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แบบ มภ. 2

แบบจัดทารายการเบื้องต้นมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
ส่วนที่ 1 ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
1. ชื่อรายการ
โนราโรงครู
ชื่อเรียกในท้องถิ่น โนราลงครู โนราโรงครูใหญ่ โนราโรงครูเล็ก
2. ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง)
 วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
 ศิลปะการแสดง
 แนวปฏิบัตท
ิ างสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล
 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
 งานช่างฝีมือดั้งเดิม
 การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว
3. พื้นที่ปฏิบัติ
1.ชุมชนโนราบ้านท่าแค (โนราโรงครูใหญ่วัดท่าแค และโนราโรงครูในหมู่บ้าน) ตาบลท่าแค
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2.ชุมชนโนราในอาเภอต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง
4. สาระสาคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยสังเขป
โนรานอกจากจะมีบ ทบาทหน้าที่ด้านความบันเทิงแล้ว ยังมีบทบาทหน้าที่ ในการประกอบ
พิธีกรรมที่มีส่วนอย่างสาคัญต่อการดารงอยู่ และมีวิถีผูกพันอย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตและสังคมชาวภาคใต้ โดยเฉพาะ
จังหวัดพัทลุง และพื้นที่ในชุมชนบริเวณรอบลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา คือ “ประเพณีโนราโรงครู” ที่โนราแสดงเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมเชิญครูหรือบรรพบุรุษโนรามายังโรงพิธี เพื่อรับการเซ่นไหว้ครูหรือตายายโนรา อันเป็นการแสดง
ความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครู และบรรพบุรุษโนราของตน เพื่อทาพิธีแก้บนหรือ “แก้เหมฺรฺย” และทาพิธีอื่นๆ
เช่น เหยียบเสน ตัดจุก ตัดผมผีช่อ ผูกผ้าปล่อย เป็นต้น เพื่อทาพิธีครอบเทริด หรือ “พิธีผูกผ้าใหญ่” หรือ “พิธีแต่ง
พอก” แก่โนรารุ่นใหม่ ด้วยเหตุที่ต้องทาการเชื้อเชิญครูมาเข้าทรงหรือมา “ลง”ยังโรงพิธี จึงเรียกพิธีกรรมนี้อีกชื่อ
หนึ่งว่า “โนราลงครู” ซึ่งชาวบ้านที่มีบรรพบุรุษรุ่นใดรุ่นหนึ่งเป็นโนราจะต้องนับถือครูหมอตายายโนรา และสืบ
ทอดการทาพิธีโนราโรงครู และยังเป็นกุศโลบายหรือวิธีการของชาวใต้ในการนับญาติ และการรวมกลุ่มทั้งมีส่วนใน
การแก้ปั ญหาต่า งๆ ทั้ง ของปั จ เจกบุ ค คลและสั ง คมส่ ว นรวมที่เ ป็นปั ญหาพื้น ฐานทั้ง ด้า นร่า งกาย และจิ ตใจ
ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ ปากท้อง ความขัดแย้ง การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ และรวมถึงการอบรม
สั่งสอนสมาชิกใหม่ ความลี้ลับและอานาจเหนือธรรมชาติ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ การติด ต่อสื่อสาร การแสดงออก
และการพักผ่ อนหย่ อนใจ เป็น ต้น โนราโรงครูจึงมีความหมายต่อชีวิตทั้งระดับชุมชน กลุ่มคน และปัจเจกชน
จึงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
5. ประวัติความเป็นมา
โนราโรงครูจะมีแต่เมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด สันนิษฐานกันว่าคงมีมาพร้ อมกับเกิด
โนราของภาคใต้ เช่น เกียวกับการไหว้ครูของศิลปะการละเล่น และการแสดงอื่นๆ จากตานานโนราที่เล่าโดยโนรา
วัดจันทร์เรือง (นายวัดจันทร์เรือง) ตาบลพังยาง อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้เล่าถึงการราโนราโรงครูครั้งแรก
ว่าเป็นการราของอจิตกุมาร ซึ่งเป็นบุตรของนางนวลทองสาลี และได้เดินทางกลับถึงเมืองบิญจาในวันพุธตอน
บ่ายโมง เพื่อเฝูาพระเจ้าตา คือ พระยาสายฟูาฟาด อจิตกุมารได้ทาพิธีอัญเชิญ พระพี่เลี้ยง เชิญพระยาหงส์ทอง
พระยาหงส์เหมราช ที่เคยหลบหนีไปกลับบ้านเมือง โดยทาพิธีโรงครูตั้งเครื่องสิบสอง เชิญครูเก่าแก่ให้มาดูการรา
ถวาย มากินเครื่องบูชา และเชิญพระพี่เลี้ยงคนอื่นๆ กลับมาด้วย อจิตกุมารราถวายครูเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน
ถึงวันศุกร์ จึงเชิญครู ทั้งหมดให้ กลั บไป พระยาสายฟูาฟาดได้ประทานเครื่องทรงของกษัตริย์ให้ และเปลี่ยนชื่อ

2
นางนวลทองสาลีเป็น “ศรีมาลา” เปลี่ยนชื่ออจิตกุมารเป็น “เทพสิงหร” การราโรงครูของอจิตกุมารหรือเทพสิง หร
ในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการราโนราโรงครูในปัจจุบัน ส่วนตานานท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุงกล่าวถึงที่มาของการ
ราโนราโรงครูว่า เมื่อนางนวลทองสาลีถูกเนรเทศโดยการลอยแพ และแพไปติดอยู่ที่เกาะกะชัง (เชื่อกันว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของเกาะใหญ่ในทะเลสาบสงขลา อาเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา) นางนวลทองสาลีได้ไปอาศัยอยู่กับตา
ยายที่เทพยดาเนรนมิต ให้มาช่วยเหลือนาง คือ ตาพราหมณ์ ยายจันทร์ (บางตานานเรียกว่า ตายายพราหมณ์
จันทร์) ส่วนนางนวลทองสาลีก็ได้ช่วยตายายด้วยการปั่นฝูาย ทอผ้า เป็นการตอบแทนบุญคุณ ครั้นพระยาสายฟูา
ฟาดทรงนาทหารไปรับนางนวลทองสาลีกลับบ้านเมือง นางจึงได้ราโนราเพื่อถวายเทวดาและบูชาตายายทั้ งสอง
อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อตายายที่ให้การช่วยเหลือนาง การราโนราถวายเทวดาและบูชาตายายของ
นางนวลทองส าลี ในครั้งนั้น ถิอว่าป็นการราโนราโรงครูครั้งแรกของการราโนราและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน
กล่ าวเฉพาะประวัติความเป็นมาของโนราโรงครูใหญ่วัดท่าแค ตาบลท่าแค อาเภอเมืองพัทลุ ง
จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาและการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะโนราโรงครูใหญ่วัดท่าแค เป็นศูนย์รวมของ
ประเพณีและพิธีกรรมโนราโรงครูของชาวจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ คาว่า “ท่าแค” นอกจาก
หมายถึงตาบลและชื่อบ้านท่าแคแล้ว ยังหมายถึง “วัดท่าแค”อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงด้วย วัดท่าแคเป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่ของชาวบ้านตาบลท่าแคและบริเวณใกล้ เคียง มีประวัติและตานาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโนราและครูต้นของโนราโดยเฉพาะ “ขุนศรัทธา” หรือ “ขุนศรีศรัทธา” มีสถานที่ที่เป็น
อนุสรณ์และเกี่ยวข้องกับขุนศรีศรัทธาอยู่หลายอย่างคือ “โคกขุนธา” ที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ขุนศรีศรัทธาใช้เป็นที่
ฝึกหัดศิษย์ให้ราโนรา “ที่ขุนทา” หรือ “หลักขุนทา” เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังกระดูกของขุนศรีศรัทธา “เขื่อนขุนทา”
เชื่อกันว่าเป็นที่พานักของครูโนรา วัดท่าแคจึงมีพิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่โดยการนาของโนราแปลก ชนะบาล (โนรา
แปลกดา) และคณะมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 ต่อมาในปี พ.ศ.2514 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
ทรงสร้างรูปปั้นขุนศรีศรัทธาและพรานบุญ และสร้างศาลาตรงบริเวณเขื่อนขุนทา นารูปปั้นไปประดิษฐานไว้เป็น
อนุสรณ์หรืออนุสาวรีย์ของขุนศรีศรัทธา คณะโนราและชาวบ้านในตาบลท่าแคโดยการนาของโนราแปลก ชนะบาล
และคณะก็ได้ร่วมกัน ประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 โดยมีคณะโนรา ผู้มีเชื้อสาย
โนรา ลูกหลานตายายโนรา และชาวบ้านทั้งในตาบลท่าแคและตาบลอื่น ๆตลอดถึงชาวบ้านในจังหวัดต่างๆของ
ภาคใต้และภาคอื่นๆ มาร่วมพิธีกันเป็นจานวนมาก กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โนราแปลก ชนะบาล
โนราสมพงษ์ ชนะบาล และโนราเกรียงเดช ขาณรงค์ (คณะโนราเกรียงเดชน้อย นวลระหงส์) ในฐานะโนราใหญ่
และผู้นาในการประกอบพิธีกรรมมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันในชุมชนท่าแคและบริเวณใกล้เคียงก็ยังคงมีการ
จัดโนราโรงครูทั้งโนราโรงครูเล็ก และโนราโรงครูใหญ่ตามบ้านของโนราผู้มีเชื้อสายโนรา และลูกหลานตายายโนรา
ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสมและยังได้มาร่วมในพิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่วัดท่าแคด้วย ตัวอย่างเช่น โนราโรงครู
บ้ า นนายผล ข าณรงค์ นายผิ น ขาณรงค์ นายเดชา ด าเกลี้ ย ง นายวั น เกลี้ ย งเกื้อ นายไพรวั ล ย์ พรหมนวล
นางสุวรรณดี มากมณี นางเพียร เพชรย้อย เป็นต้น
6. ลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยละเอียดครอบคลุม
สาระต่อไปนี้
ศิลปะการแสดง ประกอบด้วย ลักษณะการแสดง ประเภท ขนบ ความเชื่อ ลาดับขั้นตอน การแสดง
รูปแบบการจัดการแสดง โน้ตเพลง บทเพลง บทละคร อุปกรณ์ และกระบวนท่า
1. ลักษณะการแสดง ประเภทและรูปแบบของโนราโรงครู
โนราโรงครูแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ โนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็ก โนราโรงครูใหญ่
หมายถึง โนราโรงครูเต็มรูป ปกติการราโนราโรงครูใหญ่ทากัน 3 วันจึงจบพิธี เริ่มตั้งแต่วันพุธไปสิ้นสุดในวันศุกร์
และจะต้องทากัน เป็ น ประจ า เช่น ทุกปี ทุกสาปี ทุกห้ าปี แล้ ว แต่จะกาหนด การราเช่นนี้จาเป็นต้องใช้เวลา
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เตรียมการนาน ใช้ทุนค่อนข้างสูง ตั้งแต่การปลูกสร้างโรง การติดต่อคณะโนรา การเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ และการ
เตรียมอาหารเพื่อจัดเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานเป็นต้น ส่วนโนราโรงครูเล็ก หมายถึง การราโรงครูอย่างย่นย่อใช้เวลารา
เพียง 1 คืนกับ 1 วันเท่านั้น ปกติจะเข้าโรงครูในตอนเย็นของวันพุธไปสิ้นสุดในวันพฤหัสบดี การราโนราโรงครูเล็ก
มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับการราโนราโรงครูใหญ่ แต่ไม่อาจทาพิธีให้ใหญ่โตเท่ากับการราโนราโรงครูใหญ่ได้ เพราะ
มีปัญหาเรื่องเวลา ความไม่พร้อมในด้านอื่นๆ ดังนั้นเมื่อถึงวาระที่ต้องทาการบูชาครูหมอโนราหรือตายายโนรา
ตามที่ได้ตกลงไว้ เช่น ถึงวาระสามปี ห้าปี จึงได้ทาพิธีอย่างย่นย่อเสียก่อนสักครั้งหนึ่งเพื่อมิให้เสียสัญญาต่อครูหมอ
โนราหรือตายายโนรา การทาพิธีอย่างย่นย่อ เช่นนี้เรียกว่า “การราโนราโรงครูเล็ก” หรือ “การค้าครู” หรือ “โรง
แก้บนค้าครู” ซึ่งหมายถึงค้าประกันการค้าครูจึงมีจุดหมายสาคัญเพื่อยืนยันว่าตนเองเป็นเชื้อสายโนราและยังไม่ลืม
เคารพนับถือครูหมอโนรา โดยทั่วไปการค้าครูเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกลงโทษจากครูหมอโนราหรือตายายโนรา แม้ว่า
ผู้ทาพิธีนี้จะไม่ราโนราแล้วก็ตาม แต่ หากเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากโนราก็ถือว่า ยังมีครูอยู่ จาเป็นต้องมาร่วมพิธีนี้
เพื่อเป็นการบูชาครูหรือค้าครู อนึ่งการราโนราโรงครูเล็กหรือการค้าครูเป็นพิธีกรรมอย่างย่นย่อ ถือกันว่ามีความ
ขลังหรือศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่าการราโนราโรงครูใหญ่ ดังนั้นการแก้บนและการครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่ จึงไม่นิย มทา
ในโรงครูเล็กแต่จะทาในโรงครูใหญ่
2. องค์ประกอบในการราโนราโรงครู
โนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็ก มีองค์ประกอบในการราโรงครูที่สาคัญๆ คือ
2.1 โนราใหญ่ คือหัวหน้าคณะหรือนายโรงโนรา ซึ่งจะเป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ
ในโนราโรงครู บางแห่งจะเรียกโนราใหญ่ว่า “ครูหมอโนรา” หรือ “ราชครู”
2.2 คณะโนรา มีประมาณ 15 - 20 คน อาจจะเป็นคณะโนราใหญ่เองหรือเป็นโนราจาก
หลายคณะมารวมกันเพื่อประกอบพิธีกรรมและให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมด้วย
2.3) คนทรง หรือร่างทรงครูหมอโนรา ซึ่งอาจจะเป็นร่างทรงประจาครูหมอโนราองค์นั้นๆ
หรืออาจเป็นผู้มีเชื้อสายโนรา ลูกหลานตายายโนราที่ครูหมอโนราจะเข้าทรง
2.4 ระยะเวลาและวันทาพิธี มักนิยมทากันในฤดูแล้ง ในแถบจังหวัดตรัง มักทาให้ราวเดือนยี่
ถึงเดือนสามแถบจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา มักทาในเดือนหกถึงเดือนเก้า โดยไม่จากัดวันขึ้น
วันแรม และเริ่มทาพิธีเข้าโรงครูวันแรกในวันพุธไปสิ้นสุดในวันศุกร์
2.5 โรงพิธีหรือโรงครู มีลักษณะคล้ายโรงโนรารุ่นเก่า คือ สร้างโรงเปฺนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด
กว้าง 9 ศอก ยาว 11 ศอก มี 6 เสา ไม่ยกพื้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน เสาตอนหน้าและหลัง มีตอนละ 3 เสา
ส่นตอนกลางมี 2 เสา ไม่มีเสากลาง หน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้เรียกว่า “ลอยหวัน” (ลอยตะวัน) ไม่หัน
หน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก เพราะเป็นการ “ขวางหวัน” (ขวางตะวัน) ตามความเชื่อของโนราว่าเป็น
อัปมงคล หลังคาทาเป็นรูปหน้าจั่ว มุงด้วยจาก ตรงกลางจั่วครอบด้วยกระแชง ถ้าไม่มีกระแชงก็ใช้ใบเตยมาแทนได้
การที่ต้องครอบกระแชงบนหลังคาจั่วนัยว่า เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงเมื่อครั้งนางนวลทองสาลีถูกลอยแพไปในทะเล
ก็ได้อาศัยแชงเป็นเครื่องมุงแพ เพื่อกันแดดมาโดยตลอด ชาวบ้านบางแห่งยังเชื่อ ว่าโรงพิธีจะมีผีโอกะแชงที่เรียกว่า
“นางโอกะแชงหกเสา” ทาหน้าที่รักษาเสาโรงโนราและ “นางโอกะแชงสองตอน” ทาหน้าที่รักษากระแชงที่มุง
หลั งคาโรงโนราทั้งด้า นซ้ายขวา การมีกระแชงมุงหลั งคา จึงเป็ นสั ญลั กษณ์และเป็นไปตามความเชื่อในเรื่อ ง
ผีนางโอกะแชงด้วย ด้านหลังของโรงพิธีทาเป็นเพิงพักของคณะโนรา ด้านขวาหรือด้านซ้ายของโรงคาดเป็นร้านสูง
ระดับสายตาจากเสาโรงออกไปรับกับไม้ชายคาที่ยื่นลงมาเพื่อเป็นที่วางเครื่องบูชา เรียกว่า “ศาล” หรือ “พาไล”
พื้นโรงปูด้วยสาดคล้า (เสื่อสานด้วยคล้า) แล้วปูทับด้วยเสื่อกระจูด วางหมอนปูผ้าขาวทั บ เรียกว่า “สาดหมอน”
บนหมอนวางไม้แตระและไม้กระดาน หรือเชิงเทียนติดเทียนเรียกว่า “เทียนครู” หรือ “เทียนกาศครู ” โรงพิธี
อาจจะตกแต่งด้วยผ้า กระดาษสี ธงราย และสิ่งของอื่นๆ อีกก็ได้
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2.6 อุปกรณ์ในการประกอบพิธี ที่สาคัญได้แก่ผ้าเพดานบนศาลหรือพาไล ผ้าเพดานใหญ่ในโรง
พิธี ที่วางเทริด เสื่อหมอน เครื่องเชี่ยนพิธี หม้อน้ามนตร์ ไม้หวาย มีดหมอ บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่หรือ
บายศรีท้องโรง ดอกไม้ธูปเทียน หอกแทงจระเข้ หยวกกล้วยทารูปจระเข้ ใบชิงหรือกระแชง ขันลงหิน หน้าพราน
ชายหญิง เทริด ย่าม ธนู เชือกคล้องหงส์ เครื่องแต่งตัวโนรา หญ้าคา หญ้าครุน ใบเฉียงพร้า ใบหมากผู้ เงินเหรียญ
รวงข้าว มีดโกน หินลับมีด พระขรรค์ หนังเสือ หนังหมี สาหรับที่วางหม้อน้ามนตร์อาจจะทาด้วยไม้ไผ่สานเป็น
ตระกร้าทรงสูงเรียกว่า “ตรอม”
2.7 เครื่องบูชาประกอบพิธี จะจัดเครื่องบูชาครูเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องบูชาถวายครูบนศาล
หรือพาไล กับเครื่ องบูชาครูที่ท้องโรง (ที่พื้นกลางโรง) เครื่องบูชาบนศาลหรือพาไลประกอบด้วย หมาก 9 คา
เทียน 9 เล่ม เครื่องเชี่ยน 1 สารับ กล้วย 3 หวี อ้อย 3 ท่อน ขนมในพิธีวัน สารทเดือนสิบหรือวันชิงเปรต ได้แก่
พอง ลา ขนมบ้า ขนมเบซา ขนมเทียน 3 สารับ ข้าวสารพร้อมหมากพลู เทียน จัดลงในภาชนะที่สานด้วยกระจูด
หรือใบเตยขนาดเล็กเรียกว่า “สอบนั่ง” หรือ “สอบราด” 3 สารับ มะพร้าว 3 ลูก เครื่องคาวหวานหรือที่ 12
จานวน 12 สารับ หรือ 12 ชนิด เสื่อ 1 ผืน หมอน 1 ใบ ผ้าขาว 1 ผืน ผ้านุ่งห่มชาย 1 ชุด บายศรีปากชาม
1 ปาก หน้าพรานชายหญิงที่เรียกว่า “อีทาสี” อย่างละหน้าเป็นอย่างน้อย เทริดตามจานวนปีที่กาหนดว่าให้ทาพิธี
ครั้งหนึ่ง เช่น ถ้าทาพิธี 7 ปี ต่อครั้ งก็ใช้เทริด 7 ยอด ถ้าหาเทริดได้ไม่ครบก็ใช้ใบเตยทาเป็นรูปเทริดแทนได้
ที่เพดานศาลหรือพาไลผูกผ้าดาดเพดาน ใส่หมากพลู 1 คา ดอกไม้ 3 ดอก เทียน 1 เล่ม และข้าวตอก 3 เม็ด
บนศาลหรือพาไลใต้ดาดเพดาน ปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพราน หัวทาสี ปักเทียนไว้ที่หน้าพราน มีไม้แตระวางหน้า
เทียน วางเครื่องเชี่ยน หม้อน้ามนตร์ เทริด บายศรี และเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งใส่สารับวางไว้ตลอด 3 วัน
ส่วนอาหารคาวหวาน และที่ 12 ต้องเปลี่ยนทุกวันทุกสารับปักเทียนเอาไว้ นอกจากนี้ยังมี “ราด” คือ เงินกานลมี
3 บาทหรือ 12 บาท ส่วนเครื่องบูชาที่ท้องโรงประกอบด้วยธูปเทียน 9 ชุด ตัดไม้เป็นแพวางบนหมอนซึ่งวางไว้
กลางโรงและบายศรีท้องโรง 1 สารับ
2.8 เครื่ อ งดนตรี และลู ก คู่ คื อ ทับ 1 คู่ กลอง 1 ใบ ปี่ นอก 1 เลา โหม่ ง 1 คู่ ฉิ่ง 1 คู่
ที่ขาดไม่ได้ สาหรับโรงครูคือ แตระหรือไม้แตระ
2.9 บทประกอบท่าราและบทร้อง มีแตกต่างออกไปบ้างตามชนิดของโรงครู บทประกอบท่ารา
หมายถึง บทร้ องกลอนของโนราที่มีท่าร าประกอบและใช้ในพิธีกรรมโนราโรงครู เช่น บทครูส อน บทประถม
บทพลายงามตามโขลง บทฝนตกข้างเหนื อ เป็นต้ น ส่ ว นบทร้องหมายถึงบทร้องกลอนของโนราที่ไ ม่มีท่าร า
ประกอบ เช่น บทกาศครู บทชุมนุมครู บทบูชาครูหมอ บทส่งครู เป็นต้น
2.10 ผู้ เข้ า ร่ ว มประกอบพิ ธี กรรมโนราโรงครู นอกจากโนราใหญ่ และคณะโนราแล้ ว ก็ มี
เจ้าภาพ ผู้มาแก้บน ครอบเทริด เหยียบเสน และชาวบ้านโดยทั่วไป เป็นต้น
3. ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับโนราโรงครู
๓.1 ความเชื่อเรื่องครูหมอโนรา
ความเชื่อเรื่องครูหมอโนรา ครูหมอโนรา คือ บูรพาจารย์หรือครูต้นโนรา และบรรพบุรุษ
โนราที่ล่วงลับไปแล้ว บางแห่งเรียกครูหมอโนราว่า “ตายายโนรา” หรือ “ครูหมอตายาย” ครูหมอโนรามีหลาย
องค์ดังปรากฏในตานานโนรา บทกาศครูและบทร้องกลอนโนรา เช่น ตาหลวงคง จอมเฒ่าหน้าทอง แม่ศรีมาลา
พระเทพสิงหร เป็นต้น แต่มีครูหมอโนราที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบุคคลสาคัญที่เรียกว่า “พระราชครู” นั้นมี 12 องค์
แบ่ ง เป็ น ฝุ า ยชาย 6 องค์ ฝุ า ยหญิ ง 6 องค์ ได้ แ ก่ พระเทพสิ ง หร ขุ น ศรี ศ รั ท ธา พระม่ ว งทอง หม่ อ มรอง
พระยาสายฟู า ฟาด พราญบุ ญ แม่ ศ รี ม าลา แม่ น วลทองส าลี แม่ แ ขนอ่ อ นฝุ า ยขวา แม่ แ ขนอ่ อ นฝุ า ยซ้ า ย
แม่ศรีดอกไม้ แม่คิ้วเหิน คณะโนราและชาวบ้านทั่วไปต่างมีความเชื่อว่าครูหมอโนราเหล่านี้ยังมีความผูกพันกับ
ลูกหลานที่มีเชื้อสายโนรา หากลูกหลานเพิกเฉยไม่ เคารพบูชาไม่เซ่นไหว้ ครูหมอโนราอาจจะให้โทษหรือลงโทษ
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดเมื่อยตามร่างกาย หรือเกิดอาการบวมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือ
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เจ็บปุวยกระเสาะกระแสะ มีอาการผอมแห้งแรงน้อย รับประทานอาหารไม่ได้ เรียกอาการเช่นนี้ว่า “ครูหมอย่าง”
หรือ “ตายายย่าง” หากอาการต่างๆ ที่กล่าวแล้วเกิดขึ้นกับลูกหลานตายายโนราหรื อผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองมีเชื้อ
สายโนราหรือไม่ ก็ต้องไปหาหมอทางไสยศาสตร์คนทรงครูหมอโนราหรือครูโนรา มาตรวจหาสาเหตุ ว่าเกิดจาก
อะไร หากทราบว่ามาจากการกระทาของครูหมอโนราก็ต้องมีการบน การเซ่นไหว้ ทาพิธีตั้งหิ้งบูชาโดยครูโนราหรือ
โนราใหญ่หรือคนทรงครูหมอโนรา แล้วกล่าวคาสัญญาหรือทาทานบนที่ชาวบ้านภาคใต้เรียกว่า “เหมรย” ไว้กับครู
หมอโนรา เมื่อหายปุวยหรือปลอดภัยแล้ว ก็จะแก้บนด้วยการเซ่นไหว้ยอมรับนับถือครูหมอโนราหรืออาจจะจัด
โนราโรงครูเพื่อราถวายและแก้บนต่อไป นอกจากจะให้โทษแก่ลูกหลานที่ไม่เคารพนับถือแล้ว หากครูหมอโนร า
ต้องการให้ลูกหลานคนใดเป็นผู้สืบทอดการราโนราหรือเป็นร่างทรงก็อาจจะสาแดงให้เห็นหรือบันดาลให้มีอาการ
ต่างๆเช่นเดียวกัน จนกว่าลูกหลานคนนั้นจะรู้สาเหตุและยอมรับการเป็นโนราหรือร่างทรง อาการเจ็บปุวยก็จะหาย
เป็นปกติ ส่วนลูกหลานตายายโนราที่ไม่ได้เป็นโนราโดยตรงแต่มีค วามเชื่อและเคารพนับถือครูหมอโนรา ก็อาจจะ
มาราโนราถวายครูหมอโนราปีละครั้งในพิธีกรรมโนราโรงครู หรืออาจจะมาเซ่นไหว้ด้วยขนมเดือนสิบ เช่นเดียวกับ
ประเพณีวันสารทหรือชิงเปรตของภาคใต้ในวันราโนราโรงครู เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลและไม่ถูกครูหมอโนราลงโทษ
นอกจากนี้คณะโนราและลูกหลานตายายโนรายังเชื่อว่าหากลูกหลานให้การเคารพนับถือครูหมอโนราไม่ลบหลู่
ดูหมิ่นมีการเซ่นไหว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือจัดโนราโรงครูราถวายก็จะส่งผลให้ชีวิต และครอบครัวเจริญมั่งคง
จะขอพรหรือขอความช่วยเหลือจากครูหมอโนราในเรื่องใดก็จะสมความปรารถนา ซี่งผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า ความเชื่อ
ในเรื่องครูหมอโนรามีส่วนสาคัญที่ทาให้มีการสืบทอดการราโนราอย่างไม่ขาดสาย และโนรายังคงมีบทบาทหน้าที่
และมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งด้านความเชื่อและพิธีกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
๓.๒ ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
ความเชื่อเรื่ องไสยศาสตร์ ไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยอิทธิปาฏิห าริย์ มนตร์คาถา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งลึกลับที่มีอานาจเหนือมนุษย์และโชคลาง โดยทั่วไปแล้วหมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ เป็นต้นว่า ผีสางเทวดา นางไม้ ฯลฯ ความเชื่อทางไสยศาสตร์เกิดขึ้นระยะแรกๆ เมื่อมนุษย์พยายามค้นหา
คาตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถหาคาตอบจากความรู้เดิมที่มีอยู่เกียวกับธรรมชาติได้ ความเชื่อ
ทางไสยศาสตร์จึงเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติ การติดต่อกับผู้มีอานาจเหนือธรรมชาติทาได้
โดยพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ เป็นต้นว่า การใช้เวทมนตร์คาถา โดยผู้ประกอบพิธีกรรม คือ แม่มด หมอผี คนทรง
หรือจ้าแล้วแต่กรณี คติความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อให้นามาซึ่งความโชคดี
ความส าเร็ จ ความสุ ข และความปลอดภั ย และเพื่ อทาลายหรือขจัดปัดเปุ า สิ่ งอั ปมงคลและภัยพิบั ติทั้งปวง
กล่าวสาหรับความเชื่อเรื่องไสยสาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโนรา ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง ความเชื่อเกี่ยวกับ
เวทมนตร์คาถา โดยเฉพาะการราโนราโรงครูผู้ที่เป็นโนราใหญ่หรือหัวหน้าคณะจะต้องมีเวทมนตร์ คาถาเพื่อปูองกัน
เสนี ย ดจั ญ ไร ปู อ งกั น วิ ญ ญาณร้ า ยที่ จ ะเข้ า มาในพิ ธี โ นราโรงครู ปู อ งกั น คุ ณ ไสยที่ จ ะได้ รั บ จากบุ ค คลอื่ น
การประกอบพิธีกรรมบางอย่างในโนราโรงครูจะต้องใช้เวทมนตร์คาถาประกอบ เช่น การเบิกโรง การผูกขี้ผูกเยี่ยว
(หมายถึง กาควบคุมตนเองไม่ให้ ป วดปั ส สาวะหรืออุ จจาระในขณะราหรือประกอบพิธีกรรมด้ว ยการว่าหรื อ
ท่องคาถากากับ) การแต่งตัว การสวมเทริด การแทงเข้(จระเข้) การเหยียบเสน การตัดผมผีช่อ การราถีบหัวควาย
การชักเสียงให้ไพเราะ (หมายถึงการทาให้เสียงตนเองดังและมีความไพเราะติดใจคนฟังด้วยการว่าหรือท่องคาถา
กากับ) เป็นต้น ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความขลังของโนราโรงครู เช่น เชื่อในเรื่องเทพเจ้าและวิญญาณ
ศักดิ์สิ ทธิ์อื่น ๆ เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม เป็นต้น เชื่อในวิญญาณศักดิ์สิ ทธิ์ เช่น ทวดเกาะยอ
ทวดวังเนียง ทวดแม่นางเรียม เป็นต้น ความเชื่อในเรื่องพระภูมิเจ้าที่ เช่น พระภูมิบันได พระภูมิเสาห้อง พระภูมิ
ผู้ทาหน้าที่รักษาประตูซึ่งชาวภาคใต้ออกเสียงเป็น “นนทรี”หมายถึงพระนันทิศวรผู้ทาหน้าที่เฝูาประตู “ตามคติ
ฮินดูเชื่อว่าเมื่อพระศิวะร่ายราพระนันทิศวรก็จะทาหน้าที่นั่งตีตะโพน เมื่อพระอิศวรเสด็จไปในที่ ต่างๆ พระนันทิ
ศวรก็จะแปลงกายเป็นโคทรง ยามปกติพระนันทิศวรจะทาหน้าที่เฝูาทวาร” เป็นต้น ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับ
ความขลังของโนราโรงครูชาวบ้านและคณะโนราเชื่อว่าโนราโรงครูเป็นพิธีที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ สามารถ
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ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้ เช่น พิธีครอบเทริดหรือ ผูกผ้าใหญ่ พิธีผูกผ้าปล่อย พิธีแก้บน พิธีเหยียบเสน พิธีตัดจุก
พิธีตัดผมผีช่อ เป็นต้น ส่วนความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับโนราในเรื่องอื่นๆ เช่น ความเชื่อในเรื่องอานาจเร้นลับของโนรา
เช่น โนราใหญ่หรือหัวหน้าคณะ ขณะทาพิธีในโรงครูเชื่อว่าจะมีอานาจเร้นลับที่สามารถติดต่อและควบคุมวิญญาณ
ต่างๆ และภูตผีได้ สามารถการาบหรือทาลายสิ่งผิดปกติหรือความชั่วร้ายที่เกิดจากอานาจของภูตผีได้ความเชื่อใน
เรื่องโรงพิธี ความเชื่อในเรื่องเครื่องดนตรีว่ามีความขลังศักดิ์สิทธิ์มีครูรักษาจะลบหลู่หรือข้ามกรายไม่ได้ เป็นต้น
๓.๓ ความเชื่อเรื่องการแก้บน การแก้บนคือ การทาอย่างหนึ่งอย่างใดให้ขาดจากพันธะสัญญาที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ให้ไว้กับเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูหมอโนรา เป็นต้น การแก้บนเกิดจากความเชื่อที่ว่ามนุษย์
สามรถติดต่อกับดวงวิญญาณได้โดยผ่านพิธีบวงสรวง เซ่นไหว้ และมีคนกลางในการติดต่อ เช่น คนทรง ศิลปิน
หมอไสยศาสตร์ เป็ นต้น “การติดต่อกับ วิ ญญาณเหล่ านี้ มัก เนื่องมาจากการบนบานเพื่อประโยชน์บางอย่าง
เรียกว่า “เหมฺรฺย” คือ การกล่าวอ้างวิญญาณเหล่านั้นให้ช่วยเหลือ หรือเลิกให้โทษต่างๆ” เหมฺรฺยจึงเป็นพันธะ
สัญญาที่มีผู้บนไว้กับสิ่งที่เคารพนับถือ ซึ่งเหมฺรฺยมีทั้ง “เหมฺรฺยปาก” คือการบนบานกับวิญญาณด้วยวาจา และ
“เหมฺรยฺ ห่อ” เป็นการจัดห่อเหมรย มีข้าวสาร หมากพลู ดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น ถ้าคาบนบานนั้นสัมฤทธิ์ผล ต้อง
จัดการ “แก้เหมฺรยฺ ” ทาพิธีบวงสรวงตามที่ตกลงไว้ตอนบนบาน มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ การบน และแก้บนจากการที่
ชาวบ้านหรือลูกหลานตายายโนราขอความช่วยเหลือครูหมอโนราในเรื่องต่างๆ เช่น บนให้หายจากอาการปุวยไข้
บนให้พ้นจากการถูกเกณฑ์ทหาร บนให้ของหายได้คืน บนให้สอบเข้าเรียนต่อได้ บนให้สอบเข้าทางานหรือหางาน
ได้ บนเมื่อมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลให้พ้นโทษหรือได้รับการลดหย่อน บนให้ครอบครัวมีความสงบสุข บนให้คนใน
ครอบครัวเลิกจากอบายมุข เป็นต้น แต่ครูหมอโนรา จะไม่รับความช่วยเหลือหรือรับบนในเรื่องที่ผิดศีลธรรม จารีต
ประเพณี เช่น เรื่องชู้สาว การลักขโมย การมุ่งร้ายต่อผู้อื่น เป็นต้น อีกประการหนึ่งคือ การบนและแก้บนจากการที่
ชาวบ้านหรือลูกหลานตายายโนราถูกครูหมอโนราลงโทษด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ลูกหลานเพิกเฉยไม่เซ่นไหว้ตายาย
โนรา ไม่ตั้งหิ้งบูชาตายายโนรา ต้องการให้สืบทอดการราโนราหรือเป็นร่างทรงครูหมอโนรา เป็นต้น ส่วนการบน
และการแก้บนจะเป็นไปตามความเชื่อและพิธีกรรมของโนรา กรณีตัวอย่างการบนและการแก้บนของชาวบ้าน
ท่าคุระ ตาบลคลองรี อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ต่อเจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระที่ชาวบ้านขอความช่วยเหลือในเรื่อง
ต่างๆ เช่นเดียวกับการบนขอความช่วยเหลือครูหมอโนรา แต่การแก้บนอาจจะแก้ด้วยการปิดทองพระพุท ธรูปเจ้า
แม่อยู่หัว บวชพระ บวชชี บวชชีพราหมณ์ ราโนราถวาย ราออกพรานถวายในโอกาสที่มีพิธีโนราโรงครูวัดท่าคุระ
หรืองานตายายย่านในแต่ละปี ความเชื่อเรื่องการบนและการแก้บนเป็นความเชื่อที่มีผลกระทบโดยตรงต่อชาวบ้าน
และลูกหลานตายายโนราทั้งทางร่างกายและจิตใจ ชาวบ้านและลูกหลานตายายโนราหลายคนต้องตั้งหิ้งบูชาครู
หมอโนราต้องมีการบวงสรวงเซ่นไหว้ต้องจัดให้มีกาารราโนราโรงครู มีการสืบทอดการราโนรา เป็นคนทรงครูหมอ
โนรา ในทางกลับกันชาวบ้านและลูกหลานตายายโนราเชื่อว่าตนเองก็ได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจาก
ครูหมอโนราในสิ่งที่บนบานขอความช่วยเหลือตลอดจนความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน
จึงทาให้ความเชื่อในเรื่องครูหมอโนรา การราโนราโรงครู และศิลปะการร่ายราโนรายัง คงอยู่ในชุมชนบริเวณรอบ
ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และพื้นที่อื่นๆ ในภาคใต้มาจนถึงปัจจุบัน
๓.๔ ความเชื่อเรื่องการเหยียบเสน เสนเป็นเนื้อที่งอกนูนจากระดับผิวหนังเป็นแผ่นถ้ามีสีแดงเรียก
“เสนทอง” ถ้ามีสีดาเรียก “เสนดา” ไม่ทาให้เจ็บปวดหรือมีอันตราย เช่น บนใบหน้าจะดูน่าเกลียด ถ้าเป็นกับ
เด็กๆ เสนจะโตขึ้นตามอายุ ชาวบ้านและคณะโนราเชื่อว่าเสนเกิดจากการกระทาของผีที่เรียกว่า “ผีโอกะแชง” ซึ่ง
เป็นผู้ทาหน้าที่เฝูาเสาโรงโนรา และส่วนหนึ่งเป็นเพราะการทาเครื่องหมายของครูหมอโนราเพื่อต้องการเอาเด็กคน
นั้นเป็นโนราโดยผ่านทางผีโอกะแชง ไม่สามารถรักษาให้หายได้นอกจากให้โนราทาพิธีเหยียบเสนให้ในวันโนราเข้า
โรงครูโดยผู้ที่เป็นเสน เตรียมเครื่องประกอบพิธีมามอบให้โนราใหญ่ ได้แก่ ขันน้าหรือถาดใส่น้า หมาก พลู ธูป
เทียน ดอกไม้ มีดโกน หินลับมีด เงินเหรียญ เครื่องทอง เครื่องเงิน หญ้าคา หญ้าเข็ดมอน รวงข้าว และเงิน ๓๒
บาท (ในอดีตใช้ ๑๒ บาท) โนราใหญ่จะเอาขันหรือถาดพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ผู้เป็นเสนเตรียมมาใส่ลงในขัน หรือ
ถาด ทาพิธีจุดธูปเทียนชุมนุมเทวดา ชุมนุมครูหมอโนรา ลงอักขระขอมที่หัวแม่เท้าของโนราใหญ่ แล้วราท่าแบบ
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เฆี่ยนพราน หรือ “ท่าย่างสามขุม” โดยถือกริชหรือพระขรรค์ โนราใหญ่เอาหัวแม่เท้าไปเหยียบเบาๆ ตรงที่เป็นเสน
โดยหัน หลั งให้ ผู้ที่เป็ นเสน ว่าคาถากากับ เอาพระขรรค์ไปแตะตรงที่ เป็นเสนพร้อมกับบริกรรมคาถาทาเช่นนี้
3 ครั้ง เสร็จแล้วเอามีดโกน หินลับมีด และของอื่นๆ ในขันน้าหรือถาดไปแตะที่ตัวผู้เป็นเสนจนครบทุกอย่างเป็น
เสร็จพิธี
๓.๕ ความเชื่อเรื่องการรักษาอาการปุวยไข้ เป็นความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องครูหมอ
โนรา ชาวบ้านและโนราเชื่อว่าครูหมอโนราและพิธีกรรมในโนราโรงครูสามารถรักษาอาการปุวยไข้บางอย่างได้ ซึ่ง
เชื่อว่ามีสาเหตุ ๒ ประการ คือ อาการปุวยไข้อันเกิดจากความผิดปกติของร่างกายและโรคภัยต่างๆ การรักษา
เบื้องต้นก็คือ การบนบานขอความช่วยเหลือจากครูหมอโนราที่ตนเคารพนับถือให้หายปุวยจากโรคนั้นๆ แล้วจะแก้
บนเมื่อหายเป็ นปกติ อาการปุว ยไข้บางอย่าง เช่น การเสียสติ ถูกคุณไสย ถูกวิญญาณผีร้ายเข้าสิงร่าง หรือที่
ชาวบ้านเรียกว่า “ผีเข้า” ญาติพี่น้องต้องพาไปรักษากับครูหมอโนรา โดยผ่านศิลปินโนราหรือคนทรงครูหมอโนรา
และการรักษาอาการผู้ปุวยจะใช้ทั้งการบน การรดน้ามนตร์ การต้มยา การปัดเปุาด้วยเวทมนตร์คาถา บางครั้งคน
ทรงครูหมอโนราอาจจะเดินทางไปช่วยเหลือรักษาถึงที่บ้านของผู้ปุวย การตั้งหิ้งบูชา หรือการราโนราถวายหน้าหิ้ง
บูชาครูหมอโนราในบางครั้ง อาการปุวยไข้อันเกิดจากการกระทาของครูหมอโนราจะต้องให้โนรา คนทรงครูหมอ
โนราเท่านั้นเป็นผู้บนบาน หรือเซ่นไหว้ และต้องมีการราโนราโรงครูถวายจึงจะได้รับการยินยอมจากครูหมอโนรา
๓.๖ ความเชื่อเรื่องการตัดผมผีช่อ ผมผีช่อคือผมที่จับตัวเป็นกระจุกโดยธรรมชาติ เหมือน
ผูกมัดเอาไว้ตั้งแต่แรกคลอด (ปัจจุบันพบน้อยมาก) ชาวบ้านและคณะโนราบางแห่งเชื่อว่าผมผีช่อเกิดจากความ
ต้องการของครูหมอโนราหรือตายายโนรา ที่จะให้บุคคลบางคนมาเป็นโนราหรือคนทรงครูหมอโนรา จึงผูกผมเป็น
เครื่องหมายเอาไว้ โดยเฉพาะครูหมอโนราหรือตายายโนราฝุายอิสลาม ได้แก่ โต๊ะห้าดา ยินมู่หมี และลูกสาวของ
โต๊ะห้าดาคือ จันจุหรี ศรีจุหรา เชื่อว่าถ้าใครตัดผมนี้ออกด้วยตัวเองจะเกิดโทษภัย แต่แก้ได้โดยให้โนราใหญ่ตัดออก
ให้ในพิธีกรรมโนราโรงครู ผมที่ตัดออกแล้วให้เก็บไว้กับตัวผู้ที่เป็นเจ้าของ เชื่อว่าจะเป็นของขลังสามารถปูองกัน
อันตรายได้ แต่โนราใหญ่จะต้องทาพิธีขออนุญาตจากครูหมอโนราก่อน หากไม่ขอแม้จะตัดผมออกแล้วก็จะผูกผม
ใหม่อีก ผู้เข้าพิธีต้องเตรียมพานดอกไม้ธูปเทียน เงิน ๑๒ บาท มามอบให้โนราใหญ่ทางคณะโนราจะเตรี ยมกรรไกร
มีดหมอหรือพระขรรค์เอาไว้ เริ่มพิธีโดยบริกรรมคาถา ผู้เข้าพิธีปูผ้าขาวรองรับผมของตนเอง โนราใหญ่ทาน้ามนตร์
รดหัวผู้เข้าพิธี แล้วรา “ท่าสามย่าง” หรือ “ท่าย่างสามขุม” ตัดผมที่จับตัวกัน ๓ ครั้ง ด้วยกรรไกร พระขรรค์ หรือ
มีดหมอ เก็บผมที่ตัดออกแล้ว ๓ ครั้ง เรียกว่า “สามหยิบ” มอบให้ผู้เข้าพิธีหรือผู้ปกครองไปเก็บรักษาไว้ที่บ้าน เชื่อ
ว่าหลังจากตัดผมผีช่อออกแล้ว ผมที่งอกขึ้นใหม่จะไม่ผูกกันเป็นกระจุกอีกต่อไป
4. ขั้นตอนการจัดพิธีกรรมโนราโรงครู
โนราโรงครูมี 2 ชนิด คือ โนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็ก แต่รายละเอียดของพิธีกรรม
บางอย่าง เช่น ราคล้องหงส์ ราแทงเข้ (จระเข้) ครอบเทริด จะทากันในโนราโรงครูใหญ่เท่านั้น นอกจากนี้โนรา
โรงครูในแต่ละพื้นที่อาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้าง พิธีกรรมต่างๆ เข่น การตัดจุก เหยียบเสน ตัดผมผีช่อ การราถีบ
หัวควาย จะมีหรื อไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่ กับความต้องการของเจ้าภาพและผู้ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สาหรับโนราโรงครูใหญ่
จะต้องกระทากัน 3 วัน ขั้นตอนการจัดพิธีกรรมมีดังนี้
พิธีกรรมในวันแรก ซึ่งเป็นวันพุธตอนเย็น เริ่มตั้งแต่พิธีไหว้พระภูมิและตั้งศาลพระภูมิทั่วไป
จากนั้นผู้เข้าร่วมจะประกอบพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จานวน 5 รูป มาสวดชัยมงคลคาถา ครั้นเวลาเย็น
หรือย่าค่าที่ชาวบ้านปักษ์ใต้เรียกว่า “เวลานกชุมรัง” คณะโนราจะเข้าโรงโดยเจ้าภาพต้องนาหมากพลูไปรอรับที่
หน้าบ้าน คณะโนราจะขนอุป กรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องแต่งตัวโนรา เทริด หน้าพราน ฯลฯ เดินเข้าโรงพร้ อมกับ
ประโคมเครื่องดนตรี หัวหน้าคณะจะเป็นผู้นาเข้าโรงพร้อมกับบริกรรมคาถาว่า “ออนอ ออพ่อ ออแม่ อออา ออแอ
เวีย นแวะท้องโรง” น าเครื่ องและอุป กรณ์ต่างๆ ไปวางที่กลางท้องโรงเรียกว่า “ตั้งเครื่อง” ได้เวลาจึงทาพิธี
“เบิกโรง” เพื่อเชิญครูหมอโนราให้มาชุมนุมในโรงพิธี เริ่มจากเอาพานดอกไม้ธูปเทียน 2 พาน พานแรกวางไว้เป็น
พานครู พานที่ 2 เอาเทียน 3 เล่ม หมาก 3 คา ค่ากานล 3 บาท หรือ 12 บาท เล็บสวมมือ 3 อัน กาไลมือ 3 วง
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จัดใส่ พานจุ ดเทีย น 3 เล่ มพร้อมกับเทีย นใหญ่ที่เรียกว่า “เทียนครู ” นาเทียน 3 เล่ มไปปักไว้ที่กลอง 1 เล่ ม
พร้อมกับหมากพลู 1 คา อีก 2 เล่มปักไว้ที่ทับใบละ 1 เล่ม หมากพลูใบละ 1 คา จุดเทียนที่เครื่องสังเวยบนหน้า
พรานหน้าทาสีบนยอดเทริด โนราใหญ่ผู้ร่วมพิธียกพานหมากจุดเทียนอีก 1 เล่ม จับสายสิญจน์ที่ต่อจากเพดานหิ้ง
บูชาครูหมอโนราบนบ้านเจ้าภาพมายังโรงโนราตั้งนะโม 3 จบ กล่าวชุมนุมเทวดา กล่าวชุมนุมครู ทาพิธีซัดหมาก
เอาหมากคาแรกที่วางไว้ที่กลอง ไปเหน็บหลังคาโรงเพื่อบูชาเทวดา หมากคาที่ 2 ที่วางไว้ที่ทับใบแรกไปสอดไว้ใต้
เสื่อเพื่อบูชานางธรณี หมากคาที่ 3 ที่วางไว้ที่ทับใบที่ 2 พร้อมกับเทียน 1 เล่ม นามาสอดเข้าไปในกาไลมือก่อน
3 รอบ แล้วจึงซัดเข้าไปในทับ ตีทับรัว ลูกคู่จะตีดนตรีอื่นๆ ขึ้นพร้อมกันเป็นเสร็จพิธี
ต่อมาโนราจะ “ลงโรง” คือประโคมดนตรีล้ว นๆ ประมาณ 12 เพลง จบแล้ วทาพิธีร้อง
“กาศครู” โนราใหญ่จะแต่งตัวโนรากลางโรงพิธี (เดิมโนราทั่วไปจะแต่ งตัวโนรากลางโรงพิธีเพื่อจับบทร้องและบท
แสดงต่างๆ) กล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ เทวาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เริ่มตั้งแต่บทร้องที่เรียกว่า
“บทขานเอ “ “บทหน้าแตะ” “บทเพลงโทน”
จากนั้ น จึ ง กล่ าวเชิ ญ ครู ด้ ว ยบทชุ ม นุ มครู แ ละบทเชิญ ครู แ ล้ ว โนราใหญ่ แ ละผู้ เ ข้ าร่ ว มพิ ธี
จะพร้อมกันกราบครู โดยกราบพร้อมกันจานวน 9 ครั้ง เมื่อกราบครูแล้วโนราใหญ่จะรา “ถวายครู” คือร่ายราด้วย
บทต่างๆ ของโนราเพื่อบูชาครู และ “จับบทตั้งเมือง” (โนราบางคณะจะจับบทตั้งเมืองในเช้าวันพฤหัสบดี อันเป็น
วันที่สองของการราโนราโรงครู) บทตั้งเมืองหมายถึงบทร้องเพื่อจับจองพื้นที่โรงโนรา เป็นกรรมสิทธิ์ของตนตาม
ความเชื่อของโนราว่า เมื่อครั้งที่เจ้าชายน้อยหรือขุนศรีศรัทธาได้ราโนราถวายพระยาสายฟูาฟาดแล้ว พระองค์ได้
ประทานเครื่องต้นของพระองค์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวโนรา และประทานแผ่นดินให้ตั้งโรงโนรา ซึ่งเปรียบเสมือนว่า
เป็นเมืองๆ หนึ่งของโนราโดยเหตุดังกล่าว โนราไปตั้งโรงที่ไหน โดยเฉพาะการตั้งโรงครู จะต้องมีบทตั้งเมืองด้วย
พิธีตั้งเมืองจะใช้ขันทองเหลืองหรือขันลงหินใบใหญ่ที่เรียกว่า “แม่ขัน” โดยคว่าขันลงแล้วเอาผ้าขาวปูทับ ใต้ขัน
จะมีข้าว 3 รวง ใบเฉียงพร้า ใบหมากผู้ หญ้าคา หญ้าเข็ดหมอน มัดเข้าด้วยกันแล้วเอามีดโกนหินลับมีดเงินเหรียญ
1 อัน และเทียนใส่รวมเอาไว้ โนราใหญ่จะใช้เท้า ขวาเหยียบขันแล้วราบทต่างๆ ตั้งแต่บทครูสอนบทสอนรา และ
บทตั้งเมือง หลังจากราบทตั้งเมืองแล้ว ก็ถือว่าเป็นเสร็จพิธีในวันแรก คณะโนราจะช่วยกันยกเครื่องสังเวย เทริด
หน้าพราน หน้าทาสี ฯลฯ ไปวางไว้บนศาลหรือพาไล เพื่อทาพิธีเซ่นไหว้ในวันรุ่งขึ้น จากนั้นจะเป็นการราทั่วไปของ
คณะโนรา เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้มาร่วมพิธีและชาวบ้านโดยทั่วไป
พิธี กรรมวัน ที่ สอง คือ วัน พฤหั ส บดี ถื อว่าเป็นวันครู เป็ นวันประกอบพิธีใหญ่ทั้งเพื่อการ
เซ่นไหว้ แก้บน และพิธีกรรมอื่นๆ เริ่มตั้งแต่ลงโรงกาศครู เช่นเดียวกับวันแรก เพียงแต่วันนี้นอกจากจะเชิญครูให้
มาชุมนุมแล้ว จะมีการเซ่นไหว้และแก้บนด้วย ในขณะที่โนราร้องบทเชิญครู ครูหมอโนราหรือตายายโนราก็ จะ
เข้าทรงในร่างทรง ซึ่งคนทรงจะเตรียมตัว เพื่อเข้าทรงอยู่บนบ้านเจ้าภาพหรือโรงโนราคนทรงจะต้องนุ่งผ้าโจง
กระเบน ใส่เสื้อสีขาว หรือสีอื่นๆ มีผ้าสไบพาดเฉียง ซึ่งส่วนใหญ่นิยมผ้าขาว และเตรียมเครื่องบูชาครูคือดอกไม้ธูป
เทียนไปด้วย การเข้าทรงเรียกว่า “จับลง” จะเห็นได้จากอาการผิดปกติของคนทรง เช่น มือ แขน ขาสั่น ลาตัวโอน
เอนไปมา เมื่อเข้าทรงเต็มตัวแล้ว คนทรงจะจุดเทียนลุกขึ้นร่ายราเช่นเดียวกับครูหมอโนราหรือตายายโนราบาง
องค์ก็จะขึ้นไปบนศาลหรือพาไล เพื่อตรวจดูเครื่องสังเวยว่ามีสิ่งใดขาดหรือจัดไม่ถูกต้องก็จะทักท้วง เจ้าภาพต้อง
จัดหาหรือแก้ไขจนเป็นที่พอใจ ครั้นครูหมอโนราหรือตายายโนราลงมานั่งยังโรงพิธีแล้ว เจ้าภาพและลูกหลานก็จะ
เข้าไปกราบไหว้สอบถามเรื่องราวต่างๆ ขอลาภขอพร แล้วนัดแนะกับครูหมอโนราในเรื่องวันเวลาที่จะราโรงครูใน
โอกาสต่อไป สาหรับการรับเครื่องสังเวย เมื่อทาพิธีเซ่นไหว้นั้น ครูหมอโนราหรือตายายโนราในบางแห่งจะใช้เทียน
ที่จุดแล้วส่องวนไปตามเครื่องสังเวย แล้วจะเอาเทียนนั้นจ่อเข้าปากหรืออมควันเทียน โดยทั่วไปเวลาครูหมอโนรา
หรือตายายโนราเข้าทรงในร่างทรงเต็มตัวก็มักจะใช้เทียนจุดไฟแล้วจ่อเข้าปากเช่นกัน เรียกว่า “การเสวยดอกไม้
ไฟ” เมื่อถึงเวลาจะออกจากร่างทรงดนตรีจะทาเพลงเชิด คนทรงจะสะบัดตัวอย่างแรง แล้วทุกอย่างกลับสู่อาการ
ปกติเรียกว่า “บัดทรง” สาหรับวันนี้หากมีผู้มาขอทาพิธีครอบเทริด โนราใหญ่และผู้ช่วยอีกสองคนจะแต่งตัวเป็น
พิเศษเรียกว่า “แต่งพอก” เพื่อทาพิธีครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่ รวมทั้งผู้เข้ารับการครอบเทริดก็ต้องแต่งพอกด้วย
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แต่ยังไม่ต้องสวมเทริด การแต่งพอกคือการนุ่งสนับเพลาแล้วนุ่งผ้าลายตามแบบโนรา เอาผ้าขาวมาผืนหนึ่งพับเข้า
เป็นชั้น อย่างมีระเบียบตามจานวนเทริดที่ตั้งบนพาไลและต้องจัดพอง ลา ให้ครบตามจานวนผ้าที่พับ เพื่อเซ่นไหว้
ครูด้วย ผ้าขาวแต่ละชั้นจะต้องใส่หมาก ๑ คา เทียน ๑ เล่ม เงิน ๑ บาท เมื่อพับและบรรจุแล้วก็นามาพันไว้รอบ
สะเอวข้างละอัน มีผ้าเช็ดหน้า ๑ ผืน ในผ้ าเช็ดหน้าจะมีหมาก ๑ คา เทียน ๑ เล่ม เงิน ๑ บาท ผูกเป็นช่อไว้
๑ ครั้ง เอาปลายข้างหนึ่งมาแขวนไว้ข้างสะเอวต่อจากนั้ นจึงนุ่งผ้าลายโดยปกติของโนราทับลงแล้วจึงใส่ผ้าห้อย
หน้า หางหงส์ เครื่องลูกปัด และสวมเทริด เพื่อทาพิธีในขั้นตอนต่อไป
การเซ่นไหว้ครูหมอโนราหรือตายายโนรา หลังจากร้องบทเชิญครูแล้ว เจ้าภาพ ชาวบ้านหรือ
ลูกหลานตายายโนราที่บนบานและสัญญาเอาไว้ว่าจะแก้บนด้วยสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นของคาวหวาน วัตถุเครื่องใช้
หรือเครื่องแต่งตัวโนรา ก็จะนามาส่งมอบให้กับโนราใหญ่พร้อมพานดอกไม้ ธูปเทียน และเงินทาบุญที่เรียกว่า
“เงินชาตายาย” ตามที่ได้บบเอาไว้ หรือตามกาลังศรัทธาของแต่ละคนจากนั้นจะจุดเทียนที่เครื่องสังเวย เทียนบน
ยอดเทริด เทียนบนศาลหรือพาไล เทียนครูที่ท้องโรง รวมทั้งจุดเทียนเครื่องสังเวยหน้าหิ้งบูชาครูหมอโนราบนบ้าน
เจ้าภาพด้วย โนราใหญ่ผู้เข้าร่วมพิธียกพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นบูชา จับสายสิญจน์พร้อมกัน โนราใหญ่กล่าวคาบูชา
พระรัตนตรัย กล่าวชุมนุมเทวดา กล่าวชุมนุมครูหมอ กล่าวคาแก้บน เซ่นไหว้ และเชื้อเชิญครูหมอโนราหรือตายาย
โนรามารับเครื่องสังเวยและอวยพรแก่ลูกหลาน โนราใหญ่กล่าวคาอุทิศส่วนกุศลไปให้ครูหมอ โนราหรือตายาย
โนรา แล้วนาเอาหมากพลูมาบริกรรมคาถามอบให้ผู้มาแก้บนทุกคน ๆ ละ ๑ คา นาไปกิน เพื่อความเป็นสิริมงคล
เรียกว่า “หมากจุกอก” เสร็จพิธีเซ่นไหว้และแก้บนด้วยสิ่งของแล้วโนราทั่วไปจะราถวายครู
การราสอดเครื่องสอดกาไลและพิธีตัดจุก หลังจากโนราทั่วไปราถวายครูแล้วก็จะมีการราสอด
เครื่องเพื่อให้ครูโนราได้ยอมรับการเป็นโนรา โดยเฉพาะโนราที่ผ่านการฝึกใหม่ๆ ส่วนการราสอดกาไลหรือไหมล
เป็นพิธีกรรมเพื่อรับศิษย์เข้าฝึกการราโนรา ทั้งที่เคยหัดรามาแล้วและยังไม่เคยหัดรามาก่อน โดยผู้ปกครองจะนา
บุตรหลานของตนพร้อมพานดอกไม้ธูปเทียนและเงิน ๑๒ บาท ไปกราบครูโนรา โนราใหญ่รับมอบเครื่องบูชาแล้ว
ก็จะสอบถามเพื่อยืนยันความสมัครใจและคายินยอมจากผู้ปกครอง จากนั้นนากาไลมาสวมมือให้ ประมาณ ๓ วง
แล้วจับมือทั้งสองของเด็กยกขึ้นตั้งวง เพื่อเอาเคล็ดในการราโนรา ส่วนการราสอดเครื่องหรือที่เรียกว่า “จาผ้า”
ผู้เข้าพิธีต้องจัดพานดอกไม้ธูปเทียนและเงิน ๑๒ บาท ไปกราบครูโนรา เมื่อได้รับการยืนยันถึงความสมัครใจแล้ว
โนราใหญ่จะรดน้ามนตร์ เสกเปุาด้ว ยคาถา แล้วมอบเครื่องแต่งตัวโนราที่เรียกว่า “เครื่องต้น” ให้ผู้เข้าทาพิธีไป
แต่งตัวและออกมาราถวายครู โดยราบทครูสอน บทสอนรา ตามเวลาอันสมควร เป็นเสร็จพิธี จากนั้นจึงทาพิธี
ตัดจุก โดยผู้ปกครองนาพานดอกไม้ธูปเทียน เงิน ๑๒ บาท มามอบให้โนราใหญ่พร้อมกับตัวเด็ก คณะโนราจะให้
เด็กนั่งลงบนผ้าขาว โนราใหญ่และครูหมอโนราองค์สาคัญๆ ในร่างทรงเช่น พระม่วงทอง ขุนศรีศรัทธา ทาพิธี
ร่ายรา ถือไม้หวายเฆี่ยนพรายและกริช พร้ อมกับน้ามนตร์มาประพรมที่ศีรษะเด็ก แล้ว เอามือจับที่จุกของเด็ก
บริกรรมคาถา ดนตรีเชิด จากนั้นจึงใช้กริชตัดจุกของเด็ก พอเป็นพิธีเสร็จแล้วประพรมน้ามนตร์อีกครั้ง ส่งตัวเด็กให้
พ่อแม่หรือผู้ปกครองพาเด็กไปตัดจุกหรือโกนผมจริงต่อไป
พิธี ค รอบเทริ ดหรื อผูกผ้า ใหญ่ พิธีครอบเทริดหรือผู กผ้ าใหญ่จะทาหลั งจากพิธีตัดจุกแล้ ว
หากผู้เข้าพิธียังไม่เคยตัดจุก จะต้องทาพิธีตัดจุกก่อน เพื่ อแสดงว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว และจะต้องมีอายุครบ ๒๒ ปี
ยังไม่แต่งงาน หากแต่งงานแล้วก็จะต้องทาใบหย่าร้าง โดยสมมติกับภรรยาเพื่อมิให้ปราชิกตามความเชื่อในอดีต
เมื่อครอบเทริดแล้วจะต้องไปราโนราให้ครบ ๓ ครั้ง เรียกว่า “รา ๓ วัด” หรือ “๓ บ้าน” แล้วจึงมาเข้าพิธีอุปสมบท
จึงจะถือว่าเป็นโนราโดยสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันสามารถอุปสมบทได้เลย พิธีครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่ เริ่มโดยผู้เข้า
พิธีจัดพานดอกไม้ธูปเทียนและเงิน ๑๒ บาท เข้าไปกราบครูโนรา โนราใหญ่จะจัดให้นั่งบนขันสิบสองนักกษัตร
ที่วางคว่าครอบขันอีกใบหนึ่งซึ่งใส่น้า มีดโกน หินลับมีด ใบเงิน ใบทอง ใบยอ แต่บางแห่งเอาใบยอกับใบทองหลาง
มาวางซ้อนกัน บนเสื่ อ กลางโรงให้ ผู้ เ ข้าพิ ธีนั่ งบน เหนื อที่ นั่งจะผู กเทริด ห้ อ ยไว้ โดยมีส ายสิ ญจน์ผู กโยงไปให้
โนราใหญ่ ซึ่งตอนนี้เรียกว่า “อุปัชฌาย์” โนราอีก ๒ คนเรียกว่า “คู่สวด” เส้นหนึ่ง หากผู้เข้าพิธี นิมนต์พระสงฆ์
มาในพิธีด้วยก็จะผูกโยงสายสิญจน์ให้พระภิกษุถือไว้เส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งโยงไปให้บิดามารดาและญาติพี่น้องของ
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ผู้เข้าพิธีถือไว้ เมื่อจะครอบเทริด ผู้ถือสายสิญจน์ทั้ง ๓ เส้นจะค่อยๆ ผ่อนเชือกหย่อนเทริดลงมาโนราคนใดคนหนึ่ง
จะจั บ เทริ ดให้ ครอบลงศรี ษ ะขณะหย่ อนเทริด หากไม่ มีพระภิกษุในพิธีโ นราใหญ่และโนราผู้ ช่ว ยจะสวดมนต์
เช่ น เดี ย วกั บ พระให้ ช ยั น โต เมื่ อ เสร็ จ แล้ ว ด้ า ยที่ ผู ก เทริ ด จะพั น เทริ ด เอาไว้ จากนั้ น โนราใหญ่ ก็ ท าพิ ธี ม อบ
เครื่ องหมายความเป็ น โนราหรื ออุป กรณ์ในการรา มีพระขรรค์ หอกแทงเข้ (จระเข้) เป็นต้น เพื่อแสดงว่ าได้
เป็นโนราใหญ่และสามารถประกอบพิธีโนราโรงครูได้ต่อไป หลังจากนั้นโนราที่ได้รับการครอบเทริดจะราถวายครู
โดยเริ่มราที่นักหรือพนักซึ่งจัดเตรียมไว้ตั้งแต่บทสรรเสริญครู บทครูสอน บทสอนรา บทประถม และราทาบท
พอเป็นพิธี เป็นอันแล้วเสร็จ
พิธีแก้บน ด้วยการราโนราถวายครู และการราออกพรานหรือจับบทออกพราน หลังจากพิธี
ครอบเทริดแล้ว โนราหรือชาวบ้านที่ได้บนบานเพื่อขอความช่วยเหลือครูหมอโนรา หรือบนบานเพราะถูกตายาย
โนราลงโทษและได้สัญญาหรือทาทานบนไว้ว่าจะแก้บนด้วยการราโนราหรือจับบทออกพราน จะมาแก้บนกัน
ในตอนนี้ โดยช่วงเช้าจะแก้บนได้เฉพาะผู้ที่จะแก้บนด้วยการราโนรา เริ่มตั้งแต่แต่งตัว แล้วนาพานดอกไม้ธูปเทียน
เงิน ๑๒ บาท หรือตามที่ครูโนรากาหนด ไปมอบให้โนราใหญ่หรือครูหมอโนราในร่างทรงที่ตนได้บนเอาไว้ จากนั้น
โนราใหญ่ห รื อผู้ ช่ว ยจะเป็ น ผู้ น าในการร าแล้ ว ให้ ผู้ แก้ บนราตาม บทที่ใ ช้ แก้บ นมีบทสรรเสริญครู บทครูส อน
บทสอนรา ซึ่งจะราบทต่างๆพอเป็นพิธี จบแล้วไปกราบครูโนราอีกครั้ง แล้วรับการประพรมน้ามนตร์ ส่วนการ
แก้ บ นด้ ว ยการออกร าพรานหรื อ จั บ บทออกพราน จะแก้บ นได้ ในเวลาที่ เ ลยเที่ ย งวั นไปแล้ ว ผู้ แก้ บนจะต้ อ ง
แต่งตัว พราน น าเครื่ องบู ช ามามอบให้ โนราใหญ่เช่นเดียวกับการแก้บนด้ วยการราโนรา โนราใหญ่ห รือผู้ ช่ว ย
จะเป็นผู้นาในการจับบทออกพรานแล้ให้ผู้แก้บนราตาม บทที่ใช้ เช่น บทพระราม บทขุนช้างขุนแผน เป็นต้น
พิธีผูกผ้าปล่อย เป็นการประกอบพิธีเพื่อตัดขาดจากความเป็นโนราและไม่ถูกครูหมอโนราหรือ
ตายายโนราลงโทษ การทาพิธีผูกผ้าปล่อยอาจทาในเวลากลางคืนของวันพฤหัสบดีก็ได้ ผู้เข้าพิธีเตรียมพานดอกไม้
ธูปเทียน เงิน ๑๒ บาท มามอบให้โนราใหญ่ กราบขอขมาครูโนราและบอกความจาเป็นที่ต้องเลิกราโนรา จากนั้น
โนราใหญ่ จ ะมอบเครื่ อ งแต่ ง ตั ว โนราให้ ผู้ เ ข้ า พิ ธี น าไปแต่ ง ตั ว แล้ ว ออกมาร าโนราเป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ จบแล้ ว โนราใหญ่ จ ะเรี ย กไปถามคายื นยั นอี ก ครั้ ง จากนั้ นโนราใหญ่ บริ กรรมคาถาให้ ตั ดขาด
จากความเป็นโนราแล้วให้ผู้เข้าพิธีออกไปนอกโรงโนราและถอดเครื่องแต่งตัวโนราออก แล้วนาเครื่องแต่งตัวโนรา
ทั้งหมดส่งให้โนราใหญ่โดยต้องส่งมาทางข้างหลังตนเอง และไม่หันไปมองโรงโนราเป็นอันเสร็จพิธี ในวันที่สองเมื่อ
เสร็จสิ้นพิธีกรรมต่างๆแล้วก็จะเป็นการราทั่วไปเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม และถือว่าเป็นการราถวายครูด้วย
พิธีกรรมในวันที่สาม คือวันศุกร์อันเป็นวันสุดท้ายของพิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่
ลงโรงกาศครู เชิญครู แล้วราทั่วไปเพื่อถวายครูเช่นเดียวกับวันที่หนึ่งวันที่สองจากนั้นคณะโนราก็จะราบทที่เรียกว่า
“สิบสอบทสิงสองเพลง ” เช่น บทสอนรา บทประถม บทนางนกจอก บทนกเป็ดกาน้า บทพระสุธน-นางมโนห์รา
บทไกรทอง เป็นต้น
การราคล้องหงส์ ใช้ราเฉพาะในพิธีครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่และพิธีเข้าโรงครูเท่านั้น เพื่อให้
พิธีสมบูรณ์ในการราใช้ผู้รา ๘ คน โดยโนราใหญ่เป็น “พญาหงส์” โนราอื่นๆอีก ๖ คน เป็นหงส์ และผู้ราเป็นพราน
๑ คน
การราแทงเข้ (จระเข้) ใช้ราเฉพาะพิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่เท่านั้น โดยราหลังจากคล้องหงส์
แล้ว ผู้รามี ๗ คน โนราใหญ่ราเป็น “นายไกร” ที่เหลืออีก ๖ คน เป็นสหายของนายไกร อุปกรณ์มีจระเข้ ๑ ตัว ทา
จาก
ต้นกล้วยพังลา (กล้วยตานี) ต้นโตๆ ขุดให้ติดเหง้า นามาแกะสลักส่วนเหง้าให้เป็นหัวเข้ ขาใช้หยวกกล้วย
ตัดเป็น รูปขาแล้วใช้ไม้เสียบไว้ หางทาด้วยทางมะพร้าว เมื่อเสร็จแล้วใช้ไม้ขนาด ๒ คืบ ๔ อันเป็นขาหยั่ง เชื่อกัน
ว่าคนที่จะทาตัวจระเข้นั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ทางเวทย์มนตร์คาถา เพราะหลังจากทาตัวจระเข้เสร็จแล้วจะต้อง
ทาพิธีบรรจุธาตุ เรียกวิญญาณไปใส่ เบิกหูเบิกตา เรียกเจตภูตไปใส่ หากทาไม่ถูกต้อง ก็อาจเป็นเสนียดจัญไรแก่
ตนเอง ก่อนนาพิธี คนทาจระเข้ต้องทาพิธีสังเวยครูด้วยหมากพลู ดอกไม้ธูปเทียน และเหล้าขาว แล้วนาไปวาง
ข้ า งโรงโนราด้ า นตะวั น ตก ให้ จ ระเข้ หั น หั ว ไปทางทิ ศ หรดี หากหั น หั ว ไปทางอี ส าน โนราจะไม่ แ ทง บนตั ว

11
หัว และหางจระเข้ติดเทียนไว้ตลอด ด้านหน้าที่จะไปแทงเข้ จะต้องเอาหยวกกล้วยพังลา (กล้วยตานี) ๓ ท่อนมา
ทาเป็นแพ เพื่อให้โนราเหยียบก่อนออกไปแทงเข้ นอกจากนี้มีหอก ๗ เล่ม เรียกชื่อต่างกัน เช่น หอกพิชัย คอ
กระบวย ใบตะกง ปานฉนะ เป็นต้น การราแทงเข้จะเริ่มด้วยโนราใหญ่จุดเทียนตรงบายศรี และที่ครู แล้วขึ้นบท
เพลงโทน (จับบทไกรทอง) เนื้อความเป็นการทาขวัญนายไกร และการละเล่นในพิธีทาขวัญ
หลังจากกราบทแทงเข้แล้วคณะโนรากลับเข้าโรงโนรา จากนั้นโนราใหญ่จึงร้องบท “ชาครู
หมอ” หรือ “ชาตายาย” เพื่อเป็นการบูชาครูหมอโนราหรือตายายโนรา โดยเจ้าภาพ ลูกหลานตายายโนราจะนาเงิน
มาบูชาครูตามกาลังศรัทธาเรียกว่า “ เงินชาครูหมอตายาย” เพื่อทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ครูหมอโนราหรือตายาย
โนราให้แก่เจ้าภาพและลูกหลานตายายโนรา ต่อจากบทชาครูหมอตายาย และลูกหลานได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ครู
หมอโนราหรือตายายโนราแล้ว โนราใหญ่จะร้องบท “ส่งครู” เพื่อส่งครูหมอโนราหรือตายายโนรากลับ
เสร็จจากส่งครูหมอโนราหรือตายายโนราแล้วโนราใหญ่ก็จะทาพิธี “ตัดเหมฺรฺย” (ตัดทานบน)
ซึ่งเป็นพิธีตัดเครื่องบูชาและเครื่องเซ่นไหว้ตายายให้ขาดแยกจากกัน เป็นเคล็ดว่า “เหมฺรฺย” หรือพันธะสัญญาที่เคย
ให้ไว้แก่ครูหมอโนราหรือตายายโนราได้ขาดกันแล้ว สิ่งที่โนราใหญ่ตัดได้แก่ บายศรีท้องโรง เชือดมัดขื่อโรง จากบน
ศาลหรื อ พาไล ๓ ตั บ เชื อ กผู ก ผ้ า หรื อ เพดานศาลหรื อ พาไล ๑ มุ ม เชื อ กผู ก ผ้ า ดาดเพดานท้ อ งโรง ๑ มุ ม
และห่อเหมฺรฺย ซึ่งวางอยู่บนศาลหรือพาไล วิธีตัดเหมฺ รฺย โนราใหญ่จะถือมีดหมอ ๑ เล่ม เทียน ๑ เล่ม หมากพลู
๑ คา ไว้ในมือขวาแล้วราท่าตัดเหมฺ รฺย โดยตัดแต่ละอย่างตามที่กล่าวมาแล้วไปตามลาดับขณะที่ตัดจะว่าคาถา
กากับไปด้วย เสร็จแล้วเก็บเครื่องบนศาลหรือพาไลไปวางไว้นอกโรง ทาพิธีพลิกสาดพลิกหมอน ราบนสาดแล้วถอด
เทริดออกเป็นอันเสร็จพิธีการราโนราโรงครู
ส่วนที่ 2 คุณค่าและบทบาทของวิถีชุมชนที่มีต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
1. คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สาคัญ
๑.๑ โนราโรงครูมีคุณค่าในด้านการให้ความบันเทิงและการประกอบพิธีกรรมแก่บุคคลในสังคม
ทั้งในระดับชุมชน กลุ่มคน และปัจเจกชน
๑.๒ โนราโรงครู เป็นผู้บาบัดทุกข์ ปลดปล่อยภาวะวิกฤต และความขัดแย้งทางจิตวิญญาณ
เพราะโนราโรงครูที่เป็นระบบความเชื่อและพิธีกรรม คือความเชื่อทางพุ ทธศาสนาระดับชาวบ้าน อันหมายถึง
ความเชื่อในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับลักธิพราหมณ์และความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือ
ผี ส างเทวดา อั น รวมไปถึ ง การเซ่ น ไหว้ บ รรพบุ รุ ษ การเข้ า ทรง พิ ธี ค รอบเทริ ด หรื อ ผู ก ผ้ า ใหญ่ การแก้ บ น
พิธีราสอดเครื่องหรือสอดกาไล เป็นต้น
๑.๓ พิธีกรรมโนราโรงครูมีผลในทางจิตวิทยา เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพบครูหมอโนราได้
ระบายความทุกข์ ความขัดแย้งทางจิตใจ และได้ผ่อนคลายความตึงเครียด รวมทั้งการรักษาอาการปุวยไข้บางอย่าง
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
๑.๔ โนราโรงครูมีกุศโลบาย เพื่อสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ครูบาอาจารย์ และ
บรรพบุรุษโดยผ่านระบบความเชื่อเรื่องครูหมอโนรา และเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาทางสังคมให้แก่สมาชิก
มีความเคารพผู้ อาวุโ ส รู้ จั กการตอบแทนบุญคุณ ปลู กฝั งค่านิยมที่ดีงาม ทั้งด้านกิริยามารยาท การครองตน
และการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
๑.๕ ระบบความเชื่อเรื่องครูหมอโนราเป็นระบบที่สร้างความผูกพันและความมั่นคงในระบบ
เครือญาติ ช่วยในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่เครือญาติ ผู้มีเชื้อสายโนรา และการสืบทอดสายตระกูล
๑.๖ โนราโรงครูเป็นสื่อประสานในการสร้างเครือข่ายชุมชนหรือระบบความสัมพันธ์ของชุมชน
ทั้งระบบเครือญาติ ระบบอุปถัมภ์ ระบบผูกเกลอผูกดอง และระบบสาวย่านนับโยค ที่นามาซึ่งการแลกเปลี่ยน
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้งความเอื้ออาทร และความเป็นหมู่พวกในชุมชน
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๑.๗ โนราโรงครู เป็ น ผู้ ส ร้างเสริมและปฏิบัติให้ ระบบคุณค่ าของสั งคมและชุมชนดารงอยู่
อย่างมั่งคง ระบบคุณค่าที่หมายถึงระบบความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม ขนบประเพณี และวิถีปฏิบัติอันเป็นส่วน
สาคัญในการจัดระเบียบและการควบคุมทางสังคมรวมทั้งการให้ความสาคัญกับระบบคุณค่าอื่นๆ ทั้งทางคดีโลก
และคดีธรรม
๑.๘ โนราโรงครู มีส่วนอย่ างสาคัญในการสร้างอาชีพ และระบบเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชน
กลุ่มคน และปัจเจกชน เพราะการเป็นโนรา หัวหน้าคณะโนรา (หรือโนราใหญ่ผู้นาในการประกอบพิธีกรรมโนรา
โรงครู) คือ อาชีพที่มีรายได้และส่งผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจ ทั้งลูกคู่ นักดนตรี ผู้แสดง นักร้อง นักรา และผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้องกับการราโนรา เช่น ช่างทาเครื่องดนตรี ช่างทาเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโนรา
2. บทบาทของชุมชนที่มีต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒.๑ ศิลปิน ที่หมายรวมถึง โนรา นักแสดง ลูกคู่ และนักร้อง บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโนราโดยตรง จึงจาเป็นต้องทาหน้าที่ในการรักษาและสืบทอดความเป็นโนราสร้างความ
นิยมและความเชื่อถือศรัทธาให้กับชุมชน “นิยมหนังตะลุงและโนรา” เพราะการรักษาสถานภาพและมีศักยภาพ
ในการสืบทอดความเป็นโนรา และดารงความเป็นโนราและคณะโนราเอาไว้ได้ ก็จะส่งผลถึงการมีอาชีพและรายได้
ของนักรา นักแสดง ลูกคู่ (มีหน้าที่บทบาทสาคัญมาก ปัญหาของโนราในปัจจุบันคือการขาดแคลนลูกคู่ โดยเฉพาะ
นายปี่) และนักร้องประจาวง หัวหน้าคณะโนรานอกจากมีบทบาทหน้าที่ในฐานะศิลปินโนราแล้ว จะต้อ งมีหน้าที่
ในการบริ หารจั ดการคณะรั บผิ ดชอบลูกน้อง ประสานงานติดต่อกับเจ้าภาพผู้ รับโนราและการสร้างเครือข่าย
ระหว่างศิลปินกับศิลปิน ศิลปินกับชาวบ้าน ศิลปินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน กรณีตัวอย่าง
โนราเกรี ย งเดช นวลระหงส์ ในฐานะหั ว หน้ า คณะโนรา “เกรี ย งเดช นวลนะหงส์ ”แห่ ง ต าบลท่ า แค
อาเภอเมืองพัทลุ ง จั งหวัดพัทลุ ง โนราเกรี ยงเดช นวลระหงส์ คือหัว หน้าคณะ หรือโนราใหญ่ในการสื บทอด
พิธีกรรมโนราโรงครู ใหญ่วัดท่าแค ต่ อจากโนราแปลก ชนะบาล(โนราแปลกดา) และโนราสมพงษ์ ชนะบาล
(สมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง) ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วทั้ง ๒ คน นอกจากจะเป็นโนราใหญ่ ในการเซ่นไหว้ครูหมอตายายโนรา
ทาพิ ธี แ ก้ บ น ครอบเทริ ด -ร าสอดเครื่ อ งสอดก าไลให้ กั บ โนรารุ่ น ใหม่ (พิ ธี ก รรมเพื่ อ สื บทอดความเป็ น โนรา)
เหยียบเสน ราบทต่างๆ ในการประกอบพิธีกรรมแล้ว ยังต้องดูแลควบคุมคนทรงครูหมอโนราซึ่งมาจากที่ต่างๆ
ให้เกิดความเรียบร้อย การประสานงานกับโนราต่างๆ ที่มาราและประกอบพิธีกรรมร่วมกัน หน้าที่บทบาทสาคัญอีก
อย่ างหนึ่ง คือ การสร้างความเชื่อถือศรั ทธาให้ กับชุมชนและชาวบ้านที่มาร่วมพิธีกรรมว่าเป็นผู้ รอบรู้ในเรื่อง
ไสยศาสตร์และเวทมนตร์คาถาที่จะตัดทานบน (ตัด เหมรยขาด) และประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้โนราเกรียงเดช
นวลระหงส์ จึงมีหน้าที่สาคัญในการรักษาและสืบทอดโนราโรงครูใหญ่วัดท่าแคในปัจจุบัน
๒.๒ คนทรงครูหมอโนรา และหมอไสยศาสตร์ มีหน้าที่และบทบาทสาคัญในการประกอบ
พิธีกรรมโนราโรงครู คนทรงครูหมอโนรา คือ สื่อกลางหรือผู้ประสานเชื่อมโยงโนรา ผู้มีเชื้อสายโนรา ลูกหลาน
ตายายโนรา ชาวบ้าน กับครูหมอตายายโนรา (ในโลกของวิญญาณที่เข้าทรง) ลูกหลานตายายโนราที่ต้องการแก้บน
รักษาอาการปุวยไข้บางอย่าง ปรึกษาหารือ เรื่องต่างๆ กับครูหมอตายายโนรา ก็ต้องผ่านคนทรงหรือร่างทรง ครู
หมอโนราทั้งสิ้น คนทรงครู หมอโนราบางคนสามารถรักษาอาการปุวยไข้ให้ กับชาวบ้าน “ตั้ งหิ้ งครูห มอโนรา ”
(การจัดที่พานักของวิญญาณครูหมอโนราเพื่อการเซ่น ไหว้) ส่ว นหมอไสยศาสตร์มีห น้าที่และบทบาทของในการ
ประกอบพิธีกรรมบางอย่างให้กับคณะโนราทั้งการแสดงเพื่อความบันเทิงและการประกอบพิธีกรรมเพื่อ สร้างขวัญ
และกาลั งใจ (ในอดีตเมื่อ มีการแข่งขัน ประชันโรงโนรา หมอไสยศาสตร์มีห น้าที่ ทาคุณไสยหรือตัดไม้ข่มนาม
เพื่อเอาชนะฝุายตรงกันข้าม) เป็นต้น
๒.๓ ช่างทาเครื่องดนตรี ช่างวาดฉากและม่านมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมความเป็นโนรา
ช่างทาเครื่องดนตรี และช่างวาดฉากโนรา ในปัจจุบันมีน้อยมาก และมักจะสื บทอดกันมาโดยสายตระกูลช่าง
สายโนราและการสืบทอดโดยวิธีมุขปาฐะ ระหว่างครูกับศิษย์ การจะส่งเสริมรักษาและสืบทอดความเป็นโนรา
จะต้องมีการรักษาและสืบทอดช่างทาเครื่องดนตรีและช่างวาดฉากและม่านโนราด้วย
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๒.๔ ช่างทาเครื่องแต่งกายโนรา (ช่างร้อยลูกปัด ช่างทาเทริด หน้าพราน และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
ต่างๆ) ช่างทาเครื่องแต่งกายโนราส่วนใหญ่จะเป็นโนราหรือผู้มีเชื้อสายโนรา โดยเฉพาะผู้เป็นโนราจะเป็นช่างฝีมือ
ในการร้อยลูกปัด ทาเทริด หน้าพราน แต่ปัจจุบันได้เกิดกลุ่ม ร้อยลูดปัดในหมู่เยาวชน โดยครูโนราเป็นผู้ฝึกสอน
นอกจากจะร้ อยลู กปั ดเพื่อเป็ น เครื่ องแต่ งกายโนราแล้ ว ยังทาเป็นของที่ร ะลึ ก เช่น พวงกุ ญแจ สร้อยลู กปั ด
หุ่น จาลองโนรา เทริดขนาดเล็ก ออกจ าหน่ายได้ด้ว ย ตัวอย่างเช่น กลุ่ มร้อยลู ดปัดท่าแค บ้านลู กปัดมโนราห์
ตาบลท่าแค อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นผู้ผลิตเครื่องแต่งกายและร้อยลูกปัดโนรา
๒.๕ นักธุรกิจ (ผลิตซีดี วีซีดี ดีวีดี เจ้าของเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟูา โรงสาเร็จรูป) นักธุรกิจ
ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงโนรา เช่น การผลิตวีซีดี ดีวีดี บทกลอน บทราโนราท่าประถม
การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู เทปบั น ทึกภาพท่าราเบื้องต้นของโนรา เป็นส่ ว นหนึ่งของอุปกรณ์ที่ช่วยใน
การสอนและการราโนราของเยาวชน และเป็นผู้มีส่วนส่งเสริมให้โนรารุ่นใหม่สามารถตั้งเป็นคณะโนราได้โดยไม่ต้อง
มีงบประมาณในการลงทุนสร้างเครื่องดนตรี โรงโนราสาเร็จรูป เครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟูา ซึ่งถ้าจัดหาด้วยทุนรอน
ของตัวเองจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากในปัจจุบันจึงมีนักธุรกิจท้องถิ่นหรือเครือข่ายโนราด้วยกันมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้เช่า
เป็นครั้งคราว หรือตามโอกาสที่ไปแสดงหรือประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู
๒.๖ ชมรมโนรา และกลุ่มเครือข่ายโนราในจังหวัดพัทลุง ชมรมและกลุ่มต่างๆ ที่เป็นเครือข่าย
โนรามี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม รั ก ษาและสื บ ทอดความเป็ น โนรา และมี พ ลั ง ในการผลั ก ดั น กิ จ กรรม
การของบประมาณสนั บ สนุ น จากองค์การบริหารส่ว นท้องถิ่น จังหวัด กรมส่ งเสริมวัฒ นธรรม มาจัดกิจกรรม
เป็นต้น
๒.๗ ชาวบ้านในชุมชน (ผู้ชม ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ในท้องถิ่น) ชาวบ้านคือเจ้าของมรดกทาง
วัฒนธรรมอันเป็นผลผลิตของชุมชน มีส่วนในการส่งเสริม รักษา และสืบทอดความเป็นโนราโดยเฉพาะปราชญ์
ชาวบ้ าน และผู้ รู้ ในท้องถิ่น ที่ พึ่งแก่ศิล ปิ น ในการวิ พากษ์วิจ ารณ์ ชี้แนะแนวทางในการผลิ ตซ้าทางวัฒ นธรรม
ให้แก่ศิลปินโนราและชุมชน
๒.๘ นั ก วิ ช าการ นั ก วิ ช าการเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ มี แ นวคิ ด ทฤษฎี ต ามหลั ก วิ ช าการจึ ง มี ส่ ว น
ในการอนุ รั ก ษ์ ส่ งเสริ ม เผยแพร่ ศิล ปะการแสดงโนราและเป็น ที่พึ่ ง พาของศิล ปิน ในการรวมกลุ่ ม การสร้ า ง
องค์ ความรู้ การสร้ างเครื อข่ าย การประชุม สั ม มนา การสร้ างอานาจในการต่ อรอง รัก ษาสิ ทธิ อัน พึง มีพึ งได้
ของเจ้าของวัฒนธรรม
๒.๙ วัด (สถาบั นสงฆ์) ในอดีตวัดคือศูนย์รวมของศิล ปิน เป็นช่องทางให้ศิล ปินได้มีโ อกาส
เผยแพร่ ผ ลงาน เป็ น พื้ น ที่ ใ นการแข่ ง ขั น ประชั น โรง วั ด โดยเฉพาะเจ้ า อ าวาสจะเป็ น ผู้ อุ ป ถั ม ภ์ แ ละ
ให้ ความอนุ เคราะห์ แก่ศิลปิ น โดยเฉพาะในปัจจุบันวัดเป็นศูนย์รวมในการสื บทอดการแสดงและการฝึกโนรา
ให้แก่เยาวชนในชุมชน
๒.๑๐ สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
คือ หน่ ว ยส่ ง เสริ ม และสื บ ทอดศิ ล ปะพื้ น บ้ านโดยเฉพาะโนรา ทั้ ง ในรู ป ของชมรม หลั ก สู ต รท้ องถิ่ น หลั ก สู ต ร
ศิลปะการแสดงที่จะจัดการเรียนการสอน การราโนรา การเล่นดนตรี การสร้างเครื่องแต่งกายโนรา เป็นต้น
๒.๑๑ หน่วยงานทางวัฒนธรรม ทั้งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด อาเภอ
และตาบลได้เข้ามามีบทบาทหน้ าที่ในการส่งเสริมศิลปะการแสดงโนรา โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณ
การน าศิลปะการแสดงโนรา ทั้งโนราอาชีพ โนราเยาวชนออกไปเผยแพร่กิจกรรมการราโนราในโอกาสต่างๆ
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโนรา เช่น สานักงานวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง ได้เข้าไปร่ วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่วัดท่าแค
ตาบลท่าแค อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นต้น
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๒.๑๒ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาบล เทศบาลนคร
เมือง ตาบล ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นโดยตรงปัจจุบันพบว่า
หน่วยงานเหล่านี้ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสนับสนุนงบประมาณ
ในการทากิจกรรม เกี่ยวกับการสืบทอดการราโนรา การจัดงานประเพณี และพิธีกรรมโนราโรงครู
ส่วนที่ 3 มาตรฐานในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
1. โครงการ กิจกรรมที่มีการดาเนินงานของรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 การศึกษา วิจัย (ระบุการดาเนินงาน พื้นที่ ชุมชน ระยะเวลา และงบประมาณ)
๑. การศึกษาเป็นวิทยานิพนธ์ เรื่อง”พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค จังหวัด
พัทลุง” โดยนายศิรภัสร์ ศรีแก้ว ณ วัดท่าแค ตาบลท่าแค อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การศึก ษารวบรวม และจั ด เก็ บ ข้ อมู ล มรดกภู มิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรม โนราโรงครู โดย
นายพิทยา บุ ษรารั ตน์ และคณะในจั งหวัดพัทลุ ง และสงขลา ระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘) งบประมาณ
๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๓. การศึกษาวิจัย โครงการ “โนราโรงครูท่าแคกับการสืบทอดและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์
ในชุมชน” โดยนายสมบู รณ์ แสงสุ บ รรณ และคณะ ระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑) ในตาบลท่าแค อาเภอ
เมืองพัทลุ ง จั งหวัดพัทลุง งบประมาณ ๒๘๖,๔๖๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
สนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู (ระบุวิธีการดาเนินงาน พื้นที่ ชุมชน ระยะเวลา และงบประมาณ)
๑. การผลิตซ้าเพื่อรื้อฟื้นและสืบทอดความเป็นโนราในชุมชนที่ต้องคานึงถึงผู้ผลิตบริบทแวดล้อม
ทรั พ ยากร (วั ส ดุ ) เปู า หมายการผลิ ต กระบวนการผลิ ต ผู้ บริโ ภค ช่ ว งเวลา สถานที่ องค์ค วามรู้ ในการผลิ ต
ความเชื่อ หน้าที่ กรณีโนราเกรียงเดช ขาณรงค์ ผู้อนุรักษ์ และฟื้นฟูโนราโรงครูใหญ่วัดท่าแค ตาบลท่าแค อาเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รวมทั้งการสอนและฝึกหัดโนราให้กับเยาวชนกล่าวว่า “ ต้องสอนให้ครบองค์ประกอบ
ของความเป็นโนรา ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ท่ารา บทร้อง ดนตรีที่ผู้ราต้องฝึก เพื่อเป็นพื้นฐาน การแต่งกาย
การร้อยลูกปัด รวมทั้งพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับโนรา และโนราโรงครู” เป็นต้น
๒. การฟื้นฟูและส่งเสริมตามรูปแบบประเพณี โดยสายตระกูล โดยพ่อ แม่ ตา ยาย หรือครูโนรา
อาวุโส เป็นผู้สอนในชุมชน ที่ยังมีการปฏิบัติกันอย่างสืบเนื่องตลอดมา
๓. การใช้กระบวนการสื่อสารในการส่ งเสริมรักษา โดยมีผู้ส่ งสาร เนื้อหา ช่องทาง วาระและ
โอกาส พื้นที่อย่างครบองค์ประกอบ เช่น การสาธิต การแสดงในโอกาสงานต่างๆ ทั้งที่เป็นของชุมชน ส่วนราชการ
และเอกชน
๔. การสร้างตลาดผู้ชม การอนุรักษ์ฟื้นฟูจาเป็นต้องสร้างผู้ชมรุ่นใหม่ให้เห็นความงามและคุณค่า
ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรม เพราะปัญหาส าคัญของศิล ปินคือขาดผู้ ช ม (รุ่นใหม่) จึงจาเป็นต้องสร้าง
การเรียนรู้ในหมู่เยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
๕. การปรับประยุกต์กิจกรรมองค์ประกอบ ขั้นตอนของขนบธรรมเนียมบางอย่างให้เหมาะสมกับ
สมัย และผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่ จึงเป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
๖.การสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมรักษา และสืบสานความเป็นโนราทั้งที่เป็นเครือข่ายระหว่าง
ศิลปินกับศิลปิน ศิลปินกับชุมชน ศิลปินกับเยาวชน สถาบันการศึกษา วัด องค์กรทางวัฒนธรรม และกลุ่มธุรกิจ
เอกชน ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ
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 การสืบสานและถ่ายทอด

(ระบุวิธีดาเนินงาน พื้นที่ ชุมชน ระยะเวลา และงบประมาณ)
๑. การสื บ สานและถ่า ยทอดในแบบประเพณี ที่ยั งคงปฏิ บัติกั นอยู่ทั้ง ในอดีต และปัจ จุบั น
คือการสืบทอดโดยสายเลือดหรือสายตระกูล โดยพ่อแม่ ปูุย่าตายายที่เป็นโนรา เป็นผู้สอนอีกวิธีหนึ่งคือการที่พ่อ
แม่พาลูกหลานที่ต้องการฝึกราโนราไปฝากตัวเป็นศิษย์กับโนราชื่อดัง หรือครูโนราที่ครอบครัวยกย่องนับถือ
๒. การสืบทอดโดยสถาบันในชุมชน การสืบทอดโดยสถาบันในชุมชนมี ๒ ลักษณะดังนี้
๒.๑ การสืบทอดโดยตัวชุมชน (โนรา) เกิดจากผู้นา หรือชาวบ้าน เห็นชอบร่วมกันให้มีการ
ฝึกราโนราในชุมชนของตนเอง โดยจัดหาศิลปินโนรา มาเป็นผู้ฝึกหัด แล้วชุมชนสนับสนุนส่งบุตรหลานมาฝึกหัด
โนรา จนสามารถราได้และออกราเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ
๒.๒ การสืบทอดโดยสถาบันศาสนา (การสอนในวัด) การสืบทอดโนราในวัดมีลักษณะ
เช่น เดีย วกับ การสื บ ทอดในบ้ าน เพีย งใช้ วัดเป็ นพื้น ที่ในการฝึ กหั ด ซึ่ง มีความสะดวก เพราะมีพื้น ที่ที่มี ความ
กว้างขวาง มีความสะดวกในการเดินทาง และวัดเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่แล้ว โดยมีพระหรือเจ้าอาวาสเป็นกลไก
สาคัญในการสนับสนุนส่งเสริม โดยทาหน้าที่อานวยการ พระจะเป็นผู้ติดต่อศิ ลปินโนราให้มาฝึกหัด โดยผู้เรียน
เป็นเยาวชนที่อยู่ใกล้วัด นอกจากนั้นทางวัดยังสนับสนุนการสร้างเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย การแสวงหาโอกาส
ให้เยาวชนที่ฝึกหัดราโนราได้แล้วได้ออกไปแสดงเผยแพร่ตามโอกาสและงานต่างๆ
๒.๓ การสืบทอดในสถาบันการศึกษา พบว่ามีทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา มีทั้งที่เป็นกิจกรรมในรูปของชมรม เป็นวิชาเลือก และเป็นหลักสูตรโดยตรง เช่น การสอนโนรา
แก่ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นบ้ า นท่ า แค (วั น ครู ๒ ๕๐๐) โรงเรี ย นวั ด อภยาราม ต าบลท่ า แค อ าเภอเมื อ งพั ท ลุ ง
จังหวัดพัทลุง และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดพัทลุง เป็นต้น
 การพั ฒ นาต่ อ ยอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม (ระบุ วิ ธี ด าเนิ น งาน พื้ น ที่ ชุ ม ชน
ระยะเวลา และงบประมาณ)
๑. การจั ด โครงการสอนการราโนราแก่เยาวชนในภาคใต้และจังหวัดพัทลุง ของคณะเทพ
ศรัทธาโดยการนาของโนราเกรียงเดช นวลระหงส์
๒. การจัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการร้อยลูกปัด และเครื่องแต่งกายโนราของกลุ่มลูกปัดโนรา
(บ้านโนรา) ตาบลท่าแค อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๓. การสาธิ ต จ าหน่ า ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และของที่ ร ะลึ ก เกี่ ย วกั บ โนรา เช่ น ต่ า งหู ทั บ ทรวง
พวงกุญแจ เข็มขัด สร้อยข้อมือ ฯลฯ โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลตาบลท่าแค
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในงาน“ สืบสานศิลป์ถิ่นโนรา” โนราโรงครูใหญ่วัดท่าแค ตาบลท่าแค อาเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง
 การดาเนินงานด้านอื่น ๆ (ระบุวิธีการดาเนินงาน พื้นที่ ชุมชน ระยะเวลา งบประมาณ)
การจั ด ท าโครงการจั ด สร้ า งศาลาและอนุ ส รณ์ ขุ น ศรี ศ รั ท ธา เพื่ อ ประดิ ษ ฐานรู ป ปั้ น
ขุนศรีศรัทธาและพรานบุญ อาคารจัดกิจกรรมและพิพิธภัณฑ์โนรา ณ วัดท่าแค ตาบลท่าแค อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
2. มาตรการส่ง เสริ ม และรั กษามรดกภูมิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมอื่น ๆ ที่ค าดว่า จะดาเนิน การใน
อนาคต)
๒.๑ มาตรการทางด้านวิชาการ สนับสนุนการจัดการความรู้และการศึกษาวิจัย เพื่อการอนุรักษ์
ส่งเสริมและสืบทอดความเป็นโนราและโนราโรงครู ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ภาค และประเทศต่อไป
๒.๒ มาตรการด้านพัฒนาบุคลากรและกาลังคน เสริมศักยภาพบุคลากรและเสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายที่ทาหน้าที่เฝูาระวังการกระทาที่ไม่ให้ความเคารพต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโนราและโนราโรงครู
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ส่งเสริมและรักษา การให้คุณค่าศิลปินโนรา ครูโนรา ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีและสมควรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่
เห็นคุณค่า ในการสร้างสรรค์และสืบสาน สืบทอดความเป็นโนราในท้องถิ่นของตนเอง
๒.๓ มาตรการสร้างผู้ชมรุ่นใหม่ หรือสร้างตลาดผู้ชมโดยให้มีการเผยแพร่ ฝึกอบรม เสริมหลักสูตร
การเรียนการสอนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เห็นคุณค่า ความงามความสาคัญ ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ
ร่วมกันชื่นชมและนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตต่อไป
๒.๔ มาตรการด้ า นงบประมาณ แสวงหาแนวทางในการหางบประมาณ ในรู ป แบบต่ า งๆ
มาสนับสนุน กิจกรรม การอนุรักษ์ และสืบทอดการเป็นโนรา
๒.๕ มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดาเนินการผลิตสื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
โนราและโนราโรงครู ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สื่อสารมวลชน และสื่อสมัยใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในอันที่จะร่วมกันรักษา ส่งเสริม
และสืบทอดความเป็นโนราต่อไป
3. การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม (ถ้ามี)
๓.๑ การสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และจังหวัดพัทลุง
๓.๒ การสนับสนุนกิจกรรม กาลังคน และงบประมาณจากเทศบาลตาบลท่าแค อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
๓.๓ การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละต่ อ ยอดมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมโนรา
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 4 สถานภาพปัจจุบัน
1. สถานะการคงอยู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 การปฏิบัติอย่างแพร่หลาย
 เสี่ยงต่อการสูญหายต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วน
 ไม่มีการปฏิบัติอยู่แล้ว แต่มีความสาคัญต่อวิถีชุมชนที่ต้องได้รับการฟื้นฟู
2. สถานภาพปัจจุบันของการถ่ายทอดความรู้และปัจจัยคุกคาม
2.1 สถานภาพปัจจุบัน
โนราโรงครูยังคงปฏิบัติกันอยู่อย่างแพร่หลาย และมีความต่อเนื่องในภาคใต้ มีความเข้มข้น
ในพื้น ที่บริ เวณรอบลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา อันเป็นพื้นที่ในจังหวัดพัทลุ งทั้งหมด และพื้นที่บางส่ วนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยเฉพาะโนราโรงครูใหญ่วัดท่าแค ตาบลท่าแค อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ได้รั บ การส่ งเสริ มและพัฒ นาจากศิล ปิ น โนรา เครื อข่ายโนรา ชาวบ้ านในชุมชน ตลอดจนหน่ว ยงานราชการ
เช่ น เทศบาลต าบลท่ า แค ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด พั ท ลุ ง และจั ง หวั ด พั ท ลุ ง รวมทั้ ง การท่ อ งเที่ ย ว
แห่ ง ประเทศไทย จนกลายเป็ น ศู น ย์ ร วมของประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมโนราโรงครู ใ นภาคใต้ มี ศิ ล ปิ น โนรา
ผู้มีเชื้อสายโนรา ลูกหลานตายายโนรา และชาวบ้าน ทั้งในจังหวัดพัทลุง ภาคใต้ และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย
มาร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเพณีและพิธีกรรมโนราโรงครูได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
และความคลี่ ค ลายของความเชื่ อ และขนบธรรมเนี ย มในการปฏิ บั ติ รวมทั้ ง สภาพเศรษฐกิ จ ที่ บี บ รั ด
ทาให้ผู้มีเชื้อสายโนราต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการราโนราโรงครูต้องใช้เงิน
สูงมากจึงต้องอาศัยการรวมกลุ่ม หรือรวมญาติ และทุนรอนในการจัด ปรับเปลี่ยนหรือย่นย่อพิธีกรรม และวันเวลา
ให้น้อยลง เพราะวิถีชีวิตการศึกษา การสื่อสาร และอาชีพหรือการทามาหากินของชาวบ้านในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป
จากเดิมเป็ น อย่ างมาก วัน เวลาได้พรากผู้ คนออกจากชุมชน ความเป็นโนราโรงครูที่แท้จริงลดน้อยลงไปมาก
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หรือเพียงการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงครูท่าแค ทาพิธีแก้บน หรือร่วมกิจกรรมบางอย่าง เพื่อแสดงตัวตนว่ายังเคารพ
ครูหมอตายายโนราก็อาจเพียงพอ ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องจัดโนราโรงครูที่บ้านตนเองเช่นในอดีตอีกต่อไป
2.2 ปัจจัยคุกคาม
๑) การส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาครัฐ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีหน่วยงานทางการศึกษา
หน่วยงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งนักวิชาการและหน่วยงานราชการในท้องถิ่น จะได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาโนราและพิธีกรรมโนราโรงครูมากขึ้น แต่ก็กระทาได้ในขอบเขตอันจากัดและส่วน
หนึ่งก็เข้าไปมีบทบาทและสร้างเงื่อ นไขให้ศิลปินต้องปรับรูปแบบและเนื้อหาหรือขั้นตอนของพิธีกรรม และการ
จัดการที่เป็นไปในทางธุรกิจมากขึ้น
๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทาให้ระบบคุณค่าและความเชื่อแบบดั้งเดิมต้อง
คลี่คลายลงไป เช่น การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูในบางพื้นที่ จึงจัดทาพอเป็นพิธี ตัดรูปแบบ ขั้นตอน และ
องค์ ป ระกอบบางอย่ างออกไป ไม่เคร่ ง ครั ด ในพิธีก รรม เช่น การแก้ บนโดยการราโนราถวายครู ห มอตายาย
การแก้บนด้วยการร าออกพราน การเหยีย บเสน ก็อาจปรับเปลี่ ยนเวลาค่าราด เพื่อสนองตอบความต้องการ
ของชาวบ้าน หรือมีข้อจากัดของเวลา และจานวนของผู้เข้าร่วมพิธี เป็นต้น
๓) ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไปทาให้เยาวชนห่างไกลจากคติความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชน
รวมทั้งระบบคุณค่าและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนไม่ได้อยู่ในระบบและกระบวนการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
คนรุ่นใหม่จึงห่างไกลจากวิถีชุมชนประเพณีและพิธีกรรมจึงคลายความเข้มข้นลงไป
๔) การเปลี่ ย นแปลงอาชี พ และเคลื่ อนย้ า ยแรงงาน มี ส่ ว นอย่ า งส าคั ญ ที่ ทาให้ มี ผู้ สื บ ทอด
การราโนราลดน้อยลงไปในปัจจุบัน ชาวบ้านจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพเพื่อความอยู่รอดไปขายแรงงานแล้ว
เข้าสู่สังคมบริการ จึงต้องอพยพเข้าเมือง ทาให้ห่างไกลจากชุมชน วิถีของชุมชนเช่นในอดีต
๕) ความเจริญทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ทาให้โนราต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
และต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งเรื่องพาหนะในการเดินทาง เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ในการแสดงและการประกอบ
พิธีกรรม เช่น เครื่องขยายเสียง โรงโนราแบบสาเร็จรูป เครื่องเซ่นไหว้ ทาให้ค่าราดโนราสูงขึ้น ส่งผลกระทบด้าน
ค่าใช้จ่ายที่เจ้าภาพต้องรับผิดชอบ จึงรับโนราไปแสดงน้อยลง
3. รายชื่อผู้สืบทอดหลัก (เช่น บุคคล กลุ่มคน.......เป็นต้น) รายชื่อบุคคล / หัวหน้าคณะ / กลุ่ม /
สมาคม / ชุมชน / อายุ อาชีพ องค์ความรู้ที่ได้รับสืบทอดปฏิบัติ สถานที่ติดต่อ / โทรศัพท์)
องค์ความรู้ด้านที่ได้รับ
รายชื่อบุคคล/หัวหน้าคณะ/
อายุ/อาชีพ
การสืบทอด/จานวนปีที่
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์
กลุม่ /สมาคม/ชุมชน
สืบทอดปฏิบัติ
๑.ชุมชนบ้ านท่าแค ตาบลท่าแค
พิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่ วัดท่าแค ต.ท่าแค อ.เมือง จ.
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วัดท่าแค
พัทลุง
๒.นายเกรียงเดช ขาณรงค์
หั ว หน้ า คณะโนรา ผู้ น าใ นก าร ปร ะก อ บ ๑๒๔/๑ หมู่ที่ ๓ ตาบลท่าแค
(คณะเกรียงเดชน้อย นวลระหงส์) เทพศรัทธา
พิธีกรรม
อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
๓.นายผิณ ขาณรงค์
โนรา
พิธีกรรมโนราโรงครู
๑๒๔/๑ หมู่ที่ ๓ ตาบลท่าแค
อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
๔.นายสมบูรณ์ แสงสุบรรณ
ข้าราชการบานาญ ผู้นาชุมชน
๒ หมู่ที่ ๗ ตาบลท่าแค
อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
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ส่วนที่ 5 การยินยอมของชุมชนในการจัดทารายการเบื้ องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ไม่จากัด
จานวน)
ชื่อ สกุล นายเกรียงเดช ขาณรงค์ โนราใหญ่ หัวหน้าคณะผู้นาในการประกอบพิธีกรรมโนราโรง
ครูใหญ่วัดท่าแค เป็นครูผู้สืบทอด และผู้สนับสนุนด้านการราโนราโรงครู
ขอรับรองข้อมูลตามเอกสารคาเสนอฯ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ลงชื่อ
(นายเกรียงเดช ขารณรงค์)
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก
1. เอกสารอ้างอิง
พิทยา บุษรารัตน์. การแสดงพื้นบ้าน : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมบริเวณลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษาหนังตะลุงและโนราช่วงการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงปัจจุบัน.
กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๒๕๔๔.
________.โนราโรงครูตาบลท่าแค อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. สงขลา :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, ๒๕๓๕. ถ่ายเอกสาร.
________.รายงานการวิจัยโนราโรงครูวัดท่าคุระ ตาบลคลองรี อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, กรุงเทพฯ
: สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๗. ถ่ายเอกสาร.
________.รายงานการวิจัยตานานโนรา : ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒธรรมบริเวณลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา.
สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๐.
ภิญโญ วิตต์ธรรม. โนรา. สงขลา : โรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา, ๒๕๐๘.
วิเชียร ณ นคร. “ตานานและความเป็นมาของโนราห์หรือโนรา” , ใน พุ่มเทวา – ที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติศิลปิน
ภาคใต้ : ขุนอุปถัมภ์นรากร. หน้า 73 – 99. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,
2523.
สาโรช นาคะวิโรจน์. โนรา. สงขลา : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา,
ม.ป.ป.
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. “โนรา”, ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม ๘. หน้า ๓๘๗๑ – ๓๘๙๖. กรุงเทพฯ :
มูลนิธีสารานุกรมวัมนธรรมไทย. ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒.
อุดม หนูทอง. ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา, ๒๕๓๑. ถ่ายเอกสาร
________.โนรา. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, ๒๕๓๖. ถ่ายเอกสาร
2. บุคคลอ้างอิง
๑. นายเกรียงเดช ขาณรงค์ (คณะโนราเกรียงเดชน้อย นวลระหงส์)
๒. นายสมบูรณ์ แสงสุบรรณ
๓. นายผล ขาณรงค์
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3. รูปภาพพร้อมคาอธิบาย จานวน 10 รูป
รหัสภาพ

ภาพ

คาอธิบาย

วัน เดือน ปี
ผู้ถ่ายภาพ
ที่ถ่ายภาพ
๒๕ เม.ย. นายพิพัฒน์
๒๕๖๑ น้อยปาน

โนราโรงครู
01

โรงโนรา

โนราโรงครู
0๒

ไหว้พระภูมิ
เจ้าที่

โนราโรงครู
0๓

เข้าโรง

๒๕ เม.ย.
๒๕๖๑

นายพิพัฒน์
น้อยปาน

โนราโรงครู
0๔

ตั้งเมือง

๒๕ เม.ย.
๒๕๖๑

นายพิพัฒน์
น้อยปาน

๒๕ เม.ย.
๒๕๖๑

นายพิพัฒน์
น้อยปาน
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โนราโรงครู
0๕

วัน เดือน ปี
ผู้ถ่ายภาพ
ที่ถ่ายภาพ
เครื่องเซ่นไหว้ครู ๒๕ เม.ย.
นายพิพัฒน์
ในการประกอบ ๒๕๖๑
น้อยปาน
พิธีกรรมโนราโรง
ครู

โนราโรงครู
0๖

แก้บนราโนรา
ถวาย

๒๖ เม.ย.
๒๕๖๑

นายพิพัฒน์
น้อยปาน

แก้บน (ออก
พราน,
ราถวาย)

๒๖ เม.ย.
๒๕๖๑

นายพิพัฒน์
น้อยปาน

โนราโรงครู
0๗

ราสอดเครื่อง
(รับศิษย์โนรา)

๒๖ เม.ย.
๒๕๖๑

นายพิพัฒน์
น้อยปาน

โนราโรงครู
0๘

โนราเหยียบเสน ๒๖-๒๗
เม.ย.๒๕๖๑

รหัสภาพ

ภาพ

คาอธิบาย

นายพิพัฒน์
น้อยปาน
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รหัสภาพ

ภาพ

คาอธิบาย

วัน เดือน ปี
ที่ถ่ายภาพ

ผู้ถ่ายภาพ

โนราโรงครู
0๙

ราคล้องหงส์

๒๘ เม.ย.
๒๕๖๑

นายพิพัฒน์
น้อยปาน

โนราโรงครู
๑๐

ราแทงเข้

๒๘ เม.ย.
๒๕๖๑

นายพิพัฒน์
น้อยปาน

4. ข้อ มู ลภาพถ่า ย ข้อ มู ล เคลื่ อ นไหว หรื อข้ อ มู ลเสี ย ง (ระบุ ป ระเภทของสื่อ ที่ แ นบมากพร้ อ ม
คาอธิบาย)
 ข้อมูลภาพถ่าย

ได้แก่ ขนาด 4 x 6 นิ้ว จานวน 10 รูป
 ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ “โนราโรงครู” ความยาว 10 นาที
 ข้อมูลเสียงได้แก่ ……………………..-……………………………………………
5. ผู้เสนอข้อมูล
ชื่อ สกุล นายเกรียงเดช ขาณรงค์
หน่วยงาน เลขที่ ๑๒๔/๑ หมู่ที่ ๓ ตาบลท่าแค อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๓๘๑๕๙๗๕ โทรสาร มือถือ ๐๘ ๙๓๘๑ ๕๙๗๕
6. ข้อมูลผู้ประสาน
ชื่อ สกุล นางสาวอารี ด้วงสุวรรณ
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๘ โทรสาร ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๙ มือถือ ๐ ๘๖๒๘ ๗๘๔๐ ๒
อีเมล : aree.8402@gmail.com

