสื้อนักเรียนตัวเล็กจิ๋วที่ไม่สามารถปิดท้องขนาดใหญ่ของเขาได้ และใส่

กระโปรงตัวเล็ก และสั้น นอกจากเรื่องชุดแล้วการทำงานเป็นตลกที่มีคาแรกเตอร์เป็นผู้หญิงต้องคำนึงถึง
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เรื่องการแต่งหน้าด้วย การแต่งหน้าของนายธนพง นิ่มแก้ว เน้นความแปลก และทำสิ่งตรงข้ามจากการ

แต่งหน้าโดยทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 : นายธนพง นิ่มแก้ว ในชุดการแสดงคุณครู-นักเรียน 

ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100030176620592 

 

  “...แต่งหน้าเองแหม็ด (ทั้งหมด) จากความคิด คิดว่าเขียนค้ิวพันนี้ (แบบนี้) คงจะ

แลหลก (คงจะดูตลก) ขนตาเราก็ไม่ต้องติด เราก็วาดไปเองวาดแบบให้เติบ  ๆ  (ขนาดใหญ่) 

คล้าย ๆ ว่าขนตา 3 มิติ แล (ดู) ไกล ๆ เหมือนว่าขนตาจริง คิดให้มันตลกไว้ก่อน เอาให้

แปลก แต่งทีเดียวใช้ทั้งคืน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ  เหมือนชุด” (ธนพง นิ่มแก้ว , สัมภาษณ์:  

18 มกราคม 2563) 

 

การเป็นตลกของคณะโนราศรีธน ธนนชัย จึงต้องมีไหวพริบในการโต้ตอบสร้างเสียงหัวเราะ     

เล่นมุกอย่างรู้กาลเทศะ รักษาบุคลิกให้ทุกคนจดจำได้จากการแต่งกาย แต่งหน้า และเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ของตนเอง  

 ฝ่ายเวที  

 ทำหน้าที่สร้างเวที ประกอบเวที และขนย้ายเวทีไปตามสถานที่ต่าง ๆ  ในการแสดง โดยในแต่ละปี

เวทีจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้มีความแปลกใหม่ เช่น เปลี่ยนฉากหลัง เปลี่ยนรูปแบบขั้นบันได โดย

ผู้ออกแบบเวทีคือนายภูบาล คงเขียว  
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4.2.5 การฝึกซ้อม 

 หลังจากแต่ละฝ่ายได้รับมอบหมายงาน และฝึกซ้อมจนเกิดความพร้อม เสื้อผ้าพร้อมสวมใส่ และ

เวทีเสร็จเรียบร้อย นายภูบาล คงเขียว จะนัดทุกคนในคณะมา “ซ้อมใหญ่” ซึ่งเป็นการซ้อมเสมือนว่า

แสดงจริง โดยการซ้อมใหญ่แบ่งออกเป็น 2 วัน วันแรกทุกคนมาซ้อมคิวการแสดง ซ้อมเสมือนแสดงจริง

ทุกข้ันตอน ทั้งในส่วนของเครื่องเสียง ผู้ให้บริการเครื่องเสียงเทพบันเทิงก็เดินทางมาซ้อมด้วย ในฝ่ายของ

ลูกคู่ นักดนตรี โนรา หางเครื่อง นักร้องลูกทุ่ง และตัวตลกยังไม่ต้องสวมใส่ชุดสำหรับทำการแสดง ส่วนใน

วันที่สอง คือเป็นการซ้อมเสมือนแสดงจริงมากที่สุด มีการสวมใส่ชุดสำหรับการแสดงจริง โดยการฝึกซ้อม

การแสดงทั้งหมดเกิดข้ึนที่บ้านนายภูบาล คงเขียว หัวหน้าคณะ ซึ่งมีลานกว้างขนาดใหญ่ ทุกคนสามารถ

ใช้พื้นที่ทั้งหมดในการฝึกซ้อม และเตรียมการแสดงได้ตลอดเวลา 

 อย่างไรก็ตาม ในวันซ้อมใหญ่ และวันเปิดตัวการแสดงชุดใหม่ของแต่ละปี สมาชิกทุกคนต่างก็ไม่

คุ้นชินกับท่าเต้น ท่ารำ เนื้อร้อง มุกตลก และโน้ตดนตรี ทำให้การแสดงอาจติดขัด เกิดเหตุการณ์เล่นมุก

ฝืด ไม่มั่นใจในท่าเต้น ต้องคอยชำเลืองมองหางเครื่องคนด้านข้างอยู่บ่อยครั้ง หรือลูกคู่กับนักดนตรีสากล

เล่นไม่เข้ากัน แต่เมื่องานแสดงมีแทบทุกคืน ทำให้สมาชิกทุกคนเริ่มคุ้นชินมากยิ่งข้ึนจากการปฏิบัติซ้ำ ๆ 

จนเกิดความคุ้นเคย และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่เกิดอาการติดขัด เคอะเขิน หรือไม่

แน่ใจ  

 

  “...ซ้อมไปประมาณ 1 เดือน ทุกอย่างมันก็จะเริ่มลงตัว งานถัด ๆ ไปมันก็จะแล 

(ดู) ชำนาญข้ึน เหมือนเวลาเราหัดขับรถใหม่ ๆ เราจะไม่เจน (แม่น) การแสดงเหมือนกัน พอ

เอามารวม ๆ กันแล้วตอนแรก ๆ มันอาจจะดูไม่โอเค เพราะเพิ่งทำใหม่กัน แต่พอเรื่อย ๆ มัน

ก็เร ิ ่มชิน ยังไม่เข้าล ็อค พอนาน ๆ ไป ก็เล ่น ก็เต้นไปเองหนิ เพราะชำนาญแล้ว”            

(เพ็ญนภา คงเขียว, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2563) 
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ในบางครั้ง แม้ฝึกซ้อมมาแล้ว และทำการแสดงไปแล้ว แต่สมาชิกคณะบางคนอาจยังไม่มั่นใจใน  

การแสดงของตนเอง จึงนัดแนะกันมาซ้อมร่วมกันที่บ้านนายภูบาล คงเขียว  

 

  “มีมั้ง (มีบ้าง) เหมือนกันที่ว่าหางเครื่อง นักดนตรี ลูกคู่บางคนไม่ชับที (ยังไม่ถนัด) 

เขาก็จะนัดกันมาที่บ้านนายหัว (นายภูบาล คงเขียว) มาซ้อม เออ เราไม่แม่นตรงนี้ ตรงนี้ทำ

พันปรือ (อย่างไร) ถึงก็ (แล้วก็) ซ้อมกัน ใช้ตรงไหนก็ได้ในพื้นที่ตรงนี้ (ในพื้นที่บ้านนาย

ภูบาล) มาตอนไหนก็ได้ เพราะนายหัวเปิดรับตลอด อยู่บ้านตลอด” (ศักรินทร์ ปานลักษณ์, 

สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2563) 

 

ไม่ว่าจะรับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายใดก็ตาม การฝึกซ้อม หรือการปฏิบัติซ้ำ ๆ  จะช่วยให้สามารถปฏิบัติได้

อย่างชำนาญ และมั่นใจ ไม่มีติดขัด จนทำให้เกิดความพร้อมเพรียงของการแสดง กลายเป็นการแสดงที่มี

คุณภาพมากข้ึน สร้างความบันเทิงและเสียงหัวเราะให้ผู้ชม 

 

ภาพที่ 4.3 : การซ้อมใหญ่ของหางเครื่องเพื่อเตรียมการแสดงชุดใหม่ใน ปี พ.ศ. 2563 

ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/wisanukorn.ruangmanee 
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4.2 หน้าโรงโนรา 

4.3.1 ศรีธนโชว์ 

แม้ว่าคณะโนราศรีธน ธนนชัยจะรับงานโนราหลากหลายรูปแบบ แต่ผลงานเด่นของคณะคือ 

โนราหางเครื่อง โดยเฉลี่ยแล้วใน 1 ปีมีงานโนราพิธีกรรม 6 งาน งานโนราโบราณบันเทิง 5 งาน ส่วนโนรา

หางเครื่องได้รับความนิยมมาก ในแต่ละเดือนมีมากกว่า 10 งาน ช่วงที่มีงานโนราหางเครื่องมาก ได้แก่ 

เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม จึงกล่าวได้ว่าคณะโนรา     

ศรีธน ธนนชัย ประสบความสำเร็จในการแสดงโนราหางเครื่องคณะหนึ่ง และทำมายาวนานถึง 10 ปี    

นายภูบาล คงเขียว ได้ต้ังช่ือโชว์ของตนเองเพื่อให้จำได้ง่ายว่า “ศรีธนโชว์”  

ในปัจจุบันค่าตอบแทนการแสดงหรือค่าราดของโนราหางเครื่องคณะโนราศรีธน ธนนชัย อยู่ที่ 

55,000 – 60,000 บาท โดยทางคณะจะเป็นผู้นำเวทีขนาดยาว 25 เมตร กว้าง 10 เมตร หลังคาผ้าใบของ

เวที ฉาก เครื่องเสียง และไฟบนเวทีไปเอง  ส่วนการแสดงแบบโบราณบันเทิงค่าราดอยู่ที่ 38 ,000 บาท 

อาจใช้เวทีของเจ้าภาพ หรือเวทีของคณะข้ึนอยู่กับการตกลงของนายภูบาล คงเขียว และเจ้าภาพ 

4.3.2 ลำดับการแสดง 

ศรีธนโชว์สะท้อนให้เห็นกลิ ่นอายความเป็นศิษย์เอกของเอกชัย ศร ีวิชัย นั ่นคือเน้น         

ความสนุกสนาน การผสมผสานการแสดงจากหลากหลายรูปแบบเข้าด้วย และเน้นวัฒนธรรมชาวภาคใต้ 

การแสดงมีการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ปีละ 1 ครั้ง ในที่นี้จึงขอยกลำดับการแสดงในช่วง ปี พ.ศ. 2562 ที่       

ผู้ศึกษาได้ลงภาคสนาม มีดังต่อไปนี ้

เริ่มจากการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ชมและนักแสดงยืนถวายความเคารพ ทันทีที่ผู้ชม

นั่งลง นักร้องชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวบนเวที ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง โนราห์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

กำเนิดโนรา และเตือนใจให้สืบทอดโนรา เนื ้อหาและจังหวะดนตรีชวนให้นึกถึงความศักดิ ์ส ิทธิ์ของ         

ครูหมอตายาย ดึงดูดความสนใจผู้ชมให้หยุดนิ่งอยู่กบัที่ หลังสิ้นเสยีงเพลงดังกลา่ว เสียงดนตรีก็เปลีย่นเปน็

จังหวะที่รวดเร็วทันที หางเครื่องหญิงในชุดขนนกตัวจิ๋ว มีปีกนกสีขาวฟูฟ่องด้านหลัง จำนวน 8 คน และ

หางเครื่องชายสวมเสื้อแขนกุด กับกางเกงขายาว จำนวน 8 คน ข้ึนมาเต้นประกอบจังหวะเพลงศรีธนโชว์ 

ซึ่งมีทำนองติดหู เรียกความสนใจจากผู้เดินผ่านไปผ่านมาในบริเวณดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  
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เต้นเพลงศรีธนโชว์อยู่ได้ไม่นาน จังหวะเพลงจากเครื่องดนตรีสากล และเครื่องดนตรีโนราก็

เปลี่ยนเป็นเนิบช้า หญิงสาวในชุดขนนกสีเหลืองทอง มีหางนกด้านหลังมาพร้อมกับชฎาตกแต่ง ขนนก      

สีทองเข้าชุดกัน ตัดกับสีเสื้อผ้าของหางเครื่องที่เป็นสีขาว หญิงสาวออกมาแสดงจินตลีลาประกอบเพลง 

โดยเต้นไปรอบเวทีด้วยการเหยาะย่าง และกางแขนตั้งวงร่ายรำราวกับนกกำลังบิน หญิงสาวในชุดสีทอง

หยุดอยู่ด้านหน้าเวทีหันหน้าเข้าหาผู้ชมด้วยท่าทางเขินอาย ทันใดนั้นชายนุ่งโจงกระเบนคนหนึ่งก็ปรากฏ

ตัวออกมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องดังกระหึ่ม หญิงสาวสะดุ้งตกใจ หันซ้ายที ขวาที เพื่อหาทางว่ิงหนี ผู้ชมจึง

พอคาดเดาได้ว่าน่ีคือฉากจากตำนานกำเนิดโนรา ที่นางนวลทองสำลีถูกพากลับเมือง ในขณะนั้นเสียงปี่ที่

รวดเร็วเร้าใจยิ่งกระตุ้นให้ผู้ชมลุ้นระทึกไปกับการว่ิงหนีของนางนวลทองสำลี นางนวลทองสำลีว่ิงไปว่ิงมา

ด้วยปลายเท้า แต่สุดท้ายก็ถูกพรานคว้าแขนได้ นางจึงพยายามสะบัด สะบัดแล้วสะบัดอีก สะบัดอยู่ 2 

ครั้งจึงหลุด นายพรานจึงนำผ้าที่ห้อยคอไว้มาคล้องที่แขนนางเสีย แล้วลากลงจากเวทีไป  

เสียงดนตรีเริ่มเปลี่ยนไป เพราะเหลือไว้เพียงเสียงเครื่องดนตรีโนราที่เนิบช้า ชายคนหนึ่งทำ

หน้าที่เป็นผู้ขับบท นั่งอยู่หลังเวที ขับบทกาศครูอย่างสั้น  ๆ กล่าวถึงครูหมอตายายโนราทั้งหมด และ     

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวไทยภาคใต้นับถือ เช่น จตุคามรามเทพ เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิรับรู้ว่าจะเริ่มทำ

การแสดงแล้ว ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิมาร่วมชมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในช่วงของการกาศครูจำเป็นต้องทำอย่าง

สั้น ๆ เพื่อไม่ให้คนดูต้องรอนาน หากนานเกินไปผู้ชมอาจเดินหนีไปเสียก่อน แล้วจึงต่อด้วยการเชิดสามลา 

หรือการโหมโรงเครื่องดนตรี ในระหว่างนั้นผู้ทำหน้าที่ขับบทจะกล่าวเกริ่นนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับโนรา เช่น 

เล่าเรื่องการเดินโรง2 ของโนราในอดีต  

ต่อมาโนราจำนวน 12 คนร่ายรำข้ึนเวที ยืนเรียงสลับฟันปลา แล้วเริ่มรำชุดจากจังหวะที่เนิบ

ช้าไปจนกระทั่งถึงจังหวะที่เร้าใจ ตาพรานหรือตัวตลกปรากฏตัวข้ึนที่กลางเวที แต่ตาพรานวันน้ีตัวเล็กนัก 

เพราะคือน้องกร เด็กชายวัย 5 ขวบ บุตรชายคนที่สองของศรีธนข้ึนแสดงเอง ตาพรานสวมหน้ากากพราน

สีแดงอันเล็กปิดบังใบหน้า แล้วเต้นอย่างตาพราน คือการเด้งเอวอย่างเป็นจังหวะ ไปพร้อม  ๆ  กับการรำ

อย่างพร้อมเพรียงกันของโนราด้านหลัง รำชุดได้สักพักหนึ่ง โนราทั้ง 12 คน และตาพรานตัวน้อยลงจาก

 
2 การเดินโรง หรือโนราเดินโรง หมายถึง คณะโนราทีเ่ดินทางไปแสดงต่างถ่ิน ในลักษณะเดินเร่ตาม
หมู่บ้านต่าง ๆ 
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เวทีไปแล้ว แต่เสียงเพลงก็ยังกระตุ้นให้รูส้ึกตื่นเต้นมากยิ่งข้ึน หางเครื่องชาย 4 คน นำร่มสีขาวคันใหญ่หัน

ตะแคงข้างปิดบังบางอย่างขึ้นมาบนเวที และแล้วเสียงกลองก็ระรัวอย่างรวดเร็ว ร่มสีขาวถูกยกขึ้น นาย

ภูบาล คงเขียว หรือโนราศรีธน ธนนชัย ปรากฏตัวข้ึนในชุดโนรา ก้มลงไหว้อย่างนอบน้อม แล้วร้องเพลง

แหล่เพื่อเป็นการแนะนำตนเอง 

หลังจากบทเพลงดังกล่าวจบลง ร่มและหางเครื่องก็ลงจากเวที นายภูบาล คงเขียว กล่าว

ทักทายผู ้ชมด้วยสำเนียงชาวไทยภาคใต้ แซวและหยอกเอินกับผู ้ชมที ่นั่งอยู ่ในบริเวณเวที สลับกั บ        

การขับบทตามธีมของการแสดง เช่น หากแสดงในงานบุญสารทเดือนสิบก็จะขับบทชื่นชมวัฒนธรรม

ประเพณีสารทเดือนสิบของชาวภาคใต้ หากเป็นงานประจำจังหวัดพัทลุงก็จะขับบทแนะนำของดีพัทลุง 

เป็นต้น โดยในระหว่างนั้นนายธนพง นิ่มแก้ว หรือตลกแซมมี่จะขึ้นมารับบท แล้วจึงเป็นการโชว์เพลง

ลูกทุ่ง หลังจากหมดช่วงเวลาขับบทแล้ว นายภูบาลจะต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นนักร้องลูกทุ่ง แล้วข้ึนร้องสลับ

กับนักร้องลูกทุ่งคนอื่น ๆ ในคณะ และรับช่วงเล่นตลกสลับไปด้วย โดยการแสดงตอนจบจะมีการกล่าว

ขอบคุณผู้ชมและเจ้าภาพแล้วลงจากเวทีเป็นอันเสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  : ฉากการแสดงก่อนถูกนายพรานจบัตัว 

ภาพถ่ายโดย ปาเจรา  ดำศรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 
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ภาพที่ 4.5 : ลำดับการแสดงอย่างย่อ ใน ปี พ.ศ. 2562 

(ออกแบบโดย ปาเจรา ดำศรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

 

4.3.3 การประชาสัมพันธ์คณะ 

การเขา้ร่วมแสดงในภาพยนตรเ์รื่องเทริด และโนราห์ 

ปี พ.ศ. 2559 นายภูบาล คงเขียว ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง “เทริด” ภาพยนตร์ที่มี

เนื้อหาบอกเล่าความศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อเรื่องโนราของชาวภาคใต้ กำกับโดยเอกชัย ศรีวิชัย โดย     

รับบทเป็น เพิ่ม ลูกศิษย์คนตลกของครูศรัทธา (แสดงโดยเอกชัย ศรีวิชัย) ภาพยนตร์ได้รับกระแสตอบรบัดี 

จึงมีการสร้างภาพยนตร์ภาคที่ 2 ในปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “โนราห์” ภาคนี้บอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดโนรา

ตามฉบับโนราพุ่มเทวา กำกับโดยเอกชัย ศรีวิชัย โดยศรีธน ได้รับบทเป็นเพิ่มเช่นเดิม ส่วนบุตรชาย หรือ

เด็กชายธนกฤษ คงเขียว (กฤษ)  ได้รับบทเป็น ชายน้อย หรือเทพสิงหรตอนเด็ก ในช่วงของการเปิดตัว

ภาพยนตร์เรื่องโนราห์ เด็กชายธนกฤษได้รำโนราโชว์ภายในงานเปิดตัว ทำให้คณะโนราศรีธน ธนนชัย เป็น

ที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับบทของนายภูบาล คือลูกศิษย์คนสนิทของเอกชัย ศรีวิชัย ยิ่งช่วย

ส่งเสริมให้นายภูบาลเป็นที ่รู ้จักมากขึ ้น ภาพยนตร์ทั ้งสองเรื่องดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับดีและ     

ประสบความสำเร็จ ทำให้ฐานแฟนคลับของคณะโนราศรีธน ธนนชัย เพิ่มมากขึ้น  
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การใช้ Facebook 

นอกจากการใช ้ภาพยนตร ์ท ี ่ม ี เน ื ้อหาเก ี ่ยวข ้องก ับโนราประชาส ัมพ ันธ ์คณะแล้ว                 

การประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของสมาชิกคณะโนราศรีธน ธนนชัย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คณะ

เป ็นท ี ่ ร ู ้ จ ั กมากย ิ ่ งข ึ ้ น  โดยเฉพาะ Facebook ของนายภ ูบาล คง เข ียว ท ี ่ ใช ้ช ื ่ อบ ัญช ี ว่ า                    

“มโนราห์ศรีธน ธนนชัย” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หลักของคณะ เปิดใช้งานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 โดยมี     

นายภูบาล คงเขียว เป็นผู้ดูแล ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตารางงานของคณะ โพสต์ภาพถ่ายผลงานของ

สมาชิกคณะ วิดีโอบันทึกการแสดง และภาพการฝึกซ้อมอยู ่เสมอ นอกจากนี ้สมาชิกคนอื ่นๆ                 

ในคณะยังช่วยประชาสัมพันธ์การแสดงของคณะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของตนเองด้วย โดยใส่ # 

(แฮชแท็ก) ในข้อความแต่ละโพสต์ ได้แก่ #โนราสร้อยเพชรดาวรุ่ง #ศรีธนโชว์ ช่วยให้ผู้ใช้งาน Facebook 

ที่ต้องการค้นหาโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับคณะโนราศีธน ธนนชัย ค้นหาได้ง่าย เพราะแฮชแท็กเป็นการรวบรวม

โพสต์ที่ใส่แฮชแท็กเดียวกันมาไว้ด้วยกัน 

ในช่วงเด ือนพฤศจ ิกายน พ.ศ.2562 สำน ักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอข่าวว่า            

คณะโนราศรีธน ธนนชัย มีรูปแบบการแสดงโนราแบบใหม ่ทันสมัย จ้างคณะเดียวได้ครบทุกรสเหมือนจา้ง

รถแห่ และตั้งชื่อฉายาให้ว่า “โนรา 5G” ทำให้สมาชิกคณะโนราศรีธน ธนนชัย เป็นที่รู้จักมากขึ้น เมื่อ 

นายภูบาล คงเขียว และสมาชิกคณะประชาสัมพันธ์การแสดงผ่านทาง Facebook จึงใช้แฮชแท็ก #โนรา

5G ร่วมกับแฮชแท็กอื่น ๆ ที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น 

4.3.4 มุมมองผู้ว่าจ้าง 

แม้ว่าศรีธนโชว์จะมีกลิ่นอายของศรีวิชัยโชว์ หรือการแสดงของเอกชัย ศรีวิชัย แต่ก็สะท้อนให้

เห็นจุดเด่นของการแสดงที่แตกต่าง สามารถดึงดูดผู ้ชมในแบบฉบับของโนรา ประกอบกับชื ่อเสียง       

การแสดงโนราของ นายภูบาล คงเขียว ทำให้มีผู้สนใจว่าจ้างคณะโนราศรีธน ธนนชัย ไปแสดงตามงาน  

ต่าง ๆ โดยปอง (นามสมมติ) หนึ่งในผู้ว่าจ้างโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย ไปแสดงบ่อยครั้ง ได้

กล่าวถึงจุดเด่น 3 ลักษณะ ที่ทำให้ว่าจ้างโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย ดังต่อไปนี้ 

จุดเด่นแรกคือ รูปแบบการแสดงที ่ปรับตัวไปตามความนิยมของสังคม มีการประมวล

สถานการณ์การแสดงในปีที่ผ่านมา และสร้างสรรค์การแสดงใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน  
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  “เขาจะเลือกเพลงที่ได้รับความนิยมมาร้อง หรือถ้าไม่ใช้เพลงที่ฮิตๆก็เอาเพลงเก่า

มาทำใหม่ เปลี่ยนจังหวะดนตรีมั้ง ทำเป็นโชว์มั้ง นำเรื่องที่ทุกคนรู้ๆกันดีมาเป็นโครงเรื่องใน

การขับบท และเล่นตลก พวกเรื่องการเล่นโทรศัพท์ เล่นเน็ตของคนวัยรุ่น” (ปอง นามสมมติ, 

สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2563)  

 

จุดเด่นที่สอง เน้นโชว์ (ดนตรีลูกทุ่ง และหางเครื่อง) เน้นรำ เน้นขับบท ยืดหยุ่นรูปแบบการ

แสดงให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้ชมส่วนใหญ่ โดยคาดการณ์ตั้งแต่ก่อนงานจะเริ่มว่าจะมีกลุ่มผู้ชมใดบ้าง 

หรืออาจสังเกตการณ์ก่อนการแสดง โดยนายภูบาล คงเขียว เป็นผู้สงัเกตกลุ่มผู้ชมว่าประกอบไปด้วยกลุ่ม

อายุใดบ้าง ใครนั่งหน้าเวที มีใครอยู่โดยรอบบ้าง เพื่อนำมาประกอบการตัดสนิใจในการจดัลำดับการแสดง

ครั้งสุดท้าย เช่น หากมีกลุ่มผู้สูงอายุมากก็จะมุ่งเน้นไปที่การรำชุด และขับบทเป็นพิเศษ หากมีกลุ่มวัยรุ่น

มากก็จะเน้นไปที่โชว์เต้น เพลงลูกทุ่ง และการขับบท รับบทให้สนุกสนานเป็นพิเศษ  

 

  “จะเด็ก จะผู้ใหญ่  ดูได้หมด มีทุกเพศทุกวัยเลยที่หน้าเวที เพราะเขาเอาใจคนดู 

คนแก่ๆก็ชอบแบบโบราณ รำสวยๆ พวกวัยรุ่นก็ชอบเต้นๆ เขาก็จัดให้หมด เน้นโชว์ เน้นรำ 

เน้นขับบท มีครบจบในวงเดียว งานไหนมีโนราศรีธนก็คนเยอะหน่อย” (ปอง นามสมมติ, 

สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2563) 

 

จุดเด่นสุดท้ายคือ บุตรชายของนายภูบาล คงเขียว เด็กชายธนกฤษ คงเขียว หรือ กฤษ วัย 7 

ขวบ และเด็กชายธนกร คงเขียว หรือกร บุตรชายคนที่ 2 วัย 5 ขวบที่มักจะมาแสดงร่วมกับนายภบูาล    

อยู่เสมอ โดยทำหน้าที่เป็นตาพราน โนรา และนักร้องลูกทุ่ง เด็กชายธนกฤษ และเด็กชายธนกรเกิดและ

เติบโตในหลังโรงโนรา กิน นอน และเรียนรู้โลกอยู่ในคณะโนรา จนอายุได้ 3 - 4 ขวบ ก็เริ่มขยับแขนทำทา่

ตามบิดาและสมาชิกคณะ นายภูบาล คงเขียว เห็นบุตรชายคนโตและคนเล็กหัดรำโนราเองก็รู ้สึก

ภาคภูมิใจในบุตรชายและรู้สึกหายห่วง เพราะมั่นใจแล้วว่าจะมีผู ้สืบทอดอย่างแน่นอน ตั้งแต่นั้นมา

เด็กชายธนกฤษและเด็กชายธนกรจึงได้ฝึกซ้อมเป็นโนราจนสามารถข้ึนแสดงกับสมาชิกคณะคนอื่น ๆ ได้ 

จนเป็นที่เอ็นดูของเหล่าผู้ชม มีผู้ติดตามเป็นแฟนคลับมากมาย  
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  “ ถ ้ า ข ึ ้ น ป ้ า ย ว ่ า น้ อ ง ก ฤ ษ  ( เ ด ็ ก ช า ย ธ น ก ฤ ษ  ค ง เ ข ี ย ว )  น ้ อ ง ก ร                           

(เด็กชายธนกร คงเขียว) มาด้วย คนจะมารอดูเยอะ หรือบางทีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะ

หยุดดูเพราะว่าเอ็นดูเด็ก สนใจเด็กรำโนรา” (ปอง นามสมมติ , สัมภาษณ์ 30 มกราคม 

2563) 

 

4.3.5 มุมมองผู้ชมหน้าเวที  

จากการสังเกตการณ์ด้านหน้าเวทีการแสดงโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย พบว่า 

กลุ่มผู้ชมการแสดงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยกลางคน ในช่วงก่อนเริ่มการแสดงแม่ยก หรือแฟนคลับ

ของโนราศรีธน ธนนชัย จะมาน่ังรออยู่ก่อนแล้วที่ด้านหน้าเวที จนกระทั่งเริม่การแสดง มีเสียงดนตรี ผู้ชม

ส่วนใหญ่จึงเริ่มทยอยมาจับจองที่นั่ง ส่วนใหญ่มาชมการแสดงกับสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนฝูง และ

มักจะเตรียมเสื่อมาปูนั่งกับพื้น และเตรียมอาหารทานเล่นมาด้วย  

กลุ ่มผู ้ชมจึงแบ่งเป็น 2 กลุ ่มใหญ่ คือ กลุ ่มแม่ยก หรือแฟนคลับ และกลุ ่มผู้ชมทั ่วไป 

จุดประสงค์ของการรับชมโนราหางเครื่องแตกต่างกันไปตามกลุ่มผูช้ม สำหรับกลุ่มแฟนคลับ เริ่มรู้จักนาย

ภูบาล คงเขียว จากการติดตามการแสดงของเอกชัย ศรีวิชัย ทำให้เกิดความช่ืนชอบในตัวนายภูบาล จึงมี

ความตั้งใจที่จะมารับชมการแสดงเป็นอย่างยิ ่ง ดังจะเห็นได้จาก ปราย (นามสมมติ) แฟนคลั บคณะ      

โนราศรีธน ธนนชัย อายุ 55 ปี มีภูมิลำเนาอยู ่ที ่จ ังหวัดพัทลุง รับชมโนราหางเครื ่อง คณะโนรา             

ศรีธน ธนนชัย เดือนละ 3 – 5 ครั้ง  

 

“พี่แล (ดู) โนราศรีธนมาต้ังแต่สมัยศรีวิชัยโชว์ เพราะว่าพี่ชอบแล (ดู) เอก

ชัย เลยได้แล (ดู) โนราศรีธนต้ังแต่เด็ก ๆ อยู่น่าเห็นดู (น่าเอ็นดู) อยู่น่ารัก พอลงจากเวที

ศรีวิชัยโชว์แล้วพี่ก็ยังตามแล (ดู) ถ้าว่า (ถ้าหากว่า) มาเล่น (แสดง) แถวบ้านพี่ หรือว่าใน

ที่ที่พี่พออิ (จะ) ไปได้ พี่ว่างไป พี่ไปแล (ดู) ทุกทีนิ (ทุกครั้ง) พี่ก็ตามในเฟส (Facebook) 

ว่าอิ (จะ) เล่นที่ไหน งานไหน แล้วก็พาเด็ก ๆ ที่บ้านไปแล (ดู) กัน ขนข้ึนรถกันไปแหละ 
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(นั่งรถกันไป) ซื้อหนม (ขนม) ไปนั่งรอหน้าเวทีเลย” (ปราย นามสมมติ, สัมภาษณ์ 31 

มีนาคม 2563) 

 

 นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับที่ติดตามมาต้ังแต่ยังเด็ก เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวชอบดู

โนรา โดยเฉพาะคณะโนราศรีธน ธนนชัย ดังจะเห็นได้จาก นางสาวสุชาดา คงดำ อายุ 19 ปี มีภูมิลำเนา

อยู่ที่จังหวัดพัทลุง รับชมโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย เดือนละ 5 – 6 ครั้ง  

 

“รู้จักคณะนี้มา 10 ปีแล้วค่ะ เพราะว่าป้าพามาแล (ดู) ตั้งแต่ 4 ขวบค่ะ ป้า

ชอบดูคณะนี้ เราเลยได้ดูคณะนี้มาต้ังแต่เด็ก ๆ บางทีไม่ได้แล (ดู) ที่เวทีจริงก็แล (ดู) จาก

เทปบันทึกการแสดง เพื่อจะแล (ดู) ให้ครบทุกครั้งที่มีการแสดงค่ะ ตอนเด็ก ๆ  เวลาแล 

(ดู) ก็คิดว่า สวยจัง อยากรำได้แบบนี้จัง รำโนราแล (ดู) น่าสนุกนะ อยากไปยืนอยู่บนเวที

อย่างที่พี่เขายืนจัง” (สุชาดา คงดำ, สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2563)  

 

ในขณะที่กลุ่มผู้ชมทั่วไปมีความถ่ีในการรับชมน้อยกว่ากลุ่มแฟนคลับ และการได้มาชมโนรา

หางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย เป็นความบังเอิญ ดังจะเห็นได้จาก ปลา (นามสมมติ) อายุ 26 ปี มี

ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสงขลา เคยรับชมโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย 2 ครั้ง  

 

“ปกติไม่แล (ดู) โนรานะ เพราะคิดมาตลอดว่าน่าเบื่อ แล้วก็ไม่มีใครที่

บ้านแล (ดู) ที่บ้านไม่มีรถส่วนตัว รถโดยสารบางทีก็ไปไม่ถึง รถหมดเสียก่อนบ้าง เพราะ

โนรารู้ ๆ กันว่าเล่นดึก เราก็ไปลำบาก แต่พอเรามีรถของเอง (ของตนเอง) แล้วก็สะดวก

ขึ้น เมื่อ 2 – 3 ปีก่อน สาว่า (รู้สึกว่า) ตอนนั้นไปเที่ยวงานอะไรสักอย่างแล้วต้องรอ

เพื่อน เลยนั่งรอแถว ๆ  เวทีโนรา เลยได้แล (ดู) สนุกดี เป็นโนราที่ตลก เพลงลูกทุ่งกัน 

หางเครื่องกัน ไม่น่าเบื่อ ถ้าตอนน้ันมีเพื่อนอยู่ก็ลุกขึ้นเต้นตามมั้งแล้วแหละ พอครั้งที่ 2 

เราเห็นป้ายโฆษณาติดที่ข้างหนน (ถนน) ว่าคณะนี้มาสงขลาหลาว (อีกครั้ง) ก็เลยไปแล
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หลาว (อีกครั้ง) ทีนี้ชวนน้องสาวไปแล (ดู) กัน ยังสนุกเหมือนเดิม โนราไม่ได้น่าเบื่อนะ” 

(ปลา นามสมมติ, สัมภาษณ์ 22 มีนาคม 2563) 

 

แม้จุดประสงค์หลักในการรับชมโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย ของทั้งแฟนคลับ 

และผู้ชมทั่วไปจะเป็นการรับชมเพื่อความบันเทิง แต่ผู้ชมก็เห็นว่าโนราหางเครื่องเป็นการแสดงแปลกใหม่

ที่ทำให้ตนเองหันมาสนใจโนรามากขึ้น และผู้ชมได้พัฒนาตนเองกลายเป็นผู้สืบทอดโนราคนหนึ่ง หรือ

เป็นผู้สนับสนุนให้โนรายังอยู่ต่อไป  

“เราเป็นคนที่ชอบดูโนรา เราเลยไปหัดรำโนรา แล้วตอนนี้ก็รับงานรำโนรา

ให้โนราคณะหนึ่งค่ะ ถ้าคณะอื่นเรียกไปแสดงก็จะไปค่ะ ส่วนใหญ่แสดงช่วงรำชุด เวลามา

แล (ดู) โนราศรีธนก็นอกจากว่าสนุกแล้ว ก็มาแล (ดู) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ กลวิธีการแสดง 

ถึงแม้จะมีหางเครื่องเป็นส่วนประกอบ แต่ก็ยังมีการแสดงโนราที่เป็นการแสดงหลัก ถ้า

เจ้าภาพจะแล (ดู) แค่วงดนตรีที่มีแดนเซอร์ เขาคงรับวงดนตรีไปแล้ว แต่โนราคณะนี้ทำ

ให้ได้แลดนตรีไปด้วย โนราเลยไม่ล้าสมัย นักดนตรี นางรำ ทีมงาน เป็นเด็กรุ่นใหม่หมด

เลย นั่นแสดงว่าเด็กเหล่าน้ันได้รับมาสืบทอด ช่วยสืบสานวัฒนธรรมการแสดงอยู่ค่ะ เรา

เองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่เริ่มจากการดูโนราหางเครื่อง แล้วกลายมาเป็นโนรา” (สุชาดา 

คงดำ, สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2563) 

 

“บางคนเขารับไม่ได้ที่มีการแสดงอื่นมาผสมกัน (ด้วย) ไง ตรงนี้ก็เข้าใจ พี่ก็

เคยไม่ชอบ แต่คณะนี้เขาไม่ได้ทุ่ม (ทิ้ง) โนรานะ แล้วก็ไม่ได้เอาไอไหรโฉไอไหรฉา (อะไรก็

ได้) มาใส ่ม ั ่ว ๆ อาจจะมีลดให้สั ้นบ้างบางตอน เอาดนตรีอ ื ่นมาผสมบ้าง แต่คือ

องค์ประกอบโนรามีครบหมด ไม่ขาด ว่าบท รำโนรา ดนตรี แน่นทุกอย่าง พี่เลยวา่ต้อง

ช่วยกันสนับสนุนนะคณะแบบนี้ ใครมีตังค์ (เงิน) จ้างไปเล่น (แสดง) บ้าน ใครหม้าย (ไม่

มี) ตังค์ (เงิน) ก็ไปนั่งให้กำลังใจโนรา คือให้ยังมีคนแลอยู่ ถ้าไม่มีคนแล (ผู้ชม) ก็หม้าย 

(ไม่มี) ใครจ้าง หม้าย (ไม่มี) โนรา” (ปราย นามสมมติ, สัมภาษณ์ 31 มีนาคม 2563) 
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“คิดว่าโนราหางเครื่อง คณะนี้ไม่ได้ทำให้เสื่อมเสียนะ เราก็ไม่ได้มีความรู้

เกี่ยวกับโนรามาก แต่พอเรามาแล (ดู) เราคิดว่าสนุก เราก็มาแล (ดู) อีก เด็ก รุ่นใหม่อย่าง

เราชอบนะ ถ้าคนรุ่นใหม่ชอบแล้วก็คือยังไงโนราก็ได้ไปต่อ” (ปลา นามสมมติ, สัมภาษณ์ 

22 มีนาคม 2563) 

 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ชมเห็นว่าการแสดงโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย ควรรักษา

รูปแบบการแสดงแบบเดิมไว้ และควรปรับเปลี่ยนเรื่องเครื่องแต่งกายการแสดง  

 

“ปรับเปลี ่ยนได้ให้ถูกใจคนดูได้ แต่ก็ต้องทบทวนกันนิดหนึ่งอย่าให้

ผ ิดเพี ้ยนไป เพราะถ้ามีเพลง มีหางเครื ่องมากไปกว่านี ้เราว่าโนราจะกลายเป็น          

แค่การแสดงประกอบ โนราจะดูด้อยลงทันที แล้วเราก็ไม่สามารถเรียกได้ว่านี่คือ      

การแสดงโนรา” (ปลา นามสมมติ, สัมภาษณ์ 22 มีนาคม 2563) 

 

“ส่วนตัวแล้วอยากให้ปรับเรื่องของการแต่งตัวหางเครื่องค่ะ บางชุดโป๊

เกินไป แต่บางชุดก็สวยแล้ว” (สุชาดา คงดำ, สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2563) 

 

ความรู้ ความสามารถของสมาชิกคณะที่ใช้เพื่อสร้างการแสดงโนราหางเครื่องสะท้อนให้

เห็นทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดมาจากการสะสมความรู้ ความสามารถมาตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งจากครอบครัว 

สถาบันการศึกษา คณะดนตรี และคณะโนรา นำมาสร้างสรรค์ ผสมผสานกับการแสดงอื่น ๆ  ทั้งหมด    

ตกผลึกและกลายเป็นการแสดงโนราหางเครื่อง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของสมาชิกคณะ จึงกล่าวได้ว่า 

โนราหางเครื่องเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากเสียงสะท้อนของผู้ว่าจ้างและผู้ชม

ทำให้เห็นว่า โนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดการแสดงโนรา และ

ทำให้การแสดงโนรายังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน  
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บทท่ี 5 

วิเคราะห์ และสรุปผล 

 

 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “โนรา” ซึ่งเป็นนาฏกรรมท้องถ่ินของชาวภาคใต้มีการเปลี่ยนแปลง

มาอย่างต่อเนื่อง จากหลักฐานคำบอกเล่าในงานศึกษาต่าง ๆ ในบทที่ 2 ทำให้เห็นว่าแต่เดิมโนราเป็น   

ความเช่ืออย่างหนึ่ง ผู้ที่เป็นโนราถือเปน็ผู้ประกอบพธีิกรรม ต่อมาการรำโนรากลายเป็นการละเลน่ยามว่าง

จากการรอเก็บเกี่ยวข้าว ได้ที่พักอาศัยและข้าวปลาอาหารเป็นรางวัลจากการแสดง แต่ในยุคปัจจุบันที่มี

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โนรากลายเป็นสื่อบันเทิงอย่างหนึ่ง แสดงตามงานประเพณีท้องถ่ินต่าง ๆ มี

การกำหนดเงินค่าราด หรือค่าจ้าง กลายเป็นวิธีการทำมาหากิน หรือการสร้างรายได้อย่างหนึ่งของคนใน

สายอาชีพนี้ อย่างไรก็ตามบทบาททางด้านพิธีกรรมของโนราก็ยังคงมีอยู่ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาจากการเข้าสู่

ยุคทุนนิยมคือ การแข่งขันกันของโนราแต่ละคณะเพื่อสร้างความบันเทิง และความแปลกใหม่ให้แกผู่้ชม 

จึงเกิดโนราหางเครื ่องขึ ้น การสร้างสรรค์โนราหางเครื ่องซึ ่งเป็นสิ ่งแปลกใหม่ ร่วมสมัยจึงต้องให้

ความสำคัญกับความรู้ทางด้านการแสดงโนราแบบดั้งเดิมด้วย เพื่อไม่ให้การแสดงหลุดแก่นความเป็นโนรา

ไป การสร้างสรรค์โนราหางเครื่องจึงต้องอยู่ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์การแสดงโนราไว้ด้วย  

 การศึกษาเร ื ่อง “กระบวนการทำนาฏกรรมท ้องถ ิ ่นให ้ เป ็นส ินค ้า : โนราหางเคร ื ่อง                

คณะโนราศรีธน ธนนชัย” ผู ้ศึกษาได้วิเคราะห์ความรู ้ ความสามารถทางด้านการแสดงโนรา และ        

การแสดงอื ่น ๆ ของสมาชิกคณะโนราศรีธน ธนนชัย  ภายใต้กรอบคิดทุนทางวัฒนธรรม ของ            

ปิแอร์ บูดิเยอร์ ซึ ่งจะนำไปสู ่การวิเคราะห์กระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้าว่าสมาชิกคณะนำ          

ทุนทางวัฒนธรรมดังกลา่วมาสรา้งเปน็สินค้าโนราหางเครือ่งอย่างไร โดยที่ยังคงแก่นความเป็นโนราไว้ และ

กลายเป็นคณะโนราที่เป็นนิยมในยุคปัจจบุัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรมของสมาชิก

คณะ กระบวนการสร้างโนราหางเครื ่องเป็นสินค้าวัฒนธรรม และโนราหางเครื ่องกับการสืบทอด

วัฒนธรรม 
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5.1 ทุนทางวัฒนธรรมของสมาชิกคณะ 

 การแสดงโนราหางเครื่องของคณะโนราศรีธน ธนนชัย สามารถแบ่งกลุ่มผู้แสดงบนเวทีได้ 3 กลุ่ม 

ประกอบไปด้วย กล ุ ่มท ี ่หนึ ่ง ผ ู ้แสดง เป ็นกลุ ่มที ่ ใช ้ร ่างกายเคลื ่อนไหวร่ายรำ และเต้น เ ช่น                  

โนรา หางเครื่อง นักร้องลูกทุ่ง ต้องเข้าใจจังหวะดนตรี เต้นและร้องเพลงได้ถูกจังหวะ รู้จักร่างกายของ

ตนเอง และที่สำคัญคือต้องได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถแสดงได้อย่างชำนาญ  

 กลุ่มที่สองคือผู้เล่นดนตรี บรรเลงดนตรีสร้างเสียงเพลงให้กับผู้แสดง ได้แก่ ลูกคู่ และนักดนตรี

สากล ซึ่งต้องเล่นเครื่องดนตรีที่ตนเองรับผิดชอบได้ในข้ันพื้นฐาน และฝึกซ้อมเล่นเครื่องดนตรีของตนเอง

ในเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงจนชำนาญ ไม่ติดขัด แล้วจึงมาฝึกซ้อมร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ อีกครั้งให้

พร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะลูกคู่ ที่จะต้องตีตามจังหวะการรำ และท่ารำของโนรา จึงต้องใช้การฝึกฝน

อย่างสม่ำเสมอทั้งฝึกในส่วนของตนเอง ฝึกกับลูกคู่ และนักดนตรีสากล และฝึกกับโนราจนสามารถเล่น 

ดนตรี และรำเข้ากันได้ 

 กลุ่มที่สาม คือ ตัวตลก เล่นตลกแบบตลกคาเฟ่ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจพื้นฐานการแสดงโนราก่อน 

ว่าช่วงใดควรเล่นตลก ช่วงใดควรปฏิบัติตัวอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องฝึกฝนไหวพริบในการโต้ตอบ จาก  

การสังเกตวิธีการเล่นตลกของผู้ที่ชำนาญแล้ว แล้วนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ หรือเอกลักษณ์ของตนเอง

จนเกิดความชำนาญ ไม่เคอะเขิน หรือไม่เกิดมุกฝืดขณะทำการแสดง 

 จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 กลุ่มในข้างต้นมีหน้าที่ที่ชัดเจน และต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง

ตามแต่ละบทบาทหน้าที่ แต่ผู้ศึกษาพบว่ามีสมาชิกที่รับบทบาทมากกว่า 1 กลุ่มด้วย คือ สมาชิก 1 คน มี

หน้าที่รับผิดชอบมากกว่า 1 อย่าง เช่น นายศักรินทร์ ปานลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นทั้งลูกคู่ หางเครื่อง และ 

ตัวตลก เป็นต้น สมาชิกในคณะจึงต้องผ่านการสะสมความรู้ ความสามารถ และฝึกฝนทางด้านการแสดง

มาหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาพบว่าทั้ง 3 กลุ่มมีกระบวนการสะสมทุนทางวัฒนธรรมที่

คล้ายคลึงกัน โดยเริ่มต้นจากการหล่อหลอมของคนในครอบครัว และสภาพสังคมรอบข้างตั้งแต่กำเนิด 

แล้วจึงฝึกฝนและปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ ได้รับการยอมรับจากคนในวงการเดียวกัน และผู้ชม 

 ขั้นที่ 1 ครอบครัวผู้หล่อหลอม 

 สมาชิกของคณะโนราศรีธน ธนนชัย แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน และมาจาก

หลากหลายพื้นที่ แต่ก่อนที่พวกเขาจะมารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานโนราหางเครื ่อง พวกเขาได้ ถูก    



88 
 

หล่อหลอมมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และคนรอบข้างจนทำให้มีความสนใจในทางด้านการแสดง ปัจจัย

สำคัญคือ “ครอบครัว และเครือญาติ” ที่ทำให้สมาชิกคณะเหล่านี้ชื่นชอบการร้อง เล่น เต้น รำ และที่

สำคัญคือมีความสนใจในโนราเป็นพิเศษ อีกทั้งครอบครัวยังช่วยผลักดันให้พวกเขาได้ก้าวเข้าสู่วงการ และ

เฉิดฉายบนเวทีตั้งแต่ยังเยาว์วัย  

 นายภูบาล คงเขียว และนางสาวเพ็ญนภา คงเขียว เป็นเครือญาติของนายสร้อย คงเขียว หรือ

โนราสร้อยเพชร ดาวรุ่ง ผู้ก่อตั้งคณะ และได้ติดตามไปยังสถานที่ทำการแสดงแทบทุกครั้ง เติบโตและ     

วิ่งเล่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโนรามาโดยตลอด เห็นทั้งการทำงานเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ที่

สำคัญคือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงจากโนราโบราณบันเทิง มาสู่โนราหางเครื่อง ทั้งสองจึง

ได้ซึมซับบรรยากาศการแสดงที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวตามกระแสสังคมมาต้ังแต่จำความได้ โดยมอง

ว่าการปรับตัวของโนราเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดข้ึนในทุกยุคทุกสมัย เพื่อความอยู่รอดของผู้ที่ประกอบ

อาชีพทางด้านนี ้ การคลุกคลีอยู ่กับแวดวงโนราทำให้นายภูบาล และนางสาวเพ็ญนภามีความสนใจ

ทางด้านการแสดงโนรา และดนตรี โดยเริ่มแรกครอบครัวได้สนับสนุนด้วยการให้ข้ึนแสดงบนเวทีของโนรา

สร้อยเพชร ดาวรุ่ง เริ่มต้นจากหน้าที่ง่าย ๆ  ไปสู่หน้าที่ที่ยากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะนายภูบาล ที่นาย

สร้อยผู้เป็นพ่อได้สอนการรำโนราจนมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่ง แล้วจึงพานายภูบาลไปฝากฝังเป็น       

ลูกศิษย์กับเอกชัย ศรีวิชัย ทำให้นายภูบาลได้มีโอกาสฝึกฝนการเป็นโนราอย่างเต็มที่ 

 เช่นเดียวกันกับนายเอกพล รองเดช เป็นอีกคนหนึ่งที ่เติบโตมากับการแสดงโนราหางเคร ื่อง 

เนื ่องจากพ่อของนายเอกพลทำงานอยู ่ในคณะโนราครื ้นน้อย ดาวร ุ ่ง ในตำแหน่งนักร ้องลูกทุ่ง             

โดยนายเอกพลจะติดตามพ่อไปแสดงทุกครั้ง ทำให้นายเอกพลได้เห็นบรรยากาศการแสดงโนราหางเครื่อง

มาตั ้งแต่จำความได้ เมื ่อนายเอกพลโตขึ ้นจึงอยากจะเล่นดนตรี พ่อของนายเอกพลจึงสนับสนุนโดย      

การฝากฝังให้ฝึกเล่นทรัมเป็ตกับนายเกีย มือทรัมเป็ตของคณะโนราครื้นน้อย ดาวรุ่ง  

 การมีเครือญาติทำงานในแวดวงการแสดงพื้นบ้านจึงเป็นหนทางสู่ความสนใจในการเล่นดนตรี

เช่นเดียวกันกับนายศักรินทร์ ปานลักษณ์ ที่มีเครือญาติทำงานในคณะการแสดงท้องถ่ินที่หลากหลาย โดย

ปู่เป็นมือปี่หนังตะลุง ตาเป็นตาพรานในคณะโนรา ลุงและอาเป็นนักดนตรีวงสายชลซึ่งรับเล่นดนตรีตาม

ร้านต่าง ๆ พี่ชายเป็นลูกคู่ในคณะโนรา และน้าเป็นหัวหน้าวงรำวงเวียนครก (รำวงพื้นบ้านของชาวภาคใต้) 
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ทำให้นายศักรินทร์คุ้นชินกับเครื่องดนตรี และเสียงดนตรีตั้งแต่เด็ก นำไปสู่ความช่ืนชอบในดนตรีทั้งไทย

และสากล  

 นอกจากสมาชิกคณะที่เติบโตมาจากหลังโรงโนรา เพราะมีเครือญาติทำงานอยู่ในคณะโนราแล้ว 

ยังมีสมาชิกคณะที่เติบโตมาจากหน้าโรงโนราด้วย ไม่มีเครือญาติ หรือบุคคลในครอบครัวทำงานในคณะ

โนรา แต่คนในครอบครัวเป็นแฟนคลับโนรา จึงทำให้เกิดความสนใจในการแสดงโนรา เช่น พ่อของ      

นายธนพง นิ่มแก้ว ชื่นชอบเอกชัย ศรีวิชัยมาก พ่อของนายธนพงจึงพานายธนพงมาดูเอกชัยที่หน้าเวที

ด้วย ทำให้นายธนพงเติบโตมากับการดูเอกชัย ศรีวิชัยมาตั ้งแต่เด็ก นายธนพงจึงเกิดความชื ่นชอบ        

การแสดงตลกและโนรา จนกลายเป็นอาชีพในฝันของนายธนพง ครอบครัวของนายธนพงจึงสนับสนุน

เต็มที่ด้วยการพาไปฝากฝังให้ทำงานกับคณะโนราไข่เหลี่ยม (วิเชียร ศรชัย)  

 จะเห็นได้ว่าครอบครัว และเครือญาติที่แวดล้อมอยู่มีส่วนอย่างมากต่อการส่งต่อแนวคิดและสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับสมาชิกคณะ สังเกตได้ว่าพวกเขาล้วนเติบโตมากับการแสดงโนรารูปแบบใหม่ จาก

หลากหลายคณะ และหลากหลายที่ ครอบครัว และเครือญาติได้หล่อหลอมแนวคิดในการสร้างสรรค์โนรา

ร่วมสมัยให้กับพวกเขาต้ังแต่เด็ก ทำให้พวกเขาเห็นว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเปน็การสรา้งผลใน

แง่ดี คือช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชม และเป็นที่มาของรายได้ที่เลี้ยงดูให้พวกเขาเติบโต ครอบครัวและ   

เครือญาติ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันพวกเขาให้เข้าสู่วงการ ไม่ว่าจะด้วยการนำไป

ฝากฝังกับผู้เช่ียวชาญ หรือการพาพวกเขาในวัยเด็กไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงบนเวที เป็นจุดเริ่มต้นสู่

การฝึกฝน และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 

 ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติ  

 การปฏิบัติ และการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนำไปสู่ความชำนาญ ทักษะด้านการแสดงบนเวทีโนรา

หางเครื่องส่วนหนึ่งเกิดมาจากการฝึกฝน และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แนวทางการฝึกฝนแตกต่างกันไป

ตามแต่ละโอกาสของบุคคล สมาชิกคณะที่มีเครือญาติอยู่ในคณะโนรามีโอกาสเข้าไปฝึกฝนในส่วนที่ตนเอง

สนใจ หรือในส่วนที่ทำได้ และไปฝึกฝน ต่อยอดในสถาบันการศึกษา หรือเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน

จากผู้เชี ่ยวชาญ เช่น นายภูบาล คงเขียว ได้เริ ่มขึ ้นแสดงบนเวทีจากการเป็นตัวตลกตั ้งแต่อายุ 7 ปี 

จนกระทั่งสนใจอยากรำโนรา นายสร้อย คงเขียว ผู้เป็นพ่อจึงได้สอนให้ โดยเริ่มจากการรำตามนายสร้อย 

ขับบทตาม หัดแต่งบทเอง และว่าบทเองอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่ง นายภูบาลเริ่มมีความชำนาญใน    
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การรำโนราและขับบทได้เอง เมื่อนายสร้อยให้นายภูบาลข้ึนแสดงบนเวที นายภูบาลก็ยิ่งชำนาญมากยิ่งขึ้น 

เพราะได้ปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดความเคยชิน ไม่เกิดการรำ หรือขับบทติดขัด และเป็นที่รู้จักในฐานะลูกชาย

ของนายสร้อย หรือโนราสร้อยเพชร ดาวรุ ่ง ยิ ่งไปกว่านั ้น  นายภูบาลยังได้มีโอกาสเข้าไปทำงานใน       

คณะเอกชัย ศรีวิชัย ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์โนราให้ร่วมสมัย ทั้งจากการถ่ายทอดโดยตรงของ   

เอกชัย ศรีวิชัย และจากการสังเกต ซึมซับ และจดจำของนายภูบาล นอกจากนี้ชื่อ “ศรีธน ธนนชัย” ยัง

เป็นชื่อที่เอกชัย ศรีวิชัยตั้งให้กับนายภูบาลไว้ใช้ในวงการ รวมไปถึงในการแสดงโนราหางเครื่องของ      

นายภูบาลยังมีการประกาศว่า นายภูบาลเป็นศิษย์เอกของเอกชัย ศรีวิชัย อีกทั้งชื่อ ศรีธน ธนนชัย ก็ตั้ง

โดยเอกชัย ศรีวิชัย การประกาศ และการตั้งช่ือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นายภูบาลกลายเป็นที่จดจำ

ของผู้ชม 

 เช ่นเด ียวก ับนายเอกพล รองเดช ท ี ่พ ่อได้ฝากฝังให ้น ายเกีย ม ือทร ัมเป็ต คณะโนรา                

ครื้นน้อย ดาวรุ่ง สอนการเป่าทรัมเป็ตให้ โดยเริ่มต้นจากการเป่าเล่นอยู่หลังเวทีในทุก ๆ  คืน จนกระทั่ง

เริ่มเป่าตามโน้ตดนตรีได้ นายเอกพลจึงฝึกฝนหนักขึ้น จนมีความชำนาญในการเป่าทรัมเป็ต และได้มี

โอกาสข้ึนเป่าทรัมเปต็บนเวทีโนราครืน้น้อย ดาวรุ่ง นายเอกพลจึงยิ่งมคีวามชำนาญ และเป็นมืออาชีพมาก

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้นายเอกพลยังไปศึกษาทางด้านดนตรีต่อในระดับปริญญาตรี และทำงานในคณะโนรา 

หางเครื่องไปด้วย นายเอกพลจึงเล่นเครื่องดนตรีอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ในช่วง

กลางวันฝึกซ้อมดนตรีเพื ่อทำงานในวิชาเรียน และในช่วงกลางคืนเล่นดนตรีเพื ่อแสดงบนเวทีโนรา        

หางเครื่อง  

 จะเห็นได้ว่า แนวทางการฝึกฝนของสมาชิกที่มีเครือญาติอยู่ในคณะโนราเริ่มต้นจากการฝึกฝนกับ

คนรอบตัว แล้วจึงไปฝึกฝนเพิ่มเติมในสถาบันการศึกษา หรือฝึกฝนกับผู้เช่ียวชาญในคณะอื่น แตกต่างกับ

สมาชิกที่ไม่ได้มีเครือญาติอยู่ในคณะโนราที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจากคนรอบตัวหรือเครือญาติ แต่เริ่มต้น

จากการฝึกฝนในสถาบันการศึกษาเป็นอันดับแรก เช่น นายธนพง นิ่มแก้ว หัดแสดงเป็นตาพราน และหัด

รำโนราจากการเข้าเรียนในชมรมอนุรักษ์ศิลป์ชาวใต้ในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และ

ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ ่งมีการเรียนการสอน

เกี่ยวกับโนราในทุก ๆ วัน ทั้งการรำ และการเล่นดนตรีโนรา นายธนพงจึงได้ฝึกหัดทั้งในส่วนของผู้แสดง 

และผู้เล่นดนตรี นอกจากนี้นายธนพงยังได้มีโอกาสไปหัดเครื่องดนตรีโนรากับโนราห้วน คงดำ ซึ่งรับแสดง
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งานโนราโบราณบันเทิง และโนราพิธีกรรม ทำให้นายธนพงมีพื้นฐานเกี่ยวกับโนราโบราณบันเทิง และ

พิธีกรรมด้วย ต่อมาเมื่อได้ทำงานกับคณะโนราไข่เหลี่ยม (วิเชียร ศรชัย) นายธนพงก็ได้สังเกต และซึมซับ

แนวทางการสร้างมุกตลกมาโดยไม่รู้ตัว การข้ึนไปแสดงตลกบนเวทีโนราหางเครือ่งของคณะโนราไข่เหลีย่ม 

(วิเชียร ศรชัย) ยังทำให้นายธนพงได้รับการยอมรับจากคนแวดวงเดียวกัน และผู้ชม เป็นที่จดจำในฐานะ 

ตลกแซมมี่ ศรีวิแหวง 

 แม้นายธนพงจะไม่ได้มีเครือญาติทำงานในคณะโนรา แต่การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

และการทำงานกับผู้เช่ียวชาญมีส่วนช่วยให้นายธนพงได้ฝึกฝนทางด้านการแสดงอยู่เป็นประจำ ในปัจจุบัน

นายธนพงรับหน้าที ่ตัวตลก แต่พื ้นฐานการแสดงโนราทั ้งหมดที่นายธนพงมีติดตัวไว้ก็ช่วยสนับสนุน       

การสร้างมุกตลกของนายธนพงบนเวทีได้ เพราะนายธนพงทราบดีว่าสามารถเล่นมุกตลกแบบใดไดบ้้าง 

เล่นในช่วงใดได้บ้างโดยไม่ทำให้การแสดงโนราเสื่อมเสีย หรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแสดงโนราแบบ

ดั้งเดิมไป   

 สังเกตได้ว่า สมาชิกคณะได้เรียนรู้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโนรามาตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มแรกเป็น    

การซึมซับจากการเห็นคนรอบตัว เช่น สมาชิกในครอบครัว เครือญาติ ทำงานในคณะโนรา แล้วจึงไดร้ับ

การฝึกฝนจากสถาบันการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมไปถึงการฝึกฝน

จากสถาบันของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหมายถึงคณะโนราต่าง ๆ  ที่สมาชิกคณะเข้าไปทำงาน ได้แก่ คณะโนรา

สร้อยเพชร ดาวรุ ่ง คณะโนราครื้นน้อย ดาวรุ ่ง คณะโนราไข่เหลี ่ยม (วิเชียร ศรชัย) และคณะดนตรี       

เอกชัย ศรีวิชัย เกิดเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังอยู่ในกายของสมาชิกคณะ กลายเป็นผู้ที่มีความสามารถ

ในการรำ และเล่นดนตรีติดตัว เข้าใจหลักการ และลำดับการแสดงโนราอย่างลึกซึ้ง  

 นอกจากนีก้ารที่สมาชิกคณะเรียนจบในวุฒิที่เกี่ยวข้อง และการได้รับการยอมรับจากคนในวงการ

โนรา เช่น การตั้งชื่อฉายาให้ การแนะนำให้ผู้ชมรู้จักว่าเป็นหรือเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะ ถือเป็น      

การสะสมทุนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ ่ง เรียกว่าทุนที ่อาศัยการสถาปนา แม้ไม่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน จาก

สถาบันการศึกษา หรือเรียนจบมาตามหลักสูตร แต่คณะโนรา และวงดนตรีที่สมาชิกคณะเคยร่วมงานก็

เปรียบเสมือนโรงเรียนที่สอนวิชาการร้อง เล่น เต้น และรำ การแนะนำให้ผู้ชมรู้จักว่าเป็น หรือเคยเป็น

สมาชิกในคณะที่มีช่ือเสียง จึงเปรียบเสมือนวุฒิการศึกษาของสมาชิกคณะ ทำให้สมาชิกคณะที่มีทุนชนิดนี้
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นำทุนดังกล่าวมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นโนราแบบร่วมสมัยจนเกิดการยอมรับได้ง่ายมากขึ้น เพราะไดร้ับ

การยอมรับจากผู้ชม และคนในวงการเดียวกันอยู่เป็นทุนเดิม  

 จะเห็นได้ว่า ปรากฏการณ์การสะสมทุนทางวัฒนธรรมแล้วนำมาต่อยอดสร้างรายได้ของโนรา

เป็นไปในทำนองเดียวกันกับการสะสมทุนทางวัฒนธรรมของนักกีฬาขี ่ม้าที ่เริ ่มต้นจากพื้นฐานการ       

หล่อหลอมของคนในครอบครัว ทำให้นักกีฬาข่ีม้าได้ไปคอกม้าทุกสัปดาห์ ไดร้ับชมรายการการแข่งขันข่ีม้า

ตั้งแต่วัยเด็ก หลังจากนั้นครอบครัวจึงสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกฝนจากสโมสรข่ีม้า หรือคนใกล้ชิดที่ข่ีม้า

เช่ียวชาญแล้ว โดยจะต้องฝึกฝนการข่ีม้าเป็นประจำ เกิดความเคยชินในการข่ีม้า และเมื่อมีทักษะเพียงพอ

จึงจะสามารถเข้าสู ่ชั ้นเรียนขี ่ม้าได้ด้วยตนเอง (ปรีชญา สุทธิรักษ์ , 2557: 130) การฝึกฝนและทำ

ความคุ ้นเคยกับม้าเป็นประจำ จึงทำให้เกิดทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังอยู ่ในกาย  ผู ้ขี ่ม้าเป็นจะนำ

ความสามารถดังกล่าวเข้าสู่วงการกีฬาข่ีม้า นำมาซึ่งรายได้จากรางวัลการแข่งขัน  

 เช่นเดียวกันกับการสะสมทุนทางวัฒนธรรมของนักบัลเล่ต์ ผู ้ปกครองมีบทบาทสำคัญใน         

การนำลูกเข้ามาสู่โลกของบัลเล่ต์ เพราะเป็นผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน และค่าใช้จ่ายให้กับเด็กที่เริ่มต้น

เรียนบัลเล่ต์ รวมไปถึงผู้ปกครองบางคนเคยอยากเรียนบัลเล่ต์เมื่อครั้งตนเองยังเด็ก แต่ไม่มีโอกาสมากพอ 

เมื่อมีลูกและมีโอกาสจึงพาลูกเข้าเรียนบัลเล่ต์ การเรียนบัลเล่ต์เป็นการฝึกฝนร่างกายจากการปฏิบัติตาม

ต้นแบบ หรือการซึมซับจากผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งหมายถึงครูผู้ฝึกสอน นักเรียนไม่ได้ซึมซับเพียงแค่ท่าเต้นของครู 

แต่ยังรับสไตล์การเต้น และท่าทางบุคลิกของครูไปด้วยโดยไม่รู้ตัว เกิดเป็นความรู้ ความสามารถ หรือ   

ทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังในกายของนักบัลเล่ต์ ความรู้ความสามารถในการเต้นบัลเล่ต์ที่ได้สะสมมา และ

ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในแวดวงเดียวกันทำให้เกิดการชักชวนจากรุ่นพี่เข้าสู่การทำเป็นอาชีพ เช่น  

ครูสอนบัลเล่ต์ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูง จากนั้นคือนักเต้นแบบคอมเมิลเชิล เช่น แด็นเซอร์ใน

คอนเส ิร ์ต น ัก เต ้นในงานแสดงเป ิดต ัวส ินค ้า  ฯลฯ ซ ึ ่ งก ็ม ี รายได ้ค ่อนข ้างส ู งเช ่นเด ียวกัน                       

(จริยา ทรัพย์ชาตอนันต์, 2548: 100)  

 ทุนทางว ัฒนธรรมจึงสามารถนำมาปรับเปลี ่ยนเป็นทุนทางเศรษฐก ิจได ้ หากเจ ้าของ                

ทุนทางวัฒนธรรมมองเห็นประโยชน์ของทุนทางวัฒนธรรมที่ตนเองมีอยู ่ ด ังเช่นการตระหนักใน            

ทุนทางวัฒนธรรมของนายภูบาล คงเขียว จนเกิดเป็นโนราหางเครื ่อง อย่างไรก็ตามการสร้างโนรา        

หางเครื่อง ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ต้องผ่านกระบวนการคิด และ
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สร้างสรรค์หลายข้ันตอน เพื่อให้โนราหางเครื่องเป็นอาชีพที่มีรายได้มั่นคง และไม่สร้างผลกระทบในแง่ลบ

ต่อร ูปแบบการแสดงโนราดั ้งเดิม นายภูบาล คงเขียว และสมาชิกคณะจึงต้องให้ความสำคัญกับ             

ทุนทางวัฒนธรรมที่ตนเองมีอยู่ และกระบวนการผลิต ขาย และรักษาเสถียรภาพของโนราหางเครื่อง  

 

5.2 กระบวนการทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า 

 การแสดงโนราแต่เดิมเป็นการแสดงที่เกี ่ยวข้องกับความเชื ่อและพิธีกรรม จนกระทั่งระบบ

เศรษฐกิจได้เปลี่ยนเป็นระบบทุนนิยม เริ่มมีการแสดงโนราเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว มีผู้ยึดถือ    

การรำโนราเป็นอาชีพ เป็นช่องทางรายได้หลัก ทำให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างคณะโนรากันเอง และ

ระหว่างโนรากับความบันเทิงอื ่น ๆ โนราคณะใดรำ ขับบท และรำทำบทได้ถูกใจผู ้ชมก็จะได้รับ          

ความนิยมมาก มีผู้ว่าจ้างไปแสดงไม่ขาดสาย มีรายได้พอเลี้ยงชีพ คณะโนราแต่ละคณะจึงต้องพัฒนาฝีมือ

ของตนเองให้มีความโดดเด่น และถูกใจผู้ชมในสังคมอยู่เสมอ  

 โนราหางเครื่องเป็นผลผลิตอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุในข้างต้น และถูกมองว่าเป็นการทำ

วัฒนธรรมเป็นสินค้า ก่อให้เกิดการทำลายวัฒนธรรมการแสดงโนราแบบดั้งเดิม บิดเบือนความเป็นโนรา 

และอาจเป็นเหตุให้โนราสูญหายไป แต่ในอีกมุมหนึ่ง การทำวัฒนธรรมเป็นสินค้าสะท้อนให้เห็น           

การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดของสังคม และสะท้อนให้เห็นวิธีการปรับตัวเพื่ออนุรกัษ์ให้วัฒนธรรม

ยังคงอยู ่ต่อไปรูปแบบหนึ่ง ซึ ่งต้องผ่านกระบวนการผลิต กระบวนการขาย และกระบวนการรักษา

เสถียรภาพสินค้า เพื่อให้โนราหางเครื่องยังคงเป็นสินค้าที่ร่วมสมัย มีความโดดเด่น และไม่หลุดออกจาก

ความเป็นโนรา 

 กระบวนการผลิต  

 กระบวนการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมต้องเริ่มต้นจากการตระหนักในทุนทางวัฒนธรรม หรือ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของผู้ผลิต และนำสิ่งดังกล่าวมาสร้างประโยชน์ด้วยการระดมความคิดจาก      

กลุ ่มคนเจ้าของวัฒนธรรม โดยต้องผลิตให้เห็นคุณค่า หร ือคงแก่นหลักของวัฒนธรรมนั ้น ๆ ไว้ 

กระบวนการผลิตโนราหางเครื่องแต่ละปีของคณะโนราศรีธน ธนนชัย ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อ

ไม่ให้รูปแบบการแสดงโนราแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบแง่ลบ หรือเกิดความเสื่อมเสีย การผลิตโนรา     

หางเคร ื ่องจ ึงต ้องร ักษาจุดเด ่นของโนรา อ ันได ้แก ่  รำ ข ับบท และดนตร ีโนรา ไปพร ้อมกับ                     
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การประยุกต์เล่าเรื่องโนราในรูปแบบใหม่ผ่านบทเพลง และการแสดงจินตลีลา รวมไปถึงเสริมเพิ่มเติม

บทบาทของตลกคาเฟ่ บทเพลงลูกทุ ่ง และการแสดงของหางเคร ื ่องให้สนุกสนาน เป็นเวทีท ี ่มี              

ความบันเทิงครบวงจร ทั้งร้อง เล่น เต้น และรำ  

 การรักษาจุดเด่นของโนราไว้จึงเป็นการให้ความสำคัญกับทุนทางวัฒนธรรมของสมาชิกคณะ ซึ่ง

เป็นความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงโนราที ่อยู ่ภายในตัวของสมาชิก ระดม

ความคิดต้ังแต่เริ่มวางแผนสร้างสรรค์การแสดง โดยมีนายภูบาล คงเขียว เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์จากการคิด

ว่าต้องการแสดงอะไรให้ผู้ชมเห็น เช่น ต้องการให้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้นกำเนิดโนรา นายภูบาลจึงนำ

แนวคิดดังกล่าวมาระดมความคิดกับแต่ละฝ่ายในคณะ จนเกิดแผนการแสดงอย่างคร่าว ๆ  หลังจากนั้น    

แต่ละฝ่ายจึงไปออกแบบ สร้างสรรค์ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยมีผู้ที่มีทุนทางวัฒนธรรม หรือความรู้ 

ความสามารถเฉพาะทางมาร่วมออกแบบด้วย เช่น สมาชิกคณะที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโนรา อยู่กับ  

การแสดงโนรามาตั ้งแต่เด็ก สมาชิกคณะที่เรียนจบทางด้านนาฏศิลป์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง 

สมาชิกคณะที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการเล่นดนตรีสากล ร่วมกับดนตรีไทยพื้นบ้าน สมาชิกคณะ

ที่มีประสบการณ์การเป็นหางเครื่อง และสมาชิกคณะที่มีประสบการณ์การเล่นตลกบนเวทีโนราหางเครื่อง  

 ผู้ร่วมออกแบบและผลิตโนราหางเครื่องตระหนักถึงจดุเด่น และหัวใจของการแสดงโนราเปน็อยา่ง

ดี จึงทำให้การออกแบบการแสดงโนราหางเครื่องจากทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของสมาชิกคณะไม่

หลุดออกจากความเป็นโนรา หรือดูอย่างไรการแสดงก็ยังคงเป็นโนราอยู่เช่นเดิม แม้รูปแบบการแสดง

บางส่วนมีการเพิ่มเติม ลดทอน และสร้างขึ้นใหม่ ผู้ผลิตโนราหางเครื่องจึงให้ ความสำคัญกับหัวใจของ   

การแสดงโนรา เพื่อให้คุณค่าของโนราสะท้อนออกมาให้เห็นในโนราหางเครื่องที่ผลิตข้ึน  

 กระบวนการขาย  

 ผลงานที่ผลิตข้ึนในกระบวนการผลิตจะยังคงสะท้อนคุณค่าให้เห็นได้จากการกระบวนขาย ซึ่งเป็น

กระบวนการที่พัฒนาจากองค์ความรู้และปรากฏการณ์ทางสังคม และนำเสนอสินค้าให้แตกต่างไปจาก

สินค้าอื่น ๆ โดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สินค้าขายได้ กระบวนการหนึ่งที่

จะทำให้โนราหางเครื่องกลายเป็นสินค้า คือ การตั้งราคาค่าตอบแทนการแสดงให้เหมาะสมกับสิ่งที่ลงทุน

ไป เช่น เวที เครื่องเสียง เสื้อผ้า ค่าเดินทาง และค่าแรงของสมาชิกแต่ละคน โนราหางเครื่อง คณะโนรา 

ศรีธน ธนนชัย มีค่าราด (ค่าตอบแทน) อยู่ที่ 55,000 – 60,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนข้ึนอยู่กับระยะทาง
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ของสถานที่ทำการแสดง โดยมีนายภูบาล คงเขียว เป็นผู ้ติดต่อรับงานจากผู ้ว่าจ้าง และตกลงเรื่อง

ค่าตอบแทนให้เหมาะสม  

 นอกจากการกำหนดราคาของสินค้าให้คุ้มค่าแล้ว การให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ และ

ช่องทางการติดต่อก็มีส่วนช่วยให้คณะเป็นที่รู้จัก และเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน คณะโนราศรีธน ธนนชัย

เล็งเห็นว่า ปัจจุบันแทบทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ทำ

ได้ง่าย และเข้าถึงกลุ่มคนได้มาก จึงใช้บัญชี Facebook ที่ชื่อว่า มโนราห์ศรีธน ธนนชัย เป็นช่องทาง

ประชาสัมพันธ์หลัก โดยปรากฏเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่องานไว้ให้เห็นง่ายมากที่สุด โพสต์ข้อความ 

รูปภาพ และวิดีโอเชิญชวนให้มารับชมการแสดง รวมไปถึงภาพ และวิดีโอในขณะฝึกซ้อม และในขณะทำ

การแสดง โดยรูปภาพที่โพสต์ลงส่วนใหญ่เป็นภาพนายภูบาล คงเขียว และเด็กชายธนกฤษ คงเขียว ขณะ

กำลังรำ และภาพเวทีที่มีหางเครื่องกำลังเต้น นอกจากนี้ยังมีบัญชีผู้ใช้ Facebook ของสมาชิกคณะ     

คนอื่น ๆ ที่โพสต์ประชาสัมพันธ์ โดยใช้แฮชแท็ก ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ

คณะใน Facebook ได้ง่ายข้ึน เช่น #ศรีธนโชว์ #โนราสร้อยเพชรดาวรุ่ง #โนรา5G เป็นต้น  

 #โนราสร้อยเพชรดาวรุ่ง ซึ่งเป็นช่ือของผู้ก่อตั้งคณะคนแรกถูกนำมาใช้ด้วย เนื่องจากเป็นช่ือโนรา

ที่เป็นที่นิยม และมีคนรู้จักมาก การนำชื่อผู้ก่อตั้งคณะคนแรกมาใช้จึงช่วยให้ผู ้คนทราบว่าคณะโนรา   

สร้อยเพชร ดาวรุ่งยังคงอยู่ กระบวนการขายโนราหางเครื่องของคณะโนราศรีธน ธนนชัย จึงใช้ช่องทาง

ออนไลน์เป็นหลัก และใช้กลยุทธ์การโพสต์รูปภาพ วิดีโอ และแฮชแท็กเพื่อประชาสัมพันธ์คณะ รวมถึงใส่

เบอร์โทรศัพท์ซึ่งช่องทางการติดต่องานที่มองเห็นได้ง่ายบน Facebook ทำให้ผู้ที่สนใจว่าจ้างสามารถเข้า

ไปชมผลงานการแสดงของคณะโนราศรีธน ธนนชัย ได้ง่าย  

 กระบวนการรักษาเสถียรภาพ  

 การยึดถือโนราหางเครื่องเป็นช่องทางรายได้หลักต้องคำนึงถึงความมั่นคงของอาชีพ ทำอย่างไร

ให้สินค้ายังคงผลิต และขายได้ในขณะที่กระแสความนิยมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรักษา

เสถียรภาพสินค้าให้ยังคงขายได้จึงมีความสำคัญ เพราะเป็นข้ันตอนที่ตอกย้ำคุณค่าของสินค้า ส่งต่อไปยัง

กระบวนการผลิต และกระบวนการขาย ทำให้สามารถผลิตซ้ำได้อย่างต่อเนื ่อง และมีรายได้อยู่เสมอ      

ผลการศึกษาพบว่าคณะโนราศรีธน ธนนชัย มีหลักการการรักษาเสถียรภาพอยู่ 3 หลักการ ดังต่อไปนี้  
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 หลักการที่หนึ่ง การติดตามความเคลื่อนไหวของวงดนตรีท้องถิ่น การแสดงท้องถิ่น คณะโนรา    

อื่น ๆ รวมไปถึงการแสดงท้องถิ่นของภาคอื่น ๆ  อยู่เสมอ ทั้งจากช่องทางอินเทอร์เน็ต และการไปรับชม

ด้วยตนเอง นางสาวเพ็ญนภา คงเขียว สมาชิกคณะผู้รับผิดชอบในส่วนของการแสดงให้ความสำคัญกับ  

การติดตามความเคลื่อนไหวของคณะอื่น ๆ โดยมักจะเดินทางไปรับชมโนรา และวงดนตรีลูกทุ่งที่มาแสดง

ใกล้บ้านตนเอง ติดตามเพลงลูกทุ่งที่กำลังได้รับความนิยม รวมไปถึงหากมีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัด

ก็จะไปชมการแสดงท้องถ่ิน แล้วนำมาปรับปรุงการแสดงของคณะตนเอง  

 หลักการที่สอง การยืดหยุ่นรูปแบบการแสดง นำสิ่งที่ได้จากการสังเกตการณ์ที่การแสดงของ     

วงดนตรี และคณะอื่น ๆ มาปรับใช้ในการออกแบบแสดงของคณะ โดยนำมาดัดแปลง หรือทำให้แตกต่าง

ออกไป ไม่ให้ซ้ำกัน ทำให้การแสดงของคณะโนราศรีธน ธนนชัย  มีความแตกต่าง ทันสมัย และปรับ

รูปแบบการแสดงให้น่าสนใจอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังยืดหยุ่นการแสดงตามช่วงอายุของผู้ชมหน้าเวที หากมี

จำนวนผู้สูงวัยมากจะวางแผนให้ช่วงเวลาของการแสดงรำโนรา 12 ท่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่หากเป็นกลุ่ม

วัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนจะเน้นการแสดงดนตรี หางเครื่อง ตลกคาเฟ่ ให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามทุกช่วงวัย 

ช่ืนชอบการแสดงช่วงขับบทเหมือนกัน  

 หลักการที ่สาม การบริหารด้วยระบบ ครอบครัว หร ือระบบพี่  - น้อง ภายในคณะทำให้          

การบริหารงานของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้จำนวนสมาชิกคณะจะมีมากถึง 70 คน แต่ด้วย

ลักษณะการบริหารงานที่รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การพูดคุยด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพผู้ที่มีอายุ

มากกว่า ให้เกียรติผู้ที่อยู่ในรุ่นเดียวกัน และอายุน้อยกว่า รวมไปถึงไม่ถือตัวว่าเป็นเจ้านาย ผู้เป็นลูกน้อง

จึงไม่รู้สึกตกเป็นเบี้ยล่าง ทำให้สมาชิกคณะมีความสนิทสนมกัน และให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กับคนใน

ครอบครัว ด้วยบรรยากาศการทำงานดังกล่าวทำให้สมาชิกในคณะโนราศรีธน ธนนชัย มีการโยกย้ายออก

จากคณะน้อย การบริหารงานจึงไม่ติดขัด และราบรื ่นเพราะไม่ขาดสมาชิก สอดคล้องกับรูปแบบ        

การทำงานของคณะโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง และคณะโนราสายทิพย์ เสน่ห์ศิลป์ ที่เป็นคณะโนราขนาด

ใหญ่ และรับงานแสดงโนราหางเครื่อง ก็มีระบบการบริหารคณะด้วยเครือญาติ แม้สมาชิกทุกคนจะไม่ใช้

ญาติทางสายเลือดก็ตาม แต่มีวิธีปฏิบัติดังเช่นญาติ ทำให้การทำงานภายในคณะมีความคล่องตัว หากมี

การผิดใจกัน แต่ยังเรียกด้วยคำเรียกขานในระบบเครือญาติก็ทำให้ ไม่รู้สึกถึงความห่างเหินกันมากนัก 
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โดยเฉพาะเมื ่อถูกผู ้ใหญ่ดุ ก็จะรู ้ส ึกได้ถึงความเมตตาไปด้วย  เครือญาติยังทำให้สมาชิกในคณะมี          

ความไว้วางใจต่อกัน และมีความซื่อสัตย์ต่อคณะ (วิระเดช ทองคำ และกมล เสวตสมบูรณ์, 2560)  

 ลักษณะการทำโนราเป็นโนราหางเคร ื ่อง เป็นการทำนาฏกรรมท้องถิ ่นเป็นส ินค ้าเพื่อ             

การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย อย่างไรก็ตามวิธีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยของนาฏกรรมท้องถ่ินก็แตกต่าง

กัน ไม่สามารถตีกรอบ หรือกำหนดเฉพาะเจาะจงได้ว่าสินค้าวัฒนธรรมควรผลิตอย่างไร ขายอย่างไร หรือ

รักษาเสถียรภาพอย่างไร เนื่องจากชนิดของสินค้า ลักษณะการบริโภคสินค้า ช่วงเวลา และบริบททาง

สังคมแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้าของคณะเพชรจรัสแสง ซึ่งเป็นคณะที่รับ

แสดงโชว์นาฏศิลป์ไทยแบบประยุกต์ตามร้านอาหาร โรงละคร และงานอีเว้นท์ต่างๆ แม้จะเป็นสินค้าทาง

วัฒนธรรมในรูปของการแสดงเช่นเดียวกับโนราหางเครื่อง แต่มีกระบวนการผลิต กระบวนการขาย และ

กระบวนการรักษาเสถียรภาพแตกต่างกัน สมาชิกของคณะเพชรจรัสแสงนำความรู้ ความสามารถที่ได้จาก

การเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป มาผลิตสร้างการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบประยุกต์ เนื้อหาของการแสดง  

แฝงฝังไปด้วยคติความเชื่อ และค่านิยมของไทย โดยปรับรูปแบบการแสดงให้ร่วมสมัย น่าตื่นเต้น และ   

น่าติดตามมากขึ้น เหมาะกับกลุ่มผู้ชมทุกวัยจนเป็นจุดขายของคณะเพชรจรัสแสง นอกจากนี้ยังรั กษา

เสถียรภาพสินค้า ด้วยการสร้างมาตรฐานของสินค้าให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ว่าจ้าง คือ มีการจัดต้ังคณะเป็น

บริษัทในทางกฎหมาย มีการฝึกซ้อมเสมือนแสดงจริงทุกครั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบทุกส่วน เช่น เวลา

ของการแสดง ข้อจำกัดของหน้างาน (ญาณวุฒิ ดวงดารา , 2560: 130) ทำให้การแสดงไม่เกิดการตดิขัด 

หรือเกิดเหตุไม่คาดฝันน้อย ทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาของผู้ว่าจ้าง แตกต่างจากกระบวนการทำ

วัฒนธรรมเป็นสินค้าของโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     

นำทุนทางวัฒนธรรมในการแสดงโขน มาสร้างรูปแบบการแสดงโขนร่วมสมัย คือ มีการดำเนินเรื่องที่

รวดเร็ว มีเครื่องแต่งกายที่สวยงามจับตา และมีการใช้เทคโนโลยี แสง สี เสียงที่ทันสมัยตรึงตาตรึงใจเข้า

มาประกอบ ทำให้เป็นที่นิยมของคนในปัจจุบัน มีวิธีการขายโดยการเชิญผู้มีช่ือเสียงมาเป็นกระบอกเสียง

เชิญชวนให้มาชมโขน และจัดจำหน่ายบัตรในช่องทางที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถซื้อได้ง่าย โขนของมูลนิธิ

ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รักษาเสถียรภาพสินค้าโดยใช้การศึกษา

ข้อด้อย และข้อเด่นของการแสดงตนเองอยู่เสมอ และนำไปปรับเปลี่ยนการแสดงจนเป็นที่ถูกใจของผู้ชม 

(นครินทร์ น้ำใจดี, 2557) 
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 การสังเกตกระแสสังคม และนำมาปรับใช้ในการแสดง รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับสมาชิก

คณะทำให้โนราหางเครื่องของคณะโนราศรีธน ธนนชัย ยังคงเป็นที่นิยม และมีผู้ว่าจ้างอยู่เสมอจนสามารถ

ใช้โนราหางเครื่องเป็นช่องทางรายได้หลักมาหลายปี เนื่องจากหลักการในข้างต้นเป็นการรักษาเสถียรภาพ

ของโนราหางเครื่องให้เป็นสินค้าที่ยังคงขายได้ มีความทันสมัย ตอบโจทย์ผู ้ชม และสร้างโครงสร้าง        

การบริหารที่แข็งแรงภายในคณะ มีสมาชิกที่เหนียวแน่น ส่งผลไปยังกระบวนการผลิต และกระบวน      

การขายให้เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถผลิตซ้ำได้ทุกปี และเพิ่มความนิยมในตัวคณะมากยิ่งขึ้น นำไปสู่

รายได้ที่มั่นคงของสมาชิกคณะ รวมไปถึงยังเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดวัฒนธรรมการแสดงโนราให้ยัง

ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อีกด้วย 

   

5.3 โนราหางเครื่องกับการสืบทอดวัฒนธรรม 

โนราหางเครื่องถูกมองว่าเป็นการแสดงสมัยใหม่ที่สร้างผลกระทบในแง่ลบต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม 

เนื่องจากมีการลดทอน ปรับเปลี่ยน และนำวัฒนธรรมการแสดงอื่นมาร่วมด้วย ทำให้การแสดงไม่เป็นไป

ตามแบบแผนด้ังเดิม อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด และทำให้วัฒนธรรมการแสดงโนราสูญหายไป แต่ในอีก

มุมหนึ่ง หากมองให้ลึกลงไปในกระบวนการผลิต กระบวนการขาย และกระบวนการรักษาเสถียรภาพ

สินค้าของโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย การสร้างโนราหางเครื่องเป็นสินค้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้น

อย่างฉาบฉวย แต่โนราหางเครื่องเป็นสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นจากการระดมความคิด และความสามารถจาก

กลุ่มคนที่มีความรู้ และความเข้าใจต่อโนราอย่างลึกซึ้ง แม้รูปแบบการแสดงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่

โนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย ยังคงรักษาแก่นแท้ของโนราไว้อยู่ นั่นคือ การรำ การขับบท และ

ดนตรีโนรา  

นอกจากผู ้แสดงแล้ว ผู ้ว่าจ้าง และกลุ ่มผู ้ชมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไปไม่ได้ เพราะ       

การแสดงจะขาดคนดูไปเสียไม่ได้ ผู้ว่าจ้าง และผู้ชมจึงถือเป็นผู้สนับสนุนที่ทำให้วัฒนธรรมการแสดงโนรา

ยังคงอยู่ในปัจจุบัน ผู้ชมและผู้ว่าจ้างโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย เข้าใจดีว่าโนราจำเป็นต้อง

ปรับตัวไปตามกระแสสังคมเพื่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมการแสดง ทำให้รูปแบบการแสดงไม่เป็นไป

ตามแบบแผนการแสดงในอดีต การรักษาแก่นแท้ของโนราไว้ทำให้ผู้ชมยังคงสนุกไปกับการแสดงตามแบบ

ฉบับโนรา ยิ่งเมื่อมีการแสดงเพลงลูกทุ่ง หางเครื่อง และตลกคาเฟ่ เข้ามาร่วมด้วย ทำให้การแสดงไม่     
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น่าเบื่อ และครบรส มีคนให้ความสนใจกับการแสดงมากข้ึน เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ แตกต่างจาก

โนราแบบดั้งเดิม แต่ก็ยังคงดูเป็นโนราอยู่ 

นอกจากการทำให้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการแสดงโนราแล้ว โนราหางเครื่อง คณะโนรา    

ศรีธน ธนนชัย ยังทำให้ผู ้ชมที ่เป็นคนรุ ่นใหม่พัฒนาจากผู ้ชมไปสู ่บทบาทผู ้แสดง ดังจะเห็นได้จาก     

นางสาวสุชาดา คงดำ ที ่เริ ่มต้นจากการเป็นแฟนคลับ ชื ่นชอบการแสดงโนราหางเครื ่อง คณะโนรา        

ศรีธน ธนนชัย เห็นว่าการรำโนราสวยงาม และน่าสนุกจึงได้หัดรำโนรา และในปัจจุบันกลายเป็นผู้แสดง

โนรา สืบทอดการแสดงให้อยู่ต่อไป แม้กระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้าจะเป็นการลดทอน และ

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต แต่การรักษาแก่นแท้ของวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ใน

สินค้าวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตสินค้าวัฒนธรรมควรคำนึงถึงอยู่เสมอ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมา

ย้อนกลับไปสู่การเรียนรู้ และสืบทอดทุนทางวัฒนธรรม 

 กล่าวโดยสรุป โนราหางเครื่องเป็นสินค้าวัฒนธรรมที่เกิดจากการปรับตัวของผู้ประกอบอาชีพ

โนราที่นำความรู้ ความสามารถทางด้านการแสดงโนรามาต่อยอดเป็นการแสดงโนรารูปแบบใหม่เพื่อให้    

ผู้ประกอบอาชีพโนรายังคงมีรายได้ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง กระแสการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน  

ทำให้กระบวนการทำวัฒนธรรมเป็นสินค้าต้องปรับตัว ไม่สร้างผลกระทบในแง่ลบต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมมาก

เกินไป ทำให้ผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมต้องตระหนักถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมอยู่เสมอ และไม่ทำให้

เอกลักษณ์ของทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวหายไป โนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย จึงผลิตโนรา

หางเคร ื ่องโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมท ี ่สมาชิกคณะสะสมมาตั ้งแต ่เด ็ก เร ียนร ู ้  และฝึกฝนจาก

สถาบันการศึกษา และคณะโนราต่าง ๆ นำทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวมาต่อยอดเป็นการแสดงโนรา     

หางเครื่อง แม้การปรับเปลี่ยนเป็นโนราหางเครื่องจะเป็นการเพิ่มเติม หรือลดทอนการแสดงโนราบางส่วน 

แต่สมาชิกคณะโนราศรีธน ธนนชัย ผู้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์การแสดงในทุกข้ันตอนตระหนักถึงคุณค่า และ

แก่นแท้ของการแสดงโนรา จึงยังคงรักษาแก่นแท้ดังกล่าวไว้ สะท้อนให้เห็นในกระบวนการผลิต 

กระบวนการขาย และกระบวนการรักษาเสถียรภาพ ผลที่ได้ไม่เพียงเป็นการสร้างรายได้ของสมาชิกใน

คณะ แต่ยังมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์การแสดงโนราในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ทำ ให้วัฒนธรรม    

การแสดงโนราได้รับความสนใจ เป็นวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต เลื่อนไหลไปตามกระแสสังคม เป็นที่นิยมอยู่ใน

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าโนราไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ และเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมการแสดงโนรา
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มากขึ้น การทำให้โนราหางเครื่องเป็นสินค้าวัฒนธรรมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้โนรายังคงอยู่ต่อไปไดใ้น

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง  
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