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โดยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในพื้นที่ลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง 2 ชุมชน ไดแก
ชุมชนบานทาจีน และชุมชนวัดคูเตา จากผูใหขอมูลหลัก 3 กลุม รวม 58 คน โดยใชวิธี
การสั ง เกต การสั ม ภาษณ และการทํ า แผนที่ แ บบมี ส  ว นร ว ม แนวคิ ด ที่ นํ า มาใช ใ น
การวิเคราะหขอมูลคือแนวคิดเรื่องเลาและความทรงจํารวม สําหรับการนําเสนอภาพวาด
เรื่องเลาโนราใชแนวคิดการสรางสรรคจิตรกรรม ผลการวิจัยพบวา เรื่องเลาโนราในพื้นที่
ชุมชนบานทาจีนมีความสัมพันธกับความเชื่อเรื่องทวด ในขณะที่เรื่องเลาโนราของชุมชน
วัดคูเตาเปนเรื่องโนราประชันโรงที่มุงเนนความบันเทิงเปนหลัก เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
เรื่องเลาโนราสะทอนใหเห็นวาปฏิบัติการโนราภายใตความเชื่อและพิธีกรรมในชีวิตประจํา
วันของคนกอใหเกิดความยั่งยืนมากกวาโนราที่เนนเพื่อความบันเทิง สําหรับเรื่องเลาโนรา
จากความทรงจํ า ที่ สื่ อ ผ า นภาพวาดจะเป น เครื่ อ งมื อ ในการบั น ทึ ก ความทรงจํ า ที่ เ ป น
รูปธรรมของคนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลางสืบไป
คําสําคัญ : เรื่องเลา การเลาเรื่อง โนรา ลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง
Abstract
The objectives of this research were to study the narratives of Nora
to present narrative printings of Nora from the memories of people living in
the communities in the Lower Songkhla Lake Basin. In this qualitative
research, the ﬁeld data were mainly gathered in two communities—Tha
Jeen Community and Wat Ku Tao Community—in the Lower Songkhla Lake
Basin from the 3 main group, a total of 58 people, through observation,
interview, and participatory mappings. The concepts used to analyze the
data was narratives and collective memories, together with Nora paintings
through the concept of creative painting. The research ﬁndings indicated
that the narratives of Nora from the memories of people in Tha Jeen
Community had relationships with a belief called Tuad (great-grandparents)
while the narratives told by people in Wat Ku Tao Community were Nora
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Competition (Nora Prachan Rong), which was mainly aimed at entertainment.
When these two narratives were analyzed and compared, it reﬂected that
Nora was performed according to their beliefs and ceremonies happening in
people’s everyday life; therefore, Nora performances are sustainable rather
than only for entertainment. In addition, the memories of Nora narrative
paintings have been applied to record concrete memories of people living
in the Lower Songkhla Lake Basin onwards.
Keywords: narratives, narration, Nora, Lower Songkhla Lake Basin
ความนํา

“โนรา” คําเรียกศิลปะการแสดงพื้นบานดั้งเดิมของภาคใตที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก
โดยทั่วไป และนับเปนศิลปะการแสดงฟอนรําที่เกาแกคูบานคูเมืองของไทย (ประหยัด
เกษม, 2523, น. 126-127) นอกจากโนราจะเปนวัฒนธรรมความบันเทิงที่ฝงลึกอยูใน
เลือดเนื้อของคนภาคใตอยางมีแบบแผนจากการรํารอง และดํารงอยูดวยระบบความเชื่อ
ที่กํากับตั้งแตแรกเริ่ม ทั้งสัญลักษณแหงความกตัญู การสืบสานภูมิปญญา และเปนสื่อ
ประเพณีทเี่ ปนสวนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ชุมชนแลว โนรายังใหความรู ขอมูลขาวสาร ความคิดเห็น
การอบรมสั่งสอน คุณคาตาง ๆ ประสานความสัมพันธทางสังคม ตลอดจนมีสวนใน
การปลูกฝงคุณธรรมของชาวบานใหมีอยางมั่นคงยิ่งขึ้น (พิทยา บุษรารัตน, 2546, น. 427430) นอกจากนี้ ก็ นํ า ความสุ ข ความเจริ ญ มาสู  ลู ก หลานโนราเองผ า นรู ป แบบ
การแกบน และการเซนผีบรรพบุรุษ (ฉัตรชัย ศุกระกาญจน, 2523, น. 111) โนราสนองตอ
ความต อ งการของสั ง คมและต อ ป ญ หาสั ง คม จึ ง นั บ ได ว  า เป น ส ว นประกอบหนึ่ ง ของ
ประวัติศาสตรสังคม (ชวน เพชรแกว, 2540, น. 89) ที่ควรคาแกการศึกษา
การทบทวนองค ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ โนราจากงานวิ จั ย ในช ว งระยะเวลากว า
2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2532-2558) พบวา พื้นที่ศึกษาสวนใหญศึกษาในพื้นที่รอบลุมทะเลสาบ
สงขลา โดยจําแนกประเด็นศึกษาได 6 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ความเชื่อ บทบาท และ
พัฒนาการของโนรา ประเด็นที่สอง การศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวของกับโนรา
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ทั้ง นายโรง พรานโนรา และคนทรง ประเด็นที่สาม การศึกษาเฉพาะประเภทโนรา เชน
โนราโกลน และการศึกษาเฉพาะโนราพิธีกรรมอยาง โนราโรงครู และพิธีครอบเทริด
ประเด็นที่สี่ การศึกษาองคประกอบในการแสดงโนราทั้งดานเครื่องแตงกาย ดนตรี ทารํา
และบทรอง ประเด็นที่หา การศึกษาเพื่อการอนุรักษ และสืบทอดการแสดงโนรา ประเด็น
ที่หก การประยุกตโนราเพื่อประโยชนดานอื่น ๆ คือ เพื่อประโยชนทางการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา การออกแบบ ศิลปะ และดานสุขภาพ (รื่นฤทัย รอดสุวรรณ, 2559,
น. 362-376)
ขอสังเกตทีไ่ ดจากการทบทวนงานวิจยั ดังกลาว พบวา กิจกรรมบางอยางเกีย่ วกับ
โนราไดสูญหายไปจากชุมชน เชน การแขงขันประชันโรง อยางไรก็ตามกิจกรรมโนรา
ทีช่ มุ ชนเคยปฏิบตั สิ บื ตอกันมาเหลานีล้ ว นสะทอนคุณคาทางจิตใจ และยังอยูใ นความทรงจํา
ของคนในชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง
การเก็บรวบรวมเรื่องเลาจากความทรงจําของบุคคลและกลุมบุคคลและนําเสนอ
ผานภาพวาดจึงเปนเสมือนกระจกเงาที่สะทอนพฤติกรรมของสังคม ซึ่งงานวิจัยนี้เปน
ผลผลิตทางวัฒนธรรม (สมเกียรติ ตั้งนโม, 2559) ชุมชนศึกษาประกอบดวยชุมชนที่มีเรื่อง
เลาเกี่ยวกับโนราจํานวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบานทาจีน และชุมชนวัดคูเตา เนื่องจากชุมชน
ทั้ ง 2 แห ง มี ค วามเชื่ อ พิ ธี ก รรม และกิ จ กรรมบั น เทิ ง เกี่ ย วกั บ โนรามาไม น  อ ยกว า
3 ชวงอายุคน ซึ่งการวาดภาพโนราจากความทรงจํารวมของคนในชุมชนลุมทะเลสาบ
สงขลาตอนลาง ทําใหกิจกรรมโนราในภาพอดีตปรากฏขึ้นอีกครั้ง ภาพวาดจึงเปนเสมือน
การบั น ทึ ก และส ง ต อ ความทรงจํ า ผ า นกระบวนการเล า เรื่ อ ง เป น แหล ง ความรู  แ ละ
ความทรงจําแบบสหวิทยาการที่สามารถถายทอดเรื่องราวจากอดีต ทําใหมองเห็นชีวิตของ
ผูคนและทราบถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อันเปนประโยชนตอผูที่สนใจ
ศึกษาเกี่ยววัฒนธรรมของคนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลางในอดีต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาเรื่องเลาโนราจากความทรงจําของคนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง
2) เพื่ อ นํ า เสนอภาพวาดจากเรื่ อ งเล า โนราจากความทรงจํ า ร ว มของคน
ลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “เรื่องเลาและการเลาเรื่องโนราจากความทรงจําของชุมชน
ลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง” ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังนี้
1) พื้นที่ศึกษา ไดแก ชุมชนบานทาจีน ตําบลนํ้านอย อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา และชุมชนวัดคูเตา ตําบลแมทอม อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา
2) กลุมผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย ชาวบาน ผูนําชุมชน และคณะโนรา
รวม 58 คน
3) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
วั ต ถุ ป ระสงค ข  อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาเรื่ อ งเล า โนราจากความทรงจํ า ของคน
ลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 3 วิธี คือ การสังเกต
การสัมภาษณ และการทําแผนที่แบบมีสวนรวม
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อนําเสนอภาพวาดจากเรื่องเลาโนราจากความทรงจํา
ของคนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง ผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธี คือ การเก็บ
เอกสารขอมูลภาพ และการสนทนากลุม
4) การจัดกระทําขอมูลและนําเสนอผลการวิจัย
ผูว จิ ยั ไดนาํ ขอมูลเกีย่ วกับความเชือ่ และพิธกี รรมโนราบูชาทวดชุมชนบานทาจีน
และโนราประชันโรงชุมชนวัดคูเตา มาจัด เปนหมวดหมู วิเคราะห สังเคราะห ตีความ
นําขอมูลภาคสนาม เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับโนราบูชาทวดบานทาจีน และ
โนราประชันโรงวัดคูเตามาวิเคราะหสังเคราะหและประมวลผลขอมูลรวมกับขอมูลภาพ
แล ว จึ ง นํ า มาร า งภาพก อ นการขยายงานจริ ง ด ว ยเทคนิ ค สี ฝุ  น บนกระดาษสาขนาด
80 x 100 เซนติเมตร จํานวน 2 ภาพ นําเสนอเปนผลงานชุด “ภาพวาดโนราจากความทรงจํา
รวมของคนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง”
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “เรื่องเลาและการเลาเรื่องโนราจากความทรงจําของชุมชน
ลุม ทะเลสาบสงขลาตอนลาง” ผูว จิ ยั นําเสนอ 2 ประเด็น คือ เรือ่ งเลาโนราจากความทรงจํา
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ของคนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง และภาพวาดจากเรื่องเลาโนราจากความทรงจํา
รวมของคนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง
1) เรื่องเลาโนราจากความทรงจําของคนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง จําแนก
ตามพื้นที่ ดังนี้ เรื่องเลาโนราที่อยูในความทรงจําของคนชุมชนบานทาจีน ตําบลนํ้านอย
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับโนราบูชาทวดที่มีมาแตอดีต
และยังคงปรากฏเหตุการณจริงอยู ณ ปจจุบัน โนราบูชาทวดบานทาจีนเกิดจากความเชื่อ
ที่มีตอทวดตาขุนดํา ซึ่งเปนดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชนและดวยเชื่อวาทวดชอบ
การแสดงโนรา โนราจึงเปนรูปแบบการบูชาและการแกบนอยางหนึ่งที่อยูคูกับวันทําบุญ
บูชาทวดเสมอมาโดยการทําบุญบูชาทวดนีจ้ ะจัดขึน้ ในวันอังคารหรือวันเสารแรกของเดือนหก
ในทุกป โดยจะมีการรําภายในหมูบ า นกอนลวงหนาหนึง่ คืน รุง เชาจึงมารํายังลานศาลาทวด
อันเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเปนลานอเนกประสงคที่เปนพื้นที่สวนรวมในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของชุมชน เดิมนอกจากการรําโนราบูชาทวดแลวในวันเดียวกันนั้นยังมีการชนวัว
การกอเจดียท ราย การทําบุญตักบาตร และการสงหาบสงคอนอีกดวย ซึง่ ปจจุบนั เหลือเพียง
การรําโนรา การทําบุญตักบาตร และการสงหาบสงคอนเทานั้น
พิ ธี ก รรมโนราบู ช าทวดจะเริ่ ม ต น จากการรํ า ภายในหมู  บ  า นโดยใช เ วลา
ประมาณ 2 ชัว่ โมง คือ เริม่ ตัง้ แตสามหรือสีท่ มุ โดยโนราทีร่ าํ จะตองเปนโนราในชุมชนเทานัน้
หากโนราจากที่ อ่ื น มาเล น จะไม ข าดเหมย (คํ า บนบาน) เพราะขาดความเข า ใจใน
การประกอบพิ ธี (ผ อ ง แก ว สามกู ล , สั ม ภาษณ : 1 กั น ยายน 2559) และ
ไม เ ป น ที่ พ อใจของทวด (อิ น แก ว ทองสมสี , สั ม ภาษณ : 1 กั น ยายน 2559)
เชารุงขึ้นในวันอังคารหรือวันเสารแรกของเดือนหกจะมีกิจกรรมการทําบุญตักบาตรพระ
และถวายอาหารแกทวด สวนโนราจะเริ่มขึ้นในเวลาเกาโมงครึ่ง โดยเริ่มจากโนราเด็ก
กอนแลวจึงตามดวยนางรําตามลําดับ เวลา สิบโมงครึ่ง เพื่อจะเริ่มพิธีสงฆโนราจึงพัก
การแสดงชั่วคราว จนถึงเวลาสิบเอ็ดโมงยี่สิบพิธีสงฆจบลงโนราจึงเริ่มทําการแสดงอีกครั้ง
ดวยการชาทวดหรือบูชาทวดโดยมีโนราใหญเปนผูท าํ พิธี และมีการยกขันหมากตอนเทีย่ งตรง
พรอมทั้งการจับบทออกพรานกอนจะเริ่มมีพิธีการแกบนดวยการออกพรานและรําโนรา
เมื่อการแกบนเสร็จสิ้นลงโนราใหญจะทําพิธีลาครูหมอและขอพรทวดกอนจะทําการสง
เทวดาและทํ า พิ ธี ส  ง หาบส ง คอนซึ่ ง ในป นี้ เ สร็ จ สิ้ น ลงในเวลาประมาณบ า ยโมงครึ่ ง
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รวมเวลาในการทําพิธีทั้งหมด 4 ชั่วโมง ซึ่งเดิมพิธีโนราบูชาทวดในชวงกลางวันนั้นจะมี
การแสดงจนถึงสี่โมงเย็น โดยจะมีทั้งการรํา 12 ทา การวาบท การเลนเรื่อง แลวจึงมี
การออกพราน และรําแกบน แตปจจุบันทุกขั้นตอนไดลดเวลาลงตามความสะดวกและ
ความเหมาะสม
เรื่องเลาโนราจากความทรงจําของคนชุมชนวัดคูเตา ตําบลแมทอม อําเภอ
บางกลํ่า จังหวัดสงขลา พบวา เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับโนราประชันโรงที่เคยมีมาในอดีต
และยังคงอยูใ นความทรงจําของคนในพืน้ ทีท่ งั้ ทีเ่ ปนคนไทยพุทธ มุสลิม และคนไทยเชือ้ สายจีน
อันเปนเรื่องเลาที่แสดงถึงประสบการณ ความประทับใจ และการอยูรวมกันผานกิจกรรม
การชมมหรสพเดี ย วกั น ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น ซึ่ ง ป จ จุ บั น ชุ ม ชนวั ด คู เ ต า ได ห  า งหายจาก
การจัดการแขงขันประชันโรงโนรามาแลวกวา 50 ป ดวยความเจริญที่เขามาทําใหทุกอยาง
สะดวกสบายขึ้นผูคนมีทางเลือกในการสรางความสุขความบันเทิงใหกับชีวิตมากขึ้นแต
กลับทําใหการประชันโรงโนราลดนอยลงโดย วัน รัตนชัย (สัมภาษณ: 1 มีนาคม 2559)
กล า วว า “โนราหายไปเพราะความเจริ ญ เข า มาคนนิ ย มแลหนั ง ฉายแทน บวกกั บ
คาราชก็แพงขึ้น แตแรกคาราชคณะละ 3,000 บาท ปจจุบัน 20,000 ถึง 70,000 บาท”
สวน เปลื้อง สุขสวัสดิ์ (สัมภาษณ: 22 กรกฎาคม 2560) และ ใบเดาะ สุวรรณสาม
(สัมภาษณ: 13 พฤศจิกายน 2561) เห็นพองกัน คือ การทีโ่ นราเองไมไดรกั ษารูปแบบการแสดง
แบบเดิมของตนไวอยางการรายรํา และการเลนเรื่องอยางโบราณ ซึ่งเปนรูปแบบที่ผูคน
ชื่นชอบและยังคงประทับใจอยูในความทรงจํา
โนราประชั น โรงคื อ การแข ง ขั น การแสดงโนราระหว า งคณะโนราสองคณะ
โดยแตละคณะจะตองมีการอวดฝมอื ทัง้ การขับบท การรํา การเลนเรือ่ ง และการหารูปแบบ
การแสดงทีแ่ ตกตางและแปลกใหม มาเสนอแกคนดูเพือ่ เรียกความสนใจจากคนดู โดยระหวาง
แขงขันจะมีกรรมการบอกเวลาเปนระยะ ซึ่งทั้งสองฝายนอกจากจะตองมีการแสดงที่
ดีแลว เรือ่ งคาถาอาคมก็เปนอีกสิง่ หนึง่ ทีส่ าํ คัญสําหรับการแขงขันแตละครัง้ และการเลนของ
หรือการขมขวัญคูต อ สูก เ็ ปนอีกสิง่ หนึง่ ทีท่ งั้ สองฝายตองประชันกัน และเปนทีส่ นใจแกคนดู
ไมนอ ย การแขงขันประชันโรงจะจัดเสร็จสิน้ ภายในวันเดียว เปนเวลา 6 – 7 ชัว่ โมง กลาวคือ
หากจัดแขงกลางวันจะเริม่ แขงตัง้ แตแปดหรือเกาโมงเชาจนถึงบายสามโมง หากจัดแขงกลางคืน
จะเริ่มจัดตั้งแตหนึ่งหรือสองทุมถึงตีสี่ โดยจะพักเพียง 1 ชั่วโมงเทานั้น ทั้งนี้ผลการตัดสิน

112

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 12 (1)

จะขึ้ น อยู  กั บ จํ า นวนของคนดู โดยอาจจะมี ห รื อ ไม มี ข องรางวั ล ก็ เ ป น ได แต สิ่ ง หนึ่ ง ที่
ฝายชนะการแขงขันจะไดอยางแนนอน คือ ชือ่ เสียงและโอกาสทีจ่ ะไดรบั การวาจางในภายหนา
ตอไป
2) ภาพวาดจากเรื่องเลาโนราจากความทรงจํารวมของคนลุมทะเลสาบสงขลา
ตอนลางมี 2 ภาพ คือ ภาพวาดโนราบูชาทวดบานทาจีน และภาพวาดโนราประชันโรงวัดคูเตา
โดยออกแบบตามแนวคิดจิตรกรรมสรางสรรค ซึง่ แบงตามการจัดองคประกอบทางทัศนศลิ ป
ดังนี้ เอกภาพ สัดสวน ความสมดุล และจังหวะลีลา
2.1 ภาพวาดโนราบูชาทวดบานทาจีน
ภาพวาดจากเรื่องเลาโนราจากความทรงจํารวมของคนชุมชนบานทาจีน
เปนการนําเรื่องราวและเหตุการณที่เกี่ยวของกับโนราบูชาทวดตามที่คนในชุมชนยังคง
จดจําไดมานําเสนอในรูปแบบภาพวาด โดยมีหลักการออกแบบภาพวาดจากเรื่องเลาโนรา
จากความทรงจํารวมของคนชุมชนบานทาจีนดานรูปทรง แบงตามการจัดองคประกอบ
ทางจิตรกรรม ดังนี้
ดานเอกภาพ ออกแบบใหมีเอกภาพดวยการสรางเสนนําสายตาใน
รูปแบบสามเหลี่ยมโดยเหลี่ยมมุมของแตละดานจะมีกิจกรรมที่ลวนแสดงถึงเรื่องราว
สําคัญในการรําโนราบูชาทวด กลาวคือ จากโรงโนรากลางคืนในมุมบนดานซายของภาพมี
เสนนําสายตาจากตัวอาคารบานเรือนทอดมายังโรงโนราในเวลากลางวันดานลางขวาของ
ภาพและเชื่อมความสัมพันธระหวางกิจกรรมชวงกลางวันและกลางคืนดวยเสนของคันนา
ทําใหภาพจากเรื่องเลาโนราบูชาทวดจากความทรงจํารวมของคนชุมชนบานทาจีนมี
ความเปนเอกภาพแมจะมีกิจกรรมที่แตกตางทั้งดานเวลาและสถานที่
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ภาพที่ 1 : เสนนําสายตาในภาพวาดโนราบูชาทวดบานทาจีน
ที่มา : รื่นฤทัย รอดสุวรรณ (2562)

ดานสัดสวน การออกแบบดานสัดสวนจะเปนการกําหนดสัดสวนของรูปทรง
ชาวบานที่สมสวน แตจะกําหนดสัดสวน ระหวางรูปทรงชาวบานและสิ่งอื่น ๆ อยางบาน
ศาลา วัวหรือตนไม ตามอยางศิลปะไทย กลาวคือเปนการกําหนดตามความเหมาะสม
ในการแสดงเรื่องราวตามเรื่องเลาใหครบถวนครอบคลุมมากกวาการคํานึงถึงขนาดสัดสวน
ตามความเปนจริง
ดานความสมดุล สรางความสมดุลดวยการกระจายนํ้าหนักของสี ถึงแมการให
คานํ้าหนักในดานซายที่แสดงภาพกิจกรรมการชมการรําโนราในหมูบานและการชนวัว
ซึ่ ง จะมี น้ํ า หนั ก ที่ เ ป น กลุ  ม ก อ นหนั ก แน น มากกว า ด า นขวาที่ เ น น นํ า เสนอบรรยากาศ
กิจกรรมบริเวณลานทวดและทุง นาหลังฤดูเก็บเกีย่ วทีค่ อ นขางโลง แตสามารถสรางความสมดุล
ไดโดยการกระจายนํ้าหนักในปริมาณที่ใกลเคียงกัน และดวยองคประกอบที่หลากหลายใน
ดานขวาชวยใหเกิดความสมดุลทางความรูสึกไดเปนอยางดี
ดานจังหวะลีลา เปนการจัดจังหวะลีลาแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีการสลับคานํ้าหนัก
ของสีเขม กลาง ออน มืด สวาง ทําใหเกิดความเคลื่อนไหว คนดูสามารถเคลื่อนสายตาดูได
ทั่วทั้งภาพไมจําเจนาเบื่อ
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ภาพที่ 2 : ผลงานโดย รื่นฤทัย รอดสุวรรณ
ที่มา : รื่นฤทัย รอดสุวรรณ (2562)

ภาพวาดจากเรื่องเลาโนราจากความทรงจํารวมของคนชุมชนบานทาจีนเปน
การนําเรื่องราวและเหตุการณที่เกี่ยวของกับโนราบูชาทวดตามที่คนในชุมชนยังคงจดจําได
มานําเสนอในรูปแบบภาพวาด โดยภายในภาพจะแบงออกเปน 2 ชวงเวลาอยางชัดเจน
ดวยสีที่แสดงบรรยากาศภายในภาพและแนวของตนไมโดยในสวนของภาพดานบนซายจะ
แสดงซึ่งชวงเวลากลางคืนที่มีการแสดงโนราเพื่อความบันเทิงหรือที่ชาวบานเรียกวา
“รําในบาน” อันเปนการรําเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหมูบานและเปนการบอกกลาว
ชาวบานถึงกําหนดการที่จะเกิดขึ้นในชวงเชาวันถัดไป และในสวนที่เหลือของภาพจะเปน
ภาพบรรยากาศในวันงานบูชาทวดซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการทําบุญตักบาตรเลี้ยง
พระ การกอเจดียทราย การชนวัว การสงหาบสงคอนและที่ขาดไมไดคือการรําโนราบูชา
ทวด โดยบรรยากาศภาพบงบอกถึงสภาพแวดลอม บานเรือน อาชีพ และกิจกรรมตาง ๆ
ภายในวันงานซึ่งลวนไดแรงบันดาลใจมาจากคําบอกเลาจากความทรงจําของคนในชุมชน
บานทาจีนทั้งสิ้น
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การชมภาพวาดตามลําดับเรื่องราวเริ่มจากการ การชมในสวนของการรําในบาน
คือในสวนดานบนซายซึง่ แสดงลักษณะของสีทมี่ ดื และเขมเพือ่ แสดงถึงยามคํา่ คืนทีม่ แี สงไฟ
สองออกมาจากตะเกียงเจาพายุซงึ่ อยูด า นหนาโรงแสดงทีใ่ หแสงสวางอันโดดเดนเพียงดวงเดียว
เพื่อใหคนดูไดพินิจถึงอากัปกิริยาในการแสดงของโนรารวมกับทุกคนที่อยูภายในภาพ
ซึ่งกําลังชมศิลปะการแสดงที่ตนชื่นชอบอยูตรงหนารวมกัน และโดยรอบรายลอมดวย
บานเรือนและตนไมที่เคยมีอยูจริง อันจะชวยกระตุนใหหวนนึกถึง ความบันเทิงเริงใจและ
ความอบอุนที่ผานมา และเมื่อเคลื่อนสายตาลงตํ่า จะเจอกับทิวตนไม ทั้งไมพุมและ
ไมยนื ตนทีห่ นาแนนเรียงรายอยูร มิ ทางเดินดินแดงขรุขระอยางในอดีต ทัง้ นีเ้ มือ่ ทอดสายตา
เรื่อยมาตามทางเดินดานขวาก็จะเจอกับทิวทัศนทองนากวางที่เพิ่งผานฤดูเก็บเกี่ยวบงบอก
ชวงเวลาของการจัดพิธีโนราบูชาทวดและแนวเขายาวที่อยูไกลออกไปดานหลังหมูบานใน
บรรยากาศเงียบสงบ กอนจะไดเจอกับความครึกครื้นและพบเห็นผูคนมากมายในสวน
ดานลางของภาพ ทัง้ กลุม คนทีอ่ าศัยรมเงาตนไทรใหญเพือ่ ดูโนรากําลังรายรําอยางเพลิดเพลิน
คนแกเฒาที่กําลังเตรียมขาวปลาอาหารประเคนแกพระถวายแกทวด และนําอาหาร
ไปแขวนยังคานหาบไมสําหรับพิธีสงหาบสงคอน ในขณะที่เด็ก ๆ นั่งกอกองทรายและ
วิ่งเลนไปมาอยางสนุกสนาน และคนอีกไมนอยก็กําลังเชียรวัวชนอยูดานหลังศาลาทวด
บางยืนเชียรสูแดดบางนั่งลงหลบรอนใกลพุมตนเตยหนามและสงเสียงประกอบทาทาง
อยางสนุกสนาน
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ภาพที่ 3 : รายละเอียดภายในภาพวาดโนราบูชาทวดบานทาจีน
ที่มา : รื่นฤทัย รอดสุวรรณ (2562)

2.2 ภาพวาดโนราประชันโรงวัดคูเตา
ภาพวาดจากเรื่องเลาโนราจากความทรงจํารวมของคนชุมชนวัดคูเตา
เปนการนําเรื่องราวและเหตุการณที่เกี่ยวของกับโนราประชันโรงตามที่คนในชุมชนยังคง
จดจําไดมานําเสนอในรูปแบบภาพวาด แสดงเหตุการณการจัดการแขงขันโนราประชันโรง
ณ วัดคูเตา ในอดีตที่ผานมากวา 50 ป โดยภายในภาพแสดงลักษณะของพื้นที่และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดแขงขันโนราประชันโรง เชน การจัดการสถานที่
รูปแบบการแสดงในชวงสําคัญ ๆ ลักษณะและทาทางของผูชมภายในงาน
การออกแบบภาพวาดจากเรื่ อ งเล า โนราจากความทรงจํ า ร ว มของ
คนชุมชนวัดคูเตาดานรูปทรง แบงตามการจัดองคประกอบทางทัศนศิลป ดังนี้
ดานเอกภาพ ออกแบบใหมีเอกภาพดวยการเนนจุดที่นาสนใจอยาง
บริเวณโนราประชันโรงโดยใชทิศทางของทัศนียวิทยาของอาคารเรียน โรงโนรา ผากั้น
การแสดง ตนไม และภาพของชาวบานที่มุงเขาหาจุดเดนหรือจุดสนใจ ที่แมจะมองจาก
ดานใดก็จะมีเสนนําสายตามาสูบริเวณการแขงขันประชันโรงทั้งสิ้น
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ภาพที่ 4 : เสนนําสายตาภายในภาพวาดโนราประชันโรงวัดคูเตา
ที่มา : รื่นฤทัย รอดสุวรรณ (2562)

ดานสัดสวน การออกแบบดานสัดสวนจะเปนการกําหนดสัดสวนของรูปทรง
ชาวบานที่สมสวน แตจะกําหนดสัดสวนระหวางรูปทรงชาวบานและสิ่งอื่น ๆ อยาง
โรงโนราหรือตนไมตามอยางศิลปะไทย กลาวคือเปนการกําหนดตามความเหมาะสมใน
การแสดงเรื่องราวตามเรื่องเลาใหครบถวนครอบคลุมมากกวาการคํานึงถึงขนาดสัดสวน
ตามความเปนจริง
ดานความสมดุล ออกแบบใหภาพเกิดความสมดุลดวยการกําหนดใหนํ้าหนักของ
ภาพทั้งดานซายและขวาเทากันหรือใกลเคียงกันทําใหภาพมีความสมดุลและมีเอกภาพ
ซึ่งเปนที่นิยมในการเขียนงานศิลปะไทยและมีความสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ
การปะทะของคณะโนราทั้ง 2 คณะซึ่งอยูในชวงสําคัญในการเรียกผูชมนั้นคือการแสดง
โนราตัวออน และการทําใหกลุมคนในภาพมีจํานวนใกลเคียงกันแสดงถึงการประชันโรงที่
มีความนาสนใจเพราะแสดงถึงการมีฝมือไลเลื่อองโนราทั้ง 2 คณะ ดึงดูดใหตัวผูชมภาพ
วาดเองไดพินิจตัดสินถึงคณะที่ถูกใจตนทําใหเพิ่มอรรถรสในการชม
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ด า นจั ง หวะลี ล า การออกแบบจั ง หวะลี ล าเป น การออกแบบแบบเคลื่ อ นที่
กลาวคือเปนการสรางใหภาพดูมีชีวิตและมีความเคลื่อนไหว โดยออกแบบใหภาพชาวบาน
และโนรามีกิริยาทาทางที่แตกตางกัน เชน การนั่งหรือยืนชมอยางใจจดใจจอ การหันซาย
หันขวาพูดคุย การรีบวิ่งมาชมโนรา หรือแมกระทั้งการแอบลอดผากั้นการประชันโรง
เหลานี้ทําใหภาพมีความสนุกสนานเปนการกระตุนการมองและทําใหคนดูเกิดอารมณรวม
ไปกับภาพ

ภาพที่ 5 : ภาพวาดโนราประชันโรงวัดคูเตา
ที่มา : รื่นฤทัย รอดสุวรรณ (2562)

วัดคูเตาคือพื้นที่แหลงความทรงจําเกี่ยวกับโนราของคนชุมชนวัดคูเตา ภายใน
ภาพวาดเรื่องเลาโนราในความทรงจํารวมของคนชุมชนวัดคูเตาจึงมีองคประกอบหลักเปน
โนราขณะแขงขันประชันโรง และมีองคประกอบเสริมที่บงบอกวาอยูภายในวัดคูเตา

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่องเลาและการเลาเรื่องโนราจากความทรงจํา
ของชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง

119

กลาวคือ ทัง้ สองโรงจะอยูภ ายในมานกัน้ เดียวกันและตัง้ อยูด า นหนาอาคารโรงเรียนวัดคูเตา
ซึ่งเปนโรงเรียนแหงแรกของชุมชน และเพื่อบงบอกสถานที่ใหชัดขึ้นสวนดานลางของภาพ
หรือก็คือเบื้องหนาของโรงโนราจะมีสวนของซุมประตูกําแพงและหลังคาของพระอุโบสถ
วัดปรากฏอยูซึ่งมีรูปแบบสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของวัดคูเตาที่ผสมผสานระหวาง
ศิลปะไทยและศิลปะจีน นัยหนึ่งเปนการบงบอกถึงการเปนชุมชนที่เปดกวางและยอมรับ
การเขามาของวัฒนธรรมภายนอก ทําใหชุมชนวัดคูเตาเปนชุมชนที่คนตางชาติตางศาสนา
สามารถมาอยูรวมกันไดตั้งแตอดีต สวนมุมดานขวาลางของภาพเปนกุฏิที่เปนดั่งตัวแทน
รูปแบบของสถาปตยกรรมชาวบานที่ยังคงเอกลักษณการเปนสถาปตยกรรมไทยทองถิ่น
อันเปนวัฒนธรรมหลักของชุมชน และบริเวณใกลเคียงปรากฏอาคารไมขนาดเล็กใตถุนสูง
อีกหนึ่งหลังนั่นคือโรงหนังตะลุงถาวร บงบอกถึงความนิยมในมหรสพอีกอยางหนึ่งของ
ชุมชนวัดคูเตาและทําใหภาพของวัดที่เปนศูนยรวมของชุมชนชัดเจนยิ่งขึ้น ดวยเปนทั้ง
พื้นที่ทางพิธีกรรม การเปนแหลงเรียนรูเขียนอาน และยังเปนแหลงความบันเทิงอยาง
หนังตะลุงและโนราอีกดวยและในสวนของโนราเองก็แสดงฉากสําคัญอยางโนราตัวออน
และการรายรําที่สวยงามโชวฝมือเต็มรูปแบบสมกับการแสดงเพื่อการแขงขัน

ภาพที่ 6 : รายละเอียดภายในภาพวาดโนราประชันโรงวัดคูเตา
ที่มา : รื่นฤทัย รอดสุวรรณ (2562)

คณะโนราประชันโรงคณะที่ 1 ตั้งอยูทางดานซายของมานกั้นโดยคณะโนรา
กําลังทําการแสดงการหอยตัวอยูบนคานซึ่งจะมี 2 คนจับปลายไมทั้งสองดานไวแลวยก
โนราที่กําลังทําการแสดงหอยตัวเดินไปยังผูชมใหใกลที่สุดเพื่อสรางความตื่นเตนตระ
การตา จนผู  ช มบางคนถึ ง ขั้ น ยกมื อ ขึ้ น มาเพื่ อ ที่ จ ะรอรั บ ตั ว โนราที่ ทํ า การแสดงด ว ย
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ความหวาดเสียว และการแสดงดังกลาวเรียกความสนใจจากผูชมไดเปนอยางมาก เพราะ
ตางชี้ชวนใหคนอื่น ๆ ไดหันดู ไมเวนแมกระทั้งแมคาแมขายที่หยุดหันมองโนราจนลืมขาย
ของไปชั่วขณะ ในเวลาเดียวกันภายนอกมานกั้นดานซายของคณะโนราก็มีโนราคนหนึ่ง
กํ า ลั ง นั่ ง ถ า ยท อ งหนั ก อาจด ว ยโดนคุ ณ ไสยฝ  ง ตรงข า ม เพราะการประชั น โรงก็ จ ะมี
การแอบแฝงการประชันคาถาอาคมอยูดวยนั่นเอง
คณะโนราประชันโรงคณะที่ 2 จะอยูทางดานขวาของมานกั้นโดยคณะโนรา
กําลังทําการแสดงโนราตัวออน ซึ่งทําการแสดงทั้งภายในโรงโนราและภายนอกโรงโนรา
เพื่อใหผูชมไดดูอยางใกลชิดและจุใจ บริเวณใกลเคียงนอกจากจะมีผูใหญทั้งชายและ
หญิงนั่งดูและยืนดูอยูดวยความสนใจแลวนั้นยังมีเด็ก ๆ ที่กําลังวิ่งเลนและทําทาทางรายรํา
ตามอยางโนราที่กําลังทําการแสดงอยูดวย ผูชมบางคนก็มีทีทาวาจะลุกไปดูคณะโนรา
ฝงตรงขามตามคําเชิญชวนของเพื่อน แตก็มีบางคนกําลังเดินเขามาจับจองที่นั่งเพื่อ
ชมการแสดง ในขณะที่ภายนอกมานกั้นก็จะมีคนที่กําลังแอบลอดผามานเขามาดวย
ไมอยากเสียเงินคาเขาชม นอกจากนี้แลวนั้นยังมีสุนัขที่กําลังวิ่งไลตามเด็ก ๆ และบาง
ก็กําลังฉี่เพื่อแสดงความเปนเจาของของพื้นที่ ตอกยํ้าความรูสึกที่วาคณะโนราที่มาประชัน
โรงนั้นเปนเพียงผูมาเยือนในบางวาระโอกาสเทานั้น

ภาพที่ 7 : รายละเอียดของภาพบริเวณคณะโนราประชันโรงทั้ง 2 คณะ
ที่มา : รื่นฤทัย รอดสุวรรณ (2562)
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ภาพวาดจากเรื่องเลาโนราจากความทรงจํารวมของคนลุมทะเลสาบสงขลา
ตอนลางทั้ง 2 ภาพเปนการเลาเรื่องผานภาพโดยการนําเรื่องราวที่คนในชุมชนบานทาจีน
และชุ ม ชนวั ด คู เ ต า จดจํ า ได ใ นเรื่ อ งโนราบู ช าทวดและโนราประชั น โรงมานํ า เสนอใน
รูปแบบภาพวาด ซึ่งขอมูลในการวาดภาพเกิดจากการนําผลจากการวิเคราะหสังเคราะห
ขอมูลในภาคสนามเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับโนราบูชาทวดบานทาจีน และ
โนราประชันโรงวัดคูเตามาประมวลผลรวมกับขอมูลภาพ แลวจึงนํามารางภาพกอน
การขยายงานจริง ดวยเทคนิคสีฝุนบนกระดาษสาขนาด 80 x 100 เซนติเมตร จํานวน
2 ภาพ ทั้ ง นี้ ผ ลงานชุ ด “ภาพวาดจากเรื่ อ งเล า โนราจากความทรงจํ า ร ว มของคน
ลุ  ม ทะเลสาบสงขลาตอนล า ง” จะเป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการบั น ทึ ก ความทรงจํ า ทาง
วัฒนธรรม และเปนสื่อกลางสงตอความทรงจํา อีกยัง เปนแหลงความรูและความทรงจํา
แบบสหวิทยาการที่สามารถถายทอดเรื่องราวจากอดีต ทําใหมองเห็นชีวิตของผูคนและ
ทราบถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อันเปนประโยชนตอ ผูท สี่ นใจศึกษาเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมของคนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลางในอดีต โดยมีวัสดุอุปกรณและขั้นตอนใน
การสรางสรรค ดังตอไปนี้
วั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นการสร า งสรรค ผ ลงานชุ ด “ภาพวาดจากเรื่ อ งเล า โนราจาก
ความทรงจํารวมของคนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง” ประกอบดวย เฟรมไมขึงผาดิบ
ขนาด 80 x100 เซนติเมตร กระดาษสาญีป่ นุ สีนาํ้ พลาสติกสีขาว กาวลาเท็กซ และแปรงทาสี
สําหรับเตรียมพื้นเฟรม พูกันขนาดตาง ๆ สีฝุน ถังนํ้า สะพานรองมือ จานสี และผาเช็ด
พูกัน สําหรับขั้นตอนการลงสีตัดเสนผลงาน กระดาษขาว กระดาษไข ดินสอ ยางลบ และ
ผงสีคารบอน สําหรับรางภาพ
ขัน้ ตอนในการสรางสรรคผลงานชุด “ภาพวาดจากเรือ่ งเลาโนราจากความทรงจํา
รวมของคนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง” เริ่มตนจากการทําพื้น โดยรองพื้นชั้นแรกดวย
สีนํ้าพลาสติกสีขาวผสมนํ้าและกาวลาเท็กซพอประมาณแลวนํากระดาษสาแชนํ้ากอนนํา
มาปู บ นเฟรมผ า ดิ บ เป น ชั้ น ที่ 1 แล ว จึ ง รองพื้ น ด ว ยสี นํ้ า พลาสติ ก สี ข าวผสมนํ้ า และ
กาวลาเท็กซอีกครั้งหนึ่งกอนทําการปูกระดาษสาชั้นที่ 2 ทําเชนนี้จนครบ 3 ชั้น กอนจะรอ
ใหหมาดพอประมาณ ในขั้นตอนสุดทายใหผสมสีนํ้าพลาสติกกับนํ้าแบบเหลวเจือจางแลว
รองพื้นเปนรอบสุดทายกอนจะรางภาพและลงสีตัดเสนตามลําดับจนผลงานเสร็จสมบูรณ
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อภิปรายผล
การอภิปรายผลเรื่อง “เรื่องเลาและการเลาเรื่องโนราจากความทรงจําของ
ชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง” มีขอคนพบที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1) ผูคนมักจะจดจําไดดีในสิ่งที่ปฏิบัติเปนประจําหรือสิ่งที่เกี่ยวพันกับการดําเนิน
ชีวิตของตน
เมือ่ วิเคราะหเปรียบเทียบเรือ่ งเลาโนราสะทอนใหเห็นวาปฏิบตั กิ ารโนราภายใต
ความเชื่อและพิธีกรรมในชีวิตประจําวันของคนกอใหเกิดความยั่งยืนมากกวาโนราที่เนน
เพื่อความบันเทิง ทั้งนี้เพราะมีการสงตอดานความเชื่อผานพิธีกรรมที่ชัดเจนและความเชื่อ
เหลานั้นไดเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต และฝงรากลึกอยูในจิตใจมิอาจคลาย ดังเชน
ความทรงจําเกี่ยวกับโนราบูชาทวดบานทาจีนที่มีการปฏิบัติสืบตอกันมากวา 3 ชวงอายุคน
ในวันเวลาทีร่ บั รูร ว มกัน คือ วันอังคารหรือวันเสารแรกของเดือนหกของทุกป ภายใตความเชือ่
ทีว่ า หากประกอบพิธกี รรมโนราบูชาทวดแลวชีวติ จะสงบสุขและเมือ่ มีความทุกขเจ็บปวยไข
หรือมีเหตุเดือดรอนอันใดในชีวิตก็จะบนบานตอทวดและแกบนผานพิธีโนราบูชาทวด
และดวยเหตุแหงความเชื่อและไสยศาสตรการแกบนดังกลาวทําใหความเชื่อเรื่องทวดได
อยูในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน และเปนความทรงจําที่ฝงลึกอยูในใจ เมื่อถูกกระตุน
เพียงเล็กนอยก็จะจดจําไดและสงตอความทรงจําดังกลาวออกมาเปนคําบอกเลาไดเชนกัน
อีกทั้งชุมชนบานทาจีนยังมีแหลงความทรงจําที่สามารถพบเห็นและคอยกระตุนเตือน
ความทรงจําเรื่องโนราบูชาทวดไดเปนอยางดี คือ ศาลาทวดและไมสลักรูปทวดทําให
เรื่องทวดและโนราบูชาทวดเปนที่จดจํามิอาจลืม
2) ศาลาทวดตาขุนดํากับการเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
พืน้ ทีช่ มุ ชนบานทาจีนในปจจุบนั เปนพืน้ ทีท่ างผานระหวางศูนยกลางทางการคา
และเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดสงขลาอยางเมืองหาดใหญ อําเภอหาดใหญ และเมืองทองเทีย่ ว
เชิงประวัติศาสตรและธรรมชาติอยางเมืองบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทําใหงายตอ
การกลืนกลายทางวัฒนธรรม แตดวยมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เปนศูนยรวมแหงกิจกรรม
และจิตใจอยางศาลาทวดตาขุนดําทําใหความสัมพันธและรูปแบบความเชื่อและทัศนคติ
ของกลุมคนทั้งภายในชุมชนและชุมชนใกลเคียงยังคงเชื่อมตอสัมพันธกันได ดวยศาลาทวด
ตาขุนดําอยูในพื้นที่ศูนยกลางระหวางชุมชนยอยเดิม 8 ชุมชน คือ ชุมชนบานคําคา ชุมชน
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บานนอก ชุมชนบานตีน ชุมชนบานในบาน ชุมชนบานหัวเปลวซึ่งทั้ง 5 ชุมชน คือ หมูที่ 7
บานทาจีนในปจจุบัน และชุมชนโคกหาร ในปจจุบัน คือ หมูที่ 9 บานโคกหาร ซึ่งผูคนทั้ง
2 หมูบานยังคงมาทําบุญยังหลาทวดอยูเปนประจําทุกป และจะมีคนในชุมชนบานบอโพธิ์
หมูที่ 6 และบานกลางนา หมูที่ 8 ในบางสวนที่มีพื้นเพเดิมอยูในหมูที่ 7 มารวมงานอยูเปน
ประจําเชนกัน ศาลาทวดตาขุนดําจึงเปนพื้นที่สําคัญที่แสดงออกถึงความเปนคนบานทาจีน
และเปนพืน้ ทีส่ าํ คัญ ของชุมชนทีช่ ว ยสรางความสัมพันธระหวางชุมชนบานทาจีนกับชุมชนอืน่
ทั้งยังเปนพื้นที่แสดงถึงความกตัญูของคนที่มีตอทวดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลาทวดตาขุนดํา
จึงมีบทบาทในการเปนศูนยรวมทางจิตใจและลานทวดตาขุนดําก็เปนศูนยกลางการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตทั้งงานบุญ งานศพ งานบวช และงานเฉลิมฉลองในวาระ
โอกาสตาง ๆ ซึ่งจะเห็นไดวาดวยศาลาทวดตาขุนดําอยูในตําแหนงศูนยกลางชุมชนทําให
นอกจากจะเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนและคนบริเวณชุมชนใกลเคียงแลวยังเปน
ศูนยรวมกิจกรรมที่สะทอนวัฒนธรรมชุมชนที่มีทิศทางความยั่งยืนอยางหนึ่งตามรูปแบบ
การศึกษาของ สิงหนาท แสงสีหนาท (2548, น. 31) เกี่ยวกับเกณฑการเปนศูนยกลาง
ชุมชนกับวัฒนธรรมความยั่งยืนที่วา หากองคประกอบที่ตั้งอยูบนตําแหนงที่เปนศูนยกลาง
ทางจิตใจที่เกื้อหนุนใหระบบคุณคาดั้งเดิมทางวัฒนธรรมคงอยูยอมแสดงวามีการรักษา
อัตลักษณในวัฒนธรรมรวมของชุมชนเอาไวไดอยูในปจจุบัน และหากยังเกื้อหนุนใหมี
วัฒนธรรมความยั่งยืนเกิดขึ้นบนปฏิสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติภูมิทัศนวัฒนธรรม
ของพื้นที่ศูนยกลางชุมชนเชนนี้จะสงผลใหชุมชนมีความยั่งยืน
3) ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเปนปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม
บริเวณชุมชนวัดคูเตามีผูคนมาตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนมาแลวกวา 200 ป และมี
สายนํ้าที่เชื่อมตอกับชุมชนอื่น ๆ และคนภายนอกไมเวนแมกระทั่งชนชาวจีน และมลายู
ที่มาติดตอซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร และมีโนราเดินโรง (เดินทาง) มาแสดงบอยครั้ง
และเคยมีการจัดงานโนราประชันโรงอยางตอเนื่องในอดีต ทําใหบริเวณนี้เปนจุดรวมคนดู
ตางวัฒนธรรมทั้งในชุมชนเองและจากนอกชุมชนที่สามารถเดินทางมาไดทั้งทางนํ้าและ
การเดินเทาอยางสะดวก กระทัง้ 50 ปทผี่ า นมาโนราประชันโรงเริม่ หายไปจากชุมชนวัดคูเตา
ดวยมีภาพยนตรกลางแปลงเขามาแทนที่ ผนวกกับโนรามีราคาสูงขึ้นจากเดิมประมาณ
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3,000 บาท ปจจุบันราคา 20,000-70,000 บาท ซึ่งเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจโดยตรง กลาวคือเดิมวัดคูเตาเปนพื้นที่ท่ีเปนศูนยกลางทางดานการคาและ
เศรษฐกิจทีร่ งุ เรืองดวยตัง้ อยูร ะหวาง 3 สายนํา้ ดวยกัน คือ สายนํา้ จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ทอดยาวจากลุมทะเลสาบสงขลา เขาสูวัดคูเตากอนจะแยกออกอีก 2 สายโดยสายแรก
ผานทางทิศตะวันออกของวัดไหลไปยังตัวเมืองหาดใหญ อีกสายไหลผานทางทิศเหนือ
ของวัดเชือ่ มตอลุม ทะเลสาบสงขลาฝง แหลมโพธิ์ เหลานีจ้ งึ ทําใหผคู นหลัง่ ไหลมาซือ้ ขายกัน
ยังตลาดนํ้าวัดคูเตาอยางคลาคลํ่า เมื่อมีการจัดการแขงขันโนราประชันโรงผูคนก็สะดวกใน
การเดินทางมารับชม ตางกับปจจุบันที่การเดินทางเปลี่ยนรูปแบบไปใชถนนที่สะดวกกวา
และเกิดตลาดใหมขึ้นมากมาย ทําใหศูนยกลางทางเศรษฐกิจเดิมอยางวัดคูเตาซบเซาลง
ไมมีคนตางถิ่นตางชาติเขามาในพื้นที่ และยิ่งสภาพเศรษฐกิจที่ฝดเคืองอยางมากใน
ปจจุบัน การกลับมาของวัฒนธรรมการรับชมมหรสพที่ยิ่งใหญอยางการประชันโรงโนรา
ณ วัดคูเตา คงเปนเพียงความหวังของคนเกาแกในพื้นที่เทานั้น
4) ภาพวาดจากเรื่องเลา ความจําเพาะของภาพในการสื่อสาร
แมภาพวาดหรือผลงานศิลปะจะไดชอื่ วาเปนภาษาหนึง่ ในการสือ่ สารของมนุษย
แตใชวาภาพจะเปนสิ่งที่สามารถเขาใจไดอยางสากลและฉับพลับที่ผูชมทุกคนจะสามารถ
เขาใจตรงกันในทุก ๆ ภาพ จริงอยูที่หากเรานําสัญญะของธงชาติไทยมาใชอาจทําใหคน
ทุกคนในประเทศนีร้ ซู งึ่ ความหมาย เพราะลักษณะทีห่ ยิบยกมานัน้ มีลกั ษณะทีห่ มายรูร ว มกัน
ดวยประสบการณและการสั่งสอนจากสังคม แตทวาในความเปนจริงแลวสัญญะดังกลาว
อาจแสดงตัวมาเพียงการเปนแถบสี แดง ขาว นํ้าเงินที่เรียงสลับกัน และหากผูชมไมใช
ชาวไทยโดยเนื้อแทก็คงมิอาจนึกถึงความหมายแฝงที่มากับการวางสีเหลานั้นได นี้คือสิ่งที่
ผูสรางสรรคภาพวาดจากเรื่องเลาพึงตระหนักถึงในการเลือกมาซึ่งสัญญะที่มีความหมาย
เฉพาะถิ่น เฉพาะวัฒนธรรม แตสามารถสื่อแสดงถึงเรื่องเลาเหลานั้นได โดยอาศัยบริบท
ของภาพเพื่อการตีความที่จะนําไปในทิศทางเดียวกัน เชน วัฒนธรรมการทําบุญตาม
ความเชือ่ ทีห่ ลากหลายของชาวบานบานทาจีนทีม่ ที งั้ การถวายอาหารแกพระสงฆบนศาลาพระ
การถวายอาหารแกสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์บ นศาลาทวด และการแขวนอาหารไว บนคานไม แก
ดวงวิญญาณไมทราบชือ่ เหลานีค้ อื วัฒนธรรมเฉพาะถิน่ ทีผ่ เู ขียนสรางภาพขึน้ จากคําบอกเลา
และภาพเหลานี้ก็จะเปนภาพจําจากรุนสูรุนแมผูเลาจะลวงลับไป แตความเปนจริงที่เคย
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เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต เหล า นี้ ก็ จ ะยั ง คงอยู  เ ป น ความรู  ความทรงจํ า และสามารถรั ก ษา
ความจําเพาะของวัฒนธรรมทองถิ่นไวไดผานภาพวาดจากความทรงจําเหลานี้
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากกาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ขอเสนอแนะสําหรับการนําไป
ใชประโยชน ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชประโยชน
การวิจัยเรื่อง “เรื่องเลาและการเลาเรื่องโนราจากความทรงจําของชุมชน
ทะเลสาบสงขลาตอนลาง” เปนการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโนราในความทรงจําของ
คนชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง ทําใหเห็นถึงความเชื่อและ คานิยมของคนใต
ที่สัมพันธกับพัฒนาการทางดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่สามารถนําไปวิเคราะห
ความเปนชุมชนคนใต อันเปนประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาเกี่ยววัฒนธรรมของคนลุม
ทะเลสาบสงขลาในอดีต
2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลงานศิลปะชุด “ภาพวาดจากเรื่องเลาโนราจากความทรงจํารวมของคน
ลุมทะเลสาบสงขลาตอนลาง” เปนเครื่องมือหนึ่งในการบันทึกความทรงจําทางวัฒนธรรม
และเปนสื่อกลางสงตอความทรงจํา ที่ทําใหมองเห็นชีวิตของผูคนและทราบถึงสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่สามารถประยุกตใชประโยชนเพื่อสรางความภาคภูมิใจแก
เจาของวัฒนธรรม จากรุนสูรุน ชวยประชาสัมพันธการทองเที่ยว และเปนตนแบบใน
การสรางประดิษฐกรรมเชิงวัฒนธรรม เพื่อใชประกอบการศึกษาเรียนรูดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรทั้งในระบบการเรียนในสถานศึกษา และพิพิธภัณฑ อีกยังเปนแนวทางให
หนวยงานภาครัฐหรือองคกรสามารถนําไปประกอบการวางแผนนโยบายและปรับใชให
สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนตอไป
3) ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาเรื่องเลาและการเลาเรื่องโนราจากความทรงจํารวมของชุมชน
ลุมทะเลสาบสงขลาในครั้งตอไป คือ โนรากับปจจัยที่ทําใหคนตางที่ ตางสถานะ และตาง
ศาสนา สามารถมีความทรงจํารวมกันและนําพาสังคมสูความสันติ
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