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Nora Ancestral Spirit: Appearance and the Role for Strengthening
Social Peace of Southern Society
Santichai Yammai3 and Jirachaya Jeawkok4
Abstract
The study of the spiritual teachers, called “Kruhmor” (Nora ancestral
spirit): appearance and the role for strengthening social peace of southern society
aims to study the appearance of spiritual teachers and to study the role of the
spiritual. teachers to create social peace in the south. The appearance of the
spiritual teachers, social requirements arising from both the meaning and nature
of myth and symbol. The Nora spiritual teacher is believed that there are two
groups; first is the elite Nora spirit who created the origin of Nora. Another group
is the spirits who once alive as human with connection with Nora spirituals. But
after they died with that connection, they became the Nora spiritual teachers.
About an appearance, the Nora spiritual teachers can be described into two
features; firstly, beautiful face and skin, likely to be human being and clothing
with traditional Nora costume with Nora theatrical crown headdress. Lastly, bigtall body, dark skin and wearing traditional Thai loincloth (Jong Kra Ben). However,
the symbols representing Nora spiritual teachers are Nora theatrical crown
headdress, hunter mask and Nang Ta See mask.
In considering of the roles of Nora spiritual teacher, it can be said that;
1.Nora spiritual teacher can create strong relations within family and community
in the extent of kinship. 2. In term of medication, Nora spiritual teacher is the
doctor when being believed to heal the patients especially to their mind.
Keywords: 1. Nora ancestral spirit. 2. Appearance. 3. Role. 4. Strengthening.
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บทน�ำ

“ครู” มาจากค�ำในภาษาบาลีวา่ “ครุ” ทีแ่ ปลว่า “หนัก” สามารถขยายความได้วา่
ครูตอ้ งเป็ นผูท้ ม่ี คี วามหนักแน่นในความรู้ ความประพฤติและอารมณ์ สามารถเป็ นหลัก
ให้ลกู ศิษย์ยดึ ถือเป็นแบบอย่างทีด่ แี ละเป็นทีพ่ ง่ึ แก่ศษิ ย์ ครูจงึ นับว่าเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์
ในวิสทุ ธิมรรคแบ่งคุณสมบัตขิ องครูออกเป็ น 7 ลักษณะ (Singhanat, 1995) ได้แก่
1. ปิโย คือครูตอ้ งประพฤติตนให้เป็ นทีร่ กั ทีน่ บั ถือของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2. ครุ แปลว่าหนัก ครูจะต้องเป็นคนทีห่ นักแน่น ไม่หเู บา เป็นทีย่ ดึ ถือของศิษย์ได้
3. ภาวนีโย ครูตอ้ งเป็นผูท้ ม่ี คี วามเพียรพยายาม อบรมตนเองให้มคี วามรูท้ นั สมัย
อยูเ่ สมอ          
4. วัตตา ครูตอ้ งเป็ นคนช่างพูด ช่างเจรจา เลือกสิง่ ดีมปี ระโยชน์มาสอนศิษย์
ให้น่าสนใจอยูเ่ สมอ
5. วะจะนักขะโม ครูตอ้ งเป็ นผูอ้ ดทนต่อค�ำแสลงแทงใจจากคนต่างๆ ได้
6. คัมภีรญ
ั จะ กะถัง กัตตา ครูตอ้ งมีความสามารถในการสอน ท�ำเรื่องยาก
ให้เป็ นเรือ่ งง่ายได้
7. โน จะฏะฐาเน นิยญ
ุ ชะเย ครูตอ้ งไม่ชกั น�ำศิษย์ไปในทางเสือ่ ม
จากความหมายของครูทงั ้ 7 ลักษณะนี้ได้แสดงให้เห็นว่า บุคคลทีจ่ ะสามารถ
กระท� ำ ตนให้ส มบู ร ณ์ เ หมาะสมกับ ความหมายของค� ำ ว่ า ครู นั น้ ต้ อ งเผชิญ กับ
ภาวะบีบคัน้ ต่างๆ มากมาย แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบคุ คลบางกลุม่ ทีส่ ามารถปฏิบตั ติ น
ได้เหมาะสมกับความหมายของค�ำว่า “ครู” อย่างเต็มภาคภูม ิ
สังคมไทยนับว่าเป็นอีกสังคมหนึ่งทีย่ กย่องและชืน่ ชมในคุณงามความดีของครู
มีการก�ำหนดให้วนั ที่ 16 เดือนมกราคมของทุกๆ ปี เป็นวันครู ทังนี
้ เ้ พือ่ เปิดโอกาสให้ลกู ศิษย์
ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูดว้ ยการไปเยีย่ มเยียนครู กราบครูดว้ ยพวงมาลัย
เป็ นต้น อีกทัง้ ในสถาบันการศึกษาตัง้ แต่ระดับชัน้ ล่างสุดคือระดับชัน้ อนุ บาลจนกระทัง่
ถึงระดับชัน้ สูงขึน้ ไปอย่างเช่นระดับอุดมศึกษา พบว่ามีพธิ กี ารไหว้ครูให้เห็นอยูโ่ ดยทัวไป
่
ปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาของคนไทย
ทีม่ ตี ่อครูนนั ้ ได้แสดงให้เห็นเป็ นทีป่ ระจักษ์วา่ สังคมไทย “บูชาครู” ส�ำหรับคนในภาคใต้
ก็เช่นเดียวกัน พบว่ามีการนับถือครูอย่างเหนียวแน่ น ความเชื่อนี้ได้หยังรากลึ
่
กลงไป
ในจิตใจของคนในภาคใต้จนกล่าวได้วา่ ครูคอื ส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ทังนี
้ เ้ พราะคติการนับถือครู
ของคนในภาคใต้ นอกจากจะนับถือครูผซู้ ง่ึ เป็ นบุคคลธรรมดาทีม่ หี น้าทีส่ งสอนลู
ั่
กศิษย์
อย่างเช่น ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ครูผเู้ ฒ่าในชุมชนหรือแม้แต่ปราชญ์ชมุ ชนแล้ว
ยังพบอีกว่าคนในภาคใต้มกี ารนับถือครูทอ่ี ยูใ่ นรูปของวิญญาณอีกด้วย เรียกครูประเภทนีว้ า่
“ครูหมอ”
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ค�ำว่า ครูหมอ เป็ นการเอาค�ำว่า “ครู” กับค�ำว่า “หมอ” มาประสมกัน
จนเกิดความหมายใหม่ทแ่ี ตกต่างจากรูปศัพท์เดิม Yammai (2013) กล่าวว่า  ค�ำว่า “ครูหมอ”
หมายถึง วิญ ญาณของครู บ าอาจารย์ ผู้ท่ีเ คยสัง่ สอนลู ก ศิษ ย์ เ มื่อ ครัง้ มีชีว ิต อยู่
ซึง่ อาจเป็ นครูอาจารย์ในสาขาความรูต้ ่างๆ ทีล่ กู ศิษย์ไปเล่าเรียนมา ตลอดจนพระสงฆ์
หรือแม้แต่นักบวชอื่นๆ ซึ่งชาวตรังจะนิยมเรียกผูม้ คี วามรูใ้ นไสยศาสตร์หรือความรู้
ในด้านต่างๆ ว่า “หมอ” เช่น การเรียกผูม้ คี วามรูใ้ นการรักษาและต่อกระดูกทีแ่ ตกหักว่า
“หมอโดก” 5 การเรียกผูท้ ่มี คี วามสามารถในการนวดคลายเส้นว่า “หมอนวด” หรือ
การเรียกผูท้ ม่ี วี ชิ าอาคม เวทย์มนตร์คาถาต่างๆ ว่า “หมอ” (โดยไม่มคี ำ� ต่อท้าย) เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุปคือ วิญญาณของผู้ท่สี อนบุคคลให้มคี วามรู้ในศาสตร์ต่างๆ
จะถูกเรียกขานว่าครูหมอ บรรดาลูกศิษย์ทน่ี บั ถือครูหมอจะแสดงออกต่อวิญญาณของ
ครูหมอเหล่านัน้ ด้วยการเซ่นไหว้บูชาจนกลายเป็ นประเพณีการนับถือครูหมอปฏิบตั ิ
สืบทอดต่อๆ กันมา  
ยังมีคำ� ศัพท์เฉพาะถิน่ ของภาคใต้อกี 2 ค�ำ  ทีม่ จี ดุ ร่วมกันทางความหมายกับ
ค�ำว่าครูหมอ คือค�ำว่า “ตายาย” ค�ำๆ นี้นอกจากจะหมายถึงญาติขา้ งฝา่ ยมารดาแล้ว
ในคติความเชือ่ ของคนในภาคใต้คำ� ว่า “ตายาย” ยังหมายถึงผีบรรพบุรษุ ทีไ่ ม่จำ� เพาะเจาะจงว่า
เป็นผีขา้ งฝา่ ยบิดาหรือมารดา และอีกค�ำคือ ค�ำว่า “ทวด” ความหมายของศัพท์ทบ่ี คุ คลทัวไป
่
รับรูค้ อื พ่อแม่ของปู่ย่าตายาย แต่ในสังคมภาคใต้ ค�ำว่า “ทวด” ยังมีความหมาย
ทางความเชื่ออีกอย่างซึง่ Boonchuay (2001: 30) ได้กล่าวไว้ว่า ค�ำว่า “ทวด” คือ
ความเชือ่ เก่าแก่อย่างหนึง่ ทีถ่ า่ ยทอดกันมา หมายถึงวิญญาณศักดิสิ์ ทธิ ์หรือมีเดชานุภาพสูง
สถิตประจ�ำอยูส่ ถานทีใ่ ดสถานทีห่ นึ่ง ชาวบ้านเชือ่ กันว่าให้คณ
ุ ให้โทษแก่มนุษย์ได้ เช่น
ครึง่ สัตว์ครึง่ เทพ เช่น ทวดงู ทวดเสือ ทวดจระเข้ หรืออาจปรากฏในรูปคน เช่น “ทวดหุม”
หรือ “สุลต่านสุไลมาน” ผูซ้ ง่ึ เคยสถาปนาตนเป็น “พระเจ้าเมืองสงขลา” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลาย เป็ นต้น
อนึ่ง หากพิจารณาความเชือ่ เรือ่ งผีฝา่ ยดีของคนในภาคใต้นนั ้ สามารถแบ่งกลุม่
ได้ดงั ต่อไปนี้ กลุม่ ครูหมอ กลุม่ ผีตายายหรือผีบรรพบุรษุ และกลุม่ ทวด ทังนี
้ ก้ ารแบ่งกลุม่ นี้
พิจารณาตามความสัมพันธ์ระหว่างผีกบั คน แต่อย่างไรก็ตามด้วยอัตลักษณ์ของการออกเสียง
ของคนในภาคใต้ทน่ี ิยมตัดทอนค�ำศัพท์ ส่งผลให้ผแี ต่ละกลุม่ ทีก่ ล่าวมานัน้ ถูกแทนด้วย
ค�ำว่า “ครูหมอ” ทัง้ สิน้ Yammai (2013) จ�ำแนกครูหมอออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่

5

หมอโดก ในภาษาใต้ หมายถึง หมอรักษาเกี่ยวกับกระดูก
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1. ครูหมอทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับศิลปะการแสดง ได้แก่ ครูหมอหนังตะลุง เช่น
ตาเท่ง ตาพูนแก้ว ตาหนุ้ย ตาหนักทอง ครูหมอโนรา เช่น พ่อขุนศรัทธา พ่อเทพสิงหร
แม่ศรีมาลา พระยาสายฟ้าฟาด แม่แขนอ่อนนางหงส์ ตาคงราช ตาหลวงม่วงแก้วม่วงทอง
เป็นต้น ครูหมอกาหลอ (กาหลอเป็นการดนตรีประเภทหนึง่ ทีใ่ ช้บรรเลงในงานศพเท่านัน้ )
ส่วนใหญ่จะนิยมนับถือครูป่ีเป็นส�ำคัญ ครูหมอลิเกปา่ (ลิเกปา่ คือ การแสดงของของภาคใต้
ชนิดหนึ่งมีตวั ละครหลักๆ คือ แขกแดง ยายี นายสมาด) ได้แก่ นางยวน นางยี แม่สำ� เภา
แม่เมาคลืน่ แม่ศรีดอกไม้ โต๊ะด�ำ โต๊ะแดง เป็ นต้น
2. ครูหมอทีเ่ กีย่ วข้องกับการแพทย์แผนไทยได้แก่ ครูหมอยา ครูหมอกระดูก
ครูหมอเอ็น ครูหมอต�ำแย เป็ นต้น
3. ครูหมอทีเ่ กีย่ วข้องกับเวทย์มนตร์คาถาและไสยศาสตร์ ได้แก่ ครูหมอเลข
ครูหมอยันต์ โดยส่วนใหญ่มกั จะนับถือพระพิเภก ฤษีตา่ งๆ อาทิ ฤษีตาไฟ ฤษีปเู่ จ้าสมิงพราย
เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีการนับถือทวดในรูปโฉมของสัตว์ เช่น ทวดเสือ ทวดหมี ทวดงู ทวดช้าง
ทวดจระเข้ ซึ่งทวดเหล่านี้เชื่อกันว่าเป็ นสัตว์ก่งึ เทวดา มีความศักดิสิ์ ทธิเฉพาะตน
์
สามารถบันดาลปาฏิหาริย์ ต่างๆ ขึน้ มาได้ จึงมักถูกน� ำมาใช้เกี่ยวโยงกับความเชื่อ
เรือ่ งไสยศาสตร์ดว้ ย หรือบางท้องทีก่ ม็ กี ารนับถือสิง่ ศักดิสิ์ ทธิที์ อ่ ยูใ่ นธรรมชาติอน่ื ๆ เช่น
เจ้าพ่อเจ้าแม่ในต้นไม้ใหญ่ เจ้าปา่ เจ้าเขา เจ้าน�้ำเจ้าท่า เป็ นต้น
4. ครูหมอทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบอาชีพ ได้แก่ ครูหมอปืน หมายถึง ครูหมอ
ทีเ่ ป็ นพรานปา่ มีอาชีพล่าสัตว์ เก็บของปา่ โดยมีปืนเป็ นอาวุธ ครูหมอเหล็ก ครูหมอช่าง
หมายถึงครูหมอทีเ่ กีย่ วข้องกับการตีเหล็ก ครูหมอทีเ่ กีย่ วข้องกับช่างแกะสลักต่างๆ เช่น
ช่างแกะสลักหนังตะลุง ช่างแกะสลักลายกนกประดับโลงศพ ช่างฉลุลาย ช่างวาดเขียนต่างๆ
เป็ นต้น
5. ครูหมอประเภทอื่นๆ ได้แก่ แม่หนุ้ย หมายถึงวิญญาณชนิดหนึ่งทีช่ อบ
รับประทานของหวาน หากลูกหลานประกอบอาหารหรือขณะทานอาหารต้องชักชวนให้
มารับประทานด้วยการอธิษฐานด้วย หรือบางกรณีอาจต้องน� ำอาหารไปเซ่นสรวง
ก่ อ นจะรับ ประทานอาหารนัน้ ๆ หากไม่เ ช่ น นัน้ เชื่อ กัน ว่า อาจเกิด เหตุ เ ภทภัย แก่
คนในครอบครัวได้ พับแพว หมายถึง วิญญาณของเด็กทีอ่ าจเป็นลูกหรือหลาน ทีต่ ายขณะคลอด
หรือแรกคลอดหรือขณะยังเป็นเด็กอ่อน แต่ดวงวิญญาณมีพลังอ�ำนาจ สามารถบันดาลทุกข์สขุ
ให้คนในครอบครัวได้ จึงต้องหาทีห่ าทางให้ดวงวิญาณนัน้ สิงสถิตไว้ ไม่เช่นนัน้ เชือ่ กันว่า
จะท�ำให้ครอบครัวไม่เป็ นสุข
ั บนั พบว่ายังคงมีความเชือ่ ครูหมออยู่
ปรากฏการณ์ทางสังคมของภาคใต้ในปจจุ
ความเชือ่ นีไ้ ด้แผ่กระจายไปทัวทุ
่ กจังหวัด มีการจัดล�ำดับ ประเภท ระดับชันของของครู
้
หมอ
ตามแต่ลกั ษณะความเกีย่ วข้องกับอาชีพของบุคคล อนึ่ง ท่ามกลางความเชือ่ เรือ่ งครูหมอ
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ทีม่ คี วามแตกต่างและหลากหลายนัน้ ยังมีผูค้ นกลุ่มหนึ่งได้ยกย่องให้ “ครูหมอโนรา”
เป็ นครูหมอทีม่ อี ทิ ธิฤทธิมากที
ส่ ุด เชื่อกันว่าสามารถบันดาลความสุขหรือความทุกข์
์
ให้เกิดกับผู้ท่ีนับถือบูชาได้ ในบางครัง้ ก็ยงั มีการน� ำความเชื่อนี้ ไปอธิบายร่วมกับ
สภาพความเจ็บปว่ ยของบุคคลว่าเกิดจากอิทธิฤทธิ ์ของครูหมอโนราอีกด้วย
จากทีก่ ล่าวมาแสดงให้เห็นว่า ครูหมอโนรานัน้ ถูกน�ำมาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถชี วี ติ ของคนในภาคใต้ทน่ี ับถือครูหมอโนรา ทัง้ ด้านการคิดและการแสดงออกของ
บุคคล จากความส�ำคัญของความเชือ่ เรือ่ งครูหมอโนรา จึงได้กลายมาเป็นทีม่ าของค�ำถาม
ในการศึกษาครังนี
้ ว้ า่ ครูหมอโนราคือใคร รูปโฉมของครูหมอโนราเป็นอย่างไร และครูหมอโนรานัน้
มีบทบาทในการสร้างเสริมสังคมสันติสขุ ในสังคมได้อย่างไร ซึง่ บทความนี้ได้ทำ� การศึกษา
จากการประกอบพิธโี นราโรงครูในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตรัง ซึง่ เป็นจังหวัดทีม่ กี ารนับถือครูหมอโนรา
อย่างกว้างขวางอีกจังหวัดหนึง่ ของภาคใต้ และทีส่ ำ� คัญรูปแบบการประกอบพิธโี นราโรงครู
ทีน่ ่ีกย็ งั คงยึดถือขนบธรรมเนียมแบบพิธโี บราณอยู่
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษารูปโฉมของครูหมอโนรา
2. เพือ่ ศึกษาบทบาทของครูหมอโนรากับการสร้างเสริมสังคมสันติสขุ ในภาคใต้
รูปโฉมของครูหมอโนรา
ค�ำว่า “รูปโฉม” หมายถึง ลักษณะหรือทรวดทรงของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ โดยส่วนใหญ่แล้ว
มักจะใช้กบั สิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม เช่น คน สัตว์ หรือสิง่ ของต่างๆ หากจะมีการกล่าวถึงรูปโฉม
ของสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรมอย่างเช่น รูปโฉมของครูหมอโนรา พบว่ามีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่
ทีจ่ ะต้องอธิบายด้วยสิง่ ทีเ่ ป็ น “กติกา” หรือ “ข้อก�ำหนดทางสังคม” ทัง้ นี้เพราะสิง่ ทีเ่ ป็ น
นามธรรมทัง้ หลายล้วนเกิดขึน้ จากการวางข้อตกลงไว้รว่ มกันของผูค้ นในสังคม ดังนัน้
การศึกษาเกีย่ วกับรูปโฉมของครูหมอโนราในครัง้ นี้จงึ ได้เลือกศึกษาจากชุดความรู้
ด้านความหมายและลักษณะ ต�ำนาน และสัญลักษณ์แทนครูหมอโนรา
“ครูหมอโนรา” หรือ “ครูหมอมโนราห์” คือ วิญญาณของครูโนราทีเ่ ชือ่ กันว่า
มีความศักดิ ์สิทธิ ์ สามารถแบ่งออก 2 กลุม่ กลุม่ แรกคือวิญญาณของครูโนราทีเ่ ป็นชนชัน้
ศักดินา ตามต�ำนานการก่อเกิดโนรากล่าวว่า วิญญาณกลุม่ นี้เป็ นผูใ้ ห้กำ� เนิดโนราขึน้ มา
เชื่อกันว่ามีฤทธานุ ภาพมาก จึงเป็ นทีเ่ คารพนับถือกันอย่างกว้างขวางทัวภาคใต้
่
และ
อีก กลุ่ม คือ วิญ ญาณของของครูโ นราที่เ คยมีชีว ติ อยู่จริง และเคยเป็ นผู้ส บื ทอดหรือ
มีความเกีย่ วข้องกับโนรา ต่อมาเมือ่ สิน้ ชีวติ ลงวิญญาณยังคงมีความรักและความผูกพัน
กับ ลูก หลานหรือ ลูก ศิษ ย์ วิญ ญาณของคนเหล่ า นี้ ไ ม่ย อมไปไหนจึง กลายมาเป็ น
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ั กษาลูกหลานและลูกศิษย์ตลอดจนศาสตร์แห่งโนราให้ดำ� รงอยู่
ครูหมอโนรา มีหน้าทีป่ กปกรั
ผูค้ นส่วนหนึง่ เชือ่ กันว่าครูหมอโนรานัน้ มีรปู โฉมเช่นเดียวกับศิลปินโนรา คือสวมใส่ชดุ โนรา
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งแนวคิดนี้อ้างอิงอยู่บนสิง่ ที่คุน้ เคย ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งเชื่อว่า
ครูหมอโนรามีลกั ษณะสูงใหญ่ แต่งตัวอย่างคนสมัยโบราณ ซึง่ ประเด็นเกีย่ วกับรูปโฉม
ของครูหมอโนรานัน้ จากค�ำบอกเล่าของ Todtan Jan (2012) อธิบายว่า
		…ครูหมอโนรามี 2 ประเภทคือ ประเภทแรก รูปโฉมเหมือนอย่าง
คนปกติทวๆ
ั ่ ไป แต่หน้าตา ผิวพรรณจะงดงามกว่า แต่งกายด้วยเครือ่ งทรง
อย่างกษัตริย์ สวมเทริดเป็ นทองค�ำ ประเภทที ่ 2 ร่างกายสูงใหญ่ มักจะเห็น
เพียงแค่เอวลงมา ผิวด�ำ นุ่งผ้าโสร่งหรือผ้าโจงกระเบน...
เช่นเดียวกับค�ำบอกเล่าของ Chalad Juraim (2012) อธิบายว่า
		…ครูหมอโนราตัวจะใหญ่และสูงกว่าหลังคาบ้าน สามารถเห็นได้เพียงแค่
เอวลงมา ผิวด�ำสนิท ใส่ผา้ โสร่งหรือไม่กผ็ า้ โจงกระเบนลายไทย แต่บางองค์
จะแต่งตัวสวยงามด้วยชุดโนรา ผิวกายสะอาดเป็นทองค�ำ มักจะพบเห็นเมือ่ จะ
มีเรืองเดื
่ อดร้อนเกิดขึน้ กับครอบครัว คล้ายๆ กับเขาจะมาเตือนภัยให้รลู้ ว่ งหน้า…
จากค�ำบอกเล่าเกีย่ วกับของรูปโฉมครูหมอโนรา แสดงให้เห็นความแตกต่าง
ของครูหมอโนราทัง้ 2 กลุม่ กล่าวคือเมือ่ น�ำลักษณะของรูปโฉมของครูหมอโนราทัง้ 2 กลุม่
มาพิจารณาร่วมกับระดับชัน้ ของครูหมอโนราทีป่ รากฏตามต�ำนานการก่อเกิดโนราและ
ตามค�ำน�ำหน้านาม จะสามารถจัดแบ่งครูหมอโนราออกเป็ น 2 กลุ่มดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
ในข้างต้นคือ กลุม่ ศักดินาทีม่ เี ชือ้ สายกษัตริยก์ บั กลุม่ ชัน้ สามัญคือเป็นคนสามัญทัวๆ
่ ไป
แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั พิ บว่า คติการนับถือครูหมอโนรานัน้ ไม่ได้มกี ารแบ่งกลุม่
ของครูหมอโนราออกจากกันอย่างชัดเจนแต่ในทางกลับกันพบว่าจะมีการนับถือร่วมกัน
และเซ่นไหว้ดว้ ยของเซ่นประเภทเดียวกันทัง้ สิน้   
คนในภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มทีอ่ ยู่ในสังคมโนรานัน้ เชื่อกันว่าวิญญาณของ
ครูหมอโนรานัน้ มีอยู่จริง Bussararat (2003) กล่าวว่า ครูหมอโนรามีอยู่หลายองค์
ดังปรากฏในต�ำนานโนรา “บทกาศครู”  โดยมีครูหมอโนราทีโ่ นราและชาวบ้านเชือ่ ว่าเป็น
บุคคลส�ำคัญหรือทีเ่ รียกว่า “ราชครูโนรา” โดยมีทงสิ
ั ้ น้ 12 องค์ ได้แก่ พ่อเทพสิงหร พ่อขุนศรัทธา
้
พระยาสายฟาฟาด ตาม่วงทอง ตาหม่อมรอง พรานบุญ แม่ศรีมาลา แม่นวลทองส�ำลี
แม่แขนอ่อนฝา่ ยซ้าย แม่แขนอ่อนฝา่ ยขวา แม่ศรีดอกไม้ และแม่คว้ิ เหิน
ค�ำว่า “ราชครูโนรา” ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นชนชัน้ ศักดินาของครูหมอโนรา
ว่ามีความเป็ น “ราชะ” หรือ “ราชา” หรือ “เชือ้ กษัตริย”์ นัน่ เอง จากค�ำบอกเล่าของ
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“ขุนอุปถัมภ์นรากร หรือโนราพุม่ เทวา” ทีป่ รากฏในหนังสือโนรา (คติชาวบ้านอันดับ 11)
เรียบเรียงโดย Jittham (1976) กล่าวถึงความเป็ นผูท้ ม่ี เี ชือ้ สายกษัตริยข์ องครูหมอโนรา
ทีป่ รากฏในต�ำนานการก่อเกิดโนรา มีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้
“ยังมีพระยาสายฟ้าฟาดเป็ นกษัตริยเ์ มืองๆ หนึ่ง มีมเหสีช่อื ว่า นางศรีมาลา
ทัง้ สองมีพระธิดาด้วยกันองค์หนึ่งชือ่ นางนวลทองส�ำลี วันหนึ่งหลังจากทีน่ างนวลทอง
ส�ำลีตน่ื จากบรรทม แต่ไม่ทนั ได้ชำ� ระล้างพระพักตร์ ก็ไปยืนระลึกถึงพระสุบนิ นิมติ ทีไ่ ด้มมี า
ซึ่ง พระนางจ�ำ ได้ห มดสิ้น พระนางทรงเล่ า ความฝ นั ทัง้ หมดนัน้ ให้น างสนมฟ งั ว่า
มีเทพธิดามาร่ายร�ำให้ดู การร่ายร�ำนัน้ มี 12 ท่า ซึง่ เป็ นท่าทีส่ วยงามมาก มีเครือ่ งดนตรี
ประโคม คือ กลอง ทับ โหม่ง ฉิง่ ปี่ และแตระ  การประโคมดนตรีลงกับท่าร�ำเป็ นจังหวะ
นางนวลทองส�ำลีจงึ รับสังให้
่ นางก�ำนัลเหล่านัน้ ประโคมเครื่องดนตรี ส่วนนางก็ร่ายร�ำ
ตามจังหวะ และนางก็ยงั ได้ฝึกสอนนางก�ำนัลให้รำ� ตามเป็ นทีส่ นุกสนานในปราสาทนาง
ทุกวัน
อยูม่ าวันหนึง่ นางนวลทองส�ำลีเกิดอยากเสวยเกสรดอกบัวในสระหน้าพระราชวัง
จึงรับสังให้
่ นางก�ำนัลไปเอามาให้ ครัน้ เมื่อนางเสวยเกสรดอกบัวแล้วก็เกิดทรงครรภ์
ส่วนการประโคมดนตรีและร่ายร�ำนัน้ ก็ยงั ท�ำกันทุกวัน ต่อมาความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาด
พระองค์สงสัยว่าเกิดอะไรขึน้ ในต�ำหนักของนางนวลทองส�ำลี พระยาสายฟ้าฟาดจึงเสด็จ
ไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง ก็ทรงพบว่านางนวลทองส�ำลีและเหล่านางก�ำนัลก�ำลัง
ร่ายร�ำกันอยู่ พระยาสายฟ้าฟาดจึงสอบถามถึงทีม่ าของการร่ายร�ำนัน้ นางนวลทองส�ำลี
จึงกราบทูลว่าเป็ นเทพนิม ิ ไม่มใี ครสอน พระยาสายฟ้าฟาดจึงรับสังให้
่ นางนวลทองส�ำลี
ร่ายร�ำให้ทอดพระเนตร
ขณะทีน่ างนวลทองส�ำลีรา่ ยร�ำอยูน่ นั ้ พระยาสายฟ้าฟาดได้ทรงสังเกตเห็นว่า
ครรภ์ของนางนวลทองส�ำลีใหญ่โตผิดปกติ ภายหลังจึงมาทราบว่านางนวลทองส�ำลีตงั ้
ครรภ์ ในครัง้ นัน้ มีการไต่สวนกันจึงทราบว่านางไปเสวยเกสรดอกบัวแล้วทรงตัง้ ครรภ์
ขึน้ มา พระยาสายฟ้าฟาดทรงเห็นว่าเรือ่ งทีท่ ลู มาไม่สมจริง จึงบริภาษนางต่างๆ นาๆ
ว่าเป็ นถึงลูกกษัตริย์ แต่ท�ำอับอายขายหน้ า จนท้ายที่สุดนางนวลทองส�ำลีก็ได้รบั
ราชทัณฑ์ดว้ ยการขับไล่ออกจากเมือง
นางนวลทองส�ำลีถูกจับตัวไปลอยแพ แพของนางลอยไปติดที่เกาะกะชัง
ทีน่ นั ้ เทวดาได้เนรมิตบรรณศาลาให้อาศัย พวกนางก�ำนัลทีถ่ กู ลอยมาด้วยก็เลีย้ งดูนาง
ตามอัตภาพ เวลาผ่านไปครรภ์ของนางนวลทองส�ำลีกค็ รบก�ำหนด นางจึงประสูตโิ อรส
ออกมาองค์หนึ่ง เมือ่ พระโอรสเติบใหญ่ขน้ึ ก็ได้เรียนวิชาร่ายร�ำจากพระมารดาจนช�ำนาญ
และได้สอบถามถึงทีม่ าของตน ก็ได้ทราบความจริงว่าถูกพระอัยกาคือพระยาสายฟ้าฟาด
รับสังให้
่ ลอยแพมา พระโอรสจึงคิดนิวตั สูพ่ ระนคร
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พระโอรสได้โดยสารเรือกลับสู่พระนคร และเทีย่ วร่ายร�ำเรื่อยไป จนข่าวลือ
ทราบถึงในพระราชวังว่ามี “โนรา” มาเทีย่ วร่ายร�ำในเมือง พระยาสายฟ้าฟาดจึงรับสังถามว่
่
า
โนราเป็ นอย่างไรผูค้ นถึงได้ร่�ำลือกันขนาดนี้ ตรัสแล้วพระองค์กท็ รงปลอมพระองค์ไป
ทอดพระเนตรโนรา
เมือ่ พระยาสายฟ้าฟาดได้ทอดพระเนตรโนรา ก็ทรงสังเกตว่าเด็กคนนี้หน้าตา
ละม้ายคล้ายคลึงกับนางนวลทองส�ำลีพระธิดา จึงรับสังให้
่ น�ำเด็กทีร่ ำ� โนรานัน้ มาไต่สวน
และได้ทราบความจริงว่าพระโอรสนี้คอื ลูกของนางนวลทองส�ำลี เมื่อทราบความจริง
พระยาสายฟ้าฟาดจึงรับสังให้
่ น�ำพระโอรสคืนสูพ่ ระราชวัง
จากนัน้ พระยาสายฟ้าฟาดรับสังให้
่ อ�ำมาตย์ไปรับตัวนางนวลทองส�ำลีคนื สู่
พระราชวัง ทว่านางนวลทองส�ำลีกไ็ ม่ยอมคืนสูว่ งั พระยาสายฟ้าฟาดจึงต้องส่งอ�ำมาตย์
ไปเป็ นครัง้ ที่ 2 แต่นางนวลทองส�ำลีกไ็ ม่คนื สู่วงั เหล่าอ�ำมาตย์จงึ ต้องจับนางมัดมา
อันเป็ นทีม่ าของ “โนราคล้องหงส์” ขณะทีอ่ �ำมาตย์พาตัวนางนวลทองส�ำลีกลับมานัน้
ก็ปรากฏว่ามีจระเข้นอนขวางคลองอยู่ พวกลูกเรือจึงท�ำพิธแี ทงจระเข้นนั ้ จนถึงแก่ความตาย
ครัน้ นางนวลทองส�ำลีเสด็จมาถึงพระราชวัง พระราชบิดาทรงท�ำพิธรี บั ขวัญนาง
จัดโหรพราหมณ์ พระสงฆ์มาประกอบพิธที ำ� ขวัญให้ และทรงรับสังให้
่ มมี หรสพ 7 วัน 7 คืน
ในการนัน้ มีโนราร�ำด้วย พระยาสายฟ้าฟาดได้พระราชทานเครือ่ งทรงซึง่ คล้ายกษัตริย์
ให้แก่พระราชนัดดาทีร่ �ำโนราใส่ และพระราชทานนามให้แก่พระราชนัดดาว่า “ขุนศรี
ศรัทธา””
จากต�ำนานการก่อเกิดโนราได้แสดงให้เห็นถึงต้นก�ำเนิดของโนราว่า เกิดจาก
เทพนิมติ แก่เชือ้ พระวงศ์ และมีการร�ำขึน้ ครังแรกโดยเชื
้
อ้ พระวงศ์ ในต�ำนานยังได้กล่าวถึง
เครือ่ งแต่งกายของโนราว่าเป็นเครือ่ งทรงของกษัตริย์ ครูโนราในยุคแรกๆ จึงถูกเรียกว่า
“ราชครูโนรา” ซึ่งมีรายชื่อดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น อนึ่ง นอกจากรายชื่อของ
ราชครูโนราทัง้ 12 องค์แล้ว ปจั จุบนั ยังพบว่ายังมีครูหมอโนราองค์อ่นื ๆ อีกหลายองค์
สามารถจัดจ�ำแนกตามเพศได้ดงั นี้ ครูหมอโนราทีเ่ ป็นผูช้ าย ได้แก่ พระยาโถมน�ำ 
้ พระยาลุยไฟ
พระยามือเหล็ก พระยามือไฟ ขุนโหรพญาโหร ขุนพรานพญาพราน พรานเฒ่า พรานแก่
พรานปา่ พรานเดินดง พรานทิพย์ พรานเทพ พรานหมูกเหบ พรานหมูกแดง พรานเฒ่าหน้าทอง
ตาพรานหน้าด�ำ ตาหลวงม่วงแก้วม่วงทอง ตาหม่อมรอง ตาคงราช ตาหมอเฒ่า พรานบุญ
พรานคง พรานอินทร์ พรานแก้ว พรานทอง ตาขุนแก้ว ตาขุนไกร หมืน่ ไวยเพชฌฆาต
ตาหมืน่ ราม ตาขุนอัง่ ตาขุนใบ้ หลวงสุด หลวงเสน หลวงคง หลวงนาย ตาจอมเฒ่าจอมรอง
ตาผ้าขาว พระยาดาบเงิน พระยาดาบทอง เป็ นต้น ส่วนครูหมอโนราทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง ได้แก่
แม่ศรีคงคา แม่เทพธิดา แม่ศรีมาลัย แม่แขนอ่อนนางหงส์ แม่หมากอ่อน แม่สร้อยดอกหมาก
แม่ศรีดอกไม้ แม่คว้ิ เหิน แม่ใจไว แม่สำ� เภา แม่เมาคลื่น แม่แจ้ แม่จนั แม่วนั แม่อบ
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แม่กนิ ดาหรี แม่กนิ ดาหรา นางพิน นางพัด นางศรีสุหรัด นางพัชฎา นางจันทร์จุหรี
นางศรีจหุ รา นางมโนราห์ เป็ นต้น
ข้อสังเกตประการหนึ่งทีป่ รากฏในค�ำเรียกขานชื่อนามของครูหมอโนราคือ
ลักษณะของค�ำน�ำหน้านามของครูหมอโนราพบว่า มีความแตกต่างกันสามารถแยกออกเป็น
พระยา ขุน พราน ตาหลวงหรือหลวง ตาหมอ ตา แม่และนาง ซึง่ ค�ำน�ำหน้านามเหล่านี้
สามารถบ่งบอกถึงระดับชัน้ ของครูหมอโนรา กล่าวคือครูหมอโนราทีม่ คี ำ� น�ำหน้านามว่า
พระยา ตาหลวงหรือหลวง ขุน จะเป็ นครูหมอโนราชัน้ ราชหรือชัน้ ผูใ้ หญ่ มักจะใช้เรียก
ครูหมอโนราทีม่ ชี อ่ื ปรากฏอยูใ่ นต�ำนานการก่อเกิดโนรา ส่วนครูหมอทีม่ คี ำ� น�ำหน้านามว่า
ตาหมอนัน้ หมายถึงความเป็ นผูม้ วี ชิ าอาคม มีความรูเ้ ฉพาะศาสตร์ เช่น ตาหมอเฒ่า
เชื่อกันว่าเป็ นครูหมอโนราทีม่ คี วามสามารถในการล่าสัตว์เช่น การคล้องช้าง เป็ นต้น
ส่วนครูหมอโนราทีม่ คี ำ� น�ำหน้านามว่า ตา แม่และนาง จะเป็ นครูหมอชัน้ สามัญ ยกเว้น
แม่ศรีมาลากับนางนวลทองส�ำลี ซึง่ ทัง้ 2 องค์น้มี ชี อ่ื ปรากฏชัดในต�ำนานการก่อเกิดโนรา
ว่าเป็ นเชือ้ พระวงศ์ แต่อย่างไรก็ตามการเรียกขานค�ำน� ำหน้านามเหล่านี้ยงั ขึน้ อยู่กบั
ผูน้ ับถือในแต่ละท้องทีท่ จ่ี ะเรียกขานกัน ในปจั จุบนั พบว่ามีการเรียกขานชื่อนามของ
ครูหมอโนราแตกต่างกันอยู่บ้าง อาทิ ในจังหวัดตรังเรียกครูหมอโนราองค์หนึ่งว่า
“ตาหลวงม่วงแก้วม่วงทอง” ในขณะทีแ่ ถบจังหวัดพัทลุงและสงขลาจะเรียกครูหมอโนรา
องค์น้ีวา่ “ตาม่วงทอง” เป็ นต้น    
ส�ำหรับครูหมอโนราทีเ่ คยเป็นคนทีม่ ชี วี ติ อยูจ่ ริงแต่ตอ่ มาเมือ่ สิน้ ชีวติ ลงก็ได้รบั
การยกย่องให้เป็นครูหมอโนราได้แก่ โนราแป้นเครือ่ งงาม โนราเติมเมืองตรัง โนราเพรียบ
โนราเฟื่อง โนราหมึก โนราแปลกด�ำท่าแค โนราขุนอุปถัมภ์นรากร โนราโหม้น โนรายก ชูบวั
โนราคล้ายขีห้ นอน โนราวันเฒ่า เป็ นต้น
จากทีม่ าและสถานะของครูหมอโนราทัง้ 2 กลุม่ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกัน
ในแง่ของ “ศักดิ ์” ดังที่ปรากฏในค�ำน� ำหน้ านามและความเก่าแก่ของครูหมอโนรา
ปจั จัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ครูหมอโนราทัง้ 2 กลุ่มนี้แตกต่างกันก็คอื “เวลา” ทัง้ นี้เพราะเวลา
ถือว่าเป็ นตัวแปรส�ำคัญ เมือ่ เวลายิง่ นานขึน้ การประกอบสร้างเชิงต�ำนานและเรื่องเล่า
เกีย่ วกับครูหมอโนราองค์นนั ้ ๆ ก็จะยิง่ สลับซับซ้อนและพิสดารขึน้ ส่งผลให้ครูหมอโนรา
ในยุคแรกๆ กลายเป็ นวิญญาณทีย่ งิ่ ใหญ่มากกว่าครูหมอโนราทีเ่ พิง่ นับถือกันขึน้ มา
ในยุคหลัง แต่อย่างไรก็ตามพัฒนาการทางวัฒนธรรมของโนราทีเ่ กิดขึน้ มาอย่างยาวนาน
นัน้ ยังได้ก่อให้เกิดการสังสมจ�
่ ำนวนของครูหมอโนราให้เพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกันความเชือ่
และวิถปี ฏิบตั ติ อ่ ครูหมอโนราก็พบว่ามีความซับซ้อนเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ทังนี
้ เ้ พราะเป็นผลมาจาก
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การได้ร ับ การอบรมสัง่ สอนกัน มาและความแตกต่ า งของพื้น ที่ จึง ท� ำ ให้ป จั จุ บ ัน
รายละเอียดปลีกย่อยเกีย่ วกับความเชือ่ เรือ่ งครูหมอโนราในแต่ละจังหวัดนัน้ มีความแตกต่างกัน
อาทิ ขัน้ ตอนการประกอบพิธี “การตีเครือ่ ง”6 เป็ นต้น ความแตกต่างเหล่านี้นบั ว่าเป็ น
ความงอกงามทางวัฒนธรรม อันจะน�ำไปสูค่ วามหลากหลายภายใต้รากเหง้าเดียวกัน
ของโนรา(Jittham, 1976)
รูปโฉมของครูหมอโนรายังมีการแทนด้วย “สัญลักษณ์” โดยการน�ำสิง่ ทีใ่ ช้อยู่
เป็ นประจ�ำอย่างเช่น เทริด หน้าพราน หน้าทาสีมาแทนครูหมอโนราทัง้ นี้เพื่อไม่ให้
ผู้ท่นี ับถือเกิดความเสื่อมถอยความศรัทธา เหตุ เพราะครูหมอโนรามีลกั ษณะเป็ น
นามธรรมทีไ่ ร้วตั ถุอา้ งอิง หรือคนทีน่ บั ถืออาจหลงผิดไปเชือ่ ไปยึดถือเอาสิง่ อืน่ มาบูชาแทนได้
ส�ำหรับประเด็นนี้มคี วามคล้ายคลึงกับวิถขี องโขน Singhanat (1995) ได้กล่าวถึง
การครอบเศียรครูวา่ การครอบเทริด นัน้ ถือว่าเป็นการครอบเศียรฝา่ ยพระ การครอบพระพิราพ
เป็ นการครอบเศียรฝ่ายยักษ์ ส่วนการครอบเศียรฤษีนัน้ เป็ นฝ่ายองค์ประสานงาน
ทังของฝ
้
า่ ยพระและยักษ์ เมือ่ พิจารณาแล้วพบว่านัยยะของการครอบเศียรนี้เป็นการน�ำเอา
เรือ่ งทีเ่ ป็ นนามธรรมของค�ำว่า พระ ยักษ์ และองค์ประสานงาน มาประกอบสร้างขึน้ มา
ให้เป็ นรูปธรรมผ่านพิธกี ารครอบเทริด พระพิราพ และฤษี ทัง้ นี้เพือ่ สร้างความมันคง
่
ทางจิตใจให้บุคคลว่า สิง่ ทีพ่ วกตนนับถืออยูน่ นั ้ มีอยูผ่ า่ นวัตถุอา้ งอิงอย่างเศียรครู
ที่ม าของการใช้เ ทริด หน้ า พราน และหน้ า ทาสีม าเป็ น สัญ ลัก ษณ์ แ ทน
ครูหมอโนราคือ สมัยก่อนขนบธรรมเนียมการแสดงโนราก�ำหนดตัวแสดงไว้แค่ 2-3 คน
เท่านัน้ โดยจะมี “โนราใหญ่” รับบทเป็ นตัวเอกของเรื่อง อาทิ แสดงเป็ นพระรถเสน
ขุนแผน เป็นต้น ส่วน “นายพราน” จะรับบทเป็นตัวตลก อาทิ เสนาอ�ำมาตย์ พรายกุมารรับใช้
เป็ นต้น ในยุคต่อมาเริม่ มีการน� ำบทผูห้ ญิงมาแสดงในการวงการโนรา จึงมีตวั ละคร
เพิม่ มาอีกบทบาทหนึง่ นันก็
่ คอื “นางทาสี” ซึง่ เป็นตัวตลกฝา่ ยหญิง มักจัดให้เป็นคูส่ ามีภรรยา
กับนายพราน จากรูปแบบการแสดงของโนราทีไ่ ด้มกี ารก�ำหนดบทบาทให้ตวั ละครแต่ละตัว
มีบทบาทฐานะแตกต่างกันออกไป สิง่ หนึ่งที่เป็ นตัวแบ่งแยกบทบาทและฐานะของ
ตัวแสดงเหล่านัน้ ก็คอื เทริด หน้าพรานและหน้าทาสี ทีใ่ ช้สวมใส่ในการแสดง สัญลักษณ์
ของครูหมอโนราจึงมีการยึดถือเอาองค์ประกอบทัง้ สามมาเป็ นตัวแทนของครูหมอโนรา
เทริด คือมงกุฎครอบศีรษะ ตัวเทริดมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกส�ำหรับครอบบนศีรษะ
ส่วนบนจะมียอดแหลมเรียว เทริดมักทาด้วยสีทอง ประดับประดาด้วยกระจกสีต่างๆ
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สันติชยั แย้มใหม่ และจิรชั ยา เจียวก๊ก

เพือ่ ความสวยงาม คติการท�ำเทริดโนรานัน้ ตัวของเทริดจะสานจาก “ตอก”7 ขึน้ รูปเป็ น
ทรงกระบอก เพดานของเทริดนิยมท�ำจากไม้ขนุ น ส่วนยอดของเทริดจะนิยมท�ำจาก
ไม้ทองหลางเพราะเชือ่ ว่าไม้ทงั ้ สองชนิดนี้เป็ นไม้มงคล ผูท้ จ่ี ะสามารถใส่เทริดโนรานี้ได้
จะต้องเป็ นผูท้ ผ่ี ่านพิธคี รอบเทริดมาแล้ว หรือบางทีเ่ รียกพิธผี ูกผ้าใหญ่ โดยพิธนี ้ีจะ
ก�ำหนดให้ผทู้ ส่ี ามารถรับการประกอบพิธใี ห้ได้นนั ้ ต้องอายุ 20 ปี บริบรู ณ์ขน้ึ ไปเท่านัน้
แต่ในปจั จุบนั พบว่ามีการน� ำเทริดมาใส่ให้เด็กๆ โดยค�ำนึงถึงความสวยงามมากกว่า
ขนบธรรมเนียมดัง้ เดิม
หากพิจารณาเทริดโดยละเอียดจะพบว่า มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับมงกุฎของ
กษัตริย์ ในทางความเชือ่ เรือ่ งโนราจึงถือว่าเทริดเป็นของสูง เป็นตัวแทนของครูหมอโนรา
ในระดับชัน้ ราชครูโนรา หรือเป็นตัวแทนของครูหมอโนราทีเ่ ป็นโนราจริงๆ การปฏิบตั ติ อ่
เทริดจึงค่อนข้างกระท�ำด้วยความระมัดระวัง อาทิ การท�ำซุมส�ำหรับใส่เทริด ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็ นภาชนะมีฝาเป็ นกรวย ฐานทรงกระบอก ท�ำจากโลหะ การวางเทริดจะวางไว้ทส่ี งู
ไม่อนุ ญาตให้เดินข้ามไปมาผ่านเทริดโดยขาดการเคารพ แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไป
พบว่าความเชื่อนี้เป็ นกุศโลบายเพื่อให้บุคคลดูแลรักษาเทริดด้วยความระมัดระวัง
เพราะเทริดนัน้ มีวธิ กี ารท�ำค่อนข้างยากและต้องใช้ทงเวลา
ั ้ ฝีมอื และเงินทองจ�ำนวนค่อนข้างมาก
การระวังรักษาจึงเป็นสิง่ ทีด่ กี ว่าการท�ำขึน้ มาใหม่ แต่อย่างไรก็ตามการทีเ่ ทริดได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่ งของความเชื่อและถูกท�ำให้ศกั ดิส์ ทิ ธิ ์ เทริดจึงมีพลังอ�ำนาจที่จะบังคับให้
คนทีด่ แู ลเทริด แสดงออกต่อเทริดด้วยความเคารพและระมัดระวัง นอกจากนี้ยงั ก่อให้เกิด
ความยึดมัน่ ความศรัทธาในเทริดและในครูหมอโนรา ซึง่ เป็นการธ�ำรงโนราไว้ให้คงอยูไ่ ด้
อีกทางหนึ่ง
หน้าพรานและหน้าทาสี เป็นการท�ำหน้ากากเลียนแบบใบหน้าคน โดยหน้าพรานนัน้
จะท� ำ เลีย นแบบใบหน้ า ผู้ช าย ส่ ว นหน้ า ทาสีนั น้ จะท� ำ เลีย นแบบใบหน้ า ผู้ห ญิง
โดยจะท�ำให้ใบหน้านัน้ ดูตลกขบขัน เพือ่ ให้เหมาะกับบทบาททีจ่ ะน�ำไปแสดง อาจมีบา้ ง
ทีท่ ำ� เลียนแบบใบหน้าคนทีด่ เู คร่งขรึม ทังนี
้ ้เพือ่ ความขลังของหน้าพรานหรือหน้าทาสีนนั ้ ๆ
คติการท�ำหน้าพรานและหน้าทาสีนนั ้ เป็ นการท�ำเลียนแบบใบหน้าครูหมอโนราทีเ่ ป็ น
ผูช้ ายและผูห้ ญิงตามจินตนาการของช่าง ส�ำหรับชนิดของไม้ทน่ี ิยมน�ำมาแกะสลักเป็ น
หน้าพรานและหน้าทาสี ได้แก่ ไม้ยอ ทัง้ นี้เชื่อว่าจะได้รบั การยกยอว่าดี หรือไม้ขนุ น
เชือ่ ว่าจะได้รบั การเกือ้ หนุนไว้ไม่ตกต�ำ 
่ หรือไม้อน่ื ๆ ทีม่ คี วามหมายทีด่ ี และลักษณะทีส่ ำ� คัญ
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ต้องเป็ นไม้ทส่ี ามารถมาแกะเป็ นรูปใบหน้าคนได้ ไม่แตกหักขณะแกะสลัก หรือแตกหัก
หลังจากทีท่ ำ� เสร็จไปสักระยะหนึ่ง เมือ่ ได้หน้าพรานหรือหน้าทาสีมาแล้ว จะมีการน�ำไป
ปลุกเสกตามวิถไี สยศาสตร์ โดยการใส่ธาตุทงั ้ สี่ คือธาตุดนิ น�้ำ ลม ไฟ ซึง่ เป็นธาตุพน้ื ฐาน
ของร่างกายมนุษย์ ทัง้ นี้เพือ่ ให้หน้าพรานหรือหน้าทาสีนนั ้ มีชวี ติ ขึน้ มา มีความขลังขึน้ มา
ตามความเชื่อ การจัดเก็บหน้ าพรานหรือหน้ าทาสีนัน้ จะเก็บใส่ห่อผ้า ดูแลรักษา
ด้ว ยความระมัด ระวัง แต่ เ มื่อ ไม่ม ีก ารน� ำ ไปแสดงก็ม กั จะน� ำ ไปวางไว้บ นหิ้ง บูช า
อย่างการวางเทวรูปทัวๆ
่ ไป
การจัดวางสัญลักษณ์ของครูหมอโนราทัง้ สามอย่างนี้ นิยมวางเทริดไว้สงู สุด
เพราะเทริดคือของสูงส�ำหรับครอบศีรษะ ถัดลงมาจะเป็ นหน้ าพรานและหน้ าทาสี
โดยหน้าพรานนัน้ จะวางไว้เบือ้ งขวา เพราะถือว่าเป็ นผูช้ าย ในขณะทีห่ น้าทาสีนนั ้ เป็ น
ผูห้ ญิงจะถูกวางไว้ขา้ งซ้ายตาม “ต�ำแหน่งแห่งทีท่ างเพศในสังคมไทย”
อนึ่ง ส�ำหรับการจัดต�ำแหน่ งแห่งทีท่ างเพศในสังคมไทยและสังคมภาคใต้นนั ้
จะนิยมให้ผชู้ ายอยูเ่ บือ้ งขวา ส่วนผูห้ ญิงจะอยูเ่ บือ้ งซ้าย ทัง้ นี้เพราะสังคมไทยให้คณ
ุ ค่า
กับเบือ้ งขวาว่าดีกว่าหรือเหนือกว่าเบือ้ งซ้าย ดังเช่น ความเชือ่ เรือ่ งการเวียนขวาหรือ
ประทักษิณาวรรตในงานพิธตี า่ งๆ ถือว่าเป็นมงคล ส่วนการเวียนซ้ายนัน้ ถือว่าไม่เป็นมงคล
เป็ นต้น ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ต่อมาได้มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดต�ำแหน่ งแห่งที่ทางเพศ
อย่างเช่น การจัดวางต�ำแหน่งของหน้าพรานกับหน้าทาสีตามความเชือ่ ของโนรา
กล่าวโดยรูปโฉมของครูหมอโนราตามการรับรูข้ องผูค้ นคือ วิญญาณศักดิสิ์ ทธิ ์
ที่มอี านุ ภาพมาก แบ่งออกเป็ นครูหมอโนราในยุคต้น คือยุคแห่งการก่อเกิดโนรา
เชือ่ กันว่าครูหมอโนรากลุม่ นี้เป็ นชนชัน้ ศักดินา และครูหมอโนราในยุคหลังซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นวิญญาณของสามัญชนทีเ่ คยมีความรูห้ รือความเกีย่ วข้องกับโนรา เมือ่ เสียชีวติ ก็มลี กู ศิษย์
หรือลูกหลานน้อมน�ำมานับถือบูชาเป็นครูหมอโนรา ส�ำหรับสัญลักษณ์ทใ่ี ช้แทนครูหมอโนรา
ได้แก่ เทริด หน้าพรานและหน้าทาสี
บทบาทของครูหมอโนรากับการสร้างเสริ มสังคมสันติ สขุ ในสังคมภาคใต้
จากเนือ้ หาทีก่ ล่าวมาในข้างต้น ทังเรื
้ อ่ งรูปโฉมและสัญลักษณ์แทนของครูหมอโนรานัน้
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการคิด การจินตนาการของผูท้ น่ี บั ถือทีเ่ ชือ่ มันว่
่ าครูหมอโนรา
มีอยูจ่ ริง ครูหมอโนราสามารถให้คณ
ุ หรือให้โทษแก่ผทู้ น่ี บั ถือได้ ความเชือ่ เรือ่ งครูหมอโนรา
จึงมีพลังอ�ำนาจเหนือบุคคลทีน่ บั ถือ และความเชือ่ เหล่านี้ตอ่ มาได้กลายเป็นปจั จัยส�ำคัญ
ทีผ่ ลักดันให้ครูหมอโนรามีบทบาทในการสร้างเสริมให้สงั คมภาคใต้เกิดความสันติสุข
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประการ ได้แก่
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1. บทบาทของครูหมอโนราต่อการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในหมูเ่ ครือญาติ
2. บทบาทของครูหมอโนราต่อการบ�ำบัดรักษาผูป้ ว่ ย
บทบาทของครูหมอโนรากับการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในหมูเ่ ครือญาติ
ในปจั จุบนั สังคมในภาคใต้มคี วามเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็ นอย่างมาก
สภาพความเป็นอยูข่ องผูค้ นส่วนใหญ่หนั มาพึง่ พาผลผลิตจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้การด�ำรงชีวติ ของผูค้ นมีการพึง่ พาระหว่างกันน้อยลง กล่าวอีกนัยคือ
ั บนั สามารถด�ำรงชีพอยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาแรงงานจากญาติพน่ี ้อง
ผูค้ นในภาคใต้ในปจจุ
หรือเพื่อนบ้านอย่างเช่นในอดีต แต่จะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ
ในการประกอบอาชีพแทนแรงงานคน อีกทังค่
้ านิยมแบบสังคมยุคใหม่กไ็ ด้เข้ามาจัดการชีวติ ผูค้ น
ั บนั มีการประกอบอาชีพ
ให้กลายเป็น “ส่วนตัว” มากยิง่ ขึน้ เช่น วิถชี วี ติ ของผูค้ นในยุคปจจุ
หรือการเรียนทีถ่ ูกแยกออกจากเครือญาติ พบว่าผูค้ นกลุ่มหนึ่งต้องเดินทางไปท�ำงาน
หรือเล่าเรียนในต่างถิน่ ส่งผลให้เกิดความเหินห่างขึน้ ภายในเครือญาติแม้วา่ เทคโนโลยีการสือ่ สาร
จะสามารถเชื่อมโยงให้ผคู้ นสามารถติดต่อกันได้กต็ าม แต่ทว่าในสภาพความเป็ นจริง
การพบปะพูดคุยกันโดยตรงทีป่ ราศจากสือ่ กลางจะสามารถสร้างเสริมสายสัมพันธ์ได้ดี
ยิ่ง กว่ า การสื่อ สายที่ไ ม่ ม ีก ารสบตาหรือ เห็น ภาษากายที่เ กิด ขึ้น ระหว่ า งสนทนา
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงเหล่านีย้ งั มีความเชือ่ เรือ่ งครูหมอโนราซึง่ เป็นมรดกของบรรพชนคนใต้
คอยท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงสายสัมพันธ์ของผูค้ นให้ยงั คงอยู่ การท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวสามารถ
จ�ำแนกออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ (1) ครูหมอโนรากับการสร้างความรูส้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ภายในกลุม่ (2) ครูหมอโนรากับการเป็นสัญลักษณ์ของวงศ์ตระกูล และ (3) ครูหมอโนรา
กับการก่อเกิดประเพณีทช่ี ว่ ยสร้างความสามัคคีให้เครือญาติและชุมชน
ครูห มอโนรากับ การสร้า งความรู้ส ึก เป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดีย วกัน ภายในกลุ่ ม
เอกลักษณ์ของคนภาคใต้ทโ่ี ดดเด่นคือ “การรักพวกพ้อง” การห่วงหาอาทรกันภายในกลุม่
อย่างเหนียวแน่ น ปจั จัยหนึ่งอันเป็ นที่มาของอุปนิสยั นี้คอื อิทธิพลจากแนวคิดและ
วิถปี ฏิบตั ทิ ไ่ี ด้จากความเชือ่ เรือ่ งครูหมอโนรา เหตุทก่ี ล่าวเช่นนี้เพราะเมือ่ พิจารณาจาก
ขนบธรรมเนียมการบูชาครูหมอโนราพบว่านิยมประกอบพิธกี นั ภายในหมู่เครือญาติ
ก่อให้เกิดการสังสรรค์ของเครือญาติทงั ้ ที่อยู่ท่ภี ูมลิ �ำเนาเดิมหรืออยู่ต่างถิ่นในพิธนี ้ี
จากการศึกษาเรือ่ ง โนรา : สัญลักษณ์ พิธกี รรม ตัวตนคนใต้รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
ยุคโลกาภิวตั น์ ของ Napasamon (2007) พบว่า พิธโี นราโรงครูนัน้ มีความส�ำคัญ
ในการสร้างความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน โดยการเน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของข้อผูกพันทางเครือญาติ
ช่วยแก้ปญั หาความขัดแย้งในหมู่เครือญาติ และเป็ นการสืบทอดอ�ำนาจในสายตระกูล
ตัว อย่า งปรากฏการณ์ ก ารเข้า ร่ว มพิธีโ นราโรงครูข องคนในภาคใต้ท่ีเ ด่น ชัด เช่น
“งานประเพณีไหว้ตายายย่าน” ทีว่ ดั ท่าคุระ อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็ น
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งานประจ�ำปีทจ่ี ดั ขึน้ เพือ่ บูชาพระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิที์ เ่ รียกกันว่า “แม่เจ้าอยูห่ วั ” เชือ่ กันว่า
พระพุทธรูปองค์น้มี คี วามชืน่ ชอบและมีความเกีย่ วข้องกับโนรา บางคนนับถือแม่เจ้าอยูห่ วั
เป็นครูหมอโนราองค์หนึง่ ก็ม ี ในแต่ละปีผคู้ นทีม่ ภี มู หิ ลังร่วมกันทังทางสายเลื
้
อดและทางสังคม
หรือผูท้ อ่ี ยูภ่ ายใต้ความเชือ่ เรือ่ งแม่เจ้าอยูห่ วั เหมือนกันจะกลับมาร่วมพิธกี นั อย่างมากมาย
ซึง่ ส่งผลดีตอ่ การธ�ำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ และยังเป็นผลดีตอ่ การสร้างความเข้มแข็ง
ในกับ ครอบครัว และชุ ม ชนด้ว ย ความเชื่อ เรื่อ งครูห มอโนราจึง เป็ น ดัง่ เครื่อ งมือ
ในการผูกมัดระบบเครือญาติของคนในภาคใต้ให้มนคงเป็
ั่
นอย่างดี หรืออีกสถานทีห่ นึ่ง
ทีจ่ ดั งานในลักษณะนี้ขน้ึ มาเป็ นประจ�ำทุกปีคอื งานพิธโี นราโรงครูวดั ท่าแค ต�ำบลท่าแค
อ�ำเมือง จังหวัดพัทลุง
ครูหมอโนรากับการเป็ นสัญลักษณ์ของวงศ์ตระกูล คติการนับญาติพน่ี ้องของ
คนในภาคใต้ก ลุ่ ม หนึ่ ง นิ ย มสอบถามโคตรวงศ์ก ัน จากชื่อ นามของครูห มอโนรา
โดยเฉพาะครูหมอโนราทีเ่ คยเป็นคนทีม่ ชี วี ติ อยูจ่ ริงๆ เช่น ครูหมอโนราทีช่ อ่ื ว่า โนราแป้น
เครื่องงาม ซึง่ มีพน้ื เพอยู่ทจ่ี งั หวัดตรัง หากบุคคลใดทีน่ ับถือครูหมอองค์น้ีเหมือนกัน
ก็จะถูกตัง้ สมมติฐานว่าน่ าจะเป็ นพวกเดียวกันหรือเป็ นญาติกนั จึงน�ำไปสูก่ ารสนทนา
สอบถามถึงทีม่ าทีไ่ ปของวงศ์ตระกูล ผลจากการสนทนานี้ทำ� ให้ทราบว่าบุคคลเหล่านัน้
มีความสัมพันธ์กนั ในทางสายเลือด หรือทางความสัมพันธ์ลกั ษณะอืน่ ๆ มาแต่ครัง้ อดีต
ก็จะยิง่ ท�ำให้เกิดความสนิทสนมกันมากยิง่ ขึน้ สัมพันธภาพทางสังคมเหล่านี้สว่ นหนึ่ง
เกิดจากคติการนับถือครูหมอโนรา ทีช่ ว่ ยกระชับความสัมพันธ์ให้กบั ระบบเครือญาติหรือ
กลุม่ บุคคลในสังคม ด้วยวิธกี ารนับญาติทย่ี งั คงเหนียวแน่นเสมอมา อีกทังเป็
้ นการก่อตัวให้เกิด
อัตลักษณ์เฉพาะถิน่ ของคนในภาคใต้จนคนภาคอื่นๆ ขนานนามให้ว่า “คนปกั ษ์ใต้รกั
พวกพ้อง” หรือทีน่ ิยมพูดเป็ นภาษาปากว่า “สะตอสามัคคี”
ขนบธรรมเนี ย มการนับ ถือ บูช าครูห มอโนรา นอกจากจะมีก ารประกอบ
พิธโี นราโรงครูถวายซึง่ จะจัดกันตามวาระสัญญา เช่น 7 ปีตอ่ 1 ครัง้ หรือ 12 ปี ต่อ 1 ครังแล้
้ ว
ยังมีขนบธรรมเนียมการ “ตัง้ ครูหมอโนรา” ซึง่ จะประกอบพิธนี ้กี นั เป็นประจ�ำทุกปีอกี ด้วย
การตัง้ ครูหมอโนรา หรือบางทีอ่ าจเรียกว่า ตัง้ ตายายโนรา ก็ม ี เป็ นพิธที ต่ี ่อยอดมาจาก
ความเชือ่ ในครูหมอโนรา โดยเชือ่ ว่าครูหมอโนราจะต้องได้รบั อาหารและเครือ่ งเซ่นอืน่ ๆ
ปีละ 1 ครัง้ ช่วงเวลาในการตังครู
้ หมอโนรานัน้ จะท�ำในช่วง “เพล” ทังนี
้ เ้ ชือ่ ว่า ครูหมอโนรานัน้
เป็ นผีทม่ี ฤี ทธิ ์เทียบเท่าเทวดาบางจ�ำพวก และครูหมอโนราบางองค์กถ็ อื ศีลรักษาธรรม
การถวายเครือ่ งเซ่นต่างๆ จึงต้องอ้างอิงกับคติการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
จากทีก่ ล่าวมาแสดงให้เห็นว่าคติความเชือ่ เรือ่ งผีครูหมอโนรานัน้ ยังถูกน�ำมาผสมผสาน
กับวิถปี ฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนาอีกด้วย ช่วงเดือนทีน่ ิยมตัง้ ครูหมอโนราคือ เดือน 6
(ประมาณปลายเดือ นพฤษภาคม-กลางเดือ นมิถุ น ายน) เดือ น 10 (ประมาณ
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ปลายเดือนกันยายน-กลางเดือนตุลาคม) และเดือน 11 (ประมาณปลายเดือนตุลาคมกลางเดือนพฤศจิกายน) ตามปฏิทนิ จันทรคติ โดยจะเลือกเอาเดือนใดเดือนหนึ่งก็ได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั บริบทของแต่ละท้องถิน่ นัน้ ๆ เมือ่ ถึงวันทีน่ ดั แนะกันว่าจะตัง้ ครูหมอโนรา
บรรดาลูก หลานครูหมอโนราที่อยู่ว งศ์ต ระกูล เดีย วกัน ทุก สารทิศ จะเดิน ทางมาที่
บ้านญาติคนใดคนหนึ่ง ทีก่ ำ� หนดให้เป็ นศูนย์กลางของเครือญาติ แต่จะต้องเป็ นบ้านทีม่ ี
“หิง้ ครูหมอโนรา”8  ของสายตระกูลนัน้ ๆ อยู่ดว้ ย ซึง่ ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นบ้านของปู่ย่า
ตาทวดของวงศ์ตระกูลนัน้ ๆ
การตัง้ ครูหมอโนรา มีสภาพเป็ นการบังคับโดยอ้อมภายในกลุ่มเครือญาติ
เพือ่ ให้เกิดการรวมตัวกัน ในการประกอบพิธตี งั ้ ครูหมอโนรา หากญาติคนใดไม่มาร่วม
จะมีความหมายโดยนัยว่า เป็นผูไ้ ม่มคี วามกตัญญูรคู้ ณ
ุ ต่อผีบรรพบุรษุ บทลงโทษทางสังคม
ทีจ่ ะได้รบั คือการถูกญาติคนอืน่ ๆ ต�ำหนิตเิ ตียน แม้วา่ บทลงโทษจะไม่รนุ แรง แต่ทว่ามีผล
ต่อระดับจิตใจของบุคคลเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ หากญาติคนใดติดธุระส�ำคัญไม่สามารถ
มาร่วมพิธไี ด้จริงๆ ก็มกั จะส่งคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งมาแทน หรืออาจช่วยเหลือ
ด้วยการซือ้ ข้าวของจ�ำเป็นทีใ่ ช้ในการประกอบพิธมี าให้ หรืออาจให้เงินมาเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย
ในการประกอบพิธกี ม็ ี
การประกอบพิธตี งั ้ ครูหมอโนรา ผูเ้ ข้าร่วมพิธจี ะสงบส�ำรวมกาย วาจา ใจ และ
จะเปิดรับอารมณ์ความรูส้ กึ ระดับจิตวิญญาณผ่านเสียงร่ายคาถาบูชาครูหมอโนรา ทีเ่ รียกว่า
“บทสัสดีใหญ่” ซึง่ เป็นคาถาทีเ่ ชือ้ เชิญให้ครูหมอโนรามารับเครือ่ งเซ่น โดยในเนื้อหาของ
คาถานัน้ จะกล่าวถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ เทพเทวดา พ่อแม่และพระรัตนตรัย
ซึ่ง สามารถก่ อ ให้ความซาบซึ้ง แก่ผู้เ ข้า ร่วมในพิธีไ ด้เป็ นอย่า งดี เมื่อ ครูห มอโนรา
มาประทับทรงทีร่ า่ งทรงใดร่างทรงหนึ่ง สภาพความเป็ นนามธรรมของครูหมอโนราก็จะ
แปรเปลีย่ นเป็นรูปธรรมผ่านตัวร่างทรง ซึง่ ขันตอนนี
้
น้ บั ว่าเป็นจุดส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความรูส้ กึ ร่วม
ถึงการเป็นเครือญาติ เพราะ ณ ช่วงเวลานัน้ ผีครูหมอโนราทีอ่ ยูใ่ นร่างทรงนัน้ ได้กลายเป็น
จุดศูนย์กลางของเครือญาติ ภายใต้ความเชือ่ ว่านันคื
่ อผีบรรพบุรษุ ของทุกคนในวงศ์ตระกูล
การถ่ายโอนความเชือ่ ความศรัทธาในความศักดิสิ์ ทธิ ์ และอิทธิฤทธิของผี
์ ครูหมอโนรา
ั ยส�ำคัญ
ผนวกกับความรูส้ กึ ร่วมถึงภูมหิ ลังของความสัมพันธ์ทางสายเลือด ซึง่ สิง่ นีน้ บั ว่าเป็นปจจั
ในการธ�ำรงรักษาระบบความสัมพันธ์ของเครือญาติของคนในภาคใต้ได้อย่างแนบแน่น

หิง้ ครูหมอโนรา คือสถานทีส่ งิ สถิตของวิญญาณครูหมอโนรา พบว่าบ้างก็ทำ� จากกระดาน
แผ่นเดียว บ้างก็ทำ� เป็ นแท่น บ้างก็ทำ� เป็ นศาลาจ�ำลอง แต่ทกุ ๆ หิง้ จะมีการผูกผ้าดาดเพดานเสมอ
8
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ครูหมอโนรากับการก่อเกิดประเพณีทช่ี ว่ ยสร้างความสามัคคีให้เครือญาติและ
ชุมชน ผลสืบเนื่องจากความเชือ่ เรือ่ งครูหมอโนรา และขนบธรรมเนียมการตัง้ ครูหมอโนรา
เมือ่ ถูกน�ำมาผนวกกับแนวคิดในพระพุทธศาสนา ได้กอ่ ให้เกิดประเพณีทเ่ี ป็ นอัตลักษณ์
ของภาคใต้อกี อย่างหนึ่ง “ประเพณีวนั สารทเดือนสิบ” ซึง่ เป็ นวันทีค่ นในภาคใต้ทวไป
ั่
นิยมท�ำบุญให้ผบี รรพบุรษุ ซึง่ รวมถึงครูหมอโนราด้วย อย่างเช่นที่ ต�ำบลโคกยาง อ�ำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง จะมีการท�ำ  “จาด” เพือ่ ใช้ประกอบพิธที ำ� บุญอุทศิ ส่วนกุศลให้ผบี รรพบุรุษ
ลักษณะของจาดนัน้ จะมีรปู แบบคล้ายๆ ศาลา มียอดสูงอย่างเจดีย์ ตกแต่งให้สวยงาม
ด้วยกระดาษสี ลูกปดั ดอกไม้ไหว เรือนยอดนิยมท�ำเป็นดอกบัวตูม ภายในจาดจะมีการบรรจุ
ขนมที่ใช้ในประเพณีวนั สารทเดือนสิบ อาทิ ขนมพอง ขนมลา ขนมต้ม ขนมบ้า
ตลอดจนข้าวสารอาหารแห้งทีเ่ พือ่ น�ำไปถวายพระสงฆ์ ทัง้ นี้มงุ่ หวังว่าให้พระสงฆ์อุทศิ
ต่อไปยังผีบรรพบุรษุ บางจ�ำพวกทีเ่ ป็นเปรตทีม่ ารอรับส่วนบุญส่วนกุศลตัง้ แต่วนั แรม 1 ค�่ำ 
เดือน 10 จนกระทังถึ
่ งวันวันแรม 15 ค�่ำ  เดือน 10 ซึง่ เป็ นวันส่งผีบรรพบุรษุ เหล่านัน้
กลับนรก อนึ่ง แม้วา่ ประเพณีวนั สารทเดือนสิบ จะมุง่ เน้นไปทีก่ ารท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศล
ให้กบั ผีบรรพบุรษุ ทีเ่ ป็นเปรตในตกนรก เสวยผลวิบากกรรมทีเ่ คยท�ำมา แต่ทว่าความเชือ่
เรือ่ งครูหมอโนราก็ถกู น�ำมาเกีย่ วข้องกับประเพณีน้ถี งึ แม้วา่ ครูหมอโนราจะเป็นวิญญาณ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ ์ ก็เชื่อกันว่าครูหมอโนราสามารถรับผลบุญดังกล่าวได้ด้วยการกล่าว
“อนุโมทนา” เหมือนอย่างเช่นเทวดา
ประเพณีวนั สารทเดือนสิบทีต่ ำ� บลโคกยางจะมีการรวมตัวกันเพือ่ ร่วมแรงและ
ร่วมบริจาคเงินในการท�ำจาด ทุกๆ คืนระหว่างที่ท�ำจาดนัน้ จะมีการตีกลองยาว
ซึง่ ผูค้ นในหมูบ่ า้ นหรือระหว่างหมูบ่ า้ นจะมารวมตัวกันเพือ่ ร้องร�ำท�ำเพลงกันอย่างสนุกสนาน
ในคืนวันแรม 14 ค�่ำ  เดือน 10 ซึง่ เป็ นคืนก่อนทีจ่ ะแห่จาดไปวัดนัน้ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่จะมา
รอรับขนมและอาหารแห้งจากทุกคนในหมู่บ้าน เพื่อน� ำมาจัดสรรลงในจาดก่อนจะ
น�ำไปถวายแด่พระสงฆ์ เพือ่ ให้พระสงฆ์สง่ ต่อไปให้ผบี รรพบุรุษในวันรุง่ ขึน้ วิถปี ฏิบตั ิ
ในงานประเพณีวนั สารทเดือนสิบของชาวบ้านต�ำบลโคกยาง หรือในท้องทีอ่ น่ื ๆ ทัวภาคใต้
่
ทีอ่ าจมีรายละเอียดของประเพณีทแ่ี ตกต่างกันออกไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตามแกนกลาง
ทางความคิดของประเพณีทเ่ี ป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้น้กี ค็ อื ความเชือ่ และความกตัญญู
ต่อผีบรรพบุรุษ ซึ่งรวมถึงความเชื่อเรื่องครูหมอโนราด้วย แต่สงิ่ ที่ส�ำคัญมากกว่า
ความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของประเพณีประจ�ำภาคก็คอื การเกิดความรักความสามัคคี
ภายในเครือญาติและในชุมชน
บทบาทของครูหมอโนราต่อการบ�ำบัดรักษาผูป้ ่ วย
ครูหมอโนรานับว่ามีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของผูท้ น่ี บั ถือเป็นอย่างมาก ทัง้ นี้เพราะ
คนกลุม่ นี้มคี วามเชือ่ ว่าสภาพความทุกข์หรือสุขนอกจากจะเกิดจากผลบุญผลกรรมหรือ
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สันติชยั แย้มใหม่ และจิรชั ยา เจียวก๊ก

เกิดจากพรหมลิขติ แล้ว ยังเชื่อว่าเกิดจากการกระท�ำของครูหมอโนราได้อกี ด้วย เช่น
ครอบครัวไหนที่มเี หตุเภทภัยให้ท�ำมาหากินไม่คล่อง สามีภรรยาไม่ปรองดองกัน
ลูกหลานดื้อรัน้ ออกนอกลู่นอกทาง ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากครูหมอโนราท�ำโทษ
หรือเรียกเป็ นภาษาถิน่ ใต้ว่า “ครูหมอโนราให้โทษ” สาเหตุทถ่ี ูกครูหมอโนราให้โทษ
เพราะบุคคลเหล่านี้เพิกเฉยไม่บูชา ไม่สนใจจะสืบทอดความเป็ นโนรา ครูหมอโนรา
จึงโกรธและบันดาลให้เกิดเหตุรา้ ยต่างๆ ขึน้ หรือบางครอบครัวก็เกิดความเจ็บไข้ได้ปว่ ย
ด้วยโรคพิสดารที่แพทย์แผนปจั จุบนั ก็ไม่สามารถตรวจพบหรือรักษาให้หายขาดได้
จนต้องไปหาหมอดูหรือร่างทรงเพือ่ ให้ตรวจดวงชะตา หากพบว่าเกิดจากการกระท�ำของ
ครูหมอโนราก็จะต้องหาวิธแี ก้ไขต่อไป อนึ่ง ส�ำหรับบุคคลทีถ่ กู ครูหมอโนราให้โทษนัน้
คนในภาคใต้มกั เรียกว่า “ครูหมอโนราย่าง” หรือ “ตายายโนราย่าง” เหตุทเ่ี รียกเช่นนี้
เพราะดูจากสภาพอาการของคนป่วย ที่มกั ผอมซีดเซียว นอนผอมแห้งแต่ไม่ตาย
การรัก ษาอาการของคนป่ ว ยเช่ น นี้ ตามความเชื่อ ของคนในภาคใต้ นั น้ จะต้ อ ง
มีการบนบานศาลกล่าวต่อครูหมอโนราให้ชว่ ยเหลือเพือ่ ให้อาการดีขน้ึ และเมือ่ อาการเจ็บปว่ ยนัน้
ดีข้นึ แล้วจะประกอบพิธโี นราโรงครูถวาย และต่อไปภายหน้ าจะหันมาเคารพบูชา
ครูหมอโนราเหมือนครัง้ บรรพบุรษุ ทีเ่ คยท�ำกันมา
Buachum Jaey (2012; cited in Yammai, 2013) ได้เล่าประสบการณ์เกีย่ วกับ
การท�ำโทษของครูหมอโนราว่า
		…แต่เดิมนัน้ ทีบ้่ านไม่เคยมีหง้ิ ตายายโนราเลย เมือประมาณ
่
20 ปีทแล้
ี่ ว
ได้ฝนั ว่ามีผชู้ ายชรามาก ได้แบกห่อผ้าเดินมาทีบ่ า้ นแล้วมาขออยูด่ ว้ ย ตนเอง
ก็อนุ ญาตให้อยู่เพราะสงสาร เมือ่ ตืน่ มาก็คดิ ว่าเป็ นเพียงความฝนั ทัวๆ
่ ไป
จึงไม่ได้ใส่ใจ แต่ตอ่ มาไม่นานหลานชายไม่สบาย ไปรักษาทีโรงพยาบาลหลายครั
่
ง้
ก็ไม่มที ที ่าว่าจะดีขน้ึ จึงตัดสินใจไปหาหมอบ้านซึง่ เป็ นหมอดู ก็ทราบว่าจะมี
ครูหมอตายายโนราจะมาขออาศัยอยูด่ ว้ ย มาทราบชือภายหลั
่
งว่า เป็นตาพรานบุญ
ตาหมืน่ พ่อแก่ครู ตาม่วงทอง หลังจากจัดการตัง้ หิง้ บูชาก็ปรากฏว่าหลานชาย
ทีไ่ ม่สบายก็หายปกติ เติบโตตามวัยเหมือนเด็กทัวไป
่
		
เมือ่ เวลาผ่านไปก็ไม่ได้สนใจทีจ่ ะประกอบพิธโี นราโรงครูอกี เพราะ
เห็น ว่ า อยู่เ ย็น เป็ น สุ ข กัน ดีแ ล้ว จนเมือ่ ไม่ น านมานี้ ต นเองเกิด ไม่ ส บาย
ไม่สามารถเดินได้ และเจ็บปวดไปทัวร่
่ างกาย รักษาทีโ่ รงพยาบาลก็ไม่มที ที า่
ว่าจะดีขน้ึ จึงตัดสินใจไปหาหมอดูให้ดดู วงให้ ก็ปรากฏว่าครูหมอตายายโนรา
ท�ำโทษทีตนเองไม่
่
ยอมใส่ใจทีจะจั
่ ดพิธโี นราโรงครูให้ ตนเองจึงจัดพิธโี นราโรงครู
อีกครังปรากฏว่
้
าอาการเจ็บปวดตามร่างกายนัน้ หายไป และสามารถเดินได้อกี ครัง้
ตนเองจึงเชือเรื
่ องครู
่ หมอตายายโนราและได้จดั พิธนี ้ขี น้ึ มาเพือต้
่ องการสอบถาม
ตายายโนรา…
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จากการสัมภาษณ์ของนางเจ้ย บัวชุม นัน้ มีความสอดคล้องกับค�ำบอกเล่า
ของ Chitchonlatan Klad (2012; cited in Yammai, 2013)  ได้เล่าว่า
…ตนเองและสามีนนั ้ มีเชื้อสายทัง้ ครูหมอโนรา ครูหมอหนังตะลุง ครูหมอปื น
ครูหมอต�ำแย และทวดและสิงศั
่ กดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ แต่ถา้ จะให้พดู ว่าสิงไหนที
่
ให้
่ โทษแล้ว
เป็ นทีเ่ กรงกลัวทีส่ ุด คงหนีไม่พน้ ครูหมอตายายโนรา ก่อนทีบ่ ้านจะตัง้ หิ้ง
ครูหมอตายายโนรานัน้ ตนเองต้องเป็ นบ้า จ�ำสติไม่ได้ เทีย่ วพาลูกวัยแบเบาะ
วิง่ ไปทัว่ สามีเล่าว่าเคยวิง่ จากอ�ำเภอกันตัง ไปอ�ำเภอนาโยงมาแล้ว โชคดีที ่
ตอนนัน้ ไม่ตาย เมือ่ ไปถามผูร้ ูซ้ งึ ่ เป็ นหมอ ก็พบว่าถูกครูหมอโนราให้โทษ
จึงจัดการเข้าพิธโี รงครู ใหญ่แทงเข้ และตัง้ หิ้งครูหมอโนรา ตอนนัน้ ทราบว่า
ครูหมอตายายโนราข้างฝา่ ยสามีจะมาอยูด่ ว้ ย ซึง่ ก็คอื ตาหลวงม่วงแก้ว-ม่วงทอง
และแม่เทพธิดา หลังจากตัง้ หิ้งก็หายสบายดีชวี ติ ราบรืน่ เมือ่ ถึงช่วงหนึง่ ที ่
ลูกชายคนที ่ 3 ก�ำลังจะเข้าเรียน ม.ศ.1 ก็ให้ตวั ผอมแห้ง เหลืองซีด ไม่สบาย
เกือบตาย ตนจึงไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาล รักษาก็ไม่หาย จนต้องออกจาก
โรงเรียน ฝา่ ยสามีจงึ ไปหาหมอบ้านอีกครัง้ จึงทราบว่าครูหมอตายายโนราข้าง
ฝา่ ยตนเองย่าง ซึง่ ก็คอื ขุนพิทกั ษ์ ตาม่วงทอง ตาหม่อมรอง และแม่ศรีมาลา
เขาท�ำโทษ ไม่ตอ้ งการให้เรียน แต่ตอ้ งการให้เป็ นโนรา จึงจ�ำเป็ นต้องให้ลูก
ออกจากโรงเรียน เพราะตอนนัน้ ไม่สบายหนัก แต่เมือหั
่ ดโนราจึงหายเป็นปกติ...
ค�ำบอกเล่าดังกล่าวนัน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาเรือ่ งต�ำนานโนรา : ความสัมพันธ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ของ Bussararat (1996) พบว่า
คณะโนราและชาวบ้านทัวไปต่
่ างมีความเชือ่ ว่า ครูหมอโนราเหล่านี้ยงั มีความผูกพันกับ
ลูกหลานที่มเี ชื้อสายโนรา หากลูกหลานเพิกเฉยไม่เคารพกราบไหว้ ครูหมอโนรา
อาจให้โทษหรือลงโทษด้วยวิธตี ่างๆ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดเมื่อยตามร่างกาย
หรือเกิดอาการบวมตามร่างกายในส่วนต่างๆ หรือบางรายอาจเจ็บปว่ ยกระเสาะกระแสะ
มีอาการผอมแห้งแรงน้ อย รับประทานอาหารไม่ได้ หรือที่เรียกว่า “ครูหมอย่าง”
หรือ “ตายายย่าง” หากอาการเช่นนี้ เกิดขึ้นกับลูกหลานโนราหรือผู้ท่ีไม่ทราบว่า
มีเชือ้ โนราหรือไม่นนั ้ ก็ตอ้ งไปหาหมอไสยศาสตร์ คนทรงครูหมอโนราหรือครูโนราดูให้
หากทราบว่าเกิดจากการกระท�ำของครูหมอโนราจริง ก็จะต้องมีการบนบานศาลกล่าว
กับครูหมอโนราต่อไป หากเมื่ออาการป่วยหายแล้วจะแก้บนด้วยการยอมเซ่นไหว้
ยอมรับนับถือครูหมอโนราหรืออาจจัดพิธโี นราโรงครูถวายเพือ่ แก้บนกันต่อไป
ส�ำหรับครอบครัวหรือสายตระกูลทีม่ เี ชือ้ สายโนราทีม่ กี ารเคารพนับถือบูชา
ครูหมอโนราเป็ นประจ�ำ เช่น มีการจุดธูปเทียนบูชาในวันพระ มีการตัง้ ครูหมอโนราหรือ
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การเซ่นไหว้ครูหมอโนราในช่วงเดือน 6 (ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-กลางเดือน
มิถุนายน) เดือน 10 (ประมาณปลายเดือนกันยายน-กลางเดือนตุลาคม) และเดือน 11
(ประมาณปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน) ตามปฏิทนิ จันทรคติ นอกจากนี้
อาจมีการประกอบพิธโี นราโรงครูขน้ึ มาเป็นครังคราวตามก�
้
ำหนดสัญญากัน ซึง่ พิธโี นราโรงครูนนั ้
เป็ นการไหว้ครูทส่ี มบูรณ์แบบตามขนบธรรมเนียมของโนรา หากครอบครัวใดสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ตามทีก่ ล่าวมา เชือ่ กันว่าจะพบแต่ความสุขความเจริญสืบไป ทัง้ นี้เป็ นเพราะ
อ�ำนาจของครูหมอโนรา และเป็ นผลจากการรูจ้ กั บูชาระลึกถึงบุญคุณของครูหมอโนรา
แต่อย่างไรก็ตามแม้ความผาสุกเหล่านี้จะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตาม แต่ทว่าพลังใจ
ในการท�ำกิจการใดๆ นัน้ นับว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ อีกทัง้ การแสดงออกถึงความกตัญญูของ
บุคคลทีม่ ตี ่อผูม้ พี ระคุณทัง้ ทีม่ ชี วี ติ อยู่และเสียชีวติ ไปแล้วนัน้ ย่อมเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถ
ขัดเกลาจิตใจบุคคลให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมจรรยาทีด่ งี าม ซึง่ ตัวศีลธรรมจรรยา
ทีด่ งี ามนี่เอง จะเป็ นเครือ่ งมือในการชักน�ำบุคคลไปพบความสุขความเจริญได้
เมือ่ ความทุกข์หรือความสุขของผูค้ นถูกน�ำมาผูกมัดกับความเชือ่ เรือ่ งผีครูหมอโนรา
จึงท�ำให้การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ของชีวติ ของผูค้ นนัน้ ยังเกาะเกีย่ วสัมพันธ์กบั
อิทธิฤทธิ ์ของผีครูหมอโนราสืบไป ดังจะเห็นได้จากการด�ำเนินชีวติ ของคนในภาคใต้ เช่น
การท�ำการค้า การเสีย่ งโชค การไม่อยากถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเกณฑ์ การต้องการสอบ
เข้า ท�ำ งาน หรือ เหตุ ก ารณ์ อ่ืน ๆ นั น้ ย่ อ มมีก ารน� ำ ความเชื่อ เรื่อ งผีค รูห มอโนรา
มาเป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยการบนบานศาลกล่าว การภาวนาขอพรให้ตนสมหวัง
ในกิจการต่างๆ เป็ นต้น
สรุปผล

ครูห มอโนราสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ ครูห มอโนราที่ม าจาก
ชนชัน้ ศักดินา มีชอ่ื ปรากฏอยูใ่ นต�ำนานการก่อเกิดโนรากับครูหมอโนราทีเ่ ป็ นวิญญาณ
ของคนทีเ่ คยมีชวี ติ อยูจ่ ริง ความเชือ่ เรือ่ งครูหมอโนรานัน้ มีความส�ำคัญต่อวิถคี นภาคใต้
กลุ่ ม หนึ่ ง เป็ น อย่ า งมากกล่ า วคือ ความเชื่อ เรื่อ งครูห มอโนรา เป็ น ดัง่ เครื่อ งมือ
เชิงนามธรรมทีท่ ำ� หน้าทีจ่ รรโลงจิตใจให้คนในภาคใต้รจู้ กั ค�ำว่า “ผูม้ พี ระคุณ” อีกทังยั
้ งสามารถ
น�ำมาสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้เกิดขึน้ ในสังคมภาคใต้ได้อกี ด้วย เนื่องจากความเชื่อ
เรื่องครูหมอโนรา มีบทบาทที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้ คือ (1) บทบาทต่อการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ในหมูเ่ ครือญาติ ได้แก่ การสร้างความรูส้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันภายในกลุม่
การเป็ นสัญลักษณ์ของวงศ์ตระกูล และการก่อเกิดประเพณีทช่ี ่วยสร้างความสามัคคี
ให้เ ครือ ญาติแ ละชุ ม ชน (2) บทบาทของครูห มอโนราต่ อ การบ�ำ บัด รัก ษาผู้ป่ว ย
โดยเป็ นการช่วยประคับประคองจิตใจของผูป้ ่วยให้รูส้ กึ ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วย
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ั บนั ทีอ่ อ่ นแอและ
และมีสงิ่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึง่ สิง่ เหล่านี้นบั ว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ในสังคมปจจุ
ั
เสีย่ งต่อการเกิดปญหาความวุ
น่ วายในสังคมจากแรงกระท�ำของวัฒนธรรมอืน่ ทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมไทยและสังคมภาคใต้ ทีเ่ ข้ามาทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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