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บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่องรําโทนสทิงพระมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา องคประกอบของการแสดงรําโทน
ในอ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีวิธีการศึกษาจากเอกสาร ตํารา หนังสือ งานวิชาการท่ีเก่ียวของ รวมถึงการสัมภาษณบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวของกับรําโทนสทิงพระ 
 ผลการศึกษาพบวา รําโทนสทิงพระน้ันไดนํามาแสดงเพ่ือสรางความสนุกสนานภายในอ.สทิงพระตั้งแตสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 แตไดเสื่อมความนิยมลงและเกือบจะสูญหาย เน่ืองจากขาดการสืบทอดจนกระท่ังนางไทรประพร  แกวชนะ 
ครูโรงเรียนวัดศรีไชย ไดทําการศึกษาจากชาวบานท่ีเคยแสดงอยูในวงรําโทน โดยรวบรวมมาไดท้ังสิ้น 11 เพลง และ
นํามาถายทอดใหแกนักเรียนเพ่ือเปนการอนุรักษรําโทนสทิงพระ องคประกอบของรําโทนสทิงพระไดแก ดนตรีมีเครื่อง
ดนตรี 3 ช้ิน ไดแก กลองคองกา ฉ่ิง และฉาบ เน้ือรองซึ่งกลาวถึงเหตุการณบานเมือง ธรรมชาติ วรรณกรรม วรรณคดี 
คติสอนใจ และการเก้ียวพาราสีกันระหวางชายหญิง เครื่องแตงกายเปนการแตงกายในรูปแบบเดิมคือการแตงกายตาม
แบบตะวันตกในสมัยจอมพล ป.พิบูลยสงคราม  สําหรับทารําจะมีท้ังทารําท่ีตีบทตามเน้ือรองและทารําท่ีไมไดตีบทตาม
เน้ือรอง ในปจจุบันรําโทนสทิงพระเปนกิจกรรมหลังเคารพธงชาติของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีไชย ต.คูขุด อ.สทิงพระ และ
ยังเปนการแสดงท่ีถูกนําไปแสดงในงานรื่นเริงของอําเภอสทิงพระเปนประจําอีกดวย 
คําสําคัญ:  รําโทนสทิงพระ,  การแสดงพ้ืนบาน    

 

Abstract 
 The study of Ram Tone Satingphra was aimed to study the history and elements of Ram Tone 
Satingphra. The study show that Ram Tone Satingphra was performed for enjoyment during the world war II 
and was deteriorated. Afterwards, Mrs.Saipraporn Kaewchana, who is a teacher at Wat Srichai School, 
had revived 11 songs of Ram Tone Satingphra and taught to both villagers and her students. The elements 
of Ramtone Satingphra were music, concluding Kongka Drum, Ching and Chap, lyrics which inspired 
from literature, motto or flirting between men and women. The another elements were costumes, 
conserved as the traditional, and postures which were meaning postures and non-meaning postures. 
Nowadays, Ram Tone Satingphra is the main activity after school morning assembly and they are 
invited to perform in various occasions. 
Keyword: Ram Tone Satingphra, Folk Performance 
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บทนํา 
 รําโทนเปนการแสดงพ้ืนบานท่ีไดรับความนิยมในท่ัวทุกภาคของประเทศไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยของ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม  เปนนายกรัฐมนตรี  เน่ืองจากทานตองการเชิดชูรําโทนใหเปนศิลปะการแสดงประจําชาติ  จึงได
มีการสงเสริมการแสดงชนิดน้ี  จุดประสงคในการเลนรําโทนน้ันเพ่ือความสนุกสนาน  และเพ่ือพบปะเก้ียวพาราสีกัน
ระหวางหนุมสาว  โดยท่ัวไปแลวจะมีเน้ือรองคอนขางสั้น  ทําใหจําไดงายและเกิดการแพรหลายอยางกวางขวาง  เพลงใด
ถาผูเลนไมชอบก็จะไมคอยนํามาเลนหรือรองจึงสูญหายไปคงเหลืออยูแตเพลงท่ีสนุกสนานไพเราะ  และมีทารําท่ีเปนท่ี
พอใจของผูเลนเทาน้ัน  (กรมศิลปากร, 2555) 
 เน่ืองดวยเปนการแสดงท่ีมีความสนุกสนาน  ทําใหการแสดงรําโทนไดรับความนิยมและแพรหลายอยางรวดเร็ว
ไปท่ัวประเทศ  รวมถึงในอําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โดยไดมีการแตงเพลงและประดิษฐทารําข้ึนมาใหมโดยปราชญ
ชาวบานในยุคน้ัน  (ปราณี  สิตรุโณ : 2557)  โดยเน้ือเพลงจะเก่ียวกับเหตุการณบานเมือง  เรื่องธรรมชาติ  วรรณคดี  
ตัวอยางเชน  ในสมัยจอมพล  ป.พิบูลสงคราม  ผูชายโสดจะตองเสียภาษีใหรัฐบาล  ชาวบานจึงแตงเน้ือรองเพลงรําโทนท่ี
กลาวถึงเรื่องน้ีคือ  
   ปกปายท่ัวไป  กฎหมายไทยเสียภาษีชายโสด 
  หญิงใดไมโปรด  ชายโสดก็ตองชํ้าใจ 
  เสียเงินใหรัฐบาล  ตัวฉันจะเอาท่ีไหน 
  โปรดจงเห็นใจ  หญิงไทยไดโปรดปราณี (ซ้ํา) 
 เพลงน้ีเปนเพลงท่ีผูชายรองเพ่ือขอความรักจากฝายหญิงเพ่ือไมใหฝายชายตองเสียภาษีของรัฐบาล  (ไทรประพร  
แกวชนะ: 2557)  แตก็แสดงใหเห็นไดวานอกจากรําโทนจะชวยสรางความสนุกสนานผอนคลายใหกับผูคนแลวน้ัน  รําโทน
ยังมีคุณคาและบทบาทในแงของการเปนบทบันทึกประวัติศาสตรในชวงเวลาน้ัน ๆ อีกดวย  
 รําโทนในพ้ืนท่ีอําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลาเปนท่ีนิยมเรื่อยมาจนกระท่ังในชวงพ.ศ. 2535 ก็เริ่มซบเซาลง
เน่ืองจากนักแสดงเขาสูวัยชรา และขาดผูมาสืบทอด เชนเดียวกับในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จนกระท่ังนางไทรประพร  แกวชนะ ครู
โรงเรียนวัดศรีไชย ต.คูขุด ไดฟนฟูข้ึนมาใหมและไดนํามาถายทอดใหแกกลุมชาวบานและนักเรียน จนทําใหรําโทน
กลับมาเปนท่ีรูจักอีกครั้งหน่ึง  ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของรําโทนสทิงพระท่ีเปนการแสดงท่ีมีการสืบทอดมา
ยาวนาน  และคงเหลืออยูเพียงแหงเดียวในภาคใต  จึงไดทําการศึกษารําโทนสทิงพระ  เพ่ือเปนสวนหน่ึงของการสืบสาน 
และเผยแพรรําโทนสทิงพระแกผูสนใจตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของการแสดงรําโทนสทิงพระ 
 2. เพ่ือศึกษาองคประกอบของการแสดงรําโทนสทิงพระ 
 

แนวคิด  ทฤษฎี  กรอบแนวคิด 
 รําโทนเปนการแสดงพ้ืนบานท่ีนิยมเลนกันในทุกภาคของประเทศไทย  แตไมสามารถระบุไดชัดเจนวาเกิดข้ึนใน
สมัยใด  และใครเปนผูริเริ่ม  มีผูกลาววาถ่ินเดิมท่ีพบวามีการเลนรําโทนกอนสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  คือแถวบานแพะ
ในจังหวัดสระบุรี  มีชาวบานเปนผูเลน  และไดรับความนิยมสูงสุดในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงครามดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีท่ีตองการเชิดชูรําโทนใหเปนศิลปะประจําชาติ  จึงไดมีการสงเสริมการแสดงรําโทน  (วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี: 2553, 1-2)  ผูท่ีนิยมเลนรําโทนคือหนุมสาวชาวบาน  เน่ืองจากบานเมืองอยูในภาวะสงคราม  รัฐบาลหามกระทํา
การหลายอยางเชนหามจุดไฟ  หามทําการชุมนุม  ประชาชนจึงไดคิดเลนรําโทนเพ่ือความสนุกสนานและคลายเครียดจาก
ภาวะสงคราม  ท้ังยังเปนการแสดงท่ีเปนท่ีรูจักและเลนไดทุกคน  โดยในขณะท่ีเลนจะจุดตะเกียงตั้งไวตรงกลาง  ผูรําจะ
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ยืนลอมวง  เน้ือรองของเพลงจะคอนขางสั้น  แตจะรองซ้ําสองถึงสี่เท่ียว โดยเน้ือหาของเพลงสวนใหญในชวงกอน พ.ศ.2484  
จะเปนเพลงท่ีเก่ียวกับตัวละครในวรรณคดี เชน ลักษณวงศ ไกรทอง ฯลฯ แตท่ีพบมากท่ีสุดจะเปนเพลงรัก หรือเพลงท่ีใช
เก้ียวพาราสีกันระหวางหนุมสาว (วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี: 2553, 4)  
 การสืบทอดเพลงรําโทนน้ันจะใชวิธีจดสืบทอดกันมา  ไมนิยมดัดแปลงท้ังเน้ือรองและทารํา  แตบางครั้งการ
ถายทอดอาจจะไดมาแคเน้ือเพลง  ในกรณีเชนน้ีผูเลนจะคิดทารําประกอบข้ึนตามความเหมาะสมของเน้ือเพลง  ในการ
ถายทอดเน้ือเพลงและทารําน้ีอาจทําใหเกิดความผิดเพ้ียนของท้ังเน้ือเพลงและทารําข้ึน  และหากคณะหรือผูเลนรําโทน
อยูตางพ้ืนท่ีกันทารําและเน้ือรองก็อาจจะมีความแตกตางกันได  แตเพลงทุกเพลงอาจไมไดเกิดจากการสืบทอดเสมอไป  
ผูเลนสามารถแตงเน้ือรองและทารําข้ึนเปนปจจุบันในขณะเลนได  (วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี : 2553, 5) ในภายหลังจอม
พล ป. พิบูลสงครามไดมีคําสั่งใหนํารําโทนไปปรับปรุงใหมีแบบแผนมากยิ่งข้ึนจนกลายเปนรําวงมาตรฐาน   
 เครื่องดนตรีท่ีใชประกอบการแสดงรําโทน  แตเดิมมีเพียงโทนดินเผาและฉ่ิงตีประกอบจังหวะ  จังหวะหนาทับ
โทนท่ีใชตีประกอบการเลนรําโทน บันทึกเปนตัวโนตไดดังน้ี  
 

-  -  -  - -  จั๊บ  -  ตึง -  จั๊บ  -  ตึง -  จั๊บ  -  ตึง 

  
 เน่ืองจากโทนดินเผาเกิดชํารุดไดงาย ตอมาจึงมีผูคิดคนนําเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนท่ีหาไดงายในทองถ่ินมาตีประกอบ
แทนโทน เชน ท่ีตําบลทาขาม อําเภอเคียงบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ใชรํามะนาซึ่งตีกับลําตดั โดยประกอบดวยรํามะนา
จํานวนตั้งแต 1 ลูกข้ึนไป แตไมเกิน 4 ลูก นอกจากน้ันยังมีเครื่องประกอบจังหวะอ่ืน ๆ อีก เชน ฉ่ิง กรับ ฉาบเล็ก เปนตน 
และในบางพ้ืนท่ีเชนท่ีบานแหลมฟาผา ตําบลบางพึง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดมีการใชถังนํ้ามันเหล็กท่ีติดกับรถจี๊บ
ของทหารมาตีแทนโทน (วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร:ี 2553, 7-8) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องรําโทนสทิงพระน้ันเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ  มีขอบเขตของการศึกษาคือเพ่ือศึกษาการแสดงรําโทน
ในพ้ืนท่ี ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา  มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลคือในข้ันแรกผูวิจัยจะศึกษาขอมูลจากเอกสารและตํารา
ทางวิชาการ แลวนําขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียงและวิเคราะหขอมูล หลังจากน้ันจะเปนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตการณการถายทอด
ทารํา การฝกซอม ณ โรงเรียนวัดศรีไชย อ.สทิงพระ จ.สงขลา และสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ โดยแบงประชากรออกไดเปน 
3 กลุม คือ บุคคลท่ีเก่ียวของกับรําโทนสทิงพระ ไดแกอดีตนักแสดงในวงรําโทน และครูไทรประพร  แกวชนะ ผูฟนฟูการแสดง
รําโทนสทิงพระ และเยาวชนท่ีไดรับการถายทอดการแสดงรําโทนสทิงพระ เมื่อไดขอมูลมาแลวผูวิจัยก็จะนําการขอมูล
ท้ังหมดมาสรุป เรียบเรียง และวิเคราะหเปนผลการศึกษา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ประวัติความเปนมาของรําโทนสทิงพระ 
  การแสดงรําโทนมีการเผยแพรเขามาในพ้ืนท่ีอ.สทิงพระ จ.สงขลาในชวงใดยังไมเปนท่ีแนชัดแตคาดวาจะ
เปนในชวงของสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยเปนการแสดงเพ่ือความสนุกสนานของชาวบาน ตอมาไดมีการรวมตัวตั้งเปนคณะ
รําโทนข้ึนโดยกลุมนักรองนักแสดงเปนชาวบานท่ีมาฝกหัดรํา และรับจางออกแสดงในงานรื่นเริงตาง ๆ เชน งานวัด งาน
ลงแขกเก่ียวขาว เปนตน เพลงท่ีนํามาใชแสดงมีท้ังเพลงดั้งเดิมจากทองท่ีอ่ืนท่ีถายทอดตอกันมา และเพลงท่ีแตงข้ึนโดย
ปราชญชาวบานภายในทองถ่ิน มีการนําภาษาหรือวัฒนธรรมในทองถ่ินมาใชประกอบในบทเพลง เน้ือหาของเพลงจะ
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กลาวถึงเหตุการณบานเมือง ธรรมชาติ วรรณกรรม วรรณคดี และการเก้ียวพาราสีกันระหวางชายหญิง การแสดงรําโทน
ในอ.สทิงพระ จ.สงขลาน้ันไดรับความนิยมเรื่อยมา จนกระท่ัง พ.ศ. 2535 ก็เริ่มซบเซาไป 
  ตอมานางไทรประพร  แกวชนะ  ครูโรงเรียนวัดศรีไชย  อ.สทิงพระ  จ.สงขลา ไดมีแนวคิดท่ีจะฟนฟูการ
แสดงรําโทนข้ึน  จึงไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาการแสดงรําโทนจากชาวบานท่ีเคยเปนนักรอง  นักดนตรี  และนักแสดงในคณะ
รําโทน  และไดนํามาปรับใหเปนแบบแผนมากข้ึน  โดยรวบรวมเพลงและทารําจากชาวบานมาไดท้ังสิ้น  11  เพลงไดแก  
เพลงไหวครู  เพลงมากันเถิดหนา  เพลงโฉมยง  เพลงคําโบราณ  เพลงคงกา  เพลงแอปปยา  เพลงพายงัด  เพลงยามเยน็  
เพลงตะแล็กแต็ก  และเพลงเดือนออก  หลังจากน้ันก็ไดนํามาถายทอดใหกับกลุมชาวบานท่ีสนใจและนักเรียนโรงเรียนวัด
ศรีไชย  ต.คูขุด  อ.สทิงพระ  โดยถายทอดท้ังเรื่องดนตรี  การรอง  และการรํา  โดยจัดเปนกิจกรรมตอนเชาหลงัเคารพธง
ชาติเพ่ือใหนักเรียนทุกคนสามารถแสดงไดเพ่ือเปนการอนุรักษการแสดงท่ีมีมาอยางยาวนานในทองถ่ิน  นอกจากน้ียัง
ออกแสดงในงานรื่นเริงตางๆ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดศรีไชยท่ีไดรับการถายทอดรําโทนน้ันไมเคยรูจักรําโทนมากอนเลย  
เพ่ิงไดมารูจักและหัดรําจากครูไทรประพร  แกวชนะ  เมื่อไดมาหัดรําก็รูสึกชอบและอยากรําอยางตอเน่ือง  ท้ังยังมี
ความเห็นวาเปนการแสดงท่ีควรอนุรักษไวใหอยูคูกับอ.สทิงพระ จ.สงขลา  
 

 
           ภาพท่ี 1 นักแสดงรําโทน (เยาวชน) 

           ท่ีมา ไทรประพร แกวชนะ, 18 มิถุนายน 2555 
 2. องคประกอบของการแสดงรําโทนสทิงพระ 
  2.1 ดนตรี การแสดงรําโทนสทิงพระมีเครื่องดนตรีท้ังหมด 3 ช้ิน ดังน้ี 
   2.1.1 กลองคองกาหรือกลองทอมบา เปนกลองชนิดหน่ึงมีหนาท่ีในการควบคุมจังหวะ  มีความสูง
ประมาณ  30  น้ิว  เสนผาศูนยกลางประมาณ  11  น้ิว  ตัวกลองทําดวยไม  เปนกลองหนาเดียวขึงดวยหนังสัตว  มี
หลายขนาดตางระดับเสียงกันใชอยางต่ํา 2 ใบ  ตีสอดสลับกันตามลีลาจังหวะของบทเพลง  ตีดวยปลายน้ิวและฝามือ    

 
ภาพท่ี  1  กลองคองกา 

ท่ีมา  ปุณณวิช  เพชรสุวรรณ,  28  มิถุนายน  2557 
 

   2.1.2 ฉ่ิง  เปนเครื่องดนตรีไทยประเภทตี  ทําดวยทองเหลืองหลอหนา  ปากผายกลม  1 ชุดมี 2 ฝา 
ทําหนาท่ีประกอบจังหวะ  
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ภาพท่ี 2  ฉ่ิง 

 ท่ีมา  ปุณณวิช  เพชรสุวรรณ,  28  มิถุนายน  2557 
  
   2.1.3  ฉาบ เปนเครื่องดนตรีประเภทตี ทําดวยโลหะคลายฉ่ิง แตหลอใหบางกวา เวลาบรรเลงใชสอง
ฝากระทบกันใหเกิดเสียงตามจังหวะ  ทําหนาท่ีประกอบจังหวะ 

 
ภาพท่ี 2  ฉ่ิง 

ท่ีมา  ปุณณวิช  เพชรสุวรรณ,  28  มิถุนายน  2557 
 

  2.2 บทเพลงหรือบทรอง บทรองในการแสดงรําโทนสทิงพระน้ันเปนบทรองท่ีแตงโดยปราชญชาวบานใน
ทองถ่ิน  บทรองมีความสนุกสนานเนนไปในทางเก้ียวพาราสีกันของชายหญิง  เชนเพลงตองเฆี่ยน  เพลงโฉมยง   เปนตน  
บทรองสอดแทรกคติสอนใจในการดําเนินชีวิต  เชน  เพลงคําโบราณ  บทรองท่ีนําวรรณคดีมาใชในเพลงเชน  เพลงทาว
สามล  เพลงนางวันทอง นอกจากน้ียังมีการ นําช่ือทาในนาฏศิลปไทยมาใสลงในบทรองดวย  เชน  ในเพลงไหวครู  ไดมี
การนําทารําแมบทมาสอดแทรกไวในเน้ือเพลง ดังน้ี  
   ครูท่ีรักสอนรําให  ขอกราบไหวคุณครู 
  ทาท่ีหน่ึงรําเทพพนม  ทาท่ีสองรําพรหมสี่หนา 
  ทาท่ีสามผาลาเพียงไหล  อีกตอไปพิสมัยเรียงหมอน 
  รํากินนรมาเลียบถํ้า   แบบสวยแบบงามฟอนรําใหแกผูดู  
       (ไทรประพร  แกวชนะ, 2557) 
  ในการแสดงรําโทนสทิงพระน้ันจะมีผูรองนําเปนหลักอยู  สวนผูรําก็จะรองตามพรอมกับการรําไป
ดวย 
  2.3 ทารํา ทารําในการแสดงรําโทนสทิงพระน้ัน  สวนใหญเปนทารําท่ีชาวบานคิดประดิษฐข้ึนเพ่ือใชในการรํา
กับบทเพลง ทารําสวนใหญมีพ้ืนทามาจากทารําของนาฏศิลปไทย เชน ทาสอดสรอยมาลา และการตีทาตามแบบละคร
ไทย การรําจะเปนการรําคูชายหญิง ยกเวนในเพลงไหวครูท่ีจะรําเพียงนักแสดงหญิงเทาน้ัน จากการศึกษาพบวาทารํา
สามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือทารําท่ีตีความหมายตามเน้ือรอง และทารําท่ีไมไดตีความหมายตามเน้ือรอง โดย
เน้ือเพลงทอนท่ีสามารถตีความความหมายเปนรูปธรรมชัดเจนจะมีทารําตีความหมายตามเน้ือรอง สวนเน้ือเพลงทอนท่ี
ความหมายไมชัดเจนหรือเปนการสื่อสารในเชิงนามธรรมทารําจะเปนทาท่ีไมไดตีความหมายตามเน้ือรอง ในบางเพลงจะ
พบทารําท้ังสองรูปแบบ  แตบางเพลงจะพบเพียงทารําแบบใดแบบหน่ึงเทาน้ัน  
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ตารางท่ี 1 ตัวอยางทารําท่ีตีความหมายตามเน้ือรอง (เพลงคําโบราณ) 
 

เน้ือรอง ภาพประกอบ ทารํา 

คําโบราณทานวา 

 

ทาช้ีปาก 

แบกไมสองบา 

 

ทาจับบา 

จับปลาสองมือ 

 

ทากมจับปลา 

 

นํ้าใจชายฉันก็เบ่ือเช่ือถือ 

นํ้าใจหญิงฉันก็เบ่ือเช่ือถือ 

  

ทาช้ีคูรํา 

 
ตารางท่ี 2 ตัวอยางทารําท่ีไมไดตคีวามหมายตามเน้ือรอง (เพลงมากันเถิดหนา) 

 
เน้ือรอง ภาพประกอบ ทารํา 

เรามารองเพลงชวนรํา 

 

ทาสอดสรอยมาลา 

มาจับระบํารายรํา 

แบบไทย 

 

ทาสอดสรอยมาลา 
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เลือกคูกันท้ังรําวง 

   

ทาสอดสรอยมาลา 

 

แลวมาราํวงรําวงกันไป 

 

ทาสอดสรอยมาลา 

 

 
 2.4 เครื่องแตงกาย ในการแสดงรําโทนสทิงพระน้ันยังคงยึดการแตงกายในรูปแบบเดิมอยู โดยในยุคท่ีรําโทน

ไดรับความนิยมน้ันเปนชวงท่ีรัฐบาลรณรงคใหคนไทยหนัมาแตงกายตามแบบตะวันตก  นักแสดงหญิงจะสวมเสื้อมีระบาย
ท่ีชวงไหล  นุงกระโปรงสุมยาว  ผมทัดดอกไม  เครื่องประดับสวมใสแลวแตบุคคล มีจุดเดนท่ีเสื้อผาจะมสีสีนัฉูดฉาดสดใส
และนักแสดงไมจําเปนตองสวมเสื้อผาในสีและรูปแบบเดียวกันท้ังหมด  สวนนักแสดงชายน้ันสวมเสื้อแขนยาวสีขาว  อาจ
ติดโบวตรงคอเสื้อหรือมีผาคาดเอว  สวมกางเกงขายาวสีดํา  และรองเทาผาใบ  ตัวอยางดังรูป 

   

                                      
              รูปท่ี 4  การแตงกายของนักแสดงชาย                         รูปท่ี 5  การแตงกายของนักแสดงหญิง 
      ท่ีมา  ปุณณวิช  เพชรสุวรรณ, 2  กรกฎาคม  2557           ท่ีมา  ปุณณวิช  เพชรสุวรรณ, 2  กรกฎาคม  2557 
 
  2.5 ลําดับการแสดง การแสดงรําโทนสทิงพระมีลําดับการแสดงท่ีถูกกําหนดไววาจะตองเริ่มตนดวยเพลง
ไหวครูเปนลําดับแรก และเพลงมากันเถิดหนาเพ่ือชักชวนฝายชายใหออกมารําดวยกัน  สวนลําดับตอมาน้ันจะไมกําหนด
สามารถใชเพลงใดก็ได  และจํานวนเพลงน้ันก็ข้ึนอยูกับระยะเวลาในการแสดง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 รําโทนสทิงพระเปนการแสดงท่ีมีอยูในอ.สทิงพระ  จ.สงขลามาเปนระยะเวลานาน  แตเน่ืองดวยนักแสดงสูงวัยข้ึน  
และไมไดมีการถายทอดตอแกคนรุนหลัง  ทําใหการแสดงรําโทนซบเซาไป  จนกระท่ังนางไทรประพร  แกวชนะ  ครู
โรงเรียนวัดศรีไชย  ไดเก็บขอมูลท้ังเพลงและทารําจากนักแสดงในอดีต  และนํามาปรับปรุงโดยเก็บรวบรวมไดท้ังสิ้น 11 เพลง 
มีลําดับการแสดงคือเริ่มตนดวยเพลงไหวครูเปนลําดับแรก และเปนเพลงท่ีรําโดยนักแสดงหญิงท้ังหมดเพียงเพลงเดียว  
ในการแสดงน้ันจะแยกกลุมนักดนตรี นักรอง และผูรํา โดยผูรําอาจจะรําและรองเพลงตามไปกับผูรองหลักดวย เน้ือหา
ของเพลงมีความคลายคลึงกับรําโทนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ กลาวคือเปนการเก้ียวพาราสี คติสอนใจ  และวรรณคดี  แตก็มีความ
แตกตางกันไปตามบริบทของพ้ืนท่ี  ในเรื่องของทารําน้ันมีการปรับใหเปนแบบแผนมากข้ึนตางจากในอดีตท่ีจะเปนการรํา
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ตามความพึงพอใจของผูรํา ทารําของรําโทนสทิงพระน้ันมีท้ังทารําท่ีเปนการตีความหมายจากเน้ือรอง  และทารําท่ีไมได
ตีความหมายตามเน้ือรอง การแตงกายยังคงรูปแบบเชนเดียวกับในอดีตน่ันคือการแตงกายตามอยางตะวันตกในสมัยจอม
พล ป. พิบูลยสงคราม  ปจจุบันมีการถายทอดใหแกชาวบานผูสนใจและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีไชย ต.คูขุด อ.สทิงพระ  
เพ่ือใหเกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินและทําใหการแสดงรําโทนสทิงพระกลับมาเปนท่ีรูจักอีกครั้งหน่ึง 
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ในการศึกษาเรื่องรําโทนสทิงพระน้ันมีประโยชนในเชิงประวัติศาสตรทองถ่ินในเรื่องของวิถีชีวิตความเปนอยู  ท้ัง
ยังเปนการอนุรักษการแสดงท่ีเคยมีความแพรหลายในทองถ่ินและกําลังจะสูญหาย รวมถึงทําใหเยาวชนไดตระหนักถึง
คุณคา และเกิดความรัก ความภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง  
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