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 Pramothai shadow show  is a kind of the shadow performance in northeastern 
region of Thailand. It is similar as the shadow performance in southern part. It is believed 
that the performance of southern shadow has influenced the shadow performance in central 
and northeastern regions of Thailand. By passing on the knowledge of the performance of 
southern shadow, local players in other regions adjusted performance method including 
music, dubbing to their local customs. Then they called a new adjusted shadow 
performance as “Nang Pra Mo Thai”. Petponthan  group was the winner of  Pramothai 
shadow show performance contest 2007 in Yasothorn and also gained the Yasothorn 
Provincial Culture Award.     The purposes of this research were:  
 1. To study the roles of Pramothai shadow show of Petponthan group, Kham 
Khuankaew district, Yasothon Province. 
 2. To study music of Pramothai shadow show of Petponthan group, Kham 
Khuankaew district, Yasothon Province.   
 Results found that Pramothai shadow show has played important role to local 
culture, tradition in northeastern region of Thailand. Pramothai shadow show was showed in 
traditional events and religious ceremonies such as rice distribution religious ceremony, 
Buddhist Lent Day, New Year's Day, Ordination Ceremony. The common folk tales used to 
show were Ramayana, Sung Sil Chai, Jumpa See Ton, Karaket and Phadaeng Nang Ai. 
The main feature of the performance is an ancient form of storytelling  using articulated 
figures in front of an illuminated backdrop to create the illusion of moving images. The stage 
is raised about 1 meter from the floor. The audiences are in front of the stage. The play 
starts from the wai khru ceremony. The process of the story is a kind of Isan dance. The 
style of dubbing is funny and humorous so that the audiences feel entertained.  
 The instruments used for playing Pramothai shadow show music include four 
musical instruments namely Ranard-ek, Klong - toom, Ching and Chab. These musical 
instruments are used to play Pramothai shadow show music throughout the tale including 
the Wai Khru ceremony. The player stops playing musical instrument only when dubbing.   
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 การละเลนเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึงที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมา เพ่ือสนองความตองการดาน
จิตใจของมนุษย การละเลนมีอยูในทุกสังคมเพียงแตอาจมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามสภาพ
ภูมิศาสตรและสังคมของแตละทองถิ่น การละเลนของชาวบานที่ปรากฏอยูในทองถิ่นตางๆน้ัน
เรียกวา “การละเลนพ้ืนบาน” เปนวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางมนุษย
กับสิ่งแวดลอม เพราะมนุษยไดนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นมาเปนเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความบันเทิงใหแกตนเอง (จารุวรรณ ธรรมวัตร. ม.ป.ป.: 119- 128)  
 ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา อินทรสุนานนท (2543: 104) กลาววา “วัฒนธรรมนั้นดํารง
ความเปนชาติ มนุษยมีหนาที่อนุรักษ สืบทอด สงเสริม และเผยแพรวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมตางๆ 
สงผลตออิทธิพลและวัฒนธรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได แตอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนั้นก็มี
ระบบแบบแผน มนุษยควรไดเรียนรูวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรม รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรม
ที่มีตอสังคมและตอตนเอง 
 การละเลนพื้นบานนอกจากจะมีคุณคาทางดานจิตใจของมนุษยแลว ยังสามารถสะทอนให
เห็นถึงความคิดความเชื่อ และวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้นๆ อีกดวย การละเลนพ้ืนบานที่ปรากฏ
อยูในสื่อตางๆ ยอมเกิดจากเหตุปจจัยหลายประการ สุทธิวงศ พงศไพบูลย กลาวถึงมูลเหตุของ
การละเลนพ้ืนบานไวดังนี้ (สุทธิวงษ พงศไพบูลย. 2529: 165- 166) 
 1.  มีขึ้นเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เน่ืองจากตองการผอนคลายความเหนื่อยยาก
ตรากตรําอันเกิดจากการทํางาน 
 2.  มีขึ้นเพ่ือความเฉลิมฉลองในสวนบุคคล หรือสวนรวมเกิดขึ้นเพราะความยินดีปรีดา ที่
ในบุคคลหรือสังคมประสบความสําเร็จ 
 3.  มีขึ้นเปนพุทธบูชา ในงานบุญงานกุศล อันเนื่องมาจากความศรัทธาตอศาสนา 
 4.  มีขึ้นเพ่ือบวงสรวงผีสางเทวดา เพ่ือเชื่อวาสิ่งเหนือธรรมชาติอาจบันดาลใหคุณและให
โทษแกมนุษยได จึงจําเปนตองเซนไหวบูชาสิ่งเหลาน้ัน  
 การละเลนพ้ืนบานไมวาจะเกิดจากมูลเหตุใดก็ตาม ตางก็มีขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการ
ทางดานจิตใจของมนุษย และสะทอนชีวิตความเปนอยูของผูคนในแตละสังคม และสังคมไทยมี
ประวัติศาสตรที่ยาวนาน จึงเปนแหลงหน่ึงที่ มีการสั่งสมมรดกทางวัฒนธรรมตางๆ ไวมาก 
วัฒนธรรมการละเลนเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึงที่ปรากฏเดนชัดในแตละภูมิภาค มีความแตกตางกัน
ตามสภาพทองถิ่น (สมหวัง คงประยูร. ม.ป.ป.: 17) กลาววา ศิลปะแหงการแสดงตางๆของไทยเปน
สัญลักษณแหงจิตใจของคนในแตละทองถิ่นที่แสดงออกใหปรากฏโดยทางหูและทางตา จะมีลักษณะ
ที่แตกตางกันออกไป เน่ืองมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอม อันไดแกสภาพภูมิศาสตร อากาศ ถิ่นที่อยู 
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การละเลนพ้ืนบานเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ชาวบานสมัยกอนสรางสรรคขึ้น จากเง่ือนไข
สภาพแวดลอมแตละถิ่น เปนมรดกท่ีชาวบานในทองถิ่นนั้นๆ สั่งสม สืบทอด ปรับเปลี่ยนเพื่อความ
เหมาะสมตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปเร่ือยมา วิถีการสืบทอดเปนอยางชาวบาน คืออาศัย
การบอกเลา จดจํา ทําตามครู รูแบบซึมซับ และรับความพอใจ การละเลนพ้ืนบานจึงเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิต และเปนชีวิตจิตใจของชาวบาน (อุดม หนูทอง. 2531: บทนํา) 
 ศิลปะการแสดงพื้นบานของแตละภูมิภาค สามารถบงบอกลุมหรือชาติพันธุได เพราะแตละ
กลุมชน หรือแตละชาติพันธุก็จะมีศิลปะการแสดงที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึง
วิถีชีวิต ไมวาจะเปนขนบธรรมเนียม จารีตปะเพณี คติความเชื่อ ตลอดจนการดํารงชีวิต การแสดง
พ้ืนบานถือกันวา เปนการแสดงจากชีวิตจริงของคนในทองถิ่นที่บริสุทธิ์ กลั่นกรองมาจากสภาพ
ความเปนจริงดวยจิตใจ อารมณ ความรูสึก และความเชื่อถือตามนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเก่ียว
โยงเปนสายทางวัฒนธรรม (เรณู โกศินานนท. 2529: 1) 
 ภาคอีสานเปนภูมิภาคหนึ่งที่เปนแหลงรวมของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆที่
มีคุณคาอยางมากมาย ไมวาจะเปนภาษา อาหาร ศิลปหัตถกรรม การละเลนปละโบราณสถาน 
โบราณวัตถุตางๆ ซึ่งเปนเครื่องบงชี้บอกถึงภูมิปญญาของชาวอีสาน ที่ไดสืบทอดส่ังสมกันมาเปน
อยางดี มหรสพพ้ืนบานอยางหน่ึงที่ไดทําหนาที่รับใชสังคมอีสานมาอยางยาวนาน คูกับหมอลําก็คือ 
หนังประโมทัย 
 หนังประโมทัย หรือหนังตะลุงอีสานน้ัน บางก็เรียกวาหนังบักปองบักแกว หนังบักตื้อ   
หนังประโมทัย แตชื่อที่ไดรับความนิยมจากชาวบานจนเรียกกันอยางแพรหลายคือ หนังบักตื้อ 
ประวัติความเปนมาของหนังประโมทัยนั้น ไมมีผูใดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  แตตนกําเนิด
หนังประโมทัยนั้น มีแนวคิดอยูหลายประการ คือ 
 1.  ดานกําเนิดหนังประโมทัยนั้นรับมาจากหนังตะลุงภาคกลาง และหนังตะลุงภาคกลางน้ัน 
ลวนแตไดรับอิทธิพลมาจากหนังตะลุงภาคใตทั้งสิ้น 
 2.  ชาวอีสานไปทํางานภาคกลาง ไดเห็นการแสดงของหนังตะลุงชาวปกษใตที่เขามาแสดง
ในกรุงเทพฯ จึงนํามาดัดแปลงใหเขากับทองถิ่นของตน 
 3.  คณะหนังตะลุงปกษใต ไดรับวาจางใหมาแสดงในภาคอีสาน โดยเฉพาะไดรับการวาจาง
จากชาวปกษใตที่มาประกอบอาชีพในภาคอีสาน ศิลปนชาวอีสานจึงดัดแปลงหนังตะลุงปกษใต มา
แสดงใหเหมาะสมเขากับทองถิ่น โดยการเปลี่ยนบทพากยเจรจาเปนภาษาถิ่นอีสาน นําเอาดนตรี
อีสานมาบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุง 
 4.  ชาวอีสานที่ลงไปทํามาหากินในภาคใต ไดเห็นการแสดงหนังตะลุงของภาคใต เม่ือ
กลับมาภาคอีสาน ก็ไดมาดัดแปลงใหเหมาะสมกับทองถิ่นของตน โดยมีการนําวรรณกรรมทองถิ่น
เขาไปแสดง เคร่ืองดนตรีก็ใชเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองของอีสาน และนอกจากน้ีก็ไดนําเอาการลําเขาไป
ประกอบการแสดงอีกดวย (รัถพร ซังธาดา. 2526: 14 – 21)  
 การละเลนอีกอยางหนึ่งที่เปนที่รูจักดีของชาวอีสานในอดีตก็คือ หนังตะลุง หนังบักตื้อ หนัง
ตะลุงของชาวอีสาน เม่ือเอยถึงหนังตะลุงคนทั่วไปคงนึกถึงแผนหนังสลักเปนรูปตัวละครตางๆ เชิด
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ชักกับแสงแสดงเงาบนจอผาขาวอันเปนศิลปะการละเลนแพรหลายไปทั่วภาคใต จากการคนควาของ
ผูรูหลายคนเชื่อกันวาหนังตะลุงจากภาคใตเขามายังภาคกลางในชวงรัตนโกสินทรตอนตนน่ีเอง โดย
ผานชองทางการติดตอกับราชสํานักเปนการแสดงถวายตอหนาพระที่นั่ง เจานายนําคณะหนังมาจาก
พัทลุงมาเปดแสดงใหคนกรุงเทพฯ ไดรับชมเปนตน และครูของนายหนังภาคกลางสวนใหญมาจาก
ภาคใต มีการเลนหนังตะลุงในงานบุญของชาวบานทั่วไป หนังบักตื้อ หนังปะโมทัย ซึ่งถือวาเปนหนัง
ตะลุงของชาวอีสานนั้น คงนับไดวาเปนหนังเลนเงาที่มีอายุนอยที่สุด เพ่ิงถือกําเนิดขึ้นมาไดไมนาน
นักอยูในราว 80 กวาป ชื่อเรียกของหนังประโมทัยอีสานก็มีแตกตางกันออกไปหลายชื่อไดแก 
 1. หนังปราโมทัย สันนิษฐานวามาจากคําวา “ปราโมทย” ซึ่งหมายถึงความบันเทิงใจ 
 2. หนังปะโมทัย คําวา “ปะโมทัย” มีผูใหความคิดเห็นวา อาจจะเปนชื่อคณะหนังที่มีชื่อ 
เสียงก็ได 
 3. หนังบักตื้อ “บักตื้อ” หรือ “ปลัดตื้อ” เปนชื่อของหนังตัวตลกสําคัญตัวหน่ึงซ่ึง “บักตื้อ”จะ
เปนตัวประกาศเร่ืองที่จะแสดงใหไดรูกัน และยังเปนตัวหนังที่ถือไดวายอดนิยมในหมูคนดู ชาวบาน
มักนิยมเรียกหนังตะลุงอีสานวา “หนังบักตื้อ” 
 4. หนังประโมทัย สันนิษฐานเหมือนกับหนังปราโมทัย 
 5. หนังบักปองบักแกว นํามาจากชื่อของตัวตลก “บักปอง” “บักแกว” ซึ่งไดรับความนิยม
จากชาวบานเชนเดียวกัน (รชนี กรกระหวัด. 2542: 15-18) 
 ในที่นี้ผูวิจัยจะไดใชชื่อเรียกเพ่ือความเหมาะสมกับทองถิ่น และคลองจองกับงานที่ไดทํา
การวิจัยวา “หนังประโมทัย” 
 ประโมทัยอีสานสมัยกอน ในการแสดงแตละคร้ังมักจะเที่ยวเรรอนไปตามหมูบานตางๆ      
เพ่ือทําการเปดการแสดงในเวลากลางคืน เวลาเขาไปในแตละหมูบาน ก็มักจะตีกลองอีตุม ดังตุม ตุม 
(กลองอีตุม หรือกลองตุม กลองตุม เปนกลองสองหนาคลายกับตะโพน แตตางจากตะโพนตรงที่หนา
กลองตุมทั้งสองหนามีขนาดเทากัน สวนใหญใชตีประกอบกับกลองยาวในขบวนแหหรือขบวนฟอน
ในเทศกาลตางๆ)  เปนจังหวะเพื่อประกาศใหชาวบานไดทราบวา มีหนังตะลุงมาแสดงแน คณะหนัง
ตะลุงมักจะไปพักที่วัด ขาวปลาอาหารก็รับเศษจากพระ หรือไมก็เขาไปขอจากชาวบาน กลางคืนก็
ขึงผาจอแบบงายๆ บนศาลาวัด แสงสวางก็อาศัยจากตะเกียงเจาพายุ ซึ่งยืมจากสมภารวัด สวน
สมภารวัดก็จะตีกลองเพล ซึ่งใชสําหรับตีเรียกคนใหมาประชุมกันที่วัดไดทุกอยาง (กลองเพลเปน
กลองที่พระทางภาคอีสานใชตีเปนสัญญาณใหคนไปสงอาหารเชาหรือจังหัน หรืออาหารเพล หรือตี
เรียกใหไปประชุม จังหวะการตีกลองจะบงบอกใหทราบวา ตีกลองใหไปทําอะไร ชาวบานอีสานรูดี)  
เม่ือชาวบานไดยินเสียงกลองเพลหลังจากกินขาวเย็นหรือกินแลง ก็จะหอบลูกจูงหลานไปจับจองที่
นั่งบนศาลาวัดอยางเพลิดเพลิน สวนคาจางก็เก็บเอาจากคนดูตอนเรื่องเศราๆ ของนางเอก เชนตอน
นางเอกถูกขับไลออกจากเมืองใหไปอยูปา ชาวบานก็จะสงสารรองไหกันเปนแถว ชวงน้ีจะหยุดทํา
การแสดงชั่วคราว ทายกวัดจะอุมบาตรเปลาของพระเดินเขาไปกลางผูคนที่นั่งชมอยู เรียกวาแผเงิน
ชวยนางเอก ชาวบานก็จะนําเงินใสบาตรกันตามมีตามเกิด หรือขึ้นกับการสงสารนอยใหนอย บาง
คนสงสารมากใหเงินแลวยังฮํ่าฮอนดวย (ฮํ่าฮอน หมายถึง การพูดพรรณนาสงสาร เห็นอกเห็นใจ
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หรือเรียกวา ลีโตน ผูประสบเคราะหกรรมลําบากยากเข็ญหรือไมก็คนรักพลัดพรากจากกัน พร่ํา
รําพันถึงกัน ลักษณะอยางน้ีก็เรียกวา ฮํ่าฮอน ได) 
 ประโมทัยอีสานในชวงหลังมีการพัฒนาขึ้นมาก มีการตั้งวงดนตรีดวย โดยมากจะเอาตัว
ตลกออกมารองเพลง โดยขึ้นอยูกับลักษณะเพลงที่ฮิตในชวงเวลานั้นๆ ตัวละครที่สรางความเกรียว
กราวไดแก ปลัดตื้อ บักแกว บักสีแหมบ อีลุน อีทา บางคร้ังก็เอาตัวเอกมาแสดงดวย 
ลักษณะการแสดงเชนนี้ คนหนุมคนสาวชอบ คนเฒาคนแกไมชอบ ถึงกับปอยอยางเสียหาย “ปอย” 
หมายถึงดาทอ สาปแชงใหฉิบหายวายวอด คงจะเปนเพราะเหตุนี้กระมังที่ทําใหหนังประโมทัยเหลือ
แตประวัติกลายเปนตํานานเลาใหลูกหลานฟงสืบตอกันมา (บุญล่ํา ทองมุกดารัตน. 2526: 59-61)   
ดวยกระแสแหงวัฒนธรรมของโลกตะวันตก ที่ถั่งโถมเขาสูวงจรแหงชีวิตของผูคน และการคงอยูของ
รากเหงาแหงวัฒนธรรมพื้นบาน ที่นับวันจะโรยราไปตามกระแสแหงยุคสมัย การแสดง การละเลน
พ้ืนบานตางๆของไทย ลวนแลวแตอยูในภาวะที่ตองการผูสืบทอดและสานตอ เพ่ือใหเกิดการ
ประสานกันระหวางยุคเกา และยุคใหม ซึ่งก็นับวาเปนเรื่องที่ยากเย็นเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจในเรื่องของดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย โดยเฉพาะคณะเพชรโพนทัน อําเภอคํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร  
 หนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร เปนคณะหนังประ
โมทัยที่มีชื่อเสียงในจังหวัดยโสธร และจังหวัดใกลเคียง โดยในงานวันสถาปนาและงานกาชาด 
ประจําป 2550 ของจังหวัดยโสธร หนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร สามารถไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขันการประกวดหนังประโมทัย ประจําจังหวัดยโสธร 
อีกทั้งไดรับรางวัลดีเดนดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี การแสดงที่เปนเอกลักษณของคน
ในทองถิ่นดวย 
 งานวิจัยเก่ียวกับเรื่องของหนังประโมทัยในสวนใหญนั้น จะเนนไปในเรื่องของการแสดง 
ที่มาของหนัง องคประกอบตางๆของหนังของหนังประโมทัย อีกทั้งงานวิจัยตางที่เก่ียวของกับหนัง
ประโมทัยนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงเนนหนักไปที่วัฒนธรรมการแสดงหนังประโมทัย พรอมศึกษาถึง
ดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย ของจังหวัดยโสธร โดยมีหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน 
แหงบานโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว เปนเปาหมายในการทําวิจัยในครั้งนี้ 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทและหนาที่ของการแสดง หนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน  อําเภอ
คําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
 2. เพ่ือศึกษาดนตรีประกอบการแสดง หนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อน
แกว จังหวัดยโสธร  
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 หนังประโมทัยถือเปนมหรสพประเภทหน่ึงของภาคอีสาน ที่มีประวัติความเปนมาท่ี
นาสนใจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะหนังประโมทัยในจังหวัดยโสธร ซึ่งในปจจุบันน้ีเปนคณะหนังประ
โมทัย ที่ยังเปดรับงานแสดงอยู อีกทั้งยั้งเปนแกนนําหลักในการสืบสานงานอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม หนังประโมทัยอีสานของจังหวัดยโสธรนั้น คือ หนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน 
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมทั้งทางดานวัตถุ  และกระบวนการสืบสานงาน
ทางดานวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางดนตรีประกอบ ทวงทํานองลีลาการแสดง บทรอง ความ
สวยงามของตัวหนัง การออกโรง เหลาน้ีลวนแลวแตมีความสําคัญตอการวิจัยเปนอยางยิ่ง เน่ืองจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนับวันยิ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว    การวิจัยครั้งน้ีจึงควรวิจัยถึงภูมิปญญา
ทองถิ่นตั้งแตด้ังเดิมใหไดมากท่ีสุด อีกทั้งเปนการเผยแพรภูมิปญญาดานศิลปะการแสดงหนังประ
โมทัยของจังหวัดยโสธรตอไป  
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1. ศึกษาดนตรีประกอบการแสดง หนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว 
จังหวัดยโสธร 
 2. ศึกษารวบรวมเนื้อหาของดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย ประวัติความเปนมา  
บทเพลง เคร่ืองดนตรี บทพากย บทเจรจา  นักดนตรี  และลําดับขั้นตอนการแสดง  ที่ยังคงปฏิบัติ
กันอยูในปจจุบันเทาน้ัน 
 3. ศึกษาถึงเน้ือหาเร่ืองราวที่ใชในการแสดง อาทิเชน สังขศิลปไชย ,รามเกียรติ์ ในฉาก
ตอนตางๆ ที่ทางคณะหนังประโมทัยจะจัดมาแสดงเชน รามเกียรติ ตอน ศึกไมยราพ,หนุมานถวาย
แหวน, สุครีพหักฉัตร  
 4. ศึกษาถึงชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการแสดงหนังประโมทัยโดยทั่วไปเม่ือจะตองออก
รับงานแสดงในแตละพื้นที่ 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 การศึกษาคันควาดนตรีประกอบการแสดง “หนังประโมทัย” คณะเพชร โพนทัน ผูวิจัย    
จะไดนําเสนอขอมูลที่ไดจากตําราทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับเรื่องของ หนัง  
ประโมทัย  อีกทั้งขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ในภาคสนาม โดยการบันทึกภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 
การสัมภาษณบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการแสดงหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน 
 1. การบันทึกบทเพลง บทพากย กลอนลํา การแสดงหนามาน ที่ใชประกอบการศึกษาเปน
การบันทึกเสียงจากการแสดง  เคร่ืองดนตรี  และเสียงรอง เสียงจากบทพากยตางๆ จากคณะหนัง
ประโมทัย เพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร โดยที่ผูวิจัยไดนํามาถอดเสียง และ
บันทึกเปนระบบโนตไทย และระบบโนตสากล 
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 2. เพลงที่ใชการวิเคราะห เปนเพลงที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง อากัปกิริยาตางๆ ที่ 
ที่เกิดขึ้นในระหวางการแสดงหนังประโมทัย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บานโพนทัน หมายถึง ตําบลในเขตอําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร เปนที่ตั้งของ
หนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน  
 2. หนังประโมทัย หมายถึง มหรสพอยางหนึ่งของภาคอีสาน ที่มีการแสดงเปนเรื่องราว
คลายการแสดงหนังตะลุงของทางภาคใต 
 3. ดนตรีในหนังประโมทัย  หมายถึง ดนตรี หรือเพลงที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงหนัง
ประโมทัย ในขั้นตอนตางๆ ทั้งการดําเนินเรื่อง พิธีกรรม ขั้นตอนระเบียบวิธีการแสดง ทั้งน้ีรวมถึง
เคร่ืองดนตรีชนิดตางๆท่ีมีอยูในการแสดง หนังประโมทัย 
 4. หนังบักตื้อ  หมายถึง ชื่อเรียกหนัง ประโมทัย อีกชื่อหนึ่งที่ชาวบานชอบเรียกแทนคําวา 
หนังประโมทัย บักตื้อ มาจากคําวาปลัดที่มีชื่อวา “ตื้อ” ซึ่งสันนิษฐานวา ปลัดตื้อ คนนี้เปนหน่ึงใน
บรรดา ผูที่นําเอาหนังตะลุงเขามาเผยแพรในภาคอีสาน บักตื้อ ใชเปนชื่อตัวตลกหลักในการแสดง
หนังประโมทัย ตัวหนึ่ง 
 5. ขี้กระบอง  หมายถึง ขี้ใต ซึ่งทําจากนํ้ามันยางผสมกับขี้เลื่อยจุดเพ่ือใหเกิดแสงสวาง 
เพ่ือสองไปที่ตัวหนัง เพ่ือใหเกิดรูปเงาขึ้นบนจอ 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา ดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย ของคณะเพชรโพนทัน อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร  

ประเพณี 

องคประกอบ 
- ประวิติหนังประโมทัยในจังหวัดยโสธร 
- ประวัตินักดนตรี 
-  การถายทอด 
- เคร่ืองดนตรี 
- ลําดับข้ันตอนการแสดง 
- โอกาสที่ใชในการแสดง 

 
 

บทบาท 
- ประเพณีบุญแจกขาว 
- วันเขาพรรษา 
- งานขึ้นปใหม 
- งานบวช 
- งานแตงงาน 
หนาท่ี 
- ประกอบการแสดง 

 

 โดยใชทฤษฎีรากแกวทาง
วัฒนธรรม   
-  อยูอยางไทย 
-  ใฝใจศึกษา 
-  เสาะหาความรู 
-  เขาสูคานิยม 
-  สรางสมอุดมการณ 
-  สืบสานวัฒนธรรม 
-  จดจําประเพณี 
-  ของดีศาสนา 

คุณคาของดนตรีที่ใชประกอบการแสดงหนังประโมทัย 

วงดนตรี - บทเพลง บทบาทและหนาที ่

ดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย 

ความเขมแข็งทางวัฒนธรรม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน
ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานที่เก่ียวของ อีกทั้ง
งานวิจัยที่เปนพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัย โดยแบงเปนประเด็นไดดังนี้ 
 1. เอกสารที่เก่ียวของ 
  1.1 เอกสารที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม 
  1.2 แนวคิดที่เก่ียวกับวัฒนธรรมพื้นบาน 
 2. งานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังประโมทัย 
 
1. เอกสารที่เก่ียวของ 
 1.1 เอกสารที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม  
 ความหมายของคําวาวัฒนธรรมนั้น มีความหลากหลายของคําจํากัดความ มากมาย
ความเห็นของผูใหทัศนะดังนี้ 
 อรุณี  ตันศิริ (2549: 2- 3) ไดกลาวถึงมนุษยกับวัฒนธรรมไวดังนี้ มนุษยตางจากสัตวในแง
ที่มนุษยเปนเผาพันธุที่มีความรูสึกนึกคิด มีมันสมองอันชาญฉลาดที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
สรางสรรคสิ่งตางๆ รอบตัวอันเปนแนวทางที่ถูกตองดีงามใหกับตัวเองและเผาพันธุ เพ่ือที่มนุษยจะ
อยูรวมกันไดอยางราบร่ืนและเปนปกติสุข  
 ในขณะเดียวกัน ความเปนคนเหนือกวาสัตวก็ตรงที่คนไมไดใชเพียงสัญชาตญานดิบๆ ใน
การดําเนินชีวิตอยางเดียวกับสัตว  และเพราะความเปนคนน่ีเอง ที่ทําใหมนุษยตองรูจักกาลเทศะ 
รูจักเหตุ รูจักผล มีความยั้งคิด มีการแกไข ปรับปรุง และริเร่ิมสรางสรรคในสิ่งที่ดี กลาวไดวาย่ิง
มนุษยควบคุมอารมณ สามารถละทิ้งสัญชาตญานดิบของตนไวใหมิดชิดไดเทาใด ความเปนคนของ
มนุษยก็จะสมบูรณไดเทาน้ัน 
 แตในบางครั้งสัญชาตญาณดิบของมนุษยก็ไมอาจถูกควบคุมไวได หากอารมณของบุคคล
นั้นๆ เขามามีอิทธิพลเหนือเหตุผล ความเปนคนก็อาจถูกปดทิ้งอยางไรเยื่อใย 
 และดวยพฤติกรรมหรือนิสัยเบื้องตนแบบน้ีของมนุษย จึงทําใหคนในยุคสมัยกอนๆ จําตอง
กําหนดระเบียบแบบแผนอันเปนกรอบของการใชชีวิตขึ้นมาในสังคมมากมายหลายอยาง ทั้งศาสนา 
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระเบียบของสังคม รวมทั้งมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
บทบาทแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหคนในสังคมไดใชชีวิตรวมกันอยูในกรอบและยึดถือ
ปฏิบัติกันเรื่อยมา สิ่งเหลาน้ีเองที่เรียกกันโดยรวมในเวลาตอมาวา “วัฒนธรรม” 
 คณะผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (วิมล จิโรจพันธุ; ประชิด 
สกุณะพัฒน; และอุดม เชยกีวงศ, 2548: 8; อางอิงจาก คณะผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ
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วัฒนธรรมแหงชาติ. 2535) โดยการนําของศาสตราจารยสุทธิวงศ  พงศไพบูลย และคณาจารย
ผูเชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมพื้นบานไดใหความหมายรวมไวคือ วัฒนธรรมพ้ืนบาน หมายถึง 
แบบอยางการดําเนินชีวิตของกลุมชนที่ถือปฏิบัติรวมกัน สั่งสม สืบทอดกันมาอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี
ยอมเกิดขึ้นคงอยู และเปลี่ยนอยางสัมพันธกับบริบทของชุมชน และสังคม 
 ก่ิงแกว อัตถากร (วิมล จิโรจพันธุ; ประชิด สกุณะพัฒน; และอุดม เชยกีวงศ. 2548: 8; 
อางอิงจาก ก่ิงแกว  อัตถากร.  ม.ป.ป.) ไดใหความหมายวา วัฒนธรรมพ้ืนบานหมายถึง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ นิทาน ศิลปหัตถกรรม ระบํา การเตนรํา ดนตรี ศาสนา รวมถึง
การละเลนที่ชาวบานยึดถือมาหลายชั่วอายุคน 
 มาเรียน ดับบลิว. สมิธ  (วิมล จิโรจพันธุ;  ประชิด สกุณะพัฒน; และอุดม เชยกีวงศ. 2548: 
8; Marian W. Smith. n.d.)  ใหความเห็นวาขอมูลทางวัฒนธรรมพ้ืนบาน ควรรวมเอาความเชื่อ 
คาถาอาคม โชคลาง ศาสนกิจไวดวยเชนเดียวกับนิทาน และขอมูลเหลาน้ีถายทอดกันมาดวยปาก 
และอาจบันทึกเปนอักษรหรือภาษาเขียนในภายหลัง ซึ่งตรงกับความคิดของ ริชารด เอ. วอเตอร
แมน (Richand A. Waterman) ที่อธิบายวา วัฒนธรรมพื้นบาน คือ รูปแบบของศิลปะ ประกอบดวย
นิทานเร่ืองราวหลายๆ ประเภท ภาษิต คํากลาว คําพังเพย เพลงตางๆ ตลอดจนคาถาอาคม และ
รูปแบบอ่ืนๆ ที่ใชภาษาพูดเปนสื่อ  
 วิลเลี่ยม บาสคัม  (วิมล จิโรจพันธุ; ประชิด สกุณะพัฒน; และอุดม เชยกีวงศ. 2548: 8- 9; 
อางอิงจาก William Bascom. n.d.) นักมานุษายวิทยาเขียนไวเม่ือ ค.ศ. 1953 วา วัฒนธรรมพื้นบาน
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมมิใชวัฒนธรรมทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยตํานานดึกดําบรรพ นิยาย นิทาน 
สุภาษิต บทเพลงและรูปแบบอ่ืนที่สําคัญรองลงมา และทั้งหมดถายทอดดวยปาก แตทุกสิ่งที่
ถายทอดดวยปากไมใชวัฒนธรรมพื้นบานเสมอไป  
  ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี (2537: 1 – 22) กลาวถึงวัฒนธรรมในหนังสือ
วัฒนธรรมกับการพัฒนา วัฒนธรรมคือพลังของภูมิปญญา ซึ่งเปนรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองของชุมชนซึ่งไดมาจากการเลือกสรร กลั่นกรอง ลองใช และถายทอดดวยการปฏิบัติสืบ
ทอดตอๆกันมา วัฒนธรรมเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม เม่ือสิ่งแวดลอมแต
ละแหงแตกตางกัน ยอมทําใหวัฒนธรรมในทองถิ่นตางๆ มีความแตกตางกันไป ดังน้ันวัฒนธรรมจึง
เปนเคร่ืองมือสําคัญ ที่ทําใหชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งซึ่งมีลักษณะที่สําคัญ 8 ประการดังนี้ 
 1.  มีความหลากหลายกระจายอํานาจ 
 2.  กระจายรายไดและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
 3.  สงเสริมศักด์ิศรีของชุมชน 
 4.  มีการบูรณาการ 
 5.  สรางประสานสอดคลองและความสมดุลที่ยั่งยืน 
 6.  มีการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซ้ึง 
 7.  สงเสริมความเขมแข็งทางสังคม 
 8.  เปนการผดุงศีลธรรมของสังคม 
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 จากความหมายตางๆ ที่มีผูใหนิยามของคําวาวัฒนธรรม (วิมล จิโรจพันธุ; ประชิด 
สกุณะพัฒน; และอุดม เชยกีวงศ. 2548: 32- 36)   ไดแบงประเภทของวัฒนธรรมพื้นบานที่นิยม
โดยทั่วไป จะกําหนดประเภทตามวิธีการสืบทอดเปนสําคัญ โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ 
 1.  ประเภทมุขปาฐะ  เปนการถายทอดดวยวาจา ถือวามีความสําคัญและจําเปนมากใน
สังคมชนบท เพราะการสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบานสวนใหญใชถอยคําวาจาเปนสําคัญ 
  1.1  ภาษา หมายถึง เสียงหรือคําพูดที่คนในแตละทองถิ่นใชสื่อสารกันมีหลายรูปแบบ 
เชน คําทักทาย คําใหพร คําลอเลียน คําสาปแชง คําอุทาน คําบริภาษ ฯลฯ  
  1.2 นิทาน หมายถึง เรื่องที่เลาสืบทอดกันเปนมรดกทางวัฒนธรรม  
  1.3 ความเชื่อ หมายถึง สิ่งที่เห็นจริงดวยหรือจากการฟงเลาสืบตอกันมา เชน ฤกษ
ยาม ฝน ทํานายฝนโชคลาง เคร่ืองรางของขลัง ลักษณะดีชั่วของคนและสัตว ฯลฯ 
 2. ประเภทอมุขปาฐา  เปนประเภทที่ไมใชวาจาสืบทอด แตเปนการสืบทอดดวยวัตถุ
สิ่งของซึ่งสามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย วัฒนธรรม
พ้ืนบานนี้จะสืบทอดโดย อาศัยรูปลักษณะเปนสวนสําคัญ โดยการอนุรักษ และการถายทอด แบง
ออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
  2.1 หัตถกรรมพื้นบาน หมายถึง วัตถุที่เปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชไมสอยตางๆ โดยที่จะมุง
ที่ประโยชนการใชสอยเปนสําคัญ 
  2.2 ศิลปะพื้นบาน หมายถึง สิ่งที่ชาวบานไดคิดคนและประดิษฐขึ้น โดยยึดประโยชน
ในการใชสอย และความสวยงามเปนหลักสําคัญ 
  2.3  ดนตรีพ้ืนบาน เปนวัฒนธรรมที่สําคัญแสดงถึงความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่
เปนเอกลักษณเฉพาะในแตละทองถิ่น เคร่ืองดนตรีพ้ืนบานที่สามารถแยกการจําแนกออกตาม
ลักษณะการบรรเลง ไดเปน 4 ประเภทคือ เคร่ืองดนตรีประเภทดีด เคร่ืองดนตรีประเภทสี เคร่ือง
ดนตรีประเภทตี และเครื่องดนตรีประเภทเปา 
  2.4 สถาปตยกรรมพื้นบาน หมายถึงสิ่งกอสรางในรูปแบบตางๆ ที่ชาวบานในแตละ
ทองถิ่นผลิตหรือสรางขึ้น เชนบานเรือนที่อยูอาศัย รั้ว โบสถ เจดีย หอไตร หอระฆัง ซุมประตู เสมา 
บุษบก ฯลฯ 
 3. ประเภทผสม หมายถึง วัฒนธรรมพ้ืนบานประเภทที่ตองใชวาจา และไมใชวาจาในการ
สืบทอดรวมอยูดวยกัน เชน จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงพ้ืนบานตางๆ หรือ
การแสดงที่สนุกสนานรื่นเริงที่มีการรองเพลงผสมกับการฟอนรํา  
  
 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
 วิบูลย ลี้สุวรรณ. (2542: 11) กลาววา การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมนั้น ไมมีระเบียบแบบ
แผนที่ชัดเจนแนนอนเหมือนการศึกษาดานวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบาน ผูศึกษาสามารถ
แสวงหาแนวคิดวิธีการไดแตกตางกันไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของแตละคน แตแนวคิดน้ัน
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จะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ถูกตอง และถาหากจะตองวิเคราะห วิจารณ หรือวิจัยขอมูล
เหลาน้ัน ก็ควรจะทําอยางมีระบบ มีแบบแผนนาเชื่อถือและไดผลสรุปที่ชัดเจนและเปนไปได 
การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบานนั้นยังไมมีผูคิดแนวทางเปนทฤษฎีไดแนนอน
ชัดเจน สวนมากเปนการศึกษาตามสภาวะและความพอใจของแตละคนแตละกลุม แนวคิดและ
แนวทางในการศึกษาจึงแตกตางกันไป แตความแตกตางกันน้ันไมเสียหาย แตนาจะกอใหเกิด
ความรูสึกที่หลากหลายกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
 วัฒนธรรมพื้นบาน (Folk culture) ของไทยนั้นสามารถศึกษาไดหลายแนวทาง อาจจะ
ศึกษาไดจากวิถีชีวิต หรือพฤติกรรมของกลุมคนผูเปนเจาของวัฒนธรรมโดยตรง หรือศึกษาจาก
ศิลปะของกลุมชนชั้นโดยเฉพาะศิลปะพ้ืนบาน (Folk art) ซึ่งเปนผลทางวัฒนธรรมที่กลุมชนตางๆ 
สรางสรรคขึ้น มีทั้งสิ่งที่เปนวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น (artifact) ไดแกงานหัตถกรรมพ้ืนบาน งาน
วรรณกรรม เพลงและดนตรีพ้ืนบาน ศิลปะพื้นบานมีรูปแบบและวิธีการที่แตกตางกันไปตาม
ขนบประเพณี ความเชื่อ ความนิยมและวิถีชีวิตของแตละทองถิ่นแตละกลุมชน ดังน้ัน การศึกษา
วัฒนธรรมพื้นบานจึงสามารถศึกษาผานงานศิลปะพ้ืนบานเหลาน้ีไดหลายแงมุม 
 กาญจนา  อินทรสุนานนท  (2543: 43)  ไดกลาวถึงความเขมแข็งทางวัฒนธรรมไววา
ชุมชนมีจุดหมายในชีวิตที่แตกตางกัน  แตทุกคนในชุมชนจะตองมีอุดมการณรวมกันซ่ึงเปนรากแกว
ของชุมชนทําใหเกิดทฤษฎีขึ้น  คือ  ทฤษฎีรากแกวทางวัฒนธรรม  ไดแก 
 1. อยูอยางไทย 
 2. ใฝใจศึกษา 
 3.  เสาะหาความรู 
 4. เขาสูคานิยม 
 5. สรางอุดมการณ 
 6. สืบสานวัฒนธรรม 
 7. จดจําประเพณี 
 8. ของดีศาสนา 
 สวนทรัพยากรความรูที่ถือวาเปนภูมิปญญา ไดแก ความรูเก่ียวกับอาชีพตางๆ เชน การ
คัดเลือกพันธุขาว การคัดเลือกพันธุสัตว การถนอมอาหาร การทอผา นอกจากน้ีความรูที่นาสนใจ  
ในดานอ่ืนๆ ที่ถือวาเปนภูมิปญญา ไดแก จารีตประเพณี ภาษา วรรณกรรม สถาปตยกรรม ดนตรี 
นาฏศิลป การรักษาโรคภัยไขเจ็บเปนตน  
 ภูมิปญญาชาวบานหมายเอาทรัพยากรความรู ทรัพยากรบุคคล ที่มีอยูในทองถิ่นแตละแหง
ซึ่งอาจเปนเอกลักษณเฉพาะตน หรือเปนลักษณะสากลที่หลายๆถิ่นมีคลายกันก็ได ภูมิปญญา
พ้ืนบานในแตละทองถิ่นเกิดจากการท่ีชาวบานแสวงหาความรู เพ่ือเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ
ทางสังคมที่จําเปนในการดํารงชีวิต ภูมิปญญาพ้ืนบานจึงเปนสิ่งที่เก่ียวของกับการผลิตและวิถีชีวิต
ชาวบาน เชน การประกอบประเพณีพิธีกรรมของชุมชนเปนกิจกรรมที่ทําใหผูกระทําสบายใจ 
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2. งานวิจัยที่เก่ียวของกับหนังประโมทัย 
 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร (2550: 15) หนังประโมทัย เปนมหรสพพ้ืนบานของ
ภาคอีสาน แตไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาเร่ิมขึ้นเม่ือใด ไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร จะมี
เพียงแตขอสันนิษฐานและคําบอกเลาสืบตอกันมา มีขอสันนิษฐานบางแหงวา หนังตะลุงอีสานเกิดขึน้
ในป พ.ศ. 2468 จากการเลียนแบบคณะหนังตะลุงคณะที่ไปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางแหง
สันนิษฐานวาเกิดจากการที่ชาวอีสานเดินทางไปทํางานและอยูอาศัยทางภาคกลาง และไดเห็นหนัง
ตะลุงภาคใตที่ชาวใตนําขึ้นมาแสดงที่กรุงเทพฯ เลยจําแบบอยางมาดัดแปลงใหเขากับทองถิ่นของ
ตนเอง และในที่สุดก็เร่ิมมีเอกลักษณเปนของตัวเองดวยการเอาหมอลํามาผสมผสานเขากับหนัง
ตะลุง จึงเชื่อวาหนังตะลุงภาคอีสานน้ัน เกิดจากหนังตะลุงภาคอ่ืนๆ ที่เขามีกันมานานแลว ขอ
สันนิษฐานอีกขอหน่ึง เชื่อวา หนังประโมทัยอีสานนั้น มีศูนยกลางอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี เปน
ศูนยกลางแหงแรก  
 โดยทั่วไปหนังประโมทัยคณะหน่ึงๆ จะประกอบดวยผูแสดง 5 - 10 คน แบงออกเปนคน
เชิดหนัง 2–3 คน หัวหนาคณะมักทําหนาที่เชิดหนัง และพากยหนัง(เจรจา)ไปพรอมๆกัน หรือ
บางคร้ังอาจจะทําหนาที่พากยโดยไมไดเชิดหนัง โดยมีคนพากย (คนเจรจา) เปนชายจริงหญิงแท 
บางคณะใชผูชายพากย ดังน้ันผูที่ทําหนาที่พากย (เจรจา) อยางเดียวในคณะหนังประโมทัยจึงไม
คอยมีมากนัก สวนคนเลนจะมีประมาณ 3 – 5 คน หรือขึ้นอยูกับจํานวนของเครื่องดนตรี โดยทั่วไป
แลวในคณะหนังประโมทัยใชผูแสดงนอย ดังนั้นทุกคนจึงตองทําหนาที่ชวยกันหลายอยาง และ
ชวยเหลือกันอยางเต็มที่ 
 โรงหนังและจอหนัง โรงหนังที่จะใชแสดงหนังประโมทัย จะสรางเปนโรงยกพื้นสูงประมาณ 
1.00 เมตร (ประมาณเอวของผูใหญ) มีหลังคาสูงและจะมีจอซ่ึงทําดวยผาขาวขึงอยูเหนือพ้ืนโรง 
ขนาดจอหนังประโมทัยจะมีขนาดกวาง 1.30 เมตร – 4.00 เมตร การสรางหนังประโมทัยนี้ มีขอหาม
ที่สําคัญคือ หามหันหนาโรงหนังไปทางทิศตะวันตก ซึ่งถือวาไมเปนมงคล จะทําใหการแสดงตกอับ
ไมเจริญรุงเรือง  
 ในสวนของแสงไฟที่ใชสองตัวหนัง ในระยะแรกใชขี้ใต (ขี้กระบอง) ซึ่งทําจากนํ้ามันยาง
ผสมกับขี้เลื่อยจุดใหแสงสวาง เพ่ือสองไปที่ตัวหนังเพื่อใหเกิดรูปเงาขึ้นบนจอ ตอมาไดวิวัฒนาการ
ใชตะเกียงเจาพายุแทนขึ้ใต และเมื่อในหมูบานตางๆ ตามชนบทอีสานมีไฟฟาใชกันอยางทั่วถึง จึง
เปลี่ยนมาใชหลอดไฟฟาขนาด 1,000 วัตตแทน  
 ตัวหนัง หนังประโมทัยแตละคณะจะมีตัวหนังไมเทากัน ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับเน้ือเร่ืองที่แตละ
คณะจะทําการแสดง ตัวหนังเหลาน้ีจะเก็บไวในแผงหนังที่ทําดวยไมไผสาน ขนาดความกวาง 60 
เซนติเมตร มีความยาว 100 เซนติเมตร ตอมามีวิวัฒนาการเปลี่ยนเปนกลองโลหะ เน่ืองจากมีความ
คงทนถาวรปองกันน้ําไดดีกวา โดยเก็บตัวหนังที่ใชแสดงบอยๆ ไวสวนบนเพ่ือความสะดวกในการ
จัดออกแสดง ในการเก็บตัวหนังนั้น ดานบนของแผงตัวหนังจะเปนรูปของพระฤาษี และปลัดตื้อ(บาง
คณะไมมี) สืบเนื่องจากความเชื่อที่วา ฤาษีและปลัดตื้อน้ันหามผูหญิงจับและแตะตอง เพราะจะให
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เกิดความวุนวายในระหวางการแสดง นอกจากนี้แลวเม่ือเก็บแผงตัวหนังจะหามมิใหเดินขามไมวาจะ
เปนใครก็ตาม เพราะถือวาเปนสิ่งที่ไมเปนมงคล ตัวหนังเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทุกคนตองใหความเคารพ
ยําเกรง 
 อดิษฐ ยืนชีวิต (2539: 1) ไดทําวิทยานิพนธเร่ือง “หุนกระบอกอีสาน” ไดศึกษาพบวา หุน
กระบอกอีสานไดนําเอาแบบอยางมาจากหุนกระบอกของภาคกลาง เม่ือป 2528 แลวปรับเปลี่ยน
องคประกอบและขั้นตอนการแสดงใหแตกตางไปจากการแสดงหุนกระบอกของภาคกลาง โดยนําเอา
รูปแบบการแสดงหมอลําหมู หรือหมอลําเพลิน และการแสดงหนังประโมทัย ของภาคอีสานมา
ประยุกตเขาดวยกัน จนกระท่ังการแสดงหุนกระบอกอีสานมีลักษณะเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น 
 วิไลลักษณ ลิกขะไชย (2544: 1) ไดนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระเรื่อง “การ
เปลี่ยนแปลงของหนังประโมทัยในจังหวัดรอยเอ็ด” โดยไดนําเสนอถึงความเปลี่ยนแปลงของหนังประ
โมทัยดานองคประกอบ รูปแบบ และผลกระทําตอวิถีชีวิตของผูแสดงหนังประโมทัยในจังหวัด
รอยเอ็ด โดยองคประกอบหนังประโมทัยมีการเปลี่ยนแปลง 3 ดาน คือ องคประกอบดานบุคคลไดแก 
หัวหนาคณะหนัง ผูเชิดหนัง ผูเลนดนตรี ผูชม ผูเชิดตองใสอารมณ และออกทาทางขณะ เชิดตามตัว
ละครไปดวย ผูเลนดนตรีใชนักดนตรีสากลรวมวงดวย ผูชมมีสวนรวมในการแสดงไดดังที่เรียกวา 
“ม่ัวหนาฮาน” องคประกอบดานเครื่องประกอบการแสดง ไดแก จอหนัง รูปหนัง เคร่ืองดนตรี และท่ี
เก็บแผงหนังพบวา โรงหนังเปนแบบสําเร็จรูปสามารถถอดประกอบได จิหนังติดไฟกระพริบคลาย
เวทีดิสโกเทค ใชเครื่องดนตรีสากล ทีเก็บแผงหนังใชแบบใหมที่กระชับทนทานไดมากกวาแผงไมไผ
ธรรมดา รูปหนังก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เชนรูปโทรศัพทมือถือ รองเทาบูท นางสีดาใสเส้ือสายเด่ียว 
เร่ืองที่ใชแสดง 2 เร่ืองคือ รามเกียรติ์ และสังขศิลปชัย สถานที่จะเปลี่ยนตามผูวาจาง บทพากย 
เจรจา ตัดบทที่ยืดยาวออก ใสบทเจรจาที่กะทัดรัดทันยุคทันสมัย 
 มนู ครุฑไชยันต (2526: 1) ไดกลาวถึงหนังประโมทัยในรายงานวิจัยวิชาไทยคดีศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ไววา หนังประโมทัยเปนการ
แสดงอยางหนึ่งที่เคยปรากฏในภาคอีสาน และไดรับความนิยมจากประชาชนโดยทั่วไป แตใน
ปจจุบันน้ีมีการแสดงนอยมาก และหาดูไดยาก หนังประโมทัยมีผูใหความเห็นไววาคือหนังตะลุง
ภาคใตนั่นเอง แตไดนํามาแสดงในภาคอีสาน มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับความนิยมของ
ประชาชนในภาคนี้บาง เชนใชภาษาทองถิ่นของภาคอีสาน ดนตรีที่จะขาดเสียมิไดก็คือแคน แตสวน
ใหญแลวก็เหมือนกับหนังตะลุงน่ันเอง หนังประโมทัยหรือหนังตะลุงที่นํามาแสดงในภาคอีสานนั้น มี
ชื่อเรียกตางๆกันเชน “หนังบักแหมบ” “หนังปลัดตื้อ” หรือ “หนังบักปอด” เปนตน ซึ่งสันนิฐานวา
เรียกตามชื่อตัวตลก ที่ถือกันวาเปนตัวชูโรงเรียกรองความสนุกสนานจากผูชมไดมากกวาตัวแสดง
อ่ืนๆ หนังประโมทัยไดเผยแพรเขามาสูภาคอีสานนานมาแลว แตไมสามารถสืบไดวาใครเปนผูนํามา 
สวนสถานที่แสดงน้ันมักมีผูกลาวกันวา เร่ิมมีการแสดงที่จังหวัดอุบลราชธานีกอน แลวจึงแพรขยาย
ไปยังสวนตางๆของภาค 
 ชุมเดช เดชพิมล. (2548: 3). คติชนวิทยาคุณคาตอสังคมไทย: ผลกระทบตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (เอกสารประกอบการสัมมนา) ไดกลาวไวที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามวา หนัง
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ประโมทัยหรือหนังตะลุงอีสานเปนการละเลนที่หาดูไดยาก ดังที่มีคํากลาววา “ไมมีศิลปะวัฒนธรรม
ชนิดใดที่อยูๆก็หายไปทันทีทันใด หากจะมีลักษณะคอยๆเสื่อมความนิยมลงไปทีละนอย สิ่งเหลาน้ี
ปรากฏมาแลวมากมายในอดีตทั้งที่มีหลักฐานชัดเจน และไมมีหลักฐานชัดเจน หนังประโมทัยก็มีละ
กษณะดังกลาว จึงจําเปนตองศึกษารวบรวมไวกอนที่จะสูญสลายไป ดังคํากลาวที่วา “เอกลกัษณของ
แตละทองถิ่น หากคนในแตละทองถิ่นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนไวได ก็เปนเรื่องที่นายินดีใน
ศักด์ิศรี” 
 การแสดงหนังตะลุงมีปรากฏในวัฒนธรรมของชาติตางๆ หลายชาติในโลก ยากที่จะบอกได
วาชาติใดคิดขึ้นกอน ชาติเกาแกตางๆเชน อียิปต กรีก โรมัน จีนและอินเดีย มีนิยายปรัมปรา
เก่ียวกับการแสดงหนังและหุนมาแลว ตัวแสดงทําดวยกระดาษแข็งบาง แผนดีบุกบาง สวนทาง
เอเชีย สวนมากทําดวยหนังสัตว  
 ในแถบเอเชียอาคเนยมีการเลนหนังกันเกือบทุกประเทศ นอกจากเวียดนามและพมา การ
เลนหนังในแถบนี้แบงออกเปน 2 ชนิดใหญๆ ชนิดแรกมีรูปหนังขนาดใหญเคลื่อนไหวไมได(แบบ
หนังโธลุมาลาตะของอินเดีย) เชน หนังใหญของไทยและหนังเสบก(Nang Sbek) ของเขมร ชนิดที่
สองใชรูปหนังขนาดเล็ก ชักแขนใหเคลื่อนไหวไดขางใดขางหนึ่งหรือสองขาง เปนหนังที่แพรหลาย
และรูจักกันดีกวาชนิดแรก มีในชวา บาหลี มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ลาว และเขมร ซึ่งแตละประเทศ
เรียกชื่อตางๆกันไป ในชวาเรียก วายังปูรวา (Wayang Purava) หรือ วายังกูลิต (Wayang Kurit) 
มาเลเซียเรียก วายังกูลิต ไทยเรียกหนังตะลุง และเขมรเรียก อายอง (Ayong)  
 ภาคใตของประเทศไทยเปนถิ่นหน่ึงที่นิยมเลนหนังตะลุงกันอยางหนาแนนแพรหลายมาก 
เปนมหรสพเกแกที่ไดรับความนิยมตอเนื่องกันมาเปนเวลานาน แตไมปรากฏหลักฐานวาไดบันทึก
เรื่องหรือภาพของหนังตะลุงไวเลย ไมวาจะเปนดานวรรณกรรมหรือจิตรกรรม จึงเปนการยากที่จะ
คนหาประวัติความเปนมาของหนังตะลุงไดอยางแนชัด อยางไรก็ตามไดมีผูสันนิษฐานที่มาของชื่อ 
“หนังตะลุง” และประวัติความเปนมาของหนังตะลุงแตกตางกันไปหลายกระแสดวยกัน แตก็พอสรุป
ไดวาเดิมชาวใตชาวใตเรียกหนังตะลุงวา “หนัง” เฉยๆ  เชน  ไปแลหนังที่เรียกวา “หนังควน” ก็
สันนิษฐานวามาจากชื่อบานควนมะพราว จังหวัดพัทลุง ซึ่งเปนที่นิยมเลนหนังกันแพรหลายมา
กอนที่เรียกวา “หนังลุง” เพราะมาจากคําวา “หนังพัทลุง” ตามวิธีการพูดตัดคําของคนใต เชนเรียก
เมืองพัทลุงวาเมืองลุง หนังพัทลุงจะไมกลายเปนหนัง “หนังตะลุง” เปนอันขาด  คําวา “หนังตะลุง” 
เปนคําที่ชาวกรุงเทพฯ เรียก ใชเรียกหนังของชาวใต เพราะบางครั้งชาวใตถูกเรียกวาชาวตะลุง  
 หนังประโมทัยในภาคอีสานสันนิษฐานวานาจะไดรับการถายทอดมาจากภาคใตโดยผาน
ภาคกลาง เพราะหนังตะลุงอีสานหรือหนังประโมทัยนั้นใชดนตรีประกอบคือระนาดเปนหลัก ทั้งแถบ
จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และรอยเอ็ด ซึ่งลวนเปนแหลงของหนังตะลุงที่ใชระนาดตีเปนหลักใน
การแสดงทั้งนั้น 
 หนังประโมทัยมีลักษณะเดนที่อารมณขันซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของผูเชิด โดยจะแทรก
อารมณขันในเนื้อรอง และบทเจรจา ซึ่งสามารถออกนอกเรื่องได  
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 สุริยา สมุทคุปติ์; และคนอื่นๆ (2535: 25 – 26) ไดกลาวถึงเม่ือกําลังศึกษาภาคสนามเร่ือง 
“หนังประโมทัยของอีสาน” ชาวบานเปนนายหนัง นักดนตรี คนรองคนเชิดเองทั้งหมด โดยเรียนรู
จากชีวิตจริง ไมเคยมีหนวยงานจากภายนอกใดๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชนที่
นําเอาศิลปะการแสดงแขนงนี้เขาไปเผยแพรใหชาวชนบทอีสาน แมจะมีรองรอย “ตนฉบับด้ังเดิม” 
อยูบาง แตเทาที่ไดศึกษามาสามารถยืนยันไดวา “หนังตะลุง” ของชาวบานอีสานน้ัน เปน
ศิลปะการแสดงที่มีเนื้อหา รูปแบบ และความหมายที่เปนเอกลักษณ  หรือลักษณะพ้ืนบานของ
หมูบานชนบทอีสานอยางมาก ในแงจึงอาจกลาวไดวา หนังตะลุงอีสานในสังคมวัฒนธรรมของ
หมูบานชนบทอีสาน จะไมเหมือนและไมเคยเหมือนกับหนังตะลุงในสังคมวัฒนธรรมอ่ืนใด ไมวาจะ
เปนภาคใตหรือภาคกลางของไทย มาเลเซีย หรือแมกระทั่งอินโดนีเซีย  
 บุญล้ํา ทองมุกดารัตน. (2526: 59 - 61 ).  ประโมทัยอีสานสมัยกอน ในการแสดงแตละ
คร้ังมักจะเที่ยวเรรอนไปตามหมูบานตางๆ เพ่ือเปดการแสดงในเวลากลางคืน เวลาเขาไปในแตหละ
หมูบานก็มักจะตีกลองอีตุม ดังตุม ตุม เปนจังหวะเพื่อประกาศใหชาวบานไดทราบวามีหนังตะลุงมา
แสดงแน คณะหนังตะลุงมักจะไปพักที่วัด ขาวปลาอาหารก็รับเศษจากพระ หรือไมก็เขาไปขอตาม
ชาวบานกลางคืนก็ขึงผาจอแบบงายๆ บนศาลาวัด แสงสวางก็อาศัยจากตะเกียงเจาพายุซึ่งยืมจาก
สมภารวัด สวนสมภารวัดก็จะตีกลองเพล ซึ่งใชสําหรับตีเรียกคนใหมาประชุมกันที่วัดไดทุกอยาง 
(กลองเพลเปนกลองที่พระทางภาคอีสานใชตีเปนสัญญาณใหคนไปสงอาหารเชาหรือจังหัน หรือ
อาหารเพล หรือตีเรียกใหคนไปประชุม จังหวะการตีกลองจะบงบอกใหทราบวา ตีกลองใหไปทําอะไร 
ชาวบานอีสานรูดี)  
 เม่ือชาวบานไดยินเสียงกลองเพลหลังจากกินขาวเย็นหรือกินแลง ก็จะหอบลูกจูงหลานไป
จับจองที่นั่งบนศาลาวัดอยางเพลิดเพลิน เร่ืองที่เลนมักจะเปนเรื่อง สีนซัย ทาวสีธน หรือรามเกียรติ์ 
แตแปลกตรงที่เรียกเร่ืองรามเกียรติ์วา เรื่องพระลักษณพระราม 
 คาจางก็เก็บเอาจากคนดูตอนเรื่องเศราๆ ของนางเอก เชนตอนนางเอกถูกขับไลออกจาก
เมืองใหไปอยูปาชาวบานก็จะสงสารรองไหกันเปนแถวชวงน้ีจะหยุดการแสดงชั่วคราวทายกวัดจะอุม
บาตรเปลาของพระเดินเขากลางผูคนที่นั่งชมอยู เรียกวาแผเงินชวยนางเอก ชาวบานก็จะเอาเงินใส
บาตรตามมีตามเกิด หรือขึ้นอยูกับการสงสารนอยใหนอย บางคนสงสารมากก็ใหมากหนอย   
 ประโมทัยอีสานชวงหลังพัฒนาข้ึนมาก มีการตั้งวงดนตรีดวย โดยมาจะเอาตัวตลกออกมา
รองเพลง โดยขึ้นอยูกับเพลงที่ฮิตประจําชวงเวลานั้นๆ ตัวละครที่สรางความเกรียวกราวไดแก ปลัด
ตื้อ บักแกว บักสีแหมบ อีลุน อีทา บางคร้ังก็เอาตัวเอกมาแสดงดวย 
 จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทางการวิจัย เก่ียวกับเรื่องของหนังประโมทัย ทําให
ผูวิจัยมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เขามาสูศิลปน และศิลปะพื้นบานที่เรียกวา “หนังประโมทัย” 
โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เขามามีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ศิลปะอันทรงคุณคา การแสดงที่มี
ศาสตรสืบทอดอันยาวนาน วิถีชีวิตผูคนที่เปลี่ยนไป ภาพสะทอนของสังคมและดานความสัมพันธ
ของดนตรีกับสังคม ที่ไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของหนังประโมทัยในปจจุบันน้ี
อยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหเกิดมุมมองอันหลากหลายที่มีตอศิลปะการแสดงแขนงนี้ อันจะเปน
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แนวทางในการศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีที่เก่ียวของกับหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอ
โพนทัน จังหวัดยโสธร ตอไป 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการเลือกศึกษา ดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย ของ
คณะเพชรโพนทัน อําเภอโพนทัน จังหวัดยโสธรเปนกรณีศึกษา โดยการวิจัยนั้นไดดําเนินการศึกษา
จากการสัมภาษณผูอาวุโสที่มีหนาที่เก่ียวของกับหนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน เจาหนาที่
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  และศึกษาถึงสถานภาพและบทบาทของดนตรีประกอบการแสดง
หนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน จังหวัดยโสธร ดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ การบันทึกภาพและ
การบันทึกเสียง โดยการศึกษาจากการแสดงจริงจากสถานที่ตางๆที่หนังประโมทัย คณะเพชรโพน
ทัน ไดออกแสดง เพ่ือที่จะไดขอมูลที่ถูกตอง และนําขอมูลทั้งหมดที่ไดมารวบรวมเพ่ือทําการ
วิเคราะห และจัดเรียบเรียงเพ่ือการศึกษาคนควา โดยการกําหนดแนวทางการศึกษาคนควาดังนี้ 
 
1. ขั้นรวบรวมขอมูล 
 รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของโดยรวบรวมจากแหลงขอมูลดังตอไปน้ี 
 1. แหลงขอมูล 
  1.1  สัมภาษณสมาชิกในคณะหนังประโมทัยเพชรโพนทัน และผูเชี่ยวชาญที่มีสวน
เก่ียวของกับการแสดงหนังประโมทัย 
  1.2 ตําราเอกสารอางอิงงานวิจัย 
   - สํานักงานหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
   - ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   - หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   - หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
   - หองสมุดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
   - สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร  
 2. วิธีการดําเนินการรวบรวมขอมูล 
  2.1  ติดตอหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร เพ่ือทํา
การแนะนําตัวและแสดงถึงเจตจํานงที่ตองการทําวิจัยในครั้งนี้ 
  2.2  แจงถึงจุดประสงคของการวิจัย 
  2.3  เขารวมเพ่ือทําการสังเกตลําดับขั้นตอนของการแสดง 
  2.4  จดบันทึกขอมูลที่เก่ียวของกับการแสดงตางๆ 
  2.5  บันทึกเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
  2.6  บันทึกเพลงเปนโนตสากล 
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 3. อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.1  เคร่ืองบันทึกเสียง 
  3.2  เคร่ืองบันทึกภาพน่ิง 
  3.3  เคร่ืองบันทึกภาพวีดีทัศน 
  3.4  เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ Note book 
  3.5  โปรแกรมบันทึกโนตเพลงสากล Sibelius 6 
 
2. ขั้นศึกษาขอมูล 
 นําขอมูลทั้งหมดมาเรียงตามลําดับความสําคัญและจัดเปนหมวดหมูดังนี้ 
 1. สภาพทางภูมิศาสตรโดยท่ัวไปและบริบททางสังคมของชุมชนบานโพนทัน ตําบลโพน
ทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ประกอบไปดวย 
  1.1  ประวัติความเปนมาของชุมชน 
  1.2  สถานที่ตั้ง 
  1.3  ลักษณะบานเรือน 
  1.4  ประชากร 
  1.5  ศาสนา และความเชื่อ 
  1.6  อาชีพ 
 2. เรียบเรียงประวัติความเปนมา และองคประกอบของหนังประโมทัย บานโพนทัน ตําบล
โพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
 3. บันทึกบทเพลงที่ใชบรรเลง และนําเอาบทเพลงที่ไดจากการบันทึกเสียงมาถอดเปนโนต
สากล 
 
3. ขั้นวิเคราะหขอมูล 
 ไดใชขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามเปนหลัก ใชขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย ตํารา
หนังสือวิชาการที่สามารถอางอิงไดในเรื่องของหนังประโมทัย โดยนํามาเปนขอมูลสนับสนุนทั้ง
ทางดานองคประกอบ โครงสรางของวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับดนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ศึกษาบทบาทและหนาที่  ของการแสดงหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอ       
คําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร 
  1.1 สภาพทั่วไปของตําบลโพนทัน  อําเภอคําเขื่อนแกว 
   1.1.1 ประวัติความเปนมา 
   1.1.2  สภาพภูมิศาสตร 
   1.1.3  จํานวนประชากร 
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   1.1.4  ศาสนาและความเชื่อ 
   1.1.5 การประกอบอาชีพ และการศึกษา 
  1.2  บทบาทและหนาที่ของหนังประโมทัยดานประเพณีและวัฒนธรรม ตําบลโพนทัน 
อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร 
   1.2.1 ประเพณีบุญแจกขาว 
   1.2.2 วันเขาพรรษา 
   1.2.3 งานขึ้นปใหม 
   1.2.4 งานบวช 
   1.2.5 ประเพณีบุญกลางบาน(บุญคุม) 
   1.2.6  ประเพณีบุญสรงนํ้า 
  1.3  โอกาสในการแสดง 
 2. ศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว 
จังหวัดยโสธร 
  2.1  ดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย 
   2.1.1 รูปแบบของวงดนตรีที่ใชระนาดเอกเปนเคร่ืองดนตรีสําคัญ, กลุมที่ใชเคร่ือง
ดนตรีพ้ืนเมืองอีสานประกอบการแสดง 
   2.1.2 เคร่ืองดนตรีภายในคณะเพชรโพนทัน 
   2.1.3 นักดนตรีภายในคณะเพชรโพนทัน 
   2.1.4 บทเพลง บทพากยและบทเจรจา 
   บทเพลงแบบท่ีใชระนาดเอกเปนหลักของวง โดยมากมักจะเปนคณะที่เลน
รามเกียรติ์ เคร่ืองดนตรีที่ใชประกอบดวย ระนาดเอก กลอง ฉิ่ง ฉาบ ลักษณะวงไมมีแบบแผน การ
ใชระนาดเปนเครื่องดนตรี ทําใหเชื่อวาหนังประโมทัยนั้นไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลาง ทํานองเพลง
ที่ใชระนาดเปนหลักน้ี นอกจากเพลงเร็วซึ่งใชเปนทํานองหลักบรรเลงควบคูกับการแสดงตลอดทั้ง
เร่ืองแลว ยังมีเพลงสําคัญตอนเร่ิมตนการแสดง เชน การไหวครู การออกรูปเตนโชว เพลงที่ถือเปน
เอกลักษณของการเลนหนังประโมทัย ไดแกเพลงเชิด เพลงออกแขก เพลงปลัดตื้อ 
   บทพากยและบทเจรจา โดยมากหนังประโมทัยจะใชบทกลอนที่ไดรับการฝกหัด
และจดจํามาจากครูหรือไมก็บทกลอนจากหนังสือที่มีผูแตงไว โดยทั่วๆ ไปจะเปนกลอน 8 และกลอน 
6 บทพากยนั้นใชพากยฤๅษี พากยบรรยายเรื่อง บรรยายสิ่งตางๆ เชน บรรยายรถทรง บรรยายการ
แตงกายของตัวละครบรรยายความรูสึกนึกคิดของตัวละคร  โดยในเนื้อหาของบทพากยนั้นสวนใหญ
จะนํามาจากเน้ือหาเร่ืองราวท่ีใชในการแสดง  อาทิเชน  รามเกียรติ์   ในฉากตอนตางๆที่ทางคณะ
หนังประโมทัยจะจัดมาแสดงเชน รามเกียรติ ตอน ศึกไมยราพ,หนุมานถวายแหวน,สุครีพหักฉัตร 
  2.2  ลักษณะการแสดง 
   2.2.1 ลําดับขั้นตอนในการแสดง 
   2.2.2  ขั้นตอนการออกเดินทางไปทําการแสดง 
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   2.2.3  การถือฤกษยามในการออกเดินทาง 
   2.2.4  ขั้นตอนการเก็บตัวหนัง 
   2.2.5  ขั้นตอนการไหวครู 
   2.2.6  ขั้นตอนระหวางการทําการแสดงหนัง 
  2.3  กระบวนการเรียนรูและการถายทอด 
   2.3.1  การถายทอด 
   2.3.2  การถายทอดศิลปะการแสดงสูเยาวชน 
   
4. ขั้นสรุปขอมูล 
 1. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห 
 2. เรียบเรียงจัดทําบทสรุปที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 
 3. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 การศึกษา  ดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย  ของคณะเพชรโพนทัน อําเภอ       
คําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ผูวิจัยไดแบงหัวขอเพ่ือการวิเคราะห ดังตอไปน้ี 
 

ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการแสดง  “หนังประโมทัย”  คณะเพชรโพนทัน  
อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร 
 1. สภาพทั่วไปของตําบลโพนทัน  อําเภอคําเขื่อนแกว 
  1.1 ประวัติความเปนมา  จากการสืบรองรอยการตั้งถิ่นฐานตามลักษณะอารยธรรม
ทวารวดี ยุคสมัยระหวางพุทธศตวรรษที่ 11-16 คือ สรางชุมชนโดยการขุดคูน้ําลอมรอบ สรางคันดิน
ใหสูงขึ้นเพ่ือเปนที่อยูอาศัย ตามหลักฐานที่ขุดพบ ที่บานตาดทอง ดงเมืองเตย บานโนนเมืองนอย 
บานสงเปอย บานหัวเมือง ชุมชนเหลาน้ียังปรากฏพบศิลปวัตถุ รวมสมัยกับศิลปกรรมแบบทวารวดี 
คือ ใบเสมา ศิลปกรรมสมัยทวารวดี และศิลปกรรมสมัยลพบุรี  หรือสมัยขอมปนอยูดวย ดังที่พบ
หลักฐานเปนรูปสิงหหินแกะสลัก และโบราณสถานที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ ดังเชนที่ปรากฏภาพ
สลักหินที่วัดสมบูรณวัฒนา โบราณสถานบานกูจาน สิงหหินแกะสลักที่วัดศรีธาตุ บานสิงห และวัด
สิงหทา ในเมืองยโสธร 
   นอกจากนั้น หลังพุทธศตวรรษที่ 19 กลุมเชื้อสายไท-ลาว จากเวียงจันทร ได
อพยพมาตั้งถิ่นฐานซอนทับกับแหลงชุมชนเดิมของขอม และแสวงหาที่ตั้งหมูบานที่มีแหลงนํ้า หรือ
ปาดงตามคติ 
   ดินดํา     น้ําชุม 
   ปลากุมบอน     คือ  แขแกวงหาง 
   ปลานางบอน    คือ  ขางฟาหลั่น 
   จักจ่ันฮอง        ปานฟา  ลวงบน 
   กลุมไท-ลาว นี้จะกระจายถิ่นฐานทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังจะเห็นไดชัดเจน
จากภาษาที่ใชจนปจจุบันนี้ 
   จากพงศาวดารท่ีบันทึกไววา พระเจาราชวงศา หรือ พระวอ เสนาบดีเกาแหงเมือง
เวียงจันทร ทาวหนา ทาวคําผง ทาวทิตพรหม และทาวมุม อพยพไปอาศัยกับเจานครจําปาศักด์ิ ได
อพยพไพรพล อพยพลงมาจนถึงดงผีสิงห เห็นเปนชัยภูมิที่ดีจึงตั้งถิ่นฐาน และสรางเมืองขึ้น ณ  
บานสิงหทา หรือเมืองสิงหทา  
   บานสิงหทา ไดถูกยกฐานะข้ึนเปนเมืองยโสธร หรือในอีกชื่อหน่ึงวา “เมืองยศ
สุนทร” หรือเรียกกันส้ันๆติดปากชาวบานวา “เมืองยศ” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย รัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร เม่ือปพุทธศักราช 2357 ไดขึ้นตรงตอกรุงเทพมหานครฯ 
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มีเจาเมืองซ่ึงดํารงบรรดาศักด์ิเปนพระสุนทรราชวงศา คร้ันเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบ
มณฑลเทศาภิบาล สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ยโสธรถูกรวมเขา
กับกองหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมืองอุบลราชธานีเปนเมืองเอกเรียกวา “มณฑลลาว
กาว” 
   ในปพุทธศักราช 2456 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดมีการปรับฐานะจาก
เมืองมาเปนจังหวัด  ยโสธรถูกลดฐานะเปนอําเภอยโสธร และยังขึ้นตรงอยูกับจังหวัดอุบลราชธานี
เชนเดิม 
   ในป2515 อําเภอยโสธร ไดถูกยกฐานะขึ้นเปนจังหวัด มีเขตการปกครองทั้งสิ้น 6 
อําเภอ คือ อําเภอเมืองยโสธร อําเภอคําเขื่อนแกว อําเภอมหาชนะชัย อําเภอปาติ้ว อําเภอเลิงนกทา  
และอําเภอกุดชุม และไดชื่อวาเปนจังหวัดยโสธร ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 เปนตนมา  
   จะเห็นไดจากอดีตอันยาวนานของยโสธร มีอารยธรรมทวารวดี ศิลปกรรมสมัย
ทวารวดี ศิลปกรรมสมัยลพบุรี หรือสมัยขอมปนอยูดวย โบราณสถานเมืองเกา ดงเมืองเตย ซ่ึงเปน
บริเวณพื้นที่ติดตอกับบานโพนทันในสมัยปจจุบัน ดังน้ันบานโพนทันนาจะมีอายุอยูในชวงยุคสมัย
ดังกลาว ซึ่งมีเลาสืบตอกันมาวา เดิมมีพระยาเอ่ียวตอง พระยาขอม ไดมาถึงบริเวณบานโพนทัน 
และหยุดพักแรม เพ่ือเดินทางไปรวมกอสรางพระธาตุพนม แตทราบวาองคพระธาตุพนมได
ดําเนินการสรางเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว พระยาเอ่ียวตอง บังเกิดความเสียใจที่ไปรวมสรางไมทัน 
และพาไพรพลที่รวมเดินทางตั้งถิ่นฐานอยูทางทิศตะวันออกของหนองสนม และตั้งชื่อวาวา “บานพล
ทัน” ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “โพนทัน” ป 2426 ประชากรจํานวนหนึ่งปวยเปนโรคเรื้อน เปนที่รังเกียจ
ของคนในหมูบาน จึงอพยพผูปวยออกนอกหมูบาน เพ่ือทําการรักษาจนหายขาด บริเวณที่พักผูปวย
เรียกวา “โพนขี้ทูต”  หมูบานโพนทัน ไดยกฐานะเปนตําบลเม่ือป 2426 ปจจุบันตําบลโพนทัน อยูใน
การปกครองของอําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร แบงการปกครองออกเปน 5 หมูบาน 
  1.2 สภาพภูมิศาสตร ที่ตั้งบานโพนทัน ตําบลโพนทัน อยูในเขตการปกครองของ
อําเภอ คําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร แบงการปกครองออกเปน 5 หมูบาน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด
ยโสธร แบงการปกครองออกเปน 5 หมูบาน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดยโสธร มีอาณาเขตติดตอ 
ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
   ทิศใตติดกับ ตําบลสงเปลือย อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
   ทิศตะวันออก ติดกับตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
   ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
   ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ พ้ืนที่โดยท่ัวไปเปนที่ราบลุม รอยละ 72 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดเปนที่ลาดเอียงไปทางตะวันออกของตําบล สวนลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีอากาศ
รอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาวจัดในฤดูหนาว สวนในฤดูฝนมีฝนตกไมคอยชุก ลักษณะ
ภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู 
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  1.3 จํานวนประชากร จํานวนประชากร บานโพนทันมีประชากรแบงออกเปน 5 
หมูบาน โดยมีประชากรชาย 1,787 คน ประชากรหญิง 1,807 คน รวมทั้งสิ้น 3,594 คน  บานเรือน
ทั้งหมด 878 หลังคาเรือน มีพ้ืนที่โดยรวม 14 ตารางกิโลเมตร 
  1.4 ศาสนาและความเชื่อ  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัด 2 แหง ไดแก วดั
บานโพนทัน และวัดประชามงคล  เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนในการประกอบพิธีทางศาสนา 
และพิธีกรรมอ่ืนๆ ทางศาสนา รวมทั้งประเพณีตางๆอีกดวย ความเชื่อเก่ียวกับผี เชื่อวาผีคืออํานาจ
เรนลับสามารถกระทําหรือบันดาลใหมนุษยเกิดมีอาการ หรือไดพบเหตุการณอยางใดอยางหน่ึง ทั้ง
เปนสิ่งที่พอใจ และไมพอใจดวย เชนทําใหตัวเองอยูรอด และปลอดภัย หรือบันดาลใหเกิดความทุกข
หรือเดือดรอน ซึ่งมีความเชื่อวา มีประเภทของผี คือ 
   - ผีฟา หรือ ผีแถน เปนผีระดับสูงสามารถดลบันดาลใหเกิดผลตอคนสวนใหญ 
   - ผีเฝารักษาเฉพาะที่ เชน ผีปา ผีภูเขา ผีแมน้ํา 
   - ที่เฝารักษาผูคนในชุมชนหนึ่งๆ เชนผีมเหศักด์ิ ผีปูตา หรือภูตา เปนผีบรรพบุรุษ
ที่เฝารักษาลูกหลานในหมูบาน หรือชุมชนหนึ่งๆ 
   - ผีเฉพาะกิจ เชนผีตาแฮก รักษาอยูตามที่นา  
   ความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองขวัญหรือจิตวิญญาณ คนอีสานเรียกจิตวิญญาณวา  “ขวัญ” 
บางคร้ังขวัญอาจจะตกใจหนีไป หรืออาจไปเที่ยวเตลิดเปดเปงไมกลับมาอยูกับเน้ือกับตัว หรืออาจ
โดนภูตผีปศาจจับตัวเอาไว ทําใหตัวคนนั้นเกิดอาการผิดปกติ เจ็บปวย อาจจะเปนทางกาย หรือทาง
ใจ หรือเปนทั้งสองทาง จึงมีพิธีแตงเสียเคราะห แตงเสียลาง แตงแก บายศรีสูขวัญ เพ่ือเปนการชวย
แกไขในเหตุการณรายที่จะเกิดขึ้น 
   ความเชื่อในกฎแหงกรรม ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ทําดีไดดี ทําชั่วได
ชั่วความเชื่อเก่ียวกับอํานาจเรนลับภายนอก ที่ไมทราบวาเกิดจากอะไร จากความเชื่อดังกลาว ทําให
มีการสอนบอกตอกันมา และวิธีปฏิบัติจนกลายเปนพิธีกรรม มีบุคคลที่เก่ียวกับความเชื่อที่คนทั่วไป
ใหความเชื่อถือเปนบุคคลสําคัญในการประกอบพิธีกรรมตางๆ เชน 
   - หมอธรรม คือบุคคลท่ีทําพิธีสื่อสารระหวางคนทั่วไปกับผีที่เก่ียวของ หมอธรรม 
คือบุคคลทั่วๆไป ที่ไดเรียนธรรมซึ่งถือเปนอาถรรพเวทอยางหนึ่ง ในศาสนาพราหมณ 
   - พอกระจํ้าหรือ เฒาจํ้า เปนผูที่มีบทบาทและความสําคัญในหมูบานที่ยังเคารพนับ
ถือผีปูตา เปนผูที่มีคุณธรรมเปนที่นับหนาถือตาของคนทั่วไป มีหนาที่เปนคนกลางที่จะติดตอส่ือสาร
กับผีปูตาในชุมชน 
   - หมอสูตรหรือพหูสูต ทําหนาที่เปนพราหมณ ในพิธีบายศรีสูขวัญ 
  1.5 การศึกษาและการประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ มี
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล อําเภอ จังหวัด ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพทํานา อาชีพเสริม หัตถกรรม และรับจางทั่วไป 
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 2. บทบาทและหนาที่ของหนังประโมทัยดานประเพณีและวัฒนธรรม   ตําบลโพนทัน 
อําเภอคําเขื่อนแกว 
  2.1 ประเพณีบุญแจกขาว  เปนประเพณีของชาวอีสาน ที่ตองการแสดงออกถึงความรัก
เคารพ พอแมที่เสียชีวิตไปแลวเพื่อใหดวงวิญญาณไดสงบสุข ไดรับสวนบุญ ที่ลูกหลานไดทําบุญหา 
หรือเรียกวา งานแจกขาว (อุทิศสวนกุศล) โดยในงานบุญแจกขาวจะมีการจัดกิจกรรมอยู 3 ชวง  
   ชวงที่ 1 วันเตรียมงาน เปนการเตรียมงานกอนวันงาน สวนมากจะประมาณ 1 
สัปดาหกอนเริ่มงาน การจัดกิจกรรมตางๆในวันแรกนี้ สวนมากก็จะเปนในเรื่องการจัดสถานที่ ทํา
ความสะอาดบริเวณที่จะตองทําการประกอบพิธี ทําขาวตม ขาวหมก ซื้ออาหารเครื่องด่ืม แจกซอง 
นิมนตพระ เหลาน้ี เปนตน 
   ชวงที่ 2 วันรวมญาติ เปนวันงาน ที่ญาติพ่ีนอง แขกเหรื่อ ที่ไดรับเชิญ หรือผูที่มีจิต
กุศลตองการทําบุญดวยกัน มีการเทศนาธรรม ตอนเย็นก็จะมีมหรสพตางๆตามแตที่เจาภาพจะ
วาจางมา เพ่ือสรางความบันเทิงใหกับแขกที่มารวมในงาน และในวันที่ 2 นี้เอง หนังประโมทัยก็
มักจะถูกวาจางใหเขารวมใหความบันเทิงกับเหลาบรรดาญาติพ่ีนองและแขกผูมารวมงาน 
   ชวงที่ 3 วันถวาย หลังจากการรวมญาติเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะมีของที่มารวม
ทําบุญตางๆ ที่ญาติตองการถวายใหวัด เพ่ือเปนทาน และเปนการใหของถวายถึงมือผูที่ลวงลับไป
แลว ไดอยูดีกินดีในภพหนา 
  2.2 วันเขาพรรษา ประเพณีวันเขาพรรษา (บุญเขาพรรษา) โดยพุทธศาสนิกชนจะนํา
เทียนพรรษาผาอาบน้ําฝน และเครื่องใชที่จําเปนอ่ืน ๆ ไปถวายพระสงฆตามวัดใกลบานเพ่ือสืบสาน
งานบุญและเปนริมงคลแกตนเอง กิจกรรมนี้ผูมาเยือนสามารถศึกษาชื่นชมและรวมกิจกรรมไดตาม
วัดทั่ว ๆ ไป นอกจากกิจกรรมดังกลาวขางตนแลว บางวัดอาจจะจัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง หนังประโมทัยก็จะเปนหน่ึงในการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน้ันดวย
เชนกัน  
  2.3  งานขึ้นปใหม เม่ือถึงเทศกาลปใหม ประชาชนจะพากันเก็บกวาดบานเรือนให
สะอาด ประดับไฟและธงชาติตามสถานที่สําคัญๆ คร้ันถึงวันที่ 31 ธันวาคม ก็จะมีการทําบุญเลี้ยง
พระไปวัดเพ่ือประกอบกิจกุศลตาง ๆ เชน ฟงพระธรรมเทศนา ถือศีลปฏิบัติธรรม แตบางคนก็แค
ทําบุญตักบาตร ตอนกลางคืนบางแหงอาจจัดเทศกาลกินเลี้ยงที่ครื้นเครงสนุกสนานเพื่อเปนการ 
เฉลิมฉลองสงทายปเกาตอนรับปใหม เชาวันที่ 1 มกราคม จะมีการทําบุญตักบาตร ไปทองเท่ียวหรือ
เย่ียมเยียนญาติผูใหญผูที่เคารพนับถือ มีการมอบของขวัญและบัตรอวยพรใหแกกัน สําหรับใน
ตางจังหวัดจะมีการทําบุญเลี้ยงพระที่วัด อุทิศสวนกุศลไปใหแกญาติที่ลวงลับ กลางคืนมีการละเลน
พ้ืนบานหรือจัดมหรสพมาฉลอง หนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน จะมีงานแสดงเขามามากในชวงน้ี 
โดยถือวาระหวางเดือน ธันวาคมและเดือนมกราคม จะเปนชวงระยะเวลาที่มีงานแสดงเขามามาก
ที่สุด 
  2.4  งานบวช  ประเพณีการบวชพระ เปนการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ตามประเพณีปฏิบัติในการบวชนั้น ชายที่มีอายุครบ 
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20 ปบริบูรณจะตองเขาพิธีอุปสมบท (บวชพระ) การอุปสมบทเปนประเพณีที่มีความสําคัญมากอยาง
ยิ่ง ทั้งน้ีเพราะชายที่มีอายุครบ 20 ป เปนวัยที่เขาสูวัยผูใหญ ซึ่งจะตองมีความรับผิดชอบในชีวิตของ
ตนมากยิ่งขึ้น พิธีบวชนาคมักจัด 2 วัน คือวันทําพิธีทําขวัญนาคเรียกวา "วันสุกดิบ" และอีกวัน คือ
วันรุงขึ้นเปนพิธีแหนาคไปบวชที่วัด สมัยนี้มักทําขวัญนาคในชวงเชา แลวทําพิธีบวชในตอนบายเลย
ก็มี งานชาวบานอีสานทั่วไป  ถาพอแมชอบความรื่นเริง วันปลงผมนาคก็ตองตั้งกองบวช  วาจาง
หมอสูตร มาแหลสูขวัญนาค กลางคืน ก็จะมีหมอลําซ่ิง หรือความร่ืนเริงในรูปแบบตางๆเทาที่ทาง
เจาภาพจะหามาเพื่อความสนุกสนานของบรรดาแขก และญาติพ่ีนองที่มารวมงาน ทั้งน้ีก็รวมถึงหนัง
ประโมทัยดวยที่บอยคร้ังไดมีโอกาสแสดงในงานบวช เพ่ือสรางความรื่นเริงใหกับบรรดาแขกในงาน 
ชวงเวลาที่เหมาะท่ีสุดสําหรับการแสดงคือชวงระหวางเวลา หัวค่ําไปจนถึงเที่ยงคืน 
  2.5 ประเพณีบุญกลางบาน (บุญคุม)  บานโพนทันยึดถือประเพณี ฮีตสิบสอง ดังเชน
ชาวอีสานทั่วๆไป ดังเชนประเพณีบุญกลางบาน หรือบุญคุม บุญขาวจ่ี นิยมจัดขึ้นในชวงเดือนสาม
ของทุกป ความเชื่อถือในประเพณีนี้ เพ่ือไลวิญญาณ ภูตผีปศาจออกจากหมูบาน และขับไลสิ่งไมดี
ออกจากหมูบานของตนโดยชาวบานจะนํา หิน กรวด ทราย ไปรวมกัน ณ สถานที่ทําบุญคุม และ
ชาวบานจะผูกโยงดายสายสิญจนทุกหลังคาเรือน ตอนกลางคืนจะจัดใหมีพิธีสงฆเจริญพระพุทธมนต
เย็น และมีการจัดมหรสพซึ่งแลวแตวาทางเจาภาพจะจัดมหรสพชนิดใดมาสรางความบันเทิง หนัง
ประโมทัยก็ถูกจัดใหเปนมหรสพพื้นบานชนิดหน่ึงที่ไดถูกเลือกใหเขามาทําการแสดงบอยครั้ง  ตอน
เชาทําบุญเลี้ยงพระ  หลังจากการทําบุญเลี้ยงพระเสร็จส้ิน พระสงฆสวดมนตใสกระทง หิน ทราย ที่
ชาวบานนํามาเขาพิธี แลวนําไปโยนขึ้นหลังคาบาน รอบบริเวณบานของตน เปนอันเสร็จพิธี  
4.1.2.6  ประเพณีบุญสรงนํ้า  เพ่ือเปนการนมัสการองคพระธาตุ เชื่อวาจะทําใหชาวบานอยูเย็นเปน
สุข ใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล ไมใหมีเหตุการณรายเกิดขึ้น.ในหมูบาน เชน อัคคีภัย อุทกภัย ฝน
แลง จัดขึ้นทุกป ในชวงเดือนหก ในชวงกลางคืนทางวัดก็จะจัดใหมีมหรสพตางๆขึ้น เพ่ือสรางความ
บันเทิงใหกับสาธุชนที่มารวมงานบุญ หนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน ก็จะไดรับโอกาสในการแสดง
รับประเพณีบุญสรงนํ้าทุกป 
 3. โอกาสในการแสดง   
  โอกาสในการแสดงหนังประโมทัยของคณะเพชรโพนทัน จะแสดงในเทศกาลตางๆ การ
เผยแพรเชิงวัฒนธรรม หรือสาธิตตามสถานศึกษาตางๆ สวนใหญจะรับทุกงานที่มีการติดตอมา ซึ่ง
งานแสดงก็มีทุกรูปแบบทั้งงานมงคล งานสาธิต  
 
2. ศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย 
 ดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทยั 
 ปจจุบันการนําดนตรีมาประกอบการแสดงหลายอยางไดเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยไม
จําเพาะเจาะจงวาดนตรีชนิดน้ี ตองใชประกอบการแสดงอยางนั้นอยางนี้อีกตอไป โดยเฉพาะ  การ
แสดงมหรสพของชาวอีสานไดนําเอาดนตรีประกอบการแสดงอยางหนึ่งไปปรับประยุกตใชกับการ
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แสดงอีกอยางหนึ่ง ซึ่งถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของการแสดงมหรสพในภาคอีสาน เชน หมอลํา
ซิ่ง ลําเพลิน และหนังประโมทัยเปนตน 
 ดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน ก็จัดอยูในลักษณะดังกลาว
มาแลว คือ ไดนําดนตรีหลายประเภท อีกทั้งเคร่ืองดนตรีแบบสมัยนิยมเขามาประสมวงทําใหเกิด
ความตางไปจากดนตรีพ้ืนบานด้ังเดิมของการแสดงดนตรีประกอบหนังประโมทัย  
 วงดนตรีที่ใชเครื่องระนาดเอกเปนหลักในการบรรเลงประกอบการแสดงมหรสพตางๆ ใน
ภาคอีสาน ที่เห็นเปนรูปประธรรมมากที่สุด   ก็นาจะเปนการแสดงดนตรีประกอบหนังประโมทัย
โดยเฉพาะในตอนที่ตองทําการไหวครู หรือทอนเปลี่ยนอากัปกิริยาของตัวละคร อีกทั้งในชวงของ
การเปลี่ยนฉากหรือเปลี่ยนตัวหนัง  
 สําหรับเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัยนั้น ที่พบเห็นโดยทั่วไปมี 2แบบ คือ  
 1.  แบบที่ใชระนาดเอกเปนหลักของวง โดยมากวงที่ใชระนาดเอกเปนหลัก จะเปนคณะที่
เลนเรื่องรามเกียรติ์ เคร่ืองดนตรีที่ใชจะประกอบดวย ระนาดเอก กลอง ฉิ่ง ฉาบ ลักษณะของการจัด
วงไมมีแบบแผนที่ตายตัว ในสวนของการใชระนาดเปนเครื่องดนตรีในวงดนตรีประกอบการแสดง
หนังประโมทัยนั้น ทําใหเชื่อไดวาหนังประโมทัยไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลาง ทํานองเพลงที่ใช
ระนาดเปนหลักน้ี นอกจากเพลงเร็วที่ใชเปนทํานองหลักบรรเลงควบคูกับการแสดงตลอดทั้งเร่ือง
แลว ยังมีเพลงสําคัญตอนเร่ิมตนการแสดง เชน การไหวครู การออกรูปเตนโชว เพลงที่ถือเปน
เอกลักษณของการแสดงหนังประโมทัย ไดแกเพลงเชิด เพลงออกแขก 
 2.  แบบที่ใชเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองอีสานประกอบการแสดง เคร่ืองดนตรีที่ใชในกลุมน้ี คือ
พิณ แคนกลอง ฉิ่ง ฉาบ เปนตน 
 ในสวนของหนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน เคร่ืองดนตรีที่ประกอบการแสดงนั้นมีประสม
ประสานกันทั้ง 2 รูปแบบ ขึ้นอยูกับความชื่นชอบของผูวาจาง ในปจจุบันไดมีการรับเอาวัฒนธรรม
ทางดนตรีจากตางถิ่นทั้งใน และนอกประเทศ เขามาประสมประสานกับดนตรีที่มีอยู เชน พิณไฟฟา  
กีตารไฟฟา อิเลคโทน  และกลองชุดเปนตน จนเกิดเปนการแสดงหนังประโมทัย แบบประยุกตขึ้น 
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ภาพประกอบ 1 ระนาดเอก นายภูมี  ทองหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพประกอบ 2 กลองตุม นายสมาน  สุขเริ่ม 
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ภาพประกอบ 3  ฉาบ นางพร  สุขเริ่ม 
 
 เครื่องดนตรีภายในคณะเพชรโพนทัน 
 หนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน มีเคร่ืองดนตรีทั้งในรูปแบบด้ังเดิม และประยุกต โดยหาก
เปนการแสดงแบบด้ังเดิม หรือการแสดงหนังประโมทัยอยางโบราณ ก็จะมีเคร่ืองดนตรีประกอบการ
แสดงดังน้ี 
 กลองตุม เปนเคร่ืองดนตรีที่ทํามาจากไมทอนกลมซึ่งกลึงตรงกลางใหเปนรูกลวงตรงกลาง
เพ่ือใหเสียงดังกังวาน เสียงจะออกมาเปนเสียงทุมซ่ึงกลองตุมจะเปนกลองหนาเดียวคลายกับกลอง
ทัดของดนตรีไทยแตจะแตกตางกันตรงที่กลองตุมมีหนาเดียวแตกลองทัดมีสองหนา 
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 ภาพประกอบ 4 กลองตุม 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ระนาด 
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 ฉิ่ง เปนเคร่ืองตีประเภทกํากับจังหวะ ทําดวยโลหะ หลอหนา เวากลาง ปากผายกลม รูป
คลายถวยชามไมมีกน สํารับหน่ึงมี ๒ ฝา เรียกตามลักษณะ นามวา คู ตรงกลางที่เวาเจาะรูสําหรับ
รอยเชือก เพ่ือสะดวกในการถือตี เวลาตีใชมือขวาจับฉิ่งขางหน่ึงใหคว่ําลง ยกขึ้นตีใหกระทบกับมือ
อีกขางหน่ึง ซึ่งจับ ฉิ่งหงายขึ้นรับ มีเสียงดัง 2 เสียง คือ เสียงฉิ่ง และเสียงฉับ ใชตีเปนเคร่ืองกํากับ
หนัก-เบาที่สําคัญ ในวงปพาทยทุกวง และยังเปนเคร่ืองตีบอกอัตราของเพลงขณะบรรเลง ที่สําคัญ
ที่สุด เปนเคร่ืองควบคุมความชา-เร็วของพวงทําทํานองเพลงทุกคน ดังมีคํากลาววา ฆองเปนหลัก
ของเน้ือทํานองเพลง ฉิ่งเปนหลักของเคร่ืองกํากับจังหวะ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 6  ฉิ่ง 
 

ฉาบ  เปนเครื่องดนตรีประเภทตี ทําดวยโลหะคลาย แตหลอใหบางกวา ฉาบมี 2 ชนิดคือ
ฉาบเล็ก และ ฉาบใหญ ฉาบเล็กมีขนาด ที่วัดผานศูนยกลางประมาณ 12 –14 ซม สวนฉาบใหญมี
ขนาดที่วัดผาน ศูนยกลางประมาณ 24 –26 ซม เวลาบรรเลงใช 2 ฝามาตีกระทบกันใหเกิดเสียงตาม
จังหวะ เม่ือฉาบ ทั้งสอง ขางกระทบกันขณะตีประกบกันก็ จะเกิดเสียง ฉาบ แตถาตีแลวเปดเสียงก็
จะไดยินเปน แฉง แฉง แฉง เปนตน สําหรับในวงดนตรีของคณะหนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน ใช
ฉาบเล็ก 
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    ภาพประกอบ 7 ฉาบเลก็ 
 

 คียบอรด  หนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน ไดเริ่มนําเอาเคร่ืองขยายเสียงเขามาชวยใน
การพากย การขับรองในปพ.ศ. 2520 และในอีก 1 ปตอมาหนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน จึงได
เริ่มนําเอาเคร่ืองดนตรีสากลมาชวยในการบรรเลงประกอบการแสดง เชน คียบอรด กลองชุด เบส
กีตาร และกีตารไฟฟา เขามารวมประสมในวงตามลําดับ ทําใหการแสดงหนังประโมทัยยุคหลังๆมา
มักจะเนนไปทางหมอลําประยุกต หรือหมอลําซ่ิงเปนสวนใหญ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความตองการของผู
มาวาจาง ที่ตองการความสนุกสนานเราใจ และเหมือนไดของแถมไปดวยในตัว เพราะนอกจากจะมี
การแสดงหนังประโมทัยแลว ยังมีดนตรีสนุกสนานเราใจ บางงานอาจเพิ่มหางเครื่องเขาไปดวย 
ตามแตผูวาจางจะกําหนดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

ภาพประกอบ 8 คียบอรด 
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 นักดนตรีภายในคณะเพชรโพนทัน 
 นักดนตรีที่เปนสมาชิกอยูในวงดนตรีของหนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน ที่เปนนักดนตรี
ประจํามีดวยกันทั้งสิ้น 9 ทาน แตละทานลวนมีความรูความสามารถ เก่ียวกับการแสดงดนตรี
ประกอบหนังประโมทัยเปนอยางดี อีกทั้งนอกเหนือจากการบรรเลงเคร่ืองดนตรีแลว บางทานยังมี
ความสามารถในการขับรอง การพากย การเชิดหุนไดดวย ดังน้ันสมาชิกทั้ง 9 ทาน จึงสามารถท่ีจะ
ทํางานแทนการไดเม่ือถึงคราวจําเปน 

  
                

 
 
 
 

 
  
 
 
  

 
ภาพประกอบ 9  นายภูมี  ทองหิน 

      
 1. นายภูมี  ทองหิน  หัวหนาคณะหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน เกิดเม่ือวันที่ 23 
มกราคม 2476 อยูบานเลขท่ี 98 หมู 5 ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร เปนลูก
ชาวนาที่มีฐานะความเปนอยูเหมือนวิถีชีวิตของคนชนบทอีสานโดยทั่วไป มีอาชีพทํานา พอเติบโต
เขาสูวัยเบญจเพส  อยากทองเท่ียวหาประสบการณใหตัวเอง จึงไปอาศัยอยูกับคณะหนังประโมทัย
ครูสมหมาย บานศรีโนนแคน อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี ปจจุบันเปลี่ยนมาขึ้นอยูในการ
ปกครองของจังหวัดอํานาจเจริญ โดยเปนเด็กรับใชทั่วๆไปในคณะ ในขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูการ
ทําตัวหนัง การแสดงหนัง การเลนดนตรี (ระนาด) จนมีความชํานาญ สามารถเลนดนตรีประกอบการ
แสดงหนังประโมทัยไดเปนอยางดี  
  ตอมาไดกลับมาบานเกิด ชักชวนพรรคพวกเพื่อฝูงตั้งคณะหนังประโมทัยขึ้น  ใชชื่อวา  
ล หงสทอง โดยมีนายเหลา  หงสทอง เปนหัวหนาคณะ ไดรวมกันเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานการ
แสดงหนังประโมทัยมาอยางยาวนาน ในฐานะนักดนตรี(ระนาด) มาเปนเวลานานถึง52 ป โดยมี
ความเชื่อและแนวคิดวา มนุษยมีความแตกตางระหวางบุคคล แตมนุษยมีความสามารถอยูในตัวของ
ตัวเอง จะตองพยายามคนหา คนพบตัวเองใหไดจึงจะประสบความสําเร็จในชีวิต เปนมนุษยที่มี
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คุณคาตอสังคม ตอเพ่ือนรวมสังคม หากไมสามารถที่จะคนพบตัวเอง ก็จะเปนคนที่ไมมีจุดหมาย จุด
มุงหวังในชีวิต และยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต จึงขอตั้งปณิธานไววา “อันความรู 
ความสามารถในตัวที่มีอยู ขออาสาถายทอดไวใหอนุชนรุนหลังไดชวยกันศึกษาและสืบทอดตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10  นายสุข  ประกอบแสง 
 
 2. นายสุข  ประกอบแสง  รองหัวหนาคณะหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน เกิดเม่ือวันที่ 
10 กันยายน 2481 ณ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือยังอยูในวัยเด็ก  พอและแม ไดพา
เดินทางอพยพโดยเดินทางดวยเกวียน จากอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  มาตั้งอยูที่บานโพน
ทัน ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ไดเขาเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ก็ได
ออกมาชวยผูปกครองประกอบอาชีพทํานา ไดตอสูชีวิตตามความเปนอยูมาโดยตลอด โดยในชวง
อายุประมาณ 35 ป ก็ไดหันเหชีวิตเขาสูการแสดงหนังประโมทัย โดยทําหนาที่ตีกลองใหคณะ ล 
หงสทอง ไดคาตัวคร้ังละ 40 บาทมาโดยตลอดทุกคร้ัง จึงมีความคิดที่อยากจะไดคาจางมากๆ 
เหมือนคนอ่ืนในคณะ คิดนอยใจแตก็ไมทอถอย มุงม่ันที่จะแสดงหนัง เชิดหนัง และพากยหนังใหได 
จึงพยายามศึกษาเลาเรียน จากเพ่ือนรวมงาน ครูบาอาจารย จนในที่สุดก็ประสบความสําเร็จ 
สามารถแสดงหนังเชิดหนัง และพากยหนังไดตามความตองการ โดยแสดงเปนตัวเอกของเร่ืองมา
ตลอด 
  ปจจุบันมีอายุ 72 ป อาศัยอยูบานเลขท่ี 73 หมู 1 ถนนแจงสนิท บานโพนทัน ตําบล 
โพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธรนายสุข  ประกอบแสง มีความเชื่อและแนวความคิดที่วา 
ภูมิปญญาทองถิ่นเกิดจากประสบการณ ทั้งทางตรงและทางออม ที่สั่งสมมาเปนเวลานาน สามารถ
พัฒนา ใชแกปญหา เสริมสรางสติปญญา ควบคูกับการดําเนินชีวิตอยางปกติสุข บุคคลสามารถเรียน
รูทันกันได หากมีความรูแลวไมไดนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมแลว ก็ไมใชสิ่งที่สังคมพึง
ประสงค ขอเอาความรูประสบการณที่ไดรับดานการแสดงหนังประโมทัยไปถายทอดใหเยาวชน
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ทั่วไปไดสืบสานตํานานลมหายใจของศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงอยูถาวรตลอดไป ดวยการเปน
วิทยากรเพื่อเปนวิทยาทาน 
 

 
 

   
 
 
          

 
 
 
 

ภาพประกอบ 11  นางคําพันธ  คณะมี 
 

 3.  นางคําพันธ  คณะมี  อายุ 57 ป เกิดเม่ือวันที่ เกิดเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2498 
ปจจุบันอาศัยอยูบานเลขที่ 136 หมู 5 ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร บทบาทใน
คณะหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทันคือ ผูเชิด และผูรองเจรจา บทนางสีดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12  นางพร  สุขเริ่ม 
 
 4. นางพร  สุขเร่ิม  อายุ 64 ป เกิดเม่ือวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2490 ปจจุบันอาศัยอยู
บานเลขที่ 4 หมู 5 บานโพนทัน ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร บทบาทในคณะ
หนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน คือ บทรองเจรจา บทนางมณโฑ นักดนตรี (กลองตุม) 
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  ภาพประกอบ 13  นายสมาน  สุขเริ่ม 
 

5. นายสมาน  สุขเริ่ม  อายุ 67 ป เกิดเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ปจจุบันอาศัยอยู
บานเลขที่ 4 หมู 5 บานโพนทัน ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร บทบาทในคณะ
หนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน คือ เชิดตัวทศกัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 14  นายสงา  ทองหนุน 
 
 6. นายสงา  ทองหนุน  อายุ 73 ป  เกิดเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2482  ปจจุบันอาศัย
อยูบานเลขที่ 9  หมู 5 บานโพนทัน ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร บทบาทใน
คณะหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน คือ ผูเชิดหนุมาน ตัวตลก เลนดนตรี (แคน) 
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                                     ภาพประกอบ 15  นายเชษฐา  ประกอบแสง 
 
 7. นายเชษฐา  ประกอบแสง  อายุ 43 ป เกิดวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2512  ปจจุบันอาศัย
อยูบานเลขที่ 30 หมู 5  บานโพนทัน ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร บทบาทใน
คณะหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน คือ เชิดตัวพระราม พระอินทร เทวดา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16  นางคําปุน  ประกอบแสง 
 
 8. นางคําปุน  ประกอบแสง  อายุ 46 ป เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ปจจุบัน
อาศัยอยูบานเลขที่ 93 หมู 2  บานโพนทัน ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
บทบาทในคณะหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน คือ รองเจรจา บทนางตรีชฎา 
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  ภาพประกอบ 17  นางจันทร  เปรี่ยมนอง 
 
 9.  นางจันทร  เปรี่ยมนอง  อายุ 62 ป  เกิดวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2492  ปจจุบันอาศัย
อยูบานเลขที่ 140 หมู 5 บานโพนทัน ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร บทบาทใน
คณะหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน คือ เชิดหนัง รองประกอบ 
 
 บทเพลง บทพากยและบทเจรจา 
 บทเพลงที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงของหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน  อําเภอ คํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร โดยท่ัวไปจะถูกแบงออกเปน 2 แนวทางคือ อนุรักษนิยม (โบราณ) และ
การบรรเลงเพลงประกอบหนังประโมทัยแบบประยุกต โดยในแตละโอกาสท่ีจะใชบรรเลงนั้น ลวน
ขึ้นอยูกลุมผูวาจาง วาตองการใหหนังประโมทัย มีการแสดงดนตรีประเภทใด ซึ่งก็แนนอนวากลุมผู
วาจางสวนใหญ ก็ มักจะตองการความสนุกสนานร่ืนเริงเปนของแถมนอกเหนือจากการแสดงหนัง
ประโมทัยแลว  
 ปจจุบันเราจะพบวาหนังประโมทัยหลายคณะในภาคอีสานตองปดตัวเองลงเนื่องมาจาก
ความเจริญทางวัตถุ ความเจริญทางดานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เพราะส่ิงเหลาน้ีทําใหการ
แสดงตามแบบแผนโบราณของหนังประโมทัย ตองเส่ือมถอยลงไปตามกาลเวลา   
 รูปแบบการแสดงของหนังประโมทัยเปนองคประกอบที่สําคัญ ที่ทําใหรูปแบบของดนตรีที่
ใชบรรเลงนั้นเปลี่ยนไป โดยเฉพาะกลุมนิยมเลนเรื่องรามเกียรติ์  
 แบบที่ใชระนาดเอกเปนหลักของวง โดยมากมักจะเปนคณะที่เลนรามเกียรติ์ เคร่ืองดนตรี
ที่ใชประกอบดวย ระนาดเอก กลอง ฉิ่ง ฉาบ ลักษณะวงไมมีแบบแผน การใชระนาดเปนเครื่องดนตร ี
ทําใหเชื่อวาหนังประโมทัยนั้นไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลาง ทํานองเพลงที่ใชระนาดเปนหลักนี้ 
นอกจากเพลงเร็วซ่ึงใชเปนทํานองหลักบรรเลงควบคูกับการแสดงตลอดทั้งเรื่องแลว ยังมีเพลงสําคัญ
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ตอนเริ่มตนการแสดง เชน การไหวครู การออกรูปเตนโชว เพลงที่ถือเปนเอกลักษณของการเลน
หนังประโมทัย ไดแกเพลงเชิด เพลงออกแขก  
 รูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิมตัดตอนมาจากการแสดงหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร โดยการแสดงในตอนนี้ ใชชื่อการแสดงวา “ศึกอินทรชิต”  โดยเริ่ม
จากการบรรเลงเพลงโหมโรง                     

โหมโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18  บทโหมโรงกอนเขาสูการออกรูปฤาษ ี
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ภาพประกอบ 18  (ตอ) 
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คําไหวครู 
ผูเชิด เออ....เอย........ผมจะขอคํานับจับเปนตอน จกเอาบทละครมากลาววา ผมจะขอคํานับจับ
เปนตอน ยกเอาบทละครแตโบราณทานมีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19  ดนตรีรับรองบทไหวครู 1 
 
ผูเชิด ผมจะเลนไปตามเร่ืองที่มันมี มิไดแหกพระบาลีมากลาวจา หากผมพลาดไปนิด ผิดพลาด
ไปหนอย ขออภัยแตนอยเถิดคุณนายเจาขา เชิญดูเลนพอใหเปนขวัญตา ขอใหดูเถิดวาจะอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 20  ดนตรีรับรองบทไหวครู 2 
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ผูเชิด ผมจะไดเลนลัดตัดฉัน ตัดเอาตอนสําคัญน้ันมากลาว ผมจะเลนไปตามเรื่องที่มันมี มิไดแก
พระบาลีมากลาวจา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 ดนตรีรับรองบทไหวครู 3 
 
ผูเชิด นี่แหละเขาเรยีกหนังประโมทัย ที่มีมาตั้งแตกรุงศรีอโยธยากรุงไกร 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22  ดนตรีรับรองบทไหวครู 4 
 
ผูเชิด สิบน้ิวลูกจะยกขึ้นเหนือเศียร ขอไหวคุณธูปเทียนมาลา ไหทั้งคุณพระพุทธที่เลิศล้ํา ไหว
คุณพระธรรมที่เลิศหลา ไหวทั้งคุณพระสงฆสุดแสน ผูสืบตอแทนพระสาสนา ไหวทั้งคุณบิดร มารดร 
ผูไดเลี้ยงอุทรอุมชู ไหวทั้งคุณครูบุ – ครูเหลา – ครูเหลือ ขอใหมาดลใจจิต จงชวยแกคิดในยาม   
ขัดสน ลูกจะลําหรือจะรอง ขอใหคลองปญญา จงนึกถึงตัวขาอยาลืมเอย 
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ภาพประกอบ 23  ดนตรีรับรองบทไหวครู 4 
 

 
 
 
 
                                  ภาพประกอบ 24  ดนตรีรับรองบทไหวครู 5 (ทอนชา) 
 
การออกรูป 
 หลังจากมีการประกาศบอกเร่ือง โดยหัวหนาคณะ หรือโฆษกประจําคณะหนังประโมทัย จะ
มีการประกาศบอกเรื่อง และตอนที่จะแสดง ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีการใชทั้งภาษาไทยกลาง และภาษา
อีสาน ก็จะเขาสูการออกรูปฤาษี รูปปลัดตื้อ และออกรูปตัวแสดงทั้งหมดเปนเบื้องตน  
 เม่ือออกรูปฤาษีแลวจะมีการรองบทพากยฤาษี ซึ่งเปนการไหวครูบาอาจารย สิ่งศักด์ิสิทธิ์
ทั้งหลาย และขอเชิญคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใหมาชวยใหการแสดงดําเนินไปไดดวยดี ทํา
การคารวะผูชม และขออภัยตอผูชมหากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นในระหวางการแสดง  
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การรองบทพากยฤาษี    
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 25  ดนตรีรับรองบทไหวครู 6 
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 
 
 
 
 
 

ประกอบท่ี 29  ดนตรีรับรองบทไหวครู 7 
ภาพประกอบ 26  ดนตรีรับรองบทไหวครู 7 

 
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 27  ดนตรีรับรองบทไหวครู 8 
  

 จะมีการกลาวคําบูชาพระรัตนตรัย 3 จบ ในแตละจบจะมีดนตรีบรรเลงรับทุกคร้ัง โดย
ดนตรีที่บรรเลงประกอบ จะมีความเหมือนกันในทุกทอนเพลง 
 

ผูพากย บัดนั้นสมเด็จทาวเธอโกษี  ถวายอัญชุลีพระจอมไกร  จะยกมือทั้งสิบน้ิวขึ้นเหนือเศียร  
ไหวตางคุณธูปเทียนมาลา   ไหวทั้งคุณพระพุทธ  ทั้งคุณพระธรรมที่ไดเรียนมา  ไหวทั้งพระโมคัลลา  
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ทั้งพระสารีบุตร  ไหวทั้งองคอินทรฤทธิรงค  ไหวทั้งพระมาลัยที่อยูบริเวณเบื้องบน   ขอใหมานั่งใน
คอลูกยาทั้งหาพระองค  ขอใหลูกจงคลองปลอดไปโดยตลอดเอย 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 ดนตรีรับรองบทไหวครู 9 
 
ผูพากย  บัดน้ันสมเด็จทาวเธอโกษี  ถวายอัญชุลีพระจอมไกร  วาพลางกลับหลังเขายังศาลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพประกอบ 29  ดนตรีรับรองบทไหวครู 10 
 
จบพิธีการออกรูปฤาษี และบักแหมบออกฉาก 
บักแหมบ “เอย.......จะบรรยายเร่ืองสีนั้นมีหลายอยาง สีตางๆนั้นวากันไป มองไปทางซาย และ
ทางขวา โนนแนะสีตะก่ัวมันชางงามวิไล มองไปขางหนามีทั้งสีฟา และสีไขไก สีน้ําตาลหมอมันชาง
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หลอจริงๆ สีเขียวนากะรินมันบินอยูตนไม คนที่ใสชุดดําก็งามขําไมหยอก คนที่ใสชุดลายดอกนั้นก็
ทันสมัย ผมมารักสีแดงก็เพราะเห็นแสงไกลๆ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 30  ดนตรีรับรองรับพากย 
 
บักแหมบ “เอย......มีดาวนอยดวงเดน ที่ยังเปนนะยังเก่ียวดอง ดวยวาสนาของพ่ีมันไมประคองมา
แตด้ังเดิม ถาขาดน้ําพ่ีก็จะตักมาใหเต็ม ถาขาดเปรี้ยว หวาน เค็ม พ่ีจะหามาเพ่ิม ถาขาดวัวใสคันนา 
พ่ีพอจะมีสติปญญาหาหญามาเติม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพประกอบ 31  ดนตรีรับรองรับพากย 
 
บักปอง(เสนา)  “โอย.....ขานอย” 
ทศกัณฑ   “อาว...วายังไงละเสนา มีเร่ืออะไรหรือ”  
บักปอง   “มีเร่ืองแลวครับตอนี้” “ลูกหลานของพระองคออกรณรงคสงคราม กับพวก 
   พระลักษณ พระราม ถูกฆาตายหมดแลว” 
ทศกัณฑ   “อาว...ทําไมถึงตายเร็วนักละ” 
บักปอง   “ก็บอกวาถูกฆาไง” 
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ทศกัณฑ   “เอ็งไปไหนละ ทําไมไมชวยกัน” 
 
บักปอง   “ผมก็อยูแถวน้ันแหละครับ พอเห็นเขาถูกฆาตาย ผมก็รีบนําขาวมาบอก 
   เจากรุงลงกานี่แหละครับ” 
ทศกัณฑ   “นี่...เจารีบมาสงขาวใหเราหรือน่ี” 
บักปอง   “ครับ” 
ทศกัณฑ   “ดี...ดีมาก เสนาเอย ถาเอ็งตายไมมีใครชวยขาแหละ” 
 
 
 
 
 

     
ภาพประกอบ 32  ดนตรีรับบทสนทนา 

 
ทศกัณฑ  (กลอน) ทศกัณฑสะทอนถอนใจใหญ  ชิชะมนุษยสุดใจเหตุไฉนจึงกลา 
 
   จําใจใหออกไปรบก็แพฤทธิ์     เห็นจะคิดองอาจประมาทหมาย 
  ยิ่งกลุมกลัดขัดใจไมสบาย     แสนเสียดายหนักหนาอยาใจ 
  จําใจอินทรชิตคิดพิรุจ      ไปสังหารผลาญมนุษยเสียใหได  
  วาพลางสั่งเสนาใน   จงเรงตามออกไปโรงพิธี 
 
ทศกัณฑ (สนทนา) “เสนา ใหเอ็งไปเรียกอินทรชิตฤทธิรอน ใหเรงชุบแสงศรเรืองศรี แลวยกทัพ 
  ออกไปผลาญไพรี อยาชาทีขาศึกจะยกมา” 
บักปอง  “เด๋ียวกอน กอนที่จะสั่งใหอินทรชิตมานั้น ทานไดสั่งไววา 7 ทิวาราตรี จึงจะสามารถให 
  เขาไปหาได แตนี่เพ่ิงได 3 วัน ยังไมถึง 7 วันไปไมไดนะ” 
ทศกัณฑ  “อาว...นี่เอ็งกลัวตายหรือน่ี” 
บักปอง  “ก็กลัวสิ เรื่องตายเนี่ย” 
ทศกัณฑ  “ไมเปนไร...เม่ือไดรับคําส่ังจากเราแลวไปเถอะ เด๋ียวนี้ไมมีใครขัดตาทัพไดยินไหม” 
บักปอง  “ไดยินครับ” 
ทศกัณฑ  “ไปเถอะ ไมเปนไร ไดรับคําส่ังจากเราแลว” 
บักปอง  “ครับ ถาอยางน้ันผมจะรับคําส่ังอาสาไปตามพระราชโองการ ผมลาละครับ” 
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ภาพประกอบ 33  ดนตรีรับบทสนทนา 

 
 ลักษณะการแสดง 
 1. ลําดับขั้นตอนในการแสดง ในการแสดงหนังประโมทัย หลังจากคณะเดินทางมาถึง
สถานที่แสดงแลว ก็จะชวยกันจัดเตรียมอุปกรณความพรอมในการแสดงตางๆ เชนจัดเตรียมตน
กลวยมาสําหรับปกตัวหนังไวเพ่ือเตรียมแสดง จัดการขึงจอหนังและทําหองพักชั่วคราวสําหรับการ
แสดง ครั้นไดเวลาเริ่มการแสดง หัวหนาคณะหนังจะทําพิธีไหวครู โดยมีดอกไม 5 คู มาปกไวกลาง
ตนกลวย  แลวนําฤๅษี หรือปลัดตื้อ(บางคณะไมมี)ออกมาไหว โดยใหถือตัวหนังทั้งสองพนมมือ 
พรอมบอกกลาวใหการแสดงเปนที่นิยมชื่นชอบของผูชม และอยาใหมีเหตุเภทภัยใดๆเกิดขึ้นขณะทํา
การแสดง หลังจากไหวครูเสร็จการแสดงก็จะเริ่มขึ้น ดวยการออกแขก และจะเชิดตัวหนังทั้งหมด
ออกมาแสดงตัว ตอจากน้ันฤๅษีจะออกมาลําไหวครู  และปลัดตื้อจะออกมาแนะนําตัวเอง และบอก
ชื่อเรื่องที่จะทําการแสดงในคืนน้ัน และกอนที่จะมีการแสดง สวนใหญจะมีการแสดงตลกของคณะ 
เพ่ือเรียกความสนใจจากคนดู จากน้ันก็จะเริ่มดําเนินเรื่องตามที่ประกาศไวจนจบ 
 2. ขั้นตอนการออกเดินทางไปทําการแสดง ในการออกไปทําการแสดง ณ ที่ตางๆ คณะ
หนังประโมทัยจะตองขอขมา ขออนุญาตตออารักษ หลักบาน หรือศาลปูตา ของแตละหมูบานที่จะ
ทําการแสดงเสียกอน เพ่ือการแสดงจะเปนไปโดยไมมีการขัดของหรือเกิดเภทภัยตางๆ 
 3. การถือฤกษยามในการออกเดินทาง เวลาในการเดินทางจะถือฤกษยาม ดังนี้ คือ   
“นิตย – พุธ เชา ศุกร – เสาร งาย จันทร – อังคาร เที่ยงแท พะหัส ค่ําคอยไป” หมายความวาถา
เปนวันอาทิตยและวันพุธ ใหเดินทางในตอนเชา วันศุกรและวันเสาร ใหถือเอาตอนบายเปนฤกษใน
การเดินทาง วันจันทรและวันอังคารใหออกเดินทางในตอนเที่ยง และวันพฤหัสบดีใหเดินทางใน  
ตอนค่ํา 
 4. ขั้นตอนการเก็บตัวหนัง การเก็บตัวหนัง จะตองจัดเก็บโดยใหฤๅษีอยูบนสุด ถัดมาเปน
ปลัดตื้อหรือตัวตลก แลวคอยเปนตัวพระตัวนาง ตัวหนังจะตองเก็บไวในที่สูง เพ่ือปองกันไมใหใคร
เดินขามหรือเดินเหยียบ 
 5. ขั้นตอนการไหวครู กอนการแสดงทุกคร้ัง คณะหนังประโมทัยตองพิธีไหวครู เพ่ือรําลึก
ถึงพระคุณครูบาอาจารยของแตละคณะกอนทุกคร้ัง เพื่อใหเกิดสิริมงคล เกิดความมั่นใจในการแสดง 
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และเพื่อใหผูชมนิยมชมชอบในการแสดง เคร่ืองไหวครูประกอบดวยขัน 5 ไดแก ดอกไมขาวจํานวน 
5 คู เทียน 5 คู เงิน 12 บาท เหลา 1 ขวด แปงหอม 1 กระปอง บุหรี่ 1 ซอง 
 6. ขั้นตอนระหวางการทําการแสดงหนัง  ระหวางการแสดงหามบุคคล ภายนอกแตะตอง
ตัวหนัง  สวนบุคคลภายในคณะจะไมมีขอหาม แตเม่ือการแสดงส้ีนสุดทุกคนจึงจะไดรับอนุญาตให
จับตองตัวหนังได (บางคณะอาจจะไมเครงครัด) 
 
 กระบวนการเรียนรูและการถายทอด 
 1. การถายทอด มีการถายทอดองคความรูทางดานศิลปะการแสดงหนังประโมทัยสูคน  
รุนใหมที่มีความสนใจ โดยนายภูมี ทองหิน หัวหนาคณะหนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน และนาย
สุข  ประกอบแสง  รองหัวหนาคณะไดรับเชิญใหไปเปนวิทยากรเพ่ือเผยแพรความรูใหกับเยาวชน 
ทั้งในเขตบานโพนทัน และในจังหวัดยโสธร โดยความรวมมือระหวางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ยโสธร และหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน และทานทั้งสองก็ไดเสียสละเวลาอันมีคารวมเปน
วิทยากรรับเชิญดานศิลปวัฒนธรรมอยูเสมอ 
 2. การถายทอดศิลปะการแสดงสูเยาวชนคณะเพชรโพนทัน เปนแหลงการเรียนรูโดยมี
โครงการรวมกันระหวางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน มี
หนาที่เปนวิทยากรฝกอบรมใหกับเยาวชนในสถานศึกษาหลายแหง เพ่ือเปนการปลุกเราความรูสึก
หวงแหนศิลปะทองถิ่นอันมีคาใหดํารงคงอยูสืบไป โดยโครงการวิทยากร ถายทอดความรูสูเด็กทั้งใน
ชุมชน และภายนอกและไดมีการจัดโครงการนี้อยูบอยคร้ัง มีการตั้งศูนยการเรียนรูภายนอกหนัง 
ประโมทัย ที่โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย โดยในคร้ังน้ีไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากอาจารยสาธิต   
ใจเครือวัลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 34  อาจารยสาธิต  ใจเครอืวัลย 
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 อาจารยสาธิต  ใจเครือวัลย เปนอาจารยสอนวิชาดนตรีไทยอยูที่โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย 
สอนทั้งระดับมัธยมตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารยสาธิตมิไดเปนผูฝกสอนในเรื่องของการ
แสดงหนังประโมทัย แตอาจารยสาธิตเปนผูที่ใหความสนับสนุนในการสงเสริมใหนักเรียนเขารวมรับ
การสืบทอดการแสดงหนังประโมทัยอยางเต็มที่ อาจารยไดกลาวถึงเร่ืองการสืบทอดการแสดงหนัง
ประโมทัยไวอยางนาสนใจวา  เร่ิมแรกของการสืบทอดการแสดงหนังประโมทัยเขาสูสถานศึกษาของ
ทองถิ่นนั้น เปนความรับผิดชอบของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และไดมีการจัดอบรมใหกับ
นักเรียนที่มีความสนใจในเร่ืองของศิลปะพ้ืนบานหนังประโมทัย แตก็ปรากฏวาการอบรมในเรื่องของ
การแสดงหนังประโมทัยนั้น ไมมีความตอเน่ืองเทาที่ควร ทําให 3 ป ที่ผานมาขาดการฝกอบรมอยาง
ตอเนื่อง เร่ืองของหนังประโมทัยนี้ เปนเรื่องที่ควรจะมีการตอยอดในเร่ืองของการสืบทอดที่มีการทํา
กันอยางเปนระบบ และตองการทําอยางตอเน่ือง ที่สําคัญเม่ือฝกสอนเด็กออกไปแลว เวทีเปนเรื่องที่
เราตองคํานึงถึงมากที่สุด เพราะไมวาเด็กหรือผูฝกจะเกงกาจแคไหน แตถาหากไรที่ซึ่งจะใหนักเรียน
ไดแสดงฝมือแลว ฝกเด็กไวเทาไหรก็ไรประโยชน เพราะเด็กจะหนี และไมกลับมาสนใจอีกเลย  
 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ไดหยุดการพัฒนาในเรื่องของการสืบทอดหนังประโมทัยไปแลว
มากกวา 3 ป ทั้งน้ีเนื่องมาจากการขาดความตอเน่ืองของการสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
อาจารยสาธิตกลาววา หากไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทางดานวัฒนธรรมของจังหวัด อยาง
นอยจัดใหมีการอบรมการแสดงหนังประโมทัยในโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ปละครั้ง เชื่อวาจะให
เกิดประโยชนกับลูกหลานที่อาศัยอยูในชุมชนไดเปนอยางดี แตถาหากไมมีการเปดการอบรม
เยาวชนก็ไมรูวาจะไปศึกษาหาความรูทางดานการแสดงหนังประโมทัยไดอยางไร 
 ปจจุบันสมาชิกกลุมนักเรียนที่เคยอบรมเก่ียวกับเร่ืองของหนังประโมทัย เหลืออยูเพียง 5 
คนเทาน้ัน และกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนชั้นเรียนสุดทายของป ซึ่งก็
แนนอนวา หากพนปการศึกษา 2554 ไปแลว การสืบทอดเรื่องราวของหนังประโมทัย บานโพนทัน 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร อาจจะตองหยุดลงแตเพียงเทาน้ี จนกวาจะมีหนวยงานทาง
วัฒนธรรม หรือหนวยงานใดที่มีหนาที่เก่ียวของกับการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบาน ยื่นมือ
เขามาเพ่ือรับชวงการพัฒนาและสืบสานงานหนังประโมทัยนี้ตอไป 
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ภาพประกอบ 35 อาจารยสาธิต ใจเครือวลัย และนักเรยีนที่เหลืออยูจาการสืบทอดหนังประโมทัย 

 กลุมนักเรียนที่ไดรับการสืบทอดการแสดงหนังประโมทัย จากหนังประโมทัย คณะเพชร
โพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 36 นางสาวรัตนาภรณ พรหมพันธุ 
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 นางสาวรัตนาภรณ พรหมพันธุ  ปจจุบันเปนนักเรียนโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ตําบล
โพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร  โดยกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เร่ิมตน
การศึกษาเรื่องของการแสดงหนังประโมทัย คร้ังแรกเม่ือกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย โดยตําแหนงที่ไดฝกหัดดานการแสดงหนังประโมทัย ไดรับการฝกใน
ตําแหนง รอง และตําแหนงผูเชิด โดยไมไดระบุวาจะตองเชิดในตําแหนงใด เพียงแตวาเม่ือจะตอง
แสดง หรือทําหนาที่ในการเชิดตัวหนังเม่ือใด ก็ตองพยายามทําตัวเองใหมีบุคลิกเดียวกันกับตัวหนัง
ที่มีบทบาทอยูในบทละคร  
 จากการสอบถามนางสาวรัตนาภรณ ถึงความยากงายในการฝกการเชิดหนังประโมทัย 
นางสาวรัตนาภรณกลาววา ใชเวลาในการฝกการเชิดหนังอยูประมาณ 1 ป รูสึกสนุกสนานดีกับการ
ฝก และก็ไมไดยากอยางที่คิด เพียงแตจะมีงานแสดงนอยทําใหไมคอยไดแสดงความสามารถบอย
นัก ยกเวนวาจะมีการเปดการแสดงในชวงที่มีงานบุญตางๆ ที่ไดจัดขึ้น ณ บานโพนทัน หรือโอกาส
การแสดงในงานของโรงเรียนในชวงวาระและโอกาสที่แตกตางกันไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 37 นางสาวสรยา  วงษสามารถ 
 
 นางสาวสรยา วงษสามารถ ปจจุบันกําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ตําบลโพน
ทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร  โดยกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เร่ิมตน
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การศึกษาเรื่องของการแสดงหนังประโมทัย คร้ังแรกเม่ือกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย โดยตําแหนงที่ไดฝกหัดดานการแสดงหนังประโมทัยไดรับการฝกใน
ตําแหนง ตัวรํา-รอง เปดฉากการแสดง และแสดงในตําแหนงของนางเทพมาลี หากมีการแสดงหนัง
ประโมทัย ที่แสดงในละครเรื่องรามเกียรติ์  
 ความยากงายในการฝกฝน นางสาวสรยา กลาววา กังวลมากเมื่อจะตองรองใหเขากับ
ระนาด ที่กําลังบรรเลง เพราะระดับเสียงของนักรองกับระดับเสียงของระนาดนั้นไมคอยเขากัน 
เหมือนกับวาระหวางเคร่ืองดนตรี กับนักรองนั้น ไมไดเดินทางไปในแนวทางเดียวกัน ตางคนตาง
เลน ตางรอง ไปคนละคีย ทําใหตองใชเวลาปรับตัวอยูระยะหนึ่ง จนในที่สุดก็สามารถรองและแสดง
รวมกับวงดนตรีของคณะหนังประโมทัยของโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ไดอยางไมมีปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 38 นายณัฐวฒิุ  กอพันนา 

 นายณัฐวุฒิ กอพันนา ปจจุบันกําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ตําบลโพนทัน 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร  โดยกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เริ่มตน
การศึกษาเรื่องของการแสดงหนังประโมทัย คร้ังแรกเม่ือกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย โดยตําแหนงที่ไดฝกหัดดานการแสดงหนังประโมทัย แสดงเปนตัวผูเชิด
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พระราม เพียงตําแหนงเดียวเทาน้ัน ความยากงายในการฝกน้ัน นายณัฐวุฒิ กลาววา หากเปนฉาก
การตอสู หรือฉากการรบ จะเปนฉากที่ทําการแสดงยากมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการสรางอารมณเพ่ือให
เขากับฉากนั้นๆ เปนเรื่องที่กระทําไดยาก ตองอาศัยการฝกฝนและไดแสดงบอยๆ 
 นายณัฐวุฒิ กอพันนา นอกเหนือจากความสามารถทางดายการเชิดตัวหนังแลว  ยังมี
ความสามารถทางดานดนตรีไทยอีกดวย โดยมีตําแหนงมือระนาดเอก ประจําวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย โดยลาสุดยังไดเขารวมการประกวดการประกวดวงปพาทยไมแข็งเครื่อง
คู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย (ประเภททีม) จากการแขงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 28 ปการศึกษา 2554 โดยไดรับรางวัล เกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ เปนตัวแทนการแขงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเขาไปแขงขันใน
ระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร และจากผลการแขงขันในระดับประเทศก็สามารถควารางวัลลําดับ
ที่ 9 มาครองไดเปนผลสําเร็จ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 39 นายณัฐกร  บัวลอย 

 นายณัฐกร บัวลอย ปจจุบันกําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ตําบลโพนทัน 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร  โดยกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เริ่มตน
การศึกษาเรื่องของการแสดงหนังประโมทัย คร้ังแรกเม่ือกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย โดยตําแหนงที่ไดฝกหัดดานการแสดงหนังประโมทัย แสดงเปนตัวผูเชิด
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ตัวบักแหมบ (ตัวตลกของคณะ) ซึ่งเปนตําแหนงที่นายณัฐกร ไดฝกเพียงตําแหนงเดียวเทาน้ัน เร่ือง
ความยากงายในการฝกการเชิดตัวหนัง(บักแหมบ)  นายณัฐกรกลาววา เร่ืองของการเชิดน้ันไมยาก 
เพียงแตบทพากยนั้นตองคิดกันแบบสดๆ ณ ขณะนั้น โดยจะตองมีการโตตอบกับตัวละครอีกตัวหน่ึง 
ซึ่งจะตองเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูใหได เน่ืองจากไมใชเร่ืองงายเลยในการที่จะสามารถสราง
อารมณรวม หรืออารมณตลก สนุกสนาน ไดทุกคร้ังเม่ือมีการทําการแสดง 
 นายณัฐกร บัวลอย นอกเหนือจากความสามารถทางดานการเชิดตัวหนังแลว   ยังมี
ความสามารถทางดานดนตรีไทยอีกดวย โดยมีตําแหนงมือระนาดทุม ประจําวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย โดยลาสุดยังไดเขารวมการประกวดการประกวดวงปพาทยไมแข็งเครื่อง
คู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย (ประเภททีม) จากการแขงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 28 ปการศึกษา 2554 โดยไดรับรางวัล เกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ เปนตัวแทนการแขงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเขาไปแขงขันใน
ระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร และจากผลการแขงขันในระดับประเทศก็สามารถควารางวัลลําดับ
ที่ 9 มาครองไดเปนผลสําเร็จ 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย ของคณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อน
แกว จังหวัดยโสธรในครั้งนี้   ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน และสรุปไดดังนี้ 
 
 จุดมุงหมายการวิจัย  
 1. ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการแสดงหนังประโมทัย      
 2. ศึกษาดนตรปีระกอบการแสดงหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว           
จังหวัดยโสธร 
 
 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  การศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย   ของคณะเพชรโพนทัน           
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร มีขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 4 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการวิจัย 
 
 การศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 
 1. ขอมูลเอกสาร จากเอกสารส่ิงพิมพ ไดแก งานวิจัย วิทยานิพนธ และหนังสือที่เก่ียวของ 
 2. การรวบรวมขอมูลภาคสนาม ในคร้ังน้ีไดมาจากการแสดงหนังประโมทัย ในตอนศึก
อินทรชิต ซึ่งในตอนนี้จะมีบทไหวครู เพลงเชิด บทออกแขก โดยในระหวางการแสดงจะมีการบรรเลง
บทเพลงแทรกอยูเปนระยะซํ้าๆกัน ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล จากการสัมภาษณหัวหนาคณะนายภูมี  
ทองหิน  นายสุข  ประกอบแสง รองหัวหนาคณะ และไดบันทึกทํานองเพลงโดยเครื่องบันทึกเสียง  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง  การศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย  ของคณะเพชรโพนทัน            
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สรุปผลไดดังนี้ 
 1. ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการแสดงหนังประโมทัย  
  จากการศึกษาหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน ตั้งอยูที่ตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อน
แกว จังหวัดยโสธร พบวาบทบาทในการแสดงหนังประโมทัยจะเกี่ยวพันไปกับวิถีชีวิตของชาวบาน 
และในรูปแบบของงานพิธีกรรม โดยมุงเนนใหความบันเทิงแกผูชมในเวลากลางคืน เชน งาน
ประเพณีบุญแจกขาว ประเพณีวันเขาพรรษา งานขึ้นปใหม ประเพณีการบวชพระ ประเพณีบุญ
กลางบาน(บุญคุม) ประเพณีบุญสรงนํ้า เปนตน  
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  โอกาสในการแสดงหนังประโมทัยของคณะเพชรโพนทัน จะแสดงในเทศกาลตางๆดังที่
กลาวมาขางตน การเผยแพรเชิงวัฒนธรรม หรือสาธิตตามสถานศึกษาตางๆ สวนใหญจะรับทุกงาน
ที่มีการติดตอมา ซึ่งงานแสดงก็มีทุกรูปแบบทั้งงานมงคล งานสาธิตการเชิดหนังประโมทัย 
 2. ศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว           
จังหวัดยโสธร 
  การแสดงหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน ดนตรีประกอบในรูปแบบด้ังเดิมประกอบ
ไปดวยนักดนตรีจํานวน 5 คน  เคร่ืองดนตรีพ้ืนบาน ฉิ่ง ฉาบเล็ก กลองตุม ระนาด โดยในปจจุบันมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบรรเลงเพื่อใหมีความหลากหลายขึ้น จึงมีการเพ่ิมเครื่องดนตรีประเภท
คียบอรดเขามาเพ่ิมเติมอีก 1 ชนิด เพ่ือเปนการชวยระนาดเอกในชวงการดําเนินทํานองเพลงหลัก
ระหวางที่มีการแสดงดนตรีประกอบหนังประโมทัย บทเพลงที่ใชประกอบการแสดงหนังประโมทัยใน
ตอนศึกอินทรชิต ประกอบไปดวย บทเพลงโหมโรงกอนเขาสูพิธีไหวครู 1 เพลง เพลงประกอบรับ
รองบทไหวครู 5 เพลง เพลงประกอบรับรองบทพากยฤๅษี 2 เพลง  เพลงประกอบรับการสนทนา
ของตัวละคร 2 เพลง รวมทั้งสิ้น 10 เพลง โดยในแตละเพลงจะมีการบรรเลงสลับกันไปมา ซ้ํากันบาง
ตามแตผูบรรเลงจะดําเนินทํานองไปตามบทพากย ซึ่งสวนของทํานองหลักก็จะมาจากระนาดเอกและ
เคร่ืองดนตรีคียบอรด โดยบทเพลงสวนใหญจะเปนบทเพลงพื้นบาน การถายทอดบทเพลงสืบตอกัน
มาก็ไมไดมีการระบุชื่อของเพลง  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย ของคณะเพชรโพนทัน 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธรในครั้งน้ี เปนการการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการเก็บขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลที่มีความสัมพันธกัน แลวนํามาจัดความสัมพันธตามลําดับ เพ่ือใหสอดคลองกับความ
มุงหมายของการศึกษาที่ตั้งไวในบทที่ 1 และวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาในบทที่ 3 และไดแสดง
ใหเห็นชัดเจนในบทที่ 4 ในสวนของการอภิปรายผูวิจัยจะทําการอภิปรายเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 การแสดงหนังประโมทัยของคณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ได
สอดแทรกความเชื่อเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ ขั้นตอนการแสดงที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของชาวอีสานไวอยางมากมาย โดยความเชื่อเหลาน้ีสัมพันธกับทฤษฎีรากแกวทาง
วัฒนธรรม ของรศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท ดังที่กลาววา 
 1.  อยูอยางไทย ชาวบานโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร มีความเปนอยูที่เรียบ
งาย ดํารงชีวิตอยูดวยในรูปแบบของสังคมเกษตรกรรมเปนหลัก ยามเม่ือวางเวนจากการทําไร ทํานา 
ก็จะประกอบอาชีพอิสระ ทั้งในรูปแบบของศิลปหัตถกรรมพื้นบาน หรือรับจางทั่วไปเพ่ือเสริมสราง
รายไดใหกับครอบครัวและชุมชน หน่ึงในอาชีพอิสระเหลาน้ันก็ไดแกการเขารวมเปนสวนหนึ่งของ
หนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกวจังหวัดยโสธร โดยผูที่ไดรับการฝกฝนทางดาน
การเชิดหนัง ก็จะมาทําหนาที่ในการเชิดหนัง ผูที่มีความสามารถทางดนตรีก็จะมารับงานเปนนัก
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ดนตรีใหกับทางคณะหนังประโมทัย กอใหเกิดรายไดและเปนการสืบสานการแสดงพ้ืนบานอีกทาง
หนึ่งดวย 
 2.  ใฝใจศึกษา นอกเหนือจากการนําคณะหนังประโมทัย ไปแสดงตามงานรื่นเริง หรืองาน
ประเพณีที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปแลว หนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน ยังไดรวมมือกับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สืบสานงานหนังประโมทัยของจังหวัด
ยโสธร โดยจัดให มีการอบรมนักเรียนของโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ที่ มีความสนใจใน
ศิลปะการแสดงหนังประโมทัยขึ้น เพ่ือเปนการสืบสานงานศิลปะการแสดงของทองถิ่นใหคงอยูตอไป 
 3.  เสาะหาความรู ทุกคร้ังเม่ือมีการแสดงไมวาจะเปนการเดินทางไปแสดง ณ ที่ใดก็ตาม ก็
จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ของพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการแสดงในครั้งตอๆไปอยูอยาง
สมํ่าเสมอ ทั้งเรื่องของวิถีชีวิต ความเปนอยู เกร็ดเล็กๆนอยๆ ที่เก่ียวของกับจังหวัด เมือง หมูบาน 
ที่จะตองไปเปดการแสดงในแตละคร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือเปนขอมูลที่จะสามารถเรียกความสนใจจากเหลา
บรรดาผูชมที่เขามาชมการแสดงในทุกคร้ัง 
 4.  เขาสูคานิยม หนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน เขาสูหลักการคานิยมพ้ืนฐานไดแก 
การพ่ึงพาตนเองอยางสุจริต มีความขยันหม่ันเพียรอยูอยางเปนนิจ ในการประกอบสัมมาชีพอยาง
สุจริต  อีกทั้งมีความเปนอยูที่เรียบงายไมฟุงเฟอ คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ มีระเบียบในการฝกฝน 
ฝกซอมเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการแสดงในแตละครั้งเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด และแสดงถึง
ความเปนมืออาชีพ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของศาสนายึดถือครูบาอาจารยเปนหลักยึดเหนี่ยวใน
การประกอบอาชีพการแสดงหนังประโมทัยเสมอมาอยางไมเคยขาด สอดแทรกความรักในชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยทุกคร้ังเม่ือตองนําคณะหนังประโมทัยออกทําการแสดง สงเสริม
ใหรักเกียรติของชาติ และภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงศิลปะของความเปนไทย 
 5.  สรางสมอุดมการณ หนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน นับไดวาเปนสมบัติทางการแสดง
อยางหน่ึง ของหมูบานโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร สมาชิกทั้งจากในวง และผูคนใน
ชุมชน ตางรวมมือรวมใจใหความสําคัญกับศิลปะการแสดงหนังประโมทัย ลวนชวยกันคนละไมคนละ
มือเพ่ือที่จะทําใหหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน สามารถอยูรอดใหไดในยุคที่สังคมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยทุกคนในบานโพนทัน มีความรูสึกรวมกันอยูเสมอวา หนังประ
โมทัยคณะเพชรโพนทัน เปนสมบัติของชาวบานโพนทันทุกคน 
 6.  สืบสานวัฒนธรรม ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว 
ชาวบานเพชรโพนทัน ยังคงไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงามไวอยูอยางสมํ่าเสมอ 
เชนการแสดงหนังประโมทัยของ คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร  ทางบาน
โพนทัน กําลังกอสราง “พิพิธภัณฑหนังประโมทัย” ขึ้นเพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดง
พ้ืนบาน ที่ควรคาแกการอนุรักษไวใหลูกหลานไดรูจักและเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 
 7.  จดจําประเพณี ชาวบานโพนทัน มีประเพณีตางๆที่เปนเอกลักษณประจําถิ่น และยัง
ดํารงคงไวเปนเปนสมบัติทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น เชน ประเพณีบุญสรงนํ้า ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป 
ณ พระธาตุโพนทัน เพราะเชื่อวาจะทําใหชาวบานอยูเย็นเปนสุข ใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล  
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 8.  ของดีศาสนา บานโพนทันมีสถานที่สําคัญหลายแหง หน่ึงในสถานที่สําคัญเหลาน้ันคือ 
วัดพระธาตุโพนทัน ซึ่งมีความเกาแกรวมยุคเดียวกันกับพระธาตุกูจาน ซึ่งเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของ
ชาวบานโพนทัน และแหลงเรียนรูชุมชนดานโบราณสถาน ในชวงเดือนกุมภาพันธ ของทุกป จะมี
การจัดงานนมัสการพระธาตุโพนทัน 
 ปจจุบันการแสดงหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
อาจจะมีการแสดงที่ไมมากนักดังเชนแตเกากอน ลักษณะการถายทอดดนตรีประกอบการแสดงก็
มิไดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรแตประการใด แตอยางนอยก็ยังคงมีเยาวชนคนรุนใหมที่ไดถูก
ฝกอบรมการเลนหนังประโมทัย  รวมถึงผูสืบทอดสายตรงของหนังประโมทัยคณะเพชรโพนทัน 
ยังคงสืบทอดเจตนารมณนี้อยู ดังน้ันหากหนวยงานทางทางภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของไดเขามามี
สวนรวมในการอนุรักษอยางจริงจัง เชื่อม่ันวาหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว 
จังหวัดยโสธร จะคงอยูสืบทอดเจตจํานงของคนรุนอดีตที่กอรางสรางสมวัฒนธรรมถิ่นนี้ขึ้นมาใหคง
อยูคูชาวบานโพนทัน จังหวัดยโสธร สืบไป   
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1. การศึกษาดนตรีประกอบหนังประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร คร้ังน้ีเปนพียงการศึกษาถึงลักษณะของดนตรีแบบพื้นบานด้ังเดิมที่ยังพอเหลืออยูในการ
แสดงหนังประโมทัย ยุคปจจุบัน ซึ่งนับวันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยมากขึ้นของแนว
ดนตรี ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะดนตรีแบบพ้ืนบานด้ังเดิมของหนังประโมทัยในแตละ
จังหวัด 
 2.  เปนขอมูลทางวัฒนธรรม  ใหไดศึกษาเก่ียวกับศิลปะพื้นบานและดนตรีประกอบหนัง
ประโมทัย คณะเพชรโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
 3.  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานเพลงประกอบการแสดงหนังประโมทัยให
กวางขวางและหลากหลายกวาน้ี เพราะในแตละพ้ืนที่ลวนมีวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเองอยู ยอมทํา
ใหเกิดความหลากหลายทางดานดนตรี การแสดง และพิธีกรรม  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก  ก 
 

รูปภาพประกอบทั่วไป 
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ภาพประกอบ 40 แผนที่จังหวัดยโสธร 
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ภาพประกอบ 41 ปายบอกเสนทางเขาสูบานโพนทัน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 42 ทางเขาบานโพนทัน 
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ภาพประกอบ 43 สภาพชุมชนบานโพนทนั 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 44 สภาพชุมชนบานโพนทนั 2 



 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 45 พระธาตุโพนทัน 
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ภาพประกอบ 46 หนังสือจัดสงดินสังเวชนียสถาน มาบรรจุ ณ พระธาตุโพนทัน 
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ภาพประกอบ 47 พิพิธภัณฑหนังประโมทัย บานโพนทัน 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 48 พิพิธภัณฑหนังประโมทัย บานโพนทัน 2 
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ภาพประกอบ 49 โรงเรียนโพนทันเจริญวทิย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 50 ศูนยภูมิปญญาทองถิ่นโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย 
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ภาพประกอบ 51 กลุมนักเรียนที่ไดรับการสืบทอดหนังประโมทัย 

 
 
 

 

 

 



 72 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

รูปภาพประกอบการแสดง 
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ภาพประกอบ 52 การจัดเตรียมโรงหนังประโมทัย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 53 การจัดเตรียมโรงหนัง (ขึ้นจอ) 
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ภาพประกอบ 54 โรงหนังประโมทัยเม่ือเสร็จสมบูรณ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 55 ขั้นตอนการเตรียมตวัหนังกอนการแสดง 1 
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ภาพประกอบ 56 ขั้นตอนการเตรียมตวัหนังกอนการแสดง 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  57  เคร่ืองไหวครูกอนเร่ิมทําการแสดง 
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 ภาพประกอบ 58 ไหวครูกอนเร่ิมทําการแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 59 ดานหลังจอหนัง ขณะกําลังโหมโรง 
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ภาพประกอบ 60 ดานหนาจอหนัง ขณะกําลังโหมโรง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 61 การออกรูปฤๅษ ี
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ภาพประกอบ 62 การออกรูปบักปอง (ตัวตลกของคณะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 63 หลังจอขณะทําการเชดิหนังตอนสูรบ 1 
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ประวตัิยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   

 

 

 

 

ภาพประกอบ 64 หลังจอขณะทําการเชดิหนังตอนสูรบ 2 

ภาพประกอบ 65 ผูวิจัยและคณะนักเชิดหนัง นักดนตรี คณะเพชรโพนทัน 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล                            นายจักรกฤษณ  เรือนวุฒิ 
วันเดือนปเกิด                          10 สิงหาคม 2511 
สถานที่เกิด                             กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน                 14 ซอยสหพัฒนา 5  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน     ครูผูชวย 
สถานที่ทํางานปจจุบัน              โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15  
      อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2536                คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วชิาเอกดนตรีศกึษา  
      จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 พ.ศ. 2555               ศิลปะกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) มานุษยดุริยางควิทยา  
      จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         
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