
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรีพ้ืนบานภาคใต  
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ดนตรีและความเขาใจ 

คําวา “ดนตรี” ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมายไววา  “เสียงที่

ประกอบกันเปนทํานองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทําใหรูสึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณรัก โศกหรือรื่นเริง” 

ดนตรี (อังกฤษ: music) คือ เสียงและโครงสรางที่จัดเรียงอยางเปนระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษยใช

ประกอบกิจกรรมศิลปะท่ีเกี่ยวของกับเสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในดานระดับเสียง (ซึ่งรวมถึงทวงทํานอง

และเสียงประสาน) จังหวะ และคุณภาพเสียง (ความตอเนื่องของเสียง พื้นผิวของเสียง ความดังคอย) นอกจาก

ดนตรีจะใชในดานศิลปะไดแลว ยังสามารถใชในดานสุนทรียศาสตร การสื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงใชในงาน

พิธีการตาง ๆ ได 

 

การแบงแยกประเภทของดนตรี 

การแบงแยกประเภทของดนตรีและเครื่องดนตรีของกลุมเชื้อชาติตางๆของโลกในภาพรวม ซึ่งมี

ลักษณะและรูปแบบที่แตกตางกันไปในแตละทองถิ่นเราสามารถแบงแยกประเภทของดนตรีในแตละวัฒนธรรม

ออกไดโดยภาพกวาง ๆ คือ 

1. ดนตรีศิลป (Arts Music) หรือ ดนตรีประจําชาติ ที่เรียกวา Traditional Music 

2. ดนตรีพื้นบาน 

3. ดนตรีสมัยนิยม 

            
 

 

 



1. ดนตรีศิลป (Arts Music) หรือ ดนตรีประจําชาติที่เรียกวา Traditional Music 

ดนตรีศิลป เปนดนตรีที่ประพันธขึ้นอยางมีระเบียบแบบแผน ดนตรีประเภทนี้เปนการสรางสรรคขึ้น

เพื่อใหเห็นถึงความสวยงามของศิลปะดนตรีซึ่งเปนโสตศิลปเชน ดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก เรียกวา 

Western Arts Music หรือที่ทราบกันในนามวาดนตรีคลาสสิค ซึ่งมีรูปแบบและการพัฒนาที่แตกตางกันไป

ในแตละยุคสมัย 

สําหรับในวัฒนธรรมอ่ืนๆดนตรีประเภทนี้รวมถึงดนตรีประจําชาต ิที่เรียกวา Traditional Music ซึ่ง

เปนดนตรีที่ประพันธขึ้นอยางมีระเบียบแบบแผนเชนกัน โดยแสดงถึงอารยธรรมและเอกลักษณของแตละเชื้อ

ชาติ อาจเปนดนตรีที่ใชบรรเลงในราชสํานักหรือดนตรีที่ใชบรรเลงเพื่อการฟงเชน ดนตรีกางากุในราชสํานัก

ของญี่ปุน ดนตรีฮินดูสถานและดนตรีกานาตักของอินเดีย ดนตรีกาเมลันของอินโดนีเซีย ดนตรีไทยเดิมของไทย 

เปนตน 

 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางวงดนตรีคลาสสิค 

 

 

 

 

 

 



2. ดนตรีพื้นบาน (Folk Music) 

ลักษณะของดนตรีพื้นบาน คือ ดนตรีที่มีมาแตดั้งเดิมในทุกกลุมวัฒนธรรมทั่วโลก แมแตในประเทศ

เดียวกันอาจจะมีดนตรีพื้นบานที่แตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น ดนตรีพื้นบานมีทั้งลักษณะท่ีเปนการบรรเลง

ของเครื่องดนตรีเพียงอยางเดียว หรือการขับรองประกอบการบรรเลงหรือการขับรองเพียงอยางเดียว โดยปกติ

ดนตรีพื้นบานมีลักษณะดังนี้ 

1. บทเพลงตางๆไมวาจะเปนวิธีการบรรเลงหรือการขับรอง มักจะไดรับการถายทอดดวยปากเปลา (Oral 

Transmitted) โดยไมมีการบันทึกโนตที่เปนลายลักษณอักษร 

2. เพลงพื้นบานมักเปนบทเพลงที่ใชในการประกอบกิจกรรมตางๆ มิไดแตงขึ้นมาเพื่อการฟงเพียง

อยางเดียว หรือเพื่อใหรูสึกถึงศิลปะของดนตรีเปนสําคัญ ตัวอยางเชน เพลงกลอมเด็กแตงขึ้นมาเพื่อ

ตองการใชรองกลอมใหเด็กนอนหลับ เพลงเกี่ยวขาวแตงขึ้นมาเพื่อการรื่นเริงหลังจากเสร็จภารกิจใน

เทศกาลเกี่ยวขาว ฯลฯ 

3. เพลงพื้นบานจะไมมีความซับซอนในรูปแบบของการประพันธ สวนมากมักจะมีทํานองหลักเพียง

ทํานองเดียวหรือไมกี่ทํานอง โดยเปนการบรรเลงทํานองเดิมรวมทั้งจังหวะที่ซ้ําไปซ้ํามา แตอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงเนื้อรองบาง 

4. ลักษณะของทํานองและจังหวะของเพลงพื้นบานจะเปนไปตามลักษณะของกิจกรรม หรือ

การละเลน เชน เพลงกลอมเด็กจะมีทํานองที่ เรียบงาย สงบ เยือกเย็น มีจังหวะที่ชา เพราะ

จุดมุงหมายของเพลงกลอมเด็กตองการใหเด็กผอนคลายและหลับในที่สุด ซึ่งตรงกันขามกับเพลง

เตนรําที่มีทํานองและจังหวะสนุกสนานเราใจ เพราะตองการใหทุกคนออกมารายรําเพื่อความครึกครื้น 

5. เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงเพลงพื้นบานเปนเครื่องดนตรีที่ทําขึ้นเอง และมีลักษณะเฉพาะของ

ทองถิ่นนั้น โดยใชวัสดุที่หาไดในทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีความไมไดดนตรีพื้นเมืองที่ไดยินชมเปน

ดนตรีของทองถิ่นใด หรือของชนเผาใดภาษาใด ตัวอยางเชน ดนตรีพื้นเมืองของชาวอีสานจะมีแคน 

โปงลาง ทางภาคเหนือจะม ีซึง และสะลอ เปนตน 

 

ดนตรีพื้นบานจะพบไดในทุกกลุมชาติพันธุตางๆทั่วโลก ปจจุบันไดมีอนุรักษและศึกษาเก็บรวบรวมไว 

เนื่องจากเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาและเอกลักษณของแตละเชื้อชาติ 

 

 

 

 

 

 

 



3. ดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) 

ดนตรีสมัยนิยมนาจะใหคําจํากัดความไดวาหมายถึง ดนตรีที่ไดรับความนิยมในสังคมสวนใหญของ

กลุมชหรือเชื้อชาติตางๆตามยุคสมัยนั้นๆ ซึ่งมีหมายความใกลเคียงกันกับดนตรีประจําชาติที่ เรียกวา

Traditional Music เชน ในสมัยรัชกาลที ่6 แหงกรุงรัตนโกสินทร ดนตรีไทยเดิมซึ่งถือวาเปนดนตรีประจําชาติ

ของไทยไดรับความนิยมมาก เหลาเชื้อพระวงศหรือเจานายชั้นสูงตางมีวงดนตรีไทยเปนของตนเอง นักดนตรี

ลวนมีความสามารถมากจนไดรับพระราชทานบรรดาศกัดิ์ใหมีตําแหนงทางราชการ หรือในวัฒนธรรมตะวันตก 

หากยอนเวลากลับไปในยุคคลาสสิคซึ่งอยูในชวงประมาณ ค . ศ . 1750-1820 ดนตรีที่ประพันธขึ้นอยางมี

ระเบียบแบบแผนเพื่อการฟงโดยเฉพาะ ซึ่งมีอยูหลายรูปแบบ เชน บทเพลงที่เรียกวา คอนแชรโต ซิมโฟนี ฯ 

ซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีขนาดใหญที่เรียกวาวงออรเคสตรานั้นไดรับความนิยมมาก มีผูประพันธเพลงที่มี

ความสามารถเกิดข้ึนมากมายในยุคสมัยนั้น 

ดังนั้นลักษณะดนตรีแบบนี้จึงถือไดวาเปนดนตรีสมัยนิยมไดในยุคนั้น นอกจากนี้ดนตรีสมัยนิยมยังรวม

ไปถึงดนตรีที่ไดรับความนิยมเฉพาะกลุม ซึ่งรวมถึงดนตรีพื้นบานอีกดวย เชน ในภาคอีสานของประเทศไทย วง

โปงลางและหมอลํา ก็เปนที่นิยมในหมูคนอีสาน หรือดนตรีรองเง็งก็ไดรับความนิยมในหมูชาวไทยมุสลิมที่อาศัย

อยูบริเวณภาคใตตอนลางของประเทศไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะแนวเพลงหลายๆแนวก็ไดรับ

ความนิยมในกลุมคนที่แตกตางกันไป เชน แนวเพลงบลูส และแจส ไดรับความนิยมในหมูคนผิวดําราวๆชวงตน

ศตวรรษที ่20 แนวเพลงคันทรีก็ไดรับความนิยมในหมูคนที่อาศัยอยูในชนบท เปนตน 

ปจจุบันโลกแหงเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย สงผลใหกระแสวัฒนธรรมตางๆถายโยงถึงกันอยางรวดเร็วดนตรี

ที่ไดรับความนิยมในวัฒนธรรมหนึ่งก็แพรกระจายไปสูวัฒนธรรมหนึ่งหรือวัฒนธรรมอื่นๆอยางรวดเร็วดวย

เชนกันดวย เชน แนวเพลงรอคจากวัฒนธรรมตะวันตกในหลายรูปแบบก็ไดรับความนิยมในวัฒนธรรม

ตะวันออก 

นอกจากนี้ยังไดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นอีกดวย เชน แนวดนตรีสมัยใหมที่มีการนําเอา

แนวดนตรีในอดีตมาผสมผสานกับแนวดนตรีในปจจุบันหรือการนําเอาดนตรีของวัฒนธรรมอื่นมาผสมผสาน

กัน ซึ่งเรียกกันวาดนตรีรวมสมัย เปนตน 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทของเพลงไทย 

ประเภทของเพลงไทย อาจแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญ คือ 

1. เพลงสําหรับบรรเลงดนตรีลวนๆ ไมมีการขับรอง เปนเพลงที่ใชบรรเลงประโคมพิธีตางๆ เพลงโหมโรง และ

เพลงหนาพาทย จะเปนเพลงสําหรับใชประกอบกิริยาอาการและแสดงอารมณตางๆ ของการรํา 
 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางวงดนตรีไทยสําหรับการบรรเลงลวนๆ 

 

2. เพลงสําหรับขับรอง คือ เพลงซึ่งรองแลวรับดวยการบรรเลง เรียกวา รองสงดนตรี เชน เพลงประกอบ การขับ

เสภา(รองสงเสภา) เพลงที่รองสงเพื่อฟงไพเราะท่ัวไปสวนมากจะเปนเพลงเถาและเพลงตับ 
 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางวงดนตรีไทยสําหรับขับรอง 

 

3. เพลงประกอบการรํา คือ เพลงรองตามบทรอง ใหผูรําไดรําตามบทหรือเนื้อรอง สวนมากจะเปนเพลง สองชั้น

เพื่อใหเหมาะกับการรําไมชาไปไมเร็วไป นอกจากนั้นก็ยังใชเพลงหนาพาทยประกอบการแสดง กิริยาอาการ 

ของผูแสดงอีกดวย 
 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางวงดนตรีประกอบการแสดงมโนราห 



ดนตรีพื้นบานภาคใต : ความเปนมาของดนตรีพื้นบานภาคใต 

ชนในกลุมของภาคใตของไทย มีหลายเผาพันธุและมีหลายกลุม ในอดีตมีการติดตอคาขาย 

มีความสัมพันธกับอินเดีย จีน ชวา - มลายู ตลอดจนติดตอกับคนไทยในภาคกลาง ที่เดินทางไปคาขาย

ติดตอกันดวย ในชนบทความเจริญยังเขาไปไมถึง ลักษณะของ ดนตรีพื้นบาน จึงเปนลักษณะเรียบงาย 

ประดิษฐอยางงาย ๆ จากวัสดุใกลตัวมีการรักษาเอกลักษณ และยอมใหมีการพัฒนาไดนอยมาก (ดนตรีพื้นบาน

ดั้งเดิม เทียบเคียงไดคลายคลึงกับเผาพันธุ เงาะซาไก) ประเภทเครื่องตี โดยใชไมไผลําขนาดตาง ๆ กัน ตัด

ออกเปนทอน สั้นบางยาวบาง ตัดปากของกระบอกไมไผ ตรงหรือเฉียง บางก็หุมดวยใบไม กาบของตนพืช ใช

บรรเลง (ตี) ประกอบการขับรองและเตนรํา เครื่องดนตรี คอย ๆ พัฒนามาเปนแตร กรับ ซึ่งลวนแลวแตมีมา

แตเดิมท้ังสิ้น 
 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางเครื่องดนตรีของชนพื้นเมืองซาไก 

  

“ จองหนอง ” ในหนังสือเรื่อง “เงาะปา”สมัยรัชการที ่5 เรียกวา “ จองนอง ”กลุมซาไกเพียงแตเรียกวา  “ ยะฮอง ” 

ในระยะตอมาหลังจากมีการติดตอ การคาขายกับอินเดียและจีน การถายโยงวัฒนธรรมยอมเกิดขึ้น 

สังเกตไดอยางชัดเจนจาก ทับ (กลอง) ที่ใชประกอบการเลนโนรา มีรองรอยอิทธิพลของอินเดียอยางชัดเจน 

และการมีอาณาเขตติดตอกับชวา - มลายู ภาษาและวัฒนธรรมทางดนตรี จึงถูกถายโยงกันมาดวย เชน แถบ

จังหวัดภาคใตที่ติดเขตแดน อาจกลาวไดวาดนตรีพื้นบาน ของภาคใตมีอิทธิพลแบบชวา มลายูก็ยังไมผิด เชน 

รํามะนา (กลองหนาเดียว) 

  
ภาพประกอบ : เครื่องดนตรีรํามะนา 



ในชวงสมัยกรุงธนบุรี (พระเจาตากสินมหาราช) เมืองนครศรีธรรมราช มีความสัมพันธกับภาคกลาง

อยางแนบแนน และเปนศูนยกลางความเจริญ ทางศิลปวัฒนธรรมดานการแสดง และดนตรี จนมีชื่อวา“เมือง

ละคอน”ในสมัยกรุงธนบุรีพระเจาตากสินมหาราช โปรดใหนําละครจากเมืองนครศรีธรรมราช ไปฝกละครให

นักแสดงในสมัยนั้น จึงเปนการถายโยงวัฒนธรรม ดานดนตรีกลับไปสู เมืองนครศรีธรรมราชดวย เชน ปนอก 

ซออู และซอดวง 

          
ภาพประกอบ : เครื่องดนตรีไทยปนอก ซออู  และซอดวง 

 

ความสําคัญของดนตรีพื้นบานภาคใต ดนตรีพื้นบานภาคใตไดัรับใชสังคมของชาวใต พอสรุปไดดังนี้ 

1. บรรเลงเพื่อความรื่นเริง คลายความเหน็ดเหนื่อย จากการทํางาน ซึ่งจะบรรเลงควบคูกันไป กับ

การละเลนและการแสดงเสมอเพราะดนตรีพื้นบานภาคใตนั้น จะไมนิยมบรรเลงลวน ๆ เพื่อฟง

โดยตรง แตจะนิยมบรรเลงประกอบการแสดง 

2. บรรเลงประกอบพิธีกรรม เพื่อบวงสรวง หรือติดตอกับสิ่งลี้ลับ เพราะในอดีตสังคมสวนใหญ ติดอยู

กับความเชื่อเรื่องผี วิญญาณ เชน มะตือรี ของชาวไทยมุสสลิม โตะครึม ของชาวไทยพุทธ ที่ใชเพื่อ

บรรเลงในงานศพ โดยมีความเชื่อวาเปนการนําวิญญาณสูสุคต ิการบรรเลงกาหลอ ในงานศพบทเพลง

สวนหนึ่ง เปนการบรรเลงเพื่อออนวอนเทพเจา ดนตรีชนิดนี้จึงมุงใหเห็นความศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพให

เกิดความขลัง ยําเกรง 

3.  ใชบรรเลงเพื่อการสื่อสาร บอกขาว เชน การประโคมปด และประโคมโพน เปนสัญญาณบอกขาววา

ที่วัดมีการทําเรือพระ(ในเทศกาลชักพระ) จะไดเตรียมขาวของไวทําบุญ และไปชวยตกแตงเรือพระ

หรือการไดยินเสียงบรรเลงกาหลอ กองไปตามสายลมก็บอกใหรูวามีงานศพ ชาวบานก็จะไปชวย

ทําบุญงานศพกันที่วัดนั้น ๆ โดยจะสืบถามวาเปนใคร ก็จะไปเคารพศพ โดยไมตองพิมพบัตรเชิญ 

เหมือนปจจุบันนี้ 

4. ใชบรรเลงเพื่อเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ เชน การบรรเลงกรือโตะ หรือบานอโดยชาวบาน 

จะชวยกันสรางดนตรีชนิดนี้ขึ้นมา ประจําหมูบานของตน และจะใชตีแขงขันกับหมูบานอื่น ๆ เพื่อเปน

การสนุกสนาน และแสดงพลังความสามัคคีเพราะขณะที่จะมีการประกวดจะตองชวยกันทํา ถาแพก็

ถือวาเปนการปราชัยของคนทั้งหมูบาน ซึ่งถือวาเปนเรื่องธรรมดาของการแขงขัน ในโอกาสตอไปก็

จะตองชวยกันทําใหม ใหดีกวาเกา 



 

ลักษณะเดนของดนตรีพื้นบานภาคใต 

1. เครื่องดนตรีพื้นบานของภาคใต  สวนใหญ และดั้งเดิม จะเปนเครื่องตี และที่จัดไดวาเปนเครื่องสําคัญ คือ

ทับ รํามะนา กลอง และโหมง รองลงมาคือ เครื่องเปา เครื่องส ีเครื่องดีด เกือบจะไมมีบทบาทเลย 

2. ผูบรรเลงผูเลน จะเปนแตชายลวน เพราะถือวาการเลนดนตรีเพื่อพิธีกรรม ถาหญิงเลนจะคลายความ

ศักดิ์สิทธิ์ไป และเครื่องดนตรีบางอยางตองใชแรงมาก 

3. วัตถุประสงคในการเลนที่สําคัญ คือ เพื่อประกอบพิธีกรรม รองลงมาคือเพ่ือความรื่นเริง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เพลงบอก 

การขับรองเพลงพ้ืนบานชนิดที่เรียก “เพลงบอก” นั้น กลาวกันวาเกิดขึ้นเมื่อเมืองนครศรีธรรมราชใน

ครั้งสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากเปนศูนยกลางการปกครองหัวเมืองปกษใตมากอน และ ที่ไดมีชื่อวาเพลง

บอกเนื่องจากสมัยโบราณการปดประกาศบอกขาวสารขอราชการ กฎบัตรกฎหมายของบานเมือง ยังมีขอจํากัด 

เพลงบอกจึงมาจากการบอกขาว ปาวประกาศ ความหมายตรงตัวนั่นเองเพลงบอกมีชื่อสมัยกอน เชน เพลง

บอกปานบอด(ตาบอด) เพลงบอกกรอดหลอ เพลงบอกรุง เพลงบอกเนตร เพลงบอกสรอย เสียงเสนาะ เปนรุน

หลัง โดยเฉพาะ เพลงบอกปานทอดถือเปนยอดอัจฉริยะเพลงบอก เปนเพชรเม็ดงามของปกษใต มีชื่อเสียงเลา

ขานไมรูจบมาจนถึงทุกวันนี้ 

อุปกรณ 

เพลงบอกคณะหนึ่งมีแมเพลง ๑ คนและลูกคูอีก ๔ ถึง ๖ คน มีฉิ่งเปนดนตรีประกอบเพียงอยางเดียว 

การรองเพลงบอกใชภาษาถิ่นปกษใต โดยรองดนเปนกลอนสดแท ๆ ใชปฏิภาณรองไปตามเหตุการณที่พบเห็น

แมเพลงตองมีความรอบรูไหวพริบด ีและฝกฝนจนแมนยําในเชิงกลอน 

วิธีการเลน 

สําหรับวิธีการขับเพลงบอก เมื่อแมเพลงรองจบวรรคแรกลูกคูก็รับครั้งหนึ่งโดยรับวา "วาเอวาเห" 

พรอม ๆ กับจะตองคอยตีฉิ่งใหเขากับจังหวะ ถาหากแมเพลงวาวรรคแรกซ้ําอีกลูกคูก็จะรับวา "วาทอยชาฉา

เหอ" และเมื่อแมเพลงวาไปจนจบบทแลว ลูกคูจะตองรับวรรคสุดทายอีกครั้งหนึ่ง 

 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางการรองเพลงบอก 

 

 

 

 

 



โอกาส/เวลาที่เลน 

1. เพลงบอก นิยมเลนกันในวันตรุษสงกรานต เปนการบอกกลาวปาวรองใหชาวบานทุกละแวกได

ทราบวาถึงวันขึ้นปใหมแลว โดยเฉพาะรายละเอียดการเปลี่ยนป หรือการประกาศสงกรานตประจําปซึ่ง

สมัยกอนไมไดมีการพิมพปฏิทินอยางเชนในปจจุบันพอถึงปลายเดือนสี่ยางเดือนหา ซึ่งเปนระยะที่ชาวนา

สวนมากเก็บเกี่ยวขึ้นยุงขึ้นฉางเสร็จแลว เวลาพลบค่ําตามละแวกบานจะไดยินเสียงเพลงบอกแทบจะกลาวได

ทุกหมูบานของจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตระเวณตามบานใกลเรือนเคียงโดยมีบุคคลซึ่งเปนที่รูจักกันดีใน

หมูบานนั้น ๆ เปนคนนําทาง คอยไปปลุกเจาของบานใหเปดประตูรับ เมื่อเจาของบานเปดประตูรับ แมเพลงก็

จะขับกลอนเพลงบอกขึ้นในทันที เนื้อความตอนแรกมักจะเปนบทไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกลาวชมเชยเจาของ

บานตามสมควร เจาของบานจะเชื้อเชิญขึ้นบนเรือน ยกเอาหมากพลู บุหรี่ เหลายาปลาปงออกมาเลี้ยง ตอนนี้

เพลงบอกจะวาเพลงเลนตํานานสงกรานตในปนั้นใหฟง ถาเจาของบานพอใจก็จะใหรางวัล 

2. เพลงบอกเลาเรื่องราวขาวสารตาง ๆ เชน บอกขาวเชิญไปทําบุญกุศลที่นั่นที่นี่ตามเหตุการณ จะ

เห็นไดวาเพลงบอกเกิดข้ึนเพื่อใชในการปาวประกาศเรื่องตาง ๆ ใหประชาชนทราบนั่นเอง เหตุผลก็คือในสมัย

โบราณคนที่รูหนังสืออานออกเขียนไดมีนอยกิจการพิมพก็ไมแพรหลาย ขาวที่ใชเพลงบอกเปนสื่อจะไดรับความ

สนใจจากชาวบานมากกวาการสื่อสารธรรมดา เพราะฟงแลวเกิดความสนุกดวย 

3. เพลงบอกประชัน เปนการโตเพลงบอกใหผูชมฟง โดยการจัดเวที เพื่อประชันโตตอบ ไมมีการ

กําหนดหัวขอและเวลา แลวแตใครจะหยิบยกเรื่องอะไรมาวา แตสวนใหญจะเปนการเปรียบเทียบ และตองวา

ในทํานองขมกัน หาทางโจมตีและกลาวแกไดทันควัน การตัดสินแพชนะใชเสียงผูชมเปนหลักโดยฟงจากเสียง

โหหรือโตกันจนอีกฝายหนึ่งยอมแพ 

 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางการรองเพลงบอกแขงขันในเทศกาลเดือนสิบ 

 

 



ดนตรีหนังตะลุง 

เครื่องดนตรีหนังตะลุงในอดีต มีความเรียบงาย ชาวบานในทองถิ่นประดิษฐขึ้นไดเอง มี ทับ กลอง 

โหมง ฉิ่ง เปนสําคัญ สวน ป ซอ นั้นเกิดขึ้นภายหลังจนเมื่อมีวัฒนธรรมภายนอกเขามา โดยเฉพาะดนตรีไทย

สากล หนังตะลุงบางคณะจึงนําเครื่องดนตรีใหม ๆ เขามาเสริม เชน กลองชุด กีตาร ไวโอลิน ออรแกน 

 

                                 
                                 ภาพประกอบ : ตัวอยางการวงดนตรีประกอบคณะหนังตะลุง 
 

ทับ 

ทับของหนังตะลุงเปนเครื่องกํากับจังหวะและทวงทํานองที่สําคัญที่สุด ผูบรรเลงดนตรีชิ้นอื่น ๆ ตอง

คอยฟงและยักยายจังหวะตามเพลงทับ เพลงที่นิยมเลนมีถึง 12 เพลง คือ เพลงเดิน เพลงถอยหลังเขาคลอง 

เพลิงเดินยักษ เพลงสามหมู เพลงนาดกรายออกจากวัง เพลงนางเดินปา เพลงสรงน้ํา เพลงเจาเมืองออกสั่งการ

เพลงชุมพล เพลงยกพล เพลงยักษ และเพลงกลับวัง  

นักดนตรีที่สามารถตีทับไดครบทั้ง 12 เพลง เรียกกันวา "มือทับ" เปนคํายกยองวาเปนคนเลนทับมือ

ฉมังทับหนังตะลุงมี 2 ใบ ใบหนึ่งเสียงเล็กแหลม เรียกวา "หนวยฉับ" / อีกใบหนึ่งเสียงทุม เรียกวา "หนวย

เทิง" ทับหนวยฉับเปนตัวยืน ทับหนวยเทิงเปนตัวเสริม หนังตะลุงในสมัยโบราณมีมือทับ 2 คน ตอมา เมื่อ

ประมาณ 60 ปมาแลว หนังตะลุงใชมือทับเพียงคนเดียวโดยใชผาผูกทับไขวกัน เวลาเลนบางคนวางทับไวบนขา 

บางคนก็พาดขากดทับเอาไวไมใหเคลื่อนท่ี 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางเครื่องดนตรีทับ 



โดยทั่วไป ตัวทับ หรือท่ีเรียกกันวา "หุน" นิยมทําจากแกนไมขนุน เนื่องจากตบแตงและกลึงไดงาย บางครั้งก็

ทําจากไมกระทอน โดยตัดไมออกเปนทอน ๆ ยาวทอนละประมาณ 60 เซนติเมตร ใชขวานถากเกลาใหเปนรูป

คลายกลองยาว จากนั้นนํามาเจาะภายในและกลึงใหไดรูปทรงตามตองการลงน้ํามันชักเงาดานนอก ทับเปน

เครื่องดนตรีที่ขึงหนังหนาเดียว ขึ้นหนาดวยหนังบาง ๆ สวนใหญจะใชหนังคาง ตรงแกมทับใชเชือกหรือหวาย

ผูกตรึงกับหุนใหแนน มีสายโยงเรงเสียงโดยใชหนังเรียดโยงจากขอบหนังถึงคอทับ กอนใชทุกครั้ง ตองชุบน้ําที่

หนังหุม ใชผาขนาดนิ้วกอยอัดที่แกมทับดานในเพื่อใหหนังตึงมีเสียงไพเราะกังวาน   ทับ เรียกอีกอยางวา โทน

ชาตรี 

 

เครื่องดนตรีของหนังตะลุง 

หนังตะลุงคณะหนึ่งมีเครื่องดนตรีประกอบการเลนประมาณ 6 อยาง คือ 

1. กลอง 1 ลูก (เปนกลองขนาดเล็ก มีหนังหุมสองขาง หนากลองเสนผานศูนยกลางกวางประมาณ 8-

10 นิ้ว หัว-ทายเล็กกวาตรงกลางเล็กนอย กลองมีความยาวประมาณ10-20 นิ้ว ใชไมต ี2 อัน) 

2. ทับ 2 ลูก (1 คู) ในสมัยกอนดนตรีหลักมีทับ 1 คูสําหรับคุมจังหวะและเดินทํานอง (ทับ ทําดวยไม

กลึงและเจาะขางใน ลักษณะคลายกลองยาวแตสวนทายสั้นกวาและขนาดยอมกวา หุมดวยหนังบางๆ เชน 

หนังคาง) ทับทั้ง 2 ลูกนี้มีขนาดตางกันเล็กนอยเพ่ือใหไดเสียงตางกัน และสมัยกอนมีขนาดโตกวาปจจุบัน 

3. ฉิ่ง 1 คู 

4. โหมง 1 คู เสียงสูงลูกหนึ่ง ใชสําหรับประกอบเสียงขับกลอน (โหมงทั้งคู แขวนตรึงขนานกันอยูใน

รางไม รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ตัวโหมงทําดวยทองเหลืองหรือทองแดง ถาหลอกลมแบบฆองขนาดฆองวงเรียกวา 

"โหมงหลอ" ถาทําเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแลวดุนใหสวนที่จะตีสูงกลมข้ึนกลางแผนเรียกวา โหมงฟาก) 

5. ป 1 เลา 

6. กรับ หรือ แกระ 1 คู (ใชเคาะรางกับโหมง) สําหรับประกอบจังหวะ บางคณะอาจจะมีซออีก 1 

สาย เปนซอดวงมากกวาซออู เพราะเสียงเขากับเสี่ยงปไดสนิทกวา การบรรเลงดนตรี นอกจากโหมโรง (ชาวใต

เรียกวา ลงโรง) แลวก็บรรเลงสลับไปตลอดการแสดง มักบรรเลงตอนขับกลอน ตอนเจรจาจะหยุดบรรเลง 

(อาจจะตีเครื่องใหจังหวะประกอบบาง)เพลงที่ใชบรรเลง คือ เพลงโหมโรงใชเพลงทับ ตอนดําเนินเรื่องใชเพลง

ทับบาง เพลงปบาง (เพลงทับคือเพลงที่ถือเอาจังหวะทับเปนเอก เพลงปคือ 

เพลงที่ใชปเดินทํานองเพลงซึ่งโดยมากใชเพลงไทยเดิม แตปจจุบันใชเพลงไทยสากลและเพลงสากลก็มี ปจจุบัน

หนังตะลุงนิยมนําเครื่องดนตรีสากลเขามาประสม เชน บางคณะใชกลองดนตรีสากล ไวโอลิน กีตาร ออรแกน 

แทนเครื่องดนตรีเดิม 

 

 

 



ทับ เปนเครื่องดนตรีที่มีความสําคัญ ในการใหจังหวะควบคุมการเปลี่ยนแปลงจังหวะและเสริมทารําของการ

แสดงโนราใหดีเยี่ยม ตัว ทับมีลักษณะคลายกลองยาว แตมีขนาดเล็กกวา มาก ยาวประมาณ ๔๐-๕๐ 

เซนติเมตร ทําดวยไมแกน ขนุน หุมดวยหนัง เชน หนังคาง หนังแมว ตรึงหนัง ดวยเชือกดายและหวาย ทับใบ

หนึ่งจะมีเสียงทุม เรียกวา "ลูกเทิง" สวนอีกใบ หนึ่งจะ มีเสียงแหลมเรียกวา "ลูกฉับ" 

กลองโนรา ใชประกอบการแสดงโนราหรือหนัง ตะลุง โดยทั่วไปมีขนาดเสนผาศูนยกลางของหนา กลองทั้ง ๒ 

ดาน ประมาณ ๑๐ นิ้ว และมี สวนสูงประมาณ ๑๒นิ้ว กลองโนรานิยมทําดวยแกน ไมขนุน เพราะเชื่อวาทําให

เสียงดี หนังที่ หุมกลองใชหนังวัวหรือควายหนุม ถาจะให ดีตองใชหนังของลูกวัวหรือลูกควาย มี หมุดไมหรือ

ภาษาใตเรียกวา "ลูกสัก" ตอกยึดหนังหุมใหตึง มีขาทั้งสอง ขาทําดวยไมไผมีเชือกตรึงใหติดกับ กลอง และม ีไม

ตีขนาดพอเหมาะ ๑ คู ถา เปนกลองท่ีใช 

 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางเครื่องดนตรีประกอบคณะหนังตะลุง 

 

 

 

 

 



กาหลอ 

การละเลนกาหลอผูกพันกับชีวิตความเปนอยูของชาวนครศรีธรรมราชประมาณ 70-100 ปมาแลวซึ่ง

สวนใหญมีเลนในงานศพ ปจจุบันกําลังจะสูญหาย 

1. สารานุกรมของ เปลื้อง ณ นคร กลาวถึงกาหลอไววา " เปนดนตรีชนิดหนึ่ง ใชสําหรับประโคมในงานศพ " 

2. แตบางทานกลาววา กาหลอเปนงานแหในวันสงกรานต เพื่อความรื่นเริงและแสดงความกตัญูกตเวทีตอผู

บังเกิดเกลาของตน " 

3. บางทานกลาวไววา " กาหลอเปนเครื่องดนตรี ซึ่งมักเลนเฉพาะในงานศพ คลาย ๆ กับการสวดคฤหัสถหรือ

สวดมาลัย เดิมเลนเฉพาะในงานศพ เพื่อความสนุกสนาน ตองมีความสามารถในการขับรองและเลนดนตรี

โดยเฉพาะปกาหลอเปนพิเศษ " 

4. ผูรูทานหนึ่งกลาวถึงกาหลอวา " เปนเครื่องประโคมที่เกาแกดึกดําบรรพ เพี้ยนมาจากกาหล หมายถึง แตร

งอนและเสียงอึกทึก เขาใจวารับมาจากอินเดีย " กาหลอ เปนคําประสมระหวาง กา กับ หลอ กา หมายถึง 

อีกา สวน หลอ หมายถึง ลื่น ( หลุดจากที่เกาะ ) เมื่อประสมกันเปนคําวา กาหลอ แปลวา เมื่ออีกาไดฟง

ดนตรีประเภทนี้จะรูสึกเพลิดเพลิน จนลื่นหลุดจากที่เกาะ 

 

                   
                  ภาพประกอบ : ตัวอยางการเลนดนตรีกาหลอ และพิธีกรรมในงาน 

 

ประวัติ 

กําเนิดในสมัยพุทธกาล ( ไมทราบวาเปนพระพุทธเจาพระองคใด ) สันนิษฐานวา พระพุทธเจาทรงดําริ

ใหมีขึ้นเพื่อใชแหนําพระศพ (เศียร) ของพระพรหมเปนครั้งแรก ตอมาพระพุทธองคเห็นวาเปนสิ่งที่ดีงาม จึง

ยึดถือเปนประเพณีสืบมา 

 



1. บางทานกลาววา กาหลอเปนเสียงฆองจากสวรรค เชื่อวาสมัยพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ณ 

วัดแหงหนึ่งริมแมน้ํา พระอธิการวัดนําหลาวไปปกไวใตน้ําเพราะไมตองการใหเด็กวัดมาเลนน้ํา อยูมาวันหนึ่ง

อากาศรอน ทานกระโดดลงน้ําจนถูกหลาวปก แทนที่จะเปนเด็กวัด พระภิกษุและลูกวัดตางพยายามชวยแตไม

สําเร็จ จึงไปทูลพระพุทธองค ๆ จึงเสด็จไปดึงพระอธิการพรอมดึงหลาวออก และเรียกประชุมพระสงฆภายใน

วัดเพื่อแสดงธรรมและธรรมวินัย จากนั้นทรงแตงตั้งภิกษุเหลานั้นตามความรูความสามารถ คือ ทานกาแกว 

ทานการาม ทานกาชาด และทานกาเดิม หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน พระภิกษุทั้งสี่ไดประชุม ทานกาเดิม

ทําปขึ้นมาเลาหนึ่ง ทานการามทําโทน ทานกาแกวทําโทน สวนทานกาชาดทําฆอง เครื่องดนตรีเหลานี้ใช

นําหนาพระศพของพระพุทธเจา ซึ่งถือวาเปนการบรรเลงดนตรีกาหลอ ครั้งแรก 

2. อีกตํานานหนึ่งกลาววา พระพุทธเจาทรงเปนผูใหกําเนิดกาหลอเพื่อแหนาคและแหศพ จากนั้น

สาวกจํานวน 12 องค ชวยกันแตงเพลงถวายองคละ 1 เพลง จึงมีเพลงกาหลอตั้งแตนั้นมา 

 

เครื่องดนตรี 

- เครือ่งดนตรีมี 3 ชิ้น คือ ป 1 เลา ( ถือวาเปนดนตรีที่สําคัญที่สุด ) กลองทน 2 ใบ ( ใชตีขัดจังหวะ) 

และฆอง 1 ใบ ฆองแตเดิมนิยมใช 2 ใบ แตระยะหลังใชเพียงใบเดียว มักเลือกฆองที่มีเสียงกังวานตีแลวไดยินไกล 

- ผูประโคมดนตรี 4 คน หัวหนาวงเปาป 

 

ลักษณะเพลง 

มีทั้งหมด 12 เพลง สาวกของพระพุทธเจาเปนผูแตง ไมมีเนื้อรองใชบรรเลงอยางเดียวเริ่มดวยเพลง

ไหวพระ และตองเหมาะกับบรรยากาศ เชน ตอนค่ําใชเพลงทองศร ีตอนดึกเพลง นกพิทิด หัวรุงใชเพลงทองศรี 

ตอนเชาตรูน้ําคางยังไมแหงใชเพลงนกกระจอกเตน พอดวงอาทิตยขึ้นใชเพลงแกวแสงทองและ ตอนเชาเพลง

นกเปลากินไทร ตอน ยกศพ ใชเพลงเหยี่ยวเลนลม , ตอนนําศพ ใชเพลง ทอมทอม , ตอนเขาเขตปาชา ใช

เพลง ยั่วยวน , ถึงเมรุ ใชเพลง สุริยน , ขณะตั้งศพ ใชเพลง ทองศรีตอดวยเพลงพลายแกว พลายทอง , และ

ตอนประชุมเพลิง ใชเพลงพระพาย 

 

ลักษณะงานที่เลนกาหลอ 

งานที่รับกาหลอไปเลนมี 3 งาน คือ งานศพ งานบวชนาค ( ตองเปนนาคที่ไมสึก ) และงานรดน้ําคน

แกแตสวนใหญมักเลนในงานศพ ถาเปนงานแตงงานจะตองนําหมากหนึ่งคําเพื่อหมอกาหลอจะไดบูชาครูถาไม

มีหมากไปดวยกาหลอจะไมยินดีรับงาน เมื่อถึงวันงานหมอกาหลอนําหมาก 1 คํา วางบนหิ้งถาเปนงานศพ กาหลอ

จะไปประโคมคุมศพจนกวาจะถึงวันเผา เจาภาพตองสรางโรงพิธีตามตําราครูหมอสวนคาจาง (คาเปดปากป) 

แลวแตจะตกลงกัน ขึ้นอยูกับจํานวนวันที่ไปบรรเลงและระยะทางดวย 

 

 



ลักษณะโรงพิธีและเครื่องประดับ 

โรงพิธีสรางในเขตบานหรือนอกบานก็ได หรืหางจากตัวบานประมาณ 9 ศอก ใกลที่ตั้งศพ ยกพ้ืนสูง 

ประมาณ 5 ศอก ยาว 6 ศอก ความยาวตองตั้งตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตะเสมอ หลังคารูป 

หนาจั่ว หันหนาโรงไปทางทิศตะวันตก 

สวนเครื่องประกอบพิธีที่เจาภาพตองเตรียมคือ ขาว 12 สํารับ ( ที่สิบสอง หมายถึง อาหารคาวและ 

หวาน ผลไมรวม 12 ชนิด) , ขาว 1 ถวย, แกง 1 ถวย, ผาคาดเพดาน 1 ผืน, หมอน 1 ใบ, ผาขาวสําหรับ 

รองขาวสิบสอง, หมาก 18 คํา (วางที่ครู 9 คํา ใสพาน 9 คํา), ดอกไม 3 ดอก, เทียน 1 เลม, ดายริ้ว 1 ริ้ว 

 

ขอปฏิบัติของผูเลนกาหลอ 

1. เมื่อมีผูปวยไขในบานในขณะมีการละเลนไมสามารถดูแลได ตองไปเลนตามที่นัดไวกับเจาภาพ 

2. ภรรยาตองอยูกับบาน หามใชเครื่องหอม ทาแปง คบชู เพราะจะเปนอันตรายตอสามี 

3. หากกาหลอพบขอผิดพลาด จะไมทําพิธี ตองใหเจาภาพแกไขใหถูกตอง หัวหนาถือปนําหนา ลูกนอง 

เดินตาม 

4. หามออกจากโรงพิธีจนกวาเลยเที่ยง 

5. หามบริโภคอาหารนอกจากหมากและบุหรี่ และอาหารจะไมกินปะปนกับผูอื่น หามชิมอาหาร 

6. กาหลอจะไมรับสิ่งของจากมือผูหญิง จะตองวางกอนรับ 

 

ดนตรีมโนราหหรือ “โนรา” 

มโนราห หรือ “โนรา” ที่คนใตเรียกชื่อกลาวขานกัน แรกเริ่มไดเกิดข้ึนในสมัยอยุธยา ไดรับอิทธิพล

จากอินเดียโบราณ มีเครื่องดนตรีประกอบ คือ โหมง ฉิ่ง ทับ กลอง ป เรียกวา เบ็ญจสังคีต ซึ่งเกิดขึ้นครั้ง 

เรียกที่ เมืองพัทลุง หรือปจจุบันคือ ตําบลบางแกว จังหวัดพัทลุง เปนศิลปะถายทอดมาจากรุนบรรพชนสูรุนลูก 

รุนหลาน จนสืบกันมาจนถึงปจจุบันนี้ 

 

เครื่องดนตรี 

1. ทับ (โทนหรือทับโนรา) เปนคู เสียงตางกันเล็กนอย ใชคนตีเพียงคนเดียว เปนเครื่องตีที่สําคัญที่สุด เพทํา

หนาที่ คุมจังหวะและเปนตัวนําในการเปลี่ยนจังหวะทํานอง (แตจะตองเปลี่ยนตามผูรํา ไมใชผูรํา 

เปลี่ยน จังหวะลีลาตามดนตรี ผูทําหนาที่ตีทับจึงตองนั่งใหมอง เห็นผูรําตลอดเวลา และตองรูเชิง ของผู2. 

กลอง เปนกลองทัดขนาดเล็ก (โตกวากลองของหนังตะลุงเล็กนอย) 1 ใบทําหนาที่เสริมเนนจังหวะและเสียงทับ 

3. ป เปนเครื่องเปาเพียงชิ้นเดียวของวง นิยมใชปใน หรือ บางคณะอาจใชปนอก ใชเพียง 1 เลา ปมีวิธีเปา

คลายคลึงกับขลุย ปมี 7 รูแตสามารถกําเนิดเสียงได ถึง 21 เสียงซึ่งคลายคลึงกับเสียงพูด มากที่สุด 

4. โหมง คือ ฆองคู เสียงตางกันที่เสียงแหลม เรียกวา "เสียงโหมง" ที่เสียงทุม เรียกวา "เสียงหมุง" หรือ บาครั้ง

อาจจะเรียกวาลูกเอกและลูก ทุมซึ่งมีเสียงแตกตางกันเปน คูแปดแตดั้งเดิมแลวจะใชคูหา 



5. ฉิ่ง หลอดวยโลหะหนารูปฝาชีมีรูตรงกลางสําหรับรอยเชือก สํารับนึงม ี2 อัน เรียกวา 1 คูเปนเครื่องตีแตง

และเนนจังหวะ ซึ่งการตีจะแตกตางกับการตีฉิ่ง ในการกํากับจังหวะของดนตรีไทย 

6. แตระ หรือ แกระ คือ กรับ ม ีทั้งกรับอันเดียวที่ใชตีกระทบกับรางโหมง หรือกรับคู และมีท่ีรอยเปนพวอ

ยางกรับพวง หรือใชเรียวไมหรือลวด เหล็กหลาย ๆ อันมัดเขาดวยกันตีใหปลายกระทบกัน 

 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางการเลนดนตรีกาหลอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รองเง็ง 

เปนการแสดงประเภทศิลปะการเตนรําประกอบดนตรี ของคนพื้นเมืองในแถบ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต คือ ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนเมืองตางๆ ของมาเลเซียตอนเหนือ เชน กะลันตัน ไทร

บุรี ปาหัง ตรังกาน ูลวนเปนที่นิยมเลนกันทั่วไปและแพรไปถึงอินโดนีเซีย 

กลาวกันวา รองเง็งไดรับอิทธิพลแบบอยางมาจากชาวยุโรป คือ ปอรตุเกส สเปน ซึ่งเดินเรือเขามา

ติดตอคาขาย สรางคลังสินคา และตั้งเปนอาณานิคมขึ้นในยานนี้ เมื่อถึงเทศกาลคริสตมาส ปใหม มีงานรื่นเริง

ใดๆ พวกฝรั่งซึ่งมีการเตนรําขึ้น ซึ่งก็เตนรํากันสนุกสนาน ชาวมลายูพื้นเมืองเห็นเปนแบบอยางจึงนํามาฝกซอม

หัดเลนขึ้นบาง โดยเริ่มแรกฝกหัดจัดแสดงกันอยูในวงแคบ เฉพาะแตในบานขุนนางและวังเจาเมืองสุลตาน เพื่อ

ตอนรับแขกเหรื่อหรือเวลามีงานรื่นเริงตางๆ เปนการภายใน ภายหลังจึงไดแพรหลายออกสูชาวพื้นเมือง 

ยุคแรกการแสดงรองเง็งยังอยูในวงจํากัด ใชผูหญิงขาทาสบริวารฝกหัดกัน เนื่องจากวัฒนธรรมมุสลิม

ไมนิยมใหสตรีเขาสังคมใกลชิดกับบุรุษอยางประเจิดประเจอ ตอมาจึงใชรองเง็งเปนการแสดงสลับฉากฆา

เวลาขณะเมื่อการแสดงละครมะโยงหยุดพักครั้งละ ๑๐-๑๕ นาที เพื่อใหเกิดความสนุกสนานเชิญใหผูชมลุก

ขึ้นมารวมวงดวย ในที่สุดรองเง็งจึงไดพัฒนารูปแบบจนเปนที่ถูกใจชาวบาน มีการตั้งคณะรองเง็งขึ้นรับจางไป

แสดงตามงานตางๆ ทํานองคณะรําวงรับจางของไทย 

 

              
ภาพประกอบ : ตัวอยางการแสดงรองเง็ง 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องดนตรีและเพลง เครื่องดนตรีมี 

๑. กลองรํามะนา ๒. ฆอง ๓. ไวโอลิน (เปนเครื่องดนตรีหลักที่สําคัญ) 

เพลงที่นิยมใชเตนรํามีราว ๗ เพลง คือ 

1. เพลงลาฆูดูวอ เปนเพลงเร็ว ชื่อเพลงหมายถึง “เพลงที่สอง” 

2. เพลงลานัง เปนเพลงเร็วและชาสลับกัน ชื่อเพลงหมายถึง น้ําใสที่ไหลหยด น้ําตาที่ไหลปติ 

3. เพลงปูโจะปซัง ชื่อเพลงหมายถึง “ยอดตอง” เปรียบเสมือนยอดแหงความรักท่ีกําลังสดชื่น 

4. เพลงจินตาซายัง ชื่อเพลงหมายถึง ความสํานึกในความรักอันดูดดื่ม 

5. เพลงอาเนาะดีดิ ชื่อเพลงหมายถึง ลูกบุญธรรมหรือลูกสุดที่รัก 

6. เพลงมะอีนังชวา เปนเพลงชาชื่อเพลงหมายถึง แมนมหรือพ่ีเลี้ยงชาวชวา ไดทารําคํารองเดิมมา

จากชวา 

7. เพลงมะอีนังลามา ชื่อเพลงหมายถึง แมนมหรือพี่เลี้ยง เปนเพลงเกาแก 

 

        
ภาพประกอบ : คณะนักดนตรีรองเง็ง 

 

วิวัฒนาการดานเครื่องดนตรแีละเพลง 

เครื่องดนตรีที่ใชประกอบการเตนรองเง็ง ในอดีตมีเพียง ๓ อยาง คือ ไวโอลิน รํามะนา และฆอง 

ตอมามีการนําเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ รวมบรรเลงดนตรีในงานเลี้ยงตางๆมากขึ้น จึงมีบางคณะเพิ่มเครื่องดนตรี

สากลมารวมบรรเลงโดยเลือกเครื่องดนตรีที่มีเสียงเขากับเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม ไดแกเพิ่ม กีตารหรือแมน

โดลินซึ่งเปนประเภทเครื่องสายเชนเดียวกับไวโอลิน เพิ่มกลองแขกซึ่งเปนเครื่องดนตรีประเภทเดียวกับ

รํามะนาเพื่อใหจังหวะกระชับและชัดเจนขึ้น๑ นอกจากนี้ยังเพ่ิมทัมบูรินหรือบางคณะเพิ่มลูกแซกเพ่ือใหเขากับ

ความกองกังวานของฆอง นอกจากนี้มีบางคณะไดนํา Tarabuka เครื่องดนตรีของตะวันออกกลาง เพลงที่ใชใน

การแสดงรองเง็ง ทวงทํานองเพลงมีความไพเราะมากเพราะเปนหัวใจของการเตนรองเง็ง มักใชวิธีบรรเลงไมมี

การขับรองเพลงปนตนเพื่อเปนการประหยัดคาใชจายและนักรองหายาก๔เพลงในจังหวะรองเง็งเพลงดั้งเดิมที่

คนพบปรากฏวาม ี๑๓ เพลง ปจจุบัน นิยมเตนเพียง ๘ เพลง  

 

 



 

ลิเกฮูลู หรือ ดิเกฮูลู 

ลิเกฮูลู หรือ ดิเกฮูลู เปนการละเลนพื้นบานของชาวมลายูมุสลิมภาคใตของไทย ขึ้นบทเปนเพลง

ประกอบดนตรีและจังหวะตบมือมีผูใหที่มาของดิเกฮูลูเอาไวหลายสํานวน ในที่นี้จะขอหยิบยกออกมา 2 

สํานวนกลาวคือหนึ่ง ตามสํานวนที่รับรูกันโดยทั่วไป มีผูรูบางทานไดศึกษาไววาดิเก (Dikir) มีรากศัพทมาจาก

คําวาซ ีเกร ซึ่งเปนภาษาอาหรับ หมายถึงการอานทํานองเสนาะ สวนคําวาฮูลู แปลวาใตหรือทิศใต รวมความ

แลวหมายถึงการขับบทกลอนเปนทํานองเสนาะจากทางใต 
 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางการแสดงดิเกฮูลู 

 

มีผูรูยังไดกลาวไวอีกวา ดิเกฮูลูนาจะเกิดขึ้นเริ่มแรกที่อําเภอรามัน ซึ่งไมทราบแนวาผูริเริ่มนี้คือใคร 

ขอสนับสนุนก็คือชาวปตตานีเรียกคนในอําเภอรามันวาคนฮูลู ในขณะที่คนมาเลเซียเรียกศิลปะนี้วา "ดิเกปารัต" 

ซึ่งปารัต แปลวาเหนือ จึงเปนที่ยืนยันไดวา ดิเกฮูลู หรือดิเกปารัตนี้มาจากทางเหนือของมาเลเซียและทางใต

ของปตตานี2 ซึ่งก็คือบริเวณอําเภอรามัน จังหวัดยะลา และสํานวนที่สอง จากการศึกษาของประพนธ เรือง

ณรงค ในหนังสือ "บุหงาปตตานีคติชนไทยมุสลิมชายแดนภาคใต"3 คําวาดิเก หรือลิเก ในพจนานุกรม Kamus 

Dewan พิมพโดยสมาคมภาษาและหนังสือประเทศมาเลเซียเรียกลิเกเปนดิเกรเปนศัพทเปอรเซีย มีสอง

ความหมายคือ เพลงสวดสรรเสริญพระเจา ปกติเปนการขับรองเนื่องในเทศกาลวันกําเนิดพระนะบี ชาวมุสลิม

เรียกงานเมาลิด เรียกการสวดดังกลาวนี้วา "ดิเกเมาลิด" 

นอกจากนี้ดิเกยังหมายถึงกลอนเพลงโตตอบ นิยมเลากันเปนกลุมหรือเปนคณะ โดยมีไมไผมาตัดทอน

สั้นแลวหุมกาบไมขางหนึ่งทําใหเกิดเสียงดัง แลวรองรําทําเพลงขับแกกันตามประสาชาวปา (วากันวาไมไผหุม

กาบไมนี้ไดกลายเปนบานอ หรือรือปานา หรือรํามะนาที่ใชกันมาจนทุกวันนี้) 

ประพนธ เรืองณรงค ไดใหความเห็นในเรื่องนี้วา ดิเกนาจะมาจากความหมายที่สอง คือกลอนเพลง

โตตอบ นิยมเลนกันเปนหมูคณะ ซึ่งเปนการรองเพลงลําตัดภาษาอาหรับ ที่เรียกวา "ซีเกรมีรฮาแบ" การรอง

เปนภาษาอาหรับ ถึงแมจะไพเราะแตคนไมเขาใจ จึงนําเอาเนื้อเพลงภาษาพื้นเมือง ซึ่งก็คือภาษายาวีตีเขากับ



รํามะนา จึงกลายเปนดิเกฮูลูมาตราบเทาปจจุบันและการแสดงประเภทนี้นาจะมีขึ้นครั้งแรก ณ ทองที่เหนือลํา

น้ําอันเปนตนกําเนิดแมน้ําปตตานีซึ่งชาวบานเรียกฮูลู หรือทิศฮูลู (ฝายใตลําน้ําเรียกฮิเล) ตรงทิศฮูลูเปน

แหลงกําเนิดฮูลูนั้น เขาใจวาคือทองที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี และอําเภอบันนังสตา อําเภอเบตง จังหวัด

ยะลา ที่เหลือจะเปนลูกคู และอาจมีนักรองภายนอกวงมาสมทบรวมสนุกอีกก็ได บทกลอนที่ใชขับรองนั้น 

เรียกเปนภาษามลายูทองถิ่นวาปนตน หรือปาตง เวลาแสดงใชขับกลอนโตตอบ ไมไดแสดงเปนเรื่องราวดังเชน 

การละเลนพื้นบานอยางอ่ืน เชน มะโยง หรือมโนหรา 

 

เครื่องดนตรีประกอบ เลนลิเกฮูลู ประกอบดวยรํามะนา อยางนอย ๒ ใบ ใชตีดําเนินจังหวะในการแสดง ฆอง

เปนเครื่องกํากับจังหวะ ตีสม่ําเสมอประกอบการรอง นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีที่ใชประกอบและเปนที่นิยม

กันวา ทําใหครึกครื้น สนุกสนานไพเราะมากยิ่งขึ้น เชน ขลุย ลูกแซก แตจังหวะท่ีใชเปนประเพณีในการละเลน

คือ การตบมือ 

 

 
ภาพประกอบ : ตัวอยางการแสดงดิเกฮูลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เพลงกลอมเด็กภาคใต 

ลักษณะของเพลงกลอมเด็กภาคใต  

ลักษณะของเนื้อหาเพลงกลอมเด็กภาคใตโดยทั่วไปจะใชถอยคํางาย ๆ มีเสียงคลองจองกันแตไมได

บังคับลักษณะสัมผัส  สามารถยึดหยุนไดตามทํานองของผูขับกลอม(เปาหมายแฝงของเนื้อหาเพลงกลอมเด็ก

มักมีจุดมุงหมายเพ่ือการสอน,ปลูกฝงความคิดใหแกลูกหลานที่ไดรับฝง)  

เพลงกลอมเด็กภาคใตในแตละทองถิ่นอาจเรียกชื่อแตกตางกัน  เชน  เพลงชานอง  เพลงรอง

เรือ  หรือนองนอน  เพลงกลอมเด็กภาคใตโดยทั่วไป วรรคแรกของเพลงกลอมเด็กภาคใตโดยทั่วไป  วรรคแรก

ของเพลงกลอมเด็กมักข้ึนตนดวยคําวา  “ฮาเออ”  หรือ  “ฮาเหอ”  เชน 

เพลง : ไกเถื่อน  

“...ไกเถื่อนเหอ...       ขันเทือนท้ังบาน 

ลูกสาวขี้คราน...        นอนใหแมปลุก 

แมเอาดามขวาน...      แทงวานดังพลุบ 

นอนใหแมปลุก...        ลูกสาวขี้ครานเหอ...” 

 

                         
                      ภาพประกอบ : ตัวอยางการแสดงโชวการรองเพลงกลอมเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม 

http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0600001Saran/unit01/unit01_03.htm 

http://kanchanapisek.or.th/kp8/thai/link2_2south.htm 

http://pirun.ku.ac.th/~b521110058/Templates/prapespleng.html 

https://sites.google.com/site/looknampattalung/phumipayya-ni-dan-silpkar-saedng/phelng-
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