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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาถึงโนราโรงครูในปัจจุบันว่ามีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตาม
สังคมปัจจุบันมากน้อยเพียงใด และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของโนราโรงครูไว้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งคณะโนรา ประสงค์ ก าพลศิลป์ เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเพ่ือใช้ในการศึกษา สภาพ
ปัจจุบันทั้งด้านความเชื่อ การสืบทอดพิธีกรรมอันเก่าแก่ บริบททางวัฒนธรรมของโนราโรงครู และศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของโนราโรงครูในสภาพสังคมปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์การอนุรักษ์และสืบทอดดนตรี
พิธีกรรมเก่าแก่ของภาคใต้ให้ลูกหลานได้เห็นความส าคัญและรักษาสืบต่อไป 

ผลการวิจัยพบว่า คณะโนรา ประสงค์ ก าพลศิลป์ เป็นคณะโนราโรงครูที่มีความพยายามจะรักษา
รักษาขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมแบบดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด มีการคงไว้ซึ่งขั้นตอนและพิธีกรรมแบบ
โบราณตามที่ได้รับจากการถ่ายทอดมาจากครูโนราโดยตรง แต่ก็ได้มีการปรับปรุงในส่วนของดนตรี เพ่ือ
ความเป็นระบบและไพเราะ กลมกล่อม ตามสมัยนิยมจากการที่ได้ศึกษาทางด้านดนตรีไทยใน
ระดับอุดมศึกษา  ส่วนในด้านความเชื่อต่อพิธีกรรม มีการผสมผสานความเชื่อทางไสยศาสตร์แบบดั้งเดิม 
และแนวคิดในเชิงจิตวิทยาสมัยใหม่  
ค าส าคัญ: โนราโรงครู  การเปลี่ยนแปลง  ประสงค์ ก าพลศิลป์ 
 
Abstract  

This research has the objectives to study the adaption and change of Nora Rong 
Kru in this moment and the correctly retention for traditional customs of Nora Rong Kru. 
Nora Prasong Kamponsilp Group is interesting to study the completely retention for the 
old and the context traditional customs of the Nora Rong Kru. To study the change of  
Nora Rong Kru. in the present society for the conservation and inherited musical rituals 
of the ancient Nora Rong Kru in the south which the southern children have the 
important point and keep the retention.   
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The results indicate that Nora Prasong Kamponsilp Group has retained traditional 
customs of the Nora Rong Kru and the ancient rituals as much as possible. Maintaining 
the procedure and the ancient rituals like the ancient way of the Nora Rong Kru is good 
things but there has been improved the systematic and melodious of music for up to 
date. From the study of the Thai music in the higher education give the information 
about the believed of the ritual which has blended the ancient traditional superstition 
and the concepts of modern psychology. 
Keywords: The Nora Rong Kru, Change, Nora Prasong Kamponsilp 
 
บทน า  

ประเพณีและพิธีกรรม ด ารงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง
แก่กรรม ก็ล้วนแต่มีประเพณีและพิธีกรรม ร่วมอยู่ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตของทุกคน แต่สังคมในยุค
ปัจจุบันที่มากไปด้วยความเจริญและวิวัฒนาอันก้าวหน้าทันสมัย ท าให้มุมมองด้านความเชื่อ และต านาน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม แตกต่างออกไปจากวิถีดั้งเดิม โดยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ที่รับเอา
ความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ และเป็นไปตามแนวคิดเหตุผลนิยม เท่านั้น ท าให้การศึกษาและ
สืบทอดประเพณีและพิธีกรรม ไม่ได้รับความศรัทธาและปฏิบัติสืบทอดอย่างแพร่หลายเช่นในอดีต นับเป็น
สิ่งที่น่าเสียดาย หากประเพณีและพิธีกรรมของท้องถิ่นอันเป็นสิ่งแสดงถึงภูมิปัญญาและความมีอารยะของ
ชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ ต้องถูกลดคุณค่า หรือสูญสิ้นไปตามกระแสแห่งโลกสมัยใหม่ 
 ศิลปะการแสดงเป็นข้อมูลทางคติชนของท้องถิ่น ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนออกมา 
ตามอิทธิพลทางด้านภูมิศาสตร์ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านในแต่ละภูมิภาค มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป กรณีภาคใต้ “สภาพภูมิศาสตร์ ดินฟ้าอากาศ
ร้อนจัด ฝนตกชุก ลมมรสุมแรง พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้มิอิทธิพลให้ชาวใต้มีอุปนิสัยแข็ง
กร้าว บึกบึน มีท่วงทีแกร่งข่มความอ่อนโยน มีความเฉียบขาดข่มความอ่อนหวานและผ่อนปรน เหตุเหล่านี้
เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การละเล่นพ้ืนบ้านของภาคใต้เด่นที่การสื่อความคิดและรู้สึกด้วยภาษาที่ขับร้องบท
กลอน เน้นที่ล าน าและจังหวะ เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการละเล่น ส่วนมากจึงเป็นเครื่องตีไม่เน้นเครื่อง
ดีดสีเหมือนภาคอ่ืน ๆ ลีลาการออกท่าร่ายร าก็มีจังหวะเฉียบขาดฉับไว ดังเช่นท่าร าโนรา เป็นอาทิ การยัก
ย้ายท่าร า การซัดมือซัดแขน ก้าวขา การเคลื่อนไหวล าตัวเหล่านี้ล้วนเป็นไปตามจังหวะทับและกลอง” 
(อุดม หนูทอง, 2542 : 370) “การละเล่นยุคแรก ๆ มิได้มีขึ้นมาเพ่ือความสนุกสนาน บันเทิงเริงรมย์หรือ
เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างเดียว เพราะผู้เล่นและผู้ร่วมการเล่น (ทุกวันนี้เรียกผู้ดู-ผู้ชม) ต่างมีความ
มุ่งมั่นหรือมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน (นอกเหนือจากความสนุกสนาน) เช่น ร่วมกันจัดให้มี
การละเล่น เพ่ือความอุดมสมบูรณ์หรือเพ่ือความ “มั่งคั่ง” และความ “มั่นคง” ทั้งในแง่ส่วนบุคคลและใน
แง่ส่วนรวมระดับชุมชน การละเล่นดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับ “พิธีกรรม” ตามระบบความเชื่ออัน
ศักดิ์สิทธิ์ เช่นพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต พิธีกรรมเกี่ยวกับการท ามาหากิน และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนหรือ
สังคมเป็นส่วนรวม” (สุจิตต์ วงษ์เทศ , 2532 : 215) ศิลปะการแสดงประกอบในพิธีกรรม เป็นสิ่งหนึ่งที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมากในวิถีชีวิตของคนไทย  ที่แสดงเพ่ือการบวงสรวงหรือประกอบพิธีกรรมต่าง  ๆ 
หนึ่งในการแสดงที่มีความเก่าแก่ สืบทอดมากอย่างยาวนาน และยังคนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  คือ 
“โนรา” “โนรายังเป็นที่นิยมอยู่ เพราะโนราไม่ใช่เพียงมหรสพแต่เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์” (นิพัทธ์พร 
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เพ็งแก้ว , 2547 : 66) พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของภาคใต้ก็คือ “โนรา
โรงครู”   

โนราโรงครู หมายถึง โนราที่ประกอบพิธีกรรมเชิญครูหรือบรรพบุรุษของโนรามายังโรงพิธี เพ่ือรับ
การเซ่นสังเวย เพ่ือรับการแก้บน และเพ่ือครอบเทริดหรือผูกผ้าแก่ผู้แสดงโนรารุ่นใหม่ ด้วยเหตุผลทีต้อง
ท าการเชื้อเชิญครูมาเข้าทรงหรือ “ลง” ยังโรงพิธี จึงเรียกพิธีนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “โนราลงครู” (ฉัตรชัย ศุกระ
กาญจน์. 2523 : 112) โนราโรงครูไม่เน้นการแสดง หากเป็นการเชิญพ่อแม่ตายายผู้ล่วงลับไปแล้วมา
เข้าทรงลูกหลานที่เป็นคนทรง การลงครูเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวปักษ์ใต้ผู้มีบรรพบุรุษเป็นโนรา 
(สว่าง สุวรรณโร. 2523 : 101) โนราโรงครู จึงเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิต
และสังคมของชาวภาคใต้ โดยการร่ายร า ร้องค ากลอน และบรรเลงดนตรี เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ
ทางจิตวิญญาณ ระหว่างลูกหลาน ไปสู่ ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ล่วงลับ เพ่ือแสดงถึงความเคารพต่อบรรพบุรุษ โน
ริโรงครู จึงเป็นพิธีกรรมที่มีการสืบทอดทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และดนตรีพิธีกรรมโนรา
โรงครูก็ได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันด้วยเช่นกัน โนราโรงครู ยังกระท ากันอยู่ทั่วไปในภาคใต้ ทั้งที่
เป็นงานประจ าปีและโรงครูที่จัดขึ้นเพ่ือแก้บน โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัด
พัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยจังหวัดสงขลามีโนราโรงครูที่น่าสนใจอย่างยิ่งคณะหนึ่งคือ โนราโรงครูคณะ 
ประสงค์ ก าพลศิลป์ เนื่องด้วยเจ้าของคณะ คือ โนรากวาง (สมประสงค์ บุญถนอม) เป็นคนรุ่นใหม่ อายุยัง
น้อย วัยเพียง30ปี แต่มีความสามารถสืบทอดพิธีกรรมเก่าแก่นี้ได้เป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
วงการโนราพ้ืนบ้านพอสมควร เริ่มตั้งคณะเมื่อปลายปี พ.ศ. 2553 รับงานแสดง และจัดพิธีกรรมโนราโรง
ครูมากมาย  

โนรากวาง ไม่ได้สืบเชื้อสายคณะโนรามาโดยตรง และไม่ได้รับการปลูกฝังวิชาโนรามาตั้งแต่เล็ก
เหมือนโนราอ่ืน ๆ โดยโนรากวาง เริ่มศึกษาโนราเมื่อวัยย่างเข้าสู่อายุ20ปีแล้ว แต่กลับได้รับการสืบทอด
วิชาโนราโรงครูซึ่งเป็นวิชามักจะถ่ายทอดกันในสายตระกูลโนราเท่านั้น จาก โนรา ห’เมริญ (คณะจ าเริญ 
ศ.พนมศิลป์ )ซึ่งเป็นโนราที่มีชื่อเสียงมาก ๆ ในด้านการท าโรงครู วิชาอาคม แก้คุณไสยต่าง ๆ และได้รับ
การส่งเสริมจากครู ให้ตั้งคณะโนรา เพ่ือรับงานแสดง และจัดพิธีกรรมโรงครู ขึ้นเป็นของตนเอง 
  จึงท าให้น่าสนใจศึกษาถึง โนราโรงครูในปัจจุบัน ว่ามีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม
ปัจจุบันมากน้อยเพียงใด และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของโนราโรงครูไว้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ คณะโนรา ประสงค์ ก าพลศิลป์ จึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเพ่ือใช้ในการศึกษา ทั้งด้านความเชื่อการ
สืบทอดพิธีกรรมอันเก่าแก่ สภาพปัจจุบันและบริบททางวัฒนธรรมของโนราโรงครู และศึกษาการ
เปลี่ ยนแปลงของโนราโรงครู ในสภาพสั งคมปัจจุบันการศึกษา โนราโรงครู  คณะประสงค์  
ก าพลศิลป์ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการอนุรักษ์และสืบทอดดนตรีพิธีกรรมเก่าแก่ของภาคใต้ให้ลูกหลาน
ได้เห็นคามส าคัญและรักษาสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและบริบททางวัฒนธรรมของโนราโรงครู คณะประสงค์ ก าพลศิลป์ 
2. ศึกษาดนตรีพิธีกรรมโนราโรงครู คณะประสงค์ ก าพลศิลป์  
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโนราโรงครูในสภาพสังคมปัจจุบัน  
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) ได้อธิบายถึง ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรม ไว้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่สาเหตุและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คู่กัน หากสังคม
เปลี่ยนวัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปด้วย เช่นเดียวกันเมื่อวัฒนธรรมเปลี่ยนสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมสามารถเกิดได้แบบค่อยเป็นค่อยไป หรือเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ขอบเขตของ
การเปลี่ยนแปลงอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งระดับจุลภาคซึ่งเกิดในวงแคบ และระดับมหภาค ซึ่งเกิดขึ้นในวง
กว้าง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและความต้องการของ
มนุษย์ รวมทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้ที่
ก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย นโยบายหรือความประสงค์ของผู้ปกครอง ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุจะได้รับการยอมรับง่ายกว่าวัฒนธรรมที่
ไม่ใช่วัตถุ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอาจก่อให้เกิดความล้าทางวัฒนธรรม  (cultural lag) อัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภทไม่ได้สัดส่วน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคนรุ่น
หนึ่งกับคนอีกรุ่นหนึ่งได้ ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างทางวัฒนธรรม (culture gap) 

นิยพรรณ วรรณศิริ (2540:89) ได้สรุปถึงทฤษฏีประวัติศาสตร์ (Historicalism) ไว้ว่า การศึกษา
วัฒนธรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย์หลีกไม่พ้นการสืบสวนย้อนหลังไปถึงอดีตในทุกสมัยที่มนุษย์ได้ผ่าน
ขั้นตอนมาและได้ทิ้งผลของการกระท าของตนเอาไว้มากมาย การศึกษาถึงอดีตสามารถน ามาอธิบาย
พฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นักมนุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงในอดีตนิยมใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ในสังคมมนุษย์มาทีเดียว 

การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ไม่ได้เป็นวิธีการศึกษาวัฒนธรรมในแง่ของอดีตเท่านั้น มันเป็นวิธีการ
หลาย ๆ วิธีรวมกัน ได้แก่ 

1. ศึกษาความเป็นมาในอดีตของวัฒนธรรมในแต่ละเนื้อหาจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการศึกษาถึง
พัฒนาการของวัฒนธรรม 

2. สังเกตการณ์ (Observation) ความเป็นตัวของตัวเองของวัฒนธรรมเป็นการศึกษาวัฒนธรรม
ปัจจุบันด้วยการเข้าไปสังเกตหรือดูด้วยตัวของผู้ศึกษาเอง การสังเกตต้องท าควบคู่กับการจดบันทึกด้วย 

3. ศึกษาวัตถุและเหตุการณ์ในแง่ของเวลาและสถานที่ เช่น วัฒนธรรมนั้น ๆ เกิดเมื่อไรและเกิดที่
ไหน วัฒนธรรมที่เราเห็น ๆ อยู่ในปัจจุบันนี้จะต้องมีความเป็นมาจากอดีต การสังเกตการณ์ในแง่ของการ
เวลาและแหล่งของวัฒนธรรมเป็นวิธีการที่จ าเป็นมากที่จะท าให้ปะติดปะต่อเรื่องราวของพฤติกรรมและ
ความเป็นมาของมันได้อย่างถูกต้อง 

4. การขุดค้น (Archaeological method) เป็นการสืบหาหลักฐานของวัฒนธรรมในอดีตใกลโพ้น
ด้วยการขุดค้น ซึ่งจะสามารถน าหลักฐานทางรูปธรรมมายืนยันการศึกษาวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันได้ เป็น
การช่วยในการตีความพฤติกรรมมนุษย์ในปัจจุบันอย่างมาก 

5. การศึกษาแบบวิเคราะห์โครงสร้างรวม (Holistic Approach) คือการศึกษาวัฒนธรรมของ
สังคมใด ๆ โดยน าโครงสร้างทุกส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกันในขณะเดียวกัน เพ่ือความเข้าใจวัฒนธรรมใน
ภาพรวมของสังคมหนึ่ง ๆ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสังคมทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบ ส าหรับในด้านบวกก่อให้เกิดความสะดวกสบาย เช่น สิ่งประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง  ๆ ส่วน
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ด้านลบ ท าให้เกิดความล้าหลังทางวัฒนธรรมขึ้นได้ หากอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัฒนธรรมทางวัตถุ
กับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุไม่สมดุล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง โนราโรงครูในกระแสการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาโนราโรงครูคณะ 
ประสงค์ ก าพลศิลป์  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการเก็บข้อมูลด้านเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากนนั้นน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางและข้ันตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

1. ขั้นค้นคว้ารวบรวมข้อมูล 
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทสัมภาษณ์ และสิ่งพิมพ์ที่

เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมโนราโรงครูจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
- ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- หอสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
- หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2. ขั้นเก็บข้อมูลภาคสนาม 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากภาคสนามเป็นหลัก โดยการด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

2.1 สัมภาษณ์โนราสมประสงค์ บุญถนอม 
2.2 สัมภาษณ์นักวิชาการด้านการแสดงโนรา 
2.3 สัมภาษณ์ศิลปินพื้นบ้านด้านการแสดงโนรา 
2.4 สัมภาษณ์ผู้ร่วมพิธีกรรมโนราโรงครู 
2.5 ร่วมสังเกตการณ์ในพิธีกรรมโนราโรงครูคณะประสงค์ ก าพลศิลป์ 
2.6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม  

2.6.1 แบบสังเกต (Observation) ประกอบด้วยแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม(Participant 
Observation) และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 

2.6.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 
(Structured Interview Guide) และแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview 
Guide) เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดและตามความมุ่งหมายของการวิจัย 

2.6.3 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
2.7 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม  

2.7.1 เครื่องบันทึกเสียง 
2.7.2 เครื่องถ่ายภาพนิ่ง 
2.7.3 เครื่องถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

  3. ขั้นศึกษาข้อมูล 
  ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนาม มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิชาการ 
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3.1.1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมโนราโรงครู 
3.1.2 ศึกษาคติความเชื่อของพิธีกรรมโนราโรงครู 
3.1.3 น าข้อมูลที่ได้มาล าดับเนื้อหาสาระจัดเป็นหมวดหมู่ เรียบเรียงขั้นตอนให้เป็น

ระเบียบอย่างต่อเนื่อง 
3.2 ศึกษาข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม  

3.2.1 ประวัติความเป็นมา โนราโรงครูคณะประสงค์ ก าพลศิลป์ 
3.2.2 ขนบธรรมเนียมพิธีกรรมโนราโรงครูคณะประสงค์ ก าพลศิลป์ 
3.2.3 ดนตรีในพิธีกรรมโนราโรงครูคณะประสงค์ ก าพลศิลป์  
3.2.4 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้าน การจัดพิธีกรรม ดนตรีพิธีกรรม และคติความ

เชื่อในพิธีกรรมโนราโรงครู 
3.2.5 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา การ

ส ารวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์ การสังเกต 
3.2.6 เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากค าสัมภาษณ์ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
3.2.7 เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากเครื่องถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในขั้นตอน

พิธีกรรมและดนตรีที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมโนราโรงครู 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา การส ารวจเบื้องต้น 

การสัมภาษณ์ การสังเกต 
  4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางในการจ าแนกข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาเอกสาร การส ารวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่มออกเป็นหมวดหมู่ 
โดยยึดหลักเกณฑ์ตามความมุ่งหมายของการวิจัยเป็นหลัก ดังนี้ 

4.1.1 ผู้ด าเนินพิธีกรรมโนราโรงครู 
- ประวัติโนรา สมประสงค์ บุญถนอม 
- ครู อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชา โนราโรงครู 
- การก่อตั้งคณะโนรา 

4.1.2 วิธีการและขั้นตอนการจัดพิธีกรรมโนราโรงครู คณะประสงค์ ก าพลศิลป์ 
- การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธี 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- การเตรียมสถานที่ 
- ข้อปฏิบัติและข้อห้าม 
- รูปแบบและขั้นตอนของพิธีกรรม 
- เครื่องแต่งกาย 
- บทร้องหรือบทสวด 

4.1.3 ดนตรีที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมโนราโรงครู คณะประสงค์ ก าพลศิลป์ 
- นักดนตรี 
- วงดนตรี 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1004 | P a g e  

- เครื่องดนตรี 
- เพลง 

4.1.4 ศึกษาคติความเชื่อพิธีกรรมโนราโรงครู ขนบใหม่ หรือปรับปรุงขึ้น และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมปัจจุบัน 

- โนราสมประสงค์ บุญถนอมครู 
- อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชา โนราโรงครู 
- นักวิชาการด้านการแสดงโนรา 
- ศิลปินพื้นบ้านด้านการแสดงโนรา 
- ผู้ร่วมพิธีกรรมโนราโรงคร ู

4.2 ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัยตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมและข้อมูล
จากการศึกษา การส ารวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม ตามความมุ่งหมายของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ในเบื้องต้น โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็นหัวข้อย่อย แล้วจึงน ามาวิเคราะห์โดยวิธีอุปนัยให้
ปรากฏผลเป็นองค์รวมอีกครั้ง 
  5. ขั้นสรุปข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้น าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาด้วนขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
5.1 น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
5.2 เรียบเรียงจัดท าบทสรุปที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
5.3 อภิปรายผลและเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย  

1. โนราโรงครู คณะประสงค์ ก าพลศิลป์ เป็นคณะโนราที่ก่อตั้งขึ้นโดย นายสมประสงค์ 
บุญถนอม หรือโนรากวาง ซึ่งเป็นศิลปินโนรารุ่นใหม่ ที่ไม่ได้สืบเชื้อสายจากตระกูลครูหมอโนรา  
แต่เกิดจากความรักชอบในศิลปะการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนบ้านตั้งแต่วัยเยาว์  ผสานกับความเชื่อ
และศรัทธาในครูหมอโนรา จงึศึกษาและเรียนรู้วิชาโนราอย่างจริงจัง จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจจากครู
ให้เรียนรู้และสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครู และส่งเสริมให้ตั้งคณะโนราขึ้น รับงานแสดงทั้งด้านบันเทิงและ
จัดพิธีกรรมโรงครู โดยยังคงมีการประกอบพิธีกรรมโรงครูตามแบบแผนที่ได้รั บการถ่ายทอดจากครู
อาจารย์ ด้วยความเชื่อและเคารพในขนบแบบดั้งเดิม จึงได้รับกระแสตอบรับที่ดีทั้งจากผู้ชม ผู้จ้างงาน 
ศิลปินพื้นบ้าน และนักวิชาการ ท าให้มีงานแสดงและจัดพิธีกรรมสม่ าเสมอ  

2. ดนตรีพิธีกรรมโนราโรงครู อยู่บนพ้ืนฐานจังหวะของเครื่องกระทบต่าง ๆ เป็นหลัก ทั้ง ทับ 
กลอง โหม่ง ฉิ่ง  และแตระ ซึ่งเรียกกันว่า “เครื่องห้า” ประสานสอดคล้องกันเป็นจังหวะเรียกว่าหน้าทับ  
ส่วน ปี่ ซึ่งเป็นเครื่องบรรเลงท านองเพลงนั้น จะเป็นการบรรเลงท านองแบบ “มุตโต” กล่าวคือการด้น
ท านองสดให้สอดคล้องไปกับจังหวะหน้าทับ และท่าร่ายร า หรือบทบาทของผู้แสดง หรืออาจหยิบยก
ท านองเพลงใดที่เหมาะสมมาบรรเลงก็ได้ โดยเพลงที่ถูน ามาเล่นตามกันจนเป็นค่านิยมหนึ่งในการบรรเลง
ประกอบการแสดงหรือพิธีกรรมโรงครู คือ เพลงพัดชา และเพลงเชิด โดยเพลงพัดชาจะใช้บรรเลงเป็น
เพลงแรกในช่วงลงโรง เชิดจะพบเห็นใช้ได้ทั่วไปตลอดการแสดง  
  โนรากวาง หัวหน้าคณะประสงค์ ก าพลศิลป์ ได้มีการน าความรู้จากการที่ได้ศึกษาด้านดนตรีไทย 
มาจัดเก็บข้อมูลจังหวะหน้าทับของโนราด้วยการบันทึกโน้ตแบบไทย เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลและสะดวกใน
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การถ่ายทอดให้แก่นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจด้านดนตรีและนาฏศิลป์โนรา คณะประสงค์ ก าพลศิลป์ 
มีการตั้งระดับเสียงโหม่งทั้งสองใบเป็น คู่5เปอร์เฟค ตรงกับเสียงโน้ตสากล เพ่ือความกลมกลืนกลมกล่อม
ของเสียงตามสมัยนิยม 
  3. จากการศึกษาพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในขั้นตอนและวิธีการต่าง  ๆ ทั้งในด้านดนตรี 
พิธีกรรม และคติความเชื่อ 

3.1 ด้านดนตรี  
3.1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลจังหวะหน้าทับของโนราด้วยการบันทึกโน้ตแบบไทย 
3.1.2 มีการตั้งระดับเสียงโหม่งทั้งสองใบเป็น คู่5เปอร์เฟค ตรงกับเสียงโน้ตสากล โดย

โหม่งใบใหญ่(เสียงต่ า) ตั้งเป็นเสียง ซอล (G) และใบเล็ก(เสียงสูง) ตั้งเป็นเสียง เร (D) 
3.2 ด้านพิธีกรรม  

3.2.1 มีธุรกิจให้เช่าเวทีโรงครู เพ่ือใช้จัดพิธีกรรมโนราโรงครูโดยเฉพาะ โดยสามรถติดตั้ง
และเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว 

3.2.2 มีความอะลุ่มอล่วยในการตั้งโรงครู เมื่อสถานที่ตั้งโรงครูไม่อ านวยที่จะสามารถหัน
หน้าโรงครู ไปยังทิศที่เหมาะสมได้ ก็อนุโลมให้ตั้งใด้เพ่ือความสะดวก 

3.2.3 ในระหว่างบรรเลงดนตรีเพ่ือเชิญตายาย เข้ามาประทับทรง มีการโห่ร้อง เป็น
ระยะ ในลักษณะเชียร์และปลุกใจ 

3.3 คติความเชื่อ 
3.3.1 โนรากวาง หัวหน้าคณะประสงค์ ก าพลศิลป์ เป็นศิลปินโนรารุ่นใหม่ ที่ไม่ได้สืบเชื้อ

สายจากตระกูลครูหมอโนรา ซึ่งขัดต่อความเชื่อดั้งเดิมของคนทั่วไปที่มักจะเชื่อกันว่า วิชาโนราโรงครู
ถ่ายทอดกันในเฉพาะผู้มีเชื่อสายโนรา  

3.3.2 ความเชื่อในเรื่องการทรงเจ้าและร่างทรง ที่มีการผสมผสานระหว่างความเชื่อทาง
จิตวิญญาณ และจิตวิทยาเข้าด้วยกัน โดยโนรากวาง เชื่อว่าการประทับทรงเจ้านั้นมีทั้งจริงและไม่จริง มี
ร่างทรงที่เชื่อโดยสุจริตจริง ๆ ว่าตัวเองประทับทรงได้จริง หรือเรียกว่าอุปทาน และมีที่จงใจแกล้งประทับ
เข้าทรง เพ่ือเป็นกุศโลบายในการสั่งสอนลูกหลานของตน แต่ตัวโนรากวาง ก็ยอมรับว่าเชื่อในศาสตร์
เหล่านี้ว่ามีจริง จากประสบการณ์ที่เคยพบเจอกับตัว  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัยโนราโรงครูในกระแสการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาโนราโรงครูคณะ ประสงค์ 
ก าพลศิลป์ พบว่า การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูนั้นเป็นพิธีกรรมที่แฝงไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธา 
ของทั้งผู้ประกอบพิธีและผู้เข้าร่วมในพิธี ที่มีต่อครูหมอโนราหรือวิญญาณบรรพบุรุษ โดยใช้ดนตรีและการ
ร้องร าเป็นสื่อในการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณ “อิทธิพลของความเชื่อดั้งเดิมเน้นเรื่อง
การนับถือวิญญาณบรรพบุรุษ การเคารพบูชาต่อธรรมชาติ การบรรเลงเครื่องดนตรีเป็นสื่อสัญลักษณ์ของ
การสื่อสาร ซึ่งเป็นโครงสร้างพิธีกรรมทางสังคมของชาวบ้าน” (ประสิทธิ์ รัตนมณี และ นราวดี โลหะจินดา 
,2550 : 146) เพราะศรัทธาและความเชื่อเหล่านี้นี่เอง พิธีกรรมโนราโรงครูจึงยังคงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคน
ใต้ได้อย่างมั่นคงและยืนยาว ถึงแม้ว่ากระแสของวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะส่งผลให้ความ
เข้มแข็งในศรัทธาและความเชื่อของขนบประเพณีโบราณลดลงไปบ้างก็ตาม “การที่ลูกหลานของชาวบ้าน
หรือศิลปิน ซึ่งได้ผ่านระบบการศึกษามาระดับหนึ่ง ล้วนแต่ได้ปรับตัวเข้าสู่ระบบสังคมใหม่แล้วทั้งสิน จะ
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โดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เขาหล่านั้นได้แปลกแยกจากสังคมเดิม จากคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมไปแล้ว
เป็นอย่างมาก” (ชวน เพชรแก้ว,2540 : 89) แต่ก็ยังคงสามารถรักษาแบบแผนของพิธีกรรมได้ค่อนข้าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ถึงแม้ในบางขั้นตอนอาจต้องยอมให้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือความสะดวกและเหมาะสม
ตามวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ทั้งในเรื่องเวลา สถานที่ แสงสีเสียง และเครื่องแต่งกาย หรือแม้แต่การ
สืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครู ซึ่งแต่เติมมักจะเข้าใจกันว่าต้องสืบเชื้อสายคณะโนราหรือมาจากตระกูลที่มี
บรรพบุรุษเป็นตายายโนราเท่านั้น ก็มีการส่งเสริมให้ผู้ที่มีใจรักในศาสตร์วิชานี้ได้เรียนรู้และสามารถตั้ง
คณะโนราเพ่ือออกมารับจัดพิธีกรรมโรงครูได้ ตัวอย่างเช่น การสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครู ของโนราสม
ประสงค์ บุญถนอม หัวหน้าคณะ ประสงค์ ก าพลศิลป์ ซึ่งไม่ได้เติบโตมาในสายตระกูลโนรา แต่ด้วยเพราะ
การปลูกฝังและส่งเสริมทางด้านดนตรีไทยจากครอบครัวเมื่อวัยเยาว์ ท าให้เกิดความรักในศิลปะประจ า
ชาติ ผสมผสานกับความเชื่อทางจิตวิญญาณ ที่มีต่อครูหมอโนราและพิธีกรรมโนราโรงครู จึงได้เสาะหาครู
โนราเพื่อเรียนรู้ในศาสตร์แขนงนี้ จนสามารถตั้งคณะโนราโรงครู โดยปัจจุบันรับงานแสดงทั่วไปรวมถึงจัด
พิธีกรรมโรงครูในแถบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง  
  การจัดพิธีกรรมโนราโรงครูนั้นไม่สามารถรับจัดพิธีกรรมได้ทั้งปี ซึ่งโบราณจะจัดพิธีกรรมแค่ช่วง
เดือน 6 , 7 และ 9 แม้ปัจจุบันจะมีอนุโลมในเดือน 4 ด้วย แต่ก็ท าให้โนราสมประสงค์ และสมาชิกคนอ่ืน 
ๆ ในคณะ ต้องหันไปประกอบอาชีพประจ าอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วยเพราะรายได้จากการแสดงนั้นไม่แน่นอน 
“ปีหนึ่ง ๆ รับการรับการแสดงโนราโรงครูแบบพิธีกรรมเพียงสี่เดือน ท าให้ทุกคนต้องหันไปประกอบอาชีพ
ประจ าของตนเอง การแสดงแต่ละครั้งจึงได้มีการรวมตัวกัน บางคนลางานไม่ได้ บาคนติดธุระจ าเป็น ท าให้
คณะโนราโรงครูไม่ได้รวมตัวกันอยู่กับเหมือนกันเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเช่นในอดีต” (ประสิทธิ์ รัต
นมณี และ นราวดี โลหะจินดา ,2550 : 148) ศิลปินโนราจึงต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในศิลปะการแสดงโนรา
อย่างแท้จริง โดยยังคงรับงานแสดงเพื่อรักษาพิธีกรรมเก่าแก่และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป 

ดนตรีที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมโนราโรงครูจะเป็นลักษณะการบรรเลงที่เรียกว่า “มุตโต” คือการ
ด้นท านองเพลงไปตามจินตนาการ เรื่องราว และท่าการร่ายร าของผู้แสดงในขณะนั้น โดยจะมีจังหวะหน้า
ทับเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดเพ่ือการควบคุมจังหวะและการบรรเลงให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันกับ
กระบวนท่าร า โดยหน้าทับจะเปลี่ยนไปตามที่ผู้แสดงร่ายร า เพ่ือให้เหมาะสมกับท่าร า บทร้อง หรือ
เรื่องราวที่ก าลังแสดง ซึ่งเครื่องดนตรีในพิธีกรรมโรงครูจะต้องเป็น “เครื่องห้า” เพ่ือความถูกต้องใน
พิธีกรรมและให้พิธีกรรมนั้นประสบผลส าเร็จ โดยคณะประสงค์ ก าพลศิลป์ ยังคงมีรูปแบบการบรรเลงที่
รักษาขนบพิธีกรรมดั้งเดิมไว้ คือยังคงใช้เครื่องห้าแบบโบราณ และมีการน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
ดนตรีไทยมาปรับใช้ตามสมัยนิยม เช่น การเทียบเสียงของเครื่องดนตรีโดยอ้างอิงระดับเสียงโน้ตดนตรี
สากล มีการบันโน้ตเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเพลงและใช้ในการเรื่องการสอนดนตรีแก่นักเรียนนักศึกษาดนตรี 
แม้ว่าการกระท าดังกล่าวอาจจะมองได้ว่าท าให้วัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านดั้งเดิมผิดเพ้ียนไปบ้าง แต่ในอีก
แง่มุมหนึ่งก็ช่วยในการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมเช่นกัน 

ปัจจัยหนึ่งที่เป็นเหตุให้โนราโรงครูคณะประสงค์ ก าพลศิลป์ ยังคงรักษาขนบพิธีกรรมโนราโรงครู
ไว้ได้ ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือผิดเพ้ียนไปจากขนบพิธีกรรมดั้งเดิมมากนัก อาจเพราะมีศิลปินโนรา
อาวุโส หรือครูโนราผู้ถ่ายทอดวิชาให้นั้น ยังคงคอยเป็นที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งบางครั้งก็มาร่วม
ช่วยเหลือประกอบพิธีกรรม เช่น พิธีกรรมแทงเข้ ก็จะเชิญพ่อเหมริญผู้เป็นอาจารย์ มาเป็นโนราใหญ่ผู้
ประกอบท าพิธี เพราะเชื่อว่าพิธีแทงเข้เป็นการปัดเป่าไล่สิ่งชั่วร้าย มนต์ด า หากวิชาอาคมไม่เข้มขลัง
อาจจะท าให้พิธีไม่ส าเร็จและประสบสิ่งไม่ดี หรือการเชิญศิลปินอาวุโสมาท าหน้าที่เป็น “หมอกบโรง” ใน
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พิธีกรรมใหญ่ ๆ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นที่ปรึกษาในพิธีกรรม ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าหากเมื่อวันหนึ่ง
หมดสิ้นศิลปินอาวุโส เมื่อถึงเวลานั้นวีถีแห่งโนราโรงครูจะด าเนินและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดต่อไป 
ศิลปินโนรารุ่นใหม่อย่างคณะประสงค์ ก าพลศิลป์ จะรักษาและสืบทอดพิธีกรรมเหล่านี้ได้เข็มแข็งเพียงใด 

แม้ทุกสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งเราไม่อาจ
ควบคุมหรือปฏิเสธได้ แต่เราสามารถเรียนรู้และยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เพ่ือเป็นส่วนช่วยใน
การสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ด้วยความถูกต้องในขนบประเพณีแบบดั้งเดิมและ
สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคตสืบไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจุบันได้เกิดธุรกิจต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับพิธีกรรมโนราโรงครูมากขึ้น เช่น ให้ธุรกิจให้เช่าเวทีโรง
ครู แสง สี เสียง เครื่องแต่งกาย ชุดลูกปัด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาถึงความสอดคล้องกับศิลปะการแสดง
โนราและพิธีกรรมโรงครูไปในทิศทางใด  

2. การสืบทอดศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านมีพ้ืนฐานส าคัญจากความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม การที่ได้
เติบโตหรือเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่วัยเด็ก มีผลต่อความรักและความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม จึง
ควรมีการส่งเสริมและปลูกฝังในด้านดนตรีและศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านแก่เยาวชนในท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการ
วางรากฐานในการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชนต่อไป 
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