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บทคัดย่อ 

เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงละครโนราเรื่องพระเวสสันดร ผู้สร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงละครโนราเรื่อง
พระเวสสันดรชาดกในรูปแบบของการแสดงละครโนราที่เป็นการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นน้ี ผู้สร้างสรรค์
ได้แรงบันดาลใจมาจากการจับบทสิบสองหรือการแสดงละคร 12 เรื่อง ในพิธีกรรมโนราโรงครู 

ดังน้ันผู้สร้างสรรค์จึงได้น าแนวคิดจากการแสดงละครโนราในพิธีกรรมโนราโรงครูมาเป็นแบบอย่างและแนวทางใน
การสร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์ได้ประพันธ์บทร้องและบทเจราขึ้นมาใหม่โดยใช้ท านองนองกลอนสี่ ท านองเพลงทับเพลงโทน 
การเลือกจังหวะและท านองของเพลงก็ต้องสอดคล้องกับฐานะของตัวละคร เช่น ท านองเพลงทับเพลงโทนจะใช้กับตัวละครที่
สูง นอกจากน้ีได้ออกแบบท่าร าให้สอดคล้องกับบท เน้นการร าที่ใช้ท่าทางที่สื่อความของเน้ือเรื่อง เช่นท่านาดก็จะใช้อากับ
กริยาของการเดิน เป็นต้น 

ส่วนรูปแบบของการแสดงของละครโนราเรื่องพระเวสสันดรชาดก จะมีการผสมผสานระหว่างละครสมัยใหม่กับละคร
โนราด้ังเดิม โดยใช้การร้องบท การเจรจา เป็นการด าเนินเรื่อง และใช้เครื่องดนตรีโนราหรือเครื่องห้าประกอบการแสดง 
นักแสดงที่สวมบทบาทเป็นตัวละครจะต้องแสดงตามความรู้สึกหรือเข้าถึงตัวละครตัวน้ันเ พ่ือถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมได้รับ
ความรู้สึกจริง ๆ ของตัวละคร 
ค าส าคัญ: สร้างสรรค์ละครโนรา เรื่อง พระเวสสันดรชาดก 

 
Abstract 

The creator have created a performance of Nora Play named Vessantara Jataka, Nora is a Folk 
performing Art of Southern Thailand.  The creator was inspired by Jab Both Sib-Song ( the 12 plays in Rong 
Kroo Ceremony)  The creator used the trail from Nora Play in Rong Kroo Ceremony as a model to create a 
performance.  The creator had created and composed the lyrics and dialog using melody of Klone See, 
Pleang Tub Pleang Tone Rhythm.  The Melody and Rhythm have to be harmonized with condition of the 
characters, such as Pleang Tub Pleang Tone Rhythm would only be use with noble character.  Moreover 
the gestures in the performance have to be harmonized with the Dialog.  The performance emphasized 
Dance gestures to communicate the story, for example Tha Naad would use for walking action, etc.  Form 
of the performance Vessantara Jataka Nora Play is combined with modern drama and classical Nora Play, 

                                                           
1 อาจารย์สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
* Corresponding author, E-mail: hong2529@hotmail.com 



 

Oral 

64 

through singing and dialog. The performance used Live Nora Instruments to communicate with performers 
and pass on to the audience. 
Keyword: The creation of Vessantara Jataka Nora Play 
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1. บทน า 
การแสดงพ้ืนบ้าน มีความผูกพันกับมนุษย์นับต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงบริบทของสังคม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญยิ่งในท างวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน 

อุดม  หนูทอง (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การละเล่นพ้ืนเมืองของแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันเน่ืองมาจาก
อิทธิพลของสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม การศึกษา การละเล่นพ้ืนบ้านจึงท าให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของชาวบ้าน
ในท้องถิ่นน้ัน ๆ ได้ดีอีกทางหน่ึง การละเล่นพ้ืนบ้าน ถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตจิตใจมนุษย์ซึ่งในสมัยก่อนน้ันได้สร้างสรรค์
จากเง่ือนไขของสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ท าให้การละเล่นพ้ืนบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ มีความแตกต่างกันออกไป และยังมี
คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณี ที่สะท้อนถึงความคิดความเชื่อและ วิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละสังคม 

ศิลปวัฒนธรรมแต่ละภาค แต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะ ภูมิประเทศ ซึ่งบ่งบอกถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคได้ดี การละเล่นพ้ืนบ้านบางชนิด ก็มีประวัติความเป็นมาที่ช้านาน และเป็นที่นิยมกันอย่าง
กว้างขวางของคนในพ้ืนที่ ดังเช่น โนรา ของทางภาคใต้ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาต้ังแต่อดีต จนถึงทุกวันน้ี โนราเป็นมหรสพพ้ืนบ้าน 
หรือ ศิลปะการฟ้อนร าอย่างหน่ึงของทางภาคใต้ มักจะมีผู้เรียกและเขียนเป็นอย่างอื่นอีกหลายชื่อ เช่น มโนราห์, โนห์รา, โนรา 
และโนราห์ ชาวภาคใต้ถือว่าเป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ และได้รับการสืบทอดมาต้ังแต่สมัยโบราณกาล โนรา จึงเป็นส่วนหน่ึง
ของวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและชุมชน เพราะโนรามีการร าที่เป็นแบบแผน การร้องและพิธีกรรม ที่เกิดจากความเชื่อบาง
ประการโนราจึงเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาเป็นเวลาอันยาวนาน เพราะโนราเป็นการแสดงที่พัฒนามาจากการ
ประกอบพิธีกรรมของคนภาคใต้ เมื่อมีเรื่องทุกข์เน้ือร้อนใจ บ้างหาที่พ่ึงเพ่ือยึดเหน่ียวจิตใจ หรือช่วยแก้ไขเรื่องเดือดร้อน ก็ต้อง
บนบานสานกล่าวขอให้วิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มาช่วยเป็นก าลังใจ ดลบันดาลในเรื่องทุกข์ร้อนดังกล่าวให้หมดไป 
ความเชื่อเกี่ยวกับโนรา มักจะสืบทอดต่อ ๆ  กันมา แม้ความเชื่อบางอย่างจะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง ความเชื่อเกี่ยวกับโนรา
ปรากฏอยู่ในหลายขั้นตอนของการแสดงโนรา ซึ่งคนภาคใต้ได้ยึดติดกับพิธีกรรมของโนรา เช่น พิธีครอบเทริดโนรา พิธี
กรรมการร้องบน พิธีกรรมการแก้บน และโนราโรงครู 

ในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู เป็นการบวงสรวงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และมีการพูดคุยกัน ระหว่าง
ลูกหลาน และบรรพบุรุษที่ล่วงลับ โดยการผ่านทางร่างทรง ในการประกอบพิธีกรรม โนราโรงครูมีอยู่หลากหลายขั้นตอนโดย
แยกการประกอบพิธีกรกรรมและหน่ึงในขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู คือ การแสดงเรื่องซึ่งประกอบไปด้วย 12 
เรื่องด้วยกัน เช่น เรื่องพระสุธนมโนห์รา, เรื่องพระรถเสน, เรื่องพระลักษณาวงศ์, เรื่องโคบุตร, เรื่องสังข์ทอง, เรื่องดาราวงศ์, 
เรื่องพระอภัยมณี, เรื่องจันทโครพ, เรื่องสินนุราช, เรื่องสังข์ศิลป์ชัย, เรื่องมณีพิชัย และเรื่องไกรทอง, จาก 12 เรื่องดังกล่าวน้ี 
ในการแสดงเพ่ือประกอบพิธีกรรมจะเล่นแบบสั้น ๆ รวบรัดตัดใจความ เพ่ือให้ทันกับเวลา โดยใช้นักแสดง 2 ตัว คือ  
ตัวนายโรง กับตัวนายพราน สวมบทบาทเป็นตัวละครในเรื่อง แล้วด าเนินเรื่องด้วยการเล่ามากกว่าการเจรจาหรือร้องบท 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการแสดงละครโนราที่ปรากฏในพิธีกรรมโนราโรงครู โดยใช้แนวคิดจาก 12 เรื่อง  
มาเป็นเกณฑ์ในการสร้างสรรค์ละครเรื่องใหม่ คือเรื่อง พระเวสสันดรชาดก โดยน ามาแต่งเป็นบทร้องโนราโดยเพ่ิมจ านวนผู้
แสดงให้เท่ากับจ านวนของตัวละครในท้องเรื่อง และเพ่ิมบทเจรจาเพ่ือสะดวกในการด าเนินเรื่องมากกว่าการเล่าเรื่องย่อ ๆ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงละครโนรา เรื่อง พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ในรูปแบบการแสดงพ้ืนบ้านโนรา 
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3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ มาใช้กับงานสร้างสรรค์การแสดงละครโนรา เรื่อง พระเวสสันดรชาดก สรุปได้ดังน้ี 

นาฏยประดิษฐ์เป็นเรื่องที่กล่าวถึง การคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์ รูปแบบ กลวิธี ของการแสดงชุดหน่ึงที่แสดงโดยผู้
แสดงคนเดียวหรือหลายคนทั้งน้ีรวมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นการท างานที่ครอบคลุม ท่าร า ท่าเต้น 
การแปลแถว การต้ังซุ้ม การแสดงเด่ียว การแสดงหมู่ การก าหนดดนตรี เพลง เครื่องแต่งกาย ฉาก และส่วนประกอบอื่น ๆ  
ที่ส าคัญในการแสดงท าให้การแสดงชุดหน่ึง ๆ สมบูรณ์ตามที่ต้ังใจไว้ นาฏยประดิษฐ์ (Choreographer) หรือ นาฏยกวี ถือว่า
เป็นอัจฉริยะบุคคลคนหน่ึงเพราะเป็นผู้ที่อุดมด้วยความสามารถหลากหลายด้านอาทิเขียนบท แต่งกลอนรู้จักเครื่องดนตรี 
ท านองเพลงรวมถึงองค์ประกอบศิลปะอื่น ๆ และเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องเข้าใจถึงสรีระของมนุษย์อย่างลึกซึ้งรู้จักสังเกตการณ์
พฤติกรรมการแสดงออกตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของคนอย่างละเอียดอ่อน เพ่ือจะต้องน าสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมา
ประกอบเป็นท่าทาง ท่าเต้นร า ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการประดิษฐ์ท่าร าและประพันธ์บทโนราสอดคล้องกับทฤษฏีนาฏยประดิษฐ์มาก
ที่สุด 

3.2 ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการเคลื่อนไหว มาใช้กับงานสร้างสรรค์การแสดงละครโนรา เรื่อง พระเวสสันดรชาดก สรุปได้ดังน้ี 
การเคลื่อนไหวใดๆต้องอาศัยที่ว่างเป็นปริมาตร คือมีความกว้าง ความยาว และความสูง ที่ว่างมีความส าคัญในการก าหนด 
ต าแหน่ง ขนาด และทิศทางต าแหน่ง คือการจัดให้ผู้แสดงหยุดอยู่บนเวทีขณะใดขณะหน่ึงก่อนที่จะเคลื่อนไป หรือเคลื่อนไหว
เป็นท่าทางต่อเน่ือง แต่ไม่เคลื่อนเท้าไปจากจุดยืนของตนขนาด หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้แสดงโดยการออกท่าทาง
ให้กว้างหรือแคบ และเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นบนเวทีได้กว้างไกลเพียงใดขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ว่างที่มีทิศทาง หมายถึงแนวที่ผู้แสดง
เคลื่อนที่จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง เช่น การแปรแถว ซึ่งสัมพันธ์กับคนดู ได้แก่ การเข้าหาคนดู การถอยออกจากคนดู การ
ขนานกับคนดู การทแยงมุมกับคนดู การวนเป็นวงหน้าคนดู การฉวัดเฉวียนไปมาแบบฟันปลา การยกสูงและการกดต่ า ทิศที่
แตกต่างกันของผู้แสดง ย่อมให้ความรู้สึกแก่คนดูแตกต่าง ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษารูปแบบของกระบวนการร าท าบทโนราซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งน้ี ว่าด้วยการที่มีลักษณะในการเคลื่อนไหวร่างทิศทางต่างๆ การใช้พลัง การใช้
พ้ืนที่บนเวที 

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินงานวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงละครโนรา เรื่อง  
พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ โดยผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าจะใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ให้การแสดงละครโนราได้คงอยู่สืบไป
โดยการศึกษาข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

- แหล่งข้อมูล 
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 

รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนในข้างต้นน้ีผู้วิจัยได้อธิบายรายละเอียด ดังน้ี 
4.1 แหล่งข้อมูล 

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อวัตถุประสงค์และได้ข้อมูลมาซึ่ง
ผลการวิจัย ได้แก่ 
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4.1.1 ข้อมูลประเภทเอกสาร 
ข้อมูลประเภทเอกสารที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโนรา ประกอบด้วย ข้อมูลจากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นันทา ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัด
สงขลา ส านักวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยา หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

4.1.2 ข้อมูลจากการสังเกตภาคสนาม 
ในการเก็บข้อมูลจากภาคสนามเพ่ือได้ข้อมูลมาซึ่งการวิจัยผู้วิจัยได้มีการศึกษาโดยใช้แบบสังเกต 2 แบบ คือ 
1) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม กล่าวคือ สังเกตจากการชมการแสดง 
2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมแสดงกับกับคณะโนราด้วย 

4.1.3 ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญหรือข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกพิจารณาของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์ ไว้ดังน้ี 
1) ศิลปินโนราที่เป็นโนราจะต้องผ่านการครอบเทริดผูกผ้าใหญ่และมีประสบการณ์ในการแสดงไม่น้อยกว่า 

15 ป ี
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4.2.1 แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต ศิลปินโนราและนักดนตรีเพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4.2.2 เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกวีดิโอ เครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์วางตักส าหรับใช้ในการเก็บข้อมูล 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
4.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร 
4.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามประกอบด้วย 

1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเน้นผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญได้แก่ โนราผู้เป็นศิลปินโนราที่ผ่านพิธีครอบเทริดผูก
ผ้าใหญ่ และมีประสบการณ์ในการร าโนราไม่น้อยกว่า 15 ปี และนักดนตรีเป็นนักดนตรีที่เล่นดนตรีโนรา 
และมีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีโนราไม่น้อยกว่า 8 ป ี

2) การสังเกต คือ 1) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จากการเข้าชมการแสดงโนราในการจัดการประกวด  
การแสดงเพ่ือพิธีกรรมและการแสดงเพ่ือความบันเทิง 2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการที่ผู้วิจัยเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการจัดงานการประกวดแข่งขันโนราโดยมีส่วนร่วมในการช่วยแต่งหน้าแต่งตัวนักแสดง 
และเป็นนักดนตรีในการแข่งขันดังกล่าว 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์เจาะลึกและจากการสังเกต ผู้วิจัยด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
4.4.1 การลดทอนข้อมูลผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลโดยลดทอนข้อมูลให้เหลือเฉพาะประเด็นข้อค าถาม 
4.4.2 การจัดระเบียบข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการลดทอนข้อมูลมาจัดให้เป็นหมวดหมู่ โดยจ าแนกตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยทังสองวัตถุประสงค์ 
4.4.3 การหาข้อสรุปและตีความ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีสามเส้า ด้วยการพิจารณาความ

สอดคล้องและความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการจัดระเบียบข้อมูล จัดท าข้อสรุปและตีความในรูปแบบของการพรรณนา
ความตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
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4.4.4 การสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะหาความหมายของข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลแล้วน ามาสร้างระบบความคิด จากน้ันจะอภิปรายผลจากข้อค้นพบจากการวิจัย 

 
5. สรุปผล - อภิปรายผลการวิจัย 

การสร้างสรรค์ละครโนราเรื่องพระเวสสันดรชาดก ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าจากวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้า
โดยเฉพาะเรื่องพระเวสสันดรชาดก เป็นชาติหน่ึงจากทศชาติของพระพุทธเจ้าเพ่ือมุ่งเน้นมาสร้างเป็นละครในรูปแบบการแสดง
โนรา มีการตีท่าร าประกอบ มีการเจรจาโดยใช้บทโนราในการสนททนา และตอนที่ผู้สร้างสรรค์เลือกที่จะสร้างสรรค์เป็นผลงาน
การแสดง คือ ทั้ง 13 ตอน 

ด้วยเหตุน้ีผู้สร้างสรรค์ได้ค านึงถึงเน้ือหาสาระที่จะน ามาการประพันธ์บทรอ้งและบทเจรจา ซึ่งในตอนมีการด าเนินเรื่อง
ของตัวละครที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ผู้สร้างสรรค์สามารถน าเน้ือเรื่อง มาประพันธ์เป็นบทร้องโนราและบทเจรจาโดยที่ผู้สร้างสรรค์
สามารถน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางด้านศิลปะการแสดงในรูปแบบของละครโนรา ทั้งน้ีในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์
ได้ออกแบบท่าร าควบคู่กับท่าธรรมชาติในชีวิตประจ าวันตามอิริยาบทของมนุษย์มาตีท่าประกอบบทร้องและบทเจรจา ในการ
ออกแบบท่าร าน้ันผู้สร้างสรรค์ได้ค านึงถึงข้อมูลพ้ืนฐานของโนรามาเป็นบรรทัดฐานในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง 

ผู้สร้างสรรค์ได้จ าแนกรูปแบบของการแสดงออกเป็นฉาก ๆ และเปลี่ยนฉากโดยใช้ตัวละคร มีทั้งหมด 8 ฉาก ซึ่งแต่
ละฉากจะมีการร้องและการเจรจาโต้ตอบไปมาระหว่างตัวละครเพ่ือด าเนินเรื่องราวและสื่อความหมายให้ผู้รับสารเข้าใจได้
อย่างชัดเจน 

ลักษณะเครื่องแต่งกาย ในการสร้างสรรค์ลักษณะเครื่องแต่งกายของละครโนรา ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
ลักษณะการแต่งกายในแต่ละยุกต์สมัย แล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของตัวละครในเรื่อง 
ในการแต่งกายของตัวละคร ผู้สร้างสรรค์จะมุ่งเน้นให้เห็นถึง ความสวยงาม ความเป็นพ้ืนบ้าน ความเป็นจารีตประเพณีนิยม 
และความโดดเด่นของตัวละครแต่ละตัวที่จะสื่อออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงสุนทรียภาพในการชมละครโนรา 

ลักษณะดนตรี ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการแสดงละครโนราผู้สร้างสรรค์ใช้ดนตรีพ้ืนบ้านโนรามา
ประกอบการแสดงซึ่งมีเครื่องดนตรีดังน้ี 1. ทับ 2. กลอง 3. โหม่ง 4. ฉิ่ง 5. ปี่ 6. แตระ ส่วนจังหวะและท านองเพลงที่ใช้
ประกอบการแสดงน้ันขึ้นอยู่กับบทร้องของบทละคร ซึ่ง ประกอบด้วย 1. เพลงโทน 2. กลอนลี่ 3. กลอนลอดโหม่ง (ค าคอน) 
จังหวะและท านองเพลงที่กล่าวมาข้างต้นมีอยู่ในการเล่นสิบสองเรื่องที่เล่นประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู 

การสร้างสรรค์การแสดงโดยสร้างสรรค์ในด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านละครโนรา ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี 
1. แนวความคิด 2. ลักษณะรูปแบบการแสดง 3. ลักษณะดนตรี 4. ลักษณะเครื่องแต่งกาย 5. อุปกรณ์ที่น ามา

ประกอบการแสดง 6. ระยะเวลาในการแสดง 7. ลักษณะท่าร า 8. การคัดเลือกนักแสดง 9. เทคนิคแสงสีเสียงประกอบการ
แสดง 10. บทละคร 11. น าผลงานสร้างสรรค์ออกสู่สาธารณชน 

 
6. ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ควรมีการศึกษาโนราอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะโดยเฉพาะรูปแบบของการแสดงละครโนราและบทมีความแตกต่าง
ออกไปจากบทเดิม ๆ ที่ประพันธ์ไว้ อาจะมีแต่ขึ้นมาใหม่หรือบทที่มีอยู่แล้วแต่ด้ังเดิมของการร า หากไม่มีการศึกษาวิจัย
สร้างสรรค์ ต่อไปภายหน้าอาจท าให้กระบวนการร าท าบทและการแสดงละครโนราลบเลือนหรือจางหายจากวงการแสดงโนรา
ก็ถือเป็นได้ตามการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม สภาพสังคม สภาพวิถีความเป็นอยู่ของศิลปินโนรา 
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7. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโนราของทางภาคใต้ได้ 
7.2 ได้แนวทางหรือเป็นแบบอย่างของการแสดงโนราอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านนาฏศิลป์พ้ืนเมืองภาคใต้ 
7.3 เป็นหลักฐานในการแสดงภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์ ในการประพันธ์บท และคิดท่าร าให้สอดคล้องกับบทที่ประพันธ์ขึ้น 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยสร้างสรรค์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเน่ืองจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจาก
หลายๆฝ่ายโดยเฉพาะที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์อมรา กล่ าเจริญ คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าตรวจตราแก้ไขให้
ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง ในความเมตตากรุณาของอาจารย์เป็นอย่างยิ่งและ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ศ.ดร.ชมนาด  กิจขันธ์ ศ.ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ และ รศ.สุภาวดี  โพธิเวชกุล ที่ได้กรุณาให้
ข้อเสนอแนะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขและให้ข้อคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานวิจัยจนเสร็จลุล่วง 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญด้านการแสดงโนรา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  นาคะวิโรจน์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ อาจารย์สุพัฒน์  นาคเสน และศิลปินโนราที่สละเวลาในการให้ข้อมูลในการท าวิจัย
ฉบับน้ี 

นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้รับการช่วยเหลือและก าลังใจจากคุณพ่อคุณแม่พ่ี ๆ น้อง ๆ และเพ่ือน ๆ ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ
ที่ให้ความช่วยเหลืออีกมากมาย ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่น้ีผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดี
ของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว้ ณ โอกาสน้ี 
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