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โนราโรงคร:ู บทบาท ความสัมพันธทางสังคม สุขภาวะของชาวปกษใต  
 

นายมานพ  กาเล่ียง 
กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา 

 
บทนํา 

  
พิธีกรรมโนราโรงครู เปนพิธีกรรมที่เกีย่วกับความเชือ่ที่มีบทบาทตอวิถชีีวติและสังคม                     

ของชาวปกษใตโดยเฉพาะผูที่เปนโนราและผูมีเชื้อสายโนรา โดยมีฐานความเชื่อวาเปนพิธีกรรม           
ที่ทําหนาที่เปดประตูปรโลกกับปจจุบันใหบรรจบกันภายในโรงพิธ ี โดยพิธีกรรมจะถือเอาตายาย
ของตนเปนเปาหมายหลัก มีโนราใหญเปนผูประกอบพธิีกรรมและจัดการละเลนเพ่ือเอาอกเอาใจ 
การเลนรายราํโนราในโรงพิธีน้ีเชื่อวา มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคภยัไขเจ็บหรือขบัไล
เคราะหตางๆ ออกได โดยการปกปกรกัษาจาก ครหูมอตายาย  โนราโรงครูจึงเปนทั้งการละเลน
พิธีกรรมความเชื่อ จนถึงระบบปกครองทองถิ่นในวฒันธรรมภาคใต สงผลใหชุมชนมีความสุข         
มีความเขมแข็ง ซ่ึงเกิดผลทั้งทางดานสังคม ความพรอมเพรียงรักใครสามัคค ี การจัดระเบียบ

กําหนดกฎเกณฑ ซ่ึงสงผลตอ สภาพแหงความสุข  ของชุมชนทั้งกระบวนการ โนราโรงครู
กอใหเกิดความสุขในจิตวิญญาณนั้นไลลงไปตั้งแตการเกิดความภูมิใจ การรูสึกในศักดิ์ศรขีอง
ตัวตนที่พิธีกรรมคืนใหเม่ืองานเสรจ็สิ้น พิธีกรรมเขาทรงที่ฟนความทรงจําในบรรพชนผูลวงลับ                  
เปนความสขุจากการ ใสวิญญาณผูอ่ืนในตัวเรา ซ่ึงเชื่อมตอไปถงึโลกวิญญาณที่สามารถไหล
เชื่อมเขาหากันไดผานวาระพิเศษในพิธีกรรม การที่ไดเห็นลําดับชั้นของวิญญาณ ชวยสราง
ความมั่นใจและความมั่นคงใหแกการดํารงชีวิตสิ่งตางๆ ดังน้ันการนําเอาคุณคาของภูมิปญญา
พ้ืนบานที่เปนรากฐานของชวีิตและสังคมในโลกใบเกา มาอธิบายและสรางความตระหนักใหเห็น
คุณคาที่แฝงเรนอยางล้ําลึกดวยภูมิปญญาสมัยใหม นอกจากจะเปนการสรางความภาคภูมิใจ 
จนเกิดความตระหนักในศกัดิ์ศรีและรากเหงาของตน ยังเปนการสรางความเขมแข็งของชมุชน
อยางยั่งยืน สามารถกาวยางไปอยางม่ันคงโดยสอดคลองกับวิถีด้ังเดิมของชุมชน  
 ดังน้ันการทําความเขาใจวิถีชีวิต ทัศนคติ โลกทัศนของคนในชุมชนภาคใตโดยเฉพาะ
ชุมชนระโนดที่ตั้งอยูบนคาบสมุทรสทิงพระ อาจศึกษาและทําความเขาใจไดลึกซึ้งขึ้น หากได               
ทําความเขาใจพิธีกรรมโนราโรงครู เพราะโนราโรงครู คือรากเหงาของวัฒนธรรมภาคใต                    
ในคาบสมุทรสทิงพระและรอบทะเลสาบสงขลา ที่มีบทบาทสําคัญในการโอบอุมเอกลักษณ                
ของวัฒนธรรมทองถิ่นแถบนี้มาอยางสืบเน่ืองและยาวนาน มีนัยในการขับเกลา สอนสั่งและชี้นํา
บุคลิกภาพและโลกทัศนของผูเปนเจาของวัฒนธรรมอยางไมอาจปฏิเสธได  
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 บานทาคุระ เปนหมูบานในตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เปนชุมชนที่
ตั้งอยูบนแผนดินบกหรือคาบสมุทรสทิงพระ อันเกี่ยวเนื่องกับความเปนมาของการเลนโนราใน
ตํานาน และเปนวัดที่มีการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูมาอยางตอเน่ืองมาตั้งแตสมัยปูยาตา
ยายมาจนถึงปจจุบัน หรือที่เรียกกันวา “งานตายายยาน” ดังน้ันพิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระจึง
เปนพิธีกรรมโนราโรงครูที่เปนตัวแทนในการทําความเขาใจพิธีกรรมโนราโรงครูในมิติวิถีชาว
ปกษใต 
 การศึกษาพิธีกรรมโนราโรงครูครั้ ง น้ี  เปนการศึกษาที่ มุ ง เนนถึงบทบาทและ
ความสัมพันธทางสงัคมของพิธีกรรมโนราโรงครูที่มีตอวีถีชีวิตของชาวปกษใต โดยยึดชุมชนและ
ผูคนในวัฒนธรรมนั้นเปนหลัก โดยอาศัยกรอบความคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยา โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมแถบคาบสมุทรสทิงพระ                  
ความเชื่อและแบบแผนปฏิบัติของพิธีกรรมโนราโรงครู และแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
อํานาจของพิธีกรรม ตลอดจนศึกษางานวิจัยที่ผานมา  
 ศึกษาและเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชนบานระโนด สภาพทั่วไปของชุมชนในเชิงกายภาพ               
และสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งพฤติกรรมการดํารงชีวิตในอดีตที่สะทอนคานิยมและความคิดตอ
ชีวิตและสังคม จากการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณและการสังเกต การเขารวมพิธีโนราโรงครู
วัดทาคุระ พรอมทั้งการสัมภาษณและสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant 0bservation) และ
เก็บขอมูลสัมภาษณแบบเจาะลึก (Intensive Interview) เพ่ือใหเห็นบริบทของพิธีกรรม รวมทั้ง
บทบาทและความสัมพันธของพิธีกรรมที่มีตอคนในสังคมนั้นๆ อยางเปนรูปธรรม เพ่ือทําความ
เขาใจพิธีกรรมโนราโรงครูแบบองครวม ผานวิถีชีวิตของชุมชนจึงเปนการแสดงบทบาท                     
และความสัมพันธของโนราโรงครูในฐานะศิลปะที่มีชีวิต มิใชการหยุดนิ่งในฐานะวัฒนธรรม           
ของทองถิ่นซึ่งพรอมที่จะหายไปกับกาลเวลาอยางที่หลายคนเขาใจ นอกจากนี้ยังอาศัย
ประสบการณตรงของผูศึกษาซึ่งเกิดในตระกูลที่นับถือตายายโนราโรงครู โดยมียายเปนรางทรง
ของครูหมอโนรา ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจึงมองเรื่องศึกษาที่ศึกษาทั้งในฐานะเจาของ
วัฒนธรรมและคนนอกวัฒนธรรมในเวลาเดียวกัน ที่จะหลอหลอมจิตวิญญาณและความฝนของ
การศึกษา กอนที่วิถีชีวิตโนราจะเหลือเพียงคําบอกเลาตอไป 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีไมไดประสงคจะเปนการโหยหาอดีต (Nostalgia) ของผูทําการศึกษา  
แตเปนความตองการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของพิธีกรรมนี้กับวิถีชีวิตของผูคนผูเปนเจา          
ของวัฒนธรรม โดยอาศัยโนราโรงครูเปนกรณีศึกษา และใชเปนฐานสําคัญในการทําความเขาใจ
ของพิธีกรรมโนราโรงครูโดยไมทอดทิ้งผูคนและชุมชนผูเปนเจาของวัฒนธรรมนั้น พรอมทั้ง
พยายามที่ทําความเขาใจบทบาทและความสัมพันธทางสังคมของพิธีกรรมที่มีโนราโรงครูวัด 
ทาคุระเปนฐานเทาที่ผูทําการศึกษาจะทําได โดยมีการบันทึกและนาํเสนอทางมานุษยวทิยา ที่
ผูทําการศึกษาจะคืนใหแกแผนดินเกิดและบูชาคุณบรรพชนศักดิ์สิทธิ์ โดยแบงเนื้อหาในการ
นําเสนอออกเปน  7 สวนสําคัญดวยกนั กลาวคือ สวนที่ 1 เปนบทนําที่แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของประเด็นที่ศกึษา วตัถุประสงคของการศึกษาและวธิกีารศึกษา สวนที่ 2 บรบิท
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ของชุมชนกับสุขภาวะของคนแผนดินบก เปนการนําเสนอบริบทของชุมชนผานทางความทรงจํา
ของผูคนบนแผนดินบก สวนที่ 3 ยอนรอยสูอดีต: ความทรงจาํที่ผูกพันกับวถิีบรรพชนอัน
ศักดิ์สิทธิ์  เปนการนําเสนอเกี่ยวกบัประสบการณตรงของผูศึกษาซึ่งเกิดในตระกูลที่นับถือตา
ยายโนราโรงครู โดยมียายเปนรางทรงของครูหมอโนรา สวนที่ 4 โนราวัดทาคุระโนราโรงครูยุค
โลกาภิวัตน เปนการนําเสนอเกี่ยวกับพิธกีรรมโนราโรงครูหรือ “งานตายายยาน” พิธกีรรมบูชา
บรรพชนอันศกัดิ์สิทธิ์ที่กําลงัไดรับความนยิมของชนชั้นกลาง สวนที่ 5 เปนการทบทวน
วรรณกรรมในประเด็นของการวิเคราะห คือ พิธีกรรมโนราโรงครูเปนพิธีกรรมที่แสดงออกถึง
อํานาจและความสัมพันธเชงิอํานาจของพิธีกรรม โดยผานทางความศรัทธา สัญลักษณของ
พิธีกรรม และการแสดงออกของผูรวมพิธี และพิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระเปนพิธีกรรมที่เปน
เวทีรวมทางวฒันธรรมของชนชั้นกลางในปจจุบันอีกดวย สวนสุดทาย คือ การสรุปประเด็นการ
วิเคราะหใหเห็นถึงมุมมองท่ีมีตอพิธีกรรมโนราโรงครูวาเปนวิถีชวีิตของผูคนผูเปนเจาของ
วัฒนธรรม โดยการนําเสนอจะเรียงไปตามแตละประเด็นลําดับดังตอไปน้ี 
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สวนที่ 1 บริบทของชุมชนกับสุขภาวะของคนแผนดินบก 
แผนดินบก: บรรพชนของผูคนบนคาบสมุทรสทงิพระ 

 
 แถบลุมทะเลสาบสงขลาฝงตะวันออกที่เรียกกันวาแหลมสทิงพระบาง คาบสมุทรสทิง
พระบาง แผนดินบกบาง แตเดิมหมายรวมถึงตั้งแตฝงคลองระโนดทิศใต อําเภอระโนด ตลอดไป
จนถึงหัวเขาแดงซึ่งอยูในเขตอําเภอสิงหนคร เปนชุมชนแรกเริ่มประวัติศาสตรจนถึงชุมชน                     
รวมสมัยสุโขทัย เปนผืนดินขนาบดวยทะเลทั้งสองฝง ฝงตะวันออกเปนทะเลหลวงของอาวไทย           
ฝงตะวันตกเปนทะเลสาบสงขลา แผนดินบกเปนผืนดินราบลุมที่เปนแหลงปลูกขาวผืนใหญ มีฤดู
นํ้าหลากจากทะเลสาบสงขลา และฤดูแลงที่เปดทองทุงสําหรับปศุสัตว มีวัดที่สําคัญ คือ                     
วัดจะทิ้งพระ มีพระมหาธาตุเจดีย 1 องค  มีพระพุทธไสยาสนหรือที่ชาวบานเรียกกันวา                     
"พอเฒานอน" ที่วิหารพระพุทธไสยาสนน้ีเคยมีจิตรกรรมฝาผนังแตเสื่อมโทรมไปตามธรรมชาติ
จนเกือบไมเหลือรองรอยที่หนาบันของพระวิหารนี้มีลายปูนปนที่ประณีตสวยงาม ศาสนาสถานที่
สําคัญอีกแหงหน่ึง คือวัดพะโคะหรือวัดราชประดิษฐาน ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเพชรสิงห ตําบลชุม
พลมีเจดียพระศรีรัตนมหาธาตุ พระพุทธโคดม พระพุทธไสยาสนและเกี่ยวของกับตํานานหลวง
พอทวดเหยียบน้ําทะเลจืด วัดทาคุระ ซ่ึงมีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปเจาแม
อยูหัวและตํานานโนรา สวนวัดอ่ืนๆ ที่สําคัญมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยามีอีกมาก เชน วัดดี
หลวง วัดชุมพล ฯลฯ ใกลวัดพะโคะ ที่เขาคูหามีถ้ําขุดที่เกี่ยวกับศาสนาของศาสนา
พราหมณ  เชื่อกันวามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 และในเขตอําเภอสทิงพระเคยพบโบราณวัตถุ 
เชน พระพุทธรูป  เทวรูปพระอิศวร  พระวิษณุ  เครื่องปนดินเผา ฯลฯ  กระจายอยูทั่วไป 
 แผนดินบก มีภาพลักษณของแผนดินทองทุงนากับปาเสม็ด มีวัฒนธรรมแบบที่ราบลุม          
ที่มีการปลูกขาวเปนหลัก อดีตที่น้ีดินแดนของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธที่เปนอิสระจาก
ปกครองของเมืองใหญ เปนที่ตั้งของเมืองพัทลุงเการิมฝงทะเลบริเวณวัดจะทิ้งพระ กอนที่ยาย
ขามทะเลสาบสงขลาไปเปนเมืองพัทลุงปจจุบัน แผนดินนี้อบอวลไปดวยกลิ่นไอวัฒนธรรมปกษ
ใต อยางหนังตะลุงและโนรา 
 แผนดินบก มีสภาพคลายเกาะอยูฝงขวาของทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเปนที่ตั้งของอําเภอ                   
ระโนด อําเภอสทิงพระ อําเภอกระแสสินธุ และอําเภอสิงหนคร ทะเลสาบสงขลา เปนทะเลสาบ               
ที่มีความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพ เปนทะเลสาบน้ําจืด ทะเลสาบน้ํากรอย 
ทะเลสาบน้ําเค็ม  เน่ืองจากนํ้าทะเลสามารถไหลเขาสูทะเลสาบชวงที่นํ้าทะเลหนุน นอกจากนี้
ทะเลสาบนี้เชื่อวาเปนที่กําเนิดนางนวลทองสําลีและขุนศรีศรัทธา บรมครูผูโนราตามตํานานโนรา
ฉบับชาวบาน แผนดินนี้จึงเปนแผนดินที่มีความหลายและมีศักยภาพทางภูมิศาสตรที่ดีเยี่ยม                    
ทั้งการคมนาคมไมวาจะเปนทางน้ําหรือทางบก จึงเปนเมืองที่มีความรุงเรืองและสงบมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน พรอมทั้งที่จะเปดรับผูคนที่เดินทางมาจากวัฒนธรรมอ่ืนได น้ีแหละแผนดิน
บก แผนดินบรรพชนของผูคนบนคาบสมุทรสทิงพระ 
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ยอนรอยราวโหนด: อดีต ปจจุบันที่เปนระโนด 
  ภาพสีเขียวของใบหญาออนสลับกับสีทองของรวงขาว มองผานความมืดคล้ําของตน
ตาล ที่ขึ้นเรียงรายไปตามคันนาอยางเปนระเบียบโดยมิไดตั้งใจ สอดสลับกับทิวไผที่ไหวเอนไป                
ตามสายลม ในทองทุงสีทองมีฝูงวัวนับรอยที่เคลียคลอดวยกระยางอยูอยางนาอิจฉา ฝูงนก
นานาชนิดที่โบยบินเลนลมอยางเปนความสุข ก็จะปรากฏใหเห็นเปนประจักษถึงความงดงาม                     
แหงธรรมชาติของทองทุงระโนด ดินแดนที่ใหกําเนิดปูชนียบุคคลผูที่วางรากฐานการศึกษา              
ใหกับลูกหลานชาวระโนด ดวยการจัดตั้งและเปนครูใหญโรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ                   
โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงแรกของอําเภอระโนด ปูชนียบุคคลแหงทองทุงระโนดทานนี้นามวา
อาจารยสนั่นหรือครูน่ัน ครูอาวุโสที่เกิดจากครอบครัวขุนนางเมืองสงขลาชาวจีนโพนทะเล                     
ผมถือวาอาจจะเปนคนหนึ่งที่โชคดีที่บรรพชนของผมเลือกมาตั้งบานเรือนอยูตรงกันขามกับ                  
บานอาจารยสนั่น ดังน้ันบทความตอไปน้ีจะเปนเรื่องราวจากความทรงจําของผมที่ไดมีโอกาส           
ซึมซับเรื่องราววิถีชีวิตของชาวระโนด ผานทางการเลาของทานครูสนั่นมาตั้งแตวัยเด็ก   
 “บานระโนด”  เปนชุมชนที่ตั้งอยูในแผนดิบบกแผนดินบรรพชนของผูคนบนคาบสมุทร
สทิงพระ จากหลักฐานกอนประวัติศาสตรทําใหทราบวาเดิมระโนดเปนสวนหนึ่งของพัทลุง 
นครศรีธรรมราช และสุดทายก็คือสงขลา โดยเปนกิ่งอําเภอเม่ือ พ.ศ.2466 แลวยกฐานะเปน               
อําเภอหน่ึงของจังหวัดสงขลาเมื่อ พ.ศ.2467 นายอําเภอคนแรก คือ หลวงประจันตจุฑารักษ                
(อิน  ตุงคผลิน) ตอจากนั้นก็มีนายอําเภอยายมาปกครองดูแลจนถึงปจจุบัน 30 กวาคน ครูสนั่น           
ทานเลาใหฟงวาในจํานวน 30 กวาคนที่คนระโนดรําลึกถึง และพูดดวยความประทับใจ คือ 
นายอําเภอจรูญ โลกกะลิน  ทานเปนนายอําเภอมือปราบที่ผูรายเกรงขามเลากันวาโจรผูรายที่
ดังๆ ทานปราบปรามจนหมดทําใหอําเภอระโนดรมเย็น 
  ครูสนั่นยังเลาตออีกวาแตเดิม “ระโนด” เขียนสะกดดวยตัว “ต” ดวยเหตุที่สันนิษฐานวา  
“ระโนต” มีที่มาจากคําวา “ระน็อต” ซ่ึงเปนภาษาเขมรที่แปลวา ไถ หรือคราด เพราะระโนด                
เปนที่ราบมีการทํานากันมาก มองไปทางไหนเห็นแตทุงนา จนไดชื่อวาเปนอูขาวของจังหวัด
สงขลา ตอมา พ.ศ.2505 ทางราชการไดเปลี่ยนตัวสะกดจาก “ต” มาเปน “ด” แทน จะดวยขอ
สันนิษฐานวา “ระโนด” มีที่มาจากคําวา “ราวโหนด” ก็ดวยเหตุที่วาระโนดนอกจากมีนามากแลว
ตาม “หัวนา” (คันนา)  ชาวนาจะนิยมปลูก “ตนโหนด” (ตนตาล) สวนใหญจะปลูกเปนแถวยาว
ชาวบานเรียกวา “ราวโหนด” และตนโหนดเหลานี้ชาวบานจะมีอาชีพใหมเปนอาชีพเสริม คือ 
“คาบตาล” เพ่ือนําน้ําตาลจากตนโหนดมาใชทําน้ําตาล ทําน้ําสม ทําหวาก(นํ้าตาลเมา) ในการ
ขึ้นเอาน้ําตาล ที่เรียกวา “ขึ้นตาล” ชาวบานจะใชภูมิปญญาชาวบาน คือ ขึ้นตาลตนเดียวที่หัว
แถวแลวใชไมไผ หรือทางโหนดสานเชื่อมตอเปนสะพานไปอีกตนหน่ึงได ชาวบานเรียกวิธี
ขึ้นตนโหนดแบบนี้วา “ราวโหนด” นานๆ ก็กรอนเสียงตามหลักภาษาจึงเหลือเปน “ระโนด” คน
ระโนดจึงมีกลอนโนราไวรองเวลาเมาวา “บานผมอยูโนดมีแตโหนดกับไผ บานผมไมมีไหรมีแต
ไผกับโหนด” อีกนัยหน่ึงวาการที่อําเภอระโนดสะกดดวยตัว “ต” แลวคนระโนดมีความรูสึกวา
พัฒนาชาเพราะ “ต.เตา” ทําใหชาเหมือนเตาเดิน จึงเปลี่ยนเปนตัว “ด” หากเปนตามนัยน้ีครสูนัน่
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บอกวายังงงอยูเหมือนกันวาเปลี่ยนจาก “ต” มาเปนตัว “ด” แลวจะพัฒนาเร็วขึ้นไดอยางไร ใครรู
ชวยตอบดวย ครูสนั่นยังย้ําอีกวาหลักฐานที่วาในอดีตที่ระโนดสะกดดวย “ต” ดูไดจากชื่อ
โรงเรียนประถมศึกษาประจําอําเภอระโนด ที่ปจจุบันยังใชตัว “ต” สะกด คือ โรงเรียนบานระโนต 
(ธัญเจริญ)  
 ชาวระโนดรอยละ 90 เปนคนที่มีภูมิลําเนาอยูที่น่ีมาตั้งแตกําเนิด มีบางสวนเปนชาวจีน
อพยพมาจากแผนดินใหญ สวนใหญจะเขามาทําการคาขายอยูในตลาดที่บานหัวเค็ด เสนทาง
การคาที่สําคัญคือตามคลองระโนด แตที่ระโนดไมใชเมืองทาเนื่องจากเรือใหญไมสามารถเขามา
ในทาน้ําได ชาวจีนที่มาทําการคาขายจึงยึดแนวริมคลองเปนจุดคาขาย ชาวระโนดสวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธ สิ่งที่ชาวระโนดนับถือและเชื่อม่ันในความศักดิ์สิทธิ์อยางมากคือ หลวงพอทอง 
ซ่ึงเปนอดีต เจาอาวาสวัดหัวเค็ด เชื่อวาทานมีวาจาสิทธิ์ ปจจุบันทานมรณภาพแลว นอกจากนี้
ยังมีศาลเจาโรงพระแปะกง ซ่ึงเชื่อกันวาสามารถกันลมพายุได แมวาทางภาคใตจะประสบปญหา
เร่ืองลมพายุเสมอๆ แตที่อําเภอระโนดจะไดรับผลกระทบนอยมาก ชาวระโนดจึงเชื่อวาเปน
เพราะบารมีของศาลเจาโรงพระแปะกง 
 ชาวระโนดเปนคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาตั้งแตอดีต ครูเลื่อนขาราชการบํานาญ  
เลาวาในสมัยกอนมาประมาณ 100 กวาป ถามีการสรางวัดในพระพุทธศาสนาขึ้นในระโนด                 
เจาอาวาสจะนําชาวบานไปเปนกลุมไปตัดไม และแปรรูปไมกันเองในปาที่จังหวัดพัทลุงโดยมี
การพักแรมอยูที่น่ันเปนเดือน สวนครูสนั่นเลาวามีพระภิกษุหลายรูปที่เปนชาวระโนดที่กาวเดิน
เขาไปบวชเรียนจนเปนพระมหาเถระที่ทรงเกียรติคุณและบําเพ็ญประโยชนตอพระพุทธศาสนา            
อยางมากมาย อาทิเชน สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมโม) วัดโสมนัสวรวิหาร   และพระธรรม
เมธาจารย หรือที่ชาวระโนดเรียกทานวา “ทานอ่ิม” แหงวัดโสมนัสราชวรวิหาร  
 ครูสนั่นยังเลาตอไปวา เวลาชาวบานไปวัดทําบุญหรือมีงานบุญที่บานหรือการทํา
พิธีกรรมโนราโรงครูก็จะมีการจัดสํารับตั้งใหผีที่ไมรูจักหรือผีไมมีญาติมากินโดยการออกปากให
มากินของนําไปทําบุญ นอกนี้เวลาชาวระโนดจะเขาไปพักอาศัยหลับนอนที่บานคนอื่นไมใชบาน
ของตนเอง ก็จะมีการยกมือไหวเพ่ือขออนุญาตเจาที่เจาทาง ลักษณะดังกลาวก็ยังมีปรากฏอยูใน
ธรรมเนียมโนราวา หลังจากที่เจาของบานนําหมากพลูมารับโนราแลว โนราจะ “ทักเจาบาน” 
โดยการถามตัวเองวา “จะเขาอาศัยไดไม ปลอดภัยไม” หลังจากนั้นจะขอที่ทางพระแมธรณีพระ
ภูมิเจาที่ตั้งโรงพิธีโนราโรงครู 
 บานเรือนของชาวระโนดในสมัยกอนทําดวยไมไผ โดยใชไมไผทําเปนเสาและโครง
หลังคา สวนฝาบานใชไมไผสานขัดแตะ สําหรับหลังคาใชใบโตนดแทนใบจาก หากใครฐานะดี
บานจะมุงดวยกระเบื้องดินเผาซึ่งตองสั่งซ้ือมาจากเกาะยอ สทิงหมอ บรรทุกมาทางเรือ                     
ผานทะเลสาบสงขลา จึงตองใชเวลาเปนเดือนถึงจะไดสินคา สวนบานเรือนในตัวตลาดจะปลูก
เปนอาคารเรือนไมตามแนวของฟากคลองระโนด ประมาณป พ.ศ.2518 เร่ิมใชปูนปลูกบานแทน
ไม ครูสนั่น ยังเลาเพิ่มเติมวาสําหรับบานนับถือตายาย ก็จะมีการตั้งห้ิงบูชาไวสําหรับเปนที่อยู                   
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ของตายายและบูชาสําหรับลูกหลาน สวนบางบานมีการแขวนรูปบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวไวที่
บานใกลห้ิงพระหรือแยกออกมาตางหาก 
 ชาวระโนดจะไมหันหัวไปทางทิศตะวันตกเปนอันขาด และไมนิยมหันไปทางทิศเหนือ
ดวย เพราะคนระโนดเรียกทิศเหนือวา “ตีน” เรียกทิศใตวา “หัวนอน” ไมนอนขวางประตูเพราะ         
เชื่อวาผีจะเขา ไมทําประตูบานตรงกัน ไมไปทางสามแพรงในตอนกลางคืนเพราะเชื่อวาทางสาม
แพรงซ่ึงเปนบริเวณที่คนมักจะมาปลอยผี ดังในคํารองบทสงครูของโนรา นอกจากนี้ชาวระโนด  
ยังมีธรรมเนียมไมเอาศพที่ตายนอกบานมาตั้งศพบําเพ็ญกุศลในบาน แมวาจะเปนผูมีพระคุณก็
ตาม เคยมีกรณีนายเจ๊ียบลูกนางบูรณถูกแทงตายที่บานรับแพรก ทางครอบครัวนางบูรณนําศพ
ลูกมาตั้งไวในบาน สวดศพอยู 3 คืน แลวนําไปเผา เม่ือเสร็จสิ้นจากงานศพตอมาจนลงๆ จน
หมดตองขายบานหลังน้ันทิ้งไป นอกจากนี้ชาวบานยังเชื่อเร่ืองฤกษยาม โดยเฉพาะวันทําการ
ใหญหรือการใหมๆ   จะไมทําการดังกลาวในวัน “ทับทิมเดือน” คือวันที่ขางขึ้นหรือแรมเปน
ตัวเลขเดียวกันกับเดือน เชน ขึ้นหรือแรม 1 ค่ํา เดือน 1 เปนตน มีเร่ืองเลาวามีนายโอมออกรถ
ในวันทับทิมเดือน รถจึงวิ่งไปชนกับรถอื่นที่บานทาบอน ตายคาที่ ชาวบานเชื่อกันวาที่นายโอม
ตายเพราะนายโอมออกรถวันทับทิมเดือน 
  ครูสนั่นย้ําวา ชาวระโนดมีความผูกผันกับสายน้ํามาก คลองระโนดถือวาเปนเสนเลือด
หลักสําคัญในการดําเนินชีวิตของชาวระโนด คนสวนใหญจะใชประโยชนจากคลองระโนดสารพัด 
ตั้งแตการเดินทาง ซักลาง อาบน้ําและใชอ่ืนๆ ตอนไหนน้ําขุนก็จะใชวิธีตัดน้ําใสตุมแลวแกวง
สารสมทิ้งสักระยะหนึ่งก็จะตกตะกอนน้ําจะใสใชอาบและซักลางได ถาจะใชอาบจะเปนการดับ
กลิ่นตัวไดเปนอยางดี ในอดีตคนระโนดใชลําคลองขับถายของเสีย ซ่ึงเปนไปตามวิถีชีวิตของคน
อาศัยอยูใกลแมน้ําลําคลองทั่วไป ทุกบานที่อยู ริมคลองจะมีสวมอยูหลังบาน ซ่ึงสมัยน้ัน                     
คลองระโนดยังไมตื้นน้ําจะไหลตลอดเวลาของเสียจึงไดรับการถายเท ปลาดุก ปลาแขยงในคลอง
ระโนดจึงมีมาก ครูสนั่นถามวาไมตองบอกก็นาจะรูนะปลาดุกกินอะไรเปนอาหาร แลวคุณละเคย
กินปลาดุกและปลาแขยงจากคลองระโนด......หรือไม 
 ครูสนั่นยังเลาตอวา บริเวณฝงคลองระโนด ประชาชนจะปลูกบานเรือนอยูกันหนาแนน
ตลอดทั้งสองฝง เม่ือถึงฤดูฝนบริเวณนี้สวนใหญนํ้าจะทวมเกือบทุกป ซ่ึงชาวบานจะเรียกกันวา         
“นํ้าพะ” อดีตคนเฒาเลาเรื่องแตหนหลังวา “ชวงน้ําพะจะมีจระเขจากเลนอยหรือคลองนางเรียม          
เขามาในคลองระโนด” ซ่ึงตํานานการเลาขานเรื่องจระเขมีสวนสัมพันธกับพิธีกรรมโนราโรงครู  
ซ่ึงจะมีพิธีกรรมการแทงเขทุกครั้งที่มีการประกอบพิธีกรรมในวันสุดทาย สะทอนใหเห็น                 
ความพยายามที่จะเอาชนะความกลัวสัตวรายที่มีชุกชุมรอบทะเลสาบสงขลาในอดีต โดยปรากฏ 
เปนบทรําแทงเขเพ่ือสรางขวัญใหคนในชุมชนโดยนํามาแสดงออกเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม
โนราโรงครู เม่ือปจจุบันคลองระโนดตื้นเขิน เต็มไปดวยผักตบชวา เนาเสีย แมกระทั่งมีการขุด
ลอกบาง แตทําไดคอนขางยากและจํากัด เน่ืองจากติดบานเรือนที่อยูติดตามลําคลอง เม่ือกอน
เด็กระโนดจะวายน้ําเปนทุกคน โดยไมตองไปเรียนวายน้ําที่ไหน แตสมัยน้ีครูสนั่นบอกวาแปลก
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ดี พอแมผูปกครองของชาวอําเภอระโนดกลับสงลูกหลานของตนเองไปเรียนวายน้ําเพื่อลูกหลาน
สามารถชวยเหลือตัวเองไดเม่ือตกน้ํา  
 ครูสนั่น กลาววาก็อยางที่บอกแลววายานพาหนะที่คนระโนดใชเดินทางในอดีตคือเรือ  
หากใชเดินทางตามลําคลองก็ใชเรือพาย เรือแจวตามขนาดของเรือที่ใชประโยชน หากเปน                  
เรือโดยสารแลนระหวางระโนดกับตัวจังหวัดหรือจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงคนระโนดจะเรียกเรือน้ีวา 
“เรือดวน” ครูสนั่นเลาวา การนั่งเรือดวนของชาวระโนด บางครั้งเกิดนิยายรักสุขทุกขบนเรือดวน 
หลายคูพบรักกันบนเรือดวน บางครั้งโชครายเรือดวนอาจถูกปลนบริเวณหนาเกาะสี่เกาะหา               
หรือเกาะที่ลูกหลานตายายโนราเชื่อวาเกาะดังกลาวเปนเกาะเดียวกับเกาะสีชังที่ประสูติของพอ
ขุนศรีศรัทธาบรมครูโนราตามตํานานของชาวบาน ซ่ึงเหตุการณการปลนเรือจะมีไมบอยนัก                    
โจรจะบังคับใหเรือพุงเต็มฝจักรเพื่อใหเกยตื้นเต็มที่ เพ่ือที่โจรจะไมลําบากสําหรับการหนี                   
และเรือ จะกลับไปแจงความไดชา หลังจากนั้นโจรจะตะโกนออกมาวา “เลิกทํางาน อายเสือถอย” 
(สุทธิวงศ 2537: 115) แลวมันพากันกระโดดน้ําทีละคน พรอมขูวา  “ใครอยาตามไป ขัดขืนจะ
ฆาใหหมดทั้งลํา” แลวพวกโจรคอยๆ ลองนํ้าถอยหลังหนีไป บางครั้งหากนายทายขัดขืน
นายทายจะถูกยิงตาย บางครั้งก็เกิดความเศราเพราะมีบางครั้งมีคนตกเรือแลวหากมีใครรู คน
เห็นและวายน้ําเปนเรือจะวนไปรับแตหากไมมีใครรูใครเห็นหรือวายไมเปนก็ตองขึ้นกับดวง จบ
ฉากแหงความตื่นเตนซึ่งจะไมมีลืม นอกจากนี้อาจารยสุทธิวงศ  พงศไพบูลย ปรัชญาเมธีอาวุโส         
ทางดานวัฒนธรรมปกษใต เคยเปรียบเทียบวา “การปลน” ในทัศนะของพวกโจรที่ปลน “เรือ
ดวน” วาเปน “การทํางาน” มินาเลาที่มีขาราชการจํานวนไมนอยไดเบียดบังและปลนเวลา
ราชการอยูตลอดป ครั้นพอถึงคราวพิจารณาความดีความชอบ ก็จะคอยตอขานเจานายทั้งตอ
หนาและลับหลัง เขาทํางาน แตทําไมไมเคยไดเงินเดือนสองขั้น เขาคงนําเอาวัฒนธรรมการ
ทํางานของพวกโจรปลนเรือดวนมาใชโดยลืมตัวหรือฉะน้ัน ธรรมเนียมวัฒนธรรมโจรนี้สะทอนวิธี
คิดเกี่ยวกับธรรมเนียมการการแตงงานของชาวปกษใตในอดีต รวมทั้งมีความสัมพันธกับ
พิธีกรรมโนรา วาหากลูกชายบานไหนจะไปขอลูกสาว ฝายบิดามารดาของฝายหญิงจะถามวา
ฝายชายวา “ลักวัวเปนไม” กับ “รําโนราเปนไม” ถาหากฝายชายไมเปนอยางใดอยางหนึ่งในสอง
อยางนี้ จะไมยอมยกลูกสาวให เพราะพอแมฝายหญิงไมเห็นวาฝายชายจะเลี้ยงเมียไดอยางไร 
(สารภี 2523: 1) 
 แลวความฝนของชาวระโนดก็เปนจริง เม่ือมีการตัดถนนไปยังตัวเมืองสงขลา จากถนน
ดินเหนียวก็เปนถนนดินลูกรัง แลวมาเปนถนนลาดยางในที่สุด ครูสนั่นบอกวาเม่ือมีถนนก็มีรถ             
บริษัทที่ไดสัมปทานรถในสมัยน้ันคือ บริษัทระโนดขนสง และไดจนถึงปจจุบันนี้ การน่ังรถยนต
ไปสงขลาสมัยกอน สนุกและโลดโผนอยาบอกใคร เพราะคนระโนดจะไปสงขลาจะตองมีการ
เตรียมตัวเตรียมอุปกรณในการเดินทางคือ แวนตาดํา ผาโพกหัวหรือหมวก เสื้อคลุมที่ตัดดวยผา
รม ผาเช็ดหนาสําหรับปดปากปดจมูก ก็ลองนึกภาพการแตงกายเมื่อน่ังรถ เหมือนไปปลน
ธนาคารที่จะตองปดหนาไมใหใครเห็นหนา น่ังแลวไมอยากคุยกับใคร บางครั้งกวาจะรูวาคนทีน่ั่ง
ขางเปนคนรูจัก...โนน...ถึงที่หมายแลวก็ตอนปลดสิ่งตางๆ ที่ปกปดไวทั้งหมด ถนนสายนี้มีคนใช
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บริการมาก ยิ่งเปนหนาเทศกาลทําบุญเดือนหา วันวาง (วันสงกรานต) ทําบุญเดือนสิบ วันชิง
เปรต (วันสารท) ที่คนระโนดนิยมกลับไปทําบุญที่บานกันมาก แลวรถมันแนนอยาบอกใคร 
เพราะตางคนตางจะไปแตมีรถจํากัด  
 ตอมาทางราชการ ไดพยายามสรางถนน ดวยเล็งเห็นวาการเดินทางโดยใชทางถนน                
จะรวดเร็วและปลอดภัยกวาทางเรือ แตการสรางถนนในสมัยน้ันมิใช เรื่องงายเพราะ
เครื่องจักรกลที่ใชทุนแรงมีนอย มีอยางเดียวคือแรงคนจึงตองมีการเกณฑคนไปขุดดินทําถนน 
แรกๆ ก็เปนถนนดินเหนียวและมีการถมลูกรังเพ่ิมขึ้น รถจักรยานเริ่มมีรถสองแถวหลังคาไมเริ่ม
วิ่งในระยะทางใกลๆ เรือที่ใชจึงคอยๆ หมดความจําเปนหันมาใชรถจักรยานยนต รถยนตแทน 
คนที่บานอยูริมคลองที่เคยภูมิใจในความสะดวกเริ่มลําบากขึ้น ตองด้ินรนใหทางราชการตัดถนน
ใหผานหมูบานของตนเอง.....จนในที่สุดระโนดจะมีเรือนอยที่สุด.....    ใครจะนึกวา “คนเครียะ” 
ที่โดนเพื่อนลอวา “อยูไกล ไปลําบาก ขนาดซื้อกลวยแก (กลวยดิบ)จากตลาดระโนด กวาจะถึง
บานกลวยสุก”   แตทานเชื่อหรือไมวาคนที่ไดเรียนตอมากที่สุดในระโนดกลับเปนตะเครียะและ
เม่ือมีแฟนจะไมพามาเที่ยวบานจนกวาจะตกลงปลงใจกันแนนอน กลัววาเขาจะเปลี่ยนใจ แตน้ัน
แหละคนตะเครียะยังภูมิใจเพราะมีรถขันหมากและรถเจาบาวมาถามทางคนระโนดไปตะเครียะ
บอยไป.....ก็ที่ใครที่มัน.....เนาะ  
 คนระโนดสมัยกอนมีมหรสพที่สามารถสรางความบันเทิงได 2 อยาง คือ หนังลุงกับโนรา 
ซ่ึงมีทั้งที่ใหชมฟรีที่ชาวบานมีงานและรับมหรสพมาแสดง      หรือบางครั้งก็เก็บเงินพอหลุด 
“คาราด” (คาแสดง) การแสดงมหรสพที่เก็บเงินสมัยกอนก็ไมตองใชร้ัวที่แข็งแรงใชเพียงใบลาน 
(พืชชนิดหนึ่งคลายตนตาล) นํามาผูกตอๆ กันใหยาวพอจะลอมบริเวณที่หนังลุงหรือโนราแสดง
บอกอาณาเขตเทานี้คนก็เคารพกติกาไมกลาเขาแลว ทั้งที่จะลอดเขาทางสวนไหนของรั้วก็ไดแต
ยังยอมเสียเงินคาประตูเขาชม ครูสนั่นย้ําวา เห็นไมวาคนสมัยกอนเขามีคุณธรรมและรักศักดิ์ศรี
ขนาดไหน 
 การดูหนังลุงหรือโนราบริเวณดานหนาโรงมักจะเปนที่น่ังของเด็กๆ โดยเฉพาะโนรา                
ตอนพลบค่ําเม่ือโนราเริ่มโหมโรง ไหวครู และรํา 12 บทอยูเด็กจะวิ่งเลนอยู มีแตผูใหญเทานั้น          
ที่น่ังอยู หลังจากนั้นจะเปนการชวงจับบทออกพรานก็ยังเปนตอนที่มีผูชมแนนขนัดอยูเสมอ 
รวมทั้งเด็กที่วิ่งเลนอยูก็จะรีบวิ่งมาหนาโรงโนราเพื่อชมการออกพราน เพราะตัวพรานซึ่งเปนตัว
ตลกของคณะจะคอยแทรกมุขตลกโดยเฉพาะบทพูดสองแงสองงาม เรียกเสียงฮาจากคนดูได
ตลอดเวลา หลังจากนั้นนายพรานจะบอกวาคืนน้ีโนราจะเลนเรื่องอะไรเม่ือบอกเร่ืองแลวโนราจะ
เริ่มตั้งเมืองกอนเพ่ือเดินเรื่องตอไป ชวงนี้เด็กบางคนจะเริ่มหลับเพราะดูไมรูเรื่องและไมสนใจ จะ
ตื่นอีกครั้งก็ตอนโนราออกตัวตลกที่ชอบพูดสองแงสองงามเปนภาษาปกษใต หรือไมก็หลับยาว
รอใหผูใหญปลุกใหกลับบานตอนโนราเลิก ซ่ึงสวนใหญจะเปนตอนเชาเพราะโนราสมัยกอน
จะตองแสดงจนสวาง 
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 สําหรับดานการศึกษา ชาวระโนดทุกครอบครัวไดใหความสําคัญเร่ืองน้ีมาตั้งแตอดีต  
ทําไมคนระโนดจึงสนใจการศึกษากันมาก ครูสนั่นไดใหคําตอบวา “เน่ืองจากอําเภออ่ืนๆ               
มีสวนยาง จึงไมจน แตในอําเภอระโนดมีการทํานาอยางเดียว ไมมีชลประทานอาศัยเพียงน้ําฝน 
ไดผลบางไมไดผลบาง จึงยากจน และมีความเชื่อวาถาลูกหลานมีการศึกษาสูงจะทําใหฐานะดี
ขึ้นได สอนใหพ่ีสงนอง คือพอแมจะสงเสียพ่ีเรียนกอน ตอไปคนพี่จะเรียนตอหรือไมเรียนตอก็ได                 
แตจะตองสงเสียนองเรียนดวยตามลําดับกันไป ดังนั้นชาวระโนดจึงมีคนที่จบปริญญาเต็มไป
หมด  ดูไดจากรูปถายลูกหลานตอนรับปริญญาติดเต็มฝาบานคนระโนด นอกจากนี้ยังทําใหพ่ี
นองรักกัน นองจะรักพี่ เพราะพี่เปนคนสงใหนองเรียนหนังสือผิดกับที่อ่ืนๆ ที่พ่ีนองจะทะเลาะ
กัน” สิ่งนี้ถือวาเปนคุณคาทางสังคมของชาวระโนด และในปจจุบันแนวปฏิบัติน้ีก็ยังคงอยูและ
เชื่อไดวาคงอยูตลอดไป ปจจุบันนี้คนระโนดหลายคนรวมทั้งผูศึกษาดวยยังรําลึกและเปนหนี้
บุญคุณโรงเรียนทุกโรงเรียน แมวาบัดนี้บางโรงเรียนมีแตชื่อแตความหลัง สถานที่รกรางหรือ
กอสรางสิ่งอ่ืนทดแทนตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง บางโรงเรียนก็ยังพอเหลือเคาโครง
เดิม คุณครูที่เคยสอนที่ยังมีชีวิตและลวงลับไปแลว ผูกอตั้งทุกคน อาคารเรียนทุกหลัง โตะมานั่ง
ทุกตัว หองสวมที่หลบซอนสูบบุหร่ี จงรับรูดวยวาผมและคนระโนดหลายคนหรือเกือบทุกคนยัง
ภูมิใจและรําลึกถึงโรงเรียนอยูเสมอ  
 ครูสนั่นเลาวา เม่ือประมาณป พ.ศ.2530 แทบจะพูดไดวาถนนทุกสายมุงสูระโนด เพราะ             
มีคนตางถิ่นทั้งไทยและเทศกวานซื้อที่ ดิน “ทุงระโนด” ที่ เคยหลอเลี้ยงชีวิตชาวระโนด                  
อยางพอเพียงมาอยางยาวนานตั้งแตบรรพบุรุษโดยไมเกี่ยงราคา ในขณะที่เจาของที่ดินตื่นเตน
กับเงินกอนโตที่จะไดอยางไมคาดฝน จากที่ดินที่เกือบจะพูดไดวาไมมีราคาของตัวเอง การที่มี
คนมาเสนอราคาใหไรละเปนหม่ืนเปนแสน จึงเปนเรื่องที่ไมมีใครอยากปฏิเสธ ประกอบกับ
ตัวเลขราคากุงกุลาดําในขณะนั้นกิโลกรัมละประมาณ 200 บาท ทั้งยังมีแนวโนมสูงขึ้นเปนลําดับ
น่ันเองที่ทําใหผูคนตื่นตัวกันยกใหญ พรอมทั้งเล็งเห็นถึงอนาคตแลววานาจะมีรายไดจากการ
เลี้ยงกุงกุลาดําเปนกอบเปนกําอยางแนนอน...และแนนอนดีกวาการทํานา 
 ใคร....................?  ที่มีที่ดินมาก สวนหนึ่งก็จะมีรายไดจากราคาที่ดินที่ถีบตัวสูงขึ้น            
วันตอวัน อีกสวนหนึ่งก็จะไดจากการลงทุนเลี้ยงกุงกุลาดํา 
 ใคร....................?  ที่ไมมีที่ดินก็เรียนรูที่จะทําหนาที่เปนนายหนาขายที่ดินใหแก
นายทุน ใคร....................?  ที่มีหัวการคาก็จะวางแผนเปดรานขายอาหารกุง อาหารเสริม ยา
รักษาโรคกุง หองอาหารรานคา คาราโอเกะ ฯลฯ คนที่วางงานจะมีงานทํา 
 ครูสนั่นย้ําวา เม่ือผูคนตางเล็งเห็นผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการธุรกิจการเลี้ยง
กุลาดํา ในขณะที่ทางการเองก็สงเสริมใหชาวบานมีอาชีพเลี้ยงกุงกุลาดําแทนการทํานา                     
ซ่ึงไดผลตอบแทนนอย ทุงระโนดดานฝงทะเลอาวไทยจึงเต็มไปดวยนากุงโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
แตจากนั้นไมนานนัก สิ่งที่ไมคาดคิดมากอนก็เร่ิมปรากฏใหเห็น และคอยๆ เดนชัดขึ้นเรื่อย ๆ               
อยางนาใจหาย ทั้งกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน การปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าตามธรรมชาติ โรค
ระบาด ราคากุงตกต่ํา ฯลฯ  
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 .......................แสงหิ่งหอยในคืนเดือนมืดที่เคยระยิบระยับเหมือนดาวประดับฟา ก็ถูก
บังดวยแสงนีออนจากนากุง 
 .......................เสียงรองหรีดที่เคยกรีดรองหาคู....เสียงจักจ่ันเรไรที่เคยระงมไปทั่วทุก
หนทุกแหง...เสียงอ้ืออึงของกบเขียดที่กําลังไดฝน...เสียงคลื่นกระทบฝงที่เคยชินหู ก็ถูกบดบัง
ดวยเสียงเครื่องยนตกลไกเพิ่มออกซิเจนในน้ํา สอดประสานกับเสียงเพลง เสียงดนตรีจาก
หองอาหารที่ผุดขึ้นเรียงรายเหมือนดอกเห็ด 
  .......................ตนตาลที่เคยขึ้นเรียงรายตามคันนา ตนไผที่เคยเอนไหวตามสายลม                
กลับกลายเปนความอางวางวางเปลา 
 ทองทุงระโนดที่เคยไดรับการกลาวขานกันติดปากวา “ระโนดไมมีไหร มีแตไผกับโหนด 
ไประโนดเห็นแตโหนดกับไผ” ชวงเวลาไมกี่ปตนตาลจํานวนพันจํานวนหนึ่งที่เคยยืนตน
ตระหงานงามเปนทิวแถวบนคันนาใหรมเงาแกชาวนาไดพักอาศัย ยามหนานาใหลูกตาลให
ความหวาน ใหอาหารมื้อที่วิเศษสุด คือ ยําหัวโหนดกับยอดสัง แกงคั่วแกงเลียงหัวโหนด ขนม
หวานสุดโปรด นํ้าผึ้งเหลวจานขาวเย็น (นํ้าตาลโตนดแบบเหลวราดลงบนขาวสวย) ทางไวทํารั้ว 
ไมไวทําบานมีประโยชนมากมาย หลอเลี้ยงพ่ีนองเรามานับรอยป ก็ถูกโคนทําลายลงเพื่อเปลี่ยน
สภาพทองนาขาวที่เปนแผนดินปลูกขาวหลอเลี้ยงชาวนาควบคูมากับตนตาลใหเปนบอกุง
กุลาดําไปเต็มทองทุงระโนด เหลาเครียะหรือเหลาเถื่อนที่ทํามาจากน้ําผึ้งโหนด เปนที่ขึ้นชื่อวา
ดีกรีสูง ขนาดจุดไฟติด รสชาติบาดคอ จนมีสํานวนเปรียบเทียบสิ่งที่ดีทั่วไปไมใชเฉพาะเหลาติด
ปากวา “ดีเหมือนเหลาเครียะ” นอกจากนี้ “เหลาเครียะ”ยังเปนการพิสูจนนิสัยของผูชายระโนด
วาเปนคนนักเลง (ใจถึง ใจมาก) หรือไม เพราะหากผูชายคนระโนดชอบพอกันไดกินเหลา
ดวยกัน ไดเลี้ยงเหลาเพื่อน ถือวา “ใชได” คนนั้นคบได บานไหนมีงานแลวเลี้ยงเหลา งาน
ประเพณีตางๆ ไดเลี้ยงเหลาเถื่อนเพื่อนๆ จะยกนิ้วใหยอมรับวา “ใชได” แสดงวาดีกับนายหรือ
วาใหญจนนาย (ตํารวจ) เกรงใจ....นักเลง....ก็ตองยอมรับนักเลง....แตน้ันแหละ “เหลาเครียะ” 
กําลังจะกลายเปนตํานานของนักเลง แหงทองทุงระโนดไปพรอมกับตาลโตนด 
 พอตกกลางคืนแสงไฟฟานับหม่ืนๆ ดวงสองแสงสวางจาทั่วทองทุงตลอดแนวริมทะเล 
การจราจรระหวางตําบลมีรถปคอัพ (รถกระบะ) วิ่งกันขวักไขว ระโนดกลายเปนเมืองที่ไมรูจัก
หลับ กลางคืนสวางเหมือนกลางวัน ระโนดกลายเปนทุงทองกุงกุลาดําไปแลว ครูสนั่นบอกวา                   
ภาพ ไมคาดฝนวาจะเกิดกับทองทุงระโนดก็เกิดขึ้นใหเห็น วาชวงระยะเวลาไมกี่ปการทํานากุง
กุลาดําจะลมสลายแตกกระจายเหมือนฟองสบู สาเหตุเพราะสิ่งแวดลอมเปนพิษ กุงเปนโรคไม
สามารถเยียวยาได ผูประกอบการขาดทุนกันทั่วหนาตองเลิกกิจการในที่สุด  ไฟฟาบอกุงนับ
หม่ืนๆ ดวงคอยๆ ดับลง บอกุงถูกทิ้งรางสงผลกระทบเปนลูกโซตอกิจการที่เกี่ยวของ พาให
เศรษฐกิจโดยรวมของระโนดซบเซาอยางหนัก และหนักยิ่งขึ้นเม่ือโดนผลกระทบจากวิกฤต
คาเงินบาทตกต่ํา 
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 ถึงแมวาระโนดเองจะหลีกหนีไมพนการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม                 
และวัฒนธรรม ที่ทําใหโครงสรางทางสังคมเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ทําใหโครงสรางทางกายภาพและโครงสรางทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป แตการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ  ที่เกิดขึ้นอาจทําใหความยึดม่ันในทองถิ่นอาจลดลง หากแตยังคงยอมรับ
โนราในฐานะเปนสิ่งหน่ึงในชุมชนของตนเอง  
 

สวนที่ 2 ยอยรอยสูอดีต: ความทรงจาํที่ผูกพันกับวิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธ์ิ 
  

เปนที่ทราบกันดีพิพิธภัณฑคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ วามีชื่อเสียงในการศึกษา
ทางดานวัฒนธรรมปกษใต พิพิธภัณฑน้ีประทับอยูในความทรงจําและความรับรูของผมมาตลอด 
ผมเคยเขามาหลายครั้งๆ  ไมวาจะมาเขาดวยตนเองหรือวานําคณะตางๆ เขามาเที่ยวชม  ผมมี
ความรูสึกวามันมีบรรยากาศและความรูสึกบางอยางที่ผมประทับใจ จําไดวาทุกครั้งผมจะมาจม
ด่ิงอยูที่หองการละเลนพ้ืนเมือง อาคารกลุมบานหลังคาปนหยา พิพิธภัณฑคติชนวิทยา ซ่ึงจัด
แสดงเกี่ยวกับการละเลนและดนตรีพ้ืนบานภาคใตดวยระบบมัลติมีเดีย ไดแก หนังตะลุง โนรา 
กาหลอ ลิเกปา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีโรงหนังตะลุงจําลอง รูปหนังตะลุง หุนแสดงทารําโนรา หุน
นักดนตรีโนรา เครื่องดนตรีพ้ืนบาน และประวัติศิลปนแหงชาติที่เปนชาวใต ไวอยางวิจิตร
พิสดาร ผมใจจดใจจออยูกับรายละเอียดที่ปรากฏอยูเบื้องหนา โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับโนรา
มันมากมายเหลือเกินในความรูสึกของผมขณะนั้น แทบไมนาเชื่อเลยวาแคเร่ืองเก่ียวกับโนราซึ่ง
ผมคุนเคยมาตั้งแตจําความได จะมีอะไรมากมายขนาดนั้น หรืออาจจะเปนเพราะวาผมไมไดใส
ใจในรายละเอียดอยางลึกซึ้งก็เปนไปได ผมมีความรูสึกวาตัวผมเล็กลงเหลือนิดเดียวเม่ือเขามา
อยูในโลกของโนรา ผมมีความรูสึกวาเหมือนกับวามนตเสนหลึกลับบางประการดูดดึงใหด่ิงดํ่า
เขาไปในเรื่องราวเหลานั้น ทั้งที่กอนหนานี้ผมคุนเคยจนแทบจะไมรูสึกวามีอะไรนาสนใจใน
เรื่องราวเหลานั้น มันเหมือนการกินขาว อาบน้ํา ไปโรงเรียน ทวาทุกครั้งที่ผมสบสายตากับหุน
ขี้ผึ้งครูโนราแตงเครื่องทรงเต็มรูปซ่ึงยืนเดนเปนสงาอยูใจกลางหอง ผมตะลึงงันกับความ
สวยงามเบื้องหนา ดูออนชอย และเขมแข็งเหมือนน่ันคือ เทพเจาลองลอยลงมาจากสรวงสวรรค 
ทั้งที่ในความเปนจริงผมคุนเคยกับภาพแบบนี้แทบทุกวัน ในขณะภวังคน้ันผมรูสึกวากําลังจอง
มองตัวเองซึ่งทาบทับอยูบนเรือนรางนั้นอยางกลมกลืน และในบางขณะคลายกับวานี่คือรางของ
ใครสักคนที่อยูในความทรงจํา รางนั้นมิใชใครหนอแตเปนรางของแมเฒา (ยาย) ของผม  
 หญิงวัยชรา........ผูที่กําเนิดมาจากครอบครัวชาวนาแหงทองทุงระโนด  
 หญิงวัยชรา........ผูที่เปนภรรยาของชาวจีนโพนทะเล  
 หญิงวัยชรา........ผูที่เปนแม ยาย ยา ทวด ยาทวด ของลูก หลาน เหลน โหลน กวา 100 
ชีวิต 
 หญิงวัยชรา........ผูที่เปนแมพระของลูกหลาน รวมทั้งผูคนในชุมชน  
 หญิงวัยชรา........ผูที่มีความเชื่อและศรัทธาในวิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ตลอดชีวิต 
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 หญิงวัยชรา........ผูที่เปนทายาทของบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ 
 ในสมัยเด็กพวกผมไมรูหรอกครับวา พิธีกรรมโนราโรงครู เปนพิธีกรรมที่ทําไปเพื่ออะไร  
เพียงรูสึกวาเม่ือมีพิธีกรรมนี้เกิดขึ้น พวกผมซึ่งเปนเด็กจะไดมีโอกาสสนุกสนานไปคือมีคนมา          
กันมากมาย มีของกินมากมาย มีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย รูแบบเด็กๆ วานี่คือพิธีกรรม                   
ที่ศักดิ์สิทธิ์ ตองพนมมือไหวตามผูใหญ ตองปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามที่ผูใหญบอก แตมากไป
กวานั้นเขาไมรู มาคราวนี้ผมตองเขามานั่งกึ่งกลางของความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่มียาวนาน                
ของครอบครัวและญาติพ่ีนองสวนใหญ เม่ือโตขึ้นมาหนอยผมไดรับรูดวยขอมูลใหมวานี้คือ
กิจกรรมตามความเชื่อที่มีมายาวนานของครอบครัวและญาติพ่ีนองสวนใหญ เม่ือโตขึ้นมาเปน
ผูใหญ  ผมไดรับขอมูลใหมวานี่คือ กิจกรรมทางความเชื่อเทานั้น ยังพิสูจนไมไดดวยหลักทาง
วิทยาศาสตร ที่ผมรับรูและเรียนรู แตทุกครั้งที่ผมไดยินเสียงปจากโรงโนราโรงครู เสียงนั้น
เหมือนเปลงสะทานมาจากทรวงอกลึก ความสั่นไหวของเสนเสียงเสียดสูงและลึกเรน ฟงดูลึกลับ
เศราโหยหาและเคลิ้มคลอยลองลอยอยูในภวังค ผมไมทราบมันเกิดขึ้นไดอยางไร แมวาหลาย
คนที่กําลังอานบทความนี้จะเห็นวาเปนมันเรื่องไรสาระ หลอกเด็ก อีกหลายคนสงสัยไมแนใจ 
เชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง  
 แตผมในฐานะลูกหลานโนราโรงครูเชื่อเชนน้ัน.......ยืนยัน.......เชื่อ.......และปฏิบัติ
เชนนั้นมาตั้งแตครั้งอดีต.......ปจจุบัน......และสืบไป ดังน้ันบทความตอไปน้ีจะเปนเรื่องราวจาก
ความทรงจําและประสบการณตรงของผูศึกษาซึ่งเกิดในตระกูลที่นับถือตายายโนราโรงครู โดยมี
ยายเปนรางทรงของครูหมอโนรา รวมทั้งเรื่องราวที่ผมไดมีโอกาสซึมซับเร่ืองราวพิธีกรรมโนรา
โรงครู ผานทาง การเลาของยายและผูคนที่เกี่ยวกับพิธีกรรมโนราโรงครูของตระกูลผูศึกษา 
 โรงโนราตั้งตระหงานอยูบนลานกวาง ใกลกับบานไมยกพื้นสูงของแมเฒาของผม ผูฝง
ชีวิตทั้งหมดไวกับความศักดิ์สิทธิ์ของโนราโรงครู เปนศูนยกลางของความเชื่อของชุมชนที่
หลงเหลืออยูอยางมั่นคง โดยมีโนราใหญเปนผูกํากับดูแลทุกขั้นตอนของพิธีกรรมใหดําเนินไป
อยางถูกตอง คงความศักดิ์สิทธิ์ไมเสื่อมคลาย พิธีกรรมโนราโรงครูปน้ีพรอมแลว คนเฒาคนแกที่
จัดมาเตรียมนั่งคุยกันตามมุมตางๆ ของบริเวณลานอยางผอนคลาย บรรยากาศบนลาน
ศักดิ์สิทธิ์เย็นสบาย  การพูดคุยระหวางคนสูงวัยกับคนรุนหลานดําเนินไปอยางราบรื่นครื้นเครง 
มีเรื่องราวมากมาย ซ่ึงคนสูงวัยมีโอกาสถายทอดใหเด็กรุนหลังไดฟง เปนโอกาสที่มีมาใหได
หยิบใชไมบอยครั้งนัก โดยเฉพาะบางเรื่องซึ่งคาบเกี่ยวกับความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ของ
พิธีกรรมที่เรียกวาโนราโรงครู แมแตเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมโนราโรงครูวันน้ี แมวาผมจะไดฟง
เรื่องราวนี้มาหลายครั้งแลว  แตยังสงสัยอยูในบางรายละเอียด บัดนี้คําตอบแหงขอสงสัย
เหลานั้นไดพร่ังพรูออกมาจากปากของแมเฒาปากของของศูนยกลางแหงความเชื่อบนลาน
ศักดิ์สิทธิ์แหงน้ี 
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 แมเฒาเลาวาการรําโนราโรงครูครั้งน้ี เปนการแกบนหรือ “เหมรย” ที่ครอบครัวของผม            
ไดบนบานไวกับครูหมอโนรา เปนเหมรยปาก ซ่ึงจะตองแกหรือตัดเหมรยตามสัญญา มิฉะนั้น         
จะมีอันเปนไปตางๆ นานา ซ่ึงผมเองไดรูไดเห็นอยูอยางสมํ่าเสมอตามความเชื่อน้ัน โดยพิธีโรง
ครูครั้งนี้ แมเฒาเลือกคณะโนรายก ซ่ึงเชิญมาประกอบพิธีแลวหลายครั้ง ดวยเปนโนรารุนเกา               
ที่มีความรูในการประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิม เม่ือตกลงวันไดแลววาจะทําพิธีกรรมโนราโรงครู 
ในวันไหน แมเฒาใหนาศูนยซ่ึงเปนนาของผมนําขันหมากไปเชิญโนรายก ที่บานในอําเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา เม่ือโนรายกรับขันหมากแลว นาศูนยจึงตกลงคาใชจายกับทางคณะ ซ่ึงโดย
ปกติการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูราคาจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับระยะทาง จํานวนลูกคูและ
นางรํา รวมทั้งการปลูกโรง หากตองการใหคณะโนราปลูกโรงให คาใชจายก็จะเพ่ิมขึ้น โรงครู
ครั้งน้ี  ตระกูลของผมตองการจัดโรงครูใหญ ใชเวลาสามคืนสี่วัน โดยจะปลูกโรงเอง คณะโนรา
ยก จึงเรียกคาทําพิธีเปนเงิน 3 หม่ืนบาท เม่ือกําหนดวันเวลาเรียบรอย นาศูนยก็แจงขาวไปยัง
เครือญาติทั้งที่อยูใกลและไกลจนครบ ดวยถือกันวาตายาย อาจไมพอใจ หากลูกหลานไมอยู
พรอมหนาพรอมตา ดังน้ันพิธีกรรมโนราโรงครูของชาวปกษใต จึงเปนพิธีกรรมที่กอใหเกิดพวก
เดียวกันตกผลึก เกิดความสํานึกในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สืบสายโลหิตมาจากบรรพบุรุษ
เดียวกัน และมีชะตาชีวิตอยูรวมกัน มีความเชื่อมโยงกับคติหรือหลักการทางสังคม และ
ความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันในสังคมวัฒนธรรมปกษใต โดยตั้งอยูบนความเชื่อ คุณธรรม 
และอุดมคติ ของคนในสังคมนั้นมีอยู (อานันท 2548:116) 
 ผมเคยถามแมเฒาวาทําไมทุกครั้งที่บานเราทําพิธีกรรมโนราโรงครูจึงเลือกโนรายกมา
เปนโนราใหญ แมเฒาตอบวา โนรายกเปนโนราที่ผานการครอบเทริบแลว ชาวบานจึงเกิดความ
ไววางใจใหโนรายก มาประกอบพิธีโรงครูใหตน เพราะหากโนรายังไมผานกระบวนการทําให
รางกายมีลักษณะพิเศษ มีความสามารถในการรายรําทายากๆ และมีความรูเชิงไสยศาสตร 
สําหรับเชิญวิญญาณฝายดี กําจัดวิญญาณฝายราย การแกบนจะไมขาด ครอบครัวเจาภาพที่
เชิญโนรามาประกอบพิธี จะไดรับความเดือดรอนในภายหลัง และตองเชิญโนราคณะอื่นๆ ที่มี
ความสามารถมากกวามาทําพิธีใหอีกครั้ง ซ่ึงกระบวนการเปนโนรานั้นคือการรับเอารางของครู
หมอโนราเขามาในรางของผูที่จะเปนโนราใหญ ในเม่ือครูหมอโนราเปนรางที่ยิ่งใหญกวามนุษย
ทั่วไป โนราใหญจึงสามารถทําสิ่งที่คนอ่ืนๆ ทําไมได รวมทั้งมีพลังที่จะสามารถจัดการใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอรางกายอื่นๆ ได เชน การเหยียบเสน เปนตน (ปริตตา 2541: 138) ดังน้ัน
การเลือกโนรามาประกอบพิธี จึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะคาใชจายในการตั้งโรงครูทุก
วันนี้ราคาสูงมาก โรงครูเล็กตองใชเงินประมาณหมื่นกวาบาท สวนโรงครูใหญใชเงินประมาณ 3 
หม่ืนบาท   
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 แมเฒายังเลาเพิ่มเติมวา ทุกตระกูลตองมีรางทรงที่ตายายเลือก อยางนอยหนึ่งคน                    
หากรางทรงคนเกาตายไป ตายายจะเลือกรางทรงคนใหมดวยวิธีมาเขาฝน หรือทําใหผูน้ันปวย
ไข หรืออาจคัดเลือกในพิธีโนราโรงครู โดยลูกหลานทุกคนจะเขามานั่งในโรงโนรา แลวคลุมผา
ขาวทีละคน ถาตายายเลือกใคร คนนั้นจะมีอาการสั่นเหมือนผีเขา และตองรับเปนรางทรงประจํา
ตระกูลไปตลอดชีวิต แตตองไดรับอนุญาตจากพอแมหรือคูชีวิตเสียกอน แตยังมีพอแมบางคนไม
ตองการใหลูกเปนรางทรงเนื่องจากมีความเชื่อวาคนที่เปนรางทรง เม่ือตายไปจะไมไดไปผุดไป
เกิด วิญญาณตองคอยวนเวียนดูแลลูกหลาน สําหรับผูที่มีคูครองแลว หากจะรับเปนรางทรง 
ตองมีการจัดขันหมากไปขออนุญาตคูครองตอหนาโนรา หากคูครองไมอนุญาตก็เปนรางทรง
ไมได นอกจากนี้กอนหนาที่พิธีกรรมโนราโรงครูจะเริ่มตน แมเฒาบอกวาไมอยากกินอะไรเลย
เลยเปนเวลา 3 วัน แตจะด่ืมนํ้าผสมน้ําหอม ฉีดน้ําหอมเขาปากครั้งแลวครั้งเลา บางครั้งก็กิน
ดอกบานไมรูเลย ดอกมะลิบาง เพราะนั่นเปนอาหารโปรดของครูหมอโนราโดยเฉพาะของขุนศรี
ศรัทธาหรือตาหลวงคง ผูเปนครูโนราประจําตระกูลของผม 
 ตลอดชั่วชีวิตของแมเฒาทานผูกพันกับโนรามาก ทุกวันพระ วันวาง วันทําบุญเดือนสิบ           
วันตรุษจีน หรือเม่ือที่บานแมเฒามีงานของคนในครอบครัวไมวาจะเปนงานศพ งานแตงงาน             
งานบวช ทานจะนําอาหารหวานคาวที่มีอยูในบานหรืองานตางๆ น้ัน มาเปนเครื่องเซนไหวตา
ยายโนราทุกครั้ง แมเฒาของผมมีความเชื่อวา  “พอแมปูยาตายายที่ตายไปแลวน้ันแทจริงยัง
ไมไดไปไหน ยังอยูคอยปกปกรักษาชีวิตของลูกหลานใหอยูรอดปลอดภัยดี หากินบังเกิด ตา
ยายเหลานี้ จะมีโอกาสมาพบลูกหลานไดโดยผานมาทางโนราโรงครู ลูกหลานตองแสดงความ
เคารพและกตัญูโดยการรําโนราโรงครู” กอนถึงวันงานสองสามวัน แมเฒาจะขอแรงพวกผูชาย
ในหมูบาน ชวยกันหาไมไผมาปลูกโรงโนราบนลานดินหนาบาน ซ่ึงใชเปนที่ตั้งโรงครูมาหลาย
สิบป นับตั้งแตแมเฒาไดรับเลือกเปนรางทรงประจําตระกูล  
 พิธีกรรมโนราโรงครู เปนพิธีกรรมที่สรางกระบวนการตอกย้ําใหรักพวกพองตั้งแตเร่ิม         
การเตรียมการทําโรงครู ตระกูลที่มีลูกหลานนอยและไมม่ังคั่ง ไมสามารถทําได นอกจากจะเรียก
หาพี่นองไกลใกลแลวยังตองขอแรงเพื่อนบานและมิตรสหาย สงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ
ชวยเหลือ สรางความสามัคคีและเกิดความรักในหมูพวกของตน แมเฒายังบอกอีกวาบนลานดิน       
ไมกี่ตารางเมตรแหงน้ี ไมเคยมีสิ่งปลูกสรางถาวรใดๆ ปรากฏเลย ยกเวนโรงโนราที่ถูกสรางขึ้น
ชั่วคราว เม่ือมีพิธีกรรมโรงครู ดวยถือกันมาแตโบราณวา ผืนดินที่เคยผานการตั้งโรงครู คือ
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ลูกหลานจะปลูกสรางสิ่งใดทับลงไปไมได นอกจาก โรงโนราเทานั้น หากใครไม
เชื่อตายายจะลงโทษใหมีอันเปนไป....ซ่ึงเรื่องนี้ผมไมทราบวาเปนจริงหรือไม แตคนในตระกูลผม
ไมมีใครกลาลองดีหรือทาทายอํานาจของบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อดังกลาวสะทอนใหเห็น
ฐานความคิดเรื่องความเคารพธรรมชาติ ดวยเหตุวิถีชีวิตของชาวปกษใตพ่ึงพิงอยูกับฟาดิน
รวมทั้งการยึดถือสายตระกูลของตน พิธีกรรมจึงโยงอํานาจของวิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์เขา
อํานาจเหนือธรรมชาติ โดยมีมูลฐานความเชื่อวาธรรมชาติเปนสิ่งที่มีพระคุณ จึงรูสึกเคารพและ
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ยําเกรง มีความสํานึกในบุญคุณแหงธรรมชาติผูปรานีตอชีวิต และบุญคุณอํานาจเหนือธรรมชาติ 
โดยผานทางความเชื่อตางๆ ซ่ึงเปนการแสดงออกเปนลักษณะหลักของพิธีกรรมโนราโรงครู  
 โรงโนราขนาดกวางเกาศอก ยาวสิบเอ็ดศอก เสาหกเสา ไมยกพื้น หลังคาจั่ว    ปลูกหัน
สวนยาวไปตามทิศของพระอาทิตยหรือที่เรียกวาปลูกใหลอยหวัน จะไมปลูกโรงโนราไปทาง              
ทิศตะวันตกเด็ดขาด เพราะเชื่อวาจะทําใหโนราตกอับ (ชวน  2523: 56) หลังคาโรงมุงดวยจาก  
และมีกระแชงอยูที่จ่ัวทั้งสองขาง ขางละผืน และตรงสวนกลางหลังคาโรงอีกผืนหนึ่งตามความ
เชื่อด้ังเดิมเกี่ยวกับนางนวลทองสําลีผูเปนครูหมอโนรา ซ่ึงไดเคยอาศัยในกระแชงมุงหลังคาแพ
ตอนที่ถูกเนรเทศไปกลางทะเล ดานตะวันตกของโรง ตอเปนพาไลซึ่งมีลักษณะคลายหิ้งโดยใช
ไมไผคาดผูกกับเขาโรง ออกไปอีกราวสองศอก สวนนี้จะยกพื้นขึ้นทําเปนศาลเพียงตา สูงเสมอ
ศีรษะ  เพ่ือใชเปนที่จัดวางเครื่องบวงสรวงสังเวยครูหมอโนรา (ฉัตรชัย  2523: 114 – 115) ผูก
ผาคาดเพดานทองโรง โยงสายสิญจนจากผาเพดานใหปลายขางหนึ่งหอยลงตรงกลางของโรง 
ปลายอีก ขางหนึ่งโยงไปยังห้ิงครูหมอบนเรือน ซ่ึงถือวาดานที่เปนศาลนี้เปนหนาโรง เวลารํา
โนราก็จะตองหันหนาเขาหาศาล เพราะเชื่อวาเปนที่อยูของครูหมอโนรา พ้ืนโรงปูดวย “สาด
คลา” ซ่ึงเปนเสื่อที่สานดวยตนคลาปูทับดวยเสื่อกระจูด วางหมอนปูผาขาวทับ เรียกวา “หมอน
กราบ” บนหมอน  วางไมแตระ ติดเทียนเรียกวา “เทียนกาศครู”  (อุดม  2535 : 94) หากปใดมี
พิธีผูกผาใหญหรือครอบเทริบ จะมีการตอออกไปสําหรับเปนที่น่ังของพระสงฆ ซ่ึงสัญลักษณตาง
ของโรงโนราโรงครู มีความหมายที่ซับซอน เต็มไปดวยหลักการและคุณคาตางๆ ที่นิยามและบง
บอกถึงความถูกตองชอบธรรมของระเบียบในสังคม (Geertz 1973)  
 พิธีกรรมวันแรกจะเริ่มขึ้นในตอนเย็นของวันพุธซ่ึงถือวาเปนวันเขาโรง ผูคนทยอยกัน
พรอมเพรียงหนาตา ผมลวนคุนหนาเปนสวนใหญ มีบางคนเทานั้นที่ดูเหมือนจะเพ่ิงเคยเห็น               
แตก็มักจะเปนเชนนี้ทุกป พวกเด็กๆ วิ่งเลนไลกันสนุกสนาน เปนเวลาของพวกเขาที่ตองตักตวง 
เพราะมีเพ่ือนเลนมากมาย พวกเขายอมสนุกสนานเมื่อทุกคนไดสวมเสื้อผาชุดใหม ในมือมี               
ขนมแปลกๆ ถือกินอยูตลอดเวลา รานคาจรไดมาตั้งอยูโดยรอบ เปนรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นเม่ือ
ราวสิบปที่ผานมา เวลามีการมีงานในชุมชนไมวาจะเปนงานบวช งานแตง งานศพ โนราโรงครู             
หรืออ่ืนๆ มักจะมีพอคาแมคาเรจากตางถิ่นมาตั้งรานคาขายสินคาหลากหลายตั้งแตขนมสด              
ขนมแหง ของเลน ของใชในครัวเรือน เสื้อผา รองเทาไปจนถึงเครื่องใชไฟฟา บางครั้งมีคนใน
พ้ืนที่นําขนมพื้นบานจําพวกเหนียวหลาม (ขาวหลาม) ขนมจาก ขาวเกรียบทอด ขนมโค ถั่วคั่ว 
และอ่ืนๆ มารวมขายดวย ทําใหบรรยากาศของพิธีกรรมที่เคยมีแตความขรึมขลัง เอาจริงเอาจัง 
มีสีสันบรรยากาศผอนคลายสนุกสนานครึกครื้น คอยๆ เปน คอยๆ เห็น จนกระทั่งกลายเปน
เรื่องปกติ กลายเปนสวนหนึ่งของงาน นานๆ เขาถางานไหนไมมีสิ่งเหลานี้ก็จะดูเงียบเหงาขาด
สีสัน 
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 เม่ือถึงเวลานกชุมรังหรือเวลาพลบค่ํา คณะโนราซึ่งนําโดยโนราใหญ คือโนรายก เปน
ศูนยกลางของพิธีกรรม ดูนาเกรงขาม สงบเยือกเย็น ทุกจังหวะของการเคลื่อนไหวของโนรายก
เต็มไปดวยความจริงจัง เครงครัด ขณะน้ันไดยืนรวมกันทางทิศเหนือของโรง คณะของโนราใหญ
ไดถือเครื่องดนตรีและอุปกรณตางๆ ตามหนาที่ของตน มีเทริด หนาทาสี หนาพราน เครื่อง
แตงตัวของโนรา หอกดาบ เปนตน รวมทั้งหมอนํ้ามนตเพ่ือเตรียมตัวเขาโรง โนราใหญไดเริ่มพิธี
ทักโรง เปนการบอกกลาวแกพระภูมิโรง พระภูมิบานและแมธรณี เสร็จแลวลูกคูจึงประโคม
เครื่องดนตรีทุกชิ้น โนราใหญนําคณะเขาสูโรงโนรา พรอมทั้งทองคาถาดังแทรกเสียงเครื่อง
ดนตรีออกมา “ออนอ ออพอ  ออแม อออา ออแอ เวียนแวะทองโรง” เพ่ือขออํานาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ใหมาคุมครอง ปราศจากภยันตรายและใหผูที่พบเห็นเกิดความรัก ความสงสาร ความนิยม
ชมชอบ รวมทั้งการปดรังควานเสนียดจัญไร (ชวน  2523: 56) ความเชื่อเรื่องไสยศาสตรของ
พิธีกรรมโนราโรงครู เปนความเชื่อสอนใหคนรูวารอบตัวเรามีอํานาจเหนือธรรมชาติและมีสิ่งเรน
ลับ การดําเนินชีวิตตองมีสติและระมัดระวังการดําเนินชีวิต แมวาชีวิตจะเปนของเรา แตมี
เรื่องราวที่เกินกําลังอธิบาย อาจมีเหตุเภทภัยที่เราไมรูตนสายปลายเหตุเกิดขึ้นแกชีวิตได 
 โนรายกตรวจดูความเรียบรอยของโรง เดินไปตรวจดูการจัดเครื่องบูชาทั้งหลาย ลูกคู          
และคณะไดนําอุปกรณตางๆ วางไวบริเวณหนาพาไล ซ่ึงเรียกกันวาการตั้งเครื่อง เสียงดนตรี
บรรเลงเพลงทวงทํานองพลิ้วไหว ลีลาการเปาปของลูกคูปลอยเสียงบาดลึกกรีดอารมณใหหวิว
ไหว เสียงทับเสียงตัวผูและเสียงตัวเมียทุมแหลมสลับจังหวะทึดทือฉาบฉับกระตุกหัวใจใหชวน
เตนตาม เม่ือเสียงดนตรีเงียบลง คณะของโนราใหญเตรียมรับประทานอาหาร เปนชวงจังหวะ
ผอนคลายของผูคน ซ่ึงเสียงดนตรีในพิธีกรรมโนราโรงครู มีฐานะเปนเครื่องประกอบบรรยากาศ
อยางเห็นไดชัด คนแผนดินบกจะคุนหูกับเพลงตางๆ อยูกอนแลว เม่ือเลือกบรรเลงตาม
สถานการณที่แตกตาง ก็ชวยสงผลทางอารมณยิ่งขึ้น สิ่งน้ีทําใหพิธีกรรมโนราโรงครูเปนพิธีที่สื่อ
ถึงสมาชิกผานอารมณ  ใชอารมณเปนชองทางในการสื่อความคิดที่อยูเบื้องหลังของพิธีกรรมนั้น 
 พิธีกรรมขั้นตอนตอไป โนราใหญจะจุดเทียนขึ้นสามเลมไปปกที่กลองเลมหน่ึงและที่ทับ
สองเลม จุดเทียนที่เครื่องสังเวยตางๆ แลวก็จุดเทียนอีกหนึ่งเลมปกบนพานหมากพลู โนราใหญ         
จะทําพิธีเบิกโรงเพื่อเชิญครูหมอหรือตายายโนราใหมารวมชุมนุมกัน ดวยการกลาวบูชา                     
พระรัตนตรัย กลาวชุมนุมเทวดา เสร็จแลวทําพิธีซัดหมากโดยหยิบหมากคําที่วางอยูที่กลองไป
เหน็บหลังคาเพื่อบูชาเทวดา หยิบหมากคําที่เหน็บอยูที่ทับใบหนึ่งไปสอดไวใตเสื่อปูโรงพิธีเพ่ือ
เปนการบูชาพระแมธรณี หยิบหมากอีกคําหนึ่งซ่ึงเหน็บไวที่ทับอีกใบมาถือไวในมือพรอมกับ
เทียนสามเลม แลวสอดเขาไปในกําไลมือสามรอบ หลังจากนั้นโนราใหญก็ซัดหมากเขาไปในทับ
และตีทับน้ันรัวขึ้น ลูกคูดนตรีจึงบรรเลงขึ้นพรอมกัน 
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เม่ือกอนพิธีกรรมนี้ผมไมทราบวาเขารียกวาพิธีกรรมนี้วาอะไร แมเฒาบอกผมวา
พิธีกรรมนี้เรียกวา “พิธีเบิกโรง” หลังจากนั้นโนราใหญจะลงโรง พรอมกับลูกคูดนตรีจะเร่ิมตน
การบรรเลงโหมโรง เปนชวงเวลาแหงทวงทํานองดนตรีพลิ้วไหวกระตุกกระตุน อยูอยางยาวนาน
จนครบสิบสองเพลง เริ่มตนดวยบทกาศครู ทองบนบริกรรมคาถาเปนบทกลอนเพื่อระลึกถึงครู
โนรา และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ จากนั้นจึงรองกลอนบทชุมนุมครูเพ่ือเปนการเชื้อเชิญ
อํานาจอานุภาพของคุณครูอาจารย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ใหมา
สถิตในรางกายของโนราใหญเพ่ือตนจะไดเปนผูนําในการประกอบพิธีการไหวครู คณะโนรา
ชวยกันแตงเครื่องทรงใหโนราใหญจนแลวเสร็จสมบูรณ   

 “พิธีเบิกโรง” ของพิธีกรรมโนราโรงครู  สะทอนโครงสรางทางสังคมชาวปกษใตที่เปน
พหุลักษณ กลาวคือมีระบบวิธีคิดที่แตกตางอันหลากหลายจากการรับเอาวัฒนธรรมหลาก
กระแสเขาผสมผสานกลมกลืนกับแบบแผนวัฒนธรรมดั้งเดิม รากฐานทางวัฒนธรรมความคิด
ของชาวปกษใต จึงมีการคละเคลากันระหวางคติความเชื่อเรื่องผีตามลัทธิวิญญาณนิยม 
วัฒนธรรม ความเชื่อตามศาสนาพราหมณ และอิทธิพลของพุทธศาสนา (โกมาตร  2535: 2) 
โดยที่ยังคงใหประเด็นสําคัญของพิธีกรรมอยูที่การตอกย้ําระบบความเชื่อเร่ืองตายาย วัฒนธรรม
ความเชื่อเหลานี้เปนรากเหงาที่กําหนดแบบแผนทางความคิดและสังคม โดยสะทอนผานรูปแบบ
ของพิธีกรรมโนราโรงครู ดังจะเห็นไดจากการรอยเรียงพิธีกรรมใหมีผูสูงอายุเปนศูนยกลาง มี
แกนเรื่องคือผูสูงอายุ  ใหความสําคัญปจเจกบุคคลเรียงลําดับตามอาวุโส ผูที่มีอํานาจที่สุดใน
พิธีกรรมคือตายายผูลวงลับ 
 “ยกหัตถังตั้งนะโม จะไหวครูเสียกอน...” ผมไดยินเสียงโนรายกเริ่มวาบทบาลีหนาศาล  
เพ่ือบอกเลาความเปนมาของโนราโรงครูและพิธีกรรมปลีกยอยอ่ืนๆ จนกระทั่งลวงถึงการเชิญ
ครูหมอหรือตายายโนราเขามารวมพิธี เม่ือโนราใหญจับสายสิญจน พรอมกลาววา “ครูขาอยูแหง
ใด เชิญมาทุกสถาน มาเสวยเมี่ยงหมาก ธูปเทียนชวาลา ขอเชิญทานมา....” เม่ือโนราใหญกราบ
ครูเสร็จ ทุกคนที่มารวมพิธีเริ่มกรวดน้ําแผสวนบุญสวนกุศลไปใหตายายและสรรพสัตวทั้งหลาย 
โนราใหญจะบอกกลาวใหครูหมอโนราหรือตายายไดชวยปกปองคุมครองลูกหลานใหอยูเย็นเปน
สุข ขอใหพิธีกรรมสําเร็จราบรื่นไปดวยดี กวาพิธีกรรมในวันแรกก็ลวงเลยเขาดึกดื่น หลังจากที่
โนราใหญไดรําถวายครูเสร็จแลว คณะของโนราใหญและคนอื่นๆ ก็รวมกันรําถวายครู บางคนรํา
เพ่ือหาประสบการณและถือวาเปนการแนะนําตัวเองไปดวยในฐานะโนราหัดใหม....น้ีแหละคือ
ความลงตัวของลัทธิผี พราหมณ และพุทธ ที่ไมตองมีคําอธิบายของพิธีกรรมบูชาบรรพชนของ
ชาวปกษใต 
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 พิธีกรรมโนราโรงครูในวันที่สอง วันนี้เปนพิธีใหญเพราะทําในวันพฤหัสบดีซ่ึงถือกันวา
เปนวันครู เสียงดนตรีโนราเริ่มบรรเลงดังขจรขจายไปทั่วบริเวณเปนการโหมโรงดวยดนตรีลวน 
โนรายกซึ่งเปนโนราใหญและโนราที่เปนผูชวยอีกสองสามคนเริ่มแตงตัว โนรายกบอกกับผมวาป
น้ี “ลุงไมไดแตงตัวพิเศษหรือที่เรียกวาแตงพอก เพราะวาปน้ีไมมีใครทําพิธีครอบเทริดหรือผูก
ผาใหญ เปนเชนนี้มาหลายปแลว คนที่จะสืบสานการรําโนราหรือตั้งใจที่จะเอาดีทางการรําโนรา
มีนอยลง สวนใหญจะจบแคพิธีสอดเครื่องกําไลซึ่งก็นานๆ ครั้งจะมีใหเห็น”  
 เน่ืองจากผมเปนเด็กอยากรูอยากเห็นเลยซักถามโนรายกวา “การแตงพอก” คืออะไร 
โนรายกอธิบายวา “การแตงพอก”  หรือ “แทงพอก” เปนการแตงตัวของโนราใหญ เพ่ือไปเชิญ
ตายายมารวมพิธี เครื่องแตงกายโนราในวันน้ีมีมากขึ้นกวาที่ใชในการแสดงทั่วไป คือ หลังจาก
สวมผานุงธรรมดาแลว จะตองมีผาพับและพอกไวนอกผานุงธรรมดาอีกหนึ่งผืน และมี “หอพอก” 
ซ่ึงทําจากผาสีหรือผามีลวดลายขมวดปมสองขางผูกไวขางเอว ขนาดเทากับหอทุเรียนกวน 
สวาง สุวรรณโร สันนิษฐานไวใน สารานุกรมภาคใต วา "หอพอกนาจะเปนเครื่องแตงตัว หรือที่
เก็บเครื่องแตงตัวสมัยกอน แลวจําลองลงมาใหเล็กลง เพ่ือสะดวกในการผูกไวกับเอว เพราะตาม
ธรรมดาโนรา เม่ือออกโรงแสดงแลวก็มักมี "หอพาย" เพราะเดินทางไป ณ ที่ไกลๆ และตอง
เดินทางไปเรื่อยๆ เชนเดียวกับการแตงตัวพราน ซ่ึงจะมียามที่เรียกวา "หอพาย" ในหอพายนั้น
มีกะป ขม้ิน พริกขี้หนู ขาวสาร และเงินไปดวย"  
 ผมคิดวามาถึงตอนนี้แลวก็ใจหายเหมือนกัน คิดวาในอนาคตจะมีโอกาสไดเห็นการแตง
พอกของโนราใหญอีกเลยหรือไม แตสิ่งที่ผมเห็นวาแปลกและสวนทางกันอยูน้ันก็คือ ในพิธีกรรม
โนราโรงครูทุกป ผมเห็นมีคนมาแกบนกลับมีมากขึ้น มีเร่ืองราวที่ผูคนไดบนบานกันไวจํานวน
มาก น่ียังไมนับโรงครูเล็กที่จัดขึ้นมาเฉพาะบานนั้นบานนี้เพ่ือแกบน ญาติพ่ีนองและคนบานใกล
ของผมหลายคนซึ่งไมคุนเคย ในอดีตหลายครั้งที่คนเหลานี้แสดงตัวออกมาวาไมคอยเชื่อเร่ืองครู
หมอ หรือตายายโนรา แตมาชวงหลังน้ีพวกเขากลับมานั่งแกบนรวมอยูดวยเหมือนกัน วันนี้ก็
เชนเดียวกัน เขาเห็นนั่งกันอยูหลายคน ผมไมรูวามันเกิดอะไรขึ้น......ใครทราบคําตอบชวยตอบ
ผมดวย 
 “นอ กอ นะ กา เลาแหละขานเอ ขานใหโนเน โนไน” เสียงโนราใหญวาบทขานเอ 
นํ้าเสียงที่เปลงออกมาแจมใสสะอาด แทบไมนาเชื่อวานี่คือเสียงของชายชราวัยเกินเจ็ดสิบแลว 
แตเปนที่รูกันวาโนรายกนั้นเสียงใสรําสวยมาตั้งแตยังหนุม ซ่ึงผมก็เห็นดวยกับคําชื่นชมนั้นโดย
ไมมีขอกังขา เน้ือหาในบทขานเอจะกลาวถึงความรูสึกที่มีตอครูตนหรือครูหมอโนรา เสียงของ
โนราใหญจะเต็มตื้นไปดวยความโศกาอาดูรเม่ือกลาวถึงชะตากรรมของนางนวลทองสําลี ที่ตอง
ถูกลอยแพไปในทะเลขณะที่มีครรภเพราะลอบไดเสียกับพระมวงทอง ตองผจญความยากลําบาก
มากมาย ประคับประคองอุมทองจนคลอดบุตรเปนเจาชายนอย ตอมาฝกรําโนราจนชํานาญแลว
ไดเปนขุนศรีศรัทธา นํ้าเสียงของโนราใหญบงบอกความผูกพัน ความสะเทือนใจอยางเหลือลน
......หากมาถึงตอนนี้แลวคงไมตองอธิบายแลววาทําไมลูกหลานตายายโนราอยางพวกผมจึง
จดจําตํานานโนราไดอยางแมนยําโดยที่ไมตองเขาเรียนในชั้นเรียนจากสถาบันการศึกษาเลย  
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 บรรยากาศโดยทั่วไปในบริเวณพิธีซ่ึงดูเหมือนจะสงบนิ่งยาวนาน เร่ิมมีความเคลื่อนไหว
ทันที่เม่ือโนราใหญวาบทกาศครูจบลง แลวเริ่มวาบทสัสดีเพ่ือเชิญครูหมอโนรามารับเครื่องเซน
ไหวและเครื่องสังเวย “.....ครูหมอเหอ..อ..อ..ไดเวลาแลวหนา  เชิญพอลงมา    เชิญพอลงมาให
ไวๆ พระเทพสิงหรของลูกเหอ......”  หลังจากนั้นโนรายกจึงเรียกสมาชิกในตระกูล ของผมทุก
คนเขามานั่งรวมกันในโรง เพ่ือทําพิธีชุมนุมครู เชิญ "ตายาย" หรือผีบรรพบุรุษมาสิงสถิตบน
สาดคลาที่ปูไวกลางโรงเมื่อถึงเวลาเขาทรง โนรายกจะกลาวเชิญตายายโนราหรือตาหลวงทีละ
องคตามลําดับชื่อที่ตระกูลผมเขียนไวให โดยเริ่มจากตายายในตํานานมาจนถึงตายายที่เคยมี
ตัวตนจริงๆ  
 เม่ือโนรายกไดทําพิธีเชิญตายาย บรรดารางทรงครูหมอโนราองคตางๆ รวมทั้งแมเฒา         
ของผมดวย เริ่มมีอาการเคลื่อนไหว รางทรงหลายคนออกอาการผิดปกติไปจากเดิม  บางคนนั่ง 
พนมมือตัวสั่นอยูกับที่เน่ินนาน บางคนตัวสั่นและโอนเอนไปมา บางคนลุกขึ้นรายรําในขณะที่
เปลือกตาทั้งสองปดสนิท บางคนตาแดงก่ําแขนขาสั่น ประตูโรงครูไดเปดกวางขวางโดยแทจริง
รวมทั้งรอทาอยูแลว บรรดารางทรงที่อาการผิดปกติไปน้ันเคลื่อนที่เขาไปในโรงพิธี จุดเทียนแลว
รายรํากันอยูวุนวายแสดงวาครูหมอโนราไดเขาทรงเต็มตัวแลว ทางฝายแมเฒาก็แตงกายตาม
ลักษณะเดนของตายายทีละองค เชน ตายายที่มีเชื้อจีน รางทรงจะนุงชุดกางเกงผาแพร ตายาย
ที่เคยเปนรางทรงโนรามากอน จะใสเครื่องประดับโนราบางชิ้นเปนการบงบอก หากเปนตายาย
แขก (มุสลิม) รางทรงจะนุงผาปาเตะ โดยมีพ่ีเลี้ยงคอยเตรียมชุดและชวยดูแลความ
เรียบรอย รางทรงที่เปลี่ยนเสื้อผาเสร็จแลว จะเดินบนผาสีขาวที่พ่ีเลี้ยงปู ใหตลอดทางจากประตู
บานสูโรงโนรา เม่ือเขามานั่งบนเกาอ้ีกลางโรง โนรายกจึงยื่นสายสิญจนซ่ึงเชื่อมตอมาจากหิ้ง
บรรพบุรุษบนบานใหรางทรงถือไว หลังจากนั้นจึงกลาวเชิญตายายอีกครั้ง ระหวางนั้นดนตรีจะ
บรรเลงเรงเรา ราวกับเรงใหตายายรีบไตลงมาทางสายสิญจน จากบนบานมายังรางทรง เม่ือเห็น
รางทรงสั่นโยกไปมา เสียงรองเสียงบรรเลงดนตรี จึงแผวลง 
 แมเฒาเคยเลาใหฟงวา บางครั้งครูหมอหรือตายายโนราจะเขาทรงลูกหลานที่จะมารวม
พิธีแตยังมาไมถึง หรือลูกหลานที่ไมยอมมารวมพิธี ตายายโนราจะไปดลจิตดลใจลูกหลานคนนั้น
มารวมพิธี แมเฒาถามผมวาจําวันกอนที่ตายายโนราลงจับปาเขียดปาแทของผมไดไม ผมบอก
แมเฒาจําไดครับ วาวันนั้นที่บานแมเฒาจัดพิธีโนราโรงครู  พิธีกรรมวันน้ันผานไปดวย
บรรยากาศเครียดเขม็ง จนกระทั่งมีเสียงเอะอะโวยวายดังมาจากขางนอก ผมคอยๆ เหลือบไปดู 
เห็นรถยนตแลนเขามาจอดดานหนายังไมทันสนิทนิ่ง ผูหญิงวัยกลางคนกระโดดลงมาตาแดงก่ํา 
รางกายไหวสั่น  รายรําเยื้องกรายเขามาในโรงพิธี ผมจําไดวาผูหญิงคนนั้นคือปาเขียดของผม
เอง รถคันดังกลาวมาจากสงขลา จะมารวมพิธีวันนี้ ยังมาไมทันถึง ครูหมอจับทรงปาเขียดซึ่ง
เปนรางทรงเสียกอน  
 เม่ือเห็นรางทรงอยูในอาการสงบ โนรายกจึงรีบจุดเทียนไข เพ่ือใหวิญญาณตายาย                
ที่มาอาศัยรางทรงมองเห็นสิ่งตางๆ เม่ือตายายในรางทรงมองเห็น ภารกิจแรกที่ตายายตองทํา 
คือปนขึ้นไปบนพาไลเพื่อสํารวจวา เครื่องเซนครบหรือไม ถาไมครบตายายจะดุดา หรือบางครั้ง
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จะขวางเครื่องเซนไหวน้ันลงมา หรืออาจขยม กระแทกโรงโนราเสมือนใหโรงโนรานั้นพังทลาย
ลง   เสร็จแลวออกจากรางโดยการ “บัด” ลูกหลานตองรีบไปแกไขจนเปนที่พอใจ หรือที่
ลูกหลานตายายโนราเรียกลักษณะเชนนี้วา “ตายายแข็งแรง” ซ่ึงทุกครั้งในพิธีกรรมโนราโรงครู
ของตระกูลผม  ยายฉิ่นซึ่งเปนเกลอกับแมเฒาจะเปนคนที่มีหนาที่ในการตั้งเครื่องบูชาและ
สิ่งของที่จําเปนของพิธีกรรม โดยเครื่องบูชาบนศาลหรือพาไล จะมีลักษณะการจัดวางดังนี้ 
กลาวคือ ดานทิศใต ประกอบดวย หมอนครู บนหมอนวางหนาพรานชายและหญิง เหนือหมอน
ครูใชผาขาวผูกเปนเพดาน ถัดออกมาดานหนาวางเทียนราย 9 เลม หมาก พลู ดอกไม อยางละ 
9 เครื่องเชี่ยน  1 สํารับ ขางขวาวางพานผานุงหม ชาย หญิง อยางละ 1 ชุด ขางซายวาง
กระสอบราด 3 กระสอบ และหมอนํ้ามนต 1 ใบ ดานทิศเหนือของศาลจัดวางหมรับ 3 สํารับ 
กลวย 3 หวี ออย 9 ทอน มะพราว 3 ใบ เปดสุก 1 ตัว ไกสุก 1 ตัว หัวหมูสุกพรอมหาง 1 ชุด 
อาหารคาวหวาน 12 อยาง หรือที่เรียกวา ที่ 12 ผลไม 1 สํารับ เหลาขาว 1 ขวด และบายศรีที่
ทําดวยกระดาษสี โดยจัดวางไวตรงเสากลางของศาล สวนหนาของศาลปกไมวางเทริดโนรา 9 
ยอด นอกจากนี้ที่เครื่องบูชาบนศาลทุกที่ตองปกเทียนไวที่ละ 1 เลม สําหรับที่เทริดจะปกไวบน
ไมหนาเทริด ในสวนของเครื่องบูชาที่ทองโรง จัดวางบายศรี 9 ชั้น ตรงเสากลางหนาศาลเหนือ
บายศรีใชผาขาวผูกเปนเพดาน  ถัดมาดานหนา (ทิศตะวันตก) ของบายศรีจัดวางหมอนกราบมี
ลักษณะเดียวกับหมอนครู โดยดานบนของหมอนกราบจัดวางหมาก พลู ดอกไม กําไลโนรา เล็บ
โนรา อยางละ 9       
 หลังจากรางทรงตรวจสอบเครื่องเซนแลว จึงลงจากพาไลมานั่งบนเกาอ้ีตามเดิม 
หลังจากนั้นโนรายกจึงบอกใหลูกหลานเขาไปพบปะพูดคุยกับตายาย บางคนถามเรื่องโชคลาภ 
บางคนถามเรื่องเจ็บไขไดปวย หรือถามถึงตายายที่เสียชีวิตไปแลววา ใครไปเกิดแลวบาง ถาตา
ยายองคใดเพิ่งเสียชีวิตไมนาน ลูกหลานบางคนยังพอจดจําได วาเม่ือมีชีวิตอยูมีลักษณะเดน
อยางไร ตายายที่เขาทรงในรางทรง ก็จะแสดงลักษณะเดนออกมา เชน ลักษณะทาทาง การ
พูดจา หรือนิสัยตางๆ เชน ชอบสูบบุหร่ี ด่ืมเหลา ลูกหลานที่เคยใกลชิดก็จะเขาไปกอด หรือ
รองไหดวยความคิดถึง  กอนจากกัน ตายายในรางทรงมักขอใหลูกหลานรําหนาพรานใหชม 
เพ่ือความเปนสิริมงคลของลูกหลานคนนั้น ตอนแรกลูกหลานจะเขินอาย ไมกลารํา แตเม่ือโนรา
ยื่นหนาพรานใหใสจึงหายเขินอาย รายรํายักยายยกไหลโยกพุงได ราวกับตัวพรานที่ผานการ
ฝกปรือมากอน เม่ือพบปะกัน  จนหายคิดถึงแลว ตายายก็จะกินเครื่องเซน หรือ กินหมรับ หรือ
ที่ภาษาโนราเรียกวา “เหวยหมรับ” ดวยการใชเทียนไขวนรอบเครื่องเซนและอมเปลวไฟจนดับ 
แลวรางก็ "บัด" จากไป โดยกอนวิญญาณออกจากรางทรง โนราจะรองบทสงครู คลอไปกับ
เสียงดนตรีซ่ึงบรรเลงเร็วขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรางทรงสั่นโยกรุนแรงและเขาสูภาวะหยุดนิ่ง จึง
เปนอันรูกันวา ตายายออกจากรางทรงเรียบรอยแลว ในบางครั้งตายายอาจไมยอมออกจากราง
ทรง หากลูกหลานหรือโนราทําสิ่งไมถูกตองตามธรรมเนียม เชน โนราแตงเครื่องทรงไมครบ ตา
ยายจะไมยอมออกจากรางทรงจนถึงรุงเชา ตองไปตามโนราอีกคนหนึ่งมาชวย พอสอบถามตา
ยายจึงรูสาเหตุ พอโนราแตงกายใหม ตายายก็ยอมออกจากราง  
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 ความเคลื่อนไหวและวุนวายก็เกิดขึ้นอีกครั้งหน่ึง เม่ือผูคนที่บนบานครูหมอหรือตายาย         
ในเรื่องราวตางๆ เอาไว  ที่เรียกวาพิธีกรรมตัดเหมรย เปนความเชื่อที่มีมาตั้งแตเดิม ก็จะแกบน
ดวยสิ่งของ ไดนําสิ่งของตางๆ ไปมอบใหโนราใหญและบรรดารางทรงครูหมอโนราที่แตละคน
บนบานเอาไว แมจะดูวุนวายทวาทุกอยางดําเนินไปดวยความขรึมขลังเอาจริงเอาจัง กลิ่นธูป
กลิ่นเทียนจะฟุงกระจาย ครูหมอบางองคกําลังมัดเทียนไขหลายเลมซ่ึงไฟลุกสวางจอเขาไปใน
ปากครั้งแลวครั้งเลา ดูทาทางเหมือนคนกินอาหารอยางเอร็ดอรอย บางองคยกขวดเหลาดื่มครั้ง
เดียวหมดขวด โดยไมแสดงอาการวาเมามายแตอยางใด แตละองคสงเสียงพูดสําแดงอํานาจ 
แสดงความยิ่งใหญกันอยูวุนวาย ทวงทีกิริยาของรางทรงแตละคนที่ผมรูจัก ดูเปลี่ยนไปจริงๆ ทั้ง
สีหนา แววตา นํ้าเสียง แมวามีคนบางคนสงสัยวาเปนการเสแสรงหรือการแสดง แตผมรวมทั้ง
ลูกหลานตายายโนราทุกคนไมเคยคิดเลยวานั่นคือการเสแสรง พิธีกรรมในโรงโนรายังไมเสร็จสิ้น 
ทุกคนเพิ่งจะกรวดน้ํา เพ่ืออุทิศสวนบุญสวนกุศลไปใหพอแมตายายและผูที่ลวงลับจบลง และ
กําลังรับหมากเอาคนละคํา ที่โนราใหญปลุกเสกแลวไปเคี้ยวกิน   
 ลวงเขาสายของวัน ผูคนเริ่มหนาตามากขึ้น โดยเฉพาะคนเฒาคนแกพากันจับจองเกาอ้ี
หนาโรงจนเต็ม เพราะใกลถึงเวลาจับบทออกพราน การแสดงละคร 12 เร่ืองที่โนราตัดตอนมาให
ดูสั้นๆ เนนแกนความคิดของแตละเรื่อง ซ่ึงเกี่ยวของกับบทบาทหนาที่สําคัญในสังคม เชน เร่ือง
พระรถเมรี สอนใหเห็นแมสําคัญกวาภรรยา เร่ืองไกรทอง สอนใหรูคุณครูบาอาจารย เร่ืองพลาย
งาม สอนเรื่องบุญกรรมวา ชีวิตเปนผลจากกรรมแตชาติกอน  เร่ืองที่นิยมเลนคือ   พระสุธน 
มโนหรา พระรถเมรี ลักษณวงศ โคบุตร สังขทอง คาวี พระอภัยมณี จันทโครพ สินนุราช สังข
ศิลปไชย มณีพิชัย หรือ  ยอพระกลิ่น และไกรทอง ละครแตละเรื่องใชเวลาแสดงประมาณ 15 
นาที ถาเด็กคนใดอยากรูเรื่องราวตอไปก็จะวิ่งไปถามตายายของตน หรือบรรดาผูเฒาผูแกที่น่ัง
ชมอยูแถวหนา แมเฒาทองวัย 72 ป จากหมูบานใกลเคียง เปนคนหนึ่งที่ดูละครทั้ง 12 เร่ืองมา
นับครั้งไมถวน แตไมวาจะดูละครครั้งใด ความรูสึกสนุกตื่นเตน เพลิดเพลินใจ ก็ปรากฏในแวว
ตาเสมอ เม่ือมีเด็กคนไหนวิ่งมาถามรายละเอียดของเรื่อง แกก็จะเลาใหฟงดวยความ
กระตือรือรน เฉกเชนเดียวกับที่แกเคยไดยินไดฟงมาจากคนรุนกอน 
 เม่ือโนราแสดงจับบทออกพรานและแสดละครจนครบ 12 บท แลวโนรายกสอบถาม             
แมเฒาวา มีใครมาแจงเอาไววาตองการทําพิธีเหยียบเสนหรือไม แมเฒาบอกวามียายจันทร
ตองการใหเหยียบเสนที่กนหลานชาย นายโรงจึงสั่งใหคนไปตามตัวมาเขาพิธี  การเหยียบเสน
เปนวิธีรักษาโรคแบบดั้งเดิม  ตามความเชื่อของคนในสังคมโนรา เสนที่วานี้คือ ปานชนิดหนึ่งที่
ติดตัวมาตั้งแตเกิด ถามีสีดําเรียกวา เสนดํา ถามีสีแดงเรียกวา เสนทอง ชาวบานเชื่อวา "ผีเจา
เสน" เปนผูทําใหเกิดขึ้น และตองใหโนราใหญทําพิธีรักษา โดยการใชน้ิวเทาเหยียบลงบนเสน 
ในการปราบผีเจาเสนใหราบคาบ โนราใหญจะตองรําเฆี่ยนพราย ซ่ึงเปนทารําที่มีอํานาจมาก จะ
ใชเม่ือตองการปราบหรือกําจัดอํานาจอื่น เชน ตองการปราบผี "เจาเสน" หรือขมโนราคูตอสูใน
การแขงประชันโนรา โนราจะนําใบตองหรือกระดาษมามวนแลวมัดเปนเปลาะ ใชเปนสัญลักษณ
แทนคูตอสู หลังจากนั้นจึงรําไปรอบๆ มวนใบตองดวยทาทางขึงขังประกอบเสียงดนตรีเรงเรา 
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โนราใชหวายตีมวนใบตองสลับกับการรายรํา อยูประมาณสองสามรอบหากเหยียบครั้งแรกยังไม
หายตองมาใหโนราเหยียบซ้ําในโรงครูครั้งตอไป จนกวาเสนจะหาย (อุดม  2535: 100) ในอดีต
ผูเปนเสนจะตองคอยฟงขาววา บานไหนมีพิธีโรงครู หลังจากนั้นจึงไปรอรักษา แตในยุคที่
การแพทยเจริญกาวหนา คนรุนใหมไมคอยเชื่อเร่ือง "ผีเจาเสน" จึงมีแตผูเฒาผูแกที่จูงหลานตัว
นอยมาเขารวมพิธี อยางเชนวันนี้  

ยายจันทรอุมหลานชายวัยไมถึงขวบกระหืดกระหอบเขามาในโรงโนรา  พรอมกับเครื่อง
ประกอบพิธี ที่เตรียมไวตั้งแตเม่ือเย็นวาน คือ ขันนํ้า หมาก พลู ธูป เทียน ดอกไม มีดโกน หิน
ลับมีด เงินเหรียญ เครื่องทอง เครื่องเงิน หญาคา หญาเข็ดหมอนและรวงขาว จึงเริ่มทําพิธี
เ ห ยี ย บ เ ส น 
ผูเปนยายจับหลานชายตัวนอยคว่ําหนาไวกับตัก หันสวนกนเด็กชายใหโนรา เพ่ือใหโนรายก   
เหยียบเสนสีแดงเล็กๆ บนกนไดถนัด โนราจุมหัวแมเทาลงในขันที่เตรียมไว ยกขึ้นรมควันเทียน 
แลวคอยๆ  กดหัวแมเทาเบาๆ บริเวณที่เปนเสน สลับกับแตะใบมีดโกนเบาๆ สามครั้ง ระหวาง
น้ันโนราใหญจะทองคาถาเพงจิตระลึกถึงคุณครูวา “นะสูญ โมสูญ พุทธสูญ ธาสูญ ยะสูญ 
อุบาทวทั้งมูลสูญดวยนะโมพุทธยะ” เพ่ือใหพลังครูหมอสงผานมายังรางของตนและปราบผีเจา
เสนไดสําเร็จ นอกจากนี้โนราใหญบางคนกอนที่จะใชเทาเหยียบเสนจะใชหัวพลูลงอักขระขอมที่
เสนแลวเอาเหรียญทาบลงบนเสนนั้น ใชหัวแมเทาเหยียบกดบนเหรียญภาวนาคาถา 3 ครั้ง แลว
สลัดใหเหรียญหลุดออกเชื่อวาเสนจะหาย หากไมหายก็ใหทําซ้ําอีก เสนจะหายในที่สุด (อุดม 
2535: 100)  
 พิธีกรรมใหญในวันที่สองเสร็จสิ้น เสียงโนราเงียบสงัดลงแตเสียงเพลงลูกทุงจากบริเวณ
ลานอันศักดิ์สิทธิ์ยังคงลองลอยมาใหไดยิน เพราะยังไมดึกมากนัก  ผมเริ่มสังเกตเห็นวาโนรา
ใหมๆ ซ่ึงรําในชวงทายของพิธีกรรมที่เพ่ิงเสร็จสิ้นไป มีจํานวนนอยลงไปมาก เลยทําใหชวงเวลา                   
ในการรายรําเพื่อใหคนไดชมในพิธีหดสั้นลงไปเรื่อยๆ   คนที่เหลืออยูเพ่ือชมการรายรําของโนรา
ใหมก็บางตาลง เม่ือพิธีกรรมทางความเชื่อเร่ืองตางๆ ไดเสร็จสิ้นลง ผูคนตางก็ทยอยกันกลับ
บาน บริเวณพิธีเริ่มบางตาจริงๆ ตั้งแตพิธีแกบนจบลง ผูคนที่เหลืออยูสวนใหญจะเปนคนเฒาคน
แก  พวกเด็กๆ วิ่งเลนกันอยางสนุกสนาน แมวาพอแมจะกลับบานกันไปแลว แตพวกเขายังไม
กลับ คนวัยหนุมสาวแทบจะไมมีใหเห็นเลย เสียงเพลงลูกทุงสําเนียงปกษใตปะปนและ
สอดแทรกดวยดนตรีโนรา ของนักรองยอดนิยมผูพิสมัยศิลปะพื้นบาน ยังคงดังไดยินเรื่อยๆ ฟง
ไดวา “โนราเธอนี้มาจากบาน ลืมถิ่นฐาน ลืมหนังลุงโนรา....” หากคุณเปนคนปกษใตคงจะรูไมใช
เพลงของใครที่ไหน เปนเสียงเพลงของลูกเอก พ่ีเอก นองเอก (เอกชัย ศรีวิชัย) นักรองลูกทุง
ขวัญใจแมยกชาวปกษใต  
 ผมสังเกตเห็นวา มีการใชแสงสวางจากเทียนไขในทุกขั้นตอนของพิธีกรรมโนราโรงครู          
ในวันที่สอง จึงเกิดความสงสัยวาแสงเทียนจากโรงโนราโรงครูมีความสําคัญอยางไร โนรายก            
ไดอธิบายใหผมทราบวา แสงสวางจากเทียนไขของโรงโนราโรงครูมีความศักดิ์สิทธิ์และงดงาม 
เพราะหากขาดแสงสวางจากเปลวเทียน ตายายโนราจะมองไมเห็น ไมสามารถลงมาพบปะ
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ลูกหลานได รวมทั้งจะกินของเซนไหวที่ลูกหลานนํามาเซนไหวไมได ผมเลยตอบคําถามกับ
ตัวเองวาแสงเทียนจากโรงโนราสามารถสรางความเปนหนึ่งเดียวของผูคนในโรงโนรา แสงสวาง                     
จากเทียนไขยังทําหนาที่เชื่อมตอโลกของวิญญาณกับโลกมนุษยเขาดวยกันเปนหน่ึงเดียว เปลว
เทียนยังทําหนาที่เปนเปนพาหนะในการนําอาหารในโลกมนุษยไปสูโลกวิญญาณ เปลวเทียนจึง
กลายเปนศูนยกลางของการจับตามองโดยมีความมืดแวดลอมอยูภายนอก 
 เวลาเชาของวันศุกรซ่ึงเปนวันสงครู อากาศอบอาว วันนี้มีผูคนที่มารวมพิธีนอยมาก            
สวนใหญคนคนที่มารวมประกอบพิธีกรรมวันนี้มักจะเปนคนในครอบครัวของแมเฒาของผม           
ญาติบางคนละแวกใกลบาน และโนรายกผูเปนโนราใหญ พิธีเร่ิมแตเชาผูชวยโนราใหญคอยๆ 
ทยอยของลงจากพาไล โดยการปนขึ้นบนพาไลไปยกแตละถาดลงมา มีคนรับตอเปนชวง                     
นําของเซนมาวางที่เสื่อทางทิศตะวันออก เม่ือลูกคูตีเครื่องโนรา แมเฒาผมซึ่งแตงตัวสบาย                
สวมเสื้อลูกไม นุงผาลายไทย ใชผาขาวมาพาดเฉียง จะตองกลับมาทําหนาที่รางทรงอีกครั้ง                
เพ่ือนัดแนะกับลูกหลานวาจะมีการทําพิธีกรรมโนราโรงครูครั้งตอไป ซ่ึงในการตอรองคร้ังน้ี            
ทางตายายโนราตองการใหลูกหลานจัดพิธีกรรมโนราโรงครูปเวนป แตทางลูกหลานรําโดยปา
เขียดซึ่งพ่ีสาวคนโตของตระกูลไดขอตอรองกับตายายโนราวา “ลูกหลานขอจัดโนราโรงครูโรง
ใหญ 5 ป จัดครั้งหน่ึงไดหรือไมละ เพราะคาใชจายมันแพง” แตตาหลวงคงในรางทรงของแมเฒา
ไมยอมเพราะเห็นวามันนานเกินไป ปาเขียดเลยตอรองใหมวา “น่ันลูกหลานขอแบบนี้จะได
หรือไม  ขอทําโนราโรงครูโรงใหญ 5 ปครั้ง แตจะทําพิธีกรรม “การค้ําครู” ทุกป” 
 ผมเองขณะนั่งรวมพิธีกรรมเกิดความสงสัยขึ้นมาทันที่วา “โนราโรงครู” กับ “การค้ําครู”  
วามันแตกตางกันอยางไร เลยถามนาแปนซึ่งเปนนองชายของแมผม และเปนศึกษานิเทศก                    
วาพิธีกรรมทั้งสองอยางตางกันอยางไร นาแปนอธิบายวา “โนราโรงครูโรงใหญหรือที่เรียกวา
โนราเต็มรูปแบบทํากัน 3 วันจึงจะจบพิธี เร่ิมตั้งแตวันพุธ ไปสิ้นสุดวันเสาร แตหากวันศุกรไหน
ตรงกับวันพระจะเลื่อนไปสงตายายวันเสาร เพราะเชื่อกันวาวันพระตายายจะไปวัดถือศีล ไม
สามารถมารวมในพิธีและรับเครื่องสังเวยได สวนการค้ําครูหรือเรียกวาโนราโรงครูเล็ก ซ่ึงการ
บูชาครู  หรือตายายโนราอยางยนยอใชเวลา 1 คืน กับ 1 วัน โดยจะรําในเย็นวันพุธสิ้นสุดวัน
พฤหัสบดี  เพ่ือมิใหผิดสัญญาตอครูหมอหรือตายายโนรา แตการทําโนราโรงครูเล็กจะไมนิยมใน
การแกบนหรือครอบเทริด เพราะถือวาขลังนอยกวาโนราโรงครูใหญ (ฉัตรชัย  2523: 112) นา
แปนยังเลาตอไปวา บางตระกูลจะเบิกเลิกไมนับถือตายาย โดยการบอกกลาวแกตายายวา “ให
ไปกินที่วัด” คือลูกหลานจะทําบุญเลี้ยงพระแลวใหตายายไปรับสวนบุญตามประเพณีชาวพุทธ 
แมจะยกเลิกการประกอบพิธีกรรมที่เปนรูปธรรมแตความสํานึกและยึดตายายยังคงอยูดังจะเห็น
ไดจากเมื่อมีความทุกข คนปกษใตมักจะ “กาด” ขอใหตายายชวย เชน ในการสอบแขงขัน การ
คัดเลือกทหาร การเจ็บปวย เปนตน ซ่ึงมีทั้งที่ “กาด” เฉยๆ และ “บน” คือการใหสัญญาแกตา
ยายวาหากสิ่งที่ขอสัมฤทธิ์ผลก็จะทําพิธีแกบนให ซ่ึงมีทั้งการแกบนที่วัดโดยการเลี้ยงพระและ
การแกบนในพิธีกรรมโนราโรงครู โดยการจัดตั้งโรงครูขึ้นแลวนําสิ่งของที่บนไวมาแก มีการบอก
กลาวใหชัดเจน หรือการขอรวมแกบนกับตระกูลอ่ืนๆ ที่จัดพิธีกรรมโนราโรงครู โดยเรียกการแก
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บนนี้วา “เหมรย” ผูที่บนไวจะเปนทุกขมาก หากการบนนั้นไม “ขาดเหมรย” (เธียรชัย  2542: 
127 – 128) 
  หลังจากโนรายกจะปนขึ้นไปบนพาไลเพื่อตัดจากบนหลังคาออกสามตับ พลิกสาดคลา
กลับอีกดานหนึ่ง พรอมทั้งวาคาถา "คาถาตัดหนวด"  ซ่ึงเปนคาถาที่ใชในการแกบนใหขาด               
หากโนราไมรูคาถานี้จะทําพิธีโรงครูไมได เพราะจะทําใหพันธะสัญญา ระหวางเจาบานกับตา
ยายไมขาดจากกัน ตายายจะมาตามทวงสัญญาจนลูกหลานอยูไมสงบ และตองเสียเงินทําพิธีโรง
ครู เพ่ือแกบนใหขาดอีกครั้ง เม่ือสงวิญญาณตายายเรียบรอยแลว โนรายกจะทําพิธีไลผีที่ไม
ตองการ โดยตัดชิ้นสวนเครื่องเซนโยนใหผีที่อยูดานใตพาไล เพ่ือใหผีออกไปทางนั้น หากใคร
เผลอไปยืน ใตพาไลเขาจะถูกโนราใหญเอ็ดเสียงดังเพราะเปนทางผีผาน เม่ือสงวิญญาณและไล
ผีเรียบรอยแลว โนรายกก็ดับเทียนไขทุกดวงเพื่อยุติการติดตอกับตายายโนรา ถือเปนอันเสร็จ
พิธี แมเฒาและญาติพ่ีนองทุกคนตางมีสีหนาโลงใจ ที่พิธีกรรมจบลงดวยดี โดยไมมีเหตุการณ
โกลาหลเกิดขึ้น เชน  ตายายไมยอมออกจากรางทรง หรือมีผีมารบกวนจนพิธีกรรมปนปวน แม
เฒาบอกวาการจัดพิธีครั้งน้ี “ขาดเหมรย” สมดังที่ตั้งใจไว รูสึกโลงสบายใจ รูสึกชื่นใจบรรดาญาติ
พ่ีนองมากันมากเพราะ  “เราทําคนเดียวไมได” ตองมีคนหลายคนเขามารวมมือ ตองมีคนเปนสิบ
คนละไมคนละมือถึงจะทําไดเน่ืองจากเปนงาน ญาติบานไกลยังอยูที่บานงานอีกวันสองวัน 
แลกเปลี่ยนสารทุกขสุขดิบใหพอหายเหนื่อย พิธีกรรมโนราโรงครูเปนพิธีกรรมที่แบงฝายกันทํา 
ตองชวยกัน ตางคนตางประสานใหเกิดเปาหมายเดียวกัน เม่ือสําเร็จทั้งหมดจะไดความเหนื่อย
และความภาคภูมิใจ ในหมูพวกเปนรางวัล คนเหนื่อยมากก็ชื่นใจมาก สิ่งที่เหลือคือความทรงจํา
ดีๆ ในแตละชวงตอนของการรวมหมูใหไดนึกถึง เปนกิจกรรมใหญาติไกลไดแสดงออกถึงการ
รวมมือรวมแรงกัน และเปนพิธีกรรมกอใหเกิดการสรางขวัญและกําลังใจสําหรับการดําเนินชีวิต
อยูของคนในสังคมโนรา เปนแรงจูงใจใหมีความตั้งม่ันในการทํามาหากิน เกิดฮึกเหิมและเกิด
กําลังใจในการทํางานเพราะเชื่อวาเปนชวงเวลาที่ตายายจะชวยหนุนอยู ความมั่นใจวาจะโชคดี
ชวยหนุนสงใหไปสูความสําเร็จไดอีกทางหนึ่ง 
 .......................น้ีแหละโนราโรงครู “วิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์”  ผมและลูกหลานตายาย
โนรามีความพรอมอยางเต็มที่ ในการที่จะกาวเดินออกไปขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ เพ่ือชี้ชวนให
ผูคนไดครุนคิดถึงคุณคา ความสุขและจิตวิญญาณที่แทจริงของมนุษย ดังคํากลาวที่วา 

 
 
 
 

“โนราโรงครู” มิใชมหรสพ 
หากเปนดังวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของตายาย 

ที่ยังเฝามองลกูหลาน 
แตในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง 
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อะไรคือสายใยเชื่อมโยง 
ระหวางความเชื่อเกา 
กับวิถชีีวติสมัยใหม 

หนุมสาวสายเลือดโนราจะทําอยางไร 
เม่ือพวกเขาตองมาผูกพันกับ “วิถบีรรพชนอันศักดิ์สิทธิ”์ 

 
สวนที่ 3 โนราวัดทาคุระ: โนราโรงครูยคุโลกาภิวัตน 

  
จะมีใครสักกี่คน......ที่จะรับรูไดวาแผนดินบกแหงน้ีเปนแผนดินทองมาตั้งแตอดีต                  

และมีมรดกอันทรงคุณคาทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษตั้งใจใหไวอยางมากมายเพียงใด อาจเปน
เพราะ.....แผนดินบกเปนแผนดินเล็กๆ      ที่ถือวาเปนแผนดินชายขอบของตัวจังหวัดสงขลา 
หรืออาจเปนเพราะ........ความยากลําบากในการเขาถึง หรือแมแตการเดินทางเขาไปสูดินแดน
แหงนี้กระมัง ? หากยอนหลังไปเพียงไมกี่ป ในขณะที่ทางหลวงแผนดินหมายเลข 408 หัวเขา
แดง – นครศรีธรรมราช เปนเสนทางหลักที่ใชในการสัญจรไปมา ลูกหลานชาวแผนดินบกทุกคน                  
เม่ือมีโอกาสไดกลับบานมาเยือนแผนดินเกิด ทุกครั้งที่ผานวัดพะโคะ อําเภอสทิงพระ    
ลูกหลาน      ชาวแผนดินบกทุกคนจะยกมือขึ้นพนมไหวทันทีโดยไมมีใครจะตองมาออกคําสั่ง 
เพราะลูกหลานชาวแผนดินบกศรัทธาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู
ทวดเหยียบน้ําทะเลจืด หรือที่ชาวบานเรียกกันวา “สมเด็จเจาพะโคะ” แมแตในปจจุบันทาง
ราชการจะเปลี่ยนชื่อ “วัดพะโคะ” เปน “วัดราชประดิษฐาราม”  เพราะตองการใหชื่อวัดมีความ
ไพเราะมากขึ้นกวาเดิม แตลูกหลานชาวแผนดินบกยังนิยมเรียกวา “วัดพะโคะ”  ดังในอดีต .......
น่ีแหละพลังศรัทธาของลูกหลานชาวแผนดินบก ไมวาทางการจะเปลี่ยนชื่อวัดไปอยางไร หรือจะ
เปลี่ยนไปกี่ชื่อก็ตาม แตพวกเราลูกหลานชาวแผนดินบกยังจะเรียกวัดนี้วา “วัดพะโคะ” ไปตลอด
กาล 
 เม่ือเดินทางตอจากวัดพะโคะไปทางอําเภอระโนด อีกประมาณสัก 10 กิโลเมตร ก็จะเจอ
ปายบอกทางวา ทางไปมนัสการเจาแมอยูหัว วัดทาคุระ ตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ ผูคนสวน
ใหญก็ มักจะขับรถผานเลยทางแยกเขาสูวัดดังกลาวไปยังอําเภอระโนด หรือจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงเปนเรื่องยากวัดทาคุระจะเปนที่รูจักของใครตอใคร ทั้งๆ ที่ดินแดนแหงน้ีมี
เรื่องราวประวัติศาสตร มีมรดกอันทรงคุณคาจากบรรพบุรุษ ดินแดนที่กอเกิดตํานานของความ
ผูกพันกับวิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามวา “เจาแมอยูหัว” 
ลูกหลานชาวแผนดินบกที่นับถือตายายโนราเชื่อกันวา เปนพระพุทธรูปที่หลอมาจากถาดทองที่
เจาแมอยูหัวหรือเจาหญิงนวลทองสําลีประทานใหตายายพราหมณจันทรที่ชุบเลี้ยงพระโอรสหรือ
พระหนอ หรือขุนศรีศรัทธาบรมครูโนรา ของพระนางที่ลอยมาติดที่คลองทาคุระ โดยมีการหลอ
พระพุทธรูปในวันพุธ เดือน 6 ขางแรม โดยเจาแมอยูหัวเสร็จมาเปนประธานในการหลอ
พระพุทธรูปดังกลาว ชาวบานจึงเรียกวา “เจาแมอยูหัว”  (วิชัย  2524: 7) นอกจากนี้ อาจารย



 27

สุทธิวงศ  พงศไพบูลย   กลาววายังมีพระพุทธรูปอีกองคหน่ึงชาวบานเรียกกันวา “ทวดหมลี”  
เปนพระพุทธรูปสําริดทรงเครื่องปางอุมบาตรศิลปะสมัยอยุธยาประดิษฐานอยูในวัดพะโคะ มี
ประวัติเกี่ยวของกับตํานานโนรา และพระพุทธรูปเจาแมอยูหัวในวัดทาคุระ ตามตํานานดังกลาว
เปนพระพุทธรูปชาวบาน ไดสละทรัพยเพ่ือเปนอนุสรณแกเจาหญิงนวลทองสําลีในคราวที่เจา
หญิงตองจากไปจากชาวบานบริเวณเขาพัทธสิงห (เขาพะโคะ) พระพุทธดังกลาวจึงมีวงพระ
พักตรและเครื่องทรงเหมือนนางกษัตริย  
 จากความเชื่อเกี่ยวกับตํานานการเกิดของเจาแมอยูทีมีความผูกพันกับวิถีบรรพชน             
อันศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นที่วัดทาคุระ อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา    จึงมีการประกอบพิธีกรรม
โนรา โรงครูที่มีความผูกพันกับชุดตํานาน “เจาแมอยูหัว” พระพุทธรูปทองคําปางสมาธิ ขนาด
หนาตักกวาง 2 เซนติเมตร สูงประมาณ 2.5 เซนติเมตร เปนศูนยกลางของพิธีกรรม ชาวบานทา
คุระ และตําบลใกลเคียง เชื่อวาเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง และใหเคารพเจาแมอยูหัว
เชนเดียวกับครูหมอโนรา แมบรรพชนของคนแผนดินบกจะเชื่อวาผูที่สรางพระพุทธรูปเจาแมอยู
หัวเปนเจาเมือง แตลูกหลานตายายโนรากลับใหความเคารพและนับถือวาผูสรางพระพุทธเจาแม
อยูหัววาเปนบรรพบุรุษของตน มีความสัมพันธที่ใกลชิดกันมา โดยลูกหลานตายายโนรามักจะ
เรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับตํานานการสรางพระพุทธรูปเจาแมอยูหัววา “ครูหมอโนรา” ก็เปน
เครื่องชี้ใหเห็นวาความสัมพันธระหวางลูกหลายตายายโนรากับเจาแมอยูหัวไวในระดับใด  
  “พิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระ” โดยจะมีการประกอบพิธีกรรมทุกวันพุธแรก                    
ของขางแรม 1 ค่ํา เดือน 6 ของทุกป ถาวันพุธน้ันตรงกับวันพระจะงดทําพิธีเขาโรงครูดวยถือวา
วันนี้ตายายโนราจะไมมา เพราะติดงานบุญของตนอยูหรือตองรักษาศีล จึงตองงดทําพิธีเขาโรง
ครู ตองเลื่อนไปทําวันพุธถัดไป (ฉัตรชัย  2523: 114) สวนวันสงตายายถาตรงกับวันพระก็ตอง           
เลื่อนไปจบวันศุกร (สวาง 2523: 102) ......ผมไมทราบหรอกวาการที่บรรพชนกําหนดการ                  
จัดพิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระตรงกับขางแรม 1 ค่ํา เดือน 6 ของทุกป กําหนดตามตํานาน           
การเกิดเจาแมอยูหัว หรือวากําหนดตามวิถีชีวิตที่เปนไปตามวงจรของฟาฝน อาชีพของบรรพ
ชนของผูคนแผนดินบกสวนใหญทําการเกษตรกรรม เดือนหกเปนฤดูฟาวางฝน รวมทั้งผลิตผล
ทาง การเกษตรถูกเก็บเกี่ยวจากไรนาไปหมดสิ้นแลว ดังนั้นการกําหนดวันประกอบพิธีกรรม
โนราโรงครูวัดทาคุระ เปนการสะทอนวาวงจรชีวิตทางเกษตรกรรมของคนแผนดินบกสอดคลอง
กับวาระของพิธีกรรม ดังน้ัน บทความที่ทานกําลังจะไดอานตอไปน้ีจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
พิธีกรรมโนราโรงครูของชาวบานแผนดินบกอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเลาผานทางความทรงจําและ
ประสบการณของผูทําการศึกษาที่เขารวมพิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระ มาตั้งแตวัยเยาวจึง
ปจจุบัน ซ่ึงเปนพิธีกรรมที่กําลังไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากเปนพิธีกรรมที่ปรับตัว
เขากับสภาพสังคมและแบบแผนวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมปจจุบัน (ธเนศ  2542: 80) เพราะ
คาใชจายในการทําพิธีไมแพง และไมตองเตรียมงานเองใหวุนวาย เพราะทางวัดจัดเตรียมไวให
หมด  
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 ในอดีตผมไมรูหรอกวางานโนราโรงครูวัดทาคุระ คืออะไร จัดไปเพื่อทําไม แลวทําไม 
ตองจัด คิดเพียงแตวางานโนราโรงครูวัดทาคุระเปนงานวัด ที่มีขนมมากมายมาขาย มีการแสดง
โนราใหชมเทานั้น แตสิ่งที่ผมรับรูมาตลอดวากอนถึงวันพุธแรกของขางแรม 1 ค่ํา เดือน 6 ของ
ทุกป (ถาวันพุธดังกลาวตรงกับวันพระ ใหเลื่อนเปนพุธถัดไป) แมเฒาจะบอกใหพวกลูกหลาน
รวมทั้งผมดวยเตรียมตัวกันไปวัดทาคุระ เพ่ือไปรวมงานโนราโรงครูวัดทาคุระ โดยพวกเรา
จะตองไปนอนคางคืนกันที่บานญาติที่วัดทาคุระ ซ่ึงโดยสวนตัวแลวผมไมชอบเลยวาทําไมเรา
ตองไปคางคืนที่บานญาติวัดทาคุระ ซ่ึงไมมีความสะดวกสบายเลย เคยขอแมเฒาวาพวกเราไป
เชาเย็นกลับกันไมไดหรือ แมเฒาบอกวาไมได โดยแมเฒาใหเหตุผลวา ลูกหลานตายายโนราทั้ง
ที่อาศัยอยูที่วัดทาคุระเอง   หรือที่ยายภูมิลําเนาไปถิ่นอ่ืน         จะกลับมาชุมนุมพรอมกันเพ่ือ 
“ชุมญาติ” หรือที่วาวันชุมชาติ (วัน "ชุมชาติ" หรือ "ชุมญาติ" ตามคํา ทองถิ่น) เพ่ือรวมทําบุญ
อุทิศสวนกุศลแกบรรพบุรุษ  พรอมกับการทําบุญแสดงกตเวทิตาตอ "เจาแมอยูหัว" ดวย หากไม
ทําตามธรรมเนียมปฏิบัติ “เจาแมอยูหัว” จะดลบันดาลใหเกิดคุณและโทษกับลูกหลานไดดวย 
สวนตัวแมเฒาเองจะนอนคางคืนในวัดทาคุระจนงานเสร็จสิ้น พรอมทั้งใหเตรียมของเพื่อจัดทํา
ขนมโค (คลายขนมตมขาว  แตสอดไสดวยน้ําตาลแวนและคลุกมะพราว) ขนมลาและขนมพอง 
(ขนมพื้นเมืองที่นิยมทํากันในวันประเพณีวันสารท) แมเฒาบอกวามีธรรมเนียมปฏิบัติวา ลูกชาย
คนหัวปของครอบครัวและมีอายุเกิน 14 - 15 ป ตองทําขนมโค แตถาเปนลูกสาวคนหัวปตองทํา
ขนมลาและขนมพอง ไปถวายวัดและเลี้ยงดูญาติมิตรหากไมปฏิบัติตาม เจาแมอยูหัวจะใหโทษ
ถึงเปนบา งอยเปลี้ยพิกลพิการ หรือประสบทุกขเวทนาได .......น้ีแหละความเฉลียวฉลาดของ
บรรพชนคนแผนดินที่กําหนดใหวันพุธแรกของขางแรม 1 ค่ํา เดือน 6    ของทุกป       เปนวัน
“ชุมญาติ” โดยมีเจาแมอยูหัว  เปนสัญลักษณของพิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระ เพราะตองการ
กอใหเกิดความเปนปกแผนทางสังคมหรือความอันหนึ่งอันเดียวกันของผูคนแผนดินบก (ธเนศ 
2542: 81)  
 โดยเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแลวซํ้าเลามาตลอด กับลูกหลานที่ตองอาศัยอยูกับ
ครอบครัวทุกคน สวนลูกหลานที่ไปเรียนตอตางจังหวัดหรือไปประกอบอาชีพตางจังหวัด ก็ไม
ตองปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ตระกูลกําหนดไว แตแมเฒาไดขอลูกหลานเหลานั้นวาหากป
ใดวาง หรือมีโอกาสใหกลับมารวมพิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระบาง ตัวผมเองก็เชนกันเม่ือตอง
ไปเรียนตอและประกอบอาชีพที่ตองแยกมาอยูจากครอบครัวที่ระโนด แตถือวาอาจจะโชคดีกวา
ลูกหลานคนอื่นๆ ที่ยังอยูในตัวจังหวัดสงขลา จึงมีโอกาสไปรวมงานโนราโรงครูวัดทาคุระ หรือ 
“งานตายายยาน” ทุกป ถึงแมจะไมไดทําตามธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนในอดีต เหมือนเชนปน้ี
เหมือนกัน ผมมีโอกาสไปรวมพิธีกรรมดังกลาวอีกครั้งหน่ึง แตปน้ีผมเองตองกลับไปยอนรอยสู
อดีตของธรรมเนียมปฏิบัติของตระกูลอีกครั้งหน่ึง เพราะตองไปทําการศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรม
ดังกลาวอยางละเอียดเพื่อนํามาเสนอเปนงานทางวิชาการ ผมเองก็ไมทราบวาเกิดอะไรกับตัวผม
ที่ตองทําใหผมหันกลับมาสนใจเรื่องพิธีกรรมโนราโรงครู ทั้งที่มีปรากฏการณทางสังคมมากมาย
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ที่นาสนใจ  แตผมไมไดสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณทางสังคมนั้นเลย ........หรือวานี่คือบัญชา
ของวิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ 
 แตปน้ีงานพิธีสมโภชเจาแมอยูหัว วัดทาคุระ หรืองานตายายยาน มีความพิเศษเกิดขึ้น
มากมาย เพราะวาไมวาผมจะไปทางไหนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผมจะพบปายประชาสัมพันธ                 
ขนาดใหญขององคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา โดยปายประชาสัมพันธเปนการเชิญชวน
ประชาชนไปรวมงานดังกลาว ยังบอกกลาวเพิ่มเติมวางานตายายยานปน้ีสนับสนุนการจัดงาน          
โดยองคการปกครองสวนทองถิ่น และมีรูปนักการเมืองทองถิ่นปรากฏอยูมุมขวามือดานลาง           
ของปายประชาสัมพันธ   ซ่ึงในอดีตที่ผ านมาผมจําไดวางานตายายยานจะไม มีการ
ประชาสัมพันธ กันใหญโตแบบนี้ หากจะมีประชาสัมพันธกันอยูบางก็จะเปนเพียงปาย
ประชาสัมพันธขนาดเล็ก ที่ปกอยูตรงปากทางเขาวัดทาคุระเทานั้น เพราะงานโนราโรงครูวัดทา
คุระหรืองานตายายยาน ถึงไมมีการประชาสัมพันธการไปรวมงาน แตลูกหลานที่นับถือตายาย
โนราทุกคนก็ไปรวมงานโดยมิไดนัดหมาย เพราะนี้คือสัญญาใจที่ลูกหลานตายายโนราสัญญาไว
กับวิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ เชนเดียวกันงานประเพณีทําบุญเดือนสิบ นอกจากนี้ปาย
ประชาสัมพันธน้ียังมีความแปลกอยูตรงที่บอกวาทางวัดทาคุระจะจัดงานดังกลาวในระหวางวันที่ 
1 – 3 พฤษภาคม 2550 ผมเกิดอาการสงสัยทันทีโดยวาปกติการจัดงานตายายยานที่ปฏิบัติกัน
มาทุกปจะจัดกันเพียง 2 วันเทานั้นเอง คือ งานจะเริ่มบายวันพุธถึงบายวันพฤหัสบดี แตปน้ีมี
การจัดงานกัน 3 วัน และมีการเริ่มงานวันแรกในวันอังคาร ไปสิ้นสุดงานวันพฤหัสบดี....แปลกดี
งานตายายยานที่จัดโดยชาวบานทาคุระมี 2 วัน แตงานตายายยานที่จัดโดยนักการเมืองทองถิ่น
มี 3 วัน หากปหนางานตายายยานจัดโดยนักการเมืองระดับประเทศจะมีกี่วันนี้......ใครรูคําตอบ
ชวยตอบดวย 
 อาจารยสะอาด ผูเปนลูกหลานชาวทาคุระโดยกําเนิด ผูเปนครูของลูกหลานชาวทาคุระ            
ผูที่ เปนลูกหลานของวิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ ผูที่ มีวัตรปฏิบัติที่ ดี ผูชาวทาคุระแตงตั้ง                     
ใหเปนผูทรงคุณวุฒิของวัดทาคุระ ผูที่เปนพราหมณหรือตาหมอของชาวทาคุระ ผูที่เปนผู
อัญเชิญเจาแมอยูหัวออกจากผอบเพื่อนํามาประดิษฐานในมณฑปพิธี  บอกวา “งานตายายยาน” 
เปนงานประเพณีประจําปของทองถิ่น จัดขึ้นเพ่ือแสดงกตัญูกตเวทีตอ “เจาแมอยูหัว” โดยรํา
โนรา เพ่ือถวายเจาแมอยูหัว และทําพิธีแกบนใหแกชาวบาน หากใครบนดวยการบวช ผูบวช
จะตองแจงความประสงคตอคณะกรรมการวัดซึ่งไดจัดไวเปนแผนกๆ และทําพิธีบวชในวัน
อังคารหรือเชาวันพุธ สวนจะบวช  กี่วันขึ้นอยูกับเวลา และความตองการของผูบวช หากบนดวย
โนราโรงครู ก็จะตองรอแกบนในวันพฤหัสบดี  เน่ืองจากงานตายายยานเปนงานที่จัดขึ้นทุกป 
ทางวัดจึงสราง โรงโนราเปนการถาวร มีคณะกรรมการฝายตางๆ จัดเตรียมความพรอม และ
บริหารงานอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนฝายแสงเสียง ฝายพิธีกรรม ฝายจําหนายบัตรแกบน เม่ือ
ชาวบานมาถึงงาน เพียงแคเดินตรงไปที่เคานเตอรจําหนายบัตร เลือกชนิดรําแกบนที่ตองการ                     
ถารําทรงเครื่อง" คนละ 20 บาท สวนรําออกพรานคนละ 10 บาท ซ่ึงการจัดเตรียมของสําหรับ
การรําแกบนของผูที่มารวมพิธีกรรมโนราโรงครูของคณะกรรมการวัดทาคุระ เปนการชวยให
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ความใฝฝนของผูคนที่จะเขาใกลอํานาจของบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ไดงายๆ เพราะพิธีกรรมบนโรง
โนราเปดกวางใหใครๆ ก็เขาไดจากทุกสารทิศ ทุกชนชั้น ทุกสถานภาพ รวมทั้งเครื่องบูชาไม
ตองมีการเตรียมมาจากบาน ทางวัดทาคุระไดจัดไวใหเบ็ดเสร็จ ซ่ึงไมเหมือนกับพิธีกรรมโนรา
โรงครู แตละตระกูลที่เปดโอกาสใหแกลูกหลานในตระกูลน้ันๆ และจะตองมีการเตรียมการกัน
หลายวัน 
 อาจารยสะอาด กลาววาในวันพุธแรกของขางแรมเดือนหก ชาวบานทาคุระ ไมวาจะไป
ประกอบอาชีพหรือยายถิ่นฐานไปอยู ณ ที่ใดจะพยายามกลับมารวมพิธีน้ี พิธีงานตายายยาน              
ภาคเชาซึ่งสวนใหญจะเปนพิธีกรรมเก่ียวกับพุทธศาสนา ประกอบดวย การทอดผาปาประจําป          
การถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ สามเณร แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ พอตกภาคบาย              
เร่ิมดวยการอัญเชิญพระพุทธรูปเจาแมอยูหัว ซ่ึงชาวบานเชื่อวาเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
คูบานคูเมืองออกจากผอบที่ประดิษฐานอยูในหองภายในมณฑป วัดทาคุระ โดยการจัดเตรียม          
เครื่องถวาย ไดแก เชี่ยน(ตะกรา) หมากพลู เสื่อ หมอน ขนมลา ขนมพอง 1 สํารับ ผาตั้งและผา
คู  1 ชุด สําหรับใชนุงหมเปลี่ยนพระภูษาทรงเจาแมอยูหัว โดยมีพราหมณหรือตาหมอ ผูอาวุโส                  
ที่ไดรับการยอมรับจากชุมชนซึ่งปจจุบันคนที่ทําหนาที่ตาหมอก็คืออาจารยสะอาด แตงตัวนุงขาว
หมขาว และชาวบานที่เปนผูชายแตงตัวนุงขาวหมขาว คลายพราหมณพรอมดวยพระสงฆ 3 รูป         
ทําพิธีอัญเชิญเจาแมอยูหัว โดยแกผาที่หออยู 9 ชั้นเปนผา 9 สี อาจารยสะอาดบอกผา 9 สีที่หอ
เจาแมอยูหัวจะใชผาที่อะไรก็ไดยกเวนผาสีดํา เพราะถือวาเปนสีของอัปมงคล แตละชั้นผูกมัด
ดวยสายสิญจน แลวเปลี่ยนพระภูษาทรงเจาแมอยูหัว เม่ือเปลี่ยนเสร็จเรียบรอยแลว มีการจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย ชุมนุมเทวดา และกลาวคําเชิญเจาแมอยูหัว พระภิกษุสงฆ 3 รูป ทําวัตร
พระจบแลวอัญเชิญเจาแมอยูหัวเสด็จจากที่ประทับ พรอมดวยพระภิกษุสงฆเถรานุเถระที่ประจํา
อาสนะ 9 รูป สวดชัยมงคลคาถา พระสวดบังสกุล โนราตีเครื่องรับ ครูหมอเปนผูทําพิธีเม่ือ
อัญเชิญออกมาประดิษฐานไวที่สําหรับสรงน้ํา ภายในมณฑปประเพณีงานตายายยาน แลวจึงทํา
การเปดผอบเพ่ือใหลูกหลานสรงน้ํา นํ้าที่สรงพระพุทธรูปเจาแมอยูหัวแลว ชาวบานเชื่อวาเปน
นํ้าศักดิ์สิทธิ์ หากใชผสมน้ําอาบ หรือประพรมศีรษะ จะเปนสิริมงคล และชวยรักษาอาการปวย
ไข ขณะที่สรงนํ้าอยูน้ันลูกคูโนราเชิดเครื่องไปจนเสร็จพิธี หลังจากนั้นพระเถระผูใหญ 9 รูป 
เจริญพระพุทธมนต (สวดธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร) ก็จะมีการสมโภชโดยการรําโนรา เริ่ม
ดวยการตั้งเครื่องโหมโรง ประกาศเชิญราชครู รําเบิกโรง รําแมบท ออกพราน รําคลองหงส รํา
แทงเข หลังจากนั้นลูกหลานตายายโนราซึ่งถือวาเปนลูกหลานของเจาแมอยู หัว ตางก็
ผลัดเปลี่ยนกันรําแกบนในโรงโนราดวย ที่บนวาจะรําเปนพรานก็เอาหัวพรานมาสวม แลวรําพอ
เปนพิธีคนละทาสองทา ชวงเย็น คณะโนราจะเขาโรงทําพิธีเบิกโรง ลงโรง กาศครู กราบครู 
โนราใหญรําถวายครู ปดทายของวันดวยการรําใหชาวบานชม อาจารยสะอาดเลาวา เจาแมอยู
หัวโปรดปรานการรําโนรามาก เม่ือกอนสมัยที่ใชเรือยนต โนราคณะไหนที่ขึ้นทาทางหนาวัดทาคุ
ระ ถาไมเชิดเครื่องใหเจาแมอยูหัวชมกอน  อาจทําใหคณะโนรามีอันเปนไป เชน ปวดทอง เปน
ตน   
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 อาจารยสะอาดเลาวา วันพฤหัสบดีแรกขางแรมเดือนหก ลูกหลานตายายโนราจะถือกัน
วาเปนวันครู พิธีกรรมในวันนี้มีอยูสองลักษณะคือ พิธีกรรมเพื่อเซนไหวครูและแกบนเจาแมอยู
หัว  ครูหมอโนรา หรือตายายโนรา และพิธีกรรมเพื่อการเหยียบเสน การทําพิธีเซนไหวครูหมอ
โนราหรือตายายโนรา ชาวบานที่บนบานเอาไวจะนําสิ่งของแกบน ไมวาจะเปนอาหาร เครื่องใช             
เครื่องแตงตัวโนรา สงใหโนราใหญพรอมพานหมาก และเงินทําบุญที่เรียกวา "เงินชาตายาย"          
ตามที่ไดบนไวตามกําลังศรัทธาของแตละคน พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต 08.00 น. เปนการแกบนบาน
ศาลกลาวไว โดยการจัด “หมรับ” ดวยขนมพอง ขนมลา ขนมโค ไปรวมกันที่วัด อาจารยสะอาด
เลาเพิ่มเติมวาสําหรับสิ่งของที่ชาวบานนิยมนํามาแกบนเจาแมอยูหัวเม่ือสิ่งที่ตนเองบนบานไว
แลวสําเร็จ จะประกอบไปดวย ขนมเซนบวงสรวง บางคนหากเปนผูชายจะบวชนาค สวนผูหญิง
จะบวชชีพราหมณ   การปดทอง การรําออกพราน การรําทรงเครื่อง การรํากระบี่กระบอง 
แลวแตใครบนบานไวอยางไร การแสดงโนรา ของประเพณีตายายยานนี้ มีการรําแกบนเจาแม
อยูหัว และครูหมอโนราดวยการรําโนราถวาย หรือรําทรงเครื่อง และรําออกพราน จะมีชาวบาน
จํานวนมากทั้งที่เปนชาวบานทาคุระตําบลใกลเคียง และตางจังหวัดมารวมงาน แตการรําแกบน
ของชาวบานในโรงรําดวยแตเพียงรําเปนพิธี เชน บนวาจะรําเปนตัวใด ก็ใหรําตัวน้ัน คนละทา
สองทา  
 สวนพิธีแกบนดวยการรําทรงเครื่อง ชาวบานผูตองการแกบน จะตองแตงตัวดวยเครื่อง
โนรา ซ่ึงคณะกรรมการวัดทาคุระคอยอํานวยความสะดวก เร่ืองเครื่องแตงกายให หลังจากนั้น           
จึงนําพานดอกไมธูปเทียน หมากพลู เงิน 12 บาทไปมอบใหโนราใหญ โนราใหญจะรํานําแลวให        
ผูแกบนรําตามสั้นๆ พอเปนพิธี สวนการแกบนดวยการรําออกพรานหรือจับบทออกพราน ก็ทํา
เชนเดียวกัน เพียงแตผูแกบนจะตองแตงชุดรําออกพรานและใชบทรําตางออกไป อาจารยสะอาด
เลาวาโนราจะรําแกบนจนถึงบายวันพฤหัสบดี จนกวาผูที่บนไวไดทําพิธีแกบนจนหมดแลวแตป
ไหน มีคนบนไวมากหรือนอย แตเทาที่ผานมาอาจารยบอกวามักจะมีคนมาแกบนเพ่ิมขึ้นทุกป 
หลังจากเสร็จพิธีแกบนแลว หลังจากนั้นจึงถามผูมารวมงานวาใครตองการทําพิธีเหยียบเสน 
หากไมมีโนราใหญจะรองบทชาครูหมอโนรา และเจาแมอยูหัว เพ่ือใหชาวบานนําเงินมาบูชาครู
ตามกําลังศรัทธา หลังจากนั้นโนราจะกรวดน้ํา อุทิศสวนกุศลใหตายาย รองบทสงครูหมอโนรา 
และพิธีตัดเหฺมฺรย หรือตัดพันธะสัญญาที่ใหไวตอกัน ก็จะอัญเชิญเจาแมอยูหัวเขาผอบโดยหอผา 
9 สี 9 ชั้น พระสวดบังสุกุล และกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลเปนการเสร็จพิธี ตกกลางคืนจะมีโนรา
แสดงสงครู 
 
 
 
  
  อาจารยสะอาดเลาวา การจัดงานปน้ีดีหนอยที่ทางองคกรปกครองทองถิ่น ไดจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนเปนคาใชจายการจัดงานตายายยาน หรืองานโนราโรงครูวัดทาคุระ                 
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สวนรายไดของงานไมวาจะเปนเงินทําบุญที่เรียกวา “เงินชาตายาย” และเงินรายไดพิธีแกบน             
ดวยการรําทรงเครื่องจะเปนรายไดของวัดทั้งหมด อาจารยสะอาดบอกวางานปน้ีดีประหยัดเงิน        
ของวัด แตน้ันคนบนกันเกือบทั้งงานโดยเฉพาะพวกลูกหลานตายายโนราที่จะรําถวายหรือรําแก
บนเจาแมอยูหัว เพราะพวกนักการเมืองทองถิ่นขึ้นปราศรัยกันคนละเปนชั่วโมงเลย ตอนแรก
ตามที่ตกลงกับทางคณะกรรมการวัดทาคุระ วานักการเมืองทองถิ่นจะขึ้นเวทีเพ่ือกลาวเปดงาน
เทานั้น แตที่ไหนไดไมไดเปนไปตามที่ตกลงกับคณะกรรมการวัดทาคุระ เพราะนักการเมือง
ทองถิ่นไมไดกลาวเปดงานอยางเดียวแถมดวยการปราศรัยก็กินเวลาเกือบชั่วโมง พอ
นักการเมืองทองถิ่นคนที่เปนประธานในพิธีพูดเสร็จทางลูกหลานตายายโนราและผูที่มารวมงาน
นึกวาพิธีการทางการจะเสร็จสิ้น คิดวาถึงเวลาลูกหลานตายายโนราจะไดเจอไดตายายโนราที่
ตระกูลคนเองนับถือ  หรือวาถึงเวลาแลวที่ตนจะไดรําโนราถวายเจาแมอยูหัวเพ่ือความเปนศิริ
มงคลกับตัวเอง แตน้ันแหละไมเปนตามที่ความนึกคิดของชาวบาน เพราะพิธีกรของงานเชิญ
นักการเมืองทองถิ่นทั้งในระดับตําบลและจังหวัด  คนแลวคนเลาขึ้นปราศรัย กวาจะปราศรัยกัน
ครบทุกคนปาเขาไปเกือบบาย สี่โมงเย็น อาจารยสะอาด ย้ําวาปกอนที่ทางวัดจัดกันเองบายสอง
โมงก็เริ่มการรําแกบนและรําถวายเจาแมอยูหัวกันแลว แบบน้ีไมรูจะคุมหรือไม ประหยัดเงินวัด
แตกรรมการวัดถูกชาวบานและลูกหลานตายายโนราวากลาว                 
 ..................แมสังคมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด  ความเชื่อเร่ืองวิถีบรรพชนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของลูกหลานโนรากลับยังดํารงอยู ถึงวารูปแบบพิธีกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให
สอดคลองกับสังคมยุคปจจุบัน แมวาการแกบนจะเปนไปอยางรวบรัดมากขึ้น แตความหมาย           
ของพิธีกรรมก็ยังเหมือนเดิมคือ ขอบคุณตายายที่ดูแลทุกขของพวกเขาตลอดมา แมรูปแบบ           
ของพิธีกรรมจะเปลี่ยนแปลงไป หากความเชื่อเรื่องตายาย ยังคงทําหนาที่ตอบสนองความ
ตองการทางจิตใจ ของชาวบานอยูไมเปลี่ยนแปร น่ันหมายความวา พิธีโนราโรงครู วัฒนธรรม
เกาแกของชาวบาน รอบทะเลสาบสงขลา จะคงผูกสัมพันธชาวใตอยูตอไป  
 

สวนที่ 5 การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นของการวิเคราะห 
  

พิธีกรรมโนราโรงครู เปนพิธีกรรมของชาวปกษใตในแถบลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา                
มีทั้งการละเลนที่มีทั้งการรอง การรํา และประกอบพิธีกรรรม เพ่ือเชิญวิญญาณบรรพบุรุษที่เปน
โนรา ซ่ึงเรียกวา ตายายโนรา หรือ ตาหลวง หรือ ครูหมอ  ตายาย มายังโรงพิธีเพ่ือรับการเซน
สังเวย เพ่ือรับของแกบน และเพ่ือครอบเทริด ตัดจุก ผูกผา แกโนรารุนใหม ดวยเหตุที่ตองทํา
การเชื้อเชิญครูมาเขาทรงหรือมา  ลง  ยังโรงพิธี จึงเรียกพิธีกรรมนี้วา  โนราโรงครู  โดยมีฐาน
ความเชื่อของพิธีกรรม คือ การเคารพบรรพชน (ancestor worship)โดยเชื่อวาพอแมปูยาตา
ยายที่ลวงลับไปแลวน้ันแทจริงยังไมไดไปไหน หากแตคอยปกปกษรักษาชีวิตของลูกหลานใหอยู
รอดปลอดภัย  มีความอยูดีกินดี และมีความมั่งคั่งม่ันคง ตายายเหลานี้เม่ือถึงขวบปก็จะไดมี
โอกาสมาพบลูกหลานในโอกาสและเทศกาลตางๆ โดยพิธีกรรมโนราโรงครูจะเปนพิธีกรรมทํา



 33

กันในหมูเครือญาติของแตละสายตระกูล การเลนรายรําโนราโนโรงพิธีน้ีเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์ 
สามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บหรือขับไลเคราะหตางๆ ออกไปได โดยการปกปกรักษาจาก “ตา
ยาย” ซ่ึงมีทั้งตายายของแตละครอบครัวและตายายโนรา ในพิธีจะมีการไลขานเขียนชื่อบรรพชน 
นับเนื่องขึ้นไป ทั้งฝายพอและฝายแมไปจนนับไมถึง และมีตายายโนราเปน “ครูตน” หรือบรรพ
ชนรวมของคนในวัฒนธรรมนี้ กลาวไดวาคนในวัฒนธรรมนี้ ถาจัดพิธีกรรมโนราโรงครูก็ถือวามี
ตายายเดียวกัน (ชาวปกษใตเรียกบรรพชนผูลวงลับไปแลวรวมๆ วา “ตายาย” ไมวาจะเปนฝาย
บิดาหรือฝายมารดา รวมถึงบรรพชนในระดับที่เปนนามธรรม กลาวคือเม่ือไลลําดับชื่อสายตา
ยายขึ้นไปเรื่อยๆ จนจําไมไดแลว วัฒนธรรมนี้ก็จะอธิบายวาบรรพชนตนทางหรือ “ครูตน” ที่ทุก
สายตระกูลมีรวมกันนั้นคือ “ครูหมอ” ซ่ึงเปนบรรพชนตนทางที่มีคําเรียกวาเปนทั้งครูและหมอ 
สะทอนใหเห็นการยึดเหนี่ยวในหมูพวกแวดวงวา ผูที่สอนสั่งปลูกฝงความรูของตนน้ัน แทจริง
แลวคือบรรพชนของตนเองทั้งสั่งสอน ปกปกรักษา และดูแล ดังคําเรียก “ครูหมอ”) (เธียรชัย 
2546: 112 – 116) โนราโรงครูและพิธีกรรมโนราโรงครู มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวปกษ
ใต เพราะโนราโรงครูมีบทบาทและหนาที่ในการตอบสนองความตองการของชาวปกษใตทั้ง
ทางดานคุณคาและจิตใจ โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเชื่อที่สําคัญของพิธีกรรมโนราโรงครู 
(พิทยา 2535:  65 – 279 )  คือความเชื่อวาครูหมอโนรา คือ บูรพจารยหรือครูตนโนรา  และ
บรรพบุรุษโนราที่ลวงลับไปแลว บางแหงเรียกครูหมอโนราวา “ตายายโนรา”  ครูหมอโนรามี
หลายองคแตกตางกันไปตามที่บรรพบุรุษนับถือ แตอาจมีชาวบานและลูกหลานตายายโนราบาง
กลุมนับถือครูหมอโนราหลายองคในเวลาเดียว โดยเฉพาะชาวบานที่อาศัยอยูละแวกเดียวกัน
หรือหมูบานเดียวกันก็จะนับถือครูหมอโนราองคเดียวกัน เม่ือมีการรําโนราโรงครูชาวบานกลุม
น้ันๆ ก็จะประกอบพิธีรวมกัน เพราะเชื่อวาเปนลูกหลานตายายโนราเดียวกัน ระบบ
ความสัมพันธในหมูบานจึงผูกพันกันเหมือนญาติพ่ีนอง เม่ือมีการรวมกลุมหรือพบปะกันมักอาง
ถึงการมีตายายโนราองคเดียวกัน เรียกวา “สาวยานกันถึง” (สาวยาน หมายถึง การจัดลําดับ
ความสัมพันธระหวางญาติพ่ีนองวามีความเกี่ยวของหรือเปนญาติกันโดยทางใดทางหนึ่ง ในที่น้ี
หมายถึงลูกหลานตายายโนราซึ่งถือวาเปนญาติพ่ีนองกัน  เพราะนับถือตายายโนรารวมกันหรือ
องคเดียวกัน)  
 พิธีกรรมโนราโรงครู จึงเปนพิธีกรรมที่มีบทบาทและความสัมพันธทางสังคมของ              
ชาวปกษใต เพราะพิธีกรรมดังกลาวสะทอนสภาพสังคมทองถิ่นวาเปนสวนหนึ่งสวนเดียวกับ
ธรรมชาติ โดยผานทางการนับถือผีบรรพบุรุษ (Ancestor Worship) หรือที่เรียกวาการนับถือตา
ยายยาน โดยความเชื่อดังกลาวมาจากฐานความเชื่อของพิธีกรรม คือ การเคารพบรรพชน 
(ancestor worship)โดยเชื่อวาพอแมปูยาตายายที่ลวงลับไปแลวน้ันแทจริงยังไมไดไปไหน 
หากแตคอยปกปกษรักษาชีวิตของลูกหลานใหอยูรอดปลอดภัย มีความอยูดีกินดี และมีความมั่ง
คั่งม่ันคง ตายายเหลานี้เม่ือถึงขวบปก็จะไดมีโอกาสมาพบลูกหลานในโอกาสและเทศกาลตางๆ 
โดยพิธีกรรมโนราโรงครูจะเปนพิธีกรรมทํากันในหมูเครือญาติของแตละสายตระกูล การเลนราย
รําโนราโนโรงพิธีน้ีเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บหรือขับไลเคราะหตางๆ 
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ออกไปได โดยการปกปกรักษาจาก “ตายาย” ซ่ึงมีทั้งตายายของแตละครอบครัวและตายาย
โนรา ในพิธีจะมีการไลขานเขียนชื่อบรรพชน นับเน่ืองขึ้นไปทั้งฝายพอและฝายแมไปจนนับไม
ถึง และมีตายายโนราเปน “ครูตน” หรือบรรพชนรวมของคนในวัฒนธรรมนี้ กลาวไดวาคนใน
วัฒนธรรมน้ี ถาจัดพิธีกรรมโนราโรงครูก็ถือวามีตายายเดียวกัน (ชาวปกษใตเรียกบรรพชนผู
ลวงลับไปแลวรวมๆ วา “ตายาย” ไมวาจะเปนฝายบิดาหรือฝายมารดา รวมถึงบรรพชนในระดับ
ที่เปนนามธรรม กลาวคือเม่ือไลลําดับชื่อสายตายายขึ้นไปเรื่อยๆ จนจําไมไดแลว วัฒนธรรมนี้ก็
จะอธิบายวาบรรพชนตนทางหรือ “ครูตน” ที่ทุกสายตระกูลมีรวมกันนั้นคือ “ครูหมอ” ซ่ึงเปน
บรรพชนตนทางที่มีคําเรียกวาเปนทั้งครูและหมอ สะทอนใหเห็นการยึดเหนี่ยวในหมูพวกแวดวง
วา ผูที่สอนสั่งปลูกฝงความรูของตนนั้น แทจริงแลวคือบรรพชนของตนเองทั้งสั่งสอน ปกปก
รักษา และดูแล ดังคําเรียก “ครูหมอ”)  (เธียรชัย  2546: 112 – 116) 
 ความเชื่อเกี่ยวกับ “ตายาย” ของชาวปกษใต เปนภาพสะทอนลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรมของชาวปกษใตที่มีลักษณะการผสมผสานและหลอมรวมแนวความเชื่อด้ังเดิมเกีย่วกบั
บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สะทอนใหเห็นถึงลักษณะของความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ 
ความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ     รวมถึงแนวความเชื่อในดานพิธีกรรมทางลัทธิ
พราหมณและพุทธศาสนา จากบริบททางสังคมวัฒนธรรมดังกลาวทําใหชาวปกษใตดําเนินชีวิต 
ตามความเชื่อที่สั่งสมมา กลาวคือ มีการเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  
และเปนเครื่องมืออธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติหรือสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไมสามารถเขาใจได 
โดยอาศัยพิธีกรรม การบวงสรวง เพ่ือขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยดูแลปกปกษรักษา ใหสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขอันเปนสัญชาติญาณหนึ่งในการอยูรอดของชีวิต จึงสรางระบบ
วัฒนธรรมที่สลับซับซอนใหคนเขามาเกี่ยวของดวยมากและหลายลักษณะทั้งในสวนที่เปน
ผลผลิตมาจากระบบอํานาจของสังคม โดยอาศัยอํานาจธรรมชาติ อํานาจเหนือธรรมชาติ เปน
อํานาจในการใหความหมายตอการกําเนิด การดํารงอยู และดําเนินไปของสรรพสิ่ง รวมทั้ง
ควบคุมสังคม ดังนั้น พิธีกรรมโนราโรงครู เปนพิธีกรรมเพ่ือการใหมากกวาการรองขอ มิใช
พิธีกรรมที่บอกถึงความทุกขยาก การรองขอความอุดมสมบูรณ ความมั่งมีหรือโชคลาภจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ แตเปนพิธีเพ่ือการบูชา สนองคุณ ตอบแทน แสดงความสํานึกในการ
ไดรับความอุดมสมบูรณ ความมั่งมี ความโชคดีจากสิ่งที่ตนนับถือทั้งที่ลวงลับไปแลวและที่ยังมี
ชีวิตอยู ดังจะเห็นไดจากครอบครัวใดที่จัดพิธีกรรมโนราโรงครู ผูที่มีอาวุโสของครอบครัวจะ
ไดรับเกียรติพิเศษ แมจะไมมีบทบาทอะไรในพิธีกรรม แตก็ดูเหมือนวาพิธีกรรมทั้งหมดจัดขึ้นให
ผูอาวุโสไดชม ไดพบกับบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
 
  “ตายาย” นอกจากเปนคําสรรพนามเรียกบรรพบุรุษแลว ยังแสดงถึงลักษณะทางสังคม  
ของเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชาวปกษใตวามักนิยมการตั้งถิ่นฐานทางฝายแม ซ่ึงใหอํานาจ          
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แกพอแมฝายหญิง แมจะเปนการนับญาติทั้งสองฝาย หากแตลูกหลานชาวแผนดินบกสวนใหญ
จะมีความใกลชิดกับญาติฝายแมมากกวา นอกจากนี้ผูหญิงยังเปนผูที่สามารถสรางสมาชิกเพิ่ม 
อันเปนปจจัยสําคัญดานแรงงานในวิถีชีวิตเกษตรกรรม ลูกสาวจึงเปนทรัพยสําคัญของครอบครัว
ที่บิดามารดาตองเก็บรักษาไว  กลายเปนโครงสรางทางสังคมที่เพศหญิงเปนศูนยกลาง (เธียรชัย 
2546: 156) ซ่ึงลักษณะทางสังคมดังกลาวกอใหเกิดธรรมเนียมการแตงเขยเขาบาน ทําใหลูก
ชายแตละตระกูลตองไปตั้งรกรากตางถิ่น การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูเปนเสมือนการเรียก
ลูกชายกลับบานทางหนึ่ง มาแสดงความกตัญูตอตายายในสายตระกูลผูลวงลับ เพ่ือจะไดรับ
การทบทวนและนัดชุมชนทางสายเลือด ซ่ึงการทบทวนเครือญาติทําใหไมเกิดการแตงงานใน
สายเลือดที่ใกลชิด เพราะสังคมแผนดินบกหามลูกหลานที่มีสายเลือดเดียวกันหรือ “ตายาย
เดียวกัน” แตงงานกัน  เพราะกลัวจะ “ผิดตายาย” หรือที่กันวาสังคมของปกษใตเปนระบบสังคม
ที่มีผูหญิงเปนศูนยกลาง (Artificiality) โดยชาวปกษใตรับอิทธิพลแนวความคิดมาจากลัทธิ
ตันตระวัชรยาน ในเรื่องการอยูในสังคมอยางเสมอภาคและมีดุลยภาพระหวางชายหญิง และการ
ยอมรับความหลากหลายซับซอนของคนและสรรพสิ่งที่อยูรวมกัน ซ่ึงเขากันไดสังคมมาตุลักษณ 
(การนับถือแม เคารพแม และใหความสําคัญกับสตรีเพศ) ที่มีมาตั้งแตเดิม ความเชื่อในการนับ
ถือสตรีเพศหรือวาแมสําคัญ ในฐานะคูของบุรุษเพศหรือพอ เพ่ือใหเกิดภาวะสมดุลแหงชีวิตทาง
โลก และทําใหโลกหมุนไปใหทุกสิ่งดําเนินไปไดตามครรลองที่ดีงาม ตอมาไดพัฒนาไปสูระดับ
การยอมรับนับถือสตรีในฐานะที่สูงสงยิ่งขึ้น เม่ือมีการตีความหมายวา สตรีเปนพลังหรือผู
ผลักดันใหเกิดอํานาจในทุกๆ ดานผลดีของการฟนฟูแนวคิดการเคารพสตรีเพศ หรือแมที่ชัดเจน
ก็คือ ผูหญิงในสังคมภาคใตสมัยน้ีไดรับการยอมรับและมีความเสมอภาคกับบุรุษมากยิ่งขึ้น ดังที่
กลาวมาแลววา ระบบครอบครัวของคนภาคใตแตด้ังเดิมบรรดาลูกๆ จะใกลชิดญาติฝายแม เม่ือ
ไดผนวกเขากับแนวความคิดความเชื่อใหมเรื่องพลังของสตรี หรือการยอมรับนับถือแม ตามแนว
ลัทธิตันตระวัชรยานในชวงสมัยน้ี ทําใหแมและญาติฝายแมมีความสําคัญตอผูสืบเชื้อสายมาก
ยิ่งขึ้น เกิดระบบการนับถือญาติฝายแม การนับการสืบเชื้อสายจากฝายแม (อมรา2544: 175 – 
176)  
 สวนการแสดงบท 12 บท ของพิธีกรรมโนราโรงครู มีบทละครมุมมองคานิยมของ
ทองถิ่นนิยมผูคนแผนดินบกที่มองเพศหญิงเปนศูนยกลาง คือ พระสุธนมโนราห เปนบทละครที่
ผูชาย มีอิสระที่จะเลือกหญิงตางพงศพันธุที่ตองใจดวยบวงบาศ เพราะวาเพศหญิงเปนเพศที่มี
ความงามและความงามนั้นเปนสิ่งอันตราย และผูหญิงยังเปนเครื่องบรรณาการแทนของขวัญที่
ผูชายใชสื่อใหกันและกัน ดังเชนที่พรานบุญจับนางมโนราหมาถวายพระสุธน ความงามของนาง
มโนราห เปนที่ตองตาตองใจของพระสุธน แตความงามของนางมโนราหกลับทําใหนางถูกมอง
จากบุคคลรอบขางพระสุธน วานางเปนตัวประหลาดเปนตัวเสนียดจัญไร รวมทั้งถูกขมเหงรังแก 
ไปอยูตางบานไมมีพวกนอกจากสามีของตนเทานั้น ดังนั้นครอบครัวของคนแผนดินบกจึงนิยม
ใหลูกสาว ของตนเมื่อแตงงานแลวจะตองอยูในบานของตน เพราะกลัวจะถูกขมเหงอยางเชน
นางมโนราห สวนฝายชายหากรักจริงก็ตองด้ันดนอดทนที่จะมารวมชายคา เพราะอยางไรเสีย
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ผูชายเปนผูมีความสามารถแมไปอยูตางถิ่นก็สามารถดํารงตนอยูได ดังน้ันการแสดงบท 12 บท 
ของพิธีกรรมโนราโรงครู เปนการสอนใหลูกหลานชาวแผนดินบกใหเรียนรูชีวิตผานชาดก เปน
มหาวิทยาลัยชีวิตเคลื่อนที่ๆ เขาไปปลูกฝงสั่งสอนทุกเรื่องแกทุกเพศทุกวัยตามวาระอันควรและ
กลับมาย้ําเตือน  ชี้นํากระตุนสูการเรียนรูไปควบคูกับคุณธรรม กลายเปนโลกทัศนที่สําคัญของ
ชาวบาน แมวาปจจุบันหลายสิ่งจะเปลี่ยนไป แคคติเดิมก็ยังมีบทบาทใหสํานึกวาเปนสิ่งที่คูกัน 
 คําถามวา “ลักวัวเปนไม” เปนคําถามที่ใชวัดคุณภาพของเขย สิ่งนี้สะทอนระบบเครือ
ญาติวามีสัมพันธกับการขโมยและการปกปอง รวมทั้งเปนการสะทอนการเปนชุมชนของผูคน
แผนดินบกมีความเปนอิสระ วาไมอยูภายใตการปกครองของหัวเมืองที่มีอํานาจ แตชาวบาน
แบงเปนกลุมพวกกันเองอยางอิสระ มีความรักพวกพอง แตก็มักจะเปนผูไมทาทายอํานาจที่
เหนือกวาตน รวมทั้งใหความเคารพและยําเกรงอํานาจเหนือธรรมชาติอยางเชนบรรพชนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ แมวาในยุคปจจุบันที่วัฒนธรรมการปลนเบาบางลงไปแลวดวยระบบการปกครอง
สมัยใหม การชวยเหลือกันในหมูเพ่ือนในเรื่องของตําแหนงหนาที่การงาน วิชาความรู การพากัน
ไปทั้งพวก โดยไมตองมีเหตุผลอ่ืนใดนอกจาก “คนบกเหมือนกัน” ยังคงเดนชัดเหนียวแนนเปนที่
ประจักษทั่วไป 
 “การเชิญตายาย” ของพิธีกรรมโนราโรงครู มีความหมายที่จะสื่อถึงระบบของจัดระเบียบ
ทางสังคมในหมูเครือญาติ ที่นับถือตามอาวุโสเปนลําดับขึ้นไป ตลอดจนแบบแผนการดําเนิน
ชีวิตชีวิตของลูกหลานคนแผนดินบกจะดําเนินชีวิตโดยไมคํานึงถึงตายายไมได ความเปน
ทองถิ่นนิยมน้ีทิ้งรองรอยไวในความเชื่อม่ันและความรักพวกพองของชาวบานที่สงผลใหการยึด
เหน่ียวระหวางกันเหนียวแนนยิ่งขึ้น รวมทั้งตอกย้ํากําพืดของแตละคนใหสํานึกในความเปนหมู
พอง ทบทวน  การนับญาติและความสัมพันธระหวางสมาชิกในตระกูล ดังจะเห็นไดจากที่ผูหลัก
ผูใหญมักแนะนําลูกหลานใหรูจักกันในฐานะพี่นอง การอรรถาธิบายเรื่องเครือญาติเปนสิ่งที่พึง
กระทําของผูหลักผูใหญ กิจกรรมยามวางของผูอาวุโสของคนแผนดินบก คือการนับญาติให
ลูกหลานฟงและมีสํานวนวา “ตายายเดียวกัน” สวนการเชิญตายายในกรณีที่ไมมีรางทรงประจํา
ตระกูล ลูกหลานทั้งหมดจะถูกคลุมดวยผาขาว พนมมือ เพ่ือใหตายายเลือกเขาทรง ถาหากมี
รางทรงก็ใหรางทรงที่เปนลูกหลานอยูในผาขาวที่คลุมตัวน้ัน นัยของการใชผาขาวคลุมลูกหลาน
เพื่อเลือกรางทรงประจําตระกูล เปนการบงบอกวาลูกหลานจะไดรับการดูแลและปกปองอันตราย
จากบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ สวนพฤติกรรมการแสดงออกของตายายที่เรียกวา “ตา
ยายแข็งแรง” (อาการที่แสดงออกถึงความไมพอใจของตายายโนราตอลูกหลานที่จัดเครื่องเซน
ไหวไมครบ ไมถูกตอง ไมเหมาะสม) มีนัยถึงลักษณะของบุคลิกภาพของผูคนแผนดินบก วามี
ความเด็ดขาดในการดูแล ปกครอง  และตัดสินปญหา ไมยอมลดราวาศอกกับสิ่งไมเหมาะสม ไม
ถูกตอง หากสิ่งใดผิดจะตองชี้ชัด และมีการจัดการที่เฉียบขาด เพราะสังคมของชาวปกษใตเห็น
ความถูกตองเปนเรื่องความชัดเจนจึงไมนาแปลกใจวา เหตุใดคนในวัฒนธรรมโนราจํานวนมาก
จึงสนใจงานที่เกี่ยวของกับกฎหมายและการเมือง ซ่ึงสิ่งเหลานี้สะทอนผานทางภาพลักษณของ
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คนปกษใตวาเปนคนใตหัวหมอ หรือสะทอนผานวิถีชีวิตของคนปกษใต ที่นิยมไปนั่งรานกาแฟ
หรือโกปในตอนเชาเพื่อเสวนาเรื่องการเมืองหรือที่เรียกกันวาสภากาแฟ 
 วัฒนธรรมโนราใหความสําคัญกับ “เหรมย” (พันธะสัญญาวาจะแกบน) อยางยิ่งเปนสิ่งที่
ละเลยไมได สัจจะคือศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย แมตัวตายก็ตองรักษาสัจจะ สัจจะจึงเปน
กฎระเบียบที่ทําใหสังคมที่ไมมีกฎระเบียบจากสวนกลางมาควบคุมอยูไดโดยไมวุนวาย การผิด
คําพูดนําไปสูปญหายุงยากระหวางกลุมและระหวางปจเจกบุคคล คนแผนดินบกจึงถือคําสัตยซ่ึง
เปนหลักการที่ชวยใหสังคมอยูได คนที่ผิดคําพูดจึงถูกประณามอยางหนัก ดังนั้นคําพูดและการ
ลั่นวาจาจึงเปนเรื่องที่ตองยึดถือ การสัญญาไวกับวิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ ลูกหลานจะยึดม่ัน
ตามนั้นเพราะกลัวจะ “ผิดตายาย” เชนน้ีคอืสิ่งยึดเหนี่ยวใหสังคมชัดเจนและสันติสุข นอกจากนี้ผู
ที่ลูกหลานตายายโนราเชื่อกันวา “หอเหรมย” (หอผาใสหมากพลูเทียนเซนไหว) คือหอดวงตา           
ของนางสิบสอง ตามการเลนบท 12 บท เรื่องพระรถเมรี (เธียรชัย  2546: 119)  ดังน้ัน “เหรมย”         
ยังเปนสัญลักษณถึงความรักความผูกพัน ความกตัญูที่บุตรชายพึ่งมีตอมารดาและพี่นองวงศ
วานของมารดา เพราะบุตรคือดวงตาของวงศวาน  
 นอกจากนี้ ภายในโรงโนรายังมีสัญลักษณอีกมากมาย ที่ชวยเชื่อมโลกมนุษยกับโลก
วิญญาณเขาดวยกัน ซ่ึงจะขาดไมไดแมแตอยางเดียว อาทิ “เพดาน” ผาขาวสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
ใหญกวาผาเช็ดหนาเล็กนอย หอยลงมาจากเพดานจริง แลวผูกสายสิญจนโยงเขาสูห้ิงบูชา
บรรพบุรุษบนบาน เพ่ือใหวิญญาณบรรพบุรุษ ไตลงมารวมพิธีภายในโรง หรือ “สาดคลา” ทํา
หนาที่แทนแผนดินของโลกวิญญาณ ซ่ึงโนราจะทําพิธีเชิญมาชุมนุมในวันแรกและสงกลับในวัน
สุดทาย โนราจะตองระมัดระวังไมใหสาดคลาผืนนี้พลิกเปดขึ้นมาเพราะจะทําใหวิญญาณตายาย
ไมมีที่อยู แมวาปจจุบันชาวบานจะนําเสื่อกระจูด มาใชแทนสาดคลาของจริง ที่สานจากตนคลา 
เน่ืองจากตนคลาหายากขึ้น แตถาเปนไปไดชาวบานก็ยังนิยมใช “สาดคลา” เพ่ือสื่อถึง
ความหมายเดิม เชนเดียวกับ "กระแชง" ซ่ึงนําตนเตยมาเย็บติดกันเปนผืนเล็กๆ สื่อความ
หมายถึงเรื่องราวในตํานานโนราฉากพระธิดาถูกลอยแพออกจากวัง ระหวางลองแพนางตองใช
กระแชงบังแดด ชาวบานจึงนํากระแชง มาวางบนจั่วหลังคาเพื่อแสดงเรื่องราวในตํานาน 
ปจจุบันกระแชงของแทที่เย็บจากตนเตยหายาก ชาวบานจึงนําผาพลาสติกมาวางบนจั่ว
แทน  แตยังคงเรียกกระแชงเหมือนเดิม เหลานี้สะทอนใหเห็นวา แมกาลเวลาและ
สภาพแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แตตํานานโนรา ความเชื่อเร่ืองตายาย ยังคงถูก
ถายทอด ผลิตซ้ํา สูคนรุนใหมในความหมายเดิม  นอกจากพื้นที่ภายในโรงโนรา จะถูกใชเปน
สถานที่ประกอบพิธีกรรม ในเวลากลางวันแลว ตกกลางคืนพ้ืนที่ไมกี่ตารางเมตรแหงนี้ ยังถูก
เนรมิตเปนเวทีเปดตัวโนรารุนใหม และเปนเวทีเผยแพรศิลปการแสดง ของโนรารุนใหญ 
 
 
 



 38

 อํานาจ  คือระบบคิดหรืออุดมการณในการจัดการใหระบบความสัมพันธหรือพลังทาง
สังคมตางๆ ที่ ดํารงอยูอยางหลากหลายในชุมชนหรือทองถิ่นอยูในภาวะสอดคลองกัน                
หรือ การกําหนดระเบียบกฎเกณฑทางสังคม ซ่ึงไดผานกระบวนการปรับเปลี่ยน และผลิตใหม            
มาโดยตลอดตามบริบท และเง่ือนไขที่ผันแปรหรือไมเคยหยุดนิ่งอํานาจจึงไมใชเร่ืองของ
ความสามารถในการกดบังคับใหผูอ่ืนยอมตาม หรือเปนเรื่องที่รอใหคนอ่ืนหยิบยื่นมาให บุคคล
และชุมชนจะมีอํานาจได ดวยการกระทําหรือตอสูเพ่ือใหไดมา การทําความเขาใจหรือวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงอํานาจ จึงตองมองไปที่ภาคปฏิบัติการของอํานาจซึ่งจะเปนไปอยางมีเจตนา                
มีทิศทาง และเปาหมายที่แนชัด ทําใหความสามารถในการคิด และทําความเขาใจปญหาดวย
สติปญญาของมนุษยมีลักษณะเคลื่อนไหว และไดแผซานเขาไปสูเวทีรับรู และการตอสูเพ่ือ
นิยามความหมาย หรือตีความสถานการณของมนุษย (ทวิช  2541: 36 – 37) พิธีกรรมโนราโรง
ครู จึงเปนภาพสะทอนวิธีคิดและความสัมพันธทั้งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ของชาวปกษใต โดยใชโรงโนราเปนเวทีของการตีความหรือปรับเปลี่ยนความหมายของอํานาจ
ครอบงําเสียใหม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการตอบโตและเคลื่อนไหว เพ่ือพิทักษสิทธิของตนเอง
และชุมชน จึงถือไดวาพิธีกรรมโนราโรงครูเปนอํานาจอยางหนึ่งของชาวปกษใต ที่มีคุณคาควร
แกการธํารงรักษาเอาไว โดยมีพิธีกรรมเปนวาทกรรมหรือปฏิบัติการในการตอสูของชาวบาน 
เปนการยืนยันถึงการมีอํานาจของชาวปกษใต ทั้งในดานการคิดและการกระทํา เพ่ือใหมีชีวิต
หรือมีสถานภาพเปนคนที่มีศักดิ์ศรี โดยสะทอนผานสัญลักษณของพิธีกรรมโนราโรงครู อาทิเชน 
 การเหยียบเสนของพิธีกรรมโนราโรงครู เปนพิธีกรรมการรักษาโรคที่ไดรับการสั่งสม         
สืบทอดและพัฒนาจนกลายเปนแบบแผน จารีตประเพณี  ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับภูมิ
ปญญาเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องผี การใชเวทยมนตคาถา เปนภาพสะทอนของความคิดและ
ความเขาใจ ของชาวปกษใตที่มีตอความเจ็บไขไดปวยในลักษณะที่แตกตางกัน และทําใหการ
แสวงหาคําอธิบาย เหตุผล และความเชื่อที่ใชทําความเขาใจในปรากฏการณความเจ็บปวยมี
ลักษณะแตกตางกันออกไป (ยศ 2542: 85 – 95)  ดังน้ันพิธีกรรมการเหยียบเสน เปนพิธีกรรมที่
สะทอนถึงความซับซอนทางวัฒนธรรมในระบบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคและ
วิธีการรักษาของสังคม  ชาวปกษใตที่มีความเปนพหุลักษณ (Pluralistic) (ลือชัย และ ปรีชา  
2533: 66; เพ็ญจันทร  2534: 16 – 17  อางใน มาลี  2546: 39) และเปนพิธีกรรมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนอํานาจกลายเปนพิธีกรรมเชิงตอบโต (ritual of antithesis) ที่สะทอนถึงภาวะขัดแยงทาง
อุดมการณระหวางคนยากจนที่มีวิถีชีวิตแบบเสมอภาค และรวมหมู กับคนชั้นกลางที่ตกอยู
ภายใตการครอบงําของอุดมการณทุนนิยม บริบททางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจในขณะนั้น 
แสดงวาไดเกิดการเอารัดเอาเปรียบและความขัดแยง มีการแขงขันหรือตอสูเพ่ือใหไดเปรียบ 
หรือมีอํานาจเหนือฝายตรงกันขาม (Patricia, R. 1984: 25) ดังน้ันการรักษาความเจ็บปวยโดย
การเหยียบเสน เปนการเปลี่ยนอํานาจจากอํานาจที่ทําหนาที่ผสานความขัดแยงเพ่ือการ
ปลดปลอยมนุษยจากความชั่วรายซึ่งหมายถึงผีเจาเสนตามตํานานการเกิดโนรา  มาเปนการ
แสดงออกเพื่อตอบโตกับพลังอันชั่วราย ซ่ึงหมายความถึงคนชั้นกลางที่ยังมีชีวิตอยูในชุมชนโดย
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มีองคประกอบและระบบสัญลักษณในพิธีกรรมการเหยียบเสนที่บงบอกถึงคุณลักษณะที่มีทั้ง
ดานสมานฉันท เชน ลักษณะการอยูรวมกันของคนในชุมชนที่อยูกันอยางสมานฉันท (ผานทาง
สัญลักษณของเคร่ืองประกอบพิธีการเหยียบเสน ซ่ึงประกอบดวย หญาคา หญาเข็ดหมอนและ
รวงขาว ซ่ึงเปนสัญลักษณแทนคนยากจน และเงินเหรียญ เครื่องทอง เครื่องเงิน ซ่ึงเปน
สัญลักษณแทนชนชั้นกลาง) สวนทางดานความขัดแยง เชน การตอตานทุนนิยมหรืออํานาจของ
รัฐ (แสดงออกผานทางวิธีการรักษาเสน ตอนโนราที่จะใชเทาเหยียบเสนจะใชหัวพลูลงอักขระ
ขอมที่เสนแลวเอาเหรียญทาบลงบนเสนนั้น ใชหัวแมเทาเหยียบกดบนเหรียญ ซ่ึงเหรียญเปน
สัญลักษณของทุนนิยมหรืออํานาจของรัฐ แลวจึงภาวนาคาถา 3 ครั้ง แลวสลัดใหเหรียญหลุด
ออก เชื่อวาเสนจะหาย)  
 พิธีกรรมโนราวัดทาคุระ เปนพิธีกรรมเกิดจากพลังความศรัทธาตอความศักดิ์สิทธิ์               
ของเจาแมอยูหัว มาชวยเหลือคุมครองชวยเหลือลูกหลานตายายโนราและผูที่นับถือเจาแมอยูหัว         
จนเปนที่ประจักษมาหลายชั่วอายุคน ซ่ึงเปนเครื่องยืนยันความเชื่อและความศรัทธาไดหรือ
อาจจะเรียกพิธีกรรมโนราวัดทาคุระเปน“ปรากฏการณทางสังคม” ของผูคนแผนดินบกเทานั้น 
(นิธิ 2536: 78) เพราะพิธีกรรมโนราโรงครู เปนพิธีกรรมของชาวปกษใตในแถบลุมนํ้าทะเลสาบ
สงขลา  แตความเชื่อและศรัทธาตอเจาแมอยูหัวกลับมีแตลูกหลานตายายโนราแผนดินบก
เทานั้น โดยผูที่ศรัทธามีทัศนคติในทางที่ดีตอเจาแมอยูหัว โดยเฉพาะในฐานะที่เปนสัญลักษณ
ของ “ความกตัญู” ตามตํานานเจาแมอยูหัว รวมทั้งปลูกฝงความเชื่อและความศรัทธาตอเจาแม
อยูหัว วามีศักดิ์สิทธิ์ และสามารถใหคุณและใหโทษเชนเดียวกับครูหมอโนราองคอ่ืนๆ มายังลูก
ตายายโนรารุนตอไป ดังนั้นเม่ือถึงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 6 ลูกหลานตายายโนราจะตองกลับ
มารวมพิธีกรรมโนราโรงครู  วัดทาคุระ ตามธรรมเนียมประเพณีที่ทํามาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ 
ดังน้ันพิธีกรรมโนราโรงครู  วัดทาคุระจึงเปนพิธีกรรมปลูกฝงคานิยมเกี่ยวกับความกตัญูโดยมี
เจาแมอยูหัวเปนสัญลักษณ ซ่ึงพิธีกรรมดังกลาวกลายเปนปฏิบัติการทางสังคมที่มีความสมบูรณ
ในตัวเองอยางสูง คือ มีอํานาจทั้งที่เปนกายภาพ (สถานที่ สัญลักษณ) และอํานาจที่เปน
นามธรรม (อํานาจของบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์) (ธเนศ  2542: 77) โดยมีจุดมุงหมายเชนเดียวกับ
พิธีกรรมโนราโรงครูในแตละตระกูล คือเพ่ือเชิญวิญญาณบรรพบุรุษที่เปนโนรา ซ่ึงเรียกวา ตา
ยายโนรา หรือ ตาหลวง หรือ ครูหมอ  ตายาย มายัง โรงพิธีเพ่ือรับการเซนสังเวย เพ่ือรับของ
แกบน แตจะมีความแตกตางกันอยูบางเฉพาะในสวนรายละเอียดของรูปแบบและขั้นตอนของ
พิธีกรรมเทานั้น ซ่ึงความแตกตางที่เห็นเดนชัด คือ ความเชื่อเร่ืองตายายโนราที่นําชื่อมาอางถึง
ในการเขาทรง พิธีกรรมโนราในแตละตระกูลตายายที่มาเขาทรงจะมีทั้งตายายในตํานานโนรา
และตายายที่ลูกหลานแตละตระกูลนับถือ สวนพิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระจะเปนตายายใน
ตํานานของโนราเทานั้น โดยผูจะเปนรางทรงหรือผูที่จะอัญเชิญเจาแมอยูหัวจะตองเปนบุคคลที่
เลื่อมใสในพุทธศาสนาอยางมาก และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการวัดหรือชุมชนเทานั้น 
และพิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระเปนพิธีกรรมที่ไมมีลักษณะปดลับและจํากัดเฉพาะกลุมผูทีเ่ปน
ลูกหลานตายายโนราเทานั้น แตเปนพิธีกรรมของมวลชนที่เปดโอกาสบุคคลทั่วไปที่มีความ
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ศรัทธาตอเจาแมอยูหัวและครูหมอโนราสามารถเขารวมพิธีกรรมได นอกจากนี้พิธีกรรมนี้ยังรับ
เอาจารีตประเพณีที่เกี่ยวเน่ืองกับพุทธศาสนาไวมาก อาทิเชน สัญลักษณที่เปนศูนยกลาง
พิธีกรรมซึ่งสรางเปนพระพุทธรูป การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธรวมกับพิธีกรรมโนรา
โรงครู (นิธิ  2536: 86) รวมทั้งทางวัดทาคุระนําระบบการบริหารจัดการที่เปนระบบ เชน กรณี
การบริหารจัดการพิธีการแกบนของคณะกรรมการวัดทาคุระ ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงเชนนี้บงชี้วา 
พิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระไดกลายเปนชองทางของการแขงขันและเปนกระบวนการผนวก
พิธีกรรมใหตกเขาไปอยูในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Irvine 1984: 318-322)  
 การเปลี่ยนอํานาจของพิธีกรรม (Transformation of ritual) เปนการจัดองคกร                     
ขององคประกอบตางๆ ของพิธีกรรม (อาทิเชน วัตถุบูชา การแสดง ระบบสัญลักษณ ฯลฯ)                
ใหมีความหมายและการกระทําในรูปแบบใหมที่แตกตางไปจากเดิม ดังน้ันการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอํานาจของพิธีกรรม จึงตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมและองคประกอบ             
ของพิธีกรรม และมองพิธีกรรมในฐานะที่เปนการแสดงหรือนาฏกรรม โดยใหความสําคัญกับ
พิธีกรรมใน 2 มุม คือ 1) การเตรียมสถานที่และการจัดตําแหนงแหลงที่ของผูมีสวนรวม                  
และผูเขารวม เพ่ือเขาสูบรรยากาศของพิธีกรรม เน่ืองจากภาษาและสัญลักษณที่เกี่ยวของกับ             
การสรางบรรยากาศ จะเปนศูนยกลางของการทําความเขาใจ กระบวนการทั้งหมดของพิธีกรรม  
และในบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และภาษาที่เกิดขึ้นขณะมีพิธีกรรมเทานั้น ที่จะทําใหพิธีกรรม
เปลี่ยนอํานาจได ซ่ึงจะทําใหผูอยูในพิธีกรรมเกิดความตระหนักรูและเขาใจรวมกันในผลที่
เกิดขึ้น หลังจากที่พิธีกรรมเสร็จสิ้นลง สอง วัตถุและการทําเชิงสัญลักษณ ในพิธีกรรมจะมี
ความคิด ความหมาย และการกระทําบางอยาง ซอนอยูภายใตการกระทําเชิงสัญลักษณใน
ขณะที่มีพิธีกรรมเสมอ ซ่ึงอาจมีความแตกตางไปจากเดิม เชน หากมีการนําเอาตํานานมาใชใน
พิธีกรรม ความหมายและสัญลักษณจากตํานานจะถูกใชในนัยที่ตางออกไป เน่ืองจากเปนการ
นํามาใชในบริบทที่แตกตางกัน (Kapferer 1984: 8 – 9) 
 พิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระ เปนพิธีกรรมที่มีพระพุทธรูปเจาแมอยูหัวเปนศูนยกลาง 
การนับถือของพิธีกรรมนี้ ผูที่เปนลูกหลานตายายโนราเชื่อวาบุคคลที่สรางพระพุทธรูปดังกลาว        
เปนบุคคลที่มีชีวิตจริง มีหลักฐานพยานถึงการเคยมีชีวิตอยูในโลกนี้ของวัตถุแหงความนับถือ            
น้ันเปนอันมาก พิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระก็เหมือนพิธีกรรมทั่วไปที่ตองมีสัญลักษณ                  
ของพิธีกรรม แตสัญลักษณของพิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระที่พยายามอิงกับบุคคลจริงใน
ตํานานอยางมาก อาทิเชน วันพุธแรกของขางแรมเดือนหกของทุกป ถือวาเปนวันที่มีการหลอ
พระพุทธรูปเจาแมอยูหัวตามขอเท็จจริงตามตํานาน ซ่ึงถือวาวันน้ีเปนสําคัญมากที่สุดของ
พิธีกรรม ลูกหลานตายายโนราไมวาจะอยูไหนจะตองกลับมารวมพิธีกรรมตามความเชื่อและ
ความศรัทธา ดังน้ันวันพุธแรกของขางแรมเดือนหกของทุกปจึงเปนสัญลักษณที่สําคัญของ
พิธีกรรม ซ่ึงโยงใยไปถึงบุคคลจริงในตํานานของบรรพชนแผนดินบก สวนความเชื่อเกี่ยวกับนํ้า
ที่สรงพระพุทธรูปเจาแมอยูหัวแลว ชาวบานเชื่อวาเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ หากใชผสมน้ําอาบ หรือ
ประพรมศีรษะ จะเปนสิริมงคล และชวยรักษาอาการปวยไข นํ้าที่ผานการสรงพระพุทธรูปจึง
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กลายเปนสัญลักษณของพิธีกรรม  แตเปนสัญลักษณที่จะมุงใหความสัมพันธเชื่อมโยงโดยตรง
กับบุคคลที่มีตัวตนจริงในตํานาน  ผิดจากน้ํามนตโดยทั่วไปที่เปนเพียงน้ําที่ผานวาคาถากํากับ
เทานั้น นอกจากนี้การเขาทรงของพิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระ เปนสัญลักษณประเภทที่
พยายามจะใหเน่ืองกับบุคคลในตํานานเชนกัน เพราะเปนการเขาทรงที่อัญเชิญเฉพาะตายายที่
เปนครูหมอโนราเทานั้น ซ่ึงลักษณะแบบนี้สอดคลองกับลักษณะของสังคมไทยในปจจุบันที่มี
แนวโนมที่จะแปรวัตถุแหงการบูชาใหกลายเปนคนจริงๆ มากขึ้น ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงใน
พิธีกรรมนี้สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา คนไทยนับถือ “คน” มากขึ้น และอาจนับถือ “ธรรม” 
นอยลง (นิธิ , 2536 : 82) แตรูปแบบความสัมพันธดังกลาวจะตองทําผานคนที่เปนตัวกลางของ
พิธีกรรมคือ “โนราใหญ” ซ่ึงลักษณะความสัมพันธน้ี  มีความแตกตางจากลัทธิเสด็จพอ ร.5 ที่ไม
ตองมีคนที่ทําหนาที่และอภิสิทธิ์ในการเปนตัวกลางติดตอระหวางสาวกกับ ร.5 แตผูที่เปน
ลูกหลานตายายโนราสามารถพูดคุยติดตอกับครูหมอโนราอยูที่ในรางทรงไดโดยตรง คนกลาง
ซ่ึงเปนโนราใหญทําหนาที่เปนประกอบพิธีกรรมหรืออยูในฐานะที่จะทําใหความสัมพันธระหวาง
คนธรรมดา (ลูกหลานตายายโนราและบุคคลที่มารวมพิธี) กับอํานาจ(ครูหมอตายายโนรา)
เปนไปอยางราบรื่น (นิธิ  2536: 85 - 86) โดยกลุมบุคคลที่ตองการเขาถึงอํานาจ ประกอบดวย 
กลุมแรก คือบุคคลที่มีความคุนเคยและมีผลประโยชนจากพิธีกรรมนี้โดยตรง อาทิเชน ผูเปน
ลูกหลานตายายโนราและคณะกรรมการวัดทาคุระมารวมพิธีกรรมเพื่อบูชาบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์  
กลุมที่สองคือกลุมบุคคลที่ตองการเขาถึงอํานาจเพื่อผลประโยชนของตนเอง อาทิเชน บุคคล
ที่มารวมพิธีแตมิใชลูกหลานตายายโนราแตตองการมาขอความชวยเหลือ หรือมาแกบนตามที่
สัญญากับครูหมอโนราไว และกลุมนักการเมืองทองถิ่นที่มารวมพิธีและการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานเพื่อหวังผลประโยชนทางการเมือง 
 สําหรับการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปนคาใชจาย
การจัดงานตายายยาน หรืองานโนราโรงครูวัดทาคุระ เพ่ือตองการใหเกิดความชอบธรรมกับ
ตนเอง ดังกรณีของการขึ้นปราศรัยของนักการเมืองทองถิ่น ถึงแมคณะกรรมการวัดทาคุระไม
คอยจะพอใจสักเทาไหร แตไมสามารถทําอะไรกับพวกนักการเมืองทองถิ่นได อันเกิดมาจาก
ความสัมพันธเชิงอํานาจของนักการเมืองทองถิ่นกับกรรมการวัดทาคุระ และขนบธรรมเนียม
มารยาทในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการวัดทาคุระ (ธเนศ  2542: 81) นอกจากนี้ยังเปนการ
บงบอกทั้งพลวัตและความขัดแยงกันเองของวัฒนธรรมโนราของแผนดินบก ซ่ึงกําลัง
เปลี่ยนแปลงไปในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน ดังจะเห็นไดวาคุณคารวมกันของผูที่มารวม
พิธีกรรมโนราโรงครูวัดทาคุระ พบวาสวนใหญมักโนมเอียงที่จะสนใจเฉพาะผลประโยชนดาน
ปจเจกบุคคล เชน กรณีที่ลูกหลานตายายโนราซึ่งเปนชนชั้นกลางมารวมพิธีกรรมโนราโรงครูวัด
ทาคุระเพื่อตองการมารวมพิธีการแกบนหรือ “ตัดเหมรย” เทานั้น มิใชมารวมพิธีเพราะเชื่อและ
ศรัทธาตอเจาแมอยูหัว และบรรพชนอันศักดิ์ ซ่ึงคุณคาทางดานจิตวิญญาณและศีลธรรม ซ่ึงถือ
วาเปนคุณคาพื้นฐานของครอบครัวและชุมชน แตยิ่งกวานั้นพวกเขามักจะมองคุณคาทาง
ศีลธรรมของครอบครัวและชุมชนอยางผิวเผิน คุณคาของปจเจกบุคคลเหลานี้สามารถปรากฏ
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เปนจริงไดเหมือนกัน โดยผานวัฒนธรรมชาวบานในระดับทองถิ่นอยางเชนพิธีกรรมโนราโรงครู
วัดทาคุระ ทั้งๆ  ที่ในอดีตจะเนนสวนรวมมากกวา ถาจะอธิบายความผันผวนเชนนี้ คงจะตอง
คนหาจากวาทกรรมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปของคนชั้นกลาง ซ่ึงไมไดเปนเพียงผูรับเอาอิทธิพล
จากกระแสโลกาภิวัตนเทานั้น แตยังเปนผูมีบทบาทอยางจริงจัง ในกระบวนการสรางศีลธรรม
ตางๆ และอัตลักษณของตนเอง เพ่ือตอบโตกับความทาทายที่เผชิญอยูน้ี 

 
สวนสุดทาย  การสรุปประเด็นการวเิคราะห 

 
พิธีกรรมโนราโรงครู เปนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อที่มีบทบาทตอวิถีชีวิตและสังคม 

ของชาวปกษใตโดยเฉพาะผูที่เปนโนราและผูมีเชื้อสายโนรา โดยมีฐานความเชื่อวาเปนพิธีกรรม        
ที่ทําหนาที่เปดประตูปรโลกกับปจจุบันใหบรรจบกันภายในโรงพิธี โดยพิธีกรรมจะถือเอาตายาย
ของตนเปนเปาหมายหลัก มีนายโรงโนราเปนผูประกอบพิธีกรรมและจัดการละเลนเพ่ือเอาอก
เอาใจ การเลนรายรําโนราในโรงพิธีน้ีเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บหรือขับ
ไลเคราะหตางๆ ออกได โดยการปกปกรักษาจากครูหมอตายาย  โนราโรงครูจึงเปนทั้ง
การละเลนพิธีกรรมความเชื่อ จนถึงระบบปกครองทองถิ่นในวัฒนธรรมภาคใต สงผลใหชุมชนมี
ความสุข  มีความเขมแข็ง ซ่ึงเกิดผลทั้งทางดานสังคม ความพรอมเพรียงรักใครสามัคคี การจัด
ระเบียบกําหนดกฎเกณฑ ซ่ึงสงผลตอ สภาพแหงความสุข  ของชุมชนทั้งกระบวนการ โนราโรง
ครูกอใหเกิดความสุขในจิตวิญญาณนั้นไลลงไปตั้งแตการเกิดความภูมิใจ การรูสึกในศักดิ์ศรีของ
ตัวตนที่พิธีกรรมคืนใหเมื่องานเสร็จสิ้น พิธีกรรมเขาทรงที่ฟนความทรงจําในบรรพชนผูลวงลับ                   
เปนความสุขจากการ ใสวิญญาณผูอ่ืนในตัวเรา ซ่ึงเชื่อมตอไปถึงโลกวิญญาณที่สามารถไหล
เชื่อมเขาหากันไดผานวาระพิเศษในพิธีกรรม การที่ไดเห็นลําดับชั้นของวิญญาณ ชวยสราง
ความมั่นใจและความมั่นคงใหแกการดํารงชีวิตสิ่งตางๆ ดังนั้นพิธีกรรมโนราโรงครูจึงเปน
รากฐานของชีวิตและสังคมของชาวปกษใต เปนการสรางความภาคภูมิใจ จนเกิดความตระหนัก
ในศักดิ์ศรี และรากเหงาของตน ยังเปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน สามารถ
กาวยางไปอยางม่ันคงโดยสอดคลองกับวิถีด้ังเดิมของชุมชน และการดําเนินวิถีชีวิตใหเปนสุขทั้ง
ในระดับบุคคล  ซ่ึงประกอบดวย รางกายและจิตวิญญาณ ในระดับครอบครัวและเครือญาติที่ตอง
พ่ึงพาอาศัยเกื้อกูล เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังรวมไปถึงการดําเนินชีวิตในระดับชุมชน 
และสังคมอีกดวย  
 พิธีกรรมโนราโรงครู เปนพิธีกรรมที่สะทอนความสัมพันธอันดีตออํานาจเหนือธรรมชาติ 
ที่มีผลตอวิถีชีวิตของชาวปกษใตแลว ยังเปนการตอบสนองตอความเปลาเปลี่ยวอันเปนสวนลึก
ที่ไมอาจเขาถึงแหลงอํานาจและบริการของรัฐ เปนการแสวงหาและประกาศความเปนตัวตน เม่ือ
ตองเผชิญกับปญหาเปนอัมพาตเชิงโครงสราง อีกทั้งยังเปนการตอบโตตอกระแสการครอบงํา                 
ทางวัฒนธรรมจากภายนอก ดังน้ัน พลังของพิธีกรรมโนราโรงครูจึงไมไดอยูที่คําอธิบาย                     
ที่สมเหตุสมผล แตเปนเวทีของการตอสูเพ่ือใหเขาถึงอํานาจ และการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ         
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ทางสังคม โดยการนิยามความหมายรวมกันที่ทําใหเกิดสํานึกรวมกัน ตระหนักถึงสถานภาพ            
และมีอิสระในการกําหนดชีวิตของตนเอง ซ่ึงจะทําใหสามารถเผชิญกับปญหาในการดํารงชีวิต          
ไดอยางสมศักดิ์ศรี รวมทั้งยังเปนยุทธวิธีหน่ึงในการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ชาวปกษใตใช
สําหรับนิยามความหมายแกชีวิต หรือตอสูปญหาใหมที่เผชิญหนา พิธีกรรมโนราโรงครูจึงมิใช
เปนการกระทําตามอุดมคติ แตเปนปฏิบัติการของอุดมการณของอํานาจ รวมทั้งเปนการตอสู
หรือปรับตัวทางวัฒนธรรมที่บงบอกถึงพลังของการสื่อความหมายใหเกิดสํานึกรวมกัน เปนเวที
การแสดงความรูสึกนึกคิดรวมกัน ความสัมพันธแบบเครือญาติ ความสํานึกของความเปนชุมชน 
สะทอนสภาพสังคมทองถิ่นวาเปนสวนหนึ่งสวนเดียวกับธรรมชาติ โดยผานทางการนับถือผี
บรรพบุรุษ (Ancestor Worship) หรือที่เรียกวาการนับถือตายายยาน เปนระบบสังคมที่มีผูหญิง
เปนศูนยกลาง (Artificiality) โดยสะทอนผานทางลักษณะการตั้งถิ่นฐานทางฝายแม เปนลักษณะ
สังคมที่ตองการความอิสระและเปนทองถิ่นนิยม (Locality) การแสดงออกถึงอํานาจและ
ความสัมพันธเชิงอํานาจของพิธีกรรม โดยผานทางความศรัทธา สัญลักษณของพิธีกรรม และ
การแสดงออกของผูรวมพิธี  ดังนั้น พิธีกรรมโนราโรงครู จึงเปนพิธีกรรมที่กอใหเกิดสุขภาวะที่
แทจริงของชาวปกษใตอันเกิดจากความเชื่อในวิถีบรรพชนอันศักดิ์สิทธิ์ เพราะพิธีกรรมโนราโรง
ครูเปนระบบวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่สําคัญของชาวปกษใต เปนระบบวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ
วิกฤติของชีวิต เปนระบบวัฒนธรรมที่สลับซับซอนใหคนเขามาเกี่ยวของดวยมากและหลาย
ลักษณะ ทั้งในสวนที่เปนผลผลิตมาจากระบบอํานาจของสังคม เปนอํานาจในการใหความหมาย
ตอการกําเนิด การดํารงอยู และดําเนินไปของสรรพสิ่ง รวมทั้งควบคุมสังคม โดยอํานาจดังกลาว
มาจากความสัมพันธของสังคมชาวปกษใต อันประกอบดวย 
 อํานาจที่มาจากความสัมพันธกับตัวบุคคล ประกอบดวย ตัวโนราใหญ (ความรูคืออาคม
และไสยศาสตร  ความดีคือจริยธรรมและการตั้งม่ันอยูในวัตรปฏิบัติอันเครงครัดมากกวาบุคคล
ทั่วไป) ผูอาวุโสของตระกูล (รากฐานแหงความรักอันยิ่งใหญของตระกูล การขจัดความขัดแยง           
ในสายตระกูล การคงอํานาจในการปกครองตระกูล) คณะกรรมวัดทาคุระ (ความศรัทธา                    
และความชอบธรรมจากสังคม) นักการเมืองทองถิ่น (ระบบทุนนิยม) 
   อํานาจที่มาจากความสัมพันธกับธรรมชาติ ผานทางตํานานโนราที่เกี่ยวพันกับสภาพภูมิ
ประเทศของลุมนํ้าทะเลสาบเปนตัวกําหนดวัฒนธรรม แสดงความเปนหมูพวกคือพิธีกรรมโนรา
โรงครูอยูในสายเลือดของลูกหลานทุกตระกูลมีบรรพบุรุษเปนตายายโนรา กลายเปนพิธีกรรม           
ที่มีอํานาจและความสัมพันธกับชีวิตของผูคนทามกลางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่เอ้ือตอ           
การการมาเยือนของผูคนตางวัฒนธรรม แตยังรักษาความเปนพวกพองและยึดโยงใหผูคนเกิด
ความภูมิใจความเปนทองถิ่นนิยมไดอยางแยบยล นอกจากนี้เน้ือหาในพิธีกรรมสวนใหญ                     
จะสื่อความหมายเชิงสัญลักษณเพ่ือการแสดงอาณาเขตทางสังคม เพ่ือใหแตละตระกูลดํารงอยู
ในสังคมไดโดยไมตองสูญเสียอาณาเขตทางสังคม   โดยสัญลักษณดังกลาวสวนใหญจะผานทาง
ความเชื่อที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ  ไมวาจะเปนเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับที่ดินปลูกโรงโนรา ความ
เชื่อเกี่ยวกับการปลูกโรงโนรา 
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 อํานาจที่มาจากความสัมพันธกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เปนพลังอํานาจที่ทรงอํานาจ
มากกวาอํานาจทางความหมายของไสยศาสตรที่มีความแยบยลของกลวิธีในการจัดการทาง
สังคมของผูคนแผนดินอยูกันอยางสันติสุข ดวยการสรางสรรครอยเรียงกําหนดรูปแบบพิธีกรรม
โนราโรงครูภายใตเง่ือนไขทางสังคมของแผนดินบก กอใหเกิดพลังอํานาจจากกลไกของสังคม
เองที่มีสํานึกรวม แลวเลือกสรรปนแตงผานชั่วอายุคนและยุคสมัยโดยอาศัยฐานของความ
ศรัทธานําทางไป  

นอกจากนี้ พิธีกรรมโนราโรงครูยังเปนพิธีกรรมที่สะทอนความคิดเรื่องสุขภาวะของ            
ชาวปกษใตที่เนนสุขภาวะทั้งในระดับบุคคล  ซ่ึงประกอบดวย รางกายและจิตวิญญาณ ในระดับ
ครอบครัวและเครือญาติที่ตองพ่ึงพาอาศัยเกื้อกูล เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังรวมไปถึงการ
ดําเนินชีวิตในระดับชุมชน และสังคมอีกดวย  ในการทํางานสรางสุขภาวะของบุคลากร
สาธารณสุขจึงควรเรียนรูและนําคุณคาของภูมิปญญาพื้นบานที่เปนรากฐานของชีวิตและสังคม
มาอธิบายและสรางความตระหนักใหเห็นคุณคาที่แฝงเรน ซ่ึงนอกจากจะเปนการสรางความ
ภาคภูมิใจ จนเกิดความตระหนักในศักดิ์ศรีและรากเหงาของทองถิ่น ยังเปนการสรางความ
เขมแข็งและสุขภาวะที่แทจริงของชุมชนอยางยั่งยืน สามารถกาวยางไปอยางม่ันคงโดย
สอดคลองกับวิถีด้ังเดิมของชุมชน     
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