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บทคัดยอ 

 การแสดงหนังตะลุงจังหวัดภาคใตหลาย ๆ คณะไดมีการปรับเปลี่ยนดานขนบทาง

วัฒนธรรมการแสดงในชวงขั้นตอนตาง ๆ ของการแสดงหนังตะลุง รวมถึงการปรับเปลี่ยน

ทางดานดนตรปีระกอบการแสดงหนังตะลุง แตละคณะไดมีการนําดนตรีสากลเขามารวมบรรเลง

กับวงดนตรีปพาทยเครื่องหาอยางเบา มีกลวิธีการปรับเปลี่ยนการผสมผสานระหวางวงปพาทย

เครื่องหาอยางเบาและดนตรีสากล รวมถึงบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงจากอดีตมีเพียง

เครื่องดนตรปีพาทยเครื่องหาอยางเบาบรรเลงการแสดงหนังตะลุงเพยีงอยางเดยีว 

 การแสดงหนังตะลุงปจจุบันแตละคณะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงแตกตางกัน

ออกไป ทางดานดนตรปีระกอบการแสดงหนังตะลุงเปนสวนหนึ่งที่มกีารปรับเปลี่ยน ซึ่งปจจัยที่ทํา

ใหมีการปรับเปลี่ยนนั้น อาจเกิดจาก ภายนอกชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการ

แพรกระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมเมืองไปสูชนบทอยางตอเนื่อง สงผลใหดนตรีประกอบการ

แสดงหนังตะลุงมีการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการแสดงแตกตางออกไปจากเดิม นอกจากนั้น

สื่อพื้นบาน วัฒนธรรมใหม เศรษฐกิจ ความทันสมัยของเทคโนโลยี ที่เขามามีสวนสําคัญทําใหแต

ละคณะหากลวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงแตกตางกันออกไป เพื่อดึงดูดความสนใจและ

เปนจุดขายใหผูชมและผูวาจางสนใจยิ่งขึ้น 

 ปจจุบันผูชมการแสดงหนังตะลุงและผูวาจาง อาจแบงไดเปนสองกลุม กลุมแรกยังคง

ช่ืนชอบการแสดงหนังตะลุงที่ยึดตามขนบนิยมในการแสดงโดยไมมีดนตรีสากลเขามาบรรเลง 

ปจจุบันคณะหนังตะลุงที่ยังคงยึดขนบแบบดั้งเดิมนั้นไดลดนอยลงไปแตกตางจากคณะหนังตะลุงที่มีการ

ปรับเปลี่ยนภายใตปจจัยตาง ๆ ทําใหผูชมผูวาจางอกีกลุมหนึ่งไดซึมซับการแสดงหนังตะลุงในรูปแบบที่

มีความทันสมัย มีการนําดนตรีสากลเขามารวมการบรรเลงกับวงปพาทยเครื่องหาอยางเบา

ประกอบการแสดงหนังตะลุง 

 คําสําคัญ: การปรับเปลี่ยนทางดนตรี การแสดงหนังตะลุง ในจังหวัดภาคใต 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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Abstract 

 Nang Talung Shadow Puppet artists in Southern Area of Thailand have adjusted 

music for their Nang Talung Shadow puppet performances. They mix western music 

instruments with Thai Peephat ensemble.The adjustments have been created using 

combination of western music and Thai Peephat ensemble. 

 The adjustments occur in different ways as the research focuses of the music. 

There are many factors causing the adjustments; cultural movement, cultural diffusion from 

urban to country, folklore, new culture, economics, technologies. These factors make change 

to Nang Talung Shadow puppet artists to create new styles of their performance to be more 

reachable and attractive to proprietor and audiences. 

 At the present, we can divide Nang Talung Shadow puppet audiences in 2 groups; 

ones like the original Nang Talung Shadow puppet, the others like adjusted Nang Talung 

Shadow puppet. Numbers of the first group of audiences have been reducing. The audiences 

tend to like Nang Talung Shadow puppet with new style of music that brings western music 

instruments to mix with Thai Peephat ensemble. 

 Keywords: Adjustment of Music, Nang Talung Shadow, puppet in Southern area Thailand 
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บทนํา 

 วัฒนธรรม ภาษา ความเช่ือรวมถงึมหรสพ

พื้นบานประเภทตาง ๆ  ในภาคใตไดคงอยูกับชาวพื้นบาน

ภาคใตมาชานาน เชนเดียวกับการแสดงหนังตะลุง 

จังหวัดภาคใตท่ียังคงอยูและไดรับความนิยมเปน

อยางมากสําหรับพื้นท่ีจังหวัดทางภาคใตของประเทศ

ไทย ในความคงอยูก็มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมไดมี

การวิวัฒนาการท่ีปรับเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมตาม

ปจจัยตาง ๆ หลายดานดวยกัน เพื่อการคงอยูและ 

การอยูรอดของการแสดงหนังตะลุงแตละคณะ 

องคประกอบของการแสดงหนังตะลุงจึงมีปรับเปลี่ยน

แตกตางไปกันออกไป สุทธิวงศ พงศไพบูลย (ม.ป.ป) 

กลาววา ชวามาลายูกับประเทศไทยมีความสัมพันธ

กันมาตั้งแตสมัยโบราณ เนื่องจากมีการเปลี่ยนกัน

ในเร่ืองอํานาจการปกครอง ทําใหวัฒนธรรมชวา

มาลายูได รับวัฒนธรรมจากไทยไป เชน ภาษา           

ความเชื่อ วัฒนธรรมการแตงกาย หนังชวาท่ีเรียก

กันวา “วายังปูรวะ” หรือหนังตะลุงแบบเกาชวา

ไดรับความนิยม ในชวาและไทยในยุคท่ีศาสนา

อิสลามยังไมเขามาเมื่อในอาณาจักรรับศาสนา

อิสลามเขามา วัฒนธรรมเดิมของชวามาลายูถูก

ทําลายทําใหหนังตะลุงในชวา เสื่อมถอยลง สวน

ประเทศไทยทางใตไมมีอิทธิพลทางศาสนาเขามา

เกี่ยวของจึงมีการรักษาหนังตะลุงไวและไดรับ

ความนิยมในการแสดงหนังตะลุงขึ้นเร่ือย ๆ 

 การแสดงหนังตะลุงเปนมหรสพอยาง

หนึ่งท่ีไดรับความนิยมจากผูชมและผูวาจางเปน

อยางมาก การแสดงหนังตะลุงจึงมีจัดการแขงขัน

ประชันโรงกับมหรสพอื่น ๆ เชน ดนตรีลูกทุง 

ภาพยนตรไทย ลําตัด ลิเก ฯลฯ การประชันการแสดง

หนังตะลุงไดรับความนิยมเนื่องจากการแสดงหนัง

ตะลุงไดนําองคประกอบตาง ๆ มาใช เคร่ืองปนไฟ 

ดนตรีสากล ฉากและองคประกอบอื่น ๆ หนังตะลุง

แตละคณะจังหวัดภาคใตไดมีวิธีการนําเสนอรูปแบบ

ตาง  ๆแตกตางกันออกไป พวง บุษรารัตน (2541) ให

ภาพของการประชันโรงของหนังตะลุงในอดีตวา       

การประชันโรงเปนท่ีช่ืนชอบของชาวปกษใตเปน

เวลานานป นับแตสมัยรัชกาลท่ี 5 การประชันโรง      

มต้ัีงแต 2 โรงขึ้นไป ถึง 10 โรง เลือกเฟนเอาหนังท่ีมี

ชื่อเสยีงระดับเดียวกัน ถาเปรียบกับมวยเรียกวาถูกคู 

ในงานเทศกาลสําคัญ ๆ มีการแขงขันโรงแพคัดออก 

มกีารประชันติดตอกันหลายคนื เอารองชนะเลิศมา

แขงขนักันในคืนสุดทาย นอกจากเงินราด (เงินคาจาง

ไปทําการแสดงหนังตะลุง) แลวมีการตั้งรางวัล

เกยีรติยศ 

 คณะหนังตะลุงท่ีมีการปรับเปลี่ยนใน

เร่ืองขององคประกอบของการแสดงหนังตะลุงไป

จากเดิมในดานตาง ๆ เชน ตัวหนังตะลุง บทรอง 

เวที เพลงท่ีบรรเลงประกอบการแสดง ตลอดถึงเคร่ือง

ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง คณะหนังตะลุงใน

จังหวัดภาคใตไดมีการวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไป

ตามกระแสนิยมและวัฒนธรรมแตละพื้นท่ีมี

กระบวนการแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูชม

และเพื่อความอยูรอดและการคงอยูคณะหนังตะลุง

โดยการนําดนตรีสากลมาผสมผสานกับดนตรีป

พาทยเคร่ืองหาอยางเบา คือ กลองชาตรี ฆองคู ฉิ่ง 

ปนอก ทับ ทําใหการแสดงหนังตะลุงจังหวัดภาคใต

ในปจจุบันหลาย ๆ คณะ มีการนําดนตรีสากล

ดนตรีทางตะวันตกมาผสมผสานกับดนตรีพื้นบาน

ใหมีความหลากหลายทางดานดนตรีมากขึ้นไปจาก

เดมิ 
 

ขนบวัฒนธรรมของดนตรีประกอบการ

แสดงหนังตะลุงในข้ันตอนตาง ๆ 

 การแสดงหนังตะลุงจังหวัดภาคใตเปน

ศิลปะการแสดงท่ีอยูรวมกับวัฒนธรรมของพื้นท่ี

ภาคใตมาอยางชานาน การแสดงหนังตะลุงคือสวน

หน่ึงท่ีเขาไปอยูรวมกับการดํารงชีวิตของคนใน

ชุมชนพื้นท่ีตาง ๆ การแสดงหนังตะลุงเปนมหรสพ

ท่ีสรางความบันเทิงสรางความสุขใหผูชมผูวาจางท่ี
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สนใจ ศิลปะการแสดงหนังตะลุงผานตัวหนังตะลุง 

ซึ่งการแสดงหนังตะลุงมีขั้นตอนหลาย ๆ ขั้นตอน

ดวยกัน  ขั้นตอนการแสดงแตละชวงไดแฝงไปดวย

วัฒนธรรมการแสดงรวมถึงพิธีกรรมความเช่ือในชวง

ตาง ๆ ขั้นตอนแรกเร่ิมต้ังแตพิธีกรรมความเช่ือใน

การยกเคร่ือง ตัง้เคร่ือง ลงโรง ขั้นตอนตาง ๆ จะมี

ดนตรีประกอบตามขนบนิยมประกอบพิธีกรรม        

ความเช่ือท่ีอยูคูกับการแสดงหนังตะลุงภาคใตมา

อยางชานานหากกลาวถึงดนตรีประกอบการแสดง

หนังตะลุงสมัยอดีตตามขนบวัฒนธรรมของดนตรี การ

ประกอบการแสดงหนังตะลุงนั้น มีบทบาทหนาท่ีตาม

ความเชือ่ในขัน้ตอนแรก “ยกเคร่ือง” คณะหนังตะลุง

จะไปทําการแสดง มีการขนเคร่ืองอุปกรณการ

แสดง ลูกคู (นักดนตรี) จะบรรเลงดนตรีประกอบการ

ยกเคร่ืองขนอุปกรณ นอกจากนั้นจะมีพิธีกรรม

ความเชื่อในการรายมนตรคาถาโดย “หมอกบโรง” 

ผูเช่ียวชาญการทําพิธีกรรม ซึ่งคณะหนังตะลุงมี

ความเชื่อกันวาเพื่อเปนการเอาฤกษเอาเอาชัย        

การเดินทางไปทําการแสดงจะปลอดภัยและไดรับ

ความนิยมจากผูวาจางและผูชม ขึ้นตอนตอไปเปน

ขั้นตอนชวงระหวางการเดินทางไปทําการแสดงใน

สมัยอดีตเมื่อคณะหนังตะลุงเดินทางผานถึงท่ี

ศักดิ์สิทธ์ิตามทางท่ีจะไปทําการแสดงคณะหนัง

ตะลุง คณะหนังตะลุงตองหยุดและบรรเลงดนตรี

เพื่อถวายสิ่งศักดิส์ทิธ์ิท่ีอยูตามทางท่ีผานไปทําการ

แสดง ซึ่งปจจุบันขนบวัฒนธรรมดังกลาวไดจาง

หายไปอาจสืบเนื่องในสมัยอดีตการเดินทางไป

แสดงหนังตะลุงนั้นมีการเดินทางดวยเทาไมมีรถ

โดยสารหรือรถประจําคณะหนังตะลุง การเดินเทา

จงึมกีารผานตามสถานท่ีตาง ๆ  ท่ีชาวบานเคารพบูชา 

จึงหยุดการเดินทางแลวลูกคูจะบรรเลงดนตรีเพื่อ

เปนการสักการะบูชา แตปจจุบันการเดินทางมี

ความสะดวกสบาย คณะหนังตะลุงมีรถประจํา

คณะ มกีารขนยายอุปกรณการแสดงไปถงึงานตาม

สถานท่ีตาง ๆ ไดสะดวกย่ิงขึ้น ขนบวัฒนธรรมการ

บรรเลงดนตรีเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามทางท่ี

จะไปทําแสดงหนังตะลุงจงึจางหายไป 

 เมื่อคณะหนังตะลุงเดินทางมาถึงงานท่ี

จะทําการแสดง ขนบวัฒนธรรมการแสดงหนัง

ตะลุงจะมีการตั้งเคร่ืองและขั้นตอนการเบิกโรง ลูกคู

จะจะบรรเลงเพลงเพื่อเปนสริิมงคล โดยนายหนังจะ

เปนผูเร่ิมตีกลองเพื่อเอาฤกษ ซึ่งมีความเชื่อวาจะ

เปนสิริมงคลกับการแสดงหนังตะลุงในค่ําคืนนั้น 

ปจจุบันพิธีกรรมความเชื่อการตีกลองของนาย   

หนังตะลุง เพื่อเอาฤกษ บางคณะหนังตะลุงจังหวัด

ภาคใตก็ยังคงยึดปฏิบัติ บางคณะไดมีการยกเลิก

สวนพิธีกรรมน้ีไปแลว ขั้นตอนตอมาเปนการแสดง

การเบิกโรง “การเบิกโรง” เปนพิธีกรรมบูชาครู โดย

นําอาหารคาวหวานมาต้ังบูชา นายหนังหรือผูทําพิธี

หรือท่ีเรียกวา “หมอกบโรง” ผูเช่ียวชาญการทํา

พิธีกรรมความเช่ือแทนนายหนังตะลุง จะกลาว

คาถา “ชุมนุมเทวดา” โดยเจาภาพเตรียมอุปกรณ

และอาหารเคร่ืองคาวหวานเพื่อประกอบพิธีกรรม 

นายหนังจะมีการประกอบพิธีชุมนุมเทวดา ไหวครู

หนังตะลุงเพื่อเชิญใหมาคุมครอง เมื่อเสร็จพิธีนาย

หนังจะทําการเคาะทับ กลอง เบา ๆ ลูกคูขึ้นกลอง

ลงโรง ซึ่งปจจุบันขั้นตอนดังกลาวบางคณะใน

จังหวัดภาคใตหลาย ๆ คณะไดยกเลิกพิธีกรรม

ความเช่ือดังกลาวไป จรรยจรูญ ยอดศรี และคณะ 

(2550) กลาวถงึการตัง้เคร่ืองและเบิกโรงในอดีตวา 

เมื่อคณะหนังตะลุงเมื่อขึ้นโรงแลวนายหนังจะตีกลอง

นําเอาฤกษ ลูกคูบรรเลงเพลงเชิด เรียกวาตั้ง

เคร่ือง สวนการเบิกโรงเมื่อนายหนังหรือหมอกบ

โรง (หมอทําพิธี) กลาวชุมนุมเทวดาและไหวครู

หนังเสร็จตามขั้นตอนนั้น นายหนังตะลุงจะเคาะ

กลอง ทับ เบา ๆ และลูกคูขึ้นกลองบรรเลงโหมโรง 

 หลังจากการตั้งเคร่ืองเบิกโรงจัดอุปกรณ

ในการแสดงเรียบรอยแลวลูกคูจะทําบรรเลงโหม

โรง “โหมโรง”คอืการบรรเลงดนตรีหนังตะลุงกอนท่ีมี

การทําการแสดง อีกนัย คอื เปนการสํารวจตรวจสอบ
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 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

53 

เคร่ืองดนตรีกอนท่ีทําการแสดงหนังตะลุงในค่ําคืน

นั้นสมบูรณพรอมท่ีทําการแสดงหรือไม การโหม

โรงยังเปนตัวบอกกระจายเสียงของดนตรีท่ีบรรเลงให

ชาวบานในพื้นท่ีทราบวามีการแสดงหนังตะลุงและก็

เปนการบอกใหชาวบานไดทราบวาการแสดงหนังตะลุง

ไดเร่ิมทําการแสดงแลว การบรรเลงโหมโรง มีการจัด

ประเภทของเพลงโหมโรงเปน 2 ประเภท คือ ประเภท

แรกการโหมโรงประเภทเพลงทับ ยึดทํานองการตี

ทับเปนหลักในสวนประเภทท่ี 2 มีการยึดทํานอง

เพลงปทํานองปเปนทํานองหลักในการโหมโรง 

เพลงท่ีบรรเลงจะเปนเพลงไทยเดิม เชน เพลง

พัดชา เพลงลาวกระแซ เพลงเขมรไทรโยค เปนตน 

สุทธิวงศ พงศไพบูลย (ม.ป.ป.) กลาววา การแสดง

หนังตะลุงสามารถแบงประเภทของการโหมโรงเปน 

2 ลักษณะ คอื ประเภทเพลงทับ โดยการใชทํานอง

การตีทับเปนหลัก ลีลาการตีทับจะแตกตางกัน

ออกไป เพลงอีกประเภทเรียกวาเพลงป จะมีการใช

ทํานองของปเปนหลักในการบรรเลง เพลงปจะเลน

เพลงทํานองเพลงไทยเดิม เชน เพลงพัดชา เพลงลาว

กระแซ เพลงเขมรไทรโยค เพลงโหมโรง 12 เพลง 

ไดแกเพลงทับ คือ เพลงเดิน เพลงถอยหลังเขา

คลอง เพลงยักษ เพลงสามหมู เพลงนาง (นาด

กราย) ออกจากวัง เพลงเดินปา เพลงสรงน้ํา เพลง

เจาเมืองออกส่ังราชการ เพลงชุมพล เพลงยกพล 

เพลงยักษจับสัตว เพลงกลับวังแตภายหลังไดเกิด

เพลงปขึ้น โดยมีการใชปบรรเลงตามจังหวะทับอีก

ช้ันหน่ึง เปนการนําปมาดําเนินทํานองประกอบ

เคร่ืองดนตรีประเภทกํากับจังหวะของหนังตะลุง 

ซึ่งกลายเปนท่ีนิยมในเวลาตอมา 

 ปจจุบันการบรรเลงเพลงโหมโรงของแต

ละคณะในจังหวัดภาคใตนั้นมีการบรรเลงแตกตาง

กันออกไป ขึ้นอยูกับนายป (ผูบรรเลงป) เปนผูนํา

บรรเลงเพลง ทําใหการบรรเลงเพลงแตกตางกัน

ออกไป เพลงท่ีใชในการโหมโรงปจจุบันจะมีการ

บรรเลงเพลงไทยเดิมและเพลงไทยลูกทุงเขามามี

สวนรวม เพลงลูกทุงเขามามบีทบาทในการโหมโรง

แตกตางจากเดิมท่ีใชเพลงไทยเดิมในการบรรเลง

เพลงโหมโรงเพยีงอยางเดยีว 

 หลังจากการโหมโรงแลวจะมีการออก

รูปสําคัญตามขนบนิยมการแสดงหนังตะลุง ซึ่ง

คณะหนังตะลุงแตละคณะจะมีกลวิธีการเชิดออก

รูปแตกตางกันออกไป ซึ่งมีขั้นตอนการออกรูป

สําคัญน้ีจะประกอบไปดวยการออกรูปฤาษีออกรูป

พระอิศวร รูปปรายหนาบท และรูปบอกเร่ืองเปน

ขัน้ตอนการออกรูปหนังตะลุงกอนท่ีจะเขาเนื้อเร่ือง

ท่ีจะทําการแสดงหนังตะลุงในค่ําคนืนัน้ 

 ขั้นตอนออกรูปหนังตะลุงรูปแรกคือ       

รูปฤาษี ขั้นตอนดังกลาวนี้ดนตรีจะมีการบรรเลง

ดนตรีประกอบชวงการออกรูปฤาษี นายหนังตะลุง

จะมีกลวิธีในการเชิดรูปตามขั้นตอนตามลักษณะ

ทาทางของรูปฤาษี ในปจจุบันคณะหนังตะลุงยังยึด

ขนบการออกรูปฤาษี มีการบรรเลงดนตรีประกอบ

ตามลลีา ในการเชิดรูปของนายหนังตะลุง การออก

รูปฤาษีเปนขนบวัฒนธรรมตามความเ ช่ือวา     

การออกรูปฤาษี เปนรูปหนังท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ

คอยปกปองเสนียดจัญไรและสิ่งอันตรายท้ังหมด 

ในระหวางทําการแสดงหนังตะลุง อีกท้ังยังม ี 

ความเชื่อวาการออกรูปหนังรูปฤาษีจะสามารถ  

ดลบันดาลใหนายหนังตะลุงทําการแสดงในค่ําคืน

น้ันไดอยางสมบูรณแบบเปนท่ีช่ืนชอบของผูชม และ

ผูวาจาง พวง บุษรารัตน (2541) กลาวถึงออกฤาษีวา 

ขณะท่ีนายหนังออกรูปฤาษี ดนตรีจะบรรเลงเพลง

เชิดลูกคูตีรัวทับ กลอง โหมง ฉิ่ง ป ซอ ทําจังหวะ

เร็วเมื่อออกรูปทางขวาทับรูปกลางจอ ดนตรี

บรรเลงเพลงเดนิ ตอมาเมื่อมอืนายหนังบิดไมตับไปมา 

สลับกันทําใหเกดิเงาเหมอืนอาการเดิน จริง ๆ แลว

ยกรูปขึ้นสูงกวาเดมิเล็กนอย คอืการบอกสัญญาณ

ใหลูกคูทราบวาตอไปเดินเร็ว ดนตรีบรรเลงเพลง

เดินจังหวะเร็ว ในสวนการเดินและนาดรูป มีลักษณะ 

เหมือนการเดินคร้ังแรก แตลีลาทาทางของรูป    
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จะเดินเร็วขึ้นนาดรูป 9 คร้ัง ดนตรีจะมีการเปลี่ยน

จังหวะเพลงเดินเปน 3 จังหวะ ภาษาชาวบานเรียก

ลักษณะการเชิดรูปวา “ฤาษีขุดมัน” และฤาษีตกบอ 

ทาละ 9 คร้ัง เมื่อนายหนังยกรูปฤาษีสูงขึ้น ดนตรี

บรรเลงเพลงเชิด หลบรูปเขาทางซาย ออกมาทางขวา 

รูปอยูกลางจอ เวียนไมตับชา 3 รอบ ปกไมตับกับ

หยวก ลูกคูจงึบรรเลงลงเคร่ือง 

 หลังจากการออกรูปฤาษีแลวนายหนัง

จะทําการออกรูปพระอิศวร ในสวนการออกรูป

พระอิศวรนั้น คณะหนังตะลุงจังหวัดภาคใตคงยึดขน

บวัฒนธรรมในการออกรูปพระอิศวร โดยการออก

รูปพระอิศวรมีความเช่ือวาเปนรูปหนังตะลุงท่ีมี

ความศักดิ์สิท ธ์ิ เปนเทพเจาแหงความบันเทิง     

การบรรเลงเพลงชวงการออกรูปพระอิศวร คณะ

หนังตะลุงแตละคณะในจังหวัดภาคใตไดมีการ

บรรเลงบทเพลงแตกตางกันไป สุทธิวงศ พงศไพบูลย 

(ม.ป.ป.) กลาวถึง การออกพระอิศวรวา เพลงท่ีใช

ประกอบ การเชิดตัวหนังพระอิศวรน้ัน มีดวยกัน 3 

เพลง คือ เพลงฉิ่ง เพลงลาวลําปางหรือพญาเดิน      

อีกเพลงคอืเพลงกราวนอก แตโดยท่ัวไปจะใชเพลง

ใดก็แลวแตขึ้นอยูกับความสามารถของนายป 

เนื่องจากบังคับ แตจังหวะของทับไมไดบังคับเพลง 

สวนเพลงอื่น ๆ ท่ีนิยมนํามาบรรเลงเชน เพลงลาว

สมเด็จ เพลงแขกมอญ เพลงฝร่ังแดง เปนตน 

 การรูปปรายหนาบท ปจจุบันคณะหนัง

ตะลุงในภาคใตก็ยังคงยึดขนบการออกรูปปรายหนาบท 

ในขั้นตอนการออกรูปสําคัญปรายหนาบทมีการบรรเลง

เพลงประกอบการออกรูป นายหนังตะลุงมีการขับ

บทกลอนเปนกลอนแปด ใจความของบทกลอน        

มีความหมายถึงการไหวครู การไหวพระรัตนตรัย 

กลาวถงึคุณของบิดามารดา รวมถงึการไหวสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

ท้ังหลาย นอกจากนั้นยังเปนบทกลอนท่ีนายหนัง

ตะลุงกลาวฝากเนื้อฝากตัวกับผูชมผูวาจาง ขั้นตอน

คือ การขับบทกลอนตอดวยบรรเลงเพลงเดินสลับ

กับการขับบท คณะหนังตะลุงในจังหวัดภาคใตมี

กลวิธีการบรรเลงเพลงแตกตางกันออกไปตาม

ความสามารถของนายปท่ีบรรเลงทํานองปในการ

ออกรูปปราย หนาบท จรรยจรูญ ยอดศรี และคณะ 

(2550) กลาววาเมื่อจบการเชิดพระอิศวรลูกคูจะ

บรรเลงไทยเดิม 1 เพลง กอนจะลงเคร่ืองจบเพลง 

นายหนังตะลุงจะวาคาถาระหวางดนตรีทําการ

บรรเลง ตอจากน้ันลูกคูลงเคร่ือง นายหนังตะลุงวา

บทกลอนบนจอจนจบดนตรีขึ้นบรรเลงเพลงนาด

ปรายหนาบท นายหนังตะลุงจะออกรูปปรายหนา

บท ออกเดินนาดชา ๆ แลวเยื้องรูปเพื่อใหลูกคู

เปลี่ยนจังหวะใหเร็วขึ้น นายหนังนาดรูปใหเดินเร็ว

ขึ้นลูกคูลงเพลงจบ ตอดวยนายหนังตะลุงทําการ

ขับบท เมื่อจบการวาบทกลอนแลวลูกคูหนังตะลุง

จะขึ้นเคร่ืองแลวมีการเปลี่ยนบทเพลงออกรูปบอก

เร่ือง สําหรับเพลงท่ีใชนาดรูปปรายหนาบท ลูกคู

จะบรรเลงเพลงเขมรโพธิสัตวหรือเพลงอะไรก็ได  

แตตองใหมีจังหวะเขากับการนาดรูปปรายหนาบท

ขั้นตอนการออกรูปบอกเร่ือง ขั้นตอนนี้นายหนัง

ตะลุงจะเลือกใชรูปตัวตะลุงรูปตัวตลกเปนผูบอก

เร่ืองราวท่ีจะทําการแสดงในค่ําคืนนั้น สําหรับการออก

รูปบอกเร่ืองน้ันนายหนังตะลุงจะมกีารกลาวพูดเปน

ภาษาทองถิ่น ในสําเนียงทางภาคใต บอกเร่ืองราวท่ีจะ

ทําการแสดง หากมกีารแสดงติดตอกันมาหลายค่ํา

คืนจะมีการเทาความเนื้อเร่ืองท่ีทําการแสดงในค่ํา

คืนผานมา นอกจากนั้นการออกรูปบอกเร่ือง ยังมีการ

กลาวถึงความเปนมาท่ีไดมาทําการแสดงหรือ      

การบอกกลาวถงึประวัตินายหนังตะลุง การออกรูป

บอกเร่ืองคณะหนังตะลุงแตละคณะบทเพลงท่ีใช

ประกอบ การออกรูปบอกเร่ืองคณะหนังตะลุงแต

ละคณะจะใชบทเพลงท่ีแตกตางกันออกไปขึ้นอยู

กับนายปจะขึ้นนําบรรเลงเพลงประกอบการออกรูป

บอกเร่ือง ตอจากน้ันลูกคูหนังตะลุงการบรรเลง

เพลงออกเจาเมือง เพลงท่ีใชในการบรรเลง เชน 

แขกตอยหมอ เมื่อจบเพลงนายหนังตะลุงจะขับบท

เกี้ยวจอ เมื่อจบบทเกี้ยวจอ ดนตรีบรรเลงเพลง



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

2 

Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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บรรยายตั้งเมือง เมื่อการจบการบรรเลงเพลงต้ัง

เมอืงแลว นายหนังตะลุงจะขับบทตั้งเมือง จบเพลง

ดนตรีบรรเลงเพลงเจาเมืองสนทนาหรือเจรจาเจา

เมือง เมื่อจบเพลงนายหนังจะบรรยายตามเนื้อ

เร่ือง จบนายหนังขับบทกลอนปดฉากเจาเมือง 

ดนตรีบรรเลงเพลงบรรยายหรือเพลงดําเนินเร่ือง 

อํานาจ นุนเอียด (สัมภาษณ, 5 กันยายน 2559)  

เลาวา การออกรูปบอกเร่ืองดนตรีบรรเลงไปเร่ือย ๆ 

เมื่อรูปบอกเร่ืองขึ้นทางตีนจอหนังตะลุงจะเชิดรูป

หนังตะลุง ไหว 3 คร้ังแลวปกรูป กลางจอ เอนไป

หนาเล็กนอยนายหนังตะลุงชักปากตัวหนังตะลุง 

พูดกลาวบอกเร่ืองราวดนตรีพื้นจะหยุดบรรเลงตอ

ดวยนายหนังบอกเร่ืองท่ีแสดงจนชักรูปหนังตะลุง

ไหวผูชมอีก 3 คร้ัง ลูกคูขึ้นเคร่ืองบรรเลงดนตรี 

นายหนังจะหลบรูปเขาฉาก เมื่อจบการบอกเร่ือง

ลูกคูหนังตะลุงบรรเลงเพลงแขกตอยหมอหรือ

เพลงอะไรก็ไดแลวขึ้นอยูกับนายป เมื่อจบเพลง

นายหนังขับบทเกี้ยวจอ เมื่อจบบทเกี้ยวจอดนตรี

จะบรรเลงเพลงนามเมือง เพลงท่ีใชบรรเลงคือ

เพลงเขมรไทรโยค หรือเพลงท่ีมีทวงทํานองท่ีชา 

จบเพลงนายหนังขับบทตั้งเมือง ลูกคูหนังตะลุงจะ

บรรเลงลงเคร่ืองดวยเพลงเจาเมืองสนทนาหรือ

เพลงเจรจาเจาเมือง เมื่อจบเพลงนายหนังตะลุง

เจรจาตามเนื้อเร่ืองท่ีจะทําการแสดงในค่ําคืนนั้น 

ตอดวยนายหนังตะลุงขับบทกลอน กลอนปดฉาก

เจาเมืองแลวเลยบทเปนเพลงบรรยายหรือเพลง

ดําเนินเร่ือง 

 การแสดงหนังตะลุงมีพิธีกรรมความ

เช่ือของการเชิดรูปสําคัญตามขั้นตอน การออกรูป

แตละขั้นก็ขึ้นอยูกับความสามารถของนายหนัง

ตะลุงท่ีจะมีกลวิธีในการเชิดรูปอยางไร เนื่องจาก

รูปสําคัญแตละรูปมีวิธีการเชิดตามทาทางของรูป

แตกตางกันออกไป บทบาทของดนตรีท่ีบรรเลงเขา

กับการเชิดรูปแตละบทเพลงท่ีใชบรรเลงก็แตกตาง

กันออกไปเชนกัน ปจจุบันคณะหนังตะลุงในจังหวัด

ภาคใตบางคณะไดมกีารยกเลกิขัน้ตอนบางขั้นตอน

ออกไป บางคณะมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับคณะ

ของตนเองในรูปแบบกลวิธีตาง ๆ ตามความถนัด

ของนายหนังตะลุงและลูกคูบรรเลงดนตรีประกอบการ

แสดงหนังตะลุง ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเปน

องคประกอบสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีจะทําใหการแสดง

หนังตะลุงสมบูรณแบบตามวัฒนธรรมการบรรเลง

เพลงประกอบแสดงหนังตะลุง 
 

การปรับเปลี่ยนทางดนตรีไทยประกอบ       

การแสดงหนังตะลุงทางภาคใต 

 การแสดงหนังตะลุงในภาคใต ปจจุบัน

ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นจากผูชมและผูวาจางแตละ

คณะไดมีการปรับเปลี่ยนทางดนตรีสําหรับการแสดง

หนังตะลุง โดยการนํานวัตกรรมความทันสมัย 

เทคโนโลยี ตามความตองการของผูชมท่ีมีความสนใจ

ความทันสมัยของการแสดง ตลอดจนการปรับเปลี่ยน

ทางดานดนตรีสําหรับการแสดงหนังตะลุง การปรับเปลี่ยน

ทางดานดนตรีนั้น ไดมีแนวคิดท่ีนําเคร่ืองดนตรี

สากลเขามาบรรเลงกับเคร่ืองดนตรีพื้นบาน ไดมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการนําดนตรีสากลเขา

มาบรรเลงเพลงไทยเดิม นอกจากนั้นดนตรีสากล

เขามาบรรเลงเพลงตามสมัยนิยมโดยนายหนังเปนผู

รองเพลง ในชวงต้ังขอ เปลี่ยนฉากใหมหรือบางคณะมี

การบรรเลงเพลงตามสมัยนิยม แตมีการใช “ป” 

เปนผูเปาเปนทํานองแทนผูรองเพลง จึงเปนจุดขาย

ของคณะหนังตะลุงแตละคณะ ซึ่งอาจเปนเร่ือง

แปลกในวงการ การแสดงหนังตะลุงจากเดิมท่ีใช

ดนตรีพื้นบานในการบรรเลงเพลงประกอบการ

แสดงหนังตะลุง 

 หากพิจารณาความเปนดนตรีพื้นบาน 

ท่ีประกอบการแสดงหนังตะลุงในภาคใตไดมีหลักฐาน

บางฉบับกลาววา ดนตรีประกอบการแสดงหนัง

ตะลุงนั้นมีเพียงเคร่ืองดนตรีพื้นบานท่ีบรรเลง

ประกอบแสดง เคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ ประกอบดวย 
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ฆองคู  ฉิ่ ง ทับและกลองตุก และเคร่ืองดนตรี

ดําเนินทํานองคือ “ป” (ปนอก)เปนเคร่ืองดนตรี

ประเภทเคร่ืองเปา ตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนนํา

เคร่ืองดนตรีสากลเขามารวมการบรรเลงโดย

เคร่ืองกํากับจังหวะ คือกลองทอมบา กลองชุด 

และเคร่ืองดําเนินทํานองคือ คียบอรด กีตารโซโล 

กีตารเบส แซกโซโฟนและเทเนอรแซกโซโฟน         

เปนตน แตยังคงมีคณะหนังตะลุงในจังหวัดภาคใต

หลาย ๆ คณะท่ียังคงยึดขนบการบรรเลงเพียง

ดนตรีไทยพื้นบานประกอบการแสดงหนังตะลุง 

อํานาจ นุนเอียด (สัมภาษณ, 5 กันยายน 2559) 

ลูกคูคณะหนังพรอมนอย ตะลุงสากล กลาวถึง 

ดนตรีสากลเขามารวมบรรเลงกับดนตรีปพาทย

เคร่ืองหาอยางเบา โดยมีแนวคิดการนําดนตรีจาก

มหรสพพื้นบานประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับความนิยมใน

พื้นท่ีภาคใตเขามารวมบรรเลงในชวงตาง ๆ ของ

การแสดงหนังตะลุง ซึ่งเปนสิ่งท่ีแปลกใหมกับผูชม 

ผูวาจาง และวงการหนัง เชนเดียวกับ ควน ทวนยก 

(2553) กลาววา การเปลี่ยนแปลงทางดานดนตรี

ประกอบการแสดงหนังตะลุง เคร่ืองดนตรีช้ินแรก 

ท่ีเปนเคร่ืองดนตรีสากลเขามารวมบรรเลง คือ 

กลองชุดหรือกลองเต็กมาแทนกลองตุกของหนัง

ตะลุงเปนช้ินแรกท่ีนําเขามาบรรเลงประกอบการ

แสดงหนังตะลุง จนกระท่ังนําเคร่ืองดนตรีสากลช้ิน

อื่น ๆ มาผสมวงคือ คียบอรด กีตารเบส แตก็มี

กลุมผูวาจางและผูชมบางกลุมไมคอยนิยม ซึ่ง

ยังคงมีความช่ืนชอบแบบเคร่ืองดนตรีแบบไทยเดิม 

และกลุมท่ีมีความชื่นชอบดนตรีสากลเขามารวม

บรรเลง 

 ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง         

มกีารปรับเปลี่ยนตามกระแสวัฒนธรรม สื่อ ความชื่นชอบ

ของและผูวาจางซึ่ง ปจจุบันดนตรีประกอบการ

แสดงหนังตะลุงแตละคณะไดมีความเปลี่ยน

แตกตางกันออกไปในการใชเคร่ืองดนตรีบรรเลงเพลง 

สวนความทันสมัยของดนตรียังคงไวกับดนตรี

พื้นบาน เนื่องจากการแสดงหนังตะลุงยังยึดขนบ

นิยมการใชดนตรีพื้นบานในการขับบทกลอนและ

การบรรเลงประกอบเนื้อเร่ืองท่ีทําการแสดง จึงมี

เพยีงความแตกตางกันในกลวิธีการนําดนตรีสากล

มาบรรเลงในแนวทางท่ีแตกตางกันออกไป บท

เพลงท่ีแตกตางกันออกไป เพื่อดึงดูดความสนใจของ

ผูชมและผูวาจางทําการแสดง 

 หนังตะลุงจังหวัดภาคใต มีการสราง

ความแปลกใหมหลายดาน การขับบทกลอนการเขาถึง

บทบาทของตัวละคร ความคิดสร างสรรค ใน           

การปรับเปลี่ยนองคประกอบของการแสดงและการนํา

ดนตรีสากลเขามาบรรเลงประกอบการแสดง หนังตะลุง 

ลักษณะเฉพาะของคณะหนังตะลุงภาคใตท่ีเดนชัดใน

การปรับเปลี่ยนคือ การนําเคร่ืองดนตรีสากลเขา

มารวมในการบรรเลง กับดนตรีไทยพื้นบาน สุระศักดิ์ 

อุตสาห (2555) กลาววา การผสมกลมกลืนกัน

ทางวัฒนธรรมดานดนตรีของดนตรีไทยและดนตรี

สากล ในเร่ืองของดนตรีไทยท่ีไมไดรับความนิยม

เทาท่ีควร การผสมดนตรีไทยจําเปนจะตองสูญเสีย

บางอยางไปเพื่อนํามาผสมผสานกับดนตรีตะวันตก 

ซึ่งดนตรีตะวันตกก็ตองสูญเสียบางอยางไป เพื่อ

เหลือพื้นท่ีใหดนตรีไทยไดเขามารวมกัน 
 

กลวิธีในการปรับเปลี่ยนทางดนตรีประกอบ       

การแสดงหนังตะลุงจังหวัดภาคใต 

 เคร่ืองดนตรีและการผสมวงสําหรับ          

การแสดงหนังตะลุง มบีทบาทหนาท่ีสําคัญเปนอยาง

มากท่ีจะทําใหการแสดงหนังตะลุงไดรับความสนใจ

จากผูชมและผูวาจาง โดยเฉพาะความทันสมัยของ 

การประยุกตใชเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง จึงมี

การจัดกลุมของเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง

หนังตะลุงแบงออกเปน “เคร่ืองหนา” และ “เคร่ือง

หลัง” เคร่ืองหนาเปนเคร่ืองดนตรีกํากับจังหวะ 

ไดแก โหมง ฉิ่ง ทับ กลอง สวนเคร่ืองหลังเปน

เคร่ืองดําเนินทํานองไดแก ป  (ปนอก) กีตาร 
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คียบอรด กีตารเบส แซกโซโฟนและเทเนอรแซก

โซโฟน เปนตน โดยมี การจัดประเภทท่ีทําหนาท่ี

บรรเลงกํากับจังหวะและบรรเลงในการดําเนิน

ทํานองของบทเพลง 

  1.  เค ร่ืองหนา เค ร่ืองดนตรีทํา

หนาท่ีบรรเลงกํากับจังหวะ เคร่ืองดนตรีพื้นบานท่ี

บรรเลงกํากับจังหวะนัน้ ไดแก ทับ กลอง โหมง ฉิ่ง 

เคร่ืองดนตรีสากล ไดแก กลองชุด ทําหนาท่ีใน 

การควบคุมจังหวะเพลงตามทํานองของเพลงท่ี

แสดงหรือชวงของการขับบท เคร่ืองดนตรีพื้นท่ีท่ี

ทําหนาท่ีประกอบจังหวะมีหนาท่ีในการจัดระเบียบ

ของเสียง มีจังหวะชา เร็ว หรือการเนนเสียง ผูฟง

สามารถรับรูจากการฟงและคลอยตามในจังหวะ

ของเครื่องดนตรี เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2530) 

กลาวถงึ จังหวะ (rhythm) เปนศิลปะการจัดระเบียบ

เวลาของเสียง ไมวาการเนนเสียง (accent) ความชา 

เร็ว (tempo) เปนองคประกอบท่ีสําคัญ เมื่อรวมกันแลว

ทําใหเกิดความหลากหลายของจังหวะสงผลใหผูฟง

รับรูสงผลถึงการตอบสนองทางกายภาพ เชน         

การรับฟงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง

เคร่ืองหนา 

  “โหมง”หรือท่ีเรียกกันอีกอยางวา  

“ฆองคู” มีบทบาทหนาท่ีหลักในการแสดงชวงการ

วาบทกลอน นายหนังตะลุงมีการยึดระดับเสียง

โหมงในการวากลอน คณะหนังตะลุงแตละคณะจะ

มีลักษณะระดับบันไดเสียงท่ีแตกตางกันออกไป 

อํานาจ นุนเอียด (สัมภาษณ, 5 กันยายน 2559) 

กลาวถึงระดับเสียงโหมงวา แตละคณะจะมีระดับ

เสยีงท่ีแตกตางกันออกไป หากกลาวถงึคณะหนังตะลุง

ในจังหวัดภาคใตตอนบนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะ

มีการยึดระดับเสียงของ “โหมง”ของคณะหนังตะลุง 

คณะหนังปฐม อายลูกหมี เปนแบบอยาง คณะหนัง

ปฐม อายลูกหมี เปนคณะหนังตะลุงท่ีไดรับความ

นิยมเปนอยางมากอีกคณะหนึ่งในจังหวัดภาคใต 

ระดับเสียงโหมงจะใชระดับบันไดเสียง “F” ซึ่ง

แตกตางกับคณะหนังตะลุงในทางจังหวัดภาคใต

ตอนลางในจังหวัดพัทลุงท่ีมี การยึดระดับเสียง

โหมงในระดับเสียงเดียวกับคณะหนังพรอมนอย 

ตะลุงสากล ท่ีเปนคณะหนังตะลุงในยุคแรก ๆ ท่ีนํา

ดนตรีสากลเขามารวมบรรเลงกับดนตรีไทย

พื้นบาน จะมีการใชระดับเสียงโหมงในบันไดเสียง 

“E minor”  เปนแม เสีย ง ในการขับบทกลอน           

นายหนังแตละคณะจึงมีการเลือกใชระดับเสียง

โหมงแตกตางกันออกไป นายหนังตะลุงจะมี          

การเลือกใชระดับเสียงโหมงใหเขากับระดับเสียง

ของตัวเองในการขับบทกลอนในการประกอบ          

การแสดงหนังตะลุง โหมง หรือมกีารเรียกอีกอยาง

หน่ึงวา “ฆองคู”เปนเคร่ืองดนตรีท่ีกลาวไดวาเปน

หัวใจหลักของนายหนังพรอมนอยในการบอกโทน

เสียงในการขับบทกลอน ซึ่งโหมงแตละคณะมี

ระดับเสียงแตกตางกันออกไปตามโทนเสียงของ

นายหนังตะลุง โหมงมีดวยกัน 2 ลูก ลูกท่ีอยูทาง

ขวามอืของผูตลัีกษณะของเสยีงจะสูงแหลมกวาลูก

ทางซายมือเรียกวา "หนวยจี้" ทางซายมือผูตีจะมี

ลักษณะเสียงทุมกวาทางขวามือ มีชื่อเรียกวา 

"หนวยทุม" ประเภทของ “โหมง” ท่ีใชประกอบการ

แสดงหนังตะลุงมีอยู 2 แบบ คือโหมงหลอ ซึ่งมี

ลักษณะรูปรางแบบเดียวกับฆองวงในวงปพาทย 

ซึ่งอีกแบบหน่ึงเรียกวา “โหมงฟาก” ทําดวยแผนเหล็ก 

มงคล คชรัตน (2539) กลาววา ตัวโหมงหลอดวย

โลหะ มีลักษณะเหมือนฆอง มี 2 ลูก ลูกเล็ก       

มลัีกษณะท่ีมเีสยีงแหลม ในสวนลูกใหญมีเสียงทุมกวา 

มีลักษณะตางกันเล็กนอยโดยเฉลี่ยท้ัง 2 ลูก มีเสน 

ผาศูนยกลางประมาณ 15 เซนติเมตร แตละลูกเจาะรู 

4 รู เพื่อใชรอยเชือกแขวน โหมงท้ังคูแขวนตรึงขนานกัน 

ในรางไมรูปสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งเรียกวา “รางโหมง”  

สวนของรางโหมง มีขนาดกวาง 20 เซนติเมตร  

ยาว 45 เซนติเมตร สูง 22 เซนติเมตร ไม ท่ีทํา    

รางโหมงทําดวยไมกระดาน มีไมปดและเจาะชองไว

สําหรับตีตัวฝาไมสามารถปดเปดได ดานหนารางโหมง 
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เจาะทําลายกนกเพื่อใหเสียงออกมา เชือกที่ผูก 

ตัวโหมงกับรางใชเชือกไนลอน ซึ่งตางจากของเดิม

ท่ีทําดวยเชอืกจากหนังสัตว 

  โหมงฟาก เปนโหมงหนังตะลุงอีก

แบบหนึ่ง ท่ีทํามาจากดวยโลหะ อุดม หนูทอง 

(2531) กลาวถึง โหมงฟาก วา ทําจากโลหะมี

ลักษณะเปนรูปสี่ เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 11 

เซนตเิมตร ยาวประมาณ 14 เซนติเมตร มปุีมนูนตรง

กลางแผน ตัวโหมงผูกกับรางลักษณะเดียวกับ

ประเภทของโหมงหลอ 

  ฉิ่ง เปนเคร่ืองดนตรีท่ีจากมาโลหะ

เชนเดียวกับโหมง มีบทบาทหนาท่ีการควบคุม

จังหวะ ฉิ่งมีการตีจังหวะยกและตกของการดําเนิน

ทํานองเชนเดยีวกับโหมง การขับบทกลอนของนาย

หนัง และกํากับจังหวะการบรรเลงบทเพลงไทยเดิม

ประกอบการแสดงหนังตะลุงชวงตาง ๆ 

  ทับ เปนเคร่ืองดนตรีกํากับจังหวะมี

บทบาทหนาท่ีประกอบจังหวะหนาทับของบทเพลง 

ทับ ในการแสดงหนังตะลุงจะมีการใชตี 2 ใบ

ดวยกัน ใบแรกเสียงสูงหรือมีลักษณะเสียงแหลม 

เรียกวา "หนวยฉับ" อีกใบหนึ่งเสียงทุมลักษณะ

เสยีงตํ่ากวา  มกีารเรียกชื่อวา "หนวยเทิง" ลักษณะ

การตี ทับเสียงสูงแหลมจะมี ลักษณะการตียืน

จังหวะหนาทับ อีกใบหน่ึงท่ีเรียกวาทับหนวยเทิงจะ

มกีารตสีอดแทรกสลับเปนตัวเสริม หนาท่ีหลักของ

ทับเปนเคร่ืองดนตรีไทยพื้นบานท่ีมีบทบาทหนาท่ี

การตกีํากับจังหวะการขับบทของนายหนังตะลุงและ

มีหนาท่ีสําคัญการตีประกอบกับเนื้อเร่ืองตาม

ลักษณะของเร่ืองท่ีทําการแสดง นอกจากนั้นทับจะ

มีการตีประกอบกิริยาทาทางของตัวหนังตะลุง เชน 

บทเศรา บทเสียใจ บทดีใจ บทโกรธ บทรัก และ

เสริมกิริยาทาทางในชวงการแสดงมุขตลก  

  กลองตุก มีบทบาทหนาท่ีการตี

สลับกับทับจังหวะตาง  ๆท่ีทําการแสดง เชน บทพากย            

บทกลอน จากการขับของนายหนังตะลุง บทบาท

หนาท่ีจะมกีารตคีูกับจังหวะของทับเปนหลัก 

  เคร่ืองกํากับจังหวะ เคร่ืองหนาท่ี

เปนดนตรีสากล ไดแก กลองชุด กลองทอมบา  

เปนตน 

  กลองชุด เปนเคร่ืองกํากับจังหวะ

ในบทเพลงไทยเดิม ใหจังหวะท่ีกระชับเราใจย่ิงขึ้น 

นอกจากนั้นมีบทบาทในหนาท่ีกํากับจังหวะในบท

เพลงลูกทุงหรือบทเพลงตามสมัยท่ีนํามาบรรเลง

ในชวงตาง ๆ ของการแสดง ตีประกอบทาทาง       

การเลนมุขตลกในการเชิดตัวหนังตามลักษณะ

ทาทางของลักษณะของตัวหนัง 

  กลองทอมบา บางคณะนํามาตี

แทนกลองตุกของดนตรีพื้นบาน ตีขัดกับจังหวะ

ของทับหรือมีการตีจังหวะประกอบบทเพลงตาม

สมัยนยิมและเพลงลูกทุงในชวงของการแสดง 

  2. เคร่ืองหลัง เคร่ืองดนตรีดําเนิน

ทํานองเพลงการประกอบการแสดงหนังตะลุงท่ี

เปนดนตรีไทยพื้นบาน ไดแก ป (ปนอก) บรรเลง

ตามทํานองของบทเพลงตามทํานองของบทเพลง

ตัวโนต ในสวนของดนตรีสากลท่ีคณะหนังตะลุงแต

ละคณะในจังหวัดภาคใตไดนํามาบรรเลงประกอบการ

แสดงหนังตะลุง เชน กีตาร โซโล กีตาร เบส 

คยีบอรด แซกโซโฟน และเทเนอรแซกโซโฟน เปน

เคร่ืองดนตรีสากลท่ีทําหนาท่ีบรรเลงดําเนินตาม

บทเพลงไทยเดมิหรือเพลงตามสมัยบรรเลงทํานอง

เพลงท่ีมทํีานองท่ีสูง ตํ่า ตามทํานองของบทดําเนิน

ทํานอง (melody) เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี (2530) 

กลาววา ทํานอง เปนสวนหนึ่งของดนตรีมีอิทธิพล

สําคัญในดานของสติปญญา ผูฟงมักแยกแยะ

ความแตกตางระหวางเพลงหนึ่งกับอีกบทเพลง

หน่ึง โดยอาศัยทํานองของบทเพลง ทํานองเพลงจะ

มคีวามสูงตํ่าของเสยีงตามทํานองของบทเพลง 

  “ปนอก” ทําหนาท่ีหลักในการบรรเลง

ทํานองเพลง เสียงปสามารถบรรเลงเสียงท่ีสูง
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คร่ึงเสียง คือเสียง “sharp” หรือบรรเลงในระดับ

เสียงตํ่ากวาคร่ึงเสียง คือเสียง “flat” ไดโดยการเพิ่ม

ลมการเปา ปจึงเปนเคร่ืองดนตรีพื้นบานท่ีสามารถ

บรรเลงในโทนเสียงดนตรีสากลไดตามรูปแบบ

เคร่ืองดนตรีสากล หากกลาวถึงเคร่ืองดําเนิน

ทํานอง ระดับเสียงของป แตละคณะหนังตะลุงใน

ภาคใตนั้นจะมีการใชระดับเสียงของปท่ีแตกกัน

ออกไป ปสามารถดําเนินทํานองเพลงท่ีปลุกเรา 

โหยหวน มีการบรรเลงเพลงท่ีมีทวงทํานองของเพลง 

ตามขั้นตอน ผูบรรเลงปทําหนาท่ีหลักในการขึ้นนํา

เพลง ซึ่งเปนขนบของการบรรเลงประกอบการแสดง

หนัง ผูบรรเลงปตองมคีวามสามารถรับชวงตอการ

บรรเลงตอจากนายหนังตะลุง บรรเลงเพลงตาม

เนื้อเร่ืองท่ีแสดง ตามตัวละคร ผูบรรเลงปเปนผูนํา

เคร่ืองดนตรีดําเนินท้ังหมด เนื่องจากผูเปาปจะมี

ความถนัดในเพลงไทยเดิม สวนของในเนื้อเร่ืองท่ี

แสดงผูบรรเลงปจะทําหนาท่ีชวงตอจากนายหนัง

ตะลุง 

  ทางปและระดับเสียงของปจังหวัด

ภาคใตแตละคณะ ไดมีลักษณะเฉพาะของคณะ

หนัง อํานาจ นุนเอียด (สัมภาษณ, 5 กันยายน 

2559) กลาวถงึระดับเสยีงปในภาคใตตอนบนวาใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีการใชปในระดับ

บันไดเสียง “Eb” แตกตางในภาคใตตอนลางใน

จังหวัดพัทลุงท่ีใชระดับเสยีงในบันไดเสียง “C” เปน

ระดับเสียงของปบรรเลงประกอบการแสดงหนัง

ตะลุงและทางป ในจังหวัดภาคใตตอนบนและ

ภาคใตตอนลางจะวิธีการบรรเลงทํานองแตกตาง

กันออกไป วธีิการดําเนินทํานองของบทเพลงทางป

จังหวัดภาคใต มกีารบรรเลง 2 ทางดวยกัน ทางแรก

“ทางใบ”เปนการบรรเลงทํานองปจังหวัดภาคใต

ตอนลางจังหวัดพัทลุง ซึ่งทํานองเสียงของการเปา

ท่ี อ ยู ร ะ ดับ เสี ย ง ท่ี สู งกว าทา งป ของจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช ทางปของจังหวัดพัทลุงเปนทางมี

การพลิกแพลงเพิ่มลูกเลนของทํานองเพลงใหมี

อารมณโหยหวน เสยีงของเสยีงปมีการดัดแปลงนํา

นองของบทเพลงไทยเดิมท่ีบรรเลงประกอบการแสดง

ใหมลูีกเลนมากย่ิงขึ้น ในสวนทางป ภาคใตตอนบน

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการเรียกชื่อทางปวา 

“ทางตรง” มีการบรรเลงลักษณะของทํานองเสียง

ท่ีตํ่ากวาจังหวัดพัทลุง ทางป เปนทางบรรเลง

ลักษณะคลายกับเพลงไทยเดิมของดนตรีไทย 

สบืเนือ่งจากอดตีจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเมือง

หัวเมอืงใหญท่ีมีการหล่ังไหลนําเอาวัฒนธรรมของ

ภาคกลางมาเผยแพรในเมืองนครศรีธรรมราชมี

การนําการแสดงมหรสพของหลวงนํามาฝกหัดในหัว

เมืองนครศรีธรรมราช บทเพลงท่ีบรรเลงการแสดง

หนังตะลุงจึงมีการนําบทเพลงจากเพลงไทยเดิมท่ี

บรรเลงในวงดนตรีไทย มาบรรเลงประกอบการ

แสดงหนังตะลุงของคณะหนังตะลุงในจังหวัด

นครศรีธรรมราช เพลงไทยเดิมท่ีนํามาบรรเลงการแสดง

หนังตะลุงนั้นจะแตกตางกับเพลงไทยเดิม ทํานอง

เพลงแตละบทเพลงคณะหนังตะลุงจะมีกลวิธี โดย

การนําเคาโครงบางสวนมาบรรเลงเพียงเทานั้น 

ไมไดมีการนําทํานองท้ังหมดมาบรรเลงประกอบการ

แสดงหนังตะลุงในสวนดนตรีสากลประกอบดวย 

กีตารโซโล กีตารเบส คียบอรด แซกโซโฟนและ       

เทเนอรแซกโซโฟน ทําหนาท่ีบรรเลงตามทํานอง

เพลง ตามเสียงของตัวโนต กีตารโซโล กีตารเบส 

คียบอรด แซกโซโฟน เทเนอรแซกโซโฟน จึงเปน

เคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงทํานองเพลงท่ีมีทํานอง      

ท่ีสูง ตํ่า ตามทํานองของบทเพลง 

  กี ตาร  เป นดนตรีสากลประเภท

เคร่ืองสาย หากอยูในวงดนตรีสากลจะมีบทบาท

หนาท่ีใหจังหวะ (rhythm) มีการโซโล (solo) การบรรเลง

คอรด ตามลักษณะบทเพลงบทเพลงนั้น ๆ แตกตาง

กับการนํา “กีตาร” มาบรรเลงในการแสดงหนัง

ตะลุงเมื่อมาบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุง

แลว กีตารจะทําหนาท่ีบรรเลงตามดําเนินทํานอง

เชนเดยีวกับเสยีงปโดย การตั้งเสียงกีตารใหเขากับ
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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ระดับของเสียงป มีหนาท่ีการดําเนินทํานองเพลง 

นอกจากนั้นกีตารยังทําหนาท่ีหลักในการบรรเลง

ในเพลงไทยลูกทุงหรือเพลงตามสมัยนิยมชวง      

การเปลี่ยนฉาก ตั้งขอ เพื่อทําการแสดงในชวง

ตอไป หากเปนบทเพลงเพลงไทยเดิม กีตารจะทํา

หนาท่ีคลายป 

  กีตาร เบส เคร่ืองดนตรีประเภท

เคร่ืองสาย หากเมื่อมาบรรเลงในวงดนตรีสากลจะ

ทําหนาท่ีใหจังหวะ (rhythm) บรรเลงตามแบบแผน

จังหวะสอดรับของดนตรีและทํานองเพลง หากนํา

กีตารเบสมาบรรเลงในวงตรีประกอบการแสดง

หนังตะลุง จะทําหนาท่ีเดินจังหวะผสมทํานองตาม

เสียงของปเชนเดียวกับกีตาร นอกจากนั้นกีตารเบส

จะมีบทบาทหนาท่ีหลักในการบรรเลงเพลงตาม

สมัยนิยม และเมื่อนํากีตารเบสมาบรรเลงเพลงไทย

เดิมจะทําใหบทเพลงท่ีบรรเลงนั้นมีความนุมนวล 

ทวงทํานองเสียงทุม หนักแนน มีการโซโล (solo) 

พรอมกับเสียงป เสียงกีตาร คียบอรด โดยการยึด

หลักการบรรเลงตามตัวโนต แตกตางจากบทบาท

หนาท่ีตามแบบแผนของการบรรเลงในวงดนตรี

สากลท่ีมหีนาท่ีหลักในการตคีอรดตามบทเพลง   

  คียบอรด เคร่ืองดนตรีประเภทลิ่ม

น้ิว มีหนาท่ีคลายกับกับกีตาร หากบรรเลงในวง

ดนตรีสากล จะมีบทบาทหนาท่ีใหจังหวะ (rhythm)  

มีการโซโล (solo) การกดคอรด เพิ่มอารมณใหบท

เพลง เมื่อนําคียบอรดการบรรเลงประกอบการ

แสดงหนังตะลุงก็จะมีบทบาทหนาท่ีในการดําเนิน

ทํานองเดียวกับเสียงป ในบางคร้ังมีการสอดแทรก 

การกดคอรดผสมผสานกับเสียงป  ในบางชวง

ทํานองปมีการหยุดบรรเลง คียบอรดจะทําหนาท่ี

บรรเลงลักษณะแทนปในการดําเนินทํานองตามบท

เพลงในการแสดง 

  แซกโซโฟนและเทเนอรแซกโซโฟน 

เปนเคร่ืองดนตรีในตระกูลเคร่ืองลมไม ประเภทลิ้น

เดี่ยว มีระดับเสียงนุมนวล หากนําแซกโซโฟนและ   

เท เ นอร แ ซก โซโฟน มาบรรเลงในวงดนตรี

ประกอบการแสดงหนังตะลุงจะทําหนาท่ีเปาลอกับ

เคร่ืองดนตรีดําเนินทํานองประเภทอื่น ๆ หรือเสียง

ป ในบางชวงบางตอนมีการเปาลอทํานองของป

หากในชวงการบรรเลงไทยลูกทุงเพลงตามสมัย

นิยม แซกโซโฟนและเทเนอรแซกโซโฟน จะทํา

หนาท่ีคลายกับวงดนตรีสากลตามบทเพลงน้ัน ๆ 

  ปจจุบันเคร่ืองดนตรีประกอบการ

แสดงหนังตะลุงมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมท่ีใชดนตรี

พื้นบานบรรเลง มีการนําเคร่ืองดนตรีสากลหลาย ๆ 

ชนิดมาบรรเลงประกอบการแสดง แตละคณะมี

ความคิดนําเคร่ืองดนตรีหลาย ๆ ประเภทมาบรรเลง

รวมกับเคร่ืองดนตรีพื้นบาน ในบทเพลงไทยเดิม

และบทเพลงตามสมัยนิยม ปจจุบันคณะหนังตะลุง

เกือบทุกคณะมีการนําดนตรีสากลมาบรรเลง

ประกอบการแสดงหนังตะลุง ซึ่งไดรับความนิยม 

เคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงแตละช้ิน

จึงมีหนาท่ีบทบาทการบรรเลงแตกตางกันออกไป

การบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ 

หนังตะลุงหลาย ๆ คณะในจังหวัดภาคใตจึงไดนํา

เคร่ืองดนตรีสากลเขามามีสวนรวมกับดนตรีไทย

พื้นบานท่ีทําหนาท่ีดําเนินทํานองในการประกอบการ

แสดงหนังตะลุง 
 

บทบาทหนาที่ของเครื่องดนตรีประกอบ         

การแสดงหนังตะลุง 

 การผสมผสานของเคร่ืองดนตรีพื้นบาน

และดนตรีสากล จึงสงผลใหการแสดงหนังตะลุง     

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง บทเพลงท่ี

นํามาทําการแสดงจึงมีการเพิ่มเติมเพลงตามยุค

สมัยในปจจุบันท่ีไดรับความนิยม อาทิ นําเพลงไทย

ลูกทุงมาบรรเลงและรองในชวงของการแสดงเพิ่ม

สีสันจากเดิมท่ีมีเพียงการบรรเลงไทย นําเคร่ือง

ดนตรีสากลเขามารวมการบรรเลงอยางเต็ม

รูปแบบทําใหเคร่ืองดนตรีสากลมีบทบาทมากกวา
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เคร่ืองดนตรีพื้นบานในการบรรเลงเพลงไทยลูกทุง 

และมีการเพิ่มเติมเพลงไทยลูกทุงเขาไปในการ

แสดง โดยเฉพาะในชวงหลังการโหมโรงและการตั้ง

ขอเปลี่ยนฉาก คณะหนังตะลุงหลาย ๆ คณะนาย

หนังตะลุงจะมีการรองเพลงเปนผูรองเพลงไทย

ลูกทุง บางคณะมีการใชเสียงของปเปาแทนเสียง

รองเพลงนายหนัง ยังคงไวถึงความเปนพื้นบาน 

คณะหนังตะลุงในปจจุบันบางคณะมีการเนนการ

รองเพลงเปนองคประกอบหลักในการรวมเขากับ

การแสดงหนังตะลุง ในสวนของเพลงท่ีบรรเลง

ในชวงเนื้อเร่ืองยังคงใชเพลงไทยท่ีใชเขากับบทบาท

ของตัวละคร ดนตรีสากลจึงเขาไปผสมผสานกับ

ดนตรีพื้นบาน เคร่ืองดําเนินทํานองของสากลมีการ

บรรเลงตามเพลงพื้นบานโดยปเปนผูนําในการขึ้น

บรรเลงเพลงในชวงของการทําการแสดง ในสวน

เคร่ืองดนตรีสากลจะมีการบรรเลงโดยมีการ solo 

ตามทํานองของบทเพลง ในบางคร้ังมีการสอดแทรก

การตีคอรดไปในบางชวงตามลักษณะของบทเพลง

น้ัน ๆ 

  ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง

ไดรับความนิยมจากผูชมและผูวาจาง ซึ่งเปนสิ่ง

แปลกใหมของผูชมการแสดงหนังตะลุงท่ีจะไดเห็น

หลากหลายของดนตรีท่ีเขามาบรรเลงประกอบการ

แสดง แตกตางจากอดีตท่ีชาวบานผูชมและผูวาจาง 

จะคุนเคยกับเคร่ืองดนตรีพื้นบาน เชน โหมง ฉิ่ง 

ทับ กลอง ป ปจจุบันคณะหนังตะลุงในจังหวัด

ภาคใตมีการนํา กีตาร กีตารเบส กลองชุด คียบอรด 

แซกโซโฟน เขาบรรเลง แตหนาท่ีหลักของดนตรีไทย

พื้นบานยังคงทําหนาท่ีในการบรรเลงประกอบการแสดง 

อยางเดิมในชวงการขับบทกลอน ดนตรีสากลจะมี

การเขามาเสริมในชวงของบทเพลงท่ีบรรเลงใหมี

ความเราใจย่ิงขึ้น ดนตรีสากลยังมีบทบาททําให

ทวงทํานองมีความกระชับขึ้น เราใจ และบทบาท

หลักอีกอยางคือ การบรรเลงบทเพลงเพลงไทย

ลูกทุง บทเพลงตามสมัยนิยมท่ีบรรเลงในชางตั้งขอ

เปลี่ยนฉากหรือการนําบทเพลงเขามาในชวงการแสดง

ในเนื้อเร่ืองแตกตางจากการบรรเลงเพลงไทยเดิมท่ี

ดนตรีไทยพื้นบานทําหนาท่ีหลักในการบรรเลงให

เขาถึงบทบาท กริิยาทาทางของการเชิดรูปหนัง ตาม

เนื้อหาท่ีแสดง บทเพลงพื้นบานบางเพลงเปนเพลง

เฉพาะท่ีใชกับตัวละครหรือตามเนื้อเร่ืองท่ีแสดง 

นอกจากนั้น “ป” มีบทบาทเปนผูนําการขึ้นบทเพลง 

บรรเลงในชวงตาง  ๆของการแสดง ดนตรีประกอบการ

แสดงจึงเปนหัวใจหลักอีกประการหนึ่งท่ีจะสื่อให

ผูชมการแสดงหนังตะลุงเขาถึงบทบาทเนื้อหาของ

เร่ือง กิริยาทาทางของตัวหนัง หากกลาวถึงดนตรี

สากลก็บทบาทในการแสดงหนังตะลุงในดานการ

ผสมผสานในระดับเสียงเขากับดนตรีไทยพื้นบาน 

และหนาท่ีหลักในการบรรเลงตามสมัยนิยม เพลง

ไทยลูกทุง เปนจุดขายอีกอยางใหผูชมไดฟงบท

เพลงลูกทุงท่ีมีปรับเปลี่ยนในรูปแบบของคณะหนัง

ตะลุงแตละคณะ โดยนายหนังเปนผูรองเพลงตาม

สมัยนิยมหรือบางคณะการใชปเปนผูรองเพลง เปน

ความแปลกใหมท่ีแตกตางไปจากการแสดงหนัง

ตะลุงในอดตี 
 

บทสรุป 

 การปรับเปลี่ยนของวัฒนธรรมตาง ๆ       

ท่ีหล่ังไหลมาโดยไมขาดสาย คณะหนังตะลุงแตละ

คณะไดหากลวิธีในการคงอยูของการแสดงหนัง

ตะลุง ขนบพิธีกรรมความเชื่อขั้นตอนการแสดง

หนังตะลุงบางขั้นตอนไดมีการยกเลิกไป ดนตรี

ประกอบการแสดงหนังตะลุงจึงเปนสวนหนึ่งของ

การปรับเปลี่ยนขององคประกอบของการแสดง

หนังตะลุง เพื่อดึงดูดใหผูชมผูวาจางหันกลับมาชม

มาดูการแสดงหนังตะลุงใหมากขึ้น นอกจากเคร่ือง

ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงองคประกอบ

หลาย ๆ ไดก็ไดมีการปรับเปลี่ยนเชนกัน โดยนํา

ความทันสมัยทางเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมใน

การแสดงใหความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่ิงขึ้น 
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aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 
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solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 
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ดานเสียงท่ีมีระบบเคร่ืองขยายเสียงเปนดานเทคโนโลยี

ท่ีมีการพัฒนาไปจากอดีต เคร่ืองดนตรีท่ีใชเคร่ือง

ขยายเสียง คือดนตรีสากล จึงเขามาบรรเลงประกอบการ

แสดงหนังตะลุง คณะหนังตะลุงในจังหวัดภาคใต

หลาย ๆ คณะไดนําดนตรีสากลเขามาบรรเลงรวมกับ

ดนตรีไทยพื้นบาน นําเพลงไทยลูกทุงเพลงตาม

สมัยนิยมเขามาบรรเลงในการแสดงหนังตะลุง นาย

หนังมีการรองเพลงในชวงการตั้งขอเปลี่ยนฉากใน

และสอดแทรกเพลงเขามาในชวงเนื้อเร่ืองท่ีแสดง 

บางคณะมีจุดขายโดยใชปเปาเปนทํานองเสียง 

แทนเสียงรองของนายหนังตะลุง ทําใหผูชมไดรับ

อรรถรสทางบทเพลงท่ีแปลกแตกตางไปจากเดิมท่ี

มเีพยีงแคเพลงไทยเดมิบรรเลงประกอบการแสดง 

 ความแปลกใหมทางดานการนําดนตรี

สากลเขามาบรรเลง ทําใหคณะหนังตะลุงมีคาใชจาย

ท่ีเพิ่มขึ้น เคร่ืองดนตรีเพิ่มขึ้น คนเพิ่มขึ้น คาใชจาย

เพิ่มขึ้น ทําให “คาราด” (เงินตอบแทนท่ีทําการแสดง) 

เพิ่มสูงขึ้นตามระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งอาจ

กลาวไดวาคณะหนังตะลุงเปนมหรสพพื้นบานอีก

ประเภทหน่ึงท่ีมีคาราดท่ีสูงมากกวาในอดีตหรือมี

คาราดท่ีมีราคาแพงกวามหรสพพื้นบานประเภท

อื่น ๆ มหรสพการแสดงหนังตะลุงไดรับความนิยม

จากผูชื่นชอบการแสดงหนังเปนจํานวนมากขึ้น  

การปรับเปลี่ยนทางดนตรีทําใหเกิดความแปลกใหม 

ในดานดนตรีประกอบการแสดงและความแปลก

ใหมในกลวิธีการบรรเลงเพลงประกอบการแสดง

หนังตะลุง 

 การแสดงหนังตะลุงปจจุบันจะคงอยูน้ัน  

ขึ้นอยูกับผูชมผูวาจางวาตองการใหการแสดงหนัง

ตะลุงไปมีบทบาทความสําคัญในชวงตอนไหนของ

การดํารงชีวิตปจจุบัน นายหนังเปนผูขายความ

บันเทิงใหผูท่ีสนใจชื่นชอบไดรับเขาถึงความเปน

วัฒนธรรมพื้นบาน การปรับเปลี่ยนก็ขึ้นอยูกับผูชม 

ผูวาจางท่ีตองการจะชมหรือจางคณะหนังตะลุง

คณะใดในรูปแบบไหน เชน ผูชมผูวาจางบางกลุม

สนใจในความเปนหนังตะลุงแบบเกาท่ีนายหนังเนน

การขับบทกลอน การเชิดตัวหนังเขาถึงบทบาท

ตามลักษณะของตัวหนังแตละประเภท มีคําสอน

สอดแทรกเขาไปในเนื้อเร่ือง แตกตางจากผูชม  

ผูวาจางอีกกลุมหน่ึงท่ีใหความสนใจในดานดนตรี

ประกอบการแสดงหนังตะลุงท่ีมีเคร่ืองดนตรีสากล

เขามาบรรเลง ชื่นชอบนายหนังรองเพลงลูกทุงเพลง

ตามสมัยนิยมมาบรรเลงในชวงตาง ๆ ของการแสดง         

มีความหลากหลายทางดานบทเพลงและเคร่ือง

ดนตรีประกอบการแสดง ปจจุบันทําใหผูเสพไดมี

ตัวเลือกการชมการแสดงหลากหลายย่ิงขึ้น หาก

ความเปนจริงแลวคณะหนังตะลุงทุกคณะในจังหวัด

ภาคใตมจีุดหมายปลายทางเดยีวกันคอื ตองการให

หนังตะลุงคงอยูกับวัฒนธรรมมหรสพพื้นบานไทยไป

ตลอด และมีความตองการใหความบันเทิงกับผูชม 

ผูวาจางท่ีมคีวามชื่นชอบมหรสพพื้นบานไดรับความแปลก

ใหมทางวัฒนธรรมตาง ๆ มากย่ิงขึ้น 
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