
ดนตรีพื้นบ้านของไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายเหตุผลท่ีคนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน ได้
๒. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ ได้
๓. เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒



เป็นดนตรีท่ีเกิดจากความ
คิดสร้างสรรค์ของชาวบ้าน

มุ่งส่ือสารเรื่องราว
จากธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 

มีการปรับปรุงให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการ

ของคนในชุมชน

ความส าคัญ

ความส าคัญและลักษณะของดนตรีพื้นบ้าน

ดนตรีพ้ืนบ้าน คือ ดนตรีและเพลงท่ีปรากฏอยู่ในท้องถ่ินของแต่ละภูมิภาค  ท่ีแสดงออกถึงภูมิปัญญา
เฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ และยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นท่ียอมรับร่วมกันในกลุ่มสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น

ลักษณะ

มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน 
ท้ังด้านท านองเพลง จังหวะ 
ภาษา เนื้อร้อง และวิธีการ
บรรเลง โดยใช้ฉันทลักษณ์ท่ี
ไม่ซับซ้อน ไม่เคร่งครัดเรื่อง

สัมผัสนอก สัมผัสใน 
ท านองและเนื้อร้อง

ไม่คงท่ีสามารถปรับเปล่ียน 
ได้ตามความต้องการ

ของศิลปิน

เป็นสมบัติของชุมชน 
คนในชุมชนสามารถเข้ามา

มีส่วนร่วมได้
ท้ังเพื่อความบันเทิง 

หรือเพื่อร่วมกิจกรรม
ท่ีเป็นพิธีกรรม
ตามความเช่ือ

ไม่มีการจดบันทึก แต่จะ
สืบทอดกันทางมุขปาฐะ

(การสืบทอดระหว่างครูกับ
ศิษย์โดยตรง เน้นการจดจ า

และการปฏิบัติตาม)

รูปแบบของเครื่องดนตรี
และวงดนตรี มบีทบาท

ในการบรรเลงเด่ียวเฉพาะ
ศิลปิน หรือบรรเลงเป็นวง 

มีการขับร้องร่วมด้วยหรือไม่
ก็ได้ รูปแบบการขับร้องคน
เดียว หรือหลายคน มีวง
ดนตรี หรือเครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบด้วย

หรือไม่ก็ได้



การสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายเฉพาะ 
ท่ีมุ่งกระท าการส่ิงใดส่ิงหนึ่งของบุคคล 
ชุมชนท่ีมีความเช่ือ ความศรัทธาทาง

ศาสนา หรือค่านิยมการสร้างเครื่องดนตรี
เพื่อใช้บรรเลงในพิธีกรรม เช่น 

กลองมโหระทึกท่ีใช้ตีในพิธีเรียกฝน 
เพลงแห่นางแมวเพื่อขอฝน เป็นต้น

ปัจจัยด้านสุนทรียภาวะ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้าน

ปัจจัยที่เกิดขึ้นในตัวผู้รังสรรค์ เป็นความงดงามในสภาวะของศิลปะดนตรีพ้ืนบ้าน 
สามารถแบ่งออกเป็น ๒ เป้าหมาย คือ

การสร้างสรรค์เพื่อความงดงาม
ในสุนทรียภาวะของผู้รังสรรค์ 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนภายในของผู้รังสรรค์ 
เช่น การสร้างเครื่องดนตรีท่ีมี
รูปทรง หรือโครงสร้างท่ีงดงาม 

เมื่อจินตนาการถึงส่ิงต่างๆ 
ก็รังสรรค์แนวท านองเพลงท่ีมี   

ความไพเราะหรือเรียงร้อยค าร้องท่ี
มีความหมายลึกซึ้ง เป็นต้น



สภาพสิ่งแวดล้อม 
เช่น ป่าเขาล าเนาไพร สัตว์ชนิดต่างๆ 

เป็นต้น บรรดาส่ิงท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ คือ ทรัพยากรส าคัญ   
ในการประดิษฐ์เครื่องดนตรี ดังจะพบว่าเครื่องดนตรีพื้นบ้านเกือบ

ท้ังหมดใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในส่ิงแวดล้อมนั้นๆ มาประดิษฐ์

ปัจจัยด้านวิถีมนุษยสังคม

ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญที่ส่งผลให้ผู้รังสรรค์ได้สร้างงานดนตรีขึ้นมา 
เพ่ือตอบสนองความต้องการในกิจกรรมด้านต่างๆ

การประกอบอาชีพ 
เช่น การท าไร่ การท านา การท าสวน การประมง เป็นต้น 

มีส่วนในการสร้างสรรค์ดนตรี หรือเพลงพื้นบ้าน 
เช่น การท านา เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพานฟาง เพลงสงฟาง 

เพลงเต้นก า (เพลงก้ม หรือเพลงก า) เป็นต้น

ประเพณีและเทศกาลในรอบปี 
เป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีผู้คนในชุมชน หรือผู้คนจากท้องถิ่นอื่นเข้า
ไปร่วมกิจกรรม ศิลปินผู้รังสรรค์งานดนตรีได้ใช้โอกาสเหล่านี้ใน

การสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านข้ึน เช่น ในฤดูน้ าหลาก 
มีเพลงเรือ เป็นต้น

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
เป็นเรื่องราวที่มกีารถ่ายทอดในเพลงพื้นบ้านทุกภูมิภาค 
โดยเฉพาะการบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นในเพลงร้อง เช่น 

แหล่เพลงร าวง หมอล า ขับซอ เพลงบอกบทในหนังตะลุง เป็นต้น



ลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือคือ
• มีการน าเครื่องดนตรีประเภทดีด สี ตี และเป่า มาผสมวงกัน
• ส าเนียงและท านองเพลงมีความพล้ิวไหว อ่อนหวาน นุ่มนวล
• ผสมผสานวัฒนธรรมชนเผ่า แวะวัฒนธรรมในคุ้มและวัง จนกลายเป็นดนตรีพื้นบ้านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
• วงดนตรีพื้นบ้านมีอยู่หลายวงเช่น วงสะลือ ซอซึ้ง วงสะลือ ซึงขลุ่ย วงกลองสะบัดชัย เป็นต้น
• เครื่องดนตรีมีอยู่หลายชนิด เช่น พิณ สะลือ ซึง กลองปเูจ่ กลองสะบัดชัย ตะโล้ดโป๊ด เป็นต้น

วงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ

ลักษณะของวงดนตรีพ้ืนบ้านในภาคต่างๆ ของประเทศไทย

มีพื้นที่ครอบคลุม ๙ จังหวัด โดยจะเรียกดินแดนแถบนี้ว่า “ล้านนา” โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาค

เครื่องดนตรีและวงดนตรี 



• มีส าเนียงท่ีไพเราะ อ่อนหวาน นุ่มนวล โปร่งสบาย และเนิบช้า 
• มีการบรรเลงดนตรีท่ีมีจังหวะต่ืนเต้น คึกคัก เช่น การบรรเลง วงกลองแอว

ประกอบการฟ้อนเล็บ มีจังหวะและท านองท่ีนุ่มนวล การบรรเลงวงกลองสะบัด
ชัยให้ความรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจ เป็นต้น

• จะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี วงดนตรี ท านองเพลงท่ีปรากฏลีลาไพเราะ มีการประสานเสียงระหว่างดนตรีและผู้
ขับร้อง มีสีสันและมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมดนตรี 

ส าเนียง ภาษา และเนื้อร้อง

การละเล่นกลองปูเจ่ เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมด้านดนตรีของชาวล้านนา

องค์ประกอบของดนตรีและบทเพลง

• บทเพลงท่ีรู้จักกันท่ัวไป เช่นเพลงล่องน่าน เพลงสาวไหม เพลงแม่หม๊ายค้อม เพลงตีนตุ้ม เพลงซอพม่า เป็นต้น



ลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง คือ
• มีการสมวงบรรเลงในงานและกิจกรรมต่างๆ ท้ังงานมงคลและงานอวมงคล
• มีการผสมผสานวัฒนธรรมทางดนตรีราษฎร์และหลวง
• เครื่องดนตรีพื้นบ้านจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีท่ีอยู่ในวงดนตรีไทยแบบแผนและ

เครื่องดนตรีท่ีบรรเลงอยู่ในวงดนตรีพื้นบ้าน
• วงดนตรีพื้นบ้านมีอยู่หลายวง เช่น วงกลองยาว วงปี่พาทย์ วงมโหรี วงเครื่องสาย เป็นต้น
• เครื่องดนตรีมีอยู่หลายชนิด เช่น ปี่ ขลุ่ย ระนาด ตะโพน กลองทัด กลองยาว อังกะลุง 

เป็นต้น

วงดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง

• เป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมากมายหลายกลุ่มชาติพันธุ์ มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น กลุ่มไทยพื้นที่ 
กลุ่มลาว เขมร มอญ จีน กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ไทยทรงด า เป็นต้น

เครื่องดนตรีและวงดนตรี



• จะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี วงดนตรี ท านองเพลงท่ีปรากฏ ลีลา ท านอง และจังหวะ มีความสัมพันธ์กับดนตรีแบบแผน การใช้ค ามีสัมผัสคล้องกัน 
จังหวะและท านองมีความสนุกสนาน มีการประสานเสียงระหว่างดนตรีกับการขับร้องท่ีกลมกลืน

• บทเพลงท่ีรู้จักกันท่ัวไป เช่น เพลงเรื่อ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่อย เพลงพานฟาง เพลงร าโทน เพลงอีแซว เป็นต้น

องค์ประกอบของดนตรีและบทเพลง

• มีส าเนียงถิ่นที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมในด้านภาษา เช่นส าเนียงเหน่อ เป็นต้น
• บทเพลงมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับโอกาสท่ีใช้ เช่นการเกี้ยวพาราสี การโต้ตอบชิงไหวพริบ เป็นต้น
• เพลงพื้นบ้านนิยมใช้เนื้อร้องท่ีผูกด้วยกลอนสดประเภทกลอนหัวเดียว คือ กลอนไล และกลอนลา

ส าเนียงภาษา และเนื้อร้อง



ลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
• การผสมวงดนตรีพื้นบ้านจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามพื้นท่ี
• ช่ือวงดนตรีจะแตกต่างกันไปตามความนิยมของท้องถิ่น
• วงดนตรีพื้นบ้านมีอยู่หลายวงเช่น วงกันตรึม วงแคณพิณโหวด วงโปงลาง วงตุ้มโมง เป็นต้น
• เครื่องดนตรีมีอยู่หลายชนิดเช่น แคน โหวด กลองหาง กลองกันตรึม หมากกั๊บแก้บ โปงลาง 

ไนซอง เป็นต้น

วงดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มเีทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มดีินแดนต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

ราชอาณาจักรกัมพูชา จึงท าให้พ้ืนที่แถบนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมอีสานเหนือ วัฒนธรรมอีสานกลาง

วัฒนธรรมอีสานใต้ และวัฒนธรรมอีสานแถบเมืองโคราช

เครื่องดนตรีและวงดนตรี



• มีลักษณะเรียบง่าย มีจังหวะและท านองท่ีสนุกสนาน เร้าใจ มีการประสานเสียงระหว่างผู้ขับร้องและการบรรเลงดนตรี
• มีท้ังท่ีเป็นการแสดงฟ้อนเซิ้ง เต้นร า และท่ีใช้ขับล า มีท้ังท่ีเป็นดนตรี บทเพลง การแสดงด้ังเดิม และท่ีสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เช่น หมอล า เจรียง เป็นต้น
• บทเพลงมีความผูกพันกับความเช่ือ พิธีกรรม การประกอบอาชีพ อารมณ์ และความรู้สึก
• บทเพลงท่ีรู้จักกันท่ัวไป เช่น  เพลงโคราช เพลงร าโทน เพลงเซิ่งบั้งไฟ เป็นต้น

องค์ประกอบของดนตรีและบทเพลง

• ส าเนียงมีลักษณะท่ีหลากหลาย มีท านองเพลงส้ันๆท่ีวนไปวนมา
• ภาษาและส าเนียงท้องถิ่นถูกน ามาผสมผสานกันอย่างสอดคล้องกับเนื้อร้อง
• เพลงร้องจะบอกเล่าคุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดต่างๆ

ส าเนียงภาษา และเนื้อร้อง



ลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ คือ

• มีพื้นท่ีทอดยาวจากจังหวัดชุมพรไปยัง ๕ จังหวัดชายแดนด้านประเทศมาเลเซีย ดนตรีและเพลงท่ีปรากฏ

อยู่ในวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ นิยมบรรเลงในกิจกรรมต่างๆ ท้ังดนตรีในงานมงคล ดนตรีในงารนอวมงคล 

ดนตรีท่ีน ามาประกวดประชันกัน และดนตรีประกอบการแสดง

• วัฒนธรรมดนตรีภาคใต้ มี ๓ วัฒนธรรมหลัก คือ วัฒนธรรมไทยพุทธ วัฒนธรรมไทยมุสลิม และวัฒนธรรม

ไทยเช้ือสายจีน

• วงดนตรีพื้นบ้านมีอยู่หลายวง เช่น วงกาหลอ วงรอเฮ็ง วงโต๊ะครึม วงโนรา วงหนังตะลุง วงสีละ เป็นต้น

• เครื่องดนตรีมีหลายชนิด เช่น กลองพรก แกระ บานอ ป่ีกาหลอ โพน รือบับ กลองชาตรี กรือโต๊ะ เป็นต้น

วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้

มีพื้นที่ทอดยาวจากจังหวัดชุมพรไปยัง ๕ จังหวัดชายแดนด้านประเทศมาเลเซีย

เครื่องดนตรีและวงดนตรี



• มีจังหวะและท านองท่ีหนักแน่น ให้ความสนุกสนาน
• มีการขับร้องและบรรเลงดนตรีมีกี่ปะสนเสียงกันได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
• บทเพลงท่ีใช้ในวัฒนธรรมแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบ แนวเพลงและจังหวะแตกต่างกันไปตามประเภท และกิจกรรมท่ีถูกจัดขึ้น
• บทเพลงท่ีรู้จักกันท่ัวไป เช่น เพลงรองเง็ง เพลงนา เพลงบอก เพลงค าตัก เป็นต้น

องค์ประกอบของดนตรีและบทเพลง

• ส าเนียงท่ีใช้ในบทร้องจะมีส าเนียงทางใต้ ท่ีมีลักษณะห้าวและห้วน
• มีจังหวะและท านองท่ีคึกคักและหนักแน่น เน้นความสนุกสนานครื้นเครง
• ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาถิ่น ภาษายาวี และภาษามาลายู
• เนื้อร้องมีความหลากหลาย ค าไม่ยืดเย้ือ มีการโต้ตอบ ซักถามเรื่องราวต่างๆ การเกี้ยวพาราสี การบอกข่าวสาร เป็นต้น

ส าเนียงภาษา และเนื้อร้อง



เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่างๆ

ลักษณะท่ีปรากฏ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

โครงสร้างของดนตรี
พื้นบ้าน

ท านองเพลงเรียบง่าย ส้ัน 
ช้า บางลักษณะเร็วเร้าใจ
เน้นการเคล่ือนท่ีของ
ท านองเพลง เป็นหลัก

ท านองเพลงมีความซับซ้อน ท านองเพลงค่อนข้างเร็ว ท านองเพลงกระชับรวดเร็ว
ให้จังหวะท่ีหนัก

ประเภทของเคร่ือง
ดนตรีพื้นบ้าน

ดีด สี ตี และเป่า ดีด สี ตี และเป่า ดีด สี ตี และเป่า สี ตี และเป่า

วงดนตรีที่บรรเลงเป็น
ท านองเพลง

วงสะล้อซึง วงป้าดก๊อง
วงปี่พาทย์พื้นเมือง

วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย
วงมโหรี วงอังกะลุง
วงแตรวง

วงโปงลาง วงแคน วงกันตรึม วงมโหรี
พื้นบ้าน

วงกาหลอ วงรองเง็ง

ดนตรีเพื่อการแข่งขัน
ประชันเสียง (มี
กรรมการ)

แข่งตีกลองหลวง
แข่งวงกลองยาว

แข่งวงปี่พาทย์
แข่งแตรวง
แข่งวงกลองยาว

เส็งกลอง
แข่งกลองหาง

แข่งตีกรือโต๊ะ
แข่งตีบานอ
แข่งตีโพน
แข่งตีปืด

เพลงร้องพื้นบ้าน เพลงจ๊อย เพลงซอ
เพลงอื่อ

เพลงฉ่อย เพลงอีแซว
เพลงพวงมาลัย ล าตัด
เพลงร่อยพรรษา
เพลงเกี่ยวข้าว

ล าต่างๆ เจรียงต่างๆ เพลงสรภัญญะ เพลงเรือ เพลงบอก
เพลงค าตัก เพลงเห่ เพลงนา
ดิเกร์ฮูลู



สังคีตกวีดนตรีพื้นบ้าน

สังคีตกวีดนตรีพ้ืนบ้านภาคเหนือตัวอย่าง

เป็นศิลปินที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการขับร้องเพลงไทยและเพลงพื้นบ้านล้านนา 
• เกิดเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
• มีความสามารถในการฟ้อน ผลงานท่ีสร้างช่ือเสียง เช่น ซอล่องน่าน (น้อยไจยา) ฟ้อนเงี้ยว เป็นต้น 
• ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนศิลปะเพลงพื้นบ้านให้แก่นักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดผลงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ 
• พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
• ได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์พื้นเมืองล้านนา) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๙

เป็นแม่เพลงท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี นามจริง คือ นางเกลียว เสร็จกิจ 
• เกิดเมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี
• เพลงพื้นบ้านท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่ท่าน คือ เพลงอีแซว
• ความโดดเด่น คือ การใช้ไหวพริบปฏิภาณในการว่ากลอนเพลง ส านวนกลอนมีความคมคาย กลอนเพลงมีการสอดแทรก

คุณธรรม ข้อคิด ค าคมท่ีเตือนใจผู้ฟังให้เห็นคุณค่าและความดีงามท่ีควรน ามาประพฤติปฏิบัติ 
• ผลงานเพลงท่ีมีช่ือเสียง เช่น เพลงฉ่อยมีเมียควาย เพลงอีแซวตอนผ่าหอย เป็นต้น
• ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้านอีแซว) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๙

เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่

สังคีตกวีดนตรีพ้ืนบ้านภาคกลาง

นางขวัญจิต ศรีประจันต์

ตัวอย่าง



สังคีตกวีดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวอย่าง

เป็นหมอล าท่ีมีช่ือเสียงท่านหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ช่ือเดิม คือ ราตรีสวัสด์ิ นาห้วยทราย 
• เกิดเมื่อวันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ท่ีจังหวัดมหาสารคาม
• มีความสามารถในการแสดงหมอล าและการประพันธ์กลอนหมอ
• รับงานแสดงตามงานและสถานท่ีต่างๆ ท้ังงานบุญบวช งานบุญพระเวส และงานบุญแจกข้าว
• ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ (แต่งกลอนล า) ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๓๗

เป็นนายหนังตะลุงท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งของภาคใต้ โดยเฉพาะปฏิภาณไหวพริบด้านการขับกลอนหนัง
• เกิดเมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ท่ีจังหวัดสงขลา
• มีความสามารถด้านการขับบทและเจรจาตามบทบาทของตัวหนังแต่ละตัว มีไหวพริบปฏิภาณในการด าเนินเรื่องท่ีมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว
• แต่งเรื่องหนังตะลุงไว้หลายเรื่อง เช่น เรื่องดินถนัน เรื่องนาทีชีวิต เรื่องเทพตะเคียนทอง เรื่องแผ่นดินเลือด 

เรื่องพระมหาชนก เรื่องอโศกมหาราช เป็นต้น
• ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน - หนังตะลุง) ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๐

นางราตรี ศรีวิไล

สังคีตกวีดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้

นายนครินทร์ ชาทอง

ตัวอย่าง


