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วิวัฒนาการและประเภทนาฏศิลปภาคใต 

 ภาคใตของประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรเปนแหลมย่ืนออกไปหาเสนศูนยสูตร อากาศจึงรอนจัดกวา

ภาคอื่น ๆ แตเน่ืองจากมีลมทะเลพัดผานทั้งสองฝงจึงทําใหฝนตกชุก และมีลมแรงเกือบตลอดทั้งป ภาคใตจึงอุดม

สมบูรณไปดวยพืชพันธุธัญญาหาร สังคมสวนใหญจึงเปนสังคมกสิกรรม สภาพดินฟาอากาศดังกลาวน้ี มีอิทธิพลตอ

วิถีการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของภาคใตเปนอันมาก การมีอากาศรอนและลมแรงเปนผลใหชาวภาคใตมีนิสัย

คอนขางแข็งกราวและบึกบึนจนคนถิ่นอื่นรูสึกวาเปนคนดุสําเนียงภาษาหวนส้ัน  

 วัฒนธรรมดานดนตรีและนาฏศิลปของชาวใตก็มีลักษณะเรงรอนและบึกบึน ไมออนหวานเนิบชาเหมือน

ภาคอื่น ๆ เครื่องดนตรีสวนมากจึงเปนประเภทเครื่องตีใหจังหวะเปนสําคัญ เชน กลอง ทับ รํามะนา ฉิ่ง โหมง กรับ 

ตะโพน เปนตน ดนตรีประเภทดีด สี ซึ่งใชเลนโดดเด่ียวไมมีเลย เคร่ืองเปามีเฉพาะป ก็มีสําหรับประสมวงเสริม

จังหวะใหกระชับแนนย่ิงข้ึนเปนสําคัญ แมจะมีแสดงลีลาโศกเศราอยูบางก็มีลักษณะเด็ดเด่ียวอยูในทีไมเศราสรอย

เหมือนเสียงแคนของอีสาน และแมจะมีความหวานแฝงอยูก็ไมออนซึ้งออยสรอยเหมือนเสียงซึงของภาคเหนือ 

พื้นท่ีประกอบกสิกรรมของภาคใตสวนมากปกคลุมดวยไมใหญ ชุมชนจึงมักเกาะกลุมกันไมท้ิงหางโดดเด่ียว สิ่ง

บันเทิงลวนเกิดขึ้นในลักษณะสามัคคีธรรม 

 เครื่องดนตรีของภาคใตจึงมักใชประกอบการละเลนมากกวาจะเลนโดดเด่ียวเพื่อปลุกปลอบอารมณเฉพาะ

คนลีลาการรําเตนก็ลวนบอกลักษณะนิสัยความราเริงกระฉับกระเฉงและเด็ดขาดอันน้ีเห็นไดชัดจากการรําโนรา

หรือแมแตลีลาการเชิดหนังตะลุง ความอุดมสมบูรณจากทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหชาวภาคใตมีโลกทัศนท่ีดีตอ

ธรรมชาติ ประหน่ึงวาไดสัมผัสวิญญาณแหงธรรมชาติจึงไมเปนสิ่งแปลกท่ีทารําแมบทของโนราสวนมากเปนทาท่ี

จินตนาการข้ึนจากธรรมชาติ เชน ทาเหราเลนน้ํา ทานกแขกเตาเขารัง ทาชางสารควานหญา ฯลฯ แมบทรองโนรา

และบทหนังตะลุงก็มักเกริ่นนําดวยบทชมธรรมชาติกอนท่ีจะดําเนินเรื่อง 

 ภาคใตเปนศูนยกลางการคาทางทะเลมาแตอดีต มีเมืองทาสําคัญๆ อยูทั้ง๒ฟากฝงเปนเหตุใหชาว

ตะวันออกและชาวยุโรปเดินทางผานและแวะหยุดทําการคาขายตลอดมา และเปนดินแดนที่อินเดีย “แสวงหา

ทรัพย” วัฒนธรรมของชาติตางๆ จึงเขาแทรกประสานอยูในวัฒนธรรมของชาวภาคใตอยางกวางขวางทั้งวัฒนธรรม

จีน อินเดีย และยุโรปโดยเฉพาะวัฒนธรรมอินเดียซึ่งมีรูปแบบไมตางกับวัฒนธรรมไทยมากนักไดประสมประสาน

อยูอยางไพศาลโดยเฉพาะวัฒนธรรมดานนาฏศิลปมีทั้งดานขนบนิยมในการแสดง เครื่องแตงกาย ความเชื่อ

ตลอดจนเน้ือหาและพิธีกรรม วัฒนธรรมเหลานี้มีทั้งที่ชาวภาคใตรับมาโดยตรงและที่รับผานมาทางชวามลายู เชน 

โนราหนังตะลุง กาหลอ ฯลฯ บางอยางเรารับแนวความคิดเริ่มตนมาแลวพัฒนาข้ึนเปนรูปแบบใหมบางอยางรับ

บางสวนมาเสริมแตงของเดิมใหพิสดารออกไปภาคใตมีเขตแดนติดตอกับประเทศมาเลเซียแตอดีตจนถึงสมัยศรีวิชัย 

ดินแดนแถบนี้นับถือลัทธิศาสนาพราหมณและพุทธศาสนาเหมือนกันวัฒนธรรมตางๆ ซ่ึงถายเทถึงกันโดยตลอด

จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เม่ือศาสนาอิสลามเขามาสูบางสวนของแถบนี้ขอกําหนดของศาสนาใหมไดเปลี่ยนแปร
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วัฒนธรรมบางอยางของชาวมาเลเซียใหตางไปและบางอยางตองหยุดลงแตในสวนที่เปนไทยพุทธยังคงมีการสืบ

ทอดตอมาเชนกาหลอ ซึ่งเปนดนตรีที่ประโคมในงานศพเพื่อนําวิญญาณผูตายบูชาแกพระกาล (พระอิศวร) ยังคงมี

อยูในภาคใตเครื่องดนตรีของกาหลอซึ่งเปนแบบแขกแตคงมีอยูเฉพาะในภาคใตของไทยเพราะศาสนาอิสลามไม

นิยมเก็บศพไวบําเพ็ญกุศลเหมือนอยางไทยพุทธ 

 ภาคใตเปนแหลงที่รับลัทธิศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมาต้ังแตกอนพุทธศตวรรษท่ี ๑๐พุทธศาสนา

ลัทธิมหายานเจริญรุงเรืองที่สุดในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ จนแผอิทธิพลเขาไปสูประเทศใกลเคียง เชนประเทศเขมร 

จนนักปราชญเขมรตางยอมรับวาคัมภีรฎีกาก็ดีครูบาอาจารยก็ดีลวนแตออกจากตัมพรลิงคะท่ีเปนศูนยกลางแหง

พุทธศาสนาสถานที่นี้มีสมญาวานครศรีธรรมราช (เมืองแหงเจาธรรมผูมีสิริ) ดวยเหตุที่ลัทธิศาสนาท้ังสองไดฝง

รกรากอยางม่ันคงในภาคใต อิทธิพลของศาสนาทั้งสองน้ีจึงมีตอวัฒนธรรมดานอื่นๆ ของชาวภาคใตเปนอยางมาก

โดยเฉพาะดานดนตรีและนาฏศิลปจะมีความเช่ือและประเพณีนิยมผูกพันกับเรื่องศาสนาอยูแทบท้ังสิ้น เชน พิธีไหว

ครูโนราจะมีพิธีสงฆผนวกอยูดวย นอกจากนี้ยังมีการละเลนบางอยางเกิดขึ้นเพื่อใชประกอบประเพณีทางศาสนา 

เชน คําตักซึ่งใชสอนเจานาคในพิธีอุปสมบทการแขงขันปดและการเลนเพลงเรือในประเพณีชักพระฯลฯ เกี่ยวกับ

ความเชื่อตามอิทธิพลของศาสนาพราหมณมีแทรกอยูในการดนตรีและนาฏศิลปทุกชนิด การดนตรีของภาคใตซึ่ง

ลวนประกอบอยูกับสิ่งบันเทิงตางๆนั้นมีหลายอยางดวยกันบางอยางกําลังจะสูญหายไปเพราะความเจริญดานอื่นๆ 

เปนอุปสรรคบางการขาดการสนับสนุนบางความจําเปนจากภาวะเศรษฐกิจบาง (สุธิวงศ พงศไพบูลย.  2551  : 196) 

 

นาฏศิลปประเภทที่นิยมกันอยางแพรหลาย 

1. มโนราห 

 “โนรา”เปนนาฏศิลปพื้นเมืองประจําภาคใตของไทยนับเปนเวลาหลายรอยป การแสดงเนนทารําเปน

สําคัญตอมาไดมีการเลนเปนเรื่อง เรื่องท่ีเลนนํามาจากวรรณคดีบาง นิทานทองถิ่นบางในบรรดาเรื่องตาง ๆ นั้น 

เรื่องพระสุธนมโนหราเปนเรื่องท่ีมีอิทธิพลตอการละเลนชนิดน้ีมากท่ีสุดจนเปนเหตุใหเรียกการละเลนชนิดนี้วา

“มโนหรา”ซ่ึงจะเห็นไดจากการแตงกายของตัวละคร คือ มีปกมีหางและไดเรียกตามสําเนียงชาวใตวา“โนรา” ซึ่ง

คําน้ีถาจะแปลเอาความก็หมายความวา“ผูนําในการฟอนรํา” 

 จากคําบอกเลาและจากคําเชิญครูตาง ๆ พอจะเขาใจวาโนรานาจะเกิดจากเมืองหนึ่งซ่ึงต้ังอยูริมฝง

ทะเลสาบสงขลาและก็นาจะเปนบริเวณตําบลบางแกว อําเภอเขาไชยสนจังหวัดพัทลุง กอนจากน้ันจะไดแบบหรือ

เลียนแบบมาจากที่ใดอยางไรยังไมทราบแนชัด แตตองมีผูสอนใหแนเพราะในคํา “กาดครู”หรือ“เชิญครู” จะทราบ

วาผูสอนรําเปนราชครูเกือบทั้งส้ิน 

 จากการศึกษาทารําอยางละเอียดจะเห็นวา ทารําท่ีสืบทอดกันมาน้ันไดมาจากความประทับใจที่มีตอ

ธรรมชาติ เชน ทาลีลาของสัตวบางชนิด มีทามัจฉา ทากวางเดินดง ทานกแขกเตาเขารัง ทาหงสบิน ทายูงฟอนหาง
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ฯลฯ ทาเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ เชน ทาพระจันทรทรงกลด ทากระตายชมจันทร ตอมาเมื่อไดรับ

วัฒนธรรมจากอินเดียเขามา ก็มีทาพระลักษมณแผลงศร พระรามนาวศิลป และทาพระพุทธเจา หามมารทารําและ

ศิลปะการรําตาง ๆ ของโนรา ทานผูรูหลายทานเชื่อวาเปนตนแบบของละครชาตรี ละครและการรําแมบทของรํา

ไทยดวย การแสดงโนรามีแสดงท่ัวไปในภาคใตมาแตโบราณและเปนที่นิยมกันมากจนบางคนอาจจะคลั่งไคลใหล

หลงฉะนั้นการแสดงจึงมักแสดงเพื่อความบันเทิงทั่วๆไปหรือในงานกุศล เชนในโอกาสจัดงานฉลองตางๆเชน งาน

ฉลองอุโบสถ งานฝงลูกนิมิตฯลฯ แตไมนิยมแสดงในงานศพ และในงานสมรส การจัดแสดงอาจแสดงคณะเดียว

หรือโรงเดียว ถาเปนงานใหญก็มักจะใหแขงหรือประชันกัน ซึ่งทํากันมากเม่ือ ๔๐ ป กอน  

 การรําอีกแบบหนึ่งเรียกวา “รําโรงครู”ซ่ึงเปนพิธีกรรมของครูโนราที่มีรูปแบบเฉพาะมีความเชื่อกันวาหาก

ปฏิบัติผิดเพี้ยนไปจากที่ครูกําหนดไวจะเกิดอันตรายแกผูจัด เชน ลูกหลานหรือตัวเองเกิดเจ็บปวยการแสดงโนรา

โรงครูนี้มักแสดงเม่ือวางงาน เชน เดือน ๖ เดือน ๗ บรรพบุรุษซ่ึงเปนโนราท่ีลวงลับไปแลวอาจสั่งใหลูกหลานรับ

โนรามาเลนปละหนึ่งครั้ง หรือสองครั้ง หรือแลวแตจะตกลงกัน การแสดงโนราเนนศิลปะของการรายรํามากกวา

การแสดงเร่ือง  

 

  

          
 

ภาพประกอบ 1 การแสดงมโนราห 

 

 ปจจุบันการคมนาคมสะดวกมากมีการแสดงมหรสพชนิดอ่ืนเขามามากขึ้นจึงทําใหการแสดงโนรา

เปล่ียนแปลงไปเพราะประชาชนนิยมไปดูภาพยนตรฟงเพลงลูกทุงและอ่ืนๆ โดยเฉพาะคนรุนใหมไมรูและไมเขาใจ

ในศิลปะการรําจึงคลายความนิยมลง ผูแสดงโนราก็ตองการเอาใจผูดูจึงเปลี่ยนตามไปดวย เชน แทนท่ีโนราจะ

แตงตัวแบบเดิมก็แตงเปนชุดสากล เครื่องดนตรีเหลือนอยช้ินลง และนําเอาวงดนตรีสากลมาเลน จึงทําใหการแสดง
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แบบเดิมคอยๆ หายไปศิลปนเดิมลมหายตายจากไปโดยมิไดถายทอดใหอนุชนเพราะอนุชนรุนใหมไม เห็น

ความสําคัญแตไปนิยมการแสดงอยางอื่นแทน (ภิญโญ จิตตธรรม.  2551)  

 

2. หนังตะลุง 

หนังตะลุงเปนการละเลนชนิดหน่ึงของภาคใตของประเทศไทย ชาวพื้นบานเรียกกันสั้นๆ วา“หนัง”หรือ

“หนังควน”นิยมกันอยางกวางขวางทุกจังหวัดในภาคใตต้ังแตจังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส สําหรับ 

ความเปนมาที่แทจริงยังหาขอสรุปท่ีแนนอนไมได ซ่ึง ชวน เพ็ชรแกว (2548 : 9-10) กลาววา หนังตะลุงของไทย

เปนวัฒนธรรมอันมีแหลงที่มาด้ังเดิมคอนขางชัดเจนจากอินเดีย จุดเร่ิมตนของการแสดงชนิดนี้เพื่อบูชาเทพเจาและ

เพื่อเลาเรื่องรามายณะ ตอมาวัฒนธรรมอินเดียไดแพรกระจายเขามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในสวน

ของประเทศไทย ไดแพรหลายเขามาทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรง คือ หนังตะลุงซึ่งเขามาแพรหลายทางฝง

ทะเลตะวันตก สวนในทางออมไดแพรกระจายผานชวาเขามาทางฝงทะเลตะวันออก หนังตะลุงของภาคใตฝงนี้

พัฒนาข้ึนมาจากอิทธิพลการแสดงหนังของชวามลายูซึ่งมีรากเงามาจากอินเดียโบราณเชนกัน วัฒนธรรมดังกลาว

คงจะแพรเขามาในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย นอกจากน้ีในสวนของหนังเงา  อิทธิพลของอินเดียไดกลายเปนวัฒนธรรม

หลวง คือ หนังใหญ ในขณะที่หนังตะลุงเปนวัฒนธรรมราษฎรซึ่งพัฒนาอยูในภาคใตกลายเปนศิลปะการแสดง

ประจําถิ่น กอนที่จะกระจายเขาสูภาคกลางและภาคอ่ืน ๆ แมวาหนังท้ังสองคืออิทธิพลสวนหนึ่งของวัฒนธรรม

อินเดียแตก็มีการพัฒนาที่แตกตางกันไปและตางก็มีอิทธิพลตอกันในเวลาตอมา (ชวน เพ็ชรแกว. 2548 : 9-10) 

 

ภาพประกอบ 2  การแสดงหนังตะลุง 
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ในการเลนหนังตะลุงมีหลักฐานในวรรณกรรมทองถิ่นวาเลนมานานแลวอยางนอยก็ต้ังแตสมัยอยุธยาตอน

ปลายแตคําวา“หนังตะลุง”เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ของกรุงรัตนโกสินทรแตกอนน้ีคงเรียกกันวา“หนัง”และ

บางทีก็เรียก“หนังควน”แมปจจุบันน้ีชาวใตจริงๆ ก็คงเรียกสั้นๆวา“หนัง”คําวา“หนังตะลุง”น้ันเปนคําซึ่งชาวภาค

กลางเรียกกอนแลวภายหลังชาวใตบางคนจึงมาเรียกตาม แตเดิมไมนิยมแสดงหนังตะลุงในงานมงคลเฉพาะบุคคล 

เชน งานแตงงาน หรือขึ้นบานใหม เพราะเช่ือวาจะทําใหเกิดความอัปมงคลแกเจาของงาน แตปจจุบันดูจะไมใคร

สนใจในขอน้ีนัก ถือวาหากนํามาแสดงแลวใหความครึกครื้นแกงานก็เปนอันใชได แมงานศพก็ยังปรากฏวามีหนัง

ตะลุงกันอยูบอยๆ ในสมัยกอนจริงๆ น้ัน นิยมแสดงในงานนักขัตฤกษ และงานฉลองตางๆ ที่เปนงานสวนสังคมและ

ที่เดนเปนพิเศษคือ แสดงแขงขันกันเพื่อหารายไดเขาวัดหรือทําสาธารณประโยชนอื่น ๆ  

 หนังตะลุงในปจจุบันคลี่คลายและเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก ทั้งในสวนของเนื้อหาสาระรูปแบบการ

แสดงและองคประกอบอ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนเพราะอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม แตเดิมหนังตะลุงนอกจากจะมีข้ึนเพื่อความบันเทิงแลว ยังรับภาระในการสอนศีลธรรมจรรยาไปในตัว

ดวยและภาระอันนี้ถือเปนเกณฑสําคัญในการยกยองใหเปน“หนังดี”ประการหนึ่งนอกเหนือจากเสียงดี ตลกดี

ความรูไหวพริบปฏิภาณดี แตปจจุบันนี้ภาระขอนี้ดูจะละเลยกันเสียสวนใหญ 

 แนวเรื่องท่ีนํามาแสดงในปจจุบันมักเปนแบบสัจนิยม คือ สะทอนภาพสังคมที่เปนจริงออกสูผูชม แมบาง

คณะจะยังมีตัวละครแบบเกาๆ เชน ยักษ ฤาษี เทวดาฯลฯ แตก็เปนเพียงรูปแบบภายนอก สาระน้ันโนมเอียงมาสู

สัจนิยมมากย่ิงๆ ขึ้น จึงเห็นไดวาหนังตะลุงสมัยนี้ไมคอยแทรกคติธรรมคําสอนแพรวพราวอยางหนังสมัยกอน แต

เนนไปท่ีการกระทบ กระเทียบเปรียบเปรยและสะทอนภาพความเคลื่อนไหวของสังคมออกมาบางชวงสมัย หนัง

บางคณะถึงกับนําเอาหนังตะลุงไปรับใชการเมืองก็มีโดยวิเคราะหปญหาสังคมแลวเสนอผานตัวละครตางๆ ซึ่งผูก

ขึ้นเปนเร่ืองราวและมีแนวโนมวาหนังตะลุงซ่ึงแสดงแนวน้ีจะเปนท่ีพึงพอใจของผูชมเปนสวนมาก โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงคนรุนใหมทั้งหลาย 

 ในดานรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปจจุบันละทิ้งแบบฉบับเกา ๆ ไปมาก เชน ไมโหมโรงตามธรรมเนียม

แตจะเลนเพลงไทยสากลท่ีกําลังนิยมกันอยู ไมมีการออกลิงดํา ลิงขาวไมอวดฝปากเชิงกลอนในบทบาทตางๆเชน

บทยักษ บทเทวดา บทสังวาส บทชมโฉม บทโกรธ บทสอนใจ บทครวญ เปนตน ไมใชทวงทํานองสอนหลายแบบ

หลายลีลาตามบทบาทและเหตุการณของเร่ือง แตกลับกลาวกลอนอยางสั้นๆ แลวอวดฝปากทางการเจรจาและมุข

ตลกการดําเนินเรื่องเขาทํานองที่คนดูหนังสมัยกอนเรียกวา“ลากเร่ือง”คือโอเอยืดยาวแมมุขตลกก็ไมใชแบบแผน

โบราณซึ่งปรากฏเปนมุขตลกคําผวนบางตลกสัญลักษณบางและตลกโดยใหภาพที่ชวนหัวบางสวนใหญท่ีพบเห็นใน

ปจจุบันลวนแตเปนตลกแบบหยาบโลนเกือบท้ังสิ้น 
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 ดนตรีที่ใชประกอบการแสดงหนังตะลุงในปจจุบัน ไดรับอิทธิพลจากวงดนตรีลูกทุงอยูมากมีการนําดนตรี

สากลเขามาใชหลายชนิด เชน กีตาร ไวโอลิน ออรแกน ฯลฯ จนบางคณะเกือบจะไมคงเอกลักษณของดนตรีหนัง

ตะลุงแบบด้ังเดิมอยูเลย สวนดานความเช่ือน้ันนับไดวาหนังตะลุงมีความคิดท่ีเปนวิทยาศาสตรข้ึนมาก ความเช่ือ

เรื่องคุณไสยแมจะยังคงอยูบางก็เปนพวกนายหนังรุนเกาสวนหนังรุนใหมๆ ไมคอยถือเรื่องคุณไสยเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับอาชีพน้ีนัก 

 

3. ลิเกปา 

 ลิเกปา เปนศิลปะการแสดงพื้นบานภาคใตอยางหน่ึง ประมาณ ๓๐ปท่ีผานมา ลิเกปาไดรับความนิยม

แพรหลายมากในดินแดนทางฝงทะเลตะวันตกโดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา มีปรากฏอยูแทบทุก

หมูบานสวนทางฝงตะวันออกและจุดอื่นๆ ที่เปนแหลงชุมชนซ่ึงเคยเจริญมากอนก็มีลิเกปาอยูแพรหลาย เชน 

อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน แต

ปจจุบันน้ีไดเส่ือมความนิยมลงจนถึงขนาดหาดูไดยาก ลิเกปาคงมีตนเคามาจากแหลงวัฒนธรรมเดียวกันกับลิเกของ

ภาคกลางเพราะมีขนบนิยมบางประการเหมือนกันโดยเฉพาะการออกแขกซ่ึงถือเปนสัญลักษณสําคัญ ลิเกปา เลน

ไดในงานท่ัวไปและจัดใหมีการประชันกันไดเชนเดียวกับหนังตะลุงและมโนหรา นอกจากน้ียังเลนแก“เหมฺรฺย”(แก

บน) ไดอีกโสดหนึ่งการเลนลิเกปาถาเลนโรงเดียวท่ัวไปและเลนแก“เหมฺรฺย”จะเริ่มแสดงประมาณ ๒๐.๓๐นาฬิกา 

และเลิกประมาณ ๐๑.๐ นาฬิกา ถาเปนการประชันจะเลนจนสวาง 

 

 
ภาพประกอบ 3 การแสดงลิเกปา 

 คณะลิเกปา คณะหนึ่งๆ มีประมาณ ๑๓–๑๘ คน เปนตัวรับบทบาทการแสดง ๗–๑๐ คน ตัวละครหลักมี

แขกแดง ๑ คน ยาหยี ๑ คน เสนา ๑ คน และเจาเมือง ๑ คนสวนที่เหลือเปนตัวละครตามนิยายที่แตละคณะหยิบ

ยกขึ้นมาแสดงซึ่งสามารถใชตัวละครซ้ํากับตัวละครหลักได นอกนั้นเปนลูกคูประมาณ ๖ คน 



รวบรวมโดยอาจารยศ์ศิธร  วศิพนัธุ์ 7 

 

 การแตงกาย ตัวแขกแดงนุงสนับเพลาสวมโสรงทับไวขางนอกยาวไปแคเขา สวมเส้ือแขนยาว มีผาเปน

สายสะพายคลายผาซับเหงื่อพระสงฆ แขวนสรอยลูกประคํา สวมรองเทาสวมหมวกแขกสีดํา หรือขาววาดหนวด

พยายามแตงกายใหมองคลายแขกอินเดียมากที่สุดตัวยาหย ีนุงผาปาเตะสวมเสื้อแขนยาวตัวเส้ือยาวถึงครึ่งขา

เรียกวา“เส้ือหยอหยา”ติดทับทรวงตุมหูใชผาโปรงคลุมศีรษะใหโผลแตหนาตัวละครอ่ืนๆแตงอยางธรรมดา 

 โรงลิเกปา นิยมเลนกับพื้นดินแตยกเสาขึ้น ๖ หรือ ๙ ตน หลังคาเปนเพิงหมาแหงน ก้ันมานกลางดานหลัง

ฉากเปนที่พักและที่แตงตัวนักแสดงขนาดของโรงใหพอจุคนไดประมาณ ๑๘ คน และมีที่วางสําหรับรายรําแสดง

บทบาทได 

 ดนตรี เคร่ืองดนตรีมี ๒ ชุด คือ ชุดธรรมดากับชุดใหญ ชุดธรรมดา ประกอบดวย รํามะนา หรือโทน ๓ ใบ

ขนาดใหญ ๒ ใบ เล็ก ๑ ใบ โหมง ๑ คู ฉิ่ง ๑ คู ขลุย หรือปไฉน ๑ เลา และกรับ ๑ คู สวนชุดใหญ ประกอบดวย

รํามะนา หรือโทน ๔ ใบ ขนาดใหญ ๒ ใบ ขนาดกลาง ๑ ใบ เล็ก ๑ ใบโหมง ๑ คู ฉิ่ง ๑ คู ซอดวง ๑ คัน ปไฉน ๑

เลา กรับ ๔ คู และอาจมีระนาดเอกประสมดวยก็ได 

 การแสดงมีบทบาทเหมือนละคร มีทั้งคําพากยและบทเจรจา ลักษณะกลอนเปนแบบเฉพาะของลิเกปา มี

หลายแบบ หลายทํานองหรือเรียกตามภาษาลิเกวา“เพลง”ทั้งน้ีขึ้นอยูกับบทบาทของตัวละครหรือเหตุการณของ

เรื่องเปนหลัก เพลงตางๆ ที่ลิเกปาใชไดดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมเปนสวนใหญโดยเอามาแตทํานอง (ดัดแปลง

ทํานองบาง)และตัดเอาเพียงสวนทํานองส้ันๆ แลวมาใสเนื้อเขาไปตามแบบของกลอนดน การใชเพลงอาจตางกันไป

ในรายละเอียดเฉพาะคณะแตเพลงหลักโดยเฉพาะตอนออกแขกตามธรรมเนียมจะเปนแบบเดียวกันลําดับการแสดง 

 ลักษณะเดนของลิเกปาคือทวงทํานองการขับรองซึ่งมีลีลาหลากหลายแตในลีลาเหลานั้นก็มีความงายเปน

พื้นฐาน ซึ่งขอน้ีนับเปนลักษณะเดนของศิลปะของชาวบานโดยเฉพาะและจากการเปลี่ยนทวงทํานองลีลาไปตาม

เหตุการณของเรื่องและบทบาทของตัวละครน่ีเองที่ทําใหลิเกปามีเสนหชวนฟงแตเสียดายที่ศิลปะประเภทนี้ทําทีจะ

สูญสลายไปจนหาดูชมไดยากท่ีสุดในขณะน้ี 

 

 

4. คําตัก  

 คําตัก หมายถึง คําตักเตือนอันเปนคติ การเลนคําตักเปนธรรมเนียมนิยมที่ดีมีประโยชนแสดงใหเห็นถึง

ความดีงามประการหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวปกษใต ชาวไทยที่เปนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภาคใตซ่ึงมีอายุมากกวา

๕๐ ปขึ้นไปจะรูจักคําตักดีพอ ๆ กับการเลนเพลงบอก หนังตะลุง และโนรา ที่เปนเชนน้ีก็เพราะวาในสมัยน้ันมี

นักเลนคําตักในจังหวัดภาคใตอยูโดยทั่วไปจึงไมเปนท่ีนาแปลกใจเลยวาการเลนคําตักจะมีความผูกพันและใกลชิด

กับวิถีชีวิตของชาวบานเพียงใด 
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 การเลนคําตัก มีประวัติความเปนมาที่ยาวนานแตเดิมน้ันจะมีเลนในงานหรือพิธีการนั้นไมมีหลักฐานยืนยัน

แนชัดแตในชวง ๘๐ ป ที่ผานมานี้ นิยมเลนเฉพาะในงานบวชนาคเทาน้ัน เครื่องดนตรีท่ีใชประกอบการเลนมักจะ

หามาใชตามมีตามเกิดแตท่ีขาดไมได คือ ฉ่ิง แมเพลงคําตักมีทั้งผูหญิงและผูชายบทกลอนคําตักซ่ึงแมเพลงรองสวน

ใหญจะเปนคําสอนแทบท้ังสิ้นการเลนชนิดน้ีนั้นถือไดวาเปนธรรมเนียมนิยมท่ีดีมีประโยชนอยางย่ิงแสดงใหเห็นถึง

ความดีงามประการหน่ึงของชาวภาคใต 

 ในปจจุบันน้ีการเลนคําตักไดเปล่ียนแปลงไปมาก แลวการบวชนาคซ่ึงแตเดิมเคยมีคําตักไปบรรเลงอยูเสมอ

นั้นเด๋ียวนี้หาดูไดยากเต็มทีอาจจะเปนเพราะวาการแหนาคตามแบบเดิมคือเจานาคข่ีชางขี่มาหรือข่ีคอเพื่อนฝูงแห

แหนจากบานมายังวัดน้ันหมดความนิยมไปเสียแลวอีกประการหน่ึงความนิยมของประชาชนตอมหรสพท่ีเกิดข้ึน

ใหมก็มีมากขึ้นตามลําดับซึ่งจะเห็นไดจากงานบวชนาคในปจจุบันนี้วามีเพียงมหรสพชนิดใหมๆเทานั้นที่มีโอกาส

แสดงสวนคําตักมีนอยลงไปทุกทีท่ีพอมีอยูบางก็เฉพาะในทองถิ่นชนบทไกลๆออกไปแตก็มีแมเพลงเหลืออยูเพียง

ไมก่ีคนเทานั้นจึงเปนที่เช่ือแนวาการเลนคําตักจะสูญหายไปในไมชานี ้

 

5. โตะครึม หรือนายมนต   

 โตะครึมเปนการเลนดนตรีเพื่อบูชาครูหมอตายายบางทองถิ่นเรียกวา“นายมนต”จะเลนเม่ือคนถูกผีซ่ึงเช่ือ

วาตายายที่ลวงลับไปแลวมาทําโทษถาลูกหลานทําลบหลูหรือประพฤตินอกรีต เปนความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความ

กลัว เชน การเจ็บไขไดปวยเมื่อรักษาไมหายและหาสาเหตุไมไดก็เขาใจวาถูกผีโดยเฉพาะผีปูยาตายายหรือครูหมอ

ตายายซ่ึงเปนที่นับถือกันอยูทั่วไป ตอมาเมื่อศาสนาพราหมณแพรเขามาจึงไดมีคําไหวพระอิศวรพระแมธรณี ฯลฯ

เน่ืองจากการรองเชิญครูหรือเชิญทรงเปนทํานองจึงมีเครื่องดนตรีเขาประกอบเพื่อใหนาดูและขลังย่ิงข้ึนพิธีนี้จึงได

ถายทอดกันสืบมา 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 การเลนโตะครึม 
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6. กาหลอ 

 การประโคมกาหลอเปนประเพณีนิยมอยางหน่ึงในหลายๆอยางที่มีความสําคัญย่ิงของชาวภาคใตยึดถือมา

แตโบราณกระทั่งถึงปจจุบันนี้วาเปนการประโคมท่ีขลังและศักด์ิสิทธิ์กวาการประโคมหรือการละเลนชนิดอื่นๆ

โดยเฉพาะเสียงปนอกจากจะมีความไพเราะแลวยังเปนที่หวาดหว่ันสะพรึงกลัวของชาวบานโดยท่ัวไปอีกดวยการ

ประโคมกาหลอมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวภาคใตมานานชาวภาคใต รูจักกาหลอดีพอๆกับหนังตะลุงและ

โนราแมวาการประโคมชนิดน้ีจะจํากัดอยูเพียงงานศพงานบวชนาคและงานขึ้นเบญจารดน้ําคนเฒาคนแกเทานั้น 

 

ภาพประกอบ 5 การประโคมการหลอ 

 

 กาหลอมีข้ึนเมื่อใดไมมีใครทราบ แตจากตํานานที่เลาสืบตอกันมาซ่ึงยังสับสนอยูมากน้ันพอจะสรุปไดวากา

หลอนาจะกําเนิดขึ้นในสมัยพุทธกาล (ซึ่งยังไมทราบแนชัดวาเปนพระพุทธเจาองคใด) ผูดําริใหมีขึ้นคืพระพุทธเจา

แมวาการรับชวงสืบตอกาหลอจะเปนชวงระยะเวลาที่ยาวนานมากก็ตามแตขนบประเพณีตางๆซ่ึงผูเลนกาหลอ

ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมานั้นมิไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักดวยเหตุนี้เองชาวบานในปจจุบันโดยท่ัวไปจึงยังถือ

วากาหลอเปนการประโคมขลังและศักด์ิสิทธิ์อยูเชนเดิมสําหรับความคล่ีคลายเปล่ียนแปลงท่ีพอจะมีอยูบาง เชน 

การแตงกาย โอกาสในการแสดง เพลงที่ใชประโคม เปนตน 

 ในปจจุบันน้ีการประโคมกาหลอยังพอมีบรรเลงในงานศพอยูบาง โดยเฉพาะในทองถิ่นชนบทท่ีไกลๆ

ออกไปแตก็มีเหลืออยูนอยมากถาเปรียบเทียบกับเม่ือ ๓๐–๔๐ ป มาแลวทั้งน้ีเพราะวาการประโคมกาหลอมีแนว
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ปฏิบัติหรือขนบประเพณีท่ีเครงครัดรัดกุมมากอยางหนึ่งและเพราะคนปจจุบันนิยมในส่ิงใหมๆ อีกประการหน่ึงจึง

ทําใหกาหลออาจจะสูญหายไปอยางแนนอนหากไมชวยกันบํารุงสงเสริมไวใหทันกาล 

นาฏศิลปประเภทที่นิยมเฉพาะทองถ่ิน 

1.  ปด 

 “ปด”หรือ“โพนปด”เปนเคร่ืองประโคมโบราณชนิดหน่ึงของชาวเมืองนครศรีธรรมราชชาวบานชาวเมือง

นครศรีธรรมราชแถบอําเภอเมืองฯอําเภอปากพนังอําเภอทาศาลาอําเภอหัวไทรและอําเภอเชียรใหญรูจักเคร่ือง

ประโคมชนิดน้ีดีกวาท่ีอื่นๆท้ังนี้เพราะวาในทองถิ่นดังกลาวน้ีเปนแหลงท่ีผลิตปดหรือโพนปดกันโดยท่ัวไปมาแต

โบราณ๑“ปด”หรือ“โพนปด”เปนช่ือที่ใชเรียกกันในหมูของชาวบานชาวเมืองนครศรี เช่ือกันวาเครื่องประโคมชนิด

นี้มีตนกําเนิดมาจากอินเดียแตจะแพรหลายหรือรับเขามายังเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยใดนั้นไมมีหลักฐานยืนยัน

ไดแนชัด 

      

ภาพประกอบ 6  ปดและการประโคมปด 

 

 แตเดิมน้ันการประโคมปดจะประโคมเพื่อความบันเทิงใจและเพื่อเปนสวนหน่ึงของพิธีลากพระหรือแหพระ

เทาน้ัน ตอมาในระยะหลัง ยังใชปดประโคมในงานทอดกฐินและในวันสําคัญทางราชการบางวัน เชน วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาและท่ีเปนความเปล่ียนแปลงซ่ึงกาวไปไกลก็คือการประชันปดเมื่อประมาณ ๘๐ปเศษที่ผานมาน้ี จะ

ประชันกันเพื่อความสนุกสนานแตเพียงอยางเดียวเทานั้นไมมีทั้งของรางวัล แตในปจจุบันน้ีการประชันปดมุงที่ของ

รางวัลและเงินพนันเปนสําคัญ แตในปจจุบันน้ีก็คงมีการประโคมปดอยูเพียงบางวัดเทานั้นจึงเปนที่เชื่อไดวาในเวลา
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ไมนานนักปดคงจะสูญหายไปอยางแนนอน การประโคมปดเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลายเฉพาะในบางทองถ่ินของ

จังหวัดนครศรีธรรมราชเทานั้น เชน อําเภอเมืองฯ อําเภอทาศาลา อําเภอหัวไทร อําเภอเชียรใหญและอําเภอปาก 

2. รองเง็ง  

 รองเง็ง เปนศิลปะการเตนรําพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมท่ีมีความสวยงามท้ังลีลาการเคลื่อนไหวของเทา 

มือ ลําตัว และการแตงกายของคูชายหญิงประสมกลมกลืนกับดนตรีท่ีไพเราะประกอบการแสดง การเตนรองเง็ง

สมัยโบราณเปนที่นิยมกันในบานขุนนางหรือเจาเมืองในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อไวตอนรับแขกเมืองหรือใน

งานรื่นเริงตาง ๆ  

 

ภาพประกอบ 7  การแสดงร็องแง็ง 

 

 ปจจุบันการเตนรองเง็งยังเปนที่นิยมของชาวไทยภาคใตท่ัวไปไมเฉพาะแตชาวไทยมุสลิมเทานั้นมีการสืบ

ทอดโดยการฝกสอนแมจะไมเปนทางการแตก็มีผูสนใจฝกเตนตามโรงเรียนหรือสถาบันตางๆโดยเฉพาะใน ๓ 

จังหวัดภาคใตนอกจากนี้จังหวะลีลาของรองเง็งสามารถดัดแปลงใหเขากับวัฒนธรรมสมัยใหมได รองเง็ง เปนศิลปะ

ชั้นสูงท่ีมีเอกลักษณเปนของตนเองทั้งการแตงกายดนตรีและลีลาของเพลงที่ควรรักษาไวแมวัฒนธรรมใหมเขามาก็

คงไมสามารถกลืนรองเง็งของชาวไทยมุสลิมไปได 

3. กรือโตะ 
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 กรือโตะเปนการละเลนชนิดหนึ่งท่ีสนุกสนานซ่ึงไดรับความนิยมอยางสูงในดินแดนบริเวณตอนใตสุดของ

ประเทศไทยคือแถบอําเภอแวงอําเภอสุไหงปาดีและอําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส มีประวัติอันยาวนานซึ่งเดิม

ทีเกิดขึ้นจากความคิดของเด็กเล้ียงวัวเล้ียงควายท่ีประดิษฐขึ้นเลนกันอยางงายๆตอมากรือโตะไดขยายความนิยมมา

เลนกันในหมูพวกผูใหญกรือโตะจึงไดมีวิวัฒนาการอยางถาวรเชนในปจจุบันน้ี 

 

ภาพประกอบ 8 กรือโตะ 

 การเลนกรือโตะนิยมเลนแขงขันกันวาของคณะใดเสียงดังนิ่มนวลกลมกลืนและมีความพรอมเพรียงดีกวา

กัน นิยมเลนกันในฤดูหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จแลว นอกจากน้ีก็ยังใชเลนในงานฉลองรื่นเริงหรืองานสําคัญ อื่นๆ 

เชนพิธีเขาสุหนัด 

4. มะโยง 

 มะโยง เปนศิลปะการแสดงละครอยางหน่ึงของชาวไทยมุสลิมทางภาคใตของไทยมีลักษณะคลายคลึงกับ

มโนหราเพราะมีการแสดงเปนเรื่องราว มีรองรําและมีดนตรีประกอบทํานองเดียวกัน กลาวกันวาเริ่มแสดงในราช

สํานักเมืองปตตานี เม่ือประมาณ ๔๐๐ ปมาแลวจากนั้นไดแพรหลายไปทางรัฐกลันตัน มักแสดงในงานรื่นเริงตางๆ 

เชน งานฮารีรายอ ปจจุบันการแสดงมะโยงในจังหวัดภาคใตไมไดรับการสงเสริมเทาที่ควรไมเหมือนในสมัยกอนท่ี

เจาเมืองเปนผูอุปถัมภฉะนั้นมะโยงจึงออกจะหาดูไดยาก กําลังจะสูญหายไป 
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ภาพประกอบ 9 การแสดงมะโยง 

 

5. ซัมเปง 

 ซัมเปง เปนนาฏศิลปแบบหนึ่งของชาวไทยมุสลิมทางชายแดนภาคใตมีลีลาการเตนคลายคลึงกับการเตน

รองเง็ง นําเอาลีลาการเตนระบําแบบสเปนมาผสมผสานกับลีลาการเตนรําของชาวพื้นเมืองในแหลมมลายู

เชนเดียวกับการเตนรองเง็ง แสดงในโอกาสตอนรับแขกสําคัญของทองถิ่นหรือเตนโชวเม่ือเวลามีงานรื่นเริง ใน

ปจจุบันการเตนซัมเปงไดพัฒนาไปจากรูปแบบเดิมมาก เชน เดิมมีทาเตนรําเพียงทาเดียว ก็ไดคิดประดิษฐเพิ่มเติม

ขึ้นมา และมีทาจับมือคูเตนระหวางชายหญิ งซึ่งแตเดิมไมมี นอกจากน้ียังมีกีตารแลไวโอลินเขามาประกอบในการ

ทําเสียงดนตรีดวยแตจังหวะทํานองเพลงและความนิยมในการแตงกายของการเตนรําซัมเปงยังเปนไปตามแบบเดิม 
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ภาพประกอบ 10  การแสดงซัมเปง 

 

6. ดิเกฮูลู 

 ดิเกฮูลู หมายถึง การเลนโตคารมและปฏิภาณเปนคํากลอนของชาวไทยมุสลิมทางภาคใตของไทยทํานอง

เดียวกับลําตัดของภาคกลาง เดิมทีเดียวเนื้อรองเปนการอวยพรคูบาวสาว แตปจจุบันอาจเปนบทรองที่สงเสริม

ความรักชาติ ความสามัคคี ลีลาการแสดงเดิมมีการวากลอนโตตอบกันไมมีบทเจรจาแตปจจุบันมีบทเจรจาแทรก

ดวยทําใหบรรยากาศครึกคร้ืนสนุกสนานย่ิงขึ้น สมัยโบราณไมมีการฝกหัดผูหญิงเลนดิเกฮูลูแตปจจุบันดาราดิเกฮูลู

หลายคนเปนผูหญิง แสดงในงานรื่นเริงตาง ๆ เชน งานฮารีรายอ งานแตงงาน งานพิธีเขาสุหนัด แมแตสถานีวิทยุ

ทองถิ่นยังจัดรายการดิเกฮูลู เปนที่นิยมแกชาวบานท่ัวไป 

 

ภาพประกอบ 11  การแสดงลิเกฮูลู 

 

7. ซิละ 

 ซิละ คือ ศิลปะการตอสูปองกันตัวของชาวไทยมุสลิมอยางหน่ึงทํานองเดียวกับคาราเตหรือยูโดของญี่ปุน

หรือกังฟูของจีนหรือมวยไทยนักซิละจะตอสูกันดวยมือเปลาเนนใหเห็นลีลาการเคล่ือนไหวรางกายอยางสงางาม 

สันนิษฐานกันวา การตอสูแบบซิละมีมาประมาณ ๔๐๐ ปมาแลวเกิดข้ึนท่ีเกาะสุมาตรา แสดงในงานรื่นเริงและงาน

พิธีตางๆ เชน พิธีเขาสุหนัด พิธีแตงงาน การแสดงซิละในทองถิ่นภาคใตสวนใหญมุงศิลปะในการรมากกวาศิลปะใน
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การตอสูและมักจะเปนการโชวมากกวาการตอสูจริงๆ ปจจุบันน้ีชาวไทยมุสลิมมีความสนใจการตอสูแบบซิละ

นอยลงเพราะมีศิลปะการตอสูอยางอื่นเขามาแทนที่ เชน มวยปล้ํา ยูโด กังฟู 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีมา : ลักษณะไทย ศิลปะการแสดง .2551. ไทยวัฒนาพานิช 

 

(ดนตรีและนาฏศิลปพื้นเมืองภาคใต) 

สุธิวงศ พงศไพบูลย วิเชียร วรินทรเวช ภิญโญ จิตตธรรม อุดม หนูทอง ชวน เพชรแกว ไพบูลย ดวงจันทร 

และเฉลิม มากนวล  


