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ABSTRACT
This research was funded by Department of Cultural Promotion, Ministry of
Culture, fiscal year 2016.This is a qualitative research. The purposes of the research is
1) to study the succession process of the shadow puppet in Thailand, Laos and
Cambodia. 2) to study the identity of the shadow puppet in Thailand, Laos and
Cambodia.
The study area of the shadow puppet in the sub-region of the Emerald triangle
includes a Pramothai shadow puppet from Ubon Ratchathani, Thailand, Paladtue, a
shadow puppet team from Champasak district from Laos and The Sabak Toj puppet
from Siem Reap province, Cambodia. The research was presented with descriptive
analysis.The result of the study indicated that the succession of the shadow puppet in
Thai land, Laos and Cambodia shares three common themes: 1) maintaining the
original culture. 2) adaptation to the context of the present society; and 3) promoting,
encouraging, and disseminating.
The characteristics of the first two types of inheritance were in the creation and
succession of the puppets, the musical performances, the puppet theatre, the setting
up of the theater, the rituals of performances and the insertion of local folk. In the
promotion and dissemination of the shadow puppet, they are found in two ways: the
transfer to young generation and the dissemination via social media.
The unique identity of each puppet show appears through the characteristics of
the three types of inheritance. It was found that some identities became a common
feature of the three shadow puppets especially the puppet, music accompaniment

and rituals of the performance. Moreover, the study founded that shadow puppet in
Ubon Ratchathani, can be preserved the good characteristics of the social context and
existed under globalization.
For example the adaptation of the performances of Rungsuriya BunThueng Silp
shadow puppet which integrates the show with contemporary Isan dance. The show
becomes a popular dance show for the audience. Wat Bho shadow puppet in Siem
Reap province, Cambodia preserves the traditional puppet show for visitors and
promotes of the puppets as a souvenir.
The succession of the show and the identity of the shadow puppet in the subregion of the emerald triangle need to adapt to the cultural context of each country.
An important key concern is to meet the needs of the demands of the audience. In
addition, the show must continually generate economic income for the successors on
a regular basis and earn enough for a living.
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและความเป็นมาของการวิจัย
การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เป็นประเด็นสาคัญประการหนึ่ง
ที่สอดคล๎องกับหลักการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน (ASEAN) ที่มีการแบํงเป็นประชาคมยํอยๆอีก
สามประชาคม หรือที่เรียกกันวําสามเสาหลัก ได๎แกํ ๑.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งทั้งสามประชาคมนี้
ตํางมีเปูาหมายเพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุํมประเทศสมาชิกให๎อยูํดีกินดี มีสิ่งแวดล๎อมที่
ดี มีความรู๎สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (วิทย์ บัณฑิตกุล, ๒๕๕๕:๔๖) มีการเคารพในลักษณะเฉพาะอัน
โดดเดํนทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
การสร๎างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นสิ่งที่สะท๎อนถึงอิทธิพลของการ
ขับเคลื่อนทางสังคมระดับประชาคมโลก โดยเฉพาะการมุํงสร๎างอัตลักษณ์รํวมของภูมิภาค และยัง
สะท๎อนถึงความพยายามในการลดความขัดแย๎งระหวํางชาติสมาชิก อัตลักษณ์รํวมทางวัฒนธรรมจึงเป็น
สิ่งสาคัญในการหาจุดเชื่อมเพื่อยึดโยงอุดมการณ์และความรํวมมือ อันจะกํอให๎เกิดความกลมเกลียวของ
กลุํมประเทศ ดังนั้นจะเห็นได๎วําสิ่งที่จะทาให๎ประชากรในภูมิภาคอาเซียนมีความรู๎สึกวํามีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันได๎อยํางแท๎จริงนั่นคือ วัฒนธรรมรํวมของผู๎คนในภูมิภาคต๎องที่มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์อยํางลึกซึ้ง
การศึกษาจุดเชื่อมทางวัฒนธรรมของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็น
ประเด็นที่มีความสาคัญและสอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของประชาคมอาเซียนที่หมายจะอยูํรํวมกันอยําง
สันติสุขกับประเทศเพื่อนบ๎าน ดังที่ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ( ๒๕๔๖ : คานา) ได๎กลําวไว๎วํา ความสัมพันธ์
ของประเทศข๎างเคียงประเทศไทยใน “อุษาคเนย์” หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎นั้น ดูเหมือนจะไมํมี
ประเทศไหนที่จะมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่คล๎ายคลึงกับคนไทยเทํากับกัมพูชา
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในระดับของวัฒนธรรมแหํงราชสานัก ภาษา ตัวอักษร คาศัพท์ วรรณคดี นาฏศิลป์
และการละคร แตํถึงกระนั้น ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีทั้ง ความไมํรู๎จัก ไมํเข๎าใจกันและอคติที่
ฝังรากลึกยากที่จะเข๎าใจความสัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องทั้งรักทั้งชังและเข๎าใจผิดๆ สํวนความสัมพันธ์ระหวําง
ไทยและลาวนั้นมีความสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิดจนมีคากลําวติดปากวํา บ๎านพี่เมืองน๎อง โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนตามแนวชายแดน ที่มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งในระบบเครือญาติ ภาษา
ศาสนาและวัฒนธรรมที่ใกล๎เคียงกันอยํางยิ่ง ดังนั้นจึงมีสิ่งหนึ่งที่สามารถบํงบอกอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนชาติไทย ลาวและกัมพูชาและบางอยํางกลายมาเป็นลักษณะรํวมทางวัฒนธรรมของทั้ง
สามประเทศ นั่นคือ การแสดงพื้นบ๎าน

คากลําวข๎างต๎นที่แสดงให๎เห็นความคล๎ายคลึงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะการ
แสดงพื้นบ๎านที่ชนทั้งสามเชื้อชาติมีความละม๎ายคล๎ายคลึงกันเป็นอยํางมาก อาจจะด๎วยเหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, เชื้อชาติหรือศาสนาที่มีรํวมกัน ซึ่งความใกล๎เคียงดังที่กลําวมานั้นจึงกํอให๎เกิด
การแสดงพื้นบ๎านรวมทั้งการละเลํนพื้นบ๎านที่มีรูปแบบใกล๎เคียงกัน สอดคล๎องกับคากลําวของ พรศักดิ์
พรหมแก๎ว (๒๕๔๐ : ๗๐) ที่ได๎กลําวถึงการแสดงพื้นบ๎านไว๎วํา เป็นการเลํนหรือแสดงเพื่อความสนุกรื่น
เริงของชาวบ๎านในท๎องถิ่นตําง ๆ โดยเฉพาะชาวบ๎านจะคิดการละเลํนตําง ๆ ขึ้นมาเพื่อสอดรับกับสภาพ
ของท๎องถิ่นนั้น ๆ ทั้งที่เป็นสภาพทางธรรมชาติและสภาพทางสังคม ซึ่งจะเห็นได๎วําการแสดงพื้นบ๎าน
ตามภูมิภาคตํางๆ สามารถบํงบอกถึงชาติพันธุ์ ลักษณะรํวม รูปแบบของวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี
พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ที่แตกตํางออกไปตามศิลปะการแสดง โดยเฉพาะการแสดงพื้นบ๎านที่ใช๎แสงเงา
หรือ “ศิลปะการเลํนเงา” (Shadow Play) มาประกอบการแสดง ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ๎านที่นิยม
แพรํหลายที่สุดทั่วคาบสมุทรใต๎ เชํน ชวา สุมาตรา แหลมมลายู รวมทั้งภาคกลางและภาคอีสานของไทย
ด๎วย (โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ, ๒๕๕๖:๙)
ศิลปะการเลํนเงา (Shadow Play) ซึ่งต๎นกาเนิดดั้งเดิมเชื่อวํามาแตํอินเดีย อันเป็นศูนย์รวม
แหํงรากเหง๎าทางศิลปวัฒนธรรมของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ การเลํนเงาของชาวอินเดียเรียกอีก
วํา “ฉายานาฏกะ” ซึง่ พบวําศิลปะการเลํนเงาหรือหนังเงามีการเลํนอยํางแพรํหลายทั้งตอนบน ตอนลําง
ของประเทศอินเดีย ตํอมาเมื่อมีการติดตํอค๎าขายระหวํางเมือง ชาวอินเดียก็นาการแสดงหนังเงาติดตัวมา
สูํพื้นที่อื่นๆด๎วยโดยเฉพาะในดินแดนมลายู หมูํเกาะ รวมทั้งภาคพื้น ตั้งแตํอาณาจักรตามพรลิงค์หรือศรี
วิชัยแล๎ว จึงเกิดการเผยแพรํไปพื้นที่ตํางๆ และตํอมาได๎มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงให๎เป็นแบบฉบับ
พื้นเมือง ตามสภาพของสิ่งแวดล๎อมและวิถีชีวิตของผู๎คนในพื้นที่
การเลํนเงาของแตํละชนชาติมีชื่อเรียกที่แตกตํางกันไป เชํน ชาวชวา เรียกวายังหรือวายังกุลิต
ซึ่ง วายัง แปลวํา เงา สํวนคาวํา กุลิต แปลวํา หนังสัตว์ แตํถ๎าเป็นวายังสมัยใหมํระบายสีธรรมชาติ
เรียกวํา ปะตองวายังกุลิต ในภาคใต๎ของไทยเรียกหนังตะลุง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเรียกหนัง
ประโมทัย หนังบักตื้อ หนังบักแก๎วบักปุองก็เรียก สํวนของกัมพูชามีการแสดงหนังเงาหลายขนาด ได๎แกํ
สเบ๏กธม แสบกธม หรือสะแบกธม หมายถึง หนังใหญํ เรียกแสบกปัวร์ สเบ๏กปัวร์ หมายถึง หนังกลาง
สํวนการแสดงหนังเล็กเรียกแสบกโต๏จ แสบกตู๏จหรืออายอง และชาวมลายูเรียกหนังตะลุงของไทยวํา
“วายังเซียม” แปลวํา หนังตะลุงสยาม แตํประเด็นสาคัญคืออัตลักษณ์ที่กลายมาเป็นลักษณะรํวมของตัว
หนังตะลุงทุกประเทศ คือ นิยมทาจากหนังสัตว์แกะฉลุ เพราะคงทนกวํากระดาษหรือเปลือกไม๎ และมี
รูปแบบการแสดงที่คล๎ายคลึงกัน คือ แสดงโดยการพากย์และเลําเรื่อง มีการกระทืบเท๎า หรือแสดง
ทําทางในลักษณะของโขนในขณะที่เชิดตัวหนังเป็นจังหวะตามทานองของปี่พาทย์หรือดนตรีประกอบ
ตามยุคสมัย ผู๎เชิดจะเชิดหนังหน๎าแสงไฟ (กรณีการแสดงหนังใหญํ) แตํการแสดงหนังเล็กจะมี
ลักษณะรํวมกัน คือเชิดหนังหลังจอ โดยมีฉากผ๎าขาวหรืออาจเรียกวําจอหนัง เป็นจุดตกกระทบของเงาก
ตัวหนัง การดึงตัวหนังให๎ใกล๎ไกลกับจอกํอให๎เกิดเงาเป็นมิติใกล๎ ไกล และตัวละครจะมีรูปแบบ รูปทรง

แตกตํางกันไปบ๎างตามแตํการปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับบริบททางวัฒนธรรม ความนิยมและลักษณะเฉพาะ
ทางวัฒนธรรมของแตํละชาติ แตํก็ถือได๎วําเป็นวัฒนธรรมรํวมอยํางหนึ่งของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ผู๎วิจัยได๎มีโอกาสทางานที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา และทาวิจัย
เกี่ยวกับการสืบทอดการแสดงหนังใหญํของชาวจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา คือ งานวิจัยเรื่อง
แสบกธม : การสร๎างสรรค์และการสืบทอดการแสดงหนังใหญํของชาวจังหวัดเสียมราฐ ทาให๎ค๎นพบ
ลักษณะรํวมทางวัฒนธรรมหลายประการ ระหวํางหนังใหญํของชาวเสียมราฐ ประเทศกัมพูชากับหนัง
ใหญํของประเทศไทย แตํความแตกตํางของการปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่เห็นได๎ชัด นั่นคือ
หนังใหญํของไทยเป็น ของสูง ถือวําเป็นการแสดงในระดับราชสานัก ในขณะที่หนังใหญํของเสียมราฐ
เป็นทั้งการแสดงของราชสานักและการแสดงพื้นบ๎าน โดยเฉพาะในระดับการแสดงพื้นบ๎านนั้นยังเป็นที่
นิยมอยํางมาก ข๎อนี้แสดงให๎เห็นความแตกตํางวําถึงแม๎หนังใหญํของทั้งสองประเทศนั้นจะมีรากเหง๎ามา
จากวัฒนธรรมราชสานักที่รับอิทธิพลการแสดงมาจากวัฒนธรรมอินเดียเหมือนกัน แตํในปัจจุบันหนัง
ใหญํของทั้งสองประเทศกลับมีบริบทการสืบทอดในด๎านการสร๎างตัวหนังและการแสดง ตลอดจนความ
นิยมเสพที่แตกตํางกันอยํางมาก ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความคิดวําหากต๎องการศึกษาความเป็นพื้นบ๎าน เพื่อ
จะได๎เห็นความใกล๎เคียงและคล๎ายคลึงของวัฒนธรรมของผู๎คนในสามประเทศ ควรศึกษาจากการแสดง
หนังเล็กหรือแสบกโต๏จของชาวจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา วําจะมีลักษณะรํวมทางวัฒนธรรมที่
เหมือนคล๎ายกับการสืบทอดการแสดงหนังประโมทัยของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และหนัง
ปลัดตื้อของชาวแขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว ในประเด็นใดบ๎าง
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได๎รับการขนานนามวําเป็น พื้นที่สามเหลี่ยมมรกต เนื่องด๎วยมีพื้นที่
ติดตํอกับสองประเทศ คือ ประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ถึงแม๎คาวํา สามเหลี่ยมมรกต จะเกิดขึ้นจาก
เหตุผลทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นปฐมก็ตาม แตํจากการมีพื้นที่ติดตํอดังกลําวทาให๎เกิดการ
แลกเปลี่ยน ผสมผสาน และกลมกลืนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการมีวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ๎านที่มี
ลักษณะใกล๎เคียงกันมากที่สุดอยํางหนึ่ง นั่นคือ การเลํนหนังเงา ดังนั้น การศึกษากระบวนการสืบทอด
การแสดงหนังเงา จากการแสดงหนังเล็กของทั้งสามประเทศ นําจะแสดงให๎เห็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของแตํละประเทศที่จะทอดสํงไปถึงการแสดงลักษณะรํวมทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่สามเหลี่ยม
มรกตที่มีรํวมกันอยํางชัดเจน ลักษณะรํวมดังกลําวนั้นจะเป็นจุดหลอมรวมให๎คนทั้งสามประเทศให๎เกิด
ความสานึกรํวมทางวัฒนธรรมวํามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังสามารถ
แสดงให๎เห็นอัตลักษณ์ของการมีอยูํและตํอสู๎ ตํอรองของชุมชนชาวบ๎านที่ต๎องการสืบทอดการแสดงหนัง
เงาให๎คงอยูํชั่วลูกชั่วหลาน ภายใต๎บริบทโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่สื่อรูปแบบใหมํๆกาลังรุกรานและลบความ
ชื่นชอบในศิลปะแขนงนี้ให๎เหือดหายไปจากความนิยมของผู๎คนในชุมชน ซึ่งลักษณะการตํอสู๎ดังกลําว
ดังกลําวเรียกวํา กระแสท๎องถิ่นภิวัตน์
นอกจากนี้การศึกษาวัฒนธรรมรํวมของคนทั้งสามชาติ อาจชํวยกาหนดนโยบายของรัฐชาติ
เพื่อการพัฒนาและอยูํรํวมกันอยํางสันติของอนุภูมิภาคสามเหลี่ยมมรกต และจากแนวคิดเชิงอนุรักษ์ยัง
เป็นปราการที่ท๎าทายยิ่ง โดยเฉพาะการอนุรักษ์การแสดงหนังเงาให๎คงอยูํกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทุนนิยม

ได๎หลั่งไหลสูํทุกภูมิภาคของโลกและนาพาเทคโนโลยีทันสมัยไหลบําเข๎าสูํท๎องถิ่นของประเทศไทย
กัมพูชา และลาว ดังที่เป็นอยูํในปัจจุบัน การศึกษาครั้งนี้เสมือนเป็นการท๎าทายและหาคาตอบวํากระแส
ท๎องถิ่นภิวัตน์จะดารงอยูํได๎อีกนานเทําใดและจะดารงอยูํได๎อยํางไร และผลของการวิจัยยังทาให๎เห็น
วิธีการสร๎างสรรค์และสืบทอดศิลปะการแสดงแขนงอื่นๆของผู๎คนในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตให๎คงอยูํ และ
ที่สาคัญยิ่งการดารงอยูํของวัฒนธรรมรํวมของชนทั้งสามประเทศเป็นเหตุผลในการอยูํรํวมกันได๎อยําง
สันติ ภายใต๎ความแตกตํางแหํงเงื่อนไขความเป็นรัฐชาติ แตํผู๎คนสามารถอยูํรํวมกันภายใต๎เงื่อนไขของ
การมีวัฒนธรรมอันเดียวกันซึ่งแสดงวํามีชาติพันธุ์เดียวกัน เหตุผลดังกลําวจึงสามารถสร๎างจุดมุํงหมายใน
การสร๎างประชาคมอาเซียนให๎เป็นปึกแผํนได๎อยํางแท๎จริง
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดการแสดงหนังเงาของไทย ลาวและกัมพูชา
๒. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์การแสดงหนังเงาของไทย ลาวและกัมพูชา
๑.๓ คาถามของการวิจัย
๑. ชาวไทย ลาวและกัมพูชา มีกระบวนการสืบทอดหนังเงาในวัฒนธรรมของตนเองอยํางไร
๒. หนังเงาในวัฒนธรรมไทย ลาวและกัมพูชาได๎แสดงให๎เห็นอัตลักษณ์ของแตํละชนชาติ
อยํางไร
๓. การแสดงหนังเงาของชาวไทย ลาวและกัมพูชา ได๎แสดงลักษณะรํวมทางวัฒนธรรมอยํางไร
๑.๔ กรอบแนวคิดของการวิจัย
๑.๔.๑ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสร๎างสรรค์และสืบทอด
แนวคิดเกี่ยวกับการสร๎างสรรค์และการสืบทอด ผู๎วิจัยได๎ประยุกต์แนวคิดนี้จากแนวคิดการ
สร๎างสรรค์และการสืบทอดวรรณกรรม ซึ่งมีรายละเอียดที่คล๎ายคลึงกัน ผนวกกับนาเอาหลักในการ
ทางานวัฒนธรรมท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ด๎วย ดังที่สมสุข หินวิมาน (๒๕๕๐ : ๑-๑๕)
ได๎กลําวถึงแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่น โดยพิจารณาในลักษณะความสัมพันธ์แบบสามเส๎า ซึง่
ประกอบไปด๎วย บริบทชุมชน, รู๎จัก / รู๎ใจ / รู๎ใช๎ / รู๎รักษาสือ่ พื้นบ๎าน และกระบวนการทางาน
วัฒนธรรมท๎องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดของความสัมพันธ์แบบสามเส๎า ดังนี้
๑. การวิเคราะห์บริบทชุมชน เนื่องจากสื่อพื้นบ๎านมีลักษณะเฉพาะที่/เฉพาะถิ่น จึงต๎อง
พิจารณาควบคูํไปกับบริบทชุมชนด๎วย และการศึกษาชุมชนจะต๎องวิเคราะห์ ดังนี้
๑.๑ อายุ / การกํอรูปของชุมชน

๑.๒ สภาพภูมิศาสตร์ชุมชน
๑.๓ ลักษณะหมูํบ๎านเปิด / หมูํบ๎านปิด
๑.๔ อัตลักษณ์ / ตัวตนชุมชน
๑.๕ ทุนทางสังคม ได๎แกํ ระบบเครือญาติ บุคคล และสายสัมพันธ์ตํางๆ
๑.๖ การเมืองและบทบาทของผู๎นา
๑.๗ ความเชื่อชุมชน
๑.๘ การสื่อสารและเครือขํายการสื่อสาร
๒. รู๎จัก / รู๎ใจ / รู๎ใช๎ / รู๎รักษาสื่อพื้นบ๎าน ซึ่งการวิเคราะห์และการทางานวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นแบบมีสํวนรํวมนั้น จะต๎องเริ่มต๎นด๎วยหลักการงํายๆ ที่เป็น ๔ สูตร คือ รู๎จัก / รู๎ใจ / รู๎ใช๎ / รู๎
รักษาสื่อพื้นบ๎าน ดังนี้
๒.๑ รู๎จัก : การวิเคราะห์คุณลักษณะสื่อพื้นบ๎าน จะศึกษาสื่อชนิดใดจะต๎องรู๎จัก
คุณลักษณะสื่อพื้นบ๎านนั้นให๎ถํองแท๎ การวิเคราะห์คุณลักษณะสื่อพื้นบ๎าน มี ๓ ประเภท ดังนี้
๒.๑.๑ สื่อพิธีกรรม เชํน พิธีหลํอเทียนพรรษา เทศน์มหาชาติ แซงชะนาม
ทอดกฐิน และประเพณีสูํขวัญข๎าว
๒.๑.๒ สื่อการแสดง เชํน กลองสะบัดชัย ราโทน หมอลา เพลงโคราช
๒.๑.๓ สื่อวัตถุ เชํน ผ๎าทอ ปูนปั้น งานไม๎ไผํ แกะสลัก อาหารพื้นเมือง
๒.๒ รู๎ใจ : การวิเคราะห์ต๎นไม๎แหํงคุณคํา ของสื่อพื้นบ๎าน
๒.๒.๑ การวิเคราะห์ต๎นไม๎แหํงคุณคําในแนวดิ่ง ประกอบด๎วยราก ต๎น ดอก ใบ
ผล การวิเคราะห์ต๎นไม๎แนวนี้ก็เพื่อให๎เข๎าใจคุณคํา ความหมายของสื่อพื้นบ๎าน สื่อพื้นบ๎านที่มองเห็นชัด
ได๎แกํ ต๎น ดอก ใบ ผล ซึ่งเป็นองค์ประกอบเชิงรูปแบบของสื่อพื้นบ๎านที่สามารถปรับประยุกต์ได๎ กับอีก
สํวนหนึ่งที่มองไมํเห็น คือ ราก ซึ่งแม๎จะอยูํใต๎ดิน เป็นนามธรรม แตํก็สาคัญที่สุด
๒.๒.๒ การวิเคราะห์ต๎นไม๎แหํงคุณคําในแนวนอน หมายถึงการผําเฉพาะลาต๎น
ออกดู และเห็นเป็นเปลือก กระพี้ แกํนของต๎นไม๎ ใช๎เปรียบเทียบกับการศึกษาเพื่อให๎เข๎าใจการ
สร๎างสรรค์ ปรับตัวของสื่อพื้นบ๎าน ถ๎าเป็นสํวนเปลือก หรือ กระพี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได๎ ถ๎าเป็นสํวน
ของแกํนแล๎วจะพยายามรักษาสํวนนี้ไว๎
๒.๓ รู๎ใช๎ : การวิเคราะห์หน๎าที่ของสื่อพื้นบ๎าน สื่อพื้นบ๎านเป็นสื่อที่ทาหน๎าที่ตํางๆ
ให๎กบั ชุมชนท๎องถิ่นมากมาย ทั้งในระดับบุคคล กลุํม และสังคม ในการวิจัยสื่อพื้นบ๎าน จึงต๎องสกัดให๎
เห็นหน๎าที่สาคัญของสื่อพื้นบ๎านที่เราศึกษาอยูํวําทาอะไรได๎บ๎าง
๒.๔ รู๎รักษา : กระบวนการสร๎างสรรค์สื่อพื้นบ๎าน การสื่อสารจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อ
ครบทั้ง ๔ คือ ผู๎สํงสาร สาร ชํองทาง ผู๎รับสาร การสร๎างสรรค์จะเริ่มจากการวิเคราะห์คุณลักษณะของ
สื่อพื้นบ๎านนั้นๆ แล๎วสืบทอดคุณลักษณะตํางๆ ที่สาคัญให๎ครบถ๎วน

หลังจากวิเคราะห์รู๎จัก รู๎ใจ รู๎ใช๎ รู๎รักษาสื่อพื้นบ๎านแล๎ว กระบวนการทางานหรือบริหาร
จัดการวัฒนธรรมท๎องถิ่น อาจกาหนดไว๎เป็น ๔ เส๎นทางด๎วยกัน ตามแตํสถานภาพของสื่อพื้นบ๎านนั้นๆ
ดังนี้
๑) หากสื่อพื้นบ๎านนั้นประสบปัญหากาลังสูญหาย กลยุทธ์การทางานที่สาคัญก็คือ
การรื้อฟื้น ฟื้นฟู ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่หนํวยงานทางวัฒนธรรมของรัฐสนใจทาอยํางตํอเนื่องอยูํแล๎ว
๒) หากสื่อพื้นบ๎านนั้นอยูํในภาวะกาลังพิการ/บกพรํอง เชํน ขาดผู๎รับสารรุํนใหมํ ก็
จาเป็นต๎องหาทางสืบทอด ทั้งตัวผู๎สํงสารและผู๎รับสาร
๓) หากสื่อพื้นบ๎านกาลังเพี้ยนหรือแตกแถว เชํน กรณีของหมอลาที่เริ่มกลายเป็น
หมอลาซิ่ง ก็ต๎องเน๎นการปรับประยุกต์ให๎คุณคําแท๎จริงกลับคืนมา
๔) หากสื่อพื้นบ๎านนั้นเข๎มแข็งอยูํแล๎ว ก็อาจต๎องหาทางสํงเสริมเป็นระยะๆ เพื่อ
ปูองกันความอํอนแอในวันข๎างหน๎า
นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังพบวํา การบริหารจัดการวัฒนธรรม (กาญจนา แก๎วเทพ, ๒๕๕๐ :
๓) หากยึดตาม ยุทธศาสตร์การทางานวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม จะพบวํา แนวทางการบริหาร
จัดการวัฒนธรรมมี ๔ แนวทาง ดังนี้
๑) การอนุรักษ์วัฒนธรรม คือ การธารงรักษาตัว “ต๎นฉบับทางวัฒนธรรม” ไมํวําจะ
เป็น ตัวบุคคล วัตถุ ธรรมเนียมประเพณี ให๎เหมือนเดิม
๒) การสร๎างสรรค์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเน๎นหนักการสร๎างสรรค์ตัวบุคคล ทั้งที่เป็น
ผู๎สร๎างและผู๎เสพวัฒนธรรม
๓) การปรับปรน การปรับประยุกต์ทางวัฒนธรรม เพื่อให๎สอดรับกับสถานการณ์
ใหมํๆ การปรับประยุกต์อาจจะพิจารณาได๎ ๒ มิติ คือ การปรับตัวสื่อ / ศิลปวัฒนธรรม เชํน การนา
เรื่องราวของละครโทรทัศน์มาแสดงในหนังตะลุง หรือการปรับหน๎าที่ของวัฒนธรรม เชํน การนาเอา
โนรามาใช๎ในการออกกาลังกายเป็นโนราบิก
๔) การสํงเสริม เผยแพรํวัฒนธรรมนั้น ให๎แผํขยายออกไปยังคนกลุํมอื่นๆ พื้นที่อื่นๆ
เชํน การนาโปงลางมาแสดงในระดับประเทศ ตํางประเทศ ทั้งนี้การเลือกใช๎แตํละยุทธศาสตร์นั้น นําจะ
ขึ้นอยูํกับสถานภาพ ของศิลปะ/วัฒนธรรมพื้นบ๎านนั้นๆ เชํน
- หากวัฒนธรรมนั้น อยูํในสภาพที่ใกล๎จะสูญหาย ก็ต๎องอนุรักษ์หรือสืบทอด
- หากวัฒนธรรมนั้น ไมํสอดคล๎องกับสภาพที่เป็นจริง ก็ต๎องปรับประยุกต์
- หากวัฒนธรรมนั้นเริ่มผิดเพี้ยนไปจากความหมายดั้งเดิม ก็ต๎องรื้อฟื้นความเดิม
ขึ้นมา
- หากวัฒนธรรมนั้นสูญสลายไปแล๎ว ก็ต๎องรื้อฟื้นหรือฟื้นฟูขึ้นมาใหมํ
- หากวัฒนธรรมนั้นอยูํในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี ก็สํงเสริมเผยแพรํ เป็นต๎น
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยจึงได๎นาแนวความคิดเกี่ยวการสร๎างสรรค์และการสืบทอดมาปรับใช๎
ดังนี้

๑. การรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรม
๒. การปรับปรนให๎เข๎ากับบริบทของสังคมปัจจุบัน
๓. การสํงเสริม สนับสนุนและเผยแพรํ
๑.๔.๒ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ประสิทธิ์ ลีปรีชา (๒๕๔๗ : ๓๒-๓๖) ได๎อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ (identity) วํา
มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ identitas เดิมใช๎คาวํา idem ซึ่งมีความหมายวําเหมือนกัน (the
same) อยํางไรก็ตามโดยพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล๎ว อัตลักษณ์มีความหมายสองนัยยะด๎วยกัน คือ
ความเหมือนและความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกตํางกันออกไป นั่นคือ การตีความหมายเหมือนกันบน
พื้นฐานความสัมพันธ์ และการเปรียบเทียบกันระหวํางคนหรือสิ่งของในสองแงํมุมมอง คือความ
คล๎ายคลึงและความแตกตําง
นอกจากนี้แล๎วริชาร์ด เจนกินส์ ยังชี้ให๎เห็นวําอัตลักษณ์ไมํใชํเป็นสิ่งที่มีอยูํแล๎วในตัวของมัน
เองหรือกาเนิดขึ้นมาพร๎อมคนหรือสิ่งของ แตํเป็นสิ่งที่ถูกสร๎างขึ้นและมีลักษณะของความเป็นพลวัต
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล๎องกับการให๎ความหมายของเบอร์เจอร์และลัคแมน ที่วําอัตลักษณ์ถูกสร๎างขึ้นโดย
กระบวนการทางสังคม ครั้นเมื่อตกผลึกแล๎วอาจจะมีความคงที่ ปรับเปลี่ยนหรือแม๎กระทั่งแปรรูปไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ อัตลักษณ์เป็นเรื่องของความเข๎าใจ
และการรับรู๎วําเราเป็นใครและคนอื่นเป็นใคร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร๎างและสืบทอด ทั้งนี้
ยํอมขึ้นกับบริบททางสังคมที่มีตํอคนหรือกลุํมอื่นด๎วย
อัตลักษณ์มีทั้งระดับปัจเจก (individual) และอัตลักษณ์รํวมของกลุํม (collective) ใน
ระดับปัจเจก บุคคลหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยูํในตัวเอง เชํน เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ชํวงชั้นทางสังคม
อาชีพและศาสนา เป็นต๎น ในขณะที่อัตลักษณ์รํวมของกลุํมชนนั้น ถูกสร๎างขึ้นบนพื้นฐานของความ
เหมือนกันของสมาชิกในกลุํม แตํก็มีความแตกตํางกับกลุํมอื่นมาเป็นตัวกาหนดความเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของกลุํมตนด๎วย
แนวคิดดังกลําวสอดคล๎องกับแนวคิดของการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของอภิญญา เฟื่อง
ฟูสกุล (๒๕๔๓) ที่กลําววํา อัตลักษณ์ที่ เปลี่ยนแปลง หลากหลายและลื่นไหลตามบริบทของสังคม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความหมายของอัตลักษณ์วํามีความสัมพันธ์อยํางมากกับการทาความเข๎าใจการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและบริบทของโลกปัจจุบัน ที่มีมิติเวลาที่เรํงเร็วขึ้นและมิติพื้นที่ ที่ดูหดแคบ
เข๎ามา เพราะการปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสาร ทาให๎ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเป็นไปอยําง
หลากหลาย ซับซ๎อน และรวดเร็วขึ้น สิ่งที่เคยเป็นมาตรฐานของระบบคุณคําและการนิยามอัตลักษณ์ ไมํ
วําจะเป็นคุณคําทางศาสนา คํานิยม คุณคํา ประเพณีวัฒนธรรมเกําๆหรือคํานิยมของกลุํมชาติพันธุ์ ล๎วน
กระทบกระทั่งในรูปแบบการดาเนินชีวิตประจาวัน ในแงํการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น จนกระทั่งถึงระดับที่
กลายไปเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เราเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา ชาติพันธุ์
วัฒนธรรมใหมํๆ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ต๎องการทบทวนคาวําวัฒนธรรมและกระบวนการสร๎าง
อัตลักษณ์ของกลุํมที่เกิดจากการผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ซับซ๎อน

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้นอาจกลําวได๎อีกนัยหนึ่งวํา เป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ดังที่
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (๒๕๔๓ : ๕๘๗) อธิบายคาวํา ความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnicity) ในความหมายวํา
เป็นหนํวยทางสังคมที่มีแกํนแกนอยูํที่ลักษณะดั้งเดิมทางวัฒนธรรมบางอยําง เชํน การมีภาษา ความเชื่อ
ทางศาสนาและพิธีกรรม และมีลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยน เลื่อนไหลไปตามเงื่อนไขความสัมพันธ์ทาง
สังคม ดังนั้น อัตลักษณ์กับวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่แยกกันไมํออก และมีความเชื่อมโยงกัน จนอาจกลําวได๎
วํา วัฒนธรรมเป็นตัวนาเสนอภาพแทนในระดับมหัพภาค แตํอัตลักษณ์นาเสนอภาพแทนที่เป็นระดับ
จุลภาค จึงสามารถสรุปได๎วํา อัตลักษณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับสังคมและวัฒนธรรม อัตลักษณ์ถูกสร๎าง
ขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคล เป็นผลที่ได๎จากความสัมพันธ์ระหวํางเรากับคนอื่นและสังคมที่เรา
อยูํอาศัย อัตลักษณ์จึงเกี่ยวข๎องกับการมองตัวเราเอง วําเราเป็นใครและคนอื่นมองเราอยํางไร และอัตลักษณ์ก็สามารถ ลื่นไหล ปรับเปลี่ยนได๎ตามระดับความสัมพันธ์หรือลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคล
ในแตํละบริบทของสังคม
จากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสร๎างสรรค์และการสืบทอด และอัตลักษณ์ที่ผู๎วิจัยยึดเป็น
กรอบแนวคิดหลักข๎างต๎น สามารถสรุปเป็นแผนผังความคิดได๎ดังนี้
หนังเล็กของไทย ลาว และกัมพูชา

การสร้างสรรค์และการสืบทอด
๑. การรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรม
๒. การปรับปรนให๎เข๎ากับบริบทของ
สังคมปัจจุบัน
๓. การสํงเสริม สนับสนุนและเผยแพรํ

อัตลักษณ์
๑. อัตลักษณ์ของผู๎แสดง
๒. อัตลักษณ์ของการแสดง
๓. อัตลักษณ์ของตัวหนัง
๔. อัตลักษณ์ของแตํละประเทศ

รูปแบบการสร๎างสรรค์และสืบทอดการ
แสดงที่โดดเดํน ของไทย ลาวและกัมพูชา

ลักษณะรํวมของการแสดง
หนังเล็กของไทย ลาวและ
กัมพูชา

รูปแบบการสร๎างสรรค์และสืบทอด
การแสดงหนังเล็กที่เหมาะสมและ
โดดเดํน สามารถดารงอยูํได๎
(Best Practice)

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะ
กระบวนการสืบทอด หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพรํองค์ความรู๎
หรือภูมิปัญญาที่ได๎รับการสั่งสมมาจากรุํนหนึ่งสูํอีกรุํนหนึ่ง
อัตลักษณ์ หมายถึง รูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชนกลุํมใดกลุํมหนึ่งที่
แสดงออกหรือสื่อสารระหวํางชนกลุํมเดียวกันและชนกลุํมอื่น
หนังเงา หมายถึง การแสดงประเภทหนึ่งที่ใช๎รูปตัวละครที่สร๎างจากหนังสัตว์หรือวัสดุอื่นๆ
มาประกอบการละเลํนกับแสงเงาให๎รูปและลวดลายของตัวละครตกกระทบจอหนัง โดยมีบทพากย์ บท
เจรจา ประกอบดนตรี
หนังเงาของอาเซียน หมายถึง การแสดงหนังประโมทัยหรือหนังบักตื้อของจังหวัดอุบลราชธานี
ประเทศไทย, การแสดงหนังปลัดตื้อ (เขียนแบบลาว ปะลัดตื้อ) ของแขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว และ
การแสดงแสบกโต๏จหรือหนังอายองของจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
๑.๖ ขอบเขตของการทาวิจัย
๑.๖.๑ ขอบเขตของข๎อมูลภาคสนาม
การทาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยมุํงเน๎นการเก็บข๎อมูลภาคสนาม เพื่อศึกษาถึงที่มา พัฒนาการและ
การดารงอยูํในปัจจุบันของการแสดงหนังเล็ก และเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่สามารถเปรียบเทียบให๎เห็นลักษณะ
การดารงอยูํในปัจจุบันได๎อยํางเหมาะสม โดยเฉพาะการแสดงของคณะหนังประโมทัยในจังหวัด
อุบลราชธานีที่มีการแสดงแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์ ผู๎วิจัยจึงเลือกเก็บข๎อมูล ดังตํอไปนี้
๑. คณะหนังที่ใช๎เก็บข๎อมูล ได๎แกํ
ก. คณะหนังประโมทัย ในประเทศไทย จานวน ๒ คณะ ได๎แกํ
๑) คณะเหรียญชัยพัฒนา หัวหน๎าคณะคือนายเหรียญชัย วิลามาศ บ๎านปอขี้ตุํน
ตาบลเอือดใหญํ อาเภอศรีเมืองใหมํ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นคณะหนังประโมทัยที่
ยังคงใช๎ขนบการแสดงแบบดั้งเดิม
๒) คณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ หัวหน๎าคณะนายวิสุทธิ์แสงแดง บ๎านหินดาน ตาบล
โพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นคณะหนังประโมทัยแบบประยุกต์
ข. คณะหนังปลัดตื้อ ประเทศลาว จานวน ๑ คณะ คือคณะพํอใหญํพัด พรมทา
บ๎านโพเงิน เมืองโพนทอง แขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว
ค. คณะหนังแสบกโต๏จวัดโบ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
ใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุํงศึกษาการสืบทอดการหนังประโมทัยของคณะหนัง
ประโมทัย จังหวัดอุบลราชธานี จานวน ๒ คณะ ,คณะหนังปลัดตื้อของแขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว
จานวน ๑ คณะ คณะหนังอายองของจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา จานวน ๑ คณะ

๒. ขอบเขตของกลุมํ ผู๎ให๎ข๎อมูล ได๎แกํ
ก. ครูผู๎ถํายทอดการแสดงหนังประโมทัย ในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
ข. ครูผู๎ถํายทอดการแสดงหนังปลัดตื้อ ในแขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว
ค. ครูผู๎ถํายทอดการแสดงหนังแสบกโต๏จ ในจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
ง. นักวิชาการท๎องถิ่น/ผู๎นาชุมชน ในข๎อ ก, ข และ ค
๓. ขอบเขตด๎านเนื้อหาของข๎อมูลภาคสนาม ผู๎วิจัยมุํงศึกษาการถํายทอดการแสดงหนังเล็ก
ในด๎านตํางๆ ดังนี้
ก. การสอนกรรมวิธีการสร๎างตัวหนังในอดีตและปัจจุบัน ของประเทศไทย ลาว และ
กัมพูชา
ข. วิธีการ ขั้นตอนถํายทอดและการฝึกฝนการแสดงเชิดหนังของประเทศไทย ลาวและ
กัมพูชา
ค. ขั้นตอนการแสดงหนังเงาของประเทศไทย ลาวและกัมพูชา
ง. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสืบทอดทอดศิลปะการแสดงหนังเงาของประเทศ
ไทย ลาวและกัมพูชา
จ. ศึกษาสถานภาพการดารงอยูํของหนังของประเทศไทย กัมพูชาและลาว ในด๎านการ
แสดงอัตลักษณ์ การปรับตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
๑.๖.๒ วิธีการดาเนินการวิจัย
๑. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
ก. แบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง ลักษณะของเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ไมํมีโครงสร๎าง แบํงเป็น ๓ ชุด คือ
๑) สาหรับครูผู๎สอนการแสดงหนัง
๒) สาหรับผู๎สืบทอดการแสดงหนัง
๓) สาหรับนักวิชาการและผู๎นาชุมชน
ข. แบบสังเกตแบบมีสํวนรํวม ลักษณะของเครื่องมือที่ใช๎ในการสังเกตเป็นแบบสังเกต
อยํางไมํมีโครงสร๎าง การสังเกตเกี่ยวกับสภาพทั่วไป ตลอดจนการสังเกตกระบวนการ
ทางานแบบมีสํวนรํวมของกลุํมอนุรักษ์การแสดงหนังตลอดจนทีมนักวิจัย อันได๎แกํ การมี
สํวนรํวมตัดสินใจ การมีสํวนรํวมปฏิบัติการ การมีสํวนรํวมในการประเมินผล การมีสํวน
รํวมในผลประโยชน์
๒. อุปกรณ์ที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ กล๎องดิจิตอล สาหรับบันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว และเครื่องบันทึกเสียง
๑.๖.๓ การวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล
การวิจัยในครั้งนี้กลุํมผู๎วิจัยได๎กาหนดวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังตํอไปนี้

๑. การเตรียมการ
ก. เริ่มจากการตั้งคณะทางาน สร๎างโจทย์การวิจัย รํวมกันตั้งข๎อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องที่
ต๎องการศึกษา เลือกพื้นที่ในการทาการศึกษาวิจัย ตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย ศึกษาเอกสาร
และเขียนโครงรํางการวิจัย
ข. การสร๎างเครื่องมือการเก็บข๎อมูล ได๎แกํ แบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง
แบบสังเกตการมีสํวนรํวม
ค. เลือกกลุํมตัวอยําง
ง. ทาหนังสือแจ๎งขอความอนุเคราะห์เก็บข๎อมูลในพื้นที่
จ. ประชุมคณะทางานวิจัย เตรียมการกํอนลงเก็บรวบรวมข๎อมูล
๒. การเก็บรวบรวมข๎อมูล
ก. การประสานงานกับเจ๎าอาจารย์มหาวิทยาลัย USEA เพื่อเตรียมการที่จะเข๎าไปเก็บ
รวบรวมข๎อมูลการสืบทอดการแสดงแสบกโต๏จของชาวจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
และประสานงานอาจารย์มหาวิทยาลัยจาปาศักดิ์และเครือขําย เพื่อขออนุญาตเจ๎าแขวง
จาปาศักดิ์เข๎าเก็บข๎อมูลภาคสนามหนังปลัดตื้อ ในแขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว
ข. จัดประชุมชี้แจง แล๎วแบํงกลุํมผู๎ให๎สัมภาษณ์
ค. คณะทางานวิจัยเก็บรวมรวมและจัดทาแผนในการเก็บข๎อมูลองค์ประกอบการแสดง
๓. การวิเคราะห์ข๎อมูล
ผู๎วิจัยทาการวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์ที่เก็บรวมรวมข๎อมูล และการสังเกต
โดยการวิเคราะห์ข๎อมูล และสังเคราะห์ข๎อมูลเนื้อหาจากการสัมภาษณ์ที่รวบรวมมาได๎
ทั้งหมด รวมทั้งเวทีชาวบ๎าน และการศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร ประมวลผลแล๎
นาเสนอรายงานการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
๔. การคืนข๎อมูลให๎ชุมชน
การคืนข๎อมูลที่เก็บรวบรวมมาได๎ให๎ชุมชนตรวจสอบ / รํวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล๎ว
นาการเรียบเรียงเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางที่ดีหรือหาต๎นแบบใน
การอนุรักษ์การแสดงหนังเล็กให๎คงอยูํสืบไป
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได๎ทราบกระบวนการสืบทอดการแสดงหนังเงาของประเทศไทย ลาวและกัมพูชา
๒. ได๎ทราบอัตลักษณ์การแสดงหนังเงาของประเทศไทย ลาวและกัมพูชา
๓. ได๎ทราบลักษณะรํวมและลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของการแสดงหนังเงาของประเทศไทย
ลาวและกัมพูชา

๔. ผลการศึกษาวิจัยสามารถเป็นแนวทางการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด๎าน
วัฒนธรรมตํอประเทศในภูมิภาคอาเซียน
๕. เป็นแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดหนังเงาให๎กับชุมชนอื่นๆทั้งในด๎านรูปแบบ เนื้อหา และ
กระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ในภูมิภาคนี้
๖. เป็นแนวทางพัฒนาการแสดงหนังเงาให๎มีทั้งคุณคําและมูลคําทางเศรษฐกิจในฐานะเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์
๗. ได๎ทราบแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมรํวมแขนงอื่นๆของภูมิภาคอาเซียน

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง กระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแสดงหนังเงาของอาเซียน : กรณีศึกษา
ไทย ลาวและกัมพูชา มีความจาเป็นต๎องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ทั้งเอกสารที่เป็นความรู๎พื้นฐาน
เกี่ยวกับพื้นที่ในการวิจัยและเอกสารที่เป็นความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาในการวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สร๎างความเข๎าใจของผู๎วิจัยเองและจะเป็นประโยชน์ตํอผู๎ที่ศึกษางานวิจัยนี้ในลาดับตํอไป ดังนั้น ผู๎วิจัยจึง
ได๎แบํงการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังตํอไปนี้
๑. ความรู๎เกี่ยวกับพื้นที่วิจัย ซึ่งประกอบไปด๎วย
๑.๑ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
๑.๒ แขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว
๑.๓ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
๒. ความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาการวิจัย
๒.๑ ความเป็นมาของการแสดงหนังเงา
๒.๒ การแพรํกระจายและพัฒนาการของหนังเงาในอาเซียน ซึ่งสามารถแบํงออกได๎ ดังนี้
ก. การแพรํกระจายและพัฒนาการของหนังเงาในภาคอีสานของประเทศไทย
ข. การแพรํกระจายและพัฒนาการของหนังเงาในประเทศลาว
ค. การแพรํกระจายและพัฒนาการของหนังเงาในประเทศกัมพูชา
๓. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการแสดงหนังเงาในภาคอีสาน
๒.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่วิจัย
๒.๑.๑ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
อุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ซึ่งตั้งอยูํทาง
ตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตาบลที่ตั้งของเส๎นเวลาหลัก
ของประเทศ ที่เส๎นแวง ๑๐๕ องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได๎เห็นดวงอาทิตย์กํอนพื้นที่อื่นๆ
ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองใหญํริมฝั่งแมํน้ามูลที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกวํา ๒๐๐ ปี และ
ภายหลังถูกแบํงออกเป็นจังหวัดตํางๆ ได๎แกํ จังหวัดยโสธร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และจังหวัดอานาจเจริญ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งถ๎ารวมพื้นที่อีกสองจังหวัดที่แยกออกไป จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่เป็นอันดับ
หนึ่งของประเทศไทย

ก. สัญลักษณ์ประจาจังหวัด เป็นรูปดอกบัวบานชูชํอพ๎นน้า

ข. แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี

ค. คาขวัญประจาจังหวัด
อุบลเมืองดอกบัวงาม แมํนาสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแกํงหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์
ทวยราษฎร์ใฝุธรรม งามล้าเทียนพรรษา ผาแต๎มกํอนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ดินแดน
อนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล
ง. อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตํอกับจังหวัดอานาจเจริญและประเทศลาว

ทิศตะวันออก ติดตํอกับแขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว โดยพรมแดนบางชํวงใช๎แมํน้าโขง
เป็นตัวกาหนดเส๎นแบํงแยก
ทิศใต๎ ติดตํอกับจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดตํอกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร
แนวพรมแดนทีต่ ิดกับประเทศลาวและกัมพูชา รวมความยาวประมาณ ๔๒๘ กิโลเมตร
แบํงเป็น ติดกับประเทศลาว ๓๖๑ กิโลเมตร จากอาเภอเขมราฐถึงอาเภอน้ายืน ติดกับแขวงสวรรณเขต
แขวงสาละวัน และแขวงจาปาศักดิ์ และพรมแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาระยะทางประมาณ ๖๗
กิโลเมตร บริเวณอาเภอน้ายืน ทีต่ ิดกับจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา
จ. ผู๎กํอตั้ง
เมืองอุบลราชธานี กํอตั้งโดยพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ๎าคาผง) เป็นโอรสของพระเจ๎า
ตาและเจ๎านางบุศดี (เชื้อสายราชวงศ์เชียงรุ๎ง สิบสองปันนา) สมภพเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๕๒ ที่นครเวียงจันทน์
เสกสมรสกับเจ๎านางตุํย ธิดาเจ๎าอุปราช (ธรรมเทโว) ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ๎าองค์หลวง (ไชยกุมาร)
เจ๎านครจาปาศักดิ์ ได๎รับแตํงตั้งเป็น พระประทุมสุรราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๓ อันเป็นตาแหนํงนายกอง
ใหญํคุมเลก (ไพรํ) อยูํที่บ๎านดูํ บ๎านแก ขึ้นกับนครจาปาศักดิ์ ปี พ.ศ. ๒๓๒๙ ได๎ย๎ายครอบครัวและไพรํ
พลจากบ๎านดูํ บ๎านแก มาตั้งบ๎านเมืองใหมํที่ตาบล ห๎วยแจระแม โดยพระบรมราชาอนุญาตใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก และตั้งชื่อเมืองนี้วํา "เมืองอุบล" จากการรํวมปราบกบฏอ๎าย
เชียงแก๎วในปี พ.ศ. ๒๓๓๔ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก จึงโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งพระประทุม
สุรราช (เจ๎าคาผง) เป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ และยกฐานะเมืองอุบลเป็น “เมืองอุบลราชธานี ศรีวะ
นาไล ประเทษราช" เมื่อวันจันทร์ แรม ๑๓ ค่า เดือน ๘ จุลศักราช ๑๑๕๑ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๓๓๕
พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ได๎สร๎างวัดหลวงเป็นวัดคูํเมืองขึ้นที่ริมฝั่งแมํน้ามูล ซึ่งถือเป็นวัด
แรกของเจ๎าเมืองอุบลราชธานีคนนี้ จนถึง พ.ศ. ๒๓๓๘ พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ได๎ถึงแกํพิราลัยเมื่อ
วันขึ้น ๑๔ ค่า เดือน ๑๒ ปีเถาะ จุลศักราช ๑๑๕๗ รวมอายุได๎ ๘๖ ปี ดารงตาแหนํงเจ๎าเมือง
อุบลราชธานีศรีวะนาไล ประเทษราช อยูํ ๓ ปี
ฉ. ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์การตั้งเมืองอุบลราชธานีนั้น เริ่มต๎นจากเหตุการณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๒๘ เกิดวิกฤติทาง
การเมืองในนครเชียงรุ๎ง เพราะกลุํมจีนฮํอธงขาวยกกาลังปล๎น เมืองเจ๎านครเชียงรุ๎งที่ปกครองโดยเจ๎า
อินทกุมาร เจ๎าเมืองพร๎อมด๎วยเจ๎านางจันทกุมารีและเจ๎าปางคา ได๎อพยพไพรํพลมาขอพึ่งพระบรมโพธิ
สมภารของพระเจ๎าสุริยวงศาธรรมิกราชแหํงเวียงจันทน์ พระองค์จึงโปรดให๎นาไพรํพลไปตั้งเมืองที่หนอง
บัวลุํมภู (ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวลาภู) โดยตั้งชื่อเมืองวํา "นครเขื่อนขันธ์ กาบแก๎วบัวบาน"
ตํอมาพระเจ๎าสุริยวงศาธรรมิกราช ให๎เจ๎าปางคาเสกสมรสกับพระราชนัดดามีโอรส คือ เจ๎า
พระตา เจ๎าพระวอซึ่งมีความสาคัญตํอเมืองอุบลราชธานีอยํางยิ่ง เพราะตํอมา ปีพุทธศักราช ๒๓๑๔ เกิด
สงครามแยํงชิงอานาจระหวํางเวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวลุํมภู โดยพระเจ๎าสิริบุญสาร พระเจ๎าแผํนดิน
อาณาจักรล๎านช๎างเวียงจันทน์ ขอบุตรธิดาของเจ๎าพระตา เจ๎าพระวอ ไปเป็นนางห๎ามและนางสนม แตํ

เจ๎าพระตา เจ๎าพระวอ ไมํยอมยกให๎ ทาให๎พระเจ๎าจ๎าสิริบุญสาร สํงกองทัพมาตีเมืองหนองบัวลุํมภู เจ๎า
พระตา เจ๎าพระวอ ยกกองทัพออกตํอสู๎ จนกองทัพเวียงจันทน์ต๎องพํายกลับไปหลายครั้ง
สงครามระหวํางเวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวลุํมภู ตํอสู๎กินเวลายาวนานถึง ๓ ปี ไมํมีผลแพ๎
ชนะกัน พระเจ๎าสิริบุญสารได๎สํงทูตไปขอกองทัพพมําที่เมืองนครเชียงใหมํ ให๎มาชํวยตีเมืองหนองบัวลุํมภู
โดยมีเงื่อนไขวําเวียงจันทน์จะยอมเป็นเมืองขึ้นของพมํา กองทัพพมําที่เมืองเชียงใหมํ จึงให๎มํองระแง คุม
กองทัพมาชํวยเจ๎าสิริบุญสารรบ เมื่อฝุายเจ๎าพระตาทราบขําวศึก คะเนคงเหลือกาลังที่จะต๎านศึกกองทัพ
ใหญํกวําไว๎ได๎ จึงให๎เจ๎าคาโส เจ๎าคาขุย เจ๎าก่า เจ๎าคาสิงห์ พาไพรํพล คนชรา เด็ก ผู๎หญิง พร๎อมพระสงฆ์
อพยพมุํงหน๎าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ เพื่อหาที่สร๎างบ๎านแปงเมืองใหมํไว๎รอทํา หากแพ๎สงครามจะ
ได๎อพยพติดตามมาอยูํด๎วย
การตั้งเมืองใหมํโดยแรกได๎มาตั้งเมืองที่บ๎านสิงห์โคก บ๎านสิงห์ทํา (ปัจจุบันคือจังหวัด
ยโสธร) และการสู๎รบในครั้งสุดท๎าย เจ๎าพระตาถึงแกํความตายในสนามรบ เจ๎าพระวอผู๎เป็นบุตรชายคน
โต พร๎อมด๎วยพี่น๎องคือ นางอุสา นางสีดา นางแสนสีชาด นางแพงแสน เจ๎าคาผง เจ๎าทิตพรหม และนาง
เหมือนตา ได๎หลบหนีออกจากเมืองมารับเสบียงอาหารจากบ๎านสิงห์โคก สิงห์ทํา แล๎วผํานลงไปตั้งเมืองที่
"ดอนมดแดง" พร๎อมขอพึ่งพระเจ๎าองค์หลวงไชยกุมาร แหํงนครจาปาศักดิ์ ฝุายเจ๎าสิริบุญสารทราบขําว
การตั้งเมืองใหมํ จึงให๎อัคฮาดหาทอง และพญาสุโพ ยกกองทัพมาตี เจ๎าพระวอสู๎ไมํได๎และเสียชีวิตใน
สนามรบ เจ๎าคาผงผู๎น๎องจึงขึ้นเป็นหัวหน๎ากลุํม พร๎อมมีใบบอกลงไปที่เมืองนครราชสีมาและกรุงธนบุรี
เพื่อขอพึ่งพระบารมีแหํงพระเจ๎ากรุงธนบุรี
พระเจ๎ากรุงธนบุรีจึงให๎ เจ๎าพระยาจักรี (ทองด๎วง) และเจ๎าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) ยก
กองทัพมาชํวยเจ๎าคาผง ด๎านพญาสุโพรู๎ขําวศึกของเจ๎ากรุงธนบุรี จึงสั่งถอยทัพกลับเวียงจันทน์ แตํ
เจ๎าพระยาจักรีและเจ๎าพระยาสุรสีห์ ได๎เดินทัพติดตามทัพเวียงจันทน์ จนสามารถเข๎ายึดเมืองได๎สาเร็จ
จึงได๎อัญเชิญพระแก๎วมรกต พร๎อมคุมตัวเจ๎าสิริบุญสารไปกรุงธนบุรี สํวนเจ๎าคาผงหลังเสร็จศึกได๎กลับไป
ตั้งเมืองอยูํที่ดอนมดแดงเหมือนเดิม กระทั่งปีพุทธศักราช ๒๓๑๙ เกิดน้าทํวมใหญํ เจ๎าคาผงจึงอพยพ
ไพรํพลไปอยูํที่ดอนห๎วยแจระแม (ปัจจุบัน คือบ๎านทําบํอ) รอจนน้าลด แล๎วจึงหาทาเลที่ตั้งเมืองใหมํที่
ตาบลบ๎านร๎าง เรียกวํา ดงอูํผึ้ง ริมฝั่งแมํน้ามูลอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน เมื่อปี
พุทธศักราช ๒๓๒๐ พร๎อมกับได๎สร๎างวัดหลวงขึ้นเป็นวัดแรก
ตํอมาปีพุทธศักราช ๒๓๒๒ พระเจ๎ากรุงธนบุรี โปรดเกล๎าฯให๎เจ๎าพระยาราชสุภาวดี เชิญ
ท๎องตราขึ้นมาตั้งเป็นเมืองอุบลราชธานี พร๎อมให๎เจ๎าคาผงเป็นเจ๎าเมืองในราชทินนาม "พระประทุมราช
วงศา" เจ๎าทิตพรหมเป็นพระอุปฮาด เจ๎าก่าเป็นราชวงศ์ เจ๎าสุดตาเป็นราชบุตร โดยเป็นคณะอาญาสี่ชุด
แรกของเมืองอุบลราชธานี จนถึงกาลเปลี่ยนแผํนดินปีพุทธศักราช ๒๓๓๔ สมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาโลก เกิดขบถอ๎ายเชียงแก๎วเขาโอง ยกกาลังมาตีเมืองนครจาปาศักดิ์ เจ๎าฝุายหน๎าผู๎น๎อง
พระประทุมราชวงศาได๎ยกกาลังไปรบ สามารถจับอ๎ายเชียงแก๎วได๎ และทาการประหารชีวิตที่บริเวณแกํง
มรณะ (แกํงตะนะในปัจจุบัน)

ในปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎
สถาปนาเมืองอุบลขึ้นเป็นเมืองประเทศราช แตํงตั้งให๎พระประทุมราชวงศาเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (คาผง) เจ๎าครองเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช พระราชทานพระสุพรรณบัตร และ
เครื่องยศเจ๎าเมืองประเทศราช พร๎อมทาพิธีสบถสาบานถือน้าพิพัฒน์สัตยา เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ แรม
๑๓ ค่า จุลศักราช ๑๑๕๔ ปีชวด จัตวาศก ตรงกับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๓๓๕ โดยเป็นเจ๎าเมืองคนแรก
ของอุบลราชธานี ถึงปี ๒๓๓๘ พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (ทิดพรหม) น๎องชายเจ๎าพระประทุม จึงได๎รับ
แตํงตั้งเป็นเจ๎าเมืองอุบลราชธานีคนตํอมา รวมมีเจ๎าเมืองอุบลราชธานี ที่พระมหากษัตริย์แหํงกรุง
รัตนโกสินทร์ ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล๎าฯแตํงตั้งทั้งสิ้น ๔ ทําน
ภายหลังการกํอตั้งเมืองอุบลฯ แล๎ว ก็ได๎มีการตั้งเมืองสาคัญในเขตปกครองของจังหวัด
อุบลราชธานีขึ้นอีกหลายเมือง เชํน
ปี พ.ศ. ๒๓๕๗ โปรดฯให๎ตั้งบ๎านโคกพะเนียง เป็นเมืองเขมราฐธานี
ปี พ.ศ. ๒๓๖๖ ยกบ๎านนาคอขึ้นเป็นเมืองโขงเจียง (โขงเจียม) โดยขึ้นกับนครจาปาศักดิ์
ปี พ.ศ. ๒๓๘๘ ในรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ยกบ๎านชํองนางให๎เป็นเมือง
เสนางคนิคม ยกบ๎านน้าโดมใหญํขึ้นเป็นเมืองเดชอุดม ให๎หลวงอภัยเป็นหลวงยกบัตรหลวงมหาดไทยเป็น
หลวงปลัด ตั้งหลวงธิเบศร์เป็นพระศรีสุระ เป็นเจ๎าเมือง รักษาราชการแขวงเมืองเดชอุดม
ปี พ.ศ. ๒๓๙๐ ตั้งบ๎านดงกระชุหรือบ๎านไรํ ขึ้นเป็นเมืองบัวกัน ตํอมาได๎เปลี่ยนมาเป็นเมือง
บัวบุณฑริก หรืออาเภอบุณฑริกในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๔๐๑ ตั้งบ๎านค๎อใหญํ ให๎เป็นเมืองอานาจเจริญ ตั้งท๎าวจันทบรม เป็นพระอมร
อานาจ เป็นเจ๎าเมือง ตั้งท๎าวบุตตะเป็นอุปฮาด ให๎ท๎าวสิงหราชเป็นราชวงศ์ ท๎าวสุริโยเป็นราชบุตร รักษา
ราชการเมืองอานาจเจริญ ขึ้นกับเมืองเขมราฐ
ปี พ.ศ. ๒๔๐๖ ในรัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ตั้งบ๎านกว๎างลาชะโด ตาบล
ปากมูล เป็นเมืองพิบูลมังสาหารและให๎ตั้งบ๎านสะพือ เป็นเมืองตระการพืชผล ตั้งท๎าวสุริยวงษ์ เป็นพระ
อมรดลใจ เป็นเจ๎าเมือง
ปี พ.ศ. ๒๔๒๒ ในรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล๎าฯ ให๎ตั้งบ๎านทํายักขุเป็นเมืองชานุมานมณฑล
และให๎ตั้งบ๎านเผลา (บ๎านพระเหลา) เป็นเมืองพนานิคม
ปี พ.ศ. ๒๔๒๓ โปรดเกล๎าฯ ให๎ตั้งบ๎านนากอนจอ เป็นเมืองวารินชาราบ
ปี พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดเกล๎าฯ ให๎ตั้งบ๎านจันลานาโดม เป็นเมืองโดมประดิษฐ์ ปัจจุบันเป็น
หมูํบ๎านที่อาเภอน้ายืน
ปี พ.ศ. ๒๔๒๕ โปรดเกล๎าฯ ให๎ตั้งบ๎านทีเป็นเมืองเกษมสีมา ซึ่งตํอมาเปลี่ยนเป็นอาเภอ
มํวงสามสิบ
อุบลราชธานี จึงเป็นเมืองที่มีเขตการปกครองอยํางกว๎างขวางที่สุด ทางด๎านตะวันออกของ
ภาคอีสานตอนลํางครอบคลุมที่ราบและแมํน้าสายสาคัญของภาคอีสานถึง ๓ สายด๎วยกัน คือ แมํน้าชี
แมํน้ามูล และแมํน้าโขง อีกทั้งยังมีแมํน้าสายเล็กที่มีกาเนิดจากเทือกเขาในพื้นที่ เชํน ลาเซบก ลาเซบาย

ลาโดมใหญํ เป็นต๎น ซึง่ แมํน้าทั้งหลายเหลํานี้ไหลผํานที่ราบทางด๎านเหนือและทางด๎านใต๎ทอดเป็นแนว
ยาวสูํปากแมํน้ามูลและแมํน้าโขง ยังความอุดมสมบูรณ์ให๎แกํพื้นที่ในบริเวณแถบนี้ทั้งหมด ทาให๎เกิด
สภาวะแวดล๎อมที่เหมาะสมแกํการดารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์มาแตํ โบราณกาล
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได๎มีการยกเลิกมณฑลทั้งประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งแยกออกมา
จากมณฑลนครราชสีมาในขณะนั้น ได๎กลายเป็นจังหวัดที่ใหญํที่สุดในประเทศไทย หลังจากนั้นจังหวัด
อุบลราชธานีก็ได๎ถูกแบํงออก โดยอาเภอยโสธรและอาเภอใกล๎เคียงเป็นจังหวัดยโสธร ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕
และตํอมาปี ๒๕๓๖ ได๎ถูกแบํงอีกครั้ง โดยอาเภออานาจเจริญและอาเภอใกล๎เคียงเป็นจังหวัด
อานาจเจริญ ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เป็นอันดับ ๕ ของไทย และมีประชากรลาดับที่ ๓ ของ
ประเทศ(ข๎อมูล พ.ศ.๒๕๕๗)
ช. ลักษณะภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีสามฤดู ซึ่งฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนถึง
ปลายเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอวําฝนทิ้งชํวงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แตํระยะเวลา
การทิ้งชํวงมักจะไมํเหมือนกันในแตํละปี ตํอมาเป็นฤดูหนาว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยูํทางทิศ
ตะวันออกสุดของประเทศ ทาให๎ได๎รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกํอนภูมิภาคอื่น อุณหภูมิจะ
เริ่มลดลงตั้งแตํเดือนตุลาคมและจะสิ้นสุดปลายเดือนมกราคม และฤดูร๎อน ถึงแม๎วําเคยปรากฏบํอยครั้ง
วําอากาศยังคงหนาวเย็นยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยสํวนใหญํแล๎วอากาศจะ เริ่มอบอ๎าว
ในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณต๎นเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะมีฝน เริ่มตกอยูํบ๎างในปลายเดือน
เมษายน
ซ. ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยูํในบริเวณแอํงที่เรียกวํา แอํงโคราช (Khorat Basin) โดยสูงจาก
ระดับน้าทะเลเฉลี่ยประมาณ ๖๘ เมตร (๒๒๗ ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่า เป็นที่ราบสูงลาดเอียง
ไปทางตะวันออกมีแมํน้าโขง อันเป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว มีแมํน้าชีไหลมา
บรรจบกับแมํน้ามูลซึ่งไหลผํานกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล๎วไหลลงสูํแมํน้าโขงที่
อาเภอโขงเจียม และมีลาน้าใหญํ ๆ อีกหลายสาย ได๎แกํ ลาเซบก ลาโดมใหญํ ลาโดมน๎อย และมีภูเขา
สลับซับซ๎อนหลายแหํงทางบริเวณชายแดนตอนใต๎ ที่สาคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่ง
กั้นอาณาเขตระหวํางจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา
ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี แบํงออกโดยสังเขป ดังนี้
บริเวณที่เป็นสันดินริมน้า (river levee) เกิดจากตะกอนลาน้าที่พัดพามาทับถม สภาพ
พื้นที่เป็นเนินสันดินริมฝั่งแมํน้าโขง และบางบริเวณสันดินริมฝั่งลาเซบาย
บริเวณที่เป็นแบบตะพักลาน้า (terrace) ที่เกิดจากการกระทาของขบวนการของน้านาน
มาแล๎ว ประกอบด๎วยบริเวณที่เป็นลานตะพักลาน้าระดับต่า ระดับกลาง และระดับสูง ลักษณะพื้นที่ที่มี
ทั้งที่เป็นที่ราบแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลูกคลื่นลอนชัน จะอยูํถัดจากบริเวณที่ราบลุํมน้าทํวมถึงขึ้นมา

พื้นที่เหลํานี้จะพบในบริเวณทั่วไปของจังหวัด กลําวคือทางตอนเหนือ ทางตะวันออก และทางใต๎ บาง
แหํงใช๎สาหรับทานาและบางแหํงใช๎สาหรับปลูกพืชไรํ
บริเวณที่เป็นแอํง (depression) หรือที่ลุํมต่าหลังลาน้า (back swamp) เกิดจากการ
กระทาของน้า พบบางแหํงในบริเวณริมแมํน้าโขง แมํน้าชี ลาเซบาย และลาโดมใหญํ จะมีน้าแชํขังนาน
ในฤดูฝนกาลังของน้าจะมีมากจนสามารถพัดพาเอาตะกอนเหลํานั้นออกมานอกหุบเขาได๎ เมื่อมาถึงนอก
หุบเขาหรือเชิงเขา สภาพพื้นที่ก็จะเป็นที่ราบทางน้าไหลกระจายออกไป ทาให๎กาลังของน้าลดลง ก็จะ
ตกตะกอนในบริเวณน้า จะพบอยูํทางตอนใต๎และทางตะวันตกของจังหวัด
บริเวณที่เป็นเนินที่เกิดจากการไหลของธารลาวา (lava flow hill) เป็นเนินเขาที่เกิดจาก
การไหลของธารลาวา ดินบริเวณนี้จะมีศักยภาพทางการเกษตรสูง ซึ่งเป็นผลจากการสลายตัวผุพังของ
หินบะซอลต์ บริเวณนี้จะพบอยูํในอาเภอน้ายืน
บริเวณที่ลาดเชิงเขา (foot hill slope) เป็นที่ลาดเชิงเขาที่ตะกอนบริเวณที่เกิดจากการ
กระทาของน้านานมาแล๎วทับถมกัน บริเวณนี้จะพบอยูํในอาเภอโขงเจียม อาเภอพิบูลมังสาหาร อาเภอ
ศรีเมืองใหมํ และอาเภอตระการพืชผล
บริเวณที่ลาดเชิงซ๎อน (slope complex) ลักษณะเป็นภูเขาหรือทิวเขามีความลาดชัน
มากกวํา ๓๕ เปอร์เซ็นต์ จะพบบริเวณทิวเขาพนมดงรักในอาเภอน้ายืน อาเภอนาจะหลวย และอาเภอ
บุณฑริก อีกแหํงหนึ่งคือ ทิวเขาภูเขาซึ่งจะพบมากในอาเภอโขงเจียมและอาเภอศรีเมืองใหมํ
ฌ. ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดินและปุาไม๎ของจังหวัดอุบลราชธานี (ข๎อมูลเมื่อปี ๒๕๕๗) ทรัพยากรดินหรือ
พื้นที่ของจังหวัดคิดเป็นร๎อยละ ๘๖.๖ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด หรือประมาณ ๑๐,๒๙๙,๐๖๓ ไรํ ด๎าน
ทรัพยากรปุาไม๎ ประกอบไปด๎วยปุาเต็งรัง หรือปุาแดงมีอยูํทั่วไป มีเขตปุาดงดิบในเขตอาเภอน้ายืน และ
ปุาผสม สํวนปุาเบญจพรรณมีอยูํในอาเภอเขมราฐ อาเภอบุณฑริก และอาเภอพิบูลมังสาหาร ไม๎สํวน
ใหญํเป็นไม๎กระยาเลย ได๎แกํ ไม๎ยาง ไม๎ตะแบก ไม๎แดง ไม๎ประดูํ ไม๎เคี่ยม ไม๎ชุมแพรก ไม๎กันเกรา สภาพ
พื้นที่ปุาไม๎จากการสารวจเมื่อปี ๒๕๓๘ มีเนื้อปุาประมาณ ๒,๔๙๕ ตร.กม. หรือประมาณ ๑.๕๖ ล๎านไรํ
คิดเป็นร๎อยละ ๑๕.๔๙ ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัดอุบลราชธานี สาหรับพื้นที่ปุาไม๎ของจังหวัด
อุบลราชธานี แบํงได๎ดังนี้ ปุาถาวร ตามมติ ครม.จานวน ๑ ปุา เนื้อที่ ๗๗,๓๑๒.๕๐ ไรํ ปุาสงวนแหํงชาติ
จานวน ๔๖ ปุา เนื้อที่ ๓,๓๙๖,๐๐๙.๑๖๓ ไรํ พื้นที่ปุาโดยการจัดสรรของสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร (ส.ป.ก.) จานวน ๔๐ ปุา เนื้อที่ ๑,๖๖๕,๕๔๓.๓๐ ไรํ ปุาอนุรักษ์ ตาม มติ ครม. จานวน ๑๐
ปุา เนื้อที่ ๑,๔๓๙,๙๙๘.๔๐๒ ไรํ ปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย จานวน ๕ ปุา เนื้อที่ ๘๘๐,๒๒๐.๐๐ ไรํ
สวนปุา จานวน ๑๕ ปุา เนื้อที่ ๒๐,๙๘๕.๗๓ ไรํ พื้นที่ปุาธรรมชาติ (รวม จ.อานาจเจริญ) เนื้อที่
๒๔,๒๙๒,๖๕๖ ไรํ
ทรัพยากรแรํธาตุ จากการสารวจของกรมทรัพยากรธรณี พบวํา จังหวัดอุบลราชธานีมีแรํ
อโลหะเพียงชนิดเดียว คือ เกลือหิน ซึ่งเจาะพบแล๎ว ๒ แหํงคือ อาเภอเมืองอุบลราชธานีและอาเภอ

ตระการพืชผล นอกจากนี้ มีทรัพยากรแรํที่อยูํในรูปของหินชนิดตําง ๆ อีกมากมาย สาหรับแหลํงน้า
ธรรมชาติที่สาคัญคือ แมํน้าโขง แมํน้ามูล แมํน้าชี ลาเซบก ลาเซบาย ลาโดมใหญํ ลาโดมน๎อย
ญ. การแบํงเขตการปกครอง
ในปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานีแบํงเขตการปกครองออกเป็น ๒๕ อาเภอ ๒๑๙ ตาบล
๒๔๖๙ หมูํบ๎าน ได๎แกํ อาเภอเมืองอุบลราชธานี อาเภอศรีเมืองใหมํ อาเภอโขงเจียม อาเภอเขื่องใน
อาเภอเขมราฐอาเภอเดชอุดม อาเภอนาจะหลวย อาเภอน้ายืน อาเภอบุณฑริก อาเภอตระการพืชผล
อาเภอกุดข๎าวปุูนอาเภอมํวงสามสิบ อาเภอวารินชาราบ อาเภอพิบูลมังสาหาร อาเภอตาลสุม อาเภอโพธิ์
ไทร อาเภอสาโรงอาเภอดอนมดแดง อาเภอสิรินธร อาเภอทุํงศรีอุดม อาเภอนาเยีย อาเภอนาตาล
อาเภอเหลําเสือโก๎ก อาเภอสวํางวีระวงศ์ และอาเภอน้าขุํน
๒.๑.๒ แขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว
แขวงจาปาศักดิ์ (เขียนแบบไทย) ลาวใช๎ ໍ ຈາປາສັກ (จาปาสัก) ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู๎วิจัย
เลือกใช๎คาวํา จาปาศักดิ์ (เขียนตามระบบการกาหนดในภาษาไทย) เป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาว
ตั้งอยูํทางตอนใต๎สุดของประเทศ ติดชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา มีเมืองปากเซเป็นเมืองหลักของ
แขวง และแขวงนี้มีพื้นที่ใหญํเป็นอันดับ ๓ ของลาว (รองจากเวียงจันทน์และเมืองไกสอน พมวิหาน) ถือ
เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงการทํองเที่ยวของลาวตอนใต๎ เป็นบริเวณที่
มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแมํน้าโขงไหลผํานกลางและเกิดเกาะแกํงเป็นจานวนมากจนได๎ชื่อวํา
"ดินแดนสี่พันดอน"
แขวงจาปาศักดิ์เป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแตํสมัยโบราณ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ภายใต๎อิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณ และเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจาปาศักดิ์ ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของอาณาจักรล๎านช๎างในเวลาตํอมา แขวงจาปาศักดิ์จึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยูํมากมาย
ถือเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญของประเทศลาว โดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดพู นอกจากนี้ แขวง
จาปาศักดิ์ยังมีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นจานวนมาก เชํน น้าตกคอนพะเพ็ง น้าตกหลี่
ผี น้าตกผาส๎วม เป็นต๎น
ก. ประวัติเมืองจาปาศักดิ์
อาณาจักรจาปาศักดิ์เกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรฟูนันเสื่อมสลายลง ชาวลาวได๎ย๎ายถิ่น
เข๎ามาสร๎างบ๎านเรือนในแถบนี้ เกิดเป็นเมืองใหมํนามวํา จาปานครบุรีศรี หรือ จาปานคร ปรากฏชื่อใน
พงศาวดารเขมรวํา สยัมภูปุระ เมื่อถึงรัชสมัยพระเจ๎าฟูางุ๎ม ได๎ทรงรวบรวมเมืองตําง ๆ ของลาวเข๎ามา
เป็นอาณาจักรเดียวกันชื่อวําอาณาจักรล๎านช๎าง มีเมืองหลวงอยูํที่เมืองหลวงพระบาง แตํเมื่อพระเจ๎าฟูา
งุ๎มสิ้นพระชนม์ อาณาจักรล๎านช๎างเริ่มตกต่าลง เพราะสงครามแยํงชิงอานาจและการกํอกบฏอีกหลาย
ครั้งนานนับร๎อยปี จนถึง พ.ศ. ๒๐๖๓ พระเจ๎าโพธิสารราชขึ้นครองราชย์และได๎รวบรวมแผํนดินเป็น
ปึกแผํนอีกครั้ง
ตํอมาพระโอรสคือพระเจ๎าไชยเชษฐาธิราชได๎ย๎ายเมืองหลวงของอาณาจักรล๎านช๎างมา
อยูํที่กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) เพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลของอาณาจักรหงสาวดี อาณาจักรล๎านช๎างมี

ความเจริญมา ๒๐๐ ปีเศษก็เริ่มอํอนแอลง หัวเมืองตํางๆ แตกออกเป็น ๓ ฝุาย คือ อาณาจักรหลวงพระ
บาง อาณาจักรเวียงจันทน์ และอาณาจักรจาปาศักดิ์ ตรงกับสมัยกรุงธนบุรีของสยาม ขณะนั้นสมเด็จ
พระเจ๎าตากสินมหาราช ระแวงวําลาวจะรํวมมือกับพมํายกทัพมาตี จึงโปรดเกล๎าฯ ให๎เจ๎าพระยามหา
กษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ ๑ แหํงกรุงรัตนโกสินทร์) ยกทัพไปตีลาวทั้ง ๓ อาณาจักรจนต๎องตกเป็นเมืองขึ้น
ของสยามนานถึง ๑๑๔ ปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒
ดินแดนลาวฝั่งซ๎ายของแมํน้าโขงรวมทั้งแขวงจาปาศักดิ์บางสํวนตกอยูํภายใต๎การปกครองของฝรั่งเศส
ขณะที่ดินแดนฝั่งขวาของแมํน้าโขงบริเวณเมืองจาปาศักดิ์ ซึ่งเดิมขึ้นอยูํกับมณฑลอุบลตกอยูํภายใต๎การ
ปกครองของฝรั่งเศสในเวลาตํอมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗
ชํวงปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ระหวํางสงครามโลกครั้งที่ ๒ หลังจากกรณีพิพาทอินโดจีน
ประเทศไทยได๎รับดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสบางสํวนคืนจากฝรั่งเศส โดยนาท๎องที่การปกครองเมืองจาปา
ศักดิ์ในสมัยรัชกาลที่ ๕ รวมไปถึงดินแดนประเทศกัมพูชาปัจจุบัน ได๎แกํ พื้นที่สํวนหนึ่งของจังหวัดสตึงเตรงและพื้นที่สํวนใหญํของจังหวัดพระวิหาร ยกขึ้นเป็นจังหวัดนครจาปาศักดิ์ โดยมีเจ๎ายุติธรรมธร
(หยุย ณ จาปาศักดิ์) เป็นผู๎ครองนคร แตํเมื่อสงครามสิ้นสุด ไทยในฐานะผู๎แพ๎สงครามต๎องสํงดินแดน
ดังกลําวคืนให๎แกํฝรั่งเศส ตํอมาเมื่อประเทศลาวได๎รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงได๎รวม
อาณาจักรล๎านช๎างทั้ง ๓ อาณาจักรขึ้นเป็นราชอาณาจักรลาว พื้นที่ดังกลําวจึงได๎ยกขึ้นเป็นแขวงจาปา
ศักดิ์ของประเทศลาวมาจนถึงปัจจุบัน โดยเจ๎าครองนครองค์สุดท๎ายแหํงราชอาณาจักรจาปาศักดิ์ กํอน
การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือเจ๎าบุญอุ๎ม ณ จาปาศักดิ์
ข. การแบํงเขตการปกครอง แขวงจาปาศักดิ์ประกอบด๎วยเมืองตําง ๆ ดังตํอไปนี้

๑๖-๐๑ เมืองปากเซ ເມ
ື ອງປາກເຉ ภาษาอังกฤษ Pak Sé District
๑๖-๐๒ เมืองชนะสมบูรณ์ ເມ
ູ ນ ภาษาอังกฤษ Sanasomboun
ື ອງຉະນະສ຺ມບ
District
๑๖-๐๓ เมืองบาเจียงเจริญสุข ເມ
ຸ ກ ภาษาอังกฤษ
ື ອງບາຈຽງຈະເລ
ີ ນສ
Bachiangchaleunsouk District
๑๖-๐๔ เมืองปากชํอง ເມ
່ ອງ ภาษาอังกฤษ Paksong Distric
ື ອງປາກຉ

๑๖-๐๕
๑๖-๐๖
๑๖-๐๗
๑๖-๐๘
๑๖-๐๙
๑๖-๑๐

เมืองปทุมพร ເມ
ຸ ມພອນ ภาษาอังกฤษ Pathoumphone District
ື ອງປະທ
เมืองโพนทอง ເມ
ື ອງໂພນທອງ ภาษาอังกฤษ Phonthong District
เมืองจาปาศักดิ์ ເມ
ໍ າປາສັກ ภาษาอังกฤษ Champassack District
ື ອງຈ
เมืองสุขุมา ເມ
ຸ ຂ
ຸ ມາ ภาษาอังกฤษ Soukhouma District
ື ອງສ
เมืองมูลปาโมกข์ ເມ
ູ ນລະປະໂມກ ภาษาอังกฤษ Mounlapamok District
ື ອງມ
เมืองโขง ເມ
ື ອງໂຂງ ภาษาอังกฤษ Khong District

๒.๑.๓ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
จังหวัดเสียมราฐ มีชื่อท๎องถิ่นวํา เสียมเรียบ (เขมร: ស ៀមរាប หมายถึง เสียมราบ) ซึ่งใน

งานวิจัยนี้ผู๎วิจัยเลือกใช๎วํา เสียมราฐ เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศกัมพูชา พิกัดภูมิศาสตร์ ตั้งอยูํที่ละติจูด
๑๓°๒๑′ เหนือ และลองติจูด ๑๐๓°๕๑′ ตะวันออก อยูํในเขตเวลา UTC+๐๗ ตั้งอยูํหํางจากนครวัดซึ่ง
เป็นมรดกโลกที่ได๎รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก เพียง ๖ กิโลเมตร ที่นี่นับได๎วําเป็นสถานที่
ทํองเที่ยวติดอันดับของกัมพูชา แตํละปีมีนักทํองเที่ยวเข๎าไปเยี่ยมชมเป็นจานวนมาก รวมถึงมีสิ่งกํอสร๎าง
ทางศาสนาที่ใหญํที่สุดในโลก อยํางปราสาทหินนครวัด นครธมทีใ่ นปัจจุบันได๎กลายมาเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวที่มีความสาคัญ หลังจากพื้นที่กวําครึ่งหนึ่งถูกปลํอยปละละเลยมาเกือบ ๘๐๐ ปี และถูกบูรณะ
ให๎ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังปัญหาที่ยืดเยื้อในกัมพูชาคลี่คลายลง นครวัดดึงดูดนักทํองเที่ยวกวํา
ล๎านคนตํอปี จึงถือเป็นฟันเฟืองสาคัญในการกาหนดโชคชะตาของเสียมราฐเลยก็วําได๎ ทั้งนี้ในปัจจุบัน
บริเวณนี้มีสิ่งปลูกสร๎างตํางๆ ทั้งโรงแรมระดับ ๕ ดาว ร๎านอาหารฝรั่งเศสและคลับผู๎สื่อขําวตํางประเทศ
จังหวัดเสียมราฐมีตาแหนํงที่ตั้งอยูํในทาเลที่เหมาะสมมาก เนื่องจากมีทะเลสาบใหญํอยูํ
คือ ทะเลสาบโตนเล (Tonle Sap Lake) ซึ่งเป็นแหลํงน้าสายหลักของประเทศกัมพูชา ทะเลสาบแหํงนี้
ไหลลงสูํ แมํน้าโตนเลสาบ โดยไหลผํานพนมเปญกํอนจะลงสูํทะเลจีนใต๎ใกล๎กับเมืองโฮจิมินห์ ใน
เวียดนาม ดังนั้น จึงสามารถใช๎เส๎นทาง การเดินเรือจากเมืองหลวงพนมเปญ ไปยังเสียมราฐได๎รวดเร็ว
พอๆ กับการเดินทางบนท๎องถนน
เนื่องจากจานวนนักทํองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น เสียมราฐจึงมีการใช๎สกุลเงินที่แตกตํางกันถึง ๓
สกุลเหมือนในพนมเปญ คือ เงินเรียลของกัมพูชา เงินสกุลบาทของไทย และดอลลําร์สหรัฐ โดย
เปรียบเทียบแล๎วเงินสกุลเรียลนั้นไมํคํอยเป็นที่นิยมแตํเหมาะสาหรับการจับจํายซื้อสินค๎าปริมาณ
เล็กน๎อย แม๎วําเสียมราฐจะไมํขึ้นชื่อเรื่องแหลํงชอปปิ้งอยํางห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํ แตํตลาดหลาย
แหํงในตัวเมืองก็ได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยวเป็นอยํางดี
ความสาคัญของจังหวัดเสียมราฐคือเป็นที่ตั้งของสิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลก นั่นคือ
นครวัด และกลุํมปราสาทหินหลายแหํง อาทิ หมูํปราสาทหินจากอาณาจักรขอม ได๎แกํ ปราสาทนครวัด,
กลุํมปราสาทนครธม (ตาพรหม และบายน), บันทายศรี, บากอง, โลเลย, พนมบาเค็ง, พนมกุเลน และ
บารายตะวันตก เมืองเอกของจังหวัดนี้ (เทียบได๎กับอาเภอเมืองในจังหวัดของไทย) ก็มีชื่อวํา เสียมเรียบ

เชํนกัน โดยเมืองนี้เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญที่สุดของประเทศกัมพูชา แตํละปีมีนักทํองเที่ยวไปเยี่ยม
ชมนครวัดประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ คน
ก. ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์เมืองเสียมราฐในชํวงกลางศตวรรษที่ ๑๙ หลังจากประเทศกัมพูชาตก
เป็นประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสนั้น ได๎รับการพัฒนาจากบ๎านพักที่สร๎างเป็นกระทํอมหลังเล็กๆ
เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบบ๎านเรือนที่สร๎างตามแบบอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งยังคงหลงเหลือหลักฐานให๎เห็นได๎
อยูํในปัจจุบัน หลังจากฝรั่งเศสถอนตัวออกจากกัมพูชาในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ ก็ตกอยูํในภาวะที่ตกต่า
เชํนเดียวกับสํวนอื่นๆของประเทศ จนถึงปี ค.ศ. ๑๙๗๕ หลังจากตกอยูํในอานาจของเขมรแดงซึ่งกุม
อานาจสํวนใหญํของประเทศไว๎ และชํวงนั้นมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นเป็นปกติ สํงผลให๎นครวัดไมํมี
นักทํองเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมแม๎แตํคนเดียว เนื่องจากเสียมราฐถูกกาหนดเป็นพื้นที่ห๎ามเข๎า เมื่อกอง
ทหารเวียดนามได๎เข๎ามาทาสงครามกับเขมรในปี ค.ศ. ๑๙๗๙ ก็ถูกใช๎เป็นพื้นที่ในการทาสงครามอยําง
หนัก แตํในชํวงต๎นปี ๑๙๙๐ เมื่อประเทศเริ่มกลับมามีเสถียรภาพจึงกลายเป็นเมืองหนึ่งที่ได๎รับประโยชน์
จากการฟื้นฟูและชํวยเหลือมากที่สุด
คาวํา เสียมราฐ นั้น ชาวกัมพูชาเรียก เสียมเรียบ (เขมรออกเสียงอาเป็นเอีย) ซึ่งใน
ภาษาเขมรมีหมายความวํา "สยามราบ" คือ "สยาม (แพ๎) ราบเรียบ" สํวน ในภาษาไทยนั้นใช๎คาวํา เสียม
ราฐ เพื่อให๎หมายถึง "ดินแดนของสยาม" บ๎างวํา เสียมราบ มีทมี่ าจากสงครามที่เกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมราชาธิราช (เจ๎าพญาจันทราชา) ซึ่งเป็นการศึกระหวํางกัมพูชากับสยามในปี พ.ศ. ๒๐๘๙ ซึง่
ปรากฏในพงศาวดารเขมร จ.ศ. ๑๒๑๗ เพียงฉบับเดียวเทํานั้น ความวํา
"...พระองค์ทรงราชย์ ลุศักราช ๑๔๖๒ (จ.ศ. ๙๐๒) ศกชวดนักษัตรได๎ ๒๕ ปี พระ
ชันษาได๎ ๕๕ ปี พระเจ๎ากรุงศรีอยุธยา จึ่งยกทัพมาถึงพระนครหลวง ในปีชวดนั้น พระองค์ยกทัพไปถึง
พระนครหลวงรบชนะพระเจ๎ากรุงศรีอยุธยาหนีไป พระเจ๎าจันทร์ราชาจับได๎เชลยไทยเป็นอันมากแล๎ว
เสด็จกลับเข๎ามาครองราชสมบัติ”
จึงสันนิษฐานวําสงครามครั้งนี้นําจะเป็นที่มาของชื่อ "เสียมเรียบ" เนื่องจากเป็นการ
รบครั้งสาคัญและเป็นครั้งสุดท๎ายที่รบใกล๎เมืองพระนคร เพราะหลังจากนี้เส๎นทางการเดินทัพและ
สมรภูมิจะเปลี่ยนไปเป็นเส๎นทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ คือ แถบเมืองพระตะบอง, โพธิสัตว์, บริบูรณ์
และละแวก เป็นต๎น แตํอยํางไรก็ตามการสงครามครั้งนี้ไมํมีการกลําวถึงในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาแตํ
อยํางใด
นอกจากนี้การตั้งชื่อเมืองยังมีอีกหลายเหตุผลที่ได๎รับการกลําวอ๎าง บ๎างก็วําชื่อ "เสียมเรียบ" ตั้งขึ้นใหมํ
แทน "เสียมราฐ" หลังจากที่ใน กรณีพิพาทอินโดจีน พันตรีแปลก พิบูลสงคราม ผู๎บัญชาการกองทัพ
อีสานและบูรพาในขณะนั้น ได๎เคยบุกข๎ามชายแดนหวังขับไลํฝรั่งเศสออกจากดินแดนฝั่งขวาของแมํน้า
โขง พระตะบอง และเสียมราฐ แตํแพ๎ในการรบ

ข. การแบํงเขตการปกครองของจังหวัดเสียมราฐ
จังหวัดเสียมราฐ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐,๒๙๙ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น ๓,๙๗๖ ตาราง
ไมล์ ในปัจจุบันมีประชากรประมาณหนึ่งล๎านคนเศษ (พ.ศ.๒๕๕๗) แบํงออกเป็นระดับอาเภอ ๑๒
อาเภอ แบํงเป็นตาบล ๑๐๐ ตาบล และแบํงเป็นหมูํบ๎าน ๙๐๗ หมูํบ๎าน
ค. แผนที่จังหวัดเสียมราฐ

รายชื่ออาเภอในจังหวัดเสียมราฐ เรียงตามรหัสเมือง การเขียนในภาษาเขมร ภาษาไทย และ
ภาษาโรมัน มีดังนี้
๑๗๐๑ អង្គ រជុំ อังกอร์ชุม, นครชุม (องฺครชุ˚) Angkor Jum
๑๗๐๒ អង្គ រធុំ อังกอร์ธม, นครธม (องฺครธ) Angkor Thom
๑๗๐๓ បន្ទាយស្រី บันทายสรี, บันทายศรี (บนฺทายสฺรี) Bantiaisrey
๑๗๐๔ ជីក្ស្ែង្ จีแกรง (ชีแกฺรง) Gycrang
๑๗๐๖ ស្ែឡាញ់ กระลัญ (กฺรฬาญํ) Cralann
๑๗๐๗ ពួ ែ ปวก (พวก) Puac
๑๗๐๙ ស្ាសាទាគង្ ปราสาทบากอง (ปฺราสาทบากง) Prasat Bacong
๑๗๑๐ សរៀមរាប เสียมราฐ (เสียมราบ) Siemrieb
๑๗๑๑ រូ ស្ទនិគម สูทรนิคม (สูทฺรนิคม) Sutrnicom
๑๗๑๒ ស្រីរនុំ เสร็ยสนา (สฺรีสฺน) Srei Snam
๑๗๑๓ សាាយស ើ สวายเลอ (สฺวายเลี) Swai Ler
๑๗๑๔ វ៉ា រ ិន วาริน Warin
ข๎อมูลข๎างต๎นที่ผู๎วิจัยได๎กลําวมานั้น เป็นขอบเขตของพื้นที่วิจัยภายใต๎บริบทของคาวํา
สามเหลี่ยมมรกต ถึงแม๎จะมีการขยายขอบเขตออกไปบ๎างในสํวนของประเทศกัมพูชาเพราะพื้นที่ในการ
เก็บข๎อมูลการแสดงหนังเงานั้น สํวนใหญํอยูํในจังหวัดเสียมราฐและงํายตํอการลงเก็บข๎อมูลภาคสนาม

ด๎วยจากความรู๎เบื้องต๎นดังกลําวจะทาให๎ผู๎อํานได๎เห็นการมีรํวมกันบางอยํางของสามประเทศที่
นอกเหนือจากพื้นที่ติดกันแล๎ว ยังมีประวัติศาสตร์รํวมกันหลายด๎าน ซึ่งแสดงให๎เห็นปฏิสัมพันธ์ของผู๎คน
ในภูมิภาคนี้ ที่ยํอมมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนาไปสูํการวิเคราะห์ความสัมพันธ์รํวมของการ
แสดงหนังเงาในลาดับตํอไป
จากข๎อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ผู๎วิจัยได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น สามารถแสดงพื้นที่ทางกายภาพที่
กลายเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมสามเหลี่ยมมรกตได๎ ดังนี้

ภาพที่ ๑ แผนที่ทางวัฒนธรรมสามเหลี่ยมมรกต
๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการวิจัย
๒.๒.๑ ความเป็นมาของการแสดงหนังเงา
ศิลปะการเลํนเงา (Shadow Play) ซึ่งต๎นกาเนิดดั้งเดิมเชื่อวํามาแตํอินเดียอันเป็นศูนย์รวม
แหํงรากเหง๎าทางศิลปวัฒนธรรมของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ การเลํนเงาเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกวํา
“ฉายานาฏกะ” ซึ่งเป็นภาษาฮินดี (ฮินดู) ซึ่งพบวํา ศิลปะการเลํนเงา หรือ หนังเงา มีการเลํนอยําง
แพรํหลายทั้งตอนบน ตอนลํางของประเทศอินเดีย ตํอมาเมื่อมีการติดตํอค๎าขายระหวํางเมืองชาวอินเดีย
ก็นาการแสดงหนังเงาติดตัวมาด๎วยเมื่อมาสูํพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะในดินแดนมลายู หมูํเกาะตําง ๆรวมทั้ง
ภาคพื้นด๎วยตั้งแตํสมัยตามพรลิงค์หรือศรีวิชัย จึงเกิดการเผยแพรํ และตํอมาจึงได๎มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงเป็นแบบฉบับพื้นเมือง ตามสภาพของสิ่งแวดล๎อมและวิถีชีวิตของผู๎คนในพื้นที่นั้น ๆ

การเลํนเงาของแตํละชนชาติมีชื่อเรียกที่แตกตํางกันไป เชํน ชาวชวาเรียก วายังหรือวายังกุ
ลิต ซึ่ง วายัง แปลวํา เงา กุลิต แปลวํา หนังสัตว์ แตํถ๎าเป็นวายังสมัยใหมํระบายสีธรรมชาติเรียกวํา ปะ
ตองวายังกุลิต ในภาคใต๎ของไทยเรียกหนังตะลุง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีหลายชื่อเรียก เชํน
หนังประโมทัย หนังบักแก๎วบักปุอง หนังบักตื้อ เป็นต๎น สํวนของกัมพูชาเรียกสะแบก ซึ่งจะมีชื่อตาม
ท๎ายตามขนาดของตัวหนัง เชํน หนังใหญํก็เรียกแสบกธม หนังเล็กเรียกแสบกโต๏จ และชาวมลายูเรียก
หนังตะลุงของไทยวํา “วายังเซียม” แปลวํา หนังตะลุงสยาม ที่สาคัญตัวหนังตะลุงของทุกประเทศนิยม
ทาจากหนังสัตว์แกะฉลุ เพราะคงทนกวํากระดาษหรือเปลือกไม๎ และมีรูปแบบการแสดงที่คล๎ายคลึง คือ
แสดงโดยการพากย์และเลําเรื่อง มีการกระทืบเท๎าในลักษณะของโขน เป็นจังหวะตามทานองของปี่
พาทย์ หรือตามแตํประเภทของเครื่องดนตรีที่เลือกใช๎ ผู๎เชิดจะเชิดหนังหน๎าแสงไฟ โดยมีฉากผ๎าขาว
หรืออาจเรียกวําจอหนังกั้นระหวํางแสงกับตัวหนัง (กรณีเชิดหน๎าจอ) หรือตัวหนังกับผู๎ชม (กรณีเชิดหลัง
จอ) ทาให๎เกิดเงาเป็นมิติใกล๎ไกลของตัวละคร สํวนรูปแบบ รูปทรงของตัวหนังก็จะแตกตํางกันไปตาม
ความนิยมและลักษณะเฉพาะของแตํละชาติ แตํก็ถือได๎วําเป็นวัฒนธรรมรํวมของชาวเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎
หนังใหญํของภาคกลางและหนังตะลุงภาคใต๎ของไทย นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์หรือเรื่อง
มหาภารตยุทธ์เหมือนกัน โดยเฉพาะในอดีตหนังตะลุงภาคใต๎จะเลํนเรื่องรามเกียรติ์เป็นหลัก ถึงแม๎วําใน
ปัจจุบัน หนังตะลุงสํวนใหญํไมํนิยมเลํนเรื่องรามเกียรติ์แล๎ว แตํก็ยังพอมีแสดงอยูํบ๎างทางฝั่งอันดามัน
เพื่อประกอบพิธีกรรม และจากการรวบรวมตัวหนังที่จัดแสดงไว๎ ณ ห๎องพิพิธภัณฑ์ สานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตัวหนังมีอายุประมาณ ๒๐๐ ปี เป็นตัวหนังตะลุงชุดรามเกียรติ์
ประกอบไปด๎วยรูปเสนา รูปสัตว์ สูงประมาณ ๒๕ นิ้วไมํรวมไม๎ตับ มีทั้งตัวพระ ตัวนาง ยักษาและยักขินี
ซึ่งหนังตะลุงทุกตัวจะมีพญานาคเป็นฐานรับเท๎า หรืออาจเรียกวํา เหยียบนาค ซึ่งการเหยียบนาคนี้ หาก
ตีความก็จะได๎หลากหลายความหมาย แตํลักษณะของนาคที่รองเท๎าตัวหนังนั้นเป็นทานองวําคือพาหนะ
ของตัวหนังและสิ่งที่ขาดไมํได๎คือตัวครู ได๎แกํ ฤๅษี พระอิศวร และพระอินทร์ จากประเด็นของเนื้อเรื่อง
รามเกียรติ์ที่ใช๎แสดง การเหยียบนาค และตัวครู ที่ทั้งสองภาคมีเหมือนกัน สามารถบํงบอกได๎ชัดเจนวํา
ทั้งหนังใหญํภาคกลางและหนังตะลุงภาคใต๎ของไทย ได๎รับวัฒนธรรมจากศาสนาพราหมณ์และวัฒนธรรม
อินเดียเหมือนกัน และกลายเป็นอัตลักษณ์รํวมระหวํางหนังตะลุงภาคใต๎กับหนังใหญํของภาคกลาง
การแสดงหนังใหญํนั้น มีหลักฐานปรากฏครั้งแรกในคัมภีร์พระพุทธศาสนาชื่อ “เถรีกถา”
นอกจากนี้ยังปรากฏในคัมภีร์มหาภารตะหลายตอน ยิ่งในชั้นหลังๆได๎ปรากฏหลักฐานเรื่องตํางๆมากมาย
โดยเรียกการแสดงนี้วํา “ฉายานาฏกะ” มีการละเลํนแพรํหลายจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาในอินเดีย
โบราณ (เสถียร ซังเกตุ, ๒๕๓๗:๓) ตํอมาเมื่อคนอินเดียเริ่มออกติดตํอค๎าขายกับชนชาติอื่นก็ได๎นา
ศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา รวมทั้งศิลปะวิทยาการและการละเลํนตํางๆติดตัวไปด๎วย โดยเฉพาะ
เรื่องเลําอยํางมหาภารตะและรามายณะ
หลักฐานเกี่ยวกับการแสดงหนังใหญํของไทย มีการสันนิษฐานวํามีการแสดงหนังใหญํมาแตํ
ครั้งสุโขทัย (อาคม สายาคม, ๒๕๒๕ : ๖๗) แตํปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎมณเฑียรบาล สมัย

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วําเป็นมหรสพในพระราชพิธีสิบสองเดือน “จองเปรียงลดชุดลอยโคมลง
น้า”(สุจิตต์ วงษ์เทศ, ๒๕๔๒ : ๒๐๑) จนตํอมาปรากฏหลักฐานวําสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรง
โปรดเกล๎าให๎พระมหาราชครูแตํงเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ หรือ สมุทรโฆษชาดกคาฉันท์ เพื่อใช๎แสดงหนัง
เนื่องในงานฉลองพระราชสมภพ ๒๕ พรรษาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และจากหลักฐานในกฎ
มณเฑียรบาล ในปี พ.ศ.๑๙๐๑ ได๎กลําวถึงการแสดงหนังใหญํวําเป็นศิลปะที่ได๎รับความนิยมอยํางมาก
โดยนาออกแสดงในงานสาคัญตํางๆ ในสมัยนั้น ดังนั้น หนังใหญํจึงเป็นศิลปะการแสดงในพระราชสานัก
ที่มีประวัติการแสดงมาตั้งแตํในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต๎นแล๎ว หนังใหญํของประเทศไทยจะมี
ลักษณะรํวมกับหนังใหญํของกัมพูชา ที่เรียกวํา “แสบกธม” โดยคาวํา “แสบก” เป็นภาษาเขมร
หมายถึง “หนัง” สํวน “ธม” เป็นภาษาเขมร หมายถึง “ใหญํ” เมื่อรวมคากันแล๎ว คาวํา “แสบกธม”
หมายถึง “หนังใหญํ” ซึ่ง สุจิตต์ วงษ์เทศ (๒๕๔๒ : ๒๔๘) ได๎กลําวถึงลักษณะรํวมและการเผยแพรํของ
หนังสะแบกธมสูํราชสานักไทย ความวํา การเลํนเงาของราชอาณาจักรกัมพูชา มีความนําสนใจทั้งในด๎าน
ที่เป็นอาณาจักรที่เรืองอานาจในอดีต จึงนําจะเป็นจุดเริ่มต๎นการเผยแพรํศิลปะการเลํนหนังกับเงาใน
ภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ สุจิตต์ วงษ์เทศ (๒๕๕๖ : ๒-๔) ยังกลําวอีกวํา มีผู๎รู๎ประวัติศาสตร์ศิลป์อุษาคเนย์
อธิบายวํา รามายณะเลํนเป็นหนังกํอนอยํางอื่น ชาวชวาเรียก วาหยัง, เขมรเรียกแสฺบก ซึ่งตัวหนังมี
ลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับภาพสลักบนภาพเทวสถาน เชํน ปราสาทหินในเขมรหรืออาจกลําวได๎วํา
การสลักรูปหนังอาจได๎แบบมาจากภาพสลักบนปราสาทหินที่แสดงรูปด๎านข๎างเป็นสํวนมาก หนังจึงแสดง
ด๎านข๎างเกือบทั้งหมด เพราะเป็นไปได๎มากที่การเผยแพรํเรื่องรามเกียรติ์ด๎วยหนังจะแพรํกระจายออกมา
จากอาณาจักรกัมพูชาโบราณเรียกหนังวํา “แสบก” ในบทหนังเรื่องสมุทรโฆษจึงเรียกวํา “ฉลักแสบก”
ดั่งมีความพรรณนาวํา
“ให๎ฉลักแสบกภาพอันชระ

เปนบรรพบุรณะ

นเรนทรราชบรรหาร
ให๎ทวยนักคนผู๎ชาญ
กลเลํนโดยการ

ยเปนบาเทิงธรณี”

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานวําราชอาณาจักรกัมพูชา นับถือศาสนาพราหมณ์ มีการละเลํนแสฺบก
ธม (หนังใหญํ) เรื่องรามยณะ เป็นต๎นแบบให๎สลักภาพรามายณะบนปราสาทหิน ตั้งแตํราวหลัง พ.ศ.
๑๕๐๐ และแกะสลักภาพกวนเกษียรสมุทรบนปราสาทนครวัด ราวหลัง พ.ศ.๑๖๐๐ ซึ่งขณะนั้นยังไมํมี
กลุํมชนที่เรียกตัวเองวําคนไทย และจากประเด็นที่กลําวมาของหนังแสฺบกพอจะบํงบอกได๎วํา รูปทรงและ
รูปแบบของตัวหนังมีความสัมพันธ์กับรูปสลักในปราสาทหินตํางๆอยํางแนํนอนและรากเหง๎าของการ
แสดงหนังใหญํนําจะมาจากกัมพูชา
จากที่กลําวมาข๎างต๎นนั้น แสดงให๎เห็นวําวัฒนธรรมการแสดงหนังเงาในภูมิภาคอาเซียน
เป็นการวับวัฒนธรรมจากอินเดียที่สํงผํานควบคูํมากับศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เพราะการแสดงหนังใน

ระยะแรกนั้นเป็นพิธีกรรมสาหรับการติดตํอกับพระเจ๎าและมีการแสดงเพียงเรื่องรามเกียรติ์ และใน
ภูมิภาคนี้นําจะมีการแสดงหนังใหญํกํอน แล๎วจึงพัฒนาเป็นการแสดงหนังเล็ก ทั้งนี้เพราะหนังใหญํนั้น
เป็นการแสดงในราชสานัก และกัมพูชานําจะเป็นชาติแรกที่รับวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญํตั้งแตํที่เป็น
อาณาจักรขอมแล๎วจึงแพรํกระจายเข๎าสูํราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและดารงอยูํด๎วยการปรับเปลี่ยนให๎
เข๎ากับบริบทของแตํละประเทศจนถึงปัจจุบัน
สํวนการแสดงหนังเล็กหรือหนังตะลุงนั้น นําจะมีพัฒนาการภายหลังหนังใหญํ แตํ
กระบวนการแพรํกระจายในประเทศไทยนั้นมีความแตกตํางจากหนังใหญํ จากรายงานการวิจัยของชวน
เพชรแก๎ว (๒๕๔๘, ๒๕-๒๖) ได๎กลําวถึงพัฒนาการของการแสดงหนังตะลุงจากจุดกาเนิดคืออินเดียสูํ
ประเทศไทยไว๎วํา การแสดงหนังที่เกําแกํของอินเดียที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน คือ การแสดงหนังที่รัฐเก
ราลาและโอริสา ซึ่งใช๎ตัวหนังคล๎ายกับหนังตะลุงในภาคใต๎ กลําวคือ รูปหนังมีขนาดเล็ก แขนขา
เคลื่อนไหวได๎และนิยมเลํนเรื่องรามายณะอยูํเชํนเดิม และที่รัฐทมิฬนาดูแตํเดิมก็มีการแสดงชนิดนี้ด๎วย
เชํนกัน โดยมีคาเรียกหนังโบราณวํา Tolungo ซึ่งเมื่อพิจารณาการออกเสียงแล๎วคล๎ายคลึงกับคาวํา
ตะลุง ของภาคใต๎ จึงเป็นที่นําเชื่อวําสองคาดังกลําวนําจะมีความเกี่ยวพันกัน แตํก็มีนักวิชาการบางทําน
อธิบายวําคาวําตะลุงนําจะเกี่ยวพันกับคาวํา พัทลุง ดังนั้นการนิยามถึงที่มาของคาวําหนังตะลุงของ
ภาคใต๎จึงยังไมํมีข๎อสรุปแนํชัด แตํหนังตะลุงภาคใต๎นั้นเป็นที่แนํชัดวําเป็นต๎นกาเนิดของหนังตะลุงของ
ภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยอยํางแนํนอน
ความเป็นมาของหนังตะลุงในประเทศไทยนั้น เป็นจุดที่หาข๎อยุติได๎ยากยิ่งบางทัศนะก็กลําววํา
มาจากภาคใต๎เป็นจุดกาเนิด แตํประเด็นที่ใกล๎เคียงกันก็คือเป็นอารยธรรมที่ชวาหลํอหลอมเอาวัฒนธรรม
อินเดียเอาไว๎ นอกจากนี้ แนวคิดความเป็นมาของหนังตะลุงของ รัถพร ซังธาดา (๒๕๒๖ : ๒-๓) ซึง่
พอจะเป็นเหตุผลให๎เห็นที่มาของการแสดงหนังดังนี้
๑. รูปหนังตะลุงภาคใต๎และรูปหนังของชาวชวา สิงคโปร์ มาเลเซีย บาหลี และหนัง อยอง
ของเขมร มีลักษณะเฉพาะบางอยํางรํวมกัน เชํน ตัวหนังมีแขนตํอให๎เคลื่อนไหวได๎ข๎าง
หนึ่งหรือสองข๎าง
๒. รูปตัวตลกของหนังตะลุง ล๎วนมีรูปรํางผิดสัดสํวนไปจากคนธรรมดาเหมือนกับหนังชวา
๓. การเชิดรูปหนังตะลุงคล๎ายกับการเชิดรูปหนังในตระกูลชวา คือ ให๎เฉพาะสํวนศีรษะของ
รูปสัมผัสกับจอ
๔. ตัวตลกของหนังชวา คือ สะมาร์ (Semar) มีบทบาทและลักษณะนิสัยคล๎ายกับตัวตลก
สาคัญของหนังตะลุงภาคใต๎
๕. การออกรูปสาคัญอันเป็นธรรมเนียมการแสดงทุกครั้ง หนังตะลุงจะต๎องออกฤๅษี (แบบโยคี
ของอินเดีย) และรูปพระอิศวรทรงโค พระอิศวรเป็นบรมครูทางศิลปะการบันเทิงของ
อินเดีย ซึ่งตรงกับที่หนังชวาออกรูปภัทรคุรุ (Beta Guru) อันเป็นตัวที่มีหน๎าที่ชาระล๎าง
บาปให๎กับมนุษย์โลก หนังชวาที่เลํนอยูํในปัตตานีที่เรียกวํา วายังวายอ ก็ออกรูปภัทรคุรุ
เชํนกัน

๖. บทพากย์ฤๅษีและบทพากย์อิศวรของหนังตะลุงโดยมากจะมีคาวํา โอม นาหน๎า ซึ่งคานี้ถือ
วําเป็นคาศักดิ์สิทธิ์แทนพระเจ๎าทั้งสามพระองค์ของพราหมณ์
๗. หนังตะลุงนิยมแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ เชํนเดียวกับหนังชวา
๘. วัฒนธรรมการเลํนหนังตะลุงบางอยํางบํงชัดวําเป็นคติแบบอินเดีย เชํน การทาจอหนัง
ตะลุงโดยมีเส๎นแบํงกลางจอตลอดแนวนอน โดยสํวนกว๎างประมาณหนึ่งในสามของ
สํวนลําง แล๎วสมมุติวําเลยเส๎นกลางขึ้นไปเป็นเทวโลกต่ากวําเส๎นกลางลงมาเป็นมนุษย์โลก
นอกจากนี้ยังมีข๎อคิดเห็นถึงที่มาของคาวํา ตะลุง ตามความคิดเห็นของ ชุมเดช เดชพิมล
(๒๕๓๖ : ๒๗-๒๘) วํา คาวําตะลุงนําจะมีมากํอนสมัยรัชกาลที่ ๒ แล๎ว เพียงแตํหมายถึงชาวใต๎หรือชาว
พัทลุงเทํานั้น สํวนที่เรียกการเลํนชนิดหนึ่งวําหนังตะลุงนั้นคงจะมาเรียกกันในสมัยหลัง คืออาจจะเป็น
สมัยรัชกาลที่ ๓ หรือรัชกาลที่ ๕ คาวําหนังตะลุงเป็นคาที่ชาวกรุงเทพฯใช๎เรียกการแสดงชนิดนี้ขึ้นกํอน
แล๎วจึงแพรํหลายไปในภาคอื่นๆเพราะกรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางการปกครอง คือเมื่อ
หนังชนิดนี้มาเลํนในกรุงเทพฯจะเป็นสมัยไหนก็แล๎วแตํ ชาวกรุงเทพมีคาวําตะลุงใช๎อยูํแล๎ว ซึ่งเป็นคา
เรียกชาวใต๎วําตะลุง หนังที่มาจากภาคใต๎จึงเรียกวําหนังตะลุง
จากความคิดเห็นข๎างต๎นจึงทาให๎สรุปได๎สองประการวํา คาวําตะลุงเป็นคาเรียกการแสดงที่มา
พร๎อมกับการแสดงของชาวอินเดีย ซึ่งเป็นคาเรียกหนังโบราณวํา Tolungo และอีกประการหนึ่งคือเป็น
คาใหมํที่ชาวกรุงเทพฯใช๎เรียกการแสดงของชาวภาคใต๎ แตํความคิดเห็นของผู๎วิจัยนําจะเป็นไปตาม
ประเด็นแรกมากกวํา ทั้งนี้เพราะการแสดงหนังตะลุงนั้นมีมานานกํอนสมัยรัชกาลที่ ๓ และธรรมชาติ
ของการแสดงต๎องมีชื่อเรียกมาตั้งแตํต๎นและการแสดงนี้มีรากเหง๎ามาจากอินเดีย การรับวัฒนธรรม
อินเดียในยุคแรก ๆ ก็ควรเป็นดินแดนตามแถบชายทะเล แตํถึงกระนั้น การหาจุดเริ่มต๎นของการแสดง
หรือชื่อเรียกหาใชํวัตถุประสงค์สาคัญของการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงไมํขอสรุปในประเด็นที่มาของชื่อ
เรียกแตํจะให๎พิจารณาการแพรํกระจายของหนังตะลุงสูํภาคตํางๆของประเทศไทยในข๎อข๎อถัดไปเพื่อ
ประกอบความเข๎าใจ
๒.๒.๒ การแพรํกระจายและพัฒนาการของหนังเงาในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต
ในหัวข๎อการแพรํกระจายและพัฒนาการของหนังเงานี้ ผู๎วิจัยต๎องการนาเสนอเพื่อให๎เห็น
พัฒนาการของการรับวัฒนธรรมการแสดงหนังเงาของพื้นที่ทาการวิจัย ซึ่งนําจะมีสํวนเกี่ยวข๎องไปสูํ
ภูมิภาคหรือพื้นที่ในประเทศอาเซียน ซึ่งเราเชื่อวําต๎นกาเนิดของการแสดงหนังเงานี้มาจากอินเดีย
แนํนอน สํวนการแพรํกระจายสื่อพื้นที่ตํางๆนั้น เป็นประเด็นที่นักวิชาการให๎ความสนใจ ดังปรากฏใน
การศึกษาของ สุริยา สมุทคุปติ์และคนอื่นๆ (๒๕๓๕ : ๓๒-๓๓) ที่กลําวถึงการแพรํกระจายของ
วัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงจากอินเดียเข๎าสูํเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎นั้น จากหลักฐานทางภาษา
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเห็นวําวัฒนธรรมอินเดียเกี่ยวข๎องกับลัทธิพราหมณ์และพระพุทธศาสนา
เข๎ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในราวต๎นของปีทางคริสตกาล ซึ่งหนังตะลุงก็นําจะเข๎ามา
ในชํวงนี้ด๎วย เพราะพราหมณ์ต๎องใช๎เลํนเป็นพิธีกรรมบูชาเทพเจ๎าเพื่อเลําเรื่องศักดิ์สิทธิ์ และเผยแพรํคติ
ทางธรรมและคติโลกผํานเรื่อง รามายณะ

สํวนประเด็นการแพรํกระจายเข๎ามาสูํประเทศไทยอยํางไรนั้น ชวน เพชรแก๎ว (๒๕๔๘,
๒๖-๓๐) ได๎อธิบายไว๎วํา หนังตะลุงแพรํกระจายจากอินเดียเข๎ามาโดยผํานทางชวา มาเลเชียและจังหวัด
ในภาคใต๎ของไทย ซึ่งมีข๎อมูลอ๎างอิงจากบทไหว๎ครูที่กลําวถึง “ตาหนักทองและตาก๎อนทอง”วํารับหนัง
ชวามาเลํนอยํางแพรํหลาย และอีกกระแสหนึ่ง คือ หนังตะลุงชวาได๎แพรํหลายเข๎าไปยังเขมร ตํอจากนั้น
จึงแพรํกระจายเข๎าสูํไทยอีกทีหนึ่ง และอีกกระแสคือหนังตะลุงจากอินเดียแพรํกระจายสูํภาคใต๎ของไทย
โดยตรง โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามัน แล๎วจึงแพรํกระจายทั่วไปในภาคใต๎ของไทย
แล๎วจึงแพรํกระจายสูํภาคอื่นตํอไป
ก. การแพรํกระจายและพัฒนาการของหนังเงาในภาคอีสานของประเทศไทย
หนังเงาในภาคอีสานมีหลายชื่อเรียก ได๎แกํ หนังประโมทัย หนังปราโมทัย หนังปะ
โมทัย หนังบักตื้อ หนังบักปุองบักแก๎ว และหนังขราบ เป็นต๎น แตํที่ชาวบ๎านเรียกกันโดยสํวนมากก็จะมี
หนังตะลุงและหนังบักตื้อ สํวนคาวําหนังประโมทัย หรือปะโมทัยนําจะมาจากคาวําปราโมทย์ ซึ่งมีผู๎
แสดงความคิดเห็นไว๎วํา นําจะเกี่ยวข๎องกับคาวําปราโมทัยซึ่งเป็นชื่อละครร๎องที่เกิดขึ้นในชํวงต๎นรัชกาลที่
๖ ซึ่งมีการสันนิษฐานวําหนังตะลุงอีสานนําจะเกิดขึ้นในสมัยเดียวกัน สํวนการเรียกหนังบักปุองบักแก๎วก็
มาจากชื่อตัวตลกนั่นเอง
ประเด็นเรื่องพัฒนาการและการแพรํกระจายของการแสดงหนังตะลุงจากภาคใต๎สูํภาค
อีสานนั้น เป็นประเด็นสาคัญที่นักวิชาการให๎ความสนใจและมีการนาเสนอแนวความคิดของต๎นกาเนิด
หนังตะลุงในภาคอีสานไว๎หลายแนวคิด ดังงานศึกษาของรัถพร ซังธาดา (๒๕๒๖ : ๑๔-๒๑) ที่กลําวถึง
ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงภาคใต๎สูํภาคอีสานวํามีต๎นกาเนิดจากหลายทาง ดังนี้
๑) ต๎นกาเนิดของหนังตะลุงอีสานนั้นผํานมาทางหนังตะลุงภาคกลาง อุบลราชธานีเป็น
ศูนย์กลางแหํงแรกของหนังประโมทัย หนังประโมทัยที่เกําแกํที่สุดคือ คณะฟูาบ๎านทุํง ตั้งเมื่อ พ.ศ.
๒๔๖๙...โดยได๎แบบอยํางมาจากหนังตะลุงอยุธยา ซึ่งได๎แบบอยํางมาจากหนังตะลุงภาคใต๎อีกตํอหนึ่ง
๒) หนังตะลุงอีสานเกิดจากชาวอีสานที่ลงไปอยูํภาคกลางได๎เห็นการแสดงหนังตะลุง
ของชาวปักษ์ใต๎ที่เข๎ามาแสดงในกรุงเทพฯหรือท๎องที่ในภาคกลางแล๎วนามาดัดแปลงให๎เหมาะสมกับ
สภาพท๎องถิ่นของตน
๓) อาจเป็นไปได๎ที่คณะหนังตะลุงปักษ์ใต๎ได๎รับการวําจ๎างมาแสดงในภาคอีสานแล๎ว
ศิลปินชาวอีสานที่ได๎ดูหนังตะลุงภาคใต๎จึงนามาดัดแปลงให๎เหมาะกับท๎องถิ่นอีสานอีกตํอหนึ่ง และ
๔) ชาวอีสานที่ลงไปทามาหากินในภาคใต๎ได๎นาหนังตะลุงมาดัดแปลงให๎เหมาะสม
จากแนวความคิดดังกลําวจะเห็นได๎วําการรับวัฒนธรรมการแสดงหนังเงาของชาวอีสา
นั้นเกิดจากการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมในระดับชาวบ๎าน โดยไมํมีหนํวยงานภาครัฐหรือเอกชนใดๆ
เข๎ามาเกี่ยวข๎อง ซึ่งสอดคล๎องกับคากลําวของ สุริยา สมุทคุปติ์และคนอื่นๆ (๒๕๓๕ : ๒๘-๒๙) ที่ได๎
กลําวถึงประเด็นดังกลําววํา การแพรํกระจายดังกลําวเกิดขึ้นการการติดตํอทางวัฒนธรรมระหวําง
ชาวบ๎าน และชาวบ๎านอีสานตํางเรียนรู๎ด๎วยเงื่อนไขความสามารถและประสบการณ์ ในการปรับเปลี่ยน
หนังตะลุงภาคใต๎ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวอีสาน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง

ประสบการณ์ที่ชาวอีสานไปทางานรับจ๎างที่ภาคใต๎ นับวํามีความสาคัญอยํางมากในการรับวัฒนธรรม
แขนงนี้เข๎ามา
ในประเด็นที่มาของชื่อเรียกประโมทัยนั้น ตามความคิดเห็นของผู๎วิจัย นําจะมาจากการ
เรียกการแสดงหนังเงานี้ ของขุนนางหรือผู๎แทนพระองค์ หรือข๎าหลวงที่มาจากกรุงเทพฯซึ่งข๎อนี้นําจะมี
เหตุผลที่นําเป็นไปได๎ ตามเหตุผลข๎างต๎นที่ผู๎วิจัยได๎กลําวอ๎างไว๎ ซึ่งเมืองอุบลราชธานีนี้มีข๎าหลวงตําง
พระองค์เสด็จมาปฏิบัติราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ นั้นคือ พระเจ๎าบรมวงศ์เธอฯกรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค์ และเมื่อข๎าหลวงและผู๎ติดตามได๎ชมการแสดงหนังตะลุงของคนอีสานก็เรียกชื่อตามภาษาที่คน
เองเคยชินและเคยรับชมการแสดงละครจากกรุงเทพฯวําเป็นหนังประโมทัย แล๎วจากนั้นจึงมีการเรียก
การแสดงหนังตะลุงของชาวอีสานตามอยํางการเรียกของเจ๎านาย หนังประโมทัยจึงกลายเป็นชื่อเรียก
การแสดงหนังเล็กตั้งแตํนั้นมา
นอกจากนี้ ชื่น ศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๒ : ๕-๖) ได๎กลําวถึงที่มาของหนังบักตื้ออีสานวํา แม๎จะ
ไมํมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์วําหนังประโมทัยเกิดขึ้นอยํางไรในภาคอีสาน แตํสันนิษฐานวําได๎รับการ
ถํายทอดมาจากการแสดงหนังตะลุงของภาคใต๎ คณะหนังประโมทัยที่เกําแกํที่สุดคือคณะฟูาบ๎านทุํง ของ
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๙ พร๎อมกับหนังตะลุงของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสันนิษฐาน
วําเป็นคณะหนังเรํมาจากภาคใต๎บ๎าง เพชรบุรีบ๎าง มาสูํภาคกลาง หรือเป็นนายหนังของอยุธยาที่รับ
อิทธิพลการแสดงมาจากภาคใต๎ เพราะการแสดงหนังตะลุงอีสานมีลักษณะการผสมผสานระหวํางหนัง
ตะลุงภาคใต๎กับภาคกลางอยํางชัดเจน
นอกจากนี้ ชื่น ยังเสนอประเด็นที่นําสนใจวํา แม๎บางทํานจะเชื่อวําหนังประโมทัยคณะ
ฟูาบ๎านทุํงเป็นคณะเกําแกํที่สุด แตํผู๎ที่อยูํในวงการหนังประโมทัยบางทํานเชื่อวําคณะแรกสุดคือคณะ
อาจารย์คาหมาย บุญเพ็ง บ๎านโนนแคน ซึ่งเอกสารบางเลํมเขียนวํา ศรีกะโนนแคน บางคนเรียกอาจารย์
คาหมายวําอาจารย์สมหมาย ซึ่งจากการที่สัมภาษณ์นายฤทธิ์ อุดมลาภ อายุ ๘๑ ปี ซึ่งเป็นมือระนาดเอก
ประจาคณะอาจารย์คาหมาย เลําวําไมํเคยได๎ยินชื่อหนังประโมทัยคณะฟูาบ๎านทุํง สํวนคณะ ฟ.บันเทิง
ซึ่งเป็นคณะที่มีชื่อเสียงโดํงดังมากของจังหวัดอุบลราชธานีก็ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๗๕ หลังคณะอาจารย์คา
หมาย บุญเพ็ง
นอกจากการนาเสนอแนวคิดถึงการแพรํกระจายของหนังตะลุงจากภาคใต๎มาสูํภาค
อีสานวํามีจุดศูนย์กลางที่จังหวัดอุบลราชธานีแล๎ว ชวน เพชรแก๎ว (๒๕๔๘, ๑๗๘-๑๘๓) ยังได๎เสนอ
แนวคิดเพิ่มเติมวําการแพรํกระจายของหนังตะลุงในภาคอีสานคงไมํได๎แพรํกระจายจากอุบลราชธานี
เพียงจุดเดียวเทํานั้น แตํคงมีหลายจุด อยํางในจังหวัดขอนแกํน หรือจังหวัดร๎อยเอ็ด แตํประเด็นที่
นําสนใจคือการแสดงหนังในสมัยกํอนเป็นการแสดงเพื่อแลกข๎าว พริก เกลือ ฝูาย ซึ่งเป็นทรัพยากร
สาคัญจาเป็นของคนอีสานในสมัยกํอน ทั้งนี้เนื่องจากภาคอีสานนั้นแห๎งแล๎งจึงขาดแคลนทรัพยากร
เหลํานั้น
จากแนวคิดของต๎นกาเนิดหนังตะลุงอีสานดังกลําวนั้น พอสรุปได๎วํา การแสดงหนังเงา
นั้นไมํใชํวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสาน แตํเป็นวัฒนธรรมใหมํที่รับเข๎ามาโดยมีต๎นสายของการแสดงจาก

หนังตะลุงภาคใต๎ สํวนชํองทางการเข๎ามานั้นอาจเป็นไปได๎หลายประการและจุดแรกของหนังตะลุงใน
ภาคอีสานคือจังหวัดอุบลราชธานี แล๎วแพรํกระจายไปสูํจังหวัดอื่นๆสํวนรูปแบบที่ชาวอีสานใช๎เป็นแบบ
นําจะมาจากการแสดงหนังตะลุงจากอยุธยา เพราะมีการใช๎ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีหลักตามแบบ
ของหนังอยุธยา และการพากย์ตัวเอกของเรื่องก็พากย์เป็นภาษากลาง สํวนตัวตลกใช๎ภาษาอีสาน
นอกจากนี้แล๎วชาวอีสานยังปรับเปลี่ยนการใช๎เครื่องดนตรีพื้นบ๎านอีสานมาประกอบการแสดงได๎อยํางลง
ตัว
ข. การแพรํกระจายและพัฒนาการของหนังเงาในประเทศลาว
การศึกษาการแพรํกระจายและพัฒนาการของการแสดงหนังเงาในประเทศลาวนั้น ไมํมี
หลักฐานหรือเอกสารของนักวิชาการไทยหรือลาวแสดงไว๎เลย แตํจากการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์แล๎ว การแสดงหนังบักตื้อของลาวนําจะได๎รับอิทธิพลจากการแสดงหนังเงาของภาคอีสาน
โดยพิจารณาจากรเรียกชื่อการแสดงวํา หนังบักตื้อ ซึ่งเป็นคาเรียกเดียวกันกับการแสดงหนังเงาในภาค
อีสานของไทยและนอกจากนี้ประเด็นสาคัญคือการที่คนอีสานสํวนใหญํมีชาติพันธุ์ไทย - ลาว และมี
วัฒนธรรมคล๎ายกันมาก ประกอบกับเหตุผลทางการเมืองการปกครองที่กรุงเวียงจันทน์และกรุงจาปา
ศักดิ์นั้น อยูํในการปกครองของกรุงรัตโกสินทร์เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมี
ความเชื่อมโยงกับจาปาศักดิ์ทั้งในด๎านภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ดังนั้น การแพรํกระจายของ
หนังบักตื้อนําจะเป็นการแพรํจากจังหวัดอุบลราชธานีไปสูํจาปาศักดิ์ (ความเห็นของผู๎วิจัย) หรือ
แลกเปลี่ยนกันและกันอยํางวัฒนธรรมด๎านอื่น ๆ เชํน การที่ภาคอีสานรับการแสดงหมอลาพื้นหรือ
ลาเวียงจากลาว หรือการแสดงหมอลาของลาวในปัจจุบัน ที่รับรูปแบบการแสดงหมอลาจากจังหวัด
อุบลราชธานีโดยตรง และยังมีการข๎ามมาเรียนรู๎กับครูหมอลาในจังหวัดอุบลราชธานีด๎วย แตํชาวบ๎านทั้ง
สองประเทศก็มีการปรับเปลี่ยนให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตน ซึ่งการถํายทอดทาง
วัฒนธรรมในลักษณะดังกลําวนั้น เป็นการถํายทอดในลักษณะวัฒนธรรมพื้นบ๎าน ดังนั้น ความสาคัญอีก
ประการของการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาค๎นคว๎าความเป็นมาของหนังเงาในประเทศลาวเพื่อบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งรูปแบบการแสดง แนวคิด ความเชื่อที่ปรากฏในการแสดงหนังบักตื้อด๎วย
ค. การแพรํกระจายและพัฒนาการของหนังเงาในประเทศกัมพูชา
การแสดงหนังเงาในประเทศกัมพูชา โดยมากเป็นการแสดงหนังใหญํ มีนักวิชาการได๎
กลําวถึงไว๎วําหนังใหญํของกัมพูชา ที่เรียกวํา “แสบกธม” โดยคาวํา “แสบก” เป็นภาษาเขมร หมายถึง
“หนัง” สํวน “ธม” เป็นภาษาเขมร หมายถึง “ใหญํ” เมื่อรวมคากันแล๎ว คาวํา “แสบกธม” หมายถึง
“หนังใหญํ” ซึ่ง สุจิตต์ วงษ์เทศ (๒๕๔๒ : ๒๔๘) ได๎กลําวถึงลักษณะรํวมและการเผยแพรํกระจายของ
แสบกธมสูํราชสานักไทย ความวํา การเลํนเงาของราชอาณาจักรกัมพูชา มีความนําสนใจทั้งในด๎านที่เป็น
อาณาจักรที่เรืองอานาจในอดีต จึงนําจะเป็นจุดเริ่มต๎นการเผยแพรํศิลปะการเลํนหนังกับเงาในภูมิภาคนี้
นอกจากนี้ สุจิตต์ วงษ์เทศ (๒๕๕๖:๒-๔) ยังกลําวอีกวํา มีผู๎รู๎ประวัติศาสตร์ศิลป์อุษาคเนย์ อธิบายวํา รา
มายณะเลํนเป็นหนังกํอนอยํางอื่น ชาวชวาเรียกวาหยัง เขมรเรียกแสฺบก ซึ่งตัวหนังมีลักษณะเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับภาพสลักบนเทวสถาน เชํน ปราสาทหินในเขมรหรืออาจกลําวได๎วําการสลักรูปหนังอาจได๎

แบบมาจากภาพสลักบนปราสาทหินที่แสดงรูปด๎านข๎างเป็นสํวนมาก หนังจึงแสดงอิริยาบถด๎านข๎าง หรือ
อาจเรียกวํา หันข๎าง เกือบทั้งหมดเพราะเป็นไปได๎มากที่การเผยแพรํเรื่องรามเกียรติ์ด๎วยหนังจะ
แพรํกระจายออกมาจากอาณาจักรกัมพูชาโบราณ
นอกจากนี้ ปทิตตา คงทรัพย์ (๒๕๕๔:๔๓) ได๎กลําวถึงหนังเขมรไว๎วํา หนังเขมรมีมา
มากกวําพันปีแล๎ว และเชื่อวําไทยก็รับแบบอยํางการเลํนหนังมาจากเขมรในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ หนัง
เขมรมี ๒ ชนิด คือ “หนังสเป็ค” (NANGSBEK) หรือ “แสบก” ก็คือตัวหนังใหญํของเขมรนั่นเอง หนัง
ใหญํของเขมรสูงประมาณ ๔-๕ ฟุต ซึ่งเล็กกวําตัวหนังใหญํของไทย มีลวดลายไมํละเอียด นิยมเลํนเรื่อง
รามายณะ หนังของเขมรอีกชนิดหนึ่งเรียกวํา “อยอง” (AYONG) คือ หนังตะลุงของเขมรเป็นหนังเล็ก มี
ความสูงประมาณ ๒ ฟุต นิยมเลํนเรื่องรามเกียรติ์ และจากการศึกษาสถานภาพการแสดงหนังเงาของ
กัมพูชาของผู๎วิจัยเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ปรากฏวําในประเทศกัมพูชามีการแสดงหนังถึง ๓ ประเภท
ได๎แกํ แสบกธมหรือหนังใหญํ แสบกปัวร์หรือหนังกลาง และแสบกโต๏จหรืออันยอง อายอง หรือหนังเล็ก
ทาให๎นําคิดวํากัมพูชานําจะเคยเป็นศูนย์กลางของการแพรํกระจายของวัฒนธรรมการแสดงหนังเงามาแตํ
ครัง้ อดีต
ประเด็นการแพรํกระจายของหนังตะลุงเขมรได๎รับอิทธิพลจากชวาเชํนเดียวกันนั้น ชวน
ให๎นําคิดอยํางยิ่งวํานําจะมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการแพรํกระจายในประเทศไทยด๎วย ทั้งนี้เพราะความ
เกี่ยวข๎องกันทางประวัติศาสตร์อยํางยาวนานนั้น ยํอมมีการถํายทอดวัฒนธรรมแกํกันและกันอยําง
แนํนอน ซึ่งจากหัวข๎อข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎แสดงให๎เห็นวํากัมพูชานั้นมีการแสดงหนังเงาถึง ๓ ประเภทดังที่
กลําวไว๎แล๎ว แตํการแสดงหนังเล็กของกัมพูชานั้นไมํมีรายละเอียดแนํชัดวํากาเนิดเมื่อใด แตํมีคา
สันสกฤตที่กลายเป็นคาเขมร คือ “ตกฺกตา” มีความหมายเชํนเดียวกับคาวําอายอง คือ วัตถุไร๎วิญญาณที่
ทาด๎วยไม๎ ดินเผา ผ๎า หนัง สาหรับนามาเชิดชักให๎เกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งมีหลักฐานจารึกในสมัยกํอน
เมืองพระนคร วํา “กู ตกฺกตา” หมายถึง ผู๎หญิงที่แสดงตกฺกตาในพิธีถวายโอสถเทพเจ๎าสรัสวดี ซึ่งเป็น
เทพเจ๎าทางโวหารไพเราะและศิลปะ หากอาศัยคาดังกลําวก็อาจกลําวได๎วํา ศิลปะการแสดงหนังใน
กัมพูชาเกิดมากํอนสมัยกํอสร๎างเมืองพระนคร คือ ตั้งแตํคริสต์วรรษที่ ๙ หรือประมาณพุทธศตวรรษที่
๑๔ และยังสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ (ชวน เพชรแก๎ว, ๒๕๔๗ : ๒๙)
ในสํวนของลักษณะการแสดงหนังเล็กของกัมพูชาก็มีสํวนคล๎ายคลึงกับลักษณะการ
แสดงของหนังตะลุงในประเทศไทย นั่นคือมีความเป็นพื้นบ๎านและตลกคะนอง และมีชื่อเรียกหลายอยําง
ตามแตํละท๎องถิ่น บ๎างเรียกวํา แสบกโตจ อายอง หนังตะลุง หรือกาลุง ซึ่งจากสองคาหลังนั้น ผู๎วิจัยมี
ความคิดวํานําจะมีสํวนเกี่ยวเนื่องกับหนังตะลุงในประเทศไทยโดยเฉพาะต๎นกาเนิดจากที่เดียวกัน แตํใน
ประเด็นการใช๎คาวําตะลุงหรือกาลุงนี้มีนักวิชาการอธิบายวําเป็นการใช๎คาเรียกตามแบบไทย หลังจากที่
เขมรเสื่อมอานาจลงและเป็นการรับมรดกด๎านการแสดงอันเป็นสมบัติเดิมจากไทยหลังจากการรุกราน
ของไทย นั่นหมายถึงเขมรรับการแสดงหนังเงาในรูปแบบของไทย ภายหลังจากที่ไทยรับจากเขมรเมื่อ
ครั้งเรืองอานาจมากํอนหน๎านั้นแล๎ว และแหลํงที่มีการแสดงหนังเล็กสาคัญของประเทศกัมพูชาในอดีต
ได๎แกํ กรุงพนมเปญ จังหวัดเสียมราฐ และจังหวัดพระตะบอง ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีการแสดงอยูํทั่วไป

โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญและจังหวัดเสียมราฐ แตํวัตถุประสงค์ของการแสดงก็มีการปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบท ซึ่งผู๎วิจัยจะได๎นาเสนอในบทตํอไป
๒.๓ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังเงาในภาคอีสาน
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวการแสดงหนังเงาในภาคอีสานนั้นเป็นประเด็นสาคัญที่
ผู๎วิจัยให๎ความสาคัญ ทั้งนี้เพราะเป็นการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา บทบาทหน๎าที่ของหนังเงา รวมทั้ง
เป็นการแสดงสถานภาพการดารงอยูํในปัจจุบันของวัฒนธรรมนี้ได๎อยํางชัดเจน ซึ่งงานศึกษาเกี่ยวกับ
หนังเงาของภาคอีสานนั้น ชํวงแรกๆนักวิชาการมุํงให๎ความสนใจของที่มา พัฒนาการของการแสดง ดัง
ปรากฏในงานของ รัถพร ซังธาดา (๒๕๒๖) เรื่อง หนังประโมทัย หนังตะลุงอีสาน ที่กลําวถึงการ
แพรํกระจายและการรับวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงของภาคใต๎ของชาวอีสานเข๎ามา ดังปรากฏ
แนวความคิดไว๎ดังนี้
๑) ต๎นกาเนิดของหนังตะลุงอีสานนั้นผํานมาทางหนังตะลุงภาคกลาง อุบลราชธานีเป็น
ศูนย์กลางแหํงแรกของหนังประโมทัย หนังประโมทัยที่เกําแกํที่สุดคือ คณะฟูาบ๎านทุํง ตั้งเมื่อ พ.ศ.
๒๔๖๙...โดยได๎แบบอยํางมาจากหนังตะลุงอยุธยา ซึ่งได๎แบบอยํางมาจากหนังตะลุงภาคใต๎อีกตํอหนึ่ง
๒) หนังตะลุงอีสานเกิดจากชาวอีสานที่ลงไปอยูํภาคกลางได๎เห็นการแสดงหนังตะลุงของชาว
ปักษ์ใต๎ที่เข๎ามาแสดงในกรุงเทพฯหรือท๎องที่ในภาคกลางแล๎วนามาดัดแปลงให๎เหมาะสมกับสภาพ
ท๎องถิ่นของตน
๓) อาจเป็นไปได๎ที่คณะหนังตะลุงปักษ์ใต๎ได๎รับการวําจ๎างมาแสดงในภาคอีสานแล๎วศิลปินชาว
อีสานที่ได๎ดูหนังตะลุงภาคใต๎จึงนามาดัดแปลงให๎เหมาะกับท๎องถิ่นอีสานอีกตํอหนึ่ง และ
๔) ชาวอีสานที่ลงไปทามาหากินในภาคใต๎ได๎นาหนังตะลุงมาดัดแปลงให๎เหมาะสม
งานศึกษาของ ชุมเดช เดชภิมล (๒๕๓๑ : บทคัดยํอ) เรื่อง หนังประโมทัยในจังหวัดร๎อยเอ็ด
โดยมุํงศึกษาหนังประโมทัยในจังหวัดร๎อยเอ็ด ด๎านประวัติ องค์ประกอบ การแสดง วิธีแสดง มุขตลก
และสาเหตุที่หนังประโมทัยเสื่อมความนิยม ซึ่งผลการศึกษาพบวําหนังประโมทัยในจังหวัดร๎อยเอ็ด มี
ต๎นแบบจากหนังตะลุงของภาคใต๎และภาคกลาง องค์ประกอบของการแสดงคือ โรงหนัง ตัวหนัง ดนตรี
ประกอบ ผู๎เชิดซึ่งเป็นผู๎พากย์และผู๎เจรจาด๎วยบทพากย์และบทเจรจา วิธีการแสดงหนังประโมทัยจะ
แตกตํางตามเนื้อเรื่อง เชํน รามเกียรติ์มีทักษะการแสดงแบบโขนละคร ดาเนินเรื่องโดยใช๎บทพากย์และ
บทเจรจาเป็นกลอนบทละคร ดนตรีหลักคือระนาด เครื่องให๎จังหวะคือ ฉิ่ง ฉาบ กลอง สํวนเรื่องสินชัยมี
การแสดงแบบหมอลาหมูํ บทพากย์และบทเจรจาเป็นกลอนลา ดนตรีหลักคือแคน เครื่องให๎จังหวะคือ
ฉิ่ง ฉาบ และกลอง ขั้นตอนการแสดงเป็นไปตามลาดับ คือ การไหว๎ครู การโหมโรง การประกาศชื่อเรื่อง
การออกรูปฤๅษี การเชิดตามเนื้อเรื่อง และการจบ ทานองการพากย์ ประกอบด๎วยทานองร๎องที่เป็น
ภาษาภาคกลาง มีเอื้อนเกริ่นนา และทานองร๎องแบบหมอลาที่เป็นภาษาอีสาน บางตอนมีบทเจรจา
ภาษาอีสานและเพลงไทยเดิมประกอบบทเจรจาที่ใช๎แบํงตามฐานะของตัวละครและโครงสร๎างทาง

อานาจในสังคม ผู๎มีอานาจยศศักดิ์ เชํน ตัวพระนา ยักษ์ เจรจาเป็นภาษากลาง สํวนบทเจรจาภาษาถิ่นใช๎
กับตัวตลก เสนา และบริวาร
หนังประโมทัยมีลักษณะเดํนที่อารมณ์ขัน ซึ่งขึ้นอยูํกับความสามารถของผู๎เชิดโดยจะแทรก
อารมณ์ขันในเนื้อเรื่องและบทเจรจาซึ่งสามารถออกนอกเรื่องได๎ สาเหตุที่หนังประโมทัยเสื่อมความนิยม
เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการรับวัฒนธรรมด๎านความบันเทิงแบบใหมํ ประกอบกับหนัง
ประโมทัยไมํพัฒนาด๎านตัวหนังและเนื้อเรื่อง และที่สาคัญคือ ด๎วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ เชํน คําจ๎าง
คําตอบแทน เป็นตัวกาหนด
งานศึกษาของสุริยา สมุทคุปติ์ และคนอื่นๆ (๒๕๓๕) เรื่องหนังประโมทัยของอีสาน : การ
แพรํกระจายและการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในหมูํบ๎านอีสาน เป็นการศึกษาถึงประวัติที่มาของหนัง
ตะลุงจากภาคใต๎กับการเปลี่ยนผํานมาสูํบริบทวัฒนธรรมของชาวอีสาน การแพรํกระจาย ลักษณะสาคัญ
ของการแสดง ลักษณะพื้นบ๎านในการแสดง ความหมายของการแสดง นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการ
ปรับเปลี่ยนสํวนตํางๆของการแสดงหนังให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทของคนอีสานได๎อยํางนําสนใจ
ด๎วย
งานวิจัยของ วินัย จาปาอํอน (๒๕๕๐ : บทคัดยํอ) เรื่อง บทบาทของหนังประโมทัยในฐานะ
เป็นสื่อทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมุํงศึกษาสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของหนัง
ประโมทัยในจังหวัดศรีสะเกษ การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมตํอสังคมของหนังประโมทัยในจังหวัดศรี
สะเกษ และการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนังประโมทัยในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวํา
ปัจจุบันยังคงมีคณะหนังประโมทัยในจังหวัดศรีสะเกษ ๒ คณะ คือ คณะ ส. รํวมมิตร และคณะเฉลิม
ศิลป์ ซึ่งทาการแสดงในงานบุญประจาปี บุญแจกข๎าว งานอัฐิ งานบวช งานสูํขวัญตํางๆ เรื่องที่นิยม
นามาแสดงคือ รามเกียรติ์
การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมตํอสังคมในฐานะที่เป็นสื่อทางวัฒนธรรมในเรื่องที่แสดงคือ
การไหว๎ครูกํอนแสดง การสืบทอดคุณคําทางวัฒนธรรมของเรื่องรามเกียรติ์ เป็นการสื่อให๎เห็นคุณธรรม
และลักษณะความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปกครองกับบําวไพรํ สื่อให๎เห็นลักษณะทางสังคมของคนอีสาน สื่อให๎
เห็นวิถีชีวิตชุมชนของคนอีสานผํานบทสนทนาและกลอนลา การใช๎ภาษาในการสื่อสารระหวํางตัวละคร
ที่ตํางชนชั้น เชํน นายกับบําว บําวกับบําว สื่อให๎เห็นความสาคัญของการมีวิชาความรู๎และความดีโดย
ผํานมาทางตัวพระและตัวนาง สื่อให๎เห็นถึงความรู๎ ความผูกพันและความสามารถทางศิลป์ของผู๎แสดงใน
คณะ และสื่อให๎เห็นถึงวิธีการปรับตัวเพื่อการอยูํรอดของคณะ สํวนแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูนั้นพบวํา
มีชํองทางที่สามารถทาได๎โดยการเพิ่มคุณคําให๎กับเนื้อหาสาระของการแสดงซึ่งสื่อสารกับผู๎ชมให๎
สอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงมากกวําความสนุกสนานและความบันเทิง การปรับปรุงรูปแบบการ
แสดงของคณะ เชํน การเสริมอุปกรณ์แสง สี เสียง แตํยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นหนังประโมทัยไว๎
เหมือนเดิม
ชื่น ศรีสวัสดิ์ (๒๕๕๐ : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง รูปแบบและคุณคําของหนังบักตื้อในทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตํอชุมชนอีสาน กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร

ผลการวิจัยพบวํา คุณคําทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของหนังบักตื้อที่มีตํอชุมชนในชนบทอีสาน
หนังบักตื้อเป็นมหรสพที่เกําแกํที่นิยมแพรํหลายในภาคอีสานในชํวงกํอนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ แตํปัจจุบันได๎ลด
ความนิยมลง
หนังบักตื้อนอกจากจะให๎ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล๎วยังให๎คุณคําด๎านอื่น ๆ อีกมากมาย
ได๎แกํ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคมและวัฒนธรรม เชํน เรื่องการทาตนเป็นแบบอยํางในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ซึ่งทาให๎ผู๎ชมเห็นคุณคํา เห็นความสาคัญของวัฒนธรรม และแนวทางในการสํงเสริมพัฒนา
คุณคําของหนังบักตื้อที่มีตํอชุมชนในชนบทอีสาน เพื่อให๎หนังบักตื้อกลับมามีบทบาทตํอสังคมเชํนในอดีต
แม๎อาจเป็นไปได๎ยากแตํเพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีคําครองชีพสูง สถานการณ์ทางสังคมที่ผู๎คน
ในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมน๎อยลง ซึ่งสถานการณ์เหลํานี้อาจมีสํวนกระตุ๎นให๎สังคมให๎ความสนใจที่จะ
นาหนังบักตื้อมาเป็นมหรสพคุณธรรม เพื่อแก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นได๎ แตํหนังบักตื้อ
เองต๎องมีการปรับรูปแบบและเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมมากขึ้นและยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของหนังบักตื้อเอาไว๎ นอกจากนี้แล๎วยังจะต๎องได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงาน
และองค์กรภายนอกที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในด๎านตําง ๆ ด๎วยเชํนกัน
นอกจากนี้ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (๒๕๕๐ : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง การวิจัย
แบบมีสํวนรํวมของเครือขํายวัฒนธรรมและชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา การ
อนุรักษ์ศิลปะการแสดงหนังตะลุง และการนาสื่อหนังตะลุงพัฒนาเป็นหลักสูตรท๎องถิ่น ของชุมชนดง
บากโนนสวรรค์ ตาบลหนองไผํ อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยสรุปได๎ ดังนี้ ๑) บริบท
ของชุมชน ยังยึดถือประเพณีวัฒนธรรม ดั้งเดิมของชาวอีสานอยูํ กลําวคือ ปฏิบัติตาม ฮีตสิบสองคองสิบ
สี่ ๒) พัฒนาการและการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงหนังตะลุงของชุมชนบ๎านดงบาก ทุกภาคสํวนยินดีที่จะ
รํวมมือในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงหนังตะลุง เนื่องจากในชุมชนมีภูมิปัญญาที่เคยแสดงหนังตะลุงและ
ต๎องการที่จะรื้อฟื้นด๎วยใจรัก และต๎องการให๎เด็กเยาวชนรุํนหลังได๎เรียนรู๎ ๓) ความรํวมมือการนาสื่อหนัง
ตะลุงไปใช๎ในสถานศึกษาเพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นหลักสูตรท๎องถิ่น ทุกภาคสํวนเห็นด๎วยที่จะ
รํวมมือกันพัฒนาสื่อหนังตะลุงเป็นหลักสูตรท๎องถิ่น
กลําวโดยสรุปได๎วํา พัฒนาการ และการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงหนังตะลุง และการนาสื่อหนัง
ตะลุงมาจัดทาเป็นสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนบ๎านดงบาก โนนสวรรค์ ดาเนินการไปอยํางตํอเนื่อง
เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ปัจจุบัน การพัฒนาสื่อหนังตะลุงในระดับอนุบาลได๎ ถึง ๑๐ เรื่อง และชุมชน
จะรํวมมือกันดาเนินผลิตสื่อหนังตะลุงสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตํอไป และจะดาเนินการเสนอ
เพื่อจัดทาเป็นหลักสูตรท๎องถิ่นตํอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพการดารงอยูํของการแสดงหนังเงาของภาคอีสาน เป็นงานศึกษา
สาคัญมากกับการอนุรักษ์และสร๎างคุณคําให๎แกํการแสดงหนังเงาอีสาน ในงานของ บุญเจริญ บารุงชู
(๒๕๕๓ : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาหนังประโมทัยอีสาน เพื่อสํงเสริม
คุณคําและมูลคําทางวัฒนธรรมพื้นบ๎าน โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ ๑) ศึกษาการแพรํกระจาย
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ขนบวิธี ความเชื่อ การดารงชีพ ของหนังประโมทัยอีสาน ๒) ศึกษา

แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาหนังประโมทัยอีสาน และ ๓) ศึกษาการสํงเสริมคุณคําและมูลคําทาง
วัฒนธรรมพื้นบ๎าน พื้นที่ในการวิจัยทั้งหมด ๑๙ จังหวัดในภาคอีสาน
ผลการวิจัยพบวํา การแพรํกระจายของหนังประโมทัยสํวนใหญํอยูํในเขตภาคอีสานตอนกลาง
และตอนลําง สํวนเขตอีสานตอนบนมีเพียงเล็กน๎อย ประวัติความเป็นมาของคณะหนังประโมทัย พบวํา
๑) เกิดจากการสืบทอดการแสดงหนังประโมทัยภายในครอบครัว เครือญาติ จากรุํนสูํรุํนหรือสืบทอด
จากการเรียนกับครูหนังประโมทัย ๒) เกิดจากความสนใจของหัวหน๎าคณะเมื่อชมการแสดงหนังตะลุง
จากภาคใต๎และหนังประโมทัยแล๎วเกิดความชอบจึงจดจา นามาฝึกหัดพัฒนามาเป็นการแสดงหนังประ
โมทัย ซึ่งสืบทอดมานานกวํา ๑๐๐ ปี ๓) เกิดจากหัวหน๎าคณะมีความสามารถแสดงได๎เกือบทุกตัวละคร
และเลํนเครื่องดนตรีได๎เกือบทุกชนิดสร๎างสรรค์ขึ้นมาเอง ๔) เกิดจากการกํอตั้งและจัดการแสดงของ
ชาวบ๎านหรือสถานศึกษา
ด๎านองค์ประกอบในการแสดง พบวํา ประกอบด๎วยสมาชิก รูปหนัง เครื่องดนตรี โรงหนัง จอ
หนัง เรื่องที่ใช๎แสดง แสง สี เสียง บทพากย์ บทร๎องบทเจรจา ภาษา พาหนะ ด๎านขนบวิธีการแสดงหนัง
พบวํา เริ่มด๎วยการเตรียมความพร๎อม เบิกโรงไหว๎ครู ทาพิธีไหว๎ครู โหมโรง ประกาศบอกเรื่อง ดาเนิน
เรื่อง นาเสนอมุขตลก เศร๎า ตํอสู๎ การกลําวบทกลอนสอดแทรกความรู๎ คุณธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เหตุการณ์ และจบการแสดง
ด๎านความเชื่อ พบวํา มีการนับถือครู รูปพระฤๅษี ไมํหันหน๎าโรงหนังไปทางทิศตะวันตก ไมํ
ก๎าวข๎ามเครื่องดนตรี รูปหนังและกลํองใสํรูปหนัง ด๎านการดารงชีวิต พบวํา ดาเนินไปตามวิถีชีวิตของ
ชาวอีสานทั่วไป
นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังเสนอแนวทางการอนุรักษ์หนังประโมทัย ได๎แกํ ๑) การอนุรักษ์
องค์ประกอบการแสดง ได๎แกํ ดนตรี รูปหนัง เรื่องที่ใช๎แสดง เพลงประกอบ สมาชิก และพาหนะ ๒) การ
อนุรักษ์ศิลปะการนาเสนอ ได๎แกํ โรงหนัง จอหนัง แสง สี เสียง การเชิด การพากย์ บทกลอน มุขตลก
การร๎องและการบรรเลงดนตรี ๓) การอนุรักษ์โดยการประชาสัมพันธ์ ได๎แกํ การบอกเลําปากตํอปาก
เสียงตามสาย จัดทาแผํนปูายโฆษณา ซีดี/วีซีดี/ดีวีดี สื่อพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต และ ๔) การอนุรักษ์
ระยะเวลาในการแสดง ได๎แกํ การไหว๎ครู ดาเนินเรื่อง และการแสดงกํอนจบ
แนวทางการพัฒนาหนังประโมทัย ได๎แกํ ๑) การพัฒนาองค์ประกอบการแสดง ได๎แกํ ดนตรี
รูปหนัง เรื่องที่ใช๎แสดง เพลงประกอบ สมาชิก และพาหนะ ๒) การพัฒนาศิลปะการนาเสนอ ได๎แกํ
โรงหนัง จอหนัง แสง สี เสียง การเชิด การพากย์ บทกลอน มุขตลก การร๎องและการบรรเลงดนตรี ๓)
การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ได๎แกํ การบอกเลําปากตํอปาก เสียงตามสาย จัดทาแผํนปูายโฆษณา ซีดี/
วีซีดี/ดีวีดี สื่อพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต และ ๔) การพัฒนาระยะเวลาในการแสดง ได๎แกํ การไหว๎ครู
ดาเนินเรื่อง และการแสดงตอนจบ
การสํงเสริมคุณคําทางวัฒนธรรมพื้นบ๎านของหนังประโมทัย ได๎แกํ ๑) มีผู๎ให๎ความสนใจในการ
สืบสานมากขึ้น ๒) มีผู๎สนใจมากขึ้น ๓) มีรูปแบบการนาเสนอ การดาเนินการแสดงแบบใหมํ ๔) มี
หนํวยงานภาครัฐและเอกชนให๎ความสนับสนุน ๕) มีการพัฒนาการนาเสนอที่แปลกใหมํ และ ๖) มีความ

สุนทรียะใน เนื้อร๎อง บทกลอน ทานอง ดนตรี บทพากย์ ภาษา รูปหนัง ในสํวนการสํงเสริมมูลคําของ
หนังประโมทัย ได๎แกํ ๑) คําจ๎างเพิ่มขึ้น ๒) มีความถี่ในการแสดงมากขึ้น ๓) มีต๎นทุนในการแสดงต่า ๔)
มีงบสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ๕) มีรายได๎จากการจาหนํายรูปหนัง ๖) มีรายได๎จากการ
จาหนํายสื่อซีดี วีซีดี และดีวีดี และ ๗) มีรายได๎จากการจาหนํายของที่ระลึก เชํน เสื้อที่ระลึก พวงกุญแจ
เป็นต๎น
กลําวโดยสรุป ผลการวิจัยครั้งนี้ทาให๎ทราบการแพรํกระจาย ประวัติความเป็นมา
องค์ประกอบ ขนบวิธี ความเชื่อ วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาหนังประโมทัยอีสานเพื่อสํงเสริมคุณคําและ
มูลคําของวัฒนธรรมพื้นบ๎าน ผู๎เกี่ยวข๎องสามารถนาผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช๎เป็นข๎อสนเทศในวิธีการ
อนุรักษ์และพัฒนาหนังประโมทัยอีสานได๎ตํอไป
นอกจากนี้งานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของหนังประโมทัยก็เป็นอีกด๎านหนึ่งที่นักวิชาการให๎
ความสาคัญปรากฏในงานวิจัยของ หิรัญ จักรเสน (๒๕๕๓ : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง พัฒนาการของ
หนังประโมทัยในจังหวัดขอนแกํน ซึ่งการวิจัยดังกลําว มีความมุํงหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา
และพัฒนาการของหนังประโมทัยในจังหวัดขอนแกํน จานวน ๕ คณะ ได๎แกํ คณะบ๎านเวียงอินทร์ คณะ
เพชรขอนแกํน คณะ อ.อินตา คณะเพชรหนองเรือ และคณะสมาตโปรโมชั่น
ผลการวิจัย พบวํา ประวัติความเป็นมาของคณะหนังประโมทัยในจังหวัดขอนแกํน คณะเพชร
ขอนแกํน คณะเพชรหนองเรือ และคณะ อ.อินตา ได๎รับการสืบทอดการแสดงมาจากอาจารย์คนเดียวกัน
คือ นายสอน ชัยบุตร ซึ่งได๎ฝึกหัดการแสดงด๎วยตนเอง เป็นการจดจาการแสดง จากคณะบ๎านปุาเหลี่ยม
ตาบลดอนช๎าง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน เมื่อครั้งที่มาแสดงในอาเภอบ๎านฝาง จังหวัดขอนแกํน และ
พบตํอวําคณะบ๎านปุาเหลี่ยมได๎รับการสืบทอดการแสดงมาจากคณะหนังประโมทัย อาเภอมหาชนะไชย
จังหวัดยโสธร ในสํวนของคณะสมาตโปรโมชั่น เริ่มกํอตั้งคณะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จากการที่ได๎เห็นคณะ
หนังประโมทัย คณะ อ.อินตา ได๎มาแสดงที่ อาเภอกระนวน จึงคิดริเริ่มกํอตั้งหนังประโมทัย คณะสมาต
โปรโมชั่นขึ้น สํวนคณะบ๎านเวียงอินทร์กํอตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๐๒ จากการได๎เห็นการแสดง
ของคณะบ๎านหนองแสงห๎วยเตย จังหวัดกาฬสินธุ์ และค๎นพบตํอวําคณะบ๎านหนองแสงห๎วยเตย ได๎รับ
การสืบทอดการแสดงมาจาก คณะบ๎านหนองหลัก อาเภอไชยวานจังหวัดอุดรธานี และคณะบ๎านหนอง
หลัก ได๎รับการสืบทอดการแสดงหนังประโมทัยมาจากคณะหนังประโมทัยในจังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาการของการแสดงหนังประโมทัยในจังหวัดขอนแกํน จากการศึกษาพบวํา ตัวหนังมีการ
พัฒนาจากเดิมทีเ่ คยใช๎หนังสัตว์ ปัจจุบันใช๎พลาสติกแข็งและพัฒนาเป็นหุํนกระบอก เครื่องดนตรีในอดีต
ใช๎ระนาด แคน กลอง และฉิ่ง ปัจจุบันมีการพัฒนาใช๎เครื่องดนตรีสากลรํวมด๎วย เชํน กีตาร์ กีตาร์เบส
กลองชุด กลองคองก๎า และคีย์บอร์ด โรงและจอแสดงจากเดิมใช๎ไม๎ ปัจจุบันพัฒนาเป็นโครงเหล็ก และ
จอผ๎ามีขนาดใหญํขึ้น งานวิจัยดังกลําวนี้ชี้ให๎เห็นวํา หนังประโมทัยในจังหวัดขอนแกํน มีการแสดงมา
อยํางตํอเนื่อง รับใช๎สังคมในงานประเพณีตําง ๆ อยํางเสมอมา มีพัฒนาการในด๎านตําง ๆ และยัง
สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับนักแสดง นักดนตรี และคณะหนังประโมทัย ทาให๎เกิดเป็นอาชีพและสร๎าง
รายได๎ อีกทั้งมีการนาเอาภูมิปัญญาที่ใช๎ในการแสดงหนังประโมทัย ซึ่งเป็นคาสอนให๎มาอยูํในการแสดง

หนังประโมทัยนั้น ผู๎ชมสามารถนาคาสอนที่ปรากฏผํานการแสดงไปใช๎ในการดาเนินชีวิตเพื่อให๎เกิดความ
สามัคคี ความสงบสุขในสังคมอีกด๎วย ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปใช๎เป็นข๎อสนเทศในการพัฒนาหนัง
ประโมทัยคณะอื่นๆได๎ตํอไป
นอกจากงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาหนังประโมทัยโดยตรงแล๎ว ยังพบวํามีการนาหนังประ
โมทัยใช๎ในการเรียนการสอนด๎วย ดังปรากฏในงานของ เกษชรินทร์ ปัญญาคา (๒๕๕๓ : บทคัดยํอ) เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง หนังประโมทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ : การวิจัยแบบผสานวิธี เป็นการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นจุดสาคัญ คือ ต๎องสอดคล๎อง
กับความเป็นท๎องถิ่นตอบสนองความต๎องการของท๎องถิ่น ศิลปะการแสดงหนังประโมทัย เป็นภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่กาลังจะสูญหายไป คนท๎องถิ่นมีความต๎องการที่จะให๎ถํายทอดองค์ความรู๎นี้ตํอไปยังลูกหลาน
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรท๎องถิ่นที่ทดลองสอนโดยใช๎
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตร
ท๎องถิน่ ที่ทดลองสอนโดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กํอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนและได๎รับการสอนโดยใช๎หลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง
หนังประโมทัย และ ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการเรียนการสอนโดยใช๎แผนการ
จัดการเรียนรู๎ของหลักสูตรท๎องถิ่น
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ โรงเรียนบ๎านโมน (เกาะแก๎ว
วิทยา) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จานวน
๒๒ คน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ ๑) ได๎หลักสูตรท๎องถิ่น เรื่องหนังประโมทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีดัชนีความสอดคล๎องเทํากับ ๑.๐๐ คะแนนประเมินความ
เหมาะสมอยูํในระดับมาก ๒) ได๎แผนการจัดการเรียนรู๎ของหลักสูตรท๎องถิ่นที่มีคะแนนประเมินความ
เหมาะสม อยูํในระดับมาก ๓) เมื่อนาหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่องหนังประโมทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปใช๎กับกลุํมตัวอยํางโดยผํานทางแผนการจัดการเรียนรู๎ ผล
ปรากฏวํา หลักสูตรท๎องถิ่นที่ทดลองสอนโดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
๘๕.๗๙/๘๔.๑๐ ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ที่กาหนด นอกจากนี้ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรท๎องถิ่นที่ทดลอง
สอนโดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น มีคําเทํากับ ๐.๗๔ แสดงวํานักเรียนมีความรู๎เพิ่มขึ้น
จากกํอนเรียนร๎อยละ ๗๔ ในสํวนของนักเรียนที่ได๎รับการสอนโดยใช๎หลักสูตรท๎องถิ่น เรื่องหนังประ
โมทัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนการสอนโดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ของหลักสูตรท๎องถิ่น อยูํใน
ระดับมากและต๎องการให๎มีการสอนอยํางตํอเนื่องในโรงเรียน
จากงานวิจัยดังกลําวสามารถกลําวโดยสรุปได๎วํา หลักสูตรท๎องถิ่น เรื่องหนังประโมทัยที่
ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก
สามารถนาไปใช๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎บรรลุตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรได๎ดี อีกทั้งเป็นการ
สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ๎านซึ่งเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากรุํนหนึ่งสูํอีกรุํนหนึ่งได๎ด๎วย

บทที่ ๓
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแสดงหนังเงาของอาเซียน :
กรณีศึกษาไทย ลาวและกัมพูชา ใชวิธีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) โดย
ผู๎วิจัยได๎ใช การเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งข๎อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ด๎วยการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข๎อมูล
จากเอกสาร (Document Analysis) และการเก็บข๎อมูลภาคสนาม (Field Study) ด๎วยการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลในเชิงลึก (In-depth Study) การสังเกตแบบมีสวนรํวม (Participatory Observation) และการ
สังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Non Participatory) ในสํวนของการสัมภาษณ์นั้น ผู๎วิจัยใช๎แบบการสัมภาษณ์
ชนิดไมํมีโครงสร๎าง (Non Structured Interview)และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
ซึ่งมีขอบเขตและวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
๑. ขอบเขตในการวิจัย
๑.๑ ขอบเขตด๎านเนื้อหา
๑.๒ ระยะเวลาการวิจัย
๑.๓ วิธีวิจัย
๑.๔ พื้นที่ในการวิจัย
๑.๕ ประชากรและกลุมตัวอยําง
๒. วิธีดาเนินการวิจัย
๒.๑ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
๒.๒ การเก็บรวบรวมข๎อมูล
๒.๓ การจัดกระทาข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูล
๒.๔ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล
๓.๑ ขอบเขตในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยกาหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้
๓.๑.๑ ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยเรื่องกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแสดงหนังเงาของอาเซียน :
กรณีศึกษาไทย ลาวและกัมพูชาในครั้งนี้ โดยผู๎วิจัยกาหนดขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาดังนี้
๑) เนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย ได๎แกํ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดการ
แสดงหนังเงาของไทย ลาวและกัมพูชา และ ๒) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์การแสดงหนังเงาของไทย ลาวและ
กัมพูชา

๒) เนื้อหาที่จะนาไปสูํการอนุรักษและพัฒนาหนังประโมทัย ผู๎วิจัยได๎กาหนดเนื้อหาที่จะ
อนุรักษ์และพัฒนาอยํางน๎อย ๔ ด๎าน คือ ๑) ดานองคประกอบการแสดง ได๎แกํ ดนตรี รูปหนัง เรื่องที่ใช
แสดง ๒) ด๎านศิลปะการนาเสนอ ได๎แกํ การเชิด การพากย บทกลอน มุขตลก แสง สี เสียง ๓) ด๎านการ
ประชาสัมพันธ์ ได๎แกํ จัดให๎มีการนาเสนอการแสดงในสถานการศึกษา จัดให๎มีการบันทึกการแสดงใน
รูปแบบซีดี วีซีดี และการนาเสนอการแสดงผํานสื่อโซเซียล และ ๔) ดานระยะเวลาในการแสดง
โดยการนาแนวคิดหลัก คือ แนวคิดหลักคือแนวคิดเกี่ยวการสร๎างสรรค์และการสืบทอด
สํวนแนวคิดเสริม ได๎แกํ แนวคิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรม แนวคิดการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
แนวคิดโครงสร๎างหนาที่นิยม แนวคิดการยอมรับสิ่งใหมํ แนวคิดการเกิดและคงอยูํของวัฒนธรรมพื้น
บ๎านและแนวคิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
๓.๑.๒ ระยะเวลาการวิจัย
การวิจัยเรื่องกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแสดงหนังเงาของอาเซียน :
กรณีศึกษาไทย ลาวและกัมพูชา ใช๎เวลาในการทาวิจัยระหวํางเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รวมระยะเวลาการทาวิจัยจนเสร็จสิ้น ๑ ป ๖ เดือน
๓.๑.๓ วิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง กระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแสดงหนังเงาของอาเซียน :
กรณีศึกษาไทย ลาวและกัมพูชา ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Document) เก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field Study) ด๎วยการ
สารวจ การสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุม แลวนาขอมูลมาทาการวิเคราะห์ ในสํวนของการ
เก็บข๎อมูลภาคสนามนั้น ผู๎วิจัยได๎มีการเตรียมการกํอนลงเก็บข๎อมูลภาคสนามเตรียมตัว โดยการศึกษา
ข๎อมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหนังประโมทัย สภาพภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่วิจัยกอนลงเก็บ
ข๎อมูลภาคสนามโดยดาเนินการ ดังนี้
๑) การศึกษาข๎อมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหนังเล็กในแตํละประเทศ โดยมุํงเน๎นการศึกษาใน
กรอบประเทศที่ผู๎วิจัยกาหนด คือ ไทย ลาวและกัมพูชา โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
กับการศึกษาหนังเล็กและหนังใหญํ เพื่อเข๎าใจถึงที่มา ตลอดจนพัฒนาการของการแสดงหนัง รวมทั้ง
การศึกษาหาข๎อมูลจากนักวิชาการที่ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงหนังเล็ก รวมทั้งปราชญ์ชาวบ๎าน
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาข๎อมูลจากหนํวยงานที่สาคัญ เชํน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (แขวงหรือเมือง
ในกรณีศึกษาในลาวและกัมพูชา) หนํวยงานระดับท๎องถิ่นอยํางองคการบริหารสวนตาบล (กรณีศึกษาใน
ประเทศไทย) ที่เป็นพื้นที่ทาการวิจัย
๒) การศึกษาเกี่ยวกับแบบสารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบูรณของแบบสัมภาษณ์ อุปกรณ์การบันทึกภาพและเสียง นอกจากนี้ยังมีการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลในเชิงคุณภาพจากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเตรียมความพรอมในการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม
๓) การกาหนดแผนปฏิบัติงานภาคสนาม มีการประชุมทีมงานวิจัย การกาหนดหน๎าที่และ
แนวปฏิบัติในการลงพื้นที่เป็นรายบุคคล การติดตอประสานงาน การเตรียมตัวและอุปกรณ์ที่จาเป็นใน

การลงเก็บข๎อมูลภาคสนามและการกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานจริงในภาคสนามตามระยะเวลาและ
พื้นที่ที่กาหนด
๓.๑.๔ พื้นที่ในการวิจัย
การวิจัยเรื่องกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแสดงหนังเงาของอาเซียน :
กรณีศึกษาไทย ลาวและกัมพูชา ผู๎วิจัยได๎กาหนดพื้นที่ในการวิจัยและการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) ดังนี้
๑) พื้นที่ประเทศไทย ได๎แกํ บ๎านปอขี้ตุํน ตาบลเอือดใหญํ อาเภอศรีเมืองใหมํ จังหวัด
อุบลราชธานี และบ๎านหินดาน ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
๒) พื้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎แกํ แขวงจาปาศักดิ์
๓) พื้นที่ประเทศกัมพูชา ได๎แกํ จังหวัดเสียมราฐ
การเลือกพื้นที่เป็นไปเพื่อศึกษาขอมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใชวิธีการเลือก
พื้นทีภ่ าคสนามแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยอาศัยนิยามของพื้นที่ในเขต สามเหลี่ยมมรกต
๓.๑.๕ ประชากรและกลุมตัวอยําง
๑) ประชากรที่ศึกษา ได๎แกํ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในคณะหนังทั้งสามประเทศ ประกอบไปด๎วย
นายหนังหรือผู๎ทาหนาที่เป็นหัวหนาคณะหนัง ผู๎เชิด ผู๎พากย นักดนตรี รวมทั้งแตํงบทพากย์และบทร๎อง
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ นักวิชาการ นักบริหาร บุคลากรจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุํมผู๎นา
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ๎าน ประชาชน ผู๎ชมหรือผู๎เสพการแสดงหนัง
๒) กลุมตัวอยําง ผู๎วิจัยได๎กาหนดกลุํมตัวอยํางของศึกษาวิจัยคณะหนังเล็กในสามประเทศ
จานวน ๖ คณะ ด๎วยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได๎แกํ
ก. ประเทศไทย จานวน ๒ คณะ คือ คณะหนังประโมทัยเหรียญชัยพัฒนา บ๎านปอขี้ตุํน
ตาบลเอือดใหญํ อาเภอศรีเมืองใหมํ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะหนังบักตื้อซิ่ง รุํงสุรียาบันเทิงศิลป์
บ๎านหินดาน ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ข. ประเทศลาว จานวน ๑ คณะ คือ คณะหนังปลัดตื้อ บ๎านโพนทอง เมืองเมืองทอง
แขวงจาปาศักดิ์
ค. ประเทศกัมพูชา จานวน ๑ คณะ คือ คณะวัดโบ เมืองเสียมเรียบ จังหวัดเสียมราฐ
กลุมตัวอยํางที่เป็นผู๎ให๎ข๎อมูล ผู๎วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ประกอบด๎วย กลุํมบุคคล ๓ กลุม คือ กลุมผู๎รู๎ (Key Informants) กลุํมผู๎ปฏิบัติ (Casual Informants)
และกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลทั่วไป (General Informants) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ก. กลุํมผู๎รู๎ (Key Informants) เป็นกลุํมหรือบุคคลที่ใหองคความรูเกีย่ วกับ ความ
เป็นมา องคประกอบ ขนบวิธี ความเชื่อในการแสดงหนัง แนวทางการอนุรักษและพัฒนา เพื่อสงเสริม
คุณคําและมูลคาเพิ่มให๎แกํวัฒนธรรมพื้นบ๎าน แบํงเป็น ๓ กลุม ได๎แกํ
- นายหนัง/หัวหนาคณะ/รองหัวหนา
- ผู๎อาวุโส /ปราชญชาวบ๎าน ผู๎มีความรูเกีย่ วกับการแสดง

- ผู๎ดาเนินงานด๎านวัฒนธรรม / นักวิชาการ
ข. กลุมผู๎ปฏิบัติ (Casual Informants) หมายถึง กลุํมผู๎ปฏิบัติงานหน๎าที่ตํางๆในคณะ
หนัง โดยผู๎วิจัยเลือกด๎วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงออกเป็น ๒ กลุม ได๎แกํ
- สมาชิกในคณะได๎แกํ ผู๎พากย ผู๎เชิด นักดนตรี ผู๎ควบคุมเครื่องแสง สีเสียง หาง
เครื่อง (หางเครื่องมีเฉพาะกรณีศึกษาหนังประโมทัยประยุกต์ของจังหวัดอุบลราชธานี ) เพื่อใหได๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับ ประวัติ องคประกอบ ขนบวิธี ความเชื่อในการแสดงและการดารงชีพของสมาชิกในคณะหนัง
เพื่อประกอบแนวทางในการอนุรักษและพัฒนา เพื่อนาไปสูํบริหารจัดการที่สามารถสงเสริมการแสดง
หนังให๎กลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนสามารถสร๎างคุณคําให๎วัฒนธรรมพื้นในแขนงนี้ได๎
- ผู๎นาชุมชน ได๎แกํ นายกองคการบริหารสวนตาบล กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน เจ๎าบ๎านหรือ
เจ๎าแขวง เจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงานด๎านวัฒนธรรม จากพื้นที่วิจัย เพื่อใหทราบแนวคิดการบริหาร นโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนที่มีผลตอการใช๎และเสพ อันจะเป็นแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาเพื่อนาไปสูํการ
บริหารจัดการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบ๎านและการสร๎างคุณคําและมูลคาเพิ่มของการแสดงหนังเล็ก
ค. กลุมผู๎ให๎ข๎อมูลทั่วไป (General Informants) ผู๎วิจัยใช๎วธิ ีเลือกด๎วย วิธีการสุมแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) แบงออกเป็น ๓ กลุม ได๎แกํ
- ผู๎ชมการแสดงหนังและประชาชนทั่วไป ที่เคยได๎ชมการแสดง เพื่อศึกษาลักษณะ
กระบวนการจัดการ และแรงดลใจใหมาชมการแสดงหนัง ทั้งนี้ข๎อมูลที่ได๎จะนาไปสูํการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง รูปแบบการแสดงหนังในแตํละพื้นที่
- ผู๎วําจ๎าง เพื่อศึกษาลักษณะกระบวนการจัดการแสดงหนัง แนวคิดแรงดลใจให๎
วําจ๎างให๎คณะหนังไปทาการแสดง ตลอดจนความคาดหวังของผู๎วําจ๎าง เพื่อนามาสูํการปรับปรุงรูปแบบ
การแสดงให๎เหมาะสมกับความต๎องการของผู๎บริโภค นอกจากนี้ข๎อมูลยังสามารถนามาวิเคราะห์แนว
ทางการอนุรักษ์และพัฒนาการแสดงหนังในลาดับตํอไป
๓.๒ วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๒.๑ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ผู๎วิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย ๔ ประเภท ดังนี้
๑) แบบสารวจเบื้องต๎น (Basic Survey) เป็นการสารวจข๎อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะทาการ
วิจัยในสามประเทศ โดยเป็นการสารวจจากเอกสารและการสืบค๎นจากโซเชียลมีเดีย อยํางเชํนการสืบค๎น
และรับชมการแสดงหนังเล็กของคณะตํางๆจากเว็บไซต์ www.youtube.com หรือในสื่อวีดีทัศน์ที่มี
จาหนํายในท๎องตลาด เพื่อให๎เห็นวํามีการแสดงหนังเล็กที่เป็นคณะในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นวํามีคณะ
ใดบ๎างและคณะใดที่ได๎รับความนิยมโดยดูจากยอดผู๎เข๎าชม นอกจากนี้ยังมีการออกสารวจเบื้องต๎นถึง
ภาวะการรับงานของคณะหนังในจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ในการสารวจการแสดงหนังปลัดตื้อใน
แขวงจาปาศักดิ์ประเทศลาว มีการออกพื้นที่และสอบถามจากหนํวยงานทางวัฒนธรรมในแขวงจาปา

ศักดิ์และนักวิชาการไทยและลาวกํอนจะเลือกคณะหนังที่จะทาการวิจัย รวมทั้งในจังหวัดเสียมราฐ
ประเทศกัมพูชาก็มีการสารวจเบื้องต๎นอยํางกรณีของประเทศลาวด๎วย
๒) แบบสังเกต (Observation) เป็นแบบสังเกตแบบมีสํวนรํวม (Participant
Observation) และแบบไมํมีสํวนรํวม (Non - Participant Observation) เพื่อใชสังเกตกลุมํ
ผู๎เกี่ยวข๎องในคณะหนัง รวมทั้งผู๎ชม ผู๎วําจ๎าง ประชาชนทั่วไปที่อยูํใกล๎เคียงที่ทาการของคณะหนัง ซึง่
ผู๎วิจัยเขาไปสังเกตสภาพทั่วไปภายในชุมชนที่มีคณะหนัง เพื่อให๎เห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยูํ วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข๎องกับคณะหนัง โดยการสังเกตนี้จะได๎เห็นวําการแสดงหนังหรือการมีคณะหนังในชุมชนนั้นมีผลดี
หรือผลเสียตํอชุมชนอยํางไรบ๎าง หรือชุมชนมีสํวนได๎สํวนเสียอยํางไร รวมไปถึงความคาดหวังของชุมชน
ที่มีตํอคณะหนัง
๓) แบบสัมภาษณ์ (Interviews) โดยผู๎วิจัยเลือกใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง
(Structured Interview) และใชการสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง (Non-Structured Interview) เพื่อ
ใช๎สัมภาษณ์ผู๎เกี่ยวข๎องในคณะหนัง ผู๎ชม ผู๎วําจ๎าง นักวิชาการ หรือผู๎คนภายในชุมชน ตลอดถึงผู๎รู๎ ผู๎นา
ชุมชน โดยการแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร๎าง (Structured Interview) เพื่อใหทราบประวัติ ความเป็นมา
องคประกอบ ขนบวิธี ความเชื่อในการแสดงหนังและการดารงชีวิตของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในคณะหนัง
นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังใช๎แบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง (Non - Structured Interview)
เพื่อใช๎สัมภาษณ์ผู๎เกี่ยวข๎องในคณะหนัง ผู๎ชม ผู๎วําจ๎าง นักวิชาการ หรือผู๎คนภายในชุมชน ตลอดถึงผู๎รู๎
ผู๎นาชุมชน เพื่อใหทราบประวัติ ความเป็นมา องคประกอบ ขนบวิธี ความเชื่อในการแสดงหนังและการ
ดารงชีวิตของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในคณะหนัง รวมทั้งกลุมคนและชุมชน ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ขนบ
วิธี ความเชื่อ องคประกอบในการแสดง รวมทั้งแนวทางการอนุรักษ์ สงเสริม เผยแพรและพัฒนา รวมไป
ถึงแนวนโยบายการบริหารจัดการวัฒนธรรมแขนงนี้ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็น
การเก็บข๎อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงแนวโนมในการดารงอยูํของคณะหนัง รวมทั้งแนวทางหรือรูปแบบที่
เหมาะสมของการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแนวคิดของการแสดงหนังให๎สอดคล๎องกับบริบทปัจจุบันและ
แนวโน๎มการบริโภคสื่อของผู๎ชมในอนาคต
๔) แบบสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผู๎วิจัยใชการสนทนากลุํมในเฉพาะการ
เก็บข๎อมูลการแสดงหนังเล็กในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพราะความสะดวกในการจัดการ สํวนใน
ประเทศลาวและกัมพูชานั้นจะไมํมีการใช๎วิธีการสนทนากลุํม ทั้งนี้เพื่อตองการหาขอสรุปและความ
ชัดเจน โดยการจัดเวทีให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการแสดงหนังได๎เสนอแนวความคิดที่จะสร๎างเอกลักษณ์
หรืออัตลักษณ์ของคณะหนัง รวมทั้งเป็นการหาแนวทางอนุรักษ์โดยชุมชนมีสํวนรํวมและการสงเสริม
คุณคําและการสร๎างมูลคาเพิ่มจากวัฒนธรรมพื้นบ๎านแขนงนี้ ซึ่งการสนทนากลุํมนี้จะประกอบไปด๎วย
กลุํมหัวหนาหรือรองหัวหนาคณะ ผู๎เชิด ผู๎พากย นักดนตรี ผู๎นาชุมชน เจาหนาที่ของรัฐ ปราชญ์
ชาวบ๎านและผู๎ที่เกี่ยวของกับหนังเงา
๓.๒.๒ การเก็บรวบรวมข๎อมูล

การเก็บรวบรวมข๎อมูลนั้นเป็นประเด็นสาคัญยิ่ง ตองมีการเตรียมตัวอยํางดีกํอน โดยเฉพาะ
การเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนามนั้น ต๎องมีการเตรียมการกํอนเข๎าสูํพื้นที่ทาการวิจัย ในการณ์นี้ผู๎วิจัยนั้น
ได๎ใช๎แนวคิดการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับกลุํมตัวอยํางและกลุํมประชากรกํอน โดยอาศัยเครือขํายทาง
วิชาการและการสร๎างความสัมพันธ์แบบพี่น๎องเพื่อกํอให๎เกิดความไว๎วางใจ เพื่อให๎การวิจัยในครั้งนี้
สามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎สอดคลองกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และที่สาคัญคือสามารถตอบ
คาถามของการวิจัยตามที่กาหนดไว๎ได๎อยํางชัดเจนที่สุด ดังนั้น ผู๎วิจัยมีวิธีการเก็บข๎อมูล ดังนี้
๑) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ หนังสือทั่วไป
ตารา บทความ วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นกลุํมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยเริ่ม
จากการรวบรวม เรียบเรียง การแพรํกระจายของวัฒนธรรมอินเดียเข๎าสูํภูมิภาคอาเซียน การรับ
วัฒนธรรมการแสดงหนังเงา ความเป็นมาของการแสดงหนัง ทั้งการแสดงในรูปแบบของหนังใหญํและ
หนังเล็กในประเทศไทย ลาวและกัมพูชา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและความเข๎าใจในความเป็นมา
ขององคประกอบของการแสดง ขนบวิธีในการแสดง ความเชื่อในการแสดง รวมทั้งความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและยังศึกษาสภาพพื้นที่ที่จะเก็บข๎อมูลภาคสนาม
๒) การเก็บขอมูลจากภาคสนาม ผู๎วิจัยใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลการถามจากบุคคลที่เกี่ยวของ
กับหนังการแสดงหนังเล็ก โดยมุํงจากการสืบหาประวัติของคณะหนังกํอนเพื่อจะได๎ทราบที่ไปที่มา
ตลอดจนพัฒนาการของหนังแตํละคณะ ซึ่งเป็นวิธีการสารวจเบื้องต๎น (Basic Survey) ด๎วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ (Informal Interview) จากนั้นเมื่อได๎ทราบบุคคลที่จะให๎ข๎อมูลอยําง
ชัดเจนแล๎วจึงใช๎ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) รวมทั้งใช๎การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In depth Interview) การสังเกตแบบไมํมีสวนรํวม (Non – Participant Observation) การสังเกต
แบบมีสวนรํวม (Participant Observation) รวมทั้งการสนทนากลุม (Focused Group) เพื่อใหได๎
ข๎อมูลและขอสรุปเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา พัฒนาการ ขนบวิธีในการแสดง ความเชื่อ องค
ประกอบในการแสดง การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและพัฒนารูปแบบหรือวิธีการถํายทอดภูมิปัญญา
การแสดงหนัง ตลอดจนแนวโนมในการคงอยูํของการแสดงหนังและการสงเสริมคุณคํารวมทั้งการสร๎าง
มูลคาเพิ่มทางวัฒนธรรมโดยผู๎วิจัยได๎ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ก. การสารวจเบื้องต๎น (Basic Survey) เป็นวิธีการเริ่มต๎นเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลของคณะ
หนังที่ยังดาเนินกิจการอยูํในปัจจุบัน การสารวจเบื้องต๎นนี้ ผู๎วิจัยใช๎หลายรูปแบบ ได๎แกํ กรณีการแสดง
หนังประโมทัยในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ผู๎วิจัยเริ่มจากการค๎นข๎อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
จากนั้นรับชมการแสดงของคณะหนังผําน www.youtube.com เพื่อสารวจความนิยม จากนั้น มีการ
สอบถามข๎อมูลจากนักวิชาการท๎องถิ่นที่ทาการศึกษาเรื่องการแสดงหนังเล็กอยูํในปัจจุบัน คือ ผศ.ชื่น ศรี
สวัสดิ์ อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี เพื่อสอบถามวําคณะหนัง
ใดที่ยังคงการแสดงตามขนบเกําและคณะใดที่มีการประยุกต์แล๎วประสบผลสาเร็จ

ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการติดตํอหัวหนาคณะตามหมายเลขโทรศัพท์ พร๎อมทั้งสอบถามที่ตั้ง
สานักงาน เพื่อออกหนังสือราชการขอความรํวมมือในการเก็บข๎อมูลภาคสนาม แล๎วจากนั้นก็สารวจ
ข๎อมูลพื้นฐานของชุมชนตามบริบทพื้นที่ที่จะเป็นกลุํมตัวอยํางในการวิจัย
ข. การสัมภาษณ์ (Interview) กับกลุํมผู๎รู๎ (Key Informants) กลุํมผู๎ปฏิบัติ (Casual
Informants) และกลุมผู๎ให๎ข๎อมูลทั่วไป (General Informants) ตามวัถุประสงค์ของการวิจัยและตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย โดยใช๎แบบสัมภาษณ์ทั้งแบบไมํมีโครงสร๎างและแบบมีโครงสร๎าง
ค. การสังเกต (Observation) โดยการสังเกตกิจกรรมของคณะหนังในการประกอบ
กิจกรรมตํางๆ เชน การเตรียมการแสดง การแสดงหนัง สังเกตผู๎ชม ประเภทงานที่คณะหนังไปแสดง
ตลอดจนกิริยาทั่วไปของผู๎ชมซึ่งจะบํงบอกความนําสนใจของการแสดง โดยใชการสังเกต ๒ รูปแบบ คือ
- การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Non – Participant Observation) ได๎แกํ การ
สังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน วิถีชีวิต ความเป็นอยูํ สภาพสังคม วัฒนธรรมและเหตุการณทั่วไปของ
ชุมชนเปูาหมาย
- การสังเกตแบบมีสํวนรํวม (Participant Observation) โดยผู๎วิจัยเข๎าไปมีสํวน
รํวมในกิจกรรมกับคนในชุมชน เชน พิธีกรรมกํอนการแสดง การแสดงของคณะหนัง การสร๎างรูปหนัง
การเรียนรูในภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับหนัง การพูดคุยกับชาวบ๎านในชุมชน ผู๎วําจ๎าง รวมทัง้ ผู๎ชมการแสดง
เพื่อใหได๎ข๎อมูลตามที่ได๎ตั้งวัตถุประสงค์ไว๎
ง. การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผู๎วิจัยใชการสนทนากลุม โดยการ
เชิญผู๎มีสํวนเกี่ยวของกับการแสดงหนัง ได๎แกํ หัวหน๎าหรือรองหัวหน๎า ผู๎พากย ผู๎เชิด นักดนตรี ผู๎วําจ๎าง
ผู๎นาชุมชน นักวิชาการ และผู๎มีสํวนเกี่ยวของจัดสนทนากลุม เพื่อปรึกษาหารือและหาขอสรุป ประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการแสดงหนัง ตลอดถึงการหาขอสรุปและวิธีการที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอนุรักษและการพัฒนา
เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบ๎านนี้เป็นวัฒนธรรมรํวมของอาเซียนอยํางแท๎จริง
การสนทนากลุํมนี้อาจทาเป็นสองระดับคือ ระดับชุมชนที่มีคณะหนังและระดับอาเซียน
คือการเชิญหัวหน๎าคณะของคณะหนังไทย ลาวและกัมพูชารํวมสนทนากับนักวิชาการเพื่อจะหารูปแบบ
การแสดงที่เหมาะสมและกํอให๎เกิดความนิยม ซึ่งการแสดงนั้นต๎องสามารถดารงอัตลักษณ์ของแตํละ
พื้นที่ให๎ปรากฏได๎อยํางชัดเจน แล๎วยังต๎องแสดงให๎เห็นลักษณะรํวมของการแสดงหนังอาเซียนได๎อยําง
ชัดเจน นอกจากนี้การสนทนานี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการแสดง
หนังเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ สํงเสริมและสามารถสร๎างวัฒนธรรมให๎เป็นสินค๎าเพื่อเพิ่มมูลคําทางเศรษกิจ
๓.๒.๓ การจัดกระทาข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูล
๑) การจัดกระทาข๎อมูล ได๎แกํ
ก. ผู๎วิจัยนาข๎อมูลที่ได๎มาจัดหมวดหมูเพื่อหาคาตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและเป็นการสะดวกเมื่อผู๎วิจัยต๎องการนาข๎อมูลมาใช๎
ข. นาข๎อมูลที่ได๎มาตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) เมื่อมีการจัดหมวดหมูํของ
ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ ขั้นตอนตํอไปกํอนการสรุปและนาข๎อมูลตํางๆไปวิเคราะห์ตอไป ผู๎วิจัยต๎อง

มีการนาข๎อมูลเหลํานั้นมาตรวจสอบเพื่อความถูกตองและนาเชื่อถือ โดยนาข๎อมูลไปเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีหรือขอมูลทางวิชาการที่ยกขึ้นมาเป็นแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งการตรวจสอบขอมูลแบบ
สามเสา (Triangulation) เป็นการตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งมีสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบข๎อมูล
สามสํวน คือ ตรวจสอบโดยบุคคลที่เกี่ยวของ (Member Checks) ด๎วยการแสวงหาความเชื่อถือของ
ชุดขอมูลจากแหลํงข๎อมูลที่แตกตํางกัน (Data Triangulation) และต๎องทาการตรวจสอบด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย (Methodological Triangulation) จากนั้นจึงนาข๎อมูลที่เชื่อถือได๎มากที่สุดไปทาการ
วิเคราะห์ตํอไป
๒) การวิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยมีการวิเคราะห์ข๎อมูลทั้งข๎อมูลที่ได๎จากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
และข๎อมูลที่ได๎จากภาคสนามควบคูํกันไป จากนั้นจึงนาข๎อมูลที่ผํานการตรวจสอบแล๎วมาทาการ
วิเคราะห์แล๎วเรียบเรียงด๎วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบงรูปแบบของการวิเคราะห์ ดังนี้
ก. การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Induction) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาสรุปเชิงนามธรรม
ขึ้นกับปรากฏการณ์ของการใชทฤษฎีและกรอบแนวคิดในลักษณะกว๎าง ๆ และสามารถปรับปรนได๎
ตลอดเวลา ซึ่งการวิเคราะห์แบบดังกลําวนี้จะสามารถสรางสมมติฐาน รวมทั้งสร๎างข๎อสรุปชั่วคราวโดย
อาศัยแนวคิดทฤษฎีอยํางมีทิศทาง แล๎วขั้นสุดทายคือการวิเคราะห์เพื่อบทสรุป โดยขอสรุปจะสอดคลอง
กับแนวคิดที่ทาการศึกษามาตั้งแตํเริ่มต๎น เรียกวําขอสรุปเบื้องตน นอกจากนี้บทสรุปการวิจัยที่ได๎จาก
การวิเคราะห์ชุดข๎อมูลที่ได๎อาจเป็นแนวคิดใหมํหรือองค์ความรู๎ใหมํจากการวิจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะในบริบท
ของพื้นที่ที่ดาเนินการวิจัยนี้ก็ได๎
ข. การวิเคราะห์แบบนิรนัย เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการจาแนกข๎อมูลออกเป็นแตํ
ละประเภท แลวนาข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีหรือขอมูลทางวิชาการ เป็นการ
วิเคราะห์จากสํวนยํอย ๆ เพื่อเชื่อมโยงเขาหากันจนกลายเป็นภาพรวมหรือที่เรียกวาการสังเคราะห์ ซึ่ง
การวิเคราะห์แบบนี้ใช๎เพื่อใหเห็นแนวทางและสร๎างบทสรุปเชิงนามธรรมจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
อาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่กาหนดไว๎มาใช๎ในการวิเคราะห์แตํละสํวน ผลการวิเคราะห์ด๎วยแนวคิดหลัก
และแนวคิดเสริมจะออกมาเป็นประเด็นตํางๆ จากนั้นจึงมีการนาข๎อมูลเหลํานั้นมาเชื่อมโยงเพื่อเป็น
บทสรุปของการวิจัย
๓.๒.๓ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล
ผู๎วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด๎วยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยเริ่มจากการเตรียมเนื้อหาใหครบถ๎วนตามความวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย จากนั้นวางเค๎าโครงการเขียนรายงานการวิจัย แลวลงมือเขียนโดยเนนความถูกตอง ชัดเจน มี
ความตํอเนื่อง และมีตารางภาพประกอบ

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทนี้ ผู๎วิจัยจะได๎กลําวถึงการวิเคราะห์ข๎อมูลการสืบทอดการแสดงและอัตลักษณ์หนังเงา
เล็กของไทย ลาวและกัมพูชา ซึ่งประกอบไปด๎วย ๓ หัวข๎อใหญํ ได๎แกํ ความหมายและความสาคัญของ
การสร๎างสรรค์และการสืบทอด ประวัติของคณะหนังเล็กของไทย ลาวและกัมพูชา และการสืบทอดอัต
ลักษณ์หนังเล็กของไทย ลาวและกัมพูชา ซึ่งทั้งสามหัวข๎อดังกลําวสามารถเชื่อมโยงการรับหรืออิทธิพล
ของการแสดงหนังของทั้งสามประเทศ ตลอดจนรูปหนัง ขั้นตอนของการแสดง เรื่องที่ใช๎แสดง ดนตรี
ประกอบ ซึ่งจะสามารถอธิบายให๎เห็นรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแตํละคณะ อันเป็นการ
แสดงอัตลักษณ์ของการแสดงหนังเล็กของแตํละประเทศ และนาไปสูํการแสดงให๎เห็นลักษณะรํวมของ
การแสดงหนังเล็กของประเทศไทย ลาวและกัมพูชา
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากการแสดงหนังเล็ก นั้นอาจกลําวได๎อีกนัยหนึ่งวํา
เป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของไทย ลาวและกัมพูชา ดังที่ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (๒๕๔๖ : ๕๘๗) อธิบาย
คาวํา ความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnicity) ในความหมายวํา เป็นหนํวยทางสังคมที่มีแกํนแกนอยูํที่ลักษณะ
ดั้งเดิมทางวัฒนธรรมบางอยําง เชํน การมีภาษา ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม และมีลักษณะที่
สามารถปรับเปลี่ยน เลื่อนไหลไปตามเงื่อนไขความสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้น อัตลักษณ์กับวัฒนธรรมจึง
เป็นสิ่งที่แยกกันไมํออก และมีความเชื่อมโยงกัน จนอาจกลําวได๎วํา วัฒนธรรมเป็นตัวนาเสนอภาพแทน
ในระดับมหัพภาค แตํอัตลักษณ์นาเสนอภาพแทนที่เป็นระดับจุลภาค จึงสามารถสรุปได๎วํา อัตลักษณ์
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับสังคมและวัฒนธรรม อัตลักษณ์ถูกสร๎างขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคล เป็น
ผลที่ได๎จากความสัมพันธ์ระหวํางเรากับคนอื่นและสังคมที่เราอยูํอาศัย อัตลักษณ์จึงเกี่ยวข๎องกับการมอง
ตัวเราเอง วําเราเป็นใครและคนอื่นมองเราอยํางไร และอัตลักษณ์ก็สามารถ ลื่นไหล ปรับเปลี่ยนได๎ตาม
ระดับความสัมพันธ์หรือลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในแตํละบริบทของสังคม
อัตลักษณ์สามารถเปลี่ยนแปลง หลากหลายและลื่นไหลตามบริบทของสังคมได๎ การ
เปลี่ยนแปลงความหมายของอัตลักษณ์นั้นมีความสัมพันธ์อยํางมากกับการทาความเข๎าใจการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและบริบทของโลกปัจจุบัน ที่มีมิติเวลาที่เรํงเร็วขึ้นและมิติพื้นที่ ที่ดูหดแคบ
เข๎ามาเพราะการปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสาร ทาให๎ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเป็นไปอยําง
หลากหลาย ซับซ๎อน และรวดเร็วมากขึ้น สิ่งที่เคยเป็นมาตรฐานของระบบคุณคําและการนิยาม อัต
ลักษณ์ ไมํวําจะเป็นคุณคําทางศาสนา คํานิยมเรื่องเพศ คุณคําประเพณีวัฒนธรรมเกํา ๆ หรือคํานิยม
ของกลุํมชาติพันธุ์ ล๎วนกระทบกระทั่งในรูปแบบการดาเนินชีวิตประจาวัน ในแงํการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น
จนกระทั่งถึงระดับที่กลายไปเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เราเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวทาง
ศาสนา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมใหมํ ๆ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ต๎องการทบทวนคาวําวัฒนธรรมและ
กระบวนการสร๎างอัตลักษณ์ของกลุํมที่เกิดจากการผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ซับซ๎อน

ดังนั้น การศึกษาอัตลักษณ์ของแตํละชาติพันธุ์หรือแตํละวัฒนธรรม จึงสามารถศึกษาจากสิ่งที่
ปรากฏจากการแสดงหนังเล็กของแตํละคณะ หากอัตลักษณ์ที่ปรากฏมีความเหมือนคล๎ายจนกลายเป็น
ลักษณะรํวมทางวัฒนธรรม อาจสามารถอธิบายได๎วําทั้งสามประเทศมีวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งหมายถึงมี
ชาติพันธุ์เดียวกัน มีความเป็นพี่เป็นน๎องกัน และประเด็นแรกที่ผู๎วิจัยจะกลําวถึงคือ ความหมายและ
ความสาคัญของการสร๎างสรรค์
๔.๑ ความหมายและความสาคัญของการสร้างสรรค์และการสืบทอด
๔.๑.๑ ความหมายของการสร๎างสรรค์
การสร๎างสรรค์ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒๕๕๖ :
๑๑๓๖) วําหมายถึง ก. สร๎างให๎มีให๎เป็นขึ้นมา , ว.มีลักษณะริเริ่มในทางที่ดี
นอกจากนี้ จตุรัตน์ กิตติวุฒิพงศ์ (๒๕๔๙) ได๎ให๎ความหมายของการสร๎างสรรค์ วํา
หมายถึง การกระทา การปฏิบัติการ หรือการสร๎างสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสิ่งที่ถูกสร๎างขึ้นมานั้นได๎แสดงให๎เห็น
ลักษณะพิเศษบางประการ หรือหลาย ๆ ประการ ที่แตกตํางไปจากการสร๎างหรือการกระทาโดยทั่วไป
กลําวคือ ต๎องแสดงถึงความเป็นสิ่งใหมํที่ไมํซ้าแบบใครหรือไมํเคยมีปรากฏมากํอน แสดงถึงลักษณะ
บุคลิกภาพที่บํงบอกถึงแบบฉบับหรือต๎นฉบับเฉพาะตน แสดงถึงความเป็นอิสรภาพจากกฎเกณฑ์ จารีต
ประเพณี กรอบความคิด ทฤษฎี ลัทธิทั้งปวง ต๎องเป็นสิ่งที่มีคุณคําทางปัญญา จิตใจ และมีประโยชน์ตํอ
มวลมนุษยชาติ สามารถแสดงออกในสิ่งที่จิตต๎องการปรารถนาหรือหยั่งรู๎โดยอิสระ มีพลังและแสดงออก
ซึ่งประสบการณ์ การสั่งสมทางความคิด จินตนาการอันหลากหลายทิศทาง สามารถเชื่อมโยงสิ่งตําง ๆ
ทํามกลางความแตกตํางให๎เป็นเอกภาพเดียวได๎
ดังนั้น การสร๎างสรรค์ดังที่กลําวความหมายมานั้นจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่มนุษย์ต๎องแสดงออก
สามารถจาแนกออกเป็น ๒ ลักษณะสาคัญ คือ ลักษณะแรกหมายถึง การสร๎างสิ่งใหมํที่ไมํเคยปรากฏมา
กํอน และหมายถึงการปรับปรุงสิ่งเกําให๎ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นวํา การสร๎างสรรค์นอกจากจะเป็นการค๎นคว๎าหา
สิ่งใหมํ ๆ ให๎ปรากฏขึ้นแล๎ว การสร๎างสรรค์เพื่อให๎สิ่งที่มีอยูํแล๎ว หรือ สิ่งเกํา สามารถนามาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเพื่อให๎เกิดแงํคิดในสาระใหมํ เทคนิคหรือให๎วิธีการดารงอยูํของสิ่งเกํากับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหมํได๎ก็นับวําเป็นการสร๎างสรรค์ที่ทรงคุณคําเชํนเดียวกัน
๔.๑.๒ ความสาคัญของการสร๎างสรรค์
จากความหมายของการสร๎างสรรค์ที่ผู๎วิจัยได๎อธิบายไว๎ในหัวข๎อข๎างต๎นนั้น ทาให๎เรา
มองเห็นความสาคัญของการสร๎างสรรค์วํามีความสาคัญทั้งในระดับปัจเจกชน สังคม ประเทศชาติ รวม
ไปถึงมวลมนุษยชาติ เพราะหมายถึงการบํงบอกถึงความก๎าวหน๎าของชนระดับตําง ๆ รวมทั้งการ
สร๎างสรรค์เพื่อจะดารงอยูํรํวมกันอยํางสงบสุขได๎ด๎วย ดังนั้น ความสาคัญของการสร๎างสรรค์จึงควรเป็น
ดังนี้

๑) ทาให๎ความรู๎ ความเชื่อ ความศรัทธาทั้งหลาย ได๎รับการพิสูจน์ความนําเชื่อถือด๎วย
การนามาปฏิบัติจริง และมีการทดลอง ค๎นคว๎าหาตาตอบใหมํ ๆ อยูํตลอดเวลา
๒) การสร๎างสรรค์นามาซึ่งสิ่งใหมํ ที่เอื้อความสะดวกสบายให๎กับการดารงชีวิตของ
มนุษย์
๓) ผลผลิตจากการสร๎างสรรค์สามารถสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ ชํวยให๎เกิดการ
หมุนเวียนปัจจัยทางเศรษฐกิจทุกระดับ
๔) การสร๎างสรรค์ทางด๎านศิลปะ เป็นตัวบํงชี้ความเจริญทางด๎านจิตใจของมนุษย์ให๎
ตํางจากสัตว์เดรัจฉานและสืบทอดการดารงอยูํของวัฒนธรรมแหํงความเป็นมนุษย์
ความหมายและความสาคัญของการสร๎างสรรค์ดังที่ได๎กลําวมาแล๎วนั้น ได๎แสดงให๎เห็นวํา
การสร๎างสรรค์หนังเล็กของสามประเทศในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต จะมีลักษณะของการนาสิ่งที่มีอยูํแล๎ว
มาปรับปรุง พัฒนาให๎เหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่น เพื่อให๎หนังเล็กที่มกี ารสืบทอด
มาอยํางยาวนานดารงอยูํได๎ ทั้งเพื่อการดารงอยูํของศิลปะพื้นบ๎านอันเป็นจิตวิญญาณของชาวบ๎านแหํง
อนุภูมิภาคนี้ นอกจากนี้การสร๎างสรรค์ยังจาเป็นตํอกระบวนการสืบทอดการแสดง และเพื่อเหตุผลทาง
เศรษฐกิจที่ตัวหนังถูกสร๎างให๎มีหลากหลายรูปแบบ เป็นการสร๎างสินค๎าทางวัฒนธรรมที่ใช๎ทุนเดิมที่สั่งสม
มาหลายชั่วอายุคน อยํางตัวหนังเล็กของชาวจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชาที่ถูกสร๎างเป็นสินค๎าที่
ระลึก แฝงเร๎นนัยความหมายแหํงชาติพันธุ์ บํงบอกความเป็นตัวตนของชาวเสียมราฐและสํงสารผํานตัว
หนังแกํผู๎พบเห็นวําครั้งหนึ่งเคยมาเยี่ยมยล จังหวัดเสียมราฐ และการสร๎างสรรค์ตัวหนังยังแสดงให๎เห็น
จิตวิญญาณของการสืบทอดอันมีรูปแบบที่ชัดเจน
ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎เลือกใช๎ แนวคิดการสร๎างสรรค์และการสืบทอดวรรณกรรม ซึ่งมีรายละเอียด
ที่คล๎ายคลึงกัน ผนวกกับนาเอาหลักในการทางานด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎ในการวิจัยในครั้ง
นี้ โดยพิจารณาในลักษณะความสัมพันธ์แบบสามเส๎า ซึ่งประกอบไปด๎วย บริบทชุมชน, รู๎จัก / รู๎ใจ / รู๎
ใช๎ / รู๎รักษาสื่อพื้นบ๎าน และกระบวนการทางานวัฒนธรรมท๎องถิ่น
นอกจากนี้ ผู๎วิจัยยังพบวํา การบริหารจัดการวัฒนธรรม (กาญจนา แก๎วเทพ, ๒๕๔๙ : ๓)
หากยึดตาม ยุทธศาสตร์การทางานด๎านวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม จะพบวํา แนวทางการ
บริหารจัดการวัฒนธรรมมี ๔ แนวทาง ดังนี้
๑) การอนุรักษ์วัฒนธรรม คือ การธารงรักษา “ต๎นฉบับทางวัฒนธรรม” ไมํวําจะเป็น ตัว
บุคคล วัตถุ ธรรมเนียมประเพณี ให๎เหมือนเดิม
๒) การสร๎างสรรค์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเน๎นหนักการสร๎างสรรค์ตัวบุคคล ทั้งที่เป็นผู๎สร๎างและ
ผู๎เสพวัฒนธรรม
๓) การปรับปรน การปรับประยุกต์ทางวัฒนธรรม เพื่อให๎สอดรับกับสถานการณ์ใหมํๆ
การปรับประยุกต์อาจจะพิจารณาได๎ ๒ มิติ คือ การปรับตัวสื่อ / ศิลปวัฒนธรรม เชํน การนาเรื่องราว
ของละครโทรทัศน์มาแสดงในหนังตะลุง หรือการปรับหน๎าที่ของวัฒนธรรม เชํน การนาเอาโนรามาใช๎ใน
การออกกาลังกายเป็นโนราบิก

๔) การสํงเสริม เผยแพรํวัฒนธรรมนั้น ให๎แผํขยายออกไปยังคนกลุํมอื่นๆ พื้นที่อื่นๆ เชํน
การนาโปงลางมาแสดงในระดับประเทศ ตํางประเทศ ทั้งนี้การเลือกใช๎แตํละยุทธศาสตร์นั้น นําจะขึ้นอยูํ
กับสถานภาพ ของศิลปะ/วัฒนธรรมพื้นบ๎านนั้นๆ เชํน หากวัฒนธรรมนั้น อยูํในสภาพที่ใกล๎จะสูญหาย
ก็ต๎องอนุรักษ์หรือสืบทอด หรือหากวัฒนธรรมนั้น ไมํสอดคล๎องกับสภาพที่เป็นจริง ก็ต๎องปรับประยุกต์
แล๎วเมื่อไหรํก็ตามหากวัฒนธรรมนั้นเริ่มผิดเพี้ยนไปจากความหมายดั้งเดิม ก็ต๎องรื้อฟื้นความเดิมขึ้นมา
หรือหากวัฒนธรรมนั้นสูญสลายไปแล๎ว ก็ต๎องรื้อฟื้นหรือฟื้นฟูขึ้นมาใหมํ และหากวัฒนธรรมนั้นอยูํใน
สภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี ก็นําจะสํงเสริมเผยแพรํ
ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงเลือกศึกษาตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสร๎างสรรค์สืบทอดหนังเล็กของไทย
ลาวและกัมพูชา ครั้งนี้ ใน ๓ ประเด็น ได๎แกํ
๑) การรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรม
๒) การปรับปรนให๎เข๎ากับบริบทของสังคมปัจจุบัน
๓) การสํงเสริม สนับสนุนและเผยแพรํ
ในประเด็นแรกของการสร๎างสรรค์และการสืบทอดหนังเล็ก ผู๎วิจัยจะได๎กลําวถึงประวัติ ความ
เป็นมาของคณะหนังเล็กทั้งสามประเทศ ทั้งนี้เพราะประวัติความเป็นมา การกํอตั้งคณะหนังนั้น สามารถ
สื่อให๎ทราบที่ไปที่มาของคณะ แรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ ตลอดจนเห็นถึงความเกี่ยวพัน เชื่อมโยง
ด๎านตํางๆของคณะหนังเล็กสามประเทศในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต ซึ่งในประเด็นนี้มีความสาคัญอยํางยิ่ง
ตํอการระบุความสัมพันธ์ โดยเฉพาะลักษณะรํวมของการสร๎างสรรค์และการสืบทอด รูปแบบการสํงและ
การรับวัฒนธรรม และการปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับบริบททางวัฒนธรรมของแตํละประเทศ ดังนั้น ผู๎วิจัยจึง
จะได๎กลําวถึงประวัติความเป็นมาของคณะหนังทั้ง ๓ ประเทศ ดังนี้
๔.๒ ประวัติคณะหนังเล็กของไทย ลาวและกัมพูชา
๔.๒.๑ ประวัติของคณะหนังประโมทัย จังหวัดอุบลราชธานี
ก. ประวัติของคณะหนังบักตื้อซิ่งรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์ ตั้งอยูํหมูํที่ ๖ บ๎านหินดาน ต.โพธิ์
ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี มีประวัติความเป็นมา คือ เริ่มกํอตั้งคณะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยคุณพํอ
ปรีชา สุขใจเป็นผู๎ริเริ่ม ซึ่งในขณะนั้นยังใช๎ชื่อคณะ ช.รุํงเรืองศิลป์ ซึ่งคณะของพํอปรีชา ได๎เดินสายทา
การแสดงตามงานตํางๆ ซึ่งการแสดงในสมัยนั้นจะเป็นการพากย์ปากเปลําประกอบกับการเชิดตัวหนัง
ไมํมีดนตรีประกอบเหมือนอยํางในปัจจุบัน การพากย์จึงจาเป็นต๎องอาศัยปฏิภาณกวีของผู๎พากย์เพื่อ
สร๎างความสนุกสนานในการแสดงเป็นสาคัญ ตัวละครที่ใช๎เชิดในขณะนั้นทาจากสังกะสีแผํนเรียบนามา
ตัดเป็นตัวละครตํางๆ ไมํมีการลงสีใดๆ จึงเป็นเพียงการเลํนเงาและอาศัยการพากย์เพื่อให๎เกิดความ
สนุกสนานเทํานั้น ซึ่งทั้งการพากย์และการเชิดหนังที่ได๎กลําวมานี้ พํอปรีชาได๎ทาเองทั้งหมดทั้งเชิด
พากย์ ขับร๎อง รวมทั้งสร๎างเสียงประกอบอื่นๆที่เกิดขึ้นในเรื่องที่แสดง เนื่องจากไมํมีสมาชิกในคณะ

หากแตํพํอปรีชานั้นมิใชํคนที่มีอารมณ์ขันถึงขั้นสร๎างความตลกขบขันในการพากย์-เจรจา จึงเป็นเพียง
การพากย์ตามบทอยํางเรียบงําย และไมํคํอยมีมุขตลกเทําใดนัก

ภาพที่ ๒ ที่ตั้งของคณะหนังบักตื้อรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์

ภาพที่ ๓ ผู๎วิจัยสัมภาษณ์นายวิสุทธิ์ แสงแดง
นายวิสุทธิ์ แสงแดง ซึ่งเป็นคนที่อาศัยอยูํในหมูํบ๎านเดียวกัน มีความสนใจในการแสดง
หนังบักตื้อ จึงได๎เข๎าไปชํวยจับ เชิดตัวหนัง พํอปรีชาจึงได๎แบํงบทพากย์ตัวยักษ์ให๎นายวิสุทธิ์ได๎ลองพากย์
ซึ่งนายวิสุทธิ์นั้น เป็นคนที่มีอุปนิสัยขบขัน และมีปฏิภาณไหวพริบดี จึงสามารถพากย์ได๎สนุกสนานนําฟัง
เมื่อเป็นดังนั้นพํอปรีชาจึงได๎ยกบทพากย์ทั้งหมดให๎นายวิสุทธิ์แล๎วเปลี่ยนให๎ตนเองคอยชํวยเหลือด๎านอื่น
การมอบบทพากย์และตัวหนังสังกะสีในครั้งนั้น ทาให๎นายวิสุทธิ์หันมาเอาจริงเอาจังในการฝึกซ๎อม จน
สามารถแสดงได๎อยํางชานาญ

หลังจากที่พํอปรีชาได๎ยกคณะหนังให๎นายวิสุทธิ์ ก็มีผู๎มาติดตํอให๎ไปแสดงในงานบุญแจก
ข๎าว (งานทาบุญอุทิศสํวนกุศลให๎กับญาติที่ได๎ลํวงลับไปแล๎วหลังจากพิธีฌาปนกิจ) ซึ่งครั้งนั้นถือวําเป็น
ครั้งแรกของการแสดง ได๎รับคําจ๎างเป็นเงิน ๕๐ บาท เรื่องที่ใช๎แสดง คือ เรื่องรามเกียรติ์ รูปแบบของ
การแสดงยังคงใช๎วิธีการพากย์ปากเปลํา ประกอบกับการเชิดตัวหนัง จนถึงประมาณ พ.ศ.๒๕๒๙ จึงได๎มี
การนาเครื่องดนตรีพื้นบ๎านอีสานมาประกอบการแสดง ได๎แกํ พิณ แคน และกลองหาง ทาให๎มีสมาชิก
เพิ่มขึ้นเป็น ๕ คน มีการขับร๎องกลอนลา ซึ่งทาให๎การแสดงมีความสนุกสนานมากขึ้นและคําจ๎างที่ได๎รับก็
มากขึ้นตามไปด๎วย
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๒ พํอปรีชา สุขใจ ได๎ยกให๎นายวิสุทธิ์บริหารคณะหนังอยํางเต็มตัว แล๎ว
ได๎ลาอุปสมบท เนื่องจากอายุมากแล๎วจึงต๎องการแสวงหาธรรมในชํวงบั้นปลายชีวิต นายวิสุทธิ์ แสงแดง
จึงได๎เปลี่ยนชื่อเป็นคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์แล๎วเดินสายทาการแสดงตั้งแตํบัดนั้นมา และในปีนั้นก็ได๎
เปลี่ยนตัวหนังจากสังกะสีแผํนเรียบมาเป็นตัวหนังที่ทาจากหนังวัว เนื่องจากสังกะสีมีความคมจึงทาให๎ผู๎
แสดงได๎รับบาดเจ็บอยูํบํอยครั้ง สํวนการเดินสายทาการแสดงนั้น เมื่อได๎รับการวําจ๎าง นายวิสุทธิ์ รวมถึง
สมาชิกคนอื่น ๆ ก็จะนาตัวหนัง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช๎ประกอบการแสดงบรรทุกใสํท๎ายรถจักรยานแล๎วปั่น
ไปยังบ๎านงาน ทาให๎คําจ๎างในการแสดงจาเป็นต๎องบวกคําเดินทางเข๎าไปด๎วย ถ๎าเดินทางไกลคําจ๎างก็จะ
สูงขึ้น
ภายหลังจากที่ได๎ตั้งเป็นคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ พํอวิสุทธิ์ก็ได๎มีการดัดแปลงการแสดง
โดยเปลี่ยนเรื่องที่ใช๎แสดงจากเรื่องรามเกียรติ์เป็นเรื่องที่แตํงขึ้นเอง เพราะรามเกียรติ์เป็นเรื่องที่ต๎อง
อาศัยความแมํนยาในการจดจาบท ตัวละครก็มากจาชื่อยาก อีกทั้งเครื่องดนตรีที่มีอยูํไมํเหมาะสมและ
ความนิยมของผู๎ชมก็ลดน๎อยลงมาก เนื่องจากเป็นยุคที่หมอลากาลังได๎รับความนิยม โดยเฉพาะหมอลา
ซิ่ง จึงได๎ตัดสินใจก็นาเครื่องดนตรีสมัยใหมํเข๎ามาประยุกต์ใช๎แทนดนตรีพื้นบ๎าน ดนตรีที่นามาใช๎
ประกอบการแสดง ได๎แกํ กีตาร์ กลองชุด กีตาร์เบส และคีย์บอร์ด มีการนาหางเครื่องมาเต๎นโชว์เหมือน
การแสดงหมอลาซิง่ แตํมีความแตกตํางกันที่หนังประโมทัยจะมีจอสาหรับเชิดหนังประกอบการร๎องลา
และการเต๎นของหางเครื่องประกอบกันไปอยํางลงตัว เทํากับวําได๎ดูทั้งหนังและฟังหมอลาในคราว
เดียวกัน
ปัจจุบันคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ยังคงมีการเดินสายทาการแสดงอยูํตลอด และมีสมาชิก
ถาวรทัง้ หมดรวม ๒๐ คน แบํงแยกตามหน๎าที่ได๎ดังนี้ คนร๎องลาและพากย์ ๕ คน นักดนตรี ๕ คน คน
เชิดหนัง ๕ คน ผู๎กากับเครื่องเสียงรวมถึงทีมงานประกอบเวทีประมาณ ๕ คน สํวนสมาชิกไมํถาวรก็คือ
ในสํวนของหางเครื่องหรือนักเต๎นซึ่งไมํสามารถกาหนดได๎แนํนอนขึ้นอยูํกับความต๎องการและกาลังทรัพย์
ของผู๎วําจ๎าง มากที่สุดมี ๘ คน มีตัวหนังทั้งหมด ๒๓ ตัว โดยคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ไมํได๎กาหนดหน๎าที่
เฉพาะตัวบุคคล แตํจะแบํงกันพากย์ ร๎องลา ซึ่งคนพากย์ ๑ คน อาจพากย์ได๎หลายเสียงหลายตัวละคร
และคนพากย์บางคนทาหน๎าที่เป็นคนเชิดหรือบางคนทาหน๎าที่เป็นนักดนตรีด๎วย เรื่องที่ใช๎แสดงเป็นเรื่อง
ที่แตํงขึ้นเอง โดยแตํละเรื่องจะใช๎ทาการแสดงเรื่องละประมาณ ๒-๓ ปี ก็จะเปลี่ยนเรื่องใหมํ ปัจจุบัน

แสดงเรื่องปราบเสือจอมราชัน คําจ๎างในการแสดง เฉลี่ยประมาณ ๑๕,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ บาท และยังคง
ขึ้นอยูํกับระยะทางที่เดินทางไปทาการแสดงด๎วย
ข. ประวัติของคณะหนังปราโมทัยเหรียญชัยพัฒนา ตั้งอยูํที่บ๎านเลขที่ ๒๕/๑ หมูํที่ ๕
บ๎านปอขี้ตุํน ต.เอือดใหญํ อ.ศรีเมืองใหมํ จ.อุบลราชธานี กํอตั้งคณะขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๑๒ โดย
นายเหรียญชัย วิลามาศ พื้นเพเป็นคนบ๎านคานกเปล๎า ตาบลทําช๎าง อาเภอสวํางวีระวงศ์ จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔) ในสมัยนั้น จากโรงเรียนบ๎านคานก
เปล๎า นายเหรียญชัยเป็นคนหัวดี เรียนเกํงเป็นทุนเดิมก็ออกหางานทาเพื่อหารายได๎เลี้ยงครอบครัวและ
คิดวําต๎องหาอาชีพให๎ตนเอง ด๎วยอุปนิสัยชอบร๎องลา ชอบเขียนหนังสือจึงได๎ไปฝึกแตํงกลอนลา โดย
เริ่มแรกฝึกแตํงด๎วยตัวเองกํอน ตํอมาก็ได๎มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หนู สารรัตน์ บ๎านขามเปี้ย
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นนักแตํงกลอนลาที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น จนที่สุดก็ได๎
ขายกลอนลาที่แตํง กลอนละ ๕ บาท นับเป็นแรงบันดาลใจเริ่มต๎นในการเข๎าสูํการสืบทอดศิลปะพื้นบ๎าน
ในเวลาตํอมา
จากนั้นนายเหรียญชัย ก็ได๎มาแตํงงานกับนางอัมพร วิลามาศ ราษฎรบ๎านปอขี้ตุํน ตาบล
เอือดใหญํ อาเภอศรีเมืองใหมํ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได๎อาศัยอยูํที่บ๎านปอขี้ตุํนตั้งแตํนั้นมา จนเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๒ ได๎ชมการแสดงหนังบักตื้อ ของคณะ ฟ.บันเทิง ของ อ.สายันต์ ซึ่งสมัย
นั้นยังไมํมีไฟฟูา คณะหนังจะใช๎ตะเกียงแก๏ส หรือตะเกียงเจ๎าพายุให๎แสงในการแสดง ก็เกิดแรงบันดาลใจ
ที่จะเลํนหนังเงา ทั้งนี้เนื่องจากคิดวําตนมีความสามารถแตํงกลอนลาและร๎องลาได๎เป็นอยํางดี อีกทั้งเป็น
คนชํางเจรจา รักความสนุกสนาน และเป็นคนตลก ประกอบกับชาวบ๎านที่รู๎จักได๎พูดให๎แรงบันดาลใจวํา
สามารถทาการแสดงหนังได๎ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะหาอาชีพหลักให๎ตนเอง จึงได๎เริ่มหากระดาษแข็ง
(กระดาษลัง) จากร๎านโชว์หํวยของพํอใหญํผา มาตัดเป็นรูปตัวหนังและใช๎จีวรพระมาทาเป็นจอหนัง แล๎ว
หัดเชิดพร๎อม ๆ กับแตํงกลอนลาขึ้นใหมํ แล๎วเริ่มแสดงครั้งแรกในงานบุญฟังเทศน์ที่วัด ชาวบ๎านชื่นชอบ
จึงเป็นแรงบันดาลใจให๎ทาการแสดงในเวลาตํอมา
จากการที่เป็นคนชํางสังเกตและพัฒนา นอกจากจะตัดกระดาษแข็งเป็นรูปตัวละครตํางๆ
ตามที่ได๎ชมจากคณะ ฟ.บันเทิงและจากจินตนาการ นายเหรียญชัยยังได๎นากระดาษแก๎วสีตําง ๆ มาแปะ
ติดที่รูปตัวละครเพื่อให๎เกิดแสงเงาสะท๎อนที่สวยงามมากขึ้น พร๎อมกับลงสีไลํแสงเงาให๎ตัวละครมี
ลักษณะใกล๎เคียงกับมนุษย์มากที่สุด

ภาพที่ ๔ นายเหรียญชัย วิลามาศ กับตัวหนังบักแก๎ว
นายเหรียญชัย ใช๎ตัวหนังที่ทาจากกระดาษแข็งฝึกซ๎อมจนชานาญ จึงได๎ทาการแสดงครั้ง
ปฐม ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่วัดอโศการาม บ๎านดอน ตาบลห๎วยฝูายพัฒนา อาเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี โดยแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระลักษมณ์ต๎องหอกโมกขศักดิ์ ได๎คําจ๎าง ๔๐ บาท
นับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของคณะเหรียญชัยพัฒนา จากนั้นก็ได๎รับความนิยม มีเจ๎าภาพงานกุศลตําง ๆ
มาวําจ๎างให๎ทาการแสดงเป็นครั้งที่ ๒ ในปีเดียวกัน ที่บ๎านรํองขุํน โดยได๎รับคําจ๎างเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐ บาท
นายเหรียญชัยใช๎ตัวละครกระดาษแข็งอยูํไมํนาน ก็สามารถเก็บเงินซื้อชุดตัวหนังตํอจาก
คณะ อาจารย์อ๎วน บ๎านหนองเทา ตาบลสาโรง อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได๎ยุบคณะไป นับ
จากนั้นมาคณะเหรียญชัยพัฒนาก็ได๎ใช๎ตัวหนังแท๎ของคณะ อาจารย์อ๎วน และปรับปรุงด๎วยการใช๎เทคนิค
ติดกระดาษแก๎วสีตําง ๆ เพื่อชํวยให๎สะท๎อนแสงเงาได๎สีสันสวยงามยิ่งขึ้น พร๎อมกับทาตัวหนังเพิ่มเติมอีก
จานวนหนึ่ง แล๎วจึงเริ่มรับงานแสดงจริงจังนับตั้งแตํ พ.ศ.๒๕๑๓ และได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก ทา
ให๎ได๎รับคําจ๎างเพิ่มขึ้นเป็น ๓๐๐ บาทและ ๕๐๐ บาท ในปีนั้น
หนังเหรียญชัยได๎รับความนิยมสูงสุด ใน พ.ศ.๒๕๒๙ เพราะในปีนั้นได๎รับการวําจ๎างให๎ทา
การแสดงในงานตําง ๆ ถึง ๕๕ งาน และแตํละครั้งได๎คําจ๎างครั้งละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท นับจากปี
นั้นมาก็ได๎รับความนิยมเพิ่มขึ้นและได๎รับคําจ๎างเป็นครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกทั้งสิ้น ๕ คน ได๎แกํ
นายเหรียญชัย ที่ทาหน๎าที่เชิดหนัง ขับร๎องและพากย์เองทั้งหมด และนักดนตรีและคนควบคุมเสียงรวม
๔ คนและมีตัวหนังทั้งสิ้น ๖๐ ตัว คณะหนังเหรียญชัยได๎ทาการแสดงตํอเนื่องจนถึงการแสดงครั้ง
สุดท๎ายเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หน๎าที่วําการอาเภอศรีเมืองใหมํ จากนั้นจึงมีความคิดวําจะ
ได๎หยุดพักการแสดง เนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพที่ไมํเอื้ออานวยและลูกๆขอร๎องให๎พักงานแสดง แตํยัง
เก็บตัวหนังไว๎เป็นอยํางดีและยังสามารถทาการแสดงได๎แตํไมํเกิน ๓ ชั่วโมง เนื่องจากปัญหาด๎านสุขภาพ
ดังที่ผู๎วิจัยได๎กลําวไว๎แล๎ว
๔.๒.๒ ประวัติของคณะหนังปลัดตื้อพํอใหญํพัด พรมทา แขวงจาปาศักดิ์

หนังปลัดตื้อคณะพํอใหญํพัด พรมทา เดิมอยูํที่บ๎านโพนทอง เมืองโพนทอง แขวงจาปา
ศักดิ์ ได๎รับการสืบทอดโดยพํอใหญํพัด พรมทา อายุ ๗๗ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐) จากการสัมภาษณ์ประวัติความ
เป็นมาของหนังปลัดตื้อ (ปลัดตื้อ คือชื่อเรียกตัวตลกเอกในหนังเล็กของชาวอีสาน คาวํา บักตื้อ ก็มีที่มา
จากตัวละครเดียวกัน) ได๎ความวํา ความเป็นมาของหนังปลัดตื้อ บ๎านโพนทอง แขวงจาปาศักดิ์นั้นมาจาก
พํอใหญํพิมพ์ เมืองเกํา (นามสกุล เมืองเกํา นําจะเป็นนามสกุลที่ชาวบ๎านในเมืองโพนทองใช๎เรียกขาน ไมํ
นําจะใชํนามสกุลจริง) ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได๎นาหนังปลัดตื้อจากจังหวัดอุบลราชธานีมาทาการ
แสดงเพื่อแลกข๎าว สิ่งของตําง ๆ ในแขวงจาปาศักดิ์ ในชํวงกํอนการปฏิวัติลาว
พํอใหญํพิมพ์นั้นไมํปรากฏชัดวําเป็นชาวบ๎านใด รู๎เพียงแตํวํามาจากจังหวัดอุบลราชธานี
และสันนิษฐานวํานําจะเข๎ามาแขวงจาปาศักดิ์ในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๑๐
แล๎วตระเวนทาการแสดงหนังปลัดตื้อด๎วยการปั่นจักรยานไปตามหมูํบ๎านตําง ๆ แล๎วทาการแสดงเพื่อ
แลกข๎าว เกลือ พริกหรือสิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจาวัน และจากคาบอกเลําของชาวบ๎านเพิ่มเติมทราบ
วํา การแสดงหนังปลัดตื้อของพํอใหญํพิมพ์นั้นเป็นที่นิยมอยํางมาก ได๎รับการตอบรับเป็นอยํางดี
เนื่องจากพํอใหญํพิมพ์เชิดและพากย์หนังได๎อยํางสนุกสนานเฮฮา ถูกอกถูกใจผู๎ชมเป็นอยํางยิ่ง แตํการทา
มาหากินในยุคนั้นต๎องอาศัยบารมีของผู๎มีอิทธิพลในท๎องถิ่นเพื่อความสะดวกปลอดภัย พํอใหญํพิมพ์ก็ได๎
อาศัยบารมีของนายทหารชั้นผู๎ใหญํของนครจาปาศักดิ์ในสมัยนั้นก็คือ ญาทํานเอียงและญาทํานไอํ (ถอด
คาจากสาเนียงพํอใหญํพัด พรมทา) ซึ่งเมื่อได๎ขึ้นชื่อวําเป็นคนของทั้งสองทํานนี้ก็จะได๎รับความสะดวกใน
การเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พํอใหญํพิมพ์ตระเวนทาการแสดงหนังปลัดตื้ออยูํหลายปี จนพํอใหญํพัด พรมทา (ตอนนั้น
เป็นหนุํมอายุนําจะราว ๑๖-๑๗ ปี) ได๎ชมการแสดงแล๎วเกิดชื่นชอบ ประกอบกับพํอใหญํพิมพ์มาพักอยูํที่
บ๎านโพนทอง จึงได๎ไปชํวยหยิบจับตัวหนัง เป็นลูกมือให๎พํอใหญํพิมพ์และขอฝึกหัดเชิด พากย์ ลากลอน
จนมีความชานาญพอสมควร จากนั้นได๎เกิดเหตุการณ์สงครามขึ้นที่แขวงจาปาศักดิ์ (ระหวําง พ.ศ.
๒๔๙๖-๒๕๑๘) พํอใหญํพิมพ์จึงเดินทางกลับประเทศไทย พร๎อมกับเอาตัวหนังกลับไปด๎วย (พํอใหญํ
พิมพ์นําจะกลับประเทศไทยในระหวํางประมาณ พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๐ ไมํแนํชัด ทั้งนี้จากคาบอกเลําของ
ชาวบ๎านอายุเกิน ๖๐ ปี วํายังทันได๎ดูหนังปลัดตื้อของพํอใหญํพิมพ์ในสมัยเป็นเด็ก)
หลังจากพํอใหญํพิมพ์เดินทางกลับประเทศไทยแล๎ว พํอใหญํพัดยังชื่นชอบ ติดอกติดใจใน
ศิลปะการแสดงหนังปลัดตื้ออยูํ จึงหาหนังวัวมาตัดเป็นรูปหนังตํางๆ โดยวาดภาพตัวละครจากความทรง
จารูปหนังของพํอใหญํพิมพ์ แล๎วตัดด๎วยอุปกรณ์ที่หาได๎ในสมัยนั้น จนได๎รูปหนังเป็นตัวละครตําง ๆ แล๎ว
จึงฝึกเลํน โดยเรื่องแรกที่ฝึกเลํน คือ เรื่องรามเกียรติ์ แตํเลํนไปเลํนมากลับไมํชานาญและไมํกล๎านาออก
แสดง เพราะจาเนื้อเรื่องสับสน ชื่อตัวละครก็จายาก จึงฝึกเลํนเรื่องอื่นซึ่งเป็นวรรณกรรมพื้นบ๎านลาว
อยํางเรื่อง จันทรโครบ เสือโค กาฬเกษ สินไซ จาปาสี่ต๎น ฯลฯ โดยชํวงแรกไมํมีการเขียนบท แตํเป็นการ
เลํนในลักษณะของการแตํงเรื่องสด ๆ จากเค๎าโครงเรื่องเดิมที่มีแล๎ว จนเกิดความชานาญจึงเริ่มออกทา
การแสดงเรื่อยมา นอกจากนี้ปัจจัยสาคัญที่ทาให๎คณะดารงอยูํได๎ คือ ได๎รับการอุปถัมภ์จากเจ๎าแขวง
จาปาศักดิ์ในสมัยนั้น คือ ท๎าวสุกัน มะหาลาด (ได๎รับตาแหนํงเจ๎าแขวงจาปาศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๘) เนื่องจาก

ทํานชื่นชอบศิลปะการแสดงพื้นบ๎านและต๎องการสืบทอดให๎คงอยูํ จึงให๎การสนับสนุนคณะหนังของพํอ
ใหญํพัดเรื่อยมา แม๎จะย๎ายไปเป็นเจ๎าแขวงเวียงจันทน์ในเวลาตํอมาก็ยังคงสนับสนุน อุปถัมภ์คณะหนัง
มิได๎ขาด คณะจึงมีงานแสดงเป็นเนืองนิตย์
การแสดงของพํอใหญํพัด เป็นที่นิยมของชาวจาปาศักดิ์ในระดับหนึ่ง สมาชิกในคณะ
ประกอบไปด๎วย พํอใหญํพัด ทาหน๎าที่ ผู๎เชิด พากย์ ขับลา และยังมีพํอใหญํเสียง สุกปะเสิด มือระนาด
เอก ยังมีหมอแคนและคนตีกลอง รวมกันแล๎วประมาณ ๕-๙ คน แล๎วแตํขนาดการแสดงในแตํละครั้ง
ทุกคนตํางรํวมทาหน๎าที่ ตําง ๆ เมื่อมีงานแสดง ซึ่งโดยมากเจ๎าภาพมักเป็นหนํวยงานราชการของแขวง
จาปาศักดิ์ หนํวยงานก็จะสํงรถยนต์มารับนักแสดงและอุปกรณ์ในชํวงกลางวันของวันที่จะแสดง พร๎อม
กับเตรียมเครื่องเสียงไว๎ที่จัดงานให๎แล๎ว คณะหนังมีหน๎าที่กางจอและทาการแสดง เมื่อเสร็จก็จะให๎
รถยนต์บรรทุกสัมภาระและนักแสดงมาสํงที่บ๎าน แตํถ๎าเป็นงานของชาวบ๎าน คณะหนังก็จะจ๎างวานรถไถ
นาเดินตามพํวงสัมภาระไปสํงและรอรับกลับในคืนเดียวกัน คําจ๎างการแสดงหนังปลัดตื้อแตํละครั้ง
ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ บาท อาจจะไมํมากแตํก็พอเลี้ยงชีพได๎
ความเปลี่ยนแปลงของคณะหนัง เกิดจากการเสียชีวิตของท๎าวสุกัน มะหาลาด เมื่อวันที่
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จากเหตุการณ์เครื่องบินของกองทัพอากาศลาวตกที่แขวงเชียงขวาง ทาให๎
คณะหนังปลัดตื้อของพํอใหญํพัดได๎รับผลกระทบอยํางมาก เนื่องจากขาดผู๎อุปถัมภ์ ทั้งนี้เพราะคณะหนัง
ไมํมีเครื่องขยายเสียงเป็นของตนเอง เมื่อจะทาการแสดงเจ๎าภาพก็จะเป็นฝุายจัดเตรียมไว๎ให๎ หรือการ
เลือกรูปแบบมหรสพเพื่อมาทาการแสดงเฉลิมฉลองก็เป็นการณ์สาคัญ เจ๎าภาพงานบุญมักเลือกมหรสพที่
เจ๎าแขวงหรือผู๎ใหญํในชุมชนชื่นชอบ สนับสนุน เมื่อเจ๎าแขวงชื่นชอบหนังปลัดตื้อก็ทาให๎คณะหนังมีงาน
อยูํตลอด เพราะเจ๎าภาพก็มักจ๎างวานให๎คณะหนังที่ถือวําเป็นศิลปะการแสดงที่เกําแกํไปรํวมแสดงในงาน
บุญเพื่อเอาใจผู๎นา ดังนั้น อิทธิพลของผู๎ใหญํในท๎องถิ่นจึงมีผลกระทบตํอวิถีคนเลํนหนังอยํางหลีกเลี่ยง
ไมํได๎ โดยเฉพาะบริบทของสังคมลาว ดังนั้น การขาดผู๎อุปถัมภ์หลักจึงเทํากับคณะหนังต๎องปิดตัวตามไป
ด๎วยนั่นเอง
การหยุดพักการแสดงของคณะหนังปลัดตื้อพํอใหญํพัด พรมทา ซึ่งเป็นคณะหนังปลัดตื้อ
คณะเดียวของชาวจาปาศักดิ์ที่แสดงมายาวนานนับตั้งแตํเหตุการณ์ปฏิวัติลาว จนถึงกํอน พ.ศ.๒๕๕๗ ทา
ให๎ศิลปะการแสดงหนังเงาซบเซาเป็นอยํางมาก จนกลายมาเป็นอุปสรรคหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้
เนื่องจากคณะหนังปลัดตื้อของพํอใหญํพัดนั้นได๎หยุดทาการแสดงตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๕๗ และข๎อมูลทาง
วัฒนธรรมของประเทศลาวโดยมากถูกถํายทอดในรูปแบบมุขปาฐะ ขาดการบันทึกเป็นลายลักษณ์ ทาให๎
การค๎นหาที่ตั้งและผู๎สืบทอดคณะหนังเป็นไปด๎วยความยากลาบาก ประกอบกับการที่พํอใหญํพัดมีอายุ
มากขึ้น ทาให๎เสียงไมํอานวยตํอการขับร๎องและเชิด จึงต๎องหยุดพักคณะอยํางถาวร

ภาพที่ ๕ คณะวิจัยสัมภาษณ์ประวัติคณะหนังจากพํอใหญํพัด พรมทา
ปัจจุบันคณะหนังของพํอใหญํพัด มีผู๎สืบทอดคนใหมํ คือท๎าวคาไพ สุกปะเสิด อายุ ๓๔ ปี
อยูํบ๎านโพเงิน เมืองโพนทอง (บ๎านโพเงิน เป็นหมูํบ๎านใหมํที่ขยายออกไปจากบ๎านโพนทอง) เป็นลูกชาย
คนโตของพํอใหญํเสียง สุกปะเสิด มือระนาดเอกของคณะพํอใหญํพัดเมื่อครั้งยังทาการแสดงอยูํนั่นเอง
ซึ่งท๎าวคาไพได๎รับการปลูกฝังมาจากแตํครั้งที่ไปดูบิดาฝึกซ๎อมและทาการแสดง แล๎วเกิดความชื่นชอบ
และอยากสืบทอด และยังมีความเกี่ยวเนื่องในทางเครือญาติกับพํอใหญํพัดอีกด๎วย จึงอาสาเก็บรักษาตัว
หนัง และเริ่มทาการฝึกซ๎อมการแสดงหนังปลัดตื้ออีกครั้ง แตํยังไมํชานาญถึงขั้นออกรับงานแสดง อีกทั้ง
ยังขาดแคลนเครื่องดนตรี เครื่องขยายเสียงและสมาชิกในวง จึงทาได๎เพียงแสดงในหมูํบ๎าน ปัจจุบันมีตัว
หนังที่ตกทอดจากพํอใหญํพัดทั้งสิ้น ๓๐ ตัว

ภาพที่ ๖ ท๎าวคาไพ สุกปะเสิด ผู๎สืบทอดหนังปลัดตื้อตํอจากพํอใหญํพัด

๔.๒.๓ ประวัติของคณะหนังแสบกโต๏จวัดโบ จังหวัดเสียมราฐ
วัดโบ เป็นวัดเกําแกํชั้นพระอารามหลวงของกัมพูชา เนื่องจากมีชื่ออยํางเป็นทางการวํา
ราชโบ ตั้งอยูํในกลางเมืองเสียมราฐ นอกจากจะเป็นวัดเกําแกํแล๎วยังมีความสาคัญ ในฐานะเป็นศูนย์รวม
ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านแขนงตํางๆของชาวจังหวัดเสียมราฐ เชํน การแกะสลักไม๎ การแสดงพื้นบ๎าน
ที่ขึ้นชื่อระดับโลกอยํางแสบกธมหรือหนังใหญํ และแสบกโต๏จหรือหนังเล็กของชาวกัมพูชา ประวัติความ
เป็นมาของแสบกโต๏จวัดโบ จากการสัมภาษณ์ พระมหาวิมาลาธรรมมา พินเสม สิริสุวัณโณ (Prea Maha
Vimaladhamma PIN-SEM Sirisuvano) เจ๎าคณะวัดโบรูปปัจจุบัน ได๎ความวํา วัดโบเป็นแหลํงรวม
ศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน โดยเฉพาะการแสดงหนังเงาที่ตกทอดมายาวนาน ทั้งการแสดงหนังใหญํและ
หนังเล็ก โดยเฉพาะการแสดงหนังใหญํนั้นจะมีชื่อเสียงมาก แตํการแสดงหนังเล็กก็เป็นที่นิยมของ
ชาวบ๎านและนักทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก ทั้งนี้เพราะหนังเล็กจะใช๎วรรณกรรมพื้นบ๎านเป็นเรื่องแสดง ไมํ
วําจะเป็นเรื่อง ลักษณะวงศ์ สินไซ จาปาสี่ต๎น กาฬเกษ ศรีโคตร เป็นต๎น ซึ่งหากสังเกตชื่อเรื่องเหลํานี้ก็
ปรากฏเป็นวรรณกรรมพื้นบ๎านของชาวอีสาน และชาวลาว รวมทั้งเนื้อเรื่องก็มีความคล๎ายคลึงกันเป็น
อยํางมาก โดยเฉพาะด๎านโครงเรื่องและตัวละครในเรื่อง

ภาพที่ ๗ คณะวิจัยสัมภาษณ์ Prea Maha Vimaladhamma PIN-SEM Sirisuvano
นอกจากนี้ การสัมภาษณ์ Mr.Vann Sopheavouth ผู๎อานวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการ
แสดงหนังวัดโบ ทํานเป็นสืบทอดเป็นรุํนที่ ๔ ทาให๎ได๎ทราบวํา การแสดงหนังเงาของกัมพูชานี้มีมานาน
ตั้งแตํสมัยนครวัด และมีการแสดงหนังเงา ๓ ชนิด ได๎แกํ แสบกธมหรือหนังใหญํ เป็นการแสดงหนังเงา
ขั้นสูง นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ หนังประเภทที่สองคือแสบกปัวร์หรือหนังกลาง มีขนาดเล็กกวําหนัง
ใหญํ ใช๎แสดงได๎ทั้งเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องวรรณกรรมพื้นบ๎าน และหนังขนาดเล็กสุดคือแสบกโต๏จหรือ
หนังเล็ก มีความคล๎ายกับหนังตะลุงทางภาคใต๎ของไทย แกะเป็นรูปรํางคน สัตว์ พระ แบบลอยตัว มีไว๎
สาหรับเลํนเรื่องราวพื้นบ๎าน ตานาน เรื่องขาขัน เป็นมหรสพเพื่อชาวบ๎าน เน๎นหนักไปในการสร๎างความ
บันเทิงแกํผู๎ชม

วัดโบมีการสืบทอดการแสดงหนังเงาอยูํสองชนิด คือหนังใหญํและหนังเล็ก สํวนหนังกลาง
ไมํคํอยเป็นที่นิยมจึงไมํมีการแสดง ในสํวนของหนังเล็กมีคณะผู๎สืบทอดทั้งสิ้น ๖ คน ประกอบไปด๎วย ผู๎
เชิด ผู๎พากย์และนักดนตรี เรื่องที่ใช๎การแสดงเป็นวรรณกรรมพื้นบ๎าน เน๎นความสนุกสนาน ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวอยํางหนึ่งของผู๎แสดง ใช๎เวลาในการแสดงไมํเกินห๎าชั่วโมง เรื่องที่ใช๎แสดงก็จะกาหนด
โดยคณะผู๎แสดง แตํในปัจจุบันหนังเล็กใช๎แสดงเพื่อต๎อนรับนักทํองเที่ยวตํางประเทศมากขึ้น เนื่องจาก
จังหวัดเสียมราฐเป็นเมืองทํองเที่ยว โรงแรมตํางๆจะวําจ๎างให๎คณะหนัง ทั้งหนังใหญํและหนังเล็ก
สลับกันไปทาการแสดงที่โรงแรมอยูํที่มิได๎ขาด ใช๎เวลาในการแสดงประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง แตํได๎คําจ๎างสูง
ถึงประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาทตํอครั้ง ซึ่งมากกวําการวําจ๎างไปแสดงในงานของชาวบ๎านที่เฉลี่ย
ได๎รับคําจ๎างครั้งละ ๓,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท แตํใช๎เวลาแสดงถึง ๕-๖ ชั่วโมง
หนังเงาของกัมพูชาได๎รับความนิยมในทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมา จนมาถึงยุคเขมรแดง
ศิลปะการแสดงพื้นบ๎านทุกแขนงของกัมพูชาก็ลํมสลายลงในระยะหนึ่ง ตัวหนังถูกเผาทาลายเป็นอันมาก
ปัจจุบันมีตัวหนังที่เหลือจากการทาลายในยุคเขมรแดงเพียงเล็กน๎อย และจัดแสดงอยูํที่พิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติ กรุงพนมเปญ สํวนตัวหนังที่ใช๎แสดงของวัดโบในปัจจุบันเป็นตัวหนังที่สร๎างขึ้นมาใหมํหลังการ
ลํมสลายของเขมรแดงทั้งหมด แตํยังพยายามคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว๎ให๎มากที่สุด ปัจจุบันคณะวัดโบมีตัว
หนังเล็กทั้งสิ้น ๓๒ ตัว

ภาพที่ ๘ Mr.Vann Sopheavouth ให๎สัมภาษณ์ผู๎วิจัย
๔.๓ การสร้างสรรค์และการสืบทอดอัตลักษณ์หนังเล็กของไทย ลาวและกัมพูชา

นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงหนังได๎กลําวถึงองคประกอบในการแสดงหนังตะลุงไว๎
อยํางสอดคล๎องกันวํา คณะหนัง จะประกอบไปด๎วยด๎วยนายหนังหรือหัวหน๎าคณะ สมาชิกในคณะ รูป
หนัง เครื่องดนตรี เรื่องที่ใชแสดง โรงหนัง จอหนังและอุปกรณ์การแสดงหนัง และในบางคณะอาจมีผู๎นา
ทางจิตวิญญาณหรือผู๎ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อด๎วย ซึ่งองค์ประกอบเหลํานี้สามารถบํงบอก
ลักษณะเฉพาะตนหรือที่เรียกวําอัตลักษณ์ของแตํละคณะ ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงแบํงหัวข๎อเพื่อศึกษาการ
สร๎างสรรค์และการสืบทอดการแสดงหนังเล็กของคณะหนังเล็กของไทย ลาวและกัมพูชา ประกอบไป
ด๎วย การสร๎างสรรค์ตัวหนัง เครื่องดนตรี เรื่องที่ใชแสดง โรงหนังและจอหนัง โดยผู๎วิจยั เลือกศึกษา
ตามกรอบแนวคิด ใน ๓ ประเด็น นั่นคือ การรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรม การปรับปรนให๎เข๎ากับบริบท
ของสังคมปัจจุบัน และการสํงเสริม สนับสนุนและเผยแพรํ และใช๎การอธิบายด๎วยการยกองค์ประกอบ
สาคัญของการแสดงหนังแล๎วจึงใช๎กรอบแนวคิดทั้งสามอธิบายเป็นลาดับๆตํอไป
๔.๓.๑ การสร๎างสรรค์และการสืบทอดอัตลักษณ์การสร๎างรูปหนัง
การสร๎างรูปหนัง เป็นประเด็นแรกที่ผู๎วิจัยนาเสนอทั้งนี้เพราะสิ่งสาคัญอันดับแรกในการ
แสดงหนังเงา ก็คือ ตัวหนัง หรือ ตัวละคร ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให๎เห็นการรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรม หรือ
การดารงอัตลักษณ์การสร๎างหนังแบบเดิมไว๎ แล๎วอธิบายถึงการปรับปรนให๎เข๎าบริบทของสังคมปัจจุบัน
และนาไปสูํการสํงเสริม สนับสนุนและเผยแพรํ
ประเด็นที่ผู๎วิจัยได๎กลําวใน หัวข๎อประวัติของคณะหนัง จังหวัดอุบลราชธานี จะเห็นการ
เลือกใช๎วัสดุในการทาตัวละครในยุคแรกเริ่มของคณะหนังวํา มีวัสดุอยูํสองชนิด ก็คือ กระดาษแข็ง และ
สังกะสีแผํนเรียบ เหตุผลที่ทั้งคนทาตัวหนังเลือกใช๎เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได๎งํายและมีราคาถูก สามารถ
ตัดแตํงได๎สะดวก โดยจะสังเกตวําชาวอีสานมักเลือก ปรับเปลี่ยน ปรับปรน ใช๎วัสดุที่มีในท๎องถิ่น ทั้งนี้
เพราะเป็นการแสดงที่อาศัยเงาเป็นตัวดาเนินเรื่อง วัสดุใดที่สามารถสร๎างเงาได๎ก็จะถูกเลือกใช๎ ซึ่ง
ประเด็นนี้อาจบํงบอกถึงความไมํเครํงครัดกับขนบ หรือความเชื่อเรื่องหนังของชาวอีสานมากนัก รวมทั้ง
คณะหนังของแขวงจาปาศักดิ์ด๎วยที่มีทั้งตัวละครที่สร๎างจากหนังวัว พลาสติก กระดาษแข็ง ซึ่งแนวคิดนี้
นําจะสืบเนื่องจากฐานแนวคิดเดียวกันของคนอุบลราชธานีและคนจาปาศักดิ์ ซึ่งแตกตํางจากคณะหนัง
วัดโบ จังหวัดเสียมราฐที่ใช๎หนังวัวแท๎สร๎างตัวตัวละครทุกตัว แตํประเด็นการเลือกใช๎วัสดุทาตัวละครก็
แสดงให๎เห็นการรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรมได๎อยํางชัดเจน เพราะสุดท๎ายแล๎วคณะหนังก็เลือกใช๎หนัง
วัวเพื่อสร๎างตัวละครทุกคณะ เพียงแตํระยะแรก ๆ นั้น แสดงให๎เห็นอัตลักษณ์ของการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่โดดเดํน โดยแสดงจากการเลือกใช๎วัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่น
การปรับเปลี่ยนวัสดุดังกลําวแสดงให๎เห็นวําอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและชาว
แขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว มีอัตลักษณ์ของการปรับปรนเพื่อการปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับบริบท
ของตนเอง อัตลักษณ์ดังกลําวบํงชี้ให๎เห็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เดียวกันของไทย อุบลราชธานีและลาว
จาปาศักดิ์ได๎อยํางชัดเจน จากนั้นเมื่อเศรษฐกิจเอื้ออานวยจึงปรับเปลี่ยนเป็นการใช๎หนังวัวแท๎ มาใช๎สร๎าง
ตัวละคร ซึ่งเป็นลักษณะของการรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรมของการแสดงหนังเงา

ภาพที่ ๙ รูปหนังของคณะพํอใหญํพัด สร๎างจากพลาสติกและกระดาษแข็ง
รูปแบบของการรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรมของการสร๎างตัวหนัง ปรากฏชัดเจนในการ
สร๎างตัวหนังของชํางตอกหนังในจังหวัดเสียมราฐที่จะเลือกใช๎หนังวัวแท๎ ทั้งนี้เพราะมีความบาง งํายตํอ
การฉลุและมีความโปรํงแสงในตัวและหนังวัวจะมีความโปรํงแสงในตัวอยํางที่เรียกวํา “หนังแก๎ว” และ
ยิ่งถ๎าเป็นหนังลูกวัว ก็จะทาให๎ตัวหนังงดงามขึ้น เพราะเมื่อไฟสํองจะมองดูเหมือนไฟลุกจับตัวหนัง ดู
สวยงามมาก ข๎อนี้สอดคล๎องกับความคิดของนายเหรียญชัย และพํอใหญํพัด ที่กลําววําถ๎าได๎หนังวัวน๎อย
(หนังลูกวัว) แสงที่กระทบจอหนังจะแดงจึ่งขึ่ง (แดงจึ่งขึ่ง ไมํได๎หมายความวํา สีแดงเข๎มหรือแดงมากๆ
แตํหมายถึงเงาของตัวหนังเมื่อกระทบจอหนังขอบลายเส๎น สี จะชัดเจนมาก)
นอกจากการเลือกชนิดของหนังเป็นสิ่งสาคัญแล๎ว คณะหนังวัดโบ จังหวัดเสียมราฐยังให๎
ความสาคัญที่มาของหนังมากอีกด๎วย โดยปกติชํางตอกหนังจะซื้อหนังวัวจากโรงฆําสัตว์ หรือวัวที่ถูกฆํา
ในชุมชน (ฆําเพื่อใช๎เนื้อในงานสาคัญตํางๆ เชํน งานบุญ งานแตํง หรืองานศพ เป็นต๎น) ซึ่งบางครั้ง
จะต๎องสั่งโรงฆําสัตว์ลํวงหน๎าวําต๎องการหนัง Spec ใด รวมไปทั้งอายุของวัวก็มีผลตํอความหนาบางของ
หนังที่จะนามาทาตัวหนัง ตลอดจนการสั่งจองแบบตัวละครลํวงหน๎าหรือความตั้งใจวําจะสร๎างตัวหนังรูป
ใด ซึ่งทั้งหมดนี้ล๎วนเป็นปัจจัยสาคัญที่ชํางหนังต๎องคานึงถึง ซึ่งการเลือกหนังแบบดังกลําวเป็นการเลือก
เพื่อสร๎างตัวหนังปกติ (ตัวหนังธรรมดา) แตํการเลือกของคณะหนังอุบลราชธานีและจาปาศักดิ์ไมํได๎
เครํงครัด เพียงแคํเป็นหนังวัวก็ถือวําดีมากแล๎ว

การเลือกหนังเพื่อจะทา“หนังครู”คือ ตัวพระฤๅษี ก็เป็นประเด็นที่มีความแตกตําง
โดยเฉพาะคณะหนังวัดโบ จังหวัดเสียมราฐที่ต๎องเป็นหนังพิเศษ ในประเทศไทยก็ปรากฏแนวคิดนี้แตํ
เฉพาะการสร๎างหนังครูของหนังใหญํเทํานั้น ทั้งนี้เพราะถือวํา หนังครู เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในทุกตัว
กระบวนการสร๎างตัวหนังครู ดังที่ สุภิตร อนุศาสตร์ (๒๕๒๘ : ๕) ได๎อธิบายไว๎วํา หนังพระอิศวรและ
พระรายณ์ต๎องทาจากหนังวัวที่ถูกเสือกัดตาย ถูกฟูาทาลายหรือออกลูกตาย สํวนตัวฤๅษีนั้นจะต๎องทา
จากหนังที่มีอานาจ เชํน หนังเสือ หนังหมี ซึ่งถือกันวําเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์มีอานาจเหนือหนั งปกติธรรมดา
แตํสาหรับชํางกัมพูชาแล๎ว การเลือกหนังเพื่อสร๎างหนังครู มีเกณฑ์เพียงวํา ต๎องเป็นหนังวัวที่ไมํได๎ถูกฆํา
ด๎วยฝีมือมนุษย์ อาจจะตายด๎วยฟูาผําหรือตกลูกตาย แกํตาย เป็นต๎น ชํางเสียมราฐจึงเลือกหนังเพื่อมา
สร๎างหนังครูตามนั้น และนอกจากนี้การสร๎างหนังครู หนังเจ๎า ของทั้งไทยและกัมพูชาต๎องมีการประกอบ
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์กากับเชํนกัน
ประเด็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหนังที่ต๎องไมํตายด๎วยฝีมือมนุษย์นั้น เป็นประเด็นที่ชวน
พิจารณาให๎เห็นถึงความเชื่อในเรื่องอานาจแหํงเทพในศาสนาฮินดูที่มุํงเน๎นความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ๎า
ต๎องอยูํเหนือมนุษย์ ซึ่งเห็นได๎จากการเลือกหนังดังกลําว มนุษย์ต๎องไมํก๎าวล้าอานาจแหํงเทพ และการจะ
สร๎าง หนังครู ก็ต๎องมีคากลําวเพื่อสื่อสารไปยังเทพเจ๎าเหลํานั้น กลายเป็นความขลังที่ตกทอดจากรุํนสูํรุํน
และก็ไมํพบการละเว๎นปฏิบัติ แตํอาจจะมีการผํอนผันความเครํงครัดลงบ๎างในบางกรณี เชํน ความ
ยิ่งใหญํหรือปริมาณของเครื่องบวงสรวงของแตํละคณะก็ตํางกันออกไปตามแตํฐานะของคณะหนังนั้น ๆ
หรือบทสวดที่สั้นยาวไมํเหมือนกัน แตํความเชื่อและพิธีกรรมบวงสรวงยังจาเป็นยิ่งต๎องปฏิบัติโดยไมํละ
เว๎น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเชื่อและพิธีกรรมเหลํานี้ต๎องดารงอยูํที่อยํางเข๎มขลังเพื่อเป็นกาลังใจให๎คน
สร๎างหนังให๎ระลึกเสมอวํามีครู หรือเป็นศิษย์ก็ต๎องมีครูและครูก็ต๎องเป็นครูเทพไมํใชํครูที่เป็นมนุษย์ งาน
สร๎างสรรค์ตัวหนังจึงเป็นงานที่บัญชาจากเทพ หรืออาจเรียกวําเป็น เทวโองการได๎และผู๎ปฏิบัติถูกต๎องก็
จะได๎รับแตํความเจริญในหน๎าที่การงาน
การฟอกและตากหนัง ขั้นตอนของการฟอกและตากหนังเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญ
หลังจากได๎หนังสดที่มีขนาดตามต๎องการแล๎ว ชํางจะนาหนังเข๎าสูํขั้นตอนการแชํ ฟอกและตากให๎แห๎ง
พร๎อมใช๎ ครู ตรี เจียน (เป็นนายหนังคณะคุณตาตรีเจียน คณะหนังใหญํอีกคณะที่มีชื่อเสียงในจังหวัด
เสียมราฐ ที่ผู๎วิจัยได๎ขอสัมภาษณ์ในเรื่องการสร๎างตัวละคร เนื่องจากเป็นชํางตอกหนัง สร๎างตัวหนังทุก
ขนาด และคณะวัดโบก็เลือกใช๎ตัวละครบางตัวที่ครูตอกในการแสดงแสบกโต๏จด๎วย) เลําให๎ผู๎วิจัยฟังวํา
ในสมัยพํอของครูนั้นเมื่อได๎หนังสดมาแล๎วต๎องนาหนังมาตาในครกไม๎ขนาดใหญํพร๎อมกับโรยเกลือเพื่อ
ความเค็มจากเกลือซึมเข๎าสูํหนังได๎ดีขึ้นหนังจะได๎ไมํเนําหรือมีกลิ่น ตาจนหนังนิ่ม แล๎วจึงนาหนังสดที่ผําน
การตาแล๎วมาแชํในน้าเกลืออีกครั้ง หรือบางครั้งในขั้นตอนนี้มีการนาน้าที่ต๎มจากลูกไม๎บางชนิดซึ่งครูก็
จาไมํได๎วําชื่ออยํางไร เป็นที่นําสังเกตวํากระบวนการแชํหนังของชาวเสียมราฐในอดีตนั้นมีความเหมือน
คล๎ายกับการฟอกหนังเพื่อทาตัวหนังใหญํของไทย
ในปัจจุบันนิยมเพียงแชํน้าเกลือไว๎ในบํอปูนหรือโอํงประมาณ ๔-๕ วันหรือจนกวําหนังจะ
นิ่มหรือใช๎หนังสดแชํน้าส๎มสายชูแทนเกลือ ทั้งนี้เพราะสะดวกและรวดเร็วกวํา สามารถยํนเวลาในการ

หมักให๎เร็วขึ้น โดยใช๎เวลาในการหมักประมาณ ๓-๔ วัน ถ๎าหนังนิ่มได๎ที่ก็จะสังเกตด๎วยการบีบหรือกดดู
จากนั้นนาหนังขึ้นมาขูดเอา ไขมัน ผังผืด และสิ่งสกปรกออก แล๎วล๎างด๎วยน้าสะอาดจนหมดกลิ่น
น้าส๎มสายชู แล๎วจึงนาหนังมาตากแดด โดยใช๎หลักไม๎ตอกขึงที่ขอบหนังให๎ตึงกับพื้นดิน ในระหวํางนั้นก็
ต๎องคอยระวังสัตว์กินเนื้อจะมากัดแทะโดยเฉพาะสุนัขที่จะแอบมาแทะผืนหนังให๎เสียหายได๎

ภาพที่ ๑๐ กรรมวิธีตากหนังของชํางตอกหนังจังหวัดเสียมราฐ
การตากแดดจนหนังแห๎งสนิทได๎ที่จะใช๎เวลาแตกตํางกันตามปริมาณแสงแดดของแตํละ
ฤดูกาล เมื่อหนังแห๎งจนได๎ที่ก็นามาขูดขนและคราบไคลตํางๆออกจนได๎หนังแก๎วสีขาว หรือบางครั้งชํางก็
จะยังไมํขูดจนกวําจะใช๎หนังผืนนั้นมาเขียนลายหรือตอกลาย ซึ่งขั้นของการเก็บแผํนหนังแห๎งนี้ชํางจะ
เลือกบริเวณพื้นบ๎านที่แข็งและแห๎งสนิทวางแผํนหนังแห๎งไว๎ แล๎วใช๎ไม๎ฝาขนาดใหญํมีน้าหนักมากนามา
วางทับแผํนหนังไว๎เพื่อให๎แผํนหนังราบเรียบอยูํตลอดเวลาจนกวําจะถึงเวลาต๎องในไปเขียนรูปและตอก
ลายตํอไป ประเด็นการตากหนังฟอกหนังของคณะหนังจังหวัดเสียมราฐก็แตกตํางจากคณะหนังของ
จังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจาปาศักดิ์มาก เพราะสองคณะหลังแคํนาหนังมาตากให๎แห๎งสนิท อาจจะ
ใช๎ไม๎สดึงขึงหนังทั้งแผํน ตากกับพื้นดิน พื้นปูน ก็ได๎ทั้งนั้น
ประเด็นของการเตรียมหนังนั้นแสดงให๎เห็นอัตลักษณ์ของคณะหนังทั้งสามประเทศ
โดยเฉพาะคณะหนังจังหวัดเสียมราฐที่พยายามดารงอัตลักษณ์ของการใช๎หนังวัวแท๎ มาสร๎างตัวหนังได๎
อยํางชัดเจนและยังคงเลือกใช๎กรรมวิธีแบบโบราณ ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพของหนังวัวที่สามารถใช๎งานได๎
คงทนและให๎แสงเงาที่สวยงามเวลาทาการแสดง ซึ่งอัตลักษณ์ดังกลําวสอดคล๎องกับอัตลักษณ์ของคน
กัมพูชาอยํางหนึ่งคือ มักดารงรักษาสิ่งเดิม ๆ เอาไว๎เสมอ และชาวกัมพูชาจะไมํเปลี่ยนสิ่งใดถ๎าไมํจาเป็น
โดยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาคิดวําสิ่งนั้นดีอยูํแล๎ว แตํก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรนให๎เข๎ากับบริบทของ
ปัจจุบันมากขึ้นในสํวนที่คิดวํามิใชํสาระสาคัญ ทั้งนี้เพราะวําการใช๎หนังของคณะหนังนั้นไมํได๎ใช๎เพื่อ
สร๎างตัวหนังแสดงอยํางเดียว แตํปัจจุบันคณะหนังมีรายได๎หลักจากการสร๎างตัวหนังเป็นสินค๎าที่ระลึก

อยํางหนึ่ง ดังนั้น ชํางตอกหนังในจังหวัดเสียมราฐจึงลดความเครํงครัดบางประการเพื่อจะได๎สร๎างตัวหนัง
ให๎เพียงพอกับการจาหนําย

ภาพที่ ๑๑ แผํนไม๎สาหรับทับแผํนหนังแห๎งของชํางจังหวัดเสียมราฐ
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการตอกหนังเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะรายละเอียด ลวดลายของตัวหนังจะ
มากหรือน๎อยขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างนั่นเอง การสร๎างตัวละครหนังของคณะจังหวัดอุบลราชธานีและ
แขวงจาปาศักดิ์นั้น เลือกใช๎อุปกรณ์ที่มีใช๎ในชีวิตประจาวัน ได๎แกํ พร๎า มีดตอก กรรไกร สิ่ว ค๎อน ซึ่ง
สํงผลตํอความละเอียดของลายเส๎นเป็นอยํางมาก จึงจะเห็นวํา ตัวหนังของสองประเทศนี้ไมํได๎มีลายที่
ละเอียดลออมากมัก

ภาพที่ ๑๒ ตัวหนังคณะเหรียญชัย และคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์
ตัวหนังของคณะหนังจังหวัดเสียมราฐนั้นจะมีลายเส๎นที่ละเอียดลออมาก มีรายละเอียดใน
ตัวหนังมาก ทั้งนี้เพราะอุปกรณ์ที่ใช๎ตอกหนังของชํางตอกหนังเสียมราฐนั้นมีมากมายหลายแบบ
โดยเฉพาะสิ่ว เป็นอุปกรณ์สาคัญของชํางตอกหนัง สิ่วของชํางจังหวัดเสียมราฐนั้นไมํได๎มีขายตาม
ท๎องตลาดทั่วไป แตํสิ่วทุกชิ้นทุกขนาดจะถูกสร๎างขึ้นมาด๎วยมือของชํางเอง วัสดุสาคัญ ได๎แกํ ขดลวดโช๎ก
รถจักรยานยนต์ ค๎อนเหล็ก และทั่งรองตีเหล็ก โดยผู๎ที่จะเป็นชํางตอกหนังได๎ต๎องสามารถสร๎างสิ่วของ
ตัวเองให๎ได๎เสียกํอน ดังนั้น การสร๎างสิ่วจึงเป็นขั้นแรกของชํางตอกหนังเสียมราฐทุกคน

ภาพที่ ๑๓ สิ่วตอกหนังของชํางจังหวัดเสียมราฐ
เขียง เป็นอุปกรณ์สาคัญมากสาหรับชํางเมืองเสียมราฐ ทั้งนี้เพราะมีไม๎ชนิดเดียวที่ชํางจะ
เลือกทาเขียงตอกหนัง นั่นคือ ต๎นเการัน ที่เป็นไม๎เนื้อแข็งที่สุดและมีน้าหนักมาก แข็งจนขวานฟันไมํเข๎า
เส๎นผําศูนย์กลางตั้งแตํ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป เขียงดังกลําวใช๎เฉพาะสํวนที่เป็นแกํนเทํานั้น สํวนกระพี้
และเปลือกจะถากทิ้ง ในปัจจุบันไม๎ชนิดนี้จะหาขนาดใหญํที่มีแกํนขนาดเส๎นผําศูนย์กลางตั้งแตํ ๕๐
เซนติเมตรขึ้นไปนั้นยากมาก จนแทบจะหาไมํได๎เลย ดังนั้น เขียงจึงเป็นมรดกตกทอดของคณะหนังจาก
รุํนสูํรุํนและเป็นสิ่งหวงแหนที่สุด รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชํางตอกหนัง และชํางจะไมํยอม
ขายเขียงเด็ดขาดตราบใดที่ยังตอกหนังอยูํ เพราะนั่นเทํากับเป็นการขายชีวิตและจิตวิญญาณของคนตอก
หนังไปพร๎อมกับเขียง

ภาพที่ ๑๔ เขียงไม๎เการัน ขนาดตํางๆ
การเขียนลาย เป็นขั้นตอนที่ต๎องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของชํางทาหนังอยํางสูง
การเขียนลายหรือเขียนภาพตัวละครของคณะหนังในจังหวัดอุบลราชธานี แขวงจาปาศักดิ์และจังหวัด
เสียมราฐนั้น เป็นหน๎าที่ของหัวหน๎าคณะหรือเจ๎าของคณะโดยตรง มีการสร๎างตัวละครอยูํ ๒ ลักษณะ
คือ ลักษณะที่ ๑ สร๎างตามแบบของหนังที่เคยเห็นเคยชม แล๎วอาศัยฝีมือเขียนภาพ ใครที่วาดภาพสวย
ตัวหนังก็จะสวยตาม ความสวยงามของตัวละครก็จะลดหลั่นไปตามฝีมือเชิงชําง โดยใช๎ดินสอ ปากกา

หรือปากกาเคมี เขียนรูปและลวดลายตัวละครลงตัวหนังได๎ทันที บางครั้งต๎องรํางรูปทรงกํอนโดยใช๎เหล็ก
จารที่เป็นเหล็กตีปลายให๎แหลมแล๎วนามาเขียนลาย ซึ่งการใช๎เหล็กจารเขียนลายนี้สามารถลบได๎งําย
เพียงใช๎ผ๎าชุบน้าหมาดๆแล๎วเช็ดออกลายก็จะหายไปแล๎วรอให๎หนังแห๎งสักครูํก็เขียนลายใหมํลงไปได๎เลย
แล๎วนิยมใช๎ปากกาเคมีเขียนทับลายรํางทันทีเพราะปากกาเคมีให๎เส๎นที่มีความคมชัด สะดวกและสีมี
ความคงทนกวําไมํลบเลือนในขณะที่ทาการตอกหนัง
การสร๎างตัวหนังลักษณะที่ ๒ คือ การลอกลายตามแบบพิมพ์ ซึ่งลักษณะนี้พบที่จังหวัด
เสียมราฐ การเขียนโดยมีแบบสาเร็จรูปไว๎ในกระดาษ หรือตอกตัวหนังบางตัวไว๎เป็นแบบ เพื่อใช๎เป็น
ตัวอยํางให๎เยาวชนที่มาฝึกหัดเขียนลายและตอกหนังจะสะดวกขึ้น ซึ่งวิธีการเขียนลายนั้นสามารถทาได๎
ทั้งการเขียนด๎วยมือ ลอกลายจากตัวหนังเกําหรือการลอกลายแบบใช๎สีสเปรย์พํน การสร๎างตัวหนังแบบนี้
มีเหตุผลเพราะที่จังหวัดเสียมราฐมีการสร๎างตัวหนังอยูํตลอด ทั้งเพื่อใช๎แสดงและเป็นสินค๎าที่ระลึก ข๎อดี
ก็คือสามารถเขียนตัวละครได๎อยํางรวดเร็ว มีความสวยงามของลายเส๎นใกล๎เคียงกัน จึงสามารถผลิตได๎
คราวละมากๆทันตํอการขายนั่นเอง

ภาพที่ ๑๕ แบบสาเร็จรูปสาหรับลอกลายด๎วยสเปรย์
การลงสี รวมถึงการสร๎างสีสันให๎ตัวหนัง ของทั้งสามประเทศพบลักษณะรํวมคือ การใช๎สี
หลักคือ สีดาและสีน้าตาล สํวนการใช๎สีอื่นนั้นพบในตัวหนังของจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจาปาศักดิ์
ซึ่งพบเป็นลักษณะรํวมของทั้งสองวําจะเพิ่มสีอื่นเข๎าไปโดยใช๎ปากกาเคมีและการติดกระดาษแก๎วสีหรือ
พลาสติกสีที่ตัวหนัง ดังนั้น การใช๎สีหลากหลายกับตัวหนังจึงกลายเป็นอัตลักษณ์ของรูปหนัง ของจังหวัด
อุบลราชธานีแตํมีการใช๎สีแตกตํางกัน คือ คณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ ใช๎สีเคมีระบายลงที่ตัวหนังโดยตรง
โดยเฉพาะในสํวนของเสื้อผ๎าเครื่องประดับตํางๆรวมทั้งสีผม แตํจะไมํใช๎สีในสํวนของรํางกายที่ไมํมี
เครื่องนุํงหํม แตํคณะเหรียญชัยพัฒนาใช๎เทคนิคการติดด๎วยกระดาษแก๎วสีตํางๆและตัวหนังใช๎สีน้าตาล
ระบายในสํวนที่ไมํมีเสื้อผ๎าหรือเครื่องนุํงหํมปกคลุม ซึ่งการปะติดนี้กลายเป็นลักษณะรํวมกับคณะพํอ
ใหญํพัด พรมทา แขวงจาปาศักดิ์ แตํจะใช๎พลาสติกสีที่มีในท๎องถิ่นมาปะติดให๎เกิดสีสันขึ้น
การใช๎สีตํางๆในตัวหนังโดยใช๎การระบาย การปะติดด๎วยวัสดุตํางๆ แสดงให๎เห็นลักษณะ
ของการสร๎างสรรค์และการสืบทอดในด๎านการปรับปรนให๎เข๎ากับบริบทของวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะผู๎ชม
นิยมชมชอบให๎เงาที่สะท๎อนทางจอหนังมีสีสันตํางๆดูมีชีวิตชีวา คล๎ายมนุษย์หรือเทวดาในอุดมคติ ตาม

หลักคิดในแนวจักรวาลวิทยา การสร๎างรูปหนังให๎มีสี จึงเป็นการตอบสนองความต๎องการกับความเชื่อ
ดังกลําว และสียังเป็นเครื่องชํวยการเรียนรู๎ของมนุษย์โดยธรรมชาติ ดังนั้น ผู๎สืบทอดการแสดงหนังใน
จังหวัดอุบลราชธานีจึงนิยมสร๎างตัวหนังที่มีสีตํางๆ และการระบายสีน้าตาลที่สํวนอื่นที่ไมํใชํเครื่องนุํงหํม
หรือเครื่องประดับก็เป็นลักษณะรํวมที่สืบทอดมาจากรูปหนังของจังหวัดเสียมราฐอยํางหนึ่ง

ภาพที่ ๑๖ การสร๎างสีให๎ตัวหนังของคณะหนังจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจาปาศักดิ์
การใช๎สีของชํางตอกหนังจังหวัดเสียมราฐนั้น มีความนําสนใจยิ่ง โดยเฉพาะการใช๎สีน้าตาล
จากยางของต๎นกันเดา โดยการนาเปลือกต๎นกันเดามาแชํน้าให๎ยางออกแล๎วนาไปต๎มเคี่ยวให๎ยางนั้นมี
ความเข๎มข๎นสูงขึ้น ซึ่งการใช๎น้ายางต๎นกันเดาทาสีหนังนี้จะใช๎กับหนังทุกตัว เพราะนอกจากจะใช๎เพื่อให๎สี
น้าตาลแล๎ว คุณสมบัติของน้ายางกันเดานี้ยังเป็นตัวชํวยรักษาสภาพหนังให๎คงรูปและทนทานตํอ
สภาพแวดล๎อมได๎เป็นอยํางดี และกรณีต๎องการสีดา ต๎องใช๎สีน้ามันสีดาทาทับสีน้าตาล นอกจากนี้ยังมี
การใช๎สีสเปรย์ฉีดพํนเพื่อให๎ได๎หนังสีดาทั้งผืน ซึ่งกรณีใช๎สีสเปรย์นี้เป็นแนวคิดใหมํเพื่อความสะดวก
รวดเร็วและคงทน การใช๎เพียงสีดาและน้าตาลจึงกลายเป็นอัตลักษณ์ของรูปหนังในจังหวัดเสียมราฐ ที่ยัง
รักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรมไว๎อยํางเหนียวแนํน
จากประเด็นเรื่องการใช๎อุปกรณ์การสร๎างตัวหนัง การใช๎สิ่ว การเลือกไม๎ทาเขียงของชําง
จังหวัดเสียมราฐนั้นเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเดํนของชํางจังหวัดเสียมราฐ เพราะอุปกรณ์ดังกลําวมีผลตํอ
ความละเอียดของลวดลายตัวหนังที่สวยงาม โดดเดํน ที่ชํางจังหวัดเสียราฐยังคงรักษามาจนถึงปัจจุบัน
แตํการใช๎อุปกรณ์ที่มีในชีวิตประจาวันเพื่อสร๎างตัวหนังก็เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเดํนอยํางหนึ่งของการปรับ
ปรนให๎เข๎ากับบริบทและความจาเป็นของชาวอุบลราชธานีและชาวจาปาศักดิ์

ภาพที่ ๑๗ การลงสีน้าตาลจากต๎นกันเดาของตัวหนังจังหวัดเสียมราฐ
การเข๎าไม๎จับ จะใช๎ไม๎ตับหรือไม๎คาบก็ได๎ ถ๎าเป็นไม๎ตับคือไม๎ไผํที่เหลาแล๎วนามาผํากลาง
เป็นไม๎หีบแล๎วนาไปหีบตัวหนังแล๎วใช๎เชือกพลาสติกหรือยางยืดรัดหัวท๎ายให๎แนํนหนา เหลือความยาว
สํวนโคนเพื่อจับประมาณ ๑๕-๓๐ เซนติเมตร มักใช๎กับตัวหนังขนาดเล็กที่เชิดด๎วยมือข๎างเดียวได๎ ไม๎คาบ
คือการนาไม๎ไผํสองชิ้นมาประกบหน๎าหลังตัวหนัง มัดหัวท๎ายด๎วยเชือกพลาสติกให๎แนํนหนา สํวนที่
จาเป็นต๎องเคลื่อนไหว เชํน ปาก ก็ต๎องใช๎ยางหนังสติ๊กยึดเพื่อให๎ยืด หดได๎ เหมือนเวลามนุษย์อ๎าปากพูด
สํวนข๎อตํอตํางที่ต๎องเคลื่อนไหวก็จะยึดด๎วยเชือกไนลํอนหรือยางหนังสติ๊กเพื่อให๎เกิดความยืดหยุํนนั่นเอง
จึงจะเห็นวําคณะหนังจะต๎องเตรียมไม๎คาบ ยางหนังสติ๊กและเชือกไนลํอน สารองไว๎เสมอเพื่อซํอมแซมตัว
หนังที่อาจชารุดได๎
การเก็บตัวหนัง ของคณะหนังจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจาปาศักดิ์นั้น มีการเก็บอยําง
เดียวกันคือ เก็บในหีบไม๎รวมกันทุกตัว การเก็บแบบนี้มีข๎อดีคือเก็บตัวหนังจากสัตว์ฟันแทะได๎เป็นอยํางดี
แตํก็มีข๎อเสียคือตัวหนังจะมีการยืดหรือหดตัวได๎ สํวนคณะหนังวัดโบ จังหวัดเสียมราฐนัน้ ไมํได๎เก็บในหีบ
ไม๎เหมือนคณะในประเทศไทยและลาวแตํจะให๎ลักษณะแฟูมหีบขนาดใหญํ เหมือนอยํางแฟูมเอกสารแตํ
จะมีไม๎ตับขนาดใหญํสองคูํทาหน๎าที่หนีบตัวหนังไว๎ ข๎อดีคือ ตัวหนังจะตึงตลอดแตํต๎องระวังไมํให๎สัตว์ฟัน
แทะกัดทาลายตัวหนัง

ภาพที่ ๑๘ แฟูมหีบหนังของคณะวัดโบ จังหวัดเสียมราฐ

ภาพที่ ๑๙ หีบไม๎เก็บตัวหนังของคณะพํอใหญํพัด แขวงจาปาศักดิ์
ประเด็นความแตกตํางของหีบหํอตัวหนังของคณะจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจาปา
ศักดิ์กับจังหวัดเสียมราฐ เหตุผลที่คณะหนังในจังหวัดเสียมราฐเก็บตัวหนังไว๎ในแฟูมหีบ เพราะต๎องการ
ให๎ตัวหนังคงรูปแบนเรียบและอีกประการคือคณะหนังจังหวัดเสียมราฐมีงานแสดงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
การแสดงโชว์นักทํองเที่ยวตามโรงแรมตํางๆและมีโรงหนังในตัวอาคารเป็นของตัวเอง การจะเก็บรักษา
อยํางเป็นระเบียบในตู๎ในหีบคงเป็นเป็นเรื่องยากสาหรับนายหนังที่ต๎องจัดต๎องค๎นกันทุกวัน มีข๎อแม๎
เพียงแตํวําเก็บให๎พ๎นแดดพ๎นน้าเทํานั้นเป็นพอ ซึ่งตํางจากคณะหนังจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจาปา
ศักดิ์ที่มีชํวงหยุดพักการแสดงในชํวงฤดูฝน เนื่องจากสมาชิกต๎องประกอบอาชีพหลักคือการทานา และ
เป็นชํวงเข๎าพรรษาไมํมีงานบุญ อีกทั้งไมํสะดวกตํอการจัดงานภายนอกอาคาร และอีกประเด็นก็คือชําง
ตอกหนังเมืองเสียมราฐยังตอกหนังอยูํทุกวันจึงไมํเป็นปัญหาสาหรับการสร๎างใหมํ แตํตัวหนังในประเทศ
ไทยและลาว การสร๎างใหมํเป็นเรื่องยุํงยาก ตัวหนังถือเป็นมรดกศักดิ์สิทธิ์ที่ต๎องรักษาของเกําให๎คงอยูํ
อยํางดีที่สุด
การสร๎างรูปหนังของจังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจาปาศักดิ์ ปรากฏอัตลักษณ์หลาย
ประการ ได๎แกํ การใช๎วัสดุที่มีในท๎องถิ่น และการลงสีที่ตัวหนังเพื่อเพิ่มสีสันให๎กับตัวหนัง อัตลักษณ์
ดังกลําวกลายเป็นลักษณะรํวมทางวัฒนธรรมระหวํางไทย กับลาว เป็นลักษณะของการปรับปรนให๎เข๎า
กับบริบททางสังคมอยํางหนึ่ง ซึ่งในกัมพูชาก็มีการใช๎สีตํางๆในรูปหนังใหญํที่ใช๎แสดงตอนกลางวัน ที่
เรียกวํา หนังกลางวัน แตํสาหรับรูปหนังแสบกโต๏จ ของจังหวัดเสียมเรียบก็มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวคือการ
ใช๎เฉพาะสีดาและสีน้าตาล โดยเฉพาะการใช๎สีน้าตาลจากยางต๎นกันเดา ที่นอกจากจะให๎สีแล๎วยังเป็น
การรักษาสภาพของตัวหนังได๎อยํางดี
นอกจากนั้นกุศโลบายของการสร๎างคนเพื่อมาเป็นชํางตอกหนังคือเป็นนายหนังของชาว
จังหวัดเสียมราฐนั้นก็กลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดเดํน เพราะคนที่จะเป็นชํางตอกหนังได๎ก็ต๎องสร๎างอุปกรณ์
ตอกหนังด๎วยตนเองให๎ได๎กํอน นับเป็นการสอนให๎มีใจหนักแนํน ทุํมเท มีความเพียร เพราะกวําจะได๎สิ่ว
แตํละแบบต๎องใช๎ความพยายามสูง ชํางจึงต๎องรักษาอุปกรณ์ของตนเองเป็นอยํางดี อาจกลําวได๎วําเป็น
การสร๎างความภาคภูมิใจให๎กับงานที่ตนเองทาด๎วย เพราะกวําจะออกมาเป็นรูปหนังที่สวยงามต๎องผําน
ขั้นตอนมากมายนั่นเอง
ประเด็นตํอไปที่เกี่ยวเนื่องกับการสร๎างสรรค์และการสืบทอดก็คือเมื่อเห็นกระบวนการสร๎างรูป
หนังแล๎ว ผู๎วิจัยจะได๎นาเสนอประเด็นของการสืบทอดรูปแบบของรูปหนัง ซึ่งจะแสดงให๎เห็นสายสัมพันธ์
ของการรับวัฒนธรรมของทั้ง ๓ ประเทศได๎อยํางชัดเจน
ชวน เพชรแก๎ว (๒๕๔๘ : ๑๘๓-๑๘๔) ได๎กลําวไว๎วํา เป็นที่ยอมรับกันวําหนังตะลุงในพื้นที่
อีสานมีที่มาจากแหลํงเดียวกัน คือ ได๎รับอิทธิพลจากภาคใต๎ทั้งสิ้น ถึงแม๎จะมีการแพรํกระจายในหลาย
พื้นที่และตํางระยะเวลากันบ๎างแตํสาระสาคัญและขนบนิยมในการแสดงก็เหมือนๆกัน อาจจะมีแตกตําง
กันบ๎างในรายละเอียดยํอย และหนังประโมทัยในภาคอีสานระยะแรก แสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์

เทํานั้น นายหนังที่ได๎รับประสบการณ์ตรง ได๎ดูได๎สัมผัสในขณะนั้นก็ได๎นาวิธีการมาฝึกหัด โดยเริ่มตัดตัว
รูปหนังเลียนแบบภาคใต๎ แม๎จะไมํละเอียดเทําแตํก็ปรับให๎มีลักษณะเฉพาะของตน รูปหนังในระยะแรก
จึงมีเฉพาะตัวหนังชุดรามเกียรติ์เทํานั้น บางคณะก็หาซื้อตัวหนังจากภาคใต๎และกรุงเทพ แตํสํวนใหญํจะ
พยายามทารูปหนังขึ้นใช๎เอง เพราะทนทานกวํา และตํอมาจึงเพิ่มตัวละครอื่นๆที่ปรากฏในสังคมของ
ตนเองและเรื่องที่ใช๎แสดง
การสืบทอดรูปหนังชุดรามเกียรติ์นั้น จากการศึกษาพบวํารูปหนังที่ยังคงเป็นชุดรามเกียรติ์ทั้ง
ชุดนั้น มีอยูํคณะเดียวคือคณะวัดโบ จังหวัดเสียมราฐ จึงสามารถบอกได๎วําการรับวัฒนธรรมของไทยนั้น
มาจากกัมพูชา และประเด็นการปรับปรนนั้น ปรากฏที่คณะหนังของจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจาปา
ศักดิ์อยํางชัดเจน แม๎จะมีรูปหนังที่รับอิทธิพลมาจากเรื่องรามเกียรติ์แตํได๎มีการประยุกต์รูปหนังให๎
แตกตํางออกไป เพื่อความเหมาะสมของเนื้อเรื่องที่ใช๎แสดง

ภาพที่ ๒๐ รูปหนังชุดรามเกียรติ์ ของคณะวัดโบ
รูปตัวหนังจึงเป็นเครื่องบํงชี้ถึงความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมหรือการสืบทอดการวัฒนธรรมที่
แสดงผํานลักษณะรํวมทางวัฒนธรรมได๎อยํางชัดเจน รูปหนังของคณะวัดโบจึงเป็นรูปแบบของการรักษา
ต๎นฉบับทางวัฒนธรรมของการแสดงหนังเล็ก ที่แรกเริ่มจากการแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ แล๎วจึงนา
วรรณกรรมพื้นบ๎านมาเป็นเรื่องการแสดง ตัวหนังที่ตอกลายอยํางละเอียด อํอนช๎อย สวยงาม
กลายเป็นอัตลักษณ์สาคัญอยํางหนึ่ง เพราะถ๎าจะกลําวถึงรูปหนังของจังหวัดเสียมราฐก็ต๎องกลําวถึง
ความงามของลายเส๎นที่เกิดจากความละเอียดของการตอกหนัง และอัตลักษณ์ที่สาคัญอีกอยํางคือ รูป
หนังของจังหวัดเสียมราฐต๎องทามาจากหนังแท๎เทํานั้น ลักษณะนี้จึงเป็นอัตลักษณ์ที่เกิดการการรักษา
ต๎นฉบับทางวัฒนธรรม
การแบํงแยกรูปหนังเล็กในประเทศไทยมีหลายประเภทตามแตํละภาคก็เรียกชื่อตํางกันออกไป
ดังที่ ชวน เพชรแก๎ว (๒๕๔๘ : ๒๐๐) ได๎แบํงรูปหนังของภาคอีสานออกเป็น ๕ ประเภท ได๎แกํ ตัวหนัง
ฝุายพระรามหรือฝุายมนุษย์ ตัวหนังฝุายทศกัณฐ์หรือฝุายยักษ์ รูปหนังที่เป็นฉากประกอบ รูปหนัง
ศักดิ์สิทธิ์ และรูปหนังตัวตลก เพื่อให๎สอดคล๎องกับรูปหนังของคณะหนังที่มีอยูํในปัจจุบัน ผู๎วิจัยจึงแบํง

รูปหนัง ดังนี้ ก. รูปหนังครู ข. รูปหนังฝุายตัวเอก ค. รูปหนังฝุายตัวร๎าย ง. รูปหนังตลก และ จ. รูป
หนังอื่นๆ ซึ่งจะได๎อธิบายลักษณะของรูปหนังที่มีอัตลักษณ์และกลายเป็นลักษณะรํวมของการสร๎างสรรค์
และการสืบทอดการแสดงหนังเล็กของทั้งสามประเทศ ดังนี้
ก. รูปหนังครู หรือหนังเจ๎า เป็นตัวหนังที่ใช๎สาหรับไหว๎ครู ถือวําเป็นตัวหนังศักดิ์สิทธิ์ หรือ
บอกเลําเรื่อง เกริ่นเรื่องที่คณะจะใช๎ทาการแสดงในครั้งนั้น ถือเป็นตัวหนังที่มีความสาคัญ ทุกคณะหนัง
ต๎องมีหนังครู จากการศึกษาหนังครูของทุกคณะจะมีหนังครูตัวเดียวกัน คือ ตัวพระฤๅษี ใช๎สาหรับไหว๎ครู
กํอนการแสดง และจะเป็นตัวหนังที่ต๎องออกหน๎าจอเป็นตัวแรกเสมอ บางคณะอาจใช๎พระฤๅษีเป็นตัวเริ่ม
เรื่อง และเป็นตัวแปรสาคัญในการดาเนินเรื่อง อยํางคณะหนังวัดโบ ฉากแรกของการแสดงมักมีการผูก
เรื่องให๎พระฤๅษีออกโรงแล๎วให๎ชาวบ๎านเดิมตาม จากนั้นพระฤๅษี (บทพากย์เรียกพระเจ๎าตา) เป็นผู๎เลํา
เรื่องความดีความชั่ว แล๎วก็จะมีชาวบ๎านมาฟัง แล๎วจึงเดินเรื่องไป
รูปหนังครูทั้ง ๔ คณะมีตัวเดียว คือ พระฤๅษี และรูปหนังพระฤๅษีของทุกคณะก็ปรากฏ
ลักษณะรํวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ เป็นรูปหนังหน๎าแขวะ หันด๎านข๎างซ๎ายออกหน๎าจอ มือข๎างซ๎าย
ถือตาลปัตรหรือพัดพาดบํา มือข๎างถือไม๎เท๎าหรือชี้นิ้ว แตํในคณะหนังของพํอใหญํพัด พรมทา แขวง
จาปาศักดิ์ มีการสร๎างอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยการนาความศักดิ์สิทธิ์ในตานานมาประกอบสร๎างความ
พิเศษให๎ไม๎เท๎าพระฤๅษีเป็นอาวุธวิเศษ คือ กกชี้ตายปลายชี้เป็น
เรื่องเลําหลายเรื่องกลําวถึง กกชี้ตายปลายชี้ หรือต๎นมณีโคตร (เขียนแบบลาว มะนีโคด)
ในนิทานเรื่องท๎าวศรีโคตรเพชรตะบอง ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ๎านของชาวอีสานริมฝั่งโขงและชาวลาว ได๎
กลําวถึง กกชี้ตายปลายชี้เป็น คือตะบอง หรือ กระบอง อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของท๎าวศรีโคตรหนุํมชาวไทยผู๎
เกํงกล๎า ได๎ร่าเรียนวิชาอาคมจนกล๎าแกรํง แล๎วพระอาจารย์ก็มอบอาวุธวิเศษให๎ ตํอมาศรีโคตรก็ได๎ใช๎
ตะบองปราบฝูงช๎างนับล๎านตัวที่เข๎าถลํมเมืองลาวจนจวนจะพินาศ สุดท๎ายโขลงช๎างพํายราบคาบจน
หัวหน๎าโขลงคือช๎างสามหัวหกงา ต๎องยอมก๎มหัวให๎ศรีโคตรขึ้นขี่เข๎าเมือง ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของตะบองที่
ทาให๎ช๎างนับล๎านล๎มตายลงน้าโขงจนน้ากลายเป็นสีแดงก็คือถ๎าใช๎ด๎านโคนชี้ไปถูกสิ่งใดจะตายทันทีแตํถ๎า
ใช๎ด๎านปลายชี้สิ่งใดที่ตายแล๎วสิ่งนั้นจะกลับมีชีวิตทันที
ต๎นมณีโคตร เชื่อกันวํามีเพียงต๎นเดียวในโลก เติบโตอยูํบนแงํหินที่เป็นเหมือนเกาะเล็กๆ
กลางน้าตกคอนพระเพ็งที่มคี วามกว๎างกวํา ๑ กิโลเมตรและสูงกวํา ๑๕ เมตร กลางแมํน้าโขง ทางตอน
ใต๎ของประเทศลาว (Laos) ริมชายแดนกัมพูชา ชาวบ๎านบางสํวนที่นี่เรียกต๎นมณีโคตรแหํงนี้วํา “ต๎นชี้
ตายปลายชี้เป็น” จากตานานของลาวที่เลําขานกันวํา เป็นต๎นไม๎วิเศษ หากปลายชี้ไปทางไหนก็จะมีแตํ
ความเจริญ โดยมณีโคตรมีปลายอยูํสามกิ่ง กิ่งหนึ่งชี้ไปทางแผํนดินกัมพูชา กิ่งหนึ่งชี้มาทางแผํนดินลาว
และปลายที่ใหญํที่สุดชี้มาทางแผํนดินไทย ลักษณะการขึ้นของ ต๎นมณีโคตร ทีข่ ึ้นอยูํตรงกลางระหวําง
ต๎นไทร ๒ ต๎น ลักษณะของกิ่งและใบไมํดกหนานัก แตํที่ประหลาดพิสดารที่สุดก็คือ ลักษณะของการตั้ง
ลาต๎น แทนที่ต๎นมณีโคตรจะตั้งอยูํตามธรรมชาติเหมือนต๎นไม๎ทั่วไปที่เติบโตพุํงขึ้นสูํฟูา แตํกลับแหวกกฎ
ธรรมชาติโดยปลํอยให๎รากแก๎ว รากฝอยพุํงขึ้นไปในอากาศ และให๎กิ่งก๎านสาขาหยั่งลงบนพื้นน้าแทน
โดยยังเจริญงอกงามอยูํได๎ไมํเฉาตาย

มีตานานเลําขานจากคนแกํคนเฒําวํา แตํเดิมต๎นไม๎ต๎นนี้ไมํได๎มีความประหลาดพิสดารแบบ
นี้แตํอยํางใด ทวํา คราวหนึ่งมีสามเณรน๎อยผู๎เครํงครัดรูปหนึ่งได๎ขึ้นไปนั่งจาศีลบาเพ็ญภาวนาอยูํใต๎ต๎นไม๎
นี้ ซึ่งยังมีลักษณะปกติอยูํ ตกเช๎าก็ออกบิณฑบาตไปตามปุาเขา แม๎บริเวณนั้นไมํมีผู๎คนอยูํเลยแตํสามเณร
ก็มีอาหารเต็มบาตรทุกเช๎า วํากันวําสามเณรได๎รับบิณฑบาตมาจาก “ผีบังบด” ซึ่งเป็นภูตชนิดหนึ่งที่มี
จิตใจโอบอ๎อมอารี วันหนึ่งสามเณรทํานนี้ก็ได๎เดินลุยน้าเข๎าไปในโพรงใต๎ต๎นไม๎หายไปแล๎วไมํกลับออกมา
อีกเลย วันรุํงขึ้นต๎นไม๎นั้นก็มีอันผิดกฎธรรมชาติ และคงอยูํในลักษณะนั้นตลอดมา
นอกจากนี้ยังปรากฏตานานของต๎นมณีโคตร จากนิทานเรื่อง พะลักพะลาม (เขียนตาม
แบบภาษาลาว ไมํมีตัวควบกล้า) หรือ รามเกียรติ์ ฉบับลาววํา ทศเศียรได๎มาตํอสู๎กับพระลักพระลามที่น้า
ของ (แมํน้าโขง) ทหารของทศเศียรโดนหุลละมานฆําตายถึง ๔,๐๐๐ ตน นอนตายกลางน้าของ
กลายเป็นเกาะเรียกวํา สี่พันดอน เมื่อฆํายักษ์เสร็จจึงหักเอากิ่งไม๎มณีโคตรมาชํวยรักษาชีวิตฝุายตน โดย
ไม๎มณีโคตรมีสองกิ่ง คือกิ่งทางทิศตะวันออกชี้เป็น คือ ชี้คนตายให๎ฟื้นได๎ สํวนกิ่งทางทิศตะวันตกชี้ตาย
คือ ชี้คนให๎ตายได๎ จึงทาให๎ฝุายพระลักพระลามมีชัยชนะ ต๎นมณีโคตร มี ๓ กิ่งคือ กิ่งที่ชี้ไปทิศเหนือ ใคร
กินผลไม๎ทิศนี้จะกลายเป็นนกยาง กิ่งที่ชี้ไปทิศใต๎ ใครกินผลไม๎ทิศนี้จะกลายเป็นลิง และกิ่งที่ชี้ไปทิศ
ตะวันออก ใครกินผลไม๎ทิศนี้จะกลับเป็นหนุํมสาวมีพละกาลังมาก เมื่อนางสีดาจันทะแจํมถูกท๎าวฮาพนา
สวร (ทศกัณฐ์) ลักไปอยูํเมืองลังกา พระลาม พระลัก ได๎ติดตามนางสีดาจันทะแจํม เดินทางจนเหนื่อย
อํอน จึงมาหยุดพักอยูํที่ใต๎ต๎นมณีโคตรซึ่งกาลังออกผลสุกสะพรั่งเต็มต๎น พระลักไปเก็บผลจากกิ่งด๎านทิศ
ตะวันออกรับประทานจึงมีรูปโฉมสวยงามกวําเดิม สํวนพระลามไปเก็บผลกิ่งด๎านทิศใต๎จึงกลายรํางเป็น
ลิงเผือกขนาดใหญํ พระลักเมื่อเห็นพระลามกลายรํางเป็นลิงเผือก ก็ลํอหลอกให๎พระลามไปกินผลมณี
โคตรกิ่งทิศตะวันออก แตํไมํสามารถสื่อสารกับลิงพระลามได๎ พระลักจึงนั่งเฝูาลิงพระลามอยูํวันแล๎ววัน
เลํา เดือนแล๎วเดือนเลํา
กลําวถึงฤๅษีอาคมแกํกล๎าได๎นางจันทะแจํมอินทาเป็นภรรยา แตํพระอาทิตย์ลอบเป็นชู๎จน
ได๎ลูก ๒ คนคือ สังคีป(สุครีพ) และพะลีจันทร์(พาลี) สํวนนางแก๎วแพงศรีเป็นลูกที่เกิดแตํฤๅษี ฤๅษีรัก
บุตรชายทั้งสองมาก สอนวิทยาอาวุธให๎ทุกอยําง วันหนึ่งเกิดสงสัยในรูปรํางหน๎าตาจึงเอาลูกทั้ง ๓ ไป
เสี่ยงน้า ถ๎าเป็นลูกตนให๎วํายน้ากลับมาได๎ ก็มีนางแก๎วแพงศรีคนเดียวที่วํายน้ากลับมาได๎ ฤๅษีจึงกลับมา
พร๎อมนางแก๎วแพงศรีคนเดียว นางจันทะแจํมอินทาไมํเห็นบุตรชายจึงถามนางแก๎วแพงศรี นางแก๎วแพง
ศรีจึงเลําเรื่องเสี่ยงโยนน้าให๎ฟัง นางโกรธมากจึงจับนางแก๎วแพงศรีเวี่ยงไปจนตกภูเขาลูกหนึ่ง นาง
เดินทางหลงปุามาจนถึงต๎นมณีโคตรจึงเก็บผลทางทิศใต๎กิน กลายรํางเป็นลิงเผือกและได๎สมสูํกับลิงพระ
ลาม ออกลูกมาเป็น “หุลละมาน”(หนุมาน) ด๎านพระลักลํอหลอกให๎ลิงพระลามและลิงนางแก๎วแพงศรี
กินผลมณีโคตรทิศตะวันออกจึงกลายรํางเป็นมนุษย์ตามเดิม แตํหุลละมานกินเทําไรก็ไมํกลายรํางเป็นคน
เพราะเป็นเวรกรรมแตํชาติปางกํอน
จากตานาน เรื่องเลําและความเชื่อเกี่ยวกับต๎นมณีโคตรของชาวลาวที่เป็นสัญญะของความ
ศักดิ์สิทธิ์ จึงกลายมาเป็นอาวุธของพระฤๅษีในหนังปลัดตื้อลาว แสดงให๎เห็นรูปแบบของการปรับปรนให๎
เข๎ากับบริบทของวัฒนธรรมลาวได๎อยํางชัดเจน เพราะความเชื่อวําคือสิ่งที่มีอานาจเหนือสรรพสิ่ง

สามารถดลบันดาลได๎แม๎กระทั่งความเป็น ความตาย ผู๎ได๎ครอบครอง ต๎นมณีโคตรหรือต๎นกกชี้ตายปลาย
ชี้เป็น จึงต๎องเป็นผู๎มีฤทธิ์เดชมากที่สุด ก็คือ พระฤๅษี
นอกจากนี้ ในเรื่องรามเกียรติ์แบบฉบับลาวหรือเรียกชื่อวํา พะลักพะลาม นั้นก็มีความ
แตกตํางของการสร๎างเนื้อเรื่อง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนฉากในท๎องเรื่องให๎กลายเป็นสิ่งที่มีอยูํในวิถี
ชีวิตของคนเอง เสมือนหนึ่งการปรับเปลี่ยนให๎เป็นเรื่องของตนเองให๎มากที่สุด เมื่อเนื้อเรื่องรามเกียรติ์
ได๎รับการปรับเปลี่ยนให๎มีความเป็นลาวมากที่สุด เมื่อนามาแสดงหนังเงาก็มีการสร๎างสิ่งตํางๆให๎
สอดคล๎องกับเนื้อเรื่อง ลักษณะดังกลําวนี้แสดงให๎เห็นอัตลักษณ์ที่โดดเดํน ในด๎านการปรับเปลี่ยนให๎เข๎า
กับความเป็นตนเอง อันเป็นลักษณะของการลื่นไหลซึ่งเป็นลักษณะสาคัญของชาติพันธุ์ลาวและเป็น
ลักษณะของการรอมชอมของชาวลาว และสํงผลตํอลักษณะชาติพันธุ์ของชาวอีสานที่มีลักษณะแบบ
เดียวกันนี้ด๎วย

ภาพที่ ๒๑ รูปหนังพระฤๅษี ของคณะพํอใหญํพัด พรมทา

ภาพที่ ๒๒ รูปหนังพระฤๅษี คณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์

ภาพที่ ๒๓ รูปหนังพระฤๅษีของคณะวัดโบ
ข. รูปหนังฝุายตัวเอก หรือตัวพระเอก นางเอก จากการศึกษาลักษณะรํวมของทั้ง ๔ คณะ
พบวํารูปหนังตัวเอกนั้นจะเป็นตัวมนุษย์ ฝุายชายจะมีอยํางน๎อยสองตัว ถืออาวุธเป็นศรหรือจักร ซึ่ง
นําจะเป็นตัวหนังพระลักษมณ์ พระรามหรือเป็นตัวพระนารายณ์อวตาร แตํเมื่อใช๎ในการแสดงหนังเล็ก
ตัวพระเหลํานี้ก็จะเป็นตัวพระเอกตามเนื้อเรื่องวรรณกรรมพื้นบ๎านเกําแกํที่นามาแสดงในครั้งนั้น ๆ
สํวนตัวเอกฝุายหญิงก็จะเป็นรูปมนุษย์ ซึ่งนําจะเป็นตัวนางสีดาเป็นปฐม แตํถ๎าเป็นเรื่องที่แตํงขึ้นใหมํ
บางคณะก็ใช๎ตัวละครที่สร๎างขึ้นใหมํเพื่อให๎ทันสมัยตามเนื้อเรื่อง และฝุายตัวเอกจะมีอัตลักษณ์อยํางหนึ่ง
จนกลายเป็นลักษณะรํวมที่สาคัญสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของการแสดงหนังเงาของทั้งสามประเทศ ก็
คือตัวรูปหนังเหยียบนาค

ภาพที่ ๒๔ รูปหนังพระเอก นางเอก ของคณะพํอใหญํพัด พรมทา

ภาพที่ ๒๕ รูปหนังพระเอกของคณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์
แม๎ปัจจุบัน ตัวพระเอกนางเอกของคณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์และคณะเหรียญชัยพัฒนา
จังหวัดอุบลราชธานี ไมํปรากฏรูปการเหยียบนาค เพราะเป็นรูปหนังที่สร๎างขึ้นใหมํ แตํข๎อมูลที่ได๎จาก
การสัมภาษณ์หัวหน๎าคณะบํงบอกชัดเจนวํา รูปหนังแตํดั้งเดิมนั้น ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ที่ถือวําเป็นตัว
เอกจะมีนาครองอยูํที่เท๎า หรือเหยียบนาคทุกตัว แตํเมื่อมีการประดิษฐ์สร๎างขึ้นใหมํกลับตัดออก แล๎ว
สวมรองเท๎าปลายงอนแทน และจากรูปหนังของคณะพํอใหญํพัด พรมทา แขวงจาปาศักดิ์ ที่ได๎ลอกแบบ
จากรูปหนังของพํอใหญํพิมพ์ ซึ่งเป็นนายหนังจากอุบลราชธานีก็เป็นสิ่งยืนยันได๎วํามีรูปหนังเหยียบนาค
ของแขวงจาปาศักดิ์นั้น สืบทอดจากรูปหนังของจังหวัดอุบลราชธานีแนํนอน
ค. รูปหนังฝุายตัวร๎าย หรือฝุายยักษ์ เป็นรูปหนังอีกตัวที่แสดงลักษณะรํวมทางวัฒนธรรม
อยํางชัดเจน จากการศึกษาการแสดงของทั้ง ๕ คณะพบวําตัวละครฝุายร๎ายของทั้ง ๕ คณะใช๎รูปหนังตัว
ยักษ์เป็นตัวละครฝุายร๎ายทุกคณะ มูลเหตุก็นําจะมีที่มาจากยักษ์ทศกัณฐ์ที่เป็นตัวร๎ายในเรื่องรามเกียรติ์
นั่นเอง และมโนทัศน์ของมนุษย์ที่มีตํอคาวํายักษ์ มักเป็นแงํร๎ายเสมอ มีทั้งความนํากลัว ขยะแขยง ถึงแม๎
ยักษ์จะเกํงกล๎าสามารถแคํไหน หรือยักษ์บางตัวจะดีแคํไหน สุดท๎ายยักษ์ต๎องเป็นฝุายพํายแพ๎อยูํเสมอ
และรูปยักษ์ถือวําเป็นตัวเอกอยํางหนึ่งจึงมีการสร๎างรูปหนังให๎เหยียบนาคเชํนเดียวกับตัวละครเอกฝุายดี

ภาพที่ ๒๖ รูปหนังยักษา และยักขินี คณะพํอใหญํพัด พรมทา

การเหยียบนาค หมายถึง ตัวละครหรือตัวหนัง ยืนเหยียบอยูํบนตัวนาค แตํรายละเอียด
ของลวดลายในตัวนาคอาจมีความแตกตํางกันไปตามฝีมือชําง ซึ่งเป็นลักษณะรํวมที่เดํนชัดของรูปตัวหนัง
ของไทย ลาวและกัมพูชา สาหรับแนวคิดที่ทาให๎การเหยียบนาคมาปรากฏอยูํในตัวรูปหนังนั้น นําจะมี
มูลเหตุหลายประการ ดังนี้
ประการแรก การเหยียบนาค เป็นการแสดงให๎เห็นความสอดคล๎องเชื่อมโยง ของที่มาหรือ
รากเหง๎าของการแสดงหนังเงาในภูมิภาคอาเซียนวํานําจะมีจุดกาเนิดเดียวกัน โดยเห็นได๎จากทั้งรูปหนัง
เล็กและหนังใหญํของไทยและกัมพูชา นั้นมีรูปหนังเหยียบนาคเป็นลักษณะรํวมกัน ทั้งนี้เพราะความเชื่อ
เกี่ยวกับนาคนั้นนําจะสืบทอดมาจากอินเดียใต๎ และนําจะเป็นความเชื่อที่เกําแกํกวําพุทธศาสนาเสียอีก มี
การกลําวถึงนาค โดยเฉพาะในเรื่องมหาภารตะ ที่กลําวถึงนาควําเป็นศัตรูกับครุฑ หรือนาคในนามพญา
เศษนาคราช (อนันตนาคราช) ผู๎เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ อีกทั้งทางพระพุทธศาสนาก็กลําวถึงนาค
หลายครั้ง
ประการที่สอง หากจะมองนาคในแงํการศึกษาตานานกับการศึกษาเชิงวิวัฒนาการ ที่นัก
คิดกลุํมนี้มีความเชื่อวําสังคม วัฒนธรรมหรือกลุํมชนทั้งหลายมีการเรียงลาดับแบบขั้นบันได ดังนั้น จะมี
คนบางกลุํม บางสังคมและบางวัฒนธรรมที่มีการวิวัฒน์มาในลาดับที่สูงกวํา (กาญจนา แก๎วเทพ,
๒๕๔๙ : ๙๑) แล๎วหากเราย๎อนมองเรื่องของตัวละครตํางๆทั้งในหนังใหญํและหนังเล็ก สํวนมากเป็นตัว
ละครจากเรื่องรามเกียรติ์อันเป็นตัวแทนของศาสนาฮินดูอันเป็นความเชื่อดั้งเดิม กับนาคที่ถูกสร๎าง
ความหมายใหมํให๎เป็นผู๎ค้าชูพระพุทธศาสนา ก็จะสามารถตีความได๎วําศาสนาฮินดูนั้นสูงสํงหรือเกําแกํ
กวําพุทธศาสนา ลักษณะการวิเคราะห์เชํนนี้สะท๎อนให๎เห็นวํา การแบํงประเภทตัวละครออกเป็นสองฝุาย
โดยใช๎เกณฑ์ระบบความเชื่อเกํากับความเชื่อใหมํถือเป็นวิธีคิดแบบวิวัฒนาการนิยมอยํางหนึ่ง (ปฐม หงษ์
สุวรรณ, ๒๕๕๑ : ๗ )
ประการที่สาม นาคในความเชื่อของภูมิภาคเอเซียน อยํางตานานกาเนิดเมืองกาโพช
(กัมพูชา) ถือวําเป็นแผํนดินที่สร๎างโดยพญานาค ชาวกัมพูชาก็คือลูกหลานพญานาค หรือความเชื่อของ
ไทย ลาว นาค คือ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติที่อาศัยอยูํในแมํน้าโขงหรือเมืองบาดาล เป็นผู๎รักษาท๎อง
น้าและเป็นผู๎บันดาลน้าบันดาลฝนได๎ ผู๎จะลํวงล้าต๎องกราบไหว๎เสียกํอน นาคจึงกลายเป็นสัญญะของ
ผู๎ให๎ความอุดมสมบูรณ์แกํโลกมนุษย์ซึ่งสัมพันธ์กับภูมิภาคไทย กัมพูชาที่วิถีชีวิตผูกพันกับการ
เกษตรกรรม ดังนั้น เมื่อนาทุกความหมายมารวมกันแสดงให๎เห็นวํา รูปหนังเหยียบนาคทั้งในรูปหนังเล็ก
และหนังใหญํ คือสัญญะของการนอบน๎อมของมวลมนุษย์ตํอเทพศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู รวมทั้งนาคใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาและผู๎ให๎ความอุดมสมบูรณ์ ทาให๎การแสดงเงาในอาเซียนเป็น
การแสดงกึ่งพิธีกรรมโดยเฉพาะหนังใหญํในประเทศไทยและการสืบทอดการสร๎างรูปหนังให๎มีรูปเหยียบ
นาคก็เป็นลักษณะรํวมทางความคิดแล๎วสํงผํานระบบของวัฒนธรรมการแสดงของคนในพื้นที่สามเหลี่ยม
มรกต

ภาพที่ ๒๗ รูปหนังเหยียบนาคของคณะวัดโบ
ง. รูปตัวตลก การที่หนังเล็กคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ๎านได๎นั้น
จะต๎องมีมุขตลกที่ชาวบ๎านชื่นชอบ ซึง่ แตํละคณะจะมีตัวตลกเอกประจาคณะ ตัวตลกอาจมีหลายตัว แตํ
ที่เป็นตลกสากลที่ต๎องมีทุกคณะคือ บักแก๎ว และบักปุอง แตํถ๎าเป็นหนังตะลุงของภาคใต๎ก็จะมีอ๎ายเทํง
และอ๎ายหนูนุ๎ยเป็นตัวตลกหลัก นอกจากนั้นแล๎วแตํคณะใดจะใช๎ตัวตลกใดก็ได๎ ตัวตลกทุกตัวและทุก
คณะจะมีนิสัย สาเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เชํน อ๎ายเทํง ไมํวํานายหนังคนไหนจะเชิด
รูปอ๎ายเทํง ก็ต๎องพากย์เสียงของอ๎ายเทํงให๎เหมือนจริง จะพากย์ตามใจชอบไมํได๎ นอกจากนี้ตัวตลกใน
หนังตะลุงนั้น เชื่อกันวํามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยูํจริงทั้งสิ้น (ชวน เพชรแก๎ว, ๒๕๒๖ :
๕๘) เป็นรูปหนังที่แสดงถึงลักษณะรํวมของการสืบทอดการแสดงหนังเงาของอาเซียนได๎เป็นอยํางดี ไมํ
เฉพาะหนังไทย(อุบลราชธานี) ลาว(จาปาศักดิ์) และกัมพูชา(เสียมราฐ) เทํานั้น แตํรวมไปถึงหนังเงาเล็ก
ทุกภาคของไทย ที่มีตัวตลกที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยเฉพาะตัวตลกเอกที่ชื่อ บักตื้อ หรือ ปลัดตื้อ ที่
เป็นตัวตลกสาคัญจนกลายมาเป็นชื่อเรียกรูปแบบการแสดงหนังเงาของชาวอีสานและชาวลาว
จากการศึกษารูปหนังตัวตลกของทั้ง ๔ คณะ พบวํามีตัวตลกที่มีลักษณะและชื่อเรียก
คล๎ายกันก็คือ ปลัดตื้อ แก๎ว ปุอง ยอดทอง ซึ่งทั้งสี่ตัวนั้นเป็นตัวตลกประจาของหนังเงาเล็กของทุกคณะ
โดยเฉพาะตัวตลกเอกอยําง ปลัดตื้อ ที่มีลักษณะ หัวโต พุงโย๎ ก๎นงอน ปากยืด มือถือขวานและมีลูกกระ
พวนห๎อยข๎อมือหรือข๎อเท๎า มีหน๎าที่เป็นผู๎ประกาศเรื่องที่จะแสดงในคืนนั้น ๆ บางคณะใช๎ปลัดตื้อเป็น
โฆษกประจาคณะ ถ๎าเป็นคณะหนังในประเทศไทยเวลาออกแสดงต๎องพูดสาเนียงปักษ์ใต๎ ยกตัวอยําง
คณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์ ปลัดตื้อจะเป็นหัวหน๎าทีมตลก ตัวตลกทุกตัวต๎องเชื่อฟังและคอยปฏิบัติตาม

ภาพที่ ๒๘ รูปหนังปลัดตือ้ ของคณะพํอใหญํพัด พรมทา

ภาพที่ ๒๙ รูปหนังตัวตลก ของคณะวัดโบ

ภาพที่ ๓๐ รูปหนังตัวตลก คณะพํอใหญํพัด พรมทา

ภาพที่ ๓๑ รูปหนังตัวตลกของคณะ รุํงสุรียา บันเทิงศิลป์
จ. รูปหนังอื่นๆ การแสดงหนังเงาเล็ก ไมํได๎แสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์อยํางในยุคแรก มี
การนาวรรณกรรมพื้นบ๎านมาปรับใช๎เพื่อแสดงด๎วย ตัวละครอื่นๆก็ถูกสร๎างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให๎เพียงพอ
เหมาะสมตํอการแสดง จากการศึกษารูปหนังอื่นๆของทั้ง ๔ คณะ พบวํามีตัวรูปหนังที่เป็น ฉากศาลา วัง
รถ ต๎นไม๎ สัตว์ตําง ๆ รวมทั้งตัวหางเครื่องที่ปรากฏวําพบตัวสาวหางเครื่องในทุกคณะ ทั้งนี้รูปหนังสาว
หางเครื่องเอาไว๎ประกอบการแสดงเต๎นประกอบเสียงเพลงเพื่อสร๎างสีสันให๎กับการแสดงหนังเงา
นอกจากนี้ รูปหนังสาวหางเครื่องยังได๎แสดงอัตลักษณ์การนุํงหํมในมหรสพบันเทิงของแตํ
ละประเทศได๎อยํางชัดเจน กลําวคือ รูปสาวหางเครื่องของคณะหนังจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง ๒ คณะนั้น
จะใสํกระโปรงสั้น สีสันสดใส ใสํรองเท๎าบูทส๎นสูง เป็นการเลียนแบบการแตํงกายของหางเครื่องที่เป็นคน
จริงของคณะหมอลาซิ่งที่กาลังเป็นที่นิยมของชาวอีสาน อัตลักษณ์ดังกลําวจึงเกิดจากการปรับปรนเข๎า
กับบริบททางสังคม แตํรูปหนังสาวหางเครื่องของคณะหนังของพํอใหญํพัด พรมทา แขวงจาปาศักดิ์ จะ
สวมผ๎าถุงยามกรอมตาตุํม ใสํเสื้อแขนกระบอกมิดชิด ซึ่งแสดงให๎เห็นอัตลักษณ์การแตํงตัวของผู๎หญิงชาว
ลาวได๎อยํางชัดเจนผํานตัวละครนี้ และเป็นลักษณะของการรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรมไว๎ ซึ่งสอดคล๎อง
กับรูปหนังสาวหางเครื่องของชาวกัมพูชา ทั้งนี้รูปหนังสาวหางเครื่องของคณะหนังวัดโบ จังหวัดเสียมราฐ
กลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ คือ ถอดแบบมาจากรูปนางอัปสราที่ฝาผนังนครวัด ซึ่งสามารถบํงบอกความ
เป็นตัวตนและเป็นภาพฉายทางวัฒนธรรมอันเกําแกํได๎อยํางชัดเจน และเมื่อทาการแสดงให๎นักทํองเที่ยว
ได๎ชมก็สามารถเป็นตัวเผยแพรํและสํงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของการแตํงกายได๎เป็นอยํางดี

ภาพที่ ๓๒ สาวหางเครื่อง คณะพํอใหญํพัด พรมทา

ภาพที่ ๓๓ รูปหนังสาวหางเครื่องของคณะวัดโบ (อัปสรา รูปบนสุด)
๔.๓.๒ การสร๎างสรรค์และการสืบทอดอัตลักษณ์เครื่องดนตรีประกอบการแสดง
เครื่องดนตรีเป็นสํวนประกอบสาคัญที่ชํวยสร๎างความสนุกสนานให๎กับการแสดงหนังเงา
เป็นอยํางมาก การศึกษาเครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังเล็กของทั้งสามประเทศ พบวํามีการใช๎
เสียงดนตรีจากแหลํงกาเนิดเสียง ๒ แหลํง คือ ดนตรีสดและดนตรีแผํนเสียง ซึ่งทั้งสองแหลํงนั้นมี
ลักษณะของการรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรมและมีการปรับปรนเข๎ากับบริบทของสังคม มีรายละเอียด
ปลีกยํอยที่แตกตํางกัน ดังนี้
ก. การใช๎ดนตรีสด ผู๎วิจัยพบวํามีการใช๎เสียงดนตรี ๒ ประเภทใหญํๆ คือ เสียงดนตรีสด
จากเครื่องดนตรีดั้งเดิมหรือเครื่องดนตรีพื้นเมืองและเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีสมัยใหมํ ซึ่งจะได๎
อธิบายดังนี้
เสียงดนตรีสดจากเครื่องดนตรีดั้งเดิมหรือเครื่องดนตรีพื้นเมือง คณะหนังวัดโบจะใช๎วงปี่
พาทย์ประกอบการแสดง (ภาษาเขมรออกเสียง “ปินเปี๊ยด”ซึ่งคล๎ายคาวํา “พิณพาทย์”เป็นคาเดิมของ
ไทยทีต่ ํอมาสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเปลี่ยนเป็นคาวํา “ปี่

พาทย์”) แสดงให๎เห็นรูปแบบของการรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรมได๎อยํางชัดเจน ปี่พาทย์ หมายถึง วง
ดนตรีประเภทหนึ่ง ที่มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นหลัก ได๎แกํ ระนาดเอก ระนาดทุ๎ม ระนาดเอก
เหล็ก ระนาดทุ๎มเหล็ก ฆ๎องวงใหญํ ฆ๎องวงเล็ก มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปุา เชํน ปี่ ขลุํย และเครื่อง
กากับจังหวะ เชํน ตะโพน กลองทัด เป็นต๎น ซึ่ง ปี่พาทย์ครอบคลุมวัฒนธรรมด๎านเครื่องดนตรี ความเชื่อ
คํานิยม ขนบนิยม ประเพณี และระเบียบปฏิบัติ วงปี่พาทย์ สามารถนาไปบรรเลง ขับร๎องในกิจกรรม
ตํางๆ ทั้งในสํวนของงานพระราชพิธี งานพิธีกรรมของราษฎร ประกอบการแสดงโขน หนังใหญํ ละคร
หุํนกระบอก ลิเก และเป็นดนตรีเพื่อการฟัง นอกจากนี้ยังใช๎บรรเลงในงานอวมงคล เชํน งานสวดพระ
อภิธรรมศพและงานฌาปนกิจศพได๎ด๎วย
การใช๎วงปี่พาทย์ของคณะวัดโบนั้น มีการใช๎อยูํสองวง คือ วงปี่พาทย์เครื่องห๎า และวงปี่
พาทย์เครื่องคูซํ ึ่งจะเลือกใช๎ตามระดับความสาคัญของการแสดงแตํละครั้งหรือบริบทอื่น เชํน ถ๎าเป็นการ
ฝึกซ๎อมการแสดงหรือเป็นการแสดงปกติ ผู๎ชมเป็นชาวบ๎านทั่วไปจะใช๎วงปี่พาทย์เครื่องห๎า แตํถ๎าเป็นการ
แสดงให๎บุคคลสาคัญชมหรือเป็นงานแสดงระดับชาติอยําง เชํน การแสดงฉลองปราสาทนครวัดใน
เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ซึ่งจะมีบุคคลสาคัญและนักทํองเที่ยวจานวนมาก อีกทั้งเป็นการประชันของ
คณะหนังใหญํทุกคณะในจังหวัดเสียมราฐ คณะจะใช๎วงปี่พาทย์เครื่องคูํ
ดังนั้น คณะวัดโบจะใช๎วงปี่พาทย์ประกอบการแสดงทุกครั้ง เพราะ หมายถึงการให๎
ความสาคัญกับผู๎ชมทุกคนเทําเทียมกัน และที่สาคัญคุณภาพจะเป็นเครื่องการันตีความอยูํรอดของคณะ
หนังแตํละคณะ ถ๎าแสดงดีแสดงเต็มที่ก็จะมีงานแสดงอยูํมิได๎ขาดนั่นเอง แตํจะมีการลดเครื่องดนตรีบาง
ชิ้นลงบ๎างตามความเหมาะสม เชํน หลายคณะมักใช๎เพียงปี่ในอยํางเดียว หรือไมํใช๎ฉาบใหญํ แตํจะคงมี
ระนาดและฆ๎องวงที่ต๎องเป็นคูํเสมอ เป็นต๎น การใช๎วงพิณพาทย์ จึงกลายเป็นอัตลักษณ์ของคณะวัดโบ ที่
คงรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรมไว๎ได๎อยํางดี และประเด็นหนึ่งที่นําสนใจของการใช๎เครื่องดนตรีก็คือ การ
สืบทอด นั่นคือ ผู๎ที่เรียนรู๎การสร๎างสรรค์การสืบทอดการแสดงหนังจาเป็นต๎องเรียนรู๎เรื่องของดนตรี
ควบคูํกันไปด๎วยเสมอ อัตลักษณ์ของคนเลํนหนังที่จังหวัดเสียมราฐจะต๎องสามารถสร๎างตัวหนังได๎ เชิด
หนังได๎และเลํนเครื่องดนตรีได๎ทุกชนิดด๎วยจึงจะเรียกวําเป็นผู๎สืบทอดการแสดงหนังเงาที่สมบูรณ์แบบ
ซึ่งอัตลักษณ์ดังกลําวนี้จะเป็นอัตลักษณ์ของนายหนัง หัวหน๎าคณะ หรือเจ๎าของคณะหนัง

ภาพที่ ๓๔ วงปี่พาทย์เครื่องคูํ
การใช๎ดนตรีประกอบการแสดงของคณะหนังจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจาปาศักดิ์ จะ
ใช๎ดนตรีสดจากเครื่องดนตรีพื้นบ๎าน โดยเฉพาะกํอนปี พ.ศ.๒๕๓๐ ได๎แกํ กลองหาง กลองตุ๎ม พิณ แคน
โหมํง โดยเฉพาะแคนและกลองตุ๎ม ทุกคณะจะใช๎ประกอบการแสดงในระยะเริ่มแรกของการตั้งคณะ
เสมอ ทั้งนี้เพราะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ๎าน มีนักดนตรีเกํงๆในชุมชนจึงงํายตํอการเรียกใช๎ นอกจากนี้
เสียงดนตรีเหลํานี้ อาจเรียกได๎วําเป็นสัญลักษณ์แหํงสายเลือดของชาวอีสานและชาวลาว เมื่อได๎ยินเสียง
หัวใจก็เป็นสุข อยากลุกขึ้นฟูอนรา ขับลาประกอบเสียงแคน และทานองตําง ๆ ของแคนหรือที่เรียกวํา
ลายแคน ที่มีทั้งลายเศร๎า เหงา อาลัย คิดถึง สั่งลา สนุกสนาน ก็สามารถใช๎ประกอบการดาเนินเรื่องการ
แสดงหนังเงาได๎เป็นอยํางดีด๎วย
ประเด็นการใช๎ดนตรีพื้นบ๎านประกอบนี้ มีความนําสนใจในการมองเรื่องการปรับปรนให๎
เข๎ากับวัฒนธรรมของชาวอีสานได๎อยํางลงตัว ทั้งนี้เพราะหนังบักตื้อนั้นชาวอีสานรับตํอมาจากภาคกลาง
และภาคใต๎ที่ใช๎ระนาดเป็นเครื่องดนตรีหลัก ซึ่งการใช๎ระนาดนี้ยังมีรํองรอยวํานําจะเป็นเครื่องดนตรี
ประกอบหลักของการแสดงหนังของไทย ลาวและกัมพูชา จะเห็นได๎จากการศึกษาประวัติหนังปลัดตื้อ
คณะพํอใหญํพัด ที่รับรูปแบบการแสดงมาจากพํอใหญํพิมพ์ที่เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยตรง ก็ยัง
ปรากฏวําใช๎ระนาดเอกประกอบการแสดง ซึ่งพอจะอนุมานได๎วําในสมัยกํอนคณะหนังของจังหวัด
อุบลราชธานีก็คงมีระนาดเอกประกอบการแสดง แตํเนื่องจากระนาดไมํใชํเครื่องดนตรีที่ชาวอีสานคุ๎นชิน
และหาคนสืบทอดยากจึงมีการตัดออกไปแล๎วใช๎เครื่องดนตรีท๎องถิ่น อยํางพิณ แคน เข๎ามาเป็น
ทํวงทานองในการดาเนินเรื่องแทนระนาด
การใช๎เครื่องดนตรีสมัยใหมํหรือเครื่องดนตรีสากล พบในคณะหนังรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์ ที่
นอกจากเครื่องดนตรีแล๎วยังเพิ่มแสงสีเสียงตระการตา เป็นการสร๎างสีสันการแสดงให๎สนุกสนานและมี
ชีวิตชีวายิ่งขึ้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนด๎านดนตรีนี้มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญํแล๎วครั้งหนึ่ง นั่นคือ การใช๎
เครื่องดนตรีพื้นบ๎าน อยํางพิณ แคน โหวด กลองหาง กลองทัดเข๎ามาประกอบการแสดงหนัง ซึ่งเป็นยุค
เดียวกันกับลากลอนกาลังเป็นที่นิยม การประยุกต์ใช๎เครื่องดนตรีเข๎ามาประกอบเพื่อให๎เข๎ากับกลอนลาที่
นายหนังได๎ขับลาดาเนินเรื่อง ทาให๎สามารถเลํนดนตรีได๎สนุกสนาน เร๎าใจในระดับหนึ่งและถึงใจผู๎ชม
และการเพิ่มแสงสีก็สาคัญตํอความต๎องการอยากชมที่มากด๎วยเชํนกัน เพราะเป็นไปตามยุคสมัยนั้น แตํ
เมื่อวิวัฒนาการทางดนตรีได๎ปรับเปลี่ยนสูํยุค สตริง การรับฟังของผู๎คนก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามกฎ
ธรรมชาติที่มนุษย์สํวนมากยํอมต๎องการเสพในสิ่งใหมํที่สังคมนิยมวําทันสมัย เพื่อให๎ตนเองทันยุคสมัย
ดังนั้นการใช๎ดนตรีสมัยใหมํจึงถูกนาเข๎ามาประกอบการแสดงหนังบักตื้อ เครื่องดนตรีอยํางกลองชุด
คีย์บอร์ด กีตาร์ เบส ก็สามารถตอบสนองตํอความต๎องการเพลงในยุคสมัยใหมํอยํางเทําทัน และหาก
ต๎องการเสียงแคน โหวด หรือเครื่องดนตรีพื้นบ๎านอีสานก็สามารถใช๎ คีย์บอร์ด เพื่อให๎เสียงตําง ๆ ได๎
อยํางครบถ๎วนเชํนกัน การปรับเปลี่ยนมาใช๎ดนตรีสากลก็ต๎องเป็นสิ่งใหมํที่ศิลปินต๎องเรียนรู๎ให๎เชี่ยวชาญ
เพื่อพัฒนาให๎งานให๎ถูกใจผู๎ชม

ภาพที่ ๓๕ การใช๎เครื่องดนตรีสากล ของคณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์
ข. เสียงดนตรีจากแผํนเสียง จากการศึกษาพบวํา มีการใช๎เสียงดนตรีจากแผํนเสียงเพื่อ
ประกอบการซ๎อมและการแสดงของคณะเหรียญชัยพัฒนาและคณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์ โดยจะใช๎ใน
การฝึกซ๎อม หรือหากใช๎ในการแสดงก็เป็นเพียงบางครั้งเทํานั้น เชํน ในงานแสดงขนาดเล็กหรือการแสดง
โชว์ ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกในการฝึกหัด และกรณีคณะเหรียญชัยพัฒนา ที่นายเหรียญชัย เป็นทั้ง
ผู๎เชิดหนังทุกตัวและผู๎พากย์ทุกเสียง จึงเป็นไปไมํได๎ถ๎าหากจะเลํนดนตรีสดได๎อีก จึงเลือกเปิดดนตรี
ทานองตํางๆเพื่อประกอบการกลอนลา หรือดาเนินเรื่องบางฉาก การใช๎เสียงดนตรีจากแผํนเสียงจึงเป็น
ลักษณะของการสืบทอดแบบปรับปรนให๎เข๎ากับบริบททางวัฒนธรรมอยํางหนึ่ง
จากการศึกษาเครื่องดนตรีประกอบการแสดงของคณะหนังเงาของไทย ลาวและกัมพูชา
ทาให๎ผู๎วิจัยค๎นพบอัตลักษณ์ของการใช๎เครื่องดนตรีของแตํละประเทศ คือ ไทยและลาวจะใช๎เครื่องดนตรี
พืน้ บ๎านเพื่อประกอบการแสดง โดยเฉพาะการใช๎แคนนั้นเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเดํนมาก ทั้งนี้เพราะแคนคือ
เอกลักษณ์ของชาวอีสานและชาวลาว นอกจากจะนามาใช๎เพื่อให๎ลายแคนหรือทานองเสียงแคนเป็นสื่อ
สํงอารมณ์ความรู๎สึกของตัวละครในเรื่องแล๎ว เสียงแคนยังทาให๎ผู๎ฟังมีสํวนรํวมในอารมณ์ที่หลากหลาย
นั้นเสมอ จนกลําวได๎วํา เสียงแคนคือสายเลือดหลํอเลี่ยงหัวใจคนอีสานและคนลาว การใช๎แคนจึง
กลายเป็นลักษณะรํวมทางวัฒนธรรมเพื่อใช๎โยงยึดให๎รู๎สึกวําเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู๎คนสองฝั่งโขง
๔.๓.๓ การสร๎างสรรค์และการสืบทอดอัตลักษณ์เรื่องที่ใชแสดง
การศึกษาเรื่องที่ใช๎ในการแสดงหนังเล็กของทั้งสามประเทศนั้นพบวํา เป็นลักษณะรํวมที่
เดํนชัดของการแสดงหนังเล็ก โดยทุกคณะจะแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นเรื่องแรกเหมือนกัน แตํ
รามเกียรติ์ ของแตํละประเทศก็มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวและสามารถเลื่อนไหลไปตามบริบทของสังคม
ปัจจุบันในแตํละประเทศ โดยเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์สานวนลาวที่เรียกวํา พะลักพะลาม ยิ่งแสดงอัต
ลักษณ์ของชาวลาวได๎อยํางชัดเจน ไมํวําจะเป็นอัตลักษณ์ด๎านการปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม
ทางภูมิศาสตร์ของตนเองได๎อยํางลงตัว เชํน ฉากสํวนใหญํจะใช๎แมํน้าโขงหรือบริเวณใกล๎เคียง และมีการ
นาเหตุการณ์ในเรื่องมาเป็นตานานอธิบายเหตุหรือชื่อบ๎านนามเมืองได๎อยํางลงตัว เชํน สี่พันดอนนั้นเกิด
จากซากทหารสี่พันตนของฝุายทศกัณฑ์ที่ถูกหนุมานสังหารที่แมํน้าโขง เป็นต๎น

ลักษณะรํวมทางวัฒนธรรมเรื่องเลําอยํางหนึ่งที่ปรากฏผํานการวิเคราะห์ในประเด็นของ
เรื่องที่ใช๎แสดง นั่นคือ การแสดงหนังเงาเล็กของทั้งสามชาติ ล๎วนนาวรรณกรรมพื้นบ๎านมาปรับเปลี่ยน
เพื่อใช๎ในการแสดงหนัง แตํสิ่งที่นําประหลาดใจที่สุดคือชื่อเรื่องวรรณกรรมเหลํานี้ ออกเสียงชื่อเรื่อง
เหมือนกัน มีโครงเรื่องเหมือนกัน แตํอาจมีความแตกตํางกันบ๎างในบางอนุภาค ซึ่งเป็นธรรมดาของการ
ปรับเปลี่ยนวรรณกรรมให๎เข๎ากับบริบททางวัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่น เรื่องที่ใช๎แสดง อาทิ ลักษณวงศ์
จันทโครบ จาปาสี่ต๎น สินไซ กาฬเกษ เท๎าจาปา เตําทองฯลฯ ซึ่งวรรณกรรมเหลํานี้ปรากฏเป็น
วรรณกรรมพื้นบ๎านของทั้งสามประเทศ แตํรูปแบบของการนาเสนออาจมีความแตกตํางกัน อยํางเชํน
คณะเหรียญชัยพัฒนามีการนาวรรณกรรมพื้นบ๎านจานวน ๕๐ เรื่อง มาแตํงเป็นกลอนลาเรื่องใหมํ
ทั้งหมด กลายเป็นสานวนของเหรียญชัย ทั้งนี้ เนื่องจากนายเหรียญชัยมีความสามารถในการแตํงกลอน
ลาเป็นพิเศษก็เลยมีความโดดเดํนด๎านการประพันธ์กลอนลา ความโดดเดํน ไพเราะของกลอนลาที่แตํง
ขึ้นใหมํจึงกลายเป็นอัตลักษณ์ของคณะเหรียญชัยพัฒนา ทาให๎มีผู๎ติดตามผลงานกลอนลาอื่นๆที่นาย
เหรียญชัยแตํงให๎หมอลาท๎องถิ่นลาจานวนมาก
ประเด็นที่เป็นลักษณะรํวมอีกประการของคณะหนังทั้งสามประเทศก็คือ ในปัจจุบันหนัง
เงาเล็กไมํมีการแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ อาจเป็นเพราะรามเกียรติ์มีการวางเนื้อเรื่อง ชื่อตัวละคร
พฤติกรรมของตัวละครไว๎ตายตัว จึงยากที่จะปรับเปลี่ยนให๎สอดคล๎องกับวิถีชาวบ๎าน หรือบางครั้งแสดง
ไปก็ไมํถูกต๎องตรงกับเหตุการณ์ของเรื่องรามเกียรติ์แบบฉบับ ผู๎ชมก็อาจดูถูกผู๎แสดงได๎วําไมํมีความ
แมํนยาในเนื้อหาและอีกเหตุผลหนึ่งคือรามเกียรติ์เป็นวรรณกรรมชั้นสูง หรือวรรณกรรมราชสานัก จึงไมํ
เป็นการควรที่จะนามาเลํนหนังเล็กที่มีธรรมชาติของการแสดงที่เน๎นความสนุกสนาน คึกคะนอง ดังนั้น
รามเกียรติ์จึงกลายเป็นวรรณกรรมที่เหินหํางจากวิถีชีวิตชาวบ๎านมากเกินไปจึงไมํเป็นที่นิยมนามาแสดง
ในหนังเล็ก
๔.๓.๔ การสร๎างสรรค์และการสืบทอดอัตลักษณ์ โรงหนัง จอหนัง การจัดเวที
การศึกษา โรงหนังหรือจอหนังของคณะหนังทั้งสามประเทศ พบวํามีสองลักษณะ คือ
โรงหนังที่อยูํในอาคารไมํสามารถเคลื่อนย๎ายได๎ จะพบในคณะวัดโบ ทั้งนี้เพราะการแสดงหนังเล็กของ
คณะวัดโบจะแสดง ๒ ลักษณะ คือ แสดงที่โรงหนังภายในวัดโบและแสดงตามสถานที่ที่เจ๎าภาพ
จัดเตรียมไว๎ให๎ จังหวัดเสียมราฐสํวนมากคณะหนังจะมีโรงหนังเป็นของตนเอง เป็นที่เฉพาะสํวนบุคคล
หรือเฉพาะองค์กร ทั้งนี้เพราะการแสดงหนังเงาเป็นที่นิยมรับชมทั้งคนเสียมราฐและนักทํองเที่ยว ศิลปะ
แขนงนี้สามารถสร๎างรายได๎จนกลายเป็นอาชีพหลักของบางคนในจังหวัดเสียมราฐ คณะหนังจึงลงทุน
สร๎างโรงหนังเป็นของตนเองเพื่อประโยชน์ในการฝึกซ๎อม แสดง และเป็นศูนย์ถํายทอดภูมิปัญญาการ
แสดงหนังในตัวอีกด๎วย แตํถ๎าหากมีการจ๎างวานให๎แสดงที่อื่นก็สามารถทาได๎ทันที ดังนั้น คณะหนังของ
วัดโบ จะมีจอหนังสองชุด

ภาพที่ ๓๖ โรงหนังของคณะวัดโบ จังหวัดเสียมราฐ
สาหรับโรงหนังเล็กโดยทั่วไปนั้น ด๎านข๎างทั้ง ๒ ด๎านจะกั้นทึบ ด๎านหลังโรงใช๎เป็น
ทางเข๎าออกของผู๎แสดง ด๎านหน๎ากั้นด๎วยจอผ๎าขาวที่มีผ๎าสีดาหรือน้าเงินเป็นขอบโดยรอบ ภายใน
โรงหนังมีต๎นกล๎วยอยํางน๎อยหนึ่งด๎าน คือ ด๎านลํางของจอหนัง หรืออาจจะมีมากกวํานั้นก็ได๎ ต๎นที่วางไว๎
ติดชิดกับจอจะใช๎สาหรับปักตัวหนังในขณะที่แสดง สํวนต๎นอื่น มีไว๎ปักตัวหนังที่เตรียมไว๎รอออกแสดง
หรือพักตัวหนังเพื่อรอฉากตํอไป นักแสดงทั้งหมด ได๎แกํ คนเชิด และนักดนตรี จะอยูํบนโรงนี้ จอหนัง
ยาวประมาณ ๓-๔ เมตร แหลํงกาเนิดแสงจะอยูํหลังจอ และการศึกษาจอหนังของทุกคณะจะมีลักษณะ
เหมือนกันคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า สีขาว และมีขอบสีเข๎มเป็นระยะหยุดสายตา ขอบด๎านบนจะมีชื่อ
คณะหนัง รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ สํวนด๎านข๎างและลํางของจอหนังมักไมํมีข๎อความใด เมื่อตั้งจอเสร็จ
ก็จะนาต๎นกล๎วยมามัดติดขอบจอด๎านลํางให๎มีความยาวจนสุดจอเพื่อใช๎เสียบไม๎ตัวหนัง

ภาพที่ ๓๗ จอหนังของคณะพํอใหญํพัด พรมทา แขวงจาปาศักดิ์

ภาพที่ ๓๘ จอหนังของคณะเหรียญชัยพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
จากภาพตัวอยํางดังกลําวแสดงให๎เห็นจอหนังที่สามารถเคลื่อนย๎ายไปติดตั้งได๎สะดวกในทุก
ที่ โครงของจอหนังของคณะในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเสียมราฐนั้นทามาจากเหล็ก ตัดเชื่อมตํอ
ให๎แข็งแรงและมีขนาดใหญํกวําจอหนัง สามารถถอดประกอบได๎ เมื่อตั้งจอก็จะดึงผ๎าให๎ตึงด๎วยการดึงมุม
ตําง ๆ เข๎ากับโครงเหล็ก จากนั้นมักมีผ๎าทึบ ๆ ล๎อมรอบบริเวณด๎านหลังจอ และสํวนลํางของจอหนังจาก
พื้นถึงขอบจอหนังเพื่อให๎เป็นพื้นที่เฉพาะของทีมงานแสดง สํวนของคณะพํอใหญํพัด แขวงจาปาศักดิ์นั้น
มีเฉพาะจอหนัง สํวนโครงต๎องไปหาไม๎ไผํหรือไม๎อื่นๆตีประกบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าเฉพาะกิจเป็นงานๆ
ไป บางครั้งก็ขึงเข๎ากับต๎นไม๎ได๎เลย
คณะหนังสุรียาบันเทิงศิลป์ มีการจัดเวทีและรูปแบบของจัดจอหนังที่แตกตํางจากคณะ
อื่นๆทั้งนี้เพราะเป็นคณะหนังประยุกต์เข๎ากับการแสดงหมอลาซิ่ง จึงไมํมีเฉพาะจอหนัง แตํจะมีเวที
ขนาดใหญํด๎วย ด๎านหลังของจอหนังจะเป็นเวทียกขึ้น เป็นที่สาหรับตั้งเครื่องดนตรี สํวนด๎านข๎างทั้งสอง
ด๎านจะเป็นเวทีสาหรับหางเครื่อง แสดงให๎เห็นการปรับปรนให๎เข๎ากับวัฒนธรรมสมัยใหมํที่ต๎องการความ
บันเทิง สนุกสนานเร๎าใจ ซึ่งการจะดารงอยูํได๎ทํามกลางกระแสของสื่อบันเทิงสมัยใหมํหลากหลายชนิด
ยํอมต๎องมีการปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเวที จึงกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเดํน
ของคณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์ แตํเมื่อเจ๎าภาพจ๎างวานวําแสดงเฉพาะหนังไมํเอาหางเครื่อง การจัด
โรงหนัง ก็จะมีเฉพาะจอหนังเทํานั้น เป็นการแสดงให๎เห็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่เลื่อนไหล
ของอัตลักษณ์ให๎เป็นไปตามสถานการณ์หรือยุคสมัยได๎อยํางลงตัว

ภาพที่ ๓๙ การจัดเวทีและจอหนังของคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์
๔.๓.๕ การสืบทอดอัตลักษณ์พิธีกรรมการแสดง
ในหัวข๎อการสืบทอดอัตลักษณ์พิธีกรรมการแสดงหนังเล็กนั้น จากการศึกษาพบวําทุกคณะ
มีการสืบทอดพิธีกรรมในการแสดงหนังเล็กเหมือนกัน ซึ่งประกอบไปด๎วยพิธีกรรมในการแสดง ทั้ง
พิธีกรรมกํอนการแสดง ขณะแสดง และหลังการแสดง ผู๎วิจัยขอยกตัวอยํางการสืบทอดพิธีกรรมการ
แสดงของคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ ดังนี้
จากการสัมภาษณ์พํอวิสุทธิ์ แสงแดง หัวหน๎าคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ ทาให๎ผู๎วิจัยทราบ
วําคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ยังคงมีการยึดรูปแบบการแสดงตามแบบโบราณ นั่นคือมีพิธีกรรมในการ
แสดง ทั้งพิธีกรรมกํอนการแสดง พิธีกรรมขณะที่ทาการแสดง และพิธีกรรมหลังจากที่แสดงเสร็จ
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องตําง ๆ เกี่ยวกับการแสดง ไมํวําจะเป็นข๎อห๎าม และข๎อควรปฏิบัติตําง ๆ
แตํถึงกระนั้นก็มีการนาเอารูปแบบการแสดงสมัยใหมํมาประยุกต์เข๎าด๎วยกันอยํางลงตัว ผู๎วิจัยจะได๎
นาเสนอพิธีกรรมในการแสดง ซึง่ ในที่นี้หมายถึงพิธีกรรมที่ได๎จัดกระทาขึ้นในขณะที่จะทาการแสดง
อยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด๎วยพิธีกรรมกํอนการแสดง พิธีกรรมขณะแสดง และพิธีกรรมหลังการ
แสดง ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่วําด๎วยความเชื่อทางศาสนาและอานาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งพิธีกรรมในการแสดงที่
ปรากฏในการแสดงหนังประโมทัยของคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ ได๎แกํพิธีกรรมตํอไปนี้
๑) พิธีกรรมกํอนการแสดง หนังเงาเป็นการแสดงชนิดหนึ่งที่ได๎รับการสืบทอดมาตั้งแตํสมัย
บรรพบุรุษ ซึ่งมีความเชื่อวําได๎รับอิทธิพลมาจากการแสดงหนังใหญํ จึงถือวําเป็นการแสดงที่ศักดิ์สิทธิ์
และมี “ครู” ดังนั้นกํอนที่จะทาการแสดงทุกครั้ง ผู๎แสดงจึงต๎องประกอบพิธีกรรมที่เรียกวํา “การไหว๎
ครู” หรือ “ยกอ๎อ ยอครู” เพื่อที่จะแสดงความเคารพและมีความเชื่อวําหากไหว๎ครูแล๎วจะทาให๎การ
แสดงสาเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี แตํหากไมํทาการไหว๎ครูจะถือวําเป็นการลบหลูํบรรพบุรุษและครูบา
อาจารย์ที่เป็นผู๎ริเริ่มการแสดงนี้ ทาให๎การแสดงไมํราบรื่น และเชื่อวําจะถูกลงโทษจากวิญญาณบรรพ
บุรุษและครูบาอาจารย์เหลํานั้น
พิธีกรรมกํอนการแสดงจึงถือเป็นพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก และกํอนที่จะมีการแสดง
ทุกครั้ง ผู๎แสดงจึงต๎องประกอบพิธีกรรมไหว๎ครู ซึ่งการยกอ๎อยอครูจะต๎องมีการเตรียมเครื่องเซํนไหว๎

หรือเครื่องสักการะที่ในภาษาอีสานเรียกวํา เครื่องคาย ได๎แกํ ขันห๎า (ดอกไม๎ ๕ คูํ เทียน ๕ คูํ) และมี
เครื่องประกอบอื่น ได๎แกํ เหล๎าขาว ๑ ขวด ไขํดิบ ๑ ลูก เงิน ๑๒ บาท ผ๎าถุง ๑ ผืน และแปูงฝุุน ๑
กระป๋อง ใสํขันโตก และนาตัวหนังทั้งหมดมาวางไว๎ด๎านหน๎าเครื่องคาย จากนั้นผู๎นายกอ๎อยอครูจึงนาลูก
คณะทาพิธี โดยการทาพิธีนั้น หัวหน๎าคณะจะจุดเทียน 1 คูํ แล๎วกราบ 3 ครั้งเพื่อคารวะครูบาอาจารย์
และตัวหนังที่ถือวําเป็น “หนังครู” จากนั้นจึงได๎ยกเครื่องคายขึ้นสูงประมาณจมูกแล๎วนากลําวสวด
บริกรรมคาถา เสร็จแล๎วจึงนาแปูงในขันโตกมาทาที่ใบหน๎า จากนั้นสํงให๎ลูกคณะ
การไหว๎ครูของคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ หัวหน๎าคณะจะทาหน๎าที่เป็นผู๎นาในการยกอ๎อ ยอ
ครู ซึ่งกํอนที่จะทาพิธี ได๎มีการจัดเตรียม “เครื่องคาย” ไว๎เพื่อทาพิธี ซึ่งเครื่องคายที่คณะรุํงสุรียาบันเทิง
ศิลป์ใช๎ในพิธีการยกอ๎อ ยอครู ได๎แกํ ขันธ์ห๎า (ดอกไม๎ ๕ คูํ เทียน ๕ คูํ) เหล๎าขาว ๑ ขวด ไขํดิบ ๑ ลูก
เงิน ๑๒ บาท ผ๎าถุง ๑ ผืน และแปูง ๑ กระป๋อง ใสํขันโตก และนาตัวหนังทั้งหมดมาวางไว๎ด๎านหน๎า
เครื่องคาย จากนั้นผู๎นายกอ๎อยอครูจึงนาลูกคณะทาพิธี โดยการทาพิธีนั้น หัวหน๎าคณะจะจุดเทียน ๑ คูํ
แล๎วกราบ ๓ ครั้งเพื่อคารวะครูบาอาจารย์และตัวหนังที่ถือวําเป็น “หนังครู” จากนั้นจึงได๎ยกเครื่องคาย
ขึ้นสูงประมาณจมูกแล๎วนากลําวสวดบริกรรมคาถา เสร็จแล๎วจึงนาแปูงในขันโตกมาทาที่ใบหน๎า จากนั้น
สํงให๎ลูกคณะ จากนั้นจิบเหล๎าขาว และรินสํงให๎ลูกคณะคนอื่น ๆ ได๎จิบโดยทั่วกัน

ภาพที่ ๔๐ หัวหน๎าคณะและสมาชิก คณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ ทาพิธีไหว๎ครู
๒) พิธีกรรมระหวํางการแสดง นอกจากพิธีกรรมที่ได๎จัดขึ้นกํอนการแสดงแล๎ว คณะรุํงสุรี
ยา บันเทิงศิลป์ ยังมีพิธีกรรม หรือขนบธรรมเนียมที่ได๎ปฏิบัติสืบตํอกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษ นั่นคือ ขนบ
ของการแสดง ที่จะต๎องเชิญหนังฤๅษี หรือหนังครูขึ้นขึ้นเวทีกํอน เพื่อกลําวบทไหว๎ครู ซึ่งเป็นขนบในการ
แสดงที่มีมาตั้งแตํโบราณ ซึ่งทางคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ยังคงถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ หลังจากกลําว
บทไหว๎ครูแล๎ว จึงทาการแสดงเรื่องราวตามปกติ
การเชิญรูปหนังฤๅษีออกโรงเป็นตัวแรกนั้น เป็นลักษณะรํวมอยํางหนึ่งของคณะหนังทั้ง ๓
ประเทศ เป็นผลจากความเชื่อวําครูคนแรกคือพระฤๅษี แตํรูปแบบของการออกโรงของพระฤๅษีก็
กลายเป็นอัตลักษณ์ของแตํละคณะ อยํางคณะในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง ๒ คณะ และคณะพํอใหญํพัด
พรมทา แขวงจาปาศักดิ์ ก็เพียงเอารูปพระฤๅษีปักที่กลางจอเป็นตัวแรก หลังจากที่ทาพิธีไหว๎ครูกํอนการ

แสดงแล๎วเสร็จ แตํพระฤๅษีไมํได๎มีบทบาทเป็นตัวนาเรื่องแตํอยํางใด ซึ่งข๎อนี้แตกตํางจากคณะวัดโบ ที่
นอกจากจะออกเป็นตัวแรกแล๎ว พระฤๅษียังมีบทบาทเป็นผู๎เริ่มการแสดง และเป็นผู๎เลําเรื่องด๎วยใน
บางครั้ง

ภาพที่ ๔๑ การเชิญหนังครูขึ้นแสดงกํอนเพื่อกลําวบทไหว๎ครู
๓) พิธีกรรมหลังการแสดง หลังการแสดงไมํพบวํามีพิธีกรรมใด ๆ แตํพบวํามีขนบในการ
แสดง นั่นคือ จะมีการให๎ตัวตลกออกมากลําว “ลาลา” หรือสรุปข๎อคิด สารัตถะของเรื่องที่แสดง สุดท๎าย
ก็บอกเลิกการแสดง
๔.๓.๖ การสอดแทรกความเป็นพื้นบ๎านในการแสดง
การสอดแทรกความเป็นพื้นบ๎านลงในการแสดงหนังนั้น เป็นสํวนสาคัญที่ชํวยอธิบายความ
มีตัวตนหรืออัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวบ๎านได๎ดีที่สุดอยํางหนึ่ง เป็นจุดดีของการแสดงพื้นบ๎านที่สามารถ
นาเรื่องยากหรือเรื่องศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาอธิบายให๎งํายขึ้นและละมุนละไมกับความรู๎สึก
ของผู๎ชม อยํางการแสดงหนังเงาของทั้งสามประเทศ ถึงแม๎จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ในระยะแรก ๆ
เหมือนกัน แตํด๎วยเป็นเรื่องของศาสนาฮินดู อันเป็นเรื่องที่ชาวบ๎านรับรู๎วําเป็นวรรณคดีรับใช๎ระบบ
กษัตริย์อยํางชัดเจนและเนื้อเรื่อง ตัวละครก็ชื่อจายาก คณะหนังจึงเอาเรื่องวรรณกรรมพื้นบ๎านมา
ปรับเปลี่ยนเพื่อใช๎แสดง และที่สาคัญคือมีการสอดแทรกเหตุการณ์ปัจจุบันเข๎าไปในขณะทาการแสดง
หรืออาจเรียกได๎วําเอาเรื่องชาวบ๎านมาผสมได๎อยํางกลมกลืน ซึ่งจะเห็นได๎จากตัวละครที่เป็นตัวชาวบ๎าน
มีหลากหลายอิริยาบถ
การตีความหมายความตลกหรือเรื่องของชาวบ๎านที่สอดแทรกในการแสดงหนังนั้น ในเนื้อ
เรื่องอาจเป็นได๎แคํตัวตลก หรือบทตลกแทรกในเนื้อเรื่อง แตํหากความตลกนั้นผํานการตีความด๎วยคูํ
ตรงกันข๎าม ความตลกชวนหัวเหลํานั้นนั่นกลับหมายถึงความจริงจังและการตํอรอง ภาพอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาวบ๎านจึงกลายเป็นคูํตรงข๎ามวําเป็นความคิดที่เป็นสากลของมนุษย์ ดังที่มนุษย์มักจะคิด
ออกมาในลักษณะของสองภาคหรือระบบ ทวิลักษณ์ (ปฐม หงษ์สุวรรณ, ๒๕๕๑ : ๒๒๓) ดังนั้นการมอง
ความขบขันจากการแสดงบทบาทตัวละครชาวบ๎าน กลับเป็นความตั้งใจนาเสนอความทุกข์ยากผําน
ความสนุกสนาน ตัวชาวบ๎านจึงเป็นชุดความคิดที่ใช๎ตํอรองกับอานาจที่เหนือกวําระดับชาวบ๎านอยูํเสมอ

ดังนั้น หนังเงาเล็กของทั้งสามประเทศ นอกจากจะใช๎เพื่อสร๎างความสนุกสนานแล๎ว ยัง
เป็นชุดการแสดงที่กลายเป็นวาทกรรมชุดใหญํเพื่อตํอสู๎ตํอรองกับอานาจที่เหนือกวําได๎อยํางเปิดเผย ซึ่ง
สอดคล๎องกับคากลําวของ ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง (2537:คานา) ที่กลําววํา ธรรมชาติของการแสดง
พื้นบ๎านมักเกิดจากจินตนาการที่เป็นตัวสะท๎อนสังคมวรรณกรรมเหลํานนั้นจะสะท๎อนสิ่งที่ “เป็นปัญหา”
ในสังคมมาเป็นแกนเรื่องและทาหน๎าที่แก๎ปัญหา “ทางใจ” ให๎กับคนในสังคม ซึ่งเรื่องเลําของแตํละยุค
สมัยจึงทาหน๎าที่บันทึกบางเสี้ยวของสังคมนั้น ๆ เมื่อสังคมเปลี่ยนไป เรื่องเลําก็เปลี่ยนไปด๎วย ทั้งรูปแบบ
การเลําและเนื้อหาที่แสดงด๎วย
๔.๓.๗ การถํายทอดการแสดงสูํคนรุํนหลัง
การถํายทอดการแสดงสูํคนรุํนหลังเป็นประเด็นสาคัญอีกประเด็นหนึ่ง ที่คณะหนังต๎อง
ระลึกอยูํเสมอ เพราะนอกจากจะต๎องทาหน๎าที่ถํายทอดศิลปวัฒนธรรมด๎านการแสดงสูํผู๎ชมแล๎ว การ
สํงผํานองค์ความรู๎ด๎านการแสดงหนังเงาให๎กับเยาวชนหรือคนรุํนใหมํก็เป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้น กระบวนการ
เชิดหนังจึงต๎องมีการเรียนรู๎อยํางจริงจัง และคณะหนังต๎องคัดสรรเยาวชนและฝึกฝนให๎เยาวชนมีทักษะ
อันยอดเยี่ยมในการแสดงหนัง จากการศึกษารูปแบบการถํายทอดองค์ความรู๎ของคณะหนังสูํคนรุํนหลัง
ผู๎วิจัยพบ ๒ รูปแบบ คือ การสืบทอดโดยเครือญาติและการสืบทอดโดยชุมชนมีสํวนรํวม
ก. การสืบโดยเครือญาติ
รูปแบบการสืบทอดโดยเครือญาตินั้นปรากฏเพียงหนึ่งคณะ คือคณะพํอใหญํพัด พรม
ทา แขวงจาปาศักดิ์ หลังจากพํอใหญํพัดไมํสามารถทาการแสดหนังปลัดตื้อได๎ ตามเหตุผลที่ได๎เสนอแล๎ว
ในหัวข๎อประวัติของคณะหนัง ผู๎สืบทอดคนตํอมาคือท๎าวคาไพ สุกปะเสิด อายุ ๓๔ ปี มีความสัมพันธ์ใน
ฐานะเป็นหลาน ของพํอใหญํพัด โดยที่ท๎าวคาไพนั้นเป็นลูกของน๎องสาวพํอใหญํพัด และเป็นลูกของพํอ
ใหญํเสียง สุกปะเสิด อดีตมือระนาดเอกของคณะหนังปลัดตื้อพํอใหญํพัดนั่นเอง
การสืบทอดลักษณะดังกลําวแม๎ไมํใชํการสืบทอดโดยสายเลือดโดยตรง คือจากพํอใหญํ
พัด แล๎วสํงตํอไปถึงลูกหรือหลานของพํอใหญํพัด แตํก็ถือวําเป็นการสืบทอดโดยเครือญาติ เหตุที่ลูก
หลาน ของพํอใหญํพัดไมํสืบทอดการแสดงเพราะไมํมีใครสนใจศิลปะนี้ เนื่องจากคิดวําไมํสามารถสร๎าง
รายได๎เป็นกอบเป็นกาหรือเป็นอาชีพหลักได๎ จึงหันไปประกอบอาชีพอื่นกัน ประกอบกับภาวการณ์ขาด
แคลนผู๎สนับสนุนและไมํเป็นที่นิยมของผู๎ชมในแขวงจาปาศักดิ์ จึงไมํมีใครสืบสานแตํท๎าวคาไพได๎คลุกคลี
กับการแสดงหนังปลัดตื้อมาตั้งแตํครั้งที่พํอมาเป็นมือระนาดเอก จึงได๎ซึมซับและประทับใจในศิลปะ
พื้นบ๎านชิ้นนี้ จึงพยายามฝึกหัดเลํนตามแบบที่เคยจดจาได๎เมื่อครั้งที่พํอใหญํพัดเลํน
อุปสรรคสาคัญของการสืบทอดการแสดงหนังปลัดตื้อ ของแขวงจาปาศักดิ์ก็ด๎วยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ คือ ผู๎สืบทอดมีฐานะไมํดีนัก และหนังปลัดตื้อก็ไมํสามารถทาเป็นอาชีพหลักได๎ คนเลํน
หนังยังจาเป็นต๎องทานาเพื่อเลี้ยงปากท๎อง ดังนั้น เมื่อถึงหน๎าทานาก็ต๎องหยุดซ๎อม หยุดแสดง จึงขาด
ความตํอเนื่อง และปัจจุบันท๎าวคาไพก็เป็นเพียงคนเดียวที่ฝึกหัด ไมํมีสมาชิกที่จะมารํวมเป็นผู๎เชิด ผู๎
พากย์หรือนักดนตรี และยังไมํมีเครื่องขยายเสียงเป็นของตนเอง ดังนั้น การสืบทอดก็เป็นเพียงงาน
อดิเรกยามวําง เพื่อให๎หนังปลัดตื้อยังคงอยูํคูํกับแขวงจาปาศักดิ์เทํานั้น

ข. การสืบทอดโดยชุมชนมีสํวนรํวม
การสืบทอดโดยชุมชนนั้นพบ ๒ รูปแบบ รูปแบบที่ ๑ คือการสืบทอดโดยคนในชุมชนที่
มีใจรัก ซึ่งจะมีอายุมากกวํา ๓๐ ปี ซึ่งคณะที่สืบทอดเชํนนี้ก็คือคณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยผู๎คนในชุมชนและชุมชนใกล๎เคียงที่มีใจรักและมีความสามารถก็จะมารวมกันเป็น
สมาชิกในวง และปฏิบัติหน๎าที่ตามแตํที่ตนถนัดแตํมักมีมากกวําหนึ่งอยํางเสมอ เชํน เป็นคนเชิดก็ต๎อง
สามารถพากย์หรือขับร๎องได๎ด๎วย การสืบทอดลักษณะนี้นอกจากเหตุผลจากความรักในการแสดงพื้นบ๎าน
แล๎ว ยังมีความเชื่อมั่นวําการแสดงหนังสามารถหาเลี้ยงชีพได๎ในระดับหนึ่ง
รูปแบบที่ ๒ คือการสืบทอดโดยเยาวชนในชุมชนท๎องถิ่น พบ ๒ คณะ คือ คณะเหรียญ
ชัยพัฒนา ที่มีการสืบทอดโดยนักเรียนโรงเรียนเอือดใหญํพิทยา เนื่องจากลูกหลานของนายเหรียญชัย ไมํ
มีผู๎ใดสนใจสืบทอดการแสดง ผู๎อานวยการโรงเรียนเล็งเห็นวําการแสดงหนังปราโมทัยของนายเหรียญชัย
นั้นมีคุณคําควรสืบทอด จึงสร๎างหลักสูตรท๎องถิ่นขึ้นเพื่อให๎นักเรียนที่สนใจได๎ศึกษากับนายเหรียญชัย
โดยตรง นายเหรียญชัยจึงทาหน๎าที่ครู ฝึกสอนการเชิดหนัง ขับร๎อง พากย์ ให๎นักเรียนที่มีความสนใจได๎
เรียนรู๎ แตํก็เป็นแคํการเผยแพรํศิลปะพื้นบ๎านเทํานั้น เพราะยังไมํมีนักเรียนคนใดที่สนใจฝึกหัดอยําง
จริงจังถึงขั้นทาการแสดงได๎และการฝึกก็ไมํได๎ทาตลอดจึงขาดความตํอเนื่อง
การสืบทอดของเยาวชนของคณะหนังวัดโบ จังหวัดเสียมราฐ เป็นกรณีที่นําศึกษายิ่ง
เพราะถือวําเป็นการสืบทอดที่ประสบความสาเร็จ ทั้งนี้เพราะเยาวชนที่รับการฝึกฝนนั้น เป็น “เด็กวัด”ที่
อยูํกิน นอนที่วัด การฝึกการแสดงหนังกลายเป็นกิจกรรมหลักของวัด ทั้งการฝึกการแสดงหนังใหญํและ
หนังเล็ก เหตุที่การสืบทอดประสบผลจนเด็กเหลํานั้นสามารถทาการแสดงได๎ มีเหตุผลหลายประการแตํ
เหตุผลข๎อใหญํที่สุดคือ ด๎านเศรษฐกิจ ด๎วยการแสดงหนังเงาของชาวจังหวัดเสียมราฐนั้น คืออัตลักษณ์
ประจาท๎องถิ่นเป็นที่ประทับใจของนักทํองเที่ยว การแสดงหนังสามารถสร๎างรายได๎พอเลี้ยงตัวได๎และไมํ
เฉพาะการแสดงเทํานั้น การสร๎างตัวหนังเล็กให๎เป็นสินค๎าที่ระลึกก็เป็นสิ่งที่สามารถสร๎างรายได๎ให๎คนเลํน
หนังได๎เป็นกอบเป็นกา
กระบวนการสร๎างสินค๎าที่ระลึกนี้ เป็นกระบวนการหนึ่งของการสร๎างวัฒนธรรมให๎เป็น
สินค๎า ดังที่ ไอริท โรกอฟฟ์ (Irit Rogoff) อ๎างใน สมเกียรติ ตั้งมโน (๒๕๔๙ ) ที่กลําววํา งานจิตรกรรม
ชิ้นหนึ่งอาจได๎รับการสังเกตบนปกหนังสือเลํมหนึ่งหรือในหน๎าโฆษณา ; โทรทัศน์ได๎รับการบริโภคใน
ฐานะที่เป็นสํวนหนึ่งของชีวิตในบ๎าน มากกวําในฐานะที่กระทาเพียงลาพังของผู๎ดูและภาพยนตร์ตําง ๆ
เป็นไปได๎ที่จะนามาดูในรูปแบบวีดีโอ ซึ่งแตกตํางไปจากอดีตของการดูภาพยนตร์ที่ต๎องทากันในโรง
เทํานั้น นอกจากนี้ยังเป็นการทาความเข๎าใจกับผู๎คนเพื่อรับรู๎ “การสร๎างความหมาย” จากการบริโภค
วัฒนธรรมมวลชนและเป็นรูปแบบหนึ่งของการตอบสนองตํอระบบทุนนิยม
เฮอร์เบิร์ต ไอ ชิลเลอร์ (๒๕๔๔ : ๒๗) กลําววํา สินค๎าทางวัฒนธรรมสํวนใหญํถูกผลิต
ขึ้นภายใต๎กฎเกณฑ์เดียวกับการผลิตสินค๎าและบริการอื่นๆ แตํก็มิใชํจะเป็นเชํนนี้เสียทั้งหมด ตามที่เราก็
ทราบกันดีอยูํแล๎ววําสินค๎าทางวัฒนธรรมมีความหมายมากกวําเป็นสินค๎าหรือเครื่องอุปโภคบริโภค
สํวนตัว เนื่องจากมันเป็นเครื่องหมายทางอุดมการณ์ของระบบทุนนิยมโลก มันเป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพเป็นเยี่ยมในการสํงเสริมและพัฒนา ให๎เกิดการสนับสนุนคํานิยมและศิลปวัฒนธรรมของ
ระบบที่ดารงอยูํ และการสร๎างสินค๎าทางวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตํอระบบทุนนิยมนั้น ไมํเพียงทาให๎
เกิดการเลื่อนไหลของทุนเทํานั้น แตํยังทาให๎เกิดอัตราการเรํงบริโภค เมื่อผู๎คนทั้งหลายยึดครองอัตลักษณ์
ตํางๆเอาไว๎ การสร๎างอัตลักษณ์จึงถูกนามาเชื่อมโยงกับแรงกระตุ๎นที่จะบริโภคอยํางแยกไมํออก และด๎วย
เหตุนี้การกํอตัวของทุนนิยมจึงบังคับให๎เกิดอัตราเรํงเพิ่มของปัจเจกชนทั้งหลายที่จะยึดครองอัตลักษณ์
และสลัดหลุดจากอัตลักษณ์ตําง ๆ นั้น (สมเกียรติ ตั้งมโน, ๒๕๔๙ : ๒๐๘)
นอกจากจะเป็นการแสดงตัวตนให๎ปรากฏผํานตัวหนังในการแสดงแล๎ว การเผยแพรํ
เอกลักษณ์ก็เป็นเรื่องสาคัญไมํยิ่งหยํอน ทั้งนี้เพราะการสร๎างตัวหนังเพื่อเป็นสินค๎าที่ระลึกจาหนํายแกํ
นักทํองเที่ยว โดยเฉพาะชาวตํางชาติด๎วยแล๎ว นับวําเป็นความสาเร็จอยํางหนึ่งที่ชาวเสียมราฐสามารถ
โฆษณาความเป็นตัวตนสูํชนเชื้อชาติอื่นโดยไมํต๎องลงทุนเลย แตํกลับเป็นการสร๎างรายได๎ให๎ชํางตอกหนัง
อยํางเป็นกอบเป็นกา ดังนั้น การสร๎างสินค๎าที่ระลึกนี้จึงเป็นปัจจัยสาคัญอยํางหนึ่งที่ดึงดูดเยาวชนให๎เข๎า
มาฝึกตอกหนัง เพราะสามารถสร๎างรายได๎ทางเศรษฐกิจให๎ชาวเสียมราฐได๎ดีนั่นเอง ชํางตอกหนังที่เป็น
เยาวชนจึงมีมากที่เมืองเสียมราฐ

ภาพที่ ๔๒ ชํางตอกหนังเยาวชน จังหวัดเสียมราฐ
นอกจากเหตุผลทางเศรษฐกิจแล๎ว การดารงอัตลักษณ์ของชาวเสียมราฐก็เป็นผลพลอย
ได๎อีกอยํางหนึ่ง จึงมีการจัดตั้งกลุํมเยาวชนเพื่อการสืบทอดการตอกหนังขึ้น โดยอาศัยวิทยากรในท๎องถิ่น
ชุมชนเป็นผู๎ถํายทอด ภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณในการสร๎างสถานที่จัดแสดงและจาหนํายสินค๎าที่
ระลึก แล๎วให๎เจ๎าหน๎าที่รัฐเป็นผู๎จัดการระบบการจัดจาหนําย แตํการจัดระบบยังไมํเป็นระบบระเบียบ
โดยเฉพาะการจัดแสดงสินค๎านั้นยังไมํมีการจัดรูปแบบให๎สวยงาม ล๎าสมัย มีการวางสินค๎าระเกะระกะ
รวมทั้งสถานที่ก็ไมํเอื้ออานวย ดังนั้น หากมีการสนับสนุนหรือสํงเสริมองค์ความรู๎เกี่ยวกับการออกแบบ
ศูนย์แสดงสินค๎าให๎มีความทันสมัยและสวยงาม ตัวหนังของชาวจังหวัดเสียมราฐคงโดดเดํนเป็น
เอกลักษณ์เชิดหน๎าชูตาชาวเมืองได๎อยํางสมภาคภูมิ ในฐานะจิตวิญญาณที่โลดแลํนผํานลายเส๎นที่ฉลุลาย
ลงแผํนหนังให๎แสงผํานเพื่อสาแดงเงาแหํงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญํแหํงชาติพันธุ์เขมรผู๎ยิ่งยงในศิลปะ
แขนงนี้

ภาพที่ ๔๓ รูปหนังที่ระลึกสินในศูนย์จัดแสดงและจาหนํายสินค๎าที่ระลึกจังหวัดเสียมราฐ
ศูนย์จัดแสดงสินค๎าและจาหนํายของที่ระลึก จึงเกิดขึ้นเพื่อสํงเสริมและอนุรักษ์การ
สร๎างสรรค์ตัวหนัง มีการรับสมัครเยาวชนให๎มาเรียนรู๎กระบวนการสร๎างสรรค์ตัวหนังอยํางครบวงจร
ตั้งแตํการเลือกหนัง ฟอกหนัง ตากหนัง วาดลวดลาย ตอกฉลุ แล๎วศูนย์จะเป็นผู๎รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ได๎
เป็นจุดแสดงรูปหนังและจัดจาหนํายสินค๎าที่เกี่ยวกับหนังของชาวจังหวัดเสียมราฐ

ภาพที่ ๔๔ ศูนย์จัดแสดงและจาหนํายสินค๎าที่ระลึก จังหวัดเสียมราฐ
๔.๓.๘ การเผยแพรํการแสดงหนังเล็กผํานสื่อโซเชียล
การใช๎สื่อทันสมัยเพื่อนาเสนอการแสดงหนังเงาของคณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์ เป็นประเด็น
ที่นําสนใจศึกษา เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด๎านรูปแบบการนาเสนอที่ชัดเจนที่สุดอยํางหนึ่ง จากเดิม
ที่การชมการแสดงหนังเงาต๎องชมสด ตามสถานที่ที่เจ๎าภาพได๎วําจ๎างให๎คณะหนังไปทาการแสดงเทํานั้น
แตํในปัจจุบันการนาเสนอการแสดงได๎เปลี่ยนไปจากอดีตมาก อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของสังคม โอกาสที่คนอีสานจะพบกันชุมนุมกันมีน๎อยลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ทาให๎ชาวอีสาน
จานวนหนึ่งกลายเป็นคนพลัดถิ่น การโหยหาอดีตหรือตัวตนของคนพลัดถิ่นทาให๎เทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎า
มามีบทบาทในการประสานรอยหํางของคนอีสานพลัดถิ่นให๎ได๎ขยับเข๎ามาใกล๎ชิดแผํนดินเกิดมากขึ้น
(กนกศักดิ์ ธานี, ๒๕๕๖ : ๓-๔) จึงเห็นได๎วําในปัจจุบันคณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์ ได๎มีการบันทึกการ
แสดงสดแล๎วเผยแพรํใน www.youtube.com เป็นการเพิ่มปริมาณผู๎ชมจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนดังกลําวนี้แสดงให๎เห็นการปรับตัวเพื่อการอยูํรอดของศิลปะการแสดงพื้นบ๎านและบทบาท
หน๎าที่ของศิลปะการแสดงพื้นบ๎านที่ต๎องการสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมด๎านตํางๆ จนอาจ

กลําวได๎วําเป็นการนาการแสดงหนังเงาเป็นสินค๎าทางวัฒนธรรมของชาวอีสาน เป็นการปรับปรนและ
เผยแพรํที่สอดคล๎องกับเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ที่ข๎อมูลทุกอยํางต๎องตอบสนองความต๎องการของ
มนุษย์ได๎อยํางรวดเร็ว แล๎วยังสามารถแสดงอัตลักษณ์ที่สาคัญของชาวอีสานคือ อารมณ์ขัน และ
วัฒนธรรมอันดีงามเอาไว๎ได๎อยํางครบถ๎วน
กระบวนการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม ทาให๎มวลชนมีโอกาสเข๎าถึง เสพและชื่นชมศิลปะได๎
(กาญจนา แก๎วเทพ, ๒๕๔๗ : ๕๕) ซึ่งการผลิตซ้านั้นกลายเป็นอุตสาหกรรมการสร๎างวัฒนธรรม
เนื่องจากมีบทบาทของเทคโนโลยีเข๎ามาเกี่ยวข๎องและเทคโนโลยีก็ก๎าวหน๎าพอที่จะผลิตซ้าได๎ในปริมาณ
มาก เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคให๎เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
นาเสนอ ให๎หลากหลายรูปแบบตามความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสมัยใหมํเป็นประเด็นที่ควรสนใจยิ่ง
และมีสํวนสาคัญในการประชาสัมพันธ์ให๎คณะหนังบักตื้อซิ่งรุํงสุริยา บันเทิงศิลป์เป็นที่รู๎จักของผู๎คน
กว๎างขวางขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงให๎เห็นความ พยายามที่จะถํายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจน
ภูมิปัญญาอันสูงสํงของชาวอีสานสูํลูกหลานและผู๎ชมทั่วไป รวมทั้งเป็นการยึดครองพื้นที่ความสนใจของ
คนในยุคโลกาภิวัตน์ได๎เป็นอยํางดี

ภาพที่ ๔๕ การเผยแพรํการแสดงทาง www.youtube.com ของคณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์
จากทุกประเด็นที่กลําวมาข๎างต๎นแสดงให๎เห็นอิทธิพลของการรับวัฒนธรรมการแสดงหนัง
ตะลุงของชาวภาคใต๎ของประเทศไทยที่รับมาจากหนังเงาของกัมพูชา จากนั้นหนังเงาภาคใต๎ก็สํงตํอสูํ
ภาคอีสานจึงปรากฏการสร๎างสรรค์และสืบทอดหนังเล็กของจังหวัดอุบลราชธานี แล๎วสํงตํอวัฒนธรรม
ดังกลําวสูํหนังเงาของแขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว แตํประเด็นที่นําสนใจ คือ รูปแบบหรือแนวคิดของ
การสร๎างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และกลายเป็นแบบฉบับที่เป็นอัตลักษณ์
ของแตํละพื้นที่ ไมํวําจะเป็นการใช๎การสร๎างรูปหนัง การนากลอนลามาใช๎เป็นบทขับร๎องหรือการนา
วรรณกรรมท๎องถิ่นมาใช๎ในการแสดง การปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีให๎เหมาะสมกับเรื่องที่ใช๎แสดงหรือ
เหมาะสมกับความนิยมแหํงยุคสมัยก็ดี สิ่งเหลํานี้ล๎วนเป็นความฉลาดของผู๎สืบทอดการแสดงหนังเงา
ทั้งสิ้น
ปัจจุบันสิ่งที่นําเป็นหํวงที่สุด คือการดารงอยูํของสื่อพื้นบ๎านทํามกลางกระแสสื่อทันสมัยตําง ๆ
โดยเฉพาะสถานภาพของหนังเงาในจังหวัดอุบลราชธานีและในแขวงจาปาศักดิ์ ที่ต๎องอาศัยผู๎ชมเป็น
เครื่องจุนเจือให๎ศิลปะการแสดงหนังเงาอยูํรอดได๎ จึงปรากฏความพยายามเปลี่ยนแปลงมากมายเพื่อการ

ดารงลมหายใจของการแสดงหนังเงา ซึ่งแตกตํางจากการแสดงหนังเงาในจังหวัดเสียมราฐ ประเทศ
กัมพูชาที่อาศัยความเกํา หรือ original เพื่อดารงชีพ ยิ่งนาเสนอความเกําแกํยิ่งเป็นที่ชื่นชอบ โดยเฉพาะ
สาหรับการนาเสนอให๎นักทํองเที่ยวตํางประเทศได๎ชม ดังนั้น การศึกษาการสร๎างสรรค์และสืบทอดอัต
ลักษณ์การแสดงหนังเงาของทั้งสามประเทศในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต จึงแสดงให๎เห็นรูปแบบของการ
สร๎างสรรค์ใน ๓ ลักษณะใหญํ คือ การรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม การปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับยุคสมัย
และการสํงเสริม สนับสนุนและเผยแพรํ
นอกจากนี้ การนาเสนอการสร๎างสรรค์หนังเล็กของจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย, แขวง
จาปาศักดิ์ ประเทศลาว และจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ได๎แสดงให๎เห็นลักษณะเฉพาะตัวของแตํ
ละประเทศ อันเป็นการแสดงอัตลักษณ์เฉพาะทางวัฒนธรรมของตนเองและบางประเด็นก็กลายเป็น
ลักษณะรํวมของหนังเงาเล็กของทั้งสามประเทศ ลักษณะการสร๎างสรรค์ดังกลําวได๎บํงบอกถึงความ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของคนไทย ลาวและกัมพูชาได๎อยํางชัดเจน วําล๎วนมีรากเหง๎าเดียวกันแล๎วจึงมี
การปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับแตํละสังคม ซึ่งแสดงความเป็นหนึ่งเดียวทางวัฒนธรรมของผู๎คนในอนุ
ภูมิภาคสามเหลี่ยมมรกตได๎อยํางชัดเจน

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่องกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแสดงหนังเงาของอาเซียน :
กรณีศึกษาไทย ลาวและกัมพูชา (Transmission of Culture Identity on Shadow Puppet in
ASEAN : Case study in Thai, Laos and Cambodia) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ ๑.
เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดการแสดงหนังเงาของไทย ลาวและกัมพูชา และ ๒. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์
การแสดงหนังเงาของไทย ลาวและกัมพูชา โดยใช๎กรอบแนวคิด การสร๎างสรรค์และการสืบทอด
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ เพื่อวิเคราะห์ข๎อมูล มีขอบเขตของการศึกษาใน ๓ ประเทศพื้นที่สามเหลี่ยม
มรกต จานวน ๔ คณะ ได๎แกํ ประเทศไทย ในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน ๒ คณะ ได๎แกํ คณะหนังบัก
ตื้อซิ่ง รุํงสุรียา บันเทิงศิลป์ และคณะหนังปราโมทัยเหรียญชัยพัฒนา ประเทศลาว ในแขวงจาปาศักดิ์
จานวน ๑ คณะ คือ คณะหนังพํอใหญํพัด พรมทา และประเทศกัมพูชา ในจังหวัดเสียมราฐ จานวน ๑
คณะ คือ คณะวัดโบ นาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์
๕.๑ สรุป
กระบวนการสืบทอดการแสดงหนังเงาเล็กของไทย ลาวและกัมพูชา มีการสืบทอดใน ๓
ลักษณะ ได๎แกํ การรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรม การปรับปรนให๎เข๎ากับบริบทของสังคมปัจจุบันและ
การสํงเสริม สนับสนุนและเผยแพรํ ซึ่งผู๎วิจัยได๎นาเสนอการสืบทอดทั้งสามลักษณะที่ปรากฏใน
องค์ประกอบตําง ๆ ของการแสดงหนังเล็กของทั้งสามประเทศ ซึ่งผู๎วิจัยจะสรุปกระบวนการสืบทอด
การแสดงและอัตลักษณ์ของคณะหนังเล็กทีละคณะ ดังนี้
คณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์ บ๎านหินดาน ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
หัวหน๎าคือนายวิสุทธิ์ แสงแดง ความเป็นมาของคณะได๎รับการถํายทอดจากนายปรีชา สุขใจ ซึ่งนาย
วิสุทธิ์ได๎มีความสนใจเป็นทุนเดิม ประกอบกับมีอุปนิสัยเป็นคนตลก มีน้าเสียงดี จึงสืบทอดการแสดงหนัง
บักตื้อ มีสมาชิกในคณะมากถึง ๒๐ คน แตํละคนก็ทาหน๎าที่ตํางกันไปแตํต๎องมีความสามารถมากกวํา
หนึ่งหน๎าที่ และมีอัตลักษณ์ของการแสดงในลักษณะการสืบทอดแบบปรับปรนเข๎ากับวัฒนธรรมสังคม
ปัจจุบัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงประยุกต์รูปแบบของการแสดงหมอลาซิ่ง เปลี่ยนมาใช๎
เครื่องดนตรีสมัยใหมํ อยํางกลองชุด กีตาร์ไฟฟูา กีตาร์เบส อิเล็กโทน มาประกอบการแสดงรํวมกับการ
เชิดหนังเงาได๎อยํางลงตัว แตํในสํวนของรูปหนังนั้นมีอัตลักษณ์ที่การใช๎สีที่หลากหลาย สดใส ระบายที่ตัว
หนังและตัวหนังมีขนาดใหญํกวํา ๓ คณะที่ผู๎วิจัยศึกษาในครั้งนี้ แตํมีการรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรม คือ
ยังคงรักษาพิธีกรรมและความเชื่อของการแสดงหนังไว๎อยํางเข๎มแข็ง และมีเผยแพรํ สนับสนุนและ

สํงเสริมโดยชุมชน นอกจากนี้ยังมีการบันทึกการแสดงสดเผยแพรํใน www.youtube.com เป็น
ชํองทางในการประชาสัมพันธ์คณะสูํสายตาผู๎ชมทั่วโลกอีกทาง ปัจจุบันการแสดงหนังบักตื้อซิ่งกลาย
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะและกํอให๎เกิดรายได๎อยํางสม่าเสมอ
คณะเหรียญชัยพัฒนา นายหนังคือ นายเหรียญชัย วิลามาศ บ๎านปอขี้ตุํน ตาบลเอือดใหญํ
อาเภอศรีเมืองใหมํ จังหวัดอุบลราชธานี กํอตั้งคณะด๎วยตนเองจากแรงบันดาลใจที่ได๎ชมการแสดงของ
คณะ ฟ.บันเทิง แล๎วคิดวําตนเองมีความรู๎เรื่องการแตํงกลอนลาจึงลองหากระดาษแข็ง มาตัดรูปตัวละคร
ตํอมาจึงซื้อชุดหนังจาก อ.อ๎วน บ๎านหนองเทา มาใช๎แสดง อัตลักษณ์ของตัวหนังคือมีการนากระดาษ
แก๎วสีมาติดแปะรูปหนังเพื่อให๎เกิดแสงสีสะท๎อนสวยงาม การปรับใช๎วัสดุในท๎องถิ่นมาทารูปหนังเป็น
ลักษณะการสืบทอดแบบปรับปรนเข๎ากับบริบททางวัฒนธรรมที่ผู๎ชมชื่นชอบสีสัน แสงสี มากกวําจะจาเจ
กับเงามืด นอกจากนี้การนาวรรณกรรมพื้นบ๎านมาแตํงกลอนลาเพื่อใช๎ในการดาเนินเรื่อง นายเหรียญชัย
เชิดเอง ขับร๎องเองคนเดียว แตํจะจ๎างนักดนตรีไปเลํนดนตรีประกอบการแสดง การแตํงเรื่องด๎วยสานวน
เฉพาะของนายเหรียญชัยจึงกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว และความสามารถเฉพาะตัวในการเชิด พากย์
ร๎องลา ได๎ทั้งเสียงผู๎หญิง ผู๎ชายและอารมณ์ขันก็เป็นอัตลักษณ์ที่สืบทอดแบบรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรม
ที่เดิมนายหนังจะทาการแสดงเพียงคนเดียว และและยังคงสืบทอดความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมการแสดง
ไว๎อยํางเข๎มแข็ง
สํวนการสืบทอดนายเหรียญชัยเลือกใช๎เยาวชนในโรงเรียนเอือดใหญํวิทยา ตาบลเอือดใหญํ
อาเภอศรีเมืองใหมํ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู๎สืบสาน เนื่องจากเป็นโรงเรียนในชุมชนและนายเหรียญชัย
ไมํมีทายาทสายตรงสืบทอด จึงมีความคิดที่จะหยุดพักการแสดง แตํยังคงแตํงกลอนลาให๎หมอลาและ
นักการเมืองท๎องถิ่นใช๎หาเสียง และเป็นวิทยากรถํายทอดภูมิปัญญาการแสดงหนังปราโมทัยและการแตํง
กลอนลา ให๎กับหนํวยงานตํางๆอยํางสม่าเสมอ
คณะพํอใหญํพัด พรมทา แขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว ได๎รับการสืบทอดมาจากพํอใหญํพิมพ์
เมืองเกํา ชาวจังหวัดอุบลราชธานี แตํตัวหนังสร๎างด๎วยตนเองโดยจาแบบมาจากหนังของพํอใหญํพิมพ์ มี
การสืบทอดรูปหนังตามแบบดั้งเดิม คือ ตัวเอกยังปรากฏการเหยียบนาค และรูปหนังบางตัว อยํางสาว
หางเครื่องก็แสดงอัตลักษณ์การนุํงผ๎าซิ่นของผู๎หญิงลาวเอาไว๎อยํางเครํงครัด แตํด๎วยคณะนี้ประสบปัญหา
ของการดาเนินงาน เนื่องจากขาดผู๎สนับสนุนและการไมํนิยมดูหนังเงาของชาวลาว ทาให๎ต๎องหยุดการ
แสดงตั้งแตํ พ.ศ.๒๕๕๗ ยังมีเหลือแตํรูปหนัง ในปัจจุบันกาลังมีการฟื้นฟูโดยมีผู๎สืบทอดที่เป็นญาติของ
พํอใหญํพัดคือ ท๎าวคาไพ สุกปะเสิด แตํยังไมํมีความชานาญพอจะรับงานแสดง จึงเป็นเพียงการสืบทอด
เพื่อให๎คงอยูํเทํานั้น
คณะหนังวัดโบ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา มีการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโดยการ
อุปถัมภ์ของวัดโบและมีผู๎อานวยการศูนย์ คือ นายวัน สุเพียบวุฒิ เป็นผู๎สืบทอดรุํนที่ ๔ มีอัตลักษณ์
เฉพาะตัวในการสืบทอด ด๎วยลักษณะการรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรม ทั้งในด๎าน รูปหนัง คือ การสร๎าง
รูปหนังจากหนังวัวและรักษารูปแบบของตัวหนังชุดรามเกียรติ์เอาไว๎ มีการใช๎สีระบายรูปหนังเพียงสองสี
คือ สีดาและสีน้าตาลจากยางของต๎นกันเดา แม๎ปัจจุบันจะมีการแสดงเฉพาะเรื่องวรรณกรรมพื้นบ๎านก็

ตาม การใช๎เครื่องดนตรี “วงพิณพาทย์”ประกอบการแสดงทุกครั้ง การปฏิบัติตามพิธีกรรมของการ
แสดงหนังก็ยังคงรักษาไว๎อยํางเครํงครัด และประเด็นการถํายทอดการแสดงสูํคนรุํนใหมํก็เป็นอัตลักษณ์
ที่โดดเดํน เพราะคณะวัดโบมีการถํายทอดการแสดงหนังและสร๎างรูปหนังแกํเยาวชนที่เป็น “เด็กวัด”
และสํงเสริมให๎มีการหารายได๎ทั้งจากการแสดงหนังและการสร๎างรูปหนังที่มีการฝึกเยาวชนให๎เป็นชําง
ตอกหนัง
รูปหนังเป็นสินค๎าที่ระลึกของจังหวัดเสียมราฐ วัดโบจึงมีการสืบทอดการสร๎างรูปหนังและ
ถํายทอดภูมิปัญญาสูํเยาวชนเพื่อเป็นอาชีพ และภาครัฐก็สํงเสริมให๎มีสถานที่จัดจาหนําย และการที่
จังหวัดเสียมราฐเป็นเมืองทํองเที่ยว การแสดงหนังเงาให๎นักทํองเที่ยวชมตามโรงแรมตํางๆกลายเป็น
รูปแบบการนาเสนอการแสดงที่มีโอกาสมากสุดและกํอให๎เกิดรายได๎มากกวําการรับแสดงในงานบุญ
หลายเทํา คณะวัดโบจึงพยายามรักษาต๎นฉบับของรูปหนังและการแสดงแบบโบราณ แตํมีลักษณะของ
การปรับปรนให๎เข๎ากับบริบทของเวลาที่ใช๎ในการแสดงที่สั้นลง จึงต๎องเลือกเรื่อง ตอน ให๎เหมาะสม
๕.๒ อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องนี้ทาให๎ทราบวําการแสดงหนังเล็กของไทย ลาวและกัมพูชานั้น มีความเกี่ยวข๎อง
กันอยํางชัดเจน จนสามารถบํงชี้ได๎วําต๎นกาเนิดการแสดงหนังเล็กมาจากกัมพูชา แล๎วแพรํกระจายสูํ
ภาคใต๎ของประเทศไทย แล๎วจึงเผยแพรํสูํภาคกลาง ภาคอีสานแล๎วข๎ามพรมแดนรัฐชาติไปสูํแขวงจาปา
ศักดิ์ ประเทศลาว มีหลักฐานหลายอยําง เชํน สุจิตต์ วงษ์เทศ (๒๕๓๒ : ๒๔๘) ได๎กลําวถึงลักษณะรํวม
และการเผยแพรํของหนังสะแบกธมสูํราชสานักไทย ความวํา การเลํนเงาของราชอาณาจักรกัมพูชา มี
ความนําสนใจทั้งในด๎านที่เป็นอาณาจักรที่เรืองอานาจในอดีต จึงนําจะเป็นจุดเริ่มต๎นการเผยแพรํศิลปะ
การเลํนหนังกับเงาในภูมิภาคนี้ มีผู๎รู๎ประวัติศาสตร์ศิลป์อุษาคเนย์ อธิบายวํา รามายณะเลํนเป็นหนัง
กํอนอยํางอื่น ชาวชวาเรียกวาหยัง, เขมรเรียกแสฺบก ซึ่งตัวหนังมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับภาพ
สลักบนภาพเทวสถาน เชํน ปราสาทหินในเขมรหรืออาจกลําวได๎วําการสลักรูปหนังอาจได๎แบบมาจาก
ภาพสลักบนปราสาทหินที่แสดงรูปด๎านข๎างเป็นสํวนมาก หนังจึงแสดงด๎านข๎างเกือบทั้งหมด เพราะ
เป็นไปได๎มากที่การเผยแพรํเรื่องรามเกียรติ์ด๎วยหนังจะแพรํกระจายออกมาจากอาณาจักรกัมพูชาโบราณ
เรียกหนังวํา “แสบก”
ลักษณะของตัวหนังก็สามารถบํงบอกความเกี่ยวพันได๎อยํางชัดเจน ไมํวําจะเป็นรูปทรงของหนัง
การหันข๎าง การยืน การเดิน ที่เหมือนกับตัวหนังของประเทศไทย รวมไปทั้งลวดลายในตัวหนัง หรือ
รูปแบบที่ตัวหนังมี “การเหยียบนาค” นั้น บํงถึงความเชื่อมโยงของสองประเทศได๎หลายประการ
ประการแรก การเหยียบนาค เป็นการแสดงให๎เห็นความสอดคล๎องเชื่อมโยง ของที่มาหรือ
รากเหง๎าของการแสดงหนังเงาในภูมิภาคอาเซียนวํานําจะมีจุดกาเนิดเดียวกัน ทั้งนี้เพราะความเชื่อ
เกี่ยวกับนาคนั้นนําจะสืบทอดมาจากอินเดียใต๎ และนําจะเกําแกํกวําพุทธศาสนาเสียอีก มีการกลําวถึง

นาค โดยเฉพาะในเรื่องมหาภารตะ ที่กลําวถึงนาควําเป็นศัตรูกับครุฑ หรือนาคในนามพญาเศษนาคราช
(อนันตนาคราช) ผู๎เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ อีกทั้งทางพระพุทธศาสนาก็กลําวถึงนาคหลายครั้ง
ประการที่สอง หากจะมองนาคในแงํการศึกษาตานานกับการศึกษาเชิงวิวัฒนาการ ที่นักคิด
กลุํมนี้มีความเชื่อวําสังคม วัฒนธรรมหรือกลุํมชนทั้งหลายของมนุษย์มีการเรียงลาดับแบบขั้นบันได
ดังนั้น จะมีคนบางกลุํม สังคมบางสังคม และวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมที่มีการวิวัฒน์มาในลาดับที่สูงกวํา
แล๎วหากเราย๎อนมองเรื่องของตัวละครหนังใหญํที่สํวนมากเป็นตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์อันเป็น
ตัวแทนของศาสนาฮินดูอันเป็นความเชื่อดั้งเดิม กับนาคที่ถูกสร๎างความหมายใหมํให๎เป็นผู๎ค้าชู
พระพุทธศาสนา ก็จะสามารถตีความได๎วําศาสนาฮินดูนั้นสูงสํงหรือเกําแกํกวําพุทธศาสนา ลักษณะการ
วิเคราะห์เชํนนี้สะท๎อนให๎เห็นวํา การแบํงประเภทตัวละครออกเป็นสองฝุายโดยใช๎เกณฑ์ระบบความเชื่อ
เกํากับความเชื่อใหมํถือเป็นวิธีคิดแบบวิวัฒนาการนิยมอยํางหนึ่ง
ประการที่สาม นาคในความเชื่อของภูมิภาคเอเซียน คือ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติที่อาศัย
อยูํในแมํน้าโขงหรือเมืองบาดาล เป็นผู๎รักษาท๎องน้าและเป็นผู๎บันดาลน้า บันดาลฝนได๎ ผู๎จะลํวงล้าต๎อง
กราบไหว๎เสียกํอน นาคจึงกลายเป็นสัญญะของผู๎ให๎ความอุดมสมบูรณ์แกํโลกมนุษย์ซึ่งสัมพันธ์กับภูมิภาค
ไทย ลาว และกัมพูชาที่วิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตรกรรม ดังนั้น เมื่อนาทุกความหมายมารวมกันทาให๎
การแสดงหนังเงาที่ต๎องมีรูปหนังเหยียบนาค หมายถึง สัญญะของการนอบน๎อมของมวลมนุษย์ตํอเทพ
ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู รวมทั้งนาคในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาและผู๎ให๎ความอุดม
สมบูรณ์ ทาให๎การแสดงหนังเงาเป็นการแสดงกึ่งพิธีกรรม
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับหนังก็อธิบายความเกี่ยวพันของสามชนชาติได๎อยํางชัดเจน ไมํ
วําจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับ “หนังครู” ทีเ่ ป็นรูป “พระฤๅษี” เหมือนกัน เป็นตัวหนังศักดิ์สิทธิ์ ต๎อง
เคารพบูชากํอนการแสดงเสมอ ซึ่งความเชื่อเรื่องหนังครูกลายเป็นลักษณะรํวมอันเครํงครัดของทั้งสาม
ประเทศ แตํการที่หนังเล็กเป็นมหรสพพื้นบ๎านทาให๎มีข๎อดีหลายประการ เชํน การงํายตํอการเข๎าถึง เสพ
และสร๎างสรรค์ โดยเฉพาะด๎านเนื้อเรื่องที่สามารถสอดแทรกความเป็นชาวบ๎านลงได๎อยํางเหมาะสม ซึ่ง
นับเป็นกุศโลบายที่ชํวยดารงความเป็นหนังเงาให๎ดาเนินไปกับเทคโนโลยียุคโลกาภิวัตน์ได๎เป็นอยํางดี
ทั้งนี้เพราะผู๎ชมจะรู๎สึกวําเรื่องในหนังเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตและยังสามารถปรับใช๎ในชีวิตได๎อยํางไมํขัด
เขิน
ดังนั้น การศึกษาหนังเล็กของสามประเทศในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตครั้งนี้ ทาให๎เห็น
ลักษณะรํวมของหนังเล็กของสามประเทศหลายประการ ได๎แกํ เนื้อเรื่องที่แสดง ตัวหนังครู รูปรําง
ลักษณะตัวหนัง ลวดลาย ขั้นตอนการสร๎างตัวหนัง และการเหยียบนาค ซึ่งลักษณะรํวมดังกลําวสามารถ
บํงบอกตั้งแตํจุดกาเนิด รวมไปถึงพัฒนาการของหนังเล็กของไทย ลาวและกัมพูชาที่มีรํวมกันอยําง
ชัดเจน
การรักษาต๎นฉบับทางวัฒนธรรมของคณะวัดโบ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา มีความ
นําสนใจในเหตุผลที่วํา วัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นขายได๎ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดเสียมราฐ เป็นเมืองทํองเที่ยว
สาคัญเนื่องจากมีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยูํ คือ นครวัด นครธม เป็นแหลํงดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎มาเยี่ยม

ยลมิได๎ขาด การแสดงหนังเงาเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ๎านที่มีควบคูํมากับวัฒนธรรมเมืองนคร การ
นาเสนอการแสดงหนังเงาตามแบบโบราณแกํนักทํองเที่ยวจึงเป็นการปรับปรนให๎เข๎ากับบริบททางสังคม
ได๎เป็นอยํางดี เพราะนอกเหนือจากจะได๎นาเสนอความเป็นตัวตนแล๎ว รายได๎ที่มากก็เป็นสิ่งสาคัญอยําง
หนึ่งที่นาพาให๎เยาวชนในจังหวัดเสียมราฐเข๎ามารํวมสืบสานการแสดงหนังเงา นอกจากการแสดงหนังเงา
แล๎ว การสร๎างรูปหนังให๎เป็นสินค๎าที่ระลึก ก็เป็นการสร๎างสินค๎าทางวัฒนธรรมอยํางหนึ่งที่โดดเดํนของ
ชาวจังหวัดเสียมราฐ จากเหตุผลข๎างต๎น คณะหนังในจังหวัดเสียมราฐจึงยังไมํมีความจาเป็นที่ต๎อง
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของการแสดงให๎เหมาะกับยุคสมัยใหมํเพราะการขายความเกําก็สามารถดารง
ลมหายใจของคนสืบทอดหนังได๎
แตํจากการสัมภาษณ์ นายวัน สุเพรียบวุฒิ ก็มีความต๎องการที่จะนาเสนออัตลักษณ์ของการ
แสดงหนังเงาของวัดโบ ในสื่อทันสมัยอยําง วีดีทัศน์หรือผํานเว็บไซต์ เป็นอยํางมาก ทั้งนี้เพราะตัวอยําง
ของการลํมสลายของศิลปะพื้นบ๎านแขนงนี้ของหลายคณะ โดยเฉพาะในประเทศลาว ทาให๎ผู๎สืบทอดก็มี
ความหวาดหวั่นวําในอนาคตวําถ๎าผู๎ชมสามารถเลือกชมสื่อบันเทิงได๎จากทุกมุมโลก และสื่อบันเทิง
หลากหลายรูปแบบก็สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ชมเหลํานั้นได๎อยํางทันทํวงที สักวันหนึ่งการ
แสดงหนังเล็กและหนังใหญํของชาวจังหวัดเสียมราฐอาจไมํได๎รับความนิยมอีกก็ได๎ ดังนั้น สิ่งที่ต๎องการ
คืออยากให๎เกิดความรํวมมือของกลุํมผู๎สืบทอดการแสดงหนัง หรือกลุํมเอกชนเพื่อบันทึกการแสดงแล๎ว
เผยแพรํไปทั่วโลก
การแสดงหนังเล็กของไทยและลาวนั้น หากจะสามารถดารงอยูํได๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยน
ทางด๎านวิธีการแสดง โดยมีการดัดแปลงศิลปะการแสดงรูปแบบอื่น ๆ มาผสมผสานเข๎ากับการแสดงหนัง
มีการสร๎างตัวหนังใหมํ ๆ นอกเหนือจากตัวหนังต๎นแบบที่ใช๎แสดงมาช๎านาน กรณีการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบของการแสดงหนังเล็กของคณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์เป็นตัวอยํางของการปรับตัวของ
ศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน “เพื่อความอยูํรอด”ในยุคที่สื่อบันเทิงมีหลากหลายและสามารถรับชมได๎จากทุก
มุมโลก ไมํวําจะเป็นการนาเอาเครื่องดนตรีสมัยใหมํ เชํน กีตาร์ กีตาร์เบส กลองชุด คีย์บอร์ด เป็นต๎น
เข๎ามาปรับใช๎ในการแสดงแทนเครื่องดนตรีเดิม ซึ่งการปรับเปลี่ยนเหลํานี้ทาให๎ผู๎ชมมีความสนใจในการ
ชมการแสดงมากขึ้น และองค์ประกอบอีกอยํางหนึ่งที่ถือเป็นจุดเดํนของการปรับประยุกต์ นั่นคือ การที่
มี “น๎องนางหางเครื่อง” ที่เป็นคนจริงๆเข๎ามารํวมแสดงในการแสดงหนังเงาด๎วย ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้สืบ
เนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่การแสดงหมอลาได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก และหมอลาเองก็มีการ
ปรับตัวจากหมอลากลอน เป็นหมอลาซิ่ง นับแตํนั้นมาหนังประโมทัยก็ถูกลดความความนิยมลง จึงมี
ความจาเป็นต๎องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง โดยการผสมผสานรูปแบบการแสดงของหนังเงา ควบคูํไป
กับการแสดงหมอลา เป็นความพยายามเปลี่ยนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ชม ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนเหลํานั้นทาให๎คณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ยังสามารถดารงอยูํได๎
นอกจากการผสมผสานการแสดงเข๎ากับหมอลาแล๎วทาให๎ คณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ยังคงมี
การรับงานแสดงอยูํตลอด ซึ่งโอกาสที่มีการจ๎างวานให๎ไปแสดง ได๎แกํงานบุญตําง ๆ เชํน บุญเดือนสี่ บุญ
ขึ้นบ๎านใหมํ และงานรื่นเริงตําง ๆ เป็นต๎น นอกจากคณะจะมีการรับงานแสดงสดแล๎ว ยังได๎ทาการ

เผยแพรํศิลปะการแสดงหนังบักตื้อซิ่ง ที่เป็นการประยุกต์ระหวํางการแสดงหนังบักตื้อและการแสดงหมอ
ลาเข๎าด๎วยกัน โดยการเปิดโอกาสให๎นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการแสดงหนังบักตื้อซิ่ง ได๎เข๎าไป
ศึกษาวิธีการแสดง รวมถึงเอื้อเฟื้อข๎อมูลเกี่ยวกับการแสดงให๎กับผู๎ที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรํ
การแสดงผํานเครือขํายโซเชียลเน็ตเวิร์ค เชํน เว็บไซต์ยูทูป เพื่อให๎ชนรุํนหลังได๎เรียนรู๎และทาความรู๎จัก
กับการแสดงของคนอีสานที่ได๎กํอกาเนิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนอีสานโดยแท๎
คณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์ เป็นคณะที่มีความโดดเดํนในด๎านการปรับประยุกต์ให๎เข๎ากับกระแส
สังคมปัจจุบันได๎อยํางลงตัว รู๎จักการ “เอาตัวรอด” ในสังคมที่กาลังปรับเปลี่ยนสูํการพัฒนา ละทิ้ง
คํานิยมเกําแกํรวมถึงการแสดงที่บรรพบุรุษได๎สร๎างสรรค์คูํกับสังคมอีสานมาช๎านาน ซึ่งคณะรุํงสุรียา
บันเทิงศิลป์สามารถนาทั้งสองอยํางที่กลําวมานี้มาประยุกต์เข๎าด๎วยกันอยํางสร๎างสรรค์และลงตัว ทาให๎
สามารถดารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมเกําแกํสามารถดารงอยูํได๎มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือวําเป็นการสร๎างอัตลักษณ์
สร๎างตัวตนที่โดดเดํนและแตกตํางให๎กับคณะและถือวําคณะรุํงสุรียาบันเทิงศิลป์เปรียบเสมือนตัวแทน
ของชาวอีสานที่มีภูมิปัญญาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเพื่อ “เอาตัวรอด” และการสร๎างสรรค์ผลงานที่มี
คุณคําเพื่อให๎ชนรุํนหลังได๎ศึกษาทาให๎เกิดเป็นอัตลักษณ์ซึ่งเป็นที่นําจดจา
การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนของคณะรุํงสุรียา บันเทิงศิลป์มีประโยชน์อยํางยิ่งตํอการ
สร๎างรูปแบบหรือโมเดลในการอนุรักษ์การแสดงหนังเงาในภูมิภาคอื่น รวมทั้งการแสดงพื้นบ๎านแขนง
อื่นๆที่กาลังได๎รับผลกระทบตํอการดารงอยูํ เพราะเป็นรูปแบบของการปรับเปลี่ยน ปรับปรนที่ทาให๎การ
แสดงพื้นบ๎านสองชนิด คือ หมอลาและหนังเงา เดินควบคูํกันไปได๎ และเป็นแบบอยํางของการดิ้นรนด๎วย
ตนเองของศิลปิน แทนที่จะต๎องรออุ๎มชูจากภาครัฐ ซึ่งตัวอยํางการเลิกแสดงของคณะหนังพํอใหญํพัด
พรมทา แขวงจาปาศักดิ์ ที่ต๎องอาศัยการสนับสนุนการรัฐ ผู๎มีอิทธิพลหรือนายทุน แตํเมื่อขาดผู๎สนับสนุน
ก็ไมํสามารถสืบทอดการแสดงตํอไปได๎
การเพิ่มคุณคําหรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให๎เป็นสินค๎าก็เป็นการปรับเปลี่ยน และสํงเสริมให๎
คนสืบทอดหนังดารงชีพอยูํได๎ ดังตัวอยํางการสร๎างรูปหนังที่ระลึกของชํางจังหวัดเสียมราฐ นอกจากจะ
ใช๎เพื่อการแสดงหนังเงาแล๎ว การดารงอยูํของศิลปะแขนงนี้ยังต๎องสัมพันธ์กับการดารงชีพของคนเลํน
หนังด๎วย ทั้งนี้เพราะการสร๎างตัวหนังนั้นมีการสร๎างเพื่อให๎เป็นสินค๎าที่ระลึกด๎วย กระบวนการทาก็
เหมือนกับการสร๎างตัวหนังเพื่อใช๎ในการแสดง ทั้งนี้บางครั้งนักทํองเที่ยวที่เข๎าชมการแสดงหนังต๎องการ
ตัวหนังที่ใช๎แสดง เจ๎าของคณะก็จะจาหนํายตัวละครนั้นๆราคาจะเริ่มตั้งแตํ ๕ ดอลลาห์สหรัฐ จนถึง
ประมาณ ๑๕๐ ดอลลาห์สหรัฐ ตามแตํชนิดความละเอียดของลายและขนาดของรูปหนัง นอกจากนี้ยังมี
การสร๎างสินค๎าเป็นรูปแบบอื่นๆนอกจากรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เชํน กาไลแขน ดอกไม๎ รูปสัตว์
ตําง ๆ เป็นต๎น
ดังนั้น การศึกษาการสืบทอดการแสดงและอัตลักษณ์การแสดงหนังเล็กของไทย ลาวและ
กัมพูชาครั้งนี้ นอกจากจะทาให๎เห็นลักษณะรํวมของหนังเงาเสียมเรียบของไทย ลาวและกัมพูชาหลาย
ประการ ซึ่งลักษณะรํวมดังกลําวสามารถบํงบอกตั้งแตํจุดกาเนิด รวมไปถึงพัฒนาการของหนังเล็กของ
ไทย ลาวและกัมพูชาที่มีรํวมกันอยํางชัดเจน แตํสิ่งสาคัญนอกเหนือจากการรับรู๎อดีตและปัจจุบันของ

หนังเล็กของสามประเทศแล๎ว ประเด็นอนาคตของหนังเล็กเป็นสิ่งสาคัญยิ่งกวํา โดยเฉพาะหนังเล็กของ
ไทยและลาว ที่กาลังดาเนินไปภายใต๎ภาวะความหลากหลายในสังคม การรุกล้าของวัฒนธรรมตํางชาติ
รวมทั้งสื่อสมัยใหมํที่มาพร๎อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ควรเป็นประเด็นให๎
นักวัฒนธรมศึกษาต๎องชํวยกันขบคิดวํา กระบวนการสืบทอดการแสดงจะชํวยธารงอัตลักษณ์ และ
กระแสท๎องถิ่นภิวัตน์จะทอดลมหายใจให๎หนังเล็กของสามประเทศได๎อีกนานเทําใด
อีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญไมํยิ่งหยํอน นั่นคือเราจะทาให๎การแสดงหนังหนังเงาเป็นวัฒนธรรม
รํวมของไทย ลาวและกัมพูชาหรือของอาเซียนได๎จริงหรือไมํ กลัวแตํวําเมื่อมีการนาเสนอความเป็นตัวตน
ผํานสายตาชาวโลกแล๎ว กระแสความเป็นชาตินิยมของแตํละชาติจักครุกรุํน กระตุ๎นให๎กลุํมชนลุกขึ้นมา
ตํอสู๎ปกปูองความเป็นตัวตนด๎วยการจดสิทธิบัตรแสดงความเป็นเจ๎าของแตํเพียงผู๎เดียว เพราะถ๎าเป็น
เชํนนั้นแล๎วแทนที่เราจะศึกษาสิ่งที่ชนในภูมิภาคมีรํวมกัน เพื่อให๎อาเซียนรวมเป็นหนึ่งเดียวได๎ด๎วย
เงื่อนไขของการมีวัฒนธรรมเดียวกัน ก็เทํากับวําการยกความโดดเดํนทางวัฒนธรรมของแตํละชาติเป็น
การฉีกรอยรํวมวัฒนธรรมให๎วิ่นแหวํง เพื่อแบํงความเป็นตัวตนดั่งที่แนวทางของแตํละรัฐชาติเคยเป็นมา
แตํถึงอยํางไรความตั้งใจของผู๎วิจัยก็ยังตั้งมั่น หวังจะยลหนังเงาของชนทั้งสามชาติ เพื่อแย๎มยลรํองรอยที่
ไทย ลาวและกัมพูชามีรํวมกันให๎ประสานเป็นหนึ่งเดียว เป็นการสร๎างความเข๎าใจและสานึกที่จะดารงอยูํ
รํวมกันอยํางสันติสุขภายใต๎เงื่อนไขความแตกตํางแหํงรัฐชาติแตํมีความสัมพันธ์เหมือนคล๎ายของ
วัฒนธรรมแหํงอาเซียน
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรมีการศึกษาลักษณะรํวมของหนังเงาของอาเซียน เพื่อจะได๎เห็นความเชื่อมโยงของ
ศิลปะแขนงนี้ของกลุํมประเทศอาเซียน
๒. ควรจัดให๎มีการบันทึกการแสดงของคณะหนังทั้งสามชาติ ทั้งเพื่อการศึกษา การเผยแพรํ
วัฒนธรรม และเพื่อธุรกิจ และควรมีการจัดความรํวมมือของผู๎สืบทอดหนังทั้งสามประเทศ
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