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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “ดนตรีหนังตะลุง: ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” เป็นงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ นาเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ ๑) เพื่อศึกษาดนตรี
และรูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ๒) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบ
การแสดงหนังตะลุง ๓) เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงในมุมมองของ
นายหนังและลูกคู่หนังตะลุง
ผลการวิจั ย พบว่า การแสดงหนังตะลุ งทั่ว ไปที่ใช้ดนตรีส ด แต่ล ะคณะมีเครื่องดนตรีที่ใ ช้
เหมือนกันจานวน ๙ ชิ้น ได้แก่ ปี่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด กลองชุด และกลองทอมบ้า โดยบาง
คณะมีการใช้เครื่องดนตรีอื่นๆ เสริมเข้ามาเพิ่ม เช่น ซออู้ ขลุ่ย ฉาบ แทมบูริน หรือ แซกโซโฟน เป็นต้น
ส่วนหนังคอม ใช้เครื่องดนตรีสดเพียง ๔ ชิ้น ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ และกลองชุด ซึ่งทั้งการแสดงหนังตะลุง
ทั้ง ๒ แบบ มีทีมงานทาชุดลูกคู่หนังตะลุงให้เช่าไว้บริการสาหรับนายหนังตะลุงที่ไม่มีลูกคู่ประจาเป็นของ
ตนเอง บทเพลงที่ใช้เล่นประกอบการแสดงหนังตะลุง มีทั้งเพลงหนังซึ่งนาทานองมาจากเพลงไทยเดิม
เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง เพลงฮิตตามยุคสมัย และทานองเพลงพื้นบ้าน โดยเพลงลูกกรุง ลูกทุ่ง เพลงฮิต
ตามยุคสมัย บางคณะนามาเล่นเฉพาะแบบดนตรีบรรเลง บางคณะเล่นทั้งแบบดนตรีบรรเลงและขับร้อง
ซึง่ แต่ละคณะเล่นบทเพลงเหล่านีใ้ นช่วงการแสดงที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยเครื่องดนตรีต่างๆใช้วิธีการ
เล่นที่มีรูปแบบชัดเจนตามวิธีการเล่นแบบตะวันตก ยกเว้นเพลงหนังซึ่งแต่ละคณะมีวิธี การเล่นที่แตกต่าง
กันไป ขึ้นอยู่กับลูกคู่ในคณะนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการเปิดจอร้องเพลงหลังจากเล่นเรื่องเสร็จ มีการขับร้อง
ในลักษณะด้นสด และ ร้องเพลงแปลง เพื่อความสนุกสนานตามเนื้อเรื่อง ส่วนรูปแบบการแสดงในปัจจุบัน
มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์สูง การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในช่วง
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดตรัง มาจาก ๒ ปัจจัยใหญ่ๆ ได้แก่ ๑)ปัจจัยภายนอกเกิด
จากความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปตามยุคสมัย สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตที่ต่างไปจาก
อดีต อิทธิพลของสื่อต่างๆ แนวเพลงตามท้องตลาดและวิธีการเล่นแบบตะวันตก รวมถึงการขาดความรู้
ความเข้ า ใจในการแสดงหนั ง ตะลุ ง ของผู้ ช ม ๒)ปั จ จั ย ภายในเกิ ด จากนายหนั ง และลู ก คู่ ต้ อ งการน า
ความสามารถของตนมาประยุกต์ และพัฒนาการแสดงหนังตะลุง เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย สร้างเอกลักษณ์
ให้กับคณะของตนเอง ทาให้ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการแสดงหนังตะลุงได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เป็นที่ชื่น
ชอบของผู้ช ม สามารถดึงดูดผู้ชมได้ ส่ว นแนวทางในการอนุรักษ์ และส่ งเสริมการแสดงหนังตะลุ ง นั้น
สามารถทาได้โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งตัวศิลปินหนังตะลุง ผู้ชมหนังตะลุง
สถาบันครอบครัว สถานศึกษาในทุกระดับ สื่อต่างๆ ตลอดจนหน่วยของรัฐและเอกชน เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ชม สนับสนุนและส่งเสริมการแสดงหนังตะลุง ตลอดจนสร้างค่านิยมความเป็นท้องถิ่นให้แก่ผู้ชมในทุกๆ
วัย เพื่อให้เกิดความตื่นตัว ตระหนัก หวงแหนและร่วมกันสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
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ABSTRACT
Research Title: “The changing of music in shadow puppet’s phenomenon” is a
qualitative research presented in the form of descriptive analysis. The objectives of the
research are the following: 1) To study current music and format of shadow puppet
performance. 2) To study the changes in music and format of the shadow puppet
performance. 3) To study the guidelines for conservation and promotion of shadow
puppet performance from points of view of shadow puppet masters and ensemble
musicians.
The research found that in general the shadow puppet is performed using live
music. A troupe utilizes the same number of nine original musical instruments, including
Pi, Mong, Ching, Tub, guitar, bass, keyboard, drum set and Tomba. However, certain
troupes have added extra instruments such as Saw U, Khlui, Shap, tambourine or
saxophone to the band. Nang Khom shadow puppet utilizes only 4 musical pieces
performs live: Mong, Ching, Tub and drum set. Each shadow puppet troupe either has
its own musicians; otherwise, it has to commission freelance musicians to play during the
performance. The music accompanying the shadow puppet performance consists of the
melodies from the Thai traditional music, popular music, country music and folk music.
Certain troupes play the music only, whereas others would play the instruments and
recite the lyrics along. The instruments used the techniques employed in Western
music. This is in exception of Pleng Nang, where each troupe has its own unique way of
playing the music subject to the ability of the musicians. In addition, after the show
ends, the screen is opened up and improvised and modified songs are performed for
audiences to enjoy. The format of shadow puppet performance at present is rather
flexible. Change in musical styles and performance formats of the shadow puppetry
during 1987-2016 in the province of Trang is derived from two major factors: 1) External
factors resulting from technological progress, a transformation into modern economic
and social condition, a way of life that is different from the past, the influence of the
media, a trend in current music and the pervasive Western music and a lack of
understanding in the shadow puppetry on the part of the audience. 2) Internal factors
involve the masters and the musicians who wish to use their capability in the application
and improvement to suit the modernization era and to express their own identity, thus
enabling the audience to appreciate the shadow puppetry, providing enjoyment and
attracting a huge audience. The way to conserve and promote the shadow puppet could
be done by educating the audiences, supporting the puppet shadow show as well as
cultivating the local value perception to people. These can stimulate people’s
awareness to continuously inherit the national culture. All of these require the

cooperation of all social sectors: the shadow puppet artists, audience, family, and
education institution, mass media and also the government.
Keyword Music in shadow puppet Phenomenon
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๖ อัลบั้มตะวันมุ้งมิ้งของนายนงค์ ดาหมาน
๗ นายลอบ หมุนแก้ว
๘ หิ้งครูหมอภายในบ้านของนายลอบ ขุนแก้ว
๙ หิ้งครูหมอภายในบ้านของนายลอบ ขุนแก้ว
๑๐ ถ้วยรางวัลที่นายลอบ หมุนแก้ว ได้รับ
๑๑ ถ้วยรางวัลที่นายลอบ หมุนแก้ว ได้รับ
๑๒ นายชลี ซุ่นสั้น
๑๓ นายเวียง เขาแก้ว
๑๔ นายคานวน พูนสุวรรณ
๑๕ นางวิญญา ณ พัทลุง
๑๖ วีซีดีบันทึกการแสดงของหนังหญิงน้องญา ดาราทิพย์
๑๗ หิ้งครูหมอภายในบ้านนางธัญญา ณ พัทลุง
๑๘ นายธัญพิสิษฐ์ นานอน
๑๙ นายธัญพิสิษฐ์ นานอน กาลังออกรูปฤๅษีในการแสดงของหนังนงค์น้อย ตะลุงสากล
๒๐ นายอรรถชัย ไข่ริน
๒๑ นายประสาทพร ชูจันทร์
๒๒ นายวุฒิชัย พานแสง
๒๓ นายประหยัด สุดแกล้ว
๒๔ นายเรียง นิ่มเพ็ง
๒๕ นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด
๒๖ นายทวี อ่อนจุติ
๒๗ นายธีระศักดิ์ คงทอง
๒๘ นายสัญญา ชัยเพชร
๒๙ นายกิตติภพ ชัยเพชร
๓๐ ลูกคู่กาลังเล่นเครื่องดนตรีแทมบูริน
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บัญชีภาพประกอบ (ต่อ)
ภาพประกอบ
๓๑ ลูกคู่กาลังเล่นเครื่องดนตรีฉาบ
๓๒ ตัวอย่างโน้ตเพลงในอัลบั้มตะวันมุ้งมิ้งของหนังนงค์น้อย ที่ใช้ในการแสดง
๓๓ ตัวอย่างโน้ตเพลงในอัลบั้มตะวันมุ้งมิ้งของหนังนงค์น้อย ที่ใช้ในการแสดง
๓๔ การเปิดจอร้องเพลงตามคาขอของเจ้าภาพของหนังนงค์น้อย
๓๕ อุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการแสดงของลูกคู่หนังตะลุงในตาแหน่งกีตาร์ ของคณะหนังนงค์น้อย
๓๖ นายชลีกาลังบรรเลงปี่
๓๗ นายชลีกาลังบรรเลงแซกโซโฟน
๓๘ ตัวอย่างหนังสือโน้ตเพลงของนายเวียง เขาแก้ว
๓๙ ตัวอย่างโน้ตเพลงของนายคานวน พูนสุวรรณ
๔๐ ตัวอย่างโน้ตเพลงของนายคานวน พูนสุวรรณ
๔๑ หนังหญิงน้องญา ดาราทิพย์ ขณะทาการแสดง
๔๒ หนังศรีธันเปิดจอร้องเพลงตามคาขอของเจ้าภาพ
๔๓ การใช้เบสจากไอแพดของ นายประหยัด สุดแกล้ว
๔๔ ตัวอย่างโน้ตเพลงของนายประหยัด สุดแกล้ว
๔๕ ตัวอย่างโน้ตเพลงของนายประหยัด สุดแกล้ว
๔๖ หนังปิ๊ก ลูกทุ่งบันเทิงขณะทาการแสดง
๔๗ หนังสัญญา หลานหมุนนุ้ย ขณะทาการแสดง
๔๘ หนังน้องเบนซ์ ตระกูลชัยเพชร ขณะทาการแสดง
๔๙ ลูกคู่คณะอาจารย์ณรงค์กาลังบรรเลงปี่
๕๐ ลูกคู่คณะอาจารย์ณรงค์กาลังตีโหม่ง
๕๑ ลูกคู่คณะอาจารย์ณรงค์กาลังตีทับ
๕๒ ลูกคู่คณะอาจารย์ณรงค์กาลังสีซออู้
๕๓ ลูกคู่คณะอาจารย์ณรงค์กาลังเล่นเบส
๕๔ ลูกคู่คณะอาจารย์ณรงค์กาลังเล่นคีย์บอร์ด
๕๕ ลูกคู่คณะหนังนงค์น้อยกาลังเล่นเบส
๕๖ บรรยากาศบนโรงหนังตะลุงคณะหนังนงค์น้อย
๕๗ หนังหญิงน้องญาขณะทาการแสดง
๕๘ ผู้วิจัยกับนายณรงค์ จันทร์พุ่ม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ปี ๒๕๕๗
๕๙ ผู้วิจัยกับนายหนังตะลุงคณะนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล
๖๐ ผู้วิจัยกับนายชลี ซุ่นสั้น
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ภาพประกอบ
๖๑ ผู้วิจัยกับนายเวียง เขาแก้ว
๖๒ ผู้วิจัยกับนายคานวน พูนสุวรรณ
๖๓ ผู้วิจัยกับหนังหญิงน้องญา ดาราทิพย์

หน้า
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๔

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑ แสดงระยะเวลาแสดงการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงใน
จังหวัดตรัง (พ.ศ.๒๕๓๐ – พ.ศ.๒๕๕๙)
ตารางที่ ๒ แสดงปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง

๘๗
๙๒

บทที่ ๑
บทนา
ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพื้นที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ในอดีตมี การติดต่อค้าขายกับกลุ่มชน
หลายชาติพันธ์ การเข้ามาของกลุ่มชนต่าง ๆ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและผสมผสานทางศิลปวัฒนธรรมกับ
ดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิมที่มีอยู่ เช่น เครื่องดนตรี บทเพลง จนกลายเป็นลักษณะเด่นชัดที่ปรากฏให้เห็นอยู่ใน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในปัจจุบัน ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเหล่านี้มีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และมี
บทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของชาวชนบทในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในด้านการแสดงเพื่อความบันเทิง และเพื่อ
การประกอบพิธีกรรม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยมุสลิม เช่น รองเง็ง
ลิเกฮูลู และ กลุ่มศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยพุทธ เช่น โนรา กาหลอ เพลงบอก หนังตะลุง
หนังตะลุงเป็นศิล ปะการแสดงพื้น บ้านภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือการเล่นเงาของรูปหนังไป
พร้อม ๆ กับเสียงขับกลอนของนายหนังตะลุงที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวหนัง ผ่านหน้าจอสีขาว พร้อม
ทั้งดนตรีที่ประโคมช่วยเสริมให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามตามท้องเรื่อง หรือแม้กระทั่งทาให้เกิดความรู้สึกศรัทธา
น่าเกรงขาม ในขั้นตอนประกอบพิธีกรรม
องค์ประกอบของหนังตะลุงประกอบด้วย เครื่องดนตรี ใช้ดนตรีประโคมหลายชนิด ทั้งกลอง โหม่ง
กรับ ทับ ฉิ่ง ปี่ ซออู้ ปัจจุบันมีการนาเครื่องดนตรีสากลบางชนิดเข้ามาร่วมด้วย เช่น กีตาร์ และออร์แกนไฟฟ้า
รวมทั้งกลองชุด เพื่อเร้าใจและเพิ่มความสนุกสนาน กลายเป็น “หนังตะลุงสากล” ชวนดูไปอีกแบบ นอกจากนี้
มี รูปหนัง ที่ใช้เชิดมีตั้งแต่ 20 รูปขึ้นไป มีความสาคัญตามลาดับการแสดง คือ เปิดเรื่องหรือลงโรง ใช้รูป พระ
ฤๅษี บูชาพระรัตนตรัย รูปพระอิศวร ชุมนุมเทวา เป็นการผสมผสานศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อย่าง
แนบเนียน รูปปรายหน้าบท ใช้รูปชายหนุ่มกล่าวสรรเสริญพระคุณของบิดามารดา และครูหนังเป็นต้น รูปตัว
บอกเรื่อง ใช้รูปตัวตลก กล่าวทักทายเจ้าภาพและคนดูเพื่อบอกเรื่องราวที่จะแสดง รูปหนังเหล่านี้ถือกันว่าเป็น
รูปศักดิ์สิทธิ์ จะใช้เชิดเพียงครั้งเดียวและไม่นาไปปะปนกับรูปหนังอื่นๆ (ประเวศ เขมานุวงศ์, ๒๕๔๘, น. ๓๔)
โอกาสการเล่นหนังตะลุง หนังตะลุงนิยมเล่น ๒ ลักษณะ คือ
๑. เป็นการเล่นหนังเพื่อความบันเทิง เมื่อมีงานต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลที่ทางวัดจัดประจาปี
งานที่หน่วยงานราชการจัด เช่น งานกาชาด งานเกษตร งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานบวช แม้แต่งานศพก็มี
การหาหนังตะลุงไปแสดง เป็นต้น
๒. การเล่นหนังแก้เหฺมฺรย หรือแก้บน เป็นการเล่นหนังเพื่อบูชาครูหมอหนัง หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งมีการบนบานไว้การเล่นหนังแก้เหฺมฺรยนี้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์นายหนังที่ทาพิธีแก้เหฺมฺรยต้อง
เป็นผู้รอบรู้และเข้าใจกระบวนการทา ทั้งต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการครอบมือมาแล้ว มิฉะนั้นพันธกรณีของการแก้
บนจะไม่สมบรูณ์ (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, ๒๕๔๔, น. ๑๕๘)
วิถีชีวิตของคนภาคใต้โดยเฉพาะชาวชนบท จะมีความเชื่อต่อการเล่นหนังตะลุงเป็นอย่างมาก ด้านที่
เกี่ยวข้องกับครูหมอ หรือครูหนังตะลุง และรูปหนังตะลุงบางตัว พิธีกรรมของหนังตะลุงนั้น ถือเป็นพิธีที่ศักดิ์
สิทธ์ สามารถบันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการได้ เช่น การทาพิธีบนบานให้หายจากอาการป่วย

๒

โดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งความเชื่อนี้เชื่อว่าผิดต่อรูปหนัง การทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จสมดังปรารถนา การ
ขอให้ได้เลื่อนยศตาแหน่ง และประสบผลสาเร็จด้านอาชีพการงาน การหาลาภ การขอให้มีทายาทชาย-หญิง
หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อผู้บนบานสมดังปรารถนาแล้ว ก็จะรับหนังตะลุงมาเพื่อทาพิธีการแก้
บน (แก้เหฺมฺรย) ตามที่ได้สัญญาตกลงไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธ์ ดังนั้น หนังตะลุงจึงมีบทบาทสาคัญต่อกิจกรรมการเล่น
เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง คือ “งานแก้บน” (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๕๐, น. ๕๒)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นองค์กรที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรม ของชาติ
และสร้างความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับคนในชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้
กาหนดกาหนดรายละเอียดการวิจัยทางวัฒนธรรมไว้ ๔ ด้าน คือ (๑)การนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า
ทางสังคมและเพิ่มมูลค่า(๒) ประชาคมอาเซียน (๓) การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(๔) การเสริมสร้างค่านิยมในสังคมไทย เรื่องหนึ่งที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอื่นเลยในสภาพ
สังคมไทยในปัจจุบัน คือการอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมนั้นดารงความเป็นชาติ มนุษย์มีหน้าที่อนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ (กาญจนา อินทรสุนานนท์, ๒๕๔๑,
น. ๑๐๔ ) หนังตะลุงเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ที่มีความเก่าแก่ และมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัย
โบราณ มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการดาเนินชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ ในแง่ของความบันเทิง ที่สอดแทรก
เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย เช่น เหตุการณ์บ้านเมือง ข่าวสารความรู้ คติเตือนใจ นิทานพื้นบ้าน โดยผ่านการขับ
กลอนของนายหนังตะลุง นอกจากนี้ หนังตะลุงยังมีส่วนสาคัญที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อทางไสยศาสตร์
เช่น การบนบานเพื่อขอในสิ่งที่ตนเองปรารถนา เชื่อในครูหมอหนังตะลุงที่สามารถให้คุณให้โทษได้ จากสภาพ
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังที่ กาญจนา อินทรสุนา
นนท์ (๒๕๔๑, ๑๗๕ ) ได้กล่าวไว้ว่า “วัฒนธรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยอาจได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม
สังคมอื่น” การสืบทอดการแสดงชนิดนี้จากรุ่นสู่รุ่นต่อ ๆ กันมานั้น ทาให้องค์ประกอบในการแสดงหนังตะลุงมี
การปรับเปลี่ยนไปเพื่อความอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีในวงดนตรีหนังตะลุง ที่มี
การนาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาใช้ บทเพลงที่มีการนาบทเพลงสมัยนิย ม อย่างเช่น ลูกทุ่ง ลูกกรุง เพลงสตริง
เข้ามาใช้ประกอบการแสดง หรือแม้แต่รูปแบบการแสดงที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่าการแสดงหนังตะลุงจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากยุคสมัยเดิม แต่หนังตะลุงก็ยังคงมีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่รับใช้ชาวบ้านในพื้นที่
ภาคใต้ ทั้งการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมอยู่จนถึงปัจจุบัน ปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบันถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะต้ องมีการศึกษาและบันทึก
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
“มาแต่ต รั ง ไม่ ห นั ง ก็โ นรา” เป็น คาที่ คุ้นชิ นของคนทางภาคใต้ที่ก ล่ าวต่อๆกัน มาช้ านาน มี
ความหมายแสดงให้เห็นว่าจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ที่มีชื่อเสียงทางด้านการแสดงหนังตะลุงและ
โนรามาอย่างยาวนานนับว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินอีกเมืองหนึ่งก็ว่าได้ จากความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ทาวิจัยเรื่อง ดนตรีหนังตะลุง : ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยเก็บข้อมูลจากศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ปี ๒๕๕๗ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม นายหนังและลูกคู่ในคณะหนังตะลุง

๓

ต่างๆ ทั้งที่ตระเวนทาการแสดงมาอย่างยาวนาน ไปจนถึงนายหนังและลูกคู่หนังตะลุงรุ่นใหม่ รวมจานวนทั้งสิ้น
๑๘ คน จากประสบการณ์ ก ารแสดงหนั ง ตะลุ ง มาอย่ า งยาวนานของศิ ล ปิ น หนั ง ตะลุ ง รุ่ น เก่ า ผสานกั บ
ประสบการณ์การแสดงของศิลปินรุ่นใหม่ จะช่วยทาให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันในเรื่องของดนตรีและ
รูปแบบการแสดงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ ในมุมมองของผู้ที่อยู่ในวัฒนธรรมนั้นอย่างนายหนังและลูกคู่หนังตะลุง เพื่อนาองค์ความรู้
ที่ได้จากวิจัยเรื่องนี้ ส่งต่อมายังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ ในการส่งเสริม
อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๒.๒ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนายหนังและลูก
คู่หนังตะลุง
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๓.๑ ผลการศึกษาที่ได้สร้างแนวทางให้กับผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน
หนังตะลุงในปัจจุบัน
๓.๒ ได้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นกับแสดงหนังตะลุงในปัจจุบันและได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงในแง่มุม
อื่น ๆ
๓.๓ ได้แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนายหนังและลูก
คู่หนังตะลุง
๓.๔ ผลการศึกษาที่ได้มีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมต่อวงการศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
ภาคใต้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปจัดทาฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมเพื่อวางแผนและ
ดาเนินการ ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ต่อไป สถานศึกษาต่างๆ สามารถนาข้ อมูลที่ได้ไปจัดทาเนื้อหาการ
เรียนการสอน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุง
๔. คาถามหลักในการวิจัย
๔.๑ ดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร
๔.๒ แนวทางในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนายหนังและลูกคู่หนัง
ตะลุงเป็นอย่างไร

๔

๕. ขอบเขตการวิจัย
๕.๑ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงเพื่อความบันเทิงตั้งแต่
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยนาเสนอข้อมูลที่ได้จากภาคสนามเป็นหลัก
๕.๒ เก็บข้อมูลจากศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ปี ๒๕๕๗ นายณรงค์ จันทร์
พุ่ม, นายหนังตะลุงและลูกคู่หนังตะลุง รวมจานวน ๑๘ คน ในพื้นที่จังหวัดตรัง
๖. คานิยามศัพท์เฉพาะ
การขับร้องในลักษณะด้นสด หมายถึง การขับร้องโดยแต่งทานอง และเนื้อร้อง ในทันทีทันใด
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง ดนตรี และรูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป (ประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ )
ขึ้นปี่ หมายถึง การเป่าปี่ในลักษณะการด้นสดภายใต้กรอบของทานองหลัก โดยการบรรเลงทานอง
และจังหวะมีความยืนหยุ่นตามอารมณ์ของผู้เล่น
นายหนังจร หมายถึง นายหนังที่ไม่มีลูกคู่ประจาคณะ
นายหนังตะลุง หมายถึง ผู้ทาหน้าที่ขับกลอนดาเนินเรื่องราวในการแสดงไปพร้อมกับเชิดตัวหนังตะลุง
อาจเรียกสั้นๆนายหนัง
ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หมายถึง ดนตรี บทเพลง และรูปแบบการแสดงในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เคยมีมา
เปิดจอร้องเพลง หมายถึง การเปิดหน้าจอหนังตะลุงออกเพื่อร้องเพลงหลังจากเล่นเรื่องเสร็จ
เพลงคั่นฉาก หมายถึง บทเพลงที่เล่นคั่นในช่วงการสลับฉากของการแสดงหนังตะลุง อาจเป็นเพลง
บรรเลงหรือเพลงร้อง
เพลงแปลง หมายถึง บทเพลงที่มีการแปลงคาร้อง โดยยังคงทานองเดิมของบทเพลงนั้นไว้
เพลงหนัง หมายถึง บทเพลงที่นาทานองมาจากเพลงไทยเดิม ซึ่งเรียกรวมว่าเพลงหนัง
ลูกคู่หนังตะลุง หมายถึง นักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีในตาแหน่งต่างๆของการแสดงหนังตะลุง
หนังคอม หมายถึง การแสดงหนังตะลุงโดยใช้บทเพลงประกอบการแสดงจากเสียงที่มีการบันทึกไว้
และมีเครื่องดนตรีสด ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ และกลองชุด
เพลงทาเหนิน หมายถึง ทานองเพลงที่ใช้บรรเลงเพื่อให้การดาเนินเรื่องเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๕

๗. กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ดนตรีหนังตะลุง : ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ปรากฏการณ์ของดนตรีและรูปแบบการแสดง
หนังตะลุงในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการ
แสดงหนังตะลุง

ดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน ปัจจัยและการเปลี่ยนแปลง แนวทางในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนายหนังและลูกคู่หนังตะลุง

เกิดความตระหนักในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
มีแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่องดนตรีหนังตะลุง : ปรากฏการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาทบทวน
วรรณกรรม ๔ ส่วน โดยมีประเด็นที่ศึกษา คือ
๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุง
๒. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
๓. ข้อมูลพื้นที่จังหวัดตรัง
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุง
หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่มีบทบาทหน้าที่รับใช้สังคมชาวชนบทภาคใต้ทั้งในแง่
ของการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมและการแสดงเพื่อความบันเทิงมาอย่างยาวนาน ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด
ว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด บางส่วนให้ความเห็นว่า “หนังตะลุงเป็นการละเล่นโบราณของชวา เรียกว่า “วายังกุ
เล็ต ” หมายถึงรูป ที่ทามาจากหนังสั ตว์ (วายัง หมายถึง รูปหรือหุ่น กุเล็ ต หมายถึง เปลื อกหรือหนังสั ตว์)
การละเล่นนี้ได้เผยแพร่เข้ามาทางมลายู จนเข้าสู่ภาคใต้ของไทยเลยเข้ามาถึงภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
อีสาน แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าภาคใต้ ”(อุดม ดุจศรีวัชร, ๒๕๕๓, น. ๓) และบางส่วนให้ความเห็นว่าได้รับ
อิทธิพลมาจากอินเดีย ดังปรากฏให้เห็นในวิถีชีวิตของชาวไทยภาคใต้ เช่น นิยมปลูกต้นตาล นิยมนาภาชนะวาง
ไว้บนศีรษะ ซึ่งเหมือนกับชาวอินเดียที่นิยมนาภาชนะวางไว้บนศีรษะเช่นเดียวกัน รวมไปถึงลักษณะดนตรีและ
การแสดงที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในการแสดงหนังตะลุง เช่น การออกรูป ฤๅษี รูป
อิศวรทรงโค ซึ่งเป็นความเชื่อความศรัทธาของศาสนาพราหมณ์ของชาวอินเดีย การเล่นหนังหรือการแสดงหนัง
ตะลุง นิยมแสดงใน ๒ ลักษณะคือ การแสดงเพื่อความบันเทิงทั่วๆ ไป และการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมแก้
บนหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าแก้เหฺมฺรย
องค์ประกอบในการแสดงหนังตะลุง
องค์ประกอบที่สาคัญในการแสดงหนังตะลุงแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
๑. ดนตรีและบทเพลงหนังตะลุง
“ดนตรีทาหน้ าที่เป็นสื่ อประสานระหว่างจิตของมนุษย์กับจิตของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือพลังเหนือ
ธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์เชื่อว่ามีอยู่และสามารถติดต่อได้ด้วยพิธีกรรมบวงสรวง” (ปัญญา รุ่งเรือง, ๒๕๕๒, น. ๑๓)
ทาให้เกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในระหว่างขั้นตอนประกอบพิธีกรรม และยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สาคัญที่
ทาให้การแสดงนั้นมีความสมบูรณ์ทาให้เกิดความรู้สึกเร้าใจ สนุกสนาน เพลิ ดเพลิน ดนตรีจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะ
ขาดไม่ได้ในการแสดงหนังตะลุงเพื่อดาเนินให้พิธีกรรมต่างๆสมบูรณ์และยังให้ความสนุกสนามเพลิดเพลินแก่
ผู้ชม สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ (๒๕๔๒: น. ๘๓๑๗ ) ได้กล่าวถึงเครื่องดนตรีหนังตะลุงว่า “เดิมหนัง
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ตะลุงใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้น ที่สาคัญมี ทับ ๑ คู่ เป็นตัวคุมจังหวะและทานอง โหม่ง ๑ คู่ สาหรับประกอบเสียง
ร้องกลอน กลองตุ๊ก ๑ ลูก สาหรับขัดจังหวะทับ ฉิ่ง ๑ คู่ สาหรับขัดจังหวะโหม่ง ละปี่ ๑ เลา สาหรับเดิน
ทานอง แต่ระยะหลังมีดนตรีอื่นๆเข้าไปประสมหรืออาจใช้แทนดนตรีดั้งเดิม เช่น ใช้กลองชุดและกลองทอมบ้า
แทนกลองตุ๊ก ใช้ไวโอลิน ออร์แกน กีตาร์ ซอ หรือจะเข้เข้าผสมกับปี่ บางคณะก็เลิกใช้ปี่”
บทเพลงถือ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่มี ความส าคัญ ที่ใ นการแสดงเพื่อให้ พิ ธีกรรมดาเนิน ลุ ล่ ว งไปได้อ ย่ า ง
สมบูรณ์ หรือเพื่อให้ความบันเทิงเริงใจ บทเพลงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชมที่มาชมหนัง
ตะลุงได้ “บทเพลงบรรเลงที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงจาแนกได้ ๒ ส่วน คือ เพลงทับ เป็นเพลงที่ถือจังหวะของ
ทับเป็นหลัก แต่ละกระสวนจังหวะของทับกาหนดเป็นชื่อเพลง ดังปรากฏในเพลงทับที่ใช้บรรเลงเป็นเพลงหลัก
ของเพลงโหมโรงแบบดังเดิม เช่นเพลงเดิน เพลงถอยหลังเข้าคลอง เป็นต้น ” (ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์, ๒๕๕, น.
๑๖๓) “เพลงปี่ ใช้ปี่เดินทานองเป็ นหลั ก เพลงที่ใช้เป็นเพลงไทยเดิม ”(สารานุกรมวัฒ นธรรมไทยภาคใต้,
๒๕๔๒, น. ๘๓๑๘) ปัจจุบันบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย มีการใช้
ทั้งบทเพลงไทย เช่น เพลงพัดชา เพลงพม่าราขวาน เพลงลาวดวงเดือน เพลงสมัยนิยม เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลง
ลูกกรุ ง เพลงสตริ ง หรื อแม้แต่มีการผสมผสานกันของบทเพลงแบบต่างๆ โดยแต่ล ะคณะมีการบรรเลงที่
แตกต่างกันออกไป
๒. รูปหนังตะลุง
รูปหนังตะลุงเป็นอุปกรณ์สาคัญที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุง มีไม้ที่ คีบที่ตัวหนังไว้สาหรับเชิดและมี
แขนที่เคลื่อนไหวไปมาได้ นายหนังจะแสดงด้วยการเชิดรูปไปมาบนหน้าจอหนังตะลุง ให้เข้ากับบทพากย์ที่นาย
หนังได้ขับออกไปตามเรื่องราวที่แสดง รูปหนังตะลุงทามาจากหนังสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นหนังวัวหรือหนังควายมี
การแกะสลักลวดลายสวย รูปหนังจะถูกจัดเก็บอยู่ในแผงหนังตามลาดับ “จัดรูปประกอบที่ไม่สาคัญซึ่งเรียกว่า
“รูปกาก” ไว้ล่างส่วนรูปสาคัญและรูปศักดิ์สิทธิ์ไว้บนและจัดเป็นพวกๆไม่ปนกัน เช่น พระพวกหนึ่ง นางพวก
หนึ่ง และยักษ์พวกหนึ่ง ทั้งนี้ ฤๅษีและรูปศักดิ์สิทธิ์ต้องไว้บนสุดของแผง”(สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้,
๒๕๔๒, น. ๘๓๑๗) รูปหนังตะลุงบางรูปเป็นที่เคารพนับถือเป็นอย่างมากของคณะหนังตะลุง เช่น รูป ฤๅษี ถือ
เป็นรูปครูที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก รูปอิศวร เป็นรูปที่แสดงถึงเทพเจ้าทางศิลปดนตรี รูปปรายหน้าบท
ถือว่าเป็นตัวแทนของนายหนัง รูปตลกบางรูปของคณะหนัง ตะลุงถือเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีการบนบานสานกล่าว
เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนา รูปหนังตะลุงจึงไม่ได้เป็นแค่ความบันเทิงผ่านจอหนังเท่านั้น แต่มีบทบาทสาคัญยิ่ง
ต่อความเชื่อและความศรัทธาช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะหนังตะลุงและคนในชุมชน
๓. คณะหนังตะลุง
ในคณะหนังตะลุงจะประกอบไปด้วยลูกคู่หนังตะลุง (นักดนตรี) เป็นกลุ่มคนสาคัญที่บรรเลงเครื่อง
ดนตรีต่างๆในวงหนังตะลุง การแสดงหนังตะลุงจะขาดลูกคู่ไม่ได้ และนายหนังตะลุง ๑ คนหรือเรียกสั้น ๆว่า
นายหนัง นายหนังเป็นผู้มีความสาคัญเป็นอย่างมากในคณะหนังตะลุง นอกจากจะทาหน้าที่ในการบริหาร
จัดการคณะหนังตะลุงแล้ว นายหนังยังมีบทบาทสาคัญต่อการแสดงหนังตะลุงการแสดงจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่
กั บ นายหนั ง เป็ น ส าคั ญ นายหนั ง จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ห ลากหลาย เช่ น มี น้ าเสี ย งที่ ดี ส ามารถใช้ เ สี ย งได้
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสียงผู้หญิง ผู้ชาย เสียงคนชรา เสียงเจ้าเมือง ฯลฯ ทาให้รูปหนังตะลุงดูมีชีวิตตาม
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บทบาทท้องเรื่องที่แสดง นายหนังยังเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องไสยศาสตร์และการประกอบพิธีกรรม ต้องเป็นผู้ที่มี
ไหวพริบปฏิภาณที่ดี ทันเรื่องเหตุบ้านการณ์เมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม ให้ความรู้ข่าวสารกับชุมชน และต้อง
สามารถสอดแทรกมุขตลกขบขัน ให้ผู้ชมได้มีความสุขตลอดการแสดงในแต่ละครั้ง การจะเป็นนายหนังตะลุงที่
ดีครบเครื่องจึงไม่ใช่เรื่องง่าย
๔. โรงหนังตะลุงและอุปกรณ์ภายในโรงหนังตะลุง
โรงหนังตะลุงมีขนาด ๒.๓๐ X ๓ เมตร ปลูกเป็นเรือนชั่วคราวมีการยกเสา ๔ เสา ยกพื้นเลยศีรษะ
เล็กน้อย ลักษณะหลังคาจะเป็นแบบเพิงมาแหงนด้านหน้าโรงหนังตะลุงมีการขึงจอผ้าสีขาว ด้านข้างกั้นด้วย
ทางมะพร้าวหรือจากโดยหยาบๆ ภายในโรงหนังตะลุงจะมีหยวกกล้วยวางชิดหน้าจอผ้าสีขาวไว้สาหรับการปัก
รูปหนังตะลุง มีเครื่องให้แสงสว่างซึ่งในอดีตมีการใช้ไต้ แล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นตะเกียงไขวัว ตะเกียงเจ้าพายุ
และไฟฟ้า โดยแขวนไว้ที่ตรงกลางห่างจากหน้าจอประมาณ ๑ ศอก(สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้, ๒๕๔๒)
รูปแบบการแสดงหนังตะลุง
รู ป แบบการแสดงที่ เ ป็ น ลั ก ษณะขนบนิ ย มที่ ท าต่ อ ๆกั น มาในการแสดงหนั ง ตะลุ ง สารานุ ก รม
วัฒนธรรมไทยภาคใต้ (๒๕๔๒) ได้อธิบายไว้สรุปได้ดังนี้
๑. ตั้งเครื่องเบิกโรง เป็นพิธีกรรมเพื่อการเอาฤกษ์ ขอที่ตั้งโรงหนังตะลุงและปัดเป่าเสนียดจัญไร
๒. โหมโรง เป็นการบรรเลงดนตรีเพื่อเรียกคนดูและให้นายหนังเตรียมความพร้อม การโหมโรง
ในอดีตเล่ากันว่าใช้เพลงทับ เพลงทับเป็นลักษณะการใช้ทับเป็นตัวยืนและเครื่องดนตรีอื่นๆบรรเลงตามทับ
ทั้งสิ้น เพลงที่บรรเลงมี ๑๒ เพลงต่อมาหันมานิยมการโหมโรงด้วยเพลงปี่ เพลงปี่คือการใช้ปี่เดินทานองเป็น
หลักบทเพลงที่ใช้จะเป็นเพลงไทยเดิมหากบรรเลงอย่างสมบูรณ์ต้องบรรเลงให้ได้ ๑๒ เพลง ปัจจุบันการโหม
โรงนิยมเริ่มด้วยเพลงปี่ โดยเริ่มจากเพลงพัดชาซึ่งถือว่าเป็นเพลงครู หลังจากนั้นก็มักจะนิยมเล่นเพลงลูกทุ่ง
๓. ออกลิงหัวค่า เป็นธรรมเนียมการเล่นหนังตะลุงในอดีตแต่ปัจจุบันเลิกเล่นแล้ว
๔. ออกฤๅษี เป็นการเล่นเพื่อบูชาคารวะครูและปัดเป่าเสนียดจัญไร
๕. ออกรูปฉะ “ฉะ” คือการสู้รบ การออกรูปฉะเป็นการออกรูปการต่อสู้กันของพระรามและทศกัณฑ์
ซึ่งเป็นธรรมเนียมการเล่นหนังตะลุงในอดีตแต่ปัจจุบันเลิกเล่นแล้ว
๖. ออกรูปปรายหน้าบท รูปปรายหน้าบทถือเป็นตัวแทนของหนังตะลุงใช้เล่นเพื่อไหว้ครูรวมไปถึงกราบ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นายหนังเคารพนับถือ
๗. ออกรูปบอกเรื่อง การออกรูปบอกเรื่องเป็นการสื่อสารบอกกล่าวให้ผู้ชมทราบถึงเรื่องราว นิยายที่จะ
แสดง รูปที่ใช้บอกเรื่องจะเป็นรูปตลก ส่วนใหญ่ใช้รูปขวัญเมือง
๘. เกี้ยวจอ เป็นลักษณะการร้องกลอนสั้นๆ เพื่อให้คติสอนใจแก่ผู้ชม หรืออาจจะเป็นกลอนที่พรรณนา
ถึงธรรมชาติและความในใจ เกี้ยวจอจะร้องก่อนตั้งเมือง
๙. ตั้งเมือง หรือ ตั้งนามเมือง เป็นการออกรูปกษัตริย์โดยสมมติขึ้นเป็นเมือง ๆ หนึ่ง หลังจากนั้นนาย
หนังตะลุงก็จะดาเนินไปตามเรื่องราวที่กาหนดไว้
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การแสดงหนังตะลุงเพื่อความบันเทิงในปัจจุบันไม่มีการออกลิงหัวค่าและออกรูปฉะแล้ว ส่วนการ
แสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมแก้บนหรือแก้เหฺมฺรย เป็นการแสดงหนังตะลุงเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ได้บน
บานไว้ ขนบนิยมในการแสดงเหมือนการแสดงเพื่อความบันเทิง แต่เพิ่มการแก้บนหรือแก้เหฺมฺรยเข้าไปในช่วง
การออกรู ปปรายหน้ าบท และนายหนังจะขับกลอนเชิญครูหมอหนังตะลุง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ รวมไปถึงสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้บนบานได้บนไว้ให้มารับเครื่องบวงสรวง หลังจากนั้นจึงเล่นเรื่องรามเกียรติ์ในตอนใดตอนหนึ่ง
และปักรูปต่างๆรวมกันที่หน้าจอหนังตะลุงเพื่อแสดงว่าได้ร่วมรู้เห็นเป็นพยานว่าทางคณะเจ้าภาพได้แก้บนหรือ
แก้เหฺมฺรยแล้ว หลังจากนั้นนายหนังตะลุงก็ทาพิธีตัดเหฺมฺรย ขว้างห่อเหฺมฺรยออกนอกโรงเป็นอั นเสร็จพิธี (น.
๒๕๔๒)
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัยเรื่อง ดนตรีหนังตะลุง : ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีแนวคิดและทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินการวิจัยดังนี้
๒.๒.๑ แนวคิดทางด้านมานุษยดนตรีวิทยาที่ใช้ในกระบวนการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการสืบค้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นทางด้านดนตรีและรูปแบบการแสดงของหนัง
ตะลุง ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน ของหนังตะลุงในจังหวัดตรัง โดยใช้แนวคิดและกระบวนการ
ของมานุษยดนตรีวิทยา เพื่อนาไปสู่ข้อมูล ข้อเท็จจริงในรายละเอียดที่ต้องการศึกษา
ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์ (๒๕๕๔) ได้ให้แนวคิดกระบวนการของมานุษยดนตรีวิทยา สรุปได้ดังนี้
๑. ควรศึกษาข้อมูลดนตรี และเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง
๒. ควรเห็นคุณค่าของการจดบันทึกบทเพลง หน้าทับ จังหวะต่างๆ เป็นโน้ต แม้ว่าจะมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบันทึกก็ตาม
๓. การที่นักมานุษยดนตรีวิทยาอธิบายว่า ดนตรีเป็นปรากฏการณ์สากลในทุกสังคม แต่นักมานุษย
ดนตรีวิทยาก็ให้ความสาคัญและเห็นความเป็นเฉพาะตัวของดนตรีแต่ละลักษณะทั้งบทเพลง จังหวะ เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ทั้งนี้เพราะความต่อเนื่องที่เป็นผลมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมดนตรีของแต่ละ
ท้องถิ่น
๔. ควรมีใจเป็นกลางในการพิจารณาดนตรี ด้วยกฏเกณฑ์ที่เป็นสากล หรือเป็นอยู่ในความเฉพาะของ
วัฒนธรรมนั้นๆ หลีกเลี่ยงการนาค่านิยมของดนตรีในวัฒนธรรมหนึ่งไปตัดสินอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
๕. ดนตรีไม่สามารถแยกออกจากวัฒนธรรมได้ ดนตรีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีบทบาทในกิจกรรม
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อ ดนตรีเพื่อประกอบการแสดง หรือดนตรีเพื่อ
ความบันเทิงเริงใจ
๒.๒.๒ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง มีแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้
๑. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของดนตรีและรูปแบบการแสดงหนัง
ตะลุง สรุปได้ ๒ ปัจจัยใหญ่ ๆ คือ
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๑. ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากความเจริญทางเทคโนโลยีรวมไปถึงการหลั่งไหลเข้ามาของ
วัฒนธรรมสมัยใหม่ของชาติตะวันตก ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
๒. ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายในสังคม “ทาให้มีการปรับตัวกันเป็นระยะ ๆ มีผู้นาที่
พยายามจะเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ภายในสังคม” (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข , ๒๕๔๓ , น. ๓๔)
๒. แนวทางวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงไปของดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
กาญจนา อินทรสุนานนท์ (๒๕๔๑) ได้นาเสนอแนวทางการวิเคราะห์ไว้หลายมุมมอง งานวิจัยชิ้นนี้มีแนวทางที่
จะนามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๑. ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง สามารถพิจารณาได้ ๓ แบบคือ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหรือไม่ได้ตั้งใจให้
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย อาจเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวและไม่ค่อยมีผลต่อความรู้สึกหรือ
วิถีชีวิตมากนัก ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ต้องใช้เวลานาน
๑.๒ การเปลี่ยนแปลงแบบพัฒนา เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้กาหนดจุดมุ่งหมายไว้ และตั้งใจ
ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแผนการดาเนินการที่แน่นอน เป็นการปฏิรูปวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีกว่าเดิม มีลักษณะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ ทาให้ประชาชนเกิดการยอมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาที่เกิดขึ้น
๑.๓ การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันจากสังคมระบบหนึ่งไปสู่
สั ง คมอี ก ระบบหนึ่ ง ซึ่ ง มี ก ารเตรี ย มการไว้ อ ย่ า งแน่ น อน และมี ก ารบั ง คั บ โดยใช้ ก าลั ง เป็ น การ
เปลี่ ย นแปลงระบบสั งคมทั้งหมดโดยการจัดระเบี ยบใหม่และยกเลิ กระเบียบเก่าโดยสิ้ นเชิง การ
เปลี่ยนแปลงแบบนี้ยังมีผลกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกและจิตใจของประชาชนส่วนใหญ่ด้วย
๒. มิติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวัฒนธรรม เป็นการเน้นที่วัฒนธรรมว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ไปมากน้อยเพียงใด หรือมีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้าง สามารถมองได้ ๓ ทาง คือ
๒.๑ การรับสิ่งใหม่ ๆ โดยการพิจารณาว่าสังคมนั้นมีการรับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างหรือไม่
๗.๒ การกระจาย โดยการพิจารณาว่ามีการกระจายของวัฒนธรรมไปที่อื่นหรือไม่
๗.๓ การบูรณาการรวมหน่วย โดยการพิจารณาว่าการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่าและ
ใหม่เป็นอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร
๓. อิทธิพลของวัฒนธรรม
ความแตกต่างของแต่ล ะสั งคมแยกให้ เ ห็ นได้โ ดยวัฒ นธรรม เช่น ที่อ ยู่อาศัย อาหารการกิ น
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพภู มิ อ ากาศ สภาพแวดล้ อ มจากธรรมชาติ ก็ มี ผ ลเป็ น อิ ท ธิ พลทาง
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม ในด้านความต่าง การกระทาบางอย่างที่สังคมหนึ่งเห็นว่าควรอีกสังคมหนึ่ง
อาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ดี ในด้านความคล้ายคลึง มนุษย์มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันในแทบ
ทุกสั งคม บางที่เรี ย กว่า ความเหมือนที่แตกต่าง เช่น ทุกวัฒ นธรรมมีภ าษาแต่ภ าษาแตกต่างกัน ทุ ก
วั ฒ นธรรมมี อ าหารการกิ น แต่ รู ป แบบ รดชาดแตกต่ า งกั น เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต ามดั ง กล่ า วแล้ ว ว่ า
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วัฒนธรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยอาจได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากสังคมอื่น เช่น การกินข้าวด้วย
มือเป็นวัฒนธรรมในอดีต แต่ปัจจุบันนิยมใช้ช้อนก็ได้รับอิทธิพลมาเช่นเดียวกัน วัฒนธรรมที่ดีงามคนนิยม
ก็ยังคงอยู่ ถ้ามีอะไรที่เสื่อมง่ายไม่ดีก็จะเสื่อมไป
๒.๒.๓ แนวทางส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นกระบวนการสาคัญที่จะทาให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้คงอยู่
สืบไป กาญจนา อินทรสุนานนท์ (๒๕๔๑) ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมสามารถทาได้หลากหลายวิธี เช่น อนุรักษ์ทางการศึกษา อนุรักษ์ทาง
สังคมวิทยา อนุรักษ์ทางศิลปวิทยา เป็นต้น ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนในสังคมที่จะร่วมมือ ร่วมใจกันกระทาในความเชื่อ
และค่านิยมที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแนวค่านิยมและความเชื่อวัฒนธรรมก็ย่อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปด้วยอะไรที่ดีก็ยังคงอยู่ อะไรที่ไม่ดีก็จะเสื่อมสูญไปในที่สุด
แนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมแบ่งเป็น ๒ ทาง คือ
๑. ทางตรง ได้แก่ การจัดให้มีการศึกษาในระบบทางด้านวัฒนธรรม การสืบทอดแหล่ง
วัฒนธรรมเดิมๆ ที่มีอยู่ การวิเคราะห์วัฒนธรรมในด้านต่างๆ การจัดให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมบุคคลทางวัฒนธรรมให้มีกินมีใช้
๒. ทางอ้อม ได้แก่ การจัดให้มีการศึกษานอกระบบทางด้านวัฒนธรรม การส่งเสริม
ให้แหล่งทางวัฒนธรรมเป็นที่รู้จัก การให้ทุนการวิเคราะห์ทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ การจัดหาแหล่งชุมชน
โรงเรียน ฯลฯ เพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม การหาอาชีพให้บุคลากรทางวัฒนธรรม การหาทุนในการเผยแพร่
วัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศ
ส่วนพิทยา บุษรารัตน์, อรยา ดาเรือง, รัชการ วิชชุรังศรี และ ครื่น มณีโชติ (๒๕๕๒) ได้เสนอแนวทาง
ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาการแสดง หนังตะลุง สรุปได้ดังนี้
การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาการแสดงหนังตะลุง จะต้องเสริมสร้าง และ/หรือพัฒนากลุ่ม
คนที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุง ได้แก่ นายหนังตะลุงจะต้อ งพัฒนาตนเองให้ทันโลกทันสมัยเพื่อจะได้ทาหน้าที่ได้
อย่างสมสมัยและเป็นผู้นาสังคมตลอดไป ลูกคู่หนังตะลุงควรมีการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนเพื่อ
การสืบทอดและควรปรับปรุงพัฒนา ฝึกฝน หาประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อจะได้มีส่วนช่วยให้การแสดงประสบ
ความสาเร็จมากยิ่งขึ้น ผู้รับหนังตะลุงและคณะหนังตะลุงควรมีการตกลงเงื่อนไขต่างๆให้เรียบร้อย ทั้งในเรื่อง
ค่าแสดง อาหาร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบในเรื่องความไม่เข้าใจกัน ผู้ชมหนังตะลุงควรจะต้องสร้าง
ฐานคิดและปลุกจิตสานึกในความเป็นท้องถิ่นนิยมให้กับคนรุ่นใหม่ ส่วนกลุ่มผู้ ชมที่มีอยู่แล้วก็ควรสร้างความรู้
ควรเข้าใจให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อหนังตะลุงเช่นการชมหนังตะลุงไม่ใช่สิ่งที่เชยหรือล้าหลัง กลุ่มนักวิชาการจะต้อง
ร่วมมือกับนายหนังตะลุงในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาโดยคานึงถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ในระยะยาวกับศิลปินด้วย หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม ควรกาหนดนโยบายในการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาให้ชัดเจน กลุ่มเอกชนที่เป็นแหล่งเงินทุนควรกระทาด้วยความเต็มใจ
มากกว่ า จะหวั ง ผลตอบแทน กลุ่ ม สื่ อ สารมวลชนและนั ก จั ด รายการทางวั ฒ นธรรมควร ส่ ง เสริ ม และ
ประชาสัมพันธ์หนังตะลุงในทุกระดับไม่ควรเลือกเฉพาะที่มีชื่อเสียงและเปิดโอกาสให้หนังตะลุงได้มีช่องทางใน
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การนาเสนอผลงานการแสดงสู่ประชาชนด้วย กลุ่มนักธุรกิจทางวัฒนธรรมแม้บุคคลกลุ่มนี้จะจัดกิจกรรมเพื่อ
หวังผลทางธุรกิจ แต่ก็เป็ นกระบวนการค้าจุนและการผลิ ตซ้าทางวัฒ นธรรมได้อีก ทาง ดังนั้นควรจะมีการ
ประสานความร่ ว มมื อ และสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในความเป็ น วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า นด้ ว ย และกลุ่ ม
สถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน สร้าง
หลักสูตรและเนื้อหารายวิชา สร้างความตระหนัก ตื่นตัวและความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
จากแนวทางข้างต้นสรุปได้ว่า การส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงให้คงอยู่สืบไปนั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในการทาหน้าที่บทบาทของตนเองด้านศิลปวัฒนธรรมให้
สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ รวมไปถึงตัวศิลปิน
และตัวผู้ชมเอง
๓. ข้อมูลพื้นที่จังหวัดตรัง
ตรัง เป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันหรือทางทะเลตะวันตก มีพื้นที่ประมาณ ๔,๙๔๑.๔๓๙
ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ อาเภอ คือ อาเภอเมืองตรัง อาเภอกันตัง อาเภอปะเหลียน
อาเภอย่านตาขาว อาเภอสิเกา อาเภอห้วยยอด อาเภอวังวิเศษ อาเภอนาโยง อาเภอรัษฎา และอาเภอหาด
สาราญ มีอาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสตูลและ
มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดพัทลุงและทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดกระบี่และมหาสมุทร
อินเดีย(http://www.trang.go.th/trnew/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=61)

ที่มา: http://www.trang.go.th/trnew/index.php?option=com_content&view
=article&id=49&Itemid=61

ตรังเป็นชุมชนหนึ่งในคาบสมุทรทางภาคใต้ในอดีตที่เป็นเมืองท่าในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ มี
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเดินทาง มีเส้นทางหลักหลายเส้นทาง ได้แก่ ๑. เส้นทางจากแม่น้ากันตัง
ผ่านอาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่แล้วลงสู่คลองสินปุน หลังจากนั้นก็ออกสู่แม่น้าตาปีซึ่งเป็นแม่น้าที่ใหญ่ที่สุด
ในภาคใต้ ได้ ๒. เส้นทางแม่น้ากันตังผ่านควนธานี ผ่านท่าจีนในอาเภอห้วยยอด เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ในเขตอาเภอทุ่งสง ออกไปสู่อ่าวไทย เส้นทางนี้ในอดีตซึ่งเป็นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่๕) และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๖) ประชาชนในจังหวัดตรังใช้เส้นทางนี้
เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ๓. จากจังหวัดตรังสามารถเดิน ทางตามไหล่เขาเข้าสู่เขตจังหวัดพัทลุง และ
จากจังหวัดพัทลุงก็สามารถใช้เส้นทางนี้เข้าสู่เขตอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จากทะเลสาบสงขลาก็สามารถ
เดินทางเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผ่านอาเภอหัวไทร และอาเภอเชียรใหญ่ ออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจากจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชก็สามารถออกสู่แหลมอินโดจีนได้ (ณรงค์
ชัย ปิฏกรัชต์ , ๒๕๔๔)
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุง เพื่อใช้ทบทวนวรรณกรรม และเป็น
แนวทางการศึกษา ๒ รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ ๑ งานวิจัยที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงมีดังนี้
คมสันต์ วงค์วรรณ์ (๒๕๔๙) ได้ศึกษาเรื่อง ดนตรีหนังตะลุงโดยใช้หนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุง
บัณฑิต จ.ตรัง เป็นกรณีศึกษา พบว่า อาจารย์ณรงค์จันทร์พุ่ม เป็นลูกศิษย์ของหนังเม่ง เมื องตรัง หนังตะลุง
คณะอาจารย์ ณ รงค์ ตะลุ งบั ณฑิต เป็ น คณะหนัง ตะลุ งที่ไ ด้รับ ความนิยมมากทั้งภาคใต้และภาคอื่น ๆของ
ประเทศ บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงมี ๒ รูปแบบคือ ๑.ดนตรีประกอบพิธี ได้แก่ โหมโรง ออกฤๅษี ออกพระ
อิศวร ออกรูปปรายหน้าบท ออกรูปบอกเรื่อง และออกรูปเจ้าเมือง ๒.ดนตรีประกอบการแสดงตามเนื้อเรื่อง
โดยปกติจะบรรเลงด้วยเพลงไทยเดิมอัตราจังหวะ ๒ ชั้น สาหรับบทเพลงไทยสมัยนิยม เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง
มีการนามาใช้บรรเลงเฉพาะบรรเลงประกอบตามเนื้อเรื่องเท่านั้น
บันชา อาษากิจ (๒๕๕๐) ได้ศึกษา เรื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะสุชาติ ทรัพย์สิน จ.
นครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยาโดยการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร ตาราและการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า หนังสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นทั้งนายหนังตะลุงและช่างแกะ
หนังตะลุง พิธีกรรมที่พบ คือ ตั้งเครื่องสังเวย การบู ชาครู การแตกแผง การลงโรง ออกรูป ฤๅษี ออกรูปพระ
อิศวร ออกรูปปรายหน้าบทบอกเรื่อง ตั้งนามเมือง หน้าที่ของหนังตะลุงสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของศาสนา
พราหมณ์และพุทธตลอดจนความเชื่อทางไสยศาสตร์ บทเพลงประกอบการแสดงมีทั้งหมด ๑๗ เพลง โดยแต่
ละเพลงจะมีความสัมพันธ์กับการออกรูปตัวและกิริยาของตัวหนัง ทานองเพลงมีความหลากหลาย โดยเพลง
ทั้งหมดบรรเลงในอัตราจังหวะ2/4 วงดนตรีที่ใช้เป็นวงปี่พาทย์ชาวบ้านที่ไม่ยึดถือตามแบบฉบับ
ดรุณี ชูศรี (๒๕๕๕) ได้ศึกษาเรื่อง ดนตรีในพิธีกรรมแก้เหฺมฺรยหนังตะลุ ง กรณีศึกษา หนังตะลุงคณะ
อาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณาวิเคราะห์ โดยการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร ตาราและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผลการวิจัยพบว่า นายหนังเป็นบุคคลที่มีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่งในการประกอบพิธีกรรมให้สมบูรณ์ ผู้บนบานต้องเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม คื อ เครื่อง
เบิกโรง เทียนจานวน ๑ เล่ม โดยเรื่องที่ใช้ประกอบพิธีกรรมคือเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระลักษณ์พระรามตาม
นางสีดา เครื่องดนตรีที่ใช้ ประกอบด้วย ปี่ ทับ โหม่ง กรับ ฉิ่ง กลองชุด กลองทอมบ้า กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า
และคีย์บอร์ด บทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเป็นบทเพลงที่เรียกว่า “เพลงไทยเดิม” มีทั้งหมด ๒๑ เพลง
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ปาหนัน คาฝอย (๒๕๔๖) ได้ศึกษาเรื่อง บทเพลงและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของหนังตะลุง
กรณีศึกษาคณะนครินทร์ ชาทอง พบว่า ขนบนิยมที่นิยมในการแสดง ได้แก่ การตั้งเครื่องเบิกโรง การโหมโรง
ออกรู ป ฤๅษี ออกรู ป พระอิศวร ออกรู ป ปรายหน้ าบท ออกรูปตั้งเมือง และอาจจะแตกต่างกับคณะอื่นใน
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการแสดงหนังตะลุงจะยึดถือความเชื่อต่าง ๆ อย่างเหนียวแน่นและสั่งสมความเชื่อ
ต่างๆ มาช้านาน ดังนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่นายหนังตะลุงจะต้องมีความรู้ในเรื่องความเชื่อต่างๆ ได้แก่
ความเชื่อเกี่ยวกับการรับขันหมาก ความเชื่อเกี่ยวกับการเดินทาง ความเชื่อเกี่ยวกับการเบิกโรง ความเชื่อก่อน
การแสดง ความเชื่อขณะทาการแสดง และความเชื่อในการแก้บน และจากการวิเคราะห์ทานองเพลง พบว่า
เพลงหนังตะลุงมีการใช้บันไดเสียงแบบ ๕ เสียง (Pentatonic scale) มีทั้งบันไดเสียงโด ฟา และซอล บางเพลงมี
การเปลี่ยนบันไดเสียงไปมา มีลักษณะดนตรีแบบทานองเดียว ไม่มีเสียงประสานและมีลักษณะทานองเป็นเสียง
ซ้า ๆ และมีการแปรทานองอย่างอิสระ
ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ (๒๕๔๑) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ทานองปี่ที่ใช้ประกอบการเล่นหนังตะลุง พบว่า
วงดนตรีที่ใช้ในการประกอบการเล่นหนังตะลุงมีการปรับเปลี่ยน โดยมีการนาเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ ทั้งเครื่อง
ดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลเข้ามาประกอบการเล่นหนังตะลุงเดิม ซึ่งการจัดรูปแบบของวงขึ้นอยู่ตาม
ความสะดวก เพลงที่นามาใช้ส่วนใหญ่เป็นเพลงไทยแบบฉบับและเพลงลูกทุ่ง การวิเ คราะห์ทานองเพลงพบว่า
บันไดเสียงที่ใช้เป็นแบบ ๕ เสียง และ ๗ เสียง มีช่วงกว้างของทานองปี่อยู่ในช่วง B-D การดาเนินทานองหลัก
ของเพลง ส่วนใหญ่อยู่ในลาดับที่ ๑ ๒ ๓ ๕ และ ๖ ในบันไดเสียง G C F และ Bb บทเพลงที่ศึกษาแบ่งได้เป็น
วลีสั้นๆ ทานองมีลักษณะคล้ายทานองเพลงเก็บของทางภาคกลาง การประดับตกแต่งทานองปี่ มีการปรับ การ
ตอดลิ้น การโหยหวน การพรม การเป่าเสียงต่อเนื่องเป็นวลี การเป่าโดยเปลี่ยนช่วงเสียง และการใช้นิ้วควง
รูปแบบที่ ๒ งานวิจัยที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับประวัติ และ การเปลี่ยนแปลงของหนังตะลุง การพัฒนา รวมไป
ถึงงานวิจัยที่มีการเปรียบเทียบหนังตะลุงฝั่งตะวันตกและตะวันออก มีดังนี้
พิทยา บุษรารัตน์ (๒๕๔๖) ได้ศึกษาเรื่อง การแสดงพื้นบ้าน : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับสังคม
และวัฒนธรรมบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษาหนังตะลุงและโนราช่วงการปฏิรูปการปกครองสมัยรัช
การที่ ๕ ถึงปัจจุบัน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะของสหวิทยาการ โดยการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร งานวิจัย การเก็บข้อมูลภาคสนาม และ การจัดสนทนากลุ่ม พบว่า หนังตะลุงและโนราบริเวณลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาก่ อนการปฏิ รู ป การปกครอบสมั ย รั ช การที่ ๕ มี ก ารแพร่ ก ระจายอยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น และ
พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง และมีร่องรอยของวัฒนธรรมอินเดีย โดยรับเอาวัฒนธรรมในศาสนาพราหมณ์เข้าสู่
วิถีชีวิตด้วยการผสมผสานกับลัทธิผีสางเทวดาและพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงในช่วงการปฏิรูป
การปกครองในสมัยรัชการที่ ๕ ถึงปัจจุบัน เฉพาะภาคใต้ตั้งแต่ปี ๒๔๓๙ ซึ่งมีการนาระบบเทศาภิบาลมาใช้
ปกครองหัวเมือง, การปฏิรูปพระพุทธศาสนา, การประกาศให้มีการศึกษาเล่าเรียน เป็นเหตุปัจจัยให้วิถีชีวิต
ของประชาชนบริเวณลุ่มทะเลสาบเปลี่ยนไปรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีอย่างต่อเนื่องในสมัยต่อๆมา ส่งผลกระทบ
ให้ ห นั ง ตะลุ ง และโนราเกิ ด การปรั บ ตั ว เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ สนองความต้ อ งการของสั ง คมและค่ า นิ ย มที่
เปลี่ยนแปลงไปมีการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสาน เช่น ดนตรี วรรณกรรม การแต่งกาย เป็นต้น
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นอกจากนั้นยังพบว่าหนังตะลุงและโนรามีความสัมพันธ์กับการเมืองการปกครองในฐานะ “สื่อพื้นบ้าน” และ
ยังมีส่วนช่วย ให้ระบบคุณค่าของสังคมและชุมชนดารงอยู่อย่างมั่นคง
พิทยา บุษรารัตน์ และคณะ (๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหนังตะลุงและโนราในฐานะสื่อพื้นบ้าน
บริเวณลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นข้อมูลภาคสนามและใช้ข้อมูลเอกสาร
ประกอบตามจาเป็น ผลการวิจัยพบว่า หนังตะลุงบริเวณลุ่มน้าทะเลสาบสงขลามีการสันนิฐานว่าอาจมาจาก
กลุ่มที่๑ เชื่อว่ามาจากชาวชวาผ่านมาทางมาเลเซียที่ยะโฮว์ กลุ่มที่ ๒ เชื่อว่ารับมาจากอินเดียโดยตรง กลุ่มที่ ๓
เชื่อว่า ได้รับอิทธิพลมาจากหนังใหญ่จากภาคกลาง ส่วนบทบาทและหน้าที่ของหนังตะลุงลดลงเนื่องจากมีสื่ อ
บันเทิงสมัยใหม่ให้เลือกมากมายและราคาถูกกว่า ส่วนการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนา จะต้องหา
แนวทาง ประสานความร่วมมือกันทั้งจากหน่วยงานราชการและจากภาคธุรกิจ
พิทยา บุษรารัตน์ (๒๕๔๑) ได้ทาวิจัยเรื่อง ราหนัง: การแสดงหนังตะลุงของภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ผลการวิจัย การแสดงส่วนใหญ่เน้นการประกอบพิธีกรรมมากกว่าการแสดงเพื่อความบันเทิง นายหนังตะลุง
บางคณะมีการสืบทอดเชื้อสายมาจากนายหนังตะลุงที่เป็นบรรพบุรุษของตัวเองโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต และ
พังงา เครื่องดนตรีมี ทับ กลองสองหน้า (กลองตุ๊ก) ฉิ่ง โหม่ง ปี่ ๑ เลา เรื่องที่แสดงนิยมแสดงเรื่องที่เป็นนิทาน
ประโลมโลก หรือเรื่องแบบจักร ๆ วงศ์ ๆ หนังตะลุงภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังมีความเคร่งครัดในด้านความเชื่อและ
พิธีกรรมอยู่มาก ลักษณะสาคัญระหว่างหนังตะลุงฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกที่ต่างกันคือรูปหนัง เช่น รูปมี
ศักดิ์ของหนังตะลุงภาคใต้ฝั่ง ตะวันตกฝ่ายชายจะเป็นรูปเหยียบนาค ฝ่ายหญิงจะเป็นรูปเหยียบเถาว์ หรือ
เหยียบเถาวัลย์ ซึ่งหนังตะลุงภาคใต้ฝั่งตะวันออกปัจจุบันไม่มี เครื่องดนตรี หนังตะลุงภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังใช้
เครื่องตีเป็นหลัก เช่น กลองตุ๊ก โหม่งฟาก (ฆ้องนิ้งหน่องหรือโหน่ง) ซึ่งหนังตะลุงภาคใต้ ฝั่งตะวันออกเลิกใช้ไป
แล้ว โอกาสในการแสดงหนังตะลุงภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมหรือแสดงแก้บนเป็น
หลัก ขณะที่หนังตะลุงภาคใต้ฝั่งตะวันออกแสดงเพื่อความบันเทิงมากกว่า ส่วนเรื่องที่นามาแสดงหนังตะลุง
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนิยมแสดงเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ในขณะที่หนังตะลุงภาคใต้ฝั่งตะวันออกนิยมแสดงเรื่องที่เป็น
เรื่องสมจริง หรือนวนิยายเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนขั้นตอนการแสดงหนังตะลุงภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงออกรูปฉะ
(หน้าน้า หน้าไฟ) การออกลิงดา ลิงขาว ซึ่งเคยมีในหนังตะลุงภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในอดีตเช่นเดียวกัน แต่ได้
เลิกไปนานแล้ว หนังตะลุงภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่เฟื่องฟูเหมือนในอดีต แต่หนังตะลุงบางคณะจะสามารถดารง
อยู่ได้โดยทาหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมให้กับชาวบ้านมากกว่าแสดงเพื่อความบันเทิง จึงจาเป็นต้องได้รับ
การอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่
อัศวิน ศิลปะเมธากุล(๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่อง การละเล่นหนังตะลุงในภาคใต้เพื่อพัฒนาการละเล่น
ร่วมสมัย พบว่า เรื่องที่นามาใช้ในการละเล่นนิยมเรื่องราวเกี่ยวกับ วรรณคดีไทยที่มีตัวเอกเป็นเทพหรือกษัตริย์
โดยเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น ส่วนการละเล่นหนังตะลุงในปัจจุบัน นิยมเรื่องราวของของบุคคลธรรมทั่วไป
ทีน่ ามาจากบทละครทางวิทยุและโทรทัศน์ การสร้างรูปหนังตะลุงในอดีตถึงปัจจุบัน เป็นรูปแบบจินตนาการ ใช้
หนั ง วั ว ที่ ผ่ า นฟอกแล้ ว น ามาตากแห้ ง น ามาแกะฉลุ ใ ห้ เ กิ ด ลวดลาย องค์ ป ระกอบการละเล่ น หนั ง ตะลุ ง
ประกอบด้วยนายหนัง โรงหนังตะลุง จอหนัง หลอดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง แลเครื่องดนตรี ได้แก่ ทับ ๑ คู่
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กลองขนาดเล็ก ๑ คู่ โหม่ง ๑ คู่ ฉิ่ง ๑ คู่ และปี่ ๑ เลา และปัจจุบันมีการเพิ่มเครื่องดนตรีสากลเข้ ามาอีกด้วย
เช่น กลองชุด กลองทอมบ้า ไวโอลิน และกีตาร์ไฟฟ้า
งานวิจั ย ที่เกี่ย วข้องที่ผู้ วิจั ย กล่ าวมา พบว่างานวิจัยของแต่ล ะคนก็มีความโดดเด่นทางเนื้อหาที่
แตกต่างกันออกไป เช่น งานวิจัยของ คมสันต์ วงค์วรรณ์ เป็นงานวิจัยที่เน้นศึกษาดนตรีหนังตะลุงโดยใช้หนัง
ตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต จ.ตรัง เป็นกรณีศึกษา งานวิจัยของระวีวัฒน์ ไทยเจริญ เป็นงานวิจัยที่
เน้นการวิเคราะห์ทานองปี่ที่ใช้ประกอบการเล่นหนั งตะลุง จากนักปี่หนังตะลุงในจังหวัดสงขลาและนักปี่ที่เข้า
ไปเล่นในเขตจังหวัดสงขลา งานวิจัยของบันชา อาษากิจ เป็นงานวิจัยที่เน้นศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการ
แสดงของหนังตะลุงคณะสุชาติ ทรัพย์สิน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งานวิจัยของ
ปาหนัน คาฝอย เป็น งานวิจัยที่เน้นในเรื่องของบทเพลงและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของหนังตะลุงของ
คณะนครินทร์ ชาทอง งานวิจัยของพิทยา บุษรารัตน์ ศึกษาเรื่อง การแสดงหนังตะลุงของภาคใต้ฝั่งตะวันตก
และศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาในช่วง
การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชการที่ ๕ ถึงปัจจุบัน งานวิจัยของดรุณี ชูศรี เน้นเรื่องดนตรีในพิธีกรรมแก้เหฺมฺรย
หนัง ตะลุงของหนังตะลุงคณะอาจารย์ ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต และงานวิจัยของอัศวิน ศิลปะเมธากุลเน้นศึกษา
การละเล่นหนังตะลุงในภาคใต้เพื่อพัฒนาการละเล่นร่วมสมัย ผู้วิจั ยต้องการนาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของ
ดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยจะเน้นในประเด็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
และรูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและแนวทางในการส่งเสริม
และอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนายหนังตะลุงและลูกคู่หนังตะลุง

บทที่ ๓
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ดนตรีหนังตะลุง : ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ
โดยการนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ จากข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก โดยศึกษารายละเอียดทางด้าน
ดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในประเด็นต่างๆ โดยมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัย ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑. เก็บรวบรวมข้อมูล
๒. การศึกษาข้อมูล
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
๔. การนาเสนอผลการวิจัย
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร ตารา สิ่งพิมพ์ งานวิจัย และข้อมูลจากภาคสนาม
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลเอกสาร ตารา สิ่งพิมพ์ งานวิจัย ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหอสมุดต่างๆ รวมไปถึง
ฐานข้อมูลงานวิจัยในอินเทอร์เน็ต
(๒) ข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี ๒๕๕๗ นายณรงค์
จันทร์พุ่ม นายหนังและลูกคู่หนังตะลุงในคณะหนังตะลุงต่าง ๆ ทั้งที่ตระเวนทาการแสดงมาอย่างยาวนานรวม
ไปถึงนายหนังและลูกคู่หนังตะลุงรุ่นใหม่ ในพื้นที่จังหวัดตรัง รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๘ คน โดยใช้เทคนิคการ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ๔ วิธี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การสัมภาษณ์
ผู้วิจัยหาข้อมูลรายละเอียดประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยการสัมภาษณ์นายหนังและลูกคู่หนังตะลุง
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประเด็นในการสัมภาษณ์มีดังนี้ ดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอย่างไร เครื่องดนตรีและบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบันเป็นอย่างไร
การเป็ น นายหนั ง ตะลุ งหรื อลู ก คู่ห นั งตะลุ ง ในปั จ จุบั น ต้ องมี ความสามารถอะไรบ้ าง อะไรปั จ จัย ของการ
เปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง เครื่องดนตรีและบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนัง
ตะลุงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลอย่างไรต่อการแสดงหนังตะลุง แนวทางใน
การส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนายหนังและลูกคู่หนังตะลุงเป็นอย่างไร
- การสังเกต
ผู้วิจัยใช้วิธีสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant Observation) จะคอยสังเกต
และจดบันทึกเหตุการณ์ที่พบเห็นตามประเด็นที่ได้กาหนดไว้
- การบันทึกประวัติชีวิตบุคคล

๑๘

ผู้วิจัยทาการบันทึกประวัติชีวิตนายหนังและลูกคู่หนังตะลุงทั้ง ๑๘ คน ด้วยการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ แบบเป็นทางการผู้วิจัยได้เตรียมประเด็ นคาถามไว้ล่วงหน้า ดังนี้ ชื่อ
– สกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อบิดา - มารดา สถานภาพ ที่อยู่ อาชีพ ความสามารถทางด้านดนตรี เริ่ม
เรียนดนตรีครั้งแรก บุตรหรือลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาดนตรี ประสบการณ์การแสดงดนตรี และบันทึก
อื่น ๆ ตามที่เก็บข้อมูลได้ แบบไม่เป็นทางการผู้วิจัยจะปล่อยให้นายหนังและลูกคู่หนังตะลุงเล่าเรื่องราวชีวิต
ของตนเองตามสบายแต่อยู่ในขอบเขตที่ถูกกาหนดไว้
- การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพนิ่ง และการบันทึกเสียง
ผู้วิจัยถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกการแสดงสด และบันทึกเสียงสัมภาษณ์นายหนัง
และลูกคู่หนังตะลุงในประเด็นต่างๆ หลังจากนั้นจะนาเอาภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง บันทึกการแสดงสด และ
ข้อมูลเสียงที่บันทึกได้จากภาคสนามมาเป็นข้อมูลหลัก แล้วนาเสนอผลการวิจัยในลาดับต่อไป
(๓) เครื่องมือที่ใช้สาหรับการวิจัย
ผู้วิจัยเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อใช้สาหรับการศึกษาวิจัย ดังนี้
- แบบบันทึกข้อมูลนักดนตรี
- กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว
- เครื่องบันทึกเสียง
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง
- สมุดจดบันทึก
๒. การศึกษาข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งลักษณะของแหล่งข้อมูลได้ ดังนี้
(๑) เอกสาร ตารา สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหนังตะลุง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม แนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรม
จากเอกสาร ตารา สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยต่าง ๆ หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาจัดลาดับเนื้อหาสาระ จัดเป็น
หมวดหมู่ เรียบเรียงขั้นตอนให้เป็นระบบระเบียบ
(๒) ข้อมูลจากภาคสนาม
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากนายหนังตะลุงและลูกคู่หนังตะลุงในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- ประวัติของนายหนังตะลุงและลูกคู่หนังตะลุง
- ดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- เครื่องดนตรีและบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน
- ความสามารถของนายหนังตะลุงและลูกคู่หนังตะลุงในปัจจุบัน
- การเปลี่ยนแปลงของเครื่องดนตรีและบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง
- ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
- ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบการแสดง
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แนวทางในการอนุรักษ์ และส่งเสริม การแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนายหนังและลูกคู่
หนังตะลุง
หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
-

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ประมวลผล และเขี ย นเป็ น รายงานการวิ จั ย ในบทที่ ๔ คื อ
ปรากฏการณ์ของดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการ
แสดงหนังตะลุง แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ในมุมมองของนายหนังและลูกคู่หนังตะลุง โดยแยกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ปรากฏการณ์ของดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน
- ประวัตินายหนังตะลุงและลูกคู่หนังตะลุง
ชื่อ - สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ สถานที่เกิด ชื่อบิดา - มารดา สถานภาพ ที่อยู่ อาชีพ การศึกษา
ความสามารถทางด้านดนตรี เริ่ มเรี ย นดนตรีครั้งแรก บุตรหรือลู กศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิช าดนตรี
ประสบการณ์การแสดงดนตรี
- ดนตรี และรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน
(๒) การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
- การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
- ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
- ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
(๓) แนวทางในการอนุรักษ์ และส่งเสริม การแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนายหนังและลูกคู่หนัง
ตะลุง
แนวทางในการอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุง
แนวทางในการส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงทางตรง
แนวทางในการส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงทางอ้อม
๔. การนาเสนอผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยโดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก ดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ ๑ ๒ และ๓ ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยในบทที่ ๔ คือ
ปรากฏการณ์ของดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการ
แสดงหนังตะลุง แนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์หนังตะลุงในมุมมองของนายหนังและลูกคู่หนังตะลุง
(๒) ผู้วิจัยนาผลการวิจัยที่ได้ทั้งหมดมาสรุปผลและนาเสนอในบทที่ ๕ คือ สรุป อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ

บทที่ ๔
ปรากฏการณ์ของดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง
ทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดง
หนังตะลุงในมุมมองของนายหนังและลูกคู่หนังตะลุง
๔.๑ ปรากฏการณ์ของดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน
๔.๑.๑ ประวัตินายหนังตะลุงและลูกคู่หนังตะลุง
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ปี ๒๕๕๗ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม
นายหนังตะลุงและลูกคู่หนังตะลุง ในพื้นที่จังหวัดตรัง รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๘ คน ดังนี้
คนที่ ๑ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม ศิลปินแห่งชาติประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)

ภาพประกอบ ๑ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม
ที่มา : ผู้วิจัย
นายณรงค์ จันทร์พุ่ม อายุ ๗๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๗
ตาบลนาชุมเห็ด อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นบุตร นายหมุน และ นางดา จันทร์พุ่ม จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนหรือปัจจุบันคื อมหาวิทยาลัยบูรพา นายณรงค์สมรสกับ นาง
สุมาลี จันทร์พุ่ม โดยมีบุตรสาว ๑ คน ปัจจุบันนายณรงค์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ ตาบลกันตังใต้ อาเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ประกอบอาชีพนายหนังตะลุงใช้ชื่อคณะว่าหนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต
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นายณรงค์เล่าถึงเส้นทางการเล่นหนังตะลุงว่า หนังตะลุงเป็นศิลปวัฒนธรรมในวิถีชีวิตชาวบ้านตั้งแต่
อดีต การจัดเทศกาล หรืองานต่างๆ หากเจ้าภาพมีฐานะดีมักว่าจ้างหนังตะลุงมาทาการแสดง ดังนั้นความ
ผูกพันทางเชื้อสายหนังตะลุงจากตาซึ่งเป็นนายหนังตะลุง ประกอบกับความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะ
รูปหนังตัวตลกตะลุงคณะต่างๆ เช่น หนังหนูรุ่ง จอมพูพาน หรือหนังจวน บองหลา ฯลฯ เนื้อเรื่องเรื่องราวของ
หนังตะลุงนั้นให้แง่คิด คติสอนใจ ส่งเสริมการทาความดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้ตนเองติดตามการแสดงหนังตะลุงมา
โดยตลอด แม้ว่าขณะศึกษาต่อในจังหวัดสงขลา มักจะไม่พลาดชมการแสดงหนังตะลุงของคณะดังๆ เช่น หนัง
กั้น หรือหนังอาจารย์อิ่มเท่ง เป็นประจาในงานประจาปีที่วัดแจ้ง การเล่นหนังตะลุงของนายณรงค์เกิดจากการ
เรียนรู้ ฝึกฝนด้วยตนเอง โดยทาการแสดงครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๔ ในงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ด้วยการ
รวมกลุ่มกับเพื่อนๆจากภาคใต้ทาหน้ าที่ในฝ่ายบันเทิง จากนั้นเมื่อเพื่อนๆทราบว่าสามารถเล่นหนังตะลุงได้จึง
มักชักชวนไปเล่นเพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอยู่บ่อยครั้ง เมื่อสาเร็จการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๑๗) นายณรงค์
ได้มาเป็นครูที่จังหวัดหนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้มาสอนที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวั ดตรัง ขณะรับ
ราชการครูที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ กระทรวงสาธรณสุขจัดโครงการรณรงค์การทาหมันชาย หนังตะลุงจึงเป็นสื่อ
พื้นบ้านที่หน่วยงานราชการเล็งเห็นความสาคัญและได้รับหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ข้อมูลแก่ชาวบ้าน โดยจังหวัด
ตรัง มีหนังตะลุง ๔ คณะซึ่งได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ หนังจุลี่ หนังชัยเจริญ หนังอาจารย์เลื่อน และ
หนังคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ทั้ง ๔ คณะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทาการแสดงในตาบลต่างๆ โดยมีสถาน
อนามัยของตาบลนั้นๆเป็นผู้ดูแล คณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิตแสดงในโครงการทั้งหมด ๕๔ ครั้ง และเป็น
ที่ชื่นชอบของผู้ชมอย่างกว้างขวาง เมื่อโครงการจบจึงได้นาค่าตอบแทนที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆใน
คณะ ประกอบกับมีผู้คนมาติดต่อให้ไปทาการแสดงบ่อยครั้ง และเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเริ่มเล่นหนัง
ตะลุงควบคู่กับการสอนเป็นต้นมา หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านหนังตะลุง มาได้ระยะหนึ่งจึงได้รับการ
ครอบมือ จากหนังเม่ง เมืองตรัง ต่อมาพ.ศ. ๒๕๔๘ จึงได้ออกมาเป็นข้าราชการบานาญและหันมาเล่นหนัง
ตะลุงเป็นอาชีพ ประสบการณ์ในการแสดงหนังตะลุงอันยาวนาน ความสามารถอันโดดเด่น และความมีจิต
อาสาช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆของราชการอย่างต่อเนื่อง ทาให้ นายณรงค์ได้รับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติอยู่
บ่อยครั้ง เช่น พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับโล่รางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น วันอนุรักษ์มรดกไทย จากคณะกรรมการ
อานวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย, พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องใน
โอกาสการจัดงาน ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับเกียรติบัตรจากสถานีช่อง ๑๑ จ.ตรังจากการ
ได้อุปการะและสนับสนุนโครงการหนังตะลุงเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เจริญพระชนมายุ ๖ รอบและ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเกียรติบัตรจากสภาพัฒนาองค์กรชุมชนจากการใช้ศิลปะการแสดง
หนังตะลุงเพื่อการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ “สภาองค์กรชุมชน” เป็นต้น ปัจจุบันนายณรงค์ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)
นอกจากนี้นายณรงค์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับนายหนังตะลุงยุคปัจจุบันไว้ว่า คนที่ จะมาเป็นนายหนัง
ตะลุงจะต้องมีใจรักทางด้านนี้จริงๆ มีความอดทนอดกลั้น รอบคอบ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้น นอกจากนั้นจะต้องใจกว้างรับฟังคาแนะนาแล้วนามาวิเคราะห์ ประเมินผลด้วยจิตใจที่เป็นกลาง อีก
ส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งสาคัญยิ่งของการเป็นนายหนังตะลุงคื อต้องเป็นคนที่มีธรรมมะ มีความบริสุทธิ์ มีเมตตาจิต

๒๒

เมตตาธรรม ช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้อื่นและคนที่จะประสบความสาเร็จทางด้านนี้ได้ส่วนหนึ่งจะต้องมีพรสวรรค์ด้วย
(ณรงค์ จันทร์พุ่ม. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)

ภาพประกอบ ๒ โรงครูหมอของหนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต
ทีม่ า : ผู้วิจัย

ภาพประกอบ ๓ โรงหนังตะลุงภายในบริเวณบ้านพักของหนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต
ที่มา : ผู้วิจัย

๒๓

คนที่ ๒ นายนงค์ ดาหมาน

ภาพประกอบ ๔ นายนงค์ ดาหมาน
ที่มา : ผู้วิจัย
นายนงค์ ดาหมาน อายุ ๕๖ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ บ้านเลขที่ ๓๑๘/๑ ถนนกันตัง
บ้านบางรัก ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นบุตรนายฉ้วย และ นางเพี่ยน ดาหมาน จบการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มีบุตรสาว ๔ คน ปัจจุบันนายนงค์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓๑๘/๑๐
ถนนกันตัง บ้านบางรัก ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ประกอบอาชีพเป็นนายหนังตะลุงคณะหนังนงค์
น้อย ลูกทุ่งสากล
นายนงค์เล่าถึงเส้นทางในการเล่นหนังตะลุงว่า ชื่นชอบกลอนหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กๆ บรรพบุรุษมี
ความสามารถขับหนัง ประกอบกับบิดาเป็นนักกลอนลานซึ่งได้ขับกลอนให้ฟังอยู่เป็นประจา จึงทาให้ชื่นชอบ
ติดตามการแสดงหนังตะลุงมาโดยตลอด ครูหนังคนแรกคือบิดาซึ่งทาให้รู้จักบทกลอน และสามารถขับกลอนได้
ตั้งแต่อายุ ๙ ปี เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจนนายนงค์จึงต้องชกมวยหาเงินมาจุนเจือครอบครัวไปพร้อมๆกับ
การฝึกหนังตะลุงตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๕ เมื่ออายุ ๑๙ ปี จึงเริ่มฝึกขับหนังอย่างจริงจัง โดยมีนายถิ้น (ไม่
ทราบนามสกุล)อดีตลูกคู่หนังตะลุงคณะหนังขุนลอยฟ้า มาเป็นมือปี่ในและแนะนาการขับหนังให้ หลังจากนั้น
จึงได้ครอบมือกับหนังหวาน และเรียนรู้ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุงทั้งรูปแบบบันเทิงและพิธีกรรมแก้บน เมื่อ
เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย ได้ศึกษาต่อที่กรุงเทพทาให้ต้องหยุดการเล่นหนังตะลุงไป จากนั้นเมื่อกลับมา
ทางานจิตใจนายนงค์ยังคงผูกพันกับหนังตะลุงอยู่ จึงกลับมาหัดขับหนังตะลุงใหม่อีกครั้งตอนอายุ ๓๐ ปี พ.ศ.

๒๔

๒๕๓๘ ได้เข้าร่วมแสดงหนังตะลุงงานมหกรรมหนังตะลุงประวัติศาสตร์ สนับสนุ นโดย นายพิทักษ์ รังสีธรรม
ซึ่งเป็นงานที่ใช้วิธีการจับสลากเพื่อเข้าร่วมแสดง เนื่องจากมีคณะหนังตะลุงมากกว่า ๖๐ คณะ แบ่งการแสดง
หนั งตะลุ งออกเป็ น ๒ กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มหนังใหญ่ หมายถึง คณะหนังตะลุ งที่มีชื่อเสี ยง ส่ ว นกลุ่ มหนังเล็ ก
หมายถึง คณะหนังตะลุงเพิ่งหัดเล่นยังไม่มีชื่อเสียง ซึ่งนายนงค์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มหนังเล็ก จากการแสดงดังกล่าว
ทาให้ผู้ชมชื่นชอบและติดตามชมการแสดงเป็นจานวนมาก ส่งผลให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งเป็นกาลังใจให้
ยึดอาชีพหนังตะลุงเป็นต้นมา นอกจากนี้ นายนงค์สามารถตีฉิ่ง และโหม่ง มีความสามารถในการร้อ งเพลงจนมี
อัลบั้มเป็นของตนเอง ชื่อ “อัลบั้มตะวันมุ้งมิ้ง” จากประสบการณ์อันยาวนานและจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยการ
เปิดสอนหนังตะลุงให้กับเยาวชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นต้องหยุดไปเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี งานแสดงน้อยลง
นายนงค์มีลูกศิษย์มากมาย เช่น หนังศรีธัญ สกุลนานอน หนังพัด หนังจิ๊บน้อย เจริญศรี เป็นต้น
นายนงค์ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับนายหนังและลูกคู่ตะลุงยุคปัจจุบันว่า คนที่จะมาเป็นนายหนังตะลุง
จะต้องมีประสบการณ์ชีวิต และสามารถนาประสบการณ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้มามีส่วนในการแสดงหนังตะลุงของ
ตนเอง เช่น ตอนที่บวชได้ศึกษาธรรมะ ก็นาธรรมะที่ได้เรียนรู้มาใช้กับ ฤๅษี เป็นต้น หากไม่มีประสบการณ์ชีวิต
เลย การแสดงที่ไปลอกเลียนแบบของคนอื่นมาจึงซ้าซากจาเจ ส่วนคนที่จะมาเป็นลูกคู่หนังตะลุงนั้น จะต้องมี
พรสวรรค์ทางดนตรีเพราะการเล่นเพลงหนังไม่ง่าย ต้องสัมผัสกับหนังตะลุงมาก่อน ต้องฟังการขับกลอนของ
นายหนังเป็น ต้องรู้จักเพลงหนัง เช่น เพลงเลยบท เพลงถอนบท เพลงนางเดินป่า เป็นต้น (นงค์ ดาหมาน.
๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)

ภาพประกอบ ๕ หิ้งครูหมอบ้านนายนงค์ ดาหมาน
ที่มา : ผู้วิจัย

๒๕

ภาพประกอบ ๖ อัลบั้มตะวันมุ้งมิ้งของนายนงค์ ดาหมาน
ที่มา : ผู้วิจัย

๒๖

คนที่ ๓ นายลอบ หมุนแก้ว

ภาพประกอบ ๗ นายลอบ หมุนแก้ว
ที่มา : ผู้วิจัย
นายลอบ หมุนแก้ว อายุ ๕๖ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๑๐
ตาบลโคกสะบ้า อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๕/๔ หมู่ที่ ๑ ตาบลโคกสะบ้า อาเภอ
นาโยง จังหวัดตรัง นายลอบ มีบุตรชาย จานวน ๒ คน ซึ่งมีความสามารถเล่นกีตาร์ได้ ทุกวันนี้บุตรชายคนเล็ก
ได้สืบสานการแสดงหนังตะลุง โดยเป็นลูกคู่หนังตะลุงตาแหน่งกีตาร์ในคณะของบิดา นายลอบประกอบอาชีพ
ทาสวน และเป็นนายหนังตะลุงใช้ชื่อคณะว่า หนังบุญรอบ ขุนแก้ว
เหตุผลที่เล่นหนังตะลุง คือมีใจรัก และสืบเชื้อสายหนังตะลุงมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นนายหนัง เช่น
หนังเอียด พัทลุง และ หนังจวน บองหลา เป็นต้น การเล่นหนังตะลุงของนายลอบ เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝน
ด้วยตนเอง ตั้งแต่เด็ก จนอายุ ๑๙ ปี นายลอบเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ด้านการแสดงหนังตะลุงอย่างจริงจัง
โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนติดตามคณะต่างๆ เช่น หนังทวี พรเทพ, หนังจรูญ หัวไทร และ หนังแคล้ว เสียงทอง
เป็นต้น เมื่อฝึกฝนการแสดงเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนเกิดความชานาญขึ้นเรื่อยๆ ประมาณอายุ ๒๔ ปี นาย
ลอบจึงเริ่มเล่นหนังตะลุงอย่างจริงจั งและจัดตั้งคณะเป็นของตนเองใช้ชื่อว่า หนังบุญรอบ ขุนแก้ว และได้รับ
การครอบครูจากนายหนังหลายท่าน เช่น หนังเดี่ยม เมืองตรัง หนังดวน หนังทวี และ หนังจรูญ หัวไทร เป็น
ต้น ด้วยฝีมืออันโดดเด่นทาให้ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังตะลุงในงานต่างๆ เช่น รางวัลชนะเลิศ ชิง
แชมป์งานประชันหนังตะลุง ภาคใต้ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
งานประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี ๒๕๕๘ และ รางวัลชนะเลิศ ถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานชิงแชมป์หนังตะลุงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรัง เป็นต้น จากประสบการณ์อันยาวนานทาให้มีนายหนังตะลุงรุ่นใหม่มาขอคาแนะนา และเปิดโอกาส

๒๗

ให้นายหนังรุ่นใหม่ได้ร่วมฝึกแสดงกับคณะอยู่เสมอ นอกจากนี้ นายลอบ ยังมีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้
หลายชนิด เช่น โหม่ง ฉิ่ง ทับ
นายลอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับนายหนังยุคปัจจุบันว่า “คนที่จะมาเป็นนายหนังตะลุงนั้นจะต้องมีความ
กล้าและมีความสามารถเฉพาะตัว” (นายลอบ หมุนแก้ว. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)

ภาพประกอบ ๘ และ ๙ หิ้งครูหมอภายในบ้านของนายลอบ ขุนแก้ว
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพประกอบ ๑๐ และ ๑๑ ถ้วยรางวัลที่นายลอบ หมุนแก้ว ได้รับ
ที่มา : ผู้วิจัย

๒๘

คนที่ ๔ นายชลี ซุ่นสั้น

ภาพประกอบ ๑๒ นายชลี ซุ่นสั้น
ที่มา : ผู้วิจัย
นายชลี ซุ่นสั้น อายุ ๖๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ หมู่ ๔ ตาบลนาโยงใต้
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นบุตรนายแคล้ว และนางบุญ ซุ่นสั้น มีบุตรสาว ๑ คน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดดนตรี
ได้แก่ การเล่นกีตาร์ และประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีอาชีพ ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันนายชลี
อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ ๒๕/๔ บ้านโคกโดน หมู่ที่ ๘ ตาบลนาโยงใต้ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ประกอบอาชีพ
เกษตรกรสวนยาง และเป็นลูกคู่หนังตะลุงในตาแหน่งปี่และคีย์บอร์ด
กลองหนังตะลุง เป็ นเครื่ องดนตรีชิ้นแรกที่ฝึก ขณะกาลั งศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๐๙) ด้วยวิธีฝึกแบบครูพักลักจา ต่อมาเริ่มเป็นลูกคู่หนังตะลุงครั้งแรกกับคณะหนังวิจิตร์ เสียงแก้ว ใน
ตาแหน่งกลองหนังตะลุง โดยได้รับค่าจ้างครั้งละ ๑๐ บาท จากนั้น (พ.ศ. ๒๕๑๐) พี่ชายของนายหนังตะลุง
หนังวิจิตร์ เสียงแก้ว ได้จัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่งขึ้น จึงได้ร่วมงานในวงดนตรีลูกทุ่งได้ค่าจ้างคืนละ ๒๐ บาท นาย
ชลีเดินสายเล่นดนตรีลูกทุ่งประมาณ ๒ - ๓ ปี จึงเริ่มเดินสายรับงานเล่นดนตรีในวงโนราต่างๆ โดยได้รับค่าจ้าง
คืนละ ๓๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้หยุดเล่น และหันกลับมาเป็นลูกคู่หนังตะลุงอีกครั้ง จากการชักชวนของนาย
หนังนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล นายชลี มีประสบการณ์การเล่นดนตรีกับคณะหนังตะลุงและโนราหลายๆคณะ เช่น
คณะโนราเติม โนราครื้น โนราแป้นเครื่องงาม โนราพินพันธ์ โนราเหลิมทอง โนราปรีชา หนังตะลุงคณะ
อาจารย์ ณ รงค์ ตะลุ ง บั ณ ฑิ ต และหนั ง ตะลุ ง คณะนงค์ น้ อ ย ลู ก ทุ่ ง สากล เป็ น ต้ น นอกเหนื อ จากนี้ ยั ง มี
ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิด เช่น คีย์บอร์ด แซกโซโฟน กีตาร์เบส ซอ ทับ ปี่ โหม่ง
และ ฉิ่ง เป็นต้น โดยมีประสบการณ์ในการบันทึกเสียงปี่ลงในอัลบั้มของศิลปินต่างๆ เช่น เจี๊ยบ เบญจพร

๒๙

โกไข่ หลวงไก่ หลง ลงลายฯลฯ และมีความสามารถในการอ่านโน้ตสากลได้ ประสบการณ์อันยาวนานจึงทาให้
นักดนตรีรุ่นใหม่ๆมาขอคาแนะนาอยู่อย่างไม่ขาดสาย ปัจจุบันนายชลีเป็นลูกคู่หนังตะลุงคณะนงค์ น้อย ลูกทุ่ง
สากล ในตาแหน่งปี่ และคีย์บอร์ด
นอกจากนี้นายชลี ให้ความเห็นเกี่ยวกับลูกคู่หนังตะลุงยุคปัจจุบันว่า หากคิดจะเล่นเครื่องดนตรีอะไร
ต้องสักชิ้นในคณะหนังตะลุง จาเป็นต้องทาความรู้จักกับศิลปินหนังตะลุง และร่วมเดินทางไปในที่ต่างๆกับคณะ
หนังตะลุงเพื่อศึกษาวิธีการเล่น นอกเหนือจากนั้นจะต้องมีพรสวรรค์ และมีความเพียรพยายาม เนื่องจากแต่ละ
คณะมักจะเล่นเพลงไม่เหมือนกันโดยไม่มีสถานที่สอนโดยตรง ดังนั้นควรมีความจาที่ดีด้วย (ชลี ซุ่นสั้น. ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)

๓๐

คนที่ ๕ นายเวียง เขาแก้ว

ภาพประกอบ ๑๓ นายเวียง เขาแก้ว
ทีม่ า : ผู้วิจัย
นายเวียง เขาแก้ว อายุ ๖๕ ปี เกิดปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ หมู่ ๘ ตาบลนาพละ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
เป็นบุตรนายเทศ และนางทรัพย์ เขาแก้ว ปัจจุบัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตาบลนาพละ อาเภอเมือง
จั งหวัดตรั ง นายเวีย งจบชั้ น ประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรีย นหนองเรี้ย จังหวั ดตรัง มีบุตรทั้งหมด ๕ คน
บุตรสาว ๓ คนและบุ ตรชาย ๒ คน นายเวียงประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ลูกคู่ห นังตะลุงตาแหน่งปี่ และ
นักแสดงโนราคณะวันเวียง เสียงเสน่ห์
เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเล่นคือปี่โนรา ซึ่งได้สืบเชื้อสายโนรามาจากตา นายเวียงมีครอบครั วเป็น
คณะโนรา เห็นพี่ชายหัดโนราจึงอยากหัดเล่นอย่างอื่นบ้าง เลยหันมาฝึกเป่าปี่หนังตะลุง โดยใช้วิธีศึกษาและ
ฝึกฝนด้วยตนเอง นายแคล้ว(ไม่ทราบนามสกุล)เป็นมือปี่ที่ชื่นชอบซึ่งอยู่ในคณะหนังหนูรุ่ง นายเวียงแสดงหนัง
ตะลุงครั้งแรกโดยเล่นตาแหน่งปี่กับหนังจู่ลี้ ซึ่งเป็น คณะหนังที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง มีประสบการณ์แสดง
หนังตะลุงคณะต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรังมามากมาย เช่น หนังวี พรเทพ หนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์
ตะลุงบัณฑิต หนังนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล เป็นต้น นายเวียงมักนาบทเพลงของประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย มาใช้ในการแสดง และมีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ ปี่หนัง
ตะลุง ปี่โนรา ซออู้ ซอด้วง เบส แซ็กโซโฟน และกลองชุด จากประสบการณ์อันยาวนาน บวกกับความคิด
สร้างสรรค์และความสามารถอันโดดเด่นในการการเป่าปี่ ทาให้นายเวียงเป็นแบบอย่างให้กั บมือปี่หนังตะลุง
หลายๆคน และมีเยาวชนมาขอคาแนะนาอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้นายเวียงมีความสามารถแสดงโนรา และ
มีคณะโนราร่วมกับพี่ชายภายใต้ชื่อคณะวันเวียง เสียงเสน่ห์

๓๑

นายเวียง ให้ความเห็นเกี่ยวกับลูกคู่หนังตะลุงยุคปัจจุบันว่า คนที่จะมาเป็นลูกคู่หนังตะลุงนั้น สิ่ ง
สาคัญต้องมีใจรักด้านการแสดง มีความขยันและอดทน (นายเวียง เขาแก้ว. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)

๓๒

คนที่ ๖ นายคานวน พูนสุวรรณ

ภาพประกอบ ๑๔ นายคานวน พูนสุวรรณ
ที่มา : ผู้วิจัย
นายคานวน พูนสุวรรณ อายุ ๕๖ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ ตาบลชัยบุรี อาเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง เป็นบุตร นายเนียม และนางกลิ่น พูนสุวรรณ ปัจจุบันนายนวนอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่
ที่ ๙ ตาบล โคกหล่อ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง มีบุตร ๓ คน บุตรสาว ๒ คน และบุตรชาย ๑ คน ซึ่งได้รับการ
ถ่ายทอดดนตรีหนังตะลุงจากบิดา นายคานวน ประกอบอาชีพทาสวน ทาธุ รกิจให้เช่าชุดลูกคู่หนังตะลุงเป็นที่
รู้จักในชื่อ ศรีนวลซาวน์ และเป็นลูกคู่หนังตะลุงตาแหน่งเบส
กีตาร์โปร่ง เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หั ดเล่นตอนอายุ ๑๕ ปี ขณะที่เรียนอยู่ชั้น ม.ศ. ๒ ด้วยการ
ฝึกฝนด้วยตนเอง และเรียนการอ่านโน้ตพื้นฐานจากหลักสูตรของโรงเรียน ต่อมาขณะเรียนชั้น ปวช. ๑ ที่
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้เริ่มเล่นในวงดนตรีราวงในหมู่บ้าน จนทาให้เริ่มมีความชานาญมากขึ้น ต่อมา พ.ศ.
๒๕๒๒ ขณะที่เรียนชั้นปวช. ๓ ได้เข้าสู่เส้นทางการเป็นลูกคู่หนังตะลุง ด้วยการชักชวนของบุตรชายหนังแคล้ว
เสียงทอง ซึ่งเป็นมือกลอง ให้มาเล่น กีตาร์ในคณะ นายคานวนได้เริ่มฝึกเพลงหนังตะลุงอย่างจริงจังเป็นต้นมา
และเป็นลูกคู่หนังตะลุงอีกหลายคณะ เช่น หนังสุริน หนังอาจารย์ผวน สานวนทอง หนังอาจารย์วิเชียร หนังจู่
เลี่ยม หนังเลิศฟ้า เป็นต้น หลังจากนั้นได้ไปเรียนต่อ ณ วิทยาลัยครูสงขลา และมหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรุ งเทพมหานคร จึ งทาให้ ต้องหยุ ดเล่ น หนัง ตะลุ ง ไป พ.ศ. ๒๕๓๒ อายุ ๒๘ ปี นายค านวนได้แต่ งงานมี
ครอบครัวและทางานไฟฟ้าที่จังหวัดตรัง เมื่อเพื่อนๆทราบข่าวว่านายคานวนได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดตรัง จึงได้
ชักชวนกลับเข้าสู่วงการหนังตะลุงอีกครั้ง และได้ลาออกจากงานมาเป็นลู กคู่หนังตะลุงอย่างเต็มตัว โดยเล่นใน
ตาแหน่งเบส ด้วยประสบการณ์และความรับผิดชอบ มักได้รับการมอบหมายจากนายหนังตะลุงที่ไม่มีลูกคู่หนัง
ตะลุงของคณะตนเอง ให้หาทีมงานเพื่อไปร่วมแสดง เช่น หนังชัยยันต์ หนังทวี พรเทพ หนังสุทิพย์ เป็นต้น จึง

๓๓

ทาให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มลู กคู่หนังตะลุงอิสระขึ้น โดยนายคานวนหน้าที่จัดหาลูกคู่หนังตะลุงในตาแหน่ง
ต่างๆ รวมไปถึงการฝึกซ้อม นอกจากนี้ นายคานวนยังมีประสบการณ์เป็นลูกคู่ห นังตะลุ งหลายคณะ เช่น
หนังเริญ หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต หนังหญิงน้องญา ดาราทิพย์ เป็นต้น ปัจจุบัน นายนวนเป็นลูกคู่หนัง
ตะลุงในตาแหน่งเบส และทาชุดลูกคู่หนังตะลุงให้เช่า ประกอบไปด้วย เครื่องดนตรี เครื่องเสียง โรงหนังตะลุง
และรูปหนัง ด้วยประสบการณ์และความสามารถในการทาชุดลูกคู่หนังตะลุง จึงทาให้มีเยาวชนรุ่นใหม่มาขอ
คาแนะนาและเปิดโอกาสเยาวชนรุ่นใหม่ได้ร่วมเป็นลูกคู่หนังตะลุ งอยู่เสมอ (นายคานวน พูนสุวรรณ. ๒๕๕๙ :
สัมภาษณ์)

๓๔

คนที่ ๗ นางวิญญา ณ พัทลุง

ภาพประกอบ ๑๕ นางวิญญา ณ พัทลุง
ที่มา : ผู้วิจัย
นางวิญญา ณ พัทลุง อายุ ๕๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตาบล
โพรงจระเข้ อ าเภอย่ านตาขาว จั งหวั ดตรั ง เป็ นบุ ตร นายไข่ และ นางหวน นานช้ า จบการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนโคกทรายเหนือ ตาบลโพรงจระเข้ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีบุตรสาว ๒
คน ปัจจุบันนางวิญญา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒/๓ หมู่ ๔ ตาบลโพรงจระเข้ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประกอบ
อาชีพทาสวนยางพารา และเป็นนายหนังตะลุงคณะหนังหญิงน้องญา ดาราทิพย์
นางวิญญา เล่าถึงเส้นทางการเล่นหนังตะลุงว่า ครอบครัวสืบทอดหนังตะลุงมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่ง
ทาให้เกิดความผูกพัน ซึมซับ และคลุกคลีอยู่กับหนังตะลุงมาโดยตลอด นางวิญญา เริ่มหัดขับหนังใน พ.ศ.
๒๕๔๑ ขณะอายุ ๓๕ ปี โดยเป็นการรับช่วงต่อการแสดงหนังตะลุงมาจากพี่สาว (หนังประจวบ เสียงเสน่ห์ )
ซึ่งเป็นนายหนัง ด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง นางวิญญาออกแสดงครั้งแรกกับหนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต
ประมาณ ๓ ครั้ง ต่อมาจึงปลูกโรงหนังตะลุงที่บ้าน และหาลูกคู่ เพื่อฝึกการแสดงเต็มรูปแบบ จนมั่นใจว่า
สามารถทาได้แล้ว จึงรับงานแสดงหนังตะลุงอย่างจริงจัง นางวิญญาได้รับการครอบมือกับนายหนังหลายท่าน
เช่น หนังป๋วย หนังประจวบ เสียงเสน่ห์ และ หนังอัศวิน เป็นต้น พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เข้าร่วมแข่งขันหนังตะลุง ใน
งานลอยกระทง อาเภอกันตัง ซึ่งในงานนั้นมีหนังเข้าร่วมทั้งหมด ๑๖ คณะ ผลปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับเป็น
อย่างดี จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยความสามารถอันโดดเด่นจึงทาให้มีงานติดต่อเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย และ
มีวีซีดีบันทึกการแสดงหนังตะลุงอีกจานวนหลายชุดออกจาหน่าย เช่น เรื่องรักร้างนางรอ เรื่องรักอาถรรพ์ เป็น

๓๕

ต้น ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน ทาให้มีเยาวชนรุ่นใหม่มาขอคาแนะนา และเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่น
ใหม่ได้มาหาประสบการณ์ในคณะอยู่เสมอ
นอกจากนี้ นางธัญญาได้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับนายหนังตะลุงยุคปัจจุบันว่า เยาวชนที่จะหัดหนังตะลุง
จะต้องมีความทุ่มเท ต้องหาต้นแบบที่จะศึกษา เพราะนายหนังแต่ละคนมีดีแตกต่างกัน เมื่อได้ต้นแบบแล้วควร
หาวีซีดี หรือสื่ออื่นๆ นามาศึกษา แล้วฝึกเล่นตาม (นางวิญญา ณ พัทลุง. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)

ภาพประกอบ ๑๖ วีซีดีบันทึกการแสดงของหนังหญิงน้องญา ดาราทิพย์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพประกอบ ๑๗ หิ้งครูหมอภายในบ้านนางธัญญา ณ พัทลุง
ที่มา : ผู้วิจัย

๓๖

คนที่ ๘ นายธัญพิสิษฐ์ นานอน

ภาพประกอบ ๑๘ นายธัญพิสิษฐ์ นานอน
ที่มา : ผู้วิจัย
นายธัญพิสิษฐ์ นานอน อายุ ๑๗ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๒/๑ หมู่ที่
๔ ตาบลนาท่ามเหนือ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน นายธัญพิสิษฐ์เป็นบุตรของ นายฉลอง และ
นางจตุพร นานอน มีพี่น้อง ๒ คน ปัจจุบันนายธัญพิสิษฐ์ กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวิเชียร
มาตุ จังหวัดตรัง และเป็นนายหนังตะลุงคณะหนังศรีธัญ สกุลนานอน
นายธัญพิสิษฐ์ เล่าถึงเส้นทางการเล่นหนังตะลุงว่า ชื่นชอบการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก มักชอบ
ชมการแสดงหนังตะลุงในงานประจาปีของจังหวัดตรัง และติดตามดูบันทึกการแสดงสดของหนังสุทิพย์จากแผ่น
วีซีดีอยู่เป็นประจา นายธัญพิสิษฐ์แสดงครั้งแรกตอนศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนบูรณะ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็น
การแสดงให้เพื่อนๆในชั้นเรียนดูแค่ฉากเดียว โดยเริ่มแรกตาและแม่ไม่สนับสนุนเพราะเชื่อว่าหนังตะลุงมีความ
เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ แต่เมื่อตาเริ่มเห็นแววการแสดงจึงได้สร้างโรงหนังตะลุงไว้ให้ที่ข้างบ้าน และตั้งชื่อให้ว่า
หนังศรีธัญ สกุลนานอน หลังจากนั้นนายธัญพิสิษฐ์ก็หัดเชิดรูปด้วยตนเอง โดยใช้วิธีเปิดเทปเสียงหนังตะลุงแล้ว
ฝึกเชิดรูปตาม เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จึงเริ่มขับหนังเอง โดยแสดงที่วัดขุนสิทธิ์ในงานศพทวดของตนเอง
รูปแบบที่ใช้ในการแสดงนั้นเกิดจากการศึกษาจากหลายๆคณะ รวมไปถึงแผ่นวีซีดีก ารแสดง ต่อมาได้รับการ
ติดต่อให้ไปแสดงที่วัดนานอนในงานศพแม่ของเพื่อนพ่อ หลังจากนั้นก็มีคนมาติดต่อรับหนังตะลุงไปแสดง
เรื่อยๆ ปัจจุบันมีงานแสดง ๒ – ๓ งานต่อเดือน นายธัญพิสิษฐ์ยังมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี โหม่ง
และฉิ่งหนังตะลุง นอกจากนี้มีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงบอก กลอนโนรา และรองเง็งตันหยง มี
ประสบการณ์เข้าร่วมประกวดหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานจากพระเทพรัตนราชสุดาที่จังหวัดพัทลุง เข้าร่วม

๓๗

การประกวดในงานเกษตรแฟร์ จัดที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวดร้ องเพลง ลูกทุ่ ง จัดโดยเทศบาลตาบลคลองเต็ง นายธัญพิสิษฐ์มีความใฝ่ฝันว่าเมื่อเรียนจบอยาก
ประกอบอาชีพครู และเป็นนายหนังตะลุงเพื่อสืบสานการแสดงภาคใต้ต่อไป
นอกจากนี้นายธัญพิสิษฐ์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับนายหนังตะลุงยุคปัจจุบันว่า ผู้ที่อยากเป็นนายหนังควร
หัดเชิดรูปให้เป็นก่อน ต้องรู้จักบทกลอนต่างๆของหนังตะลุง ติดตามคณะหนังตะลุงที่เป็นถือเป็นอาจารย์ของ
ตนไปหัดออกรูปฤๅษี ออกรูปปรายหน้าบท ควรเป็นคนตรงไปตรงมา ต้องค้นคว้าหาข้อมูลมุขตลกต่างๆให้มาก
เพราะสมัยนี้ผู้ชมชอบมุขตลก และควรเล่นให้ครบรูปแบบของหนังตะลุงโบราณ (นายธัญพิสิษฐ์ นานอน. ๒๕๕๙
: สัมภาษณ์)

ภาพประกอบ ๑๙ นายธัญพิสิษฐ์ นานอน กาลังออกรูปฤๅษีในการแสดงของหนังนงค์น้อย ตะลุงสากล
ที่มา : สัตพร สาลี

๓๘

คนที่ ๙ นายอรรถชัย ไข่ริน

ภาพประกอบ ๒๐ นายอรรถชัย ไข่ริน
ที่มา : ผู้วิจัย
นายอรรถชัย ไข่ริน อายุ ๒๗ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ โรงพยาบาลกันตัง
จังหวัดตรัง เป็นบุตร นายบุญเชื้อ และนาง สุจินต์ ไข่ริน ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตาบล วัง
วน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง จบประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดวารีวง ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกันตังพิทยา
กร และระดับปริญาตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นครู
อัตราจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านนาตาล่วง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ลูกคู่หนังตะลุงคณะ
อาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ในตาแหน่งปี่ และ เป็นนายหนังคณะหนังอรรถชัย ตะลุงบัณฑิต (ศ. อาจารย์
ณรงค์)
กลองสแนร์ เป็น เครื่ องเล่น เครื่ องดนตรีชิ้นแรกที่ได้ฝึ กเล่ นขณะกาลั งศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา
โรงเรีย นวัดวารีว ง กับครู จุฑารัตน์ (ไม่ทราบนามสกุล ) จากนั้นเมื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาจึงได้ฝึกเล่ น
ไวโอลิน กับครูเชิดศักดิ์ ศรียาภัย ต่อมามีคณะโนราวันเวียง เสียงเสน่ห์ มาเปิดสอนให้กับเยาวชนในละแวกบ้าน
จึงเกิดความสนใจเข้าร่วมฝึกเครื่องดนตรี ได้แก่ กลองโนรา โหม่ง ฉิ่ง ทับ ในคณะโนรา และเกิดความชอบใน
เสียงของปี่และทับ จึงได้ฝึกหัดเป่าปี่ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีครูพักลักจา จากนั้นจึงเข้ามาฝึกเรียนเป่าปี่จากครู
บ่าว (ไม่ทราบนามสกุล) และฝึกเลียนสาเนียงปี่ของ นายเวียง เขาแก้ว และนายแพลน (ไม่ทราบนามสกุล) ด้วย
ตนเองจากการฟังเทปเสียง ต่อมาได้เรียนทฤษฎีโน้ตจากครูเจียม (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งเป็นลูกคู่หนังตะลุงที่มา
สอนให้กับเยาวชนในสมาคมศิลปะการแสดงศรีวิชัยภาคใต้ นายอรรถชัยตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เครื่องมือเอกไวโอลิน ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีความต้องการจะเรียนดนตรี
สากลเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับดนตรีหนังตะลุง ขณะที่เรียนอยู่ได้มีโอกาสเป่าปี่กับคณะหนังตะลุงต่างๆ เช่น

๓๙

หนังแนบ นวลจันทร์ หนังแต๋ว ศ.นคริ นทร์ หนังผวน สานวลทอง หรือเมื่อคณะไหนขาดมือปี่ มักได้รับการ
ชักชวนไปร่ ว มเล่น อยู่ เสมอ เมื่อจบการศึกษาก็ได้นาความรู้การเล่ นไวโอลินมาร่วมเล่ นกับหนังตะลุ งคณะ
อาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ต่อมาไม่นานมือปี่ประจาคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิตได้เสียชีวิต จึงได้รับ
โอกาสเล่นในตาแหน่งปี่จนถึงปัจจุบัน นายอรรถชัย มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิดทั้ง
ไวโอลิน เปียโน กลองชุด กีตาร์เบส กีตาร์ไฟฟ้า ขลุ่ยเพียงออ ซออู้ ซอด้วง โหม่ง ฉิ่ง ทับหนังตะลุง ปี่หนังตะลุง
โดยมีความสามารถในการขับหนังตะลุง ซึ่งได้รับการครอบครูจากหนังตะลุง คณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต
โดยใช้ชื่อคณะว่าคณะหนังอรรถชัย ตะลุงบัณฑิต (ศ. อาจารย์ณรงค์) นายอรรถชัยได้นาความรู้ทางด้านดนตรี
พื้นบ้านและดนตรีสากลที่มีมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ในโรงเรียนทั้งรายวิชาในหลักสูตรและต่อชุมนุมดนตรี
นอกจากนี้นายอรรถชัย ให้ความเห็นเกี่ยวกับนายหนังตะลุงและลูกคู่หนังตะลุงยุคปัจจุบันว่า ผู้ที่จะ
มาเป็นนายหนังต้องมีความสามารถในการร้องเพลง เข้าใจการดาเนินทานองของจังหวะหนังตะลุง คีย์เพลง
ความช้าเร็วของบทเพลง มีความรู้เรื่องบทกลอนต่างๆ ทั้งกลอนสี่ และกลอนแปด มีความรู้เรื่องภาษา สาเนียง
การใช้เสียงของตัวละครแต่ละตัว และต้องพัฒนาตนเองสม่าเสมอ เพื่อเป็นที่ยอมรับของลูกคู่หนังตะลุงและ
ผู้ชม ปัจจุบันลูกคู่หนังตะลุงเก่าๆหายากบ้างก็ล้มหายตายจาก บ้างก็แก่ชรา คนที่จะมาเป็นลูกคู่หนังตะลุง ควร
จะเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านดนตรี และเล่นดนตรีได้ เนื่องจากบทเพลงที่เล่นกันในปัจจุบันมักต่อเพลงด้วยการ
เล่นโน้ต เขียนโน้ต ปรับคีย์ให้เหมาะสมกับปี่ในการบรรเลงทานอง และมีเวลาซ้อมแค่ช่วงสั้นๆ หลังจากที่ติดตั้ง
เครื่องบนโรงหนังเท่านั้น ดังนั้นลูกคู่หนังหนังตะลุงจึงควรอ่านโน้ตได้เนื่องจากง่ายต่อการฝึกฝน (อรรถชัย ไข่
ริน. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)

๔๐

คนที่ ๑๐ นายประสาทพร ชูจันทร์

ภาพประกอบ ๒๑ นายประสาทพร ชูจันทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
นายประสาทพร ชูจันทร์ อายุ ๒๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ โรงพยาบาลตรัง จังหวัด
ตรัง เป็นบุตร นายประสาน และ นางจิราภรณ์ ชูจันทร์ ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙๗/๑ หมู่ที่ ๑ ตาบลนาท่ามใต้
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นลูกคู่หนังตะลุง ตาแหน่งกลองชุด
เส้นทางในการเล่นหนังตะลุงเกิดจากการได้คลุกคลีกับหนังตะลุงตั้งแต่เด็ก เติบโตมากับการแสดงหนัง
ตะลุง เนื่องจากปู่เป็นลูกคู่หนังตะลุงและมี ชุดลูกคู่หนังตะลุงให้เช่า จึงได้ติดตามไปด้วยเมื่อมีงานแสดง ทาให้
เกิดความชอบและสนใจ ฉิ่งเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เล่นในขณะอยู่อนุบาล ๒ ซึ่งเกิดจากการซึมซับตั้งแต่
เด็กๆและฝึกหัดแสดงจริงบนโรงหนังตะลุงกับปู่ และเล่นมาเรื่อยๆ เมื่ออยู่ประถมศึกษาปีที่ ๑ ก็เริ่มรับหน้าที่
เล่นโหม่งในการแสดงหนังตะลุง ต่อมาขณะที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อายุ ๙ ปี ได้ไปแสดงหนังตะลุง
ตาแหน่งโหม่ง แต่เนื่องจากผู้เล่น กลองชุดไม่สามารถมาร่วมแสดงได้จึงได้โอกาสตีกลองชุดแทน และเล่ น
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ นายประสาทพรยังเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะได้หลายชนิด ได้แก่ โหม่ง
ฉิ่งและทับ หากขาดนักดนตรีกากับจังหวะสามารถเล่นแทนในตาแหน่งที่ขาดไปได้ เนื่องจากที่บ้านให้เช่าชุดลูก
คู่หนังตะลุงดังนั้นจึงมีประสบการณ์ในการร่วมแสดงกับคณะหนังต่างๆมากมาย เช่น หนังนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล
หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต หนังญา ดาราทิพย์ หนังเสน่ห์ ตะลุงบัณฑิต หนังนิกร ตะลุงบัณฑิต หนังเบิ้ล
น้อย หนังละอองน้อย เป็นต้น จากประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีกับหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กประกอบกับการแสดง

๔๑

หนังตะลุงมายาวนานทาให้มักมีคนมาขอคาแนะนาอยู่สม่าเสมอ และด้วยความมีจิตอาสา นายประสาทพรจึง
ช่วยสอนเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจหัดดนตรีหนังตะลุงที่บ้านหนังนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล อยู่เป็นประจา
นอกจากนี้นายประสาทพร ให้ความเห็นเกี่ยวกับลูกคู่หนังตะลุงยุคปัจจุบันว่า สิ่งสาคัญคือต้องมีใจ
รักด้านการแสดงหนังตะลุง มีความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบและกระตือ รือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
และหากไม่สามารถอ่านโน้ตสากลได้ ก็ควรจะต้องมีความจาที่ดี (นายประสาทพร ชูจันทร์. ๒๕๕๙ :
สัมภาษณ์)

๔๒

คนที่ ๑๑ นายวุฒิชัย พานแสง

ภาพประกอบ ๒๒ นายวุฒิชัย พานแสง
ที่มา : ผู้วิจัย
นายวุฒิชัย พานแสง อายุ ๓๒ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๗
ตาบลบ่อน้าร้อน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน นายวุฒิชัย เป็นบุตรนายสัญญา และนางรัตนา
พานแสง จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา มีบุตรสาว
๑ คน ปัจจุบันนายวุฒิชัย ประกอบอาชีพลูกคู่หนังตะลุงในตาแหน่งเบส
ขลุ่ ย เป็ น เครื่ อ งดนตรี ชิ้ น แรกที่ ฝึ ก เล่ น โดยใช้ วิ ธี ศึ ก ษาด้ ว ยตนเองขณะก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่อมาเมื่อศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้หัดเล่นกีตาร์ เนื่องจากมีความชอบและเป็น
เครื่องดนตรีที่นิ ยมในละแวกบ้าน โดยมีรุ่นพี่เป็นผู้ให้คาแนะนา และได้เล่นเรื่อยมา กระทั่งในศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้เข้าไปเป็นนักดนตรีในวงคอมโบ้ของโรงเรียน ตาแหน่งกีตาร์ หลังจากนั้นเมื่อศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ วงดนตรีคอมโบ้ขาดนักดนตรีตาแหน่งเบส นายวุฒิชัยจึงย้ายไปเล่นตาแหน่งเบสแทน และ
เริ่ มฝึ กอ่า นโน้ ตตั้งแต่นั้ น เป็ น ต้น มา หลั งจากนั้นจึ งได้ตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่อ สาขาดุริย างคศาสตร์(สากล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เมื่อสาเร็จการศึกษาจึงได้ประกอบอาชีพนักดนตรี โดยเล่นในร้านอาหาร
และ วงดนตรีราวง เมื่องานลดน้อยลง จึงผั นตัวเองมาศึกษาและฝึกเล่นเพลงหนังตะลุง หนังนงค์น้อย ลูกทุ่ง
สากล เป็นคณะแรกที่ได้ร่วมฝึกหัดสั่งสมประสบการณ์จนเกิดความเชี่ยวชาญ ต่อมาเมื่อลูกคู่ตาแหน่งเบสขาด
นายวุฒิชัยจึงมักได้รับความไว้วางใจให้เล่นแทนอยู่เป็นประจา นายวุฒิชัยมีประสบการณ์เป็นลูกคู่หนังตะลุงมา
หลายคณะ เช่น หนังเบิ้ลน้อย หนังศรีธรรณ หนังปิ๊ก หนังนงค์น้อย หนังละอองน้อย และ หนังศักดิ์ เสรีศิลป์
เป็นต้น นายวุฒิชัยมีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด เช่น เบส กีตาร์ ร้องเพลง กลองชุด และขลุ่ย
เป็นต้น ด้วยเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น มี ประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับ จึงมักมีเยาวชนที่

๔๓

เป็นลูกคู่หนังตะลุงรุ่นใหม่ มาขอคาแนะนาในการเล่นเบสอย่างไม่ขาดสาย ปัจจุบันนายวุฒิชัย เป็นลูกคู่หนัง
ตะลุงคณะนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล ในตาแหน่งเบส และ เล่นตาแหน่งเบสในชุดลูกคู่หนังตะลุงให้เช่าขอ งนาย
คานวณ พูนสุวรรณ (ศรีนวลซาวด์)
นอกจากนี้นายวุฒิชัย ให้ความเห็นว่าคนที่จะมาเป็นลูกคู่หนังตะลุงในยุคปัจจุบัน สิ่งสาคัญคือต้องมี
ใจรัก เพราะการเล่นเพลงหนังต้องอาศัยหลายองค์ประกอบในการเล่น เช่น ต้องใช้อารมณ์ ความรู้สึก คิดตาม
เล่นด้วยความเข้าใจ และต้องฟังลูกคู่คนอื่นๆภายในคณะ ถึ งแม้จะมีโน้ตเพลง แต่ความยืดหยุ่นในการเล่นสูง
ซึ่งต่างจากเพลงทั่วไปที่มีฟอร์เพลงตายตัว นอกจากนี้ยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแสดงกับหลายๆคณะ
เพราะถึงแม้จะใช้เพลงเดียวกัน แต่วิธีการเล่นจะไม่เหมือนกัน (นายวุฒิชัย พานแสง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

๔๔

คนที่ ๑๒ นายประหยัด สุดแกล้ว

ภาพประกอบ ๒๓ นายประหยัด สุดแกล้ว
ที่มา : ผู้วิจัย
นายประหยัด สุดแกล้ว อายุ ๔๕ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ บ้านเลขที่ ๗๖/๑ บ้าน
ปากคลองกลาง หมู่ที่ ๕ ตาบลโพรงจระเข้ อาเภอย่านตาข่าว จังหวัดตรัง จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น จาก
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ เป็นบุตรนายสนิท และ นางระเบียบ สุดแกล้ว มีบุตร ๒ คน บุตรสาว ๑ คน
บุตรชาย ๑ คน ปัจจุบันนายประหยัด อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๗๕ บ้านปากคลองกลาง หมู่ที่ ๕ ตาบลโพรงจระเข้
อาเภอย่านตาข่าว จังหวัดตรัง ประกอบอาชีพทาสวน และเป็นลูกคู่หนังตะลุง ตาแหน่งเบส โดยเล่นประจากับ
หนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต
เส้นทางการเข้าสู่การเป็นลูกคู่หนังตะลุงนั้น เริ่มมาจากขณะ อายุ ๑๗ ปี ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนตั้งวง
ดนตรี ใช้ชื่อว่า “วงคนป่า ๑๖” โดยนายประหยัดทาหน้าที่เป็นนักร้อง ต่อมาติดทหารจึงได้เริ่มหัดเล่นกีต าร์
โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยตนเอง เมื่อสิ้นสุดการติดทหาร จากนั้นจึงกลับมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ตั้งวงดนตรี ใช้ชื่อ
ว่า “วงดอกยาง” เป็นลักษณะวงสตริง รับงานแสดงทั่วไปอยู่ประมาณ ๓ ปี จึงได้หยุดตัวลง ประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๔ ได้รับการชักชวนจากเพื่อนๆ ประกอบกับสืบเชื้อสายหนังตะลุงมาจากน้าชาย (หนังอัศวิน) จึงทาให้หัน
มาเป็นลูกคู่หนังตะลุงตาแหน่งเบส โดยหนังปรีชา สาระศิลป์ เป็นหนังคณะแรกที่ได้ร่วมฝึกเล่น ใช้วิธีการศึกษา
ด้วยตนเอง สังเกต และอาศัยการสอบถาม นายประหยัดเป็นลูกคู่ในคณะหนังปรีชา ประมาณ ๓ ปี ต่อมาจึงได้
ไปเป็นลูกคู่ในคณะหนังหญิงน้องญา ดาราทิพย์ อยู่ประมาณ ๖ ปี หลังจากนั้นจึงได้มาเป็นลูกคู่หนังตะลุงคณะ
อาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความไว้วางใจ เมื่อลูกคู่หนังตะลุงในตาแหน่งเบสคณะใด
ขาดไป มักได้รับการติดต่อให้ ไปช่ว ยเล่น ในคณะต่างๆ อยู่เสมอ เช่น หนังนิกร หนังหญิงละอองน้อย และ

๔๕

หนังเบิ้ลน้อย เป็นต้น นายประหยัดมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด เช่น เบส กีตาร์ กลอง
ชุด และมีความสามารถในการมิกซ์เสียง
นอกจากนี้นายประหยัด ให้ความเห็นว่า คนที่จะมาเป็นลูกคู่หนังตะลุงในยุคปัจจุบัน สิ่งสาคัญคือ
ต้องมีใจรักด้านการแสดงหนังตะลุงจริงๆ เพราะการเป็นลูกคู่หนังตะลุงต้องอยู่เบื้องหลังหน้าจอ ต่างจากการ
เป็นนักดนตรีที่อยู่หน้าเวที ต้องมีพรสรรค์ มีความความใฝ่รู้ และต้องมีความสามารถเล่นได้ทั้งเพลงหนังและ
เพลงทั่วไป (นายประหยัด สุดแกล้ว. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

๔๖

คนที่ ๑๓ นายเรียง นิ่มเพ็ง

ภาพประกอบ ๒๔ นายเรียง นิ่มเพ็ง
ที่มา : ผู้วิจัย
นายเรียง นิ่มเพ็ง อายุ ๕๖ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๔
ตาบลนาชุมเห็ด อาเภอย่านตาข่าว จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จาก
โรงเรียนลาพิกุล จังหวัดตรัง เป็นบุตรนายเขียว และ นางนวล นิ่มเพ็ง มีบุตร ๔ คน บุตรสาว ๒ คน และบุตรชาย
๒ คน นายเรียง ประกอบอาชีพเป็นลูกคู่หนังตะลุงตาแหน่งซออู้ ประจากับหนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุง
บัณฑิต
นายเรียง เล่าถึงเส้นทางการเล่นหนังตะลุงว่า ชื่นชอบดนตรีห นังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก เวลาไปชมหนัง
ตะลุงมักไปชมที่หลังโรงหนังเป็นประจา ซออู้เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ได้ที่ฝึกเล่น ขณะอายุประมาณ ๓๐ กว่า
ปี โดยมีอาจารย์เหน่ง (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผู้ฝึกหัดให้ หนังตะลุงคณะแรกที่ได้ร่วมฝึกเล่น คือหนังบุญรอบ
ขุนแก้ว เล่นไประยะหนึ่งจึงได้รับการชักชวนไปร่วมเล่นซออู้ในคณะโนราจุก ศ.แป้นตรัง แต่เนื่องจากคาสั่งเสีย
ของตาซึ่งเป็นมือปี่ต้องการให้สืบทอดการเป่าปี่ จึงหันมาหัดเป่าปี่ และเล่นปี่กับซออู้ควบคู่กันมาตลอด เมื่อ
ออกจากโนรา จึงไปอยู่กับหนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต นายเรียงมีประสบการณ์ร่วมแสดงกับหนังตะลุงอีก
หลายคณะ เช่น หนังพัทธ์ ศ.เอียดนุ้ย หนังนิกร และ หนังก้องฟ้า ดาราสิทธิ์ เป็นต้น มีความสามารถในการ
อ่านโน้ตในระบบตัวเลข และ โน้ตดนตรีไทยได้ นอกจากนี้เมื่อลูกคู่หนังตะลุงในตาแหน่งปี่ขาดสามารถเล่น
แทนได้ ปัจจุบันเป็นลูกคู่หนังตะลุงตาแหน่งซออู้ประจากับคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต หากว่างเว้นจาก
การแสดงหนังตะลุงกับคณะประจา จะไปเป่าปี่ในคณะหนังบุญรอบ ขุนแก้วบ้าง หรือเป่าปี่ในคณะโนรารงค์

๔๗

บ้าง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเมื่อไปแสดงที่ใดก็มักมีเยาวชนมาขอคาแนะนาทั้งการเล่นซออู้ และการเป่า
ปี่อยู่เสมอ
นอกจากนี้นายเรียง ให้ความเห็นว่าคนที่จะมาเป็นลูกคู่หนังตะลุงในยุคปัจจุบัน ต้องรู้พื้นฐานการเล่น
มีความเอาใจใส่ หมั่นสังเกต และต้องใช้การฟังให้มาก (นายเรียง นิ่มเพ็ง. ๒๕๕ : สัมภาษณ์)

๔๘

คนที่ ๑๔ นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด

ภาพประกอบ ๒๕ นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด
ที่มา : ผู้วิจัย
นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด อายุ ๒๙ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ โรงพยาบาลตรัง
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนวัดโพธิ์ธาราม จังหวัดตรัง ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๗๒/๒
หมู่ ๕ ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นบุตร นายจาเป็น และ นางสมจิต แก้วละเอียด มีบุตรชาย ๑
คน นายฉลองรัฐ ประกอบอาชีพเป็นลูกคู่หนังตะลุงโดยเล่นในตาแหน่ง กลองชุด และ เป็นนายหนังตะลุงใช้ชื่อ
คณะว่า หนังปิ๊ก ลูกทุ่งบันเทิง
นายฉลองรั ฐ เล่ าถึ งเส้ น ทางการเล่ น หนัง ตะลุ งว่า คลุ ก คลี กั บการแสดงหนั งตะลุ งมาตั้งแต่เด็ ก
เนื่องจากบิดาเป็นทั้งลูกคู่และนายหนังตะลุง อายุประมาณ ๕ ปี เริ่มฝึกพากย์เทป โดยยึดหนังอาจารย์ณรงค์
ตะลุงบัณฑิตเป็นต้นแบบในการฝึก ต่อมาอายุประมาณ ๘ ปี จึงได้ฝึกตีฉิ่ง โดยมีบิดาเป็นผู้สอนให้ เดินสาย
แสดงกับหลายๆคณะ เช่น หนังประเสริฐ ส.สามดาว และหนังชาทอง ขวัญใจภูธร เป็นต้น หลังจากนั้นจึงมาตี
โหม่ง และตีทับสลับกันเรื่อยมา อายุประมาณ ๑๒ ปี ได้มาหัดฝึกกลองชุดโดยมีน้าแหม (ไม่ทราบนามสกุล)
เป็นผู้ฝึกสอนให้ อายุประมาณ ๑๕ ปี จึงออกโรงขับหนังด้วยตนเอง และได้ตั้งจัดคณะ ใช้ชื่อว่า หนังฉลองรัฐ
ตะลุงทักษิณ (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น หนังปิ๊ก ลูกทุ่งบันเทิง) โดยเป็นทั้งลูกคู่และนายหนังตะลุงควบคู่กันมา
อายุประมาณ ๑๗ ปี เป็นลูกคู่หนังตะลุงตาแหน่งกลองชุดในคณะหนังสุทิพย์ อยู่มาไม่นานนายหนังสุทิพย์
เสียชีวิต จากนั้นจึงได้มาเป็นลูกคู่คณะหนังทวี พรเทพ อยู่กับหนังทวีประมาณปีกว่าๆ จึงไปเป็นลูกคู่คณะหนัง
ชัยยันต์ ตะลุงลูกทุ่ง ที่จังหวัดสุราษฎธานีอยู่ประมาณ ๒-๓ ปี หลังจากนั้นจึงกลับมาเป็นลูกคู่หนังตะลุงและ

๔๙

เป็นนายหนังตะลุงที่บ้านเกิด นายฉลองรัฐได้รับการครอบมือจากหนังทวี พรเทพ และยังมีความสามารถในการ
อ่านโน้ตกลองชุดในระบบสากลได้ดี
นอกจากนี้นายฉลองรัฐ ให้ความเห็นว่าคนที่จะมาเป็นนายหนังในยุคปัจจุบัน สิ่งสาคัญคือต้องมีใจรัก
มีความขยันในการฝึกซ้อม ต้องมีความสามารถในการร้องเพลงและมีมุขตลก ส่วนลูกคู่หนังตะลุง ควรเป็นคนที่
ใจกว้าง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น (นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

๕๐

คนที่ ๑๕ นายทวี อ่อนจุติ

ภาพประกอบ ๒๖ นายทวี อ่อนจุติ
ที่มา : ผู้วิจัย
นายทวี อ่อนจุติ อายุ ๕๔ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๖ บ้าน
หนองเป็ด ตาบลนาชุมเห็ด อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นบุตร นายเอิ้ม โออินทร์ และ นางนอง อ่อนจุติ
ปัจจุบันนายทวี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเป็ด ตาบลนาชุมเห็ด อาเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง มีบุตรสาว ๑ คน นายทวี ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา เป็นนักดนตรีราวงย้อนยุค และลูกคู่หนังตะลุง
ในตาแหน่งกีตาร์
กีตาร์โปร่ง เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเล่นตอนอายุ ๒๑ ปี ในขณะเป็นทหารเกณฑ์ เนื่องมาจาก
ความชอบ โดยซื้อต่อจากรุ่นพี่ที่ปลดประจาการมาในราคา ๔๐๐ บาท ใช้วิธีการศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ
คอร์ดกีตาร์ หลังจากปลดประจาการ อายุ ๒๔ ปี ได้เริ่มหัดเล่นเพลงหนังในคณะหนังอาจารย์จู่เลี่ ยง เนื่องจาก
นายหนังไม่มีลูกคู่จึงได้ เข้าไปเป็นลูกคู่ ตาแหน่งกีตาร์และเริ่มฝึกหัดเพลงหนัง เป็นต้นมา อยู่กับหนังจู่เลี่ยง
ประมาณ ๔ ปี จากนั้นจึงได้ไปเป็นลูกคู่หนังอาจารย์ครวญ (ที่อาเภอย่านตาขาว) ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ จึง
ได้มาเป็นลูกคู่หนังตะลุงคณะนงค์น้อย ลูกทุ่งบันเทิง ในตาแหน่งกีตาร์มามากกว่า ๑๕ ปี ปัจจุบันเป็นลูกคู่อิสระ
และเป็นนักดนตรีราวงย้อนยุค รับแสดงงานทั่วไป นายทวีมีประสบการณ์ร่วมแสดงกับหนังตะลุงในหลายอีก
หลายคณะ เช่น หนังปอนด์ ประเสริฐศิลป์ หนังพัต ศ.เอียดนุ้ย หนังสุทิน ลูกทุ่งบันเทิง หนังวิโรจน์ เป็นต้น
นายทวีมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีได้อีกหลายชนิด เช่น โหม่ง ฉิ่ง ทับ คีย์บอร์ด และกลองชุด

๕๑

นอกจากนี้นายทวี ให้ความเห็นว่าคนที่จะมาเป็นนายหนังในยุคปัจจุบัน ต้องมีใจรักเป็นอันดับแรก
และมีความรับผิดชอบงาน เก่งอย่างเดียวไม่ได้ เพราะต้องทางานร่วมกับผู้อื่น หากยังไม่ชานาญให้หมั่นหา
ประสบการณ์และฝึกพัฒนาตนเอง (นายทวี อ่อนจุติ. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

๕๒

คนที่ ๑๖ นายธีระศักดิ์ คงทอง

ภาพประกอบ ๒๗ นายธีระศักดิ์ คงทอง
ที่มา : ผู้วิจัย
นายธีระศักดิ์ คงทอง อายุ ๒๙ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ โรงพยาบาลตรัง
เป็นบุตร นายช่วง และ นางเสริม คงทอง ปัจจุบันนายธีระศักดิ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตาบลนา
ตาล่วง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา ธุรกิจให้เช่าชุดไฟตกแต่งในงานต่างๆ เป็น ลูก
คู่หนังตะลุง,โนราตาแหน่งคีย์บอร์ด และเป็นนายหนังตะลุง ใช้ชื่อคณะว่า หนังจิ๊บน้อย เจริญศิลป์
นายธีระศักดิ์ เล่าถึงเส้นทางการเล่นหนังตะลุงว่า ชื่นชอบการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก อายุ ๑๓
ปี เริ่มฝึกหัดขับหนัง โดยมีหนังสัญญา หลานหนังหมุนเป็นครูคนแรก นายธีระศักดิ์เดินทางไปฝึกเรียนที่บ้าน
ของหนังสัญญาและฝึกเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนโรงหนังตะลุง จนกระทั่งอายุ ๑๕ปี จึงได้ออกโรงครั้งแรกกับ
หนังสัญญาในงานศพของย่าตนเอง และเริ่มรับงานแสดงเป็นต้นมา นอกจากการขับหนัง นายธีระศักดิ์ยังมี
ความสามารถในการอ่านโน้ ตสากล เล่ นเครื่องดนตรีได้อีกหลายชนิด เช่น คีย์บอร์ด โหม่ง ฉิ่ง และซอ มี
ประสบการณ์เป็นลูกคู่กับหนังตะลุงอีกหลายๆคณะ เช่น หนังวิรัตน์, หนังคอนน้อย, หนังทัศน์ และหนังนงค์
น้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความสามารถเล่นคีย์บอร์ดในดนตรีโนราด้วย นายธีระศักดิ์ได้รับการครอบมือจาก
หนังสัญญา หลานหนังหมุน และมีลูกศิษย์ที่มาฝึกเรียนและให้คาปรึกษาในการแสดง คือ หนังศรีธัน สกุลนา
นอน

๕๓

นอกจากนีน้ ายธีระศักดิ์ ให้ความเห็นว่าคนที่จะมาเป็นนายหนังและลูกคู่หนังตะลุงยุคปัจจุบันว่า สิ่ง
สาคัญคือต้องมีใจรัก หลังจากนั้นให้ค่อยๆฝึกฝน หมั่นหาประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งๆขึ้นไป
(นายธีระศักดิ์ คงทอง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

๕๔

คนที่ ๑๗ นายสัญญา ชัยเพชร

ภาพประกอบ ๒๘ นายสัญญา ชัยเพชร
ที่มา : ผู้วิจัย
นายสัญญา ชัยเพชร อายุ ๕๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ บ้านเลขที่ ๒๖/๘ ถนน
เวียงกะพัง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นบุตร นายหวาน และ นางฉ้อย ชัยเพชร ปัจจุบันนาย
สัญญา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตาบลนาบินหลา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง มีบุตรชาย ๓ คน นาย
สัญญา ประกอบอาชีพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อาเภอเมือง ตรัง ทาทีมลูกคู่
หนังตะลุงให้เช่า และเป็นนายหนังตะลุง ใช้ชื่อคณะว่ า“หนังสัญญา ชัยเพชร” หรือ “หนังสัญญา หลานหมุน
นุ้ย ตรัง”(หนังหมุน)
กีตาร์เบส เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเล่น ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสภาราชินี
จังหวัดตรัง เนื่องจากความชอบ และมีพี่น้องสายเลือดเดียวกันเล่นดนตรีอยู่ในวงของโรงเรียน จึงเป็นวงดนตรีที่
สมาชิกในวงทั้ง ๔ คน เป็นพี่น้องกันทั้งหมด เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จึงตัดสินใจไปทางานที่จังหวัด
กรุงเทพ ประมาณ ๑ ปี หลังจากนั้นจึงกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อคัดเลือกทหาร และได้ร่วมเป็นสมาชิกในวงดนตรี
หมวกแดงของทางกองร้องในตาแหน่งเบส ตั้งแต่นั้นเป็ นต้นมา พ.ศ.๒๕๔๓ ได้เริ่มฝึกหัดหนังตะลุง เนื่องจาก
ฝันว่ามีเงาดาทมึนใหญ่มาทวงถามสัญญาที่ได้บนบานไว้ จึงได้ไปปรึกษาบิดา (หนังหวาน ชัยเพชร) ในเรื่อง
ความฝัน บิดาได้กล่าวว่าเงาที่เห็นในฝันนั้น คือ ฤๅษีตาไฟ จึงพานายสัญญาไปฝึกหัดหนัง ขึ้นโรงครั้งแรกกับ
หนังอาจารย์ณรงค์ หลังจากนั้นก็ฝึกขับหนังควบคู่ไปกับการเล่นดนตรี แต่เนื่องจากวงดนตรีมีงานแสดงมาก จึง
ทาให้ต้องหยุดการฝึกหนักไประยะหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ บิดาของนายสัญญาได้เสียชีวิตลง นายสัญญาจึงออกจาก
วงดนตรี และย้ายมาอยู่ในส่วนงานประชาสัมพันธ์แทน โดยมีความคิดว่า ครอบครัวสืบทอดหนังตะลุงมาตั้งแต่
สมัยบรรพบุรุษ ตนเองก็ผูกพัน และคลุกคลีอยู่กับหนังตะลุงมาตลอด ส่วนบิดาก็ได้เสียชีวิตลงแล้ว จะทิ้ง โหม่ง

๕๕

ฉิ่ง ทับ ไปได้อย่างไร จึงทาให้นายสัญญาหันมาเล่นหนังตะลุงอย่างจริงจัง เป็นต้นมา นอกจากการขับหนังนาย
สัญญายังมีความสามารถในการอ่านโน้ตสากล เล่นเครื่องดนตรีได้อีกหลายชนิด เช่น โหม่ง ฉิ่ง ทับ กีตาร์ เบส
คีย์บอร์ด และกลองชุด เป็นต้น นายสัญญาได้รับการครอบมือจากบิดา และนายหนังอีกหลายท่าน ด้วยความมี
จิตอาสา นายสัญญาจึงได้ชักชวนเยาวชนรุ่นใหม่ในละแวกใกล้เคียง มาร่วมฝึกหัดหนังตะลุงที่บ้านของตนเอง
อยู่เป็นประจา และมีบุตรชาย คือนายกิตติภพ ชัยเพชร (หนังน้องเบนซ์ ตระกูลชัยเพชร) เป็นผู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดการแสดงหนังตะลุงด้วย
นอกจากนี้นายสัญญา ให้ความเห็นว่าคนที่จะมาเป็นนายหนัง และลูกคู่หนังตะลุงยุคปัจจุบันว่า สิ่ง
สาคัญคือ จะต้องเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับการแสดงหนังตะลุงมาก่อน จะทาให้เกิดการซึมซับ นอกจากนี้ยังต้องมี
ความสนใจ และหากสืบสายเลือดมาจากบรรพบุรุษสามารถช่วยทาให้ฝึกได้เร็วขึ้น นายสัญญา (นายสัญญา ชัย
เพชร. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

๕๖

คนที่ ๑๘ นายกิตติภพ ชัยเพชร

ภาพประกอบ ๒๙ นายกิตติภพ ชัยเพชร
ที่มา : ผู้วิจัย
นายกิตติภพ ชัยเพชร อายุ ๑๗ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ณ โรงพยาบาลตรัง เป็นบุตร
นายสัญญา และ นางยุภดี ชัยเพชร ปัจจุบันนายกิตติภพ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๔ ต.นาบินหลา
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
จังหวัดตรัง และเป็นนายหนังตะลุง ใช้ชื่อคณะว่า หนังน้องเบนซ์ ตระกูลชัยเพชร
นายกิตติภพ เล่าถึงเส้นทางการเล่นหนังตะลุงว่า เริ่มฝึกหัดขับหนังมาตั้งแต่อายุประมาณ ๑๒ ปี โดย
สืบเชื้อสายหนังตะลุงมาจากบรรพบุรุษ คือ บิดา และปู่ คลุกคลีกับการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก และมี
โอกาสได้ไปร่วมชมการแสดงของบิดาอยู่เป็นประจา ทาให้เกิดความชอบและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตน
และ ไม่อยากให้สูญหายไป จึงได้เริ่มขับหนังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การฝึกในช่วงแรกใช้วิธีการศึกษาจากแผ่นซีดี
การแสดงของหนังสุทิพย์ และได้รับคาแนะนาจากบิดา เมื่อบิดาเริ่มเห็นแววในการแสดง จึงให้ออกโรงครั้งแรก
ในขณะ อายุ ๑๒ปี ๗ เดือน ณ วัดนาโต๊ะหมิง จังหวัดตรัง โดยทาหน้าที่เป็นนายหนังเองตลอดทั้งคืน จึงทาให้
เกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เมื่อเริ่มมีความชานาญมากขึ้นจึงได้เริ่มคิดบท คิดเนื้อเรื่ องเป็นของตนเอง
โดยนา เรื่องของ บิดา และ ปู่ มาเป็นแนวทางในการแสดง และสร้างมุขตลกขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทันยุคทันสมัย
นอกจากการขับหนัง นายกิตติภพยังมีความสามารถในการขับร้องเพลงลูกทุ่งและเล่นเครื่องดนตรีได้อีกหลาย
ชนิด ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง และทับ ด้วยความสามารถที่โดดเด่นทาให้นายกิตติภพได้รับรางวัลมากมาย เช่น พ.ศ.
๒๕๕๘ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดหนังตะลุงชิงแชมป์ภาคใต้ ประจาปี ๒๕๕๘
จั ด โดยวิ ท ยาลั ย ภู มิ ปั ญ ญาชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ , พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ รั บ เกี ยรติ บั ตรจากกรมส่ ง เสริ ม

๕๗

วัฒนธรรม เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเภทเด็ก เป็นต้น
นอกจากนีน้ ายกิตติภพ ให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ที่จะมาเป็นนายหนังตะลุงยุคปัจจุบันว่า สิ่งสาคัญ คือ
ต้องมีไหวพริบ ปฏิภาณ ช่างสังเกต รู้จักหาข้อมูลและนามาวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ในการแสดงของตนเอง
(นายกิตติภพ ชัยเพชร. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
๔.๑.๒ ดนตรี และรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน
การแสดงหนังตะลุง นอกจากนายหนังและลูกคู่ห นังตะลุง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสาคัญยิ่ง ในการ
ด าเนิ น การแสดงให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น เครื่ อ งดนตรี บทเพลงและรู ป แบบการแสดง เป็ น
องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศของความศรัทธา ความบันเทิงเริงใจ ความสนุกสนาน
ทาให้การแสดงมีความน่าสนใจและสมบูรณ์ จากการสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า นายหนังและลูกคู่หนังตะลุง
แต่ละคนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ เครื่องดนตรี บทเพลงและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน ไว้ดังนี้
คนที่ ๑ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม
จากการศึกษาพบว่า เครื่องดนตรีภายในคณะหนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต มีทั้ งหมด ๑๑ ชิ้น
ได้แก่ ๑) ปี่ ทาหน้าที่ดาเนินทานองหลัก ทั้งบทเพลงไทยเดิมที่ใช้ในช่วงพิธี รวมไปถึงบทเพลงที่ใช้ประกอบการ
แสดงตามท้องเรื่อง เช่น เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล เป็นต้น ๒) ฉิ่ง เป็นเครื่องตีทาจากโลหะ
ใช้ตีเพื่อเข้าจังหวะของโหม่ง ๓) ทับ เป็นเครื่องกากับจังหวะ มี ๒ ใบ ๔) โหม่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
ตีที่มีความสาคัญในการขับกลอนของนายหนัง โดยผู้เล่น โหม่งมักเล่นกรับเดี่ยวไปด้วย ๕) ซออู้ เป็นเครื่องสาย
ไทยทาหน้าที่บรรเลงทานองทานอง ๖) ขลุ่ย ทามาจากพลาสติก ทาหน้าที่บรรเลงทานองพร้อมกับปี่และซออู้
๗) กีตาร์ เป็นเครื่องดนตรีสากลทาหน้าที่หลายอย่างภายในคณะ เช่น เล่นคอร์ด โซโลในบทเพลงสตริง ลูกทุ่ง
ฯลฯ ดาเนินทานองพร้อมกันกับปี่ในบางครั้ง รวมไปถึงมีการทอดแทรกทานองในบทเพลง นอกจากนี้ผู้เล่น
กีตาร์ยังมีการปรับใช้เสียงที่หลากหลาย ๘) คีย์บอร์ด เป็นเครื่องดนตรีสากลทาหน้าที่หลายอย่างภายในคณะ
เช่น เล่นคอร์ด ดาเนินทานองพร้อมกันกับปี่ในบางครั้ง รวมไปถึงมีการทอดแทรกทานองเพื่อสร้างสีสันในบท
เพลง นอกจากนี้ผู้เล่นคีย์บอร์ดมีการปรับใช้เสียงที่หลากหลาย เช่น เสียงออร์แกน เสียงเครื่องลมทองเหลือง
เป็นต้น ๙) เบส เป็นเครื่องดนตรีสากลที่ทาหน้าที่คอยคุมจังหวะ และโอบอุ้มวง โดยเล่นโน้ตที่เป็นรากฐานของ
คอร์ด การเดินเบสจะมีความสอดคล้องกันกับจังหวะของกลองชุด บางครั้งก็มีการบรรเลงทานองพร้อมกันกับปี่
๑๐) กลองชุด เป็น เครื่ องดนตรีที่ทาหน้ าที่กากับจังหวะ มีการใช้รูปแบบจังหวะชัดเจน เช่น จั งหวะราวง
จังหวะดิสโก้ และ จังหวะชะชะช่า เป็นต้น ๑๑) ทอมบ้า เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบ ใช้แทน
กลองหนังตะลุง ทาหน้าที่กากับจังหวะ โดยผู้เล่นกลองชุด หรือผู้เล่นทับ ทาหน้าที่เล่นทอมบ้า
การแสดงบางครั้งอาจมีลูกคู่หนังตะลุงมาร่วมเล่นเครื่องดนตรีในตาแหน่งต่างๆ เพิ่มเติม เช่น เล่น
คีย์บอร์ด ๒ คน เล่นกีตาร์ ๓ คน เนื่องจากในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ต้องช่วยเหลือลูกคู่หนังตะลุงด้วยกัน
ให้มีรายได้มาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว (ณรงค์ จันทร์พุ่ม. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

๕๘

รูปแบบการแสดงของหนังตะลุงคณะ อาจารย์ณรงค์ บัณฑิต ในวันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ เกาะยอ ตาบลพะวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่ามีลาดับขั้นตอนดังนี้ โหมโรง เป็นการบรรเลงดนตรี
ล้วนๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นสัญญาณบอกกล่าวชาวบ้านว่าการแสดงใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว เริ่มบรรเลง
เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ใช้เวลาในการโหมโรงประมาณ ๓๐ นาที ต่อมาเป็นการออกรูปฤๅษี การออกรูปฤๅษี
จะออกเป็นลาดับแรก เพื่อเป็นการไหว้ครู และเป็นศิริมงคลแก่คณะหนังตะลุง หลังจากนั้นจึงออกรูปอิศวรทรง
โค การออกรูปอิศวรทรงโคจะออกเป็นลาดับที่สองต่อจากการออกรูป ฤๅษี การเชิดรูปมีลีลาสนุกสนาน คล้าย
กับการพยายามควบคุมและพยายามปราบการพยศของโค ต่อมาเป็นการออกรูปปรายหน้าบท การออกรูป
ปรายหน้าบท มีการขับกลอนระลึกถึงพระพุทธศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ ไปจนถึงการฝากเนื้อฝากตัว
แก่ผู้ชม และเชิญหนังอาจารย์ณรงค์ขึ้นทาการแสดง ในครั้งนี้มีหนังพรเทพ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหนังอาจารย์
ณรงค์เป็นผู้ออกรูปทั้ง ๓ ช่วง หลังจากนั้นเป็นการออกรูปขวัญเมือง โดยนายหนังมีการพูดบอกกล่าวทาความ
เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ที่ทาการแสดง ทักทายเจ้าภาพ และผู้ชม อธิบายถึงความสาคัญของหนังตะลุง
บอกกล่าวให้ผู้ชมทราบว่าคืนนี้จะทาการแสดงนิยายเรื่อง ธรรมะประกาสิทธิ์ รวมไปถึงการชักชวนให้เยาวชน
ได้ร่วมติดตามสาระของนิยายที่จะแสดง หลังจากนั้นนายหนังจึงขับกลอนเกี้ยวจอ ซึ่งเป็นการขับกลอนสั้นๆ
ของนายหนัง ตัวอย่างกลอนเกี้ยวจอ ของหนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต มีดังนี้
“กระผมนั่งแล้วตังสติ วิริยะมโนนึก จิตตรองตรึกตั้งสติ ดำริหมำย
ขอเดชะบำรมีพระ พุทธธรรมสงฆ์ องค์สำม มำประจำกำย
นั่งนบไหว้ รัตนำ พระรัตนำ
เมื่อลูกจุดธูปสำมดอกเป็นกำรบอก พระคุณสำมนำมพระพุทธ
สิ่งสูงสุดมนุษย์เรำมุ่งหวัง ขอเดชะบำรมีพระ ได้มำเสริมเติมสร้ำง ทำงพลัง
ขอให้พี่น้อง แล้วท่ำนผู้ฟัง ออ แล้วได้สุขสมหวัง แล้วขอให้โชคดี”
ต่อมาเป็นการตั้งเมือง มีการออกรูปกษัตริย์ รูปนางสองแขน และรูปพระราชโอรส อีก ๒ รูป นามา
ปักเรี ยงกัน ไว้ที่ห น้าจอ โดยสมมุติขึ้นเป็ น เมืองนครเชียงฟ้า และบอกเล่ าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองๆนั้น
หลังจากนั้นนายหนังดาเนินเรื่อง เรื่องธรรมะประกาสิ ทธิ์ ตามลาดับต่อไป โดยในขณะที่แสดงมีการทอดแทรก
ให้มุขตลก และให้ตัวตลกร้องเพลงเพื่อความบันเทิงแก่ผู้ชม การร้องเพลงเป็นการร้องเพลงใช้วิธีการด้นสด
นอกจากนี้ผู้ชมมีการเขียนขอเพลงไก่จ๋า ขึ้นไปบนโรงหนังตะลุง นายหนังก็ได้มีการทอดแทรกบทเพลงไก่จ๋าที่
เจ้าภาพขอ เข้าไปในขณะที่ทาการแสดงนิยายโดยให้มีความกลมกลืน และให้สมาชิกในคณะเป็นผู้ร้องเพลง
เมื่อเล่นนิยายจบ นายหนังขับกลอนลาเจ้าภาพและผู้ชม และจบการแสดงลงในเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น.
คนที่ ๒ นายนงค์ ดาหมาน
จากการศึกษาพบว่า เครื่องดนตรีภายในคณะหนังนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล มีทั้งหมด ๙ ชิ้น ได้แก่ ๑) ปี่
ทาหน้าที่ดาเนินทานองหลัก ๒) โหม่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีมี ๒ ใบ และมีความสาคัญในการขับ
กลอนของนายหนังเป็นอย่างมาก โดยผู้เล่นโหม่งจะเล่นกรับเดี่ยวไปด้วย ๓) ทับ ทาหน้าที่กากับจังหวะ ๔) ฉิ่ง
ใช้ตีเพื่อเข้าจังหวะของโหม่ง ๕) กีตาร์ ทาหน้าที่หลายอย่างภายในคณะ เช่น บรรเลงทานอง เล่นคอร์ด ผู้เล่น

๕๙

กีตาร์มีการปรับใช้เสียงที่หลากหลาย เช่น เสียงวาว เสียงแตก เป็นต้น ๖) เบส ทาหน้าที่คุมจังหวะโดยเล่นโน้ต
ที่เป็นรากฐานของคอร์ด การเดินเบสจะมีความสอดคล้องกันกับจังหวะของกลองชุด บางครั้ งมีการบรรเลง
ทานองพร้อมกันกับปี่ ผู้เล่นเบสมีการนาเทคนิคต่างๆ เช่น การแสลปเบสมาใช้เพื่อให้เกิดสีสันในการแสดง ๗)
กลองชุด ทาหน้าที่กากับจังหวะ มีการใช้รูปแบบจังหวะชัดเจน เช่น จังหวะราวง จังหวะตะลุง เป็นต้น ๘)
คีย์บอร์ด เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทลิ้มนิ้ว ทาหน้าที่หลายอย่า งภายในคณะ เช่น บรรเลงทานองพร้อมปี่
เล่นคอร์ด ผู้เล่นคีย์บอร์ดมีการปรับใช้เสียงที่หลากหลาย เช่น เสียงสตริง เสียงออร์แกน เสียงระนาด เสียง
เปียโน และเสียงเครื่องลมทองเหลือง เป็นต้น ๙) ทอมบ้า ใช้แทนกลองหนังตะลุง ทาหน้าที่กากับจังหวะ โดยผู้
เล่นกลองชุด หรือผู้เล่นทับจะทาหน้าที่เล่นทอมบ้า
การแสดงบางครั้งมีการนาเครื่องดนตรีอื่นๆเพิ่มเข้ามา เช่น แซกโซโฟน หรือ เพิ่มกีตาร์คอร์ดมาอีก
๑ คน เป็นต้น เนื่องจากลูกคู่บางคนอยากมีงานทา บางคนอยากหาประสบการณ์ในการแสดงจึงเปิดโอกาสให้
ได้เรี ย นรู้ เพื่อจะได้น าไปประกอบอาชีพต่อไป ในการแสดงมีการนาบทเพลงในอัล บั้ม “ตะวันมุ้งมิ้ง ” มา
ประกอบในการแสดงช่วงหัวค่าประมาณ ๒ - ๓ เพลง ช่วงกั้นฉากประมาณ ๑ - ๒ เพลง และช่วงเล่นเรื่องโดย
เลื อกเพลงในอัล บั้ มที่ มีเนื้ อหากลมกลื น กับ นิยายหนังเรื่อ งที่ทาการแสดง โดยเพลงที่ใช้ในการแสดง ๙๕
เปอร์เซ็นต์ เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มตะวันมุ้งมิ้ง (นงค์ ดาหมาน. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังพบว่า ในการแสดงบางครั้งมีการนาเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ อื่นๆ เช่น แทมบูริน
และฉาบ มาเสริมในการแสดง

ภาพประกอบ ๓๐ และ ๓๑ ลูกคู่กาลังเล่นเครื่องดนตรีแทมบูริน (ซ้าย) และฉาบ(ขวา)
ที่มา : สัตพร สาลี

๖๐

ภาพประกอบ ๓๒ และ ๓๓ ตัวอย่างโน้ตเพลงในอัลบั้มตะวันมุ้งมิ้งของหนังนงค์น้อย ที่ใช้ในการแสดง
ที่มา : สัตพร สาลี
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการแสดงของหนังนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล ในวัน อาทิตย์ ที่ ๒๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศาลเจ้าเฮงเจียง บ้านหาดเลา อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีลาดับขั้นตอนดังนี้ การโหมโรง
เริ่มบรรเลงเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. เป็นการบรรเลงดนตรีล้วนๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นสัญญาณ
บอกกล่าวชาวบ้านว่าการแสดงใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว โดยขณะที่โหมโรงมีการนารูปพระอินทร์มาปักไว้ที่ตรงกลาง
หน้าจอเพื่อความเป็นศิริมงคล และปิดท้ายด้วยการร้องเพลง ๑ เพลง ชื่อเพลง ฝากเพลงลอยลม ซึ่งเป็นเพลง
ในอัลบั้มตะวันมุ้งมิ้งของนายหนังตะลุง โดยนายหนังเป็นผู้ขับร้องด้วยตนเอง ออกรูป ฤๅษีเพื่อเป็นการไหว้ครู
และเป็นศิริมงคลแก่คณะหนังตะลุง ออกรูปอิศวรทรงโค ต่อจากการออกรู ปฤๅษี ออกรูปปรายหน้าบทมีการ
ขับกลอนระลึกครูหมอหนังตะลุง ครู บาอาจารย์ พระพิฆเนศ สุนทรภู่ รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นฟ้า และมี
การการฝากเนื้ อ ฝากตั ว แก่ ผู้ ช ม ออกรู ป ขวั ญ เมื อ ง โดยนายหนั ง มี ก ารพู ด บอกกล่ า วท าความเคารพถึ ง
พระพุทธศาสนา บิดามารดา ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ที่ทาการแสดง ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ ทักทาย
เจ้าภาพ ฝากเนื้อฝากตัวแก่ผู้ช ม บอกกล่าวให้ผู้ ชมทราบว่าคืนนี้จะทาการแสดงนิยายเบาสมอง เรื่อง รัก
ทรมาน และขอพรของคุณพระศรีรัตนตรัย รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลคุ้มครองผู้มาร่วมงานให้พบเจอ
แต่ความสุข ความเจริญ และโชคลาภ หลังจากนั้นนายหนังร้องเพลง ๑ เพลง ชื่อเพลงเสียงปี่ฝากแฟน ซึ่งเป็น
เพลงที่อยู่อัลบั้มตะวันมุ้งมิ้งของนายหนัง เป็นการคั้นก่อนเข้าสู่การแสดงตามเนื้อเรื่อง โดยในขณะที่ร้องเพลงมี
การนารูปกษัตริย์ และ นางเมืองมาปักไว้ตรงกลางหน้าจอ หลังจากนั้นนายหนังขับกลอนเกี้ยวจอ ตัวอย่าง
กลอนเกี้ยวจอ ของหนังนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล มีดังนี้
“ยำมรำตรีที่ประดับแสงวับวำวพร่ำงแพรวพรำวดำวดวง ที่บนหวงเวหำ

๖๑

ระยิบระยับขยับแสงแห่งดำรำเมื่อคืนฟ้ำไร้แสงส่อง ของจันทร์ท้อน
หำกคืนใดพระจันทร์เพ็ญเด่นสว่ำงยังเคียงข้ำงเคียงคู่ อยู่สลอน
เพียงบำงแสงไม่แข่งขันกับจันทร์ท้อนทุกบทกลอนทำหน้ำที่ ดีมิคลำย
หำกคนเรำทำหน้ำที่ดีเหมือนดำวค่ำแต่เช้ำไม่ลำลด หรือหดหำย
เป็นผลงำนประจักษ์จริงหญิงหรือชำยเช้ำเย็นบ่ำยคล้องใจคน ถ้ำเรำมีผลงำน
กระผมนงค์หนังจะนำไปเป็นข้อคิดฝำกญำติ ด้วยปรำรถนำให้ผู้ที่มำได้รับสุข สนุกสนำน
ออ กรำบต่อจำกนี้ในคืนค่ำ หนังนงค์จะน้อมนำนิทำน ให้ทุกท่ำนที่มำ
ออ ขวัญเหอให้รับควำมสรำญรมย์ ให้ทุกท่ำนผู้ที่มำได้รับควำมสุขสรำญรมย์
ออ ถึงว่ำสุขสรำญรมย์”
ต่อมาเป็นการตั้งเมือง นายหนังเริ่มดาเนินนิยายโดยมีการสมมุติขึ้นเป็นเมืองพระนครชัยปุระ
มีพระราชาราเมษ และราชินีพระนางเจ้าเรวดี เป็นผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน และบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
เมืองๆนั้น หลังจากนั้นนายหนังดาเนินเรื่อง เรื่องรักทรมาน ตามลาดับต่อไป โดยในขณะแสดงมีการทอดแทรก
ให้ตัวตลกร้องเพลงด้นสด และร้องเพลงในอัลบั้มของนายหนังเอง การแสดงจบลงในเวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น.
นอกจากนี้ยังพบว่า การแสดงในบางครั้ง เจ้าภาพมีการร้องขอให้เปิดจอร้องเพลง เมื่อแสดงตามเนื้อ
เรื่องเสร็จคณะหนังมีการเปิดจอหนังตะลุงขึ้นด้านบนและร้องเพลงตามคาขอของเจ้าภาพต่อไป

ภาพประกอบ ๓๔ การเปิดจอร้องเพลงตามคาขอของเจ้าภาพของหนังนงค์น้อย
ที่มา : ผู้วิจัย

๖๒

ภาพประกอบ ๓๕ อุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการแสดงของลูกคู่หนังตะลุงในตาแหน่งกีตาร์ของคณะหนังนงค์น้อย
ที่มา : ผู้วิจัย
คนที่ ๓ นายลอบ หมุนแก้ว
นายลอบ หมุนแก้ว กล่าวว่า เครื่องดนตรี บทเพลง และรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบันในคณะ
หนังรอบ ขุนแก้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลง บทเพลงที่ใช้เป็นเพลงเดิมที่ใช้มาตั้งแต่อดีต รูปแบบการแสดงยังคง
ยึดถือลาดับขั้นตอนแบบดั้งเดิม เน้นการขับกลอน และนิยาย เนื่องจากงานแสดงส่วนใหญ่เป็นงานแสดงแก้บน
จึงต้องยึดถือและรักษาขนบธรรมเนียมไว้ (นายลอบ หมุนแก้ว. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
คนที่ ๔ นายชลี ซุ่นสั้น
นายชลี ซุ่นสั้น กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นลูกคู่หนังเล่นประจากับหนังตะลุงคณะนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล ใน
ตาแหน่ งปี่ แ ละคีย์ บ อร์ ด ปี่ บ รรเลงในช่ว งเพลงไทยเดิม ส่ ว นช่ ว งที่มีการร้ องเพลงเปลี่ ยนตาแหน่งมาเล่ น
คีย์บอร์ด การแสดงบางครั้งยังทาหน้าที่บรรเลงแซกโซโฟนด้วย บทเพลงอื่นๆ เช่น เพลงลูกทุ่ง มีการนามาใช้
บรรเลงตอนตั้งข้อ นอกจากนี้ยังมีการใช้เพลงที่อยู่ในอัลบั้มของนายหนัง มาประกอบการแสดง เนื่องจากนาย
หนังมีอัลบั้มเป็นของตนเองจึงร้องเพลงของตนเอง หนังนงค์น้อย ลูกทุ่งสากลเป็นหนังที่ผสมผสานทั้งความเป็น
หนังผสมกับความเป็นดนตรี (นายชลี ซุ่นสั้น. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)

๖๓

ภาพประกอบ ๓๖ และ ๓๗ นายชลีกาลังบรรเลงปี่(ซ้าย)และแซกโซโฟน(ขวา)
ที่มา : ผู้วิจัย

คนที่ ๕ นายเวียงเขาแก้ว
นายเวียง เขาแก้ว กล่าวว่า บทเพลงที่ใช้ในปัจจุบันเป็นบทเพลงในอดีตที่เล่นกันมา อาจจะแตกต่างกัน
ไป ในช่วงหลังโหมโรงที่มีการบรรเลงเพื่อโชว์วงดนตรี บางคณะอาจใช้เพลงบรรเลง บางคณะอาจมีการร้อง
เพลง ส่วนรูปแบบการแสดงก็ยังคงเป็นเหมือนเช่นในอดีต การบรรเลงปี่เป็นทานองเพลงต่างๆ นายเวียงใช้
วิธีการจดจาทานอง หรือบางครั้งอาจดูเนื้อเพลงไปด้วยในขณะบรรเลง (นายเวียง เขาแก้ว. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

ภาพประกอบ ๓๘ ตัวอย่างหนังสือโน้ตเพลงของนายเวียง เขาแก้ว
ที่มา : ผู้วิจัย

๖๔

คนที่ ๖ นายคานวน พูนสุวรรณ
นายคานวน พูนสุวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันมีชุดลูกคู่หนังตะลุงให้นายหนังที่ไม่มีลูกคู่ประจาเช่า ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ได้แก่ ปี่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ กีตาร์ คีย์บอร์ด เบส กลองชุด และกลองทอมบ้า มีนักร้อง
๑ คน ชุดเครื่องเสียง รูปหนัง และโรงหนังตะลุง เมื่อมีนายหนังเช่าชุดลูกคู่หนังไปแสดง นายนวนจะศึกษาก่อน
ว่านายหนั งคนนั้นขับหนังแนวไหน และมีการตกลงกับนายหนังตะลุงทั้งเรื่องบทเพลงและรูปแบบการแสดง
ก่อน เนื่องจากหนังแต่ละคณะเล่นแตกต่างกัน เช่น หนังบางคณะเล่นนิยายแบบดั้งเดิมตามต้นฉบับ บางคณะปี่
บรรเลงเฉพาะเพลงไทยเดิม เช่น ช่วงออกรูป ฤๅษี ออกรูปอิศวรทรงโค หนังรบ หนังเศร้า หนั งเดินป่า เป็นต้น
ส่วนช่วงตั้งข้อใช้นักร้องร้องเพลงที่เป็นสมัยนิยม บางคณะเป็นหนังสมัยใหม่มีการพลิกแพลงไปจากเดิม เน้น
การร้องเพลง และมุขตลก หรือบางคณะอาจมีการออกรูปตัวตลกเป็นโนรา ดังนั้นบทเพลงก็ต้องเล่นเพลงโนรา
เป็นต้น หลังจากนั้นมีการแกะเพลงเขียนโน้ตเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม และแสดง (นายคานวน พูนสุวรรณ. ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)

ภาพประกอบ ๓๙ ตัวอย่างโน้ตเพลงของนายคานวน พูนสุวรรณ
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพประกอบ ๔๐ ตัวอย่างโน้ตเพลงของนายคานวน พูนสุวรรณ
ที่มา : ผู้วิจัย

๖๕

คนที่ ๗ นางธัญญา ณ พัทลุง
นางธัญญา ณ พัทลุง กล่ า วถึง เครื่องดนตรี บทเพลง และรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน
สรุปว่า การแสดงของตนเองในปัจจุบันเครื่องดนตรีที่ใช้ ได้แก่ ปี่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด กลองชุด
และกลองทอมบ้า รูปแบบการแสดงมี ๒ แบบ คือ เล่นแบบเต็ม และเล่นแบบลัด เล่นแบบเต็ม เป็นการแสดง
ตามขนบนิ ย มเดิม คือ มีออกรู ป ฤๅษี อิศวรทรงโค ปรายหน้าบท เกี้ยวจอ ตั้งเมือง หลั งจากนั้นจึงดาเนิน
เรื่องราวไปตามเนื้อหาของเรื่องที่จะแสดง ส่วนการเล่นแบบลัด จะลัดช่วงของการออกรูปครู เพื่อให้สามารถ
เล่ น เรื่ องได้เร็ ว ขึ้น เช่น บางงานที่ไปแสดงมีพิธีกรรมที่ต้องใช้เวลานานจนทาให้ ห นังตะลุ งเริ่มแสดงเวลา
ประมาณ ๒๒ .๐๐ น ใช้วิธีการปักรูปฤๅษีไว้ที่หน้าจอโดยไม่มีการเชิด หลังจากนั้นจึงถอดรูปฤๅษีออก และ ออก
เจ้าเมืองเพื่อดาเนินเรื่องที่จะแสดงต่อไป และจบการแสดงประมาณ ๐๑:๐๐ น. ยกเว้นการแสดงเพื่อประกอบ
พิธีกรรมแก้เหฺมฺรยไม่มีการตัดทอน นอกจากนี้ยังให้ความเห็นว่า การแสดงหนังตะลุงในปัจจุบันนี้ มีการแสดง
แบบลัดกันมาก บางคณะมีแค่มุขตลก และร้องเพลง การขับกลอนต่างๆ ตัดออกหมด มีแค่ไม่กี่คณะเท่านั้นที่
ยังคงมีการขับกลอนต่างๆ ของหนังตะลุงอยู่ (นางธัญญา ณ พัทลุง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

ภาพประกอบ ๔๑ หนังหญิงน้องญา ดาราทิพย์ ขณะทาการแสดง
ที่มา : ผู้วิจัย
คนที่ ๘ นายธัญพิสิษฐ์ นานอน
นายธัญพิสิษฐ์ นานอน กล่าวว่า หนังศรีธัญ สกุลนานอน ไม่ได้มีอุปกรณ์และลูกคู่หนังตะลุงเป็นของ
ตนเอง ดังนั้นเมื่อมีผู้ติดต่อไปทาการแสดงจะใช้วิธีว่าจ้างเช่าชุดลูกคู่หนังตะลุง ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี
นักดนตรี และอุปกรณ์ต่างๆภายในคณะหนังตะลุง จากหลายๆคณะ เช่น หนังเสน่ห์ ลุงไท (ไม่ทราบนามสกุล)
และศรีนวลซาว์น เป็นต้น บทเพลงที่ใช้ในการแสดงมีการนัดแนะกับลูกคู่หนังตะลุงก่อน รูปแบบในการแสดงยัง
เล่นลาดับเหมือนในอดีต แต่มีการตัดบางช่วงให้มีความกะทัดรัดขึ้น เช่น รูป ฤๅษีออกครั้งเดียว รูปอิศวรทรงโค
ไม่มีการปักรูป การออกรูปปรายหน้าบทมีการตัดกลอนให้กระชับขึ้น มีการร้องเพลงเข้ามาประกอบในการ

๖๖

แสดงหนังตะลุง โดยเพลงที่ใช้เป็นเพลงของสายันต์ หนังเดี่ยว เอกชัย หนังเอียดนุ้ย หนังชัยยันต์ เป็นต้น บท
เพลงต่างๆเหล่านี้ใช้ร้อง ตอนออกเจ้าเมือง ตอนคั้นฉาก และร้องประกอบการแสดงในเนื้อเรื่อง ปัจจุบันรับงาน
แสดงเพื่อความบันเทิง หากรับงานแก้บนจะให้นายหนังท่านอื่น เช่น หนังนงค์น้อย หนังเสน่ห์ เป็นต้น ทาพิธี
ช่วงแก้บน เนื่องจากตนเองยังไม่ได้บวชและครอบมือ (นายธัญพิสิษฐ์ นานอน. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า เมื่อเจ้าภาพร้องขอให้เปิดจอร้องเพลง คณะหนังมีการเปิดจอหนัง
ตะลุงขึ้นด้านบน และมีการร้องเพลงหลังจากแสดงตามเนื้อเรื่องเสร็จ

ภาพประกอบ ๔๒ หนังศรีธันเปิดจอร้องเพลงตามคาขอของเจ้าภาพ
ที่มา : เฟสบุ๊คของนายธัญพิสิษฐ์ นานอน
คนที่ ๙ นายอรรถชัย ไข่ริน
นายอรรถชัย ไข่ริน กล่าวถึง เครื่องดนตรี บทเพลง และรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน ของ
คณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต สรุปได้ว่า
การโหมโรงมีด้วยกัน ๒ ช่วง คือ พิธีกรรมและช่วงโชว์วงดนตรี ช่วงพิธีกรรมเล่นทั้งหมด ๓ บทเพลง
เพลงแรกเป็น การขึ้น ปี่ แบบยาว เพลงที่ ๒ เป็นเพลงช้าใช้เพลงจระเข้หางยาว เพลงที่ ๓ ใช้เพลงศรีนวล
หลังจากนั้นจะเป็นช่วงโชว์วงดนตรี ใช้เพลงจีน ๑ เพลง (ไม่ทราบชื่อเพลง) โดยบางครั้งนาเอาเพลงสมัยนิยมมา
เล่น ส่วนใหญ่เลือกใช้บทเพลงดังๆ ซึ่งอาจจะเล่น ๑ หรือ ๒เพลง เช่น เพลงขอใจแลกเบอร์โท เพลงผู้หญิงลั้น
ลา เพลงวิชาแพะ ฯลฯ ซึ่งการเล่นนั้นจะใช้ดนตรีบรรเลงทั้งหมดไม่มีการร้อง ถือเป็นการวอร์มเครื่อง และโชว์
การเล่นของลูกคู่หนังตะลุง
ออกรูปฤๅษี ใช้ ๒ เพลง เพลงแรกใช้เพลงไทยเดิม ๑ เพลง (ไม่ทราบชื่อเพลง) และ เพลงเชิด ๑
เพลง
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ออกรูปอิศวรทรงโคใช้ ๒ เพลง เพลงแรกใช้เพลงไทยเดิม ๑ เพลง (ไม่ทราบชื่อเพลง) บรรเลงตอน
ร่อนเข้ามาหน้าจอเมื่อร่อนเสร็จจะเข้ามาเต้นที่หน้าจอ จึงใช้เพลงไทยเดิมอีก ๑ เพลง (ไม่ทราบชื่อเพลง) โดย
ใช้เพลงทานองสั้นๆ วนไปมา บางคณะใช้เพลงค้างคาวกินกล้วย
ออกรูปปรายหน้าบท ใช้ ๒ เพลง เพลงแรกใช้เพลงไทยเดิม (ไม่ทราบชื่อเพลง) เป็นเพลงที่เล่นก่อน
ออกรูป ส่วนเพลงที่ ๒ เป็นเพลงที่เล่นในขณะออกรูปปรายหน้าบท ในจังหวะราวง เพลงที่ใช้ เช่น บุษบาเสี่ยง
เทียน หรือ เพลงลูกกรุง เป็นต้น
ออกรูปขวัญเมืองเพื่อบอกเรื่อง เพลงที่ใช้เรียกว่า เพลงบอกเรื่อง นายหนังมีการพูดบอกกล่าวกับ
ผู้ชมว่าจะแสดงเรื่องอะไร เมื่อบอกกล่าวเสร็จ ใช้เพลงบรรยาย ๒ เพลง เพลงแรกใช้เพลงบรรเลงของหนัง
ตะลุง(ไม่ทราบชื่อเพลง) บางครั้งใช้เพลงจีนมาบรรเลง โดยคนที่นาเพลงจีนมาเล่นในยุคแรกๆ คือ ลุงเริญ (ไม่
ทราบนามสกุล) เป็นมือคีย์บอร์ดคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ซึ่งถือเป็นคณะแรกของหนังตะลุงที่นาเพลง
จีนมาใช้ เนื่องจากทานองมีความคล้ายคลึงกับเพลงไทย
กลอนเกี้ยวจอ เป็นการขับกลอนของนายหนังตะลุง
การบรรยายเรื่องใช้เพลงไทยเดิมบรรเลงในจังหวะช้า เช่น เพลงแขกต่อยหม้อ บางเพลงในคณะ
อาจารย์ณรงค์ อาจให้คีย์บอร์ดบรรเลงขึ้นมาก่อน ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของลูกคู่ภายในคณะ ตอนจบเพลง
ของเพลงมีการเปลี่ยนจังหวะกลองเป็นเพลงทับ และลงลูกหมดของหนังตะลุง หลังจากนั้นนายหนัง จึงขับ
กลอนดาเนินเรื่อง
นอกจากนั้น ยังมีการใช้ บทเพลงเพื่อคั้นฉาก โดย ๓ – ๔ ฉากแรกใช้เพลงลูกทุ่ งสมัยใหม่ ปัจจุบัน
เลือกใช้ ๔ เพลง ดังนี้ เพลงแรกใช้เพลงรอเพราะรักของวิรดา วงศ์เทวัน เพลงที่สองใช้เพลงไหนว่าจะคอยของ
ไมค์ ภิรมย์พร เพลงที่สามใช้เพลงกลับมาทาไมของหม่า จ๊กม๊ก และเพลงที่สี่ใช้เพลงคิดถึงบ้านเกิดของเอกชัย
ศรีวิชัย โดยปี่บรรเลงเป็นทานองทั้งหมด การบรรเลงเพลงในช่วงนี้ของคณะอาจารย์ณรงค์จะต่างกับคณะอื่นๆ
ตรงที่คณะอื่นจะมีการปรับคีย์เพลงในการบรรเลงเข้าหาปี่ คณะอาจารย์ณรงค์ ปี่จะปรับการเป่าเข้าหาเครื่อง
ดนตรีอื่นๆในวง ส่วนมากจะใช้บันไดเสียงที่ไม่เกิน ๒ ชาร์ป ๒ แฟลต การแสดงบางครั้งอาจบรรเลงไม่ครบทั้ง
๔ เพลง ขึ้นอยู่กับนายหนังตะลุง ส่วนเพลงที่อยู่ในเนื้อเรื่องของหนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ส่วนใหญ่ใช้เพลง
ด้นสด ลูกคู่ในคณะต้องมีไหวพริบในการบรรเลงบทเพลง โดยเฉพาะผู้เล่นในตาแหน่งคีย์บอร์ด โดยนายหนังจะ
เป็นผู้ร้องขึ้นมาก่อน ลูกคู่จะต้องหาคีย์ให้ตรงกับนายหนัง ส่วนมือกลองต้องดูนายหนังเพื่ อย้าหรือส่งจังหวะ
เมื่อแสดงตามเนื้ อเรื่ องจบ นายหนังจะขับ กลอนลาเจ้าภาพและผู้ช ม ใช้บทเพลงลาก่อนของสุ นทราภรณ์
บรรเลงในจังหวะดิสโก้ โดยให้ปี่บรรเลงทานอง (นายอรรถชัย ไข่ริน. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
คนที่ ๑๐ นายประสาทพร ชูจันทร์
นายประสาทพร ชูจันทร์ กล่าวว่า ตนเองเป็นลูกคู่หนังตะลุงในตาแหน่งกลองชุด เครื่องดนตรีที่ใช้จะ
มีอุปกรณ์เสริมที่นาไปเองเพิ่มเติมจากที่คณะหนังตะลุงมี เช่น กระเดื่อง ๒ กระเดื่อง ฉาบ ๕ - ๖ ใบ เพื่อ
บรรเลงเทคนิคต่างๆที่มากขึ้น มีการใช้ลีลาจังหวะที่เป็นแพทเทิร์นชัดเจนในการแสดง เช่น จังหวะโซล จังหวะ
ราวง เป็นต้น ปัจจุบันเป็นลูกคู่ประจาอยู่กับหนังตะลุงคณะหนังนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล บทเพลงที่ใช้ส่วนใหญ่จึง
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เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มของนายหนังตะลุงเอง เนื่องจากนายหนังจะนาเพลงในอัลบั้มของตนเองมาร้อ ง (นาย
ประสาทพร ชูจันทร์. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
คนที่ ๑๑ นายวุฒิชัย พานแสง
นายวุฒิชัย พานแสง กล่าวว่า เพลงหนังที่ใช้ในการแสดงในปัจจุบัน มี ๒ แบบ คือ หากเป็นลูกคู่หนัง
ยุคใหม่ มีการใช้โน้ตสากลเข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมมากขึ้น แบ่งเพลงหนังเป็นเพลงๆ มีการวางคอร์ด นับห้อง
เพลง และแบ่งหน้าที่ของเครื่องดนตรีต่างๆชัดเจน เล่นยูนิสันน้อยลง หากเป็นลูกคู่หนังยุคเก่า การเล่นจึงเป็น
แบบเดิม คือ ใช้วิธีการจา บทเพลงมีความยืดหยุ่นสูง ตามการเชิดรูปของนายหนัง การแสดงแต่ละคืนบทเพลง
อาจลงจบไม่เหมือนกัน แต่ละคณะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นลูกคู่ภายในคณะต้องใช้การฟัง เข้าใจเพลง
และต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่วนรูปแบบการแสดงในปัจจุบัน ช่วงโหมโรง บางคณะมีการตัดให้สั้น โดยมี การ
ขึ้นปี่มาก่อน และลงโรงแบบสั้น หลังจากนั้นจึงเล่นเพลงบรรเลง ๑ เพลง อาจจะให้ปี่บรรเลงทานอง หรือ ให้
นักร้องร้องเพลง ต่อมาออกรูป ฤๅษี เชิดไปมาผ่านหน้าจอแล้วกลับเข้าฉาก ออกรูปอิศวรทรงโคบางคณะมีแค่
การเชิดอย่างเดียว บางคณะมีทั้งการเชิดโค และฝัดโค ประมาณ ๒ เที่ยว การโหมโรงจนถึงการออกรูปอิศวร
ทรงโคใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที จากนั้นเป็นการออกรูปปรายหน้าบท นายหนังมีการขับกลอนฝากเนื้อฝากตัว
ผู้ชม ต่อมาออกรูปบอกเรื่อง และดาเนินเรื่องที่จะแสดงต่อไป โดยในช่วงเปลี่ยนฉาก มีนักร้องมาร้องเพลง
เพลงที่ใช้อาจใช้เพลงที่กาลังดังในช่วงนั้น หรืออาจเป็นเพลงของศิลปินชื่อดังในอดีต เช่น สายันต์ สัญญา และ
พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นต้น ส่วนเพลงทาเหนินใช้เล่นตอนดึก เพื่อให้หนังดาเนินเรื่องไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
หนังบางคณะ หากเจ้าภาพมีการร้องขอให้เปิดจอร้องเพลง เมื่อแสดงตามเนื้อเรื่องจบคณะหนังจะเปิดจอร้อง
เพลง โดยใช้เวลาประมาณ ๔๕ – ๖๐ นาที ขึ้นอยู่กับการร้องขอของเจ้าภาพ ส่วนมุขตลกต่างๆที่ใช้ในการ
แสดง บางส่วนเป็นมุขที่เตรียมไว้อยู่ในเรื่องอยู่แล้ว บางครั้งเป็นมุขที่ด้นสดใช้ไหวพริบของนายหนังเอง (นาย
วุฒิชัย พานแสง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
คนที่ ๑๒ นายประหยัด สุดแกล้ว
ประหยัด สุดแกล้ว กล่าวว่า ตนเองเล่นประจากับหนังคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ซึ่งถือเป็น
หนังต้นแบบ รูปแบบการแสดงยังคงเล่นเหมือนอดีต ไม่มีการร้องเพลงโชว์ ส่วนวิธีการเล่นเบส มีการเล่น ทั้ง
แบบยูนิสัน และ การเล่นตามคอร์ดที่มีแพทเทิร์นชัดเจน ส่วนบทเพลงอื่นๆที่นาใช้เพิ่มเติมภายในคณะ ใช้บท
เพลงดังๆ บรรเลงตอนตั้งข้อ โดยมีการตกลงบทเพลงก่อนเล่น หลังจากนั้นลูกคู่ภายในคณะจะทาการแกะเพลง
มาจากที่บ้าน โดยมีนายอรรถชัย ไข่ริน ซึ่งเป็นมือปี่ภายในคณะเป็นผู้เขียนโน้ตมาให้ การฝึกซ้อมใช้วิธีการซ้อม
บนโรงหนัง ประมาณ ๒ - ๓ รอบก่อนทาการแสดง นอกจากนี้เครื่องดนตรี เช่น กลองชุด ยังมีการตั้งเสียงก่อน
เล่น (ประหยัด สุดแกล้ว. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ ยังพบว่านายประหยัด ได้ใช้เบสจากไอแพดมาบรรเลงแทนเครื่องดนตรีจริงในการแสดง
เมื่อเครื่องดนตรีของตนเองเกิดปัญหาขัดข้อง

๖๙

ภาพประกอบ ๔๓ การใช้เบสจากไอแพดของ นายประหยัด สุดแกล้ว
ที่มา : นายอรรถชัย ไข่ริน

ภาพประกอบ ๔๔ และ ๔๕ ตัวอย่างโน้ตเพลงของนายประหยัด สุดแกล้ว
ที่มา : ผู้วิจัย

๗๐

คนที่ ๑๓ นายเรียง นิ่มเพ็ง
นายเรียง นิ่มเพ็ง กล่ าวว่า ซออู้ที่ใช้เป็นซออู้ที่ทาขึ้นเองจากกะลามะพร้าว มีการเทียบเสี ยงกับ
คีย์บอร์ดก่อนเล่น โดยตั้งเป็นเสียง โด และซอล ทาหน้าที่บรรเลงทานองพร้อมกันกับปี่และขลุ่ย รูปแบบการ
แสดงในคณะอาจารย์ณรงค์ มีดังนี้ ช่วงโหมโรงใช้ทั้งเพลงไทยเดิม (ไม่ทราบชื่อเพลง) และ เพลงสมัยนิยม รวม
ประมาณ ๓ เพลง ออกรูปฤๅษี ใช้ ๒ เพลง คือเพลงเชิดฤๅษี และเพลงนาดฤๅษี ออกรูปอิศวรทรงโค ใช้เพลง ๒
เพลง คือเพลงเชิดโค และเพลงฝัดโค ออกรูปปรายหน้าบท นายหนังจะมีการขับกลอน ต่อมาเป็นการบอกเรื่อง
ใช้รูปขวัญเมือง และตั้งเมือง มีการออกรูปกษัตริย์ก่อนทุกครั้ง หลังจากนั้นจึงเป็นการแสดงตามเนื้อเรื่องต่อไป
บทเพลงที่ใช้มีทั้งเพลงไทยเดิม และเพลงสมัยนิยม เช่น ลูกทุ่ง และ ลูกกรุง เป็นต้น เพลงสมัยนิยมนามาใช้ช่วง
ตั้งข้อในช่วงหัวค่า รวมประมาณ ๓ เพลง หลังจากนั้นช่วงดึกจะใช้เพลงไทยเดิมในการตั้งข้อ เพื่อให้หนั งดาเนิน
เรื่องไปอย่างรวดเร็ว การแสดงของหนังอาจารย์ณรงค์เน้นแสดงนิยาย มีการทอดแทรกให้ตัวตลกร้องเพลง โดย
ใช้วิธีการด้นสด ไม่มีการใช้นักร้องในคณะ การฝึกซ้อมใช้วิธีการซ้อมบนโรงหนัง ประมาณ ๒ - ๓ รอบก่อนทา
การแสดง โดยแต่ละคนจะแกะเพลงมาจากบ้าน คีย์บอร์ด กีตาร์ และเบส จะมีโน้ตในการฝึกซ้อม ส่วนซออู้ใช้
วิธีการดูเนื้อเพลงแล้วสีตามเนื้อเพลงโดยการจดจาทานอง (นายเรียง นิ่มเพ็ง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
คนที่ ๑๔ นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด
ฉลองรัฐ แก้วละเอียด กล่าวว่า การแสดงของหนังปิ๊ก ลูกทุ่งบันเทิง เครื่องดนตรีที่ใช้ ได้แก่ ปี่ โหม่ง
ฉิ่ง ทับ กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด กลองชุด และทอมบ้า รูปแบบการแสดง มีการโหมโรง ออกรูป ฤๅษี ออกรูปพระ
อิศวรทรงโค ออกรูปปรายหน้าบท ออกรูปขวัญเมืองเพื่อบอกเรื่อง และตั้งเมืองโดยใช้รูปเจ้าเมือง ราชินี หรือ
รูปอามาตย์ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของเรื่ องราวที่จะแสดง หลังจากนั้นจึงดาเนินการแสดงไป
ตามเนื้อเรื่อง มีการนาบทเพลงสมัยนิยม หรือบทเพลงทั่วไปมาขับร้อง ส่วนใหญ่ใช้บทเพลงของหนังชัยยันต์ ใช้
ประมาณ ๓ - ๔ เพลงต่อคืน โดยทอดแทรกบทเพลงเหล่านี้เข้าไปในการแสดงตามเนื้อเรื่อง อาจมีการแปลง
เนื้อเพลงเล็กน้อยเพื่อ ให้ตัวตลกร้องเพลง ส่วนการตั้งข้อใช้เพลงสมัยนิยมทั่วไป เช่น เพลงลูกทุ่ง โดยให้ ปี่
บรรเลงทานอง บทเพลงส่วนใหญ่ยังใช้บทเพลงเดิมๆ มีการนาเพลงใหม่ๆเข้ามาแทนบทเพลงเดิมบ้าง เช่น นา
อินโทรเพลงลูกทุ่ง มาใช้บรรเลงในการทอดบทสั้น นอกจากนี้มีการนาอุปกรณ์เสริมมาใช้เพื่อให้ เกิดอรรถรสใน
การรับฟังมากขึ้น เช่น กลองชุด มีการนาไชน่าเข้ามาเล่นในฉากที่มีการต่อสู้ กีตาร์มีการใช้เอฟเฟคปรับแต่ง
เสียง เป็นต้น (ฉลองรัฐ แก้วละเอียด. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

๗๑

ภาพประกอบ ๔๖ หนังปิ๊ก ลูกทุ่งบันเทิงขณะทาการแสดง
ที่มา : ผู้วิจัย
คนที่ ๑๕ นายทวี อ่อนจุติ
นายทวี อ่อนจุติ กล่าวว่า หนังตะลุงในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นหนังเจรจา และเป็นยุคที่เจ้าภาพนิยมให้
หนังตะลุงมีการเปิดจอร้องเพลงราวงเวียนครกหลังจากหนังตะลุงเล่นเรื่องเสร็จ โดยปกติการแสดงหนังตะลุง
เริ่มแสดงในเวลาประมาณ๒๐.๐๐ ถึง ๐๑.๐๐ น รวมเวลาประมาณ ๕ ชั่วโมง ในกรณีที่เจ้าภาพมีการร้องขอให้
เปิดจอร้องเพลงราวงเวียนครกไว้ก่อน คณะหนังตะลุงมีการจัดการ โดยเริ่มแสดงในเวลา ๒๐.๐๐ ถึง ประมาณ
๒๓.๐๐ น ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง หลังจากนั้นเปิดจอร้องเพลงราวงเวียนครกตามคาขอเจ้าภาพต่ออีก
ประมาณ ๒ ชั่วโมง ซึ่งใช้เวลารวม ๕ ชั่วโมงเช่นเดียวกัน แต่หากเจ้าภาพร้องขอในวันแสดง หลังจากเล่นเรื่อง
จบ คณะหนังตะลุงจะเล่นตามคาขอต่อไปอีกประมาณ ๔-๕ บทเพลงเพื่อเอาใจเจ้าภาพ ส่วนบทเพลงไทยเดิมมี
การพัฒนาใส่คอร์ดเพื่อความไพเราะน่าฟัง มีการเดินจังหวะ เช่น ราวง เป็นต้น นอกจากนี้เครื่องดนตรีต่างๆมี
การปรับแต่งเสียงเพื่อเพิ่มความไพเราะ เช่น กีตาร์ มีการใช้เอฟเฟคเสียงแตก เสียงคอรัส และเสียงดีเลย์ เป็น
ต้น (นายทวี อ่อนจุติ. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
คนที่ ๑๖ นายธีระศักดิ์ คงทอง
นายธีระศักดิ์ คงทอง กล่าวว่า ปัจจุบันการแสดงหนังตะลุงของหนังจิ๊บน้อย เจริญศิลป์ มีการแสดง
๒ แบบ คือ หนึ่งการแสดงที่เรียกว่า “หนังคอม” ใช้ลูกคู่ประมาณ ๒ - ๓ คน ทาหน้าที่เล่นเครื่องดนตรี ได้แก่
โหม่ง ฉิ่ง ทับ บรรเลงตอนนายหนั งขับ กลอน และกลองชุด ใช้เล่ นเพื่อตบมุขตลกของนายหนัง บทเพลง
ประกอบการแสดง ใช้วิธีเปิดแผ่นซีดีที่มีการบันทึกเสียงไว้ (ได้รับแผ่นซี ดีมาจากหนังทวี พรเทพ) โดยนายหนัง
จะใช้รีโมทในการควบคุมบทเพลงต่างๆ ด้วยตนเอง บางครั้งอาจมีการต่อคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก ๑ เพื่อใช้เปิด
เสียงดนตรีประกอบการร้องเพลง ปัจจุบันในจังหวัดตรัง มีหนังคอมด้วยกัน 2 คณะคือ หนังจิ๊บน้อย เจริญศิลป์

๗๒

และหนังน้องเบนซ์ สองเป็นการแสดงตามรูปแบบหนังตะลุงทั่วไปที่ใช้ดนตรีสด หนังจิ๊บน้อยไม่มีลูกคู่ประจา
คณะ ดังนั้นหากมีการรับงานแสดงจะใช้ลูกคู่อิสระ โดยวิธีการตกลงบทเพลงกับลูกคู่ก่อนล่วงหน้า ซึ่ง เครื่อง
ดนตรีหลักที่ใช้ในการแสดง ประกอบไปด้วย โหม่ง ฉิ่ง ทับ ปี่ กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด กลองชุด และ ทอมบ้า
บางครั้งอาจมีการใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะอย่างอื่นมาเสริม เช่น มาราคัส โดยหากลูกคู่คนใดว่างเว้นจาก
การเล่นเครื่องหลักในบทเพลงนั้น จะสลับตาแหน่งมาช่วยเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะดังกล่าว เพื่อเพิ่ม
สีสันในการแสดง ส่วนบทเพลงที่ใช้ในการแสดงมีทั้งเพลงหนังซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมและเพลงสมัยนิยม เช่น
เพลงลูกทุ่ง เป็นต้น เพลงลูกทุ่งมีการนามาใช้ทั้งบรรเลงในช่วงตั้งข้อและการขับร้องในช่วงเล่นเรื่อง เพลงที่ใช้
เช่น เพลงพี่หลวงแก่แล้ว ของ เอกชัย ศรีวิชัย เป็นต้น บทเพลงที่ใช้ขับร้องในแต่ละคืนมีประมาณ ๔-๕ เพลง
นอกจากนี้หากมีคาร้องขอจากเจ้าภาพ อาจมีการเปิดจอร้องเพลงราวงบ้าง บางครั้งมีการตกลงกันไว้ก่อน
ล่วงหน้าชัดเจน บางครั้งเป็นการร้องขอในวันแสดงบ้างก็มี ซึ่งบทเพลงส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นจังหวะราวง และชะ
ชะช่า เป็นต้น ส่วนรูปแบบในการแสดง มีทั้งแบบเล่นเต็มตามรูปแบบทั่วไปของการแสดงหนังตะลุง และแบบ
เล่นลัด ใช้การเชิดรูป ฤๅษีผ่านหน้าจอเพื่อเป็นการทาความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นจึงออกรูปบอกเรื่อง
และเล่นเรื่องต่อไป (นายธีระศักดิ์ คงทอง. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
คนที่ ๑๗ นายสัญญา ชัยเพชร
นายสัญญา ชัยเพชร กล่าวว่า ปัจจุบันการแสดงของหนังสัญญา หลานหมุนนุ้ยตรัง มี ๒ แบบ ได้แก่
การเล่นแบบหนังคอม ใช้ลูกคู่ประมาณ ๒ - ๓ คน ทาหน้าที่เล่นเครื่องดนตรี ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ และกลองชุด
บทเพลงประกอบการแสดง ใช้วิธีเปิดแผ่นซีดีที่มีการบันทึกเสียงไว้ โดยนายหนังจะใช้รีโมทควบคุมบทเพลง
ต่างๆ ด้วยตนเอง และการเล่นแบบหนังตะลุงทั่วไปทีใ่ ช้ดนตรีสด ซึ่งการแสดงทั้ง ๒ แบบ นิยมเล่นทั้งประกอบ
พิธีกรรมแก้เหฺมฺรย และเพื่อความบันเทิง ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพ การแสดงหนังตะลุงนั้น เครื่อง
ดนตรีที่มีความสาคัญสาหรับการขับหนังคือโหม่ง ปัจจุบันหนังสัญญามีโหม่งที่ใช้ประกอบการแสดงทั้งหมด ๓
โหม่ง ได้แก่ ๑.โหม่งคีย์ดี(D) ๒.โหม่งคีย์อีแฟลต(Eb) ๓.โหม่งคีย์(F) หนังสัญญาเลือกใช้โหม่งคีย์Eb สาหรับการ
แสดงหนังคอม หากเล่นแบบหนังตะลุงทั่วไปทีใ่ ช้ดนตรีสด จะเลือกใช้โหม่งคีย์ดีตามผู้เล่นปี่ นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับซาวน์ดนตรีประกอบการแสดงหนังคอมไว้ในคีย์อื่นๆ สาหรับนายหนังที่มาติดต่อให้นายสัญญาไปเปิดซาวน์
ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงให้ โดยนายสัญญาจะเตรียมโหม่งและซาวน์ดนตรีประกอบที่มีคีย์ตรงกันไว้
ให้นายหนังแต่ละคนตามความเหมาะสม ส่วนบทเพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดง มีทั้ง เพลงสมัยนิยม เพลง
ไทยเดิม เช่น เพลงพัชชา เพลงค้างคาวกินกล้วย บางบทเพลงบรรเลงต่อๆกันมาโดยไม่ทราบชื่อเพลง โดยเรียก
ทานองเพลงเหล่านั้นตามการแสดง เช่น เพลงนาดฤๅษี เพลงเชิดฤๅษี เพลงปักฤๅษี เพลงพระอิศวร เพลงบอก
เรื่อง เพลงยักษ์ เพลงรบ เพลงยักษ์เดิน เพลงเลยบทสั้น เพลงเลยบทยาว เพลงบรรยาย เพลงทอดบท เพลง
นางเดินป่า ฯลฯ โดยการเลือกใช้บทเพลงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเรื่องและระยะเวลาที่แสดงในแต่ละคืน นอกจากนี้มี
การร้องเพลงแปลงเข้ามาประกอบการแสดงหนังตะลุง เช่น การนาเอาชื่อนายกรัฐมนตรีของไทยทั้ง ๒๙ คน
มาเขียนเป็นเนื้อเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชมโดยใช้กับรู ปกาก เป็นต้น ส่วนรูปแบบการแสดง มีทั้งเล่นเต็มตาม
รูปแบบทั่วไปของการแสดงหนังตะลุง และเล่นแบบย่อในช่วงออกรูปครู เช่น หากเล่นในงานศพมีพิธีกรรมทาง
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ศาสนาที่ทาให้เริ่มแสดงช้า จะออกรูปฤๅษีแบบสั้น หลังจากนั้นออกรูปอิศวรทรงโค และรูปอื่นตามลาดับ แต่
หากเริ่มแสดงประมาณ ๕ ทุ่ม จะปักรูปบอกเรื่องไว้ที่หน้าจอและเริ่มขับเลย ทั้งนี้นายสัญญาเน้นว่าการตั้ง
เครื่องเบิกโรงสาหรับครูหมอนั้นเป็นสิ่งสาคัญมาก ต้องตั้งบนโรงหนังให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกครั้ง (นาย
สัญญา ชัยเพชร. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)

ภาพประกอบ ๔๗ หนังสัญญา หลานหมุนนุ้ย ขณะทาการแสดง
ที่มา : ผู้วิจัย
คนที่ ๑๘ นายกิตติภพ ชัยเพชร
นายกิตติภพ ชัยเพชร กล่าวว่า ปัจจุบันการแสดงของหนังน้องเบนซ์ ตระกูลชัยเพชร มี ๒ แบบ
ได้แก่ การเล่นแบบหนังคอม ใช้ลูกคู่ประมาณ ๒ - ๓ คน ทาหน้าที่เล่นเครื่องดนตรี ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ และ
กลองชุด บทเพลงประกอบการแสดง ใช้วิธีเปิดแผ่นซีดีที่มีการบันทึกเสียงไว้ โดยนายหนังจะใช้รีโมทในการ
ควบคุ ม บทเพลงต่ า งๆ ด้ ว ยตนเอง โดยมี ก ารต่ อ คอมพิ ว เตอร์ เ พิ่ ม อี ก ๑ เครื่ อ ง เพื่ อ ใช้ เ ปิ ด เสี ย งดนตรี
ประกอบการร้องเพลง และการเล่นแบบหนังตะลุงทั่วไปโดยใช้ดนตรีสด ใช้ลูกคู่ประจาคณะซึ่งเป็น ชุดเดียวกัน
กับของบิดา(หนังสัญญา) รูปแบบในการแสดงยังเล่นลาดับเหมือนในอดีต หากมีเหตุจาเป็นให้เริ่มแสดงดึกกว่า
กาหนด อาจมีการตัดบางช่วงให้มีความกะทัดรัดขึ้น เช่น ย่อการออกรูปฤๅษีให้เป็นแบบสั้น บทเพลงยังคงใช้
เพลงไทยเดิม มีการขับ บทสมห้ อง นางเดินป่า ฯลฯ มุขตลกมาจากเหตุการณ์บ้านเมืองให้ ทันยุ คทันสมัย
นอกจากนี้ยังมีการร้องเพลงเข้ามาประกอบในการแสดงหนังตะลุง โดยมีการต่อคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก ๑ เครื่อง
เพื่อใช้เปิดเสียงดนตรีประกอบ ขับร้องประมาณ ๕-๖ เพลงต่อคืน บทเพลงที่ใช้ร้องในปัจจุบัน เช่น เพลงอ้ายมี
เหตุผลของ เบิ้ล ปทุมราช เพลงขอโง่อีกซักครั้ง ของแจ๊ก ธนพล ฯลฯ บทเพลงต่างๆเหล่านี้ใช้ร้องช่วงคั้นฉาก
หรือ ต้องการเปลี่ยนอารมณ์ของผู้ชม บางครั้งอาจมีการเปิดจอร้องเพลงตามคาขอของผู้ชม (นายกิตติภพ ชัย
เพชร. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
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ภาพประกอบ ๔๘ หนังน้องเบนซ์ ตระกูลชัยเพชร ขณะทาการแสดง
ทีม่ า : ผู้วิจัย
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ศิลปินหนังตะลุงทั้ง ๑๘ คน ในประเด็น ดนตรี และรูปแบบการแสดงใน
ปัจจุบัน พบว่า เครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงทั่วไปที่ใช้ดนตรีสด แต่ละคณะมีทั้งเครื่องดนตรีที่ใช้
เหมือนและแตกต่างกัน ซึ่งเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ที่คณะหนังตะลุงใช้เหมือนกันมีจานวน ๙ ชิ้น ประกอบไปด้วย
๑. ปี่ ทาหน้าที่ดาเนินทานอง ทั้งบทเพลงไทยเดิม ไปจนถึงบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงตาม
ท้องเรื่อง เช่น เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงสตริง การบรรเลงปี่ มีทั้งการให้ลูกคู่ในตาแหน่งอื่นๆปรับคีย์
เพลงที่ใช้บรรเลงเข้าหาปี่ หรือบางคณะมือปี่จะเป็นผู้ปรับการเป่าเข้าหาคีย์เพลงที่บรรเลง
๒.โหม่ง เป็นเครื่องดนตรีที่มีความสาคัญในการขับกลอนของนายหนัง โดยผู้เล่นโหม่งมักเล่นกรับ
เดี่ยวไปด้วย บางคณะมีโหม่งหลายคีย์ไว้เลือกใช้ เช่น หนังสัญญามีทั้ง โหม่งคีย์ D โหม่งคีย์Eb และโหม่งคีย์F
เป็นต้น
๓.ฉิ่ง เป็นเครื่องตีทาจากโลหะใช้ตีเพื่อเข้าจังหวะของโหม่ง
๔.ทับ เป็นเครื่องกากับจังหวะ ทาหน้าที่ควบคุมจังหวะ
๕.กีตาร์ เป็นเครื่องดนตรีสากลทาหน้าที่ หลายอย่าง ได้แก่ เล่นคอร์ด โซโลในบทเพลงสตริง ลูกทุ่ง
ฯลฯ ดาเนินทานองพร้อมกันกับปี่ในบางครั้ง รวมไปถึงมีการทอดแทรกทานองในบทเพลงต่างๆ มีการใช้เอฟ
เฟคปรับตกแต่งเสียง ในการแสดงบางคืนบางคณะมีผู้เล่นกีตาร์มากกว่า ๑ คน
๖.เบส เป็นเครื่องดนตรีสากลที่ทาหน้าที่คอยคุมจังหวะ และโอบอุ้มวง การเล่นเบสมีทั้งการเล่นยูนิ
สันทานองเพลงกับเครื่องดนตรีอื่นๆ และเดินเบสตามจังหวะของกลองชุด ลูกคู่ในตาแหน่งเบสบางคณะมีการ
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นาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการแสดง เช่น นายประหยัด สุดแกล้ว ตาแหน่งเบสในคณะหนังอาจารย์ณรงค์ ได้นา
เบสจากไอแพดมาใช้บรรเลงแทนเครื่องดนตรีจริงในการแสดง เพื่อแก้ปัญหาเมื่อดนตรีเกิดขัดข้อง
๗.คีย์บอร์ด เป็นเครื่องดนตรีสากลทาหน้าที่ทั้ง เล่นคอร์ด เล่นยูนิสันทานองเพลงกับเครื่องดนตรี
อื่นๆ รวมไปถึงมีการเล่นทอดแทรกทานองเพื่อสร้างสีสันในบทเพลง บางคณะผู้เล่นคีย์บอร์ดมีการใช้เสียงที่
หลากหลายในการเล่น เช่น เสียงออร์แกน เสียงระนาด และเสียงเครื่องเป่า เป็นต้น ในการแสดงบางคืนบาง
คณะมีผู้เล่นคีย์บอร์ดมากกว่า ๑ คน
๘.กลองชุด เป็นเครื่องดนตรีสากลที่ทาหน้าที่กากับจังหวะ ผู้เล่นกลองชุดมีการใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อ
บรรเลงเทคนิคต่างๆที่มากขึ้น เช่น นายประสาทพร ชูจันทร์ มีการใช้กลอง ๒ กระเดื่อง และใช้ฉาบ ๕ - ๖ ใบ
เป็นต้น
๙.กลองทอมบ้า เป็นเครื่องดนตรีสากลที่คณะหนังนามาใช้แทนกลองหนังตะลุง ทาหน้าที่กากับ
จังหวะ โดยผู้เล่นกลองชุด หรือผู้เล่นทับ จะเป็นผู้ตีกลองทอมบ้า
นอกจากนี้ พบว่าบางคณะอาจมีการใช้เครื่องดนตรีที่แตกต่างกันเข้ามาเสริมในวง เช่น หนังอาจารย์
ณรงค์ มีการใช้ซออู้ และขลุ่ย มาร่วมบรรเลง หนังนงค์น้อย มีการใช้เครื่องกากับจังหวะ เช่น ฉาบ และแทมบู
ริน ซึ่งบางค่าคืนมีการใช้เครื่องเป่าลมไม้อย่างแซกโซโฟน มาร่วมบรรเลงเป็นต้น ส่วนเครื่องดนตรีประกอบการ
แสดงหนังตะลุงแบบหนังคอม ใช้เครื่องดนตรีเพียง ๔ ชิ้น ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ และกลองชุด ซึ่งเครื่องดนตรี
โหม่ง ฉิ่ง และทับนั้น ใช้เล่นตอนนายหนังขับกลอน ส่วนกลองชุด ใช้เล่นเพื่อตบมุขตลกของนายหนัง โดยใช้
ซาวน์ดนตรีประกอบการแสดงจากแผ่นซีดีที่มีการบันทึกเสียงไว้ บางคณะมีการต่อคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก ๑ ตัว
เพื่อใช้เปิดดนตรีสาหรับขับร้องเพลง ซึ่งทั้งการแสดงหนังตะลุงทั่วไปแบบใช้ดนตรีสดและหนังคอม มีทีมงานทา
ชุดลูกคู่หนังตะลุงให้เช่าไว้บริการสาหรับนายหนังตะลุงที่ไม่มีลูกคู่ประจาเป็นของตนเอง โดยชุดลูกคู่หนังตะลุง
ประกอบไปด้วย ลูกคู่หนัง เครื่องดนตรี ชุดเครื่องเสียง รูปหนัง และโรงหนังตะลุง บางทีมงาน เช่น ศรีนวล
ซาวน์ มีนักร้องมาช่วยร้องเพลงเพิ่มเข้ามาอีก ๑ คน เป็นต้น โดยนายหนังจร สามารถเลือกได้ว่าจะเช่าทั้งหมด
หรือบางส่วนตามความต้องการ มีการนั ดแนะมุขตลก และบทเพลงที่นายหนังจรใช้ขับร้องก่อนการแสดง
ล่วงหน้า ชุดลูกคู่จะทาหน้าที่แกะเพลงเหล่านั้นโดยมีลูกคู่ที่มีความสามารถทางโน้ตสากลเป็นผู้เขีย นโน้ตมาให้
ลูกคู่คนไหนที่สามารถอ่านโน้ตได้ จะใช้โน้ตสากลเป็นตัวช่วยในการฝึกซ้อมและแสดง หากอ่านไม่ได้ใช้วิธีการ
จดจาบทเพลงนั้นๆ ส่วนบทเพลงที่ใช้เล่นประกอบหนังตะลุง พบว่ามีทั้งเพลงหนังซึ่งนาทานองมาจากเพลงไทย
เดิม เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง เพลงฮิตตามยุคสมัย และทานองเพลงพื้นบ้าน ซึ่งเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และ
เพลงฮิตตามยุคสมัยนั้น บางคณะนามาเล่นแบบดนตรีบรรเลงอย่างเดียว เช่น หนังอาจารย์ณรงค์ และหนังบุญ
รอบ เป็นต้น บางคณะเล่นทั้งแบบดนตรีบรรเลงและนาบทเพลงเหล่านั้นมาขับร้อง บทเพลงเหล่านี้มีอิทธิพล
ต่อการแสดงหนังตะลุงมาก ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น หนังปิ๊ก ลูกทุ่งบันเทิง มีการนาอินโทรเพลงลูกทุ่ง
มาใช้เล่นในการทอดบทสั้น หนังนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล มีการขับร้องเพลงลูกทุ่งในอัลบั้มของตนเองหลังจาก
โหมโรงเสร็จ หลังจากออกรูปบอกเรื่อง และระหว่างแสดงในเรื่อง หลายคณะมีการเปิดจอร้องเพลงหลังจาก
เล่นเรื่องเสร็จ โดยส่วนใหญ่เลือกใช้เพลงที่กาลังดังในช่วงนั้น หรืออาจเป็นเพลงของศิลปินชื่อดังในอดีต เป็นต้น
นอกจากนี้ พบว่ามีการขับร้องในลักษณะด้นสด และ ร้องเพลงแปลง เพื่อความสนุกสนานตามเนื้อเรื่อง เช่น
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หนั ง อาจารย์ ณ รงค์ ใ ช้ วิ ธี ก ารขั บ ร้ อ งแบบด้ น สดกั บ รู ป กาก หนั ง สั ญ ญามี ก ารร้ อ งเพลงแปลง โดยน าชื่ อ
นายกรัฐมนตรีของไทยมาเขียนเป็นเนื้อเพลงใหม่เพื่อให้ความรู้กับผู้ชม บางคณะขับร้องหลายลักษณะ เช่น
หนังนงค์น้อยมีทั้งการขับร้องบทเพลงในอัลบั้มตนเอง เพลงสมัยนิยม เพลงแปลง และด้นสด เป็นต้น เพลงลูก
กรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงฮิตตามยุคสมัยดังกล่าวข้างต้น ถูกนามาเล่นในลักษณะคล้ายดนตรีตะวันตก เครื่อง
ดนตรีต่างๆใช้วิธีการเล่นที่มีรูปแบบชัดเจนตามแบบตะวันตก ยกเว้นเพลงหนังซึ่งแต่ละคณะมีวิธีการเล่นที่
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลูกคู่ในคณะนั้นๆ เช่น หากเป็นลูกคู่สมัยใหม่ จะใช้โน้ตสากลในการเล่น มีการใส่คอร์ด
แบ่งห้องเพลง ปรับตกแต่งเสียงเครื่องดนตรีให้มีสีสัน และแบ่งหน้าที่ของเครื่องดนตรีต่างๆชัดเจน หากเป็นลูก
คู่ยุคก่อนการเล่ นจะเน้ นยู นิสั น แบบเดิม และมีความยืดหยุ่นในการเล่นสูงตามการแสดงของนายหนัง การ
ฝึกซ้อมบทเพลงสมัยนิยมใหม่ๆลูกคู่แต่ละคนจะทาหน้ าที่ในการแกะเพลงด้วยตนเอง หากคนใดสามารถอ่าน
โน้ตได้จะใช้โน้ตสากลเป็นตัวช่วยในการฝึกซ้อมและบรรเลงจริง ส่วนรูปแบบการแสดงในปัจจุบันพบว่า มีทั้ง
เล่นแบบเต็มและเล่นแบบย่อ การเล่นแบบเต็ม พบว่ามีลาดับขั้นตอนที่เหมือนกัน คือ การโหมโรง ออกรูปฤๅษี
ออกรูปพระอิศวรทรงโค ออกรูปปรายหน้าบท ออกรูปบอกเรื่อง หลังจากนั้นเป็นการตั้งเมืองและเล่นตาม
ท้องเรื่องต่อไปตามลาดับ แต่บางคณะอาจเพิ่มบทเพลงร้องเข้ามาในบางช่วง เช่น หนังนงค์น้อยมีการร้องเพลง
หลังจากโหมโรงเสร็จประมาณ ๑ เพลง ก่อนอออกรูปฤๅษีในลาดับถัดไป บางคณะอาจให้นักร้องหรือนายหนัง
เป็นผู้ร้องเพลงคั่นในช่วงเปลี่ยนฉาก หรือบางคณะมีการเปิดจอร้องเพลงตามคาขอของเจ้าภาพหลังจากเล่น
เรื่องเสร็จ เช่น หนังนงค์น้อย หนังศรีธัญ และหนังน้องเบนซ์ เป็นต้น ส่วนการเล่นแบบย่อ พบว่าแต่ละคณะมี
ความยืดหยุ่นตามสถานการณ์สูงและอาจมีลาดับขั้นตอนที่แตกต่างกัน เช่น หนังจิ๊บน้อย เจริญศิลป์ใช้การเชิด
รูปฤๅษีผ่านหน้าจอเพื่อเป็นการทาความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นจึงออกรูปบอกเรื่องและเล่นเรื่องต่อไป
หนังสัญญา หลานหมุนนุ้ยตรัง หากเริ่มแสดงช้าจะออกรูปฤๅษีแบบสั้น หลังจากนั้นออกรูปอิศวรทรงโค และรูป
อื่นตามลาดับ แต่หากเริ่มแสดงดึกประมาณ ๕ ทุ่ม จะปักรูปบอกเรื่องไว้ที่หน้าจอหลังจากนั้นจึงเริ่มขับหนังเข้า
สู่การแสดงต่อไป เป็นต้น
๔. ๒ การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
หนังตะลุงเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการดาเนินชีวิตของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ มาอย่าง
ยาวนาน ปัจจุบันดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
จากศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ปี ๒๕๕๗ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม นายหนังตะลุงและลูกคู่หนัง
ตะลุง ในพื้นที่จังหวัดตรัง รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๘ คน ซึง่ แต่ละคนให้ความเห็นไว้ดังนี้
๔.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
นายณรงค์ จันทร์พุ่ม กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า
การแสดงหนังตะลุงของอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ ซึ่งอยู่ในยุคที่มีไฟฟ้ามีการใช้ เครื่อง
ขยายเสียง เครื่องดนตรีภายในคณะเริ่มจาก ๗ ชิ้น ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ ซอ และกีตาร์ ซึ่งผู้ที่บุกเบิก
การนาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาใช้ในการแสดงหนังตะลุง คือหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล การนาเครื่องดนตรี
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สากลมาใช้จะมีแค่บางคณะเท่านั้น เนื่องมาจากหลายปั จจัย เช่น การขนย้าย หากเครื่องดนตรีมากชิ้น จึงมี
ความจาเป็น ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่ องขยายเสียงที่มากขึ้น ลูกคู่ จึงมากขึ้นตามมา พาหนะในยุคนั้นมีแค่รถ
กระบะ จึงเป็นข้อจากัดในการเคลื่อนย้าย บางครั้งต้องไปแสดงในพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึง ดังนั้นจึงใช้เครื่อง
ดนตรีที่สะดวกในการเดินทางและขนย้าย เมื่อแสดงหนังตะลุงไปได้ซักระยะจึงได้นาความสามารถทางด้านการ
ขับร้องเข้ามาผสมผสานกับการแสดงหนังตะลุงในช่วงของการแสดงตามเนื้อเรื่อง โดยให้รูปหนังตัวตลกร้อง
เพลง โดยการร้องเพลงที่ใช้เป็นแบบคีตปฎิภาณ หรือการด้นสด เพื่อบรรยายเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอด เช่น
การเดินทาง ชื่อผู้นาชุมชน เจ้าภาพ เป็นต้น จึงมีการเพิ่มเครื่องดนตรีสากลเข้ามาอีก ๑ ชิ้นคือ เบส หลังจาก
นั้นจึงเพิ่มคีย์บอร์ดเข้ามาตามลาดับ ดนตรีภายในคณะก็เป็นดนตรีที่สามารถร้องเพลงได้สมบูรณ์ การเลือกใช้
เพลงที่จะนามาร้องสิ่งสาคัญต้องดูเนื้อเรื่องที่แสดงในขณะนั้นเป็นหลัก ว่าในขณะนั้นตัวละครสมควรร้องเพลง
อะไร หากเป็นเรื่องเกี้ยวพาราศีของพระเอก และนางเอก ตัวตลกจึงร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรัก หาก
พระเอกจะบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่จึงร้องเพลงที่เกี่ยวกับพระคุณพ่อแม่ นอกจากนั้นต้องวิเคราะห์กลุ่ม ผู้ชม
ด้วย แต่ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องดนตรีสากลเข้ามาร่วมในการแสดงหนังตะลุง แต่บทเพลงหลักๆ เช่น โหมโรงก็ยังใช้
เพลงไทยเดิม เนื่องจากมีความขลังและเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่านี่คือการโหมโรง เพลงเชิดฤๅษี เพลงออกฤๅษี
ก็ยังคงเป็นบทเพลงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มีเพียงแค่เสียงของเครื่องดนตรีสากลเข้ามาร่วม ส่วนรูปแบบในการ
แสดงหนังตะลุงทุกอย่างยังเหมือนเดิม แต่ที่เปลี่ยนไปคือช่วงเล่นเรื่องที่มีการร้องเพลงเพิ่มเข้ามา เพื่อให้เกิด
ความหลากหลายมากขึ้น (นายณรงค์ จันทร์พุ่ม.๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
นายนงค์ ดาหมาน กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่าช่วง
พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้เริ่มฝึกขับหนังอย่างจริงจัง การแสดงในตอนนั้นใช้เครื่องดนตรี ๕ ชิ้น ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ ปี่
และกลองหนังตะลุง (ปัจจุบันไม่ได้ใช้) หลังจากนั้น พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้เข้าร่วมแสดงหนังตะลุงในงานมหกรรมหนัง
ตะลุงประวัติศาสตร์ ในขณะนั้นใช้ชื่อคณะว่า “หนังนงค์น้อย บางรัก ตรัง” ยังไม่มีอุปกรณ์ภายในคณะเป็นของ
ตนเอง ใช้วิธีการเช่าเครื่องเสียงและเครื่องดนตรีเพื่อร่วมแสดง โดยใช้เครื่องดนตรีทั้งหมด ๖ ชิ้น ได้แก่ โหม่ง
ฉิ่ง ทับ กลองหนังตะลุง ปี่ และ กีตาร์ ปรากฏว่าผู้ชมชื่นชอบจึงจุดประกายให้ยึดอาชีพหนังตะลุงตั้งแต่วันนั้น
เป็นต้นมา จากนั้นมีคนมาติดต่อให้แสดงบ่อยมากขึ้น จึงค่อยๆซื้ออุปกรณ์ต่างๆภายในคณะเพิ่มขึ้น เครื่อง
ดนตรีที่เพิ่มเข้ามาได้แก่ กีตาร์ คีย์บอร์ด และ เบส ตามลาดับ เนื่องจากช่วงนั้นลูกคู่ที่มาเล่นในคณะจะใช้เครื่อง
ดนตรีของคณะหนังตะลุง แต่ปัจจุบันลูกคู่จะต้องมีเครื่องดนตรีเป็นของตนเอง เพราะคุ้นเคยกว่าในการบรรเลง
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นช่วงฮิตของการมีนักร้อง คณะหนังตะลุงมีชื่อเสียงในจังหวัดต่างๆจะมีนักร้องใน
คณะเพราะผู้ชมชอบเพลง หนังนงค์น้อยก็เช่นเดียวกัน เริ่มมีการจ้างนักร้องหญิงมาร้ องเพลงในคณะ การร้อง
เพลงจะร้องหลังจากโหมโรงเสร็จและร้องในช่วงช่วงคั้นฉาก โดยใช้เพลงลูกทุ่งหรือเพลงที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้น
ประมาณ ๔ – ๕ เพลงเพื่อสร้างความครึกครื้นให้กับผู้ชม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ทาอัลบั้มเป็นของตนเอง ชื่อ “อัลบั้ม
ตะวันมุ้งมิ้ง” และเปลี่ยนชื่อคณะจาก หนังนงค์น้อย บางรัก ตรัง เป็น “หนังนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล” ซึ่งได้รับ
การตอบรับจากผู้ฟังเป็นอย่างดี มียอดจาหน่ายทั้งหมด ๑,๐๐๐ แผ่นและมีการโทรขอเพลงตามสถานีวิทยุ ทา
ให้หนังตะลุงคณะนงค์น้อยเป็นที่รู้จักและมีคนมาติดต่อทาการแสดงมากขึ้น จากผลตอบรับที่ดีจึงได้นาเพลงใน
อัลบั้มมาร้องในการแสดงหนังตะลุง และยกเลิกการจ้างนักร้องหญิง เมื่อมีการนาเพลงในอัลบั้มมาใช้ในการ
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แสดง ดนตรี หนั งมีการตัดให้ กระชับขึ้น ส่วนรูปแบบการแสดงในอดีตใช้แบบโบราณเต็มรูปแบบ ปัจจุบัน
รูปแบบยังคงเหมือนเดิม คือ โหมโรง ออกรูปฤๅษี ออกรูปอิศวรทรงโค ออกรูปปรายหน้าบท ออกรูปบอกเรื่อง
และตั้งเมือง แต่มีการตัดทอนบางช่วง เช่น อดีตเมื่อออกรูป ฤๅษีเสร็จจะมีการปักรูปไว้ก่อน แต่ในปัจจุบันเมื่อ
ออกรูปฤๅษีเสร็จจะไม่มีการปักรูป ทาให้บทเพลงที่ใช้สั้นลงกว่าเดิมและมีการตัดท่อนเพลงออก บางบทเพลงมี
การเปลี่ยนใหม่ให้ไพเราะกว่าเดิม (นายนงค์ ดาหมาน.๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
นายลอบ หมุนแก้ว กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า ช่วง
ปลาย พ.ศ. ๒๕๓๖ หลายคณะตัดขั้นตอนการออกรูปอิศวรทรงโคออกไปจากการแสดง บางคณะไม่มีการออก
รูปฤๅษี หรือออกรูปอิศวรทรงโค อยู่ดีๆออกรูปขวัญเมืองเลยก็มี แต่หนังคณะบุญรอบ ขุนแก้ว เป็นคณะหนังที่
เล่นแก้บนดังนั้นจะขาดการออกรูปอิศวรทรงโคไม่ได้ บทเพลงยังคงใช้เพลงหนัง รูปแบบการแสดงยังคงเล่น
ตามขนบนิ ยมเดิมจนถึงปั จจุ บั น เพราะเชื่อว่าการแสดงหนังตะลุ งไม่ว่าจะเปลี่ ยนแปลงไปยังไงท้ายสุดจะ
กลับมาที่เดิม ส่วนคณะอื่นๆ มีการปรับเปลี่ยนไปมาก เช่น การออกรูปอิศวรทรงโค อดีตต้องมีการปักรูป แต่
ปัจ จุ บั น ไม่มีการปักรู ป อิศวรทรงโคเมื่อออกรูปเสร็จจะกลั บเข้าฉากเลย การแสดงปัจจุบันบางคณะมีการ
ลอกเลียนแบบกลอน เนื้อเรื่อง และมุขตลกของคณะอื่นมาใช้ในการแสดงทั้งหมด ต่างจากอดีตที่นายหนัง
จะต้องเป็นผู้หาเคล็ดลับในการแสดงเอง นอกจากนี้ ปัจจุบันคณะหนังตะลุงยังนาการร้องเพลงเข้ามาใช้ในการ
แสดงหนังตะลุงด้วย (นายลอบ หมุนแก้ว.๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายชลี ซุ่นสั้น กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า เครื่อง
ดนตรี ในช่วงแรกใช้เครื่ องดนตรีน้อยชิ้นในคณะหนังตะลุงจะมีลูกคู่แค่ ๓ - ๔ คนเท่านั้น ได้แก่ กลองหนัง
ตะลุง ปี่ ทับ โหม่ง และฉิ่ง หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ คือกลองที่ทา
เองโดยกลองใหญ่ทาจากถังน้ามัน และกลองเล็กๆหุ้มเองจากหนังสัตว์เช่นหนังวัว หรือ หนังค่าง ฉาบทาจาก
เหล็กสแตนเลส แต่ก็ไม่ได้อยู่ในรูปแบบกลองชุดชัดเจนนัก ต่อมาบางคณะมีการนาเครื่องดนตรีสากลอย่าง
กลองชุดเข้ามาเพิ่มเติมกับเครื่องดนตรีเดิม คือ โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลองหนังตะลุง ปี่ ซออู้ ซอด้วง แต่ในช่วงแรกนั้น
ก็ยังไม่มีกีตาร์ เบส และคีย์บอร์ด การนาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาใช้ในการแสดงหนังตะลุงนั้นได้รับอิทธิพลมา
จากหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับหนังตะลุงคณะอื่นๆ โดยคณะหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงใน
สมัยนั้นจะมีเครื่องดนตรีในวงครบสมบูรณ์ ทั้งกลองหนังตะลุง ปี่ ทับ โหม่ง ฉิ่ง ซออู้ ซอด้วง และเครื่องดนตรี
สากลอย่าง กีตาร์ เบส กลองชุด คีย์บอร์ด แม้ว่าจะมีการนาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสมผสานกับเครื่องดนตรี
พื้นบ้านดั้งเดิมที่มีอยู่ แต่บทเพลงและรูปแบบการแสดงในช่วงแรกนั้น ก็ทาตามขนบนิยมการแสดงหนังตะลุง
เพิ่มเติมแค่ในส่วนของเครื่องดนตรีเท่านั้น หลังจากนั้นในช่ วงพ.ศ. ๒๕๓๒ เริ่มมีการร้องเพลงในการแสดงหนัง
ตะลุง นาโดยหนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ทาให้หนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิตมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากมีการนาการร้องเพลงเข้าไปเพิ่มเติมในการแสดงหนังตะลุง ซึ่ง
เป็นสิ่งใหม่ในขณะนั้น ยังไม่มีใครร้องเพลงในการแสดงหนังตะลุงมาก่อน โดยการร้องเพลงนั้นเป็นการร้องแบบ
แปลงเพลง ถ่ายทอดผ่านรูปตัวตลก มีการใช้ไหวพริบปฎิภาณในการด้นสดเนื้อเพลง ทาให้เกิดการตลกขบขัน
เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมเป็นอย่างมาก และเป็นต้นแบบให้กับหนังตะลุงในคณะอื่นๆในเวลาต่อมา บางคณะหาก
นายหนังตะลุงร้องเพลงไม่ได้ จะมีการจ้างนักร้องมาเพิ่มเพื่อช่วยร้องเพลงด้วย ปัจจุบันการร้องส่วนใหญ่ร้องจบ
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เป็นเพลงไป ส่วนเครื่องดนตรีในปัจจุบันบางคณะมีการใช้อุปกรณ์เสริม เช่น กลอง ๒ กระเดื่อง ฉาบ ๗ ใบ
เนื่องจากมีความต้องการจะเล่นให้เหมือนเพลงต้นฉบั บ นอกเหนือเครื่องดนตรีที่มีพัฒนาการ เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต ในปัจจุบันการปรับเสียงดนตรีก็มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับเสียงคีย์บอร์ด ในอดีตคีย์บอร์ดจะ
ใช้เสียงออร์แกนในการเล่นเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการปรับเสียงคีย์บอร์ดให้มีความหลากหลายมากขึ้นตามบท
เพลงสมัยนิยมที่จะนามาเล่นเพื่อให้เกิดความทันสมัย รูปแบบการเล่นเครื่องดนตรีในวงก็มีการปรับเปลี่ยนไป
เช่น เบส อดีตจะเล่นเป็นทานองเหมือนกีตาร์เล่นคือเล่นยูนิสันกัน แต่ปัจจุบันเบสไม่เล่นยูนิสันกับกีตาร์ แต่มี
บทบาทหน้าที่เป็น ของตนเองชัดเจนในวงตามรูปแบบของเครื่องดนตรีสากล (นายชลี ซุ่นสั้น. ๒๕๕๙ :
สัมภาษณ์)
นายเวียง เขาแก้ว กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า พ.ศ.
๒๕๒๐ ในช่วงที่เป็นลูกคู่หนังตะลุงคณะหนังจู่ลี้ เครื่องดนตรีในคณะมีทั้งหมด ๗ ชิ้น ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ ปี่
กลองหนังตะลุง ซออู้ และซอด้วง ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๔ นายเวียงได้ชักชวนผู้เล่น กีตาร์ และเบส เข้ามาร่วม
บรรเลงในคณะ เนื่ องจากต้องการพัฒนาให้ เข้ากับยุคสมัยและเข้ากับเรื่องที่ใช้ในการแสดงของหนังจู่ลี่ใน
ขณะนั้นที่มีการทอดแทรกการเมือง และวิถีชาวบ้านเข้ามา บทเพลงที่ใช้ช่วงโหมโรง ได้แก่ เพลงพัดชา และ
เพลงศรีนวล ช่วงโชว์วงใช้ทานองเพลงของประเทศอินโดนีเซีย ๑ เพลง ออกรูปอิศวรทรงโค บางครั้งใช้เพลง
ไทยเดิม (ไม่ทราบชื่อเพลง) บางครั้งใช้เพลงรักปักใจ เป็นต้น ออกรูปปรายหน้าบท ใช้ทานองเพลงไทยเดิม (ไม่
ทราบชื่อเพลง) นอกจากยังมีการนาบทเพลงสมัยนิยมของศิลปินในยุคนั้นๆ เช่น เพลงผู้ยิ่งใหญ่ ของสรวง สันติ
บทเพลงของศิลปินทูล ทองใจ และบทเพลงของเพลิน พรหมแดน นามาบรรเลงในช่วงคั้นฉาก โดยเลือกให้
เหมาะสมกับเรื่องที่แสดง นายเวียงอยู่ประจากับหนังจู่ลี้ประมาณ ๙ ปี จากนั้นมาเป็นลูกคู่หนังตะลุงคณะหนัง
วี พรเทพ และหนังตะลุงคณะอาจารย์ ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ตามลาดับ ช่วงที่เล่นในคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุง
บัณฑิต ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ เครื่องดนตรีที่ใช้ ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ ปี่ กลองชุด เบส คีย์บอร์ด กีตาร์ และ
ทอมบ้า บทเพลงที่ใช้ช่วงโหมโรงยังใช้เพลงพัดชา และเพลงศรีนวล ส่วนเพลงโชว์วงเริ่มหาทานองเพลงอื่น ๆมา
เสริม เนื่องจากขณะนั้นต้องการพัฒนาบทเพลงให้แตกต่างจากคณะอื่นๆ จึงนาทานองเพลงต่างประเทศ (ใช้
วิธีการจดจามาจากม้วนเทป) เช่น จีน ญี่ปุ่น และเพลงสากล เข้ามาบรรเลง หลังจากนั้น ประมาณ พ.ศ .
๒๕๓๒ - ๒๕๓๓ มีการทานองเพลงเหล่านี้นามาใช้มากขึ้น เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม โดยเล่นในช่วงโชว์
วง ตั้งข้อ ยกข้อ แต่ละคืนใช้เพลงเหล่านี้ไม่ต่ากว่า ๕ เพลง ต่างจากอดีตที่เล่นเน้นเพลงไทยเดิม ลูกทุ่ง และลูก
กรุง นายเวียงอยู่ประจากับหนังตะลุงคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ประมาณ ๑๕ ปี
นอกจากนี้นายเวียงยังให้ความเห็นว่า หนังตะลุง ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อดีตนายหนัง
จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝน กว่าจะมีคณะเป็นของตนเองได้จะต้องผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมาย เช่น ต้อง
เรียนหนังสือเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องภาษา คาราชาศัพท์ ผ่านการบวชเรียนเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องศีลธรรม และ
ต้องมีลูกคู่หนังตะลุงประจาคณะของตนเอง ปัจจุบันหนังตะลุงบางคณะมีแค่นายหนังคนเดียว ไม่มีลูกคู่เป็น
ของตนเอง ใช้วิธีการเช่าชุดลูกคู่หนังตะลุงทั้งหมด บางคนยังไม่มีความพร้อมทางด้านการแสดงก็จัดตั้งคณะ
นอกจากนี้ อดีตลูกคู่หนังตะลุงต้องดูลักษณะการเชิดรูปของนายหนังตะลุงเป็นหลักเพื่อบรรเลงเพลงต่างๆ แต่
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ปัจจุบันนายหนังต้องฟังลูกคู่หนังตะลุงเป็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต (นายเวียง เขาแก้ว.
๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายคานวน พูนสุวรรณ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นลูกคู่หนังตะลุงคณะหนังเริญ ในตาแหน่งเบส เครื่องดนตรีในคณะมีทั้งหมด ๘ ชิ้น ได้แก่ เบส
คีย์บอร์ด กีตาร์ ปี่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลองชุด บทเพลงที่ใช้เป็นบทเพลงไทยเดิม เช่น ช่วงโหมโรง ใช้เพลงพัดชา
เพลงศรีนวล และเพลงลมพัดชายเขา เป็นต้น โดย กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด ปี่ เล่นบรรเลงทานองพร้อมกันทั้งหมด
รูปแบบการแสดงเป็นลาดับขั้นตอนตามฉบับดั้งเดิม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นช่วงเฟื่องฟูของหนังตะลุง มีการนาบท
เพลงสมัยนิยมเข้ามาใช้ในการแสดงมากขึ้น โดยให้ปี่บรรเลงทานองแทนเสียงร้อง ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการ
รวมกลุ่มชุดลูกคู่อิสระขึ้น เนื่องจากนายหนังบางคนไม่มีลูกคู่หนังตะลุงประจาเป็นของคณะตนเอง เช่น หนังชัย
ยันต์ หนังทวี พรเทพ และหนังสุทิพย์ เป็นต้น เมื่อนายหนังเช่าชุดลูกคู่หนังไปแสดง จะมีการตกลงกับนายหนัง
ตะลุงทั้งเรื่องบทเพลงและรูปแบบการแสดงก่อน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายคานวนจึงนาประสบการณ์มาต่อยอดด้วย
การให้เช่าชุดลูกหนังตะลุงแบบครบวงจร ทั้งเครื่องดนตรี เครื่องเสียง โรงหนังตะลุง และรูปหนังตะลุง รู้จักกัน
ในชื่อ “ศรีนวลซาวน์” ปัจจุบันนายหนังที่เช่าชุดลูกคู่หนังตะลุงแต่ละคนมีความหลากหลายในการแสดง บาง
คนไม่ได้เล่นหนังเป็นอาชีพ บางคนเพิ่งหัดใหม่ บางคนเน้นแสดงนิยาย บางคนเป็นนายหนัง รุ่นใหม่ที่มีการพลิก
แพลงรูปแบบการแสดง เน้นการร้องเพลง และมุขตลกที่มากขึ้น ดังนั้นบทเพลงและรูปแบบการแสดงจึงมีความ
หลากหลาย จึงต้องตกลงเรื่องบทเพลงและรูปแบบการแสดงก่อน หลังจากนั้นให้เพลงที่นายหนังต้องการแก่
ทีมงานชุดลูกคู่หนังตะลุง การฝึกซ้อมให้ลูกคู่หนังตะลุ ง ที่เขียนโน้ตได้เป็นคนแกะเพลง และนาโน้ตที่ได้มา
ฝึกซ้อมเพื่อแสดง ซึ่งทีมงานชุดลูกคู่หนังตะลุงของนายคานวนเกือบทุกคนมีความสามารถในการอ่านโน้ตสากล
ต่างจากอดีตที่อาศัยความจาเป็นหลักและใช้โน้ตสากลน้อยมาก นอกจากนี้ คณะหนังบางคณะมีการตัดทอน
การออกรูปฤๅษีในช่วงแรกให้สั้นลง วิธีการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น อดีตการ
บรรเลงบทเพลงไทยเดิม เครื่องดนตรี ปี่ กีตาร์ เบส และคีย์บอร์ดจะบรรเลงทานองพร้อมกันทั้งหมด แต่
ปัจจุบันเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นมีหน้าที่เป็นของตนเองชัดเจน ปี่ทาหน้าที่ดาเนินทานอง กีตาร์ทาหน้าที่เล่นคอร์ด
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งเสียงของเครื่องดนตรีให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น คีย์บอร์ด มีการ
ปรับเป็นเสียงเปียโน เป็นต้น (นายคานวน พูนสุวรรณ. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
นางธัญญา ณ พัทลุง กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอนเริ่มหัดขับหนังมีเครื่องดนตรี ประกอบไปด้วย โหม่ง ฉิ่ง ทับ กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด กลองชุด
และทอมบ้า รวมไปถึงอุปกรณ์ค่างๆพร้อมที่จะแสดง เนื่องจากเป็นการรับช่วงต่อมาจากหนังประจวบ เสียง
เสน่ห์ ซึ่งเป็นพี่สาว รูปแบบการแสดงขณะนั้นมีลาดับขั้นตอน ดังนี้ ออกรูปฤๅษี ในการออกรูปฤๅษีจะมีทั้งการ
นาดฤๅษี และการปักฤๅษี หลังจากนั้นจึงยกรูป ฤๅษีและเชิดเข้าโรง ถือว่าจบฉากฤๅษี ต่อมาเป็นการออกรูป
อิศวรทรงโค หลังจากนั้นเป็นการออกรูปปรายหน้าบท(กาดหน้าบท) การออกรูปปรายหน้าบทมีการไหว้ทา
ความเคารพ ๓ ครั้ง นาดในจังหวะช้า และ นาดในจังหวะเร็ว หลังจากนั้นนายหนังขับกลอน เสร็จแล้วเข้าโรง
หลังจากนั้นก็มีการออกรูปบอกเรื่องในคณะใช้รูปตาเมือง (รูปไอ้เมือง) เพื่อบอกกล่าวกับผู้ชมว่าคืนนี้จะเล่น
หนังเรื่องอะไร และกล่าวขอบคุณเจ้าภาพ หากไปแสดงที่วัดจะต้องมีการสักการะศักดิ์สิทธิ์ นมัส การพระคุณ
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เจ้า ผู้ใหญ่ ผู้ติดต่อ เจ้าภาพ ซึ่งต้องดูให้เหมาะกับงานนั้นๆ หลังจากนั้นจึงบอกกล่าวว่าจะแสดงเรื่องอะไรในค่า
คืนนี้ เมื่อบอกเสร็จแล้วนายหนังจะเชิดรูปตาเมืองเข้าโรง และตั้งเมืองโดยมีการออกรูปกษัตริย์ และราชินี เป็น
การบอกจุดเริ่มต้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเมืองนั้นๆ หลังจากนั้นดาเนินเรื่องราวตามท้องเรื่องต่อไป การแสดงของ
หนังหญิงน้องญา มีการเล่นนิยาย และผสมผสานการร้องเพลงมาตั้งแต่เริ่มรับงานแสดง หนังหญิงน้องญา ถือ
เป็นหนังสมัยใหม่ ในการแสดงมีทั้งมุขตลก การขับกลอน การเล่นนิยาย และการร้องเพลง พ.ศ. ๒๕๔๓ เข้า
ร่วมแข่งขันหนังในงานลอยกระทง ณ อาเภอกันตัง เมื่อแข่งขันเสร็จปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ กองเชียร์
ขอให้นายหนังเปิดจอร้องเพลงเพื่อฉลองความสาเร็จและร่วมแสดงความยินดี ประกอบกับกระแสเรียกร้องของ
ผู้ชมหน้าโรงหนังที่อยากเห็นหน้านายหนังที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จึงมีการเปิดจอร้องเพลง หลังจากนั้นไปแสดง
ที่ไหนก็มักจะโดนร้องขอให้เปิดจอร้องเพลงด้วยเสมอ ช่วงนั้นในจังหวัดตรังยังไม่มีการเปิดจอร้องเพลงมาก่อน
มีหนังหญิงน้องญาโรงเดียว ในแต่ละคืนร้องเพลงประมาณ ๖ – ๗ เพลง นอกจากนี้ ยังนาการร้องเพลงใส่ใน
การแสดงตามเนื้อเรื่องโดยให้รูปกากผู้หญิงเป็นคนร้องเพลง ใช้บทเพลงลูกทุ่งของศิลปิน จินตหรา และ ศิริพร
เป็นต้น โดยหากนายหนังต้องการร้องเพลงอะไร ลูกคูจ่ ึงกลับไปทาการบ้าน คนไหนสามารถเขียนโน้ตสากลได้ก็
จะเขียน คนไหนไม่สามารถอ่านโน้ตได้ก็ใช้วิธีการจา แต่ปัจจุบันร้องเพลงน้อยลง และไม่มีการเปิดจอร้อ งเพลง
(นางธัญญา ณ พัทลุง ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายธัญพิสิษฐ์ นานอน กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า
ขณะที่ศึกษาอยู่ประถมศึกษาปีที่ ๕ เริ่มขับหนังครั้งแรกในงานศพทวดของตนเองที่วัดขุนสิทธิ์ เครื่องดนตรีที่ใช้
ประกอบการแสดงได้แก่ โหม่ ง ฉิ่ง ทับ ปี่ ซอ และใช้ถังที่ถวายสังฒทานมาทาเป็นกลองหนังตะลุง โรงหนัง
ตะลุงและเครื่องเสียงญาติพี่น้องเป็นคนช่วยจัดการ โดยรูปแบบที่นามาแสดงในครั้งนั้นเป็นการศึกษาด้วย
ตนเองและจดจามาจากการชมหนังตะลุงคณะต่างๆและวีซีดีหนังตะลุง ต่อมาเมื่อผู้ติดต่อไปทาการแสดง ใ ช้
วิธีการเช่าชุดลูกคู่หนังตะลุง ซึ่งเป็นการเช่าอุปกรณ์ทั้งหมดสาหรับการแสดงหนังตะลุง คือ ชุดเครื่องเสียง ลูกคู่
หนังตะลุง โรงหนัง และเครื่องดนตรี ประกอบไปด้วย โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลองชุด ทอมบ้า ปี่ คีย์บอร์ด กีตาร์ และ
เบส โดยมีการนัดแนะบทเพลงที่ใช้กับลูกคู่ก่อนที่ จะแสดง พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อผู้ติดต่อไปแสดงก็ใช้วิธีการเช่าชุด
ลูกคู่หนังตะลุงเช่นเดิม แต่มีการเพิ่มนักร้องเข้าไปในการแสดง ๑ คน พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อผู้ติดต่อไปแสดงก็ใช้
วิธีการเช่าชุดลูกคู่หนังตะลุงเช่นเดิม และเริ่มร้องเพลงเองในการแสดงโดยศึกษาจากอินเทอร์เน็ตและจากการ
แสดงของหนังตะลุงคณะต่างๆ โดยหากจะนาบทเพลงใดมาร้องในการแสดงจะมีการนัดแนะกับลูกคู่หนังตะลุง
ก่อน บทเพลงที่ใช้เป็นเพลงของสายันต์ เพลงของหนังเดี่ยว ของเอกชัย ของหนังเอียดนุ้ย และของหนังชัยยันต์
เป็นต้น โดยเพลงต่างๆเหล่านี้ใช้ตอนออกเจ้าเมือง ตอนกั้นฉาก และร้องในเรื่อง ตลอดเวลา ๗ ปีที่ได้แสดงหนัง
ตะลุงสิ่งที่เปลี่ยนไป คือ มีการร้องเพลงเข้าในการแสดง รูปแบบในการแสดงยังเล่นลาดับตามเดิม อาจตัดบาง
ช่วงให้มีความกะทัดรัดขึ้น เช่น ไม่มีการปักรูปฤๅษี หรือ อิศวรทรงโคดังเช่นเดิม การออกรูปปรายหน้ าบทมีการ
ตัดกลอนให้กระชับ (นายธัญพิสิษฐ์ นานอน. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายอรรถชัย ไข่ริน กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า สิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องบทเพลงในช่วงแสดงตามเนื้อเรื่อง ที่มีการขอเพลงจากผู้ชมและนาเพลงสมัยนิยมมา
บรรเลงด้วยปี่ บางคณะการแสดงในบางครั้งเจ้าภาพเป็นคนขอเพลง ดังนั้นคณะหนังตะลุงไม่สามารถปฏิเสธได้
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จึงมีการเปิดจอออกและบรรเลงบทเพลงราวงเพื่อให้เจ้าภาพได้ร่วมสนุกกันหน้าโรงหนัง (นายอรรถชัย ไข่ริน.
๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายประสาทพร ชู จั น ทร์ กล่ าวถึงการเปลี่ ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุ ง
สรุปว่า พ.ศ. ๒๕๔๖ อายุ ๙ ปี ในขณะที่เริ่มเล่นกลองชุดแม้ว่ามีเครื่องดนตรีสากล เช่น เบส กีตาร์ คีย์บอร์ด
และกลองชุด อยู่ภายในคณะหนังตะลุงแล้ว แต่วิธีการเล่นกลองชุดนั้นยังตีตามการเชิดรูปหนัง ไม่ได้ตีตาม
จังหวะของดนตรีสากล ต่อมาในขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ ๑ เริ่มมีการปรับเทคนิคการเล่นให้เป็นดนตรีสากล
มากขึ้น มีการใช้แพทเทิร์นจังหวะมาผสมผสานกับการเล่นแบบเก่า และนาอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น กระเดื่อง
และฉาบ เข้ามาเพิ่มเติมตามกระแสความนิยมเพื่อความเป็นดนตรีมากขึ้น (นายประสาทพร ชูจันทร์. ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)
นายวุฒิชัย พานแสง กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า
ประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นลูกคู่ในคณะหนังนงค์น้อย เครื่องดนตรีภายในคณะ มี โหม่ง ฉิ่ง ทับ ปี่ เบส กีตาร์
คีย์บอร์ด กลองชุด และทอมบ้า วิธีการเล่นกีตาร์ เบส และคีย์บอร์ด จะบรรเลงทานองตามปี่ การเล่นใช้วิธี การ
จาเพลง ไม่มีการใช้โน้ตสากล บทเพลงยืดหยุ่นสูง ลูกคู่ใช้วิธีการฟังกันในคณะ ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี
การประยุกต์นาจังหวะต่างๆเข้ามาในบทเพลง เครื่องดนตรีต่างๆมีหน้าที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น เบสเล่นโน้ตตัวที่
เป็นรากฐานของคอร์ด โดยเล่นคุมตามจังหวะแพทเทิร์นของกลอง กีตาร์เล่นคอร์ด เป็นต้น คีย์บอร์ดมีการปรับ
ตกแต่งเสียงให้มีความหลากหลาย เช่น เสียงเปียโน และเสียงสตริง เป็นต้น มีการนาโน้ตสากลเข้ามาใช้ในการ
บรรเลงทั้งเพลงหนัง และ เพลงเสริมอื่นๆ นอกจากนี้รูปแบบการแสดงมีการตัดทอนให้สั้นลง ในช่วงประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ การโหมโรงบรรเลงประมาณ ๓ เพลง ออกรูปฤๅษี ออกรูปอิศวรทรงโค และปรายหน้าบท จะใช้
เวลารวมทั้งหมดประมาณ ๑ ชั่วโมง แต่ปัจจุบันการโหมโรงสั้นลง ออกรูป ฤๅษีโดยเชิดผ่านหน้าจอ ออกรูป
อิศวรทรงโคบางคณะไม่มีการฝัดโค ใช้เวลาในช่วงแรกรวมทั้งหมดประมาณ ๒๐ นาที นอกจากนี้ อดีตเมื่อหนัง
แสดงตามเนื้อเรื่องจบเป็นอันว่าการแสดงในค่าคืนนั้นได้จบลงแล้ว แต่ปัจจุบันบางคณะมีการเปิดจอร้องเพลง
ตามคาร้องขอของเจ้าภาพหรือผู้ชมต่ออีกประมาณ ๔๕ – ๖๐ นาที (นายวุฒิชัย พานแสง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายประหยัด สุดแกล้ว กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นลูกคู่ในคณะหนังปรีชา สาระศิลป์ เครื่องดนตรีที่ใช้ภายในคณะ ได้แก่ ปี่ โหม่ง ฉิ่ง
ทับ เบส กีตาร์ คีย์บอร์ด กลองชุด และทอมบ้า วิธีการเล่นเบสเน้นตามต้นฉบับซึ่งมีลักษณะการเล่นแบบยูนิสัน
ตามทานองหลัก และมีลั กษณะการเล่นแบบเดิ นตามคอร์ดบ้าง นอกจากนี้ยังมีการนาเพลงตลาดทั่วไปมา
บรรเลง หลังจากนั้น ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ไปเป็นลูกคู่หนังตะลุงคณะหนังหญิงน้องญา ดาราทิพย์ วิธีการ
เล่นเบสมีการปรับเปลี่ยนไป เบสเดินเป็นจังหวะมากขึ้น มีการร้องเพลงในการแสดง นายประหยัดทาหน้าที่เป็น
ทั้งลูกคู่หนังตะลุงในตาแหน่งเบส มิกซ์เสียง และร้องเพลงในคณะ บทเพลงตลาดทั่วไปที่ใช้สาหรับการตั้งข้อ มี
น้าเจี๊ยบ(ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผู้เขียนโน้ตเพลงไว้ ลักษณะของโน้ตเพลงเป็นโน้ตสากล มีคอร์ดกากับ บาง
เพลงมีการปรับคีย์เพลงให้เข้ากับปี่ เนื่องมาจากคีย์ต้นฉบับโน้ตบางตัวเสียงปี่ไม่สามารถเป่าได้ ซึ่งโน้ตเหล่านี้ได้
แพร่หลายไปยังคณะหนังต่างๆในจังหวัดตรัง ในช่วงนี้การแสดงหนังตะลุงในจังหวัดตรัง มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแสดง และดนตรีที่ชัดเจนขึ้น ส่วนหนึ่งมีแรงจูงใจมากจากหนังสุทิพย์ ลูกทุ่งบันเทิง ที่มีทั้งการตัดรูป
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หนังเป็นรูปสายันต์ มีการร้องเพลง มีเครื่องเสียงเต็มรูปแบบ วิธีการเล่นดนตรีที่แปลกไป จึงทาให้หลายคณะ
นามาปรับตามๆกันมา ปัจจุบันเป็นลูกคู่หนังตะลุงคณะหนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต วิธีการเล่นเบส มีการ
เล่นทั้งแบบยูนิสัน และ เล่นคอร์ด โดยมีแพทเทิร์นชัดเจนตามจังหวะกลองชุด มีการตกแต่ งการเล่นตาม
ความรู้สึกมากขึ้น บทเพลงฮิตที่เป็นที่นิยมจะนามาใช้ช่วงตั้งข้อโดยให้ปี่บรรเลงทานอง ไม่มีการร้องเพลงโชว์ มี
แค่ให้รูปตัวตลกร้องเพลงในลักษณะด้นสดเท่านั้น (นายประหยัด สุดแกล้ว. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายเรียง นิ่มเพ็ง กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า ช่วงที่
เริ่มเป็นลูกคู่ในคณะหนังบุญรอบ ขุนแก้ว บทเพลงที่ใช้การแสดง ใช้เฉพาะเพลงหนัง(เพลงไทยเดิม)เท่านั้น
ต่อมาเล่นกับคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต บทเพลงที่ใช้มีทั้งเพลงหนัง และสมัยนิยมทั่วไป เช่น เพลงลูกทุ่ง
โดยให้ปี่ ซอ และ ขลุ่ย ทาหน้าที่บรรเลงทานอง ไม่มีนักร้อง ซึ่งบทเพลงที่ใช้ในการแสดงแต่ละคณะจะไม่
เหมือนกัน (นายเรียง นิ่มเพ็ง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
สรุปว่า ช่วงอายุประมาณ ๘ ปี (ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘) เป็นลูกคู่ในคณะหนังประเสริฐ เครื่องดนตรีที่ใช้ ได้แก่
ปี่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ กีตาร์ คีย์บอร์ด เบส กลองชุด และทอมบ้า โดยผู้เล่นกลองชุดหรือทับเป็นผู้เล่นทอมบ้า บท
เพลงใช้เฉพาะเพลงหนัง ยังไม่มีการนาบทเพลงลูกทุ่งมาใช้ ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นลูกคู่ในคณะหนังสุ
ทิพย์ เครื่องดนตรียังคงมีจานวนเท่าเดิม แต่วิธีการเล่นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการนาบทเพลง
ลูกทุ่งมาใช้แทนบทเพลงเดิมในหลายๆช่ว ง เช่น เพลงบรรยาย เป็นต้น ปัจจุบันลั กษณะของดนตรีมีการ
ปรับเปลี่ยนไปมีการใช้จังหวะที่ชัดเจน เช่น จังหวะราวง เป็นต้น มีการนาเอาอินโทรของบทเพลงลูกทุ่งมาทา
เป็นเพลงทอดบทสั้น เครื่องดนตรีต่างๆมีการใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟัง เป็นต้น ส่วนการแสดง
ของหนังปิ๊ก ลูกทุ่งบันเทิง อดีตไม่มีการร้องเพลงในการแสดง แต่ปัจจุบันได้มีปรับเปลี่ยนนาการร้องเพลงเข้ามา
เพิ่มเติมในการแสดง นอกจากนี้ สาหรับนายหนังจร ยังมีชุดลูกคู่หนังตะลุงให้เช่าเพื่อการแสดงเป็นครั้งๆ โดยมี
การตกลงบทเพลงที่นายหนังจะใช้ในการร้อง และมอบหมายให้ลูกคู่ทาการแกะเพลง โดยทาการฝึกซ้อมกันที่
บ้านของนายคานวน พูนสุวรรณ ก่อนการแสดงจริงต่อไป (นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายทวี อ่อนจุติ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า ช่วงอายุ
ประมาณ ๒๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๒๙) เป็นลูกคู่ในคณะหนังอาจารย์จู่เลี่ยง เครื่องดนตรีที่ใช้ มี ๗ ชิ้น ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง
ทับ เบส กีตาร์ ทอมบ้า และ กลองชุด ในขณะนั้นไม่มีปี่ และคีย์บอร์ด กีตาร์จึงรั บหน้าที่ในการบรรเลงทานอง
อย่างเดียว ไม่มีการเล่นคอร์ด นอกจากนี้มีการนาบทเพลงลูกทุ่ง เช่น บทเพลงของ มนต์สิทธิ์ คาสร้อย สดใส
รุ่งโพธ์ทอง และยิ่งยง ยอดบัวงาม เป็นต้น มาใช้บรรเลงในช่วงตั้งข้อบ้างแต่ส่วนใหญ่ยังใช้เพลงทาเหนินอยู่มาก
เพราะหนังในสมัยนั้นเป็นหนังขับ ไม่ใช่หนังเจรจาอย่างปัจจุบัน ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นลูกคู่ในคณะหนัง
นงค์น้อย เครื่องดนตรีที่ใช้ภายในคณะช่วงแรกไม่มีคีย์บอร์ด ไม่มีปี่ ในช่วงประมาณ ๒ ปีแรกเป็นช่วงที่มือปี่หา
ยากมาก อาจมีมาบรรเลงในคณะบ้างแต่ไม่ทุกคืน ส่ว นใหญ่จะเป็นมือปี่โ นรามาเป่าให้ หลั งจากนั้น จึงมี
คีย์บอร์ดและนักร้องเพิ่มเข้ามา โดยนักร้องจะร้องโชว์ช่วงหัวค่า ต่อมาจึงมีมือปี่เข้ามาภายในคณะ แม้จะมี
นักร้องเพิ่มเข้ามาแต่บ ทเพลงในช่ว งนี้ ยังก็ยังใช้เพลงหนังอยู่มาก ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นช่ว งที่มีการ
ปรับเปลี่ยนลูกคู่ภายในคณะหลายตาแหน่ง ได้แก่ กลอง และคีย์บอร์ด เพื่อให้สามารถบรรเลงได้ทั้งเพลงหนัง
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และบทเพลงเสริมอื่นๆ เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละชนิด จึงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป เช่น กลอง มี
การเดินจังหวะที่ชัดเจนขึ้น กีตาร์มีการเล่นทั้งทานองและคอร์ด มีการปรับแต่งเสียงที่หลากหลาย กลายมา
เป็นตะลุงสากลอย่างปัจจุบัน ช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การเปิดจอร้องเพลงเป็นที่นิยมมากของหลายๆคณะ
โดยร้องขอจากเจ้าภาพให้คณะหนังเปิดจอร้องเพลงหลังจากเล่นเรื่องเสร็จ จึงทาให้คณะหนังต้องปรับเปลี่ยน
การแสดงเล่นเรื่องให้เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเล่นเรื่องและเปิดจอร้องเพลงอยู่ในช่วงเวลาที่ กาหนด ปัจจุบันเป็น
การเปิดจอร้องเพลงราวงเวียนครกเพื่อให้เจ้าภาพได้มาร่วมสนุกสนาน ร่วมราวงกันที่หน้าโรงหนังตะลุง (นาย
ทวี อ่อนจุติ. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายธีระศักดิ์ คงทอง กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า
อายุประมาณ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกโรงครั้งแรกกับหนังสัญญา หลานหนังหมุน เครื่องดนตรีที่ใช้ ได้แก่
โหม่ง ฉิ่ง ทับ ปี่ กีตาร์ คีย์บอร์ด เบส กลองชุด และทอมบ้า แสดงไปได้สักระยะได้รับแผ่นซีดีบันทึกเสียงบท
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงมา ๑ แผ่น มาจากหนังทวี พรเทพ พร้อมกับคากล่าวที่แสดงถึ งความ
กังวลใจกลั วว่าการแสดงหนั งตะลุงจะหายไป เนื่องจากคณะหนังตะลุ งต้องใช้ลู กคู่จานวนหลายคน ทาให้
เจ้าภาพมีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งอาจส่งผลทาให้การแสดงหนังตะลุงน้อยลง จึงต้องการให้เอาแผ่นซีดีบันทึกเสียง
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงไปลองฝึกใช้ดู หลังจากนั้นจึงนาแผ่นซีดีที่ได้มาหัด จนเริ่มมีความชานาญ
ขึ้น เมื่ออายุประมาณ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑) จึงเริ่มรับงานแสดงแบบ หนังคอม ใช้จอหนังตะลุงขนาดเล็ก
(ประมาณวากว่า) มีลูกคู่ ๒-๓ คน เล่นเครื่องดนตรี โหม่ง ฉิ่ง ทับ และกลองชุด โดยนายหนังเป็นผู้ควบคุมบท
เพลงต่างๆโดยใช้รีโมทคอนโทรน รับงานแสดงคืนละ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท อายุประมาณ ๒๓ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๔) ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จอหนั ง ตะลุ ง ขนาดยาวประมาณ ๖ เมตร จากเทศบาล จั ง หวั ด ตรั ง จึ ง ได้
ปรับเปลี่ยนโรงหนังตะลุงเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไป เริ่มนาการร้องเพลงเข้ามาผสมผสาน และเริ่มมีการเล่นลัด
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแสดงมีทั้งแบบบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสดทั้งหมด และแบบหนังคอม ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของเจ้าภาพ หากแสดงแบบหนังคอมอาจมีการต่อคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก ๑ ตัว เพื่อเปิดซาวด์ดนตรีใน
การใช้ร้องเพลง หากเป็นดนตรีสดจะมีการตกลงบทเพลงที่ใช้ในการขับร้องก่อนล่วงหน้าเพื่ อให้ลูกคู่ได้เตรียม
ความพร้อมก่อนวันแสดงจริง การร้องเพลงใช้ร้องช่วงตั้งข้อ และร้องประกอบในเรื่องที่แสดง อายุประมาณ ๒๖
ปี (พ.ศ.๒๕๕๗) จึงเริ่มเพิ่มการเปิดจอร้องเพลงราวง ตามคาร้องขอของเจ้าภาพ เป็นต้น มา (นายธีระศักดิ์ คง
ทอง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายสัญญา ชัยเพชร กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่า การ
เล่ น หนังในช่ว งแรก ใช้ลู กคู่ประมาณ ๘ - ๙ คน เครื่องดนตรีส ากล เช่น เบส นิยมเล่นเป็นทานองตามปี่
หลังจากนั้นประมาณ ๑๕ - ๑๖ ปีที่ผ่านมา กลองชุดเริ่มนิยมตีเป็นจังหวะลีลามากขึ้น เครื่องดนตรีสากลต่า งๆ
เริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น เช่น เบส เริ่มมีการเล่นจังหวะตามกลอง เป็นต้น ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
เริ่มปรับเปลี่ยนมาเล่นในลักษณะหนังคอมโรงเล็ก นารูปแบบการเล่นมาจากหนังทวี พรเทพ ใช้หน้าจอสีขาว
ขนาดประมาณวากว่า รับค้าจ้างประมาณ ๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ต่อคืน จากลูกคู่ ๘ - ๙ คน ลดเหลือ ๓ –
๔ คน ใช้เครื่องดนตรีประกอบการแสดง ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ และกลองชุด ไว้สาหรับการขับกลอนและตบมุข
ตลกของนายหนัง บทเพลงใช้การเปิดซาวน์ดนตรีประกอบจากแผ่นซีดี ซึ่งได้รับมาจากหนังทวี พรเทพ บท

๘๕

เพลงในแผ่นซีดีมีประมาณ ๑๕ เพลง โดยมีการนาบทเพลงอื่นๆ เช่น นางเดินป่า สองโหม่ง มาเสริมกับบท
เพลงที่มี และได้นาหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้กับ
การแสดงหนังตะลุงของตนเอง โดยใช้รถกะบะคันเดียวบรรทุกเครื่องเสียง เครื่องดนตรี และโรงหนัง เดินทาง
ไปแสดงตามที่ต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเจ้าภาพที่ฐานะทางการเงินไม่ดีนัก แต่มีความจาเป็นที่ต้อง
รับหนังตะลุงไปแสดงเพื่อให้หลุดเหฺมฺรย ปัจจุบันเล่นโรงใหญ่ทั้งแบบหนังคอมและแบบหนังตะลุงที่ใช้ดนตรีสด
ทั่วไปควบคู่กัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพ ส่วนรูปแบบการแสดงในปัจจุบันมีทั้งเล่นเต็มและเล่นย่อ
เช่น หากเล่นในงานศพมีพิธีกรรมทางศาสนาที่ทาให้เริ่มแสดงช้า จะออกรูปฤๅษีแบบสั้น หลังจากนั้นออกรูป
อิศวรทรงโค และรูปอื่นตามลาดับ แต่หากเริ่มแสดงประมาณ ๕ ทุ่ม จะปักรูปบอกเรื่องไว้ที่หน้าจอและเริ่มขับ
เลย นอกจากนี้บางครั้งเมื่อคณะหนั งประกอบพิธีกรรมแก้เหฺมฺรยเสร็จทางเจ้าภาพก็ให้สิ้นสุดการแสดง เพราะ
ต้องการร้องเพลงคาราโอเกะ เป็นต้น (นายสัญญา ชัยเพชร. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายกิตติภพ ชัยเพชร กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง สรุปว่ า
พ.ศ. ๒๕๕๕ อายุ ๑๒ ปี ๗ เดือนออกโรงครั้งแรก ณ วัดนาโต๊ะหมิง ในลักษณะหนังคอม ใช้เครื่องดนตรีสด
ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ และกลองชุด เพื่อประกอบการขับกลอน และตบมุขตลก บทเพลงประกอบการแสดง ใช้
วิธีเปิดแผ่นซีดีที่มีการบันทึกเสียงไว้ โดยนายหนังใช้รีโมทควบคุมบทเพลงต่างๆ ด้วยตนเอง โดยเรื่องที่ใช้ใน
การแสดงนามาจากหนังสุทิพย์ทั้งหมด และนาความรู้ที่บิดาให้มาเสริมในการแสดงให้สมบูรณ์ขึ้น เมื่อมีความ
ชานาญมากขึ้น เริ่มมีการศึกษาค้นหามุขตลกใหม่ๆ ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ นามาใช้ในการแสดง ประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เริ่มนาการร้องเพลงเข้ามาประกอบในการแสดงหนังตะลุง จึงได้มีการต่อคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก ๑
เครื่อง เพื่อใช้เปิดเสียงดนตรีประกอบการร้องเพลงในช่วงคั้นฉาก หรือ ต้องการเปลี่ยนอารมณ์ผู้ชม ปัจจุบัน
การแสดงของหนังน้องเบนซ์ มี ๒ แบบ ได้แก่ หนังคอม และ การแสดงตามรูปแบบหนังตะลุงทั่วไปโดยใช้
ดนตรีสด บทเพลงยังคงใช้เพลงไทยเดิมตามการแสดงในอดีต รูปแบบการแสดงยังคงยึดขั้นตอนแบบดั้งเดิมแต่
มีการสร้างมุขตลกให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีการสร้างบทใหม่ โดยนาเนื้อเรื่องของผู้เป็นบิดาและปู่ มาเป็น
แนวความคิด นอกจากนี้บางคืนมีการเปิดจอร้องเพลงตามคาขอของผู้ชม (นายกิตติภพ ชัยเพชร. ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรีและรูปแบบการแสดงของคณะหนังใน
จังหวัดตรังเกิดขึ้น ในช่ว งเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ วิจัยขอนาเสนอข้อมูลตามช่ว งเวลาที่พบว่าดนตรีและ
รูปแบบการแสดงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง หรือ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชัดเจน ดังนี้
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นช่วงที่คณะหนังตะลุงในพื้นที่จังหวัดตรัง บางคณะ มีการนาเครื่องดนตรี
สากลเข้ามาผสมกับเครื่องดนตรีเดิม ที่มีอยู่บ้าง โดยได้นาแบบอย่างมาจากหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล (จ.
พัทลุง) แต่ยังคงใช้วิธีการเล่นทีเ่ ป็นแบบฉบับเฉพาะ นอกจากนี้ยังพบว่า เริ่มมีการนาทานองใหม่ๆ เช่น ทานอง
เพลงสากล และทานองเพลงต่างประเทศ เข้ามาประกอบในการแสดง นาโดยนายเวียง เขาแก้ว มือปี่หนัง
อาจารย์ณรงค์ในขณะนั้น เป็นผู้นาทานองเพลงข้างต้นมาใช้ร่วมบรรเลงประกอบการแสดง ส่วนรูปแบบการ
แสดงยังคงทาตามขนบนิยมเดิม ต่อมาประมาณพ.ศ. ๒๕๓๒ เริ่มมีการขับร้องในลักษณะด้นสดเพื่อบอกเล่า
เรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอดของนายหนังผ่านรูปตัวตลก นาโดยหนังอาจารย์ณรงค์ ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับหนัง
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ตะลุงในคณะอื่นในเวลาต่อมา มีการใช้ เครื่องดนตรีสากลที่แพร่หลายมากขึ้นแต่ยังคงใช้วิธีการเล่นที่เป็นแบบ
ฉบับเฉพาะ ประมาณพ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น ช่วงที่ขาดแคลนมือปี่หนังตะลุง จึงมีการปรับให้เครื่องดนตรีสากล
บรรเลงทานองเพลงแทนปี่ เช่น ในคณะหนังนงค์น้อยให้กีตาร์เล่นทานองแทนปี่ เป็นต้น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นช่วง
เฟื้องฟูของหนังตะลุงเพลงสมัยนิยมถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในคณะหนังตะลุงมากขึ้น แต่วิธีการเล่นยังคง
เป็นแบบฉบับเฉพาะ ต่อมาพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นช่วงที่หนังบางคณะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดง โดย
ตัดการออกรูปอิศวรทรงโคออก บางคณะไม่มีการออกรูป ฤๅษี หรือ ออกรูปอิศวรทรงโค พ.ศ. ๒๕๔๐ การร้อง
เพลงเป็นที่นิยมในคณะหนังตะลุง บางคณะมีการจ้างนักร้องมาช่วยร้องเพลงในคณะ เช่น หนังนงค์น้อย เป็น
ต้น บางคณะนายหนังเป็นผู้ร้องเพลงด้วยตนเอง ส่วนบทเพลงถึงแม้จะมีการร้องเพลงเข้ามาแต่ ยังคงใช้เพลง
หนังอยู่มากในการแสดง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการรวมกลุ่มชุดลูกคู่อิสระขึ้นอย่างชัดเจน รับเล่นดนตรีให้กับนายหนัง
จร พ.ศ. ๒๕๔๓ เริ่มมีการเปิดจอร้องเพลงและมีการบันทึกการแสดงสดออกจาหน่ายในรูปแบบวีซีดี (หนัง
น้องญา) พ.ศ. ๒๕๔๔ บางคณะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนลูกคู่ภายในคณะใหม่ โดยใช้ลูกคู่ที่มีความสามารถเล่นได้
ทั้งเพลงหนังและบทเพลงเสริมอื่นๆ เข้ามาในคณะแทนลูกคู่บางตาแหน่ง จึงทาให้ วิธีการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ
มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น กลองชุดมีการเดินจังหวะที่ชัดเจนขึ้น เบสจึงมีการปรับเปลี่ยนการเล่นให้สอดคล้อง
กับกลองชุด กีตาร์มีการเล่นทั้งคอร์ดและยูนิสัน นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งเสียงให้มีความหลากหลายมากขึ้น
พ.ศ. ๒๕๔๖ การเปิดจอร้องเพลงเป็นที่นิยมมากของผู้ชม ส่งผลคณะหนังต้องปรับเปลี่ยนเล่นเรื่ องให้กระชับ
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนาเพลงลูกทุ่งมาใช้แทนบทเพลงเดิมในหลายๆช่วง พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการบันทึกโน้ตใน
ลักษณะโน้ตสากล โดยมีคอร์ดกากับ ไว้อย่างชัดเจน โดยนายเจี๊ยบ(ไม่ทราบนามสกุล)เป็นผู้บันทึก โน้ตเพลง
เหล่านี้มีการแพร่หลายไปทั่วจังหวัดตรัง บทเพลงมีการปรั บคีย์เพลงให้เข้ากับเสียงปี่ เป็นช่วงที่การแสดงหนัง
ตะลุงในจังหวัดตรัง มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงและดนตรีที่ชัดเจนขึ้น โดยได้นาแบบอย่างมาจากหนัง
สุทิพย์ หลายๆคณะมีการปรับเปลี่ยนตามๆกันมา พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะหนังเริ่มมีการแสดงในลักษณะหนังคอม
ใช้บทเพลงประกอบการแสดงจากแผ่นซีดีที่มีการบันทึกเสียงดนตรีไว้ และใช้เครื่องดนตรีสดเพียงแค่ ๔ ชิ้น
ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ และกลองชุด พ.ศ. ๒๕๕๗ นายหนัง(หนังนงค์)มีการทาอัลบั้มเพลงเป็นของตนเอง โดยจัด
จ าหน่ ายในรู ป แบบซีดี และมีก ารน าบทเพลงเหล่ านี้ เปิดผ่ า นสถานี วิทยุภ ายในจัง หวัด และนามาขั บร้อ ง
ประกอบในการแสดงของนายหนังเอง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแสดง เช่น มีการ
ใช้เครื่องดนตรีจากแอปพลิเคชั่นมาบรรเลงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า,เครื่องดนตรีมีการใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ
อย่างแพร่หลาย วิธีการเล่นเพลงหนังมี ๒ ลักษณะ คือ หากเป็นลูกคู่ยุคใหม่ จะมีการใช้โน้ตสากลที่มีคอร์ด
กากับ แบ่งห้องเพลงชัดเจน และ เล่นยูนิสันน้อยลง หากเป็ นลูกคู่ยุคเก่า ส่วนใหญ่ยังคงใช้ วิธีการเล่นแบบเดิม
คือเน้นยูนิสันและมีความยืดหยุ่นสูงตามการแสดงของนายหนัง, บทเพลงมีการใช้เพลงในอัลบั้มนายหนังเองมา
ขับร้อง หนังหลายคณะมีการเปิ ดจอร้องเพลงตามคาขอของเจ้าภาพ ส่วนคณะหนังที่เคยมีเปิดจอร้องเพลงมา
ก่อนปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไม่เปิดจอร้องเพลงดังเดิม เช่น หนังหญิงน้องญา เป็นต้น นอกจากนี้รูปแบบใน
การแสดงหนังตะลุงมีลาดับขั้นตอนที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์
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ตารางที่ ๑ : แสดงระยะเวลาแสดงการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดตรัง (พ.ศ.๒๕๓๐ – พ.ศ.๒๕๕๙)

พ.ศ. ๒๕๓๒ เริ่มมีการ
ขั บ ร้ อ งในลั ก ษณะด้ น
สดถ่ายทอดผ่านรูปตัว
ตลก นอกจากนี้เครื่อง
ดนตรีสากลมีการเพิ่ม
จานวนชิ้นที่มากขึ้น ใน
การแสดงหนังตะลุง

๒๕๓๐
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นช่วงที่
หนั ง บางคณะมี ก ารใช้
เครื่องดนตรีสากล เข้ า
มาผสมกับเครื่องดนตรี
เดิม โดยใช้วิธีการเล่นที่
เป็ น แบบฉบั บ เฉพาะ
นอกจากนี้ยังมีการเริ่ ม
ใช้ ท านองเพลงสากล
และต่างประเทศ เข้ามา
ประกอบในการแสดง
โดยให้ปี่บรรเลงทานอง

พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการบันทึกโน้ตในลักษณะโน้ตสากล โดยมีคอร์ดกากับ ไว้อย่างชัดเจน และแพร่หลาย
ไปทั่วจังหวัดตรัง บทเพลงมีการปรับคีย์เพลงให้เข้ากับเสียงปี่ เป็นช่วงที่การแสดงหนังตะลุงใน
จังหวัดตรัง มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงและดนตรีที่ชัดเจนขึ้น โดยนาแบบอย่างการเล่นมา
จากหนังสุทิพย์ ลูกทุ่งบันเทิง หลังจากนั้นหลายๆคณะมีการปรับเปลี่ยนตามๆกันมา
พ.ศ. ๒๕๓๔
เครื่องดนตรี
สากลทา
หน้าที่บรรเลง
ทานองแทนปี่

พ.ศ. ๒๕๔๓ เริ่มมีการเปิด
จอร้องเพลง มีการบันทึก
การแสดงสดออกจาหน่าย
ในรูปแบบวีซีดี

พ.ศ. ๒๕๓๖ หลายคณะเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแสดง โดยตัดขั้ นตอนการ
ออกรูปอิศวรทรงโคออก บางคณะไม่มี
การออกรูปฤๅษี หรือ อิศวรทรงโค

๒๕๓๕

๒๕๔๐

๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นช่วงฮิตของการมีนักร้อง
คณะหนังตะลุงมีการจ้างนักร้องมาช่วยร้อง
เพลงในคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มี ก ารรวมกลุ่ ม ชุ ด ลูก คู่ อิ ส ระขึ้ น
อย่างชัดเจน เพื่อรับเล่นดนตรีให้กับนายหนังจร
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นช่วงที่มีการใช้เพลงสมัย
นิ ย มมากขึ้ น ในคณะหนั งตะลุ งต่ า งๆ แต่
วิธีการเล่นยังคงเป็นแบบฉบับเฉพาะ

พ.ศ. ๒๕๕๗ นายหนั ง มี ก าร
ทาอัลบั้มเพลงเป็นของตนเอง
และมีการเปิดบทเพลงเหล่านี้
ตามสถานีวิทยุภายในจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการแสดงในลักษณะหนังคอม ใช้
ดนตรี ป ระกอบการแสดงจากแผ่ น ซี ดี ที่ มี ก าร
บันทึกเสียงดนตรีไว้ และใช้เครื่องดนตรีสด ๔ ชิ้น
ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ และกลองชุด

๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๔๖ การเปิดจอร้องเพลงเป็นที่
นิยมมากของผู้ชม ส่งผลคณะหนังต้อง
ปรับเปลีย่ นเล่นเรื่องให้กระชับขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการเอาเพลงลูกทุ่งในบาง
ท่อนเพลงมาใช้แทนบทเพลงเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๔ เครื่องดนตรีต่างๆมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการเล่น และตกแต่งเสียงให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น เพื่อให้สามารถบรรเลงได้ทั้งเพลงหนังและ
บทเพลงเสริมอื่นๆ

๒๕๕๕

๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ก ารน าเทคโนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้ในการแสดง, เครื่องดนตรีมี
กา ร ใ ช้ อุ ป กร ณ์ เส ริ ม ต่ างๆ อย่ า ง
แพร่หลาย วิธีการเล่นเพลงหนังเป็นไป
ตามความถนัดของลูกคู่ภายในคณะ มี
การเปิ ด จอร้ อ งเพลงตามค าขอ บท
เพลงมีก ารใช้ เ พลงในอัล บั้ ม ของนาย
หนังมาขับร้อง นอกจากนี้รูปแบบการ
แสดงมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์
สูง

๘๘

๔.๒.๒ ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
นายณรงค์ จันทร์พุ่ม ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดง
หนังตะลุง สรุปว่า ทุกอย่างในโลกมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยเล็กๆจนถึงปัจจุบันก็มีการเปลี่ยน บทเพลงก็มี
การเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน เช่น บทเพลงหรือทานองเพลงที่ใช้ราพึงราพันระหว่างหนุ่มสาว หรือตัด
พ้อต่อว่า ในอดีตและปัจจุปันไม่เหมือนกัน การเป็นศิลปินก็เหมือนการนาเสนอสินค้าต้องดูตลาดด้วย ดังนั้น
การแสดงต้องดูผู้ชมผู้ฟังด้วยว่าเป็นแบบไหน การบุกเบิกการร้องเพลงเข้ามาผสมผสานในการแสดงหนังตะลุง
นั้น สืบเนื่องมาจากเคยทาหน้าที่ฝ่ายบันเทิงสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัย มีความสามารถในการร้องเพลงจึงได้นา
ความสามารถทางการร้องมาประยุกต์ใช้กับการแสดงหนังตะลุง ลักษณะการร้องเพลงที่ใช้เป็นแบบคีตปฎิภาณ
หรือการด้นสดเพื่ อบรรยายเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอด เช่น การเดินทางไปที่ต่างๆ บุคคลสาคัญของชุมชน
หรือเจ้าภาพ เป็นต้น ประกอบกับในคณะมีรูปหนังตัวอีสาน จึงมีการใช้ทานองเพลงของภาคอีสานมาร่วมใน
การแสดง นอกจากนี้ยังมีการนาเอาบทเพลงต่างถิ่นอื่นๆมาใช้ เช่น เพลงอีแซว เพลงลาตัด เพลงสากล ลูกทุ่ง
เป็นต้น เครื่องดนตรีสากลจึงมีส่วนช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ในการแสดง โดยยึดหลักว่า การแสดงหนังตะลุงนั้น
ต้องแสดงให้เห็นถึงธรรมะ อธรรม นั้นคือหัวใจของเรื่องที่จะแสดง ส่วนประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง
หรือองค์ประกอบอื่นๆ ควรใช้อย่างเหมาะสมไม่ ให้ไปทาลายหัวใจของหนังตะลุง (นายณรงค์ จันทร์พุ่ม.
๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายนงค์ ดาหมาน ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดง
หนังตะลุง สรุปว่า ปัจจุบันการแสดงหนังตะลุงต้องแข่งกับเวลาผู้ชมก็เช่นเดียวกัน อดีตการแสดงหนังตะลุงจะ
เล่นถึงเช้า แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่การแสดงขึ้นอยู่กับทางเจ้าภาพ เวลาที่ทาการแสดงปกติ เล่นสองทุ่มไปจนถึง
ประมาณตีสอง บางงานหากเป็นงานแก้บนเลิกประมาณห้าทุ่ม แต่หากเจ้าภาพต้องการให้แสดงจนถึงเช้าจะมี
การเพิ่มค่าใช้จ่าย ส่วนการนาการร้องเพลงเข้ามาประกอบในการแสดงหนังตะลุงนั้น เนื่องจากผู้ชมชื่นชอบบท
เพลง นายหนังสามารถร้องเพลงได้และมีอัลบั้มเป็นของตนเอง ประกอบกับผลตอบรับที่ดีของอัลบั้ม จึงนาการ
ร้องเพลงเข้ามาประกอบ เครื่องดนตรีและบทเพลงจึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย (นายนงค์ ดาหมาน.
๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายลอบ หมุนแก้ว ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดง
หนังตะลุง สรุปว่า ปัจจุบันการที่หนังตะลุงหลายๆคณะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงไปจากเดิม ส่วน
หนึ่งเกิดจากผู้ชมที่ไม่เข้าใจรูปแบบการแสดง เช่น ในขณะที่นายหนังกาลังออกรูป ฤๅษี ผู้ชมมีการเรียกร้องให้
ร้องเพลง เป็นต้น อีกปัจจัยหนึ่งเกิดจากตัวนายหนังเองที่ตามใจผู้ชมมากเกินไปจนทาให้หลงทางในการแสดง
(นายลอบ หมุนแก้ว. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายชลี ซุ่นสั้น ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนัง
ตะลุ ง สรุ ป ว่า เครื่ อ งดนตรี ที่ ม ากขึ้น ของคณะหนั ง ตะลุ ง ท าให้ ไ พเราะน่ า ฟั ง ขึ้ น กว่า เดิ ม ปั จจั ย ของการ
เปลี่ยนแปลงไปของบทเพลงและรูปแบบการแสดง เกิดจากการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย เมื่อมีการเล่น
เพลงตามยุคสมัยมากขึ้น นักดนตรีมีความต้องการที่จะเล่นให้เหมือนเพลงต้นฉบับเพื่อให้ผู้ชมชื่นชอบ และ
แสดงถึงความสามารถของนักดนตรี (นายชลี ซุ่นสั้น. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

๘๙

นายเวียง เขาแก้ว ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดง
หนั งตะลุ ง สรุ ป ว่า บทเพลงที่ เปลี่ ย นแปลงไปเกิด จากความต้อ งการที่ จะพั ฒ นาให้ เ ข้ ากั บยุ คสมั ย และมี
เอกลักษณ์เป็นของตนเอง รวมไปถึงเพื่อให้เข้า กับเรื่องราวที่นายหนังถ่ายทอด (นายเวียง เขาแก้ว. ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)
นายคานวน พูนสุวรรณ ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการ
แสดงหนังตะลุง สรุปว่า การทาชุดลูก คู่หนังตะลุงให้เช่านั้น เนื่องจากนายหนังตะลุงหลายคนไม่ มีลูกคู่และ
อุปกรณ์เป็นของตนเอง บางคนเพิ่งหัดเล่นหนังยังไม่รู้จักใคร จึงต้องการอานวยความสะดวกให้ และช่วยให้ลูก
คู่มีงานทามากขึ้น ส่วนรูปแบบการแสดงของบางคณะที่มีการตัดทอนการออกรูป ฤๅษี ในช่วงแรกให้สั้นลง เป็น
ปัจจัยมาจากเรื่องของเวลา เนื่องจากการออกรูป ฤๅษีเต็มรูปแบบใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ผู้ชมต้องรอนาน
จึงมีการตัดทอนเพื่อให้ รู ป แบบการแสดงให้ มีความกระชับมากขึ้น ส่ ว นวิธีการบรรเลงที่เปลี่ ยนแปลงไป
เนื่องจากนักดนตรีส่วนหนึ่งที่ได้ทางานร้านอาหารต่างๆ ในผับ ในบาร์ เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี จึงกลับมาเป็นลูกคู่
หนังตะลุง และนาความสามารถพร้อมทั้งโน้ตเพลงที่มี รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการบรรเลง จึงทาให้เกิด
การปรับใช้ตามๆกันมา (นายคานวน พูนสุวรรณ. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นางธัญญา ณ พัทลุง ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการ
แสดงหนังตะลุง สรุปว่า การเปิดจอร้องเพลงของหนั งหญิงน้องญา ดาราทิพย์ เกิดจากกระแสผู้ชมที่อยู่หน้า
โรงหนังตะลุงเรียกร้อง แต่ปัจจุบันไม่มีการเปิดจอร้องเพลงดังอดีต เนื่องจาก ๑. ขาดลูกคู่หนังที่รู้ใจเนื่องจาก
ลูกคู่ประจาคณะหลายคนได้เสียชีวิตลง ๒. งานแสดงน้อยลงอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่ย่าแย่ จึงทาให้ลูกคู่ที่
เคยอยู่ประจาคณะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเล่นกับคณะอื่นทาให้ขาดความเป็นทีม ๓. ต้องการนาเอา
รูปแบบการแสดงในอดีตกลับคืนมา ๔. เกิดความรู้สึกเขินอาย เนื่องขณะขับหนังต้องปรับเปลี่ยนรูปปากไปตาม
รูปหนัง เพื่อสวมวิญญาณให้รูปหนังแต่ละตัวมีชีวิตตามเรื่องที่แสดง ส่วนรูปการแสดงที่ต้องเล่นแบบย่อเป็น
ปัจ จัย มาจากเวลาที่ถูกจ ากัดในการแสดง จึงทาให้ ต้องแข่งขันกับเวลา (นางธัญญา ณ พัทลุ ง . ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)
นายธัญพิสิษฐ์ นานอน ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการ
แสดงหนังตะลุง สรุปว่า สาเหตุที่ได้นาการร้องเพลงเข้า มาประกอบในการแสดงหนังตะลุงนั้น เนื่องจากเห็น
แบบอย่างจากหนังตะลุงที่มีชื่อเสียง เลยนามาประยุกต์ใช้ในการแสดงของตนบ้าง ส่วนสาเหตุที่ตัดทอนรูปแบบ
การแสดงช่วงแรกในการออกรูปฤๅษี อิศวรทรงโคและปรายหน้าบทให้สั้นลง เป็นปัจจัยจากเรื่องของเวลา การ
แสดงส่วนใหญ่จะแสดงในงานศพซึ่งเสร็จสิ้นพิธีกรรมประมาณหนึ่งทุ่ม หากออกรูปครบดังแบบเดิมในอดีตจะ
จบรูปแบบการแสดงช่วงแรกที่สามทุ่มครึ่ง ดังนั้นจะไม่มีผู้ชม นายหนังจึงต้องปรับการแสดงให้มีความกระชับ
เพื่อดึงดูดผู้ชมไว้ (นายธัญพิสิษฐ์ นานอน. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายอรรถชัย ไข่ริน ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดง
หนังตะลุง สรุปว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากแนวเพลงที่ออกมาใหม่ในท้องตลาด ผู้ชมมีการขอเพลงที่ตนเองชื่นชอบโดย
การเขียนใส่เศษกระดาษขึ้นมาในขณะที่หนังตะลุงกาลังแสดง และต้องการให้นายหนังร้องเพลงให้ฟัง คณะ
หนังตะลุงจึงนาเอาเพลงที่ผู้ชมขอมาเล่นเป็นเพลงบรรเลงให้ผู้ชมฟัง แทน อีกส่วนหนึ่งมาจากตัวลูกคู่เองที่มี
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ความความสามารถบรรเลงบทเพลงได้หลากหลาย จึงอยากนาเพลงที่เล่นได้มาใช้ (นายอรรถชัย ไข่ริน. ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)
นายประสาทพร ชูจันทร์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการ
แสดงหนังตะลุง สรุปว่า วิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปเกิดจากความชอบส่วนตัวและความต้องการที่จะพัฒนาการเล่น
ของตนเอง รวมไปถึง กระแสนิ ย มที่ลู กคู่ข องคณะหนั งตะลุ งต่ างๆ มี การปรั บเปลี่ ย นวิธี การเล่ น จึงมี การ
เปลี่ยนแปลงตามๆกันมา นอกจากนี้ผู้ชมยังมีส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอดีตผู้ชมจะ
รับชมการแสดงเพียงหน้าโรงหนังเท่านั้น แต่ปัจจุบันเมื่อเริ่มมีการร้องเพลงสมัยนิยม การเล่นดนตรีที่มีเทคนิค
วิธีการเล่นที่ทันสมัย ผู้ชมจึงมาที่หลังโรงหนังตะลุงเพื่อ ชมเครื่องดนตรีและชมวิธีการเล่นของลูกคู่หนั งตะลุง
(นายประสาทพร ชูจันทร์. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายวุฒิชัย พานแสง ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการ
แสดงหนังตะลุง ไว้ดังนี้ รูปแบบการแสดงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ชมที่มาชมการแสดงใน
แต่ละค่าคืน มีความชอบที่แตกต่างกัน เช่น บางคนชอบดูนิยาย บางคนชอบมุขตลก บางคนชอบฟังเพลง บาง
คนชอบฟังการขับกลอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเสียงเรียกร้องจากผู้ชม ต้องการให้คณะหนังตะลุงเล่นเรื่องให้
เร็วขึ้นกว่าเดิม จึงทาให้คณะหนังมีการตัดทอน การโหมโรง การออกรูป ฤๅษี การออกรูปอิศวรทรงโค ในช่วง
แรกให้สั้นลง เพื่อสามารถเล่นเรื่องเร็วขึ้น อีกส่วนหนึ่งมาจากตัวลูกคู่หนังตะลุงเอง เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย
เนื่องจากใช้วิธีการเล่นแบบยูนิสันกันมานาน เมื่อมีนักดนตรีรุ่นใหม่เข้ามาร่วมในคณะ จึงทาให้เกิดการพูดคุย
นัดแนะวิธีการเล่นของเครื่องดนตรีภายในคณะ มีการนาเพลงหนังมาประยุกต์ ใส่คอร์ด ใส่จังหวะใหม่ๆ และ
ปรับตกแต่งเสียงเครื่องดนตรีให้มีความหลากหลาย เนื่องจากต้องบรรเลงบทเพลงที่มากขึ้น ทั้งเพลงหนังและ
เพลงเสริมอื่นๆ (นายวุฒิชัย พานแสง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายประหยัด สุดแกล้ว ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการ
แสดงหนังตะลุง ไว้ว่า สาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากทักษะที่มีเพิ่มมากขึ้นของลูกคู่
หนังตะลุง มีคนที่เป็นนักดนตรีเข้ามาอยู่ในคณะ อีกส่วนหนึ่งมาจากได้เห็นวิธีการเล่นของคณะอื่นๆแล้ว เกิด
ความรู้สึกชื่นชอบ จึงนามาปรับใช้กับตนเอง (นายประหยัด สุดแกล้ว. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายเรียง นิ่มเพ็ง ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดง
หนังตะลุง สรุปว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ชมมีการขอเพลงที่ตนเองชื่นชอบกับคณะหนังตะลุง คณะหนังตะลุงจึงนา
เพลงเหล่านั้นมาเล่นเป็นเพลงบรรเลง อีกส่วนหนึ่งมาจากตัวลูกคู่เองที่อยากนาเพลงฮิตมาบรรเลง (นายเรียง
นิ่มเพ็ง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบ
การแสดงหนังตะลุง สรุปว่า สาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น เนื่องมาจากลูกคู่หนังตะลุงใช้วิธีการเล่น
แบบเดิมมานาน เกิดความรู้สึกจาเจ จึงต้องการพัฒนาปรับเปลี่ยนการเล่น ส่วนสาเหตุที่มีการนาการร้องเพลง
เข้ามาใส่ในการแสดง เนื่องมาจากมีเสียงเรียกร้องจากผู้ชมคณะหนังจึงต้องนามาใส่ให้ครบเครื่องในการแสดง
ส่วนการนาเอาอินโทรของเพลงลูกทุ่งเข้ามาใช้แทนเพลงเดิมนั้น เนื่องจากต้องการความแปลกใหม่ ฟังแล้วได้
ทั้งหนังตะลุงและความเป็นสากล (นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
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นายทวี อ่อนจุติ ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนัง
ตะลุง สรุปว่า สาเหตุที่เครื่องดนตรีต่างๆมีการปรับตกแต่งเสียงให้มีความหลากหลาย และมีการปรับเทคนิค
วิธีการเล่นนั้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ทางดนตรี บวกกับบทเพลงเสริมต่างๆที่
นามาใช้บ รรเลง มีการใช้เทคนิ คที่ห ลากหลาย และเครื่องดนตรีภ ายในคณะมีครบสมบูรณ์ จึงทาให้ ลู กคู่
ต้องการพัฒนาการบรรเลงของตนเอง เพื่อให้เกิดความไพเราะมากขึ้น ส่วนสาเหตุที่หนังคณะนงค์น้อย ได้มีการ
เพิ่มนักร้องมาร้องเพลงในคณะนั้น เนื่องจากช่วงแรกในคณะขาดมือปี่ จึงต้องการที่จะหาสีสันในการแสดงมา
ทดแทนสิ่งที่หายไป บวกกับนายหนังชอบร้องเพลง จึงนานักร้องเข้ามาขับร้องโชว์ช่วงหัวค่า ส่วนปัจจุบันที่
คณะหนังต้องเล่นเรื่องสั้นลง และแบ่งเวลาส่วนหนึ่งในไปใช้เปิดจอร้องเพลงราวงเวียนครก เนื่องจากเจ้าภาพ
ต้องการดูทั้งการแสดงหนังตะลุงและร่ วมราวง สนุกสนานกันที่หน้าโรงหนัง (นายทวี อ่อนจุติ . ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)
นายธีระศักดิ์ คงทอง ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดง
หนังตะลุง สรุปว่า สาเหตุทเี่ ล่นแบบหนังคอม เนื่องจากได้นาแผ่นซีดีบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง
จากหนังทวีมาฝึกฝน ปรากฏว่าสามารถควบคุมบทเพลงและเข้ากับการแสดงได้ดี ใช้ลูกคู่ไม่มากนัก ทาให้
เจ้าภาพสามารถรับงานแสดงได้ในราคาย่อมเยา ส่วนสาเหตุที่มีการเล่นลัด เนื่องจากส่วนหนึ่งนายหนังสามารถ
ควบคุมการแสดงได้ด้วยตนเอง โดยเลือกเฉพาะบทเพลงที่ตนเองต้องการ อีกส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยมาจากเวลาที่
จ ากัด ในการแสดง ส่ งผลให้ ต้องลดทอนขั้น ตอนในการแสดงลง ส่ ว นสาเหตุที่ เริ่ม นาการร้อ งเพลงเข้ามา
ผสมผสานกับการแสดงหนังตะลุง เนื่องจากต้องการดึงดูดผู้ชมและเป็นเสียงเรียนร้องของเจ้าภาพ และสาเหตุที่
มีการเปิ ดจอร้ องเพลง เนื่ องจากประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงดนตรีราวงเป็นที่นิยมของชาวบ้านมาก ทาให้
เจ้าภาพที่รับคณะหนังตะลุงไปแสดงมีการร้องขอ ต้องการให้เปิดจอร้องเพลงราวงหลังเล่นเรื่องเสร็จ เพื่อให้
เจ้าภาพได้ร่วมสนุกกันต่อหลังจากชมหนัง (นายธีระศักดิ์ คงทอง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายสัญญา ชัยเพชร ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการ
แสดงหนังตะลุง สรุปว่า สาเหตุที่มีการเล่นแบบหนังคอมเพิ่มเข้ามา เนื่องจากการแสดงในแต่ละครั้งต้องนาเงิน
ส่วนตัวมาจ่ายให้กับลูกคู่เพราะค่าจ้างในแต่ละคืนไม่เพียงพอต่อการจัดการภายในคณะ จึงได้ไปปรึกษาหนังทวี
และได้นาคาแนะนาพร้อมกับแผ่นซีดีซาวน์ดนตรีประกอบการแสดง มาปรับใช้กับคณะของตนเอง ส่วนวิธีการ
เล่ น เบสที่มีการเปลี่ ย นแปลงไป เนื่องจากกลองตีเป็นจังหวะชัดเจนมากขึ้น เบสจึงปรับวิธีการเล่ นเพื่อให้
สอดคล้องกับการตีจังหวะของกลอง ส่วนสาเหตุที่มีการเล่นลัด เนื่องจากส่วนหนึ่งปัจจัยทางด้านเวลาที่จากัดใน
การแสดง ส่งผลให้ต้องลดทอนขั้นตอนในการแสดงลง อีกส่วนหนึ่งเป็นความต้องการของเจ้าภาพให้สิ้นสุดการ
แสดงเพราะมีการร้องเพลงคาราโอเกะต่อของคณะเจ้าภาพ เป็นต้น (นายสัญญา ชัยเพชร. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
นายกิตติภพ ชัยเพชร ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการ
แสดงหนังตะลุง สรุปว่า นาการร้องเพลงเข้ามาประกอบในการแสดงหนังตะลุงได้ประมาณปีกว่า เนื่องจากเป็น
ยุคที่คณะหนังตะลุงมีการร้องเพลงกันมาก ประกอบกับตนเองมีความสามารถทางด้านการร้องเพลง ได้รับ
รางวัลในการประกวดมาหลายเวที จึงต้องการนาความสามารถที่มีเข้ามาประยุกต์ในการแสดงหนังตะลุง โดย
ต่อคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก ๑ เครื่อง เพื่อใช้เปิดดนตรีประกอบการร้องเพลง เนื่องจากดนตรีกระชับ และสะดวก
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ในการฝึกซ้อม ส่วนสาเหตุที่มีการเปิดจอร้องเพลง เนื่องจากเป็นเสียงเรียกร้องจากผู้ชมที่ต้องการเห็นว่านาย
หนังร้องเพลงด้วยเองจริงๆ ส่วนสาเหตุที่มีการปรับมุขให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ สร้างบทในการแสดง
ใหม่ เนื่องจากต้องการสร้างเอกลักษณ์ในการแสดง (นายกิตติภพ ชัยเพชร. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัยใหญ่ ๆ ซึ่งผู้วิจัยขอนาเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี้
ตารางที่ ๒ : แสดงปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
๑.ปัจจัยภายนอก
๑. ความเจริญทางเทคโนโลยี ไปจนถึงอุปกรณ์ดนตรี
ต่างๆ มีการพัฒนาไปตามยุคสมัย
๒. อิทธิพลของวิธีการเล่นแบบตะวันตก แนวเพลงที่
ออกใหม่ ต ามท้ อ งตลาด หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การได้ รั บ
อิทธิพลจากศิลปินพื้นบ้านด้วยกัน
๓. อิทธิพลจากวงดนตรีราวงซึ่งเป็นที่นิยมชาวบ้าน
๔. ความต้องการของเจ้ าภาพที่ ต้องการชมทั้ งหนั ง
ตะลุงและราวง
๕.วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ต่างไปจากอดีต ในปัจจุบัน
ต้องแข่งขันกับเวลา
๖.สภาพเศรษฐกิจ ที่ ส่ งผลให้ ร าคายางตกต่ า ซึ่ ง ใน
พื้นที่จังหวัดตรัง ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นผู้รับหนังไป
แสดงประกอบอาชีพทาสวนยาง ดังนั้นคณะหนังจึง

๒.ปัจจัยภายใน
๑. นายหนั ง และลู ก คู่ ต้ อ งการน าความสามารถที่
ตนเองมีมาประยุกต์ใช้ในการแสดงหนังตะลุง เพื่อให้
เข้ากับยุคสมัย สร้างเอกลักษณ์ให้กับคณะของตนเอง
และให้ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการแสดงได้โดยง่าย
๒. การย้ายถิ่นฐานของนักดนตรีที่เคยทางานตาม
ร้านอาหาร ผับ บาร์ เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ร้านปิดตัวลง
หรือมีการเลิกจ้าง จึงมาเป็นลูกคู่หนังตะลุงพร้อมทั้ง
นาโน้ตเพลง และวิธีการเล่นแบบดนตรีสากลมา
ประยุกต์เข้ากับการแสดง ตลอดจนมีการถ่ายทอด
วิธีการเล่นและบทเพลงให้กับลูกคู่ด้วยกัน
๓. ลูกคู่หนังตะลุงส่วนหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายวิธีการ
เล่นแบบเดิม(ยูนิสัน)ที่เล่นมาเป็นระยะเวลานาน จึง
ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น เพื่อให้เกิดความแปลก
ใหม่ รวมไปถึงการใช้เครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสริม
ต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรเลงเพลงเสริมอื่นๆได้เหมือน
ต้นฉบับ
๔. การมีทีมงานชุดลูกคู่หนังตะลุงให้เช่า เนื่องจาก
ต้องการอานวยความสะดวกให้กับศิลปินด้วยกัน
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๔.๒.๓ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
นายณรงค์ จั น ทร์ พุ่ม ให้ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ ผลที่เกิดขึ้นหลั งจากการเปลี่ ยนแปลงดนตรีและ
รูปแบบการแสดง สรุปว่า หลังจากนาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาร่วมบรรเลงกับเครื่องดนตรีที่มีอยู่เดิมผสานกับมี
การร้องเพลงเข้ามา ทาให้บทเพลงเกิดความสมบูรณ์ มีกลุ่มผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น เกิดความหลากหลายรวมถึง
เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ชม ในคณะของอาจารย์ณรงค์ มีรูปหนังตัวอีสาน จึงใช้ทานองเพลงของภาคอีสาน
มาร่วมบรรเลง การใช้ภาษาอีสานเข้ามาในการแสดงหนังตะลุงถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ ผู้ชมชาวอีสานที่มาทางาน
ในภาคใต้เมื่อได้ยินก็ชื่นชอบ ทาให้มีกลุ่มผู้ชมหนังตะลุงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สามารถเอาเพลงของต่างถิ่น
เช่น เพลงอีแซว เพลงลาตัด เพลงอีสาน เพลงสากล และเพลงลูกทุ่ง มาร่วมในการแสดงหนังตะลุงได้เพราะ
เครื่องดนตรีดนตรีพร้อมช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับการแสดงนี่คือสิ่งที่เกิดประโยชน์ (นายณรงค์ จันทร์พุ่ม .
๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายนงค์ ดาหมาน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบ
การแสดง สรุปว่า เมื่อนาดนตรีสากลและการร้องเพลงเข้ามาใช้ในการแสดงหนังตะลุง ส่งผลให้ผู้ชมชื่นชอบ
คณะหนังเฟื้องฟูมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น มีการแสดงเกือบทุกคืน เช่น เดือนเมษายนมีการแสดงประมาณ ๒๘ คืน
เดือนมีนาคมมีการแสดง ๒๒ คืน แต่ส่วนหนึ่งก็ส่งผลให้นักลูกคู่หนังตะลุงหายากขึ้น เนื่องจากคนที่มาเป็นลูกคู่
ต้องเล่นได้ทั้งเพลงหนังและเพลงอื่นๆด้วย (นายนงค์ ดาหมาน. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายลอบ หมุนแก้ว ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบ
การแสดง สรุปว่า การแสดงหนังตะลุงแต่ละครั้งผู้ชมมีหลากหลายวัย ทั้งวัยเด็ก วัยกลางคน วัยรุ่น และวัยชรา
ซึ่งมีความชอบไม่เหมือนกัน เมื่อผู้ชมเรียกร้องความต้องการของตนเอง เช่น ในขณะที่ออกรูปฤๅษีมีการขอเพลง
นายหนังบางคณะจิตใจไม่หนักแน่นขาดความเป็นตนเองและขาดประสบการณ์ ส่งผลให้ขับหนัง ก็ไม่ดี ร้อง
เพลงก็ไม่ดี ทาให้การแสดงไม่ราบรื่น แต่บางคณะที่มีประสบการณ์จะสามารถดึงดูดผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัย เช่น
หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต เป็นต้น (นายลอบ หมุนแก้ว. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายชลี ซุ่นสั้น ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบการ
แสดง สรุปว่า ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการนาเครื่องดนตรีมาเพิ่มเติมในการแสดงหนังตะลุง ทาให้บทเพลงไพเราะ
ขึ้น ลูกคู่ในคณะหนังตะลุงมีความพอใจ และยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมด้วย ทาให้คณะหนังตะลุงมีชื่อเสียงมาก
ขึ้น เมื่อคณะหนังตะลุงมีชื่อเสียงส่งผลให้ลูกคู่มีงานทามากขึ้น อย่างน้อยที่สุดในคณะหนึ่งลูกคู่หนังตะลุงมีงาน
ทาเพิ่มขึ้น ๓ - ๔ คน (นายชลี ซุ่นสั้น. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายเวียง เขาแก้ว ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบ
การแสดง สรุปว่า การนาบทเพลงสมัยนิยม รวมไปถึงทานองเพลงของประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย จีน และ
ญี่ปุ่น มาบรรเลง ทาให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม ผู้ชมจะมาดูวิธีการเป่าปี่ที่หลังโรงหนังตะลุง นอกจากนี้การมีบท
เพลงใหม่ๆเกิดขึ้นและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมนั้น ทาให้ลูกคู่หนังตะลุงได้รับค่าตัวในการแสดงเพิ่มขึ้นด้วย (นาย
เวียง เขาแก้ว. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายคานวน พูนสุวรรณ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและ
รูปแบบการแสดง สรุปว่า หลังจากที่มีการปรับรูปแบบการแสดงให้มีความกระชับมากขึ้น มีการนาบทเพลง
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สมัยนิยมใช้ และปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นทาให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม บทเพลงมีความไพเราะมากขึ้น ส่วนการ
นาโน้ตเพลงมาใช้ทาให้เกิดความรวดเร็วในการฝึกซ้อม บรรเลงถูกต้องมากขึ้น และมีความพร้อมเพรียงกันใน
การแสดง เมื่อนามาใช้แล้วดี จึงทาให้คณะต่างๆเกิดการปรับใช้ตามๆกันมา (นายคานวน พูนสุวรรณ. ๒๕๕๙ :
สัมภาษณ์)
นางวิญญา ณ พัทลุง ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและ
รูปแบบการแสดง สรุปว่า เมื่อมีการเปิดจอร้องเพลงทาให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มี
รูปแบบการแสดงแบบนี้มาก่อนในจังหวัดตรัง ประกอบกับเป็นหนังหญิงและสามารถร้องเพลงได้ จึงทาเป็นที่
ชื่นชอบของผู้ชมเป็นอย่างมาก ทาให้ในแต่ละเดือนมีงานแสดงไม่ต่ากว่า ๒๐ คืน มีการทาวีซีดีหนังตะลุง
ออกจาหน่ายหลายชุด แต่หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนร้องเพลงน้อยลง ผู้ชมก็มีการถามหาเพราะไม่ได้แสดง
ตามแบบที่ผู้ชมคาดหวัง (นางวิญญา ณ พัทลุง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายธัญพิสิษฐ์ นานอน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและ
รูปแบบการแสดง สรุปว่า หลังจากที่มีการปรับการแสดงให้เข้ากับยุคสมัยทั้งเรื่องการนาบทเพลงลูกทุ่งมาร้อง
ในการแสดงหนังตะลุง และเรื่องรูปแบบการแสดงที่กะทัดรัดขึ้นทาให้ผู้ชมชื่นชอบมากขึ้น (นายธัญพิสิษฐ์ นา
นอน. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายอรรถชัย ไข่ริน ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบ
การแสดง สรุปว่า การนาบทเพลงสมัยนิยมมาใช้บรรเลง ทาให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในวงการหนังตะลุง ส่วน
ใหญ่หนังที่เป็นแบบอย่างของจังหวัดตรัง คือ หนังคณะอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต เมื่อนาเพลงสมัยนิยมมาทา
เป็นเพลงบรรเลงหนังตะลุง หนังตะลุงคณะอื่นๆมีการนาเพลงที่ คณะอาจารย์ณรงค์เล่น ไปแกะอีกรอบเพราะ
แกะง่ายขึ้น เนื่องจากได้นามาปรับใหม่ให้เข้ากับเครื่องดนตรีหนังตะลุงทาให้รูปแบบนี้กระจายไป เป็นที่ชื่นชอบ
ของผู้ฟัง ได้รับเสีย งชื่นชมว่าสามารถน าเพลงฮิตมาบรรเลงทานองด้วยปี่ได้ (นายอรรถชัย ไข่ริน . ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)
นายประสาทพร ชูจันทร์ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและ
รูปแบบการแสดง สรุปว่า หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆให้เข้ากับยุคสมัย ทา
ให้เกิดอรรถรสในการฟัง เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมมากขึ้น (นายประสาทพร ชูจันทร์. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายวุฒิชัย พานแสง ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและ
รูปแบบการแสดง สรุปว่า หลังจากที่มีการตัดทอนรูปแบบการแสดงในช่วงแรกให้สั้นลง เพื่อเล่นเรื่องให้เร็วขึ้น
ทาให้ผู้ชมชื่นชอบ เพราะสามารถชมการดาเนินเรื่องได้เร็วขึ้น ส่วนการเปิดจอร้องเพลงนั้นผู้ชมบางกลุ่มชื่น
ชอบ แต่บางกลุ่มไม่ยอมรับ (นายวุฒิชัย พานแสง.๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
นายประหยั ด สุดแกล้ว ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและ
รูปแบบการแสดง สรุปว่า หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น ตนเองรู้สึกชื่นชอบในผลงานของตนเอง (นาย
ประหยัด สุดแกล้ว. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายเรียง นิ่มเพ็ง ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบ
การแสดง สรุปว่า การนาบทเพลงสมัยนิยม เช่น เพลงลูกทุ่ง และเพลงสตริงมาบรรเลง ทาให้เป็นที่ชื่นชอบของ
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ผู้ ช ม นอกจากนี้ ยั ง ท าให้ ตั ว ผู้ เ ล่ น เองเกิ ด ความรู้ สึ ก สนุ ก ฟั ง แล้ ว ไพเราะขึ้ น (นายเรี ย ง นิ่ ม เพ็ ง . ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)
นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและ
รูปแบบการแสดง สรุปว่า การใช้อุปกรณ์เสริม และปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น เช่น ในการเล่นกลองชุดมีการนาไช
น่าเข้ามาใช้ในฉากต่อสู้ ทาให้ผู้ฟังเกิดอรรถรสในการรับชมมากขึ้น ตัวลูกคู่หนังตะลุงเองก็เกิดความรู้สึกสมจริง
ในการบรรเลง การนาการร้องเพลงเข้ามาใส่ในการแสดง ทาให้ผู้ชมชื่นชอบมากขึ้นเพราะเป็นเสียงเรียกร้อง
ของผู้ชม ส่วนการนาเอาอินโทรของเพลงลูกทุ่งเข้ามาใช้แทนเพลงเดิมนั้น ลูกคู่ภายในคณะเกิดความรู้สึกชอบ
เพราะแปลกใหม่ไม่จาเจแต่บางกลุ่มก็ไม่ชอบ (นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายทวี อ่อนจุติ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบการ
แสดง สรุปว่า การปรับตกแต่งเสียงให้มีความหลากหลาย และมีการปรับเทคนิควิธีการเล่น ทาให้เกิดความ
ไพเราะมากขึ้น เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม ในช่วงโชว์วงมีผู้ชมให้ความสนใจมาชมการแสดงหลังโรงเป็นจานวนมาก
ส่วนเมื่อคณะหนังมีการเปิดจอร้องเพลงราวงเวียนครกหลังเล่นเรื่องเสร็จ ทาให้เจ้าภาพชื่นชอบ เพราะได้ดูทั้ง
การแสดงหนังตะลุงและได้ร่วมราวง สนุกสนานกัน ทาให้คณะหนังมีงานเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ทาให้ ลูกคู่หนังตะลุง
หายากขึ้นเช่นกัน เพราะต้องเล่นทั้งเพลงหนังและเพลงเสริมอื่นๆ (นายทวี อ่อนจุติ. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายธีร ะศักดิ์ คงทอง ให้ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลั งจากการเปลี่ ยนแปลงดนตรีและ
รูปแบบการแสดง สรุปว่า หลังจากที่มีการแสดงในรูปแบบหนังคอมเพิ่ม เข้ามาในคณะอีกหนึ่งรูปแบบ ทาให้
เจ้าภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรับหนังไปแสดงได้ เนื่องจากหนังคอมค่าใช้จ่ายถูกกว่าดนตรีสด เจ้าภาพชื่น
ชอบเพราะมีทางเลือกมากขึ้น ส่วนหลังจากที่มีการร้องเพลงและเปิดจอราวงเพิ่มเข้ามาในการแสดง ทาให้ผู้ชม
ชื่นชอบและดึงดูดผู้ชมได้ ส่งผลให้คณะหนังได้รับเงินรางวัลพิเศษจากผู้ชม แต่บางครั้งอาจทาให้การแสดงเลิก
ช้าลงส่งผลให้นายหนังและลูกคู่เกิดอาการเหนื่อยล้า (นายธีระศักดิ์ คงทอง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายสัญญา ชัยเพชร ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดนตรีและ
รูปแบบการแสดง สรุปว่า หลังจากที่มีการเล่นหนังคอมเพิ่มเข้ามาในคณะอีกหนึ่งแบบ ทาให้คณะเจ้าภาพชื่น
ชอบเพราะค่าจ้างไม่สูง และเป็นอีกทางเลือกสาหรับเจ้าภาพที่ฐานะการเงินไม่ดีนักแต่มีความจาเป็นต้องรับ
หนัง ส่วนคณะหนังก็ทาให้มีงานแสดงมากขึ้น สะดวกในการเดินทาง สามารถบริหารจัดการเงิ นค่าจ้างในแต่ละ
คืนโดยไม่ขาดทุน นอกจากนี้นายหนังที่ไม่มีลูกคู่ประจาที่ติดต่อให้ไปเปิดซาวน์ดนตรีประกอบการแสดง ก็มี
ความสะดวกในการรับงานและเดินทาง เนื่องจากใช้จานวนคนน้อย และค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก (นายสัญญา ชัย
เพชร. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายกิตติภ พ ชัย เพชรให้ ความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลั งจากการเปลี่ ยนแปลงดนตรีและ
รูปแบบการแสดง สรุปว่า หลังจากที่มีการร้องเพลงเพิ่มเข้ามาในการแสดง ทาให้ผู้ชมชื่นชอบ ส่วนหลังจากที่มี
การปรับมุขให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีบทใหม่ๆในการแสดง ทาให้ผู้ชมมองว่าเป็นต้นฉบับ มีเอกลักษณ์
ในการแสดงเป็นของตนเอง นายหนังเกิดความภาคภูมิใจ (นายกิตติภพ ชัยเพชร. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า เครื่องดนตรีที่ครบสมบูรณ์ทาให้คณะหนังตะลุงสามารถบรรเลงบทเพลงได้
อย่ างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น เพลงหนัง เพลงลู กทุ่ง เพลงลูกกรุง เพลงฮิตตามยุคสมัย เพลงสากล หรือ
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แม้ ก ระทั่ ง ท านองเพลงต่ า งถิ่ น เช่ น ท านองเพลงภาคอี ส าน เป็ น ต้ น การแสดงแต่ ล ะค่ าคื น ผู้ ช มมี ค วาม
หลากหลาย การใช้ทานองเพลงดังกล่าว ส่งผลให้มีกลุ่มผู้ชมหนังตะลุงเพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้ทานองเพลงภาค
อีสาน ผู้ชมชาวอีสานที่มาทางานในภาคใต้ได้ยินก็ชื่นชอบ ทาให้หนังตะลุงสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ๆได้ง่าย
ขึ้น ทานองเพลงสตริง เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ทานองเพลงลูกทุ่ง เข้าถึงหลายวัย เป็นต้น บทเพลงดังกล่าวบางคณะมี
การนาโน้ตเพลงสากลมาใช้ทาให้เกิดความรวดเร็วในการฝึกซ้อม การบรรเลงมีความถูกต้อง และเกิดความ
พร้อมเพรียงกัน ส่วนวิธีการเล่นที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบสากลมากขึ้น รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆนั้น
ลูกคู่ในคณะหนังตะลุงมีความพอใจในผลงานของตนเอง เนื่องจากสามารถปรับตกแต่งเสียงได้หลากหลายมาก
ขึ้น ทาให้บรรเลงได้เหมือนต้นฉบับ บทเพลงมีความไพเราะมากขึ้น คณะหนังเป็นที่ยอมรับในวงการหนังตะลุง
เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม สามารถดึงดูดผู้ชมได้ และยังส่งผลให้มีงานแสดงเพิ่มขึ้นอีกด้วย บางคณะมีการเพิ่มลูกคู่
ในการแสดงทาให้ลูกคู่มีงานทามากขึ้น แต่อีกมุมหนึ่งกลับทาให้ลูกคู่หนังตะลุงหายาก เนื่องจากคนที่มาเป็นลูก
คู่ต้องเล่นได้ทั้งเพลงหนังและเพลงเสริมอื่นๆ ส่วนบางคณะที่มีการแสดงในลักษณะหนังคอมเพิ่มเข้ามาอีกแบบ
นั้น ทาให้เจ้าภาพชื่นชอบ เพราะมีทางเลือกมากขึ้น และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรับหนังไปแสดงได้
คณะหนั งเองก็มีงานแสดงมากขึ้น สะดวกในการเดินทางเนื่องจากใช้ลู กคู่และเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้น และยัง
สามารถบริหารจัดการเงินค่าจ้างในแต่ละคืนได้โดยง่าย ส่วนการร้องเพลงหรือการเปิดจอร้องเพลงราวงในการ
แสดงหนังตะลุงบางคณะนั้น มีทั้งกลุ่มผู้ชมที่ไม่ชอบ เนื่องจากคณะหนังเล่นเรื่องน้อยลง เพราะต้องแบ่งเวลา
การเล่นเรื่องเพื่อร้องเพลงหรือเปิดจอร้องเพลงราวง และกลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบ เนื่องจากคณะหนังสามารถเล่น
เพลงตามคาขอได้ ส่งผลให้ บางครั้งคณะหนังได้รับเงินรางวัล พิเศษจากผู้ชมเป็นการตอบแทน บางคณะที่
สามารถประยุกต์เข้ากับมากแสดงได้ดี ทาให้หนังคณะนั้นมีชื่อเสียงและมีงานมากขึ้น แต่หนังบางคณะที่ ยังขาด
ประสบการณ์และความชานาญในการแสดง การทาตามเสียงเรียกร้องของผู้ชมดังกล่าว ส่งผลให้การแสดงไม่
ราบรื่นเท่าที่ควร ส่วนการตัดทอนรูปแบบการแสดงในช่วงแรกให้มีความกระชับมากขึ้น นั้น เป็นที่ชื่นชอบของ
ผู้ชม เพราะสามารถชมการดาเนินเรื่องได้เร็วขึ้นส่วนคณะหนังก็สามารถดึงดูดผู้ชมไว้กับการแสดงได้มากขึ้น
๔.๓ แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนายหนัง และลูกคู่หนังตะลุง
การอนุรักษ์และส่งเสริม เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติคงอยู่สืบไป จากการศึกษา
พบว่า นายหนัง และลูกคู่หนังตะลุง แต่ละคนได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์ และส่งเสริม
การแสดงหนังตะลุง ไว้ดังนี้
นายณรงค์ จั นทร์ พุ่ม ให้ ความเห็ นว่า ตัว นายหนังตะลุงต้องประพฤติตนให้ดี ประพฤติตนให้น่า
ศรัทธา การเล่นหนังตะลุงจาเป็นต้องสอนธรรมมะ และสัจจะธรรมแก่ผู้ชม ดังนั้นนายหนังเองต้องปฏิบัติตัวดี
ด้วย ลูกคู่หนังตะลุงควรมีมารยาทเรียบร้อย นอกจากนี้ด้านการแสดงควรนาเสนอให้เห็นถึงความดี ความชั่ว
ธรรมะ และอธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการแสดง ส่วนประกอบอื่นๆที่นามาประยุกต์ในการแสดงควรใช้อย่าง
เหมาะสม ไม่ควรทาลายสิ่งดีๆที่มีอยู่ ส่วนการส่งเสริมและอนุรักษ์ควรเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย เช่น หน่วยงาน
ด้า นวั ฒ นธรรมมี ห น้ า ที่ โ ดยตรงในการดู แ ลทั้ ง บุ ค ลากรรวมทั้ ง วิ ถี ชี วิ ตของศิ ล ปิ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก ๆ
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หน่วยงานสามารถช่วยสนับสนุน เช่น การดูแลชาวบ้านเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย เช่น ยุงลาย พิษสุนัขบ้า การ
รณรงค์เรื่องการใช้น้าสะอาด การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านการศึกษา โดยหน่วยงานทั้ งหลายหาก
ต้องการช่วยด้านวัฒนธรรมสามารถทาได้ โดยมอบหน้าที่แก่ศิลปินหนังตะลุงให้ข้อมูลข่าวสารกับชาวบ้านได้
ทุกพื้นที่ สิ่งใดต้องเข้าไปเกี่ยวโยงกับประชาชนสามารถนาศิลปวัฒนธรรมเข้าไปช่วยเหลือได้ ภาคอีสานให้หมอ
ลาเข้าไปช่วย ภาคกลางให้ลิเก ลาตัด เป็นต้น วัฒนธรรมเป็ นรากเหง้าของเราที่บรรพชนได้สร้างไว้ดีงามแล้ว
ทุกคนควรกลับมาให้ความสาคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นสื่อให้กับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่าง
ดี (นายณรงค์ จันทร์พุ่ม. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายนงค์ ดาหมาน ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันการแสดงหนังตะลุงซบเซามาก เนื่องมาจากเศรษฐกิจ
และการจัดงานต่างๆของรัฐ มีผู้รับเหมาเข้ามาประมูลจัดการดูแลงาน ซึ่งไม่ได้ให้ความสาคัญกับศิลปวัฒนธรรม
เท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อศิลปินรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไม่มีเวทีแสดง ต่างจากอดีตที่หน่วยงานภาครัฐจัดการเอง
และให้ความสาคัญกับศิลปวัฒนธรรม การจัดงานแต่ละคืน มีการแสดงหนังตะลุง ๓ – ๔ คณะ ซึ่งสามารถจุด
ประกายศิลปินหนังตะลุงรุ่นใหม่ได้ ดังนั้นหน่วยงานของรัฐจึงมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากในการช่วยผลักดัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุงให้คงอยู่ นอกจากนี้ผู้ชมเองควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอน
รูปแบบการแสดงด้วย (นายนงค์ ดาหมาน. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายลอบ หมุนแก้ว ให้ความเห็นว่า ศิลปินเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทาลาย ดังนั้น นายหนังตะลุงจึงถือ
เป็นบุคคลสาคัญที่จะต้องรักษาขนบธรรมเนียมในการแสดงไว้ (นายลอบ หมุนแก้ว. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
นายชลี ซุ่นสั้น ให้ความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐควรเข้ามาดูแลช่วยเหลือสนับสนุน ดูแลเรื่องสถานที่
เครื่องดนตรี ผู้ฝึกสอน รวมถึงสาธารณูปโภคอื่นๆ หรือจัดตั้งสมาคมหนังตะลุง เพื่อฝึกฝนแก่เยาวชนรุ่นใหม่
จากนั้นต้องมีเวทีให้ศิลปินหนังตะลุงรุ่นใหม่ เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้วย ไม่ควรให้
เวทีเฉพาะศิลปินอาชีพเพียงอย่างเดียว (นายชลี ซุ่นสั้น. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายเวียง เขาแก้ว ให้ความเห็นว่า การแสดงหนังตะลุงบางคณะล้อเลียนบุคคลที่มีชื่อเสียงจนเกิน
ขอบเขต บางคณะเน้นเฉพาะมุขตลกโดยไม่คานึงถึงเนื้อเรื่องเรื่องในการแสดง บางคณะนาเรื่องราวในละครทีวี
มาแสดง นายหนั งตะลุ งจึ งมีส่ ว นส าคัญเป็ นอย่างยิ่งที่ช่ว ยส่ งเสริมและอนุรักษ์ห นังตะลุ ง การนาสิ่ งใดมา
ประยุกต์ในการแสดงต้องคานึงถึงความเหมาะสมไม่ทาลายหัวใจหนังตะลุง เรื่องราวที่ใช้ในการแสดงควรเป็น
เรื่ อ ง จั ก รๆ วงศ์ หรื อ เรื่ องราวที่ เกี่ ย วข้อ งประวัติ ศาสตร์ เช่ น บางระจั น เป็ นต้ น เพื่ อให้ เ ป็น ข้อ คิด และ
แบบอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง (นายเวียง เขาแก้ว. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายคานวน พูนสุวรรณ ให้ความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสาคัญทั้งนายหนังตะลุงและ
ลูกคู่หนังตะลุงควบคู่กัน สนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เยาวชนได้ใช้ในการฝึกซ้อม ควรมีลานวัฒนธรรมให้
เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดง โดยเฉพาะเทศกาลประจาปีของจังหวัด ควรให้มีการแสดงหนังตะลุงอย่างเต็ม
รู ป แบบดั ง อดี ต และเปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนได้ ร่ ว มแสดงในงานด้ ว ย (นายค านวน พู น สุ ว รรณ. ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)
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นางธัญญา ณ พัทลุง ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันการแสดงของหนังตะลุงสมัยใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง
ไปมาก เช่น ไม่มีบทนางเดินดง ไม่มีบทสมห้อง ไม่มีการออกรูปยักษ์ เป็นต้น ดังนั้นศิลปินรุ่นใหม่ต้องช่วยยืน
หยัดรูปแบบการแสดงแบบเก่าไว้ ไม่ควรตัดทอนมากจนเกินไป การนาสิ่งใดมาผสมผสานก็ควรให้พอเหมาะ ให้
คงเอกลักษณ์หนังตะลุงไว้ชั่วลูกชั่วหลาน นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ควรให้ความสาคัญกับการแสดงหนังตะลุง
เปิดโอกาสให้ต้นกล้ารุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ (นางธัญญา ณ พัทลุง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายธั ญพิ สิ ษฐ์ นานอน ให้ ค วามเห็ น ว่ า นายหนั ง ตะลุ ง ควรเปิ ด โอกาสให้ ห นั ง รุ่ น ใหม่ ได้ มี
ประสบการณ์ร่วมแสดง นอกจากนี้ภาครัฐควรจัดตั้งชมรมหนังตะลุงเพื่อฝึกฝนเด็กรุ่นใหม่ รวมถึงสนับสนุนการ
จัดแสดงหนังตะลุงภายในจังหวัด เพราะปัจจุบันจังหวัดตรังจัดแสดงหนังตะลุงทอล์คโชว์มากขึ้น หนังตะลุงที่มี
รูปแบบอย่างในอดีตลดน้อยลง (นายธัญพิสิษฐ์ นานอน. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายอรรถชัย ไข่ริ น ให้ ความเห็ น ว่า หน่ว ยงานของรั ฐ มี ความส าคั ญมากที่จ ะช่ ว ยดูแ ลสนับ สนุ น
งบประมาณ และความต่อเนื่อง เพราะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ชาวบ้านไม่มีความสามารถในการจ้างหนังไป
แสดง ภาครัฐควรส่งเสริมจัดลานวัฒนธรรมให้หนังตะลุงได้แสดงอย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะที่เป็นแบบแผน
ดั้งเดิมได้แสดงให้ชาวบ้านและเยาวชนได้รับชมอย่างสม่าเสมอ การอนุรักษ์ ผู้ชมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สาคัญเป็น
อย่างมาก ควรมีความรู้ในการชมหนังตะลุง หากไม่มีความรู้ก็ดูไม่รู้เรื่อง หากฟังกลอนหนังตะลุงไม่เป็นทาให้ไม่
เข้าใจเรื่องราวการแสดง หากมีแต่ ตลกอย่างเดียวก็ไม่ครบเครื่อง ดังนั้นควรนาความรู้ บรรจุเข้าไปในหลักสูตร
ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา และควรปลูกฝังในสถาบันครอบครัว ผู้ปกครองควรปลูกฝังเรื่องความเป็น
ท้องถิ่นแก่ลูกหลาน โดยชวนไปชมการแสดงหนังตะลุ งก็สามารถช่ว ยได้อีกทางหนึ่ง (นายอรรถชัย ไข่ริน .
๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
นายประสาทพร ชูจันทร์ ให้ความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยสนับสนุน โดย
การจั ดสถานที่ไว้สาหรั บเยาวชนได้ฝึ กซ้อมเพื่อพัฒนาฝีมือการแสดง (นายประสาทพร ชูจันทร์ . ๒๕๕๙:
สัมภาษณ์)
นายวุฒิชัย พานแสง ให้ความเห็นว่า หลักสูตรการเรียนการสอน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ที่มีการ
เปิดสอนวิชาเอกดนตรีสากล ควรนาเอาเพลงหนังเสริมเข้าไปในการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้รู้และสัมผัสกับ
ทานองเพลงเหล่ านี้ เช่ น เพลงที่ ใ ช้อ อกรู ป ฤๅษี เพลงท าเหนิน เพลงทอดบท และเพลงตั้ง เมือ ง เป็น ต้ น
นอกจากนี้ยังให้ความเห็นว่า ถึงแม้จะเรี ยนดนตรีสากล ก็ไม่ควรไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง (นายวุฒิชัย พาน
แสง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายประหยัด สุดแกล้ว ให้ความเห็นว่า สิ่งสาคัญคือต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็ก ให้ได้สัมผัสกับการ
แสดงหนังตะลุง ในคณะหนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต มักเปิดโอกาสให้เด็กสามารถขึ้นไปนั่ งชมบนโรงหนัง
ตะลุงขณะทาการแสดงได้ ทาให้เด็กเกิดความชื่นชอบ (นายประหยัด สุดแกล้ว. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายเรียง นิ่มเพ็ง ให้ความเห็นว่า ควรให้คาแนะนาและเปิดโอกาสให้ลูกคู่รุ่นใหม่ได้ร่วมแสดง
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐสามารถช่วยสนับสนุนอุปกรณ์รวมไปถึงเครื่องใช้ต่างๆภายในโรงหนัง เพื่อให้
เยาวชนได้ใช้ฝึกซ้อม (นายเรียง นิ่มเพ็ง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)

๙๙

นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันนายหนังตะลุงมีจานวนมาก แต่มีโอกาสได้เล่น
น้อยเพราะสภาพเศรษฐกิจที่ย่าแย่ ผู้รับงานน้อยลง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนให้คณะหนัง ตะลุงได้
ร่วมแสดงในงานเทศกาลต่างๆ ให้มากขึ้น (นายฉลองรัฐ แก้วละเอียด. ๒๕๕๙ : สัมภาษณ์)
นายทวี อ่อนจุติ ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันนายหนังตะลุงมีจานวนมาก แต่ลูกคู่หนังตะลุงมีน้อย มีหนัง
เพียงแค่ไม่กี่คณะที่มีลูกคู่ประจา เช่น หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต หนังนงค์ น้อย ลูกทุ่งสากล หนังเบิ้ล
น้อย ตะลุงลูกทุ่ง เป็นต้น ที่เหลือส่วนใหญ่จะใช้ลูกคู่สลับหมุนเวียนกัน เมื่อมีงานเทศกาล เช่น สงกรานต์ เป็น
ช่วงที่มีการรับหนังมาก หนังที่รับก่อนจะได้เปรียบ นายหนังที่รับหลังจะเสียเปรียบเพราะหาลูกคู่ไม่ได้ ดังนั้นตัว
ศิลปินเองต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (นายทวี อ่อนจุติ. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายธีระศักดิ์ คงทอง ให้ความเห็นว่า ทั้งนายหนังและลูกคู่มีส่วนช่วยในการสืบทอดการแสดงหนัง
ตะลุงได้ โดยการไม่ทิ้งการแสดงหนังตะลุงไป นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆยังสามารถสนับสนุนโดยการรับหนัง
ตะลุงไปแสดงในงานต่างๆ (นายธีระศักดิ์ คงทอง. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายสัญญา ชัยเพชร ให้ความเห็นว่า แสดงของหนังตะลุงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น บาง
คณะไม่มีการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ในพิธีกรรมแก้เหฺมฺรย บางคณะบูชาครูก่อนการแสดงไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ศาสตร์ศิลป์ของการแสดงหนังตะลุงเป็นสิ่งเร้นลับ ดังนั้นคณะหนังตะลุงต้องให้ความสาคัญในเรื่องการบูชาครู
เพื่อให้คณะหนังแคล้วคลาดปลอดภัย เป็นขวัญกาลังใจให้คณะ นอกจากนี้ ศิลปินหนังตะลุงรุ่นใหม่ควรช่วยกัน
อนุรักษ์รูปแบบการแสดงหนังตะลุงแบบเดิมไว้ ไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมากจนเกินไป (นายสัญญา ชัย
เพชร. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
นายกิตติภพ ชัยเพชร ให้ความเห็นว่า นายหนังจะต้องเป็นผู้มีไหวพริบในการแสดง ถึงแม้ว่านายหนัง
จะมีการนาสิ่งใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงหนังตะลุง แต่ต้องให้ความสาคัญกับนิยายหนังตะลุง เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของตัวนายหนังและความเป็นหนัง นั้นคือการสอนธรรมมะให้กับผู้ชม ส่วนมุข
ตลก หรือการร้องเพลงทีน่ ามาประกอบการแสดงนั้น เพื่อดึงดูดผู้ชมไม่ให้หายไปจากการแสดงหนังตะลุง (นาย
กิตติภพ ชัยเพชร. ๒๕๕๙: สัมภาษณ์)
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า แนวทางในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนาย
หนัง และลูกคู่หนังตะลุง มีดังนี้
แนวทางในการอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุง
สามารถทาได้โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เช่น สถาบันครอบครัวสามารถชักชวนลูกหลาน
มาร่วมชมการแสดงหนังตะลุง สถาบันการศึกษาต่างๆสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงในรูปแบบ
ดั้งเดิมแก่นักเรียน รวมไปถึงปลูกฝังความเป็นท้องถิ่นให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของ
ชาติ ตลอดจนการถ่ายทอดการแสดงหนังตะลุงในแบบฉบับดั้งเดิมจากนายหนังและลูกคู่หนังตะลุงรุ่นเก่าสู่
ศิลปินรุ่นใหม่ เป็นต้น
แนวทางในการส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงทางตรง
การส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงทางตรงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานของ
รั ฐ ควรจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ค ณะหนั ง ตะลุ งได้ ร่ ว มแสดงในงานเทศกาลต่ า งๆ ให้ ม ากขึ้ น
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ตลอดจนให้การแสดงหนังตะลุงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของภาครัฐ
และเอกชน ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ สถาบันการศึกษาต่างๆควรบรรจุรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุงลงไปใน
หลักสูตร เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านการแสดงหนังตะลุง ส่วนนายหนัง และลูกคู่หนังนั้น การนา
องค์ป ระกอบต่างๆมาผสมผสานในการแสดงหนังตะลุง ตัวศิล ปินควรนามาใช้อย่างเหมาะสมโดยคานึงถึง
เอกลักษณ์หนังตะลุง ให้ความสาคัญกับการบูชาครู และไม่ควรตัดทอน หรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมาก
จนเกินไป
แนวทางในการส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงทางอ้อม
แนวทางในการส่งเสริม หนังตะลุงทางอ้อม ได้แก่ หน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนโดยจัดให้มีสถานที่
เครื่องดนตรี รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในการแสดง ไว้ให้สาหรับเยาวชนได้ฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฝีมือการแสดง
ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่ ในลักษณะลานวัฒนธรรมไว้ให้หนังตะลุงได้แสดงอย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะที่เป็น
แบบแผนดั้งเดิมได้แสดงให้ชาวบ้านและเยาวชนได้รับชมอย่างสม่าเสมอ ไปพร้อมๆกับการเปิดโอกาสให้ศิลปิน
รุ่นใหม่ได้แสดงด้วยเช่นเดียวกัน
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บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ดนตรีหนังตะลุง : ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ได้ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน
และสรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๒. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
๓. เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนายหนังและลูกคู่
หนังตะลุง

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ดนตรีหนังตะลุง : ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีขั้นตอนในการศึกษาวิจัย ๔ ขั้นตอน
คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอผลการวิจัย ในการเก็บข้อมูล
ได้รวบรวมข้อมูล จากเอกสาร ตารา สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยต่างๆ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายหนังตะลุง ลูกคู่
หนังตะลุง ตลอดจนข้อมูลจากการแสดงสด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ดนตรีหนังตะลุง : ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สรุปผลได้ดังนี้
๑.ดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
นายหนัง และลูกคู่หนังตะลุงส่วนใหญ่ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก นาย
หนังส่วนใหญ่สืบทอดเชื้อสายหนังตะลุงมาโดยตรงจากบรรพบุรุษ บางส่วนมีความสามารถเป็นทั้งนายหนังและ
ลูกคู่หนังควบคู่กัน ส่วนลูกคู่หนังตะลุงมีความสามารถเล่นเครื่ องดนตรีได้หลายชนิด การแสดงหนังตะลุงทั่วไป
ที่ใช้ดนตรีสด แต่ละคณะมีเครื่องดนตรีที่ใช้เหมือนกันจานวน ๙ ชิ้น ได้แก่ ปี่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ กีตาร์ เบส
คีย์บอร์ด กลองชุด และกลองทอมบ้า โดยบางคณะมีการใช้เครื่องดนตรีอื่นๆ เสริมเข้ามาเพิ่ม เช่น ซออู้ ขลุ่ย
ฉาบ แทมบูริน หรือ แซกโซโฟน เป็นต้น ส่วนการแสดงหนังตะลุงแบบหนังคอม ใช้เครื่องดนตรี เพียง ๔ ชิ้น
ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ และกลองชุด ซึ่งทั้งการแสดงหนังตะลุงทั่วไปแบบใช้ดนตรีสดและหนังคอม มีทีมงานทาชุด
ลูกคู่หนังตะลุงให้เช่าไว้บริการสาหรับนายหนังตะลุงที่ไม่มีลูกคู่ประจาเป็นของตนเอง บทเพลงที่ใช้เล่นประกอบ
หนังตะลุง พบว่ามีทั้งเพลงหนังซึ่งนาทานองมาจากเพลงไทยเดิม เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง เพลงฮิตตามยุคสมัย
และทานองเพลงพื้นบ้าน ซึ่งเพลงลูกกรุง ลูกทุ่ง เพลงฮิตตามยุคสมัย บางคณะนามาเล่นเฉพาะแบบดนตรี
บรรเลง บางคณะเล่นทั้งแบบดนตรีบรรเลงและขับร้อง บทเพลงเหล่านี้มีการเล่นในช่วงโหมโรง กั้นฉาก ทอด
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บทสั้น ระหว่างเล่นเรื่อง และ ในช่วงเปิดจอร้องเพลง ซึ่งแต่ละคณะเล่นบทเพลงเหล่านี้ในช่วงที่เหมือนและ
แตกต่างกัน โดยเครื่องดนตรีต่างๆใช้วิธีการเล่นที่มีรูปแบบชัดเจนตามวิธีการเล่นแบบตะวันตก ยกเว้นเพลง
หนังซึ่งแต่ละคณะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลูกคู่ในคณะนั้นๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการขับร้องใน
ลักษณะด้นสด และ ร้องเพลงแปลง เพื่อความสนุกสนานตามเนื้อเรื่อง ส่วนรูปแบบการแสดงในปัจจุบันพบว่ามี
ทั้งเล่นแบบเต็มและเล่นแบบย่อ ซึง่ แต่ละคณะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันและมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์สูง
๒. การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง
การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุง ในช่วงประมาณพ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๕๙
ในพื้นที่จังหวัดตรัง พบว่า ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นช่วงที่คณะหนังตะลุงในพื้นที่จังหวัดตรังบางคณะ มีการ
นาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสมกับเครื่องดนตรีเดิมที่มีอยู่บ้าง แต่ยังคงใช้วิธีการเล่นที่เป็นแบบฉบับเฉพาะ เริ่ม
มีการนาทานองใหม่ๆ เช่น ทานองเพลงสากล และทานองเพลงต่างประเทศ เข้ามาประกอบในการแสดง ส่วน
รูปแบบการแสดงยังคงทาตามขนบนิยมเดิม ประมาณพ.ศ. ๒๕๓๒ เริ่มมีการขับร้องในลักษณะด้นสดผ่านรูปตัว
ตลก และมีการใช้เครื่องดนตรีสากลที่แพร่หลายมากขึ้น แต่ยังคงใช้วิธีการเล่นที่เป็นแบบฉบับเฉพาะ ประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๔ มีการใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงทานองเพลงแทนปี่ เนื่องจากมือปี่ขาดแคลน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น
ช่วงเฟื้องฟูของหนังตะลุงเพลงสมัย นิยมถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในคณะหนังตะลุงมากขึ้น แต่วิธีการเล่น
ยังคงเป็นแบบฉบับเฉพาะ ต่อมาพ.ศ. ๒๕๓๖ หนังบางคณะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดง โดยตัด
การออกรูปอิศวรทรงโคออก บางคณะไม่มีการออกรูปฤาษี หรือ ออกรูปอิศวรทรงโค พ.ศ. ๒๕๔๐ การร้อง
เพลงเป็นที่นิยมในคณะหนังตะลุง บางคณะนายหนังเป็นผู้ร้องเพลงด้วยตนเอง บางคณะมีการจ้างนักร้องมา
ช่วยร้องเพลง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการรวมกลุ่มชุดลูกคู่อิสระขึ้นอย่างชัดเจน รับเล่นดนตรีให้กับนายหนังจร พ.ศ.
๒๕๔๓ เริ่มมีการเปิดจอร้องเพลงและมีการบันทึกการแสดงสดออกจาหน่ายในรูปแบบวีซีดี พ.ศ. ๒๕๔๔ บาง
คณะมีการปรับเปลี่ยนลูกคู่ โดยใช้ลูกคู่ที่มีความสามารถเล่นได้ทั้งเพลงหนังและบทเพลงเสริมอื่นๆ เข้ามาใน
คณะแทนลูกคู่บางตาแหน่ง จึงทาให้วิธีการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น กลองชุดมีการเดิน
จังหวะที่ชัดเจนขึ้น เบสจึงมีการปรับเปลี่ยนการเล่นให้สอดคล้องกับกลองชุด กีตาร์มีการเล่นทั้งคอร์ดและยูนิ
สัน นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งเสียงให้มีความหลากหลายมากขึ้น พ.ศ. ๒๕๔๖ การเปิดจอร้องเพลงเป็นที่นิยม
มากของผู้ชม ส่งผลคณะหนังต้องปรับเปลี่ยนเล่นเรื่องให้กระชับขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนาเพลงลูกทุ่งมาใช้แทน
บทเพลงเดิมในหลายๆช่วง พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการบันทึกโน้ตในลักษณะโน้ตสากลและแพร่หลายไปทั่วจังหวัดตรัง
บทเพลงมีการปรับคีย์เพลงให้เข้ากับเสียงปี่ เป็นช่วงที่การแสดงหนังตะลุงในจังหวัดตรัง มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแสดงและดนตรีที่ชัดเจนขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะหนังเริ่มมีการแสดงในลักษณะหนังคอม ใช้บทเพลง
ประกอบการแสดงจากแผ่นซีดีที่มีการบันทึกเสียงดนตรีไว้ และใช้เครื่องดนตรีสดเพียงแค่ ๔ ชิ้น ได้แก่ โหม่ง
ฉิ่ง ทับ และกลองชุด พ.ศ. ๒๕๕๗ นายหนังบางคณะมีการทาอัลบั้มเพลงเป็นของตนเอง โดยจัดจาหน่ายใน
รูปแบบซีดี และมีการนาบทเพลงเหล่านี้เปิดผ่านสถานี วิทยุภายในจังหวัด และนามาขับร้องประกอบในการ
แสดงของนายหนั งเอง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแสดง เครื่องดนตรีมีการใช้
อุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างแพร่หลาย วิธีการเล่นเพลงหนังมี ๒ ลักษณะ คือ หากเป็นลูกคู่ยุคใหม่ จะมีการใช้โน้ต
สากลในการบรรเลง หากเป็น ลู กคู่ยุคเก่า ส่ วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการเล่นแบบฉบับคือเน้นยูนิสันและมีความ
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ยืดหยุ่นสูงตามการแสดงของนายหนัง หนังหลายคณะมีการเปิดจอร้องเพลงตามคาขอของเจ้าภาพ นอกจากนี้
รูปแบบในการแสดงหนังตะลุงมีลาดับขั้นตอนที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์สูง การเปลี่ยนแปลงของดนตรีและ
รูปแบบการแสดงหนังตะลุงดังกล่าวข้างต้น มาจาก ๒ ปัจจัยใหญ่ๆ ได้แก่ ๑)ปัจจัยภายนอกเกิดจากความเจริญ
ทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปตามยุคสมัย สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตที่ต่างไปจากอดีต อิทธิพลของสื่อ
ต่างๆ แนวเพลงตามท้องตลาดและวิธีการเล่นแบบตะวันตก รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในการแสดงหนัง
ตะลุงของผู้ชม ๒)ปัจจัยภายในเกิดจากนายหนังและลูกคู่ต้องการนาความสามารถของตนมาประยุกต์ และ
พัฒนาการแสดงหนังตะลุง เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย สร้างเอกลักษณ์ให้กับคณะของตนเอง ดึงดูดผู้ชม นอกจากนี้
ยังเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของนักดนตรี ที่เคยทางานตามร้านอาหาร ผับ บาร์ เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ร้านปิดตัวลง
หรือมีการเลิ กจ้ าง จึงกลับ มาเป็นลู กคู่ห นังตะลุ งพร้อมทั้งนาโน้ตเพลง และวิธีการเล่ นแบบดนตรีสากลมา
ประยุกต์เข้ากับการแสดง ตลอดจนมีการถ่ายทอดวิธีการเล่นและบทเพลงให้กับลูกคู่ด้วยกัน ลูกคู่หนังตะลุง
ส่วนหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายวิธีการเล่นแบบเดิม(ยูนิสัน)ที่เล่นมาในระยะเวลานาน จึงมีปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น
เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ รวมไปถึงการใช้เครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรเลงเพลง
เสริมอื่นๆได้เหมือนต้นฉบับ ซึ่งเครื่องดนตรีที่ครบสมบูรณ์ทาให้คณะหนังตะลุ งสามารถบรรเลงบทเพลงได้
อย่างหลากหลาย ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการแสดงหนังตะลุงได้ง่ายขึ้น วิ ธีการเล่นที่มีการปรับเปลี่ยนเป็น
แบบตะวันตก การใช้โน้ตเพลงสากล ตลอดจนการใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆมากขึ้น ทาให้เกิดความรวดเร็วในการ
ฝึกซ้อม บรรเลงได้เหมือนต้นฉบับ เกิดความพร้อมเพรียงกัน และมีความไพเราะมากขึ้น ส่งผลให้เป็นที่ชื่นชอบ
ของผู้ชม สามารถดึงดูดผู้ชมได้ มีงานแสดงเพิ่มขึ้น และยังส่งผลให้ลูกคู่มีงานทามากขึ้นด้วย แต่อีกมุมหนึ่งกลับ
ทาให้ลูกคู่หนังตะลุงหายาก เนื่องจากต้องเล่นได้ทั้งเพลงหนังและเพลงเสริมอื่นๆ ส่วนบางคณะที่มี การแสดงใน
ลักษณะหนังคอมเพิ่มเข้ามาอีกแบบนั้น ทาให้เจ้าภาพชื่นชอบเพราะมีทางเลือกในการรับหนังไปแสดงมากขึ้น
สะดวกในการบริหารจัดการเงินค่าจ้างและการเดินทาง ส่วนการร้องเพลงหรือการเปิดจอร้องเพลงราวงในการ
แสดงหนังตะลุงบางคณะนั้น มีทั้งกลุ่มผู้ชมที่ไม่ชอบเนื่องจากคณะหนังเล่นเรื่องน้อยลง เพราะต้องแบ่งเวลา
การเล่นเรื่องเพื่อร้องเพลงหรือเปิดจอร้องเพลงราวง และกลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบเนื่องจากคณะหนังสามารถเล่น
เพลงตามคาขอได้ ส่งผลให้คณะหนังได้รั บเงินรางวัลพิเศษจากผู้ชมเป็นการตอบแทน บางคณะที่สามารถ
ประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ การแสดงได้ ดี ท าให้ ห นั ง คณะมี ชื่ อ เสี ย งและมี ง านมากขึ้ น แต่ ห นั ง บางคณะที่ ยั ง ขาด
ประสบการณ์และความชานาญในการแสดง การทาตามเสียงเรียกร้องของผู้ชมดังกล่าว ส่งผลให้การแสดงไม่
ราบรื่นเท่าที่ควร ส่วนการตัดทอนรูปแบบการแสดงในช่วงแรกให้มีความกระชับมากขึ้นนั้น เป็นที่ชื่นชอบของ
ผู้ชม เพราะสามารถชมการดาเนินเรื่องได้เร็วขึ้น คณะหนังเองก็สามารถดึงดูดผู้ชมไว้กับการแสดงได้มากขึ้น
เช่นกัน
๓. แนวทางในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงในมุมมองของนายหนังและลูกคู่หนังตะลุง
แนวทางในการอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุงสามารถทาได้โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เช่น
สถาบันครอบครัว สามารถปลูกฝังค่านิย มความเป็นท้องถิ่นให้ กับลู กหลานได้ตั้งแต่เด็ก โดยการชักชวนให้
มาร่วมชมการแสดงหนังตะลุง สถาบันการศึกษาต่างๆสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงในรูปแบบ
ดั้งเดิมแก่นักเรียนเพื่อให้เข้าใจขนบธรรมเนียมการแสดง และสามารถเป็นผู้ชมที่ดี รวมไปถึงปลูกฝังความเป็น
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ท้องถิ่นให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงการถ่ายทอดการแสดงหนังตะลุงใน
แบบฉบับดั้งเดิมจากนายหนังและลูกคู่หนังตะลุงรุ่นเก่าสู่ศิลปินรุ่นใหม่ เป็นต้น โดยแนวทางในการส่งเสริม การ
แสดงหนังตะลุงแบ่งเป็น ๒ ทาง ได้แก่ ๑) ทางตรง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน
ของรัฐควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ สนับสนุนให้คณะหนังตะลุงได้ร่วมแสดงในงานเทศกาลต่างๆ ให้มากขึ้น
ตลอดจนให้การแสดงหนังตะลุงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของภาครัฐ
และเอกชน ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ สถาบันการศึกษาต่างๆควรบรรจุรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุงลงไปใน
หลักสูตร เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านการแสดงหนังตะลุง ส่วนนายหนัง และลูกคู่หนังนั้น การนา
องค์ป ระกอบต่างๆมาผสมผสานในการแสดงหนังตะลุง ตัวศิล ปินควรนามาใช้อย่างเหมาะสมโดยคานึงถึง
เอกลักษณ์หนังตะลุง ให้ความสาคัญกับการบูชาครู และไม่ควรตัดทอน หรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมาก
จนเกินไป ๒) ทางอ้อม ได้แก่ หน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนโดยจัดให้มสี ถานที่ เครื่องดนตรี รวมไปถึงอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการแสดง ไว้ให้สาหรับเยาวชนได้ฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฝีมือการแสดง ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่ ใน
ลักษณะลานวัฒนธรรมไว้ให้หนังตะลุงได้แสดงอย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะที่เป็นแบบแผนดั้งเดิมได้แสดงให้
ชาวบ้ านและเยาวชนได้รั บ ชมอย่ างสม่าเสมอ ไปพร้อมๆกับ การเปิดโอกาสให้ ศิล ปิ นรุ่นใหม่ไ ด้แสดงด้ว ย
เช่นเดียวกัน

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการวิจัยข้างต้นสามารถอภิปรายผลดังนี้
ดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน คณะหนังตะลุงใช้เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
ทั้งเครื่องดนตรีดั้งเดิมและเครื่องดนตรีสากล ได้แก่ ปี่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด กลองชุด และกลอง
ทอมบ้า (แทนกลองหนังตะลุง) โดยเครื่องดนตรีดั้งเดิมที่เคยใช้ในอดีตอย่าง กลองหนังตะลุง ไม่ปรากฏในวง
ดนตรีหนังตะลุงในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะต่างๆอาจมีการนาเครื่องดนตรี อื่นๆ เช่น ซออู้ ขลุ่ย ฉาบ แทมบูริน
และแซกโซโฟน มาร่ ว มบรรเลงเพื่อสร้ างสี สั นในการแสดง ซึ่งเครื่องดนตรีที่ครบสมบูรณ์ทาให้ คณะหนั ง
สามารถบรรเลงบทเพลงได้ทั้งเพลงหนังและเพลงเสริมอื่นๆได้ ทาให้เกิดความสมบูรณ์ในการแสดงมากขึ้น บท
เพลงที่เล่นประกอบการแสดงหนังตะลุง มีทั้งเพลงหนังซึ่ง นาทานองมาจากเพลงไทยเดิม เพลงลูกกรุง เพลง
ลูกทุ่ง เพลงฮิตตามยุคสมัย และทานองเพลงพื้นบ้าน โดยบทเพลงเหล่านี้ได้รับความนิยมในคณะหนังตะลุงเป็น
อย่างเป็นอย่างมาก แต่ละคณะมีการใช้บทเพลงเหล่านี้ในช่วงการแสดงที่เหมือนและแตกต่างกัน ตามแต่การ
ตกลงกันภายในคณะนั้นๆ วิธีการเล่นบทเพลงเหล่านี้มีความแตกต่างไปจากการเล่นแบบเดิมที่มีความเป็นแบบ
ฉบับเฉพาะ ซึ่งในอดีตลูกคู่หนังตะลุงเป็นชาวบ้านที่คลุกคลีและมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับการแสดงหนังตะลุ ง
เรียนรู้แบบครูพักลักจา และสืบทอดวิธีการเล่นจากการถ่ายทอดของลูกคู่ด้วยกัน ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ลูกคู่หนัง
ตะลุงส่วนใหญ่ เป็นนักดนตรีสากลที่เคยเล่นดนตรีตามผับ บาร์ หรืออยู่ในวงดนตรีสากลต่างๆ เมื่อมาเป็นลูกคู่
หนังตะลุง นาเอาโน้ตเพลงที่เคยใช้ในวงดนตรี และวิธีการเล่นแบบตะวันตก เข้ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงหนัง
ตะลุง เช่น กลองชุดมีการเดินจังหวะที่ชัดเจน เบสเดินตามจังหวะของกลองชุด คีย์บอร์ดมีการเล่นทั้งคอร์ด
ทอดแทรกทานองเพื่อสร้างสีสันในบทเพลง และปรับตกแต่งเสียงให้มีความหลากหลาย การใช้โน้ตในการ
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ฝึกซ้อมและแสดง เป็นต้น ซึ่งทาให้ดนตรีและรูปแบบการแสดงในปัจจุบันต่างไปจากอดีต ดนตรีและรูปแบบ
การแสดงหนังตะลุงในจังหวัดตรังในช่วงเวลาประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๕๙ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
ในหลายองค์ประกอบ เช่น การนาเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสมผสานกับเครื่องดนตรีเดิม โดยค่อยๆเพิ่ม
จานวนและปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นตามยุคสมัย การนาเอาลักษณะการเล่นแบบราวงเวียนครกเข้ามาให้ความ
บันเทิงแก่ผู้ชม ทาให้การแสดงในค่าคืนนั้นผู้ชมได้ชมทั้งหนังตะลุงและได้ร่วมราวงบริเวณหน้าโรงหนั ง การเปิด
จอร้องเพลงตามคาขอของผู้ชม การขับร้องเพลงฮิตตามยุคสมัยรวมถึงการนาบทเพลงเหล่ านั้นมาใช้เล่ น
ประกอบในการแสดงหนังตะลุง การบันทึกการแสดงสดออกจาหน่ายในรูปแบบวีซีดี การสร้างอัลบั้มเพลงเป็น
ของนายหนังเองโดยมีการจัดจาหน่ายและใช้สื่อวิทยุในการประชาสัมพันธ์เพื่ อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การเล่น
แบบหนังคอม การทาทีมชุดลูกคู่หนังตะลุงให้เช่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้มีความกระชับ และมี
ความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ตลอดจนการนาเอาวิธีเล่นแบบตะวันตกมาประยุกต์เข้ากับวิธีการเล่นแบบ
ดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงดนตรีและรูปแบบการแสดงหนังตะลุงดังกล่าวข้างต้น คณะหนังมีนาเอาองค์ประกอบ
ต่างๆ เหล่านั้น เข้ามาผสมผสานกับการแสดงแบบดั้งเดิม โดยทั้งแบบไม่ได้ตั้งใจ เช่น หนังน้องญา ดาราทิพย์
เปิดจอร้องเพลงครั้งแรกเนื่องจากกองเชียร์ขอให้เปิดจอร้องเพลงเพื่อฉลองความสาเร็จและร่วมแสดงความ
ยินดีในการได้รับรางวัล หลังจากนั้นไปแสดงที่ไหนมักโดนร้องขอให้เปิดจอร้องเพลงด้วยเสมอ และแบบที่มีการ
ตั้งใจไว้ เช่น หนังสัญญา หลานหมุนนุ้ย ตรังหนังจิ๊บน้อย เจริญศิลป์ นาเอาการเล่นหนังคอมเข้ามาเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการแสดงหนังตะลุง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา
อินทรสุนานนท์ (๒๕๔๑: น. ๑๗๑) ที่กล่าวถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงว่า “การเปลี่ยนแปลงแบบ
วิวัฒนาการ เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหรือไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย อาจ
เป็ นไปโดยไม่รู้สึ กตัวและไม่ค่อยมีผลต่อความรู้สึ กหรือวิถีชีวิตมากนัก ส่ วนใหญ่เป็นการเปลี่ ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่ต้องใช้เวลานาน ส่วนการเปลี่ยนแปลงแบบพัฒนา เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้กาหนดจุดมุ่งหมายไว้
และตั้งใจที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแผนการดาเนินการที่แน่นอน มีลักษณะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ช้า ๆ ทาให้ประชาชนเกิดการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาที่เกิดขึ้น ” ซึ่งการเปลี่ยนเปลี่ยนข้างต้น
ของคณะหนังตะลุง มีสาเหตุหลายประการ เช่น ความคิดของลูกคู่หนังที่ต้องการนาบทเพลงฮิตตามยุคสมัย
เครื่องดนตรีสากล อุปกรณ์เสริมต่างๆ ตลอดจนวิธีการเล่นแบบตะวันตกที่เน้นให้เ ครื่องดนตรีต่างๆทาหน้าที่
ชัดเจน เข้ามาผสมผสานกับการเล่นแบบดั้งเดิมคือเน้นยูนิสัน ซึ่งเมื่อมีคณะหนังตะลุงนาเอาองค์ประกอบต่างๆ
เหล่านี้มาประยุกต์และพัฒนาการแสดง คณะอื่นๆได้รับชมแล้วเห็นว่าดี จึงเกิดการยอมรับและมีการนาไปใช้
ตามๆกั น นอกจากนี้ ค ณะหนั ง ยั ง มีการปรั บ ตั ว ตามสภาพเศรษฐกิ จ เพื่อ ลดต้นทุ นในการแสดง และเป็ น
ทางเลื อ กให้ ผู้ ช ม โดยน าเอาเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแสดงอย่ า งเช่ น หนั ง คอม เป็ น ต้ น ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา อินทรสุนานนท์ (๒๕๔๑: น. ๑๖๓) ที่กล่าวว่า
“วั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง หากแต่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงปรั บ ตั ว อยู่ ต ลอดเวลา การเปลี่ ย นแปลงทาง
วัฒนธรรมมีสาเหตุหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นผลมาจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
(Diffusion) เช่น ความคิดและค่านิยมที่มาจากวัฒนธรรมอื่นและมีอิทธิพลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการ
ยอมรั บ ในวั ฒ นธรรมของเรา การเปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรมยั ง อาจเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
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เทคโนโลยีซึ่งเป็นความพยายามของมนุษย์ในการควบคุมธรรมชาติและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อเทคโนโลยีทางการผลิตเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย” นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมา
จาก ความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตที่ต่างไปจากอดีต
ตลอดจนอิท ธิพ ลของวิ ทยุ โทรทัศ น์ เครื่ อ งมือ สื่ อ สารต่ างๆ ซึ่ ง สาเหตุ ดัง กล่ าวสอดคล้ องกับ แนวคิ ดของ
กาญจนา อินทรสุนานนท์ (๒๕๔๑: น. ๑๗๕) ที่กล่าวว่า “วัฒนธรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยอาจได้รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากสังคมอื่น เช่น การกินข้าวด้วยมือเป็นวัฒนธรรมในอดีต แต่ปัจจุบันนิยมใช้ช้อนก็
ได้รับ อิทธิพลมาเช่น เดียวกัน วัฒนธรรมที่ดีงามคนนิยมก็ยังคงอยู่ ถ้ามีอะไรที่เสื่ อมง่ายไม่ดีก็จะเสื่อมไป ”
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากตัวศิลปิ นเอง ที่มีความเบื่อหน่ายวิธีการเล่นแบบเดิมซึ่งเล่นมาเป็นระยะเวลานาน
จึงต้องการพัฒนาการเล่นให้เหมาะกับสังคมในปัจจุบันเข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการ
แสดงหนังตะลุงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงยังคงทาหน้าที่รับใช้ชุมชนได้เช่ นเดิม ส่วนการ
อนุรักษ์ และส่งเสริมการแสดงหนังตะลุง นั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันในทุกภาคส่วน ทั้ง
บุคคลที่อยู่ในวัฒ นธรรมนั้ น อย่างตัว ศิลปิ น เอง ต้องช่ว ยกันรักษาเอกลั กษณ์และขนบนิยมในการแสดงไป
พร้อมๆกับการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้สามารถดารงอยู่ได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย
สถาบันครอบครัวเป็นกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดกับบุตรหลานมากที่สุด มีส่วนสาคัญที่ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
แสดงหนังตะลุง โดยนาบุตรหลานไปชมการแสดงตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เด็กได้ซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งแต่เล็ก
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลานในการฝึกฝนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุง
ส่วนสถานศึกษาสามารถช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องในการชม/เล่นหนังตะลุง โดยจัดให้หนังตะลุงเข้าไปมีส่วนร่วม
ในหลักสูตร เช่น มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องการแสดงหนังตะลุง หรือจัดให้มีชมรมที่เกี่ ยวข้องกับการแสดงพื้นบ้าน
โดยให้กลุ่มศิลปินหนังตะลุงทาหน้าที่เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียน และ เปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจได้
ฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น ส่วนสื่อต่างๆ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ ควรให้ความสาคัญกับการแสดงหนังตะลุงให้มากขึ้น
โดยการเปิดโอกาสให้ศิล ปินหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงและศิลปินรุ่นใหม่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรายการต่างๆ เพื่อ
สร้างค่านิยมความเป็นท้องถิ่นให้แก่ผู้ชมในทุกๆวัย ว่าการร่วมชมการแสดงหนังตะลุงหรือการเป็นศิลปินหนัง
ตะลุงนั้นไม่ใช้เรื่องล้าหลัง ทาให้เกิดความตื่นตัว ตระหนักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ควรมีการกาหนดยุทธศาสตร์ ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ
สนับสนุนการแสดงหนังตะลุง ตลอดจนการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลทางวัฒนธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวไว้ให้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ดนตรีหนังตะลุง : ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรมีการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของดนตรีหนังตะลุงในพื้นที่อื่นๆ
๒. ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ดนตรีที่ใช้ประกอบอิริยาบถของตัวละคร/บทบาทเฉพาะอย่างของการ
แสดงหนังตะลุง เช่น บทโศก เป็นต้น
๓. ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ดนตรีที่ใช้ประกอบการขับกลอนหนังตะลุง เช่น กลอนสองโหม่ง

๑๐๗

กลอนสอนหญิง เป็นต้น
๔. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบันของภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่ง
ตะวันออก
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๑๑๐

ภาคผนวก

๑๑๑

ตัวอย่างภาพบรรยากาศบนโรงหนังตะลุงในการแสดงของหนังตะลุงคณะต่างๆ

ภาพประกอบ ๔๙ และ ๕๐ ลูกคู่คณะ
อาจารย์ณรงค์กาลังบรรเลงปี่ (ภาพซ้าย)
และ ตีโหม่ง (ภาพขวา)

ภาพประกอบ ๕๑ และ ๕๒ ลูกคู่คณะ
อาจารย์ณรงค์กาลังตีทับ(ภาพซ้าย) และ
สีซออู้(ภาพขวา)

ภาพประกอบ ๕๓
และ ๕๔ ลูกคู่คณะ
อาจารย์ณรงค์กาลัง
เล่นเบส (ภาพซ้าย)
และเล่นคีย์บอร์ด
(ภาพขวา)

๑๑๒

ภาพประกอบ ๕๕ ลูกคู่คณะหนังนงค์น้อย
กาลังเล่นเบส

ภาพประกอบ ๕๖ บรรยากาศบนโรงหนังตะลุง
คณะหนังนงค์น้อย

ภาพประกอบ ๕๗ หนังหญิงน้องญา
ขณะทาการแสดง

๑๑๓

ตัวอย่างภาพการสัมภาษณ์บุคคลข้อมูล

ภาพประกอบ ๕๘ ผู้วิจัยกับ
นายณรงค์ จันทร์พุ่ม ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๗

ภาพประกอบ ๕๙ ผู้วิจัยกับนาย
หนังตะลุงคณะนงค์น้อย ลูกทุ่ง
สากล

ภาพประกอบ ๖๐ ผู้วิจัยกับนายชลี ซุ่นสั้น

๑๑๔

ภาพประกอบ ๖๑ ผู้วิจัยกับ
นายเวียง เขาแก้ว

ภาพประกอบ ๖๒ ผู้วิจัยกับ
นายคานวน พูนสุวรรณ

ภาพประกอบ ๖๓ ผู้วิจัยกับหนังหญิง
น้องญา ดาราทิพย์

๑๑๕

ตัวอย่างบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงของหนังตะลุงคณะนงค์น้อย ลูกทุ่งสากล
บทเพลงที่ใช้สาหรับโหมโรง
ทานองเพลงสาหรับโหมโรง ๑

ทานองเพลงสาหรับโหมโรง ๒
(ทานองเพลงสาหรับโหมโรง ๒ และ ๓ เล่นต่อเนื่องกัน )

๑๑๖

ทานองเพลงสาหรับโหมโรง ๓

๑๑๗

บทเพลงที่ใช้สาหรับออกรูปฤๅษี
ทานองเพลงสาหรับออกรูปฤๅษี ๑

๑๑๘

ทานองเพลงสาหรับออกรูปฤๅษี ๒ (นาดฤๅษี)

บทเพลงที่ใช้สาหรับออกรูปอิศวรทรงโค
ทานองเพลงสาหรับออกรูปอิศวรทรงโค ๑ (เพลงเชิดโค)

๑๑๙

ทานองเพลงสาหรับออกรูปอิศวรทรงโค ๒ (เพลงเต้นโค หรือ เพลงฟัดโค)

บทเพลงที่ใช้สาหรับออกรูปปรายหน้าบท
ทานองเพลงสาหรับออกรูปปรายหน้าบท ๑

๑๒๐

ทานองเพลงสาหรับออกรูปปรายหน้าบท ๒

ทานองเพลงสาหรับออกรูปปรายหน้าบท ๓ (เพลงนาดหน้าบท)

๑๒๑

บทเพลงที่ใช้สาหรับการบอกเรื่อง
ทานองเพลงสาหรับออกรูปขวัญเมือง (เพลงบอกเรื่องไอ้เมือง)

๑๒๒

บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงตามเนื้อเรื่อง
เพลงบรรยาย

๑๒๓

เพลง ตั้งเมือง

บทเพลงที่ใช้สาหรับทอดบท และ เลยบท
เพลงเลยบท เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงเมื่อนายหนังขับกลอนจบ ส่วนเพลงทอดบท เป็นเพลงที่ใช้
ระหว่างบทกลอน ทานองเพลงทั้ง ๒ แบบ อาจนามาใช้สลับกันได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับของเนื้อเรื่อง
และการขับกลอนของนายหนัง
ทานองเพลงสาหรับทอดบท ๑ (เพลงทอดบท ตอนเจ้าเมือง)

๑๒๔

ทานองเพลงสาหรับทอดบท ๒ (เพลงทอดบท ทหารพูน)

ทานองเพลงสาหรับทอดบท ๓ (เพลงทอดบท ฉากฤๅษี)

ทานองเพลงสาหรับทอดบท ๔

๑๒๕

ทานองเพลงสาหรับทอดบท ๕

ทานองเพลงสาหรับทอดบท ๖

ทานองเพลงสาหรับเลยบท ๑

๑๒๖

ทานองเพลงสาหรับเลยบท ๒

เพลงทาเหนิน
ทานองเพลง ทาเหนิน ๑

๑๒๗

ทานองเพลง ทาเหนิน ๒

ทานองเพลงทาเหนิน ๓

ทานองเพลงทาเหนิน ๔

๑๒๘

ทานองเพลงสาหรับขับนางสาว (เพลงสมห้อง)

ทานองเพลงสาหรับขับสมห้อง (เข้าหานาง,บทรัก)

ทานองเพลงสาหรับการต่อสู้ (รบยักษ์)

๑๒๙

ทานองเพลงนางโศก

ทานองเพลงเดินป่า (นางร้องไห้)

๑๓๐

บทเพลงใช้สาหรับลาผู้ชมเมื่อจบการแสดง
เพลงลา

๑๓๑

ตัวอย่างบทเพลงที่ใช้บรรเลงของทีมงานทาชุดลูกคู่หนังตะลุงให้เช่า “ศรีนวลซาวด์”
บทเพลงที่ใช้สาหรับโหมโรง
ทานองเพลงสาหรับโหมโรง ๑

๑๓๒

ทานองเพลงสาหรับโหมโรง ๒ (ทะเลบ้า)
(ทานองเพลงสาหรับโหมโรง ๒ และ ๓ เล่นต่อเนื่องกัน )

๑๓๓

ทานองเพลงโหมโรง ๓

๑๓๔

๑๓๕

บทเพลงที่ใช้สาหรับออกรูปฤๅษี
ทานองเพลงสาหรับออกรูปฤๅษี ๑

๑๓๖

ทานองเพลงสาหรับออกรูปฤๅษี ๒

๑๓๗

บทเพลงที่ใช้สาหรับออกรูปอิศวรทรงโค
ทานองเพลงสาหรับออกรูปอิศวรทรงโค ๑ (เพลงเชิดโค)

ทานองเพลงสาหรับออกรูปอิศวรทรงโค ๒ (เพลงเต้นโค)

๑๓๘

บทเพลงที่ใช้สาหรับออกรูปปรายหน้าบท
ทานองเพลงสาหรับออกรูปปรายหน้าบท ๑

๑๓๙

ทานองเพลงสาหรับออกรูปปรายหน้าบท ๒ (เพลงนาดหน้าบท)

๑๔๐

บทเพลงที่ใช้สาหรับการบอกเรื่อง
ทานองเพลงสาหรับบอกเรื่อง ๑

๑๔๑

บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงตามเนื้อเรื่อง
เพลงบรรยาย

๑๔๒

เพลงตั้งเมือง

บทเพลงที่ใช้สาหรับเลยบท
ทานองเพลงสาหรับเลยบท ๑

๑๔๓

ทานองเพลงสาหรับเลยบท ๒

ทานองเพลงสาหรับเลยบท ๓

๑๔๔

ทานองเพลงสาหรับเลยบท ๔

เพลงทาเหนิน
ทานองเพลงทาเหนิน ๑

๑๔๕

ทานองเพลงทาเหนิน ๒

บทเพลงใช้สาหรับลาผู้ชมเมื่อจบการแสดง
ทานองเพลงที่ใช้สาหรับลาผู้ชม

ประวัติย่อผู้วิจัย

๑๔๗

ประวัติย่อผู้วิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
สถานที่ทางานปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๕

นางดรุณี อนุกูล
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
จังหวัดสงขลา
๒๔๘ ถนนไทรบุรี ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๔๐ หมู่ ๔
ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนนวมิทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

