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แบบ มภ.๒

แบบจัดทารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ส่วนที่ ๑ ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑. ชื่อรายการ
ลิเกป่า
ชื่อเรียกในท้องถิ่น ลิเกป่า หรือ ลิเกรามะนา
๒. ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (เลือกได้มากกว่า ๑ ช่อง)
 วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
 ศิลปะการแสดง
 แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล
 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
 งานช่างฝีมือดั้งเดิม
 การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
๓. พื้นที่ปฏิบัติ
หมู่ที่ ๙ ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ลิเกป่าคณะเด่นชัยสงวนศิลป)
ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
๔. สาระสาคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยสังเขป
ลิเกป่าหรือแขกแดง เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้อย่างหนึ่ง ในอดีตลิเกป่าได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา มีปรากฏ อ ยู่ แ ท บ ทุ ก
หมู่บ้าน ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกและแหล่งอื่นๆ ที่เป็นชุมชนซึ่งเคยเจริญมาก่อนก็มีลิเกป่าแพร่หลายอยู่เช่น
เดียวกัน เช่น อาเภอเมืองพัทลุง อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อาเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น แต่ปัจจุบันนี้ได้เสื่อม
ความนิยมลงไป แม้จะได้รับการส่งเสริมจากชุมชน และสถาบันการศึกษาก็คงไม่เป็นที่แพร่หลายเช่นในอดีต
ส่วนการเรียกชื่อลิเกชนิดนี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป คือ
๑. ลิ เกป่ า เป็ น ชื่อ เรี ย กในชั้ น หลั ง เดิ มเรียกว่า “ลิ เก”หรือ “ยี่เ ก” ต่อมาเมื่อลิ เกตามแบบของ
ภาคกลางได้รับการเผยแพร่มาสู่ภาคใต้จึงเติมคาว่า “ป่า” เข้าไปเพื่อให้เห็นว่าเป็นคนละชนิดกัน และบางที่ยัง
เรียกลิเกของภาคกลาง “ลิเกเมือง” เพื่อแยกกันให้ชัดเจน
๒. แขกแดง เรียกตามขนบนิยมในการแสดงตอนหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลิเก คือ การออกแขกแดง
“แขกแดง” ตามความเข้าใจของชาวใต้หมายถึงแขกอินเดียหรือแขกอาหรับ บางคนเรียกแขกแดงว่า “เทศ”
หรือ “แขกเทศ” และเรียกการออกแขกแดง “ออกเทศ”
๓. ลิเกรามะนาเรียกตามชื่อดนตรีหลักที่ใช้ประกอบแสดงคือ “รามะนา” ซึ่งชื่อนี้อาจได้รับอิทธิพบมา
จากวัฒนธรรม การแสดงของของชวา มลายู ดังที่ประทุมชุ่มเพ็งพันธุ์ กล่าวไว้ในเรื่องลิเกป่าของภาคใต้ว่า
กลองรามะนาที่ใช้บรรเลงประกอบการเล่นลิเกป่านั้นได้แบบอย่างและชื่อมาจากมลายู เพราะมลายูมีกลองชนิด
หนึ่ง เรียกว่า “ระบานา” ที่ออกเสียงคล้ายกัน แต่เดิมใช้ประกอบการร้องเพลง “บันตน” (เพี๊ยนมาจากปันตุน)
ของชวามลายู และชาวชุนดา และเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ แห่งรัตนโกสินทร์
๔. ลิเกบก ชื่อเรียกกันแถวจังหวัดสงขลา คาว่า “บก” อาจหมายถึง ชาวบ้ า นชนบทที่ เ ห็ น ว่ า ยั ง ล้ า
หลั ง หรื อด้ อยทางวั ฒ นธรรม และอาจหมายถึงการแสดงที่มาจากคาบสมุท รสทิง พระ ที่ ช าวบ้า นเรีย กว่ า
“แผ่นดินบก”ก็เป็นได้

๒
๕. ประวัติความเป็นมา
กล่าวกันว่าในสมัยต้นรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ชาวมลายูได้นาการละเล่นชนิดหนึ่งเข้ามาแสดงในกรุงเทพฯ มีคนตีกลองรามะนาหลายคน พร้อมด้วยเครื่อง
ประกอบจังหวะนั่งล้อมเป็นวงและปากก็ร้องเพลงเป็นภาษามลายู เมื่อต้ นบทร้องนาขึ้นแล้ว พวกที่ตีกลอน
รามะนาทุกๆคนก็ร้องเป็นลูกคู่ด้วยและตีกลองรามะนาไปด้วย เรียกกันทั่วๆ ไปว่า “ลิเก”
คาว่า “ลิเก” น่าจะมาจากคาว่า “ดิเกร์” ซึ่งมาจากภาษาอาหรับว่า “เบอร์ดิเก” ที่แปลว่า “ร้องลา
นา , ขับลานา” และมีคาว่า “เบดเกร์” ที่แปลว่า “หญิงสาวเต้นราราชสานัก หญิงเต้นราและร้องส่งเคลื่อนไหว
ไปพร้อมกับจังหวะของรามะนา” ดังนั้นคาว่า “ดิเกร์” จึงกลายมาเป็น “ดิเก”เป็น “ลิเก” หรือ “ยี่แก”โดยที่
“ดิเกร์” หรือ “ลิเก” เป็นบทสวดหรือขับร้องเพื่อบูชาพระเจ้าในทางศาสนา ในการสวดครั้งหนึ่ง จะมีคนมาร่วม
พิธีป ระมาณ ๑๐ คน สวดเพลงแขกเข้ากับจังหวะรามะนา ในบรรดาแขกทั้งหลายที่เข้าอยู่ในเมืองไทยแต่
โบราณนั้น ปรากฏว่าพวกแขกเจ้าเซ็นเป็นพวกหนึ่งที่ได้รับพระราชูปถัมภ์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีงาน
พระราชพิธีต่างๆพวกเจ้าเซ็นมีโอกาสเข้าสวดสรรเสริมพระผู้เป็นเจ้า เพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์อยู่
บ่อยๆ เพลงที่ร้องนั้นเรียกว่า “เพลงดิเกร์” เรื่อยมา ต่อมาก็มีคนไทยได้หัดร้องเพลงดิเกร์ตามแบบขึ้นบ้างโดย
ใช้ทานองเหมือนกันก่อน แล้วดัดแปลงมาเป็นแบบไทยๆและมีการละเล่นเป็นเรื่องราวโดยเอาเรื่องละครนอกมา
ดัดแปลงแต่ยังมีการออกแขกเพื่อให้เห็นว่ายังเป็น “ดิเกร์” ซึ่งภายหลังได้แยกเป็นลิเกบันตน ลิเกออกภาษา
จนถึงลิเกทรงเครื่องในปัจจุบัน ดังที่ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้กล่าวถึงประวัติของลิเกว่าแบ่งออกได้เป็น ๖ ยุคหลัก
คือ ยุคลิเกสวดแขก ยุคลิ เกออกภาษา ยุคลิเกทรงเครื่อง ยุคลิเกลูกบท ยุคลิเกเพชร และยุคลิเกลอยฟ้า โดย
กล่าวถึงที่มาของลิเกไว้ในหนังสือ “ลิเก” สรุปได้ว่า ลิเกเป็นการแสดงที่แพร่หลายมาจากภาคใต้โดยชาวไทย
มุสลิม ซึ่งนิยมการแสดงชนิดนี้มานานก่อน พ.ศ.๒๔๒๓ อันเป็นหลักฐานทางเอกสารเก่าที่สุดที่ลิเกแสดงใน
กรุงเทพฯ ลิเกสมัยนั้นเป็นการแสดงเชิงศาสนาอิ สลามประกอบดนตรีเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อมาลิเกแยกตัว
ออกเป็น “ละกูเยา” หรือลาตัดสายหนึ่ง และมาเป็น “ฮินดาเลาะ”หรือละครชุดสั้นๆ อีกสายหนึ่ง ฮินดาเลาะนี้
เจริญมาเป็น “ลิเกบันตน” ลิเกที่เล่นเป็นเรื่องราวอย่างละครสั้นๆและเน้นตลกเป็นสาคัญ เครื่องดนตรียังคงช้า
มะนา เครื่องแต่งกายและสาเนียงเจรจายังเลียนแบบชาวมุสลิม และมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วย
จากนั้นก็ค่อยๆกลายเป็น “ลิเกลูกบท” โดยได้รับอิทธิพลจากปี่พากย์คือ เป็นลิเกที่ใช้ปี่พากย์บรรเลงเพลง
ประกอบแทนการใช้ลูกคู่ร้องประกอบรามะนาอย่างลิเกบันตน ต่อมาก็รับเอาแบบแผนการแสดงละครนอกไป
ใช้ทั้งเรื่องและวิธีเล่นเกิดเป็น “ลิเกทรงเครื่อง” คือลิเกที่เป็นลูกผสมระหว่างลิเกบันตนกับลิเกลูกบท ล้วขยาย
การเล่นให้มีแบบแผนคล้ายละครรา ปฏิรูปกาแต่งกายใหม่โดยมีสวมชฎาที่เรียกว่า ปันจุเหร็ยอด สวมเสื้ อ
เยียรบับ นุ่งผ้ายก สวมถุงเท้าขาว ประดับนพรัตน์ราชวราภรณ์กามะลอ ซึ่งเป็นการเลียนแบบขุนนางสมัย
รัชกาลที่ ๕ ต่อมาลิเกเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงต่อไปไม่หยุดยั้ง โดยนาการแสดงที่กาลังนิยมในยุคนั้นมา
ดัดแปลงให้เข้ากับการแสดงของตน นอกจากนี้เมื่อลิเกไปแพร่หลายในถิ่นใด ก็นาเอาศิลปะการแสดงที่นิยมใน
ท้องถิ่นนั้นมาผสมผสานทาให้สิเกกลายรูปไป เช่น เป็น “หมอลาหมู่” หรือ “ลิเกลาว” เป็น “ลิเกเขมร” ใน
อี ส านใต้ เป็ น ต้ น เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ป ระทุ ม ชุ่ ม เพ็ ง พั น ธุ์ กล่ า วไว้ ใ นเรื่ อ งความเป็ น มาของลิ เ กในหนั ง สื อ
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ว่า “ลิเก” ของไทยต้นเค้าเดิมคงได้ไปจากการละเล่นชนิดหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายมลายู
แถบจั ง หวั ดยะลา ปั ตตานี ที่ เรี ย กว่า “ดีเกร์ ” หรือ “ดีแ กร์ ฮูลู ” ในภาษามลายูพื้ นเมื อง ซึ้ งก็ รับ อิท ธิพ ล
แบบอย่างมาจากบทสวดสรรเสริมพระเจ้าของพวกแขกเปอร์เซียอีกต่อหนึ่ง แต่ได้นามาดัดแปลงเป็นบทขับร้อง
โต้ตอบกัน จนเกิดเป็นการละเล่นที่เรียกว่า “ดีเกร์ฮูลู” ที่เป็นการร้องโต้คารมกันเพียงอย่างเหมือนกับลาตัด ซึ่ง
ไทยเราก็เอาแบบอย่างนี้ไปด้วยทั้งลาตัดและลิเก แต่ที่เป็นลิเกนั้นคนไทยนาไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายละเอียดไปมาจนไม่เหลือเค้าเดิมเลยนอกจากชื่อ และมีประเพณีต้อง “ออกแขก” ก่อน แสดงคงไว้ให้รู้

๓
เท่านั้นตามลักษณะนิสัยคนไทยชอบปรุงแต่ให้ประณีตอย่างนาฏศิลป์และถูกรสนิยมและสังคมสิ่งแวดล้อมของ
คนไทยมาแต่เดิม จึงกลายเป็นลิเกทรงเครื่องวิวัฒนาการไปไกลชนิดตรงข้ามกับต้นแบบดั้งเดิม
๖. ลักษณะเฉพาะที่แสดงอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด
ครอบคลุมสาระต่อไปนี้
ศิลปะการแสดง ประกอบด้วย ลักษณะการแสดง ประเภท พัฒนาการ ขนบ ความเชื่อ ลาดับ
ขั้นตอน การแสดง รูปแบบการจัดการแสดง โน้ตเพลง บทเพลง บทละคร อุปกรณ์ และกระบวนท่า
๖.๑ ลักษณะการแสดง
การแสดงลิเกป่าได้รับอิทธิพลบางส่วนในด้านดนตรีและการแต่งกายมาจากมลายู รับอิทธิพล
ด้านทานองเพลงร้องบางส่วนจากเพลงไทยเดิมและรับอิทธิพลการร่ายราจากโนราท่วงท่าการแสดงออกของลิเก
ป่าจึงเป็นแบบผสมผสาน
๖.๒ ประเภท
นาฏศิลป์และการละคร
๖.๓ ลาดับขั้นตอน
การแสดงลิเกปานั้นจะมีขนบนิยมการแสดงที่ดาเนินไปตามตามลาดับขั้นตอนที่ตายตัวโดยเริ่ม
จากเบิกโรง ลงโรง กาดครู วาดอก บอกชุด และออกแขกแดง เรียงตามลาดับ
๖.๓.๑ เบิกโรง
“เบิกโรง” คือ การทาพิธีบอกกลาว ขอที่ขอทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู ตาม
สถานที่นั้น ๆ เพื่อขออนุญาตตั้งโรงลิเกปา พิธีเบิกโรงจะตองทากอนการแสดงลิเกปา ผูทาพิธีคือหัวหนาคณะ
หรือผูที่มีความรูทางดานไสยาศาสตร มีเครื่องบูชาจัดใสพาน ซึ่งประกอบดวย
- หมาก
๓ คา
- พลู
๓ คา
- ดอกไม
๑ ชอ
- ธูป
๓ ดอก
- เทียน
๑ เลม
- เงินบูชา ๑๓๙ บาท
สาหรับเครื่องบูชานั้น ทางเจาภาพหรือผูวาจางจะเปนผูจดั เตรียมใหแกคณะลิเกปา แตถ้าเป็น
การสาธิตการแสดงใชเวลาสั้นๆ ก็ไมตองมีการเบิกโรง เมื่อไดเวลาแสดง หัวหนาคณะลิเกปาจะเปนผูทาพิธีเบิก
โรง โดยจุดธูปจุดเทียนบูชา แลวนั่งประนมมือรายคาถา นะโม ๓ จบ
ตอจากนั้นก็วาคาถาบูชาครูบาอาจารยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อขอเบิกโรง ซึ่งบทคาถา
บูชาครูบาอาจารยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคณะเดนชัยสงวนศิลปมีดังนี้
โอม นมัสการครูอาจารย
ขาจะเบิกโรงของขา เบิกฟาเบิกดิน เบิกพระอินทร เบิกพระพรหมณ
เบิกพระยม เบิกพระกาฬ เบิกโลกบาดาล โขลนทวารบานประตู ขุดคู
ขุดบอ ถางทาง ขุดบาง ขุดสระโปรดบูรณะเหลี่ยมพระสุเมรุ
ตัวกูคือปรากฎมหาเถร กูจะขับดวยนโม นโมพุทธัสกาจัดออกไป
นโมธัมมัสกาจัดออกไป นโมสังฆัสกาจัดออกไป สลบพระอุบาทวจัญไร
ภัยอยาเขามาใกล เขามาไมไดเสนามณฑลมณี(โอม สิทธี สวาโอม ๓ ครั้ง)

๔
๖.๓.๒ ลงโรง
“ลงโรง” หรือ “โหมโรง” คือ การบรรเลงดนตรีเนนจังหวะไมมีบทรอง จุดประสงคของการลง
โรงนั้นก็เพื่อใหลกคูไดการเตรียมความพรอมของเครื่องดนตรี และเปนชวงเวลาที่ผูแสดงไดมีเวลาในการเตรียม
ตัวกอนทาการแสดง นอกจากนี้ยังเปนการเรียกความสนใจจากผูชมและยังเปนการใหสัญญาณวาอีกไมนานการ
แสดงกาลังจะเริ่มขึ้น เวลาที่ใชในการลงโรงประมาณ๑๐ – ๑๕ นาที
๖.๓.๓ กาดครู หรือไหว้ครู
“กาดครู” หรือ “ไหว้ครู” คือ การบทขับเพื่อราลึกถึงครูบาอาจารยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ที่นับถือกันมาวาเปนครูของลิเกปา อัญเชิญใหมาชวยพิทักษคุ้มครอง มาเสริมบารมีใหคณะลิเกปา เป
นการเรียกขวัญกาลังใจ และความเปนสิริมงคล
ตัวอย่างบทกาดครู
ฤกษ์งามยามดีปานี้ชอบยามพระเวลา
ราชครูของน้องว่าลอยล่องกันเข้ามา
รุ่งอรุณไหว้ครูยอไหว้คุณครูฉันสอน
ช่วยแนะนานี่พ่อเหอคากลอน
พระพุทธพระธรรมผมเหออิฟังพระสงฆ์
ยกมือไหว้ไปทั้งสามพระองค์
บิดาดรมารดายกขึ้นเหนือเศียรรากะยอไหว้
ในคืนนี้ลูกดาเนินเชิญนาย
อาจารย์ทั้งหลายคืนนี้ลูกชายร้องดาเนิน
ในคืนนี้ที่ลูกน้อยนั้นเชิญ
๖.๓.๔ วาดอก
“วาดอก” คือ การขับรองบทกลอนที่เกี่ยวกับดอกไมชนิดตาง ๆ ผูรองจะกลาวถึงชื่อดอกไม
ชนิดตางๆ และจะมีลูกคูทาหนาทีร่ องรับเพลง เนื้อหาของการวาดอกเปนการพรรณนาเปรียบเทียบระหวางดอก
ไมกับผูหญิง
ตัวอย่างบทว่าดอก
หอมดอกอะไรมันหอมมาสดสด หอมดอกปดน่ะบ่าวนั้นพามา
หอมดอกอะไรมันหอมมาละโด้ หอมดอกโสน ที่ใครโชว้พามา
๖.๓.๕ บอกชุด
การบอกชุดเปนการรองเพื่อบอกเลาเรื่องราวบางตอนอยางยอจากนิยายเรื่องตาง ๆ
ตัวอย่างบทบอกชุด
ชุดที่หนึ่งจะบอกให้แท้
ยังมีแขกแก่รดน้ามนต์
มาเที่ยวเต้นเห็นอยู่ร้อน ๆ
มีครูสอนให้คนเข้าใจ
ชุดที่สองแขกแดงเสงี่ยม
เล่นตามธรรมเนียมโบราณผ่านมา
มาเที่ยวเต้นเห็นอยู่ร้อน ๆ
มีครูสอนให้คนเข้าใจ
ชุดที่สามพระชูงามขา
แขกอิสลามจากหยงตา
มาเที่ยวเต้นเห็นอยู่ร้อน ๆ
มีครูสอนให้คนเข้าใจ
ชุดที่สี่มาลีจับกั้ง
เล่นแขกปีนังกับภรรยา
มาเที่ยวเต้นเห็นอยู่ร้อน ๆ
มีครูสอนให้คนเข้าใจ

๕
๖.๓.๖ ออกแขกแดง
เริ่มดวยรองบทหลังมาน ตอจากนั้นผู้แสดงบทแขกแดงจะออกมาเตนหนามานตามจังหวะของ
รามะนาและรองประกอบ โดยจะมีลูกคู รับไปดวย บางคณะมีทั้งแขกขาวและแขกแดงออกมาเตนสลับกัน
เมื่อจบการออกแขกแดงก็จะเริ่มแสดงชุดแขกแดงเปนลาดับตอไป
ตัวอย่างบทร้องออกแขกแดงของคณะเด่นชัยสงวนศิลป์
(บทร้อง) นานานานา น๊า (บทรับ) {นานานา} นาน่านานา (บทรับ)
{นาน่านานา} แขกมาแล้ววา (บทรับ) {แล้ววาแล้ววา}
ฮาลัย ฮาเลวังกาไฮรัตตุมันตาเร
(บทรับ) ไอลง โจงโก มัตตาโย ตายา (ซ้า)
จาปีลอยไป พวงมาลัยลอยมา
ลอยมาแล้วเห้อลอยไป พวงมาลัยมาลัยลอยมา
(บทร้อง) ฮาลัยจุดเทียนจุดธูป จุดให้ลูกเล่น (บทรับ){ลูกเล่นลูกเล่น}
ไฮยาลูกไม่โสเล่น เราออกไปเต้นไปเต้นเพลงแขก
(บทรับ) ไอลง โจงโก มัตตาโย ตายา (ซ้า)
จาปีลอยไป พวงมาลัยลอยมา
ลอยมาแล้วเห้อลอยไป พวงมาลัยมาลัยลอยมา
๖.๓.๗ บอกเรื่อง
เมื่อแสดงเรื่องแขกแดงตามธรรมเนียมจบลงตัวบอกเรื่องซึ่งนิยมใช้ตัวตลกจะออกบอกกล่าวกับ
ผู้ชมว่าลาดับต่อไปลิเกป่าจะแสดงเรื่องอะไร เรื่องที่แสดงส่วนมากเป็นแบบจักรๆ วงศ์ๆ คิดขึ้นเองบ้าง เอามา
จากวรรณคดีเก่า ๆ บ้าง เช่น จันทโครพ ลักษณวงศ์ สุวรรณหงส์ เป็นต้น
๖.๓.๘ เล่นเรื่อง
มีการแสดงเรื่องไปตามเค้าเรื่องที่กาหนดไว้ การดาเนินเรื่องอาศัยความรู้เดิมและไหวพริบ
ปฏิภาณของผู้แสดงทั้งหมด ไม่นิยมตระเตรียมหรือแต่งไว้ก่อน
การแสดงเรื่ องของลิ เ กป่า เป็ น ทานองเดี ยวกั บละคร คื อมี บ ทบรรยาย บทร้อ งและเจรจา
ประกอบกัน สาหรั บบทร้องของลิเกป่ ามีลั กษณะเด่นเฉพาะ คือมีท่ว งทานองมากแบบแบบหนึ่งๆ เรียกว่า
“เพลง” แต่ละเพลงใช้เฉพาะบทบาทของเรื่อง
รูปแบบการจัดแสดงของการแสดงลิเกปา
๑. ผูแสดง
ผูแสดงลิเกปา เดิมจะเปนชายลวน เนื่องจากชาวบานที่เป็นผู้หญิงมักจะมีความละอายที่จะ
ออกมาเตนราแตตอมาภายหลังมีผู หญิงรวมแสดงด้วยสาหรับผูแสดงในคณะเด่นชัยสงวนศิลปมีทั้งหมดจานวน
๙ คน ประกอบดวย
๑.๑ ตัวแสดงแขกแดง ๒ คน
๑.๒ ตัวแสดงยาหยี ๔ คน
๑.๓ ตัวแสดงเจาเมือง๑ คน
๑.๔ ตัวแสดงเสนา ๑ คน
๑.๕ ตัวแสดงภรรยาเสนา ๑ คน
ผู แ สดงในคณะเดนชั ย สงวนศิ ล ปมีทั้ ง ผู ใ หญและเด็ก สวนมากเปนผู้ ใ หญวัย กลางคน ซึ่ ง เคย
เปนสมาชิกเกาแกมาตั้งแตแรกเริ่มตั้งคณะ บางคนเพิ่งเขามาใหม สวนผูแสดงเด็กนั้นเปนบุตรหลานของสมาชิก

๖
ในคณะทีต่ ้องการปลูกฝงใหมีใจรักในการแสดงลิเกปาเพราะบุตรหลานเหลานี้เปนความหวังของคณะที่จะเปนตัวแทน
ของคนรุนเกาในการสืบทอดคณะลิเกปาตอไปในอนาคต
๒. ลูกคู
ลูกคูในคณะเดนชัยสงวนศิลป มีทั้งหมดจานวน๗ คนประกอบดวย
๒.๑ ผูทาหนาที่กาดครู
๑ คน
๒.๒ ผูทาหนาที่เปาป
๑ คน
๒.๓ ผูทาหนาที่ตีรามะนา
๒ คน
๒.๔ ผูทาหนาที่ตีฉงิ่
๒ คน
๒.๕ ผูทาหนาตีโหมงหรือฆ้องคู่ ๑ คน
ลูกคู ในคณะเดนชัยสงวนศิลปนั้นมีทั้งผู ใหญและเด็ก ลูกคู ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดคือคนกาดครู
เพราะเปนคนที่รเู รื่องเพลงมากที่สุด ทาหนาที่หลักคือ รองบทกาดครู และเปนตนเสียงในการรับเพลงแตละบท
เนื่องจากกลอนเพลงลิเกปานั้นจะมีบทรับที่ต่างกันในแตละตัวแสดง เมื่อผูแสดงรองบท ลูกคูตองทาหนาที่รับ
เพลงตามตัวแสดงนั้น ๆ นอกจากคนกาดครูทาหนาที่รับเพลงแลว ลูกคูคนอื่น ๆ ก็จะช่วยรับเพลงดวย ยกเว้น
นายปลูกคูที่มีความสาคัญรองลงมาคือ “นายป” เพราะปใชเปนเครื่องดาเนินทานอง จะตองมีปบรรเลงทุกตอน
ของการแสดงลิเกปา และปี่เปนเครื่องดนตรีที่หัดเลนยากและมีคนเลนนอย จนในบางครั้งมีการแยงนายปกัน
หากนายปที่เคยรวมคณะประจาติดงานแสดงที่อื่น ทางคณะลิเกปาก็ต องหาคนมาแทน เปนเหตุผลที่ทาให
นายปมักจะไดรับคาจางมากที่สุดในคณะ สวนลูกคู่ผู ที่ทาหนาที่อื่น ๆ นั้นยังพอหาคนมาแทนได เมื่อมีการ
ว่าจ้างลิเกปา นายคลอง หวนแจม หัวหนาคณะจะแจงใหสมาชิกทุกคนรับทราบลวงหนาประมาณ๓ – ๔ วัน
เผื่อเวลาในการเตรียมความพรอม เมื่อถึงกาหนดวันนัดหมายทุกคนก็จะมารวมตัวกันที่บานของหัวหนาคณะ ซึ่ง
สมาชิกสวนใหญอาศัยอยูในละแวกเดียวกันใชเวลาในการเดินทางไมนานนัก สมาชิกในคณะเดนชัยสงวน
๓. เนื้อเรื่องที่แสดง
การแสดงลิเกปานั้นจะตองมีการแสดงเรื่องตามธรรมเนียม คือ“การแสดงชุดแขกแดง”ซึ่งมีเนื้อ
เรื่องคลายคลึงกับชุดที่หนึ่งในลิเกสิบสองภาษา
๔. ตัวแสดงและการแต่งกาย
มีตวั แสดงหลักอยูทั้งหมด ๔ ตัวแสดงคือตัวแสดงแขกแดงตัวแสดงยาหยี ตัวแสดงเจาเมืองและ
ตัวแสดงเสนาสาหรับคณะเดนชัยสงวนศิลปมีตัวแสดงทั้งหมด ๕ ตัวแสดงได้แก่ แขกแดงยาหยีเจาเมือง เสนา
และภรรยาเสนา สวนการแตงกายของผู แสดงลิ เกปานั้ น นิ ยมแตงกันแบบง่ าย ๆ ตามความสะดวกเทาที่
ทุนทรัพย์จะพอมี
๕. การแสดงเรื่องชุดแขกแดง
เมื่อจบการออกแขกแดง การแสดงตอมาคือ “การแสดงเรื่องชุดแขกแดง” ซึ่งมีเนื้อเรื่องนั้นดังที่ได
กล่าวไวแลวขางตน ลาดับการออกตัวแสดงในชุดแขกแดง เรียงตามลาดับ ดังนี้
๕.๑ ออกแขกแดง
๕.๒ ออกเสนา
๕.๓ ออกเจาเมือง
๕.๔ ออกยาหยี
๖. เครื่องดนตรี
เครื่ องดนตรี ที่ใชประกอบการแสดงลิเกปาของคณะเดนชัยสงวนศิลป ประกอบดวยรามะนา
๒ ใบ โหมง ๑ คู ป๑ เลา และฉิ่ง ๑ คู สามารถจาแนกประเภทของเครื่องดนตรีตามระบบ Hornbostel –
Sachs ซึง่ เปนการจาแนกประเภทเครื่องดนตรีตามแหลงกาเนิดเสียง

๗
๗. โรงลิเกปาและสถานทีแ่ สดง
โรงลิเกปา
ตามลานดิน ลานวัด ลานบาน สนามหญา แลวแตความสะดวก มีการปลูกโรง ๖ เสาหลังคาเพิง
หมาแหงน ทาเปนมานกันกลางใชหลังมานสาหรับแตงตัวและเก็บเครื่องใชไมสอย หนามานปูเสื่อเพื่อใชในการแสดง
๘. โอกาสในการแสดง
ในปจจุบันรับงานแสดงไดเกือบทุกงาน ทั้งงานประจาป งานวัดงานเทศกาล งานประเพณีต าง ๆ
เชน งานบวช งานขึ้นปใหม งานทอดกฐิน งานรดน้าด าหัวผู้ใหญ่ งานวันอนุรักษมรดกไทย งานประเพณีสง
กรานต งานศพ งานแกบน ฯลฯ
๙. ผู้ชม
ผู ชมที่มาดู ลิเกปาจะเปนคนที่อาศัยอยู ใกลเคียงกับสถานที่ที่จัดการแสดง บางก็ เ ปนผู ที่มีส วน
เกี่ยวของในการจัดการแสดงครั้งนั้น จากการสังเกตผู ชมทาใหทราบวา ผูที่มาชมการแสดงลิเกปา มีทั้งเด็ก ผู้
ใหญ และผูสูงอายุ แตกลุม่ ผู้สูงอายุจะใหสนใจเปนพิเศษ
ส่วนที่ ๒ คุณค่าและบทบาทของวิถีชุมชนที่มีต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑. คุณค่ามรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สาคัญ
ลิ เ กปา เป็ น ศิล ปะการแสดงที่ มี บทร้อ ง บทร า บทเจรจา ดนตรี เป็ นลั กษณะการผสมผสาน
วัฒนธรรมไทยและมลายูเข้าด้วยกัน
๒. บทบาทของชุมชนที่มีต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
มีการรวมกลุ่มบุตรหลาน คนในชุมชน ในการอนุรักษ์ลิเกป่าให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไปนาน
แสนนานเป็นลิเกป่าคณะเด่นชัยสงวนศิลป์
ส่วนที่ ๓ มาตรการในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑. โครงการ กิจกรรมที่มีการดาเนินงานของรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 การศึกษา วิจัย ( ระบุวิธีการดาเนินงาน พื้นที ชุมชน ระยะเวลา และงบประมาณ
- มีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มาเรียนรู้ตลอดเวลา เช่น การว่ากลอน การรา การละเล่น ไม่มี
งบประมาณในการสนับสนุน
 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู (ระบุวิธีการดาเนินงาน พื้นที ชุมชน ระยะเวลา และงบประมาณ)
- กิจกรรมในชุมชน เช่น งานวัด งานโรงเรียน งานประเพณี ต่างๆ รวมถึง สถานที่ศึกษาต่างๆ
ในจังหวัดพัทลุง
 การสืบสานและการถ่ายทอด (ระบุวิธีการดาเนินงาน พื้นที ชุมชน ระยะเวลา และ
งบประมาณ)
- กลุ่มนักศึกษาได้มาถ่ายทอดเก็บภาพทารายงาน
- โรงเรียนควนกุฏ โรงเรียนไกรทอง โรงเรียนปันตาราม โรงเรียนสนทราวาส โดรงเรียนอุดมวิทยา
(บางสถานที่มคี ่าตอบแทน แต่ละครั้งได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
 การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญา (ระบุวิธีการดาเนินงาน พื้นที ชุมชน ระยะเวลา และ
งบประมาณ)
- สอนกลุ่มนักเรียนตามสถานที่ศึกษาต่างๆ
- ได้รวมกลุ่มบุตรหลานในชุมชน
 การดาเนินงานด้านอื่นๆ (ระบุวิธีการดาเนินงาน พื้นที ชุมชน ระยะเวลา และงบประมาณ)

๘
- เผยแพร่ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน
- เปิดสอนให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ
๒. มาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่คาดว่าจะดาเนินการในอนาคต
- จัดทาเป็นหลักสูตรการแสดงลิเกป่าเพื่อให้เยาวชน คนรุ่นหลังได้ศึกษา
- จัดทาหุ่นตัวละครขึ้นในสถานที่พิพิธภัณฑ์เมืองพัทลุง
๓. การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม(ถ้ามี)
- องค์การบริหารส่วนตาบลปันแต
งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ.๒๕๔๖
- ภาคเอกชนต่างๆ รับไปแสดงในงานต่างๆ ครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท (ตามระยะทาง)
ส่วนที่ ๔ สถานภาพปัจจุบัน
๑. สถานะการคงอยู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 มีการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย
เสี่ยงต่อการสูญหายต้องได้รับการส่งเสริมละรักษาอย่างเร่งด่วน
ไม่มีการปฏิบัติอยู่แล้วแต่มีความสาคัญต่อวิถีชุมชนที่ต้องได้รับการการฟื้นฟู
๒. สถานภาพปัจจุบันของการถ่ายทอดความรู้และปัจจัยคุกคาม
สถานภาพปัจจุบัน
มีการสืบทอดตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นของชุมชนภายในจังหวัด และต่างจังหวัด
ปัจจัยคุกคาม
เด็ก และเยาวชน ไม่ให้ ความสนใจการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เนื่องจากการสื่อสารในย ุคปัจจุบันมีห ลาย
ช่องทาง ที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
๓.รายชื่อผู้สืบทอดหลัก(เช่น กลุ่มคน.....เป็นต้น) รายชื่อบุคคล/หัวหน้าคณะ/กลุม่ /สมาคม/ชุมชนอายุ/
อาชีพ องค์ความรู้ด้านที่ได้รับสืบทอดปฏิบัติสถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์
รายชื่อบุคคล / หัวหน้าคณะ / อายุ / อาชีพ
กลุ่ม/สมาคม/ ชุมชน

องค์ความรู้ด้านที่ได้รับ
การสืบทอด / จานวนปี
ที่สืบทอดปฏิบัติ

สถานที่ติดต่อ / โทรศัพท์
คณะลิเกป่าเด่นชัยสงวนศิลป์
เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตาบล
ปันแต อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐๘๐ – ๗๐๕๔๒๙๗

นายคล่อง ห้วนแจ่ม

อายุ ๗๒ ปี
อาชีพทานา
ทาสวน

๔๒ ปี

เด็กหญิงตรีทิพย์ สังพุด

อายุ ๑๑ ปี
นักเรียน

๖ ปี

ชุมชนตาบลปันแต

อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ ๕ การยินยอมของชุมชนในการจัดทารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ไม่จากัด
จานวน)
ชื่อ – สกุล
นายคล่อง ห้วนแจ่ม
สถานภาพที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (เช่า เป็นครูผู้สืบทอด เป็นผู้ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้นาชุมชน เป็นเจ้าหน้าที่ในชุมชน เป็นผู้ชม เป็นผู้ชม เป็นผู้รับบริการ หรือเป็น
ผู้สนับสนุนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

๙
เป็นผู้สืบทอดการแสดงลิเกป่า และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่สนใจใน
การแสดงลิกเกป่า
ขอรับรองข้อมูลตามเอกสารคาเสนอฯ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ลงชื่อ
(นายคล่อง ห้วนแจ่ม)
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก
๑. เอกสารอ้างอิง
- สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่มที่ ๑๔ จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖ รอบ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
- นางสาวกิ ติ ม า ทวนน้ อ ย.๒๕๕๑.วิ ท ยานิ พ นธ์ ลิ เ กป่ า คณะเด่ น ชั ย สงวนศิ ล ป์ ต าบลปั น แต
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. บุคคลอ้างอิง
นายคล่อง ห้วนแจ่ม
๓. รูปภาพ พร้อมคาบรรยายใต้ภาพ จานวน ๑๐ รูป
รหัสภาพ
ลิเกป่า ๐๑

ภาพ

คาอธิบาย
นายคล่อง ห้วนแจ่ม
หัวหน้าคณะลิเกป่า
คณะเด่นชัยสงวนศิลป์

วันเดือนปี
ที่ถ่ายภาพ
สิงหาคม
๒๕๖๐

ผู้ถ่ายภาพ
นายสุนทร หนูคง

๑๐
ลิเกป่า ๐๒

การแต่งกายแบบแขกแดง

สิงหาคม
๒๕๖๐

นายสุนทร หนูคง

ลิเกป่า ๐๓

การแต่งกายของยาหยีแบบ
ไทยและมุสลิม

สิงหาคม
๒๕๖๐

นายสุนทร หนูคง

ลิเกป่า ๐๔

การแต่งกายเจ้าเมือง

สิงหาคม
๒๕๖๐

นายสุนทร หนูคง

ลิเกป่า ๐๕

การแต่งกายของเสนา หรือ
นายไข้ห้อย

สิงหาคม
๒๕๖๐

นายสุนทร หนูคง

๑๑
ลิเกป่า ๐๖

การแต่งกาย ภรรยาของเสนา
หรือ แหวว

สิงหาคม
๒๕๖๐

นายสุนทร หนูคง

ลิเกป่า ๐๗

การแต่งกายลูกคู่
ชุดธรรมดา

สิงหาคม
๒๕๖๐

นายสุนทร หนูคง

ลิเกป่า ๐๘

เครื่องบูชา สาหรับการทาพิธี
เบิกโรง

สิงหาคม
๒๕๖๐

นายสุนทร หนูคง

ลิเกป่า ๐๙

เครื่องดนตรี

สิงหาคม
๒๕๖๐

นายสุนทร หนูคง

ลิเกป่า ๑๐

คณะลิเกป่า
คณะเด่นชัยสงวนศิลป์

สิงหาคม
๒๕๖๐

นายสุนทร หนูคง

๑๒
๔. ข้อ มู ล ภาพถ่ า ย ข้ อ มู ล เคลื่ อ นไหว หรื อ ข้ อ มู ลเสี ย ง (ระบุ ป ระเภทของสื่ อ ที่ แ นบมาพร้ อ ม
คาอธิบาย)
 ข้อมูลภาพถ่าย ได้แก่ ขนาดภาพ ๔ x ๖ นิ้ว จานวน ๑๐ ภาพ
 ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ได้แก่.............................................
 ข้อมูลเสียง ได้แก่ .............................................................
๕. ข้อมูลผู้เสนอ
ชื่อ – สกุล นายคล่อง ห้วนแจ่ม
หน่วยงาน คณะลิเกป่าเด่นชัยสงวนศิลป์
เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตาบลปันแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐๘๐ – ๗๐๕๔๒๙๗
๖. ข้อมูลผู้ประสาน
ชื่อ – สกุล นายสุนทร หนูคง
มือถือ ๐๘๙ – ๙๙๖๔๙๔๓
อีเมล์ zine.jariya4348@gmail.com

