




1มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗

เมือ่ราวกลางเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา  ผมได้มโีอกาสลงไปสมัผัสกบัวถิชีวีติ  วัฒนธรรม  ประเพณ ีและ 
แหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญัของทางภาคใต้ ในโครงการ Asean Eye Culture ทีท่างกรมส่งเสรมิวฒันธรรมจัดขึน้  โดยได้เชญิ 
ช่างภาพฝีมอืเยีย่มจาก ๑๐ ประเทศอาเซยีน มาร่วมกนัถ่ายทอดมุมมองความน่าสนใจของปักษ์ใต้บ้านเรา หลังจาก 
ทีเ่หล่าช่างภาพได้ลงไปบนัทกึภาพในพืน้ทีจ่รงิ เสยีงสะท้อนทีเ่ราผูจ้ดังานได้รบักค็อื ด้ามขวานทองของประเทศไทย 
ล้วนมคีวามน่าสนใจ งดงามด้วยความหลากหลายของผูค้น ประเพณ ีวฒันธรรม และธรรมชาต ิเป็นดนิแดนทีม่หศัจรรย์ 
และอยากกลบัมาสมัผสัอกีครัง้ ความชืน่ชมท่ีได้รบัเหล่านี ้ ในนามของคนไทยย่อมสร้างความภาคภมูใิจ และยิง่สร้าง 
ความตระหนักในการร่วมรักษาสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ต่อไป

วารสารวฒันธรรม ฉบบัแรกของปี ๒๕๕๗ จงึขอน�าผูอ่้านไปเรยีนรูเ้รือ่งราววฒันธรรมด้ามขวานทอง  
ทีม่คีวามหลากหลายทัง้ด้านศลิปะการแสดง  ประเพณ ี ภาษา วรรณกรรม กฬีาพ้ืนบ้าน และอาหารการกนิ  อ่านแล้ว 
จะรู้จักและยิ่งรักปักษ์ใต้มากกว่าเดิมครับ

       ชาย  นครชัย 

เจ้าของ

ดำาเนินการโดย

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ 

ฝ่ายจัดพิมพ์

ฝ่ายกฏหมาย

ผู้จัดทำา

พิมพ์ที่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ส�านักงานเลขานุการกรม

ชาย  นครชัย 

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ด�ารงค์ ทองสม

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

พิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สุนันทา   มิตรงาม

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม

มานัส  ทารัตน์ใจ

เลขานุการกรม

เยาวนิศ  เต็งไตรรัตน์

กิ่งทอง  มหาพรไพศาล

ชุมศักดิ์  หรั่งฉายา

มณฑล  ยิ่งยวด

ธนพร  สิงห์นวล

ศาตนันท์  จันทร์วิบูลย์

ปนัดดา  น้อยฉายา

สดใส  จ�าเนียรกุล

บริษัท มายด์ มีเดีย เซ็นเตอร์ จ�ากัด

โรงพิมพ์สงเคราะห์องค์การทหารผ่านศึก

ท่านท่ีประสงค์จะน�าข้อเขียนหรือบทความใดๆ ในวารสาร

วัฒนธรรมไปเผยแพร่ กรุณาติดต่อประสานกับบรรณาธิการหรือนัก

เขียนท่านนั้นๆ โดยตรง ข้อเขียนหรือบทความใดๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวัฒนธรรมฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียน คณะผู้

จัดท�าไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีข้อผูกพันกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

แต่อย่างใด หากท่านมีความประสงค์จะส่งบทความ เรื่องสั้น สารคดี  

บทกวี ทรรศนะ ปกิณกะ ภาพข่าว หรือกิจกรรมอื่นใดเกี่ยวกับงาน 

ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งท ่านที่ต ้องการให้ข ้อเสนอแนะหรือ 

ส่งข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรม

สำานักงานเลขานุการกรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๒๐๘-๙

E-mail  : dcp_journal@hotmail.com 

Facebook : DCP กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Website : www.culture.go.th

วารสารวัฒนธรรม จัดพิมพ์เพื่อการเผยแพร ่ห้ามจำาหน่าย

กรุณาส่งถึง

บทบรรณาธิการ

mailto:dcp_journal@hotmail.com
http://www.culture.go.th
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วารสารรายสามเดือน

ปีที่ ๕๓ ฉบับที่ ๑

มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗

๔ ๒๖

สารบัญ
 คอลัมน์ & ปกิณกะ

๑ บทบรรณาธิการ

๑๐๘ วัฒนธรรมปริทัศน์

๑๑๖  เปิดอ่าน

๑๑๘  ปฏิทินวัฒนธรรม

๔ โนรา ศิลปะมรดกภูมิไทย

 เรื่องจากปก

http://bit.ly/culmag57-1

http://bit.ly/culmag57-1


3มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗

๙๔๗๐

 มรดกภูมิปัญญา

๑๘ ดนตรี-การแสดง ลิเกป่า
  ก่อนจะสูญสิ้นลมหายใจ

๒๖ วิจิตรช่างศิลป ์ เรือกอและ 

๓๔  มุขปาฐะ-ลายลักษณ์ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
  ต�านานความกตัญญูคู่ฟ้า

๔๒  กีฬา-ละเล่นไทย สิละ

๕๐  พิธีกรรม-งานเทศกาล ประเพณีลงเล 

๕๖  ธรรมชาติ-จักรวาล ข้าวย�า    
  วัฒนธรรมการกิน ณ ถิ่นใต้

๖๒  ภาษา อูรักลาโวยจ 
  ภาษาของคนแห่งทะเล 

 สยามศิลปิน

๗๐ ศิลปินแห่งชาต ิ สถาพร ศรีสัจจัง 
  นักบอกเล่าแห่งทะเลอันดามัน

๗๖  โนรายก ชูบัว 
  อัตลักษณ์ถิ่นใต้ร�าร่ายโนราห์  

๘๒ ปราชญ์ถิ่นไทย สมพงษ์ ชูจิต 
  ผู้แกะผืนหนังสู่วัฒนธรรมตะลุง

 โลกวัฒนธรรม

๘๘ นิทัศน์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

๙๔ แผ่นดินเดียว รามายณะแห่งอุษาคเนย์

๑๐๐ วัฒนธรรมวิพากษ์ คืนภาพถ่ายสู่สังคม 
  จิระนันท์ พิตรปรีชา 
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โนรา เป็นศิลปะการแสดงของไทยภาคใต้ประเภทหนึ่งที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ ทรงไว ้
ซึ่งคุณค่าด้านศิลปะมรดกภูมิไทย สะท้อนปรัชญา ความเชื่อ พิธีกรรม ค่านิยม และผูกพันกับวิถีชนของ 
ชาวไทยภาคใต้ไว้อย่างลงตัวต่อเนื่องมายาวนาน รูปแบบการแสดงโนรามีท้ังท่ีร�า ร�าท�าบท ขับร้องเป็น
บทกลอน การตีบท เจรจา ด�าเนินเรื่องราวตามบทละคร หรือตามเรื่องที่ผูกขึ้น โนราเป็นศิลปะการแสดง
เพ่ือสร้างความบันเทิง ในขณะเดียวกันโนราก็เป็นการแสดงเพ่ือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อท่ีผูกพัน
ระหว่างความเช่ือในอ�านาจเหนือธรรมชาติ มีภาวะท่ีส่ือโลกปัจจุบันของลูกหลานท่ีเป็นทายาทกับโลก
วิญญาณของบรรพบุรุษโนรา “ตายายโนรา” หรือ “ตาหลวง” การประกอบพิธีกรรมส�าคัญท่ีเรียกว่า 
โนราโรงครหูรอืโนราลงคร ูเป็นมิตใินการสร้างสมัพนัธภาพของผูค้นในประชาคม ทัง้ยงัคงถอืปฏบิตัสิบืสาน
จนถึงปัจจุบัน
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รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
เรื่องจากปก
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ความหมายและตำ�นานโนรา
ค�าว่า “โนรา” นีม้กีารใช้ค�าแตกต่างกนั เช่น โนรา 

โนห์รา โนราห์ มโนห์รา มโนราห์ ศิลปินที่แสดงโนรานิยม
เรียกเป็นค�าสรรพนามน�าหน้าทั้งชายและหญิงว่า “โนรา” 
เช่น โนราขนุอปุถม์ันรากร (พุม่เทวา) โนรายก ชูบวั โนรา
แปลก ท่าแค โนรากญัญา นาฏราช ฯลฯ การเรยีกขานโนรานี ้
ในเอกสารหลายแห่งกล่าวถึงและมีความหมายเดียวกันว่า 
ชาตร ีละครชาตร ีหรอืละครมโนห์รา - ชาตร ีหรอืมโนราห์ - ชาตรี
ไว้ด้วย ค�าเรยีกขานต่างๆ ของการแสดงนีจ้งึมคีวามสมัพนัธ์
และสื่อถึงความหมายของศิลปะการแสดงโนรา

การศึกษาเรื่องราวของโนรา จากต�านานต่างๆ  
ข้อเขียนของนกัวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์สธุวิงศ์ พงศ์ไพบลูย์ 
รองศาสตราจารย์ ภญิโญ จติต์ธรรม อาจารย์พทิยา บษุยรตัน์  
ข้อวิเคราะห์ของรองศาสตราจารย์อุดม หนูทอง อาจารย ์
เยีย่มยง สรุกจิบรรหาร เป็นต้น มข้ีอมลูส�าคญัคอืข้อสนันษิฐาน
ทีว่่า ศลิปะการแสดงโนราเข้ามาสูภ่าคใต้ระหว่างสมัยศรวีชิยั 
ต่อเนื่องกับสมัยของพระเจ้าจันทรภาณุ กษัตริย์ผู ้ครอง
อาณาจักรตามพรลงิค์ (นครศรธีรรมราช) พระองค์เคยยกทัพ
ไปปราบและเข้าครองลังกา ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๕๘ - ๒๐๕๑ 
ทรงรับพระพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์ (นิกายเถรวาท) เข้ามา
เผยแพร่ในอาณาจักรของพระองค์ 

ในต�านานโนรา กล่าวถงึเมืองของกษตัรย์ิ การลอยแพ
นางนวลส�าล ีเกาะกะชงั บรบิทของเนือ้หาคอืเกาะต่างๆ ซึง่
ปัจจบุนัอยู่ในพืน้ทีโ่ดยรอบทะเลสาบสงขลา มคีวามเกีย่วเนือ่ง
กบัเมืองพทัลงุและสทงิพระ (สทงิปุระ) ดินแดนแถบนีใ้นอดตี
เป็นส่วนหนึง่ของเมอืงพทัลงุ (เมืองบางแก้ว) ท้ังต�านานโนรา
ที่ผูกเป็นค�าประพันธ์ได้ระบุไว้ว่าโนราหรือชาตรีเกิดข้ึนท่ี
เมืองพัทลุง

 “ก่อเกื้อกำาเนิด  คราเกิดชาตรี
ปางหลังยังมี  เมื่อครั้งตั้งดิน
บิดาของเจ้า   ชื่อท้าวโกสินทร์
มารดายุพิน   ชื่อนางอินทรกรณีย์
ครองเมืองพัทลุง  เป็นกรุงธานี
บุตรชายท่านมี  ชื่อศรีสิงหร”
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ตำ�นานโนรา
ต�านานโนราหรอืละครชาตร ีมีกล่าวกนัหลายส�านวน 

ธนิต อยู่โพธิ์ (๒๕๑๖: ๓๓๕ - ๓๓๖) อธิบายไว้สังเขปว่า 
นางนวลส�าล ีพระราชธดิาของท้าวทศวงศ์กบันางสุวรรณดารา 
ครองกรุงศรีอยุธยา เมื่อนางนวลส�าลีเจริญวัยเทพดาจุติมา
ปฏิสนธิในครรภ์ ทั้งท่ียังไม่เคยมีชายใดมาแตะต้อง โหรได้
ท�านายว่าบ้านเมืองจะบังเกิดเป็นนักเลงชาตรี ท้าวทศวงศ์
จึงรับสั่งให้เสนาท�าแพลอยนางนวลส�าลีปล่อยไปตามล�าน�้า 
จนแพลอยไปถึงมหาสมุทรใหญ่ เทพดานฤมิตให้พายุพัด
น�าแพไปยังเกาะกะชัง ต่อมานางนวลส�าลีประสูติพระกุมาร 
เทพดาจึงนฤมิตนางแม่นมชื่อนางสีมาลา พระกุมารประสูติ
ในปีชวด วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือนหก ความเกี่ยวข้อง
กบัท่าร�าโนราเกิดขึน้เม่ือวนัหนึง่นางสมีาลา ได้พาพระกมุาร
เทีย่วป่า ไปพบนางกนินร ๕๐๐ นางร�าเล่นอยูใ่นสระอโนดาต 
จึงได้จดจ�าท่าร�าต่างๆ ไว้ จนเมือ่พระกมุารอาย ุ๙ ปี เทพดา
จึงให้ช่ือพระกมุารว่าพระเทพสงิหร พร้อมท้ังชบุชวีติพรานบญุ 
และมอบหน้าทองค�าแก่พรานบญุ พรานบญุเรียนรูท่้าร�าจาก
พระเทพสงิหร วนัหนึง่ระหว่างทีพ่ระเทพสงิหรกบัพรานบญุ
เทีย่วป่า แล้วนอนหลบัใต้ต้นรงั เทพดาได้เข้าฝันบอกเพลงร�า 
ท่าร�า ๑๒ ท่า นฤมิตทับให้ ๒ ใบ มีชื่อว่า “น�้าตาตก” และ 
“นกเขาขัน” ให้กลอง ๑ ใบ ชื่อสุวรรณเภรี พร้อมทั้งใช้มือ
ลูบสัมผัสตัวเองเป็นขุนสัทธา ครูมโนห์ราเพื่อท�าหน้าที่แทน
เทพดา ต่อมาพระเทพสงิหรพร้อมทกุคนไปยงักรงุศรอียธุยา 
เที่ยวร�าชาตรี เป็นที่ชื่นชอบของชาวเมือง จนความทราบ
ถึงท้าวทศวงศ์ ท้าวทศวงศ์จึงต้อนรับทุกคนไว้ในพระราชวัง
พร้อมท้ังพระราชทานเครือ่งต้นอย่างกษตัรย์ิให้พระเทพสิงหร 
สวมใส่ส�าหรับเล่นชาตรีต่อไป

ต�านานโนรา ของขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่มเทวา) 
อ�าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ (อุดม หนูทอง: ๒๘๙๗ - ๓๙๐๔) 
เล่าไว้มีความสรปุว่า พระยาสายฟ้าฟาด มีชายาช่ือนางศรมีาลา 
มพีระราชธดิาชือ่นางนวลทองส�าล ีวนัหนึง่นางนวลทองส�าลี
สบิุนว่า มเีทพธดิามาร่ายร�าให้ด ูท่าร�าม ี๑๒ ท่า มเีคร่ืองประโคม 
คอื กลอง ทบั โหม่ง ฉิง่ ป่ี และแตระ เมือ่ตืน่บรรทม พระนางจึง
ให้ชาววังท�าเคร่ืองดนตรแีละฝึกร�า วนัหนึง่นางทองนวลส�าล ี
อยากเสวยเกสรบวั จงึให้นางก�านลัเกบ็มาให้เสวย ไม่นานนกั 
ก็ทรงครรภ์ พระยาสายฟ้าฟาดไม่เชื่อว่านางนวลทองส�าลี

เสวยเกสรบัวแล้วมีครรภ์ คิดว่าเป็นเรื่องอัปยศอดสูยิ่งนัก 
จึงให้น�านางลอยแพไปพร้อมกับนางก�านัล ๓๐ คน แพลอย
ไปตดิทีเ่กาะกะชัง เมือ่อยูบ่นเกาะกะชงันางนวลทองส�าลจีงึ
ประสูตโิอรส พระโอรสได้เรยีนร�าโนราและรบัทราบเรือ่งราวต่างๆ  
ต่อมาพระโอรสได้ขออาศัยเรือพ่อค้าไปยังเมืองพระอัยกา  
เท่ียวร�าโนราไปตามท่ีต่างๆ จนความทราบถงึพระยาสายฟ้าฟาด  
จงึปลอมองค์ไปชมการร�าโนรา เหน็พระโอรสมหีน้าตาคล้าย 
พระธิดา จึงสอบถามได้ความจริง ทรงรับพระโอรสเข้าวัง  
ให้อ�ามาตย์ไปเชิญนางนวลทองส�าลีกลับวัง แต่นางไม่ยอม
อ�ามาตย์จึงจับมัดนางนวลทองส�าลีขึ้นเรือ เรือแล่นมา
จนถึงปากน�้า มีจระเข้ตัวหนึ่งว่ายขวางทางเรือ ลูกเรือจึง 
ปราบจระเข้แล้วน�านางนวลทองส�าลีเข้าวงั พระยาสายฟ้าฟาด 
พระราชทานเครื่องต้น ประกอบด้วย เทริด ก�าไลแขน
ปั้นเหน่ง สังวาล พาดเฉียง ปีกนกแอ่น สนับเพลา และอื่นๆ 
ส�าหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายโนรา พร้อมทั้งพระราชทานให้
พระโอรสเป็นขุนศรีสัทธา

ต�านานโนราจากค�าเล่าของโนราวัด จันทร์เรือง 
อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เล่าไว้มีเนื้อความสังเขปว่า  
ที่เมืองปัญจา พระยาสายฟ้าฟาด มีชายาชื่อ นางศรีดอกไม้  
มธีดิาชือ่นางนวลส�าล ีนางนวลส�าลมีพีีเ่ลีย้ง ๔ คน พระอนิทร์ 
ดลใจให้นางนวลส�าลีอยากเสวยเกสรดอกบัว พร้อมท้ังส่ง 
เทพบตุรไปปฏสินธใินครรภ์ ระหว่างมคีรรภ์นางนวลส�าลชีอบแต่ 
ร้องร�า พระยาสายฟ้าฟาดห้ามก็ไม่ฟัง พระยาสายฟ้าฟาด
จึงสั่งเนรเทศด้วยวิธีลอยแพไปพร้อมกับพี่เลี้ยง การลงโทษ 
ของพระยาสายฟ้าฟาดครั้งน้ีท�าให้พระยาหงส์ทองกับ 
พระยาหงส์เหมราชหลบหนีออกจากเมืองไปด้วย ส่วนแพ
ของนางนวลส�าลลีอยไปตดิทีเ่กาะกะชงั นางจึงพ�านกัทีเ่กาะ
แห่งนั้นจนประสูติโอรสชื่อว่าอจิตกุมาร นางนวลส�าลีสอน 
อจิตกุมารให้ร�าแม่บทจนครบ ๑๒ ท่า เมื่ออจิตกุมารโตขึ้น
จึงทราบความต่างๆ จากนางนวลส�าลี จากนั้นอจิตกุมารได้
น�าคณะนักร�า ร�าท่าร�าแบบใหม่นีไ้ปเผยแพร่จนเป็นทีน่ยิมใน 
หมู่ชาวเมืองปัญจา และหาทางเข้าเฝ้าพระยาสายฟ้าฟาด
เพื่อทูลถามเรื่องการขับพระมารดา และการหนีออกจาก
เมืองของพระยาหงส์ทองกับพระยาหงส์เหมราช การพบ 
พระยาสายฟ้าฟาดครัง้นัน้ท�าให้ทราบความจรงิ พระยาสายฟ้าฟาด 
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ให้อภยัอ�ามาตย์ทัง้สอง อจติกมุารท�าพธีิเชิญอ�ามาตย์ทัง้สอง
คอืพระยาหงส์ทอง และพระยาหงส์เหมราช โดยท�าพธิโีรงครู 
ตั้งเครื่องสิบสอง ตั้งงานพิธี ๓ วัน คือ วันพุธ วันพฤหัสบดี 
และวันศุกร์ พร้อมทั้งมีการร�าที่สวยงามให้ชม แต่การแสดง
ของนักร�าแต่งกายด้วยผ้าเก่าๆ ขาดๆ นักร�าจึงหยิบผ้ายก
ที่พระยาสายฟ้าฟาดจัดไว้เป็นเครื่องบูชามาสวมใส่ ท�าให้
ท่าร�ามีความสวยงามเป็นท่ีพอพระทัย พระยาสายฟ้าฟาด
ได้เปลื้องเครื่องทรงและถอดมงกุฎให้อจิตกุมาร พร้อมทั้ง 
ก�าหนดหลักว่า หากต่อไปภายหน้าผู้ใดจะรับโนราไปร�า 
ต้องมีขันหมาก ให้ปลูกโรงกว้าง ๔ ศอก ยาว ๑๑ ศอก โดย
ให้โรงร�าเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะนักร�า เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว 
พระยาสายฟ้าฟาดได้เปลีย่นชือ่นางนวลส�าลเีป็น “ศรมีาลา” 
ประทานชื่ออจิตกุมารเป็น “เทพสิงหร” พร้อมพระราชทาน
ศร และพระขรรค์ให้แก่เทพสิงหร

ต�านานโนรายังมีเล่าอีกหลายส�านวน แม้ว่า
ชื่อท่ีปรากฏในแต่ละต�านานจะแปลกแตกต่างไปบ้าง เช่น 
นางนวลส�าลี นางนวลทองส�าลี แต่ก็ยังคงโครงเร่ืองท่ี
กล่าวถึงการถูกลอยแพไปติดเกาะกะชัง การมีครรภ์โดย
มีพระอินทร์หรือเทพดาดลบันดาล การร�าโนราท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างถูกเนรเทศ ชื่อในต�านานอื่นๆ เช่น ท้าวเทพสิงหร  
พระยาสายฟ้าฟาด ขุนสัทธาหรอืศรสัีทธา พรานบญุ นางกนิร ีฯลฯ 
นอกจากนีใ้นต�านานอืน่ๆ และเรือ่งราวทีเ่ล่าขานในวงการโนรา  
ยังมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากวรรณคดีเรื่องพระสุธนชาดก 
คือ พระสุธน - นางมโนห์รา ท้องเรื่องนี้ได้เข้ามาผสมผสาน
กบัการแสดงโนรา มตีวัละครส�าคญัๆ เพิม่เตมิ คอืพรานบุญ 
พระธดิา ซึง่เป็นนางกนินร ี๗ นาง มกีารตัง้พธิโีรงคร ูเข้างาน 
พธิกีรรมวนัพธุ ส่งครวัูนศกุร์ ในพธิมีกีารอัญเชญิวญิญาณต่างๆ  
ท่ีเป็นครสู�าคญัของโนรา มกีารร�าคล้องหงส์ ร�าแทงเข้ (จระเข้) 
เป็นต้น

ร�าแทงเข้ (จระเข้) ใช้ร�าในพิธีโนราโรงครู จะร�าหลังจากคล้องหงส์แล้ว
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ข้อวิเคราะห์ความเป็นมาของโนรา
ในด้านหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดี  

ผูเ้ขยีนได้ศกึษาและวเิคราะห์เอกสารต่างๆ พบว่าอาณาจกัร 
ศรวีชิยัเจรญิรุ่งเรอืงในช่วงพทุธศตวรรษท่ี ๑๒ - ๑๘ อาณาจกัรนี้ 
มีศูนย์กลางท่ีเมืองปาเล็มบัง นครศรีธรรมราช และไชยา 
ศูนย์กลางเปลี่ยนไปมาไม่คงที่ตามการเปลี่ยนแปลงทาง 
การเมือง อาณาจักรนี้เจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษท่ี ๑๖  
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี ๑๘ ถูกพวกโจฬะรุกรานจึงเริ่ม
เส่ือมลง จนเมื่อพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ตีได้เมืองไชยา 
อาณาจักรตามพรลิงค์จึงเข้ามามีอ�านาจแทน ระหว่างที่
อาณาจักรศรีวิชัยเรืองอ�านาจนั้น ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ 
เป็นช่วงทีพ่ระพทุธศาสนาฝ่ายมหายานเข้ามาเผยแผ่ การรบั
พระพทุธศาสนาฝ่ายมหายานนีม้คีวามสอดคล้องกับการรบั 
ความเชือ่ และเรือ่งราวต่างๆ จากบรรดาต�านานและชาดกต่างๆ  
ดงัพบในชาดกเรือ่งพระสุธน - มโนห์รา เป็นต้น ในขณะเดยีวกัน 
ภาพสะท้อนทางขนบปฏบิตัทิีเ่นือ่งด้วยความเชือ่ - พธิกีรรม
ของโนราทีย่งัคงร่องรอย กย็งัปรากฏให้เห็นได้ในหลายส่วน 
ของวถิปีฏบิตั ิรอยต่อของวฒันธรรมด้านศลิปะการแสดงโนรา 
กบัการแสดงท่าร�าอนัเป็นแม่ท่า หรอืแม่บท “กรณะ ๑๐๘ ท่า”  
ต่างก็มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ทั้งท่าจีบ ตั้งวง การใช ้
อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ความเชื่อเรื่องอ�านาจเหนือ
ธรรมชาติ พิธีกรรม และขนบที่ศิลปินโนราถือปฏิบัติมีความ
เป็นเหตุเป็นผลอย่างมาก ส�าหรับรูปแบบของท่าร�าโนรา 
ได้เป็นหนทางไปเป็นท่าร�าพื้นฐานของท่าร�านาฏศิลป์ไทย  
โดยเฉพาะละครชาตรท่ีีเป็นสมฏุฐานของละครประเภทต่างๆ  
จึงถือว่าโนรา หรือชาตรี หรือโนรา - ชาตรี ตามที่เรียกกันนี้ 
ถอืเป็นครขูองศลิปิน เม่ือประกอบพธิไีหว้คร ู- ครอบโขนละคร  
จงึมเีทรดิส�าหรบัตัง้บนแท่นบชูา เมือ่เข้าสูพ่ธิคีรอบ ครผูู้ประกอบ 
พิธีไหว้ครูใช้เทริดครอบประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการ
แก่ศิษย์

พิธีไหว้ครูโนรา เป็นการท�าพิธีบวงสรวงและน้อมร�าลึกถึงพระคุณ
ของครูหมอโนรา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
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กระบวนท่ารำ�โนรา
กระบวนท่าร�าโนรามีความงดงาม แสดงลักษณะ

เฉพาะของความเป็นโนรา ครูโนราแต่ละสายต่างมีลักษณะ
ท่าร�าที่โดดเด่น และต่างสืบสานต่อไปยังศิษย์ของตน แม้ว่า
นักชมการแสดงโนราในแต่ละจังหวัดอาจมองโดยภาพรวม
แล้วมท่ีาร�าคล้ายเคยีงกนั แต่ในรายละเอียดแล้วศลิปินโนรา
ย่อมเข้าใจและมองเห็นรายละเอียดที่แตกต่างกัน กระบวน
ท่าร�าของโนราใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย ตั้งแต่
ศีรษะจรดปลายเท้า ส่วนของศีรษะรวมถึงใบหน้ามีหลาย
ท่าที่ต้องก�าหนดต�าแหน่งให้สอดรับกับท่าร่วมกับส่วนอ่ืนๆ 
จึงพบว่าหลายท่าต้องตั้งตรง เชิดหน้า เหลียวหน้า ก้มหน้า 
ไหล่และมือมีความส�าคัญในการตั้งวง การตั้งวงของโนรา 
มีลักษณะเฉพาะที่ต่างไปจากการตั้งวงของศิลปินโขนละคร  
ท่าตัง้วงของโนราวางรูปทรงสอดรบักบัท่าตัง้เหลีย่ม ล�าตวัตัง้ตรง  
จัดท่าร�าลักษณะนี้เป็นท่าพื้นฐานของท่าร�าลักษณะอื่นๆ 
ส่วนของแขน ข้อมือ นิ้วมือที่สวมเล็บยาวงอน เมื่อกรายนิ้ว  
กรดีนิว้ จีบ มคีวามสมัพนัธ์เมือ่จดัเข้าแต่ละท่าร�า อกีส่วนหนึง่ 
คือส่วนของต้นขาตอนบน ตอนล่าง และปลายเท้า เป็นส่วน
ส�าคัญในการรองรับน�้าหนักของศิลปินที่ร�าที่ต้องตั้งเหลี่ยม

ตรงขนานไปกบัล�าตวั หรอืแนบชดิเพ่ือการเคล่ือนไหวไป - มา  
อย่างรวดเร็ว ท่าร�าท่ีเคลื่อนด้วยปลายเท้านี้ขุนอุปถัมภ์
นรากรร�าได้งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “พุ่มเทวา” กล่าว
กันว่าท่าร�าของท่านเคลื่อนไหวได้ดั่งการลอยตัวของเทวดา 
นอกจากนี้แล้วก�าลังของเท้าทั้งสองข้างต้องแข็งแรง เพราะ
มีหลายท่าร�าท่ีต้องยืนด้วยเท้าข้างเดียวเป็นเวลานาน  
โดยบางท่าร�าเท้าอีกข้างหนึ่งยกสูงขึ้นหรือไปเกาะเกี่ยวกับ
ร่างกายส่วนอื่น 

ท่าร�าที่เป็นกระบวนท่าร�า ท่านิ่ง ท่าเคลื่อนไหว 
แต่ละท่าเชื่อมต่อระหว่างท่าหนึ่งไปยังอีกท่าหน่ึง ของ
โนราแต่ละคนหรือรวมชุดหลายคน เช่น ท่าแขกเต้าเข้ารังที ่
ทุกคนร�าและใช้ท่าร�าที่ล้อมเป็นวงเหมือนรังนก โดยมีโนรา
คนหนึ่งร�าเป็นท่านกแขกเต้าร�าแหวกวงท่ีล้อมอยู่เข้าสู่รัง 
หรือท่าจันทร์ทรงกลดที่ใช้โนราต่อตัวกัน เป็นต้น 

ท่าร�าทีศ่ลิปินโนราร�า และสบืทอดกนัมามชีือ่เรยีก
จ�านวนมาก โดยเรยีกกันไปตามแต่ละสายคร ูท่าร�าบางท่าจงึ
อาจมีท่าร�าเดียวกันแต่เรียกชื่อท่าแตกต่างกัน 



เพลงร้องโนรา
การแสดงโนรามีบทร้องและการขับร้องที่ใช ้ 

ภาษาไทยถิ่นใต้ กลอนที่ใช้ในการขับร้องมี ๒ ลักษณะคือ 
กลอนผูก ในบทกลอนผกูมี ๒ อย่าง อย่างแรกเป็นบทท่ีใช้มา 
ต้ังแต่การฝึกหัดร�าโนรา เป็นบทกาศครูหรือบทไหว้ครู  
บทครูสอน อย่างที่สองเป็นบทท่ีผูกขึ้นของครูหรือของ 
ศิลปินโนราแต่ละคณะส�าหรับใช้ในการแสดง กลอนท่ีใช้ใน
การขบัร้องอีกลักษณะหนึง่คือ กลอนด้น กลอนลกัษณะเช่นนี ้
ศลิปินโนราสามารถใช้ไหวพรบิปฏิภาณอย่างเต็มที ่และย่อม
เป็นที่ชื่นชมของนักชมการแสดงโนรา

ศิลปินโนราใช้ความสามารถในการขับร้องควบคู่
ไปกับการร�าและตีบทให้สัมพันธ์กัน โดยมีลูกคู่ (นักดนตรี) 
ท�าหน้าที่เป็นลูกคู่ร้องรับ ร้องทวนค�า ประสานกับการตีทับ 
กลอง โหม่ง ฉิง่และแตระ เพลงร้องโนราใช้ค�ากลอนประเภท
กลอนสี่ กลอนหก กลอนแปด แนวเพลงร้องโนรา เช่น  
เพลงหน้าแตระ หรือเรียกว่าบทร่ายแตระ เพลงลักษณะนี้
มีส่วนเน้นที่การขับร้องโดยใช้แตระเป็นเครื่องก�ากับจังหวะ
เพียงอย่างเดียว เพลงอ่ืนๆ เช่น เพลงขานเอ เพลงทับ 
เป็นต้น 

ดนตรีและเพลงของโนรา
การแสดงโนราทีม่ทีัง้ความสนกุและให้ความสขุแก่ 

ผูช้มนัน้ นอกจากท่าร่ายร�าของศลิปินโนรา การตบีท การด�าเนนิ 
เรื่องราวตามท้องเรื่องแล้ว ดนตรีโนราจัดเป็นองค์ประกอบ
ส�าคญัในการสร้างสสีนั ให้แก่การแสดง นกัดนตรขีองวงโนรา
เรยีกกันในวงการโนราว่า “ลกูคู”่ ความหมายของลกูคูจ่งึม ี๒ 
ความหมายคือ ความหมายท่ีเป็นนกัดนตร ีและอกีความหมาย
คือ ผู้ท�าหน้าที่ร้องรับตามค�าและท�านองของศิลปินโนรา  
วงดนตรโีนรามเีครือ่งดนตรปีระสมวง คอื ป่ียอด ๑ เลา ทบั ๒ ใบ 
กลอง ๑ ใบ โหม่ง ๑ หีบ ฉิ่ง ๑ คู่ และแตระ ๑ คู่
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  บทกลอนโนรา
  บทกาศครู (ไหว้ครู) ของครูสระ
 
 สอนร�า   ครูให้ข้าร�าสิบสองท่า 
ปลดปลงลงมา   ให้ร�าเป็นท่าต่างกัน 
แม่ลายกนกเอ๋ย   ยกไว้ให้เป็นเครือวัลย์
ร�าเป็นท่าต่างกัน  เรียกว่าแมงมุมชักใย
พระราชหงส์ทอง  ลอยละล่องอยู่กลางสระใหญ่
ล่องมาล่องไป  ในฝั่งแม่น้�าพระคงคา
นี่แลทองร้อยชั่ง  จะร�าท่าช้างประสานงา
ร�าท่ากินนรา  จะลงเล่นน้�าในสาคร
บ้างก็เก็บเอาดอกไม้  มาร้อยเป็นเครื่องอาภรณ์ 
นี่แหละคุณครูสอน  ท�านองพ่อขุนสัทธา
พ่อขุนสัทธาแก่   คราแลไม่มีไปเลยมา 
ร�าวันละสิบสองท่า  สอนให้จ�าจิตจ�าใจ 
พ่อขุนสัทธา   แกร�าแต่ท่าผิงไฟ 
สอนให้จ�าจิตจ�าใจ  สอนให้โนราสิ้นทั้งหลาย ฯ

    (ธนิต อยู่โพธิ์ ๒๕๑๖:๓๕๘)

เครื่องแต่งกายโนรา
เสน่ห์ที่สร้างความสวยงามอย่างเป็นเอกลักษณ์

ของโนราคอืเครือ่งแต่งกาย ความโดดเด่นของเครือ่งแต่งกาย 
ท่ีมีสีสันและสะท้อนเครื่องแต่งกายของกษัตริย์โบราณ 
แห่งอาณาจักรศรวีชิยัต่อเนือ่งมายงัอาณาจักรตามพรลงิค์นัน้ 
บ่งบอกความส�าคัญที่เชื่อมโยงจากต�านานซึ่งกล่าวขานว่า  
ท้าวทศวงศ์พระราชทานเครือ่งต้นอย่างกษตัรย์ิให้พระเทพสงิหร  
พระยาสายฟ้าฟาดพระราชทานเครื่องต้นส�าหรับเป็น 
เครือ่งแต่งกายโนราให้เป็นขนุศรสีทัธา หรอืพระยาสายฟ้าฟาด 
เปลือ้งเครือ่งทรงและถอดมงกฎุให้ท้าวเทพสงิหร (อจติกมุาร) 
ส�าหรบัใช้ร�าโนรา เครือ่งแต่งกายโนราจงึมเีครือ่งยอดส�าหรับ 
สวมศีรษะ เครื่องลูกปัด สนับเพลา หางหงส์ พร้อมไปด้วย
ความวิจิตรงดงาม 

เครื่องแต่งกายโนราส�าหรับโนราใหญ่ หรือ 
ครูโนรา หรือนายโรง หรือหัวหน้าคณะ ประกอบด้วย เทริด 
เครื่องลูกปัดที่ร้อยเป็นแถบ เป็นแผง และเป็นส่วนประกอบ
ของเครือ่งประดบักายโนรา เครือ่งแต่งกายโนรามสีายสงัวาล 
ปีกนกแอ่น (ปีกเหน่ง) หางหงส์ (ปีก) ปั้นเหน่ง ทับทรวง 
ประจ�ายาม หัวบ่า (ผ้าร้อยลูกปัดส�าหรับประดับบ่า) ปิ้งคอ 
ป้ิงโพก ผ้านุง่ ผ้าห้อย หน้าผ้า (ชายไหว) พานอก เหนบ็เพลา 
(สนบัเพลา - กางเกง) ผ้าหน้าเพลา ก�าไลต้นแขน - ปลายแขน  
ก�าไลมือ ก�าไลเท้า และเล็บ (ใช้สวมนิ้วมือข้างละ ๔ นิ้ว เว้น 
นิว้หวัแม่มือ) ส�าหรบัตวัแสดงอืน่ๆ มหีน้าพราน ทีข่ดุแต่งจากไม้  
แต่งหน้าอย่างหน้ากาก ทาสแีดงเข้ม เขยีนคิว้ หนวด และลกูตา  
ส่วนบนติดผ้าหรือไหมพรมเพื่อแทนสีผม มีเส้นยางพารา
ส�าหรับใช้รัดหน้าพรานเข้ากับศีรษะของศิลปินนักแสดง  
บางคณะมีหน้ากากทาสี (ตัวแสดง)



บทกาศครู (ไหว้ครู) ของขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่มเทวา) บางส่วน 
 
 ฤกษ์งามยามดี  ปานี้ชอบยามพระเวลา
ชอบฤกษ์ร้องเชิญ  ด�าเนินราชครูถ้วนหน้า
ราชครูของน้อง   สอนแล้วให้ล่องเข้ามา
ราชครูของข้า   มาแล้วพ่ออย่าพ้นไป
เชิญพ่อเข้ามานั่งนี่  ลูกหยายถ่ายที่ให้พ่อนั่งใน
มาแล้วพ่ออย่าพ้นไป  มาอยู่เหนือเกล้าเกศา
มาอยู่เหนือเกล้าเหนือผม  มาช่วยคุ้มลมกันยา
กันทั้งลูกลมพรมโหวด  กันทั้งผีโภคมายา
มากันพรายแกมยา  ละมบเขาฝังไว้ริมทาง
มาให้ถ้วนให้ถี่    มากันลูกนี้ทุกทีย่าง
ละมบเขาฝังไว้ริมทาง  จ�าไว้แวะซ้ายแวะขวา
สิบสองหัวช้างสิบสองหัวเชือก จ�าให้พ่อร้องเรียกหา
ถ้าพ่อไม่มา   ลูกยาจะได้เห็นหน้าใคร
เห็นหน้าแต่ท่านผู้อื่น  ความชื่นลูกยามาแต่ไหน
ให้ลูกเหลียวหน้าไปหาใคร  เหมือนใยราชครูถ้วนหน้า
ลูกไหว้ครูพักอีกทั้งครูสอน  ไหว้แล้วเอื้อนกลอนต่อมา
ไหว้ครูสั่งสอนข้า   พ่อมาคุ้มหน้าคุ้มหลัง
มาเถิดพ่อสายสมร  มาคุ้มลูกเมื่อนอนเมื่อนั่ง
มาคุ้มข้างหน้าข้างหลัง  พ่อมาวังซ้ายวังขวา
ราชครูของน้อง   ลอยแล้วให้ล่องเข้ามา
ราชครูของข้า   ด�าเหนินเชิญมาให้หมดสิ้น ....
       
  (อุดม หนูทอง ๒๕๔๒: ๓๙๐๐)
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โนราในด้านความเช่ือและพิธีกรรม
โนรา นอกจากเป็นศลิปะการแสดงทีส่ร้างความบนัเทงิ 

แล้ว โนรายังเป็นการแสดงพิธีกรรมที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อ 
วิถีปฏิบัติ มีขนบแบบแผน ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ โดย
เฉพาะวิญญาณบรรพบุรุษที่เรียกว่า ตายายโนรา (ตาหลวง) 
เมือ่มกีารประกอบพธิโีนราโรงครู หรอื โนราลงคร ูนยิมจดักนั 
ในช่วงเดือน ๕ เดือน ๖ หรือเดือน ๘ ของปี เจ้าภาพที่เป็น
ลูกหลานตายายแต่ละสายมีก�าหนดจัดงาน ปีเว้นปี หรือ 
ปีเว้น ๓ ปี จัดครั้งหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านต่างๆ 
ของลูกหลาน แต่ละครั้งที่จัดงานเริ่มวันพุธและออกงาน 
วันศุกร์ (บางงานอาจออกงานวันเสาร์ก็มี) พิธีกรรมที่จัดมี
การตัง้เครือ่งสงัเวย เคร่ืองเซ่นบชูา มีบทเชญิทีเ่รยีกว่าเชือ้คร ู
ส�าหรับเชิญครูโนรา หรือตายาย เข้าประทับทรงที่ร่างทรง 
เพื่อพบปะลูกหลานของตน การได้เข้าร่วมพิธีโนราโรงครู 
มีความหมายและความส�าคัญของลูกหลานตายายโนรา  
ในพิธีกรรมนอกจากการเชิญตายายประทับทรงแล้วยังม ี
พิธีเหยียบเสน คือการใช้พิธีกรรมทางไสยศาสตร์บ�าบัด
อาการเจ็บไข้โดยผ่านวิธีการของครูหมอโนรา 



15มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗

ร�าคล้องหงส์ ในพิธีโนราโรงครู นางโนราถูกจับตัวโดยพรานบุญ

ในปัจจุบนันกัแสดงโนราอาชพียงัมีอยูห่ลายคณะ  
กระจายอยู ่ทุกจังหวัดของภาคใต้ และยังมีอีกจ�านวน
มากมายหลายรฐัในประเทศมาเลเซยี โดยเฉพาะรัฐเปอร์ลศิ  
กลนัตัน กลนัตาน ูและไทรบรุ ีซึง่มีชาวมาเลเซยีเชือ้สายไทย 
ที่มีถิ่นฐานอยู่ในรัฐดังกล่าว รวมไปถึงการปรับเปล่ียนทาง
วัฒนธรรมที่ชาวมาเลเซียน�าโนราไปแสดงโดยใช้ภาษา 
มลายูถิ่น การประสมประสานเครื่องดนตรีระหว่างสอง
วฒันธรรม บางท่านเรยีกโนราลกัษณะนีว่้าโนราแขก เช่นเดยีว 
กับคณะโนราที่มีอยู่ในหลายคณะในจังหวัดที่นอกเหนือ  
๑๔ จังหวัดภาคใต้ เช่น จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพชรบรุ ีราชบรุี  
พระนครศรอียธุยา และกรงุเทพมหานคร แสดงให้เหน็การแพร่ 
กระจายทางวัฒนธรรม จนศลิปะการแสดงโนราได้รบัความนิยม 
อย่างกว้างขวาง 

ส�าหรบัการแสดงโนราในปัจจบัุน คณะโนราแต่ละคณะ 
มีรูปแบบการแสดงที่ยังคงความเป็นโนราของตน บางคณะ
รักษารูปแบบการแสดงอย่างดั้งเดิมไว้ แต่หลายคณะก็มี
การพัฒนา ประยุกต์รูปแบบให้เข้ากับความนิยมของผู้คน 
ในสังคม และวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลง รปูแบบจงึมท้ัีงทีเ่ป็น
โนราแบบแผน และโนราประยกุต์ ประเภทแรกเป็นการแสดง
โนราทีค่งรปูแบบเดมิไว้ไม่เปลีย่นแปลง นยิมการร�าร้องโนรา 
กบัการตบีท แสดงศลิปะโนรา ไม่เน้นการแสดงเป็นเรือ่งราว 
หรอือาจแสดงตามท้องเรือ่งจากชาดก จากวรรณคดบ้ีางโดย
ใช้เวลาแสดงเข้าเรือ่งพอสมควร เช่นเรือ่ง พระสธุน - มโนห์รา  
ไกรทอง สงัข์ทอง นางสบิสอง เป็นต้น แต่โนราบางคณะมกีาร
ปรับเปล่ียนตามสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อเริ่มต้น 
การแสดงโนราแบบแผนในบางส่วนของช่วงต้นที่ เข ้า 

โนราในมุมของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม



บทกาศครแูล้ว การแสดงมุง่ไปทีเ่รือ่งราวทีผ่กูขึน้ หรอืเรือ่งที่
เลือกน�าเสนอต่อผู้ชมการแสดง เนื้อเรื่องการแสดงมีการผูก 
หรือแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่ เป็นเรื่องปัจจุบันหรือเรื่องที่น่า 
จะเป็นท่ีนิยมของผู้ชม ตัวแสดงสวมเครื่องแต่งกายอย่าง
โนราแบบแผนบ้าง แต่งตามสมัยนิยมบ้าง ซึ่งด�าเนินไปตาม 
ท ้องเรื่องท่ีน�าออกแสดง ในด ้านวงดนตรีท่ีบรรเลง 
มเีครือ่งดนตรแีบบแผนบ้าง หรอืมกีารน�าเครือ่งดนตรสีากล
เข้าร่วมบรรเลง คณะนักแสดงตามท่ีกล่าวนี้หลายคณะก็ยัง
คงเป็นที่นิยมของชาวบ้าน 

ในด้านศลิปวฒันธรรม โนรายังคงคณุค่า ความส�าคญั  
โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงมรดกภูมิปัญญา
ทางวฒันธรรม มหีน่วยงาน สถาบนัการศกึษาต่างๆ ในหลาย 
จงัหวดัของภาคใต้ ได้ให้ความส�าคัญ จดัตัง้ชมรมโนรา จดัตัง้ 
คณะส�าหรับการแสดง มีการฝึกหัดให้แก่เยาวชนรุ่นใหม ่
ได้เรยีนรู ้บางสถาบนัการศึกษาเปิดหลกัสตูรในระดบัวชิาโทโนรา  
วชิาเอกโนรา ในระดบัปรญิญา เช่นในมหาวทิยาลัยหลายแห่ง 
ในภาคใต้ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม ชมรมและสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง



17มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗

ต่างมกีระบวนการศกึษา การเชญิศลิปินโนรามาเป็นครสูอน  
สอนให้ร�า สอนให้ว่าบท สอนให้ตีบท สอนการร่ายร�า  
สอนการแสดงท่ีเป็นเรื่องราว ด�าเนินรูปแบบตามท่ีเป็น
แบบแผนเดิมของโนราไว้ ในด้านดนตรีโนรามีชมรมดนตร ี
พืน้บ้าน จดัการศกึษาเพือ่เรยีนรูก้ารเล่นเครือ่งดนตรแีต่ละชนดิ  
สร้างนักดนตรีโนรารุ ่นใหม่ เพ่ือท�าหน้าท่ีสืบสานศิลปะ 
การแสดงโนราต่อไป โนราในปัจจบุนัจงึมท้ัีงทีเ่ป็นโนราอาชพี 
และโนราทีเ่กดิจากอนรุกัษ์ ส่งเสรมิ ให้ด�ารงคณุค่าด้านมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
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ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
ดนตรี-การแสดง

ลิเกป่า
ก่อนจะสูญสิ้นลมหายใจ

ตำาบลลีเล็ด อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พุทธศักราช ๒๕๔๙

ท่วงท�านองเสียงกลองร�ามะนาที่มีส�าเนียงบ่งบอกถึง
เอกลกัษณ์ของลเิกป่า ถกูตปีระโคมให้จงัหวะดงัระรวัเรว็จนหวัใจเต้นแรง  
ตามด้วยเสียงโหม่ง ปี่ และฉ่ิง บรรเลงรับ-ส่ง กันอย่างไพเราะ 
เป็นการโหมโรง “เกริ่นวง” โดยใช้เวลาประมาณ ๑๕-๒๐ นาที เพื่อ 
เป็นการเชือ้เชญิให้ผูค้นละแวกนัน้ได้ทราบว่า การแสดงของคณะลเิกป่า 
ซึง่เป็นงานบันเทงิพืน้บ้านเพือ่ความสนกุสนานตามประสาชาวบ้าน 
ได้เริ่มต้นแล้วในค�่าคืนนี้

“ค�่ำแล้วเชิญครู มำอยู่เหนือเกล้ำเกศำ
รำชครูของน้อง ลอยแล้วลอยล่องกันเข้ำมำ
ลอยแล้วลอยล่อง กันเข้ำมำ...”

ขณะนั้นเอง คนเกริ่นวงเริ่มวาดลวดลายลีลาออกมาจาก
ฉากหลังที่มีเพียงผ้าผืนหลากสีเย็บติดกันอย่างง่ายๆ ร้องเพลง
คล้ายๆ ล�าตัด ผลัดกันร้องทีละคน เวียนเป็นรูปวงกลม พร้อมขยับ
ท่าทางให้เข้ากบัค�าร้องและจงัหวะกลอง โดยมีลกูคู่ออกมาร�าสมทบ
ผลัดเปลี่ยนกันไปเป็นคู่ๆ
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แขก

กลุม่ชาวบ้านก�าลงัรอชมตอนต่อไปของการแสดง
ลเิกป่า ซึง่ปกตมิกัจะมีตัวละครหลกัๆ ทัง้หมด ๔ ตวั คอื แขก 
ยาหยี เจ้าเมือง และเสนา แต่ละตัวแสดงจะมีเอกลักษณ์
พิเศษในการแต่งกาย

ผู้แสดงเป็น “แขก” นุ่งกางเกงขายาว นุ่งผ้าโสร่ง 
(ผ้าถุง) ไว้ข้างนอกยาวเพียงเข่า ใส่เสื้อแขนยาว สวมหมวก 
สวมแว่นตาด�า ติดหนวดเครารุงรัง แขวนสร้อยหลายเส้น 
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นคือท่าเต้นที่แปลกตา ประกอบกับการ
ว่าบทที่ไพเราะและแปลกหู ที่ส�าคัญแขกคือตัวเดินเรื่องของ 
การแสดงลิเกป่า ถัดมาคือ “ยาหยี” แต่งตัวคล้ายชาวมลายู
มุสลิมชายแดนใต้ สวมเสื้อลูกไม้แขนยาว นุ่งผ้าปาเต๊ะ และ 
ใส่ผ้าคุมฮีญาบ ตัวแสดงยาหยีในบางคณะจะแต่งกายด้วย 
ชดุไทยประยกุต์ ยาหยเีป็นตวัละครท่ีส�าคญัของการแสดงลเิกป่า 
อีกตัวหนึ่ง มีความโดดเด่นด้วยการว่าบทที่ไพเราะน่าฟัง  
และความน่าสนใจอีกอย่าง คือ ชุดที่สวมใส่มีความสวยงาม 
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ส�าหรบั “เสนา” จะแต่งตวัแบบคนรบัใช้ นุ่งกางเกง
ขายาวลายลูกไม้ สวมเสื้อธรรมดา ใส่หมวกคล้ายตัวตลก 
และเอกลักษณ์โดดเด่นของความเป็นตัวตลกท่ีส่ือออกมา 
โดยสีหน้า ท่าทาง และค�าพูด จึงเป็นตัวละครท่ีมีผู ้คน 
ชืน่ชอบมาก สดุท้ายคอื “เจ้าเมอืง” แต่งตวัด้วยชดุไทยประยกุต์ 
ดัดแปลงให้คล้ายกับชุดข้าราชการของไทยในสมัยก่อน  
อาจสวมเสื้อราชประแตนนุ่งผ้าม่วง เจ้าเมืองเป็นตัวละคร 
ที่มีบทบาทส�าคัญรองลงมาจากตัวแขก

ภาพการแสดงเบือ้งหน้าได้สะท้อนให้เหน็ว่า ทกุอย่าง 
ทีก่�าลงัด�าเนนิอยู ่ถูกลงมอืท�าด้วยใจ ผ่านความรกัความผกูพนั
ท่ีมตี่อกัน โดยมีการแสดงลิเกป่าเป็นแกนร้อยรัดหัวใจผู้คน  
และด้วยเหตุที่สมาชิกคณะลิเกป่าชุดนี้ส ่วนใหญ่เป็น 
ผูเ้ฒ่าสงูวยั สมาชิกที่อายุน้อยสุดเกือบ ๖๐ ปี หรือมากสุด 
กเ็ฉยีด ๙๐ ปี ท�าให้ลเิกป่าคณะนีไ้ด้รบัฉายาว่า “ลเิกป่าพนัปี”

นัน่คอืภาพจ�าท่ีข้าพเจ้ามโีอกาสได้สัมผสัการแสดง  
“ลิเกป่า” อย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในชีวิต 

หลงัจบการร้องเพลงเกริน่แล้ว จงึถงึเวลาของการ 
“ออกแขก” ไม่ว่าจะ “แขกขาว” หรอื “แขกแดง” ซึง่จะผลดักนั
ออกมาในชดุแต่งกายและการแสดงท่าทาง ตลอดจนส�าเนยีง
พูดเลียนแบบแขกอินเดียแทบทุกอย่าง พร้อมท�าท่าเต้น 
และร้องประกอบ มีเสียงลูกคู่ร้องรับไปด้วย จากน้ันผู้ออก
มาบอกเรื่องจึงปรากฏ แล้วการแสดงก็เริ่มขึ้น...

ภาพเบื้องหน้าของผู้ชมมากหน้าหลายตาทุกเพศ 
ทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในขณะนี้ที่ต่างจูงมือลูกหลานมา
นั่งชมการแสดงในลานวัดของชุมชน คือ กลุ่มคนชราใน
หมู่บ้านต�าบลลีเล็ด เกือบ ๑๐ คน ซึ่งล้วนแล้วแต่สูงวัย 
ด้วยอายุและหน้าตาในชุดแต่งกายตระการตาแบบบ้านๆ 
ภายใต้การน�าของ ‘ตาพ่วง ศรเีพชรพลู’ อดตีพระเอกลเิกป่า 
ที่ได้ชักชวนชาวบ้านวัยชรากลุ่มหนึ่งในหมู่บ้าน มารวมตัว
กันในชื่อ “คณะพ่วง ศรีวิชัย ศิลปบันเทิง” เพื่อถ่ายทอดวิชา 
การแสดงและสืบสานอนุรักษ์การแสดงลิเกป่าที่ตนรักและ
ผูกพัน กระทั่งสามารถออกไปท�าการแสดงตามที่ต่างๆ โดย
ไม่ค�านึงถึงรายได้และสังขาร เช่นการแสดงที่ก�าลังจะเริ่มต้น 
ณ เวลานี้
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ยาหยี เสนา

เนิ่นนานมาแล้ว ไม่มีใครทราบว่า “ลิเกป่า” หรือ 
“ลิเกร�ามะนา” หรือ “ลิเกบก” ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นเมือง
ชาวปักษ์ใต้ของไทยที่น่าสนใจ เป็นที่นิยมกันมากแถบพื้นที่
จงัหวดัพทัลงุ นครศรธีรรมราช หรือภาคใต้ทัว่ไป เช่น ระนอง 
กระบี่ ตรัง สงขลา หรือสตูล มีมาหรือปรากฏตั้งแต่เมื่อใด 

เพยีงได้รบัการบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่รุน่เก่าๆ ว่า  
พื้นที่ภาคใต้แทบทุกหมู่บ้านเคยมีคณะลิเกป่าแสดงให้คน 
ในชุมชนได้รับชม สะท้อนกระแสนิยมลิเกป่าในครั้งนั้นว่า
ไม่ธรรมดาทีเดียว

กล่าวกนัว่า ลเิกป่าเป็นมหรสพการแสดงการละเล่น 
ตัง้แต่ครัง้อดีต ได้รบัอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากแขกเปอร์เซยี 
ที่ เดินทางไปค้าขายยังดินแดนและแคว้นต่างๆ ยุคที่
ตะวนัออกกลางรุง่เรอืง ภาษาเปอร์เซยี จะเป็นภาษาทีใ่ช้กนั
แพร่หลายในอ่าวเบงกอล ทัง้น�าศลิปวฒันธรรมและความเชือ่  
ศาสนา ไปเผยแผ่เกือบทุกเมืองในคาบมหาสมุทรอินเดีย  
ผ่านเส้นทางเดนิเรอืโบราณ รวมถึงหวัเมอืงส�าคญัทางฝ่ังทะเล 

ตะวันตกของประเทศไทย เช่น อาณาจักรศรีวิชัย จังหวัด 
สรุาษฎร์ธาน ีและอาณาจกัรตามพรลงิค์  (พทุธศตวรรษที่ิ ิ๑๓-๑๘) 
ในยุคที่เป็นศูนย์กลางการแผ่อิทธิพลสร้างพลังและอ�านาจ
ผ่านเมือง ๑๒ นักษัตร หรือหัวเมืองหน้าด่านชายฝั่งส�าคัญ
ของแหลมมลายู

เนื้อหาในหนังสือนครศรีธรรมราช พูดถึง 
ความเป็นมาของลิเกป่าเอาไว้ว่า ลิเกป่าได้แบบอย่าง 
มาจากพวกแขก กล ่ าวคือค� าว ่ า  “ ลิ เก ”  มาจาก 
การร ้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระผู ้ เป ็นเจ ้าของพวก 
แขกเจ้าเซ็นที่เรียกว่า “ดิเกร์” ซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซีย ที่ได้เข้า
มามีอิทธิพลตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นชนที่ก่อตั้ง 
อาณาจักรตามพรลิงค์ สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช  
ที่เรืองอ�านาจและมีอาณาจักรครอบคลุมพื้นที่แหลมมลายู 
หลังจากน้ันก็มีคนไทยเริ่มหัดร้องเพลงดิเกร์กันบ้าง ซึ่งใน 
ชั้นแรกมีท�านองการใช้ถ้อยค�าเหมือนกับเพลงสวดของแขก 
แต่เมื่อมีคนไทยน�ามาร้องมากขึ้น ก็กลายเป็นแบบไทย 
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แต่จะคงส�าเนยีงเสยีงพูดกนัไว้บ้าง และค�าว่าดิเกร์กเ็พีย้นมา
เป็นลิเกหรือยี่เก ของภาคกลางไทยเรา

อย่างไรกต็าม อีกกระแสหนึง่บ้างว่า หากพจิารณา
จากเครื่องดนตรีประกอบการแสดงลิเกป่าที่ใช้ประโคม
ประกอบการเล่น โดยเฉพาะร�ามะนา ท�าให้มกีารสนันษิฐาน
ว่า การเล่นลิเกป่าอาจจะได้รับแบบอย่างมาจาก “มลายู” 
เพราะมลายมูกีลองชนดิหนึง่เรยีกว่า “ระบานา” (Rebana) ซ่ึง 
มีส�าเนยีงคล้ายกบัร�ามะนาของไทย และทกุวนันีก้ารแสดงหนึง่ 
ของชาวมลายูก็คือ “ดิเกร์ฮูลู” นั่นเอง     

ลเิกป่า เคยแพร่หลายอยูใ่นหลายพืน้ท่ี โดยเฉพาะ 
ในจั งหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุ ง  มีการแสดง 
ในเกอืบทกุงาน เช่น งานแต่งงาน บวชนาค งานวดั งานศพ ฯลฯ  
โรงส�าหรบัแสดงมลีกัษณะคล้ายกบัโรงมโนห์รา คือ ปลกูเป็น 
รปูสีเ่หลีย่มขนาดกว้างและยาวเท่าๆ กบัโรงมโนห์รา มหีลังคา  
ยกพื้นหรือไม่ยกพื้นก็ได้ ใช้เสื่อปู หน้าโรงโปร่งทั้งสามด้าน 
ตรงกลางมฉีากหรอืม่านกัน้ ส่วนหลงัโรงใช้เป็นทีแ่ต่งตวัและ
เก็บเครื่องใช้ไม้สอย ตะเกียงที่ใช้เป็นตะเกียงเจ้าพายุ หรือ
ไม่ก็ใช้ไต้จุดช่วย ส่วนเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 
ประกอบด้วย กลองร�ามะนา ๒-๓ ใบ ฉ่ิง ๒ คู่ กรบั ๑ คู ่ป่ีชวา  
กลองทัด โหม่ง ฆ้อง และระนาด

การแต่งกายของตัวแสดงส่วนใหญ่จะแต่งกัน
ตามสบายเท่าที่มี มีมากแต่งมาก มีน้อยแต่งน้อย แล้วแต่ 
ผู้แสดงเป็นตัวพระเอกและนางเอก หากเป็นตัวตลกหรือ

เสนาอ�ามาตย์ มกัแต่งกายอย่างง่ายๆ คอืไม่สวมเสือ้ นุง่ผ้าถงุ  
แต้มหน้าทาคิว้ให้ดแูล้วน่าขนั เรือ่งทีล่เิกป่านยิมเล่นกนัมาก
ได้แก่วรรณคดเีก่าๆ เช่น อเิหนา โคบตุร สวุรรณหงส์ ลักษณวงศ์  
เป็นต้น หรอืไม่กเ็ป็นเรือ่งท่ีแต่งขึน้เองตามยคุสมยันยิม ส่วน 
ภาษาท่ีใช้ไม่ว่าจะเป็นบทร้องหรือบทเจรจา ภาษามาลาย ู
ปนภาษาไทยท้องถ่ิน แต่หากเป็นตวัเอกท้ังฝ่ายหญงิฝ่ายชาย 
จะใช้ภาษาที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่าภาษาข้าหลวง คือเป็น 
ภาษากลาง แต่ส�าเนยีงพูดแปร่งๆ ผดิๆ ถูกๆ หรอืท่ีเรยีกกันว่า  
“พดูส�าเนยีงทองแดง” มกีารตัง้เป็นข้อสงัเกตว่า ช่วงทีผ่่านมา 
การเล่นลิเกป่าในพ้ืนท่ีภาคใต้ แทบหาชมไม่ได้อีกแล้วด้วย
เหตผุลหลายประการ ทัง้ความน่าสนใจกว่าของลเิกภาคกลาง 
หรือด้วยเนื้อนัยความเป็นลิเกป่าเองซึ่งผู้แสดงส่วนใหญ ่
ไม่ได้ยึดการแสดงเป็นอาชีพหลัก จึงค่อยๆ เส่ือมหายไป  
เพราะความจรงิแล้วลเิกป่าเป็นการแสวงหาความสนกุสนาน
ยามว่างงานของคนบ้านนาป่าเขา การแสดงแต่ละครั้ง
มีการรวมกลุ ่มกันอย่างหลวมๆ รายได้จากการแสดง 
ไม่แน่นอน แล้วแต่ข้อตกลงกับเจ้าภาพ

แต่ครั้งหนึ่งเคยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เมื่อมี
คนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาพยายามใช้ “ลิเกป่า” เป็นสื่อ
การแสดง เพื่อจุดกระแสเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม รวมถงึการมุง่สานต่อศลิปะการแสดงประเภทนี้
ในโลกสมยัใหม่ทีน่บัวนัมแีต่จะสญูหายไป ร่วมกบัคณะลิเกป่า 
รุ่นเก่าที่พยายามสืบสานต่อศิลปะการแสดงประเภทนี้
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“ฟืน้เลลเิกป่า” บา้นสนุทรา ตำาบลปนัแต อำาเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ พทุธศกัราช ๒๕๕๔

“พวกเรามีความคิดใหม่ที่จะใช้สื่อ เช่นลิเกป่า 
มาถ่ายทอดเรื่องราวของทะเลน้อยที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปมาก ให้แก่ชุมชนหรือคนทั่วไปได้รับรู้” นรินทร์ ปากบารา  
นกัศึกษาปี ๒ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
เล่าให้ฟังถงึแนวคดิส�าคญัครัง้ยงัเป็นเพียงนกัเรยีนมธัยมปลาย
อยู่ที่โรงเรียนอุดมวิทยายน บ้านปั่นแต  

“หร”ี หรอื นรนิทร์ ปากบารา เป็นคนสตูลโดยก�าเนดิ  
ครอบครวัเธอนบัถอืศาสนาอสิลาม แต่ไปเตบิโตทีจั่งหวดัพัทลุง  
ช่วงระหว่างศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เธอกับเพื่อน
นักเรียนรวม ๕ คน มีโอกาสรวมกลุ่มกันท�าโครงการยุววิจัย
และผลิตสื่อในนามเยาวชนกลุ่มเด็กใต้จายข่าว

พวกเธอเหน็ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ท่ีทะเลน้อย  
จังหวัดพัทลงุ พืน้ทีส่่วนหนึง่ของทะเลสาบสงขลา ซึง่มสีภาพ
เสื่อมโทรมลง ทั้งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและ
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทะเลน้อย จึงเข้า
ร่วมโครงการนักข่าวพลเมือง มีโอกาสไปสัมผัสทะเลน้อย 
และในที่สุดจึงเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กใต้จายข่าว 

“เราใช้การแสดงลเิกป่า ซึง่พวกเราเริม่รูจั้กเพราะร่วม 
โครงการยวุวิจยั รวมกลุม่กนั ๕ คน มาร่วมท�าวจัิย ได้เรยีนรู้
เรือ่งความเป็นมา การแสดง แล้วการเข้าถงึชมุชนโดยใช้สือ่ใหม่ 
ของเรา คอื ลเิกป่า เพือ่ให้ทกุคนได้เหน็ จึงได้น�ามาเชือ่มโยงกนั  
โดยที่คณะของเราได้มีโอกาสเรียนรู้การแสดงลิเกป่าจาก
คณะเด่นชัยสงวนศิลป์" น้องหรีเล่าที่มาที่ไปของกิจกรรม 

บทคัดย่อในงานวิจัยชิ้นนี้น�าเสนอว่า “ลิเกป่า 
บ้านสนุทรา” ศลิปะการแสดงอนัเป็นภมูปัิญญาของท้องถิน่
ภาคใต้ ศิลปะที่มีคุณค่าในด้านของการสร้างความบันเทิงใจ  
มเีนือ้หาสาระสอดแทรกคุณธรรมสอนใจให้รูจ้กัส�านกึรกับ้านเกดิ 
อีกท้ังยังสอดแทรกเรื่องราวของของดีประจ�าจังหวัดพัทลุง 
และผลพลอยได้คือการสร้างชือ่เสยีงให้แก่ชุมชนมายาวนาน 
ถึงวันนี้ การแสดงลิเกป่าก�าลังจะสูญหายไปจากชุมชน 
เยาวชนแทบไม่รู ้จัก ไม่เห็นความส�าคัญ และไม่สนใจท่ี
จะอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ 

เยาวชนในปัจจุบันอาศัยอยู ่ในโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลง โลกแห่งการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้า 
และวัฒนธรรมสมัยนิยม หากแต่เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
คงเป็นแค่เพียงส่ิงอ�านวยความสะดวกให้กับเราเท่านั้น  
คงไม่มีคุณค่าเทียบเท่ากับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท่ีได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อย่างเช่นการแสดงลิเกป่า 
เห็นคุณค่าอันเหลือหลายนี้แล้ว พวกเราในฐานะลูกหลาน
ของชุมชนบ้านสุนทรา จึงต่างเกิดความรัก ความหวงแหน 
และตระหนกัถึงความส�าคญัของการเผยแพร่ศลิปะการแสดง
ลเิกป่าให้เยาวชนและบคุคลอืน่ได้รบัรู ้ร่วมกนัอนุรกัษ์ศลิปะ
การแสดงแขนงนีใ้ห้สามารถด�ารงอยูคู่ก่บัชมุชนบ้านสนุทรา 
ตลอดไป 
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อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พุทธศักราช ๒๕๕๗

คุณมาโนชญ์ บุญญานุวัตร ข้าราชการบ�านาญ 
ประธานวฒุอิาสาธนาคารสมองจงัหวดัยะลา ซึง่เป็นชาวพทัลงุ 
โดยก�าเนิด เราพบเจอกันด้วยโชคชะตา แต่ไม่ใช่เหตุบังเอิญ 
แน่นอน ชีวิตของเขามีโอกาสได้สัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องราว 
ของลิเกป่า ผ่านประสบการณ์ทั้งในฐานะผู้ชมและการเป็น 
นักแสดง ท�าให้เขาสะท้อนภาพรวมเส้นทางของลิเกป่า 
ได้อย่างเห็นภาพ

จากลเิกป่าทีห่าชมได้ง่ายในสมยัก่อน ผ่านกลิน่อาย 
ของการสบืทอดศิลปวฒันธรรม สามารถสะท้อนวถิชีวิีตสงัคม
ในชนบท ผ่านความผูกพันระหว่างผู้คนที่ได้สานสัมพันธ์ 
ระหว่างกันในบริบทท้องถิน่ ทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างผูแ้สดง
ในคณะลิเกป่า ความสัมพันธ์ระหว่างลิเกป่ากับเจ้าภาพ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะลเิกกบัผู้ชม รวมถึงกบับคุคลหรอื
ชุมชนใกล้เคียง เหล่านี้ก�าลังกลับกลายเป็นห้วงลมหายใจ 
อันอ่อนระรินของคณะลิเกป่าไปเสียสิ้น 

แม้ว ่าหลายคณะจะพยายามปรับทั้งโรงลิเก  
รปูแบบการแสดง เครือ่งแต่งกาย เนือ้หา ฯลฯ แต่ด้วยปัจจยั 
แวดล้อมหลายอย่างท่ีเปล่ียนไป จึงไม่แน่ว่าคณะลิเกป่าที่
ยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้าง จะยังยืนหยัดแสดงต่อไปได้อีก
นานเพียงใด

“ลิเกป่ำท่ีเล่นกันท่ีพัทลุงเขำเล่นกันจริง รวมถึง
นครศรีธรรมรำช หรือกระบี่ ทุกงำนต้องมีกำรเล่นลิเกป่ำ  
ลเิกคณะไหนจะเล่นดหีรอืไม่ดอียูท่ีก่ำรออกแขก กำรแต่งกำย 
ก็เหมือนคนมำเลย์ แล้วเล่นร้องเป็นภำษำไทยปนมลำยู 
ศลิปะอยูท่ีก่ำรเล่ำเรือ่ง เช่น หำกเป็นเรือ่งกำรเดนิทำงซึง่บงั 
จะพำยำหยีกลับบ้ำนไปด้วยกัน มีกำรร้องกลอนสดเพื่อลำ 
ญำติพี่น้อง ระหว่ำงทำงมีกำรชมนก ชมไม้ บำงคณะอำจม ี
กำรผูกเป็นกลอนไว้ล่วงหน้ำ แต่คณะที่เชี่ยวชำญเขำเล่น
กลอนสดก็ยิ่งน่ำสนใจ เพรำะสำมำรถสอดแทรกมุขใหม่ๆ  
ลงไปได้ทันที”

ทุกวันนี้ ลิเกป่าท่ีเคยมีชื่อเสียงอยู่หลายคณะ  
ไม่ว่าจะเป็น คณะต้อย-ฉ่อย สองพี่น้องแห่งพัทลุง  ลิเกป่า
คณะโต๊ะสาบัน คณะลิเกป่ารวมศิลป์บ้านพอแดงแห่งพังงา  
คณะลิเกรุ่นเมืองตรัง ฯลฯ หลายคณะต่างสูญหายไปจาก 
ความจดจ�าของผู ้คน และคณะท่ีด�ารงอยู่ก็เสี่ยงต่อการ 
สูญสิ้นไปเปรียบดั่งลมหายใจที่รวยริน 

“มีกำรแสดงอีกหลำยอย ่ำงที่น ่ำสนใจกว ่ำ  
อย่ำงมโนห์รำมีกำรน�ำดนตรีเข้ำไปประกอบ มีกำรน�ำ 
นักแสดงหญิงมำร�ำ ท�ำให้คนสนใจดำรำที่เป็นผู ้หญิง  
คือพูดง ่ำยๆ ว่ำทันสมัยกว่ำลิเกป่ำซึ่งเป ็นกำรแสดง 
ของชำวบ้ำนจริงๆ เพรำะฉะนั้นกำรพัฒนำจึงมีน้อย  
เป็นวิถีชีวิตง่ำยๆ อีกเหตุผลหนึ่งที่หำยไป คนอำจไม่คุ้น 
กับวัฒนธรรมต่ำงชำติ ไม่เข้ำใจค�ำว่ำ ยำหยี หรือแขกแดง 
รวมถึงรำยละเอียดอื่นๆ จึงน่ำเป็นห่วงเส้นทำงในอนำคต
ของลิเกป่ำมำก” 

ส�าหรับลเิกป่า “คณะเด่นชยัสงวนศลิป์”  บ้านสุนทรา  
ทีก่ลุม่ของนรนิทร์ได้ไปฝึกฝนร่วมด้วยนัน้ อาจนบัเป็นลิเกป่า 
คณะสุดท้ายที่ยังเปิดการแสดงอยู่ในจังหวัดพัทลุง โดยยัง 
ด�ารงไว้ทั้งการแสดง การฝึกหัดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ลเิกป่า 
คณะนี้ผ่านประสบการณ์การต่อสู ้เพ่ือสร้างสมชื่อเสียง  
และจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง

นายคล่อง ห้วนแจ่ม เจ้าของคณะลิเกป่า “คณะ
เด่นชัยสงวนศิลป์” คณะลิเกป่าที่ตั้งขึ้นใหม่ภายในบ้าน 
สนุทรา มคีวามพยายามทีจ่ะท�าให้คนทัว่ประเทศรูจ้กัลเิกป่า 
ให้ได้ จึงตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสืบทอดการแสดงลิเกป่า
ให้แก่ผู้คนและชุมชนต่อไป โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เข้ามา
เรียนรู้และฝึกหัดลิเกป่า เพื่อต่อไปจะได้เป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการช่วยอนุรักษ์ให้ลิเกป่าสามารถยืนหยัดต้านกระแส 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกยุคใหม่
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เอกสารการอ้างอิง
“ลิเกป่า บ้านสุนทรา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดง ผู้ชม และคนอื่นๆ 
ในบริบทท้องถิ่น” โรงเรียนอุดมวิทยายน, นริทร์ ปากบารา และคณะ 
ได้รับการสนับสนุนโดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ตามโครงการ “ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้” 

สัมภาษณ์ 
นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร 
ข้าราชการบ�านาญ ประธานวุฒิ
อาสาธนาคารสมองจังหวัดยะลา

นายพิทักษ์ ใจบุญ 
นักเขียน/นักถ่ายท�าสารคดีมืออาชีพ

นางสาวนรินทร์ ปากบารา 
นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/QEKUQB

จวบปัจจุบัน การถ่ายทอดและการสืบทอดเรื่องราวของ  
“ลิเกป่า” ถูกกลบทับด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีการส่ือสารความบันเทิง 
ยคุใหม่เข้าถงึชมุชนได้ง่ายและหลากหลายรปูแบบ มหรสพสมยัใหม่สร้าง
ความตืน่ตาตืน่ใจเข้าถงึอารมณ์ของผูช้มและสอดคล้องกบัเงือ่นไขรอบข้าง  
ส่งผลให้การแสดงของคณะลเิกป่าเหลอืน้อยลงไปเรือ่ยๆ ทัง้ขาดช่องทาง 
น�าเสนอ และไม่เป็นท่ีสนใจจากคนรุน่ใหม่ แม้จะมคีวามพยายามจากบางคน 
บางฝ่าย มุง่ถ่ายทอดศลิปะการแสดงประเภทนีสู้น่กัเรยีนโรงเรยีนในท้องถิน่  
แต่ก็ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจหรือเพ่ิมค่านิยมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้  
หากไม่มีกระบวนการที่จะมุ่งอนุรักษ์สืบสานอย่างจริงจัง ไม่แน่ว่าต่อไป 
เสียงร�ามะนาและการขบัขานของคณะลเิกป่า อาจจะค่อยๆ เลอืนหายไป
ตามสายลมแห่งกาลเวลา

http://bit.ly/QEKUQB


26

เรือประมงพื้นบ้านที่ใช้กันในบริเวณ
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนล่างและรฐักลนัตนั 
ตรังกานู ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย เป็น
เรือต่อด้วยไม้ หัวและท้ายสูงขึ้นจากตัวเรือ  
นิยมทาสีและเขียนลวดลายด้วยสีสดใส  
โดยเขียนเป ็นลายไทยหรือลายมลายู 
เรือกอและจึงมีลักษณะเฉพาะถิ่นโดดเด่น
ต่างไปจากเรือประมงพื้นบ้านภูมิภาคอื่น

เรือกอและ



วิจิตรช่างศิลป์
ศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
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เรือกอและบางทีเรียกเพื้ยนเป็น กุแหละบ้าง 
ปุแหละ บ้าง การท�าเรือกอและอาจได้รับแบบอย่างมา
จากเรือสินค้าของพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายบริเวณ 
แหลมมลายูหรือเรือที่ใช้ในสงคราม อาจมีมาตั้งแต่สมัย
สุโขทัยในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ หรือ ๒๐ จนถึงสมัยอยุธยา 
รูปแบบของเรือกอและได้รับการปรับปรุงเรื่อยมา

แต่เดมิเรอืกอและไม่ใช้เครือ่งยนต์ แต่ปัจจบุนันยิม
ใช้เครือ่งยนต์จงึต้องท�าเป็นเรอืท้ายตดั รปูแบบจึงเปลีย่นมา
เป็นเรอืหัวแหลมท้ายตัด การใช้เรอืกอและจับปลามกัออกกนั 
ไปเป็นกลุ ่มๆ กลุ ่มละ ๕-๖ ล�า เพื่อต้อนปลามาจาก 
สีท่ศิให้เข้ามารวมกนัและเข้าไปใน ตาโก หรือยอ ก่อนจบัปลา 
ต้องท�าพิธีร่วมกันคือ น�าเครื่องสังเวยใส่กระทงใบตองหรือ
กาบมะพร้าวท�าเป็นรูปเรือ แล้วลอยลงทะเลเป็นการบูชา
เทพเจ้าแห่งท้องทะเล การท�าพิธีต้องให้หัวหน้าหรือหมอ
(ผู้รอบรู้) เป็นผู้กระท�า หากเรือล�าใดจับปลาได้มากจะต้อง 
ปักธงที่หัวเรือขณะที่แล่นเข้าสู่ชายฝั่ง เพื่อแสดงให้ผู้ท่ีอยู ่
บนฝ่ังรูว่้าเรอืล�านัน้ๆ จบัปลาได้มาก คนทีร่ออยูบ่นฝ่ังอาจน�า 
พวงมาลัยมาคล้องที่หัวเรือล�านั้น

เรอืกอและเป็นเครือ่งมือท�าประมงชายฝ่ังท่ีส�าคญั 
ชาวประมงจึงให้ความเคารพเรือของตน เช่น ก่อนขึ้นเรือ 
ทุกครั้งต้องถอดรองเท้า ขณะที่เรือจอดอยู่บนฝั่งห้ามผ่าน

ใกล้ๆ ห้ามวิง่เล่นบรเิวณหวัเรอื ห้ามถ่ายอจุจาระและปัสสาวะ 
ใกล้หัวเรือ รวมถึงไม่ควรพูดจาหยาบคายไม่เป็นมงคล ทั้งนี้
เพราะ จาป้ิงทีห่วัเรอืเป็นทีส่งิสถิตของสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ การออก
เรือทุกครั้งต้องดูฤกษ์ยามทางไสยศาสตร์ ในคืนก่อนจะ 
ออกเรอืต้องท�าพธิบีวงสรวงและสวดดูอา ตามพธีิทางศาสนา
ของอิสลาม ท�าพิธีอัญเชิญเจ้าที่เทพเจ้าแห่งท้องทะเล 
เพื่อความปลอดภัยและขอให้จับปลาได้มากๆ

เรือกอและมี ๒ แบบคือ แบบหัวสั้นและ 

แบบหัวยาว แบบหัวยาวแบ่งออกเป็น ๒ แบบย่อยคือ  

แบบมาเลเซยี มลัีกษณะแขง็และตวัเรอืแคบ อีกแบบหนึง่คอื  

แบบบาฆะ (ตะวนัตก) รปูร่างโค้งงอนอ่อนช้อยและกว้างกว่า  

จึงนิยมใช้มากกว่าแบบมาเลเซีย แบ่งเป็น ๔ ขนาด ตาม

ความยาวของเรอื ได้แก่ ขนาดใหญ่ยาว ๒๕ ศอก ขนาดกลาง  

๒๒ ศอก ขนาดเลก็ ๒๐ ศอก และขนาดเลก็มากคอืยาวเพยีง  

๖ ศอก เรยีก ลูกเรอืกอและ มลีกัษณะพเิศษคอื ตวัเรอืด้านนอก 

ท�านนูออกล�ายาวตลอดล�าคล้ายกนัชนเรอืเรยีก ปาแปทวูอ 

และตอนล่างท�าเป็นรอยแซะเนื้อไม้โดยใช้กบไสให้เป็นแนว

ตลอดล�าเรือเรียก กอมา เรือกอและทั้งล�าแบ่งเป็น ๒ ส่วน 

ส่วนหัวเรือเรียก ลูแว และท้ายเรือเรียก บูเระแต 
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การต่อเรือกอและใช้ไม้พ้ืนถิ่น เช่น ไม้ตะเคียน  
ไม้หลมุพอ และไม้จอืงอ แต่ถ้าเป็นลกูเรอืกอและทีใ่ช้แข่งขนั 
มกัใช้ไม้สยา ไม้เหล่านีต้้องตากให้แห้งเพือ่ป้องกนัการหดตวั 
แล้วเลื่อยเป็นแผ่นๆ ยาวเท่ากับความยาวของเรือ ขั้นตอน
การต่อเรือมีขั้นตอนส�าคัญๆ ดังน้ี การตั้งกระดูกงู ซึ่งเป็น
ไม้ยาวเท่าความยาวของเรือ วางกงซึ่งมีลักษณะโค้งเป็น 
รปูตวัย ู(U) เรยีงเป็นช่วงๆ กลางป่องเรยีวเลก็ไปทางหวัและ
ท้าย ใต้ กง เจาะเป็นรใูห้น�า้ไหลผ่านอย่างรวูานของเรอืทัว่ไป 
เมือ่วางกระดกูงแูละตัง้กงแล้ว จึงต่อล�าเรอืโดยใช้ไม้กระดาน
ทาบตามกงเรือด้านนอกจนเป็นเรือตามต้องการ จากนั้น 

๑. ใบหัวเรือ คือส่วนที่อยู่บนสุดปลายของเรือ 

๒. จาปิ้ง คือส่วนที่ปิดช่วงหัวเรือและท้ายเรือ เชื่อว่า 

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ที่หัวเรือบริเวณ "จาปิ้ง"

๓. บางา คือส่วนที่ใช้มัดเชือกเพื่อผูกสมอเรือ เวลา

ทิ้งสมอและแขวนตะเกียง อยู่ใกล้กับจาปิ้ง 

๔. เสากระโดง หรอื อากง อยู่กลางล�าเรือใช้ติดต้ังใบเรือ

๕. เกาะแย หรอื ลอแย เป็นท่อนไม้ตรึงติดด้านท้ายเรือ 

ใช้ส�าหรับเกี่ยวไม้พาย หรือยึดหางเสือ

๖. มูฆะ หรือ ซางอ คือส่วนประกอบของเรือมี ๒ ชิ้น  

อยู่ตรงกลางล�า และตรงท้ายเรือ มีประโยชน์คือ 

เป็นที่วางเสาใบเรือ หางเสือเรือ หรือไว้แขวนอวน

๗. ใบท้ายเรือ คือส่วนบนสุดตอนท้าย คู่กับใบหัวเรือ

๑

๒
๓

๔

๕

๖

๗

ส่วนประกอบเรือกอและ
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อุดรอยต่อและรูต่างๆ ยาด้วยน�้ามันยางผสมชันอุดรอยต่อ
ไม่ให้น�า้รัว่เข้าเรือ หลงัจากนัน้ใช้สนี�า้มนัทาเป็นสีต่างๆ และ
เขียนลวดลายตกแต่งให้สวยงาม ส่วนด้านในเรือปูไม้พื้น 
ซึ่งวางขวางกับล�าเรือจากหัวจดท้าย ใช้ไม้รูปแบบต่างๆ
ตกแต่งเรือให้สวยงาม เช่น จาปิ้ง แผ่นไม้รูปสามเหล่ียม
เขียนลายคล้ายลายกระหนก และลายกระจังตาอ้อย  
ใช้ปิดระหว่างหัวและท้ายเรือกับกลางล�าเรือ ให้โผล่ขึ้นมา 
พ้นเรือเล็กน้อย จาปิ้งที่หัวเรือถือเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ บางา  
ไม้รูปกระหนกติดไว้ด้านขวาค่อนไปทางหัวเรือติดกับ 
จาป้ิง ส�าหรบัวางถ่อ ตะเกยีง และใบเรอื จปู ูรกูลมๆ ตดิกบั 
ท้องเรือส�าหรับปักเสากระโดงมีรูตรงศูนย์กลางของล�าเรือ 
และค่อนไปทางหัวเรือ กงรับจูปูจะมีขนาดใหญ่กว่ากงอื่นๆ  

เพื่อยึดเสากระโดงให้มั่นคงแข็งแรง เสากระโดงเป็นเสา
กลมปลายเรียว ยาวตามความเหมาะสมกับขนาดของ
ล�าเรือ เสากระโดงปักที่ศูนย์กลางล�าเรือ ๑ ต้น และ
ปักค่อนไปทางหัวเรือ ๑ ต้น ต้นหลังมีขนาดเล็กกว่า
ต้นแรก ใช้ส�าหรับกางใบเรือและสามารถถอดออกได้ 
เมื่อไม่ต้องการกางใบ บูเระแต ส่วนท่ีปิดหัวท้ายเรือและ
ปูพ้ืน ใช้เป็นที่นั่งของคนถือท้ายเรือ มูฆะ ไม้ท่ีโค้งงอน 
ขึ้นข ้างบนเรือ โดยท�าเป ็นรูปคล ้ายกระหนกติดไว ้ 
ด้านขวาล�าค่อนไปทางท้ายเรือ ส�าหรับวางไม้ถ่อและใบเรือ 
เกาะแย ไม้โค้งงอนขึ้นข้างบนเล็กน้อย ท�าเป็นรูปนกหรือ 
รูปสัตว์อื่น ติดไว้ท่ีท้ายเรือค่อนไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย 
เป็นที่บังคับไม้พายซึ่งใช้เป็นหางเสือเรือ
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ลวดลายบนเรือกอและจะเขียนรอบล�าเรือ  
ถดัจากกราบเรอืมกัแบ่งเป็นแถบเลก็ๆ ๓ แถบ ในแถบเขยีน
ลายหน้ากระดานและลายอืน่ด้วยสแีดง เหลอืง เขยีว น�า้เงนิ
หรือสีอื่นๆ ตามความชอบของช่าง ถัดลงไปจนจดท้องเรือ
ทาด้วยสีแดง การตกแต่งเรือกอและอาจเป็นการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมระหว่างความเชื่อในศาสนาอิสลามที่ห้าม
เขียนรูปคนและรูปสัตว์ ช่างจึงเขียนเป็นลายดอกไม้ เถาไม้  
และลายกระหนก การตกแต่งเรือกอและสันนิษฐานว่า 
ได้แบบอย่างมาจากเรือพระราชพิธีของราขส�านักที่นิยม 
แกะสลกัลงรกัปิดทองประดบักระจก แต่การตกแต่งลกัษณะนี ้
ต้องใช้ฝีมือช่างสูง ใช้เวลานาน จึงไม่เหมาะกับเรือกอและ 
ซึง่เป็นเรอืประมง จงึใช้วธิกีารเขยีนลวดลายด้วยส ีซึง่สะดวก
และรวดเร็วกว่า ลวดลายท่ีเขียนเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างลายไทย ลายมลายู ช่างเขียนมักเป็นช่างพ้ืนบ้าน
ท่ีไม่ได้ผ่านสถาบันศิลปะ แต่อาศัยการฝึกฝนจนช�านาญ  
หัวเรอืกอและมกัเขยีนเป็นรปูนกในต�านาน เช่น นกกาเฆาะซรูอ
หรอืนกกากะสรุะ ซึง่มคีวามเชือ่กนัมาว่าเป็นนกการเวกหรอื
นกสวรรค์ทีบ่นิสงูเทยีมเมฆ นยิมเขยีนให้มหีงอนสงูแตกออก
เป็น ๕ แฉก และที่แปลกคือมีงายื่นออกมาจากปาก หรือ
เขยีนรปูนกบหุรงซงีอซึง่หวัเป็นนก ตวัเป็นราชสห์ี นกชนดินี ้
ตามต�านานเชื่อว่ามีฤทธิ์มากและด�าน�้าได้อีกด้วย

ด้วยสีสันที่ฉูดฉาดสะดุดตา ลวดลายที่มาจาก 
สัตว์ในต�านาน และรูปทรงของล�าเรอืท่ีมเีอกลักษณ์เฉพาะตวั  
ท�าให้เรือกอและไม่ได้เป็นเพียงพาหนะที่น�าพาชาวประมง 
มุ่งหน้าสู่ทะเลไทยเพื่อประกอบสัมมาอาชีพเท่านั้น แต่ 
เรือกอและยังเป็นเสมือนงานศิลปะท่ีโลดแล่นอยู่บนผืนน�้า
อวดฝีมืองานช่างพื้นบ้านที่ชาวปักษ์ใต้ภาคภูมิใจ 

เอกสารการอ้างอิง
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้, มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์. กรุงเทพฯ.๒๕๔๒ 

๒

๑

๓

ข้อมูลเพิ่มเติม
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๑. ลายพันธุ์ไม้แบบเถาเลื้อย
๒. ลายนกบุหรงซีงอ หรือ นกสิงห์ 
๓. ลายนกกาเฆาะซูรอ หรือ นกกากะสุระ

http://bit.ly/1hEsvfT
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มุขปาฐะ-ลายลักษณ์
วีรวุฒิ หาญสมบัติ

เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
ต�ำนำนควำมกตัญญูคู่ฟ้ำ

ต�ำนำน “ เ จ ้ า แ ม ่ ลิ้ ม กอ เ ห น่ี ย ว”  มีควำมเกี่ยวพันกับ

ประวัติศำสตร์ เรื่องเล่ำ โบรำณสถำน รวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมของ

ผู้คนในจังหวัดปัตตำนีมำแต่หนหลัง ไม่เฉพำะเมืองไทยเท่ำนั้นที่รู ้จัก 

นำมของเจ้ำแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แต่ชำวจีนในสิงคโปร์ มำเลเซีย รวมถึงฮ่องกง  

ต่ำงก็รูจ้กัและเคำรพศรทัธำในเจ้ำแม่เหมือนกัน จำกกำรบอกเล่ำสบืต่อกันมำ 

และบันทึกในหลำยๆ แหล่ง ซึ่งมีเรื่องรำวทั้งที่ตรงกันและคลำดเคลื่อนบ้ำง  

แต ่สำระส�ำคัญนั้นไม ่แตกต ่ำงนัก โดยเฉพำะต�ำนำนที่กล ่ำวถึง 

“ควำมกตัญญูและควำมเด็ดเดี่ยวในสัจวำจำ” ของลิ้มกอเหนี่ยว 

ทีผู่ค้นยกย่องนบัถอื กระทัง่เรยีกขำนว่ำ เจ้ำแม่ เทพ หรอืเซยีน
๑
 เช่นในปัจจบุนั 

อย่ำงไรก็ตำม เรื่องรำวดังกล่ำวนี้เรำน�ำเสนอในเชิงเรือ่งเล่ำหรอืมขุปำฐะ  

มใิช่เรือ่งรำวเชงิประวตัศิำสตร์ เพยีงแต่อ้ำงองิประวัติศำสตร์บำงส่วนเท่ำนัน้ 

๑“เจ้าแม่” เป็นค�าเรียกขานเทพารักษ์ผู้หญิงที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะให้ความปกปักรักษาได้ “เทพ” ก็คือเทวดา ส่วนค�าว่า “เซียน” 
 หมายถึงผู้ส�าเร็จ หรือผู้วิเศษ 
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เทพของชาวจีนนั้น มีท้ังสมมติเทพและที่มาจาก
คนธรรมดา ซึง่มคีวามน่านบัถอื น่าศรทัธาในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่  
และเหมาะสมที่จะน�ามาเป็นตัวอย่างในการด�าเนินชีวิต  
ดังน้ันชาวจีนจึงให้ความเคารพในความดขีองเทพหลายองค์ 
เช่น “กวนอู” เทพแห่งความซ่ือสัตย์ “ล้ิมกอเหนี่ยว”  
เทพแห่งความเด็ดเดี่ยวมุ ่งมัน เป็นต้น โดยเฉพาะ 
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เรียกได้ว่าท่านเป็นเซียนองค์เดียวท่ีมี
ประวัติเกิดขึ้นในประเทศไทย

ต�านานเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ในปัจจุบันมีความละเอียดอ่อนต่อความรู ้สึกของพ่ีน้อง
มุสลมิเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวตักิารสร้างมสัยดิกรือเซะ 
และเร่ืองเล่าเกี่ยวกับค�าสาปแช่งของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
ทีมี่ต่อมสัยดิ โดยในพืน้ทีจ่ะมีความเชือ่อีกอย่างท่ีต่างไปจาก
ต�านานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นอย่างมาก เช่น เชื่อว่าไม่ม ี
ค�าสาปแช่งของเจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่วต่อมสัยดิกรอืเซะ เชือ่ว่า 

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ บารมีและวีรกรรม
ลิ้มโต๊ะเคี่ยมไม่ใช่ผู ้สร้างมัสยิดแต่อาจจะเป็นผู ้ท่ีเข้ามา 
บรูณะต่อเท่านัน้ เป็นต้น แต่อย่างท่ีเราได้กล่าวไว้เบือ้งต้นว่า  
เราจะน�าเสนอต�านานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในเชิงเรื่องเล่า 
หรือมุขปาฐะ มิใช่เรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ 

เมื่อย้อนไปดูเรื่องเล่าถึง “เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”  
ทีภ่ายหลงัถกูเรยีกขานเป็นเทพหรอืเซยีน โดยท่านถอืก�าเนดิ
ในครอบครัว “ตระกูลลิ้ม” นามว่า “ลิ้มกอเหนี่ยว” (บ้างก็
ว่า ล้ิมโกวเนีย้) ในสมยัพระเจ้าซือ่จงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์เหม็ง 
(ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๖๕ - ๒๑๐๙) และมพีีช่ายช่ือ 
“ลิม้โต๊ะเคีย่ม” (บ้างกว่็า ลิม้เต้าเคยีน) เมือ่ยงัเด็กทัง้สองได้
ศกึษาเล่าเรยีนศลิปะแขนงต่างๆ จนแตกฉาน ฝ่ายพีช่ายพอ
โตขึน้กไ็ด้เข้ารับราชการอยูม่ณฑลฮกเกีย้น และสร้างผลงาน 
ปราบโจรสลัดญ่ีปุน่จนได้รบัการแต่งตัง้เป็น “ขุนพลเซ็กกกีวง” 
คุมกองทัพเรือ

รดน้�ามนต์ที่หน้าประตูศาลเจ้าเล่งจูเจียง ก่อนการลุยไฟ



เมือ่บดิาถงึแก่กรรม ลิม้กอเหนีย่วต้องดูแลมารดา
เพยีงล�าพงั เนือ่งจากลิม้โต๊ะเค่ียมถกูขนุนางใส่ร้ายว่า สมคบ
กับโจรสลัดญี่ปุ่นเข้าปล้นตีเมืองตามชายฝั่ง จึงถูกทางการ
จีนประกาศจับ เขาหนีออกจากประเทศจีนกับพรรคพวก
ไปอาศัยอยู่ที่เกาะไต้หวัน จนเป็นท่ีเคารพนับถือและม ี
ชือ่เสยีงมากในสมัยนัน้ แต่ลิม้โต๊ะเค่ียมเหน็ว่าทพัหลวงยงัคง
ตดิตามโจมต ีและถูกโจรสลดัรงัควานอยูต่ลอด จึงเดินทางต่อ 
ไปทางเกาะลูซอน (ประเทศฟิลปิปินส์ในปัจจบุนั) แล้วเข้าไป
ยังเวียดนาม (แต่บางต�านานก็เล่าว่า ลิ้มโต๊ะเคี่ยมไปอาศัย
อยู่ในกรุงศรีอยุธยา) 

ต่อมาลิ้มโต๊ะเคี่ยมก็ได้ติดต่อค้าขายกับเมือง
ปัตตานี ซึ่งขณะนั้นเมืองท่าอยู่ที่บ้านกรือเซะ ต�าบลตันหยง
ลูโล๊ะ ลิ้มโต๊ะเค่ียมเป็นผู้ที่มีความรู้ทางช่าง จึงได้ท�าการ
หล่อปืนใหญ่สามกระบอก คือ ศรีนครี มหาเหล่าหลอ และ
นางพญาตาน ีถวายให้กบัเจ้าเมืองปัตตานใีนขณะนัน้ ซึง่เป็น
ที่พอพระทัยมากจึงยกธิดาให้สมรสด้วย แล้วลิ้มโต๊ะเคี่ยม 
ก็เปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลามและอยู ่เมืองปัตตาน ี
เรื่อยมา

หลายปีต่อมามารดาซึ่งอยู่ที่เมืองจีนไม่เห็นบุตร
ชายกลบัมาและไม่ส่งข่าวเลย จงึมีความคิดถงึเป็นห่วงไม่เป็น

อันกินอันนอน ลิ้มกอเหนี่ยวเห็นดังนั้นก็สงสารมารดามาก 
จึงรบัอาสาออกตดิตามพีช่าย ในวนัเดินทาง ล้ิมกอเหนีย่วได้
เข้าไปร�่าลามารดา และลั่นสัจจะวาจาไว้ว่า “หำกแม้นพี่ชำย
ไม่ยอมกลับมำหำมำรดำแล้วไซร้ ตนก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่อีก
ต่อไป” แล้วลิม้กอเหนีย่วกบัญาตกิน็�าเรอืออกทะเลเป็นเวลา
หลายเดอืน เพือ่ตดิตามร่องรอยพีช่ายมาจนถงึเมอืงปัตตานี 

กระทั่งได้พบพี่ชายที่บ้านกรือเซะ และได้ชักชวน
ให้พีช่ายกลบัประเทศจนีหลายครัง้หลายคราเพือ่พบมารดา 
แต่ลิ้มโต๊ะเคี่ยมก็ปฏิเสธ เนื่องด้วยก�าลังเป็นผู้อ�านวยการ
ก่อสร้างมัสยิดกรือเซะในขณะนั้น ลิ้มกอเหนี่ยวก็ได้พ�านัก
อยูร่ะยะหน่ึงเพือ่โน้มน้าวพีช่ายให้กลับบ้านเมอืงของตน แต่ 
ลิ้มโต๊ะเคี่ยมได้ไตร่ตรองดูแล้วเห็นว่า หากกลับไปตอนนี ้
จะสร้างความล�าบากให้แก่ตน เนือ่งจากเขายงัตดิประกาศจบั
ของทางการ ในขณะท่ีความเป็นอยู่ทางนี้ก็มีความสมบูรณ์
ดีอยู่แล้ว จึงตัดสินใจกล่าวกับน้องสาวว่า “ตนหาใช่เนรคุณ
ทอดท้ิงมารดาและน้องสาวไม่ แต่เหตุท่ีทางการจีนกล่าว
โทษว่าสบคบกับโจรสลดั สร้างความอปัยศจนต้องพลดัพราก
มาอยู่ที่นี่ ตนอยู่ทางนี้ก็มีภารกิจมากมาย อีกทั้งได้รับปาก
กับเจ้าเมืองว่าจะก่อสร้างมัสยิดให้ (มัสยิดกรือเซะ) จึง 
ไม่สามารถกลับไปในขณะนี้ได้” 

ศิษย์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเตรียมของไหว้งานสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
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ลิ้มกอเหนี่ยวเกิดความโกรธและน้อยใจในตัว 
พี่ชาย ด้วยพยายามอ้อนวอนพ่ีชายให้เห็นแก่มารดายังไง 
ก็ไม่ส�าเร็จ จึงได้สาปแช่งไว้ว่า “แม้พี่ชายจะมีความสามารถ
ในการก่อสร้างเพยีงใดกต็าม แต่ขอให้สร้างมัสยดินีไ้ม่ส�าเรจ็” 
จากนั้นลิ้มกอเหนี่ยวจึงได้แอบไปท�าอัตวินิบาตกรรมท่ี 
ใต้ต้นมะม่วงหิมพานต์ใกล้มัสยิดกรือเซะ (แต่บางต�ารา
และบางความเชื่อก็บอกว่าลิ้มกอเหนี่ยวไม่ได้สาปแช่งแต่ 
ประการใด ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป) 

เมื่อสูญเสียน้องสาวลิ้มโต๊ะเคี่ยมก็เสียใจมาก 
จึงจัดการศพตามประเพณีอย่างสมเกียรติ พร้อมกับสร้าง
ฮวงซุ้ยข้ึนที ่“หมูบ้่านกรอืเซะ” และท�าการก่อสร้างมสัยิดต่อ
ไปจนเกอืบเสรจ็ โดยอยูใ่นขัน้ตอนสร้างโดมหลงัคา แต่กเ็กดิ
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน คือ มีฟ้าผ่าลงมายังโดมที่ก�าลังสร้าง 
จนเสียหายหมดทั้งๆ ที่ไม ่มี ว่ีแววพายุฝนแต่อย่างใด  
ลิ้มโต๊ะเคี่ยมจึงท�าการสร้างโดมหลังคาใหม่ แต่แล้วสิ่งที่ 
ไม่คาดคดิกเ็กดิขึน้อกีครัง้ คอื เกดิฟ้าผ่าลงมายงัยอดโดมซ�า้อีก 
ท�าให้เขานึกถึงค�าสาปแช่งของน้องสาวขึ้นมาได้ จึงเกิด 

ความท้อใจ และเลิกล้มการก่อสร้างมัสยิด โดยทิ้งไว้เช่นนั้น 
เพราะคิดว่าค�าสาปแช่งของน้องสาวมีความศักดิ์สิทธิ์ 

ต่อมาฮวงซุย้และต้นมะม่วงหิมพานต์ได้เกดินมิติร
อภินิหารให้ชาวบ้านท่ีได้ไปบนบานหายเจ็บไข้ได้ป่วย และ
มีโชคลาภ จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านเป็นต้นมา 
และได้มกีารน�าเอาต้นมะม่วงหมิพานต์มาแกะสลกัเป็นองค์ 
เจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่ว พร้อมกบัสร้างศาลไว้ทีก่รอืเซะและเรยีก
ขานว่า “ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่ว” เป็นทีส่กัการะบชูาของ
ชาวบ้านเรื่อยมา 

ต่อมาพระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย ต้นสกุล  
คณานุรักษ ์ ) เห็นว ่าศาลเจ ้าแม่ตั้งอยู ่ ท่ีบ ้านกรือเซะ  
ไม่สะดวกในการประกอบพิธี จึงท�าการบูรณะศาลเจ้าซูก๋ง 
บนถนนอาเนาะรู ในตัวเมืองปัตตานี และได้อัญเชิญองค์
เจ้าแม่ล้ิมก่อเหนี่ยวมาประทับ ภายหลังมีชื่อว่า “ศาลเจ้า
เล่งจูเกียง” (ศาลเทพเจ้าแห่งความเมตตา) หรือที่ชาวบ้าน
เรียกกันว่า “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” มาจนถึงทุกวันนี้ 

พิธีลุยน้�าข้ามคลอง เพื่อระลึกถึงเจ้าแม่ในอดีตที่ได้ข้ามน้�าข้ามทะเลด้วยความยากล�าบาก



กล่าวถึงพงศาวดารเมืองปัตตานี ฉบับ พ.ศ. ๒๔๔๕ ว่าไม่มี
ข้อความกล่าวถงึค�าสาปแช่งของเจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่ว แต่ก็ได้
กล่าวถึงมัสยิดกรือเซะ ว่าอยู่ในสภาพช�ารุดทรุดโทรม ตัว
มสัยดิและพืน้ช�ารดุหมด โดยไม่ระบวุ่าเป็นเพราะสาเหตุใด”  
ซึ่งข้อความเก่ียวกับค�าสาปแช่งของเจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยว
ปรากฏขึ้นในช่วงใดไม่แน่ชัด 

ส่วนประวัติเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียวโดย “มูลนิธิ 
เทพปชูนยีสถาน” และฉบบัทีเ่ขยีนโดย “นายสวุทิย์ คณานรุกัษ์” 
นัน้ เบือ้งต้นในเชงิประวตัขิองลิม้โต๊ะเคีย่มและลิม้กอเหนีย่ว
จะคล้ายคลึงกัน แต่ต่างกันในตอนท้ายท่ีฉบับของตระกูล
คณานุรักษ์ พูดถึงค�าสาปของเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียวไว้ด้วย  

ประวัติศาสตร์ที่ขาดหาย
ต�านานเรื่องเล ่าในเบื้องต้นถูกเผยแพร่และ 

บอกต่ออย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทางรัฐทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค แต่บางความเชื่อบางต�าราก็ไม่ได้กล่าวถึง  
“ค�าสาปแช่ง” ของลิ้มกอเหนี่ยวแต่อย่างใด เช่น “หนังสือ 
มสัยดิกรอืเซะ มรดกอารยธรรมปัตตาน”ี  โดย ครองชยั หัตถา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๙) 

อย่างไรก็ตามชาวกรือเซะ และ 
ชาวปัตตานีต่างก็ศรัทธาและ
ยอมรับในบุญญาบารมีของ 
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เห็นได้จาก
ประเพณีและความเช่ือต่างๆ  
ในอดีตกระทั่งปัจจุบัน

พิธีลุยไฟที่ลานกว้างหน้าศาลเจ้า 
สร้างความตื่นเต้นและศรัทธาต่อผู้ชม



40

เอกสารการอ้างอิง
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี. มูลนิธิเทพปูชนียสถาน. (http://www.limkoneaw.com/index.php)
รองศาสตราจารย์ มัลลิกา คณานุรักษ์. (๒๕๔๔). หนังสือรวมเรื่องน่ารู้ : ภาคใต้. 
ทองแถม นาถจ�านง และพรพล ปันเจริญ เรียบเรียง. (๒๕๔๔). สืบต�านานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว. กรุงเทพฯ : เสียดฟ้า.
รศ.ดร.ครองชัย หัตถา. (๒๕๔๙). มัสยิดกรือเซะ มรดกอารยธรรมปัตตานี. ปัตตานี : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

หลายครัง้หลายคราทีค่วามเข้าใจในประวตัศิาสตร์
คลาดเคลื่อนและน�าไปสู่ความขัดแย้งในพื้นที่ เช่น ต�านาน
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่เกี่ยวพันกับมัสยิดกรือเซะ ส่งผลให้
ชุมชนในพื้นที่เสียโอกาสการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ 
รวมถึงความไม่พอใจในมัคคุเทศก์ต่างถ่ิน ที่ให้ความส�าคัญ
เรื่องราวเชิงอภินิหารมากกว่าความส�าคัญของมัสยิด ใน
ฐานะศาสนสถานของชาวมุสลิม

แท้จรงิแล้วทีผ่่านมา ไม่ว่าจะเป็นนกัประวตัศิาสตร์ 
นักโบราณคดี และชาวมุสลิมโดยทั่วไป พวกเขาต่างก็รับรู้
เรื่องมัสยิดกรือเซะในฐานะที่เป็น “ศาสนสถานอันส�าคัญ
ของศาสนาอิสลาม” ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ชาวปัตตานีได้รับเอา
วิถีอิสลามเข้ามาในชีวิต ก็เป็นที่ยอมรับกันว่า กรือเซะ
เป็นมัสยิดแห่งแรกในภูมิภาคนี้ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรม
ตะวันออกกลาง และยังถือเป็นต้นแบบของมัสยิดสมัยใหม่
ที่แพร่หลายในเวลาต่อมา 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมัสยิดกรือเซะกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นโบราณสถาน และในขณะเดียวกันก็
เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม พร้อมๆ กับ

การสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐด้านต่างๆ 
โดยมีคนในชุมชนร่วมด้วยอย่างใกล้ชิด เช่น “มหกรรม 
ท่องเทีย่วปัตตานอีาเซยีน มหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่ว”  
ท่ีส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ มูลนิธิ
เทพปูชนียสถาน เทศบาลเมืองปัตตานี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส�านักงานนราธิวาส และศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ได้จัดขึ้น ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง  
จังหวัดปัตตานีทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน สร้าง
สีสันและคืนชีวิตชีวาให้แก่ปัตตานี และประชาสัมพันธ ์
ภาพลักษณ์ที่สวยงามของจังหวัดสู่สายตาบุคคลภายนอก 
ตลอดจนกระตุ ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมา 
ท่องเท่ียว อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของปัตตานี  
เมื่อเราหยิบยกบอกต่อแต่เรื่องดีๆ เช่ือว่า นั่นจะน�าพาเรา
ไปสู่ทัศนคติที่ดีต่อกันในที่สุด 

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/1g6zeLh

http://www.limkoneaw.com/index.php
http://bit.ly/1g6zeLh
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สิละสิละ
ไม่มชีาตใิดในทวปีเอเชยี  

ที่ไม่มีศิลปะการต่อสู้และทักษะ
ในการรบของตนเอง ด้วยเหตนุี ้
จึงท�าให ้ศิลปะการต่อสู ้ เป ็น 
ส่วนหนึง่ของวฒันธรรมการรบ 
ของทกุๆ ชนชาตใินเอเชีย ซ่ึงมค่ีา 
เทียบเท่าชีวิตและความอยู่รอด
ของผู้คนในภูมิภาคนี้ทีเดียว
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พันเอกอำานาจ  พุกศรีสุข
กีฬา-ละเล่นไทย

ศลิปะการต่อสูข้องหมูช่นเชือ้สายมาลาย ูในภาคพืน้
เอเชยีอาคเนย์ ได้แก่ สลิะ (Silat) ซึง่เป็นชือ่เรยีกรวมๆ ของ
ศิลปะการต่อสู้ที่มีการฝึกฝนและสืบสานกันอยู่ใน มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และพื้นที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นศลิปะการต่อสูท้�านอง
เดียวกันกับ คาราเต้ ยูโด กังฟู และมวยไทย โดยเน้นลีลา
การเคลื่อนไหวที่สง่างาม แต่มีความร้ายกาจไม่แพ้ศิลปะ 
การต่อสู้ใดๆ สิละ ได้ก�าเนิดขึ้นมาเป็นเวลานับพันปีมาแล้ว 
ดังมีหลักฐานเป็นภาพแกะสลักศิลปะการป้องกันตัวของ 
ชาวมลายูอยู่ที่ Borobudur ประเทศอินโดนีเซีย 

ก�าเนิดของค�าว่า “สิละ” นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด 
แต่มีร่องรอยว่ามาจากภาษาทมิฬเนื่องจากชาวทมิฬ เคยมี
อทิธพิลในภมูภิาคนี ้แต่ผูรู้บ้างท่านเข้าใจว่ามีรากศพัท์มาจาก  
“ศิละ” ในภาษาสันสกฤต เพราะดินแดนชวา มลายูในอดีต 
เป็นดินแดนของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีวัฒนธรรมอินเดีย
เป็นแม่บทส�าคัญดังปรากฏมีการใช้ค�าสนัสกฤตอยูโ่ดยทัว่ไป
ในภาษาท้องถิ่น   

ปัจจุบัน “สิละ” มีแบบต่างๆ มากกว่า ๑๐๐ แบบ  
และก�าลังได้รับความนิยมแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ  
ทัว่โลกกว่า ๓๐ ประเทศและได้พฒันาเป็น “กฬีาปันจกัสลิะ”  
ที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งอยู ่ภายใต้กติกา
และระเบียบการแข่งขันของสหพันธ์ปันจักสิละนานาชาติ  
ที่ได้จัดให้มีการแข่งขันปันจักสิละชิงแชมป์โลก และได้รับ
บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ 
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“สิละ” เป็นศิลปะการต่อสู้พื้นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด
ช นิดหนึ่ งที่ เ ล่ น กันแพร่หลาย ท่ัว ไปในห มู่ชาวไทย 
เชื้อสายมลายูในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะใน 
จังหวัดที่อยู่ใกล้ชายแดนภาคใต้ เช่น ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สตูล และสงขลา เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ถูกสร้างขึ้น
อย่างเป็นระบบและละเอียดอ่อน โดยใช้ศิลปะของ 
การเคลื่อนไหวร่างกายและแขนขาเพื่อป้องกันตัว จาก 
การโจมตีของศัตรูด้วยลีลาท่าทาง และการเคล่ือนไหวท่ีสง่างาม 
ในพจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ ให้ความหมายว่า สิละ หมำยถึง 
กำรต่อสู้ด้วยมือเปล่ำแบบหน่ึงของชำวมลำยูคล้ำยมวย   

มีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน เช่น สีลัต สิหลาด  
บือสิละ ดีกา บือดีกา หรือซีละ ซึ่งในที่นี้จะเรียกศิลปะนี้ว่า 
“สิละ”

 “สิละ” ในประเทศไทยจัดอยู่ ในกลุ่มของ  
สิละมลายู ซ่ึงแต่เดิมเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ท่ีคิดค้น 
ข้ึนเพื่อใช้ต่อสู้ในการสงคราม ต่อมาจึงมีการใช้ควบคู่กับ 
อาวุธ เช่น กริช และกระบ่ี เม่ือวิทยาการด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ 
เจรญิขึน้ สลิะจงึกลายเปน็เพยีงศลิปะการป้องกนัตวั แลว้ได้
พฒันามาเปน็ศลิปะการร�า และการแสดงการตอ่สู ้แตก่ย็งัมี
การฝึกสิละเพื่อการต่อสู้กันจริงๆ อยู่บ้างเหมือนกัน

ประวัติความเป็นมาของ "สิละ" ในประเทศไทย



45มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗

ลักษณะเฉพาะท่ีแสดงอัตลักษณ์ของสิละ

“สิละ” เน้นลีลาการเคลื่อนไหวท่ีสง่างามขณะ 
ต่อสู้ ประหนึ่งการแหวกว่ายของมัจฉา คอยหาจังหวะเข้า
ประชดิตวั ใช้มอืหรอืเท้าจูโ่จมและตอบโต้คู่ต่อสูอ้ย่างรวดเรว็ 
ปานสายฟ้าแลบ ซึ่งมีท้ัง การต่อยตี  การจับหัก การทุ่ม  
การใช้อาวุธฟันแทง และการผสมผสานหลักการต่างๆ  
ดังกล่าวเข้าด้วยกัน ซึ่งการฝึกสิละใช้ทฤษฏีการฝึกจิต
วิญญาณ โดยมุ่งศิลปะการร่ายร�ามากกว่าศิลปะการต่อสู้
แบบสมจริง อีกทั้งการฝึกวิชานี้เป็นการส่งเสริมความเป็น
สุภาพบุรุษอีกทางหนึ่งด้วย เพราะผู้ที่เรียนวิชา “สิละ”  
ต ้องปฏิญาณว ่าจะใช ้วิ ธี น้ีป ้องกันตนเองเท ่านั้น 
ไม่ข่มเหงรังแกใคร 

“สิละ” มีการเคลื่อนไหวทั้งการเคลื่อนตัวและ 
การเคลือ่นเท้า  การโจมตหีรอืไม้รกุ คอืจงัหวะลลีาจะใช้มอื
และเท้าในการโจมตีคู่ต่อสู้ การป้องกัน คือการเคลื่อนไหว
ของร่างกายในการป้องกันตัวจากการโจมตีของคู ่ต่อสู ้  
การตอบโต้ คอืการตอบโต้คูต่่อสูห้ลงัจากท�าการป้องกนัตวั
จากการโจมตีของศัตรแูล้ว ซึง่หลกัวชิาการโจมต ีการป้องกนั
และการตอบโต้เหล่านี้ มีความแตกต่างกันตามความรู ้
ความช�านาญของครูของแต่ละส�านัก

การแสดงสิละทางภาคใต้ของไทย

การแสดงการต่อสู้ “สิละ” ของทางภาคใต้ เดิม 
มักแสดงในงานพิธีการ งานรื่นเริง งานประเพณี และ 
งานเทศกาลต่างๆ เช่น แสดงในงานมงคลสมรส เป็นการแสดง 
ในพิธีรับเจ้าบ่าว หรือรับเจ้าสาว หรือจะแสดงท้ังสองสถานท่ี 
หรือแสดงต่อหน้าเจ้าสาว-เจ้าบ่าวในคราวเดียวกัน เพื่อให้
แขกที่มาร่วมงานได้ชมฝีไม้ลายมือการต่อสู้ ในบางท้องถ่ิน
มกีารแสดงสลิะในการหมัน้กอ่นแตง่งานเรยีกวา่ สลิะมดีาน 
และยังนิยมแสดงในงานต้อนรับแขกผู้ ใหญ่อีกด้วย  
ในปจัจุบนัจะมกีารแสดงศลิปะแขนงน้ีในงานตา่งๆ มากมาย 
เช่น งานแก้บน งานฮารีรายอ พิธีเข้าสุหนัต และงาน 
เฉลิมฉลองพิธีการต่างๆ เป็นต้น สามารถแสดงได้ทั้ง 
กลางวันและกลางคืน

ซึง่ผูแ้สดงสิละ เล่นไดท้ั้งชายและหญงิ ท้ังเด็กและ
ผู้ใหญ่ แต่ส่วนมากจะเล่นกันในหมู่ ผู้ใหญ่ท่ีเป็นผู้ชาย  
ผู้แสดงสิละคณะหน่ึงๆ มีอย่างน้อย ๖ คน ผู้เล่นดนตรี ๔ คน  
ผูเ้ลน่สิละ ๒ คน การเลน่สลิะจะเปน็การแสดงศิลปะการตอ่สู้
เป็นคู่ ต่อสู้ตัวต่อตัว ผู้เล่นจึงเล่นกัน ครั้งละ ๒ คนเป็นคู่ๆ 
จะเล่นกี่คู่ก็ได้
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เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ลักษณะการแต่งกายของผู้แสดงหรือผู้เข้าแข่งขัน 
“สลิะ” มรีปูแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยเชือ้สายมลายู
ในภาคใต้ มุ่งท่ีความสวยงามเป็นประการส�าคัญ เสื้อผ้าท่ี
สวมใส่จะเน้นสสีนัทีส่วยงามสะดดุตา และเนือ่งจากการแสดง  
“สิละ” เป็นทั้งศิลปะการป้องกันตัว และศิลปะการแสดง 
ดังนั้นการแต่งกาย “สิละ” จึงแบ่งได้เป็น ๒ กลุ ่ม คือ  
การแต่งกายแบบ “สิละนักสู้” ใช้ส�าหรับการต่อสู้แข่งขัน  
ที่มีกติกาและการตัดสินแพ้ชนะกัน การแต่งกายชนิดนี้ 
จึงเป็นการแต่งกายที่เรียบง่าย ผู ้แสดงนิยมแต่งกาย
แบบพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายมลายู โดยจะ
สวมเสื้อยืดคอกลม แขนสั้นเหนือศอก มักเป็นเส้ือท่ีม ี
จ�าหน่ายทั่วไป และการแต่งกายแบบ “สิละเพื่อกำรแสดง” 
คอื “สลิะ” ทีแ่สดงศิลปะการต่อสู ้ทีม่ดีนตรบีรรเลงประกอบ 
อย่างคึกคกัสนกุสนาน มกีารแสดงท่าทุม่ทบัจบัหกั การแต่งกาย 
จงึเน้นความสวยงามมากกว่า นกัแสดงมกัสวมเสือ้ทีเ่รยีกว่า  
ตือโละบลางอ ลักษณะเป็นเสื้อคอกลม อาจมีคอตั้งแบบ
คอส้ันหรือไม่มีก็ได้ผ่าครึ่งหนึ่งติดกระดุม ๓ เม็ด แขนเสื้อ
กระบอกยาวจรดข้อมือ สวมกางเกงขายาว ขากว้างคล้าย
กางเกงจีน มแีถบข้างตัง้แต่เอวถงึปลายขาและรอบปลายขา  
กางเกงที่ใช้แสดง “สิละ” ไม่มีการก�าหนดตายตัว ส่วนใหญ่
มุ่งความสะดวกสบายในการแสดงท่าทางต่างๆ สวมผ้า
ปาลิกัต ทับกางเกงสั้นเหนือเข่าเล็กน้อย สมัยก่อนนิยม
ผ้า “ลิกัต” ซึ่งเป็นผ้ามาจากอินเดียมีลักษณะเป็นผ้าถุง
ลายขวางหรือตาหมากรุก ใช้วิธีพันรอบเอวทับซ้อนกัน
ด้านหน้าท้อง หรือขมวดไว้ที่เอว ปัจจุบันนิยมใช้ผ้าซอแกะ 
คือผ้าทอยกด้วยด้ินเงินด้ินทองหรือผ้าปาเต๊ะ แล้วใช้
ผ้าคาดสะเอว เรียกว่า ผ้าลือปัค ผูกคาดทับผ้าปาลิกัต 
อีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าหลุด เนื่องจากท่าทางของ 
“สิละ” ที่โลดโผนมากอาจท�าให้ผ้าลิกัตหลุดได้ หรือไม่ก ็
คาดเข็มขัดแทนผ้าคาดเอว แล้วโพกศีรษะด้วยผ้าสตาแง 
ที่พับเป็นรูปสามเหลี่ยม

การแต่งกายของนักดนตรีหรือลูกคู่ ลูกคู่ “สิละ” 
เป็นผู้ชายล้วน มักแต่งกายแบบธรรมดาอย่างการแต่งกาย
ในชีวิตประจ�าวัน กล่าวคือ นุ่งโสร่งหรือนุ่งกางเกงขายาว  
ใส่เสื้อธรรมดาแขนยาวหรือแขนสั้นเหมือนที่เคยใส่ปกติ 
ไม่พถิพีถินัมากนกั ยกเว้นงานต้อนรบัแขกบ้านแขกเมืองหรอื
งานเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมภาคใต้ท่ีส่วนราชการหรอืเอกชน
จัดขึ้นเจ้าภาพมักจะสนับสนุนให้นักดนตรี คณะ “สิละ”  
แต่งกายแบบพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายมลายูดั้งเดิม 
นอกจากนั้นในกรณีท่ีมีการจัดการแข่งขันประลองยุทธ์แบบ 
“สิละ” เพื่อชิงรางวัลในงานเทศกาลต่างๆ นักดนตรี “สิละ” 
มักแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านกันทั้งวง 



เครือ่งดนตร ีประกอบการแสดงสลิะ มคีวามจ�าเป็น 
มากในการเรียกร้องความสนใจจากคนดูท�าให้การแสดง
สนุกสนานคึกคัก การแสดงสิละจึงต้องมีดนตรีประกอบ
ตลอดเวลา จังหวะในการเล่นดนตรเีปลีย่นแปลงไปตามลลีา
การต่อสู้ ในการไหว้ครูก็จะใช้ท่วงท�านองช้าๆ ตอนคู่ต่อสู ้
เข้าประชิดกันก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวะเร็ว เร้าใจท้ังผู้แสดง
และผู้ชม  ซึ่งมักจะใชผู้้เล่นดนตรี ๔ คน คือตีกลอง ๒ คน  
ตีฆ้อง ๑ คน และเป่าปี่ซูนาอีก ๑ คน 

ปกติสิละจะแสดงกันบนพื้นดิน สนามหญ้า 
หรือลานบ้าน หรือลานกว้างทั่วไป อาจเขียนเส้นลงที่พื้น
เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมให้มีขนาดกว้างพอสมควรเพื่อ
เป็นขอบเขตสนามหรืออาจมีการท�าสังเวียนเป็นเวที ก็ได้  
แต่มักนยิมท�าการแสดงบนลานดินมากกว่าบนเวที เนือ่งจาก
การแสดงสิละนี้จะใช้พื้นที่มาก และการต่อสู้ในบางครั้ง 
อาจบาดเจ็บได้

รูปแบบการแสดงสิละ

การเล่นสิละทางภาคใต้ของไทย มีจุดประสงค ์
ส่วนใหญ่มุ่งแสดงความงามของศิลปะการร่ายร�ามากกว่า
ศิลปะการต่อสู้แบบสมจริง มีวิธีการเล่นอยู่ ๓ ประเภท คือ

สิละยาโต๊ะ (สิละตก) 
สิละประเภทนี้ เป็นการแข่งขันประชันฝีมือกัน 

ด้วยทักษะการต่อสู้ โดยให้ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรุก อีกฝ่ายหนึ่ง 
เป็นฝ่ายรับ ถ้าฝ่ายรุกโจมตีแล้ว ฝ่ายรับรับไม่ได้ก็จะตก
ไป หรือแพ้ไป “ยาโต๊ะ” แปลเป็นไทยว่า “ตก” จึงเรียกว่า  
สิละยาโต๊ะ การเล่นต้องผลัดกันเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ 
คนละ ๔ ครั้ง การแสดงเป็นฝ่ายรุกจะต้องแสดงท่ารุกต่างๆ 
ให้ฝ่ายตรงข้ามแพ้ ขณะเดียวกันฝ่ายรับก็จะต้องปัดป้อง 
มิให้ฝ่ายรุกท�าอะไรตัวเองได้เช่นกัน 

สิละกายอ หรือ สิละกาหยง (สิละกริช) 
สิละประเภทนี้ ใช ้อาวุ ธ ในการต ่อสู ้  หรือ 

การแสดงการต่อสู้ด้วยอาวุธ ซึ่งปกติคือ กริช ยังมีการ
เล่นกันอยู่ในบางพื้นที่ของจังหวัดสตูล ที่ใช้การร่ายร�ากริช  
เพื่ออวดลีลาการต่อสู ้กัน ไม่ใช่การต่อสู ้จริงๆ แต่เป็น 
การอวดลีลากระบวนท่าการต่อสู้  สิละกริชจะมีท่าทาง 
ขึงขังเอาจริงเอาจังมากกว่าสิละตารี ในการแข่งขันคู่ต่อสู ้
จะถอืกรชิคนละเล่ม หรอืถอืไม้ไผ่เหลาแบนๆ ยาวประมาณ 
๑ เมตร (ถงึแม้จะถอืไม้ไผ่ก็เรยีกทัว่ไปว่า สลิะกรชิ) มกีารวาง 
ท่าแสดงการแทง การหลบหลีกปัดป้อง ถบี รบั และการท�าลาย 
พลังกล้ามเนื้อคู่ต่อสู้เพ่ือให้กริชหลุดจากมือ มักจัดแสดง
เป็นการประชันฝีมือกันในเวลากลางคืน
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สิละตารี (สิละร�า) 
สิละที่แข ่งขันกันโดยใช้ความช�านาญในลีลา 

การร่ายร�า ใช้เฉพาะมอื แขน ขา ใช้จงัหวะลลีา ความอ่อนช้อย  
และความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวปัดป้องและท�าร้าย 
คู่ต่อสู้ผู้เล่นสิละจะไม่ก�าหมัดแน่นเหมือนมวยไทย เพราะ 
ในการเล่นสลิะมกีารตบแขนจบัขาคูต่่อสูเ้พือ่เหวีย่งให้ล้มลง  
ไม่มีลวดลายพลิกแพลงและหนักหน่วงอย่างมวยไทย  
สิละมือเปล่าในปัจจุบันค่อนข้างไปทางการแสดงท่าร่ายร�า
เสยีมากกว่าการต่อสูอ้ย่างจรงิจงั ส่วนใหญ่การแสดงสิละตาร ี
จะเป็นการแสดงต่อหน้าเจ้าเมือง หรือเจ้านายชั้นสูง

สิละนั้นถือเป็นศิลปะการต่อสู้  ที่ เน้นลีลา 
การเคลื่อนไหวที่สวยงาม ซึ่ งฝึกด้วยทฤษฏีการฝึก 
จติวญิญาณ โดยมุง่ศิลปะการรา่ยร�ามากกวา่ศลิปะการตอ่สู้
แบบสมจริง เรียงร้อยท่าทางอันเกิดจากกระบวนความคิด
ฉับพลันในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยใช้  
พลงัปัญญาทีส่ขุมุเยอืกเยน็ ซึง่มผีลพวงมาจากการรวมพลงั 
๓ ฐานเข้าด้วยกัน คือ พลังกำย พลังจิต พลังปัญญำ ร่ายร�า
เป็นท่าทางต่างๆ ด้วยจิตสมาธิอันแน่วแน่ 

ทุกวันนี้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย 
มกีารอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิ "สลิะ" ใหกั้บเยาวชนในชมุชน
ได้เรียนรู้ ศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้และในภาครัฐโดย 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ยังได้จัดให้มีการประกวดสิละ
อยู่เสมอ สิละจึงเป็นมากกว่าการต่อสู้เพื่อเอาชนะ  
ทุกย่างก้าว ทุกท่วงท่าของผู้เล่นสิละ คือการสืบทอด
วัฒนธรรมด้านกีฬาพ้ืนบ้านท่ีมีมาแต่ในอดีตให้คงก้าว
ตอ่ไปในอนาคต พรอ้มกบัการเติบโตของนกัสลิะรุน่เยาว์
ผู้สืบสานกีฬาแห่งวิถีลูกผู้ชาย 

http://bit.ly/1ieDXwT




50

พัทธนันท์ โอษฐ์เจษฎา
พิธีกรรม-งานเทศกาล

ประเพณีลงเล
พธิกีรรมเป็นการแสดงออกทางสงัคมทีถู่กจัดระเบยีบอย่างมแีบบแผน

และมีความหมาย การประกอบพิธีกรรมไม่ใช่สิ่งบังเอิญหากแต่มีการกำาหนด 

กฎเกณฑ์และขัน้ตอนไว้อย่างชดัเจน พธิกีรรมวางอยูบ่นพ้ืนฐานของความศรทัธา 

ในพลังอำานาจเหนือธรรมชาติหรือผี อันเป็นคติความเชื่อของผู้คนในดินแดน

สยามประเทศมาแต่โบราณ คำาว่าผีไม่ได้หมายถงึวญิญาณหรอืผ ีหากแต่หมายถงึ 

อำานาจเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ พิธีกรรมคือสะพานเชื่อมโยง

ระหว่างมโนสำานึกในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำานาจเหนือธรรมชาติและสิ่งอันเป็น

สามัญ ทั้งยังยึดโยงโลกแห่งวิญญาณหรือเมืองฟ้าเมืองบนกับโลกมนุษย์หรือ

เมืองดินไว้ ณ พื้นที่และห้วงเวลาเดียวกัน

ปลายด้ามขวานของประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังคงพบ

พิธีกรรมของกลุ่มชาวพุทธอีกพิธีกรรมหนึ่งที่ยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดมาถึง

ปัจจุบัน เรียกกันว่า “พิธีลงเล” หรือ “พิธีลงทะเล” 
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พธิลีงเล เป็นพธิบีชูาเทพยดาและสิง่ศักดิส์ทิธิ์
ทั้งหลายที่เชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองดูแลปกปักษ์รักษาชีวิตผู้คน
ในชุมชน อันได้แก่ เท้าอฐัโลกบาล (เทวดาประจ�าทศิทัง้แปด)  
นามว่า พระอินทร์ ประจ�าทิศตะวันออก พระอัคนี ประจ�า
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระยม ประจ�าทิศใต้ พระนิรฤติ  
ประจ�าทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระวรุณ ประจ�าทิศตะวันตก  
พระวายุ ประจ�าทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื พระกเุวร (เวสสวุรรณ) 
ประจ�าทิศเหนือ พระอิศวร (อีศาน) ประจ�าทิศตะวันออก
เฉียงเหนอื ตลอดจนโอปาตกิะ อันได้แก่ เทวดา พรหม ภตูผี 
เปรต อสูรกาย และมนุษย์ต้นกัลป์  รวมถึงเจ้าที่เจ้าทางและ
ผีที่คนในชุมชนเคารพ เช่น พ่อแก่โต๊ะเมือง โต๊ะหมอเสน 
โต๊ะหมอน้อย โต๊ะชายเพียร แม่โต๊ะนาง เป็นต้น ในพิธีนี้ 

ให้น�า้หนกักบัการกล่าวถงึการบชูาเท้าเวสสวุรรณ (พระกเุวร) 
อาจจะเนือ่งมาจากพืน้ฐานความเชือ่ของชมุชนบ้านเมอืงเรา
เชื่อว่าเท้าเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้ขับไล่ปีศาจ เสนียดจัญไร 
คุณไสยต่างๆ อีกทั้งเป็นผู้บันดาลโชคลาภและความร�่ารวย

พิธีลงเลจะจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค�่าเดือน ๘ ซึ่ง
ตรงกับวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีเท่านั้น สองวันนี้ถือเป็น
ฤกษ์ยามส�าหรับการประกอบพิธีลงเล หากตรงกับวันอื่นๆ 
ก็จะจัดขึ้นไม่ได้และในปีใดมีเดือน ๘ สองหน ต้องจัดใน
วันขึ้น ๑๕ ค�่าเดือน ๘ หลัง ซึ่งคนรุ่นปัจจุบันเองก็ไม่ทราบ
นยัว่าเพราะเหตุใดจงึก�าหนดเป็นวนัและเวลานี ้เพยีงแต่เป็น 
การปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันมาของชุมชน อาจเป็นไปได้ว่า 
ในวันและเวลานี้ คือวันฟ้าเป ิดเช่ือมโยงมิติภพภูมิซึ่ง 
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คนโบราณได้ก�าหนดไว้ก็เป็นได้ ทุกวันนี้พบการท�าพิธีลงเล 
อยู่ในสามชุมชนของอ�าเภอไม้แก่น ได้แก่ บ้านสารวัน  
ต�าบลไทรทอง บ้านใหญ่ ต�าบลไม้แก่น และบ้านดินเสมอ 
ต�าบลตะโละไกรทอง เท่านั้น

พิธลีงเลถือเป็นพิธสี�าคญัของคนในชุมชนทั้งสาม
แห่ง ปีใดทีม่ฤีกษ์ยามในการจดัพิธีลกูหลานและคนในชมุชน
จะกลับมากันพร้อมหน้าเพื่อร่วมกันประกอบพิธี เชื่อกันว่า 
หากไม่มีการประกอบพิธีหรือไม่มาร่วมพิธีก็จะท�าให้ม ี
เหตุเภทภัยกับหมู่บ้านหรือสมาชิกชุมชน พิธีนี้นอกจาก
เป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังถือว่า
เป็นการปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัย เคราะห์กรรมท้ังหลาย 
ให้พ้นไปจากสมาชิกและชุมชนด้วย



54

การประกอบพิธีลงเล
พิธีลงเลจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันขึ้น ๑๔ ค�่า เดือน ๘  

ในวนันีค้นในชุมชนจะตระเตรยีมข้าวต้ม ข้าวสาร เครือ่งคาว 
เครื่องหวานเพื่อใช้ประกอบพิธี การแบ่งบทบาทในการ
ท�าหน้าท่ีสร้างศาลเพื่อประกอบพิธีและตระเตรียมสิ่งของ 
ที่ต้องใช้ในพิธีเป็นส่ิงที่ปฏิบัติโดยความร่วมมือร่วมใจกัน
ทุกฝ่าย

ศาลเล็กๆ ท่ีสร้างขึ้นชั่วคราว มีลักษณะสองชั้น
คล้ายศาลปู่ตาถูกตั้งขึ้นเพื่อประกอบพิธี บริเวณข้างศาล 
จะตั้งแท่นขึ้นมา ๑ แท่น เมื่อศาลสร้างเสร็จหมอพิธีจะน�า
เสื่อผืนเล็กปูพ้ืนศาล พานหมากพลูและดอกไม้จัดวางไว้ 
บนผ้าขาว กระถางธปู ข้าวต้ม ข้าวสาร และเครือ่งคาวหวาน 
ถกูจดัวางในศาลพร้อมสรรพ ส่วนแท่นข้างศาลจะน�ามะพร้าว 
วางไว้บนแท่นและปักช่อดอกมะพร้าวไว้ที่ฐานแท่นนั้น

ในยามบ่ายจะมกีารนมินต์พระสงฆ์จ�านวน ๙ รปู 
มาประกอบพิธี สมาชิกท้ังชายหญิงนับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึง 
แก่เฒ่าต่างมารวมกันในบริเวณพิธี ในค�่าคืนหมอพิธี 
จะท�าการจุดเทียนบูชาและสวดชุมนุมเทวดาและอันเชิญ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาร่วมในพิธีและให้มารับเครื่อง 
เซ ่นไหว ้ ท่ี ได ้ จัดไว ้  การประกอบพิธีนี้ต ้องจัดส�า รับ 
เครื่องคาวหวานต่างหากจากที่วางบนศาล น�ามาวางไว้
ข้างๆ เพือ่ให้แก่โอปาตกิะและผบีรรพบรุษุ จากนัน้พระสงฆ์ 
สวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากเสร็จพิธีจะมีการร้องร�า 
ท�าเพลง การละเล่นพื้นบ้าน เช่น ร�ามโนราห์ หรือเล่นเกมส์
เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน

เล่ากันว่าในอดีตนั้นสมาชิกชุมชนจะต้องไป
ท�าบุญบริเวณทะเลและต้องค้างคืนในอาณาบริเวณพิธี 
สมาชกิชมุชนจะสร้างขน�าเลก็ๆ เป็นลกัษณะคล้ายตวั L เพือ่
พักอาศัยร่วมกันในบริเวณนั้น 
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การท�าพิธีลงเลในปัจจุบันของชาวปัตตานีได ้
ปรบัเปลีย่นรปูแบบพธิไีปตามความเหมาะสม จากเหตกุารณ์
บ้านเมืองท่ีไม ่เ อ้ือเฟื ้อท�าให ้ชุมชนท่ีเคยจัดพิธีลงเล 
แบบดั้งเดิมที่ต้องจัดบนชายหาดทะเลได้ปรับเปล่ียนมา
ประกอบพิธีในบริเวณวัดแทน และท�าการลอยแพในแม่น�้า  
แม้ว่ารูปแบบการท�าพิธีจะเปลี่ยนแปลงไปแบบใดก็ตาม 
แก่นแกนความเชือ่และการถอืปฏบิตัติามขัน้ตอนพธิสีมาชกิ
ชุมชนยังคงรักษาคุณค่าของพิธีกรรมไว้เพ่ือสืบต่อและเป็น
ขวัญก�าลังใจแก่สมาชิกลูกหลานที่ก�าลังเติบโตขึ้นมา

พิธีลงเลอาจไม่เป็นที่รู้จักนักในโลกของคนทั่วไป 
แต่พิธีของคนกลุ ่มเล็กๆ นี้คือเครื่องยึดโยงคุณค่าทาง
จิตใจของคนในชุมชนให้เข้มแข็งในความอ่อนไหวของ 
สังคมปัจจุบัน

เอกสารการอ้างอิง
วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 
วัฒนธรรมอ�าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

เช้าตรูข่องวนัขึน้ ๑๕ ค�า่เดือน ๘ ฝ่ายสมาชกิหญงิ 
ตระเตรียมอาหารกันคึกคักก่อนตะวันจะเป็นสีเงินยวง 
เนื่องจากในเช้าของวันต้องถวายภัตราหารทั้งเช้าและเพล
แด่ภิกษุสงฆ์ ฝ่ายชายจะช่วยกันท�าแพเล็กๆ จากวัสดุที่
หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ต้นกล้วย ใบตาล ก่ิงไม้ในป่า  
เถาวัลย์ต่างๆ วัสดุเหล่านี้จะถูกน�ามารวมกันบริเวณพิธ ี
และท�าการประกอบเป็นแพเลก็ๆ เพือ่ลอยในทะเล บนแพนัน้ 
จะท�าการสร้างเรือนหลังเล็กๆ คล้ายที่อยู่อาศัยจริงมีผนัง 
หลังคามุงเรียบร้อย ใบตาลทั้งก้านถูกน�ามาประกอบเป็น
ใบพัดต้านลม 

ช่วงบ่ายของวัน เป็นช่วงของพิธีลงเล เรือนแพ
ขนาดเลก็ประกอบเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว พระสงฆ์จะสวดมนต์
ปัดเป่าเคราะห์และให้พรแก่สมาชิก จากนั้นสมาชิกท้ังชาย
และหญงิจะน�าของเซ่นไหว้ของครอบครวัทีเ่ตรียมไว้อนัได้แก่ 
ข้าวต้ม ข้าวสาร ซึง่เชือ่ว่าเป็นเสบยีงกรงัในการออกเดนิทาง 
และตัดเล็บ ผม เพื่อเป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยโศก ใส่ไว้
บนแพ เพื่อให้น�าพาทุกข์โศกโรคภัยลอยไปด้วย หมอพิธีจะ
ขึงสายสิญจน์ที่แพ และฝ่ายชายจะช่วยกันยกแพลงทะเล  
ส่งออกจากฝ่ัง จากนัน้พระสงฆ์จะท�าพธีิเจริญพระพุทธมนต์ 
รดน�้ามนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกในชุมชนที่มาร่วมพิธี
จึงถือว่าเป็นการเสร็จพิธี
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ธรรมชาติ-จักรวาล
ฐิติมา สิงห์แก้ว 

บิบิมบับ ข้าวย�าชาวเกาหลี

กลับจำกใต้ในครั้งนี้ นอกจำกจะได้เก็บภำพท้องทะเลสีครำมหำดทรำยสีขำวกับฝูงปลำเล็กปลำน้อยที่แหวกว่ำย
สวนกนัไปมำ มนัช่ำงสวยงำมรำวกบัสรวงสวรรค์ สมกบัค�ำขนำนนำม “สวรรค์แดนใต้” โดยแท้ แล้วมำถงึภำคใต้ครัง้นีจ้ะพลำด 
ลิ้มลองต้นต�ำรับอำหำรปักษ์ใต้ไปได้อย่ำงไร ด้วยรสชำติท่ีมีเอกลักษณ์และส่วนผสมท่ีหลำกหลำยด้วยสมุนไพรต่ำงๆ  
เมนูเด็ดที่ว่ำนี้มำพร้อมกับคุณค่ำทำงโภชนำกำรอย่ำงครบถ้วน คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเสียจำก “ข้าวยำาปักษ์ใต้” หรือ 
“ข้าวยำานำ้าบูดู” นั่นเอง

ข้าวย�า
วัฒนธรรมการกิน ณ ถิ่นใต้ 

“ข้าวยำา” เป็นอาหารไทยภาคใต้ และอาหาร
มาเลเซยีทีรู่จั้กกนัในชือ่ “นาซกิาบ”ู (Nasi kerabu) ซึง่ “นาซ”ิ  
แปลว่า “ข้าว” ส่วน “กาบ”ู แปลว่า “ย�า” เป็นภาษามลายทู้องถิน่ 
ของพี่น้องชาวมุสลิม โดยข้าวย�าน้ันรับประทานกันอย่าง 
แพร่หลายในจังหวัดทางภาคใต้ของไทย รวมถึงแถบ
คาบสมุทรมาเลย์ และประเทศอินโดนีเซีย ต้นก�าเนิดน้ัน
สันนิษฐานว่าอยู่ทางภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซีย 
ส่วนในแถบเอเซียยังมีข้าวย�าท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
อย่างเช่น “บิบิมบับ” (Bibimbap) หรือข้าวย�า ของเกาหลี
ที่รสชาติไม่จัดจ้านมากนัก มีไข่ดิบและเนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบ
รวมอยู่ด้วย

ข้าวย�าเป็นมากกว่าอาหารประจ�าท้องถ่ินของ 
คนใต้ แต่ข้าวย�ายังมีกลิ่นอายของวิถีชีวิต รวมถึงวัฒนธรรม
ที่ฝังลึกมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น สะท้อนผู้คน พืชผัก และ
ทรัพยากรพื้นถิ่น แล้วอะไรที่ท�าให้ใครต่อใครหลายคนถึง 
ติดอกตดิใจเมือ่ได้ลิม้ชมิรสข้าวย�า น่ันกค็อื “น�า้บดู”ู หวัใจส�าคญั 
ของข้าวย�านั่นเอง น�้าบูดูไม่ใช่ว่าจะท�ากันได้ง่ายๆ เพราะ
ต้องใช้กระบวนการในการหมักบ่มรวมถึงระยะเวลาท่ี 
พอเหมาะ จงึจะท�าให้น�า้บดููอร่อยกลมกล่อมเม่ือใช้ประกอบ 

กบัข้าวย�า ซึง่ข้าวย�าในแต่ละถิน่ฐานนัน้กไ็ม่เหมอืนกันเสียทีเดยีว 
ต่างสูตรบ้าง ต่างวัตถุดิบบ้างไปตามท้องถิ่น แม้จะอยู่ใน 
ภาคใต้ด้วยกันเอง 

ข้าวย�าน�้าบูดูที่ขึ้นชื่อซึ่งหากใครได้แวะเวียน 
ผ่านไปภาคใต้เป็นต้องแวะชิม นั่นก็คือ “ข้าวย�าสายบุรี”  
จังหวัดปัตตานีของเรานี่เอง ส่วนข้าวย�าในจังหวัดสตูล 
จะแตกต่างกับข้าวย�าในจังหวัดอื่นๆ เนื่องจากข้าวย�า
จังหวัดสตูลจะเน้นข่า ซึ่งเรียกกันว่า “ข ้าวย�าหัวข่า”  
โดยจะเป ็นการน�าข ้าวมาคลุกกับเครื่องแกงและผัก  
ซึ่งจะไม่ใช้น�้าบูดูเหมือนทั่วๆ ไป 

เปิดเมนูสู่ครัวใต้
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น้�าบูดูน้ันสามารถน�าไปปรุงร่วมกับอาหารได้หลากหลาย จะท�าเป็นน้�าพริกเคร่ืองเคียงทานร่วม
กบัผักสดกไ็ด้ หรอืจะปรงุเปน็น้�าราดขา้วย�าก็ด ีซึง่กอ่นทีเ่ราจะเริม่ตน้ท�าขา้วย�านัน้ อนัดบัแรกจะตอ้งรูจ้กั
การท�าน้�าบูดูเสียก่อน แม้ในความเป็นจริงเวลาท�าข้าวย�าเราอาจซื้อน้�าบูดูมาใช้เพ่ือความสะดวกก็ตาม 
ส�าหรับน้�าบูดูนั้นก็ได้มาจากการหมักปลากับเกลือเช่นเดียวกับการหมักน้�าปลา โดยอาศัยกระบวนการ
หมักตามธรรมชาติ ใช้เวลาในการหมัก ๘ - ๑๒ เดือน ที่ต่างจากน้�าปลาก็คือ น้�าบูดูจะเป็นของเหลวขุ่น
ซึ่งเป็นสารแขวนลอย ต้องเขย่าให้เข้ากันก่อนรับประทานจึงจะเข้มข้น ส่วนน้�าปลานั้นไม่มีชิ้นส่วนของ
ตะกอน และปริมาณเกลือของน้�าปลาก็สูงกว่าน้�าบูดู 

สำ�หรับก�รทำ�นำ้�บูดูนั้น เริ่มจ�กนำ�ปล�ทะเลสดๆ ซึ่งส�ม�รถใช้ปล�
ชนิดใดก็ได้ (แต่นำ้�บูดูขึ้นชื่อในอำ�เภอส�ยบุรี จังหวัดปัตต�นีมักใช้ปล�กะตัก 
เนื่องจ�กเชื่อว่�จะได้นำ้�บูดูที่มีกลิ่นและรสช�ติดี) จ�กนั้นก็นำ�ปล�ม�ล้�ง 
ให้สะอ�ด แล้วนำ�ไปใส่กระบะไม้ขน�ดประม�ณ 0.5 x 2 เมตร และเตมิเกลอืสมทุร 
ประเภทหย�บลงไปในอัตร�ส่วนปล�กะตักต่อเกลือเป็น 3 : 1 โดยนำ้�หนัก  
แล้วคลุกเคล้�ให้เข้�กันด้วยไม้พ�ย เมื่อคลุกปล�กับเกลือเข้�กันได้ที่ดีแล้ว  
ก็จะนำ�ไปใส่ในโอ่งดินหรือบ่อซิเมนต์ ที่ช�วบ้�นทั่วไปเรียกว ่� “บ่อบูดู”  
ซึ่งมีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งประม�ณ 1 เมตร สูง 1 เมตร แล้วใช้กระสอบ 
หรือผ้�คลุมปิดไว้ จ�กน้ันก็คอยให้ปล�ยุบตัวลง แล้วจึงเติมปล�และเกลือ 
ทีค่ลุกแล้วลงไปอกีจนเกอืบเตม็ โดยจะเว้นพื้นที่บ�งส่วนของบ่อบูดูไว้เผื่อก๊�ซ 
ที่เกิดจ�กก�รหมักดันฝ�บ่อ 
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เม่ือปลาในบ่อบูดูอัดแน่นได้ท่ีดีแล้วจะท�าการปิดบ่อบูดูให้มิดชิดด้วยกระสอบเกลือ  
และใช้ไม้ไผ่สาน หรอืกระเบือ้งหลงัคาปิดทบั และอาจใช้วตัถหุนกัๆ ปิดทบัไว้อีกท ีทิง้ระยะเวลาการหมกั
ประมาณ ๘ - ๑๒ เดือนอย่างที่ได้กล่าวข้างต้น โดยในช่วงนี้จะไม่เปิดบ่อบูดูเลย และต้องไม่ให้น�้าฝน
เข้าไปในบ่อบดููได้ เพราจะท�าให้น�า้บูดมูสีีด�า และมกีลิน่เหมน็ เมือ่ครบก�าหนดเวลากจ็ะเปิดบ่อบูด ูซึง่จะมี
น�า้บดููและเนือ้บดูปูะปนกนัอยู่ โดยบดูท่ีูมนี�า้บดูเูป็นส่วนใหญ่จะเรยีกว่า “บูดใูส” ส่วนบดูท่ีูมเีนือ้บดูปูะปน
อยู่มากจะถกูน�าไปผลติเป็น “บดูขู้น” คราวนีใ้ครชอบรับประทานแบบใสหรอืแบบเข้มข้นกส็ามารถเลอืก 
รับประทานได้ตามใจชอบ ปัจจุบันมีการแปรรูปน�้าบูดูบรรจุขวดจ�าหน่ายหลายยี่ห้อ ซึ่งสามารถซื้อหา
มาท�าเองที่บ้านได้อย่างง่ายๆ 
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เมื่อได้น้�าบูดูกันแล้วเราก็จะดูส่วนประกอบอ่ืนๆ 
ท่ีส�าคญัไมน่อ้ยกวา่กนั ซึง่อาจจะแตกต่างกนัไปบา้งตามสตูร 
ตามความชอบ แต่โดยรวมก็จะมีรูปแบบหน้าตาไม่ต่างกันนัก 
ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ประกอบการท�าข้าวย�านั่นเอง โดยวิธี
การท�าข้าวย�าน้ันก็ไม่ยาก เร่ิมจากการเตรียมวัตถุดิบต่างๆ ก่อน 
เช่น กุ้งแห้งโขลกละเอียด (หรือใครชอบรับประทานแบบ 
กุ้งฝอยก็ไม่ว่ากัน) พริกป่น ถ่ัวฝักยาวหันช้ินเล็ก ตะไคร้ ใบมะกรูด 
ใบชะพล ูใบยอ ใบขมิน้ ใบบวับก ดอกดาหลา ถัว่งอก มะนาว 
ส้มโอ มะม่วงเปรี้ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผักท้องถิ่นทาง
ภาคใต้อย่าง “ใบกระพังโหมและใบหมุย” ท่ีมีเฉพาะทาง 
ภาคใต้เท่านั้น และที่ขาดไม่ได้คือน้�าบูดูและข้าวสวย 
ที่หุงจนขึ้นหม้อ เท่านี้ก็พร้อมส�าหรับท�าข้าวย�ากันแล้ว

กอ่นอืน่เรามาเริม่ปรงุน้�าบดูกูนักอ่น โดยน�าน้�าบดูู
กับน้�าสะอาด (หรือจะใช้น้�าบูดูล้วนๆ ก็ได้ส�าหรับผู้ท่ีชอบ
ความเข้มข้น) และตะไคร้ ข่า หอมแดง และน้�ามะขามเปียก 
น�ามาใส่หม้อตั้งไฟ เคี่ยวจนได้ที่กระทั่งน้�าบูดูลดลงกว่าครึ่ง
และเข้ากบัเคร่ืองปรุงต่างๆ ซ่ึงก็แล้วแต่ว่าต้องการให้น้�าบูดู
เข้มข้นมากน้อยเพียงใด จากน้ันลดไฟอ่อนๆ เคี่ยวสักพัก  
ทิ้งให้เย็นแล้วกรองเอากากออกเหลือแต่น้�าบูดูล้วนๆ 

เมื่อได้น้�าบูดูเข้มข้นท่ีมีกลิ่นหอมสมุนไพรแล้ว  
กน็�าน้�าบดูใูส่น้�าตาลปีบ๊ (อาจเคีย่วน้�าตาลพรอ้มกับสมนุไพร
ตัง้แตต่น้กไ็ด)้ น้�าตาลทราย และใบมะกรดู น�าลงไปเคีย่วกบั
ไฟออ่นๆ จนไดท้ี ่จะไดร้สเคม็ๆ หวานๆ หอมกลิน่สมนุไพร  
จากนั้นตักข้าวสวยใส่จานโรยด้วยผักสมุนไพรต่างๆ เช่น 
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สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 
ให้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการว่า ในข้าวย�า ๑ ชุดนั้นจะให้
พลังงานต่อร่างกาย ๑,๑๔๑ กิโลแคลอรี่ ซึ่งประกอบด้วย 

- น้�า ๕๘๙.๗  กรัม 
- โปรตีน ๓๑.๑ กรัม 
- ไขมัน ๑๘.๐  กรัม
- คาร์โบไฮเดรต ๒๑๗.๓ กรัม 
- กาก ๑๑.๘ กรัม 
- ใยอาหาร ๑.๘ กรัม 
- แคลเซียม ๑๙๑.๙ มิลลิกรัม  
- ฟอสฟอรัส ๓๖๓ มิลลิกรัม 
- เหล็ก ๒๐๐ มิลลิกรัม  
- เรตินอล ๑๓.๒  ไมโครกรัม 
- เบต้า-แคโรทีน ๖๕.๘ ไมโครกรัม  
- วิตามินเอ ๖,๗๗๒.๔ IU 
- วิตามินบีหนึ่ง ๘๒๕.๑๘ มิลลิกรัม
- วิตามินบีสอง ๐.๖๑ มิลลิกรัม
- ไนอาซิน ๗.๗๗ มิลลิกรัม
- วิตามินซี ๖๘.๘๐ มิลลิกรัม
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กล่าวได้ว่า ในการรบัประทานข้าวย�าเพยีงหนึง่จาน 
เราจะได้สารอาหารอย่างครบถ้วนทั้ง ๕ หมู่ก็ว่าได้ ข้าวย�า 
จึงถูกดัดแปลงน�ามาเป็นอาหารส�าหรับผู้ที่ต้องการดูแล
สขุภาพ ลดน�า้หนกั หรอืแม้แต่การล้างพษิในร่างกาย รวมถึง 
ท�าให้เลือดลมเดินได้ดีอีกด้วย ข้าวย�าจึงได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายในหมู่ของผู้ที่รักและดูแลสุขภาพ

ข้าวย�าในปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ 
ยคุสมยัมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นสสัีนท่ีเปล่ียนไปจากเดมิ บ้างกน็�า 
พืชผักที่มีสีต่างๆ มาคั้นเอาน�้าแล้วไปหุงกับข้าว นอกจาก
จะเพิ่มความสวยงามแล้วยังส่งผลให้แลดูน่ารับประทาน 
ขึน้ด้วย แต่คณุค่าทางโภชนาการ รวมถงึสรรพคุณทางยาของ
ข้าวย�าก็ยังคงอยู่ อาหารหนึ่งจานได้ให้อะไรมากมายกับเรา  
หากมองลงไปลึกๆ เราจะเห็นถึงวิถีชีวิตที่เก่ียวพันกับ
ธรรมชาติรอบตัว รวมถึงวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันของ 
ท้องถิน่สะท้อนชวีติความเป็นอยูข่องชาวใต้ และภมูปัิญญา 
อันชาญฉลาดของบรรพบุรุษท่ีคิดค ้นข ้าวย�าอาหาร 
ที่ทั้ งอร ่อยและมีคุณค ่าทางโภชนาการมากมายจาก 
ส่วนผสมหลากหลายที่คลุกเคล้ากันจนเป็นข้าวย�าท่ีชิมแล้ว
ต้องบอกว่า หรอยจังฮู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/1gnbyC4

สะตอ และผักที่หั่นไว้หรือเคร่ืองเคียงอ่ืนๆ อย่าง ตะไคร้ 
มะม่วง ส้มโอ ถ่ัวฝักยาว แตงกวา มะพร้าวค่ัว ปลาป่น ถัว่งอก 
พริกป่น และใบมะกรูด และที่ส�าคัญคือ ราดด้วยน้�าย�าบูดู
นัน่เอง นอกจากน้ันยังสามาถบีบมะนาวนิดหน่อย หรือถ้าคุณ
ใส่ส้มโอกับมะม่วงเปรี้ยวอยู่แล้วก็ไม่ต้องเพิ่มมะนาวก็ได้ 
เสร็จแล้วเวลาจะรับประทานให้คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่าง
ให้เข้ากัน ซ่ึงถือเป็นกระบวนการ “ย�า” น่ันเอง เท่าน้ีเราก็ได้
ข้าวย�าแสนอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวปักษ์ใต้แล้ว

ขา้วย�าปกัษใ์ตท้ีป่รงุส�าเรจ็แลว้จะออกรสหลายรส
ด้วยกันได้แก่ รสมันของมะพร้าว รสเปร้ียวจากมะม่วงดิบ  
ส้มโอ และน้�ามะนาว รสเค็มหวานจากน้�าบูดู รสเผ็ดของ 
พริกป่น จะเรียกว่าเป็นอาหารที่บ�ารุงธาตุก็ไม่ผิดนัก  
อร่อยครบเครื่อง ดีต่อสุขภาพ และยังเชื่อว่าสามารถต้าน
มะเร็งล�าไส้ใหญ่ได้อีกด้วย เนื่องจากข้าวย�าเป็นอาหารท่ีมี
เส้นใยจากผักหลายชนิด นอกเหนือจากนั้น ข้าวย�ายังให้
สรรพคุณทางยาหลายต่อหลายอย่าง จากผักนานาชนิดท่ีเรา 
รับประทาน เรียกได้ว่าทั้งอร่อยและให้ประโยชน์ต่อร่างกาย 

http://bit.ly/1gnbyC4
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ผศ.ดร.หทัยรัตน์ มาประณีต
ภาษา

อูรักลาโวยจ
ภาษาของคนแห่งทะเล
“ชาวเล” เป็นกลุ ่มชาติพันธุ ์หนึ่งที่อาศัยตามเกาะและ 

ริมฝั่งทะเลในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคใต้ ซึ่งค�าเรียกชาวเล 

อาจท�าให้เกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากชาวใต้ท่ีอาศัยริมชายฝั ่ง 

และประกอบอาชีพประมง โดยพึ่งพาท้องทะเลเป็นหลักก็มักถูก 

เรยีกว่าชาวเลด้วยเช่นกนั แต่ในทีน่ีเ้ราจะกล่าวถงึ “ชาวเล” ในความหมาย 

ด้านชาติพันธุ์เป็นหลัก โดยในประเทศไทยนั้นมีชาวเลอยู่หลายกลุ่ม  

แต่หลักๆ นักวิชาการได้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑. มอแกน (แยกย่อยเป็น  

มอแกนเกาะ และมอแกนบกหรือมอแกลน) และ ๒. อูรักลาโวยจ  

โดยชาวมอแกนน้ันถอืได้ว่าเป็นทีคุ่น้หกูนัโดยทัว่ไป ต่างจาก “อรูกัลาโวยจ” 

ที่ผู้คนรู้จักน้อยกว่า แต่ทว่าพวกเขาก็มีภาษาและวัฒนธรรมของตัวเอง 

ที่สืบต่อกันมา โดยเฉพาะภาษาที่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
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ชาวอูรักลาโวยจ หรือ อูรักลาโว้ย (UrakLawoi) 
เป็นท่ีรู ้ จักกันในนามชาวเลอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
(ปัจจุบันเรียกว่า ชาวไทยใหม่๑) อูรักลาโวยจ มาจาก “อูรัก”  
แปลว่า “คน” ซึ่งมาจากรากศัพท์ค�าเดียวกับค�าว่า อุรัง 
(Orang) ในภาษามาลายูที่แปลว่า คน ส่วนค�าว่า “ลาโวยจ”  
หมายถงึ ทะเล มาจากรากศัพท์ค�าเดียวกับค�าว่า ละอุต (Laut)  
ในภาษามาลายูที่แปลว่า ทะเล แต่เดิมชาวอูรักลาโวยจ  
ใช้ชีวติเร่ร่อนในเรอือาศยัอยูใ่นทะเลมากกว่าทีจ่ะอยูช่ายฝ่ัง  
อีกท้ังมีการย้ายแหล่งท�ากินไปตามฤดูกาล ยังชีพด้วย 
การหาปลาและแลกเปลีย่นสิง่ของกับคนกลุม่อ่ืนๆ ภายหลงั
ได้อพยพขึ้นมาอาศัยบนบกชายฝั่งทะเล 

หลกัฐานทางวัตถแุละค�าบอกเล่าสบืต่อกันมาเชือ่
กันว่า ชาวอูรักลาโวยจได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
ที่เกาะลันตาเป็นแห่งแรก เมื่อชาวอูรักลาโวยจขึ้นมาอาศัย
อยู่บนฝั่ง ก็ได้ละทิ้งวิถีชีวิตเร่ร่อนทางทะเล โดยมีการตั้ง
บ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียน  
มีทะเบียนบ้าน กระทั่งได้รับสัญชาติไทยในที่สุด 

ในปัจจุบันชาวอูรักลาโวยจส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพประมงชายฝั่ง และกระจายตัวอาศัยอยู่บนเกาะสิเหร่ 
และท่ีหาดราไวย์ จงัหวัดภูเกต็ จนถงึทางใต้ของเกาะพพีดีอน  
เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ  
เกาะราว ีจงัหวดัสตลู และบางส่วนอยู่ท่ีเกาะลบิง จังหวัดตรงั 

ชาวอูรักลาโวยจคือใคร

๑ ค�าว ่า “ชาวไทยใหม่” เป ็นค�าที่ทางราชการ 

ก�าหนดให้เรียกแทนค�าว่า “ชาวเล” หรือ “ชาวน�้า” เมื่อพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและ

พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นต่างๆ ให้แก่ชาวทะเล และ 

โปรดให้เรียกชาวทะเลว่า “ไทยใหม่” ท�าให้ชาวทะเลปลื้มปิติมาก  

และต้องการให้เรียกพวกเขาตามนามพระราชทาน (ประชมุ ชุ่มเพง็พนัธ์.  

๒๕๒๑; อ้างถึงในเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส. ๒๕๔๕: ) เพราะพวกเขา

รู้สึกว่าได้รับการยกย่องให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับชาวบก

เกาะลันตา

เกาะพีพี

เกาะยาวภูเก็ต

พังงา

กระบี่

ตรัง

นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี

สตูล

สงขลา

พัทลุง

๑. ชาวอูรักลาโวยจเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะลันตา
๒. แผนที่แสดงการอาศัยอยู่ของชาวอูรักลาโวยจ

๑

๒
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สตูล

สงขลา

การฟื้นฟูภาษาอูรักลาโวยจ
กระบวนการฟ้ืนฟภูาษาพูดต้องเริม่จากการพฒันา

ระบบตัวเขียนเพื่อให้กลุ ่มชาติพันธุ ์นั้นๆ ได้ใช้ส�าหรับ 
การบนัทกึภาษา ตัง้แต่ค�าศพัท์ เรือ่งเล่า นทิาน ตลอดจนภมูปัิญญา 
และองค์ความรูต่้างๆ เพือ่การสบืทอดและการด�ารงอยูข่อง
ภาษาของตน การสร้างระบบตัวเขียนท่ีได้ประสิทธิภาพน้ัน  
ต้องอาศัยหลักส�าคัญ ๒ ประการคือ หลักเทคนิค คือ  
หลักเกณฑ์การเขียนถูกต้องด้วยตัวอักษรไทยตามการ 
ออกเสียง และหลักความมีจิตส�านึกในการปกป้องภาษา 
ของเจ้าของภาษาเอง 

พยัญชนะในภาษาอูรักลาโวยจ ประกอบด้วย 
พยัญชนะต้น ๒๒ ตัว ได้แก่ ก- กฺ- ค- ง- จ- ช- ซ- ญ- ด- 
ต- ท- น- บ- ป- พ- ม- ย- ร- ล- ว- อ- ฮ- ยกตัวอย่างเช่น  
ก = เกอตบั (ป)ู ต = ตางัน (มอื) และ ย = ยาโตก (หวัใจ) เป็นต้น  
พยัญชนะท้ายหรือตัวสะกด มี ๑๑ ตัว คือ -ก -ง -ด -น -บ 

-ม -ย -ยจ -ยฮ -ว -ฮ อาทิเช่น -ก = ฮูรัก (กุ้ง) -ม = เคอนัม  
(กระต่าย) และ -ยฮ = นูยฮ (ปลาหมึก) ส�าหรับสระมี ๑๙ รูป  
ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ ดังตัวอย่าง
เช่น นากา (ขนนุ) กามงุ (มุ้ง) และ ญาโตะ (เครือ่งมอืเจาะหอย) 

โดยปกติเสียงสระในพยางค์ท่ีไม่มีตัวสะกดจะ
ยาวกว่าเสียงสระในพยางค์ที่มีตัวสะกด ภาษาอูรักลาโวยจ 
ไม่มีระบบเสียงวรรณยุกต์ แต่การเปลี่ยนท�านองเสียงใน 
ท้ายประโยคจะท�าให้ความหมายของประโยคเปลีย่นแปลงได้  
ถ้าพยางค์ท้ายเป็นเสยีงตกแสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่า แต่
ถ้าพยางค์ท้ายเป็นเสยีงสูงแสดงว่าเป็นประโยคค�าถาม ส่วน
การเรยีงค�าในประโยคจะประกอบด้วย ประธาน - กรยิา - กรรม  
เช่น กู มากัด นาซี ซามา บาบี เรอนัก = ฉัน-กิน-ข้าว-กับ 
-หมู-ทอด ส่วนประโยคปฏิเสธจะมีค�าว่า ฮอยเตด น�าหน้า
ค�ากริยา เช่น กู ฮอยเดต มากัด นาซี = ฉัน-ไม่-กิน-ข้าว 

พยัญชนะต้นภาษาอูรักลาโวยจ ๒๒ ตัว

ก

เกอตับ กฺีกฺี คอด งาจิ จีเจด เชอนีง ซีโปยจ ญาเมาะ

ดาโวยจ

ยาโตก รากฺา ลีปัด วัยจ อีกัด ฮูรัก

ตางัน ทก นูยฮ บาบี ปราฮู พาเพะ มาทู

ด

ย ร ล ว อ ฮ

ต ท น บ ป พ ม

กฺ ค ง จ ช ซ ญ

โครงการ "การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาอูรักลาโวยจ" 
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สระภาษาอูรักลาโวยจ ๑๙ ตัว

พยัญชนะตัวสะกดภาษาอูรักลาโวยจ ๑๑ ตัว

กฺาวะ

พาเพะ กาเม ดาแมะ แกฺรก ญาโตะ ราโมยจ

ญาเมาะ

เมียว

ฮูรัก ปีนัง เดียด เคอนัม

ตูปัย มูโลยจ นูยฮ เมียว รูมะฮ

ฮาญับตางัน

เตอเลอ เบอนัว ลีเมาลัวะ (ช่องลม)ตีกอ

นากา อีติ บาบี กามุง มาทู

- ะ

เ -เ - ะ

เ - าะ - อ เ - อ -ัวะ -ัว เ - า

เ -ี ย

-ย -ยจ -ยฮ -ว -ฮ

-ม-บ-น-ด-ง-ก

แ - ะ แ - โ - โ - ะ

- า - ิ - ี -ุ -ู

โครงการ "การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาอูรักลาโวยจ" 
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อีกทั้ง ยังสามารถแบ่งหมวดค�าศัพท์ออกเป็น ๗ หมวด ได้แก่ 

๑. หมวดอวัยวะในร่างกาย มี ๕๖ ค�า เช่น กากี (เท้า) ตูลัก (กระดูก) 
โบะ (ผม) 

๒. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ในการท�ามาหากิน มี ๒๑ ค�า เช่น ตาลี 
(เชือก) ปูกัยจ (อวน) ปาฮู (เรือ)

3. หมวดเครื่องใช้ในครัวเรือน มี 3๖ ค�า เช่น ญาบ (จาน) ตูกู 
(เตาไฟ) อาเยจูกา (น้�าปลา)

๔. หมวดธรรมชาต ิมี 3๙ ค�า เช่น กอมมวง (ก้อนเมฆ) เตอโละ (อ่าว) 
บูลัด (ดวงจันทร์)

๕. หมวดพืช ผัก ผลไม้ มี ๒3 ค�า เช่น ซรัย (ตะไคร้) เตอบู (อ้อย) 
ยามูอาแย (ชมพู่)

๖. หมวดสัตว์บกและสัตว์ทะเล มี 3๐ ค�า เช่น อีติ (เป็ด) มาทู (ผึ้ง) อี
กัด กากะ (ปลากะพง)

๗. หมวดค�ากริยาหรืออาการ มี ๑๔ ค�า เช่น จูแบะ (หยิบ) บารี (วิ่ง) 
เปอกัก (จับ)

นอกจากการเขียนเป็นหมวดค�าศัพท์แล้ว ยังมี 
การเขียนจ�านวนนับในภาษาอูลักลาโวยจด้วย ตัวอย่างเช่น 
ซา = ๑ ดวูา = ๒ ตกฺีา = 3 ปัยจ = ๔ หากจะเขยีนว่า ป ู๑ ตวั  
ในภาษาอูลักลาโวยจ จะเขียนว่า เกอตับ ซา อีเกอ ถ้าเป็น 
ปลาหมึก ๒ ตัว จะเขียนว่า นูยฮ ดูวา อีเกอ เป็นต้น  
จากการท่ีชาวอูรักลาโวยจได้มาอาศัยอยู ่บนบก ท�าให้ 
มีการหยิบยืมภาษาไทยทางภาคใต้มาใช้ด้วย ดังนั้น บางค�า 
จึงเกิดการผสมหรือการใช้ทับศัพท์ในภาษาอูรักลาโวยจ  
แต่มีบางครั้งที่ในหนึ่งประโยคจะมีการพูดภาษาไทยปนไป
กับภาษาอูรักลาโวยจ นอกจากนี้ยังมีค�าที่ใช้เรียกเครือญาติ 
ได้แก่ ทวด = มูญัง ปู่และตา = แจ ย่าและยาย = แย พ่อตา
และพ่อสาม ี= ปะบตึฮูา แม่ยาย-แม่สามี = มะบตึฮูา อาและ
น้าผู้หญิง = ไมนีมีนี อาและน้าผู้ชาย = มากีลากี

นิทานของชาวอูรักลาโวยจ

ปารี กาซี (ปลากระเบนยักษ์)
ลามาดะ อาดา อรูกัลาโวยจ เซอรมูะฮ ปี บาโวยจ.  

ปี งาแญน บือเละฮ อีกัด ดูวา รากฺา. กูญา ลาเปอ นาซี.  
กญูา ลัยจ กาฺร ีบเูฮอ เดะ เตองะฮ อารอก. กญูา ซงีะฮ บวยจ  
นาซี. กูญา รูโมด อาปี เต็ดดัด นะ ตืองะ นาซี. กุญา บราซา  
ซูปา ตานะฮ เบอกฺายะ. กูญา รารี ญาแญะ ปราฮู. กูญา 
เกอและฮ ปี ลัยจ บูเฮอ ซีงี ญา ยาดี ปารี กฺาซี. 

ความหมาย
นานมาแล้วมีชาวเลบ้านเหนือไปตกเบ็ด ตกเบ็ด

ได้ปลาสองตะกร้า พวกเขาหิวข้าว พวกเขามองเห็นสันดอน
ที่กลางทะเลลึก พวกเขาจอดเรือท�ากับข้าว ก่อไฟ ยังไม่ทัน 
จะหุงข้าว พวกเขารูสึ้กเหมอืนแผ่นดนิไหว พวกเขาวิง่หนขีึน้เรอื  
พวกเขาหันกลับไปมองที่สันดอนอีกครั้ง ปรากฏว่ามันเป็น
ปลากระเบนยักษ์

เรื่องโดย เตือนใจ คบคน
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สืบทอดก่อนจะสูญหาย
ภาษาบ ่งบอกถึงระบบภูมิป ัญญาและเป ็น 

อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มคนท่ีใช้ภาษานั้นๆ ในปัจจุบัน 
การใช้ภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยก�าลังอยู่ในภาวะวิกฤติ
สาเหตุมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เป็นตัวเร่งการสูญหาย 
ความสะดวกรวดเร็วของระบบโทรคมนาคมท่ีเข้าถึงผู้คน 
โดยไม่จ�ากดัเวลาและสถานท่ี สือ่ต่างๆ เข้าถงึทุกท่ี คนฟังวทิยุ 
ดูทีวีทุกวัน ซึ่งส่ือเหล่านี้ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารทั้งนั้น  
ฉะนั้น ภาษาชาติพันธุ์เริ่มหมดความหมายลงไปทุกทีใน 
ชีวิตประจ�าวัน ยิ่งไปกว่านั้น นโยบายทางด้านการศึกษา
ของรัฐท่ีสนับสนุนการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยกลาง 
ในโรงเรียน ท�าให้เยาวชนรุ ่นหลังที่เข้าสู ่ระบบโรงเรียน 
ไม่เห็นความส�าคญัของภาษาชาตพัินธุข์องตัวเอง หรอืแม้แต่
พ่อแม่เองก็กลัวว่าลูกๆ จะพูดภาษาไทยกลางไม่ได้สื่อสาร
กับผู้อื่นไม่รู้เรื่องเช่นกัน 

วิกฤติของภาษาอูรัลาโวยจ
ชาวอรูกัลาโวยจมีวฒันธรรมภาษาเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะชาติพันธุ ์ของตน โดยใช้ “ภาษาอูรักลาโวยจ” 
เป็นภาษาพูด ซ่ึงจัดอยู ่ในภาษามาลาโย-โพลินีเซียน  
(Malayo-Polynesian) เป็นสาขาย่อยในตระกลูออสโตรนเีซยีน 
(Austronesian) ที่มีผู ้พูดกระจายไปทั่วหมู่เกาะเอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต้และมหาสมุทรแปซฟิิก ภาษาอูรกัลาโวยจ 
มีความคล้ายคลึงกับภาษามาเลย์มาตรฐานในด้านค�า 
และเสียง 

โดยปกติแล้ว ชาวอูรักลาโวยจจะใช้ภาษาดั้งเดิม
ของตนในการติดต่อกบัเพือ่นบ้าน ซึง่จ�ากัดอยูใ่นวงผูอ้าวโุส
พูดเท่านั้น คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่และเด็กๆ เขินอายไม่กล้า 
ทีจ่ะพดูภาษาของตน เป็นเพราะผลพวงจากการมาต้ังถ่ินฐาน 
อย่างถาวรบนบก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพวิถีชีวิต 
มีการปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ของคนบนบก เช่น การเสีย
ภาษีอากร การเกณฑ์ทหาร การตั้งนามสกุล การส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในระบบ และการแต่งกาย เป็นต้น พ่อแม่จึง
สอนให้ลูกๆ หัดพูดภาษาไทย ด้วยกลัวว่าลูกจะมีปัญหาใน
การเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล อีกทั้ง ระบบการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกกว่าเดิม และเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้า
ขึ้นเกิดการรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
โทรศัพท์มือถือ ท�าให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อใช้ติดต่อ
สื่อสารกับคนภายนอก ด้วยกระแสความทันสมัยได้พัดพา
วฒันธรรมภายนอกเข้าสูว่ถิชีีวติของชาวอูลกัลาโวยจมากขึน้  
ส่งผลกระทบถึงการละเลยหลีกเลี่ยงที่จะพูดภาษาดั้งเดิม 
ของตน มิหน�าซ�้าภาษาอูรักลาโวยจไม่มีระบบตัวเขียนหรือ
ตัวหนังสือ ยิ่งเข้าสู่ภาวะเสี่ยงต่อการสูญหายมากขึ้น
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ส่งวิญญาณบรรพบุรุษไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ “กูนุงยีรัยจ”  
รวมถึงการขอขมาลาโทษและส่งวิญญาณสัตว์ที่เคยถูกกิน 
เป็นอาหารคนืให้กบัเจ้าของเดมิ และเพือ่เป็นการสะเดาะเคราะห์ 
ให้แก่ชุมชนปราศจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง

ดังนั้น การฟื้นฟูและสืบทอดภาษาอูรักลาโวยจ 
จึงต้องเริ่มจากการกระตุ ้นจิตส�านึกในการอนุรักษ์ของ
เจ้าของภาษาชาตพินัธุ ์คนในพืน้ท่ีต้องพดูภาษาอรูกัลาโวยจ 
ด้วยกัน รวมถึงการผลักดันของภาครัฐในการน�าภาษา 
อูรักลาโวยจเข้าสู่ระบบโรงเรียน เช่น ให้มีการเรียนการสอน
ในโรงเรียนพร้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ้าเด็กสามารถ
ท�าได้ ๒ อย่างพร้อมกัน เรียนรู้ได้มากภาษาย่อมเป็นเรื่องดี  
ซึง่จะช่วยในการพฒันาสมองและความคดิ ภาษาอรูกัลาโวยจ 
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาวอูรักลาโวยจ หากสูญหายไป
ก็นับว่าน่าเสียดายเพราะเท่ากับว่าสูญเสียรากเหง้าและ
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษได้คิดค้นและรักษาไว้
เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานตลอดไป

เอกสารการอ้างอิง
นฤมล อรุโณทัย. (๒๕๔๙). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “ประชาสังคมและ ชุมชนเข้ม
แข็ง” ในบริบทของกลุ่มชายขอบ: กรณีศึกษากลุ่มชาวเล 
 ในประเทศไทย. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก. ม.ป.ป. กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล อูรักลาโว้ย. 
นฤมล อรุโณทัย. ๒๕๔๕. ความรู้และมายาคติเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมอแกน. 
พชรวรรณ รุ่งแสงอโณทัย. ๒๕๔๗. ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง 
 วัฒนธรรมของชุมชนชาวเล : 
กรณีศึกษากลุ่มอูรักลาโว้ย บริเวณแหลมตุ๊กแก ต�าบลรัษฎา อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. 
มยุรี ถาวรพัฒน์. ๒๕๕๖. ภาษาอูรักลาโวยจ. พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดก 
 ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖.  
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส. ๒๕๔๕. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคมและวัฒนธรรม 
 ของชาวเล กรณีศึกษาชาวเลสังกาอู้ อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่.
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต. ม.ป.ป. ความส�าเร็จของ 
 การพัฒนาระบบตัวเขียนกลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโวยจ. 
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่. ม.ป.ป. เอกสารส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและ 
 วัฒนธรรมชาวเลจังหวัดกระบี่. 

ภาษาอูรักลาโวยจเป็นหนึ่งในภาษาชาติพันธุ์ท่ีมี
แต่ภาษาพูดไม่มีภาษาเขียนหรือตัวหนังสือ ยิ่งมีความเสี่ยง
ต่อการสูญหายมากขึ้น ถ้าหากภาษาอูรักลาโวยจสาบสูญ
ไปเท่ากบัว่าสญูเสยีภมูปัิญญาของบรรพบุรษุไปด้วย เพราะ
ภูมิปัญญาเหล่านั้นผูกติดอยู่กับภาษา เช่น การสูญหาย
ของความรู้ในการสร้างเรือปาจักที่ใช้ในพิธี อารี ปาจัก หรือ 
ลอยเรือ “ปาจัก” ซึ่งเป็นพิธีที่ส�าคัญและมีการสืบทอดต่อๆ
กันมาของชาวอูรักลาโวยจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเซ่นไหว้และ

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/1f3QjsJ

พิธีลอยเรือปาจักของชาวอูรักลาโวยจ

http://bit.ly/1f3QjsJ
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ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ศิลปินแห่งชาติ
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เมื่อกล่าวถึงสถาพร ศรีสัจจัง จะเห็นภาพนักต่อสู้ ๑๔ ตุลา ๑๖ และ ๖ ตุลา ๑๙  
ทีไ่ม่แปรเปลีย่นอดุมการณ์ทางการเมือง เหน็ภาพนักวชิาการวฒันธรรมภาคใต้ และเหนอือ่ืนใด 
เห็นภาพของกวีและนักเขียนผู ้มีผลงานโดดเด่น จึงได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ 
สาขาวรรณศิลป์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘

สถาพร ศรีสัจจัง เกิดวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๔๙๓ ท่ีจังหวดัพัทลงุ หลงัจบช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๔ 
จากโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง ก็ย้ายมาเรียนต่อที่จังหวัดตรัง
จนจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้นเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จบศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย จาก
คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และเข้าศกึษาต่อ 
ระดับปริญญาโท ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาไทยคดีศึกษาและสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

หลังจบการศึกษาปริญญาตรี สถาพร ศรีสัจจัง 
ได้ท�างานประจ�ากองบรรณาธิการและเป็นบรรณาธิการ
ส�านักพิมพ์หลายแห่ง ต่อมาในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๕ 
เข้าท�างานเป็นนักวิชาการประจ�าสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จนด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ในช่วงระหว่างนั้น 
จนถึงทุกวันนี้ ได ้อุทิศเวลาเป็นวิทยากรบรรยายงาน
วรรณกรรมและเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท ให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคหลายแห่งด้วย

สถาพร ศรีสัจจัง สนใจเรื่องภาษา วรรณคดี และ 
กวนีพินธ์มาตัง้แต่เยาว์วยั ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการประกวด
กลอนระดบัจังหวดั ประกวดฉันท์ และเรือ่งส้ัน มาตัง้แต่ยงัเรยีน
ชั้นมัธยม มีบทกวีลงพิมพ์ในนิตยสารสตรีสาร และเรื่องสั้น 
เรื่องแรกลงพิมพ์ในนิตยสารชัยพฤกษ์ ในระหว่างเป็น 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นหัวหน้าทีมกลอน  
ชมรมวรรณศิลป์ และมผีลงานตพิีมพ์ในหนงัสือทีอ่อกเผยแพร่ 
ในมหาวิทยาลัยอย่างสม�่าเสมอ บทกลอนเด่นในช่วงนี้
คือเรื่อง “นิยำยพื้นเมืองกรุงสยำม” ซึ่งวิพากษ์การใช้ชีวิต 

สถาพร ศรีสัจจัง
นักบอกเล่าแห่งทะเลอันดามัน
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ไร้สาระของนกัศกึษามหาวทิยาลยั สถาพร ศรสีจัจงั เป็นหนึง่
ในผูก่้อตัง้กลุม่วลญัชทัศน์ ซึง่เป็นกลุม่นกัศึกษามหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ท่ีมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
ยุคแสวงหาหรือยุคฉันจึงมาหาความหมายเช่นเดียวกับ 
กลุม่นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัส่วนกลางและส่วนภมูภิาคอืน่ๆ 
งานร้อยแก้วช่ือ “โศลกมืดจำกภูเขำบรรทัด” เป็นผลงาน
ที่โดดเด่นในยุคนี้เพราะได้สะท้อนภาพความโหดร้ายและ
การใช้อ�านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ 
ในท้องถิ่นชนบทภาคใต้อันเป็นปัญหาเรื้อรังมาจนถึง 
ปัจจบุนั งานเขยีนช้ินนีท้�าให้ถกูสอบสวนและเกอืบถกูลบชือ่ 
จากสถาบันการศึกษา แต่สถาพร ศรีสัจจัง ก็ยังเขียนบทกว ี
แสดงอุดมการณ์ความคิดและวิพากษ์สังคมต่อมาอีก 
หลายเรื่อง ดังปรากฏในหนังสือเจ้าชื่อทองกวาว และ  
ต้องฝนยามแล้ง ที่เขียนร่วมกับเพื่อนๆ รวมท้ังเรื่องสั้น 
และบทกวีจ�านวนมากที่เขียนหลังจบการศึกษาแล้ว เช่น  

“พญำนกไฟ” “คนสั่นระฆัง” “คนในนำ” “ก่อนไปสู่ภูเขำ”  
“นำน�้ำฟ้ำ” ฯลฯ บทกวี เช่น “สิบสี่เดือนตุลำ วันมหำ
ประชำชัย” “กู่ขำนวีรชน” “สงครำมประชำชน” “ค�ำประกำศ
กบฏ จำกหมู่บ้ำนเคียวเกี่ยวดำวแห่งเทือกเขำผำเพ” และ 
งานร้อยกรองเรือ่งยาว เช่น “ลลิติพัฒนำโองกำรประกำศฟ้ำ” 
เป็นต้น ซึ่งต่อมารวมเล่มในชื่อว่า ก่อนไปสู่ภูเขา

สถาพร ศรีสัจจัง ใช้เรื่องสั้นและบทกวีเป็นดั่ง
ค�าร้องทุกข์ท่ีบอกเล่าเรื่องราวและความรู้สึกของประชาชน 
ที่ถูกรังแกจากอ�านาจอธรรม ดังบทกวี “ค�ำประกำศกบฏ  
จำกหมู ่บ้ำนเคียวเกี่ยวดำวแห่งเทือกเขำผำเพ” ซึ่งเคย
ลงพิมพ์ในหนังสืออธิปัตย์ของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๘ สถาพรกล่าวถึงหมู่บ้าน
ซับแดงหรือหมู่บ้านเคียวเกี่ยวดาวท่ีก�าลังจะถูกกวาดล้าง
จากอ�านาจรัฐด้วยข้อหาชาวบ้านมีการกระท�าอันเป็น
คอมมิวนิสต์ไว้ตอนหนึ่งว่า

 ลำงข่ำวลือผำเพจะพับพ่ำย ซับแดงเดือดเลือดรำยกระจำยร่อน

ประชำชนอกสั่นจะสัญจร มัญจำคีรีนครจะครวญครำง

เพื่อนจะเผำยุ้งข้ำวเป็นเถ้ำถ่ำน เพื่อนขนำนนำมไปได้ต่ำงต่ำง

ว่ำ-เป็นแดงเป็นด�ำ,เล่ห์อ�ำพรำง ตำมแนวทำงทุรชำติทุรชน

อีกตอนหนึ่ง สถาพรประกาศแทนประชาชนผู้ถูกกดขี่ว่า

 ก็เป็นเพียงประชำชนธรรมดำ ที่อดอยำกตีนหนำอย่ำงเต็มขั้น

ที่กร�ำลมแดดกล้ำมำนำนวัน ที่ส่งส่วนภำษีกันมำนำนปี

เชิญมำฆ่ำเชิญมำเผำเอำกันเถิด เรำจะตำยเรำจะเกิดอยู่ที่นี่

ให้เลือดโลมซับแดงแจ้งคดี ว่ำผำเพป่นปี้-เพรำะมือพำลฯ



73

หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลา ๑๙ สถาพร ศรีสัจจัง 
เขยีนงานประพนัธ์ในนามปากกาใหม่อกีนามปากกาหนึง่ว่า  
พนม นนัทพฤกษ์ ประเดมิด้วยเรือ่งสัน้ “คลืน่หวัเดิง่” ลงพมิพ์
ในนติยสารช่อการะเกด และได้รบัรางวลัช่อการะเกดประจ�าปี  
๒๕๑๙ ต่อมาเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้รับรางวัลดีเด่นประจ�าปี 
๒๕๒๒ จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ “คลื่นหัวเด่ิง” เป็นเรื่องที่จับใจ 
คนหนุ ่มสาวนักอุดมคติเพราะยืนหยัดความเป็นนักสู ้
ที่เผชิญหน้ากับปัญหา ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคและ 
ชะตากรรมท่ีโหมกระหน�่าอย่างรุนแรง หลังจากนั้นม ี
เรือ่งส้ันอีกจ�านวนมากในนามปากกานีท้ยอยสูส่ายตาผูอ่้าน  
เป็นเรื่องสั้นสะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ชนบทภาคใต้ที่ ได ้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่ เน ้น 
วัตถุนิยมและบริโภคนิยม เรื่องสั้นเหล่านี้ต่อมารวมเล่ม 
ในชือ่ว่า คนืฟ้าฉำา่ดาว รอยเป้ือน และทางเดนิ ยนืต้านพายุ  
ดาวที่ขีดเส้นฟ้า นอกจากนี้ ยังเขียนนวนิยายเรื่อง  
ทุ่งหญ้าขาว ป่าสูง และวันรุ้งทอสาย และดั่งผีเสื้อเถื่อน 
ผลงานร้อยแก้วอีกประเภทหนึ่งที่สถาพร ศรีสัจจัง เขียนไว้  
คอืวรรณกรรมเยาวชน ม ี๓ เร่ือง คอื เด็กชายชาวเล บองหลา 

และดงคนดี แม้จะเขียนไม่มาก แต่ทุกเรื่อง 
ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ
แห่งชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร และได้รบัยกย่อง
จากองค์กรวรรณกรรมหลายองค์กรให้เป็น ๑  
ใน ๑๐๐ เล่มหนงัสอืดทีีเ่ดก็และเยาวชนควรอ่าน 

สว่นกวนีพินธน์บัเปน็ผลงานโดดเดน่
ของสถาพร ศรีสัจจัง มีลีลาการเล่าเรื่องคล้าย 
     เรือ่งส้ัน และ แสดงน้�าเนือ้ของชวีติในถ้อยค�า 
       ท่ีสรรสร้างอย่างมีวรรณศิลป์ ท�าให้ 

สถาพร ศรีสัจจัง เป็นกวีต้นแบบ หรือ เป็นต้นตระกูลช่างชาวใต้ 
ที่สลักเสลาถ้อยค�าเป็นบทกวีที่สัมผัสใจผู้อ่าน มีผลงาน 
กวีนิพนธ์รวมเล่มหลายเล่ม เช่น “คือนกที่ว่ายเวิ้งฟ้า”  
“ณ เพิงพักริมห้วย” “ทะเล ป่าภูและเพิงพัก” “คือรับรู้เห็น  
คอืเปน็ คอืรกั” บทกวเีสยีดสกีารเมอืงรนุแรงในนามปากกา 
อินถำ ร้องวัวแดง ชื่อ ฟ้องนายหัว และร้อยแก้วเชิงกวี ชื่อ  
ที่ว่ารัก..รักนั้น... กวีนิพนธ์ของสถาพร ศรีสัจจัง มีเนื้อหา
แบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กวีนิพนธ์เกี่ยวกับสังคมและ
การเมือง และ กวีนิพนธ์เกี่ยวกับชีวิตและธรรมชาติ 

กวีนิพนธ์เกี่ยวกับสังคมและการเมือง เป ็น 
งานเขยีนทีส่ถาพรมุง่เปิดโปงความเลวร้ายของสงัคม วพิากษ์
ความชั่วร้ายและฉ้อฉลของการเมืองและนักการเมือง 
อย่างห้าวหาญ บทกวีเช ่นนี้มีจ�านวนมาก อย่างเช่น  
“ในควำมต่ำง” แสดงข้อเปรียบเทียบระหว่าง “นักกำรเมือง”  
กับ “นักกำนเมือง” ซึ่งเป็นค�าที่ ค�าสิงห์ ศรีนอก หรือ  
“ลำว ค�ำหอม” ศลิปินแห่งชาตสิาขาวรรณศลิป์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ใช้เป็นชื่อเรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง ค�าว่า กำน มีความหมายว่า ตัด 
ค�าว่า นกักำนเมอืง จึงมคีวามหมายว่าเป็นผูท้�าลายบ้านเมอืง 
 



	 เป็นฤดูเดือนแดดก�ำลังดุ	 สำดทอปะทุลงถำโถม
ร้อนร้ำยลมร้อนก็รันโรม	 ตระโบมอำบหุบที่เคยงำม
เขียวใสไม้สี	ก็ซีดสี	 ร่วงใบเร้นหนีลงล้นหลำม
เรี่ยเรี่ยรำยรำย	ระบำยลำม	 กล่นพื้นเกลื่อนตำมใต้ต้นตัว
และห้วยน�้ำริกริกเคยเริงร่ำ	 ก็จะเหือดแห้งรำ	เหมือนน�้ำรั่ว
เดือนฤดูแดดร้อน	พำยุรัว	 ก็ซีดมัวแห้งไหม้เสมอมำ	ฯ

	 เป็นฤดูลมโหมพนำ	 เปรี๊ยะเปรี๊ยะแล้วปรำ-
กฏเพลิงพลุ่งพรำยโดยพลัน
	 หมอกน�้ำ,	เหมยฟ้ำ-หมอกควัน	ลำมล้อมฤดูอัน-
หนำวแล้งที่ไล้โลมลง
	 นกป่ำยังร้องปงปง	 เต็งรังยังคง
ยืนต้นตระหง่ำนต้ำนไฟ
	 ฤดูหนึ่ง-คงบัดเดี๋ยวใจ	 คลี่กำลผ่ำนไป
เต็งรังก็ผลิเขียวพรำว	ฯ

	 แล้วห้วยน�้ำก็หลำกก็รินหลั่ง	 นกพญำไฟก็นั่งรำยงำนข่ำว
อำบอำยแดดอุ่นบนปีกวำว	 บนกิ่งเกี๊ยะยำว	ณ	สันภู
เร่งร้องเพลงร้องที่เคยร้อง	 กู่ก้องเสียงก้องที่เคยกู่
ดังมิเคยผ่ำนกำลฤดู-	 ไม้ใบร่วงพรู	ณ	ป่ำไพร!

	 เช้ำนั้น,รำวหญ้ำ-ผ้ำอ้อมผี	 วับสวยวำวสีเป็นเกร็ดใส
ทุ่งหญ้ำ-ป่ำภู,	ดูกระไร	 สวยดอกงำมใบได้ปำนนั้น!	ฯ

สถาพร ศรีสัจจัง เป็นนักเดินทาง  
ทัง้เดินทางในภมูภิาคต่างๆ และทัง้ในภูมปิระเทศ 
บทกวีเกี่ยวกับชีวิตและธรรมชาติของเขาจึง
บอกเล่าภาพของป่า ภู ห้วย นา หมอก ลม นก  
ต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ ทีห่มนุเปลีย่นสร้างอารมณ์
ความรู ้ สึกต่างๆ ดังบทที่ชื่อ “เหตุกำรณ์ 
ในหุบเขำ” ซึ่งเขียนที่ขุนยวม แม่ฮ่องสอน  
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๗ พรรณนาภาพของธรรมชาติ
ที่แปรเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาลซึ่งชวนให้ผู ้
อ่านร�าลึกถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตว่า 
เมื่อความเลวร้ายผ่านไป ชีวิตที่งดงามแสนสุข
ก็กลับคืนมา กวีพรรณนาด้วยถ้อยค�าภาษา 
ท่ีเลือกสรรอย่างเห็นภาพ มีความเคลื่อนไหว  
มีแสง สี เสียง ครบครัน เล่นเสียงสัมผัส
และอวดฝีมือการแต่งฉันทลักษณ์หลายชนิด 
เพื่อเปลี่ยนล�าน�าจังหวะไม่ให้ซ�้าซาก
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สถาพร ศรสัีจจัง เป็นกวแีละนกัเขยีนท่ีเป็นนกัคดิ  
นักอุดมคติ และนักต่อสู้เพื่อสังคม ผลงานวรรณศิลป์ของ
สถาพรผูกติดอยู ่กับความเคลื่อนไหวทางการเมืองและ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทุกยุคทุกสมัย เขาเข้าร่วม
กระบวนการต่อสู ้เพื่อประเทศชาติและประชาชนที่ถูก
รังแกจากอ�านาจอันไม่เป็นธรรม ด้วยพลังกาย พลังใจ  
พลังปัญญาที่กลั่นออกมาเป็นบทกวีและเรื่องสั้น แม้จะ
สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น แต่สร้างประสบการณ์ร่วม
แก่ผู้อ่านทั่วไป 

ผลงานของเขามีความลุ่มลึกในด้านเนื้อหา  
สร้างจิตสำานึกในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้องเป็นธรรม 
อย่างไม่ย่อท้อหวาดหวั่น มีกลศิลป์ที่งดงาม คมคาย  
และเข้มข้นด้วยพลังสะเทือนใจ ในขณะเดียวกัน 
มีความหวานซ้ึงของอารมณ์กวีที่ เล ่นคำาล ้อเสียง  
ทำาให้มีรสเข้มข้นทั้งเน้ือหาและลีลาทางวรรณศิลป์  
นักบอกเล่าแห่งทะเลอันดามันผู้นี้จึงได้รับความเคารพ 
ศรัทธาจากวงวรรณกรรม เป ็นแรงบัลดาลใจแก ่
นักเขียนและกวีรุ ่นน้อง และได้รับความนิยมยกย่อง 
จากนักอ่านร่วมสมัยมาจนทุกวันนี้
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อัศวิน แสงกุมาร
ศิลปินแห่งชาติ

ความอ่อนช้อยผสมผสานความแขง็แกร่งของร่างกาย ถ่ายทอดผ่าน 
ท่าร่ายรำาในเครื่องแต่งองค์โนราห์อันประณีตงดงาม ภายใต้จังหวะของ 
เครื่องดนตรีเบญจสังคีต ซึ่งประกอบด้วย โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง และปี่ยอด  
ถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวใต้ที่ใครๆ ต้องจดจำา ยิ่งเมื่อครั้ง  
“โนรายก ชูบัว” ได้เยื้องย่างรำาร่ายอยู ่บนเวทีการแสดง เน่ืองด้วย 
ความสามารถอันครบเครื่องในการแสดงโนรา ทั้งการรำา ร้องกลอน  
และแสดงออกได ้อย ่ างชำ านาญ อีกทั้ ง เคยประชันกับโนราที่ม ี
ชื่อเสียงในภาคใต ้มากมาย จนผลงานการแสดงโนรามีชื่อเสียง 
รำ่าลือไปท่ัว และได ้มีโอกาสทำาการแสดงใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้  
และบางจังหวัดทางภาคกลาง ส่งให้ชื่อ “โนรายก” เป็นที่รู ้จักกัน 
อย่างแพร่หลาย

โนรายก ชูบัว 
อัตลักษณ์ถิ่นใต้รำ�ร่ายโนราห์�
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โนราห์เอกลักษณ์ใต้
“โนราห์” ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

เอกลักษณ์ทางภาคใต้ โดยมีแม่บทท่าร่ายร�าอย่างเดียวกับ
การแสดงละครชาตรี ชาวใต้เรียกมโนราห์สั้นๆ ว่า “โนรา” 
บ้างก็เขียนว่า “มโนห์รา” ก็มี 

ทั้งยังเชื่อว่าโนราเกิดขึ้นครั้งแรกที่หัวเมืองพัทลุง 
แล้วค่อยๆ แพร่ขยายไปยงัหวัเมอืงอ่ืนๆ ของภาคใต้ กระทัง่
มีศิลปินโนราที่มีชื่อเสียงสืบทอดกันมา โดยเฉพาะโนรายก
ซึ่งถือเป็นบุคคลส�าคัญคนหนึ่งของภาคใต้ ในฐานะศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่ง
ผลงานด้านโนราของท่านก็เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 
และท่านยังคงรักษาแบบแผนของโนราแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้
เป็นอย่างดี 

 “โนรายก ชูบัว” หรือ “นายยก ชูบัว” นั้น  
ท่านเป็นบุตร “นายเลิศ นางเอี่ยม ชูบัว” เมื่อย้อนกลับไป 
ในอดีต โนรายกเกิดที่บ้านทะเลน้อย อ�าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ ซึ่งเหตุที่ได้ชื่อว่า “ยก” นั้น
เนือ่งจากเมือ่ตอนทีท่่านเกิด ท่านเป็นเด็กทีมี่สขุภาพไม่ค่อย 
จะแข็งแรง บิดามารดาและญาติพ่ีน้องต่างก็คิดว่าท่าน 
คงจะไม่รอดชีวิตอย่างแน่นอน จึงได้น�าท่านห่อด้วยผ้าขาว
เพ่ือจะน�าไปฝังแล้ว แต่เมื่อข่าวนี้รู้ไปถึงตาชื่อ “อ้น” หรือ
ที่ชาวบ้านรู้จักกันทั่วไปในนามของ “โนราถั่วเขียว” ซึ่งเป็น
โนราที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งของจังหวัดพัทลุงในสมัยนั้น 

โนราถั่วเขียวจึงได้บนบานกับครูหมอตายาย
โนรา(เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษซึ่งเป็นท่ีนับถือ 
ของโนรา) เพื่อขอให้หลานชายมีชีวิตรอด โดยได้บนบาน
ไว้ว่า ถ้ารอดชีวิตแล้วจะให้แสดงโนราสืบทอดต่อไป เพราะ
ตนเองแก่มากแล้วคงจะร�าโนราไปได้อีกไม่นาน ดังนั้น
เม่ือหลานชายรอดชีวิต โนราถั่วเขียวจึงเชื่อว่า เป็นเพราะ
อ�านาจของครูหมอตายายโนราได้ช่วยชีวิตไว้ ด้วยเหตุนี้เอง 
โนราถั่วเขียวจึงตั้งชื่อหลานชายว่า “ยก” หมายถึงการยกให้
เป็นลูกของครูหมอตายายโนรานั่นเอง 
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โนรายกได้ฝึกโนราตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ และได้
ฝึกกับ “โนราเล่ือน พงศ์ชนะ” กระท่ังแยกออกไปตั้งคณะ
ของตัวเองตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี โดยช่วงตั้งคณะใหม่ๆ นั้น พอ 
หน้าแล้งก็น�าคณะไปแสดงในเขตจังหวัดภูเก็ตและพังงา
เป็นประจ�า เมื่อหน้าฝนก็น�าคณะกลับพัทลุง และช่วงที่
ว่างเว้นจากการแสดงก็ได้ไปฝึกร�าท�าบทกับโนราวัน (เฒ่า) 
นครศรีธรรมราช ซึ่งฝึกอยู่ประมาณ ๖ เดือนก็ช�านาญ และ
ได้เข้าพิธีครอบเทริด หรือพิธีผูกผ้าใหญ่กับโนราวัน (เฒ่า) 
ด้วย ซึ่งถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธ์ิและมีความส�าคัญมากต่อผู้ท่ีมี
อาชีพเป็นโนรา โดยเฉพาะส�าหรับผู้ที่จะเป็นนายโรงโนรา 
หรือหัวหน้าคณะโนราต่อไป จากนั้นโนรายกก็กลับมาบวช  
๑ พรรษาและรบัราชการต�ารวจตามล�าดับ หลังออกจากราชการ 
ก็ร�าโนราหาเลี้ยงชีพแต่เพียงอย่างเดียว 

ปกติการร�าโนราหากจัดขึ้นเพื่อการชมในฐานะ
มหรสพจะเรียกว่า “โนรารำา” แต่ถ้าคณะโนราเดินทางไป
แสดงยังต่างถิ่นในลักษณะแสดงเร่ไปเรื่อยๆ จะเรียกว่า 
“โนราเดินโรง” และโนราตั้งแต่ ๒ คณะมาแสดงประชัน 
ขันแข่งกันก็เรียกว่า “โนราโรงแข่ง” ซึ่งโนรายกเคยร�า 
ทั้งโนรำโรงครู๑ โรงแข่ง ไปจนถึงร�าสาธิต และฝึกศิษย ์
ทั้งในนามส่วนตัว และในนามของสถาบันการศึกษา 
เป็นจ�านวนมาก ทั้งได้ประพันธ์บทกลอนโนราเพื่อใช้
ประกอบการร�ามากมาย เช่น “ธรรม-ในท่าร�า” “ละครของ
โลก” “เตอืนไทย” “บทพราน” “บทเพลงกบัเพลงโทน” เป็นต้น

๑
 โนราโรงครู เป็นพิธีกรรมท่ีมีความส�าคัญในวงการโนราเป็นอย่างย่ิง ท้ังน้ีเพราะ 

เป็นพิธีกรรมเพ่ือเชิญครูหรือบรรพบุรุษของโนรามายังโรงพิธี เพ่ือรับการเซ่นสังเวย  
เพื่อรับของแก้บน และเพื่อครอบเทริดหรือผูกผ้าแก่ผู้แสดงโนรารุ่นใหม่ ด้วยเหตุ
ท่ีต้องท�าการเชิญครูมาเข้าทรง (หรือมา “ลง”) ยังโรงพิธี จึงเรียกพิธีกรรมน้ีอีกช่ือหน่ึง 
คือ “โนราลงครู” 
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๒เทริด เป็นเครื่องประดับศีรษะโนรา รูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้า รูปแบบ
คล้ายชฏา แต่รูปทรงจะสั้นกว่า ท�าด้วยโลหะหรือไม้ไผ่สาน ตกแต่งด้วยการปั้น
รักติดเป็นลวดลาย ลงรักปิดทอง ตกแต่งด้วยกระจกสีหรือวัสดุอื่นๆ

ผลงานการแสดงครั้งสำ�คัญ

โนรายกได้พยายามรักษาแบบแผนของโนรา
ดั้งเดิมเอาไว้อย่างมั่นคง โดยพยายามแทรกความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโนราให้แก่ผู ้ชม รวมทั้งได้สอน 
ลูกศิษย์ไว้มากมาย ทั้งยังช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดมา 
โดยเป็นครูสอนโนราให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่
สนใจในสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง นอกจากนั้น 
ก็ยังมีผลงานส�าคัญๆ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๐๓ ร�าให้ทูตวัฒนธรรมของ ๒๕ ประเทศ 
  ชมที่กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๑๘  ร�าถวายพระราชชนนี 
  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  ได้รับพระราชทานเหรียญท่ีระลึก และได้รับเชิญ 
  จากกรมศิลปากรให้ไปร�าที่โรงละครแห่งชาติ
  พร้อมกับขุนอุปถัมภ์นรากร และในครั้งนี้
  ได้รับเกียรติบัตรจากกรมศิลปากร 
  และพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า เฉลิมพลทิฆัมพร  
  ได้ประทานเทริด๒ ให้ ๑ ยอด

พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับเชิญพร้อมด้วยโนรา อีก ๗ คณะ ไปร�าใน 
  รายการ มหกรรมโนรา ท่ีสถาบันทักษิณคดีศึกษา  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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โนรายกมีผลงานด้านการแสดงโนราที่มี 
ชื่อเสียงและเป็นที่รู ้ จักกันดีแม้ท่านจะจากไปแล้ว
ก็ตาม ด้วยผลงานที่ท่านได้สั่งสมมาทั้งชีวิต จนถือได้ว่า 
เป็นโนราช้ันครูคนหนึ่งท่ียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน 
ด้วยความที่ท่านรักการรำาโนราเป็นชีวิตจิตใจ แม้ว่า 
ช่วงบ้ันปลายจะไม่ได้รำาโนราแสดงเป็นเรื่องเป็นราว  
แต่ท่านก็เต็มใจที่จะรำาโนราสาธิต เพื่อให้คนทั่วไป 
ได้เหน็การรำาโนราทีถู่กต้องตามแบบดัง้เดมิของชาวภาคใต้ 
ซึ่งนั่นถือเป็นการฝากฝังวัฒนธรรมโนราภาคใต้ เพื่อให้
ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป 

เอกสารการอ้างอิง
หนังสือชีวิตและผลงาน โนรายก ชูบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้.  
 (๒๕๔๒). กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

ฝากตำ�นานสานสืบโนราห์

ศาสตร์และศิลป์ในการสอนศิษย์ของโนรายกนั้น 
นับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ 
ของโนราเป็นอย่างดียิ่ง เรียกได้ว่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทั้งการแสดงและการถ่ายทอดศิลปะการร�า 
โนราให้แก่ผู ้อื่น ดังจะเห็นได้จากการท่ีท่านได้ถ่ายทอด
ศลิปะการร�าโนราให้กบัศิษย์ทัง้ในและนอกสถานศึกษาต่างๆ  
เป็นเวลากว่า ๕๐ ปี

ผลงานโดดเด่นอีกอย่างของโนรายกก็คือ  
“การประพันธ์บทโนราหรือการสร้างวรรณกรรมโนรา”  
ซึ่งมีทั้งที่เป็นบทที่ท่านใช้แสดงเองและประพันธ์ให้ผู้อื่น  
โดยวรรณกรรมโนราของโนรายกส่วนใหญ่จะมีเนื้อหา 
เกี่ยวกับคติค�าสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมได้แง่คิดและน�าไป
ปฏิบัติได้ในชีวิตประจ�าวัน ส�าหรับรูปแบบค�าประพันธ์ 
ส่วนใหญ่จะใช้กลอนสุภาพหรือกลอนแปด และกลอนสี่ 

นอกจากร�าโนราและเป็นครสูอนโนราแล้ว ในชวีติ 
ของโนรายกยังเคยรับราชการเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
หลายหน้าที่ด้วยกัน นอกจากเคยเป็นต�ารวจดังที่ได้กล่าว 
มาแล้ว ท่านก็ยังเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยก�านัน  
นายทะเบียนประจ�าต�าบล และเป็นผู้สื่อข่าวประจ�าต�าบล  
ถือเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างเต็มเปี่ยม กระทั่ง
โนรายกได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมอายุได้ ๘๓ ปี ๑๐ เดือน และงาน
พระราชทานเพลิงศพก็ถูกจัดข้ึนอย่างสมเกียรติศิลปิน 
แห่งชาติ ณ วัดราษฏร์บ�ารุง อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
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กมล แก้วปลั่ง
ปราชญ์ถิ่นไทย

สมพงษ์ ชูจติ

เอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมทางภาคใต้ 
มหีลากหลายแขนง หนึง่ในนัน้กค็อื “หนงัตะลงุ”  
ซึ่งเป็นการแสดงมหรสพอย่างหนึ่งที่ใช้หนัง 
แกะเป็นรูปตัวละครต่างๆ คีบด้วยไม้ตับ 
อันเดียว เชิดภายในโรง โดยให้แสงไฟส่อง
ผ่านตัวหนัง สร้างเงาให้ปรากฏบนจอผ้าขาว 
ด้านหน้าโรง ประกอบกบัเสยีงดนตร ี ป่ี กลอง  
ฆ้องคู ่ ซึง่ผูเ้ชดิหนงัจะเป็นผูพ้ากย์เสยีงประกอบ  
มหรสพจรรโลงใจเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย 
หากปราศจากตวัหนังทีส่วยงาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
จากฝีมอืการแกะหนงัของ “สมพงษ์       ชจูติ” ผูส้บืทอด 
ศลิปหตัถกรรมการแกะหนงัตะลงุ ทีต้่านทาน
กระแสนยิมของยคุสมยัอย่างไม่ย่อท้อ

ผูแ้กะผนืหนงัสู่
      วัฒนธรรมตะลงุ
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ย้อนกลับไปในอดีต วัฒนธรรมการเล่นหนังหรือ
ละครเงาปรากฏอยูใ่นอารยธรรมเก่าแก่ของโลกมาแต่โบราณ 
เช่น อียิปต์ จีน อินเดีย เป็นต้น และอาจจะเรียกได้ว่าแทบ
ทุกประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็มีการละเล่น
ชนิดนี้อยู่ โดยรูปแบบหนังที่เล่นกันจะมี ๒ แบบ คือ ชนิดที ่
ส่วนแขนติดกับล�าตัว มีขนาดใหญ่ เช่น หนังใหญ่ของไทย 
และหนังแสบก (Nang Sbek) ของเขมร และชนิดที่ส่วนแขน 
แยกส่วนจากล�าตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกัน ซึ่งจะสามารถ
เคลื่อนไหวได้ เช่น หนังอยอง (Nang Ayoung) ของเขมร  
วายังกุลิต (Wayang Kulit) ของมาเลเซีย วายังยาวอ  
(Wayang Jawa) ของชวา และหนังตะลุงของไทย

ก่อนที่เราจะได้เห็นตัวหนังโลดแล่นเล่นเงาอยู่
หลังฉากเพื่อให้ความเพลิดเพลินอยู่นั้น จะต้องมีหลาย 
องค์ประกอบที่มาเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นนายหนังหรือ
คนเชิดหนัง นักดนตรี และช่างแกะหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ช ่างแกะหนังที่นับวันจะลดน้อยถอยลง และหาผู ้ ท่ีม ี
ความช�านาญในการแกะหนงัได้ยาก นัน่ท�าให้ “ครสูมพงษ์ ชจิูต” 
ช่างแกะหนังกังวลในเรื่องน้ีอยู่ไม่น้อย เพราะนั่นไม่ใช่แค่
อาชีพทีเ่ขาท�ามาหาเลีย้งครอบครวั แต่ด้วยหัวใจนกัอนรุกัษ์
งานศิลปะการแกะหนังที่มีอยู่ในตัวเขานั่นเอง 

ครูสมพงษ์ ชูจิต เป็นคนจังหวัดพัทลุง ภูมิล�าเนา
อยู่ต�าบลท่ามะเดือ อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ปัจจุบัน
อายุ ๕๗ ปี ด้วยความชอบเขยีนรปูหนงัตะลงุมาตัง้แต่เดก็ๆ 
สมัยอยู่โรงเรียนก็ชอบขอกระดาษสมุดเพื่อนๆ เพื่อวาดรูป
หนังตะลุงอยู่บ่อยๆ เขาเรียนรู้การแกะหนังด้วยตัวเองมา
ตั้งแต่เด็ก กระทั่งยึดเป็นอาชีพหลักมาจวบจนปัจจุบัน 

จากประสบการณ์ในการฝึกหัดแกะหนังมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ของครูสมพงษ์ ท�าให้เขาเชี่ยวชาญศาสตร ์
ทางด้านนีอ้ย่างหาตัวจบัยาก เริม่ต้นการฝึกฝนแรกๆ นัน้เป็นไป
ด้วยความยากล�าบาก จากการดูแบบทีช่่างแกะหนงัคนอืน่ๆ 
ท�าไว้ และดแูบบจากผนังโบสถ์ตามวดัวาอารามต่างๆ รวมถงึการ
ไปขอเรียนรู้จากช่างแกะหนังตะลุงด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่มีใคร 
ที่จะสามารถถ่ายทอดเคล็ดลับให้จนหมดเปลือก จนกระทั่ง 

ครูสมพงษ์ได้พบกับ “อาจารย์เขียว สุวรรณ” ที่รับเขา 
เข้าเป็นศิษย์ ซึ่งถือเป็นอาจารย์ท่ีถ่ายทอดศาสตร์และ 
ศิลป์ด้านการแกะหนังให้กับเขาอย่างละเอียดทุกข้ันตอน 
ตัง้แต่การขึน้ลายแกะหนงั ไปจนถงึสามารถแกะลายวาดเส้นได้ 
จากนั้นครูก็มีผลงานการแกะหนังออกมามากมายจนเป็นท่ี
ยอมรับจากช่างส่วนใหญ่

ตั้งแต่นั้นครูสมพงษ์ก็แกะหนังตามรูปแบบของ
ตนเองเรื่อยมา ซึ่งเอกลักษณ์การแกะหนังของครูจะบ่งบอก 
ถงึภมูปัิญญาท้องถิน่ท่ีสืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน แสดงถึง 
ถิ่นก�าเนิดในจังหวัดพัทลุง มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่นภาคใต้ และมีความวิจิตรงดงามประณีต 
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เนื่องจากการแกะรูปหนังตะลุงจะมีเอกลักษณ์พิเศษ 
ของช่างแต่ละคนแฝงอยู่ เสมือนหนึ่งลายมือท่ีหาคน 
ลอกเลียนกันได้ยาก ซึ่งนายหนังหรือคนเล่นหนังจะจ้าง 
ให้ช่างแกะรูปหนงัเพื่อน�าไปใช้ในการแสดง โดยพิจารณา 
ตามความชอบในเอกลักษณ์ของช่างแต่ละคน ถือว่าเป็น 
งานทีต้่องใช้ความอดทนสงู ละเอียดอ่อน และใจรกัต้องใส่ใจ
ทุกขั้นตอน ซึ่งครูสมพงษ์มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ครบถ้วน

ส�าหรับขั้นตอนการแกะหนังแบบด้ังเดิมกับ
ปัจจุบันก็ไม่ต่างกันมากนัก จะมีก็แต่รูปแบบตัวหนังและ 
การเพิม่สสีนัลงไป หรอือาจจะมกีารสร้างรปูแบบมาตรฐานไว้ 
ซึ่งสามารถคัดลอกส�าเนาไว้ใช้ได้หลายๆ ครั้ง เพื่อเป็นการ
ประหยดัเวลาในการสร้างแบบ โดยพอจะสรปุคร่าวๆ ในขัน้ตอน 
การแกะหนังได้ดังนี้ 

เริ่มจากการเตรียมหนัง ซึ่งหนังสัตว์ท่ีนิยมน�ามา
แกะเป็นตวัหนงัตะลงุจะมี ๒ อย่าง คอื หนงัววัและหนงัควาย 
เนือ่งจากหนังมีความเหนยีวและทนทานพอเหมาะ เมือ่ฟอก
แล้วจะโปร่งแสง ท�าให้สามารถลงสีสันได้สวยงาม ไม่มืดทึบ  
เมือ่ได้หนงัท่ีต้องการแล้วจะท�าการหมกัไว้ ๓ - ๔ วนั เพือ่ให้ 
กรดจากน�้าหมักกัดหนังให้ขาวและนิ่ม จากนั้นก็ค่อยล้าง
และขูดขนสัตว์ออก และล้างด้วยน�้าสะอาด แล้วเอาไปขึง

กับกรอบไม้เพ่ือผึ่งให้หนังค่อยๆ แห้ง จนกระทั่งแห้งสนิท
ก็ท�าการตัดแต่งรอบขอบหนังให้สวยงาม ก่อนที่จะร่างแบบ
และแกะหนังเป็นรูปต่างๆ ตามต้องการ

ขบวนการและขั้นตอนดังที่กล่าวในข้างต้นนั้น  
ครูสมพงษ์ได้ปฏบัิตซิ�า้แล้วซ�า้เล่าจนช�านาญ กระท่ังมผีลงาน 
ออกมาอย่างต่อเนือ่ง พร้อมท้ังมรีางวลัการนัตคีวามเป็นมอือาชพี
ของครูอยู่หลายรางวัล แต่ที่โดดเด่น คือ รางวัลชนะเลิศ
การประกวดภาพหนังแบบมีขนและไม่มีขน ในงานประเพณี
เดอืนสิบจังหวดันครศรธีรรมราช ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓  
รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพเอกลักษณ์อันดามัน และ
รางวัลช่างหัตกรรมศิลป์ไทยยอดเยี่ยมกลุ่มงานหนังในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้น
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ความส�าคัญของงานช่างแกะหนังนั้น จะอยู ่
ที่การท�าตัวหนังท่ีสามารถสะท้อนรูปลักษณะตัวละคร 
ในวรรณกรรมต่างๆ ซึง่ช่างแกะหนงันอกจากจะต้องมคีวามรู้ 
ความช�านาญทางช่างแล้ว ยังต้องรู้และเข้าใจถึงวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังแต่ละตัว พร้อมไปกับกรรมวิธีในการ 
แกะสลักหนัง จึงจะท�าให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ และมี
คุณค่า และด้วยความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับฝีมือชั้นยอด 
ครูได้ต่อยอดและพัฒนางานแกะสลักหนังเป็นรูปสัตว์ 
ในวรรณคดีที่เป็นมงคลเพื่อใช้ประดับตกแต่งบ้านจนกลาย
เป็นสินค้าโอท๊อปที่ได้รับรางวัลอย่างมากมาย

ผลงานแกะหนงัส�าหรบัการประดบัตกแตง่สถานที่ 
ตอ่ยอดจากความสามารถแกะหนงัตะลงุ
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ในศิลปะแขนงน้ีสามารถน�าไปประกอบอาชีพได้ และได้
เป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงาน
จากสถานที่ต่างๆ ซึ่งก็มีกลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปต่างแวะเวียนเข้ามาเรียนรู ้การแกะหนัง 
อยู่เป็นประจ�า 

นอกจากจะมีการถ่ายทอดศิลปะการแกะหนัง 
ในวงกว้างแล้ว ครูสมพงษ์ยังได้ถ่ายทอดการแกะหนังให้กับ
ลูกชายของครูด้วย เพ่ือจะได้เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่เห็น
ในคุณค่าและความส�าคัญของศิลปะการแกะหนัง ซ่ึงเป็น
มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ นี่ถือเป็นเจตนาการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานของชาวใต้ 
ทุกวันนี้  “ครูสมพงษ ์  ชูจิต”  ยั งคงแกะหนังด ้วย
ความมุ ่งมั่นเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาบรรพชน ให้ศิลปะ 
การแกะหนังหยั่งรากเป็นศาสตร์และศิลป์อีกแขนงหนึ่ง 
ที่ยังคงอยู่ตลอดไป

ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน

ปัจจุบันครูสมพงษ์ได ้ก ่อตั้ง “กลุ ่มแกะรูป 
หนังตะลุงหน้าถำ้าพระ” บริเวณหน้าถ�้าพระเขาชัยสน  
หมู ่๓ ต�าบลเขาชยัสน อ�าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ตัง้แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงการด�ารงชีวิตในด้านต่างๆ ไม่ว่า 
จะเป็นเรือ่งของอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู ่ศาสนา รวมไปถงึ 
ความเชื่อและวัฒนธรรม เพื่อให้ศาสตร์การแกะหนังนี ้
ยงัคงอยู ่และเพือ่เป็นการส่งเสรมิให้เยาวชนรุน่ใหม่ๆ ท่ีสนใจ 
ได้เรียนรู้จากผู้ช�านาญการแกะหนังโดยตรงซึ่งครูสมพงษ์
ได้น�าความรู้ของตนมาถ่ายทอดต่อผู้ที่สนใจโดยไม่หวงวิชา 
เพราะครูคิดว่า วิชาการแกะหนังที่ครูยึดเป็นอาชีพหลักนั้น  
ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ครูจงึต้องการท่ีจะถ่ายทอด
ต่อไป โดยกลุ่มแกะรูปหนังตะลุงหน้าถ�้าพระไม่เพียงแต่ 
จะเป็นกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าคุณภาพออกสู่ชุมชนเท่านั้น 
แต่ทางกลุ่มยังได้ฝึกหัดอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ และมีใจรัก
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เมธาพร รังทะษี
นิทัศน์วัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
มองอัตลักษณ์ปักษ์ใต้ 
ผ่านอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต 

“โอ่โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา แม่น�า้ภเูขาทะเลกว้างไกล  
อย่าไปไหน กลับใต้บ้านเรา อย่าไปไหน กลบัใต้บ้านเรา”  
เมื่อนึกถึงแดนดินด ้ามขวานทองของไทยเมื่อใด  
หลายคนคงแว่วเสยีงเพลงปักษ์ใต้บ้านเรา ทีข่บัร้องโดย 
วงแฮมเมอร์ขึ้นมาในทันที ไม่เฉพาะท่วงทำานองที่ติดหู 
เท่านัน้ แต่เนือ้หาสาระร่วมกบัเครือ่งดนตรกีย็งับ่งบอกถงึ 
วิถีชีวิตและตวัตนของคนใต้ได้เป็นอย่างด ี อย่างไรกต็าม
การท่ีจะทำาความเข้าใจวิถีชีวิต รวมไปถึงจิตวิญญาณ
วัฒนธรรมของปักษ์ใต้ในระยะเวลาอันส้ันและครบถ้วน 
มากที่สุดน้ันคงไม่มีสถานที่อื่นใดเหมาะสมไปกว่า 
“พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา”



ประติมากรรมโนราก�าลังร่ายร�าท่าต่อตัวที่มีขนาดเท่าครึ่ง 
ตั้งอยู่หน้าพิพิธัณฑ์คติชนวิทยา หันหน้าไปทางสะพานติณสูลานนท์
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ก่อเกียรติภูมิใต้สู่นานาอารยะ
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา  

มีเป ้าหมายในการเป็นศูนย์ข ้อมูลภาคใต้ที่มีคุณภาพ  
สมบูรณ์แบบ และมีมาตรฐานในระดับสูง รวมถึงการเป็น
สถาบันช้ันน�าในการศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้ข้อมูล 
เพือ่พฒันาผู้คนและสงัคมในภาคใต้อย่างเหมาะสม น่ันท�าให้ 
หลายๆ คนที่อยากจะเข้าใจถึงวิถีชาวใต้ต่างมุ่งหน้ามาที่นี่ 

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
จัดตั้งขึ้นด้วยแนวความคิดและความเชื่อพื้นฐานที่ว ่า  
“สังคมและประเทศชำติจะเจริญกว่ำคุณภำพของประชำกร
ไม่ได้ และระดับคุณภำพของประชำกรก็มีอิทธิพลของ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนเป็นตัวก�ำหนด ไม่ว่ำจะเป็นพฤติกรรม  
ค่ำนยิม ชวีทศัน์ ๑ และโลกทศัน์ ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนำมธรรม 
ดังนั้น กำรแก้ปัญหำและพัฒนำสังคมจึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ี
ต้องศึกษำวัฒนธรรมพืน้บ้ำน แล้วเลือกเฟ้นเอำมำใช้พฒันำ
คุณภำพของประชำกรอย่ำงถูกต้องเหมำะสม” 

ประวัติการเริม่ต้นก่อตัง้สถาบันทกัษณิคดศึีกษานัน้  
มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปิดวิทยาเขต  
ประจ�าภาคใต้ขึ้นที่จังหวัดสงขลาใน พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื่องจาก
นิ สิต ท่ี เรี ยนจะต ้องมีการออกปฏิบัติภาคสนามใน  
“วิชำคติชนวิทยำ” ที่อ�าเภอสทิงพระและอ�าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ซึ่งการลงพื้นที่นั้นท�าให้ได้ข้อมูลวัฒนธรรม
จ�านวนมาก ท้ังที่เป็นวัตถุ สมุดข่อย และข้อมูลเรื่องเล่า
หรือมุขปาฐะ เหล่านั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่มีค่ายิ่ง จึงน�าไปสู ่
การต้ัง “ห้องวรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้” และเกดิโครงการ  
“ศูนย์ส่งเสรมิภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้” ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และปลายปีเดยีวกนันีเ้องก็ได้รบังบประมาณในการก่อสร้าง 

“อาคารเรียนไทยคดีศึกษา และศูนย์ส่งเสริมภาษาและ
วัฒนธรรมภาคใต้” โดยสร้างขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ จงัหวดัสงขลา กระทัง่แล้วเสรจ็ใน พ.ศ. ๒๕๒๑  
ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ยกฐานะศูนย์ฯ  
ขึ้นเป็น “สถาบันทักษิณคดีศึกษา” 

จากนั้นได้มีการเตรียมขยายงานของสถาบัน 
ทักษณิคดศึีกษา ซึง่ในระหว่างท่ีโครงการเข้าสู่การพิจารณานัน้  
สะพานตณิสลูานนท์ทีเ่ช่ือมระหว่างเกาะยอกบัแผ่นดนิใหญ่ 
ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งขณะนั้น  
“ศำสตรำจำรย์สธุวิงศ์ พงศ์ไพบลูย์” ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 
สถาบนัฯ ได้พิจารณาเห็นว่าจะต้องย้ายสถานท่ี ตัง้สถาบนัฯ ไป 
ยงัท่ีแห่งใหม่ท่ีสามารถด�าเนนิงานด้านวัฒนธรรมได้รอบด้าน  
โดยเฉพาะการตัง้ “พพิธิภณัฑ์คตชินวทิยา” ซึง่จะต้องใช้พืน้ที ่
ในการด�าเนนิการมาก และจากการศกึษากพ็บว่าบรเิวณเกาะยอ 
เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด จึงได้เลือกที่นั่นเป็นที่ตั้ง

การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบัน 
ทักษิณคดศีกึษาได้มพีธิวีางศลิาฤกษ์เมือ่วนัท่ี ๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๓๐ โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป ็นประธานประกอบพิธี  
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสถาบันฯ ก็ได้ย้ายที่ท�าการจาก  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาอยู ่ ท่ี เกาะยอในปี  
พ.ศ. ๒๕๓๓ และได้ท�าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 
๒๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุารไีด้ทรงพระกรณุาเสดจ็ฯ เป็นองค์ประธาน 
ในพิธี

๑
 ชีวทัศน์ หมายถึง ทัศนะท่ีมองชีวิต หรือ การรู้จักตัวตน ท่ีแท้ของตัวเราเอง พร้อม

ก�าหนดรู้ต่อการเอาตัวตนเข้าไปเก่ียวข้องกับสรรพส่ิงท้ังปวงอย่างถูกต้องตามเป็นจริง
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อู่วัฒนธรรมปักษ์ใต้
ในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

ปัจจบุนัทีน่ีเ่ป็นหน่วยงานราชการมฐีานะเทียบเท่า 
คณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ ในเนื้อท่ีประมาณ 
๒๕ ไร่ บนยอดเขาบ้านอ่าวทราย เชิงสะพานติณสูลานนท์ 
ท่ามกลางบรรยกาศธรรมชาติและทัศนียภาพอันงดงาม 
และด้วยท�าเลที่ตั้งซึ่งเป็นยอดเขาและไหล่เขา จึงท�าให้ 
การออกแบบพื้นที่ใช้สอยอาคารลดหลั่นเป็นชั้นเป็นเชิงได้
อย่างสวยงาม ผนวกกับความพิถีพิถันในการตกแต่งด้วย 
สวนไม้ดอกไม้ประดับ ความประณีตในการออกแบบและ
ตกแต่งอาคารต่างๆ ตามแบบสถาปัตยกรรมภาคใต้ ท้ัง
อาคารหลังคาบลานอ๒ หลังคาปั้นหยา และหลังคาจั่ว 

โดยต้ังแต่แรกเริม่สถาปนาสถาบนัทกัษิณคดีศกึษา  
ปณิธานหนึ่งท่ีส�าคัญนั่นก็คือ “จะต้องหำวิธีกำรให้คน
ตระหนักถึงคุณค่ำของวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำนอย่ำงรวดเร็ว  
กว้ำงขวำง สมัผสัได้จรงิอย่ำงเป็นรปูธรรม” ซึง่แนวทางดงักล่าว
จึงท�าให้เกดิ “พพิธิภัณฑ์คตชินวทิยา” ขึน้เพือ่เป็นคลงัข้อมลู
ทีส่มบรูณ์ รวบรวมมรดกภูมิปัญญาทัง้ทีอ่ยูใ่นรปูวตัถขุองจรงิ  
และสิง่ทีเ่ป็นภมูปัิญญาชาวบ้านทีจ่ะต้องรวบรวมในลกัษณะ 
หอเอกสาร และวรรณกรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ศิลป์ และ 
พพิธิภณัฑ์ผ้า ด้วยความส�าคญัดงักล่าว พพิธิภณัฑ์คตชินวิทยา  

จึงเกิดขึ้นและพัฒนาเคียงคู ่มาพร้อมๆ กันกับสถาบัน 
ทักษิณคดีศึกษาตั้งแต่เมื่อเริ่มจนกระทั่งปัจจุบัน

ลักษณะโดย ท่ัว ไปอาคารภายในสถาบัน 
ทักษิณคดีศึกษาจะเป็นกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบ 
ภาคใต้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยแต่ละอาคารจะแบ่งออก
เป็นห้องๆ เพื่อแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ 
โบราณวัตถทุีเ่กดิจากภมูปัิญญาของคนในท้องถิน่ เครือ่งประดบั
ศาตราวุธที่ใช้กันในภาคใต้ เช่น กริช มีดชายธง มีดหางไก่ 
แสดงผ้าทอพื้นเมือง เช่น ผ้าทอพุมเรียง ผ้าทอปัตตานี  
ห้องแสดงกระต่ายขดูมะพร้าวรปูทรงต่างๆ ทีม่รีปูแบบหาชม
ได้ยาก ห้องแสดงการละเล่นพื้นเมือง เช่น หนังตะลุง โนรา 
ลิเกป่า ห้องแสดงวิถีชีวิตชาวใต้ เช่น การแสดงการละเล่น
และของเล่นเด็ก เช่น การเล่นซัดราว การเล่นว่าว ลูกข่าง 
ห้องแสดงประเพณีการบวช ห้องแสดงการรักษาพยาบาล
แบบโบราณ โดยแยกย่อยการจัดแสดงในแต่ละกลุ่มอาคาร
เบื้องต้นได้ดังนี้ 
 
อาคารนวมภูมินทร์ 

จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 
เช่น โบราณวัตถุที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น และ
โบราณวตัถท่ีุแสดงว่ามกีารตดิต่อระหว่างคนพืน้เมอืงภาคใต้
กับกลุ่มชนภายนอก เป็นต้น 

๒
 หลังคาบลานอ บ้างก็ว่า บรานอร์ หรือหลังคามนิลา ซ่ึงเป็นหลังคาท่ีมีการการผสมผสานระหว่าง

หลังคาจ่ัวและหลังคาป้ันหยา หลังคาแบบน้ีส่วนใหญ่พบอยู่ในจังหวัดปัตตานีตามเป็นจริง



92

กลุ่มบ้านหลังคาบลานอ 
ที่นี่โดดเด่นมากในการจัดแสดงเหล็กขูด หรือ

กระต่ายขดูมะพร้าวรปูทรงต่างๆ ตลอดจนเครือ่งมอืและ
อุปกรณ์ที่จะน�าเนื้อมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ 
ยงัมีผลติภณัฑ์จากกะลามะพร้าว เช่น เครือ่งใช้ในครวัเรือน 
เครื่องดนตรี (ซออู้) เป็นต้น รวมถึงจัดแสดงเครื่องใช้
ช่างไม้ชนิดต่างๆ ด้วย 

กลุ่มบ้านหลังคาปั้นหยา 
จัดแสดงเครือ่งใช้ทีท่�าด้วยโลหะและโลหะผสม  

รวมถงึจดัแสดงเกีย่วกบัประวตั ิพฒันาการ การแพร่กระจาย
ของศาสนาอิสลามในภาคใต้ และวิถีชีวิตของชาวใต้ท่ี
นับถอืศาสนาอสิลาม การละเล่นและดนตรพีืน้บ้านภาคใต้
ด้วยระบบมัลติมีเดีย ที่ส�าคัญๆ ได้แก่ หนังตะลุง โนรา 
กาหลอ ลิเกป่า เป็นต้น 

กลุ่มบ้านหลังคาจั่ว 
จัดแสดงประเพณีการบวช และวิถีชีวิตตั้งแต่

เด็กจนชรา โดยใช้หุ ่นเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราว เช่น  
การลาบดิามารดาไปบวช การโกนผม การแห่นาค พธีิบวช 
ภายในอุโบสถ และการออกบิณฑบาตร เป็นต้น
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ฐานที่มั่นวัฒนธรรมใต้
สถาบนัฯ ได้พฒันาและด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่ง  

จนเป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัของทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในภมูภิาคอาเซยีนท�าให้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทาง
สถาบันฯ ได้รับรางวัลดีเด่น “ประเภทแหล่งท่องเท่ียว 
ทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน” จากการจัดประกวด
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ก็ได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่
เกยีรตภิมูขิองไทย” และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รบัรางวลัดีเด่น  
“ประเภทแหล่งท่องเทีย่วนนัทนาการเพือ่การเรยีนรู”้ จาก 
การจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๘ 
ซ่ึงถือเป็นความภาคภูมิใจท่ีได้ท�าหน้าทีใ่นการเป็นศนูย์กลาง
การเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ และการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ

นอกจากพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู ้ เรื่องราว
วัฒนธรรมของภาคใต้แล้ว ทางสถาบันฯยังมีห้องพักไว้
บรกิารนกัท่องเทีย่ว ห้องสมัมนา และร้านขายสนิค้าพืน้เมอืง 
เช่น หตัถกรรมกระจดู หตัถกรรมปาหนนั หตัถกรรมย่านลเิพา  
ผ้าทอเกาะยอ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผลิตภัณฑ์จาก 
กะลามะพร้าว เครื่องเงิน เป็นต้น และจากจุดชมวิวของ
สถาบันฯ เราจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของ 
ทะเลสาบสงขลา มองเหน็ผูค้นท่ีก�าลงัท�ามาหากนิบนท้องทะเล  

ท่ีนี่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม รวมไปถึง 
ความเชื่อความศรัทธาด้านต่างๆ ของพี่น้องชาวปักษ์ใต้ 
ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยความตั้งใจในการเก็บรวบรวมจัดหาวัตถุ
สิง่ของ ความบรรจงในการตกแต่งพพิธิภณัฑ์ รวมท้ังการระดม 
ภูมิปัญญาของผู ้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาช่วยในเชิง
วิชาการ และการน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ จึงท�าให้
สถาบันทักษิณคดีศึกษามิใช่เป็นเพียงสถาบันทางวิชาการ 
ในระดับสูงเท่านั้น แต่ท่ีนี่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา   

หมู่ที่ ๑ บ้านอ่าวทราย ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โทร. ๐-๗๔๕๙-๑๖๑๑ ถึง ๘ 

เวลาทำาการ 

เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน  

ระหว่างเวลา ๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 

อัตราค่าเข้าชม 

  • ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท 

  • นิสิตนักศึกษา ๒๐ บาท  

  • เด็ก ๑๐ บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/PgWOiy

มุมมองจากพิพิธภัณฑ์ฯ
บรรยากาศยามอาทิตย์อัศดง

ของทะเลสาบสงขลา

http://bit.ly/PgWOiy


ศรัณย์ บุญประเสริฐ
แผ่นดินเดียว

บริเวณด้านหน้าของโรงเก็บราชรถ 
วัดเชียงทอง สปป.ลาว 
แกะสลักไม้เป็นเรื่องรามายณะ
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รามายณะแห่งอุษาคเนย์ 

มักมีคนชอบถามว่า การท่ีผมเป็นคน 
‘ชีพจรลงเท้า’ ต้องเดินทางไปนั่นมาน่ีในละแวก
อุษาคเนย์บ่อยๆ เห็นความเหมือน-ความต่าง  
ของผูค้น บา้นเมอืง ภมูปิระเทศ กระทัง่วฒันธรรม
ในละแวกย่านนี้บ้างไหม?

...ก็ต้องตอบว่า เห็นซิครับ แม้มองเผินๆ 
อาจจะเห็นว่า บรรดาประเทศต่างๆ ในอุษาคเนย์ 
หรือถ้าเรียกแบบทันสมัยก็ต้องเรียกว่า ประเทศ 
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน แม้มองผิวเผินอาจจะ
เหน็วา่กลุม่ประเทศเหลา่นี ้ประกอบดว้ยกลุม่ทีอ่ยู่
บนทวีปกบัหมูเ่กาะ บา้งกแ็บง่ตามศาสนาท่ีหลักๆ 
เป็นพุทธกับอิสลาม มีคริสต์บ้างในเวียดนามและ
ฟิลิปปินส์

ถูกแหละ หากมองให้แตกต่าง ประเทศ
ในภูมิภาคอุษาคเนย์ ล้วนมีความแตกต่างกันตาม
พื้นฐานทางวัฒนธรรม  ทว่าหากมองอย่างลึกซึ้ง
ลงไปในมิติทางประวัติศาสตร์ ก็จะพบว่า ทุกประเทศ 
ล้วนมีความเชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์   
ทั้งโดยตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านประเทศที่สาม
ในภูมิภาคนี้

การเชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์ 
นี่แหละ ที่ท�าให้เรามองเห็นห่วงโซ่ท่ีร้อยเกี่ยว
วัฒนธรรมไว้ด้วยกัน
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๑ ๒

๑. วาระสุดท้ายของทศกัณฐ์หรือเดซามุกกะของชวา ที่วิหารปรัมบานัน
๒. หนุมาณในภาพสลักนูนสูงที่ผนังปราสาทนครวัด มีร่องรอย ‘ปิดทองล่องชาด’
๓. ชุดการแสดงรามเกียรติ์ในแบบฉบับลาว โดยคณะแอน้อย
    ภาพโดย อดุลย์ ตัณฑโกศัย

ห ล า ยปี ก่ อ น  ผม มี โ อ ก า สน� า คณะจ า ก 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. เดินทางไป 
ทัศนศึกษายังประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการเรียนรู้ 
เพื่อนบ้าน เพ่ือน�ามาปรับแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวให้
สอดคล้องกับแผนหลักของชาติ น่ันคือ การเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ในปีพ.ศ.๒๕๕๘

คณะเราจ� า เป็น ต้อง ใช้ มัค คุ เทศก์ ท้อง ถ่ิน  
พาเราไปดูแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเกือบทุกแห่งก็เคย 
ผ่านตาผมมาแล้วท้ังนั้น และอย่างท่ีทราบ ประชากร 
ส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเป็นมุสลิม แต่สถานที่ท่องเที่ยว 
ซึ่งโด่งดังที่สุดของที่นั่นคือ ‘โบโรบูดูร์’ หรือ ‘บูโรพุทโธ’  
พุทธสถานซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นนายไกด์ 
เวลาอธิบายเรื่องราวที่นี่ ก็ลองนึกภาพให้มุสลิมอธิบาย 
พุทธประวัติ อะไรๆ ของหมอนี่จึงมักมีค�าว่า “You God”  
อยู่ในประโยคเสมอ

แต่จากโบโรบูดูร์พอต่อไปท่ี ‘เทวาลัยปรัมบานัน’  
ซึ่งเป็นศาสนสถานของฮินดูซึ่งใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย  
คราวนีช้กัสนกุ เพราะภาพสลกัทีร่ายรอบวหิารเปน็เร่ืองราว

มหากาพย์  ‘รามายณะ’ ซึ่ งบ้านเราเรียกชื่อว่า 

‘รามเกียรติ์’ และเป็น ๑ ใน ๒ มหากาพย์ส�าคัญท่ีสุด 
ของศาสนาฮินดู

เรารู้มาก่อนแล้วว่า ในวัฒนธรรมชวา มีมหรสพ
รูปเงาแบบที่ภาคใต้บ้านเราเรียกว่า ‘หนังตะลุง’ อยู่เช่นกัน 
และที่นั่นเรียกว่า ‘วายัง กุลิต’ เป็นภาพฉลุบนหนังเป็น 
รูปร่างมีลวดลายผิดปกติธรรมดา หรือผิดสัดส่วนของคน
ท่ัวไป ภาพสลักอย่างนี้ พบว่าประดับตามศาสนสถานบน
เกาะชวาตั้งแต่หลัง พ.ศ. ๑๗๐๐ และเรื่องที่นิยมน�ามาเล่น
ก็คือรามายณะนั่นเอง

ในขณะที่นายไกด์อธิบายเรื่องราวในภาพ 
สลักรอบปรัมบานัน ผมก็มาสะดุดกับค�าว่า ‘เดซามุกกะ’  
ขอให้ออกเสียงใหม่ชัดๆ เขาก็ออกเสียงมาเช่นนี้ แถมบอก
อกีวา่ เจา้นีเ่ปน็พระราชาของยกัษ ์หรอื the King of Demon

แค่ค�านี้ค�าเดียวก็แทบจะท�าให้ผม ‘บรรลุธรรม’  
ทีเดียว เพราะไม่ว่าจะเป็นความเหมือนหรือความต่างใน 
อุษาคเนย์ ซึ่งที่พวกเรามีร่วมกันคือ ‘รากวัฒนธรรม’ ครับ 
นั่นคือสืบเข้าไปเถอะ แล้วที่สุดจะรู้ว่า รากส�าคัญอันหนึ่งใน
ดินแดนแถบถิ่นนี้คือ รากวัฒนธรรมสันสกฤต อันมีที่มา 
จากอินเดีย
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๓

เดซา เปน็ภาษาสนัสกฤตสำาเนยีงชวา 
ถอดเปน็สนัสกฤตสำาเนยีงไทยกค็อื ทศ ซ่ึงอา่น
ว่า ‘ทด-สะ’ และแปลว่า สิบ ส่วน มุกกะ 
สันสกฤตแบบไทยก็คื อ  มุ ข  ที่ แปลว่ า 
หน้าหรือระเบียงที่ยื่นออกมา รวมความแล้ว  
เดซามุกกะ ของชวาก็คือ ‘ทศมุข’ ซ่ึงแปลว่า 
สบิหนา้ ตรงตวัเปะ๊ แตท่ำาไมไทยกลบันยิมเรยีก 
‘ทศกัณฐ์’ ซึ่งแปลว่า สิบคอ มากกว่า ทศมุข  
ก็ไม่ทราบได้

…ครับ อย่างที่ว ่าไปแล้ว ‘รามายณะ’ เป็น 
มหากาพย์ส�าคัญของศาสนาฮินดู และภาษาที่มาพร้อม
กับศาสนานี้คือ สันสกฤต และแม้กาลเวลาได้คร่าเอา 
ศาสนาฮินดูไปจากอุษาคเนย์นานมากแล้ว แต่อิทธิพลของ
สันสกฤตกลับยังเห็นอยู่ได้มาก แม้แต่ในชื่อเสียงเรียงนาม

หากคนในอุษาคเนย์มีถึง ๖๐๐ ล้านคนจริง  
ผมว่ากว่าคร่ึงแหละครบั ทีใ่ช้ชือ่ซึง่มีทีม่าจากภาษาสันสกฤต

หากจะถามว่า อะไรเป็นรากวัฒนธรรมร่วม 
ของผู้คนส่วนใหญ่ในอุษาคเนย์ ผมก็ว่าเป็นภาษาสันสกฤต
นี่แหละครับ อาจมิใช่ทั้งหมด แต่ก็มีเป็นจ�านวนมากทีเดียว 
และรูปรอยอันจับต้องได้ของสันสกฤตอย่างหนึ่งก็คือ  
รามายณะ หรือ รามเกียรติ์ นี่แหละครับ

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด ๑๐ ประเทศ 
แต่อย่างน้อยมีถึง ๗ ประเทศที่มีเรื่องของรามายณะปรากฏ
อยู่ในวัฒนธรรม คือ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และบรูไน ท่ีเหลือก็อาจจะมีร่องรอยอยู่บ้าง  
แต่ไม่โดดเด่นจนอาจหลงหูหลงตาผมไปบ้าง

ในเมืองไทยเราไม่ต ้องอธิบายมาก คนไทย
ส่วนใหญ่ แม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงน่าจะรู้จัก พระราม พระ
ลักษณ์ นางสีดา ทศกัณฐ์ และขาดไม่ได้คือ หนุมาน เรื่อง
ของรามเกียรติ์ปรากฏอยู่ในนาฏกรรมเก่าแก่อย่าง ‘โขน’  
และจิตรกรรมตามที่ต่างๆ

ในประเทศลาวก็เช่นกัน การละเล่นที่เรียกว่า  
ฟ้อน ‘พะลัก-พะลาม’ ก็คือ รามายณะ นั่นเอง สมัยก่อน 
ถอืเป็นนาฏศลิป์ชัน้สงู ทีฝึ่กสอนกนัแต่ในพระราชวงั ปัจจบุนั
เขาก็ก�าลังพยายามฟื้นฟูขึ้นมาใหม่

ประเทศกัมพูชาซึ่งใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับไทย
อย่างยิ่ง เขาเรียกรามายณะว่า ‘เรียมเกร์’ เห็นไหมว่าแทบ
จะเหมือนที่ไทยเรียก รามเกียรติ์ เลย ค�าถามคือเขมรเรียก
ตามไทย หรือ ไทยเรียกตามเขมร

เขมรเองเขากม็นีาฏศลิป์ส�าคญัทีน่ยิมน�าเอาเรือ่ง
เรียมเกร์หรือรามเกียรติ์มาแสดง ถือว่าเป็นต้นแบบของ 
โขนละคร นั่นคือการแสดงท่ีเรียกว่า “แสบกธม” (อ่านว่า 
สะ-แบก-ทม) ซึง่มร่ีองรอยในราชส�านกักมัพชูาตัง้แต่ราวหลงั  
พ.ศ. ๑๕๐๐
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๔

๕

๔. ภาพสลักสีดาลุยไฟอันเลื่องลือ โรงเก็บราชรถ วัดเชียงทอง 
    หลวงพระบาง ฝีมือเพี้ยตัน
๕. ‘แสบกธม’หรือ ‘หนังใหญ่’ เขมร เล่นเหมือนไทยไม่ผิดเพี้ยน

แสบก ในภาษาเขมรแปลว่าหนังสัตว ์ เช ่น  
หนังควาย หนังวัว เมื่อตากแห้งแล้วเอามาฉลุเป็นรูปร่าง
มีลวดลาย ใช้เล่นบังไฟให้มีเงาไปทาบส่ิงใดส่ิงหน่ึง ให้เห็น
เป็นรูปเงาเรียกว่า “เล่นเงา” เป็นวัฒนธรรมท่ัวไปของคน
ยุคแรกๆ ในอุษาคเนย์ ส่วนธมแปลว่าใหญ่ รวมความแล้ว 
แสบกธม ถอดเป็นค�าไทยก็คือ หนังใหญ่ บ้านเรานั่นเอง

และขาดไม่ได้ก็ต้องท่ีประเทศพม่าหรือเมียนมาร์
ในปัจจุบนั เขากม็กีารแสดงนาฏศลิป์เช่นน้ีเหมอืนกัน เรียกว่า  
‘ยามะ ซั๊ตตอว์’ (Yama Zatdaw) ยามะ ก็คือรามาหรือ
พระราม ส่วนซั๊ตตอว์ หมายถึง ชาดก บางครั้งก็เรียก
นาฏกรรมนี้ว่า ‘ยามะ แหละคะนา’ (Yarma LetKhaNar) 
หรือ รามา-ลักขณา แน่นอนว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้น
สูงซึ่งเดิมเล่นกันในราชส�านัก และกล่าวกันว่า แบบแผน 
การละเล่นยามะ ซัต๊ตอว์ในปัจจบุนั สบืถอดมาจากชาวโยเดยี  
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๖. ฉากพาลีสอนน้อง ที่โคปุระด้านตะวันตกของปราสาทบันทายศรี
๗. สีดาลุยไฟรูปแบบชวา ท�าด้วยปูนปั้น

หรือชาวอยุธยาท่ีถูกกวาดต้อนไปกรุงอังวะเมื่อคราว 
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ีสองเมื่อกว่า ๒ ศตวรรษมาแล้ว  
แต่ที่ผิดแผกไปจากรามายณะที่อื่นๆ คือ ตัวเอกของเรื่อง
แทนท่ีจะเป็นพระรามหรือหนุมาน แต่ของพม่านี่ถือว่า  
‘ด๊ะตะกิริ’ (DhaThaGiri) หรือ ทศกัณฐ์ เป็นตัวเอกของเรื่อง

นี่คือเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ของ ‘รามายณะ’  
มหากาพย์ฮินดูท่ีแพร่มาสู่อุษาคเนย์เม่ือกว่าพันปีที่แล้ว  
และปัจจุบัน ได้แตกแขนงลูกหลาน ซึมซับอยู่กับ 
วัฒนธรรมอุษาคเนย์ในแต่ละประเทศ จนอาจมอง 
ไม่ออกว่า แท้จริงแล้ว รากเหง้า รากวัฒนธรรมของเรา 
ล้วนไม่แตกต่างจากเพื่อนบ้านทั้งหลายในอาเซียน 
เพราะท้ังหมดบนดินแดนแถบนี้ ล้วนได้รับอิทธิพล 
จากอินเดีย ผ่านทางศาสนาฮินดูและภาษาสันสกฤต  
จนเกิดกลายเป็นตัวตนและจิตวิญญาณท่ีแท้จริง 
ของ...อุษาคเนย์ 
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ภัทรพล รอดคลองตัน
วัฒนธรรมวิพากษ์

คืนภาพถ่ายสู่สังคม

นิทรรศการ “ดอกไม้กลางไฟใต้” Deep South Insight: Women 
Across Barriers ซึ่งจัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม ถึง  
11 เมษายน 2557 ได้รับเสียงชื่นชมทั้งในด้านองค์ประกอบศิลป์และเนื้อหาสาระ  
เป็นการเผยภาพชีวิตสามจังหวัดชายแดนใต้ในหลากมิติมุมมองอย่างมีพลัง  
เราจึงได้ไปสัมภาษณ์ “พี่จิ๊ด” จิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์ นักเขียน นักแปล 
และช่างภาพ ผู้เป็นแม่งานใหญ่ เพื่อย้อนรอยเรื่องราวเบื้องหลังนิทรรศการชุดนี้  
และยังได้ข้อคิดจากประสบการณ์การท�างานด้านศิลปะในฐานะส่ือสร้างสรรค์
สังคมอีกหลายแง่มุมด้วย



จิระนันท์ พิตรปรีชา 
ประธานกลุ่มสห+ภาพ : ชุมชนคนถ่ายภาพ
และที่ปรึกษามิวเซียมสยาม
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ทำ ไมต้องเป็น “ดอกไม้กลางไฟใต้”?

จุดเร่ิมต้นก็คือ เราเป็นท่ีปรึกษาของมิวเซียมสยาม 
(เฟซบุ๊ก Museum Siam) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้รากเหง้าและ
ทิศทางสังคมไทยส�าหรับคนรุ่นใหม่  แล้วมีหน่วยงาน  
Oxfam มาติดต่อให้ช่วยคิดกลยุทธ์จัดพิธีมอบรางวัลสตรี
ต้นแบบจากชายแดนใต้ ๑๐ คน ในวันสตรีสากล  ตัวเราเอง
ก็มีปัญหาคาใจอยู่แล้วว่าภาพข่าวความรุนแรงรายวัน ดูจะ
กลบมติิอ่ืนๆ ของชีวิตในพืน้ทีไ่ปเสยีหมด ยังมีอีกหลายดา้น
ที่เราไม่เคยรับรู้ เช่น ครอบครัวท่ีสูญเสียผู้น�าไปเขาอยู่กัน
อย่างไร และกว่าจะได้รับการยกย่องเชิดชูจาก Oxfam  
ผู้หญิงทั้งสิบนี้ต้องเผชิญกับอะไร ฟันฝ่าอุปสรรคมาอย่างไร  
เราก็เลยขอน�าเสนอนิทรรศการภาพถ่าย คัดเลือกช่างภาพ
สารคดีมือฉกาจ ๖ คน คือ วินัย ดิษฐจร, อธิษฐ์ พีระวงศ์
เมธำ, หัสชัย บุญเนือง, วันชัย พุทธทอง, จรูญ ทองนวล, 
ดุสิต เสมำเงิน ให้แต่ละคนลงไปคลุกคลีกับความเป็นจริง 
บางคนกเ็ปน็ชา่งภาพในพ้ืนทีอ่ยูแ่ลว้ เพือ่น�าเสนอในรปูแบบ 
“ภาพเล่าเรื่อง” ซึ่งในนั้นก็มีทั้งทุกข์สุข รอยยิ้มและน้�าตา  
วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาประเพณี ปะปนกันไป  
เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ประจักษ์ว่า ความรุนแรงที่เป็นข่าวนั้น 

ไมใ่ชท้ั่งหมดของชีวติจรงิในพืน้ที ่และการสบืทอดสรา้งสรรค์
ส่ิงท่ีดีงามเกิดขึ้นได้เสมอ เหยื่อความรุนแรงไม่ได้มีแค่ 
ผูเ้คราะหร์า้ยทีเ่สยีชวีติ ครอบครวัยงัตอ้งสูต้อ่ไป จะตอ้งแบก
รบัภาระและความทกุขใ์จในระยะยาว แลว้มบีางรายทีล่กุขึน้
มาท�าอะไรทีม่คีณุคา่เพือ่ตนเองและสงัคมรอบขา้ง ซึง่ตรงนี้
คือความแกร่งกล้าสามารถของสตรีที่ไม่ต้องใช้ก�าลังอาวุธ 
แต่ยืนหยัดสู้เพื่อสร้างสันติภาพและชีวิตที่ดีกว่า

เมื่อคิดแผนงานได้แล้ว เวลาลงสู่การปฏิบัติ 
จัดเตรียม ก็ต้องอาศัยเครือข่ายผู้คนที่คุ้นเคยและรู้ฝีมือกัน 
ท้ังช่างภาพ ดีไซเนอร์ ออร์แกนไนเซอร์ ฝ่ายสถานที่ 
สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานในท้องถ่ิน  
เรียกได้ว่าต้องประสานสิบทิศในเวลาไม่กี่วันเพ่ือจะเนรมิต
งานน้ีข้ึนมา รายละเอียดเยอะมาก เอาเป็นว่าอดหลับอดนอน  
หามรุ่งหามค่�ากันท้ังทีม แต่ผลท่ีออกมาน่าปล้ืมใจ โดยเฉพาะ 
การที่ผู้ได้รับรางวัลทั้ง ๑๐ มาแสดงตัวตน เล่าเรื่องราว 
ของตน ในฐานะสตรีต้นแบบแห่งสามจังหวัดชายแดนใต้ 
แล้วกลายเป็นข่าวสารที่จุดประกายความหวังพลังใจให้ 
ผู้หญิงทั้งประเทศ
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นอกจากการเป็นผู้วางแนวคิดและลงมือทำ�แล้ว�ได้เรียนรู้อะไรจากงานนี้บ้าง? 

ได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะ อันดับแรก เรื่องราว
ของสตรีสู้ชีวิตในสามจังหวัดชายแดนใต้ท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อน   
แต่ละคนที่มารับรางวัลต้องผ่านอะไรมาเยอะเหลือเกิน   
ยกตัวอย่าง เช่น คุณแยน๊ะ สะแลแม  ลูกชายตกเป็นหน่ึงใน 
๕๘ จ�าเลย “คดีตากใบ” ท้ังท่ีแค่ไปรับจ้างขับรถให้เขา 
โดยไม่รู้เรื่องอะไรด้วย ทีแรกแยน๊ะสู้เพื่อลูก หัดพูดไทย  
ไปฟังศาล ติดต่อทนาย เตรียมหลักฐาน แล้วระหว่างนั้น 
สามีก็ถูกยิงตายไปอีกคน เธอยืนหยัดเรียกร้องความเป็นธรรม 
จนต่อมาศาลยกฟ้อง และเด๋ียวนี้เธอก็กลายเป็นแกนน�า
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติ แม้ตัวเองจะพ้นทุกข์แล้วก็ยัง
ติดตามดูแลช่วยเหลือคนอ่ืนๆ จนใครๆ ก็รู้จักและนับถือน้�าใจ 
อกีคน เป็นหญงิสาวชือ่ อารดีา้ สาเมา๊ะ คนนีพ้อ่โดนยงิตาย
ตอนเธอเรียนมหาวิทยาลัยปีสอง พอจบออกมาก็เข้าร่วม
องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสันติภาพ และท�างานเป็นนักข่าว  
นกัสือ่สาร ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้จรงิๆ แล้วประวตัิ
และผลงานของทั้งสิบคนน่าทึ่งมาก แต่เล่าทีเดียวไม่หมด 
เอาเป็นว่า ความเข้มแข็งและการลุกขึ้นมาท�างานเพื่อสังคม
ของพวกเธอ จุดพลังใจให้เรามากทีเดียว 

ปัญหาชายแดนใต้ที่ซับซ้อนและเรื้อรังมาหลายปี�มีผลกระทบต่องาน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง?

ถ้าเป็นเรื่องของศิลปะวรรณกรรม ต้องบอกว่า
งานเขียนดีๆ มักเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์เลวร้าย  
ไม่ว่าที่ไหนในโลก ลองนึกดู เวลาเราอ่านข่าวความรุนแรง 
ในสามจังหวัด ความรู้สึกจะเป็นแบบหน่ึง พูดรวมๆ ก็คือ “ไม่ชอบ”  
แต่พอมาอ่านงานวรรณกรรมท่ีน�าเสนอเรื่องราวลึกลงไปอีก  
มทีัง้ทกุขส์ขุ แงม่มุตา่งๆ เราชอบเพราะไดอ้า่นชวีติ ไมใ่ชแ่ค่
ตัวเลขความตาย การสูญเสีย ระยะหลังตามเวทีประกวดบทกวี 
เรื่องสั้น ในส่วนกลาง เรื่องราวจากสามจังหวัดชายแดนใต้ 
มักจะมาแรง ก็เพราะเขามีเรื่องที่ต้องเล่า และบอกเล่า 
อย่างหนักแน่น ไม่ใช่แค่จินตนาการขึ้นมา หรือหยิบอะไร
เล็กๆ น้อยๆ มาปั้นเป็นประเด็นใหญ่โต     

แตง่านศิลปะประเภททีท่�าคนเดียวโดยล�าพงัไมไ่ด ้ 
อย่างพวกชมรมถ่ายภาพ อาจล�าบากหน่อย ระยะหลัง 
ก็มีการรวมตัวในพื้นที่มาท�าอะไรดีๆ ใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ 
ปลุกส�านึกรักสันติ รักถิ่นเกิด เวลาไปจัดแสดงในที่ปลอดภัย
ก็มีคนมาดู ได้ผลดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังจ�ากัดตรงที่ว่า 

เรื่องอื่นๆ ที่ได้เรียนรู้ระหว่างท�างานก็คือ ต้องมี
ทีมที่รู้ใจ คิดทันกัน และเชื่อฝีมือกันด้วย ที่ส�าคัญ เราต้อง 
ตีโจทย์ให้ได้ก่อนว่า ท�าอย่างไร เรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วย
ปญัหาแตก่ล้าแกร่ง  ซึง่อยูน่อกกระแสหลักของสงัคมขา่วสาร 
จึงจะเรียกความสนใจจากส่ือมวลชนและคนท่ัวไปได้ ซ่ึงอันน้ี
ก็ต้องใช้ศิลปะภาพถ่าย และเนื้อหา บวกกับวิธีการจัดงาน  
คือทุกอย่างต้องออกมาดูดีมีระดับ เราโชคดีที่ได้คนเก่งๆ  
มาช่วย ท้ังช่างภาพ คนออกแบบนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ 
ตัวเราก็แค่รวบรวมเน้ือหาให้เขาเอาไปแปรรูปออกมา 
แล้วกแ็จกงาน ใครท�าอะไรแคไ่หน อยา่งภาพถา่ยขาวด�าของ
ผู้ได้รับรางวัล เลือกตัวช่างภาพ จิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ท่ีหาดใหญ่ 
ให้นัดถ่ายรวดเดียวสิบคนท่ีปัตตานี แค่บอกว่าต้องการ 
พอร์ตเทรตแนวไหน ช่างภาพก็ถ่ายออกมาได้สวยสง่ามาก 
พอส่งให้หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เขาลงให้เต็มหน้าคร่ึงเลย 
ท้ังประวัติผลงานและภาพถ่ายแต่ละคน หรือภาพชีวิตหลากมิติ
ที่จัดนิทรรศการ ช่างภาพสองคนในนั้นรับงานส�านักข่าว 
ต่างประเทศเป็นประจ�า คุณภาพระดับนั้นเลย  

ขยายผลได้ไม่ทั่วถึง หรือการรวมกลุ่มของพวกศิลปินดนตรี 
กวี เพลง ในพ้ืนท่ีก็ยังมีอีกมากท่ีคนนอกไม่เคยรับรู้ ท่ีโดดเด่น 
และโด่งดังมากก็คือ วงออร์เคสตราเยาวชนของเทศบาล
เมืองยะลา  ซ่ึงนายกเทศมนตรีทุ่มเทจัดหาเคร่ืองดนตรีคลาสสิก 
ร้อยกว่าชิ้น เปิดรับสมัครให้เด็กๆ มาฝึกฝนร่วมวงแสดงกัน
หลายรุ่นแล้ว เป็นการสร้างสรรค์ทางศิลปะและยังท�าให้
เดก็ๆ ไดใ้ชเ้วลาอยา่งมคีณุภาพ ดนตรยีงัชว่ยกลอ่มเกลาให้
จิตใจอ่อนโยน รักสงบสันติ อีกด้วย ในนิทรรศการของเราก็
มภีาพวงออรเ์คสตรานี ้พรอ้มค�าบรรยาย ใหค้นกรงุไดท้ึง่กนั

เชื่อว่า สถานการณ์ในพ้ืนที่สามจังหวัดไม่ได้ 
ขัดขวางการสร้างสรรค์ศิลปะ หรือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า โอกาสที่จะแสดงออก
หรือเผยแพร่สู่โลกภายนอกอาจจะยังน้อยอยู่ เพราะโดน
กลบด้วยอย่างอ่ืนเสียหมด จึงเป็นหน้าที่ของรัฐและ 
ฝ่ายบริหารท้องถิ่นที่จะต้องช่วยดูแล พัฒนา ส่งเสริมต่อไป   



นิ่ง - ไหว 
จิระนันท์ พิตรปรีชา

นิ่ง...หากไม่สงบ... คล้ายโลกจะจบ แต่ลมหายใจไม่สิ้น
บางอย่างคุ้นเคย แต่ไม่เฉยชิน อยู่ในแดนดินแห่งความกลัว

 เด็กหญิงโซฟียะห์
 สูญเสียป๊ะสองปีก่อน
 ที่เมืองนราฯ ครารอมฎอน
 ทิ้งอะเนาะวัยอ่อนกับมะ,บัง
 อีกนับพันกำาพร้า - ไร้ที่พึ่ง
 ครอบครัวจึงถอนรากมาฝากหวัง
 หมู่บ้าน 'รอตันบาตู' ได้อยู่ยัง
 กับรอยโศกหนหลัง...ทั้งชุมชน

 จันทร์เคียวเกี่ยวดารา
 ส่องแววตาซื่อใสในมุมหม่น
 หมากขุมยังสนุกเล่นซุกซน
 แต่น้อยนักจักได้ยล..รอยยิ้มเธอ
 ลากูดูวอ - คลอเสียงใส
 เพลงในใจที่เธอต้องร้องเสมอ
 ในสำานึกลึกลำ้าจดจำาเจอ
 "ป๊ะ"เคยนอนละเมอขับลำานำา

 นิ่ง - ไหว เหตุใดหนอ?
 จะทุกข์ สุข ท้อ ก็เกินพรำ่า
 โซฟียะห์ไม่เคยเอ่ยถ้อยคำา
 เพียงนิ่งงำา - โลกรำ่าไห้ไหวสะเทือน

หมายเหตุ :  โครงการหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
”รอตนับาต”ู ทีจ่งัหวดันราธวิาส หรอื "หมูบ้่านแม่หม้าย"   
เป็นชมุชนสตรทีีส่ญูเสยีสามไีปในสถานการณ์ชายแดนใต้
กว่า ๑๐๐ หลังคาเรือน
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คุณจิระนันท์�เป็นประธานกลุ่ม�สห+ภาพ�
(FotoUnited)�ซ่ึงมีผลงานท้ังหนังสือภาพ� 
นิทรรศการ�ท้ังใน�กทม.และหลาย  ๆจังหวัด�
การรวมตัวของช่างภาพเช่นนี้  
มีวัตถุประสงค์อย่างไร?

กลุ่มเราตั้งมาได้หกปีแล้ว ตอนเริ่มต้นก็คุยกัน
ในหมู่เพื่อนๆ ที่รักการถ่ายภาพว่า วงการช่างภาพไทย  
มียอดฝีมืออยู่มากมาย แต่ไม่ค่อยเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง 
และไม่ค่อยได้ท�าอะไรที่มีความหมายหรือเกิดประโยชน์ 
ต่อสังคมส่วนรวม ทั้งๆ ที่ภาพถ่ายคือสื่อศิลปะท่ีชัดเจน 
เข้าใจง่ายท่ีสุดแล้วในบรรดาศิลปะสาขาต่างๆ ก็เพราะมัวถ่าย 
มาอวดกันเองในกลุ่มเดียวกัน หรือถ่ายเพ่ือประกวดชิงรางวัล 
หรือถ่ายตามสั่ง ประเภทภาพลงนิตยสาร งานโฆษณา 
พรีเวดดิ้ง รับปริญญา อะไรเหล่านั้น เราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมา
โดยวางแนวทางว่า นี่คือกลุ่มนักกิจกรรมที่เราอยากเรียกว่า
เป็น Photo activists เพื่อท�าการ “คืนภาพถ่ายสู่สังคม”  
คือไปถ่ายภาพแล้วต้องใช้ภาพให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
ท้องถิ่น ที่เราไปบันทึกภาพด้วย   

เราท�าหนังสือภาพ นิทรรศการแสดงภาพถ่าย   
แต่เนื้อหาของงานไม่ใช่แค่โชว์ฝีมือช่างภาพ และไม่ได้จ�ากัด
อยู่แค่หอศิลป์หรือแกลเลอรี ครั้งแรกสุดเราจัดในตลาด
สามชุกเลย หัวข้อ “ตลาดยังไม่วาย” รวบรวมภาพตลาด 
พื้นเมืองจากทั่วโลก ขอเพื่อนๆ มาคนละภาพสองภาพก็ได้
เป็นชุดใหญ่แล้ว พรินท์แบบถูกๆ เพราะออกเงินกันเอง  
อาศัยฝีมือดีเข้าว่า ตอนนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากร้าน 
ช�าโชว์ห่วยเป็นร้านสะดวกซ้ือ จากตลาดเก่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต 

เราอยากให้พ่อค้าแม่ค้าและชุมชนมีก�าลังใจ ภูมิใจในตัวเอง
และความเป็นไทยๆ แบบด้ังเดิม จึงสรรหาภาพตลาดแบบเก่า
ในหลายๆ ประเทศมาให้ชมกัน    

อกีงาน ตอนเปดิหอจดหมายเหตพุทุธทาสใหม่ๆ   
กลุ่มเราขอบริจาคผลงานกันคนละภาพ จัดแสดงภาพธรรมชาติ
สวยๆ ประกอบขอ้ความธรรมะใหข้บคดิ และท�าหนงัสอืภาพ
ชื่อ “พิศเจริญ” เล่ม ๒ ต่อจากเล่มแรกที่เคยท�าให้โครงการ
เผยแพร่ธรรมะของวัดชลประทานฯ เสียงตอบรับดีมาก 
เพราะไม่เคยมีนิทรรศการภาพถ่ายในสถานท่ีปฏิบัติธรรม
แบบน้ี ตอนท�าเล่มพิศเจริญ ๑ เราได้วางจ�าหน่ายในร้าน ๗-๑๑ 
ท่ัวประเทศ ในราคาร้อยเดียว ถูกมากส�าหรับคุณภาพและ
ความหนาของหนังสือ ขายดีจนทางวัดบอกว่าได้เงินเข้า
โครงการทะลุเป้าไปไกลแล้ว พอดีเกิดเหตุการณ์น้�าท่วม 
ภูเขาถล่มในภาคใต้ เราก็เลยขอให้มอบรายได้ไปช่วย
สนับสนุนหน่วยอาสากู้ภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช     
ได้อสมท.มาช่วยประชาสัมพันธ์และให้ไปขายตรงจุดรับ
บริจาคของสถานี ขายแล้วโอนเงินด่วนให้กลุ่มท่ีเช่ือใจได้ 
ทางโน้นไปซื้อวัสดุอุปกรณ์กู้ภัย หยูกยาอาหาร ถุงยังชีพ  
แจกจา่ยทนัทว่งท ีรวมยอดทัง้หมดไดร้าวสามแสนบาท จาก
ผลงานหนึ่งคนหนึ่งภาพ กลายเป็นว่าช่วยอะไรได้เยอะมาก
เกินกว่าที่ช่างภาพจะคาดคิด  
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ทีแรกก็ไม่คิดว่าจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อรับงานจาก
ส�านักงานจังหวัดหรอกนะ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านใน
ตอนนั้น  คือท่านผู้ว่าฯ วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช มาติดต่อ ขอให้
พวกเราไปช่วยถ่ายภาพมุมสวยๆ ของน่านมาออกส่ือให้
หน่อย เพราะน่านยังปิดตัวอยู่ ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว  
ส่วนใหญ่จะแห่กันไปเที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย กันหมด  
ท่านบอกว่า การท่องเที่ยวถ้าบริหารจัดการดีๆ นอกจาก 
จะน�ารายได้มาสู่ชาวบ้านแล้ว อาจจะช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟู 
แหล่งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนด้ังเดิมอีกด้วย 
เพราะคนที่มาก็อยากจะชื่นชม และน่านเองก็มีของเก่าท่ีดี
งามอยู่เยอะมาก เราก็ลองดู ให้ทางจังหวัดเหมารถบัสพา
ช่างภาพไปสี่ห้าสิบคน ไกลมากจากกรุงเทพฯ แปดชั่วโมง 
แล้วยังต้องแบ่งสายงานขึ้นดอย ล่องแก่ง เข้าถ้�า ในแต่ละ
อ�าเภอ ได้ภาพกลับมาก็โหลดเข้าคอมพิวเตอร์ พรินท์ออก
มาจัดแสดงท่ีลานข่วงเมืองภายในสามวัน เราเชิญเพื่อน
ศลิปนิ ศ ุบุญเลีย้ง กบัสรุชยั จนัทมิาธร มาเลน่มนิคิอนเสริต์
เปิดนิทรรศการด้วย เลยได้เพลงใหม่ “น่านน่ะสิ” จากจุ้ยเป็น
ของแถมอีก ท้ังหมดน้ีใชง้บไปนอ้ยมาก เม่ือเทยีบกบังานบ้ึมๆ 
ของแต่ละจังหวัดท่ีต้องจ้างออร์แกไนเซอร์ ต้ังเวทีสูงท่วมหัว 
เคร่ืองเสียงล�าโพงเต็มพิกัด จ้างดารามาโชว์ตัว แล้วก็รื้อเวที 
จบแลว้จบเลย ไมม่อีะไรหลงเหลอื นีเ่ราใหท้ัง้ไฟลภ์าพไปท�า
ประชาสัมพันธ์จังหวัดต่อ แล้วก็ท�าหนังสือให้ด้วย คืนน้ัน  
จ�าได้ว่านักท่องเท่ียวมีแค่ฝรั่งกลุ่มหนึ่งกับคนไทยไม่กี่คน แต่
คนน่านแห่กันมาดูชมแน่นขนัด เพราะเมืองน้ีปกติไม่ค่อยมี
งานอึกทึกแสงสีอะไร สองทุ่มทั้งเมืองมืดสนิทเงียบสงัด  
แล้วสื่อที่ เราเชิญไปด้วยก็ท�าให้เมืองน่านดังระเบิดใน 
ชั่วข้ามคืน อีกสามเดือนต่อมาก็กลายเป็นหนึ่งในท็อปเท็น 
ของแหล่งท่องเที่ยวปีใหม่ของชาวไทย   

การท่องเท่ียวอาจรุกรานวิถีชีวิตด้ังเดิมในบางแง่มุม 
เช่น ท�าให้รถติด อาหารแพงขึ้น หรือเกิดธุรกิจค้าก�าไรต่างๆ 
แต่ในแง่การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ งานศิลปหัตถกรรมท่ีเคยซบเซา 
ก็กลับกลายเป็นสินค้าขายดีท�ารายได้ขึ้นมาอีก แหล่ง
ธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมก็ได้รับการดูแลดีขึ้น และชาวบ้าน 
ทีเ่คยอบัจนเรือ่งรายได ้กม็โีอกาสมากขึน้ เราได้บทเรยีนจาก
น่านหลายๆ ด้าน งานต่อมาของสห+ภาพ จึงต้องตีกรอบว่า 
ตอ้งไปส�ารวจใหแ้นใ่จกอ่นวา่งานของเราเปน็ทีต่อ้งการจรงิๆ 
ถ้าชุมชนท้องถิ่นไม่เข้มแข็ง ไม่เข้าใจ ไม่ร่วมมือ รอให้คนอื่น
ไปท�าให้ ไม่พอใจก็กล่าวโทษ เราจะไม่ไปออกหน้าให้ และ
งานประชาสัมพนัธก็์เลือกท�าให้พอดพีอควร ถา้โหมกระหน่�า
มากไปก็อาจเกินก�าลังที่เมืองเล็กๆ จะรับไหว  

นอกจากภารกิจช่วยสังคมโดยตรงแล้ว� 
สห+ภาพ ดูจะถนัดในเรื่องการใช้
ภาพถ่ายเปิดแหล่งท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ
ในจังหวัดต่างๆ อีกด้วย
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จังหวัดอื่นๆ�มีที่ไหนอีกบ้างที่ได้ใช้
ภาพถ่ายเป็นส่ือแนะนำ ศิลปวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเท่ียวชุมชน และได้ผลอย่างไร?

หลังจากน่าน สห+ภาพ ยกก�าลังไปบันทึกภาพ 
จัดนิทรรศการ ท�าหนังสือเผยแพร่ ได้แก่ กระบี่ สระแก้ว  
หนองคาย ชุมพร แพร่ และตอนนี้ก�าลังคิดจะไประนอง  
แต่ละแหง่เราจะเนน้ชุมชนทีมี่แนวโนม้จะเปดิเปน็แหลง่ทอ่ง
เที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ตัวอย่างที่ภูมิใจ เช่น 
หมู่บ้านเกาะกลาง-คลองประสงค์ ที่กระบ่ี จากหมู่บ้าน
ประมงเล็กๆ ที่แม้แต่คนในตัวเมืองก็ไม่เคยคิดจะไป เดี๋ยวนี้
มีโฮมสเตย์ มีทัวร์รถมอร์เตอร์ไซคล์พ่วงข้างพาไปดูควายท�านา 
บา้นผ้าบาติก โดยทีช่าวบา้นยงัคงรกัษาประเพณวีถิมีสุลมิไว้
อยา่งดยีิง่ หรอืทีห่นองคาย เราไปเจอช่างภาพเจา้ถิน่ท่ีมีฝมีอื
และรวมตัวกันดี ช่วยกันลุยถ่ายภาพมาเผยแพร่พักเดียว 
อ�าเภอสงัคมซึง่อยูห่า่งไกลจากตัวเมืองมาก  ตอนน้ีกลายเป็น
แหล่งชมทะเลหมอก วิวแม่น้�าโขง ที่รายการทีวีต้องตาม 
ไปถ่ายแล้ว และการจัดนิทรรศการภาพถ่ายสองฝ่ังโขง 
ก็มีบทบาทโดดเด่นในงานฉลอง ๒๐ ปี สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว ในเดือนเมษายนปีนี้    

ที่ชุมพร เพิ่งประสานกับช่างภาพท้องถิ่นและ 
ทางจังหวัด จัดนิทรรศการในงาน “เปิดโลกทะเลชุมพร”  
ภาพสวยมาก เราส่งไปแจกจ่ายตามสื่อต่างๆ ชวนคนมา
เที่ยวชุมพรซึ่งมีอะไรดีๆ แต่คนกรุงเทพฯ ที่ขับรถเที่ยว 
มักกลัวว่าจะไกลไป พวกที่นั่งเครื่องบินก็ข้ามไปภูเก็ต  
กระบี่ ภาพถ่ายของพวกเราจะบอกว่าชุมพรคือดินแดน 
แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของที่สุด และมีแหล่งท่องเที่ยว
สามมิติ คือมีทั้งภูเขาทะเลหมอก หาดทรายชายเล และ
สวรรค์ใต้น้�า     

แง่คิดงานศิลปะวรรณกรรมและ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ถ้าจะให้สรุปจากบทเรียนส่วนตัวและสิ่งที่
พบเห็นมา ศิลปินไทยทุกสาขามีความสามารถสูงมาก  
แต่ขาดการสนับสนุน การบริหารจัดการ และเผยแพร่ผลงาน 
สังคมข่าวสารในยุคนี้เป็นเรื่องของสงครามแย่งชิงพื้นท่ีส่ือ 
และการสร้างจุดขาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องถนัดของผู้ที่ท�างาน 
ดา้นศลิปวัฒนธรรมตวัจรงิ จงึจ�าเปน็ตอ้งหาตวัชว่ย ซึง่กห็นี
ไม่พ้นส่วนราชการเป็นหลัก อยากให้มองว่างานด้านนี้ 
ไม่ใช่ “การจัดอีเวนท์” อย่างท่ีนิยมท�ากัน แต่เป็นการเพาะหว่าน
ภูมิปัญญา รังสรรค์ศิลปะ และท�าให้มันต่อยอดขยายผล 
ยาวไกลได้  

อีกเรื่องคือการก้าวสู่สังคมโลก ท่ีใกล้เข้ามาก็คือ 
AEC เราต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่
แข่งขันชิงดีชิงเด่น หรือแค่ไปดูงานแล้วก็ไม่เกิดอะไรใหม่ๆ ข้ึน  
ปีก่อนกระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการ “ภาพสวย-กวีใส” 
เชิญชา่งภาพจากประเทศอาเซยีน มาประกบกบัช่างภาพไทย
ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค รวมท้ังกวีอีกสองสามคน  
ไปตระเวนถ่ายภาพในเมืองไทยมาจัดนิทรรศการ พิมพ์หนังสือ 
งานแบบนี้น่าจะเป็นบูรณาการทางศิลปะที่ดีและได้ผล 
ในวงกว้าง ถ้าลองจัดในระดับกลุ่มเล็กๆ กลุ่มนอกกระแส 
จากแหล่งต่างๆ เหล่านี้ ก็จะช่วยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ 
ศิลปินอิสระท่ีไม่เคยได้รางวัลอะไรมาก่อน และยังจะขยาย
วงการสร้างศิลปะในทุกระดับได้อีกด้วย    

การอนุรักษ์ จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนา 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ การสนับสนุนเผยแพร่ผลงาน จะต้อง
คำานึงถึงศิลปะและศิลปินทุกระดับ ทั้งรุ่นใหม่และ 
วัยอาวุโส  ท้องถิ่นไปจนระดับชาติและนานาชาติ ขอแค่
มทิีศทางนโยบายท่ีดีและปฏิบัตอิยา่งเป็นรูปธรรมเทา่นัน้  
ภาพฝันอันยิ่งใหญ่ของเราก็ไม่ไกลเกินเอื้อม
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ปริทรรศนปริทรรศน
วัฒนธรรม

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
พระราชทานเครือ่งหมายเชดิชเูกยีรติ 
๙ ศลิปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  
ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ เพื่อแสดงความส�านึกใน 
พระมหากรณุาธคิณุแห่งองค์พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้า
นภาลยั ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถล�้าเลิศในด้านศิลปกรรม
ต่างๆ ทั้งด้านกวีนิพนธ์ ด้านดนตรี และด้านประติมากรรม

นับต้ังแต่มีการริเริ่มโครงการศิลปินแห่งชาต ิ
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ด�าเนินการคัดเลือกบุคคล 
ที่สร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและ
ประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ใน  
๓ สาขา อนัได้แก่ สาขาทศันศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขา
ศิลปะการแสดง และศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๕๖ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีรายนามดังนี้

สาขาทัศนศิลป์  
นายช่วง  มูลพินิจ  (จิตรกรรม)
นายธีรพล นิยม  (สถาปัตยกรรม)             
สาขาวรรณศิลป์ 
นางร�าไพพรรณ สุวรรณสาร  ศรีโสภาค 
นายวินทร์ เลี้ยววาริณ   
นายเจริญ มาลาโรจน์   
สาขาศิลปะการแสดง
นางนิตยา รากแก่น  (การแสดงพืน้บา้น – หมอล�า)
นายยืนยง โอภากุล  (ดนตรีไทยสากล)
นายบุญฉลอง ภักดีวิจิตร (ผู้ก�ากับ – ผู้สร้างภาพยนตร ์
    และละครโทรทัศน์)
นายเฉลิม ม่วงแพรศรี (ดนตรีไทย) 
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โดยเม่ือวนัที ่๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ศิลปินแห่งชาติ  
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จ�านวน ๙ คน พร้อมคณะ 
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เพือ่รบัพระราชทานเครือ่งหมายเชดิชเูกยีรตแิก่ศลิปินแห่งชาติ  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต โดย 
นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ 
ถวายหนังสือศิลปินแห่งชาติ และนายชาย นครชัย อธิบด ี
กรมส่งเสรมิวฒันธรรม กราบบงัคมทลูเบกิศิลปินแห่งชาตเิข้า
รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตามล�าดับ

ผลงานของศิลปินแห่งชาติที่ได้สร้างสรรค์และ
สั่งสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ล้วนเต็มเปี่ยมด้วย 
ความคดิและจนิตนาการ ทีค่วรค่าแก่การศกึษาเป็นอย่างยิง่  
กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม จึงได้จัดงานเชิดชูเกียรตศิลิปินแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติและ
ผลงานของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์  ภายในงานจะ
ประกอบด้วยนทิรรศการแสดงประวตัชิวีติและผลงาน พร้อมทัง้ 
การแสดงชดุพเิศษทีร้่อยเรยีงเรือ่งราวชวิีต ๙ ศลิปินแห่งชาติ 
กิจกรรมที่น่าสนใจนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
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เปิดบ้านศลิปินแห่งชาต ิเปิดโลกแห่งงานศลิป์สู่ประชาชน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ด�าเนินโครงการเปิด
บ้านศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและภูมิปัญญาของ 
ศิลปินแห่งชาติและพัฒนาบ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นแรง
ผลักดัน ให้คนใน ชุมชนท้องถิ่ นและสั งคมไทยเห็น 
ความส�าคัญในงานด้านศิลปกรรม รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

ปัจจุบัน สวธ. ได้ด�าเนินการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ 
ไปแล้วจ�านวน ๑๖ แห่ง นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้มีการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติเพิ่มขึ้นอีก ๒ แห่ง ได้แก่ 

บ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด  
พงษ์ดำา ณ หอศิลป์  Palazzo Pavone อำาเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา บ้านศิลปินแห่งชาติลำาดับที่ ๑๗  
เพือ่เปน็แหล่งเรยีนรูใ้นดา้นทศันศลิป ์ทัง้งานภาพพิมพ์ และ
งานจิตรกรรม แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ โดยมี  
นายชาย นครชยั อธบิดกีรมสง่เสรมิวฒันธรรม เป็นประธาน
ในการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ประหยัด พงษ์ด�า เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา 
ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและศึกษาผลงานศิลปะของ
ศิลปินแห่งชาติท่านนี้ โดยนัดหมายล่วงหน้าได้ท่ีหมายเลข
โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๒๗-๘๙๐๗

และตระหนกัถงึคณุคา่ของหนงัสอืในหมูเ่ยาวชน และเช่ือว่า
บ้านศิลปินแห่งชาติหลังนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา 
และวรรณกรรมของไทยสืบไป บ้านศิลปินแห่งชาติ  
นางนงไฉน ปริญญาธวัช ห้องสมุด “กาญจนา นาคนันท์”  
เปิดให้เข้าชมในช่วงเปิดภาคเรียน วันอังคาร - วันอาทิตย์  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และในช่วงปิดภาคเรียน สามารถ
นัดหมายการเข้าชมล่วงหน้าได้ท่ีอาจารย์สุริยา อุ่ยยก  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๖๕๓-๖๘๕๗  

ส�าหรับ บ้านศิลปินแห่งชาติ ลำาดับที่ ๑๘ ได้แก่  
บ้านนางนงไฉน ปริญญาธวัช ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ บ้านศิลปินแห่งชาติหลังนี้ได้รวบรวม 
ผลงานด้านวรรณศิลป์จ�านวนมากของนางนงไฉน ปริญญาธวัช  
โดยจัดต้ังเป็นห้องสมุด “กาญจนา นาคนันท์ (นงไฉน 
ปริญญาธวัช)” เพื่อเผยแพร่ผลงานของท่าน ซึ่งผลงาน 
บางส่วนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา 
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ซ่ึงจะเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
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ศนูย์วฒันธรรมเฉลมิราชตำาบลคลองแห  
แหล่งเรยีนรูม้รดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม 
ของชมุชน 

สวธ. ยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
สู่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต้นแบบ

เมือ่วนัศกุร์ที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๖  นายบวรเวท รุง่รจุี  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต�าบลคลองแห อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมอย่างครบวงจรของคนในชมุชน และนกัท่องเทีย่ว 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดย นายดำารงค์ ทองสม 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสุนันทา มิตรงาม  
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิด ศูนย์เฉลิมราชต�าบลคลองแห ตั้งอยู่ที่  
วัดคลองแห เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๔ ถนนคลองแห-คูเต่า  
ต�าบลคลองแห อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในม ี
การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเส้นทางเสด็จฯ ในประวัติศาสตร์
คลองอู ่ตะเภาและถนนไทรบุรี นอกจากนั้นแล้วยังมี
นิทรรศการเกี่ยวกับทะเลสาบสงขลา อู ่ตะเภาล�าน�้า
ข้ามคาบสมุทร ต�านานโคกหลังนกคุ ่มและที่มาของชื่อ 
คลองแห ชุมทางหาดใหญ่ เมื่อรถไฟพบถนนและล�าน�้า 
ก�าเนิดชุมชนบ้านคลองแห เป็นต้น ศูนย์วัฒนธรรม 
เฉลมิราชต�าบลคลองแห เปิดให้เข้าชมทกุวนัองัคาร - วันอาทติย์  
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

นายชาย นครชยั อธบิดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์
วฒันธรรมเฉลิมราชต้นแบบ เมือ่วนัที ่๑๙ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗  

วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ อปท. ดีเด่น 
ด้านวัฒนธรรม ประจำาปี ๒๕๕๖ 

กระทรวงวฒันธรรม โดยกรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
(สวธ.) จดังานมอบโล่ยกย่องเชดิชูเกยีรติองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้านการดำาเนินงานวัฒนธรรม และ
ด้านการจัดกจิกรรมทางวฒันธรรม ประจำาปี ๒๕๕๖ เพือ่
เป็นการสร้างขวัญก�าลังใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ที่มีส่วนร่วมส่งเสริม และขับเคล่ือน
งานด้านวัฒนธรรมของชาติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดย
นายสนธยา คุณปลื้ม รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ อปท.  
ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจ�านวนทั้งสิ้น ๗๖ แห่ง และ
มอบโล่ให้แก่ อปท.ดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ระดับภูมิภาค  
จ�านวน ๕ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จงัหวัดร้อยเอด็  
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวัดสมทุรสงคราม  
เทศบาลนครเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ เทศบาลเมอืงอ่างศลิา  
จังหวัดชลบุรี และเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ณ จงัหวัดตราด กจิกรรมเชงิปฏบิตักิารในครัง้นี ้ มผีูบ้รหิาร
เครอืข่ายศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราชต้นแบบ ๑๓ แห่ง ใน ๑๒ 
จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมทั้งด้านวิชาการ และ
ร่วมศกึษาดงูานการจัดการศนูย์วฒันธรรมเฉลมิราชวัดท่าโสม  
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านน�้าเชี่ยว อุทยาน
การเรยีนรูต้ราด (Trat TK Park) พพิธิภณัฑสถานเมอืงตราด  
ตลาดคลองลัดมะยม และมวิเซยีมสยาม  เพ่ือเสรมิสร้างทกัษะ
ในการพฒันาต่อยอดแหล่งเรยีนรูแ้ก่ผูเ้ข้ารับการอบรม 
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เดก็ไทยสานใจสูอ่าเซียน 

  เมือ่วันเสาร์ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดร.ปรชีา 
กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน 
วนัเดก็แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๗ “เดก็ไทยสานใจสู่อาเซยีน” 
ณ ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย โดยมวัีตถปุระสงค์ เพือ่เป็น 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง
คุณค่า บทบาท และความส�าคัญของตนเอง ตลอดจนได้รืน่เรงิ
สนกุสนานและได้รบัความรู ้ความบนัเทิง ควบคู่กนัไป ซ่ึงในการ
จดังานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๕๗  กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ได้ก�าหนดแนวคดิของการจัดงาน โดยใช้ชือ่ “เด็กไทยสานใจ
สู่อาเซยีน” เพือ่เตรยีมความพร้อมของเด็กไทย ในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในงานประกอบด้วย
กจิกรรมต่างๆ มากมาย ท้ังการแสดงหุ่นละครเล็ก หุ่นกระบอก 
การสาธติการประดษิฐ์หุน่กระบอกจิว๋อาเซยีน การวาดภาพ
ระบายสี ชวนชมิอาหารอาเซยีน เป็นต้น งานวนัเด็กแห่งชาติ
ในปีนีน้อกจากความสนกุสนานแล้ว น้องๆ ยงัได้รบัความรู ้
ด้านวฒันธรรมไทยตดิตัวกลบัไปด้วย

เวียงกุมกามประตูวัฒนธรรมสู่อาเซียน

กรมส่งเสรมิวฒันธรรม (สวธ.)  น�าคณะสือ่มวลชน
ติดตามความคืบหน้าในการด�าเนิน “โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเวยีงกุมกามในการนำาทนุทางวฒันธรรม
เพือ่เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ” เพือ่ส่งเสรมิให้เวยีงกุมกามเป็น
แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมทีย่ัง่ยนื สร้างความภาคภมูใิจ 
ในเอกลกัษณ์ มรดกทางวฒันธรรมของท้องถิน่ และต่อยอด
มรดกทางวฒันธรรมของท้องถิน่สูป่ระชาคมอาเซยีน ภายใต้ 
นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่ม 
ขีดความสามารถการแข่งขันพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพ่ือ 
การท่องเทีย่ว รองรบัการเปิดประตวูฒันธรรมสูอ่าเซยีนต่อไป  
โดย สวธ. ได้จดัให้มกีารอบรมพฒันาศักยภาพผูน้�าการนวด
แผนไทย และการอบรมพัฒนาตราสนิค้าทีเ่ป็นอัตลกัษณ์ของ
เวียงกุมกาม และได้น�าคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการพัฒนา
ภมิูทศัน์พืน้ทีโ่ดยรวมของเวยีงกุมกาม อาท ิ วดัเจดีย์เหล่ียม  
วดัธาตุขาว วดัหนานช้าง วดัอก้ีาง วดัปูเ่ป้ียะ เป็นต้น เมือ่วนัท่ี  
๑๕ – ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

นทิรรศการศลิปะนานาชาติ 
เวทแีห่งการเรยีนรูง้านศิลป์

นางพมิพ์รว ีวฒันวรางกรู รองอธบิดกีรมส่งเสรมิ
วฒันธรรม เป็นประธานในพธิเีปิดนทิรรศการศลิปะนานาชาติ 
ในโครงการสบืทอดประเพณส่ีงเสรมิค่านยิมและความเป็นไทย 
กจิกรรมนิทรรศการศลิปินแห่งชาตส่ิงเสรมิประเพณี ณ หอศลิป์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณโุลก เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลป์ในความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ระหว่างศลิปินแห่งชาต ิ และศลิปินนานาชาติ
กลุม่อเมรกินั เพือ่เผยแพร่ผลงานอนัทรงคณุค่าต่อการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ ปรชัญาในการท�างานศลิปะของศิลปิน สูน่กัเรยีน 

นกัศกึษา คร ูอาจารย์ และประชาชนทัว่ไป โดยมศิีลปินแห่งชาติ  
ศลิปินนานาชาติ  ผูบ้รหิารและอาจารย์จากมหาวทิยาลยันเรศวร 
ร่วมเป็นเกยีรตใินพิธเีปิดงานเมือ่วนัท่ี ๑๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ไมค์  ภริมย์พร  รับรางวัล “ศลิปินส่งเสรมิสังคม
และวฒันธรรมดีเด่น”  

โอเปร่าสยาม Romantic Gala Concert

เมือ่วนัที ่๒๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชมุใหญ่  
ศนูย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บมจ.อสมท. จดังานมอบ
รางวัล “๑ ทศวรรษมหานครอวอร์ดส” โดยกรมส่งเสริม
วฒันธรรม สนบัสนนุรางวลัพเิศษ รางวลัศลิปินส่งเสรมิสังคม
และวัฒนธรรมดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูศิลปินเพลงลูกทุ่งที่ 
ส่งเสริมสังคม รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็น 
แบบอย่างที่ดีให้คนรุ ่นใหม่ โดย นายดำารงค์ ทองสม  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติมอบรางวัล 
ซ่ึงผู้ได้รับรางวัลประจ�าปี ๒๕๕๗ ได้แก่ ไมค์ ภิรมย์พร  
ศลิปินขวัญใจผู้ใช้แรงงานทีท่�าประโยชน์ให้กบัหน่วยงานต่างๆ  
และอุทิศตนเพื่อสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการ
เพลงลูกทุ่งอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับรางวัลนี้ สวธ. ได้ให้ 
การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ แล้ว เริ่มตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน มีการมอบรางวัลนี้ให้กับศิลปิน 
ไปแล้ว ๖ คน ได้แก่ ฝน ธนสนุทร แคท รตักาล อาร์สยาม บ่าววี  
อาร์สยาม โจโจ้ โดมแินนท์  ครสิตี ้กิบ๊สนั  และต่าย อรทยั                                                                

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม ร่วมกบั มลูนธิมิหาอุปรากร
กรงุเทพ จัดการแสดงมหาอุปรากรกรงุเทพ เรือ่ง “La Traviata”  
มอบบทเพลงรกัอมตะแนวคลาสสคิ พร้อมสมัผสังานดนตรจีาก
ละครโอเปร่าระดบัโลก เมือ่วนัอาทิตย์ท่ี ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๗  
ณ หอประชมุใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ควบคมุวง 
โดย สมเถา สุจรติกลุ  และ ทฤษฎ ีณ พัทลุง โดยมนีกัร้อง
เสยีงทรงพลงั แนนซ ี หย่วน นกัร้องประสานเสียงออร์เฟียส
แห่งกรงุเทพฯ สมาชกิโครงการนกัร้องเดีย่ว Young Soloist 
เป็นผูถ่้ายทอดบทเพลงไพเราะให้แก่ผูช้มด้วยเพลงรกัจากโลก
คลาสสคิและโอเปร่า The Four Last Songs โดย รชิาร์ด สเตราสส์  
ดนตรจีากมหาอปุรากร La Traviata, Nabucco และ Aïda  
โดย แวร์ดี

Great Artists Concert Series 2014
กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม ร่วมกบั BSOF จดัการแสดง

ดนตรนีานาชาตเิฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รายการ “Great Artists Concert Series 2014” เปิดงานต้อนรบั
นกัไวโอลินสาวดาวรุง่ชาวเกาหลี Clara Kang บรรเลงเด่ียว
ไวโอลนิร่วมกบัวง BSO โดยม ีCarlos Izcaray วาทยกรระดบัโลก 
ท�าหน้าที่ควบคุมวง เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
ณ  หอประชุมใหญ่  ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย  คลาร่า-จมิู คงั  
ศิลปินเดีย่วไวโอลินชาวเกาหลี อาย ุ๒๖ ปี มผีลงานการแสดง
เดีย่วไวโอลินในระดบัเวทีนานาชาตมิาแล้วมากมาย และเธอ
ยงัได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัไวโอลนิทีม่ชีือ่เสยีงหลาย
รายการ อาทิ รางวัลชนะเลิศ Seoul International Violin  
Competition (ปี ๒๐๐๙) ชนะเลศิเหรยีญทองรายการ International  
Violin Competition of Indianapolis (ครัง้ท่ี ๘) เป็นต้น คลาร่า 
มีผลงานแสดงเดี่ยวทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย ได้
ออกแสดงเดีย่วครัง้แรกท่ีเกาหลีเมือ่อาย ุ๘ ขวบ โดยเล่นเพลง 
Concerto No.5 ของโมสาร์ทกบัวง Korean Chamber Ensemble 
ท่ี Seoul Arts Center



มวยท่าเสาและพระยาพิชัยดาบหัก มวยพลศึกษา และ
การประกวดร่ายร�าไหว้ครูมวยไทย ณ หอประชุมเล็ก  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้รับความสนใจจาก 
ผู้ที่ชื่นชอบในกีฬามวยไทยเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

มวยไทย กฬีาภมิูปัญญาไทย

วธ.จัดกจิกรรม ๖ กุมภาพนัธ์ วันมวยไทย

 ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกัญญา สิรวิฒันา 
พรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันชกมวยไทย  
“THAI FIGHT ไกลกังวล เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั” เนือ่งในวนัมวยไทย โดยมีแฟนมวยท้ังไทย 
และเทศ เข้าร่วมศกึษาประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้มวยไทย 
และชมการแข่งขันชกมวยไทยอย่างคับค่ัง เม่ือวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นอกจากการแข่งขันชกมวยไทยแล้ว   
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ 
พระราชประวตั ิ สมเดจ็พระสรรเพชญ์ที ่ ๘ นทิรรศการภาพ
และเสยีง มวยไทยมติรภาพแห่งวฒันธรรม กฬีาภมูปัิญญาไทย  
มวยไทย ๕ สาย และแม่ไม้มวยไทย ๑๕ ท่าหลกั  ซึง่ประชาชน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่าสาระความส�าคัญของ
มวยไทยอันจะท�าให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ ท่ีทุกภาคส่วนควรร่วมกันอนุรักษ ์
ให้ยัง่ยนืสบืไป

ด ้วยทุกวันที่  ๖ กุมภาพันธ ์ของทุกป ีเป ็น  
"วนัมวยไทย" กรมส่งเสรมิวฒันธรรม (สวธ.) จงึได้จดักจิกรรม
เพ่ือเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 
พระสรรเพชญ์ ที ่๘ (สมเด็จพระเจ้าเสอื) ทีท่รงพระปรชีาสามารถ 
ด้านมวยไทย และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในศิลปะแม่ไม้
มวยไทย ซึง่เป็นศลิปะการต่อสู้ ทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนเป็น มรดก
ภมูปัิญญาทางวัฒนธรรมของชาต ิ สาขากฬีาภูมิปัญญาไทย  
ภายในงานได้จดัให้มพีธิบีวงสรวง “สมเดจ็พระสรรเพชญ์ท่ี ๘” 
โดยมีนายสนธยา คณุปลืม้ รกัษาการรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี และเพื่อความเป็นสิริมงคล
ต่อผูเ้รยีนมวยไทย สวธ. จงึได้จดั “พธีิไหว้ครมูวยไทย” โดย 
ครมูวยไทย ๕ สาย ได้แก่ มวยโคราช มวยลพบรุ ี มวยไชยา  

รายการคนไทยขั้นเทพ
เวทีประชันศิลปะการแสดงของไทย  

เพ่ือเป็นการพฒันาต่อยอดศลิปะการแสดงของไทย  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงได้จัดท�า “รายการ 
คนไทยขัน้เทพ” เปิดพืน้ท่ีการแสดงให้กบัศลิปวฒันธรรมไทย 
จากทุกภูมิภาค ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเฟ้นหา 
สุดยอดศิลปะการแสดงท่ีเป็นตัวแทนของประเทศไทย  
โดยมคีณะนกัแสดงจากทัว่ประเทศเข้าร่วมประชนัฝีไม้ลายมอื
อย่างมากมาย ตลอดระยะเวลา ๑๐ สปัดาห์  กรรมการได้ร่วมกนั 
พิจารณาอย่างสุดความสามารถ และทราบผลกันไปเป็นท่ี 
เรยีบร้อยแล้ว ส�าหรบัทมีทีช่นะเลศิได้แก่ ทมีเพชรจรสัแสง  
ตัวแทนจากภาคกลาง ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พร้อมรางวัลเงินสด ๑ ล้านบาท  
โดยสร้างสรรค์ชุดการแสดงท่ีมีแนวคิดในเรื่องชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และผสมผสานวัฒนธรรมจากทั้งสี่ภาค
ได้อย่างกลมกลืนสวยงาม จึงได้รับการตัดสินให้เป็นทีม
คนไทยขั้นเทพ และสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่  
www.facebook.com/konthaikunthep

http://www.facebook.com/konthaikunthep
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ตากล้องอาเซียนร่วมบันทึกภาพศิลปวฒันธรรมแดนใต้ 

กรมส่งเสรมิวฒันธรรม ร่วมกบั ศิลปินแห่งชาติ  
สาขาทัศนศิลป ์  (ภาพถ ่าย) และชมรมถ ่ายภาพ  
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จดัโครงการภาพถ่ายศลิปินอาเซยีน (Asean Eye Culture)  
เมื่อวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็น
ทางการ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเผยแพร่แหล่งอารยธรรม
ไทยให้เป็นทีรู่จ้กัในกลุม่ประเทศอาเซยีนและระดบัโลก ผ่าน
ภาพถ่ายทีง่ดงามและทรงคุณค่า โดยศิลปินช่างภาพอาเซยีน
จาก ๑๐ ประเทศ  ได้เดินทางไปยังภาคใต้ของประเทศไทย

สวธ.จดัการประชุมติดตามความก้าวหน้า
โครงการวจิยัท่ีได้รับทุนอุดหนุน

นายดำารงค์    ทองสม   รองอธบิดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม  
ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม 
ความก ้าวหน้าโครงการวิ จัยที่ ได ้ รับทุนอุดหนุนและ 
ประเมินผลการวิจัยทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

เพื่อบันทึกภาพศิลปวัฒนธรรมไทย และสถานที่ส�าคัญใน 
๑๑ จังหวัดภาคใต้ ผ่านสายตาและมุมมองของช่างภาพจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน  

โดยภาพถ่ายที่ได้มานั้นทาง สวธ.จะน�าไปมอบ 
ให้กับจังหวัดไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป อีกทั้งภาพถ่ายบางส่วน 
จะถกูน�ามาจดัแสดงเป็นนทิรรศการภาพถ่าย Asean Eye Culture 
และจัดพิมพ์หนังสือภาพ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ได ้รับรู ้ ถึงเอกลักษณ์ และความงดงามของแผ ่นดิน 
ด้ามขวานทองของไทย

โดยตลอดระยะเวลา ๓๐ กว่าปีมานี้ สวธ.ได้ให้ทุนอุดหนุน
การวิจัยทางด้านวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีโครงการ 
ที่รับทุนอุดหนุนมาแล้วร่วม ๑,๐๐๐ โครงการ  และมีนักวิจัย
ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ผ่านการด�าเนินโครงการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน  
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา ได้สนบัสนนุทนุวจิยัให้แก่
โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม จ�านวน ๒๐ โครงการ  แบ่งเป็น
ทุนวิจัยประเภททุนเฉพาะเจาะจง ๓ โครงการ และทุนวิจัย
ประเภททั่วไป จ�านวน ๑๗ โครงการ ซึ่งโครงการวิจัยเหล่านี ้
ได้ด�าเนนิการมาระยะเวลาหนึง่แล้ว สถาบนัวฒันธรรมศกึษา  
โดยกลุม่วิจยัและพฒันา จงึจดัการประชมุตดิตามความก้าวหน้า 
ของการด�าเนนิโครงการขึน้  เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ท่ีตัง้ไว้  ส�าหรบัผลงานวจิยัทางวฒันธรรมท่ีผ่านมา  สามารถ
สืบค้นได้ที่ www.culture.go.th

http://www.culture.go.th


116

๑๐๐ เรื่องเมืองใต้
รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์
สำานักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๕๓

มวยไชยา และบางเรื่องเกี่ยวกับภาคใต ้
อรุณ เวชสุวรรณ

สำานักพิมพ์อรุณวิทยา, ๒๕๕๐

อาหารปักษ์ใต้ บาบ๋า ย่าหยา ในอันดามัน 
อาจารย์เมฆาณี จงบุญเจือ และคณะ
สำานักพิมพ์เศรษฐศิลป์, ๒๕๕๖

หนงัสอืเล่มนีร้วบรวมบทความเกีย่วกบัเมอืงใต้จ�านวนหนึง่ร้อยเรือ่งท่ีผูเ้ขยีนเขยีนจาก
ประสบการณ์ในวนัวานท่ีผ่านมา โดยเสนอเรือ่งราวหลากหลาย เช่น ภาษาถิน่ วรรณกรรมพืน้บ้าน  
ความเช่ือ และค่านิยมของชาวไทยพทุธ ชาวไทยมสุลมิ และชาวไทยเชือ้สายจนีในดินแดนภาคใต้  
ล้วนสบืทอดมาตัง้แต่โบราณกาล เช่น ประเพณต่ีางๆ ศลิปะการแสดง กฬีา ดนตร ีรวมทัง้ เรือ่งเล่า 
เกีย่วกับประวตัศิาสตร์บคุคลและสถานที ่ ตลอดจนพชืและสตัว์เลีย้งในท้องถิน่ ล้วนบ่งบอก
ถึงวิถีชีวิตชาวใต้ในมุมที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจ จึงน�ามาเล่าสู่กันฟัง โดยหวังว่านอกจาก 
ได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ผู้อ่านจะได้รับความรู้ทั้งเชิงคติชนวิทยา สังคมวิทยา ภาษา และ
วรรณกรรมจากหนังสือเล่มนี้ด้วย

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมวยไชยาและประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของ
ภาคใต้ในเชิงแนะน�าการท่องเที่ยว เนื่องจากภาคใต้นั้นมีของดีอยู่มากมาย ศิลปวัฒนธรรม
ก็เก่าแก่ไม่น้อยกว่าภาคอื่น โดยเฉพาะในด้านศาสนาแล้วภาคใต้เป็นที่มาของพุทธศาสนา 
ลัทธิลังกาวงศ์ ซึ่งแพร่หลายไปยังสุโขทัย และอยุธยาตามล�าดับ ส่วนในด้านโบราณสถาน 
โบราณวัตถุนั้นล้วนเก่าแก่มีอายุนับพันปี ซึ่งหนังเล่มนี้จะท�าให้ผู้อ่านได้รู้จักมวยไชยาและ
ภาคใต้ในแง่มุมต่างๆ ได้ดีขึ้น

อาหาร เป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึวฒันธรรมการกนิของคนไทยทีม่มีายาวนาน หนงัสอืเล่มนี้ 
กล่าวถงึอาหารปักษ์ใต้ของฝ่ังทะเลอันดามนั และเป็นอาหารของชาวบาบ๋า ย่าหยา เสียส่วนใหญ่  
ซึ่งสืบเนื่องมาจากกลุ่มชนในดินแดนแถบนี้ เป็นลูกหลานชาวจีนท่ีสืบทอดวัฒนธรรมจาก
บรรพบุรุษมามากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย หรือแม้กระทั่งเรื่องอาหาร และ
หนงัสอืเล่มนีย้งัอธิบายถงึส่วนผสมรวมทัง้ขัน้ตอนการปรงุอาหารแต่ละอย่าง เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจ
ได้รับรู้และเข้าใจในอาหารการกินของชาวบาบ๋า ย่าหยา มากยิ่งขึ้น 
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พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้  
ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร
สำานักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๕๓

ASEAN EYE CULTURE
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สำานักพิมพ์พิมพ์ดี, ๒๕๕๗

ประวัติศาสตร์ปัตตานีในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ 
จากบันทึกของจีน ริวกิว และญี่ปุ่น
ดร.ปิยดา ชลวร
สำานักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม, ๒๕๕๔

พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้ เป็นหนังสือที่
อธิบายเรื่องราวของพระบรมธาตุเจดีย์นี้อย่างละเอียดชัดเจน ทั้งนี้อาจารย์ประภัสสร์ผู้เขียน
ได้ท�าการศึกษาในเชิงศิลปะสถาปัตยกรรมขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อเป็นอีกแนวทางที ่
น�าเสนอถึงความเป็นมาขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ประกอบกับหลักฐานลายลักษณ์ แม้ว่า
เราจะได้รับรู้ความเป็นมาว่าพระบรมธาตุองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยพระยาศรีธรรมโศกราช  
แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ล้วนมาจากเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในด้าน 
ต�านาน เอกสาร และหลักฐานทางโบราณคด ีจึงท�าให้การน�าเสนอเรือ่งราวของพระบรมธาตุเจดย์ี 
องค์นี้ เป็นไปอย่างรอบด้านและชัดเจนยิ่งขึ้น

หนงัสอืเล่มนีร้วบรวมภาพถ่ายทางวัฒนธรรมของศลิปินช่างภาพอาเซยีน ๑๐ ประเทศ 
จากโครงการภาพถ่ายศิลปินอาเซียน (ASEAN Eye Culture) ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) และชมรมถ่ายภาพ
คณะแพทย์ มอ. (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าภาพถ่ายมีอิทธิพลต่อ 
การสือ่สาร วถิชีวีติ วฒันธรรม และคนในสงัคมปัจจบุนั และในการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิ 
สังคมและวัฒนธรรมเดียวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ก�าลังจะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
รวมถงึการสร้างความสามัคค ีและความสงบสขุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ จงึได้เกดิโครงการนี้ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย 
ที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติในอาเซียน และเพ่ือเสริมสร้าง 
อตัลกัษณ์ความเป็นไทยในวถิวีฒันธรรมทางภาคใต้ให้เป็นทีรู่จั้กในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของปัตตานีก่อนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสยาม  
ซึ่งในยุคดังกล่าวนี้ ปัตตานีเป็นรัฐท่ีส�าคัญรัฐหนึ่งในคาบสมุทรมลายู มีสุลต่านและ
ราชินีปกครอง และเป็นเมืองท่านานาชาติ งานเขียนของ ดร.ปิยดา เล่มนี้เป็นการศึกษา
ประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมืองและสังคม และยังเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ท้องถิ่นและเอกสารต่างชาติหลายแหล่ง โดยเฉพาะของจีนและญ่ีปุ่น ซึ่งการศึกษาปัตตาน ี
ในยคุดงักล่าวนีจ้ะช่วยในการท�าความเข้าใจสภาพสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิของปัตตานแีละ
บริเวณใกล้เคียง ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะน�าไปสู่ความรู้ความเข้าใจของคนไทยด้วยกัน 
และน�าไปสู่สันติสุขในสังคมไทย
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งานรดน้ำาขอพรศิลปินแห่งชาติ 
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 
และผู้บริหารงานวัฒนธรรม 
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
ประจำาปีพ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๐ เม.ย.
ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒ ปี 
กรุงรัตนโกสินทร์ 

ณ บริเวณท้องสนามหลวง

จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม

๑๙ - ๒๑ เม.ย.

โครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน 
ประจำาปี ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ 
สำานักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๓ เม.ย.

สู่ทศวรรษที่สามกองทุนส่งเสริม 
งานวัฒนธรรม 

ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๘ เม.ย.

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
เข้ารับพระราชทานเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๕ เม.ย.

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไทยถิ่นศิลป์บรรเลง 

ณ เอเชียทีค

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๗ เม.ย.

งานสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ารวมไทย  
: อีสานโฮแซว  

สยามสแควร์ 

จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม 
         กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
         และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๓ - ๑๕ เม.ย.

การอบรมรครูต้นแบบด้านมารยาทไทย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดนครราชสีมา 

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๘ - ๓๐ เม.ย.

งานสืบฮีต สานฮอยป๋าเวณี ป๋ีใหม่เมือง 
เวียงกุมกาม 

ณ วัดช้างค้ำา เวียงกุมกาม
จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ปฏิทินวัฒนธรรม ๒๕๕๗

การแสดงคอนเสิร์ต
กัลยณิวัฒนาคารวาลัย ครั้งที่ ๗

ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๔ พ.ค.
โครงการเชื่อมใจสัมพันธ ์
สภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๗ พ.ค.
การอบรมรครูต้นแบบด้านมารยาทไทย 
ภาคใต้ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๗ - ๘ พ.ค.

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 

วัดในกรุงเทพมหานคร

จัดโดย กรมการศาสนา

๑๑ - ๑๗ พ.ค.
Thailand Philharmonic Orchestra 
2014  

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

จัดโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   
         มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

๙ พ.ค.
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แถลงข่าวการแสดงดนตรีคลาสสิค 
น้อมรำาลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จ-
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๘ พ.ค.
สื่อมวลชนสัญจร ชีวิตและงาน 
มาลา คำาจันทร์

จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๔ พ.ค.

การแสดงคอนเสิร์ต “เป็นสองเท่า” 
กิจกรรมร้องรำาทำาเพลง บนพื้นที ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๘ พ.ค.

พิธีบวงสรวงการแสดงละครเวที 
เรื่อง ในสวนฝัน

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๙ พ.ค.

พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ 
นางบัวซอน  ถนอมบุญ

อำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๕ พ.ค.

Great artist concert series 2014 
Gala Italiano Opera Highlight Arais

ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๕ พ.ค.

การแสดงดนตรีคลาสสิค 
น้อมรำาลึกพระกรุณาธิคุณ 
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๖ พ.ค.

พิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ 80 ปี 
บนเส้นทางศิลปะ 
ศ.เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำา  

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน ชั้น 1

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๕ มิ.ย. การประชุมเครือข่าย 
สื่อวัฒนธรรมสัมพันธ์ทั่วประเทศ 

ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๕ - ๖ มิ.ย.

แถลงข่าวการแสดงดนตรีไทยครูอาวุโส
แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์  

ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๙ มิ.ย.

การแสดงเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖

ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๑ มิ.ย.

การแสดงดนตรีไทยครูอาวุโส
แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์

ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๘ มิ.ย.

โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้

ณ โรงแรมอิมพีเรียล
จังหวัดนราธิวาส

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๑ - ๑๓ มิ.ย.
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