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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน  
2. เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะน าไปสู่การ

อนุรักษ์และ พัฒนาภูมิปัญญานั้นๆ ต่อไป  
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความที่มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็น
องค์ ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ปราชญ์ ท้องถิ่น ซึ่งมผีู้ให้ค ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้  
สามารถ จันทร์สูรย์(2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่น ามาใช้ใน
การ แก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ท า
เองโดย อาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย  
กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของ
คนเรา ผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจาก
ความรู้ เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าว
ว่า ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและ
การปรับตัวใน การด าเนินชีวิตของคนเรา  
รัตนะ บัวสนธ์ (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก และ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดั่งกล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอด 
สั่ง สอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือ ความสุขของในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล  
ฉลาดชาย สมิตานนท์(อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาคร าไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ สติปัญญา
อัน เกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ท าหน้าที่ชี้น าว่าการจะใช้
ชีวิตอย่า ยั่งยืนและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นท าอย่างไรซึ่งในที่สุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจถูกยกระดับให้
หมายถึงอุดมการณ์ ของการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย บนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิต 
สัตว์ พืช และมนุษย์ด้วย ตัวเองตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง  
และ ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และ
เหมาะสมกับยุค  
สมัย ประเวศ วะสี(2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิต
และสังคม ในท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มา
จากข้างนอก ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐาน มีความเป็นบูรณการสูงทั้งในเรื่อง
ของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกทั้งยังเน้นความส าคัญของ
จริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า  
จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต  ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้ 
แนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการ
ด ารงชีวิต ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา  
 
 



 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
แก้ปัญหา เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางด าเนินชีวิต ในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ  
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ 
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การ
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น  
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด 
และ เป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการ
จัด จ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้น
ให ้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน  
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุน
และ ธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความ
มั่นคง ทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น  
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน 
องค์กร ทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น 
กรณีของการจัด การศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญ เพราะการจัด
การศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล  
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนาเชื่อ
และ ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น 
การ ถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนังตะลุง 

หนังตะลุงเป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่ส าคัญอย่างหนึ่งของภาคใต้มาแต่โบราณ และสืบทอดมาจนปัจจุบัน
นี้ หนังตะลุงเป็นมหรสพทีได้รับการนิยมจากผู้ดูอย่างกว้างขวาง การแสดงหนังตะลุงเป็นการแสดงความสามารถ
ที่ถือเป็นอัจฉริยะส่วนตัวของนายหนังตะลุงผนวกกับการฝึกฝนจนมีความช านาญ จึงจะสามารถแสดงหนังตะลุง
ให้ประทับใจผู้ชมได้ หนังตะลุงมิได้ให้แต่ความบันเทิงแก่ผู้ชมเท่านั้น ยังได้สอดแทรกคติธรรม จริยธรรม 
การศึกษา ฯ ลฯ แก่ผู้ชมอีกด้วย 

ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงนั้น มีความเชื่อกันว่า เผยแพร่มาจากชวา(อินโดนีเซีย) มายังมาเลเซีย 
แล้วคนไทยทางภาคใต้ไปได้แบบอย่างมาอีกทีหนึ่งจากเมืองยะโฮร์ มาฝึกหัดเล่นในเมืองไทย โดยเฉพาะครั้งแรกที่
จังหวัดพัทลุง ที่เรียกว่าหนังตะลุงนั้น ค าว่าหนัง ก็คือ เอาหนังวัว หนังควาย มาตัดฉลุเป็นรูป ส่วนค าว่าตะลุงก็คง
มาจากค าว่าพัทลุงนั่นเอง เคยมีค านิยมเรียกหนังตะลุงว่า "หนังควน " เพราะเกิดขึ้นที่บ้านควนมะพร้าว เป็นแห่ง
แรกนอกจากนี้ยังมีข้ออ้างอิงอ่ืน ๆ ซึ่งยืนยันว่าได้เกิดข้ึนครั้งแรกท่ีพัทลุง 

 
หนังตะลุง มี อยู่ 13 ตัว  ได้แก่ 

1.อ้ายเท่ง เอาเค้ามาจากชาวบ้านคนหนึ่ง ชื่อเท่ง อยู่บ้านคูขุด อ าเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา หนัง
จวนบ้านคูขุดน ามาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรก หนังคณะอ่ืนๆ น าไปเลียนแบบ รูปร่างผอมบางสูง ท่อนบนยาวกว่า
ท่อนล่าง ผิวด า ปากกว้าง หัวเถิก ผมงอหยิก ใบหน้าคล้ายนกกระฮัง นิ้วมือขวายาวโตคล้ายอวัยวะเพศผู้ชาย 
นิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหยิกเป็นวงเข้าหากัน นุ่งผ้าโสร่งลายตาหมากรุก คาดพุงด้วยผ้าขะม้า ไม่สวมเสื้อ ที่
สะเอวเหน็บมีดอ้ายครก (มีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝัก) ชอบพูดจาโผงผาง ไม่เกรงใจใคร ขู่ส าทับผู้อื่น ล้อเลียน
เก่ง เป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ย 

 
2.อ้ายหนูนุ้ย น าเค้ามาจากคนซื่อๆ แกมโง่ ผิวด า รูปร่างค่อนข้างเตี้ย พุงยานโย้คอตก ทรงผมคล้าย

แส้ม้า จมูกปากยื่นออกไป คล้ายกับปากวัว มีเครายาวคล้ายหนวดแพะ ใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจ นุ่งผ้าโสร่งแต่
ไม่มีลวดลาย ไม่สวมเสื้อ ถือมีดตะไกรหนีบหมากเป็นอาวุธ พูดเสียงต่ าสั่นเครือดันขึ้นนาสิก ชอบคล้อยตามคนยุ
ยงส่งเสริม แสดงความซื่อออกมาเสมอ 
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3.นายยอดทอง เชื่อกันว่าเป็นชื่อคนจริงชาวจังหวัดพัทลุง รูปร่างอ้วน ผิวด า พุงย้อยก้นงอนขึ้นบนผม
หยิกเป็นลอน จมูกยื่น ปากบุ๋ม เหมือนปากคนแก่ไม่มีฟัน หน้าเป็นแผลจนลายคล้ายหน้าจระเข้ โครพูดถึงเรื่อง
จระเข้ไม่พอใจ นุ่งผ้าลายโจงกระเบน ไม่สวมเสื้อ เหน็บกริชเป็นอาวุธประจ ากาย เป็นคนเจ้าชู้ ปากพูดจาโอ้อวด 
ใจเสาะ ขี้ขลาด ชอบขู่หลอก พูดจาเหลวไหล ยกย่องตนเอง บ้ายอ ชอบอยู่กับนายสาว ที่มีส านวนชาวบ้าน  
ว่า "ยอดทองบ้านาย" 
      นายยอดทอง แสดงคู่กับตัวตลกอ่ืนๆ ได้หลายตัว เช่น คู่กับอ้ายหล า คู่กับอ้ายขวัญเมือง คู่กับอ้ายพูน
แก้ว คู่กับอ้ายด าบ้า คู่กับอ้ายลูกหมี คู่กับอ้ายเสมียน เป็นต้น 

 
4.นายสีแก้ว เชื่อกันว่าเอาเค้ามาจากคนที่ชื่อสีแก้วจริงๆ เป็นคนมีตะบะ มือหนักโกรธใครตบด้วยมือ

หรือชนด้วยศรีษะ เป็นคนพูดจริง ท าจริง สู้คน ชอบอาสาเจ้านายด้วยจริงใจ ตักเตือนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามท านองคลองธรรม รูปร่างอ้วนเตี้ย ผิวคล้ า มีโหนกคอ ศรีษะล้าน นุ่งผ้าโจงกระเบนลายตาหมากรุก ไม่สวม
เสื้อ ไม่ถืออาวุธใดๆ ใครพูดล้อเลียนเกี่ยวกับเรื่องพระ เรื่องร้อน เรื่องจ านวนเงินมากๆ จะโกรธทันที พูดช้าๆ ชัด
ถ้อยชัดค า เพ่ือนคู่หูคือนายยอดทอง 

 
5. อ้ายสะหม้อ หนังกั้น ทองหล่อ น ามาจากคนจริง โดยได้รับอนุญาตจากชาวอิสลามชื่อสะหม้อ อยู่

บ้านสะกอม อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หนังตะลุงอ่ืนๆ ที่น าไปเลียนแบบ พูดกินรูปสู้หนังกั้น ทองหล่อไม่ได้ 
รูปร่างอ้ายสะหม้อ หลังโกง มีโหนกคอ คางย้อย ลงพุง รูปร่างเตี้ย สวมหมวกแขก นุ่งผ้าโสร่ ง ไม่สวมเสื้อ พูด
ล้อเลียนผู้อ่ืนได้เก่ง ค่อนข้างอวดดี นับถือศาสนาอิสลามแต่ชอบกินหมู ชอบดื่มเหล้า พูดส าเนียงเนิบนาบ รัว
ปลายลิ้น 
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6. อ้ายขวัญเมือง ไม่มีประวัติความเป็นมา เป็นตัวตลกเอกของหนังจันทร์แก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คนในถิ่นนั้น เขาไม่เรียกว่าอ้ายเมือง แต่เรียกว่า "ลุงขวัญเมือง" แสดงว่าได้รับการยกย่องจากคนในท้องถิ่นอย่าง
สูงเหมือนกับเป็นคนส าคัญผู้หนึ่ง ใบหน้าของขวัญเมืองคล้ายแพะ ผมบางหยิกเล็กน้อย ผิวด า หัวเถิก จมูกโด่งโต
ยาว ปากกว้าง พุงยานโย้ ก้นเชิด ปลายนิ้งชี้คล้ายนิ้วมืออ้ายเท่ง นุ่งผ้าพ้ืนด า คาดเข็มขัด ไม่สวมเสื้อ เป็นคนซื่อ 
บางครั้งแฝงไว้ซึ่งความฉลาด ชอบสงสัยเรื่องของผู้อื่น พูดจาเสียงหวาน หนังจังหวัดสงขลาแสดงคู่กับอ้ายสะหม้อ 
หนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแถวอ าเภอเชียรใหญ่ หัวไทร ปากพนัง ท่าศาลา ให้แสดงคู่กับนายยอดทอง หนัง
พัทลุง ตรัง นิยมให้เป็นตัวบอกเรื่อง เฝ้าประตูเมือง ออกตีฆ้องร้องป่าว 

 
7. อ้ายโถ เอาเค้ามาจากจีนบ๋าบา ชาวพังบัว อ าเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา รูปร่าง มีศรีษะค่อนข้าง

เล็ก ตาโตถลน ปากกว้าง ริมฝีปากล่างเม้มเข้าใน ส่วนท้องตึง อกใหญ่เป็นรูปโค้ง สวมหมวกมีกระจุกข้างบน นุ่ง
กางเกงถลกขา ถือมีดบังตอเป็นอาวุธ ชอบร้องร าท าเพลง ขี้ขลาดตาขาว โกรธใครไม่เป็น ถือเอาเรื่องกินเป็นเรื่อง
ใหญ่ ใครจะพูดเรื่องอะไรก็ตาม อ้ายโถจะชักเรื่องที่พูดวกเข้าหาเรื่องกินเสมอ เป็นตัวตลกประกอบ 

 
 8. ผู้ใหญ่พูน น่าจะเลียนแบบมาจากผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่ง รูปร่างสูงใหญ่ จมูกยาวคล้ายตะขอเกี่ยว

มะพร้าว ศรีษะล้าน มีผมเป็นกระจุกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางกลวงอยู่ กลางพุงโย้ย้อยยาน ตะโพกใหญ่ขวิด
ขึ้นบน เพื่อนมักจะล้อเลียนว่า บนหัวติดงวงถังตักน้ า สันหลังเหมือนเขาพักผ้า (อยู่ระหว่างพัทลุง-ตรัง) นุ่งผ้าโจง
กระเบน ไม่มีลวดลาย ชอบยุยง โม้โอ้อวด เห่อยศ ขู่ตะคอผู้อ่ืนให้เกรงกลัว ธาติแท้เป็นคนขี้ขลาดตาขาว ชอบแส
แสร้งปั้นเรื่องฟ้องเจ้านาย ส่วนมากเป็นคนรับใช้อยู่เมืองยักษ์หรือกับฝ่ายโกง พูดช้าๆ หนีบจมูก เป็นตัวตลก
ประกอบ 
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หนังตะลุงที่มีชื่อเสียงในต าบลละอาย คือ หนังพัฒน์น้อย ศ.เอียดนุ้ย 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มโนราห์ วัฒนธรรมปักต์ใต้ 
 

ประวัติความเป็นมา      
 

โนรา หรือ มโนห์รา (เขียนเป็น มโนรา หรือ มโนราห์ ก็ได้) เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่สืบ ทอดกันมานาน
และนิยมกันอย่างแพร่หลายใน ภาคใต้ เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การร า บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และบาง
โอกาสมีบางส่วน แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรม 

โนรา เป็นศิลปะพ้ืนเมืองภาคใต้เรียกว่า โนรา แต่ ค าว่า มโนราห์ หรือ มโนห์รา นั้น เป็นค าที่เกิด ขึ้นมา
เมื่ อสมัยกรุงศรีอยุ ธยา  โดยการน าเอา  เรื่ อง  พระสุ ธน -มโนราห์  มาแสดงเป็ นละครชาตรี  จึ งมีค า
เรียกว่า มโนราห์ ส่วนก าเนิดของโนรานั้น สันนิษฐานกันว่าได้รับอิทธิพลจากการ ร่ายร าของอินเดียโบราณก่อน
สมัยศรีวิชัย ที่มา จากพ่อค้าชาวอินเดีย สังเกตได้จากเครื่องดนตรีที่ เรียกว่า เบ็ญจสังคีตซึ่งประกอบโหม่ง
ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ ใน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโนรา และท่าร าของโนรา อีกหลายท่าที่ละม้ายคล้ายคลึงกับการร่ายร า
ของ ทางอินเดีย และเริ่มมีโนราเป็นกิจลักษณะขึ้นเมื่อ ประมาณปี พุทธศักราชที่ ๑๘๒๐ ซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัย
ตอนต้นเชื่อกันว่าโนราเกิดขึ้นครั้งแรกที่ หัวเมืองพัทลุง ปัจจุบันคือ ต าบล บางแก้ว จังหวัด พัทลุง แล้ว แพร่
ขยายไปยังหัวเมืองอ่ืนๆของภาคใต้ จน ไปถึงภาคกลาง และกลายเป็นละครชาตรี และจังหวะ ตะลุง ที่ได้รับ
อิทธิพลจากแนวคิดนี้ โนรา เกิดขึ้นในราชส านักของพัทลุงซึ่งมีต านานเล่า กันมาว่า เจ้าเมืองพัทลุง มีชื่อว่า พระ
ยา สายฟ้าฟาด มีลูกสาวที่ชื่อ ศรีมาลา ซึ่ง มีความสามารถในการร่ายร ามาก ได้เกิดตั้งครรภ์โดยที่ยังไม่ได้
แต่งงาน เชื่อกันว่า เป็นท้องกับเทวดา พระยาสายฟ้าฟาดเห็นดัง นั้นก็โกรธมาก สั่งให้น านางศรีมาลาไป ลอยแพ
ในทะเล ( คือ ทะเลสาปสงขลา) และ แพได้ไปติดที่เกาะใหญ่ นางศรีมาลาก็ ได้ให้ก าเนิดลูกชาย โดยตั้งชื่อ
ว่า เทพสิงหล ซึ่งมีนัยความว่า ลูกของเทวดา นางศรีมาลา ได้ฝึกให้เทพสิงหลฝึกร่ายร า ซึ่งเทพสิงหล ก็สามารถ
ร่ายร าได้สวยงามมาก และร่ายร า มีชื่อเสียงมากที่ เกาะใหญ่  จนรู้ไปถึง หูพระยาสายฟ้าฟาด ซึ่งพระยา
สายฟ้า ฟาดก็ยังไม่รู้ว่าหลานตัวเอง ก็ได้ เชิญไปร าในราชส านัก ฝ่ายนางศรีมาลานั้น ก็น้อยเนื้อต่ าใจเมื่อครั้งที่ถูก
ลอยแพ ก็บอกกับคนที่มาติดต่อว่า โนราคณะ นี้จะไปร าได้ แต่ต้องปูผ้าขาวตั้ง แต่ริมฝั่งที่ลงจากเรือจนไปถึง
ต าหนัก พระยาสายฟ้าฟาดก็ตอบตกลง ดังนั้น เทพสิงหลจึงไปร าในราชส านัก เทพสิงหลร า ได้สวยงามมาก จน
พระยาสายฟ้าฟาดก็ ตกตะลึงในความสวยงาม  จึงถอดเครื่องทรงที่  ทรงอยู่ ให้กับเทพสิงหล  แล้วบอก
ว่า "เครื่อง แต่งกายกษัตริย์ชุดนี้มอบให้เป็นเครื่องแต่งกาย ของโนรานับแต่นี้เป็นต้นไป" เทพสิงหลจึง บอกว่า
แท้จริงแล้วเป็นหลานของพระยาสายฟ้าฟาด พระยาสายฟ้าฟาดจึงรับโนราไว้ ในราชส านักและให้สิทธิแต่งกาย
เหมือนกษัตริย์ทุก ประการ 

 
มโนราห์จิตวินญาณของชาวใต้ 

เอกลักษณ์ของชาวใต้ที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนั้นคือ มโนราห์ หรือโนราห์    ซึ่งเป็นศิลปะการร้องและ
การร าชั้นสูง ทั้งนี้มีคนกล่าวกันว่าต้นก าเนิดนั้น คือที่ อินเดียกว่า สี่ร้อยที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ก็เพ่ือบูชา
มหาเทพทั้งสามนั้นก็คือ พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ์ ซึ่งในบทร้องของมโนราห์ปัจจุบันก็ยังคงมี
เนื้อหาดังกล่าวเจือปนอยู่ แม้จะมีการดัดแปลงแก้ไขใส่เนื้อหาทางด้านพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมคือการนับ
ถือบรรพบุรุษ เติมไปบ้างตามอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อท้องถิ่น   ความเป็นศิลปะชั้นสูงของมโนราห์นั้นสามารถดู
ได้จาก งานครอบครูโขนละครและดนดรีไทย ที่เป็นมรดกของชาติและเป็นที่ยอมรับว่างดงามและสูงส่ง บนปรัม
พิธีจะมีเศียรเก้าเศียรซึ่งเศียรที่เก้านั้นก็คือ เทริด มโนราห์(คล้ายมงกุฎ) อีกทั้งมโนราห์ยังเป็นศาสตร์ที่รวบรวม
เอาศิลป์แขนงอ่ืนมาเก่ียวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่น งานช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างปักเย็บ เป็นต้น 
 



 

 

บรมครูของมโนราห์สามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วนหลักๆคือ 
ราชครูมโนราห์ โดยเชื่อกันว่าครูเหล่านี้คือกลุ่มคนที่เคยมีชีวิตในสมัยโบราณ ทั้งนี้จะเป็นเจ้าเมือง(เมือง

พัทลุง)และบรมวงศานุวงศ์ จึงไม่น่าแปลกใจว่าท าไมเครื่องแต่งกายของมโนราห์จึง มีลักษณะคล้ายเครื่องทรง
กษัตริย์ ซึ่งบรมครูเหล่านี้ได้แก่ ขุนศรัทธา เจ้าพระยาสายฟ้าฟาด แม่ศรีมาลา แม่นางคงคา แม่นางนวลทองส าลี 
ตาม่วงแก้ว ตาม่วงทอง ขุนแก้วขุนไกร  พ่อเทพสิงขร เป็นต้น     เหล่าตาพรานป่าและเหล่าเสนา เหล่านี้คือข้า
รับใช้ในวัง และยังเป็นตัวตลกอีกด้วยเช่น พรานบุญ พรานเทพ  พรานหน้าทอง พรานเฒ่า เป็นต้น    ตายาย
มโนราห์ เหล่านี้ก็คือบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์แต่เมื่อสิ้นชีพไปแล้วด้วยแรงครูจึงยังคอย
วนเวียนปกปักษ์รักษา ลูกหลานเชื้อสายมโนราห์ ตลอดมา 

ความเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวผลักดันให้เกิดความสามัคคีเป็นอย่างดีในชน
ชาวใต้ จึงไม่น่าแปลกใจว่าท าไมชาวใต้จึงหวงถิ่นรักพ่ีเอ้ืออาทรพ่ีน้อง แต่ปัจจุบันนี้ประเทศเราเปิดรับวัฒนธรรม
ภายนอกเข้ามาโดยไม่กลั่นกรอง ท าให้เยาวชนของชาติละทิ้งวัฒนธรรมเดิม หันหน้าไปให้ต่างชาติ ยอมเป็น
ทิศทางวัฒนธรรมอ่ืนที่ตนเห็นว่างามแล้วถ้าวันหนึ่งที่ไทยสิ้นชาติขาดวัฒนธรรมแล้วมีคนมาถามว่า ชาติเดิมของยู
นั้นมีดีอะไรบ้าง แล้วลูกหลานไทยก็เต้น โนบอดี้ให้เขาดี  วันนั้นก็คงเป็นวันที่วิญญาณบรรพบุรุษไทยร้องไห้น้ าตา
เป็นสายเลือด  

 
เครื่องแต่งกาย 

1. เทริด (อ่านว่า เซิด) เป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่อง (โบราณ
ไม่นิยมให้นางร าใช้) ท าเป็นรูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้า มีด้ายมงคลประกอบ 

 

 
 

หัวเทริดโนราห์ 
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2. เครื่องรูปปัด เครื่องรูปปัดจะร้อยด้วยลูกปัดสีเป็นลายมีดอกดวง ใช้ส าหรับสวมล าตัวท่อนบนแทน

เสื้อ ประกอบด้วยชิ้นส าคัญ 5 ชิ้น คือ บ่า ส าหรับสวมทับบนบ่าซ้าย-ขวา รวม 2 ชิ้น ปิ้งคอ ส าหรับสวมห้อยคอ
หน้า-หลังคล้ายกรองคอหน้า-หลัง รวม 2 ชิ้น พานอก ร้อยลูกปัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้พันรอบตัวตรงระดับ
อก บางถิ่นเรียกว่า"พานโครง"บางถิ่นเรียกว่า"รอบอก" เครื่องลูกปัดดังกล่าวนี้ใช้เหมือนกันทั้งตัวยืนเครื่องและตัว
นาง (ร า) แต่มีช่วงหนึ่งที่คณะชาตรีในมณฑลนครศรีธรรมราชใช้อินทรธนู ซับทรวง (ทับทรวง) ปีกเหน่ง แทน
เครื่องลูกปัดส าหรับตัวยืนเครื่อง 

  

 
ปิ้งคอ 

 
 บ่า 

 
 พานอก พานโครง หรือรอบอก 

 
3. ปีกนกแอ่น หรือ ปีกเหน่ง มักท าด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายนกนางแอ่นก าลังกางปีก ใช้ส าหรับโนรา

ใหญ่หรือตัวยืนเครื่อง สวมติดกับสังวาลอยู่ที่ระดับเหนือสะเอวด้านซ้ายและขวา คล้ายตาบทิศของละคร 
 

 
ปีกนกแอ่น หรือปีกเหน่ง 
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4. ซับทรวง หรือ ทับทรวง หรือ ตาบ ส าหรับสวมห้อยไว้ตรงทรวงอก นิยมท าด้วยแผ่นเงินเป็นรูป

คล้ายขนมเปียกปูนสลักเป็นลวดลาย และอาจฝังเพชรพลอยเป็นดอกดวงหรืออาจร้อยด้วยลูกปัด นิยมใช้
เฉพาะตัวโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่อง ตัวนางไม่ใช้ซับทรวง 

5. ปีก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หาง หรือ หางหงส์ นิยมท าด้วยเขาควายหรือโลหะเป็นรูปคล้ายปีก
นก 1 คู่ ซ้าย-ขวาประกอบกัน ปลายปีกเชิดงอนขึ้นและผูกรวมกันไว้มีพู่ท าด้วยด้ายสีติดไว้เหนือปลายปีก ใช้
ลูกปัดร้อยห้อยเป็นดอกดวงรายตลอดทั้งข้างซ้ายและขวาให้ดูคล้ายขนของนก ใช้ส าหรับสวมคาดทับผ้านุ่งตรง
ระดับสะเอว ปล่อยปลายปีกยื่นไปด้านหลังคล้ายหางกินรี 

  

 
ปีก หรือหางหงส์ 

 
6. ผ้านุ่ง เป็นผ้ายาวสี่เหลี่ยมผืนผ้า นุ่งทับชายแล้วรั้งไปเหน็บไว้ข้างหลัง ปล่อยปลายชายให้ห้อยลง

เช่นเดียวกับหางกระเบน เรียกปลายชายที่พับแล้วห้อยลงนี้ว่า "หางหงส์"(แต่ชาวบ้านส่วนมากเรียกว่า หางหงส์) 
การนุ่งผ้าของโนราจะรั้งสูงและรัดรูปแน่นกว่านุ่งโจมกระเบน 

7. หน้าเพลา เหน็บเพลา หนับเพลา ก็ว่า คือสนับเพลาส าหรับสวมแล้วนุ่งผ้าทับ ปลายขาใช้ลูกปัดร้อย
ทับหรือร้อยทาบ ท าเป็นลวดลายดอกดวง เช่น ลายกรวยเชิง รักร้อย 

8. ผ้าห้อย คือ ผ้าสีต่างๆ ที่คาดห้อยคล้ายชายแครงแต่อาจมีมากกว่า โดยปกติจะใช้ผ้าที่โปร่งผ้าบางสี
สด แต่ละผืนจะเหน็บห้อยลงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าผ้า 

9. หน้าผ้า ลักษณะเดียวกับชายไหว ถ้าเป็นของโนราใหญ่หรือนายโรงมักท าด้วยผ้าแล้วร้อยลูกปัดทาบ
เป็นลวดลาย ที่ท าเป็นผ้า 3 แถบคล้ายชายไหวล้อมด้วยชายแครงก็มี ถ้าเป็นของนางร า อาจใช้ผ้าพ้ืนสีต่างๆ 
ส าหรับคาดห้อยเช่นเดียวกับชายไหว 

 
หน้าผ้า 

10. ก าไลต้นแขนและปลายแขน ก าไลสวมต้นแขน เพ่ือขบรัดกล้ามเนื้อให้ดูทะมัดทะแมงและเพ่ิมให้
สง่างามยิ่งขึ้น 
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11. ก าไล ก าไลของโนรามักท าด้วยทองเหลือง ท าเป็นวงแหวน ใช้สวมมือและเท้าข้างละหลายๆ วง 

เช่น แขนแต่ละข้างอาจสวม 5-10วงซ้อนกัน เพ่ือเวลาปรับเปลี่ยนท่าจะได้มีเสียงดังเป็นจังหวะเร้าใจยิ่งขึ้น 

 
ก าไล 

12. เล็บ เป็นเครื่องสวมนิ้วมือให้โค้งงามคล้ายเล็บกินนร กินรี ท าด้วยทองเหลืองหรือเงิน อาจต่อปลาย
ด้วยหวายที่มีลูกปัดร้อยสอดสีไว้พองาม นิยมสวมมือละ 4 นิ้ว (ยกเว้นหัวแม่มือ) 

 
เล็บ 

13. หน้าพราน เป็นหน้ากากส าหรับตัว "พราน" ซึ่งเป็นตัวตลก ใช้ไม้แกะเป็นรูปใบหน้า ไม่มีส่วนที่เป็น
คาง ท าจมูกยื่นยาว ปลายจมูกงุ้มเล็กน้อย เจาะรูตรงส่วนที่เป็นตาด า ให้ผู้สวมมองเห็นได้ถนัด ทาสีแดงทั้งหมด 
เว้นแต่ส่วนที่เป็นฟันท าด้วยโลหะสีขาว หรือทาสีขาว หรืออาจลี่ยมฟัน (มีเฉพาะฟันบน) ส่วนบนต่อจากหน้าผาก
ใช้ขนเป็ดหรือห่านสีขาวติดทาบไว้ต่างผมหงอก 

14. หน้าทาสี เป็นหน้ากากของตัวตลกหญิง ท าเป็นหน้าผู้หญิง มักทาสีขาวหรือสีเนื้อ 
 

เครื่องดนตรี 
 

1. ทับ (โทนหรือทับโนรา) เป็นคู่ เสียงต่างกันเล็กน้อย ใช้คนตีเพียงคนเดียว เป็นเครื่องตีที่ส าคัญที่สุด 
เพราะท าหน้าที่ คุมจังหวะและเป็นตัวน าในการเปลี่ยนจังหวะท านอง (แต่จะต้องเปลี่ยนตามผู้ร า ไม่ใช่ผู้ร า 
เปลี่ยน จังหวะลีลาตามดนตรี ผู้ท าหน้าที่ตีทับจึงต้องนั่งให้มอง เห็นผู้ร าตลอดเวลา และต้องรู้เชิง ของผู้รับ 

 

 
 

 
 
 

https://sites.google.com/site/aungang16/home/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A5 copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/aungang16/home/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A copy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/aungang16/home/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A copy.jpg?attredirects=0


 
2. กลอง เป็นกลองทัดขนาดเล็ก (โตกว่ากลองของหนังตะลุงเล็กน้อย) 1 ใบท าหน้าที่เสริมเน้นจังหวะ

และล้อเสียงทับ 
 

 
 

3. ปี ่เป็นเครื่องเป่าเพียงชิ้นเดียวของวง นิยมใช้ปี่ใน หรือ บางคณะอาจใช้ปี่นอก ใช้เพียง 1 เลา ปี่มีวิธี
เป่าที่คล้ายคลึงกับขลุ่ย ปี่มี 7 รูแต่สามารถก าเนิดเสียงได้ ถึง 21 เสียงซึ่งคล้ายคลึงกับเสียงพูด มากที่สุด 

 
 

4. โหม่ง คือ ฆ้องคู่ เสียงต่างกันที่เสียงแหลม เรียกว่า "เสียงโหม้ง" ที่เสียงทุ้ม เรียกว่า "เสียงหมุ่ง" หรือ 
บางครั้งอาจจะเรียกว่าลูกเอกและลูก ทุ้มซึ่งมีเสียงแตกต่างกันเป็น คู่แปดแต่ดั้งเดิมแล้วจะใช้คู่ห้า 

 
   

5. ฉิ่ง หล่อด้วยโลหะหนา รูปฝาชีมีรูตรงกลางส าหรับร้อยเชือก ส ารับนึงมี  2 อัน เรียกว่า 1 คู่เป็น
เครื่องตีเสริมแต่งและเน้นจังหวะ ซึ่งการตีจะแตกต่างกับการตีฉิ่ง ในการก ากับจังหวะของดนตรีไทย 
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6. แตระ หรือ แกระ หรือ กรับ มี ทั้งกรับอันเดียวที่ใช้ตีกระทบกับรางโหม่ง หรือกรับคู่ และมีที่ร้อยเป็น
พวงอย่างกรับพวง หรือใช้เรียวไม้หรือลวด เหล็กหลาย ๆ อันมัดเข้าด้วยกันตีให้ปลายกระทบกัน 

 
 

องค์ประกอบหลักของการแสดง 
 

1. การร า โนราแต่ละตัวต้องร าอวดความช านาญและความสามารถเฉพาะตน โดยการร าผสมท่าต่างๆ 
เข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องกลมกลืน แต่ละท่ามีความถูกต้องตามแบบฉบับ มีความคล่องแคล่วช านาญที่จะเปลี่ยน
ลีลาให้เข้ากับจังหวะดนตรี และต้องร าให้สวยงามอ่อนช้อยหรือกระฉับกระเฉงเหมาะแก่กรณี บางคนอาจอวด
ความสามารถในเชิงร าเฉพาะด้าน เช่น การเล่นแขน การท าให้ตัวอ่อน การร าท่าพลิกแพลง เป็นต้น 

2. การร้อง โนราแต่ละตัวจะต้องอวดลีลาการร้องขับบทกลอนในลักษณะต่างๆ เช่น เสียงไพเราะดัง
ชัดเจน จังหวะการร้องขับถูกต้องเร้าใจ มีปฏิภาณในการคิดกลอนรวดเร็ว ได้เนื้อหาดี สัมผัสดี มีความสามารถใน
การร้องโต้ตอบ แก้ค าอย่างฉับพลันและคมคาย เป็นต้น 

3. การท าบท เป็นการอวดความสามารถในการตีความหมายของบทร้องเป็นท่าร า ให้ค าร้องและท่าร า
สัมพันธ์กันต้องตีท่าให้พิสดารหลากหลายและครบถ้วน ตามค าร้องทุกถ้อยค าต้องขับบทร้องและตีท่าร าให้
ประสมกลมกลืนกับจังหวะและลีลา ของดนตรีอย่างเหมาะเหม็ง การท าบทจึงเป็นศิลปะสุดยอดของโนรา 

4. การร าเฉพาะอย่าง นอกจากโนราแต่ละคนจะต้องมีความสามารถในการร า การร้อง และการท าบท
ดังกล่าวแล้วยังต้องฝึกการ าเฉพาะอย่างให้เกิดความช านาญเป็นพิเศษ ด้วยซึ่งการร าเฉพาะอย่างนี้ อาจใช้แสดง
เฉพาะโอกาส เช่น ร าในพิธีไหว้ครู หรือพิธีแต่งพอกผู้กผ้าใหญ่ บางอย่างใช้ร าเฉพาะเมื่อมีการประชันโรง 
บางอย่างใช้ในโอกาสร าลงครูหรือโรงครู หรือร าแก้บน เป็นต้น การร าเฉพาะอย่าง มีดังนี้ 

          1. ร าบทครูสอน 
          2. ร าบทปฐม 
          3. ร าเพลงทับเพลงโทน 
          4. ร าเพลงปี ่
          5. ร าเพลงโค 
          6. ร าขอเทริด 
          7. ร าเฆี่ยนพรายและเหยียบลูกนาว (เหยียบมะนาว) 
          8. ร าแทงเข้ 
          9. ร าคล้องหงส์ 
          10.ร าบทสิบสองหรือร าสิบสองบท 

5. การเล่นเป็นเรื่อง โดยปกติโนราไม่เน้นการเล่นเป็นเรื่อง แต่ถ้ามีเวลาแสดงมากพอหลังจากการอวด
การร าการร้องและการท าลทแล้ว อาจแถมการเล่นเป็นเรื่องให้ดู เพ่ือความสนุกสนาน โดยเลือกเรื่องที่รู้ดีกันแล้ว
บางตอนมาแสดงเลือกเอาแต่ตอนที่ต้องใช้ตัวแสดง น้อย ๆ (2-3 คน) ไม่เน้นที่การแต่งตัวตามเรื่อง มักแต่งตามที่
แต่งร าอยู่แล้ว แล้วสมมติเอาว่าใครเป็นใคร แต่จะเน้นการตลกและการขับบทกลอนแบบโนราให้ได้เนื้อหาตาม
ท้องเรื่อง 
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หมาตักน้ า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวัสดุธรรมชาติ 

 
หมาตักน้ า เป็นของใช้อย่างหนึ่ งของชาว

นครศรีธรรมราช ใช้ส าหรับตักน้ า จากห้วย หนอง 
คลอง สระ 

ในการท าหมาตักน้ านั้น ชาวบ้านทางใต้นิยม
ท า" หมาจาก" มากกว่าชนิดอื่น ๆ  

ค าว่า "หมา" นี้ บางทีก็เรียก ติหมา หรือ ตี
หมา ผู้รู้กล่าวว่าไม่ใช่ค าไทยแท้ แต่เป็นค าที่มาจาก
ภาษามลายู คือค าว่า Timba ซึ่งหมายถึงภาชนะตัก
น้ าที่ท าจากใบจาก หรือ กาบ 

หมา ติหมา ตีหมา เป็นภาชนะตักน้ าอย่างหนึ่งของชาวภาคใต้ ท าด้วยกาบหรือใบของพืชตระกูลปาล์มที่
หาได้ในท้องถิ่น การเรียกชื่อบางครั้งจึงมีชื่อของพืชที่น ามาเป็นวัสดุท าต่อท้ายด้วย เช่น 

-ถ้าท าจากใบจากก็เรียกว่า"หมาจาก" 
-ถ้าท าจากต้อหมาก (กาบหมาก) ก็เรียกว่า "หมาต้อ" 
-ถ้าท าจากกาบเหลาชะโอนก็เรียกว่า "หมาต้อหลาวโอน" (หรือ "หมาต้อ" เช่นเดียวกัน) 
แต่บางคนก็ใช้ค าว่า "หมา" "ติหมา" หรือ "หมาตักน้ า" รวม ๆ กันไปโดยไม่ค านึงถึงวัสดุที่ใช้ท าในท้องถิ่น

บางแห่ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการใช้ค าว่า "หมา" ในความหมายที่กว้างออกไป หมายถึงภาชนะตักน้ าปัจจุบัน

เรียกภาชนะตักน้ าท่ีท าด้วยสังกะสี อะลูมิเนียม หรือเหล็กว่า "หมาถัง" หรือ "หมาถั้ง" ที่ท าด้วยพลาสติกก็เรียกว่า 
"หมาพลาสติก" อันเป็นการรักษาชื่อเต็มที่ขึ้นต้นด้วย "หมา" เอาไว้ 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีภาชนะตักน้ าที่ท าทั้งกาบหมาก  กาบต้นหลาวโอนและใบของต้นจากแต่
ไม่ได้ท าด้วยสิ่งเหล่านี้ในทุกท้องที่  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในท้องที่นั้นจะมีสิ่งใดที่ใช้ท า ปัจจุบันนี้แม้ภาชนะตักน้ าที่ท า
ด้วยสังกะสี (ซึ่งเรียกว่าถัง) หรือพลาสติกจะเข้าไปแทนที่หมากตักน้ าที่ชาวนครใช้มาแต่โบราณมากขึ้น   แต่หมา
ตักน้ าก็ยังคงมีใช้กันอยู่ในครัวเรือนไม่น้อย โดยเฉพาะ "หมาจาก" ซึ่งเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวบ้านแถบ
ลุ่มน้ าปากพนัง อ าเภอเชียรใหญ่และอ าเภอหัวไทร  อันเป็นบริเวณท่ีมีต้นจากขึ้นอยู่ชุกชุม 

การท าหมาตักน้ าด้วยใบจาก  เริ่มด้วยตัดเอายอดจากซึ่งเป็นยอดอ่อนที่รวมกันแน่นไม่แตกออกเป็นใบ 
มาจัดเอาแต่ใบ น าใบไปตากแดดพอหมาด ๆ แล้วน าไปสอด การสอดหมาจากต้องคลี่ใบออกข้างหนึ่งแล้วสอดต่อ
กันกลับหัวกลับหางไปเรื่อย ๆ จนได้ขนาดตามท่ีต้องการจึงรวบหัวรวบท้ายเข้าประสนกันม้วนกลม แล้วใช้ก้านใบ
จากผูกฝึกไว้  ก็ได้หมาจากตามต้องการ และถ้าจะให้สวยงามและทนทานก็ใช้หวายหรือคล้าแทง เย็บรอยต่อ
ระหว่างใบจากแต่ละใบเพื่อกันไม่ให้หลุดได้ง่ายด้วย 

 
วิธีการท าหมาตักน้ า 
ในบรรดาหมาที่ท าจากพืชตระกูล

ปาล์มในท้องถิ่นภาคใต้ หมาจากออกจะเป็นที่
นิยมท าและใช้กันมากกว่าชนิดอื่น ๆ ประกอบ
กับเห็นว่ามีรูปลักษณะสวยงามและมีกรรมวิธี
การท าที่น่าสนใจกว่าหมาชนิดอ่ืนซึ่งท าขึ้น
เพียงเอากาบมาห่อตัวเป็นรูปหมาเท่านั้น ใน
ที่นี้จึงกล่าวถึงเฉพาะการท าหมาจากเท่านั้น 
การท าเริ่มด้วยการตัดเอายอดจากที่เป็นยอด
อ่อน ๆ ซึ่งมีใบรวมกันหนาแน่นและยังไม่แตก



ออกมาจากยอดเป็นใบ ๆ (ถ้ายอดเริ่มแตกใบก็แสดงว่าใบเริ่มแก่แล้วใช้ไม่ได้) น าเอายอดนั้นมาตัดเอาแต่ละใบที่
เห็นว่ามีขนาดพอจะใช้ท าหมาได้ตากแดดให้พอหมาด ๆ เพื่อน าไปสอดได้สะดวก เมื่อสอดต้องคลี่ใบออกข้างหนึ่ง
แล้วสอดให้แต่ละใบสลับโคน - ปลายไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้ปลายทั้งสอง ข้างมีขนาดเท่า ๆ กัน เมื่อสอดไปจนได้
ขนาดตามต้องการก็รวบปลายทั้ง 2 ข้างเข้าหากันเพ่ือผูกติดกันเป็นที่ถือเวลาจะใช้ตักน้ า หมาที่ท าเสร็จแล้วอาจ
มีขนาดใหญ่ - เล็กต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดความยาวและใหญ่ของจากที่น ามาสอดและจ านวนใบที่ใช้สอย และถ้า
ต้องการให้หมานั้นสวยงามและทนทานใบจากไม่แยกออกจากกันง่าย ๆ ก็ใช้หวายหรือคล้าแทงเย็บรอยต่อ
ระหว่างใบจากแต่ละใบตามแนวขวางของใบจากท่ีสอดกันนั้น โดยพยายามเย็บให้เป็นแนวตรงส่วนกลางของหมา 
เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพยุงในการรับน้ าหนักของน้ า การเย็บนี้อาจเย็บหลายแถวก็ได้ แต่ถ้าเป็นหมาขนาดเล็ก
ไม่จ าเป็นต้องเย็บ 

 
ชนิดของหมา 
1. ชนิดตามลักษณะของการผูกปลายของตัวหมาให้เป็นที่ถือคือ "หมาโผ้" (โผ้ - ตัวผู้) หมายถึง หมาที่

เอาปลายทั้ง 2 มาผูกไขว้กัน  
2."หมาเหมีย"(เหมีย - ตัวเมีย) หมายถึงหมาท่ีเอาปลายทั้ง 2 ข้างมาสอดผูกแนบกัน 
 
ประโยชน์ของหมา 
นอกจากท าด้วยวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นภาคใต้ และราคาไม่แพงแล้ว ยังเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อ

การใช้อีกหลายประการ เช่นมีน้ าหนักเบา มีที่ยึดถือหรือส าหรับผูก และสามารถตะแคงหรือคว่ าตัวได้เองเพียงแต่
วางบนผิวน้ า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของการคิดที่สัมพันธ์กับการใช้ของชาวบ้าน หมาจึงเป็นภาชนะที่นิยม
ใช้กันทั่วไปในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ตักน้ าในบ่อ ในสระ หรือในพัง ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องออกแรงกระตุก
เหมือนการใช้ภาชนะสมัยใหม่อ่ืน ๆ นอกจากนั้นชาวบ้านยังใช้หมาในทางอ่ืน ๆ อีก เช่น ใช้วิดน้ าเรือ ตลอดจนใช้
ตักน้ าอย่างเช่นภาชนะตักน้ าอ่ืน ๆ ทั่วไปด้วยหมาเป็นเครื่องใช้ตักน้ าที่ทดแทนการใช้ขันน้ าพลาสติก หรือขันน้ า
จากวัสดุสังเคราะห์อ่ืนๆ โดยท าง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะวัสดุได้มาจากธรรมชาติและช่วยอนุรักสิ่งแวดล้อมด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โคระห่อผลไม้ 
 

โคระ (โคฺระ) หรือโคร่ เป็นเครื่องจักสานที่ชาวต าบลละอายใช้
ห้อหรือสวมผลไม้จ าพวกขนุนและจ าปาดะ เพ่ือป้องกันตัวหนอนชอนไช
ท าความเสียหายให้กับผลไม้ โดยทั่วไปท าจากใบมะพร้าวสดหรือแห้งก็
ได้ ถ้าเป็นใบแห้งต้องแช่น้ าก่อนหนึ่งคืน เพ่ือให้ใบคลี่สะดวกต่อการสาน 
การท าโคระเริ่มด้วยเลือกทางมะพร้าวที่มีก้านใบสมบูรณ์ดีไม่มีรอยฉีก
ขาดหรือมีแต่น้อย ตัดทางให้เป็นท่อนติดก้านใบละ ๓ ก้าน รวม ๖ ก้าน 
น าท่อนที่ตัดแล้วจ านวน ๒ ท่อนสานเข้าด้วยกัน โดยจับท่อนทางทั้งคู่
หันหน้าเข้ากัน สานขึ้นเป็นรูปทีละด้านด้วยลายขัด เมื่อขัดตอกได้ ๔ ตา
แล้ว ใช้ก้านมะพร้าวท าเป็นหมุดกลัดตอกเส้นบนสุดของทั้งสองข้างไว้
กันหลุด แล้วพลิกไปสานด้านตรงข้ามต่อไป ขัดตอกตามวิธีเดิมจนได้รูป
คล้ายกรวย ปลายตอกทั้งสองของแต่ละท่อนทางจะไปรวมอยู่ด้าน
เดียวกัน ขัดตอกตามวิธีเดิมจนใกล้สุดปลายตอกใบ รวบปลายใบขัดเป็น

ปม ๒ ปม คล้ายผมเปีย ได้รูปโคระที่เสร็จสมบูรณ์ 
  อนึ่ง การท าโคระขนาดที่โตกว่า เพื่อใช้ห่อผลไม้ขนาดโตก็ท าได้โดยการตัด

ทางมะพร้าวให้มีตอกใบข้างละ ๕-๗ ก้าน ๒ ท่อน ได้ก้านใบ ๒๐–๒๘ ก้าน สานขึ้น
รูปโดยวิธีเดียวกัน 

 

 ชาวสวนต าบลละอายใช้โคระสวมขนุนหรือจ าปาดะตั้งแต่ยังเป็นผลอ่อน
อายุประมาณ ๑ เดือน โดยสวมทางปากหรือก้นก็ได้ แล้วปล่อยทิ้งไว้จนผลไม้เจริญ
เต็มที่ โคระก็จะขยายตัวยืดออกตามขนาดของผลไม้นั้น ๆ โคระแต่ละใบใช้ได้เพียง
ครั้งเดียว ชาวสวนบางคนนิยมสานโคระออกจ าหน่ายด้วย (สภ.อ.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ม้าก้านกล้วย 

การเล่นม้าก้านกล้วยท าให้เด็กสนุกสนาน      
เกิดจินตนาการได้ออกก าลังกาย โดยเด็กจะใช้ก้านกล้วย
มาท าเป็นหัว หู และหางม้า แล้วสมมติตัวเองว่าเป็นคนขี่
ม้าพาวิ่ง ม้าก้านกล้วยเป็นการเล่นพื้นบ้านของเด็กท่ีดีอีก
ชนิดหนึ่ง ที่ถือเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เด็กๆ ได้มา
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

วัสดุอุปกรณ์ 
- ก้านกล้วย , มีด , ไม้กลัด , เชือก หรือเชือกฟางก็ได้แล้วแต่เราสะดวกในการเล่น 

  

วิธีท าม้าก้านกล้วย 
- ตัวม้า ตัดก้านกล้วยขนาดใหญ่มาหนึ่งก้าน ให้มีความยาวประมาณ1 เมตรขึ้นไป ใช้มีดคม

เลาะใบกล้วยถึงปลาย เอาส่วนกลางก้านกล้วยมาท าเป็นล าตัว 
- หางม้า ปลายก้านกล้วยให้เหลือส่วนที่เป็นใบตองไว้เล็กน้อย เพื่อสมุมติให้เป็นหางม้า 
- หัวม้า ก้านกล้วยตรงโคนที่มีขนาดใหญ่ ให้ใช้มีดปาดทั้งสองด้าน ความยาวประมาณ 10 ซ. 
- คอม้า หักคอให้เป็นคอม้า มีหูสองข้างตั้งชันแล้วใช้ไม้กลัด แทงตรงก้านหัวให้แน่นเพ่ือเป็น  

หัวม้า 
- บังเหียนตัดเชือก ให้มีความยาวพอประมาณ ผูกตรงหัวและตรงท้ายส าหรับสะพายหรือไว้

คล้องไหล่ผู้เล่น 
วิธีการเล่น 

ให้น าก้านกล้วยที่เปลี่ยนสภาพมาเป็นก้านกล้วยโดยสมบูรณ์แล้ว ขึ้นข่ีบนก้านกล้วยแล้ว 
ออกวิ่ง จากนั้นส่งเสียงร้อง ฮ้ีฮ้ี แต่ถ้ามีผู้เล่น2คนขึ้นไป ก็สามารถจัดเป็นการแข่งขันขึ้นได้ โดย

ฝ่ายไหนวิ่งเร็วที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ 
ประโยชน์และคุณค่าการเล่นม้าก้านกล้วย 

- การท าท่าเหมือนม้า ท าให้เด็กมีจินตนาการ และ กล้าแสดงออก 
- เป็นการออกก าลังกายอย่างดีส าหรับเด็กในวัยนั้น 
- รักษาประเพณีพ้ืนบ้านของไทย 

  

ในปัจจุบันนี้ การข่ีม้าก้านกล้วยเริ่มเลือนหายไปจากสังคมปัจจุบันแล้ว เนื่องจากสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน จึงท าให้การละเล่นเด็กไทยต่างๆ ลดลงไปมาก แต่การข่ีม้าก้าน
กล้วยก็ยังสามารถพบได้ตามงานวัฒนธรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว และยังกลายเป็นสัญลักษณ์ ในงานต่างๆ 
ที่สื่อความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย เช่น ตัวน าโชคของ การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 20 หรือ สุโข
ไทยเกมส์ ซึ่งเป็นรูปเด็กชายผมจุกเล่นขี่ม้าก้านกล้วย 
 

 
 
 



เดินกะลามะพร้าว 
 

การเล่นเดินกะลา เด็กรุ่นก่อนๆ จะชอบเล่นเดินกะลามาก เพราะกะลาหาง่าย มีอยู่ทั่วไป การเดินบน
กะลานั้น ผู้ที่เริ่มฝึกจะรู้สึกเจ็บฝ่าเท้า เพราะความโค้งมนและความแข็งของกะลา แต่ถ้าได้ฝึกบ่อยๆ อาการเจ็บก็
จะหายไป ท าให้กล้ามเนื้อบริเวณเท้าแข็งแรงขึ้นและยังเป็นการนวดฝ่าเท้าไปในตัวด้วย นอกจากนี้ผู้เล่นจะฝึกใน
เรื่องของการทรงตัว ซึ่งจะท าให้เรียนรู้เรื่องของความสมดุล หรือ Balance ไปในตัวอีกด้วย คนที่รักษาสมดุลของ
ร่างได้ดีก็จะทรงตัวได้ดีและมักจะถึงเส้นชัยก่อน นอกจากนี้ถ้าเล่นเดินจนเบื่อแล้วก็ยังสามารถเอามาเล่นเป็น
โทรศัพท์พูดแล้วได้ยินเสียงกันได้เรียนรู้เรื่องของเสียงได้อีกด้วย 

 
อุปกรณ์การเล่น 

1. กะลามะพร้าวคนละ 2 อัน 
2. เชือกยาวประมาณ ๑ เมตร 

วิธีท า 
น ากะลาที่ล้างสะอาดเจาะรูตรงกลางส าหรับร้อยเชือก แล้วร้อยเชือกผูกปมให้แน่นหนากันหลุด

เวลาเดิน 
 

กติกาการเล่น 
ในการแข่งขันผู้ใดเดินกะลาได้เร็วและไม่ล้มจะเป็นผู้ชนะ หากเป็นการเล่นคนเดียวเด็กจะใช้

จินตนาการในการเล่นของตน เช่น สมมุติว่าเป็นการขี่ม้าหรือเดินรองเท้าส้นสูง เป็นต้น 
 

วิธีการเล่น 
ให้ขีดเส้นชัย โดยห่างจากเส้นเริ่มต้น 3 เมตรหรือ 5 เมตรหรือตามแต่จะตกลงกัน ผู้เล่นจะต้อง

ขึ้นไปยืนบนกะลาที่คว่ าลงทั้งสองซีก ใช้นิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้คีบหนีบเชือกไว้ มือจับเชือกดึงให้ถนัด เริ่ม
เล่นโดยการให้ทุกคนเดินจากเส้นเริ่มต้นแข่งขันกัน ใครที่ถึงเส้นชัยก่อนก็ชนะ หรือถ้าไม่เล่นแบบแข่งขัน
กัน ก็ใช้เล่นเดินในสวน หรือที่สนามก็ ใช้ออกก าลังกาย ก็เป็นการเล่นที่สนุกอีกแบบนึง 

 
ประโยชน์จากการเล่น 

เพ่ือความสนุกเพลิดเพลิน, เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการฝึกการทรงตัวอีก
ด้วย การเดินกะลาไม่จ ากัดจ านวนฝึกการทรงตัว พัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย และสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

 

 
 



ลูกหวือ 
 

ในฤดูกาลที่มีลูกยางพาราร่วงหล่นลงมานอนแน่นิ่งอยู่เต็มพ้ืนสวน ก็มักจะพบเด็กตัวเล็ก-ตัวน้อยในหมู่บ้านแห่
แหนกันออกไปเก็บลูกยางพาราที่หล่นอยู่เกลื่อนพื้นใต้ต้น มาท าเป็น "ลูกหวือ" ของเล่นยอดนิยมท่ีเล่นกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ 
ย่า ตา ทวด จนเกือบเป็นธรรมเนียมนิยมของชนชั้นชาวบ้าน ที่ยึดอาชีพการท าสวนยางพารามาเนิ่นนาน เกินกว่าครึ่ง
ศตวรรษ 

 
รูปที่ 1 : วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าลูกหวือ 

 
ด้วยวิธีการท าที่ไม่อยาก และ วัสดุที่น ามาประกอบกันเป็น "ลูกหวือ" นั้นก็สามารถหาได้ง่ายๆ ในท้องถิ่นทั้งยัง

เป็นการละเล่นที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรให้มากมาย ตามวิถีชีวิตที่อยู่ ง่ายกินง่ายของคนถิ่นชนบทในแบบฉบับความ
พอเพียง โดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันส านึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช ที่เข้าถึงพ้ืนที่ในการเก็บ
เกี่ยวภูมิปัญญานี้มาน าเสนอ และถ่ายทอดต่อให้แก่คนเมืองใหญ่และหัวเมืองไกลที่อาจไม่เคยได้รู้จักกับ "ลูกหวือ" แม้ แค่
ฟังชื่อ ก็อาจออกอาการ "หวือหรือเหว๋อ" กันไปตามๆ กันว่า "มันคืออะไร" ซึ่งเราชาวรักบ้านเกิดได้เก็บรวบรวมข้อมูล มา
เรียบเรียงไว้ให้ได้ท าความรู้จัก มักคุ้น ไปจนถึงกับน าไปลองท ากันไว้แล้ว ดังนี้ 

 
 วัสดุ – อุปกรณ์ 

1. ลูกยางพาราแก่ แต่ยังไม่แตกออกจากกันและเอาเมล็ดในออกแล้ว จ านวน 1 ลูก 

2. เชือกด้ายความยาวพอประมาณ 

3. ไม้แหลมส าหรับเสียบลูกชิ้น 2 อัน 

4. ไม้ไอศกรีมแบบแบน หรือ ไม่ไผ่ที่เหลาให้มีลักษณะเป็นแผ่นไม้บางๆ(คล้ายไม้ไอศกรีม) 1 ชิ้น 

5. ตะปูขนาด 2 นิ้ว 1 ตัว 

 
รูปที่ 2 : แสดงการเจาะรูบนลูกยางพารา 
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วิธีการท า 
 

1.ใช้ตะปูเจาะรูลูกยางพาราให้ได้ 3 รู ได้แก่ หัวทะลุท้าย และ รูด้านข้างทะลุรูที่เจาะผ่านหัว-ท้าย (ตามรูปที่ 2) 
2.น าไม้เสียบลูกชิ้นมาเสียบประกอบเข้ากับไม้ไอศกรีม ให้มีลักษณะคล้ายใบพัด(ตามรูปที่ 1) 
 

 
รูปที่ 3 : รูปส าเร็จของ "ลูกหวือ" 

 
3.น าปลายด้านหนึ่งของเชือกด้ายผูกเข้ากับต าแหน่งใต้แกนใบพัด(ห่างจากใบประมาณ 1-2 นิ้ว) แล้วเดินเชือก
ด้ายร้อยผ่านมาออกรูด้านข้าง (ตามรูปที่ 3) 
4. หักไม้จิ้มลูกชิ้นอีกอันหนึ่ง ให้มีขนาดพอดีมือ แล้วน าไปผูกเข้ากับปลายเชือกด้ายที่ร้อยผ่านรูด้านข้างออกมา 
เพ่ือท าเป็นมือจับหรือกลไกลบังคับให้ลูกหวือท างาน (ตามรูปที่ 3) 
 

 
รูปที่ 4 : วิธีการเล่น "ลูกหวือ" 

 
วิธีการเล่น  

ถือปลายด้านที่เป็นแกนใบพัดด้านใต้ลูกยางไว้ดวยมือข้างหนึ่งแล้วใช้มืออีกข้างดึงปลายเชือกที่ผูกไว้กับ
ไม้ลูกชิ้นหรือคันบังคับ ด้านข้างออก เมื่อเชือกถูกดึงก็จะเกิดแรงหมุนที่ท าให้แกนใบพัดหมุนได้ และกลายเป็น
แรงหมุนเชือกกลับไปพันกับแกนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยกลไกลดังกล่าวมา จึงท าให้สามารถเล่นลูกหวือได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องพักพันเชือกเพ่ือบังคับให้ใบพัดหมุน 
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