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การศึกษาเรือ่ งพิธกี รรมไหวครูหมอโนราในจังหวัดตรัง มีวตั ถุประสงค 1) เพือ่ ศึกษา
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การประกอบพิธีกรรมไหวครูหมอโนราในจังหวัดตรัง เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
นําเสนอดวยการพรรณนาวิเคราะห เลือกศึกษาในจังหวัดตรัง ผูใ หขอ มูลหลัก คือ โนราใหญ
จํานวน 9 คน เก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการสังเกตแบบมีสวนรวม
รวมทั้งการสัมภาษณอยางเปนทางการและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ และใช
การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
ผลการวิจัยพบวา พิธีกรรมโนราโรงครูในจังหวัดตรังประกอบขึ้นตามกําหนด
สัญญา แกบน และเพื่อขอขมาครูหมอโนรา มีระยะเวลาการประกอบพิธีกรรม 3 วัน
เริ่มตั้งแตตอนเย็นในวันพุธสิ้นสุดตอนเย็นของวันศุกร เอกลักษณที่พบเฉพาะในพิธีกรรม
โนราโรงครูของจังหวัดตรัง เชน การตีเครื่องแบบสามฉับสามเทิง พิธีกรรมการตั้งบาน
ตั้งเมืองในวันพุธ การเชิญครูหมอประทับทรงในชวงเวลาสายของวันพฤหัสบดี การเลนบท
ไกรทอง รําคลองหงส และเหยียบเสนในวันศุกร นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมปลีกยอยและวิถี
ปฏิบัติที่เฉพาะตัวอีกหลายประการ ดานคุณคาของพิธีกรรมโนราโรงครูในจังหวัดตรัง
พบวาสามารถตอบสนองตอความเชื่ออารมณความรูสึกของผูคน อีกทั้งยังเปนกติกาของ
สังคมและการเปนเครื่องมือสําหรับเลี้ยงชีพไดอีกดวย
บทความนี้มาจากงานวิจัยเรื่องพิธีกรรมไหวครูหมอโนราในจังหวัดตรัง ไดรับทุนอุดหนุนจาก
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คําสําคัญ : พิธีกรรมไหวครูหมอโนรา จังหวัดตรัง ครูหมอโนรา
Abstract
The objectives of the present study of the Krumor Nora worship
ritual in Trang Province are 1) to study the Krumor Nora worship ritual in
Trang Province and 2) to study the value of the Krumor Nora worship ritual
in Trang Province. This study is a qualitative research with analytical
descriptive method. The participants were 9 key leader noras. The data was
collected by means of non-participant observation and participatory
observation. Formal and informal interviews were also conducted. Triangular
data veriﬁcation was employed.
The research found that Krumor Nora worship ritual in Trang
Province was organized to fullﬁl the contract, make a votive offering, and ask
for forgiveness from Krumor Nora. The ritual period was 3 days, starting on
Wednesday evening and ending on Friday evening. The identity found only
in Krumor Nora worship ritual in Trang Province included playing music
called “Sam Chab Sam Teung”, preparation rituals called “Tang Ban Tang
Muang ritual” on Wednesday evening, Krumor Nora possession occurring
before Thursday noon, the novel show about Krai Thong and Manora, and
the treatment of skin diseases with magic. There were also many rituals and
unique practices. Regarding the value of the Krumor Nora worship rituals in
Trang Province, it was found to be able to respond to beliefs, people's
emotions. It was a social rule and a tool for living as well.
Keywords: Krumor Nora Worship Ritual, Trang Province, Krumor Nora
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ความเชื่อนับวาเปนพลังขับเคลื่อนของสังคมที่สําคัญ เพราะความเชื่อกอใหเกิด
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต “พิธีกรรมโนราโรงครู” ซึ่งเปนศิลปะการแสดงที่สําคัญ
ของภาคใต นับวาเปนศาสตรอกี แขนงหนึง่ ทีม่ คี ติความเชือ่ แฝงเรนอยูภ ายในอยางเต็มเปย ม
โดยมี “ครูหมอโนรา” เปนพลังทางจิตวิญญาณที่ควบคุมและขับเคลื่อนศาสตรแขนงนี้ให
ดํารงอยูจากอดีตถึงปจจุบัน สันติชัย แยมใหม และจิรัชยา เจียวกก (2559, น. 127-148)
กลาววา ครูหมอโนรา คือ วิญญาณของครูโนราที่เชื่อกันวามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถแบง
ออกเปน 2 กลุม กลุมแรกคือวิญญาณของครูหมอโนราที่เปนชนชั้นศักดินาตามตํานานการ
กอเกิดโนรากลาววา วิญญาณกลุมนี้เปนผูใหกําเนิดโนราขึ้นมา เชื่อกันวามีฤทธานุภาพ
มากจึงเปนที่เคารพอยางกวางขวางทั่วภาคใต อีกกลุมคือวิญญาณของครูโนราที่เคยมีชีวิต
อยูจริงและเคยเปนผูสืบทอดหรือมีความเกี่ยวของกับโนรา ตอมาเมื่อสิ้นชีวิตวิญญาณ
ยังคงมีความรักความผูกพันกับลูกหลานหรือลูกศิษย วิญญาณของคนเหลานั้นไมยอม
ไปไหนจึงกลายมาเปนครูหมอโนรา
คนในภาคใต โ ดยเฉพาะกลุ  ม ที่ มี เ ชื้ อ สายโนราเชื่ อ กั น ว า ครู ห มอโนรามี
ความศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธานุภาพมาก หากลูกหลานโนราละเลยไมบูชา ไมเซนสังเวยตามวาระ
ที่ กํ า หนดหรื อ ไม สื บ ทอดความเป น โนราไว ใ นสายตระกู ล ครู ห มอโนราก็ จ ะทํ า โทษ
เรียกเปนภาษาถิ่นภาคใตวา “ครูหมอโนรายาง” เชน เกิดอาการเจ็บปวยไมทราบสาเหตุ
เกิดอาการวิกลจริต เปนตน หากตองการที่จะรักษาเยียวยาอาการเจ็บปวยที่เกิดจาก
การถูกครูหมอโนราลงโทษใหหาย ก็จะตอง “ประกอบพิธีกรรมไหวครูหมอโนรา” หรือ
เรียกเปนภาษาถิ่นภาคใตวาพิธีกรรมโนราโรงครู
พิธีกรรมโนราโรงครู หรือบางก็เรียกวา “โนราลงครู” เปนการแสดงเพื่อเชิญ
วิญญาณบรรพบุรุษที่เปนโนรา ซึ่งเรียกวา “ตายายโนรา” หรือ “ตาหลวง” มาเขาทรง
ลูกหลานที่เปนคนทรง เพื่อแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ เพื่อความมีสวัสดิมงคลแก
ชีวติ ครอบครัวหรือเพือ่ แกบนตามทีไ่ ดบนบานไว (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลม 8
2542, น. 3,914)
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ทวา ในปจจุบันกระแสสังคมและวัฒนธรรมของไทยกําลังถูกหลอหลอมใหมี
ความเปนสากล กลาวคือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรุกคืบเขามาในชีวิตประจําวันของ
ประชาชน กิ จ วั ต รของสั ง คมถู ก ตี ก รอบด ว ยตั ว เลขและวั ต ถุ ที่ มี ลั ก ษณะเชิ ง ประจั ก ษ
ในขณะเดียวกันนัน้ วัฒนธรรมทีม่ ลี กั ษณะเปนนามธรรม อยางเชนเรือ่ งของความดี ความชัว่
ผีสาง เทวดาหรือแมกระทั่งเรื่อง “ครูหมอโนรา” กําลังถูกเพิกเฉย มองขาม เมื่อสภาพ
การณเปนเชนนี้ ในอนาคตวัฒนธรรมโนราโดยเฉพาะพิธีกรรมไหวครูหมอโนราก็จะตกอยู
ในภาวะเสี่ยงตอการสูญหายไปจากสังคมไทย
ในขณะที่แนวโนมสถานการณมีทีทาจะดําเนินไปตามที่กลาวมา หนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของก็มิไดเพิกเฉยตางก็พยายามที่จะรวบรวมเอากลุมศิลปนโนรามารวมกลุมกัน
เชน มีการจัดตั้งชมรมโนราประจําแตละจังหวัด หรือมีการประกวดประชันการแสดงโนรา
ในวาระสําคัญตาง ๆ แตสิ่งที่หนวยงานของรัฐยังมองขามหรือยังไมไดดําเนินการ คือ
การจัดเก็บรวบรวมเรื่องราว อัตลักษณ ตัวตนของโนราในแตละพื้นที่ไว เพื่อใหเยาวชน
ในอนาคตไดมีแนวทางในการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับโนราในทองถิ่นตนเอง
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเก็บรวบรวมและบันทึก
เรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมไหวครูหมอโนรา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรัง
ซึ่งพบวาที่นี่มีรูปแบบการไหวครูโนราที่เปนเอกลักษณโดดเดนแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ ของ
ภาคใต และปจจุบันยังคงมีการรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมไวอยางเหนียวแนน
อนึ่ง จากการลงพื้นที่ศึกษาวิจัยในจังหวัดตรังพบวา การประกอบพิธีกรรมโนรา
โรงครู นั้ น แพร ก ระจายไปทั่ว ทั้ง 10 อําเภอของจังหวั ด แต อํา เภอที่ พ บความชุ ก ของ
การประกอบพิธีกรรมนี้มากที่สุด คือ อําเภอนาโยง ทั้งนี้เพราะพื้นที่นี้มีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดพัทลุง ผูคนในอําเภอนาโยงสวนหนึ่งก็มีบรรพบุรุษที่เคยอพยพยายถิ่นฐานมาจาก
จังหวัดพัทลุงดวย ดังนั้นอิทธิพลทางความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมโนราโรงครูก็ยังคงปรากฏ
อยูในกลุมของทายาทมากกวาอําเภออื่น ๆ ของจังหวัดตรัง
ขัน้ ตอนการประกอบพิธกี รรมโนราโรงครูในจังหวัดตรังนัน้ พบวามีความคลายคลึงกัน
เป น ส ว นใหญ อาทิ มี ก ารเซ น ไหว แ ละเชิ ญ ครู ห มอโนราประทั บ ทรงในตอนสายของ
วันพฤหัสบดี โนราใหญแตงพอกหางจระเขในวันศุกร เปนตน สวนที่แตกตางกันก็จะเปน
รายละเอียดปลีกยอยอื่น ๆ ตามแตละสายตระกูลโนราที่ไดสั่งสมกันมา อาทิ ลักษณะของ
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การปลูกสรางโรงพิธี กลาวคือ บางคณะโนราจะติดราชวัตรไวหนาโรง ในขณะทีบ่ างคณะโนรา
ไมมี หรือบางคณะโนราจะจัดสําหรับขาวสิบสองและขาวเกาอยางละ 2 ชุด ในขณะที่บาง
คณะโนราจะจัดเพียงแคชุดเดียว เปนตน ดังนั้นจึงสรุปไดวา การประกอบพิธีกรรมโนรา
โรงครูในจังหวัดตรังนัน้ สามารถแบงออกเปน 2 กลุม หลักตามรูปแบบการประกอบพิธกี รรม
แตหากใหเกณฑทางภูมิศาสตรในการแบงกลุมโนราในจังหวัดตรัง จะสามารถแบงออกเปน
2 กลุม ไดแก 1) กลุม โนราฝง ตะวันออกแมนาํ้ ตรังหรือโนราฝง ออก ไดแก กลุม โนราในอําเภอนาโยง
อําเภอเมือง อําเภอยานตาขาว เปนตน กับกลุม ฝง โนราตะวันตกแมนาํ้ ตรังหรือโนราฝงตก
ไดแก กลุมโนราในอําเภอกันตัง อําเภอสิเกา
แตอยางไรก็ตาม ในอนาคตความเปนเอกลักษณทางพิธกี รรมของโนราในจังหวัดตรังนัน้
จะสามารถยืนหยัดทาทายกระแสสังคมโลกยุคใหมที่ถาโถมเขามามิเวนวันไดนานเทาไหร
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเปน “การเรงจัดการความรูและคุณคาของการประกอบ
พิธีกรรมไหวครูหมอโนราในจังหวัดตรัง” กอนที่จะสายเกินไป
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ขอ ไดแก 1) เพื่อศึกษา
การประกอบพิธีก รรมไหวครูหมอโนราในจังหวัดตรั ง และ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ค า ของ
การประกอบพิธีกรรมไหวครูหมอโนราในจังหวัดตรัง
วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง พิ ธี ก รรมไหว ค รู ห มอโนราในจั ง หวั ด ตรั ง เป น การวิ จั ย
เชิ ง คุ ณ ภาพ ประเภทการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห เลื อ กศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ตรั ง
ผูใหขอมูลหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ โนราใหญ จํานวน 9 คน ไดแก 1) โนราทองใบ
ใจดี ประเสริฐศิลป (นายสมใจ สัจบุตร) 2) โนราประจบนอย ศ.น.ป. (นายจัง สังฆรักษ)
3) โนราคลอง หนูคิ้ม ทวีศิลป (นายคลอง แกวเซง) 4) โนราสมบูรณ เทพศรศิลป ศ.คลอง
หนูคิ้ม พอเติม-วิน-วาด (นายสมบูรณ เทพศร) 5) โนราศรีจันทร สนิทนอย (นายจันทร
ทดแทน) 6) โนราบุญชู ศ.แปลกปลอด จังหวัดตรัง (นายบุญชู มากศร) 7) โนราลองนอย
ฉลวยศิลป ศ.แปนตรัง (นายลอง เกิดดี) 8) โนราเจน สีนวน ศ.กลอม-พรอย (นายเจน
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สี น วน) และ 9) โนราเปรี ย ม เพลิ น ศิ ล ป ศ.ชื่ น เสี ย งหวาน (นายเปรี ย ม สุ ว รรณวร)
เก็ บ ข อ มู ล โดยการสั ง เกตแบบไม มี ส  ว นร ว มและการสั ง เกตแบบมี ส  ว นร ว ม รวมทั้ ง
การสัมภาษณอยางเปนทางการและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ และใชการตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา” (triangular) เมือ่ ขอมูลทีต่ รวจสอบมีความถูกตองสมบูรณแลวจึงนํามา
เขียนรายงานผลการวิจัย
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย เอกสาร
ที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมไหวครูหมอโนราหรือพิธีกรรมโนราโรงครู แนวคิดเรื่องคุณคา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
โนราโรงครูหรือที่บางทองถิ่นเรียก “โนราลงครู” บาง “โนราโรงครู” บาง
เปนการแสดงโนราเพื่อประกอบพิธีกรรมดวยการเชิญครูหมอตายายโนรามายังโรงพิธี
โดยมีวตั ถุประสงคตา ง ๆ กัน ไดแก เพือ่ ไหวครู เพือ่ แกบน หรือทีภ่ าษาถิน่ เรียกวา “แกเหมฺรยฺ ”
เพื่อครอบเทริดหรือผูกผาใหญ และทําพิธีเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เชน ตัดจุก จําผา ผูกผาปลอย
เหยียบเสน ตัดผมผีชอ (อุดม หนูทอง และคณะ, 2556, น. 59)
พิธกี รรมโนราโรงครูสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก พิธกี รรมโนราโรงครูใหญ
กับพิธีกรรมโนราโรงครูเล็ก โดยทั้ง 2 ลักษณะจะมีความเหมือนและแตกตางกันในขั้นตอน
และกระบวนการประกอบพิธีกรรม การจัดโรงครูใหญของแตละครอบครัวจะกําหนด
แนนอน เชน 2 ปตอครั้ง 5 ปตอครั้ง หรือมากกวานั้น ดวยเหตุที่การจัดโรงครูใหญจะตอง
เสียคาใชจายมาก บางครอบครัวอาจขอผอนผันยืดเวลาไปจัดหลาย ๆ ปตอครั้ง แตระยะ
ที่ไมถึงกําหนดจัดพิธีโรงครูใหญ จะจัดพิธียอยถวายครูเปนเสมือนการคํ้าประกันสัญญา
จึงเรียกโรงครูชนิดนี้วา “โรงครูเล็ก” (อุดม หนูทอง และคณะ, 2556, น. 59) หัวใจสําคัญ
ของการประกอบพิ ธี ก รรมโนราโรงครู คื อ “การเชื้ อ ครู ห มอโนราให ม าประทับทรง”
(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลม 5, 2442, น. 2, 183) กลาวถึงการเชือ้ วา เชื้อเปนการ
อัญเชิญ หรือเชื้อเชิญวิญญาณเขารางทรงโดยทําพิธีเชิญเจาเขาสิงคนทรงหรือการทรงเจา
เขาผี ในการรําโนราแกบน ซึ่งเรียกวา “รําโนราลงครู” จะมีการเชื้อครูหมอโนรา (วิญญาณ
บรรพบุรุษของโนรา) มาเขาทรงบุตรหลานของตระกูลโนรานั้น ๆ เรียกวา “เชื้อครูหมอ
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โนรา” มาเขาทรงเพื่อบอกใหรูวาเหตุใดสมาชิกในครอบครัวนั้นตองประสบเคราะหกรรม
และจะแกไขอยางไร
คุณวิทยา หรือ อัคฆวิทยา (Axiology) หรือ ทฤษฎีคุณคา (Theory of Value)
คุณวิทยา วาดวยทฤษฎีแหงคุณคา สารัตถะ หรือแกนสารของสิ่งตาง ๆ เชน อะไรเปน
คุณคาของชีวิต อะไรเปนคุณคาของศาสนา อะไรเปนแกนสารของมนุษย คุณวิทยา คือ
วิธีปฏิบัติเพื่อกาวไปสูความจริง (How to act according to reality) (สถิต วงศสวรรค,
2540)
คุณคา หรือ คานิยม หมายถึง การยอมรับและพรอมที่จะปฏิบัติตามคุณคาที่คน
หรือกลุมคนมีอยูตอสิ่งตาง ๆ ซึ่งอาจเปนวัตถุ ความคิด อุดมคติ รวมทั้งการกระทําใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสุนทรียภาพ ทั้งนี้ไดกระทําการประเมินคาจาก
ทรรศนะตาง ๆ โดยรอบคอบแลว สาขาของคานิยม มี 3 สาขา คือ 1) คานิยมที่วาดวย
จริยธรรม (Ethical Value) เปนสาขาที่กลาวถึงคุณคาในดานความประพฤติของมนุษย
ดานจริยธรรม คําสอนทางศาสนา 2) คานิยมที่วาดวยสุนทรียภาพ (Aesthetical Value)
เปนสาขาที่พิจารณาถึงคุณคาในดานความงามที่แสดงออกมาโดยสื่อตาง ๆ เชน ศิลปะ
ดนตรี การแสดง เปนตน และ 3) คานิยมที่วาดวยสังคมการเมือง (Social – Political
Value) จะพิจารณาถึงคุณคาทางสังคม การเมือง (รวมทั้งการเศรษฐกิจ) ที่มีอยูในแตละ
สังคม เปนลักษณะคานิยมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงงาย และมักทําใหเกิดปญหาใน
เรื่องการพิจารณาคานิยมอยูเสมอ (บานจอมยุทธ, 2543, น. 27 อางอิงใน Baanjomyut,
2560, พฤศจิกายน 18)
สวน วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก (2542, น. 67) กลาววา แนวความคิดเกี่ยวกับ
การตัดสินคุณคา มีปจจัยหลักอยู 3 ประการ คือ 1) ภาวะจําเปน (Necessary) สิ่งมีคุณคา
ตองเปนสิ่งที่จําเปนในการตอบสนองความตองการดานตาง ๆ ของมนุษย เชน อาหาร
เสื้อผา ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย 2) พันธะ (Obligator) สิ่งมีคุณคาตองเปนสิ่งที่ควรจะมี
หรือเปนสิ่งที่ควรจะเปนสมมติ เชน ในสังคมเมืองปจจุบัน ควรจะมีรถยนตเพื่อการเดินทาง
มีโทรทัศนเพื่อติดตามขาวสารของสังคม เปนตน โปรดสังเกตวาสิ่งเหลานี้มิใชสิ่งที่ตองมี
หากเปนสิ่งที่ควรมี และ 3) มูลฐานแหงการตัดสินหรือรสนิยม (Taste) ไดแก ความชอบ
หรื อ รสนิ ย มส ว นตั ว ดั ง นั้ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น คุ ณ ค า อาจมี ลั ก ษณะที่ เ ป น ไปได
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3 ประการ คือ 1) คุณคาตามกฎเกณฑหรือความจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ปจจัย 4
2) คุณคาตามรสนิยมหรือการตัดสินสวนตัว เชน การพิจารณาความงาม ความไพเราะ
เปนตน และ 3) คุณคาตามสถานการณ คือคุณคาที่เปลี่ยนแปลงตามสถานภาพของสังคม
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั นัน้ จะแบงออกเปน 2 หัวขอตามวัตถุประสงคการวิจยั คือ 1) การประกอบ
พิธีกรรมไหวครูหมอโนราในจังหวัดตรัง และ 2) คุณคาของการประกอบพิธีกรรมไหวครู
หมอโนราในจังหวัดตรัง
การประกอบพิธีกรรมไหวครูหมอโนราในจังหวัดตรัง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เลือกศึกษาจากพิธีกรรมโนราโรงครูใหญหรือพิธีกรรมโนราโรงครูแทงเข (จระเข) ทั้งนี้
เพราะเปนพิธีกรรมที่จัดอยางเต็มรูปแบบ ใชเวลาทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน คือเริ่มตั้งแตเย็นวันพุธ
จนกระทั่งถึงเย็นวันศุกร ซึ่งในแตละวันมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปฐมบทของการประกอบพิธีกรรมในชุมชนของจังหวัดตรังมีสาเหตุ 3 ประการ
คือ 1) ประกอบพิธีกรรมเมื่อครบกําหนดวาระที่สัญญากัน ทั้งนี้สืบเนื่องจากคติความเชื่อ
เรื่องครูหมอโนราในจังหวัดตรังที่มีวิถีปฏิบัติเพื่อบูชาครูหมอโนราแบงออกเปน 3 ประการ
ไดแก 1) การปฏิบัติบูชาในวันพระหรือวันนักขัตฤกษที่สําคัญ เชน การถวายนํ้าสะอาด
หมากพลู ธูปเทียน เปนตน การถวายเครือ่ งบูชาประจําป เรียกเปนภาษาถิน่ วา “การตัง้ ครูหมอ”
หรือ “การตั้งตายาย” นิยมกระทํากันในชวงเดือนสิบตามปฏิทินแบบจันทรคติ และ
การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูถวายเมื่อครบกําหนดสัญญา ทั้งนี้ในการกําหนดสัญญานี้
นิยมกําหนดกันตามวาระดังนี้ หากมีการกําหนดระยะเวลาการประกอบพิธกี รรมโนราโรงครู
ไมเกิน 12 ป/ครั้ง จะนิยมประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูเล็กหรือโรงคํ้าครูถวาย แตหาก
การกําหนดระยะเวลาการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูถวายเกิน 12ป/ครั้ง ก็จะประกอบ
พิ ธี ก รรมโนราโรงครู ใ หญ ห รื อ โรงแทงจระเข ถ วาย 2) ประกอบพิ ธี ก รรมเพื่ อ แก บ น
ลู ก หลานผู  นั บ ถื อ ครู ห มอโนราจะมี ค วามเชื่ อ ว า วิ ญ ญาณของครู ห มอโนรานั้ น มี
ความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมีเรื่องทุกขรอน อาทิ ตองการสอบเพื่อบรรจุขาราชการ เพื่อใหหายจาก
ความเจ็บปวย หรือรอดพนจากคดีความตาง ๆ เปนตน มักจะนิยมมาบนบานศาลกลาวตอครู
หมอโนราใหชวยเหลือ สิ่งที่นิยมนํามาเปนของแกบน เชน ไกปากทองคือไกตมปดทองตรง
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บริเวณปาก เหลาขาว ผานุงผาหม เปนตน แตหากเรื่องที่ขอไวเปนเรื่องใหญหลวงมากก็มัก
จะบนด ว ยการประกอบพิ ธี ก รรมโนราโรงครู ถ วาย และ 3) เมื่ อ ครู ห มอโนราลงโทษ
ในกรณีนมี้ กั จะเกิดกับครอบครัวทีเ่ พิกเฉย ละเวน ละเมิดคติความเชือ่ เกีย่ วกับครูหมอโนรา
เพื่อเปนการขอขมาตอครูหมอโนราจึงตองประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูถวายนั้นเอง
องค ป ระกอบของพิ ธี ก รรมโนราโรงครู ใ นจั ง หวั ด ตรั ง ได แ ก 1) ผู  ป ระกอบ
พิธีกรรม แบงออกเปน ผูประกอบพิธีกรรมหลัก คือ โนราใหญ กับผูชวยประกอบพิธีกรรม
ไดแก นางรํา นายพราน นางทาสี นักดนตรี และหมอกบโรงหรือหมอไสยศาสตร 2) โรงพิธี
คือโรงชัว่ คราว มี 8 เสา แบงออกเปนพืน้ ทีท่ ใี่ ชประกอบพิธกี รรม หองแปงหรือหองแตงตัว ศาล
คือ พื้นที่สําหรับวางเครื่องเซนไหว และ พาไล คือ พื้นที่ตอเสริมไปขางโรงพิธีเพื่อใหผูชม
ไดนงั่ ชมหรือเพือ่ ใหพระสงฆนงั่ เจริญพระพุทธมนตในกรณีทมี่ กี ารประกอบพิธกี รรมแตงพอก
เพือ่ ใหบคุ คลเปนโนราใหญ โรงพิธขี องโนราจะทําจากวัสดุทหี่ าไดจากธรรมชาติ มีคติความเชือ่
เกีย่ วกับการสรางโรงพิธี เชน หันหนาโรงไปทิศตะวันตกสวนหลังโรงหันไปทางทิศตะวันออก
ทั้งนี้เพราะยึดถือคติเรื่องการไมสรางสิ่งปลูกสรางทุกชนิด ไมเวนแมกระทั่งโรงพิธีกรรม
ของโนราขวางทางโคจรของดวงอาทิตยทโี่ คจรจากทิศตะวันออกสูท ศิ ตะวันตก แตหากผูใ ด
ขื น สร า งโรงพิ ธี ข วางทางการโคจรของดวงอาทิ ต ย คื อ หั น หน า และหลั ง โรงพิ ธี ไ ปสู 
ทิศเหนือ-ใต เชื่อกันวาจะเกิดความอัปมงคล การหามตอกตะปูโรงพิธี ทั้งนี้ เพราะโรงพิธี
เปนโรงชั่วคราวจึงนิยมใชแคเชือกหรือเถาวัลยผูกยึดโรงเทานั้น แตหากขืนตอกตะปูยึดโรง
เชื่อกันวาจะกอใหเกิดความเปนเสนียดจัญไรได เปนตน 3) เครื่องแตงกาย แบงออกเปน
เครื่องแตงกายของโนราทั่วไป ไดแก ชุดลูกปด เทริด กําไล ผานุง หนาผา ผาหอย เล็บ
สวนโนราใหญจะมีเครื่องแตงกายเพิ่มเติมอีกอยางคือ เครื่องตน ผาลูกพอก ผาขาวมา
รองหนาผา และผาพอกหางจระเข โดยเครื่องแตงกายเหลานี้จะใชเฉพาะในพิธีกรรมโนรา
โรงครูใหญเทานั้น และจะใชแตงเฉพาะในวันศุกร สวนเครื่องแตงกายของนายพรานและ
นางทาสี จะนิยมนุงผาโจงกระเบน มีผาขาวมาพาดบา สวมหนากากที่เรียกวาหนาพราน/
หนานางทาสี 4) เครื่องดนตรี ประกอบดวย กลอง ทับ โหมง ฉิ่ง แตระ และป สวนฉาบนั้น
เพิ่งนําเขามาบรรเลงรวมในยุคหลัง ทั้งนี้เพราะดนตรีที่ใชรําโนราของจังหวัดตรังนั้นจะเนน
ความครื้นเครง จังหวะไมชาหรือเร็วเกินไป สอดรับกับลีลาการรายรําของโนราจังหวัดตรัง
ที่เนนความออนชอยสวยงาม ดังนั้น การใชฉาบตีประกอบดนตรีจึงชวยเพิ่มความไพเราะ
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ไดเปนอยางดี 5) เครื่องเซนไหวครูหมอโนรา ไดแก หมฺรับพองลา ขาวเกา ขาวสิบสอง
ขาวถวยแกงถวย ผลไมมงคล ไขตม ไขดิบ หัวหมู ไกตมหรือไกปากทอง ผาคู เครื่องเชี่ยน
จงราช ตะเกียงนํ้ามัน เหลาขาว นํ้าแดง นํ้ามะพราว เปนตน
ลําดับการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูของจังหวัดตรัง จะเริ่มตนในตอนเย็น
ของวันพุธ เรียกเปนภาษาถิ่นภาคใตวา “ยามนกชุมรัง” คือราวเวลา 18.00 นาฬกา ความ
สําคัญของการทักโรง คือ เพื่อเปนการบอกกลาวและขออนุญาตจากวิญญาณเจาที่เจาทาง
ตามความเชื่อของโนรา ขั้นตอนการทักโรงจะเริ่มตนดวยการขนอุปกรณทุกชนิดที่ใชใน
การประกอบพิธีกรรมมาจัดวางไวหนาโรงพิธี จากนั้นโนราใหญจะเปนผูรายคาถาเพื่อ
ขออนุญาตจากวิญญาณเจาที่ และจะมีการเสกนํ้ามนตเพื่อใชประพรมอุปกรณตาง ๆ
ตลอดจนโรงพิธีดวย จากนั้นจึงเปนการไหวภูมิโรงเพื่อบวงสรวงพระภูมิเจาที่ตามความเชื่อ
ดวยอาหารคาวหวานตาง ๆ ตอมาจึงเปนการตั้งเครื่อง ซึ่งก็คือการตีเครื่องหรือบรรเลง
ดนตรีถวายครูหมอโนรา โดยจะตีแบบที่เรียกวา “สามตุงสามทับสามฉับสามเทิง” หรือ
บางคนจะเรี ย กว า “สามฉั บ สามเทิ ง ” ซึ่ ง เชื่ อ กั น ว า เป น ดนตรี ใ นยุ ค แรกของโนรา
เครื่องดนตรีที่ใชจะมีเพียง กลอง ทับ และโหมงเทานั้น จังหวะดนตรีมีลักษณะดังนี้
“ตุง ตุง ตุงตุง ฉับ ตุงตุง ฉับ ตุงตุง เทิง
ตุง ตุง ตุงตุง เทิง ตุงตุง เทิง ตุงตุง ฉับ”
การตีเครื่องแบบสามฉับสามเทิงนี้จะตีดวยจังหวะเชนนี้จํานวน 3 รอบ เมื่อครบ
3 รอบแลวก็จะเปลี่ยนเปนจังหวะเชิด แลวจึงวนมาตีเครื่องในจังหวะเดิมอีกครั้ง ทําเชนนี้
จนครบ 3 ครั้ง จึงเปนอันเสร็จสิ้น ความสําคัญของการตีเครื่องแบบสามฉับสามเทิง คือ
การบอกกลาวแกวิญญาณครูหมอโนราของเจาภาพใหทราบวามีคณะโนรามาถึงบานแลว
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ชุ ม ชนรอบข า งได ท ราบ และเพื่ อ ตรวจสอบความพร อ มของ
เครื่องดนตรี
เมื่อถึงเวลาคํ่า พิธีกรรมตอมาก็คือ การเบิกโรง ซึ่งเปนสัญลักษณของการเริ่มตน
พิธีกรรมโนราโรงครู การเบิกโรงนั้นจะเริ่มตนดวยการนําเครื่องดนตรี ไดแก กลอง ทับ
โหมงมาวางตรงกลางโรงพิธี จากนั้นโนราใหญจะสวดมนตและรายคาถาตาง ๆ เพื่อขจัด
สิ่งไมดีใหออกไปจากโรงพิธี และในขณะเดียวกันก็จะนําหมากพลูมา 3 คําเพื่อใชบูชา
พญานาค 1 คํา บูชาเทวดาในอากาศ 1 คํา และบูชาครูดนตรีอีก 1 คํา
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หลังจากเบิกโรงเสร็จ โนราก็จะเริ่มกาศครู โดยจะใหลูกคูหรือนักดนตรีบรรเลง
ดนตรีเพือ่ เปนการประโคมโหมโรงกอน แลวจึงตอดวยการกาศครูเปนกลอนโนรา การกาศครู
เปนการขอความสวัสดิมงคลและการปกปองคุมครองจากครูหมอโนรา เทวดา และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
หลังจากการกาศครูเสร็จสิ้นลําดับตอไปจึงจะเปน “พิธีกรรมตั้งบานตั้งเมือง”
นับวาเปนพิธีกรรมที่สําคัญที่สุดของวันพุธ เพราะพิธีกรรมนี้มีนัยความหมายถึงการลงหลัก
ปกฐานและจับจองทีด่ นิ ของคณะโนราเพือ่ ใชประกอบพิธกี รรมตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รายละเอียดโดยสังเขปของพิธีกรรมการตั้งบานตั้งเมืองมีดังนี้ คือ โนราใหญจะออกมารํา
12 ทา จากนัน้ ก็จบั บทหนาศาลทุกบท ซึง่ ก็คอื การรําประกอบกับการขับกลอน เมือ่ เสร็จสิน้
จึงจะเริ่มจับบทตั้งบานตั้งเมือง โดยบทที่ใชโดยทั่วไป ไดแก บททาวอาทิตย บทโพธิสัตว
บทพระราม เปนตน ทั้งนี้อาจแตกตางกันออกไปตามสายตระกูลของโนราดวย
เมื่อพิธีกรรมตั้งบานตั้งเมืองเสร็จสิ้นไป สมาชิกในคณะโนราทุกคนก็จะออกมา
กราบครู เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารยที่สั่งสอนวิชาโนรามา การกราบครูของโนรานั้น
จะใช วิ ธี ก ารบรรเลงดนตรี ป ระกอบการกราบ รู ป แบบการกราบครู นั้ น จะกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐสลับกับการลุกขึ้นรายรํา เมื่อกราบครูเสร็จทุกคนก็จะหมอบคางไว
โนราใหญหรือหมอกบโรงจะสวดบทชัยมงคลคาถาพรอมกับโปรยขาวตอกดอกไมและ
นํ้ามนตให เมื่อเสร็จสิ้นจากพิธีกรรมการกราบครู โนราทุก ๆ คนก็จะลุกไปกราบขอพรตอ
ครูโนราหรือผูอาวุโสในคณะโนราตอไป
เมื่ อ กราบครูเสร็จขั้น ตอนตอไปก็จะเปนการรํ า อวดความสามารถของโนรา
ซึ่งเนนความบันเทิงเปนหลัก เมื่อโนรารําอวดความสามารถเสร็จก็ถือวาเปนอันเสร็จสิ้น
สําหรับพิธีกรรมโนราโรงครูในคืนวันพุธ
พิธีกรรมโนราโรงครูในวันพฤหัสบดีของจังหวัดตรัง จะเริ่มตนในยามรุงสางดวย
พิ ธี ก รรมการเชิ ญ ครู ซึ่ ง ก็ คื อ การร อ งเรี ย กครู ห มอโนราด ว ยบทกลอนประกอบดนตรี
เพื่ออัญเชิญวิญญาณครูหมอโนรา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดา และวิญญาณบรรพบุรุษที่มีบุญฤทธิ์
ใหมาชุมนุมกันในโรงพิธีและรับเครื่องเซนสังเวย โดยโนราจะเริ่มกาศครู ขับบทคุณครู
บทสัสดี แลวจึงคอยถวายเครื่องเซนสังเวย จากนั้นสมาชิกทุกคนก็จะออกมากราบครู
พรอมกัน แลวจึงคอยพักผอนตามอัธยาศัย
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เมื่ อ เวลาถึ ง ยามสายก็ จ ะเริ่ ม ต น พิ ธี ก รรมอี ก ครั้ ง ด ว ยการรํ า ทํ า บทหน า ศาล
ซึ่งเปนการรําในลักษณะเดียวกันกับการรําของโนราใหญในการประกอบพิธีกรรมตั้งบาน
ตั้งเมืองในคืนวันพุธ บทกลอนโนราที่นิยมนํามาใชรําทําบทหนาศาล ไดแก บทคุณครู
บทครูสอน บทสอนรํา บทปฐมหรือบทประถม บทสรรเสริญคุณหรือบทไหวบุญหรือ
กําพรัดแมลูกออน บทขุนธาหรือบทฝนตกฟาลั่น บทชูชาย บทเสียที ดอกจิกดอกจักร
บทไชชายหรือบทนกกานํ้า บทโศกัง บทเสือเฒา บทฉัททันตอนาทรหรือบทพลายงาม
บทแสงทอง บทชูชายลอยชาย เปนตน อนึ่ง ในระหวางพิธีกรรมดังกลาว หากเจาภาพ
ตองการพบปะครูหมอโนรา ก็อาจใหโนราใหญประกอบพิธีกรรมเชื้อครูหมอโนราใหมา
ประทับทรงก็ได ซึ่งคติการประทับทรงครูหมอโนราของจังหวัดตรังนั้น จะเลือกประกอบ
พิธีกรรมในตอนสายของวันพฤหัสบดี เพราะถือวาเปนวันครู อีกทั้งฤกษยามในวันเวลา
ดังกลาวนั้นเหมาะแกการประกอบพิธีกรรมมงคล ในสวนนี้ถือวาเปนเอกลักษณที่โดดเดน
ของโนราในจั ง หวั ด ตรั ง ทั้ ง นี้ เพราะในจั ง หวั ด อื่ น ๆ มั ก ใช ช  ว งเวลากลางคื น ของ
วันพฤหัสบดีในการเชื้อครูหมอโนราใหมาประทับทรง
เมือ่ เสร็จจากการรําทําบทหนาศาลแลว ขัน้ ตอนตอไปก็จะเปนการรําทําบทสิบสอง
และออกพราน บทสิบสองเปนบทกลอนที่มีลักษณะเปนแบบแผน มีการเรียบเรียงขึ้นมา
จากวรรณกรรมไทย เชน จากเรื่องพระอภัยมณี ขุนชาง-ขุนแผน ลักษณะวงศ สังขทอง
สังขศลิ ปชยั ยอพระกลิน่ ไกรทอง เปนตน สําหรับรูปแบบการรําทําบทสิบสองนัน้ โนราใหญ
จะใชวิธีการขับกลอนประกอบการรําและสลับเปนการเจรจาเพื่อสรางความความเขาใจ
และความสนุกสนานใหกับผูชม ในขั้นตอนนี้นิยมใชนายพราน ซึ่งก็คือตัวตลกประจําคณะ
มาชวยแสดงดวย โดยตัวโนราใหญจะแสดงเปนตัวละครเอก สวนตัวนายพรานจะแสดง
เปนขารับใช สําหรับคนที่บนบานตอครูหมอโนราวาจะออกพรานถวาย ก็จะใชโอกาสนี้
ในการแกบนดวยก็ได
เมื่อเสร็จสิ้นจากการรําทําบทสิบสองและออกพรานแลว พิธีกรรมตอไปก็จะ
เปนการผูกผา-ครอบเทริด ซึ่งก็คือพิธีกรรมที่เปลี่ยนบุคคลธรรมดาใหกลายเปนโนรา โดยมี
ขั้นตอนพอสังเขปดังนี้ คือ บุคคลที่ประสงคจะผูกผา-ครอบเทริด จะตองนําเชี่ยนครูหรือ
พานไหวครูมามอบแดโนราใหญ จากนั้นโนราใหญจะจําแนกบุคคลออกเปน 4 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 เด็กเล็ก หากประสงคจะเปนโนรา โนราใหญจะประกอบพิธีกรรมสอดไหมฺร
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ใสเล็บหรือสอดกําไลใสเล็บไวใหกอน เพราะขนาดตัวยังเล็กมาก ไมสามารถรับนํ้าหนักของ
ชุดลูกปดโนราได กลุมที่ 2 เด็กโต แตอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ โนราใหญจะประกอบ
พิธีกรรมสอดเครื่องหรือผูกผาให ซึ่งพิธีกรรมนี้โนราใหญจะเปนคนสวมชุดโนราบางชิ้น
ให ใสเล็บและกําไลให กลุม ที่ 3 ผูใ หญทอี่ ายุเกิน 20 ปบริบรู ณทงั้ ผูห ญิงและผูช าย โนราใหญ
จะประกอบพิธีกรรมผูกผาและครอบเทริดให เพื่อแสดงถึงการเปนโนรา อนึ่ง หากบุคคล
ที่มาประกอบพิธีกรรมนี้มีจุดประสงคเพียงเพื่อแกบนเทานั้น ไมไดมีเจตนาจะเปนศิลปน
โนราตอไป โนราใหญกจ็ ะรายคาถาและถอดความเปนโนราออกจากตัวบุคคลไป และกลุม ที่
4 คือ บุคคลที่ตองการผูกผา-ครอบเทริดและแตงพอกเปนโนราใหญ กลุมนี้จะตองมี
คุณสมบัติคือ เปนผูชาย เคยอุปสมบทเปนพระสงฆมาแลว มีอายุเกิน 20 ปบริบูรณ
มีความรูแตกฉานในศาสตรของโนรา และจะตองไมเคยมีภรรยามากอน จึงจะสามารถ
รับการประกอบพิธีกรรมนี้ได
หลังจากที่โนราประกอบพิธีกรรมผูกผา-ครอบเทริดจนครบแลว บางครั้งก็อาจมี
ชาวบานมายื่นเชี่ยนครูหรือพานไหวครูเพื่อขอใหโนราใหญประกอบพิธีกรรมตัดผมผีชอให
ซึ่งผมผีชอตามความเชื่อของโนราก็คือ เสนผมที่เกิดการพัด ขด มวน ขึ้นเองตามธรรมชาติ
มีลักษณะคลายทรงผมแฟชั่นที่เรียกวา “deadlock” บางคนเชื่อวาเกิดจากการกระทํา
ของครูหมอโนราฝายผูหญิง เชน แมจันจุหรี แมศรีจุหรา แมผมทอง แมผมหอม ผมผีชอ
นับวาเปนของ “ทนสิทธิ์” คือ มีอาถรรพในตัวเอง เชื่อกันวาสามารถใหคุณหรือใหโทษแก
เจาของได ดังนั้นการตัดผมผีชอจะตัดเองโดยพละการไมได แตจะตองใหโนราใหญผูมี
คาถาอาคมดีเปนผูประกอบพิธีกรรมตัดให เมื่อตัดแลวก็จะตองนําผมนั้นไปตั้งบนหิ้งบูชา
อยางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไป
เมื่อพิธีกรรมดังกลาวเสร็จสิ้นลง คณะโนราก็จะพักผอนตามอัธยาศัย และจะเริ่ม
ทําการแสดงอีกครั้งในตอนคํ่าประมาณ 20.00 นาฬกา โดยจะเริ่มดวยการกาศครู รําชุด
รําเดี่ยว รําทําบท โตกลอน และแสดงนิยายตามลําดับ อนึ่ง การแสดงนิยายนั้นเปน
ปรากฏการณใหมของวงการโนราที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 60-70 ป ที่ผานมา ซึ่งเกิดจาก
ความประสงคที่จะปรับรูปแบบของการแสดงโนราใหมีความหลากหลายและนาติดตาม
มากขึ้น จึงไดคิดการแสดงนิยายขึ้นมา โดยนิยายที่นํามาแสดงอาจเปนเรื่องที่แตงขึ้นใหม
หรือเรื่องที่เลียนแบบจากวรรณกรรมก็มี โนราในจังหวัดตรังยุคหนึ่งนิยมแสดงนิยายกัน
อยางกวางขวาง แตในปจจุบันคงเหลืออยูไมกี่คณะแลว
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พิธีกรรมโนราโรงครูในวันศุกรของจังหวัดตรัง โดยทั่วไปพิธีกรรมในวันศุกรนั้น
ก็จะปฏิบัติเชนเดียวกับวันพฤหัสบดีทุกประการ แตสิ่งที่แตกตางก็คือในตอนทายของ
บทสิบสองคือการจับบทไกรทอง โดยจะแสดงใหยืดยาวออกไปดวยวิธีการขับรอง รายรํา
และแทรกบทเจรจา บทไกรทองเปนบทกลอนโนราทีแ่ ตงขึน้ มาจากวรรณกรรมเรือ่ งไกรทอง
ซึ่ ง เป น วรรณกรรมของทางภาคกลาง ใช ใ นการประกอบพิ ธี ก รรมการแทงจระเข
การแสดงนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไมปรากฏ แตผูคนในจังหวัดตรังมีความเชื่อวาพิธีกรรม
ดังกลาวสามารถใชลางอาถรรพ ขจัดสิ่งชั่วรายได โดยพิจารณาจากนัยยะของการแสดง
กลาวคือ ตัวโนราใหญจะแสดงเปนนายไกรทอง ซึ่งเปนฝายธรรมะ สวนตัวจระเขชาละวัน
ที่เปนฝายอธรรมนั้นจะใชหยวกกลวยแกะสลักขึ้นมาใหเหมือนจระเขแทนตัวจระเขจริง ๆ
ในตอนสุดทายของการแสดงนีน้ ายไกรทองจะใชหอกมหาชัยแทงจระเขชาละวันใหสนิ้ ใจลง
เชื่อกันวาพิธีกรรมนี้มีความเขมขลังและมีความอาถรรพมาก
ในระหวางการทําบทไกรทองนีจ้ ะมีการแทรกการแสดงบทคลองหงสคนั่ กลางไวดว ย
โดยบทคลองหงสนนั้ เปนการคัดเอาเนือ้ หาตอนหนึง่ ของวรรณกรรมเรือ่ งพระสุธน-มโนราห
ตอนพรานบุญจับนางมโนราหมาแสดงดวย ชาวบานทั่วไปเรียกกันวา “โนราคลองหงส”
นับวาเปนการแสดงที่สนุกสนานและแฝงเรนดวยมนตขลังในตัว
เมื่ อ การทํ า บทไกรทองเสร็ จ สิ้ น ไปจากนั้ น จึ ง เป น พิ ธี ก รรมการเหยี ย บเสน
ซึ่งเปนการรักษาโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ตามความเชื่อของคนในภาคใตเชื่อวา เสนเกิดจาก
อํานาจของครูหมอโนรา มีลักษณะเปนติ่งเนื้อนูน สีแดงหรือดํา ไมสวยงาม ขนาดของเสน
จะโตขึน้ ตามวัย การรักษานัน้ เชือ่ กันวาจะตองใหโนราใหญเหยียบใหในพิธกี รรมโนราโรงครู
เทานั้น
เมื่อเหยียบเสนเสร็จ โนราใหญก็จะขับกลอนลาโรง บูชาและขอพรครูหมอโนรา
และสงครูหมอโนรา เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใหกลับสูถิ่นฐานที่จากมา จากนั้น
จึงเปนการ “ตัดเหมฺรย” และพลิกสาดคลาหรือเสื่อที่ทําจากตนคลา ใชปูไวที่กลางโรงพิธี
การพลิกสาดคลาเปนสัญลักษณของการยุติพิธีกรรมทุกอยางลง
อนึ่ ง เหมฺรย คือ พัน ธะสัญ ญาระหวางมนุ ษย กับวิ ญญาณที่ เ คยให ไว แก กัน
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ เหมฺรยปาก คือการสัญญาดวยปากเปลา กับ เหมฺรยหอ คือ
การสัญญาดวยการทําหอเหมฺรยขึ้นมา เชื่อกันวาหากบุคคลใดไมกระทําตามที่สัญญาไว
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ก็จะ “ถูกเหมฺรย” คือ เกิดความเดือดรอนเปนนานาประการ เชน เจ็บปวย ชีวิตติดขัด
เกิดอุปสรรคมากมาย เปนตน ดังนั้นในกรณีที่เจาภาพไดบนบานเปนเหมฺรยไว ในขั้นตอน
สุดทายของการประกอบพิธีกรรมก็จะตองใหโนราใหญตัดเหมฺรยให โดยการตัดเหมฺรยนั้น
จะใชวิธีการตัดหมากพลูในกรณีที่บนบานดวยปากเปลา หรือตัดที่หอเหมฺรยโดยตรง
หากบนเปนเหมฺรยหอ การตัดเหมฺรยนั้นโนราใหญจะใชมีดหมอหรือพระขรรคตัด ขณะที่
กําลังตัดก็จะมีการบริกรรมคาถากํากับดวย ซึ่งคาถาที่ใชตัดเหมฺรยเรียกวา “คาถาฤาษี
ตัดหนวด” จากนั้นจึงนําไปเผาทิ้ง เมื่อตัดเหมรฺยเสร็จพิธีกรรมตอไปโนราใหญและเจาภาพ
ก็จะมาสวดมนตไหวพระอยางยอและกรวดนํา้ เพือ่ อุทศิ สวนบุญสวนกุศลใหกบั วิญญาณชัน้ ตํา่
ที่สิงสถิตอยูในบริเวณนั้น แตไมไดรับสิทธิ์ใหมารับเครื่องเซนไหวในโรงพิธี แตอยางไร
ก็ตามโนราใหญจะแบงอาหารอยางละเล็กอยางละนอยหลังจากที่ครูหมอโนรากินเสร็จ
แลวไปใหวิญญาณชั้นตํ่าดังกลาว เมื่อกรวดนํ้าเสร็จ เจาภาพก็จะนําเงินคาราชหรือคาจาง
คณะโนรามาใหโนราใหญ และขอไถทดี่ นิ ทีใ่ ชประกอบพิธกี รรมโนราโรงครูคนื จากโนราใหญ
ดวยจึงเปนอันเสร็จสิ้นพิธีกรรมโนราโรงครูใหญแบบจังหวัดตรัง

ภาพที่ 1 : โนราใหญกับพรานกําลังเลนบทไกรทอง
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คุณคาของการประกอบพิธีกรรมไหวครูหมอโนราในจังหวัดตรัง การศึกษาวิจัย
ในครัง้ นีพ้ บวา คุณคา (Value) ของพิธกี รรมไหวครูหมอโนราทีไ่ ดศกึ ษาจากพืน้ ทีจ่ งั หวัดตรัง
แบงหัวขอในการศึกษาออกเปน 5 ประเด็น ดังตอไปนี้
คุณคาดานจริยธรรม ทีป่ รากฏอยางเดนชัดในพิธกี รรมโนราโรงครู คือ การกระทําตน
ใหเหมาะสมตามวัย การมีสัจจะ รักษาคําพูด และการใหความเคารพบุคคลที่ควรเคารพ
ยกตัวอยางในประเด็นของการมีสัจจะ เชน โนราใหญมีหนาที่ประการหนึ่งคือ ติดตอกับ
ครูหมอโนราที่อยูในโลกของวิญญาณ โดยเฉพาะในกรณีที่เมื่อมีผูเจ็บปวยที่เชื่อวาเกิดจาก
การลงโทษของครูหมอโนรา โนราใหญก็จะตองทํา “หอเหมฺรย” ซึ่งเปนสัญญาระหวาง
มนุษยกับวิญญาณ มีนัยยะเพื่อแสดงใหวิญญาณเชื่อวาถาอาการเจ็บปวยนี้ทุเลาจนหาย
เปนปกติแลวผูที่จะเจ็บปวยจะประกอบพิธีกรรมเพื่อขอขมา อนึ่ง หากโนราใหญเปนผูที่
ไมมสี จั จะ ผลจากการทําหอเหมฺรยเพือ่ สัญญานัน้ ก็จะไมเปนทีเ่ ชือ่ ถือของวิญญาณครูหมอโนรา
ผลสุดทายอาการเจ็บปวยของบุคคลก็จะไมหาย ดังนัน้ จริยธรรมทัง้ 3 ประการนี้ นับวาเปน
เบาหลอมสําคัญใหกับเหลาศิลปนโนรา เปรียบไดกับเข็มทิศที่คอยกํากับใหเหลาศิลปน
โนราไดใชดําเนินชีวิตเพื่อกาวไปสู “การเปนคนดีของสังคม”
คุณคาดานสุนทรียภาพ ทีป่ รากฏอยางเดนชัดในพิธกี รรมโนราโรงครูนนั้ มีดว ยกัน
ทั้งสิ้น 3 ประการ ไดแก 1) สุนทรียภาพดานเครื่องแตงกาย 2) ทารํา และ 3) ดนตรี
ยกตัวอยางทารายรํากับดนตรีของโนราในจังหวัดตรัง จะมุง เนนความครืน้ เครง จังหวะไมชา
หรือเร็วเกินไป รสทางศิลปะของทั้งทารายรําและดนตรีจึงออกมาในลักษณะออนหวาน
ครื้นเครง อาทิ ในอดีตมีโนราแปน เครื่องงาม โนราเฟอง เมืองตรัง เปนครูโนราที่ไดรับ
การยกยองวารายรําไดสวยงาม นาประทับใจ อนึ่ง ความงามเชิงสุนทรียภาพจะปรากฏ
ขึ้นมาไดนั้น ก็ขึ้นอยูกับปจจัยทั้ง 3 ดานนี้ที่จะตองสอดผสานกันจนเปนหนึ่งเดียว คุณคา
จากสุนทรียภาพเหลานี้สามารถสรางความสุข ความผอนคลายใหกับผูชม โนราจึงนับวา
เปนสื่อพื้นบานที่มีความหมายและความสําคัญตอชุมชน
คุณคาดานสังคมการเมืองการปกครองการปกครอง แบงออกเปน 3 ประเด็น คือ
1) ควบคุมสังคมโดยใชระบบสายสัมพันธเครือญาติและชุมชนผานตัวพิธีกรรมโนราโรงครู
2) ควบคุมโดยผานตัวโนราใหญกับบทบาทผูนําทางจิตวิญญาณ และ 3) ควบคุมผาน
ตัวรางทรงโดยทําหนาที่เปนผูจัดระเบียบสังคม ยกตัวอยางเชน เมื่อเครือญาติมีปญหา
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วิวาทกัน ครูหมอโนราที่เขามาประทับทรงจะทําหนาที่ไกลเกลี่ย อบรมสั่งสอน เพื่อสราง
เขาใจระหวางกันเสียใหม ซึง่ คูว วิ าททัง้ สองฝายตางก็ยอมรับในตัวครูหมอโนราทีอ่ ยูใ นรางทรง
ทั้งนี้เพราะเชื่อวาเปนบรรพบุรุษของตน เชน ปู ยา ตา ยาย เปนตน ดังนั้นเปาหมายใน
การควบคุมสังคมนี้สวนใหญจะมุงไปที่ประเด็นการสานสัมพันธระหวางบุคคล เครือญาติ
และชุมชน โดยมีพิธีกรรม โนราใหญ และรางทรงคอยทําหนาที่ดังกลาว หากสังคมหรือ
ชุมชนใดมีความเขมแข็งสามัคคีแลว ก็จะมีศกั ยภาพในการเผชิญกับสิง่ ทาทายตาง ๆ ทีเ่ ขามาได
ไมวาจะเปนเรื่องปญหาในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปนตน
คุณคาดานเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากพิธีกรรมโนราโรงครูสามารถแบงออกเปน
2 ประเด็นคือ 1) ผูที่ไดประโยชนจากพิธีกรรมโนราโรงครู เชน กลุมชางศิลปตาง ๆ คือ
ชางรอยลูกปด ชางทําเครื่องดนตรี ชางทําหนาพรานและชางทําเทริด และรวมถึงผูที่
สืบสานอาชีพหัตถกรรม เชน ทอเสือ่ เย็บจาก เปนตน และ 2) ศิลปนโนราทีย่ ดึ เอาการรําโนรา
เปนอาชีพ ยกตัวอยางเชน ในปจจุบนั มีเยาวชนรุน ใหมบางกลุม หันมาศึกษาความรูเ กีย่ วกับ
การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ทั้งนี้ เพราะความตองการทางพิธีกรรมนี้ยังคงมีอยูใน
ชุมชน ในขณะที่ผูประกอบพิธีกรรมเริ่มหายากขึ้นทุกวัน ดังนั้นรายไดจากการประกอบ
พิธีกรรมจึงคอนขางสูง เชน ในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูใหญจํานวน 3 วัน 2 คืน
อัตราคาจางหรือคาราชประมาณ 50,000-70,000 บาท ดวยเหตุนี้เยาวชนรุนใหมบางคน
จึงหันมายึดอาชีพศิลปนโนราหารายไดเลี้ยงดูครอบครัวก็มี จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา
พิธีกรรมโนราโรงครู จึงไมใชเพียงแกวัฒนธรรมเกาแกที่เปนรากฐานทางจิตวิญญาณใหกับ
ผูคนในภาคใตเพียงอยางเดียว แตพิธีกรรมโนราโรงครูยังสามารถพัฒนาตอยอดใหมีมูลคา
ทางเศรษฐกิจเลี้ยงปากทองไดอีกดวย
คุณคาดานสังคมและวัฒนธรรม ประกอบดวย 3 ประเด็น คือ 1) บทบาทของ
โนราในฐานะสื่อพื้นบานที่มีอยูคูสังคมภาคใตทุกยุคทุกสมัย 2) การเปนบอเกิดของ
วัฒนธรรมหลากหลายแขนงในภาคใต และ 3) เปนความภาคภูมิใจของคนในภาคใต
ยกตัวอยางเชน จากความเชื่อเรื่องพิธีกรรมโนราโรงครูไดมีการขยายตอเติมทางความเชื่อ
จนกลายเปนวิถีปฏิบัติของทองถิ่น ไดแก การปฏิบัติตอครูหมอโนราในวันพระ เชน
ตองถวายนํ้าสะอาด หมากพลู และจุดธูปเทียนบูชามิใหขาด การปฏิบัติตอครูหมอโนรา
ในการตั้งเครื่องเซนไหวปละครั้ง เรียกเปนภาษาถิ่นวา “การตั้งตายาย” ซึ่งในจังหวัดตรัง
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จะนิยมกระทํากันในชวงกอนเทศกาลสารทเดือนสิบ ผลสืบเนื่องจากพิธีกรรมนี้กอใหเกิด
สายสัมพันธที่ดีในหมูเครือญาติ เพราะทุก ๆ คนไดกลับมาพบกันพรอมหนาพรอมตาใน
รอบป อนึ่ง ผลดีทางสังคมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อเรื่องครูหมอโนรายังเปนเครื่องยืนยันให
สังคมภายนอกเห็นวาภาคใตนั้นมิใชสังคมที่ไรราก หากแตภาคใตเปนดินแดนที่รุมรวยดวย
อารยธรรมมาแตยุคอดีต อาจมีพัฒนาการแบบถดถอยหรือรุงเรืองสลับกันไปตามกฎของ
โลกบางบางสมัยบางชวงเวลา และโนราจะยังคงมีบทบาทมีหนาที่ทางสังคมและวัฒนธรรม
ในภาคใตอีกหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับวาลูกหลานบรรพชนคนใตจะสามารถอนุรักษและ
สืบสานมรดกแขนงนี้ไวเขมแข็งเพียงไร
อนึ่ง หากจะกลาวโดยสรุป พบวาคุณคาที่ปรากฏในพิธีกรรมโนราโรงครูของ
จังหวัดตรังนั้นสรุปไดเปน 3 ประเด็นดังนี้ คือ
ประเด็นที่ 1 คุณคาตามกฎเกณฑหรือความจําเปนตอการดํารงชีวิต ประกอบ
ดวยคุณคาดานจริยธรรม อันไดแก การกระทําตนใหเหมาะสมตามวัย การมีสจั จะ รักษาคําพูด
และการให ค วามเคารพบุ ค คลที่ ค วรเคารพ คุ ณ ค า ด า นสั ง คมการเมื อ งการปกครอง
การปกครอง อันไดแก การควบคุมสังคมโดยใชระบบสายสัมพันธเครือญาติและชุมชน
ผานตัวพิธีกรรมโนราโรงครู การควบคุมสังคมโดยผานตัวโนราใหญในฐานะที่มีบทบาทเปน
ผูนําทางจิตวิญญาณ และ การควบคุมสังคมผานตัวรางทรง เปาหมายสูงสุดของคุณคาใน
ดานนี้ก็คือ การสรางสังคมใหเกิดสันติสุขซึ่งเปนสิ่งที่สังคมทุก ๆ สังคมพึงมี นอกจากนี้
คุณคาตามกฎเกณฑหรือความจําเปนตอการดํารงชีวิตยังครอบคลุมถึงผลการศึกษาวิจัยใน
ประเด็นคุณคาดานสังคมและวัฒนธรรมอีกดวย ซึ่งประกอบดวย 3 หัวขอยอย คือ บทบาท
ของโนราในฐานะสื่อพื้นบานที่มีอยูคูสังคมภาคใตทุกยุคทุกสมัย การเปนบอเกิดของ
วัฒนธรรมหลากหลายแขนงในภาคใต และเปนความภาคภูมิใจของคนในภาคใต โดยทั้ง
3 หัวขอนี้มีคุณคาตอสังคมในแงของการเปนเอกลักษณหรือเสาหลักใหกับสังคมนั้น ๆ
ประเด็นที่ 2 คุณคาตามรสนิยมหรือการตัดสินสวนตัว ประกอบดวย คุณคา
ดานสุนทรียภาพทั้งดานเครื่องแตงกาย ทารํา และดนตรี ซึ่งคุณคาในมิตินี้เปนเรื่องราว
ที่เกี่ยวของกับตัวคน สิ่งแวดลอมและยุคสมัย
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ประเด็นที่ 3 คุณคาตามสถานการณหรือคุณคาที่เปลี่ยนแปลงตามสถานภาพ
ของสังคม ประกอบดวย คุณคาดานเศรษฐกิจ อันไดแกหัวขอดังตอไปนี้คือ ผูที่ไดประโยชน
จากพิธีกรรมโนราโรงครู และศิลปนโนราที่ยึดเอาการรําโนราเปนอาชีพ ซึ่งคุณคาดานนี้
เพิ่งจะปรากฏอยางเดนชัดเมื่อไมนานมานี้เอง
สรุป

จังหวัดตรังมีคติความเชือ่ ในการนับถือครูหมอโนราแพรกระจายไปทัว่ ทัง้ 10 อําเภอ
โดยมองวาครูหมอโนราคือวิญญาณของบรรพบุรษุ หรือเปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ คี่ อยปกปกรักษาคน
ในวงศตระกูลใหเจริญปลอดภัย ผูที่เปนลูกหลานของครูหมอโนราจะตองเคารพนับถือ
อยางเหนียวแนน ไมเชนนั้นอาจถูกลงโทษใหเกิดเรื่องราวราย ๆ ในชีวิตได แนวทาง
การนั บ ถื อ ครู ห มอโนราในจั ง หวั ด ตรั ง นั้ น จะนิ ย มบู ช าในวั น พระหรื อ วั น นั ก ขั ต ฤกษ
บูชาถวายเครื่องเซนไหวประจําป และการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูถวาย
ในจังหวัดตรังนัน้ สามารถแบงกลุม ของโนราโดยใชเกณฑทางภูมศิ าสตรคอื แมนาํ้ ตรัง
ไดเปน 2 กลุม คือ กลุม โนราฝง ตก คือ โนราทีอ่ ยูฝ ง ทิศตะวันตกของแมนาํ้ ตรัง กับกลุม โนรา
ฝงออก คือ โนราที่อยูฝงตะวันออกของแมนํ้าตรัง ซึ่งโนราทั้ง 2 กลุมนั้นมีรูปแบบและ
กระบวนการหลัก ๆ ในการประกอบพิธีกรรมที่คลายคลึงกัน เชน จะเชื้อครูหมอโนรา
ประทับทรงในชวงเวลาสายของวันพฤหัสบดี ประกอบพิธีกรรมตั้งบานตั้งเมืองในตอน
กลางคืนของวันพุธ การปลูกสรางโรงพิธีโนราหันหนาไปสูทิศตะวันตก หลังโรงพิธีหันไปสู
ทิศตะวันออก สวนรายละเอียดของการประกอบพิธกี รรมทีป่ ลีกยอยนัน้ อาจมีความแตกตาง
กันบาง เชน โนราฝงออกจะจัดสํารับขาวสิบสองและขาวเกาอยางละ 2 สํารับ ในขณะที่
โนราฝงตะวันตกจะใชเพียงอยางละชุด โนราฝงตะวันออกจะใชราชวัตรกั้นบนขื่อหนา
โรงโนรา ในขณะที่โนราฝงตกไมใช โนราฝงออกจะแทงจระเขบริเวณเบาตาหรือกลาง
กระหมอม ในขณะที่โนราฝงตกจะแทงจระเขตรงบริเวณใตรักแรดานซาย เปนตน
จากคติความเชื่อเรื่องครูหมอโนราและการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูใน
จั ง หวั ด ตรั ง นั้ น สามารถวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ใ ห เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค า ที่ ป รากฏอยู  ภ ายใน
ความเชือ่ และพิธกี รรมดังกลาว คือ โนรา ไมเปนเพียงศิลปะการแสดงเพือ่ ความบันเทิงเทานัน้
แตโนรายังทําหนาที่คลายคลึงกับลัทธิศาสนาอีกดวย กลาวคือ มีรูปแบบกระบวนการ และ
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แนวทางในการปฏิบัติเปนของตนเอง มีผูนําทางจิตวิญญาณซึ่งไดแกโนราใหญและรางทรง
คอยกํากับ ชี้นํา และผสานความสามัคคีของผูคนในกลุมความเชื่อนี้ ผลกระทบตอสังคมที่
เกิดขึ้นจากพิธีกรรมความเชื่อของโนราก็คือ การหลอหลอมพฤติกรรมบุคคล กลุมบุคคลให
เปนไปตามแนวทางทีช่ มุ ชนคาดหวัง เชน การเปนผูม สี จั จะ รูจ กั รักษาสัญญา เกิดความสนิท
แนบแนนในหมูเครือญาติซึ่งเปนลูกหลานของครูหมอโนรา รูจักยําเกรงในกรรมชั่ว ทั้งนี้
เพราะผูกระทํากรรมดีเมื่อตายไปวิญญาณจะกลายเปนวิญญาณมีบุญและสามารถกลับมา
พบปะลูกหลานไดในพิธีกรรมโนราโรงครู แตหากกระทํากรรมชั่ว วิญญาณก็จะกลายเปน
วิญญาณชั้นตํ่า ตองทนทุกขทรมานนานานัปการ เปนตน
ดังนัน้ เรือ่ งราวของวัฒนธรรมเกาแกอยางเชนโนรานัน้ จึงไมใชเรือ่ งลาสมัยเกินกวา
จะใหความสนใจ แตโนรานั้นมีคุณคาในการสรางคน สรางชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยืนได
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ ไ ด รั บ การอุ ด หนุ น ทุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร ธ านี
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
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