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บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำเสนอเกี่ยวกับประวัติและการรื้อสร้างความหมายของโนราโกลน
ในพื้นที่จังหวัดตรัง เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบสโนว์บอลของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ได้แก่ คณะโนราโกลนสามสลึงต�ำลึงทอง นักวิชาการและผู้ชม จ�ำนวน 12
คน และการสังเกตการณ์แบบไม่มสี ว่ นร่วมในการแสดงโนราโกลน พบว่า โนราโกลนเมืองตรัง
เป็นการแสดงพื้นบ้านที่เกิดขึ้นในราวปี 2512 จากการได้รับอิทธิพลในจังหวัดใกล้เคียงแล้ว
น�ำมาดัดแปลงในแบบฉบับของตนโดยเน้นมุขตลกที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ภายใต้การแสดง
ที่ไร้ซึ่งกรอบเวลา รูปแบบ และพิธีกรรม แต่หลังการเกิดกระแสการต่อรองอ�ำนาจของศิลปะ
พื้นบ้านกับวัฒนธรรมกระแสหลักตามแนวคิดสังคมหลังสมัยใหม่ โนราโกลนถูกมองว่าเป็น
วาทกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านการกดทับของกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการร่ายร�ำมโนราห์
ได้ จึงพยายามสร้างพื้นที่แสดงของตนในลักษณะย้อนแย้งการแสดงมโนราห์ขึ้น และหลังจาก
ที่การแสดงประเภทนี้ห่างหายไปจากพื้นที่เมืองตรังหลายปี ภาครัฐจึงได้สร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของโนราโกลนขึ้นมาใหม่เพื่อน�ำไปต่อรองกับอ�ำนาจของวัฒนธรรมส่วนกลาง
ในปี 2552 ด้วยการร่วมก�ำหนดท่าร�ำ บทกลอน เครื่องแต่งกาย และแบบแผนการแสดงให้มี
อัตลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากโนราโกลนในพืน้ ทีอ่ นื่ พร้อมทัง้ สร้างปฏิบตั กิ ารเปลีย่ นสถานะ
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จากจ�ำอวดพื้นบ้านกลายเป็นภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมประจ�ำจังหวัดตรัง จากการส�ำนึก
ร่วมความเป็นของแท้ดั้งเดิมแห่งท้องถิ่นเมืองตรังผ่านเวทีการแสดงวัฒนธรรมระดับจังหวัด
และประเทศอย่างต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ: โนราโกลน การแสดงพื้นบ้าน การรื้อสร้างความหมาย
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Nora Klon of Trang : Deconstruction Meaning in
Postmodern Society.
Sermsak Khunpol
Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University,
Songkhla 9000, Thailand
E-mail: khunpol@hotmail.com

Abstract
This article presents the history and deconstruction meaning of Nora
Klon at Trang province. Keep the data with in-depth interviews with snowball’s
group provide key Informants are Samsalueng team, academician and
audiences about 12 peoples and observers did not participate in the showing
of Nora Klon. The results revealed that Nora Klon of Trang province created
from game about 2512 B.C. has been influential in neighboring provinces and
adapted their approach to focus on gags that occur within the community.
Under the showing without forms and rituals. After there, on the current
power conflict between folk art with mainstream culture on the post-modern
society. Nora Klon is seen as a discourse built to resist the pressure of those
without access to the Manora dance. Their tried to create a space of their own
in a paradoxical show up Manora. After playing this had gone away from Trang
longtime ago. The government has created a unique panorama of the stirrups
up to negotiate with the central culture on 2552 by coordinating catchphrase
dance costume and stereotypes play a unique identity different from other
areas. And Enhance the position from folk art became a representative
cultural for the province. The realization of the authentic local culture stage
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through Trang province and the country continues.
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บทน�ำ

โนราโกลน เป็ น การแสดงพื้ น บ้ า นอย่ า งหนึ่ ง ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ที่ คิ ด ค้ น ขึ้ น จาก
การล้อเลียนมโนราห์ทงั้ การร�ำ การร้อง การแต่งกาย มีลกั ษณะหยาบ ๆ ไม่ออ่ นหวาน นุม่ นวล
เหมือนมโนราห์ เพียงแต่บอกให้รู้พอเห็นเค้ามโนราห์ ค�ำว่าโกลนมีความหมายว่า ไม่เสร็จ
ไม่สมบูรณ์ ซึ่งบางแห่งเรียกการแสดงประเภทนี้ว่า โนราดิบ ซึ่งหมายถึงการแสดงโนราที่
ไม่ได้ใช้นักแสดงที่ผ่านการฝึกฝนมโนราห์หรือผ่านการครอบเทริดตามขนบธรรมเนียมของ
มโนราห์ ประดิษฐ์ท่าร�ำ การร้อง การแต่งตัว เลียนแบบมโนราห์ทุกอย่าง แต่ใช้วัสดุที่หาได้
ในท้องถิ่นในการน�ำมาตกแต่งเสื้อผ้า และอุปกรณ์ประกอบการแสดง เช่น เทริดท�ำด้วยจง
หางหงส์ทำ� ด้วยกาบตาล ลูกปัดท�ำด้วยเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ สร้อยคอท�ำด้วยเปลือกหอยโข่ง
ปั้นเหน่ง ทับทรวงท�ำด้วยกระดองเต่า นิยมแต่งใบหน้าให้ดูข�ำขัน บางแห่งจึงเรียกว่า โนราเล
หรือโนราหอย โดยเรียกตามพื้นที่หรือวัสดุท้องถิ่นที่น�ำมาใช้ในการแต่งกาย เนื้อหาสาระ
ของการแสดงโนราโกลนส่วนใหญ่ มักน�ำเรื่องราวในวิถีชีวิตในปัจจุบันมาผูกเป็นเรื่องราว
ให้ตลกขบขัน และใช้ทา่ ร�ำหยาบ ๆ เก้งก้าง พลิกแพลงให้พสิ ดารออกไป เพือ่ สร้างความขบขัน
ทั้งนี้ การแสดงโนราโกลนบางแห่งยังมีบทร้อง บทกาศถึงครู บทหน้าม่าน บทผันหน้า บทสีโต
บทก�ำพรัด บทพรานคล้าย ๆ กับมโนราห์ (เจริญ ศรประดิษฐ์, 2551: อุดม หนูทอง, 2542)
เครื่องดนตรีนิยมใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตองในการแสดง ซึ่งนักแสดงโนราโกลนบางราย
บอกว่า หากไม่มีเครื่องดนตรีก็ใช้ปากท�ำเสียงดนตรีตนก็สามารถแสดงได้ บางแห่งมักเรียก
การแสดงประเภทนี้ตามบุคคลดูตลกชวนหัวเราะว่า โนราขี้เมา การแสดงโนราโกลนมีให้เห็น
อยู่บ้างในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วภาคใต้จากการส�ำรวจคณะโนราโกลนที่ชื่อเสียงตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันในภาคใต้ตอนล่าง พบว่า มีคณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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อุปกรณ์ง่ายๆ ไม่มีพิธีรีตองในการแสดง ซึ่งนักแสดงโนราโกลนบางรายบอกว่า หากไม่มีเครื่องดนตรีก็
ใช้ปากทาเสียงดนตรีตนก็สามารถแสดงได้ บางแห่งมักเรียกการแสดงประเภทนี้ตามบุคคลดูตลกชวน
หัวเราะว่า โนราขี้เมา
การแสดงโนราโกลนมี
ให้เห็นอยู่บ้างในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภาคใต้จากการสารวจ
สารอาศรมวั
ฒนธรรมวลัยลักษณ์
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คณะโนราโกลนที่ชWalailak
ื่อเสียงตัAbode
้งแต่อofดีCulture
ตจนถึงJournal
ปัจจุบันในภาคใต้ตอนล่าง พบว่ามีคณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ที่ตั้งของคณะโนราโกลนที่มีชื่อเสียงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 1 ที่ตั้งของคณะโนราโกลนที่มีชื่อเสียงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
1. กลุม่ โนราโกลนทีเ่ ลิกการแสดงไปแล้ว ได้แก่ คณะบ้านโพธิม์ นี ายผุดเป็นนายโรง
เป็นคณะทีด่ งั มากในอ�ำเภอควนขนุน ซึง่ มีทา่ นเจ้าคุณพุทธิธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิชยั
ให้การสนับสนุน คณะสิบสาวเก้ายน เป็นโนราโกลนหญิงล้วนแห่งบ้านทะเลน้อย มีทั้งหมด
10 คน ซึง่ แต่ละคนอายุมากแล้ว และมีเพียงคนเดียวทีม่ ฟี นั ครบพอเคีย้ วหมากได้ ส่วนทีเ่ หลือ
ฟันหักหมดแล้ว จึงต้องตะบันหมากด้วยตะบันบอกยน ซึ่งเครื่องแต่งกายจะใช้เสื่อกระจูด
เป็นเครือ่ งประดับ คณะโนราไข่บา้ เดิด ตัง้ อยูบ่ า้ นเขาพนมวังก์ อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
มีการแสดงโนราอย่างโนราไชยแก้วและมโนราห์รักมาร่วมคณะด้วย คณะโนราโกลน
บ้านปากสระ อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คณะโนราโกลนบ้านท่าหิน ก่อตั้งโดยนายชม
ยิ้มย่อง อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และคณะไข่นวน ชวนสนุก ก�ำเนิดเมื่อ 50 ปีมาแล้ว
ที่หมู่บ้านหนองหว้า ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. กลุม่ โนราโกลนทีย่ งั มีการแสดงอยู่ ได้แก่ คณะสามสลึงต�ำลึงทอง บ้านนาชุมเห็ด
อ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีนายชู พรหมมีเป็นหัวหน้าคณะ และ คณะผิน วิน เนียม
ทีต่ ำ� บลหารเทา อ�ำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เกิดจากการรวมตัวของคณะนักแสดงทีช่ นื่ ชอบ
โนราจ�ำนวน 3 คน ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากอ�ำเภอสทิงพระ แล้วน�ำเอาการแสดงโนราเลจาก
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ฝั่งสงขลามาเล่นในพื้นที่ต�ำบลหารเทา แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
มีมโนราห์อยู่หลายคณะ
จากแผนภาพ 1 สังเกตได้ว่าโนราโกลนมักมีแหล่งก�ำเนิดในพื้นที่ชุมชนที่ห่างไกล
กับชุมชนเมือง และเป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีคณะมโนราห์หรือมีอยู่เป็นจ�ำนวนน้อย โดยผู้จัดตั้ง
คณะโนราโกลนแต่ละคณะ จะคิดค้นการร�ำโนราที่คล้ายกับโนราจริงตามแบบฉบับของ
ตนเอง ซึ่งแต่ละที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรู้ทางการแสดง วาทศิลป์
และไหวพริบของแต่ละคน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาประวัติของโนราโกลนคณะสามสลึงต�ำลึงทองในพื้นที่จังหวัดตรัง
2. เพื่อศึกษาการรื้อสร้างความหมายของโนราโกลนคณะสามสลึงต�ำลึงทองใน
พื้นที่จังหวัดตรัง

การด�ำเนินการศึกษา

ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบสโนว์บอลของกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ ได้แก่ คณะโนราโกลนสามสลึงต�ำลึงทอง นักวิชาการและผูช้ ม จ�ำนวน 12 คน
และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในการแสดงโนราโกลน

ผลการศึกษา

1. ประวัติโนราโกลนคณะสามสลึงต�ำลึงทอง
คณะสามสลึงต�ำลึงทองปัจจุบันเป็นคณะโนราโกลนคณะเดียวที่หลงเหลืออยู่
ในจังหวัดตรัง มีนายชู พรหมมี อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ 8 ต�ำบลนาชุมเห็ด อ�ำเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นหัวหน้าคณะ เกิดขึ้นในปี 2512 จากการรวมตัวของของนายชู
นายตุด นายปลอด นายพิน และคนอื่น ๆ ในคณะ ร่วมกันคิดค้นการละเล่นจ�ำอวดล้อเลียน
การแสดงมโนราห์ จากประสบการณ์ที่ได้เห็นการแสดงดังกล่าวตอนอายุ 9 ปี ในวัดพิกุลทอง
จังหวัดพัทลุง แล้วรู้สึกประทับใจ จนเมื่ออายุ 20 ปีซึ่งในขณะนั้นนายชูได้อยู่ในวงกลองยาว
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8 งกล่
เห็นการแสดงดั
าวตอนอายุ
ปี ในวั
ดพิกุลทอง จังหวัดพัทลุง แล้วรู้สึกประทับใจ จนเมื่ออายุ 20
Walailak
Abode of 9
Culture
Journal

ปีซึ่งในขณะนั้นนายชูได้อยู่ในวงกลองยาว แต่รู้สึกว่า การแสดงกลองยาวไม่ประสบความสาเร็จ จึง นา
ความจาฝัแต่งใจจากโนราโกลนในวั
ยเด็ปกระสบความส�
มาสร้างสรรค์
้นร่วมกับเพื่อนๆยเด็ตามความชอบ
รสู้ กึ ว่า การแสดงกลองยาวไม่
ำเร็จคณะโนราโกลนขึ
จึงน�ำความจ�ำฝังใจจากโนราโกลนในวั
ก

มาสร้าวงสรรค์
คณะโนราโกลนเข้
าร่วมกับเพื่อนดเพลิ
ๆ ตามความชอบของตน
โดยมีว่ เัตหน็
ถุประสงค์
ของตน โดยมี
ัตถุป ระสงค์
เพื่อสร้างความเพลิ
นกับชาวบ้านหลังจากที
ดเหนื่อ ยจากการ
เพื่ อ สร้ า งความเพลิ ด เพลิ น กั บ ชาวบ้ า นหลั ง จากที่ เ หน็ ด เหนื่ อ ยจากการท� ำ งานมาทั้ ง วั น

ทางานมาทั
้งวัน การแสดงเน้
ตลกที่ เมกิชนดขึภายใต้
้น ภายในชุ
มชน่ไร้ภายใต้
ก ารแสดงที
ร้ซึ่ งกรอบเวลา
การแสดงเน้
นมุขตลกที่เกินดขึมุ้นขภายในชุ
การแสดงที
ซึ่งกรอบเวลา
รูปแบบ่ ไและ
พิธีกรรม
รูปแบบ และพิ
ธีกรรม

ภาพที่ 2 นายชู พรหมมี และนายพิน เกื้อด้วง ผู้ร่วมก่อตั้งคณะโนราโกลนสามสลึงตาลึงทอง
ภาพที่ 2 นายชู พรหมมี และนายพิน เกื้อด้วง ผู้ร่วมก่อตั้งคณะโนราโกลนสามสลึงต�ำลึงทอง

ในระยะแรกการแสดงโนราโกลนของนายชู
่อความสนุ
กสนานเท่านั้น
ในระยะแรกการแสดงโนราโกลนของนายชูเป็เป็นนเพีเพียยงการแสดงเพื
งการแสดงเพือ่ ความสนุ
กสนาน

นั้น มิพไแต่
ด้ยึดพเป็อผูน้อาชี
้คนเริ่มให้ความสนใจและมี
การรับการแสดงไปเล่
ทั้งงาน
มิได้ยึดเป็เท่นาอาชี
คนเริพแต่
่มให้พอผู
ความสนใจและมี
การรับ การแสดงไปเล่
น ทั้งนงานมงคลและงาน
มงคลและงานอวมงคล ท�ำให้คณะของนายชูกลายเป็นทีร่ จู้ กั นายชูจงึ ได้ยดึ การแสดงโนราโกลน

อวมงคล เป็ทนาให้
ที่รู้จงักหวันายชู
ยึดการแสดงโนราโกลนเป็
อาชีคพณะของนายชู
ซึ่งรับแสดงในจักงลายเป็
หวัดตรังนและจั
ดใกล้เจคีึงยได้
ง โดยเฉพาะแถวอ�
ำเภอศรีนครินนทร์อาชีพ ซึ่งรับ

งหวัดดใกล้
พัทลุเคีงจะมี
านแสดงแทบทุกคืาเภอศรี
น
แสดงในจัและอ�
งหวัดำเภอกงหรา
ตรังและจังจัหวั
ยง งโดยเฉพาะแถวอ
นครินทร์ และอาเภอกงหรา จังหวัด
ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 - 2549 การแสดงมโนราห์โกลนของคณะนายชูได้ซบเซา

พัทลุงจะมีไปมาก
งานแสดงแทบทุ
คืน
เนื่องจากผู้แกสดงบางคนได้
เสียชีวิตไปบ้าง และมีปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ท�ำให้

งหยุดการแสดงลงไป โจนกระทั
่งปี 2552 หลังไจากมี
ต่การแสดงโนราโกลนของนายชู
อ มาในปี พ.ศ.2529-2549ต้อการแสดงมโนราห์
กลนของคณะนายชู
ด้ ซ บเซาไปมาก
การตัง้ กระทรวงวัฒนธรรมขึน้ มาได้ระยะหนึง่ มีนโยบายการฟืน้ ฟู อนุรกั ษ์สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม

เนื่องจากผู้แสดงบางคนได้เสียชีวิตไปบ้าง และมีปั ญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ทาให้การแสดงโนรา
โกลนของนายชู ต้องหยุดการแสดงลงไป จนกระทั่งปี 2552 หลังจากมีการตั้งกระทรวงวัฒ นธรรม
ขึ้นมาได้ระยะหนึ่ง มีนโยบายการฟื้นฟู อนุรักษ์ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้กลับมาอีกครั้ง
17

1.indd 8

7/27/2017 1:41:54 PM

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

โนราโกลนเมืองตรัง : การรื้อสร้างความหมายในสังคมหลังสมัยใหม่

9

ของท้องถิน่ ให้กลับมาอีกครัง้ หนึง่ คณะโนราโกลนของนายชู จึงได้มกี ารรือ้ ฟืน้ โนราโกลนอีกครัง้
โดยนายชูได้ปรึกษากับสมัครพรรคพวกและญาติ ๆ เพื่อฝึกซ้อมและเริ่มแสดงขึ้นมาใหม่
อีกครั้ง โดยในระยะแรกต้องไปร่วมแสดงเป็นจ�ำอวดให้กับคณะมโนราห์จิต เนื่องจาก
ความไม่พร้อมของเครื่องดนตรี จึงต้องไปพึ่งพาเครื่องดนตรีจากคณะโนราจิต แต่ต่อมา
เกิดปัญหาเรื่องเวลาการแสดง นายชูจึงได้สร้างเครื่องดนตรีเป็นของตนเอง และแยกแสดง
เฉพาะคณะของตนเรื่อยมา
ปัจจุบันโนราโกลนคณะสามสลึงต�ำลึงทอง มีสมาชิกทั้งหมด 17 คน ซึ่งมีตั้งแต่
ผู้สูงอายุ คนแก่ไปจนถึงเยาวชนประกอบไปด้วย
1. นายชู พรหมมี 			
2. นายชะลอ พรหมมี
3. นายพิน เกื้อด้วง		
4. นายไชรัตน์ นวลนิ่ม
5. นายสุด รอดภัย			
6. นายรอน รอดภัย
7. นายสมบูรณ์ สุขรัตน์		
8. นายไสว ชุ่มชื่น
9. นายมนตรี นวลนิ่ม		
10. นายบุญรินทร์ ชัยเพชร
11. นายสินชัย พรหมมี		
12. นายหมี ทองชุม
13. นายธีรภัทร อ่อนน้อม		
14. นายศิริวัฒน์ อ่อนน้อม
15. นายปฏิภาณ พรหมมี		
16. นายปฏิภาณ คงแก้ว
17. นายธนวัฒน์ รอดภัย
นักแสดงทั้งหมดเป็นการรวมตัวกันของเครือญาติของนายชูเอง ซึ่งมีทั้งนายร�ำ
นักดนตรี และลูกคู่ โดยนายชูและนายพินเป็นผู้ฝึกหัดให้นักแสดงคนอื่นในคณะ แต่ปัจจุบัน
นายพินอายุมากแล้ว (อายุ 90 ปี) ไม่สามารถแสดงได้อีก จึงคงเหลือแต่นายชูและลูก ๆ
ที่ยังคงแสดงอยู่ ส่วนสมาชิกคนอื่นในลักษณะรวมกันเฉพาะกิจในกรณีที่มีงานแสดงเท่านั้น
เหตุผลที่คณะสามสลึงต�ำลึงทองไม่นิยมให้ผู้หญิงร่วมแสดงด้วย เนื่องจากกลัวจะมีปัญหา
เรื่องการเดินทางและเรื่องชู้สาว อีกเหตุผลที่นิยมให้ผู้หญิงมาเล่นโนราโกลนในเชิงตลก ๆ
จะดูไม่งาม ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งคณะเคยมีนักแสดงหญิงร่วมคณะเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งผิดกับใช้
นักแสดงที่สูงวัยหรือเด็กเล็ก ๆ เพราะเวลาเล่นแล้วจะดูตลก สมวัย ดูไม่น่าเกลียด
เครื่องดนตรีที่ใช้ท�ำการแสดงมีลักษณะเหมือนกับการแสดงของมโนราห์ ประกอบ
เครื่องดนตรี 6 ชิ้น คือ ทับซึ่งให้ก�ำกับจังหวะ กลองขนาดเล็กที่เสริมจังหวะและล้อเสียงทับ
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ปี่นอกหนึ่งเลา โหม่งสองใบ ฉิ่งขนาดเล็ก แตระหรือแกระ และฉาบ ปัจจุบันมีการน�ำเอา

เครื่องดนตรีเครืดัง่อกล่
าวนอกจากจะถู
กนามาแสดงให้
เข้ากับกสนานและเข้
ทานองมโนราห์
แล้ว บางครัย้มของ
งยังได้เพิ่มการ
งดนตรี
สมัยใหม่มาผสมโรงเพื
่อให้เกิดความสนุ
ากับกระแสความนิ
ม ได้อแีกก่ด้คีวย์บอร์ดและกลองชุด เครื่องดนตรีดังกล่าวนอกจากจะถูกน�ำมาแสดงให้เข้ากับ
ร้องเพลงสมัผูย้ชใหม่
ท�ำนองมโนราห์แล้ว บางครั้งยังได้เพิ่มการร้องเพลงสมัยใหม่อีกด้วย

ภาพที่ 3 การแสดงของคณะโนราโกลนสามสลึ
งตาลึงงต�ทอง
ภาพที่ 3 การแสดงของคณะโนราโกลนสามสลึ
ำลึงทอง
เครื่องแต่งกายของโนราโกลนคณะสามสลึงต�ำลึงทอง ในอดีตใช้วัสดุธรรมชาติ
เครื่องแต่งกายของโนราโกลนคณะสามสลึ
งตาลึงทอง ในอดีต ใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายใน

ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มาออกแบบให้ข�ำขันพอดูออกว่าคล้ายมโนราห์ ไม่เน้นความสวยงาม
ท้องถิ่น มาออกแบบให้
ขาขักมีนอพอดู
ออกว่งานสั
าคล้้นายมโนราห์
แต่อวัสยสลาย
ดุดังกล่าวมักมี
แต่วัสดุดังกล่าวมั
ายุการใช้
เมื่อแสดงเสร็ไม่จจ�เน้ำต้นอความสวยงาม
งทิ้งเนื่องจากการย่
ต่อมานายชูจจได้าต้
พัฒอนาเครื
งกายจากวัอสยสลายตามธรรมชาติ
ดุที่ค่อนข้างคงทน หาง่ายต่และ
อายุการใช้ตามธรรมชาติ
งานสั้ น เมื่อแสดงเสร็
งทิ้งเนื่อ่ องแต่
งจากการย่
อมานายชูได้
สามารถใช้งานได้หลายครั้ง ประกอบด้วย
พัฒนาเครื่องแต่งกายจากวั
ี่ค่อนข้แาละใบเตยสานให้
งคงทน หาง่ายเป็และสามารถใช้
งานได้ดหลายแบบแล้
หลายครั้ง ประกอบด้
วย
1. เทริดสดุท�ทำจากไม้
นเทริด โดยมียอดเทริ
วแต่
จะสร้ดางสรรค์
ส่วนใหญ่
จะเน้นให้ตลกไม่เอาสวยงาม
1.เทริ
ท าจากไม้
แ ละใบเตยสานให้
เป็ น เทริ ด โดยมี ย อดเทริ ด หลายแบบแล้ ว แต่ จ ะ
2. พานโครง หรือรอบอก ท�ำจากหลอดกาแฟ เปลือกหอย ฝาเบียร์ และฝาโซดา

สร้างสรรค์ ส่วนใหญ่จะเน้นให้ตลกไม่เอาสวยงาม

2.พานโครง หรือรอบอก ทาจากหลอดกาแฟ เปลือกหอย ฝาเบียร์ และฝาโซดา
3.บ่ าซ้ายขวา ในอดีตจะใช้ลูกไม้ป่ าที่ห าได้ในท้ องถิ่น แต่ปัจจุบันเปลี่ ยนมาทาจากหลอด
กาแฟ เปลือกหอย ฝาเบียร์ เหมือนกับพานโครง
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3. บ่าซ้ายขวา ในอดีตจะใช้ลูกไม้ป่าที่หาได้ในท้องถิ่น แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาท�ำจาก
หลอดกาแฟ เปลือกหอย ฝาเบียร์ เหมือนกับพานโครง
4. ปีกหน้า - ปีกหลัง หรือหางหงส์ แต่ก่อนจะใช้หนังควายมาท�ำเป็นปีก หรือหาง
แต่ปัจจุบันหนังควายมีราคาแพง จึงนิยมท�ำจากท่อพีวีซี หรือยางรถยนต์ ท�ำคล้ายปีกเชิดงอน
แต่จะเป็นรูปอะไรก็ได้ ซึ่งมีเปลือกหอย และลูกไม้ท�ำเป็นลูกกลม ๆ ห้อยเป็นดอกดวงราย
ให้ดูคล้ายขนของก้นนก
5. หน้าผ้า ใช้ผา้ สีสดต่าง ๆ คาดห้อยชายแครง ในอดีตนิยมให้กงิ่ ไม้ทหี่ าได้ในท้องถิน่
6. ผ้ายาว เป็นผ้านุง่ ทับชายและรัง้ ไปเหน็บไว้ขา้ งหลัง ใส่คล้าย ๆ กับนุง่ กระโจงเบน
จะใช้ผ้าผืนหรือผ้าขาวม้าก็ได้
ส่วนเครื่องแต่งกายที่เพิ่มมา เช่น ก�ำไลแขน เล็บ และปิ้งคอ โดยก�ำไลแขนและเล็บ
ใช้วัสดุเดียวกับมโนราห์ แต่เล็บจะมีการท�ำสีเพิ่มให้มีสีสัน ส่วนปิ้งคอเพิ่งมาประดิษฐ์เพิ่ม
ในภายหลัง โดยใช้สวมทับห้อยคอคล้ายสร้อย แต่จะประดิษฐ์จี้ให้เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ในอดีต
ไม่มีการใส่ปิ้งคอ แต่เกิดจากชาวบ้านเป็นคนน�ำของก�ำนัล เช่น เหล้าเถื่อน ขนมจาก หรือ
ข้าวต้มใบพ้อ มาท�ำเป็นสร้อยแขวนคอให้นกั แสดงเมือ่ รูส้ กึ ชอบใจ จึงกลายเป็นเครือ่ งแต่งกาย
โนราโกลนจนถึงปัจจุบัน
ท่าร�ำของโนราโกลนคณะสามสลึงต�ำลึงทอง ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการก�ำหนดท่าร�ำ
ตายตัว แต่จะใช้ท่าทางและความถนัดของนักแสดงแต่ละคน โดยพยายามพลิกแพลงท่าร�ำ
ของมโนราห์ให้พิสดารออกไป เพื่อให้ดูขบขัน โดยมีลักษณะเก้งก้าง และมีลักษณะหยาบ ๆ
แต่ภายหลังเนื่องจากนักแสดงรุ่นใหม่ไม่มีไหวพริบปฏิภาณเพียงพอ จึงนิยมให้นายโรงเป็นคน
สอนท่าทางให้ นายชูจึงได้ก�ำหนดแบบแผนท่าร�ำ เพื่อใช้ในการฝึกหัดเบื้องต้น ดังนี้
1. ท่าออกม่าน ผู้แสดงจะต้องนั่งชันเข่า ตั้งวงคล้ายโอบกอดของใหญ่ พร้อมลุกขึ้น
แล้วเอามือทั้งสองมาประกบกัน ปลายนิ้วชี้ลงล่าง แล้วเริ่มก้าวย่างสามขุมเป็นวงกลมรอบเวที
2. ท่าร�ำสอด การตัง้ วงร�ำคล้ายมโนราห์จริง แต่จะเป็นการพลิกเอาฝ่ามือเข้าด้านใน
สลับออกไปข้างนอก แล้วเอาหัวแม่มือ และข้อมือหลักลงล่าง
3. ท่าเต้งตุ้ง เป็นการโค้งค�ำนับหนึ่งครั้ง แล้วก็เอามือข้างหนึ่งไปข้างหลัง อีกมือไว้
ข้างหน้าระดับเอว ก้มตัวเล็กน้อย พร้อมเดินวงตามจังหวะดนตรี บ้างก็เปลี่ยนมือท�ำท่าร�ำ
สอดไปเรื่อย ๆ
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4. ท่านวยนาด ผู้แสดงจะเดินส่ายสะโพก เข้ากับจังหวะดนตรี โดยที่มือขวา
แนบกับหน้าอก ส่วนมือซ้ายตวัดแกว่งไปมาอยู่บริเวณข้างล�ำตัว
5. ท่าเขาควาย การล้อท่าร�ำมโนราห์จริงแต่จะยกมือทั้งสองข้างเสมอไหล่ และ
พับศอก คล้าย ๆ กับเขาควาย แล้วงอเข่า ร�ำวนไปมา โดยมีการสลับข้อมือไปมา
บทร้ อ งของโนราโกลน จะนิ ย มร้ อ งบทคล้ า ยมโนราห์ จ ริ ง ซึ่ ง จะมี บ ทกาศครู
บทหน้าม่าน บทสรรเสริญครู คล้าย ๆ มโนราห์จริง แต่จะมีการว่ากลอนสี่ บทหน้าแตระ
บทผันหน้าและบทพราน ที่แต่งขึ้นมาเอง ตามความถนัดของนักแสดง และกาลเทศะของงาน
ที่รับไปแสดง
ในอดีตรูปแบบการแสดงของโนราโกลนไม่ได้มีพิธีรีตอง แต่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของเจ้าภาพ เมื่อเจ้าภาพเรียกใช้ไปแสดง มักใช้วิธีบอกปาก ไม่มีขันหมากและไม่ต้องตกลง
“ค่าราด” เหมือนการว่าจ้างการแสดงมโนราห์ แต่ผู้ชมจะเป็นคนรวบรวมให้ออกค่าให้
แม้จะได้ไม่มากแต่กพ็ ออยูไ่ ด้ หากแสดงดีกจ็ ะแสดงไปเรือ่ ย ๆ บางครัง้ กินเวลาข้ามคืน แต่ปจั จุบนั
เนือ่ งจากระยะเวลาทีค่ อ่ นข้างจ�ำกัด และงานแสดงส่วนใหญ่ของโนราโกลนคณะสามสลึงต�ำลึงทอง
จะเป็นการแสดงแบบสาธิต หรือการแสดงในเวทีวฒ
ั นธรรมระดับจังหวัด ภูมภิ าคและประเทศ
นายชู จึงได้พัฒนาขั้นตอนการแสดงให้มีแบบแผน และสามารถควบคุมเวลาการแสดงได้
โดยมีขั้นตอนของการแสดงประกอบด้วย การไหว้ครู โหมโรง กาศครู การร่ายร�ำ และบอกลา
เป็นต้น
2. การรื้อสร้างความหมายของโนราโกลนคณะสามสลึงต�ำลึงทอง
โนราโกลนจัดเป็นการแสดงพื้นบ้านประเภทการเล่นเลียนแบบ (Imitation)
มาจากร้องร�ำท�ำเพลงของมโนราห์ เกิดขึ้นเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินของชาวบ้าน
ให้ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยตรากตร�ำอันเกิดจากการท�ำงาน เช่นเดียวกับลิเกป่า ผู้แสดง
มักเล่นด้วยความสมัครใจไม่มีกติกาในการเล่นก�ำหนดตายตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องสร้างเวทีหรือฉาก และมีเครื่องแต่งกายที่เป็นลักษณะ
เฉพาะที่ผู้แสดงจะสรรค์สร้างขึ้น รวมทั้งไม่มีการแบ่งแยกผู้ดูและผู้เล่นออกจากกันชัดเจน
ในอดีตผู้ชมสามารถลุกขึ้นมาร�ำร่วมกับนักแสดงได้ เพราะไม่มีกรอบของพิธีกรรมเหมือนกับ
มโนราห์ที่มองว่าโรงโนราเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีครูหมอโนราที่คอยก�ำกับดูแล ท�ำให้ผู้ชม
ไม่สามารถลุกขึ้นมาร่ายร�ำ และแสดงกิริยาตลก ๆ ตามอ�ำเภอใจได้ ต่อจากโนราโกลนที่ไม่มี
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การแข่งขันแพ้ชนะ เป็นเพียงการแสดงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น
ประโยชน์ของโนราโกลนในฐานะการละเล่นพื้นบ้านคือ การเล่นที่ไม่จ�ำกัดผู้เล่น
ไม่เน้นอุปกรณ์การเล่นมากนัก แต่ใช้วสั ดุทหี่ าง่าย สะดวกสบายและประหยัด ไม่มกี ติกาซับซ้อน
มีอิสระการฝึกคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่น เน้นการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไหวพริบ ทั้งในเรื่อง
ของท่าร�ำ ค�ำร้อง และบทสนทนาที่สนุกสนาน (วิราภรณ์ ปนาทกูล, 2531)
ความส�ำคัญของโนราโกลนสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็นกิจกรรม
ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชุมชน ณ ช่วงขณะนั้น ท�ำให้ผู้แสดงและผู้ชมได้มี
โอกาสพูดคุยและสนุกสนานร่วมกัน ได้รบั ความเพลิดเพลินในลักษณะการนันทนาการอย่างหนึง่
เนื่องจากการแสดงของโนราโกลนประกอบไปด้วยมุขตลก หรือเรื่องราวขบขับที่แฝงไปด้วย
วิธคี ดิ แบบชาวบ้าน คุณค่า (value) และความหมาย (meaning) ของวัฒนธรรมของโนราโกลน
ตามแนวคิดของ William D. Lipe (1984: 2 - 10) มีคุณค่าด้านความงามและสุนทรีย์
(Aesthetic value) ที่สัมผัสได้ด้วยสายตา มองแล้วรู้สึกชื่นชอบ ถูกตาต้องใจ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้อยู่ในตัววัตถุหรือการแสดงเพียงอย่างเดียว
ในอีกมิติโนราโกลนเป็นวาทกรรมหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อย้อนแย้งกับการแสดงมโนราห์
ของกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่ต้องการแสดงมโนราห์ แต่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้ เนื่องจาก
ในวงการมโนราห์นั้นรู้กันดีว่า ผู้แสดงจะต้องเริ่มหัดร�ำกันตั้งแต่วัยเยาว์ โดยการสืบทอดผ่าน
ระบบเครือญาติที่มีบรรพบุรุษเป็นมโนราห์หรือการยกขันรับครูกับนายโรงที่มีชื่อเสียงเท่านั้น
ซึ่งบางครั้งมีเงื่อนไขทางสังคมหลายอย่าง เช่น ระบบพรรคพวก ธรรมเนียมการครอบเทริด
ตัดจุก เป็นต้น ท�ำให้ผู้สนใจบางกลุ่มหรือคนที่แก่เกินร�ำไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการแสดงดังกล่าวได้
โนราโกลนจึงเป็นพื้นที่ทางสังคมในการแสดงความสามารถและแสดงตัวตนของคนเหล่านี้
โดยแฝงไปด้วยนัยยะการเสียดสีการแสดงมโนราห์ ในความคิดของนักแสดงมโนราห์เอง
มองว่าโนราโกลนเป็นการแสดงของกลุ่มชายขอบแห่งวงการมโนราห์ เนื่องจากผู้แสดงนั้น
ขาดทักษะนาฏศิลปกรรม และยังไม่ได้ผ่านพิธีกรรมการครอบเทริดตัดจุกในโรงโนรามาก่อน
บางพื้นที่จึงนิยมใช้ค�ำเรียกนักแสดงโนราโกลนว่า “โนราดิบ” ซึ่งหมายถึงการแสดงโนรา
ที่ไม่สมบูรณ์แบบทั้งการร�ำและนักแสดง
การแสดงโนราโกลนยุ ค แรก ๆ ผู ้ แ สดงมั ก พยายามเอาเรื่ อ งที่ แ สดงอยู ่ ใ นโรง
มโนราห์มาล้อเลียน เสียดสีให้ตลกขบขัน เหมือนพยายามดึงศิลปะที่อยู่สูงในระดับชาวบ้าน
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มาเปลี่ยนสภาพเป็นการละเล่นธรรมดา ที่ใคร ๆ ก็สามารถจับต้องได้ ล้อเล่นได้ และต�ำหนิได้
โดยไม่ผิดหรือหวาดกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างการแสดงมโนราห์ แม้ว่าความจริงแล้วนักแสดง
โนราโกลนเองจ�ำเป็นต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการร่ายร�ำ และร้องกลอนสดไม่แพ้กบั นักแสดง
มโนราห์ นั ก แสดงโนราโกลนบางคนก็ ทั ก ษะการร่ า ยร� ำ มโนราห์ อ ยู ่ ก ่ อ นแล้ ว แต่ พื้ น ที่
ทางแสดงของโนราโกลนก็ยังคงน้อยกว่ามโนราห์ แม้ว่าตัวผู้ชมส่วนใหญ่เองที่ยอมรับว่า
ชอบเล่นตลกในโนราโกลน แต่เมื่อจ�ำเป็นต้องเลือกชมหรือจ้างการแสดงที่เน้นการร่ายร�ำ
ที่สวยงาม มักเลือกการแสดงมโนราห์มากกว่า บางเหตุการณ์เจ้าภาพมีการเชิญโนราโกลน
ไปแข่งประชันกับมโนราห์ เมือ่ คณะมโนราห์รวู้ า่ จะต้องไปตัง้ โรงประชันกับโนราโกลน มักไม่รบั งาน
ด้วยเหตุผลว่าหากตนเองเล่นแพ้โนราโกลนแล้ว จะท�ำให้ความเป็นมโนราห์ของตนดูด้อยค่า
ลงทันที หรือหากชนะก็ไม่สมศักดิ์ศรีของมโนราห์ ท�ำให้โนราโกลนกลายเป็นเพียงจ�ำอวด
พื้นบ้านที่นิยมเพียงกลุ่มคนเล็ก ๆ เรื่อยมา
ส�ำหรับตัวนักแสดงโนราโกลนก็ไม่ได้เรียกร้องให้ได้รับการยอมรับทางสังคมเท่ากับ
มโนราห์ เนื่องจากในการแสดงมโนราห์จะมีเรื่องพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึง่ นักแสดงมโนราห์สว่ นใหญ่ตอ้ งเรียนรูก้ ารประกอบพิธกี รรมและถือศีลธรรมตามทางมโนราห์
ผิดกับโนราโกลนที่ยืนกรานปฏิเสธการประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์มาตลอด บางครั้ง
เจ้าภาพบางรายมีความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการแสดงประเภทเดียวกับมโนราห์ ขอร้องให้
นายโรงโนราโกลนท�ำพิธีตัดเหมรยและครอบครูให้ นักแสดงโนราโกลนจ�ำเป็นต้องปฏิเสธ
เนื่องจากตนเองไม่ได้มีความรู้ทางพิธีกรรมไสยศาสตร์ในเชิงมโนราห์และย�้ำกับเจ้าภาพเสมอ
ว่าตนเป็นเพียงนักแสดงตลก บางครั้งที่โนราโกลนถูกเชิญให้ไปร�ำแก้บนในพื้นที่ต่าง ๆ
มักต้องตอบค�ำถามว่าต้องแก้บนด้วยเครือ่ งไหว้อะไร ซึง่ ในอดีตการตัง้ ครูกอ่ นแสดงโนราโกลน
มักไม่มีพิธีรีตอง แต่จะใช้อาหารคาวหวานพื้นบ้านที่สามารถหาง่าย ๆ ที่ท้องถิ่น เช่น
เหล้าเถื่อน (สุราที่ชาวบ้านต้มเอง) โหมงในวัว (เครื่องในวัว) เคยจี๋ (กะปิย่าง) น�้ำเคย (แกงไต
ที่ใช้ปลาตัวเล็ก ๆ ทั้งตัวมาหมักแห้ง) พุงปลา (แกงไตปลา) เป็นต้น
ภายหลังจากการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรม ภารกิจหลักของแต่ละท้องถิ่นคือ
การพยายามค้นหาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง แล้วสร้างจุดเด่นของวัฒนธรรมนั้น
เพือ่ เป็นทุนทางวัฒนธรรมเพือ่ น�ำมาพัฒนาพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ในปี 2552 โนราโกลนจึงเป็นศิลปะการแสดง
อย่างหนึ่งที่มีการรื้อสร้างความหมายขึ้นมาใหม่ภายใต้กระบวนการช่วงชิงความหมายของ
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ผูม้ อี ำ� นาจทางศิลปะของเมืองตรังเพือ่ น�ำไปต่อรองอ�ำนาจวัฒนธรรมของส่วนกลาง โดยพยายาม
ไปค้นหาความเป็นของแท้ดั้งเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง
โนราโกลนที่เคยเป็นเพียงคติชมเทียม (Fakelore) ที่ถูกสร้างขึ้นมาตามความชอบ
ส่วนตัวของบุคคล ถูกสร้างความหมายใหม่ด้วยการเปลี่ยนสถานะโนราโกลนจากการละเล่น
ชั่วคราว สนุก ๆ ของคนกลุ่มย่อยกลายเป็นภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมประจ�ำจังหวัดตรัง
จึงต้องมีการสร้างวาทกรรมชุดใหม่ไปล้มล้างวาทกรรมชุดเก่าของวัฒนธรรมกลุม่ ย่อยทีถ่ กู กดทับ
มาอย่างยาวนานตามแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) โดยท�ำโนราโกลน
ให้กลายเป็นคติชนแท้ (Folklore) ของชาวบ้านเมืองตรังอย่างแท้จริง ด้วยการสร้างภาค
ปฏิบัติการ การสร้างความหมายโนราโกลน ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับการแสดงมโนราห์
ดังนัน้ การปลดแอกของการแสดงโนราโกลนจากการกดทับของมโนราห์ ตามแนวคิด
หลังสมัยใหม่ (Postmodernism) จึงเป็นการพยายามให้เจ้าของวัฒนธรรมเป็นผู้สรรค์สร้าง
และบ่งบอกความเป็นตัวเองออกมาให้เด่นชัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเป็นเสมือนผู้ช่วย
ซึ่งเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด คือการก�ำหนดองค์ประกอบของโนราโกลนให้มีเหมือนการแสดง
มโนราห์ โดยมีรปู แบบท่าร�ำ บทร้อง การเล่นเป็นเรือ่ ง การตัง้ เครือ่ ง การโหมโรง กาศครู ออกพราน
และก�ำหนดเครื่องแต่งกายขึ้นมาใหม่ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เอกลักษณ์ของการแสดง
โนราโกลนคณะสามสลึงต�ำลึงทองทั้งหมดล้วนจึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังปี 2552 บางครั้ง
มีการใช้ค�ำเรียกการแสดงของนักแสดงว่า “การลงครูหมอ” ซึ่งสวนทางกับความคิดของ
นั ก แสดงที่ ไ ม่ไ ด้มีก ารนับ ถือเรื่องครูหมอโนราแต่ อ ย่ า งใด ทั้ ง นี้ มี ก ารก� ำ หนดตั้ ง เครื่ อ ง
บูชาเฉกเช่นเดียวกับมโนราห์เช่น หมากพลูหนึง่ ค�ำ เทียนหนึง่ เล่ม เงินเก้าบาท เหล้าข้าว ไก่ตม้
และหัวหมู เป็นต้น ปฏิบัติการที่ส�ำคัญอีกอย่างคือการเปลี่ยนพื้นที่การแสดงจากที่เคยแสดง
บนพื้นดิน หรือตามสะดวกของนักแสดง มาเป็นการเล่นโนราโกลนผ่านเวทีวัฒนธรรมระดับ
จั ง หวั ด และระดั บ ประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกื อ บร้ อ ยละ 90 ของการแสดงโนราโกลน
คณะสามสลึงต�ำลึงทองในปัจจุบัน พบว่า ถูกจัดการแสดงบนเวทีวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
และประเทศ ผู้ชมส่วนใหญ่จึงรู้จักโนราโกลนจากการแสดงบนเวทีดังกล่าว
นอกจากนี้ การใช้ภาคปฏิบัติการผ่านสื่อและน�ำเอาเรื่องราวของโนราโกลนไปเป็น
เนื้อหาในการเรียนการสอนการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงโนราโกลนในฐานะภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดตรัง
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จังหวัดตรังที่ช่วยในการรื
สร้างความหมายใหม่

ดังกล่าว ทาให้การแสดงโนราโกลนมีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นการแสดงแบบสาธิต

เป็น่จอีากั
กภาคปฏิ
ง่ ของจังแหวัสดงเล่
ดตรังทีาช่ เรืว่ ยในการรื
ในระยะเวลาที
ด หรืบอตั ถูกิ การหนึ
กาหนดให้
่องตามทีอ้ ่ผสรู้้วา่างความหมายใหม่
จ้างกาหนด ห้ขาองโนราโกลน
มเล่น มุขหยาบโลน
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการดังกล่าว ท�ำให้การแสดงโนราโกลนมีรูปแบบการแสดง

หรือไม่สุภาพที่แซึตกต่
่งบางครั
้งทาให้มนเป็
ักแสดงรู
้สึกเกร็ง ไม่เตป็ในระยะเวลาที
นธรรมชาติ ่จจนท
กแบบชาวบ้
างไปจากเดิ
นการแสดงแบบสาธิ
�ำกัดาให้
หรือคถูวามสนุ
กก�ำหนดให้
แสดง านลด
น้อยลง

เล่าเรื่องตามที่ผู้ว่าจ้างก�ำหนด ห้ามเล่นมุขหยาบโลนหรือไม่สุภาพ ซึ่งบางครั้งท�ำให้นักแสดง
รู้สึกเกร็ง ไม่เป็นธรรมชาติ จนท�ำให้ความสนุกแบบชาวบ้านลดน้อยลง

ภาพที่ 4 การแสดงโนราโกลนบนเวทีงานสาธิตงานกาชาดสนามกีฬาทุ่งแจ้ง จังหวัดตรัง

ภาพที่ 4 การแสดงโนราโกลนบนเวทีงานสาธิตงานกาชาดสนามกีฬาทุ่งแจ้ง จังหวัดตรัง

บทสรุป

บทสรุป

ปัจจุบันโนราโกลนถู
ยมลงไปมาก
เนื่อ้คงจากผู
นในสันงคมหั
ยม ่อบันเทิง
ปัจจุบันโนราโกลนถู
กลดความนิกลดความนิ
ยมลงไปมาก
เนื่องจากผู
นในสั้คงคมหั
ไปนินยไปนิ
มเสพสื

เสพสื่อบันเทิงรูปแบบอื่น ๆ แทน จังหวัดตรังจึงรื้อสร้างความหมายให้โนราโกลนกลายเป็น
รูปแบบอื่นๆวัฒแทน
จังหวั
งจึงงหวั
รื้อดสร้ตรัางงความหมายให้
นธรรมดั้งเดิมของ
นธรรมดั
้ ง เดิดมตรั
ของจั
ด้ ว ยการแสดงตัโวนราโกลนกลายเป็
เป็ น เจ้ า ของกรรมสินทวัธิฒ
์ ร ายแรกของ
งกล่าว วประกอบกั
ปัจจุบันมีคณะโนราโกลนหลงเหลื
อยู่น้อย โนราโกลนจึ
งได้
จังหวัดตรัง วัด้ฒวนธรรมดั
ยการแสดงตั
เป็ น เจ้าบของกรรมสิ
ทธิ์รายแรกของวัฒอนธรรมดั
งกล่ าว ประกอบกั
บ
รับการยอมรับในฐานะวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตรังได้โดยง่าย ทั้งมีภาครัฐและคณะโนราได้
ปัจจุบันมีคณะโนราโกลนหลงเหลื
่น้อวยยการคิ
โนราโกลนจึ
งได้รับการยอมรั
ในฐานะวั
ฒานธรรมพื
ร่วมมือกันสร้างภาคปฏิบอัตอยู
ิการด้
ดรูปแบบของการแสดงที
่มีแบบบแผน
และง่
ยต่อ ้นถิ่น

ของตรังได้โดยง่าย ทั้งมี ภาครัฐและคณะโนราได้ร่วมมือกันสร้างภาคปฏิบัติการด้วยการคิดรูปแบบ

ของการแสดงที่มีแบบแผน และง่ายต่อการบอกต่อ ซึ่งเป็นข้อดีสาหรับการนาไปสืบทอดต่อผู้แสดงรุ่น
หลังๆและไม่เพียง แต่ทาให้การละเล่น ประเภทนี้คงอยู่ เสมือนการนาทุนวัฒ นธรรมของจังหวัดไป
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การบอกต่อ ซึ่งเป็นข้อดีส�ำหรับการน�ำไปสืบทอดต่อผู้แสดงรุ่นหลัง ๆ และไม่เพียงแต่ท�ำให้
การละเล่นประเภทนี้คงอยู่ เสมือนการน�ำทุนวัฒนธรรมของจังหวัดไปต่อรองทางอ�ำนาจกับ
พื้นที่อื่น เนื่องจากเป็นพื้นที่หนึ่งเดียวที่มีโนราโกลนปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
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