
 
 
 
 
 

 
 

 การสืบทอดและอนุรักษ์พธีิกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์  
และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นายเสริมศักดิ์  ขุนพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การสืบทอดและอนุรักษ์พธีิกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์  
และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นายเสริมศักดิ์  ขุนพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



THE TRANSMISSION AND CONSERVATION OF NORA RONGKROO RITUAL BY 
THE TEPPACHAI SOPONSIN AND CHAMREON SOR. PANOMSIN GROUPS IN 

MUEANG DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Sermsak  Khunpol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Arts Program in Cultural Resource Management 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2014 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัให้วิทยานิพนธ์เร่ือง “การสืบทอดและ
อนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา” เสนอโดย นายเสริมศกัด์ิ  ขุนพล เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
 

 

......................................................................... 
                                                                      (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์          
                                                                                           คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
                                                                            วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มณีวรรณ  ผวิน่ิม 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารยสุ์ภาภรณ์  จินดามณีโรจน์) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารยช์นญั  วงษว์ภิาค) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มณีวรรณ  ผวิน่ิม) 
............/......................../.............. 

 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

๕๓๑๑๒๓๔๑ : สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
ค าส าคญั :  พิธีกรรม/ โนราโรงครู/ การสืบทอด/ การจดัการวฒันธรรม 
  เสริมศกัด์ิ  ขนุพล : การสืบทอดและอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณ
ศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: ผศ.ดร.
มณีวรรณ  ผวิน่ิม.  ๑๓๑ หนา้. 
 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา  
กระบวนการสืบทอดและคน้หาแนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ 
และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ๓  กลุ่มคือนายโรงโนรา เจา้ภาพและนกัวิชาการ ผนวก
กบัการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เทคนิคการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมใน
พิธีกรรม  ผลวิจยัพบวา่พิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ 
เกิดจาก การสร้างสรรคข์องโนราบรรพบุรุษตน้สายคณะในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  พิธีกรรม
บางอยา่งท่ีภายหลงัเกิดจากการผสมผสานกบัรูปแบบพิธีกรรมจากโนราผา่นการเรียนรู้ของนายโรง
ซ่ึงทั้งสองคณะได้น าพิธีกรรมดงักล่าวเขา้สู่พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาเพื่อตอบสนองความ
มัน่คงทางด้านจิตใจ การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพของคนลูกหลานโนราและคนในพื้นท่ี 
ส าหรับกระบวนการการสืบทอดพิธีกรรมพบว่านายโรงโนราเป็นบุคคลส าคญัในถ่ายทอดความรู้
ผ่านการร่ายร า การท่องคาถาอาคม  บทร้องและขั้นตอนของพิธีกรรมซ่ึงได้รับทอดจากนายโรง
อาวุโสตามสายโนราของตน ด้วยการปฏิบัติจริงในโรงพิธีและการจดบันทึกจากค าบอกเล่า 
ครอบครัวท่ีมีเช้ือสายโนราอาศยัความรู้เหล่าน้ีเพื่อสืบทอดความเช่ือส่งต่อกนัไปในครอบครัวจาก
รุ่นสู่รุ่น โดยมีคนทรงเป็นองค์ประกอบย่อยท่ีช่วยตอกย  ้าความเช่ือให้เป็นรูปธรรมข้ึนและท าให้
พิธีกรรมสมบูรณ์  ส าหรับการอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ 
ศ.พนมศิลป์ ปัจจุบนัมีทั้งการบริรักษข์องเก่าและการสร้างสรรคข์องใหม่ การเลือกคงของเดิมหรือ
ดดัแปลงนั้นตอ้งเกิดจากการตดัสินใจและประสานงานร่วมกนัระหวา่งเจา้ภาพและนายโรง รวมทั้ง
ความพึงพอใจของวิญญาณบรรพบุรุษผ่านร่างทรง ท าให้พิธีกรรมน้ีด ารงอยู่ไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ
และก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์สูงสุดต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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 This study is a qualitative research with the aim to study the history, methods of 
transmission and conservation of the cultural resources of Nora Rongkroo ritual of the 
Teppachai Soponsin and Chumroen Sor. Panomsin Nora groups in Muang Songkhla. 
Documentary research, particant and non-participant observation as well as in-depth 
interviews with three groups of key informants – Nora masters, ritual hosts and academicians 
specializing in Nora ritual – were used for data collection. The research findings are as 
follows: the Nora Rongkroo forms of Nora ritual and performance of the Teppachai Soponsin 
and Chumroen Sor. Panomsin groups were created by past Nora masters in Nakhon Si 
Thammarat Province. Such knowledge was subsequently altered and combined with the 
individual Nora experiences of the current masters in each group. The two Nora groups have 
introduced Nora ritual and performance to Songkhla to meet the psychological security, 
lifestyles, and occupational demands of their family members and local people.For the 
transmission of Nora ritual knowledge, it was found that Nora masters play key roles in the 
transmission process through their instructions and teachings on the styles of dance, chanting 
of sacred verses, lyrics and ritual procedures, which have been passed on from the Nora 
masters in their specific Nora ritual lineage. Students learn and absorb these knowledge 
through their hand-on performance in Nora ritual, oral instruction, and writing down the 
information. Nora families pass down Nora beliefs and practices from generation to 
generation. Nora ritual mediums are a complementary elment in reinforcing the significance 
and realism of Nora ritual, making the beliefs real and the ritual complete.Regarding the 
conservation of the Nora Rongkroo ritual of the Teppachai Soponsin and Chumroen Sor. 
Panomsin groups, it was found that both Nora groups have conserved existing elements of Nora 
ritual as well as introduced new creations. Both the conservation and creation processes are the 
result of mutual decisions and collaboration between ritual hosts and Nora masters. Ancestral spirits 
also play a role in these process by demonstrating their approval or objection of the changes through 
Nora ritual mediums. The combined efforts of these parties on the conduct of Nora ritual and 
performance contribute to a continuing and stable existence of Nora ritual, including maximum 
benefits for involved individuals and communities. 
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 ยอ้นกลับไปเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขา้พเจา้ได้เดินทางไปศึกษาศิลปวฒันธรรม ณ เมือง
บอกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ท าให้ได้เห็นวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากดินแดนมาตุภูมิ จนรู้สึกว่า
วฒันธรรมของไทยมีดีและน่าหวงแหนไม่แพช้าติใด จนเม่ือกลบัมาเมืองไทยความคิดน้ียงัไดรั้บถูก
กระตุน้เตือนอยา่งต่อเน่ือง จนกลายเป็นแรงบนัดาลใจท่ีท าให้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้มาศึกษาต่อในสาขาการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมของสถาบนัแห่งน้ี หลงัจากท่ีขา้พเจา้เพียรพยายามคน้หาหวัขอ้วิจยัอยู่
นานพอสมควร สุดทา้ยมาลงตวัท่ีการศึกษาวฒันธรรมพื้นถ่ิน “โนราโรงครู” พิธีกรรมรากเหงา้ใน
ดินแดนบา้นเกิด โดยมีตาหลวงเส้น วิญญาณบรรพบุรุษฝ่ายบิดาเป็นผูช้ี้น าให้ขา้พเจา้สนใจท าวิจยั
เร่ืองน้ี 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีข้าพเจ้าขอขอบคุณ ผศ.ธรรรมนิตย์ นิคมรัตน์  อาจารย์สาขา
ศิลปะการแสดง เอกมโนราห์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลและให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัพิธีกรรมโนราโรงครูอยา่งเต็มใจ ทั้งท่ีไม่เคยเป็นศิษยเ์ป็นครูกนัมาก่อน ขอบคุณ
โนราเทพชัย โสภณศิลป์ ท่ีอนุญาตให้ขา้พเจา้ได้แฝงตวัเขา้ไปเก็บขอ้มูลและใช้ชีวิตในโรงโนรา
ตลอดระยะหลายเดือนท่ีผา่นมา ขอบคุณนกัแสดงโนรา นกัดนตรี ลูกหลานโนราในพื้นท่ีทุกท่านท่ี
ให้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ และพยายามสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน จนท าให้ขา้พเจา้
รู้สึกซาบซ้ึงและรักดินแดนบา้นเกิดเพิ่มมากข้ึน  
 บุคคลส าคญัท่ีอดกล่าวถึงไม่ไดใ้นการวิจยัน้ี คือ ผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวน่ิม ผูท่ี้คอยให้
ค  าปรึกษามาโดยตลอด หลายคร้ังขา้พเจา้รู้สึกทอ้แท ้แต่เม่ือไดย้ินเสียงท่านทางโทรศพัท์และอ่าน
อีเมลต์อบกลบั กลบัรู้สึกปร่ิมใจและมีก าลงัใจในการท างานทุกคร้ัง นอกจากน้ีตอ้งขอขอบคุณผูท้รง
วุฒิท่านอ่ืนๆ ได้แก่  รศ.สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์  รศ.ชนญั  วงษ์วิภาค และอาจารยเ์ธียรชัย         
อิศรเดช  ท่ีไดร่้วมให้ค  าช้ีแนะในการปรับปรุงเน้ือหาของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ทา้ยสุดบุคคลหน่ึงท่ี
ตอ้งกล่าวขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย ไดแ้ก่ นางสาวจุฑามาศ อุ่นจิตสมปอง ผูท่ี้คอยใหก้ารช่วยเหลือและ
คอยประสานงานใหต้ลอดระยะเวลาในการท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี  
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บทที ่๑ 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พิธีกรรม ทรัพยากรวฒันธรรมทางความคิดท่ีถูกสร้างมาเป็นแม่แบบความเช่ือ/ความรู้ 
(Cosmology) ท่ีส าคญัในการประกอบสร้างโลกศกัด์ิสิทธ์ิของมนุษยใ์นแต่ละชุมชนและเผ่าพนัธ์ุ   
โดยก่อเกิดประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของมนุษยแ์ต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมยั มาอยา่งชา้
นาน  พิธีกรรมเป็นผลพวงความเช่ือของมนุษยท่ี์ศรัทธาในส่ิงใดก็มกัจะขอความช่วยเหลือจากส่ิง
นั้น ไม่ว่าส่ิงดงักล่าวจะอ านวยประโยชน์หรือไม่ก็ตาม จนกลายเป็นพิธีศกัด์ิสิทธ์ิในส่ิงท่ีตนนบัถือ 
และตกทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ส่วนใหญ่พิธีกรรมจะเช่ือมโยงกบัเร่ืองศาสนา และถูกยืดถือ
หรือน ามาดดัแปลงข้ึนมาใหม่เพื่อประโยชน์ใช้สอยในการแกปั้ญหาต่างๆ ของชุมชนและสังคม 
ดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์ในการแสดงความหมาย และมีการแสดงให้เห็นความมหศัจรรยเ์พื่อให้บุคคล
เกิดความเกรงขามหรือเคารพ 
 ดินแดนภาคใตข้องไทยเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีชุมชนเขม้แข็งของพิธีกรรมอยู่มากมาย  ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นทุนทางวฒันธรรมของชุมชนท่ียากจะมีส่ิงใดมาสั่นคลอน ทั้งน้ีเน่ืองจากพิธีกรรมส่วน
ใหญ่ถูกสั่งสม และผสมผสานจากหลายลิทธิความเช่ือ เช่น ลทัธิ ศาสนาพุทธ  ศาสนาพราหมณ์ 
ฮินดู และความเช่ือดั้งเดิมเร่ืองผี วิญญาณ (กุณฑลีย ์ไวทยะวณิช, ๒๕๕๔: ๒๙)  จนฝังรากลึกอยู่
ภายในจิตใจของคนปักษ์ใต ้ พิธีกรรมและการละเล่นท่ีโดดเด่นในพื้นท่ีภาคใตมี้อยู่มากมายเช่น 
โนรา หนงัตะลุง เพลงบอก ลิเกป่า สิละ ดาระ และร้องแง็ง  ซ่ึงพิธีกรรมเหล่าน้ีจะมีความเช่ือเขา้มา
เก่ียวขอ้งเช่นเดียวกบัภูมิภาคอ่ืน ในบรรดาการละเล่นและพิธีกรรมทั้งหมดพบว่า  “ โนราโรงครู” 
เป็นพิธีกรรมหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมและปฏิบติัอย่างจริงจงัมากกวา่ศิลปะการละเล่นประเภทอ่ืนๆ  
(พิทยา บุษรารัตย,์ ๒๕๓๕ : ๒๕๖) 
 โนราลงครูเป็นพิธีกรรมดั้งเดิมของชาวปักษ์ใตท่ี้มีฐานบนความเช่ือส าคญัของการ
เคารพบรรพชน (Ancestor Worship) โดยชาวปักษ์ใตจ้ะเช่ือว่าพ่อแม่ปู่ ยา่ตายายท่ีตายลบัไปแลว้
ไม่ได้ไปไหน หากแต่คอยปกป้องรักษาชีวิตลูกหลานให้อยู่รอดปลอดภยั กินดีอยู่ดีและมีความ
มัน่คง โนราโรงครูจึงท าหนา้ท่ีเสมือนการเปิดประตูปรโลกกบัโลกปัจจุบนัของวิญญาณเหล่านั้นให้
บรรจบกนั ดว้ยการเชิญบรรพชนใหม้าพบปะสังสรรคก์บัลูกหลาน (เธียรชยั อิศรเดช และคณะ, 
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๒๕๔๗ : ๕๘-๕๙) ในอดีตโนราโรงครูช่วยสร้างอรรถประโยชน์ทางสังคมภาคใตห้ลากหลาย
ประการ เช่น การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและสังคมให้อยูใ่นจารีตประเพณีและศีลธรรมอนัดี
ทั้งยงัเป็นการสร้างเอกภาพและสัมพนัธ์ภาพในสังคมให้เป็นปึกแผน่สร้างสามคัคีดว้ยการรวมกลุ่ม
คนท่ีมีความเช่ือ และความศรัทธาในเร่ืองเดียวกนัมาประกอบพิธีร่วมกนัในเวลาเดียวกนั อนัเป็นผล
ใหเ้กิดความเขา้อกเขา้ใจ ความรักในฐานะหมู่พวกเดียวกนัและการเสริมสร้างความรู้และสติปัญญา
ในเร่ืองศาสนาระดบัชาวบา้น (พิทยา บุษรารัตน์,  ๒๕๓๕ : ๒๘๒-๒๘๓) ซ่ึงทั้งหมดลว้นเป็นการ
จดัการความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของผูค้นและชุมชนอยา่งชาญฉลาด แม้
บางคร้ังจะเกิดขอ้ถกเถียงเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิของครูหมอโนรากนัอยูบ่า้งซ่ึงคนนอกค่อนขา้งจะไม่
ค่อยเช่ือและมองวา่เป็นเร่ืองเหลวไหล หรือแสร้งท ากนัเสียมากกว่า  แต่ส าหรับคนในวงการโนรา
หรือเช้ือสายโนราแลว้จะมีความเช่ือถือกนัมาก  ชาวปักษใ์ตท่ี้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของศิลปินโนรา
ยงัฝังแน่นในเร่ืองน้ี  ดงันั้นจึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดท่ีเรามกัเห็นชาวปักษ์ใตรุ่้นเก่าหรือชาว
ชนบทปักษใ์ตเ้ล่นหรือรับโนรามาเล่นแกบ้นอยู่บ่อย ๆ (ฉตัรชยั ศุกระกาญจน์, ๒๕๒๓ : ๑๘๔-
๑๘๕)  ปัจจุบนัพิธีโนราโรงครูไดล้ดบทบาทลงไปมาก เน่ืองจากบทบาททางสังคมไดย้า้ยน ้ าหนกั
จากภารกิจหลกัท่ีเคยท ามาในอดีต กลายเป็นภารกิจรองจากขอ้อ่ืนๆ ในสังคม (เธียรชยั อิศรเดช และ
คณะ, ๒๕๔๗ :  ๗๖) แมแ้ต่ในบริเวณชุมชนคาบสมุทรสทิงพระและรอบๆทะเลสาบสงขลา ซ่ึง
ไดแ้ก่  จงัหวดัพทัลุง จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัสงขลา อนัมีสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีตก
อยูใ่นขอ้สันนิษฐานวา่เป็นจุดก าเนิดของมโนราห์ตามต านานนั้น นบัวนัเร่ิมมีการประกอบพิธีกรรม
โนราโรงครูท่ีลดนอ้ยถอยลงจนเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ขวญัสุดา แกว้อินทร์และคณะ (๒๕๕๒ : ๗๘-๗๙) ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของ
โนราโรงครู ท่ีท าให้มีการสืบทอดนอ้ยลง หรือค่อยห่างหายออกไปเน่ืองจากสาเหตุหลกั คือผูค้นมี
ความเช่ือทางวทิยาศาสตร์มากข้ึน จึงเร่ิมไม่ศรัทธาเร่ืองตายาย ไม่เช่ือเร่ืองผี คนรุ่นใหม่จึงขาดความ
ต่อเน่ืองในการร่วมกิจกรรมร าโนราโรงครูของตระกูล และลูกหลานบางส่วนมีการแต่งงานกบัตน
ต่างถ่ิน เช่นต่างจงัหวดั ต่างประเทศท าใหไ้ม่สะดวกในการเขา้ร่วมพิธีร าโนราโรงครูของตระกลูได ้
 แมว้า่ปัจจุบนัจะมีการเกิดใหม่ของคณะโนรามากมายในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา พทัลุงและ
นครศรีธรรมราช  แต่นายโรงรุ่นใหม่ๆ ก็ไม่นิยมประกอบพิธีกรรมเน่ืองจากมีความยุง่ยากและเป็น
พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูตผี ปีศาจ หากท าไม่ดีอาจจะให้โทษแก่ผูป้ระกอบพิธีกรรมได ้ส่วนโนรา
รุ่นเก่าท่ียงัคงประกอบพิธีกรรมอยู่ บา้งก็เสริม เติม แต่งพิธีกรรมให้มีสีสันเกินความจ าเป็นและ
ผิดเพี้ยนไปจากเดิม เพียงเพราะตอ้งการให้เป็นท่ีพึงพอใจแก่เจา้ภาพ และสามารถเรียกเก็บค่าจา้งท่ี
เพิ่มข้ึน ท าให้ความเช่ือและแรงความศรัทธาท่ีต่อพิธีกรรมลดน้อยลงไป (ธรรมนิตย ์นิคมรัตน์, 
๒๕๕๗) จึงเป็นท่ีน่าห่วงหากพิธีกรรมท่ีชาวใตไ้ดส้ั่งสมสืบทอดมาอย่างยาวนานน้ี ก าลงัจะเลือน
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หายไปทั้งท่ีในเคยมีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีเคยโอบอุม้เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถ่ินแถบน้ีมา
อย่างต่อเน่ือง หมดส้ินไปตามการเปล่ียนแปลงของสังคมดว้ยเพราะถูกกระแสทุนนิยมและบริบท
ทางสังคมเขา้ครอบง า  
 องคก์ารศึกษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) (๒๐๑๔)ได้
ให้ความส าคญักบัมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Cultural) ท่ีเป็นบ่อเกิดความ
หลากหลายและเป็นส่ิงท่ีประกนัต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยในจ านวนน้ีไดมี้การกล่าวถึงพิธีกรรมท่ี
ส าคญัทัว่โลกท่ีก าลงัจะเลือนหายและกลายพนัธ์ุไป จ าเป็นตอ้งท าการจ าแนก การบนัทึก อนุรักษ ์
คุม้ครอง ส่งเสริม เชิดชู และการถ่ายทอดพิธีกรรมเหล่านั้นให้ด ารงอยูต่่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ชุมชนดั้ งเดิม กลุ่มชน และในปัจเจกบุคคลบางกรณี   ซ่ึงกรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวง
วฒันธรรมมีความคิดเห็นสอดคลอ้งตามแนวทางเดียวกบัองคก์ารศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ  จึงได้จดัท าก าหนดร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้ใน พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อคุม้ครองและส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ให้คงคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ และคุณค่าทางดา้นจิตใจไว ้ซ่ึงพิธีกรรมโนราโรงครูคือหน่ึงใน
รายการมรดกทางวฒันธรรมของไทยท่ีถูกข้ึนทะเบียนเป็นภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติท่ีควร
ไดรั้บการอนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู และปกป้องคุม้ครอง ดงันั้นเพื่อให้พิธีกรรมโนราโรงครูไดค้งอยู่
สืบต่อไปในฐานะภูมิปัญญาท่ีส าคญัของทอ้งถ่ิน และไม่เลือนหายจากสังคมในฐานะมรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินและของชาติ  พร้อมทั้งยกระดบัของพิธีกรรมให้เป็นทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital) ท่ียงัคงแก่นแทไ้ว ้จึงควรมีทบทวนกระบวนการสืบทอดและอนุรักษพ์ิธีกรรม
โนราโรงครูท่ีเป็นอยูใ่นสังคมปัจจุบนัเพื่อใหด้ ารงอยูคู่่สังคมปักษใ์ตสื้บไป  
 

ค าถามการวจัิย  

  พิธีกรรมโนราโรงครูของคณะโนราในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลาปัจจุบนัมี

ลกัษณะอย่างไร  กระบวนการสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงเป็นอย่างไรและแนวทางใดบา้งท่ีจะ

อนุรักษ์ให้พิธีกรรมโนราโรงในในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาให้ด ารงไวอ้ยูอ่ยา่งเหนียวแน่น

ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ๑.เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และ

คณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

  ๒.เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ 

และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

  ๓. เพื่อคน้หาแนวทางการอนุรักษ์ของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์ 

และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

 

ขอบเขตของการวจัิย  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดเ้ลือกพื้นท่ีศึกษา

แบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือกศึกษาคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนม

ศิลป์ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาโดยผูว้จิยัแบ่งขอบเขตในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  

 ๑.ด้านเนือ้หา  ครอบคลุมเน้ือหาท่ีส าคญั ๓  ประการ ไดแ้ก่  

    ๑.๑ ประวติัความเป็นมาของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะ

จ าเริญ ศ.พนมศิลป์ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

    ๑.๒ กระบวนการสืบทอดของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์ และ

คณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

    ๑.๓ แนวทางการอนุรักษข์องพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะ

จ าเริญ ศ.พนมศิลป์ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

 ๒.ด้านพื้นที่ การศึกษาคร้ังน้ีเน้นศึกษาพิธีกรรมโนราโรงครูของสองคณะ ซ่ึงได้แก่ 

คณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาเป็นหลกั 

 ๓. ด้านเวลา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นกรณีศึกษาท่ีผูว้ิจยัศึกษาในช่วงระยะเวลาปี ๒๕๕๗-

๒๕๕๘  
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

 พิธีกรรม หมายถึง วิธีการอย่างหน่ึงท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย หรือความส าเร็จ เป็นการ

กระท าตามค่านิยม ความเช่ือ โดยมีผลสนองท าใหต้นไดรั้บประโยชน์ตามท่ีคาดหวงัไว ้หรือมีผลท า

ใหจิ้ตใจเบิกบาน เป็นสุข 

 โนราโรงครู หมายถึง พิธีกรรมการแสดงโนราเพื่อประกอบการเช้ือเชิญครู หรือบรรพ

บุรุษโนรามายงัโรงโนราเพื่อรับการเซ่นไหว ้เพื่อการแกบ้น และเพื่อครอบเทริดหรือผูผ้า้ใหญ่แกผู้ ้

แสดงโนรารุ่นใหม่  

 การสืบทอด หมายถึงการรับเอาความเช่ือและ รูปแบบพิธีกรรมโนราโรงครูท่ีมีในอดีต

จากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง โดยมีการพฒันาส่ิงท่ีรับการสืบทอดมาปฏิบติัใหดี้ยิง่ข้ึน 

 การอนุรักษ์ หมายถึง การดูแลรักษาส่ิงดีงามและคุณค่าของพิธีกรรมโนราโรงครูไวเ้พื่อ

น ามาปฏิบติัใช้ประโยชน์เป็นต่อบุคคลและชุมชน ไม่ให้มาสภาพแย่ลงหรือคงตวัเท่าปัจจุบนั แต่

ตอ้งพฒันาใหดี้ข้ึนเพื่ออนาคตต่อไปดว้ย 

  
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

  ๑. ท าให้เขา้ใจสภาพของพิธีกรรมโนราโรงครูในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาใน

ภาวะปัจจุบนั 

 ๒. สามารถน าไปใช้เป็นฐานในการจดัการวฒันธรรมของพิธีกรรมโนราโรงครูใน

พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา อยา่งมีดุลยภาพท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัและ

อนาคต 

 ๓.สามารถน าแนวทางการสืบทอดและอนุรักษ์ไปปรับใช้ในการจดัการทรัพยากร

วฒันธรรมประเภทพิธีกรรมในภูมิภาคอ่ืนๆ ได ้ 
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บทที ่๒ 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 
 การศึกษาเร่ือง การสืบทอดและอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ 
และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น ๖  ส่วนไดแ้ก่  
 ส่วนท่ี ๑  ลกัษณะทัว่ไปของอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  
 ส่วนท่ี ๒  ความเช่ือและพิธีกรรม 
 ส่วนท่ี ๓  พิธีกรรมโนราโรงครู  
 ส่วนท่ี ๔  แนวคิดเก่ียวกบัการสืบทอดและอนุรักษพ์ิธีกรรม  
 ส่วนท่ี ๕ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
 ส่วนท่ี ๖ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
  
ส่วนที ่๑  ลกัษณะทัว่ไปของอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา  

 สงขลาเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัเมืองหน่ึง ตั้งอยู่ทางฝ่ังทะเลตะวนัตกของอ่าวไทย ตั้งแต่
สมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและเมืองเก่าแก่หลายเมือง ศิลปะโบราณวัตถุ โบราณสถาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีภาษา การละเล่นพื้นเมือง และศิลปะพื้นเมืองท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ธรรมท่ีควรค่าแก่การรักษา ช่ือของสงขลาเพิ่งปรากฏเป็นคร้ังแรกในบนัทึกของพ่อค้าและนัก
เดินเรือชาวอาหรับ-เปอร์เซีย ระหวา่ง ปี พ.ศ.๑๙๙๓-๒๐๙๓  ในนามของเมืองซิงกูร์ หรือซิงกอร่า 
แต่ในหนงัสือประวติัศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจกัรสยาม ของนายกิโลลาส แซร์
แวส เรียกช่ือเมืองสงขลา วา่ "เมืองสิงขร" จึงมีการสันนิษฐานวา่ ค  าวา่ สงขลา เพี้ยนมาจากช่ือ "สิง
หลา" (อ่าน สิง-หะ-ลา) หรือสิงขร เหตุผลท่ีสงขลามีช่ือวา่ สิงหลา แปลวา่เมืองสิงห์ โดยไดช่ื้อน้ีมา
จากพ่อคา้ชาวเปอร์เซีย อินเดีย แล่นเรือมาคา้ขาย ไดเ้ห็นเกาะหนู เกาะแมว เม่ือมองแต่ไกล จะเห็น
เป็นรูปสิงห์สองตวัหมอบเฝ้าปากทางเขา้เมืองสงขลา ชาวอินเดียจึงเรียกเมืองน้ีวา่ สิงหลา ส่วนไทย
เรียกว่า เมืองสทิง เม่ือมลายูเขา้มาติดต่อคา้ขายกบัเมืองสทิง ก็เรียกว่า เมืองสิงหลา แต่ออกเสียง
เพี้ยนเป็นส าเนียงฝร่ังคือ เป็นซิงกอร่า (Singora) ไทยเรียกตามเสียงมลายูและฝร่ังเสียงเพี้ยนเป็น
สงขลา อีกเหตุผลหน่ึงอา้งวา่ สงขลาเพี้ยนมาจาก "สิงขร" แปลวา่ ภูเขา โดยอา้งวา่เมืองสงขลาตั้งอยู่
บริเวณเชิงเขาแดง
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ประวตัิความเป็นมา 
 อ าเภอเมืองสงขลาเคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคเร่ิมแรกประวติัศาสตร์ 
เน่ืองจากบริเวณอ าเภอเมืองสงขลามีสภาพภูมิประเทศเป็นเมืองท่าปากทะเลสาบสงขลาและขาด
แคลนพื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อปลูกขา้วเล้ียงประชากร ดงันั้นตราบใดท่ีชุมชนเกษตรกรรมภายในยงัไม่
มัน่คงเพียงพอ หรือธุรกิจการคา้ต่างประเทศยงัซบเซาอยู ่โอกาสท่ีอ าเภอเมืองสงขลาจะเจริญข้ึนเป็น
บา้นเมืองก็เกิดยาก  อ าเภอเมืองสงขลายงัเป็นดินแดนท่ีล่อแหลมต่อการโจมตีของโจรสลดั เมืองท่ี
จึงถูกโจมตีจากโจรสลดัหลายคร้ังทั้งในสมยัอยธุยา และตน้รัตนโกสินทร์ ชุมชนเกษตรกรรมรอบๆ 
ทะเลสาบสงขลามัน่คงข้ึนแลว้ ท าให้เมืองสงขลาเจริญข้ึนในฐานะเมืองท่าเรืออยู่เป็นเวลานานถึง 
๓๘ ปี ต่อมาเมืองสงขลาท่ีหวัเขาแดงบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาก็เร่ิมสลายตวักลายเป็นชุมชน
ขนาดเล็ก ราษฎรท่ีเหลือส่วนใหญ่อพยพไปอาศยัอยู่ท่ีบ้านหัวเขา ในเขตต าบลหัวเขาปัจจุบัน
จนกระทัง่ตอนตน้พุทธศตวรรษท่ี ๒๔ จึงมีการฟ้ืนฟูเมืองสงขลาในฐานะเมืองเก่ามาอีกคร้ัง เม่ือ
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ส่งเสริมให้พระยาสงขลา(เหยียง–พ.ศ.๒๓๑๘-๒๓๒๗) ชาวจีน
อพยพเป็นนาอากรรังนกเมืองสงขลาและเป็นเจา้เมืองสงขลา ท าให้ระยะระหว่าง พ.ศ. ๒๓๑๘-
๒๔๔๔ เป็นเวลาร่วม ๑๒๖ ปี เมืองสงขลาไดพ้ฒันาขยายตวัจากเมืองเล็กๆ ชั้นจตัวาเจา้เมืองมียศ
เพียงพระ กลายเป็นหวัเมืองขนาดใหญ่ ใน พ.ศ. ๒๓๘๕ ไดย้า้ยตวัเมืองจากบ่อเก๋งท่ีบา้นแหลมสน
มาตั้งใหม่ฝ่ังตรงขา้มท่ีต าบลบ่อยางอนัเป็นตวัเมืองสงขลาปัจจุบนั เม่ือมีการจดัระเบียบการปกครอง
ทอ้งถ่ินแบบมณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ. ๒๔๓๙ เมืองสงขลาก็กลายเป็นท่ีตั้งมณฑลนครศรีธรรมราช 
มีการยุบรวมแขวงข้ึนในเมืองสงขลาทั้งหมด ตั้งข้ึนเป็นอ าเภอต่างๆ ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอกลางเมือง 
ประท่า ฝ่ายเหมือ เมืองจะนะ และเมืองเทพา ส าหรับอ าเภอกลางเมืองเกิดจากการรวมแขวงต่างๆ ๕ 
แขวง คือ ท่ีเมือง ท่ีนา ท่ีวงั ท่ีคลงั และพะวง นายอ าเภอคนแรก คือ ขุนประสาสน์อกัษรพนัธ์ุ ใน
ระยะแรกตั้งท่ีวา่การอ าเภออยูท่ี่ถนนสงขลาบุรี (บริเวณท่ีตั้งท่ีท าการแรงงานจงัหวดัสงขลาปัจจุบนั) 
เม่ือ พ.ศ.๒๔๘๑ ได้เปล่ียนช่ืออ าเภอกลางเมืองเป็นอ าเภอเมืองสงขลา ต่อมาเม่ือมีการจดัการ
ปกครองแบบเทศบาลข้ึน จึงไดย้า้ยท่ีวา่การอ าเภอเมืองสงขลา จากท่ีเดิมไปตั้งอยูท่างทิศเหนือของ
เขาตงักวน อนัเป็นท่ีตั้งโรงเรียนเทศบาล ๔ ปัจจุบนั   ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงไดย้า้ยไปตั้งท่ีถนนราช
ด าเนิน ระหวา่งศาลาเทศบาลเมืองสงขลาถึงโรงเรียนมหาวชิราวุธ อนัเป็นท่ีตั้งของท่ีว่าการอ าเภอ
เมืองปัจจุบนั (สงบ ส่งเมือง, ๒๕๒๙ : ๒๘๔๕-๒๘๔๗) ปัจจุบนัอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาแบ่งเขต
การปกครองออกเป็น  ๖ ต าบล ไดแ้ก่  ต าบลบ่อยาง ต าบลเขารูปช้าง ต าบลพะวง ต าบลเกาะแตว้ 
ต าบลทุ่งหวงั และต าบลเกาะยอ 
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สภาพภูมิศาสตร์ 
 เมืองสงขลาตั้งอยู่ในบริเวณปากทะเลสาบสงขลา ริมทะเลหลวง (อ่าวไทย) ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถไฟ ๙๔๗ กิโลเมตร ทางหลวงแผน่ดิน ๑,๒๐๐ กิโลเมตร ทางทะเล  
๗๒๕ กิโลเมตร พื้นท่ีประมาณ ๑๘๙, ๒๖๙ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ   จดอ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
 ทิศใต ้   จดอ าเภอจะนะ ก่ิงอ าเภอนาหม่อม และอ าเภอหาดใหญ่ 
 ทิศตะวนัออก จดอ่าวไทย 
 ทิศตะวนัตก   จดอ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอสิงหนคร และทะเลสาบสงขลา 
 ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปเป็นท่ีราบริมอ่าวไทย และริมทะเลสาบสงขลาเหมาะแก่การ

ท าการประมง ส่วนกลางมีภูเขาเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใตจ้ากเขาเกา้เส้ง เขาส าโรงใน
ต าบลเขารูปชา้งไปถึงต าบลทุ่งหวงัเหมาะแก่การท าสวนยางพาราและสวนผลไม ้นอกจากนั้นมีเขา
เทียมคา เขารวม เขาหลง และเขาเล็กๆ อีกหลายลูกในต าบลเกาะยอ มีล าคลองสายสั้นๆ หลายสั้น ท่ี
ส าคัญได้แก่ คลองขวางเป็นคลองอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ขณะน้ีเป็นทางระบายน ้ าสู่
ทะเลสาบสงขลา คลองส าโรงเป็นคลองแบ่งแนวเขตเทศบาลเมืองสงขลากบัต าบลเขารูปช้างจาก
อ่าวไทยลงทะเลสาบสงขลา คลองบางดานอยู่ในพื้นท่ีต าบลเขารูปช้างไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา
คลองลึกอยู่ในพื้นท่ีต าบลพะวงลงสู่ทะเลสาบสงขลา คลองวงอยู่ในต าบลพะวงบางส่วนเป็นเส้น
แบ่งแนวเขตอ าเภอเมืองสงขลากบัอ าเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลา นอกนั้นมีเกาะท่ีส าคญั
ได้แก่ เกาะยอ ตั้ งอยู่ในทะเลสาบสงขลา ตอนนอกเป็นท่ีตั้ งต าบลเกาะยอมีประชาชนอาศยัอยู่
หนาแน่น เกาะหนู ตั้งอยู่ในอ่าวไทยไม่มีประชาชนอาศยัอยู ่และเกาะแมวตั้งอยูใ่นอ่าวไทย อยูใ่กล้
กบัเกาะหนู ไม่มีประชาชนอาศยัอยูเ่ช่นกนั 
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ภาพท่ี ๑ อาณาเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
ท่ีมา: Google แผนท่ี/Earth, แผนทีจั่งหวดัสงขลา, เขา้ถึงเม่ือ ๓ มกราคม ๒๕๕๗, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.google.co.th/maps/place/อ าเภอเมืองสงขลา+สงขลา 

 
ลกัษณะภูมิอากาศ 

 อ าเภอเมืองสงขลามีฤดู ๒ ฤดู คือฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่กุมภาพนัธ์ถึง
เดือนตุลาคม ซ่ึงจะร้อนท่ีสุดในเดือนเมษายน แต่ไม่ร้อนนกั เน่ืองจากอยูใ่กลท้ะเล กระแสลมและ
ไอน ้ าพดัผ่าน ท าให้อากาศร้อนเบาบางลง และในราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เป็นช่วงท่ีมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นมรสุมหน้าร้อนพดัผา่นมหาสมุทรอินเดียน าความช้ืนและไอน ้ ามาปกคลุม 
จึงมีฝนโดยทัว่ไปและฤดูฝนจะเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ระยะน้ีไดรั้บอิทธิจากมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัผ่านอ่าวไทย ท าให้มีฝนตกชุก ทะเลมีคล่ืนลมแรงมากซ่ึงเป็นช่วงท่ี
ชาวนาไดป้ระกอบอาชีพท านาขา้ว โดยอาศยัน ้าฝนจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ   

 
ประชากร เช้ือชาติ และภาษา  

 ประชากรในจงัหวดัสงขลามีทั้งคนถ่ินท่ีเป็นคนไทย พดูภาษาไทยแบบภาษาถ่ินสงขลา 
ซ่ึงตั้งถ่ินฐานสืบต่อมาไม่นอ้ยกวา่พุทธศตวรรษท่ี ๑๘ แลว้ ยงัมีการเขา้มาตั้งถ่ินฐานของกลุ่มพ่อคา้
อาหรับ-มาเลย ์มาตั้งถ่ินฐานในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ การเขา้มาของชาวมาเลเซียจึงนบัเป็น
การน าเอาศาสนาอิสลามเขา้มาดว้ย และการเขา้มาตั้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองและเป็นจ านวนมากของคน
จีน ในตน้พุทธศตวรรษท่ี ๒๔  ส่วนคนท่ีมีเช้ือสายอ่ืนๆ เช่น อินเดีย และชาวตะวนัตก มีอยูไ่ม่มาก
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และเพิ่มข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖  ท าให้เมืองสงขลาเป็นสังคมพหุเช้ือชาติและวฒันธรรมมา
ยาวนาน กลุ่มท่ีมีอิทธิพลสูงสุดปัจจุบนัเป็นคนไทยเช้ือสายจีน และเช้ือชาติไทย และรองลงมาคือ
กลุ่มเช้ือชาติมลายแูละกลุ่มฝร่ังยโุรปท่ีเคยเขา้มาท าธุรกิจการคา้ในอดีต  

 ส าหรับอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา มีประชากรทั้งหมดท่ีอาศยัอยูป่ระมาณ  ๑๖๒,๒๙๔  
คน แยกเป็นหญิง ๘๔,๓๓๗ คน  ชายจ านวน  ๗๗,๙๕๖ คน สามารถแยกเป็นรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี ๑  จ  านวนประชากรในพื้นท่ีอ าเภอเมืองสงขลา แยกตามพื้นท่ีการปกครอง  

ต าบล/เทศบาล หญงิ ชาย รวม 
เทศบาลนครสงขลา ๓๕,๙๖๔ ๓๓,๕๕๙ ๖๙,๕๒๓ 
เทศบาลเมืองเขารูปชา้ง ๒๐,๔๐๓ ๑๘,๔๒๐ ๓๘,๘๒๓ 
เทศบาลต าบลพะวง ๑๔,๖๐๘ ๑๓,๖๑๗ ๒๘,๒๒๕ 
เทศบาลต าบลเกาะแตว้ ๕,๕๖๘ ๕,๓๑๒ ๑๐,๘๘๐ 
ต าบลทุ่งหวงั ๕,๔๑๒ ๔,๘๓๘ ๑๐,๒๕๐ 
ต าบลเกาะยอ ๒,๓๘๒ ๒,๒๑๑ ๔,๕๙๓ 
รวม ๘๔,๓๓๗ ๗๗,๙๕๖ ๑๖๒,๒๙๔ 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, “ขอ้มูลจ านวนประชากรอ าเภอเมืองจงัหวดัสงขลา,” 
๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๔. 
 
 จากตารางประชากรส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในเขตพื้นท่ีเทศบาล ซ่ึงมีความเจริญ
ทางดา้นสาธารณูปโภคเป็นหลกั  ปัจจุบนัมีการขยายของตวัของผงัเมืองในเขตเทศบาลต าบลพะวง
และเทศบาลต าบลเกาะแตว้เพิ่มมากข้ึน โดยสังเกตจากจ านวนโครงการบา้นจดัสรรท่ีเกิดข้ึนใหม่ ท า
ใหค้าดวา่ในอนาคตจะมีแนวโนม้ประชากรในพื้นท่ีดงักล่าวเพิ่มมากข้ึน  

 ปัจจุบนัประชากรในจงัหวดัสงขลานับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๓.๖๕ 
รองลงมาเป็นศาสนาอิสลามร้อยละ ๓๓.๑๖ และนบัถือศาสนาคริตส์ ฮินดู และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 
๓.๑๙ (ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสงขลา, ๒๕๕๖: ๒๕) แมก้ารนบัถือศาสนาจะแตกต่างกนั ๒ 
ศาสนาท่ีชดัเจน คือพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม แต่ก็สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดดี้ เน่ืองจากมี
ความเขา้ใจประเพณีปฏิบติั และหลกัประกอบศาสนากิจของศาสนาเป็นอยา่งดี ในส่วนของประเพณี
และวฒันธรรมทอ้งถ่ินเก่ียวกบัชีวิต เช่น การเกิด การแก่ การตาย การแต่งงาน ไม่มีการจดัพิธีกรรม
ท่ีแน่นอน รวมทั้งประเพณีเฉพาะบุคคลท่ีทางศาสนาก าหนด แต่จะมีประเพณีทอ้งถ่ินท่ีท่ีสามารถ
แยกอออกไดคื้อประเพณีของชาวไทยท่ีนบัถือพุทธศาสนาประเพณีของชาวไทยเช้ือสายจีน และ
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๑๑ 
 

      

 
ประเพณีของชาวไทยท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงสามารถแสดงเป็นตารางดงัน้ี 
 
ตารางท่ี ๒  ประเพณีท่ีส าคญัของชาวไทยในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  

เดือน พุทธ จีน อสิลาม 
มกราคม - ตรุษจีน - 
กุมภาพนัธ์ - หยวนเชียว ตรุษอิฏิลอดัฮา 
มีนาคม - - วนัอาซารอ 
เมษายน สงกรานต ์ เชง้เมง็ - 
พฤษภาคม - - วนัเมาลิดดินนบี 
มิถุนายน - สารทขนมจา้ง - 
กรกฎาคม เขา้พรรษา - - 
สิงหาคม - - - 
กนัยายน สารทเดือนสิบ ไหวพ้ระจนัทร์ - 
ตุลาคม ออกพรรษา 

ลากพระ 
ตกับาตรเทโว 

กินเจ ถือศีลอด 

พฤศจิกายน ทอดกฐิน 
ลอยกระทง 

- ตรุษอิฏิลฟิตริ 

ธนัวาคม เทศน์มหาชาติ -  
ท่ีมา: กรมโยธาธิการและผงัเมือง, โครงการวางและจัดท าผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบ
อุทยานประวตัิศาสตร์เมืองเก่าสงขลา : รายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย (กรุงเทพฯ: บริษทั มหานคร 
คอนซลัแตนท,์ ๒๕๔๙), ๓-๑๕๑. 

 พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา มีวดัจ านวน ๓๘ วดั  ส่วนใหญ่จะกระจุกตวัอยู่ใน
พื้นท่ีต าบลบ่อยางมากท่ีสุดจ านวน ๑๘ วดั  ส่วนท่ีเหลือมีการกระจายตวัอยูใ่นต าบลอ่ืนๆ ประปราย  
มีมสัยิดจ านวน ๑๗  แห่งซ่ึงมากท่ีสุดพื้นท่ีต าบลพะวงจ านวน ๖ แห่ง และรองลงมาคือต าบลเกาะ
แตว้ จ านวน ๔ แห่ง นอกจากน้ียงัมีส านกัสงฆ ์๖  แห่ง และ โบสถ์คริสต ์๓  แห่ง (ส านกัวฒันธรรม
จงัหวดัสงขลา, ๒๕๕๖) ประชาชนในอ าเภอเมืองสงขลาบางส่วนของอ าเภอเมืองสงขลายงัมีความ
เช่ือเก่ียวกบัโชคลางอยูม่าก เช่น การเล่นมโนราห์โรงครู การพิธีสะเดาะเคราะห์ การเช่ือในเทวดา 
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ศาลพระภูมิ และยงัมีกีฬาพื้นบา้นในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาท่ียงัสามารถพบเห็นได ้ เช่น 
การเล่นกีฬาชนโค ชนไก่ กดัปลา มวยไทย หนงัตะลุง โนราห์ฯ ฯลฯ 

 
สภาพทางเศรษฐกจิ 
 ประชากรในพื้นท่ีเมืองสงขลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างมากกว่าร้อยละ ๖๐ 
รองลงมาคืออาชีพรับราชการและเกษตรกรรม ตามล าดับ อาชีพรับจา้งส่วนใหญ่ได้แก่ ค้าขาย 
พนกังานบริษทัต่างๆ รวมทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมดว้ย ส่วนอาชีพรับราชการซ่ึงเป็นอาชีพท่ี
มีประชากรในเมืองสงขลาจ านวนมากประกอบอาชีพน้ีเน่ืองจากเมืองสงขลามีสถานท่ีราชการทั้งใน
ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่ง และเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัในดา้นการเป็นเมืองปกครอง
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ส่วนบริเวณทางดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองซ่ึงอยูใ่นเขตเทศบาลเขา
รูปช้างส่วนใหญ่ยงัคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงครัวเรือนท่ีท าเกษตรทั้งอ าเภอประมาณ
๒๗,๑๙๔ไร่   เทียบเป็นร้อยละ ๑.๙  ของมีพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมดจงัหวดั ๑,๔๖๔,๖๓๐ ไร่ 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๖: ๖) ถือวา่เป็นประชากรส่วนนอ้ยท่ีประกอบอาชีพดงักล่าว อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสงขลามีความส าคญัในดา้นการคา้ทางทะเลมาตั้งแต่อดีต มีการยา้ยศูนยท์างดา้นการคา้
มาหลายคร้ัง มีสถาบนัทางดา้นการเงินรวม ๒๒ แห่ง มีศูนยก์ลางการคา้และตลาดสดท่ีส าคญัรวม 
๔ แห่ง คือ ตลาดสดเทศบาลนครสงขลา ตลาดสถานีรถไฟ ตลาดหน้ามหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
และย่านการค้าถนนวชิรา มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ๑ แห่ง คือ โลตัสเอ็กเพลส และ
ห้างสรรพสินคา้ขนาดเล็กหลายแห่ง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาและเทศบาล
ต าบลเขารูปช้าง   มีโรงงานอุตสาหกรรมรวม ๒๐๘ โรงงานรองจากพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๐๕ ของจ านวนโรงงานทั้งหมดของจงัหวดั ส่วนใหญ่เป็นโรงงานท่ีประกอบกิจการ
ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุดโดยเป็นโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงงานน ้ าแข็ง โรงงาน
แช่แข็ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเขารูปช้างฝ่ังตะวนัออกซ่ึงติดกบัอ่าว  มีคนงานประมาณ ๑๓,๐๑๓ 
คน (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั, ๒๕๕๕: ๑๕.)  
 
สภาพปัญหาของชุมชน 

 คณะกรรมการบริการงานจงัหวดัสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ไดท้  าการส ารวจความ
ตอ้งการและปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน พ.ศ.๒๕๕๖ สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี ๒  สภาพปัญหาในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
ท่ีมา: คณะกรรมการบริการงานจงัหวดัสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ,  “แผนพฒันาจงัหวดัสงขลา 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐,” ๕ กนัยายน ๒๕๕๖. 
 
 จากแผนภาพท่ี ๒ สภาพปัญหาในภาพรวมของเมืองสงขลาจะเป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัการ
บริการสาธารณูปโภคของภาครัฐเป็นหลกั เช่น ปัญหาเส้นทางคมนาคมขนส่งช ารุด การระบายน ้ า
ไม่สะดวก  อุปกรณ์สาธารณภยัไม่เพียงพอ และปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  แต่
ในพื้นท่ีต าบลเกาะยอซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลจากตวัเมืองมากท่ีสุดพบว่าจะมีปัญหาของเร่ือง
รายไดข้องชาวบา้นในชุมชน ปัญหาการขาดการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพฒันา
การศึกษา ศาสนา และประเพณีศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพิ่มมาจากปัญหาท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้   
 
การศึกษา 
 ประชากรในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลาส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับท่ีดี  
เน่ืองจากในพื้นท่ีดงักล่าวมีจ านวนสถาบนัการศึกษาอยู่จ  านวนมาก โดยมีโรงเรียนระดบัอนุบาล
จ านวนอนุบาล-ประถมศึกษาจ านวน ๓๐ แห่ง  ระดบัมธัยมศึกษาจ านวน  ๑๐ แห่ง และระดบัอาชีวะ
จ านวน ๔ วทิยาลยั ส่วนสถาบนัอุดมศึกษามีจ านวน ๖  สถาบนั ไดแ้ก่  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

ต าบลเกาะยอ 
1.ปัญหาประชาชนรายไดต้ ่า 
2.ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.ปัญหาขาดการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
4.ปัญหาขาดการพฒันาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
5.ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
โทรม 
6.ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
7.ปัญหาขาดการพฒันาดา้นการเมืองและการ
บริหารจดัการ 

ต าบลบ่อยาง 
1.ปัญหาเส้นทางคมนาคมขนส่งช ารุด 
2.ปัญหาระบบระบายน ้าไม่เพียงพอ 
3.ปัญหาขาดการพฒันาคุและส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 
 

ต าบลพะวง 
1.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
2.ปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
3.ปัญหาการว่างงาน 
4.ปัญหาการปล่อยน ้าเสียและมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุตสาหกรรม 
5.ปัญหาสถานท่ีปฏิบติังานไม่เอ้ืออ านวย 
 

ต าบลทุ่งหวงั 
1.ปัญหาเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกคบัแคบไม่เพียงพอ 
2.ปัญหาขาดแหล่งท่องเท่ียวในประจ าต าบล 
3.ปัญหาแหล่งน ้าไม่ไดรั้บการพฒันา 
4.ปัญหาอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภยัไม่เพียงพอ   

ต าบลเกาะแต้ว 
1.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด 
2.ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 
3.ปัญหาการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
4.ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานยงัไม่ได้
รับการพฒันา  
5.ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
 

ต าบลเขารูปช้าง 
1.ปัญหาการระบายน ้าไม่สะดวก 
2.ปัญหาเส้นทางคมนาคมยงัไม่ได้
มาตรฐาน 
3.ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4.ปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  
5.ปัญหาสุนขัจรจดัและการแพร่ระบาด
ของไขเ้ลือดออก 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   และ มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั  ศูนยก์ารศึกษาสงขลา   
 จากการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลทั้งหมด
ไปประกอบใชใ้นการอภิปรายผล ของพิธีกรรมโนราโรงครูของคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะ
จ าเริญ ศ.พนมศิลป์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีดงักล่าว ซ่ึงขอ้มูลท่ีอธิบายมาขา้งตน้อาจจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลใหก้ารประกอบพิธีกรรมมีความเหมือนและแตกต่างกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ  
 
ส่วนที ่๒  ความเช่ือและพธีิกรรม 
 การศึกษาเร่ืองการจดัการความรู้ของพิธีกรรมโนราโรงครู เป็นการศึกษาเก่ียวกับ
วฒันธรรมทางความคิดซ่ึงมีความเก่ียวพนัเก่ียวกบัความเช่ือของคนในทอ้งถ่ิน  
 นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “ความเช่ือ” ไวห้ลายทรรศนะ ดงัน้ี  
 วิเชียร เกษประทุม (ม.ป.ป. : ๒๔)  กล่าวว่า   ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับนบัถือ 
หรือยดึมัน่ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีตวัตนหรือไม่ก็ตามวา่เป็นความจริง หรือมีอยูจ่ริง การยอมรับนบัถือ
จะมีหลกัฐานอยา่งเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ หรืออาจจะไม่มีหลกัฐานท่ีน ามาใชพ้ิสูจน์ให้เห็นจริงเก่ียวกบั
ส่ิงนั้นก็ได ้ 
 ธวชั ปุณโณทก ( ๒๕๓๐ : ๓๕๐) ใหค้วามหมายวา่  ความเช่ือ คือการยอมรับอนัเกิดอยู่
ในจิตใตส้ านึกของมนุษยต่์อพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติ ท่ีเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษยน์ั้นๆ หรือ
สังคมมนุษยน์ั้นๆ แมว้่าพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้นไม่สามารถท่ีจะพิสูจน์ไดว้่าเป็นความ
จริง แต่มนุษยใ์นสังคมหน่ึงยอมรับและใหค้วามเคารพเกรงกลวัส่ิงเหล่าน้ีเรียกวา่ความเช่ือ  
 ดนัย ไชยโยธา (๒๕๓๘ :๔๙)  กล่าวไวว้่า  ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับส่ิงใดส่ิง
หน่ึงท่ีมีอยูจ่ริง และมีอ านาจท่ีจะบนัดาลใหเ้กิดผลดีหรือผลร้ายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์แมว้า่ส่ิง
นั้นจะไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่เป็นความจริงแต่เป็นท่ียอมรับกนัในหมู่กลุ่ม 
 จากทรรศนะคติข้างต้นสรุปได้ว่า ความเช่ือ หมายถึง กระบวนการทางความคิดท่ี
ยอมรับนบัถือต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ทั้งท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน การยอมรับนบัถือตามดว้ยน้ีไม่มีเหตุผล
มาอธิบาย และไม่จ  าเป็นว่าส่ิงท่ีเช่ือนั้นจะมีหลกัฐานหรือไม่มีหลกัฐานในสังคมไทยความเช่ือแต่
ดั้งเดิมก็ไม่ต่างกบัชนชาติอ่ืนๆ คือมีความนบัถือส่ิงท่ีตามปรกติไม่เห็นตวั แต่ถือหรือเขา้ใจมีวา่ฤทธ์ิ
หรืออ านาจอยู่เหนือคน อาจบนัดาลให้ดีหรือร้าย ให้คุณให้โทษได ้ความเช่ือน้ีเรียกว่า ลทัธิผีสาง
เทวดา (Animism) อนัเป็นคติศาสนามาตั้งแต่ดั้งเดิมของมนุษย ์ก่อนท่ีจะววิฒันาการมาเป็นศาสนา
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อนัประณีตในปัจจุบนั (พระยาอนุมานราชธน, ๒๕๐๖ : ๑๙๕)  ต่อมาเม่ือสังคมไทยนบัถือศาสนา
พุทธเป็นศาสนาประจ าชาติแลว้ ความเช่ือดงักล่าวมิไดสู้ญหายไป แต่หากยงัคงปฏิบติัควบคู่กนัไป  
 โดยทัว่ไปความเช่ือสังคมไทยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  (เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต,์ 
๒๕๓๐ : ๗๓-๗๔)  
 ๑.ความเช่ือทัว่ๆ ไป หรือความเช่ือธรรมดา (Belief)  เช่น เช่ือวา่มีนรก สวรรค ์เทวดา 
เร่ืองฝัน เป็นตน้  
 ๒.ความเช่ือท่ีแฝงไวด้ว้ยความกลวั หรือความเช่ือทางไสยศาสตร์ (Superstition)  
 ส าหรับพื้นท่ีภาคใตข้องไทย ผูค้นมีความเช่ือในลกัษณะเดียวกบัชาวไทยในภูมิภาคอ่ืน  
ซ่ึงแต่เดิมชาวภาคใตมี้ลัทธิความเช่ือซ่ึงได้แก่การนับถือผีสางเทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ มีการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้ติดต่อกบัส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ คร้ังเม่ือลทัธิพราหมณ์จากอินเดีย
แพร่หลายเขา้มาก็รับเอามาปฏิบติัผสมผสานปนเปกบัความเช่ือเดิม และเม่ือพระพุทธศาสนาได้
เผยแพร่เขา้มาในเวลาต่อมา ก็ไดรั้บเขา้มาผนวกกบัส่ิงท่ีปฏิบติัอยูเ่ดิมอีก (ชวน เพชรแกว้, ๒๕๓๔ )  
 สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์ (๒๕๒๙ : ๔๖๗-๔๖๘) ไดแ้บ่งความเช่ือของชาวไทยในภาคใต้
จ  าแนกตามมูลท่ีเกิดได ้๔ ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัลทัธิและศาสนา ความเช่ือทาง
ไสยศาสตร์ ความเช่ือเก่ียวกบัจริยาวตัรและ ความเช่ือเก่ียวกบัยากลางบา้นและการปัดเป่ารักษาไข้
ซ่ึงความเช่ือทั้ง ๔ น้ีอาจจะประสมประสานกนัอยู่ในเร่ืองเดียวกนัมากกวา่หน่ึงประเภท เช่น ความ
เช่ืออนัสืบเน่ืองจากศาสนา อาจมีความเช่ือเก่ียวกบัไสยศาสตร์ปนอยูด่ว้ย หรือความเช่ือท่ีเก่ียวกบัยา
กลางบา้นมีความเช่ือท่ีเก่ียวกบัลิทธินิยมดั้งเดิมและไสยศาสตร์ปนอยูด่ว้ย อีกทั้งความเช่ือยงัมีเป็น
ตวัก าหนดการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในสังคม โดยอาจสังเกตไดว้า่เม่ือบุคคลมีความเช่ือ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ยอ่มเป็นเหตุผลจูงใจใหเ้กิดการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีตอบสนองความเช่ือนั้นๆ 
และถ้าเปล่ียนความเช่ือไปจากเดิมพฤติกรรมจะเปล่ียนตามไปด้วย และพฤติกรรมเช่นน้ี อาจ
สะทอ้นให้สังเกตเห็นไดใ้นลกัษณะของขอ้ห้าม และขอ้ปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
(ดนยั ไชยโยธา, ๒๕๓๘:๗๑)  โดยเฉพาะในกลุ่มของประชาชนท่ีมีความเจริญทางวิทยาการยงัเขา้
ไม่ถึงนั้น ความเช่ือจะมีอิทธิพลครอบคลุมพฤติกรรมทุกอยา่งของชีวิตคน เพราะจะเป็นตวัอธิบาย
ให้เหตุผลต่อการกระท า และกิจกรรมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
หรือแมแ้ต่เร่ืองเล็กๆ นอ้ยๆ เช่นอาหารการกิน กิริยามารยาทต่างๆ (ปรานี วงษเ์ทศ, ๒๕๓๒ : ๕๓)   
 สรุปได้ว่า ความเช่ือเป็นวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อแนวความคิดและพฤติกรรมของ
ชาวบา้นหรือชุมชนอย่างลึกซ้ึง เป็นตวัอธิบายเหตุผลต่อการกระท าและกิจกรรมทุกประเภทใน
สังคม เม่ือบุคคลมีความเช่ืออยา่งหน่ึงอยา่งใดยอ่มเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระท า หรือพฤติกรรมท่ี
ตอบสนองความเช่ือนั้น แลว้ถา้เปล่ียนความเช่ือไปจากเดิมพฤติกรรมก็จะเปล่ียนตามดว้ย ซ่ึงอิทธิ
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พลของความเช่ือมีพลงัอ านาจมากๆ ต่อวถีิชีวติของคนเรา ในสังคมภาคใตค้วามเช่ือท่ีมีอยูเ่ดิมผนวก
กบัลทัธิพราหมณ์จากอินเดียและพุทธศาสนาท่ีเป็นศาสนาประจ าชาติ โดยมีการปรับเปล่ียนตามวิถี
ชีวติและค่านิยมของคนใต ้ทั้งยงัส่งผา่นความเช่ือนั้นมายงัชนรุ่นหลงัในพื้นท่ีต่อกนัมา    
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือกบัพธีิกรรม  
 มนุษยไ์ดส้ร้างรูปแบบและกระบวนการท่ีมีล าดบัแน่นอนชดัเจนเพื่อรองรับความเช่ือ 
ซ่ึงเรียกวา่พิธีกรรม การประกอบพิธีกรรมจะท าใหมี้ชีวิตปลอดภยัในยามใดท่ีมนุษยค์วามทุกขค์วาม
เดือดร้อนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต  เช่น เจ็บไขไ้ดป่้วย ไม่สบายดว้ยสาเหตุต่างๆ จึงจดัพิธีกรรมดว้ย
การเซ่นไหวบู้ชา เพราะเช่ือว่าเป็นการกระท าของส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ คนสมยัก่อนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาตินอ้ยมาก โดยถือว่าธรรมชาติเป็นส่ิงลึกลบัมีอนัตรายและน่า
กลัว ความกลัวก่อให้เกิดความเช่ือ เกิดศาสนา เกิดพิธีกรรม ในระยะแรกจึงมีการอ้อนวอนส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอาจเป็นธรรมชาติ หรือเช่ือวา่ส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติท่ีอาจซ่อนเร้นหรือควบคุมธรรมชาติ
นั้นอยู่ ซ่ึงอาจเป็นผีสางเทวดาหรือเทพเจา้  การประกอบพิธีกรรมท าให้เราเช่ือว่าความกลวันั้นลด
หายไป (เพชราภรณ์ โสล าภา, ๒๕๓๗: ๑)  
 เบญญรัตน์ อติชาตินานนท์ และประมวล สุวรรณคีรี (๒๕๓๐: ๑๓) ได้กล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ของความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรือส่ิงเหนือธรรมชาติ ท่ีดลบนัดาลให้สมปรารถนา จน
ตอ้งประกอบพิธีกรรมและวิธีการต่างๆ  โดยใช้วิธีการต่างๆ กนัไป เช่น การภาวนา ขอร้อง การ
แลกเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยเคร่ืองสังเวยต่างๆ การเรียกร้องความสงสารจากอ านาจเหนือธรรมชาติ
และการบงัคบัโดยอาศยั เวทมนตร์คาถาซ่ึงซ่ึงเหล่าน้ีลว้นก่อใหเ้กิดพิธีกรรมท่ียดึถือต่อๆ กนัมา  
 ทั้งหมดน้ีสามารถเห็นถึงความสัมพนัธ์ของความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานท่ีก่อให้เกิดพิธีกรรม 
เน่ืองจากมนุษยมี์ความเช่ือ ความศรัทธาในธรรมชาติ ผสีางเทวดา เทพเจา้ ส่ิงเร้นลบัเหนือธรรมชาติ 
เป็นตน้ แลว้ตอ้งการให้ส่ิงเหล่านั้นท าให้ตนสมปรารถนา พิธีกรรมต่างๆ จึงเกิดข้ึน ความเช่ือและ
พิธีกรรมจึงมีความสัมพนัธ์อยา่งแยกไม่ขาดจากกนั 
  
ความหมายของพธีิกรรม 
 พิธีกรรมเป็นรูปธรรมท่ีมนุษยป์ฏิบติัตามความเช่ือของตนมีจุดมุ่งหมายเพื่อความขลงั 
ความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือเฉลิมฉลอง ระลึกถึงเน่ืองในโอกาสใดโอกาสหน่ึง ประชิด สกุลณะพฒัน์ 
(๒๕๔๖: ๖๐) กล่าววา่ พิธีกรรม คือ รูปแบบของพฤติกรรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อแสดงความเก่ียวขอ้งและ
สัมพนัธ์กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นพิธีการส าหรับคนทัว่ไปท่ีกระท าให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ ซ่ึงพฤติกรรมท่ี
แสดงออกจะสร้างพลงัอ านาจตามท่ีตอ้งการให้เกิด แสงอรุณ กรกพงศช์ยั (๒๕๔๘ : ๘๗) กล่าววา่  
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ค าวา่ “ประเพณี (Tradition) กบัค าวา่ พิธีกรรม (Rite) มีความหมายใกลเ้คียงกนัมาก บางคร้ังก็ใชใ้น
ความหมายเดียวกนั แต่เท่าท่ีผ่านมา ค าว่าประเพณีน่าจะมีความหมายกวา้งกว่าคือกินความถึงวิถี
ชีวติ ในขณะท่ีพิธีกรรมมีความไปในเชิงพิธีการหรือกิจกรรมเฉพาะกิจมากกวา่  
 อุทยั หิรัญโต (๒๕๒๖: ๑๙๗) ได้อธิบายว่า พิธีกรรม หมายถึง การปฏิบติัท่ีเป็น
มาตรฐานทางวฒันธรรมอนัเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ท่ีกระท าในโอกาสต่างๆ หรือพฤติกรรมทางสังคม 
อนัละเอียดอ่อนท่ีถูกก าหนดข้ึน ซ่ึงแสดงออกถึงสัญลกัษณ์ของค่านิยมหรือความเช่ือ พิธีกรรมเป็น
รูปแบบของพิธีการ (Ceremony) แต่มิได้มีความหมายตรงกนันกั ขอ้แตกต่างท่ีส าคญัคือพิธีการ
ปฏิบัติในสังคมท่ีมีคนจ านวนมากกว่าหน่ึงคน แต่พิธีกรรมอาจจะปฏิบัติเพียงคนเดียวก็ได ้ 
นอกจากน้ีพิธีกรรมมกัจะจดัให้มีข้ึนในเหตุการณ์ส าคญัๆ ลกัษณะส าคญัของพิธีกรรมคือส่วนใหญ่
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัศาสนา และมกัใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ ในการแสดงความหมายและมีการแสดงให้เห็น
มหศัจรรย ์หรือความส าคญัของส่ิงต่างๆ เพื่อใหบุ้คคลเกิดความเกรงขามหรือเคารพนบัถือดว้ย  
 การประกอบพิธีกรรมมี ๒ ประเด็นท่ีเนน้ คือ (ก่ิงแกว้ อตัถากร, ๒๕๒๕: ๖-๘)   
 ๑.เน้นเร่ืองจิตใจ เป็นการอ้างถึงท่ีใจเท่านั้ นสัมผสัหรือพิสูจน์เป็นภาวะท่ีเหนือ
ธรรมชาติ หรือภาวะเหนือปรกติวิสัย  เป็นการแสวงหาผลอนัเป็นอารมณ์ท่ีเกิดกบัจิตใจ ผูป้ระกอบ
พิธีกรรมยอ่มหวงัผลคือความสบายใจ ความมีก าลงัใจ ความเช่ือมัน่   
 ๒.เน้นเร่ืองสัญลกัษณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีใช้แทนค่าอีกส่ิงหน่ึง เป็นตน้ว่าดอกกุหลาบใช้
แทนความรัก ในการจดัพิธีกรรมต่างๆ จะมีอุปกรณ์ ตลอดจนกิริยาท่าทางและถอ้ยค า ซ่ึงใช้แทน
สัญลกัษณ์ การใชส้ัญลกัษณ์ช่วยแผข่ยายพฤติกรรมทางจิต คือ ช่วยให้จิตเกิดมโนภาพ ความคิดรวบ
ยอด จินตนาการ และเป้าหมายท่ีชดัเจน มัง่คง เพราะล าพงัตรงไปตรงมานั้น พลงัทางอารมณ์เกิด
ยาก จึงตอ้งใชส้ัญลกัษณ์เพียงเพื่อสะกิด ใหอี้กฝ่ายหน่ึงรู้สึกเพื่อขยายจินตนาการและมโนภาพตามท่ี
ผูป้ระกอบพิธีกรรมปรารถนา  
 ดงันั้นสรุปไดว้า่ พิธีกรรมจึงเป็นการกระท าหรือปฏิบติัการ(Action) เฉพาะกิจท่ีเกิดข้ึน
ตามความเช่ือ และเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยมีระเบียบ ขั้นตอนปฏิบติัท่ี
เป็นรูปธรรมชดัเจน โดยเนน้ในเร่ืองของจิตใจและสัญลกัษณ์ ท่ีจะท าให้พิธีกรรมนั้นเกิดคุณค่าและ
ตระหนกัรู้แก่ผูป้ระกอบพิธีและร่วมพิธีกรรม 
 พิธีกรรมมี  ๖ องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ (สุรพงษ ์ลือทองจกัร, ๒๕๕๒: ๑๓๐ -๑๓๑)  
 ๑.ประธานในพิธีโดยปกติผูท่ี้จะเป็นประธานพิธีใดๆ ก็ตอ้งเป็นผูใ้หญ่ท่ีเคารพนบัถือ
ในสังคมนั้นๆ 
 ๒.ผูป้ระกอบพิธี หมายถึง ผูท่ี้เป็นหลกัหวัใจ ส าคญั บนัดาลใหพ้ิธีด าเนินไปได ้ซ่ึงยอ่ม
แตกต่างกนัไปสุดแต่ลกัษณะของพิธี พิธีกรรมบางอยา่งผูเ้ป็นประชาชนก็ประกอบพิธีเอง  
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 ๓.ผูร่้วมพิธี หมายถึง ผูท่ี้มาร่วมเป็นทางการ และร่วมในฐานะเป็นองค์ประกอบแท้ๆ  
ของพิธี  หรืออาจเป็นผูร่้วมพิธี โดยไดรั้บเชิญมาเป็นเกียรติ แต่ในบางพิธีซ่ึงเป็นงานใหญ่มกัจะมีมา
ชมอยา่งคบัคัง่ หรือพิธีเล็กๆ บางอยา่งหากท าในท่ีเปิดเผยมกัจะมีผูม้าร่วมชมอยูเ่สมอ เพราะมนุษย์
เรามีความอยากรู้อยากเห็นเป็นปกติวสิัย  
 ๔.สถานท่ีประกอบพิธีโดยทัว่ไปสถานท่ีประกอบพิธี มกัจะไม่ถือกฎเกณฑ์ตายตวัคง
เลือกท่ีเหมาะสมแก่การจดังานเป็นส าคญั   
 ๕.วนัเวลาประกอบพิธี เน่ืองจากการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เก่ียวกับคนบางคน
โดยเฉพาะ พิธีเป็นทางการ การก าหนดวนัเวลาจึงเป็นเร่ืองส าคญั และโดยทัว่ไปหากพิธีนั้นเป็น
เร่ืองเฉพาะบุคคลจดัข้ึนเอง  จะก าหนดเอาเองตามเวลาท่ีเห็นวา่เหมาะสม  
 ๖.อุปกรณ์ในการท าพิธี ซ่ึงมีความแตกต่างไปตามลกัษณะของพิธี พิธีท่ีมุ่งไปในทาง
เป็นสิริมงคล ก็จะสรรหาส่ิงท่ีถือว่าเป็นสิริมงคลมาเป็นอุปกรณ์ในพิธี พิธีกรรมบางอย่างตอ้งการ
ความเด็ดขาดความศกัด์ิสิทธ์ิอุปกรณ์ของพิธีก็ตอ้งใชส่ิ้งท่ีแสดงความเด็ดขาดหรือความศกัด์ิสิทธ์ิเขา้
ร่วมพิธี เป็นตน้ 
 ประมวล ดิคคินสัน  (๒๕๒๑:๑๓๗-๑๔๖)ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของพิธีกรรม ดงัน้ี 
 ๑.พิธีกรรมท าให้มนุษยอ์ยู่รอด  คนรุ่นก่อนไดถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีพบ
นั้นให้แก่คนรุ่นหลัง โดยอาศยัท่าทางและค าพูดเป็นส่ือความหมาย การปฏิบติัตามความรู้และ
ประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนท าใหม้นุษยอ์ยูร่อด 
 ๒.พิธีกรรมเป็นเคร่ืองรวมจิตใจ ความตระหนกัว่าเรามีบรรพบุรุษร่วมกนั ก่อนให้เกิด
ความสามคัคี ท าใหม้นุษยเ์ป็นปึกแผน่ 
 ๓.พิธีกรรมแสดงความผูกพนัทางเศรษฐกิจ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างตอ้ง
ปฏิบติักนัอย่างมีถ้อยอาศยักนั ระวงัรักษาน ้ าใจกนั การแลกเปล่ียนส่ิงใดๆ ท่ีเกิดข้ึน จ าเป็นตอ้ง
กระท าอยา่งละมุนละม่อม เช่นพิธีไหวค้รูเป็นการตอบแทนบุญคุณของครูดว้ยการแสดงคารวะแลว้
ตอบแทนครูดว้ยแรงงานของตน เป็นตน้  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผาสุก มุทธเมธา (๒๕๓๐:๕) ท่ีเห็นพอ้งวา่  พิธีกรรมมีคุณค่าชีวิต ต่อ
สังคม ท าใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี เป็นศูนยร์วมของการด ารงชีวิต มีการร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั สร้างความรัก ความภาคภูมิ ความผกูพนัต่อทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดความสนุกสนาน
ในหมู่เครือญาติพี่นอ้งและเพื่อนฝงู  
 ในพื้นท่ีภาคใตเ้ป็นแหล่งหน่ึงท่ีมีพิธีกรรมและการละเล่นมากมาย เช่น โนรา หนัง
ตะลุง เพลงบอก ลิเกป่า สิละ ดาระ และร้องแง็ง  ซ่ึงพิธีกรรมเหล่าน้ีจะมีความเช่ือเขา้มาเก่ียวขอ้ง
เช่นเดียวกบัภูมิภาคอ่ืน ในการบรรดาพิธีกรรมดงักล่าว “โนราโรงครู” เป็นพิธีกรรมหน่ึงท่ีไดรั้บ
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ความนิยม และแพร่กระจายในหลายพื้นท่ี ซ่ึงไดส้ร้างคุณประโยชน์แก่บุคคล และสังคมมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั  
 
ส่วนที ่๓  พธีิกรรมโนราโรงครู   
 โนราโรงครูเป็นพิธีกรรมท่ีผูกพนักบัวิถีชีวิตและสังคมของชาวใต้มาอย่างยาวนาน 
ผลผลิตทางวฒันธรรมท่ีผสมผสานระหว่างการแสดงพื้นบา้นกบัความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ไดถู้ก
แสดงออกถึงความศรัทธาเพื่อสักการบูชาและขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ (ฉันทสั ทองช่วย.๒๕๑๗ : 
๙๖-๙๗) พิธีกรรมน้ีไม่เนน้การแสดง แต่หากเป็นการประกอบพิธีเชิญครูหรือบรรพบุรุษของโนรา
มายงัโรงพิธีเพื่อรับเซ่นสังเวย เพื่อรับของแกบ้น และเพื่อครอบเทริดหรือผกูผา้แก่ผูแ้สดงโนรารุ่น
ใหม่  
 กรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๗) กล่าววา่ โนราโรงครูเป็นพิธีกรรมทางความเช่ือและ
ความศรัทธาร่วมกนัของคนในชุมชน โดยอาศยัความเช่ือเร่ืองครูหมอโนรามาจดัการระบบเครือ
ญาติของชาวบา้น การไดม้ากระท ากิจกรรมร่วมกนัในพิธีกรรมโนราโรงครู ตั้งแต่การท าบุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้กบัตายาย กินเล้ียง ร่ืนเริงสนุกสนาน เป็นเหตุให้มีการรวมญาติมิตรท่ีอาศยัอยูห่่างไกล
ไดก้ลบัมาพร้อมกนัอีกคร้ัง และก่อให้เกิดเอกภาพและสัมพนัธภาพจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่น
หน่ึง บุคคลท่ีถูกเลือกเป็นคนทรงจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรม ตดัขาดจากอบายมุขทั้ง
ปวง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามก็ไม่ไดรั้บการยอมรับจากครูหมอโนราและยงัจะถูกลงโทษดว้ย
วธีิการต่าง ๆ  
 ชวน เพชรแกว้ (๒๕๒๓ : ๓๕) กล่าววา่ความเช่ือเร่ืองครูโนราเป็นส่ิงส าคญัมาก ท่ีผู ้
ฝึกหดัร ามโนราห์หรือเช้ือสายมโนราห์จะตอ้งกราบไหวทุ้กปี หากละเลยไม่ปฏิบติัมกัจะไดรั้บความ
เป็นไปต่างๆ เช่น การเจบ็ป่วยรักษาจนไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้ 
 
ประวตัิและความเป็นมาของพธีิกรรมโนราโรงครู 
 โนราโรงครูมีมาตั้งแต่เม่ือใดไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั มีการสันนิษฐานว่า คงจะมีมา
พร้อมกบัการเกิดโนราทางภาคใตเ้ช่นเดียวกบัการไหวค้รูศิลปะ การละเล่น และการแสดงอ่ืนๆแต่
สุดทา้ยก็ไม่สามารถสรุปแน่นอน เพราะไม่มีหลกัฐาน มีเพียงเร่ืองเล่าหลายกระแสของพิธีกรรม
โนราโรงครูท่ีสืบทอดกนั โดยสอดคลอ้งกบัต านานการก าเนิดของโนราตามแต่ละทอ้งถ่ิน ต่างๆ กนั 
ดงัน้ี 
 เร่ืองเล่าที ่๑ ถอดความมาจากค ากาพยข์อง ขนุ อุปถมัภน์รากร (โนราพุ่มเทวา) เก่ียวกบั
ต านานของการเกิดโนรา ความวา่  (สาโรจน์ นาคะวโิรจน์, ๒๕๒๐: ๔-๖) 
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 มีเมืองอยู่เมืองหน่ึง เจา้เมืองมีนามว่า พระยาสายฟ้าฟาด มีชายาช่ือศรีมาลา มีธิดาช่ือ
นวลทองส าลี อยูม่าคืนหน่ึงนางนวลทองส าลีไดฝั้นวา่ มีเทวดาบอกท่าร าและเนรมิตเคร่ืองดนตรีให้
ชม พร้อมทั้งแนะน าวธีิบรรเลง และวธีิร า เม่ือนางต่ืนข้ึนมาก็ยงัจ  าภาพในฝันไดอ้ยา่งติดตาติดใจ จึง
สั่งให้เสนาจดัท าเคร่ืองดนตรีและทดลองบรรเลงตามท่ีฝัน เม่ือเสนาบรรเลงเพลงไดดี้แลว้ นางก็
ทดลองร าตามท่ีจ าได ้ปรากฏวา่นางร าไดส้วยงาม เป็นท่ีช่ืนชมของนางใน และต่างก็ชวนกนัไปฝึก
ร า อยู่มาวนัหน่ึงนางอยากเสวยเม็ดบวั จึงให้พวกนางในน ามาถวาย หลงัจากท่ีนางไดเ้สวยแลว้ก็
ตั้งครรภ ์เม่ือความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาด ก็ไดเ้รียกนางไปถามไถ่วา่ตั้งครรภก์บัใคร แต่นางไม่
สามารถบอกได ้ท าใหพ้ระยาสายฟ้าฟาดโกรธมาก จึงไดจ้บันางพร้อมกบัพี่เล้ียงลอยแพ แพไดล้อย
ไปถึงเกาะกระชงั เทวดาไดม้าเนรมิตศาลาให้นางไดอ้าศยั เม่ือครรภข์องนางครบก าหนดคลอดก็ได้
บุตรชาย ช่ือว่า “กุมารนอ้ย” เม่ืออายุได ้๙ ชนัษานางไดส้อนร าให้จนช านาญ และเม่ือกุมารนอ้ยโต
เป็นหนุ่มก็สงสัยว่าท าไมบนเกาะน้ีท าไมมีตนเป็นผูช้ายเพียงคนเดียว ท่ีเหลือเป็นผูห้ญิงทั้งหมด 
มารดาจึงเล่าความหลงัให้กุมารฟัง เม่ือกุมารไดท้ราบเร่ืองทั้งหมดแลว้ จึงไดล้ามารดาออกจากเกาะ 
โดยอาศยัเรือส าเภาท่ีผ่านไปมา เพื่อสืบหาพระอยักา และเม่ือไดข้ึ้นฝ่ังแลว้ก็เท่ียวร่ายร า จนกระทัง่
ไดพ้บพรานบุญ จึงเดินทางร่วมกนัเท่ียวร่อนร าไปเร่ือยๆ จนถึงเมืองของพระยาสายฟ้าฟาดปรากฏ
วา่ชาวเมืองไดแ้ตกต่ืนมาชมกนัเป็นอนัมาก รวมทั้งเสนาอ ามาตยใ์นวงั จนพวกเสนาไดน้ าตวักุมาร
นอ้ยมาร าถวายพระยาสายฟ้าฟาด ซ่ึงพระองค์พอใจเป็นอนัมาก และดว้ยเหตุท่ีกุมารนอ้ยมีหน้าตา
คลา้ยกบันางนวลทองส าลี จึงเกิดความสงสัยและไดเ้รียกกุมารนอ้ยมาถามวา่เป็นลูกใคร จึงไดรู้้ว่า
ตนคืออยักาของกุมารนอ้ย และประทานนามใหกุ้มารนอ้ยวา่ “ขุนศรัทธา”  พร้อมทั้งประทานเคร่ือง
ทรงให้ด้วย หลังจากจากนั้นพระยาสายฟ้าฟาดสั่งให้พวกเสนาไปรับนางตวันางทองนวลส าลี 
กลบัมายงัเมืองหลงัจากท่ีแต่งตั้งหลานชายเป็น “ขุนศรีศรัทธา” แลว้ แต่นางยงัคงนอ้ยใจบิดาจึงหนี
ข้ึนไปบนยอดเขากบันางกินนร ท าให้เกิดการไล่จบั จนกลายเป็นท่ีมาของ “การร าคลอ้งหงส์” และ
เม่ือจบัมาไดแ้ลว้เรือเล่นมาถึงปากน ้ า ไดมี้จระเขล้อยข้ึนมาขวางเรือ พวกเสนาจึงช่วยกนัแทงจระเข้
จนตาย  จนเป็นท่ีมาของ “ร าแทงเข”้ ซ่ึงทั้งสองการแสดงใชใ้นการร าโนราโรงครูมาจนถึงปัจจุบนั 
 เร่ืองเล่าที ่๒ เร่ืองเล่าจากจงัหวดัสงขลาโดยโนราวดั จนัทร์เรือง ต าบลพงัยาง อ าเภอระ
โนด จงัหวดัสงขลา เล่าว่าการร าโนราโรงครูคร้ังแรกวา่เป็น การร าของอจิตกุมาร ซ่ึงเป็นบุตรของ
นางนวลทองส าลี และไดเ้ดินทางกลบัถึงเมืองบิญจาในวนัพุธตอนบ่ายโมง เพื่อเฝ้าพระเจา้ตา คือ
พระยาสายฟ้าฟาด อจิตกุมารได้ท าพิธีเชิญพระพี่เล้ียง เชิญพระยาหงส์ทอง พระยาหงส์เหมราช ท่ี
เคยหลบหนีไปกลบับา้นเมือง โดยท าพิธีโรงครูตั้งเคร่ืองสิบสองเชิญครูเก่าแก่ใหม้าดูการร่ายร าถวาย 
มากินเคร่ืองบูชา และเชิญพี่เล้ียง คนอ่ืนๆ กลบัมาดว้ย อจิตกุมารร าถวายครูเป็นเวลา ๓ วนั ๒ คืน 
ถึงวนัศุกร์จึงเชิญครูทั้งหมดกลบัไป พระยาสายฟ้าฟาดไดป้ระทานเคร่ืองทรงกษตัริยใ์ห้ และเปล่ียน
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ช่ือนางนวลส าลี เป็น “ศรีมาลา” เปล่ียนช่ือ อจิตกุมาร เป็น “เทพสิงหร” การร าโรงครูของอจิตกุมาร
ในคร้ังนั้น จึงเป็นท่ีมาของการร าโนราโรงครูในปัจจุบนั (อุดม หนูทอง, ๒๕๔๒: ๑๕๐-๑๕๑) 
 เร่ืองเล่าที่ ๓ เป็นต านานทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัพทัลุง กล่าวถึงท่ีมาของการร าโนราโรง
ครูวา่ เม่ือนางนวลทองส าลี ถูกเนรเทศโดยการลอยแพไปติดอยูท่ี่เกาะกะชงั (ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นส่วน
หน่ึงของเกาะใหญ่ ในก่ิงอ าเภอกระแสสิทธ์ุในปัจจุบนั) นางนวลทองส าลีไดไ้ปอาศยัอยูก่บัตายายท่ี
เทพยดาเนรมิตให้ลงมาช่วยเหลือนาง คือ ตาพราหมณ์ ยายจนัทร์ ส่วนนางทองส าลีก็ไดช่้วยตายาย
ดว้ยการป่ันฝ้ายทอผา้เป็นการตอบแทนพระคุณ คร้ังพระยาสายฟ้าฟาดทรงน าทหารไปรับนางนวล
ทองส าลีกลบับา้นเมือง นางจึงร าโนราเพื่อถวายเทวดาและบูชาตายายทั้งสอง อนัเป็นการแสดง
ความกตญัญูกตเวทีต่อตายายท่ีช่วยเหลือนาง การร าโนราในคร้ังน้ีถือวา่เป็นการร าโนราโรงครูคร้ัง
แรกของโนรา และปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั(พิทยา บุษรารัตน์, ๒๕๓๕ : ๑๔๒)  
 ดงันั้นจากเร่ืองเล่าท่ีแตกต่างกนัทั้ง ๓ เร่ือง แมไ้ม่สามารถสรุปไดแ้น่ชดัวา่โนราโรงครู
เกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือไหร่เป็นคร้ังแรก  แต่จบัความได้ว่า โนราโรงครู เป็นพิธีกรรมท่ีเกิดมาพร้อม
ศิลปะการร่ายร าท่ีมาจากในวงั และเผยแพร่ไปสู่ชาวบา้นในภายหลงั การร่ายร าเพื่อบูชาครูในท่ีน่ีจึง
หมายถึงการร าเพื่อบูชา “ครู” ผูท่ี้มีบุญคุณต่อศิลปะการร่ายร าโนรา เฉกเช่นเดียวกบัครูศิลปะใน
การละเล่นและการแสดงอ่ืน ๆ  ซ่ึงบา้งก็ว่าเกิดข้ึนคร้ังแรกการร าของอจิตกุมาร (เทพสิงหร) เพื่อ
บูชาครูเม่ือคร้ังเฝ้าพระเจา้ตา  ส่วนบางต านานก็กล่าวว่าการร าโรงครูคร้ังแรกนั้นเป็นการร าของ
นางนวลทองส าลีเพื่อถวายเทวดาและตายายพราหมณ์จนัทร์ท่ีเคยช่วยตนเองคร้ันเม่ือถูกเนรเทศ  
 ส่วนท่ีมาของพิธีกรรมโนราโรงครูท่ี เ ก่ียวข้องกับพิธีกรรมทางจิตวิญญาณนั้ น
สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดการผสมผสานระหว่างความเช่ือเดิมของชาวบา้นกบัเร่ืองครูหมอโนราท่ี
กล่าวมาขา้งตน้  ซ่ึงในอดีตชาวบา้นจะนบัถือเฉพาะบรรพบุรุษ ท าพิธีไหวผ้ีตายายและเขา้ทรงกนัมา
ตั้งแต่โบราณอยูก่่อนแลว้โดยเช่ือวา่ตายายเหล่าน้ีมีอ านาจใหคุ้ณให้โทษแก่ลูกหลานได ้  แมว้า่จะไร้
ตวัตนและอยู่ในโลกธรรม แต่ก็ยงัตดัไม่ขาดจากโลกมนุษย ์ยงัห่วงใยพนัผกูกบัลูกหลานอยู ่ต่อมา
เม่ือเกิดศิลปะการร่ายร าโนราในคาบสมุทรสทิงพระและแพร่หลายไปทัว่ภาคใต ้ ชาวบา้นส่วนใหญ่
จึงนิยมหดัร าโนรากนัเกือบทุกครัวเรือน  จึงเกิดการผนวกกนัของเร่ืองวิญญาณของบรรพชนกบัครู
หมอโนราเขา้ไวด้ว้ยกนั  เม่ือตนเองก็ตอ้งไหวต้ายาย และโนราเองก็ตอ้งไหวค้รูหมอโนรา ชาวบา้น
ท่ีร าโนราก็เลยตอ้งปลูกสร้างโรงโนราข้ึนเพื่อท าการเซ่นไหวค้รูหมอโนราและแสดงกตเวทิตาแก่
เทือกเถาเหล่ากอของตนไปพร้อมๆ กนั บางคร้ังอาจจะมีการรวมเอาครูหมอโนราในต านาน มาผูก
ติดกบับรรพชนของตน  เน่ืองจากเช่ือว่าบรรพบุรุษของตนเองในอดีตก็ลว้นเป็นโนราหรือศิลปิน
โนราดว้ยจนท าใหช้าวบา้นบางทอ้งถ่ินมีค าเรียกตายายในระดบัสูงข้ึนไปวา่ “ครู” ดว้ย (เธียรชยั อิศร
เดชและคณะ. ๒๕๔๗: ๕๘-๕๙) หรืออาจจะเรียกติดปากกนัวา่ “ครูหมอโนรา”  
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 นอกจากครูหมอโนราท่ีเป็นบรรพบุรุษท่ีเคยมีชีวิตและเคยฝึกหัดโนราแลว้ ลูกหลาน
ในแต่ละตระกูลมีการนบัถือครูหมอโนราตามชุดต านานท่ีสืบทอดกนัมา โดยทัว่ไปมีทั้งหมด  ๑๒   
องค ์ เรียกวา่ “สิบสองหวัชา้งสิบสองหวัเชียก”  ซ่ึงหมายความวา่ ครูเหล่านั้นมีความส าคญัดงั “หวั
ช้าง” และเป็นครูรุ่นแรกท่ีเรียกว่า “หัวเชียก”  แบ่งเป็นฝ่ายชาย ๖ องค์ และฝ่ายหญิง ๖ องค์  ซ่ึง
ไดแ้ก่  
 ๑.พระเทพสิงหร หรือพอ่เทพสิงหร 
 ๒.ขนุศรีศรัทธาหรือขนุศรัทธา  
 ๓.พระม่วงทองหรือพระตาม่วงทอง 
 ๔.หม่อมรอง 
 ๕.พระยาสายฟ้าฟาด 
 ๖.พรานบุญ 
 ๗.แม่ศรีมาลา 
 ๘.แม่นวลทองส าลี 
 ๙.แม่แขนอ่อนฝ่ายขวา 
 ๑๐.แม่แขนอ่อนฝ่ายซา้ย 
 ๑๑.แม่ศรีดอกไม ้
 ๑๒.แม่คิ้วเหิน 
 นอกจากน้ียงัมีครูหมอโนราอ่ืนๆ ซ่ึงแต่ละองค์จะมีช่ือต่างๆกนัไปเหมือนพระฤๅษี
อ่ืนๆ  ตามต านานและการนบัถือไปแต่ละพื้นท่ี แลว้แต่วา่เป็นครูโนราสายไหนแตกต่างกนัออกไป 
 
รูปแบบของพธีิกรรมโนราโรงครู  
 พิธีกรรมโนราโรงครูสามารถแบ่งตามวตัถุประสงคอ์อกเป็น ๒ ประเภท คือ  (เธียรชยั 
อิศรเดช . ๒๕๔๒: ๙๖-๙๘)  
 ๑.โนราโรงครูเพื่อครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่เป็นการจดัโนราโรงครูเพื่อไปสู่การ
เปล่ียนผา่น (Rite of the Passage) ของศิลปินโนรา ผูรั้กท่ีจะเป็นโนราเม่ือฝึกหดัโนราจนช านาญตอ้ง
ให้ครูหรือนายโรงจดัพิธีครอบเทริดซ่ึงคลา้ยพิธีบวชในพุทธศาสนา แต่เป็นการบวชเขา้สู่การเป็น
โนรา ซ่ึงพิธีกรรมดงักล่าว คลา้ยกบัพิธี “อารังเงตุม” การประกาศการเป็นศิลปินของศิลปินอินเดีย ท่ี
รับรอบความรู้ความสามารถของศิลปินผูน้ั้นท่ีสมบูรณ์ หลงัจากผา่นการครอบเทริด โนราคนนั้นจะ
สามารถประกอบพิธีกรรมไดแ้ละด ารงอยูใ่นศีลธรรมทางแนวโนรา ซ่ึงการครอบเทริดจะท าเฉพาะ
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โนราผูช้ายเท่านั้น  หากแมว้า่ไม่ไดผ้า่นการครอบเทริดแมว้า่จะร าไดดี้เพียงใดก็ถือวา่ไม่เป็นโนราท่ี
สมบูรณ์ เรียกวา่  “โนราดิบ” หากไม่ไดค้รอบเทริดเพราะแต่งงานเสียก่อนเรียกวา่ “โนราปราชิก”  
 

 
ภาพท่ี ๓  พิธีกรรมโนราโรงครูเพื่อครอบเทริด 
ท่ีมา: สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย,์ ดนตรีและนาฏศิลป์พืน้เมืองภาคใต้, หนงัสือชุดลกัษณะไทย : ศิลปะการ 
แสดง เล่ม ๓, ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงเทพ, ๒๕๔๑), ๒๑๕.  

 
 ๒.โนราโรงครูเพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เป็นพิธีกรรมตามแบบความเช่ือดั้ งเดิมของ
ชาวบา้นท่ีเช่ือวา่บรรพบุรุษผูล่้วงลบัไปแลว้นั้น เป็นผูท้รงไวซ่ึ้งความศกัด์ิสิทธ์ิแต่ละครอบครัวจะมี
ผีบรรพบุรุษดูแล การจดัเพื่อเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษของตนเพื่อขอบคุณท่ีช่วยอ านวยพรให้ชีวิต
ลูกหลานอยู่เย็น โดยในอดีตคนใตส่้วนใหญ่จะฝึกหัดมโนราห์เกือบทุกบา้น ดงันั้นการแก้บนผี
บรรพบุรุษจึงใชพ้ิธีกรรมผา่นการแสดงโนรา ดว้ยการตั้งโรงครูอาศยัศิลปินโนราท่ีมีวิชาอาคมแข็ง
กลา้มาเป็นผูป้ระกอบพิธีเหมือนพระสงฆ์ และมีคนทรงเป็นคนในตระกูลท่ีถูกเลือกโดยวิญญาณ
บรรพชนท่ีเป็นส่ือกลางพดูคุยกบัลูกหลานทุกคราวท่ีท าพิธีจนกวา่จะส้ินอายขุยั 
 การตกลงจดัพิธีเพื่อเซ่นไหวบ้รรพบุรุษนั้น จะมีการตกลงกนัวา่ต่อไปจะจดัเม่ือใด ซ่ึง
อาจจะมีระยะห่างในการประกอบพิธีแต่ละคร้ังไม่เท่ากนัข้ึนอยู่พนัธสัญญา เช่นทุกปี ปีเวน้ปี ทุก
สามปี ทุกเจ็ดปี หรือมากกวา่นั้นตามวาระท่ีตกลงกนักบับรรพบุรุษผา่นร่างทรง แต่จะละเลยไม่ได ้
เพราะมีความเช่ือวา่จะมีอนัเป็นไป  บางคร้ังอาจจะมีการจดัโนราโรงครูนอกพนัธสัญญาระหวา่งคน
ทรงได ้อยา่งกรณีลูกหลานมีปัญหาจนหมดหนทางแกไ้ขดว้ยก าลงัความสามารถท่ีมีอยู ่จึงตอ้งขอ
อ านาจจากวิญญาณบรรพบุรุษให้ช่วยเหลือ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความเจ็บป่วย คนหาย หน้ีสิน การเงิน 
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๒๔ 
 

 

การติดทหาร คดีความ ฯลฯ เม่ือส าเร็จก็จะตอ้งแกบ้นให้ลุล่วงไปก็จะจดัโนราโรงครู เรียกการบน
บานน้ีวา่ “เหมฺรยปาก” และการจดัโนราโรงครูเพื่อแกเ้หมฺรย 
 

 
ภาพท่ี ๔ พิธีกรรมโนราโรงครูเพื่อเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ  
 
 โดยปกติการจดัพิธีกรรมเพื่อเซ่นไหวบ้รรพบุรุษจะใชเ้วลาประมาณ ๓ วนั ๒ คืนยงัมี
พิธีกรรมอีกรูปแบบคือ “โนราโรงครูเล็ก” หรือ “การค ้าครู” หมายถึง การร าโนราโรงครูแบบย่อ 
โดยนายโรงว่าบทเช้ือเชิญบูรพาจารยโ์นรา พ่อแม่ตายายมาเขา้ทรง ครูโรงโนราเขา้ทรงรับเคร่ือง
บูชา สรงน ้า เปล่ียนเคร่ืองแต่งตวั พิธีแกบ้นดว้ยเคร่ืองสังเวยท่ีเตรียมไว ้แกบ้นดว้ยการร า ออกพราน 
ลูกหลานกราบของพร โนราร าส่งตายาย ไล่ผีสางท่ีเขา้มาลอบกินเคร่ืองสังเวยในโรงแลว้จึงจบพิธี 
(สวา่ง สุวรรณโร. ๒๕๒๙ : ๑๘๒๒-๑๘๒๕) ไม่ตอ้งมีศาลพระภูมิ ไม่ตอ้งน าเทริดมาวางไวบ้นศาล
หรือพาไลก็ได ้หากท าเพื่อไม่ให้ผิดสัญญาต่อครูหมอโนราเรียกพิธีอย่างย่นย่อน้ีว่า “โรงแก้บนค ้า
ครู”  แต่การท าโรงครูเล็กจะไม่นิยมในการแก้บนหรือครอบเทริด เพราะถือว่าขลงัน้อยกว่าโรง
ครูใหญ่ นอกจากการจดัโนราโรงครูตามวตัถุประสงคท์ั้ง ๒ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ การจดัโนราโรง
ครูในบางพื้นท่ียงัมีวตัถุประสงค์บางอย่าง เช่น โนราโรงครูวดัท่าแค ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพทัลุง ท่ีจดัเพื่อให้ครูหมอโนรามารวมกนั เพราะชาวบา้นเช่ือวา่บา้นท่าแคเป็นแหล่งก าเนิด
โนรา หรือเป็นท่ีสิงสถิตหรือพ านกัของครูหมอโนรา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๕ 
 

 

 
ภาพท่ี ๕ พิธีกรรมโนราโรงครูบา้นท่าแค อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง  

  
 โดยสรุปโนราโรงครูเป็นพิธีกรรมท่ีเกิดมาจากความเช่ือของทอ้งถ่ินท่ีหาขอ้สรุปไม่ได้
เน่ืองจากมาท่ีมาหลายทิศทาง แต่โดยหลกัจะมาจากความเช่ือท่ีผกูพนักบัครูหมอโนราทั้งท่ีเป็นครู
หมอในต านานและครูหมอท่ีเคยมีชีวิตอยูใ่นอดีต โดยรูปแบบพิธีกรรม ๒ รูปแบบ คือ โนราโรงครู
เพื่อครอบเทริดหรือผูกผา้ใหญ่ และโรงครูเพื่อเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ ซ่ึงมีองค์ประกอบของพิธีกรรม
คล้ายๆ กัน แต่จะปรับเปล่ียนให้เข้ากับการร าโนราและความเช่ือของชาวบ้านในท้องถ่ิน  ซ่ึง
กระบวนการการถ่ายทอดพิธีกรรมดงักล่าว สามารถอธิบายไดด้ว้ยแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตและการ
ผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม และแนวทางการสืบทอดพิธีกรรมซ่ึงผูว้จิยัจะกล่าวในล าดบัถดัไป  
 
ส่วนที ่๔  แนวคิดเกีย่วกบัการสืบทอดและอนุรักษ์พธีิกรรม 
 การถ่ายทอดพิธีกรรมเป็นการถ่ายทอดความเช่ือ ระบบความคิด ค่านิยมท่ีมีสืบทอดมา
จากคนรุ่นหน่ึงมาสู่อีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงรูปแบบการจดัการถ่ายทอดความเช่ือมีทั้งทางตรงและทางออ้ม
โดยเฉพาะในครัวเรือน สมาชิกในครอบครัวจะไดรั้บการถ่ายทอดความเช่ือผา่นต่อกนัมาจากพ่อแม่ 
เช่น การอบรบ การสอน การเล่าใหฟั้ง การปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง การถ่ายทอดความเช่ือภายในชุมชน
ผา่นการสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน และต่อเน่ือง ในรูปแบบการประกอบพิธีกรรมตามความ
เช่ือในช่วงระยะเวลา การยอมรับและปฏิบติัตามของคนรุ่นใหม่   
 เรือนแกว้ ภทัรานุประวติั (๒๕๕๔ : ๒๖ ) ใหค้  านิยม สืบทอดพิธีกรรมในกระบวนการ
ทางสังคม (Socialization) วา่หมายถึง การถ่ายทอดวฒันธรรมจากคนรุ่นพ่อแม่ ปู่  ยา่ ตายาย ท่ีสืบต่อ
ใหค้นรุ่นหลงัดว้ยการส่งความคิด ความเช่ือ รูปแบบการกระท าท่ีน าไปสู่พิธีกรรม อาจมีความหมาย
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๒๖ 
 

 

เดียวกบัการปลูกฝังทางวฒันธรรม (Enculturation) ท่ีหมายถึงการถ่ายทอดพฤติกรรมของคนรุ่นเก่า
ใหเ้กิดข้ึนในคนรุ่นใหม่ท่ีเกิดข้ึนมาในสังคมหน่ึงๆโดยมีการสืบทอด ๒ ลกัษณะ คือ 
 ๑.การสืบทอดทางตรง (Direct Socialization)  ท่ีมีเจตนาให้บุคคลไดรั้บรู้ในรูปแบบ
การพดูคุย บอกเล่า อบรบ สั่งสอน จากพ่อแม่สู่ลูก ปู่ ยา่ ตายายสู่หลานโดยตรง รูปแบบน้ีจะปรากฏ
ในครอบครัว โรงเรียนและวดัเป็นส าคญั 
 ๒.การสืบทอดทางออ้ม (Indirect Socialization)  เป็นการสืบทอดท่ีมิได้เจตนาจะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึงแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยตรง เช่น การแสดงความคิดเห็น 
ทัศนคติ การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ แต่ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ตลอดจน
พฤติกรรมหรือจากการค่อยๆ ซึมซับลกัษณะหรือบุคลิกภาพบางอยา่งโดยท่ีตนเองไม่รู้ตวั จนเกิด
เป็นส านึกหรือจิตส านึกความรับผดิชอบบางอยา่ง 
 เรยม์อนด์ วิลเล่ียม (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, ๒๕๔๔ : ๒๑๔) ไดก้ล่าววา่การสืบ
ทอดการวฒันธรรมนั้นหากขาดผลิตซ ้ าพิธีกรรมก็จะสูญสลายไดโ้ดยตอ้งศึกษาว่าวฒันธรรมนั้น
ผลิตข้ึนมาอย่างไร ใครผลิต ด าเนินการอย่างไร การผลิตซ ้ าเพื่อสืบทอดอยู่เสมอเป็นหลกัประกนั
ความต่อเน่ืองยืนยาวของวฒันธรรมนั้น ซ่ึงกาญจนา แก้วเทพ (๒๕๔๙ : ๔๘)  ได้เสนอแนะ
หลกัการส าคญัของสืบทอดวฒันธรรมจากทฤษฎีการผลิตซ ้ าไวด้งัน้ี 
 ๑.พิธีกรรมนั้นตอ้งผา่นกระบวนการผลิต (Cultural Production) ซ่ึงตอ้งมีองคป์ระกอบ
ของการผลิตอย่างครบครัน เช่น ผูผ้ลิต วตัถุดิบ สถานท่ี กรรมวิธีในการผลิต อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ผู ้
ต้องการใช้ผลผลิต ฯลฯ หากกลุ่มใดสามารถผลิตซ ้ าได้อย่างต่อเน่ืองสม ่ าเสมอตลอดเวลา 
วฒันธรรมหรือส่ือพิธีกรรมของคนกลุ่มนั้นจะสามารถคงอยูไ่ปไดน้าน 
 ๒.การผลิตซ ้ าของวฒันธรรมคือการท ากิจกรรมผลิตซ ้ าเพื่อสืบทอดกระบวนการ
ส่ือสารทั้ง ๔ มิติ คือ สืบทอดหรือเพิ่มขยายผูส่้งสาร เน้ือหาสาร ช่องทาง/ส่ือ และผูรั้บสาร 
 ๓.ในการผลิตซ ้ านั้นตอ้งมีลกัษณะครบเคร่ืองเร่ืองการผลิต คือไม่ไดผ้ลิตเพียงเพื่อให้
ไดผ้ลผลิตเท่านั้น หากเป็นการผลิตท่ีมีแนวคิดบางประการก ากบัไวอ้ยูเ่บ้ืองหลงั ดงัจะแสดงให้เห็น
จากภาพ “ทฤษฎีตน้ไมแ้ห่งคุณค่า” ดงัน้ี 
  ๓.๑ การผลิตซ ้ าในแนวด่ิง เป็นการวิเคราะห์การสืบทอดของพิธีกรรม โดยเปรียบ
ส่วนท่ีเป็นดอก ใบ ผลไดก้บัวนัเวลาของการจดังาน อุปกรณ์ / เคร่ืองเซ่นไหวต่้างๆ สถานท่ีการจดั
งานซ่ึงสะดวกต่อการจดัพิธีกรรม ส่วนประกอบของพิธีกรรมท่ีเป็น ดอก ผล ใบ นั้นสามารถ
ปรับเปล่ียนไดง่้ายตามสภาพสังคมปัจจุบนั ส่วน “ล าตน้” เปรียบไดก้บั ผูเ้ขา้ร่วมพิธีและความรู้
เก่ียวกบัพิธีกรรม ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีผูเ้ขา้ร่วมพิธีมีความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมนอ้ยมากอนัส่งผลท าให้การ
สืบทอดพิธีกรรมเร่ิมไม่ครบถว้น สมบูรณ์เหมือนสมยัก่อน และ “รากเหงา้” ซ่ึงเปรียบไดก้บัคุณค่า
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ของพิธีกรรมท่ีแฝงอยูเ่บ้ืองหลงัของการประกอบพิธี คือการแสดงออกถึงความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ 
การสร้างความสามคัคีของคนในชุมชน สืบทอดอตัลักษณ์ศักด์ิศรีและความเช่ือเร่ืองผีและส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ การผลิตซ ้ าในแนวด่ิง ก็คือตอ้งผลิตให้ครบองค์ประกอบตน้ไมท้ั้งตน้โดยเฉพาะส่วนท่ี
เป็นรากเหงา้ (ส่วนท่ีมองไม่เห็น) 
 

 
ภาพท่ี ๖ ตน้ไมแ้ห่งคุณค่า (การผลิตซ ้ าในแนวด่ิง)  
ท่ีมา:  กาญจนา แกว้เทพ, ศาสตร์แห่งส่ือและวฒันธรรมศึกษา, คร้ังท่ีพิมพ ์๒ (กรุงเทพฯ :  บริษทั
เอดิสันเพรส โพรดกัส์ จ ากดั, ๒๕๔๔), ๔๘. 
 
           ๓.๒ การผลิตซ ้ าในแนวนอน เป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัประเด็นดา้นการปรับตวัของ
พิธีกรรมโดยพิจารณาจากดา้นนอกสุดเขา้ไปสู่ส่วนในสุด แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ เปลือก ซ่ึงเป็น
ส่วนท่ีสามารถปรับตัว หรือปรับประยุกต์ตามวฒันธรรมได้ เปรียบได้กับ ช่วงเวลา ของการ
ประกอบพิธีกรรม ขา้วของ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าพิธี เป็นตน้ “กระพี้” เป็นส่วนท่ีสามารถปรับ
ประยุกต์ให้เข้ากับสภาพการณ์ของวฒันธรรม แต่หลักๆแล้วต้องยงัคงอยู่ เช่น สถานท่ี ซ่ึงใน
ปัจจุบนัคนในชุมชนจะเป็นคนเลือกเอาสถานท่ีท่ีสะดวกแก่คนในชุมชนเป็นหลกัแต่ยงัคงตอ้งมีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิของคนในชุมชนรวมอยู่ดว้ย แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นมติของคนในชุมชนดว้ยถึงจะท าการยา้ย

คุณค่า/ความหมาย 
ส่วนทีม่องไม่

เห็น 

ส่วนทีม่องเห็น 

วนัเวลา 
อุปกรณ์ 

กิจกรรม 

สถานท่ี 

ความรู้ ผูร่้วมพิธี/ผูป้ระกอบ 
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๒๘ 
 

 

สถานท่ีได ้เป็นตน้ “แก่น” เป็นส่วนท่ีอยูใ่นสุดและมีความส าคญัมากท่ีสุด หากขาดส่วนน้ีไป ถือวา่
วตัถุประสงค์ของวฒันธรรมนั้นก็เปล่ียนไปดว้ยเช่นกนั เปรียบไดก้บัคุณค่าท่ีแฝงอยูเ่บ้ืองหลงัของ
การประกอบพิธีกรรม เช่น ความเช่ือ ความศรัทธาในเร่ืองผีและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ การสร้างความสามคัคี
ให้เกิดในชุมชน เป็นตน้โดยในแต่ละยุคของการสืบทอดพิธีกรรมน้ีต่างยงัคงสามารถคงคุณค่าและ
ความหมายในส่วนของแกนแทข้องพิธีกรรมไวไ้ด้เหมือนสมยัอดีต เพียงแต่ความเขม้ขน้อาจจะ
ลดลงไปบา้งตามกระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

 
ภาพท่ี ๗ ตน้ไมแ้ห่งคุณค่า (การผลิตซ ้ าในแนวนอน)  
ท่ีมา: กาญจนา แกว้เทพ, ศาสตร์แห่งส่ือและวฒันธรรมศึกษา, คร้ังท่ีพิมพ ์๒ (กรุงเทพฯ:  บริษทัเอดิ
สันเพรส   โพรดกัส์ จ ากดั, ๒๕๔๔), ๔๘. 
 
 การวิเคราะห์พิธีกรรมโนราโรงครูตามแนวคิด “ตน้ไมแ้ห่งคุณค่า” นั้นจะตอ้งท าการ
วเิคราะห์ถึงส่วนประกอบทั้งหมดของตวัพิธีกรรมวา่กระบวนการการผลิตนั้นไดมี้การผลิตซ ้ าอยา่ง
ครบถว้นหรือไม่ หากพบส่วนท่ีขาดหายไปนั้น ตอ้งพิจารณาวา่ส่วนประกอบนั้นส าคญัมากนอ้ยแก่
ตวัพิธีกรรมอย่างไร หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์กระบวนการของการส่ือสารเพื่อการสืบทอด
ประเพณีโนราโรงครูน้ีก็เช่นกนั จะตอ้งใช้หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อดูกระบวนการของการสืบ

แก่น กระพี้ 
เปลือก 
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ทอดทั้งหมดในพิธีกรรมวา่เป็นอยา่งไร คุณค่า ภูมิปัญญายงัมีอยูค่รบถว้นหรือไม่ หากทราบวา่ขาด
ตกบกพร่องในส่วนไหนของตน้ไมต้น้น้ีแลว้ก็จะสามารถหาแนวทางในการสืบทอดการผลิตให้
ครบเคร่ืองต่อไป 
 ปฐม นิคมานนท์ (๒๕๓๕ : ๒๗๙-๒๘๑) ไดก้ล่าวถึงการสืบทอดพิธีกรรมและภูมิ
ปัญญาของชาวบา้นไวด้งัน้ี 
 ๑.การสืบทอดความรู้ และความเช่ือภายในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองภูมิปัญญาหรือ
พิธีกรรมท่ีท ากนัเกือบทุกบา้น ซ่ึงสมาชิกของชุมชนไดค้ลุกคลีมาแต่เด็กภายใตส้ภาพการด ารงชีวิต
ในปัจจุบนั 
 ๒.การสืบทอดภายในครัวเรือน เป็นการสืบทอดความรู้ ความช านาญท่ีมีลักษณะ 
กล่าวคือ เป็นความสามารถเฉพาะตวัของบุคคลหรือเฉพาะครอบครัว   ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีจะถ่ายทอด
ภายในครอบครัว เครือญาติ บางอยา่งมีการหวงแหนและเป็นความลบัในสายตระกลู 
 ๓.การฝึกฝนจากผูช้าญเฉพาะอย่าง เป็นการถ่ายทอดท่ีผูส้นใจไปขอรับการถ่ายทอด
จากผูรู้้ อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติหรืออาจอยูน่อกชุมชน 
 ๔.การฝึกฝนตัวตนเอง อาชีพและความช านาญหลายอย่างเกิดข้ึนด้วยการคิดค้น 
ดดัแปลง และพฒันาข้ึนมาดว้ยตนเองและถ่ายทอดสู่ลูกหลาน 
 วชิิต นนัทสุวรรณ (๒๕๓๘ : ๗-๑๔) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ การสืบทอดภูมิปัญญาหรือ
พิธีกรรมระดบัชาวบา้นนั้นมีลกัษณะ ๓ ประการ ดงัน้ี 
 ๑.การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างวยั  ซ่ึงในแง่มุมของชาวบา้นตั้งแต่เกิดจนตายมี
การแบ่งล าดบัทางวยัวฒิุ ๕ ชั้น หรือ ๕ ช่วง คือ ช่วงเด็ก ช่วงวยัหนุ่มสาวถึงอายุบวช ช่วงแต่งงานมี
ครอบครัว ช่วงวยักลางคนและช่วงคนแก่ ทั้ง ๕ ช่วงมีการถ่ายทอดประสบการณ์ของกนัและกนั
ตลอด 
 ๒.การเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัต่างๆ ในหมู่บา้น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวบา้น และมี
บทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์  เช่นสถานบนัครอบครัว วดั  โรงเรียน และ
มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
 ๓.การเรียนรู้เชิงประจกัษ์ ซ่ึงเกิดมาจากการไดรู้้ ไดเ้ห็น ในตลอดช่วงชีวิต การสะสม
จากการปฏิบติัท าให้ประจกัษ์ชัดจากประสบการณ์การเขา้ร่วม เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กบัการ
เคล่ือนตวัของวถีิชีวติของคนในชุมชน 
 Mead ( อา้งใน Haviland, ๑๙๙๙ : ๓๓๓)ไดแ้บ่งการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน ออกเป็น 
๓ รูปแบบ คือ  
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 ๑.การบอกเล่ากนัต่อกนัมาในสังคมดั้งเดิมของชนกลุ่มหน่ึงๆ การถ่ายทอดโดยการ
บอกเล่าจากผูสู้งอายกุวา่ไปสู่สมาชิกของกลุ่ม เช่น บรรพบุรุษเล่าสูลูกหลาน 
 ๒.การเรียนรู้ หรือการได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นราวคราวเดียวกนั เป็นเพื่อนกนั 
(Peer) อาจเรียนรู้มาพอๆ กนั 
 ๓.การท่ีคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถดีกวา่เป็นผูถ่้ายทอดให ้ซ่ึงผูใ้หญ่อาจเรียนรู้
จากลูกหลาน เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถสอนให ้
 สามารถ จนัทร์สูรย ์(๒๕๓๖: ๑๕๐-๑๕๑ อา้งใน มณฑนา พิพฒัน์เพญ็ ๒๕๔๐ : ๓๒) 
กล่าววา่ การถ่ายทอดพิธีกรรมส่วนใหญ่ชาวบา้นจะนิยมถ่ายทอดใหก้บัผูใ้หญ่ เน่ืองจากผูใ้หญ่เป็นผู ้
ท่ีมีประสบการณ์ต่างๆ มาพอแลว้ และสามารถถ่ายทอดไดห้ลายรูปแบบ เช่น การบอกเล่าโดยตรง 
การเขา้ร่วมพิธีกรรม  นอกจากน้ียงักล่าวถึงมีวธีิการถ่ายทอดพิธีกรรม ๒ ลกัษณะ คือ 
 ๑.แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การจารหรือเขียนใส่ใบลาน สมุกข่อย หนงัสือ 
 ๒.แบบไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ คือ 
  ๒.๑ โดยการบอกเล่าจากปากสู่ปาก เช่น การสนทนา การสั่งสอนของผูใ้หญ่   เป็น
ตน้ 
  ๒.๒ ผา่นพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม 
  ๒.๓ โดยแฝงอยู่ในรูปแบบของความบนัเทิงต่างๆ ท่ีสอดแทรกถึงกระบวนการ
และเน้ือหาท่ีอยูใ่นรูปของค าร้อง บทร้อง การแสดงต่างๆ  
 โดยสรุปการสืบทอดคือ ถ่ายทอดพิธีกรรมท่ีมีการผลิตในอดีต และการผลิตซ ้ าข้ึนใน
ปัจจุบนั ส่งมอบผ่านการเรียนรู้ของบุคคล ชุมชน และสังคม ทั้งทางตรงและทางออ้ม ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ กนั  เพื่อใหพ้ิธีกรรมนั้นสามารถด ารงอยูต่่อไป   
 ส่วนการอนุรักษ์พิธีกรรมนั้น ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายค าว่า การอนุรักษ ์
(Conservation)ไวห้ลายท่าน อาทิ  
 Bernard (๑๙๗๙ : ๒๑๒) การอนุรักษเ์ป็นเร่ืองราวของเขา้ใจในเอกลกัษณ์ของคนและ
ชุมชน การด ารงเอกลกัษณ์นั้นไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองช้ีแสดงความเป็นมาวิวฒันาการและการพฒันาของ
เผา่พนัธ์ุ เช้ือชาติและสังคม 
 Donald (๑๙๗๙ : ๒๓) การอนุรักษ์ คือการกระท าเพื่อป้องกนั ความเส่ือมโทรม ซ่ึง
รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าเพื่อยดือายขุองมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ 
 จิราพร แสงศิลป์ (๒๕๒๗ : ๘๙-๙๐) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การอนุรักษ ์หมายถึง การ
ตามรักษา ตลอดจนการป้องกนั บ ารุงรักษาและรวมถึงการอนุรักษ์ส่ิงท่ีเคยท่ีอยู่ท่ีอยู ่ก่อนหนา้นั้น
โดยค านึงถึงคุณค่าและความมุ่งหมายของการใช้ประโยชน์ด้วย การอนุรักษ์ไม่ได้หมายความว่า
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จะตอ้งรักษาทุกส่ิงทุกอย่างไวใ้นสภาพเดิม แต่เป็นการควบคุมการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งและมีระเบียบในการอนุรักษจ์ะตอ้งก าหนดนโยบายและเป้าหมายเสียก่อนวา่อะไรคือส่ิงท่ี
ตอ้งอนุรักษแ์ละจะตอ้งอนุรักษไ์วเ้พื่ออะไร 
 วจิิต สินสิริ (๒๕๓๐ : ๓๗)  กล่าววา่อนุรักษเ์ป็นเร่ืองความเขา้ใจในการบ ารุงรักษาส่ิง
ท่ีมีคุณค่าความส าคญัไม่ให้สูญสลายไปตามอายุไขของส่ิงนั้น หรือถูกท าลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
การอนุรักษ์เป็นการเก็บรักษาสมบติัของชาติอย่างประสิทธิภาพ ให้คงประโยชน์นานท่ีสุดและ
สูญเสียนอ้ยท่ีสุด  
 อุดม สกุลพานิชย์ (๒๕๓๓, ๔๓) การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้และการจัดการ
ทรัพยากรทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอย่างฉลาด ตลอดจนมีการวางแผนอย่างรอบ
ครอบส าหรับทรัพยากรทั้งท่ีธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอยา่งฉลาด ตลอดจนมีการวางแผนอยา่ง
รอบครอบส าหรับทรัพยากรเหล่านั้น เพื่อบรรลุความตอ้งการในอนาคตของตนเอง   
 การอนุรักษ์มีความหมายท่ีกวา้งกว่าการสงวนรักษ์ (Preservation) และการบูรณะ 
ปฏิสังขรณ์ (Restoration) แต่จะมีขั้นตอนไปถึงการปรับแต่งให้กลมกลืนเขา้กบัของเดิมหรือของท่ีมี
อยู่แลว้ และยงัสามารถปรับมาใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือวิถีชีวิตของสังคมในปัจจุบนัหรืออาจเป็น
การสร้างสรรค์ของใหม่ให้กลมกลืนและส่งเสริมกบัของเก่าท่ีมีอยู่แลว้ อาจเป็นการอนุรักษ์ในแง่
ของความเช่ือหรือความรู้ดั้งเดิมให้ด ารงอยูต่่อไป แต่อาจมีการประยุกตห์รือพฒันาให้ร่วมสมยัมาก
ข้ึน โดยมีฐานจากของเดิม อยา่งไรก็ตามในบางคร้ังการอนุรักษก์็อาจหมายถึงการท าลาย แต่เป็นการ
ท าลายส่ิงปลุกคลุมบางอยา่งเพื่อเปิดเผยใหเ้ห็นคุณค่าแทจ้ริงของส่ิงนั้นปรากฏออกมา  
 สาธิต กฤตลกัษณ์ (๒๕๕๑) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอนุรักษมี์ ๓ ประการ คือ 
 ๑.เป็นการเก็บรักษาคุณค่ามรดกทางวฒันธรรม เพื่อสืบทอดไปยงัชนรุ่นหลงั 
 ๒.เป็นการศึกษามรดกทางวฒันธรรม และเผยแพร่ ยกระดบั ชุมชน สังคม 
 ๓.ท าให้สังคมสามารถพฒันาไปอย่างเหมาะสม เป็นตวัของตนเองดว้ยความรักความ
สามคัคีบนรากฐานของมรดกทางวฒันธรรมและเทคโนโลยขีองตนเอง    
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าการอนุรักษ์พิธีกรรม หมายถึง การท าความเขา้ใจเร่ืองราว คุณค่า
ของพิธีกรรม  และพยายามรักษา หรือด ารงไวด้้วยการท างานแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ี
ไดรั้บการสนบัสุนนจากชาวบา้นในชุมชนท่ีร่วมใจกนั ด ารงไวเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้
นานท่ีสุด และเกิดการสูญเสียใหน้อ้ยท่ีสุด ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อให้ไดแ้นวทางการอนุรักษ์
พิธีกรรมโนราโรงครูตามวตัถุประสงค์ท่ีได้วางไว ้ผูว้ิจยัจึงได้ใช้เอาแนวคิดการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมมาเป็นหลกัในการคน้หาแนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา ซ่ึงจะกล่าวในล าดบัถดัไป 
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ส่วนที ่๕  แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
 รัศมี ชูทรงเดช และคณะ (๒๕๕๒ : ๘-๑๔) ได้ให้ความหมายการจดัการมรดก
วฒันธรรมซ่ึงมีความหมายสอดคลอ้งกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมไวว้า่ มรดกทางวฒันธรรม
จะถูกน ามาใชจ้ดัการใน ๒ รูปแบบท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
 ๑.การจดัการความรู้ ซ่ึงใชว้ิธีการคน้ควา้วิจยัดว้ยตนเอง หรือประมวลและสังเคราะห์
จากผูอ่ื้น จากนั้นจึงน าความรู้ท่ีไดม้าเผยแพร่ในเป็นท่ีเขา้ใจแก่สาธารณะในรูปแบบ หนงัสือ สารคดี 
ภาพยนตร์ นิทรรศการหนงัสือน าชม หนงัสือท่องเท่ียว การจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ เป็นตน้ การ
จดัการความรู้ยงัสามารถแยกยอ่ย ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  ๑.๑การจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่พื้นท่ี มี
การเช่ือมโยงของภูมิปัญญาท้องถ่ินกบัมิติทางสังคมและสิทธิของชุมชนอย่างแนบแน่น ระบบ
ความรู้ดงักล่าวเกิดจากการสร้างสรรคใ์ห้เหมาะสมกบัระบบนิเวศจนเป็นความคิดอยา่งเป็นระบบ 
และมีการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบนั 
  ๑.๒ การจดัการความรู้วฒันธรรม ซ่ึงเป็นการศึกษาภูมิปัญญา วฒันธรรมของมวล
มนุษยก์ลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บัวฒันธรรม 
  ๑.๓ การจัดการความรู้ภูมิทัศน์วฒันธรรม ซ่ึงเป็นการจัดการหรือพฒันาด้าน
สภาพแวดลอ้มควบคู่ไปกบัทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรวฒันธรรมโดยเนน้ไปท่ีการจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ๒.การจัดการทางกายภาพ ซ่ึงให้ความส าคัญกับการจัดการภูมิทัศน์ของมรดก
วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ เช่น โบราณสถาน หมู่บา้น ใหมี้ความเป็นระบบระเบียบ โดยวตัถุประสงค ์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งรักษามรดกวฒันธรรมในพื้นท่ีนั้นๆ  
 สาย ันต์ ไพรชาญจิตร์ (๒๕๔๘)  กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมคือ 
กระบวนการหรือชุดของการกระท าใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรวฒันธรรมในอดีตของชุมชน ซ่ึง
เรียกวา่ มรดก (Heritages) ท่ีเป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ เมือง และชุมชนโบราณ 
แหล่งเตาเผาผลิตเคร่ืองถ้วยชามสมยัโบราณ วดัวาอาราม โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 
รวมทั้ งภูมิปัญญา ความรู้ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบัติฯลฯ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรทางโบราณคดีต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน หรือท่ีชุมชนท่ีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความมุ่งหมายเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพฒันาคุณค่าระดบัสูง หรือการพฒันาทางจิตใจท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุดของการ
พฒันาชุมชนซ่ึงชุดของการกระท าใดๆ ท่ีเรียกวา่การจดัการนั้นประกอบดว้ย ๘ ลกัษณะ  คือ  
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 ๑. การศึกษาวิจยัหรือการสร้างความรู้ (Resource Research) เป็นกระบวนการคน้ เก็บ
ขอ้มูล สร้างชุดความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรทางวฒันธรรม ทั้งในเชิงกายภาพ และคุณลกัษณะทาง
นามธรรม ประวติัศาสตร์ประโยชน์ใช้สอยในอดีต ศกัยภาพคุณค่าและขอ้จ ากดัของทรัพยากรทาง
วฒันธรรมนั้นๆ ในปัจจุบนัต่อบุคคลและชุมชน 
 ๒. การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี (Resource 
Assessment and Evaluation) จะช่วยใหส้ามารถทบทวนทรัพยากรทางโบราณคดีชนิดต่างๆ ท่ีมีอยูมี่
คุณค่า ทางดา้นใดบา้ง และมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อการตดัสินใจลงทุนลงแรงด าเนินการใดๆ ต่อไป
หรือไม่ เพราะหากพิจารณาแลว้พบวา่ มีคุณค่านอ้ยหรือไม่มีคุณสมบติัเหมาะสมต่อการอนุรักษห์รือ
พฒันาก็อาจจะตดัสินใจไม่ด าเนินการใดๆ ต่อไปก็ได้ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่า ทรัพยากรทาง
โบราณคดีนั้ น มีคุณค่าและมีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการด าเนินการอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งท่องเท่ียว ก็จะสามารถตดัสินใจและวางแผนวา่จะท า
อยา่งไรต่อไปจึงจะเกิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อชุมชนและส่วนรวม  
 ๓. การบริรักษ์ (Resource conservation with  use) หมายการคงไวซ่ึ้งสภาพทาง
กายภาพและคุณค่าของทรัพยากรทางวฒันธรรมนั้น  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือการทศันาจร
หรืออ่ืนๆ  โดยใชเ้ทคนิคการต่างๆ ตามความเหมาะสมในสภาพแวดลอ้มของทรัพยากรวฒันธรรม
แต่ละประเภทแต่ละแห่ง เช่นการเสริมสร้างความแข็งแรงของส่ิงก่อสร้างหรือวตัถุ การบูรณะ การ
จ าลอง การท าเทียม การถอดพิมพ ์การสร้างข้ึนใหม่ การจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ รวมไปถึงการสร้าง
และการบังคบัใช้กฎเกณฑ์ข้อปฏิบติัและข้อห้ามต่างๆ เพื่อสนองต่อความประสงค์ท่ีจะท าให้
ทรัพยากรวฒันธรรมคงอยู่และถูกใช้ประโยชน์โดยชุมชนอย่างเหมาะสมให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้
 ๔. การจัดการความรู้เ ร่ืองทรัพยากรวัฒนธรรม (Resource-base knowledge 
management) ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมส าคญัในกระบวนการเรียนรู้และการให้การศึกษา โดยการสร้าง
จดัระบบ จดัแสดงโบราณวตัถุ ขอ้มูล และประสบการณ์ในรูปแบบของพิพิธภณัฑสถาน รวมถึงการ
จดัท าเอกสารและส่ือเผยแพร่ 
 ๕. การฟ้ืนฟูผลิตซ ้ าและสร้างใหม่ (Resource Rehabilitation or Revitalization) เป็น
การสร้างความหมาย คุณค่า และก าหนดบทบาทและหน้าท่ีใหม่ให้กบัทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู ่
ซ่ึงอาจจะไม่ใช่หนา้ท่ีดั้งเดิมท่ีมีอยู ่(Out –Of-Original Functioned Resource)  และรวมไปถึงการ
น าเอาสัญลกัษณ์ลวดลายไปดดัแปลงเป็นเคร่ืองหมายในการประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆเพื่อพฒันาให้ใช้
ประโยชน์ในบทบาทใหม่ (Re-functioning) เพื่อแกปั้ญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ หรือสร้างประโยชน์
ใหม่ใหก้บัชุมชน  
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 ๖. การใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติในการควบคุมและป้องกัน (Resource 
regulation control) เป็นการด าเนินการโดยใชก้ฎจากส่วนกลาง และขอ้บงัคบัอ่ืน ทั้งน้ีจะตอ้งไป
ขดัแยง้กบัการปกครองระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีอยูซ่ึ่งการบงัคบัใชน้ั้นจะตอ้งอยูใ่นรูปแบบท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนืและเป็นคุณต่อทั้งชุมชนและต่อตวัทรัพยากรวฒันธรรม  
 ๗. การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองจากแหล่งโบราณคดี (Resource-based 
community business) เน่ืองจากท่ีจะก่อให้เกิดความร่วมมือจากชาวบา้นโดยรวมก็อยูใ่นกระแสของ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมจึงหนีไม่พน้ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เป็นการท าลายหรือกระทบต่อการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมดว้ย 
 ๘.การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือและสร้างกลัยาณมิตร (Networking & Friend-
Making) เน่ืองจากในการจดัการแหล่งโบราณคดีหน่ึงๆ จะมีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงต้องมีการร่วมมือกันหลาย ๆ ฝ่าย ทั้ งยงัต้องสร้าง
เครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่งกวา้งขวางและย ัง่ยนื  
 จากแนวคิดดงักล่าวไดมี้การพฒันาออกไปเป็นการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอย่าง
ย ัง่ยืนซ่ึงหมายถึงการใชป้ระโยชน์สูงสุดของวฒันธรรมนั้น เพื่อให้สอดคลอ้งไปกบัประชากรท่ีอยู่
ในพื้นท่ี  ซ่ึงจะครอบคลุม ๓เร่ืองใหญ่ๆ คือ การใช้ (Use) การพฒันา (Development) และ การ
พิทักษ์และดูแลรักษา (Protection/Maintenance)  ซ่ึงแนวทางการจัดการอย่างย ั่งยืนน้ีอาจจะ
หลากหลายข้ึนอยูก่บัสภาพ บริบท และเง่ือนไขทางสังคม และวฒันธรรมในแต่ละพื้นท่ีและชุมชน 
 ทั้งน้ี สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (๒๕๔๘: ๒๔-๒๖) ยงัได้อธิบายถึงกระบวนจัดการ
ทรัพยากรวฒันธรรม เรียกว่า ๓Es-Model ซ่ึงประกอบดว้ยแนวปฏิบติัการท่ีส าคญั (Actions) ๓ 
ลกัษณะคือ  
 ๑.กระบวนการเรียนรู้และการปลูกจิตส านึก (E ๑ : Education)เนน้การเรียนรู้ร่วมกนั
จากการปฏิบติังานจริง (Interactive Learning Through Practices) การจดัการศึกษาท่ีเนน้การส่ือสาร
ทางแบบเป็นทางการไม่เป็นทางการ (Informal Multi-Channel Communication) การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ในหมู่นกัวิชาการ นักจดัการ เจา้หน้าท่ีในหน่วยภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อความเขา้ใจร่วมกนัในเร่ืองคุณลกัษณะวิชาการ เป็นการสร้าง
จิตส านึกในคุณค่าและความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรมประเภทต่างๆ รวมทั้งเล็งเห็นประโยชน์
ของทรัพยากรทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชน  
 ๒.การสร้างสรรคแ์ละประดิษฐ์นวตักรรมในการจดัการ (E ๒ : Engineering)หมายถึง 
การคิดคน้รูปแบบวิธีวิทยา (Methodology) และเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม (Appropriate Technique) ใน
การจดัการดา้นวิชาการหรือการศึกษาวิจยั (Research) ดา้นการอนุรักษ ์(Conservation) การสงวน
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รักษา (Preservation) และแบบแผนการพฒันา (Development) รวมไปถึงการสร้างเง่ือนไข 
(Conditions) กฎเกณฑ์หรือขอ้ปฏิบติั (Regulations) และกฎหมาย (Acts) เพื่อใช้ในการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมใหเ้กิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืแก่ชุมชนทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบั
นานาชาติ  
 ๓.การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ (E ๓ : Enforcement)หมายถึง การน าเอาเง่ือนไข กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีชุมชน และสังคมตราข้ึนร่วมกนัมาบงัคบัใช้เพื่อคุม้ครองป้องกนั และ
เอ้ืออ านวยใหก้ระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นไปอยา่งราบร่ืน ไม่สะดุดหยุดลงกลางคนั
หรือไม่ถูกละเมิดให้เส่ือมค่า หรือเส่ือมสภาพไป ด้วยเหตุอนัไม่สมควร การจัดการทรัพยากร
วฒันธรรมภายใตแ้บบแผนปฏิบติัการ ๓Es-Model ดงักล่าวขา้งตน้อาศยัหลกัการและวิธีการท่ีเน้น
เป้าหมายท่ีการจดัการกบัทรัพยากรท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั ไม่ตกเป็น
เหยือ่ของกระแสหรือสถานการณ์ท่ีผูอ่ื้นสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
 ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๔) กล่าวว่า ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงคุณค่า และความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมเป็นอนัดบัตน้ๆ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ 
ความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมต่อสังคม
ในปัจจุบนัคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยก์ าหนดและให้ค่าแก่ส่ิงท่ีสร้างข้ึน ซ่ึง
คุณค่าอาจจะแตกต่างกนัไปตามพื้นฐานทางสังคม วฒันธรรม ทางประวติัศาสตร์ และทางสติปัญญา
ของแต่ละคน แต่ละสังคม นอกจากน้ียงัอยูก่บับริบทอ่ืนๆ หรือเง่ือนไข ทางสังคมและเศรษฐกิจดว้ย 
และคุณค่าต่างๆ ท่ีจะกล่าว  

  Lipe (๑๙๘๔ :๒-๑๐)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการประเมินคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม ซ่ึง

มีความเก่ียวเน่ืองจากพิธีกรรมโนราโรงครู ดงัต่อไปน้ี  

  ๑.คุณค่าในฐานะสัญลกัษณ์ทางศาสนา (Associative / Symbolic Value) เป็นการแปล

ความหมายในลกัษณะนามธรรมท่ีอธิบายเร่ืองราวในอดีต (Memory of the past) และมีพลงัสูงใน

การส่ือสารจนถึงปัจจุบนั 

 ๒.คุณค่าทางวิชาการหรือประวติัศาสตร์ (Informational or History Value) เป็นการ

ประเมินความหมายท่ีถูกตอ้งตามกระบวนทางวิชาการ มีการตั้งค  าถามและคน้หาค าตอบเก่ียวกบั

อดีตของโนราโรงครู และมีวธีิการศึกษาท่ีเหมาะสมน่าเช่ือถือ โดยเร่ิมจากค าถามท่ีวา่โนราโรงครูมา

จากไหน และมีรูปแบบพิธีกรรมอยา่งไรจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั  
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 ๓.คุณค่าดา้นความงามและสุนทรีย ์(Aesthetic Value) เป็นความหมายท่ีสัมผสัไดด้ว้ย

สายตา มองแลว้รู้สึกช่ืนชอบ ถูกตาตอ้งใจ  สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐ : ๒๖-๒๗) ให้ความเห็น

เก่ียวกบัการประเมินคุณค่าของความสวยงามเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น ซ่ึงบางคร้ังอาจจะไม่ไดอ้ยู่

ในตวัวตัถุนั้นเพียงอย่างเดียว แต่จะถูกก าหนดจากปัจจยัต่างๆ เช่น แบบแผนและความงามท่ีเป็น

ประเพณีนิยมในสังคมและในห้วงเวลาท่ีวตัถุนั้นสร้างข้ึน หรืออาจจะเกิดจากขอ้วิจารณ์ทางดา้น

ประวติัศาสตร์ ศิลปะ หรือไม่ก็เป็นไปตามความนิยมของตลาดซ้ือขายช้ินงานทางศิลปะหรือวตัถุ

ทางวฒันธรรมนั้นๆ ก็ได ้  

 ๔.คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value) เป็นการน าทรัพยากรวฒันธรรมเขา้การเขา้สู่

กระบวนการสร้างมูลค่าเชิงปริมาณทางการเงินตามกระแสนิยมของโลกสมยัใหม่ และสร้างรายได้

เขา้สู่ทอ้งถ่ินการสร้างความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น อาจจะเกิดจากการผูม้าชมตอ้งเสียค่าเขา้ชม 

ซ้ือมาเป็นเจา้ของ หรือลงใดๆ ก็ตามเพื่อให้เกิดก าไร  หรือแมแ้ต่ผลผลิตอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากทรัพยากร

วฒันธรรม เช่นงานประดิษฐ ์ศิลปะ เพลง วรรณกรรม หนงัสือ แฟชัน่ หรือสัญลกัษณ์ทางการคา้ ซ่ึง

ท่ีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ไดน้บัเป็นความหมายเชิงเศรษฐกิจทั้งส้ิน (สายนัต ์ไพรชาญ

จิตร์, ๒๕๕๐-๒๗)  

 นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แล้ว ยงัพบว่ายงัมีความหมายอ่ืนมีความส าคญัเช่นกนั ซ่ึง

ไดรั้บการประเมินความส าคญัจากนกัวิชาการ Carver  (๑๙๙๖ : ๔๕-๕๖) นัน่คือ คุณค่าในฐานะ

ตวัแทนของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน (Community  and Local Value) ท่ีท  าให้พิธีกรรมนั้นคงอยู ่และมี

ลกัษณะเป็นศูนยก์ลางในการประกอบประเพณีทอ้งถ่ินและภูมิภาค ซ่ึงคุณค่าทั้งหมด ๕ ประการน้ี 

จะตอ้งน ามาใชร่้วมกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อให้ชุนชนเกิดการตระหนกัในคุณค่าของ

วฒันธรรม และจะท าใหว้ฒันธรรมนั้นๆ คงสร้างอรรถประโยชน์ในสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
ส่วนที ่๖ งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนงานวิจยัในอดีตเก่ียวกบัพิธีกรรมโนราโรง
ครู ในพื้นท่ีต่างๆ  โดยสรุปความส าคญัเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี   
 พิทยา บุษรารัตน์ (๒๕๓๕) ไดท้  าการศึกษาโนราโรงครูบา้นท่าแค อ าเภอเมือง จงัหวดั
พทัลุง ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของมโนราห์และท่ีพ  านักของครูโนรา การถ่ายทอดโนราโรงครูของ
ชุมชนน้ีจะเป็นลกัษณะการปลูกฝังทศันคติและค่านิยมความเช่ือแก่คณะมโนราห์ ลูกหลานตายาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๗ 
 

 

โนรา  และชาวบา้นทัว่ไป โดยสร้างความเช่ือท่ีเป็นเร่ืองของจิตวิญญาณและไสยศาสตร์ เช่น คณะ
มโนราห์จะรู้สึกมัน่ใจในการเป็นโนราและการร าโนรา รวมไปทั้งการสืบทอดรักษารูปแบบธรรม
เนียมนิยมของโนราเอาไวด้งัเห็นไดจ้ากคณะโนราสมพงษ์นอ้งดาวรุ่ง คณะโนราฉลองน้อยพทัลุง 
คณะโนราผนัเสียงศิลปิน และคณะโนราสายศิลป์สอง ท่ียงัคงสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครูอย่าง
ต่อเน่ืองส าหรับลูกหลานตายายโนราเหมือนเป็นพนัธะสัญญาท่ีให้ไวก้บัครูหมอโนราหรือตายาย
โนราท่ีตนจะตอ้งจดัพิธีโนราโรงครูเป็นประทุกปี หรือตามวาระท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงการยงัคงนบัถือต่อ
ความกตญัญูต่อครูบาอาจารย ์ต่อบิดามารดา ต่อพ่อแม่ท่ีล่วงลบัไปแลว้ และพยายามครองตนให้อยู่
ในศีลธรรมตามแบบฉบบัพุทธศาสนาชาวบ้าน ย่อมเป็นสิริมงคลแต่ตนเอง และบันดลให้สม
ปรารถนาทั้งดา้นสุขอนามยัและลาภยศแก่ผูน้บัถือ   โนราโรงครูมีเป็นส่วนท าให้ชาวบา้นต าบลท่า
แค มีความภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน มีความส านึกต่อการสืบทอดมรดกวฒันธรรมของตน  การ
เรียนรู้จะเกิดความเขา้ใจในเร่ืองโนราและโนราโรงครูจากการเขา้ร่วมพิธีกรรม ซ่ึงมีองค์ประกอบ
และขั้นตอนต่างๆ มากมาย อาทิ การรู้เร่ืองการครอบเทริดหรือผูกผา้ใหญ่ ความรู้เร่ืองต านานโนรา 
ความรู้เร่ืองของศาสนาชาวบา้นท่ีปรากฏออกมาทางพิธีกรรม เช่น การไหวพ้ระภูมิหรือการตั้งศาล
พระพุทธ การท าพิธีตดัผมผีช่อ เหยียบเสน เป็นตน้ ส่งผลต่อชาวบา้นไดเ้กิดการเรียนรู้จากการเขา้
ร่วมพิธีกรรม นอกจากน้ียงัมีความรู้ท่ีแฝงในพิธีโนราโรงครู ได้แก่  ความรู้เร่ืองคุณธรรม ความ
กตญัญู กฎแห่งอนิจจงัซ่ึงปรากฏอยู่ในบทเพลงสิบสองอีกดว้ย   ซ่ึงเป็นการจดัการพิธีกรรมโนรา
โรงครูท่ีชาวบา้นต่างเห็นพอ้งร่วมกนัวา่เป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินตน  
 เธียรชยั อิศรเดช (๒๕๔๒)  กลบัมองว่า ปราชญ์ชาวบา้นต่างหากคือผูมี้บทบาททาง
วฒันธรรมท่ีส าคญั โดยจะก าหนดรูปแบบพิธีกรรมโนราโรงครูให้ทุกฝ่ายมองเห็นคุณค่าและมี
ส านึกร่วมกนั ไม่มองพิธีกรรมว่าเป็นเร่ืองลา้หลงัท่ีท ากนัตามความเช่ือโดยไร้เหตุผล โดยใช้การ
จดัการผกูติดอยูก่บัระบบ “ยา่นเครือเช้ือวงศ”์ โดยมีเพศหญิงเป็นศูนยก์ลาง ในฐานะการส่งต่อความ
เช่ือและความนบัถือ “ตายาย”  ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนในการด ารงอยูข่องโนราโรงครูในชุมชนของบา้น
บ่อแดง อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา แมใ้นบางพื้นท่ีอยา่งจะเหลือเพียงรูปแบบ เช่นโรงครูท่ีบ่อ
ดาน ซ่ึงลดบทบาทด้านจิตวิญญาณไปมาก แต่ระบบเครือญาติท่ีเขม้แข็งน้ี จะคงโอบอุม้ผูค้นใน
ชุมชนให้ได้ท าความเข้าใจถึงพลังอ านาจของพิธีกรรมโนราโรงครู ให้ทรงอ านาจมากกว่าใน
ความหมายทางไสยศาสตร์ ดว้ยการก าหนดบทบาทในการสร้างบรรทดัฐานเร่ืองความกตญัญูบูชา
บุพการีและบรรพบุรุษ การส่งเสริมความรักและความอบอุ่นภายในยา่นติวงศ ์ การโนม้สู่โลกอดีตท่ี
งดงามระหว่างคนเป็นและคนตาย   และการวางฐานจริยธรรมของชุมชนเพื่อไม่ให้น าไปสู่หายนะ 
เป็นตน้ แมจ้ะเคยมีขอ้โตแ้ยง้วา่ การจดัการในระดบัชาวบา้นนั้น คนทรงนั้นเป็นผูท่ี้มีบทบทส าคญั
ในการร่วมในฐานะผูน้ าทางความเช่ือและพิธีกรรมในชุมชน แต่ในงานวิจยัของ ปานจิตต ์แกว้สวา่ง 
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(๒๕๕๐) ไดก้ล่าวว่าชดัเจนแลว้ว่า คนทรงท่ีส่วนใหญ่เป็นหญิงนั้นมกัถูกกีดกนัออกไปจากพื้นท่ี
ของพิธีกรรม การประกอบพิธียงัคงตั้งอยู่ฐานของอุดมการณ์เร่ืองเพศชายเป็นใหญ่ การก่อสร้าง
ตวัตนในฐานะคนทรงของสายตระกูลในพิธีโนราโรงครู มีอภิสิทธ์ิและอ านาจเพียงสภาวะชัว่คราว  
แทจ้ริงแลว้พิธีกรรมน้ี ยงัเป็นพื้นท่ีแสดงอ านาจของความเป็นชายอยูโ่ดยผูท่ี้มีความส าคญัก็คือนาย
โรง ผูป้ระกอบพิธีกรรมซ่ึงทั้งหมดล้วนเป็นผูช้าย ความคิดดังกล่าวมีข้อสนับสนุนชัดเจนใน
งานวิจยัของ  สันติชยั แยม้ใหม่ (๒๕๕๖) ท่ีช้ีให้เห็นว่า  นายโรงหรือโนราใหญ่  เป็นท่ีผูก้  าหนด
ขั้นตอนและกระบวนการของพิธีโนราโรงครูโดยมีบุคคลในต าแหน่งอ่ืนๆ เป็นผูต้ามเท่านั้น ไม่ใช่
เป็นผูจ้ดัการวฒันธรรมอย่างแทจ้ริง  ส่วนระบบเครือญาติเป็นพื้นท่ีทางสังคมท่ีน ามาสู่พิธีกรรม
โนราโรงครูนั้น แมว้่าพิธีน้ีจะเป็นการจดัทางขา้งฝ่ายมารดาก็ตาม ตามช่ือท่ีเรียกครูหมอโนรา ว่า 
“ตายายโนรา” แต่ในพื้นท่ีการบวงสรวงผีครูหมอโนรา ยงัมีพ่อขุนศรัทธา ซ่ึงเป็นครูหมอโนราเพศ
ชาย และเป็นครูหมอท่ีเป็นองคป์ระธาน รวมถึงเพศสภาพของผี เทพ และเทวดาอ่ืนๆ ก็ปรากฏโฉม
ของความเป็นชายทั้งส้ิน ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่ความเป็นหญิงในพิธีกรรมโนราโรงครูจะถูกเบียด
ขบัให้เป็นอ่ืน ในทางกลบักนัมนัถูกเป็นเคร่ืองมือส่ือสารกบัลูกหลานคนอ่ืนๆ หรือการร่วมร าหรือ
การร่วมออกพราน ออกทาสีเพื่อบูชาครูหมอตายายโนรา เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีความเช่ือบาง
ประการเท่านั้นท่ียงัหวงแหนและกีดกนัไม่ให้ผูห้ญิง สามารถเขา้ร่วมพิธีหรือประกอบพิธีได ้ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีไดแ้ก่ การใช้เวทมนต์คาถาขั้นสูง เพื่อประกอบพิธีส าคญัๆ เช่น ตดัเหมฺรย การแทงเข ้การ
เหยียบเสน เป็นตน้  ส่วนการใช้เวทยม์นต์หรือคาถาอ่ืนๆ เช่น การพาข้ึน การเซ่นสรวงครูหมอตา
ยายโนรา ผูห้ญิงสามารถเรียนรู้และท าเองได ้  
 ประสิทธ์ิ รัตนมณี และนราวดี โลหะจินดา (๒๕๕๐) ศึกษาโนราโรงครูคณะเฉลิมประ
พา ในจงัหวดัปัตตานี  พบวา่ นายโรงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัและส่งผลต่อการด ารงอยูข่องโนราโรง
ครูในสภาวะสังคมปัจจุบนันายโรงโนราท่ีมีความรู้ความช านาญทางดา้นพิธีกรรมและไสยศาสตร์ 
จะสามารถรับแสดงโนราโรงครูและร่ายมนต์พิธีกรรมได้ การตั้งเป็นคณะโนราโรงครูข้ึนมาได ้
ไม่ใช่เร่ืองง่าย นายโรงตอ้งผา่นการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆ ซ่ึงนายโรงเหล่าน้ีจะตอ้งผา่นพิธีครอบเทริด 
(ตดัจุก) มาแลว้ในอดีตจึงจะสามารถประกอบพิธีกรรมได ้และเรียนรู้  ขั้นตอนของพิธีกรรมท่ีสืบ
ทอดมาตั้งแต่โบราณ ซ่ึงไดแ้ก่ การเขา้โรง การตั้งเร่ือง พิธีชุมนุมไหวภู้มิเจา้ท่ี พิธีเบิกโรง พิธีโลง
โรง พิธีกาศครู  การสวดบทชุมนุมเทวดา พิธีกราบครู พิธีเซ่นครู การร าหนา้ครู การเช้ือเชิญครูหมอ
ประทบัทรง  การเหยยีบเสน การกล่าวบทไหวส้วสัดี การร า ๑๒ ท่า  การส่งเทวดาและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
การตดัเหมฺรยฺ พิธีการบดัราด  และพิธีพลิกสาดคลา้ จนมีความเช่ียวชาญจึงจะเป็นท่ีนบัถือและวา่จา้ง
จากเจา้ของงาน ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางสังคมท าให้โนราโรงครูแถบปัตตานีตอ้งมีการปรับตวั
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น การลดขั้นตอนพิธีกรรมความเข้มข้นลง  เน่ืองจาก
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๓๙ 
 

 

ระยะเวลาท่ีมีอยู่จ  ากัดและสถานะทางการเงินของเจ้าภาพ  ซ่ึงคณะโนราพร้อมยอมรับและ
ปรับเปล่ียนพิธีกรรมใหส้อดคลอ้งกบัช่วงของเวลาแต่ยงัรักษาพิธีกรรมท่ีส าคญัไวภ้ายในกรอบของ
การเปล่ียนแปลงทางระบบสังคมแมก้ารสืบทอดร่างทรง ซ่ึงถือเป็นตวัแทนเจา้ภาพท่ีส่งต่อความเช่ือ
ครูหมอโนรา (บรรพบุรุษ)  จะบทบาทท่ีส าคญัท่ีจะส่งผลต่อการสืบทอดการเป็นร่างทรงท่ีด าเนินไป
จากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีส้ินสุด และท าให้เกิดการยกโรงโนราข้ึนมาเพื่อเซ่นสังเวย การสนุกสนาน 
และการรักษาโรค จนกลายเป็นวถีิชีวติความสัมพนัธ์ท่ีมิอาจจะละเลยได ้ ในระยะหลงัเกิดปัญหากบั
ลูกหลานท่ีรับราชการหรือท างานประจ าไปบา้ง ท าให้การสืบทอดโนราโรงครูอยา่งจริงจงัเป็นส่ิงท่ี
ดูเลือนราง   จึงท าให้อีกส่วนหน่ึงก็คือ นายโรงโนราตอ้งภาระหนา้ท่ีในการใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดึงเอาคนภายในชุมชนให้หันมาด ารงไวพ้ิธีกรรมเก่าแก่น้ีไว ้ยงัมีงานวิจยัท่ีเน้นศึกษาโนรา
โรงครูเพื่อครอบเทริดหรือผูกผา้ใหญ่เฉพาะของ โอภาส อิสโม (๒๕๔๔) กล่าวไวว้่าการสืบทอด
มรดกวฒันธรรมดา้นน้ีจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ครูหมอโนราไดส้ร้าง
ระบบความเช่ือท่ีเป็นเร่ืองจิตวิญญาณ และไสยศาสตร์ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในการเป็นโนราและ
การสืบทอดรักษารูปแบบธรรมเนียมปฏิบติัเอาไว ้นอกจากน้ีพิธีกรรมน้ีเป็นตวัช้ีวดัระบบการเรียนรู้
และสืบทอดของศาสตร์การแสดงโนรามาอย่างเป็นระบบและพิธีน้ีถือว่าเป็นพิธีมอบหรือรับรอง
วทิยฐานะของหลกัสูตรการแสดงโนราของผูท่ี้จะตอ้งท าการแสดงมโนราห์ต่อไป   
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัเก่ียวกบัการสืบทอดและอนุรักษ์พิธีกรรมอ่ืนๆ  มา
เปรียบเทียบกบัพิธีกรรมโนราโรงครูดงัน้ี  สุริยา บรรพลา (๒๕๔๔) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พิธีกรรม
เล้ียงปี อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย พบวา่สถานภาพและบทบาทของผูป้ระกอบพิธีกรรมเล้ียงปีต่อ
สังคมและวฒันธรรมท่ีสืบทอดทางสายตระกูลจะมีหน้าท่ีและแนวทางความประพฤติชดัเจน เช่น  
ขะจ ้ าหน้าท่ีหลกัคือเป็นตวักลางส่ือสารโดยอญัเชิญวิญญาณเจา้นายและบรรพบุรุษรับเคร่ืองเซ่น
ไหว ้นางเทียมมีหน้าท่ีหลกัเป็นหัวหน้าในการจดัเตรียมอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมเล้ียงปี และเป็น
ร่างทรงของวิญญาณเจ้านายและบรรพบุรุษ นางแต่งมีหน้าท่ีหลักคือเป็นผูช่้วยในการด าเนิน
กิจกรรมประกอบพิธีกรรมเล้ียงปี สมุนมีหน้าท่ีเป็นผูช่้วยขะจ ้ า (ผูป้ระกอบพิธีกรรม) ด าเนิน
กิจกรรมประกอบพิธีกรรม ส่วนพราหมณ์มีหนา้ท่ีท่องสวดพิธีบายศรีสู่ขวญั ผูป้ระกอบพิธีกรรมท่ี
กล่าวมาส่งผลท าใหมี้ส่วนในการจดัระเบียบสังคม ๔ ลกัษณะ คือ ระเบียบสังคมในระดบัครอบครัว 
ระเบียบสังคมในระดบัวงศ์ตระกูล ระเบียบสังคมในระดบัหมู่บา้น และระเบียบสังคมในระดับ
ชุมชน มีการสืบทอดทางสายตระกูล  การถ่ายทอดจะเป็นการมอบหมายให้บุตรธิดาคนท่ีเหมาะสม
ท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีแทนไดก่้อนส้ินชีวิต ดว้ยการให้ปฏิบติัหรือพาบุตรชายร่วมพิธีกรรมแต่ยงัเล็กๆ 
โดยการเรียนรู้วิธีการและกระบวนการจดัพิธีกรรมเล้ียงปีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวบา้นนั้นว่ามีความ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลฝ่ายใดบา้ง เพื่อด ารงบทบาทหนา้ท่ีใหเ้กิดความสมบูรณ์ของพิธีกรรม  สอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของ พระมหาประจกัษ์ พนาลยั(๒๕๕๑) ท่ีศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้าน
ประเพณีความเช่ือ และพิธีกรรมของ หมอเสนเรือน ในชุมชนชาวไทยทรงด า อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชุมพรพบว่าความต่อเน่ืองของพิธีกรรมท่ีท าให้พิธีกรรมน้ีคงอยู่เกิดจากอิทธิพลของความเช่ือถือ 
เช่ือมัน่กบัตวัตนหลงัจากความตายของคนในชุมชนซ่ึงยงัอยูแ่สดงออกมารูปแบบพิธีกรรมเซ่นสรวง
ตลอดมา ซ่ึงส่งผลต่อการปลูกฝังใหก้บัคนรุ่นหลงัปฏิบติัสืบทอดตามบรรพบุรุษซ่ึงจะส่งผา่นให้กบั
บุคคลท่ีมีความสนใจและผูท่ี้เป็นญาติพี่น้องเท่านั้น การเรียนรู้จะเป็นการเรียนตามอธัยาศยัตาม
ความวริิยะอุตสาหะของผูสื้บทอดเป็นส าคญั ซ่ึงการจดัการในครอบครัวจะเป็นตวัแปรส าคญัหน่ึงท่ี
ท าให้จารีตประเพณีน้ีสืบทอดมาจนถึงสังคมปัจจุบนั โดยเฉพาะลูกชายคนโตจะตอ้งท าหน้าท่ีการ
เล้ียงผีไปโดยอตัโนมติั แต่ในบางครอบครัวก็อาจตกไปเป็นของฝ่ายหญิง แต่ในกรณีน้ีภาครัฐไดมี้
บทบาทส าคญั ท่ีช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมดว้ยการให้เงินอุดหนุน และจดักิจกรรมเรียนรู้เพื่อให้
เด็กรุ่นหลงัได้เขา้ใจในพิธีกรรมของตนในระดบัชุมชนมากข้ึน จึงท าให้พิธีกรรมดงักล่าวยงัคง
ด าเนินสืบต่อมาไดจ้นถึงปัจจุบนั   

 ในงานวิจยัของ วิฑูรย ์คุม้หอม (๒๕๕๑) ไดศึ้กษาพิธีกรรมงานปีฝีมด : ภาพสะทอ้น

และวฒันธรรมบา้นบ่อมอญ-บ่อพราหมณ์ ต.นาวุง้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั

เล็กนอ้ย แมพ้ิธีกรรมมีกระบวนการสืบทอดพิธีกรรมจะเป็นในลกัษณะเรียนรู้แบบซึมซัม จากการ

ไดค้ลุกคลีอยูใ่นงานพิธี ไดย้นิ ไดฟั้ง ไดเ้ห็น จากนั้นจึงเร่ิมหดัมีบทบาทจากเล็กนอ้ย จนเพิ่มพูนการ

มีหน้าท่ีอยา่งแทจ้ริงต่อไป แต่การสืบทอดความรู้จะผา่นกนัในกลุ่มเครือญาติ ตอ้งไดรั้บการครอบ

หรือการอนุญาตจากครู ซ่ึงเป็นญาติท่ีไปร ่ าเรียนมาให้มาประกอบพิธีกรรมงานปีผีมดไดเ้สียก่อนจึง

จะสามารถรับหนา้ท่ีในการสืบทอดได ้ หากมองในระดบัชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั

ชุมชนรอบขา้ง เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลให้พิธีกรรมด ารงมาอยูไ่ดใ้นปัจจุบนัโดยการสร้างความผกูพนั

ในลกัษณะต่างคนต่างพึ่งพากนัจนเกิดความรู้สึกร่วม (Collective Conscience) ระหวา่งเจา้ภาพ และ

ผูป้ระกอบพิธี แมก้ระทัง่เพื่อนบา้นเองก็พร้อมท่ีจะร่วมมือให้พิธีส าเร็จลุล่วง ดว้ยการขายสินคา้เพื่อ

น ามาประกอบพิธีกรรมในราคาท่ีถูกจากหมู่บ้านท่ีมีญาติตนเองอยู่ทั้ งชุมชนเกษตรและชุมชน

ประมง เช่น กลว้ย มะพร้าว ปู  และแมงดา  ซ่ึงทั้งหมดเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างรายไดใ้ห้กบัคน

ในชุมชน จึงท าใหชุ้มชนเห็นความคุม้ค่าของการจดัพิธีกรรมน้ีอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีงานวิจยั

อ่ืนๆ ท่ีศึกษาการสืบทอดพิธีกรรมในระดบัมหภาคในมิติอ่ืนๆ  อีก เช่น  ชยุตภฎั ค ามูล (๒๕๕๓) 

ได้ศึกษา การสืบทอดในวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมล้านนา  พบว่าการสืบทอดวรรณกรรม

ประกอบพิธีกรรม จะพิจารณาจากผูใ้หก้ารสืบทอดซ่ึงก็คือปู่ จารยค์นเก่าของหมู่บา้น และผูท่ี้รับการ
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สืบทอดซ่ึงก็คือปู่ จารยค์นใหม่ของหมู่บา้น ในกรณีท่ีปู่ จารยค์นเก่าเสียชีวิต ลูกหลานอาจน าตวับท

เผาไปพร้อมกบัปู่ จารย ์ยกให้เป็นสมบติัของวดั ยกให้เป็นสมบติัของปู่ จารยค์นใหม่ หรือลูกหลาน

อาจเก็บรักษาเอาไวเ้อง ส่วนกรณีท่ีปู่ จารยค์นเก่ายงัมีชีวติอยู ่อาจสืบทอดดว้ยการมอบตวับทบางบท 

ให้แก่ปู่ จารยค์นใหม่ บางคร้ังอาจมีการสอนวิธีอ่านหรือวิธีข้ึน-ลง เสียง ให้ดว้ย ส่วนผูรั้บการสืบ

ทอด สามารถสืบทอดเน้ือหาดว้ยการไปขอจดบนัทึกหรือขอตน้ฉบบัจากปู่ จารยค์นเก่าในหมู่บา้น

นั้น ไปขอจดบนัทึกหรือขอตน้ฉบบัจากปู่ จารยต่์างหมู่บา้นท่ีคุน้เคย จดับนัทึกหรือจ าจากส านวนท่ี

ได้ฟังแล้วประทับใจ แล้วกลับมาจดบนัทึกภายหลัง หรือหาซ้ือหนังสือท่ีมีการพิมพ์บทกล่าว

ประกอบพิธีกรรมไว ้การสืบทอดดา้นท านอง สามารถท าไดด้ว้ยการจดจ าจากท่ีเคยไดฟั้งมาสมยั

เป็นพระ จดจ าจากการฟังปู่ จารยรุ่์นก่อน และค าช้ีแนะจากปู่ จารยท่ี์มีประสบการณ์ เหตุปัจจยัหน่ึงท่ี

ท าให้วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมลา้นนาสามารถด ารงอยู่ เน่ืองจากวรรณกรรมดงักล่าวยงัคงมี

คุณค่าต่อคนลา้นนาในยุคปัจจุบนั  ทั้งการให้ความรู้ การอบรบระเบียบสังคม การปลูกฝังให้คนมี

ความกตญัญูกตเวทีและนอบน้อมถ่อมตน การเช่ือมโยงระหว่างภพภูมิและชุมชนแสดงให้เห็น

ถึงอตัลกัษณ์ของความเป็นคนลา้นนา ท่ีคนลา้นนาสามารถสืบทอดมารุ่นสู่รุ่นไดเ้ป็นอย่างดี  แมว้่า

บางส่วนอาจจะมีการตดัเน้ือหาออกไปเพื่อให้เหมาะสมกบัเวลาและโอกาสแต่การเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวก็เพื่อใหส้ามารถด ารงไดอ้ยูคู่่กบัลา้นนาสืบไป  

 เรือนแก้ว ภทัรานุประวติั (๒๕๕๔) ได้ศึกษา การสืบทอดความเป็นจีนผ่านการท า

ความเขา้ใจในความหมายและสัญลกัษณ์ทางศาสนาของชาวจีนสู่ลูกหลานในสังคมไทย พบวา่ชาว

จีนส่วนใหญ่ยงัคงมีการไหวเ้จา้ในวนัพระจีนและไปไหวบ้รรพบุรุษในวนัเชง้เมง้ การสืบทอดความ

จีนผ่านการท าความเข้าใจในความหมายและสัญลักษณ์ทางศาสนาของชาวจีนสู่ลูกหลานใน

สังคมไทย ซ่ึงการสืบทอดท่ีลูกหลานจะรับมาจากบรรพบุรุษ ด้วยการกระท าหลายรูปแบบทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม อาทิ เล่า อธิบาย พดูถึงความส าคญัของเทศกาล สาเหตุการจดัไหว ้การแนะน า

เคร่ืองเซ่นไหว ้จ านวนของไหว ้การให้ลูกหลานปฏิบติัโดยตรง การท าให้ดูเป็นตวัอยา่ง การฝากฝัง

ให้สืบทอดอย่างเป็นทางการในรุ่นต่อไป เป็นตน้ แต่ภายหลงัมีมูลเหตุท่ีท าให้เกิดอุปสรรคในการ

สืบทอดความคิด และความเช่ือหลายประการท่ีท าให้ทศันคติความคิดระหว่างผูท้  าหนา้ท่ีถ่ายทอด

และบุตรหลานซ่ึงเป็นผูห้น้าท่ีสืบทอดเกิดความไม่สมบูรณ์ บางส่วนอาจเกิดจากประวติัศาสตร์

ทางดา้นชาติพนัธ์ุในอดีต การกลืนกลายทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีสามารถแกไ้ขได้
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ดว้ยการส่ือสาร และใหข้อ้มูลความรู้ ความเขา้ใจท่ีย  ้าความส าคญัท่ีตอ้งสืบทอดหรืออนุรักษใ์ห้ด ารง

อยู่เพื่ออตัลกัษณ์ของความเป็นกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีน และไม่ควรมองว่าการสืบทอดวฒันธรรม

เป็นลกัษณะหรือความตอ้งการของปัจเจกบุคคล แทจ้ริงแลว้วฒันธรรมดงักล่าวเป็นมรดกส่วนรวม

ท่ีลูกหลานจีนจะตอ้งรักและหวงแหน จึงจะสามารถสืบทอดให้พิธีกรรมดงักล่าวให้ด ารงอยู ่แมว้่า

บางอย่างมีการผสมผสานกับความเป็นไทยบางอย่าง มีลดทอนวิธีการ หรือพิธีกรรมลงไป แต่

สาระส าคญัและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อพิธีกรรมและเทศกาลยงัตอ้งคงอยูต่่อไป  

 จากงานวจิยัทั้งหมดแสดงใหเ้ห็นวา่การสืบทอดพิธีกรรม ความเช่ือเป็นแก่นท่ีถูกส่งต่อ

จากรุ่นสู่รุ่น จากบรรพบุรุษส่งลูกหลาน เป็นปัจจยัท่ีท าให้พิธีกรรมสามารถด ารงอยู่ได้ในภาวะท่ี

เปล่ียนแปลงไป  แมว้า่วิธีการและรูปแบบของพิธีกรรมจะมีการเปล่ียนรูปไปตามพลวตัของสังคม 

แต่ความเช่ือบางประการจะท าให้รูปแบบดงัเดิมบางส่วนยงัคงอยู ่และบางส่วนถูกปรับเปล่ียนตาม

ยุคสมยั  กลุ่มเครือญาติและสายตระกูลเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัในการสืบทอดพิธีกรรมทั้ง

เน้ือหา รูปแบบ และกระบวน   โดยมีการจดัระเบียบสังคมในระดบัหมู่บา้น และชุมชน เอ้ือต่อการ

อนุรักษ์ให้คงอยู่เพื่อเป็นอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัของตน ซ่ึงงานวิจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะ

น ามาเปรียบเทียบกบัแนวทางการอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครูต่อไป  
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บทที ่๓ 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
 การศึกษาเร่ืองการสืบทอดและอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ 
และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์  อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีหน่วยในการวิเคราะห์วิจยั (Unit of analysis) พื้นท่ีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive 
Selective) คือเลือกศึกษาเฉพาะคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ ในพื้นท่ีอ าเภอ
เมือง จงัหวดัสงขลา ซ่ึงผูว้ิจยัได้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิโดยมี
กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

 

การด าเนินการวจัิย 

 ผูศึ้กษาใชว้ธีิการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ๑.ศึกษาจากเอกสาร (Documentary) เป็นรวบรวม และวิเคราะห์เอกสาร โดยแบ่งเป็น 

๒ ส่วน คือ  

  ๑.๑ การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดของความเช่ือ พิธีกรรม การสืบทอดและอนุรักษ์

พิธีกรรมซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากต ารา รายงานวิจยั หนงัสือ และเอกสารเผยแพร่ เพื่อใชเ้ป็นหลกัคิด

และสร้างแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในศึกษาเบ้ืองตน้ รวมทั้งเพื่อก าหนดการสังเกต

และแนวค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ โดยเตรียมกรอบการสังเกตการณ์และแนวค าถามแบบ

กวา้งๆ ไวก่้อน 

  ๑.๒ ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา รูปแบบของพิธีกรรมโนราโรงครู 

องค์ประกอบของพิธีกรรม และสภาพของโนราโรงครูในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา จาก

เอกสารประเภทต่างๆ เช่น ต าราบทความวิชาการ รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งส่ือมวลชนท่ี

น าเสนอเร่ืองราวของพิธีกรรมโนราโรงครู 

 ๒. การเก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ เลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั (Key 

Informants) เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

๔๓ 
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  ๒.๑ นายโรงใหญ่ จ านวน ๒ คณะ ไดแ้ก่ คณะโนราเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะ

โนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ จากคณะโนราจ านวน ๘ คณะท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ซ่ึง

สองคณะน้ี เป็นคณะโนราท่ีมีเอกลกัษณ์การประกอบพิธีกรรมท่ีแตกต่างกนัท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

และมีผูว้า่จา้งประกอบพิธีกรรมมากท่ีสุดในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  

  ๒.๒ ครอบครัวลูกหลานผูมี้เช้ือสายโนราท่ีจดัพิธีกรรมโนราโรงครู ในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัสงขลาจ านวน ๒ ครัวเรือนท่ีประกอบพิธีกรรมโดยคณะโนราเทพชยัโสภณศิลป์ และคณะ

โนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ ไดแ้ก่ ครอบครัวนางนกเอ้ียง รัตนเกสร และครอบครัวนางโอมชยั ปฏิภาค 

  ๒.๓ นกัวิชาการเก่ียวกบัพิธีกรรมโนราโรงครู ซ่ึงไดแ้ก่ ผศ.ธรรมนิตย ์ นิคมรัตน์ 

อาจารยส์าขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ และอาจารยพ์ิทยา บุษรา

รัตน์  สถาบนัทกัษิณคดี มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

 พร้อมเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมจากส่วนอ่ืนๆ เช่น คนแสดงเป็นนายพราน ลูกคู่นางร าประจ า

คณะ และผูช้มพิธีกรรมโนราโรงครูเพื่อน ามาประกอบเพิ่มเติมกบัขอ้มูลหลกั  

 ๓. การศึกษาและเก็บรวบรวมภาคสนาม (Field Study) โดยใชเ้ทคนิคการเก็บขอ้มูล

ดว้ยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ในพิธีกรรมโนราโรงครูในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดัสงขลา และพื้นท่ีใกลเ้คียง ทั้งท่ีประกอบพิธีกรรมโดย คณะโนราเทพชยัโสภณศิลป์ และ

คณะโนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ และคณะโนราอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  ๓.๑ การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูแบบมีส่วนร่วมในพิธีกรรมร่วมกบัคณะ

โนราในพิธีกรรมโนราโรงครู ครอบครัวนางโอมชยั ปฏิภาค เกสร ณ บา้นเลขท่ี ๒๙๖ /๑ ถ.ไทยบุรี 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  เม่ือวนัท่ี ๒๙  เมษายน – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ซ่ึง

ประกอบพิธีกรรมโดยคณะโนราเทพชยั โสภณศิลป์ 

  ๓.๒ การประกอบพิธีกรรมแบบไม่มีส่วนร่วม ดว้ยการสังเกตการณ์และจดบนัทึก

ไดแ้ก่ 

           ๑.พิธีกรรมตั้ งเพดานตายายครอบครัวนางจรูญรัตน์ อ่อนแก้ว เกสร ณ 

บา้นเลขท่ี ๘๙/๑  หมู่ ๘  ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  

ซ่ึงประกอบพิธีกรรมโดย คณะโนราเทพชยั โสภณศิลป์ 
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  ๒.พิธีกรรมโนราโรงครูครอบครัวนางนกเอ้ียง รัตนเกสร ณ ต าบลเกาะยอ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  เม่ือวนัท่ี ๒-๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ซ่ึงประกอบพิธีกรรมโดย คณะ

โนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ 

  ๓.พิธีกรรมโนราโรงครู   ณ บา้นเลขท่ี ๗๖  หมู่ ๒ ต าบลบางเขียด อ าเภอ

เมือง จงัหวดัสงขลา  เม่ือวนัท่ี ๖-๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ซ่ึงประกอบพิธีกรรมโดย คณะโนราตุม้ บาง

เขียด 

 โดยเก็บข้อมูลและวิ เคราะห์ขอ้มูล เ ชิงคุณภาพท่ี เ ก่ียวกับสภาพการณ์นั้ นใน

ปรากฏการณ์ภาคสนามประกอบไปดว้ย “ฉาก” (Setting) ทางกายภาพท่ีไม่มีชีวิต ซ่ึงรวมถึงตวัหลกั 

ตวัรอง หรือตวัประกอบ ซ่ึงมีบทบาท ปฏิสัมพนัธ์ และการแสดงออก กิจกรรมต่างๆ ในโอกาสและ

เหตุการณ์ท่ีต่างกนั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชัดเจนในมิติต่างๆ ท่ีตอ้งการรวบรวมจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ๑.การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งโดยตรงและทางออ้มในเร่ืองของการจดัการความรู้ของโนราโรงครู โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

       ๑.๑ แนวคิดของความเช่ือและพิธีกรรม  

       ๑.๒ ประวติัความเป็นมา รูปแบบ องคป์ระกอบของพิธีกรรมโนราโรงครู และ

สภาพของโนราโรงครูในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

  ๒.การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสังเกต ผูศึ้กษาไดส้ังเกตส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

บริบทของสังคมของพิธีกรรมโนราโรงครู ในการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารสังเกต ๒ แบบ ดงัน้ี 

       ๒.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยเขา้ไปอยู่ใน

เหตุการณ์ซ่ึงผูว้ิจยัวางแนวทางไวล่้วงหน้าว่าจะสังเกตเร่ืองใดบ้าง และก าหนดเร่ืองท่ีสังเกตไว้

ชดัเจน โดยใชก้รอบการสังเกตของ Lofland (๑๙๗๑) ซ่ึงมี ๖ ประเด็นซ่ึงมีแนวทางในการสังเกต

ดงัน้ี 

   ๒.๑.๑ การกระท า (Acts) คือพฤติกรรมของผูท่ี้อยู่ในเหตุการณ์ท่ีก าลงั

ด าเนินไปโดยตลอดและต่อเน่ืองจนถึงพฤติกรรมท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในขณะนั้น เช่น นายโรงโนรา 

คนทรง ลูกหลานท่ีเขา้ร่วมพิธี และผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมคนอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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   ๒.๑.๒ กิจกรรม (Activities) คือการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเป็นรูปแบบ

กระบวนการ มีขั้นตอน และมีลักษณะต่อเน่ืองเป็นแบบแผน เช่น การปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็น

กระบวนการของพิธีกรรม การสังเกตแบบแผนพฤติกรรมการกระท า หรือกิจกรรมซ่ึงช้ีให้เห็นถึง

สถานภาพ บทบาทและหนา้ท่ี 

   ๒.๑.๓ ความหมาย (Meaning) คือความหมายของการกระท าหรือ

กิจกรรมในแต่ละขั้นตอน โดยค าพูดท่ีแสดงออกของผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความเช่ือ 

ทศันคติ ท่ีมีผลต่อผูท่ี้อยูร่อบขา้ง เช่น ความเช่ือเก่ียวกบัการเซ่นไหวต้ายายโนราใหแ้นวคิดอยา่งไร 

   ๒.๑.๔ การมีส่วนร่วม (Participation) คือการพิจารณาดูบทบาทของผูใ้ห้

ขอ้มูลท่ีมีต่อบริบทต่างๆ 

   ๒.๑.๕ ความสัมพนัธ์ (Relationship) คือความสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้ให้

ขอ้มูลกบัชุมชนในมิติต่างๆ 

   ๒.๑.๖ สถานท่ี (Setting) คือรูปแบบทุกส่ิงทุกอย่างภายใต ้“สภาพท่ีจะ

ศึกษา” ซ่ึงเป็นหน่วยวิเคราะห์รวมถึงลักษณะต่างๆ ของชุมชน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

วฒันธรรม ความเช่ือ วถีิชีวติ ทศันคติ เศรษฐกิจ ฯลฯ  

    ๒.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- participant observation) เป็นการ

สังเกตในเชิงส ารวจสภาพทัว่ไปของพิธีกรรมโนราโรงครู รูปแบบพิธีกรรม และการสืบทอดของ

พิธีกรรมโนราโรงครู 

  ๓.การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ

สอบถามจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล (Key Information) ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงมีรูปแบบการสัมภาษณ์

แบ่งเป็น ๒ ลกัษณะคือ 
       ๓.๑ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) คือการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการ โดยก าหนดประเด็นค าถามส าคญัไวล่้วงหนา้ เป็นประเด็นค าถามเก่ียวกบัการสืบ
ทอดและอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครู  

          ๓.๒ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  (Unstructured) คือการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก การสนทนาแบบมีเป้าหมาย ซ่ึงท าให้ไดข้อ้มูลแบบกวา้งและลึก เพราะไม่ไดจ้  ากดัประเด็น

การสนทนา ไม่จ  ากดัประเด็นค าตอบ และไม่มีการก าหนดเวลาสนทนาท่ีแน่นอน ทั้งน้ีแลว้แต่ความ
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เหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในการสนทนาในขณะนั้น ส าหรับการสัมภาษณ์แบบไม่

เป็นทางการน้ีแบ่งออกเป็น ๓ ลกัษณะ คือ  

        ๓.๒.๑ แบบเปิดกวา้ง ไม่จ  ากดัค าตอบโดยผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์ให้

ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีอิสระท่ีจะอธิบายแนวคิดของตนไปอยา่งอิสระ มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติ 

        ๓.๒.๒ แบบมีจุดสนใจเฉพาะหรือแบบเจาะลึก (In-depth interview) 

เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีผูศึ้กษามีความสนใจอยู่เป็นพิเศษ โดยไม่ปล่อยให้ผูส้ัมภาษณ์หันเหไปสนทนา

เร่ืองอ่ืนๆ 

        ๓.๒.๓ แบบตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมี

จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบความรู้สึกนึกคิด หรือทศันคติท่ีมีต่อเร่ืองท่ีให้สัมภาษณ์ เช่น ขั้นตอนและ

วธีิการของโนราโรงครูของนายโรงและหมอโนรา เป็นตน้ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

 ๑.แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ใชใ้นการสัมภาษณ์ พดูคุยและสังเกต 

 ๒.แบบจดบนัทึกภาคสนาม (Field Note) ใชใ้นการจดบนัทึกรายละเอียดเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน จากการพดูคุย สัมภาษณ์ และสังเกต 

 ๓.เคร่ืองมือช่วยจดจ า (Recording Tools) ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง ใชใ้นการบนัทึกของ

ผูท่ี้ใหข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ และกลอ้งถ่ายภาพ ใชใ้นการบนัทึกภาพ ขอ้มูล และกิจกรรม 

 

การจัดกระท าข้อมูล 

 ผูศึ้กษารวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจดัท าการลดทอนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ๒

กระบวนการน้ีจะท าควบคู่กบัไปการรวบรวมขอ้มูล และขั้นสุดทา้ยคือการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

วเิคราะห์มาน าเสนอในลกัษณะความเรียง 

 ๑.การลดทอนขอ้มูล (Data reduction) ผูศึ้กษา น าขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไดจ้ากภาคสนาม 

(Full field note) มาอ่านทบทวนแลว้เลือกจุดท่ีน่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษาโดยเขียน

ใส่การ์ดลงหวัเร่ือง (Categories)  
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 ๒.การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Data Triangulation) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและ

เช่ือถือได ้(Valid and reliable) จากหลายๆ ฝ่ายหรือหลายวิธีในเร่ืองเดียวกนั ไดแ้ก่ เวลา สถานท่ี 

และบุคคล พร้อมทั้งตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) โดย

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆกนั ในการรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงใชก้ารสังเกตควบคู่

กับการซักถามพร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร  เพื่อเป็นการยืนยนัความ

น่าเช่ือถือและความเท่ียงตรงของขอ้มูล โดยการสนทนาสอบถามขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล จนกระทัง่

ไดรั้บความคิดเห็นในเร่ืองนั้นออกมา (Shared Subjectivity) นอกจากน้ี ผูศึ้กษายงัใชว้ิธีตรวจสอบ

ขอ้มูลแบบถามซ ้ า คือพิจารณาขอ้มูลท่ีเก็บมาได ้หากขอ้มูลใดท่ีสนใจ ผูว้ิจยัก็ตรวจสอบความตรง

ภายในดว้ยการสอบถามอีกคร้ังหน่ึง โดยน าไปให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดต้รวจสอบ เช่น นายโรงโนรา คน

ทรง และผูรู้้เก่ียวกบัโนราโรงครู เป็นตน้  

  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการสร้างขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการการศึกษาภาคสนาม (Fieldwork) 

และการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการอุปนัย (Analytic Induction) และการจ าแนกชนิดข้อมูล 

(Typological Analysis)  ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ  

 ส่วนท่ี ๑ การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปซ่ึงในงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเขียนเป็น

ขอ้ความบรรยาย (Descriptive)  ซ่ึงไดจ้ากการสังเกต สัมภาษณ์แลว้จดบนัทึก 

 ส่วนท่ี ๒ คือการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เป็นข้อมูลบรรยายท่ีน ามา

วเิคราะห์เป็นโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งอา้งอิงมาจ าแนก ซ่ึงขอ้มูลบางส่วนท่ีไม่สามารถใช้

ทฤษฎีในการอา้งอิงได ้ผูว้จิยัจะใชส้ามญัส านึก หรือประสบการณ์ของผูว้จิยัเองในการจ าแนกขอ้มูล 

ซ่ึงวจิยัผูว้จิยัจะน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะอธิบายในเชิงพรรณนา พร้อมประกอบไปดว้ยการบรรยาย 

รูปภาพ ตาราง และแผนภาพ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีวางไว ้ 
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บทที ่ ๔ 
การวเิคราะห์ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง การสืบทอดและอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ 
และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา เพื่อให้การศึกษาได้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีผูว้จิยัไดว้างไว ้ผูว้จิยัจึงศึกษาขอ้มูลทั้งหมดและน าเสนอออกมาเป็นประเด็น ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนที่ ๑ ประวติัความเป็นมาและสภาพของพิธีกรรมโนราโรงครูในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา 
 ส่วนที่ ๒ ประวติัความเป็นมาของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และ
คณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
 ส่วนที ่๓ การสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.
พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
 ส่วนที่ ๔ การอนุรักษ์ของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์ และคณะ
จ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
 
ส่วนที ่๑ ประวตัิความเป็นมาและสภาพของพธีิกรรมโนราโรงครูในพืน้ที่อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 
 ประวติัความเป็นมาของโนราโรงครูในพื้นท่ีอ าเภอ เมืองจงัหวดัสงขลานั้น เน่ืองจาก
สถานท่ีตั้งของอ าเภอสงขลาไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งใดๆ ในต านานก าเนิดโนราโรงครูดงัท่ีกล่าวมา ๓ 
เร่ืองเล่าขา้งตน้เลย การเกิดของพิธีกรรมโนราโรงครูในพื้นท่ีน้ีจึงเป็นการแพร่กระจายของพิธีกรรม
ท่ีเกิดข้ึนในลุ่มน ้ าทะเลสาบซ่ึงปรากฏอยูใ่นเร่ืองราว (แถบอ าเภอสทิงพระและจงัหวดัพทัลุง) ขยาย
เขา้มาในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาหลายทิศทาง โดยไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนว่าเกิดข้ึนมา
ตั้งแต่สมยัไหน แต่มีปรากฏภาพโนราโรงครูในวดักลาง หรือวดัมชัฌิมาวาส ต าบลบ่อยาง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสงขลา เป็นภาพเขียนสีฝุ่ นอยูใ่นบริเวณอุโบสถ เป็นภาพเขียนประกอบฝาผนงัเก่ียวกบั
พุทธประวติั เร่ือง พระมหาชนก ตอนราชาภิเษก พระมหาชนกกบัพระสิมพลี ซ่ึงคาดวา่จะเขียนข้ึน
ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ประมาณพ.ศ. ๒๔๐๖ ในรูปโนราแสดงท่าร าประกอบกบันายพราน ซ่ึงถือดาบ
ยื่นให้โนรา โดยผูแ้สดงโนราแต่งกายแบบโบราณ คือ สวมเทริดเล็บก าไลตน้แขนปลายแขน สวม
สังวาลทบัทรวง มีเคร่ืองประดบั เป็นผา้พาดไหล่ขวา นุ่งผา้ทบัสนบัเพลาคาดผา้หอ้ยหนา้หอ้ยขา้งสี

๔๙ 
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น ้ าตาลอ่อนและเขม้ มีนกัดนตรีนัง่ลอ้มรอบอยูใ่นโรงโนรา เป็นนกัดนตรีตีทบัและตีกลองอยา่งละ 
๒  คน พร้อมกบัมีป่ีบรรเลงประกอบ ผูช้มยืนล้อมรอบโรงโนราอย่างแน่นขนัด บริเวณด้านทิศ
เหนือของโรงโนรามีฝร่ังชายหญิงและลูกแต่งกายอย่างสวยงามพร้อมกางร่ม มายืนดูโนรา 
นอกจากน้ีบริเวณติดกบัโรงโนราจะมีชายหญิงชาวจีนมายนืดูดว้ยเช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๘  ภาพโนราโรงครูวดัมชัฌิมาวาส ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
 
 จากการส ารวจเชิงพื้นของผูว้ิจยัพบว่าการเกิดข้ึนของพิธีกรรมโนราโรงครูในพื้นท่ี
ดงักล่าวเกิดจาก ๔ กระแส ดงัน้ี 
 ๑. เกิดจากการอพยพถิ่นฐานของลูกหลานเช้ือสายโนรา  ในอดีตกลุ่มคนเหล่าน้ีมีการ
ตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีอ่ืน ซ่ึงมีการนบัถือครูหมอโนราอยู่ก่อนแลว้  เช่น อ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิง
พระ อ าเภอกระแสสินธ์ และอ าเภอระโนด ซ่ึงชาวสงขลาเรียกกนัติดปากวา่ “ฝ่ังบก”  รวมถึงพื้นท่ี
อ่ืนๆ ในจงัหวดัพทัลุงซ่ึงเป็นพื้นท่ีปรากฏอยูใ่นต านานของการก าเนิดโนรา   เม่ือกลุ่มคนเหล่าน้ียา้ย
ถ่ินพ านักมาตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา จึงไดน้ าเอาความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอ
โนรา และการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูของตระกลูติดตวัมาดว้ย 
 
 ๒.เกิดจากการผนวกของพิธีกรรมไหว้ตายายกับความเช่ือโนรา  การเกิดข้ึนของ
พิธีกรรมโนราโรงครูกระแสน้ี เป็นการเกิดข้ึนในลกัษณะ “ตายายมาก่อน โนรามาหลงั”  ครอบครัว
ท่ีความเช่ือเก่ียวกบัวญิญาณบรรพบุรุษอยูก่่อนหนา้แลว้และมีพิธีกรรมเขา้ทรงตายายทางไสยศาสตร์
อยูเ่ป็นประจ า แต่ไม่มีการจดัพิธีกรรมโนราโรงครูมาก่อนเน่ืองจากตายายไม่ไดเ้ป็นโนรา  ภายหลงั
ไดเ้กิดร่างทรงใหม่ท่ีมาจากวญิญาณตายายท่ีเป็นโนรา หรือครูหมอโนราในต านาน (สิบสองหวัชา้ง
สิบสองหัวเชียก) มาเขา้ทรงลูกหลานคนใดคนหน่ึงในตระกูล ครอบครัวนั้นจึงตอ้งจดัพิธีกรรม
โนราโรงครูข้ึน  
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 ๓.เกิดจากการต้องการหาที่พึ่งทางจิตใจ  กระแสการเกิดพิธีกรรมน้ี เร่ิมจากครอบครัว
ท่ีไม่ปรากฏว่ามีการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูมาก่อนในอดีต  แต่ต่อมามีเหตุคนในครอบครัว
เกิดอาการเจบ็ไขไ้ดป่้วย หรือมีอาการไม่สมประดีจนเกินท่ีเยยีวยารักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนั ญาติ
ในครอบครัวจึงพาไปรักษากบัหมอบา้นหรือคนทรงท่ีตนเคารพนบัถือ เม่ือคนทรงทกัทายทกัว่า
ผูป่้วยถูกครูหมอโนราหรือท่ีเรียกกนัวา่ “ครูหมอยา่ง” คนในครอบครัวจะเร่ิมคน้หาดว้ยการไถ่ถาม
ญาติๆ ว่าในสายตระกูลตนมีตายายคนใดท่ีเคยร ามโนราห์หรือไม่ เพื่อไดก้ราบไหวข้อขมาไดถู้ก
บางคร้ังญาติผูใ้หญ่ท่ีมียงัมีชีวิตก็ไม่สามารถตอบได ้ก็ตอ้งสอบถามผา่นร่างทรงแทนซ่ึงวิญญาณตา
ยายคนนั้นๆ ก็จะสนทนาผ่านร่างทรงให้ความกระจ่างว่าตนคือใคร และตอ้งการส่ิงใด โดยส่วน
ใหญ่ตายายเหล่าน้ีจะลงโทษลูกหลานไม่ไดท้  าการเคารพบูชาและหลงลืมตนไปเสีย  เพื่อเป็นการ
บรรเทาอาหารดงักล่าวเจา้ของบา้นจึงตอ้งให้โนราใหญ่ หรือร่างทรงไปประกอบพิธีกรรมตั้งห้ิง
เพดานบูชาตายายไวท่ี้บา้น หลงัจากนั้นเจา้ของบา้นจะตอ้งท าพิธีโนราโรงครูเพื่อบูชาตายายโนรา
ของตนต่อเน่ืองเร่ือยมา  
 การตั้งห้ิงบูชาตายายโนรา ในคร้ังแรกไม่จ  าเป็นตอ้งจดัพิธีกรรมโนราโรงครูเสมอไป 
ทั้งน้ีข้ึนกบัพนัธะสัญญาระหวา่งครูหมอโนรากบัลูกหลาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการบนบานศาลกล่าวของ
ลูกหลานด้วย เพราะลูกหลานบางคนเช่ือว่าการบนบานด้วยการจดัโนราโรงครูจะท าให้อาการ
เจ็บป่วยหรือส่ิงท่ีขอไดส้มปรารถนาเร็วข้ึนกวา่การบนบานดว้ยอยา่งอ่ืน บางครอบครัวแมไ้ม่มีเช้ือ
สายโนรา แต่หากไดรั้บการท านายทายทกัจากหมอไสยศาสตร์วา่ถูกตายายยา่ง จนรักษาไม่หาย เม่ือ
สืบเสาะไม่ไดว้า่มีตายายคนใดเคยร าโนราเลย ชาวบา้นจะใชว้ธีิการนบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีการนบัถือ
ร่วมกนัอยู่ เช่น  หลวงคง หลวงด า ตามหมอช่อง ทวดงู ทวดละลวย ทวดแม่น ้ าเย็น ทวดขามเฒ่า  
เป็นตน้ หรือครูหมอโนราในต านาน ซ่ึงการนบัร่วมกนัแบบน้ีเรียกวา่ การนบัญาติถึงกนัหรือส านวน
ใตเ้รียกวา่ “สาวยา่นถึงกนั”  
 ๔.เกิดจากการเพิ่มจ านวนโนรารุ่นใหม่ในพืน้ที่  เกิดจากผูท่ี้มาเรียนร าโนราเพราะมีใจ
รักศิลปะการแสดงโนรา ซ่ึงเดิมอาจไม่ไดเ้ป็นเช้ือสายของโนราหรือมีบรรพบุรุษท่ีนบัถือหมอโนรา
มาก่อน เม่ือไดเ้รียนร าโนราและเคารพนบัถือครูหมอโนราก็จะกลายเป็นในเหล่ากอของโนรา และ
ต่อมาลูกหลานของผูเ้รียนจะนบัถือครูหมอโนราสืบทอดต่อๆ กนัไป (โสภา ชายเกตุ,๒๕๔๒ : ๔๖) 
ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลามีเด็กรุ่นใหม่เร่ิมหดัร ามโนราห์เพิ่มมากข้ึน สถาบนัการศึกษาท่ีมี
ความพร้อมทั้งด้านการจดัการและก าลงัทรัพยต่์างให้กนัสนับสนุน รวิสรา ศรีชัย (๒๕๔๙)  ได้
ท าการศึกษาโนราในสถานศึกษาจงัหวดัสงขลาพบวา่ การแสดงโนราของนกัเรียนนกัศึกษามีสาเหตุ
จากผลกระทบความนิยมการแสดงสมยัใหม่ สถานศึกษาในจงัหวดัจึงฟ้ืนฟูการร าโนราเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่การแสดงพื้นบา้นภาคใตใ้ห้คงอยู่ไว ้โดยมหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
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เป็นสถานศึกษาแห่งแรกท่ีเร่ิมสอนการร าโนราอยา่งเป็นระบบ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๗  โดยขุนอุปถมัภ์
นรากรมาเป็นผูส้อนกระบวนการร าท่าร าพื้นฐานโนราและท่าตีความหมายตามค าร้องของนางร าใน
บทประถม หลงัจากนั้นใน พ.ศ.๒๕๓๘ โรงเรียนแจง้วิทยาได้เกิดสอนโนราตวัอ่อน โดยนายกล่ิน 
เพญ็จ ารัส ซ่ึงมีการสอนกระบวนร าท่าพื้นฐานโนรา และ ท่าโนราตวัอ่อนของนางร าในเพลงโคและ
เพลงนาด  ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๓๙ โรงเรียนจุลสมยัไดฝึ้กหดัพรานโนราโดยอาจารยอ์กัษราภรณ์ ม่ิง
สุข ดว้ยการถ่ายทอดกระบวนท่าร าพรานโนราแบบดั้งเดิมและสร้างสรรค์ข้ึนในจงัหวะหน้าทบั
พรานและหนา้ทบันาดพราน การปรากฏการณ์ทั้ง ๓ ช่วงพบวา่มีผูส้นใจศึกษาเป็นจ านวนมาก และ
คาดวา่ในอนาคตจะสามารถผลิตศิลปินโนรารุ่นใหม่ในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก  
  
 

 
ภาพท่ี ๙  โนรากวางโนรารุ่นใหม่ท่ีเกิดจากหดัร าโนราจากพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  
ท่ีมา: เวบ็ไซตศ์าสตร์ครูหมอโนรา, โนราประสงค์ ก าพลศิลป์. เขา้ถึงเม่ือ ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๕๗,
เขา้ถึงไดจ้าก  http://manoraphoto.blogspot.com/2013/07/blog-post_4312.html 
 
 สรุปได้ว่าพิธีกรรมโนราโรงครูในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา แมไ้ม่สามารถท่ี
ระบุไดช้ดัเจนวา่เกิดข้ึนเม่ือใดเป็นคร้ังแรก การเกิดข้ึนของพิธีกรรมในพื้นท่ีดงักล่าวเป็นการรับเอา
กระแสความเช่ือของครูหมอโนราโรงท่ีเล่าต่อๆ กนัมา รวมเขา้กบัความเช่ือเร่ืองวิญญาณตายาย
บรรพบุรุษ ซ่ึงสามารถเกิดไดท้ั้งจากลูกหลานท่ีมีเช้ือสายโนรา และไม่มีเช้ือสายโนรา ซ่ึงพิธีกรรม
ดงักล่าวไดถู้กผลิตข้ึนเพื่อน ามาตอบสนองความมัน่คงทางดา้นจิตใจ การใชชี้วิต และการประกอบ
อาชีพของผูจ้ดัพิธีกรรมเป็นหลกั อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความมัน่คงของวงศต์ระกูล และเครือญาติ 
โดยการใชอ้  านาจของส่ิงเร้นลบัท่ีไม่สามารถพิสูจน์ตามความเช่ือดงักล่าว  
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 ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลามีการเล่นโนราโรงครู มากบ้างน้อยบ้างตามแต่
โอกาสเน่ืองจากโนราโรงครูเป็นพิธีกรรมในสายตระกูล จึงไม่สามารถระบุแน่ชดัไดว้า่ในปัจจุบนัมี
การเล่นนอ้ยมากแค่ไหน  อีกทั้งไม่มีหน่วยงานท่ีไดท้  าส ารวจเก่ียวกบัการจดัพิธีกรรมโนราโรงครูท่ี
แน่นอน  โดยทัว่การแสดงโนราโรงครูในพื้นท่ีดงักล่าวมีลกัษณะท่ีเหมือนกบัโนราโรงครูในพื้นท่ี
อ่ืนๆในภาคใต ้แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยบางส่วนของพิธีกรรมท่ีแตกต่างออกไป ข้ึนอยู่กบัวิถี
ปฏิบติัของโนราใหญ่แต่ละคณะและความพออกพอใจของเจา้ภาพ  ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็น
ส าคญัๆ ไดด้งัน้ี   
 ๑. รูปแบบของพธีิกรรม ในอดีตพื้นท่ีอ าเภอเมืองสงขลาส่วนใหญ่เป็นการจดัโนราโรง
ครูเพื่อเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ มี ๒ แบบ คือแบบโรงครูใหญ่ ซ่ึง ๓ วนั ๒ คืน  ส่วนโรงครูเล็กหรือ " 
การค ้าครู" ท่ีจดัเพียง ๑ วนั ๑ คืน จากสัมภาษณ์นายโรงโนราพบวา่การจดัพิธีกรรมโนราครูแบบวนั
เดียว จดัเพื่อแกบ้น ตดัเหมฺรย จะรับความนิยมมากกวา่ เน่ืองจากสามารถจดัไดเ้กือบตลอดทั้งปีโดย
ไม่ติดกบัฤกษย์ามมากนกั และมีค่าใชจ่้ายถูกกวา่การจดัแบบโรงครูใหญ่  
 ส่วนโนราโรงครูเพื่อครอบเทริดหรือผูกผา้ใหญ่ ในอดีตผูช้ายท่ีหัดเรียนร าโนราเม่ือ
อายุครบบวชก็จะตดัจุกครอบเทริด เกือบทุกคน แต่ปัจจุบนัพบว่าการจดัพิธีกรรมโนราโรงครูเพื่อ
ครอบเทริดมีใหเ้ห็นนอ้ยมาก  แมว้า่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลามีผูท่ี้เรียนร าโนราเพิ่มข้ึน  แต่
เน่ืองจากผูเ้รียนโนราในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเรียนโนราในวยัเยาวเ์ท่านั้น เม่ือเรียนศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึนจะไปเลือกเรียนสาขาอ่ืนท่ีตนเองถนดั และสามารถเลือกประกอบอาชีพไดง่้ายกวา่ บางส่วนท่ี
มีใจรักจริงแมเ้ลือกเรียนสาขานาฏศิลป์ในสถาบนัอุดมศึกษา แต่เลือกเรียนนาฏศิลป์ในภาพรวม
มากกว่าการเลือกเรียนสาขามโนราห์โดยตรง ท่ีผ่านมาในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาไดมี้จดั
พิธีกรรมโนราโรงครูเพื่อครอบเทริดภายในสถาบนัการศึกษาดว้ย ซ่ึงเกิดจากผูส้อนเล็งเห็นวา่การจดั
โนราโรงครูเพื่อครอบเทริดนั้นมีค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งสูง (ประมาณ ๘๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท) ผูเ้รียน
รุ่นใหม่ไม่มีทุนทรัพยเ์พียงพอ เพื่อเป็นหาหนทางให้ลูกศิษยท่ี์มีแววรุ่งในสายโนราได้ประกอบ
พิธีกรรมดงักล่าว อาจารยผ์ูส้อนจึงร่วมกบัสถาบนัการศึกษาจดัพิธีกรรมครอบเทริดข้ึนเอง  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๔ 
 

 

 
ภาพท่ี ๑๐ โนราโรงครูเพื่อครอบเทริด จดัโดยสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหา 
                 วทิยาลยัทกัษิณโดยมีโนราใหญ่คืออาจารยส์าโรจน์ นาคะวโิรจน์มาเป็นนายโรงใหญ่ 
 
 ๒. องค์ประกอบในพธีิกรรมโนราโรงครู 
  ๒.๑ คณะโนรา และนายโรง ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา มีคณะโนราโรงครู
ท่ีสามารถประกอบพิธีโนราโรงครูไดห้ลายคณะ มีทั้งคณะท่ีมีช่ือเสียงและไม่มีช่ือเสียงคละปะปน
กนั คณะโนราท่ีถูกกล่าวถึงและไดรั้บความนิยมจากเจา้ภาพจา้งไปจดัพิธีกรรมโนราโรงครู ในพื้นท่ี
อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา มีจ านวน ๘ คณะ ไดแ้ก่  คณะโนราพนมศิลป์  คณะโนราเทพชยั โสภณ
ศิลป์    คณะโนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์  คณะโนราโทน  คณะโนราประเทืองศิลป์  ศ. เพ็งประดบั
จนัทร์  คณะโนราเฉ่ียว บา้นบางดาน  คณะโนราธรรมนิตย ์สงวนศิลป์ และโนราประสงค์ก าพล
ศิลป์ (ติดเขาเขียว ฝ่ังอ าเภอสิงหนคร)  โดยนายโรงแต่ละคนส่วนใหญ่จะมีรูปแบบ และการ
ประกอบพิธีท่ีคลา้ยคลึงแต่จะมีรายละเอียด เช่น บทร้อง การแต่งตวั การเล่าเร่ืองท่ีแตกต่างกนัไป 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัข้ึนกบัสายโนราและการพลิกแผลงของนายโรงแต่ละคน เช่น คณะโนราเฉ่ียวบา้นบาง
ดาน เป็นเพียงคณะเล็กๆ ท่ีมีแต่นายโรงกบัลูกคู่ เท่านั้น  และ โนราพนมศิลป์ จะมีการว่าบท ๑๒ 
ดว้ยการสมมุติบทบาทคลา้ยการเล่นละคร ซ่ึงในจ านวน ๘ คณะน้ีสามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
กลุ่มคือกลุ่มท่ียดึถือการประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิมจากอดีตและกลุ่มท่ีดดัแปลงพิธีกรรมตามกาล
สมยั 
 การตั้งถ่ินฐานของคณะโนราในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา สามารถอธิบายเป็น
แผนภาพไดด้งัน้ี  
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สมุดกลาง



๕๕ 
 

 

 
ภาพท่ี ๑๑  แผนท่ีแสดงการท่ีตั้งของคณะโนราในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  
 
 จากแผนภาพท่ี ๑๑ แสดงใหเ้ห็นวา่ คณะโนราท่ีสามารถประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู
ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่จะอยูใ่นพื้นต าบลบ่อยาง ต าบลเกาะยอ และต าบลเขา
รูปช้าง และมีประปรายในเขตต าบลทุ่งหวงั และต าบลพะวง ซ่ึงการตั้งถ่ินฐานของนายโรงมี
ความสัมพนัธ์กบัจ านวนการจดัพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ เช่นกนั จากการสังเกตพบในต าบล
ต าบลบ่อยาง ต าบลเกาะยอ และต าบลเขารูปชา้งจะมีการจดัพิธีกรรมมากกวา่ฝ่ังต าบลทุ่งหวงั ต าบล
พะวงและเกาะแตว้ เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่จะยา้ยถ่ินฐานมาจากฝ่ังอ าเภอสิงหนคร อ าเภอ
สะทิงพระ และอ าเภอระโนดซ่ึงนับถือศาสนาพุทธ ขณะอีกฝ่ังเมืองจะติดกบัอ าเภอจะนะซ่ึงมี
ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม  
 พิธีกรรมโนราโรงครูนั้นเป็นพิธีกรรมท่ีข้ึนอยู่กบัความพอใจของครอบครัวผูจ้ดัเป็น
หลัก บางตระกูลเลือกรับคณะโนราในพื้นท่ีต่างจงัหวดั เช่น พื้นท่ีรอบนอกของจงัหวดัสงขลา  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  และจงัหวดัพทัลุง เน่ืองจากเป็นคณะท่ีมีการประกอบพิธีกรรมท่ีครูหมอ
หรือตายายตระกูลตนเองชอบ อีกเหตุผลคือการขาดแคลนนายโรงท่ีสามารถประกอบพิธีกรรมใน
พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา การแยกไปเป็นโนราท่ีประกอบพิธีกรรมโรงครูอยา่งเดียวนั้นไม่ใช่
เร่ืองง่ายแม้ว่าจะครอบเทิรดตัดจุกแล้ว ยงัต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งเป็นเร่ือง
พิธีกรรมท่ีซับซ้อน ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นและใช้เวลายาวนานในการประกอบพิธีกรรมท่ี
ยาวนาน และหากเป็นนายโรงท่ีมีอายยุงันอ้ยเจา้ภาพก็ขาดความเล่ือมใส ไม่ยอมวา่จา้งเน่ืองจากเกรง
วา่จะส่งผลต่อความขลงัของพิธีกรรม โนรารุ่นใหม่จึงไม่นิยมประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ท าให้
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สมุดกลาง



๕๖ 
 

 

เจา้ภาพทีไดบ้นบานศาลกล่าวกบัครูหมอหรือตายายไวแ้ลว้ เม่ือไม่สามารถหานายโรงในพื้นท่ีได ้จึง
ตอ้งไปวา่จา้งคณะโนราในพื้นท่ีอ่ืนๆ แทน   
  ๒.๒ คนทรงหรือร่างทรง มกัเป็นร่างทรงประจ าตระกูลของเจา้ภาพท่ีมีเช้ือสาย
โนราหรือลูกหลานตายายโนรา ลกัษณะของการเขา้ทรงในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาพบว่า 
เจา้ภาพจะเรียกทรงวิญญาณบรรพบุรุษเกือบทั้งหมดของตระกูล แมว้่าบางดวงวิญญาณลูกหลาน
ไม่ไดต้อ้งการส่ือสารหรือพูดคุยดว้ย แต่ก็เรียกทรงเพื่อให้รู้วา่ตนเองยงัคงเคารพอยู ่ซ่ึงนายโรงบาง
คนมีความคิดเห็นขดัแยง้กนัวา่ไม่ควรเรียกทรงมาทั้งหมด ควรเลือกเฉพาะ “หวัยา่น” หรือวิญญาณ
ส าคญัๆ ของตระกูลเท่านั้น จากการส ารวจในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา พบวา่มีร่างทรงบาง
คนท่ีไม่ไดท้รงเฉพาะในโรงโนราอยา่งเดียว แต่จุดเร่ิมตน้จากการทรงในพิธีกรรมโนราโรงครู ท า
ใหย้ดึอาชีพเป็นร่างทรง โดยสามารถเขา้ทรงไดท้ั้งขณะท่ีอยูใ่นโรงโนราและนอกพื้นท่ีโรงครู ไม่แต่
เพียงท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างครูหมอโนราหรือตายายกบัลูกหลานเท่านั้น  ร่างทรงเหล่าน้ี
สามารถบริกรรมคาถาอาถมในแนวทางโนราไดอี้กดว้ย   
 

 
ภาพท่ี ๑๒ นางนกเอ้ียง รัตนเกสรขณะท่ีทรงพอ่เฒ่าเทพสิงหรในโรงโนรา 
 
 ยกตวัอยา่งนางนกเอ้ียง รัตนเกสร ร่างทรงอาย ุ๘๒ ปี ท่ียดึอาชีพคนทรงมามากกวา่ ๓๐ 
ปี ในพื้นท่ีต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา การทรงนั้นไม่ไดเ้ป็นการทรงครูหมอ หรือตา
ยายบรรพบุรุษแต่เป็นการทรงเทพสิงหร ครูหมอโนราในต านานท่ีสามารถสร้างเข้าทรงและ
บริกรรมคาถาไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และเดินทางไปทรงเพื่อแกก้รรมให้แก่ชาวบา้นทั้งชาวไทย และ
ต่างประเทศ  
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๕๗ 
 

 

 นอกจากน้ีในพื้นอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาพบว่ายงัมีครูหมอองค์อ่ืนๆ ท่ีมีช่ือเรียก
ต่างๆกนัไปเหมือนพระฤๅษี ตามต านานแลว้แต่วา่เป็นครูโนราสายไหน ซ่ึงครอบครัวเจา้ภาพจะเล่า
ต่อๆ กนัมา บา้งก็เอาสถานท่ีส าคญัๆ ในพื้นท่ีมาตั้งช่ือครูหมอ ท าให้นานเขา้กลายเป็นธรรมเนียม
ปฏิบติัเม่ือร้องบทกาศครูก็ตอ้งออกช่ือบวงสรวงส่ิงศกัด์ิเหล่านั้นดว้ย ไดแ้ก่ ทวดเกาะยอ  ทวดเกาะ
หนู เกาะแมว และทวดเกาะแกว้  
 อีกประเด็นท่ีเห็นไดช้ดัคือการแต่งกายของคนทรงในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา
ค่อนขา้งอิสระกวา่ในพื้นท่ีอ่ืนๆ อยา่งเช่น อ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา คนทรงใส่เส้ือขาวแขนยาว 
นุ่งโจงกระเบนหรือนุ่งผา้ถุง ไม่มีผา้พาด  อ าเภอสิงหนคร คนทรงนิยมใส่ผา้โจงกระเบนสีพื้นหรือ
ลายไทย ใส่เส้ือขาว มีผา้คาด แต่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาไม่ได้ลกัษณะการแต่งทรง
ตายตวั บางงานเจา้ภาพให้คนทรงใส่ชุดไทยร่วมสมยัของภาคกลาง หรือเนน้สีสันฉูดฉาด ไม่ไดย้ึด
ติดชุดแบบวถีิชาวบา้นในอดีต หากครูหมอหรือตายายท่ีมาทรงพอใจก็ถือวา่เหมาะสมแลว้  
 

 
ภาพท่ี ๑๓  การแต่งตวัของร่างทรงในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา  
 
 แมค้นทรงเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัในการประกอบพิธีกรรมโนราโนรา แต่ใน
บางโรงโนราท่ีจดัข้ึนในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ไม่มีคนทรงซ่ึงการประกอบพิธีกรรมก็
สามารถด าเนินต่อไปได ้ซ่ึงสาเหตุของการไม่มีคนทรงเกิดมาจาก ๒ ประเด็นคือ  
 ๑.ไม่มีลูกหลานไหนรับทรงหรือตอ้งการเป็นคนทรง นายโรงวธีิการแกไ้ขดว้ยกรรมวิธี
ท่ีต่างกนั เช่น โนราบางคณะจะน าคนทรงของคณะไปดว้ย หรือบางคณะก็ไม่มีตอ้งทรงตายายไป
เลยแต่จะแจง้เจา้ภาพให้ทราบวา่พิธีกรรมท่ีจดัน้ีแมค้รูหมอโนราหรือตายายจะไม่สามารถผา่นทรง
มาบอกได ้แต่การท าถูกตอ้งตามขั้นตอนและประเพณียอ่มส่งผลบุญใหถึ้งตายายตามความเช่ือ 
 ๒.ครูหมอโนราไดส้ั่งไวก่้อนเสียชีวติวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีคนทรง เช่น สายโนราของท่าน
ขุนอุปถมัภ์นรากร (พุ่ม เทวา) ในการประกอบพิธีกรรมโนราครอบเทริดจะมีการร าตามบท มีเชิญ
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๕๘ 
 

 

พระมาสวด  ไม่มีการคนทรง  เพราะท่านขุนฯ เคยสั่งก่อนตายแลว้วา่  เม่ือท่านตายไปแลว้ ลูกศิษย์
ไม่ตอ้งเรียกท่านมาทรง  ซ่ึงพิธีกรรมโนราสายน้ีจะท าเฉพาะการครอบเทริดตดัจุกเท่านั้นและไม่มี
แกบ้นการเรียกทรงใดๆ  
  ๒.๓ ระยะเวลาและวนัท าพธีิ ในอดีตพื้นท่ีอ าเภอเมืองสงขลา จะประกอบพิธีกรรม
โนราโรงครูกนัในช่วงเดือนห้าถึงเดือนเกา้ โดยไม่จ  ากดัวนัขา้งข้ึนหรือขา้งแรม โดยเร่ิมเขา้โรงครู
ในช่วงเยน็หรือ “เวลานกชุม” ในวนัพุธไปส้ินสุดพิธีกรรมในวนัศุกร์  แต่ถา้วนัศุกร์นั้นตรงกบัวนั
พระ  โนราบางคณะจะส่งครูในวนัเสาร์แทน แต่ปัจจุบนักลบัไม่เป็นเช่นนั้น เน่ืองจากพบเห็นการจดั
พิธีกรรมท่ีอยู่นอกเหนือในช่วงดงักล่าว  เช่น ช่วงเดือนสิบแต่เดิมไม่นิยมจดัพิธีกรรม เน่ืองจากใน
เดือนสิบคนใตเ้ช่ือกนัว่าเป็นเดือนท่ีครูหมอโนราหรือตายายตอ้งไปถือศีลท าบุญชั้นสวรรค์  ไม่
สามารถมาเขา้ทรงลูกหลานได ้ และในช่วงนั้นผีเปรตจะมาขอส่วนบุญอาจจะท าให้เกิดแอบแฝงแต่
ปัจจุบนัพบการจดัพิธีกรรมในช่วงเวลานั้น หรือมีการเขา้โรงในช่วงวนัจนัทร์บา้ง ในวนัองัคารบา้ง 
ซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน ส าหรับประเด็นน้ีนายโรงให้เหตุผลว่าเน่ืองจากคณะตนมีเจา้ภาพจองคิว
ยาวไปจนถึงปีถดัไป วนัอนัเป็นมงคลถูกจองไวห้มดแลว้ ก็เหลือเดือนเฉพาะวนัและเดือนท่ีไม่นิยม
เช่น  วนัอาทิตย ์วนัจนัทร์ วนัองัคาร  และ เดือน ๑๐ ซ่ึงจะแจง้เจา้ภาพไวก่้อนแสดงเสมอวา่ไม่ควร
จดั หากเจา้ภาพด้ือดึงท่ีจะจดัในช่วงเวลาดงักล่าวเพราะรับปากตายายไวแ้ลว้ ตนก็ไม่ขดัศรัทธาท่ีจะ
พิธีกรรมให ้
  ๒.๔ โรงพิธีหรือโรงครู  โรงโนราส าหรับประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูแบบ
ดั้งเดิม  ขนาดกวา้ง ๙ ศอก ยาว ๑๑ ศอก มีขนาด ๖ เสา  โดยแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน  เสาตอนหน้า
และตอนหลงัมีตอนละ ๓ เสา  ส่วนตอนกลางมี  ๒ เสา  ไม่มีเสากลาง ในอดีตโรงส าหรับร าโนรา
แทบจะไม่เปล่ียนแปลงเลย ทั้งน้ีเพราะโนราตลอดจนชาวบา้นท่ีนบัถือครูหมอโนราเช่ือวา่ โรงครูท่ี
ปลูกสร้างผดิลกัษณะตามแบบโบราณจะใชท้  าพิธีไม่ได ้เพราะครูหมอไม่ยอมให้ท าเช่นนั้น และจะ
ถูกลงโทษต่างๆ นานา(อุดม หนูทอง, ๒๕๔๒) ปัจจุบนัโรงครูมีการปรับเปล่ียนขนาดลงไปมาก 
เน่ืองจากเจา้ภาพไม่มีพื้นท่ีท่ีจะตั้งโรงขนาดใหญ่ไดจึ้งตอ้งยอ่ขนาดลงมาแต่จะไม่ให้เล็กจนเกินไป 
ส าหรับการตั้งเคร่ืองบูชา และการประกอบพิธีกรรม เน่ืองจากในตวัอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาส่วน
ใหญ่เป็นชุมชนเมืองท่ีปลูกสร้างอาคารติดกนั ท าให้ไม่มีท่ีว่างพอเจา้ภาพบางรายจึงจะเป็นตอ้งปิด
ถนนบริเวณหนา้บา้นหรือหนา้ปากซอยเพื่อตั้งโรงโนรา ซ่ึงมีใหเ้ห็นอยูบ่่อยคร้ัง 
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๕๙ 
 

 

 
ภาพท่ี ๑๔ ขนาดโรงโนราโรงครูซ่ึงมีขนาดเล็กเน่ืองจากมีพื้นท่ีจ  ากดั 
 
 ส าหรับการตั้งโรงโนราเพื่อท าการครอบเทริดในอดีตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาพบวา่
มกันิยมตั้งโรงโนราในวดั เน่ืองจากการตดัจุกครอบเทริดให้กบัโนราชาย เม่ือท าพิธีครอบเทริดแลว้ 
จะท าการอุปสมบทในพุทธศาสนาต่อเลย ซ่ึงบางคร้ังมกัมีค าเรียกโนราชายวา่ “ชายสองโบสถ์” ก็คือ
การบวชดว้ยการครอบเทริดตดัจุกในโรงโนราหน่ึงโบสถ์และการบวชในร่มกาสาวภกัด์ิอีกหน่ึง
โบสถ ์แต่ปัจจุบนัไม่พบการตั้งโรงโนราในวดัเลย ซ่ึงปัจจุบนัการตั้งโรงครูในวดัจะมีเพียงท่ีเดียวคือ 
พิธีโนราโรงครูในต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง  
 นอกจากน้ีในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ไม่สามารถหา “ตบัจาก” ไดใ้นทอ้งถ่ิน 
การใชว้สัดุในการประกอบโรง จึงนิยมใชว้สัดุท่ีหาง่ายและราคาถูกแทน เช่น มีการใชผ้า้เต็นท ์หรือ
ไวนิล มุงหลงัคา  การใชโ้ครงเหล็กมาท าเป็นเสาโรง เน่ืองจากมีความคงทนและสามารถร้ือถอนได้
ง่าย จากการส ารวจสอบถามชาวบา้นในพื้นท่ี พบวา่เจา้ภาพไม่นิยมสร้างโรงโนราเองเน่ืองจากเป็น
ยุง่ยาก และเสียเวลา ประกอบกบัตนเองไม่มีความรู้เก่ียวกบัโรงโนราเหมือนคนในอดีต จึงเลือกท่ีใช้
การวา่จา้งบริษทัท่ีรับตั้งโรงโนราโดยเฉพาะ ซ่ึงนายโรงเป็นผูแ้นะน าให้หรือบางคร้ังเจา้ภาพอาจจะ
ไปสืบเสาะหาเอาเองตามความสะดวก ซ่ึงในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาผูรั้บจา้งตั้งโรงโนราท่ี
ไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่  ทีมงานของนายด่วนในอ าเภอหาดใหญ่ และทีมงานของนายจุนในต าบล
ม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร  ซ่ึงนายโรงส่วนใหญ่ถือว่าเป็นโรงโนราท่ีได้มาตรฐาน สร้างตามแบบ
ธรรมเนียมปฏิบติัคือมุงจาก ไม่ตอกตะปู  ไม่มีการใชผ้า้เตน็ทห์รือผา้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๐ 
 

 

 
ภาพท่ี ๑๕ โรงโนราท่ีใชผ้า้เตน็ทป์ระกอบในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
 
  ๒.๕ อุปกรณ์ประกอบพิธี  ส่วนใหญ่นายโรงพยายามยึดของเดิมให้มากท่ีสุดเน่ือง
เป็นหลกัของพิธีกรรม บางอยา่งท่ีพิธีกรรมระบุไวว้า่หา้มขาด เช่น เทริด หนา้นาย และสาดคลา้ ก็ยงั
ถือปฏิบติัอยู ่แทบจะไม่เห็นการดดัแปลงในส่วนของอุปกรณ์ประกอบพิธี 
  ๒.๖ เคร่ืองบูชาประกอบพิธี  ในอดีตการจดัหาเคร่ืองบูชาจะเป็นหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของเจา้ภาพ แต่ปัจจุบนัเจา้ภาพแทบจะไม่มีความรู้เลย เจา้ภาพบางรายปัดภาระให้กบั
คณะไป  ซ่ึงนายโรงส่วนใหญ่ใชว้ธีิจดรายการเคร่ืองบูชาให ้เจา้ภาพไปหาเอง  
  ๒.๗ เคร่ืองดนตรีและลูกคู่  ส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองดนตรีท่ีเช่นเดียวกบัการร าโนรา
ทัว่ไปแต่ส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือ แตระหรือแกระแต่ ปัจจุบพบว่า มีการใช้ดนตรีสมยัใหม่ในพิธีกรรม
โนราโรงครูเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงของการเล่นเล่าเร่ืองเช่นคณะจ าเริญ ศ. พนมศิลป์ เคยเอา
มาเล่นร่วมกบัดนตรีอ่ืนๆ ภายในโรงโนรา ซ่ึงได้รับความนิยมจากคนดูเป็นจ านวนมาก หรือคณะ
โนราเทพชยั โสภณศิลป์นิยมเอาอิเล็กโทนหรือคาราโอเกะมาร่วมแสดงเพื่อสร้างสีสันดว้ยในช่วย
การแสดงคืนท่ีสอง  เป็นตน้ 
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๖๑ 
 

 

 
ภาพท่ี ๑๖ การใชเ้คร่ืองดนตรีสมยัใหม่ผสมกบัเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมเขา้มาในโรงพิธีกรรม  
 
  ๒.๘ เคร่ืองแต่งตัวและอุปกรณ์เบ็ดเตลด็ ปัจจุบนัการแต่งตวัของโนราและนายโรง
มีการประดิษฐ์เคร่ืองผา้ และเคร่ืองแต่งกายให้มีสีสันฉูดฉาด ดูอลงัการมากข้ึน คือมีการเพิ่มเคร่ือง
แต่งตวั เช่น นายโรงนุ่งผา้ยาวโจงกระเบนยาวครอบเทา้ และมีผา้ขาวม้าคาดเอง ซ่ึงแต่ก่อนไม่
ปรากฏ คาดวา่เป็นส่ิงท่ีโนราไดส้ร้างข้ึนมาใหม่เพื่อความสวยงามและเพิ่มความขลงั เม่ือโนราอ่ืน
เห็นวา่ดีก็มีการท าตามๆ กนั อีกประเด็นท่ีเห็นชดัคือ การแต่งพอกแต่ก่อนแต่เฉพาะนายโรงคนเดียว 
แต่ในงานครอบครูบางคณะก็เล่นแต่งพอกหลายคน และท างวงชา้งอีก เป็นค่านิยมท่ีเพิ่มเติมมา ซ่ึง
ไม่มีบญัญติัของการเล่นโนราระบุไวว้า่ผดิหรือไม่สามารถท าได ้ 
 

 
ภาพท่ี ๑๗  การแต่งตวัของโนราท่ีดดัแปลงเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
 
  ๒.๙  ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีโนราโรงครู ในอดีตคนร่วมงานพิธีกรรมโนราโรงครู 
ส่วนใหญ่มีทุกช่วงอายุ เน่ืองจากส่ือและความบนัเทิงในหมู่บา้นหาชมไดน้อ้ยอยู ่ประกอบการจดั
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๖๒ 
 

 

โนราโรงครูเป็นพิธีกรรมท่ีค่อนขา้งใหญ่ คนท่ีไดเ้ขา้มาร่วมงานถือวา่ไดอ้นิสงคบุ์ญไปดว้ย แมว้า่จะ
มาร่วมในฐานะชาวบา้นท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปอยู่ในโรงโนราก็ตาม แต่จากการสังเกตการณ์พบวา่ทุกวนัน้ี 
ผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมจะจ ากดัใหเ้ฉพาะลูกหลานเจา้ภาพ และนายโรงเท่านั้น  และผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมจะ
ผูสู้งวยัเป็นส่วนใหญ่ คนรุ่นหนุ่มสาวจะมีบา้งประปราย ส่วนเยาวชนมีอยูน่อ้ยมาก อาจเพราะความ
เช่ือของคนในพื้นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองวญิญาณค่อยๆ ลดนอ้ยถอยลงไป จึงท าใหค้นรุ่นใหม่ไม่ค่อยศรัทธา
เก่ียวกับพิธีกรรมดงักล่าว และผูใ้หญ่จะกีดกนัลูกหลานเล็กๆ ออกนอกโรงพิธีกรรม เน่ืองจาก
พิธีกรรมเป็นเร่ืองของวิญญาณ การให้เด็กเล็กๆ เขา้มาร่วมกิจกรรมอาจท าให้ถูกวิญญาณสิงไดง่้าย 
นอกจากน้ีส่ิงท่ีสังเกตไดเ้พิ่มเติมก็คือในช่วงเวลาท าพิธีกรรมนั้นจะมีชาวบา้น เขา้มาร่วมดูนอ้ยมาก 
แต่ในช่วงการแสดงเพื่อความสนุกสานในคืนแรกและคืนท่ีสองกลบัมีชาวบา้นมาดูการแสดงหนาตา
ข้ึน อาจเป็นเพราะช่วงเวลาดงักล่าวดูแลว้สนุกสนานและเขา้ใจง่าย 
  ๒.๑๐ บทประกอบท่าร าและบทร้อง ท่าร าและบทร้องในการประกอบพิธีกรรม
โนราโรงครูแต่ละคณะจะไม่มีท่าร าและบทร้องท่ีตายตวั เน่ืองจากท่าร าและบทร้องบางบทโนรา
สามารถท่ีจะดดัแปลงไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงแลว้แต่คณะโนราและนายโรงจะสร้างข้ึนหรือพลิก
แพลงจากของเดิมไป  

 

 
ภาพท่ี ๑๘  การร้องร าแบบเล่าเป็นเร่ืองสมมติของคณะโนราในพิธีกรรมของโนราโรงครู 
 
 ๓. ล าดับขั้นตอนของพิธีกรรมโนราโรงครู โดยทัว่ไปล าดบัขั้นตอนของพิธีกรรมใน
พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัการประกอบพิธีกรรมในพื้นท่ีอ่ืน แต่อาจมี
จุดต่าง เล็กๆ น้อยๆ  จากการสังเกตการณ์ในพิธีกรรมโนราโรงครูในพื้นท่ีพบว่า ปัจจุบนันายโรง
นิยมแจง้ล าดบั ขั้นตอนของพิธีกรรมใหเ้จา้ภาพและผูช้มไดท้ราบล่วงหนา้เป็นช่วงๆ วา่ต่อไปตนจะ
ประกอบพิธีอะไรบา้ง ซ่ึงประเด็นน้ีนายโรงให้เหตุผลว่าเน่ืองจากคนดูรุ่นหลงัๆ มกัไม่เขา้ใจใน
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๖๓ 
 

 

พิธีกรรมโนราโรงครู บา้งก็ไม่ทราบวา่ล าดบัพิธีแต่ละอยา่งท่ีเกิดข้ึนในโรงพิธีกรรมและส่ิงท่ีกระท า
นั้นกระท าไปเพื่อการใด จึงจ าเป็นตอ้งอธิบาย และเป็นการสอนผูช้มไปในตวั ซ่ึงประเด็นน้ีมีความ
ขดัแยง้กับผูส้อนโนราบางคนท่ีกลัวจะท าให้พิธีกรรมหมดความศกัด์ิสิทธ์ิลง และชาวบ้านไม่
พยายามท่ีศึกษาและเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง เหมือนการมานัง่ชมการแสดง เม่ือจบพิธีก็ไม่ไดใ้ส่
ใจน าไปยึดถือหรือปฏิบติั นอกจากน้ีในช่วงของการแสดงเล่าเร่ือง และการแสดงโนราเพื่อความ
บนัเทิง บางคณะยงัมีการน าเอาการแสดงร้องเพลงลุกทุ่งของศิลปินโนราเขา้มาสอดแทรกเพื่อให้เกิด
ความบนัเทิงและไม่ใหเ้เกิดความเบ่ือหน่ายแก่เจา้ภาพและผูช้มอีกดว้ย  
 ๔. ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของพธีิกรรมโนราโรงครู 
 พิธีกรรมโนราโรงครูในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา ธรรมเนียมปฏิบัติของ
พิธีกรรมมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีนายโรงและเจา้ภาพในพื้นท่ีให้ขอ้สังเกต  เช่น  พิธีกรรมครอบ
เทริดโนรา เม่ือก่อนจะเนน้การเรียบง่าย ใช้โนราอุปัชฌายเ์พียงคนเดียวและมีโนราร่วมสวดอีก ๒ 
คน แต่ปัจจุบนัมีการใชโ้นรา   ๕ คนบา้ง ๗ คนบา้งตามเหมาะ สมเหตุท่ีในพื้นท่ีสงขลาส่วนใหญ่จะ
นิยมใช้โนรา ๙ คน จริงๆ เป็นกุศโลบายเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้เจา้ภาพและคณะโนรา  หากเจา้ภาพ
สามารถรวมโนราดงัๆ มาร่วมงานไดม้ากก็จะไดรั้บความเช่ือถือ และคณะโนรานั้นจะมีช่ือเสียงตาม
ไปดว้ย  
 โดยสรุปภาพรวมของพิธีกรรมโนราโรงครูพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา พิธีกรรม
โนราโรงครูมานั้นลักษณะทัว่ไปของการแสดงโนราโรงครูในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา
เหมือนกบัโนราโรงครูในพื้นท่ีอ่ืนๆในภาคใต ้แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยบางส่วนของพิธีกรรมท่ี
แตกต่างออกไป ข้ึนอยูก่บัวถีิปฏิบติัของโนราใหญ่แต่ละคณะ และความพอใจของเจา้ภาพ ซ่ึงไดรั้บ
อิทธิจากกระแสของวฒันธรรมภายนอกบา้ง บริษทัสังคมท่ีเปล่ียนไป สภาพทางเศรษฐกิจบา้ง  แต่
แก่นของพิธีกรรมยงัคงลกัษณะเดิมไวเ้หมือนกนั และมีองค์ประกอบของพิธีกรรมครบถ้วน แม้
ภายหลงั ขนบธรรมเนียมปฏิบติัของพิธีกรรมโนราโรงครูจะปรับเปล่ียนไปบา้ง แต่ไม่ไดท้  าให้ความ
เส่ือมศรัทธาในครูหมอโนราหรือตายายเส่ือมคลายลงไปมากนกั บางคณะก็มีการดดัแปลงเพิ่มเติม
สีสันของพิธีกรรมในแบบฉบบัของตนเอง ซ่ึงเป็นวสิัยท่ีสามารถท าได ้และไม่ไดผ้ิดบทบญัญติัใดๆ 
ท่ีโนราไดห้า้มไวแ้ต่ประการใด 
 
ส่วนที ่ ๒ ประวตัิความเป็นมาของพธีิกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.
พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 
 พิธีกรรมโนราโรงครูให้ความส าคญักบันายโรงมาก เน่ืองจากนายโรงเป็นต าแหน่งท่ีมี
บทบาทส าคญัในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู นายโรงจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการร่ายร า 
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๖๔ 
 

 

ท่องคาถาอาคม  ร้องบทและประกอบพิธีกรรมอยา่งช านาญ จึงท าให้คณะโนรานั้นอยูร่อด และเกิด
การวา่จา้งจากเจา้ภาพ  ปัจจุบนัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลามีคณะโนราท่ีสามารถประกอบ
พิธีกรรมโนราโรงครูหลายคณะทั้งคณะเล็กคณะใหญ่ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาเจาะจงเพียง ๒ 
คณะ ท่ีมีลักษณะการประกอบพิธีกรรมท่ีแตกต่างกนัอย่างชัดเจนและได้รับความนิยมมาอย่าง
ยาวนานในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ซ่ึงไดแ้ก่ คือคณะโนราเทพชยั โสภณศิลป์  และ คณะ
โนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์   
 ๑.คณะโนราเทพชัย โสภณศิลป์ ตั้งอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี  ๘๐/๕๒  หมู่ ๕ ต าบลเขารูปช้าง  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา มีหัวหนา้คณะหรือนายโรงใหญ่  นายวรรณชยั  สองเมืองสุข  อายุ  ๔๓ 
ปี  เกิดเม่ือวนัท่ี ๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕  
 

 
ภาพท่ี ๑๙  นายวรรณชยั สองเมืองสุข หวัหนา้คณะโนราเทพชยัโสภณศิลป์  
 
 โนราวรรณชยัเป็นหลานชายแท้ๆ  ของโนราเทพสองกุกแห่งเมืองนคร  แมว้่าพ่อและ
แม่ของตนไม่ไดมี้อาชีพการร าโนรา แต่การใช้การชีวิตในโรงโนรามาตั้งแต่เด็กท าให้เกิดโนราวร
รณชยัเกิดความชอบจนฝังในจิตใจ หลงัจากไปเท่ียวเตร็ดเตร่ท างานท่ีกรุงเทพอยูห่ลายปี ท าให้โนรา 
วรรณชยั กลบัมาท างานเล็กๆ นอ้ยในโรงโนราอีกคร้ังดว้ยใจรัก เช่น  เป็นโฆษกบา้ง  เล่นดนตรีบา้ง 
หรือเล่นร าเล่าเร่ืองต่างๆ บา้ง ให้กบัคณะโนราของนา้ชายทั้งสอง คือ  คณะโนราสร้อยเพชร ดาวรุ่ง  
และคณะโนราประเสริฐ โสภณศิลป์ ภายหลงัจึงเลยตดัสินใจหดัร าโนราจากการฝึกสอนของนา้ชาย
ทั้งสอง และการหัดร าด้วยตนเอง  หลงัจากนั้นจึงเร่ิมร ามโนราห์จริงๆ จงัๆ ให้กบัน้าชายทั้งสอง
สลบัโรงกนัไปจนเม่ืออายคุรบบวช โนราเทพสองกุก (คุณตา) โดนครูหมอตายายลงโทษให้มีอาการ
เจบ็ป่วยถึงขั้นเดินไม่ได ้ เม่ือไปถามคนทรงก็ท าใหรู้้วา่ โดนตายายโนราเล่นงานเพราะมวัไปรับงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๖๕ 
 

 

โนราโรงครูใหค้นอ่ืนไม่ยอมจดัโรงครูของตวัเองเลย ครูหมอตายายไม่พอใจจึงลงโทษให้ โนราเทพ
สองกุกจึงตดัสินใจจดัโนราโรงครูของตระกูลข้ึนท่ีบา้นบริเวณซอย ๖ ถนนทะเลหลวง (ถนนวชิรา) 
ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๖ หลงัจากห่างหายจากการท าพิธีกรรมโนรา
โรงครูของตระกูลมานานกวา่ ๕ ปีเต็ม ในคราวน้ีเทพสองกุกจึงไดอ้อกความเห็นจดัครอบเทริดตดั
จุกใหโ้นราวรรณชยัไปในคราวเดียวเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นโนราอยา่งสมบูรณ์  
 

 
ภาพท่ี ๒๐ นายวรรณชยั สองเมืองสุข  เม่ือคร้ังตดัจุกครอบเทริด  
 
 ต่อมา พ.ศ.๒๕๓๗ ปีถดัมาโนราเทพสองกุกไดเ้สียชีวิตลงดว้ยโรคชรา ท าให้โนราวร
รณชยัตอ้งผนัตวัเองมาช่วยน้าชายทั้งสองประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู เน่ืองจากในตระกูลไม่มี
ใครท่ีรู้เร่ืองการประกอบพิธีกรรมโนราอีกแลว้ มีเพียงโนราวรรณชยัเท่านั้นท่ีเคยคลุกคลีกบัโนรา
เทพสองกุกเม่ือคร้ันท่ีมีชีวิตอยู่มากกว่าคนอ่ืนๆ จึงมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเป็นอย่างดี  
นา้ชายทั้งสองจึงพร้อมใจกนัแต่งตั้งโนราวรรณชยัเป็นตวัหลกัในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู
เร่ือยมา โดยเฉพาะในคณะโนราสร้อยเพชร ดาวรุ่ง จนภายหลงัจากท่ีประกอบพิธีกรรมจนช านาญ  
โนราเทพสองกุกไดม้าบอกผา่นร่างทรงให้โนราวรรณชยัจดัตั้งคณะเป็นของตนเองไดแ้ลว้  รวมทั้ง
นา้ชายทั้งสองท่ีอยากเห็นหลานชายมีความกา้วหนา้อาชีพโนราอยา่งจริงจงั จึงเป็นอีกแรงเชียร์ท่ีท า
ใหโ้นราวรรณชยัแยกตวัออกมาจดัตั้งคณะเป็นของตนเอง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใชช่ื้อวา่โนราเทพ
ชยั โสภณศิลป์ซ่ึงเป็นการผสมของช่ือของคุณตา  คือ “เทพ” บวกดว้ยช่ือของตน คือ “ชยั”  ส่วน  
“โสภณศิลป์” เป็นฉายาประจ าตระกูลโนราของตนท่ีตั้งกนัมานานแลว้ ซ่ึงโนราวรรณชยัจึงใชฉ้ายา
ของคณะตามบรรพบุรุษ ช่วงแรกจะรับงานทั้งการร าโนราโชวแ์บบโบราณ โนราแกบ้น และโนรา
โรงครู ต่อมาน้าชายโนราสร้อยเพชร ได้เสียชีวิตไปเพราะอุบัติทางรถยนต์เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
บุตรชายของโนราสร้อยเพชรก็มารับช่วงรับสืบทอดคณะโนราต่อ คือ โนราศรีธน ธนนชัยใน
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๖๖ 
 

 

จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงคณะโนราศีธน ธนนชยัไม่นิยมรับงานประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู แต่เน้นการ
แสดงโนราเพื่อความบนัเทิงอยา่งเดียว  ฝ่ายโนราประเสริฐก็เร่ิมท าพิธีกรรมโนราโรงครูไม่ไหวแลว้ 
เน่ืองจากเร่ิมจ าบทไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งเพราะอายุมาก  ทุกวนัน้ีทั้งตระกูลจึงมีเพียงคณะโนรา วรรณชยั
เป็นคณะเดียวท่ีมีการร าโนราโรงครู ซ่ึงการประกอบพิธีกรรมแต่ละคร้ังจะเป็นลกัษณะการรวมตวั
กนัของเครือญาติโนราวรรณชยั มีช่วยประกอบพิธีกรรมโดยมีโนราวรรณชยัเป็นหวัเรือใหญ่ในการ
ประกอบพิธีกรรม โดยมีอตัราค่าจา้งในการรับโนราโรงครูแต่ละคร้ังประมาณ ๔๕,๐๐๐ -๔,๘๐๐๐ 
บาท  
 ๒.คณะโนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ ตั้งอยู่ท่ีบา้นเลขท่ี  ๔๐ หมู่ ๕ ต าบลเกาะยอ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสงขลา มีหวัหน้าคณะหรือนายโรงใหญ่  คือ นายจ าเริญ ทองค า  อายุ ๖๒ ปี  ชาวบา้น
รู้จกักนัดีวา่ในนาม  “โนราเหลิน หรือโนราจ าเหลิน” เกิดเม่ือ (ไม่ทราบวนัท่ี) เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 
๒๔๙๖ ท่ีต าบลฉิมหลา อ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช  เม่ืออายุ ๗  ปี นายดว้ง รอดดว้ง 
(โนราพนม รอดด้วง) ไดข้อตวัโนราจ าเริญมาจากบิดามารดามาอยู่ดว้ยท่ีจงัหวดัสงขลา เพื่อท่ีจะ
ฝึกหดัใหร้ าโนรา ซ่ึงโนราจ าเริญไดเ้รียนมโนราห์ควบคู่ไปกบัการเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา ท่ี
โรงเรียนวดัโคกข้ีหนอน (ปัจจุบนัคือโรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ)  หลงัจากท่ีฝึกร าจนช านาญจึง
ไดเ้ร่ิมรับงานไปกบัคณะโนราพนมศิลป์ หลงัจากโนราพนมตดัจุกครอบเทริดให้ไดไ้ม่นาน โนรา
จ าเริญก็ไดแ้ยกตวัออกมาตั้งคณะเป็นของตนเองเม่ืออายุ ๒๓ ปี โดยใชช่ื้อวา่ “โนราจ าเริญ ศ.พนม
ศิลป์”   เป็นช่ือจริงของตนบวกกบัช่ือคณะเก่าของครูโนราของตนมาผนวกกนั เพื่อจะไดเ้ป็นการ
บอกถึงท่ีมาของตน  

 
ภาพท่ี ๒๑ โนราจ าเริญ ทองค า ขณะท าพิธีกรรมในโรงโนราโรงครู 
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๖๗ 
 

 

 คณะของโนราจ าเริญรับงานร าโนราบันเทิงและโนราโรงครูควบคู่กันไป ซ่ึงใน
ระยะแรกๆ ท่ีแยกตวัออกไปนั้น โนราจ าเริญยงัคงมาช่วยงานให้กบัคณะโนราพนมศิลป์อยู่เป็น
ประจ า แต่หลงัจากท่ีตนเองเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน อาศยัค าบอกต่อแบบปากต่อปาก และฐานของ
ผูช้มเก่าจากคณะโนราพนมศิลป์มาก่อน ท าใหโ้นราจ าเริญหยดุรับงานต่างคณะและหนัมาทุ่มเทเวลา
ใหก้บังานของคณะตนมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากมีงานเขา้มาอยา่งไม่ขาดสาย ซ่ึงไม่เฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดั
สงขลาเท่านั้น แต่ยงัมีงานท่ีรับไวใ้นพื้นท่ีอ่ืนๆ วา่จา้งไปเล่นดว้ย   
 ในช่วงท่ีรุ่งโรจน์ของโนราจ าเริญ มีทั้งคนเขา้มาขอฝากตวัเป็นศิษยฝึ์กหดัโนรามากข้ึน
โดยเฉพาะพิธีกรรมโนราโรงครูท่ีมีโนราต่างถ่ินเขา้มายกขนัฝากตวัเป็นศิษย ์เพื่อขอวิชาความรู้อยู่
ตลอดเวลา  เน่ืองจากความอธัยาศยัดีและเป็นกนัเองของโนราจ าเริญ ประกอบกบัเป็นคนไม่ยึดมัน่
ถือมัน่ ท าใหโ้นราจ าเริญมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป  จนเม่ือปี พ.ศ.๒๕๒๖  คณะเร่ิม
มีโนราและลูกทีมเพิ่มมากข้ึน โนราบางคนท่ีร าโนราและประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูจนช านาญ
แลว้ ขอแยกตวัไปตั้งคณะเป็นของตวัเองบา้ง จึงเร่ิมท าให้คณะของโนราจ าเริญเร่ิมประสบความ
ขดัแยง้ในการท างาน โนราจ าเริญจึงตดัสินใจยบุคณะในท่ีสุด แต่สุดทา้ยดว้ยใจรักท่ีมีต่อการร าโนรา
มาตั้งแต่วยัเยาว ์และการคน้พบค าตอบวา่อาชีพใดก็ไม่สุขใจเท่ากบัการร าโนรา ท าให้โนราจ าเริญ
หนักลบัมาร้ือฟ้ืนคณะของตนอีกคร้ังหลงัจากยุบคณะไปไดแ้ค่เพียง ๒ ปีใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ดว้ยช่ือ
เดิมวา่ “โนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์”  
 การกลบัมาจดัตั้งคณะใหม่ในคร้ังนั้น โนราจ าเริญ เลือกเน้นรับเฉพาะงานประกอบ
พิธีกรรมโนราโรงครูเป็นหลกั แมบ้างคร้ังจะมีงานอ่ืนแทรกเขา้มาบา้ง เช่น การร าแสดงทัว่ไป  การ
สอนโนราใหก้บัเด็กรุ่นใหม่ๆ และการเป็นวทิยากรตามสถาบนัต่างๆ  แต่ส่ิงท่ีสร้างช่ือเสียงของนาย
จ าเริญในยุคหลงัการก่อตั้งใหม่ และถูกพูดถึงในวงการโนราคือนายโรงท่ีประกอบพิธีกรรมโนรา
โรงครูท่ีไดรั้บนิยมของคนในจงัหวดัสงขลาและใกลเ้คียง ปัจจุบนัโนราจ าเริญมีลูกศิษยเ์กือบพนัคน
ท่ีได้เรียนรู้การร าโนรา และพิธีกรรมโนราโรงครูจากตน  จนปี พ.ศ.๒๕๕๔ โนราจ าเริญได้รับ
คดัเลือกใหเ้ป็นครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินประจ าต าบลเกาะยอ ดา้นศิลปะการแสดง (การร ามโนราห์) ตาม
โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน กิจกรรมสืบคน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และไดด้ าเนินการถ่ายทอด
องคค์วามรู้ใหก้บัเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีของต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาเร่ือยมา  
    
ส่วนที ่๓ การสืบทอดพธีิกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ 
อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 

 พิธีกรรมโนราโรงครูผูท่ี้มีบทบาทส าคญัคือ ตวันายโรง หรือโนราใหญ่ท่ีเปรียบเหมือน
พระประธานในการประกอบพิธีกรรม นายโรงแต่ละคนจะสืบทอดความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมโนรา
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โรงครูจากครูตน้สายโนราของตน การสืบทอดพิธีกรรมของคณะโนราเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะ
โนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์  มีดงัน้ี  
 ๑.สายของโนราคณะเทพชัย โสภณศิลป์ เป็นการรับทอดผา่นตน้ตระกูลโนราเทพสอง
กุก ตน้สายของของคณะโนราเทพชยั โสภณศิลป์ เหตุท่ีเรียกว่าสองกุกเน่ืองการพูดจาติดอ่างสอง
พยางคเ์สมอ  โนราเทพสองกุกมีศกัด์ิเป็นตาของนายวรรณชยั โนราเทพสองกุกเป็นโนราท่ีมีช่ือเสียง
มากในต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช  และไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสาย
โนราท่ีมีลีลาการร่ายร าท่ีค่อนขา้งอ่อนชอ้ยเป็นเอกลกัษณะเฉพาะตวั โนราเทพ สองกุกมีบุตรชาย ๓ 
คน หญิง ๓ คน ซ่ึงมีลูกชายสองคนท่ีรับการสืบทอดการร าโนราจากบิดา ซ่ึงรู้จกักนัดี คือ โนรา
สร้อยเพชร ดาวรุ่ง (นายสร้อย คงเขียว)  ซ่ึงเป็นโนราท่ีมีช่ือเสียงในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง และโนรา
ประเสริฐโสภณศิลป์มีช่ือเสียงใจจงัหวดันครศรีธรรมราช   
 

 
ภาพท่ี ๒๒ โนราเทพสองกุกตน้ตระกลูของโนราคณะเทพชยั โสภณศิลป์ 
 
 โนราวรรณชยัเรียนรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมโนราโรงครูจากของสอบถามโนราเทพสองกุก 
ดว้ยเล่นพนนัขนัต่อ ว่าหากผูเ้ป็นตาเล่นไพ่แพต้นจะตอ้งสอนบทกลอน มนตค์าถาม หรือขั้นตอน
ของพิธีกรรมแก่ตน โดยมีผูเ้ป็นยายคอยส่งเสริมและให้การสนบัสนุน บางคร้ังจะใช้วิธีการหลอก
ถามดว้ยการว่าบทโนราแลว้ให้โนราเทพสองกุกต่อบท ซ่ึงทุกค าท่ีไดฟั้งจากปากค าของโนราเทพ
สองกุก โนราวรรณชยัจะน าไปจดบนัทึกไวห้รือบางคร้ังก็จ  าไดเ้องโดยอตัโนมติั โนราวรรณชยัใช้
การเรียนรู้แบบน้ีมตลอด ๓ ปีท่ีอยูก่บัโนราเทพสองกุก พร้อมๆ กบัทวนความรู้ท่ีไดด้ว้ยการเขา้ไป
ช่วยประกอบพิธีกรรมในโรงครูของคณะโนราประเสริฐ โสภณศิลป์  ซ่ึงโนราวรรณชยัจะใชว้ิธีการ
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จดจ าไดม้ากท่ีสุด จนสามารถมาปฏิบติัจนช านาญ และหลงัจากตั้งคณะเป็นของตนเองแลว้ โนราร
รณชยัก็ยดึยงัคงยดึการประกอบพิธีกรรมตามแบบฉบบัโนราเทพสองกุก โดยมิไดมี้การดดัแปลง  
 ๒.สายโนราคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ เร่ิมนบัมาจากโนราคลา้ยข้ีหนอนหรือขุนระบ า
บนัเทิงชาตรีโนรา ศิลปินโนราคนแรกและคนเดียวท่ีมีบรรดาศกัด์ินบัเป็นศิลปินโนราผูอ้าวุโสของ
จงัหวดันครศรีธรรมราช มีช่ือเสียงเฉพาะท่าร าและการร าท่ีสวยงามของท่าน คือ "ท่าตวัอ่อน" และ 
"ท่ากินนรเลียบถ ้า" จึงท าให้มีสมญานามต่อมาวา่ "คลา้ยข้ีหนอน" คือท่าร าคลา้ยกบัตวัหนอน โดย
เป็นโนราคนแรกท่ีไดน้ าเอาศิลปะการร่ายร าแบบโนราไปแพร่หลายในเมืองหลวงยุคนั้น ท่านไดมี้
ชีวติอยูถึ่งส่ีแผน่ดิน คือ เกิดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ และถึงแก่
กรรมในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ สิริรวมอายุได ้
๘๐ ปี 
 

 
 
ภาพท่ี ๒๓ โนราคลา้ยข้ีหนอน หรือขนุระบ าบนัเทิงชาตรี 
ท่ีมา: วเิชียร ณ นคร, สารนครศรีธรรมราช, (กรุงเทพฯ: สารคดี, ๒๕๒๐), ๑๕. 
 
 โนราคลา้ยข้ีหนอนมีลูกศิษยท่ี์เรียนร ่ าเรียนวชิาโนรากบัท่านมากมายหน่ึงในจ านวนน้ีก็
คือ โนราทุ่ม ชิงโค ซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลชิงโค อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นครูตน้
ของโนราพนม รอดดว้ง (คณะโนราพนมศิลป์) หลงัจากโนราพนมไดรั้บถ่ายทอดวิชาความรู้กบั
โนราทุ่มประมาณ ๕ ปีโนราทุ่มก็เสียชีวิต โนราพนมจึงไปฝากตวัศิษยก์บัโนราขาบเพื่อเก็บเก่ียว
ประสบการณ์ในกระบวนการร า การร้อง เวทมนตค์าถาต่อจากโนราขาบ จนกระทัง่อายุครบบวชก็
ไดป้ระกอบพิธีผกูผา้ตดัจุกกบัโนราขาบแลว้ก็ไดแ้ยกตวัออกมาตั้งคณะโนราพนมศิลป์และรับงาน
การแสดงรวมทั้งการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทั้งในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัอ่ืนในภาคใต ้โดย
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คณะพนมศิลป์มีช่ือเสียงในการประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีโนราโรงครูซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไป วา่ยงัยึดการประกอบพิธีแบบแผนตามแบบฉบบัโบราณมาโดยตลอด (จารุวฒัน์ นวลใย, 
๒๕๕๒: ๓๒) 

 
ภาพท่ี ๒๔ โนราพนมท าพิธีเหยยีบเสนพิธีกรรมโนราโรงครู 
ท่ีมา: ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา, โนราพนมศิลป์สงขลา, เขา้ถึงเม่ือ ๕ กนัยายน  ๒๕๕๗, เขา้ถึงได ้
จาก http://manoraphoto.blogspot.com/2013/09/blog-post_5176.html 
 
 ส่วนโนราจ าเริญเป็นลูกศิษยเ์อกคนหน่ึงของโนราพนม ซ่ึงโนราพนมค่อนขา้งไวใ้จ
ถ่ายทอดความรู้การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูจากตนมาจนหมดส้ิน โดยถอดแบบจากท่ีตนเคย
ร ่ าเรียนทุกวนัน้ีโนราพนมไม่ได้ร าโนราแล้ว โนราจ าเริญก็ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ
พิธีกรรมโนราโรงครูจากโนราเอิบอวบ  ซ่ึงตนเองไปฝากตนขอเป็นศิษย ์เพราะความช่ืนชอบเป็น
การส่วนตวั  ดงันั้นจะเห็นวา่การสืบทอดรูปแบบพิธีกรรมของโนราจ าเริญจึงเป็นรับการถ่ายทอดใน
หลายทิศทางมาประกอบ จนเป็นแบบฉบบัเฉพาะของโนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ในทุกวนัน้ี  
 จากการศึกษาสืบทอดของคณะโนราทั้ง  ๒ คณะ คือคณะโนราเทพชัย โสภณศิลป์  
และคณะโนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์  สรุปเป็นแผนภาพของการสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครู ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี ๒๕  แผนผงัการสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครูของคณะเทพชยั โสภณศิลป์  และคณะจ าเริญ   
                    ศ.พนมศิลป์อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
 
 จากแผนภาพท่ี ๒๕ การสืบทอดพิธีกรรมของนายโรงทั้ง ๒ สายมีรูปแบบการสืบทอด
พิธีกรรมโนราโรงครูได ้ ๒ ลกัษณะ ดงัน้ี 
 ๑.การสืบทอดในระบบเครือญาติโนรา  เกิดจากเหตุท่ีนายโรงตน้สายของตระกูลท่ีมี
ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัพิธีกรรมโนราโรงครู ไม่ตอ้งการให้ภูมิปัญญาเหล่าน้ีสูญหาย จึงได้
ฝึกหัดลูกหลานให้ประกอบพิธีกรรมโนรา ในลกัษณะปลูกฝังใหค้ลุกคลีไปกบัการใช้ชีวิตในโรง
โนรามาตั้งแต่วยัเยาว ์ เม่ือโตพอท่ีจะสามารถร าโนราได้ก็อาจจะให้ช่วยร าและประกอบพิธีเล็กๆ 
น้อยๆ ไปจนกว่าจะถึงวยัท่ีสามารถครอบเทริดตดัจุกได้ จึงจะสอนเร่ืองพิธีกรรมให้จนเกิดความ
ช านาญ หลงัจากนั้นจึงให้แยกออกไปตั้งคณะเป็นของตนเองต่อไป ซ่ึงลกัษณะน้ีจะเด่นชดัในการ
สืบทอดของคณะเทพชยั โสภณศิลป์   
 ๒.การสืบทอดจากครูสู่ศิษย์ เป็นการถ่ายทอดชุดความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมโรงครู ทั้งใน
เชิงรูปธรรมและนามธรรมจากครูโนราไปยงัโนรารุ่นใหม่ท่ีมายกขนัฝากตวัเป็นศิษย ์บางคร้ังไม่ได้
มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด แต่เกิดจากผูร้ าโนรามีความชอบ และสนใจอยากเรียนรู้จากครูคน
ใดก็จะเขา้มาฝากตวัของเป็นศิษยแ์ละขอเรียนรู้พิธีกรรมจากอาจารยค์นนั้น  การถ่ายทอดในลกัษณะ
น้ีตอ้งจะเป็นเรียนรู้ในระดบับุคคลของตวัโนราเอง โนราจะมีความช านาญแค่ไหนข้ึนอยู่ระดับ

สายที ่๒ 

โนราเทพสองกกุ  

โนราสร้อยเพชร
ดาวรุ่ง 

โนราประเสริฐ 
โสภณศิลป์ 

โนราเทพชัยโสภณศิลป์ 

สายที ่๑ 

โนราคล้ายขีห้นอน 
 (ขุนระบ าบนัเทงิชาตรี) 

 

โนราทุ่ม ชิงโค 

โนราพนมศิลป์ 

โนราจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ 

โนราขาบ 

โนราเอบิอวบ 
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ความสามารถและการเรียนของตวัโนราเอง  การสอนจะเป็นรูปธรรม ขั้นตอนท่ีค่อนขา้งชัดเจน 
พร้อมทั้งผูส้อนพยายามสอนเร่ืองนามธรรมท่ีแฝงไปกบัพิธีกรรมให้ผูเ้รียนไดท้ราบดว้ย ซ่ึงลกัษณะ
น้ีเด่นชดัในการสืบทอดของคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ 
 ส าหรับกระบวนการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมนั้นทั้ง ๒ แบบท่ีกล่าวมานั้นมี
การถ่ายโอนความรู้ท่ีเหมือนกนัคือ ผสมผสานกนัระหวา่งการให้โนราเรียนรู้ดว้ยตนเองภายในโรง
พิธีกรรมและการบอกใหจ้ดเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยนายโรงจะน าโนราใหม่ติดสอยไปกบัตนดว้ย
เสมอ โดยให้ช่วยงานเล็กๆ นอ้ยๆ ภายในโรง เพื่อสังเกตและจดจ า กระบวนการและขั้นตอนของ
พิธีกรรมในลกัษณะ “ครูพกั ลกัจ า”   หลงัจากนั้นจึงเร่ิมให้โนราใหม่ไดเ้ร่ิมลองประกอบพิธีกรรม
โดยท่ีตนเองจะคอยดูแลอยูห่่างๆ และคอยบอกวา่ขั้นตอนใดผิดขั้นตอนใดถูก จนเม่ือโนราใหม่เกิด
ช านาญแลว้จึงปล่อยให้ประกอบพิธีกรรมไดด้ว้ยตนเอง บางคร้ังนายโรงอาจตอ้งถ่ายทอดความรู้
เพิ่มเติมหลงัจากจบพิธีกรรมไปแลว้ ดว้ยให้โนราใหม่ถอดความรู้จากตวันายโรงเองผ่านการบอก
เล่า แลว้ให้โนราใหม่จดบนัทึกเอาไว ้ เช่น ขั้นตอนการตั้งเคร่ืองโนรา บทกลอนโนรา หรือคาถา
ต่างๆ เน่ืองจากนายโรงมองว่าบางเร่ืองมีเน้ือหาค่อนข้างเยอะ โนราใหม่ๆ จะจ าได้ไม่หมด จึง
จ าเป็นตอ้งใหโ้นราใหม่จดเพื่อน าไปท่องจ า  
 นอกจากน้ีในการสืบทอดผา่นพิธีกรรมทั้งคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.
พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ความรู้ส่วนหน่ึงท่ีท าให้คณะโนราสามารถประกอบพิธีกรรม
ต่อไปได้นั้น บางส่วนมาจากเครือญาติท่ียงัคงมีชีวิตอยู่และเครือญาติท่ีส้ินอายุขยัไปแลว้ผ่านการ
ประทบัร่างคนทรงของเจา้ภาพ  ซ่ึงกระบวนการสืบทอดผา่นเครือญาติและคนทรงเป็นโอนถ่ายของ
ความเช่ือและความรู้ของพิธีกรรมไปพร้อมๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนในโรงโนราและนอกโรงโนรา ซ่ึงสามารถ
สรุปเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 
 ๑.การสืบทอดความเช่ือเร่ืองครูหมอโนราหรือตายาย เป็นการถ่ายทอดความเช่ือ
เก่ียวกบัส่ิงเร้นลบัท่ีไม่สามารถมองเห็นของวิญญาณของครูหมอโนราหรือตายาย เห็นชัดในการ
บอกผ่านคนทรงว่าตนมีตวัตนอยู่และไม่ไดห้นีหายไปไหน โดยปกติแล้วครูหมอหรือตายาย ใช้
พื้นท่ีในโรงโนราโรงครูเพื่อส่ือสารกับลูกหลาน และมาเข้าทรงเฉพาะในพิธีกรรมโนราโรงครู
เท่านั้นแต่จากการส ารวจในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา พบวา่มีร่างทรงครูหมอโนราไม่ไดท้  า
หนา้ท่ีส่ือกลางของตายยายกบัลูกหลานเท่านั้น แต่ใชว้ิชาอาคมในทางโนรา เพื่อช่วยเหลือคนอ่ืนๆ 
ในทางท่ีถูกท่ีควรนอกโรงโนราไดเ้ช่นกนั  อาทิ การแกบ้น ตดักรรม  รักษาคนป่วยท่ีโดนครูหมอตา
ยาย เป็นตน้ การเขา้ทรงทั้งการทรงในโรงโนราหรือนอกพื้นท่ีโรงโนรา  ก็ล้วนมีพื้นฐานมาจาก
ความเช่ือเร่ืองครูหมอโนราหรือ ซ่ึงจุดก าเนิดจะเร่ิมมาจากพิธีกรรมโรงโนราโรงครูทั้งส้ิน ร่างทรง
เหล่าน้ีภายหลงัจะช้ีน าใหค้รอบครัวกลบัไปประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูอีกคร้ัง 
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 ๒.การสืบทอดล าดับข้ันตอนและรูปแบบของพิธีกรรม หากเป็นสืบทอดผา่นเครือญาติ
ท่ีมีชีวิตอยู ่ส่วนใหญ่เป็นการบอกเล่าเร่ืองราวของพิธีกรรมท่ีตนเคยร่วมในอดีต ซ่ึงบางคร้ังจะผา่น
มานาน เน่ืองจากบางครอบครัวมีการจดัพิธีกรรม ๕ ปีคร้ัง หรือ ๗ ปีคร้ัง  และหากเป็นการบอกผา่น
คนทรงจะเป็นการยอ้นกลบัไปในอดีตของตายายเม่ือคร้ังท่ียงัเคยมีชีวิตอยู ่ บา้งดวงวิญญาณก็อา้งวา่
เป็นการเรียนรู้มาหลงัจากหมดอายไุขไปแลว้ ซ่ึงมีทั้งรูปแบบของพิธีกรรม เคร่ืองประกอบพิธี มนต์
คาถา และขั้นตอนในโรงครูพิธีกรรม แต่นายโรงบอกวา่การสืบทอดล าดบัขั้นตอนและรูปแบบของ
พิธีกรรมผา่นร่างทรงบางคร้ังก็เช่ือถือไม่ไดท้ั้งหมด เน่ืองจากสภาพคนทรงอยู่สภาพก่ึงหลบัก่ึงต่ืน 
ประเด็นก็เช่ือถือได ้บางประเด็นก็เช่ือถือไม่ได ้ อาจจะเป็นการบอกผดิบา้ง ถูกบา้ง บางคร้ังวิญญาณ
ท่ีเขา้ทรงกลบัไม่ใช่ตายายของเจา้ภาพ แต่อาจเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนท่ีคอยมาท าลายพิธี ส่ิงท่ีบอก
กล่าวอาจจะท าใหผ้ดิเพี้ยนไป ดงันั้นนายโรงในฐานะผูค้วบคุมพิธีกรรมอาจจะตอ้งใชว้ิญจารณญาณ
และประสบการณ์ส่วนตัวในการรับฟังข้อมูลเหล่าน้ี และจัดการบอกเล่ากับเจ้าภาพให้เข้าใจ 
เน่ืองจากบางคร้ังเจา้ภาพเห็นวา่ขอ้มูลเป็นการบอกผา่นร่างทรงตนจะเช่ือทนัทีโดยไม่มีขอ้กงัขา  
 โดยสรุปการสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครู เป็นการสืบทอดกระบวนการประกอบ
พิธีกรรม และสืบทอดความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนราไปพร้อมๆ โดยคณะโนราและนายโรงจะเป็น
บุคคลหลกัในการถ่ายทอดเร่ืองการประกอบพิธีกรรม ส่วนเครือญาติและคนทรงจะเนน้หนกัไปใน
เร่ืองการสืบทอดความเช่ือเร่ืองครูหมอโนราและตายายซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัพิธีกรรมข้ึน  
ส่วนเ ร่ืองการประกอบพิธีกรรมส่วนใหญ่เป็นการบอกเล่าจากส่ิงท่ีตนเคยได้เห็นหรือมี
ประสบการณ์ร่วมจากการท าพิธีกรรมโนราโรงครูในคร้ังอดีต ซ่ึงอาจจะเช่ือไดบ้า้งและไม่ไดบ้า้ง 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวจิารณญานและอตัวิสัยของเจา้ภาพและนายโรง  แมก้ารถ่ายทอดจะแยกออกเป็นต่าง
กลุ่มคนต่างถ่ายทอด แต่การประกอบพิธีกรรมจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งใชค้วามร่วมมือทั้งสองฝ่าย และใช้
ความรู้ท่ีถ่ายทอดจากคณะโนราและนายโรงโนรา ร่วมกบัเครือญาติและร่างทรงของเจา้ภาพใน
ลกัษณะแลกเปล่ียน ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกนั จึงจะท าใหพ้ิธีกรรมน้ีสืบต่อไปได 
 
ส่วนที ่ ๔  การอนุรักษ์พธีิกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ 
อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 

 การอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงคือดูแลรักษาและคงคุณค่าของพิธีกรรมโนราโรงครูเพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  เน่ืองจากพิธีกรรมเป็นเร่ืองจ าเพาะภายใน
ครัวเรือน การสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่จึงสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา อีกทั้งยงัมีการประดิษฐ์ เสริม
แต่งของศิลปินโนราเพื่อใหเ้กิดความพอใจแก่เจา้ภาพหรือครูหมอโนราหรือตายายก็สามารถกระท า
ได ้โดยท่ีไม่มีกฎบญัญติัหา้มไว ้ จากการศึกษาคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ 
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๗๔ 
 

 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา พบวา่การอนุรักษ์มีทั้งในส่วนของการบริรักษ์
คงของเดิมไวแ้ละสร้างสรรคพ์ฒันาข้ึนมาใหม่ ซ่ึงส่ิงท่ีคงยงัคงบริรักษไ์วแ้ละไม่มีการเปล่ียนแปลง
แต่งเติมเสริมแต่งไดแ้ก่ อุปกรณ์ประกอบพิธี รองลงมาคือเคร่ืองบูชาประกอบพิธี  ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ี
จะเป็นแก่นส าคญัของพิธีกรรม ซ่ึงผูท่ี้ท  าหน้าท่ีบริรักษ์ได้แก่นายโรงเป็นส าคญั โดยมีบทบาท
ส าคญัในการเลือกสรรว่าจะบริรักษ์ของเดิมหรือสร้างสรรค์ของใหม่ เน่ืองจากบางคร้ังการใช้
อุปกรณ์ประกอบพิธีและเคร่ืองบูชาประกอบพิธีไม่ถูกตอ้งตรงตามธรรมเนียมปฏิบติัเดิม นายโรง
บางคนอาจสามารถปฏิเสธไม่ประกอบพิธีกรรมให้ไดเ้ช่นกนั  ท าให้ทั้งสองส่วนน้ียงัคงของเดิมอยู่
มากท่ีสุด  แมบ้างพิธีกรรมมีบางส่วนถูกตดัแปลงไปบา้ง เช่น การใชเ้คร่ืองเซ่นไหวท่ี้มีทอ้งถ่ินและ
มีราคาถูก โดยอ้างว่าครูหมอโนราหรือตายายอนุญาตและเห็นด้วย ท าให้นายโรงยอมรับการ
เปล่ียนแปลงนั้นได้ ท าให้ทั้งสองส่วนน้ียงัคงของเดิมอยู่มากท่ีสุด  แม้บางงานมีบางส่วนถูกตดั
แปลงไปบา้ง เช่น การใชเ้คร่ืองเซ่นไหวท่ี้ทอ้งถ่ิน และมีราคาถูกลง โดยอา้งวา่ครูหมอโนราหรือตา
ยายอนุญาต การอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์
อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา สามารถสรุปตามองค์ประกอบของพิธีกรรมเป็นประเด็นส าคญัตาม
ตารางท่ี ๓ ดงัน้ี 
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๑.นายโรงหรือโนราใหญ่ นายโรงคือโนราวรรณชัยเพียงคน
เดียว  แต่จะมีโนราผูช่้วยภายในเครือ
ญาติท่ีมาคอยช่วยงาน โดยเลือกจาก
โนราหนุ่มรุ่นใหม่ๆ   

แมว้า่นายโรงจะเป็นโนราจ าเริญ แต่มีการเกิด
โนราผูช่้วยรุ่นใหม่ อายนุอ้ย (๒๒-๒๓ ปี) ซ่ึง
ผา่นการครอบเทริดแลว้มาช่วยงาน และจะเปิด
โอกาสใหโ้นรารุ่นใหม่เหล่าน้ีจะรับงานเองบา้ง 
แต่ยงัตอ้งใหโ้นราใหญ่คือโนราจ าเริญคอย
ประกบ และใหค้  าปรึกษา 

นายโรงท่ีมีอายมุาก เหมือนพระท่ีแก่
พรรษา จะความรู้ความสามารถ
เก่ียวกบัพิธีกรรม คาถา และการร่าย
ร า  สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ดีกวา่ เวลาร่างออกฤทธ์ิเดช และ
สร้างศรัทธาใหก้บัชาวบา้นได้
มากกวา่  

๒.คณะโนรา -คณะโนราใช้เพียงลูกคู่และนางร า
ภายในคณะตนเอง โดยใช้เครือญาติ
ท่ีสนิทสนม 
 
มีการใช้โนราหญิงในช่วงการแสดง
เล่าเร่ือง  
 

มีการผสมผสานคณะโนราจากหลากหลายคณะ 
เพิ่มโนราร าเป็น ๗ -๙ คนตามความตอ้งการของ
เจา้ภาพ  และส่วนใหญ่จะใชโ้นราชายทั้งหมด 
ซ่ึงเป็นลูกศิษยข์องโนราจ าเริญ  
 
 

- การใชโ้นราเฉพาะคณะตนเอง ท า
ใหน้ายโรงแบกภาระท่ีค่อนขา้ง
สูงข้ึน และตอ้งเร่งหางานลูกคา้ใน
คณะเพื่อความอยูร่อดของทีมงาน 
- สร้างความยิง่ใหญ่ใหก้บัคณะโนรา 
และเจา้ภาพ ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนกบั
งบประมาณท่ีวา่จา้ง  
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   -สร้างรายไดก้บัโนราหญิง แต่มี
ขอ้จ ากดัโนราหญิงไม่สามารถใชก้บั
พิธีกรรมครอบเทริดได ้

๓.คนทรงหรือร่างทรง นิยมใช้เฉพาะร่างทรงของตระกูล 
หากงานไหนไม่มีร่างทรงก็จะไม่มี
การทรง แต่จะการบอกกล่าวเจา้ภาพ
วา่กุศลบุญส่งถึงตายายแน่นอน 

ใช้ร่างทรงประจ าตระกูล  แต่หากงานไหน 
เจา้ภาพไม่มีร่างทรง โนราเป็นร่างทรงเอง หรือมี
ร่างทรงประจ าคณะ 

-การใชร่้างทรงของคณะโนราอาจจะ
ส่งผลดีใหก้บัเจา้ภาพท่ีไม่อยากเป็น
ร่างทรง ซ่ึงท าใหพ้ิธีกรรมสมบูรณ์ 
และบางคร้ังท าใหค้วามเช่ือเร่ืองการ
สืบทอดร่างทรงผดิเพี้ยน  

๔.ระยะเวลาและวนัท าพธีิ เดือน ๖ - เดือน ๙ และระยะจดังาน 
๓ วนั (เขา้วนัพุธ ออกวนัศุกร์ ) 

จัดทุกเดือนตามความพอใจของเจ้าภาพและ
โนรา มีระยะจดังาน ๔ วนั (เขา้โรงวนัพุธ ออก
วันเสาร์) หรือเข้าโรงว ันพุธ  ทิ้ งโรงไว้ มา
ประกอบพิธีกรรมต่อวนัเสาร์ ออกวนัจนัทร์ 

นายโรงสามารถรับงานไดม้ากข้ึนต่อ
ปี แต่อาจท าใหค้วามเช่ือเร่ืองฤกษ์
ยาม ตามพุทธศาสนาหมด
ความส าคญัและผดิเพี้ยน เน่ืองจาก
เดือน ๘ เขา้พรรษา และสาร์ทเดือน
สิบ เช่ือวา่ตายายจะไปถือศีล 
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๕.โรงพธีิหรือโรงครู สร้างตามมงคลสูตรและใชว้สัดุเรือน
พื้นถ่ิน เจา้ภาพตอ้งจดัสร้างเอง 
และขนาดโรงโนรา ขนาด ๖ ศอก 
แต่อาจจะปรับเปล่ียนตามพื้นท่ีของ
เจ้าภาพได้ ย่อส่วนปรับตามพื้นท่ี 
เช่น หนา้บา้น ริมถนน 

มีการใช้วสัดุท่ีทนัสมยั ปรับขนาด และตกแต่ง
ด้วยวสัดุท่ีให้ได้ง่าย นิยมว่าจ้างทีมงานท่ีรับ
จดัตั้งโรงโนราโรงครูโดยเฉพาะ ซ่ึงคณะโนรา
เป็นคนติดต่อให ้ขนาดโรงโนรายอ่ลง ปรับตาม
พื้นท่ี เช่น หนา้บา้น ริมถนน  

ข้ึนกบัรูปแบบงบประมาณของ
เจา้ภาพ เจา้ภาพท่ีไม่มีพื้นท่ีสามารถ
จดัพิธีกรรมได ้เน่ืองจากบางงานตา
ยายไม่ยอมใหไ้ปจดัท่ีอ่ืน และการ
เช่าพื้นท่ีจดังานดา้นนอกท าใหมี้
ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน อีกทั้งการวา่จา้งท า
โรงโนรา เกิดการสร้างรายได ้และ
เครือข่ายของคณะโนรา 

๖.อุปกรณ์ประกอบพธีิ ยดึตามธรรมเนียมปฏิบติัดั้งเดิม ยดึตามธรรมเนียมปฏิบติัดั้งเดิม บางคร้ังก็
ปรับเปล่ียนตามก าลงัสามารถของเจา้ภาพ 

แก่นของพิธีกรรม ท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลง นายโรงแต่ละคณะจะ
ด ารงไว ้บางคร้ังเจา้ภาพก็อา้งเป็น
ความตอ้งการของตายาย นายโรงก็
ไม่ขดั 
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๗.เคร่ืองบูชาประกอบพธีิ   บูชาบนศาล และในทอ้งโรง ยึดตาม
ธรรมเนียมปฏิบติัดง้เดิม 

การเซ่นไหวอ้าหาร คาวหวานท่ีสามารถหาไดท่ี้
ทอ้งถ่ิน และมีราคาถูกลง 

ข้ึนอยูก่บัความพอใจของนายโรงท่ี
ประกอบพิธีกรรม  และตายายท่ี
ยอมรับได ้

๘.เคร่ืองดนตรีและลูกคู่ ใช้ดนตรีเช่นเดียวกับการร าโนรา
ทัว่ไป มีการเพิ่มอิเล็กโทน คาราโอ
เกะและเคร่ืองดนตรีสากล เขา้มาเพิ่ม
สันและความสนุกในช่วงของการ
เล่นสนุกหลงัประกอบพิธีกรรม 

ใชด้นตรีเช่นเดียวกบัการร าโนราทัว่ไป  การเพิ่ม
อิเล็กโทน เคร่ืองดนตรีสากล การร าโนรา
โบราณ เขา้มาเพิ่มสันและความสนุกในช่วงของ
การเล่นสนุกหลงัประกอบพิธีกรรม 

เพิ่มอรรถรสในการชมโนราในช่วย
หลงัพิธีกรรมได ้และสร้างรายได้
ใหก้บันางร า และพราน ท่ีมี
ความสามารถอ่ืนๆ นอกจากการ
ประกอบพิธีกรรม 

๙ . เ ค ร่ื อ ง แ ต่ ง ตั ว แ ล ะ
อุปกรณ์เบ็ดเตลด็ 

แต่งกายเช่นเดียวกับการร าโนรา
ทั่วไป ตามธรรมเนียมดั้ งเดิมของ
ตระกลู 

มีการดดัแปลง และออกแบบเคร่ืองโนราให้มี
สีสันสวยงาม เพิ่มเคร่ืองแต่งตวัให้ดูขลังและ
น่าสนใจ  การแต่งพอกจะแต่งพอกหลายคน ซ่ึง
ในอดีตจะแต่งพอกแค่นายโรงคนเดียว 

นายโรงจะเป็นผูส้ร้างสรรคข้ึ์นมาเอง 
เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ของคณะ และ
ข้ึนอยูก่บัความพอใจของเจา้ภาพ 
เน่ืองจากเจา้ภาพบางคนชอบการแต่ง
กายของโนราคณะนั้น ก็จะเกิดการ
วา่จา้ง  
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๑๐. ผู้เข้าร่วมประกอบพิธี
โนราโรงครู 

ลูกหลานในตระกูล เจ้าภาพและ
ชาวบา้นในชุมชนค่อนขา้งนอ้ย 

ลูกหลานในตระกูล และชาวบ้านในชุมชน
ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากมีการแสดงเล่าเร่ืองท่ีเขา้
ชวนหัว สนุกสนาน และมีโนรารุ่นใหม่มา
ช่วยงานในฐานะผูเ้ฝ้าสังเกตการณ์ 

คนวยักลางคนข้ึนไป วยัท างานและ
วยัรุ่นนอ้ยลง  และชาวบา้นในชุมชน
ไม่ค่อยสนใจและเขา้ร่วม เน่ืองจาก
พื้นเมืองสงขลาเป็นชุมชนเมืองท่ีไม่
มีความสนิทสนมกนั 

๑๑.บทประกอบท่าร า มีทั้ งหมด  ๒๐ บท ไม่ได้ดัดแปลง
เพิ่ม 

มีทั้ งหมด  ๒๐ บท  มีการดัดแปลงทางศิลปะ
ทางโนราเฉพาะตวัเพิ่มข้ึน 

ข้ึนอยูก่บัไหวพริบและปฏิภาณของ
นายโรง 

๑๒ .บท ร้อง  ไ ม่มี ท่ า ร า
ประกอบ 

บทร้องยึดตามของเ ดิม ท่ี รับจาก
ตระกูล บทร้องมีการเปล่ียนตาม
เจา้ภาพ 

บทร้องไม่ มี เป ล่ียนแปลง แต่มีการเพิ่ม ช่ือ
เจา้ภาพ เพิ่มครูหมอ และตายายโนราให้เขา้กบั
สถานท่ีจดังานและทอ้งถ่ิน  

ข้ึนอยูก่บัไหวพริบและปฏิภาณของ
นายโรง ทั้งข้ึนอยูก่บัประสบการณ์
และความช านาญ 

๗๙ 
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 นอกจากน้ีการร่วมอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์ และคณะ
จ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ยงัมีการท่ีแบ่งออกตาม
ลกัษณะของผูป้ฎิบติัการมี ๓ ระดบั ดงัน้ี  

 ๑.ระดับบุคคล   คณะโนราและนายโรงเป็นบุคคลท่ีส าคญัมีช่วยอนุรักษใ์ห้โนราโรงครู

ด ารงอยู่ได้ในสังคม แม้ว่าปัจจุบันบริบททางสังคมอ่ืนๆ ท าให้นายโรงบางคณะพยายามท่ีจะ

ดดัแปลง และเสริมแต่ง พิธีกรรมของตนใหมี้ความน่าเช่ือถือ และถูกใจเจา้ภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะ

ขดักบัโนราบางคนท่ีตอ้งการให้อนุรักษ์ในลกัษณะดั้งเดิมไว ้เพราะเกรงว่าจะท าให้ความเช่ือและ

ศรัทธาเส่ือมอ านาจลง อีกทั้งเป็นการบ่งบอกถึงท่ีมาของนายโรงและตน้สายโนรา จากการศึกษาใน

พื้นท่ีพบวา่การอนุรักษพ์ิธีกรรมของคณะโนราและนายโรงจะแบ่งเป็น ๒ ลกัษณะคือ 
  ๑.๑ การบริรักษ์ของเดิมไว้ รูปแบบการประกอบพิธีกรรมตามแนวทางน้ี ส่วนใหญ่
เป็นการสืบทอดพิธีกรรมผา่นเครือญาติของโนรา ซ่ึงทุกคนตอ้งยดึปฏิบติัตามจารีตเดิมท่ีเรียนมาจาก
ครูหมอโนราประจ าตระกูล ทั้งท่าร า และการประกอบพิธีกรรม เน่ืองจากการท าผิดแผกจากตน้
ตระกลูจะถูกวา่เป็นเร่ืองผดิ การบริรัก์จะเป็นลการร่วมมือร่วมใจกนัภายในเครือญาติเป็นผูช่้วยกลดั
เกลา และช้ีแนะใหลู้กหลานยดึถือตามแบบฉบบัของตระกลูไม่ใหผ้ดิเพี้ยน 
  ๑.๒ การสร้างสรรค์ของใหม่ เกิดจากนายโรงคนหน่ึงอาจมีการยกขนัฝากตวัเป็น
ศิษยก์บัครูโนราหลายๆ คน จึงมีน าเอารูปแบบของครูโนราแต่ละคนมาปรับใชก้บัคณะของตน บา้ง
ก็ประดิษฐ์ท่าร า หรือบทกลอนใหม่ๆ ให้ฟังไพเราะมากข้ึน  หรือไปรับเอาการประกอบพิธีกรรม
จากถ่ินอ่ืนมาดดัแเปลง แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับโนราจะพินิจพิเคราะห์ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสม   
 นอกจากน้ีการสืบทอดของสายโนราแลว้ เหตุผลหน่ึงท าให้พิธีกรรมมีลกัษณะคงเดิม
หรือเปล่ียนแปลงนั้นข้ึนอยูก่บัอุปนิสัยส่วนตวัและความเป็นศิลปินของนายโรงดว้ย เน่ืองจากโนรา
เป็นศิลปินอิสระสามารถคิดคน้การแสดงของตนเองได ้แมว้า่พิธีกรรมโนราโรงครูจะมีระเบียบแบบ
แผนท่ีชัดเจน แต่นายโรงมีอิสระในการสร้างและคิดคน้ได้ เช่น เร่ืองการคลอ้งหงส์ คณะเทพชัย 
โสภณศิลป์ จะตดัจุกก่อนแลว้คลอ้งหงส์  ส่วนคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ จะคลอ้งหงส์แลว้ตดัจุก มนั
อยู่ท่ีกระบวนการสร้างสรรคข์องนายโรง ไม่สามารถบอกไดว้า่ผิดหรือถูก ไม่มีกรมศิลปากรหรือ
กรมโนรามาดูแลเราจะบอกว่าอะไรโบราณกว่าใคร ไม่ไดห้รือส่ิงไหนคือตน้ฉบบัท่ีแทจ้ริงไม่ได ้
นอกจากนายโรงคนนั้นจะยดึตามแบบฉบบัของครูตน้โนราไว ้ซ่ึงสามารถสืบไดว้า่ใครเป็นตน้ฉบบั 
ซ่ึงครูโนราจะบอกวา่เองวา่ผดิกบัท่ีตนสอนมา  
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 ๒.ระดับครัวเรือน เจา้ภาพท่ีจดัพิธีกรรมโนราโรงครูส่วนใหญ่จะเป็นอนุรักษพ์ิธีกรรม
ตามความเช่ือของบรรพบุรุษ ท่ีรุ่นก่อนเคยท าอยา่งไรตนก็จะรับต่อแบบนั้น อาจผิดเพี้ยนไปบา้งตาม
ค าแนะน าของนายโรงหรือร่างทรงเป็นคนบอกในภายหลงั แต่แก่นส าคญัคือการรับเอาค าสอนของ
ศาสนาในระดบัชาวบา้นเก่ียวกบัการเคารพบรรพบุรุษ  การรักใคร่ของคนในครอบครัว การท า
ความดี ท่ีเสมือนจารีตปฏิบติัของคนในตระกูลตอ้งรักษาไว ้หากปล่อยให้สูญหายจะถูกท าโทษจาก
วิญญาณบรรพบุรุษครูหมอตายาย บางตระกูลมีประวติัท่ียาวนานของพิธีกรรมโนราโรงครู แต่
ลูกหลานก็ไม่สามารถระบุไดช้ดัเจน เกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือใด ส่วนใหญ่จะบอกเล่าเชิงมุขปาฐะจาก
ปากของรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงลูกหลานไม่สงสัยติดใจสืบเสาะท่ีมา เพราะศรัทธาท่ีมีแรงกลา้และผลประจกัษ์
ทางสายตาจากอิทธิปาฏิหาริยข์องครูหมอโนราหรือตายายท่ีแสดงให้เห็น จึงท าให้ไม่มีกระบวนการ
คน้หาค าตอบและยงัคงยดึถือต่อๆ กนัมา  
 บุคคลส าคญัท่ีท าให้พิธีกรรมประจ าตระกูลยงัคงอยู่ได ้คือ คนทรง จากการลงพื้นท่ี
พบวา่ ตระกูลท่ีมีคนทรงจะมีผลต่อความเช่ือของลูกหลานไดม้ากกว่าตระกูลท่ีไม่มีคนทรงประจ า
ตระกูล เน่ืองจากสามารถสร้างความเช่ือให้ลูกหลานเก่ียวกบัครูหมอโนราหรือตายายไดม้ากกว่า 
ดว้ยจากส าแดงออกของคนทรงท าลูกหลานเช่ือและเคารพในครูหมอโนราหรือตายาย จนพร้อมใจ
กนัปฏิบติัพิธีกรรมอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับตระกูลท่ีคนทรงขาดช่วง แมพ้ิธีกรรมยงัคงด าเนินมาอยา่ง
ต่อเน่ือง แต่ส่ิงท่ีลูกหลานยงัคงขอ้งใจคือผลบุญท่ีประกอบใหใ้นโรงโนรา สามารถส่งถึงหรือไม่ ใน
ระยะหลงัพบวา่นายโรงในคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ จะเป็นร่างทรงเสียเอง เพื่อให้เจา้ภาพสามารถ
ติดต่อกบัครูหมอโนราหรือตายายของตนได ้ แมจ้ะเป็นการกระท าท่ีขดัการจารีตปฏิบติั แต่เป็นการ
เพิ่มความเช่ือมัน่ในตวัพิธีกรรมใหค้งอยู ่  
 ความงดงามของพิธีกรรมโนราโรงครูนอกจากการแสดงของคณะโนราแลว้ ร่างทรง
นับว่ามีคุณค่าทางสุนทรียะท่ีท าให้เกิดความพอใจของทั้งเจ้าภาพและผูช้ม ท่ีส่งผลการอนุรักษ์
พิธีกรรมสืบต่อๆ กนัมา เจา้ภาพใหญ่นิยมผูกขาดการจดัพิธีกรรมกบันายโรงคนเดิมๆ เน่ืองจากจะ
การประกอบกอบพิธีกรรมท่ีซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าจะสามารถท าให้ส่ือสารกบัร่างทรงไดอ้ยา่งรู้ใจครูหมอ
โนราและตายายได้ถูกว่าตอ้งการอะไร ท าให้การประกอบพิธีกรรมดูราบร่ืน มีความขลงั จนเกิด
ศรัทธาแก่ผูร่้วมงาน  บางครอบครัวท่ีมีการเปล่ียนคณะโนราจากท่ีเดิมเคยวา่จา้งนายโรงอีกคณะ พอ
ปีถดัไปก็เปล่ียนอีกคณะ เจา้ภาพให้เหตุผลวา่ เกิดจากความช่ืนชอบในการพิธีกรรมของนายโรงคน
ใหม่มากกวา่ดูขลงักวา่  เขา้ใจตายายมากกว่า  เน่ืองจากพิธีกรรมโนราโรงครูวตัถุประสงค์หลกัคือ
การจดัเพื่อเคารพบูชาบรรพบุรุษ หากครูหมอโนราหรือตายายจะช่ืนชอบพิธีกรรมแบบไหน แมว้่า
จะมีลกัษณะผิดเพี้ยนไปจากอดีตคนเคยปฏิบติัก็ตอ้งกระท าตาม เพื่อไม่ให้ตายายโกรธหรือลงโทษ  
บางคร้ังระหว่างการประกอบพิธีกรรมจะเกิดความขดัแยง้กนัระหว่างครูหมอโนราหรือตายายกบั
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นายโรงโนราไดเ้หมือนกนั  เช่น ตายายลงร่างทรงโดยท่ีนายโรงไม่ไดเ้ชิญ การวางอุปกรณ์ประกอบ
โรงไม่ถูกใจตายาย และการเล่นเล่าเร่ืองไม่เป็นท่ีพอใจของร่างทรง  ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเจรจาของนาย
โรงว่าจะเลือกยืนยนัท่ีจะพิธีกรรมของตนเองหรือการโอนอ่อนผ่อนตามไปกบัค าบอกเล่าของร่าง
ทรงซ่ึงสุดทา้ยต่างฝ่ายต่างหาจุดร่วมของพิธีกรรมเพื่อใหด้ าเนินต่อไปได ้ 

 ๓.ระดับชุมชน พิธีกรรมโนราโรงครูมีความส าคญัในฐานะตวัแทนของทอ้งถ่ินท่ีผูค้น

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลามีลกัษณะหวงแหน เน่ืองจากสามารถบ่งบอกว่าเป็นตวัแทนของตน

ความเป็นคนใต้ ภายใตบ้ริบทความเช่ือน้ีได้เป็นอย่างดี   ปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานในชุมชนท่ี

เล็งเห็นความส าคญัของการการอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครู  เช่น กรมส่งเสริมวฒันธรรม จงัหวดั

สงขลา ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนโนราโรงครูเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมประจ าทอ้งถ่ิน มีทั้งการ

รวบรวบความรู้ ขั้นตอนการพิธีกรรมเก่ียวกบัโนราโรงครู พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายอ่ืนๆ ภายใน

จงัหวดัท่ีก่อให้เกิดความร่วมอนุรักษ์พิธีกรรมไว ้เช่น เม่ือวนัท่ี ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ได้

มหกรรมโนราโรงครู : อนุสรณ์ ๑๐๐ ปีโนราเติม" ณ วดัโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาซ่ึงเป็นการรวมคณะโนราในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา จงัหวดัพทัลุง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช และจงัหวดัตรัง มาร่วมประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูร่วมกนั โดยมีแกนหลกัคือ 

คุณวราภรณ์ นุ่นแกว้ (ทายาทโนราเติม) ซ่ึงงานดงักล่าวคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.

พนมศิลป์ ไดไ้ปร่วมกิจกรรมดว้ย 
 การเกิดข้ึนของบางหน่วยงานท่ีรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการของศิลปินโนราเอง 
สามารถท่ีจะช่วยสร้างมาตรฐานของพิธีกรรมโนราโรงครูร่วมกนัของโนรา เช่น เวบ็ไซต์ศาสตร์
แห่งครูหมอโนรา (http://krunora.blogspot.com/)  ซ่ึงจดัท าโดยโนรารุ่นใหม่นายศรุต รักดี  หรือ
โนราบรรดาศกัด์ิ พิทกัษ์ศิลป์ แต่ทา้ยสุดกลายเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีใช้การรวบรวมประวติัโนรา และ
ความรู้ของพิธีกรรมโนราโรงครูท่ีเคยศึกษาและทบทวนในอดีตแทบทั้งส้ิน แมจ้ะไม่สามารถสร้าง
มาตรฐานของพิธีกรรมได้ แต่การรวมตวัคร้ังน้ีเป็นการแสดงให้เห็นว่าชุมชนท่ีพยายามเขา้มามี
บทบาทในการอนุรักษเ์พิ่มมากน้ี 
 สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พิธีกรรม
โนราโรงครูไดค้งอยูต่่อไปได ้ทั้งการเรียนการสอนแก่โนรารุ่นใหม่ในระบบการศึกษาซ่ึงเร่ิมตน้ท่ี
แรกในมหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลาเป็นท่ีแรก โดยท่านขุนอุปถมัภ์นารากรเป็นผูน้ ามาสอนให้กบั
นกัศึกษาคณะศิลปกรรม ต่อมาอาจารยธ์รรมนิตย ์นิคมรัตน์ ลูกศิษยข์องท่านไดน้ ามาสานต่อและ
เขา้มาบรรจุในการเรียนการสอนในสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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๘๓ 
 

 

ทกัษิณ ส่วนสถาบนัอ่ืนๆ ในพื้นท่ี ยงัไม่ปรากฏการเรียนการสอนเก่ียวกบัเร่ืองพิธีกรรมโนราโรงครู 
แต่จะเป็นการสอนเฉพาะการร าโนราอยา่งเดียว จากการสัมภาษณ์โนราและนกัดนตรีภายในคณะ
เทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ บางคนก็ไดผ้่านการศึกษาและเรียนรู้โนราโรงครู
มาจากอาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาดงักล่าวแลว้  
 นอกจากน้ีการน าเร่ืองพิธีกรรมโนราโรงครูไปประยุกต์กบังานวิจยัของนกัวิชาการใน
พื้นท่ี ซ่ึงมีหลากหลายหน่วยงาน  เช่น  การเรียนการสอน การส่งเสริมสุขภาพและการสร้างศีลธรรม
จรรยา เป็นต้น เป็นอีกหนทางหน่ึง ท่ีก าลังถูกด าเนินอยู่ มี แม้บางทีก็อาจจะไม่ได้สร้างความ
ตระหนักส าคัญและพึงพอใจแก่ชาวบ้านในชุมชนได้ชัดเจนเท่ากับการเข้าร่วมการประกอบ
พิธีกรรม แต่เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูคงอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
สงขลาไดเ้ช่นกนั  
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บทที ่๕ 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง  “การสืบทอดและอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ 
และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา” เพื่อให้การศึกษาไดต้รงกบัวตัถุประสงคท่ี์
วางไว ้ผูว้จิยัจึงมีการน าเสนอรายละเอียดและสาระส าคญั โดยแบ่งการน าเสนอเป็น ๓ ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี ๑ ประวติัความเป็นมาของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และ
คณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  
 ตอนท่ี ๒ กระบวนการสืบทอดของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และ
คณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  
 ตอนท่ี ๓ แนวทางการอนุรักษ์ของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และ
คณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
 
ตอนที่ ๑ ประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.
พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา  
 คณะเทพชัย โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ. พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
เน่ืองจากพื้นท่ีตั้งของอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งใดๆ กบัเร่ืองราว และไม่ไดมี้
สถานท่ีใดท่ีถูกกล่าวอา้งในการก าเนิดมโนราห์  การเกิดของพิธีกรรมโนราโรงครูของทั้งสองคณะน้ี
เป็นการแพร่กระจายของพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนในลุ่มน ้ าทะเลสาบซ่ึงปรากฏอยูใ่นเร่ืองเล่าของท่ีมาของ
การแสดงมโนราห์ (แถบอ าเภอสทิงพระและจงัหวดัพทัลุง)  และไปสู่ตวันายโรงตน้สายของคณะ
เทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ. พนมศิลป์  ในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช และลูกหลานทั้ง
สองสายไดน้ ามาขยายผล หลงัจากมาตั้งรกรากในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา จากเขา้มาหลาย
ทิศทาง  โดยน าเอาความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมและความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนรา มาประกอบพิธีกรรม
ในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความมั่นคงทางด้านจิตใจ การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพของคน
ลูกหลานโนราและคนในพื้นท่ี  เป็นเหตุท่ีท าให้การประกอบพิธีกรรมของทั้งสองคณะไดรั้บความ
นิยมมาจนถึงปัจจุบนั  
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๘๕ 
 

 

ตอนที ่๒ กระบวนการสืบทอดของพธีิกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.
พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา  

 กระบวนการสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครูครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ 
ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา การสืบทอดเป็นลักษณะร่วมการมือกันร่วมใจกัน 
(Collaboration) ระหวา่งเจา้ของวฒันธรรม อนัไดแ้ก่ เจา้ภาพและตวันายโรงโนราเป็นส าคญั  ท่ีต่าง
ฝ่ายจะพยายามประกอบพิธีกรรมในลกัษณะการสอดประสานกนัเพื่อให้พิธีกรรมส าเร็จลุล่วง โดย
อยู่บนพื้นฐานมีเคารพการศรัทธาในวิญญาณครูหมอโนราหรือตายายเป็นท่ีตั้ ง  รูปแบบ 
องคป์ระกอบ และธรรมเนียมปฏิบติัของพิธีกรรมเป็นส่ิงท่ีถูกประดิษฐ์มาจากอดีต ถูกส่งมอบต่อๆ 
กนัจากรุ่นสู่รุ่นผา่นการสืบทอดทางสองทิศทาง คือ 

 ๑. การสืบทอดผ่านคณะโนราและนายโรง  เน่ืองจากนายโรงเป็นต าแหน่งท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู เหมือนพระสงฆ์ผูท่ี้ท  าหน้าเป็นส่ือกลางระหว่าง
เจา้ภาพท่ีจดังานกบัดวงวญิญาณของบรรพบุรุษ  นายโรงจึงจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการร่ายร า 
ท่องคาถาอาคม  ร้องบทและประกอบพิธีกรรมอยา่งช านาญ การสืบทอดผา่นคณะโนราจึงเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมจากนายโรงอาวุโส ไปยงัโนรารุ่นใหม่ท่ีจะตั้งตวัเป็นผูป้ระกอบ
พิธีกรรมในอนาคต ซ่ึงมี ๒ ลกัษณะ คือ  

 ๑.๑ การสืบทอดในระบบเครือญาติโนรา เป็นการถ่ายโอนความรู้ทางพิธีกรรมจาก
รุ่นปู่ สู่พ่อ รุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกซ่ึงการสืบทอดลกัษณะน้ีตน้สายของตระกูลนั้นตอ้งมีนายโรงโนราท่ีมี
ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัพิธีกรรมโนรามาก่อนและไม่ตอ้งการให้ภูมิปัญญาเหล่าน้ีสูญหาย จึง
จ าเป็นตอ้งฝึกหดัลูกหลานไดร้ าโนรา และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมโนราโรงครูไปพร้อมๆ 
กนั การถ่ายทอดในลกัษณะน้ีจะเป็นการถอดแบบของพิธีกรรมท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง ตน้ฉบบัมา
อยา่งไร การสืบทอดยึดถือยา่งนั้น เน่ืองจากผูรั้บการสืบทอดถือวา่เป็นสมบติัประจ าตระกูล และบ่ง
บอกท่ีมาของเผา่พนัธ์ุโนราของตนได ้ การสืบทอดพิธีกรรมจะเห็นชดัในคณะเทพชยั โสภณศิลป์  

 ๑.๒ การสืบทอดจากครูสู่ศิษย์  เป็นลกัษณะการสืบทอดท่ีผูถ่้ายทอดและผูสื้บทอด
ไม่ได้มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือดเลย แต่เกิดจากโนรารุ่นใหม่มีความชอบและสนใจใคร่รู้
เก่ียวกบัพิธีกรรมโนราโรงครูจากโนราใหญ่ท่ีตนเองนบัถือ จึงเขา้ไปขอฝากตวัเป็นศิษยเ์ป็นครู ดว้ย
การตั้งขนัยกครูเพื่อขอเรียนรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมโดยเฉพาะ การถ่ายทอดในลกัษณะน้ีผูสื้บทอดจะ
ไม่ไดบ้อกกระบวนการของพิธีกรรมทั้งหมด แต่จะเป็นการสอนเก่ียวกบัแก่นของพิธีกรรม หากศิษย์
คนไหนตอ้งการท่ีจ าปรับปรุง เสริมแต่ง ก็สามารถท าไดข้ึ้นอยู่กบัการสร้างสรรคข์องตวัโนราเอง 
แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ทิ้งแก่นของพิธีกรรมตามแบบฉบบัของผูส้อนไปเสีย ลกัษณะการสืบทอดน้ีจะ
เกิดข้ึนในคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ 
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๘๖ 
 

 

 การถ่ายทอดความรู้ภายในคณะโนราส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
พิธีกรรมแบบชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ท่ีไดถู้กบนัทึกหรือรวบรวมมาก่อนหนา้น้ี โดยมีล าดบั
ขั้นตอนของพิธีกรรมท่ีสามารถบอกเล่าได้อย่างชัดเจน แม้บางเร่ืองไม่ได้เขียนออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร แต่นายโรงทุกคนก็สามารถเล่าไดเ้หมือนกนัหมด โดยยึดถือวา่ความรู้เหล่าน้ีเป็นธรรม
เนียมปฏิบติัของพิธีกรรมโนราโรงครู  เช่น องค์ประกอบในพิธีกรรม โรงพิธีกรรม เคร่ืองบูชา  
ดนตรีและขั้นตอนพิธีกรรม  เป็นตน้  แต่จะมีรายละเอียดปลีกปล่อยท่ีเป็นความรู้ความแบบฝังลึก 
(Tacit Knowledge) เก่ียวกบัพิธีกรรมท่ีไม่ไดถู้กบนัทึกมาก่อนหนา้น้ี และเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของ
สายโนราท่ีนายโรงโนราแต่ละคนนั้นท่ีไดส้ร้างสรรค์ข้ึน และเรียนรู้มาจากการปฏิบติัในอดีต เช่น 
การกล่าวบทกาศครู การร่ายร า การบริกรรมคาถา และการแต่งตวัของผูร่้วมพิธีกรรม เป็นตน้  

 ส าหรับขั้นตอนในการถ่ายโอนความรู้ของการสืบทอดผ่านคณะโนราและนายโรงทั้ง
คณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์  มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั ๒ ลกัษณะคือ 
 ๑.การให้โนราเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายในโรงพิธีกรรม ซ่ึงบางคร้ังนายโรงจะน าโนรารุ่น
ใหม่ ติดสอยไปกบัตนในกาประกอบพิธีกรรมเสมอ และให้ช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ ภายในโรง เพื่อ
สังเกตและจดจ า  กระบวนการในลกัษณะ “ครูพกั ลกัจ า”   หลงัจากนั้นก็จะเร่ิมให้ศิษยไ์ดเ้ร่ิมลอง
ประกอบพิธีกรรม โดยนายโรงอาวุโสจะคอยดูแลอยู่ห่างๆ และบอกว่าขั้นตอนใดผิดถูกตามจารีต 
จนเม่ือช านาญแลว้ถึงจะปล่อยใหป้ระกอบพิธีกรรมไดด้ว้ยตนเอง  
 ๒.การบอกให้จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเป็นการถอดความรู้จากตวันายโรง
อาวุโสออกมาเป็นความรู้ท่ีชดัเจน โดยให้โนรารุ่นใหม่จดไว ้ เช่น ขั้นตอนการตั้งเคร่ืองโนรา การ
ว่าบท ว่ากลอนโนรา  หรือบริกรรมคาถาต่างๆ ซ่ึงบางคร้ังมีเยอะมาก บางทีโนราใหม่ๆ จะจ าไม่
หมด นายโรงก็จะใหจ้ดเพื่อไปท่องจ า 
 ปัจจุบนัปัญหาของการสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครูผ่านคณะโนราและนายโรง คือ 
โนรารุ่นหลงัๆ ไม่นิยมสืบทอดเป็นนายโรงประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู เน่ืองจากพิธีกรรมจะมี
เร่ืองของวิญญาณ และความศกัด์ิสิทธ์ิ หากประกอบพิธีกรรมไม่ถูกตอ้ง หรือผิดจารีตปฏิบติั นาย
โรงอาจไดรั้บเคราะห์การลงโทษจากดวงวิญญาณครูหมอหรือตายายได ้อีกอย่างโนราอาวุโส จะมี
ลกัษณะเลือกท่ีรักมกัท่ีชงัในการสืบทอดโดยเฟ้นหาและส่งมอบความรู้ให้คนในคณะหรือลูกศิษยท่ี์
ตนเองไวใ้จเท่านั้น หากเล็งเห็นวา่ผูสื้บทอดคนใดท่ีไม่มีใจรักหรือไม่ไดเ้อาใจใส่จริงจงัจะมีการหวง
ความรู้ และไม่สืบทอดใหซ่ึ้งอาจจะท าความรู้นั้นเกิดการสูญหายไดใ้นอนาคต   

 ๒.การสืบทอดผ่านเครือญาติและคนทรง เน่ืองจากพิธีกรรมโนราโรงครูเป็นพิธีกรรม
เก่ียวกับความเช่ือของบรรพบุรุษท่ียงัคงเวียนว่ายผูกติดกับลูกหลาน การสืบทอดพิธีกรรมผ่าน
ทิศทางน้ีจึงเป็นในเร่ืองการสืบทอดความเช่ือและความรู้ของพิธีกรรมไปพร้อมๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนในโรง
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๘๗ 
 

 

โนราและนอกโรงโนรา โดยจะเป็นการสืบทอดความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงเร้นลบัท่ีไม่สามารถมองเห็น
เก่ียวกบัวิญญาณของครูหมอโนรา หรือตายายโนรา โดยการบอกเล่าและแสดงออกผา่นคนทรงซ่ึง
การเล่าเร่ืองราวในอดีตซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นการตอกย  ้าความเช่ือเร่ืองครูหมอโนราและตายายให้เหนียว
แน่นมากยิ่งในความค านึงคิดของลูกหลาน และเป็นบ่อเกิดของการจดัพิธีกรรมในคร้ังต่อๆ ไป ซ่ึง
นายโรงจะสามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลในการจดัการและด าเนินพิธีกรรมได้อย่างถูกต้อง  และ
บางส่วนเจา้ภาพและร่างทรงจะบอกเล่าเร่ืองราวรูปแบบพิธีกรรมท่ีเคยท าในอดีตหากตนเคยท า
อยา่งไรจะใหลู้กหลานกระท าเช่นนั้น หากเป็นการบอกผา่นร่างทรงจะเป็นลกัษณะการยอ้นกลบัไป
ในอดีตของครูหมอโนราหรือตายายในสมยัยงั เคยมีชีวิตอยู่  ด้วยการร าลึกความทรงจ าของตน
เก่ียวกบัการท าพิธีกรรม อาจจะมีบางกรณีเป็นการบอกเล่าความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมท่ีได้หลงัจาก
ตนเองหมดอายุไขไปแลว้ โดยกล่าววา่เป็นความรู้ท่ีไดไ้ปเรียนรู้มาจากชั้นสวรรคภ์พภูมิท่ีตนอาศยั
อยู ่ ซ่ึงการถ่ายโอนความรู้แบบน้ีจะเป็นการสืบทอดความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ท่ียากจะ
พิสูจน์ความถูกตอ้งแน่นอนได ้ เน่ืองจากคนทรงเองจะมีลกัษณะคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน บา้งจะรู้ตวับา้งไม่
รู้ตวั  ผูรั้บการถ่ายทอดพิธีกรรมอาจจะตอ้งใชว้ิจารณญาณและอตัวิสัย (Subjective)  ส่วนของตวัใน
การพิจารณาไตร่ตรอง ซ่ึงส่วนใหญ่ลูกหลานจะเช่ือแบบอยา่งไร้ขอ้กงัขา เน่ืองจากมีบริบทเฉพาะ 
(Context-Specific) เก่ียวกบัความเช่ือและความเคารพในตวับรรพบุรุษอยูก่่อนหนา้แลว้ 

 สรุปการสืบทอดของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.
พนมศิลป์  แมจ้ะเป็นการถ่ายทอดในนายโรงเป็นหลกั แต่กลุ่มเจา้ภาพ และร่างทรงก็มีความส าคญั 
ซ่ึงการประกอบพิธีกรรมจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งใชค้วามร่วมมือทั้งสองฝ่ายและใชค้วามรู้ท่ีถ่ายทอดจาก
นายโรงโนรา ร่วมกับเครือญาติและร่างทรงของเจ้าภาพในลักษณะแลกเปล่ียน ความรู้ และ
ประสบการณ์ ร่วมกนั จึงจะท าใหพ้ิธีกรรมน้ีสืบต่อไปได ้ซ่ึงขั้นตอนการสืบทอดพิธีกรรมโนราโรง
ครูทั้งสองทิศทางขา้งตน้โดยสามารถอธิบายการสืบทอดภาพรวมของพิธีกรรมเป็นแผนภาพ ไดด้งัน้ี 
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๘๘ 
 

 

 
ภาพท่ี ๒๖ การแสดงขั้นตอนการสืบทอดของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และ 
                  คณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ 
 
 จากแผนภาพท่ี ๒๖ สามารถอธิบายไดว้า่ความเช่ือเร่ืองโนรา ความเช่ือเร่ืองบรรพบุรุษ 
ศิลปะการร าโนรา และบริบททางสังคมปักษ์ใต ้เป็นตวัก่อก าเนิดพิธีกรรมโนราโรงครู ผ่านทาง
ครอบครัวท่ีมีเช้ือสายโนรา ซ่ึงเป็นบุคคลกลุ่มหลกัท่ีท าให้เกิดพิธีกรรมน้ีข้ึน บางครอบครัวแมไ้ม่มี
เช้ือสายโนรามาก่อน หากมีการหัดร าโนราหรือมีความคารพนับถือจะเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีท าให้เกิด
พิธีกรรมน้ีได้เช่นกนั การสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครู บุคคลท่ีหัวใจส าคญัได้แก่นายโรงโนรา 
เน่ืองจากพิธีกรรมดงักล่าวจะไม่สามารถประกอบพิธีกรรมไดห้ากไม่มีตวันายโรงโนรา ซ่ึงนายโรง
จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการประกอบพิธีกรรมอยา่งช านาญ ซ่ึงไดแ้ก่ การร่ายร า ท่องมนต์
คาถาอาคม  ร้องบทและประกอบพิธี   โดยมีการถ่ายทอดความรู้น้ีในลกัษณะการสืบทอดทางตรง 
(Direct Socialization) จากโนราอาวุโสไปยงัโนรารุ่นใหม่ตามสายโนราท่ีนบัถือ การสืบต่อจะใช้
การสอนให้ปฏิบติัตามในโรงพิธีและถอดความรู้จากค าบอกเล่าของนายโรงอาวุโส ส่วนการสืบ

ครอบครัวท่ีมีเช้ือสายโนรา ความเช่ือ 
โนรา 

ความเช่ือ 
บรรพบุรุษ 

ศิลปะการ
ร าโนรา 

สังคม 

ปักษใ์ต ้

พธีิกรรมโนราโรงครู 

ครอบครัวท่ีมีไม่มีเช้ือสายโนรา 

โนรารุ่นใหม่ 

นายโรงโนรา เครือญาติที่
มีชีวติอยู่ 

คนทรง 
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๘๙ 
 

 

ทอดของเครือญาติและคนทรงภายในครอบครัวเจา้ภาพ อาจมีการผิดเพี้ยนหรือมีลกัษณะเฉพาะของ
ตระกูลทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของบรรพบุรุษท่ีบอกผา่นร่างทรง ซ่ึงสุดทา้ยก็ตอ้งยืนยนัความ
ถูกตอ้งผา่นนายโรงในโรงพิธีกรรมอีกคร้ัง  ความรู้ท่ีถูกสืบทอดผา่นเครือญาติและร่างทรงนั้นโนรา
โรงผูป้ระกอบไม่ไดส้มคัรใจปฏิบติัตามทั้งหมด เน่ืองจากการสืบทอดของครอบครัวและคนทรงจะ
เป็นเพียงค าบอกเล่าจากประสบการณ์ บางคร้ังก็เป็นอดีตกาลท่ีเน่ินนานมาก เน่ืองจากบางครอบครัว
จะจดัพิธีกรรม ๕ ปีคร้ัง หรือ ๗ ปีคร้ัง ดงันั้นนายโรงจะเป็นผูแ้ลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรม
ให้เจา้ภาพและคนทรงดว้ยวิธีประสานความเขา้ใจร่วมกนัเพื่อจะคน้หาจุดร่วมของพิธีกรรม เม่ือได้
ขอ้สรุปเป็นท่ีน่าพอใจ พิธีกรรมจึงจะด าเนินต่อไป โดยเจ้าภาพและผูร่้วมพิธีกรรมจะเล่นตาม
บทบาทท่ีนายโรงสั่งการ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมจะเกิดการซึมซับความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมไปโดยท่ี
ตนเองไม่รู้ตวั  ซ่ึงวิธีการน้ีเป็นการสืบทอดทางออ้ม (Indirect Socialization) และความรู้ท่ีไดจ้ะ
น าไปสู่การปฏิบติัจริงในการประกอบพิธีกรรมคร้ังต่อๆ ไป 
 
ตอนที ่๓ แนวทางการอนุรักษ์ของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชัย โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.
พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 

 การอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ตอ้งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่ายร่วมกนัทั้งในระดบับุคคล 

ครอบครัว และชุมชน จึงสามารถคงคุณค่าของพิธีกรรมและน ามาใช้ประโยชน์ในสังคมได ้ แนว

ทางการอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้หลกัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมมา

เป็นหลกัส าคญัในการน าเสนอแนวทาง ซ่ึงมีกระบวนการส าคญัดงัต่อไปน้ี   
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๙๐ 
 

 

 
ภาพท่ี ๒๗  กระบวนการคน้หาแนวทางอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครูณะเทพชยั โสภณศิลป์และ 

                   คณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์   

 

 จากแผนภาพท่ี ๒๗ กระบวนการคน้หาแนวทางการอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครู ซ่ึงผู ้

ศึกษาได้ใช้หลักการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมมาปรับใช้เพื่อให้ได้แนวทางการอนุรักษท่ี

เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นท่ีวจิยั โดยสามารถสรุปขั้นตอนดงัน้ี 

 ๑. การประเมินคุณค่าและศักยภาพของพิธีกรรมโนราโรงครู  เป็นการทบทวน

ความส าคญัของพิธีกรรม และวิเคราะห์วา่ทรัพยากรวฒันธรรมใดบา้งท่ีควรแก่การอนุรักษใ์นภาวะ

ปัจจุบนั จากการศึกษาของผูว้ิจยัสามารถสรุปการประเมินคุณค่าของพิธีกรรมโนราได้ดงัตาราง

ต่อไปน้ี 

การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
๑.การประเมินคุณค่าและศกัยภาพ 
๒.การบริรักษแ์ละสร้างใหม่ของ
พิธีกรรม 
๓.การเรียนรู้และการปลูกจิตส านึก  
๔.การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ 
๕.การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชน 
๖.การสร้างเครือข่าย 
 

ระดบับุคคล 
ระดบัครอบครัว  
ระดบัชุมชน 
  

พธีิกรรมโนราโรงครู 

แนวทางอนุรักษ์พธีิกรรม  

การสืบทอดพิธีกรรม  

สภาพและปัญหา 
ของพิธีกรรมในปัจจุบนั 

   ส
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ตารางท่ี ๔  การประเมินคุณค่าของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์  และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์  อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  

คุณค่าของพธีิกรรม เหตุผลประกอบ ทรัพยากรวฒันธรรมทีจั่บต้องได้ /จับ

ต้องไม่ได้ 

ระดับศักยภาพ 

๑.คุณค่าทางศาสนา -ความเช่ือของบรรพบุรุษท่ีฝังลึกในวถีิชีวติของ

ชาวบา้น เป็นศาสนาระดบัชาวบา้นท่ีสอนให้คน

ประพฤติชอบ และรู้จกัตอบแทนบุญคุณ 

- รูปแบบคลา้ยคลึงกบัพิธีทางศาสนาพุทธมีโนราใหญ่

ท าหนา้ท่ีเหมือนพระสงฆ ์และแฝงไปดว้ยธรรมเนียม

ปฏิบติัเชิงพุทธศาสนา 

คติความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนราหรือ

ตายาย 

 

ขั้นตอน และธรรมเนียมปฏิบติั 

ของการประกอบพิธีกรรม 

สูง 

๒.คุณค่าทางประวติัศาสตร์ - มีประวติั ท่ีมาไม่ชดัเจน ขาดหลกัฐานเชิงประจกัษ ์มี

เพียงเร่ืองเล่ามุขปาฐะของท่ีมาพิธีกรรมจากต านาน 

และการจดัพิธีกรรมของครอบครัวท่ีเล่าต่อๆ กนัมาไม่

มีการบนัทึกลายลกัษณ์อกัษรท่ีแน่นอน 

เร่ืองเล่าเชิงมุขปาฐะ ปานกลาง 
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ตารางท่ี ๔  การประเมินคุณค่าของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์  และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์  อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา (ต่อ) 

คุณค่าของพธีิกรรม เหตุผลประกอบ ทรัพยากรวฒันธรรมทีจั่บต้องได้ /จับ

ต้องไม่ได้ 

ระดับศักยภาพ 

๓.คุณค่าดา้นสุนทรียะ - ผสมผสานของศิลปะการแสดงมโนราห์ มีการเล่า

เร่ือง กล่าวบท และการร่ายร า    

- น าเอาวตัถุดิบพื้นถ่ินท่ีใชอ้ยูใ่นชีวิตประจ าวนั มาใช้

ในในพิ ธีกรรม ท าให้มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ

พิธีกรรมเช่น ตบัจาก  สาดคลา้ อาหารคาวหวานพื้น

ถ่ิน และการแต่งกายของคนทรง  

ศิลปะการประกอบพิธีกรรมของนาย

โรง 

วตัถุดิบใชเ้ป็นองคป์ระกอบในพิธีกรรม 

สูง 

๔.คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ - เกิดผู ้ประกอบการรายใหม่ ท่ีมีส่วนร่วมในการ

ประกอบพิธีกรรม เช่น นางร า นักดนตรี ผูผ้ลิตโรง

โนรา และผูผ้ลิตเคร่ืองบูชา แต่ยงัคงมีลกัษณะผกูขาด

เจ้าเดิมๆ และจ ากัดอยู่ในวงแคบท่ีคณะโนรารู้จัก

เท่านั้น ไม่ไดก้ระจายผูผ้ลิตในลกัษณะวงกวา้ง 

- พิธีกรรมเป็นเฉพาะภาคครัวเรือน ไม่เอ้ือต่อเขา้ชม

ของผูน้กัท่องเท่ียวหรือผูช้มต่างครอบครัว 

 

 

กลไกในการสร้างมูลค่า และรายได ้

 

 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี ๔  การประเมินคุณค่าของพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์  และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์  อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา (ต่อ) 

คุณค่าของพธีิกรรม เหตุผลประกอบ ทรัพยากรวฒันธรรมทีจั่บต้องได้ /จับ

ต้องไม่ได้ 

ระดับศักยภาพ 

๕.คุณค่าในฐานะตวัแทนของ

ชุมชนหรือทอ้งถ่ิน  

-เป็นวฒันธรรมท่ีถูกข้ึนเป็นทะเบียนมรดกวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน โดยส านกัส่งเสริมวฒันธรรมธรรม กระทรวง

วฒันธรรม 

-พิธีกรรมท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของชุมชนอยา่งชดัเจน 

รูปแบบของพิธีกรรม สูง 

๙๓ 
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 จากตารางท่ี ๔ แสดงให้เห็นวา่พิธีกรรมโนราโรงครูในพื้นท่ีอ าเภอเมือ จงัหวดัสงขลา

ยงัคงมีคุณค่าทั้ง ๕ ประการ  โดยคุณค่าทางศาสนาคุณค่าดา้นสุนทรียะและคุณค่าในฐานะตวัแทน

ของชุมชนหรือทอ้งถ่ินมี เป็นคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพสูง ส่วนคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 

และคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ มีศักยภาพรองลงมา ซ่ึงทรัพยากรวฒันธรรมท่ีก่อให้เกิดคุณค่าทาง

วฒันธรรมนั้น ประกอบไปดว้ยทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้( Tangible Cultural Resource) 

และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้( Intangible Cultural Resource) ซ่ึงทรัพยากรวฒันธรรม

แต่ละดา้นใหคุ้ณค่าท่ีต่างกนัออกไป  
 ๒. การบริรักษ์และสร้างใหม่ของพิธีกรรม พิธีกรรมโนราโรงครูเป็นทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีมีการสร้างความหมาย คุณค่ามาอยา่งยาวงาน การสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่สามารถเกิดข้ึน
ได้ตลอดเวลาทั้งจากการประดิษฐ์ เสริมแต่งของศิลปินโนราหรือการดดัแปลงแก้ไขของเจา้ภาพ 
เพื่อใหพ้อใจแก่ครูหมอโนรา หรือตายายของตนเอง การเปล่ียนแปลงของคณะโนรามกัข้ึนกบัปัจจยั
ประกอบอ่ืนๆ เช่น เพื่อให้เกิดความพอใจแก่คณะเจา้ภาพ เพื่อเพิ่มความศรัทธาในการประกอบ
พิธีกรรมของนายโรง หรือเพื่อเพิ่มรายได้ให้คณะของตน เน่ืองจากพิธีกรรมโนราโรงครูเป็น
พิธีกรรมส่วนครัวเรือน หากเจา้ภาพไม่ติดขดัต่อการเปล่ียนแปลงนั้น และไม่กระทบต่อคุณค่าทาง
ความเช่ือของพิธีกรรม ก็ลว้นสามารถกระท าไดท้ั้งส้ิน ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม ซ่ึงตอ้งใช้
วจิารณญาณของนายโรงเป็นส าคญั 
 ๓.การเรียนรู้และการปลูกจิตส านึก เป็นหลกัส าคญัในการสร้างอนุรักษพ์ิธีกรรมให้คง
อยู ่เน่ืองจากพิธีกรรมเป็นเร่ืองท่ีผกูติดกบัความเช่ือ หากตราบใดความเช่ือยงัอยู ่พิธีกรรมจะด าเนิน
ต่อไป การเรียนรู้และปลูกฝังควรเป็นไปไดท้ั้งการส่ือสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการซ่ึง
สามารถกระท าไดห้ลายทิศทาง ดงัน้ี  

 ๓.๑ การส่ือสารจากโนราอาวุโสสู่โนรารุ่นใหม่ เป็นปลูกจิตส านึกเก่ียวกบัคุณค่า
ทางความเช่ือเร่ืองครูหมอโนรา และคุณค่าทางดา้นสุนทรียะในการประกอบพิธีกรรม ซ่ึงกระท าได้
ทั้งการปลูกฝังภายในโรงโนรา หรือภายนอกโรงโนรา    

 ๓.๒  การส่ือสารระหวา่งเจา้ภาพกบัโนรา   เป็นส่งทอดการเคารพบรรพบุรุษ การ
หาเหตุและผลในการประกอบพิธีกรรมกบัการประกอบกรรมดีในทางพุทธศาสนาของชาวบา้น 
นอกจากการสืบทอดเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์บอกเล่าของครอบครัวสายเก่ียวกบัพิธีกรรมจะท า
ใหน้ายโรงสามารถประกอบพิธีกรรมไดถู้กตอ้ง สามารถสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจและตอ้งการสืบ
ต่อพิธีกรรมของคนภายในตระกลูเจา้ภาพไวด้ว้ย  
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 ๓.๓ การส่ือสารระหวา่งนายโรงและชาวบา้น  แมว้า่บางครอบครัวไม่ไดมี้เช้ือสาย
ครูหมอโนรา แต่การเคยเข้าไปร่วมพิธีกรรม  ซ่ึงได้ฟังค าบอกเล่า และการประกอบพิธีกรรม 
สามารถใหเ้กิดข้ึนความภาคภูมิใจในพิธีกรรมในฐานะพิธีกรรมของชุมชน อีกอยา่งคือการกล่าวช่ืน
ชมนายโรง และเจา้ภาพท่ีจดัพิธีกรรม และการเขา้มาร่วมพิธีกรรมเป็นจ านวนมากจะส่งผลท่ีดี ท่ีท า
ให้เจ้าภาพและนายโรง รู้สึกภาคภูมิใจกับพิธีกรรม และมีความต้องการอยากจะสืบทอด และ
อนุรักษพ์ิธีกรรมน้ีไวต่้อไป  

 ดงันั้นการการเรียนรู้และการปลูกจิตส านึก ดว้ยส่ือสารและเขา้ร่วมกิจกรรมในขณะ
ประกอบพิธีกรรมท่ีมีทั้งความศกัด์ิ และความขลงัของพิธีกรรมของทั้งตวัโนรา  ครอบครัวเจา้ภาพ 
และชาวบา้นจะตอกย  ้าความเช่ือใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน และฝังลึกในความทรงจ าไดอ้ยา่งแน่นเม่ือ
จบพิธีกรรมลงไปแลว้ 
 ๔.การบังคับใช้กฎระเบียบ เป็นส่ิงท่ีไดผ้ลนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากพิธีกรรมผกูติดกบัความ
เช่ือส่วนบุคคล และครอบครัว การจดัพิธีกรรมจะข้ึนกบัความสมคัรใจของเจา้ภาพเป็นหลกั การ
น าเอากฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยต่อกระบวนการอนุรักษ ์ลกัษณะการควบคุมจึง
ควรเป็นการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมร่วมกนัของเจา้ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงไดแ้ก่ คณะโนรา นายโรง 
และเจา้ภาพ  ทั้งระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชนจะท าใหพ้ิธีกรรมน้ีด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 ๕.การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชน เป็นการต่อยอดทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวเน่ืองจาก
พิธีกรรมโนราโรงครูซ่ึงเป็นการสร้างรายได ้ใหเ้ก่ียวกบัชุมชนและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าให้เกิด
อาชีพใหม่ ได ้เช่น อาชีพการท าเคร่ืองประกอบพิธีกรรม อาชีพการท าบายศรี  หรือส่งเสริมอาชีพ
เก่าๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มข้ึน เช่น นางร า  นกัดนตรี และผูผ้ลิตโรงโนรา  แต่ปัจจุบนัพบวา่ผู ้
รับจา้งยงัคงมีลกัษณะผูกขาดเจา้เดิมๆ และจ ากดัอยู่ในวงแคบ เน่ืองจากการว่าจา้งเจา้ภาพจะจา้ง
เฉพาะผูผ้ลิตหรือผูรั้บจา้งเฉพาะท่ีคณะโนรารู้จกัเท่านั้นไม่ไดก้ระจายรายไดแ้ก่ผูผ้ลิตรายใหม่ใน
ลกัษณะวงกวา้ง ส่วนกิจกรรมในเชิงธุรกิจท่องเท่ียวนั้นสามารถท าไดย้าก เน่ืองจากพิธีกรรมโนรา
โรงครูเป็นพิธีกรรมเฉพาะครัวเรือนจากเข้าชมของผูน้ักท่องเท่ียวหรือผูช้มต่างครอบครัวจึง
กลายเป็นการรุ่มร่ามในสายตาเจา้ภาพในพื้นท่ี และอาจส่งผลท าให้แก่นของความเช่ือและความ
ศกัด์ิสิทธ์ิถูกตดัทอนลงไป อีกอุปนิสัยของเจา้ของพื้นท่ีดงักล่าวมีลกัษณะเลือกพวกพอ้งเป็นใหญ่ จึง
ไม่เอ้ือต่อการท่ีคนแปลกหน้าจะเข้าไปร่วมกิจกรรมภายในบริเวณโรงพิธี ดังนั้ น การเปล่ียน
พิธีกรรมเป็นทุนวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียวจึงไม่สามารถกระท าได ้
 ๖.การสร้างเครือข่าย การร่วมมือร่วมใจของเจา้ภาพ  นายโรงและคณะโนราเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีท าให้พิธีกรรมประสบความส าเร็จและคงอยู่ในพื้นท่ีน้ีไดย้าวนาน ซ่ึงลกัษณะการร่วมมือ
สามารถกระท าไดห้ลายประเภท เช่น 
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  ๖.๑ การร่วมมือระหว่างโนราดว้ยกนัเอง ท่ีจะช่วยสอบ ในเร่ืองของการประกอบ
พิธีกรรมของนกัแสดงโนราท่ีไม่ให้ผิดเพี้ยน และคงคุณค่าตามท่ีสืบกนัมาตามตน้สายของตน  ซ่ึง
โนราอาวโุส จะเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะสร้างเครือข่ายให้เหนียวแน่น และผกูรัดความเป็นศิลปินโนรา
แต่ละคณะไวด้ว้ยกนั 
  ๖.๒ การร่วมมือร่วมใจของเจา้ภาพ กบัผูรั้บงาน การผกูมิตรไมตรีของเจา้ภาพท า
ให้เกิดความเช่ืออกเช่ือใจ และท าให้ผูว้า่จา้งทั้งคณะโนรา คนขายเคร่ืองบูชา และผูจ้ดัตั้งโรงโนรา 
เกิดลกัษณะการเลือกสรรองค์ประกอบพิธีกรรมท่ีตรงกบัธรรมเนียมปฏิบติั ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
เน่ืองจากต่างคนต่างคิดวา่การประกอบพิธีกรรม แมว้า่จะไม่ไดเ้ป็นการบูชาบรรพบุรุษของตนก็ตาม 
แต่เป็นการร่วมสร้างบุญร่วมกนัระหว่างผูถู้กว่าจา้งกบัเจา้ภาพ ซ่ึงขนาดเดียวกนัเจา้ภาพเองก็ตอ้ง
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูว้า่จา้ง เก่ียวกบัพิธีกรรมเพราะหากเจา้ภาพยึดเอาตวัเองหรือค าบอกเล่าของ
ร่างทรงเป็นท่ีตั้ งอย่างเดียว ภายหลังอาจจะเกิดความไม่พอในผูรั้บจ้างประกอบพิธีกรรม จน
กลายเป็นปากต่อปาก จนผูรั้บจา้งรายอ่ืนๆ เกิดการเอือมระอา และไม่จดัพิธีกรรมใหใ้นท่ีสุด  
 จากกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ๖ ประการท่ีได้กล่าวสรุปไปขา้งต้น 
สามารถน ามาสร้างแนวการอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูท่ีเหมาะสมส าหรับคณะเทพชัย โสภณ
ศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางดงัน้ี 
 
ตารางท่ี ๕  แนวทางอนุรักษข์องพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ. 
                   พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  

การอนุรักษ์ กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

๑.คติความเช่ือเก่ียวกบัครู

หมอโนราหรือตายาย 

 

 

- สร้างกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูก

จิตส านึก ความเช่ือดว้ยการส่ือสารจาก

โนราอาวุโสสู่โนราใหม่  ภายใน

ครอบครัวเจา้ภาพและชาวบา้นในชุมชน 

ทุกระดบัชั้น 

(นายโรง/คนทรง /คณะ

โนรา/ครอบครัว

เจา้ภาพ/ ชุมชน) 

๒.ขั้นตอน และธรรมเนียม

ปฏิบติัของการประกอบ

พิธีกรรม 

- สร้างเครือข่ายโนราเพื่อควบคุมและ

ดูแลกนัเองไม่ใหพ้ิธีกรรมผดิเพี้ยน 

- ปลูกจิตส านึกของขั้นตอนพิธีกรรม

และการประกอบพิธีกรรมท่ีถูกตอ้ง 

นายโรงโนรา 

เจา้ภาพ 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ

ภายในชุมชน 
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ตารางท่ี ๕  แนวทางอนุรักษข์องพิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ. 
                   พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา (ต่อ)  

การอนุรักษ์ กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

๓.เร่ืองเล่ามุขปาฐะเชิง

ประวติัศาสตร์ 

- รวบรวมและบนัทึกเป็นลายอกัษร เช่น 

หนงัสือ  ต ารา และส่ือต่างๆ  

สถาบนัการศึกษาและ

นกัวชิาการ  

๔.ศิลปะการประกอบ

พิธีกรรมของนายโรง 

 

 

- สืบทอดศิลปะการแสดงพิธีกรรมสู่

โนรารุ่นใหม่ เช่น การร่ายร า บทกาศครู 

การเล่นคลอ้งหงส์ และแทงเข ้

- ส ร้ า ง ส ร รค์ ก า ร แสด งป ระ กอบ

พิธีกรรมใหม่ๆ  ท่ีไม่ท าลายความเช่ือ

ดั้งเดิม 

นายโรงและโนรารุ่น

ใหม่ท่ีครอบเทริดแลว้ 

๕.วตัถุดิบใชเ้ป็น

องคป์ระกอบในพิธีกรรม 

- บนัทึกลายลกัษณ์อกัษรของวตัถุดิบท่ี

ใชเ้ป็นองคป์ระกอบในพิธีกรรม 

- เพิ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ ให้เขา้มามี

ส่วนร่วมในพิธีกรรมเพิ่มข้ึน  

นายโรง 

 

นายโรง ครอบครัว

เจา้ภาพและชุมชน 

๖.รูปแบบของพิธีกรรม - การสร้างเครือข่ายโนรากันเองเพื่อ

ควบคุมและดูแลกันเองไม่ให้พิธีกรม

ผดิเพี้ยน 

นายโรงโนรา 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบภายใน

ชุมชน 
 
 จากตางรางท่ี ๕ แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูนั้นจะต้องมีทั้งการ
บริรักษ์ของเก่า การสร้างข้ึนใหม่ การส่งเสริมและการพฒันาส่วนของประกอบของพิธีกรรมไป
พร้อมๆ กนั เพื่อให้พิธีกรรมยงัคงมีคุณค่ารับใช้บุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยการท างานสอด
ประสานกนัจากความร่วมมือของทุกฝ่ายร่วมกนัภายในชุมชน  จึงจะสามารถท าให้พิธีกรรมด ารงอยู่
ไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพและก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์สูงสุดของต่อคนภายในชุมชนได ้ 
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อภิปรายผล   
 ปัจจุบนัการสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครูทั้งสองคณะ มีการผลิตซ ้ าลกัษณะใกลเ้คียง
ของเดิม แต่องค์ประกอบของพิธีกรรมบางส่วนได้ถูกสร้างข้ึนใหม่ เม่ือพิจารณาตามแนวคิดการ
ผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมเพื่อการสืบทอดของตน้ไมว้ฒันธรรมท่ี กาญจนา แกว้เทพ (๒๕๔๙) ส่วนท่ี
เป็นดอก ใบ ผล (ในการผลิตซ ้ าในแนวด่ิง) หรือเปลือก (ในการผลิตซ ้ าในแนวนอน) ไดแ้ก่ คณะ
โนรา โรงพิธีหรือโรงครู เคร่ืองบูชาประกอบพิธี   เคร่ืองดนตรีและลูกคู่ เคร่ืองแต่งตวั อุปกรณ์
เบ็ดเตล็ด และบทประกอบท่าร า มกัถูกปรับเปล่ียนไดง่้าย ให้มีความทนัสมยั น่าสนใจตามสภาพ
สังคมของอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาท่ีมีลกัษณะเป็นชุนชนเมือง   ส่วนท่ีเป็นล าตน้ (ในการผลิตซ ้ า
ในแนวด่ิง) หรือกระพี้  (ในการผลิตซ ้ าในแนวนอน) ซ่ึงไดแ้ก่ นายโรงหรือโนราใหญ่ คนทรงหรือ
ร่างทรง ระยะเวลา วนัท าพิธี และอุปกรณ์ประกอบพิธี  มีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย นายโรงหรือ
เจา้ภาพบางส่วนเล็งเห็นว่าควรค่าในการอนุรักษใ์ห้ครบถว้นสมบูรณ์เหมือนสมยัก่อน แต่นายโรง
บางส่วนก็นิยมสร้างข้ึนใหม่เพื่อใหค้ณะของตนมีเอกลกัษณ์แตกต่างกบัโนราคณะอ่ืนๆ และมีผลต่อ
ค่าวา่จา้งท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเจา้ภาพบางส่วนก็พอใจกบัการประดิษฐ์ใหม่น้ี และส่วนของรากเหงา้ (ในการ
ผลิตซ ้ าในแนวด่ิง) หรือแก่น (ในการผลิตซ ้ าในแนวนอน) ซ่ึงเปรียบได้กบัแกนกลางส าคญัของ
พิธีกรรมน้ี คือความเช่ือเร่ืองความกตญัญูต่อครูหมอโนราและตายายท่ีทุกฝ่ายยงัคงยึดมัน่ถือมัน่ 
แทบจะไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากห้วงค านึงคิดของนายโรงและเจา้ภาพเลย  ในงานวิจยัของ
เธียรชยั อิศรเดช (๒๕๔๒)  ท่ีมองวา่เพศหญิงมีส่วนส าคญัในการประกอบพิธีกรรม เร่ิมตั้งแต่การ
จดัหานายโรง ว่าจ้าง และการเป็นทรงคน แต่ผูว้ิจยักลับมองว่าเพศหญิงเป็นเพียงการสืบทอด
เก่ียวกบัความเช่ือหรือส่วนของรากเหงา้หรือแก่นของตน้ไมว้ฒันธรรม  ส่วนการประกอบพิธีกรรม
เจา้ภาพจะปล่อยให้ นายโรงซ่ึงเป็นเพศชายกลบัเป็นผูน้ าในการประกอบพิธีกรรมและกุมความรู้
เก่ียวกบัพิธีกรรมไวม้ากท่ีสุด และเจา้ภาพจะสับเปล่ียนมาเป็นผูต้ามในพิธีกรรมตามค าสั่งของนาย
โรง ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัในการประกอบพิธีกรรมของคณะเทพชยั โสภณศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนม
ศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา เพศหญิงเป็นเพียงจดัการในครัวเรือน ส่วนในเร่ืองพิธีกรรมทั้งหมด
นายโรงทั้ งสองคณะ จะเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมและคอยสั่งการให้ครอบครัวของผูป้ระกอบ
พิธีกรรมปฏิบติัตาม ซ่ึงประเด็นน้ี สันติชยั แยม้ใหม่ (๒๕๕๖) ก็กล่าวสนบัสนุนไวแ้ลว้วา่เหตุท่ีเป็น
อยา่งน้ีเน่ืองจากเพศหญิงไดถู้กกีดกนัให้ออกไปจากพื้นท่ีโรงนายโรง และมุ่งไปให้ความส าคญักบั
เพศชายแทน เหตุท่ีผูว้ิจยัเหตุวา่นายโรงเป็นคนส าคญัเน่ืองจากการประกอบพิธีกรรมไม่ใช่เร่ืองง่าย 
นายโรงซ่ึงเป็นคนส าคญัตอ้งผา่นการฝึกเป็นอยา่งดี และตอ้งใชค้วามพยายาม ซ่ึง ประสิทธ์ิ รัตนมณี 
และนราวดี โลหะจินดา (๒๕๕๐) ท่ีเคยศึกษาพิธีกรรมโนราโรงครูในพื้นท่ีอ่ืนๆ ก็กล่าวไวไ้ด้
สอดคลอ้งดงัเช่นน้ีกนั 
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 นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัเห็นสอดคลอ้งกบั พิทยา บุษรารัตน์  (๒๕๓๕) ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่ 
ชุมชนเป็นอีกกลุ่มคนส าคญัท่ีช่วยปลูกฝังทศันคติและค่านิยมความเช่ือโนราให้กบัเจา้ภาพและนาย
โรง ดว้ยการสร้างรู้สึกมัน่ใจในการเป็นโนราและการร าโนราของนายโรง  แต่ในพื้นท่ีศึกษาของ
พิทยา บุษรารัตน์  (๒๕๓๕) มีสภาพเป็นสังคมชาวบา้นซ่ึงต่างกบัพื้นท่ีวิจยัในคร้ังน้ีท่ีมีการตั้ง
บา้นเรือนมีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง ดงันั้นชุมชนท่ีจะส่งผลต่อการปลูกฝังค่านิยม จึงน่าจะเป็องคก์ร
หรือสถาบนัราชการท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในพื้นท่ี เช่น สถาบนัการศึกษา วฒันธรรมประจ าจงัหวดั 
และกรมศาสนา ท่ีตอ้งเขา้มามีส่วนในการสร้างระบบการเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยม และสืบทอด
พิธีกรรมโนราโรงครูมากกวา่กลุ่มชาวบา้นทัว่ไป การศึกษาคร้ังน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัการสืบ
ทอดและอนุรักษ์ของพิธีกรรมอ่ืนๆ เช่น  พิธีกรรมเล้ียงปี อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลยของสุริยา 
บรรพลา (๒๕๔๔) พระมหาประจกัษ ์พนาลยั (๒๕๕๑) ท่ีศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
ประเพณีความเช่ือและพิธีกรรมของ หมอเสนเรือน วิฑูรย ์คุม้หอม (๒๕๕๑) ท่ีไดศึ้กษาพิธีกรรม
งานปีฝีมด ชยตุภฎั ค ามูล (๒๕๕๓) วิจยัการสืบทอดในวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมล้านนา  และ
เรือนแก้ว ภัทรานุประวติั (๒๕๕๔) ศึกษการสืบทอดความเป็นจีนผ่านการท าความเข้าใจใน
ความหมายและสัญลกัษณ์ทางศาสนาของชาวจีนสู่ลูกหลานในสังคมไทย พบวา่มีแนวทางการการ
จดัการท่ีคลา้ยคลึงกนัเช่น การสร้างความผูกพนัในลกัษณะต่างคนต่างพึ่งพากนัจนเกิดความรู้สึก
ร่วม (Collective Conscience) การเช่ือมโยงระหวา่งภพภูมิและชุมชนแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของ
พิธีกรรมและการตัดทอนเน้ือหาออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาและโอกาสส่วนภาครัฐได้มี
บทบาทส าคญั ท่ีช่วยจดักิจกรรมเรียนรู้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้เขา้ใจในพิธีกรรมของตนในระดับ
ชุมชนมากข้ึน จึงท าใหพ้ิธีกรรมสามารถยงัคงด าเนินสืบต่อไปได ้

 
ข้อเสนอแนะ  
 แม้ว่าปัจจุบนัการเข้ามาร่วมพิธีกรรมของคนในชุมชนเร่ิมลดน้อยถอยลง แต่การ
ยอมรับของชุมชนต่อครอบครัวท่ีประกอบพิธีกรรมและการใหเ้กียรติโนราใหญ่ท่ีประกอบพิธีกรรม
เสมือนพระสงฆ์ในพุทธศาสนาจะเป็นตวัแปรย่อยท่ีส าคญัท่ีท าให้เจา้ภาพและโนราใหญ่ มีความ
ตอ้งการท่ีจะสืบทอดและอนุรักษ์พิธีกรรมต่อไป การส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพิธีกรรม
โนราโรงครูแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นท่ีเป็นประเด็นท่ีทุกภาคส่วนควรให้ความส าคญั  แม้ผู ้
ประกอบพิธีกรรมบางส่วนมองว่าเร่ืองพิธีกรรมเป็นเร่ืองของผูใ้หญ่ การปล่อยให้เด็กเขา้มาในโรง
พิธีกรรมเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม เพราะมีผลต่อศรัทธาและความศกัด์ิสิทธ์ิ ท าให้คนรุ่นใหม่ท่ีอายุยงั
นอ้ยมกัจะถูกกนัออกไปนอกพื้นท่ีพิธีกรรม ซ่ึงผูว้ิจยักลบัมองว่าการสร้างการตระหนกัรู้ท่ีปลูกฝัง
ไปตั้งแต่วยัเยาวจ์ะส่งผลต่อความเช่ือในอนาคตท่ีค่อนขา้งเหนียวแน่นกวา่ การแบ่งพื้นท่ีกิจกรรม
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เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยความสมคัรใจ จะท าคนเหล่าน้ีเกิดความรู้สึกอยากสืบทอดและอนุรักษ์
พิธีกรรมต่อไป ผลการวิจยัในคร้ังน้ีแมจ้ะเป็นการศึกษาในพื้นท่ีเล็กๆ แมไ้ม่สามารถบอกไดช้ดัเจน
ว่าแนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูท่ีน าเสนอนั้น จะส่งผลให้พิธีกรรมโนราโรงครู 
สามารถด าอยู่อย่างมีดุลภาพหรือไม่ก็ตาม แต่การได้เร่ิมวางแผนและคน้หาทิศทางของพิธีกรรม 
นบัเป็นกา้วแรกของการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีกระท าเพื่อประโยชน์ต่อส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  
 ส าหรับการวจิยัเร่ือง การสืบทอดและอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครูคณะเทพชยั โสภณ
ศิลป์ และคณะจ าเริญ ศ.พนมศิลป์ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 ๑.น าวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) 
มาใชใ้นการศึกษาในระดบัชุมชน เพื่อให้คนภายในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนในการคน้หาแนวทางการ
สืบทอดและ อนุรักษ์พิธีกรรมโนราโรงครูร่วมกนั ซ่ึงท าให้ผลการวจัยท่ีมาจากความตอ้งการของ
เจา้ของวฒันธรรมอยา่งแทจ้ริง  
 ๒.เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเลือกศึกษาเฉพาะข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเดียว เพื่อให้
ผลการวจิยัมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน การวจิยัคร้ังต่อไปอาจเพิ่มขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัพิธีกรรมในเชิงปริมาณ เช่น ความตอ้งการสืบทอดและอนุรักษ์พิธีกรรม
ของชาวบา้นในพื้นท่ีจะท าใหมี้ขอ้ขอ้มูลสนบัสนุนนงานวจิยัท่ีมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 ๓.เพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง เช่น คณะโนรา และเจา้ภาพ หรือขยายขอบเขตพื้นท่ีศึกษา
เป็นทั้งจงัหวดัสงขลา เพื่อท าให้เห็นภาพรวมของพิธีกรรมโนราในระดบัมหภาค ซ่ึงผลการวิจยั
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัการพิธีกรรมโนราโรงครูในระดบัท่ีกวา้งข้ึน 
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ความรู้เกีย่วกบัพธีิกรรมโนราโรงครู 

 
องค์ประกอบในพธีิกรรมโนราโรงครู 
 ๑.นายโรงหรือโนราใหญ่ ท่ีไดผ้า่นพิธีการครอบเทริดหรือผกูผา้ใหญ่มาแลว้ บางทีเรียก
โนราใหญ่ว่า “ครูหมอโนรา” ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในโนราโรงครู เช่น ร า
คลอ้งหงส์ ร าแทงเข ้ท าพิธีครอบเทริด แกบ้น  ควบคุมความถูกตอ้งของพิธี การให้จงัหวะดนตรี 
ควบคุมคนทรง นายโรงหรือโนราใหญ่ เป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุด ทุกคนจะตอ้งให้ความเคารพและ
เช่ือฟัง  แมแ้ต่ครูหมอโนราหรือตายายโนราต่างๆ ท่ีมาเขา้ทรงก็ตอ้งให้ความเคารพเช่ือฟัง หากไม่มี
นายโรงจะประกอบพิธีไม่ได ้ 
 ๒.คณะโนรา อาจเป็นคณะของโนราใหญ่เองหรือเป็นโนรามาจากหลายๆ คณะ รวมทั้ง
ลูกคู่และอุปกรณ์ต่างๆ ในการประกอบพิธีมาร่วมกนั เพราะนอกจากการท าพิธีโรงครูแลว้จะมีการ
ร่ายร าทัว่ไป และการจบับทต่างๆ มาแสดงให้ผูท่ี้มาร่วมพิธีไดช้มดว้ย  มีประมาณ ๑๕-๒๐ คน ซ่ึง
มกัจะเลือกโนราและลูกคู่ท่ีมีความช านาญเพื่อป้องกนัความผิดพลาดและขจดัปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ 
ท่ีจะท าใหเ้สียพิธี  
 ๓.คนทรงหรือร่างทรง คือคนท่ีเป็นร่างทรงของครูหมอโนราหรือตายายโนราในการ
เขา้โรงครู มกัจะเป็นคนทรงหรือร่างทรงประจ าตระกูลของครูหมอโนราหรือตายายโนราองคน์ั้นๆ 
หรืออาจจะเป็นผูมี้เช้ือสายโนราหรือลูกหลานตายายโนรา  
 ๔.ระยะเวลาและวันท าพิธี  คือฤดูแล้งซ่ึงเป็นช่วงท่ีเก็บเก่ียวเสร็จเรียบร้อย ในแถบ
จงัหวดัตรัง มกัท าราวเดือนยีถึ่งเดือนสาม แถบจงัหวดัพทัลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา มกัท ากนั
ในราวเดือนยี่ถึงเดือนเกา้ โดยไม่จ  ากดัวนัข้ึนวนัแรมและจะเร่ิมพิธีหรือเขา้โรงครูวนัแรกในวนัพุธ  
ไปส้ินสุดพิธีในวนัศุกร์  แต่ถา้วนัศุกร์เป็นวนัพระ  โนราบางคณะจะส่งครูวนัเสาร์เป็นวนัสุดทา้ย 
 ปัจจุบนัมีการร าโรงครูอย่างยน่ย่อ คือใช้เวลาเพียง ๑ วนักบั ๑ คืน โดยปกติจะเร่ิมใน
ตอนเยน็วนัพุธแลว้ไปส้ินสุดในวนัพฤหสับดี ซ่ึงการร าโรงครูไม่วา่จะเป็นโรงครูใหญ่หรือโรงครู
เล็กก็มีวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสภาวการณ์และความพร้อม การร าโรงครูเล็ก เรียก
อีกอยา่ง คือ " การค ้าครู " 
 ๕.โรงพธีิหรือโรงครู โรงส าหรับใชป้ระกอบพิธีโนราโรงครูทั้งโรงครูใหญ่ และโรงครู
เล็กมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนัคือ สร้างโรงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดกวา้ง ๙ ศอก ยาว ๑๑ ศอก มีเสา ๘ 
เสา ไม่ยกพื้น โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน เสาตอนหนา้และตอนหลงัมีตอนละ ๓ เสา ส่วนกลางมี ๒ 
เสา ไม่มีเสากลาง หนา้โรงหนัไปทางทิศเหนือหรือใต ้ เรียกวา่ “ลอยหวนั” (ขวางตะวนั) ไม่หนัหนา้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๙ 
 

 

ไปทางทิศตะวนัออกหรือตะวนัตก เพราะเป็น “ขวางหวนั” ตามความเช่ือของโนราวา่เป็นอปัมงคล 
เพราะเท่ากบัเป็นการขดัขวางความเจริญหรือความมีช่ือเสียง  
 

 
ภาพท่ี ๒๘ แผนภาพแสดงการแบ่งพื้นท่ีในโรงโนราเพื่อการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู 
 
 ๖.อุปกรณ์ประกอบพิธี ไดแ้ก่ผา้เพดานบนศาลหรือพาไล  ผา้เพดานใหญ่ในโรงพิธี  ท่ี
วางเทริดเส่ือหมอน เคร่ืองเช่ียนพิธี  หมอ้น ้ ามนตร์  ไมห้วาย  มีดหมอ  บายศรีเล็กหรือบายศรีปาก
ชาม  บายศรีใหญ่หรือบายศรีทอ้งโรง ดอกไม ้ ธูปเทียน  หอกแทงจระเข ้ หยวกกลว้ยท ารูปจระเข ้ 
ใบชิงหรือกระแชง  ขนัลงหิน  หน้าพรานชายหญิง  เทริด ยา่ม  ธนู  เชือกคลอ้งหงส์  เคร่ืองแต่งตวั
โนรา  หญา้คา  หญา้ครุน  ใบเฉียงพร้า  ใบหมากผู ้ เงินเหรียญ  รวงขา้ว มีดโกน  หินลบัมีด  พระ
ขรรค์  หนงัสือ  หนงัหมี  ส าหรับท่ีวางหมอ้น ้ ามนตร์อาจจะท าดว้ยไมไ้ผ่สานเป็นตะกร้า ทรงสูง
เรียกวา่  “ตรอม” 
 ๗.เคร่ืองบูชาประกอบพิธี  จดัเป็น  ๒  ส่วน  คือ  เคร่ืองบูชาถวายครูบนศาลกบัเคร่ือง
บูชาท่ีหอ้งโรง  (ท่ีพื้นกลางโรง)  
  ๗.๑  เคร่ืองบูชาบนศาลประกอบดว้ย  หมาก  ๙  ค  า  เทียน  ๙  เล่ม  เคร่ืองเช่ียน  ๑  
ส ารับ  กลว้ย  ๓  หว ี ออ้ย  ๓  ท่อน  ขนมในพิธีวนัสารทเดือนสิบ หรือวนัชิงเปรต  ไดแ้ก่  พอง  ลา  

เคร่ืองเซ่น ประกอบดว้ย กลว้ย 
ออ้ย มะพร้าวอ่อน ขนมเดือน
สิบเคร่ืองสิบสอง หวัหมู ไก่ 
เหลา้ 

พาไล ส าหรับวางเคร่ือง
บูชาและเคร่ืองเซ่น
แบ่งเป็น ๒ ฝ่ัง 

เคร่ืองบูชา ประกอบดว้ย 
เส่ือ หมอน หนา้พราน พระ
ขรรค ์บายศรี สอบราด หมอ้
น ้ามนต ์ 

เคร่ืองไหวค้รู 
ประกอบดว้ย เส่ือ 
หมอน เทียน ๙ เล่ม 
ก าไร และเล็บโนรา 

ลูกหลานในสายตระกลูผูเ้ขา้ร่วมพิธี  

บายศรี ๙ ชั้น เทริด 

นายโรงผู ้
ประกอบพิธี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๐ 
 

 

ขนมบา้  ขนมเบซ า  ขนมเทียน  ๓  ส ารับ  ขา้วสารพร้อมหมากพลู  เทียน  จดัลงในภาชนะท่ีสาน
ดว้ยกระจูดหรือเตยขนาดเล็กเรียกวา่  “สอบนัง่”  หรือ  “สอบราด”  ๓  ส ารับ  มะพร้าว  ๓  ลูก  
เคร่ืองคาวหวานหรือท่ี  ๑๒  จ านวน  ๑๒ ส ารับหรือ  ๑๒  ชนิด  เส่ือ  ๑  ผืน  หมอน  ๑  ใบ  ผา้ขาว  
๑  ผืน  ผา้นุ่งห่มชาย  ๑  ชุด  ผา้นุ่งห่มหญิง  ๑  ชุด  บายศรีปากชาม  ๑  ปาก  หนา้พรานชาย  หน้า
พรานหญิง  ท่ีเรียกวา่  “หวัอีทาสี”  อยา่งละหนา้เป็นอยา่งนอ้ย  เทริดตามจ านวนปีท่ีก าหนดวา่ให้ท า
พิธีคร้ังหน่ึง  เช่น  ถา้ท าพิธี  ๗  ปีต่อคร้ัง  ก็ใช้เทริด  ๗  ยอด  ถา้หาเทริดไดไ้ม่ครบก็ใช้ใบเตยท า
เป็นรูปเทริดแทนได ้ ท่ีเพดานศาลหรือพาไลผกูผา้ดาดเพดาน  ใส่หมากพลู  ๑  ค  า  ดอกไม ้ ๑  ดอก  
เทียน  ๑  เล่ม  และขา้วตอก  ๓  เมด็  บนศาลหรือพาไลใตผ้า้ดาดเพดาน  ปูผา้ขาวบนหมอน  วางหวั
พราน  หวัทาสี  ปักเทียนไวท่ี้หนา้พราน  มีไมแ้ตระวางไว ้ หนา้เทียนวางเคร่ืองเช่ียนหมอ้น ้ ามนตร์  
เทริด  บายศรี  และเคร่ืองสังเวยท่ีเป็นของแหง้  ใส่ส ารับวางไวต้ลอด  ๓  วนั  ส่วนอาหารคาวหวาน
และท่ี  ๑๒  ตอ้งเปล่ียนทุกวนั  ทุกส ารับปักเทียนเอาไว ้ นอกจากน้ียงัมี  “ราด”  คือเงินก านลมี  ๓  
บาท  หรือ  ๑๒  บาท   
  ๗.๒ เคร่ืองบูชาทีท้่องโรง ก่อนจะวางจะตอ้งปูเส่ือกะพอ้หรือเส่ือคลา้ก่อน และหา
เส่ือกระจูด ผา้ขาว หมอน มาอยา่งละ ๑ หลงัจากนั้นวางธูปเทียน  ๙  ชุดติดไมเ้ป็นแพวางบนหมอน
ซ่ึงวางไวก้ลางโรง  และบายศรีทอ้งโรง  ๑  ส ารับขนาด ๓-๑๒ ชั้นข้ึนอยูก่บัจ  านวนเทริด  
 ๘.เคร่ืองดนตรีและลูกคู่ มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการร าโนราทัว่ไป แต่ส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็
คือแตระ หรือแกระ เพราะเช่ือวา่แตระเป็นดนตรีสวรรค์ ซ่ึงดนตรีมีทบั ๑ คู่เป็นตวัคุมจงัหวะและ
เดินท านอง กลอง ๑ ใบ ส าหรับเดินจงัหวะทบั ป่ีนอก ๑ เลา ส าหรับสร้างบรรยากาศให้สอดคลอ้ง
กบัท านองลีลาการร า โหม่ง ๑ คู่ ส าหรับประกอบจงัหวะและเสียงร้อง ฉ่ิง ๑ คู่ ส าหรับเสริมและเนน้
จงัหวะ  
 ๙. เคร่ืองแต่งตัวและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่นเดียวกบัการร าโนราทัว่ไป เพราะนอกจาก
โนราใหญ่จะตอ้งแต่งตวัในการประกอบพิธีกรรมแลว้ โนราคนอ่ืนๆ ท่ีออกร าและเป็นผูช่้วย คน
ทรง ก็แต่งตวัโนราดว้ย ประกอบไปดว้ยส่ิงส าคญั ไดแ้ก่ เทริด เคร่ืองลูกปัด ปีกนกแอ่น ซับทรวง 
หางหงส์ ผา้นุ่ง หน้าเพลา หน้าผา้ ผา้ห้อย ก าไลตน้แขนและปลายแขน  ก าไลสวมมือ เล็บ หน้า
พราน หนา้ทาสี ส่วนอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ซุม ไมห้วาย ศร หมอ้น ้ ามนตร์ หอก พระขรรค ์
เป็นตน้ 
 ๑๐. ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีโนราโรงครู ประกอบไปด้วย โนราใหญ่ คนทรงครูหมอ
โนรา ลูกคู่ ผูแ้กบ้น ผูท่ี้ตอ้งการครอบเทริด ผกูผา้ปล่อย ร าสอดเคร่ือง ร าสอดก าไล ตดัจุก เหยียบ
เสน ตดัผมผีช่อ ต่ออายุหรือดวงชะตา ผูมี้เช้ือสายโนราหรือลูกหลานตายายโนรา และชาวบา้น
ทัว่ไป  
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๑๑๑ 
 

 

 ๑๑.บทประกอบท่าร าและบทร้อง ในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู มีบทประกอบ
ท่าร าและบทร้องแตกต่างกนัไปตามชนิดของโนราโรงครู ซ่ึงประกอบดว้ยบทต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
  ๑๑.๑ บทประกอบท่าร า หมายถึงบทร้องกลอนของโนราท่ีมีท่าร าประกอบ  ไดแ้ก่ 
บทครูสอน บทสอนร า บทประถม บทไชชาย บทฟ้าลัน่ บทพลายงามตามโขลง บทแสงทอง บท
นางนกจอก บทยางแดง บทกาน ้า (บทนกเป็ดกาน ้า)  บทข้ีหนอน บทฝนตกขา้งเหนือ บทโสกงั (บท
อนิจจงั) บทสิบสอง  บทคลอ้งหงส์ บทแทงเข ้บทตั้งเมือง บทพระราม บทขุนแผน บทอน้ทอง  ซ่ึง
มีทั้งหมด  ๒๐ บท 
  ๑๑.๒ บทร้อง หมายถึงบทร้องกลอนของโนราท่ีไม่มีท่าร าประกอบ ไดแ้ก่  บท
กาศครู เช่น บทขานเอ  บทหน้าแตระ บทร่ายแตระ บทเพลงโทน เป็นตน้ บทสรรเสริญครู บท
สรรเสริญคุณมารดาบทบาลีหน้าศาล บทเชิญครูหรือชุมนุมเทวดาหรือเช้ือเชิญครูหมอ บทชาครู
หมอ บทส่งครูหรือส่งตายาย รวมทั้ง ๗ บท 
 
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของพิธีกรรมโนราโรงครู 
 พิธีกรรมโนราโรงครูเป็นขนมธรรมเนียมท่ีปฏิบติัสืบต่อกนั ซ่ึงยงัมีการปฏิบติัมาตั้งแต่
ดั้งเดิม แต่ละคณะ แต่ละทอ้งถ่ินจะเรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบติัของพิธีกรรมจากโนราใหญ่ท่ีตนเอง
ศรัทธาและนบัถือเป็นครูมีธรรมเนียมท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัไป แต่โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง 
กนั ๓ ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนที ่๑ ขนมธรรมเนียมก่อนการประกอบพธีิกรรม  
       ๑. ๑ การรับหมาก เป็นการตอ้นรับงานแสดงท่ีมีผูม้าติดต่อกบัคณะโนราเพื่อไป
ประกอบพิธีตามวนัเวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว ้เร่ิมโดยเจา้ภาพพูดจาทาบทาม เม่ือนายโรงตอบ
ตกลงและสามารถท่ีจะไปประกอบพิธีไดต้ามวนัเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด เจา้ภาพผูม้าติดต่อจะ
กลบัไปเตรียมขนัหมากเพื่อน ามามอบใหก้บันายโรงอีกคร้ังในวนัแรกของการประกอบพิธีโนราโรง
ครู การรับขนัหมากถือวา่เป็นการตอบตกลงเจา้ภาพผูม้าติดต่อ เป็นธรรมเนียมท่ีสืบต่อกนัมาแต่อดีต 
เพราะเช่ือวา่ขนัหมากเป็นของสูงและแสดงถึงการให้เกียรติกนัและกนั อีกทั้งสมยัก่อนคนไทยนิยม
กินหมากพลู ดงันั้นการไปเยีย่มเยยีนหรือการตอ้นรับก็มกัจะเยีย่มเยยีนหรือการตอ้นรับโดยน าหมาก
พลูมามอบให้หรือรับรองซ่ึงกนัและกนั หมากพลูเป็นส่ิงส าคญัท่ีใช้ในงานพิธีต่างๆ ขนัมากผูท่ี้มา
ติดต่อนายโรง จะน าไปบูชาครูของในขนัหมากมีอยูห่ลายอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย หมากพลู ๙ ค าหรือ 
๑๒ ค า ดอกไม ้ ๙ ดอก หรือ ๑๒ ดอก ธูป ๓ ดอก เทียน ๓ เล่ม เงินก านล ๑๒ บาท เคร่ืองบูชา
ทั้งหมดน าใส่พานหรือขนัหมากเตรียมมอบใหก้บัหวัหนา้คณะท่ีจะมาประกอบพิธี 
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  ๑.๒ การยกเคร่ือง เป็นธรรมเนียมการบรรเลงของโนราเพื่อเอาฤกษ์ ถ้าบรรเลง
ก่อนออกเดินทางไปแสดง เรียก “ยกเคร่ือง” ถา้บรรเลงเม่ือถึงท่ีแสดง เรียก “ตั้งเคร่ือง” ธรรมเนียมน้ี
สืบมาแต่อดีต การบรรเลงยกเคร่ืองมีข้ึนก่อนออกเดินทางไปแสดง โดยนายโรงพร้อมดว้ยลูกคู่ และ
หมอไสยศาสตร์ประจ าโรงซ่ึงเรียกว่า “หมอเฒ่า” ส าหรับคณะโนราจ าเริญ  ไดแ้ก่นายโรงเอง  น า
เคร่ืองดนตรีมาวางบนเรือน แลว้นายโรงจะนัง่หันหน้าไปทางทิศท่ีเป็นมงคล บริกรรมคาถาลูกคู่ 
บรรเลงเพลงเชิดเพื่อเอาฤกษ ์พอบริกรรมคาถาจบดนตรีก็หยุดบรรเลง คาถาท่ีใชบ้ริกรรมเป็นการ
คารวะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ขอให้คุม้ครองในการเดินทางไปแสดงและขอให้มีผูนิ้ยมชมชอบ เม่ือดนตรี
บรรเลงจบ คณะทั้ งหมดจะออกเดินทางโดยมีผูบ้ริกรรมคาถาเดินน าหน้า ซ่ึงการยกเคร่ืองน้ีมี
วตัถุประสงค ์๒ ประการ คือ เพื่อรวมอุปกรณ์ท่ีใชใ้ห้พร้อม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเคร่ืองดนตรี เพราะ
ถา้บรรเลงดนตรีจะรู้ว่าอุปกรณ์ช้ินไหนขาดก็จะได้เตรียมไปให้พร้อม อีกประการหน่ึงเพื่อบอก
กล่าวกบัครูหมอโนราซ่ึงอยูป่ระจ าเรือน เป็นท านองวา่ “ไปลา มาไหว”้  
      ๑.๓ การเดินทางไปถึงการแสดง เม่ือคณะโนราไปถึงท่ีท่ีจะประกอบพิธีแลว้ เจา้ภาพ
จะออกมาตอ้นรับเช้ือเชิญโนราเขา้บา้น เป็นธรรมเนียมท่ีปฏิบติักนัมาว่าเม่ือแขกมาเยี่ยมเยียนเจา้
บา้นจะตอ้งออกมาตอ้นรับ ถา้เจา้ภาพไม่สามารถออกมาตอ้นรับไดก้็ตอ้งมีตวัแทนออกมาตอ้นรับ 
ถา้หากไม่ท าเช่นน้ีคณะโนราก็จะไม่ยอมเขา้ไปในบา้น เพราะถือวา่เป็นการไม่ให้เกียรติแก่โนรา ใน
การออกมาตอ้นรับเจา้ภาพนั้นจะตอ้งเตรียมขนัหมากมาตอ้นรับดว้ย เป็นการเช้ือเชิญซ่ึงกนัและกนั  
โดยเจา้ภาพจะเป็นผูย้ื่นขนัหมากให้กบันายโรง ในขนัหมากจะประกอบไปด้วย หมากพลู ๙ ค า 
ดอกไม ้๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม และเงิน ๑๒ บาท หลงัจากท่ีนายโรงรับขนัหมากแลว้ ก็จะเขา้ไปใน
บา้น เพื่อไหวเ้จา้ท่ีเจา้ทางเป็นการขอท่ีขอทางส าหรับใชใ้นการประกอบพิธี เช่ือวา่สถานท่ีทุกแห่งมี
เจา้ท่ีเจา้ทาง ปกป้องดูแลรักษาอยูแ่ละการท่ีมาบา้นผูอ่ื้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งขออนุญาติเสียก่อน อีกทั้ง
เป็นการขอให้พระภูมิเจา้ท่ีหรือเทวดาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีปกป้องดูแล สถานท่ีน้ีอยู ่ช่วยปกป้อง 
คุม้ครองคณะโนราของตนดว้ย 
  ๑.๔  การทักโรงโนรา  เม่ือคณะโนราเดินทางมาถึงโรงโนราแลว้ หวัหนา้คณะก็จะ
ท าการทกัโรงโนราก่อนเสมอ แลว้จึงเดินเขา้ไปในโรง เช่ือวา่โรงโนราท่ีสร้างนั้นมีพระภูมิเจา้ท่ีสิง
สถิตอยู ่การปฏิบติัเช่นน้ีถือเป็นการทกัทายแสดงความเคารพต่อพระภูมิเจา้ท่ี อีกทั้งเป็นการขอเพื่อ
ช่วยปกป้อง และอ านวยพรให้กบัการประกอบพิธีเป็นไปดว้ยดีไม่มีอุปสรรคใดๆ และเพื่อให้ส่ิงไม่
ดีทั้งหมด ออกไปจากโรงโนรา ก่อนท่ีจะท าพิธีทกัโรงโนรา 
  ๑.๕ การเข้าโรงโนรา เป็นขั้นตอนท่ีปฏิบติัต่อเน่ืองมาจากการทกัโรงโนรา เม่ือท า
การทกัโรงโนราเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะเดินเขา้ไปในโรง การเดินเขา้โรงโนรานั้นจะยึดการเดินเขา้
ทางดา้นหนา้ของโรงโนรา เพราะจะท าใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้  มีช่ือเสียงโด่งดงั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๓ 
 

 

  ส่วนที ่๒ ขนมธรรมเนียมขณะประกอบพธีิกรรม 
       ๒.๑ การตั้ งเคร่ือง คร้ันถึงบ้านเจ้าภาพ ลูกคู่จะบรรเลงดนตรีอีกคร้ังหน่ึง 
เรียกวา่ “ตั้งเคร่ือง” ขณะท่ีดนตรี บรรเลง นายโรงจะภาวนาคาถา ฝ่ายเมตตามหานิยม บรรเลงอยูช่ัว่
ครู่ก็หยุดดนตรี เม่ือเสร็จพิธีคร้ังเคร่ือง คณะโนราจะตอ้งอยู่ในโรงจนกว่าจะเสร็จพิธี เช่ือว่าโนรา
เปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสองของคณะโนรา เป็นสถานท่ีท่ีส าคญัท่ีใชป้ระกอบพิธี นอกจากน้ียงัเช่ือ
ว่า หากลงจากโรงโนราอาจจะถูกกระท าจากผูท่ี้มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ การตั้ งเคร่ืองมี
วตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อบอกกล่าวให้ชาวบา้นในละแวกใกล้เคียงทราบว่า คณะนักแสดงมาถึงท่ี
แสดงแลว้ จะไดเ้ตรียมตวัมาชม 
       ๒.๒ การเบิกโรง ก่อนท่ีคณะโนราจะท าการแสดงหรือประกอบพิธีกรรม
จะตอ้งมีการเบิกโรงก่อนทุกคร้ัง ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัจะขาดเสียมิได ้ในพิธีโรงครู การเบิกโรง
หมายถึง การเปิดโรงพิธีเพื่อเช้ือเชิญใหค้รูหมอโนราหรือตายายโนราไดเ้ขา้มาร่วมชุมนุมในพิธีท่ีจดั
ข้ึนเวลาในการเบิกโรงนั้นจะเรียกตามภาษาชาวบา้นว่า “เบิกโรงตอนนกชุมรัง” หมายความว่า ท า
พิธีตอนนกบินกลับรัง เน่ืองจากในสมยัก่อนไม่มีนาฬิกาส าหรับดูเวลา จึงจ าเป็นต้องอาศยัการ
สังเกตจากธรรมชาติ ซ่ึงถ้าเทียบกบัโนราก็จะประมาณ ๖ โมงเย็น ส่ิงส าคญัในการเบิกโรง คือ 
ขนัหมากซ่ึงเจา้ภาพจะตอ้งจดัเตรียมให้ ขณะท าพิธีจะเร่ิมดว้ยการน าเคร่ืองดนตรีทุกช้ินมาวางเรียง
กนัไวท่ี้กลางโรงโนรา หมากพลูในขนัหมากจะน ามาท าเป็นหมากจุกอก ๓ ค าท่ีลงอกัขระเรียบร้อย
แลว้ ผูท้  าพิธีจะจุดธูปเทียนท่ีวางบนเคร่ืองดนตรีเพื่อบูชาครู ตั้งนะโม ๓ จบ ชุมนุมเทวดา พร้อม
ท่องคาถาต่างๆ ส าหรับการประกอบพิธีโรงครู เสร็จแลว้จากนั้นจึงหยิบหมากท่ี ๑ ซดัเขา้ไปในทบั
และตีทบัรัว ขณะท่ีผูท้  าพิธีตีทบัลูกคู่ก็จะตีเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ ไปพร้อมกนั เช่ือวา่เป็นการปลุกจิตใจ
มนุษย ์เม่ือไดย้นิเสียงดนตรีแลว้ก็จะเกิดความไพเราะ มีความสนุกสนานครึกคร้ืนไปกบัเสียงดนตรี 
เหตุท่ีตอ้งซัดเขา้ไปในทบัเพราะถือว่าทบัเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการให้จงัหวะ หมากค าท่ี ๒ จะ
ซดัไปบนหลงัคาโรงเพื่อเป็นการบูชาเทวดาอีกทั้งใหมี้ช่ือเสียงเล่ืองลือ หมากค าท่ี ๓ จะเอาไวใ้ตเ้ส่ือ
คลา้ เป็นการทกัทายพระภูมิเจา้ท่ี นางธรณีให้คุม้ครองเป็นการขอสถานท่ีส าหรับการแสดง และให้
การแสดงมีช่ือเสียง การท าพิธีเบิกโรงจะเป็นการเนน้เร่ืองของการระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย  ์
      ๒.๓ การโหมโรง เม่ือนายโรงเบิกโรงเสร็จแลว้ ก็จะโหมโรงโดยการประโคมดนตรี
ล้วนๆ ในเพลงพดัชา เพราะถือว่าเป็นเพลงครู การบรรเลงเพลงโหมโรงมีความเช่ือว่าเป็นการ
บรรเลงดนตรีเพื่อถวายครู เป็นการประชาสัมพนัธ์ใหช้าวบา้นในละแวกใกลเ้คียงรู้วา่โนราจะท าการ
แสดงแล้ว อีกทั้งยงัเป็นการเตรียมความพร้อมของลูกคู่ด้วยเพราะดนตรีถือเป็นส่วนส าคญัใน
พิธีกรรม ดงันั้นนกัดนตรีทุกคนจึงตอ้งพร้อมอยูเ่สมอ 
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      ๒.๔ การกาศครู เป็นการร้องบทกลอนท่ีกล่าวถึงบุญคุณของครูบาอาจารย ์ครูตน้
โนราและเป็นการกล่าวเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้ งหลายไม่ว่าจะเป็นเทวดา พระภูมิเจ้าท่ี ตลอดจนส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคณะโนราให้ความเคารพนบัถือ ให้มาช่วยปกป้องคุม้ครองและอวยพรให้การประกอบ
พิธีเป็นไปดว้ยดี ช่วยปัดรังควาญเสนียดจงัไร ให้ออกไปจากโรงโนรา กลอนท่ีใช้กาศครูจะแบ่ง
ออกเป็น ๔ ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี ๑ เรียกวา่บทขานเอ 
  ตอนท่ี ๒ เรียกวา่เพลงกราว 
  ตอนท่ี ๓ เรียกวา่ บทร่ายหนา้แตระ 
  ตอนท่ี ๔ เรียกวา่บทเพลงโทน 
 ในแต่ละตอนจะกล่าวถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พระคุณของครูอาจารยแ์ละครูตน้ของโนรา ซ่ึงโนรา
จะใหค้วามส าคญัต่อส่ิงเหล่าน้ีมาก โดยเช่ือวา่จะช่วยปกป้องคุม้ครองคณะโนรา 
  ๒.๕ การร าคล้องหงส์  เป็นการร าโนชั้นสูงของการร าโนรา ผูท่ี้ร าตอ้งไดผ้า่นการ
ฝึกฝนมาอย่างดี ซ่ึงนายโรงทุกคนจะตอ้งสามารถร าคลอ้งหงส์ได ้มิเช่นนั้นจะไม่สามารถร าแกบ้น
หรือออกงานส าคญัๆ ได ้ซ่ึงร าคลอ้งหงส์จะกระท าใน ๒ โอกาสดว้ยกนัคือใชใ้นพิธีครอบเทริดแก่
โนราเจา้ภาพ และร าแกบ้น ซ่ึงถือวา่ร าแกบ้นถา้ไม่มีการร าคลอ้งหงส์การแกบ้นจะไร้ผล  
 การร าคลอ้งหงส์ใช้ผูแ้สดงหลายคน ซ่ึงตวัส าคญั คือ “พราน” ซ่ึงเป็นตวัตลกประจ า
โรงท่ีสวมหน้าพรานแสดง และ “พญาหงส์” คือนายโรง ซ่ึงเป็นตัวส าคญัท่ีถูกคล้องด้วยบ่วง 
นอกจากนั้นคนร าทุกคนท่ีมาร่วมร าในพิธีกรรมจะตอ้งสมมติตวัเป็นหงส์บริวารออกมาร าประกอบ 
ซ่ึงทั้งหมดจะเป็นโนราชายเท่านั้น 
 รูปแบบการร าคลอ้งหงส์นั้น จะมีนายโรงน าคนร าทั้งหมดออกมาร าพร้อมกนัตามบท
ร้องท่ีเป็นแบบฉบบัจนครบถว้น ก่อนจบบทร้องน้ีเล็กน้อยตวันายพรานจะค่อยๆ แอบมองงเพื่อ
เลือกคลอ้งตวัท่ีตอ้งการ พอจบดนตรีเปล่ียนท านองพญาหงส์ พรานจะเร่ิมเอาบ่วงบาศออกมาแลว้
เร่ิมคลอ้งตวัประกอบอ่ืนๆ จะบินหนีไปหมดคงเหลือไวแ้ต่ผูท่ี้ถูกคลอ้ง หากเป็นโนราโรงครูเพื่อ
ครอบเทริด นายพรานจะคล้องบ่วงแต่ผูท่ี้จะครอบเทริด  เม่ือคล้องได้แล้ว พระสงฆ์ท่ีนิมนต์มา
สวดชยนัโตใหพ้รเป็นเสร็จพิธีคลอ้งหงส์  
  ๒.๖ การร าแทงเข้ เป็นการร าเฉพาะในพิธีโรงครูเท่านั้น โดยจะร าหลงัจากร าคลอ้ง
หงส์แลว้ การร าแทงเขจ้ะใชผู้ร้ าทั้งหมด ๗ คนแต่ปัจจุบนัเจา้ภาพบางรายนิยมให้ใช ้๙ คน เพราะดู
จะเป็นเลขมงคลมากกวา่ บางคร้ังถา้เป็นการจดัโนราโรงครูเพื่อการแกบ้นท่ีเจา้ภาพไม่ไดร้ะบุ คณะ
โนราก็จะให้ผูร้ าตามจ านวนท่ีสะดวก ซ่ึงนายโรงจะร าเป็นไกรทอง ท่ีเหลือจะเป็นเพื่อน อุปกรณ์ท่ี
ใช้ประกอบจะมีจระเข ้๑ ตวั เป็นชาละวนัท่ีท าจากกลว้ยตานีตน้โตๆ มาแต่งให้เป็นจระเข ้โดยใช้
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ส่วนเหงา้เป็นหวัจระเข ้ส่วนขาจะใชไ้มเ้สียบไว ้หลงัจากท่ีท าหยวกกลว้ยเป็นรูปจระเขแ้ลว้ นายโรง
จะตอ้งพิธีเบิกปากเบิกตาจระเข ้เช่ือวา่จะท าให้จระเขดู้คลา้ยมีชีวิต บนหวัจระเขจ้ะขึงดว้ยเพดานไว้
ดา้นบน ตวันายไกรจะยนืบนแพหยวกเพื่อให้เขา้กบัทอ้งเร่ืองและร่ายร าตามลกัษณะของตน หอกท่ี
ใชแ้ทงจะตอ้งมีการลงอกัขระเพื่อป้องกนัการกระท าจากฝ่ายตรงกนัขา้มท่ีอาจจะท าคุณไสยไวใ้นตวั 
จระเขไ้ดแ้ละส่งผลใหส้ามารถเอาชนะจระเขไ้ด ้เม่ือถึงขั้นสุดทา้ยคือการแทง ขณะแทงจะถ่องคาถา
เพื่อเป็นการข่มขู่โดยใช้น้ิวกลางของมือซ้ายช้ีไปท่ีจระเขพ้ร้อมกบับริกรรมคาถา อีกทั้งไม่ให้ตวั
อุบาทวจ์ญัไรมาท าร้ายไดแ้ลว้พุ่งหอกไปยงัจระเขจ้นครบผูร้ าทุกคน หลงัจากนั้นโนราทั้งหมดให้
อนิจจงักรวดน ้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่จระเข ้เพื่อจะได้ผุดไปเกิด น าจระเขไ้ปลอยน ้ าเป็นอนัจบพิธี
แทงเข ้
 ส่วนที ่๓ ขนมธรรมเนียมหลงัจบพธีิกรรม 
  ๓.๑ การลาโรง เป็นการกล่าวลาหลงัจากท่ีประกอบพิธีกรรมเสร็จแลว้ นายโรงจะ
เป็นผูก้ล่าวลา จะกล่าวดว้ยค ากลอน เน้ือความจะเป็นการอ าลาอาลยัทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยูร่อบตวัทั้ง
เจา้ภาพและผูท่ี้มาชมดว้ย 
  ๓.๒ การถอดและการเกบ็เคร่ืองแต่งกาย หลงัจากท่ีโนราไดแ้สดงเสร็จส้ินแลว้ก็จะ
ถอด เคร่ืองแต่งตวัส่ิงแรกท่ีโนราจะตอ้งท า คือ ถอดเทริด ก่อนถอดจะตอ้งพนมบอกครูโนราเป็น
การขอบคุณท่ีช่วยใหพ้ิธีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี หลงัจากนั้นเดินไปหลงัม่านแลว้ถอดเคร่ืองแต่งตวั 
  ๓.๓ การออกจากโรง ก่อนท่ีโนราจะออกจากโรงโนราเพื่อเดินทางกลบัจะตอ้งท า
พิธี “พลิกแผน่ดินใหม่” เพราะเช่ือวา่ท่ีตั้งโรงโนราน้ีเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสองของโนรา ฉะนั้น
ท่ีตั้งโรงโนราถือเป็นกรรมสิทธ์ิของคณะโนรา ผูใ้ดจะมาท าอะไรในท่ีนั้นไม่ได ้เพราะถือเป็นการ
บุกรุก ท าอะไรก็จะไม่เกิดผล ดงันั้นโนราจึงตอ้งท าพิธีพลิกแผ่นดิน เพื่อคืนสิทธ์ิความเป็นเจา้ของ
ใหก้บับุคคลอ่ืน เพื่อท่ีจะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนต่อไป ซ่ึงนายโรงจะเป็นประกอบพิธี 
  ๓.๔ เดินทางกลบัถึงบ้าน เม่ือคณะเดินทางมาถึงบา้นเรียบร้อยแลว้ ส ารวจอุปกรณ์
วา่ครบหรือไม่ หัวหน้าคณะน าหมากพลู ดอกไม ้ธูปเทียนบอกกล่าวให้ครูหมอทราบวา่ขณะน้ีได้
เดินทางกลบัถึงบา้นแลว้  
 
ข้ันตอนของพธีิกรรมโนราโรงครู  
 พธีิกรรมวนัแรก 
 ๑.การขอที ่เป็นพิธีการท่ีเจา้ภาพหรือผูรั้บการประกอบพิธี จดัดอกไมธู้ปเทียน ไปบอก
กล่าวแกพ้ระภูมิเจา้ท่ีและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในบริเวณนั้นให้ทราบถึงการท่ีจะประกอบพิธีโนราโรง
ครู อนัจะไดไ้ม่เป็นการลวงเกิน ลบลู่หรือขา้มหนา้ขา้มตาแก่เจา้ของสถานท่ี 
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 ๒.การเข้าโรง ในตอนบ่ายเม่ือคณะโนราเดินทางมาถึง เจ้าภาพ หรือผูเ้ข้ารับการ
ประกอบพิธีจดัขนัหมากไปรับคณะโนรา คือ เอาหมากพลู ๓ ค า เทียน ๓ เล่ม ขนัไปมอบให้กบั
โนราใหญ่ เม่ือโนราใหญ่รับขนัหมากแลว้จะน าสมาชิกคนอ่ืนๆ เขา้โรง โดยโนราใหญ่ถือขนัหมาก
และเทริดซ่ึงอยูใ่นซุ่ม น าไปวางกลางโรงครู การเขา้โรงจะเขา้ทางทิศเหนือ และก่อนท่ีจะเขา้บริเวณ
โรงครู โนราใหญ่จะใช้มือจบัท่ีเสากลางดา้นหนา้โรง แลว้กล่าวค าทกัทายเจา้ท่ีหรือทกัเจา้โรงท่ีท า
หน้าท่ีดูแลรักษาโรงเพื่อขอความสวสัดีมีชยั และเม่ือขนสัมภาระเขา้โรงครูเรียบร้อยแลว้ ก็ท าพิธี 
“ตั้งเคร่ือง” เพื่อเป็นการบอกกล่าวครูหมอโนราวา่บดัน้ี ไดม้าถึงโรงพิธีท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยให้ลูกคู่
บรรเลงดนตรีเพลงตั้งเคร่ืองประมาณ ๕-๑๐ นาที ตรงกลางโรง เคร่ืองดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบ
ไปดว้ย ทบั กลอง โหม่ง ฉ่ิง เม่ือจบการตั้งเคร่ืองแลว้จึงเป็นการตกแต่งโรงพิธี 
 ๓.ตั้งเคร่ืองบูชา โดยจดัเคร่ืองสังเวย แยกเป็น ๒ ชุด คือ เคร่ืองบูชาถวายครูบนศาล
หรือพาไล ๑ ชุดกบัเคร่ืองบูชาทอ้งโรง (ท่ีพื้นท่ีกลางโรง) ๑ ชุด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ๓.๑ เคร่ืองบูชาถวายครูบนศาล ประกอบด้วย หมาก พลู ๙ ค า ดอกไม้ ๙ ดอก 
เคร่ืองเช่ียน ๑ ส ารับเทียน ๙ เล่ม หมอน ๑ ใบ เส่ือ ๑ ผืน ผา้ขาวมา้ ๒ ผืน ผา้นุ่งห่ม ชาย ๑ ชุด ผา้นุ่ง
ห่ม หญิง ๑ ชุด กลว้ย ๓ หวี ออ้ย ๙ ท่อน มะพร้าว ๓ ใบ ขนมพอง ขนมลา ขนมบา้ ขนมดีซ า ขนม
ไข่ปลา โดยจดัส ารับ ๓ ส ารับ เหลา้ขาว ๒ ขวด เป็ดสุก ๑ ตวั ไก่สุก ๑ ตวั หวัหมูสุก ๑ หวั (พร้อม
ขาและหาง) ของคาวหวาน ๑๒ ชนิด  บายศรี ๑ ตน้ ผลไมต่้างๆ ๑ ส ารับ ขา้วสารพร้อมหมากพลู ๓ 
ค า ดา้ยดิบขาว ๓ ร้ิว เงิน ๓ บาท จดัใส่ลงในภาชนะท่ีสานด้วยกระจูดหรือเตยขนาดเล็ก เรียกว่า 
“สอบนัง่” หรือ “สอบราด” ๓ กระสอบ หมอ้น ้ ามนตร์ ๑ ใบ ใส่น ้ าและใบเฉียงพร้ามดัเป็นก า เทริด
โนรา ๙ ยอด หนา้พรานชายหญิงอยา่งละ ๑ หนา้ 
 การจดัเคร่ืองบูชาบนศาล ทางทิศใตปู้เส่ือวางหมอนส าหรับวางหนา้พรานโดยหมอนท่ีวางหนา้
พรานจะพนัผา้ขาวโดยรอบ แล้ววางหน้าพรานชายอยู่ทางขวาของหน้าพรานหญิง (ทาสี) หน้า
หมอนท่ีวางหน้าพราน จดัวางเทียน ๙ เล่ม โดยปักไวก้ับไม้แตระ (ไมไ้ผ่ท่ีใช้เป็นเคร่ืองดนตรี
ประเภทตีประกอบจงัหวะ) และถดัจากท่ีวางเทียนออกมา วางหมากพลู ๙ ค า ก าไลโนรา ๙ วง เล็บ
โนรา ๙ อนั ดอกไม ้๙ ดอก โดยจดัวางก าไลโนรา เล็บโนรา ดอกไม้ซ้อนทบับนหมากพลู ถัด
ออกมาจดัวางเคร่ืองเช่ียน ๑ ส ารับ ขา้งเคร่ืองเช่ียนดา้นซ้ายวางหมอ้น ้ ามนตร์และกระสอบราด ๓ 
กระสอบ ดา้นขวาจดับางบานผา้นุ่งห่มชายและหญิง และเหนือหมอนวางหน้าพราน ผูกผา้ขาวท า
เพดานใส่หมากพลู ๑ ค า ดอกไม ้๑ ดอก ขา้วตอก ๓ ดอก เทียนหน่ึงเล่ม ส่วนทางทิศเหนือของศาล 
จดัวางเคร่ืองสังเวยท่ีเป็นของหวาน ของคาว ผลไม ้เหลา้และส่วนกลางศาล (ตรงอกไก่) ทางทิศ
ตะวนัออก วางบายศรี และริมศาลดา้นหนา้ปักไมว้างเทริด ทางทิศเหนือ ๔ ยอด ทางทิศใต ้๕ ยอด 
เคร่ืองบูชาบนศาลทุกอยา่ง ปักเทียนไวท่ี้ละ ๑ เล่ม และส าหรับท่ีเทริดใชปั้กบนไมห้นา้เทริด  
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  ๓.๒ เคร่ืองบูชาทอ้งโรง ประกอบดว้ยบายศรี ๑ ตน้ เทียนชยั ๑ ตน้ (ขนาดความสูง
เท่ากบัความสูงของผูรั้บการประกอบพิธี ไส้เทียน มีจ านวนเส้นดา้ยตามอายุของผูรั้บการประกอบ
พิธี) เส่ือ ๑ ผืน หมอน ๑ ใบ ผา้ขาว ๑ ผืน หมากพลู ๙ ค า ดอกไม ้๙ ดอก เล็บ โนรา ๙ อนั ก าไล
โนรา ๙ วง เหนือบายศรีและเทียนชยัผูกผา้เพดานทอ้งโรงดา้ยผา้ขาวบนเพดานใส่หมากพลู ๑ ค า 
ดอกไม ้๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม อน่ึงหมอนท่ีใชท่ี้ทอ้งโรงน้ี เรียกวา่ “หมอนกราบ” หมอนกราบจะใช้
ผา้ขาวห่อโดนรอบ ๑-๒ รอบ แลว้ปล่อยใหผ้า้ขาวท่ีเหลือปูราบไปตามความยาวของเส่ือ แลว้ใชเ้ส่ือ
พนัรอบหมอนอีกประมาณ ๑-๒ รอบ  
 ๔.พิธีสงฆ์ หลังจากจัดวางเคร่ืองบูชาครูเรียบร้อยแล้ว เป็นพิธีสงฆ์ โดยนิมนตร์
พระสงฆ์จ านวน ๕ รูป สวดเจริญพระพุทธมนตร์ในโรงครู โดยใช้ส่วนหลงัท่ีเป็นท่ีเพิงพกัของ
โนราเป็นสถานท่ีประกอบพิธี เจา้ภาพและคณะโนราทุกคนเขา้ร่วมพิธีโดยพร้อมกนั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูท่ี้เข้ารับการประกอบพิธีและโนราใหญ่ผูป้ระกอบพิธีจะต้องอยู่ร่วมในพิธีโดยตลอด 
หลงัจากจบพิธีสงฆแ์ลว้เป็นการรับประทานอาหาร   
 ๕.พิธีเบิกโรง ในตอนค ่าท่ีเรียกวา่ “เวลานกชุมรัง” โนราใหญ่ประกอบพิธีเบิกโรงอนั
เป็นพิธีการขอสถานท่ีตั้ งโรงโนรา และขอบารมีจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ตลอดเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
เหล่านั้นใหม้าชุมนุมพร้อมกนัในโรงโนรา พิธีเร่ิมจากโนราโรงใหญ่น าพานท่ีใส่เคร่ืองก านล หรือท่ี
ชาวบา้นเรียกกนัในทอ้งถ่ินวา่ “เคร่ืองเบิกโรง” อนัประกอบไปดว้ย ดอกไม ้เทียน ๓ เล่ม หมากพลู 
๓ ค า เงินก านลตามท่ีโนราก าหนด พร้อมดว้ยก าไลโนรา ๓ วง เล็บโนรา ๓ อนั ออกมานัง่กลางโรง
หนัหนา้ไปทางศาล หรือพาไล จากนั้นน าเคร่ืองดนตรี ประกอบไปดว้ย กลอง ทบั ๒ ใบ และโหม่ง 
ฉ่ิง มาวางขา้งหนา้โดยเรียงล าดบัจากซ้ายไปขวา  คือ วางกลองนอนอยูซ่้ายสุด โดยหนัดา้นส่วนท่ี
เป็นหนงัหาศาลและโนราใหญ่ วางทบั ๒ ใบ โดยหนัส่วนหนา้ไปทางศาล และหนัดา้นท่ีเป็นปาก
ล าโพงเขา้หาโนราใหญ่ และวางโหม่งฉ่ิงอยูด่า้นขวาสุด จากนั้นโนราใหญ่เอาพลู ๓ ใบมาลงอกัขระ
ทีละใบ แลว้พบัคร่ึง และมว้นเป็นรูปกรวย เอาหมากใส่ในกรวยเรียกวา่ “หมากจุกอก” เสร็จแลว้เอา
หมากค าท่ี ๑ วางทบัใบซ้าย พร้อมวางก าไล ๑ วง เล็บ ๑ อนั ดอกไม ้๑ ดอก หมากท่ี ๒ วางบนทบั
อีกใบ พร้อมวางก าไล ๑ วง ดอกไม ้๑ ดอก และหมากค าท่ี ๓ วางบนกลอง พร้อมดว้ยก าไล ๑ลง 
ดอกไม ้๑ ดอก เสร็จแล้วจุดเทียนปักทบัและกลองจากนั้นตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวค าบูชาพระ
รัตนตรัย กล่าวชุมนุมเทวดา กล่าวชุมนุมครู จบแลว้จึงท าพิธีซดัหมาก  
 พิธีซัดหมาก เร่ิมจากโนราใหญ่เอาหมากค าแรกซัดเขา้ไปในทบั เพื่อเป็นการบูชาครู
โนราโดยใช้มือขา้งซ้ายจบัเทียน ก าไล เล็กท่ีวางอยู่บนทบัใบซ้าย พร้อมกบัยกปากล าโพงทบัข้ึน
เล็กนอ้ย ใชมื้อขา้งขวาจบัหมากท่ีวางทบั แลว้บริกรรมคาถา จบแลว้ซดัหมากให้ลอดก าไลเขา้ไปใน
ทบั ใชมื้อขวาตีทบัพร้อมกบัการตีกลอง และโหม่ง ฉ่ิง ของลูกคู่ท่ีเป็นผูช่้วยเป็นท านองรัว มากท่ีค า
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ท่ี ๒ เอาสอดไวใ้ตเ้ส่ือพร้อมบริกรรมคาถา เพื่อเป็นการบูชาพระแม่ ธรณีและพระภูมิเจา้ท่ี หมากค า
ท่ี ๓ บริกรรมคาถา แลว้ซดัข้ึนบนหลงัคา เพื่อเป็นการบูชาเทวดา เสร็จแลว้ดบัเทียนทั้ง ๓ เล่ม เป็น
เสร็จพิธีการเบิกโรง 
 ๖.โหมโรงหรือลงโรงการประโคมดนตรีหลงัเสร็จส้ินพิธีเบิกโรงโดยลูกคู่จะท าหน้าท่ี
บรรเลงดนตรีในท านองต่างๆ ไปเร่ือยๆ จนครบ ๑๒ เพลง ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการโหมโรงอาจ
สันนิษฐานไดห้ลายประการ เช่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการบรรเลงเพื่อเป็นสัญญาณ
บอกใหช้าวบา้นทราบวา่ใกลจ้ะถึงเวลาการแสดงแลว้ เป็นตน้ 
 ๗.กาศครูหรือเชิญครู เป็นการขบัร้องบทกลอนเพื่อเป็นการระลึกครูโนราและส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีเคารพนบัถือ เพื่อขอบารมีมาช่วยคุม้ครองป้องกนัอนัตรายภยัพิบติัต่างๆ ตลอด
ขอความสวสัดิมงคลให้เกิดข้ึน อนัจะท าให้ประสบความส าเร็จในกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะปฏิบติับท
กลอนท่ีน ามากาศครูมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบั การระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย ์ความเป็นมาของ
โนรา การแสดงความคารวะต่อพระรัตนตรัย การขอขมาลาโทษต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ตลอดถึง
พระแม่ธรณี เป็นตน้ 
 การกาศครูในการท าพิธีโนราโรงครู จะตอ้งท าใหค้รบถว้น ซ่ึงประกอบไปดว้ย ๔ ตอน 
หรือ ๔ ท านอง โดยแต่ละท านองจะมีความแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ 
 ตอนที ่๑ เรียกวา่ “บทขานเอ” เป็นการร้องโดยไม่มีดนตรีประกอบ และแต่ละพื้นท่ี จะ
มีบทร้องท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่บทร้องจะข้ึนตน้ดว้ยค าวา่   (สุพฒัน์ นาคเสน, ๒๕๓๙: ๑๗)  
 
 “อ๋อ...เอ..นะมะนะกะ นอกอนะกะเล่าแหละเร่ินเหอร่ืนร่ืน จะไหวน้างธรณี... ผงึแผน่  
เอาหลงัเขา้มารองเป็นแท่น    รองตีนชาวมนุษย.์..ทั้งหลาย ”  
ชั้นกรวดดินดิน     ถดัมาชั้นน า...อองทราย 
นาดบาศเจา้ฤาสาย    จะขานใหโ้นเน..โนไน” 
 
 ตอนที ่๒ เรียกวา่ “บทฤกษง์ามยามดี” หรือ “เพลงกราว” การร้องของบทน้ีมีดนตรี
บรรเลงประกอบ คือ ทบั กลอง โม่ง และฉ่ิง บทร้องข้ึนตน้ดว้ยค าวา่  
 
 “กฤษง์ามยามดี    ป่านน้ีชอบยามพระเวลา 
ชอบกฤษเ์บิกโรง     บวงสรวงราบครูถว้นหนา้ 
ชอบกฤษค์รูขา้      ป่านน้ีชอบยามของพอ่แลว้ 
อยา่ใหล้ าลาบสาบสูญ    หารือพ่อทูลกระหม่อมแกว้”  

   ส
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๑๑๙ 
 

 

 ตอนที ่๓ เรียกวา่ “บทร่ายแตระ” หรือ “บทร่ายหนา้แตระ” หรือ “บทหนา้แตระ” การ
ร้องบทหนา้แตระ เป็นการร้องประกอบตนดรีในท านองจงัหวะเร็ว ประกอบดว้ยโหม่ง ฉ่ิง แตระ
และทบั บทร้องข้ึนตน้ดว้ยค าวา่  
 
 “สรรเสริญราชครูเท่านั้นแลว้   ผอ่งแผว้เป็นเพลงพระคาถา 
จะไหวน้างหงส์กรงพาลี    ไหวน้างธรณีเมขลา 
ไหวบ้ริถิวราชา     พระภูมิมาหาลาภมหาชยั 
ไหวแ้ม่โภควดี     ไหวน้างธรณีเน้ือเยน็เป็นใหญ่” 
  
 ตอนที ่๔ เรียกวา่ “เพลงทบั” หรือ “เพลงทบัเพลงโทน” การร้องบทน้ีจะร้องประกอบ
ดนตรี ทบั โหม่ง ฉ่ิง แตระ ขณะร้องตน้เสียง (ผูร้้องน า)จะยดึท านองทบัเป็นหลกั บทร้องจะข้ึนตน้
ดว้ยค าวา่ 
 
 “หตัถงัทั้งสองประคองตั้ง  ยกข้ึนเหนือศรีรัง ดงัดอกปทุมมา 
ไหวมุ้นีนาถพระศาสนา    พุทธงัธมัมาจะไหวพ้ระอาจารย”์ 
  
 ซ่ึงบทร้องทั้ง ๔ ตอนจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ีและลกัษณะเฉพาะของนาย
โรงใหญ่ท่ีท าพิธี ตามความรู้และความช านาญในการร้องบท 
 
 ๘.ชุมนุมเทวดา เป็นการขบัร้องบทกลอน เพื่อเป็นการเช้ือเชิญ อ านาจอานุภาพคุณครู
อาจารยส่ิ์งศกัด์ิสิทธ์ิ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ใหม้าสถิตอยูใ่นร่างการของตนเอง 
และขจดัส่ิงไม่ดีต่างๆ ใหอ้อกไป เพื่อท่ีตนเองจะไดเ้ป็นผูน้ าประกอบพิธีการต่อไป บทกลอนท่ีใช้
ร้องชุมนุมเทวดา เรียกวา่ “บทสัดดี” หรือ “บทสัสดี” การร้องน้ีจะร้องประกอบกบัการบรรเลง
ดนตรีประกอบดว้ย ทบั โหม่ง ฉ่ิง กลอง แตระ บทร้องจะข้ึนตน้วา่ 
 
 “กฤษง์ามยาวดี    ป่านน้ีชอบยามพระเวลา 
สัสดีขา้เหอ     เชิญท่านมาสิงตวัขา้หรา 
ขา้นอ้ยขอเรียนอรรถ    ขอเรียนตรัสพระคาถา 
ศตัรูจะมีมา     ขอใหว้นิาศวลิายสาย” 
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๑๒๐ 
 

 

 ๙.จุดเทยีนอธิษฐานหรือ “เทียนค่าตวั” การจุดเทียนอธิษฐานจะอยูใ่นตอนปลายของ
ช่วงชุมนุมครู (บทสัสดี) โดยผูเ้ขา้ร่วมการประกอบพิธีครอบเทริดเขา้คุกเข่าหนา้เทียน อธิฐานกราบ 
๓ คร้ัง แลว้อธิษฐานจิต และลุกยนืข้ึนจุดเทียน แลว้นัง่ลงกราบอีก ๓ คร้ัง เทียนอธิษฐานจะจุดตาม
ไวต้ลอด ๓ วนั จนเสร็จส้ินพิธีการทุกอยา่งจึงจะดบั เหตุท่ีเรียกวา่ “เทียนค่าตวั” ก็เพราะวา่ ตน้เทียน
ดงักล่าวจะตอ้งมีความสูงและจ านวนดา้ยท่ีท าใหไ้ส้เทียนเท่ากบัจ านวนความสูงและอายขุองผูเ้ขา้
รับการประกอบพิธีครอบเทริด ความเช่ือเก่ียวกบัเทียนอธิษฐาน กล่าววา่หากจุดเทียนตามไวต้ลอด 
๓ วนัของการท าพิธีไหวค้รู หากวา่เทียนตน้นั้นเหลือมากเท่าไหร่ เช่น สูงกวา่ระดบัเข่า สูงกวา่ระดบั
เอว ก็แสดงวา่ต่อไปผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริดผูน้ั้น จะเป็นโนราท่ีมีช่ือเสียง มีความ
เจริญรุ่งเรือง กา้วหนา้ในการเป็นศิลปิน 
 ๑๐.กราบครู การกราบครูจะท าหลงัจากท่ีโนราใหญ่ชุมนุมครูจบ แล้วให้โนราใหญ่ 
หรือผูช่้วยจะจดัวางหมากพลู ดอกไม ้ก าไล และเล็บ วางบนหมอนกราบเรียงกนัเป็น ๙ ชุด แต่ละชุด
ประกอบไปดว้ย หมากพลู ๑ ค า ดอกไม ้๑ ดอก ก าไล ๑ วง และเล็บ ๑ อนั จากนั้นจุดเทียน ๙ เล่ม 
ปักบนไมแ้ตระ แลว้น ามาวางบนทบับนหมากพลู ดอกไม้ ก าไล และเล็บ ทั้ง ๙ ชุด ผูเ้ขา้รับการ
ประกอบพิธีเครอบเทริดและผูท่ี้มีเช้ือสายโนรา หรือผูมี้ความเคารพนบัถือท าพิธีกราบครู โดยเฉพาะ
ผูท่ี้เขา้รับการครอบเทริด ตอ้งนัง่ในเส่ือท่ีมีผา้ขาวผูไ้วผ้ืนเดียวกบัท่ีวางหมอนกราบ แลว้โนราใหญ่
น ากราบครู การกราบครูจะกราบรวมทั้ง ๑๘ คร้ัง คือ นัง่กราบ ๓ คร้ัง ยืนกราบ ๓ คร้ัง แลว้ปฏิบติั
ในลกัษณะเช่นน้ีรวม ๓ ชุด และเม่ือกราบคร้ังสุด ก็หมอบกราบคา้งไว ้โนราใหญ่จะยกไมแ้ตระท่ี
ปักเทียนทั้ง ๙ เล่ม วนเหนือศีรษะผูก้ราบครู ๓ คร้ัง เป็นเสร็จพิธีการกราบครู อน่ึง ผูท่ี้เขา้กราบครู
ควรมีผา้ขาวหรือผา้อะไรก็ไดท่ี้เหมาะสมพาดเฉียงบ่าไวด้ว้ย 
 ๑๑.การเซ่นครู กลงัจากกราบครูเสร็จแลว้ โนราใหญ่จะข้ึนไปบนศาลเพื่อท าพิธี เซ่นครู
หมอ โดยเปิดขวดเหล้า ใส่แก้วและใช้เหลา้ประพรมไปทัว่ๆ เคร่ืองบูชาและเคร่ืองสังเวยบนศาล 
ขณะประพรมเหลา้จะกล่าวค าบูชาไปพร้อมกนัวา่ 
 
  “พุทธสับูชา  ครูหมอโนรา  ตายายโนรา  บูชายนัติ 
 ธมัมสับูชา ครูหมอโนรา  ตายายโนรา  บูชายนัติ 
 สังฆสับูชา  ครูหมอโนรา  ตายายโนรา  บูชายนัติ” 
  
 จบแลว้กม้ลงมากราบท่ีหมอนกราบอีก ๓ คร้ัง เป็นเสร็จพิธีการเซ่นครูหมอ 
 ๑๒. ร าเล่นเพือ่ความบันเทงิ หลงัเสร็จพิธีกรรมต่างๆ แลว้ การแสดงโนราเพื่อให้ความ
บนัเทิง สนุกสนานแก่ผูม้าร่วมงานและเจา้ภาพ โดยใช้ร าประมาณ ๔-๕ คน และในคืนน้ีผูเ้ขา้การ
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๑๒๑ 
 

 

ประกอบพิธีครอบเทริดก็จะร าโนราใหผู้ท่ี้เขา้มาร่วมงานไดช้มดว้ย เพื่อเป็นการแสดงความสามารถ
ของตนเองใหผู้อ่ื้นไดเ้ห็นความพร้อม ในการเขา้ประกอบพิธีครอบเทริดผูผ้า้ใหญ่ 
 
 พธีิกรรมวนัทีส่อง 
 เป็นวนัท่ีประกอบพิธีใหญ่ท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่พิธีกรรมต่างๆ ประกอบไปดว้ย 
 ๑. ชุมนุมเทวดา พิธีจะเร่ิมตอนย  ่ารุ่ง โดยเร่ิมบรรเลงดนตรีโหมโรง จบแลว้โนราใหญ่
ร้องบท กาสครู (ท านองร่ายแตระ) แลว้ร้องเชิญครูดว้ยบทสัดดี ใหค้รูหมอมาชุมนุมในโรงโนรา พิธี
อีกคร้ังหน่ึง 
 ๒.กราบครู การกราบครูในตอนเช้าน้ี จะมีการปฏิบติัเช่นเดียวกบัการกราบครูตอน
กลางคืนของวนัพุธ แต่ผูเ้ข่าร่วมจะมีเฉพาะโนราใหญ่และผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริด ผกูผา้
ใหญ่ 
 ๓.ถวายเคร่ืองบูชาและเคร่ืองสังเวยบนศาล  หลงัจากกราบครูเรียบร้อยแลว้ โนราใหญ่
จุดเทียนท่ีเคร่ืองบูชา เคร่ืองสังเวยศาลทุกท่ี เสร็จแลว้กล่าวค า ถวายเคร่ืองสังเวย และเคร่ืองบูชาบน
ศาล 
 ๔.พิธีสงฆ์ เป็นพิธีถวายภตัตาหารเชา้แก่พระภิกษุสงฆ ์ท่ีไดนิ้มนตร์มาสวดพระพุทธ
มนตร์ในตอนเยน็วนัพุทธ ส าหรับพิธีสงฆใ์นตอนเชา้มีทั้งโนราใหญ่ และผูเ้ขา้รับการประกอบพิธี
ครอบเทริดรับศีลและรับน ้ าพระพุทธมนตร์จากพระภิกษุสงฆ์ ตลอดนิมนตร์ให้พระภิกษุสงฆ์
ประจ าอยูใ่นโรงครู เพื่อเร่ิมพิธีตดัจุกและครอบเทริด 
 ๕.พิธีตดัจุกหลงัจากเสร็จพิธีสงฆแ์ลว้โนราใหญ่ โนราผูช่้วยและผูเ้ขา้รับประกอบพิธี
ครอบเทริด แต่งตวัท่ีกลางโรงครูในลกัษณะของการแต่งกายแบบโนราทัว่ไป แต่ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็น
โนราใหญ่จะแต่งกายในลกัษณะท่ีต่างไปจากโนราอ่ืนๆ คือ จะแต่งกายแบบชนิดทีเรียกว่า “แต่ง
พอก” เม่ือผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริดแต่งตวัเรียบร้อยแลว้ก็ จะแบ่งผมออกเป็น ๓ ปอย 
เสร็จแลว้ให้เขา้นัง่บนท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้คือ นัง่บนฐานพานโดตกแลว้เอาเทา้ทั้งสองขา้งวางบนขนั 
๑๒ นกัษตัร ซ่ึงคว  ่าอยูบ่นขนัอีกใบหน่ึงท่ีหงายอยู ่ในขนัใบท่ีหงายใส่น ้ า มีดโกน หินลบัมีด หญา้
คา หญา้เขด็มอน ใบเงิน ใบทอง ใบยอ ใบทองหลาง ขา้ว ๓ รวง ทองเงินบาท กรรไกร ทั้งน้ีเพื่อเป็น
เคล็ดวา่ให้ผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริด มีบารมีบริสุทธ์ิมีปัญญาเฉียบแหลม คมคาย ร ่ ารวย
เจริญรุ่งเรือง มีช่ือเสียง ใตพ้านโตกและขนัปูรองดว้ยผา้ขาว การนัง่ของผูเ้ขา้รับการประกอบพิธี
ครอบเทริดในการตดัจุก นัง่ประนมมือหนัหนา้ไปทางศาล (ทิศตะวนัออก) เม่ือนัง่เรียบร้อยแลว้ดร
ตรีบรรเลงเพลงเชิด โนราใหญ่นิมนตร์พระภิกษุท่ีเป็นหัวหน้าให้ตดัจุกปอยหน่ึง และประพรม
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น ้ ามนตร์ แลว้บิดามารดา ญาติมิตร ตดัจุกปอยหน่ึงและประพรมน ้ ามนตร์สุดทา้ยโนราใหญ่เป็นผู ้
ตดัจุกปอยท่ีเหลือและประพรมน ้ามนตร์ อนัเสร็จพิธี 
 การท าพิธีตดัจุก ผูท่ี้เจา้มาตดัจุกจะยืนบนผา้ขาวขา้งหนา้ของผูเ้ขา้รับการประกอบพิธี
ตดัจุกและขณะตดัจุกผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีตดัจุกตอ้งภาวนาว่า “เกษา โลมา นขา ทนัตา ตะโจ 
ตะโจ ทนัตา นขา โลมา เกษา”  
 ๖.พธีิครอบเทริด (กรณีโนราโรงครูเพื่อครอบเทริดหรือผกูผา้ใหญ่เท่านั้น) เป็นพิธีท่ีท า
ต่อเน่ืองจากพิธีตดัจุก โดยเหนือท่ีนัง่ของผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริด จะผกูเทริดห้อยไวก้บั
อกไก่ (แปทู) ของหลงัคาโรงครู โดยมีดา้ยสายสิญจน์ผกูโยงแยกเป็น ๓ สาย คือ สายท่ี ๑ โยงไปให้
พระภิกษุสงฆผ์ูเ้ป็นหัวหน้าจบัไว ้สายท่ี ๒ โยงไปให้บิดามารดาและญาติมิตรจบัไว้ และสายท่ี ๓ 
โยงไปใหโ้นราใหญ่ซ่ึงยนือยูด่า้นหลงัของผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริดกบัโนราผูช่้วย ๒ คน 
จบัไว ้ในพิธีครอบเทริดน้ี ผูเ้ป็นโนราใหญ่จะเปรียบเสมือน “พระอุปัชฌาย”์ และโนราผูช่้วย ๒ คน 
ท่ีเปรียบไดก้บั “พระคู่สวด” พิธีการครอบเทริดจะเร่ิมเม่ือดนตรีบรรเลงเพลงเชิด ขณะนั้นพระภิกษุ
สงฆท์ั้งหมดก็เร่ิมสวดชยนัโตจากนั้นก็ค่อยๆ ผอ่นดา้ยสายสิญจน์ทั้ง ๓ สาย หยอ่นเทริดลงมา หมอ
ไสยศาสตร์ท่ียืนอยูด่า้นหนา้ของผูเ้ขา้รับกาประกอบพิธีครอบเทริดกบัโนราใหญ่ ซ่ึงยืนดา้นหลงัก็
จะคอยจบัเทริดหมุนเป็นวงกลม และรอดูจงัหวะท่ีเทริดหันหนา้ไปทางเดียวกนักบัผูเ้ขา้รับประกอบ
พิธีครอบเทริด เม่ือไดจ้งัหวะหมอไสยศาสตร์ และโนราใหญ่จบัเทริดสวมลงศีรษะ โดยโนราใหญ่
จบัยอดเทริดและหมอไสยศาสตร์จบัหูเทริดทั้งสองขา้ง ขณะท าพิธีครอบเทริดโนราผูช่้วยทั้ง ๒ คน
ยืนขนาบขา้งโนราใหญ่ และใช้มือแตะท่ีบ่าผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริดไว ้เม่ือครอบเทริด
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โนราใหญ่แก้ด้านสายสิญจน์ทั้ ง ๓ สาย ออกเป็นอันเสร็จพิธีครอบเทริด 
ต่อจากนั้นจึงต่อดว้ยการร าถวายครู 
 ๗.การร าถวายครู หรือร าหน้าศาล เร่ิมจากโนราใหญ่ท่ีแต่งพอก นัง่บนพนกัดา้นตรง
ขา้มกบัศาล (ทิศตะวนัตก) หนัหนา้ไปทางศาล โนราผูช่้วยคนท่ี ๑ นัง่บนพนกัดา้นทิศใต ้โนราผูช่้วย
คนท่ี ๒ นัง่บนพนกัด้านทิศเหนือ และโนราผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริด นัง่บนพนกัดา้น
เดียวกบัศาล (ทิศตะวนัออก) โนราทุกคนจะหนัหนา้เขา้หากนั ลกัษณะการร าถวายครู จะเป็นการร า
แบบสลบัการร้องกลอน และร าวนสลบักนัไป โดยเร่ิมจากโนราใหญ่ โนราผูช่้วยคนท่ี ๑ โนราผูเ้ขา้
รับการประกอบพิธีครอบเทริด โนราผูช่้วยคนท่ี ๒ และกลบัไปท่ีโนราใหญ่อีกคร้ัง แลว้จึงปฏิบติั
เช่นเดิมต่อไปอีก การร้องและร าจะมีทั้งนัง่น าบนพนกัและยืนร า โดยการนัง่ร าจะเป็นช่วงแรก แต่
เม่ือถึงบทครูสอนเป็นต้นไป ก็ เป็นการยืนร าไปจนครบ ๑๒ ค าพรัด (บท) ซ่ึงบทท่ีใช้ร า
ประกอบดว้ย บทสรรเสริญครู บทครูสอน บทสอนร า บทปรถา บทสรรเสริญคุณมารดา บทฝนตก
ขา้งเหนือ (บทโศกงั) บทไชชาย (นกเป็ดกาน ้ า) บทเรือใบผา้ บทยางแดง (ดอกจิกดอกจกั) บทแสง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๓ 
 

 

ทองสวรรค์ บทร าวระเวก และบทพลายงามตามโขลง  เม่ือจบ ๑๒ บทแลว้ก็จะต่อดว้ยการร าของ
โนราใหญ่ในท่าร าต่างๆ ประกออบดว้ย ร าท่าครู ๑๒ ท่า (เพลงครู) ร าท่าแม่ลาย ร าท่าคอนเหิร ร า
เพลงสับ ร าเพลงช้า ร าเพลงเร็ว ร าเพลงป่ี (โลมป่ี) จากนั้นจึงร้องบทตั้งเมือง เพื่อจบับท ๑๒ กบั
พราน บทต่างๆ ประกอบดว้ยเร่ืองในวรรณคดี ๑๒ เร่ือง ไดแ้ก่ พระสุธนมโนราห์ พระรถเสน ระ
ลกัษณาวงศ์ โคบุตร สังข์ทอง ดาราวงศ์ พระอภยัมณี จนัทโครพ สินนุราช  สิงข์ศิลป์ชยั มณีพิชยั 
ไกรทอง  
 ๘.พธีิถ่ายพอก ถือเป็นพิธีกรรมท่ีส าคญัพิธีหน่ึงในราโรงครูครอบเทริดหรือผกูผา้ใหญ่  
เป็นพิธีกรรมท่ีโนราใหญ่ได้ท าพิธีมอบอ านาจ ความไวว้างใจและกรรมสิทธ์ิให้กบัผูเ้ข้ารับการ
ประกอบพิธีครอบเทริด  โดยมอบใหลู้กพอกใหไ้วเ้ป็นสัญลกัษณ์เพื่อแสดงวา่นบัตั้งแต่น้ีต่อไปผูรั้บ
มองตอ้งเป็นผูสื้บทอดลิทธิ เจตนารมณ์ของอาจารยต่์อไป พิธีถ่ายพอกเร่ิมจากโนราใหญ่นัง่บนพนกั 
ดา้นทิศตะวนัตกตรงขา้มกบัศาล แลว้ให้ผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริดน าเส่ือท่ีประกอบดว้ย
หมอนกราบมาปูขา้งหนา้โนราใหญ่ แลว้นัง่คุกเขา้หนา้หมอนกราบ บนหมอนกราบจดัวางหมากพลู 
๙ ค า ดอกไม ้๙ ดอก โดยจดัวางแยกเป็น ๓ กอง แลว้กราบโนราใหญ่ ๓ คร้ัง จากนั้นโนราใหญ่ถอด
ลูกพอกท่ีเหน็บอยูข่า้งสะเอวทั้ง ๓ ขา้งของตน มอบใส่มือใหผู้เ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริดให้
ไปเหน็บอยู่ขา้งสะเอวทั้ง ๒ ขา้ง แลว้กราบโนราใหญ่อีก ๓ คร้ัง ต่อจากนั้นโนราใหญ่จะสอนขอ้
ปฏิบติัต่างๆ ของโนรา และอ านวยชัยให้พร และอนุญาตให้สามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้
อย่างโนราใหญ่ทุกประการ แล้วโนราใหญ่ก็ให้ผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริดนั่งบนพนัก
แทนท่ีตน และน าถวายครูดว้ยตนเองอีกคร้ัง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่บดัน้ีไดรั้บการประสิทธ์ิประสาท
ความรู้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเท่ากบัวา่เป็นโนราท่ีสมบูรณ์การร าถวายครูของผูเ้ขา้รับการประกอบ
พิธีครอบเทริดในขณะน้ีก็เป็นการร าบทต่างๆ ท่ีโนราใหญ่ร าถวายนัง่เอง แต่การร าจะเอาเพียงบทละ 
๑ ค ากลอน หรือ ๒ ค ากลอน พอเป็นตวัเอยา่ง จนครบทุกกระบวนร า เป็นเสร็จพิธีถ่ายพอก 
 ๙.ร าเล่นเพื่อความบันเทิง  ตอนกลางคืนของวนัพฤหัสบดีก็จะมีการร าโนราเพื่อให้
ความสนุกสนานแก่ผูเ้ขา้ร่วมงานและเจา้ภาพเช่นเดียวกบัวนัพุธ แต่พิธีการอ่ืนๆ มิตอ้งกระท าก็มี
เฉพาะการลงโรงและกาศครูเท่านั้น  
 พธีิกรรมวนัทีส่าม  
 วนัท่ีสามเป็นวนัสุดทา้ยซ่ึงโดยมากมกัเรียกวา่ “วนัส่งครู” พิธีกรรมในวนัน้ีจะเร่ิมการ
ประกอบพิธีกรรมหลกัๆ ไดแ้ก่ ร าคลอ้งหงส์ ร าแทงเข ้พิธีส่งครู และพิธีตดัเหฺมฺรย (ตดัสินบน)  
 ๑.ร าคล้องหงส์ เป็นการร าชุดหน่ึงท่ีใช้เฉพาะในโนราโรงครู และจะขาดไม่ได้โดย
เด็ดขาด หากเป็นพิธีโนราโรงครูเพื่อครอบเทริดหรือผูกผา้ใหญ่ เพราะหากขาดการร าคลอ้งหงส์ใน
พิธีต่างๆ ก็เช่ือว่าพิธีกรรมนั้นไม่มีความสมบูรณ์ และอีกนัยหน่ึงกล่าวว่าเป็นการร าเพื่อร าลึกถึง
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นางนวลทองส าลีเม่ือคร้ังท่ีถูกทหารของพระยาสายฟ้าฟาดไปคลอ้งเอาตวัมาในเมืองการคลอ้งหงส์
จะใชผู้ร้ าท่ีเป็นโนราผูช้ายจ านวน ๗ คน โดยผูเ้ป็นโนราใหญ่รับบทบาทเป็นพญาหงส์และโนราท่ี
เหลืออีก ๖ คน รับบทบาทเป็นหงส์บริวาร แต่ส าหรับการร าคลอ้งหงส์ในพิธีโนราโรงครูครอบ
เทริด ก็จะก าหนดให้ผูเ้ขา้รับการประกอบพิธีครอบเทริดรับบทบาทเป็นพญาหงส์แทนโนราใหญ่
 ส่วนใหญ่จะน าเอาเร่ืองพระสุธน-มโนราห์ ตอนพรานบุญจบันางกินรีขณะลงเล่นน ้ า
ในสระอโนดาตมาแสดง 
 ๒.ร าแทงเข ้เป็นการร าท่ีใช้เฉพาะในพิธีกรรมโรงครูเท่านั้น โดยจะร าต่อหลังจาก
คลอ้งหงส์ เช่ือวา่เป็นการร าเพื่อร าลึกถึงนางนวลทองส าลีตอนเขา้เมืองพระยาสายฟ้าฟาด พอมาถึง
บริเวณปากน ้าจะเขา้เมืองก็มีจระเขล้อยขวางคลองอยูท่หารจึงตอ้งลงมือปราบ เร่ืองท่ีน ามาแสดง คือ 
เร่ืองไกรทองซ่ึงภาคใตเ้รียกวา่ “บทนายไกร” ร าแทงเข ้จึงเป็นเร่ืองไกรทองปราบชาละวนั  
 ร าแทงเขป้ระกอบดว้ยผูร้ าซ่ึงเป็นโนราชาย ๗ คน หมอไสยศาสตร์ ๑ คน  โดยผูเ้ป็น
โนราใหญ่จะรับบทบาทเป็นไกรทอง และโนราท่ีเหลือคนอ่ืนๆ เป็นสหายของนายไกร  ตวัจระเขท้  า
ดว้ยตน้กลว้ย เป็นรูปจระเข ้ปักเสาเป็นส่ีมุมขึงสายสิญจน์ไวร้อบเหนือจระเขผ้กูกบัเพดานและบน
เพดานใส่หมากพลู ดอกไม ้น าหยวกกลว้ยมาตดัเป็นท่อน ๔ ท่อนท าเป็นส าหรับยืนร าพุ่งหอก  เร่ิม
พิธีดว้ยโนราใหญ่ และโนราอีก ๖ คน นัง่พร้อมกนัท่ีหนา้บายศรีหนา้โรง ซ่ึงมีหมอไสยศาสตร์นัง่
อยู ่จากนั้นจุดเทียน ๙ เล่ม บนหมอนกราบ แลว้ร้องกลอนท านองเพลงทบั ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการท า
ขวญัและคุณลกัษณะของหอกทั้ง ๗ เล่ม ขณะร้องกลอนโนราใหญ่ก็มอบหอกให้โนราอีก ๖ คนๆ 
ละ ๑ เล่ม เสร็จแลว้ท าพิธีลบัหอก โดยรวมปลายหอกเขา้ดว้ยกนั จบพิธีลบัหอกแลว้ดนตรีบรรเลง
เพลงเชิด โนราใหญ่น าโนราคนอ่ืนๆ ออกจากโรงครู โดยโนราใหญ่ออกไปยืนร าบนแพงหยวก
กลว้ยในท่าร าต่างๆ แลว้พุ่งหอกไปท่ีจระเข ้จากนั้นโนราคนอ่ืนๆ ก็ปฏิบติัในลกัษณะเดียวกนัจน
ครบทุกคน เสร็จแลว้ทั้งหมอไสยศาสตร์ โนราใหญ่และโนราคนอ่ืนๆ ออกไปท่ีจระเข ้แลว้ใชเ้ทา้
เหยียบตวัจระเขแ้ละกล่าวค าบงัสุกุลพร้อมกนั หลงัจากนั้นโนราใหญ่ใช้พระขรรค์ปักลงบนคอ
จระเขแ้ลว้ถีบใหจ้ระเขห้งายทอ้งข้ึน เป็นอนัจบพิธีการร าแทงเข ้
 ๓.พิธีส่งครู เป็นพิธีท่ีโนราใหญ่ร้องกลอนเพื่อเป็นการส่งครูโนรา เทวดาและส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งหลายท่ีไดท้  าพิธีอญัเชิญมาสู่โรงครู ให้กลบัไปสู่สถานท่ีท่ีเป็นท่ีพ  านกัของตน รวมทั้ง
การขบัไล่ผีสางท่ีอาจจะแอบแฝงเขา้มากินเคร่ืองเส้นสังเวยบนศาลให้ออกไปดว้ย ซ่ึงพิธีส่งครูเร่ิม
ดว้ยโนราใหญ่ กราบครูดว้ยการนัง่กราบ ยืนกราบจ านวน ๑๘ คร้ัง แลว้เร่ิมร้องกลอนบทส่งครู บท
ส่งเทวดา บทขบัไข่ผ ีบทอาลยัลาโรง และบทนกกระจอกเป็นบทสุดทา้ย 
 ๔.พิธีตดัเหฺมฺรย หรือพิธีตดัสินบน เป็นพิธีท่ีบอกใหรู้้วา่เป็นการเสร็จส้ินพิธีกรรมโนรา
โรงครู แต่ถา้เป็นลกัษณะการแกบ้น ก็เป็นการแสดงว่าพนัธะสัญญาท่ีเจา้ภาพไดบ้นบานไวก้บัครู
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หมอโนราหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายไดข้าดแลว้ต่อกนั พิธีตดัเหฺมฺรยจะต่อเน่ืองจากพิธีส่งครู คือเม่ือ
โนราร้องกลอนบทนกกระจกค าสุดทา้ย ดนตรีจะบรรเลงเพลงเชิด โนราใหญ่ก็เร่ิมร าท่าสามย่าง
หรือยา่งสามขุมเขา้ไปทางหนา้ศาลตรงเสากลางใชพ้ระขรรคต์ดัเชือกผกูข่ือโรง แลว้ข้ึนไปบนศาล
ใช้พระขรรค์ตดัเชือกผกูจากเปิดออก ๓ ตบั ตดัเชือกผกูผา้เพดานบนศาลและเพดานทอ้งโรง แลว้
กลับลงมานั่งบนพนักด้านทิศตะวนัตก จากนั้นผูช่้วยจะยกเคร่ืองบูชาและเคร่ืองสังเวยบนศาล
ทั้งหมด ยกเวน้หนา้พรานและเทริด มาวางท่ีห้องโรงดา้นหนา้สุด โนราใหญ่แบ่งเคร่ืองสังเวยส่วน
หน่ึงใส่หางใบตองไปวางไวใ้ตถุ้นศาลดา้นทิศเหนือ แลว้กลบัมาใชพ้ระขรรคต์ดัเคร่ืองสังเวยเคร่ือง
บูชาทั้งหมด จึงหยบัดา้ยสานสิญจน์ในกระสอบราด ๑ ร้ิว มาสวมยอดเทริดไว ้แลว้ร าซดัขา้วสาร ๔ 
ทิศ จบแลว้ท่องโรงบนเส่ือคลา้ กลางโรง บริกรรมคาถาขอความสวสัดีมีชยั แลว้ท า “พิธีพลิกเส่ือ
คล้า”  ท่ีปูอยูก่ลางโรง โดยยืนใชมื้อขา้งซ้ายจบัมุมเส่ือไวมุ้มหน่ึง มือขา้งขวาจบัยอดเทริด บริกรรม
คาถา จบแลว้ถอดเทริดท่ีสวดออกพร้อมกบัพลิกเส่ือเอาดา้นล่างข้ึน เป็นเสร็จพิธีตดัเหฺมฺรย ในการ
แสดงมโนราโรงครูเพื่อครอบเทริดหรือผกูผา้ใหญ่  
 ในการประกอบพิธีโนราโรงครูในแต่ละคร้ัง โดยทัว่ไปมกัจะมีพิธีกรรมย่อมๆ เขา้มา
สอดแทรกอยูเ่ป็นประจ าโดยเฉพาะวนัพฤหสับดี (วนัท่ีสอง) ซ่ึงเป็นวนัพิธีใหญ่ พิธีกรรมยอ่ยๆ นั้น
จะเป็นพิธีกรรมเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือชาวบา้นผูไ้ดรั้บทุกข ์ความเดือดร้อนทั้งทางกายและ
ทางใจ อนัไดแ้ก่ พิธีเหยยีบเสน พิธีผกูผา้ปล่อย พิธีจ  าผา้หรือสอดก าไล เป็นตน้  
 ส าหรับโนราโรงครูเพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษท่ีจัดโดยชาวบ้าน  จะมีลักษณะของ
พิธีกรรมจะเหมือนกบัโนราโรงครูเพื่อครอบเทริด แต่ถา้มีรายละเอียดปลีกยอ่ยแตกต่าง คือ การเชิญ
เช้ือครูหมอหรือตายายประจ าตระกลูมาประทบัทรงผา่นร่างทรง เป็นพิธีกรรมส าคญัส าหรับการเปิด
โลกวญิญาณกบัโลกมนุษยไ์ดพ้บกนั ดว้ยการสัมผสัทางจิตระหวา่งครูหมอโนรากบัลูกหลาน โดยมี
นายโรงเป็นส่ือกลางในการรับบทกลอนและลูกคู่บรรเลงเคร่ืองดนตรี ตอ้นรับครูหมอโนรามา
ประทบัร่างทรงซ่ึงรายละเอียดขั้นตอนพิธีกรรมดงัน้ี 
 
พธีิกรรมวนัทีห่น่ึง 
 ๑.จะเร่ิมดว้ยการขอท่ี การเขา้โรง  การตั้งเคร่ืองบูชา  พิธีสงฆ ์พิธีเบิกโรง  ชุมนุมเทวดา 
ซดัหมาก และโหมโรง (ลงโรง) จะเหมือนพิธีกรรมจะเหมือนกนัโนราโรงครูแบบครอบเทริด  แต่
ในช่วงกาศครูหรือเชิญครูช่วงกลางคืน จะมีการเชิญครูหมอโนรา หรือตายายมาประทบัร่างทรง เป็น
ถามตอบลูกหล่น คณะเจา้ภาพผูเ้ป็นลูกหลานจะเขา้มากราบครูหมอโนรา เพื่อถามปัญหา อุปสรรค 
การเจ็บป่วย และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน และเร่ืองการด าเนินชีวิตในอนาคต 
สภาวการณ์ถามตอบกบัครูหมอ เหมือนกบัลูกหลานไดเ้ขา้มาใกลชิ้ดกบับรรพบุรุษของตนเอง 
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 ๒.การบายทรง เม่ือครูหมอโนรากบัลูกหลานไดต้กลงจะท าตามพนัธะสัญญาร่วมกนั
เรียบร้อยแล้ว ครูหมอโนราจะ “บายทรง” “บดัทรง” และ “เล็ะทรง” พิธีกรรมโนราโรงครูภาค
กลางคืนน้ี ไม่สามารถก าหนดช่วงเวลาส้ินสุดของพิธีท่ีแน่นอนได้ข้ึนอยู่กบัจ านวนร่างทรง และ
จ านวนครูหมอโนรามาประทบัร่างทรงแต่ละทรง การร่ายร าการออกพราน การแสดงอ่ืนๆ เพื่อ
ความสนุกสนานร่วมกบัลูกหลาน และการเขา้มาพบปะพูดคุยระหว่างครูหมอโนรากบัลูกหลาน 
บางคร้ังกว่าจะเสร็จพิธีคืนแรกเกือบสว่าง คณะโนรา นายโรงใหญ่และเจา้ภาพตอ้งพกัผ่อน เพื่อ
เตรียมพร้อมในการประกอบพิธีกรรมภาคกลางวนัของวนัท่ีสอง ส าหรับการบายทรงน้ี บางพื้นท่ีก็
อาจจะไม่มีการทรงครูหมอโนราในค ่าคืนแรก แต่จะไปทรงในค ่าคืนของวนัท่ีสองเท่านั้น 
 
พธีิกรรมวนัทีส่อง  
 ๑. การเชิญครูหมอมาประทบัทรง ในวนัท่ีสอง ก็จะตอ้งเชิญครูตั้งแต่ย  ่ารุ่ง   โนราใหญ่
แต่งพอก คือแต่งพอกผา้นุ่งเขา้มามากกวา่ปกติ ๑ ผืน เอาเคร่ืองบูชาครูชุดหน่ึงประกอบไปดว้ย เข็ม 
๙ เล่ม เงิน ๙ บาท หมากพลู ๙ ค า ดอกไม ้๙ ดอก เทียน ๙ เล่ม ห่อผา้ขาวเขา้ดว้ยกนัเรียกว่า “ห่อ
พอก” คาดสะเอวท าพิธีเชิญครูตั้งแต่ย  ่ารุ่ง โดยร้องบท หน้าแตระ บทร่าย บทเพลงโทน บทเพลง
แสงทอง และบทเพลงก าพลดันกจอก จบแลว้ประทานอาหาร 
 ๒.การยกหฺมฺรับ เพื่อเซ่นไหว ้จะเป็นพิธีท่ีท าหลงัจากเชิญครู โดยเป็นวนัแกบ้นครูหมอ
โนราตามพนัธะสัญญาท่ีให้ไว ้โนราใหญ่ตอ้งออกช่ือบรรพบุรุษโนราทั้งหมดท่ีรู้จกัเพื่อให้มารับ
เคร่ืองเซ่นไหว ้ซ่ึงทุกส ารับจะตอ้งจุดเทียนปักทุกท่ี ซ่ึงจะตอ้งให้เสร็จในเวลาพระฉนัเพล โดยโนรา
ใหญ่ออกร าไหวค้รูกล่าวบทสรรเสริญครูแลว้วา่บทต่างๆ คือ บทครูสอน บทสอนร า บทปฐม บท
สรรเสริญคุณมารดา บทฝนตกขา้งเหนือ บทพลายงาม บทตั้งเมืองและบทสิบสอง  แลว้หยุดพกัแลว้
เร่ิมพิธีกลางคืน 
 ๓.ครูหมอโนราพบปะลูกหลาน ซ่ึงจะเร่ิมอีกคร้ังในช่วงเวลากลางคืนโดยเจา้ภาพจะ
บอกช่ือตายายโนราท่ีตนเองนบัถือแก่โนรา แลว้จึงเชิญตายายให้มาทรงนบัตายายตั้งแต่บรรพบุรุษ 
ขุนศรีศรัทธาและแม่ศรีมาลา จนถึงญาติผูใ้หญ่ท่ีล่วงลับไปแล้ว ซ่ึงจะเชิญในตอนกลางคืนวนั
พฤหัสบดี ช่ือของตายายจะตอ้งเอ่ยช่ือให้หมดไม่ให้ตกหล่น ในแต่ละตระกูลจะมีคนทรงประจ า
ตระกลูอยูเ่สมอไม่ขาด หากลม้หายตายจากไปใหลู้กหลานแต่งขาวมานัง่รอให้ตายายเลือก “ลงคนท่ี
พอใจ” ลูกหลานคนนั้นก็จะเป็นทรงต่อไป โนราใหญ่จะเชิญตายายมาทรงทีละคนๆ จนหมด คน
ทรงจะนัง่ประนมมือท่ีทอ้งโรงพิธี มีผา้ขาวมา้ หรือผา้สไบผาดบ่าหรือคลุมหวั มีสายสิญจน์ท่ีลอด
ลงมาจากแพดานทอ้งโรงพาดหัวคน บางทีก็ให้คนทรงถือไว ้การเชิญตายายจะร้องบทสัสดีแล้ว 
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“เช้ือ” คือร้องเชิญตายายมาทรงจนหมดท่ีมีเช้ือ ดนตรีจะท าเพลงเชิด การเขา้ทรงของตายายเรียกว่า 
“จบัลง” 
 บางคร้ังพบวา่ตายายไปทรงคนอ่ืนในพิธีก็มี หรือไม่ยอมลงตอ้งเช้ือดว้ยถอ้ยค าเผด็ร้อน
ก็มี ดนตรีก็จะบรรเลงอยา่งเร่าร้อนเหมือนกนั เช่นการดุด่า วา่กล่าวตายายวา่เชิญลูกหลานบางเป็นไร 
ไม่รักลูกหลานแลว้หรือ หากไม่ลงก็จะเอาของเซ่นไหวไ้ปเทใหห้มากินแทน เม่ือทรงแลว้ก็จะให้คน
ทรงส่องเทียนตามเคร่ืองเซ่นไหวแ้ลว้อมไฟ ๓ คร้ัง ถา้ไม่ร้อนมากแสดงวา่ลงแลว้ หรือบางแห่งอาจ
ให้ลุยไฟ ลูกหลานถามช่ือเสียงเรียงนามแลว้ถามว่าเคร่ืองเซ่นถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ไม่ถูกตอ้งตอ้งรีบ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง ตายายในร่างทรงจะข้ึนไปบนศาลหรือพาไลเพื่อตรวจสอบเซ่นไหว ้ตายายอาจเดิน
ไปบนศาล หรือพาไลเพื่อตรวจสอบเคร่ืองเซ่น ตายายอาจจะเดินไปบนศาลจนพอใจแลว้จึง “บดั” 
หรือสะบดัหลุดออกไปจากร่าง เม่ือออกแลว้ก็ตอ้งเชิญตายายคนใหม่ต่อไป ทั้งหมดน้ีเป็นเซ่นเวยบดั
พลี 
 การพบปะลูกหลาน ครูหมอโนราจะเปิดโอกาสให้ลูกหลานไดพ้บปะ พูดคุย ถามทุก
สุข ์การสะเดาะเคราะห์ การรักษาอาการเจ็บป่วย นอกจากนั้นครูหมอโนรากบัลูกหลานจะมีการร่าย
ร า “ออกพราน” ร่วมกนัอยา่งสนุกสาน บางคร้ังลูกหลานท่ีมีอาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั จะน าป้าย
ร้านมาให้ครูหมอโนราท าพิธีเจิมป้าย เพื่อความเป็นสิริมงคลเสมือนกบัเช้ือเชิญครูหมอโนรามา
ประจ าท่ีร้าน คอยปกปักษรั์กษาร้านและลูกหลานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ  
  
พธีิกรรมวนัทีส่าม  
 วนัศุกร์ถือเป็นวนัสุดทา้ย วนัน้ีจะเป็นวนัท่ีโนราเด็กๆ ไดแ้สดงฝีมือ มีพิธีส่งครู ซ่ึงคือ
การเชิญกลบัเร่ิมจากโนราร าตั้งแต่สายจนใกลเ้ท่ียง โนราใหญ่จึงออกแสดง จะมีการแสดงพิเศษ
เรียกวา่ “ร าคลอ้งหงส์” และ “ร าแทงเข”้ เม่ือจบบทส่งครูตายายก็กลบัเหลือพิธีสุดทา้ยคือ “ตดัเหมยฺ”  
 ๑.ส่งครูหมอโนราจะเร่ิมตอนสาย หลงัจากโนราเด็กๆ ออกร าพอใกลเ้ท่ียงโนราใหญ่จะ
ออกร าซ่ึงตอ้งร าพิเศษ ๒ ชุด คือ “ร าคล้องหงส์” และ “ร าแทงเข้” แล้วจึงร้องส่งครูกลบั ซ่ึงจะ
เหมือนกบัพิธีส่งครูของโนราโรงครูเพื่อครอบเทริดซ่ึงการส่งครูดว้ยการขบับทร้องเน้ือหาในเชิงลา
จาก หมายความวา่ ตดัขาดความอาลยัอาวรณ์ เพื่อให้วิญญาณกลบัไปอยูใ่นภพภูมิของตน ลูกหลาน
จะไดก้ลบัไปใชชี้วิตใหม่ตามปกติ ดว้ยความเป็นสิริมงคล (ประสิทธ์ิ รัตนมณี และนราวดี โลหะจิ
ดา, ๒๕๕๓: ๑๔๒) 
 ๒.พิธีถีบหวัควาย จะเกิดในกรณีท่ีเป็นการเล่นแกบ้น “ผแีชง” ซ่ึงเป็นผพีวกหน่ึงจะต่าง
ออกไป เช่น ทวดงู ทวดเสือ เป็นตน้ โดยตอ้งบนให้กินควาย เวลาแกบ้นจะท าพิธีดว้ยการ “ถีบหัว
ควาย” ซ่ึงจะท าหลงัจากร าคลอ้งหงส์  โดยตอนเชา้ก่อนท าพิธีเจา้ภาพจะฆ่าควาย แล่หนงัออก เอา
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๑๒๘ 
 

 

เน้ือมาแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนหน่ึงท าเป็น ๓ หาบ น าไปวางบนคาคบไม ้อีกส่วนหน่ึงน าไปวางบน
ขอนไม ้๓ ขอน เรียกการจดัเน้ือควายเพื่อบูชาผแีชงเช่นน้ีวา่ “สามหาบสามขอน” หวัควายน าไปวาง
ทางทิศเหนือของโรง โดยโนราใหญ่น าออกจากโรง เม่ือถึงหวัควายก็ลงอกัขระอาคมท่ีหวัแม่เทา้ ยก
เทา้ถีบกดหวัควายไวพ้ร้อมกบั “กาด” คือร้องเชิญให้ผีแชงมารับเคร่ืองสังเวยแลว้กลบัเขา้โรงวา่บท 
“อนิจจงั” ส่งครูหมอโนรากลบั (อุดม หนูทอง, ๒๕๓๑: ๑๖๙) 
 ๓.พิธีตดัเหฺมฺรยเป็นการตดัพนัธะสัญญาระหว่างเจา้ภาพกบัครูหมอโนรา ให้ขาดออก
จากกนั ถา้ตดัไม่ขาดคณะเจา้ภาพจะไม่หลุดจาก “เหฺมฺรยบน” เจา้ภาพไดน้ าขนัหมากพิธีเหฺมฺรย มา
แขวนไวใ้ตศ้าล โนราใหญ่จะใชก้ระดาษห่อเหฺมฺรยเอาไว ้โนราใหญ่ถือดา้นหน่ึง คนท่ีเจ็บป่วยจบั
อีกดา้นหน่ึง โดยใหญ้าติจบัคนเจบ็ต่อๆ กนัโดยการตดัใหข้าดจากกนั ๓ คร้ังดว้ยกนั 
 ๔.พิธีการบดัราด  คือการเอาดา้ยดิบในกระสอบคลาด (กระสอบใบเตยซ่ึงตั้งอยูบ่นศาล 
บรรจุเบ้ียคลาดโนรา เช่ียนครู ด้ายดิบ หมากพลู) โนราจะลาโรงจะต้องน าสอบคลาดลงมาท า
พิธีกรรมด้วยการเอาเบ้ียมาเหน็บไวท่ี้สะเอวเพื่อป้องกนัเสนียดจญัไร น าด้ายดิบมาคล่ีออก น า
ขา้วสารมาวางบนดา้ยดิบ แล้วท าการบดัราด ๓ คร้ังใช้เทียนกบัพระขรรค์ในการสอดพิธี แลว้น า
ดา้ยดิบาเช็ดหน้า เช็ดตา เป็นการกั้นเสนียดจญัไร ปัดรังควานให้ออกจากร่างกาย น ามาคลอ้งสวม
ร่างกาย เร่ิมจากศีรษะใหจ้รดปลายเทา้ เช่ือวา่เป็นการป้องกนัตวัโนราใหญ่ผูป้ระกอบพิธีกรรม 
 ๕.เจา้ภาพถามไถ่บา้น เสร็จจากพิธีกรรมบดัราดแล้ว นายโรงไปนั่งบนพนักเพื่อให้
เจา้ภาพไดเ้ขา้มาไถ่บา้น (ภาษาทอ้งถ่ินวา่ ไถ่บา้นไถช่อง) เพราะเจา้ภาพไดม้อบใหก้บัคณะโนราโรง
ครูในวนัแรก ในวนัสุดทา้ยเจา้ภาพตอ้งมาไถ่คืน โนราใหญ่จะคืนกลบัให้เจา้ภาพ พร้อมกบัพรม
น ้ามนตร์ใหก้บัเจา้ภาพและบริเวณพื้นท่ีแสดงโนราโรงครู  
 ๖.พิธีพลิกสาดคล้า เป็นสัญลักษณ์ทางพิธีกรรมช่วงสุดท้าย เหมือนเป็นการพลิก
แผ่นดิน เช่นว่าบา้นน้ีอยู่ในเคราะห์กรรม ตอ้งหาหมอมาท าพลิกแผ่นดินให้อยูสุ่ขสบาย พลิกกลบั
ใหเ้จา้ภาพอยูอ่ยา่งสงบสุข เม่ือพลิกสาดคลา้แลว้การยกโนราโรงครูในคร้ังน้ีนบัวา่เสร็จส้ินทุกอยา่ง 
เพราะโนราใหญ่จะเขา้ไปภายในโรงอีกไม่ได ้
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๑๒๙ 
 

 

แนวค าถามสัมภาษณ์ส าหรับนายโรงและผู้เช่ียวชาญ เกีย่วกบัพธีิกรรมโนราโรงครู 

 

ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดงัน้ี  

 ตอนที ่๑  ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ตอนที ่๒ ประวตัิและความเป็นมาของพธีิกรรมโนราโรงครู 

 ตอนที ่๓  การสืบทอดและอนุรักษ์พธีิกรรมโนราโรงครู 

 

ตอนที ่๑  ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 

ช่ือ......................................................นามสกุล.................................................อาย.ุ...................... 

ระยะท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี.................................................................................................................. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................... 

 

ตอนที ่๒ ประวตัิความเป็นมาของพธีิกรรมโนราโรงครู 

๑.ความเป็นมาของโนราโรงครูในคณะตนเอง (ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา)  เป็นมาอยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

๒.คิดอยา่งไรกบัการประกอบพิธีกรรมดงักล่าว  

............................................................................................................................................................. 

๓.แรงจูงใจอะไรท่ีท าให้เขา้มาประกอบพิธีกรรมหรือจดัพิธีกรรมดงักล่าว  

............................................................................................................................................................. 

๔.ลกัษณะเด่นหรือเหตุการณ์ส าคญัๆ ในการประกอบพิธีกรรมหรือจดัพิธีกรรมของตน  

............................................................................................................................................................. 

๕.ปัญหาในการประกอบพิธีกรรมหรือจดัพิธีกรรมดงักล่าวในพื้นท่ีดงักล่าว  

............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่๓  การสืบทอดและอนุรักษ์พธีิกรรมโนราโรงครู 

๑.การสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครูของท่านเป็นอยา่งไร ดว้ยวธีิไหน  

............................................................................................................................................................. 

๒.ความเช่ือและความรู้อะไรเก่ียวกบัพิธีกรรมบา้งท่ีท่านไดรั้บการถ่ายทอดจากอดีต  

............................................................................................................................................................. 

๓.ท่านคิดวา่ควรท่ีจะอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครูหรือไม่ อยา่งไร  

............................................................................................................................................................. 

๔.ใครควรมีส่วนท่ีการอนุรักษพ์ิธีกรรมโนราโรงครูบา้ง ควรใชว้ธีิการใด  

............................................................................................................................................................. 
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