
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน  
2. เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิป๎ญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะน าไปสู่การ

อนุรักษ์และ พัฒนาภูมิป๎ญญานั้นๆ ต่อไป  
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เป็นความที่มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและภูมิป๎ญญาไทย เป็น
องค์ ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ปราชญ์ ท้องถิ่น ซึ่งมผีู้ให้ค ากัดความของภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้  
สามารถ จันทร์สูรย์(2536) กล่าวว่าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่น ามาใช้ใน
การ แก้ป๎ญหา เป็นสติป๎ญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้ งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ท า
เองโดย อาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ป๎ญหาการด าเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย  
กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิป๎ญญาท้องถิ่นว่า คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของ
คนเรา ผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดป๎ญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจาก
ความรู้ เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าว
ว่า ภูมิ ป๎ญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ป๎ญหา การจัดการและ
การปรับตัวใน การด าเนินชีวิตของคนเรา  
รัตนะ บัวสนธ์ (2535) กล่าวว่าภูมิป๎ญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก และ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดั่งกล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอด 
สั่ง สอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือ ความสุขของในส่วนที่เป็นชุมชน และป๎จเจกบุคคล  
ฉลาดชาย สมิตานนท์(อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาคร าไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น คือ สติป๎ญญา
อัน เกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ท าหน้าที่ชี้น าว่าการจะใช้
ชีวิตอย่า ยั่งยืนและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นท าอย่างไรซึ่งในที่สุด ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นอาจถูกยกระดับให้
หมายถึงอุดมการณ์ ของการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย บนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิต 
สัตว์ พืช และมนุษย์ด้วย ตัวเองตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิป๎ญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง 
และ ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ป๎ญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และ
เหมาะสมกับยุค  
สมัย ประเวศ วะสี(2536) กล่าวว่า ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิต
และสังคม ในท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่มา
จากข้างนอก ลักษณะส าคัญของภูมิป๎ญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐาน มีความเป็นบูรณการสูงทั้งในเรื่อง
ของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกทั้งยังเน้นความส าคัญของ
จริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า  
จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิป๎ญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต  ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้ 
แนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการ
ด ารงชีวิต ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา  
 
 



 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
แก้ป๎ญหา เป็นทั้งสติป๎ญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางด าเนินชีวิต ในวงกว้าง ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ  
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ 
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การ
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ป๎ญญา การเกษตรเป็นต้น  
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ป๎ญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด 
และ เป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการ
จัด จ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้น
ให ้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน  
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุน
และ ธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้ เกิดความ
มั่นคง ทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น  
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน 
องค์กร ทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น 
กรณีของการจัด การศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิป๎ญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญ เพราะการจัด
การศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิป๎ญญาไทยที่มีประสิทธิผล  
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนาเชื่อ
และ ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น 
การ ถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเพณีสารทเดือนสิบ 
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และที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวนครฯ ก็คือ ในการท าบุญจะต้องมีขนมส าคัญ ๕ อย่างรวมอยู่ด้วย ซึ่งขนมส าคัญ ๕ 
อย่างที่ว่านั้นยังแฝงนัยยะส าคัญอะไรบ้างอย่างไว้ด้วย 
–  ขนมลา เชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของเสื้อผ้าที่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วใช้นุ่งห่ม 
–  ขนมกงหรือขนมไข่ปลา เปรียบได้กับเครื่องประดับที่บรรพบุรุษน าไปประดับตกแต่งร่างกาย 
–  ขนมพอง ชาวนครศรีธรรมราชเชื่อว่าเสมือนแพพาหนะให้บรรพบุรุษใช้ข้ามวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิด 
–  ขนมบ้า เปรียบเทียบได้กับเมล็ดสะบ้า ที่บรรพบุรุษเอาไว้เล่นสะบ้าในเทศกาลตรุษสงกรานต์ 
–  ขนมดีซ า หมายถึงเงินทองที่บรรพบุรุษสามารถน าไปใช้ในโลกหน้าได้ 

 

 
เดิมทีประเพณีสารทเดือนสิบนี้เป็นของพราหมณ์มาก่อน เมื่ออิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาในหมู่คนไทยทาง
ภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ด้วยเห็นว่าความเชื่อนี้ของพรหมณ์เป็นสิ่งที่แสดงถึงความกตัญํูที่ลูกหลานสมควรมีให้แก่
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  และยังเป็นโอกาสที่ญาติพ่ีน้องที่แยกย้ายกันไปสร้างครอบครัวในที่ห่างไกลจะได้กลับมาพบ
หน้ากัน กระชับสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แนบแน่นยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ชาวนครศรีธรรมราชยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ในวันแรม ๑ ค่ า เดือนสิบเป็นวันที่ประตูนรกเปิดออก 
เปรตที่ต้องถูกจองจ าให้ชดใช้เวรกรรมในนรก จะได้รับอิสรภาพเป็นการชั่วคราวให้ขึ้นมายังโลกมนุษย์เพ่ือมาขอส่วนบุญ
จากลูกหลาน ด้วยเหตุนี้ ลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะพากันน าอาหารไปท าบุญอุทิศผลบุญกุศลจากการท าบุญให้แก่ญาติผู้
ล่วงลับของตนเอง ชาวนครศรีธรรมราชจึงมีประเพณีท่ีชื่อว่า ชิงเปรต เกิดข้ึนนั่นเอง 
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ประเพณีสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเริ่มต้นขึ้นในวันแรม ๑๓ ค่ า เดือนสิบ วันนี้จะเรียกกันว่าเป็น วัน
จ่าย มีการจับจ่ายซื้อขายอาหารแห้ง พืชผัก ข้าวของเครื่องใช้จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และขนมที่เป็นตั วแทนของงาน
สารทเดือนสิบ จัดเตรียมไว้ส าหรับพิธีการวันรุ่งขึ้น  โดยจะจัดสิ่งของ อาหารคาวหวานและขนมส าคัญ ๕ อย่างใส่
ภาชนะท่ีเตรียมไว้โดยวางเรียงเป็นชั้นๆ ขึ้นมา ชาวนครฯ จะเรียกกันว่าการจัดหมุรับ โดยจะเรียงข้าวสารอาหารแห้งไว้
ชั้นล่างสุด ต่อจากนั้นก็จะเป็นชั้นของพืชผักที่เก็บไว้ได้นานๆ ถัดขึ้นมาจะเป็นชั้นของใช้จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ส่วนชั้น
บนสุดจะจัดเรียงขนมส าคัญ ๕ อย่าง 

วันแรม ๑๔ ค่ า เดือนสิบ ชาวนครจะน าหมุรับที่จัดไว้ ไปท าบุญที่วัดพร้อมกับถวายภัตตาหารไปด้วย และวันสุดท้ายของ
ประเพณีสารทเดือนสิบ วันแรม ๑๕ ค่ า เดือนสิบ จะเป็นวันฉลอง ที่วัดจะมีการท าบุญเลี้ยงพระ และบังสุกุล เพ่ือส่ง
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกลับไปยังนรก ตามประเพณีปฏิบัติแล้ว บรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วจะได้รับผลบุญนี้ก็ต่อเมื่อมี
ลูกหลานจัดฉลองหมุรับ และการบังสุกุลให้เท่านั้น 

ในวันเดียวกันนี้เอง หลังจากฉลองหมุรับและถวายภัตตาหารพระภิกษุแล้ว ชาวนครฯ จะท าทานต่อด้วยการน าขนม
บางส่วนไปวางไว้ตามโคนไม้ใหญ่ หรือก าแพงวัดบ้าง  หรือวางไว้บนศาลาหรือท าเป็นศาลาสูงมีเสาเพียงต้นเดียว ใน
ศาลาจะใส่ขนม ผลไม้ และเงิน เมื่อถึงเวลา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะวิ่งกรูกันเข้าไปที่ศาลาไม้นี้ห รือแย่งกันปีนเสาที่ชโลม
น้ ามันเอาไว้ การปีนจึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก แต่กลายเป็นภาพความสนุกสนาน ความตื่นเต้นของผู้ยืนลุ้นเอาใจ
ช่วยอยู่ด้านล่าง 

จะเห็นได้ว่าประเพณีสารทเดือนสิบของชาวนครศรีธรรมราชนั้น ไม่เพียงสอนให้คนรู้จักการเข้าวัดเข้าวาเท่านั้น ยังสอน
ให้คนเป็นคนกตัญํูต่อบรรพบุรุษทั้งท่ีล่วงลับไปแล้วและที่ยังมีลมหายใจอยู่ สอนให้รู้จักการบริจาคทาน  เปิดโอกาสให้
สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมได้สานความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้เข้มแข็งข้ึน 
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วันสงกรานต์ ประเพณีไทย 
 
      สงกรานต์ซึ่ง เป็นประเพณีของประเทศไทย  สงกรานต์เป็นค าสันสกฤต หมายถึง การผ่าน หรือ การเคลื่อนย้าย ซึ่ง
เป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี... 
        

 
  

ประเพณีสงกรานต์ ของไทยที่สืบกันมาอย่างช้านาน  
        โดยการนับ ระยะเวลาที่เส้นทางของ ดวงอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์จักราศีทั้ง 12 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มดาว
ราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร กุมภ์ และ มีน การโคจร ผ่านกลุ่มดาวแต่ละกลุ่ม จะใช้
ระยะเวลา ประมาณ 30 วัน เมื่อ ดวงอาทิตย์โคจรผ่าน กลุ่มดาว เหล่านี้ครบทั้ง 12 กลุ่ม ก็จะได้ระยะเวลา 1 ปี พอดี 
เป็นวิธีการนับเดือนที่ใช้กันใน ประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมมาจาก อินเดียเช่น ไทย พม่า เขมร ลาว เป็นต้น 
วันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน 
     วันที่ 13 เมษายน เป็นวัน"มหาสงกรานต์" หรือ วันเริ่มต้นปีใหม่ ทั้งนี้เป็นเพราะเป็นจากช่วงเวลาที่ดวง อาทิตย์
โคจรผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ ราศีเมษนั้น  โลกโคจรเป็นมุมฉากกับดวงอาทิตย์ จึงมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพอดี วัน
สงกรานต์เป็นวันท าบุญใหญ่ประจ าปี มี 3 วันคือ  วันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่า (วันที่ 13 เมษายน)  วันกลาง
หรือวันเนา (วันที่ 14 เมษายน) วันขึ้นปีใหม่ หรือวันเถลิงศก (วันที่ 15 เมษายน)  
         หรือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของประเทศไทยและบางประเทศในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ และชาว
ต่างประเทศจะเรียกว่าเทศกาลนี้ว่า “สงครามน้ า” สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มา
กับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมาย ถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ ค า
ว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่าการสิ้นปี เมื่อวันสงกรานต์ตรงกับวันใดของแต่ละปี ซึ่งจะมีนางสงกรานต์ประจ าวันนั้นๆ 
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ชื่อของนางสงกรานต์ 
     ชื่อของนางสงกรานต์มี ดังนี้  วันอาทิตย์ ชื่อนางทุงษะเทวี วันจันทร์ชื่อนางโคราคะเทวี วันอังคารชื่อนางรากษสเทวี 
วันพุธชื่อนางมณฑาเทวี วันพฤหัสชื่อนางกิริณีเทวี วันศุกร์ชื่อนางกิมิทาเทวี วันเสาร์ชื่อนางมโหธรเทวี 
 

 
นางสงกรานต์ ทั้ง 7 ของท้าวกบิลพรหม 

 ต านานนางสงกรานต์  
        บุตรของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้ที่รู้ภาษานก เรียนไตรเพทจบ เมื่ออายุเจ็ดขวบ เป็นอาจารย์บอก 
มงคลต่าง ๆ แก่มนุษย์ทั้งปวง ซึ่งในขณะนั้น โลกทั้งหลายนับถือท้าวมหาพรหมและกบิลพรหมองค์หนึ่งว่า เป็นผู้แสดง
มงคลแก่มนุษย์ทั้งปวง เมื่อกบิลพรหมทราบ จึงลงมาถามป๎ญหาธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ สัญญาไว้ว่า ถ้าแก้ป๎ญหาได้จะตัด
ศีรษะบูชา ถ้าแก้ไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย ป๎ญหานั้นว่า  

  

  
ท้าวกบิลพรหมทรงตรัสถามปัญหา 3 ข้อ  

ข้อ 1. เช้าราศีอยู่แห่งใด  
 ข้อ 2. เที่ยงราศีอยู่แห่งใด 
ข้อ 3. ค่ าราศีอยู่แห่งใด  
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        ธรรมบาลขอผลัด 7 วัน ครั้นล่วงไปได้ 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดไม่ได้ จึงลงจากปราสาทไปนอนอยู่ใต้ต้นตาล
สองต้น มีนกอินทรี 2 ตัวผัวเมียท ารังอาศัยอยู่บนต้นตาลนั้น  ครั้ง เวลาค่ านางนกอินทรีจึงถามสามีว่า พรุ่งนี้จะได้
อาหารแห่งใด สามีบอกว่า จะได้กินศพธรรมบาลกุมาร ซึ่งท้าวกบิลพรหมจะฆ่าเสีย เพราะทายปัญหาไม่ออก นางนก
ถามว่า ปัญหานั้นอย่างไรสามีจึงบอกว่า ปัญหาว่าเช้าราศีอยู่แห่งใด เที่ยงราศีอยู่แห่งใด ค่ าราศีอยู่แห่งใด นางนก
ถามว่า จะแก้อย่างไร สามีบอกว่า เช้าราศีอยู่หน้า  มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาน้ าล้างหน้า เวลาเที่ยงราศีอยู่อก  มนุษย์
ทั้งหลายจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก เวลาค่ าราศีอยู่เท้า  มนุษย์ทั้งหลายจึงเอาน้ าล้างเท้าครั้งรุ่งขึ้นท้าวกบิล
พรหมมาถามปัญหา ธรรมบาลกุมารก็แก้ตามท่ีได้ยินมา  
  

  
ท้าวกบิลพรหมจึงตรัส เรียกเทพธิดาทั้ง 7 

   
        ท้าวกบิลพรหมจึงตรัส เรียกเทพธิดาทั้ง 7 อันเป็นบริจาริกาพระอินทร์มาพร้อมกัน บอกว่า เราจะตัดศีรษะบูชา
ธรรมบาลกุมาล ศีรษะของเราถ้าจะตั้งไว้บนแผ่นดินไฟก็จะไหม้ทั่วโลก ถ้าจะทิ้งขึ้นบนอากาศ ฝนก็จะแล้ง ถ้าจะทิ้งไว้ใน
มหาสมุทรน้ าก็จะแห้ง   
     ธิดาทั้งเจ็ดเอาพานมารับศีรษะ แล้วก็ตัดศีรษะส่งให้ธิดาผู้ใหญ่ นางจึงเอาพานมารับพระเศียรบิดาไว้ แล้วแห่ท า
ประทักษิณ รอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที จากนั้นเชิญไปประดิษฐานไว้ในมณฆปถ้ าคันธุลีเขาไกรลาศ บูชาด้วยเครื่องทิพย์
ต่าง ๆ พระเวสสุกรรมกันฤมิตรแก้วเจ็ดประการชื่อ ภควดี ให้เป็นที่ประชุมเทวดา เทวดาทั้งปวงน าเอาเถาฉมุลาด ลงมา
ล้างในสระอโนดาตเจ็ดครั้ง แล้วแจกกันสังเวยทุก ๆ พระองค์ ครั้งถึงครบก าหนด 365 วัน โลกสมมติว่า ปีหนึ่งเป็น
สงกรานต์นางเทพธิดาเจ็ดองค์ ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหม ออกแห่ประทักษิณเขาพระสุเมรุทุกปี  แล้ว
กลับไปเทวโลก ซึ่งลูกสาวทั้งเจ็ดของท้าวกบิลพรหมนั้น  
     เราสมมติเรียกว่า นางสงกรานต์ มีชื่อต่าง ๆ ดังนี้ วันอาทิตย์ ชื่อนางทุงษะเทวี วันจันทร์ชื่อนางโคราคะเทวี วัน
อังคารชื่อนางรากษสเทวี วันพุธชื่อนางมณฑาเทวี วันพฤหัสชื่อนางกิริณีเทวี วันศุกร์ชื่อนางกิมิทาเทวี วันเสาร์ชื่อนางมโห
ธรเทวี 
  
 
 
  

https://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html


 
 
ความหมายวันมหาสงกรานต์ของแต่ละวัน  
    ถ้าปีใดวันมหาสงกรานต์เป็นวันอาทิตย์ ปีนั้นไร่นาเรือกสวน เผือกมัน มิสู้แพงแล วันจันทร์เป็นวันมหาสงกรานต์ จะ
แพ้เสนาบดี ท้าวพระยาและนางพระยาท้ังหลาย  
    วันอังคารและวันเสาร์ เป็นวันมหาสงกรานต์  จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิงและโจรผู้ร้าย และจะเจ็บ ไข้นัก
แล วันพุธ เป็นวันมหาสงกรานต์ ว่าท้าวพระยาจะได้เครื่องบรรณาการมาแต่ต่างเมือง แต่จะแพ้ลูกอ่อนนักแล  
    วันพฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานต์ จะแพ้ข้าไท พระสงฆ์ราชาคณะจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจกันแล  
    วันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานต์ ข้าวน้ า ลูกหมากรากไม้ทั้งหลายจะอุดม แต่จะแพ้เด็ก ฝนและพายุชุม จะเจ็บตากันมาก
นักแล  
  

 
สาดน้้า เล่นสงกรานต์ของชาวภาคเหนือ 

 ความส าคัญของวันสงกรานต์ 
        พิธีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวัน สงกรานต์จึง
เป็นวันแห่งความเอ้ืออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา แต่ป๎จจุบันได้
เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อส่วนนั้นไปและ ในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้
สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ าเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระ
อาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ ารดให้แก่กันเพ่ือความชุ่มชื่น และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดง
ความกตัญํูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันท าบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทรายและเป็น การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การ
เล่นสาดน้ าเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูก พันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน 
และสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกันท าความสะอาดบ้านเรือน วัดวา
อาราม ตลอดจนอาคารสถานที่สถานที่ต่างๆ 
        เวลาได้เปลี่ยนไป ผู้คนได้มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่เข้าสู่เมืองใหญ่ๆ และจะถือเอาวันสงกรานต์เป็นวัน “กลับบ้าน” ท า
ให้การจราจรคับคั่งในช่วงวันก่อนสงกรานต์ วันแรกของเทศกาล และวันสุดท้ายขอเทศกาล   นอกจากนี้ เทศกาล
สงกรานต์ยัง ถูกใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งต่อคนไทย และต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ป๎จจุบันนี้เทศกาล
สงกรานต์มีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริมจนคลาด เคลื่อนบิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงการ
ท่องเที่ยวว่าเป็น ‘Water Festival’ เป็นภาพของการใช้น้ าเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นเท่านั้น 

https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2


 
  
  

  
สงกรานต์ Festivel ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย        

        ปฏิทินไทยในขณะนี้ก าหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี และเป็นวันหยุดราชการ 
อย่างไรก็ตาม ประกาศสงกรานต์อย่างเป็นทางการจะค านวณตามหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยยาตร์ ซึ่งแต่โบราณมา 
ก าหนดให้วันแรกของเทศกาล เป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” วัน
ถัดมาเรียกว่า “วันเนา” และวันสุดท้าย เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชและเริ่มใช้กาลโยคประจ าปีใหม่ เรียกว่า “วันเถลิงศก” 
จากหลักการข้างต้นนี้ ท าให้ป๎จจุบันเทศกาลสงกรานต์มักตรงกับวันที่ 14-16 เมษายน (ยกเว้นบางปี เช่น พ.ศ. 2551 
และ พ.ศ. 2555 ทีส่งกรานต์กลับมาตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน) ซึ่งบางปีก็อาจจะตรงกับวันใดวันหนึ่ง 
 
   กิจกรรมในวันมหาสงกรานต์  
  

 
พุทธศาสนิกชนใส่บาตรท้าบุญใน วันสงกรานต์ 

 

https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html
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ท าบุญตักบาตร       
        วันมหาสงกรานต์ ประชาชนจะลุกข้ึนมาตอนเช้าเพ่ือที่จะจัดเตรียมอาหาร ไปตักบาตรถวายพระ พอจัดเตรียม
อาหารเสร็จก็จะ บรรจงลงภาชนะมีถ้วยโถโอชามที่สวยงาม แล้วเอาวางเรียงลงในถาด เพื่อน าไปท าบุญตักบาตรและเลี้ยง
พระประจ าหมู่บ้านของตน  เรื่องการแต่งตัว จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดสวยงามมิดชิดเหมาะแก่การไปวัดของ
ชาวบ้าน  
  

 
ก่อพระเจดีย์ทราย วันสงกรานต์ 

  
ก่อพระเจดีย์ทราย        
        ในสมัยก่อนทีเรื่องเล่าขานกันว่าทุกคนเมื่อเข้าวัดมาแล้วเวลาเดินออกจากวัดจะมีเม็ดทรายติดเท้าออกไปด้วย
เพราะฉะนั้นเพ่ือเป็นการเติมเต็มจึงมีการขนทรายเข้าวัดหรือการก่อพระเจดีย์ทรายนั้นเองแต่ถึงอย่างไรแล้วการก่อพระ
เจดีย์ทรายก็เป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกันท าเพราะตอนเย็นๆชาวบ้านก็จะพากันไปที่ท่าน้ าแล้ว
ขนทรายกันมาคนละถังเพ่ือน าทรายมาก่อเป็นพระเจดีย์นั่นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะให้ชาวบ้านมีความสามัคคี
กรมเกลียวเพราะเมื่อขนทรายเข้าวัดแล้วทรายก็จะล้นวัดพระสงฆ์ก็จะน าทรายที่ชาวบ้านขนมาน าไปคืนสู่แม่น้ าดังเดิม
เพราะไม่รู้จะเก็บไว้ท าอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเวลาขนทรายเข้าวัดควรจะขนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นพอเพราะจะสร้างความ
ล าบากให้พระเณรในภายหลัง 
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พุทธศาสนิกชนร่วมใจปล่อยนก วันสงกรานต์   

ปล่อยนกปล่อยปลา            
         การปล่อยนกปล่อยปลาในวันมหาสงกรานต์ถือว่าท ากันอาจจะเป็นประเพณีเลยทีเดียวเพราะนั่นถือว่าเมื่อเข้าวัด
มาแล้วก็ต้องท าบุญโดยการปล่อยนกปล่อยปลาถ้าถือตามความเชื่อแล้วอานิสงส์ในการปล่อยนกปล่อยปลาถือว่ามีมาก
เลยทีเดียวแล้วแต่ใครจะอธิฐานแบบไหนเพราะการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ที่ถูกจับมาทรมานถือว่าได้บุญมากเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าถึงวันสงกรานต์จะเห็นประชาชนปล่อยนกปล่อยปลา 
  

  
พุทธศาสนิกชนร่วมใจสรงน้้าพระ วันสงกรานต์   

สรงน้ า รดน้ า และสาดน้ า        
        การสรงน้ าพระพุทธรูป มีดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูชา แล้วเอาน้ าอบไปประพรมที่องค์พระ ท าเป็นสังเขปพอเป็นพิธีว่า
ได้แสดงความเคารพบูชาและสรงน้ าท่านในวันขึ้นปีใหม่แล้ว เมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปมา ก็มีการแห่แหนกันอย่าง
สนุกสนาน สรงน้ าพระพุทธรูปแล้วก็มีการสรงน้ าพระสงฆ์ โดยมากมักเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นการสรงน้ าจริงๆ สรงเสร็จ
ครองไตรจีวรใหม่ที่อุบาสกอุบาสิกาน ามาถวาย ท่านก็ขึ้นธรรมาสน์เทศน์อ านวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้ที่ไปสรงน้ า นอกจากนี้ยัง
มีการ รดน้ าญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เพ่ือขอศีลขอพรตามประเพณี 
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หนังตะลุง 

หนังตะลุงเป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่ส าคัญอย่างหนึ่งของภาคใต้มาแต่โบราณ และสืบทอดมาจนป๎จจุบัน
นี้ หนังตะลุงเป็นมหรสพทีได้รับการนิยมจากผู้ดูอย่างกว้างขวาง การแสดงหนังตะลุงเป็นการแสดงความสามารถ
ที่ถือเป็นอัจฉริยะส่วนตัวของนายหนังตะลุงผนวกกับการฝึกฝนจนมีความช านาญ จึงจะสามารถแสดงหนังตะลุง
ให้ประทับใจผู้ชมได้ หนังตะลุงมิได้ให้แต่ความบันเทิงแก่ผู้ชมเท่านั้น ยังได้สอดแทรกคติธรรม จริยธรรม 
การศึกษา ฯ ลฯ แก่ผู้ชมอีกด้วย 

ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงนั้น มีความเชื่อกันว่า เผยแพร่มาจากชวา(อินโดนีเซีย) มายังมาเลเซีย 
แล้วคนไทยทางภาคใต้ไปได้แบบอย่างมาอีกทีหนึ่งจากเมืองยะโฮร์ มาฝึกหัดเล่นในเมืองไทย โดยเฉพาะครั้งแรกที่
จังหวัดพัทลุง ที่เรียกว่าหนังตะลุงนั้น ค าว่าหนัง ก็คือ เอาหนังวัว หนังควาย มาตัดฉลุเป็นรูป ส่วนค าว่าตะลุงก็คง
มาจากค าว่าพัทลุงนั่นเอง เคยมีค านิยมเรียกหนังตะลุงว่า "หนังควน " เพราะเกิดขึ้นที่บ้านควนมะพร้าว เป็นแห่ง
แรกนอกจากนี้ยังมีข้ออ้างอิงอ่ืน ๆ ซึ่งยืนยันว่าได้เกิดข้ึนครั้งแรกท่ีพัทลุง 

 
หนังตะลุง มี อยู่ 13 ตัว  ได้แก่ 

1.อ้ายเท่ง เอาเค้ามาจากชาวบ้านคนหนึ่ง ชื่อเท่ง อยู่บ้านคูขุด อ าเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา หนัง
จวนบ้านคูขุดน ามาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรก หนังคณะอ่ืนๆ น าไปเลียนแบบ รูปร่างผอมบางสูง ท่อนบนยาวกว่า
ท่อนล่าง ผิวด า ปากกว้าง หัวเถิก ผมงอหยิก ใบหน้าคล้ายนกกระฮัง นิ้วมือขวายาวโตคล้ายอวัยวะเพศผู้ชาย 
นิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหยิกเป็นวงเข้าหากัน นุ่งผ้าโสร่งลายตาหมากรุก คาดพุงด้วยผ้าขะม้า ไม่สวมเสื้อ ที่
สะเอวเหน็บมีดอ้ายครก (มีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝ๎ก) ชอบพูดจาโผงผาง ไม่เกรงใจใคร ขู่ส าทับผู้อ่ืน ล้อเลียน
เก่ง เป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ย 

 
2.อ้ายหนูนุ้ย น าเค้ามาจากคนซื่อๆ แกมโง่ ผิวด า รูปร่างค่อนข้างเตี้ย พุงยานโย้คอตก ทรงผมคล้าย

แส้ม้า จมูกปากยื่นออกไป คล้ายกับปากวัว มีเครายาวคล้ายหนวดแพะ ใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจ นุ่งผ้าโสร่งแต่
ไม่มีลวดลาย ไม่สวมเสื้อ ถือมีดตะไกรหนีบหมากเป็นอาวุธ พูดเสียงต่ าสั่นเครือดันขึ้นนาสิก ชอบคล้อยตามคนยุ
ยงส่งเสริม แสดงความซื่อออกมาเสมอ 
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3.นายยอดทอง เชื่อกันว่าเป็นชื่อคนจริงชาวจังหวัดพัทลุง รูปร่างอ้วน ผิวด า พุงย้อยก้นงอนขึ้นบนผม
หยิกเป็นลอน จมูกยื่น ปากบุ๋ม เหมือนปากคนแก่ไม่มีฟ๎น หน้าเป็นแผลจนลายคล้ายหน้าจระเข้ โครพูดถึงเรื่อง
จระเข้ไม่พอใจ นุ่งผ้าลายโจงกระเบน ไม่สวมเสื้อ เหน็บกริชเป็นอาวุธประจ ากาย เป็นคนเจ้าชู้ ปากพูดจาโอ้อวด 
ใจเสาะ ขี้ขลาด ชอบขู่หลอก พูดจาเหลวไหล ยกย่องตนเอง บ้ายอ ชอบอยู่กับนายสาว ที่มีส านวนชาวบ้าน  
ว่า "ยอดทองบ้านาย" 
      นายยอดทอง แสดงคู่กับตัวตลกอ่ืนๆ ได้หลายตัว เช่น คู่กับอ้ายหล า คู่กับอ้ายขวัญเมือง คู่กับอ้ายพูน
แก้ว คู่กับอ้ายด าบ้า คู่กับอ้ายลูกหมี คู่กับอ้ายเสมียน เป็นต้น 

 
4.นายสีแก้ว เชื่อกันว่าเอาเค้ามาจากคนที่ชื่อสีแก้วจริงๆ เป็นคนมีตะบะ มือหนักโกรธใครตบด้วยมือ

หรือชนด้วยศรีษะ เป็นคนพูดจริง ท าจริง สู้คน ชอบอาสาเจ้านายด้วยจริงใจ ตักเตือนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามท านองคลองธรรม รูปร่างอ้วนเตี้ย ผิวคล้ า มีโหนกคอ ศรีษะล้าน นุ่งผ้าโจงกระเบนลายตาหมากรุก ไม่สวม
เสื้อ ไม่ถืออาวุธใดๆ ใครพูดล้อเลียนเกี่ยวกับเรื่องพระ เรื่องร้อน เรื่องจ านวนเงินมากๆ จะโกรธทันที พูดช้าๆ ชัด
ถ้อยชัดค า เพ่ือนคู่หูคือนายยอดทอง 

 
5. อ้ายสะหม้อ หนังกั้น ทองหล่อ น ามาจากคนจริง โดยได้รับอนุญาตจากชาวอิสลามชื่อสะหม้อ อยู่

บ้านสะกอม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หนังตะลุงอ่ืนๆ ที่น าไปเลียนแบบ พูดกินรูปสู้หนังกั้น ทองหล่อไม่ได้ 
รูปร่างอ้ายสะหม้อ หลังโกง มีโหนกคอ คางย้อย ลงพุง รูปร่างเตี้ย สวมหมวกแขก นุ่งผ้าโสร่ง ไม่สวมเสื้อ พูด
ล้อเลียนผู้อ่ืนได้เก่ง ค่อนข้างอวดดี นับถือศาสนาอิสลามแต่ชอบกินหมู ชอบดื่มเหล้า พูดส าเนียงเนิบนาบ รัว
ปลายลิ้น 

 

https://sites.google.com/site/hnangtalungwathnthrrmphakhti/taw-lakhr-hnang-talung/yodthong-b.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/hnangtalungwathnthrrmphakhti/taw-lakhr-hnang-talung/222.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/hnangtalungwathnthrrmphakhti/taw-lakhr-hnang-talung/ac6.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/hnangtalungwathnthrrmphakhti/taw-lakhr-hnang-talung/yodthong-b.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/hnangtalungwathnthrrmphakhti/taw-lakhr-hnang-talung/222.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/hnangtalungwathnthrrmphakhti/taw-lakhr-hnang-talung/ac6.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/hnangtalungwathnthrrmphakhti/taw-lakhr-hnang-talung/yodthong-b.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/hnangtalungwathnthrrmphakhti/taw-lakhr-hnang-talung/222.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/hnangtalungwathnthrrmphakhti/taw-lakhr-hnang-talung/ac6.gif?attredirects=0


6. อ้ายขวัญเมือง ไม่มีประวัติความเป็นมา เป็นตัวตลกเอกของหนังจันทร์แก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คนในถ่ินนั้น เขาไม่เรียกว่าอ้ายเมือง แต่เรียกว่า "ลุงขวัญเมือง" แสดงว่าได้รับการยกย่องจากคนในท้องถิ่นอย่าง
สูงเหมือนกับเป็นคนส าคัญผู้หนึ่ง ใบหน้าของขวัญเมืองคล้ายแพะ ผมบางหยิกเล็กน้อย ผิวด า หัวเถิก จมูกโด่งโต
ยาว ปากกว้าง พุงยานโย้ ก้นเชิด ปลายนิ้งชี้คล้ายนิ้วมืออ้ายเท่ง นุ่งผ้าพ้ืนด า คาดเข็มขัด ไม่สวมเสื้อ เป็นคนซื่อ 
บางครั้งแฝงไว้ซึ่งความฉลาด ชอบสงสัยเรื่องของผู้อื่น พูดจาเสียงหวาน หนังจังหวัดสงขลาแสดงคู่กับอ้ายสะหม้อ 
หนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแถวอ าเภอเชียรใหญ่ หัวไทร ปากพนัง ท่าศาลา ให้แสดงคู่กับนายยอดทอง หนัง
พัทลุง ตรัง นิยมให้เป็นตัวบอกเรื่อง เฝ้าประตูเมือง ออกตีฆ้องร้องป่าว 

 
7. อ้ายโถ เอาเค้ามาจากจีนบ๋าบา ชาวพังบัว อ าเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา รูปร่าง มีศรีษะค่อนข้าง

เล็ก ตาโตถลน ปากกว้าง ริมฝีปากล่างเม้มเข้าใน ส่วนท้องตึง อกใหญ่เป็นรูปโค้ง สวมหมวกมีกระจุกข้างบน นุ่ง
กางเกงถลกขา ถือมีดบังตอเป็นอาวุธ ชอบร้องร าท าเพลง ขี้ขลาดตาขาว โกรธใครไม่เป็น ถือเอาเรื่องกินเป็นเรื่อง
ใหญ่ ใครจะพูดเรื่องอะไรก็ตาม อ้ายโถจะชักเรื่องที่พูดวกเข้าหาเรื่องกินเสมอ เป็นตัวตลกประกอบ 

 
 8. ผู้ใหญ่พูน น่าจะเลียนแบบมาจากผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่ง รูปร่างสูงใหญ่ จมูกยาวคล้ายตะขอเกี่ยว

มะพร้าว ศรีษะล้าน มีผมเป็นกระจุกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางกลวงอยู่ กลางพุงโย้ย้อยยาน ตะโพกใหญ่ขวิด
ขึ้นบน เพื่อนมักจะล้อเลียนว่า บนหัวติดงวงถังตักน้ า สันหลังเหมือนเขาพักผ้า (อยู่ระหว่างพัทลุง-ตรัง) นุ่งผ้าโจง
กระเบน ไม่มีลวดลาย ชอบยุยง โม้โอ้อวด เห่อยศ ขู่ตะคอผู้อื่นให้เกรงกลัว ธาติแท้เป็นคนขี้ขลาดตาขาว ชอบแส
แสร้งป๎้นเรื่องฟ้องเจ้านาย ส่วนมากเป็นคนรับใช้อยู่เมืองยักษ์หรือกับฝ่ายโกง พูดช้าๆ หนีบจมูก เป็นตัวตลก
ประกอบ 
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หนังตะลุงที่มีชื่อเสียงในต าบลละอาย คือ หนงัพัฒน์น้อย ศ.เอียดนุ้ย 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มโนราห์ วัฒนธรรมปักต์ใต้ 
 

ประวัติความเป็นมา      
 

โนรา หรือ มโนห์รา (เขียนเป็น มโนรา หรือ มโนราห์ ก็ได้) เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่สืบ ทอดกันมานาน
และนิยมกันอย่างแพร่หลายใน ภาคใต้ เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การร า บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และบาง
โอกาสมีบางส่วน แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรม 

โนรา เป็นศิลปะพ้ืนเมืองภาคใต้เรียกว่า โนรา แต่ ค าว่า มโนราห์ หรือ มโนห์รา นั้น เป็นค าที่เกิด ขึ้นมา
เมื่ อสมัยกรุ งศรีอยุ ธยา  โดยการน า เอา  เรื่ อง  พระสุธน -มโนราห์  มาแสดงเป็นละครชาตรี  จึ งมีค า
เรียกว่า มโนราห์ ส่วนก าเนิดของโนรานั้น สันนิษฐานกันว่าได้รับอิทธิพลจากการ ร่ายร าของอินเดียโบราณก่อน
สมัยศรีวิชัย ที่มา จากพ่อค้าชาวอินเดีย สังเกตได้จากเครื่องดนตรีที่ เรียกว่า เบ็ญจสังคีตซึ่งประกอบโหม่ง
ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ ใน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโนรา และท่าร าของโนรา อีกหลายท่าที่ละม้ายคล้ายคลึงกับการร่ายร า
ของ ทางอินเดีย และเริ่มมีโนราเป็นกิจลักษณะขึ้นเมื่อ ประมาณปี พุทธศักราชที่ ๑๘๒๐ ซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัย
ตอนต้นเชื่อกันว่าโนราเกิดขึ้นครั้งแรกที่ หัวเมืองพัทลุง ป๎จจุบันคือ ต าบล บางแก้ว จังหวัด พัทลุง แล้ว แพร่
ขยายไปยังหัวเมืองอ่ืนๆของภาคใต้ จน ไปถึงภาคกลาง และกลายเป็นละครชาตรี และจังหวะ ตะลุง ที่ได้รับ
อิทธิพลจากแนวคิดนี้ โนรา เกิดขึ้นในราชส านักของพัทลุงซึ่งมีต านานเล่า กันมาว่า เจ้าเมืองพัทลุง มีชื่อว่า พระ
ยา สายฟ้าฟาด มีลูกสาวที่ชื่อ ศรีมาลา ซึ่ง มีความสามารถในการร่ายร ามาก ได้เกิดตั้งครรภ์โดยที่ยังไม่ได้
แต่งงาน เชื่อกันว่า เป็นท้องกับเทวดา พระยาสายฟ้าฟาดเห็นดัง นั้นก็โกรธมาก สั่งให้น านางศรีมาลาไป ลอยแพ
ในทะเล ( คือ ทะเลสาปสงขลา) และ แพได้ไปติดที่เกาะใหญ่ นางศรีมาลาก็ ได้ให้ก าเนิดลูกชาย โดยตั้งชื่อ
ว่า เทพสิงหล ซึ่งมีนัยความว่า ลูกของเทวดา นางศรีมาลา ได้ฝึกให้เทพสิงหลฝึกร่ายร า ซึ่งเทพสิงหล ก็สามารถ
ร่ายร าได้สวยงามมาก และร่ายร า มีชื่อเสียงมากที่เกาะใหญ่ จนรู้ไปถึง หูพระยาสายฟ้าฟาด ซึ่งพระยา
สายฟ้า ฟาดก็ยังไม่รู้ว่าหลานตัวเอง ก็ได้ เชิญไปร าในราชส านัก ฝ่ายนางศรีมาลานั้น ก็น้อยเนื้อต่ าใจเมื่อครั้งที่ถูก
ลอยแพ ก็บอกกับคนที่มาติดต่อว่า โนราคณะ นี้จะไปร าได้ แต่ต้องปูผ้าขาวตั้ง แต่ริมฝ๎่งที่ลงจากเรือจนไปถึง
ต าหนัก พระยาสายฟ้าฟาดก็ตอบตกลง ดังนั้น เทพสิงหลจึงไปร าในราชส านัก เทพสิงหลร า ได้สวยงามมาก จน
พระยาสายฟ้าฟาดก็ ตกตะลึงในความสวยงาม  จึงถอดเครื่องทรงที่  ทรงอยู่ให้กับเทพสิงหล  แล้วบอก
ว่า "เครื่อง แต่งกายกษัตริย์ชุดนี้มอบให้เป็นเครื่องแต่งกาย ของโนรานับแต่นี้เป็นต้นไป" เทพสิงหลจึง บอกว่า
แท้จริงแล้วเป็นหลานของพระยาสายฟ้าฟาด พระยาสายฟ้าฟาดจึงรับโนราไว้ ในราชส านักและให้สิทธิแต่งกาย
เหมือนกษัตริย์ทุก ประการ 

 
มโนราห์จิตวินญาณของชาวใต้ 

เอกลักษณ์ของชาวใต้ที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนั้นคือ มโนราห์ หรือโนราห์    ซึ่งเป็นศิลปะการร้องและ
การร าชั้นสูง ทั้งนี้มีคนกล่าวกันว่าต้นก าเนิดนั้น คือที่อินเดียกว่า สี่ร้อยที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ก็เพ่ือบูชา
มหาเทพทั้งสามนั้นก็คือ พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ์ ซึ่งในบทร้องของมโนราห์ป๎จจุบันก็ยังคงมี
เนื้อหาดังกล่าวเจือปนอยู่ แม้จะมีการดัดแปลงแก้ไขใส่เนื้อหาทางด้านพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมคือการนับ
ถือบรรพบุรุษ เติมไปบ้างตามอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อท้องถิ่น   ความเป็นศิลปะชั้นสูงของมโนราห์นั้นสามารถดู
ได้จาก งานครอบครูโขนละครและดนดรีไทย ที่เป็นมรดกของชาติและเป็นที่ยอมรับว่างดงามและสูงส่ง บนปรัม
พิธีจะมีเศียรเก้าเศียรซึ่งเศียรที่เก้านั้นก็คือ เทริด มโนราห์(คล้ายมงกุฎ) อีกทั้งมโนราห์ยังเป็นศาสตร์ที่ รวบรวม
เอาศิลป์แขนงอ่ืนมาเก่ียวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่น งานช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างป๎กเย็บ เป็นต้น 
 



 

 

บรมครูของมโนราห์สามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วนหลักๆคือ 
ราชครูมโนราห์ โดยเชื่อกันว่าครูเหล่านี้คือกลุ่มคนที่เคยมีชีวิตในสมัยโบราณ ทั้งนี้จะเป็นเจ้าเมือง(เมือง

พัทลุง)และบรมวงศานุวงศ์ จึงไม่น่าแปลกใจว่าท าไมเครื่องแต่งกายของมโนราห์จึง มีลักษณะคล้ายเครื่องทรง
กษัตริย์ ซึ่งบรมครูเหล่านี้ได้แก่ ขุนศรัทธา เจ้าพระยาสายฟ้าฟาด แม่ศรีมาลา แม่นางคงคา แม่นางนวลทองส าลี 
ตาม่วงแก้ว ตาม่วงทอง ขุนแก้วขุนไกร  พ่อเทพสิงขร เป็นต้น     เหล่าตาพรานป่าและเหล่าเสนา เหล่านี้คือข้า
รับใช้ในวัง และยังเป็นตัวตลกอีกด้วยเช่น พรานบุญ พรานเทพ  พรานหน้าทอง พรานเฒ่า เป็นต้น    ตายาย
มโนราห์ เหล่านี้ก็คือบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์แต่เมื่อสิ้นชีพไปแล้วด้วยแรงครูจึงยังคอย
วนเวียนปกป๎กษ์รักษา ลูกหลานเชื้อสายมโนราห์ ตลอดมา 

ความเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวผลักดันให้เกิดความสามัคคีเป็นอย่างดีในชน
ชาวใต้ จึงไม่น่าแปลกใจว่าท าไมชาวใต้จึงหวงถิ่นรักพ่ีเอ้ืออาทรพ่ีน้อง แต่ป๎จจุบันนี้ประเทศเราเปิดรับวัฒนธรรม
ภายนอกเข้ามาโดยไม่กลั่นกรอง ท าให้เยาวชนของชาติละทิ้งวัฒนธรรมเดิม หันหน้าไปให้ต่างชาติ ยอมเป็น
ทิศทางวัฒนธรรมอื่นที่ตนเห็นว่างามแล้วถ้าวันหนึ่งที่ไทยสิ้นชาติขาดวัฒนธรรมแล้วมีคนมาถามว่า ชาติเดิมของยู
นั้นมีดีอะไรบ้าง แล้วลูกหลานไทยก็เต้น โนบอดี้ให้เขาดี  วันนั้นก็คงเป็นวันที่วิญญาณบรรพบุรุษไทยร้องไห้น้ าตา
เป็นสายเลือด  

 
เครื่องแต่งกาย 

1. เทริด (อ่านว่า เซิด) เป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่อง (โบราณ
ไม่นิยมให้นางร าใช้) ท าเป็นรูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้า มีด้ายมงคลประกอบ 

 

 
 

หัวเทริดโนราห์ 
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2. เครื่องรูปปัด เครื่องรูปป๎ดจะร้อยด้วยลูกป๎ดสีเป็นลายมีดอกดวง ใช้ส าหรับสวมล าตัวท่อนบนแทน

เสื้อ ประกอบด้วยชิ้นส าคัญ 5 ชิ้น คือ บ่า ส าหรับสวมทับบนบ่าซ้าย-ขวา รวม 2 ชิ้น ปิ้งคอ ส าหรับสวมห้อยคอ
หน้า-หลังคล้ายกรองคอหน้า-หลัง รวม 2 ชิ้น พานอก ร้อยลูกป๎ดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้พันรอบตัวตรงระดับ
อก บางถิ่นเรียกว่า"พานโครง"บางถิ่นเรียกว่า"รอบอก" เครื่องลูกป๎ดดังกล่าวนี้ใช้เหมือนกันทั้งตัวยืนเครื่องและตัว
นาง (ร า) แต่มีช่วงหนึ่งที่คณะชาตรีในมณฑลนครศรีธรรมราชใช้อินทรธนู ซับทรวง (ทับทรวง) ปีก เหน่ง แทน
เครื่องลูกป๎ดส าหรับตัวยืนเครื่อง 

  

 
ปิ้งคอ 

 
 บ่า 

 
 พานอก พานโครง หรือรอบอก 

 
3. ปีกนกแอ่น หรือ ปีกเหน่ง มักท าด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายนกนางแอ่นก าลังกางปีก ใช้ส าหรับโนรา

ใหญ่หรือตัวยืนเครื่อง สวมติดกับสังวาลอยู่ที่ระดับเหนือสะเอวด้านซ้ายและขวา คล้ายตาบทิศของละคร 
 

 
ปีกนกแอ่น หรือปีกเหน่ง 
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4. ซับทรวง หรือ ทับทรวง หรือ ตาบ ส าหรับสวมห้อยไว้ตรงทรวงอก นิยมท าด้วยแผ่นเงินเป็นรูป

คล้ายขนมเปียกปูนสลักเป็นลวดลาย และอาจฝ๎งเพชรพลอยเป็นดอกดวงหรืออาจร้อยด้วยลูกป๎ด นิยมใช้
เฉพาะตัวโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่อง ตัวนางไม่ใช้ซับทรวง 

5. ปีก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หาง หรือ หางหงส์ นิยมท าด้วยเขาควายหรือโลหะเป็นรูปคล้ายปีก
นก 1 คู่ ซ้าย-ขวาประกอบกัน ปลายปีกเชิดงอนขึ้นและผูกรวมกันไว้มีพู่ท าด้วยด้ายสีติดไว้เหนือปลายปีก ใช้
ลูกป๎ดร้อยห้อยเป็นดอกดวงรายตลอดทั้งข้างซ้ายและขวาให้ดูคล้ายขนของนก ใช้ส าหรับสวมคาดทับผ้านุ่งตรง
ระดับสะเอว ปล่อยปลายปีกยื่นไปด้านหลังคล้ายหางกินรี 

  

 
ปีก หรือหางหงส์ 

 
6. ผ้านุ่ง เป็นผ้ายาวสี่เหลี่ยมผืนผ้า นุ่งทับชายแล้วรั้งไปเหน็บไว้ข้างหลัง ปล่อยปลายชายให้ห้อยลง

เช่นเดียวกับหางกระเบน เรียกปลายชายที่พับแล้วห้อยลงนี้ว่า "หางหงส์"(แต่ชาวบ้านส่วนมากเรียกว่า หางหงส์) 
การนุ่งผ้าของโนราจะรั้งสูงและรัดรูปแน่นกว่านุ่งโจมกระเบน 

7. หน้าเพลา เหน็บเพลา หนับเพลา ก็ว่า คือสนับเพลาส าหรับสวมแล้วนุ่งผ้าทับ ปลายขาใช้ลูกป๎ดร้อย
ทับหรือร้อยทาบ ท าเป็นลวดลายดอกดวง เช่น ลายกรวยเชิง รักร้อย 

8. ผ้าห้อย คือ ผ้าสีต่างๆ ที่คาดห้อยคล้ายชายแครงแต่อาจมีมากกว่า โดยปกติจะใช้ผ้าที่โปร่งผ้าบางสี
สด แต่ละผืนจะเหน็บห้อยลงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าผ้า 

9. หน้าผ้า ลักษณะเดียวกับชายไหว ถ้าเป็นของโนราใหญ่หรือนายโรงมักท าด้วยผ้าแล้วร้อยลูกป๎ดทาบ
เป็นลวดลาย ที่ท าเป็นผ้า 3 แถบคล้ายชายไหวล้อมด้วยชายแครงก็มี ถ้าเป็นของนางร า อาจใช้ผ้าพ้ืนสีต่างๆ 
ส าหรับคาดห้อยเช่นเดียวกับชายไหว 

 
หน้าผ้า 

10. ก าไลต้นแขนและปลายแขน ก าไลสวมต้นแขน เพ่ือขบรัดกล้ามเนื้อให้ดูทะมัดทะแมงและเพ่ิมให้
สง่างามยิ่งขึน้ 
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11. ก าไล ก าไลของโนรามักท าด้วยทองเหลือง ท าเป็นวงแหวน ใช้สวมมือและเท้าข้างละหลายๆ วง 

เช่น แขนแต่ละข้างอาจสวม 5-10วงซ้อนกัน เพื่อเวลาปรับเปลี่ยนท่าจะได้มีเสียงดังเป็นจังหวะเร้าใจยิ่งขึ้น 

 
ก าไล 

12. เล็บ เป็นเครื่องสวมนิ้วมือให้โค้งงามคล้ายเล็บกินนร กินรี ท าด้วยทองเหลืองหรือเงิน อาจต่อปลาย
ด้วยหวายที่มีลูกป๎ดร้อยสอดสีไว้พองาม นิยมสวมมือละ 4 นิ้ว (ยกเว้นหัวแม่มือ) 

 
เล็บ 

13. หน้าพราน เป็นหน้ากากส าหรับตัว "พราน" ซึ่งเป็นตัวตลก ใช้ไม้แกะเป็นรูปใบหน้า ไม่มีส่วนที่เป็น
คาง ท าจมูกยื่นยาว ปลายจมูกงุ้มเล็กน้อย เจาะรูตรงส่วนที่เป็นตาด า ให้ผู้สวมมองเห็นได้ถนัด ทาสีแดงทั้งหมด 
เว้นแต่ส่วนที่เป็นฟ๎นท าด้วยโลหะสีขาว หรือทาสีขาว หรืออาจลี่ยมฟ๎น (มีเฉพาะฟ๎นบน) ส่วนบนต่อจากหน้าผาก
ใช้ขนเป็ดหรือห่านสีขาวติดทาบไว้ต่างผมหงอก 

14. หน้าทาสี เป็นหน้ากากของตัวตลกหญิง ท าเป็นหน้าผู้หญิง มักทาสีขาวหรือสีเนื้อ 
 

เครื่องดนตรี 
 

1. ทับ (โทนหรือทับโนรา) เป็นคู่ เสียงต่างกันเล็กน้อย ใช้คนตีเพียงคนเดียว เป็นเครื่องตีที่ส าคัญที่สุด 
เพราะท าหน้าที่ คุมจังหวะและเป็นตัวน าในการเปลี่ยนจังหวะท านอง (แต่จะต้องเปลี่ยนตามผู้ร า ไม่ใช่ผู้ร า 
เปลี่ยน จังหวะลีลาตามดนตรี ผู้ท าหน้าที่ตีทับจึงต้องนั่งให้มอง เห็นผู้ร าตลอดเวลา และต้องรู้เชิง ของผู้รับ 
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2. กลอง เป็นกลองทัดขนาดเล็ก (โตกว่ากลองของหนังตะลุงเล็กน้อย)  1 ใบท าหน้าที่เสริมเน้นจังหวะ

และล้อเสียงทับ 
 

 
 

3. ปี ่เป็นเครื่องเป่าเพียงชิ้นเดียวของวง นิยมใช้ปี่ใน หรือ บางคณะอาจใช้ปี่นอก ใช้เพียง 1 เลา ปี่มีวิธี
เป่าที่คล้ายคลึงกับขลุ่ย ปี่มี 7 รูแต่สามารถก าเนิดเสียงได้ ถึง 21 เสียงซึ่งคล้ายคลึงกับเสียงพูด มากที่สุด 

 
 

4. โหม่ง คือ ฆ้องคู่ เสียงต่างกันที่เสียงแหลม เรียกว่า "เสียงโหม้ง" ที่เสียงทุ้ม เรียกว่า "เสียงหมุ่ง" หรือ 
บางครั้งอาจจะเรียกว่าลูกเอกและลูก ทุ้มซึ่งมีเสียงแตกต่างกันเป็น คู่แปดแต่ดั้งเดิมแล้วจะใช้คู่ห้า 

 
   

5. ฉิ่ง หล่อด้วยโลหะหนา รูปฝาชีมีรูตรงกลางส าหรับร้อยเชือก ส ารับนึงมี  2 อัน เรียกว่า 1 คู่เป็น
เครื่องตีเสริมแต่งและเน้นจังหวะ ซึ่งการตีจะแตกต่างกับการตีฉิ่ง ในการก ากับจังหวะของดนตรีไทย 
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6. แตระ หรือ แกระ หรือ กรับ มี ทั้งกรับอันเดียวที่ใช้ตีกระทบกับรางโหม่ง หรือกรับคู่ และมีที่ร้อยเป็น
พวงอย่างกรับพวง หรือใช้เรียวไม้หรือลวด เหล็กหลาย ๆ อันมัดเข้าด้วยกันตีให้ปลายกระทบกัน 

 
 

องค์ประกอบหลักของการแสดง 
 

1. การร า โนราแต่ละตัวต้องร าอวดความช านาญและความสามารถเฉพาะตน โดยการร าผสมท่าต่างๆ 
เข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องกลมกลืน แต่ละท่ามีความถูกต้องตามแบบฉบับ มีความคล่องแคล่วช านาญที่จะเปลี่ยน
ลีลาให้เข้ากับจังหวะดนตรี และต้องร าให้สวยงามอ่อนช้อยหรือกระฉับกระเฉงเหมาะแก่กรณี บางคนอาจอวด
ความสามารถในเชิงร าเฉพาะด้าน เช่น การเล่นแขน การท าให้ตัวอ่อน การร าท่าพลิกแพลง เป็นต้น 

2. การร้อง โนราแต่ละตัวจะต้องอวดลีลาการร้องขับบทกลอนในลักษณะต่างๆ เช่น เสียงไพเราะดัง
ชัดเจน จังหวะการร้องขับถูกต้องเร้าใจ มีปฏิภาณในการคิดกลอนรวดเร็ว ได้เนื้อหาดี สัมผัสดี มีความสามารถใน
การร้องโต้ตอบ แก้ค าอย่างฉับพลันและคมคาย เป็นต้น 

3. การท าบท เป็นการอวดความสามารถในการตีความหมายของบทร้องเป็นท่าร า ให้ค าร้องและท่าร า
สัมพันธ์กันต้องตีท่าให้พิสดารหลากหลายและครบถ้วน ตามค าร้องทุกถ้อยค าต้องขับบทร้องและตีท่าร าให้
ประสมกลมกลืนกับจังหวะและลีลา ของดนตรีอย่างเหมาะเหม็ง การท าบทจึงเป็นศิลปะสุดยอดของโนรา 

4. การร าเฉพาะอย่าง นอกจากโนราแต่ละคนจะต้องมีความสามารถในการร า การร้อง และการท าบท
ดังกล่าวแล้วยังต้องฝึกการ าเฉพาะอย่างให้เกิดความช านาญเป็นพิเศษ ด้วยซึ่งการร าเฉพาะอย่างนี้ อาจใช้แสดง
เฉพาะโอกาส เช่น ร าในพิธีไหว้ครู หรือพิธีแต่งพอกผู้กผ้าใหญ่ บางอย่างใช้ร าเฉพาะเมื่อมีการประชันโรง 
บางอย่างใช้ในโอกาสร าลงครูหรือโรงครู หรือร าแก้บน เป็นต้น การร าเฉพาะอย่าง มีดังนี้ 

          1. ร าบทครูสอน 
          2. ร าบทปฐม 
          3. ร าเพลงทับเพลงโทน 
          4. ร าเพลงปี ่
          5. ร าเพลงโค 
          6. ร าขอเทริด 
          7. ร าเฆี่ยนพรายและเหยียบลูกนาว (เหยียบมะนาว) 
          8. ร าแทงเข้ 
          9. ร าคล้องหงส์ 
          10.ร าบทสิบสองหรือร าสิบสองบท 

5. การเล่นเป็นเรื่อง โดยปกติโนราไม่เน้นการเล่นเป็นเรื่อง แต่ถ้ามีเวลาแสดงมากพอหลังจากการอวด
การร าการร้องและการท าลทแล้ว อาจแถมการเล่นเป็นเรื่องให้ดู เพ่ือความสนุกสนาน โดยเลือกเรื่องที่รู้ดีกันแล้ว
บางตอนมาแสดงเลือกเอาแต่ตอนที่ต้องใช้ตัวแสดง น้อย ๆ (2-3 คน) ไม่เน้นที่การแต่งตัวตามเรื่อง มักแต่งตามที่
แต่งร าอยู่แล้ว แล้วสมมติเอาว่าใครเป็นใคร แต่จะเน้นการตลกและการขับบทกลอนแบบโนราให้ได้เนื้อหาตาม
ท้องเรื่อง 
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