
1 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาศิลปกรรมทอ้งถิ�นภาคใต้
 

รวบรวมโดย อาจารยอ์มรรัตน์ บุญสวา่ง  โปรแกรมวชิาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

บทท่ี 1 
ภูมิปญญา ศิลปกรรมทองถิ่นภาคใต 

 
1. ความหมาย 

สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดคุณสมบัติของสิ่งที่นับไดวาเปน "ศิลปกรรม" ไวดังนี้ 
1) ศิลปกรรม เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ไมใชสิ่งที่มีอยูเองตามธรรมชาติ เชนพระอาทิตยตกดินที่มี

ความสวยงามมากไมนับเปนศิลปกรรม แตจิตรกรรมหรือภาพเขียนทิวทัศนพระอาทิตยนับเปนศิลปกรรม 
2) ศิลปกรรม เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นใหมีความสวยงาม สิ่งมนุษยสรางที่ไมสวยงาม เชน กองขยะ 

ปายโฆษณารกตา ฯลฯ ไมนับเปนศิลปกรรม การสรางสรรคโดยมนุษยเพื่อความงามหรือสุนทรียภาพที่ถือ
เปนศิลปกรรมแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ศิลปกรรมประเภทวิจิตรศิลป (fine arts) หมายถึงศิลปกรรม
ที่มนุษยทําขึ้นเพื่อความปติชื่นชมในตัวชิ้นงาน เชน งานจิตรกรรม ประติมากรรม กวีนิพนธและงานดุริยาง 
คศิลป และศิลปกรรมประเภทประโยชนศิลป (useful art หรือ applied art) หมายถึงศิลปกรรมที่มี
ประโยชนใชสอยดวย เชนงานจักสาน เครื่องปนดินเผา เครื่องแกว เครื่องเรือนและสิ่งใชสอยตางๆ ที่มีการ
บรรจงสรางขึ้นโดยประณีต ทั้งที่สรางดวยมือ (ศิลปหัตถกรรม) และโดยเครื่องจักร (ศิลปหัตถอุตสาหกรรม) 

 3) ศิลปกรรม เปนงานประเภททัศนศิลป (visual art) เปนความหมายที่ใชกันมาในชวงศตวรรษ
กอน ซึ่งมักหมายเฉพาะงานประเภท จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ สวนศิลปะท่ีเปนการแสดงจะ
จัดแยกไวตางหาก เชน การแสดงนาฏศิลป ดุริยางคศิลป ไมนิยมรวมไวในงานแสดงศิลปกรรม 

 4) ศิลปกรรม เปนผลงานสรางสรรคทางสุนทรียะเฉพาะที่มีคุณภาพดี เปนการกําหนดความหมาย 
"ศิลปกรรม" ใหแคบและเฉพาะมากขึ้น มีการแยกงาน "ศิลป" ที่ไมถึงขั้นออกไปดวยเกณฑตางๆ ที่ยังเปนที่
ถกเถียงในหมูผูทรงคุณวุฒิทางศิลปะ 
 
2. ประเภทศิลปกรรม 
 1) ศิลปะประยุกต เปนผลงานทางศิลปะที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอย เปนหลักแตก็ยังมี
ความงามอยูดวยสวนหนึ่งโดยคํานึงถึงความตองการและความนิยมของผูบริโภคแตละสลัย ไดแก 

1.1) นิเทศศิลป เปนศิลปะที่เกี่ยวกับสื่อความหมายเพื่อใชในกิจการคา เปนประการสําคัญเชน
งานเกี่ยวกับการโฆษณา การออกแบบฉากละครและโทรศัพทงานเกี่ยวกับการพิมพหนังสือ ตลอดจน การ
ออกแบบจัดหางรานตาง ๆ 

  
ภาพ (ซาย) ตราสินคา (ขวา) บรรจุภัณฑสินคา 

 



2 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาศิลปกรรมทอ้งถิ�นภาคใต้
 

รวบรวมโดย อาจารยอ์มรรัตน์ บุญสวา่ง  โปรแกรมวชิาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

1.2) หัตถศิลป เปนประยุกตศิลปอีกแขนงหนึ่ง หัตถศิลปเปนงานศิลปะ ที่สรางดวยมือไมไดใช
เครื่องจักรเหมือนกับงานอุตสาหกรรมศิลป งานหัตถศิลปเปนงานเกี่ยวกับงานจักสาน งานเครื่องปนดินเผา 
งานแกะสลัก งานเครื่องหนังและงานถักทอ เปนตน 

  
ภาพ (ซาย) การแกะสลักไม (ขวา) การปนเครื่องปนดินเผา 

 
1.3) มัณฑนศิลป เปนศิลปะที่เกี่ยวกับการออกแบบตกแตงอาคารสถานที่ทั้งภายในและนอก

อาคารใหสวยงามนาใชสอย การตกแตงภายในไดแกการตกแตงหองตาง ๆ ของบาน อาคารทางราชการ 
อาคารพาณิชย สวนการตกแตงภายนอก ไดแกการจัดสวนและบริเวณของอาคารตาง ๆ 

  
ภาพ (ซาย) การตกแตงภายใน (ขวา) การตกแตงสวน 

 
1.4) ประณีตศิลป มุงหมายสรางสรรคความงามใหเดนในทางละเอียดประณีต บรรจงมากยิ่งกวา

งานหัตถกรรมไมคํานึงถึงความรูสึกทางอารมณสะเทือนใจ มักจะแสดงออกซึ่งคานิยมทางความงามของคน
ในชาติอีกดวย ผลงานที่ปรากฎมักเปนงานแสดงออกทางสังคม เชื้อชาติ และขนบประเพณีของมนุษยชาติ 
เพราะเปนงานฝมือที่ถายทอดสืบตอกันมา 

  
ภาพ (ซาย) งาชางประดับดวยเครื่องลงยา  (ขวา) งานแกะสลักผัก 



3 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาศิลปกรรมทอ้งถิ�นภาคใต้
 

รวบรวมโดย อาจารยอ์มรรัตน์ บุญสวา่ง  โปรแกรมวชิาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

 
1.5) อุตสาหกรรมศิลป เปนศิลปะเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ ทางดานอุตสาหกรรม

เชนผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือน เครื่องมือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชในสํานักงาน และเครื่องจักรกลตาง ๆ 
ผลิตภัณฑตางๆ เหลานี้ มุงในประโยชนใชสอยเปนอันดับแรก ความงามเปนอันดับรอง 

 
ภาพ สวานไฟฟา 

 
 2) วิจิตรศิลป ประเภทงานวิจิตรศิลป โดยทั่วไปแลวแบงได 5 สาขาดวยกันคือ 

2.1) สาขาจิตรกรรม เปนศิลปะที่เขียนบนแผนพื้นราบเปนงาน 2 มิติ แสดงออกดวยการใชเสน 
แสง สี และเงา ไดแก  

 
ภาพ ผลงานวาดเสน 



4 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาศิลปกรรมทอ้งถิ�นภาคใต้
 

รวบรวมโดย อาจารยอ์มรรัตน์ บุญสวา่ง  โปรแกรมวชิาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

 
ภาพ ผลงานเขียนภาพระบายสี 

 

 
ภาพ ผลงานศิลปะภาพพิมพ 

 
2.2) สาขาประติมากรรม ไดแก งานศิลปะที่มี 3 มิติ แสดงออกดวยการใชวัสดุ รูปทรง และ

ปริมาตร งานประติมากรรม ไดแกงานปน งานแกะสลัก งานหลอ  ประติมากรรม แบงออกเปน 3 ลักษณะ 
คือ 1) ประติมากรรมรองลึก เปนประติมากรรมที่ขูดขีดเปนรองลึกลงไปในวัสดุ ตาง ๆ  2) ประติมากรรม
นูน เปนประติมากรรมที่นูนขึ้นมาจากพื้น มีทั้งประติมากรรมนูนต่ํา นูนกลาง นูนสูง 3) ประติมากรรม
ลอยตัว เปนประติมากรรมที่ตั้งอยูบนพื้นมองเห็นไดรอบดาน 



5 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาศิลปกรรมทอ้งถิ�นภาคใต้
 

รวบรวมโดย อาจารยอ์มรรัตน์ บุญสวา่ง  โปรแกรมวชิาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

 
ภาพ ประติมากรรมลอยตัวพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 

 
2.3) สาขาสถาปตยกรรม ไดแก สิ่งกอสรางตาง ๆ ที่เห็นไดทั่วไป เปนงานศิลปะที่แสดงออกดวย

การใชวัสดุ โครงสราง รูปทรง และปริมาตร ไดแกงาน สิ่งกอสราง สิ่งตาง ๆ 
- อาคารทางศาสนา เชน โบสถ วิหาร มัสยิด สถูป เจดีย 
- อาคารทางรัฐพิธี เชน โรงเรียน สถานที่ทางราชการตาง ๆ 
- อาคารพาณิชย เชน หาง ราน โรงแรม 
- อาคารที่พักอาศัย เชน บานเรือน ตําหนัก 
 

 
ภาพ สถาปตยกรรมเรือนไทยมุสลิม 

 
2.4) สาขาวรรณกรรม หมายถึงทางการประพันธตาง ๆ เพื่อตอบสนองความสุขทางใจ และเปน

คติธรรม แบงเปนประเภทไดดังนี ้
- รอยแกว เปนตอนเรียงธรรมดาไมมีการสัมผัสคํา มีใจความสละสลวย 
- รอยกรอง เปนคําประพันธที่มีสัมผัสคําคลองจองกัน ไดแก โคลง ฉันท กาพย กลอน เปนตน 



6 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาศิลปกรรมทอ้งถิ�นภาคใต้
 

รวบรวมโดย อาจารยอ์มรรัตน์ บุญสวา่ง  โปรแกรมวชิาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

 
2.5) สาขาดุริยางคและนาฏศิลป ไดแก ดนตรี ขับรอง  

- นาฎศิลป  และการแสดง หมายถึง ศิลปะที่แสดงออกในลีลาทาทาง การรายรําการ
แสดงออกทางเสียง มีทวงทํานองสูง ต่ํา เพื่อใหเกิดความสุข มีอารมณคลอยตาม 

- ศิลปะประเภทนาฎศิลป มักเรียกรวม ๆ กันวา ระบํา รํา เตน  
- ศิลปะประเภทดุริยางค ไดแก การขับรองและการบรรเลง 
 

 
ภาพ การแสดงมโนราห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาศิลปกรรมทอ้งถิ�นภาคใต้
 

รวบรวมโดย อาจารยอ์มรรัตน์ บุญสวา่ง  โปรแกรมวชิาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

บทท่ี 2 
บริบทของทองถิ่นภาคใต 

 
1. บริบททางกายภาพ 

ภาคใตมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 44.2 ลานไร คิดเปนรอยละ 13.8 ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบดวย 
14 จังหวัด ไดแก กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง 
สงขลา สตูล และสุราษฏรธานี ทั้งนี้จังหวัดสุราษฏรธานีมีพื้นที่มากที่สุดคือ 8 ลานไร และจังหวัดภูเก็ตมี
พื้นที่นอยที่สุด คือ 0.3 ลานไร  

 

 
ภาพ แผนที่ประเทศไทย 

  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 มีลักษณะเปนพื้นที่ยาวและแคบ ทอดยาวจากเหนือจรดใต คิดเปนระยะทางประมาณ 750 
กิ โลเมตร ส วนที่ กว างที่ สุ ดมี ระยะทางประมาณ  220 กิ โลเมตร จากฝ งตะวันออกของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่อําเภอปากพนัง มาถึงฝงตะวันตกของจังหวัดพังงา ที่อําเภอทายเหมือง สวนที่แคบที่สุด
คือที่บริเวณ “คอคอดกระ” ในจังหวัดระนอง มีความกวางประมาณ 50 กิโลเมตร  
 
 



8 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาศิลปกรรมทอ้งถิ�นภาคใต้
 

รวบรวมโดย อาจารยอ์มรรัตน์ บุญสวา่ง  โปรแกรมวชิาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

 ลักษณะภูมิประเทศของภาคใตสวนใหญเปนเนินเขาหรือภูเขา คิดเปนรอยละ 35 โดยประมาณของ
พื้นที่ภาคใตทั้งหมด โดยมีเทือกเขาที่สําคัญ 2 แนว คือ ทางตอนบนฝงตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรี แถว
ชุมพร ระนอง ตอลงมาเปนเทือกเขาภูเก็ต คลอบคลุมพังงา และกระบี่ ทางตะวันออกเปนเทือกเขา
นครศรีธรรมราช โดยเริ่มจากเขตนครศรีธรรมราชผานเขตตรัง สตูล และสงขลา สวนทางตอนใตเปน
เทือกเขาสันกาลาคีรีกั้นเขตแดนไทยและมาเลเซีย 
 ทางตะวันออกของภาคหรือฝงอาวไทยมีชายหาดที่เกิดจากการยกตัวสูงขึ้น ทําใหมีที่ราบชายฝง
ทะเลยาวเรียบ กวาง น้ําตื้น สวนทางฝงตะวันตกหรืออันดามันเปนลักษณะชายฝงที่ยุบตัวต่ําลง ทําใหมีที่
ราบนอย ชายหาดเวาแหวง  มีหนาผาสูงชัน ชายฝงเปนโขดหินและปาโกงกาง มีแมน้ําสําคัญ 2 สาย คือ แม
น้ําตาป และแมน้ําพุมดวง (จังหวัดสุราษฏรธานี) มีความสําคัญตอการเกษตรในภาคใตมาก ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 12 ลานไร 
 

 
ภาพ แผนที่ภาคใต 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภาคใตฝงตะวันออกไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือน
มกราคม ชวงนี้ฝนจะตกมาก โดยจะตกมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม สวนลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตมีอิทธิพลไมมาก เพราะติดเทือกเขาตะนาวศรี ชวงที่ฝนตกนอยที่สุดจะอยูระหวางเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน ภาคใตฝงตะวันตก ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมาก จะมีฝนตก
ระหวางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกหนักเดือนกันยายน สวนเดือนธันวาคมถึงเดือน
มีนาคมเปนชวงที่มีฝนตกนอย 
 ประชากร  
 มีประชากรประมาณ 8,974,855 สวนใหญจะอาศัยอยูหาแนนในจังหวัดศูนยกลางหลักของภาค 
คือ สงขลา สุราษฏรธานี ภูเก็ต ปตตานี และนครศรีธรรมราช นอกจากนี้การกระจายตัวยังมีความสัมพันธ
กับลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรพื้นที่ทางการเกษตร และโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ เชน พื้นที่ลุม
แมน้ําสําคัญ เปนตน 
  
2.  บริบททางดานสังคมและวัฒนธรรม 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบในภาคใตทําใหทราบวามีมนุษยมาตั้งถิ่นฐานในภาคใตอยาง
นอยตั้งแต ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ครั้นถึงยุคหินใหมมีหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงใหเห็นวาภาคใต
เริ่มเขาสูสภาพชุมชนราวกลางพุทธศตวรรษที่ 10-13 ปรากฏวามีอาณาจักรที่สําคัญคือ อาณาจักรโฮลิง 
(ตามพรลิงค) ซึ่งนักประวัติศาสตรเห็นพองกันวาคือนครศรีธรรมราชโบราณ โดยจดหมายเหตุจีนฉบับใหม
ในราชวงศถังอางวาอาณาจักรโฮลิงร่ํารวยมาก และเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนา  
 ตอมาในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-19 เองนครศรีธรรมราชเจริญรุงเรืองสูงสุดภายใตการปกครองของ
ราชวงศศรีธรรมาโศกราช โดยเปนศูนยกลางดานการคาของคาบสมุทรไทยระหวางฝงทะเลตะวันออกและ
ฝงทะเลตะวันตก อีกทั้งเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดวย
ศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงเปนปจจัยชักนําใหผูคนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานที่เมือง
นครศรีธรรมราชอยางหนาแนน และในราวป พ.ศ. 1700 ราชวงศศรีธรรมาโศกราชก็สามารถปกครองเมือง
รายรอบทั้งคาบสมุทรไดสําเร็จ 12 หัวเมือง เรียกวา “เมืองสิบสองนักษัตร”  
 ในชวงรัชกาลที่ 3 ตอเนื่องถึงรัชกาลที่ 5 อังกฤษเขามาตั้งตลาดรับซื้อแรดีบุกที่เกาะหมากหรือ
เกาะปนังเพื่อสงขายไปยังยุโรป ทําใหมีคนหลายเชื้อชาติเขามาแสวงโชคที่เกาะภูเก็ตเพื่อคาขายแรดีบุกดวย 
ชุมชนที่พัฒนาในสมัยนั้นสวนใหญจะเกาะตัวอยูตามชายฝงทะเลโดยมีนครศรีธรรมราชเปนศูนยกลางความ
เจริญดานฝงอาวไทย และตะกั่วปาเปนเมืองศูนยกลางความเจริญดานฝงอันดามัน และมีเมืองศูนยกลาง
ยอยกระจายไปตามแนวชายฝงทะเล ไดแก ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ปตตานี สงขลา สุราษฏรธานี 
ไชยา และชุมพร มีเสนทางติดตอคาขายระหวางชุมชนเมืองทั้งสองฝงทะเลอาวไทยและทะเลอันดามัน 
(ที่มา: อัตลักษณไทย ทุนความคิด ทุนสรางสรรค.2555: 160-161) 

โดยแบงบริบททางดานสังคมและวัฒนธรรม ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
ดานศิลปวัฒนธรรม 
ดานภูมิปญญาทองถิ่น 
ดานวิถีชุมชนและสังคม 
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1) ดานศิลปวัฒนธรรม  
1.1) ดานสถาปตยกรรม   
เรือนไทยมุสลิม : มักเปนเรือนแฝด สามารถตอขยายไดโดยมีชานเชื่อมตอกัน และมีการเลน

ระดับพื้นเรือนใหลดหลั่นกันไป  เปนการแยกพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมตางๆ ในบาน และมีการกําหนด
พื้นที่สําหรับทําพิธีละหมาด  สวนที่เปนลักษณะเดนเฉพาะตัวทางสถาปตยกรรมของเรือนไทยมุสลิม คือ 
หลังคาทรงสูงมีความลาดชัน โดยทั่วไปมี ๓ แบบ คือ หลังคาจั่ว หลังคาปนหยา และหลังคาจั่วมนิลา 
ลักษณะเดนเชิงรูปธรรม คือลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมของเรือนไทยมุสลิม คือ การสรางเรือนโดยการ
ผลิตโดยการผลิตสวนประกอบของเรือนกอน แลวจึงนําสวนตาง ๆ เหลานั้นประกอบกันขึ้นเปนตัวเรือนอีก
ทีหนึ่ง ลักษณะเดนเชิงนามธรรม คือประเพณีการสรางเรือนไทยมุสลิมมีขั้นตอนและพิธีกรรมที่นาสนใจ 

 

 
ภาพ เรือนไทยมุสลิม 

 
สถาปตยกรรมชิโนโปรตุกีส : แพรหลายในแหลมมลายู เริ่มเขาสูประเทศไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่ 

๕ สถาปตยกรรมชิโน-โปรตุกีสที่มีเสนหและสวยที่สุดของไทยอยูที่จังหวัดภูเก็ต  เปนตึกแถวที่มีเสา โคงเรียง
อยูเปนแนว อยูหนาตึกชั้นลาง ซึ่งรับระเบียงชั้นสอง เรียกวา “อาเขต” หรือหงอคาขี่ ในภาษาจีนฮกเกี้ยน 
หมายถึง ทางเดินกวาง ๕ ฟุต ที่มีหลังคาคลุม นอกจากนี้ยังมีลวดลายปูนปนของหัวเสา และกรอบประตู
หนาตาง ตลอดจนลวดลายตกแตงตางๆ งดงามแบบยุโรป ที่ไดรับอิทธิพลแบบ “เรอเนสซองส” และ “นีโอ
คลาสสิค” 
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ภาพ สถาปตยกรรมชิโนโปรตุกีส 

 
มัสยิดกรือเซะ จ.ปตตานี  : เปนมัสยิดเกาแกอายุกวา ๒๐๐ ป รวมสมัยกับอยุธยา ลักษณะการ

กอสรางเปนแบบเสากลม ชองประตูหนาตางมีทั้งแบบโคง แหลมและโคงมน สวนที่สําคัญที่สุด คือ หลังคา
โดม ซึ่งยังสรางไมแลวเสร็จ บริเวณดานหนาของมัสยิดสุสานฝงศพเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว 

 

 
ภาพ มัสยิดกรือเซะ จ.ปตตานี 
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มัสยิดตะโละบาเนาะ จ.นราธิวาส  : สรางดวยไมตะเคียนทั้งหลัง ตัวอาคารใชสลักไมยึดแทน
ตะปูหรือสกรูเหล็ก สรางแบบศิลปะไทยพื้นเมืองประยุกต ผสมผสานกับศิลปะแบบจีนและมลายู ตัวมัสยิด
สรางเปนอาคาร ๒ หลังติดกัน สวนที่เดนที่สุดเห็นจะเปนหลังคา ลักษณะเดนเชิงรูปธรรม คือ มัสยิดกรือ
เซะ หรือ มัสยิดปนตูกรือบัง ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเปนวงโคงแหลมแบบกอธิค
ของชาวยุโรป และแบบสถาปตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง สวนมัสยิดตะโละบาเนาะ เปนมัสยิดเรือนไม
ที่เกาแกที่สุดในประเทศไทยและในแหลมมลายู  ลักษณะเดนเชิงนามธรรม คือเปนศูนยรวมจิตใจของชาว
ไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิม ปจจุบันยังคงใชเปนสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม 

 

 
ภาพ มัสยิดตะโละบาเนาะ จ.นราธิวาส 

 
1.2) ดานจิตรกรรม ไดแก 
เรือกอและ : เปนเรือยาวที่ตอดวยไมกระดาน ใชสําหรับทําการประมง และใชเปนพาหนะ

สําหรับเดินทาง นิยมแพรหลายกันในชุมชนประมงแถบภาคใตตอนลาง และบางพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย 
โดดเดนดวยลวดลายสีฉูดฉาด ซึ่งอาศัยพรสวรรคบวกความชํานาญของชาง ลวดลายที่เขียนเปนแบบรวม
ลายหลายสัญชาติ ทั้งไทย ชวา แขก ฝรั่ง คละผสมกันอยางลงตัวดูสวยงามกลมกลืนทั้งลําเรือ หัวเรือแบง
ออกเปน ๒ ดาน ดานซายมือหรือดานแม เรียกวา อูแวอีบู ดานขวามือหรือดานลูก เรียกวาลูแวอาเนาะ 
นิยมเขียนเปนรูปสัตวในเทพนิยาย เชน มังกร พญานาค เหรา นกกะสะระ ฯลฯ แทนการสลักเสลาลวดลาย
ลงบนเนื้อไม ซึ่งหาชางฝมือไดยากในปจจุบัน  
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ภาพ เรือกอและจําลอง 

 
ผาพระบฏ : พระบฏ หมายถึง ผืนผาที่เขียนภาพพระพุทธเจา พุทธประวัติ หรือทศชาติชาดก 

ตลอดจนขอคติธรรมคําสอน สําหรับหอยแขวนเปนพุทธบูชา มีขนาดแตกตางตามคติและความนิยม โดย
นิยมเขียนเปนภาพพระพุทธเจาพระองคเดียว หรือ ขนาบขางดวยพระอัครสาวก รวมถึงเรื่องราวอื่น ๆ เชน 
พระมาลัย ชาดกทศชาติ พระเวสสันดรชาดก พระเจดียจุฬามณี และขอคติธรรมตาง ๆ เพื่อการสักการะ 
ประดับ ตกแตงและประกอบการถายทอดสอนสั่ง เผยแผพระศาสนาจนกระทั่งเปนการสืบทอดและอุทิศ
สวนกุศลสรางผลบุญ ประเพณีแหผาขึ้นพระบรมธาตุเจดียของชาวนครศรีธรรมราช จะมีผาหมพระบรมธาตุ
ผืนพิเศษที่เขียนภาพพุทธประวัติผืนยาว ซึ่งก็คือ ผาพระบฏนั่นเอง แตในปจจุบันผาพระบฏในขบวนแหผา
ขึ้นธาตุมีสีขาว สีแดง สีเหลือง สวนใหญเปนผายาวเรียบๆ ธรรมดา 
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ภาพ ผาพระบฏ 
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2) ภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก  
2.1) ดานหัตถกรรม  
หนังตะลุง : จัดเปนการละเลนประเภทละครเงา (SHADOW PLAY) เปนการละเลนพื้นบานที่

เกาแกเปนที่นิยมกันมากในภาคใตตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  ซึ่งเดิมหนังตะลุงนิยมเลนในงานสมโภชงาน
เฉลิมฉลองตางๆ  สรางความสนุกสนาน ความบันเทิงควบคูกับการสอดแทรกสาระเหตุการณบานเมือง
รวมถึงการสอนธรรมะใหกับผูชม 

 หนังตะลุงอาจจะไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย เนื่องจากการเขามาซึ่งการขยายอํานาจทาง
วัฒนธรรม ศาสนา การคาขาย เปนตน โดยเฉพาะลัทธิพราหมณมีอิทธิพลตอคนไทยมาก เราเคารพนับถือ
ฤาษี พระอิศวร พระนารายณ พระพรหม โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องรามเกียรติ์ มีบทบาทตอคนไทยทั้ง
ประเทศถือเปนเรื่องขลังและศักดิ์สิทธิ์  การเลนชนิดนี้แพรหลายมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เปนการ
เลนที่มีวัฒนธรรมอินเดียปนอยูอยางเห็นไดชัด อาจสันนิฐานไดวาหนังตะลุงในภาคใตคงไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมตางชาติมากกวาจะคิดขึ้นเอง โดยสังเกตข้ันตอนและขนบการเลนของหนังตะลุง เชน การออกรูป
ฤาษีและรูปพระอิศวรของหนังตะลุงมักขึ้นตนดวย  “โอม” ซึ่งเปนคําแทนพระเจาสามองคของพราหมณ 
(โอม มาจาก อ+อุ+ม, อ =  พระวิษณุ , อุ = พระศิวะ, ม = พระพรหม) หรือรูปหนังตัวสําคัญ ๆ มีชื่อเปน
คําสันสกฤต เชน  ฤาษี  อิศวร  เทวดา ยักษ นุด (มนุษย = รูปที่เปนพระราชโอรสของเจาเมือง)  ชื่อตัว
ประกอบท่ีเปนภาษาบาลีสันสกฤตก็มี  เชน  ทาสี  เสนา  เปนตน 

ตามตํานานหนังตะลุงมีเรื่องเลาตอๆ กันมาวาเมื่อตนรัตนโกสินทรเดิมการเลนหนังเลนบนพื้นดิน
บนลานเตียงโลงแจง  ไมยกโรงขึงจออยางทุกวันนี้  เลนทั้งกลางวันและกลางคืน  หนังที่เลนกลางคืนก็จะใช
วิธีสุมไฟหรือใชไตขนาดใหญที่เรียกวา “ไตหนาชาง” สําหรับใหแสงสวาง  รูปหนังแกะดวยหนังวัว  หนัง
ควาย  ขนาดรูปหนัง  สูงแคอก  ไมใชไมตับคีบตัวหนังสําหรับจับเชิด  แตจะเชือกรอยตรงสวนหัวของตัว
หนังสําหรับจับถือ  รูปตัวหนึ่งเวลาจะออกจากเชิดจะใชคนถือออกเชิดเตนคนหนึ่ง  การเลนหนังแบบนี้
เรียกวา “รําหนัง” การเลนหนังลักษณะดังกลาวออกจะยุงยากไมนอยเพราะตองใชคนมาก  ตัวหนังก็มาก  
และหนักจนถึงขนาดเวลาไปเลนตองใสเกวียนชักลาก  ตอมามีหนังแขกหรือหนังชวาเขามาเลนในภาคใต  
หนังแขกนั้นเปนหนังตัวเล็ก  เลนบนโรง  ไมลําบากยุงยากอยางที่เคยเลนกันมา จึงมีผูคิดเอาอยางประยุกต
ประสมประสานเขากับหนังแบบเดิม  โดยปลูกโรงยกพื้นสูงใชเสา 4 เสาหลังคาแบบเพลิงหมาแหงน  ใชผา
ขาวเปนจอสําหรับเชิดรูป  ผูดูก็ดูเพียงเงาของรูปซึ่งเกิดจากไฟสองดานหลังและฟงคําพากย  ไมตองดูลีลา
ทาทางของผูเชิด 

สวนตํานานชื่อเรียกหนังตะลุงระบุวาผูเปนตนคิดหนังแบบนี้ก็คือนายนุยหรือหนุย  บุคคลผูนี้บาง
วาเปนชาวบานควนมะพราว  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  บางวาเปนชาวบานดอนควน  อําเภอเขา
ชัยสน  จังกวัดพัทลุง  หนังที่คิดขึ้นจึงชื่อวา “หนังควน”  ตามถิ่นกําเนิด  ที่เรียก “หนังควน” เพราะ
สถานที่เลนตองเลือกที่บนเนินซึ่งชาวภาคใตเรียกวา “ควน” และเปนชื่อเรียกกอนจะมีคําวา “หนังตะลุง” 
และมาเปลี่ยนเรียกหนังตะลุงกันในสมัยราชการที่ 3 ตามที่หนังเขามาเลนในกรุงเทพฯ และหนังสมัยนั้นเปน
หนังของคนพัทลุง  เมื่อเขามาเลนในกรุงเทพฯ ก็อาจจะเรียกเพ้ียนไปจากหนัง “พัทลุง” มาเปน “ตะลุง” ก็
เปนได 
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ภาพ การแสดงหนังตะลุง 

 
จักสานเสื่อกระจูด : กระจูด เปนพืชลมลุกที่มีอายุหลายป ลําตนมีลักษณะกลมกลวงภายใน มีขอ

ปลองคลายลําไผ เสนผาศูนยกลางประมาณ ๑/๘ – ๕/๑๖ นิ้ว ความสูงประมาณ ๑ – ๓ เมตร ตนกระจูดมี 
๒ ชนิด คือ กระจูดใหญและกระจูดหนู กระจูดใหญนําไปใชประโยชนไดมากกวากระจูดหนู เพราะมีลําตน
เล็กและสั้นความเหนียวนอยกวา ทางภาคใตนิยมนํากระจูดมาสานเปนเสื่อ เปนงานหัตถกรรมที่มีความ
ประณีต มีลวดลายไมนอยกวา ๒๐ ลาย อาจแบงลายเปนลายสานเสื่อของไทยมุสลิม มีลักษณะเปน
สัญลักษณ และลายสานเสื่อของไทยพุทธ ที่พัฒนามาจากลายไทย  สีของเสื่อกระจูดมีความหลากหลาย 
สวยงามนาใช 

 

 
ภาพ การสานเสื่อกระ๗ด 
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กรงนก : ชาวปกษใตนิยมเลี้ยงนก  ๒ ชนิด ประจําบาน คือ นกเขาชวา (นกเขาเล็ก) และนกกรง
หัวจุก (ปรอดหัวโขน) เพื่อเอาไวฟงเสียงที่ไพเราะเพื่อสรางความสุขใจเพลิดเพลิน เปนงานอดิเรก อีกท้ังเปน
สิ่งที่เชิดหนาชูตาทางสังคมไดอีกดวย  สําหรับกรงนกนิยมทําเปน ๒ แบบ คือแบบทรง ๔ เหลี่ยมคางหมู
สําหรับนกกรงหัวจุก และทรงกลมสําหรับนกเขาชวา ลูกกรงทําดวยไมไผเหลาใหกลมเล็กอยางประณีต  หัว
กรงนกทําจากไมเนื้อออนทุกชนิดยกเวนไมยางพารา หากกลึงจากงาชางจะมีราคาแพงมากขึ้น  หัวตะขอ
แขวนทําจากโลหะทองเหลืองหรือเงิน เปนรูปหัวสัตวหิมพานต  ตัวอิเหนาอยางสวยงาม  ปจจุบันนิยมกรง
นกรูปทรงกลมมากกกวา มีการประดิษฐตกแตงอยางวิจิตร เชนผาคลุมกรงจะใชสีสันสวยงามราคาแพง ชาย
ผาจะมี ๔ มุมยาวแหลมหอยลงมาเกือบถึงกนกรงมีลูกตุมแกวระยาผูกหอยสะทอนแสงนามอง อาจการ
แกะสลักลายที่ซี่กรงอยางสวยงามเรียก “กรงแกะดอก” 

 

  
ภาพ (ซาย) กรงนกเขา (ขวา) กรงนกกรงหัวจุก 

 
ผาปาเตะ- บาติก : คําที่ใชเรียกผาที่เขียนลวดลายดวยเทียนหรือขี้ผึ้ง สีจะไมซึมเขาไปในบริเวณ

ที่เขียน ดวยกรรมวิธีที่เรียกวา การเขียนน้ําเทียน” เปนวิธีที่ระบายเทียนที่หลอมเหลวใหเขาไปในเนื้อผา 
จากนั้นนําไปยอมตามขบวนการการทําสีผาบาติก คือ ยอมในสวนที่ไมไดเขียนน้ําเทียนใหติดสียอม หรือ
ระบายสีลงไปในสวนที่ตองการใหสีติด ถาตองการหลายสีตองอาศัยวิธียอมหลายครั้ง จากนั้นจึงลอกเทียน
ออกดวยการนําไปตมในน้ําเดือด ลายเขียนผาบาติกมี ๔ ลักษณะคือ ลายเรขาคณิต ลายดัดแปลงจาก
ธรรมชาติ ลายภาพสัตว และลายไทย 

 

  
ภาพ (ซาย) ผาบาติก (ขวา) ผาปาเตะ 
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ถมนคร หรือเครื่องถม : เปนงานศิลปหัตถกรรมประณีตศิลป เปนวิธีการประดิษฐภาชนะและ
เครื่องประดับโลหะ นิยมทําจากโลหะเงินมากกวาโลหะอื่น  เปนการประดิษฐลวดลายเครื่องประดับหรือ
ภาชนะที่เกาแกของไทย เครื่องถมของไทยมีจุดกําเนิดจากนครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงมากจนเรียกวา ถมนคร 
มีทั้งแบบถมดําและถมทอง ทําตั้งแตเครื่องประดับชิ้นเล็ก  เชน  แหวน  กําไล  เข็มกลัดติดเสื้อไปจนถึงชิ้น
ใหญเชน พาน ขันโตก ถาด ลวดลายสวยงามแบบลายไทยเกิดจากการแกะสลักดวยมือ 

 
ภาพ การทําเครื่องถม 

 
เสื่อปาหนัน : ผลิตขึ้นจากเตยปาหนัน หรือตนลําเจียก ที่ขึ้นตามริมหาดชายทะเล ปาโกงกาง 

ลักษณะลําตนเปนกอ และแตกกิ่งใบยาวเปนพุม สูงประมาณ ๕ เมตร เสื่อปาหนันของ จ.กระบี่มีเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นทั้งวิธีการสานและการใชวัสดุที่มีในทองถิ่น มีความประสานกลมกลืนกับประเพณีในพื้นที่ 
กลาวคือ ผูที่นับถือศาสนาอิสลามนิยมนําไปรองนั่งที่สุเหรา  และในอดีตใชเปนเสื่อปูนอนของคูบาวสาวที่จะ
แตงงานกัน โดยทั้งคูตองชวยกันสานไวหลายๆ ผืนเพื่อใชรองแทนที่นอน 

 

  
ภาพ (ซาย) ผลิตภัณฑจากเตยปาหนัน (ขวา) การสานเสื่อปาหนัน 

 
ผาทอเกาะยอ : จากคําบอกเลาที่สืบตอกันมา วากันวาผาเกาะยอมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 

เปนหัตถกรรมผาทอพื้นบานที่มีเอกลักษณโดดเดน มีความประณีต และมีสีสันและลวดลายตาง ๆ ที่
สวยงาม มีจุดเดนที่ลาย ทั้งลายราชวัตถ ลายดอกพิกุล ลายหาหนึ่ง ฯลฯ เปนผาเนื้อหนา ทอเปนหลา และ
ทอตามความตองการของลูกคา ในนาม “กลุมราชวัตถแสงสองหลา” 
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ภาพ ผาทอเกาะยอ 

 
ยานลิเภา : ลักษณะโดยทั่วไปของลิเภา เปนเถาขนาดเล็กเลื้อยเกาะตนไมอื่นในปา  เมื่อสดเถา

จะมีสีเขียว เมื่อเด็ดหรือตัดวางใหแหงจะเปนสีน้ําตาล  เถาหนึ่งๆ มักมี ๔-๖ ใบแตละเถายาวประมาณ ๑-๒ 
เมตร มีขนาดโตเทากานไมขีดไฟ คุณสมบัติพิเศษของยานลิเภาคือ มีลําตนเหนียว ทนทาน อยูไดเปนรอยป 
จึงเหมาะที่จะนํามาสานเปนภาชนะเครื่องใชตางๆ เชน กระเปาถือ กระเปาหนีบ เปนตน พบมากแถบ จ.
นครศรีธรรมราชสตูล สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส เปนตน  โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชามี
กลุมประดิษฐงานจักสานยานลิเภาอยูมาก ซึ่งลวนแตมีเอกลักษณและความงดงามโดดเดนเฉพาะกลุมกันไป 
เชนที่หางเพชรทองบุญรัตน  และกลุมจักสานยานลิ เภาบานหนองบัว ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราชซึ่ง ลวนแตเปนแหลงผลิตสินคาขึ้นชื่อของจังหวัดในฐานะเปน OTOP ระดับ ๕ ดาว 

 
ภาพ กระเปายานลิเภา 
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ไมเทพทาโร : แมวาไมเทพทาโรจะสามารถพบเห็นไดตามปาดงดิบทั่วประเทศ แตเนื่องดวย
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศจึงทําใหพบไมเทพทาโรมากที่สุดในภาคใต เรียกเปนภาษาถิ่นวา ไม
จวงหอม เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง ๑๐ – ๓๐ เมตร ไมผลัดใบ ตองการน้ําคอนขางมาก 
เจริญเติบโตไดดีในที่รมรําไร ลักษณะเนื้อไม มีสีเทาแกมน้ําตาล มีริ้วสีเขียวแกมเหลือง เนื้อไมเปนมันเลื่อม 
เหนียวและแข็งพอประมาณ ทําใหเลื่อย ไสกบ ตบแตงงาย  มีกลิ่นหอมฉุนคลายกลิ่นการบูรอันเปนลักษณะ
ที่โดดเดนมาก สามารถนํามาประดิษฐเปนหัตถกรรมแกะสลักไมเทพทาโรเปนของใช ของที่ระลึก ของ
ประดับตกแตง ของที่เก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรม 

 

 
ภาพ ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากไมเทพทาโร 

 
ตาขายประมง (ลอบ-ไซ) : เครื่องมือดักจับสัตวน้ําประเภทลอบ ชาวประมงภาคใตนิยมเรียกวา 

ไซ มีหลายชนิด เชน ลอบปู ลอบกุง ลอบปู ลอบหมึก มักนําไปวางยังพ้ืนทะเลที่เปนทางผานของสัตวน้ํา ยึด
ใหอยูกับที่ รอใหสัตวน้ําเปาหมายพลัดหลงติดเขาลอบเอง  ลักษณะเดนของลอบ คือ มีตาขายหรือซี่
ตะแกรงไมไผปดคลุมเกือบทุกดาน เวนสวนที่เปนทางเขาที่เรียกวา งา  สวนนี้จะมีลักษณะพิเศษ คือ ทําเปน
รูปกรวยหรือแผงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้นอยูคูกัน แตกางออกเปนรูปสามเหลี่ยม ใหสวนปลายที่อยูดานในแคบ
พอเหมาะกับขนาดของสัตวน้ําเปาหมาย  ลอบบางชนิดมีงามากกวา ๑ งา เชน ลอบปู ลอบหอย และลอบ
จับปลาขนาดใหญ 
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ภาพ ไซ 

 
หมาตักน้ํา : หมา หรือ ตีหมา เปนภาชนะสําหรับตักน้ําของชาวใต คําวา “หมา” หรือ“ตีหมา” 

มาจากคําในภาษามาเลเซียวา “ติมบา” (Timba) ซึ่งแปลวาถังตักน้ํา สามารถแบงออกไดเปน ๓ ประเภท
คือ หมาจาก หมาตอ และหมาหลาวโอน หมาจากทําจากสวนยอดของใบจากนํามาคลี่ซอนกันเปนแผน 
แลวรวบหัวรวบทายมัดดวยตอกกานจาก และผูกไขวกันเปนหู สําหรับจับหรือเปนที่ผูกเชือกสําหรับ ตักน้ํา
จากบอ หมาจากนี้ยังใชสําหรับวิดน้ําเรือหรือตักน้ําตาลโตนดจากกระทะ หมาตอทําจากกาบหมากแกนํามา
พับแลวเย็บดวยหวายหรือเชือก คลายกระทง หรือถังมีหู สําหรับจับหรือใชเชือกผูกเพื่อตักน้ําจากบอ หมา
หลาวโอน หรือ หมาตอหลาวโอนทําจากกาบตนหลาวโอน ลักษณะการทําเหมือนหมาตอ 

 

 

 
ภาพ หมาตักน้ํา 

 
2.2) ดานศิลปกรรม ไดแก 
ผายอมสีธรรมชาติบานคีรีวงศ : ผลิตภัณฑผายอมสีธรรมชาติ บานคีรีวง อ.ลานสกา จ.

นครศรีธรรมราช มีจุดเดนที่กระบวนการยอมสีที่เปนมิตรกับธรรมชาติ ไมทําลายสิ่งแวดลอม ใชสวนตางๆ 
ของตนไม เชน เปลือก แกน ราก ใบ ดอกและผล นํามาเปนวัตถุกําเนิดสี ใหสีสวยแตไมฉูดฉาด สวยงาม
ตามธรรมชาติ เชน แกนขนุนใหสีเหลือง ใบหูกวางใหสีเขียวออน ใบมังคุดใหสีสมกับชมพู เปนตน  ชาวบาน
รวมตัวกันผลิตในนามกลุมสตรีในชุมชนคีรีวง การทํากิจกรรมนี้ยังเปนสื่อในการพัฒนาสตรีใหมีโอกาสการ
เรียนรูสังคม เรียนรูปญหาและแกปญหาครอบครัวและชุมชน และยังไดเปนการรื้อฟนการยอมสีธรรมชาติ
ของหมูบานคีรีวงดวย 
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ภาพ ผลิตัณฑจากผายอมสีธรรมชาติ 

 
ลูกปดสุริยเทพ : เปนลูกปดรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันทั่วโลก สันนิษฐานวาแตเดิมผลิตขึ้นเพื่อใชใน

พิธีกรรม คลายกับเปนเครื่องรางชนิดหนึ่ง เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะ
การควบคุมอุณหภูมิความรอนของไฟ ที่ใชในการหลอมแกว หลอโลหะชนิดตางๆ ใหเปนลูกปด ที่มี
ทรวดทรงตามตองการ  และเทคโนโลยีอื่นอีก เชน การหุง สีหิน เปนตน ทําใหลูกปดสุริยเทพเปนสิ่งที่มี
มูลคามาก สามารถใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาไดดวย ดังนั้นในสมัยโบราณ ผูครอบครองจึง
มักจะเปนบุคคลชนชั้นสูง พบแกว ลูกปดโบราณจํานวนมากบริเวณ ควนลูกปด อ.คลองทอม จ.กระบี่ เชื่อ
วาเปนแหลงผลิตที่สําคัญในอดีต 

  
ภาพ ลูกปดสุริยเทพ 

 
สิบสองนักษัตร : อาณาจักรตามพรลิงค ที่ตอมาไดกลายเปนอาณาจักรนครศรีธรรมราชนั้น มี

ประวัติศาสตรที่ยิ่งใหญมาอยางยาวนาน สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๘ สามารถรวบรวมบรรดาแวนแควนนอย
ใหญในภาคใตและคาบสมุทรมลายูไดทั้งหมดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เมืองบริวารทั้ง ๑๒ เมือง  และนําตรา
สิบสองนักษัตรมาเปนสัญลักษณประจําเมือง ดังนี้  เมืองสายบุรี|ตราหนู (ชวด)  เมืองปาตานี|ตราวัว (ฉลู)  
เมืองกลันตัน|ตราเสือ (ขาล)  เมืองปะหัง|ตรากระตาย (เถาะ)  เมืองไทรบุรี|ตรางูใหญ (มะโรง)  เมืองพัทลุง|
ตรางูเล็ก (มะเส็ง)  เมืองตรัง|ตรามา (มะเมีย)  เมืองชุมพร|ตราแพะ (มะแม)  เมืองบันทายสมอ|ตราลิง 
(วอก)  เมืองสะอุเลา|ตราไก (ระกา)  เมืองตะกั่วปา|ตราสุนัข (จอ)  เมืองกระบุรี|ตราหมู (กุน) รวมเรียกวา
เมืองสิบสองนักษัตร 
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ภาพ สิบสองนักษัตร 

 
2.3) แพทยแผนไทย ไดแก 
น้ํามันมะพราว : ปจจุบันน้ํามันมะพราวเขามามีบทบาทอยางมากในชีวิตประจําวัน นอกจาก

นํามาใชประกอบอาหารแลวยังสามารถนํามาใชเปนผลิตภัณฑเกี่ยวกับความงาม วงการแพทยและ
โภชนาการสมัยใหมยืนยันวาน้ํามันมะพราวไมเปนโทษกับรางกาย ในทางกลับกันชวยปองกันโรคหัวใจ 
เบาหวาน และมะเร็ง ไมทําใหอวน ไมทําใหคอเลสเตอรอลสูงขึ้น และชวยลดอนุมูลอิสระ น้ํามันมะพราวที่
ใหประโยชนเต็มที่ตองเปนน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์สกัดเย็น มีวิธีการผลิตโดยไมใชความรอนและไมใชสารเคมี 
เพื่อรักษาสารที่มีประโยชนในเนื้อน้ํามันมะพราว และปองกันไมใหการจับตัวกันของโมเลกุลน้ํามันมะพราว
เปลี่ยนแปรไปจนเปนโทษกับรางกาย 

 

 
ภาพ น้ํามันมะพราว 

 
หมอชาวเล : เปนอุปกรณสําหรับใชนวดตนเอง ชวยในการกด นวดคลึง ชวยบรรเทาอาการปวด

เมื่อยตามรางกาย ทํามาจากหอยเบี้ยแกใหญ มีขนาดประมาณ ๘ เซนติเมตร เปนอุปกรณในการดูแล
สุขภาพเบื้องตนดวยตนเอง นิยมใชกันมากในหมูชาวเล 
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ภาพ หอยเบี้ย 

 
2.4) เกษตรกรรม ไดแก 
ยางพารา : เปนตนไมยืนตน  มีถิ่นกําเนิดบริเวณลุมน้ําอเมซอน ประเทศบราซิล พระยารัษฏานุ

ประดิษฐมหิศรภักดี ไดนําเมล็ดยางพารามาปลูกที่ อ.กันตัง จ.ตรังเปนแหงแรก เมื่อประมาณป พ.ศ. 
๒๔๔๒-๒๔๔๔  ปจจุบันยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีการผลิตเปนอันดับหนึ่งของ
โลก ยางพาราประเภทยางดิบ ผลิตภัณฑยางและไมยางพารา สามารถทํารายไดการสงออกเปนอันดับสอง
ของประเทศ นอกจากนี้ ลําตนยังสามารถนํามาผลิตเปนเฟอรนิเจอร เครื่องใช เครื่องประดับตกแตงบาน 

 

 
ภาพ ตนยางพารา 

 
ลองกอง : เปนลางสาดพันธุหนึ่ง เปนชนิดที่เปลือกหนาและยางนอย เชื่อวาเปนผลไมที่มีถิ่น

กําเนิดจากบริเวณหมูเกาะมลายู อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และภาคใตของไทย เรียกไดหลายชื่อ อาทิ ลังสาด, 
ดูกู โดยชื่อ ลางสาด หรือ ลังสาด นั้นมาจากภาษามาเลยวา “langsat”, ชื่อ ดูกู มาจากภาษาอินโดนีเซียวา 
“duku” สวนชื่อ ลองกอง มาจากภาษายาวีวา ดอกอง   ลองกองเปนผลไมที่ปลูกมากในภาคใต โดยเฉพาะ 
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต   แหลงผลิตที่สําคัญที่มีชื่อเสียง คือ ลองกอง ตันหยงมัส  อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  
เปนแหลงผลิตลองกองคุณภาพดี เปนที่รูจักทั่วประเทศ 



25 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาศิลปกรรมทอ้งถิ�นภาคใต้
 

รวบรวมโดย อาจารยอ์มรรัตน์ บุญสวา่ง  โปรแกรมวชิาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

 
ภาพ ลองกอง 

 
สวนสมรม : คือ สวนที่มีความหลากหลายโดยปลูกไมผลนานาชนิดโดยไมมีการแบงแยก ภายใน

สวน สมรมอาจมีผลไมชนิดตาง ๆ เชน ทุเรียน มังคุด ลางสาด จําปาดะ หมาก สะตอ ลูกเนียง มะพราว 
ฯลฯ ปลอยใหธรรมชาติเกื้อกูลกันเอง  นับเปนภูมิปญญาของชาวบานอยางแทจริงเพราะผลไมแตละชนิด
ออกผลผลิตไมพรอมกันทําใหเจาของสวนสามารถจําหนายผลผลิตไดทั้งป และชวยแกปญหาขายไมไดราคา
เนื่องผลผลิตลนตลาดดวย 

 

 
ภาพ สวนสมรม 
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 3) ดานวิถีชุมชนและสังคม ไดแก 
3.1) การดําเนินชีวิต/วิถีชีวิต  
บาบายาหยา : คือ กลุมลูกครึ่งมลายู-จีน ที่มีวัฒนธรรมผสมผสานระหวางจีนและมลายู สราง

เปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะเปนของตัวเอง อาทิ ประเพณีกินผัก ในประเทศไทยคนกลุมนี้จะอยูใน
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง ใชภาษาไทยถิ่นภาคใต เอกลักษณที่โดดเดนอยางหนึ่ง คือ เครื่องแตงกายที่
สวยงาม ฝายหญิงใสเสื้อฉลุลายดอกไม หรือเสื้อลูกไม เขารูป รอบคอ เอว และปลายแขนอยางงดงาม นิยม
นุงผาซิ่นปาเตะ ฝายชายแตงกายคลายรูปแบบจีนดั้งเดิมหรือตามสมัยนิยม  สวนวัฒนธรรมอาหารก็ถือวา
โดดเดนเชนกัน 

 

 
ภาพ การแตงกายตามวัฒนธรรมบาบายาหยา 

 
เครื่องแตงกายมุสลิม : วัตถุประสงคสําคัญของการแตงกายตามหลักศาสนาอิสลาม คือ การ

ปกปดสิ่งพึงละอายของรางกายโดยเฉพาะรางกายของผูหญิง ทั้งนี้เพื่อที่จะไมใหสวนหนึ่งสวนใดของเรือน
รางเพศหญิง กระตุนอารมณทางเพศ ของผูชาย ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายขึ้นมาในสังคม สําหรับผูหญิง
มุสลิมพึงปกปดทุกสวนของรางกาย ยกเวนใบหนาและฝามือ ไมแตงกายดวยเสื้อผารัดรูปหรือโปรงบาง
มองเห็นเรือนราง ซึ่งฮิญาบนอกจากจะชวยใหผูหญิงปลอดภัยจากการลวนลาม 
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รวบรวมโดย อาจารยอ์มรรัตน์ บุญสวา่ง  โปรแกรมวชิาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

 
ภาพ การแตงกายของหญิงมุสลิม 

 
วัวชน : วัวที่จะใชชนนั้นจะตองเปนพันธุวัวชนโดยเฉพาะ วัวใชงานธรรมดาจะนํามาเปนวัวชน

ไมได ลักษณะของวัวชนที่ดีจะตองมีใจทรหดอดทน มีไหวพริบในการชนดี และประกอบดวยลักษณะที่ดี
อื่นๆ อีกหลายประการ จึงจะสามารถนําไป ชนวัว ซึ่งนับเปนกีฬาพื้นเมืองประเภทหนึ่งของภาคใตที่นิยมกัน
มาก การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเปนระยะเวลาที่ชาวบานหยุดการ
ทํางาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางที่อาจมีการชนวัวเดือนละครัง้แลวแตสนามวัวชนจะจัดขึ้นมา 

 

 
ภาพ วัวชน 
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 3.2) ศาสนาและประเพณี ไดแก 
สารทเดือนสิบ : สารทเดือนสิบ เปนงานบุญประเพณีของภาคใต นิยมจัดชวง วันแรม ๑๓-๑๕ 

ค่ํา  ดวยมีคติความเชื่อสืบตอกันมาวาชวงเวลาดังกลาว ญาติที่ลวงลับไปแลวจะมีโอกาสกลับมารับสวนบุญ 
จากญาติพี่นองที่ยังมีชีวิตอยู ดังนั้นจึงมีการทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหญาติ และเชื่อวา หากทําบุญสารท
เดือนสิบไปใหญาติแลว ญาติจะไดรับสวนบุญไดเต็มที่ และมีโอกาสหมดหนี้กรรม และไดไปเกิดหรือมี
ความสุข อีกประการหนึ่ง ในชวงเดือนสิบนี้ ไดปกดําขาวกลาลงในนาหมดแลว กําลังงอกงาม และรอเก็บ
เกี่ยวเมื่อสุก จึงมีเวลาวางพอที่จะทําบุญ เพื่อเลี้ยงตอบแทน และขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือแมพระโพสพ 
หรือ ผีไร ผีนา ที่ชวยรักษาขาวกลาในนาใหเจริญงอกงามดี และออกรวงจนสุกใหเก็บเกี่ยวไดผลผลิตมาก 

 

 
ภาพ สารทเดือนสิบ 

 
ประเพณีลากเรือพระ : เรือพระ คือ เรือหรือรถ หรือลอเลื่อนที่ประดิษฐตกแตงใหเปนรูปเรือ  

วางนมพระหรือบุษบก   สําหรับอาราธนาพระพุทธรูปประดิษฐาน ชักลากในวันออกพรรษา ถาชักลากทาง
น้ําเรียกวา “เรือพระน้ํา” ซึ่งจะใชเรือจริง ๆ มาประดิษฐตกแตง ถาใชชักลากทางบกเรียกวา “เรือพระบก” 
จะใชรถหรือลอเลื่อนมาประดิษฐตกแตงใหเปนรูปเรือ 

 

 
ภาพ ประเพณีชักพระ 

 



29 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาศิลปกรรมทอ้งถิ�นภาคใต้
 

รวบรวมโดย อาจารยอ์มรรัตน์ บุญสวา่ง  โปรแกรมวชิาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

 3.3) ความเชื่อทองถิ่น  ไดแก 
กลุมพระเครื่อง : โดยทั่วไปพระเครื่อง คือ รูปสมมุติของพระพุทธเจาที่มีขนาดเล็ก เพื่อเปนที่

ระลึกถึงพระพุทธองค อาจจะรวมถึงรูปสมมติขนาดเล็กของพระโพธิสัตว พระอริยสงฆ และเทพเจาดวย คติ
นิยมแตโบราณสรางพระเครื่องสําหรับบรรจุในเจดีย เพื่อวาในอนาคตเมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมลง วัตถุ
ตางๆพังทลายยังสามารถพบรูปสมมุติของพระพุทธเจาเพื่อแสดงให เห็นความเจริญรุงเรื่องของ
พระพุทธศาสนา กลุมพระเครื่องที่โดงดังทางภาคใต นิยมสรางเปนรูปสมมติของอริยสงฆ ยกตัวอยางเชน 
หลวงปูทวด เหยียบน้ํ าทะเลจืด วัดชางให  จ.ปตตานี   พอทานคลาย วาจาสิทธิ์  วัดสวนขัน จ.
นครศรีธรรมราช  และ หลวงพอแชม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต 

 

  
ภาพ (ซาย) เหรีญหลวงปูทวด เหยียบน้ําทะเลจืด วัดชางให จ.ปตตานี  (ขวา) เหรียญพอทานคลาย วาจา
สิทธิ์ วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช 
 

กริช :  เปนมีดสั้นแบบหนึ่ง ใบมีดคดแบบลูกคลื่น เปนเอกลักษณเฉพาะของผูคนในประเทศ
มาเลเซีย  อินโดนีเซีย และ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย การผลิตกริชตองอาศัยความสามารถเชิงชาง
หลายแขนง เชน ชางตีเหล็ก ชางเชื่อมโลหะ ชางแกะสลัก ชางประดับเงินและทองแดง เปนตน สวนหัวของ
กริชจะแกะสลักเปนรูปหัวนกมือฆะ หรือ นกกระเต็น  ปลอกจะแกะสลักลวดลายในแบบทองถิ่น  อาจ
ประดับเงินหรือทองแดงลงบนปลอกกริชดวยก็ได   กริชนั้นเปนทั้งอาวุธและวัตถุมงคล บงบอกถึงเหตุดีราย
ในชีวิตได ปจจุบันยังนิยมสะสมเปนของเกาท่ีมีคุณคาสูง 
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ภาพ กริช 

 
จตุคามรามเทพ : จตุคามรามเทพ หมายถึงเทพ ๒ องคที่ทําหนาที่รักษาพระบรมธาตุเจดีย            

จ.นครศรีธรรมราช  คือ ทาวขัดตุคาม และ ทาวรามเทพ เดิมเปนเทพชั้นสูงในศาสนาพราหมณ เมื่อรับ
อิทธิพลของพุทธศาสนาเขามา ทาวขัดตุคาม และ ทาวรามเทพ จึงถูกเปลี่ยนสถานะเปนเทวดารักษาพระ
บรมธาตุ และเปลี่ยนชื่อใหเปนมงคลเปน ทาวจตุคาม และสถิตอยูบนที่บานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุ ใน
พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อมีการตั้งดวงเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นใหม จึงมีการอัญเชิญจตุคามรามเทพไปสถิต ณ ที่นั้น
เปนตนมา  สําหรับชาวนครศรีธรรมราชมีคติความเชื่อวา องคจตุคาม ก็คือ พระเสื้อเมือง 

 

 
ภาพ ทาวจตุคาม ทาวรามเทพ 
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 3.4) อาหาร ไดแก 
ขาวยําน้ําบูดู : ขาวยําประกอบดวยขาวสุกราดดวยน้ําบูดู หรือน้ําเคย มะพราวคั่ว กุงแหงปน 

และผักสดหลายชนิดหั่นรวมกันลงไป แลวคลุกเคลากัน ขาวยําจัดเปนอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีผักสมุนไพรที่มี
สรรพคุณทางยาเปนสวนประกอบมากมาย เชน ตะไคร  ใบมะกรูด  ใบชะพลู  ใบยอ ใบขมิ้น ใบบัวบก ดอก
ดาหลา ถั่วฝกยาว ถั่วงอก นอกจากนี้ ยังมี มะนาว สมโอ มะมวงเปรี้ยว ตะลิงปลิง รวมถึงผักพ้ืนบานภาคใต
ดวย เชน ใบกระผังโหม  ใบหมุย เปนตน 

 

 
ภาพ ขาวยําน้ําบูดู 

 

การถนอมอาหารของชาวใต : การถนอมอาหาร ชวยใหสามารถเก็บอาหารไวบริโภคไดนาน โดยที่
อาหารนั้นไมสูญเสียคุณภาพและสามารถบริโภคไดนอกฤดูกาล ชาวไทยภาคใต มีวิธีการถนอมอาหารทั้ง
ประเภทอาหารดิบ อาหารสุก อาหารคาวและหวาน ทั้งที่เปนอาหารหลักและอาหารเสริม ดวยกันหลายวิธี 
ไดแก  วิธีควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ เชน การเก็บขาวเปลือกไวในรูปของ “ขาวเลียง” สามารถเก็บ
ขาวเปลือกไดนานหลายปโดยไมเสื่อมคุณภาพ วิธีตากแหง ทําไดทั้งผัก ผลไม และเนื้อสัตว วิธีรมควัน 
แบงเปนการรมควันแบบเปด และการรมควันแบบปด ทําใหมีกลิ่นชวนรับประทาน  วิธีทําเค็มและหมักดอง 
ที่โดดเดนไดแก สะตอดอง ไขเค็มไชยา เปนตน และวิธีเชื่อมหรือกวน โดยอาศัยน้ําตาลปองกันไมใหอาหาร
นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงบูดเนาเสียหาย 

 

  
ภาพ (ซาย) สะตอดอง (ขวา) ไขครอบ 
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ภาพ (ซาย) การใชแกะเกี่ยวรวงขาว  (ขวา) เลียงขาว 
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