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 การศึกษาดนตรีกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีความมุงหมายเพ่ือศึกษา
ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรมที่เก่ียวของ บทเพลง และวิธีการบรรเลงกรือ
โตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยใชขอมูลภาคสนามเปนหลักในระยะเวลาระหวางเดือน
มกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 และใชขอมูลทางดานเอกสารประกอบ  
 ผลการศึกษาพบวา กรือโตะ เปนเครื่องดนตรีพ้ืนบานในจังหวัดนราธิวาส ที่จัดอยูใน
ประเภทเครื่องตี และเปนการละเลนที่นิยมแขงขันในกลุมเด็กเลี้ยงวัวชาวไทยมุสลิม ตอมาไปรับ
ความนิยมแพรหลายไปสูกลุมผูใหญอันสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพถึง 5 
รูปแบบ และพัฒนารูปแบบการละเลนมาเปนการประชันระหวางคณะ คณะละ 7 ใบ โดยมีแบบแผน
และกติกาที่ชัดเจนในปพุทธศักราช 2518 กรือโตะเริ่มไดรับความนิยมในอําเภอสุไหงปาดี ราวป
พุทธศักราช 2500 และมีความนิยมสูงสุดในราวปพุทธศักราช 2525 ซึ่งมีคณะกรือโตะในอําเภอ
มากกวา 20 คณะ ตอมาความนิยมลดลงตามลําดับจนไมสามารถจัดการประชันไดดังเดิม ปจจุบัน
หลงเหลือคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดีเพียง 5 คณะ ลักษณะทางกายภาพของกรือโตะที่ยังคงใช
งานในปจจุบันมีเพียง 2 รูปแบบคือ กรือโตะหลุมมะพราว ซึ่งมีผลมะพราวเปนลําตัว มีใบเสียงไมไผ
วางดานบน และกรือโตะ หลุมไม ซึ่งเปนไมเนื้อแข็งรูปรางคลายถวยรางวัล มีใบเสียงไมขนุนปาวาง
ดานบนเชนกัน ชางกรือโตะมีความพยายามที่จะใหเสียงของกรือโตะทุกใบในคณะมีระดับเสียงที่
ใกลเคียงกันใหมากที่สุด  
 แมโอกาสในการแสดงกรือโตะมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่นิยมทําการประชันระหวาง
คณะหลังฤดูกาลเก็บเก่ียวขาว มาเปนการแสดงเพ่ือความบันเทิงตามแตผูวาจางตองการ ซึ่งไมมีการ
ประชัน และการตัดสิน แตก็มีความหลากหลายทั้งการแสดงกรือโตะเปนคณะ และการแสดงกรือโตะ 
1 ใบที่มีผูแสดง 1-2 คน กรือโตะมีความเชื่อที่เก่ียวของหลายประการที่สอดคลองกับคําสอนใน
ศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม บทเพลงที่ใชในการแสดงกรือโตะมีเพียง 2 บทเพลง
คือ บทเพลงจังหวะประชัน และบทเพลงจังหวะแห โดยทั้ง 2 บทเพลงเปนบทเพลงบรรเลงสั้นๆ ที่มี
จังหวะอันเราใจ แตมีความเร็วในบทเพลงที่ไมคงที่ ในปจจุบันคณะกรือโตะ นิยมนําบทเพลงทั้ง 2 
บทเพลงมาเรียบเรียงใหม เพ่ือใหมีความยาวที่เหมาะสมกับการแสดงในแตละครั้ง  
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 The present research study was aimed at investigating the history, physical 
features, relevant culture, songs, and method of playing of Kruer-Tho music in Su-Ngai Padi 
district, Narathiwat. The data was collected mainly through fieldwork from January to 
December, 2013. Reviewing relevant documents also provided data for the study. 
 The findings revealed that Kruer-Tho, which could be classified as an idiophone, is 
a local musical instrument played in Narathiwat. The instrument was once popular among 
Muslim herdboys in the area. Its popularity had extended to adults, prompting the changes 
in its physical features and the way it was played. The physical features of the instrument 
have been developed to have 5 different features. In terms of playing, Kruer-Tho was 
played in groups, paving way for the competition of Kruer-Tho bands to become 
increasingly widespread. Each band had 7 members. Concrete rules for the Kruer-Tho band 
competition were formulated in 1975. The playing and practicing of Kruer-Tho became 
popular in Su-Ngai Padi in 1957. The popularity of Kruer-Tho reached its peak in 1982 and 
there were more than 20 Kruer-Tho bands in Su-Ngai Padi at the time. Then, the playing of 
the instrument started to become less famous and the competition of Kruer-Tho bands was 
scarcely held. At present, there are around 5 Kruer-Tho bands in Su-Ngai Padi. Kruer-Tho 
which is still in use up to the present day is of two features: coconut Kruer-Tho and wooden 
Kruer-Tho. The coconut Kruer-Tho has a coconut as a body and a bamboo plank on top. 
Meanwhile, the wooden Kruer-Tho’s body is made of hardwood and has a trophy-like shape 
with a jackfruit tree plank on top. The Kruer-Tho makers try their best to make every piece 
of Kruer-Tho in the band produce approximately the same pitch.  
 In the present day, Kruer-Tho is played as a recreational show hired for special 
occasions with no competition or judgment for winner. It has changed a lot from the past in 
which Kruer-Tho band competitions were usually held after harvest seasons. However, the 
Kruer-Tho shows in the present time remain diverse as they are of Kruer-Tho band and of 
single Kruer-Tho with 1-2 performers. The tradition of Kruer-Tho playing has created several 
beliefs which can be linked to Islamic teachings and Thai Muslim ways of life. Two songs 
which are often used in the shows are Prachan, a championships song and Hae, a parade 



 

song. Both are short instrumental music with arousing rhythms but have inconstant tempos. 
Nowadays, it is common among Kruer-Tho bands to rearrange the form of the songs to 
have an appropriate length for each occasion.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย อันประกอบดวยจังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาสดินแดนที่มีรูปแบบเปนสังคมพหุวัฒนธรรม อันมีอารยะธรรมเกาแกตั้งแตอดีตมา เดิมเปน
เสนทางการคาขายของชนชาติตางๆทั้งชนชาวพ้ืนเมือง ชนชาติจากทวีปเอเชีย และชนชาติจากทวีป
ยุโรป ชนชาติเหลานั้นไดเขามาตั้งหลักแหลงเพ่ือทําการคาตามเมืองทาและเมืองสําคัญตางๆใน
ประเทศไทย จึงทําใหรูปแบบทางสังคม และวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศ
ไทย เกิดการผสมผสานกันจนมีความหลาก หลายในรูปแบบ จังหวัดนราธิวาสเปนจังหวัดหนึ่งที่มี
กลุมชนชาติวัฒนธรรมและชาติพันธุอยูรวมกันหลายกลุม แตกลุมชนกลุมใหญที่มีลักษณะทาง
วัฒนธรรมอยางเดนชัด แบงออกเปน 4 กลุมใหญ สวนมากเปนชาวไทยเชื้อสายมลายูด้ังเดิม ชาว
ไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวมาเลเซียอพยพจากประเทศมาเลเซีย ความหลากหลายในทางชน
ชาติวัฒนธรรมนั้น เปนเหตุใหรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ อันเรียกวา “สังคม
พหุวัฒนธรรม” กลุมชนตางๆยอมมีวัฒนธรรมทางดนตรี ซึ่งมีความแตกตางอันเปนไปตามลักษณะ
สังคมและวัฒนธรรมของตน ทั้งในทางเนื้อหา ทางทํานอง ทางจังหวะ ทางเสียงประสาน ลีลาการขับ
รอง และเครื่องดนตรี ดนตรีของกลุมชนตางๆ ก็มีการนําไปใชในบทบาทของสังคมและวัฒนธรรม
ของตนที่คลายกันในบางเรื่อง แตกตางกันในบางเรื่อง เชนในงานรื่นเริง งานมงคลพิธี งานอวมงคล
พิธี และการใชดนตรีเพ่ือบําบัดและสงเสริมสุขภาพจิตของผูฟง  
 สังคมพหุวัฒนธรรมคือ 1) สังคมที่มีผูยายถิ่นจํานวนมากที่ตางก็มีวัฒนธรรมและภาษาของ
ตนเองนําไปสูการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของกลุมตางๆ 2) ประเทศที่มีการอพยพเคลื่อนยายเขา
มาของกลุมชาติพันธุใหมมีการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุมเหลานี้ 3) นโยบาย, 
ภาพในอุดมคติ, ความเปนจริงที่เนนคุณลักษณะที่โดดเดนของวัฒนธรรมตางๆซึ่งมาเก่ียวของกัน
โดยการเคลื่อนยายของผูคน (สุภางค จันทวานิช. 2551: 34) 
 จังหวัดนราธิวาส มีความหลากหลายทั้งในดานศาสนาและภาษา โดยมีประชากรนับถือ
ศาสนาอิสลามมากที่สุดถึง 82% รองลงมานับถือศาสนาพุทธ 17.9% สวนศาสนาคริสตและอ่ืนๆ คิด
เปน 0.1% ของประชากรในพ้ืนที่ ดานภาษานั้นประชากรสวนใหญ 80.4% ใชภาษามลายูปตตานี 
นอกจากนี้ยังมีการใชภาษาไทยถิ่นใต ภาษาไทยตากใบ และภาษาจีน ในจังหวัดนราธิวาส มีสังคม
แบงออกไดตามภาษาและศาสนา เปน 3 รูปแบบคือ 1) สังคมชุมชนที่พูดภาษามลายู และนับถือ
ศาสนาอิสลาม 2) สังคมชุมชนที่พูดภาษาไทย และนับถือศาสนาพุทธ 3) สังคมชุมชนที่พูดภาษาจีน 
และนับถือศาสนาอ่ืน เชน พุทธ และคริสต ในสังคมชุมชนที่พูดภาษามลายูและนับถือศาสนาอิสลาม
นั้น มักตั้งบานเรือนอยูเปนกลุม ไมปะปนกับชุมชนที่นับถือศาสนาอ่ืน อยูเปนหมูบานๆ ประกอบ
อาชีพดวยกันในชุมชนเดียวกัน สวนนอยที่ปะปนกัน ถาจําเปนก็อยูปะปนกันบาง การนับถือศาสนา 
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ตางคนตางปฏิบัติศาสนกิจของตนไป ไมเบียดเบียนกัน อยูดวยกันโดยสันติ มีบางที่ไมลงรอยกันใน
เรื่องศาสนา แตเปนเรื่องเล็กนอย  
 ปจจุบันผูที่พูดภาษามลายูถิ่นก็สามารถพูดภาษาไทยไดเปนสวนใหญ เพราะการศึกษา
สูงข้ึน กวางออกไปตามความเจริญของทองถิ่น และความจําเปนที่ตองประกอบอาชีพสัมพันธกัน 
สําหรับชาวพุทธที่พูดภาษาไทย ก็สามารถพูดภาษามลายูถิ่นได นับเปนวิวัฒนาการดานวัฒนธรรม
แหงยุคโลกาภิวัฒน รูปแบบของชุมชนมักเกิดข้ึนโดยถือศาสนาสถานเปนจุดศูนยกลาง เชน วัด 
มัสยิด หรือสุเหรา เพราะตองอาศัยคนที่รวมกันเขาเปนชุมชนที่สนับสนุนคํ้าจุน ชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีลักษณะที่คลายคลึงกันและไมแตกตางไป
จากจังหวัดอ่ืนๆ เชน การแตงกาย การข้ึนบานใหม วันสงกรานต การบวชนาค วันออกพรรษา 
ประเพณีเดือนสิบ(วันสารทไทย) และประเพณีวันลอยกระทง ชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต ก็จะมี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี มีลักษณะที่คลายคลึงกันกับจังหวัดอ่ืนๆ สําหรับชาวไทยที่
นับถือศาสนาอิสลาม จะมีความแตกตางไปบาง 
 กิจกรรมการละเลนพ้ืนบานที่ปรากฏอยูที่ทองถิ่นตางๆ โดยมีปจจัยในการเกิดข้ึนแตกตาง
กันไป การละเลนพ้ืนบานสามารถจําแนกได 2 ประเด็น ดังนี้ 1) การละเลนพ้ืนบานในรูปแบบ “เพลง
พ้ืนเมือง” เพลงพ้ืนเมืองหมายถึงเพลงของชาวบานซึ่งในแตละทองถิ่นมีการประดิษฐแบบแผนการ
รองเพลงของตนไปตามความนิยมและสําเนียงคําพูดที่เพ้ียนแปรงตางกันไป เพลงพ้ืนเมืองเลนใน
งานนักขัตฤกษตางๆ เชน งานประเพณีชักพระ เปนตน ลักษณะของเพลงพ้ืนบานเปนเรื่องราว
ทํานองงายๆ เนื้อหาของเพลงออกมาในรูปแบบการเก้ียวพาราสีมีการดนกลอนสด แยกแยะการรอง
ไปตางๆนาๆ เชน ลักหาพาหนี ชิงชู ตีหมากผัว 2) การละเลนพ้ืนบานในรูปแบบ “การแสดง
พ้ืนเมือง” การแสดงพ้ืนเมืองหมายถึงการแสดงในรูปแบบการรําพ้ืนเมืองเชน ฟอนเทียน รํากลอง
ยาว เซิ้งกระติบ มโนราห และรองเง็ง เปนตน (อมรา กล่ําเจริญ. 2553: 171) โดยปกติคนไทยไดชื่อ
วาเปนคนรักความสนุกสนานมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวาจะทําการใดๆก็มักจะนําเอาดนตรีเขา
ไปเลนประกอบกับกิจกรรมตางๆเพ่ือตอบสนองจิตใจที่รักความสนุกสนานของตนจึงทําใหเกิดมี
การละเลนตางๆข้ึนอยางมากมายมีการสั่งสมสืบทอดถายเทกันอยูตลอดเวลาอันเปนลักษณะของ
วัฒนธรรม “ดนตรีการละเลนและการแสดงพ้ืนบานสิ่งบันเทิงเพ่ือผอนคลายจากความเหนื่อยยากจาก
การทํางานของชาวบานมีหลายอยางไดแกดนตรีเพลงการละเลนและมหรสพตางๆเครื่องดนตรี
พ้ืนบานของไทยแบงเปน 4 กลุมคือ เครื่องดีด สี ตี และเปาในบรรดาเครื่องดนตรีทองถิ่นทั้งหมด
เครื่องตีมีจํานวนมากที่สุดลักษณะของการเลนดนตรีพ้ืนบานนี้บางภาคอาจจะมีวิวัฒนาการมา    
จากการเลนคนเดียว เชน ซึง สะลอ ของภาคเหนือแลวจึงมารวมเลนกันเปนวงแตบางภาค เชน 
ภาคใตจะไมนิยมบรรเลงคนเดียวมักเลนเปนคณะ จะเห็นไดวาการเลนดนตรีของชาวบานกระทําไป
เพ่ือความบันเทิงใจบางครั้งก็ใชประกอบพิธีกรรมหรือประกอบการละเลนหรือการแสดง” (ปรียา 
หิรัญประดิษฐ. 2533: 34) 
 ดนตรีพ้ืนบานภาคใตมีบทบาทในการบรรเลงประกอบการละเลนทุกชนิด กลาวไดวาสิ่งที่
ขาดไมไดในการละเลนพ้ืนเมืองภาคใต คือ เครื่องดนตรี ซึ่งสวนมากเปนเครื่องตีเพ่ือใหจังหวะ ที่ใช
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ประกอบบทรองและการแสดงตางๆใหมีลีลาคลองแคลว สวยงาม และตรงตามจังหวะดนตรี แต
เนื่องจากไดรับอิทธิพลเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนจากชวา-มลายู และภาคกลางของประเทศไทย ใน
ระยะเวลาตอมาพัฒนาการของเครือ่งดนตรีพ้ืนเมืองภาคใตจึงเปนการรับดนตรีจากกลุมชนอ่ืนเขามา
ปรับใชเปนสวนใหญแตก็สามารถคงเอกลักษณของตนไวโดยการประสมประสานกับดนตรีพ้ืนเมือง
ด้ังเดิมที่เนนเครื่องตีเปนหลัก บทบาทของดนตรีพ้ืนเมืองภาคใตสามารถจําแนกไดเปน 4 กลุม คือ 
1) เปนเครื่องนันทนาการสําหรับชาวบาน ดนตรีพ้ืนเมืองสามารถชวยผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย
และเครงเครียดจากการทํางาน ทั้งนี้มักจะแสดงควบคูไปกับการละเลนและการแสดงพ้ืนบานเสมอ 
2) เปนเครื่องบวงสรวงและติดตอสื่อสารกับอํานาจเรนลับ ชาวใตสวนใหญมีความเชื่อเรื่องภูตผี 
วิญญาณ และอํานาจเรนลับตางๆ ที่ดลบันดาลใหชีวิตประสบโชคหรือเคราะหกรรมได จึงตองติดตอ
กับสิ่งเรนลับเหลานั้น เพ่ือเปนการไถโทษหรือขออํานาจใหบันดาลสิ่งตางๆ ดนตรีพ้ืนเมืองที่มี
บทบาทเชนนี้ ไดแก มะตือรี โตะครึม และกาหลอ 3) เปนสัญญาณบอกขาวคราว การประโคมดนตรี
เปนวิธีการหนึ่งที่ใชเปนสัญญาณในการบอกขาวคราว เชน การประโคมโพนในเทศกาลชักพระ หรือ
การเลนกาหลอในงานศพ 4) เปนเครื่องเสริมสรางพลังความสามัคคี ดนตรีพ้ืนเมืองบางอยางถือเปน
สมบัติของสวนรวม ชาวบานจะชวยกันทําข้ึนมาเพ่ือใชเลนสนุกรวมกัน รวมทั้งใชแขงขันกันกับ
หมูบานอ่ืน เชน กรือโตะ บานอ และโพน ที่ใชในการแขงระหวางหมูบาน (บุษกร บิณฑสันต.  2554: 
5-6) 
 กรือโตะ เปนการละเลนชนิดหนึ่งที่สนุกสนานซึ่งไดรับความนิยมอยางสูงในดินแดนบริเวณ
ตอนใตสุดของประเทศไทย คือ แถบอําเภอแวง อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส การละเลนกรือโตะมีมาแลวตั้งแตสมัยโบราณและเปนที่รูจักกันดีในทองถิ่นแถบนี้แตเริ่มมี
เลนกันครั้งแรกเมื่อใดใครเปนคนคิดข้ึนมานั้นไมมีหลักฐานระบุแนชัดมีแตหลักฐานทางมุขปาฐะทีเ่ลา
สืบตอกันมาวาเดิมทีนั้นเปนการละเลนของเด็กเลี้ยงวัว เลี้ยงควายชาวไทยมุสลิม กลาวคือเมื่อเขา
เหลานั้นตอนฝูงวัวควายไปถึงที่ที่มีหญาน้ําอุดมสมบูรณแลวก็คิดหาการละเลนข้ึนมาเพ่ือแกเหงา 
การละเลนอยางหนึ่งที่คิดไดก็คือ เอาไมไผยาวประมาณหนึ่งศอกมาผาออกเรียกวาเดาวหรือใบเสียง 
แลวนั่งงอเขาเล็กนอยตะแคงเทาใหฝาเทาหันเขาหากันเอาเดาววางพาดบนเทาแลวใชกาบมะพราวตี
เดาวเพ่ือประชันกันวาของใครเสียงดังดีกวา และเรียกการเลนแบบนี้วา “กรือโตะ” ตอมา
การละเลนกรือโตะนอกจากจะนิยมเลนกันในหมูเด็กๆแลว ยังไดขยายวงความนิยมมาเลนกันในหมู
ผูใหญดวยวัสดุที่ใชทําหลุมจึงไดวิวัฒนาการมาเปนหลุมที่ขุดข้ึนมาจากไมเนื้อแข็งตลอดทั้งไดพัฒนา
ลีลาการตี วิธีการเลนอยางมีระบบมีกติกาการเลนมีกรรมการผูตัดสินในการแขงขันและมีรางวัล
สําหรับผูชนะอยางที่เลนกันอยูในปจจุบันการเลนกรือโตะนิยมเลนกันหลังจากเก็บเก่ียวขาวเสร็จ
เรียบรอยแลวซึ่งตกราวเดือนกุมภาพันธหรือมีนาคมและนิยมเลนกันในคืนเดือนหงาย เพราะอากาศ
ไมรอนและบรรยากาศชวนใหสนุกสนาน สวนจะกําหนดเลนประชันขันแขงในวันใดก็แลวแตตกลงกัน 
วันที่แขงขันกรือโตะถือเปนวันสําคัญของหมูบานวันหนึ่งทีเดียว เพราะหมูบานหรือตําบลหนึ่งจะมี
คณะกรือโตะของหมูบานของตําบลอยูหนึ่งคณะ และถาคณะกรือโต ะหมูบานของตนชนะมาก็
หมายถึงความภูมิใจที่ไดรับเกียรติแหงความเปนผูชนะกันทั้งหมูบานชาวบาน จึงตองไปยังที่นัด
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หมายเพ่ือเหลาชายหนุมทั้งหลายจะไดชวยกันหาม กรือโตะ สาวๆจะไดชวยกันใหกําลังใจ ดังนั้นใน
คืนเดือนหงายของวันนี้ทองทุงนาหนาแลงหลังจากการเก็บเก่ียวขาวในนาทองทุงอันไพศาลที่หอม
กรุนไปดวยไอดิน และกลิ่นซังขาวใหมในแถบชนบทของอําเภอแวง อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ก็จะคลาคล่ําไปดวยฝูงชนหนุมสาวเฒาแกตางหมูบานกัน เพราะที่นั่น
ไดกลายเปนสนามประชันกรือโตะซึ่งเปนการละเลนที่สรางความสนุกสนานแทนสนามแหงความ
เหน็ดเหนื่อยตลอดฤดูปกดําและเก็บเก่ียว กรือโตะนอกจากนิยมเลนกันมากในฤดูเก็บเก่ียวเสร็จแลว
นี้ยังนิยมเลนกันในงานฉลองในงานเทศกาล หรือเนื่องในวันสําคัญอ่ืนๆ เชน งานพิธีเขาสุหนัด งาน
มาแกปูโละ (ไพบูลย ดวงจันทร.  2550: 269-272) 
 เนื่องดวยสถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นไดสงผลกับวิถีชีวิต
ของชาวบาน ในพ้ืนที่ดวยความปลอดภัยในการใชชีวิตในชุมชนที่มีความไววางใจซึ่งกันและกัน
นอยลงทําใหกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและงานรื่นเริงตางที่ยังคงจัดการแสดงอยูมีเหลือนอย
มาก ผูวิจัยมีความเห็นวา วัฒนธรรมการแสดงกรือโตะแมจะมีความแพรหลายเพียงแคในสามอําเภอ
ของจังหวัดนราธิวาส แตวัฒนธรรมการแสดงกรือโตะนั้นมีความสําคัญย่ิงในฐานะที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย อันประกอบดวยจังหวัด ปตตานี 
ยะลา และนราธิวาส ดินแดนซึ่งมีประชากรสวนใหญในพ้ืนที่เปนพ่ีนองชาวไทยมุสลิม จึงสนใจศึกษา 
เพ่ือเปนการบันทึกหลักฐานและการสงเสริมดนตรีพ้ืนบาน ในฐานะเอกลักษณแหงวัฒนธรรมดนตรี
ของชาวไทยมุสลิม 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา และลักษณะทางกายภาพของกรือโตะ 
 2.  เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับการแสดงกรือโตะ 
 3.  เพ่ือศึกษาบทเพลง และวิธีการบรรเลงในการแสดงกรือโตะ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาดนตรีกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสครั้งนี้ จะทําใหเกิดประโยชน
ในการสะทอนคุณคาของบทเพลงที่มีตอวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ผลการวิจัยจะชวยอนุรักษ
วัฒนธรรม การแสดงกรือโตะใหคงอยู เพ่ือเปนรูปแบบใหชนรุนหลังไดศึกษา ผู วิจัยไดเห็น
ความสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 1.  ไดทราบถงึประวัติความเปนมา และลักษณะทางกายภาพของกรือโตะในอําเภอ 
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 2.  ไดทราบถงึวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับการแสดงกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส   
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 3. ไดทราบถงึบทเพลง และวิธีการบรรเลงในการแสดงกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาคนควา เฉพาะดนตรีกรือโตะ 
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะทางกายภาพของกรือ
โตะ บทเพลงที่ใชในการบรรเลง รูปแบบการแสดง โอกาสในการแสดง และวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับ
การแสดง กรือโตะ ซึ่งผูวิจัยจะใชขอมูลจากการภาคสนามที่ไดจากการสัมภาษณและจากการ
สังเกตการณในการแสดงกรือโตะ เปนขอมูลหลักในการศึกษาวิจัย 
 
ขอตกลงเบ้ืองตน 
 1.  การศึกษาขอมูลศึกษาโดยเก็บขอมูลภาคสนาม การสัมภาษณ และการสังเกตการณ
จริง 
 2.  การศึกษาวัฒนธรรมการแสดงกรือโตะครัง้นี้ผูวิจัยจะศึกษาศึกษากระบวนการแบบ
ปจจุบันเปนสําคัญ 
 
คําสําคัญ 
 กรือโตะ  หมายถึง  การละเลน และเครื่องดนตรีพ้ืนบานประเภทเครื่องตีทีน่ิยม 
    เลนกันเปนคณะ มีความนิยมสงูในกลุมชาวไทยมุสลมิ ใน 3  
    อําเภอ ของจังหวัดนราธิวาส โดยมีพ้ืนฐานจากแนวคิดสราง  
    สรรคในรูปแบบกิจกรรมชุมชน ซึง่มีกรือโตะเปนสื่อกลาง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การจับไม หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะของมือผูบรรเลงกรือโตะ ในขณะกุมหรือถือไม
ตีกรือโตะเพ่ือทําการแสดง 
 อีบู  หมายถึง ตัวหุนหรือสวนลําตัวของกรือโตะ 
 ตาแปดาดอ หมายถึง  ไมแผนใหญทีใ่ชปดสวนของตัวหุนหรือสวนลําตัวของกรอืโตะ 
เรียกในภาษาไทยวา “หนาอก” 
 เมาะเจาะ  หมายถึง หลักที่อยูขางหลุมเสียง เพ่ือประคองใบเสียงของกรือโตะ  
 ตาลิอิดาอง หมายถึง เสนยางที่ใชรั้งใบเสียงของกรือโตะไมใหหลุดออก  
 เดาว  หมายถึง  ใบเสียงหรือลิ้นเสียง ซึง่วางอยูบนตัวกรือโตะ 
 มูโกะ หมายถึง  ไมตีกรือโตะ 
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 มูโละลูแป  หมายถงึ ปากหลุมหรือรูบนหนาอก ซึ่งตรงกับหลุมเสียงของตัวหุนหรือสวน
ลําตัวของกรือโตะ  
 นักเลงกรือโตะ  หมายถงึ ผูสูงอายุซึ่งมคีวามชํานาญ และความเขาใจในการบรรเลง 
กรือโตะเปนอยางสูง มักไดรับเกียรติเปนกรรมการตัดสินในการประชันกรือโตะ 
 แพนกาดิว  หมายถงึ กรรมการผูตัดสิน  
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 การศึกษาดนตรีกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

กระบวนการวิจัย 
 
 
 
  

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

วัฒนธรรมที่เก่ียวของกับ
การแสดงกรือโตะ 

ประวัติความเปนมา 
และลักษณะทางกายภาพ 

ของกรือโตะ 

ประวัติความเปนมา 
 - ประวัติกรือโตะ 
 - วิวัฒนาการของกรือโตะ 
ลักษณะทางกายภาพ 
 - ลักษณะโครงสราง 
 - ลําตัว 

- เดาว (ใบเสียง) 
- ไมตี 

 - ชนิดของไม 
 - ระดับเสียง 

องคประกอบทางดนตรีของ
บทเพลง 
- คีตลักษณ 
- กระสวนจังหวะ 
- ความเร็วของบทเพลง 
- เครื่องหมายกํากับจังหวะ  
 
วิธีการบรรเลงในการแสดง 
กรือโตะ 
 - การจับไม 
 - ทาทาง 
 - ตําแหนงการยืน 
 - รูปแบบการแสดง 
 

- ความเช่ือ 
- เครื่องแตงกาย 
- สถานที่จัดการแสดง 
- โอกาสในการแสดง 
 

ทราบถึงองคความรูทางประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ บทเพลง วิธีการบรรเลง และวัฒนธรรม
ที่เก่ียวของกับการแสดงกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

บทเพลง และวิธีการบรรเลง
ในการแสดง 

กรือโตะ 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาดนตรีกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของโดยขอเสนอลําดับดังนี ้
 1.  เอกสารที่เก่ียวของ  
   1.1  เอกสารที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม และวันสําคัญของมุสลมิ  
   1.2  เอกสารที่เก่ียวของกับการแสดงพ้ืนบานภาคใต 
   1.3  เอกสารที่เก่ียวของกับทฤษฎีวิเคราะหเพลง 
   1.4  เอกสารที่เก่ียวของกับกรือโตะ 
 2.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 1.1 เอกสารที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม และวันสําคัญของมุสลิม 
 กาญจนา อินทรสุนานนท (2541: 46) ไดกลาวในแงของการขยายขอบเขตทางถิ่นฐาน 
และวัฒนธรรม ดินแดนอาณาเขตใดที่ติดกับชุมชนอ่ืนซึ่งมีอาณาเขตติดกัน จะรับวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกันไดงาย โดยซึมซับผานเผาพันธุและจะถายโยงในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณีที่เปนพ้ืนฐานกลุม
คนที่มีพ้ืนฐาน โดยจะนําลักษณะความเชื่ออยูในพฤติกรรมมนุษยที่มีอยูในรูปแบบประเพณีที่
หลากหลายวัฒนธรรมจะมีความคลายคลึงหรือแตกตางตามกระแสทางวัฒนธรรมอยูบาง เมื่อผาน
เขามาสูการดําเนินชีวิต กระแสวัฒนธรรมก็ถูกเขามาอยางรวดเร็ว ไมมีขอบเขต ย่ิงในยุค
โลกาภิวัฒนอาจเกิดการคาดคิดที่วัฒนธรรมจะถูกทําลายลาง การสื่อสารเขาถึงตัวแบบประชิด “ถา
ผูรับไมมั่นคงไมมีรากฐานที่เขมแข็ง ยอมถูกลบลางอยางไมตองสงสัย” และในความหมายของคําวา 
“วัฒนธรรม” มีผูใหคําจํากัดความเก่ียวกับความหมายวัฒนธรรมไวมากมาย ดังนี้ ซึ่ง เปรมจิต    
ชนะวงศ (2531: 2) ไดอางถึงคํากลาวของพระยาอนุมานราชธน ซึ่งกลาวถึงความหมายของคําวา
วัฒนธรรม ในฐานะของนักมานุษยวิทยาวา “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางข้ึนโดยอาศัยการ
เรียนรูจากกันและสืบตอเนื่องเปนความเจริญกาวหนา หรืออาจจะกลาวไดวา วัฒนธรรมเปนคําสมาส 
คือการรวมคํา 2 คํา เขาไวดวยกัน ไดแก “วัฒนะ” หมายถึง ความเจริญงอกงามรุงเรือง และ “ธรรม” 
หมายถึงกฎ ระเบียบ ความมีวินัย ซึ่งสอดคลองกับ สุพัตรา สุภาพ (2536: 99) ไดพยายามที่จะ
อธิบายถึงความหมายของคําวาวัฒนธรรมไวอยางนาสนใจวา “วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึง
ทุกสิ่งทุกอยางอันเปนแบบแผนในความคิด และการกระทําที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม
ของกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษยไดคิดสรางกฎระเบียบ กฎเกณฑวิธีการในการ
ปฏิบัติ การจัดระเบียบ ตลอดจนระบบความเชื่อ คานิยม ความรูและเทคโนโลยีตางๆ ในการควบคุม
และใชประโยชนจากธรรมชาติ  
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ในดานวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมนั้น วีระ บํารุงรักษ (2531: 18-20) ไดจัดทําบทความเรื่อง
วัฒนธรรมภาคใตอันสืบเนื่องจากศาสนาอิสลาม เผยแพรในงานสัมพันธจังหวัดชายแดนใต วา
วัฒนธรรมมุสลิมภาคใตมีหลักศาสนาอิสลามเปนพ้ืนฐาน และมีวัฒนธรรมพ้ืนบานสืบทอดกันมาแต
อดีต ที่ไมขัดกับหลักศาสนาเปนสิ่งประสมประสาน และวัฒนธรรมสืบเนื่องจากศาสนาอิสลาม
บางอยางก็เขาไปประสมประสานอยูในวิถีดําเนินชีวิตของชาวพุทธดวยเชนกัน บรรพบุรุษของไทย
พุทธและไทยมุสลิมในภาคใตนั้นตางก็เคยนับถือศาสนาพราหมณ และพุทธศาสนามากอน ทั้งเคยมี
ความสัมพันธกันในดานการปกครอง มีสภาพภูมิประเทศ และทรัพยากรธรรมชาติที่คลายคลึงกัน 
อันเปนเหตุอันเปนเหตุใหมีวัฒนธรรมด้ังเดิมซึ่งเปน “วัฒนธรรมรวม” สืบตอกันมานาน วัฒนธรรม
พ้ืนบาน (FOLKLORE) ที่ชาวมุสลิมปฏิบัติสืบตอกันมา แตเดิมถาไมขัดหลักศาสนาอิสลามก็ยังเปน
วัฒนธรรมที่ปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้ จึงอาจกลาวไดวาวัฒนธรรมอิสลามภาคใตมีการคลี่คลาย
เปลี่ยนแปลงมาเปนลําดับและคอยๆเปนไปตามขอบัญญัติมากข้ึน สอดคลองกับความเห็นของ ปอง
ทิพย หนูหอม (2553: 146-194) ไดทําการรวบรวมขอมูลเก่ียวถึงประเพณีวัฒนธรรม และวันสําคัญ
ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยไดแก จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส ซึ่งประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม และพูดภาษามลายูทองถิ่น มีสภาพความ
เปนอยู วิถีชีวิต สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ตามหลักศาสนาอิสลาม มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะทองถิ่น แบบสมัยด้ังเดิม (พิธีการแบบชาวบาน) โดยมีประเพณีที่แตกตางกับประเพณีของ
ชาวไทยพุทธในพ้ืนที่เดียวกัน เชน ประเพณีการเกิด เมื่อเริ่มตั้งครรภ หญิงผูมีครรภจะไปฝากทอง
กับหมอตําแย (โตะบีแด) โดยจัดเครื่องบูชาหมอ ประกอบดวย หมากพลู ยาเสนและเงินตามสมควร  
 การคลอด - เมื่อถึงกําหนดคลอด ญาติหรือสามีของหญิงผูจะคลอด จะไปตามหมอตําแย
มาชวยทําคลอดใหที่บาน กอนคลอดตองเตรียมของตางๆ ประกอบดวยดายดิบหนึ่งขด ขาวสาร
จํานวนเล็กนอย หมาก พลูและเงินตามสมควร เมื่อทารกคลอดออกมาแลว หมอตําแยจะชําระลางทํา
ความสะอาดตัวเด็ก ตัดและผูกสายสะดือ แลวนําเด็กไปไวในถาดใบใหญมีผาปูรองรับอยูหลายชั้น 
แลวหมอตําแยจะตมน้ําชําระรางกายใหแกผูเปนแม แลวนวดฟนทุกสวนของรางกาย เพ่ือใหเลือดลม
เดินสะดวกหลัง จากตมน้ําทําความสะอาดตัวเด็กแลว บิดาหรือผูมีความรูทางศาสนาทําพิธีอาซาน
หรือบัง (พูดกรอกที่หูขวา) และกอมัต (พูดกรอกที่หูซาย) แกเด็กเปนภาษาอาหรับมีความหมายดังนี้  
 1. อัลเลาะหผูย่ิงใหญ 
 2.  ขาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลเลาะห 
  3.  ขาขอปฏิญาณวานบีมูฮัมมัดเปนทูตของทาน 
  4.  จงละหมาดเถิด จงมาในทางมีชัยเถิด แทจริงขาไดยืนละหมาดแลวอัลเลาะหผูย่ิงใหญ
ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลเลาะห  
 พิธีเลี้ยงรับขวัญบุตร (อาแกเกาะห อากีกะฮ หรือพิธีเชือดสัตว) - ตามหลักศาสนาอิสลาม 
การเชือดสัตว เพ่ือใหสัตวที่ถูกเชือดนั้นไปเปนพาหนะในโลกหนา โดยบัญญัติใหชาวอิสลามตอง
กระทําดวยการเชือดแพะหรือแกะที่มีอายุครบสองป ไมพิการ โดยกําหนดวาถาไดลูกสาว ตองเชือด
แพะหนึ่งตัว ถาไดลูกชาย ตองเชือดแพะสองตัว เนื้อแพะหรือแกะที่ถูกเชือดนั้นหามขายหรือใหแก
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คนตางศาสนากิน ใหจะจัดและมีขบวนแหใหญโตเชิญแขกเหรื่อใหมากินเหนียว (มาแกบูโละ) หรือ
บางรายจัดใหมีการแสดงมหรสพ เชน มะโยง ดิเกฮูลูใหชมดวย ซึ่งสอดคลองกับเสาวนีย จิตตหมวด 
(2535: 122-123) ไดกลาวถึงประเพณีการโกนผมไฟ อันเปนสวนหนึ่งของประเพณีการเกิดของชาว
ไทยมุสลิมวา “การปฏิบัติในสังคมไทยมุสลิมกอนการโกนผม มักนิยมใหผูอาวุโส เชน ปู ยา ตา ยาย 
ขลิบหรือตัดผม โดยนําลูกมะพราวออน หรือน้ําเตามาสลักลวดลายใหสวยงามเพ่ือใชเปนภาชนะใส
ผมที่ขลิบออกกอนนําไปฝง การกระทําเชนนี้ เขาใจวาผูริเริ่มคงดวยเจตนาเกรงวาเสนผมเด็กซึ่งมี
น้ําหนักเบาจะปลิวกระจายกอนนําไปฝง และเพ่ือใหสามารถฝงไดทั้งหมดจึงฝงทั้งภาชนะที่ใสโดยใช
พืชดังกลาวเพ่ือไมใหสิ้นเปลืองก็เปนได อนึ่ง การโกนผมไฟของมุสลิมบางรายที่ไดพบเห็นทําใหเกิด
ความสงสัยที่นาศึกษาตอไปวา เปนรูปแบบที่ไดรับการผสมผสานมาจากวัฒนธรรมใดกลาวคือ ทํา
พิธีโกนผมเมื่อเด็กอายุมากกวา 7 วัน การแตงกายของเด็กหญิงก็นําอาภรณเครื่องประดับอันมีคา
ของผูใหญไปแตงใหเปนจํานวนมากบางรายใหเด็กนอนในเบาะ (หากอุมเด็กอาจทานน้ําหนักทอง
และเพชรไมไดก็อาจเปนได) บางรายที่เด็กโตมากหนอยแตเครื่องประดับนอยจึงอุมโดยไมใชเบาะ 
ในวงพิธี ตรงกลางจะมีเปลซึ่งตกแตงไวอยางสวยงาม สายเปลคือเข็มขัดทองและนาคตอกันเปนเสน
ยาว หลังจากที่ผูอุมเด็กเดินใหผูรวมพิธีซึ่งยืนลอมวงพิธีนั้นตัดผมเด็กเสร็จแลว จะนําเด็กไปนอนใน
เปล หากโกนพรอมกัน 2 คนก็ใหลงเปลทั้ง2 คน จากนั้นผูรวมพิธีจึงนั่งลง ผลัดกันไกวพรอมทั้งอาน
ในลักษณะเหกลอมโดยเวียนไปรอบ ๆ ไมทราบวาผูที่เขารวมพิธีทั้งหลายนั้นจะเขาใจความหมายใน
บทเหกลอมนั้นดวยหรือไมเพียงใด” 
 ประเพณีแตงงานของชาวไทยมุสลิมนั้นปองทิพย หนูหอม (2553: 146-194) ยังไดรวบรวม
ขอมูลที่เก่ียวของไววา ประเพณีแตงงาน ภาษาอาหรับเรียกวา นิกะอ เปนการทําพิธีแตงงานตาม
หลักเกณฑ และขอบังคับของศาสนาอิสลาม มีอยูหาประการคือ 
 1. เปนมุสลิม 
 2.  มีของหมั้น 
 3.  ตองไดรับความยินยอมจากผูใหญทั้งสองฝาย  
 4.  มีพยานผูชายอยางนอยสองคน  
 5.  ควรทําพิธีอยางเปดเผย 

 การสูขอ - เมื่อชายหญิงชอบพอกัน และผูปกครองเห็นสมควร ฝายชายจะสงผูใหญไปสูขอ
กับพอแมของฝายหญิง เรียกวา มาโซะมีเดาะ มีการตกลงระหวางผูใหญทั้งสองฝาย เก่ียวกับสนิสอด
ทองหมั้นและกําหนดวัน 
 พิธีหมั้น - เมื่อถึงกําหนดฝายชายจะจัดเถาแกนําขบวนขันหมาก หรือพานหมากไปยังบาน
ฝายหญิง โดยผูที่เปนเจาบาวไมไดไปดวย พานหมากมีสามพานคือ พานหมากพลู พานขาวเหนียว
เหลือง และพานขนม ตอจากนั้นทั้งสองฝายก็จะกําหนดวันแตงงานและการจัดงานเลี้ยง กอนเถาแก
จะเดินทางกลับฝายหญิงจะมอบผาโสรงชาย (กาเฮงแปลกะ) หรือผาดอกปลอยชาย (กาเฮงมาเตะ
ลือปะ) อยางใดอยางหนึ่ง และขนมของฝายหญิงใหกลับเปนการตอบแทนใหแกฝายชาย  
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 พิธีแตงงาน - วันแตงงาน ขบวนเงินหัวขันหมากประกอบดวยเจาบาว เพ่ือนเจาบาว และ
ญาติผูใหญ จะเดินทางไปยังบานเจาสาว ทางบานเจาสาวจะเชิญอิหมาม คอเต็บ ทําพิธีแตงงาน 
พรอมสักขีพยานและผูทรงคุณธรรม (คุณวุฒิ) เมื่อขบวนขันหมากมาถึงบานเจาสาว เจาบาว จะมอบ
เงินหัวขันหมากใหแกโตะอิหมาม ตรวจความถูกตอง บิดาของเจาสาวจะไปขอความยินยอมจาก
เจาสาว (ขณะนั้นเจาสาวอยูในหอง) โดยบิดาจะถามวา พอจะใหลูกแตงงานกับ…(ชื่อเจาบาว)... ลูก
จะยินยอมหรือไม เจาสาวก็จะใหคําตอบยินยอมหรือไมยินยอม ถาไมยินยอมพิธีจะดําเนินตอไป
ไมได ถือวาผิดหลักศาสนา การถามตอบระหวางพอ-ลูก จะตองมีพยานสองคนคือ คอเต็บ หรือผู
ทรงคุณธรรมฟงอยูดวย เมื่อเจาสาวตอบยินยอมก็จะดําเนินพิธีข้ันตอไป จากนั้นบิดาเจาสาวก็วอเรา 
คือการกลาวมอบหมายใหโตะอิหมามเปนผูประกอบพิธีแตงงาน โดยการ บาจอกุฎตีเบาะ คืออาน 
กุฎยะฮ คือ อานศาสนบัญญัติ เพ่ืออบรมเก่ียวกับการครองเรือน เสร็จแลวจึงทําการ นิกะฮ คือการ
รับฝายหญิงเปนภรรยาตอหนาโตะอิหมาม และพยาน โตะอิหมามจะจับปลายมือของเจาบาว แลว
ประกอบพิธีนิกะฮ โดยกลาวชื่อ เจาบาว แลวกลาววา ฉันไดรับมอบหมายจาก ?(ชื่อพอเจาสาว) ให
ฉันจัดการแตงงานเธอกับ…(ชื่อเจาสาว).. ซึ่งเปนบุตรของ…(ชื่อพอเจาสาว)… ดวยเงินหัวขันหมาก
จํานวน...บาท เจาบาวจะตองตอบรับทันทีวา ฉันยอมรับการแตงงานตามจํานวนเงินหัวขันหมากแลว 
สักขีพยานกับผูทรงคุณธรรมกลาวตอบรรดาผูมารวมงานในหองนั้นวา คํากลาวของเจาบาวใชได
ไหม ถาผูรวมงานตอบวาใชได เปนอันวาการแตงงานนั้นถูกตองแลว โตะอิหมาม จะบาจออา หรือ
บาจอดอออ ขอพรจากพระผูเปนเจา เพ่ือใหอัลเลาะหใหพรแกคูบาวสาว จบแลวอิหมามจะบอกหลัก
ของการเปนสามีภรรยา แกเจาบาววา ตามหลักศาสนานั้น ผูเปนสามีตองเลี้ยงดูภรรยาและอยู
รวมกันตามหนาที่ของสามีภรรยา จากนั้นมีการลงชื่อ โตะอิหมาม เจาบาว เจาสาว บิดาฝายหญิง 
และพยานในหนังสือสําคัญเปนหลักฐาน เปนอันเสร็จพิธี โดย มัสลัน มาหะมะ (2552: 31-33) ได
กลาวถึง การเลี้ยงฉลองการแตงงานของชาวไทยมุสลิมวา หลังแตงงานสามารถจัดงานเลี้ยงฉลองได 
เรียกวา “วะลีมะฮ” ซึ่งจัดเลี้ยงที่บาน สโมสร หรือโรงแรมก็ได ตามสะดวกการเลี้ยงฉลองอาจไมตอง
ทําในวันเดียวกับวันนิกาหก็ได แตการเลี้ยงฉลองนั้นตองไมเกิน 2 วัน เพราะอิสลามเครงครัดในเรื่อง
ของงานเลี้ยงที่ฟุมเฟอย โดยมีคํากลาวไววา "งานเลี้ยงที่เลวที่สุดคืองานเลี้ยงพิธีนิกาห และเลี้ยง
เฉพาะคนรวย" เพราะศาสนาอิสลามเชื่อวาทุกคนเทาเทียมกันไมมีการแบงชั้นวรรณะ 
 นอกจากนี้ ปองทิพย หนูหอม (2553: 146-194) ยังไดรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับประ
เพณในงานรื่นเริงเฉลิมฉลองของชาวไทยมุสลิมไว โดยกลาวถึงประเพณีมาแกบูโละ ประเพณีมาแก
สมางัด ประเพณีมาแกแต ประเพณีการเขาสุหนัต ประเพณีฮารีรายอ ประเพณีวันเมาลิด ประเพณี
อาซูรอ วัฒนธรรมการพูดจา และการแตงกายดังนี้ 
 - ประเพณีมาแกปูโละ แปลวา กินเหนียว หมายถึงการกินเลี้ยงในวันแตงงาน งานเขา
สุหนัต งานเลี้ยงฉลองความสําเร็จ มีการเชิญแขกดวยวาจา หรือโดยบัตรเชิญ มีการจัดสถานที่
สําหรับจัดเลี้ยงอาหาร ที่จัดเลี้ยงเปนอาหารธรรมดา เชน มัสมั่นเนื้อ ไกกอและ ซุปเนื้อ ผัดวุนเสน 
ผักสด น้ําบูดู เปนตน โดย อนุสรณ นินวน (2540: 117-118) ไดกลาวถึงประเพณีการกินเหนียวงาน
แตงงานของชาวไทยมุสลิมนี้วา “มาแกปูโละสมางัต” ซึ่งเปนคําในภาษามลายู แยกศัพทและ
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ความหมายไดดังนี้ มาแก แปลวา กิน, ปูโละ แปลวา ขาวเหนียว และ สมางัต แปลวา การสูขวัญ
เพ่ือสิริมงคล ซึ่งขาวเหนียวสิรมงคลนี้จะจัดทํากัน 2 ประเภท ดังนี้ 1) ขาวเหนียวนึ่งสุกผสมสี โดยมี
สีเหลือง แดง และขาว นํามาประดับในพานหรือถาด ทําเปนพุมดอกไมสูงประมาณ 1 ฟุต ตรงยอด
ปะดวยไขเปดหรือไขไกตมสุกและปอกเปลือก สวนรอบขาวเหนียวจัดวางไกยางฉีกแปะไว และสวน
รอบๆในพุมขาวเหนียวนิยมนําไขตมยอมสีแดงเสียบไมแลวจึงนํามาเสียบที่พุมขาวเหนียวโดยรอบ
เปนจํานวนหลายฟอง 2) เปนรูปแบบการนําขนมหวานจําพวก กาละแม ซึ่งภาษามลายูเรียกวา 
ดอดอย, ขนมกอ หรือเรียกวา ตูปงปูตู และขาวพองใสรวมกันในถาดหรือพานญาติผูใหญของ
เจาสาวจะหยิบขาวเหนียวไขตม เนื้อไกยาง และขนมปอนใหเจาบาว เจาสาวกินคนละคําสลับกันเปน
การกินเพ่ือเปนสิริมงคล 
 - ประเพณีมาแกแต (กินน้ําชา) หมายถึงการกินเลี้ยงในงานระดมเงินสรางมัสยิด สราง
โรงเรียนสอนศาสนา หาเงินเพ่ือขอความชวยเหลือจากการประสบอุบัติเหตุ ตองใชเงินเปนจํานวน
มากและไมมีเงินจาย อาหารที่เลี้ยงไดแก ขาวยํา น้ําชา หรือ ปูโละซามา (ขาวเหนียวหนากุง) 
สอดคลองกับ แพร ศิริศักด์ิดําเกิง  (2552: 66 - 67) ที่ไดกลาวถึงประเพณีมาแกแต คําวา “มาแกแต” 
เปนภาษามลายูทองถิ่น แปลวา กินน้ําชา เปนประเพณีที่ปฏิบัติกันอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ไมใชวัฒนธรรมทางศาสนาอิสลาม แตเปนเรื่องที่สังคมในทองถิ่นคิดจัดข้ึนมาเอง โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือการหาเงิน เนื่องในกรณีตางๆ เชน 
 1.  หาเงินเพ่ือสรางโรงเรียน มัสยิด สุเหรา ศาลา ฯลฯ ซึ่งเปนศาสนสถานตางๆ 
 2.  หาเงินเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปเมกกะฮฺ ซึ่งไมใชบัญญัติของศาสนา 
 3.  หาเงินไปใชจายในกรณีตางๆ เชน ขับรถยนตชนคน ชําระหนี้สิน ซื้อปน หรือถูกจับใน 
ขอหาตางๆ สําหรับชุมชนบางชุมชนนั้น นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตนนั้นยังมี มาแกแต กรณีลูก
ตองไปเกณฑทหารแตผูปกครองไมอยากใหไปอาจจะดวยเหตุผลตางๆ จึงตองการจายเพ่ือใหลูกพน
จากที่ตองไปเกณฑทหาร และยังมีกรณีเรือลมอีกดวย 
 - ประเพณีการเขาสุหนัต คําวา สุหนัต ภาษาอาหรับวา สุนนะฮ แปลวา แบบอยางหรือ
แนวทาง หมายความวา เปนการปฏิบัติตามนบีที่ไดเคยทํามา คําวา มาโซะยาวี เปนภาษามลายู 
(“มาโซะ” แปลวา เขา สวนคําวา “ยาวี” เปนคําที่ใชเรียก ชาวอิสลามที่อยูแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตโดยสวนรวม) หมายถึงเขาอิสลาม หรือพิธีขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย การเขาสุหนัตชายมักจะ
ทําการเขาสุหนัตในระหวางอายุ 1 ขวบ ถึงอายุ 15 ขวบ หญิงจะเขาสุหนัตตั้งแตคลอดใหม ๆจนอายุ
ไมเกิน 2 ขวบ พิธีเขาสุหนัตหญิงนั้น หมอตําแยจะเอาสตางคแดงมีรู วางรูสตางคตรงปลายกลีบเนื้อ
ซึ่งอยูระหวางอวัยวะเพศของทารกหญิงแลวใชมีดคมๆ หรือปลายเข็มสะกิดปลายเนื้อสวนนั้น ให
เลือดออกมาขนาดแมลงวันตัวหนึ่งกินอ่ิม เปนอันเสร็จพิธี สวนการเขาสุหนัตชายนั้น ผูทําพิธีขลิบ
หนังหุมปลายอวัยวะเพศเรียกวา “โตมูเด็ง” บางราย จะจัดงานและมีขบวนแหใหญโต เชิญแขกเหรื่อ
ใหมากินเหนียว (มาแกปูโละ) หรือบางรายจัดใหมีการแสดงมหรสพ เชน มะโยง ดิเกฮูลู ใหชมดวย 
สอดคลองกับ เมาดูดี อุบล อะลา (2525: 39) ไดกลาวถึง ความเชื่อที่ใหปฏิบัติตามแนวทางของ
อิสลามไววา มุสลิมสามารถพลีชีวิตของตนเองไดทันที ถาหากวาเขาแนใจวา สิ่งที่เขากําลังทําอยูนั้น
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เปนการทําไปเพ่ืออัลลอฮและเขาไดรับผลตอบแทนในการกระทําของเขาในสวรรคและไดกลาวถึง
ความเชื่อวา หลังจากความตายจะมีผูซักถามในหลุมฝงศพ ถาตอบไดก็จะไดไปสวรรค แตถาตอบ
ไมไดก็จะถูกลงทัณฑและหลังจากฟนข้ึนมาจะถูกพาตัวไปนรก นอกจากนี้ ในเรื่องความเชื่อ ความ
ศรัทธาตออิมาม ถาผูใดมีความเชื่อฟงและปฏิบัติตามผูนํา (อิมาม) ซึ่งเปนผูที่อัลลอฮทรงรักและ
ยอมรับ พรองคอัลลอฮจะทําใหลิ้นของผูนั้นตอบคําถามได และมะลาอีะฮ (ทูตสวรรค) ก็จะนํามาไป
สวรรคผูใหญมักใหทางโรงพยาบาลทําการขลิบหนังหุมอวัยวะทารกเพศชาย ตั้งแตแรกคลอด 
  - ประเพณีฮารีรายอ อันเทศกาลฮารีรายอนั้นมีอยูสองวัน คือ 
 1.  วันฮารีรายอ หรือวันอิฎิลฟตรี เปนวันรื่นเริง เนื่องจากสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน เปนการกลับเขาสูสภาพเดิม ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล ซึ่งเปนเดือนที่สิบทาง
จันทรคติ การปฏิบัติของชาวอิสลามในวันรายอจะบริจาคทานเรียกวา ซากัดฟตเราะห (การบริจาค
ขาวสาร) มีการบริจาคทานแกคนแกหรือคนยากจน บางทีจึงเรียกวา วันรายอฟตเราะห หลังจากนั้น
จะไปละมาดที่มัสยิด จากนั้นจะมีการขอขมาจากเพ่ือน มีการเย่ียมเยียนญาติพ่ีนองที่อยูใกลและไกล
ออกไป มีการเลี้ยงอาหารดวย สอดคลองกับ คํานวณ นวลสนอง (2542: 40-46) ที่ไดกลาววา 
ประเพณีวันตรุษอิฎิลฟตรี หรือที่มุสลิมในจังหวัดพัทลุงบางคนเรียกวาประเพณีฮารีรายอปอวอหรือ
ประเพณีออกบวช ในวันนี้จัดมีการจัดงานรื่นเริง ซึ่งถือเปนวันสิ้นสุดของการถือบวชนั้นเอง ประเพณี
นี้ไดใหคุณคาดานความสนุกสนาน คุณคาดานความสามัคคี คุณคาดานการสียสละทรัพยสินเพ่ือการ
ชวยเหลือคนอ่ืน และคุณคาดานการแกปญหาความขัดแยง 
 2.  วันฮารีรายอหัวญี หรือวันรายออิฎิลอัฎฮา คําวา “อัฎฮา” แปลวา การเชือดพลี เปนการ
เชือดสัตวเพ่ือเปนอาหารแกประชาชนและคนยากจน “อิดัลอัดฮา” จึงหมายถึงวันรื่นเริงเนื่องในวัน
เชือดสัตวพลี ตรงกับวันที่สิบของเดือนซุลฮจญะ เปนเวลาเดียวกับการประกอบพิธีหัจญ ที่เมือง
เมกกะของชาวอิสลามทั่วโลก ชาวไทยอิสลามจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้วา วันอีดใหญ การปฏิบัติจะมี
การละหมาดรวมกันและเชือดสัตว เชน วัว แพะ แกะ แลวแจกจายเนื้อสัตวเหลานั้นแกคนยากจน 
การเชือดสัตวพลีนี้เรียกวา “กรุบาน” 
 การปฏิบัติตนในวันนี้ คือ 
  1. อาบน้ําสุหนัต ทั้งชาย หญิง และเด็กที่สามารถไปละหมาดได เวลาดีที่สุดคือ หลังจาก 
แสงอรุณข้ึนของวัน ฮารีรายอ 
 2.  แตงกายดวยเสื้อผาที่สะอาดสวยงาม 
 3.  บริจาคซะกาดฟตเราะหกอนละหมาด อิฎิลฟตรี 
 4.  ใหทุกคนไปละหมาดรวมกันกลางแจงหรือที่มัสยิด และฟงการบรรยายธรรมหลังจาก
ละหมาด 
 5.  การกลาวสรรเสริญ อัลเลาะห 
 6.  ทํากรุบาน ถามีความสามารถดานการเงิน 
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  7.  เย่ียมเยียน พอแม ญาติ และครูอาจารย เพ่ือเปนการกระชับความสัมพันธ พรอมกับขอ
อภัยซึ่งกันและกันในความผิดพลาด ที่อาจเกิดข้ึนทั้งที่รูตัวและไมรูตัว 
 สอดคลองกับ คํานวณ นวลสนอง (2542: 40-46) ที่ไดกลาววา ประเพณีวันตรุษอิฎิลอัฎฮา 
หรือที่มุสลิมในจังหวัดพัทลุงบางคนเรียกวาประเพณีฮารีรายอฮัจยีหรือประเพณีออกบวชครั้งหลัง 
และจะมีพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญไดแก การละหมาดอิฎิลอัฎฮา การฟงคุฎบะฮ การประกอปพิธี
กุรบาน การพบปะญาติมิตรและจัดกิจกรรมรื่นเริงตางๆ ประเพณีไดใหคุณคาในดานการขัดเกลา
จิตใจของมนุษยใหมีความเอ้ือเฝอเผื่อแผตอมนุษยดวยกัน คุณคาทางดานการสรางความสัมพันธ
ระหวางญาติมิตรและผูที่เปนมุสลิมดวยกัน และคุณคาดานการยกระดับจิตใจของมุสลิมใหสูงข้ึน 
 - ประเพณีวันเมาลิดหรือวันเมาลิด “เมาลิด” เปนภาษาอาหรับแปลวา ที่เกิดหรือวันเกิด อัน
หมายถึงวันเกิดของทานนบีมูฮัมมัด ซึ่งตรงกับวันที่ 12 เดือนรอบีอุลอาวาล (เดือนที่ 3 ตามปฏิทิน
อาหรับ) วันเมาลิดยังเปนวันรําลึกถึงวันที่ทานลี้ภัยจากเมืองเมกกะไปยังเมืองมาดีนะห และเปนวัน
มรณกรรมของทานดวยกิจกรรมตาง ๆ ในวันเมาลิดไดแก การเชิญคัมภีรอัล-กุรอาน การแสดง
ปาฐกถาธรรม การแสดงนิทรรศการ ฯลฯ และการเลี้ยงอาหาร สอดคลองกับ คํานวณ นวลสนอง 
(2542: 40-46) ไดกลาวถึงประเพณีวันเมาลิดไววา เปนประเพณีสําคัญที่จัดข้ึนเพ่ือรําลึกและ
แสดงออกถึงความกตัญูตอทานนบีมูฮัมมัด ในวันคลายวันเกิดของทาน 
 - ประเพณีอาซูรอ หรือ วันอาซูรอ โดย อาซูรอ เปนภาษาอาหรับ หมายถึงวันที่สิบของ
เดือนมุฮัวรอม ซึ่งเปนเดือนทางศักราชอิสลามในสมัยนบีนุฮ ไดเกิดน้ําทวมใหญยังเปนความเสยีหาย
แกทรัพยสินไรนาของประชาชนทั่วไป ทําใหเกิดขาดอาหาร นบีนุฮ จึงประกาศใหผูที่มีสิ่งของที่เหลือ
พอจะกินไดใหเอามากองรวมกัน นบีนุฮ ใหเอาของเหลานั้นมากวนเขาดวยกัน สาวกของทานก็ได
กินอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกันในสมัยนบีมูฮัมมัด (ศ็อล) เหตุการณทํานองนี้ไดเกิดข้ึน ขณะที่
กองทหารของทานกลับจากการรบที่บาดัง ปรากฏวาทหารมีอาหารไมพอกิน ทานจึงใชวิธีการของน
บีนุฮ โดยใหทุกคนเอาขาวของที่กินไดมากวนเขาดวยกัน แลวแบงกันกินในหมูทหาร เครื่องปรุง
สําคัญประกอบดวย เครื่องแกงมี ขา ตะไคร หอม กระเทียม ผักชี ย่ีหรา ขาวสาร เกลือ น้ําตาล กะทิ 
กลวย หรือผลไมอ่ืน ๆ เนื้อ ไข วิธีกวน ตําหรือบดเครื่องแกงอยางหยาบ ๆ เทสวนผสมตาง ๆ ลงใน
กระทะใบใหญ เมื่ออาหารสุกเปนเนื้อเดียวกันแลวจึงตักใสถาด โรยหนาดวยไขเจียวบาง ๆ หรืออาจ
เปนหนากุง เนื้อสมัน ปลาสมัน ผักชี หอมหั่น พอเย็นแลวก็ตัดเปนชิ้น ๆ คลายขนมเปยกปูน 
สอดคลองกับ คํานวณ นวลสนอง (2542: 40-46) ไดกลาวถึงความสําคัญของประเพณีอาซูรอ วา
เปนประเพณีสําคัญในรอบปของชาวไทยมุสลิม ซึ่งปฏิบัติติดตอกันมาอยางชานานจะมีการจัดใน
วันที่ 9-10 ของเดือนมุหัรร็อม (วันที่ 1 ตามปฎิทินอิสลาม) สิ่งสําคัญคือตองเปนอาหารที่มีประโยชน
ตอรางกาย อาหารชนิดใหมนี้เรียกวา ฮาราล ซึ่งเปนอาหารที่ศาสดาอนุมัติใหรับทานได เมื่อปรุง
เสร็จแลวจึงนํามาแจกจายใหทุกคนรับประทาน ประเพณีนี้ไดใหคุณคาทางการระลึกถึงคุณงามความ
ดีของทานนบีนุฮ (อลัยฯ) ประเพณีนี้ไดใหคุณคาดานความสามัคคี และคุณคาดานรักษาประเพณีอัน
ดีงามทางศาสนาเอาไว 
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 การพูดจา - ชาวไทยมุสลิมโดยทั่วไปจะกลาวคําวา “บิสุมิลลาฮ ฮิรเราะหมานิรเรวะฮีม” มี
ความหมายวา ดวยนามของอัลเลาะหผูกรุณาปราณี ผูเมตตาเสมอ เมื่อเริ่มทํากิจกรรมตาง ๆ เชน 
กิน นั่ง นอน อาบน้ํา สวมเสื้อผา ฆาสัตวเปนอาหาร เขียน อานหนังสือ ฯลฯ ทําใหมีความผูกพัน
แนนเฟนกับทาน ทําใหทุกกิจกรรมของชาวอิสลามทําไปดวยนามของทาน และเมื่อบรรลุหรือเสร็จ
กิจกรรม ตางๆ เชน กินอาหารเสร็จ เดินทางไปถึงที่หมาย ทํางานบรรลุเปาหมาย ก็จะกลาว อัลหัม
ดุลิลลาฮ มีความหมายวาการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลเลาะหแตผูเดียว โดย สมบูรณ สุวรรณราช 
(2535: 4-34) ไดกลาวถึงระบบเสียงภาษามลายูถิ่นที่ใชกันในปจจุบัน เปรียบเทียบกับภาษาไทย 
สรุปไดวาระบบเสียงภาษามลายูถิน่มีทั้งความเหมือนและความแตกตางจากภาษาไทยมาตรฐานทุก
ระบบเสียง โดยเฉพาะวรรณยุกตที่มีใชในภาษาไทยมาตรฐานแตไมมีใชในภาษามลายูถิ่นที่วิจัย และ
กลาวถึงการใชภาษาไทยของชาวไทยมุสลิมไววา ใชภาษามลายูถิ่นเปนภาษาแมในการติดตอสือ่สาร
พูดคุยกันในชีวิตประจําวัน และใชภาษาไทยมามาตรฐานเปนภาษาที่สองจึงทําใหเกิดปญหาและเกิด
การเขาใจผิดระหวางกันเนื่องจากการใชภาษาที่ไมถูกตองเสมอ 
 การแสดงความเคารพ - ชาวไทยอิสลามเมื่อพบปะหรือกันจะกลาว สะลาม หรือทักทายกัน
ดวยคําวา อัสสะลามอะลัยกุม มีความมายวา ขอความสันติสุขจงมีแตทาน ผูรับจะรับวา วะอะลัยกุมสุ
สะลาม หมายความวา ขอความสันติสุขจงมีแกทาน เชนกัน 
การปฏิบัติเก่ียวกับการกลาว สะลาม มีหลายประการ คือ 
 1.  การสะลามและการจับมือดวย ซึ่งกระทําไดระหวางชายกับชาย และหญิงกับหญิง
สําหรับชายกับหญิงทําไดเฉพาะผูที่อยูในฐานะที่แตงงานกันไมไดเทานั้น เชน พอกับลูกพ่ีกับนอง 
หากชายหญิงนั้นอยูในฐานะที่จะแตงงานกันไดเปนสิ่งตองหาม 
 2.  ผูที่อายุนอยกวาควรใหสะลามผูที่อายุมากกวา 
  3.  เมื่อจะเขาบาน ไมวาจะเปนบานของตนเองหรือผูอ่ืน สิ่งแรกที่จะตองทําคือ การกลาว  
สะลาม ใหแกผูที่อยูในบานทราบกอน หากกลาวครั้งแรกยังไมมีผูรับสะลาม ก็ใหกลาวอีกสองครัง้ ถา
ยังไมมีผูกลาวรับก็ใหเขาใจวา เจาของบานไมอยูหรือไมพรอมที่จะรับแขก ก็ใหเดินทางกลับไปกอน
แลวคอยมาใหม 
  4.  จะตองมีการกลาวสะลามกอนที่จะมีการสนทนาปราศรัย 
  5.  เมื่อมีผูใหสะลาม ผูฟงหรือผูที่ไดยินตองกลาวรับสะลาม ถาหากอยูหลายคนก็ใหคนใด
คนหนึ่ง กลาวรับถือเปนการใชได ถาไมมีผูใดรับสะลามเลยจะเปนบาปแกผูนั้น 
 การกินอาหาร - มีบัญญัติเรื่องอาหารในอัลกุรอาน โดยใหบริโภคจากสิ่งที่อนุมัติและสิ่งที่ดี 
ไมบริโภคอยางสุรุยสุราย และสิ่งที่กอใหเกิดโทษแกรางกาย สติปญญา อาหารที่ไมอนุมัติ เชน เนื้อ
หมู เลือดสัตวที่ตายแลว สัตวที่เชือดโดยเปลงนามอ่ืนนอกจากอัลเลาห สัตวที่เชือดเพ่ือบูชายัญ สวน
สัตวที่ตายเองตองมีสาเหตุดังนี้ คือสัตวที่ถูกรัด สัตวที่ถูกตี สัตวที่ตกจากที่สูง และสัตวที่ถูกสัตวปา
กิน สัตวที่ตายเองในหาลักษณะดังกลาวหากเชือดทันก็สามารถบริโภคได อาหารที่จัดอยูในพวก
เครื่องด่ืมมึนเมา และสิ่งอ่ืนใดก็ตาม ที่อยูในขายกอใหเกิดโทษมากกวาเกิดประโยชนก็ไมเปนที่
อนุมัติเชนกัน เชนเหลา ยาเสพติดทุกประเภท ฯลฯ โดย ปราณี จันทศรี (2547: 189) ไดกลาวถึง
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วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในโอกาสพิเศษของชาวไทยมุสลิมวา ชาวไทยมุสลิมสวนใหญเชือ่ในการ
ดลบันดาลของพระเจา ดังนั้นเมื่อประสบความสําเร็จด่ังที่ตั้งใจไว ก็จะมีการฆาสัตวใหญเพ่ือเฉลิม
ฉลอง เชน วัว แพะ แตที่นิยมมากคือการฆาแพะ เนื่องดวยเชื่อวาแพะเปนสัตวประเสริฐและดีที่สุด
สําหรับการเลี้ยงฉลองในโอกาสการประสบความสําเร็จการนําไปสูการบูชาพระเจา 
 ทางดานการแตงกาย บุรีรัตน สามัตถิยะ (2542: 7-8) ไดกลาววาการแตงกายแบบ
พ้ืนเมืองด้ังเดิมนั้น มีลักษณะแตกตางกันตามกลุมสังคม คือชาวไทยเชื้อสายจีนจะแตงกายคลายจีน 
ชาวไทยมุสลิมจะแตงกายคลายชาวมาเลเซีย สตรีนุงผาปาเตะ สวมเสื้อผายาหยา เปนเสื้อแขน
กระบอกแบบชวาใชผาคลุมศีรษะตามอยางมุสลิมที่ดี ผูชายนุงโสรงลายหรือกางเกง และสวมเสือ้ขาว
แขนยาวโพกศรีษะหรือสวมหมวกแขก ปจจุบันเริ่มแตงกายแบบสากลมากข้ึน สวนชาวไทยพุทธแตง
กายคลายภาคกลาง ชาวใตมีผาทอมีชื่อ คือ ผาเกาะยอ ผาไหมพุมเรียง และผาทอเมืองนคร สวน
เครื่องประดับนั้นมีทั้งเครื่องเงิน เครื่องทอง และเครื่องถม 
  
 1.2  เอกสารที่เก่ียวของกับการแสดงพื้นบานภาคใต 
 สถาพร ศรีสัจจัง (2529: 36) พบวา “การละเลนพ้ืนบานแทบทุกชนิดมีลักษณะเปนสื่อ
พ้ืนบานอยูในตัวของมันเอง ทําหนาที่ทั้งรายงานเรื่องราวขาวสารใหการศึกษาปกปกรักษาบรรทัด
ฐานของสังคม สรางความเขาใจระหวางกลุมชน ซึ่งสอดคลองกับ ทัศนีย ทานตวณิช (2523: 300-
302) ไดกลาวไววา การละเลนพ้ืนบานเปนการสรางความบันเทิงเพ่ือพักผอนหยอนใจผอนคลาย
ความตึงเครียด และทําหนาที่เปนสื่อพ้ืนบาน การละเลนพ้ืนบานจึงมีความสําคัญในแงที่เปนเครื่อง
สะทอนสภาพชีวิต ความเปนอยู คานิยม ความเชื่อ ประเพณี จริยธรรม และวัฒนธรรมอ่ืนๆของคน
ในสังคม ซึ่งสุธิวงศ พงศไพบูลย (2531: 25-30) ไดเขียนบทความเรื่องเอกลักษณของดนตรีพ้ืนเมือง
ภาคใตวา การแสดงออกทางอารมณศิลปะของชาวใตเปนแบบงายๆ มีสัจจะมากกวาความฝน การ
สื่อสารทางอารมณจึงเนนที่ถอยคําวาจา และทาทางแหงกายมากกวาการใชสัญลักษณที่ซับซอน 
การดนตรีจึงมีบทบาทเพียงชวยเสริมถอยคํา และทาทางบงบอกความราเริงครื้นเครง ของดนตรีของ
ภาคใตสวนมากจึงเปนเครื่องตีใหจังหวะประกอบคําขับรองและทาทางการเตนรํามากกวาจะใชเปน
ทํานองเพ่ือสื่ออารมณ เครื่องดีดสี และเครื่องเปาจะเรียกไดวาไมมีเลย ที่มีบางเชนป ซอ ก็ลวนไดรับ
อิทธิพลจากแหลงอ่ืน มักใชเปนตัวเสริมและผอนตามเครื่องตีทั้งสิ้น และดวยเหตุที่ดนตรีภาคใต
ตองการเพียงจังหวะมากกวาสื่อทํานองหรือภาษาดนตรี เครื่องดนตรีของภาคใตจึงมีเสียงหยอกลอ
กันเพียง 2 เสียงเปนอยางมาก เชน มีทับคูโหมง 2 เสียงเปนตน สอดคลองกับ เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี 
(2542: 90-92) อธิบายถึงการศึกษาเชิงวัฒนธรรมดนตรีวา ผูศึกษาจะตองมองเห็นภาพดนตรีใน
ฐานะพฤติกรรมมนุษย ศึกษาภาวะแวดลอมที่เก่ียวกับดนตรี การศึกษาวัฒนธรรมดนตรี คือ การเก็บ
ขอมูลภาคสนามซึ่งตองคนหาคําตอบครอบคลุมเนื้อหา 4 ประเด็น คือ  
 1.  เนื้อหาสาระและโครงสราง ไดแก จังหวะ ทํานอง เสียงประสาน คุณลักษณะของเสียง
คีตลักษณ  
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 2.  เครื่องดนตรี ไดแก หมวดหมูเครื่องดนตรี ลักษณะ การเทียบเสียง บันไดเสียง วิธีการ
สราง วิธีการบรรเลง ภูมิหลังและความเก่ียวของทางวัฒนธรรม  
 3.  บทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมไดแกบทบาทในเชิงพิธีกรรม ศาสนพิธี บทบาทในฐานะ
สิ่งบันเทิง  
 4.  นักดนตรี-นักรอง ไดแก ชื่อ ที่อยู ความสามารถ ความชํานาญ สถานภาพที่เปนอยู 
การแสดงออก 
 ดนตรีและการละเลนพ้ืนบานยอมมีการเปลี่ยนแปลงประสมประสานกับดนตรี และ
การละเลนของชนกลุมอ่ืนๆ ตลอดจนวัฒนธรรมใหมที่เขามาเก่ียวของ แตตราบใดที่ดนตรี และ
การละเลนพ้ืนบานนั้นยังคงรักษาเอกลักษณไวไดก็ยังถือวา กนตรีและการละเลนนั้นเปนมรดก
วัฒนธรรมพ้ืนบานของกลุมชนนั้น อมรา กล่ําเจริญ (2553: 89-311) ไดกลาวถึง การแสดงพ้ืนบาน
ของภาคใตทั้งตอนบนและตอนลางของภาคนั้น ปรากฏรูปแบบการเลนที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ
ของ การแสดงเพ่ือความบันเทิง การแสดงที่เปนพิธีกรรมและ การแสดงที่เปนการตอสู  
 - การแสดงเพ่ือความบันเทิง จะมี 2 รูปแบบคือ 1) ระบํา หรือรําของภาคใตเปนลักษณะ
ของการเตนรําเปนสวนใหญ มีการรายรําบาง เชน รําวง รําโนรา ที่ตองการเนนกระบวนการรํา แต
ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใตจะมีศิลปะการเตนรําของชาวไทยมุสลิมที่โดดเดน ไดแก ดาระ ซัมเปง 
รองเง็ง เปนตน 2) การแสดงที่ดําเนินเปนเรื่องราว ไดแก โนรา หนังตะลุง มะโยง และลิเกปา เปน
ตน 
 - การแสดงที่ใชในพิธีกรรม เปนการแสดงที่เก่ียวของกับพิธีกรรมของภาคใตสืบเนื่องจาก
ความเชื่อทางศาสนา เทวดา และผีตางๆ เชนเดียวกับภาคอ่ืนๆ และเปนการแสดงที่แฝงความเชื่อ
ทางไสยศาสตร ซึ่งการแสดงประเภทนี้ ไดแก โนราลงครู รําคลองหงส แทงจระเข การแตงพอกหรือ
ผูกผาใหญหนังตะลุงในแบบเลนเพ่ือแกบน เปนตน 
  - การแสดงที่เปนศิลปะของการตอสู การแสดงที่นิยมเลนสืบเนื่องจนเอกลักษณของ
ทองถิ่นภาคใต ไดแก สิละ  
  
 1.3 เอกสารที่เก่ียวของกับทฤษฎีวิเคราะหเพลง 
 การวิเคราะหเพลงมีหลายระดับ ซึ่งลวนแตมีประโยชนในระดับตางๆกัน การวิเคราะหเพลง
ในระดับตนจะทําใหรูจักบทเพลง นับเปนประโยชนในข้ันตนที่จะทําความคุนเคยกับบทเพลง
นอกเหนือจากการฟงหรือการบรรเลงเพียงอยางเดียว หากวิเคราะหลึกลงไปอีกข้ันหนึ่งก็จะทําให
เกิดความเขาใจในบทเพลงเปนประโยชนในระดับสูงข้ึน ความเขาใจในระดับนี้มีความจําเปนสําหรับ
นักดนตรีอาชีพ หรือผูที่ตองการศึกษาดนตรีอยางจริงจัง และในการวิเคราะหข้ันสูงจะทําใหสามารถ
ประเมินคุณคาของบทเพลงได ซึ่งนับเปนประโยชนของการวิเคราะหบทเพลงใหถองแทจะไดรูคุณคา
ของบทเพลง ไดมีผูศึกษาคนควาเก่ียวกับแนวทางในการศึกษาวิเคราะหบทเพลงดังนี้ 
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 มานพ วิสุทธิแพทย (2533: 153-154) ไดวางแนวทางการศึกษาดนตรีไทยดังนี้  
 1.  ลักษณะโดยทั่วไปของดนตรี ไดแก ระบบเสียงของเครื่องดนตรีไทย บันไดเสียง การ
กําหนดโนตบนเครื่องดนตรีไทย  
  2.  ทํานองหลัก ไดแก แนวทํานอง และแนวประสาน วรรคเพลง รูปแบบของเพลงทางพ้ืน
หนาที่ของทํานองเพลงและลูกตก คูสัมพันธของวรรคเพลงและลูกตก  
 3.  ทํานองแปร  
 4.  จังหวะ  
 ซึ่งสอดคลองกับสงัด ภูเขาทอง (2532: 258-259) กลาวไววา สิ่งที่ควรนํามาวิเคราะหใน
บทเพลงไทยประกอบดวยสิ่งเหลานี้  
 1.  สวนที่เปนทํานอง  
 2.  สวนปรุงแตง คือ ทํานองรอง และทํานองบรรเลง  
 3.  ทํานองพิเศษ   
 4.  สํานวนของเพลง 
 เฉลิมศักด์ิ พิกุลศรี (2542: 3-15) กลาวไววา ในการศึกษาองคประกอบของดนตรีควร
พิจารณาจากลักษณะ วัฒนธรรมของแตละสังคมจะเปนปจจัยที่กําหนดใหตรงตามรสนิยมของแตละ
วัฒนธรรม จนเปนผลจนเปนผลใหสามารถแยกแยะดนตรีของชาติหนึ่งแตกตางจากดนตรีของอีก
ชาติหนึ่ง จึงควรพิจารณาจากลักษณะดังนี้  
 1.  เสียง (Tone)  
 2.  พ้ืนฐานจังหวะ (Element of time)  
 3.  ทํานอง (Melody)  
 4.  พ้ืนผิวของเสียง (Texture)  
 5.  สีสันของเสียง (Tone Color)  
 6.  คีตลักษณ (Forms) ในกรณีเพลงไทย คีตลักษณ สามารถพิจารณาไดจากลักษณะของ
รูปแบบของเพลง และลีลาของเพลง  
 ซึ่งสอดคลองกับ สงัด ภูเขาทอง (2532: 27) กลาวไววา อันดนตรีชนทุกชาติ ยอมมี
องคประกอบทางดนตรีเหมือนกัน หากตางกันบางก็อยูที่รายละเอียดที่เด่ียวกับการปรับแตงทาง
ดนตรีเพ่ือใหเหมาะสมตามสภาพทางวัฒนธรรมของตน องคประกอบทางดนตรีประกอบดวยหลัก
ใหญ 5 ประเภท คือ  
  1.  จังหวะ (Beat)  
 2.  ทํานอง (Melody)  
 3.  พ้ืนผิว (Texture)  
 4.  คุณภาพของเสียง (Tone Color)  
 5.  คีตลักษณ (Forms)  
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 และสอดคลองกับ ณรุทธ สุทธจิตต (2550: 19-59) กลาวไววา สวนสําคัญพ้ืนฐานที่ทําให
ดนตรีเปนรูปรางข้ึนมาได ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบตางๆ คือ เสียง เวลา แนวทํานอง เสียง
ประสาน สีสัน ลักษณะของเสียง รูปพรรณของดนตรี และรูปแบบของดนตรี  
  
 1.4 เอกสารที่เก่ียวของกับกรือโตะ 
 สําหรับวัฒนธรรมการแสดงกรือโตะนั้น สวาง เลิศฤทธิ์ (2529: 97-102) ไดกลาววากรือ
โตะเปนการละเลนชนิดหนึ่งที่นิยมกันมากในแถบอําเภอแวง อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโก-
ลก จังหวัดนราธิวาส และเปนการละเลนที่มีประวัติ อันยาวนาน ซึ่งเดิมทีเกิดข้ึนจากความคิดของ
เด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ประดิษฐข้ึน เลนกันอยางงายๆ ตอมากรือโตะไดขยายความนิยมมาเลนกัน
ในหมูพวกผูใหญ กรือโตะจึงไดมีวิวัฒนาการอยางถาวรเชนในปจจุบันนี้ การเลนกรือโตะนิยมเลน
แขงขันกันวา ของคณะใดเสียงดัง นิ่มนวล กลมกลืน และมีความพรอมเพรียงดีกวากัน คณะใดชนะก็
ถือวาเปนเกียรติแกหมูบาน เพราะกรือโตะเปนของหมูบาน ไมใชเปนของใครคนใดคนหนึ่ง
โดยเฉพาะ และหมูบานหนึ่งจะมีกรือโตะคณะหมูบานของตนอยูหนึ่งคณะ การเลนกรือโตะนิยมเลน
กันในฤดูหลังจากการเก็บเก่ียวเสร็จแลว นอกจากนี้ก็ยังใชเลนในงานฉลองรื่นเริงหรืองานสําคัญอ่ืนๆ 
เชน พิธีเขาสุหนัตหรือมาแกปูโละ ในการแขงขันกรือโตะปจจุบัน คณะหนึ่งๆใชกรือโตะ 7 ใบแขงขัน
กันตามรุน ซึ่งแบงออกเปนรุนเล็ก รุนกลางและรุนใหญ มีกรรมการตัดสินตลอดทั้งมีกติกาที่แนนอน 
รางวัลที่ใหแกผูที่ไดรับการตัดสินวาเปนผูชนะนั้นไดแกแพะ ถวยรางวัล ปจจุบันหันมานิยมใหเงิน
เปนรางวัลแทนรางวัลแบบเดิม 
 สอดคลองกับ ไพบูลย ดวงจันทร (2550: 269-272) ไดกลาววา การละเลนกรือโตะมี
มาแลวตั้งแตสมัยโบราณ ใครเปนคนคิดข้ึนมานั้นไมมีหลักฐานระบุแนชัด มีแตหลักฐานทางมุขปาฐะ
ที่เลาสืบตอกันมาวา เดิมทีนั้นเปนการละเลนของเด็กเลี้ยงวัวควายชาวไทยมุสลิม กลาวคือ เมื่อเขา
เหลานั้นตอนฝูงวัวควายไปถึงที่ที่มีหญาน้ําอุดมสมบูรณแลว ก็คิดหาการละเลนข้ึนมาเพ่ือแกเหงา 
การละเลนอยางหนึ่งที่คิดไดก็ คือ เอาไมไผยาวประมาณ 1 ศอกมาผาออกเปนซี่ๆ ขนาดกวาง 3-4 
นิ้ว เรียกวา เดาวหรือใบ และนั่งงอเขาเล็กนอย ตะแคงเทาใหฝาเทาหันเขาหากัน เอาเดาววางพาด
บนเทาแลวใชกาบมะพราวตีเดาวเพ่ือประชันกันวาของใครเสียงดังดีกวาและเรียก การเลนแบบนี้วา 
“กรือโตะ” แตการเลนกรือโตะโดยวิธีที่เอาเดาววางพาดบนเทานี้สรางความไมสะดวกใหแกผูเลน 
เพราะเมื่อตีแรงๆก็เจ็บเทา ครั้นจะตีคอยๆเสียงก็ไมดัง จะนั่งตีนานๆก็เมื่อย จึงคิดคนการเลนกรือ
โตะวิธีใหมและพบวา การขุดหลุมลงบนพ้ืนแข็งๆ ลึกประมาณ 5-6 นิ้ว กวาง 4-5 นิ้ว เอาไมมาทํา
หมอนวางบนปากหลุม 2 ขาง เอาเดาววางพาดลงบนหมอนแลวตีประชันกันนั้น ไดเสียงที่ดังดี
กวาเดิมมากเทาก็ไมเจ็บ และนอกจากตีประชันขันแขงเพ่ือความสนุกแลว ยังสามารถตีแรงๆใหเสียง
ดัง เพ่ือใชสงสัญญาณเรียกหากันก็ไดดวย การเลนโดยวิธีขุดหลุมลงบนพ้ืนดินนี้เปนที่ชื่นชอบกัน
โดยทั่วไปในหมูเด็กเลี้ยงวัวควาย แตปญหาอยูที่วาการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนั้นตองอพยพไปหาแหลง
ที่มีหญาน้ําอุดมสมบูรณอยูบอยๆ จึงเปนอุปสรรคตอการเลนกรือโตะของเขา เพราะพ้ืนที่บางแหงหา
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บริเวณที่เหมาะกับการขุดหลุมเลนกรือโตะไมได ดังนั้นเขาจึงไดคิดเอาผลมะพราวทั้งเปลือกใบ
ใหญๆมาเฉือนหัวออกเล็กนอย ใหชองปากมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 4 นิ้ว ขูดเนื้อมะพราวออกให
เกลี้ยงก็จะไดหลุมปากแคบที่ใชแทนหลุมบนพ้ืนดินไดอยางดีและมีน้ําหนักเบา สามารถพกติดตัวไป
ไดทุกหนทุกแหง การเลนกรือ โตะหลุมผลมะพราวไดใชเลนอยูเปนเวลานาน กรือโตะหลุมผล
มะพราวรุนนี้เปนกรือโตะหลุมผลมะพราวที่พัฒนาถึงขีดสูงสุด เพราะนอกจากจะปฏิวัติแบบเดิม
หมดแลวยังมีการแตมทาสีบนเปลือกมะพราวและบนแผนไมใหมีสีสันสวยงามอีกดวย การเลนกรื
อโตะหลุมผลมะพราวนี้ถึงแมจะแกปญหาเรื่องหลุมไดดี แตก็มีปญหาอีก เพราะเปลือกมะพราวนั้นผุ
ไดงายเมื่อถูกน้ํา จึงหันมาใชไหดินเผาปากแคบแทน กรือโตะที่ใชหลุมไหดินเผาใหเสียงดังกังวาน
ดีกวาหลุมผลมะพราว แตก็มีปญหาวาเมื่อเสียงดังกังวานดีผูเลนสนุกสนานเต็มที่ก็มักตีอยางลืมตัว
ไมย้ังมือจนทําใหความสนุกสนานลดลงเมื่อไหแตกและตองทํากันใหมอยูบอยๆ ตอมาการเลนกรือ
โตะนอกจากจะนิยมเลนกันในหมูเด็กๆแลวยังไดขยายวงความนิยมมาเลนกันในหมูผูใหญดวยวัสดุที่
ใชทําหลุมจึงไดวิวัฒนาการมาเปนหลุมที่ขุดข้ึนมาจากไมเนื้อแข็งแทนเชนในปจจุบัน 
 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ในการศึกษาเรื่องดนตรีและการละเลนพ้ืนบานของภาคใตนั้นคอนขางมีความงายวิจัยที่
หลากหลากสอดคลองไปกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมในภาคใต ซึ่ง ธนายุทธ     
มณีชวง (2537: 276-277) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาการละเลน“โตะครึม” ในจังหวัดสงขลา ผล
การศึกษาพบวา โตะครึมเกิดจากความเชื่อ ในอํานาจของเทพเจาและสิ่งเรนลับวาที่จะชวยรักษา
ความเจ็บปวยได ดังนั้นการเลนโตะครึมก็เพ่ือรักษาอาการเจ็บไข แกบน และเพ่ือบวงสรวงครู
องคประกอบของโตะครึมมีดังนี้ ผูเลน การแตงกาย สถานที่ โอกาสที่เลน ดนตรีที่ใชประกอบ 
อุปกรณเครื่องใช การรับขันหมากและวิธีเลนที่มีลักษณะเฉพาะ พิธีกรรมจัด 4 วัน แตละวันมีธรรม
เนียมเฉพาะ นอกจากนี้ความเชื่อเก่ียวกับการเลน เปนความเชื่อเก่ียวกับภูตผีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ พระภูมิ
เจาที่ เวทมนตรคาถา เครื่องรางของขลัง การถือเคล็ด ลักษณะบุคคล ทิศทาง องคประกอบตางๆ 
และข้ันตอนในการเลนก็มีความเชื่อในอํานาจเรนลับทั้งสิ้น ไดแก ความเชื่อเก่ียวกับเครื่องดนตรีและ
การประโคม บทขับรอง การปลูกโรง การรักษาอาการปวยไข การแกบน และความเชื่อเก่ียวกับ
เครื่องสังเวย สิ่งเหลานี้ไดถายทอดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งดนตรีและการละเลนพ้ืนบานที่แสดง
ถึงความเชื่อของชาวใตนั้นก็สอดคลองกับ จรินทร เทพสงเคราะห (2540: 121-128) ซึ่งไดศึกษาบท
เพลงกาหลอในจังหวัดสงขลา สรุปไดวาวัฒนธรรมในวงกาหลอ มีนักดนตรีในวงกาหลอจํานวน 3-4 
คน เปนเพศชายอายุระหวาง 58-90 ป ประกอบอาชีพในการทําสวน เครื่องดนตรีที่ใชในวงกาหลอมี 
ปออ หรือปกาหลอ 1 เลา ทน 2 ลูก ฆอง 1-2 ใบ การแตงกายมักใสเสื้อมอฮอม หรือเสื้อเชิ้ต นุง
กางเกงมีผาโสรงมีผาคาดเอวคนละผืน โอกาสที่ใชในการบรรเลงมีเฉพาะงานศพเทานั้น โดยสถานที่
บรรเลงจะตองมีโรงกาหลอ หรือเรียกวา “โรงฆอง” กาหลอที่ไปบรรเลงตามงานจะมีรูปแบบประเพณี
ในการบรรเลงตั้งแตมีการติดตอใหกาหลอมาบรรเลง การเขาโรง ออกโรง การไหวครู การบรรเลง
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เพลงการนําศพ การเผาศพ การควํ่าฆอง ซึ่งวิธีการของแตละวงนั้นแตกตางกันออกไป ในสวนของ
บทเพลงนั้นดนตรีกาหลอแตละวงมีเพลงจํานวนระหวาง 9-23 เพลง จําแนกไดเปน บทเพลงไหวครู
หรือเพลงแมบท เพลงบรรเลงทั่วไป และเพลงในพิธีศพ ซึ่งสอดคลองกับ อารีรัตน เรืองกําเนิด 
(2543: 119-121) ไดศึกษาวงโหมงครึ่ม ดนตรีสําหรับงานศพในจังหวัดชุมพร สรุปไดวา วงโหมง
ครึ่ม คือวงดนตรีสําหรับงานศพในจังหวัดชุมพร มีชื่อเรียกตามเอกลักษณวา ปโทนยําหยวก ที่มา
ของวงไมปรากฏแนชัดวาเกิดข้ึนในสมัยใด แตเปนที่รูจักกันทั่วไปในจังหวัดชุมพรประมาณป พ.ศ.
2440 ขนบธรรมเนียมในการปฏิบัติมี 3 ประการคือ การบรรเลง การรับบรรเลง และลําดับการ
บรรเลง ซึ่งทั้ง 3 ประการนั้น เปนการปฏิบัติเมื่อรับงานประโคมศพ เครื่องดนตรีที่ใชมี ปใน กลอง
ทน 2 ใบ และ ฆอง 
 สิวาวุธ สุทธิ (2546: 277-287) ไดศึกษาดนตรีโนราลงครู โดยแบงรูปการวิจัยเปนสอง
ข้ันตอนสรุปไดวา 
 ตอนที่ 1 กลาวถึงสาระพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม 
 1.  ดานประวัติโนรา พบวามีแนวคิดในลักษณะความเปนมาของโนรา ดวยกัน 3 แนวคิดใน
ปจจุบันคือ เกิดที่เมืองพัทลุง เกิดจากอิทธิพลทางภาคกลางตั้งแตสมัยอยุธยา และเกิดจากประเทศ
อินเดีย 
 2.  ดานความเชื่อโนราลงครู พบวา ยังมีความเชื่อดานศาสนา และคติความเชื่อพ้ืนบานมา
ผสมกันและนําทั้งหมดนั้นมารวมกันในกาแสดงโนรา 
  3.  บริบทการเตรียมงาน พบวามีความเชื่อเก่ียวกับสิ่งที่ตนเองนับถือ และเชื่อครูหมดฤกษ
ยามการเตรียมสิ่งของตางๆที่มีความเชื่อกับสิ่งที่มีมงคล 
 ตอนที่ 2 สาระโดยตรงที่เก่ียวโยงกับการศึกษาวัฒนธรรมที่เก่ียวกับการแสดงโนราลงครู 
พบวามีลักษณะที่เปน ความเชื่อโดยใชพิธีกรรมกับการผสมผสานเรื่องที่เก่ียวกับดนตรีอยูดวย
ทั้งหมด และแสดงออกมาในรูปแบบของพิธีกรรมตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ ชวาลา จินดาผอง (2538: 
159-161) ไดศึกษาลิเกปาในจังหวัดตรัง สรุปไดวา การแสดงลิเกปาประกอบดวยคณะลิเกปาทั้งผู
แสดงและผูเลนดนตรีมีจํานวนผูเลนประมาณ 15-20 คน เครื่องดนตรีที่ใชมี รํามะนา 2-3 ลูก ฉ่ิง 
กรับ ปซอ การแตงกายตอนแสดงแขกแดงแตงแบบสืบทอดกันมา ตอนแสดงตามทองเรื่องลูกคูนั้น
จะแตงแบบชาวบานทั่วไป แสดงไดในงานตางๆ ทุกโอกาส ยกเวนเสียแตถาเปนงานศพ งานแกบน 
จะตองทําพิธีทางไสยศาสตรกอนเริ่มแสดง มีการปลูกโรงแสดง มีทั้งยกพ้ืนและไมยกพ้ืน หนาโรง
เปนเวทีหลังโรงเปนหองแตงตัว นอกจากนี้ลิเกปายังมีการยึดขนบนิยมในการแสดงแบบด้ังเดิม คือ 
เริ่มดวยการเบิกโรง การวาดอก การไหวครู การบอกชุด การออกแขกแดง การบอกเรื่องเลนเรื่อง 
บทรองของลิเกปาจะสะทอนภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ทําใหมีสวนเขาใจถึงชีวิตของชาวบานใน
ทองถิ่นไดชัดเจนย่ิงข้ึน 
 ในภูมิภาคตางๆของประเทศไทยตางก็พบมีดนตรีซึ่งเก่ียวของกับเรื่องของความเชื่ออยู
เชนกัน ซึ่ง พรรณราย คําโสภา (2542: 222-228) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหเพลงพ้ืนบาน
กันตรึมของหมูบานดงมัน จังหวัดสุรินทร จากการศึกษา พบวาดนตรีพ้ืนบานกันตรึมเพลงที่ใชใน
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การประกอบการแสดงแตเดิม มีจุดประสงคในการบรรเลงเพ่ือความสนุกสนานราเริงของชาวบาน
เปนทํานองสั้นๆ ไมมีรูปแบบทํานองที่แนนอน ตอมามีการปรับปรุงพัฒนาใหเปนรูปแบบมากข้ึน 
โดยไดรับการอนุรักษสงเสริมจากหนวยงานทางราชการ ใหผูชํานาญทางดนตรีกันตรึมนําเอาบท
เพลงเกาแกที่มีความไพเราะออนหวาน สนุกสนาน และไดรับความนิยมในชุมชนเปนเวลาอัน
ยาวนาน นํามาใชบรรเลงประกอบการแสดงกันตรึม และเพลงประกอบการแสดงใชในการแสดงใน
งานตางๆทั่วไป ทั้งงานมงคล และงานอวมงคล มาตราเสียงแตเดิมเปนลักษณะเฉพาะ ตอมาไดรับ
อิทธิพลจากดนตรีตะวันตกทําใหมาตราเสียงของกันตรึมเปลี่ยนไป ใกลเคียงกับมาตราเสียงสากล
มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกันกับ แกวกร เมืองแกว (2544: 98-102) ไดศึกษามังคละกรณีศึกษาวงดนตรี
พ้ืนบานของนายพรต คชนิล สรุปไดวา วงดนตรีมังคละมีเครื่องดนตรีในวงประกอบดวยกลองโกรก 
หรือกลองมังคละ กลองยืน กลองหลอน ป ฆอง 3 ใบ ฉาบใหญ ฉาบเล็ก ฉ่ิง และกรับ มังคละนยิมใช
เลนประกอบงานมงคล เชน งานบวช งานทําบุญบาน งานแตงงาน ซึ่งมีการบรรเลงแบบนั่งและ
จัดเปนขบวนแห มังคละมีการไหวครูที่จัดมีข้ึน 3 แบบ คือ ไหวครูประจําป ไหวครูเพ่ือเริ่มเรียน และ
ไหวครูกอนการแสดง  
 อังคณา ใจเหิม (2538: 148-162) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหดนตรีพ้ืนเมืองเหนือ 
สรุปไดวา ดนตรีพ้ืนเมืองเหนือนั้นแตเดิมมีจุดประสงคในการบรรเลงเพ่ือประเทืองอารมณ และมี
เครื่องดนตรีไวเปนอุปกรณในหารไปแอวสาว(การเก้ียวผูหญิง) ตางหมูบานหรือในหมูบานของ
ตนเองของบรรดาหนุมๆ หรือเพ่ือเอาเสียงไปในยามเดินทางกลับเคหะสถานของตนในตอนเชามืด
ดังนั้นกฎเกณฑ วิธีการและทํานองเพลงจึงไมใชสิ่งสําคัญ ไมจําเปนตองพิถีพิถันเหมือนวงดนตรีใน
ภาคกลาง และที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูบรรเลงทุกคนมิไดตั้งใจจะเลนยึดเปนอาชีพ จะเลนหรือบรรเลง
ในชวงที่เปนหนุมอยูเทานั้น พอแตงงานมีครอบครัวก็จะละทิ้งหมดสิ้น แตปจจุบันวงดนตรีพ้ืนเมือง
ไดกลายสภาพเปนวงดนตรีที่นิยมบรรเลงกันในทุกโอกาส เริ่มที่จะมีแบบแผน มีกฎเกณฑมากข้ึน จงึ
ทําใหเกิดองคประกอบที่สําคัญข้ึนอีกหลายประการในบทเพลงพ้ืนเมืองเหนือ รวมทั้งทําใหเกิดความ
หลากหลายข้ึนในการดําเนินทํานองพ้ืนเมืองเหนือ ซึ่งสอดคลองกับ เจตชรินทร จิรสันติธรรม (2545: 
161-166) ไดศึกษาดนตรีชาวเขามูเซอ หมูบานหวยหลวง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงใหม สรุปไดวา 
เครื่องดนตรีที่ใชดําเนินทํานองคือ“หนอ” อยูในตระกูลเครื่องลม มีสวนประกอบ 3 สวนคือ ตัวน้ําเตา 
ทอเสียง 5 ทอ และลิ้น สวนเครื่องดนตรีประกอบไดแก แจโก (กลอง) บูลูโก (ฆอง) และแปแฮะตู 
(ฉาบ) บทเพลงที่ใชประกอบเตนรําเปนสวนใหญ โดยชาวเขามูเซอถือวาดนตรีกับการเตนรํานั้นเปน
สิ่งที่ควบคูกันอยางแยกไมออก ดนตรีชาวเขาเผามูเซอไดสะทอนสภาพวัฒนธรรมของชาวเขาเผา
มูเซอทั้งดานลักษณะโครงสรางของสังคมที่คอนขางเทาเทียมกัน และดานการละเลนรื่นเริงใน
พิธีกรรม ที่กอใหเกิดความสามัคคีในชุมชน และความบันเทิงในสังคมความสําคัญของดนตรีชาวเขา
เผามูเซอ มีบทบาทและความสําคัญมากสําหรับพิธีกรรมโดยเฉพาะพิธีฉลองข้ึนปใหมซึ่งเปนพิธี
ย่ิงใหญที่สุดของชาวมูเซอ 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการศึกษาดนตรีกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดวางแนวทางใน
การศึกษาไวดังนี ้
 การศึกษาคนควา ผูศึกษาไดกําหนดความมุงหมายของการศึกษาคนควาดังนี ้
 1.  เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา และลักษณะทางกายภาพของกรือโตะ 
 2.  เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับการแสดงกรือโตะ 
 3.  เพ่ือศึกษาบทเพลง และวิธีการบรรเลงในการแสดงกรือโตะ 
 
ข้ันรวบรวมขอมูล 
 1. แหลงขอมูล 
   1.1 คณะกรือโตะ 
    1.1.1  ขอมูลจากการสัมภาษณสมาชิกภายในคณะกรือโตะ 
    1.1.2  ขอมูลจากการสงัเกตการณในการแสดงกรือโตะ 
    1.1.3  ขอมูลจากการบันทึกภาพและเสียง 
   1.2  ตําราเอกสารอางอิงในงานวิจัย 
    - สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
    - หองสมุดโรงสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  
    - หองสมุดสถาบันกัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี
    - สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
    - หองสมุดศูนยวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
    - สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
 2. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.1  นัดวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ และชี้แจงวัตถุประสงคการทําปรญิญานิพนธ
ทางโทรศัพท กับหัวหนาคณะกรือโตะปากรอวารี และคณะกรือโตะอินทรียแดง 
   2.2  สัมภาษณ บันทึกภาพและเสียง คณะกรือโตะปากรอวารี ในวันที่ 10 มกราคม 
2556 ที่ตําบลปะรุลู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
  2.3  สัมภาษณ บันทึกภาพและเสียง ตัวแทนคณะกรือโตะปากรอวารี และตัวแทน
คณะกรือโตะอาเนาะปูโนะ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ที่ชายหาดนราทัศน อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 
   2.4  สัมภาษณ บันทึกภาพและเสียง ตัวแทนคณะกรือโตะอินทรียแดง ในวันที่ 10
สิงหาคม 2556 ที่ตําบลสากอ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
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 3.  อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
   3.1  สมุดบันทึกขอมูล 
   3.2  เครื่องบันทึกเสียง 
   3.3  เครื่องบันทึกภาพนิ่ง 
  3.4  เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
 
ข้ันศึกษาขอมูล 
 1. ผูศึกษาคนควาไดทําการถอดขอมูลจากเครื่องบันทึกเสียงแลวบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร 
 2. ผูศึกษาคนควาไดทําการถอดบทเพลงจากเครื่องบันทึกเสียงแลวบันทึกเปนโนตสากล 
 3. นําขอมูลทางเอกสาร และขอมูลทางภาคสนามมาประมวล เพ่ือใหไดขอมูลที่นํามา  
จําแนกองคประกอบตางๆ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสารงานวิชาการ 
งานวิจัย และการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยมรีายละเอียดการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา และลักษณะทางกายภาพของกรือโตะ ดังนี ้
   1.1 ประวัติความเปนมาของการแสดงกรือโตะ  
    1.1.1  ประวัติกรือโตะ 
    1.1.2  วิวัฒนาการของกรือโตะ 
    1.2  ลักษณะโครงสรางของกรือโตะ 
   1.2.1  ลําตัวกรือโตะ 
    1.2.2  ใบเสียง (เดาส) 
    1.2.3  ไมต ี
  1.3  ชนิดของไมที่ใชทํากรือโตะ ในสวนตางๆของกรือโตะ 
   1.4  ระดับเสียงของกรือโตะ 
 2. เพื่อศึกษาวฒันธรรมที่เก่ียวของกับการแสดงกรือโตะ ดังนี ้
  2.1  ความเชื่อที่เก่ียวของกับการแสดงกรือโตะ 
  2.2  เครื่องแตงกายที่ใชในการแสดงกรือโตะ 
  2.3  สถานทีใ่นการจัดแสดง 
  2.4  โอกาสในการแสดงกรือโตะ 
 3. เพื่อศึกษาบทเพลง และวิธีการบรรเลงในการแสดงกรือโตะ ดังนี ้
    3.1  วิเคราะหขอมูลบทเพลงในการแสดงกรือโตะ  
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     3.1.1  คีตลักษณ (Forms) 
     3.1.2  โครงสรางกระสวนจงัหวะ 
     3.1.3  ความเร็วของบทเพลง (Tempo)  
    3.1.4  เครื่องหมายกํากับจังหวะ (Time Signature) 
   3.2  วิธีการบรรเลงในการแสดงกรือโตะ 
    3.2.1  การจับไมตีกรือโตะ 
     3.2.2  ทาทาง และลีลาในการบรรเลง 
    3.2.3  ตําแหนงการยืนของผูบรรเลงกรือโตะในแตละเสียง 
    3.2.4  รูปแบบการแสดง 
 
การนําเสนอขอมูล 
 1. เสนอผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
 2. เรียบเรียงจัดทําบทสรุปที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
 3. สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ  
 
 
 



บทท่ี 4 
การนําเสนอผลงานวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยนี้เปนการนําเสนองานวิจัยในเชิงคุณภาพซึ่งเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) เก่ียวกับดนตรีกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส โดยการรวบรวมขอมูลทางดานวัฒนธรรมที่เก่ียวของจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม 
การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีของชาวไทยมุสลิมที่เคยมีความรุงเรืองมาในอดีตและมีการเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลานั้นเพ่ือทราบถึงโครงสรางทางสังคมอันมีผลทําใหดนตรีของชาติพันธุนั้นเกิดเอกลักษณทาง
วัฒนธรรม ทั้งยังเปนการอนุรักษสงเสริมใหวัฒนธรรมนั้นดํารงอยูไมสูญหายไปตามกาลเวลา 
 
ตอนท่ี 1 ประวัติความเปนมาของการแสดงกรือโตะ และลักษณะทางกายภาพของ 
กรือโตะ  
 
 1.1 ประวัติความเปนมาของการแสดงกรือโตะ 
  1.1.1 ประวัติกรือโตะ 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรือโตะ 
 
  กรือโตะ คือ เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ปรากฏอยูในวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู
ในภาคใตตอนลางของประเทศไทย โดยพบการบรรเลงดนตรีกรือโตะ และคณะกรือโตะจัดตั้งอยูใน
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จังหวัดนราธิวาสเพียงจังหวัดเดียวเทานั้น และมีความนิยมเปนอยางสูงใน 3 อําเภอของจังหวัด
นราธิวาส ไดแก อําเภอแวง อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโก-ลก กรือโตะนั้นจัดเปนเครื่องดนตรี
ในกลุม Idiophone(เครื่องดนตรีที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนที่ตัววัตถุเอง) ที่มีเสียงดังมาก มีความ
กองกังวาน และเปนเสียงที่มีพลังเปนอยางมาก สรางความสนุกสนานครื้นเครงใหกับผูบรรเลง และ
ผูรับฟงเชื่อวากรือโตะนั้นไดรับการพัฒนามาจากเครื่องดนตรีจําพวกเกราะที่ทําไมไผ ณ ชวงเวลา
หนึ่งการประชันกรือโตะนั้นเคยไดรับความนิยมสูงถึงขนาดที่มีคณะกรือโตะเขารวมการประชันในแต
ละครั้งเปนจํานวน 30-40 คณะแตปจจุบันทั้งปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ
ความนิยมในดนตรีกรือโตะมีลดนอยลงเปนอยางมาก สงผลใหไมสามารถจัดการประชันไดดังเดิม 
แตกรือโตะก็ยังคงไดรับความสนใจอยูในสังคมของชาวจังหวัดนราธิวาสในทุกกลุมทุกศาสนามิใช
เพียงแคชาวไทยมุสลิมในปพุทธศักราช 2556 กระทรวงวัฒนธรรมไดข้ึนทะเบียนกรือโตะใหอยูใน
รายการมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมประจําปพุทธศักราช 2556 สาชาศิลปะการแสดง ลําดับที่ 11 
โดยใหคําสําคัญ “กรือโตะ” วาเปนการละเลนพ้ืนบานของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต นิยม
เลนกันในวันสําคัญของหมูบานหรือหลังจากการเก่ียวขาวโดยแตละหมูบานจะนํากรือโตะที่มีอยูใน
หมูบานประมาณ 5 ถึง 10 ใบ หรือแลวแตตกลงกัน มาตีแขงกันเปนทีม 
 กรือโตะ มีมาตั้งแตสมัยโบราณ และเปนที่รูจักกันเปนอยางดีในทองถิ่นแถบนี้ แตเริ่มมีข้ึน
ครั้งแรกเมื่อใดใครเปนคนคิดข้ึนนั้นไมมีหลักฐานใดที่ระบุแนชัดมีแตหลักฐานทางมุขปาฐะที่เลาสืบ
ตอกันมาวาเดิมทีนั้นเปนการละเลนของเด็กเลี้ยงวัวควายชาวไทยมุสลิมเมื่อพวกเขาเหลานั้นตอนฝูง
วัวควายไปถึงเชิงเขา ทุงนา ลานกวางที่มีหญาและน้ําอุดมสมบูรณแลว เด็กเลี้ยงวัวควายก็มักจะ
พักผอนนอนหลับ หรือเลนกับเพ่ือนในบริเวณใกลเคียง ตอมาไดเกิดวัวควายหลงทางหายไป
บอยครั้ง จึงไดนําเกราะไมไผมาแขวนที่คอวัวควาย เพ่ือเปนสัญญาณบอกตําแหนงวัวควายของตน
วาอยูในตําแหนงใด เนื่องจากในยุคสมัยนั้นยังไมนิยมการสนตะพายแลวจูงวัวควายไปผูกใตรมเงา
ไมใหญ เพ่ือลามวัวควายใหกินอาหารในบริเวณตามแตผูเลี้ยงกําหนดแบบในปจจุบัน การนําเกราะ
ไมไผมาแขวนที่คอวัวควายไดผลเปนอยางดีทั้งยังแพรหลายมาจนถึงปจจุบัน และยังทําเกราะไมไผ
อีกสวนหนึ่งเพ่ือใชเคาะไลวัวควายใหกลับยังคอก จากการที่ตองทําเกราะไมไผเพ่ือแขวนคอวัวควาย
นั้นเองทําใหเด็กเลี้ยงวัวคิดหาการละเลนข้ึนมาเพ่ือแกเหงา โดยตั้งใจนําไมไผสวนที่เหลือนั้นตีเลน
เลียนแบบกับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เปนภูมิปญญาของชาวซาไก(เงาะปา) ในจังหวัดนราธิวาส
เรียกวา “จาป” ซึ่งเปนครื่องดนตรีโบราณที่หาชมไดยากมากแลวในปจจุบัน กลาวไดวาแทบจะไมให
เห็นคนเลนจาปแลว จาปทําดวยกระบอกไมไผ เจาะรู นําแผนหนังสัตวขึงที่ปากกระบอกดานหนึ่ง 
รัดตรึงแผนหนังดวยเปลือกไมไผที่มีขนาดบาง มีสายที่ใชดีดก็ทําจากเปลือกไมไผลําเดียวกัน เปน
การละเลนของซาไกสมัยโบราณ เมื่อซาไกไดมีปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน ก็ไดรับวัฒนธรรม
การละเลนเหลานั้นดวยวิธีการเลนจาปสามารถทําไดทั้งการดีดและตีเพ่ือใหเกิดจังหวะ โดยดีดสาย ตี
ที่แผนหนัง และตีที่ลําตัวของจาปที่เปนกระบอกไมไผ ทําใหขณะเลนจะปรากฏเสียงดนตรีหลาย
รูปแบบในจาปเพียงตัวเดียว เชนเสียงฆอง เสียงกลองลิเก และเสียงกลองขนาดใหญ จาปแพรหลาย
ในจังหวัดนราธิวาส โดยนิยมบรรเลงประกอบการละเลนซิละ  
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ภาพประกอบ 2 จาป 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 วิธีการเลนจาป 
 

 เด็กเลี้ยงวัวควายไดนําไมไผที่เหลือเหลานั้นมาเหลาใหยาวประมาณ 1 ศอก มาผาใหมี
ขนาดกวาง 7-10 เซนติเมตร แลวนั่งงอเขาเล็กนอยตะแคงฝาเทาหันเขาหากันเอาไมไผดังกลาววาง
พาดบนเทาแลวใชเปลือกมะพราวตีลงบนไมไผเพ่ือแขงขันกันวาของใครเสียงดังกวา โดยในเวลานั้น
ยังไมมีชื่อเรียกสําหรับการละเลนนี้  
 คําวา “กรือโตะ” ไมมีความหมายใดในภาษามลายู แตนาจะเปนชื่อที่เลียนเสียงจากการตี
อุปกรณไลนกชนิดหนึ่งเมื่อประมาณ 200 กวาปมาแลว เดิมทีนั้นเกิดจากภูมิปญญาชาวบานโตะแบ 
ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ที่คิดคนวิธีการไล ไก เปด และนก เพ่ือไมให
มากัดกินเมล็ดพันธุขาวของชาวนาโดยการนําก่ิงไมมาตีกับไมไผ แมสามารถไลสัตวปกเหลานั้นได
แตยังไมเปนที่พอใจของชาวบานเนื่องจากใหมีเสียงที่เบากวาความตองการ ตอมาไดเปลี่ยนจากการ
ตีไมไผแบบเดิมมาขุดหลุมที่ปากหลุมสั้นกวา 1 คืบ และมีความลึกจากปากหลุมราว 1 คืบหรือ
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มากกวาแลวนําไมไผมาผาเปนจํานวน 7 ทอนขนาดตางๆกัน นําไมไผขนาดกลาง 2 ทอนวางขาง
ปากหลุม แลวนําไมไผขนาดใหญที่สุดพาดไวบนหลุม 1 ทอนเปนลักษณะของใบเสียง ไมไผที่เหลือ 
4 ทอนนํามาปกที่ขอบดานนอกหลุมใหชิดกับใบเสียง เพ่ือปองกันไมใหใบเสียงเคลื่อนที่และใช
เปลือกมะพราวเปนไมตีเนื่องจากหาไดงายและใหเสียงที่ดังไปไกลคลายเสียงของเกราะไมไผ แตให
เสียงดังที่มากกวารูปแบบเสียง ทําใหไลสัตวปกไดผลดีข้ึน 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 กรือโตะรูปแบบหมูบานโตะแบ ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอรอง  
 

 ที่มา: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส.  สืบคนเมื่อ 13 ตุลาคม 2556, จาก 
http://naraculture.go.th 
 
  เมื่อประชากรเพ่ิมข้ึนทําใหตองขยายพ้ืนที่ทํานาไปไกลการขุดหลุมจึงกลายเปนเรื่องยุงยาก 
และหากมีฝนตกก็จะใชการไมไดชาวบานจึงไดคิดคนอุปกรณไลนกแบบใหมที่สามารถพกพาไปได
ทุกที่โดยเลียนแบบจากของเดิม คือการใชลูกมะพราวมาแทนการขุดหลุมเพ่ือทําหนาที่เปนกลอง
เสียงโดยใชมะพราวที่ถูกกระรอกกัดกินเนื้อขางในจนหมด ตามธรรมชาติแลวกระรอกจะกัดบริเวณ
กนของลูกมะพราวทีละนิดจนถึงกะลามะพราว แลวจึงมุดเขาไปกินเนื้อดานในจนหมด จากนั้น
มะพราวก็จะหลุดจากตนเองชาวบานนําลูกมะพราวมาตัดกนตรงที่กระรอกกัดกินออก โดยเฉือน
เปลือกมะพราวรอบรอยกัดออกและตัดแตงรูบนกะลาที่กระรอกกัดไวใหดูสวยงาม หงายสวนที่ตัดข้ึน 
นําไม 2 ทอนมาผูกติดกับลูกมะพราวดวยเชือกเปนเสา 2 ขาง เสาขางใดขางหนึ่งใหเจาะรูแลวยึดซี่
ไมไผขนาดเล็กปกไวกับเสาเพ่ือยึดใบเสียง ยึดเสาทั้ง 2 ขางเขากับแผนไมที่เปนฐานรองนําไมไผที่
ผาแลว 1 ทอน มาวางพาดสวนที่ตัดไวเปนลักษณะของใบเสียง และเปลือกมะพราวเปนไมตี
ชาวบานนิยมกรือโตะรูปแบบนี้เปนอยางมาก เนื่องจากสามารถพกพาไปไดทั่วบริเวณทุงนาของตน 
ซึ่งนอกจากนําไปไลเหลาสัตวปกแลว กลุมเด็กก็นิยมใชกรือโตะในรูปแบบนี้มาแขงขันกัน 
 ตอมากรือโตะไดรับความนิยมแพรหลายมากข้ึนจากเดิมที่นิยมแขงขันกันในเฉพาะกลุม
เด็ก ก็ไดรับความนิยมไปในกลุมผูใหญดวย ซึ่งทําใหรูปแบบการแขงขันเปลี่ยนแปลงเปนการประชัน
ระหวางคณะ วัสดุที่ใชทําตัวหุนก็พัฒนาจากมะพราวมาเปนตัวหุนที่ทําจากไหดินเผา และเปลีย่นเปน
การขุดกลึงเนื้อแข็งตามลําดับตอมาเรียกกรือโตะที่ทําจากไมเนื้อแข็งนี้วา “กรือโตะหลุมไม” โดยการ
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นําไมแกนทั้งลําตนขนาดที่สามารถขุดทําตัวหุนกรือโตะตามที่ตองการตกแตงหลุมภายใน มีการ
ปรับปรุงแกไขจนเปนรูปรางของกรือโตะหลุมไมตามที่เห็นกันในปจจุบัน อยางไรก็ตามกวาจะพบ
ความลงตัว กรือโตะ หลุมไมก็มีทั้งขนาดที่ใหญและขนาดที่เล็กมากมายหลายขนาด สุดแตวาจะสรร
หาไมได รวมไปถึงความพยายามที่จะหาขนาดของหลุมที่ใหเสียงดังไดมากที่สุด ในปพุทธศักราช 
2518 หัวหนาคณะกรือโตะทุกคณะในจังหวัดนราธิวาสไดทําการหารือ และไดทําการตกลงรวมกันวา
จะเลือกใชกรือโตะหลุมไมในขนาดใดในการประชัน เพ่ือมิใหฝายใดไดเปรียบเสียเปรียบกันในการ
ประชัน ดวยเหตุนี้จึงปรากฏขอตกลงที่ใหกรือโตะหลุมไมซึ่งใชในการประชันมีขนาดของหลุมเสียง 3 
ขนาดคือขนาดของหลุมเสียงลึก-กวางไมเกิน 30x30 นิ้วใหถือเปนขนาดใหญ ขนาดของหลุมเสียง
ลึก-กวางไมเกิน 24x24 นิ้วใหถือเปนขนาดกลาง และขนาดของหลุมเสียงลึก-กวางไมเกิน 20x20 นิว้
ใหถือเปนขนาดเล็ก การหารือในครั้งนั้นนอกจากกรือโตะหลุมไมจะไดรับการพัฒนาในเรื่องของ
ขนาดแลว ก็ยังสงผลใหลีลาการตีกรือโตะมีการพัฒนามากข้ึน และมีวิธีการเลนอยางเปนระบบมาก
ข้ึน มีกรรมการผูตัดสินในการประชัน และมีรางวัลสําหรับผูชนะแตการประชันแตละครั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนกติกาไดตามตกลงในดานวัสดุของตัวกรือโตะนั้น กรือโตะทํามาจากไมหลุมพอ และไม
ขนุน เปนทอนซุงขนาดใหญทอนหนึ่ง โดยมาเจาะรูตรงกลาง สมัยกอนนั้นจะใชมือในการเจาะ สวนที่
เปนแผนไมนั้นก็ทํามาจากไมชนิดเดียวกัน มีการเหลาใหไดเสียงตามที่เราตองการ แตตอมากรื
อโตะหลุมไมมีขนาดที่เล็กลงโดยขนาดที่นิยมในการประชันมีอยู 2 ขนาดดวยกันคือ ขนาดที่มีหลุม
เสียงความลึก-กวางไมเกิน 12x12 นิ้วใหถือเปนขนาดใหญ และขนาดที่มีหลุมเสียงความลึก-กวางไม
เกิน 10 x 10 นิ้ว ใหถือเปนขนาดเล็ก 
 คณะกรือโตะแตละคณะมีกรือโตะเปนของตนเอง ในอดีตทุกคณะมีกรือโตะหลุมไมในการ
ครอบครองมากถึง 25 ตัว เนื่องในชวงเวลาที่กรือโตะไดรับความนิยมในชาวไทยมุสลิมจนถึงขีดสุด
นั้น ไดเกิดการพัฒนากรือโตะออกมาจนมีขนาดที่ความแตกตางกันมากมายหลายขนาด และในการ
ประชันบางงานที่มีความสําคัญก็จะนํากรือโตะไปใหมากที่สุด เพ่ือเขารวมการประชันในทุกขนาด 
และคาวัสดุในการประดิษฐกรือโตะแตละตัวก็เปนเงินที่ไมมาก หากเปรียบเทียบกับคาครองชีพใน
ปจจุบัน การประดิษฐกรือโตะหลุมไมแตละตัวอยูในงบประมาณไมเกิน 500 บาท แตมีระยะเวลา
สําหรับการประดิษฐกรือโตะเพียง 1 ตัวยาวนานถึง 7 วัน แตในปจจุบันหากผูสนใจจัดตั้งคณะกรือ
โตะข้ึนมาเองโดยประดิษฐกรือโตะหลุมไมข้ึนใหมทั้งหมด หรือคณะกรือโตะที่มีกรือโตะชํารุดจะ
วาจางชางกรือโตะใหประดิษฐกรือโตะข้ึนมาทั้งใบนั้นมีโอกาสเปนไปไดยากมาก เนื่องจากปจจุบัน
ชางกรือโตะไมสามารถจัดหาไมในชนิดที่ตองการใหมีขนาดใหญเพียงพอสําหรับการประดิษฐบาง
สวนประกอบของกรือโตะไดอีก เพราะชนิดของไมที่ใชประดิษฐเปนสวนประกอบตางๆของกรือโตะ
นั้นบางชนิดไดกลายมาเปนไมหวงหามในปจจุบัน และหากแมชางกรือโตะจะลองเปลี่ยนชนิดของไม
ในการทําตัวหุนกรือโตะไปแลวหลายชนิด แตก็ยังหาวัสดุมาทดแทนไมชนิดเดิมไมไดเลยในปจจุบัน 
 กรือโตะหลุมไมที่พบในปจจุบันจึงเปนของเกาที่มีอายุการใชงานมาเปนระยะเวลานาน เชน 
กรือโตะที่มีอยูในหมูบานสากอ ตําบลสากอมีอายุประมาณ 30 ปมาแลว สวนกรือโตะที่มีอยูหมูบาน
กําปงบือแน ตําบลริโกก็มีอายุไมต่ํากวา 40 ป แมวากรือโตะเปนเครื่องดนตรีที่อยูในวัฒนธรรมของ
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ชาวไทยมุสลิมเปนเวลานานแลว แตในปจจุบันคนที่มีโอกาสไดบรรเลงกรือโตะหลุมไมนั้นมีไมมาก
นัก เนื่องจากกรือโตะหลุมไมซึ่งใชกันอยูในปจจุบันถือเปนสมบัติสําคัญของหัวหนาคณะซึ่งไดรับเปน
มรดกสืบทอดตอกันมา หากผูใดสนใจเขารวมคณะกรือโตะก็จําเปนตองผานการคัดเลือกและไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาคณะเสียกอน โดยผูสนใจควรมีอายุอยูในระดับใกลเคียงกับสมาชิกคน
กอนๆ เนื่องจากหากผูสนใจเขารับการคัดเลือกมีอายุตางกับสมาชิกในคณะซึ่งเขามากอนมากเกินไป 
ก็จะไมคอยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาคณะ เพราะเชื่อกันวาหากสมาชิกที่มีอายุนอยกวา
สมาชิกคนอ่ืนมากเกินไป เสียงของกรือโตะที่บรรเลงโดยสมาชิกที่มีอายุนอยกวานั้นจะมีเสียงดัง
กวากรือโตะตัวอ่ืนๆในคณะ สงผลใหเสียงโดยรวมของคณะขาดความสมดุลไป อีกทั้งยังเชื่อกันวา
สมาชิกที่มีอายุนอยอาจมีโอกาสพลาดพลั้งทําใหกรือโตะเสียหายไดมากกวาคนในวัยกลางคน และ
หากผูสนใจเขารับการคัดเลือกมีอายุสูงกวาสมาชิกคนอ่ืนมากเกินไปนั้น อาจทําใหเสียงของกรือโตะ
ที่บรรเลงโดยสมาชิกที่มีอายุสูงกวานั้นจะมีเสียงเบากวากรือโตะตัวอ่ืนๆในคณะ สงผลใหเสียง
โดยรวมขาดความสมดุลไปเชนกัน ทั้งยังมีเหตุผลจากโอกาสในการทําการแสดงและการเขารวมการ
ประชันนอกสถานที่ หากสมาชิกในคณะมีอายุมากเกินไปจะไมสะดวกในการเดินทาง ทั้งยังไม
สามารถชวยสมาชิกคนอ่ืนๆในคณะในการแบกหามกรือโตะเพ่ือไปทําการแสดงได เนื่องจากกรือโตะ
นั้นมีน้ําหนักคอนขางมาก และยังตองทําการขนยายไปทําการแสดงตามที่ตางๆทุกครั้ง คณะกรอืโตะ
จึงมีสมาชิกที่มีอายุอยูในชวงตั้งแต 30-50 ป หากแตวาในแตละคณะนั้นจะมีคนหนุมหรือเด็กวัยรุน
ซึ่งเปนลูกหลานของหัวหนาคณะและสมาชิกในคณะคอยติดตามคณะ เพ่ือชวยขนยายกรือโตะและ
รวมไปถึงการจัดหาอาหาร-เครื่องด่ืมใหสมาชิกในคณะ ซึ่งผูติดตามคณะเหลานี้เมื่อมีอายุถึงวัยอัน
เหมาะสม ก็จะไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาคณะใหไดเลื่อนข้ึนมาเปนผูบรรเลงกรือโตะในคณะอยู
เสมอ เพ่ือทดแทนสมาชิกบางรายที่เริ่มมีอายุมากเกินไป 
 กรือโตะเริ่มเปนที่นิยมเลนกันอยางแพรหลายในอําเภอสุไหงปาดี ในชวงราวปพุทธศักราช
2500 โดยมีหลักฐานทางมุขปาฐะซึ่งเปรียบเทียบกับเนื้อรองในบทเพลง“ผูใหญลี” ซึ่งประพันธโดยครู
เพลง“พิพัฒน บริบูรณ” ในเนื้อเพลงทอนเริ่มตนเพลงที่รองวา “พ.ศ. 2504 ผูใหญลีตีกลองประชุม
ชาวบานตางมาชุมนุม มาประชุมที่บานผูใหญลี” ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับที่ชาวบานในตําบลริโก
อําเภอสุไหงปาดี เริ่มใชวิธีการตีกรือโตะใหเกิดเสียงมาเปนสัญญาณในการประชุม แทนการใชเกราะ
ไมไผเหมือนแตกอน กรือโตะมีความนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยราวปพุทธศักราช 2525 ในอําเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส มีจํานวนคณะกรือโตะมากกวา 20 คณะ และมีลักษณะความสัมพันธระหวาง
คณะแตละคณะกับหมูบานของตน ทําใหนอกจากสมาชิกในคณะแลวยังมีคนในวัยหนุมสาวที่สนใจ
และติดตามคณะกรือโตะของหมูบานตนเองไปในทุกครั้งที่รวมการประชัน แตตอมาดวยความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ชาวบานสวนหนึ่งเริ่มเขาถึงความบันเทิงจากวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร 
ทําใหปจจุบันความนิยมในกรือโตะมีลดลง จนอาจกลาวไดวาในอําเภอสุไหงปาดี จะไมมีคณะกรื
อโตะประจําแตละหมูบานเหมือนในอดีต แตยังคงมีคณะกรือโตะถึง 5 คณะที่ไดรับการสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ ซึ่งคณะกรือโตะเหลานี้ตางก็ตั้งอยูในพ้ืนที่คนละตําบลกัน ทําหนาที่เปนคณะกรื
อโตะประจําตําบลนั้นเองประกอบดวย 
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ภาพประกอบ 5 คณะกรือโตะฉัตรวาริน  
 
 คณะกรือโตะฉัตรวาริน เปนคณะกรือโตะในตําบลโตะเด็ง คําวา “ฉัตรวาริน” เปนชื่อของ
น้ําตกสําคัญในตําบลโตะเด็ง คําวา “โตะเด็ง” นั้นไมใชชื่อตั้งแตแรกเริ่ม คือเมื่อประมาณ 280 ป
มาแลว คนในสมัยนั้นเรียกโตะเด็งวา “ฆาเราะ” ซึ่งเปนชื่อของผลไมชนิดหนึ่งที่คนในหมูบานนํามา
รับประทาน บานโตะเด็งมีพ้ืนที่สวนใหญครอบคลุมไปดวยปา บุคคลที่เริ่มกอตั้งบานโตะเด็งเปนคน
แรกชื่อ “โตะเด็ง” เปนบุคคลที่มีชื่อเสียง เมื่อปพ.ศ. 2406 มีผูใหญบานคนแรกชื่อ นายบากา สวน
นายโตะเด็งเปนที่ปรึกษาของผูใหญบานบากา หลังจากนั้นมาชาวบานก็ไดเรียกหมูบานนี้วา 
“โตะเด็ง” ตามชื่อบุคคลที่มากอตั้ง ตําบลโตะเด็งมีประชากรจากการสํารวจเมื่อปพ.ศ. 2554 จํานวน 
312 ครัวเรือน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,891 คน ตําบลโตะเด็งแบงการปกครองออกเปน 5 หมูบาน 
ประกอบดวย  
 หมูที่ 1 บานโตะเด็ง   
 หมูที่ 2 บานโคกโก   
 หมูที่ 3 บานบือราแง  
 หมูที่ 4 บานไอบาตู   
 หมูที่ 5 บานโผลง 
 คณะกรือโตะฉัตรวาริน ตั้งอยูที่หมูที่ 1 บานโตะเด็ง ตําบลโตะเด็ง อําเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนายใหญดี ดือราแม ผูใหญบานโตะเด็ง ดูแลประสานงานใหคณะ โดยทาง
คณะไดมอบหนาที่การฝกสอนสมาชิกในคณะกับนายเจะรง ไมทราบนามสกุล อายุ 72 ป ผูเปน
หัวหนาคณะกรือโตะฉัตรวารินในปจจุบัน  
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ภาพประกอบ 6 คณะกรือโตะปากรอวารีรุนที่ 3 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 คณะกรือโตะปากรอวารี รุนที่ 4 
 
 คณะกรือโตะปากรอวารี เปนคณะกรือโตะในตําบลริโก ซึ่งมีการสืบทอดคณะตอกันมา 
โดยในปจจุบันถือเปนคณะปากรอวารี รุนที่ 4 แลว ในอดีตเคยไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันกรือ
โตะระดับจังหวัด ที่มีการจัดการแขงขันข้ึนในอําเภอสุไหงปาดี และอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
หลายครั้ง ทั้งยังมีการฝกสอนเยาวชนที่สนใจกรือโตะอยางเปนระบบ เพ่ือสืบทอดตอในรุนตอไป 
“ปากรอวาร”ี มีความหมายถึงชื่อของดอกไมชนิดหนึ่งที่ลักษณะคลายดอกย่ีโถ แตมีขนาดดอกที่ใหญ
กวาเล็กนอย คําวา “ริโก” เปนภาษามลายู ซึ่งมาจากคําวา “ตูโก” หมายถึง น้ําไหลเซาะใตทํานบ 
สาเหตุที่เรียกวา “ริโก” ก็สืบเนื่องมาจากตําบลแหงนี้มีคลองสําคัญสายหนึ่ง ตนน้ําเกิดจากเทือกเขา
ในเขตบานตะโละบูเกะ หมูที่ 2 ตําบลริโก คลองสายนี้ไหลผานหมูบานทุกหมูบานในเขตตําบลริโก 
ซึ่งมีทั้งหมด 7 หมูบาน และไดไหลผานอําเภอแวงออกสูแมน้ําสุไหงโก-ลก มีตํานานเลาวา ราษฎรใน
หมูบานไดชวยกันสรางทํานบเพ่ือก้ันน้ํา นําไปใชทางการเกษตร แตสายน้ําไดไหลเซาะพ้ืนใตทํานบ
เปนชองโหวข้ึน ลักษณะที่เกิดข้ึนเชนนี้ ชาวบานเรียกวา “ตูโก” ตอมาสําเนียงก็ไดเพ้ียนไปจากเดิม
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เปน “ริโก”ตําบลริโกมีจํานวนครัวเรือน 1,394 ครัวเรือน จํานวนประชากร 6,577 คน (สิ้นปพ.ศ. 
2554) ปจจุบันตําบลริโกแบงการปกครองออกเปน 7 หมูบาน ประกอบดวย 
 หมูที่ 1 บานจือแร   
 หมูที่ 2 บานตาโละบูเกะ   
 หมูที่ 3 บานดอเฮะ 
 หมูที่ 4 บานบาลูกา   
 หมูที่ 5 บานกูวา    
 หมูที่ 6 บานกําปงบือแน 
 หมูที่ 7 บานบือแนลูวัส 
 คณะกรือโตะปากรอวารี ตั้งอยูที่บานเลขที่ 103/1 หมูที่ 6 บานกําปงบือแน ตําบลริโก 
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งคือบานของนายอาแว หะเมาะ อายุ 74 ป ผูเปนนายชางกรือ
โตะ และหัวหนาคณะกรือโตะปากรอวารีรุนที่ 3 แตทางคณะไดมอบหนาที่การติดตอประสานทัง้หมด
ไวกับนายอับดุลเลาะ หะลอแม อายุ 49 ป ผูเปนหัวหนาคณะกรือโตะปากรอวารีรุนที่ 4 ซึ่งมี
ความสัมพันธเปนหลานของนายอาแว หะเมาะ หัวหนาคณะกรือโตะปากรอวารีรุนที่ 3 นั้นเอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 คณะกรือโตะอินทรียแดง 
 
 คณะกรือโตะอินทรียแดง เปนคณะกรือโตะในตําบลสากอ ซึ่งมีการสืบทอดคณะตอกัน
มา โดยในปจจุบันคณะอินทรียแดงมีอายุมากกวา 30 ปแลว เปนคณะกรือโตะซึ่งเคยไดรับรางวัล
ชนะเลิศการแขงขันกรือโตะระดับจังหวัด ที่มีการจัดการแขงขันข้ึนในอําเภอสุไหงปาดี และอําเภอ
แวง จังหวัดนราธิวาสหลายครั้ง อีกทั้งยังเคยเปนตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ 
ประเทศมาเลเชีย ความหมายชื่อบาน“สากอ” หรือ “ซือกอ” หมายถึง หวาย เปนตนไมชนิดหนึ่งที่
ข้ึนมาหมูบานเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงเปนที่มาของชื่อ บานซือกอ ตอมาไดแผลงเปน บานสากอ 
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มาจนถึงปจจุบัน ตําบลสากอ มีจํานวนประชากรจากการสํารวจเมื่อปพ.ศ. 2554 จํานวน 304 
ครัวเรือน รวม 1,302 คนปจจุบันตําบลสากอแบงการปกครองออกเปน 10 หมูบาน ประกอบดวย 
 หมูที ่1 บานตือระ   
 หมูที ่2 บานบอเกาะ   
 หมูที่ 3 บานบาโงมาแย  
 หมูที่ 4 บานสากอ   
 หมูที่ 5 บานลาโละ   
 หมูที ่6 บานกะลูบี 
 หมูที ่7 บานสือแด   
 หมูที ่8 บานยะลูตง   
 หมูที่ 9 บานจือแร 
 หมูที่ 10 บานตันหยง 
 คณะกรือโตะอินทรียแดงตั้งอยูที่บานเลขที่ 1 หมูที่ 4 บานสากอ ตําบลสากอ อําเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งคือบานของนายสัญชัย เหสามี อายุ 44 ป กํานันตําบลสากอ ประธานสภา
วัฒนธรรมตําบลสากอ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และสมาชิกคณะกรือโตะอินทรียแดง โดย
ทางคณะไดมอบหนาที่การฝกสอนสมาชิกในวงกับนายดอเลาะ อีลา อายุ 75 ป ผูเปนหัวหนา
คณะกรือโตะอินทรียแดงในปจจุบัน  
 

 
 

ภาพประกอบ 9 คณะกรือโตะอาเนาะปูโนะ 
 
 คณะกรือโตะอาเนาะปูโนะ เปนคณะกรือโตะในตําบลปะลุรู ซึ่งเปนคณะอีกคณะหนึ่งที่มี
การสืบทอดคณะตอกันมาเปนเวลานาน ทั้งยังฝกสอนเยาวชนที่สนใจกรือโตะอยางเปนระบบ เพ่ือสบื
ทอดตอในรุนตอไป คําวา “อาเนาะ” มีความหมายวา “ลูก” สวนคําวา “ปูโนะ” มีความหมายวา “นก
กระทา” ความหมายของชื่อคณะ “อาเนาะปูโนะ” จึงมีความหมายถึง “ลูกนกกระทา” นั้นเอง คําวา 
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“ปะลุรู” มาจากคําวา “บลูรู” เปนชื่อตนไมชนิดหนึ่งซึ่งข้ึนอยูในบริเวณพ้ืนที่ของหมูบาน สมัยกอนมี
ตนไมชนิดนี้ข้ึนอยูมาก ในภาษาไทยหมายถึง “ตนสะบา” สรรพคุณของไมชนิดนี้สามารถนํามาถู
รางกายเพ่ือขัดถูข้ีไคลและใชทํายาสระผมได ตอมาไดแผลงเปน “ปะลุรู” จนถึงปจจุบัน ตําบลปะลุรูมี
ประชากรจากการสํารวจเมื่อปพ.ศ. 2554 จํานวน 312 ครัวเรือน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,345 คน 
ปจจุบัน ตําบลปะลุรู แบงการปกครองออกเปน 8 หมูบาน ประกอบดวย 
 หมูที่ 1 บานโคกตา   
 หมูที่ 2 บานตนไมสงู   
 หมูที่ 3 บานปะลรุ ู
 หมูที่ 4 บานลูโบะบาต ู   
 หมูที่ 5 บานโคกสยา   
 หมูที่ 6 บานตาเซะใต 
 หมูที่ 7 บานปอเนาะ   
 หมูที่ 8 บานละหาน 
 คณะกรือโตะอาเนาะปูโนะตั้งอยูที่บานเลขที่ 192 หมูที่ 6 บานตาเซะใต ตําบลปะลุรู 
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งคือบานของโตะแวฮามะ ไมทราบนามสกุล (เสียชีวิต) ผูเปน
หัวหนาคณะกรือโตะอาเนาะปูโนะ 
 คณะกรือโตะอาเนาะอาเมาะ เปนคณะกรือโตะในตําบลสุไหงปาดี คําวา “อาเนาะ” มี
ความหมายวา “ลูก” สวนคําวา “อาเมาะ” มีความหมายวา “ควาย” ความหมายของชื่อคณะ “อาเนาะ
อาเมาะ” จึงมีความหมายถึง “ลูกควาย” นั้นเอง สวนคําวา "สุไหงปาดี" เปนภาษทองถิ่นมลายู มี
ความหมายวา "กลองขาวเปลือก" สาเหตุที่เรียกสืบเนื่องจากสมัยกอนการคมนาคมไมสะดวก คงใช
เฉพาะทางเรือในการสัญจรไปมาคาขาย ตั้งแตปากน้ําบางนรา - คลองตากใบ ถึงคลองสุไหงปาดี 
โดยใชลําคลองที่ไหลจากเขาสันกาลาคีรี มีการปลูกพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ
ขาวเปลือก ตําบลสุไหงปาดี มีจํานวนครัวเรือน 1,656 ครัวเรือน จํานวนประชากร 7,969 คน (สิ้นป
พ.ศ. 2554) ปจจุบันตําบลสุไหงปาดีแบงการปกครองออกเปน 12 หมูบาน ประกอบดวย 
 หมูที่ 1 บานไอกูบู   
 หมูที่ 2 บานแซะ    
 หมูที่ 3 บานใหม  
 หมูที่ 4 บานเจาะกด   
 หมูที่ 5 บานตาเซะเหนือ   
 หมูที่ 6 บานควน  
 หมูที่ 7 บานปเหล็ง    
 หมูที่ 8 บานปาหวาย   
 หมูที่ 9 บานตลิ่งสูง 
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 หมูที่ 10 บานปาแย   
 หมูที่ 11 บานทา    
 หมูที่ 12 บานใหญ 
 คณะกรือโตะอาเนาะอาเมาะตั้งอยูที่หมูที่ 4 บานเจาะกด ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนายธนาธิป พรหมชื่น กํานันตําบลสุไหงปาดีดูแลและประสานงานใหคณะ 
โดยทางคณะไดมอบหนาที่การฝกสอนสมาชิกในคณะกับเปาะวี อายุ 70 ป ผูเปนหัวหนาคณะกรือ
โตะอาเนาะอาเมาะในปจจุบัน  
 
ตาราง 1  รายชื่อคณะกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ณ เดือน มถิุนายน 2556 
 

ชื่อ ความหมาย หัวหนาคณะ ตําบล 
คณะกรือโตะฉัตรวาริน ชื่อน้ําตกในอ.สุไหงปาดี เจะรง โตะเด็ง 
คณะกรือโตะปากรอวาร ี ชื่อของดอกไมชนิดหนึ่ง อาแว หะเมาะ ริโก 
คณะกรือโตะอินทรียแดง นกอินทรียสีแดง ดอเลาะ อีลา สากอ 
คณะกรือโตะอาเนาะปูโนะ ลูกนกกระทา โตะแวฮามะ  ปะลุร ู
คณะกรือโตะอาเนาะอาเมาะ ลูกควาย เปาะวี สุไหงปาดี 
 
 1.1.2 วิวัฒนาการของกรือโตะ 
 กรือโตะ มีพัฒนาการในรูปแบบการละเลน และรูปแบบทางกายภาพ ซึ่งกรือโตะไดแรง
บันดาลใจจากเสียงของเกราะไมไผ ก็ถูกนําปรับเปลี่ยนเพ่ือใหไดเสียงตามที่ผูเลนตองการและมี
ความคงทนที่มากข้ึน เดิมทีนั้นกรือโตะเปนการละเลนที่เริ่มนิยมเฉพาะในกลุมของเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยง
ควายชาวไทยมุสลิมกลาวคือ เมื่อเขาเหลานั้นตอนฝูงวัวควายไปถึงที่มีหญาน้ําอุดมสมบูรณแลวก็นํา
การละเลนนี้มาในระหวางวัน โดยกรือโตะที่นิยมในกลุมเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายชาวไทยมุสลิมนั้น มี
ลักษณะคือการนําเอาไมไผยาวประมาณ 1 ศอก มาผาออกเปนซี่ๆ เรียกวา “เดาว” หรือ “ใบเสียง” 
แลวนั่งงอเขาเล็กนอยตะแคงฝาเทาหันเขาหากันนําใบเสียงวางพาดบนเทาแลวใชเปลือกมะพราวตี
ลงไปที่ใบเสียงอยางสุดกําลังเพ่ือใหเกิดเสียงดังไดมากที่สุด เกณฑการประชันกรือโตะในรูปแบบนี้มี
เกณฑเพียงวาผูใดตีกรือโตะของตนเองออกมาไดเสียงดังที่สุดผูนั้นก็จะไดเปนผูชนะ 
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ภาพประกอบ 10  กรือโตะแบบวางใบเสียงไวบนเทาของผูเลน 
 

 ที่มา ไพบูลย  ดวงจนัทร.  (25520.  สืบคนเมื่อ 13 ตุลาคม 2556, จาก http://naraculture. 
Go.th 
 

 การเลนกรือโตะโดยวิธีนําใบเสียงวางพาดบนเทานี้สรางความไมสะดวกใหแกผูเลน เพราะ
เมื่อทําการแขงขันเปนระยะเวลานาน ผูเลนบางคนก็อาจมีอาการปวดเมื่อยชวงเอวและชวงขา เมื่อตี
ดวยแรงสุดกําลัง ผูเลนก็เจ็บเทาหากตีเพียงเบาๆ เสียงก็ไมดัง ทําใหไมไดรับชัยชนะในการแขงขัน 
ผูเลนจึงคิดคนการเลนกรือโตะวิธีใหมและพบวาการขุดหลุมลงบนพ้ืนดินที่มีความแข็ง วางไมเปน
หมอนรองใบเสียงขางปากหลุมทั้งสองขางวางใบเสียงลงบนหมอนรองใบเสียงแลวตีประชันกันจะได
เสียงที่ดังดีกวาเดิมมากรางกายก็ไมเจ็บหรือปวดเมื่อยเหมือนกรือโตะแบบเกา และนอกจากตีประชนั
ขันแขงเพ่ือความสนุกสนานแลวยังสามารถตีดวยความแรงที่มากข้ึนเพ่ือเปนการสงสัญญาณเรียกหา
กันการเลนกรือโตะโดยวิธีขุดหลุมลงบนพ้ืนดินเปนที่ชื่นชอบกันทั่วไปในหมูเด็กเลี้ยงวัวควาย โด
ยกรือโตะแบบหลุมดินนี้ก็ยังคงใชใบเสียงที่ทําจากไมไผอยูเหมือนกับกรือโตะแบบวางใบเสียงไวบน
เทาของผูเลน  
 

 
 

ภาพประกอบ 11 กรือโตะหลุมดิน 
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 แตมีปญหาอยูที่วาการเลี้ยงวัวควายนั้นตองอพยพไปหาแหลงที่มีหญามีน้ําสมบูรณอยู
บอยครั้ง ทั้งสภาพอากาศที่ไมแนนอน ฝนตกบอยครั้ง บางครั้งก็แลงจนเกินไป ทําใหความชื้นในดิน
ไมคงที่ หากวันใดดินมีความชื้นหรือแหงเกินไปกรือโตะหลุมดินก็พังลงไปเสียงายๆ จึงเปนอุปสรรค
ตอการเลนของเขาเพราะพ้ืนที่เลี้ยงสัตวบางแหงหาบริเวณที่เหมาะกับการขุดหลุมเลนกรือโตะไมได 
ดังนั้นเขาจึงไดคิดเอาผลมะพราวทั้งเปลือกผลขนาดใหญเปนวัสดุในการประดิษฐหุนกรือโตะโดยการ
นําผลมะพราวนั้นมาเฉือนสวนเปลือกและกะลาดานบนออกเล็กนอย แลวจึงขูดเนื้อมะพราวออกให
หมดก็จะไดหลุมเสียงปากแคบที่ใชแทนหลุมบนพ้ืนดินไดอยางดีและเปนหลุมที่มีน้ําหนักเบา 
สามารถพกพาติดตัวไปไดทุกหนทุกแหง 
 หลักฐานทางมุขปาฐะที่เลาสืบกันมาวาในสมัยกอนวา มีหมูบานแหงหนึ่งในอําเภอเจาะไอ
รอง จังหวัดนราธิวาสซึ่งตั้งอยูในแนวเชิงเขา ในหมูบานนั้นประกอบอาชีพทํานา ครั้นเมื่อผูนํา
หมูบานเรียกประชุมลูกบานจะตีเกราะไมไผ เปนสัญญาณการรวมตัวกันเพ่ือหารือในเรื่องตางๆ และ
เรื่องการทํานาปลูกขาว ตกลงกันวาวันรุงข้ึนจะรวมตัวกันไปไถนาเริ่มเตรียมแปลงเพ่ือทําการปลูก
ขาว ครั้นวันรุงข้ึน ชาวบานก็มากันพรอมที่แปลงนาทายหมูบาน ซึ่งมีลําคลองไหลผานขางๆเชิงเขา
ใกลกับแปลงนาของหมูบาน และหนึ่งในจํานวนลูกบานนั้นมีชายคนหนึ่งพาลูกนอยมาดวย และหวัง
จะไดรวมทํานากับชาวบาน เหลือบไปเห็นลูกมะพราวซึ่งอยูในบริเวณดังกลาวนั้น จึงไดไปหยิบลูก
มะพราวนั้นโดยหวังวาจะนํามาผาใหใหลูกไดทานเนื้อมะพราวดานใน พอหยิบข้ึนมาดูปรากฏวา
มะพราวลูกนั้นมีรูกลวงตั้งแตเปลือกดานนอกทะลุไปถึงกะลามะพราว เนื้อดานในถูกกัดกินดวยสัตว
ขนาดเล็กไปกอนแลว แทนที่จะทิ้งมะพราวผลดังกลาวไปก็ไดคิดถึงเกราะไมไผซึ่งมีรูกลวงดานใน
เชนกัน จึงคิดวานาจะทําเปนเกราะใหลูกของเคาเลนได จึงไดตัดไมไผเปนแผนมาวางบนปากรู
มะพราวลูกนั้นแลวนําไมอีกอันเคาะใหเกิดเสียง ปรากฏวาเสียงดังกังวานดีคลายเกราะไมไผดังที่คิด
ไว แลวจึงนํามาใหลูกนอยไดเลน แลวชายผูนั้นก็ไดไถนารวมกับชาวบานไดโดยไมตองกังวลลูกนอย
ที่กําลังเคาะไมไผบนลูกมะพราวนั้นเลย เนื่องจากไดยินเสียงดังกลาวตลอดเวลาที่ทํานา วันถัดมา
ชาวบานตางก็พาลูกของตนเองมาตรงที่แปลงนาเชนกัน และไดทําลูกมะพราวพรอมเหลาไมไผ
เชนเดียวกับชายผูนั้นทําใหลูกๆไดเลนกันอยางสนุกสนาน พอไถพรวนเตรียมแปลงนาและลงปลูก
ขาวเสร็จก็กินระยะเวลาไปหลายวันเด็กๆตางก็เลนลูกมะพราวและไมไผดังกลาวเกือบทั้งหมูบาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 12 กรือโตะหลุมมะพราว 
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 การเลนกรือโตะหลุมมะพราวไดใชเลนอยูเปนเวลานานและไดพัฒนาข้ึนกรือโตะหลุม
มะพราวมีหนาอก โดยเมื่อเฉือนหัวมะพราวออกแลว นําเนื้อแข็งมาวางพาดบนปากหลุมเจาะรูกลาง
ไมแผนดังกลาวใหตรงกับหลุมผลมะพราวแตเล็กกวาหลุมของผลมะพราวเล็กนอย เรียกไมแผนนี้วา 
“หนาอก” แลวใชชันยาติดหนาอกเขากับผลมะพราวใหติดกันแนนที่สุด นําไมเนื้อแข็งตัดวางขางปาก
หลุมเปนหมอนรองใบเสียงมีแทงไมที่ปลายหมอนรองใบเสียงทั้ง 2 ดานเปนหลักก้ันพอใหวางใบ
เสียงลงระหวางกลางไดหลวมๆ ตรงกลางหมอนรองใบเสียงขางขวามีสลักไมแทงกลมไวหนึ่งอัน ใช
ใบเสียงที่เจาะรูไวแลวสอดลงกับสลักอันนี้เพ่ือยึดใบเสียงไมใหเคลื่อนตัวเวลาตีสําหรับใบเสียงก็ได
วิวัฒนาการจากที่ทําดวยไมไผมาเปนไมเนื้อแข็งชนิดตางไป และไมตีก็เปลี่ยนจากเปลือกมะพราวมา
ใชไมเนื้อแข็งพันปลายไมดานหนึ่งดวยดายพันดวยแผนยางพารา เพ่ือใหยืดหยุนและไดเสียงนุมนวล
ดีข้ึนกรือโตะ หลุมมะพราวรูปแบบนี้นับวาเปนกรือโตะหลุมมะพราวที่พัฒนาถึงขีดสูงสุดเพราะ
นอกจากจะปฏิวัติแบบเดิมหมดแลว ยังมีการทาสีลงบนเปลือกมะพราวและบนหนาอกใหมีสีสัน
สวยงามอีกดวย 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 กรือโตะหลุมดินเผา 
 

 ที่มา ไพบูลย  ดวงจนัทร.  (25520.  สืบคนเมื่อ 13 ตุลาคม 2556, จาก http://naraculture. 
Go.th 
 
 การเลนกรือโตะหลุมมะพราวนี้ถึงแมจะแกปญหาเรื่องความแข็งแรงของกรือโตะหลุมดินได
ดีแตก็มีปญหาอยางอ่ืนตามมา เพราะเปลือกมะพราวนั้นผุไดงายเมื่อถูกน้ําใชไดเพียงไมก่ีฤดูกาลก็
ตองเปลี่ยนใหม ผลมะพราวที่มีใบใหญพอจะทํากรือโตะหลุมมะพราวไดนั้นก็หาไดไมงายนัก เมื่อ
ทดลองใชมะพราวผลเล็ก ก็ใหเสียงดังไมดีนัก จึงมีผูที่หันมาใชไหดินเผาปากแคบมาเปนวัสดุในการ
ประดิษฐตัวหุนกรือโตะแทน ภายหลังเรียกวา “กรือโตะหลุมดินเผา” ซึ่งใหเสียงกองกังวานดีกวาหลมุ
มะพราวมากนักแตก็มีปญหาวาเมื่อเสียงดังกังวานดี ผูเลนสนุกสนานเต็มที่มักตีอยางลืมตัวไมย้ังมือ
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จะทําใหตัวหุนของกรือโตะหลุมดินเผาหรือไหดินเผานั้นแตกหักลงบอยครั้งเมื่อกรือโตะหลุมดินเผา
แตกความสนุกสนานก็ลดลงในทันที เพราะตองเริ่มทํากันใหมอีกครั้งตอมาจึงไดวิวัฒนาการมาเปน
ตัวหุนที่ขุดข้ึนจากไมเนื้อแข็งทั้งยังไดพัฒนาลีลาการตีและรูปแบบการแสดง 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 กรือโตะหลุมไม 
 
 ชวงเวลาที่กรือโตะไดพัฒนามาใชไมเนื้อแข็งเปนวัสดุในการประดิษฐตัวหุนกรือโตะ การ
เลนกรือโตะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการแขงขันที่ไรรูปแบบ กติกา และเกณฑการตัดสิน ไดเกิด
ขอกําหนดตางๆข้ึนจากการประชุมหารือของหัวหนาคณะกรือโตะทั่วจังหวัดนราธิวาส ในปพ.ศ. 
2518 ทั้งการกําหนดขนาดของตัวหุนกรือโตะ รูปแบบการแขงขัน กติกา และเกณฑการตัดสิน ซึ่งได
กําหนดขนาดของตัวหุนไว 3 ขนาดดังนี้ 
 รุนเล็กมีขนาดหลุมกวางไมเกิน  20 นิ้ว  และมีความลึกไมเกิน  20 นิ้ว 
 รุนกลางมีขนาดหลมุกวางระหวาง 20 - 24 นิ้ว  และมีความลึกระหวาง 20 - 24 นิ้ว 
 รุนใหญมีขนาดหลุมกวางไมเกิน  30 นิ้ว  และมีความลึกไมเกิน  30 นิ้ว 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 กรือโตะหลุมไมขนาดด้ังเดิม(ซาย) 
 

 ที่มา: ศูนยวัฒนะรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช.  สืบคนเมื่อ 7 พฤศจิกายน 
2556, จาก www.culture.nstru.ac.th/ 
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 เวลาตอมาขนาดดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยหลายเหตุผล ทั้งจากขนาดของตัว
หุนกรือโตะที่ใหญเกินไปทําใหมีน้ําหนักมาก การขนยายจึงทําไดลําบาก อีกทั้งไมเนื้อแข็งในขนาดที่
จะนํามาเปนวัสดุในการประดิษฐตัวหุนของกรือโตะที่มีขนาดตามกําหนดนั้น ก็ถือเปนเรื่องยากที่
ชางกรือโตะจะสามารถจัดหาเพ่ือนํามาประดิษฐเปนกรือโตะไดเพียงพอตอความตองการในคณะกรือ
โตะของตน ทําใหขนาดของกรือโตะที่ไดรับความนิยมนั้นเปลี่ยนแปลงไป และไดมีการหารือของ
หัวหนาคณะกรือโตะทั่วจังหวัดนราธิวาสอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือกําหนดขนาดของตัวหุนใหมจนเหลือ 2 
ขนาดในภายหลังดังนี้ 
 รุนเล็ก  มีขนาดหลุมกวางไมเกิน 10 นิ้ว และมีความลึกไมเกิน 10 นิ้ว 
 รุนใหญ มีขนาดหลุมกวางไมเกิน 12 นิ้ว และมีความลึกไมเกิน 12 นิ้ว 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 ลักษณะโครงสรางกรือโตะรุนใหญ (ซาย) และกรือโตะรุนเล็ก (ขวา) ในปจจุบัน 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 กรือโตะหลุมไมรุนใหญ 
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ภาพประกอบ 18 กรือโตะหลุมไมรุนเล็ก ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 
  
 นอกจากขนาดของกรือโตะซึ่งมีขอกํานดที่ตายตัวแลว รูปแบบการแขงขัน กติกา และ
เกณฑการตัดสิน การเลนกรือโตะซึ่งเปลี่ยนแปลงจากการแขงขันประเภทบุคคลมาเปนประเภทคณะ 
ก็ไดรับความนิยมเลนประชันกันระหวางหมูบาน คณะใดเสียงดังกังวานนิ่มนวลกลมกลืนและมีความ
พรอมเพรียงดีกวาก็จะเปนคณะที่ชนะ และก็ถือวาเปนเกียรติแกหมูบาน เพราะกรือโตะเปนของ
หมูบานไมใชเปนของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะและหมูบานหนึ่งก็มีกรือโตะคณะหมูบานของตนอยู
หนึ่งคณะเมื่อความนิยมมีเพ่ิมมากข้ึนจึงทําใหมีคณะกรือโตะเปนจํานวนมากข้ึน ทําใหการประชันซึ่ง
จากเดิมนิยมประชันกันเพียงครั้งละ 2 คณะไดขยายเปนการแขงขันที่มีคณะกรือโตะเขารวม 30-40 
คณะในแตละครั้ง ซึ่งเดินทางมาจากทุกอําเภอทั่วจังหวัดนราธิวาส การแขงขันกรือโตะคณะกรื
อโตะหนึ่งใชกรือโตะ 7ใบแขงขันกันตามรุนซึ่งจากเดิมแบงออกเปนรุนเล็ก รุนกลาง และรุนใหญ แต
ภายหลังลดลงเหลือเพียงรุนเล็ก และรุนใหญเทานั้น ทั้งยังมีกรรมการตัดสินตลอดทั้งมีกติกาโดยผู
จัดงานสวนใหญเปนนักการเมืองทองถิ่น ทั้งกํานัน และผูแทนราษฎรนั้นเอง รางวัลที่ใหแกผูที่ไดรับ
การตัดสินวาเปนผูชนะนั้นไดแก แพะซึ่งในชวงปพ.ศ. 2530-2545 เปนชวงที่ผูจัดการประชันก็หันมา
นิยมใหเงินเปนรางวัลแทนเนื่องจากสะดวกในการสนับสนุนคาใชจายของแตละคณะนั้นเองโดยมี
อัตราเงินรางวัลดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ   มีอัตราเงินรางวัล 1,500  บาท พรอมถวยรางวัล  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มีอัตราเงินรางวัล 1,000  บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีอัตราเงินรางวัล 800  บาท 
 นับตั้งแตกรือโตะไดเปลี่ยนแปลงจากการใชหลุมดินเผามาใชหลุมไมแลว วัสดุในการ
ประดิษฐกรือโตะก็ยังคงรูปแบบดังกลาว แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปบาง ไดแก 
 1. การใชสีตกแตงตัวกรือโตะ นอกจากจะใชสีขาว สีฟาสีเหลือง และสีเขียว ทาเปนพ้ืน
ตามความนิยมแบบเดิมแลวบางคณะยังใชสีเหลานี้มาเขียนเปนลวดลายตางๆลงบนตัวหุนกรือโตะ 
เชน ลายตาหมากรุกหรือวาดเปนรูปอยางอ่ืน และยังมีใชสีแดงเพ่ิมข้ึนจากความนิยมแตกอนอีกสี
หนึ่งดวย 
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 2. รางวัลการแขงขันกรือโตะในสมัยกอนไมปรากฏวามีรางวัลใหแกผูชนะหรือไม แตพอมี
เรื่องเลาแบบมุขปาฐะซึ่งพบวา รางวัลครั้งแรกที่มอบใหแกผูชนะคือ แพะ 1 ตัวและไมทราบวาผูใด
เปนคนคิดรางวัลชนิดนี้ข้ึนซึ่งไดสืบตอมาเปนธรรมเนียมนิยม นอกจากนิยมการใหรางวัลเปนแพะ
แลว ยังนิยมเปนถวยรางวัลของขาราชการชั้นผูใหญผูมีชื่อเสียง และมีการมอบรางวัลเปนเงินสด
ในชวงทายสุดที่มีการจัดการประชันข้ึนได 
 3. จํานวนของกรือโตะในหนึ่งคณะสมัยกอนกําหนดใหมีกรือโตะ 25 ใบตอหนึ่งคณะแต
ปจจุบันสภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ไมที่จะนํามาประดิษฐเปนกรือโตะหาไดยากมากแตละ
คณะจึงจํากัดจํานวนกรือโตะเพียง 7-8 ใบตอหนึ่งคณะเทานั้น 
 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทําใหความบันเทิงชนิดอ่ืน เชน โทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร
เขาถึงชุมชนไดอยางแพรหลาย ทําใหความนิยมดนตรีกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดีนั้นลดลง 
เชนเดียวกับอําเภออ่ืนๆในจังหวัดนราธิวาส จากอดีตซึ่งเคยมีจํานวนคณะกรือโตะมากกวา 20 คณะ 
หลงเหลือคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดีอยูเพียง 5 คณะในปจจุบัน และเมื่อรวมกับจํานวน
คณะกรือโตะในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดแลว ก็หลงเหลืออยูไมเกิน 20 คณะเทานั้น และปญหาความ
ไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหไมสามารถจัดการประชันกรือโตะไดเหมือนในอดีต 
เพราะการประชันกรือโตะนั้นจัดข้ึนในเวลากลางคืน แตดวยเหตุการณ จึงทําใหไมปลอดภัยแกผู
แขงขัน ผูติดตาม และผูชมนัก ทําใหไมสามารถจัดงานประชันไดเหมือนอยางเดิม โอกาสในการ
แสดงของแตละคณะก็มีจํานวนครั้งที่ลดลงมีเพียงแค 4-5 ครั้งตอป ทั้งรูปแบบในการแสดงก็
เปลี่ยนไปจากการประชันแขงขันระหวางคณะที่มีคาใชจายสูง มาเปนรูปแบบการแสดงเพ่ือการ
อนุรักษ ซึ่งการแสดงแตละครั้งนั้นจะมีการจัดจางคณะกรือโตะเพียง 1 คณะเทานั้น และหากเปนการ
จัดงานที่มีงบประมาณจํากัดดวยแลว การจัดจางกรือโตะไปทําการแสดงนั้นจะถูกวาจางไปเพียง 1-2 
คนเทานั้น เพ่ือทําการบรรเลงกรือโตะเพียงใบเดียว  
 ความขาดแคลนบุคคลากรผูมีความชํานาญในกรือโตะถือเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน แม
หลายหมูบานจะมีกรือโตะหลุมไมที่มีสภาพคอนขางสมบูรณ แตกลับมีผูที่มีความสามารถบรรเลง
และสอนกรือโตะไดอยางชํานาญเพียงไมก่ีคนเทานั้น แตกรือโตะก็มีแนวโนมที่จะกลับมามีรับความ
นิยมที่มากข้ึน เพราะมีโครงการที่ฝกอบรมการเลนกรือโตะใหเยาวชนรุนลูกรุนหลานโดยการ
สนับสนุนผูใหญบาน และกํานันในแตละทองถิ่น เพ่ือใหการเลนกรือโตะคงมีอยู และดํารงสืบตอไป  
 
 1.2 ลักษณะโครงสรางของกรือโตะ 
 รูปแบบกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีการวิวัฒนาการโครงสรางของ
เครื่องดนตรีกรือโตะสอดคลองไปกับอําเภออ่ืนๆในจังหวัดนราธิวาส โดยหากนับจากชวงแรกเริ่ม
จนถึงในปจจุบันก็จะพบวิวัฒนาการทางกายภาพของกรือโตะในรูปแบบตางๆรวมทั้งสิ้น 5 แบบ คือ  
  1.  กรือโตะแบบวางใบเสียงไวบนเทาของผูเลน  
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  2.  กรือโตะหลุมดิน โดยมีการขุดดินใหเปนหลุมแลววางแผนไมไผไวบนหมอนรองเสียง2
ดานขางหลุม และมีหลักก้ัน 
  3.  กรือโตะหลุมมะพราว โดยการนําผลมะพราวมาเฉือนดานบนออก ซึ่งมีทั้งแบบที่มี
หนาอกและไมมีหนาอก 
  4.  กรือโตะหลุมดินเผา โดยการนําดินมาปนข้ึนรูปเปนตัวหุนกรือโตะแลวเผาในลักษณะ
เดียวกันกับการเผาเครื่องปนดินเผา  
  5.  กรือโตะหลุมไม ซึ่งเปนรูปแบบลาสุดในปจจุบัน โดยการนําไมเนื้อแข็งมาเปนวัสดุใน
การประดิษฐตัวหุนกรือโตะ ซึ่งใหรูปรางใกลเคียงกับรูปแบบของกรือโตะดินเผาแตมีความแข็งแรง
ทนทานกวา  
 แตในปจจุบันนั้นคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ลวนมีความนิยม
เลือกใชงาน กรือโตะที่มีโครงสรางตางกันเพียง 2 รูปแบบจาก 5 รูปแบบดังกลาวคือ 
 1.  กรือโตะหลุมมะพราว ซึ่งถือวาเปนกรือโตะที่หาวัสดุไดงาย ข้ันตอนการประดิษฐไดไม
ยาก ทั้งยังมีน้ําหนักเบา และสะดวกในการขนยาย ในปจจุบันกรือโตะหลุมมะพราวยังคงถูกสรางข้ึน
อยางตอเนื่องในทั้ง 2 รูปแบบคือแบบมีหนาอก และแบบไมมีหนาอก แตโดยมีจุดประสงคเดียวกัน
คือใชในการฝกสอนกรือโตะใหกับเยาวชนในชุมชนเพ่ือปลูกฝงความรัก และความสนใจในดนตรีกรอื
โตะใหกับเยาวชนในพ้ืนที่ 
 2.  กรือโตะหลุมไมรุนใหญ ขนาดหลุมเสียง 12x12 นิ้ว เปนกรือโตะที่ใหเสียงดังกังวาน 
ทนทานมากที่สุด และยังนิยมใชในการประชันมาเปนระยะเวลานานในปจจุบันกรือโตะหลุมไมลวน
ของเกาที่เปนมรดกอันไดรับตกทอดตอกันมา ไมอาจสรางข้ึนไดเนื่องจากการขาดแคลนวัสดุแบบ
ด้ังเดิม 
 โดยกรือโตะทั้ง 2 รูปแบบนั้นมีโครงสรางสวนประกอบที่คลายคลึงกันคือ มีสวนประกอบ 3 
สวนดังนี้ 
 1.  ลําตัวของกรือโตะ ซึ่งสามารถจําแนกไดออกเปน 5 สวนคือ 
   A. ตัวหุน (อีบู) 
  B. หนาอก (ตาแปดาดอ) 
   C. หลัก (เมาะเจาะ) 
   D. หมอนรองใบเสียง 
   E. สายรัดใบเสียง (ตาลิอิดาอง) 
  2. ใบเสียง (เดาว) 
  3. ไมตีกรือโตะ (มูโกะ) 
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ภาพประกอบ 19 สวนประกอบของกรือโตะหลุมมะพราวไมมีหนาอก 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 สวนประกอบของกรือโตะหลุมมะพราวมีหนาอก 
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ภาพประกอบ 21 สวนประกอบของกรือโตะหลุมไม 
 

 ซึ่งสวนประกอบขางตนนี้ บางอยางพบอยูในกรือโตะทั้ง 5 แบบ เชน ใบเสียง (เดาว) ไม
ตีกรือโตะ (มูโกะ) และบางสวนประกอบพบเพียงในกรือโตะหลุมไม ซึ่งถือเปนกรือโตะในรูปแบบ
วิวัฒนาการลาสุด เชน สายรัดใบเสียง (ตาลิอิดาอง) 
 
 1.2.1 ลําตัวของกรือโตะ  
 ลําตัวของกรือโตะเปนสวนประกอบสําคัญสวนหนึ่งของกรือโตะ ที่สามารถชวยใหเสียง
ของกรือโตะมีความดังมากข้ึน (ความเขมของเสียง) และเปนตัวแปรสําคัญในเรื่องของโทนเสียงของ 
กรือโตะ ลําตัวของกรือโตะนั้นสามารถแยกสวนประกอบยอยไดเปน 5 สวน คือ 
  A. ตัวหุน (อีบู) 
  B. หนาอก (ตาแปดาดอ) 
  C. หลัก (เมาะเจาะ) 
  D. หมอนรองใบเสียง 
  E. สายรัดใบเสียง (ตาลิอิดาอง) 
 
 A. ตัวหุน (อีบู) ทําหนาที่เปนกลองเสียงที่คอยอุมเสียงที่ไดรับจากใบเสียงซึ่งอยูดานบน
ลําตัวของกรือโตะนั้นคลายกับการทําหนาของรางระนาดในระนาดเอกและระนาดทุม โดยใหเสียง
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จากใบเสียงของกรือโตะมีความกังวานและดังชัดเจนข้ึน วัสดุในการประดิษฐตัวหุนนั้นมีความสําคัญ
อยางมากกับลักษณะเสียงของกรือโตะ นอกจากนี้ความแตกตางในลักษณะเสียงของกรือโตะยัง
เปลี่ยนไปตามการปรับแตงตัวหุนของชางกรือโตะ ความสมบูรณของการสะทอนเสียงภายใน
หลุมกรือโตะเปนเรื่องที่สําคัญเปนอยางมาก เปรียบไดกับสถานที่แสดงดนตรีของวงซิมโฟนีออเคสต
ราหรือ Concert Hall ที่มีการออกแบบเพ่ือควบคุมเสียงสะทอนเปนอยางดี เนื่องดวยเสียงเปนคลื่น
กลชนิดหนึ่งเสียงจึงมีคุณสมบัติการสะทอนเชนเดียวกันกับคลื่นกลเมื่อเสียงเคลื่อนที่ชนสิ่งกีดขวาง 
เคลื่อนที่ถึงผิวรอยตอของตัวกลางจะทําใหเกิดการสะทอน ซึ่งเปนไปตามกฎการสะทอนของคลื่น 
ลักษณะพ้ืนผิวของภายในหลุมกรือโตะที่เกิดจากชางกรือโตะที่มีความประณีตสูง ยอมทําใหพ้ืนผิว
ภายในหลุมกรือโตะนั้นมีความเรียบสูง ทําใหมีทิศทางการสะทอนที่แนนอนเปนทิศเดียวทําใหโอกาส
ที่เสียงจะเกิดการหักลางกันเองภายในหลุมมีนอยลงแตหากพ้ืนผิวภายในหลุมกรือโตะมีลักษณะที่
ขรุขระ เสียงสะทอนจะมีทิศทางตางๆกันไปแลวแตบริเวณที่เสียงตกกระทบ ทําใหโอกาสที่เสียงจะ
เกิดการหักลางกันเองภายในหลุมมีมากข้ึน อันสงผลใหกรือโตะที่มีพ้ืนผิวภายในหลุมกรือโตะมี
ลักษณะขรุขระนั้นมีโอกาสที่จะมีความดังนอยกวากรือโตะที่มีพ้ืนผิวภายในหลุมกรือโตะมีลักษณะ
เรียบสูง 
 นอกจากความแตกตางของพ้ืนผิวภายในหลุมกรือโตะแลว การดูดซับเสียงภายในหลุมกรือ
โตะซึ่งแตกตางกันไปตามวัสดุที่นํามาประดิษฐตัวหุนกรือโตะก็มีผลตอการสะทอนเสียงภายในตัวหุน 
ดวยวัสดุที่มีความหนาแนนสูงก็จะมีความสามารถในการดูดซับเสียงนอยกวาวัสดุที่มีความหนาแนน
ต่ํา เชนกรือโตะดินเผาซึ่งมีตัวหุนเปนไหดินเผาก็จะทําใหเสียงกังวานไดมากกวากรือโตะหลุมดิน 
เหตุผลนี้จึงทําใหชางกรือโตะเลือกใชไมเนื้อแข็งในการทําตัวหุนของกรือโตะหลุมไม แทนที่จะใชไม
เนื้อออนที่มีน้ําหนักเบากวา สะดวกในการขนยายมากกวา ในบางโอกาสการสะทอนเสียงภายใน
หลุมกรือโตะอาจมาการเปลี่ยนแปลงไปบางตามอุณหภูมิที่แตกตางกัน เนื่องดวยการหดตัวและ
ขยายตัวของตัวหุนทําใหทิศทางการสะทอนเปลี่ยนไปแมจะไมมากนักก็ตาม  
 กรือโตะหลุมมะพราว เกิดจากการนําผลมะพราวที่ชาวบานเรียกกันวา “มะพราวแกง”
เพราะเปนมะพราวที่มีผลใหญเนื้อมะพราวเยอะ มะพราวแกงขนาดผลใหญที่มีขนาดเสนรอบวง
ตั้งแต 70 เซนติเมตรข้ึนไปจึงเปนที่ตองการในการนํามาเปนวัสดุในการทําตัวหุน วิธีการทําตวัหุนคือ
การเฉือนผลมะพราวดานบนออกทั้งสวนของเปลือกมะพราวและกะลามะพราวโดยการตัดผล
มะพราวดานบน(ปากหลุม) ออกประมาณ 1 ใน 4 ของมะพราวผลดังกลาวใหเปนรูปวงกลม ทําใหได
ปากหลุมของตัวหุนกวางตั้งแต 5-10 เซนติเมตร ลึกตั้งแต 10-15 เซนติเมตร ข้ึนอยูกับขนาดของผล
มะพราว แตขนาดอันเปนที่นิยมในอดีตของ กรือโตะหลุมมะพราวคือขนาดปากหลุมกวางราว 10 
เซนติเมตร และความลึกจากปากหลุมราว 15 เซนติเมตร แตในปจจุบันการหาผลมะพราวที่มีขนาด
ใหญจนไดหลุมขนาดดังกลาวเปนไปไดยาก จึงอาจพบกรือโตะหลุมมะพราวที่มีขนาดปากหลุมกวาง
ราว 5-6 เซนติเมตร และความลึกจากปากหลุมราว 10-12 เซนติเมตรบอยครั้งที่สุด เมื่อทําการเฉือน
ปากหลุมแลว จากนั้นจึงขูดเนื้อมะพราวภายในกะลาออกใหหมดดวยชอนกลางตัวหุนของกรือโตะห
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ลุมมะพราวนั้นนิยมเฉือนเปลือกมะพราวดานลางออกอีกดวย เพ่ือใหสะดวกในการวางมากข้ึน แต
การเฉือนเปลือกมะพราวดานลางนั้นจะไมเฉือนจนถึงสวนของกะลามะพราว เพราะจะให
กะลามะพราวซึ่งทําหนาที่เปนกลองเสียงคอยสะทอนเสียงภายในตัวหุนเสี่ยงตอการแตกเสียหายได 
ในชวงเวลาที่กรือโตะหลุมมะพราวไดรับการพัฒนาถึงขีดสุดนั้น ไดมีการเพ่ิมไมเนื้อแข็งเขามาเปน
สวนฐานของตัวหุนเพ่ือความสวยงามและความสะดวกในการวางที่มากข้ึน ตัวหุนของกรือโตะหลุม
มะพราวนี้ถึงแมจะแกไขปญหาที่มีในตัวหุนของกรือโตะหลุมดินไดดีแตก็ยังคงมีปญหาอยางอ่ืน
ตามมา เพราะเปลือกมะพราวนั้นผุไดงายเมื่อถูกน้ําอีกทั้งอายุการใชงานโดยปกติของตัวหุนกรื
อโตะหลุมมะพราวก็มีระยะเวลาที่ไมยาวนานนักคือ ใชงานไดเพียงไมก่ีหนาฝนก็ตองทําการ
เปลี่ยนตัวหุนข้ึนใหม จึงทําใหนิยมทาหรือพนสีที่ตัวหุนเพ่ือปองกันความชื้นใหอายุการใชงานตัวหุน
ไดนานและเพ่ือสีสันที่สวยงามตามความชื่นชอบของแตละบุคคล ขนาดของผลมะพราวเปนปญหา
สําคัญอยางหนึ่งเพราะผลมะพราวใบโตพอที่จะใชเปนวัสดุในการประดิษฐตัวหุนของกรือโตะหลุม
มะพราวนั้นก็หาไดไมงายนักหากจะใชฝนใชมะพราวผลเล็กเปนวัสดุในการประดิษฐตัวหุนของกรื
อโตะหลุมมะพราวก็ไมสามารถใหเสียงที่ดังตามตองการได 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 ความกวางของปากหลุมกรือโตะหลุมมะพราว 
 

 
 

ภาพประกอบ 23 ความลึกของหลุมกรือโตะหลุมมะพราว 
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ภาพประกอบ 24 เสนรอบวงตัวหุนกรือโตะหลุมมะพราว 
 

 กรือโตะหลุมไม ถือเปนการพัฒนาอันเปนขีดสุดของวัสดุในการประดิษฐตัวหุนของกรือ
โตะคือตัวหุนของกรือโตะชนิดนี้มีวัสดุเปนไมเนื้อแข็ง โดยลักษณะโครงสรางตัวหุนกรอืโตะหลมุไมจะ
เปนลักษณะเดียวกันกับกรือโตะหลุมดินเผา ซึ่งเปนรูปแบบโครงสรางตัวหุนกรือโตะที่อยูระหวางการ
วิวัฒนาการ จากกรือโตะหลุมมะพราวไปสูกรือโตะหลุมไมนั้นเอง กรือโตะหลุมไมในสมัยแรกเริม่ยังมี
ขนาดที่ไมแนนอนนัก เนื่องจากความชื่นชอบโทนเสียงของกรือโตะที่แตกตางกันของชางกรือโตะ
และผูชํานาญกรือโตะ จนผานการประชุมหารือของหัวหนาคณะกรือโตะทั่วจังหวัดนราธิวาส ในป
พ.ศ. 2518 กรือโตะหลุมไมจึงมีขนาดที่ใกลเคียงกัน ตัวหุนของกรือโตะชนิดนี้มีวัสดุเปนไมเนื้อแข็ง
นิยมใช ไดแกสวนลําตนของ “ตนขนุน”หรือที่เรียกในภาษาทองถิ่นวา“นากอ” และลําตนของ “ตน
หลุมพอ” หรือที่เรียกในภาษาทองถิ่นวา “เมอเมา” โดยชางกรือโตะจะเลือกไมที่มีขนาดใหญและมี
เนื้อไมที่แหงสนิทดีแลวมาตัดใหไดขนาดตามที่ตองการ ขุดกลึงจนไดตัวหุนที่มีรูปทรงคลายถวย
ขนาดใหญ เครื่องมือที่ใชในการกลึงนั้นดัดแปลงมาจากเครื่องรีดยางพาราแบบใชแรงคนในการหมุน 
จากนั้นจึงตกแตงรูปทรงภายนอกและภายในโดยสิ่ว และที่ขูด (งอเกาะ) ลักษณะของตัวหุนมีหลาย
แบบตามแตความชอบของผูชํานาญกรือโตะในแตละหมูบาน ตัวหุนมีลักษณะคอดเขาและบานออก
ในสวนฐาน สวนลางสุดของฐานกับปากหลุมของตัวหุนมีขนาดใกลเคียงกันขนาดของตัวหุนกรือโตะ
ที่นิยมในอําเภอสุไหงปาดีในปจจุบันคือ ขนาดของกรือโตะรุนใหญในปจจุบันคือกรือโตะที่มีขนาด
ปากหลุมกวางไมเกิน 12 นิ้ว และมีความลึกไมเกิน 12 นิ้ว กรือโตะขนาดดังกลาวสามารถวัด
เสนผาศูนยกลางไดประมาณ 35 เซนติเมตรความหนาของเนื้อไมบริเวณขอบปากหลุมของตัวหุน
หนาประมาณ 2.5 เซนติเมตรเสนรอบวงปากหลุมดานบนวัดไดประมาณ 110 เซนติเมตร ตรงคอ
คอดซึ่งเปนสวนที่มีขนาดเสนรอบวงสั้นที่สุดสามารถวัดเสนรอบวงไดประมาณ 92 เซนติเมตร และ
สวนฐานสามารถวัดเสนรอบวงไดประมาณ 112.5 เซนติเมตรหลุมภายในตัวหุนมีลักษณะการขุดเปน
แนวตรง มีความกวางและลึก 12 นิ้ว ตัวหุนมีความสูงไมรวมหลักก้ันประมาณ 69 เซนติเมตร (ความ
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สูงรวมหลักก้ันประมาณ 87เซนติเมตร) ภายนอกนิยมตกแตงหรือกลึงอยางสวยงาม มีการทาสี
น้ํามันเพ่ือความสวยงามและชวยปองกันความชื้น สีที่นิยมไดแก สีฟา สีขาว สีเหลือง และสีเขียว 
หรือหากไมทาสีจะทาดวยแชลคเพ่ืออวดความสวยงามของลายไมและชวยปองกันความชื้นที่จะทํา
รายตัวหุน บางคณะอาจเขียนชื่อคณะหรือลวดลายอันเปนสัญลักษณของคณะไวที่ตัวหุนอีกดวย 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 ลักษณะภายนอกของกรือโตะหลุมไม 
 

 ขนาดของตัวหุนของกรือโตะหลุมไมในบางคณะจะมีขนาดที่ไมเทากันทั้งหมด กลาวคือ ตวั
หุนของกรือโตะตัวนําที่หัวหนาคณะหรือมือ 1 ในคณะเปนผูเลนจะมีขนาดภายนอกที่ใหญกวาตัว
อ่ืนๆในคณะเล็กนอย โดยสามารถวัดเสนผาศูนยกลางไดประมาณ 40 เซนติเมตร ความหนาของเนือ้
ไมบริเวณขอบปากหลุมของตัวหุนหนาประมาณ 5 เซนติเมตร เสนรอบวงปากหลุมดานบนวัดได
ประมาณ 119 เซนติเมตร ตรงคอคอดซึ่งเปนสวนที่มีขนาดเสนรอบวงสั้นที่สุดสามารถวัดเสนรอบวง
ไดประมาณ 86 เซนติเมตร และสวนฐานสามารถวัดเสนรอบวงไดประมาณ 121 เซนติเมตร หลุม
ภายในตัวหุนมีลักษณะการขุดเปนแนวตรง มีความกวางและลึก 12 นิ้ว ความสูงรวมหลักก้ันนั้นจะมี
ความสูงกวากรือโตะตัวอ่ืนๆในคณะอยูเล็กนอย คือประมาณ 90 เซนติเมตรแตหากวัดความสูงตัว
หุนจากสวนฐานไปจนถึงดานบนของหนาอกไมรวมความสูงของหลักก้ันแลวจะมีความสูงประมาณ 
69 เซนติเมตรเทากันกับตัวอ่ืนๆในคณะ สวนสีนั้นยังคงทาสีเดียวกันกับกรือโตะตัวอ่ืนในคณะ แต
อาจมีลวดลายที่แตกตางออกไปบาง หรืออาจมีการตกแตงดวยธง ดอกไม และอุปกรณตามแต
ความชอบของหัวหนาคณะ และสื่อความหมายถึงชื่อคณะ ดวยตัวหุนของกรือโตะหัวหนาคณะมี
ขนาดที่ใหญกวากรือโตะตัวอ่ืน จึงทําใหเสียงที่ไดยินจากกรือโตะของหัวหนาคณะมีโทนเสียงที่ใหญ
กวากรือโตะตัวอ่ืนดวยเชนเดียวกับขนาดของตัวหุน 
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ภาพประกอบ 26 กรือโตะตัวนํา (กลาง) เปรียบเทียบกรอืโตะตัวอ่ืนในคณะ 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 ลักษณะโครงสรางกรือโตะรุนใหญในตวันํา (ซาย) และตัวอ่ืนในคณะ(ขวา) 
 

 เมื่อประดิษฐกรือโตะเสร็จแลว ชางกรือโตะจะตีที่ใบเสียง (เดาว) เพ่ือทดลองฟงเสียง ถา
เสียงยังไมไดมาตรฐานที่ตองการจะทําการตกแตงหลุมภายในตัวหุนอีกครั้ง หากเสียงกรือโตะมีมิติ
นอยชางกรือโตะก็จะทําการขูดหลุมกรือโตะลงไปใหลึกลงไปอีก และปรับพ้ืนผิวภายในใหเรียบเสมอ
กันมากข้ึน แตหากเสียงกรือโตะมีมิติลึกเกินไปฟงไมชัดเจนชางกรือโตะก็จะนําชันหรือปูนปาสเตอร
ละเลงใหหลุมมีความตื้นข้ึนตามตองการ 
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ภาพประกอบ 28 ความลึกของหลุมในกรือโตะหลุมไม 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 สวนฐานตัวหุนกรือโตะหลุมไม 
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ภาพประกอบ 30 สวนกลางตัวหุนกรือโตะหลุมไม 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 สวนบนตัวหุนกรือโตะหลุมไม 



 54 

 
 

ภาพประกอบ 32 ความสูงตัวหุนกรือโตะหลุมไมรวมหลกัก้ัน 
 

 B. หนาอก (ตาแปดาดอ) เปนสวนประกอบที่เชื่อมตอจากขอบปากของตัวหุนกรือโตะ 
รูปรางเปนแผนไมขนาดใหญ ทําดวยไมแผนประเภทไมเนื้อออนเชนไมยางพารา ไมเทียม ไมกะ
ทอน และที่นิยมมากที่สุดคือ ไมขนุน และไมหลุมพอ เชนเดียวกับสวนตัวหุนโดยหนาอกจะตรึงกับ
ขอบปากของตัวหุนกรือโตะ ตรงกลางของแผนไมเจาะชองเปนวงกลม เสนผาศูนยกลางราว 10 
เซนติเมตร ปากหลุมของสวนหนาอกนี้เรียกวา “มูโละลูแป” หนาที่ของหนาอก (ตาแปดาดอ) ใน
ลําตัวของกรือโตะนั้นเปนไมฐานรองใบเสียงคลายกับ “Soundbord” หรือแผนกําธรเสียงในกีตาร
โปรง (acoustic guitar) ซึ่งทําจากไมเชนกัน โดยการชวยปดตัวหุนกรือโตะสวนบนทําใหหลุมภายใน
ตัวหุนทําหนาที่เปนกลองเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนของปากหลุมของสวนหนาอกนั้นก็ทํา
หนาที่เปนคลาย “Sound hole” ในกีตารโฟลคซึ่งสวนมากเปนวงกลมอยูกลางตัวกีตาร ปากหลุมของ
สวนหนาอกทําหนาที่เปนชองรับคลื่นเสียงที่เกิดจากการตีใบเสียงดานบน ลงสูภายในหลุมกรือโตะ 
สวนหนาอกก็รับแรงสั่นสะเทือนจากการตี และถายทอดแรงสั่นสะเทือนลงไปใหเกิดคลื่นเสียงภายใน
ตัวหุนอีกทางหนึ่ง จึงเกิดการสะทอนเสียงภายในหลุมกรือโตะนี้และทําใหเกิดการขยายเสียงจนดัง
ข้ึนมา ความถี่ที่ผูตีกระหน่ําลงมาอยางกระชั้น ข้ึนลงตามลีลาการตีในเพลงจะถูกดันยอนกลับมา 
เสียงที่เกิดข้ึนจากภายในหลุมกรือโตะ จึงมีความดัง อ้ืออึง ซึ่งเปนลักษณะเสียงอันเปนเอกลักษณ
การปรับแตงเสียงกรือโตะโดยการปรับปากหลุมของสวนหนาอกนั้นในชวงแรกนิยมการใชน้ํามันยาง
เปนวัสดุและใชน้ํามันยางนี้พอกที่ปากหลุมในการปรับแตงเสียง ซึ่งการปรับแตงนี้ทําไดไมคอย
สะดวกนัก ภายหลังจึงเปลี่ยนมาใชดินน้ํามันเปนวัสดุแทน 
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กรือโตะหลุมมะพราว พบวามีการใชหนาอก (ตาแปดาดอ) ในการปดดานบนของตัวหุนกรือโตะห
ลุมมะพราวในชวงเวลาที่กรือโตะหลุมมะพราวนั้นพัฒนาถึงขีดสุดกอนการเปลี่ยนเขาสูการใชกรื
อโตะหลุม ดินเผาในการประชันถือไดวากรือโตะหลุมมะพราวนั้นเปนกรือโตะรูปแบบแรกที่มีการปด
ขอบปากหลุมดานบนดวยไม ซึ่งในชวงเวลานั้นนิยมใชไมทุเรียน ไมตะเคียน ไมยางพารา และไม
เนื้อแข็งชนิดตางๆในการทําหนาอก แตในปจจุบันหากจะสรางกรือโตะหลุมมะพราวที่มีสวนหนาอก
นี้ นิยมใชไมยางพารา เพราะหาไดงาย และมีความแข็งแรงดี ขนาดของหนาอกที่นิยมกันในกรื
อโตะหลุมมะพราวนั้นมีความหนาอยูที่ตั้งแต 3.5-5 เซนติเมตร กวางตั้งแต 20-25 เซนติเมตร ยาว
ตั้งแต 30-40 เซนติเมตร และปากหลุมที่ขุดเขาหาตรงกลางมีเสนผานศูนยกลางตั้งแต 10-15 
เซนติเมตร โดยมีกนหลุมที่ทะลุตรงกับปากหลุมของตัวหุนขนาดเสนผานศูนยราว 5-6 เซนติเมตร
วิธีการเชื่อมตอที่นิยมคือการใชชันยาเชื่อมทั้ง 2 สวนเขาดวยกันใหแนนที่สุด โดยปากหลุมของสวน
หนาอก (มูโละลูแป) ที่ยึดแลวจะมีจุดศูนยกลางที่ตรงกับจุดศูนยกลางปากหลุมของตัวหุนใหมาก
ที่สุดเนื่องจากสวนใหญปากหลุมของสวนหนาอกจะมีขนาดที่เล็กกวาปากหลุมของตัวหุนอยูเล็กนอย 
วิธีการนี้ไดรับความนิยมมากกวาวิธีการตอกดวยตะปู เนื่องจากการตอกตะปูมีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให
กะลามะพราวซึ่งทําหนาที่เปนกลองเสียงนั้นแตกเสียหายไดงายสําหรับกรือโตะหลุมมะพราวที่
ประดิษฐข้ึนเพ่ือการฝกหัดลูกหลานในอําเภอสุไหงปาดี เพ่ือหัดตีกรือโตะในปจจุบันนั้น จะไมคอย
นิยมประดิษฐสวนหนาอกนี้เขาไปเทาไรนัก เนื่องจากไมไดมีจุดประสงคที่จะนํากรือโตะหลุมมะพราว
นี้ไปทําการแสดง หรือทําการประชันเหมือนดังแตกอนแลว 
 

 
 

ภาพประกอบ 33 หนาอกกรือโตะหลมุมะพราว 
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ภาพประกอบ 34 ชันยา 
 

 กรือโตะหลุมไม พบวามีการใชหนาอก (ตาแปดาดอ) ในการปดดานบนของตัวหุนกรื
อโตะหลุมไมมาตั้งแตในชวงแรกเริ่มเชนเดียวกับกรือโตะหลุมดินเผา ในชวงเวลานี้ความนิยมของ
ชางกรือโตะที่ใชไมชนิดเดียวกับสวนตัวหุน ซึ่งนิยมไมขนุนและไมหลุมพอเปนวัสดุในการทําหนาอก
นั้นมีความแพรหลาย ขนาดของหนาอกที่นิยมกันในกรือโตะหลุมไมนั้นมี กวางประมาณ 40 
เซนติเมตร ยาวตั้งแต 60-90เซนติเมตร ปากหลุมของสวนหนาอก (มูโละลูแป) มีเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 10 เซนติเมตรและในสวนความหนานั้นจะแตกตางกันเล็กนอยสําหรับกรือโตะตัวนําที่
หัวหนาคณะหรือมือ 1 ในคณะเปนผูเลนนั้นจะมีความหนาอยูที่ประมาณ 7.5 เซนติเมตร สวนกรือ
โตะของสมาชิกในคณะจะมีความหนาอยูที่ประมาณ 5 เซนติเมตร วิธีการเชื่อมตอที่นิยมนั้นเปลี่ยน
มาใชวิธีการตอกดวยตะปูขนาดใหญ เนื่องจากการตอกตะปูนั้นทําไดงายกวาการชันยา สวนโอกาส
เสี่ยงที่จะทําตัวหุนแตกเสียหายเมื่อเทียบกับตัวหุนของกรือโตะหลุมมะพราวก็ลดลง เนื่องจากกรื
อโตะหลุมไมนิยมใชไมเนื้อแข็งเปนวัสดุในการประดิษฐตัวหุน อีกทั้งตัวหุนของกรือโตะหลุมไมยังมี
ความหนาคอนขางมาก จึงมีความเสี่ยงนอยที่ตะปูที่ใชเชื่อมตอจะโผลออกมานอกตัวหุนสราง
อันตรายใหกับผูเลนหรือผูติดตามในขณะขนยาย 
 สวนของปากหลุมของสวนหนาอก(มูโละลูแป) นั้นจะมีขนาดที่เล็กกวาปากหลุมของตัวหุน
โดยมีกติกาในการประชันบังคับไวใหขนาดปากหลุมของสวนหนาอกทุกคณะมีความกวางของ
เสนผาศูนยกลางอยูที่ประมาณ 10 เซนติเมตร ชางกรือโตะจะพยายามยึดสวนประกอบทั้ง 2 สวนให
มีจุดศูนยกลางของปากหลุมที่ตรงกันใหมากที่สุดเชนเดียวกับกรือโตะหลุมดินเผา การชันยาตัวหุน
เขากับหนาอกนั้นยังคงจําเปนอยู แมวาจะใชวิธีการตอกดวยตะปูในการเชื่อมตอแลว หากแตเปลี่ยน
จุดประสงคในการชันยา ที่จากเดิมทําเพ่ือให 2 สวนติดกัน เปลี่ยนเปนการชันยาเพ่ืออุดรอยตอ
ระหวางตัวหุนและหนาอกอันทําใหเสียงที่รั่วออกนอกหลุมกรือโตะไปตามแนวรอยตอลดลงจนนอย
ที่สุด ควบคุมเสียงใหออกจากภายในหลุมกรือโตะไปในทิศทางเดียวคือ ทางปากหลุมของสวน
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หนาอก (มูโละลูแป) และพบการใชดินน้ํามันปายที่รอยตอดานในแทนการชันยาเนื่องจากมีความ
สะดวกกวา 
 เมื่อประดิษฐกรือโตะเสร็จแลว ชางกรือโตะจะตีที่ใบเสียง (เดาว) เพ่ือทดลองฟงเสียง ถา
เสียงยังไมไดมาตรฐานที่ตองการ นอกจากการตกแตงหลุมภายในตัวหุนที่กลาวไวกอนหนานี้ การ
ปรับแตงปากหลุมของสวนหนาอกนั้นก็มีสวนสําคัญ ชางกรือโตะจะใชดินน้ํามันปายที่ปากหลุม
โดยรอบแลวกดใหแนน จากนั้นจึงตีที่ใบเสียงเพ่ือทดลองฟงเสียงสลับกับการกดคลึงดินน้ํามันที่ปาก
หลุมจนไดเสียงที่พอใจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 35 ความยาวหนาอกกรือโตะหลุมไม 
 

 
 

ภาพประกอบ 36 ความหนาหนาอกกรือโตะหลุมไมตัวนาํ 
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ภาพประกอบ 37 ความหนาหนาอกในกรือโตะหลมุไมตวัอ่ืนในคณะ 
 

 
 

ภาพประกอบ 38 การใชดินน้ํามันปรับปากหนาอก (สวนวงกลมสีเขียวรอบปากหลุม) 
 

 
 

ภาพประกอบ 39 ปากหลุมหนาอกกรือโตะหลุมไม 
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 C. หลัก (เมาะเจาะ) เปนสวนประกอบที่อยูสวนดานบนของหนาอก (ตาแปดาดอ) มีหนาที่
คอยยึดประคองใหใบเสียงอยูในตําแหนงที่กําหนดบนตัวกรือโตะแมวาจะถูกกระหน่ําตีดวยความแรง
เพียงใด หลัก (เมาะเจาะ) มีวัสดุในการประดิษฐที่หลากหลายทั้งไมไผ ไมเนื้อออน ไมเนื้อแข็ง และ
รวมไปถึงการใชตะปูเปนวัสดุ หลัก (เมาะเจาะ) มีอยูดวยกัน 2 ประเภท จําแนกโดยหนาที่ คือหลัก
ก้ันและ หลักกลาง 
  - หลักก้ัน มี 4 หลัก ลักษณะเปนเสาอยูบนหนาอก (ตาแปดาดอ) ทางดานซาย และขวา 
ดานละ 2 หลัก แตละขางหางกันพอใหสามารถวางใบเสียง (เดาว) ลงไปไดพอดี ในบางครั้งจะพบ
หลักก้ันที่มี “พอก” คอยหุมชวงลางของหลักไว เพ่ือปองกันความเสียหายของใบเสียง และหลักก้ัน
หากใบเสียงเคลื่อนตัวมากระทบกับหลักก้ันจากแรงผลักดันของการตี 
  - หลักกลาง มี 1 หลักเปนเสาขนาดเล็ก อยูก่ึงกลางระหวางหลักก้ันบนหมอนรองใบเสียง
ดานขวา หลักกลางนี้มีหนาที่สําหรับสอดรูกลางใบเสียง (เดาว) เพ่ือใหใบเสียงไมสามารถเคลื่อนตัว
ไปทางดานซายหรือขวาของตัวกรือโตะ 
กรือโตะหลุมมะพราว พบวามีการใชหลักทั้ง 2 ประเภท คือหลักก้ัน และหลักกลาง โดยวัสดุที่ใชใน
การประดิษฐหลัก (เมาะเจาะ) ก็มีอยางหลากหลาย ข้ึนอยูกับความสะดวกของชางกรือโตะและปจจัย
ตางๆ เชนขนาดของผลมะพราว รูปแบบที่ตองการ และจุดประสงคในการนํากรือโตะไปใชงาน 
โดยรวมแลวมีรูปแบบและวัสดุของหลักในกรือโตะหลุมมะพราวอยู 3 แบบคือหลักไมไผซี่ หลักไม 
และหลักตะปู 
 

 
 

ภาพประกอบ 40 หลักไมไผกรือโตะหลุมมะพราวไมมีหนาอก 
 

 หลักไมไผ – หากเปนกรือโตะหลุมมะพราวที่ไมมีหนาอก (ตาแปดาดอ) นั้น จะนิยมใช
เพียงหลักก้ันทั้ง 4 หลักเทานั้น และนิยมใชไมไผผาเปนซี่ขนาดเล็กเปนวัสดุในการประดิษฐหลัก 
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เชนเดียวกับหลักที่ใชในกรือโตะหลุมดิน หากแตเปลี่ยนวิธีการจากการปกหลักลงดินมาเปนวิธีการ
ปกลงในเปลือกมะพราวขางปากหลุมแทน 
 

 
 

ภาพประกอบ 41 หลักไมกรือโตะหลุมมะพราวมีหนาอก 
 

 หลักไม - หากเปนกรือโตะหลุมมะพราวที่มีหนาอกนั้น จะนิยมการกลึงไมเนื้อแข็ง หรือไม
เนื้อออนเปนหลักอยางสวยงามโดยยึดไวกับหนาอกที่ปากหลุมของสวนหนาอก (มูโละลูแป) ทาง
ดานซาย-ขวาของหลุมดานละ 2 หลัก รวมเปน 4 หลัก โดยแตละดานจะหางกันตั้งแต 10-15 
เซนติเมตรข้ึนอยูกับขนาดของใบเสียงพอใหวางใบเสียง (เดาว) ลงระหวางกลางไดหลวมๆ ตรง
กลางระหวางหลักดานขวามีสลักไมแทงกลมไว 1 หลัก ใชใบเสียงที่เจาะรูไวแลวสอดลงกับสลักอันนี้
ซึ่งทําหนาที่เปนหลักกลางเพ่ือยึดใบเสียงไมใหเคลื่อนตัวเวลาตี 
 

 
 

ภาพประกอบ 42 หลักตะปูกรือโตะหลุมมะพราวมีหนาอก 
 

 ที่มา ไพบ ูลย  ดวงจันทร. (2552).  สืบคนเมื่อ 13 ตุลาคม 2556, จาก www.laksanathai. 
com 
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 หลักตะปู - ในบางโอกาสอาจพบกรือโตะหลุมมะพราวที่มีหนาอกนั้นใชเพียงตะปูขนาดยาว
เปนวัสดุในการประดิษฐหลักทั้ง 2 ประเภทแทนไม เนื่องจากความสะดวกของชางกรือโตะนั้นเอง 
 เมื่อศึกษาโดยรวมแลวพบวาหลักของกรือโตะหลุมมะพราวในอําเภอสุไหงปาดีนั้นคอนขาง
เรียบงาย เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับของกรือโตะหลุมมะพราวในอําเภอเจาะไอรองที่มีลักษณะการยึด
สวนของหมอนรองใบเสียงและหลักทั้ง 2 ชนิดเขากับฐานรองตัวกรือโตะ (ซึ่งในอําเภอสุไหงปาดีนั้น 
ไมนิยมทําสวนของฐานรองตัวกรือโตะใหกับกรือโตะหลุมมะพราว) 
 

 
 

ภาพประกอบ 43 หลักกรือโตะหลุมมะพราว อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 
 
 ที่มา: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส. (2555), สืบคนเมื่อ 13 ตุลาคม 2556, จาก 
http://naraculture.go.th. 
 
 กรือโตะหลุมไม พบวามีการใชหลัก (เมาะเจาะ) ที่ใกลเคียงกับกรือโตะหลุมดินเผาเปน
อยางมาก ทั้งการใชวัสดุที่มีความหลากหลายทั้งไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อออน และตะปูยาวในการประดิษฐ
เปนหลักแตสวนใหญนั้นนิยมใชไมชนิดเดียวกันกับตัวหุน ซึ่งคือไมขนุน และไมหลุมพอหลักก้ัน
ของกรือโตะหลุมไมมีลักษณะเปนเสาหลักที่กลึงเปนหลักยาวยึดไวกับหนาอกที่ปากหลุมของสวน
หนาอก (มูโละลูแป) ทางดานซาย-ขวาของหลุมดานละ 2 หลัก แตละขางจะมีเสาหลักหางกันตั้งแต 
20-25 เซนติเมตร หลักก้ันนี้มีความสูงตั้งแต 15-25เซนติเมตตรงสวนลางของหลักก้ันซึ่งมีลักษณะ
เหลี่ยมจะนิยมใช “พอก” ซึ่งพอกคือการใชแผนยางหุมโดยรอบหลักก้ันสวนลาง เพ่ือกันแรงเหว่ียง
กระทบของใบเสียง (เดาว) ขณะโดนผูเลนตีลงมาอยางรุนแรง สวนหลักกลางที่มีลักษณะเปนสลักไม
แทงกลมไว 1 หลัก อยูตรงกลางระหวางหลักก้ันดานใดดานหนึ่งใชใบเสียงที่เจาะรูไวแลวสอดลงกับ
สลักอันนี้ เพ่ือยึดใบเสียงไมใหเคลื่อนตัวเวลาตี หลักกลางนี้นิยมใหมีไวทางดานขวาของผูเลน 
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ภาพประกอบ 44 หลักก้ันกรือโตะหลุมไม 
 

 
 

ภาพประกอบ 45 หลักกลางกรือโตะหลุมไม 
 

 D. หมอนรองใบเสียง เปนสวนประกอบที่อยูสวนดานบนของหนาอก (ตาแปดาดอ) 
เชนเดียวกับหลัก (เมาะเจาะ) มีหนาที่รองใตใบเสียง (เดาว) ใหยกสูงหางจากปากหลุม เพ่ือใหการ
สั่นของใบเสียงทําไดอยางสมบูรณและใหเสียงที่กังวาน และในกรือโตะบางรูปแบบหมอนรองใบเสียง
นั้นมีหนาที่คอยถายทอดแรงสั่นจากการตีใบเสียงลงไปสูหนาอกเพ่ือใหเกิดคลื่นเสียงภายในหลุมกรอื
โตะอีกดวย วัสดุในการประดิษฐหมอนรองใบเสียงนั้นมีความหลากหลายทั้งไมไผ ไมเนื้อออน ไมเนือ้
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แข็ง ยาง และรวมไปถึงการใชฝาเทาของผูเลนในการรองใบเสียงเสียเอง หมอนรองใบเสียงนัน้จะวาง
ทางดานซาย-ขวาของปากหลุมดานละ 1 ชิ้น ในบางรูปแบบจะพบหมอนรองใบเสียงเปนชิ้นสวน
เดียวกันกับหลัก 
 กรือโตะหลุมมะพราว พบวามีการใชหมอนรองใบเสียงคอนขางหลากหลายรูปแบบ โดย
วัสดุที่ใชในการประดิษฐหมอนรองใบเสียงก็มีอยางหลากหลายทั้ง ใบสาคู ยางพารา ยางในจักรยาน
โฟมยาง ไมเนื้อออน และไมเนื้อแข็ง ข้ึนอยูกับความสะดวกของชางกรือโตะและปจจัยตางๆ เชน
ขนาดของผลมะพราว รูปแบบที่ตองการ และความสะดวกในการประดิษฐ ปจจุบันกรือโตะหลุม
มะพราวในอําเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้นมีรูปแบบและวัสดุของหมอนรองใบเสียงในกรื
อโตะหลุมมะพราวอยู 3 รูปแบบคือ หมอนรองใบเสียงกาบสาคู หมอนรองใบเสียงไม และหมอนรอง
ใบเสียงโฟมยาง 
 หมอนรองใบเสียงกาบสาคู – หากเปนกรือโตะหลุมมะพราวที่ไมมีหนาอก (ตาแปดาดอ) 
วัสดุที่นํามาใชเปนหมอนรองใบเสียงแบบดังเดิมนั้นคือ กาบที่ติดกับลําตนสาคูที่เรียกวา “กาบสาคู” 
ตัดแตงใหมีความยาวตั้งแต 12-15 เซนติเมตร หนาตั้งแต 1.5-2.5 เซนติเมตรจํานวน 2 ชิ้นเปนวัสดุ 
เมื่อตัดแตงกาบสาคูและตามขนาดดังกลาว วางขางหลุมดานละ 1 ชิ้นจากนั้นใชหลักก้ันซึ่งทําจากไม
ไผผาเปนซี่ 4 หลัก แทงทะลุหมอนรองเสียงและปกลงในกาบมะพราวเพียงเทานั้น หรืออาจใชชันยา
ยึดกาบสาคูใหแนนกับตัวหุนมากที่สุด 
 

 
 

ภาพประกอบ 46 หมอนรองใบเสียงกาบสาคู 
 

 หมอนรองใบเสียงไม – ในชวงที่กรือโตะหลุมมะพราวไดรับการพัฒนาจนมีสวนหนาอกอยู
ดานบนของปากหลุมนั้น จึงนิยมการกลึงไมเนื้อแข็ง หรือไมเนื้อออนประกอบเขากับหลัก (เมาะเจาะ) 
โดยหมอนรองใบเสียงอยูดานลางและหลักก้ัน 2 หลักติดที่ปลายทั้ง 2 ดานของหมอนรองเสียง 1 ชิ้น
เปนลักษณะของตัวอักษร U และพบการใชแผนยางพารา หรือเศษยางรถจักรยานติดที่สวนบนของ
หมอนรองเสียง เพ่ือลดความเสียหายของใบเสียง (เดาว) จากความรุนแรงในการตี จากนั้นจึงยึด
หมอนรองใบเสียงไมไวกับหนาอกที่สวนขางของปากหลุมของสวนหนาอก (มูโละลูแป) ทาง
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ดานซาย-ขวาของหลุม ขนาดของหมอนรองเสียงมีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ตรงกลาง
ระหวางหมอนรองเสียงดานใดดานหนึ่งจะมีหลักกลาง 1 หลักกรือโตะหลุมมะพราวในบางรูปแบบนัน้
อาจใชเพียงการกลึงไมเนื้อแข็ง หรือไมเนื้อออนยึดติดกับหนาอกเปนหมอนรองใบเสียงแลวใชเพียง
ตะปูขนาดยาวเปนวัสดุในการประดิษฐหลัก (เมาะเจาะ) โดยตอกอยูบนหมอนรองใบเสียงนั้นเอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 47 หมอนรองใบเสียงไม 
 

 หมอนรองใบเสียงโฟมยาง – เกิดจากความสะดวกในการประดิษฐกรือโตะหลุมมะพราว
แบบไมมีหนาอกของชางกรือโตะในปจจุบัน ที่นิยมใชเพียงแผนยางพารา ยางในรถจักรยาน โฟม
ยาง หรือแมแตการนํารองเทาแตะใชแลวมาตัด ใหมีความหนาตั้งแต 1-2 เซนติเมตร (หากเปนแผน
ยางพารา เศษยางในรถจักรยานจะใชวิธีการตัดแลวมวนใหไดขนาดดังกลาว) วางขางหลุมดานละ 1 
ชิ้นจากนั้นใชหลักก้ันซึ่งทําจากไมไผผาเปนซี่ 4 หลัก แทงทะลุหมอนรองเสียงและปกลงในกาบ
มะพราวเพียงเทานั้น  
 

 
 

ภาพประกอบ 48 หมอนรองใบเสียงโฟมยาง 
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 กรือโตะหลุมไม พบวามีการใชหมอนรองใบเสียงที่ใกลเคียงกับกรือโตะหลุมดินเผาเปน
อยางมาก ทั้งการใชวัสดุที่มีความหลากหลายทั้งไมเนื้อแข็ง และไมเนื้อออนในการประดิษฐหมอน
รองใบเสียง แตสวนใหญนั้นจะนิยมใชไมขนุนในการเปนวัสดุประดิษฐหมอนรองใบเสียง ซึ่งไมขนนุก็
เปนที่นิยมในการนํามาเปนวัสดุในการประดิษฐหนาอก (ตาแปดาดอ) และหลัก (เมาะเจาะ) ของกรื
อโตะหลุมไมอยูแลว หมอนรองใบเสียงเกิดจากการกลึงไมเนื้อแข็ง หรือไมเนื้อออนประกอบเขากับ
หลักโดยหมอนรองเสียงอยูดานลางและหลักก้ัน 2 หลักติดที่ปลายทั้ง 2 ดานของหมอนรองใบเสยีง 1 
ชิ้นเปนลักษณะของตัวอักษร U จากนั้นจึงยึดไวกับหนาอกที่ดานขางของปากหลุมสวนหนาอก (มู
โละลูแป) ทางดานซาย-ขวาของหลุม ขนาดของหมอนรองเสียงมีความยาวตั้งแต 20-25 เซนติเมตร
หนาตั้งแต 3.5-5 เซนติเมตรการจัดวางหมอนรองใบเสียงนั้นจะจัดใหอยูทางดานซาย-ขวาของปาก
หลุมดานละ 1 ชิ้น ใหหมอนรองใบเสียงทั้ง 2 ชิ้นอยูในทิศทางที่ขนานกัน แตเปนทิศทางที่ทํามุม 90 
องศากับใบเสียง (เดาว) หมอนรองใบเสียงคอยรองใตใบเสียง ใหยกสูงกวาปากหลุมเพียงเล็กนอย 
ทําใหการสั่นของใบเสียงนั้นทําไดอยางสมบูรณ ตรงสวนบนของหมอนรองใบเสียงซึ่งมีลักษณะ
เหลี่ยมจะสามารถพบการใชแผนยางพารา หรือเศษยางรถจักรยานติดที่สวนบนของหมอนรองเสียง 
เพ่ือลดความเสียหายของใบเสียงจากความรุนแรงในการตี ตรงกลางระหวางหมอนรองเสียงดานขวา
จะมีหลักกลางเปนลักษณะสลักไมแทงกลมไว 1 หลัก หลักกลางนี้นิยมใหมีไวทางหมอนรองใบเสียง
ดานขวาของผูเลน หมอนรองใบเสียงในรูปแบบนี้ยังมีหนาที่คอยถายทอดแรงสั่นจากการตีใบเสียงลง
ไปสูหนาอกเพ่ือใหเกิดคลื่นเสียงภายในหลุมกรือโตะอีกดวย 

 
 

ภาพประกอบ 49 หมอนรองใบเสียงกรือโตะหลุมไม 
 
 E. สายรัดใบเสียง (ตาลิอิดาอง) เปนสวนประกอบที่พบเพียงแคในโครงสรางกรือโตะหลุม
ไม เทานั้น ทําหนาที่รัดตรึงใบเสียงใหอยูกับที่ ไมกระดอนลอยออกจากหมอนรองเสียงตามความแรง
ของผูตีมีลักษณะเปนสายยางที่มีความหนา แข็งแรง แตมีความยืดหยุนสูง สวนปลายอาจมีตะขอ
หรือไมมีตะขอเลย วัสดุที่ใชในการประดิษฐสายรัดใบเสียงนั้นนิยมใชยางในรถจักรยานและ
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รถจักรยานยนต ตัดเปนเสนกวางประมาณ 2.5 เซนติเมตรความยาวประมาณ 20 เซนติเมตรมัด
ปลายยางเสนที่ตัดแลวเขาดวยกัน จากนั้นนํายางเสน ดังกลาวรัดสวนปลายใบเสียงทางดานบน โดย
เก่ียวยางเสนนั้นไวโดยคลองกับตะขอที่อยูบริเวณใกลเคียงกับหลักก้ันบนหนาอก (ตาแปดาดอ) ใน
ทิศทางที่ขนานกับหมอนรองใบเสียง แตเปนทิศทางที่ทํามุม 90 องศากับใบเสียงในปจจุบันอาจพบ
สายรัดใบเสียงที่ดัดแปลงมาจากสายรัดของรถจักรยานแทน เนื่องจากความสะดวกในหลายดาน ทั้ง
ความยืดหยุน ความทนทาน และมีตะขอที่ปลายสะดวกกับการเก่ียวกับตะขอบนสวนหนาอก 
 หากแตตัวกรือโตะของบางคณะอาจไมพบการใชสายรัดใบเสียงเลย เพราะผูเลนกรือโตะ
บางคนเชื่อวาสายรัดใบเสียงทําใหเสียงของกรือโตะเบาลง ซึ่งก็เปนความจริงเนื่องจากเมื่อยางเสนรดั
ดานบนของใบเสียงแลวก็จะทําใหการสั่นของใบเสียงมีความสมบูรณเปนธรรมชาตินอยลง คลายกับ
การนําผาดิบคลุมลงบนผืนระนาดเอกเพ่ือในเสียงเบาลงในขณะฝกซอม 
 

 
 

ภาพประกอบ 50 สายรัดใบเสียงยางในรถจักรยานยนต 
 
 1.2.2 ใบเสียง (เดาว) 
 Daun เปนคําในภาษามลายูทองถิ่น ที่ใชเรียกใบเสียงหรือลิ้นเสียงของกรือโตะ ซึ่งมี
ความหมายในพจนานุกรมภาษามลายู-อังกฤษ วา leaf, blade of ear; daun pokok lead of tree; 
daun pakra play card. ซึ่งเมื่อลองเปรียบเทียบคําตางๆนั้นพบวา “Leaf” ซึ่งมีความหมายใน
ภาษาอังกฤษวา “ใบไม” นั้นซึ่งตรงกับคําวา “Daun” ในภาษาอินโดนีเซียและภาษามาเลเซีย สวนคํา
วา “Pokok” ในภาษาอินโดนีเซียมีความหมายในภาษาไทยวา “หลัก” ตางกับภาษามาเลเซียที่มี
ความหมายวา “ตนไม” 
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ภาพประกอบ 51 ใบเสียงกรือโตะ (เดาว) 
 

 ใบเสียงกรือโตะเปนสวนประกอบสําคัญอีกสวนหนึ่งของกรือโตะ เปนตัวแปรสําคัญในเรื่อง
ของความเขมของเสียงกรือโตะ (ความดัง – เบา) ใบเสียงนี้ทําหนาที่คลายผืนระนาดในเครื่องดนตรี
ระนาด ที่เปนแหลงกําเนิดเสียง และมีลําตัวของกรือโตะคอยทําหนาที่กลองเสียงเชนเดียวกันกับราง
ระนาด ขนาดของใบเสียงนั้นไมมีขนาดที่แนนอนทั้งความหนา ความกวาง และความยาว เนื่องจาก
ไมมีกฎกติกาในการประชันบังคับไวเหมือนขนาดตัวหุนของกรือโตะ อีกทั้งความหนาแนนของไมแต
ละชิ้นที่นํามาประดิษฐใบเสียงนั้นก็ไมเทากัน สงผลใหใบเสียงนั้นอาจมีระดับเสียง (ความถี่) ที่ไม
เทากันได แมวาขนาดของใบเสียงจะเทากันทุกสัดสวนก็ตาม ขนาดใบเสียงนั้นจึงข้ึนอยูกับการ
ปรับแตงของชางกรือโตะเสียเปนสวนใหญ แตก็สามารถรวบรวมขอมูลขนาดของใบเสียงไดวามี
ความกวางตั้งแต 3-9 นิ้ว และยาวตั้งแต 12-50 นิ้วตามแตประเภทและระดับเสียง จะพบใบเสียงได
ในกรือโตะทั้ง 5 รูปแบบ แตจะพบวัสดุที่ใชประดิษฐใบเสียงนี้ไดแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือไมไผ 
และไมเนื้อแข็ง 
 

 ใบเสียงไมไผ 
 

 
 

ภาพประกอบ 52 ใบเสียงไมไผ 
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 จัดเปนประเภทของใบเสียงที่นิยมเปนอยางมากในชวงเริ่มตนของการเลนกรือโตะ พบวา
ใบเสียงไมไผนี้นิยมใชรวมกับกรือโตะถึง 3 รูปแบบ คือ กรือโตะแบบวางใบเสียงไวบนเทาของผูเลน 
กรือโตะหลุมดิน และกรือโตะหลุมมะพราวในชวงแรกเนื่องจากกระบวนการประดิษฐที่งายไมซบัซอน 
อีกทั้งการหาไมไผที่มีขนาดใหญเพ่ือมาเปนวัสดุในการประดิษฐก็หาไดงายในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
และยังใหเสียงที่ไพเราะกังวาน มีความทนทานสูง โดยใบเสียงไมไผซึ่งนิยมใชในกรือโตะหลุม
มะพราวนั้นมี 2 รูปแบบ เนื่องจากความเหมาะสมในการใชงานระหวางกรือโตะหลุมมะพราวแบบไม
มีหนาอกหรือกรือโตะหลุมมะพราวแบบมีหนาอก 
 ใบเสียงไมไผ สําหรับกรือโตะหลุมมะพราวไมมีหนาอก - มีความยาวประมาณ 1 ศอกหรือ 
30 เซนติเมตร กวางตั้งแต 5-6 เซนติเมตรและหนาราว 1 เซนติเมตร  
 

 
 

ภาพประกอบ 53 ความยาวใบเสียงไมไผกรือโตะหลุมมะพราวไมมีหนาอก 
 

  
 

ภาพประกอบ 54 ขนาดใบเสียงไมไผกรือโตะหลุมมะพราวไมมีหนาอก 
 
   ใบเสียงไมไผ สําหรับกรือโตะหลุมมะพราวมีหนาอก – มีความยาวประมาณ 40-50 
เซนติเมตร กวางตั้งแต 7-10 เซนติเมตร และหนาราว 1 เซนติเมตร 
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ภาพประกอบ 55 ความยาวใบเสียงไมไผกรือโตะหลุมมะพราวมีหนาอก 
 

  
 

ภาพประกอบ 56 ขนาดใบเสียงไมไผกรือโตะหลุมมะพราวมีหนาอก 
 

 ใบเสียงไมไผทั้ง 2 รูปแบบนั้นมีการตกแตงปลายใบเสียงทั้ง 2 ดานใหมีลักษณะกลมเพ่ือ
ความสวยงาม แตไมมีขนาดที่แนนอนตายตัว เนื่องจากยึดถือเรื่องของเสียงเปนสําคัญ ชางกรือโตะ
หรือผูชํานาญจึงปรับแตงขนาดของใบเสียงตามเสียงที่ตองการ และพบวาหากเปนกรือโตะหลุม
มะพราวที่มีหนาอก (ตาแปดาดอ) นั้นจะมีสลักย่ืนข้ึนมาจากหนาอกเปนหลักกลางแลว ใบเสียงก็จะ
เจาะเปนรูขนาดใหญกวาหลักกลางเล็กนอย เพ่ือใหสอดหลักกลางไดสะดวก และใบเสียงยังขยับได
เล็กนอยขณะตี ตําแหนงที่เจาะรูดังกลาวนั้นมีระยะเปนก่ึงกลางของดานกวาง และมีระยะประมาณ 
1/4 ของดานยาว แตเจาะเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น 
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ภาพประกอบ 57 ใบเสียงไมไผกรือโตะหลมุมะพราวไมมหีนาอก (บน) และมหีนาอก (ลาง) 
 

 ใบเสียงไมไผทั้ง 2 รูปแบบนั้นมีขนาดที่แตกตางกันอยางเห็นไดอยางชัดเจน เนื่องจากกรือ 
โตะหลุมมะพราวแบบไมมีหนาอกนั้นเปนลักษณะของกรือโตะหลุมมะพราวในชวงแรกซึ่งเปน
ตนแบบในการพัฒนาเปนกรือโตะหลุมมะพราวแบบมีหนาอก ที่มีจุดประสงคในการสรางหนาอกเพ่ือ
รองรับใบเสียงที่มีขนาดใหญข้ึนกวาแบบเดิม และมีเสียงที่ดังชัดเจนกวาเดิม 
 
 ใบเสียงไมเน้ือแข็ง 
  จัดเปนประเภทของใบเสียงที่นิยมเปนอยางสูงในการเลนกรือโตะตั้งแตชวงปลายของกรือ 
โตะหลุมมะพราวจนถึงปจจุบัน โดยการเปลี่ยนวัสดุที่ใชในการประดิษฐใบเสียงจากไมไผมาเปนไม
เนื้อแข็งหลายชนิด เชนไมสัก ไมหลาวชะโอน (นิบง) ไมขนุนปา (ตะปง-ตาแป) ไมมะหาด และไมละ
แบ(ไมทราบชื่อสามัญ) โดยไมเนื้อแข็งที่คณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสใหความ
นิยมสูงสุดในการนํามาเปนวัสดุในการประดิษฐใบเสียงไมแข็งคือ ไมขนุนปา (ตะปง-ตาแป) ชางกรือ
โตะจะเลือกสรรไมที่มีความแหงสนิทมากที่สุดเปนวัสดุ จนผูเลนกรือโตะหลายคนถึงกับพยายาม
คนหาไมที่ถูกฟาผาตาย แมอยูในเขตปาลึก และเสี่ยงตอการจับกุมของเจาหนาที่ปาไม เพราะเชื่อวา
เปนไมที่ใหเสียงดีที่สุดเมื่อนํามาประดิษฐเปนใบเสียงแลว ลักษณะของใบเสียงไมเนื้อแข็งนั้นเปน
แผนไมรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีความยาวโดยตั้งแต 110-140 เซนติเมตร กวางตั้งแต 15-20 เซนติเมตร
เมื่อวางใบเสียงราบกับพ้ืนจะพบวาใบเสียงนั้นมีความโคงราดทั้ง 2 ดานในลักษณะเดียวกับลูก
ระนาดในเครื่องดนตรีระนาดเอก ทําใหความหนาของใบเสียงนั้นลดหลั่นลงไปโดยสวนกลางมีความ
หนามากที่สุดนั้นหนาตั้งแต 5-7 เซนติเมตร สวนขอบของใบเสียงนั้นมีความหนาเพียงแคตั้งแต 1.5-
2 เซนติเมตรมีน้ําหนักอยูที่ตั้งแต 5-6 กิโลกรัม ใบเสียงทุกใบมีการควานเนื้อไมออกตรงกลาง
ดานลางเปนรูปวงรี บริเวณตรงกับปากหลุมสวนหนาอก (มูโละลูแป) เพ่ือปรับแตงเสียงของใบเสียง 
ปลายของใบเสียงทั้ง 2 ดานมีการตัดแตงเพ่ือปรับแตงเสียงเชนเดียวกันใบเสียงจะเจาะเปนรูขนาด
ใหญกวาหลักกลางเล็กนอย เพ่ือใหสอดหลักกลางไดสะดวก และใบเสียงยังขยับไดเล็กนอยไมถูกตี 
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ตําแหนงที่เจาะรูดังกลาวนั้นมีระยะเปนก่ึงกลางของดานกวาง และมีระยะประมาณ 1/4 ของดานยาว 
แตเจาะเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 58 ความยาวใบเสียงไมเนื้อแข็ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 59 ความกวางใบเสียงไมเนื้อแข็ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 60 ความหนาใบเสียงไมเนื้อแข็ง บริเวณก่ึงกลาง 
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ภาพประกอบ 61 ความหนาใบเสียงไมเนื้อแข็ง บริเวณขอบ 
 

 
 

ภาพประกอบ 62 สวนกลางดานลางใบเสียงไมเนื้อแข็ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 63 เปรียบเทียบขนาดของใบเสียงไมเนื้อแข็ง 
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ภาพประกอบ 64 ไมละแบ (กอนไสกบ) 
 

 เนื่องจากกฎกติกาในการประชันกรือโตะทําใหกรือโตะ 1 ตัวมีใบเสียง 3 ใบคือ ชุดเสียงซา
ตู ชุดเสียงตือเงาะ และชุดเสียงบือซา ทําใหคณะกรือโตะแตละคณะนั้นมีใบเสียงเปนจํานวนมาก 
เพ่ือใหเพียงพอตอการแขงขัน โดยใบเสียงทั้ง 3 ชุดมีลําดับดังนี้ 
 ชุดเสียงซาตู  เปนชุดเสียงที่ใหเสียงดังกังวานมากที่สุดใน 3 ชุด ตามกติกาการประชันให
ใชเปนชุดเสียงในลําดับที่ 1  
 ชุดเสียงดือเงาะ เปนชุดเสียงที่ใหเสียงดังกังวานรองลงมาจากชุดเสียงซาตูตามกติกาการ
ประชันใหใชเปนชุดเสียงในลําดับที่ 2 
 ชุดเสียงบือซา  เปนชุดเสียงที่ใหเสียงดังกังวานนอยที่สุดใน 3 ชุดที่เลือกมาทําการ
ประชัน ตามกติกาการประชันใหใชเปนชุดเสียงในลําดับที่ 3 
 แมวากรือโตะจะมีใบเสียงมากถึง 3 ชุด แตใบเสียงทั้งหมดนั้นมีระดับความถี่เสียงที่
ใกลเคียงกัน จากการวัดระดับเสียงแลวมีความถี่อยูที่ 108-114 เฮิรต ดวยจํานวนใบเสียงที่คณะกรือ
โตะแตละคณะตองนําไปประชันกันอยางมากมายถึง 21 ใบ (ไมนับรวมใบเสียงสํารอง) ซึ่งใบเสีย
งกรือโตะในแตละชุดตองมีเสียงที่กลมกลืนกันใหมากที่สุด หากมีโอกาสที่ใบเสียงจะสลับกันไดยอม
สรางความเสียหายในการประชันแขงขันเปนอยางสูง คณะกรือโตะจึงนิยมเขียนตัวเลขดวยชอล
คหรือสีน้ํามันไวที่ใบเสียง แตตําแหนงที่เขียนและวิธีการเขียนนั้น อาจไมเหมือนกันทั้งหมด เชนบาง
คณะอาจเขียนตัวเลขดังกลาวไวที่ปลายของใบเสียงดานบนหรือดานลาง บางคณะอาจเขียนไวที่
บริเวณสวนที่ควานเนื้อไมออกเพ่ือปรับแตงเสียงตามแตความสะดวกของแตละคณะ สวนวิธีการ
เขียนนั้นจะมีตัวเลข 1-7 แสดงถึงลําดับของลําตัวกรือโตะที่ใบเสียงดังกลาวประจําการอยู และมี
ตัวเลข 1-3 แทนระดับเสียงของใบเสียงนั้น วิธีการเขียนนั้นไมตายตัวนัก บางครั้งก็เขียนตัวเลขที่
แสดงถึงลําดับของลําตัวกรือโตะ แลวเขียนตัวเลขที่แสดงระดับเสียงตอทาย หรือสลับกันก็ตามแตละ
คณะจะตกลงกันเองภายในคณะ ระหวางตัวเลขทั้ง 2 อาจมีเครื่องหมายก้ันกลางเพ่ือสะดวกในการ
มอง เชนเครื่องหมาย / , . เปนตน 
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 เชน 1 / 1 หมายถึง ใบเสียงในชุดเสียงซาตูของกรือโตะใบที่ 1 
   1 / 2  หมายถึง ใบเสียงในชุดเสียงดือเงาะของกรือโตะใบที่ 1 
   1 / 3  หมายถึง ใบเสียงในชุดเสียงบือซาของกรือโตะใบที่ 1 
   2 / 1 หมายถึง ใบเสียงในชุดเสียงซาตูของกรือโตะใบที่ 2 
   4 / 2  หมายถึง ใบเสียงในชุดเสียงดือเงาะของกรือโตะใบที่ 4 
   5 / 2  หมายถึง ใบเสียงในชุดเสียงดือเงาะของกรือโตะใบที่ 5 
   7 / 3  หมายถึง ใบเสียงในชุดเสียงบือซาของกรือโตะใบที่ 7 
 

 
 

ภาพประกอบ 65 เปรียบเทียบขนาดใบเสียงกรือโตะหลมุไม 3 ชุดเสียง 
 

 
 

ภาพประกอบ 66 สวนปลายใบเสียงกรือโตะหลมุไม 
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ภาพประกอบ 67 เปรียบเทียบรอยควานเนื้อไมสวนกลางใบเสียงกรือโตะหลุมไม 3 ชุดเสียง 
    
 1.2.3 ไมตีกรือโตะ 
 ไมตี เปนสวนประกอบสําคัญเสมอสําหรับเครื่องดนตรีประเภท Ideophone เพราะนอกจาก
การนําไมตีมากระทบที่เครื่องดนตรีใหเกิดเสียงดังข้ึนแลว วัสดุที่มีความแตกตางของไมตีก็สามารถ
เปลี่ยนลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีนั้นๆใหแตกตางกันไดเปนอยางมาก เชน ไมตีระนาดเอกซึ่ง
แบงออกเปน ไมนวม และไมแข็ง เมื่อนําไปตีที่ระนาดผืนเดียวกันก็ยังมีลักษณะเสียงที่แตกตางกัน
ไป ไมแข็งเมื่อตีแลวใหเสียงระนาดที่มีเสียงดังแข็งกราว พุงไปไกล ขณะที่ไมนวมจะใหเสียงระนาดที่
มีเสียงทุมนุมนวลกวาไมแข็ง ไมตีกรือโตะก็เปนไปในลักษณะนั้นเชนกัน ตางกันเพียงวาประเภทของ
ไมตีกรือโตะนั้นจะสอดคลองกับรูปแบบของกรือโตะ และไมเหมาะสมนักหากจะนําไมตีกรือโตะประ
เภทหนึ่งไปตีกับกรือโตะที่ไมใชรูปแบบของไมตีกรือโตะประเภทนั้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 68 ไมตีไผรวก 
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ภาพประกอบ 69 ไมตีกาบมะพราว 
 

 ไมตีกรือโตะในชวงแรกเริ่มเดิมทีเหลาเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่เลนกรือโตะนั้น ไดหาวัสดุ
ใกลตัวมาเปนไมตีกรือโตะซึ่งไดแกก่ิงไม และไมไผทั้งที่มีขนาดเล็กหรือไมไผผาซี่ที่เหลือจากการทํา
ใบเสียง (เดาว) ในรูปแบบของกรือโตะแบบวางใบเสียงไวบนเทาของผูเลนนั้นเอง ซึ่งก็เปนวัสดุที่
เหมือนกับ “เกราะ และไมตี” ที่ทําดวยไมไผทั้งตัวเครื่องและไมตี แตเสียงที่ไดจากการใชก่ิงไม ไมไผ
ผาซี่ และไมไผลวกเปนไมตีกรือโตะมีเสียงที่แข็งกระดางเกินไป แตกตางกับเสียงของ “เกราะ” ทีเ่ปน
แรงบันดานใจในการประดิษฐกรือโตะที่มีเสียงใส กังวาน แตก็ดังออกไปไดไกล จึงไดมีการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุในการประดิษฐไมตีกรือโตะจนมาลงตัวที่การใชกาบมะพราวนั้นเอง ซึ่งการตีกรือ
โตะดวยกาบมะพราวนั้นใหเสียงนุมนวล กังวานมากข้ึนกวาแบบเดิม อีกทั้งยังลดความเจ็บปวดที่ฝา
เทาของผูเลนลงไปได เนื่องจากไมตีกรือโตะจากกาบมะพราวมีความยืดหยุนมากกวาการใชก่ิงไม 
ไมไผซี่ และไมไผลวกตีลงบนใบเสียงที่วางไวบนเทาของผูเลนในแบบเดิม ทําใหความรุนแรงในการตี
สงลงไปถึงฝาเทาของผูเลนนอยลง 
 แมวาไมตีกรือโตะจากกาบมะพราวจะใหเสียงที่ดีด่ังที่ตองการ แตก็ยังมีปญหาในเรื่อง
ความทนทาน เพราะใชไปไมนานก็จะแตกไดงาย อีกทั้งหากลืมทิ้งไวโดนแดดโดนฝนก็ย่ิงเสียหายได
งายข้ึน จนเมื่อกรือโตะมีวิวัฒนาการมาถึงรูปแบบกรือโตะหลุมมะพราว ผูเลนกรือโตะบางกลุมก็ไดมี
การใชไมตีกรือโตะที่ทํามาจากไมเนื้อแข็งเหลาใหพอดีมือแทนกาบมะพราว แตก็ยังไมแพรหลายนัก
เนื่องการเมื่อนํามาตีกรือโตะแลวใหเสียงที่มีลักษณะมีเสียงที่แข็งกระดาง เหมือนกับการใชไมไผผา
ซีกและไมลวกเปนไมตีกรือโตะที่มีการใชงานกอนหนานั้นอยูบางสวนแลว จนไดมีการพัฒนาสวน
ปลายของไมตีกรือโตะจากไมเนื้อแข็งดานที่ใชตีใหมีความนุมนวลมากข้ึนโดยการนํา “ข้ียาง” มาติด
ไวที่ปลายไมดานดังกลาว ข้ียางนั้นไดมาจากน้ํายางพาราที่แหงแข็งตัวอยูในจอกรองน้ํายางพารา
ของตนยางแตละตน ซึ่งจะมีสีที่คอนขางคล้ํา ผูเลนกรือโตะก็ไดนําข้ียางมาใชติดที่ปลายไมดานตี 
และเมื่อไดเปนหัวไมขนาดตามที่ตองการแลวก็จะนําไปชุบในถังน้ํายางพาราในเฉพาะสวนของหัวไม
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เพ่ือใหหัวไมยืดติดกันไดดีไมตีกรือโตะในรูปแบบนี้เมื่อนํามาตีกรือโตะแลวใหเสียงที่มีลักษณะมีเสียง
ที่นุมนวล ดังกังวาน อีกทั้งยังมีความคงทนมากกวาแบบเดิม ตอมามีการใชยางในรถจักรยานแทน
การใชข้ียางในตีกรือโตะหลุมมะพราว สําหรับไมเนื้อแข็งที่นิยมนํามาเปนวัสดุในการประดิษฐไม
ตีกรือโตะในรูปแบบนี้คือ “ไมละมุด”  
 
 ไมตีกรือโตะหลุมมะพราว 
  เกิดการปรับเปลี่ยนวัสดุและวิธีการในการทําไมตีกรือโตะ (มูโกะ) ในกรือโตะหลุมมะพราว 
โดยการเปลี่ยนวัสดุจากข้ียางมาเปนการใชเสนยางที่ตัดมาจากยางในรถจักรยานและ
รถจักรยานยนต นํามาพันไวที่ปลายไมดนที่ใชตี เมื่อไดหัวไมในขนาดที่ตองการแลวจะนําเชือกหรือ
ดายมัดใหเสนยางนั้นไมหลุดออกจากหัวไมในขณะตี โดยมีขนาดความยาวรวมทั้งทอนประมาณ 30 
เซนติเมตร หัวไมยาวประมาณ 10 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางสวนดามจับกวางประมาณ 2 
เซนติเมตร เสนรอบวงสวนดามจับประมาณ 6 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางสวนหัวไมกวางประมาณ 
3.5 เซนติเมตร เสนรอบวงรอบสวนหัวไมประมาณ 15 เซนติเมตร บางครั้งอาจใชผาคลุมสวนหัวไม
เพ่ือความสวยงาม แมวาไมตีกรือโตะรูปแบบนี้จะไมสามารถใหเสียงกรือโตะที่ดีเทาแบบเดิมที่
ประดิษฐหัวไมจากข้ียางได แตไมกรือโตะในลักษณะนี้ผูเลนที่ยังไมมีความชํานาญในการประดิษฐใน
ระดับสูง ก็สามารถทําข้ึนไดเองจึงทําใหแพรหลายความนิยมออกไป และเปนรูปแบบไมตีกรือโตะที่
คณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดีฝกหัดเยาวชนที่หัดเลนกรือโตะประดิษฐืข้ึนดวยฝมือตนเอง  
 

 
 

ภาพประกอบ 70 ไมตีกรือโตะหลุมมะพราว 
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ภาพประกอบ 71 เสนรอบวงหัวไมตีกรือโตะหลุมมะพราว 
 

 
 

ภาพประกอบ 72 เสนรอบวงดามไมตีกรือโตะหลุมมะพราว 
 

 
 

ภาพประกอบ 73 วิธีการพันหัวไมตีกรือโตะหลุมมะพราว 
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 ไมตีกรือโตะหลุมไม 
 สําหรับไมตีกรือโตะที่นิยมใชในการประชันนั้นจะมีพัฒนามาจากไมตีกรือโตะทีป่ระดิษฐ หวั
ไมจากข้ียางแบบเดิม โดยการลดปริมาณวัสดุจากข้ียางมาเปนการใชเชือกหรือดายดิบพันที่หัวไมตี
สลับกับการติดข้ียาง จากนั้นนําไปชุบในถังน้ํายางพาราในเฉพาะสวนของหัวไมเพ่ือใหหัวไมยืด
ติดกันไดดี โดยมีขนาดความยาวรวมประมาณ 30 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางสวนหัวไมกวาง
ประมาณ 10 เซนติเมตร เสนรอบวงรอบสวนหัวไมประมาณ 30 เซนติเมตร หัวไมยาวประมาณ 10 
เซนติเมตร ดามจับยาวประมาณ 20 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางดามไมกวางประมาณ 2.5 
เซนติเมตร เสนรอบวงสวนดามจับประมาณ 10 เซนติเมตร ไมตีกรือโตะในรูปแบบนี้เมื่อนํามาตีกรือ
โตะแลวใหเสียงที่มีลักษณะมีเสียงที่นุมนวล ดังกังวานเหมือนกับการใชไมกรือโตะรูปแบบเดิมที่
ประดิษฐหัวไมจากข้ียาง แตมีกระบวนการประดิษฐที่งายกวาแบบเดิมมาก เพราะไมจําเปนตอง
ออกไปหาข้ียางซึ่งหาไดยากกวาเดิม เนื่องจากเดิมทีนั้นข้ียางเปนวัสดุเหลือใชที่เกษตรกรไมสามารถ
นําไปใชประโยชนใดได แตปจจุบันข้ียางไดเปลี่ยนเปนผลิตผลที่ไดราคาดีของเกษตรกรชาวสวนยาง
ไปเสียแลวนิยมผูกเชือกไวในบริเวณใกลหัวไม ปลายเชือกมีลักษณะเปนหวง เพ่ือใชคลองขอมือของ
ผูตีไมใหไมตีกรือโตะหลุดออกจากมือผูเลนขณะบรรเลง สําหรับไมตีกรือโตะที่นิยมใชใน อําเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สวนใหญจะเปนไมจากสวนลําตนของ “ตนละมุด” ซึ่งนิยมเรียกในภาษา
มลายูทองถิ่นวา “ชวานิลอ” 
 

 
 

ภาพประกอบ 74 ไมตีกรือโตะหลุมไม 
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ภาพประกอบ 75 เสนผาศูนยกลางหัวไมตีกรือโตะหลมุไม 
 

 
 

ภาพประกอบ 76 ความยาวสวนหัวไมตีกรือโตะหลุมไม 
 

 
 

ภาพประกอบ 77 ความยาวสวนดามไมตีกรือโตะหลุมไม 
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ภาพประกอบ 78 เสนรอบวงหัวไมตีกรือโตะหลุมไม 
 

 
 

ภาพประกอบ 79 เสนรอบวงดามไมตีกรือโตะหลุมไม 
 

 1.3 ชนิดของไมที่ใชทํากรือโตะ ในสวนตางๆของกรือโตะ 
 กรือโตะในอําเภอสุไหงปาดีนั้นเปนเครื่องดนตรีที่มีวัสดุในการนํามาประดิษฐสวนประกอบ
ตางๆที่คอนขางหลากหลายมาก ทั้ง วัสดุที่มาจากธรรมชาติในทองถิ่น และสิ่งเหลือใชใน
ชีวิตประจําวันของชาวไทยมุสลิมในอําเภอสุไหงปาดี ทั้งยางรถจักรยาน โฟมยาง รวมไปถึงวัสดุที่ใช
ในการประกอบอาชีพเชน ตะปู แตวัสดุสวนใหญที่นํามาใชประดิษฐกรือโตะนั้นลวนมาจากธรรมชาติ
ใกลตัวของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสเอง เชน ไมไผ ไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อออนในการ
ประดิษฐกรือโตะนั้นนอกจากการเลือกลําตนของตนไมเหลานี้แลว ก็ยังมีวัสดุที่ไดมาจากสวนตางๆ
ของตนไมในทองถิ่น เชน ผลมะพราว กาบสาคู น้ํายางพารา รวมไปถึงชันยาที่ชาวบานเก็บมาจาก
ไมในตระกูลยางเชนกัน 
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 เนื่องดวยในปจจุบันคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดีลวนมีความนิยมเลือกใชงาน กรือโตะ
ที่มีโครงสรางตางกันเพียง 2 รูปแบบคือ กรือโตะหลุมมะพราว และกรือโตะหลุมไมนั้นเอง ทําให
ความหลากหลายในการใชวัสดุมีลดลง ตามความนิยมชางกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดีนั้นเลือกที่จะ
นําลําตน และสวนตางๆของตนไมรวม 8 ชนิดดังนี้ 
 1. ไผ     
 2. ขนุนปา 
 3. มะพราว    
 4. ขนุน 
 5. หลุมพอ    
 5. ยางพารา 
 7. ละมุด    
 8. สาคู 
 โดยคณะกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้นนิยมเลือกใชลําตนของไผ และ
ขนุนปาในการประดิษฐเปนใบเสียง(เดาว) เลือกใชลําตนของขนุน หลุมพอ และผลมะพราว ในการ
ประดิษฐเปนตัวหุน(อีบู) หรือลําตัวของกรือโตะ และเลือกใชลําตนของไผ และละมุดในการประดิษฐ
เปนไมตีกรือโตะ(มูโกะ) นอกจากนี้ยังเลือกใชกาบสาคูในการประดิษฐเปนหมอนรองใบเสียงในกรื
อโตะหลุมมะพราววไมมีหนาอก 
 
 ไผ 
 ไผ จัดเปนวัสดุที่ใชประดิษฐสวนประกอบตางๆของกรือโตะมาตั้งแตสมัยแรกเริ่มคือ กรือ
โตะแบบวางใบเสียงไวบนเทาของผูเลน สําหรับไมไผที่ใชมาประดิษฐนั้นเปนไมไผในตระกูล “ไผตง” 
เนื่องดวยเปนไผที่มีอยูมากในเขต 3 จังหวัดชายแดนนภาคใตของไทยและในแหลมมลายูทั้งหมดซึ่ง
ไผตงนั้นมีชื่อเรียกในภาษาทองถิ่นวา “บือตง” โดยไผตงนั้นก็เปนวัสดุที่นิยมใชในการประดิษฐผืน
ระนาดอยูแลว แตมักมีความสับสนในชื่อเรียกของชนิดไมไผที่ใชประดิษฐผืนระนาดวา “ไผบง” ทั้งที่
ไผบงเปนไมไผที่ไมแข็งแรงนัก แตความยืดหยุนจึงนิยมนําไปประดิษฐเครื่องจักสานเสียมากกวา 
สวนไผตงนั้นเปนพืชที่มีความหลายในสายพันธุมีทั้ง “ไผตงหนู ไผตงเขียว ไผตงดํา ไผตงหมอ” ไผ
ตงมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา“Dendrocalamus asper Backer” อยูในวงศ “Gramineae” สกุล 
“Dendrocalamus Nees” ไผตงเปนไมที่ใหประโยชนทั้งในแงของอาหาร และการใชประโยชนดาน
อ่ืนๆ โดยรสชาติและคุณสมบัติเฉพาะดานของไผตงทําใหผูบริโภคนิยมรับประทาน สําหรับไผตงที่
นิยมใชประดิษฐกรือโตะนั้นคือ “ไผตงดํา”เนื่องจากทีขนาดใหญ มีความแข็งแรงและยืดหยุนสูง พันธุ
ไผตงชนิดนี้ลําตนจะมีสีเขียวเขมอมดํา ขนาดเล็กกวาไผตงหมอและมีเสนผาศูนยกลางลําตน 8-18 
เซนติเมตร ใบจะมีสีเขียวเขมหนาใหญและมองเห็นรองใบไดชัดเจน (สุทัศน เดชวิสิทธิ์. 2544: 63-
110) 
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ภาพประกอบ 80 ลักษณะตนไผตง 
 

  
 

ภาพประกอบ 81 ขนาดไมไผสําหรับทําใบเสียง 
 

 สําหรับสวนประกอบของกรือโตะที่นิยมใชไมไผในการเปนวัสดุ ไดแก สวนประกอบใบ
เสียง (เดาว) หมอนรองเสียง ไมตีกรือโตะที่นิยมในผูเลนบางกลุม หลัก (เมาะเจาะ) ของกรือโตะหลุ
มดินและกรือโตะหลุมมะพรามแบบไมมีหนาอก โดยใบเสียงที่ใชไมไผเปนวัสดุนั้นอยูในกรือโตะแบบ
วางใบเสียงไวบนเทาผูเลน กรือโตะหลุมดิน และกรือโตะหลุมมะพราวบางรูปแบบ ซึ่งขนาดของไม
ไผที่เลือกมาเปนวัสดุในการประดิษฐใบเสียงนั้นมีความยาวมากกวา 1 ศอก หรือราว 30-50 
เซนติเมตรข้ึนอยูกับรูปแบบของกรือโตะ และขนาดเสนรอบวงตั้งแต 25-35 เซนติเมตร เนื่องจาก
หากใชไมไผมีขนาดเล็กในการประดิษฐใบเสียง จะทําใหใบเสียงที่ไดมีความโคงมากเกินไป สวนไม
ไผที่นํามาประดิษฐหมอนรองเสียง ไมตีกรือโตะ และหลักจะไมสามารถระบุขนาดได เพราะนิยมใช
ไมไผสวนที่เหลือจากการประดิษฐใบเสียงนั้นเอง แตอาจตัดใหมีความยาวที่สั้นกวาความยาวของใบ
เสียงตามแตความถนัดของผูเลน นอกจากนี้ยังมีการใชไมไผรวกเปนวัสดุในการประดิษฐไมตีกรือ
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โตะที่นิยมในผูเลนบางกลุมในปจุบัน โดยไมไผรวกนี้มีขนาดความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และ
ขนาดเสนรอบวงตั้งแต 5-8 เซนติเมตรตามแตความถนัดของผูเลน 
 

 
 

ภาพประกอบ 82 ลักษณะตนไผรวก 
 

 
 

ภาพประกอบ 83 ไมตีกรือโตะไผรวก 
 

 ขนุนปา (ตะปง–ตะแป) 
 ขนุนปา เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ มีทั้งตนที่เริ่มแตกสาขาที่ระยะตั้งแต 3-5 
เมตร แตสวนมากมีลําตนตรงข้ึนไปกอนแลวจึงแตกก่ิงกานที่ระยะตั้งแต 8-12 เมตร ตนมีความสูง 
15-30 เมตรเสนผาศูนยกลางของลําตนตั้งแต 30-50 เซนติเมตร (ที่ความสูงประมาณ 1.3เมตรเหนือ
พ้ืนดิน) เปลือกสีน้ําตาลอมดํา แตกรองและมองเห็นภายในเปลือกมีสีปนแดงบางบริเวณตกสะเก็ด
เปนแผนหนา ขนาดประมาณ 3x5 เซนติเมตร มียางสีขาวยังไมพบตอนออกดอก แตมีผลตามปลาย
ก่ิง ผลคอนขางกลม ยวยเล็กนอยกวางตั้งแต 7–10 เซนติเมตร (ดานขางของผล) ยาวตั้งแต 6-9 
เซนติเมตร (จากดานข้ัวไปยังปลายผล) ผลมีขนคลายผลเงาะ แตขนคอนขางตรง แข็งสีน้ําตาลออน 
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เมื่อสุกเนื้อในเปนยวงขนาดเล็กสีเหลืองเขม เนื้อบางเมล็ดโตขนาดปลายนิ้วกอย ขนุนปามีชื่อทาง
วิทยาศาสตรวา “Artocapus anceifolius Roxb.” อยูในวงศ “Morceae” ในบางพ้ืนที่ของภาคใต
เรียกวา “ขนุนปาน” และมีชื่อในภาษามลายูทองถิ่นวา “ตะปง” และ “ตะแป” จัดเปนไมหวงหามใน
เขตปาสงวน (ประวิตร โสภโณดร. 2553: 8-9) 
 

 
 

ภาพประกอบ 84 ลักษณะตนขนุนปา  
 

 
 

ภาพประกอบ 85 ใบเสียงกรือโตะไมขนุนปา 
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ภาพประกอบ 86 ลักษณะเนื้อไมขนุนปา 
 

 ในวัฒนธรรมกรือโตะอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ชางกรือโตะถือวาไมขนุนปานั้น
เปนไมที่มีความพิเศษเมื่อนํามาเปนวัสดุในการประดิษฐใบเสียง (เดาว) จะใหลักษณะเสียงไพเราะ 
กังวาน แตแตกตางออกไปจากไมชนิดอ่ืนๆที่นิยมนํามาประดิษฐใบเสียงกัน โดยนิยมเลือกสวนของ
ลําตนเนื่องจากมีขนาดใหญ ตนขนุนปาควรมีขนาดวัดเสนรอบวงไมนอยกวา 35 นิ้ว สําหรับการ
นํามาประดิษฐใบเสียง เพราะเมื่อผานกระบวนการแลวขนาดของแกนไมที่ใชงานไดจะมีขนาดที่
ลดลง เนื่องจากเปลือกไมคอนขางใหญ และในปจจุบันมีโอกาสเปนไปไดนอยมากที่ชางกรือโตะจะ
หาไมชนิดนี้มาประดิษฐใบเสียงได เนื่องจากจัดเปนไมหายยาก ทั้งยังผิดกฎหมายหากมีไวใน
ครอบครองมากเกินปริมาณที่กฎหมายกําหนด (0.02 ลูกบาศกเมตร) เนื่องจากไมขนุนปาถือเปนไม
หวงหามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530 ซึ่งจัดอยูในประเภท ก. ไมหวงหาม
ธรรมดาลําดับที่ 29  
3) มะพราว 
 มะพราว เปนพืชยืนตน ใบมีลักษณะเปนใบประกอบแบบขนนก ผลประกอบดวยเอพิคารป 
(epicarp) คือเปลือกนอก ถัดไปขางในจะเปนมีโซคารป (mesocarp) หรือใยมะพราว ถัดไปขางใน
เปนสวนเอนโดคารป (endocarp) หรือกะลามะพราว ซึ่งจะมีรูสีคล้ําอยู 3 รู สําหรับการงอก ถัดจาก
สวนเอนโดคารปเขาไปจะเปนสวนเอนโดสเปรมหรือที่เรียกวาเนื้อมะพราว ภายในมะพราวจะมีน้ํา
มะพราว ซึ่งเมื่อมะพราวแก เอนโดสเปรมก็จะดูดเอาน้ํามะพราวไปหมด มะพราวมีชื่อทาง
วิทยาศาสตรวา “Cocos nucifera Linn.” อยูในวงศ “Palma” (ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 2547: 235-251) 
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ภาพประกอบ 87 ลักษณะตนมะพราว 
 

 มะพราวมีชื่อในภาษามลายูทองถิ่นวา “ยอ” ถือเปนพืชเศรษฐกิจลําดับตนๆของจังหวัด
นราธิวาส โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมด 63,457 ไร โดยในวัฒนธรรมกรือโตะ
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้น ไดนําผลมะพราวมาเปนสวนประกอบสําคัญมาตั้งแตแรกเริ่ม 
โดยการนําสวนของเปลือกนอกและใยมะพราว ซึ่งเรียกวา “กาบมะพราว” นั้นเปนไมตีกรือโตะ มา
ตั้งแตรูปแบบกรือโตะแบบวางใบเสียงไวที่เทาผูเลน จนถึงรูปแบบกรือโตะหลุมมะพราวในชวงตน 
โดยขนาดของไมตีกรือโตะจากกาบมะพราวนั้นไมมีขนาดที่แนนอน ข้ึนอยูกับความถนัดของผูเลน
เอง (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส. 2555: 8) 
 ตอมาผลมะพราวไดกลายมาเปนวัสดุของสวนประกอบสําคัญอีกชิ้นหนึ่ง คือการนําผล
มะพราวขนาดใหญมาเฉือนสวนบนออก เพ่ือเปนตัวหุนของกรือโตะหลุมมะพราว แมผลมะพราวจะมี
ขนาดที่ไมเทากัน แตผูเลนกรือโตะและชางกรือโตะนิยมใชผลมะพราวจากสายพันธุมะพราวใหญ
พันธุตนสูง ซึ่งใหผลที่มีขนาดใหญ ทําใหไดกรือโตะหลุมมะพราวที่มีกลองเสียงใหญ ใหเสยีงกังวานดี 
ตนมะพราวใหญพันธุตนสูงนั้นมีขนาดลําตนสูงใหญโตเต็มที่สูงถึง 20 เมตร สะโพกใหญ ทางใบใหญ
และยาว ขนาดผลใหญเนื้อมาก หนา และน้ํามันมาก ใหผลผลิตเมื่ออายุ 5-6 ปหลังปลูก ซึ่งจะมีผล
จะไมดกนัก หนึ่งทะลายมี 5-7 ลูก มีเสนรอบวงมากกวา 25 นิ้ว ลูกใหญมีเสนผานศูนยกลาง 10-20 
นิ้ว สวนที่เปนกะโหลกกะลา 8-10 นิ้วโดยเฉลี่ย 1 ป ใหลูกได 12 ทะลายน้ําหนักผล 3.5 กิโลกรัมขูด
เนื้อไดประมาณ 1 กิโลกรัมชาวบานในทองถิ่นนิยมเรียกมะพราวในลักษณะนี้วา “มะพราวแกง” 
กระบวนการประดิษฐตัวหุนกรือโตะนั้นไมซับซอน เมื่อผูเลนกรือโตะหรือชางกรือโตะเลือกผล
มะพราวที่มีขนาดตามตองการแลว จะนํามาเฉือนเปลือกนอก ใยมะพราว และกะลาสวนบนออก โดย
หลุมสวนบนที่เกิดจากการเฉือนนี้ เมื่อวัดขนาดจากขอบกะลาแลว จะมีขนาดเสนผาศูนยกลางของ
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หลุมประมาณ 4 นิ้ว จากนั้นจึงใชชอนขูดเนื้อมะพราวดานในกะลาออกเสียใหหมด ทิ้งไวใหแหงสนิท
ก็จะไดตัวหุนของกรือ โตะหลุมมะพราว 
 

 
 

ภาพประกอบ 88 ลักษณะลูกมะพราวแกง 
 

 
 

ภาพประกอบ 89 ขนาดลูกมะพราวสําหรับทําตัวหุนกรือโตะหลุมมะพราว 
 
 ขนุน 
 ขนุน จัดเปนวัสดุที่ใชประดิษฐสวนประกอบสวนบนของกรือโตะมาตั้งแตวิวัฒนาการชวง
ปลายของกรือโตะหลุมมะพราว ตนขนุนสามารถปลูกไดทั่วพ้ืนที่ในประเทศไทยรวมทั้งในจังหวัด
นราธิวาส ตนขนุนมีชื่อเรียกในภาษาทองถิ่นวา “นากอ” มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา “Artocarpus 
heterophyllus Lamk” อยูในวงศ “MORACEAE” มีชื่อสามัญวา “Jack Fruit Tree” ลักษณะทั่วไป
ขนุนนั้นเปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ลําตนสูงประมาร 8-15 เมตร มียางขาวทั้งตน ใบ 
กลมรี ยาว 7-15 เซนติเมตร กานใบยาว 1-2.5 เซนติเมตร เนื้อใบเหนียวและหนา ดอกออกเปนชอ 
ชอดอกตัวเมียและตัวผูจะอยูบนตนเดียวกันชอดอกตัวผูจะออกที่ปลายก่ิง เปนแทงยาวประมาณ 2.5 
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เซนติเมตร ชอดอกตัวเมียเปนแทงกลมยาวออกจากลําตนก่ิงกานขนาดใหญ ผลเปนผลรวม ผลกลม 
และยาวขนาดใหญ หนักหลายกิโลกรัมเมล็ดกลมรี เนื้อหุมเมล็ดสีเหลือง ถาสุกมีกลิ่นหอม (กรม
สงเสริมการเกษตร. 2544: 4-7) 
 

 
 

ภาพประกอบ 90 ลักษณะตนขนุน 
 

 สําหรับสวนประกอบของกรือโตะที่นิยมใชไมขนุนในการเปนวัสดุไดแก ตัวหุน หนาอก (ตา
แปดาดอ) หลัก (เมาะเจาะ) และหมอนรองใบเสียง โดยหนาอกนั้นแรกเริ่มเดิมทีนิยมประดิษฐโดยไม
เนื้อแข็งเสียมากกวาการใชไมเนื้อออน หากแตติดปญหาที่ทําใหลําตัวของกรือโตะมีน้ําหนักที่มากข้ึน
ย่ิงไปอีก ชางกรือโตะจึงทดลองเปลี่ยนไมในการประดิษฐสวนประกอบดังกลาวมาหลายชนิด จนมา
ลงตัวที่การใชไมขนุนเปนวัสดุ ซึ่งไมขนุนนี้ก็นิยมใชเปนวัสดุในการประดิษฐตัวหุนของเครื่องดนตรี
จะเขอยูแลวเชนกันขนาดของตนขนุนที่จะนํามาใชประดิษฐหนาอกของกรือโตะหลุมไมจะมีขนาด
ใหญมาก เนื่องจากกรือโตะหลุมไมมีหนาอกที่ขนาดใหญที่สุดในกรือโตะทุกรูปแบบ และชางกรือโตะ
เองก็นิยมที่จะประดิษฐหนาอกจากไมเพียงชิ้นเดียว เพราะเชื่อวาจะใหเสียงที่กังวานดีกวา และมี
ความทนทานมากกวาหากเทียบกับการใชไมหลายชิ้นมาตอเปนหนาอก ตนขนุนที่มีขนาดเหมาะนั้น
วัดเสนรอบวงไดประมาณ 75 นิ้ว หรือประมาณ 190 เซนติเมตรเสนผาศูนยกลางตั้งแต 21-23 นิ้ว 
(รวมกระพ้ี)เพราะเมื่อผานกระบวนการแลวขนาดของไมขนุนจะลดลงโดยวัดเฉพาะแกนจะเหลือ
ตั้งแต 17-18 นิ้วเทานั้นเองสําหรับขนาดของตนขนุนที่จะนํามาใชประดิษฐหนาอกของกรือโตะหลุ
มดินเผา และกรือโตะ หลุมมะพราวนั้นสามารถหาขนาดของลําตนที่เล็กกวาขนาดดังกลาวไดแตไม
ควรมีขนาดเสนรอบวงนอยกวา 50 นิ้ว เพราะเมื่อผานกระบวนการแลวจะไดขนาดของแกนที่เล็กลง
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ไปอีก อีกทั้งชางกรือโตะมีความเชื่อวาตนขนุนที่มีขนาดเล็กจะยังมีอายุนอย ทําใหความหนาแนน
ของเนื้อไมมีคอนขางนอย เมื่อนํามาประดิษฐ เปนหนาอกจะไมสามารถใหเสียงที่ดีตามตองการได 
 

  

 
 

ภาพประกอบ 91 ข้ันตอนการแปรรูปไมขนุน 
 

 
 

ภาพประกอบ 92 ตัวหุนกรือโตะกอนขุดหลุมเสียง 
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ภาพประกอบ 93 ไมขนุนสําหรับประดิษฐสวนหนาอก 
 

 
 

ภาพประกอบ 94 กรือโตะหลุมไมที่ลําตัวสรางจากไมขนนุ 
 

 สวนเหตุผลที่ชางกรือโตะเลือกใชไมขนุนเปนวัสดุในการประดิษฐหลัก และหมอนรองใบ
เสียงนั้น สวนใหญจะมีเหตุผลมาจากความสะดวกเสียเปนสวนใหญ เนื่องจากเปนไมสวนที่เหลือจาก
การประดิษฐหนาอกนั้นเอง ขนาดของไมขนุนที่นํามาใชเปนวัสดุเปนสวนประกอบดังกลาวจึงไมมี
ขอจํากัดนัก นอกเสียจากตองเปนไมจากสวนลําตนของขนุนที่มีอายุไมนอยเกินไปนั้นเอง 
 
 หลุมพอ 
 หลุมพอ หรือที่ทางภาคใตของประเทศไทยมักจะเรียกวา “กะลุมพอ” และในภาษามลายู
ทองถิ่นเรียกวา“เมอเมา” มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา“ Intsia palembanica Miq.”  อยูในวงศ
“Caesalpiniaceae” ไมหลุมพอพบข้ึนอยูในปาดงดิบชื้นตามที่ราบทางภาคใตและตะวันออกเฉียงใต 
ที่สูงจากระดับน้ําทะเลถึง 800 เมตร ไมหลุมพอเปนไมยืนตนผลัดใบขนาดใหญ สูงตั้งแต 25-40 
เมตร โคนตนมักจะเปนพูพอนสูงใหญ ลําตนเปลาตรง เปลือกเรียบ หรือตกสะเก็ดเปนแผนกลม
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บางๆ มีสีตางๆกัน ที่พบบอยๆ มักจะออกสีชมพูอมน้ําตาล หรือเทาอมชมพู ลักษณะเนื้อไม สีแดง
อมน้ําตาล เปนมันเลื่อม เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แข็ง เหนียว แข็งแรง และทนทานมาก เพรียงไมคอย
กิน ไสกบตบแตงไมคอยยาก ขัดชักเงาไดดี เนื้อไมมีลักษณะคลายไมมะคาโมง ใบออกเปนชอ มีใบ
ยอย 4 คู ลักษณะใบรูปหอกแกมรูปไข กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตรปลายสอบแหลมเวา
ตื้นๆ ตรงปลายสุดเล็กนอย โคนกลม เนื้อเกลี้ยงเปนมัน ดอกมีสีเหลืองออน ออกบนชอสีเชียวออน
อมเทา ยาว 5-10 เซนติเมตร ผลเปนฝกกวาง 6-8 เซนติเมตรยาว 15-40 เซนติเมตร เมล็ดมีรูปกลม
แบนลักษณะคลายลูกสะบา เสนผาศูนยกลางประมาณ 3 เซนติเมตรความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร 
และความหนาเฉลี่ย 0.8 เซนติเมตร น้ําหนักของเมล็ดแหงเฉลี่ยเมล็ดละ 13 กรัม เปลือกเมล็ดแข็ง
หนามาก ผิวดานนอกเรียบเกลี้ยงเปนมัน ดูดซึมน้ํายากมาก จากลักษณะของการข้ึนของเมล็ดทําให
เมล็ดที่รวงบนดินมักจะคางอยูในปาจึงจะงอกเปนตนได (วัฒนา แกวกําเนิด. 2509: 39) 
 

 
 

ภาพประกอบ 95 ลักษณะตนหลมุพอ 
 

 
 

ภาพประกอบ 96 เนื้อไมหลุมพอ 
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 แตเดิมไมหลุมพอเปนไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจสูงชนิดหนึ่งของประเทศไทย และเปนไมที่
ตลาดมีความตองการมาก มีการนําไมหลุมพอมาใชประโยชนในการกอสรางอาคารบานเรือน ทํา
สะพาน เสา หมอนรางรถไฟ เกวียน เครื่องเรือน เปนไมที่สวยงามดี เหมาะสําหรับทําเครื่องเรือน 
ทําพ้ืน แสดงใหเห็นถึงความแข็งแรงของเนื้อไมชนิดนี้และดวยคุณสมสมบัติของเนื้อไมที่ไส กลึง ตัด
แตงงาย แตปลอดภัยจากการกัดกินของมอดปลวก และในอดีตถือไดวาหาไดไมยากนักในเขต
จังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรือโตะอินทรียแดง ตําบลสากอ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้น 
เลือกใชไมชนิดนี้ในหลายสวนประกอบทั้งตัวหุน (อีบู) หนาอก (ตาแปดาดอ) หลัก (เมาะเจาะ) และ
หมอนรองเสียง ขนาดลําตนของตนหลุมพอที่จะนํามาใชประดิษฐหนาอกของกรือโตะหลุมไมจะมี
ขนาดใหญมาก เนื่องจากกรือโตะหลุมไมมีหนาอกที่ขนาดใหญที่สุดในกรือโตะทุกรูปแบบ และ
ชางกรือโตะเองก็นิยมที่จะประดิษฐหนาอกจากไมเพียงชิ้นเดียว เพราะเชื่อวาจะใหเสียงที่กังวาน
ดีกวา และมีความทนทานมากกวาหากเทียบกับการใชไมหลายชิ้นมาตอเปนหนาอก ลําตนของตน
หลุมพอที่มีขนาดเหมาะนั้นวัดเสนรอบวงไดประมาณ 75 นิ้ว หรือประมาณ 190 เซนติเมตร สวน
ขนาดลําตนของตนหลุมพอที่จะนํามาใชประดิษฐตัวหุนกรือโตะนั้น ควรมีขนาดเสนรอบวงไมนอย
กวา 55 นิ้ว เพราะเมื่อผานกระบวนการแลวขนาดของไมหลุมพอจะมีขนาดของแกนไมที่ใชงานได
ลดลง 
 สวนเหตุผลที่ชางกรือโตะเลือกใชไมหลุมพอเปนวัสดุในการประดิษฐหลัก และหมอนรองใบ
เสียงนั้น สวนใหญจะมีเหตุผลมาจากความสะดวกเสียเปนสวนใหญ เนื่องจากเปนไมสวนที่เหลือจาก
การประดิษฐหนาอกนั้นเอง ในปจจุบันตัวหุนกรือโตะที่ประดิษฐจากไมหลุมพอนั้นลวนเปนของเกาที่
มีอายุมากกวา 20 ปทั้งสิ้น เนื่องจากไมหลุมพอถือเปนไมหวงหามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไม
หวงหาม พ.ศ. 2530 เชนเดียวกันกับไมขนุนปา ซึ่งไมหลุมพอจัดอยูในประเภท ก. ไมหวงหาม
ธรรมดา ลําดับที่ 150  
 

 
 

ภาพประกอบ 97 กรือโตะหลุมไมที่ลําตัวสรางจากไมหลมุพอ 
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 ยางพารา 
 ยางพาราเปนไมยืนตนที่มีถิ่นกําเนิดบริเวณลุมน้ําแอมะซอนประเทศบราซิลและเปรูทวีป
อเมริกาใตโดยชาวพ้ืนเมืองเรียกวา "เกาชู" (cao tchu) แปลวาตนไมรองไห จนถึงปพ.ศ. 2313 (ค.ศ.
1770) โจเซฟ พรีสตลีย พบวายางสามารถนํามาลบรอยดําของดินสอไดจึงเรียกวายางลบหรือตัวลบ 
(rubber) ซึ่งเปนศัพทใชในอังกฤษและเนเธอรแลนดเทานั้นศูนยกลางของการเพาะปลูกและซื้อขาย
ยางในอเมริกาใตแตด้ังเดิมอยูที่รัฐปารา (Pará) ของบราซิล ยางชนิดนี้จึงมีชื่อเรียกวา “ยางพารา” 
ยางพารามีชื่อวิทยาศาสตรวา “Hevea brasiliensis Mull – Arg.” เปนพืชในวงศ “Enphorbiaceae” มี
ระบบรากเปนระบบรากแกว ลําตนเปนไมยืนตนเนื้อไมคอนขางแข็งสูง 30-40 เมตร การปลูกยางใน
ประเทศไทยไมมีการบันทึกเปนหลักฐานที่แนนอน แตคาดวานาจะเริ่มมีการปลูกในชวงประมาณป
พุทธศักราช 2442-2444 ซึ่งพระยารัษฏานุประดิษฐ มหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) เจาเมืองตรังใน
ขณะนั้น ไดนําเมล็ดยางพารามาปลูกที่อําเภอกันตังจังหวัดตรังเปนครั้งแรก ซึ่งชาวบานเรียกตนยาง
ชุดแรกนี้วา "ตนยางเทศา" และตอมาไดมีการขยายพันธยางมาปลูกในบริเวณจังหวัดตรัง และ
จังหวัดนราธิวาส (ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 
2547: 411-437) 
 ปพ.ศ. 2554 ยางพาราเปนไมเศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาสมาเปนระยะเวลายาวนาน โดย
ในชวงเวลาหนึ่งจังหวัดนราธิวาสไดใชตราประจําจังหวัดเปนรูปตนยางกับคนกรีดยาง ซึ่งหมายถึง
อาชีพในการทําสวนยางพาราของชาวเมืองนราธิวาสสงยางไปจําหนายยังตางประเทศปละมากๆ 
ตอมาไดเปลี่ยนเปนรูปเรือใบเต็มลํากําลังแลนกางใบอยางในปจจุบัน จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราประมาณ 904,321ไร  
 

  
 

ภาพประกอบ 98 ขนาดไมเนื้อแข็งสําหรับหนาอกกรือโตะหลุมมะพราว 
 

 นอกจากนี้จะนําลําตนของตนยางพารามาใชทําสวนหนาอก หมอนรองใบเสียง และหลักใน 
กรือโตะหลุมมะพราวรูปแบบมีหนาอกแลว ในการประดิษฐไมตีกรือโตะก็ยังคงใชยางพาราในการ
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ประดิษฐ แตสวนที่นํามาใชนั้นเปนสวนของน้ํายางพาราที่แหงติดกับกะลารองน้ํายาง ชาวบาน
เรียกวา “ข้ียาง” 
 

 
 

ภาพประกอบ 99 การเก็บผลผลิตน้ํายางพารา 
 

  
 

ภาพประกอบ 100 ข้ียาง 
 

 ชางกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี เลือกผลผลิตจากตนยางพาราเปนวัสดุในการประดิษฐไม
ตีกรือโตะแตวัสดุที่นํามาใชนั้นมิใชไมจากสวนลําตนหรือก่ิง เหมือนอยางที่นํามาจากตนไมชนิดอ่ืน 
หากแตเปนผลผลิตจากน้ํายางพารา โดยแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ น้ํายางพารา ที่ยังคงสถานะเปน
ของเหลวอยู และอีกรูปแบบเปนน้ํายางพาราที่แหงติดอยูบนกนกะลาผาซีกที่เรียกวา “พรก” ซึ่ง
เกษตรกรนํามารองน้ํายางพาราอันไหลออกมาจากตนยางพารา หลังการกรีด หลังจากที่เกษตรกรได
เก็บน้ํายางสวนใหญไปแลว ก็จะวางพรกไวรับน้ํายางสวนนอยที่ยังไหลออกมาเรื่อยๆ ชาๆ จนกวา
จะหยุดไหลในวันนั้นหรือวันรุงข้ึนหลังจากน้ํายางหยุดไหลและเวลาผานไปหลายชั่วโมง อาจจะเปน
วันหรือวันครึ่งหรือสองวัน (ซึ่งข้ึนอยูกับ พันธุของตนยาง อายุของตนยาง อากาศและสิ่งแวดลอม
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อ่ืนๆ เปนสวนประกอบ) เมื่อน้ํายางสวนนั้นจับตัวเปนกอนแข็งและเหนียวติดอยูในพรก เรียกวา “ข้ี
ยาง” โดยจะมีลักษณะแผนที่ไมสม่ําเสมอกัน ชางกรือโตะจะนําข้ียางนี้ติดบนสวนปลายไมดานหนึ่ง
ไมตีกรือโตะ แลวจึงใชเชือกหรือดายดิบพันที่ปลายไมดานที่ใชตีสลับกับการติดข้ียาง จากนั้นนําไป
ชุบในถังน้ํายางพาราในเฉพาะสวนของหัวไม ทิ้งไวจนแหงสนิท เพ่ือใหหัวไมยืดติดกันไดดี 
7) ละมุด 
 ละมุด เปนไมผลยืนตนอายุนับรอยป ปลูกไดทุกพ้ืนที่ ทุกภาคและทุกฤดูกาล เจริญเติบโต
ไดดีในดินทุกประเภท สูงตั้งแต 15-20 เมตร ตนแผก่ิงกานสาขาแข็งแรง ก่ิงเหนียวไมหักงายเมื่อตน
ยังไมแก เปลือกจะเรียบมีสีน้ํา ตาลออนมียางสีขาวอยูทั่วทุกสวนของลําตนซึ่งยางของละมุดนี้มี
ประโยชนสําหรับทําไคเคิลกัม (Chicle gum) หรือชิวอ่ิงกัม (Chewing gum) ใชทําหมากฝรั่งละมุดมี
ชื่อทางวิทยาศาสตรวา “Manilkara achras Fosberg” อยูในวงศ “Sapotaceae” และมีชื่อในภาษา
มลายูทองถิ่นวา “ชวานิลอ” (ประวิตร โสภโณดร. 2553: 44-45) 
 

 
 

ภาพประกอบ 101 ลักษณะตนละมุด 
 

 
 

ภาพประกอบ 102 ไมตีกรือโตะหลมุไมที่สวนดามเปนไมละมุด 
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 ตนละมุดนั้นเปนไมผลที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ จากเปนหนึ่งในไมผลที่ใชทดลอง
ใน “โครงการแกลงดิน” โครงการในพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งมีการดําเนิน
โครงการในจังหวัดนราธิวาสมาตั้งแตปพ.ศ. 2527 และนอกจากละมุดแลวยังมีตนมะพราวน้ําหอม 
กระทอน และชมพูที่เปนไมผลทดลองในโครงการดังกลาว ทําใหตนละมุดเปนไมผลที่มีการปลกูอยาง
แพรหลายใน 9 อําเภอ ของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงในอําเภอสุไหงปาดีเชนกัน และดวยคุณสมบัติ
ของละมุดที่มีก่ิงเหนียวไมหักงาย ประชาชนในภาคใตนิยมนําไมละมุดมาทําดามขวาน ดามมีด
โดยทั่วไปอยูแลว จงึเปนเหตุผลใหชางกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี เลือกใชเปนวัสดุในการประดิษฐ
ไมตีกรือโตะ (มูโกะ)ในวัฒนธรรมกรือโตะอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้น ชางกรือโตะนิยม
เลือกก่ิงของตนละมุดที่มีลักษณะของก่ิงกระโดง (ก่ิงกระโดง คือ ก่ิงที่งอกออกจากโคนตนแทรกข้ึน
ตรงกลางก่ิงนี้จะสวยมากแตไมออกผล) ขนาดอวบอวนสมบูรณมีอายุกลางออนกลางแก ความยาว 
40-50 เซนติเมตร คว่ันเปลือกไมขูดเย่ือเจริญทิ้งไวจนไมมีลักษณะแหงสนิท จึงนํามาขัดและตัดแตง
จนไดขนาดของไมตีกรือโตะที่ตองการ จากนั้นจึงเขาสูกระบวนประดิษฐสวนหัวไม  
 
 สาคู 
 สาคูมีชื่อวิทยาศาสตรวา “Metroxylon sagus Rottb.” (ชนิดยอดแดง) และ “Metroxylon 
rumphiiMart.” (ชนิดยอดขาว) อยูในวงศ “Palma” มีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตลักษณะลํา
ตนเมื่อเล็กลําตนจะทอดขนานกับพ้ืนดินตอมาลําตนจะตั้งตรง เมื่อโตเต็มที่สูงประมาณ 15 เมตร มี
เสนผาศูนยกลาง 45-60 เซนติเมตร ผลมีลักษณะเปนทะลาย รูปผลกลม มีเปลือกเปนเกล็ดเล็กๆ 
หุมไวผลสุกมีสีน้ําตาลเมื่อสาคูออกดอกและผล ตนสาคูจะตายและแตกตนออนข้ึนมาแทนในภาคใต
นั้นมีการปลูกตนสาคูมาเปนระยะเวลานานแลว เพ่ือนําใบสาคูมาเย็บเพ่ือใชเปนวัสดุในการมุงหลังคา
เปนภูมิปญญาของคนโบราณในสมัยกอนผูคนจะใชใบไมมุงหลังคาเพ่ือทําเปนที่อยูอาศัยหรือเปน
สถานที่จัดเลี้ยงรับแขกในงานบุญตางๆ จึงมีการปลูกอยางแพรหลายในภาคใต โดยเฉพาะในจังหวัด
ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ปตตานี และนราธิวาส (นลิน คูอมรพัฒนะ. 2553: 61-63) 
 

 
 

ภาพประกอบ 103 หมอนรองใบเสียงกาบสาคู 
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ภาพประกอบ 104 กาบสาคู 
 

 คณะกรือโตะอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้น ไดนําสาคูมาเปนสวนประกอบสวนหนึง่
ของกรือโตะหลุมมะพราว โดยการเลือกใชกาบหรือทางสวนที่ติดกับใบสาคู ที่เรียกวา “กาบสาคู” มา
พับและตัดแตงใหมีขนาดความกวาง และความหนาประมาณ 1 นิ้ว มีความยาวประมาณ 6 นิ้ว มา
ยึดไวกับสวนหนาอก (ตาแปดาดอ) ที่ขางของปากหลุมของสวนหนาอก (มูโละลูแป) ระหวางหลักก้ัน
ทางดานซาย-ขวาของหลุม โดยวิธีการชันยา เพ่ือเปนหมอนรองใบเสียงของกรือโตะหลุมมะพราวแต
ดวยกาบสาคูที่ยังมีปญหาเรื่องความยีดหยุนเมื่อใชไปในเวลานาน ทําใหในปจจุบันชางกรือโตะทั้งใน
อําเภอสุไหงปาดี และอําเภออ่ืนๆในจังหวัดนราธิวาสหันไปเลือกใชโฟมยางแทนการใชกาบสาคูใน
บางกรณี 
 

 
 

ภาพประกอบ 105 ตนสาคูตระกูลปาลม 
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 จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถแบงชนิดของไมที่ใชทํากรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส โดยแบงตามรูปแบบของกรือโตะไดดังนี้ 
 กรือโตะหลุมมะพราว ประกอบดวยชนิดของตนไมทั้งหมด 7 ชนิดในการสรางลําตัว ใบ
เสียง และไมตีของกรือโตะหลุมมะพราวไมมีหนาอก และมีหนาอก 
 
ตาราง 2  ชนิดไมที่ใชเปนสวนประกอบกรือโตะหลุมมะพราว 
 

ลําตัวกรือโตะ 

ชนิดของไม 
ตัวหุน หนาอก หลัก 

หมอน
รองใบ
เสียง 

สายรัด
ใบเสียง 

ใบเสียง 
(เดาว) 

ไมต ีกรือ
โตะ 

1. ไผ   /   / / 
2. มะพราว /      / 
3. ขนุน  / / /    
4. หลุมพอ  / / /    
5. ยางพารา  / / /   / 
6. ละมุด       / 
7. กาบสาคู    /    
 
 กรือโตะหลุมไม ประกอบดวยชนิดของตนไมทั้งหมด 5 ชนิดในการสรางลําตัว ใบเสียง 
และไมตีของ กรือโตะหลุมไม 
 
ตาราง 3  ชนิดไมที่ใชเปนสวนประกอบกรือโตะหลุมไม 
 

ลําตัวกรือโตะ 

ชนิดของไม 
ตัวหุน หนาอก หลัก 

หมอน
รองใบ
เสียง 

สายรัด
ใบเสียง 

ใบเสียง 
(เดาว) 

ไมต ีกรือ
โตะ 

1. ขนุนปา      /  
2. ขนุน / / / /    
3. หลุมพอ / / / /    
4. ยางพารา       / 
5. ละมุด       / 
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 1.4 ระดับเสียงของกรือโตะ 
 ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง เสียงสูง-ต่ําสิ่งที่ทําใหเสียงแตละเสียงสูง-ต่ําแตกตางกันนั้น
ข้ึนอยูกับความเร็วในการสั่นสะเทือนของวัตถุวัตถุที่สั่นเร็วจะใหเสียงที่สูงกวาวัตถุที่สั่นชาโดยมี
หนวยวัดความถี่ของคลื่นกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเปนรอบตอวินาที หรือเฮิรตซ(Hz) เชน 60 
รอบตอวินาที หรือ 60 เฮิรตซ เปนตน ซึ่งโดยปกติแลวความถี่ของเสียงที่หูมนุษยไดยินนั้นมีคา
ตั้งแต 20 ถึง 20,000 เฮิรตซ อันเปนเสียงจากเครื่องดนตรีเสียงพูดคุยของมนุษยหรือเสียงจาก
ลําโพงสําหรับระดับเสียงของกรือโตะนั้น มีความแตกตางกันไปตามขนาดและความหนาแนนของใบ
เสียง (เดาว) อันสงผลตอความเร็วในการสั่นสะเทือนของใบเสียงนั้นเอง โดยแรงสั่นสะเทือนนี้จะ
สงผลตอการสั่นของลําตัวกรือโตะอีกดวย 
 1. ระดับเสียงของกรือโตะหลุมมะพราว มีกวางตั้งแต 430-600 เฮิรตซ (วัดระดับเสียงโดย
เครื่องเทียบเสียง Korg Chromatic Tuner รุน CA-40) ซึ่งระดับเสียงดังกลาวมีความใกลเคียงกับ
ระดับเสียงตั้งแต A4-D5 ในเครื่องดนตรีเปยโน เนื่องจากกรือโตะหลุมมะพราวมีขนาดใบเสียงที่เล็ก
กวาใบเสียงของกรือโตะหลุมไมเปนอยางมาก จึงทําใหมีเสียงที่สูงกวา ดวยเปนกรือโตะที่มี
จุดประสงคการใชงานเพ่ือการฝกสอนเด็กรุนใหม มิใชเพ่ือทําการแสงหรือการประชัน และกรือโตะห
ลุมมะพราวสวนหนึ่งนั้นถูกประดิษฐข้ึนเองโดยฝมือของเด็กเหลานั้น ทําใหมีระดับเสียงที่ไมคงที่นัก 
เปนเพียงระดับเสียงที่ไดรับฟงจากกรือโตะหลุมมะพราวที่คนรุนกอนไดสรางไวจนเกิดเปน
ความคุนเคย 
  2. ระดับเสียงของกรือโตะหลุมไมคณะกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้น 
แตละคณะมีใบเสียงเปนจํานวนมาก โดยเปนไปตามกติกาในการประชันกรือโตะ ซึ่งเกิดข้ึนจากการ
ประชุมหารือของหัวหนาคณะกรือโตะทั่วจังหวัดนราธิวาส ในปพุทธศักราช 2518 ที่กําหนดใหมีการ
เปลี่ยนใบเสียงดวยกัน 3 ชุดในการประชันกับคูประชัน 1 คณะ โดยใบเสียงแตละชุดนั้นจะตองทําให
เสียงของกรือโตะมีระดับเสียงที่เทากันทั้งคณะหรือกลมกลืนกันใหมากที่สุด แตใบเสียงทั้ง 3 ชุดมี
ระดับเสียงที่ตางกันอยูเล็กนอยโดยกรือโตะแตละตัวมีใบเสียงที่ใหเสียงในระดับเสียงดังกลาวอยางละ 
1 ใบและใบเสียงแตละชุดมีชื่อเรียกในภาษามลายูทองถิ่นวา ซาตู ดือเงาะ และบือซา 
  ระดับเสียงของใบเสียงในแตละชุดทั้งซาตู ดือเงาะ และบือซาของคณะกรือโตะในอําเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้น มีระดับเสียงที่ใกลเคียงกัน เนื่องจากสวนใหญใชความคุนเคยจาก
เสียงที่ไดยินกันเปนสวนใหญ แตก็มีความคลาดเคลื่อนกันบางแตก็เปนเพียงเล็กนอยอยูในระดับ
ความถี่ 108-114 เฮิรตซ โดยระดับเสียงของกรือโตะนั้นไมมีระดับเสียงที่แนนอนนัก เปนเพียงระดับ
เสียงที่ไดรับฟงจากการเลนกรือโตะของบรรพบุรุษสมัยกอน ระดับเสียงแตละชุดนั้นจึงเกิดจากการ
ปรับแตงปลายใบเสียงโดยประสพการณจากการฟงที่คุนเคยและมีความชํานาญของชางกรือโตะ
เทานั้น  
   2.1 ชุดเสียงซาตู ของคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้น เปนระดับ
เสียงที่มีความดังกังวาลมากที่สุดใน 3 ชุด ทั้งยังมีระดับเสียงที่ใกลเคียงกันมากที่สุด คืออยูที่ระดับ
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ความถี่ 110 เฮิรตซ ถึง 112 เฮิรตซ ซึ่งระดับเสียงดังกลาวมีความใกลเคียงกับระดับเสียง A2 ใน
เครื่องดนตรีเปยโน 
   2.2 ชุดเสียงดือเงาะ ของคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้น เปน
ระดับเสียงที่มีความดังกังวาลมากและมีระดับเสียงที่ใกลเคียงกันเปนลําดับที่ 2 ใน 3 ชุดทั้งหมด คือ
อยูที่ระดับความถี่ 110 เฮิรตซถึง 114 เฮิรตซ ซึ่งระดับเสียงดังกลาวมีความใกลเคียงกับระดับเสียง 
A2ในเครื่องดนตรีเปยโนเชนกัน 
   2.3 ชุดเสียงบือซา ของคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้น เปน
ระดับเสียงที่มีความดังกังวาลนอยที่สุดและมีระดับเสียงที่ความคลาดเคลื่อนกันมากที่สุดในใน 3 ชุด
เสียงทั้งหมด คืออยูที่ระดับความถี่ 108 เฮิรตซถึง 114 เฮิรตซ แตระดับเสียงดังกลาวก็ยังคงมีความ
ใกลเคียงกับระดับเสียง A2 ในเครื่องดนตรีเปยโนดวยเชนกัน 
 
ตอนท่ี 2 วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับการแสดงกรือโตะ 
 2.1 ความเชื่อที่เก่ียวของกับการแสดงกรือโตะ 
 กรือโตะเปนเครื่องดนตรีที่ประดิษฐข้ึนโดยไมมีการนําไปใชบรรเลงประกอบพิธีกรรมใด ไม
มีความเชื่อที่เก่ียวของกับภูตผี วิญญาณ แตในข้ันตอนการประดิษฐและการบรรเลงกรือโตะมีความ
เชื่อที่เขามาเก่ียวของอยูหลายประการ ตั้งแตเรื่องของวัสดุที่นํามาประดิษฐจนถึงโอกาสในการแสดง 
ความเชื่อเหลานี้บางอยางไดรับอิทธิพลมาจากหลักคําสอนในศาสนาอิสลาม ความเชื่อที่เก่ียวของ
กับกรือโตะมี 5 ประการ ไดแก 
 1. หากไดไมขนุนปา (ตาแป) ที่ถูกฟาผายืนตายอยูกลางปา เมื่อนํามาเปนวัสดุในการ
ประดิษฐใบเสียงกรือโตะหลุมไมแลว เชื่อวาจะใหเสียงดังดุจฟาผา 
 2. หามมิใหทั้งผูหญิงและผูชายขามหรือนั่งบนกรือโตะเนื่องจากเชื่อกันวาเปนการไม
เคารพและผูนั้นอาจเจ็บปวยได 
 3. หามมิใหผูเลนกรือโตะสวมใสชุดสีแดงตลอดทั้งชุด ซึ่งเปนไปตามหลักคําสอนในศาสนา
อิสลาม 
 4. หามนํากรือโตะไปทําการบรรเลง หรือประชันในวันศุกร เนื่องจากเปนวันที่มุสลิมถือ
เปนวันแหงอัลลอฮ (ศาสดาในศาสนาอิสลาม) มุสลิมตองเดินทางไปมัสยิดเพ่ือปฏิบัติศาสนกิจอยาง
เครงครัดในทุกสัปดาห 
 5. หามบรรเลงกรือโตะในชวงเดือนถือศีลอดของมุสลิม (รอมฎอน) เนื่องจากเปนชวง
ระยะเวลาที่มุสลิมไดงดเวนจากการกิน การด่ืม การเสพสิ่งตางๆ การมีความสัมพันธทางเพศฉันสามี
ภรรยาตลอดจนการอดกลั้นอารมณใฝต่ําทั้งหลายและการนินทาวารายผูอ่ืน ในชวงเวลาตั้งแตดวง
อาทิตยข้ึนจนถึงดวงอาทิตยตก และดนตรีถือเปนสิ่งย่ัวยุสําคัญที่ควรงดเวนในการฟงและการบรรเลง 
การถือศีลอดเปนหลักปฏิบัติอีกประการหนึ่งซึ่งอิสลามกําหนดใหมุสลิมทุกคนที่ศรัทธาในอัลลอฮ 
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และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณทั้งชายหญิงมีหนาที่ตองปฏิบัติเปนเวลา 29-30 วันในเดือนรอมฎอน
ซึ่งเปนเดือนที่เกาตามปฏิทินอิสลาม 
  
 2.2 เครื่องแตงกายที่ใชในการแสดงกรือโตะ 
 การแตงกายของผูบรรเลงกรือโตะนั้นจะคลายกับการแตงกายของชาวไทยมุสลิมโดยทั่วไป
ในภาคใตของประเทศไทย แตมีความพิถีพิถันในการแตงกายที่นอยกวาหากเปรียบเทียบกับการแตง
ในวันสําคัญทางศาสนาของชาวไทยมุสลิม การแตงกายของผูบรรเลงกรือโตะนั้นมีสัญลักษณที่สื่อให
ผูชมทราบวาเปนผูบรรเลงในคณะเดียวกัน สวนบนนั้นนิยมสวมเสื้อยืด หรือเสื้อเชิ้ตที่ตัดจากผาแพร 
สวนผาบาติกที่นิยมตัดเปนเสื้อเชิ้ตในกลุมชาวไทยมุสลิมผูฐานะดีนั้นไมนิยมนักเพราะเนื้อผามีความ
แข็งไมสะดวกในการเคลื่อนไหว โดยในแตละคณะจะมีเสื้อที่เปนรูปแบบเดียวกันทั้งเนื้อผา และสีเพ่ือ
แสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวในคณะ สวนลางของผูบรรเลงนิยมการสวมกางเกงขายาวมากวาการนุง
โสรงหรือที่เรียกวา “ปาแลกัต” หรือ “ปาลีกัต” แบบชาวไทยมุสลิมทั่วไป บางคณะมีการนุงผาคาดเอว
ที่เปนผาปาเตะ หรือผาขาวมาทับกางเกงอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งมีแตกตางกันไปตามความสะดวกของผูเลน
แตละคน ในสวนศรีษะบางคณะอาจโพกดวยผามูตา หรือหากเปนการบรรเลงที่เปนงานใหญระดับ
จังหวัดก็นิยมใสหมวกซอเกาะทั้งคณะ การแตงกายของผูบรรเลงกรือโตะนั้นเนนความเปนหนึ่ง
เดียวกันที่ตัวเสื้อและเสื้อนั้นมีสีสันที่สะดุดตาเสมอ โดยไมแตงกายดวยสีแดงทั้งชุดเนื่องจากขัดตอ
ความเชื่อตามหลักคําสอนในศาสนา แตสามารถแตงกายโดยสวมเสื้อผาสีแดงปนกับสีอ่ืนได ซึ่งการ
แตงกายของผูบรรเลงกรือโตะนั้นมีความคลายคลึงกับการแตงกายของนักกีฬาซีละ ซึ่งซีละเปนกีฬา
ที่นิยมเปนอยางมากของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

 
 

ภาพประกอบ 106 การแตงกายในการเลนซีละ 
 
 เสื้อ - การแตงกายของผูเลนในสวนบนนิยมสวมเสื้อ 2 ชนิด คือ เสื้อยืด และเสื้อเชิรตผา
แพร 
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1. เสื้อยืด - คณะกรือโตะนิยมใสเสื้อยืดที่ไมมีกระดุม ปกเสื้อ และกระเปา โดยมีลักษณะ
เปนเสื้อคอกลมแขนเสื้อสั้นหรือยาวก็ไดตามความชอบของแตละคน และมีสีสันที่
คอนขางฉูดฉาด แตจะไมนิยมใสเสื้อยืดสีแดงนัก แตหากมีคณะใดที่เลือกใชเสื้อสีแดง
เปนสีของเสื้อประจําคณะแลว ก็จะมีขอหามภายในคณะอีกหนึ่งขอ คือ หามใสกางเกง
สีแดงพรอมเสื้อประจําคณะ โดยทั่วไปเสื้อยืดที่คณะกรือ โตะนิยมสวมใสจะทําจากผา
ฝายหรือผาใยสังเคราะห ซึ่งเสื้อยืดเหลานี้จะมีการสกรีนลายเปนตัวหนังสือหรือ
รูปภาพที่แสดงถึงชื่อคณะของตนหรือผูสนับสนุนคณะนั้นเอง 

2.  

 
 

ภาพประกอบ 107 เสื้อยืดคณะกรอืโตะปากรอวาร ี
 
 2. เสื้อเชิรตผาแพร - คณะกรือโตะนิยมใสเสื้อเชิ้ตที่ตัดจากผาแพร ลักษณะของเสือ้จะมปีก 
แขนยาวคลุมถึงขอมือ อาจมีกระเปาหรือไมมีก็ได เหตุที่นิยมใชผาแพรแทนที่จะเปนผาบาติกอันเปน
ภูมิปญญาของชาวไทยมุสลิมนั้น เพราะวาผาบาติกมีเนื้อผาที่แข็ง ไมสะดวกกับการเคลื่อนไหว
ในขณะตี ตรงขามกับผาแพรที่มีเนื้อออนนุม ลื่น และสวมใสสบายในอากาศรอนซึ่งเสื้อผาแพรเหลานี้
จะมีการปกแบบลวดลายดวยดาย หรือไหมเปนตัวหนังสือหรือรูปภาพที่แสดงถึงชื่อคณะของตนหรือ
ผูสนับสนุนคณะเชนเดียวกับเสื้อยืดนั้นเองคณะกรือโตะนิยมใสเสื้อเชิรตผาแพรนี้เฉพาะในงานพิธี
การสําคัญมากกวาการใสเพ่ือเขารวมการประชัน 
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ภาพประกอบ 108 เสื้อเชิรตผาแพรคณะกรือโตะปากรอวาร ี
 

 กางเกง – กางเกงที่ใชสวมใสในการเลนกรือโตะทั้งในการฝกซอม และในการแขงขันนัน้มกั
เปนไปตามความสะดวกของผูเลนแตละบุคคลแตจะเปนกางเกงขายาวเทานั้นตามหลักความเชื่อใน
ศาสนาอิสลาม ซึ่งพบไดทั้งรูปแบบกางเกงผาในรูปแบบกางเกงสแลค และกางเกงยีนส 
 

  
 

ภาพประกอบ 109 ลักษณะกางเกงสแลค และกางเกงยีนส  
 
 ผาคาดเอว - การใชผาคาดเอวทับกางเกงของชาวไทยมุสลิมเปนนิยมกันอยางมาก และ
แพรหลายเขาสูเครื่องแตงกายของผูเลนกรือโตะอีกดวย แตสวนใหญเปนไปตามความถนัดของแตละ
ผูเลน ซึ่งบางคนอาจจะคาดหรือไมคาดก็ตามแต สวนใหญนิยมใชเปนผาปาเตะ หรือผาขาวมา 
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ภาพประกอบ 110 ผาปาเตะ 
 

 
 

ภาพประกอบ 111 ผาขาวมา 
 

 
 

ภาพประกอบ 112 การนุงผาคาดเอว 
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 หมวกซอเกาะ - มุสลิมเพศชายในประเทศแถบมลายูรวมถึงจังหวัดปตตานียะลาและ
นราธิวาสของประเทศไทยมีความนิยมสวมใสหมวกที่เรียกกันวา "ซอเกาะ" (Songkok) มากกวา
หมวกกะปเยาะซึ่งเปนหมวกที่ชาวชาวไทยมุสลิมสวมใสประกอบศาสนกิจ (การประกอบพิธี
ละหมาด) หมวกซอเกาะเกิดจากการนําผาหลายชนิดมาตัดเย็บทับซอนกัน และมีลวดลายบนหมวก
ที่แตกตางกันไป ผูเลนกรือโตะจะสวมใสหมวกซอเกาะกนี้ในลวดลายและสีเดียวกันทั้งคณะ โดยสวม
ใสเฉพาะในงานพิธีการสําคัญเชนเดียวกับเสื้อเชิรตผาแพร 
 

 
 

ภาพประกอบ 113 หมวกซอเกาะ 
 
 ผาโพกศีรษะ(มูตา) - คณะกรือโตะนิยมใชผาเช็ดหนาผืนใหญ มีสีสันที่คอนขางฉูดฉาด 
คาดศีรษะเพ่ือความสะดวกในการซับเหงื่อ โดยมีสีเดียวกันทั้งคณะ แตจะไมนิยมใชผาโพกศีรษะเปน
สีเดียวกันกับเสื้อ โดยทั่วไปผาโพกศีรษะจะทําจากผาฝาย 
 

 
 

ภาพประกอบ 114 ผาโพกศีรษะ 
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 2.3 สถานที่ในการจัดแสดง 
 ในอดีตนั้นมีความนิยมจัดการประชันกรือโตะบริเวณกลางทุงนา หรือในบริเวณโดยรอบ
ของมัสยิด แตตอมามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่การจัดการประชันอยูบาง ซึ่งข้ึนอยูกับ
ผูจัดการประชันหรือเจาภาพจะกําหนดสถานที่ใด โดยยึดหลักวาสถานที่นั้นควรเปนที่ซึ่งมีการ
คมนาคมที่สะดวกผูคนเดินทางไดงายทั้งคณะที่มารวมประชันและผูติดตามสามารถขับรถกระบะไป
จนถึงที่จัดแสดงได เนื่องจากคณะกรือโตะนิยมใชรถกระบะในการขนยายกรือโตะและโดยสารผู
บรรเลงกรือโตะ สถานที่จึงมีลักษณะพ้ืนราบขนาดใหญ ไมเปนที่ลุมดอน เพราะเปนอุปสรรคในการ
จัดวางกรือโตะ และสถานที่นั้นตองมีความกวางขวาง เพราะในการประชันแตละครั้ง จะมีคณะกรือ
โตะที่เขารวมประชันไมนอยกวา 2 คณะ ซึ่งในคณะหนึ่งมีกรือโตะถึง 7 ใบ และตองจัดบริเวณให
เพียงพอสําหรับใหผูเขาชมการประชันและผูติดตามคณะอีกดวย โดยสวนใหญเจาภาพนิยมจัดหา
เวทีที่มีความแข็งแรงและมีความสูงไมมากนัก เปนเวทีในการประชันกรือโตะ เพ่ือใหสะดวกในการ
รับชมของผูเขาชมและผูติดตาม 
 สวนในปจจุบันสถานที่ในการแสดงกรือโตะมีความหลากหลายข้ึนอยูกับจุดประสงคของผู
วาจาง โดยสวนใหญคณะกรือโตะไดไปทําแสดงในสนามกีฬา และลานกิจกรรม และเวทีที่มีการจัด
พิธีการตางๆ เพ่ือเขารวมในพิธีเปด และลานแสดงทางวัฒนธรรมตําบลปะลุรู ก็เปนสถานที่แหงหนึ่ง 
ซึ่งคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดีนั้นไดมาทําการแสดงแลวทุกคณะ 
 

 
 

ภาพประกอบ 115 ลานแสดงทางวัฒนธรรมตําบลปะลรุ ู
 
 2.4 โอกาสในการแสดงกรือโตะ 
 แตเดิมนั้นกรือโตะเปนการละเลนเด็กเลี้ยงวัวควาย การประชันก็เปนเพียงการแขงขันกัน
ระหวางเด็กๆ ซึ่งนิยมจัดการแขงขันกันตามทุงนา หรือใตตนไมในบริเวณที่นําวัวควายไปเลี้ยง แต
เมื่อกรือโตะมีการพัฒนารูปแบบมาจนเปนอยางเชนในปจจุบัน และมีผู เขารวมประชันเปนจํานวน
มาก ทําใหรูปแบบการประชันนั้นไดรับการพัฒนาไปดวย การประชันกรือโตะนิยมจัดข้ึนหลังจากเก็บ
เก่ียวขาวในนาเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งตกราวเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน และนิยมเลนกันในคืน
เดือนหงายเพราะมีอากาศที่ไมรอนและบรรยากาศชวนใหสนุกสนานสวนจะกําหนดใหเลนหรือ
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ประชันขันแขงในวันใดก็แลวแตตกลงกัน วันที่มีการประชันกรือโตะถือเปนวันสําคัญวันหนึ่งของ
หมูบาน เพราะหมูบานหนึ่งหรือตําบลหนึ่งจะมีกรือโตะของหมูบานของตําบลอยูเพียงหนึ่งคณะ และ
ถากรือโตะหมูบานของตนชนะก็หมายถึงความภาคภูมิใจที่ไดรับเกียรติแหงความเปนผูชนะกันทั้ง
หมูบานชาวบานจึงตองไปยังที่นัดหมายเพ่ือใหชายหนุมไดชวยกันหามกรือโตะ สวนหญิงสาวได
ติดตามไปชวยกันใหกําลังใจผูประชันดังนั้นในคืนเดือนหงายของวันประชันกรือโตะทองทุงอันไพศาล
ที่หอมกรุนดวยไอดินและกลิ่นซังขาวใหมในแถบชนบทของอําเภอแวง อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอ
สุไหงโก–ลก จังหวัดนราธิวาส ในการประชันแตละครั้งก็จะคลาคล่ําไปดวยฝูงชนหนุมสาวเฒาแกตาง
หมูบานกัน เพราะที่นั่นไดกลายเปนสนามประชันกรือโตะดนตรีที่มีเกียรติ และเปนการละเลนที่ให
ความสนุกสนานแทนสนามแหงความเหน็ดเหนื่อยตลอดฤดูกาลปกดําและเก็บเก่ียวขาว สวนเวลาใน
การประชันโดยทั่วไปนั้นอาจเริ่มไปตั้งแตพระอาทิตยเริ่มตกดิน การประชันจะไปสิ้นสุดลงเมื่อใดก็
ข้ึนอยูกับจํานวนคณะที่เขารวม โดยบอยครั้งที่เวลาสิ้นสุดการประชันนั้นเปนชวงเวลาเที่ยงของ
วันรุงข้ึน นอกจากนิยมบรรเลงกรือโตะกันมากในชวงเวลาฤดูเก็บเก่ียวเสร็จแลวยังนิยมบรรเลงกรือ
โตะในงานที่มีเกียรติ เชน งานเฉลิมฉลองตางงานเทศกาลหรืองานในวันสําคัญอ่ืนๆ ไดแก งานพิธี
เขาสุหนัต (พิธีขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย) งานมาแกปูโละ (งานมงคลสมรส) ตลอดจนจนพิธี
การรับแขกบานแขกเมืองที่เปนบุคคลสําคัญ และงานรื่นเริงตางๆ ซึ่งแลวแตความประสงคของผู
วาจางใหไปจัดการแสดงกันในโอกาสใด (ไพบูลย ดวงจันทร.  2550: 269-272) 
 ในชวงเวลาเริ่มตนที่การประชันกรือโตะไดรับความนิยมที่มากข้ึน ในแตละหมูบานก็จะมี
คณะกรือโตะประจําหมูบานของตน และนัดหมายกันมาฝกซอมในชวงคํ่าหลังอาหารมื้อเย็นในแตละ
วัน โดยมีจุดประสงคเพ่ือเขารวมการประชันซึ่งจัดข้ึนในชวงเวลาหลังการเก็บเก่ียวขาวของทุกป 
แตกรือโตะมีจํานวนจํากัดหัวหนาคณะจึงจะคัดเลือกเฉพาะผูที่มีอายุใกลเคียงกันเปนสมาชิก หากมี
ผูใดในหมูบานสนใจก็ตองเปนผูติดตามคณะไปกอนจึงจะไดรับการอนุญาตใหรวมเลนในคณะ ความ
นิยมนี้แพรหลายตอมาและในหลายคณะก็ไดรับการวาจางใหไปแสดงในกิจกรรมตางๆ เนื่องจาก
ในชวงเวลานั้นยังไมมีความบันเทิงอ่ืนใดที่เขามารบกวนวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
นราธิวาส ทั้งโรงหนัง โทรทัศน และวิทยุ จนตอมาในชวงราวปพุทธศักราช 2545 ที่ความนิยม
ในกรือโตะมีลดลง ทั้งยังมีปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทําใหไมสามารถจัดการ
ประชันไดดังเดิม เนื่องจากการประชันกรือโตะนิยมเริ่มตนในชวงเวลากลางคืนจึงทําใหมีปญหาเปน
อยางมากในการรักษาความปลอดภัยของชาวบาน 
 โอกาสในการแสดงกรือโตะของคณะกรือโตะอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในปจจุบัน
ถือไดวาเปนจุดที่มีความแตกตางกับในอดีตไปตามกาลเวลามากที่สุดจากอดีตที่นิยมไปทําการแสดง
ในลักษณะการประชัน เปลี่ยนแปลงมาสูการวาจางโดยข้ึนอยูกับจุดประสงคของผูวาจาง โดยมีหลาย
ครั้งที่คณะกรือโตะไดไปทําแสดงในสนามกีฬา หรือเวทีที่มีการจัดพิธีการตางๆ เพ่ือเขารวมในพิธี
เปดการแขงขันกีฬา พิธีเปดกิจการรานคา-ธนาคาร งานกาชาด-งานแสดงวัฒนธรรม และกิจกรรม
ตางๆ ในจังหวัดนราธิวาสเปนสวนใหญ และในบางโอกาสก็มีการวาจางใหไปแสดงในจังหวัดปตตาน ี
และจังหวัดยะลาซึ่งเปนจังหวัดใกลเคียง โดยคณะกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดีนั้นจะไดรับการวาจาง
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ไปทําการแสดงตามสถานที่ตางๆเปนจํานวนเพียงคณะละ 4-5 ครั้งตอปเทานั้น โดยอัตราคาวาจาง
ในการทําการแสดงตอครั้งอยูที่ 3,000-7,000 บาท ข้ึนอยูกับรูปแบบการแสดง และระยะการเดินทาง
ไปยังสถานที่จัดงานนั้นเอง  
 โดยคณะกรือโตะอินทรียแดง ตําบลสากอ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นั้นไดบันทึก
รายการแสดงกรือโตะครั้งสําคัญไวตั้งแตปพุทธศักราช 2531 ดังนี้ 
  ปพุทธศักราช 2531 แสดงกรือโตะในโอกาสเปดงาน “ของดีเมืองนรา” ที่อําเภอเมือง 
   จังหวัดนราธิวาส 
  ปพุทธศักราช 2535 เปนตัวแทนกรือโตะของประเทศไทย ไปแสดงในงาน “ศิลปะ-
วัฒนธรรมนานาชาติ” ณ ประเทศมาเลเซีย 
  ปพุทธศักราช 2536 แสดงกรือโตะในงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต”
ที่อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
  ปพุทธศักราช 2537 ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันกรือโตะในงานเปด “มูลนิธิฮัจยีสุ
หลง” จังหวัดปตตานี เนื่องในโอกาส เปดการแขงขันกีฬาชนบท ที่อําเภอเมืองจังหวัดยะลา  
  ปพุทธศักราช 2537ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันกรือโตะระดับจังหวัด ที่อําเภอแวง  
จังหวัดนราธิวาส 
  ปพุทธศักราช 2538 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกรือโตะระดับจังหวัด ที่อําเภอสุไหง-
ปาดี จังหวัดนราธิวาส 
  ปพุทธศักราช 2539 แสดงกรือโตะ ในพิธีตอนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  
มาตรวจราชการที่บานปเล็ง ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
  ปพุทธศักราช 2539 แสดงกรือโตะ ในพิธีตอนรับนายกรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร มะทา เนื่องในโอกาส เปดเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – นราธิวาส  ที่สนามบินบาน
ทอน อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
  ปพุทธศักราช 2540 แสดงกรือโตะในงานพิธีเปดสวนสิรินธร ที่อําเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส 
  ปพุทธศักราช 2541 แสดงกรือโตะในพิธีตอนรับกลุมแมบานทหารเรือจากกรุงเทพฯ ที่
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 
  ปพุทธศักราช 2542 แสดงกรือโตะในงานเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทอน ที่อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
  ปพุทธศักราช 2544 แสดงกรือโตะในโอกาสเปดงาน “ของดีเมืองนรา”ที่อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
  ปพุทธศักราช 2545 แสดงกรือโตะ ในพิธีตอนรับนายกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ที่อําเภอเมืองจังหวัดยะลา 
  ปพุทธศักราช 2546 แสดงกรือโตะในงาน “รวมพลังสตรี 14 จังหวัดภาคใตสูยาเสพติด”  
ที่สนามชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  



 110 

  ปพุทธศักราช 2547 แสดงกรือโตะในงาน “มหกรรมงานOTOP ยะลา นรา ตานี เทิดไท
องคราชินี” ที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
  และในปเดียวกันแสดงกรือโตะในงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 12”ที่มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี (นายสัญชัย เหสามี. 2556: 
สัมภาษณ) 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 116 งานชาวนรารวมใจเทิดไทมหาราชา 84 พรรษา รายอกีตอ ปพ.ศ. 2554 
 

 ที่มา: สดา  ฉริยะศิลป.  (2554).  สืบคนเมื่อ 13 ตุลาคม 2556, จาก www.oknation.net/ 
blog/dada  
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ตอนท่ี 3 บทเพลง และวิธีการบรรเลงในการแสดงกรือโตะ  
 3.1 วิเคราะหขอมูลบทเพลงในการแสดงกรือโตะ 
 จากการศึกษาตามที่ไดลงภาคสนามเพ่ือสัมภาษณคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส ทําใหทราบวาคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีบทเพลงที่ใชใน
การแสดง 2 บทเพลงเทานั้น คือ 1) บทเพลงจังหวะประชัน  2) บทเพลงจังหวะแห 
 

 
 

ภาพประกอบ 117 โนตบทเพลงจังหวะประชัน 
 

 1. บทเพลงจังหวะประชัน - แตเดิมเปนบทเพลงที่ใชในการประชันระหวางคณะกรือโตะใน
การแขงขัน ลักษณะของบทเพลงนั้นมีจังหวะที่เรงเรา ความเร็วที่ฉับไว และเสียงที่ดังมาก เพ่ือใหผู
เลนและผูฟงรูสึกสนุกมีชีวิตชีวา ตื่นเตนไปกับบทเพลง ผูเลนกรือโตะตองใชพละกําลังในการตีเปน
อยางมาก เนื่องจากตองตีกรือโตะใหมีเสียงดังไปไกล ทั้งยังตองตีกรือโตะใหมีจังหวะที่สอดคลอง
พรอมเพรียงกัน เปนบทเพลงที่มีความยาวไมมากนักเพียงแค 16-23 วินาทีข้ึนอยูกับความเร็ว 
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(Tempo) ที่แตละคณะนั้นบรรเลงแตกตางกัน แมวาในปจจุบันการประชันระหวางคณะกรือโตะอาจ
ไมสามารถพบเห็นไดแลว แตบทเพลงจังหวะประชันก็ยังคงเปนบทเพลงที่คณะกรือโตะในอําเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ยังคงใชบรรเลงอยูในการแสดงที่ไดรับการวาจางไปทุกครั้ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 118 โนตบทเพลงจังหวะแห 



 113 

 2. บทเพลงจังหวะแห - เปนบทเพลงที่คณะกรือโตะใชเปนบทเพลงเริ่มตนทั้งในการแสดง
และการประชันทุกครั้ง เพ่ือเปนการสํารวจความสมบูรณของตัวกรือโตะและอุปกรณตางๆ ลักษณะ
ของบทเพลงนั้นมีจังหวะที่แตกตางกันในชวงตนเพลงและชวงทายเพลงอยางเห็นไดชัดเจน โดย
ในชวงตนนั้นมีจังหวะที่เรียบงาย ความเร็วที่ไมเรงรีบ แตก็แฝงไวดวยชั้นเชิงของผูตีกรือโตะมือ 1 
ของคณะที่ทําใหจังหวะในชวงตนนี้มีลักษณะเปน Polyrhythm ที่ไมซับซอน จากนั้นในชวงทายของ
บทเพลงจึงเรงเราจังหวะใหรวดเร็วมีชีวิตชีวา และมีเสียงที่ดังมากข้ึน เพ่ือใหผูเลนและผูฟงรูสึกสนุก
และ ตื่นเตนไปกับบทเพลงบทเพลงจังหวะแหมีความยาวไมมากนักเพียงแค 50-70 วินาทีข้ึนอยูกับ
ความเร็ว (tempo) ที่แตละคณะนั้นบรรเลงแตกตางกัน แมวาในปจจุบันการประชันระหวางคณะกรือ
โตะอาจไมสามารถพบเห็นไดแลว แตบทเพลงจังหวะแหก็ยังคงเปนบทเพลงที่คณะกรือโตะในอําเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ยังคงใชบรรเลงอยูในการแสดงที่ไดรับการวาจางไปทุกครั้งเชนเดียวกับ
บทเพลงจังหวะประชัน และในบางโอกาสที่คณะกรือโตะไดรับการวาจางใหทําการแสดงบนรถแหที่
เวียนรอบเมือง บทเพลงจังหวะแหนี้ก็เปนบทเพลงหลักในการทําการแสดงเพราะสามารถนํามา
บรรเลงติดตอกันไดเปนระยะเวลานานโดยผูเลนไมเหน็ดเหนื่อยมากจนเกินไป 
 
  3.1.1 คีตลักษณ (Forms) 
 คีตลักษบทเพลงจังหวะประชัน 
 มีลักษณะของกระสวนจังหวะที่เรียงรอยเปน 2 ทอนเพลงสลับกัน (ยกเวนในหองที่ 1 ที่มี
ลักษณะเปนการนับจังหวะเพ่ือเตรียมความพรอมสูการบรรเลง) หลังจากนับจังหวะเพ่ือเตรียมความ
พรอมในหองที่ 1 แลวก็ดําเนินทอนเพลง A1 ในหองที่ 2-3 ตอมาใชกระสวนจังหวะดําเนินทอนเพลง 
B1 ในหองที่ 4-5 จากนั้นจึงกลับไปดําเนินกระสวนจังหวะที่คลายกับทอนเพลง A1 ในหองที่ 6-7
เรียกวาทอนเพลง A2 แลวจึงสลับกลับมาดําเนินกระสวนจังหวะที่คลายกับทอนเพลง B1 อีกครั้งใน
หองที่ 8-9 เรียกวาทอนเพลง B2 จบทายบทเพลงดวยการกลับไปดําเนินกระสวนจังหวะคลายกับ
ทอนเพลง A1 ในหองที่ 10-11 แตมีกระสวนจังหวะที่สั้นลงกวาในหองที่ 2-3 และหองที่ 6-7 เพ่ือ
ความกระชับของบทเพลง เรียกวาทอนเพลง A3 ทําใหไดบทเพลงที่มีรูปแบบเทอรนารี (Ternary 
Form) ที่เรียงรอยทอนเพลง A1 – B1 - A2 – B2 – A3 ตามลําดับ 
 

 
 

ภาพประกอบ 119 คีตลักษบทเพลงจังหวะประชนั 
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 คีตลักษบทเพลงจังหวะแห 
 มีลักษณะของกระสวนจังหวะที่เรียงรอยเปน 4 ทอนเพลง โดยไมมีการวนมาซ้ําทอนเพลง
เดิมเลย หลังจากนับจังหวะเพ่ือเตรียมความพรอมในหองที่ 1-2 แลวก็ดําเนินกระสวนจังหวะในทอน
เพลง A ในหองที่ 3-6 จากนั้นดําเนินกระสวนจังหวะทอนเพลง B ในหองที่ 7-12 ซึ่งมีจังหวะที่
คลายคลึงกับจังหวะในทอนเพลง A แตมีความยาวที่มากกวา ตอมาดําเนินกระสวนจังหวะในทอน
เพลง C ในหองที่ 13-16 ซึ่งจังหวะมีความคลายคลึงกับจังหวะในทอนเพลง A แตมีการเปลี่ยน
กระสวนจังหวะ และเรงจังหวะใหเร็วข้ึนในหองที่ 16 จบทายดวยดําเนินกระสวนจังหวะในทอนเพลง 
D ในหองที่ 17-21 ซึ่งมีความเร็วที่มากกวา และกระสวนจังหวะที่แตกตางกับกระสวนจังหวะในทอน
เพลงอ่ืน จากนั้นบทเพลงก็จบลงในจังหวะที่ 1 ของหองที่ 21 ทําใหไดบทเพลงที่มีรูปแบบสโตรฟค 
(Strophic Form) ที่เรียงรอยทอนเพลง A - B -C - D ตามลําดับ 
 

 
 

ภาพประกอบ 120 คีตลักษบทเพลงจังหวะแห 
   
 3.1.2 โครงสรางกระสวนจังหวะ 
 โครงสรางกระสวนจังหวะบทเพลงจังหวะประชัน 
 เนื่องจากบทเพลงจังหวะประชัน มีการใชเครื่องหมายกํากับจังหวะ (Time Signature) 
สลับปรับเปลี่ยนตลอดบทเพลง ระหวางหองเพลง (โนตสากล) ที่มี 4 จังหวะใน 1 หอง และหองเพลง 
(โนตสากล) ที่มี 3 จังหวะใน 1 หอง ทําใหไมสามารถแบงแตละกระสวนจังหวะใหมีความยาวเทากัน
ได จึงแบงแตละกระสวนจังหวะใหมีความยาวเทากับ 3 หองเพลง และ 2 หองเพลง 
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 A       
- - - x - - - - - - - x - - - -    

   B     C     D 
- - - x - - - x - - - x - - - x x x – x - x - x - x - x 

   E     F 
- x - x x x – x x x – x x x – x x x – x x x – x x x – x 

   G     H 
x x - x - x - x - x - x - x - x x x – x - x - x - x - x 

 
- x - x x x – x x x – x x x – x x x – x x x – x x x – x 

           I 
x x - x - x - x - x - x - x - x x x – x - - - - - - - - 

  
 กระสวนจังหวะที่ใชในบทเพลงจังหวะประชัน มีทั้งหมด 9 แบบ ดังนี้ 
 
ตาราง 4 รูปแบบกระสวนจังหวะทีใ่ชในบทเพลงจงัหวะประชัน 
 

รูปแบบ จํานวน (ครัง้) ลักษณะรูปแบบ 

A 2 - - - x - - - -  
B 1 - - - x - - - x - - - x 
C 1 - - - x x x – x  
D 2 - x - x - x - x  
E 2 - x - x x x – x x x – x 
F 4 x x – x x x – x  
G 2 x x - x - x - x - x - x 
H 2 - x - x x x – x  
I 1 - - - - - - - -  
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 กระสวนจงัหวะทัง้หมดสามารถเขียนไดตามตําแหนงที่ปรากฏในบทเพลงไดดังนี ้
 

A A  
B C D 
E F F 
G H D 
E F F 
G H I 

  
 การวิเคราะหรูปแบบจังหวะที่ใชในบทเพลงจังหวะประชันนั้นสามารถกระทําไดโดย
วิเคราะหรูปแบบตางๆที่ใช ซึ่งตารางตอไปนี้แสดงตําแหนงการปรากฏของกระสวนจังหวะแตละแบบ
ที่ปรากฏในบทเพลง 
 
 ตําแหนงกระสวน A | - - - x | -- - - | 

A A  
B C D 
E F F 
G H D 
E F F 
G H I 

  
 รูปแบบ A เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2 หองเพลง พบได 2 ครั้งติดตอกันในทอนข้ึน
ของบทเพลงเทานั้น โดยสมาชิกในคณะทั้ง 3 กลุมตีกรือโตะในจังหวะตกหองเพลงที่ 1 และไมตีกรือ
โตะในจังหวะใดเลยในหองเพลงที่ 2 เพ่ือการนับจังหวะในคณะกรือโตะใหพรอมเพรียงกัน 
  
 ตําแหนงกระสวน B | - - - x | - - - x | - - - x | 

A A  
B C D 
E F F 
G H D 
E F F 
G H I 



 117 

 รูปแบบ B เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 3 หองเพลง พบเพียงครั้งเดียวในทอนข้ึนของ
บทเพลง โดยมีจุดประสงคเดียวกันกับรูปแบบ A คือ สมาชิกในคณะทั้ง 3 กลุมตีกรือโตะในจังหวะ
ตกของทั้ง 3 หองเพลงในกระสวนจังหวะรูปแบบนี้เพ่ือการนับจังหวะในคณะกรือโตะไดอยางพรอม
เพรียงกัน 
 ตําแหนงกระสวน C | - - - x | x x - x | 

A A  
B C D 
E F F 
G H D 
E F F 
G H I 

  
 รูปแบบ C เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2หองเพลง พบเพียงครั้งเดียวในบทเพลงนี้ 
โดยเปนหองแรกบทเพลงนี้ที่สมาชิกในคณะทั้ง 3 กลุมตีกรือโตะในจังหวะที่แตกตางกันไป โดยกลุม
มือ 1 ของคณะเพ่ิมจังหวะในการตีเปน | - - - x | x - - x | ซึ่งมีจังหวะที่ใกลกับกลุมมือ 3 ของคณะที่
ยังคงตีกรือโตะโดยยึดจังหวะตกของหองเพลง | - - - x |- - - x | สวนกลุมมือ 2 ของคณะเปลี่ยน
จังหวะในการตีเปน จังหวะขัดกับกลุมมือ 3 เปน | - - - - | - x - - | และทําใหเมื่อรวบรวมจังหวะใน
การตีของทั้ง 3 กลุมแลวทําใหไดกระสวนจังหวะดังกลาว 
 
 ตําแหนงกระสวน D | - x - x | - x - x | 

A A  
B C D 
E F F 
G H D 
E F F 
G H I 

  
 รูปแบบ D เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2หองเพลง พบเปนจํานวน 2 ครั้งในบทเพลง
นี้ โดยกลุมมือ 1 ของคณะจะกลับมาตีในจังหวะเดียวกับกลุมมือ 3 ของคณะซึ่งยังคงตีกรือโตะโดย
ยึดจังหวะตกของหองเพลง | - - - x | - - - x | เชนเดียวกับในขณะตีรูปแบบ C สวนกลุมมือ 2 ของ
คณะไดเพ่ิมเติมการตีในหองเพลงที่ 1 เปนลักษณะเดียวกับหองเพลงที่ 2 | - x - - | - x - - | ทําให
เมื่อรวบรวมจังหวะในการตีของทั้ง 3 กลุมแลวทําใหไดกระสวนจังหวะดังกลาว 
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 ตําแหนงกระสวน E | - x - x | x x - x | x x - x | 
A A  
B C D 
E F F 
G H D 
E F F 
G H I 

  
 รูปแบบ E เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 3 หองเพลง พบเปนจํานวน 2 ครั้งในบทเพลง
นี้ สมาชิกในคณะทั้ง 3 กลุมตีกรือโตะในจังหวะที่แตกตางกันไป โดยกลุมมือ 1 ของคณะเพ่ิมจังหวะ
ในการตีเปน | - - - x | x - - x | x - - x | ซึ่งมีจังหวะที่ใกลกับกลุมมือ 3 ของคณะที่ยังคงตีกรือโตะ
โดยยึดจังหวะตกของหองเพลงเชนเดิม | - - - x |- - - x | - - - x | สวนกลุมมือ 2 ของคณะก็ยังคงตี
ในจังหวะที่ขัดกับจังหวะของกลุมที่ 3 ทั้ง 3 หองเพลง | - x - - | - x - - | - x - - | และทําใหเมื่อ
รวบรวมจังหวะในการตีของทั้ง 3 กลุมแลวทําใหไดกระสวนจังหวะดังกลาว 
 
 ตําแหนงกระสวน F | x x - x | x x - x |  

A A  
B C D 
E F F 
G H D 
E F F 
G H I 

  
 รูปแบบ F เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2หองเพลง พบเปนจํานวน 4 ครั้งในบทเพลง
นี้ สมาชิกในคณะทั้ง 3 กลุมตีกรือโตะในจังหวะที่แตกตางกันไป โดยกลุมมือ 1 ของคณะเพ่ิมจังหวะ
ในการตีเปน | x - - x | x - - x | ซึ่งมีจังหวะที่ใกลเคียงกับกลุมมือ 3 ของคณะที่ยังคงตีกรือโตะโดย
ยึดจังหวะตกของหองเพลง | - - - x | - - - x | สวนกลุมมือ 2 ของคณะยังคงตีกรือโตะในจังหวะ
เดียวกับขณะตีในรูปแบบ D คือ | - x - - | - x - - | และทําใหเมื่อรวบรวมจังหวะในการตีของทั้ง 3 
กลุมแลวทําใหไดกระสวนจังหวะดังกลาว 
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 ตําแหนงกระสวน G | x x - x | - x - x | - x - x | 
A A  
B C D 
E F F 
G H D 
E F F 
G H I 

  
 รูปแบบ G เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 3 หองเพลง พบเปนจํานวน 2 ครั้งในบทเพลง
นี้ สมาชิกในคณะทั้ง 3 กลุมตีกรือโตะในจังหวะที่แตกตางกันไป โดยกลุมมือ 1 ของคณะเพ่ิมจังหวะ
ในการตีเปน | x - - x | - - - x | - - - x | ซึ่งมีจังหวะที่ใกลเคียงกับกลุมมือ 3 ของคณะที่ยังคงตีกรือ
โตะโดยยึดจังหวะตกของหองเพลง | - - - x | - - - x | - - - x | สวนกลุมมือ 2 ของคณะยังคงตีกรือ
โตะในจังหวะเดียวกับขณะตีในรูปแบบ E คือ | - x - - | - x - - | - x - - | และทําใหเมื่อรวบรวม
จังหวะในการตีของทั้ง 3 กลุมแลวทําใหไดกระสวนจังหวะดังกลาว 
 
 ตําแหนงกระสวน H | - x - x | x x - x | 

A A  
B C D 
E F F 
G H D 
E F F 
G H I 

  
 รูปแบบ H เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2หองเพลง พบเปนจํานวน 2ครั้งในบทเพลงนี ้
สมาชิกในคณะทั้ง 3กลุมตีกรือโตะในจังหวะที่แตกตางกันไป โดยกลุมมือ 1ของคณะกลับไปตีจังหวะ
เดียวกับขณะตีในรูปแบบ C เปน | - - - x | x - - x | ซึ่งมีจังหวะที่ใกลเคียงกับกลุมมือ 3ของคณะที่
ยังคงตีกรือโตะโดยยึดจังหวะตกของหองเพลง | - - - x | - - - x | สวนกลุมมือ 2ของคณะยังคงตีกรือ
โตะในจังหวะเดียวกับขณะตีในรูปแบบ D และ F คือ | - x - - | - x - - | และทําใหเมื่อรวบรวมจงัหวะ
ในการตีของทั้ง 3กลุมแลวทําใหไดกระสวนจังหวะดังกลาว 
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 ตําแหนงกระสวน I | - - - - | - - - - |  
A A  
B C D 
E F F 
G H D 
E F F 
G H I 

  
 รูปแบบ I เปนกระสวนจงัหวะที่มีความยาว 2 หองเพลง พบเพียงครั้งเดียวในทอนจบของ
บทเพลง โดย สมาชิกในคณะทัง้ 3กลุมไมตีกรือโตะในจังหวะเลย 
 
 สรุป จากการวิเคราะหกระสวนจังหวะบทเพลงจงัหวะประชัน ทําใหไดขอสรุป คือ 
  - กระสวนจงัหวะรูปแบบ F เปนกระสวนจงัหวะที่พบไดมากที่สุดในบทเพลงจังหวะประชนั 
คือ พบถึง 4 ครัง้ 
  - กระสวนจังหวะ 3 รูปแบบ ที่พบเพียงครั้งเดียวในบทเพลงคือ รูปแบบ B รูปแบบ C และ 
รูปแบบ I โดยรูปแบบ B และรูปแบบ C พบในชวงตนของเพลง สวนรูปแบบ I นั้นพบในชวงจบเพลง 
  - กระสวนจังหวะ 5 รูปแบบ ที่พบได 2 ครั้งในบทเพลงคือ รูปแบบ A รูปแบบ D รูปแบบ E 
รูปแบบ G และรูปแบบ H 
  - รูปแบบ E และรูปแบบ G เปนเพียง 2 รูปแบบเทานั้น ที่มีลําดับในการเคลื่อนของ
กระสวนจงัหวะแบบเดียวกันในทั้ง 2 ครั้งที่ปรากฏ คือ พบรูปแบบ E ตอหลังรูปแบบ D และเมื่อจบ
รูปแบบ E แลวจึงเคลื่อนสูรูปแบบ F ทั้ง 2 ครัง้ สวนรูปแบบ G พบวาตอหลังรูปแบบ Fและเมื่อจบ
รูปแบบ G แลวจึงเคลื่อนสูรูปแบบ H ทั้ง 2 ครัง้เชนกัน 
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 ทิศทางการเคลื่อนของกระสวนจงัหวะ 
รูปแบบ A    รูปแบบ A 1 ครั้ง 

       รูปแบบ B 1 ครั้ง 
รูปแบบ B    รูปแบบ C 1 ครั้ง 
รูปแบบ C    รูปแบบ D 1 ครั้ง 
รูปแบบ D    รูปแบบ E 2 ครั้ง 
รูปแบบ E    รูปแบบ F 2 ครั้ง 
รูปแบบ F    รูปแบบ F 2 ครั้ง 

       รูปแบบ G 2 ครั้ง 
รูปแบบ G    รูปแบบ H 2 ครั้ง 
รูปแบบ H    รูปแบบ D 1 ครั้ง 

       รูปแบบ I 1 ครั้ง 
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 โครงสรางกระสวนจังหวะบทเพลงจังหวะแห 
 บทเพลงจังหวะแหเปนบทเพลงที่สามารถแบงแตละกระสวนจังหวะใหมีความยาวเทากัน
ได จึงแบงแตละกระสวนจังหวะใหมีความยาวเทากับ 2 หองเพลง  
 
  A       B 

- - - x - - - - - - - x - - - - - - - x - - - x - - - x - - - - 
        C    D 

- - - x - - - x - - - x - - - - - - - x - - x - x - x - - x - - - - 
 

- - - x - - x - x - x - -x - - - - - - - x - - x - x - x - -x - - - - 
 

- - - x - - - x - - - x - - - - - - - x - - x - x - x - -x - - - - 
 

- - - x - - x - x - x - -x - - - - - - - x - - x - x - x - -x - - - - 
 

- - - x - - x - x - x - -x - - - - - - - x - - x - x - x - -x - - - - 
 

- - - x - - - x - - - x - - - - - - - x - - x - x - x - -x - - - - 
 

- - - x - - x - x - x - -x - - - - - - - x - - - x - - - x - - - x 
     E    F 

- - - x - - - x - - - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x 
 

- x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x 
     G    H 
- x x - x - x x - x - x x - x - - - - - - - - - - - -   
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 กระสวนจงัหวะทีใ่ชในบทเพลงจงัหวะประชัน มีทั้งหมด 8 แบบ ดังนี ้
 
ตาราง 5 รูปแบบกระสวนจังหวะทีใ่ชในบทเพลงจงัหวะแห 
 

รูปแบบ จํานวน (ครัง้) ลักษณะรูปแบบ 
A 6 - - - x - - - - 
B 7 - - - x - - - x 
C 10 - - - x - - x-x 
D 10 - x - - x - - - - 
E 1 - - - x - x x-x 
F 7 -x x - x - x x-x 
G 1 -x x - x - - - - 
H 1 - - - - - - - - 

  
 กระสวนจงัหวะทัง้หมดสามารถเขียนไดตามตําแหนงที่ปรากฏในบทเพลงไดดังนี ้
 

A A B A 
B A C D 
C D C D 
B A C D 
C D C D 
C D C D 
B A C D 
C D B B 
B E F F 
F F F F 
F G H  

 
 การวิเคราะหรูปแบบจังหวะที่ใชในบทเพลงจังหวะแหนั้นสามารถกระทําไดโดยวิเคราะห
รูปแบบตางๆที่ใช ซึ่งตารางตอไปนี้แสดงตําแหนงการปรากฏของกระสวนจังหวะแตละแบบที่ปรากฏ
ในบทเพลง 
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 ตําแหนงกระสวน A | - - - x | - - - - | 
A A B A 
B A C D 
C D C D 
B A C D 
C D C D 
C D C D 
B A C D 
C D B B 
B E F F 
F F F F 
F G H  

  
 รูปแบบ A เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2 หองเพลง ปรากฎ 6 ครั้งในบทเพลง และ
พบ 2 ครั้งติดตอกันในทอนข้ึนของบทเพลงโดยทอนข้ึนนั้นกลุมมือ 2 ของคณะจะเปนผูตีเพียงกลุม
เดียว เพ่ือการนับจังหวะในคณะกรือโตะไดอยางพรอมเพรียงกัน แตในอีก 4 ครั้งนั้นสมาชิกในคณะ
ทั้ง 3 กลุมตีกรือโตะในจังหวะตกหองเพลงที่ 1 และไมตีกรือโตะในจังหวะใดเลยในหองเพลงที่ 2  
 
 ตําแหนงกระสวน B | - - - x | - - - x | 

A A B A 
B A C D 
C D C D 
B A C D 
C D C D 
C D C D 
B A C D 
C D B B 
B E F F 
F F F F 
F G H  
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 รูปแบบ B เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2 หองเพลง ปรากฏ 7 ครั้งในบทเพลง โดย
ครั้งแรกที่ปรากฏนั้นกลุมมือ 2 ของคณะจะเปนผูตีเพียงกลุมเดียว เพ่ือการนับจังหวะในคณะกรือโตะ
ไดอยางพรอมเพรียงกัน แตในอีก 6 ครั้งนั้นสมาชิกในคณะทั้ง 3 กลุมตีกรือโตะในจังหวะตกของหอง
เพลงทั้ง 2 หองอยางพรอมเพรียงกัน 
 
 ตําแหนงกระสวน C | - - - x | - - x-x| 
 

A A B A 
B A C D 
C D C D 
B A C D 
C D C D 
C D C D 
B A C D 
C D B B 
B E F F 
F F F F 
F G H  

 
 รูปแบบ C เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2 หองเพลง ปรากฎ 10 ครั้งในบทเพลงโดย
กลุมมือ 1 ของคณะจะเปลี่ยนจังหวะการตีโดยการใช Quarter Note Tripletsเปน | - - - x | - - x-- | 
สวนกลุมมือ 2 และกลุมมือ 3 ในคณะยังคงเลนในจังหวะเดียวกัน คือตีกรือโตะโดยยึดจังหวะตกของ
ทั้ง 2 หองเพลง เหมือนขณะเลนในรูปแบบ B | - - - x | - - - x | และทําใหเมื่อรวบรวมจังหวะในการ
ตีของทั้ง 3 กลุมแลวทําใหไดกระสวนจังหวะดังกลาว 
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 ตําแหนงกระสวน D | -x- - x | - - - - | 
 

A A B A 
B A C D 
C D C D 
B A C D 
C D C D 
C D C D 
B A C D 
C D B B 
B E F F 
F F F F 
F G H  

  
 รูปแบบ D เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2 หองเพลง ปรากฎ 10 ครั้งในบทเพลง โดย
กลุมมือ 1 ของคณะยังคงตีโดยการใช Quarter Note Triplets อีก 1 ครั้งแลวตอดวย Quarter Note 
ทําใหไดเปนจังหวะ | -x- - x | - - - - | สวนกลุมมือ 2 และกลุมมือ 3 ในคณะยังคงเลนในจังหวะ
เดียวกัน แตจะตีกรือโตะในจังหวะตกของหองเพลงที่ 1 และไมตีในจังหวะใดเลยในหองเพลงที่ 2 
เหมือนขณะเลนในรูปแบบ A | - - - x | - - - - | และทําใหเมื่อรวบรวมจังหวะในการตีของทั้ง 3 กลุม
แลวทําใหไดกระสวนจังหวะดังกลาว 
 
 ตําแหนงกระสวน E | - - - x | - x x-x | 
 

A A B A 
B A C D 
C D C D 
B A C D 
C D C D 
C D C D 
B A C D 
C D B B 
B E F F 
F F F F 
F G H  
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 รูปแบบ E เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2 หองเพลง ปรากฎครั้งเดียวในบทเพลงนี้ 
โดยเปนกระสวนจังหวะแรกบทเพลงนี้ที่สมาชิกในคณะทั้ง 3 กลุมตีกรือโตะในจังหวะที่แตกตางกัน
ไป โดยกลุมมือ 1 ของคณะตีโดยการใช Quarter Note Triplets ทําใหไดเปนจังหวะ | - - - x | - - x-- 
| กลุมมือ 3 ของคณะที่ยังคงตีกรือโตะโดยยึดจังหวะตกของหองเพลง | - - - x | - - - x | สวนกลุมมอื 
2 ของคณะเปลี่ยนจังหวะในการตีเปน จังหวะขัดกับกลุมมือ 3 เปน | - - - - | - x - - | และทําใหเมื่อ
รวบรวมจังหวะในการตีของทั้ง 3 กลุมแลวทําใหไดกระสวนจังหวะดังกลาว 
 
 ตําแหนงกระสวน F | -xx - x | - x x-x | 
 

A A B A 
B A C D 
C D C D 
B A C D 
C D C D 
C D C D 
B A C D 
C D B B 
B E F F 
F F F F 
F G H  

 
 รูปแบบ F เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2 หองเพลง ปรากฏ 8 ครั้งติดตอกันในบท
เพลงนี้ โดยเปนกระสวนจังหวะที่สมาชิกในคณะทั้ง 3 กลุมตีกรือโตะในจังหวะที่แตกตางกันไป โดย
กลุมมือ 1 ของคณะตีโดยการใช Quarter Note Triplets ทําใหไดเปนจังหวะ | -x- - x | - - x-- | กลุม
มือ 3 ของคณะที่ยังคงตีกรือโตะโดยยึดจังหวะตกของหองเพลง | - - - x | - - - x | สวนกลุมมือ 2 
ของคณะยังคงใชจังหวะขัดกับกลุมมือ 3 คลายขณะเลนในรูปแบบ E แตเพ่ิมเติมจังหวะไปที่หอง
เพลงที่ 1 อีกดวย ทําใหไดเปนจังหวะ | - x - - | - x - - | และทําใหเมื่อรวบรวมจังหวะในการตีของ
ทั้ง 3 กลุมแลวทําใหไดกระสวนจังหวะดังกลาว 
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 ตําแหนงกระสวน G | -xx - x | - - - - | 
 

A A B A 
B A C D 
C D C D 
B A C D 
C D C D 
C D C D 
B A C D 
C D B B 
B E F F 
F F F F 
F G H  

 

 รูปแบบ G เปนกระสวนจังหวะที่มีความยาว 2 หองเพลง ปรากฎเพียงครั้งเดียวในชวงทาย
บทเพลง โดยกลุมมือ 1 ของคณะยังคงตีโดยการใช Quarter Note Triplets อีก 1 ครั้งแลวตอดวย 
Quarter Note ทําใหไดเปนจังหวะ | -x- - x | - - - - | กลุมมือ 1ในคณะยังคงเลนในจังหวะเดียวกัน 
แตจะตีกรือโตะในจังหวะตกของหองเพลงที่ 1 และไมตีในจังหวะใดเลยในหองเพลงที่2เหมือนขณะ
เลนในรูปแบบ A | - - - x | - - - - | สวนกลุมมือ 2 ของคณะยังคงใชจังหวะขัดกับกลุมมือ 3 แตตีกรื
อดตะไปที่หองเพลงที่ 1 เทานั้น ทําใหไดเปนจังหวะ | - x - - | - - - - | และทําใหเมื่อรวบรวมจังหวะ
ในการตีของทั้ง 3 กลุมแลวทําใหไดกระสวนจังหวะดังกลาว 
 

 ตําแหนงกระสวน H | - - - -| - - - - | 
 

A A B A 
B A C D 
C D C D 
B A C D 
C D C D 
C D C D 
B A C D 
C D B B 
B E F F 
F F F F 
F G H  
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 รูปแบบ H เปนกระสวนจงัหวะทีม่ีความยาว 2 หองเพลง ปรากฎเพียงครั้งเดียวในทอนจบ
ของบทเพลง โดยสมาชิกในคณะทั้ง 3 กลุมไมตีกรือโตะในจังหวะเลย 
 
 สรุป จากการวิเคราะหกระสวนจังหวะในบทเพลงจงัหวะแห ทําใหไดขอสรุป คือ 
  - กระสวนจังหวะรูปแบบ C และรูปแบบ D เปนกระสวนจังหวะที่พบไดมากทีสุ่ดในบท
เพลงจังหวะแหคือ พบถึง 10 ครัง้ 
  - มีกระสวนจงัหวะ 3 รูปแบบ ที่พบเพียงครัง้เดียวในบทเพลงคือ รูปแบบ E รูปแบบ G 
และรูปแบบ H โดยรูปแบบ E เปนกระสวนจงัหวะแรกที่สมาชิกในคณะทัง้ 3 กลุมเลนในจังหวะที่
แตกตางกัน สวนรูปแบบ G และ รูปแบบ H นั้นพบในตอนจบเพลง 
  - มีเพียงกระสวนจงัหวะ 3 รูปแบบในบทเพลงนี้เทานั้นที่สมาชิกในคณะทัง้ 3 กลุมเลนใน
จังหวะที่แตกตางกัน 
  - รูปแบบ A และรูปแบบ B เปนเพียง 2 รูปแบบในบทเพลงนี้เทานั้น ที่สมาชิกในคณะทั้ง 3 
กลุมเลนในจังหวะเดียวทั้งหมด (ยกเวนรูปแบบ A ใน 2 ครั้งแรกของบทเพลง ที่มีเพียงกลุมมือ 2 
ของคณะตีกรือเพ่ือใหสัญญาณเปนการนับจงัหวะ) 
  - รูปแบบ C และรูปแบบ D เปนเพียง 2 รูปแบบในบทเพลงนี้เทานั้น ที่สมาชิกในกลุมมือ 2 
และมือ 3 ของคณะตีกรือโตะในจังหวะเดียวกัน และกลุมมือ 1 ของคณะเปนเพียงกลุมเดียวทีต่ีกรือ
โตะในจงัหวะที่แตกตางออกไป 
  - รูปแบบ C และรูปแบบ D จะไมปรากฎ 2 ครัง้ติดกัน และเมื่อปรากฎรูปแบบ C แลว
รูปแบบถัดไปจะเปนรูปแบบ D เสมอ  
 ทิศทางการเคลื่อนของกระสวนจงัหวะ 

รูปแบบ A    รูปแบบ A 1 ครั้ง 
       รูปแบบ B  2 ครั้ง 
       รูปแบบ C 3 ครั้ง 

รูปแบบ B    รูปแบบ A 4 ครั้ง 
       รูปแบบ B  2 ครั้ง 
       รูปแบบ E 1 ครั้ง 

รูปแบบ C    รูปแบบ D      10 ครั้ง 
 รูปแบบ D    รูปแบบ B 3 ครั้ง 
       รูปแบบ C  7 ครั้ง 

รูปแบบ E    รูปแบบ F 1 ครั้ง 
รูปแบบ F    รูปแบบ F  6 ครั้ง 

       รูปแบบ G  1 ครั้ง 
รูปแบบ G    รูปแบบ H 1 ครั้ง 
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 3.1.3 ความเร็วของบทเพลง (Tempo) 
 ความเร็วของบทเพลงจังหวะประชัน  
 เปนบทเพลงที่มีความเร็วไมคงที่ สืบเนื่องมาจากกระบวนการสืบทอดกรือโตะที่มีลักษณะ
เปนมุขปาฐะ โดยผูเลนกรือโตะหนาใหมในคณะจะเรียนรูจังหวะในการตี ความเร็วในการตีจากการ
ฟงทั้งกอนและหลังเขาเปนสมาชิกในคณะ การฝกซอมรวมกับสมาชิกที่อยูในคณะมากอนแลวเทานัน้ 
ความเร็วในบทเพลงประชันจึงเกิดจากความคุนเคยที่ไดรับฟงการบรรเลงกรือโตะของผูเลนรุนกอนสู
ผูเลนรุนถัดไป โดยไมพบหลักฐานไดที่ระบุถึงความเร็วของบทเพลงเปรียบเทียบกับสิ่งใดๆ จาก
การศึกษาบทเพลงประชันที่ไดบันทึกไวมากกวา 10 ครั้งพบความเร็วชวงเริ่มตนจะมีคานอยกวาชวง
กลางเพลงและทายเพลง โดยการเริ่มตนในหองเพลงที่ 1 นั้นมีความเร็วในบทเพลงคอนขางแตกตาง
กัน คืออยูที่ 128-140 จังหวะตอนาที แตตอมาในหองเพลงที่ 2 จะมีคาความเร็วที่ใกลเคียงกันคือ 
142-145 จังหวะตอนาที จากนั้นในหองเพลงที่ 3-4 ความเร็วของบทเพลงจะถูกเรงใหเร็วข้ึนโดยมคีา
ความเร็วคือ 146-149 จังหวะตอนาที แลวจะมีความเร็วที่ตกลงมาเล็กนอยในหองเพลงที่ 5 จากนั้น
ความเร็วของบทเพลงคงที่อยูในระดับดังกลาวจนถึงชวงทายของบทเพลง ซึ่งในหองเพลงสุดทายไม
สามารถหาคาความเร็วได เนื่องจากในเสียงรองสุดทายของบทเพลงนี้ ผูเลนจะดึงความยาวเสียงไว
ตามแตที่จะนัดหมายกันในแตละครั้ง คลายกับการใชสัญลักษณ fermata ในดนตรีตะวันตก กอนจะตี
เสียงสุดทายของบทเพลงลงไป 
 จากการศึกษาบทเพลงจังหวะประชัน ซึ่งบันทึกโดยคณะกรือโตะปากรอวารี รุนที่ 4 ตําบล 
ริโก อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 10 มกราคม 2556 โดยการใชโปรแกรม Sonic 
Foundry ACID Pro 4.0 เพ่ือใหทราบความเร็วของบทเพลงจังหวะประชัน ดังนี้ 
 
ตาราง 6 ความเร็วของบทเพลงจังหวะประชนั 
 

หองเพลงที ่
ความเร็ว  

จังหวะตอนาท ี หองเพลงที ่
ความเร็ว 

จังหวะตอนาท ี
1 136 7 146 
2 143 8 147 
3 148 9 147 
4 149 10 147 
5 148 11 Non tempo 
6 147 คาเฉลี่ย 145.8 

 
 คาความเร็วในบทเพลงของหองเพลงทั้งหมดในบทเพลงจังหวะประชันสามารถเขียนใน
ลักษณะกราฟเสนไดดังนี้ 
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ภาพประกอบ 121 กราฟเสนแสดงความเร็วของบทเพลงจังหวะประชัน 
 

 สรุป จากการศึกษาบทเพลงจังหวะประชันซึ่งบันทึกโดยคณะปากรอวารี รุนที่ 4 ตําบลริโก 
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 16 มกราคม 2556 พบวาบทเพลงจังหวะประชันมี
ความเร็วที่เรงเรามีชีวิตชีวา (Vivace) คาเฉลี่ยความเร็วตลอดบทเพลงคือ 145.8 จังหวะตอนาที แต
หากไมนับรวมหองเพลงที่ 1 ซึ่งมีความเร็วที่แตกตางเปนอยางมากกับหองเพลงที่ 2-10 แลวคาเฉลีย่
ความเร็วเฉพาะหองเพลงที่ 2-10 คือ 146.88 จังหวะตอนาที หองเพลงที่ 1นั้นมีลักษณะคลายการ
นับจังหวะในการข้ึนตนบทเพลง มีความเร็วที่นอยกวาความเร็วสวนใหญและคาเฉลี่ยความเร็วในบท
เพลงเปนอยางมาก จากนั้นจึงเรงความเร็วของเพลงข้ึนไปจนมีความเร็วที่มากกวาคาเฉลี่ยความเร็ว
ในบทเพลงเล็กนอย แลวจึงคอยผอนความเร็วจนอยูในระดับที่ใกลเคียงคาเฉลี่ยความเร็วในบทเพลง
จนจบเพลง 
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 ความเร็วของบทเพลงจังหวะแห 
 เปนบทเพลงที่มีความเร็วไมคงที่ จากบทเพลงแหที่ไดบันทึกไวมากกวา 10 ครั้งพบ
ความเร็วของเพลงถูกแบงออกเปน 2 ระดับ โดยการเริ่มตนในหองเพลงที่ 1-2 นั้นมีคาความเร็วอยูที่ 
95-110 จังหวะตอนาที จากนั้นในหองเพลงที่ 3 ความเร็วก็จะถูกเรงใหมากข้ึนโดยมีคาความเร็วคงที ่
คือ 110 – 115 จังหวะตอนาที จากนั้นในหองเพลงที่ 4 ความเร็วของบทเพลงจะถูกเรงใหเร็วข้ึนโดย
มีคาความเร็วคือ 118-125 จังหวะตอนาที แลวจึงมีความเร็วที่ตกลงมาเล็กนอยในหองเพลงที่ 5 
จากนั้นความเร็วของบทเพลงอยูในระดับดังกลาวจนถึงหองเพลงที่ 14 โดยใน 9 หองเพลงดังกลาวมี
คาความเร็วอยูในระหวาง 115-122 จังหวะตอนาที จากนั้นในหองเพลงที่ 15 ก็จะเรงความเร็วของ
เพลงใหมากข้ึนไปอีกในระดับหนึ่งโดยในหองเพลงที่ 16 ความเร็วของบทเพลงจะถูกเรงใหเร็วข้ึน
โดยมีคาความเร็วคือ 135-145 จังหวะตอนาที แลวจึงมีความเร็วที่ตกลงมาเล็กนอยในหองเพลงที่ 17 
จากนั้นความเร็วของบทเพลงอยูในระดับดังกลาวจนถึงนั้นชวงทายของบทเพลง ความเร็วของบท
เพลงอยูในระดับดังกลาวจนถึงหองสุดทาย ซึ่งแมวาในเสียงรองสุดทายของบทเพลงนี้ ผูเลนจะดึง
ความยาวเสียงไวตามแตที่จะนัดหมายกันในแตละครั้ง คลายกับการใชสัญลักษณ fermata ในดนตรี
ตะวันตก แตภาพรวมของความเร็วในหองเพลงสุดทายยังคงที่ตอจากหองเพลงกอนหนา 
 จากการศึกษาบทเพลงจังหวะแห ซึ่งบันทึกโดยคณะปากรอวารี รุนที่ 4 ตําบลริโก อําเภอ 
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 10 มกราคม 2556 โดยการใชโปรแกรม Sonic Foundry ACID 
Pro 4.0 เพ่ือใหทราบความเร็วของบทเพลงจังหวะแหดังนี้ 
 
ตาราง 7 ความเร็วบทเพลงจังหวะแห 
 

หองเพลงที ่
ความเร็ว  

จังหวะตอนาท ี หองเพลงที ่
ความเร็ว 

จังหวะตอนาท ี
1 100 11 117 
2 104 12 119.5 
3 113.5 13 117.75 
4 121.5 14 117.5 
5 119 15 127 
6 119.5 16 142.5 
7 116.5 17 138 
8 116 18 138 
9 115.5 19 137 
10 115.5 คาเฉลี่ย 120.8 
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  คาความเร็วในบทเพลงของหองเพลงทั้งหมดในบทเพลงจังหวะแหสามารถเขียนใน
ลักษณะกราฟเสนไดดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 122 กราฟเสนแสดงความเร็วบทเพลงจังหวะแห 
 

 สรุป จากการศึกษาบทเพลงจังหวะแห ซึ่งบันทึกโดยคณะปากรอวารี รุนที่ 4 ตําบลริโก 
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 16 มกราคม 2556 พบวาบทเพลงจังหวะแหมีคาเฉลี่ย
ความเร็วตลอดบทเพลงคือ 120.8 จังหวะตอนาที แตลักษณะของบทเพลงมีความแตกตางใน
ความเร็วจนสามารถจําแนกเพลงออกเปน 2 ชวง คือชวงแรกของบทเพลงแหในหองเพลงที่ 1-14 
และชวงทายของบทเพลงแหในหองเพลงที่ 15-19 โดยชวงแรกของบทเพลงแหคือหองเพลงที่ 1-14 
นั้นมีจังหวะที่คอนขางเร็ว (Allegretto) มีคาเฉลี่ยความเร็วเฉพาะหองเพลงที่ 1-14 คือ 114.1 จังหวะ
ตอนาที แตหากไมนับรวมหองเพลงที่ 1-2 ซึ่งมีความเร็วที่แตกตางเปนอยางมากกับหองเพลงที่ 3-
14 แลวคาเฉลี่ยความเร็วเฉพาะหองเพลงที่ 3-14 คือ 117.12 จังหวะตอนาที หองเพลงที่ 1-2 นั้นมี
ลักษณะคลายการนับจังหวะในการข้ึนตนบทเพลง มีความเร็วที่นอยกวาความเร็วสวนใหญและ
คาเฉลี่ยความเร็วเฉพาะหองเพลงที่ 1-14 เปนอยางมาก จากนั้นจึงเรงความเร็วของเพลงข้ึนไปจนมี
ความเร็วที่มากกวาคาเฉลี่ยความเร็วเฉพาะหองเพลงที่ 1-14 เล็กนอย แลวจึงคอยผอนความเร็วจน



 134 

อยูในระดับที่ใกลเคียงคาเฉลี่ยความเร็วเฉพาะหองเพลงที่ 1-14 เพลงจนถึงในหองเพลงที่ 15 ซึ่งมี
การเรงความเร็วข้ึนไปในอีกหนึ่งระดับ  
 ชวงทายของบทเพลงแหในหองเพลงที่ 15-19 นั้นมีจังหวะที่เรงเรา มีชีวิตชีวา(Vivace) มี
คาเฉลี่ยความเร็วเฉพาะหองเพลงที่ 15-19 คือ 136.5 จังหวะตอนาที แตหากไมนับรวมหองเพลงที่
15ซึ่งมีความเร็วที่แตกตางเปนอยางมากกับหองเพลงที่ 16-19 แลวคาเฉลี่ยความเร็วเฉพาะหอง
เพลงที่ 16-19 คือ 138.87จังหวะตอนาที หองเพลงที่ 15 นั้นมีลักษณะคลายการนับจังหวะเพ่ือ
เปลี่ยนความเร็วในบทเพลงแห มีความเร็วที่นอยกวาความเร็วสวนใหญและคาเฉลี่ยความเร็วเฉพาะ
หองเพลงที่ 15-19เปนอยางมาก จากนั้นความเร็วของเพลงข้ึนไปจนมีความเร็วที่มากกวาคาเฉลี่ย
ความเร็วเฉพาะหองเพลงที่ 15-19 เล็กนอย แลวจึงคอยผอนความเร็วจนอยูในระดับที่ใกลเคียง
คาเฉลี่ยความเร็วเฉพาะหองเพลงที่ 15-19 จนจบเพลง 
   
 3.1.4 เครื่องหมายกํากับจังหวะ (Time Signature) 
 เครื่องหมายกํากับจังหวะในบทเพลงจังหวะประชัน  
 พบการใชเครื่องหมายกํากับจังหวะอยู 2 รูปแบบ คือ 
 
ตาราง 8 เครื่องหมายกํากับจังหวะในบทเพลงจงัหวะประชัน 
 

รูปแบบ 
เครื่องหมายกํากับจังหวะ 

(Time Signature) 
จํานวน 

ครั้ง 
A  6 
B  5 

   
 รูปแบบเครื่องหมายกํากับจังหวะทั้งหมดสามารถเขียนไดตามตําแหนงที่ปรากฎในบท
เพลงไดดังนี ้
 

A B A B 
A B A B 
A B A  

   
 สรุป จากการวิเคราะหเครื่องหมายกํากับจังหวะบทเพลงจังหวะประชันทําใหไดขอสรุป คือ
บทเพลงจังหวะประชันมใีชเครื่องหมายกํากับจังหวะอยูเพียง 2 รูปแบบโดยหองเพลงแรกข้ึนตนดวย 
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 เครื่องหมายกํากับจังหวะ  จากนั้นในหองเพลงที ่2 เปลี่ยนมาใชเครื่องหมายกํากับ

จังหวะ  และสลับกลับมาใชเครื่องหมายกํากับจังหวะ  อีกครั้ง โดยทั้ง 2 รูปแบบจะสลับไปมาทุก
ทุกหองเพลงจนถึงหองเพลงที่ 11 ซึ่งเปนหองเพลงสุดทายโดยการใชเครื่องหมายกํากับจังหวะ  
 
 เครื่องหมายกํากับจังหวะในบทเพลงจังหวะแห  
 พบการใชเครื่องหมายกํากับจังหวะอยู 2 รูปแบบ คือ 
 
ตาราง 9 เครื่องหมายกํากับจังหวะในบทเพลงจงัหวะแห 
 

รูปแบบ 
เครื่องหมายกํากับจังหวะ 

(Time Signature) 
จํานวน 

ครั้ง 
A  20 
B  1 

 
 รูปแบบเครื่องหมายกํากับจังหวะทั้งหมดสามารถเขียนไดตามตําแหนงที่ปรากฎในบท
เพลงไดดังนี ้
 

A A A A 
A A A A 
A A A A 
A A A B 
A A A A 
A    

   
 สรุป จากการวิเคราะหเครื่องหมายกํากับจังหวะบทเพลงจังหวะแห ทําใหไดขอสรุปคือ
พบวามีการใชเครื่องหมายกํากับจังหวะในบทเพลงจังหวะแหอยูเพียง 2 รูปแบบ โดยหองเพลงที่ 1 
จนถึงหองเพลงที ่ 15 บทเพลงดําเนินไปโดยการใชดวยเครื่องหมายกํากับจังหวะ  จนถึงในหอง
เพลงที่ 16 เปลี่ยนมาใชเครื่องหมายกํากับจังหวะ  แตใชอยูเเพียง 1 หองเพลง และกลับมาใช
เครื่องหมายกํากับจังหวะ  อีกครั้งในหองเพลงที่ 17 จนถงึหองเพลงที่ 21 ซึง่เปนหองเพลงสุดทาย  
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 3.2 วิธีการบรรเลงในการแสดงกรือโตะ 
 3.2.1 การจับไมตีกรือโตะ 
 

 
 

ภาพประกอบ 123 วิธีการจับไมตีกรือโตะ 
 
 ในการบรรเลงกรือโตะเปนคณะนั้น ผูเลนจะจับไมตีกรือโตะ(มูโกะ)โดยมือขางที่ถนัดโดย
นิ้วโปง และนิ้วชี้ของมือขางดังกลาวจะรัดแนนในบริเวณครึ่งหนึ่งของสวนดาม หรือเปนระยะ 1 ใน 3 
ของไมตีทั้งหมด สวนนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วกอย คอยกําดามไมอยูอยางสุดกําลัง ใชเชือกที่ผูกไว
ใกลหัวไมที่สายปลายทั้งสองขางถูกนํามาผูกรวมกัน ทําใหเชือกนั้นมีลักษณะเปนหวงเพ่ือนํามา
คลองขอมือผูเลนไว เพ่ือมิใหไมตีกรือโตะหลุดออกจากมือขณะบรรเลง 
 

 
 

ภาพประกอบ 124 วิธีการจับไมตีกรือโตะในการแสดงเด่ียว 
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 แตหากเปนแสดงกรือโตะที่มีการแสดงเพียงคนเดียว ผูเลนจะจับไมตีกรือโตะ(มูโกะ)ใน
ลักษณะเดียวกันกับขางตน แตจะจับทั้ง 2 มือ โดยมือขางที่ถนัดนั้นจะตีในจังหวะของมือ 1 ของคณะ 
สวนมืออีกขางคอยตีในจังหวะของมือ 2 ของคณะ 
   
 3.2.2 ทาทาง และลีลาในการบรรเลง 
 ทาทางการบรรเลงกรือโตะหลุมมะพราว สําหรับการฝกหัดเยาวชนรุนใหมในการ
บรรเลงกรือโตะนั้น นิยมใหผูเลนอยูในทานั่งขัดสมาธิวางกรือโตะหลุมมะพราวไวทีดานหนาของผู
เลนซึ่งเปนทาทางในการบบรเลงโดยทั่วไปของกรือโตะหลุมมะพราว 
 

 
 

ภาพประกอบ 125 ทานั่งบรรเลงกรือโตะหลุมมะพราว 
 
 ที่มา: สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส.  (2555). สืบคนเมื่อ 13 ตุลาคม 2556, จาก 
http://naraculture.go.th 
 
 ทาทางการบรรเลงกรือโตะหลุมไม การบรรเลงกรือโตะหลุมไมนั้นใชกําลังของผูเลนป
นอยางมาก ผูเลนมักใชไมตีกรือโตะตีลงไปบนในเสียงอยางสุดกําลัง และนอกจากการใชกําลังจาก
สวนแขนแลว ยังมีการยอตัว และโนมตัวของผูเลน เพ่ือเพ่ิมน้ําหนักในการตีแตละครั้ง สงใหได
เสียงกรือโตะที่ดังมากข้ึน 
  ข้ันเตรียม - ผูเลนจะยืนอยูหลังกรือโตะ กางขาออกเปนรูปตัว V กลับหัว โนมตัวมา
ดานหนาเขาหากรือโตะเล็กนอย มือขางที่ไมไดถือไมตีกรือโตะจับหลักก้ันดานใกลเอาไว โดยมือขาง
นี้ไมปลอยออกจากหลักขณะบรรเลง 
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ภาพประกอบ 126 ทาทาง และลีลาในการบรรเลงข้ันเตรยีม 1 
 
 - ผูเลนจับไมตีกรือโตะเล็งไปบริเวณตรงกลางของใบเสียง โดยขณะเตรียมตัว ผูเลนจะจับ
ไมตีกรือโตะลอยอยูเหนือใบเสียงตั้งแต 15-20 เซนติเมตร 
 

       
 

ภาพประกอบ 127 ทาทาง และลีลาในการบรรเลงข้ันเตรยีม 2 
   
 ข้ันบรรเลง - ผูเลนจะดึงแขนเพ่ือยกไมตีกรือโตะข้ึนสูงกวาศีรษะของตนเอง 
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ภาพประกอบ 128 ทาทาง และลีลาในการบรรเลงข้ันบรรเลง 1 
  
 - ผูเลนดึงแขนลงเพ่ือนําไมตีกรือโตะกระทบลงกลางใบเสยีง โดยผูเลนทําการยอตัว และ
โนมตัวลง เพ่ือเพ่ิมน้ําหนักในการต ี
 

       
 

ภาพประกอบ 129 ทาทาง และลีลาในการบรรเลงข้ันบรรเลง 2 
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 - หลังไมตีกรือโตะกระทบลงกลางใบเสียงแลว แรงสะทอนจากหัวไมจะชวยยกไมตีกรอืโตะ
ข้ึนอีกครั้ง โดยผูเลนจะพยายามยืดตัว และยกไมตีใหกลับไปอยูในระดับเหนือศีรษะอีกครั้ง เพ่ือทํา
การตีตอไปในรูปแบบเดิมอยางตอเนื่องจนจบการบรรเลงจึงคอยปลอยมือขางที่จับหลักก้ันเอาไว 
 

       
 

ภาพประกอบ 130 ทาทาง และลีลาในการบรรเลงข้ันบรรเลง 3 
 
 3.2.3 ตําแหนงการยืนของผูบรรเลงกรือโตะในแตละเสียง 
 การจัดการประชันกรือโตะแตละครั้ง จะมีผูเ ก่ียวของหลายฝาย เชนคณะกรือโตะ 
คณะกรรมการ คณะผูจัดงาน และผู เขาชม โดยผู เก่ียวของในแตละฝายนั้นจะมีหน าที่และ
ความสําคัญในการประชันที่ตางกันไปคณะกรือโตะแตละคณะจะมีผูประชันตัวจริงจํานวน 7 คน เพ่ือ
ประจําที่กรือโตะแตละใบ โดยสมาชิกในคณะจะเปนเพศชายแทบทั้งสิ้น ทั้งที่ไมไดมีกฎเกณฑใดที่
หามใหเพศหญิงเขารวมทําการประชัน แตเปนไปตามสภาพสังคมของชาวไทยมุสลิมที่ไมสงเสริมให
เพศหญิงเขารวมทํากิจกรรมในลักษณะนี้ และดวยการบรรเลงกรือโตะจําเปนตองใชผูตีที่มีความ
แข็งแรงและความอดทนเปนอยางสูง จึงทําใหเปนที่นิยมในกลุมเพศชาย แตควรจะมีอายุที่ใกลเคียง
กัน เพราะจะมีความดังของเสียงที่ใกลเคียงกันนั้นเอง คณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาสนั้น ผูประชันของแตละคณะจะมีอายุตั้งแต 30 ปข้ึนไป เพราะเกรงวาหากใหเด็กหนุม
มาตีกรือโตะจะมีกําลังที่มากเกินไป เสี่ยงที่ใบเสียง (เดาว) จะหัก และลําตัวกรือโตะเสียหายได 
คุณสมบัติโดยทั่วไปของสมาชิกในแตละคณะก็คือ เปนผูที่ชื่นชอบในกรือโตะ มีพ้ืนฐานในดานจงัหวะ
ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีสุขภาพที่แข็งแรง และเปนผูที่มีน้ําใจเปนนักกีฬา ในแตละคณะจะแบงผู
ประชันตัวจริงทั้ง 7 คนออกเปน 3 กลุมตามหนาที่ คือ 
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 กลุมผูตีนําจังหวะ (มือ 1) - คณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สวนใหญ
นิยมใหผูตีกรือโตะในกลุมนี้เปนหัวหนาคณะ แตในบางคณะที่หัวหนาคณะไมสามารถรวมการ
ประชันไดจนจบการประชันในแตละครั้ง เนื่องดวยหัวหนาคณะจะมีอายุมากแลว ก็จะมอบหนาที่นี้
ใหกับสมาชิกที่มีความสามารถมากที่สุดเปนผูนํา ซึ่งผูนําคณะจะมีเพียง 1 คนและกรือโตะใบที่ทํา
หนาที่เปนใบนําจะมีเสียงที่ไพเราะที่สุด (สวนใหญแลวกรือโตะใบนําจะมีขนาดใหญกวาใบอ่ืนในคณะ
เล็กนอย) ผูตีนําจะเปนผูใหสัญญาณเริ่มตีกับคณะโดยการเริ่มตีเปนคนแรก และคอยตีขัดหรือตี
หลอกลอสงใหมีจังหวะที่สนุกสนานมากข้ึน 
 กลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะ (มือ 2) - แตละคณะจะมีสมาชิกที่สามารถทําหนาที่ในกลุมนี้ได 1-
2 คน เพ่ือควบคุมจังหวะและความเร็วใหเปนไปตามความตองการทั้งจังหวะชาและจังหวะเร็ว และ
คอยคอยควบคุมจังหวะจบใหพรอมเพรียงกันอีกดวย  
 กลุมผูตีตามจังหวะ (มือ 3) - แตละคณะจะมีสมาชิกที่สามารถทําหนาที่ในกลุมนี้ได 4-5 
คน ตามแตกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะมีจํานวนเทาใดซึ่งกลุมผูตีตามจังหวะจะพยายามตีสลับกับการตี
ของกลุมผูตีนําจังหวะ เพ่ือใหจังหวะมีความนาตื่นเตนและสนุกสนาน 
 เมื่อทําการประชันการจัดตําแหนงการยืนของผูบรรเลงกรือโตะในแตละกลุมจะมี 2 รูปแบบ 
เลือกใชตามความเหมาะสมของสถานที่ คือ  
 แบบที่ 1 จัดเปน 2แถว แถวหนามีกรือโตะ 4 ใบ ใหกลุมผูตีนําจังหวะหรือมือ 1 ยืนอยูใน
ตําแหนงกลางดานขวาจากมุมมองของผูเขาชม และสมาชิกในกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะคนแรกหรือมือ 
2จะยืนอยูตําแหนงติดกันทางดานขวามือของกลุมผูตีนําจังหวะหรือมือ 1 สวนแถวหลังจะมีกรือโตะ 
3 ใบ โดยหากมีสมาชิกในกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะคนที่สองในคณะ จะยืนอยูตําแหนงทางขวามือของ
แถวหลังจากมุมมองของผูชมสวนในตําแหนงที่แหลืออีก 4 ตําแหนงเปนตําแหนงการยืนของสมาชิก
ในกลุมผูตีตามจังหวะ โดยจะไมระบุตําแหนง การวางกรือโตะแตละใบ ในแตละตําแหนงจะมีความ
หางกันพอสมควรพอใหยืนตีและเปลี่ยนใบเสียง (เดาว) ไดสะดวก 
 

 
 

ภาพประกอบ 131 การยืนแถวหนา 4 คนกรณีมีกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะ 1 คน 
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ภาพประกอบ 132 การยืนแถวหนา 4 คนกรณีมีกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะ 2 คน 
   
 แบบที่ 2 จัดเปน 2แถวเชนเดียวกันกับแบบที่1 ตางแตวาแถวหนามีกรือโตะ 3 ใบ ใหกลุม
ผูตีนําจังหวะหรือมือ 1ยืนอยูในตําแหนงกลาง และสมาชิกในกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะคนแรก หรือมือ 2 
จะยืนอยูตําแหนงติดกันทางดานซายมือของกลุมผูตีนําจังหวะหรือมือ 1สวนแถวหลังจะมีกรือโตะ 3 
ใบ โดยหากมีสมาชิกในกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะคนที่สองในคณะ จะยืนอยูตําแหนงทางซายสุดของ
แถวหลังจากมุมมองของผูชม สวนในตําแหนงที่แหลืออีก 4 ตําแหนงเปนตําแหนงการยืนของสมาชกิ
ในกลุมผูตีตามจังหวะ โดยจะไมระบุตําแหนง การวางกรือโตะแตละใบ ในแตละตําแหนงจะมีความ
หางกันพอสมควร พอใหยืนตีและเปลี่ยนใบเสียง (เดาว) ไดสะดวก 
 

 
 

ภาพประกอบ 133 การยืนแถวหนา 3 คนกรณีมีกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะ 1 คน 
 

 
 

ภาพประกอบ 134 การยืนแถวหนา 3 คนกรณีมีกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะ 2 คน 
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  นอกจากการแสดงกรือโตะที่เปนไปในรูปแบบคณะแลว ในปจจุบันการแสดงกรือโตะใบ
เดียวซึ่งเกิดข้ึนในภายหลังก็ไดรับความนิยมใหไปแสดงตามกิจกรรมตางๆเปนอยางมาก ซึ่งมีผู
บรรเลงกรือโตะ 1-2 คน ตามแตผูวาจาง หากเปนมีผูบรรเลงกรือโตะ 1 คน หรือการแสดงเด่ียวผู
บรรเลงจะยืนอยูหลังกรือโตะเหมือนกับการบรรเลงเปนคณะ  
 

 
 

ภาพประกอบ 135 การยืนในการแสดงเด่ียว 
   
 แตหากการแสดงกรือโตะใบเดียวที่มีผูบรรเลงกรือโตะ 2 คน จะหันกรือโตะดานขางเขาหา
ผูชม โดยผูบรรเลงที่ตีในจังหวะของกลุมผูตีนําจังหวะ (มือ 1) ยืนอยูในดานขวาของผูชม และผู
บรรเลงที่ตีในจังหวะของกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะ (มือ 2) ยืนอยูในดานซายของผูชม 
 

 
 

ภาพประกอบ 136 การยืนในการแสดงกรือโตะใบเดียวทีม่ีผูบรรเลงกรือโตะ 2 คน 
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 3.2.4 รูปแบบการแสดง  
 รูปแบบการแสดงกรือโตะนั้น ถือไดวาเปนจุดที่มีความแตกตางไปตามกาลเวลามากที่สุด
ในวัฒนธรรมกรือโตะอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยจากอดีตที่นิยมจัดรูปแบบการแสดงใน
ลักษณะการประชัน และในบางโอกาสคณะกรือโตะก็ไดรับการวาจางไปทําการแสดงเปลี่ยนแปลง
เพ่ือความบันเทิงของชุมชนสลับกันไป มาสูในปจจุบันที่ความนิยมของคนสวนใหญที่มีตอกรือโตะนัน้
ลดนอยลงไปจนทําใหไมสามารถจัดการแสดงในรูปแบบการประชันไดเหมือนในอดีต เปลี่ยนแปลงสู
การจัดรูปแบบการแสดงในลักษณะบรรเลงเพ่ือความบันเทิงเพียงรูปแบบเดียว โดยมีผูจัดงาน
หลากหลายรูปแบบที่เขามาติดตอวาจางคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดีไปบรรเลงกรือโตะเปนการ
แสดงในพิธีเปดในกิจกรรมตางๆทั้งในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส  
   
 รูปแบบการแสดงในลักษณะการประชัน  
 จากอดีตมาจะมีรูปแบบเปนการประชันแขงขันระหวางคณะกรือโตะ โดยปกติจะมีคณะกรือ
โตะเขารวมการประชันเพียง 2 คณะ แตหากเปนการประชันครั้งสําคัญที่มีของรางวัลมูลคาสูงแลว 
บางครั้งจะมีคณะกรือโตะมารวมแขงขันมากถึง 30-40 คณะ โดยการประชันกรือโตะเปนการประชัน
ที่มีข้ันตอนและวิธีการประชันที่ชัดเจน ดังนี้ 
 ขั้นตอนการติดตอคณะกรือโตะ 
 ในการจัดการประชันกรือโตะแตละครั้ง ผูจัดงานหรือเจาภาพจะเปนผูติดตอกับทาง
คณะกรือโตะเพ่ือใหเขารวมการประชันโดยเชิญคณะกรือโตะลวงหนากอนถึงวันประชันเปน
ระยะเวลาตั้งแต 10-15 วัน และในการเชิญผูจัดงานตองชี้แจงรายละเอียดตางๆใหหัวหนาคณะกรือ
โตะทุกคณะไดทราบ เชน วันเวลาที่ประชัน สถานที่ประชัน รายชื่อคณะที่จะเขารวมการประชัน และ
ขอตกลงพิเศษในงานนั้นๆ 
 ขั้นตอนการคัดกรองกรรมการผูตัดสิน 
 กรรมการผูตัดสินกรือโตะ หรือที่ในบางพ้ืนอําเภอในจังหวัดนราธิวาสนิยมเรียกเปน
ภาษาไทยวา “นักเลงกรือโตะ” ซึ่งมีความหมายถึงผูอาวุโสที่มีความรู ความชํานาญในการตัดสินกรือ
โตะทั้งยังเปนผูที่ไดรับการนับถือในวงการนี้ แตสําหรับในอําเภอไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสนั้น นิยม
ใชคําวา “แพนกาดิว” (Pengadil) ซึ่งเปนภาษามลายูทองถิ่นที่มีความหมายวา ผูตัดสินหรือกรรมการ
นั้นเอง สําหรับกรรมการในการประชันกรือโตะนั้นจะประกอบดวยกัน 2 ชุด ซึ่งมีหนาที่แตกตางกัน 
ชุดหนึ่งเปนกรรมการที่จุดประชัน หรือกรรมการดําเนินงานบนเวที มีจํานวน 1-2 คน มีหนาที่
ควบคุมการประชันที่จุดประชัน เชนทําหนาที่ชี้แจงกติกา จัดลําดับคณะที่ทําการประชัน ควบคุมการ
เปลี่ยนใบเสียง (เดาว) ของผูประชัน และหนาที่อ่ืนๆเพ่ือใหการประชันสามารถดําเนินไปไดอยาง
ลุลวงและถูกตองตามกติกา สวนกรรมการอีกชุดหนึ่ง คือ กรรมการผูตัดสิน โดยทั่วไปมีจํานวน 3-5 
คน มีหนาที่ชี้ขาดผลการประชัน กรรมการผูตัดสินจะอยูบริเวณดานหนาของจุดประชัน โดยอยูหาง
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จากจุดประชันตั้งแต 30-50 เมตร และอยูก่ึงกลางระหวางคณะกรือโตะทั้ง 2 คณะที่กําลังทําการ
ประชันอยู 
 กรรมการผูตัดสินการประชันกรือโตะนั้นจะตองเปนผูมีความรูความเขาใจในเครื่อง
ดนตรีกรือโตะ และมีความชํานาญในการตัดสินการประชันกรือโตะ ทั้งยังเปนบุคคลที่ประชาชน
โดยทั่วไปใหความเคารพนับถือ โดยสวนใหญนิยมพิจารณากรรมการตัดสินจากบุคคลตางๆในชมุชน
ที่มีความรูความสามารถในการตัดสินการประชันกรือโตะนั้นเอง ซึ่งอาจเปนบุคคลในคณะที่ทําการ
ประชัน หรือบุคคลภายนอกก็ได แตหากเปนบุคคลภายนอกนิยมเชิญผูทรงคุณวุฒิและเปนที่นับหนา
ถือตาในชุมชน เชน ผูใหญบาน กํานัน ดะโตะ(ผูตัดสินคดีความของชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด ยะลา 
นราธิวาส ปตตานี สตูลโดยจะตัดสินเฉพาะคดีเก่ียวกับครอบครัว และมรดกของคูความที่เปนมุสลิม
ในชุมชนมุสลิมเทานั้น) เปนตน ในบางครั้งการคัดเลือกกรรมการผูตัดสินจะใชวิธีการลงคะแนนเสียง
เพ่ือหาเสียงขางมาก ซึ่งถือเปนวิธีที่มีความเปนประชาธิปไตยมากที่สุด โดยวิธีการคัดเลือกกรรมการ
ผูตัดสินการประชันกรือโตะนั้นมีรูปแบบที่นิยมอยู 2 รูปแบบคือ 
 - หากเปนกรณีที่มีคณะเขารวมการประชันไมมากนัก หัวหนาคณะกรือโตะทุกคณะจะเปน
ผูเลือกกรรมการผูตัดสินเองโดยเมื่อถึงวันประชัน คณะกรือโตะจะมาถึงสถานที่ประชันในชวงเวลา
บาย เพ่ือเตรียมการประชัน โดยหัวหนาคณะกรือโตะจะเปนผูเขารายงานตัวตอผูจัดงาน เมื่อ
คณะกรือโตะมาพรอมกันทุกคณะแลว ผูจัดงานจะเชิญหัวหนาคณะกรือโตะเขาประชุมพรอมกัน เพ่ือ
รับทราบกติกาในการประชันและมีการคัดเลือกกรรมการผูตัดสิน โดยนิยมใชวิธีการคัดเลือกแบบ
เปดเผยดวยการเสนอชื่อกรรมการผูตัดสินและยกมือลงคะแนน บุคคลใดไดคะแนนเสียงมากที่สุด 3 
คน ก็จะไดรับคัดเลือกเปนกรรมการผูตัดสิน 
 - หากเปนกรณีที่การประชันถือเปนครั้งสําคัญ ซึ่งผูจัดงานมีการติดตอคณะกรือโตะเพ่ือเขา
รวมเปนจํานวนมาก ผูจัดงานจะเชิญผูมีความชํานาญในการตัดสินกรือโตะเปนตัวแทนของแตละ
อําเภอ อําเภอละ 1 คน รวมเปนจํานวน 5 คน และจะคัดเลือกกรรมการผูตัดสิน 3 ใน 5 คนทําการ
ตัดสินการแขงขันในแตละครั้ง โดยกรรมการผูตัดสินทั้ง 3 คนจะมิใชตัวแทนจากอําเภอเดียวกันกับ
คณะกรือโตะทั้ง 2 คณะที่กําลังทําการประชันกัน เชน หากคณะกรือโตะที่ทําการประชันกัน เปน
คณะจากอําเภอสุไหงปาดี และอําเภอแวงกรรมการผูตัดสินก็จะเปนตัวแทนจากอําเภอสุไหงโก-ลก 
อําเภอสุคิริน และอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เปนตน 
 ขั้นตอนการจับคูประชัน 
 การประชันกรือโตะโดยทั่วไปจะนิยมประชันกันเพียง 2 คณะ แตหากมีคณะกรือโตะเขา
รวมการประชันมากกวา 2 คณะ ก็จะมีการแบงรุนแบงสาย ผูทําหนาที่แบงรุนแบงสาย คือ 
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปดวยกรรมการที่จุดประชัน และกรรมการตัดสินนั้นเองเพ่ือความ
ยุติธรรมในการตัดสินชี้ขาดจะใชกรรมการผูตัดสินอยางนอย 3คนแตเดิมคณะกรรมการจะจําแนก  
กรือโตะออกตามขนาดของตัวหุนกรือโตะ โดยแบงออกเปนรุนเล็ก รุนกลาง และรุนใหญ แตใน
ปจจุบันจะแบงออกเปนเพียง 2 รุน คือ รุนเล็ก และรุนใหญถาในแตละรุนมีจํานวนผูเขารวมการ
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ประชันหลายคณะก็จะจัดแบงสาย โดยจัดใหมีการจับฉลากประกบคูประชัน โดยผูชนะในการประชัน
แตละคูจะไดเขารอบถัดไปเพ่ือพบผูชนะของคูอ่ืน คลายการประกบคูแขงขันกีฬาแบบแพคัดออก 
และมีการจับฉลากสิทธิ์ในการเลือกพ้ืนที่ในการจัดวางกรือโตะ โดยคณะกรือโตะที่ไดสิทธิใ์นการเลอืก
พ้ืนที่จะเปนผูเริ่มการประชันกอนเมื่อคณะกรรมการทําการแบงรุน แบงสาย และชี้แจงกติกากันเสร็จ
ก็เปนเวลาคํ่าพอดี หลังจากคณะกรือโตะตางๆรับประทานอาหารมื้อเย็นเสร็จเรียบรอย ก็จะเริ่ม
จัดกรือโตะเขาที่เพ่ือแขงขันตอไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 137 การจับคูแขงขัน 
 
 ขั้นตอนการประชัน 
 การประชันกรือโตะจะเริ่มตนข้ึนเมื่อทุกฝายมีความพรอมทั้งคณะที่ทําการประชันและ
คณะกรรมการ โดยกรรมการที่จุดประชันจะเปนผูใหสัญญาณเริ่มการประชัน การประชันจะเริ่มโดย
คณะที่จับฉลากไดสิทธิ์ในการเลือกพ้ืนที่จัดวางกรือโตะเปนผูเริ่มการประชันกอนกรือโตะคณะหนึง่จะ
มีผูเลนอยางนอย 7 คนคือมีหัวหนาคณะคนหนึ่งซึ่งเปนคนตีกรือโตะใบนําหรือมือ 1 จะเปนผูตีบอก
สัญญาณการเริ่มตนหรือหยุด มีมือ 2 จํานวน 1-2 คนจะเปนผูตีเปนสัญญาณจังหวะเร็ว รัว หรือชา 
อีก 4-5 คนจะเปนผูตีใหเขากับจังหวะ เมื่อรับทราบสัญญาณกันแลวทั้ง 7 คนก็ตีกรือโตะของตน กรอื
โตะทั้ง 7 ใบนั้นเมื่อเวลาประชันจะจัดใหเปนตามรูปแบบดังนี้คือ จัดเปน 2 แถว 1 ใหหัวหนาคณะกับ
มือ 2อยูแถวที่ 1 วางกรือโตะแตละใบ ในแตละแถวใหหางกันพอสมควรพอใหยืนตีและเปลี่ยนใบ
เสียง (เดาว) ไดสะดวกสวนอีกคณะหนึ่งที่ประชันดวยก็วางอยูใกลกัน สวนกรรมการผูตัดสินทั้ง 3 
คนจะไปรอฟงเสียงกรือโตะอยูในบริเวณที่หางออกจากคณะทั้งสองตั้งแต 30-50 เมตร เมื่อเริ่มการ
แขงขันกรรมการที่จุดประชันจะใหคณะที่จับฉลากไดสิทธิ์ในการเลือกพ้ืนที่เริ่มการบรรเลงกอน 3 พัก 
หรือในบางครั้งเรียกวา 3 เพลงใชเวลารวมละตั้งแต 1-2 นาที เสร็จแลวใหคณะคูประชันบรรเลง 3 
พักเชนเดียวกันจากนั้นกรรมการที่จุดประชันใหสัญญาณหยุดพักเปนระยะเวลาสั้นหนึ่งครั้ง แลวให
สัญญาณเริ่มการบรรเลงใหมเหมือนด่ังรอบแรกเมื่อทั้ง 2 คณะไดทําการบรรเลงครบทั้ง 2 รอบแลว
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กรรมการผูตัดสินจึงทําการลงคะแนนตัดสินครั้งที่ 1 โดยเกณฑการตัดสินของกรรมการผูตัดสินจะ
สังเกตถึงลักษณะเสียงที่มีความดังนุมนวลกลมกลืนของกรือโตะทั้ง 7 ใบในหนึ่งคณะ และความ
พรอมเพรียงของผูบรรเลงในคณะกรือโตะวาคณะใดมีคุณสมบัติดังกลาวมากกวากัน  
 จากนั้นใหคณะกรือโตะที่แพเปลี่ยนใบเสียงชุดใหมทั้ง 7 ใบสวนคณะที่ชนะไมตองเปลี่ยน
ใบเสียง เมื่อผูแพในครั้งที่ 1 ไดทําการเปลี่ยนใบเสียงเรียบรอยแลว กรรมการที่จุดประชันจะให
สัญญาณเริ่มการบรรเลงอีกครั้ง แตใหคณะกรือโตะที่ไดผลการตัดสินแพในครั้งที่ 1 นั้นเริ่มทําการ
บรรเลงกอน โดยรูปแบบการประชันยังคงเปนไปแบบเดิม และจะดําเนินการประชันในรูปแบบ
ดังกลาวไปจนกวามีคณะกรือโตะคณะใดที่ไดรับความพายแพในใบเสียงชุดที่ 3 แลว ซึ่งในบางคู
ประชันอาจตองทําการประชันกันถึง 5 ครั้งกรรมการที่จุดประชันจะประกาศใหการประชันในคู
ดังกลาวสิ้นสุดลงและแจงใหทราบทั่วกันวาคณะใดเปนผูไดรับผลการตัดสินชนะและแพ พรอมแจงผล
คะแนนซึ่งอาจเปน 3 ตอ 0 หรือ 3 ตอ 1 หรือ 3 ตอ 2 ตามความเปนจริงในการประชัน หากเปนการ
ประชันโดยทั่วไปที่มีคณะเขารวมเพียง 2 คณะ คณะที่ชนะก็จะไดรับรางวัลทันที แตหากเปนการ
ประชันที่มีคณะกรือโตเขาประชันเปนจํานวนมาก คณะที่ชนะก็จะไดเขารอบถัดไปเพ่ือทําการประชัน
กับคณะที่เขารอบเชนกัน 
 
 กติกาการประชัน 
 กติกาการประชันกรือโตะนั้นเปนกติกาที่สามารถปรับเปลี่ยนได เนื่องจากไมมีการบันทึก
เปนลายลักษณอักษรใด เปนเพียงกติกาที่กระทําตอกันมา ผูประชันสวนใหญจะรับทราบกติกาเปน
อยางดีอยูแลว เพราะผูประชันสวนใหญลวนเคยผานการประชันมาแลวแทบทั้งสิ้น แตหากมีผูประชนั
รายใหมในคณะ ก็จะไดรับคําบอกกลาวในวิธีการประชัน กติกา และเกณฑตัดสินจากหัวหนาคณะอยู
กอนแลว ในการจัดการประชันบางครั้งกติกาในการประชันอาจถูกปรับใชไปตามความเหมาะสมใน
การประชันกรือโตะแตละครั้ง แตยืนอยูบนพ้ืนฐานเดียวกัน ซึ่งทําใหการประชันดําเนินไปไดดวยดี 
กติกากรือโตะโดยทั่วไป มีดังนี้ 
  - คณะกรือโตะหนึ่งคณะจะมีกรือโตะทั้งหมด 7 ใบ และมีใบเสียง (เดาว) 3 ชุด รวมแลวใน
หนึ่งคณะจะมีใบเสียง 21-22 ใบ  
 - คณะกรือโตะ 1 คณะสามารถมีสมาชิกได 10-20 คน แตจะเปนผูประชันตัวจริงซึ่งลงทํา
การประชันกอนในครั้งที่ 1 เพียง 7 คน สวนสมาชิกคนที่เหลือถือเปนผูประชันสํารองสามารถลง
แขงขันแทนตัวจริงไดเมื่อมีกําลังลดลง 
  - การประชันกรือโตะจะกระทําไดเฉพาะกรือโตะที่อยูในรุนเดียวกันหรือขนาดเดียวกันโดย
จะแบงออกเปน 2 รุน คือ รุนใหญ มีขนาดหลุมเสียงกวางไมเกิน 12 นิ้ว ลึกไมเกิน 12 นิ้ว และรุน
เล็ก มีขนาดหลุมเสียงกวางไมเกิน 10 นิ้ว ลึกไมเกิน 10 นิ้ว 
 - การประชันกรือโตะดําเนินโดยการบรรเลงบทเพลงประชันสลับกันคณะละ 3 พักเปน
จํานวน 2 รอบแลวกรรมการผูตัดสินจึงตัดสินผล 
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 - หากคณะกรือโตะใดจบการบรรเลงในการประชันไมพรอมเพรียงกัน คณะนั้นมีโอกาสเปน
ฝายพายแพในการประชันสูงมาก 
 - การเปลี่ยนใบเสียงเมื่อแพการประชันในแตละครั้ง จะตองเปลี่ยนทั้ง 7 ใบ 
 - การประชันดําเนินไปตอโดยคณะที่แพในผลการตัดสิน จะไดเริ่มบรรเลงโดยใบเสียงชุด
ใหมกอน 
 - การประชันจะดําเนินไปจนมีคณะใดที่พายแพในใบเสียงชุดที่ 3  
 - การประชันกรือโตะที่มีคณะเขาทําการแขงขันมากกวา 2 คณะจะยึดกติกาแพคัดออก 
คณะที่ชนะไดเขารอบถัดไปเพ่ือทําการประชันตอ 
 - ผูประชันตองเคารพผลการตัดสิน โดยไมมีการโตแยงใด 
 นอกจากความสามารถในการบรรเลงที่มีความพรอมเพรียงของผูประชันแตละคณะแลว 
คุณลักษณะของเสียงกรือโตะนั้นก็มีความสําคัญกับผลการตัดสินเปนอยางมาก โดยมีลักษณะของ
เสียง 3 อยางที่ใชเปนเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
 - เสียงดือ  (เสียงดัง)  เปนเสียงที่มีความกังวาน 
 - เสียงมอ  (เสียงไพเราะ)เปนเสียงที่นุมนวล กลม แนน 
 - เสียงยูฮง  (เสียงยืด) เปนเสียงที่ไมขาดหวน 
 
 วิธีการตัดสิน 
 ในการตัดสินการประชันกรือโตะแตละคูนั้น จะมีกรรมการผูตัดสินจํานวน 3 คน โดย
กรรมการผูตัดสินอยูก่ึงกลางระหวางคณะกรือโตะทั้ง 2 คณะ แตหางออกไปตั้งแต 30-50 เมตร ซึ่ง
ผูจัดการประชันจะตองจัดเตรียมสถานที่สําหรับกรรมการผูตัดสินโดยเฉพาะ และก้ันมิใหผูไมมีสวน
เก่ียวของในการตัดสินเขาไปในบริเวณดังกลาว เกณฑในการพิจารณาผลการตัดสินจะยึดตาม
ความสามารถในการบรรเลงที่มีความพรอมเพรียงของผูประชัน และคุณลักษณะของเสียงกรือโตะ
ตามที่ไดกลาวมาแลวในขางตน โดยการประชันแตละครั้งกรรมการผูตัดสินจะใหคะแนนกับคณะกรือ
โตะที่มีเสียงดีกวาในครั้งนั้น (สลับกันบรรเลง 2 รอบตอครั้ง) หากคะแนนจากกรรมการผูตัดสินไม
เปนเอกฉันฑจะยึดคะแนนเสียง 2 ใน 3 เปนผูชนะ การประชันจะดําเนินตอไปจนกวาจะมีคณะใด
ชนะ 3 ครั้ง  
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ภาพประกอบ 138 ตําแหนงการฟงของกรรมการผูตัดสนิ 
 
 ผูเขาชมการประชัน 
 การประชันกรือโตะในแตละครั้ง มีผูคนเขาชมการประชันเปนจํานวนมาก ไมเพียงแตชาว
ไทยมุสลิมเทานั้นที่ใหความสนใจ แตชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนก็นิยมเขารวมชมดวย
เชนกัน ซึ่งมีผูชมทุกเพศ และวัย ทั้งจากชุมชนที่จัดการประชัน และชุมชนที่มีคณะกรือโตะเขารวม
การประชัน เนื่องจากในแตละชุมชนจะมีคณะกรือโตะเพียงหนึ่งคณะเทานั้น เมื่อคณะกรือโตะ
เดินทางไปเขารวมการประชันในที่ใด ก็จะมีผูติดตามจากชุมชนนั้นๆเดินทางติดตามไปรับชมการ
ประชัน และสงเสียงเชียรคณะกรือโตะจากชุมชนของตนดวยเชนกัน ซึ่งทําใหการประชันมี
บรรยากาศที่สนุกสนานเปนอยางมากในทุกครั้ง หากคณะกรือโตะจากชุมชนของตนไดรับชัยชนะก็
เปรียบเสมือนชุมชนไดรับชัยชนะดวยนั้นเอง ซึ่งอาจมีการจัดเลี้ยงฉลองชัยตามมาเพ่ือเปนการแสดง
ความยินดีของชุมชน 
 เปนเรื่องที่นาเสียดายที่รูปแบบการแสดงในลักษณะการประชันไดรับความนิยมที่ลดลง จน
ทําใหการจัดการประชันที่มีคณะเขารวมการประชันเปนจํานวนมากกวา 20 คณะตอครั้งนั้นสิ้นสุดลง
ในราวปพุทธศักราช 2545 โดยมีการจัดการประชันครั้งดังกลาวข้ึนที่อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
โดยนักการเมืองทองถิ่นทานหนึ่ง 
 
 รูปแบบการแสดงในลักษณะบรรเลงเพื่อความบันเทิง 
 ซึ่งเปนรูปแบบการแสดงกรือโตะที่มีเพียงรูปแบบเดียวในปจจุบัน โดยจัดข้ึนอยูตาม
จุดประสงคของผูวาจาง มีหลายครั้งที่คณะกรือโตะไดไปทําแสดงในสนามกีฬา หรือเวทีที่มกีารจดัพิธี
การตางๆ เพ่ือเขารวมในพิธีเปดการแขงขันกีฬา พิธีเปดกิจการรานคา-ธนาคาร งานกาชาด งาน
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แสดงวัฒนธรรม และกิจกรรมตางๆ ในจังหวัดนราธิวาสเปนสวนใหญ และในบางโอกาสก็มีการ
วาจางใหไปแสดงในจังหวัดยะลา และจังหวัดปตตานีซึ่งถือเปนจังหวัดใกลเคียง โดยเจาภาพหรือผู
จัดงานจะมิไดวาจางกรือโตะมาพรอมกัน 2 คณะเพ่ือทําการประชันเหมือนในอดีต แตเปลี่ยนเปนการ
จัดจางกรือโตะเพียงครั้งละ 1 คณะ หรือในบางโอกาสก็มีการจัดจางใหทําการแสดงกรือโตะเพียงใบ
เดียว โดยข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสถานที่ รูปแบบการแสดงในปจจุบัน” วาโอกาสที่ผูจัดงานจะ
จัดกรือโตะตั้งแต 2 คณะข้ึนไปในครั้งเดียว เพ่ือทําการแสดงในรูปแบบการประชันเหมือนดังอดีตนั้น
มีนอยครั้งมากในปจจุบัน หากมีก็จะเปนโอกาสจากการจัดงานที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมของชาว
นราธิวาสนั้นเอง แตก็ไมไดมีกรรมการตัดสินผลแพ-ชนะเหมือนดังแตกอน ซึ่งทําใหรูปแบบการ  
แสดงกรือโตะสวนใหญในปจจบันสามารถแยกออกไดเปน 2 รูปแบบดังนี้ คือ 
 การแสดงกรือโตะครั้งละ 1 คณะ ในโอกาสที่สถานที่จัดงานเปนสถานที่กลางแจงสวน
ใหญผูวาจางจะเลือกการวาจางกรือโตะทั้งคณะ เพราะใหเสียงที่ดังมาก สรางความสนใจใหกับคนใน
บริเวณงาน และคนในบริเวณใกลเคียง ทั้งยังสามารถสรางความรูสึกฮึกเฮิมในจิตใจใหกับนักกีฬา 
(ในโอกาสที่กรือโตะไปบรรเลงเพ่ือเปนการแสดงในพิธีเปดการแขงขันกีฬา)ในการทําการแสดง
คณะกรือโตะจะเลือกใชบทเพลงจังหวะแห เปนบนเพลงแรก จากนั้นจะบรรเลงตอเนื่องในบทเพลง
จังหวะประชัน โดยจะทําการบรรเลง 2 บทเพลง แตมีการดัดแปลงบทเพลงใหมีความยาวที่มากข้ึน
โดยการบรรเลงวนซ้ําในแตละทอน รวมแลวเปนเวลาราว 5-10 นาที โดยจะไมมีการเปลี่ยนใบเสียง
(เดาว) และกรรมการตัดสินเหมือนรูปแบบการประชันในอดีต 
 

 
 

ภาพประกอบ 139 การแสดงกรือโตะเพ่ือความบันเทงิ 1 คณะ 
  
 การแสดงกรือโตะครั้งละ 1 ใบ หากในการจัดงานนั้นมีข้ึนในยานการคาหรือในอาคาร
แลว การวาจางก็จะเปลี่ยนไปเปนการวาจางเพ่ือทําการแสดง กรือโตะเพียงใบเดียวเนื่องจากการ
นํากรือโตะทั้งคณะไปทําการแสดงจะใหเสียงที่ดังมาก ในหลายครั้งที่สงผลใหกระจกในบริเวณรอบ
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สถานที่จัดงานแตกราวเสียหาย ผูจัดงานจึงเลือกที่จะวาจางสมาชิกในคณะกรือโตะไปเพียง 1-2 คน 
โดยทําการบรรเลงอยูบนกรือโตะเพียงใบเดียว สวนบทเพลงที่ทําการแสดงนั้นจะเปนไปในลักษณะ
เดียวกันกับรูปแบบทําการแสดงกรือโตะครั้งละ 1 คณะ คือ จะเลือกใชบทเพลงจังหวะแห เปนบน
เพลงแรก จากนั้นจะบรรเลงตอเนื่องในบทเพลงจังหวะประชัน เชนเดียวกัน 
 กรณีบรรเลงกรือโตะ 1 คน ผูทําการแสดงจะเลือกใชมือขางถนัดบรรเลงจังหวะตามแบบ
กลุมผูตีนําจังหวะ(มือ1) และใหมืออีกขางบรรเลงจังหวะตามแบบกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะ (มือ2) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการแสดงกรือโตะเปนคณะนั้นเอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 140 การแสดงกรือโตะ 1 ใบ 1 คน 
   
 กรณีบรรเลงกรือโตะ 2 คน ผูทําการแสดงคนที่ 1 จะเลือกใชมือขางถนัดบรรเลงจังหวะ
ตามแบบกลุมผูตีนําจังหวะ (มือ 1) และมีผูทําการแสดงคนที่ 2 ยืนในฝงตรงกันขามคอยบรรเลง
จังหวะตามแบบกลุมผูตีเปลี่ยนจงัหวะ (มือ 2) เมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงกรือโตะเปนคณะนัน้เอง 
ทําใหไดบทเพลงจังหวะที่มีความสมบูรณแบบกวากรณีบรรเลงกรือโตะ 1 คนพอสมควร 
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ภาพประกอบ 141 การแสดงกรือโตะ 1 ใบ 2 คน 
   
 ในบางโอกาสที่ผูวาจางจะรองขอใหผูทําการแสดงกรือโตะทั้งในรูปแบบทําการแสดงกรือ
โตะครั้งละ 1 คณะและรูปแบบทําการแสดงกรือโตะครั้งละ 1 ใบนั้นทําการแสดงบนรถกระบะหรือรถ
หกลอ โดยขับรถคันดังกลาวแลนวนเวียนไปตามถนนในยานชุมชนเพ่ือประกาศใหทราบและเชิญ
ชวนใหเขารวมกิจกรรมของตน โดยผูทําการแสดงกรือโตะจะเลือกใชบทเพลงจังหวะแหเทานั้น 
เนื่องจากใชพละกําลังในการบรรเลงที่นอยกวา 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
 การศึกษาดนตรีกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพทางมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) เปนแนวทางในการศึกษาโดยเริ่มจาก
การรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย เอกสาร ตําราตางๆที่เก่ียวของ และการออกปฏิบัติการภาคสนาม
เพ่ือรวบรวมขอมูลทั้งหมดแลวนํามาเรียบเรียงและวิเคราะหเปนรายงานการวิจัยในรูปแบบของการ
บรรยายซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 
1. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา และลักษณะทางกายภาพของกรือโตะ   
 2.  เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับการแสดงกรือโตะ 
 3.  เพ่ือศึกษาบทเพลง และวิธีการบรรเลงในการแสดงกรือโตะ 
 
2. ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาดนตรีกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสครั้งนี้ จะทําใหเกิดประโยชน
ในการสะทอนคุณคาของบทเพลงที่มีตอวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ผลการวิจัยจะชวยอนุรักษ
วัฒนธรรม การแสดงกรือโตะใหคงอยู เพ่ือเปนรูปแบบใหชนรุนหลังไดศึกษา ผู วิจัยไดเห็น
ความสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 1.  ไดทราบถึงประวัติความเปนมา และลักษณะทางกายภาพของกรือโตะในอําเภอสุไหง
ปาดีจังหวัดนราธิวาส 
 2.  ไดทราบถึงวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับการแสดงกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส  
 3.  ไดทราบถึงบทเพลง และวิธีการบรรเลงในการแสดงกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี  
จังหวัดนราธิวาส 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาดนตรีกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวม
ขอมูลจากงานวิจัยเอกสารตําราตางๆที่เก่ียวของและการออกปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือรวบรวม
ขอมูลไดสํารวจวัฒนธรรมดานดนตรีที่ยังบรรเลงอยูในปจจุบันจากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดที่รวบรวม
นํามาวิเคราะหเรียบเรียงเปนรายงานการวิจัยในรูปแบบของการบรรยายโดยใชวิธีการวิจัยเชิง
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คุณภาพทางมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) เปนแนวทางในการศึกษาซึ่งไดดําเนินการ
วิจัยตามลําดับข้ันตอนตางๆและดําเนินการสรุปผลการวิจัย 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ศึกษาดนตรีกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 ตอนที่ 1 ประวัติความเปนมา และลักษณะทางกายภาพของกรือโตะ 
 1. ประวัติความเปนมาของการแสดงกรือโตะ   
   1.1  ประวัติกรือโตะ 
   กรือโตะเปนเครื่องดนตรีในกลุม Idiophone ที่พัฒนามาจากเกราะไมไผ ประวัติ
และความเปนมาของกรือโตะมีหลักฐานทางมุขปาฐะที่สอดคลองกันคือ กรือโตะเปนการละเลนเริ่ม
นิยมมาจากกลุมเด็กเลี้ยงวัวควายที่แขงกันในยามวางขณะเลี้ยงวัวควาย และในกลุมเกษตรก็นิยม
นําไปใชในการไลนกกาที่มารบกวนนาขาวของตน ตอมากรือโตะเปลี่ยนรูปแบบจากการละเลนของ
กลุมเด็กมาเปนการประชันในกลุมผูใหญและมีแบบแผนมีกติกาที่ชัดเจนในปพุทธศักราช 2518 แม
ไมมีหลักฐานใดที่ระบุใหทราบไดวากรือโตะเกิดข้ึนในชวงเวลาใด แตมีหลักฐานทางมุขปาฐะที่เชื่อได
วากรือโตะเริ่มนิยมในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในราวปพุทธศักราช 2500 และมีความนิยม
สูงในราวปพุทธศักราช 2525 ซึ่งมีคณะกรือโตะในอําเภอมากกวา 20 คณะ ตอมาความนิยมของกรือ
โตะมีลดลงตามลําดับ เพราะความหลากหลายทางบันเทิงที่ชาวไทยมุสลิมไดรับ ในปจจุบันกรือโตะ
ยังคงมีสืบทอดตอกันมา แตมีลักษณะกายภาพ รูปแบบการแสดง และโอกาสในการแสดงทีมีความ
เปลี่ยนแปลงในตลอดเวลาปจจุบันมีคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสที่ยังคงสืบ
ทอดวัฒนธรรมนี้ใหยังคงอยูไวทั้งหมด 5 คณะไดแก คณะกรือโตะฉัตรวาริน(ตําบลโตะเด็ง) 
คณะกรือโตะปากรอวารี(ตําบลริโก) คณะกรือโตะอินทรียแดง(ตําบลสากอ) คณะกรือโตะอาเนาะปู
โนะ(ตําบลปะลุรู) และคณะกรือโตะอาเนาะอาเมาะ(ตําบลสุไหงปาดี) 
   1.2  วิวัฒนาการของกรือโตะ 
    กรือโตะเปนเครื่องดนตรีทีม่ีวิวัฒนาการทางกายภาพและวิธีการเลนมาโดยตลอด 
สามารถแบงลกัษณะทางกายภาพของกรือโตะไดเปน 5 รูปแบบดังนี้ 
    1)  กรือโตะแบบวางใบเสียงไวบนเทาของผูเลน เปนกรือโตะในยุคเริ่มตน ที่ผูเลน
อยูในทานั่ง นําใบเสียงไมไผ 1 ใบวางไวบนฝาเทาทั้ง 2 ขางของตนเอง แลวนําก่ิงไม ไมไผหรือกาบ
มะพราวมาเปนไมตี ซึ่งกรือโตะในรูปแบบนี้มีขอเสียที่ผูเลนจะมาอาการบาดเจ็บที่ฝาเทาที่รองใบ
เสียงนั้นเอง 
    2)  กรือโตะหลุมดิน เปนกรือโตะที่ไดรับการพัฒนาข้ึนจากรูปแบบวางใบเสียงไว
บนเทาของผูเลน โดยการขุดหลุมลงบนพ้ืนดิน นําไมไผ 2 ชิ้นวางขางปากหลุมเพ่ือรองใบเสียงไมไผ 
ปกกานไมไผ 4 กานขางใบเสียงเปนหลักก้ันเพ่ือประคองใบเสียงไมใหเคลื่อนที่ แตยังคงนําก่ิงไม ไม
ไผหรือกาบมะพราวมาเปนไมตีอยูเหมือนเดิม ซึ่งกรือโตะในรูปแบบนี้มีขอเสียที่ผูเลนตองหาบริเวณ
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ที่พ้ืนดินมีความชื้นไมมากนัก เพราะบริเวณดินที่มีความชื้นสูงไมสามารถขุดหลุมกรือโตะที่มีความ
แข็งแรงได อีกทั้งกรือโตะในรูปแบบนี้ยังไมสามารถเคลื่อนยายได แตผูเลนกรือโตะในชวงเวลานั้น
สวนใหญเปนเด็กเลี้ยงวัวควายซึ่งตองยายวัวควายไปหาแหลงอาหารในบริเวณตางๆตลอดเวลา 
    3)  กรือโตะหลุมมะพราว เปนรูปแบบของกรือโตะที่มีการพัฒนาออกมาเปนหลาย
รูปแบบ โดยมีจุดเดนที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก ตัวหุนทําโดยผลมะพราวแกงขนาดใบใหญ ตัด
สวนบนของผลมะพราวออก 1 ใน 4 ของผล เพ่ือใหกะลามะพราวที่ขูดเนื้อดานในออกหมดแลวทํา
หนาที่เปนหลุมเสียง ในชวงเริ่มตนยังคงใชไมไผในการทําใบเสียงและหลักก้ันอยูเหมือนเดิม แต
เปลี่ยนหมอนรองใบเสียงไปใชกาบสาคู ตอมาไดมีการพัฒนากรือโตะหลุมมะพราวใหมีสวนหนาอก
ซึ่งทําจากไมเนื้อแข็งและไมเนื้อออน จึงทําใหตองเปลี่ยนหลักก้ัน และหมอนรองใบเสียงซึ่งยึดอยูกับ
สวนหนาอกนั้นไปใชวัสดุเดียวกันกับสวนหนาอก นอกจากนั้นยังมีการใชไมหลาวชะโอน และไมสัก
ในการทําใบเสียงควบคูกับไมไผอีกดวย ซึ่งกรือโตะในรูปแบบนี้มีขอเสียที่มีความคงทนนอย ผุพังไป
ตามระยะเวลา แตกรือ โตะหลุมมะพราวทั้งรูปแบบมีหนาอก และรูปแบบไมมีหนาอกเปนกรือโตะรูป
แบบหนึ่งที่ยังคงมีการผลิตข้ึนมาใหมอยูตลอดเวลาจนถึงในปจจุบัน 
     ในชวงเวลาที่ความนิยมกรือโตะหลุมมะพราวเริ่มแพรหลายนั้นไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคือ จากเดิมที่มีเพียงกลุมเด็กเลี้ยงวัวควายที่นิยมการละเลนนี้ เปลี่ยนไปทํา
ใหกรือโตะเปนการละเลนที่แพรหลายในกลุมผูใหญอีกดวย 
    4)  กรือโตะหลุมดินเผา เปนรูปแบบของกรือโตะที่มีการพัฒนาข้ึนจากกรือโตะหลมุ
มะพราว แตมีความนิยมอยูระยะเวลาที่คอนขางสั้น มีรูปรางที่ใกลเคียงกับกรือโตะหลุมมะพราวแบบ
มีหนาอก แตเปลี่ยนวัสดุในสวนตัวหุนเปนไหดินเผา โดยนิยมใชไมเนื้อแข็งหลายชนิดในการทําใบ
เสียงเปนกรือโตะที่ใหเสียงดีมาก ซึ่งกรือโตะในรูปแบบนี้ยังคงมีขอเสียที่มีความคงทนนอย แตกหัก
ไดงายหากผูเลนตีแรงเกินไป 
    5)  กรือโตะหลุมไมเปนกรือโตะรูปแบบลาสุดในปจจุบัน เปนรูปแบบของกรือโตะที่
มีการพัฒนาข้ึนจากกรือโตะหลุมดินเผา โดยการใชไมขนุน หรือไมหลุมพอทําเปนตัวหุนแทนไหดิน
เผาที่แตกหักงาย นิยมใชไมชนิดเดียวกันกับตัวหุนในการทําหนาอก หลัก และหมอนรองใบเสียง ซึ่ง
ขนาดของตัวหุนมาความหลากหลายเปนอยางมาก ปจจุบันกรือโตะหลุมไมลวนเปนของเกาที่
หัวหนาคณะไดรับสืบทอดตอมากันในหมูเครือญาติ โดยไมคณะใดที่ทํากรือโตะข้ึนมาใหทั้งชุดเลย 
     ในปพุทธศักราช 2518 จึงไดมีขอตกลงในการประชันกรือโตะ ตามมติการ
ประชุมของหัวหนาคณะกรือโตะทั่วจังหวัดนราธิวาส ทั้งในวิธีการประชัน และขนาดของกรือโตะหลมุ
ไมที่ใชในการประชัน โดยแบงออกเปน 3 รุน คือรุนเล็ก มีขนาดหลุมไมเกิน 20x20 นิ้วรุนกลางมี
ขนาดหลุมระหวาง 20-24x 20-24 นิ้วและรุนใหญมีขนาดหลุมไมเกิน 30x30 นิ้วใหแตละคณะมีกรือ
โตะไมเกิน 25 ใบ ตอมาขอตกลงดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยใหขนาดกรือโตะรุนเล็กมีขนาด
หลุมกวางไมเกิน 10x10 นิ้ว และรุนใหญมีขนาดหลุมกวางไมเกิน 12x12 นิ้ว ใหแตละคณะมีกรือโตะ 
7 ใบเทากัน ความนิยมในการประชันกรือโตะยังคงมีอยูจนถึงราวปพุทธศักราช 2545 ความนิยม
ในกรือโตะที่ลดลง และปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหไมสามารถจัดงาน
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ประชันไดเหมือนอยางเดิม รูปแบบของการแสดงกรือโตะเปลี่ยนไปเปนการแสดงของ กรือโตะคณะ
เดียวหรือผูแสดงจํานวนนอยเสียเปนสวนใหญ เพ่ือใหสะดวกในการวาจางไปทําการแสดงในพิธีเปด
กิจกรรมตางๆในปจจุบัน 
 2.  ลักษณะโครงสรางของกรือโตะ 
  ปจจุบันคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส มีความนิยมในกรือโตะเพียง 
2 รูปแบบเทานั้นคือ 
   กรือโตะหลุมมะพราวทั้งรูปแบบมีหนาอก และรูปแบบไมมีหนาอก 
   กรือโตะหลุมไมรุนใหญ 
  โดยกรือโตะทั้ง 2 รูปแบบนั้นมีโครงสรางสวนประกอบที่คลายคลึงกัน 3 สวน ดังนี้ 
   2.1  ลําตัวกรือโตะ 
    1)  กรือโตะหลุมมะพราวรูปแบบไมมีหนาอก มีสวนประกอบ 3 สวนคือ ตัวหุน 
หมอนรองใบเสียง และหลักก้ัน โดยตัวหุนซึ่งทําจากผลมะพราวแกงขนาดเสนรอบวงตั้งแต 70 
เซนติเมตรข้ึนไปที่ถูกเฉือนผลออก 1 ใน 4 ของขนาดผลทั้งหมด ทําใหพบหลุมเสียงที่มีขนาดปาก
หลุมกวางราว 5-6 เซนติเมตร และความลึกจากปากหลุมราว 10-12 เซนติเมตรบอยครั้งที่สุด
ดานขางของปากหลุมมีหมอนรองใบเสียงที่ทําจากกาบสาคู ตัดใหไดขนาดกวาง 1 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว 
หนา 1 นิ้ว ทั้ง 2 ขาง หมอนรองใบเสียงนี้ยึดติดกับตัวหุนโดยนําไมไผยาวราว 6 นิ้วแทงผานหมอน
รองใบเสียงปกลงในเนื้อมะพราวหมอนรองใบเสียง 1 ขางจะมีไมไผปกอยู 2 กานหางกัน ราว 4-4.5 
นิ้ว โดยไมไผสวนทีโผลพนจากหมอนรองใบเสียงจะทําหนาที่เปนหลักก้ันไมใหเสียงเคลื่อนตัวได 
    2)  กรือโตะหลุมมะพราวรูปแบบมีหนาอก มีสวนประกอบ 4 สวนคือ ตัวหุน 
หนาอก หมอนรองใบเสียง และหลัก โดยตัวหุนจะทําจากผลมะพราวขนาดเดียวกันกับกรือโตะหลุม
มะพราวรูปแบบไมมีหนาอกแตจะมีสวนหนาอกซึ่งนิยมทําจากไมยางพาราอยูดานบนของตัวหุนโดย
หนาอกมีความหนาอยูที่ตั้งแต 3.5-5 เซนติเมตร กวางตั้งแต 20-25 เซนติเมตร ยาวตั้งแต 30-40 
เซนติเมตร และมีรูซึ่งทะลุตรงกับปากหลุมของตัวหุนมีเสนผานศูนยกลางตั้งแต 5-6 เซนติเมตร สวน
ใหญปากหลุมของสวนหนาอกจะมีขนาดที่เล็กกวาปากหลุมของตัวหุนอยูเล็กนอยวิธีการเชื่อมตอตัว
หุนและหนาอกที่นิยมคือการใชชันยาเชื่อมทั้ง 2 สวนเขาดวยกันใหแนนที่สุดดานขางของปากหลุมมี
หมอนรองใบเสียงและหลักก้ันที่ทําจากไมชนิดเดียวกัน ตัดใหไดขนาดกวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 15 
เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร จํานวน 6 ชิ้น นํามาตอกับในรูปตัวอักษร U วางขางปากหลุมทั้ง 2 
ขาง หมอนรองใบเสียงนี้ยึดติดกับตัวหุนโดยตะปู ตรงกลางของหมอนรองใบเสียงดานขวาของปาก
หลุมมีไมกานไมกลึงยาวราว 10-12.5 เซนติเมตรฝงอยู โดยหนาที่เปนหลักกลางสําหรับคลองใบ
เสียง 
    3)  กรือโตะหลุมไม ของคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสใน
ปจจุบันลวนเปนกรือโตะหลุมไมขนาดรุนใหญ ที่มีขอตกลงในการกําหนดขนาดหลุมเสียงที่มีขนาด
ความกวางและลึกไมเกิน 12 นิ้ว มีสวนประกอบ 5 สวนคือ ตัวหุน หนาอก หมอนรองใบเสียง หลัก 
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และสายรัดใบเสียง โดยตัวหุนรูปรางคลายแกวบรั่นดีนิยมทําจากไมขนุน และไมหลุมพอ เสนรอบวง
ตัวหุนไดประมาณ 110 เซนติเมตร ยกเวนตรงคอคอดซึ่งเปนสวนที่มีขนาดเสนรอบวงสั้นที่สุด
สามารถวัดเสนรอบวงไดประมาณ 92 เซนติเมตร ความสูงไมรวมหลักก้ันประมาณ 69 เซนติเมตร 
(ความสูงรวมหลักก้ันประมาณ 87 เซนติเมตร) ภายนอกนิยมตกแตงหรือกลึงอยางสวยงาม มีการ
ทาสีน้ํามันเพ่ือความสวยงามและชวยปองกันความชื้น สีที่นิยมไดแก สีฟา สีขาว สีเหลือง และสี
เขียว หรือหากไมทาสีจะทาดวยแชลคเพ่ืออวดความสวยงามของลายไมและชวยปองกันความชื้นที่
จะทํารายตัวหุน บางคณะอาจเขียนชื่อคณะ หรือลวดลายอันเปนสัญลักษณของคณะไวที่ตัวหุนอีก
ดวยขนาดของตัวหุนของกรือโตะ หลุมไมในบางคณะจะมีขนาดที่ไมเทากันทั้งหมด คือ ตัวหุนขอ
งกรือโตะตัวนําที่หัวหนาคณะหรือมือ 1 ในคณะเปนผูเลน จะมีขนาดภายนอกที่ใหญกวาตัวอ่ืนๆใน
คณะเล็กนอย สวนหนาอก หมอนรองใบเสียง และหลักทําจากไมชนิดเดียวกัน โดยหนาอกกวาง
ประมาณ 40 เซนติเมตร ยาวตั้งแต 60-90 เซนติเมตร ปากหลุมตรงกลางมีเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 10 เซนติเมตร และในสวนความหนานั้นจะแตกตางกันเล็กนอยสําหรับกรือโตะตัวนําที่
หัวหนาคณะหรือมือ 1 ในคณะเปนผูเลนนั้นจะมีความหนาอยูที่ประมาณ 7.5 เซนติเมตร สวนกรือ
โตะของสมาชิกในคณะจะมีความหนาอยูที่ประมาณ 5 เซนติเมตร ใชวิธีการตอกดวยตะปูยึดสวน
หนาอกเขากับตัวหุน จากนั้นใชชันยาหรือดินน้ํามันอุดรอยรั่วระหวางสวนหนาอกกับตัวหุน และใช
ดินน้ํามันติดรอบปากหลุมเพ่ือปรับเสียงดานขางของปากหลุมมีหมอนรองใบเสียงและหลักก้ันที่ทํา
จากไมชนิดเดียวกัน หมอนรองใบเสียงมีขนาดกวาง 2.5 เซนติเมตรยาว 20-25เซนติเมตร หนา 3.5-
5 เซนติเมตร สวนบนของหมอนรองใบเสียงติดยางพาราหรือยางรถไวตลอดสวนที่สัมผัสกับใบเสียง
หลักก้ันมีความสูงตั้งแต 15-20 เซนติเมตร นํามาตอกับในรูปตัวอักษร U วางขางปากหลุมทั้ง 2 ขาง 
หมอนรองใบเสียงนี้ยึดติดกับตัวหุนโดยตะปู ตรงกลางของหมอนรองใบเสียงดานขวาของปากหลุมมี
ไมกานไมกลึงยาวตั้งแต 10-12.5 เซนติเมตรฝงอยู โดยหนาที่เปนหลักกลางสําหรับคลองใบเสียง
สายรัดใบเสียงนั้นนิยมใชยางในรถจักรยานตัดเปนเสนกวางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ความยาว
ประมาณ 20 เซนติเมตร มัดปลายยางเสนที่ตัดแลวเขาดวยกัน จากนั้นนํายางเสน ดังกลาวรัดสวน
ปลายใบเสียงทางดานบน โดยเก่ียวยางเสนนั้นไวโดยคลองกับตะขอที่อยูบริเวณใกลเคียงกับหลักก้ัน
บนหนาอก 
  2.2  ใบเสียง (เดาว) 
    ปจจุบันคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีใบเสียงกรือโตะที่นิยม
ใชอยูเพียง 2 ชนิด ดังนี้ 
    1)  ใบเสียงไมไผ ซึ่งใชในกรือโตะหลุมมะพราว โดยใบเสียงไมไผมี 2 ขนาด
เนื่องจากความแตกตางของรูปแบบกรือโตะหลุมมะพราวไมมีหนาอก และมีหนาอก โดยใบเสียงไม
ไผสําหรับ กรือโตะหลุมมะพราวไมมีหนาอกนั้นมีความยาวประมาณ 1 ศอกหรือ 30 เซนติเมตร 
กวางตั้งแต 5-6 เซนติเมตร และหนาราว 1 เซนติเมตร สวนใบเสียงไมไผสําหรับกรือโตะหลุม
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มะพราวมีหนาอกนั้นมีความยาวตั้งแต 40-50 เซนติเมตร กวางตั้งแต 9-12 เซนติเมตร และหนาราว 
1 เซนติเมตร 
    2)  ใบเสียงไมเนื้อแข็งซึ่งใชในกรือโตะหลุมไม โดยในอําเภอสุไหงปาดีนั้นนิยมทํา
จากไมขนุนปามากที่สุด มีความยาวโดยตั้งแต 110-140 เซนติเมตร กวางตั้งแต 15-20 เซนติเมตร 
ใบเสียงนั้นมีความโคงราดทั้ง 2 ดาน ทําใหความหนาของใบเสียงนั้นลดหลั่นลงไปโดยสวนกลางมี
ความหนามากที่สุดนั้นหนาตั้งแต 5-7 เซนติเมตร สวนขอบของใบเสียงนั้นมีความหนาตั้งแต 1.5-2 
เซนติเมตร มีน้ําหนักอยูที่ประมาณ 5-6 กิโลกรัม 
   2.3  ไมตี (มูโกะ) 
    ปจจุบันคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นิยมไมตีกรือโตะที่
เรียกวา “มูโกะ” อยู 2 รูปแบบ โดยทั้ง 2 รูปแบบนั้นนิยมใชไมละมุดในการทําดามไม มีความยาว
รวมทั้งหมดประมาณ 30 เซนติเมตร สวนหัวไมยาวประมาณ 10 เซนติเมตร โดยมีความแตกตางใน
วัสดุสวนหัวไม 
    1)  ไมตีกรือโตะหลุมมะพราว มีหัวไมที่ทําจากยางในรถจักรยานกวาง 2.5-3 
เซนติเมตร นํามาพันไวที่ปลายไมดานที่ใชตี เมื่อไดหัวไมในขนาดที่ตองการแลวจะนําเชือกหรือดาย
มัดใหเสนยางนั้นไมหลุดออกจากหัวไมในขณะตี เสนผาศูนยกลางสวนดามจับกวางประมาณ 2 
เซนติเมตร เสนรอบวงสวนดามจับประมาณ 6 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางสวนหัวไมกวางประมาณ 
3.5 เซนติเมตร เสนรอบวงรอบสวนหัวไมประมาณ 15 เซนติเมตร 
    2)  ไมตีกรือโตะหลุมไม มีหัวไมที่ทําจากการใชเชือกหรือดายดิบพันที่หัวไมตีสลับ
กับการติดข้ียางจากนั้นนําไปชุบในถังน้ํายางพาราในเฉพาะสวนหัวไม เพ่ือใหหัวไมยืดติดกันไดดี 
เสนผาศูนยกลางสวนหัวไมกวางประมาณ 10 เซนติเมตร เสนรอบวงรอบสวนหัวไมประมาณ 30 
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางดามไมกวางประมาณ 2.5 เซนติเมตร เสนรอบวงสวนดามจับประมาณ 
10 เซนติเมตร 
 3.  ชนิดของไมที่ใชทํากรือโตะ ในสวนตางๆของกรือโตะ 
  เนื่องดวยในปจจุบันนั้นคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสลวนมีความ
นิยมเลือกใชงาน กรือโตะที่มีโครงสรางตางกันเพียง 2 รูปแบบคือ กรือโตะหลุมมะพราว และกรื
อโตะหลุมไม ทําใหมีการใชวัสดุมีลดลง ตามความนิยมชางกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดีนั้นเลือกที่จะ
นําลําตน และสวนตางๆของตนไมรวม 8 ชนิดดังนี้ 
  3.1  ไผ สําหรับทําใบเสียงในกรือโตะหลุมมะพราวและทําหลักก้ันกรือโตะ หลมุมะพราว
ไมมีหนาอก 
   3.2  ขนุนปา สําหรับทําใบเสียงในกรือโตะหลุมไม 
   3.3 มะพราว สําหรับทําตัวหุนในกรือโตะหลุมมะพราว 
   3.4  ขนุน สําหรับทําตัวหุนในกรือโตะหลุมไมทําหนาอก หมอนรองใบเสียง และหลัก
ทั้งในกรือโตะหลุมไม และกรือโตะหลุมมะพราวมีหนาอก 
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   3.5  หลุมพอ สําหรับทําตัวหุนในกรือโตะหลุมไมทําหนาอก หมอนรองใบเสียง และหลกั
ทั้งในกรือโตะหลุมไม และกรือโตะหลุมมะพราวมีหนาอก 
   3.6 ยางพารา สําหรับทําหนาอก หมอนรองใบเสียง และหลักในกรือโตะหลุมมะพราวมี
หนาอกและใชเศษน้ํายางพาราแหงที่เรียกวา “ข้ียาง” ในการทําสวนหัวไมของไมตีกรือโตะหลุมไม 
   3.7 ละมุด สําหรับทําดามของไมตีกรือโตะหลุมไมและกรือโตะหลุมมะพราว 
   3.8 สาคู สําหรับหมอนรองใบเสียงในกรือโตะหลุมมะพราวไมมีหนาอก 
 4.  ระดับเสยีงของกรือโตะ 
   4.1 ระดับเสียงของกรือโตะหลุมมะพราว มี8-2มกวางตั้งแต 430-600 เฮิรต ซึง่ระดับ
เสียงดัง กลาวมีความใกลเคียงกับระดับเสียงตั้งแต A4-D5 ในเครื่องดนตรีเปยโน มเีสียงที่สงูกวากรื
อโตะหลุมไม แ ละ มีระดับเสียงทีไ่มคงที่นัก เนื่องจากกรือโตะหลุมมะพราวสวนหนึง่ประดิษฐข้ึนเอง
โดยฝมือของเยาวชนในชุมชน 
   4.2 ระดับเสียงของกรือโตะหลุมไม ในป พ.ศ. 2518 มีการกําหนดใหคะกรือโตะแตละ
คณะมีใบเสียงดวยกัน 3 ชุดในการประชันกับคูประชัน 1 คณะ โดยใบเสียงแตละชุดนั้นจะตองทําให
เสียงของ กรือโตะมีระดับเสียงที่เทากันทั้งคณะหรือกลมกลืนกันใหมากที่สุด แตใบเสียงทั้ง 3 ชดุจะมี
ระดับเสียงที่ตางกัน มีชื่อเรียกระดับเสียงในภาษามลายูทองถิ่นดังนี้ซาตู(เสียงเล็ก) ดือเงาะ(เสียง
กลาง) บือซา(เสียงใหญ) โดยกรือโตะแตละตัวจะมีใบเสียงที่ใหเสียงในระดับเสียงดังกลาวอยางละ 1 
ใบโดยระดับเสียงของใบเสียงในแตละชุดของคณะกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธวิาสนัน้ มี
ระดับเสียงที่ใกลเคียงกันทุกคณะ เนื่องจากสวนใหญใชความคุนเคยจากเสียงที่ไดยินกันเปนสวน
ใหญ จึงทําใหอาจเกิดการคลาดเคลื่อนกันบางแตก็เปนเพียงเล็กนอยอยูในระดับความถี่ 108-114 
เฮิรตซ ซึ่งทั้ง 3 ชุดมีระดับเสียงใกลเคียงกับระดับเสียง A2 ในเครื่องดนตรีเปยโน 
 ชุดเสียงซาตู  เปนชุดเสียงที่ใหเสียงดังกังวานมากที่สุดใน 3 ชุดตามกติกาการประชัน จะ
ใชเปนชุดเสียงในลําดับที่ 1 ชุดเสียงนี้มีของความถี่เสียงที่ใกลเคียงกันมากที่สุดในชุดใบ เสียงทั้ง 3 
ชุด คืออยูที่ระดับความถี่ 110-112 เฮิรตซ  
 ชุดเสียงดือเงาะ เปนชุดเสียงที่ใหเสียงดังกังวานรองลงมาจากชุดเสียงซาตู ตามกติกาการ
ประชัน จะใชเปนชุดเสียงในลําดับที่ 2ชุดเสียงนี้มีของความถี่เสียงที่ใกลเคียงกันมากเปนลําดับที่ 2 
ในชุดใบเสียงทั้ง 3 ชุด คืออยูที่ระดับความถี่ 110-114 เฮิรตซ  
 ชุดเสียงบือซา เปนชุดเสียงที่ใหเสียงดังกังวานนอยที่สุดใน 3 ชุดที่เลือกมาทําการประชัน 
ตามกติกาการประชัน จะใชเปนชุดเสียงในลําดับที่ 3 หรือชุดสุดทายในการประชัน ชุดเสียงนี้มี
ความถี่เสียงที่ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดในชุดใบเสียงทั้ง 3 ชุด คืออยูที่ระดับความถี่ 108-114 
เฮิรตซ  
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 ตอนที่ 2 วัฒนธรรมที่เก่ียวของกับการแสดงกรือโตะ 
 1.  ความเชื่อที่เก่ียวของกับการแสดงกรือโตะ 
  ความเชื่อที่เก่ียวของกับกรือโตะ มี 5 ประการดังนี ้
   1.1 หากไดไมขนุนปาที่ถูกฟาผายืนตาย มาทําเปนใบเสียงกรือโตะหลุมไม เชื่อวาจะให
เสียงดังดุจฟาผา 
   1.2 หามมิใหทั้งผูหญิงและผูชายขามหรือนั่งบนกรือโตะเนื่องจากเชื่อกันวาเปนการไม
เคารพ และผูนั้นอาจเจ็บปวยได 
   1.3 หามไมใหผูเลนกรือโตะสวมใสชุดสีแดงตลอดทั้งชุด ซึ่งเปนไปตามหลักคําสอนใน
ศาสนาอิสลาม 
   1.4 หามนํากรือโตะไปทําการบรรเลง หรือประชันในวันศุกร เนื่องจากเปนวันที่มุสลิม
ถือเปนวันสําหรับอัลลอฮ (ศาสดาในศาสนาอิสลาม)  
   1.5 หามบรรเลงกรือโตะในชวงถือศีลอดของมุสลิม (รอมฎอน) เนื่องจากเปนชวง
ระยะเวลาที่มุสลิมถือบวช และดนตรีถือเปนสิ่งย่ัวยุสําคัญที่ควรงดเวนในการฟงและการบรรเลง 
 2.  เครื่องแตงกายที่ใชในการแสดงกรือโตะ 
  การแตงกายของผูบรรเลงกรือโตะนั้นจะคลายกับการแตงกายของชาวไทยมุสลิม
โดยทั่วไปใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยในงานทั่วไปในปจจุบันนิยมใสเสื้อยืดสีสัน
ฉูดฉาด โดยจะเปนสีเดียวกันทั้งคณะ สวมกางเกงขายาวที่มีลักษณะเปนกางเกงผาหรือกางเกงยีนต
ตามความสะดวกของแตละบุคคล ในบางคณะอาจมีผาโพกศีรษะหรือผาคาดเอวที่เปนสีและลวดลาย
เดียวกันทั้งคณะ แตหากเปนงานพิธีการสําคัญจะมีการปรับเปลี่ยนการแตงกายโดยสวมใสเสื้อเชิรต
ผาแพรแทนเสื้อยืด และสวนศีรษะสวมหมวกซอเกาะ 
 3.  สถานที่ในการจัดแสดง 
  จากในอดีตที่นิยมจัดการประชันกรือโตะในทุงนา ก็มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันโดย
สถานที่ในการแสดงกรือโตะมีความหลากหลายมาก ข้ึนอยูกับจุดประสงคของผูวาจาง ทั้งในสนาม
กีฬา ลานกิจกรรม และเวทีที่มีการจัดพิธีการตางๆ แตตองอยูในเงื่อนไขของสถานที่ซึ่งมีพ้ืนราบ ไม
เปนที่ลุมดอน และไมควรมีกระจกลอมรอบเนื่องจากเสียงของกรือโตะอาจทําใหกระจกโดยรอบ
แตกราวได 
 4.  โอกาสในการแสดงกรือโตะ 
  ในชวงเวลาเริ่มตนกรือโตะไมไดรับนิยมที่แพรหลายนัก มีเพียงกลุมเด็กเลี้ยงวัวควายที่
นิยมการละเลนนี้ โดยนัดหมายมาแขงขันกันในทุกวัน ระหวางรอวัวควายของตนกินหญาจนเมื่อมี
กลุมผูใหญที่นิยมกรือโตะมากข้ึนทําใหแตละหมูบานมีคณะกรือโตะประจําหมูบาน และนัดหมายกัน
มาฝกซอมในชวงคํ่าหลังอาหารมื้อเย็นในแตละวัน โดยมีจุดประสงคเพ่ือเขารวมการประชันซึ่งจัดข้ึน
ในชวงเวลาหลังการเก็บเก่ียวขาวของทุกป ความนิยมนี้แพรหลายตอมาและในหลายคณะก็ไดรับการ
วาจางใหไปแสดงในกิจกรรมตางๆ จนตอมาในชวงราวปพุทธศักราช 2545 ที่ความนิยมในกรือโตะมี
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ลดลง ทั้งยังมีปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทําใหไมสามารถจัดการประชันได
ดังเดิม โอกาสในการแสดงกรือโตะในปจจุบันจึงเหลือเพียงการแสดงที่ไดรับการวาจางใหไปรวมใน
กิจกรรมพิธีเปดงานตางๆ ทั้งในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดขางเคียง ทั้งยังมีจํานวนครั้งในการ
แสดงที่ลดลง โดยแตละคณะไดรับการวางจางเพียง 4-5 ครั้งตอป 
 
 ตอนที่ 3 บทเพลง และวิธีการบรรเลงในการแสดงกรือโตะ 
 1.  บทเพลงในการแสดงกรือโตะ  
  บทเพลงที่ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหนั้นมีจํานวน 2 บทเพลงโดยศึกษาจากการบรรเลงโดย
คณะปากรอวารี รุนที่ 4 ทั้ง 2 บทเพลง ซึ่งทั้ง 2 บทเพลงนี้เปนบทเพลงที่คณะกรือโตะในอําเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไดบรรเลงเพ่ือความบันเทิงของผูเลนและผูฟง โดยไมมีสวนเก่ียวของใด
กับพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาและความเชื่ออ่ืนๆหรือเปนดนตรีประกอบการแสดงอ่ืนใดใน
ปจจุบันบทเพลงจังหวะประชันและบทเพลงจังหวะแห ทั้ง 2 บทเพลงที่นํามาศึกษาวิเคราะหในครั้งนี้
ไดพบลักษณะที่สําคัญของดนตรีที่ใชบรรเลงและองคความรูตางๆของบทเพลงมีดังนี้ 
   1.1  คีตลักษณ (Forms) พบวาทั้ง 2 บทเพลงจะมีสวนที่คลายคลึงกันคือ การพัฒนา
กระสวนจังหวะในทอนเพลง A เปนอีก 2 ทอนเพลง 
    1)  บทเพลงจังหวะประชันมีการพัฒนากระสวนจังหวะในทอนเพลง A1 เปนทอน
เพลง A2 และทอนเพลง A3 ซึ่งกระสวนจังหวะที่เรียงรอยกันในทอนเพลง A2 นั้นมีความยาวที่
เทากับทอนเพลง A1 สวนกระสวนจังหวะที่รอยเรียงกันในทอนเพลง A3 นั้นจะมีความยาวที่นอย
กวาในทอนเพลง A1 และ A3 อยูเล็กนอยโดยทอนเพลง A ทั้ง 3 ทอนจะสลับกับกระสวนจังหวะที่
เรียงรอยในทอนเพลง B ซึ่งปรากฏ 2 ครั้ง และมีกระสวนจังหวะแบบเดียวกันและความยาวที่เทากัน
ทั้ง 2 ครั้ง จึงทําใหภาพรวมแลวบทเพลงจังหวะประชันจึงมีความใกลเคียงกับคีตลักษณรูปแบบเทอร
นารี (Ternary Form) มากที่สุด 
    2)  บทเพลงจังหวะแห มีการพัฒนากระสวนจังหวะในทอนเพลง A เปนทอนเพลง 
B และทอนเพลง C ซึ่งทอนเพลง B นั้นมีความยาวมากกวาทอนเพลง A สวนทอนเพลง C นั้นจะมี
ความยาวทีเ่ทากับทอนเพลง A โดยมีการเปลี่ยนกระสวนจังหวะในทอนเพลง D ในสวนทาย ซึ่งมี
กระสวนจังหวะที่แตกตางกระสวนจังหวะใน 3 ทอนเพลงกอนหนา การดําเนินกระสวนจังหวะใน
รูปแบบที่ไมวนกลับมาซ้ํารูปแบบเดิมเลย จึงทําใหภาพรวมแลวบทเพลงจังหวะประชันจึงมีความ
ใกลเคียงกับคีตลักษณรูปแบบสโตรฟค (Strophic Form) มากที่สุด 
   1.2  โครงสรางกระสวนจังหวะพบวาทั้ง 2 บทเพลงจะมีสวนที่คลายคลึงกัน 2 ขอคือ 
    1)  จังหวะของผูเลนทัง้ 3 กลุมในคณะกรือโตะมีความแตกตางกัน แตในบทเพลง
ทั้ง 2 ผูเลนแตละกลุมจะมีลักษณะของจังหวะที่คลายคลึงกัน ดังนี ้
     กลุมผูตีนําจังหวะ (มือ 1) มีจังหวะที่เปนโนตเขบ็ต 2 ชั้นรวมกับโนตตัวดํา ใน
บทเพลงจังหวะประชัน และมีโนตสามพยางคตัวดําในบทเพลงจังหวะแห ซึ่งสรางความแตกตางของ
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กระสวนจังหวะแตละทอนเพลงในทั้ง 2 บทเพลง แตในบางชวงของทั้ง 2 บทเพลงมือ 1 จะตีใน
จังหวะเดียวกับมือ 2 และมือ 3 หรือในบางชวงจะตีในจังหวะเดียวกับมือ 3 เทานั้น กลุมผูตีเปลี่ยน
จังหวะ (มือ 1) จะเริ่มตนบทเพลงโดยการตีในจังหวะตกทั้ง 2 บทเพลง แลวจึงเปลี่ยนจังหวะในการตี
มาเปนจังหวะยก โดยในบทเพลงจังหวะประชัน มือ 2 จะเปลี่ยนมาตีในจังหวะยกตั้งแตหองเพลงที ่3 
จนไปจบเพลง สวนในบทเพลงจังหวะแห มือ 2 จะเปลี่ยนมาตีในจังหวะยกตั้งแตหองเพลงที่ 16 จน
ไปจบเพลงเชนกัน กลุมผูตีตามจังหวะ (มือ 3) จะตีเพียงเฉพาะในจังหวะตกเทานั้น ทั้ง 2 บทเพลง 
    2)  การยืดจังหวะตัวโนตรองสุดทายของผูเลนทั้ง 3 กลุมในทั้ง 2 บทเพลงเพ่ือทํา
ใหผูเลนทัง้คณะตีเสียงสุดทายของบทเพลงไดอยางพรอมเพรียงกัน 
  1.3  ความเร็วของบทเพลง (Tempo) พบวาทั้ง 2 บทเพลง จะมีสวนที่คลายคลงึกันใน 
2 ขอ ดังนี้  
    1)  การนับจังหวะเพ่ือข้ึนตนบทเพลงทัง้ 2 จะมคีวามเร็วที่นอยกวาความเร็วสวน
ใหญและความเร็วเฉลี่ยของบทเพลงเปนอยางมากจากนั้นจึงเปลี่ยนใหความเร็วในบทเพลงมีมากข้ึน  
    2)  การเปลี่ยนความเร็วในบทเพลง ความเร็วจะเรงไปจนมีความเร็วที่มากกวา
ความเร็วที่ตองการ จากนั้นจะคอยๆลดความเร็วลงจะอยูในระดับที่ใกลเคียงกับความเร็วที่ตองการ
ในทอนนั้นๆ 
    1.4  เครื่องหมายกํากับจังหวะ (Time Signature) พบวา มีการใชเครื่องหมายกํากับ
จังหวะทั้งหมด 3 รูปแบบดังนี้ 
 
ตาราง 10 เครื่องหมายกํากับจังหวะในบทเพลงจงัหวะประชันและบทเพลงจังหวะประชนั 
 

รูปแบบ 
เครื่องหมายกํากับจังหวะ 

(Time Signature) 
A  
B  
C  

  
 โดยรูปแบบ A หรือเครื่องหมายกํากับจังหวะ  นั้นพบไดทัง้ 2 บทเพลง สวนรูปแบบ B 

หรือเครื่องหมายกํากับจังหวะ  นั้นพบไดในบทเพลงจังหวะประชันเทานั้น โดยจะสลับกับรูปแบบ A 
เสมอ แตในสวนของรูปแบบ C หรือเครื่องหมายกํากับจังหวะ  นั้นพบไดในบทเพลงจงัหวะแหเพียง
แคครั้งเดียวเทานั้น 
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 2.  วิธีการบรรเลงในการแสดงกรือโตะ 
    2.1  การจับไมตีกรือโตะ 
    ผูบรรเลงจะจับไมตีกรือโตะโดยใหนิ้วโปง และนิ้วชี้ของมือขางดังกลาวจะรัดแนใน
บริเวณระยะ 1 ใน 3 ของไมตีทั้งหมด โดยนําเชือกที่ผูกไวใกลหัวไมที่คลองขอมือผูเลนไว เพ่ือมิให
ไมตีกรือโตะหลุดออกจากมือขณะบรรเลงโดยจับไมตีกรือโตะไวในมือขางที่ถนัดในกรณีที่มีผูบรรเลง
รวมกันตั้งแต 2-7 คน แตหากเปนแสดงกรือโตะที่มีการแสดงเพียงคนเดียว ผูเลนจะจับไมตีกรือโตะ
ในลักษณะเดียวกันกับขางตน แตจะจับทั้ง 2 มือ โดยมือขางที่ถนัดนั้นจะตีในจังหวะของมือ 1 ของ
คณะ สวนมืออีกขางคอยตีในจังหวะของมือ 2 ของคณะ 
   2.2  ทาทาง และลลีาในการบรรเลง 
    1) ทาทางการบรรเลงกรือโตะหลุมมะพราวนิยมใหผูเลนอยูในทานั่งขัดสมาธิ และ
วาง กรือโตะหลุมมะพราวไวทีดานหนาของผูเลน 
    2)  ทาทางการบรรเลงกรือโตะหลุมไมผูบรรเลงกรือโตะจะยืนอยูหลังกรือโตะ กาง
ขาออกเปนรูปตัว V กลับหัว โนมตัวมาดานหนาเขาหากรือโตะเล็กนอยนําไมตีกรือโตะเล็งไปบริเวณ
ตรงกลางของใบเสียง โดยไมตีกรือโตะลอยอยูเหนือใบเสียงตั้งแต 15-20 เซนติเมตรมืออีกขางจับ
หลักก้ันดานที่ใกลที่สุดเอาไวไมปลอยตลอดการบรรเลงจากนั้นจึงดึงแขนเพ่ือยกไมตีกรือโตะข้ึนสูง
กวาศีรษะของตน เองขณะตีใบเสียง โดยผูบรรเลงทําการยอตัว และโนมตัวลง เพ่ือเพ่ิมน้ําหนักใน
การตีหลังไมตีกรือโตะ กระทบลงกลางใบเสียงแลว แรงสะทอนจากหัวไมจะชวยยกไมตีกรือโตะข้ึน
อีกครั้ง โดยผูบรรเลงจะพยายามยืดตัว และยกไมตีกรือโตะใหกลับไปอยูในระดับเหนือศีรษะอีกครั้ง 
เพ่ือทําการตีตอไปในรูปแบบเดิมอยางตอเนื่อง จนจบการบรรเลงจึงคอยปลอยมือขางที่จับหลักก้ัน
เอาไว 
  2.3  ตําแหนงการยืนของผูบรรเลงกรือโตะในแตละเสียง 
    คณะกรือโตะทุกคณะมีสมาชิกมากกวา 7 คน แตในขณะทําการแสดงจะเลือกผู
บรรเลงที่ดีที่สุด 7 คนเทานั้น โดยตําแหนงการยืนของผูบรรเลงกรือโตะในการแสดงเปนคณะมี 2 
รูปแบบคือ รูปแบบแถวหนา 4 คน แถวหลัง 3 คน และรูปแบบแถวหนา 3 คน แถวหลัง 4 คนโดยใน
ทั้ง 2 รูปแบบ กลุมผูตีนําจังหวะ (มือ 1) ซึ่งมีอยูเพียง 1คนจะยืนอยูในแถวหนาตําแหนงตรงกลาง 
ซึ่งในรูปแบบแถวหนา 4 คน แถวหลัง 3 คนกลุมผูตีนําจังหวะ (มือ 1) จะอยูในแถวหนาตําแหนงตรง
กลางดานขวาของผูชม แตกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะ (มือ 2) ซึ่งมีจํานวน 1-2 คนแลวแตคณะ จะมี
ตําแหนงการยืนที่แตกตางไปคือ เมื่อคณะกรือโตะยืนในรูปแบบแถวหนา 4 คน แถวหลัง 3 คนกลุมผู
ตีเปลี่ยนจังหวะ (มือ 2) จะอยูในแถวหนา ตําแหนงตรงกลางดานซายของผูชม (คูกับมือ 1) แตหาก
คณะใดมีกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะ (มือ 2) มีจํานวน 2 คน ผูตีอีกคนจะอยูในแถวหลังตําแหนงดานขวา
ของผูชม 
    ในกรณีการแสดงกรือโตะใบเดียว ซึ่งมีผูบรรเลงกรือโตะ 1-2 คน ตามแตผูวาจาง 
หากมีผูบรรเลงกรือโตะ 1 คน ผูบรรเลงจะยืนอยูหลังกรือโตะเหมือนกับการบรรเลงเปนคณะ แตหาก
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มีผูบรรเลงกรือโตะ 2 คน จะหันกรือโตะดานขางเขาหาผูชม ผูบรรเลงที่ตีในจังหวะของกลุมผูตีนํา
จังหวะ (มือ 1) จะยืนอยูในดานขวา และผูบรรเลงที่ตีในจังหวะของกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะ (มือ 2) 
จะจะยืนอยูในดานซายของผูชม 
  2.4  รูปแบบการแสดง 
    รูปแบบการแสดงกรือโตะในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สามารถจําแนกได
เปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
    1)  รูปแบบการแสดงในลักษณะการประชัน เปนรูปแบบการแสดงที่ไดรับความ
นิยมอยางมากในอดีต โดยปกติมีคณะกรือโตะเขารวมการประชันเพียง 2 คณะ แตหากเปนการ
ประชันครั้งสําคัญจะมีถึง 30-40 คณะ โดยจับคูการประชันคลายการแขงขันกีฬา คือการประชันแต
ละรอบจะมี 2 คณะบรรเลงอยูใกลกัน โดยกรรมการ 3 คนยืนหางจากจุดตีของทั้ง 2 คณะ 30-50 
เมตร โดยใหแตละคณะตีบทเพลงประชันสลับกัน 2 รอบ รอบละ 3 พักหรือ 3เพลงกรรมการจะ
ตัดสินโดยใชเกณฑ 3 ขอคือ เสียงดือ(เสียงดัง) เสียงมอ(เสียงไพเราะ) และ เสียงยูฮง(เสียงยืด ) 
คณะใดแพตองเปลี่ยนใบเสียงทั้งชุด แลวใหคณะที่แพนั้นไดเริ่มตีกอนในรูปแบบเดิม โดยคณะใดแพ
ในใบเสียงชุดที่ 3 ก็จะตกรอบ คณะที่ชนะในแตละรอบจะไดประชันกับคณะที่ชนะจากการประชันคู
อ่ืน ไปจนถึงมีคณะใดชนะในรอบชิงก็ไดเปนผูชนะเลิศในการแขงขันและรับรางวัล  
    2)  รูปแบบการแสดงในลักษณะบรรเลงเพ่ือความบันเทิง ซึ่งเปนรูปแบบการแสด
งกรือโตะที่มีควบคูมากับรูปแบบการแสดงในลักษณะการประชัน แตเปนเพียงรูปแบบเดียวที่มีใน
ปจจุบัน ซึ่งรูปแบบการแสดงจะข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสถานที่ในการบรรเลงและความสะดวก
ของผูวาจาง แบงออกเปนการแสดงที่ใชผูแสดง 3 จํานวนไมเทากัน 
     2.1) การแสดงกรือโตะครั้งละ 1 คณะ มีลักษณะคลายการประชันแตมีเพียง
คณะเดียว โดยจะเริ่มตนการแสดงโดยบทเพลงจังหวะแห และตอดวยบทเพลงจังหวะประชัน แตมี
การดัดแปลงบทเพลงใหมีความยาวที่มากข้ึนโดยการบรรเลงวนซ้ําในแตละทอน เพ่ือใหการแสดงมี
ความยาวที่มากข้ึนอยูในระหวาง 5-10 นาที โดยไมมีการตัดสินและเปลี่ยนใบเสียง 
     2.2)  การแสดงกรือโตะครั้งละ 1 คน ผูทําการแสดงจะเลือกใชมือขางถนัด
บรรเลงจังหวะตามแบบกลุมผูตีนําจังหวะ (มือ1) และใหมืออีกขางบรรเลงจังหวะตามแบบกลุมผูตี
เปลี่ยนจังหวะ(มือ2) เมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงกรือโตะเปนคณะนั้นเองโดยมีลําดับเพลงและการ
ดัดแปลงบทเพลงในลักษณะเดียวกันกับการแสดงกรือโตะครั้งละ 1 คณะ 
     2.3)  การแสดงกรือโตะครั้งละ 2 คน ผูทําการแสดงคนที่ 1 จะเลือกใชมือขาง
ถนัดบรรเลงจังหวะตามแบบกลุมผูตีนําจังหวะ (มือ 1) และมีผูทําการแสดงคนที่ 2 ยืนในฝงตรงกัน
ขามคอยบรรเลงจังหวะตามแบบกลุมผูตีเปลี่ยนจังหวะ (มือ 2) โดยมีลําดับเพลงและการดัดแปลงบท
เพลงในลักษณะเดียวกันกับการแสดงกรือโตะครั้งละ 1 คณะ 
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5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาดนตรีกรือโตะ ในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เปนการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งเปนการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง ผลการวิเคราะห
ตามการวิจัยนั้นไดปรากฏแลวตั้งแตบทที่ 4 ดังนั้นในสวนนี้ผูวิจัยจะไดอภิปรายเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1.  กรือโตะ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในปจจุบันไดแสดงถึงความเขมแข็งทาง
วัฒนธรรม จากการสืบทอดตอกันมาเปนระยะเวลาหลายสิบป และยังคงรักษาไวมาถึงปจจุบัน แม
ความนิยมในกรือโตะจะเสื่อมถอยลงจากในอดีตอยางมากมาย แตผูที่เห็นคุณคาของกรือโตะก็ไมเคย
คิดทอดทิ้งศิลปวัฒนธรรมนี้ลง ทั้งมีการสนับสนุนและฝกสอนเยาวชนรุนใหมโดยการหัดใหประดิษฐ 
กรือโตะหลุมมะพราวข้ึนเอง ฝกสอนใหเรียนรูวิธีการบรรเลง และบทเพลงนับวาเปนหนทางหนึ่งใน
การพัฒนาดนตรีของชุมชนตามวิถีที่สามัคคี และการที่สรางคณะกรือโตะเปนคณะกรือโตะประจํา
หมูบานไดนั้นถือเปนความภาคภูมิใจรวมกันของชาวบาน ที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณทาง
วัฒนธรรมภายในชุมชน อยางไรก็ดีวัฒนธรรมดนตรีของชาวไทยมุสลิมในอําเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาสโดยเฉพาะกรือโตะนี้ก็มีความพรอมอยู เสมอในการปรับตัวใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการแสดง บทเพลง และวัสุดบางชนิด
ที่ใชทดแทนวัสดุเดิมในกรือโตะ เพ่ือการสืบทอดและเผยแพรวัฒนธรรมนี้ตอไป โดยมิใชเพียงผู
ครอบครองกรือโตะที่มีหนาที่ดังกลาว แตเปนชุมชนที่รวมกันสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีนี้ไดอยางดี อัน
สอดคลองกับ กาญจนา อินทรสุนานนท (2541: 46) ซึ่งไดกลาวถึงการขยายขอบเขตทางถิ่นฐาน 
และวัฒนธรรม ไวในเอกสารประกอบการสอน “พ้ืนฐานมานุษยวิทยาภาควัฒนธรรม” วา ในยุค
โลกาภิวัฒนอาจเกิดการคาดคิดที่วัฒนธรรมจะถูกทําลายลาง การสื่อสารเขาถึงตัวแบบประชิด ถา
ผูรับไมมั่นคงไมมีรากฐานที่เขมแข็ง ยอมถูกลบลางอยางไมตองสงสัย 
 2.  กรือโตะเปนเครื่องดนตรีในกลุม Idiophone ที่เกิดจากการนําวัสดุรอบตัวของชาวไทย
มุสลิมในพ้ืนที่มาประดิษฐ และวิธีการบรรเลงที่เรียบงาย แฉกเชนเดียวกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม
ในจังหวัดนราธิวาส ที่แทจริงเรียบงาย และรักสงบ ซึ่งสอดคลองกับ ทัศนีย ทานตวณิช (2523: 300-
302) ไดเขียนถึงรูปแบบของการละเลนพ้ืนบานไวในรายงานการวิจัยเรื่อง “คติชาวบาน” วา 
การละเลนพ้ืนบานเปนการสรางความบันเทิงเพ่ือพักผอนหยอนใจผอนคลายความตึงเครียด และทํา
หนาที่เปนสื่อพ้ืนบาน การละเลนพ้ืนบานจึงมีความสําคัญในแงที่เปนเครื่องสะทอนสภาพชีวิต ความ
เปนอยู คานิยม ความเชื่อ ประเพณี จริยธรรม และวัฒนธรรมอ่ืนๆของคนในสังคม  
 3.  ความเชื่อบางประการที่เก่ียวของกับกรือโตะ เปนแนวความเชื่อที่มีมาจากศาสนา
พราหมณ อันสืบทอดมากอนที่คนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม 
ดังความเชื่อที่วา “หามมิใหทั้งผูหญิงและผูชายขามหรือนั่งบนกรือโตะ เนื่องจากเชื่อกันวาเปนการไม
เคารพ และผูนั้นอาจเจ็บปวยได” ซึ่งขัดแยงกับหลักคําสอนในศาสนาอิสลามที่วา “เมื่อมนุษยเปนสิ่ง
ถูกสรางที่ประเสริฐที่สุดแลว หากมนุษยยังไปสักการะบูชาหรือกราบไหววัตถุธรรมชาติหรือ
สิ่งประดิษฐที่มนุษยทําข้ึนมาหรือสักการะบูชามนุษยดวยกันเอง นั่นก็หมายความวามนุษยกําลังลด
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ฐานะแหงความเปนมนุษยในสายตาของพระองคลง” อันแตกตางกับความเชื่อในศานาพราหมณที่มี
การสราง และแสดงความเคารพตอศาสนวัตถุ สอดคลองกับ วีระ บํารุงรักษ (2531: 18-20) ได
กลาวถึงวัฒนธรรมมุสลิมในภาคใตของประเทศไทยไวในบทความเรื่อง “วัฒนธรรมภาคใตอัน
สืบเนื่องจากศาสนาอิสลาม” วา วัฒนธรรมมุสลิมภาคใตมีหลักศาสนาอิสลามเปนพ้ืนฐาน และมี
วัฒนธรรมพ้ืนบานสืบทอดกันมาแตอดีต ที่ไมขัดกับหลักศาสนาเปนสิ่งประสมประสาน และ
วัฒนธรรมสืบเนื่องจากศาสนาอิสลามบางอยางก็เขาไปประสมประสานอยูในวิถีดําเนินชีวิตของชาว
พุทธดวยเชนกัน บรรพบุรุษของไทยพุทธและไทยมุสลิมในภาคใตนั้นตางก็เคยนับถือศาสนา
พราหมณ และพุทธศาสนามากอน ทั้งเคยมีความสัมพันธกันในดานการปกครอง มีสภาพภูมิประเทศ 
และทรัพยากรธรรมชาติที่คลายคลึงกัน อันเปนเหตุใหมีวัฒนธรรมด้ังเดิมซึ่งเปน “วัฒนธรรมรวม” 
สืบตอกันมานาน วัฒนธรรมพ้ืนบาน (FOLKLORE) ที่ชาวมุสลิมปฏิบัติสืบตอกันมา แตเดิมถาไมขัด
หลักศาสนาอิสลามก็ยังเปนวัฒนธรรมที่ปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้ จึงอาจกลาวไดวาวัฒนธรรมอิสลาม
ภาคใตมีการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงมาเปนลําดับ และคอยๆเปนไปตามขอบัญญัติมากข้ึน 
 4.  บทเพลงในดนตรีกรือโตะทั้ง 2 บทเพลง มีการเนน (Accent) ที่เสียงแรกในแตละหอง
เพลง เพ่ือใหสะดวกตอการนับจังหวะของสมาชิกในคณะ ในบทเพลงจะมีอัตราจังหวะที่แตกตางกัน
ในเพลงเดียว โดยการใชอัตราจังหวะกลุมธรรมดาที่มีเครื่องหมายกํากับจังหวะ  ในหองเพลง
ตางๆ ซึ่งสามารถทําใหผูฟงรับรูไดถึงจังหวะที่บรรเลงอยางเปนระบบ อันสอดคลองกับ ณรุทธ สุทธ
จิตต (2550: 19-59) ซึ่งไดกลาวถึงอัตราจังหวะ (Meter) และเครื่องหมายกํากับจังหวะไวในหนังสือ 
“สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก” วา กลุมของอัตราจังหวะ อาจแบงเปนกลุมอัตราจังหวะ

ธรรมดา เชน  และกลุมอัตราจังหวะผสม เชน  ซึ่งมีการเนนจังหวะที่หนักกวา
จังหวะใกลเคียง บางครั้งการเนนอาจเรียกวา จังหวะหนัก (Strong Beat) โดยกลุมอัตราจังหวะ
ธรรมดา มีการเนนจังหวะที่สม่ําเสมอกวากลุมอัตราจังหวะผสม 
 
6. ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปรียบเสมือนกาวแรกในการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีของชาวไทย
มุสลิมในจังหวัดนราธิวาส ที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมดนตรีเปนอัตลักษณที่สะทอนออกมาในเรื่อง
ของเครื่องดนตรี บทเพลง จังหวะ รวมถึงลักษณะวัฒนธรรมที่มีความสําคัญตอชาวไทยมุสลิมใน
จังหวัดนราธิวาสในปจจุบัน ซึ่งเปนขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาอนุรักษการแสดงชนิดนี้ และ
ศึกษาเจาะลึกลงไปในประเด็นตางๆในอนาคตดังนี้ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
   1.1  การชี้นําใหคนทั่วไปเห็นคุณคาของกรือโตะในฐานะมรดกทางภูมิปญญาของ
ทองถิ่น ชวยกันรวบรวมขอมูลเพ่ือการอนุรักษและพัฒนา หรือใหการแสดงชนิดนี้ไดมีการสืบทอด
อยางเหมาะสมตอไป 
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   1.2  หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ควรไดรวมกันอนุรักษและพัฒนากรือโตะ
ดวยวิธีการตางๆ ตามโอกาสอันเหมาะสม เชน การจัดการประชันในรูปแบบด้ังเดิม และการจัด
นิทรรศการกรือโตะในบางโอกาส 
   1.3  ผลงานวิจัยเก่ียวกับกรือโตะควรไดรับการพิมพเผยแพรใหกวางขวางมากข้ึน 
เพ่ือใหคนในทองถิ่นไดเกิดความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง 
   1.4  หองสมุดของสถานศึกษาระดับตางๆ และหองสมุดของหนวยงานตางๆ ควรมีการ
สนับสนุนใหมีการรวบรวมผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับกรือโตะ เพ่ือประโยชนในการศึกษาของนักเรียน 
นักศึกษาและผูสนใจทั่วไปอยางกวางขวาง 
   1.5  ผลจากการศึกษาที่สะทอนใหเห็นภูมิปญญาสวนหนึ่งของทองถิ่น ควรมีการ
สงเสริมและนํามาประสานกับผลการศึกษาวัฒนธรรมพ้ืนบานประเภทอ่ืนๆในทองถิ่นเดียวกัน เพ่ือ
นําความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่นไดชัดเจนมากข้ึน อันจะเปนประโยชนย่ิงในการใหใชเปนขอมูล
เพ่ือพัฒนาสังคมตอไป 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
   2.1  การศึกษาดนตรีกรือโตะ ในอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
   2.2  การศึกษากลองบานอ จังหวัดนราธิวาส 
   2.3  การศึกษาเปรียบเทียบดนตรีกรือโตะ อําเภอแวง อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
   2.4  การศึกษาเชิงประวัติศาสตรทางดนตรีของของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) 
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ภาพแผนที่จังหวัดนราธิวาส  
 
จังหวัดนราธิวาส 
 จังหวัดนราธิวาส เปนจังหวัดหนึ่งในภาคใตของประเทศไทยเปนจังหวัดชายแดนใตสุดของ
ประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซียตั้งอยูบนชายฝงทะเลตะวันออกของแหลมมลายู 
หางจากกรุงเทพฯทางรถยนตประมาณ 1,149 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 2,797,143.75 ไร ทิศเหนือติดตอกับจังหวัดปตตานีในเขตอําเภอสายบุรีอําเภอไม
แกนและอาวไทยทิศตะวันออกติดตอกับอาวไทยและรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียทิศใตติดตอกับรัฐก
ลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดยะลาในเขตอําเภอบันนังสตาพ้ืนที่สวนใหญ
เปนปาไมและภูเขา 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดมีปาพรุประมาณ 361,860 ไรทางแถบทิศตะวันตก
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เฉียงใตจรดทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งเปนแนวก้ันพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะพ้ืนที่จะมีความลาด
เอียงจากทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออกพ้ืนที่ราบสวนใหญอยูบริเวณติดกับอาวไทยและที่ราบลุม
บริเวณแมน้ํา 4 สายคือ แมน้ําบางนรา แมน้ําสายบุรี แมน้ําตากใบ และแมน้ําโก-ลกมีประชากรตาม
ขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2555 จํานวน 757,397 คน แยก
เปนชาย 375,340 คน หญิง 382,057 คนโดยจังหวัดนราธิวาสมีศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนและการอุตสาหกรรมอยูที่อําเภอสุไหงโก-ลกซึ่งเปนอําเภอที่มีขนาดใหญและมีความเจริญกวา
ตัวจังหวัดมาก (ศิริวรรณ คุมโห. 2550: 141-144) 
 ดานการปกครอง แบงออกเปน 13 อําเภอ 77 ตําบล 589 หมูบาน 
 1.  อําเภอเมืองนราธิวาส 
 2. อําเภอตากใบ   
 3. อําเภอบาเจาะ   
 4. อําเภอย่ีงอ  
 5. อําเภอระแงะ  
 6. อําเภอรือเสาะ  
 7. อําเภอศรีสาคร 
 8. อําเภอแวง 
 9. อําเภอสุคิริน 
 10. อําเภอสุไหงโก-ลก 
 11. อําเภอสุไหงปาดี 
 12. อําเภอจะแนะ 
 13. อําเภอเจาะไอรอง 
 
อําเภอสุไหงปาดี 
 เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่ 239,147 ไร หางจากศาลากลางจังหวัด
นราธิวาสประมาณ 50 กิโลเมตรอําเภอสุไหงปาดีตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดมีอาณา
เขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังตอไปนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเจาะไอรอง และอําเภอตากใบ 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสุไหงโก-ลก 
  ทิศใต  ติดตอกับอําเภอแวง 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอสุคิรินอําเภอระแงะและอําเภอเจาะไอรอง 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่สวนใหญของอําเภอสุไหงปาดีเปนที่ราบเหมาะสําหรับการเพาะปลูกสภาพพ้ืนที่ทาง
ทิศใตและทิศตะวันตกเปนที่ราบสูง มีเทือกเขาสลับซับซอนเรียกวา "เทือกเขาสันกาลาคีรี" ปกคลุม
ไปดวยปาไมและสวนยางพารา อุดมดวยไมมีคา เชน ไมตะเคียนทองไมตะเคียนชันตาแมว ไมสยา 
หวาย ตะกราทอง เปนตนพ้ืนที่สวนใหญทางทิศตะวันออกและทิศเหนือเปนที่ราบลุมและปาพรุ
เหมาะสําหรับการเพาะปลูกและการทํานา 
 
สภาพภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศของอําเภอสุไหงปาดี มีอากาศชุมชื้นฝนตกชุกตลอดทั้งปเพราะมีเทือกเขาก้ันอยู
ทางทิศใตและทิศตะวันตกอากาศรอนอบอาวเพียงระยะสั้น ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม ฤดูกาลมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มจากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมกราคมมีระยะเวลาถึง 7 
เดือนและฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายนอากาศจะรอนอบอาวเพียง 1-2 เดือน 
นอกนั้นเปนสภาพอากาศอบอุนสบาย 
 
ประวัติและความเปนมา 
 สุไหงปาดี มาจากคําในภาษามลายูวา "สุไหง" ซึ่งแปลวาคลองหรือแมน้ํา และ“ปาดี" ซึ่ง
แปลวา “ขาวเปลือก"ซึ่งความหมายรวมกันก็คือ “คลองขาวเปลือก"ทั้งนี้เพราะแตด้ังเดิมบริเวณที่ราบ
ลุมสองฝงคลองที่ไหลผานพ้ืนที่อําเภอนี้เปนแหลงเพาะปลูกขาวที่สําคัญชาวบานจะนําขาวเปลือก
ลองเรือไปตามลําคลองเพ่ือขายใหกับทองถิ่นอ่ืนๆ จึงเรียกคลองนี้วาสุไหงปาดีเมื่อตั้งอําเภอข้ึนมาจงึ
มีชื่อตามคลองสายนี้อําเภอสุไหงปาดีจัดตั้งเปนอําเภอเมื่อพ.ศ. 2440 ที่วาการอําเภออยูที่หมู 4 
ตําบลสุไหงปาดี ข้ึนกับเมืองระแงะและไดข้ึนกับจังหวัดนราธิวาส ในปพ.ศ.2462ทางราชการไดยาย
ที่วาการอําเภอมาตั้งที่บานโคกตา หมูที่ 1ตําบลปะลุรูซึ่งหางจากที่วาการอําเภอเดิม 7 กิโลเมตร
เพราะเปนพ้ืนที่ที่มีความเจริญมีรถไฟผาน และเปนจุดศูนยกลางของพ้ืนที่อําเภอโดยใชชื่ออําเภอสุ
ไหงปาดีตามเดิม แตเดิมสุไหงปาดีมีอาณาเขตที่กวางขวางมีพ้ืนที่ติดตอกับรัฐกลันตันประเทศ
มาเลเซียตอมาไดมีการแยกตําบลสุไหงโก-ลก ตําบลปุโยะ ตําบลปาเสมัส และตําบลมูโนะไปรวมกัน
เพ่ือจัดตั้งเปนอําเภอสุไหงโก-ลกจึงทําใหอําเภอสุไหงปาดีมีพ้ืนที่เล็กลงและไมติดกับประเทศ
มาเลเซียอีก 
 
การแบงเขตการปกครอง 
 การปกครองของอําเภอสุไหงปาดีมี 6 ตําบล 50 หมูบาน 
 1. กาวะ (KAWA)     6 หมูบาน 
 2. โตะเด็ง (TO DENG)     5 หมูบาน 
 3. ปะลุรู(PALURU)      8 หมูบาน 
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 4. ริโก(RIKO)       7 หมูบาน 
 5. สากอ (SAKO)   12 หมูบาน 
 6. สุไหงปาดี (SU-NGAI PADI)  12 หมูบาน 
 

 
 

ภาพการปกครองของอําเภอสุไหงปาดี 
 

ดานศิลปวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) สถานการณความ
ไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมาสง ผลกระทบทั้งทางดานสังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ดังกลาว ประเด็นทางสังคมจะเห็นไดชัดเจนจากภาพการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสิน ความไมมั่นคงในการประกอบอาชีพ รวมทั้งดานความปลอดภัย เหลานี้เปน
ผลกระทบโดยตรงตอวิถีชีวิตความเปนอยูภายในชุมชน สวนดานวัฒนธรรมเปนแมแบบในการ
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เชื่อมตอ สานสัมพันธความเปนอยูแบบเครือญาติทางวัฒนธรรม ญาติพ่ีนอง เพ่ือนรวมงาน รวมรอย
ปอยางสงบสุข เขาใจทามกลางความหลากหลาย มีกิจกรรม พ้ืนที่สาธารณะ ประเพณีและวัฒนธรรม
เปนสิ่งเชื่อมผานประสานความกลมกลื่น อยูดวยกันมาทามกลางความแตกตางในความเหมือน 
เหตุการณความไมสงบเกิดข้ึนมาอยางตอเนื่อง นํามาซึ่งระบบความคิดในการอนุรักษ รักษา ฟนฟู 
อัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนเองใหมีความชัดเจน เพ่ือความเขมแข็งในทามกลางสถานการณอัน
เลวราย สงผลตอวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา สามารถแบงได 3 ระดับดวยกันคือ วัฒนธรรมด้ังเดิม วัฒนธรรม
สมัยใหม และวัฒนธรรมอิสลาม 
 การปะทะกันระหวางวัฒนธรรมด้ังเดิม วัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมสมัยใหม กําลัง
ดําเนินเขาสูการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้ังเดิมที่เคยมีบทบาทสรางความสัมพันธระหวาง
ชุมชนพุทธกับมุสลิม เริ่มจะเลื่อนหายไป แมผูประกอบพิธีกรรมอเชน มะตือรี มะโยง สิละ และ
โนราหตายาย จะใหเหตุผลวาตราบใดยังมีผูเจ็บปวยซึ่งหาสาเหตุทางการแพทยแผนปจจุบันไมพบ 
การรักษาดวยการเขาทรงแบบ มะตือรี ยังจะดําเนินตอไป แตจากการศึกษาพบวาผูประกอบ
พิธีกรรมในปจจุบันยังหาผูสืบทอดไมได ดวยเหตุผลดังกลาวจึงตั้งขอสันนิษฐานวาวัฒนธรรมด้ังเดิม
อาจถูกวัฒนธรรมอิสลาม และวัฒนธรรมสมัยใหมเบียดขับจนในที่สุดก็จะเลือนหายไปไดจากชุมชน
ในอนาคต สวนวัฒนธรรมอิสลามก็จะเขมแข็งและฝงรากแนนอยูในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตตอไปโดยมีวัฒนธรรมใหมเสริมแทรกเขามาเทาที่ผูรูทางอิสลามจะยอมรับ
และชี้นําใหศาสนิกดําเนินกิจกรรมนั้นๆได (ประสิทธิ์  รัตนมณี.  2550: 16-17) 
 ลักษณะดานศิลปวัฒนธรรมของอําเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส นั้นก็เปนไปในทิศทาง
เดียว คือวัฒนธรรมอิสลาม มีความเขมแข็งสูงกวาวัฒนธรรมอ่ืนๆ และนอกจากความนิยมในการ
แสดงรองเง็ง สิละ มโนราห ดีเกฮูลู หนังตะลุง ซึ่งยังคงมีความนิยมแสดงอยางแพรหลายมาเปน
เวลานานในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปตตานี ยังมีศิลปะการแสดงที่โดดเดน แตมีความแพรหลาย
จําเพาะอยูในอําเภอสุไหงปาดี และบางอําเภอของจังหวัดนราธิวาส คือ กรือโตะ และบานอ ซึ่งการ
ศิลปะการแสดงทั้งสองนั้น มีความคลายคลึงกันอยูหลายสวน ทั้งตัวเครื่องดนตรีที่เปนประเภทเครื่อง
ตี และวิธีการบรรเลงที่ใชคนหลายคนรวมตีพรอมกันในแตละคณะ 
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ภาคผนวก ข 
 

ขั้นตอนการทํากรือโตะหลุมมะพราวไมมีหนาอก 
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ขั้นตอนการทํากรือโตะหลุมมะพราวไมมีหนาอก 
 
 1. นําลูกมะพราวที่มีขนาดตามตองการมาขีดบริเวณทีต่องการตัด ซึ่งเปน 1 ใน 4 ของผล
ในดานบน สวนดานลางนั้นจะตัดแตงตามลักษระของผล 

 

  
 

 2. นําลูกมะพราวมาตัดสวนบนโดยการตัดตามทีไ่ดทําเครื่องหมายใหเปนรูปวงกลม 
จากนั้นนํามีดหั่นเปลือกมะพราวที่กนออก 
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 3. นําลูกมะพราวมาขูดเอาเนื้อขางในออกใหหมด ดวยมีดพรา ชอนขูด และสิ่ว ใหสะอาด 
 

\  
  
 4. ทาสีน้ํามันรอบลูกมะพราว เพ่ือปองกันความชื้นโดยเวนการทาในดานบน  

 

 
 
 5. นํากาบสาคูตัดใหไดขนาดกวาง 1 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว หนา 1 นิ้ว จํานวน 2 ชิ้น วางขางปาก
หลุมทัง้ 2 ดาน 
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 6. นําไมไผผาซีกเหลาปลายแหลม จํานวน 4 กาน ตอกยึดกาบสาคูไวกับตัวหุน (สวนที่
เหลือของไมไผผาซีกที่โผลพนกาบสาคูจะทําหนาที่เปนหลักก้ัน 

 

 
 
 7. นําไมไผ ตัดใหไดขนาดกวาง 4 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว จํานวน 1 ใบ วางบนกาบสาคูระหวาง
หลักก้ันทัง้2ดาน เพ่ือใชเปนใบเสียง 
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ภาคผนวก ค 
 

ผูใหสัมภาษณ 
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นายอาแว หะเมาะ อายุ 74 ป หัวหนาคณะกรือโตะปากรอวารี รุนที่3 
ตําบลริโก อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และนายชางกรือโตะ 

 
 

 
 

นายซาตา ดอเลาะ อายุ 70 ป สมาชิกคณะกรือโตะปากรอวารี รุนที่3 
ตําบลริโก อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
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นายยารี เฮาะเซะ อายุ 67 ป สมาชิกคณะกรือโตะอาเนาะปูโนะ 
ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 
 

 
 

นายดอเลาะ อีลา อายุ 75 ป หัวหนาคณะกรือโตะอินทรยีแดง 
ตําบลสากอ อําเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 
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นายสัญชัย เหสาม ีอายุ 44 ป ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลสากอ  
และสมาชิกในคณะกรือโตะอินทรียแดง ตําบลสากออําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 
 

 
 

นายฟารีด เหสามีอายุ 48 ป สมาชิกในคณะกรือโตะอินทรียแดง  
ตําบลสากอ อําเภอสุไหงปาดี จงัหวัดนราธิวาส 
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นายอับดุลเลาะ หะลอแม อายุ 49 ป หัวหนาคณะกรือโตะปากรอวารีรุนที่ 4 
ตําบลริโก อําเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส 

 
 

 
 

นายรุงอรุณ เจะนาแว อายุ 42 ป สมาชิกในคณะกรือโตะปากรอวารีรุนที่ 4 
ตําบลริโก อําเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส 
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ภาคผนวก ง 
 

ประมวลภาพภาคสนาม 
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