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บทคัดย่อ

การศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมและรูปแบบการสืบทอดครูหมอโนราและโนราโรงครูมีความสำ�คัญ
อย่างยิ่งเพราะมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเฉพาะในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจน้อยลง
และปฏิบัติไม่ถูกต้อง จนได้รับผลกระทบตามมามากมาย ดังนั้น การรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเก็บไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาทำ�ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพิธีกรรมและรูปแบบการสืบทอดครูหมอโนราและโนราโรงครูในตำ�บลปริก อำ�เภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีความเชื่อ ผู้สืบทอด เป็นผู้นำ�หลักในการประกอบพิธีกรรม เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผลการศึกษา พบว่า ในส่วนของพิธีกรรมมี 6 พิธีกรรม
คือ 1) พิธีกรรมครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่ 2) พิธีกรรมการผูกผ้าปล่อย 3) พิธีกรรมการรำ�สอดเครื่องสอดกำ�ไล 4) พิธีกรรม
การรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกายในลักษณะต่าง ๆ 5) พิธีกรรมที่ใช้ร่างทรงเพื่อติดต่อกันระหว่างคนทั่วไปกับ
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และ 6) พิธีกรรมการแก้บน ในขณะที่รูปแบบการสืบทอดมีสองรูปแบบ คือ 1) สืบทอดตามสาย
ของการสืบทอดครูหมอโนราและโนราโรงครู ได้แก่ สืบทอดในระบบเครือญาติ และ 2) รูปแบบการสืบทอดของครูหมอโนรา
และโนราโรงครู ได้แก่ รูปแบบการสืบทอดความเชื่อและรูปแบบการสืบทอดพิธีกรรม โดยผลการศึกษาจะนำ�ไปถ่ายทอดแก่
ชุมชนโดยการทำ�เป็นเล่มคู่มือไปมอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อใช้ในการศึกษาพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูหมอ
โนราและโนราโรงครูในพื้นที่วิจัย
คำ�สำ�คัญ: ครูหมอโนรา โนราโรงครู ความเชื่อครูหมอโนรา พิธีกรรมครูหมอโนรา
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Abstract

Studying and collecting information about rituals and forms of Inheritance is very important
because it is relevant to everyday life, occurring until death, especially in the middle ages down and cannot
be implemented until after many consequences. Gathering relevant knowledge that helps interested
parties to study and understand easier. This study aims to study rituals and inherited form about KhruMor-Nora and Nora-Rong Khru in Prig Sub-district, Thung Yai District, Nakhon Si Thammarat Province. The
sample group were the person who has faith, the successor is the main leader in the ritual and selected
purposive sampling method. Data were collected by data recording form, observation data form, and
in-depth interview. The results of the study showed that there were 6 rituals in the ritual: 1) the crown
ritual or the large cloth tie, 2) the ritual of release tying up the cloth, 3) the ritual of the bracelet insertion,
4) the ritual of treating illnesses that occur with the body in different ways, 5) a ritual that uses the body
to communicate between the common man and the deceased ancestor, and 6) the vindication ritual.
While there are two forms of inheritance: 1) inheriting along the lines of teacher inheritance, Khru-Mor-Nora
and Nora-Rong Khru are inherited in the kinship system, and 2) the succession patterns of Khru-Mor-Nora
and Nora-Rong Khru are images form of inheritance, belief and ritual inheritance pattern. The results of
the study will be transmitted to the community by making a handbook to give to the learning center in
the community for use in studying various rituals related to Khru-Mor-Nora and Nora-Rong Khru in the
research area.
Keywords: Khru-Mor-Nora, Nora-Rong Khru, Beliefs about Khru-Mor Nora, Ritual of Khru-Mor-Nora

บทนำ�

ความเชือ่ พิธกี รรม และการสืบทอด มักจะเป็นสิง่ ที่
ควบคูก่ นั อยูเ่ สมอ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเมือ่ เกิดความเชือ่ แล้วจะต้อง
มีหลักการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับความเชือ่ นัน้ ๆ ซึง่ หลักการ
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวนัน่ คือ พิธกี รรม พิธกี รรม คือ สิง่ ทีม่ นุษย์กระทำ�
ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของความเชือ่ เป็นสิง่ ทีแ่ สดงออกอย่างเป็น
รูปธรรมว่า มนุษย์มคี วามเชือ่ อย่างไร โดยถ่ายทอดออกมาใน
ลักษณะของการจัดทำ�พิธกี รรมทีเ่ ป็นการแสดงให้เห็นว่า มีความ
ศรัทธา ตอบสนองต่อความต้องการของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ต่ี นเอง
นับถือ Sakunapun (2003) กล่าวว่า พิธกี รรม คือ รูปแบบ
ของพฤติกรรมทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ แสดงความเกีย่ วข้องและสัมพันธ์
กับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ เป็นพิธกี ารสำ�หรับคนทัว่ ไปทีก่ ระทำ�ให้ได้สง่ิ
ทีต่ อ้ งการ ซึง่ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกจะสร้างพลังอำ�นาจตามที่
ต้องการให้เกิด ความเชือ่ และพิธกี รรมในสังคมไทยทีส่ มั พันธ์กบั
วิถชี วี ติ และถ่ายทอดจากบรรพบุรษุ สูล่ กู หลานมีเป็นจำ�นวนมาก
ทัว่ ไปทุกภูมภิ าค
สำ�หรับภาคใต้นน้ั มีความเชือ่ และพิธกี รรมทีส่ �ำ คัญ คือ
ความเชือ่ เกีย่ วกับครูหมอโนรา โดยความเชือ่ เกีย่ วกับครูหมอ
โนรา เชื่อว่าเป็นบูรพาจารย์โนราและบรรพบุรุษของโนราที่
ล่วงลับไปแล้ว และยังมีความผูกพันกับลูกหลานและผู้มีเชื้อ

สายโนรา จึงต้องการให้ลูกหลานเคารพบูชา เซ่นไหว้ และ
หากลูกหลานเพิกเฉยไม่เคารพบูชา ไม่เซ่นไหว้ จะได้รบั การ
ลงโทษจากครูหมอโนราด้วยวิธกี ารต่าง ๆ (Pitaksin, 2013)
เช่น เกิดอาการเจ็บป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้ ถูกโนราย่างจน
เสียชีวติ (โนราย่าง คือ การลงโทษจากโนราทำ�ให้เกิดเจ็บป่วย
ร่างกายซูบผอมจนเสียชีวติ ) สาเหตุทท่ี �ำ ให้ลกู หลานบรรพบุรษุ
โนราถูกลงโทษนัน้ นอกจากจะเกิดจากการเพิกเฉยไม่สบื ทอด
ไม่นับถือ และไม่เซ่นไหว้แล้ว ยังมีอีกสาเหตุสำ�คัญ คือ
การที่ลูกหลานไม่ทราบแนวทางในการปฏิบัติ ไม่ทราบว่าใน
การประกอบพิธกี รรมจะต้องมีหลักการปฏิบตั อิ ย่างไรบ้าง จน
ท้ายทีส่ ดุ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในกลุม่ คน
รุ่นใหม่ท่ีไม่ค่อยได้มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับความเชื่อและ
พิธีกรรม เมื่อต้องรับการสืบทอดก็ไม่สามารถปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง
ความเชือ่ การสืบทอด และพิธกี รรมเกีย่ วกับครูหมอโนรา
และโนราโรงครูในแต่ละพืน้ ของภาคใต้สว่ นใหญ่จะมีแนวทางใน
การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่แตกต่างกันมากนัก ผูท้ ม่ี เี ชือ้ สายสามารถศึกษา
ได้จากคนเฒ่าคนแก่ นายโรงโนรา หรือคนทีม่ คี วามรูด้ า้ นนีไ้ ด้
ทัว่ ไป แต่ปญ
ั หาสำ�คัญในปัจจุบนั นีค้ อื คณะนายโรงโนรา และ
คนทีม่ คี วามรูด้ า้ นนีอ้ ย่างลึกซึง้ มีจ�ำ นวนน้อยลง ทำ�ให้คนรุน่ ใหม่
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มีความยากลำ�บากในการปฏิบตั ติ ามหลักความเชือ่ และพิธกี รรม
ทีถ่ กู ต้อง ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จา่ ยจำ�นวนมากเพือ่ เสาะ
แสวงหาความรูเ้ พือ่ นำ�มาปฏิบตั สิ �ำ หรับการสืบทอดของตนเอง
ฉะนัน้ หากมีการศึกษารวบรวมองค์ความรูบ้ นั ทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรก็จะเป็นประโยชน์สำ�หรับการศึกษาและนำ�ไป
ปฏิบตั สิ �ำ หรับคนรุน่ ใหม่ตอ่ ไป
ตำ�บลปริก อำ�เภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธและเป็นผูม้ คี วามเชือ่ เกีย่ ว
กับครูหมอโนราและโนราโรงครู จากการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สำ�รวจความ
รูเ้ กีย่ วกับแนวทางการปฏิบตั สิ บื ทอดและการประกอบพิธกี รรม
พบว่า กลุม่ คนรุน่ ใหม่สว่ นใหญ่จะไม่ทราบหลักการประกอบ
พิธกี รรม ดังนัน้ เพือ่ เป็นการป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แก่
ประชาชน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการสืบทอดและ
พิธกี รรมของครูหมอโนราและโนราโรงครูเพือ่ รวบรวมองค์ความ
รูแ้ ละบันทึกไว้เป็นคูม่ อื ซึง่ จะช่วยให้คนรุน่ ใหม่สามารถศึกษา
และนำ�ไปเป็นแนวทางในการปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาพิธกี รรมครูหมอโนราและโนราโรงครูใน
ตำ�บลปริก อำ�เภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบการสืบทอดครูหมอโนราและโนรา
โรงครูในตำ�บลปริก อำ�เภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาแนวคิดและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องสรุปได้ดงั นี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับพิธกี รรมครูหมอโนราและโนราโรงครู
Ministry of Department of Cultural Promotion (2014)
กล่าวว่า โนราโรงครูเป็นพิธกี รรมทางความเชือ่ และความศรัทธา
ร่วมกันของคนในชุมชน โดยอาศัยความเชือ่ เรือ่ งครูหมอโนรามา
จัดการระบบเครือญาติของชาวบ้าน การได้มากระทำ�กิจกรรม
ร่วมกันในพิธกี รรมโนราโรงครู ตัง้ แต่การทำ�บุญ อุทศิ ส่วนกุศล
ให้กบั ตายาย กินเลีย้ ง รืน่ เริงสนุกสนาน เป็นเหตุให้มกี ารรวม
ญาติมติ รทีอ่ าศัยอยูห่ า่ งไกล ได้กลับมาพร้อมกันอีกครัง้ และ
ก่อให้เกิดเอกภาพและสัมพันธภาพจากคนรุน่ หนึง่ ไปสูค่ นอีก
รุน่ หนึง่ บุคคลทีถ่ กู เลือกเป็นคนทรงจะต้องประพฤติปฏิบตั ติ น
อยูใ่ นศีลธรรม ตัดขาดจากอบายมุขทัง้ ปวง หากฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามก็ไม่ได้รบั การยอมรับจากครูหมอโนราและยังจะถูก
ลงโทษด้วยวิธกี ารต่าง ๆ
Kosaiyakanont, & Soontorntanaphol (2016)
กล่าวว่า การประกอบพิธกี รรมโนราโรงครูนน้ั เป็นพิธกี รรมที่
แฝงไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธาของทั้งผู้ประกอบพิธีและ

ผู้ข้าร่วมพิธี ที่มีครูหมอโนราหรือวิญญาณบรรพบุรุษโดยใช้
ดนตรีการร้องรำ�เป็นสือ่ ในการเชือ่ มต่อระหว่างโลกมนุษย์และ
โลกวิญญาณ
สามารถสรุปได้วา่ พิธกี รรมครูหมอโนราและโนราโรงครู
เป็นพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการการเชือ่ มโยงระหว่างลูกหลานที่
ยังมีชวี ติ อยูก่ บั บรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ความเชือ่ ความศรัทธา โดยรูปแบบพิธกี รรมจะเป็นลักษณะ
การกระทำ�ที่เป็นความต้องการของวิญญาณบรรพบุรุษและ
นับว่าเป็นการแสดงการกตัญญูตอ่ บรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว
2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสืบทอดครูหมอโนรา
และโนราโรงครู
การถ่ายทอดพิธกี รรมเป็นการถ่ายทอดความเชือ่ ระบบ
ความคิด ค่านิยมทีม่ สี บื ทอดมาจากคนรุน่ หนึง่ มาสูอ่ กี รุน่ หนึง่
ซึง่ รูปแบบการจัดการถ่ายทอดความเชือ่ มีทง้ั ทางตรงและทาง
อ้อม โดยเฉพาะในครัวเรือน สมาชิกในครอบครัวจะได้รบั การ
ถ่ายทอดความเชื่อผ่านต่อกันมาจากพ่อแม่ เช่น การอบรม
การสอน การเล่าให้ฟงั การปฏิบตั เิ ป็นแบบอย่าง การถ่ายทอด
ความเชือ่ ภายในชุมชน ผ่านการสัง่ สมมาเป็นระยะเวลายาวนาน
และต่อเนื่องในรูปแบบการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
ในช่วงระยะเวลา การยอมรับและปฏิบัติตามของคนรุ่นใหม่
(Khunpon, 2014) และโนราโรงครูเป็นพิธคี วามเชือ่ แสดง
ความกตัญญูตอ่ บรรพบุรษุ การบูชาครูอาจารย์และการเคารพ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ผูม้ เี ชือ้ สายโนราเชือ่ ว่า พ่อแม่ปยู่ า่ ตายายทีต่ ายไป
แล้วแท้จริงไม่ได้ไปไหน ยังอยูค่ อยปกปักษ์รกั ษาชีวติ ลูกหลาน
ให้อยูร่ อดปลอดภัย มีความมัง่ คัง่ ตายายเหล่านีม้ โี อกาสมาพบ
ลูกหลานได้โดยมีนายโรงและร่างทรงทำ�หน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางให้
ตายายบรรพบุรษุ กับลูกหลานได้มาแสดงความกตัญญูตามรูป
แบบของเครือญาติ (Ratanamane, & Lohajinda, 2007)
สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการสืบทอดครูหมอโนรา
และโนราโรงครู จะใช้วิธีการถ่ายทอดตามระบบเครือญาติ
จากรุน่ พ่อแม่สรู่ นุ่ ลูกหลานโดยมีการแฝงมาในวิถชี วี ติ โดยมี
ความเชือ่ ว่าการทำ�ตามพิธกี รรมนีจ้ ะช่วยให้ลกู หลานอยูเ่ ย็นเป็นสุข

วิธกี ารวิจยั

การศึกษาเรื่องพิธีกรรมและรูปแบบการสืบทอดครู
หมอโนราและโนราโรงครูในตำ�บลปริก อำ�เภอทุง่ ใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ เี ลือกกลุม่
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกศึกษา
เฉพาะโนราคณะบุญญา เพชรเรือนทอง เนือ่ งจากเป็นคณะทีม่ ี
ความพร้อมมากทีส่ ดุ โดยมีกระบวนการศึกษา ดังนี้
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1. การศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
เชือ่ พิธกี รรม รูปแบบการถ่ายทอดครูหมอโนรา และโนราโรง
ครู เพือ่ ให้ทราบแนวทางในการศึกษา และใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์
1.2 ศึกษาบริบทเกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม
รูปแบบการถ่ายทอดครูหมอโนรา และโนราโรงครูของประชาชน
ประวัตคิ วามเป็นมา รวมทัง้ คณะโนราทีม่ ที ง้ั หมดในตำ�บลปริก
อำ�เภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง
ใช้วธิ กี ารคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกกลุม่
ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ สามารถจำ�แนกได ด้ งั นี้
2.1 นายโรงใหญ่ ซึง่ เป็นผูน้ �ำ ของโรง และมีความรู้
ความเข้าใจในทุก ๆ ด้านของความเชือ่ พิธกี รรมและรูปแบบ
การถ่ายทอดเกีย่ วกับครูหมอโนราและโนราโรงครู
2.2 ครอบครัว ลูกหลานผูม้ เี ชือ้ สายโนราทีป่ ระกอบ
พิธกี รรมของคณะโนราบุญญา เพชรเรือนทอง ซึง่ ประกอบด้วย
ภรรยาและลูก
2.3 ลูกศิษย์ทม่ี าฝากตัวเป็นโนรากับคณะโนรา
2.4 ผู้ที่เป็นร่างทรงในพิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ครูหมอโนราและโนราโรงครู
2.5 ชาวบ้านทีเ่ ป็นผูส้ บื ทอดความเชือ่ และพิธกี รรม
ครูหมอโนราและโนราโรงครู
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสังเกต โดยมีวธิ ี
การสร้างและการตรวจสอบ ดังนี้
3.1 การสร้างเครือ่ งมือ โดยการศึกษาแนวคิดเกีย่ ว
กับความเชือ่ พิธกี รรมและรูปแบบการสืบทอด พิธกี รรม จาก
เอกสาร ตำ�รา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อมูลทีไ่ ด้จากการพูด
คุยกับผูท้ เ่ี ป็นผูน้ �ำ หลักเกีย่ วกับความเชือ่ ดังกล่าวและนำ�มาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสังเกต
ให้ครอบคลุมครบทุกด้าน
3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นำ�เสนอต่อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ความครอบคลุมของข้อคำ�ถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษา จากนัน้ นำ�มาปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของผูเ้ ชีย่ วชาญต่อไป
3.3 เมือ่ ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการ
สังเกตเสร็จแล้ว ได้น�ำ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสังเกต
พร้อมทัง้ ข้อมูลสำ�คัญของโครงการวิจยั นำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
การวิจยั ในมนุษย์เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสม พิทกั ษ์สทิ ธิข์ อง
ตัวอย่างและรับรองโครงการวิจยั ว่า กระบวนการในการศึกษา
ไม่ขดั กับหลักจริยธรรม
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4. การเก็บรวมรวมข้อมูล
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม
โดยการเข้าไปสังเกตจากการประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ ว
กับครูหมอโนราและโนราโรงครู
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ดว้ ยแบบ
บันทึกข้อมูลทัว่ ไป และแบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In– depth
Interview) โดยสัมภาษณ์ผทู้ ม่ี คี วามเชือ่ ผูส้ บื สอด และเป็น
ผูน้ �ำ หลักในการประกอบพิธกี รรม โดยสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง
จนกว่าจะได้ขอ้ มูลครบตามทีต่ อ้ งการ
4.3 ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตและการ
สัมภาษณ์น�ำ มาจัดกลุม่ แบ่งประเภทข้อมูล เพือ่ วิเคราะห์ตอ่ ไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล โดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data
Triangulation) กล่าวคือ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาตรวจสอบความถูก
ต้องและความน่าเชือ่ ถือจากข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง เพือ่ เป็นการ
ยืนยันว่า ข้อมูลทีไ่ ด้ไม่ผดิ เพีย้ นไป เช่น นำ�ข้อมูลจากการสังเกต
การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารมายืนยันว่าตรงกันหรือไม่ หรือ
นำ�ข้อมูลมาสอบถามยืนยันกับนายโรงโนรา เป็นต้น หากข้อมูล
จากหลายฝ่ายตรงกัน สามารถสรุปข้อมูลได้วา่ มีความถูกต้อง
และเชือ่ ถือได้ จากนัน้ จะวิเคราะห์ขอ้ มูลซึง่ เป็นการสร้างข้อมูล
จากการศึกษาภาคสนาม (Fieldwork) และแบบสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก (In– depth Interview) และการจำ�แนกชนิดของข้อมูล
(Typological Analysis) ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปซึง่ ใช้ในงาน
วิจยั เชิงคุณภาพ โดยเขียนอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive
Research) ซึง่ ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์และจดบันทึก
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
เป็นการนำ�ข้อมูลบรรยายมาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้องอ้างอิงมาจำ�แนก และในส่วนทีไ่ ม่สามารถใช้แนวคิด
หรือทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องอ้างอิงมาจำ�แนกได้ผวู้ จิ ยั จะใช้ประสบการณ์
ของผูว้ จิ ยั ในการจำ�แนกข้อมูลและจัดนำ�เสนอโดยเขียนอธิบาย
เชิงพรรณนา ประกอบด้วยรูปภาพ

ผลการวิจยั

จากการศึกษาพิธีกรรมและรูปแบบการสืบทอดครู
หมอโนราและโนราโรงครูในตำ�บลปริก อำ�เภอทุง่ ใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. พิธกี รรมครูหมอโนราและโนราโรงครูในตำ�บลปริก
อำ�เภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธกี รรมเกีย่ วกับครู
หมอโนราและโนราโรงครู พบว่า มีทง้ ั หมด 6 พิธกี รรม ประกอบด้วย
1) พิธีกรรมครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่ คือ พิธีกรรมการ
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

เข้าสู่การเป็นโนราโดยสมบูรณ์ซ่ึงเป็นพิธีท่ีแสดงให้เห็นว่า
ผูท้ เ่ี ป็นลูกหลานหรือบุคคลทัว่ ไปทีไ่ ด้ฝกึ ฝนโนรามีความพร้อม
ทีจ่ ะเป็นโนรา 2) พิธกี รรมการผูกผ้าปล่อย คือ พิธกี รรมการ
ตัดขาดจากการเป็นโนราเป็นพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ซ่งึ
เคยเป็นโนราได้สน้ิ สุดการเป็นโนราไม่สามารถประกอบพิธกี รรม
ต่าง ๆ ได้อีก 3) พิธีกรรมการรำ�สอดเครื่องสอดกำ�ไล คือ
พิธกี รรมการฝากตัวเป็นลูกศิษย์เป็นพิธกี รรมทีก่ ระทำ�ขึน้ เพือ่
รับลูกหลานและบุคคลทัว่ ไปทีต่ อ้ งการเป็นโนรา 4) พิธกี รรม
การรักษาความเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ กับร่างกายในลักษณะต่าง ๆ
เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเมื่อมีลูกหลานหรือบุคคลทั่วไปต้องการ
รักษาอาการเจ็บป่วย 5) พิธีกรรมที่ใช้ร่างทรงเพื่อติดต่อกัน
ระหว่างคนทัว่ ไปกับบรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว คือ พิธกี รรม
ทีเ่ ป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการติดต่อสือ่ สารกันระหว่าง
ร่างทรงกับครูหมอโนราหรือบรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับไปแล้วเรียกว่า
ตายาย และ 6) พิธกี รรมการแก้บน คือ พิธกี รรมจัดทำ�ขึน้ เมือ่
ได้สง่ิ ทีพ่ งึ ประสงค์จากโนรา
ในการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวทั้ง 6 พิธีกรรมนั้น
จะต้องมีจดั เตรียมและดำ�เนินการ ดังนี้
องค์ประกอบของพิธกี รรม
1. คณะโนราและนายโรง คือ บุคคลทีส่ ามารถประกอบ
พิธีกรรมโนราโรงครูได้อย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่ตำ�บลปริก
อำ�เภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีครูหมอและโนราโรง
ครูเพียงคณะเดียวมีชอ่ื เสียงเป็นทีย่ อมรับนับถือและได้รบั ความ
นิยมจากบุคคลทัง้ ในและนอกเขตพืน้ ที่ ได้แก่ คณะโนราบุญญา
เพชรเรือนทอง มีนายบุญญา เพชรเรือนทองเป็นนายโรง

2. คนทรงหรือร่างทรง คือ ผูท้ ท่ี �ำ หน้าทีแ่ ละมีบทบาท
เป็นสือ่ กลางระหว่างบรรพบุรษุ ผูล้ ว่ งลับไปแล้วและเป็นโนรา
มาก่อน เรียกว่า ตา ยาย กับลูกหลานหรือบุคคลทัว่ ไปทีย่ งั คงมี
ชีวติ อยูใ่ นปัจจุบนั ทัง้ นีค้ นทรงหรือร่างทรงมักจะเป็นลูกหลาน
ผู้มีเชื้อสายโนรา สำ�หรับคนทรงหรือร่างทรงของโนราคณะ
บุญญา เพชรเรือนทอง จะประกอบไปด้วย นายโรง คือ โนรา
บุญญา เพชรเรือนทอง และบุคคลทัว่ ไปทีท่ างครูหมอโนราเป็น
คนเลือก พิธีกรรมจะเริ่มจากร่างทรงเข้าสู่โรงโนรา แต่งตัวผู้
มาติดต่อ เตรียมเครือ่ งสังเวยถวาย ตายายประทับร่าง ติดต่อ
สือ่ สารหรือรักษาอาการเจ็บป่วย เสร็จพิธคี รูหมอเชิญตายาย

รูปที่ 2 คนทรงหรือร่างทรง
3. ระยะเวลาในการทำ�พิธี คือ ช่วงเวลาทีน่ ยิ มใช้ใน
การประกอบพิธกี รรมสำ�หรับโนราคณะบุญญา เพชรเรือนทอง
จะนิยมใช้ช่วงเวลาเดือนสี่ เดือนหก เดือนเจ็ด เดือนเก้า
เดือนสิบเอ็ด และ เดือนสิบสอง ยกเว้น เดือนอ้าย เดือนสาม
เดือนห้า เดือนแปด และเดือนสิบ ตามปฏิทินแบบจันทรคติ
และไม่จำ�กัดวันข้างขึ้น หรือ ข้างแรม พิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่
ใช้เวลา 3 วัน เริ่มในวันพุธช่วงเย็น นิยมจัดทำ�พิธีกรรมนี้ขึ้นใน
วันพฤหัสบดีเท่านั้น และสิ้นสุดลงในวันศุกร์ สำ�หรับช่วงเวลา
ที่เลือกใช้เนื่องจากมีความเชื่อว่า เป็นวันเวลาที่ฤกษ์งามยามดี
4. โรงพิธีหรือโรงครู คือ การก่อสร้างโรงเรือน
ชัว่ คราวขึน้ เพือ่ ประกอบพิธกี รรมโนราโรงครู คณะโนรา บุญญา
เพชรเรือนทอง ใช้วสั ดุทท่ี �ำ ด้วยเหล็ก ไม้ แผ่นจาก ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 5 เมตร ประกอบด้วย เสา 6 เสา แบ่งออกเป็น 3 ตอน

รูปที่ 1 โนราบุญญา เพชรเรือนทอง และคณะ

รูปที่ 3 โรงพิธีหรือโรงครูที่ทำ�ด้วยไม้ไผ่
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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รูปที่ 4 โรงพิธีหรือโรงครูที่ทำ�ด้วยเหล็ก
5. อุปกรณ์ประกอบพิธี คือ สิ่งของที่มีความสำ�คัญ
และศักดิส์ ทิ ธ์ถอื เป็นสัญลักษณ์ของคณะโนรา บุญญา เพชร
เรือนทอง มีความเชือ่ ว่าของเหล่านีจ้ ะต้องนำ�มาใช้ทกุ ครัง้ ทีม่ ี
การประกอบพิธีกรรมหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปพิธีกรรมจะไม่
สำ�เร็จ เช่น เทริด คือ เครือ่ งประดับศีรษะรูปมงกุฎ หน้ากาก
นายพราน เสือ่ คล้า เป็นต้น
6. เครือ่ งบูชาประกอบพิธี คือ สิง่ ของทีใ่ ช้เป็นเครือ่ ง
บูชาหรือเซ่นไหว้ครูหมอโนราคณะโนราบุญญา เพชรเรือนทอง
จะประกอบไปด้วย อาหารคาวหวาน เครือ่ งดืม่ ผลไม้ ดอกไม้
ธูปเทียน เงิน เช่น หัวหมูตม้ ไก่บา้ นต้ม หมาก พลู ดอกไม้ขา้ ว
ตอก เหล้าขาว บุหรี่ ธูป เทียน อาหารคาว อาหารหวาน มะพร้าว
อ่อน เครือ่ งไหว้ทกุ อย่างมีความสำ�คัญถือเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นมงคลนำ�
ความร่มเย็นเป็นสุขสำ�เร็จแก่ลกู หลานหรือผูป้ ระกอบพิธกี รรม
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รูปที่ 6 คณะโนรากำ�ลังเล่นเครื่องดนตรี
8. เครื่องแต่งตัว คือ เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ใช้
สวมใส่และตกแต่งชุดในการแสดง คณะโนรา บุญญา เพชร
เรือนทอง ยังคงยึดตามธรรมเนียมปฏิบตั โิ บราณโดยเครือ่ งแต่ง
กายประกอบด้วย เทริด (เครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรง)
เครื่องลูกปัด (การร้อยลูกปัดเป็นสีสันสวยงาม ใช้สำ�หรับสวม
ลำ�ตัวท่อนบนแทนเสือ้ บ่า คอ พานนอกหรือสวมรอบหน้าอก)
ปีกนกแอ่น (อุปกรณ์ทที่ �ำ ด้วยเครือ่ งเงินมีลกั ษณะคล้ายปีกนก
นางแอ่นใช้สวมติดกับสังวาลที่อยู่รับเหนือสะเอว ทับทรวง)
ตาบ (อุปกรณ์ที่ทำ�ด้วยเครื่องเงินลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทำ�ด้วยเงิน ใช้สวมไว้ที่ทรวงอก ปีก หรือ หางหงส์ ทำ�ด้วยเขา
ควายประดับตกแต่งร้อยด้วยลูกปัดใช้สำ�หรับสวมทับผ้านุ่ง
ตรงบริเวณสะเอว) ผ้านุ่ง (ผ้ามีความยาวรูปทรงสี่เหลี่ยมผืน
ผ้าใช้สำ�หรับนุ่งวิธีการสวมใส่คล้ายกับผ้าโจงกระเบน) หน้า
เพลา หรือ หนับเพลา (ผ้าสีขาวขุ่นลักษณะคล้ายกางเกงขา
ยาวประมาณเข่าใช้สำ�หรับสวมแล้วนุ่งผ้าทับ) หน้าผ้า (ทำ�
ด้วยผ้าแล้วร้อยด้วยลูกปัดสีสันสวยงามใช้สำ�หรับคาดห้อย)
ผ้าห้อย (ผ้าที่มีความโปร่งบางสีสดใช้สำ�หรับเหน็บไว้ตรง
หน้าผ้า) กำ�ไลต้นแขนหรือปลายแขน (อุปกรณ์ที่ทำ�ด้วยด้วย
โลหะใช้สำ�หรับสวมรัดต้นแขนโนรา) กำ�ไล (อุปกรณ์ที่ทำ�ด้วย
ทองเหลืองมีลักษณะเป็นห่วงกลมใช้สำ�หรับใส่ข้อมือข้อเท้า)
เล็บ (อุปกรณ์ที่ทำ�ด้วยทองเหลืองมีลักษณะเหมือนเล็บชี้งอน
บริเวณปลายประดับด้วยลูกปัดสวยงามใช้สำ�หรับสวมนิ้ว)

รูปที่ 5 เครื่องเซ่นไหว้
7. เครื่องดนตรีและลูกคู่ เครื่องดนตรี คือ อุปกรณ์
ทีท่ �ำ ให้เกิดจังหวะหรือทำ�นอง เครือ่ งดนตรีของคณะโนราบุญ
ญา ประกอบด้วย กลอง (รำ�มะนา) ทับคู่ ปี่นอก ปี่ใน ฉิ่ง กรับ
โหม่ง ลูกคู่ คือ บุคคลทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ล่นดนตรีและร้องรับบทร้อง
จากโนราขณะที่แสดงมีจำ�นวน 5-6 คน
รูปที่ 7 โนราสวมเครื่องแต่งตัวทั้งชุด
ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

9. ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีในโรงครู คือ บุคคลที่มี
ส่วนร่วมในพิธีกรรมครูหมอโนรามี 3 ส่วน ประกอบด้วย
คณะโนราและนายโรง เจ้าภาพงาน โนราทีป่ ระสงค์จะกระทำ�พิธี
ครอบเทริด (ผูป้ ระสงค์จะประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ) บุคคลทัว่ ไป
10. บทร้องประกอบท่ารำ� คือ ข้อความที่ถูกถ่ายทอด
เรื่องราวต่าง ๆ ปรากฏเป็นบทกลอนใช้ขับร้องประกอบ
ท่ารำ� คณะโนราบุญญา เพชรเรือนทอง จะมีบทร้อง เช่น
บทครูสอน บทสอนรำ� บทปฐม บทลูกอ่อน บทฝนตกข้างเหนือ
บทฟ้าลั่น บทกานํ้ำ� บทใจชาย บทโสกัง บทระไวระแวก
บทพรายงาม บทไหว้ครู บทร้องแต่ละบทจะมีความหมาย
แตกต่างกันออกไป เช่น บทครูสอน คือ บทร้องทีใ่ ช้ในการฝึกท่ารำ�
และมีความหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำ�พิธีกรรมต่าง ๆ
ลำ�ดับขั้นตอน
วันแรก (วันพุธเป็นวันที่จัดทำ�พิธีกรรมบอกกล่าว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์) พิธีกรรมจะเริ่มจากโนราบุญญา เพชรเรือนทอง
(นายโรงหรือครูหมอ) แจ้งให้เจ้าภาพ พระภูมเิ จ้าทีใ่ นช่วงเวลา
ตอนเช้า ณ บริเวณบ้านของเจ้าภาพหรือโรงโนรา เพื่อบอก
กล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำ�สถานที่แห่งนั้นได้รับทราบและ
เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล เมื่อถึงเวลาตอนเย็นทางนายโรง
โนราเดินทางไปถึงบ้านเจ้าภาพงาน ทางคณะเจ้าภาพจะต้อง
จัดเตรียมพานขันหมาก (เป็นพานทีใ่ ช้ใส่หมากพลู) ไปรับโนรา
เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพแก่คณะโนรา
ต่อจากนั้นนายโรงจะทำ�พิธี ทักโรง (การบอกกล่าวเจ้าที่เจ้า
ทาง) และเข้าสู่โรงโนราเป็นคนแรกและตามมาด้วยโนราคน
อืน่ ๆ นำ�เครือ่ งดนตรีวางตรงกลางโรง เรียกว่า พิธกี ารตัง้ เครือ่ ง
หลังจากนั้นก็จะเป็นการประกอบพิธี โดยเริ่มต้นจาก เบิกโรง
(เป็นการขอสถานทีต่ งั้ โรงโนราและเปิดโรงพิธใี ห้ครูหมอเข้าโรง
โนรา) ลงโรง (เป็นการประกาศให้ทราบว่า มีการแสดงโนรา)
กาดครู (เป็นการร้องบทกลอนสรรเสริญครูหมอโนรา) ชุมชุนครู
เทวดา (เป็นการกล่าวบทร้องเชิญเทวดาและวิญญาณครูหมอ
โนราให้เข้ามาภายในโรง) กราบครู (เป็นการตั้งจิตอธิษฐาน
ขอพรต่าง ๆ จากครูหมอโนรา) เซ่น ครูหมอ (เป็นการจุด
ธูปเทียนและเอาเหล้าไปประพรมที่เครื่องบูชาทีจัดเตรียมไว้)
รำ�ถวายครู (เป็นการรำ�ประกอบการร้องบทกลอนกล่าวถึง
การตั้งเมืองพระยาสายฟ้าฟาดมีความเชื่อว่า เปรียบเสมือน
โรงโนรา) รำ�เล่นสนุก (เป็นการรำ�โนราในรูปแบบต่าง ๆ )
วันทีส่ อง (วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลากลางคืน) พิธกี รรม
จะเริ่มจากโนราบุญญา เพชรเรือนทอง (นายโรงหรือครูหมอ)
ช่วงแรกจะทำ�พิธีขอความเป็นศิริมงคลแก่โนรา เริ่มต้นด้วย
การกาดครู ชุมชุนครูและเทวดา กล่าวบทไหว้สัสดี จับบท
แสงทอง หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีกรรมครอบเทริดโนรา
ช่วงที่สองจะเป็นพิธีกรรมรำ�ถวายครูเป็นการแสดงท่ารำ�

ประกอบบทร้องทั้งหมดมี 12 บท ประกอบด้วย บทคุณครู
บทครูสอน บทสอนรำ� บทปฐม บทลูกอ่อน บทฝนตกข้าง
เหนือ บทฟ้าลัน่ บทกานํา้ บทใจชาย บทโสกัง บทระไวระแวก
บทพรายงาม ต่อด้วยรำ�ท่าครูสิบสอง ท่าถวายศาล และ
แสดงเรือ่ งสิบสองเรือ่ ง หลังจากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมพิธจี ดั เตรียมพาน
ดอกไม้ ธูปเทียนและเงินจำ�นวน 12 บาท นำ�ไปกราบครูโนราใหญ่
หลังจากนัน้ โนราใหญ่จะสอบถามความสมัครใจจากผูเ้ ข้าร่วม
พิธแี ละผูป้ กครอง เมือ่ ได้รบั คำ�ตอบยืนยันฝากตัวเป็นศิษย์แล้ว
โนราใหญ่ก็จะนำ�กำ�ไลมาสวมที่ข้อมือให้ 3 วง แล้วจับมือ
ของศิษย์ยกขึ้นทำ�ท่าตั้งวงเพื่อเป็นเคล็ดในการรำ�โนราถือ
เป็นการเสร็จพิธี
วันทีส่ าม (วันศุกร์ เป็นวันทีท่ �ำ พิธกี รรมส่งครูหมอโนรา)
พิธีกรรมจะเริ่มจากโนราบุญญา เพชรเรือนทอง จะร้องกลอน
บูชาและขอพรจากครูหมอโนรา ตา ยาย บรรพบุรุษ เพี่อให้
คุม้ ครองและให้โชคลาภแก่ลกู หลาน ต่อจากนัน้ เหล่าลูกหลาน
และบุคคลทั่วไปรวบรวมเงินเพื่อทำ�บุญอุทิศส่วนกุศล ลำ�ดับ
ต่อไปโนราใหญ่ก็จะร้องบทกลอนส่งครูหมอโนราและเทวดา
กลับสู่ที่ของตน หลังจากนั้นก็จะมาพลิกเสื้อคล้ากลางโรงให้
หงายขึ้น เป็นการเลิกและลาโรง
2. รูปแบบการสืบทอดครูหมอโนราและโนราโรงครูใน
ตำ�บลปริก อำ�เภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากผลการศึกษารูปแบบการสืบทอดครูหมอโนราและ
โนราโรงครูในตำ�บลปริก อำ�เภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
1) สายของการสืบทอดครูหมอโนราและโนราโรงครู
ดังนี้
1.1) การสืบทอดในระบบเครือญาติโนรา คณะ
โนราบุญญา เพชรเรือนทองมีการสืบทอดที่เกิดจากการที่
นายโรงมีเชื้อสายโนราต้องการให้ภูมิปัญญาโนราถูกสืบทอด
ไม่สญู หายจึงมีการฝึกฝนและปลูกฝังทัง้ ในส่วนของความเชือ่ และ
พิธีกรรมให้แก่ลูกหลานตั้งแต่วัยเยาว์ และเมื่อเติบโตขึ้นและ
อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสม ทางนายโรงก็จะเข้าสู่กระบวนการ
ถ่ายทอด ดังเช่นที่ คณะโนราบุญญา เพชรเรือนทอง มีการ
สืบทอดครูหมอและโนราโรงครูโดยเริ่มต้นสายโนราจากปู่
(โนรา แดง) บิดา (โนรา ประพันธ์) ของโนราบุญญา เพชรเรือน
ทอง และหลังจากปู่และพ่อท่านเสียชีวิต ผู้ที่สืบทอดต่อ คือ
โนราบุญญา เพชรเรือนทอง ในปัจจุบนั มีการสืบทอดต่อให้แก่
บุตรทัง้ 3 คน ได้แก่ โนรายงยุทธ เพชรเรือนทอง โนราพะเยาว์
เพชรเรือนทอง และโนรา เนาวรัตน์ เพชรเรือนทอง ตามลำ�ดับ
2) รูปแบบการสืบทอดครูหมอและโนราโรงครูมี ดังนี้
2.1) รูปแบบการสืบทอดความเชื่อ คือ ลักษณะ
ของการถ่ายทอดเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับที่ไม่สามารถมองเห็นเป็น
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เรือ่ งราวของวิญญาณเหล่าบรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับไปแล้วแต่ยงั คง
มีอิทธิพลทางด้านจิตใจของลูกหลานและมีการติดต่อสื่อสาร
กันโดยผ่านคนทรงหรือร่างทรง ในปัจจุบันคณะโนราบุญญา
เพชรเรือนทอง มีผสู้ บื ทอดความเชือ่ ผ่านตัวนายโรง บุตร เครือ
ญาติ และบุคคลทัว่ ไป เช่น ความเชือ่ การสืบทอดเชือ้ สายโนรา
การรักษาอาการเจ็บป่วย การบนบานขอพร
2.2) รูปแบบการสืบทอดพิธีกรรม คือ ลักษณะ
ของการถ่ายทอดเกีย่ วกับลำ�ดับและขัน้ ตอนของการประกอบ
พิธีกรรมอันส่งผลมาจากความเชื่อในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน
คณะโนราบุญญา เพชรเรือนทอง มีการประกอบพิธีกรรม
ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ผ่านนายโรง นักแสดง
เจ้าภาพ และบุคคลทั่วไป เช่น พิธีกรรมครอบเทริดโนรา
การรำ�สอดเครื่องสอดกำ�ไล การรักษาอาการเจ็บป่วย

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาพิธีกรรมและรูปแบบการสืบทอด
ครูหมอโนราและโนราโรงครูในตำ�บลปริก อำ�เภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปและอภิปรายผล ดังนี้
1. พิธีกรรมเกี่ยวกับครูหมอและโนราโรงครู
การศึกษาพิธกี รรมเกีย่ วกับครูหมอโนราและโนราโรงครู
ในตำ�บลปริก อำ�เภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบนั
พิธกี รรมปรากฏ 3 ประเด็น คือ 1) รูปแบบของพิธกี รรม ได้แก่
โนราโรงครูใหญ่ใช้ประกอบพิธีกรรม การครอบเทริดโนรา
ผูกผ้าปล่อย สอดเครื่องสอดกำ�ไล การรักษาอาการเจ็บป่วย
พิธีกรรมประทับร่างทรง พิธีกรรมการแก้บนต่าง ๆ และโนรา
โรงครูเล็กใช้ประกอบพิธกี รรม การรักษาอาการเจ็บป่วย พิธกี รรม
ประทับร่างทรง พิธีกรรมการแก้บนต่าง ๆ 2) องค์ประกอบ
ของพิธีกรรม ได้แก่ คณะโนราและนายโรง คนทรงหรือ
ร่างทรง ระยะเวลาในการทำ�พิธี โรงพิธีหรือโรงครู อุปกรณ์
ประกอบพิธี เครื่องบูชาประกอบพิธี เครื่องดนตรีและลูกคู่
เครือ่ งแต่งตัว ผูเ้ ข้าร่วมประกอบพิธใี นโรงครู บทร้องประกอบ
ท่ารำ� 3) ลำ�ดับขั้นตอนของพิธีกรรม ได้แก่ ลำ�ดับขั้นตอน
ของโนราโรงครูใหญ่ (ใช้เวลา 3 วัน) ลำ�ดับขั้นตอนของโนรา
โรงครูเล็ก (ใช้เวลา 1 วัน) พิธกี รรมทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีว่ จิ ยั ทัง้ หมด
เกิดจากการถ่ายทอดความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ จากกลุ่ม
คนในพื้นที่วิจัยทั้งในส่วนของนายโรงโนรา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับพิธีกรรมต่าง ๆ ของโนรา ดังที่ บุญญา เพชรเรือนทอง
นายโรงโนรา เป็นบุคคลสำ�คัญในพื้นที่พร้อมกลุ่มตัวอย่าง
วิจัยได้ให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับความเชื่อที่
ปรากฏสอดคล้องกับ Ministry of Department of Cultural
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Promotion (2014) กล่าวว่า โนราโรงครูเป็นพิธีกรรมทาง
ความเชื่อและความศรัทธาร่วมกันของคนในชุมชน โดยอาศัย
ความเชื่อเรื่องครูหมอโนรามาจัดการระบบเครือญาติของ
ชาวบ้าน การได้มากระทำ�กิจกรรมร่วมกันในพิธีกรรมโนรา
โรงครู ตัง้ แต่การทำ�บุญอุทศิ ส่วนกุศลให้กบั ตายาย กินเลีย้ ง รืน่ เริง
สนุกสนาน เป็นเหตุให้เกิดการรวมญาติ นอกจากนี้ การอพยพ
ย้ายถิน่ และการต้องการทีพ่ งึ่ ทางใจในช่วงเวลาทีม่ คี วามทุกข์
ก็เป็นสาเหตุส�ำ คัญของการเกิดความเชือ่ และพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วกับ
การประกอบพิธกี รรมโนราโรงครูนนั้ เป็นพิธกี รรมทีแ่ ฝงไปด้วย
ความเชื่อ ความศรัทธาของทั้งผู้ประกอบพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี
ทีม่ คี รูหมอโนราหรือวิญญาณบรรพบุรษุ โดยใช้ดนตรีการร้อง
รำ�เป็นสื่อในการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณ
โนรา (Kosaiyakanont, & Soontorn- tanaphol, 2016)
2. รูปแบบการสืบทอดครูหมอโนราและโนราโรงครู
รูปแบบการสืบทอดมีประเด็นสำ�คัญ 2 ประเด็น คือ
1) สายของการสืบทอดครูหมอโนราและโนราโรงครู ได้แก่
สืบทอดในระบบเครือญาติ และ 2) รูปแบบการสืบทอดครู
หมอโนราและโนราโรงครู ได้แก่ รูปแบบการสืบทอดความเชือ่
รูปแบบการสืบทอดพิธีกรรม รูปแบบการสืบทอดที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่วิจัยทั้งหมดเกิดจากการถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ จาก
กลุม่ คนในพืน้ ทีท่ งั้ ในส่วนของนายโรงโนรา และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
พิธกี รรมต่าง ๆ ของโนรา ซึง่ สอดคล้องกับ Khunpon (2014)
ได้ศกึ ษาเรือ่ งการสืบทอดและอนุรกั ษ์พธิ กี รรมโนราโรงครูคณะ
เทพชัย โสภณศิลป์ และคณะจำ�เริญ ศ.พนมศิลป์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดสงขลา พบว่า นายโรงโนราเป็นบุคคลสำ�คัญในการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการร่ายรำ� การท่องคาถาอาคม บทร้อง
และขัน้ ตอนของพิธกี รรมซึง่ ได้รบั ทอดจากนายโรง อาวุโสตาม
สายโนราของตน ด้วยการปฏิบตั จิ ริงในโรงพิธแี ละการจดบันทึก
จากคำ�บอกเล่า ครอบครัวที่มีเชื้อสายโนราอาศัยความรู้เหล่า
นี้เพื่อสืบทอดความเชื่อส่งต่อกันไปในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น
โดยมีคนทรงเป็นองค์ประกอบย่อยที่ช่วยตอกยํ้าความเชื่อให้
เป็นรูปธรรมขึ้นและทำ�ให้พิธีกรรมสมบูรณ์ โนราโรงครูเป็น
พิธีความเชื่อ แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ การบูชาครู
อาจารย์และการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีเชื้อสายโนราเชื่อว่า
พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วแท้จริงไม่ได้ไปไหน ยังอยู่คอย
ปกปักษ์รักษาชีวิตลูกหลานให้อยู่รอดปลอดภัย มีความมั่งคั่ง
ตายายเหล่านี้มีโอกาสมาพบลูกหลานได้โดยมีนายโรงละร่าง
ทรงทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางให้ตายายบรรพบุรุษกับลูกหลาน
ได้มาแสดงความกตัญญูตามรูปแบบของเครือญาติ ในชุมชน
(Ratanamanee, & Lohajinda, 2007)
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วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

สรุป

จากการวิจัย พบว่า ความเชื่อ พิธีกรรม และรูปแบบ
การสืบทอดมีรายละเอียดในกระบวนการดำ�เนินการหลาย
ขัน้ ตอน การประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ อาจเกิดความยากในการ
เรียนรูเ้ ข้าใจ ฉะนัน้ ควรมีการเผยแพร่ขอ้ มูลจากการวิจยั ไปยัง
กลุ่มที่มีเชื้อสายครูหมอโนราและโนราโรงครูและบุคคลทั่วไป
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะใน
พื้นที่วิจัยซึ่งพิธีกรรมบางรูปแบบจะมีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีส่วน
เกีย่ วข้อง โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำ�บล ทีท่ �ำ การกำ�นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ควรมีเอกสารเกีย่ วกับความเชือ่ เหล่านีไ้ ว้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกแก่ผทู้ ขี่ าดความรูแ้ ต่เป็น
ผู้ที่มีเชื้อสายต้องสืบทอดสามารถปฏิบัติตามได้ ช่วยให้คน
รุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำ�คัญของการอนุรักษ์สืบทอด และ
มีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อ พิธีกรรม
รูปแบบการสืบทอด ความสำ�คัญและความจำ�เป็นที่จะต้องมี
เก็บรวบรวมองค์ความรู้ แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งเป็น
ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน และควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณใน
บางประเด็นเพื่อเป็นการอ้างอิงโดยหลักสถิติที่มีความน่าเชื่อ
ถือ พร้อมกับการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพือ่ ทีจ่ ะได้ขอ้ มูลทีค่ รบ
ถ้วนมากขึ้นในกลุ่มผู้ที่มีเชื้อสายโนราและบุคคลทั่วไป
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