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การรําโนราแทงเข้ ในพิธีไหว้ ครู โนราของวัดท่ าแค จังหวัดพัทลุง
The Nora Tang-ke Dance in Wai Kru Ceremony of Ta-kae Temple Pattalung Province.
นางสาวธราทิพย์ กันตะวงษ์
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รองศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิเวชกุล อาจารย์ ทปีN รึกษาวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

บทคัดย่ อ
วิทยานิพนธ์นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความเป็ นมา องค์ประกอบ วิธีการรํา แนวทางการสื บทอด
การรําโนราแทงเข้ในพิธีไหว้ครู โนราโรงครู วดั ท่าแค ตําบลท่าแค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การศึกษาจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์
ผลการวิจยั พบว่าการรําโนราแทงเข้เป็ นการรําอวดฝี มือและความสามารถของผูแ้ สดง อันเป็ นมรดก
วัฒนธรรมท้องถินภาคใต้ซึงถือเป็ นพิธีกรรมสําคัญของเชือสายนักแสดงโนราทางภาคใต้ โดยให้วดั ท่าแค
ตําบลท่าแค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็ นศูนย์กลางของการทําพิธี โนราแทงเข้ประกอบไปด้วยผูแ้ สดง
เครื องแต่งกาย เครื องดนตรี บทร้อง การแต่งกาย โอกาสทีใช้ในการแสดง สถานที อุปกรณ์การแสดง
โนราได้มีการเปลียนแปลงทีเกิดขึนตามกระแสโลกแห่งเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ทําให้ความนิยมในศิลปะการ
รําโนราแทงเข้ลดน้อยลงโดยเยาวชนได้หนั ไปสนใจกับความบันเทิงทันสมัยจนเกินขอบเขตก่อให้เกิดการ
เบียงเบนไปจากวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงจึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด และองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลท่าแคร่ วมมือกันจัดโครงการสื บสานศิลปะถินโนราหรื อโนราโรงครู ขึน เพือเป็ นการสื บทอด
ศิลปวัฒนธรรม เพราะชาวบ้านเชือว่าบ้านท่าแคเป็ นแหล่งกําเนิดโนราและเป็ นแหล่งสถิตหรื อพํานักของครู
โนรา พิธีไหว้ครู หรื อโนราโรงครู เป็ นพิธีกรรมทีแสดงถึงความกตัญ9ูต่อครู หมอโนราและบรรพบุรุษทีเป็ น
โนรารวมทังพิธีแก้บนในกรณี ทีมีการบนบานในด้านสุ ขภาพ หน้าทีการงาน หรื อเรื องอืนๆ เป็ นเวทีให้คน
ในชุมชนภาคใต้ได้ร่วมกันสื บทอดวัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถินสร้างเรื องราวและสังคมของตนเองขึน เพือ
ส่ งเสริ มและสื บสานศิลปะการแสดงพืนถินภาคใต้ และเพือส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีเวที
การแสดงและใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ในปั จจุบนั การรําโนราแทงเข้วดั ท่าแคยังมีการแสดงเกิ ดขึนในทุกๆปี ถื อว่าวัดท่าแคยังคงรักษา
และยังเป็ นการสื บทอดโนราแทงเข้วดั ท่าแคไว้สืบไป
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Abstract
This research aims to study a dance element to the succession. And the preservation of stab
Vera Nora Nora ceremony in Victory Lane teacher Wat Khae Lai Tha Muang Phatthalung. The document
study Interviews and observations forecasts
The results showed that the stabbing Vera Nora. Dance and show off the talent of the
performers. Local cultural heritage of the South, which is a ritual descent actress Nora in the south by the
Wat Khae Lai Tha Muang Phatthalung. The show consists of Costumes, musical instruments, lyrics, dress
chance to show the display device. It is also the center of the ceremony. A change that followed the global
trend of a particular technology. Made popular in the art of stabbing Vera Nora fewer young people have
turned to focus on modern entertainment beyond the confines cause deviations from the culture of
Thailand.
Phatthalung Provincial Cultural Office, in conjunction with the Council of Culture.
Administrative and Capital District Cooperative Program heritage resident Nora Nora or more teachers. In
order to inherit and Culture Because people believe that caching is the home port of origin or residence of
Sonora and a static dance teacher. Teachers or teacher Nora ceremony, a ritual that represents gratitude to
teachers, doctors and fathers are Nora and Nora Gill ceremony in the event of a vow in health. Career Or
other matters A forum for people in southern communities have shared cultural heritage. Local tradition
and create their own stories. To promote the local arts and south. And to encourage children And young
people a platform to express and use their spare time to good use.
Currently, Nora stab temple erected just still have to show up every year. Tha catalog is
maintaining and conserving display format. It also inherits Vera Nora stabbed Wat Khae the future.
คําสํ าคัญ
โนราแทงเข้(Nora Tang-ke)
พิธีไหว้ครู โนรา(Nora Wai Kru Ceremony)

บทนํา
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โนราเป็ นมหรสพพืนบ้านหรื อศิลปะการแสดงชนิ ดหนึ ง ซึ งมีตน้ กําเนิ ดในแถบท้องถินภาคใต้ของ
ประเทศไทย เป็ นศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ทีมีการสื บทอดต่อเนื องกันมา วิธีการแสดงโนราประกอบด้วย
การรํา การร้อง การทําบท การเล่นเป็ นเรื องและการรําเฉพาะอย่างเป็ นหลัก
การรําเฉพาะอย่าง เป็ นการรําอวดฝี มือในด้านการรํา การร้ อง และการทําบท การรําเฉพาะอย่าง
ต้องฝึ กให้เกิดความชํานาญเป็ นอย่างมากเพือ ใช้ในโอกาสพิเศษ เช่ น พิธีไหว้ครู เป็ นต้น มีขนตอนการรํ
ั
า
เฉพาะอย่างในพิธีครอบเทริ ดหรื อผูกผ้าใหญ่ บางอย่างใช้เมือมีการประชันโรงหรื อรําแก้บน การรําเฉพาะ
อย่างของวัดท่าแคมี 10 ขันตอนคือ รําบทครู สอนคือการรําขันพืนฐานสําหรับผูเ้ ริ มหัดรํา รําบทปฐมเป็ น
การฝึ กหัดท่าโนราเบืองต้นเปรี ยบเทียบได้กบั การรําแม่บทของทางนาฏศิลป์ ไทย รําเพลงทับเพลงโทนเป็ น
การรําล้อกันระหว่างคนรํากับคนตีทบั รํายัวปี คือการอวดลีลาท่ารําของผูร้ ําให้เข้ากับเสี ยงปี รําเพลงโคเป็ น
การรําประกอบจังหวะดนตรี โดยไม่มีบทร้อง ลักษณะลีลาท่ารําต่างๆตามทีมีความถนัด รําขอเทริ ดเป็ นการ
รําทีจะไม่สวมเทริ ดแต่จะให้นายพรานถือไว้หลอกล่อ ผูร้ ําจะต้องรําอวดลีลาอ้อนวอนใช้ความสามารถทุก
วิถีทางเพือทีจะแย่งเทริ ดมาให้ได้ รําเฆียนพรายและเหยียบลูกนาว(เหยียบมะนาว) เป็ นการรําเพือประกอบ
พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ เพือเป็ นการตัดไม้ข่มนามโนราฝ่ ายตรงข้าม และเป็ นการสร้ างขวัญกําลังใจให้แก่
สมาชิกในคณะของตน รําสิ บสองบทเป็ นการแสดงนิทานชาดกสิ บสองเรื อง รําคล้องหงส์ เป็ นการนํานิ ทาน
ชาดกเรื องพระสุ ธนมโนราห์มารําเป็ นเรื อง และรําแทงเข้เป็ นการรําเฉพาะในพิธีไหว้ครู โนราใหญ่เท่านัน
เชื อว่าเป็ นการรําเพือรําลึ กถึ งนางนวลทองสําลี (ซึ งถื อว่าเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิ ดโนรา 12 ท่า)ตอนเข้าเมือง พอถึ ง
บริ เวณปากนําจะเข้าเมืองได้มีจระเข้ลอยขวางคลองอยูท่ หารจึงต้องลงมือปราบ เรื องทีนํามาแสดง คือ เรื อง
ไกรทอง ซึ งในพิธีนีจะขาดการรําแทงเข้ไม่ได้โดยเด็ดขาดหากขาดการรําแทงเข้เชื อกันว่าพิธีกรรมจะไม่
สมบูรณ์ รําแทงเข้จดั ว่าเป็ นการรําโนราเฉพาะอย่างซึ งถือว่าเป็ นศิลปะชันสู งของการรําโนรา วัตถุประสงค์
ในการรําแทงเข้มี 3 ประการ คือ 1.เพือการไหว้ครู เป็ นการรําลึ กถึ งบรรพบุ รุษของโนรา 2.เพือการแก้บน
หรื อแก้เหฺ มฺรย และ 3.เพือการครอบเทริ ด เป็ นการแสดงความเป็ นศิลปิ นโนราคนใหม่อย่างสมบูรณ์
การแสดงโนราแทงเข้ในปั จจุบนั ได้มีการปรับเปลียนรู ปแบบท่ารําและบทร้องไปจากเดิม เนื องจาก
การถ่ายทอดท่ารํามีการถ่ายทอดมาเป็ นช่วงๆ ทําให้ท่ารําทีเป็ นแบบแผนดังเดิมเปลียนแปลงไป มีการใช้ท่า
รําตามบทร้องในแต่ละบทอย่างทีเรี ยกว่า “ตีบท หรื อ ตีท่า” ทําให้ท่ารําเปลียนแปลงและแตกต่างกันออกไป
ขึนอยูก่ บั ความคิดของผูร้ ําว่าบทอย่างนีควรจะทําท่าอย่างไร ทําให้ท่ารําเปลียนไปตามยุคสมัยของผูถ้ ่ายทอด
โดยไม่มีตวั ผูอ้ า้ งอิงทีกล่าวถึงการรําตามแบบแผนดังเดิมได้ และยังหาดูได้ยากขึนอีกด้วย เนื องจากปั จจุบนั
ไม่นิยมทําพิธีโนราโรงครู ใหญ่ สาเหตุอาจเนืองมาจากการทําพิธีโนราโรงครู ใหญ่ใช้ระยะเวลาในการจัดพิธี
หลายวัน มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง อีกทังต้องใช้ผรู ้ ําทีเป็ นโนราใหญ่ของแต่ละคณะถึง 7 คณะ และระยะเวลา
ในการรําแทงเข้ค่อนข้างนาน กล่าวคือในการรําแทงเข้ครังหนึ งๆต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัวโมง จึงทําให้
การรําดังกล่าวนีเริ มสู ญหายไป
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อย่างไรก็ดีในปั จจุ บนั นี ยังสามารถพบการรําแทงเข้อยู่บา้ งในบางคณะที ยังคงทําพิธีโรงครู ใหญ่
ดังเช่นการจัดพิธีโนราโรงครู ใหญ่ทีวัดแค ตําบลท่าแค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทียังคงจัดพิธีโนราโรง
ครู เป็ นประจําทุกปี และวัดท่าแคยังถือเป็ นจุดกําเนิ ดโนราทางปั กษ์ใต้ทีปรากฏหลักฐานการบันทึกเรื องราว
ทางประวัติศาสตร์ ของ “ขุนศรี ศรัทธา” ปรมาจารย์ทางด้านโนรา จังหวัดพัทลุงได้ชือว่าเป็ นต้นกําเนิ ดของ
โนรา สันนิ ษฐานว่าได้รับอิ ทธิ พลมาจากอินเดี ยภาคใต้พร้ อมกับละครชาตรี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พัทลุ งจึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด และองค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าแคร่ วมมือกันจัดโครงการสื บ
สานศิ ล ปะถิ นโนราหรื อโนราโรงครู ขึ น เพื อเป็ นการสื บทอดศิ ล ปวัฒนธรรม อันเป็ นมรดกวัฒนธรรม
ท้องถินภาคใต้ซึงถือเป็ นพิธีกรรมสําคัญของเชือสายนักแสดงโนราทางภาคใต้โดยให้วดั ท่าแค ตําบลท่าแค
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็ นศูนย์กลางของการทําพิธี เพราะชาวบ้านเชื อว่าบ้านท่าแคเป็ นแหล่งกําเนิ ด
โนราและเป็ นแหล่งสถิตหรื อพํานักของครู โนรา
พิธีไหว้ครู หรื อโนราโรงครู เป็ นพิธีกรรมทีแสดงถึ งความกตัญ9ูต่อครู หมอโนราและบรรพบุรุษที
เป็ นโนรารวมทังพิธีแก้บนในกรณี ทีมีการบนบานในด้านสุ ขภาพ หน้าทีการงาน หรื อเรื องอืนๆ แต่จากการ
เปลียนแปลงทีเกิดขึนตามกระแสโลกแห่ งเทคโนโลยี ทําให้ความนิ ยมในศิลปะการแสดงโนราลดน้อยลง
โดยเยาวชนได้หนั ไปสนใจกับความบันเทิงทันสมัยจนเกินขอบเขตก่อให้เกิดการเบียงเบนไปจากวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคมไทย เป็ นเวทีให้คนในชุ มชนภาคใต้ได้ร่วมกันสื บทอดวัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถินสร้าง
เรื องราวและสังคมของตนเองขึน เพือส่ งเสริ มและสื บสานศิลปะการแสดงพืนถินภาคใต้ และเพือส่ งเสริ มให้
เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีเวทีการแสดงและใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาความเป็ นมา องค์ประกอบ และวิธีการรําโนราแทงเข้ในพิธีไหว้ครู โนราโรงครู วดั ท่าแค
ตําบลท่าแค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
2. ศึกษาแนวทางการสื บทอดการรําโนราแทงเข้ในพิธีไหว้ครู โนราโรงครู วดั ท่าแค ตําบลท่าแค
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาความเป็ นมา องค์ประกอบ วิธีการรํา แนวทางการสื บทอดการรําโนราแทงเข้ในพิธีไหว้ครู
โนราโรงครู วดั ท่าแค จังหวัดพัทลุง
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การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม
“แหล่ งอารายธรรมหรื อแหล่ งความเจริ ญของโลกในตอนแรกมี แหล่ งเดี ยว แล้วความเจริ ญจาก
แหล่งอารายธรรมเหล่านันจึงแพร่ กระจายต่อไปยังส่ วนอืนของโลก การทีวัฒนธรรมหนึ งๆจะแพร่ กระจาย
ไปยังแหล่งอืนๆได้ตอ้ งยึดหลักว่า วัฒนธรรม คือ ความคิดและพฤติกรรม(ผลของความคิด) ทีติดตัวบุคคล
ไปถึงทีใดวัฒนธรรมก็จะแพร่ กระจายไปทีนัน” (พรทิพย์ อุศุภรัตน์,2556)
ทฤษฎีพหุ นิยมทางวัฒนธรรม
แนวคิดทีให้มนุ ษย์เห็นคุ ณค่าในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และให้ตระหนักว่าความหมายทาง
วัฒนธรรมโดยการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ สิ งทีเป็ นเอกลักษณ์ ให้คู่กบั ชุ มชนและประเทศชาติ เนื องจาก “ไม่มี
วัฒนธรรมใดดํารงอยูไ่ ด้โดยตัดขาดจากโลกภายนอกได้อย่างสิ นเชิ ง ทุกวัฒนธรรมล้วนแต่ได้รับอิทธิ พล
และในทางกลับกันก็มีอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมอืนๆ ไม่ว่าวัฒนธรรมใดเช่ นกันทีไม่เปลี ยนแปลงหรื อคงอยู่
ตายตัว” (คณะกรรมการโลกว่าด้วยวัฒนธรรมและการพัฒนา,2546)
แนวคิ ดเรื องโครงสร้ างท่ ารํ าทางนาฏศิ ล ป์ ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิ จขันธ์ ได้ใ ห้
แนวคิ ดเกี ยวกับ หลัก การทางโครงสร้ า งนาฏศิ ล ป์ ไทย ในเรื องลักษณะการเคลื อนไหวของร่ า งกายเพื อ
ประสมท่ารํา ว่ามีการร้อยเรี ยงท่าทางให้ต่อเนืองกันตังแต่ตน้ จนจบบทเพลงในชุดการแสดงนันๆ
ประโยชน์ ทคีN าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นฐานข้อมูลในการศึกษาเรื องโนราแทงเข้ในการประกอบพิธีไหว้ครู โนราสําหรับผูส้ นใจ
2. เป็ นแนวทางหนึ งในการอนุ รักษ์การรําโนราแทงเข้ในพิธีไหว้ครู โนราโรงครู วดั ท่าแค จังหวัด
พัทลุง
3. ทําให้เห็นความสําคัญของการรําโนราแทงเข้วดั ท่าแค จ.พัทลุง
4. เพือเป็ นการอนุรักษ์การรําโนราแทงทีเป็ นวัฒนธรรมของประเพณี ทอ้ งถินภาคใต้ให้คงอยู่
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา หนังสื อ และงานวิจยั ต่างๆ ทีเกียวข้องกับการรําแทงเข้
จากแหล่งค้นคว้า
2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม จากการได้ชมการรําโนราแทงเข้ในพิธีไหว้ครู โนราประจําปี ของ
วัดท่าแค ตําบลท่าแค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
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3. สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี ยวชาญ ทังแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เกี ยวกับการรํา
โนราแทงเข้ในพิธีไหว้ครู โนราของวัดท่าแค จังหวัดพัทลุง ดังนี
4. ศึกษาจากวีดีทศั น์ หรื อแถบบันทึกภาพ เพือประกอบการศึกษาในครังนี
ผลการวิจัย
ตอนที1
โนราโรงครู วดั ท่าแคนันไม่มีปรากฏหลักฐานว่ามีมาแต่เมือใด กล่าวเฉพาะโนราโรงครู วดั ท่าแคที
จัดกันมาเป็ นประเพณี จนถึงทุกวันนี เริ มตังแต่ปีพ.ศ.2514 มีหลักฐานบางอย่างทีเชื อกันว่าเกียวข้องกับโนรา
และครู โนรา คือสถานทีทีเรี ยกว่า “หลักขุนทา” “เขือนขุนทา” จากความเชื อทีว่าโนราเกิ ดขึนครังแรกที
บ้านท่าแค โดยมีขนุ ศรัทธาเป็ นครู คนแรก จึงจัดให้มีการรําโนราโรงครู ขึนในวัดท่าแค มีโนราแปลก ชนะ
บาล ซึ งเป็ นครู โนราอาวุโสของบ้านท่าแคและจังหวัดพัทลุ ง เป็ นผูน้ าํ ทีสําคัญและได้รําติดต่อกันมาจนถึ ง
ปั จจุบนั เป็ นเวลา 44 ปี ทุกปี ในวันพุธที 2 ของเดือน 6 จะจัดพิธีไหว้ครู โดยรําโนราโรงครู ถวายให้บริ เวณ
วัดอภัยยารามหรื อวัดท่าแค ซึ งมีศาลขุนศรัทธาตังอยู่ ในงานจะมีประชาชนหลากหลายแหล่งซึ งเชื อว่าตนมี
“ตายายโนรา” ร่ วมกันมาชุ มนุ มอย่างคับคัง นอกจากนันผูท้ ีต้องการแก้เหฺ มฺยต่างๆ ก็จะมาแก้บนในงานนี
ด้วย นับเป็ นการอนุรักษ์และสื บทอดการรําโนราแบบโบราณได้อย่างดียงิ
โนราโรงครู คื อ โนราที แสดงเพื อประกอบพิธีเชิ ญครู หรื อบรรพบุ รุษ โนรามายังโรงพิธีเพือรั บ
เครื องเซ่ นไหว้ รั บของแก้บน เพือครอบเทริ ด และยังเป็ นการจัดเพื อให้ค รู หมอโนราหรื อตายายโนรา
ทังหมดมารวมกัน เพราะชาวบ้านเชือว่าโนราโรงครู วดั ท่าแคเป็ นแหล่งกําเนิ ดโนรา เป็ นทีสถิตของครู โนรา
โนราโรงครู ใหญ่วดั ท่าแค เริ มตังแต่การไหว้พระภูมิโรง พิธีพระ แล้วเข้าโรงในวันแรก จากนันจึงทําพิธี
เบิกโรง ลงโรง กาศครู เชิ ญครู กราบครู โนราใหญ่รําถวายครู จับบทตังเมือง การรําทัวไป วันทีสองซึ ง
เป็ นวันพฤหัสบดีถือเป็ นพิธีใหญ่เริ มตังแต่ลงโรง กาศครู เชิญครู เอาผ้าหุ ม้ โพธิx ทีเชื อกันว่าเป็ นทีเผาศพและ
ฝังกระดูกของขุนศรี ศรัทธา เซ่นไหว้ครู หมอตายาย โนราทัวไปรําถวายครู การรําสอดเครื องสอดกําไล ทํา
พิธีตดั จุ ก ทําพิธีครอบเทริ ดหรื อผูกผ้าใหญ่ พิธีแก้บนด้วยการรําถวายครู และการรําออพราน พิธีผูกผ้า
ปล่อย การรําทัวไปในเวลากลางคืน ส่ วนวันทีสามเริ มตังแต่ลงโรง กาศครู เชิญครู การรําทัวไป รําบทสิ บ
สองเพลงสิ บสองบท เหยียบเสน ตัดผมผีช่อ รําบทคล้องหงส์ รําบทแทงเข้เป็ นเสร็ จพิธี
การรําแทงเข้ คือ การรําแทงจระเข้ เป็ นการรําทีใช้เฉพาะในพิธีโรงครู เท่านัน จะปรากฏในพิธีไหว้
ครู โนราวันที 3 โดยจะรํา ต่อจากการคล้องหงส์ คือการรําเพือรํา ลึ กถึ งนางนวลทองสําลี ตอนถู กจับเข้าวัง
การรําแทงเข้เป็ นการรําเพือรําลึ กถึงนางนวลทองสําลีตอนเข้าเมืองของพระยาสายฟ้ าฟาด เมือครังพระยา
สายฟ้ าฟาดให้ทหารไปนําตัวนางนวลทองสําลี กลับเข้าวัง พอมาถึ งบริ เวณปากนําทางเข้าวังก็มีจระเข้ลอย
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ขวางอยู่พวกทหารจึ งได้มีการปราบจระเข้ขึน เรื องที นํามาแสดงคื อเรื องไกรทอง ซึ งทางภาคใต้เรี ยกว่า
“บทไกรทอง” รําแทงเข้จึงเป็ นเรื องไกรทองปราบ
ชาละวัน
การรําแทงเข้ประกอบด้วยผูร้ ําทีเป็ นชาย 7 คน หมอไสยศาสตร์ 1 คน โดยผูเ้ ป็ นโนราใหญ่จะรับ
บทเป็ นนายไกร(ไกรทอง) และโนราทีเหลืออีก 6 คนเป็ นสหายของนายไกร(ไกรทอง) ก่อนจะเริ มรําแทง
เข้จะมี การนํา จระเข้หยวกกล้วยไปวางข้างโรงโนราด้า นทิ ศ ตะวันตะวันตกของโรงพิธี ห่ างจากโรงพิ ธี
ประมาณ 3-4 เมตร หัวไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้หากหันหัวไปทางทิศอีสานโนราจะไม่แทง ปูผา้ ขาวบน
เสื อคล้านําจระเข้มาวางบน ปั กเสาเป็ นสี มุมรอบตัวจระเข้ขึงสายสิ ญจน์ ไว้โดยรอบเหนื อสายสิ ญจน์ผูกผ้า
ดาษเพดานใส่ หมากพลู 1 คํา ดอกไม้ 1 ดอก เทียน 1 เล่ม เชื อกันว่าก่อนการรําแทงเข้ตอ้ งทําพิธีบรรจุธาตุ
(เป็ นการเรี ยกวิญญาณมายังตัวจระเข้) เพือเป็ นการทําให้จระเข้ดูมีชีวิตสมจริ งมากขึน โดยการนําหมูชินดิบ
ไก่ชินดิบ ปลาดิบ ทังตัว ไข่ไก่หรื อไข่เป็ ดดิบ ใส่ ในปากจระเข้แล้วบริ กรรมคาถาเบิกหู เบิกตา เบิกปาก
เรี ยกเจตภูต เรี ยกวิญญาณไปใส่ ในตัวจระเข้ หน้าโรงโนราจะนําแพหยวกกล้วย(หยวกกล้วยพังลาหรื อกล้วย
ตานีตดั เป็ นท่อน 4 ท่อน ยาวเท่าๆกันท่อนละ 1 เมตร ใช้ไม้เสี ยบเป็ นแกนกลาง ปั กเทียน 1 เล่ม หมากพลู
1 คํา ดอกไม้ 1 ดอก แล้วนําไปวางไว้ดา้ นทิศตะวันออก เป็ นการสมมุติวา่ หยวกกล้วยคือแพทีใช้เป็ นพาหะ
นะในการไปปราบจระเข้
การรําแทงเข้จะเริ มโดยโนราใหญ่และโนราอีก 6 คน รวมถึ งหมอไสยศาสตร์ จะนังพร้ อมกันที
หน้า บายศรี ท ้องโรง โดยผูร้ ั บบทเป็ นนายไกรจะนังอยู่ตรงกลาง โดยมี โนราอี ก หกคนนังล้อมเป็ นครึ ง
วงกลมและมีหมอกบโรงนังอยูท่ ีหน้านายไกร นายไกรจุดเทียนทีบายศรี ครู หมอไสยศาสตร์ จะจุดเทียนเก้า
เล่ ม บนหมอนกราบ ดนตรี บ รรเลงเพลงโทนจับ บทนายไกรเนื อหาจะเป็ นการทํา ขวัญ นายไกรและ
คุณลักษณะของหอกทัง 7 ขณะร้องกลอนนายไกรจะมอบหอกให้แก่โนราทังหกคน คนละ 1 เล่ม จากนัน
นําปลายหอกมารวมเข้าด้วยกันเป็ นการทําพิธีลบั หอกแช่ หอก จบพิธีลบั หอกจะเป็ นการดําเนิ นเรื องราว
จากนันดนตรี จะบรรเลงเพลงเชิ ด โนราทังเจ็ดจะบริ กรรมคาถาเพือป้ องกันตัวเองจากเสนี ยดจัญไรต่างๆ
สหายนายไกรก็จะร้ายรําทีละคนในท่ารําต่างๆ จากนันทังหมดเดินวนรอบตัวจระเข้ 3 รอบโดยวนทางซ้าย
แล้วพุ่งหอกไปแทงทีตัวจระเข้ แล้วจึงใช้พระขรรค์ตดั สายสิ ญจน์ทงสี
ั ด้านดึงไม้ทีปั กเป็ นเสาทังสี ออก ใช้
เท้าถีบจระเข้ให้หงายท้องขึน แล้วนําพระขรรค์ปักลงไปบนคอจระเข้ จากนันโนราทังเจ็ดคน และหมอกบ
โรงทําพิธีกรวดนําบังสกุลพร้ อมๆกัน แล้วกลับเข้าโรงเพือให้หมอไสยศาสตร์ รดนํามนต์ให้เป็ นการปั ด
เสนียดจัญไรและเพือความเป็ นศิริมงคนแก่โนราจนครบทังเจ็ดคน เป็ นอันจบพิธีการรําแทงเข้
คุณสมบัติของผูแ้ สดง
1.ต้องเป็ นผูม้ ีอายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์
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2.ต้องเป็ นผูท้ ีผ่านการอุปสมบทแล้ว
3.เป็ นผูบ้ ริ สุทธิx ไม่เคยยุง่ เกียวกับเพศตรงข้าม(เสี ยพรหมจรรย์ก่อนรับการประกอบพิธี แต่หากสู ญเสี ย
ก็อาจแก้ไขด้วยการทําพิธีเกิดใหม่)
4.โสด ไม่ เคยผ่า นการแต่ ง งาน หากแต่ ง งานต้องแก้ไ ขด้ว ยการทํา ใบหย่า โดยสมมุ ติ ก ับ ภรรยา
เสี ยก่อนเพือมิให้ปราชิก
5.มีความรู ้ความสามารถเป็ นทียอมรับของประชาชนทัวไป
6.ได้รับความเห็นจากอาจารย์ผสู ้ อนว่าสามารถประกอบพิธีกรรมได้
อุปกรณ์การรําได้แก่ เครื องแต่งกายของโนราประกอบด้วยเทริ ด เครื องลูกปั ด 5 ชิน(บ่า2 ปิ งคอ2 พา
นอก1) ปี กนกแอ่นหรื อ ปี กเหน่ง ซับทรวงหรื อทับทรวงหรื อตาบ ปี กหรื อหาง ผ้านุ่ง หน้าเพลา เหน็บ
เพลา หนับเพลา ผ้าห้อย หน้าผ้า กําไลต้นแขนและปลายแขน กําไล เล็บ
เครื องดนตรี ของโนราประกอบไปด้วย ทับ(โทนหรื อทับโนรา)เป็ นคู่ กลองเป็ นกลองทัดขนาดเล็ก(โตกว่า
กลองของหนังตะลุ งเล็กน้อย) ปี โหม่งคู่ ฉิ ง แตระ ทํานองเพลงที ใช้ในการรําคื อ เพลงทับเพลงโทน
เพลงเชิ ด การรําโนราแทงเข้จะใช้รําเพือการไหว้ครู โนรา เพือการแก้บน เพือการครอบเทริ ด เครื องบูชา
ประกอบพิธีโนราแทงเข้วดั ท่าแคแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือเครื องบูชาสําหรับถวายครู หมอโนราหรื อตายาย
โนราบนศาลพาไล และเครื องบูชาทีท้องโรง(พืนโรงโนรา)
อุปกรณ์ ทีใช้ประกอบในการรําแทงเข้มีอุปกรณ์ ในพิธีกรรมและการรํา สถานทีที ใช้ในการแสดง
โรงทีใช้มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี เหลียมผืน ผ้าขนาดกว้าง 9 ศอก(4.5เมตร) ยาว 11 ศอก(5.5เมตร) มีเสา 8 ต้น
ไม่ยกพืน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน เสาตอนหน้าและตอนหลังมีตอนละ 3 ต้น ส่ วนตอนกลางมี 2 ต้น ไม่มี
เสากลาง โรงหันหน้าไปทางทิ ศเหนื อหรื อใต้ เรี ยกว่าทิ ศ “ลอยหวัน”(ลอยตะวัน) จะไม่หันไปทางทิ ศ
ตะวันออกหรื อทิศตะวันตก เพราะเป็ น “ทิศขวางหวัน” (ขวางตะวัน) หลังคาทําเป็ นรู ปหน้าจัวมุงด้วยจาก
ตรงกลางจัวครอบด้วยกระแชงครอบเพือเป็ นเครื องระลึกถึงครังทีนางนวลทองสําลีถูกลอยแพไป ได้อาศัย
แชงเป็ นเครื องมุงแพกันแดดมาโดยตลอด เชื อกันว่าโรงพิธีจะมีผีนางโอกะแชงทําหน้าทีรักษาเสาโรงโนรา
และหลัง คาโรงโนราทังซ้า ยและขวา ด้า นหลัง โรงพิ ธี เป็ นที พัก หรื อ ที แต่ ง ตัวของโนรา ด้า นขวาหรื อ
ด้านซ้ายของโรงทีเป็ นร้านยืนออกมาระดับสายตา เรี ยกว่า “ศาล” หรื อ “พาไล” พืนโรงปูเสื อคล้า(เสื อที
สานด้วยคล้า) ปูทบั อีกครังด้วยเสื อกระจูด วางหมอนปูผา้ ขาวทับ(สาดหมอน) บนหมอนวางไม้แตระและ
ไม้กระดาน หรื อเชิงเทียนติดเทียนเรี ยกว่า “เทียนครู ”

ตอนที 2
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แนวทางการสื บทอดการรําโนราแทงเข้ 1.เป็ นการสร้างจิตสํานึก 2.ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้คนในท้องถินได้เข้ามามีบทบาทในการส่ งเสริ มการสื บทอดอนุรักษ์โดยการสนับสนุนจากศิลปิ น
พืนบ้าน คนในชุมชนท้องถิน และหน่วยงานของภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดพิธีไหว้ครู โนราโรง
ครู วดั ท่าแค ตําบลท่าแค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุงในทุกๆปี 3.ส่ งเสริ มการประกอบพิธีโนราแทงเข้ในพิธี
ไหว้ครู โนราโรงครู วดั ท่าแคนันเป็ นเอกลักษณ์ของภาคใต้ โดยมีบทบาทสําคัญทางด้านความบันเทิง และ
ประกอบพิธีกรรมของชุมชนทีเกียวกับศิลปิ นและชุมชนโนรา 4.มีส่วนสําคัญต่อการเสริ มสร้างประเพณี และ
พิธีกรรมของชุมชนอันเป็ นศูนย์รวมของความศรัทธา และตอกยําความมีอตั ลักษณ์ศกั ยภาพ และบริ บททาง
ภูมิปัญญาท้องถินของชุมชนเป็ นสื อพืนบ้าน
ระดับกลุ่มอาชี พ ปั จจัยด้านการเรี ยนรู ้และการถ่ายทอดความรู ้ มีการถ่ายทอดความรู ้เกี ยวกับเรื อง
การรําโนราแทงเข้ตงแต่
ั การร้องรับลูกคู่ การร้องบท การทําตัวจระเข้ จนถึงขันตอนการรําแทงเข้ โดยผูส้ ื บ
ทอดความรู ้เรื องโนราแทงเข้จะเป็ นโนรารุ่ นต่อๆไปทีจะเข้าพิธีครอบเทริ ดผูกผ้าใหญ่ในครังต่อๆไป เรี ยนรู ้
ด้วยความสมัครใจของตนเอง ปราชญ์หรื อครู ภูมิปัญญาเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้โดยการใช้วิธีการบอกเล่า การ
ทํา ให้ดูเป็ นแบบอย่าง และการให้มีส่วนร่ วมได้จดจํากันแล้วปฏิ บตั ิตามหรื อบางส่ วนอาจมีการจดวิธีการ
กระบวนการรําไว้อย่างคร่ าวๆ มีการถ่ายทอดจากประสบการณ์จากรุ่ นพีสู่ รุ่นน้อง ปลูกฝังจากรุ่ นสู่ รุ่นโดย
การสร้างอุดมการณ์เพือนํา ไปสู่ การอนุ รักษ์การประกอบพิธีการรําโนราแทงเข้ในพิธีไหว้ครู โนราโรงครู วดั
ท่าแค ตําบลท่าแค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ด้านท้องถิน ผูเ้ ข้ามาทําการศึกษาและให้ความสนใจกับกิจกรรมการประกอบพิธีการรําโนราแทงเข้
ในพิธีไหว้ครู โนราโรงครู วดั ท่าแค ตําบลท่าแค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รวมถึงชุ มชนรอบด้าน ต่างให้
ความสําคัญเห็ นคุ ณค่าของศิ ลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ที เป็ นพิธีกรรมของบรรพบุ รุษและผูส้ ื บทอด
ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภาคใต้ เป็ นการเห็ นพ้องถึ งสิ งดี งามทีตรงกัน จึงเกิ ดเป็ นแนวคิดในการ
อนุ รักษ์และสื บทอด เพือเป็ นประโยชน์แก่รุ่นต่อไปได้เรี ยนรู ้ โดยพยายามจัดเผยแพร่ ความรู ้ ผ่านสื อต่างๆ
โดยวัดท่า แคตําบลท่าแค อําเภอเมื อง จัง หวัดพัทลุ ง เป็ นผูก้ ระทํา ร่ วมกับหน่ วยงานต่ างๆ ที เข้ามาร่ วม
สนับสนุ น และเผยแพร่ ความรู ้ ภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์ ปั จจุบนั การให้ ความสนใจในการอนุ รักษ์ภูมิ
ปั ญญาเป็ นทีสนใจแก่บุคคลทัวไป
ระดับจังหวัด ได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ทังในระดับ
ท้องถินและระดับจังหวัด มีการประสานงานร่ วมมือร่ วมแรงร่ วมใจในการอนุ รักษ์และสื บสานเป็ นอย่างดี
ซึ งเกิดจากความร่ วมมือและการประสานงานอย่างจริ งจัง มีการสนับสนุนระหว่างหน่วยงานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าแค กลุ่มส่ งเสริ มวัฒนธรรม เทศมนตรี ตาํ บลท่าแค ในการ
อํานวยความสะดวกทางด้านงบประมาณ ความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์
2037
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การรําโนราแทงเข้เป็ นการรําทีใช้เฉพาะในพิธีโนราโรงครู เท่านันเป็ นการรําซึ งสอดคล้องกับ
สายฝน ไฝเส้ ง,(2554) ที กล่าวถึ งเรื องการใช้อาวุธในการรําโนราประกอบพิธีกรรม การรําแทง
จระเข้เป็ นการรําทีใช้เฉพาะพิธีโนราโรงครู เท่านัน โดยจะรําต่อจากรําคล้องหงส์ เชื อว่าเพือเป็ นการลําลึ ก
ถึ งนางนวลทองสําลี ตอนเข้าเมื องพระยาสายฟ้ าฟาด พอถึ งบริ เวณปากนําจะเข้าเมืองก็มีจระเข้ลอยขวาง
คลองอยู่ ทหารจึงลงมือปราบ แต่เรื องทีนํามาแสดงคือ เรื องไกรทองซึ งภาคใต้เรี ยกว่า ”บทนายไกร” รํา
แทงเข้จึงเป็ นเรื องไกรทองปราบชาละวัน
รําแทงเข้ประกอบด้วยผูร้ ําโนราชายจํานวน 7 คน หมอไสยศาสตร์ 1 คน โดยผูเ้ ป็ นโนราใหญ่รับ
บทเป็ นนายไกรอุ (ไกรทอง)และโนราทีเหลือคนอืนเป็ นสหายนายไกร (ไกรทอง)ปกรณ์ทีใช้ประกอบการ
รําแทงเข้คือ ตัวจระเข้ทาํ ด้วยต้นกล้วยตานี 1 ตัว แกะเป็ นรู ปจระเข้จดั วางไว้ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของโรงครู ห่างจากสายสิ ญจ์ไว้โดยรอบ เหนื อจระเข้ผูกผ้าดาษเพดานและบนเพดานใส่ หมากพลู ดอกไม้
แพหยวกกล้วย เป็ นแพทีใช้สาํ หรับยืนพุง่ หอก โดยนําหยวกกล้วยตัดเป็ น 4 ท่อน ยาวขนาด 1 เมตร แล้วใช้
ไม้เสี ยบเป็ นแกนนํามาวางไว้หน้าโรงครู ดา้ นทิศตะวันออกและหอก 7 เล่ม สามารถนํามาเป็ นข้อมูลเบืองต้น
เกียวกับการรําโนราแทงเข้ และยังสอดคล้องกับอมรา กลําเจริ ญ,(2553). ได้กล่าวถึงการรําแทงเข้ไว้วา่ การ
รําแทงเข้จะรําต่อจากการรําคล้องหงส์ ใช้ผรู ้ ํา 7 คน โนราใหญ่รําเป็ นนายไกร ทีเหลืออีก 6 คน เป็ นสหาย
นายไกร อุปกรณ์การเล่นได้แก่ เข้ 1 ตัว ทําจากต้นกล้วยพังลา(กล้วยตานี ) เบิกหูเบิกตา เรี ยกเจตภูมิใส่ ไว้
และต้องทําพิธีสังเวยครู ดว้ ยหมากพลู ดอกไม้ธูปเทียน เหล้าขาว แล้วนําไปข้างโรงโนราด้านทิศตะวันตก
ให้จระเข้หนั ไปทางทิศหรดี บนตัว หัว และหางจระเข้ติดเทียนไว้ตลอดด้านหน้าโรงทีจะแทงเข้ ต้องเอา
หยวกกล้วยพังลา 3 ท่อน ทําเป็ นแพ ให้โนราเหยียบก่อนออกไปแทงเข้ ใช้หอก 7 เล่ม มีชือเรี ยกต่างกัน
เช่ น หอกพิชยั คอกระบวย ใบตะกง ปากหนะ เป็ นต้น แทงเข้จะเริ มด้วยโนราใหญ่จุดเทียนบายศรี และ
เทียนครู แล้วร้องจับบทนายไกร(ไกรทอง) นายไกรปราบชาละวัน เวลาแทงเข้ดนตรี ทาํ เพลงเชิ ด โนราว่า
บทสัสดี ใหญ่ร่ายรําด้วยท่ารําทีแสดงอํานาจองอาจ สง่างาม เริ มบริ กรรมคาถาแทงเข้ ต่อจากนันออกไป
เหยียบหยวกกล้วย บริ กรรมคาถาอีกครังหนึง ต่อด้วยการรําไปยังตัวจระเข้ แล้วบริ กรรมคาถากํากับอีกครัง
หนึ ง แล้วจึงใช้หอกแทงเข้ เอาเท้าถีบให้หงายท้อง โนราอืนๆจะเข้าใช้หอกแทงต่อจากโนราใหญ่ แล้วว่า
บทปลงอนิจจัง กรวดนําให้ชาละวัน จบแล้วว่าคาถาถอนเสนี ยจจากเข้ ถือเป็ นการเสร็ จสิ นกระบวนการรํา
แทงเข้ ผูว้ จิ ยั สามารถนํางานวิจยั นีมาเป็ นข้อมูลเกียวกับการรําโนราแทงเข้
2. การรําโนราแทงเข้ได้มีการเปลียนแปลงตามความเจริ ญทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี ซึ งสอดคล้อง
กับทฤษฎีการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม(พรทิพย์ อุศุภรัตน์,2556) “แหล่งอารายธรรมหรื อแหล่งความเจริ ญ
ของโลกในตอนแรกมีแหล่งเดียว แล้วความเจริ ญจากแหล่งอารายธรรมเหล่านันจึงแพร่ กระจายต่อไปยัง
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ส่ วนอืนของโลก การทีวัฒนธรรมหนึงๆจะแพร่ กระจายไปยังแหล่งอืนๆได้ตอ้ งยึดหลักว่า วัฒนธรรม คือ
ความคิดและพฤติกรรม(ผลของความคิด) ทีติดตัวบุคคลไปถึงทีใดวัฒนธรรมก็จะแพร่ กระจายไปทีนัน”และ
ยังสอดคล้องกับทฤษฎีพหุ นิยมทางวัฒนธรรม(คณะกรรมการโลกว่าด้วยวัฒนธรรมและการพัฒนา,2546)
แนวคิดทีให้มนุษย์เห็นคุณค่าในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และให้ตระหนักว่าความหมายทางวัฒนธรรม
โดยการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ สิ งทีเป็ นเอกลักษณ์ให้คู่กบั ชุมชนและประเทศชาติ เนืองจาก “ไม่มีวฒั นธรรมใด
ดํารงอยูไ่ ด้โดยตัดขาดจากโลกภายนอกได้อย่างสิ นเชิง ทุกวัฒนธรรมล้วนแต่ได้รับอิทธิ พล และในทาง
กลับกันก็มีอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมอืนๆ ไม่วา่ วัฒนธรรมใดเช่นกันทีไม่เปลียนแปลงหรื อคงอยูต่ ายตัว”
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาวิจยั เรื องโนราแทงเข้อย่างต่อเนือง เพราะในปั จจุบนั มีการเปลียนแปลงทีเกิดขึนตาม
กระแสโลกแห่ งเทคโนโลยี วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ วิวฒั นาการทําให้การแสดงโนราลดน้อยลง หากขาด
การศึกษาหรื อถ่ายทอดการรําโนราแทงเข้อาจสู ญหายไปตามการเวลา
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