ภูมิปัญญาการทําเทริดโนรา อําเภอกงหลา จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งหนังโนรา ดังคําขวัญประจํา
จั ง หวั ด ที่ ว่ า “เมื อ งหนั ง โนรา อู่ น าข้ า ว พราวน้ํ า ตก แหล่ ง นกน้ํ า
ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ําพุร้อน” เป็นเมืองที่มีหนังตะลุงและโนราที่
มีชื่อเสียงและมีการสืบทอดมาหลายคณะ
การแสดงโนราในปัจจุบัน มี 2 รูปแบบ คือ พิธีกรรม ที่เรียกว่า
โนราโรงครูและการแก้บน และการแสดงเพื่อความบันเทิงและพิธีเปิดใน
งานต่างๆ
การแสดงโนรามีเอกลักษณ์เด่นชัดทั้งท่ารําที่สวยงาม
กระฉั บ กระเฉง เครื่ อ งดนตรี ป ระกอบจั ง หวะที่ มี ค วามสนุ ก สนานให้
จังหวะเร้าใจ มีบทร้องที่สะท้อนความเป็นคนใต้ ตลอดจนมีการแต่งกายที่
มีความสดใสและสวยงามทั้งตัว ซึ่งเครื่องประดับอย่างสําคัญอย่างหนึ่งที่
แสดงความเป็นโนรา คือ “เทริด” ซึ่งเป็นเครื่องประดับศักดิ์สิทธิ์และเป็น
ของสูงสําหรับนายโรง หรือโนราใหญ่ สมัยก่อนโนราคณะหนึ่งๆ จะมีเทริดเพียงยอดเดียว เพราะถือ
กันว่า เทริดเป็นที่สถิตของครู สําหรับโนราบางท่าน เทริดมีศักดิ์เท่ากับมงกุฎ เพราะเป็นเครื่องทรง
ของกษัตริย์ ขณะสวมเทริดอยู่จะไม่กราบไหว้ผู้ใด จะไหว้ก็ต่อเมื่อถอดเทริดออกแล้วเท่านั้น โดยผู้ที่
สวมเทริดได้ต้องผ่านพิธีผูกผ้าใหญ่ครอบเทริด หรือผ่านพิธีสอดเครื่อง ในปัจจุบัน โนราคณะหนึ่งๆ
นางรํามักสวมเทริดกันแทบทุกคน ทั้งนี้ เพื่อความสวยงาม และแสดงความเป็นโนราแบบเต็มตัว
เทริดเป็นงานไม้ที่นิยมใช้ไม้มงคล เช่น ทองหลาง รัก และยอ ประกอบด้วยโครงหลัก คือ
เพดานเทริด โครงเทริด ยอด และหู ในส่วนของเพดานเทริดนิยมทําด้วยไม้ทองหลาง ยอดและหู
ใช้ไม้รักหรือ ไม้ยอ เป็นการถือเอาเคล็ดจากคําว่า ทอง รัก และยอ เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวโนรา
ลงรักลงน้ําทอง ตกแต่งด้วยใบกะจัง และลายกนกต่างๆ ทําเป็นรูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้า มี
ด้ายมงคลประกอบ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้, เล่ม 8 : 3876)
ปัจจุบัน การทําเทริดซึ่งเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ นับวัน
จะมีผู้สืบทอดลดน้อยลง ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งในอําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีช่างทําเทริด 2
ท่านที่มีฝีมือดี เป็นที่ยอมรับของโนราในภาคใต้ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุม คือ ช่างล่าย หนูยก และ
ช่างพัน เลื่อนจันทร์ ซึ่งเป็นอาจารย์และลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําเทริด
ภูมิปัญญาการทําเทริดโนราของช่างล่าย หนูยก
นายล่าย หนูยก หรือรู้จักกันในนาม “ช่างล่าย” เดิมเป็นนายโรงโนรา (โนราใหญ่ หรือ
หัวหน้าคณะโนรา) ในจังหวัดพัทลุง ปัจจุบันหันมาประกอบอาชีพทําเทริดโนรา เนื่องจากในขณะที่
ช่างล่ายยังแสดงโนรา คณะของตนมีเทริดสวมใส่ไม่เพียงพอ ช่างล่ายจึงมีแรงบันดาลใจโดยได้ตั้ง
ปณิธานไว้ว่า “คณะโนราของตนจะต้องมีเทริดเป็นของตนเอง” ประกอบกับช่างล่ายมีความรู้ด้านการ
ช่างพอสมควร จึงได้เริ่มฝึกทําเทริดโนรากับ“ตาเพ็ง”(ไม่ทราบนามสกุล) ที่วัดท่าแค เมื่อ พ.ศ. 2537
โดยตาเพ็งจะทําเทริดให้ดูเป็นตัวอย่าง โดยช่างล่ายจะสังเกตและฝึกทําด้วยตนเอง เพราะการทํา
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เทริดโนราถือเป็นวิชาชั้นสูง มีคนทําน้อย ผู้ที่ฝึกต้องมีความสนใจและมีใจรักอย่างแท้จริง ช่างล่าย
ศึกษาการทําเทริดกับตาเพ็งได้ 3 ครั้ง จึงซื้อเทริดโนรามา 1 ยอด เพื่อไว้ดูเป็นแบบอย่าง และนํามา
ฝึกทําเทริดด้วยตนเอง โดยยึดวิธีการทําเทริดตามแบบโบราณที่ศึกษามา และจากการพัฒนาฝีมือ
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ช่างล่ายสามารถทําเทริดเพื่อใช้แสดงดังที่ตั้งปณิธานไว้ได้สําเร็จ และเมื่อมีฝีมือดี
จึงมีโนราสนใจมาสั่งทํา ช่างล่ายจึงเริ่มทําเทริดขายให้แก่โนราคณะต่างๆ โดยขายเทริดครั้งแรกให้แก่
โนราอารีย์ ศิลป์ จํานวน 4 ยอด ในราคายอดละ 800 บาท และต่อมาขายเทริดให้แก่โนรา อ้อมจิต
กงหรา จํานวน 8 ยอด ในราคายอดละ 1,200 บาท และทําเทริดให้แก่โนราคณะอื่นๆ ซึ่งมีราคา
สูงขึ้นเป็น 2,500 บาท ตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
สําหรับวัสดุและอุปกรณ์ในการทําเทริดของช่างล่าย ประกอบด้วย สิ่ว ตอก มีดปาด
กะโหลก ไม้ หรือ ค้อน สําหรับตอก สว่าน มีดขูด (ดัดแปลงมาจากมีดกรีดยางที่หักงอแล้ว) เลื่อย
หรือ ตะไบ เพชรตัดกระจก กระจกสีต่างๆ (ซื้อมาจากร้านมณีพาณิชย์ ในตัวเมืองจังหวัดสงขลา)
ลูกแก้ว ชัน กาว ไม้ สําหรับรีดชัน และเหล็ก กรีดชัน สีอะคลีลิก (ทอง แดง เขียว) น้ํามันผสม สําหรับ
สีทองอะคลีลิก และเชือกไนลอน
ขั้นตอนการทําเทริดโนรา
(1) การทํากะโหลก (เพดานเทริด) ใช้ไม้ทองหลาง ถือเคล็ดตามชื่อและเป็นไม้มงคล
โดยใช้เนื้อไม้จากกิ่งเพราะจะได้ไม่ต้องตัดไม้ทั้งต้น หลังจากนั้นเลื่อยเป็นท่อนๆ (คล้ายเขียง) ให้มีผิว
เรียบทั้งสองด้าน ใช้สิ่วหรือสว่านขูดเนื้อไม้ด้านนอกทิ้ง เพื่อให้เหลือเฉพาะส่วนวงกลมที่ต้องการทํา
กะโหลก ใช้เครื่องกลึงเป็นรูปกะโหลก และตกแต่งให้ผิวเรียบด้วยกระดาษทราย จากนั้นใช้สิ่วหรือ
มีดขุดเจาะและตกแต่ง ให้ด้านนอกมีรูปร่างเป็นวงรี แต่ในส่วนของด้านบนกับด้านล่างยังคงเป็นทรง
กลม เมื่อได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้ว ใช้สิ่วขูดเจาะร่องภายในให้เป็นชั้นๆ นําไปตากแดดให้แห้ง
เป็นเวลา 2 วัน สําหรับส่วนนี้จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขนาด คือ ใหญ่ (22 นิ้ว) ขนาดกลาง (21 นิ้ว) ขนาด
เล็ก (20 นิ้ว)

ภาพที่ 1 การประยุกต์เครื่องมือโดยใช้มีด (ดัดแปลงมาจากมีดกรีดยาง) ไว้ปาดกะโหลก
(2) การทํายอดเทริด ใช้ไม้กระท้อนเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อน เหลาง่าย และหาง่าย
ในท้องถิ่น (ในอดีตใช้ไม้จากต้นเทียมแต่เนื่องจากหายากขึ้นจึงเปลี่ยนมาใช้ไม้กระท้อนแทน) หลังจาก
นั้นนํามาตัดเป็นท่อนๆ ใช้สิ่วแกะเซาะเป็นชั้นๆ ปัจจุบันนี้ใช้เครื่องกลึงตกแต่งส่วนยอดเพื่อให้ได้
รู ป ทรงกลมมนและมี ผิ ว เรี ย บ (ลั ก ษณะรู ป แบบของยอดจะทํ า ตามลู ก ค้ า สั่ ง ) จากนั้ น ทํ า เดื อ ย
สามเหลี่ยมเพื่อใช้เป็นตัวยึดติดระหว่างยอดกับกะโหลก (เพดาน) เทริด
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ภาพที่ 2 ยอดเทริดที่ทําจากไม้กระท้อน
(3) การทําหู ใช้ไม้กระท้อน นํามาตัดตกแต่งให้มีลักษณะโค้งงอและเรียว คล้าย
ปีกนก

ภาพที่ 3 หูที่ใช้ประกอบทําเทริด
(4) การทําโครงเทริดโดยใช้ไม้ไผ่สาน ใช้ตอกไผ่สีสุกสานขัดเป็นลายสอง และ
สานเป็นรูปทรงกระบอกเพื่อใช้ทําโครงเทริด จากนั้นนํามาตัดปลายให้เสมอ แล้วนําไปประกอบกับ
กะโหลก (เพดาน) เทริด ทากาว ตัดแต่งด้านหน้าให้กว้างเพื่อทําหน้าผาก จากนั้นจึงนําส่วนหูมาติด

ภาพที่ 4 โครงเทริดที่ทําด้วยไม้ไผ่
(5) การตกแต่งเพดานเทริด หรือเรียกว่า “เกร็ด” ด้วยหนังวัว ลดหลั่นกันเป็น 3
ชั้น โดยนําหนังวัวมาตัดเป็นลวดลาย แล้วใช้ตะปูตัวเล็กตอกให้เป็นลวดลายอย่างต่อเนื่องบนเพดาน
เทริดทั้งสี่ชั้น แต่ปัจจุบันใช้พลาสติกแทนหนังวัว เนื่องจากพลาสติกมีความคงทน ซึ่งแตกต่างกับหนัง
วัวที่อ่อนตัวเมื่อโดนแดนหรือความร้อน
ภูมิปญญาการทําเทริดโนรา
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ภาพที่ 5 เกร็ดที่ประยุกต์ที่ทําจากแกลลอนแทนหนังวัว
(6) การทาชันและทาสีเทริด ใช้ชันผงผสมกับน้ํามันก๊าด เพื่อให้เกิดความ
เหนียวและเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาล (ชันหนึ่งถุงสามารถนํามาทาเทริดโนราได้จํานวน 2 ยอด) ใช้พู่กัน
จุ่มชันที่ผสมแล้วทาโครงไม้ไผ่ให้ทั่วเพื่อปิดรอยสาน หลังจากนั้นใช้เชือกไนล่อนมาติดเป็นแนวเพื่อไว้
ประดับกระจกแก้ว นําชันที่เหลือมาปั้นเป็นรูปกนกตกแต่งเกร็ดและโครงเทริดและยอดเทริด ในสมัย
โบราณนิยมปั้นกนกด้วยมือ แต่ปัจจุบันช่างล่ายได้พัฒนาทําเบ้าไว้สําหรับทํากนกเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว และได้กนกที่มีขนาดเท่ากัน รอจนแห้ง

ภาพที่ 6 เบ้าที่ใช้สําหรับทํากนก

ภาพที่ 7 โครงที่ทาชันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(7) การทาสีในส่วนของเทริดและยอดเทริด ตกแต่งประดับลายในส่วนต่าง ๆ
ลงรักปิดทองหรือทาน้ําทอง ปัจจุบันนิยมใช้สีอะคลีลิกทาแทนการปิดทองคําเปลว โดยจะใช้สีอะคลี
ลิกสีทองทาด้านหน้าของเกร็ด โครง และหูให้ทั่ว หลังจากนั้นผึ่งลมหรือตากแดดให้แห้ง ประมาณ
1- 2 วัน (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อให้สีแห้งสนิทและคงทน หลังจากนั้นทาสีแดงบนกะโหลก
และด้านหลังของเกร็ดให้ทั่ว ส่วนยอดเทริดให้ทาสีทองและทาสีแดงเช่นเดียวกับเทริด
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ภาพที่ 8 เทริดและยอดเทริดที่ทาทองเสร็จแล้ว
(8) การตกแต่ ง และทํ า ลวดลาย ใช้ ก ระจกแก้ ว สี ต่ า งๆ มาตั ด เป็ น รู ป ทรง
เรขาคณิต เพื่อประดับเทริดให้เกิดความสวยตามแนวเชือกไนล่อน ส่วนใหญ่นิยมใช้กระจกสีขาว
เขียว และแดง เพราะเมื่ออยู่บนเวทีแล้วจะสวยงามกว่ากระจกสีอื่น ส่วนยอดเทริดติดกนกตามชั้น
ต่างๆ
(9) การติดยอดเทริด สําหรับยอดเทริดอาจประดับลูกแก้ว หรือเหลาไม้เป็น
ทรงกลม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของโนราที่สั่งทํา การประดับตกแต่งด้วยกระจกแก้วสีต่างๆ
เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 9 เทริดโนราที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วิธีและกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น
ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําเทริดโนราของช่างล่าย หนูยก เริ่มแรกเป็นการ
ถ่ายทอดในหมู่เครือญาติ ซึ่งผู้เรียนต้องใช้การสังเกตและฝึกทําด้วยตนเองโดยเริ่มจากการช่วยทํา
เพราะการทําเทริดจัดเป็นงานช่างที่ต้องใช้ทักษะช่างบวกกับใจรักจึงจะทําได้ โดยช่างล่ายจะให้
คําแนะนําในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งแนะนําเครื่องมือต่างๆ ที่ช่างล่ายทําขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนรู้หรือได้รับ
การถ่ายทอดสามารถนําไปใช้กับงานของตนเองได้ ซึ่งผู้ที่เข้ามาฝึกทําเทริดโนรา เมื่อเริ่มทําได้ชํานาญ
แล้ ว สามารถนํ า ไปประกอบเป็ น อาชี พ โดยนํ า ไปปรั บ ใช้ แ ละพั ฒ นาจนเป็ น ฝี มื อ ที่ มี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้
ภูมิปญญาการทําเทริดโนรา
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คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คติ ความเชื่อ และคําสอน
ในการทํางาน ช่างล่าย หนูยก จะทําทุกสิ่งทุกขั้นตอนด้วยความตั้งใจ เพราะสิ่งที่
ทําจะปรากฏออกมาให้เห็นในงานที่ทํา และทําให้งานนั้นมีคุณค่า ถึงแม้ในสายตาคนอื่นอาจมองไม่
เห็นความสวยงามนั้น แต่สําหรับช่างล่ายแล้ว งานทุกชิ้นที่ทําด้วยใจกลับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความ
สวยงามในสายตาของตนเอง สําหรับในส่วนของความเชื่อเกี่ยวกับการทําเทริดโนรานั้น เชื่อกันว่า
หากไม่ทําตามหลักหรือขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมา อาจไม่เป็นมงคลกับตัวเอง
ช่ า งล่ า ยถื อ ได้ ว่ า ควรยึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า ง คื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถ
ทางด้านการแสดงโนรา และใช้ความสามารถดังกล่าวเป็นมาสร้างอาชีพเสริมได้ เป็นคนที่มีความมุ
มานะ พยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาและเรียนรู้การทําสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง ทํางานด้วยใจรัก ตลอดจน
เป็นครูที่แท้จริง คือ ไม่หวงวิชา เต็มใจสอน ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น “ผู้ให้” ที่แท้จริง
บุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับการสืบทอด/ถ่ายทอด
บุคคลที่ได้รับการสืบทอดในปัจจุบัน ได้แก่ นางป้อย หนูยก (ภรรยา) นาง
ราตรี หนูยก (บุตรสาว) นายเสริมศักดิ์ เลื่อนจันทร์ และนายพัน เลื่อนจันทร์ (หลานชาย) ซึ่ ง
ปัจ จุ บัน นอกจากสืบ ทอดการทําเทริ ด โนราแล้ว ยั งสื บ ทอดการแสดงโนราในพิธี แ ก้ บน และการ
ประกอบพิธีโนราโรงครู สําหรับบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดโดยเข้ามาเรียนรู้จากนายพัน หนูยก คือ
นักเรียนในโรงเรียน ชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุง
รางวัลหรือผลงานที่ได้รับ
ได้รับการคัดเลือก จากสภาวัฒนธรรมอําเภอกงหรา ให้เป็นบุคคลดีเด่น “คนดีศรี
กงหรา”ประจําปี พ.ศ. 2545 สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทําเทริดโนรา)
ภูมิปัญญาการทําเทริดโนราของนายพัน เลื่อนจันทร์

ภาพที่ 10 นายพัน เลื่อนจันทร์
นายพัน เลื่อนจันทร์ หรือที่ศิลปินพื้นบ้านด้านการแสดงโนราในภาคใต้เรียกกันว่า
“ช่างพัน” เป็นบุคคลที่มีฝีมือในการเทริดได้อย่างประณีต สวยงาม และสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นแบบ
เฉพาะตนให้ปรากฏอยู่บนเทริดโนรา ช่างพัน ได้เรียนรู้และฝึกฝนการทําเทริดโนราเมื่ออายุ 45 ปี
โดยฝึกมาจาก ช่างล่าย หนูยก ซึ่งเป็นน้า และเป็นศิลปินด้านการแสดงโนรา เดิมช่างพันเคยเป็น
ศิลปินโนราเล่นในคณะเดียวกันกับช่างล่าย หนูยก และมีโอกาสได้เรียนรู้การทําเทริดโนรากับช่างล่าย
ภูมิปญญาการทําเทริดโนรา
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เนื่องจากเห็นช่างล่ายทําอย่างจริงจังจึงเกิดความสนใจ และได้เข้ามาฝึกการทําเทริดกับช่างล่าย โดย
เริ่มจากเป็นผู้ช่วยทํา จดจําสังเกตไปพร้อมๆ กัน จากการฝึกทําหลายๆครั้ง จึงเกิดความชํานาญและ
ฝีมือดีในที่สุด จนสามารถนํามาสู่การเป็นช่างทําเทริดโนราอย่างสมบูรณ์และได้ยึดอาชีพตั้งแต่นั้นมา
ปัจจุบันจะมีโนราจากคณะต่างๆ เข้ ามาว่า จ้างช่างพันทําเทริด โดยช่างพัน ได้
พัฒนารูปแบบใหม่ๆ ขึ้น โดยเฉพาะการประดิษฐ์ประดอยลวดลายด้วยกระจกแก้ว และการวาดเขียน
ลวดลายกนกให้มีความอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงในปัจจุบัน
สํ า หรั บ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ช่ า งพั น ใช้ ทํ า เทริ ด ประกอบด้ ว ย สิ่ ว ตอก มี ด ปาด
กะโหลก (กะโหลกโนรา) ซึ่งช่างพันดัดแปลงมาจากมีดกรีดยาง โดยสั่งซื้อจากช่างในชุมชนใกล้เคียง
ไม้ หรือ ค้อน สําหรับตอก สว่าน มีดขูด (ดัดแปลงจากมีดกรีดยางที่หักงอแล้ว) บุ้ง หรือ เลื่อยขนาด
เล็ก ตะไบ มีดพร้า สําหรับ ขัดและเกลากะโหลก เพชรตัดกระจก กระจกสีต่างๆ (ซื้อมาจากร้านมณี
พาณิชย์ ในตัวเมืองจังหวัดสงขลา) ลูกแก้ว ชัน กาว ไม้ สําหรับรีดชัน และเหล็ก กรีดชัน สีอะคลีลิก
ได้แก่สีทอง สีแดง และสีเขียวน้ํามันผสมเพื่อใช้ผสมสีทองอะคลีลิก เชือกไนลอน และแกนลอนน้ํามัน

ภาพที่ 11เครื่องมือที่ใช้ทําเทริด
ขั้นตอนการทําเทริดโนรา
(1) การทํากะโหลก (เพดานเทริด) ส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้ทองหลางเนื่องจากเป็น
ไม้ที่สามารถหาได้ง่ายในชุมชน หรืออาจใช้ไม้ชนิดอื่นตามความต้องการของลูกค้า สิ่งสําคัญในการ
เลือกไม้สําหรับทํากะโหลกต้องใช้ไม้ที่มีเนื้อแห้ง เพราะเมื่อนํามาเลื่อยด้วยบุ้ง การไถด้วยมีด การ
เกลากะโหลกด้านในเพื่อให้ได้รูปทรง ตลอดจนการถูด้วยกระดาษทรายจะทําได้ง่ายกว่าการใช้เนื้อ
ไม้ที่ชื้นหรือไม้สด ส่วนของกะโหลกจะมีการแกะ ถู และตกแต่ง ให้เป็นลําดับชั้นๆ ประมาณ 3-4
ชั้น
สําหรับขั้นตอนทําลําดับชั้นนี้ ช่างพันเคยคิดพัฒนาที่จะทําให้กะโหลกมีลําดับชั้น
สูงขึ้น แต่ทําได้ยาก เนื่องจากต้องใช้วิธีการดุนไม้ด้านในให้มีความลึกซึ่งจะทําได้ยาก ประกอบกับเป็น
การสิ้นเปลืองเนื้อไม้ เพราะไม้ 1 ท่อน สามารถนํามาทํากะโหลกได้หลายๆ อัน แต่หากมีโนราทํา
เทริดที่มีลําดับชั้นสูง (ทําให้เห็นเป็นทรงสูง) ช่างพันจะพัฒนาเทคนิคด้วยการปรับแต่งส่วนของดอก
หรือ เรียก เกร็ด (ลายกนกที่ตกแต่งเพดานเทริด) ให้มีขนาดที่สูงขึ้นแทน เพื่อทําให้กะโหลกมีรูปทรง
สูงขึ้น
(2) การทํายอดเทริด นิยมใช้ไม้กระท้อน ไม้เทียม หรือ ไม้โมก เนื่องจากเป็น
ไม้ที่มีเนื้อละเอียด เมื่อนํามาเหลาและตกแต่งด้วยมีดพร้า แล้วใช้สิ่วอันเล็กขุดเจาะส่วนที่มีความโค้ง
ภูมิปญญาการทําเทริดโนรา
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เว้า และใช้กระดาษทรายขัดจะทําให้ยอดเทริดมีผิวเนียนเรียบ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ช่างทําเทริด
โนรานิยมใช้เครื่องกลึงไฟฟ้ามาใช้กลึงยอดเทริด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หากมีโนรามาสั่งทําเทริด
หลายยอด ช่างพันจะใช้วิธีการส่งให้ช่างที่รับกลึงยอดที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการลดเวลาในการทํางาน
แต่หากมีเวลาช่างพันจะทําด้วยตนเอง โดยใช้มือในการทํามากกว่าการอาศัยเครื่องจักร เพราะทําให้
งานดูทรงคุณค่าและเป็นงานฝีมือที่แท้จริง
(3) การทําหู นิยมทําด้วยไม้ท้อน (กระท้อน) หรือ ไม้ทัง โดยแกะฉลุลายให้
เป็นหูที่เหมือนกันทั้งสองด้าน
(4) การทํ า โครงเทริ ด ใช้ โ ครงไม้ ไ ผ่ ที่ ม าสานเป็ น รู ป ทรงกระบอกที่ มี ข นาด
เท่ากับศีรษะของผู้สวม ในการสานโครงนิยมใช้ไผ่สีสุกมาสานขัดเป็นลายสอง เมื่อได้โครงเทริดตาม
ขนาดที่ต้องการแล้วจะนํามาครอบกับกะโหลกเทริด แล้วใช้กาวทา หลังจากนั้นใช้กรรไกรตัดโครง
ด้านหน้าให้เปิดกว้างมากกว่าด้านหลัง เพื่อโนราสวมแล้วทําให้มองเห็นหน้าผากที่ชัดเจน ซึ่งจะ
จัดเป็นเทริดที่มีความสวยงาม เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วให้นําหูที่เตรียมไว้มาติดกับโครงเทริดทั้งสองข้าง
(5) การตกแต่ ง กะโหลก (เพดานเทริ ด ) ด้ ว ยการติ ด ดอก หรื อ เกร็ ด บน
กะโหลก ซึ่งช่างพันประยุกต์โดยใช้แกนลอนน้ํามันมาตัดเป็นเกร็ดแทนการใช้หนังวัว เพราะลดต้นทุน
การผลิต ทนทาน และสามารถเก็บรักษาได้ง่ายกว่าหนังวัว

ภาพที่ 12 ด้านในของเทริด
(6) การลงชัน นําชัน (ชนิดผง) ผสมกับน้ํามันก๊าด แล้วนํามาทาที่โครงให้ทั่ว
โดยส่วนขอบด้านในและด้านบนของกะโหลกจะทาด้วยสีแดง (สีอะคลีลิก) หลังจากนั้นนําไปตากแดด
ให้แห้ง ซึ่งขั้นตอนนี้ช่างพันได้เรียนรู้เทคนิควิธีมาจากโนราเปรม
(7) การทําหนก (กนก) นําชันมาปั้นเป็นกนก โดยใช้นิ้วจับ ตกแต่ง เป็นรูป
กนก อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน มีการใช้เบ้าทํากนกเพื่อความรวดเร็ว
(8) การตกแต่งลวดลายด้วยกระจกแก้ว ซึ่งการตกแต่งลวดลายด้วยกระจก
แก้ว ของช่างพันจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากของช่างทําเทริดคนอื่นๆ โดยช่างพันจะตัดแก้วให้มี
รู ป แบบที่ ห ลากหลาย แต่ ยั ง ความเป็ น เทริ ด โนราแบบดั้ ง เดิ ม และเขี ย นลวดลายบนกระจก
หลังจากนั้นนํากระจกแก้วที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งเทริด พร้อมกับติดยอดเทริด
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ภาพที่ 13 เทริดโนราที่ทําโดยนายพัน เลื่อนจันทร์
วิธีและกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ปัจจุบันช่างพันได้ถ่ายทอดความรู้ในการทําเทริดโนราให้แก่บุตรชาย โดย ให้
ลูกคอยเป็นผู้ช่วย ฝึกลูกสังเกตและทําด้วยตนเอง เหมือนกับวิธีการเดียวกันกับที่ช่างพันได้เรียนรู้มา
จากช่างล่าย หนูยก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คติ ความเชื่อและคําสอน
คุณธรรมที่ช่างพันยึดถือปฏิบัติตลอดมา คือ การให้ความเคารพนับถือครูโนรา
และในแนวทางในการทํางานที่ช่างพันได้ปฏิบัติตลอดมา คือ มีความตั้งใจทํางาน และผลิตผลงานดี มี
คุณภาพและสวยงาม ในขณะทําต้องอารมณ์ดี ไม่โกรธและไม่โมโห ซึ่งผลพลอยได้จากการทําเทริด
โนรานี้ ช่วยพัฒนาจิตใจให้เป็นคนมีจิตใจดี
สําหรับความเชื่อในส่วนของการทําเทริดนั้น นิยมใช้ไม้รัก ไม้ยอ เป็นส่วนประกอบ
ในการทําเทริด เช่น นํามาทํายอดเทริด เพราะเชื่อว่าจะทําให้คนรักคนหลง มีคนยกย่อง คําว่า ทอง
หมายถึงไม้ทองหลาง คําว่า รัก หมายถึงไม้รัก คําว่า ยอ หมายถึงไม้ยอ” ซึ่งในทางไสยศาสตร์เชื่อว่า
ไม้ดังกล่าวจะทําให้ผู้ที่สวมใส่ มีความเป็นสิริมงคล มีเสน่ห์ในทางเมตตามหานิยม
บุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับการสืบทอด/ถ่ายทอด
ปัจจุบัน ช่างพันมีลูกชายเป็นผู้ที่สืบทอfภูมิปัญญาการทําเทริดโนรา
กล่ า วโดยสรุ ป ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นการทํ า เทริ ด ซึ่ ง เป็ น งานหั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นท้ อ งถิ่ น ใต้
จั ด เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การยั ง ชี พ ที่ ต้ อ งอาศั ย การทํ า งานด้ ว ยใจ ทั ก ษะ ฝี มื อ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ การสร้างสรรค์โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
สามารถสร้างงานและรายได้ให้แก่บุคคลหรือชุมชนเจ้าของภูมิปัญญา
ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์
สืบทอดให้แก่รุ่นลูก รุ่นหลาน ตลอดจนเยาวชนรุ่นหลัง เพื่อให้ “คงอยู่” คู่กับท้องถิ่นใต้ และเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อลูกหลานต่อไป
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