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 การศึกษาวจิยัเร่ืองพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง 
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ซ่ึงไดเ้ก็บขอ้มูลจากการสาํรวจ สัมภาษณ์และวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงภาคสนาม ตั้งแต่เดือน 

มิถุนายน 2555 จนถึงเดือนเมษายน 2556 ในการวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 

 1.  เพื่อศึกษาพฒันาการของเคร่ืองดนตรีสากลของหนงัตะลุง คณะลาํดวนศ .อ่ิมเท่ง อาํเภอ

บางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 
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 ผลการศึกษาพบวา่ ในสมยัก่อนนั้นการเล่นหนงัตะลุงจะนิยมนาํเอาเร่ืองราวของ นิทานพื้นบา้น 
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กบัผูช้มทุกเพศทุกวยั ดนตรีท่ีนาํมาบรรเลงนั้นจะเป็นดนตรีไทยทั้งหมด แต่ในสภาพปัจจุบนันั้นการเล่น

หนงัตะลุงไม่นิยมหยบิยกเร่ืองราวจากนิทานพื้นบา้นหรือเร่ืองราวจากวรร ณคดีมาเล่นเพราะมีเน้ือหา

ค่อนขา้งตายตวั โดยหนงัตะลุงจะนิยมเล่นในเร่ืองราวท่ีเป็นปัจจุบนัและไดรั้บความนิยมนาํมาดดัแปลง 

และบทเพลงท่ีนาํมาเล่นนั้นก็ยอ่มเปล่ียนแปลงตามไปดว้ยเช่นกนัและมีความหลากหลายมากข้ึนอีกทั้ง

เคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้มานั้นยงัสามารถทาํเสียงท่ีแปลก ออกไปจากเดิมไดม้ากกวา่ท่ีเคร่ืองดนตรีดั้งเดิม

สามารถทาํไดโ้ดยมีการเขา้มาของ กีตาร์ คียบ์อร์ด กลองชุดและเบสตามลาํดบั จึงส่งผลทาํใหเ้กิดพฒันาการ

เคร่ืองดนตรีสากลข้ึนมาเร่ือย ๆโดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลของหนงัตะลุง คณะลาํดวน 
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ในปัจจุบนันั้นมีความสมบรูณ์แบบอีกทั้งไม่สามารถท่ีจะแตกเร่ืองราวออกไปไดก้วา้งเร่ืองของบทเพลง

ท่ีใชใ้นการบรรเลงนั้นเล่นไดน้อ้ยจึงจาํมีความเป็นท่ีจะตอ้งนาํเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาร่วมเล่นเพราะจะ

ไดช่้วยใหเ้น้ือเร่ืองรวมทั้งบทเพลงนั้นขยายออกไปมากข้ึนและเพราะในสภาพปั จจุบนันั้นในวงการ  

หนงัตะลุง มีการแข่งขนักนัอยา่งมาก หนงัตะลุงมีหลายคณะมากข้ึน หากยงันิยมเล่นเพียงแต่เคร่ือง

ดนตรีดั้งเดิมอยูน่ั้นจะทาํใหค้ณะหนงัตะลุงอยูไ่ดค้่อนขา้งยาก เพราะในปัจจุบนันั้นหนงัตะลุงเกือบ       

ทุกคณะนั้นจะมีเคร่ืองดนตรีสากลอยูใ่นคณะหนงั ซ่ึงยาก ท่ีหาคณะหนงัตะลุงท่ียงัคงใชเ้คร่ืองดนตรี

ดั้งเดิมทาํการแสดงเพียงอยา่งเดียว 



 บทบาทและหนา้ท่ีในการเล่นเคร่ืองดนตรีสากลร่วมกบัเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมนั้นจะตอ้งยดึถือ

เอาเคร่ืองของดนตรีดั้งเดิมเป็นหลกั กล่าวคือ เคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้มาร่วมเล่นนั้นในอดีตนั้นใชเ้ล่น

เพลงท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัหนงัตะลุง เช่น เพลงลูกทุ่งเพลงไทยสากล และเคร่ืองดนตรีสากลจะคอย

ช่วยเล่นแทรกเสริมในบริบทต่างๆ เช่น ช่วงมุขตลกขบขนั ช่วงจงัหวะบางฉากบางตอนในการดาํเนิน

ทอ้งเร่ือง และบางช่วงนายหนงัร้องเพลงลูกทุ่งหรือเพลงไทยสากลเพียงเท่านั้น แต่ในปัจจุ บนัเคร่ือง

ดนตรีสากลใชร่้วมเล่นกบัเพลงหนงัตะลุงเกือบทุกช่วงตอน เช่น ช่วงโหมโรง กล่าวบท ลงโรง และยงั

ใชเ้คร่ืองดนตรีสากลทาํการบรรเลงแทนหรือเล่นไปพร้อมกบัเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมในบางฉากบางตอน 

เป็นตน้ 
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 This research aims to study the development of the modern musical instruments of Lamduan 

S. Imtheng band, Bang-klam District, Songkhla Province by using anthrop musicology as the way of 

study. The data are collected from fieldwork surveys and interviews analyzed from June 2012 - April 

2013. The purposes of this research are as follows. 

 1. To study the development of the modern musical instruments in the shadow play of 

Lamduan S. Imtheng band, Bang-klam District, Songkhla Province 

 2. To study the factors influencing the development of the modern instruments in the 

shadow play of Lamduan S. Imtheng band, Bang-klam District, Songkhla Province 

 3. To study the role and function of the modern instruments played in the shadow play of 

Lamduan S. Imtheng band, Bang-klam District, Songkhla Province 

 The result of the study shows that the shadow play was often played to narrate the local 

folklore and literature in the past because it has great contents and moral mottoes, without rude slang 

or nasty language that is suitable for audiences of all ages. The music played in the shadow play was 

totally the Thai music. But nowadays, the shadow play has not popularly played to narrate folklore or 

literature because the content of folklore and literature are rather fixed. The content of the shadow 

play has recently been adapted and commonly related to current issues. The music of the shadow play 

has been changed as well. The modern instruments such as guitar, keyboard, drum kit and bass can 

make a variety of sound; therefore, they have been used together with the original ones and served a 

prominent role in the shadow play. 

 The factors influencing the development of the modern instruments in the shadow play of 

Lamduan S. Imtheng band are from the limitation of the original instruments that are not perfect 

enough to create a variety of sound in different contents. This is the reason why the band has to play 

the modern instruments together with the original ones. Moreover, there have been many bands of the 

shadow play recently and they have competed with each other. If they simply play the performance 

with only the original instruments, they will not be famous. Nowadays, most of the shadow bands 

play the modern instruments in their performance and it is hardly to find the band using only original 

instruments to perform the show.  



 As the original and modern instruments are played together in the shadow play, the original 

instruments must be regarded as the major role and function. It is said in the past; the modern 

instruments were played in general songs which are not related to the shadow play such as country 

songs and modern Thai songs. The modern instruments are also used to support in some contents like 

gags and funny scenes. The shadow player sometimes sangeither a country or a modern song. 

Nowadays, the modern instruments are played together with the original ones in almost every scene 

such as when engaging in foreplay, giving a prelude, and beginning a play. Furthermore, the modern 

instruments are used instead of the original instruments or combined with the original instruments in 

some scenes. 
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งามสุทธิ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ท่ีกรุณาสละเวลาใหแ้นวคิดและแนะนาํหลกัการในการศึกษา

และตรวจสอบซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านในสาขาดุริยา งคศาสตร์ศึกษา ดร .ชนิดา ตงัเตชะหิรัญ 

ภาควชิาดุริยางคศาสตร์สากล ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ใหก้บัผูว้จิยั และอบรมสั่งสอนใหแ้ก่ผูว้จิยั

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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 ขอกราบขอบพระคุณ นาย ดวน อารมฤทธ์ิ นายหนงัของ คณะหนงัตะลุง ลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง         

ท่ีใหข้อ้มูลต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ของคณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง ท่ีใหก้ารตอ้นรับและใหค้วามอบอุ่น

ตลอดเวลาในการเก็บขอ้มลูท่ีเป็นความรู้และเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั 

 สุดทา้ย ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวขนุสีแกว้ ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ ดูแล และให้

กาํลงัใจในการศึกษาทาํงานวจิยัจนประสบความสาํเร็จ 
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บทที่ 1  

บทนํา 

 

ภูมหิลงั 

 หนงัตะลุงเป็นหน่ึงในศิ ลปะพื้นบา้นท่ี รู้จกักนัเป็นอยา่งดีในฐานะเอกลกัษณ์ของวฒั นธรรม

ภาคใต ้โดยการทาํนั้นจะนาํหนงัววัหรือหนงัควายมาสลกัเป็นรูปตวัหนงัตวัละคร แลว้นาํมาเชิดเป็น

เร่ืองราวบนจอดว้ยผา้สีขาวบางๆ โดยเร่ืองแรกท่ีนาํมาเชิดนั้น ช่ือเร่ืองวา่ รามเกียรต์ิ โดยเลือกมาเป็นบาง

ตอนท่ีมีช่ือเสียง ต่อมาไดมี้การนาํเอา เน้ือเร่ือง วรรณคดีพื้นบา้นมาเชิด ทาํเป็นบทหนงัตะลุง ทั้งเร่ืองท่ีมี

การแสดงในโทรทศัน์และเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาใหม่ หรือปรับเน้ือหาใหเ้ขา้ กบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัใหม้าก

ท่ีสุดซ่ึงถือเป็นการปรับตวัของหนงัตะลุงใหเ้ขา้กบัยคุสมยัและตอบสนองความตอ้งการในการชมของ

ผูช้มใหม้ากท่ีสุด 

 หนงัตะลุงนั้นมีใน ประเทศไทยเม่ือใดไม่ปรากฏอยา่งชดัเจน เพราะมีการสันนิษฐานและ

ถกเถียงกนัมาในหลายประเด็น แต่อยา่งไรก็ตามสันนิษ ฐานกนัวา่ หนงัตะลุงเขา้มาทางภาคใตข้อง

ประเทศไทย  โดยรับอิ ทธิพล  มาจากชวา หนงัตะลุงจึงเอารูปแบบของหนงัชวาท่ีเรียกวา่ วายงั เขา้มา

ผสมผสานอีกดว้ย รูปหนงัชวานั้นมีใบ หนา้ผดิไปจากคน จริง หนงัตะลุงเลียนแบบทาํใหห้น้ าผดิไปจาก

คนจริง เช่น นายหนูนุย้ หนา้คลา้ยววั นาย เท่งหนา้คลา้ยกระงงั นายดิกมีปากเหมือนเป็ด  เป็นตน้  (พว่ง 

บุษรารัตน์. 2540:  22) 

 ในอดีต ชาว ปักษ์ใตเ้รียก หนงัตะลุงวา่ “หนงั” แต่ต่อมาไดเ้รียก หนงั  วา่”หนงัตะลุง ”โดย 

(สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงคร์าชานุภาพ .  2496:  99) กล่าววา่ ชาวบา้น ควนพร้าว 

จงัหวดัพทัลุง คิดเอาหนงัอยา่งชวามาเล่นเป็นเร่ืองไทยข้ึนก่อน แลว้แพร่ขยายไปยงัท่ีอ่ืน และในสมยั

รัชกาลท่ี 5 น่ีเอง   หนงัตะลุงไดแ้สดงถวายหนา้พระท่ีนัง่เป็นคร้ังแรก เม่ือ พ .ศ. 2419 และตั้งแต่นั้นเป็น

ตน้มาจึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของหนงัพทัลุง หรือเรียนสั้นๆวา่ หนงัตะลุง แต่ (ธนิต อยูโ่พธ์ิ.  2500:  9) 

ไม่ไดม้องวา่ “หนงัตะลุง” มีตน้กาํเนิดมาจากช่ือของจงัหวดั หากแต่เป็นเพราะมีมหรสพท่ีข้ึนหนา้ข้ึนตา

ของชาวไทยในสมยัโบราณอีกอยา่งหน่ึงคือหนงั ซ่ึงเรียกกนัภายหลงัวา่หนงัใหญ่ เพราะมีหนงัตะลุงซ่ึง

เป็นหนงัตวัเล็กเกิดข้ึนอีกอยา่งหน่ึง จึงเติมคาํเรียกใหแ้ตกต่างกนัออกไป 

 หลงัจากท่ีหนงัตะลุงได้ เขา้มาแสดงท่ีกรุงเทพ ก็ทาํใหห้นงัตะลุงไดรั้บความนิยมอยา่ง

แพร่หลาย เกิดเป็ นหนงัตะลุงแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ินก็มีรูปแบบการเล่นท่ีแตกต่างกนัออกไป

ตามค่านิยม ทาํนอง จงัหวะ เคร่ืองดนตรี สาํเนียงภาษาและลีลาตามกลอนแบบฉบบัของตน ดงัเช่นใน

ภาคกลางมีหนงัตะลุงท่ีรู้จกักนัแพร่หลายคือ หนงัตะลุงเมืองเพชร “หนงัตะลุงเมืองเพชรบุรี ” คลา้ยไป

ทางหนงัใหญ่และหนงัทางใตแ้ต่จะไม่เหมือนของทางหน่ึงทางใด โดยเฉพาะลีลาการเล่นดนตรี ท่ีทางใต้
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เล่นไปอยา่ง หวานๆ ชา้ๆ กล่าวกลอนเล่นคล่ืนเสียงอยา่งตั้งอกตั้งใจ ตะลุงเมืองเพชรเล่นดนตรีอยา่งผาด

โผน รุนแรง รีบร้อน และรวดเร็ว ในบางวงอาจจะมีแตรวงหรือป่ีพาทยเ์ขา้มาร่วมดว้ย ซ่ึงยิง่ทาํใหเ้กิด

การโอฬารอึกทึกไปทั้งโรงมากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นลกัษณะ บทพากยต่์างๆ ของเมืองเพชรมีทั้งคลา้ย โขน 

ยีเ่ก โขนสด และสาํเนียงภาคใต ้  ดูมีมากหลายเสียงจนจาํไม่หมด” (เอนก นาวกิมลู.  2530:  19-22) 

 ส่วนหนงัตะลุงอีสานหรือหนงัป ระโมทยันั้น ไดรั้บการถ่ายทอดมาจากคณ ะหนงัตะลุงภาค

กลาง ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดมาจากหนั งตะลุงภาคใตอี้กต่อหน่ึงและบางคณ ะก็จดจาํการแสดงของหนงั

ตะลุงภาคใตม้าดดัแปลงใหเ้ขา้กบัทอ้งถ่ินอีสานและสืบต่อกนัมา หนงัป ระโมทยันั้นมีลกัษณะเด่นคือ 

นิยมยนืเชิดและเม่ือตวัหนงัตอ้งเดินผูเ้ชิดก็จะตอ้งเดินตามไปดว้ย ส่วนคนท่ีพากยห์รือเจรจาหากเป็นคนละ

คนกบัตวัเชิดหนงั  ก็จะยนืพากยแ์ละเจรจาเช่นกนั ทาํนองการพากยข์องหนงัป ระโมทยั เหมือนกบัการ

อ่านทาํนองเสนาะ  มีสาํเนียงเป็นสาํเนียงอีสาน แต่ถา้หากแสดงเร่ืองทางพื้นเมือง เช่น  สงัขศิ์ลป์ชยั จะมี

การนาํเอาทาํนองชา้ๆ  ท่ีเรียกวา่ลาํอ่านหนงัสือ และทาํนองลาํเตย้ของหมอลาํ ซ่ึงเป็นทาํนองท่ีมีความ

ครึกคร้ืนสนุกสนานเขา้ไปใชเ้พิ่มเติม  (รัถพร ซงัธาดา . 2526) แมห้นงัตะลุงจะเผยแพร่เขา้สู่ทุกภูมิภาค 

แต่หนงัตะลุงในภาคใตน้ั้น  ใหค้วามบนัเทิง และหาดูง่ายสุดอีกทั้งยงัผกูพนั ใกลชิ้ดมีอิทธิพลกบัวถีิชีวติ

ของชาวบา้น ขนาดท่ีวา่   “แมข้นาดขา้ราชการไปอบรม 10 คร้ัง ยงัไม่ไดผ้ลเท่าหนงัตะลุงแสดงใหดู้เพียงคร้ัง

เดียว” (ประพนัธ์ เรืองณรงค์.  2519: 5) “หนงัตะลุงยงัคงไดรั้บความนิยมกวา้งขวางจนถึงทุกวนัน้ี จะเห็นได้

วา่เม่ือมีงานต่างๆถา้ไม่สามารถหาหนงัตะลุงมาแสดงได ้ก็จะใชเ้สียงบนัทึกของหนงัตะลุงมาใชแ้ทน ใน

กรณี เช่นน้ี จะเห็น ไดว้า่หนงัตะลุงมีอิ ทธิพลต่อชาวบา้นภาคใตเ้ป็นอยา่งมาก อีกประการหน่ึงในการดู

หนงัตะลุงนอกจากประชาชนท่ีรับชมจะไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว้ ประชาชนจะไดรั้บแง่คิด

ความรู้ในดา้นต่างๆ ท่ีสอดแทรกอยูใ่นเน้ือเร่ือง จึงนบัวา่หนงัตะลุงเป็นส่ื อมวลชนชนิดหน่ึงท่ีมีบทบาท

ต่อการปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมแก่ประชาชนภาคใตไ้ด”้ (สมหวงั คงประยรู. 2522: 26) 

 หนงัตะลุงนั บเป็นหน่วยหน่ึงในสถาบนัสนัทนาการ มีหนา้ท่ีหลั กคือ ใหค้วามบนัเทิง ผอ่น

คลายแก่สมาชิกในสังคมแต่ในขณะเดียวกนัก็ช่วยสนบัสนุนหนา้ท่ีของสถาบนัอ่ืน เช่น ใหค้วามรู้ อบรม

สั่งสอน การส่ือประชาสัมพนัธ์ตลอดจนบทบาททางสังคมและการเมืองได ้(เตือน พรหมเมศ . 2532:  84)

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ไม่เพียงหนงัตะลุงจะใหค้วามบนัเทิงท่ีเป็นลกัษณะเด่นเท่านั้นแต่เน้ือหาสาระต่างๆ

ท่ีถูกถ่ายทอดสอดแทรกผา่นตวัหนงัตะลุงก็ยงัเอ้ือประ โยชน์ต่อสถาบนัอ่ืนๆในสังคมและอาจมีผลให้

เกิดพลงัความคิดในกลุ่มคนได้ (เตือน พรหมเมศ . 2532:  84)  อีกทั้งในปัจจุบนัหนงัตะลุงเกือบทุกคณ ะ

จะพยายามแสดงหนงัตะลุงใหเ้ป็นศิลปะท่ีสะทอ้นปัญหาของทอ้งถ่ินมากข้ึน (บุญธรรมเทิดเกียรติชาติ .  

2538:  13) องคป์ระกอบในการแสดงหนงัตะลุ งมีอยูห่ลายอยา่งดว้ยกนั เช่น คณ ะหนงั เคร่ืองดนตรี 

โรงหนงั รูปหนงั และอุปกรณ์ภายในโรงหนงัเป็นตน้ ซ่ึงลว้นแต่เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยา่งยิง่แต่

เร่ืองของเคร่ืองดนตรี เดิมทีมีเคร่ืองดนตรี 5 ช้ิน อนัประกอบไปดว้ย  ทบั 1 คู่ กลองขนาดเล็ก 1 คู่ โหม่ง

ขนาดเลก็ 1 คู่ ฉ่ิง 1 คู่ และป่ี 1 เลา แต่ในปั จจุบนัมีเคร่ืองดนตรีสากล เขา้มาประ สม เช่น กลองจะใช้
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กลองของเคร่ื องดนตรีสากล คือกลองชุด และกลองทอ มบา้ และกลอง ปองโก้  ป่ีก็อาจใชไ้วโอลิน

หรือไม่ก็ใชซ้อดว้งแทน ส่ วนกีตาร์ เบส และคียบ์อดก็มีความสาํคญัมากเช่นเดียวกนั ซ่ึงเคร่ืองดนตรี

สากลท่ีเขา้มาใหม่เหล่าน้ีนบัวา่มีอิ ทธิพล ในเร่ืองของอารมณ์ในฉากต่า งๆของหนงัตะลุงเป็นอยา่งมาก

ไม่วา่จะเป็น สนุก โศกเศร้า โรแมนติก เร้าใจ เป็นตน้ซ่ึงสามารถทาํใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจเน้ือหาแก่นแท้

ของอารมณ์ตวัละคร ณ ตอนนั้นไดอ้ยา่งแตกฉาน 

 จากขอ้มูลเหตุผลขา้งตน้ทาํใหก้ล่าวไดว้า่  เคร่ืองดนตรีสากล ท่ีเขา้มาในหนงัตะลุงมีบทบาท

สาํคญัมาก   ตวัตลกหนงัตะลุง  เป็นตวั ท่ีมีความสาํคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการแสดงหนงัตะลุง เพราะความ

สนุกสนาน ตลก น่าขนัจาก บุคลิกเฉพาะของตวัตลกแต่ละตวัยงัคงตรึงความนิยมชมชอบชองผูช้มมิได้

เส่ือมคลาย และเม่ือผนวกกบัเคร่ืองดนตรีสากลท่ีเล่นในจงัหวะท่ีเหมาะสมโดย บางท่ีก็อาจใช้ เสียงท่ีเป็น

ลกัษณะเสียงสังเคราะห์จากเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่นผสม  ซ่ึงต่างจากสมยัก่อนท่ียงัไม่มี เคร่ืองดนตรี

สากลเขา้มาทาํใหห้นงัตะลุงในปัจจุบนัมีความหลากหลายในทางเคร่ืองดนตรีมากข้ึน 

 หนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง นั้นถือไดว้า่เป็นหนงัตะลุงคณะตน้ๆใน อาํเภอบางกลํ่า 

จงัหวดัสงขลา ท่ีไดมี้การนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาผสมผสานในการแสดงและบรรเลงร่วมกบั

เคร่ืองดนตรีดั้งเดิมและมีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของผูช้มชาวบา้นใน อาํเภอบางกลํ่า 

จงัหวดัสงขลา และอาํเภอใกลเ้คียง โดยเฉพาะการเล่นท่ีมีรูปแบบท่ีไม่เหมือนหนงัตะลุงค ณะอ่ืนๆอีกทั้ง

ลูกคู่ในหนั งตะลุงคณะลาํดวนนั้นเป็นเด็กเยาว ชนรุ่นใหม่เกือบทั้งส้ินแต่เม่ือเทียบการเล่นหรือการ

ประชนักบัหนงัตะลุงคณะอ่ืนๆแลว้นั้นสามารถเล่นไดอ้ยา่งแนบเนียนไม่แพลู้กคู่หนงัตะลุงคณะอ่ืนท่ีมี

ผูใ้หญ่มาเล่น ซ่ึงสามารถทาํ ใหผู้ช้มผูฟั้งและชาวบา้นในชุชน นั้นสามารถจดจาํเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น

ของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง ไดเ้ป็นอยา่งดี หรือบางคร้ังเป็นท่ีรู้จกัในหมู่ของชาวบา้นเรียกอีก

ช่ือหน่ึงวา่ “หนงัเด็ก” 

 เคร่ืองดนตรีสากลนั้นถือวา่เป็นอีกส่วนสาํคญัท่ีทาํใหห้นงัตะลุง คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง นั้นมี

ช่ือเสียงเพราะโดยทัว่ไปแลว้คณะหนงัตะลุงในปัจจุบนันั้นมีการนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่นและ

ทาํการแสดงเกือบทุกคณะซ่ึงบางคณะนั้นไดน้าํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาบรรเลงแทนเคร่ืองดนตรี

ดั้งเดิมอยา่งถาวร  อีกทั้งยงัใช้ สังเคราะห์ จากเคร่ืองดนตรีสากลนั้นทาํหนา้ท่ีบรรเลงเสียงแทนเคร่ือ ง

ดนตรีดั้งเดิมเกือบทั้งส้ิน เพราะสะดวกในการบรรเลง อีกทั้งใช้จาํนวนผูเ้ล่นจาํนวนนอ้ยคนกวา่จึงทาํให้

เสียงดนตรีท่ีออกมานั้นไม่ค่อยมีความสมจริง และทาํใหค้วามเป็น เอกลกัษณ์หนงัตะลุง นั้นค่อยๆหายไป 

หนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่งนั้น ไดมี้การนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่นด้ วยเช่นกนัแต่จะไม่ใช้

เสียงสังเคราะห์จากเคร่ืองดนตรีสากลเล่นทบัซํ้ ากบัเคร่ืองดนตรีดั้งเดิม กล่าวคือ เคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้

มาผสมร่วมเล่นกบัเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมนั้น ทาํหนา้ท่ีคอยเสริมช่วยทาํใหก้ารเล่นหนงัตะลุงมีความ

สนุกสนานเร้าใจมากข้ึนและท่ีสาํคญันั้นมีความทนัยุ คสมยัในการละเล่นและบรรเลงอยูต่ลอดเวลาใน

ขณะเดียวกนันั้นก็ยงัคงค่าและมีความเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นหนงัตะลุงท่ีมีมาอยา่งชา้นานอีกดว้ย 
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 ดงันั้นผูว้จิยัจึ งสนใจและเห็นควรท่ีจะทาํการศึกษา พฒันาการของการเขา้มาใหม่ของเคร่ือง

ดนตรีสากลใน หนงัตะลุง ท่ีมีอิทธิพลต่อการดูและการฟังของ ชาวบา้นใน จงัหวดัสงขลา อยา่งลึกซ้ึง

เพื่อใหแ้สดงเห็นถึงบทบาทท่ีสาํคญั และปัจจยัท่ีส่งผล ใหมี้การนาํเอา ของเคร่ืองดนตรี สากลมาใชใ้น 

หนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง อาํเภอ บางกลํ่า  จงัหวดัสงขลา  ลกัษณะพิเศษของเคร่ืองดนตรีสากลท่ี

เร่ิมเขา้มาและมีบทบาทในการเ ล่นหนงัตะลุงซ่ึง และเพือ่ใหผู้ท่ี้สนใจไดศึ้กษาคน้ควา้และนาํ ความรู้ท่ี

ไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาพฒันาการของเคร่ืองดนตรีสากลหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง อาํเภอบางกลํ่า 

จงัหวดัสงขลา 

 2. เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

 3. เพื่อศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีสากลท่ีเพิ่มเขา้มาของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

 

ความสําคญัของงานวจิัย 

 1. เพื่อทราบถึงพฒันาการของเคร่ืองดนตรีสากลทีเขา้มาในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง 

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

 2. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ .อ่ิม

เท่ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

 3. เพื่อทราบถึงบทบาท หนา้ท่ี ของเคร่ืองดนตรี สากลของ หนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง    

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

 

ขอบเขตในการวจิยั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัจะศึกษาเฉพาะหนงัตะลุง  คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง อาํเภอ บางกลํ่า  

จงัหวดัสงขลา เท่านั้นโดยผูว้จิยัมุ่งคาํนึงถึงพฒันาการของเคร่ืองดนตรีสากลของหนงัตะลุง  คณะลาํดวน 

ศ.อ่ิมเท่ง โดยใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและเก็บขอ้มูลในการวจิยัดว้ยวธีิ การคน้ควา้และรวบรวม

ขอ้มูลจากเอกสารวชิาการต่างๆ อาทิ เช่น บทความ ตาํรา เอกสาร วารสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หนงัตะลุง จากแหล่งขอ้มูลต่างๆอาทิเช่น หอสมุดมหาวทิยา ลยัศรีนครินทร วโิรฒ  ศูนยว์ทิย าทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัหอสมุดมหาวทิยาลยัทกัษิณวทิยาเขตพทัลุง หอสมุดมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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และไดท้าํการลงพื้นทีภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งชุมชน เช่น ชาวบา้นในอาํเภอบางกลํ่า

บางส่วน บุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดและสนิทสนมกบันายหนงัและบุคลท่ีรู้จกั คณะหนงัตะลุงคณะลาํดวน

เป็นอยา่งดี นกัดนตรีสมยั นายลาํดวน ชาวบา้นผูสู้งอายแุละเด็กจากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาทาํการวเิคราะห์

เน้ือหาเพือ่สรุปเป็นขอ้มลูในงานวจิยั 

 

คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. พฒันาการเคร่ืองดนตรีสากล หมายถึง วธีิหรือกระบวนการต่างๆท่ีจะทาํใหก้ารเล่นดนตรี

ในหนงัตะลุง มีความเจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ หรือมีความเปล่ียนแปลงคล่ีคลายไปในทางท่ีดี  โดยไดมี้การ

นาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาบรรเลงร่วมกบัวงดนตรีดั้งเดิมเพือ่ใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดใ้นสังคมปัจจุบนั

อยา่งมีสถานภาพอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 

 2. บทบาทหน้าที่ ของเคร่ืองดนตรีสากล  หมายถึง การนาํเคร่ืองดนตรีสากลท่ีมีความสาํคญั

เขา้มาใชป้ระกอบการแสดงหนงัตะลุงเพื่อทาํใหก้ารแสดงนั้นดูมีความสมจริงมากข้ึนโดยมีหนา้ท่ีเล่น

ร่วมกบัเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมคอยแทรกเสริมหรือบรรเลงแทนเพื่อใหเ้กิดความสมบรูณ์มากข้ึน   

 3. หนังตะลุง หมายถึง ศิลปะการแสดง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีในภาคใต ้หรือเรียกไดว้า่

เป็นสัญลกัษณ์เด่นอยา่งหน่ึงของวฒันธรรมคนไทยภาคใตอ้ยา่งหน่ึง โดยการแสดงจะมีการเชิด  “ตวั

หนงั” และพากย์หนงัโดยท่ี “นายหนงั” จะวางตวัหนงัซ่ึงมีลกัษณะแบบราบทาบกบัจอผา สีขาวสะอาด 

มีแสงไฟมาจากดา้นหลงัของตวัหนงัทาํใหป้รากฏภาพข้ึนอีกดา้นหน่ึงของจอ 

 4. นายหนัง  หมายถึง หวัหนา้ผูจ้ดัการ ของคณ ะหนงัตะลุง และเป็นหวัใจของการแสดงอีก

ดว้ย โดยส่วยมากนายหนงัส่วนใหญ่จะเป็นผูช้าย และเป็นชาวภาคใต ้ มกัมีคุณสมบติัพิเศษท่ีเป็นท่ีนิยม

ชมชอบกนั ไดแ้ก่ เสียงดี แต่งกลอนไดดี้ ตลกเก่ง ท่ีสาํคญั คือ มีไหว พริบปฏิภาณ ดีเยีย่ม สามารถตึงคน

ดูใหอ้ยูก่บัหนงัและเน้ือเร่ืองไดต้ลอดจนจบ 

 5. ตวัหนัง หมายถึง ภาพตวัละครในหนงัตะลุง สร้างมาจากหนงัววั หนงัควาย นาํมาเผาให้

แขง็จนเกือบเกรียมจนมีสภาพเป็นแผน่เรียบ แลว้นาํไปตดัฉลุเป็นตวัละครต่างๆ มีลวดลายท่ีสวยงามมี

การระบายสีประกอบและอวยัวะบางส่วนสามารถเคล่ือนไหวไดเ้ช่นมือและริมฝีปากล่าง เป็นตน้  

 6. ลูกคู่ หมายถึง ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีตีเคร่ืองหรือประโคมเคร่ือง มีจาํนวน 5-8 คนโดยลูกคู่ในหนงั

ตะลุงนั้นจะไม่เหมือนลูกคู่ของเพลง บอก และมโนราห์ เพราะจะไม่มีการร้องรับ  

 7. หมอกบโรง  หมายถึง เป็นหมอประจาํตวันายหนงัเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาอาคม  และ

พิธีกรรมต่างๆโดยจะป้องกนัไม่ใหน้ายหนงัถูกอาคมของฝ่ายตรงขา้มและถา้เกิดมีก็จะสามารถแกไ้ขได้

และยงัทาํหนา้ท่ีทาํอาคมใส่ฝ่ายท่ีตรงขา้มดว้ยโดยหมอกบโรงนั้นจะนัง่ติดกบัหยวกกลว้ยปักรูปเสมอ 

 8. ค่าราด หมายถึง เงินท่ีผูรั้บมาวา่จา้งใหไ้ปแสดง  โดยนายหนงันั้นจะเป็นผูเ้รียกค่าราดและ

ทาํการตกลงกบัทางเจา้ภาพเอง 
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 9. แทงหยวก หมายถึง การใชห้ยวกกลว้ยอนัใหม่มาปักรูปโดยจะไม่ใชห้ยวกกลว้ยท่ีใชแ้ลว้

หรือใชต่้อจากนายหนงัคนอ่ืนหรือคณะอ่ืนๆ โดยจะใชมี้ดครูแทงลงเป็นรูปสามเหล่ียม เอาหยวกกลว้ยท่ี

แทงออกมา และเสกหมากพลูฝังลงไปขา้งใน 1 คาํ และเสกคาถาผกูใจคนดู 

 10. เคร่ือง ดนตรีดั้งเดิม หมายถึง เคร่ืองดนตรีเดิมท่ีมี อยูใ่นหนงัตะลุง ประกอบดว้ยฉ่ิง 

โหม่ง กลองตุก๊ ป่ี และทบั 

 11. เคร่ืองดนตรีสากล หมายถึง เคร่ืองดนตรีอีเล็กทรอนิคและเคร่ืองดนตรีประเภทตีท่ีเพิ่ม

เขา้มาประกอบในหนงัตะลุงประกอบดว้ย กีตาร์ คียบ์อร์ด เบส และกลองกลองชุด 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

พฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลของหนังตะลุง คณะลาํดวน ศ.อิม่เท่ง อาํเภอบางกลํา่ จังหวดัสงขลา 

 

จุดมุ่งหมายของการค้นคว้า 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     คุณค่าของดนตรีพืน้บ้าน 

1. ศึกษาพฒันาการของเคร่ืองดนตรีสากลของ

หนังตะลุงคณะลาํดวน ศ.อิม่เท่ง อาํเภอบางกลํ่า

จังหวดัสงขลา 

1.1ประวติัความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั 

ของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  อาํเภอ

บางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

1.1.1ประวติันายหนงั 

1.1.2รูปหนงัและอุปกรณ์การแสดง

ต่างๆ 

1.1.3ขนบนิยมในการแสดง 

 ั ี ใ ปั ั  

2. ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฒันาการเคร่ืองดนตรี

สากลในหนังตะลุง คณะลาํดวน ศ.อิม่เท่ง อาํเภอ

บางกลํา่  จังหวดัสงขลา 

          2.1  ขอ้จาํกดัในการแสดง 

2.1.1 เน้ือเร่ือง 

2.1.2 รูปหนงั 

 

3. ศึกษาบทบาทและหน้าทีข่องเคร่ืองดนตรี

สากลทีเ่พิม่เข้ามาในหนังตะลุง คณะลาํดวน     

ศ.อิม่เท่ง อาํเภอบางกลํา่ จังหวดัสงขลา 

        3.1 การใชเ้คร่ืองดนตรีสากลแทรกเสริม

ในบริบทต่างๆ 

          1.2 ช่วงระยะเวลาท่ีเคร่ืองดนตรีสากล 

เขา้มาในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง อ.

บางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

          1.3 การแสดงในพธีิและวนัท่ีสาํคญั 

2.2 เศรษฐกิจและความอยูร่อด 

 

              2.3 ความเขา้ใจความสมจริง อรรถรสใน

การรับชมรับฟัง 

 

        3.2 รูปแบบการละเล่นและการผสม

วงร่วมกบัดนตรีไทย 

      3.3 วธีิและแนวคิดในการบรรเลง

เพลง 

          1.องคค์วามรู้และพฒันาการของเพลงพื้นบา้นหนงัตะลุงในบริบทต่างๆ 

          2.การอนุรักษแ์ละคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมดา้นดนตรีไทยและดนตรีพื้นบา้น 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษาการพฒันาการ เคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง 

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการนาํเสนอดงัน้ี 

 1. เอกสารและตาํราทางวชิาการ 

  1.1  ดา้นมานุษยดุริยางควทิยา 

  1.2  ดา้นการวเิคราะห์ดนตรี 

  1.3  ดา้นคติชนวทิยา 

  1.4   ดา้นวฒันธรรมพื้นบา้นหนงัตะลุง 

 2. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  เอกสารและตําราทางวชิาการ 

   1.1  ด้านมานุษยดุริยางควทิยา 

   แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาทางมานุษยดุริยางควทิยา (Ethnomusicology) 

   คาํวา่ “Ethnomusicology” เป็นศพัทท่ี์บญัญติัข้ึนหลงัจาก แจบ๊คุสท ์ (Kunst, Jaap) นกักฎหมาย

และนกัไวโอลินชาวเนเธอแลนด ์ไดศึ้กษาบทเพลงและการเตน้รําในวฒันธรรมดชั และดนตรีกาเมลนั

ของอินโดนิเซีย 

   ในปัจจุบนั คาํวา่ “Ethnomusicology” มีการกล่าวถึง กนัอยา่งกวา้งขวาง แต่นิยามคาํศพัท์

“Ethnomusicology” ยงัไม่มีในศพัทบ์ญัญติัของไทย นกัวชิาการดนตรีหลายท่านไดใ้หค้าํนิยามศพัทค์าํวา่  

“Ethnomusicology” เป็นภาษาไทยไวด้งัน้ี 

    ปัญญา รุ่งเรือง  ใชค้าํวา่ มานุษยดุริยางควทิยา 

    ประสิทธ์ิ เลียวศิริพงศ ์ ใชค้าํวา่ ดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา 

    เฉลิมศกัด์ิ พิกุลศรี ใชค้าํวา่ มานุษยสังคีตวทิยา 

    สุกรี เจริญสุข ใชค้าํวา่ ดุริยางคศาสตร์ชาติพนัธ์ุ 

   จากคาํนิยามศพัทท่ี์นกัวชิ าการดนตรีไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่  “Ethnomusicology” เป็น

ภาษาไทยนั้น ก็แลว้แต่วา่ผูท่ี้จะเลือกใชเ้ห็นสมควร และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ดั้งนั้น          

เพื่อความเขา้ใจท่ีชดัเจน การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึงเลือกใชค้าํวา่ “มานุษยดุริยางควทิยา” ปัญญา รุ่งเรือง (2546: 2) 

ไดใ้หค้วามหมายของมานุษยดุริยางควทิยา (Ethnomusicology) ในหนงัสือหลกัวชิามานุษยดุริยางควทิยา วา่ 

มานุษยดุริยางควทิยา หมายถึง ความรู้ วชิาการ หรือการศึกษาหาความรู้ดา้นดนตรีในแง่วฒันธรรมของ
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มนุษย ์คือ ศึกษาตวัดนตรีในแง่ของดุริยางควทิยา  (Musicology) และศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของดนตรีใน

สังคม เช่น เหตุผลในการท่ีมนุษยม์นุษยป์ระดิษฐคิ์ดคน้สร้างดนตรีของตน คุณลั กษณะเฉพาะทางดนตรี 

การใชด้นตรีในสังคม ความหมายของดนตรีท่ีมีต่อผูค้นในสังคมนั้นๆ ความดาํรงอยู ่ความเปล่ียนแปลง

และความเส่ือมสลายของดนตรีในสังคม 

 สุกรี เจริญสุข (2530: 38-41) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ Ethnomusicology ไวใ้นบทความใน

วารสารเพลงดนตรี วา่ Ethnomusicology แปลเป็นไทยวา่ “ดุริยางคศาสตร์ชาติพนัธ์ุ ” หมายถึงการศึกษา

ดนตรีใดๆ ก็ตามท่ีรวมทั้งดนตรีและองคป์ระกอบทางวฒันธรรมเขา้ไปดว้ย เป็นการศึกษาดนตรีของ

ชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนัแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

 1. เป็นการศึกษาดนตรีใดๆ ก็ตามท่ี ไม่ใช่ดนตรีตะวนัตก (Non-Western Art Music) ซ่ึง

รวมทั้งดนตรียโุรปโบราณและท่ีอ่ืนๆ ท่ียงัคงเหลืออยู ่

 2. เป็นการศึกษาดนตรีทุกรูปแบบในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง เช่น ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีของ

ชนกลุ่มนอ้ย ดนตรีสมยันิยม ดนตรีเพือ่การคา้ ฯลฯ 

 อานนัท ์นาคคง  (2541: 318) กล่าวถึงการศึกษาทางดา้นมานุษยดุริยางควทิยาไว ้โดยสรุปได้

ดงัน้ี 

 1. การศึกษาในดา้นเทคนิควธีิของดนตรี 

 2. การศึกษาดนตรีในแง่พฤติกรรมของสังคม 

 3. การศึกษาความสาํพนัธ์ระหวา่ง มานุษยดุริยางควทิยา กบัมานุษยวทิยา และวทิยาศาสตร์

สังคม ซ่ึงจะเป็นผลทาํใหน้กัมานุษยดุริ ยางควทิยาศึกษาคน้หาคาํตอบ และ  แสวงหาความรู้เก่ียวกบั

ดนตรีกบัมนุษยแ์ละสังคม ผลก็คือ เป็นการศึกษาดว้ยวธีิทางวทิยาศาสตร์ มากกวา่วธีิการทางศิลปะ

ศาสตร์ 

 ในหนงัสือ The New Grove Dictionary Of Music and Musicians ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ 

Ethnomusicology ไวว้า่ Ethnomusicology ประกอบดว้ยคาํสองคาํ คือ คาํวา่ Ethno และ Musicology ซ่ึง

หมายถึง วชิาท่ีวา่ดว้ยการศึกษาดนตรีท่ีมีการเปล่ียนแปลอยูเ่สมอ คือ การศึกษาดนตรีท่ีเป็นอยูใ่น

ปัจจุบนั ท่ีไม่ใช่แค่เพียงศึกษาดนตรีแบบฉบบัของตะวนัตกเท่านั้น การศึกษาในดา้นน้ีจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ศึกษาในเร่ืองของตวัดนตรี เคร่ืองดนตรี การแสดง ตลอดจนวฒันธรรมและส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 แนท (Nettl. 1964: 145) ไดใ้หค้าํนิยามการศึกษาทางมานุษยดุริยางควทิยา (Ethnomusicology) 

วา่ “เป็นศาสตร์ท่ีเป็นการผสมผสานกนัระหวา่ง หลกัวชิาดุริยางวทิยา กบั ชาติพนัธ์ุวทิยาสาขาวชิา

มานุษยดุริยางควทิยา จะศึกษาดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของมนุษย ์เช่นเหตุผลท่ีมนุษยป์ระดิษฐคิ์ด

สร้างดนตรีของตน คุณลกัษณะเฉพาะของดนตรี และการใชด้นตรีในสังคม” 

 นอกจากน้ีนกัมานุษยดุริยางควทิยา และผูร้อบรู้เก่ียวกบัสาขามานุษยดุริยางควทิ ยา ไดใ้หค้าํ

จาํกดัความในดา้นการศึกษา ขอบเขต ขอบข่ายในการศึกษาทางมานุษยดุริยางควทิยาไวด้งัต่อไปน้ี 



9 
 

 เมอร์เรียม  (Merriam. 1964: 6) นกัมานุษยดุริยางควทิยาชาวอเมริกนั ไดส้รุปเร่ืองเก่ียวกบั

ระเบียบวจิยัทางมานุษยดุริยางควทิยาไวใ้นหนงัสือ The Anthropology Of Music วา่ วชิา มานุษยดุริยางควทิยา

มีเป้าหมายท่ีจะใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ ในการวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมและผลผลิตของมนุษย ์งานของ

นกัมานุษยดุริยางควทิยาเป็นการศึกษาดนตรีเพื่อท่ีจะเขา้ใจวฒันธรรม เป็นวธีิการท่ีจะตอ้งใชท้ั้งงาน

ภาคสนามและหอ้งทดลอง 

 แนท (Nettl. 1964: 145) ไดน้าํเสนอแนวทางการศึกษาทางดา้นมานุษยดุริยางควทิยา ไวใ้น

หนงัสือ Theory And Method In Ethnomusicology วา่ การศึกษาภาคสนามถือเป็นหวัใจสาํคญัของ

การศึกษาทางดา้นมานุษยดุริยางควทิยา การวจิยัเนน้การศึกษาดนตรีในวฒันธรรมต่างของมนุษย ์

ตลอดจนสภาพสงัคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัดนตรี 

 ฮูท (Hood. 1971: 72) กล่าวไวว้า่ในการศึกษาทางดา้นมานุษยดุริยางควทิยา จาํเป็นตอ้งสร้าง

ความสาํพนัธ์อนัดีระหวา่งตวัเอง กบับุคคลท่ีเป็นเจา้ของวฒันธรรม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดีท่ีสุดจาก

แหล่งขอ้มลูนั้นๆ ขอ้มลูดิบท่ีไดน้ั้นตอ้งมีการบนัทึก และ เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัรายละเอียดบทเพลงตอ้ง

เขียนโนต้ประกอบเสมอ เม่ือภารกิจจากการเก็บขอ้มูลภาคสนามส้ินสุดลง ก็ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาภาคสนามมาวเิคราะห์ ตรวจสอบ หากขอ้มูลไม่ครบถว้น ก็จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติม 

 คูนสท ์(Kunst. 1959: 345) ไดใ้หข้อบข่ายในการศึกษาทางดา้นมานุษยดุริยางควทิยาวา่ “ส่ิงท่ี

จาํเป็นในการศึกษาทางมานุษยดุริยางควทิยา คือ การศึกษาดนตรีดั้งเดิมและเคร่ืองดนตรีของวฒันธรรม

ทุกระดบัชั้นของมนุษยช์าติ รวมทั้งดนตรีพื้นบา้นและดนตรีทุกอยา่งท่ีอยูน่อกระบบดนตรีตะวนัตก” 

 ซีเกอร์ (Seeger. n.d: 18) ไดใ้หแ้นวทางการศึกษาทางดา้นมานุษยดุริยางควทิยา ไวใ้นหนงัสือ 

Styles Of Musical Ethnography วา่ ดนตรีเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์ขา้ไปรับและซึมทราบจากวฒันธรรมหรือจาก

การถ่ายโยงวฒันธรรมของมนุษย ์การถ่ายโยงวฒันธรรมควรมีการจดบนัทึกเร่ืองราวระหวา่งมนุษยด์บั

ดนตรี เพื่อท่ีจะไดรู้้วา่ดนตรีมีบทบาทต่อวถีิชีวติ การดาํเนินชีวติของกลุ่มชนนั้นๆ อยา่งไร ควรมีการตั้ง

คาํถามท่ีเป็นพื้นฐานสาํคญั 3 ขอ้ 

 1. การจดัระบบเสียงและจงัหวะของดนตรีในแต่ละกลุ่มชนนั้นใชห้ลกัการใด 

 2. ดนตรีของแต่ละกลุ่มชนมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

 3. ทาํไมเน้ือหาของดนตรีในแต่ละกลุ่มชนจึงเป็นเช่นนั้น 

 จากแนวคิดและทฤษฎีของนกัวชิาการหลายท่าน อาจกล่าวโดยสรุปวา่  

 มานุษยดุริยางควทิยา (Ethnomusicology) หมายถึง การศึกษาดนตรีและวฒันธรรมของมนุษย ์

โดยศึกษาตวัดนตรีในเชิงดุริยางควทิยา (Musicology) และศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของดนตรีในสังคมใน

เชิงมานุษยวทิยาและสังคมวทิยา นัน่ก็คือ การศึกษาวเิคราะห์ดนตรีอนัเป็นผลผลิตทางวฒันธรรมของ

มนุษย ์การรวบรวมขอ้มูลทางดนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของมนุษย ์วธีิการท่ีมนุษยอ์ยูร่่วมกนัในสังคม 

รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีการสร้า งสรรคร่์วมกนั ตลอดจนความสาํพนัธ์ทางคนตรีกบัวฒันธรรมอ่ืนๆ 
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การศึกษาทางดา้นมานุษยดุริยางควทิยา ถือวา่การปฏิบติังานภาคสนามถือเป็นส่ิงสาํคญั ซ่ึงเป็นการ

แสวงหาความรู้จากการศึ กษาพฤติกรรมและผลิตกรรมของมนุษย์ เป็นการพิจารณาจากปรากฏการณ์

สังคมจากสภาพแวดลอ้มตามความเป็นจริ ง โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ มีการทาํงานอยา่งเป็นระบบ

ส่ิงท่ีจาํเป็นในการศึกษาภาคสนามนั้น จะตอ้งเรียนรูวธีิการเก็บขอ้มูล เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือจะตอ้ง

ฝึกฝนใหเ้กิดความชาํนาญ เพื่อลดปัญหาเม่ือออกปฏิบติังานภาคสนามจริง  หลงัจากออกภาคสนามผูว้จิยั

ตอ้งทาํการจาํแนกแยกแย ะ และรวมไปถึงการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ส่ิงสาํคญัในการศึกษา

ทางดา้นมานุษยดุริยางควทิยาอีกอยา่งคือ ตอ้งถอดโนต้เพลง (Transcription) จากแถบบนัทึกเสียงท่ีเรา

เก็บขอ้มูลมา เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ ความเขา้ใจและอาจจะตอ้งเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมหากพบวา่ขอ้มูลนั้ นยงั

ขาดความสมบูรณ์ และชดัเจนเพื่อใหบ้รรลุและตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั เห็นไดว้า่การศึกษา

ภาคสนามเป็นการศึกษาท่ีไม่ตายตวัและไม่มีวนัจบส้ิน เน่ืองจากเดนตรีมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพ

สังคมและวฒันธรรมอยูเ่สมอ 

 

 1.2  ด้านการวเิคราะห์ดนตรี 

 การวจิยัในคร้ังน้ี ผู ้ วจิยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวเิคราะห์ดนตรีตามหลกัของ

ดนตรีวทิยา ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์คุณลกัษณะทางดนตรี โดยการใชห้ลกัทฤษฎีการวเิคราะห์ดนตรี

ตะวนัตกมาใชใ้นการวเิคราะห์บทเพลง ส่ิงท่ีเป็นแนวทางหลกัในการวเิคราะห์คือ การวเิคราะห์แนว

ดาํเนินทาํนอง บนัไดเสียง และขั้นคู่เสียง จงัหวะ และบทร้องประกอบในบทเพลง 

 ณชัชา โสคติยานุรักษ ์ (2544:57) ไดก้ล่าวถึงการวเิคราะห์ทาํนอง โดยใหค้วามหมายของ

ทาํนองวา่คือ เสียงข้ึนลงหลายเสียงท่ีปะติดปะต่อกนัเป็นชุด แต่ละเสียงนอกจากจะมีระดบัเสียงสูงตํ่า

แลว้ ยงัมีความสั้นยาวตามลกัษณะจงัหวะท่ีอาจแตกต่างกนั ทาํนองเป็นส่วนประกอบของเพลงท่ีทุกชาติ

ทุกภาษาทุกวฒันธรรมใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากท่วงทาํนองเป็นเสียงสูง เสียงตํ่า เสียงข้ึนเสียง

ลง ซ่ึงมนุษยร้์องเลียนได ้สามารถสะทอ้นอารมณ์ของบทเพลงไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็ดีการวิ เคราะห์

ทาํนอง มีหลกัประเด็นสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทาํนองคือ 

 ช่วงเสียง (Range) คือ ระยะห่างระหวา่งตวัโนต้ท่ีมีระดบัเสียงสูงสุดและตวัโนต้ท่ีมีระดบั

เสียงตํ่าสุดของแนวดาํเนินทาํนอง 

 ข้ันคู่ (Interval) คือ การวเิคราะห์ขั้นคู่ในทาํนองเดียวคือการวเิคราะห์การดาํเนิ นทาํนอง วา่

เป็นการเคล่ือนท่ีจากโนต้หน่ึงไปยงัโนต้อีตวัหน่ึงอยา่งไรโครงสร้างหลกัของทาํนอง การวเิคราะห์โครง

หลกัของทาํนองจะเป็นตวักาํหนดระดบัความสาํคญัของตวัโนต้และกาํหนดทิศทางของทาํนอง กล่าวคือ 

แทนท่ีจะดูจากโนต้ตวัหน่ึงไปยงัโนต้ตวัถดัไปอยา่งตรงไปตรงมาทุกตวั แต่การวิเคราะห์โครงสร้างหลกั

ของทาํนองจูดูภาพรวมโดยโดยเลือกโนต้ตวัท่ีมีระดบัเสียงสูงสูด หรือตํ่าสุดของกลุ่มโนต้ท่ีแสดงเคา้

โครงของทิศทางทาํนองและ อนรรฆ จรัณยานนท ์(2542:  26) ไดอ้ธิบายการวเิคราะห์แนวดาํเนินทาํนอง 
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(Melodic Line) ในส่วนของโครงสร้างทาํนองวเิคราะห์ รูปร่างของทาํนอง (Melodic Countour) และ

และพิสัย (Range) การวเิคราะห์แนวดาํเนินทาํนองสองแนว ทาํการวเิคราะห์ความสาํพนัธ์ระหวา่งแนว

ทาํนองทั้งคู่ (Relationship Between Lines) คือ ความสาํพนัธ์  ท่ีเก่ียวกบัทิศทางของทาํนอง (Directional 

Relationships) ประกอบดว้ยความสาํพนัธ์ แบบตรงกนัขา้ม (Contrary Motion) ความสาํพนัธ์ท่ีมีการ

เคล่ือนท่ีในทิศทางเดียวกนั (Similar Motion) และความสาํพนัธ์แบบการเลียน แบบ (Imitation) การ

วเิคราะห์แนวดาํเนินจงัหวะ ทาํการวเิคราะห์องคจ์งัหวะ (Rhythmic Organization) อตัราจงัหวะ  (Meter) 

อตัราความเร็ว (Tempo) และอตัราความสั้นยาวของจงัหวะ (Rhythmic Duration) 

 นอกจากน้ี ณชัชา โสคติยานุรักษ ์ (2544:  57) ไดก้ล่าวถึงประโยคเพลงและการวเิคราะห์

สังคีตลกัษณ์ของเพลงวา่ บทเพลงทุกบทตอ้งประกอบดว้ยประโยคเพลง และประโยคเพลงเหล่าน้ีก็จะ

นาํมาผกูเรียงร้อยเขา้ดว้ยกนัจนเป็นเพลงท่ีสมบู รณ์ ส่วนสงัคีตลกัษณ์เปรียบเหมือน ฉนัท์ลกัษณ์ใน

วรรณคดีฉนัท์ลกัษณ์ในวรรณคดี เป็นโครงสร้างทางร้อยกรองท่ีแยกแยะ โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอนใหมี้

ความแตกต่างกนั สังคีตลกัษณ์ในดนตรีก็เช่นกนัมีโครงสร้างท่ียดึถือไดเ้ป็นแบบอยา่ง โดยมีทาํนองและ

กญุแจเสียงเป็นตวัแปรสาํคญัในการกาํหนดโครงสร้างของสังคีตลกัษณ์เหล่าน้ี 

 สงดั ภูเขาทอง (2532:  258-259) ไดอ้ธิบายถึงทาํนองเพลง (Melody) คือเสียงสูงๆ ตํ่าท่ีมี

ความสั้นยาว เบา แรง อยา่งไรก็แลว้แต่ความประสงคข์องผูแ้ต่ง ทาํนองเพลงของแต่ละชาติยอ่มมี

คุณสมบติัของเสียงดนตรีเหมือนกนั แต่แตกต่างกนัในรา ยละเอียดและการตกแต่งทาํนองเท่านั้น 

องคป์ระกอบของทาํนองเพลงประกอบดว้ย 

 1. ระดบัเสียง (Pitch) คือ ความสูงตํ่าของเสียง 

 2. การเคล่ือนท่ีของเสียงเพือ่ใหเ้กิดทาํนองเพลง (Melody Progression) 

 3. ความยาว (Measure) โดยกาํหนดเอาเวลาเป็นเคร่ืองกาํหนดเพือ่ใหเ้กิดเป็นจงัหวะ  เช่นนกั

ดนตรีกาํหนดเป็นหอ้งหรือเป็นช่อง 

 4. พิสัย (Range) คือ ช่วงกวา้งของเสียงตํ่าสุดและสูงสุด 

 5. ระบบหลกัเสียง (Tonic) คือ การกาํหนดเสียงของบทเพลงวา่จบดว้ยเสียงอะไร 

 

 1.3  ด้านทางคตชินวทิยา 

   1.3.1 ความหมายของคติชนวทิยา 

   สิริวรรณ วงษท์ตั (2540:  132-133) ใหค้วามหมายของคติชนวทิยาวา่ คติชนวทิยาเป็น

วชิาท่ีศึกษาเก่ียวกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมต่างๆ ของมนุษยเ์พื่อรู้จกัและเขา้ใจในทศันคติ ค่านิยม 

ตลอดจนชีวติความเป็นอยูข่องกลุ่มชนในแง่มุมต่างๆ ซ่ึงโดยรูปศพัทแ์ลว้สามารถแยกเป็นคาํไดด้งัน้ี 

  คติ หมายถึง การดาํเนิน วธีิ แบบอยา่ง ลกัษณะ 

  ชน หมายถึง คนในกลุ่มหน่ึง หรือคนในชาติใดชาติหน่ึง 

  วทิยา หมายถึง ความรู้ 
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 คาํวา่ คติชนวทิยา มาจากคาํภาษาองักฤษวา่ “Folklore” ซ่ึงเกิดจากการรวมคาํสองคาํเขา้ดว้ยกนั

คือ 

 Folk หมายถึง ชมชนท่ีมีลกัษณะรวมกนัอยา่งนอ้ย 1 ลกัษณะ เช่น ภาษา ศาสนาลกัษณะอาชีพ 

เช้ือชาติ เป็นตน้ และส่ิงท่ีสาํคญัคือ กลุ่มชนนั้นตอ้งมีวฒันธรรมเป็นของตนเอง 

 Lore หมายถึง ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ โดยสืบทอดมาตามประเพณี 

 คาํวา่ “Folklore” จึงหมายถึง ความรู้ของกลุ่มชนท่ีมีลกัษณะร่วมกนั ท่ีถ่ายทอดต่อกนัมา และ 

ก่ิงแกว้ อตัถากร (สิริวรรณ วงษท์ตั . 2540: 8; อา้งอิงจาก ก่ิงแกว้ อตัถากร . 2519) ใหค้วามหมายของคติ

ชนวทิยาวา่ คติชนวทิยา คือวชิาท่ีวา่ดว้ยการศึกษาคติชนหือผลผลิตทางวฒันธรรมของกลุ่มชนและ

ผลผลิตทางวฒันธรรมของกลุ่มชน และผลผลิตทางวฒันธรรมน้ี เป็นมรดกท่ีสืบทอดกนั มาทั้งภายในชน

กลุ่มเดียวกนัและแพร่กระจายไปสูชนต่างกลุ่มดว้ย 

 ธนะรัชต ์อนุกลู (2543: 238-240) ไดอ้ธิบายขอบเขตและความหมายของคติชนวทิยา สามารถ

สรุปไดป้ระเด็นดงัน้ี คือ 

 1. เป็นเร่ืองท่ีปกติในสังคมไม่รู้ถึงแหล่งท่ีมาวา่ใครคือผูท่ี้เป็นตน้กาํเนิด 

 2. เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีรับช่วงต่อๆ กนัมาจากคนรุ่นก่อน สู่คนรุ่นหลงัหลายๆชัว่คน 

ถือเป็นแบบแผนทาํใหค้นรุ่นหลงัปฏิบติัต่อๆ กนัมา หรือเช่ือกนัอยา่งน้ีสืบมา 

 3. แต่เดิมคติชนวทิยา เนน้ท่ีก ารถ่ายทอดดว้ยคาํพดู การบอกเล่าต่อกนัมา ภายหลงัมีการจด

บนัทึกและใชว้ธีิการศึกษาเก็บขอ้มูลเพื่อขยายขอบเขตไปยงัขอ้มูลท่ีบนัทึกเอาไว ้และการแสดงท่าทาง

ประกอบกระบวนการถ่ายทอด แต่เดิมคติชนวทิยามกัถ่ายทอดดว้ยปาก (มุขปาฐะ) หรือการแสดงออกท่ี

เลียนแบบได ้อนัเป็นวธีิดั้งเดิมตามธรรมชาติของมนุษย ์การขาดตอนทางคติชนวทิยาและทางวฒันธรรม

นั้น เน่ืองมาจากการขาดตอนในการถ่ายทอด แมใ้นปัจจุบนัน้ี เม่ือมีการส่ือสารดว้ยการใชว้สัดุอุปกรณ์

ต่างๆ เจริญมากข้ึน แต่การถ่ายทอดดว้ยปากและวธีิการปฏิบติั ก็ยงัมีความสาํคญัอยา่งมากในการศึกษา

และเขา้ใจในดา้นคติชนวทิยา 

   1.3.2  ความเป็นมาของคตชินวทิยา 

   คติชนวทิยา ธนะรัชต ์อนุกลู (2543: 238-240) ไดอ้ธิบายการศึกษาคติชนวทิยาเร่ิมข้ึน

ตั้งแต่มนุษยเ์ร่ิมสนใจใจวฒันธรรมรอบๆ ตวัต่างๆ กนัไป เช่น ความเช่ือ โชคลาง และไสยศาสตร์ 

การละเล่นส่ิงท่ีทาํในยาววา่ง เทพนิยาย เพลง นิทาน เร่ืองเหล่าน้ีไดรั้บการยกยอ่งดว้ยปากจากคน         

รุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง จากพอ่แม่ถึงลูก กินเวลาหลายชัว่อายคุนแนวความคิดในการศึกษาคติชนวทิยา

ตอนตน้ๆ มกัเป็นการนาํเสนอรูปแบบวฒันธรรมท่ีถูกลืมไปแลว้ วฒันธรรมสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ใน

สมยัท่ีมนุษยย์งัมีความเช่ือเร่ืองลทัธิ ผสีางเทวดา นกัคติชนวทิยา ในสมยัแรกมีความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองราว

อดีตในหลายๆ อยา่ง เช่น เร่ืองราวในอดีตส่องหึความเจริญของมนุษยใ์นยคุป่าเถ่ือน หรือช้ีใหเ้ห็น

วฒันธรรมโบราณท่ีเจริญก่อนหนา้ท่ีจะสลายตวั ทาํใหน้กัคติชนวทิยาเกิดความประทบัใจในความเก่าแก่
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โบราณ โดยมีความรู้สึกวา่ส่ิงเก่าๆ ในอดีตยอ่มดีกวา่ในปัจจุบนั ยคุทองยอ่มเป็นยคุท่ีผา่นมาแลว้ในอดีต 

เขาจึงเรียกศตวรรษท่ีเขาศึกษารวบรวมน้ีวา่ “ของโบราณของประชาชน ” ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาคติชน

วทิยา ในศตวรรษท่ี 18-19 จึงถือวา่คติชนวทิยาเป็นเร่ืองในอดีตท่ีถูกหลงลืมไป ในการศึกษาคติชนวทิยา

ถือวา่ ชาวบา้นไม่ไดจ้าํกดัวา่วา่ตอ้งเป็นชาวบา้นในชนบทเท่านั้น แต่ควรเป็นกลุ่มคนท่ีไดรั้บการเล้ียงดู

ตามธรรมเนียมประเพณีแบบเดิม เพราะถา้ยดึแนวคิดเดิมแลว้ ชาวชนบทท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นเมืองหรือ

ลูกหลานของชาวชนบทท่ีถือกาํเนิดในเมืองก็ไม่จดัวา่เป็น “ชาวบา้น” ในความหมายของคติชนวทิยา แต่

ความจริงนั้นชาวเมืองท่ีอพยพมาจากชนบท หรือลูกหลานท่ีกาํเนิดข้ึนในเมืองยงัใชชี้วติต ามปทสัถาน

ทางสังคม โลกทศัน์ และ ชีวะทศัน์ยงัคงเป็นแบบเดิมอยู ่แต่การเล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นมาจากสภาพ

สังคมสมยัใหม่ ท่ีทาํใหช้าวเมืองตอ้งพึ่งพาตนเองและมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน 

   1.3.3  องค์ประกอบของคติชน 

   กุหลาบ มลัลิกะมาส (2528: 6-9) กล่าววา่ คติชนมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัหลายประการคือ  

   1. กลุ่มชน ตามความหมายในทางคติชนวทิยา หมายถึง บุคคลหลายคนมีคติของวถีิชีวติ

ร่วมกนั มีผลผลิตทางวฒันธรรมเป็นสมบติัของกลุ่มร่วมกนั 

   2. แหล่ง พื้นท่ีอนัเป็นท่ีพาํนกัของกลุ่มชน นกัคติชนวทิยายอ่มมีความสนใจในพื้นท่ี

ต่างๆ ซ่ึงมีกลุ่มชาท่ีมีคติชนร่วมกนั อาจเป็นแหล่งพื้นท่ีขนาดใหญ่หรือเลก็ก็ได ้และแหล่งเหล่าน้ี เป็นท่ี

ซ่ึงนกัวชิาการหรือผูศึ้กษาออกไปเก็บรวบรวมขอ้มูลคติชนต่างๆ 

   3. ตวับท คือเน้ือหาหรือวธีิการแสดงออกของคติชน ประกอบดว้ยลีลาท่วงทาํนองกลวธีิ

ในการแสดงออก ตลอดจรบริบทแวดลอ้มอ่ืนๆ 

   4. บทบาทและหนา้ท่ีของคติชนในสังคมหน่ึงๆ คติชนยอ่มมีหนา้ท่ีหรือบทบาทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงในสังคมเสมอ นกัคติชนวทิยาจึงมีความสนใจในการศึกษาคติชนท่ีมีอยูใ่นสังคมหน่ึงๆวา่มี

ความหมาย ความสาํพนัธ์ และหนา้ท่ีอยา่งไรในสังคมนั้นดว้ย 

   5. กระบวนการถ่ายทอด นกัคติชนวทิยาสนใจเป็นพิเศษในกระบวนการถ่ายทอด

ประเภทวธีิก ารถ่ายทอดดว้ยปาก (มุขปาฐะ ) หรือการแสดงออกเพือ่ใหเ้ลียนแบบอนัเป็นวธีิดั้งเดิมตาม

ธรรมชาติในชีวติมนุษย ์แมปั้จจุบนัการส่ือสารดว้ยการใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆ เจริญมากข้ึน แต่การ

ถ่ายทอดในลกัษณะน้ี ก็ยงัมีความหมายสาํคญัอยูเ่ป็นอนัมากในวงการศึกษาทางคติชนวทิยา 

   1.3.4  ประเภทของคติชน 

   สิริวรรณ วงษท์ตั (2540: 12) อธิบายวา่ โดยทัว่ไปการจาํแนกขอ้มูลทางคติชนวทิยา จดั

ไว ้5 ประเภทคือ 

   1.  ศิลปะพื้นบา้น คือ ส่ิงประดิษฐ ์รวมไปถึงการประดิษฐข์องใชใ้หเ้กิดประโยชน์และ

สวยงาม เช่น 

    1. ผา้ เคร่ืองแต่งกาย การแต่งกาย 

    2. เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

    3. พาหนะพื้นบา้น 
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    4. วตัถุเพื่อการทาํบุญในศาสนาและความเช่ือ 

    5. เคร่ืองดนตรี 

    6. เคร่ืองประกอบการสร้างอาคาร สถานท่ี 

    7. เคร่ืองใชใ้นการรบและการต่อสู้ป้องกนัตวั 

    8. การปรุงอาหารพื้นเมืองนั้นๆ 

   2. สถาปัตยกรรมพื้นบา้น 

    1 เคร่ืองป้ันดินเผา 

   3 การแสดงและการละเล่นพื้นบา้น 

    1. การแสดงพื้นบา้น ไดแ้ก่ ระบาํพื้นบา้น ละครพื้นบา้น 

    2. การละเล่นพื้นบา้น ไดแ้ก่ การละเล่นของเด็กท่ีมีเพลงประกอบ และ กีฬาพื้นบา้น                                 

    3. การละเล่นพื้นบา้น ไดแ้ก่ การละเล่นของเด็กท่ีมีเพลงประกอบ และ กีฬาพื้นบา้น 

   4. ประเพณีและพธีิกรรม 

   5. บทบาทหนา้ท่ีของคติชน 

 คติชนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม ฉะนั้นคติชนประเภทต่างๆ จึงเป็นกลไกทางวฒันธรรมท่ี

มีบทบาทและหนา้ท่ีต่อสังคมไทยดงัน้ี 

   1. คติชนวทิยาเป็นเคร่ืองมือใหค้วามบนัเทิง 

   2. คติชนเป็นทางออกสาํหรับความขดัแยง้ และกฎเกณฑท์างสังคม 

   3. คติชนเป็นเคร่ืองมือใหก้ารศึกษาและอบรมระเบียบสังคม 

   4. คติชนทาํใหว้ฒันธรรมสมบูรณ์เขม้แขง็ข้ึน 

   5. คติชนเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความเช่ือและพิธีกรรม 

   6. คติชนเป็นเคร่ืองมือในการสร้างเอกลกัษณ์ และประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน 

   7. คติชนเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมรักษาแบบแผนของสังคม 

 

 1.4  ด้านวฒันธรรมพืน้บ้าน หนังตะลุง 

 เป็นละครชาวบา้น น่าจะมีข้ึนไม่นอ้ยกวา่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  โดยการ ประสม

ประสารระหวา่งการละเล่นหนงัใหญ่กบัหนงัแบบชวา  ชวา  ประกอบกบัวถีิพื้นบา้นภาคใต ้ ทาํใหเ้กิด

รูปแบบใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะและพั ฒนาข้ึนบริเวณภาคใตต้อนกลางคือ ละแวกเมือ งพทัลุง

นครศรีธรรมราชและสงขลา อุดม หนูทอง (2539: 3) 
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   1.4.1  ประวตัิความเป็นมา 

   ประวติัความเป็นมาของหนงัตะลุง ยงัหาเหตุผลแน่นอนไม่ได ้มีผูส้ันนิษฐานกนัไวห้ลาย

ทาง  ชาวใตเ้รียกการละเล่นแบบน้ีวา่ “หนงั” หรือบาง ทีเรียกวา่ “หนงัควน” ส่วนท่ีเรียกหนงัตะลุงนั้น 

สันนิษฐานวา่ เป็นคาํท่ีเกิดข้ึนตอนหนงัควนไดเ้ขา้ไปแสดงท่ีกรุงเทพฯ มีบางคนกล่าววา่ หนงัควนได้

เปล่ียนช่ือเป็นหนงัตะลุง เม่ือสมยัรัชกาล ท่ี 3 สมยันั้นหนงัของเมืองพทัลุง ไดเ้ขา้ไปแสดงในกรุงเทพฯ 

เรียกหนงัควน วา่หนงัพทัลุง แลว้เสียงอาจกร่อนจากพทัลุงเป็นทะลุง แลว้เป็นทะลุงแลว้เป็นหนงัตะลุง

ในท่ีสุด  หรือตามท่ีสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํร งราชานุภาพ ทรงทาํเชิงอรรถ ไวใ้น

หนงัสือตาํนานละครอิเหนาวา่ หนงัตะลุงเป็นของใหม่ ซ่ึงเกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 พวกชาวบา้น (ควน

มะพร้าว) แขวงจงัหวดัพทัลุง คิดเอาอยา่งหนงัแขก (ชวา)มาเล่นเป็นเร่ืองไทยข้ึ นก่อนแลว้จึงแพร่หลาย

ไปท่ีอ่ืน ในมณฑลนั้นเรียกกนัวา่  หนงัควน และเขา้มากรุงเทพฯ ไดเ้ล่นถวายตวัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นคร้ังแรกท่ีบางปะอิน เม่ือปีชวด พ.ศ. 2419  อุดม หนูทอง (2539: 3) 

 การเล่นเงาโดยใชรู้ปหนงัท่ีนิยมเล่นในเอเชียอาคเนยแ์บ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แบบแรกเป็น

แบบหนงัใหญ่ของไทยและหนงั “สเบก” (Nang Sbek) ของเขมร ซ่ึงตวัรูปหรือหนงัมีขนาดใหญ่และ

ส่วนแขนติดน่ิงอยูก่บับ่าเคล่ือนไหวไม่ได ้ส่วนอีกแบบหน่ึง รูปมีขนาดเลก็กวา่ แขนมีรอยต่อเป็นขอ้ทาํ

ใหเ้คล่ือนไหวไดแ้ขนหน่ึงหรือทั้ง 2 แขน แบบหลงัน้ีเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งกวา้งขวางกวา่แบบแรกมีเล่น

ทั้งในชวา บาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว เขมร แบบหลงัน้ีเป็นแบบเดียวกบัท่ี นิยมเล่นในภาคใตข้อง 

ประเทศไทย  สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2549: 43) 

 เม่ือศึกษาจากประวติัและสภาพความเป็นจริงจะพบวา่หนงัตะลุงแบบอินเดีย ชวา บาหลี 

มาเลเซียและไทยภาคใต ้มีความสัมพนัธ์กนัในหลายประการ เช่น ดา้น ธรรมเนียม การแสดง รูปหรือตวั

หนงั ดนตรี ตลอดจนความเช่ือบางประการ แต่มีรายละเอียดแตกต่างกนัตามวฒันธรรมประเพณีและ

ศาสนา และการพฒันาการในการแสดงของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะหนงัชวากบัหนงัตะลุงในภาคใต้

ของประเทศไทย มีร่องรอยของความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัหลายประการ และต่างก็มีวฒันธรร มของอินเดีย

ประสมอยูอ่ยา่งเด่นชดั  สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2549:  23-28) 

 คนเชิดหนงัตะลุงของชวาซ่ึงเรียกวา่ “ดาลงั” (Dalang) หรือท่ีไทยเรียกใน เร่ืองอิเหนาวา่ “ดา

หลงั” นั้นมาจากคาํภาษาสันสกฤตวา่ “ตาลางฺก ” อนัเป็นพระนาม ของพระอิศวรหรือพระศิวะ เป็น

ตวัแทนของเทพเจา้แห่งศิลปะการบนัเทิงของอินเดีย เทพองคน้ี์หนงัตะลุงภาคใตน้าํมาใชเ้ป็นตวัสาํคญั

ในการแสดงทุกคร้ัง คือ เป็นรูปพระอิศวรทรงโค อุสุภราช หรือท่ีชาวภาคใตเ้รียกวา่ “รูปโค” ซ่ึงจะออก

หลงัจากออกรูป ฤาษีแลว้ เพือ่สดุ ดีเทพแห่งความบนัเทิง ตามตาํนานอินเดียวา่เม่ือใดพระศิวะเริงระบาํ 

พระนนัทิ ซ่ึงโดยปกติเป็นเทพท่ีมีร่างเป็นบุรุษ หวัเป็นโค ประดบัอาภรณ์อยา่งเทพ ก็จะนัง่ตีตะโพนให้

จงัหวะ ต่อเม่ือ พระศิวะจะเสด็จเดินทางพระนนัทิจึงจะกลายร่างเป็นโคพาหนะทรง และคาํวา่ “นนัทิ” 

นอกจากจะแปลวา่เสวกผูใ้หญ่ในพระศิวะแลว้ ยงัหมายถึงผูก้ล่าวอามุขบทละครคือผูก้ล่าวเบิกโรงหรือผู ้



16 
 

กล่าวอาศิรวาทดว้ย ซ่ึงตรงกบับทบาทของพระอิศวรในหนงัตะลุง ของภาคใต ้องคพ์ระอิศวรในหนงั

ชวาจะเรียกวา่ “พตัรคุรุ” (Betara Guru) ตรงกบัสาํเนียง มณฑลปัตตานีวา่ “ปัตตาฆอคูฆู” และตรงกบัท่ี

ในอิเหนาเรียกวา่ “ประตาระกาหลา ” ซ่ึงใชค้าํ “กาล” อนัเป็นนามหน่ึงของพระอิศวรต่อทา้ยช่ือรูปหนงั

ตะลุงชวานอกจากจะมีตวัละครตามช่ือในมหากาพยเ์ร่ืองรามายณะ และมหาภารตะแลว้ ยงัมีตวัสาํคญั

ตวัหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทนของมนุษยชาติ คือ ตวั สมาร์ (Semar) เป็นตวัตลก มีลกัษณะหลายประการตรงกบั

รูปตลกสาํคญัของหนงัตะลุงของภาคใต ้เช่น มีแขนยาวเลยเข่าลงมา พดูจาอยา่งไม่กล่อมเกลา มีความ

ซ่ือสัตย ์ฉลาด มีความเมตตากรุณา (คลา้ยตวัสีแกว้ของหนงัตะลุง) และเป็นตัวท่ีอยูข่า้งฝ่าย ธรรมะเสมอ  

การเล่นหนงัตะลุงทั้งในภาคใตแ้ละของชวา นอกจากจะเล่นเพื่ อความบนัเทิงแลว้ ยงัแสดงประกอบ

พิธีกรรม เช่น การเชิญวญิญาณบรรพบุรุษใหม้าทาํการอภิบาล ครอบครัว พืชผล สัตวเ์ล้ียงหรือเพื่อขบั

ไล่ความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ขบัผร้ีายท่ีจะมาทาํอนัตราย และในโอกาสนั้นจะมีการเซ่นสรวงสังเวยดว้ยอาหาร 

ดอกไมธู้ปเทียน มีพิธีกรรมประกอบ คลา้ยคลึงกนั แนวการแสดงของหนงัชวาก็คลา้ยคลึงกบัของภาคใต ้

กล่าวคือ นอกจากจะแสดงเร่ืองรามายณะและมหาภารตะแลว้ ยงัแสดงเป็นนิทานปรัมปราเก่ียวกบัการ 

อธิบายท่ีมาของส่ิงท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ การต่อสู้ระหวา่ง สุร กบั อสุร เร่ืองส่ิงท่ีมี อิทธิฤทธ์ิและรูปร่าง

พิกลๆ หรือนิยายเก่ียวกบัแม่โพสพและความเมตตาของแม่โพสพและ บางทีก็เป็นเร่ืองจินตนิยมเก่ียวกั บ

ความรักระหวา่งเทพกบัมนุษย ์ฯลฯ  สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2549: 23-28) 

 ในการเล่นหนงัตะลุงมีหลกัฐานในวรรณกรรมทอ้งถ่ินวา่เล่นมานานแลว้ อยา่งนอ้ยก็ตั้งแต่

สมยัอยธุยาตอนปลาย แต่คาํวา่ “หนงัตะลุง” เพิ่งเกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 ของกรุงรัตนโกสินทร์ แต่

ก่อนน้ีคงเรียกกนัวา่ “หนงั” และบางทีก็เรียก “หนงัควน” แมปั้จจุบนัน้ีชาวใตจ้ริงๆ ก็คงเรียกสั้นๆ วา่ 

“หนงั”คาํวา่ “หนงัตะลุง ”นั้น เป็นคาํซ่ึงชาวภาคกลางเรียกก่อน แลว้ภายหลงัชาวใตบ้างคนจึงมาเรียก

ตามสุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2549: 39) 

   1.4.2  โอกาสและช่วงเวลาทีแ่สดง 

   สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย์  (2549: 52-56)ไดก้ล่าวไวว้า่ แต่เดิมไม่นิยมแสดงหนงัตะลุงในงาน

มงคลเฉพาะบุคคล เช่น งานแต่งงาน หรือข้ึนบา้นใหม่ เพราะเช่ือวา่จะทาํใหเ้กิ ดความอปัมงคลแก่

เจา้ของงาน แต่ปัจจุบนัดูจะไม่ใคร่สนใจในขอ้น้ีนกั ถือวา่หากนาํมาแสดงแลว้ใหค้วามครึกคร้ืนแก่งานก็

เป็นอนัใชไ้ด ้แมง้านศพก็ยงัปรากฏวา่มีหนงัตะลุงกนัอยูบ่่อยๆ ในสมยัก่อนจริงๆนั้นนิยมแสดง ในงาน

นกัขตัฤกษแ์ละงานฉลองต่างๆ ท่ีเป็นงานส่วนสังคม และท่ีเด่ นเป็นพเิศษคือ แสดงแข่งขนักนัเพือ่หา

รายไดเ้ขา้วดัหรือทาํสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ 

   หนงัตะลุงสมยัก่อนเร่ิมแสดงแต่หวัคํ่า ลงโรงกนัตั้งแต่สองทุ่มกวา่ทีเดียว ทั้งน้ีเพราะกวา่

จะจบัเร่ืองของนิยายข้ึนมาแสดงไดจ้ะตอ้งโหมโรง ออกลิงดาํลิงขาว ฤาษี พระอิศวร ปรายหนา้บทและ

บอกเร่ืองกนัตามธรรมเนียมเสียยดืยาวจนเวลาก็ล่วงดึกเขา้ไปเตม็ที ผดิกบัสมยัน้ีซ่ึงโหมโรงกนัแต่นอ้ย 

ตดับทลิงดาํลิงขาวออกไป การแสดงก็มกัถือเอาเม่ือเสร็จกิจอ่ืนๆ ของเจา้ภาพแลว้ กวา่จะเร่ิมแสดงไดจึ้ง
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ค่อนขา้งดึก แสดงไปพกัใหญ่ๆ จะหยดุพกัราวๆ 1 ชัว่โมงแล้วแสดงต่อไปจนยนัสวา่ง ถา้คณะใดเป็นท่ี

ติด เน้ือตอ้งใจชาวบา้นมากๆ ก่อนเลิกโรงจะพากยเ์ปิดจอต่อไปอีก แสดงกนัจน “ไก่เข่ียแกลบ” คือพระ

อาทิตยข้ึ์นเลยทีเดียว 

 องคป์ระกอบของคณะหนงัและอุปกรณ์ในการแสดง 

 1. จาํนวนคนในคณะหนงั 

  จาํนวนคนในคณะหนงัแต่เดิมหนงัตะลุงซ่ึงสมบูรณ์ แบบจริงๆ คณะหน่ึงๆ จะมีประมาณ 

8– 11 คน เป็นนายหนงั 2-3 คน มือทบั 1 คน มือโหม่งและกรับ 1 คน มือกลอง 1 คน มือซอ 1-2 คน   

มือฉ่ิง 1คน คนแบกแผงจดัรูปยืน่รูป 1 คน และหมอประจาํโรงอีก 1 คน ในชั้นหลงัเม่ือนิยมนายหนงั

เพียงคนเดียว การแบกแผงก็ยกใหเ้ป็นภาระของลูกคู่คนใด คนหน่ึงและไม่มีหมอประโรง จาํนวนคนใน

คณะหน่ึงๆ จึงเหลือเพียง 6-9 คนเท่านั้น 

 2. โรงหนงั 

  โรงหนงั นั้นจะปลูกโรงยกพื้นสูงประมาณ 2 เมตรเศษ กวา้งยาวประมาณ  2.5x3 เมตร 

หลงัคานิยมแบบเพิงหมาแหงน ดา้นขา้งทั้ง 2 ของโรงปิดกั้นมิดชิดดา้นหลงักั้นเวน้ พอเป็นช่องประตูข้ึน

ลงได ้ดา้นหนา้ขึงจอผา้ขาว “มอบ” คือทาํใหเ้รียบโดยการขลิบ ริมดว้ยผา้แถบแดงหรือนํ้าเงินทั้ง 4 ดา้น 

ขนาดจอประมาณ 1.2x2 เมตรภายในโรงวางตน้กลว้ยในแนวนอนติดกบัจอต้ นหน่ึงสาํหรับใชปั้กตวั

หนงัท่ีจะออกจอดา้นขา้ง วางอีกตน้หน่ึงสาํหรับปักรูปหนงัตวัอ่ืนๆ ถดัจอเขา้มาประมาณเกือบ 1 ฟุต

และสูง จากพื้นในระยะพอๆ กนัแขวนตะเกียงหรือดวงไฟไวด้า้นบนขึงเชือกสาํหรับแขวนรูป หนงัอีก

จาํนวนหน่ึงโรงหนงัตะลุงจะปลูกในท่ีโล่งแจง้นอกตวัอาคาร 

 3. ตวัหนงัหรือรูปหนงั 

  หนงัคณะหน่ึงๆ มีรูปหนงัประมาณ 120-200 ตวัเก็บไวใ้นแผงหรือหีบรูป หนงัท่ีทุกคณะ

ตอ้งมี คือ ฤาษี พระอิศวร หนุมาน เจา้เมือง นางเมือง ตวัพระ ตวันาง ยกัษ ์ตวัตลกและเทวดา แต่ละ

ประเภทจะมีจาํนวนมากนอ้ยต่างกนัตามความจาํเป็นของแต่ละคณะ ส่วนรูปอ่ืนๆ แลว้แต่หนงัคณะไหน

ตอ้งการตวัอะไรก็ตดัเพิ่มเติมเขา้ไป รูปหนั งตดัจากหนงัโคกระบือเป็นพื้น อาจมีหนงักระจง ลิง ค่าง 

แพะ ฯลฯ บา้ง แต่ไม่สู้จะมากนกั รูปหนงัจะแกะลวดลายระบายสีใหส้ดใสงดงา ม ลกัษณะของตวัหนงั

ตะลุงบางประเภทจะววิฒันาการไปเร่ือยตามยคุสมยั ส่วนท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือการแต่งกายและรูปทรงของ

ตวัพระนาง แต่บางประเภทยงัคงยึ ด ถือรูปลกัษณะเดิมไวโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่รูปตวัตลก ทั้งน้ีเพราะรูป

ตลกนั้นตดัทาํข้ึนโดยเลียนมาจากคนจริงๆ เวลาแสดงก็ใหอุ้ปนิสัยใจคอตามอยา่งคนท่ีเป็นตน้แบบ 

 4. เคร่ืองดนตรี 

  เคร่ืองดนตรีท่ีสาํคญัมีทบักบัโหม่ง ทบัเป็นเคร่ืองกาํกบัจงัหวะ ลีลาและบทบาท โหม่ง

ประกอบเสีย งใหฟั้งไพเราะ ส่วนดนตรีอ่ืน ๆ เป็นเคร่ืองปรุงรสใหค้รึกคร้ืนน่าฟังข้ึนเท่านั้น มีฉ่ิง กรับ 

ซอดว้ง ซออู ้ป่ี กลอง ปัจจุบนัหนงัตะลุงบางคณะนาํเคร่ืองดนตรีสมยัสากล เขา้ไปประสมดว้ยก็มี ไดแ้ก่ 

ออร์แกนและกีตาร์ เป็นตน้ 
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 1. การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดง  อาจจาํแนกลกัษณะการบรรเลงดนตรีประกอบการ

แสดงหนงัตะลุงไดด้งัน้ี 

  1.1 เพลงโหมโรง  3 ไดก้ล่าวถึงเพลงโหมโรงไวบ้า้งแลว้ในตอนตน้ ในท่ีน้ีจะไดจ้าํแนก

ลกัษณะเพลงแต่ละเพลงไดด้งัน้ี 

   - เพลงเดิน 

   - เพลงถอยหลงัเขา้คลอง 

   - ออกสั่งการ 

   - เพลงสามหมู่ 

   - เพลงนาดกราย 

   - เพลงนางเดินป่า 

   - เพลงสรงนํ้า 

   - เพลงเจา้เมือง 

   - เพลงยกพล 

   - เพลงยกัษ ์

   - เพลงกลบัวงั 

  1.2 เพลงประกอบการเชิดฤาษี นิยมใชห้ลาย ๆ เพลงประสมกนัไป แต่ท่ีสาํคญั คือ

จงัหวะทบักบัโหม่งซ่ึงเป็นเคร่ืองกาํหนดจงัหวะและลีลาการเชิด 

  1.3 เพลงประกอบการเชิดพระอิศวร นิยมใชเ้พลงเชิดฉ่ิง ลาวลาํปางหรือ พญาเดิน และ

กราวนอก โดยใชท้บักาํกบัจงัหวะและลีลา 

  1.4 เพลงเชิดรบ ใชต้อนตวัละครต่อสู้กนั มีลีลาจงัหวะคึกคกั เร้าใจ 

  1.5 เพลงเชิดโอด ใชป้ระกอบบทโศก 

 2. เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการแสดงหนงัตะลุง 

  2.1 กลอง 1 ใบ เป็นกลองขนาดเล็ก มีหนงัหุม้สองขา้ง เส้นผา่ศูนยก์ลาง 8-10 น้ิวใชไ้มตี้

สองอนั 

  2.2 ทบั 2 ใบ ทาํดว้ยไมก้ลึงคลา้ยกลองยาวแต่ส่วนทา้ยสั้นกวา่และขนาดยอ่มกวา่ ทบัทั้ง

สองใบมีขนาดต่างกนัเล็กนอ้ย เพื่อใหเ้สียงดงัต่างกนั ทบั เคร่ืองกาํกบัจงัหวะและท่วงทาํนอง ท่ี สาํคญั

ท่ีสุด ผูบ้รรเลงดนตรีช้ินอ่ืนๆ ตอ้งคอยฟังจงัหวะยกัยา้ยตามเพลงทบั ท่ีนิยมใชมี้ถึง 12 เพลง คือ เพลงเดิน 

เพลงถอยหลงัเขา้คลอง เพลิงเดินยกัษ ์เพลงสามหมู่ เพลงนาดกลายออกจากวงั เพลงนางเดินป่า เพลง

สรงนํ้า เพลงเจา้เมืองออกสั่งการ เพลงชุมพล เพลงยกพล เพลงยกัษ ์และเพลงกลบัวงั ผูช้าํนาญท่ีเรียกวา่

มือทบัเท่านั้นจึงสามารถตีทบัครบ 12 เพลงได ้ทบัหนงัตะลุงมี 2 ใบ ใบหน่ึงเสีย งเล็กแหลม เรียกวา่ 

"หน่วยฉบั" อีกใบหน่ึงเสียงทุม้ เรียกวา่ "หน่วยเทิง" ทบัหน่วยฉบัเป็นตวัยนื ทบัหน่วยเทิงเป็นตวัเสริม 
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หนงัตะลุงในอดีตมีมือทบั 2 คน ไม่นอ้ยกวา่ 60 ปีมาแลว้ใชมื้อทบัเพียงคนเดียว ใชผ้า้ผกูไขวก้นั บางคน

วางบนขา บางคนวางขาขา้งหน่ึงบนทบั กดไวไ้ม่ใหท้บัเคล่ือนท่ีโดยทัว่ไป ทบันิยมทาํดว้ยแก่นไมข้นุน 

ตบแต่งและกลึงไดง่้าย ตดัไมข้นุนออกเป็นท่อนๆ ยาวท่อนละประมาณ 60 เซนติเมตร ฟันโกลนดว้ยขวาน

ใหเ้ป็นรูปคลา้ยกลองยาว นาํมาเจาะภายใน และกลึงใหไ้ดรู้ปทรงตามตอ้งการลงนํ้ามนัชกัเงาดา้นนอก 

หุม้ดว้ยหนงัค่าง ตรงแกม้ทบัร้อ ยไขวด้ว้ยเชือกดว้ยหรือไนลอน ร้อยดว้ยหวาย ลอดเขา้ในปลอกหวาย

ส่วนหลงั ดึงหวายใหตึ้งเสมอกนั ก่อนใชทุ้กคร้ัง ตอ้งชุบนํ้าท่ีหนงัหุม้ ใชผ้า้ขนาดน้ิวกอ้ยอดัท่ีแกม้ทบั

ดา้นใน ทาํใหห้นงัตึงมีเสียงไพเราะกงัวาน 

  2.3 ฉ่ิง 1 คู่  

  ฉ่ิง ใชตี้เขา้จงัหวะกบัโหม่ง คนตีโหม่งทาํ หนา้ท่ีตีฉ่ิงไปดว้ย กรับเด๋ียวน้ีไม่ตอ้งใช ้นาํฝา

ฉ่ิงกระแทรกกบัรางโหม่งแทนเสียงกรับได ้

  2.4 โหม่ง 1 คู่  

  ทาํดว้ยทองเหลือง หรือทองแดงเสียงสูงและเสียงตํ่า แขวนขึงตรึงขนานกนัอยูใ่นรางไม้

รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  โหม่ง เป็นเคร่ืองกาํกบัการขบับทของนายหนงั โหม่งมี 2 ใบ ร้อยเชือกแขวนไวใ้น

รางไม ้ห่างกนัประมาณ 2 น้ิว เรียกวา่ "รางโหม่ง" ใบท่ีใชตี้เป็นเหลก็มีเสียงแหลมเรียกวา่ "หน่วยจ้ี" อีก

ใบหน่ึงเสียงทุม้ เรียกวา่ "หน่วยทุม้" ในอดีตใชโ้หม่งราง โหม่งลูกฟากก็เรียก ทาํดว้ยเหล็กหนาประมาณ 

0.4 เซนติเมตร ยาว 10 น้ิว กวา้ง 4 น้ิว อดัส่วนกลางใหเ้ป็นปุ่มสาํหรับตี ส่วนโหม่งหล่อใชก้นัมา

ประมาณ 60 ปี หล่อดว้ยทองสาํริดรูปลกัษณะเหมือนฆอ้งวง  การ ซ้ือโหม่งตอ้งเลือกซ้ือท่ีเขา้กบัเสียง

ของนายหนงั อาจขดูใตปุ่้มหรือพอกชนัอุงดา้นใน ใหมี้ใยเสียงกลมกลืนกบัเสียงของนายหนงั ไมตี้

โหม่งใชอ้นัเดียว ปลายขา้งหน่ึงพนัดว้ยผา้หรือสวมยาง ทาํใหโ้หม่งมีเสียงนุ่มนวล และสึกหรอนอ้ย

ใชไ้ดน้าน 

  2.5 ป่ี 1 เลา 

  หนงัตะลุงใชป่ี้ นอกบรรเลงเพลงต่างๆ ถือเอาเพลงพดัชาเป็นเพลงครู ประกอบดว้ยเพลง

ไทยเดิมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพลงสาวสมเด็จ เขมรป่ีแกว้ เขมรปากท่อ ชะนีกนัแสง พม่ารําขวาน พม่าแทงกบ 

สุดสงวน เขมรพวง ลาวดวงเดือน เพลงลูกทุ่งหลายเพลงอาศยัทาํนองเพลงไทยเดิม คนเป่าป่ีก็เล่นไดดี้ 

แมเ้พลงไทยสากลท่ีกาํลงัฮิต ป่ี ซอ ก็เล่นได ้โดยไม่รู้ตวัโน๊ตเลย ซออู ้ซอดว้ง ประกอบป่ี ทาํใหเ้สียงป่ีมิ

เล็กแหลมเกินไป ชวนฟังยิง่ข้ึน ป่ี ซอ สามารถยกัยา้ยจงัหวะใหช้า้ลงหรือเร็วข้ึนตาม จงัหวะทบัไดอ้ยา่ง

กลมกลืนและลงตวั  

  บางคณะอาจมีซออีก 1 คนั ส่วนมากเป็นซอดว้ง เพราะเขา้กบัเสีย งป่ีไดส้นิทกวา่ ปัจจุบนั

หนงัตะลุงนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาผสมเป็นตน้วา่ กลอง ออร์แกน กีตาร์ ฯลฯ ทาํใหก้ารบรรเลง

ดนตรีเป็นแบบประยกุต ์
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  เคร่ืองดนตรีหนงัตะลุงในอดีต มีความเรียบง่าย ชาวบา้นในทอ้งถ่ินประดิษฐข้ึ์นไดเ้อง มี 

ทบั กลอง โหม่ง ฉ่ิง เป็นสาํคญั ส่วน ป่ี  ซอ นั้นเกิดข้ึนภายหลงั แต่ก็ยงัเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีชาวบา้น

ประดิษฐไ์ดเ้องอยูดี่ จนเม่ือมีวฒันธรรมภายนอกเขา้มา โดยเฉพาะดนตรีไทยสากล หนงัตะลุงบางคณะ

จึงนาํเคร่ืองดนตรีใหม่ๆ เขา้มาเสริม เช่น กลองชุด กีตาร์ ไวโอลิน ออร์แกน เม่ือเคร่ืองดนตรีมากข้ึน 

จาํนวนคนในคณะก็ม ากข้ึน ตน้ทุนจึงสูงข้ึน ทาํใหต้อ้งเรียกค่าราด (ค่าจา้งแสดง ) แพงข้ึน ประจวบกบั

การฉายภาพยนตร์แพร่หลายข้ึน จึงทาํใหมี้คนรับหนงัตะลุงไปเล่นนอ้ยลง การนาํเคร่ืองดนตรีสมยัใหม่

เขา้มาเสริมน้ี บางท่านเห็นวา่เป็นการพฒันาใหเ้ขา้กบัสมยันิยม แต่หลายท่านก็เป็นห่วงวา่เป็นการ ทาํลาย

เอกลกัษณ์ของหนงัตะลุงไปอยา่งน่าเสียดาย 

 การบรรเลงดนตรีหนงัตะลุง แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 1. บรรเลงดนตรีลว้น เช่น ยกเคร่ือง ตั้งเคร่ือง ลงโรง 

 2. บรรเลงเพลงประกอบการรับบท ข้ึนบท ถอนบท เลยบท  เชิด บรรเลงประกอบการขบั

กลอนแปด กลอนคาํกลอน กลอนลอดโหม่ง ประกอบการบรรยาย อิริยาบถ ของตวัละครและบรรเลง

ประกอบบทบาทเฉพาะอยา่ง เช่น บทโศก ลกัพา ร่ายมนต ์

 ปัจจุบนัน้ี ดนตรีหนงัตะลุงเปล่ียนแปลงไปมาก มีเคร่ืองดนตรีมากข้ึน บางท่านวา่เป็นการ

พฒันาใหเ้ขา้กบัสมยันิยม แต่ เป็นการทาํลายเอกลกัษณ์ของดนตรีหนงัตะลุงไปอยา่งน่าเป็นห่วง เวลา 

12.00 น.ของวนัท่ี 16 กนัยายน พ .ศ.2540 มีนายหนงัระดบัปริญญา โท2 ท่าน คือ หนงันครินทร์ชา ทอง 

จงัหวดัสงขลา หนงับุญธรรม เทิ ดเกียรติชาติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดใ้หส้ัมภาษณ์ออกทีวช่ีอง 9 

ยอมรับในความลืมตวัของนายหนงัรุ่นใหม่ ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายสูง โอกาสการแสดงนอ้ยลง ลูกคู่ยิง่หายาก 

เพราะไม่มีคนสืบสานต่อ น่ีเป็นลางบอกใหท้ราบล่วงหนา้ หนงัตะลุงสัญลกัษณ์ของภาคใต ้จะลงเอยใน

รูปใด 

 

เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 นภดล ทิพยรัตน์ (2544: 167) ไดศึ้กษาหนงัตะลุงคณะ จรัส ชูช่ืน โดยใชว้ธีิการศึกษาทาง

มานุษยวทิยาการดนตรี ผลการศึกษาพบวา่ หนงัตะลุงคณะ จรัส ชูช่ืน มีความแตกต่างจากหนงัตะลุง

ทัว่ไปหลายประการ เฉพาะอยา่งยิง่รูปแบบการแสดงท่ีมีการผกูเร่ืองใหม่ๆ มากข้ึน โดยแฝงเอกลกัษณ์

ของการดาํเนินเร่ืองท่ีเนน้ค วามดี ชัว่และบาปบุญคุณโทษในส่วนของดนตรี การบรรเลงดนตรีก็มี

ลกัษณะการผสมผสานระหวา่งดนตรีดั้งเดิมกบัดนตรีสมยัใหม่ รวมถึงบทเพลงท่ีใชย้งัคงยดึรูปแบบของ

เพลงไทยเดิมในบทโหมโรง และมีการนาํเพลงสมยัใหม่เขา้มาเก่ียวขอ้งในบทดาํเนินเร่ืองทัว่ไป 

 มานพ วสุิทธิแพทย์ (2535:  18-21) ไดเ้ขียนเอกสารประกอบคาํสอนเร่ืองความรู้พื้นฐานท่ีใช้

ในการประพนัธ์เพลงไทย ไดก้ล่าวถึงความรู้พื้นฐานท่ีจะนาํไปสู่การประพนัธ์เพลงตอ้งศึกษาเร่ืองของ

บนัไดเสียง บนัไดเสียงของดนตรีมีเสียงสาํคญัหรือเสียงหลกั   5 เสียง และมีเสียงรอง  2 เสียงตามแผนผงั
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ขา้งล่างเสียงขั้นท่ี 1 2 3 5 และ 6 เป็นเสียงหลกั เสียงขั้นท่ี 4 และ 7เป็นเสียงรอง เสียงแต่ละเสียงจากขั้น

ท่ี 1ถึงขั้นท่ี 7 มีความห่างของระดบัเสียงเท่ากนั โดย สุกรี เจริญสุข  (2529: 142) ไดก้ล่าวถึงศกัยภาพของ

เคร่ืองดนตรีไทย  และนกัดนตรีไทย  วา่ดนตรีไทยทุกช้ิน มีบทบาทสาํคญัมาก มีทางเป็นของตวัเองมี

บทบาทท่ีสามารถแสดงศกัยภาพของนกัดนตรีไดม้ากท่ีสุดบรรเลงไดอ้ยา่งไพเราะสนุกสนาน  เพลงไทย

เป็นเพลงท่ีมีรูปแบบเฉพาะโครงสร้าง  จงัหวะ ทาํนอง มีทาํนองของการบรรเลง  เช่น ทาํนองหลกั  

ทาํนองแปร เพราะเพลงไทยนิยมสร้างทาํนองการบรรเลงใหเ้ป็ นทางเปล่ียนมากมายหลายหนา้   เพราะ

บทเพลงมีอิทธิพลท่ีจะกระตุน้อารมณ์ของผูฟั้งใหแ้ปรผนัไปได ้และ 

 ระววีฒัน์ ไทยเจริญ (2541: 35) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง การวเิคราะห์ทาํนองป่ีท่ีใชป้ระกอบการ

เล่นหนงัตะลุง ผลการวจิยัพบวา่ มีการปรับเปล่ียนของวงดนตรีท่ีใชป้ระกอบการ เล่นหนงัตะลุงโดยมี

การนาํเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ มาใชเ้พิ่มข้ึนจากวงดนตรีประกอบการเล่นหนงัตะลุงเดิม โดยการนาํทั้ง

เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มา ซ่ึงการจดัรูปแบบของวงข้ึนอยูต่ามความสะดวก เพลงท่ี

นาํมาใชส่้วนใหญ่เป็นเพลงไทยแบบฉบบัและเพลงไทยลูกทุ่ง 

 การวเิคราะห์ทาํนองเพลงในระเบียบวธีิการแสดง พบวา่ 

 1. บนัไดเสียงท่ีใชเ้ป็นแบบ 5 เสียง (Pentatonic Scale) และบนัไดเสียงแบบ 7 เสียง (Diatonic 

Scale) เป็นบนัไดเสียงท่ีสร้างข้ึนโดยมีความสมัพนัธ์กบับนัไดเสียง G C F และ Bb โดยศึกษาพบความ

แตกต่าง 3 กรณีคือ กรณีท่ี 1 มีหลกั (Tonic) ท่ีเสียงทั้ง 4 เสียง กรณีท่ี 2 มีความสัมพนัธ์กนั (Relative) 

กรณีท่ี 3 บนัไดเสียง G C F และ Bb เป็นฐานในการสร้างบนัไดเสียงชุดใหม่ 

 2. พิสัย (Range) พบวา่มีช่วงกวา้งของทาํนองป่ีอยูใ่นช่วงเสียง B - D# โดยส่วยใหญ่เล่นอยู่

ในช่วงเสียง B - C# 

 3. การดาํเนินทาํนอง (Melodic Movement) พบวา่ทาํนองหลกัของเพลงส่วนใหญ่อยูใ่น

อนัดบัท่ี 1 2 3 5 6 ของบนัไดเสียง G C F และ Bb คู่เสียงท่ีใชด้าํเนินทาํนอง เป็นคู่เสียงท่ีใกลก้นัเช่น คู่  2 

คู่ 3 คู่4 และ คู่ 5 การท่ีนกัป่ีเป่าต่างระดบัเสียงทาํใหเ้กิดเป็นคู่เสียงท่ีกวา้งกวา่ปกติ 

 4. วลีและจงัหวะของทาํนอง (Phrase And Rhythmic Pattern Of Melody Line) จากบทเพลง

ตวัอยา่งท่ีศึกษาแบ่งไดเ้ป็นวลีสั้นๆ ทาํนองมีลกัษณะคลา้ยทาํนองในทางเก็บของภาคกลาง 

 5. การประดบัตกแต่งทาํนองของปี (Ornamentation Of Pi Melodic Line) พบการประดบั

ตกแต่งทาํนองป่ีดงัน้ีคือ การปรับ การตอดลิ้น การโหยหวน การพรม การเป่าเสียงต่อเน่ืองเป็นวลีการ

เป่าโดยเปล่ียนช่วงเสียง และการใชน้ิ้วควง 

 ปริตตา เฉลิมเผา่ (2525: 30) ไดเ้ขียนเร่ือง “ความเปล่ียนแปลงและความต่อเน่ืองในศิลปะการแสดง

หนงัตะลุง” โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคท่ี 1 กล่าวถึงองคป์ระกอบ อนัไดแ้ก่ความเป็นมาของ

หนงัตะลุง โอกาสท่ีมีการแสดงและบทบาทของหนงัตะลุง นายหนงัตะลุงและคณะหนงัเคร่ืองดนตรี

สากลและขั้นตอนการแสดง ภาคท่ี 2 กล่าวถึง การเปล่ียนแปลงและความต่อเน่ืองในศิลปะของหนงั
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ตะลุง ไดแ้ก่ ตวัละคร เน้ือเร่ือง แนวความคิดในการบรรเลงดนตรี เทคนิคการแสดง และไดต้ั้งขอ้สังเกต

เก่ียวการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยช้ีใหเ้ห็นวา่การแสดงแบบโบราณและการแสดงแบบสมยัใหม่

ต่างกนัในดา้นตวัละคร ดนตรี เคร่ืองดนตรี เน้ือเร่ือง แนวความคิด เทคนิคการแสดงแต่ยงัมีความ

ต่อเน่ืองกนัในความเป็น  Stereo Type ของตวัละครทุกแบบท่ียงัอยู ่ลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มระหวา่งตวัเอก

และตวัตลกทางดา้นภาษาและความงาม และความสาํคญัของบทบาทตวัตลกในการสอดใสเหตุการณ์ใน

ชีวติประจาํวนัเขา้ไปในตวัละคร  และบทเพลงท่ีใชใ้นการเล่น เป็นตน้ส่วนทรรศนะคติต่อนายหนั ง

ตะลุงมีฐานะและบทบาทเป็นเสมือนผูรู้้ เนน้การใหค้ติธรรม มีความเก่ียวพนัธ์กบัพิธีกรรมและมีความรู้

ดา้นไสยศาสตร์ก็จะไดรั้บการยกยอ่งและนบัถือเป็นพิเศษ ส่วนนายหนงัสมยัใหม่เนน้เร่ืองคติธรรม

นอ้ยลง มุ่งจะมุ่งความบนัเทิงเป็นสาํคญั จึงถูกมองในแง่ความบนัเทิงเป็นหลกั คว ามเก่ียวโยงกบั

คุณธรรม ความเช่ือรวมทั้งพิธีกรรมในขั้นตอนการแสดงนอ้ยลงเป็นตน้ 

 ปรีดา นคัเร (2549:  51) ศึกษาวจิยัเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมหนงัตะลุงสาํหรับกลุ่มผูรั้บสาร

วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ” ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัหนงัตะลุงมีสถานภาพคุณค่าลดนอ้ยลงตาม

สถานการณ์ ชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงและตวัส่ือหนงัตะลุงก็มีการปรับดา้นเน้ือหาและรูปแบบ โดยเฉพาะ

การทาํหนา้ท่ีดา้นพิธีกรรมเร่ิมคล่ีคลายไปจากความรู้สึกของกลุ่มวยัรุ่น ทั้งน้ีกลุ่มผูช้มหนงัตะลุงใน

ปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ียงัยดึเหน่ียวกบัหนงัตะลุงและกลุ่มท่ีเหินห่ างจากหนงัตะลุง โดย

กลุ่มท่ีเร่ิมเหินห่างนั้นจะมีปริมาณมากกวา่กลุ่มท่ียงัยดึเหน่ียว ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขากความนิยม

หนงัตะลุงของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลาส่วนหน่ึงเกิดจากปัจจยัภายในตวัส่ือ อนัไดแ้ก่ การศึกษา สังคม 

เศรษฐกิจ การเขา้มาของส่ือใหม่ และการขาดการสนบั สนุนของภาครัฐ ทั้งน้ีแนวทางสาํหรับการ

ส่งเสริมหนงัตะลุงสาํหรับกลุ่มผูรั้บสารวนัรุ่นในจงัหวดัสงขลา 

 อาจทาํไดด้งัน้ี 1)ศิลปินควรลดอคติดา้นลบต่อผูช้มวนัรุ่น  2)การปรับดนตรีและเน้ือหาให้

เหมาะสมต่อผูช้มวยัรุ่น 3)การขยายช่องทางใหม่ใหก้บัหนงัตะลุง 4)การปรับท่าทีใหม่ของสถานศึกษา 

5)การสร้างความมัน่ใจใหก้บักลุ่มผูน้าํความคิด 

 สุชาติ ทรัพยสิ์น (ม.ป.ป.: 76) ไดก้ล่าวถึงหนงัตะลุง โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ เป็นวฒันธรรมพื้นบา้นท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึนและสืบทอดกนัมาแต่โบราณ ทั้งน้ีวฒันธรรมพื้นบา้นไดส้ะทอ้นวถีิชีวติของชาวบา้นแล ะ

เป็นส่ิงท่ีมีความสาํพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มของสังคมวฒันธรรมนั้นๆ 

 สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2522:  102) ศึกษาเร่ือง หนงัตะลุง โดยกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของ

หนงัตะลุงทั้งในและนอกประเทศ อจัฉริยะลกัษณ์ของงคนท่ีเป็นนายหนงั บทพากษแ์ละบทเจราจา ขนบ

นิยม ในการแสดง องคป์ระกอบอ่ืนๆและความเปล่ียนแปลงของหนงัตะลุงในปัจจุบนั 

 โสภา สมเขาใหญ่ (2538:  89) “ชีวติผลงานวรรณกรรมหนงัตะลุงของหนงัฉ้ิน ธรรมโฆษณ์ ” 

ซ่ึงเป็นนายหนงัตะลุง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนงัตะลุง ) ในปีพ.ศ. 2532 และเป็นผูมี้

บทบาทสาํคญัต่อการพฒันาและการสืบ ทอดการแสดงหนงัตะลุงโดยเฉพาะการสร้างนายหนงัตะลุงรุ่น

ใหม่ในจงัหวดัสงขลา 
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 อุดม หนูทอง (2531:  67) เขียนเร่ือง หนงัตะลุง โดยกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของหนงั

ตะลุง โอกาส เพลงดนตรี และกาํหนดเวลาท่ีเล่น องคป์ระกอบในการเล่น ขนบนิยมในการเล่นกลอน

และลีลากลอน ตลอดจนความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

วธีิการดาํเนินงานวจิยั 

 

 การศึกษาเร่ือง พฒันาการเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงหนงัตะลุง ของคณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา  โดยการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารตาํราต่างๆ และการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ภาคสนาม (Field Work) การตรวจสอบขอ้มูลและเปรียบเทียบ สรุปผลและการนาํเสนอผลงานวจิยั ซ่ึงมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

 

ขั้นเตรียมการ 

 ขั้นเตรียมการคือ ขั้นตอนในการหาขอ้มูลเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัเร่ืองราวสถานท่ี และสภาพการณ์

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง โดยการสาํรวจเบ้ืองตน้ในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

 1. การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตาํราต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและเป็นประเด็นท่ีสมัพนัธ์และสาํคญักบัการกาํหนดกรอบแนวคิดของเร่ือง

ท่ีจะศึกษา ไดแ้ก่ ประวติัและความเป็นมาของหนงัตะลุง  คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง  พธีิกรร มความเช่ือ

เก่ียวกบัหนงัตะลุง  คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง ศึกษาคุณลกัษณะทางดนตรี และพฒันาการต่างๆของเคร่ือง

ดนตรีสากลท่ีใชบ้รรเลงเพลงประกอบการแสดงหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

 2. กลุ่มบุคคลขอ้มูล ในการศึกษาวจิยัเร่ืองดนตรีประกอบการแสดงหนงัตะลุง : กรณีศึกษา 

พฒันาการเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง  อาํเภอบางกลํ่า  จงัหวดั

สงขลา ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มบุคคลขอ้มูล เป็น 2 กลุ่ม 

  2.1  นกัดนตรีและนายหนงัตะลุงคณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

  2.2  กลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้เก่ียวกบัหนงัตะลุงตามท่ีผูว้จิยัเห็นสมควร 

 3. พื้นท่ีภาคสนาม ในการศึกษาเร่ือง เคร่ืองดนตรีประกอบก ารแสดงหนงัตะลุง ผูว้จิยัไดล้ง

พื้นท่ีภาคสนาม ในการเก็บ ขอ้มลู  คือ บริเวณ อาํเภอควนเนียง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีบุคล

ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

  นายอ่ิมเท่ง  (อ่ิม จิตตภ์กัดี ) ซ่ึงเป็นบา้นของคณะอ่ิมเท่ง  (อ่ิม จิตตภ์กัดี ) ตลาดควนเนียง 

อาํเภอควนเนียง   จงัหวดัสงขลา 

  คณะ ลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง  (นาย ลาํดวน อารมณ์ฤทธ์ิ) ท่ีบา้นของนายลาํดวน  ศ. อ่ิมเท่ง และ

ศูนยฝึ์กหนงัตะลุง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

  ชาวบา้นในบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง ท่ีมีความคุน้เคยกบั นาย ลาํดวน อารมฤทธ์ิ (นายลาํดวน 

ศ.อ่ิมเท่ง) 
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  นาย สมปอง พนัศรี นกัดนตรี มือกลอง ท่ีเคยร่วมเล่นดนตรีในสมยันายลาํดวนทาํการ

แสดงหนงัตะลุง 

  นายสมศกัด์ิ แกว้รัตนา หวัหนา้คณะนกัดนตรีของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งในปัจจุบนั 

 

ขั้นดําเนินการ 

 เป็นขั้นตอนของการเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Work) และลกัษณะสาํคญัของการวจิยัทาง

มานุษยดุริยางควทิยาคือ เป็นการแสวงหาความรู้จากการ ศึกษาพฤติกรรมและผลิตกรรมของมนุษย ์การ

พิจารณาปรากฏการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดลอ้มตามความเป็นจริง มีการทาํงานอยา่งเป็นระบบ โดย

ใชห้ลกัในการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

 1. การสังเกต (Observation) 

  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชว้ธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ เป็นการสงัเกตท่ีผูว้จิยั เขา้

ไปมีส่วนร่วมใน หนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง และเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัคณะการแส ดง เพื่อจะได้

เรียนรู้ถึงความหมายของบทเพลง พิธีกรรมสังคม วฒันธรรม ประเพณี ในวถีิชีวติท่ีแทจ้ริงของ หนงั

ตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

 2. การสัมภาษณ์ (Interview) 

  ในการวจิยัคร้ังน้ี 2 ผูว้จิยัไดแ้บ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  -  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการเตรียมการไวล่้วงหนา้ทั้ง

คาํถามแบบเจาะจงและคาํถามแบบทัว่ไป 

  -  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เป็นการสัมภาษณ์แบบสอบถามรายละเอียดหรือ

เทคนิคทัว่ไปไม่จาํเป็นตอ้งเจาะจงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีตอ้งใชค้วบคู่กบัการสังเกตแบบมีส่วนร่ว มกบัการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

 3. การใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูลภาคสนาม 

  การเก็บขอ้มูลภาคสนามในการวจิยั มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ดา้นโสตทศัน

ศึกษาช่วยเก็บขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและการสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บขอ้มูลภาคสนามคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประเภทเสียง ใชบ้นัทึกขอ้มูล 2 ประเภท คือ 

 1. บนัทึกขอ้มูลการสัมภาษณ์บุคคล หรือขอ้มูลท่ีตอ้งการบนัทึกอยา่งละเอียดมากกวา่การจด

บนัทึก  

 2. บนัทึกขอ้มูลแนวทาํนองท่ีได ้เช่น เสียงเคร่ืองดนตรีชนิดต่างๆ เสียงร้อง แนวทาํนอง และ

จงัหวะการเล่นเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดท่ีใชป้ระกอบการแสดงหนงัตะลุง 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประเภทภาพ 

 ใชบ้นัทึกภาพต่างๆ เช่นบนัทึกการ ภาพแสดงหนงัตะลุงในโอกาสต่างๆ บนัทึกภาพกลุ่ม

บุคคลขอ้มูล การแต่งตวั พิธีกรรมต่างๆบนัทึกเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการแสดงหนงัตะลุง เก็บขอ้มูลภาพ  

 

ขั้นวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ศึกษาลกัษณะพฒันาการของเคร่ืองดนตรี สากลของ หนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง  

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

  1.1 ประวติัความเป็นมา และสภาพปัจจุบนั  ของหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง  อาํเภอ

บางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

   1.1.1  ประวติันายหนงั 

   1.1.2  รูปหนงัและอุปกรณ์การแสดงต่างๆ 

   1.1.3  ขนบนิยมในการแสดง 

   1.1.4 นกัดนตรีในปัจจุบนั 

  1.2 ช่วงระยะเวลาของเคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้มาในหนงัตะลุง คณะลาํดวน   ศ.อ่ิมเท่ง

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

  1.3 การแสดงในพธีิและวนัท่ีสาํคญั 

 2. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

  2.1  ขอ้จาํกดัในการแสดง 

   2.1.1  เน้ือเร่ือง 

   2.1.2  รูปหนงั 

  2.2 เศรษฐกิจความอยูร่อด ความทนัสมยั 

  2.3 ความเขา้ใจและความสมจริง อรรถรสในการรับชมรับฟัง 

 3. ศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีสากลท่ีเพิ่มเขา้มาในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

  3.1 การใชเ้คร่ืองดนตรีสากลแทรกเสริมในบริบทต่างๆ 

  3.2 รูปแบบการละเล่นและการผสมวงร่วมกบัดนตรีไทย 

  3.3 วธีิการและแนวคิดในการบรรเลงเพลง  

 

 

 



27 
 

ขั้นนําเสนอผลงานวจิัย 

 ในการนาํเสนอผลงานวจิยัในคร้ังน้ีเพื่อใหส้ามารถรับรู้และเขา้ใจไดม้ากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัแบ่งการ

นาํเสนอ โดยนาํเสนอผลจากการศึกษาในรูปแบบของรายงานการวจิยัแบ่งเป็น 5 บท ประกอบดว้ย 

 บทท่ี 1  บทนาํ 

 บทท่ี 2  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บทท่ี 3  วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 บทท่ี 4  การพฒันาการเคร่ือง สากลของ หนงัตะลุง  คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง  อาํเภอ บางกลํ่า

จงัหวดัสงขลา 

 บทท่ี 5  สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 เคร่ืองดนตรีหนงัตะลุงในอดีตเช่น ทบั กลอง โหม่ง ฉ่ิง  ป่ี ซอ นั้นเป็นเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมของ
ไทยท่ีมีลกัษณะการประดิษฐ์แบบง่ายโดยใช้วสัดุในพื้นบา้น ต่อมาได้รับอิทธิพลเคร่ืองดนตรีจาก
ชาวต่างชาติ หนงัตะลุงจึงตอ้งมีการปรับแต่งและพฒันาเพื่อใหท้นัยคุสมยัใหม่ เช่นมีการนาํเอา กลองชุด 
(Drum Set) กีตาร์(Guitar) ไวโอลิน (Violin) ออร์แกน (Organ) อิเลก็โทน (Electone)  กลองทอมบา้ 
(Tom-ba)  เบส (Bass)มาผสมวง โดยมีการสร้างเสียงแปลกๆใหม่ๆท่ีไม่เคยมีมาก่อนเหมือนในอดีตซ่ึง
ดนตรีดั้งเดิมนั้นไม่สามารถทาํได ้เคร่ืองดนตรีสากลสามารถเพ่ิมอรรถรสเพ่ิมความสนุกในการรับชมรับ
ฟังมากข้ึนและเขา้ถึงเน้ือเร่ืองสามารถคิดและจินตนาการตามไปดว้ย ท่ีสาํคญัทาํให้มีผูช้มผูฟั้งไดค้รบ
ทุกเพศทุกวยั ไม่จาํกดัอยูเ่พียงแค่เฉพาะกลุ่มเพศวยัใดวยัหน่ึง หนงัตะลุงในบางคณะตอ้งมีจาํนวนลูกคู่
(นกัดนตรี) เพิ่มข้ึนนั้นหมายถึงค่าใชจ่้ายของวงคณะก็เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย(ค่าราด) ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่า
คณะหนงัตะลุงไม่ไดมี้เฉพาะเคร่ืองดนตรีไทยอยา่งเดียว แต่คณะหนงัตะลุงตอ้งมีการแข่งขนักนัอีกดว้ย 
เพราะการดาํรงชีวิตอยูร่อดของชาวคณะหนงัตะลุง จะเห็นไดว้่า คณะหนงัตะลุงลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ก็ไดมี้
การพฒันาในเร่ืองของเคร่ืองดนตรีตามลาํดบัดว้ยเช่นกนั 
 ดังนั้นผูว้ิจัยจึงเห็นสมควรท่ีจะทาํการศึกษาพฒันาการของเคร่ืองดนตรีหนังตะลุง คณะ

ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ว่ามีอิทธิพลเสียงตอบรับต่อการดูและรับชมการฟังของชาวบา้นในจงัหวดัสงขลา
อยา่งไรบา้ง เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทอนัสาํคญัและลกัษณะพิเศษของเคร่ืองดนตรีสากลซ่ึงเป็นปัจจยั
เพื่อพัฒนาหนังตะลุงของ คณะลาํดวน ศ. อ่ิมเท่ง อาํเถอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา ดังนั้ นผูว้ิจัยได้
ทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองพฒันาการเคร่ืองดนตรีหนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง โดยศึกษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายดงัต่อไปน้ี 
 

1)  พฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลของหนังตะลุง คณะลาํดวน ศ.อิม่เท่ง อาํเภอบางกลํา่ จงัหวดัสงขลา 
 1.1 ประวติัความเป็นมาและสภาพปัจจุบนัของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง อาํเภอบางกลํ่า 
จงัหวดัสงขลา 
  1.1.1 ประวติันายหนงั 
  1.1.2 รูปหนงัและอุปกรณ์การแสดงต่างๆ 
  1.1.3 ขนบนิยมในการแสดง 
  1.1.4 นกัดนตรีในปัจจุบนั 
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  1.1.1 ประวตัินายหนัง 

 
 

ภาพประกอบ 1 นายลาํดวน อารมฤทธ์ิ (ซ่อง) 
 
 ช่ือ นายลาํดวน นามสกุล อารมฤทธ์ิ เช้ือชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธเกิดเม่ือวนัท่ี       

27 เมษายน พ.ศ. 2491 อาย ุ62 ปีภูมิลาํเนาบา้นเกิด ตาํบลท่าชา้งท่ีอยูปั่จจุบนั57/2 หมู่ท่ี 17 ตาํบลท่าชา้ง 

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 19110สถานท่ีทาํงาน เทศบาลตาํบลท่าชา้งวุฒิการศึกษา/ระดบัการศึกษา

ประถมศึกษาจากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน (โรงเรียนวดัท่าชา้ง) อาํเภอบางกลํ่าจงัหวดัสงขลา

มธัยมศึกษาตอนตน้ จากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน (โรงเรียนวดัท่าชา้ง) อาํเภอบางกลํ่าจงัหวดัสงขลา

มธัยมศึกษาตอนปลาย จากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน (โรงเรียนวดัท่าชา้ง) อาํเภอบางกลํ่าจงัหวดั

สงขลา 

 บิดาช่ือนาย นายเล่ือน อารมฤทธ์ิ มารดาช่ือ นางแดง อารมฤทธ์ิ เป็นบุตรคนท่ี 6 (จากทั้งหมด

7 คน) คนท่ี 1 นาย ร่ืน อารมฤทธ์ิเสียชีวิตคนท่ี 2 นางพุม อารมฤทธ์ิ อาชีพทาํสวนคนท่ี 3 นายดวง อารมฤทธ์ิ 

อาชีพ(ไม่ทราบอาชีพ)คนท่ี 4 นายดบั อารมฤทธ์ิ อาชีพทาํสวนคนท่ี 5 นางพวง แกว้รุ่งเรือง อาชีพทาํ

สวนคนท่ี 6 นายดวน อารมฤทธ์ิ อาชีพทาํสวนเล่นหนงัตะลุง คนท่ี 7 นางพวั เสนากร อาชีพทาํสวนส่วน

ภรรยาช่ือ  นางเกล้ือน อารมฤทธ์ิ 
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 ในสมยัก่อนเร่ืองของศิลปะดนตรีพื้นบา้นทางภาคใตไ้ม่ไดมี้หลากหลายเม่ือเปรียบเทียบกบั

สมยัปัจจุบนั จะมีก็แค่เพียง มโนราห์ หนงัตะลุง เพลงบอกเป็นหลกั นายลาํดวนมีความชอบหนงัตะลุง
มาตั้งแต่เด็กๆ  ตอนขณะเรียนอยู่ชั้นประถมปีท่ี3(โรงเรียนวดัท่าช้าง)ไดมี้โอกาสท่ีเขา้ชมหนังตะลุง
หลายคณะท่ีมาทาํการแสดงในสมยันั้น แต่นายลาํดวนรู้สึกชอบและประทบัใจหนังตะลุงคณะอ่ิมเท่ง 
โดยใหเ้หตุผลวา่มีวิธีการและรูปแบบการเล่นเน้ือหาสาระและมุขตลกท่ีตลกท่ีตรงไปตรงมาสะทอ้นภาพ

ของสังคมท่ีร่วมสมยัปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างดี จึงไดย้ึดถือหนังอ่ิมเท่งเป็นแม่แบบตลอดมาเม่ือคร้ังนาย
ลาํดวนไดเ้รียนจบ ป.4 ท่ีก็ไดต้ดัสินใจลาออกมาบวชเป็นสามเณรกบัพระอาจารยท่์านพระครู พิพฒัน์ 
ชลทานท่านเป็นผูบ้วชให ้ต่อมาบิดาและมารดาไดน้าํพานายลาํดวนไปฝากพระอาจารยท่์านพระครูเพื่อ
ขอใหไ้ปฝากตวัเป็นลูกศิษยห์นงัอ่ิมเท่งอีกทีหน่ึง 
 นายลาํดวนไดเ้ขา้ไปอยู่กบัคณะหนังตะลุงอ่ิมเท่งช่วงอายุประมาณ 17 ปี ในช่วงแรกนาย
ลาํดวน ทาํหนา้ท่ีเป็นเด็กติดตามคณะหนงัตะลุงของ นายอ่ิม จิตตภ์กัดี (หนงัอ่ิมเท่ง) แต่ในช่วงนั้น นาย
ลาํดวนก็ยงัไม่ไดฝึ้กหัดเล่นเคร่ืองดนตรีชนิดใดเลยเป็นแต่เพียงผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น มีบางคร้ังท่ีหนงั
ลาํดวนเร่ิมฝึกหดัร้องและขบักลอนดว้ยตนเองและสอบถามศึกษาจากผูรู้้บา้ง (เรียนโดยวิธีครูพกัลกัจาํ) 
จนกระทัง่ไดมี้โอกาส โอกาสไดแ้สดงตนเป็นนายหนงัตวัจริง โดยเล่นแทนหนงัอ่ิมเท่งซ่ึงติดภารกิจไม่
สามารถทาํการเล่นหนงัไดใ้นคํ่าของคืนวนันั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2529 นายอ่ิมเท่งกไ็ดป่้วยเน่ืองจากปัญหา
เร่ืองสุขภาพตอ้งหยดุเล่นหนงัตะลุงเพ่ือรักษาตวั   ขณะนั้นกาํลงัศึกษาระดบัชั้นมธัยมปลายและไดเ้ล่น
หนงัควบคู่กนัไปดว้ย ไดรั้บคาํชมจากชาวบา้นและไดรั้บความไวว้างใจโดยสมคัรเป็นผูใ้หญ่บา้นและทาํ
หนา้ท่ีผูใ้หญ่บา้นอยูน่านถึง 11 ปี จากนั้นกเ็ป็นสมาชิกเทศบาล (ส.ท.)อีก 4 ปี 
 นายลาํดวนเล่าวา่ในการการเล่นหนงัตะลุงคร้ังแรกและเร่ืองแรกไม่ไดเ้อาหนงัของนายอ่ิมเท่ง 
ท่ีช่ือว่า “จอมโจรจาํเป็น”มาเล่นเพราะเน้ือหาค่อนขา้งจะยากแกรงว่าจะเล่นไดไ้ม่ดีเหมือนตน้ฉบบัของ
หนงัอ่ิม เท่งเลยตดัสินใจเล่นเร่ืองง่ายๆเน้ือหาสาระเขา้ใจง่ายไม่สลบัซบัซอ้นช่ือเร่ืองว่า “ลูกรัก-ลูกชงั”
แต่กย็งัเชิดรูปหนงัตวัหลกัของคณะ คือ รูปหนงั “อา้ยเท่ง” เป็นตวัเอกดาํเนินทอ้งเร่ือง 
 นายลาํดวนไดเ้ล่นหนงัตะลุงคร้ังแรกท่ี วดับางกลํ่า อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลาและไดเ้ล่น
ติดต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนัตลอดมา โดยส่วนใหญ่จะรับงานแสดงช่วง เดือน มีนาคม-จนกระทั้งช่วง
เดือนท่ีพระเขา้พรรษา เพราะช่วงน้ีจะมีงานบุญ งานบวช งานทอดผา้ป่า งานมงคลต่างๆตามประเพณี
ของไทย 
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ภาพประกอบ 2 ศูนยฝึ์กศิลปินพื้นบา้น อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 
 

เสน้ทาง การเดินทางจากอาํเภอหาดใหญ่ไป อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

 
 

ภาพประกอบ 3 เสน้ทางการไป อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 



32 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 เสน้ทางแยกระหวา่งอาํเภอหาดใหญ่กบัจงัหวดัพทัลุง 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ป้ายทางเขา้หนา้หมู่บา้น 
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ภาพประกอบ 6 ป้ายบอกเสน้ทางการไปเทศบาลตาํบลท่าชา้ง 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 เสน้ทางแยกไปตาํบลท่าชา้งและอาํเภอบางกลํ่า 
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ภาพประกอบ 8 ก่อนทางเขา้หมู่บา้นจะเจอ ศูนยร์าชการ อาํเภอบางกลํ่า 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน บา้นควนเหนือ หมู่ท่ี 17 
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ภาพประกอบ 10 กศน.ตาํบลท่าชา้ง สถานท่ีใชจ้ดังานต่างๆ 
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ทางเขา้ อ.บางกลํ่า 6 กิโลเมตร 

ไป อ.ควนเนียง 

ท่ีวา่การ อ. บางกลํ่าและหน่วยงาน
ราชการราชการ 

ตลาดนดั อ.บางกลํ่า 

4 กิโลเมตร 

3กิโลเมตร ไปโรงเรียน บางกล่ํา 

ไปเทศบาล

ตาํบลท่าชา้งบ้านนายหนัง ลาํดวน ศ.อิม่เท่ง 

ทางไปบา้นคลองนกกระทุง 

ศูนยก์ารเรียนรู้ 
ชุมชน กศน. 

ระยะทาง 
21 
กิโลเมตร 

ไปกรุงเทพ 

อ.หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ถนน

สาย

เอเชีย 

N

E

S

W 
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 ในขณะท่ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ นายลาํดวนไดเ้ล่าให้ฟังว่า หลงัจากท่ีตนไดเ้รียนรู้และฝากตวั
เป็นศิษยข์อง นาย อ่ิม จิตตภกัดี (หนงัอ่ิมเท่ง) แลว้ตนกเ็ร่ิมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในฐานะ (เงาเสียงหนงัอ่ิม
เท่ง) และทาํการแสดงเร่ือยมาจนไดรั้บรางวลัในการประกวดแข่งขนัหลายๆคร้ังโดยหลงัจากท่ีตนไดรั้บ
รางวลัแลว้กเ็ร่ิมมีงานการเล่นหนงัตะลุงมากข้ึนทั้งภายในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นประจาํ

ทาํใหเ้ดินสายเล่นหนงัตลอดเกือบทั้งปีทาํใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึนการเป็นอยูก่ดี็ข้ึนดว้ยตามลาํดบั 

 
 
ภาพประกอบ 11 เกียรติบตัรและภาพรางวลัในการแข่งขนัและชนะเลิศในการแข่งหนงัตะลุง 
  ของนาย ลาํดวน อารมฤทธ์ิ 
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ภาพประกอบ 12 ถว้ยรางวลัชนะการแข่งขนัการประชนัและภาพรางวลัในการแข่งขนัและชนะเลิศใน 
  การแข่งหนงัตะลุงของนาย ลาํดวน อารมฤทธ์ิ 
 
 ปัจจุบนั หนังตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งนั้น เป็นคณะหนังตะลุงท่ีมือช่ือเสียงโด่งดงัใน

จังหวดัสงขลาและได้รับรางวลัจากการแข่งขนัมาแล้วมากมาย เพราะการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวั อีกทั้งปัจจุบนันั้นนายลาํดวนยงัเปิดศูนยก์ารเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมพื้นบา้นใหแ้ก่ผูท่ี้มีความ
สนใจในการเล่นหนงัตะลุง เพลงบอก และการแสดงมโนราห์อีกดว้ย 
 1.1.2  รูปหนังและอุปกรณ์การแสดงต่างๆ 
 รูปหนงัตะลุงถือเป็นอุปกรณ์ท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการแสดงหนงัตะลุง โดยส่วนใหญ่นั้นก็ทาํมา
จากหนงัววั หนงัควาย อาจมีบา้งทาํจากหนงัสัตยอ์ยา่งอ่ืนดว้ย เช่น หนงัหมี หนงัค่าง หนงัเสือ แลว้แต่
ความชอบของนายหนัง รูปตวัหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีจาํนวนรูปหนังประมาณ 150-200รูป โดยรูป
หนงัหลกัๆกอ็าจแบ่งออกเป็นดงัน้ี 
 -  รูปครู คือ รูปฤาษี รูปพระอิศวรทรงโค 
 - รูปส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ คือ พระอิศวรทรงโค รูปพระ รูปเจา้เมือง รูปพระอินทร์เทวดา นางฟ้า 
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 - รูปตวัตลก คือ นายนุย้ นายเท่ง นายสีแกว้ นายยอดทอง นายดิก นายขวญัเมือง นายสะหมอ้ 
นายโถ เป็นตน้ โดยในคณะหนังตะลุงของลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง นั้นจะใชน้ายเท่ง เป็นตวัเด่นและดาํเนิน
ทอ้งเร่ือง 
 - รูปกาก (รูปตวัละครรอง) เป็นรูปท่ีใชใ้นการเปล่ียนอริยะบทนั้นของตวัละคร เช่น รูปผ ี
รูปเตน้รํา รูปชกมวย เป็นตน้ โดยในคณะหนังตะลุงของลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง นั้นจะใชรู้ปสัตวช์นิดต่างๆ 
เช่นชา้ง หมูป่า เป็นตน้ 

 
 

ภาพประกอบ 13 รูปหนงัตวักาก ของหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
 
 รูปเบต็เตลด็ คือ รูปนาํเอามาประกอบฉากต่างๆเพือ่ใหล้ะครตอนนั้นๆมีความสมบรูณ์มากข้ึน 
เช่น รูปนก ตน้ไม ้รูปส่ิงของเป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 14 รูปหนงัเบต็เตลด็ ของหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
 

 จากการลงพื้นท่ีผูว้ิจยัพบวา่ หนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งนิยมใชต้วัละคร ช่ือวา่นายเท่ง 
เป็นตวัดาํเนินทอ้งเร่ือง 
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ภาพประกอบ 15 นายเท่ง ตวัตวัละครเอกของ หนงัลาํดวน 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 รูปหนงัของคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
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 -  โรงหนงั 
 หนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งจะใชเ้ป็นโรงหนงัสาํเร็จรูปท่ีทางคณะไดท้าํการจดัเตรียมมา
เองในการแสดงทุกๆคร้ัง อน่ึงเพื่อความสะดวกในการสร้างและร้ือถอนไดง่้ายสะดวกและรวดเร็ว โดยมี
ลกัษณะเป็นท่อเหลก็นาํมาประกอบกนั โดยมีขนาดประมาณ 6 x 7 เมตรและหลงัคานั้นใชผ้า้เตน็ทขึ์ง 
เพื่อป้องกนัลมและฝน แต่ดา้นขา้งๆโรงหนงันั้นไม่นิยมขึงเตน็ท ์เพราะตอ้งการใหล้มถ่ายเทไดส้ะดวก 

 
     

ภาพประกอบ 17โรงหนงัสาํหรับทาํการฝึกสอนและซอ้ม ของหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
 
 -  จอหนงั 
 จอหนงัเป็นอุปกรณ์สาํคญัในการแสดงหนงัตะลุง โดยจะใชผ้า้สีขาวขึงใหตึ้งแน่น โดยขอบๆ
จอนั้นจะนิยมตกแต่งดว้ยลวดลายท่ีมีความสดและมีสีสนัสดใส เขียนขา้งจอเป็นช่ือของคณะนั้นๆ 
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ภาพประกอบ 18 จอหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
 
 -  ไฟส่องหนา้จอ 
 ในการแสดงหนงัตะลุงทุกๆคณะนั้นจะตอ้งใชเ้งาเป็นหลกั เงาจะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งอาศยัแสง
สวา่งไปส่องหนา้จอเป็นอุปกรณ์สาํคญัท่ีทาํใหรู้ปหนงัปรากฏภาพมีสีสนัดึงดูดความสนใจของท่านผูช้ม 
โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาและพบวา่ไฟส่องหนา้จอจากอดตีจนถึงปัจจุบนัมีหลายชนิดดงัน้ี ดงัน้ี 
 -  ใชต้ะเกียงทาํจากนํ้ามนั 
 - ใชต้ะเกียงข้ีชนั 
 - ใชต้ะเกียงชวาลา หรือท่ีเรียกกนัวา่ ตะเกียง 3 พวย 
 - ใชต้ะเกียงเจา้พาย ุ
 - หลอดไฟฟ้า ท่ีใชก้นัในปัจจุบนั 
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ภาพประกอบ 19 ไฟส่องหนา้จอ ของหนงัลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
 

 - หยวกกลว้ย 
 ในการแสดงหนงัตะลุงแต่ละฉากนั้นตอ้งใชต้วัแสดงค่อนขา้งมาก ฉะนั้นจึงมีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งมีท่ีปักรองรับรูปตวัหนงัเพื่อใหรู้ปหนงัรวมตวัและปรากฏอยูบ่นหนา้จอหนงัไดค้ร้ังละหลายๆรูป

ขณะท่ีทาํการแสดงในตอนนั้นและอุปกรณ์ท่ีสามารถปักตวัรูปหนังไดดี้และท่ีนิยมใชก้นัตลอดมาคือ

“หยวกกลว้ย” เพราะทาํให้รูปหนังสามารถปักไดแ้น่นและง่ายต่อการดึงเขา้-ออก ลกัษณะของหยวก
กลว้ยท่ีนิยมนาํมาปักเพื่อการแสดงหนงัท่ีดีนั้น นิยมใชเ้ป็นกลว้ยตานี เพราะมีความเหนียวดา้นในอ่อน
ดา้นนอกสามารถปักรูปไดง่้าย คือยาวประมาณ 3 – 4 เมตร และสาํหรับหยวกกลว้ยท่ีใชปั้กเพื่อพกัรูปตวั
หนงัในลาํดบัต่อไปจะมีขนาดเลก็กวา่สั้นกวา่ เพราะเน้ือท่ีโรงหนงัมีจาํกดั 
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 - แผงหนงัหรือหีบเกบ็รูปหนงัตะลุง 
 แผงหนงัมีไวส้าํหรับเก็บรักษารูปหนงัตะลุงให้คงสภาพเดิมไม่ให้เกิดความเสียหายสามารถ

ใช้งานได้นานแผงหนังของคณะหนังตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง นั้นจะมีลักษณะเป็นแบบหีบไม  ้แต่
โดยทัว่ไปแผงหนงัมีลกัษณะ 4 รูปแบบ คือ เป็นท่ีเก็บแบบแผงไมไ้ผ่ หีบกระเป๋า หีบไมแ้ละหีบเหล็ก 
ส่วนประกอบของรูปหนงัท่ีสาํคญัอีกอย่างไดแ้ก่ ไมคี้บรูปหนงัหรือไมต้บั นิยมใชไ้มไ้ผ่ใชส้าํหรับปัก
รูปหนังลงบนหยวกกลว้ยและเพื่อการทรงตวัของรูปหนงัเวลาเชิดออกบนจอ ส่วนล่างนั้นจะเหลาให้
แหลมเพ่ือง่ายต่อการปักลงบนหยวกกลว้ย ส่วนท่ีผกูติดห้อยกบัมือและปากของตวัรูปหนงัท่ีใชส้าํหรับ
ทาํให้รูปหนงันั้นมีการเคล่ือนไหวออกท่าทาง ทาํให้ตวัหนงัดูเหมือนเคล่ือนไหวไดมี้ความสมจริงมาก
ข้ึนแต่ละตอนแต่ละฉากของการแสดง 

 
 

ภาพประกอบ 20 ตบัแผงหนงัและท่ีเกบ็รูปหนงั 
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ภาพประกอบ 21 รูปหนงัและตวัละครต่างๆท่ีใชใ้นการแสดง 
 

 1.1.3  ขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุง 
 ขนบนิยมในการเล่นหนังตะลุงสําหรับขั้นตอนและลาํดบัในการเล่นหนังตะลุงท่ีนายหนัง

ทุกๆคนตอ้งยดึถือปฏิบติัในการแสดงซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งหวัขอ้ตามลกัษณะเฉพาะ ไดด้งัน้ี 
 1.  การตั้งเคร่ืองเบิกโรง 
  ตั้งเคร่ืองเบิกโรง เป็นการทาํพิธีเอาฤกษข์อท่ีตั้งโรง ปัดเป่าเสนียดจญัไรและเชิญครูหนงั
มาคุม้ครองเร่ิมพิธีดว้ยเคร่ืองดนตรีตีกลองนาํและลูกคู่บรรเลงเพลงเชิดเรียกวา่ ตั้งเคร่ือง จากนั้นนายแผง 
(คนแบกแผงใส่รูปหนงั)แกแ้ผงเอารูปออกวางให้เป็นระเบียบ นายหนงัทาํพิธีเบิกโรงโดยนาํเคร่ืองเบิก
โรงท่ีเจา้ภาพจดัให้ โดยทัว่ๆไปใชห้มากพลู 9 คาํ เทียน 1เล่ม สาํหรับเป็นงานอปัมงคล ก็จะเพิ่มเส่ือ 1 
ผนืหมอน 1 ใบ หมอ้นํ้ามนต ์1 ลูกเงินค่าเบิกโรงตามแต่หนงัจะกาํหนด (3 บาท-12 บาท) มาวางหนา้นาย
หนงัแลว้ร้องชุมนุมเทวดาเอารูปฤาษี รูปปรายหนา้บท รูปเจา้เมือง ปักบนหยวกกลว้ย ร้องเชิญครูหมอ
หนงัใหม้าคุม้ครองขอท่ีตั้งโรงจากพระภูมิและนางธรณี เสกหมาก 3 คาํ เพื่อซดัเขา้ไปในทบั 1คาํเหน็บ
ตะเกียงหรือดวงไฟท่ีให้แสงสว่างในการเล่นหนงั 1 คาํ และเหน็บหลงัคาโรง 1 คาํ ทั้งน้ีเพื่อกนัเสนียด
จญัไร เสร็จแลว้ลูกคู่บรรเลงเพลงโหมโรง โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาทีหรือมากกวา่นั้น 
 โหมโรง เป็นการบรรเลงดนตรีลว้นๆ เพื่อเรียกคนดูและให้นายหนังไดเ้ตรียมพร้อมท่ีจะ
แสดงในการโหมโรงนั้นเป็นขนบนิยมท่ีสาํคญัอย่างยิ่งในการแสดงหนงัตะลุง เน่ืองจากเปรียบเสมือน
ประกาศว่าหนังตะลุงนั้นไดเ้ดินทางมาถึงแลว้ และจะมีการแสดงอย่างแน่นอน ฉะนั้นการโหมโรงจึง



47 
 

เป็นขั้นตอนท่ีหน่ึงท่ีหนงัตะลุงทุกคณะยึดถือตรงกนั การโหมโรงเดิมใช ้“เพลงทบั” คือ ใชท้บัเป็นตวั
ยืนและเดินจงัหวะทาํนองท่ีแตกต่างกนัออกไป และให้ดนตรีช้ินอ่ืนบรรเลงตาม ทบัทั้งส้ิน โดยเพลงท่ี
บรรเลงมี 12 เพลง ไดแ้ก่  
 - เพลงเดิน 
 - เพลงถอยหลงัเขา้คลอง  
 - เพลงปักษ ์ 
 - เพลงสามหมู่  
 - เพลงนาดกรายเขา้วงั 
 - เพลงนางเดินป่า 
 - เพลงสรงนํ้า  
 - เพลงเจา้เมืองออกสัง่ราชการ 
 - เพลงยกพล  
 - เพลงชุมพล  
 - เพลงยกัษจ์บัสตัว ์
 - เพลงกลบัวงั 
 ต่อมาหันมานิยมโหมโรงดว้ยเพลงป่ี คือใชป่ี้เป็นหลกัเพลงท่ีบรรเลงสมยัก่อนเป็นเพลงไทย
เดิมเร่ิมดว้ยเพลงพดัชาซ่ึงหนังทุกคณะถือว่าเป็นเพลงครูแลว้ต่อดว้ยเพลงอ่ืน ๆ เช่น ลาวสมเด็จเขมร
ป่ีแกว้ เขมรปากท่อ จีนแส ลาวดวงเดือน ชายคลัง่ สุดสงวน นางครวญ สะบดัสะบ้ิงเขมรพวง และชะนี
ร้องไห ้ปัจจุบนัโหมโรงดว้ยเพลงพดัชาจากนั้นกจ็ะใชเ้พลงลูกทุ่งเป็นพื้นเสียงต่อๆไป 
 - ออกฤาษี 
 รูปฤาษี ถือว่าเป็นครูของหนังตะลุง หนังตะลุงทุกๆคณะนั้นจะตอ้งมีรูปลกัษณะเฉพาะเป็น
ของตวัเองโดย มีความเช่ือว่า จะช่วยคุม้ครอง ปัดเป่าอนัตรายจากภูตผีปีศาจ ก่อนท่ีจะออกรูปฤาษีนั้น 
ในอดีตจะออกรูป ลิงหวัคํ่า หรือ ออกลิงขาวลิงดาํ เป็นขนบนิยมในการเล่นหนงัตะลุงในสมยัก่อนไดรั้บ
อิทธิพลจากหนงัใหญ่เพราะรูปท่ีใชเ้ชิดส่วนใหญ่เป็นรูปจบั คือมีฤาษีอยูก่ลางลิงขาวมดัลิงดาํอยูเ่บ้ืองล่าง
แต่ระยะหลงัไดเ้ลิกออกรูปลิงขาวลิงดาํการออกรูปฤาษีจึงเป็นขั้นตอนแรกของการแสดงหนงัตะลุง แต่ก็
มีบา้งเหมือนกนัท่ีแยกเป็นรูปเด่ียว 3รูปในกรณีท่ีแกะรูปแยกเป็น 3 รูปเช่นน้ีมีวิธีเล่นคือ ขั้นแรกจะออก
ลิงขาวก่อนแลว้ออกลิงดาํสลบัจากนั้นออกพร้อมกนั เอากน้ชนกนัหวัชนกนัเขา้สู้รบกนัซ่ึงตอนน้ีดนตรี
จะบรรเลงเพลงเชิด จบแลว้มีบทพากย ์ขบับทกลอนประกอบ ฉาก ดงัน้ี 
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“สองต่อสองสู้กนัเป็นโกลา ขบกดัไปมา 
บ่ไดห้ยดุหยอ่นผอ่นแรง 

สองกระบ่ีมีฤทธ์ิเขม้แขง็ สูก้นักลางแปลง 
วอ่งไวเสมือนหน่ึงจบัผนั 

อา้ยลิงดาํพลิกพลาดลง อา้ยลิงขาวใจฉกรรจ ์
ขยบิขยบัจบักร” ฯลฯ 

 
 ในการเชิดรูปฤาษีนั้นถือว่าเป็นศิลปะขั้นสูดสุดของการเชิดรูปหนงั เพราะฉะนั้นการเชิดรูป
หนงัจึงจาํเป็นอยา่งมากเพื่อให้ไดบ้รรยากาศท่ีสมจริงสมจงั กล่าวคือ ผูเ้ชิดมีสมาธิจะตอ้งเคร่งขรึม เพื่อ
เป็นการเคารพส่ิง ศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นการขอพรใหก้ารแสดงเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 
 

ภาพประกอบ 22 รูปฤาษีทอ้งโรง ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

 
 - ออกรูปพระอิศวร  
 การออกรูปพระอิศวรจะออกหลงัจากออกฤาษีแลว้ พระอิศวรเป็นรูปพระอิศวรทรงโค หรือท่ี
เรียกกนัว่า “ออกรูปโค” หรือ “ออกโค”เพื่อบูชาขอพระอิศวรผูเ้ป็นเทพเจา้แห่งการบนัเทิง ตามธรรม
เนียมการออกรูปพระอิศวรจะเร่ิมดว้ยการเชิดรูปให้ผา่นจอส่วนบนอย่างชา้ๆโดยให้เห็นเฉพาะเงาเป็น

ภาพเพียงลางๆ ทาํให้เห็นว่ามีอาํนาจของศิวะเทพและความพยศของโคท่ีทรงเพราะเน่ืองจากในหนัง
ตะลุงนั้นพระอิศวรเป็นเทพเจา้และเป็นศิลปะชั้นสูงของหนงัตะลุง นายหนงัมกัจะอวดลีการการร้องขบั
บทกลอนและการเชิดรูปอยา่งสุดฝีมือแลว้ปักตรงรูปกลางจอ ร่ายมนตร์ไหวเ้ทพเจา้และครูหนงั สาํหรับ
บทพากยร่์ายมนตร์มีหลายบทสาํนวน ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งเพียงบทสาํนวนเดียว ดงัน้ี 
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“โอมนะขา้จะไหวพ้ระบาทเจา้ทั้งสามพระองค ์
พระอิศวรผูท้รงพระยาโคอุสุภราชฤทธ์ิรอน 
เบ้ืองขวาขา้จะไหวพ้ระนารายณ์ส่ีกร 
ทรงครุฑระเหิรจรพระชินรินทร์เริงรงค ์
เบ้ืองซา้ยขา้จะไหวท้า้วจตุรพกัตร์ผูท้รง 
พระมหาสุวรรณเหมหงส์ทรงศกัด์ิพระอิทธิฤทธ์ิเรืองนาม 
สามเอยสามองคท์รงภพไปทั้งสาม 
สามโลกเกรงขาม พระเดชพระนามลือขจร 
เรืองเอยเรืองเดชเรืองเวทยเ์รืองพร 
ทัว่ฟ้าและดินดอนขจรทัว่จบภพไตร 
ราเอ๋ยราตรีอคัคีมาจ่อแจ่มใส 
หนงัส่องกบัแสงไฟดูวจิิตรลวดลาย 
โอบพร้อมมหาพร้อมพร้อมดว้ยดนตรีป่ีเป่าทั้งหลาย 
ชูช่ืนแสนสบายยกัยา้ยอรชรอ่อนออ 
เอาหนงัโคมาทาํเป็นรูปพระอิศวรนารายณ์เจา้ 
อาทิตยเ์ม่ือลบัเล่าแสงสวา่งกระจ่างไป 
เอาไมไ้ผส่ี่ลาํเขา้มาทาํมุมจอ 
ส่ีมุมหุม้หอตรงกลางใชค้าดดว้ยผา้ขาว 
เอาหนงัโคมาทาํเป็นรูปพระอิศวรนารายณ์เจา้ 
อาทิตยเ์ม่ือลบัเล่าแสงสวา่งกระจ่างไป 
ศรีศรีสวสัดีมีชยั เล่นสถานแห่งใดมีลาภลน้โดยหวงัและขอใหมี้จิตตาพลงั 
ห่อหุม้คุมขงั อนัตรายอยา่ใหมี้มา บดัน้ี” 
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ภาพประกอบ 23 รูปพระอิศวรทรงโค ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
 

 - ออกรูปกาดหรือปรายหนา้บท (พดูคุยสนทนาหนา้จอ) 
 รูปกาดกเ็ป็นขนบนิยมในการแสดงหนงัตะลุงโดยเปรียบเสมือนตวัแทนของนายหนงัท่ี

ออกมาทกัทายแนะนาํตวั สวสัดีผูช้ม จากนั้นจึงขบักลอนไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ต่างๆท่ีตนนบัถือตลอดจน
เจา้ภาพเพ่ือฝากเน้ือฝากตวัพร้อมทั้งคุยกบัผูช้มดว้ย ดงัตวัอยา่งขบักลอน ดงัน้ี 

บูชาพระเจา้ทั้งหา้พระองค ์
ผูป้ระเสริฐเลิศหลา้บุญญาทรงเป็นม่ิงมงคุณธรรมลํ้าโลกา 
หน่ึงพระกสุนัโธเจา้พระโคดมท่านเฝ้ารักษา 
พทุธะกสัปะเจา้เฝ้าบูชาทัว่ทั้งพระสมณะโคดม 
พระศรีอริยะเมตรัยยงัพระระวงัเหนือเกลา้ใหอ้ยูเ่ฝ้าผม 

 ลกัษณะของการออกกาดนั้นจะเป็นรูปชายหนุ่มแต่งตวัทรงเคร่ืองแบบเจา้เมือง โดยมือนั้นจะ
ถือดอกบวั อาจเป็นธงหรือคนัศรในท่ายนืเทา้ลอย บทขบัของการออกกาดนั้นจะเร่ิมจากการไหวค้รู ไหว้
บรรดาสรรพส่ิงท่ีนายหนังนับถือ ไหวพ้ระมหากษตัริย  ์ไหวบิ้ดา ไหวม้ารดา ไหวค้รูอาจารย  ์ไหว้
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นกัปราชญ ์เพื่ออาํนวยชยัในการเล่นหนังแต่ละคร้ังให้มีความลุล่วงไปดว้ยดี การออกกาดจะตอ้งไหว้
และแสดงการเคารพคารวะบุคลอีกกลุ่มหน่ึงดว้ย คือ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ผูมี้อิทธิพล เจา้อาวาส ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัของคณะหนงัตะลุงและชาวคณะ แสดงถึงความอ่อนนอ้มถ่อมตน ขออภยัผูช้ม
ถา้หากมีการแสดงผดิพลาดประการใดในการเล่นหนงั ดาํเนินทอ้งเร่ืองท่ีไดแ้สดงไวใ้นคํ่าคืนของวนันั้น 
จากนั้นกด็าํเนินทอ้งเร่ืองเป็นลาํดบัต่อไป 

 

ภาพประกอบ 24 รูปออกกาด ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
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 - ออกรูปบอกเร่ือง 
 ออกรูปบอกเร่ืองเป็นการออกตวัแทนตวัของนายหนังอีกรูปหน่ึงซ่ึงหน้าท่ี ออกมาบอกกบั
ผูช้มวา่วนัน้ีจะทาํการแสดงเร่ืองอะไร ซ่ึงถือวา่เป็นหนา้ท่ีหลกัๆของการออกรูปบอกเร่ือง คณะหนงัส่วน
ใหญ่ใชรู้ป อา้ยขวญัเมืองเป็นรูปบอกเร่ืองถือเป็นตวัแทนของนายหนงั เช่นเดียวกบัการออกรูปกาด การ
ออกรูปบอกเร่ืองจะมีลกัษณะการเชิดรูปให้หัวรูปหนงัโผล่ข้ึนกลางจอ ยกมือไหวผู้ช้ม 3 คร้ังแลว้คุยเร่ือง
ทัว่ๆไปกบัผูช้ม เช่น แนะนาํคณะหนงั สาเหตุท่ีไดม้าเล่น ขอบคุณผูช้มพร้อมทั้งกล่าวคาํอวยพรจากการ
ท่ีผูว้ิจยัไดล้งเก็บขอ้มูลภาคสนามนั้นผูว้ิจยัพบว่า คณะหนงัตะลุงลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ไดใ้ชน้ายขวญัเมือง
เป็นตวัละคร ออกรูปบอกเร่ือง 

 

ภาพประกอบ 25 รูปบอกเร่ือง ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
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 - เก้ียวจอ 
 เก้ียวจอนั้นเป็นการขบับทกลอนส้ันๆก่อนการตั้งเมือง หรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า ตั้งนามเมือง
กลอนส่วนใหญ่จะเนน้ให้เป็นคติสอนใจแก่ผูช้มบางคร้ังมีการชมธรรมชาติบา้งหรือพรรณนาความใน

ใจของตวันายหนงัเองบา้งการเก้ียวจอนั้นจะใหค้วามสาํคญักบัการขบับทเพียงแค่อยา่งเดียวจะไม่มีรูปตวั

หนงัข้ึนมาเลย เพราะถือว่าเป็นบทท่ีอวดโชวส์าํเนียงนํ้ าเสียงของนายหนงัไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นผูช้มจึงมี
ความสนใจอยูแ่ต่กบัเสียงของนายหนงัเพียงอยา่งเดียวเท่านั้นดงันั้นนายหนงัจึงใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ

สาํหรับบทเก้ียวจอ เพราะหากไดรั้บคาํชมจากท่านผูช้มผูฟั้งและทางเจา้ภาพหรือผูว้่าจา้งใหม้าแสดงนั้น
หมายถึงวา่จะมีงานรับเล่นหนงัตะลุงเขา้มาเร่ือยๆและเป็นการสร้างช่ือเสียงใหก้บัหนงัคณะนั้นๆนัน่เอง  
 - ตั้งนามเมือง 
 ตั้งนามเมือง เป็นการเปิดเร่ืองหรือจบัเร่ืองหลงัจากออกรูปบอกเร่ืองและนายหนงัขบัร้องบท
เก้ียวจอแลว้ ก็จะมีการตั้งเมืองโดยสมมุติข้ึนเป็นเมืองแห่งหน่ึงตามนิยายท่ีนาํมาแสดงการตั้งนามเมือง
นายหนงัจะนาํรูปเจา้เมืองและมเหสีออกมาปักหนา้จอแลว้จะขบับทกลอนบรรยายสภาพบา้นบอกช่ือ

เมือง ช่ือตวัละคร ตลอดแจง้ถึงสถานการณ์บา้นเมืองท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  ดงัตวัอยา่งดงัน้ี 

“นครังยงัมีนคเรศ 
เป็นขอบเขตใหญ่โตรโหฐาน 
กาํแพงป้อมลอ้มรอบมาชา้นาน 
ทัว่สถานรุ่งโรจน์ปราโมทยใ์จ 
สมณะชีพราหมณ์ยามสงบ 
เฝ้าเคารพพระธรรมประจาํนิสยั 
มีทหารอยูพ่ร้อมเพรียงลว้นเกรียงไกร 
นอกและในถือปืนบา้งยนืยทุธ์” 
ฯลฯ 

 สาเหตุท่ีเรียกว่าตั้งเมืองเพราะว่า เดิมหนังตะลุงนั้นนิยมเล่นเร่ือง “จกัรๆวงศ์ๆ”(เก่ียวกับ
เร่ืองราวในราชวงั) ซ่ึงโดยมากมกัจะเกิดข้ึนท่ีเมืองใดเมืองหน่ึง จึงตอ้งมีการตั้งเมือง หลงัจากตั้งนาม
เมืองแลว้หนังตะลุงจะเล่นดาํเนินเร่ืองไปตามนิยายท่ีนาํมาแสดง สําหรับเร่ืองท่ีแสดงเดิมทีเล่นเร่ือง
รามเกียรต์ิ ต่อมาเล่นเร่ืองจกัรๆ วงศ์ๆ ซ่ึงผกูข้ึนเองบา้งไดจ้ากชาดกบา้งเช่น ลกัษณะวงศ ์โคบุตร หอยสังข ์
พระรถเสนแกว้หน้ามา้ โคคาวี (เสือโค) และนางแตงอ่อน เป็นตน้ต่อมาเม่ือภาพยนตร์และนวนิยาย
ไดรั้บความนิยมจากชาวบา้นหนงัตะลุงก็หันมานิยมแสดงเร่ืองแบบภาพยนตร์และนวนิยายดว้ยการตั้ง

เมืองนั้นจะนิยมออกรูปเจา้เมืองและมเหสี โดยเจา้เมืองนั้นจะออกมาพูดก่อนจากนั้นมเหสีก็จะเขา้มา
ถวายบงัคมแลว้เร่ิมมีการสนททนา พูดถึงเร่ืองของเหตุบา้นการเมือง บุตรโอรสและธิดาตลอดจนเร่ือง
การเป็นอยูข่องประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง แลว้นายหนงัจึงจะเขา้ดาํเนินทอ้งเร่ืองตามท่ีตนกาํหนดไว ้
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ภาพประกอบ 26 เจา้เมืองและมเหสีขณะทาํการแสดง คณะ ลาํดวน ศ. อ่ิมเท่ง 

 

ภาพประกอบ 27 รูปพระราชากบัพระมเหสี ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
 

 1.1.4 นักดนตรีในปัจจุบัน นกัดนตรีในปัจจุบนัของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 นักดนตรีทีบ่รรเลงเคร่ืองดนตรีดั้งเดิม นกัดนตรีในปัจจุบนัท่ีมีอยูใ่นคณะหนงัตะลุงลาํดวน 
ศ.อ่ิมเท่ง 
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ด.ช.รณรัตน์ อารมฤทธ์ิ (ออม) เล่นทบั 

 
 

ภาพประกอบ 28 ด.ช.รณรัตน์ อารมฤทธ์ิ (ออม) 
 

 ทบั เป็นเคร่ืองกาํกบัจงัหวะและท่วงทาํนอง ท่ีสาํคญัท่ีสุดมีลกัษณะ คลา้ย โทนชาตรี ของภาค
กลาง นิยมทาํดว้ยเน้ือไมเ้หนียว โดยทาํจากไม ้ขนุน ขดุภายในกลวงตลอด ส่วนใหญ่จะหุม้ดว้ยหนงัค่าง
หรือหนงัสตัวอ่ื์นท่ีมีความเหนียวและทนทาน ตรึงหนงัใหตึ้งดว้ยหวายและเอน็  โดยมีช่ือเรียกส่วนต่างๆ
ดังน้ี ส่วนหนังท่ีใช้ตีเรียกว่า  “หน้าทบั”และส่วนปลายท่ีบานออกอย่างปากแตรเรียกว่า “ทา้ยทบั” 
“ลาํโพง” หรือ ”ฮอแต”้ ผูบ้รรเลงดนตรีช้ินอ่ืนๆ ตอ้งคอยฟังจงัหวะยกัยา้ยตามทบั จึงเป็นหัวใจของ
เคร่ืองดนตรีท่ีขาดไม่ได ้ทบัของหนงัตะลุงมี 2 ใบ ใบหน่ึงมีเสียงเล็กแหลม อีกใบหน่ึงมีเสียงทุม้  ใบ
หน่ึงเสียงเล็กแหลม เรียกว่า “หน่วยฉับ” อีกใบหน่ึงเสียงทุม้ เรียกว่า “หน่วยเทิง” ทบัหน่วยฉับเป็นตวั
ยนืมีความสาํคญัมาก  ทบัหน่วยเทิงเป็นตวัเสริม หนงัตะลุงในอดีตมีมือทบั 2 คน (สมยัก่อน60 ปีมาแลว้
ใชมื้อทบัเพียงคนเดียว)ลกัษณะรูปแบบการวางตาํแหน่งของทบัจะใชผ้า้ผกูไขวก้นับน-ล่างหรือบางคน
วางบนขาไขวส้ลบักนับน-ล่าง เพื่อกดทบัไวไ้ม่ให้ทบัเคล่ือนท่ีปัจจุบนับรรเลงโดย ด.ช. รณรัตน์ อารม
ฤทธ์ิเล่นทบั ศึกษาอยูท่ี่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ (ญรส) อยูม่ธัยมปีท่ี 1 อาย ุ13 ปีบิดาช่ือจรัญ 
มารดาช่ือสายฝน มีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 5 คน เป็นลูกคนท่ี 2 จากการสอบถาม ด.ช.รณรัตน์ อารม
ฤทธ์ิ (ออม) ไดเ้ขา้มาเรียนและเล่นทบัในหนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง เม่ือ ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2553 โดยประมาณ 
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ด.ช. ฤทธิชัย อารมฤทธ์ิ (อารม์) เล่นโหม่ง 

 
 

ภาพประกอบ 29 ด.ช. ฤทธิชยั อารมฤทธ์ิ (อารม)์ 
 

 โหม่ง  เป็นเคร่ืองดนตรีหลกัอีกชนิดหน่ึงของหนงัตะลุงใชม้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็น
เคร่ืองตีใชป้ระกอบกบัเสียงร้องขบับทกลอน ทาํให้น่าฟังและมีความไพเราะมากยิง่ข้ึน ใชก้าํกบัการขบั
บทของนายหนงั โหม่งมี 2ลูกร้อยเชือกแขวนไวใ้นรางไม ้ห่างกนัประมาณ 2 น้ิว เรียกว่า “รางโหม่ง” 
ใบท่ีใชตี้เป็นหลกัมีเสียงแหลมเรียกว่า “หน่วยโหม่ง”หรือ”หน่วยจ้ี” อีกใบหน่ึงเสียงทุม้ เรียกว่า “หน่วย
ทุม้” ในอดีตลกัษณะของรูปแบบโหม่งในอดีตใชโ้หม่งราง อาจเป็นแผน่ไม่ไผห่นาๆ หรือแกนไมข้นาด
ราว 4x8 น้ิว หนาเกือบคร่ึงน้ิว ลูกโหม่งทาํดว้ยเหลก็หนาประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาว 10 น้ิว กวา้ง 4 น้ิว 
ทุบตีอดัอดัส่วนกลางให้เป็นปุ่มสําหรับตี หล่อดว้ยทองสําริดรูปลกัษณะเหมือนฆอ้งวง การซ้ือโหม่ง
บางคร้ังตอ้งเทียบเสียงโหม่งเพื่อให้เขา้กบัเสียงนายหนัง อาจขูดใตปุ่้มหรือพอกชนัอุงดา้นใน ให้มีใย
เสียงกลมกลืนกบัเสียงของนายหนงั ไมตี้โหม่งใชอ้นัเดียว ปลายขา้งหน่ึงพนัดว้ยผา้หรือสวมยาง ทาํให้
โหม่งมีเสียงนุ่มนวล และป้องกนัการสึกหรอจะไดมี้อายกุารใชง้านท่ียาวนาน 
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 ปัจจุบนับรรเลงโดยด.ช. ฤทธิชยั อารมฤทธ์ิ เรียนวิทยาลยัเทคโนโลยี หาดใหญ่ อายุ 17 ปี 
บิดาช่ือ นายจดั มารดาช่ือนางอมัพร มีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 3 คน เป็นลูกคนท่ี2 จากการสอบถาม 
ด.ช. ฤทธิชยั อารมฤทธ์ิ (อารม)์ ไดเ้ขา้มาเรียนและเล่น โหม่ง ในหนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง เม่ือ 
ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 โดยประมาณโดยการชกัชวนของ ด.ช. รณรัตน์ อารมฤทธ์ิ 

ด.ช. ศิริศักดิ์ สุวรรณชาตรี(แมค) เล่นฉ่ิง 

 
 

ภาพประกอบ 30 ด.ช. ศิริศกัด์ิ สุวรรณชาตรี (แมค) 
 

 ฉ่ิง เป็นเคร่ืองดนตรีสาํคญัท่ีจะขาดเสียไม่ไดใ้นการแสดงหนงัตะลุง นิยมใชก้นัมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ฉ่ิงนั้นจะทาํดว้ยโลหะหล่อหนา ซ่ึงคนท่ีตีโหม่งนั้นจะทาํหนา้ท่ีตีฉ่ิงไปดว้ยก็ไดเ้ม่ือมีการ
หรือบรรเลงจะใชฉ่ิ้งอีกฝาหน่ึงเคาะกบัรางโหม่งเพื่อใหเ้กิดเสียง “ฉบั”แทนเคร่ืองดนตรีกรับ นั้นเด๋ียวน้ี
ไม่ตอ้งใช้ นําฝาฉ่ิงกระแทรกกับรางโหม่งแทนเสียงกรับแทนได้ปัจจุบนับรรเลงโดยด.ช. ศิริศกัด์ิ 
สุวรรณชาตรีเล่น ฉ่ิง เรียนอยูท่ี่โรงเรียน บางกลํ่าวิทยา อาย ุ13 ปี อยูม่ธัยมศึกษาปีท่ี 1 บิดาช่ือนายอนนัต ์
มารดาช่ือนางยุย้ มีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 4คน เป็นคนท่ี 1จากการสอบถามด.ช. ศิริศกัด์ิ สุวรรณ
ชาตรี(แมค)ไดเ้ขา้มาเรียนและเล่น ฉ่ิง ในหนังตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง เม่ือ ช่วงตน้เดือนมกราคม 
พ.ศ.2554 โดยประมาณโดยการชกัชวนจาก นายลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
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 กลองตุ๊ก 
 กลองตุ๊กหรือกลองหนงัตะลุง เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใชจ้ากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั แต่ในปัจจุบนั
นั้น ไม่ค่อยนิยมกนั เพราะมีกลองชุด (Drum Set)เขา้มาแทน  บางคณะเลิกใชไ้ปแลว้หรืออาจมีแค่ 1 ลูก 
เพื่อใชตี้รับจงัหวะ และประกอบจงัหวะต่างๆเพียงแค่เล็กน้อย โดยลกัษณะของ กลองตุ๊ก มีขนาดเล็ก
เหมือนกลองของวงมโนราห์ทุกอยา่งแต่มีขนาดเลก็กว่า นิยมทาํดว้ยไมป้ระมาณ8-10 น้ิว หัว-ทา้ย ของ
ตวักลองเลก็กวา่ตรงกลาง มีความยาวประมาณ 10-12 น้ิวใชไ้มตี้ 2 อนัมีเสียงเลก็และแหลม 
 
 ด.ช. รามิล แก้วนุกลู (บิก้) เล่นป่ี  

 
 

ภาพประกอบ 31 ด.ช. รามิล แกว้นุกลู (บ้ิก) 
 

 ป่ี เป็นเคร่ืองดนตรีอีกชนิดท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการแสดงหนังตะลุง ทาํหน้าท่ีเดินทาํนองหลกั 
ของเพลง นิยมใชม้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยป่ีท่ีใชใ้นการแสดงหนงัตะลุงเรียกวา่ ”ป่ีไหน” หรือ ”ป่ี
ใน” เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใชเ้ป่านาํเคร่ืองดนตรีทั้งหมด และสามารถเป่าเลียนเสียงร้องและเสียงต่างๆได้
อยา่งมากมาย โดยป่ีท่ีนิยมนั้นจะเป็นป่ีท่ีทาํจากไมเ้น้ือแขง็ เช่น แก่นมะม่วง แก่นชิงชนั แก่นไม่ขาวดาํ 
เป็นตน้   มีลกัษณะ ตรงกลางป่อง ส่วนหัวและทา้ยบานออก ขา้งในเจาะให้กลวงตลอด เจาะรูดา้นขา้ง
จาํนวน 6 รูเพื่อใชป้รับระดบัเสียงเวลาเป่า 
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 ปัจจุบนับรรเลงโดยด.ช. รามิล แกว้นุกลูเล่น ป่ี  ศึกษาอยูท่ี่โรงเรียนบางเหรียง ประถมศึกษาปี
ท่ี 6 อาย ุ12 บิดาช่ือ นายทองดี มารดาช่ือ (ไม่ทราบช่ือ)จากการสอบถาม นายลาํดวนกล่าวว่าด.ช. รามิล 
แกว้นุกลู (บ้ิก) ไดเ้ขา้มาเรียนและเล่น ป่ี ในหนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง เม่ือ ช่วงตน้เดือนมกราคม 
พ.ศ.2553 โดยประมาณโดยการชกัชวนจาก นายลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  
 นักดนตรีที่บรรเลงเคร่ืองดนตรีสากล  นกัดนตรีในปัจจุบนัท่ีมีอยู่ในคณะหนงัตะลุงลาํดวน 
ศ.อ่ิมเท่ง มีดงัน้ี 
 ด.ช. อดิศักดิ์ อารมฤทธ์ิ (โอห์ม) เล่นกลองชุด(Drum Set) 

 
 

ภาพประกอบ 32 ด.ช. อดิศกัด์ิ อารมฤทธ์ิ (โอห์ม) 
 

 กลองชุด เป็นเคร่ืองกาํกบัจงัหวะท่ีมีบทบาทสําคญัในยุคปัจจุบนัของการแสดงหนังตะลุง 
โดยใชแ้ทนกลองตุ๊ก และหากคณะหนงัไม่มีกลองชุดเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงแลว้ จะทาํให้
หนงัคณะนั้นขาดแรงจูงใจเป็นอยา่งมากและไม่เป็นท่ีนิยม ซ่ึงหมายความว่า จงัหวะดนตรีไม่เร้าใจไม่ถึง
ใจผูฟั้งนั่นเอง เพราะการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบนัมกันิยมเอาเพลงลูกทุ่ง หรือเพลงท่ีดงัติดหูผูฟั้ง
ออกมาเป็นเพลง กาดโรง เพื่อดึงดูดผูช้ม โดยการเล่นเพลงลูกทุ่งหรือเพลงร่วมสมยันั้นเป็นไปไม่ไดท่ี้จะ
ไม่มีกลองชุดเลย อีกทั้งกลองชุดนั้นยงัสามารถเอ้ืออาํนวยต่อการแสดงใหจ้งัหวะท่ีหนกัแน่น ใหจ้งัหวะ
ท่ีแม่นยาํสามารถใหผู้ช้ม เขา้ถึงแกนเร่ืองไดง่้าย และสนุกสนานไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงอีกดว้ย 
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 บิดาช่ือนายสุชาติ มารดาช่ือนางชฎาพร มีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 4 คน เป็นคนท่ี2ปัจจุบนั
บรรเลงโดย ด.ช. อดิศกัด์ิ อารมฤทธ์ิ เล่นกลองชุดอาย ุ13 ปี เรียนท่ีโรงเรียนคลองนกกระทุง ต.ท่าชา้ง 
อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา อดิศกัด์ิ อารมณ์ฤทธ์ิ (โอห์ม) ไดเ้ขา้มาเรียนและเล่น กลองชุด ในหนัง
ตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง เม่ือ ช่วงปลายเดือนมกราคม พ.ศ.2555 โดยประมาณโดยการชกัชวนจาก
ด.ช.รณรัตน์ อารมฤทธ์ิ (ออม) โดยในสมยัปัจจุบนั ด.ช. อดิศกัด์ิ อารมฤทธ์ิ กล่าวว่า กลองชุดท่ีตนเล่น
นั้นจะทาํหน้าท่ีคอยเล่นและควบคุมจงัหวะต่างๆแทนจงัหวะของกลองตุ๊กในบทเพลงของหนังตะลุง 
คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งปัจจุบนันั้น คณะหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งไม่ไดเ้ล่นกลองตุ๊กแลว้โดยกลองชุด
จะทาํหนา้ท่ีแทนและควบคุมจงัหวะของวงเพียงอยา่งเดียว 
 นาย สมศักดิ์ แก้วรัตนา (เบิร์ด) เล่นคย์ีบอร์ดไฟฟ้า (Electric Keyboard) 

 
 

ภาพประกอบ 33 นาย สมศกัด์ิ แกว้รัตนา (เบิร์ด) 
 

 คีย์บอร์ดไฟฟ้า นบัเป็นเคร่ืองดนตรีสากลท่ีไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวางในคณะหนงัตะลุง
ในปัจจุบนั แทบทุกวงจะตอ้งมี ถือไดว้่าเป็นเคร่ืองดนตรีประจาํคณะหนังตะลุงก็ว่าได ้ โดยคียบ์อร์ด
ไฟฟ้านั้น จะทาํหนา้ท่ีบรรเลงร่วมกบัป่ี  การคลอเสียงร้อง การส่งคาํร้อง การรับคาํร้อง และการโหมโรง  
มีการเล่นเสียงตลกเฮฮาต่างๆและ มีการเลียนแบบเสียงไดห้ลายเสียง เช่น เสียงลม เสียงนํ้ าตก เสียงคล่ืน 
เสียงสตัวช์นิดต่างๆ ใหจ้งัหวะท่ีแม่นยาํสามารถใหผู้ช้ม เขา้ถึงแกนเร่ืองไดง่้าย และสนุกสนาน 
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 ปัจจุบนับรรเลงโดย นาย สมศกัด์ิ แกว้รัตนาเล่น คียบ์อร์ด(หวัหนา้คณะดนตรี ลูกพี่ใหญ่ ครู) 
ปัจจุบนั อาย ุ23ปี เป็นครูสอนหนงัตะลุงอยู่ท่ี ศูนยก์ารเรียนรู้ บิดา ช่ือ นาย คม มารดาช่ือนาง สมศรี มี
สมาชิกครอบครัวทั้งหมด 3คน เป็นลูกคนท่ี 1จากการสอบถามนาย สมศกัด์ิ แกว้รัตนา (เบิร์ด)ไดเ้ขา้มา
เรียนและเล่น คียบ์อร์ด ในหนังตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง เม่ือ ช่วงพ.ศ.2540 โดยประมาณโดยการ
ชักชวนจากนายลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง โดยคียบ์อร์ดนั้นจะทาํหน้าท่ีคอยเล่นและควบคุมคอร์ดและเสียง
อิเลคทรอนิคต่างๆพร้อมทั้งทาํนองหลกัในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง โดยแรกเร่ิมเดิมทีนั้น นาย 
สมศกัด์ิ แกว้รัตนา กล่าวอีกว่า จะเล่นแค่เฉพาะเพลงท่ีเป็นเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากลเท่านั้น ต่อมา
คียบ์อร์ดไดเ้ร่ิมมีการเล่นร่วมเล่นและผสมผสานกบัเคร่ืองดนตรีไทยชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ ป่ี และเร่ิมท่ี
จะมีบทบาทมากข้ึน จนมาถึงสมยัปัจจุบนั 

 
 

ภาพประกอบ 34 นาย สมศกัด์ิ แกว้รัตนา หวัหนา้นกัดนตรีคณะหนงัตะลุงคนปัจจุบนั 
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ภาพประกอบ 35 นาย สมศกัด์ิ แกว้รัตนา หวัหนา้คณะหนงัตะลุงคนปัจจุบนั 
 

ด.ช. ณฐัวุฒิ มูสิกชาต(ินัท) เล่นกลองทอมบ้า(Tom-ba) กลองปองโก้(Pong-Go) 

 
 

ภาพประกอบ 36 ด.ช. ณฐัวฒิุ มูสิกชาติ(นทั) 
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 กลองทอมบ้าและกลองบองโก้ นั้นเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมเขา้มาเล่นกบัคณะหนงัตะลุงอีกช้ิน
หน่ึงมีหน้าท่ีบรรเลงและควบคุมจงัหวะในช่วงตอนเวลาท่ีนายหนังนั้นร้องเพลงไทยสากลหรือเพลง

ลูกทุ่งเป็นตน้ โดยส่วนใหญ่นั้นจะทาํหนา้ท่ีบรรเลงแทน หรือเล่นควบคู่ไปพร้อมกบั ฉ่ิง หรือโหม่ง เพื่อ
เป็นจงัหวะตบการสนทนาต่างหรือท่ีๆตอ้งการย ํ้าจงัหวะอีกดว้ย 
 ปัจจุบนับรรเลงโดย ด.ช. ณัฐวุฒิ มูสิกชาติเล่นทอมบา้และปองโก (เป็นนายหนงัยอ่ย)เรียนท่ี
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์(ญรส) บิดาช่ือนายวินยั มารดาช่ือนาง (ไม่ทราบช่ือ)จากการสอบถาม
ด.ช. ณฐัวฒิุ มูสิกชาติ(นทั)ไดเ้ขา้มาเรียนและเล่นจงัหวะของทอมบา้และปองโก ท่ีใชใ้นการเล่นในหนงั
ตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง เม่ือ ช่วงพ.ศ.2545 โดยประมาณโดยการชกัชวนจากนายลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
และยงัทาํหนา้ท่ีเป็นนายหนงัยอ่ยอีกดว้ยเพราะมีแกว้เสียงท่ีดีนายลาํดวนกล่าววา่ ทอมบา้และปองโกน้ั้น
เขา้มาพร้อมกบัคียบ์อร์ด โดยจะคอยเล่นสลบัและแทรกเสริมกบัจงัหวะของกลองชุด ส่วนใหญ่แลว้จะ
นิยมเล่นในเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล 
 
 นาย จิรายุทธ พดัจาลจุล (เอม็) เล่นกตีาร์ (Electric Guitar) 

 
 

ภาพประกอบ 37 นาย จิรายทุธ พดัจาลจุล (เอม็) 
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 กตีาร์ไฟฟ้า อยูใ่นตระกลูเคร่ืองสายมกัจะเล่นดว้ยน้ิวมือซา้ยและดีดดว้ยน้ิวมือขวา วิธีการเล่น
คือดีดเพื่อทาํให้เกิดเสียง โดยเสียงนั้ นจะเกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย ทาํให้เกิดการกําทอน
(Resonance) โดยมีหนา้ท่ีดาํเนินทาํนองหลกัและหรือช่วยเสริมคียบ์อร์ด(Keyboard)เพื่อช่วยในเร่ืองของ
เสียงและภาพรวมของวง แน่นข้ึนและอีกทั้งช่วยกระชบัจงัหวะและทาํหนา้ท่ีเป็นตวั โซโล่ (Solo) โดย
บรรเลงแทน ป่ี หรือเล่นควบคู่ไปกบัป่ีโดยเฉพาะเวลาท่ี ออกบทกาดโรง หรือเล่นเพลงลูกทุ่ง คลอเสียง
ร้อง รับคาํร้อง  
 ปัจจุบนับรรเลงโดย นาย จิรายทุธ พดัจาลจุล อาย ุ21 ปี บิดาช่ือนายจิต มารดาช่ือนางอปัสร มี
สมาชิกครอบครัวทั้งหมด 4 คน เป็นคนท่ี 4 ปัจจุบนัทาํงานอยูท่ี่โรงปูน อ.ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช
จากการสอบถามนาย จิรายุทธ พดัจาลจุล (เอ็ม) ไดเ้ขา้มาเรียนและเล่นกีตาร์ ท่ีใชใ้นการเล่นในหนัง
ตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง เม่ือ ช่วงพ.ศ.2540 โดยประมาณโดยการชกัชวนจากนาย สมศกัด์ิ แกว้รัตนา 
มาเล่นเพราะมีการเล่นท่ีแพรวพราวและมีสาํเนียงการเล่นท่ีดี โดยกีตาร์ในหนังตะลุง คณะลาํดวน รุ่น
ใหม่น้ีเขา้มาพร้อมกับคียบ์อร์ด จะทาํหน้าท่ีคอยเล่นคอร์ดและทาํนองหลกัสลบักับการโซโล่ และ
บางคร้ังเล่นไปพร้อมกบัเคร่ืองดนตรีไทย เช่น ป่ี เป็นตน้ 
 
 ด.ช.ธีระเดช แท่นจิระวฒันา (บอย) เล่นเบส (Electric Bass) 

 
 

ภาพประกอบ 38 ด.ช.ธีระเดช แท่นจิระวฒันา (บอย) 
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 เบส เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีอยูใ่นตระกูลเคร่ืองสาย ลกัษณะการเล่นเหมือนกีตาร์แต่จะมีรูปร่างท่ี
ใหญ่กว่าและมีโครงสร้างของคอท่ียาวกว่า คือเล่นโดยวิธีการดีดทาํให้เกิดเสียง แต่ให้ท่วงทาํนองท่ีตํ่า
กว่าเพราะมีย่านความถ่ีท่ีตํ่ากว่าและสุขุมนุ่มลึก ทาํหน้าท่ีเป็นเคร่ืองท่ีควบคุมภาพรวมของวงดนตรี
ทั้งหมดให้แน่นควบคุมจงัหวะและ groove ของดนตรีทาํให้หนงัหนงัตะลุงนิยมนาํเบสเขา้มาเล่นเป็น

อยา่งมาก  
 ปัจจุบนับรรเลงโดย ด.ช.ธีระเดช แท่นจิระวฒันา อายุ 11 ปี ศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียน บางกลํ่า 
อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา ประถมศึกษาปีท่ี6 บิดาช่ือ นาย ธนเดช มารดาช่ือ นาง สุดา เป็นบุตรคนท่ี
1จากการสอบถาม นายลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง พบวา่ด.ช.ธีระเดช แท่นจิระวฒันา (บอย)ไดเ้ขา้มาเรียนและเล่น
เบส ท่ีใชใ้นการเล่นในหนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง เม่ือ ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2555 โดยประมาณ
โดยการชกัชวนจากนายลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งมาเล่นเพราะอยากฝึกให้ตั้งแต่ยงัอายนุอ้ยๆ โดยเบสนั้น จะทาํ
หนา้ท่ีเล่นโนต้ตวัเดียว(Root)คอยควบคุมเสียงตํ่าของวงทาํให้เพลงท่ีออกมานั้นมีความสมบูรณ์มากข้ึน
และเป็นเคร่ืองดนตรีสากลชนิดทา้ยสุดท่ีหนังตะลุงคณะลาํดวนไดมี้มา เม่ือออกทาํการแสดงนั้นโดย
ส่วนใหญ่จะใชคี้ยบ์อร์ดในการบรรเลงเสียงแทนเพราะเน่ืองจากนกัดนตรียงัเดก็ 
 หนังตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งนั้นเป็นหนังตะลุงในภาคใตว้งแรกๆท่ีมีการนาํเอาเคร่ือง
ดนตรีสากลเขา้มาเล่นผสมผสานกบัดนตรีไทยโดยท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการเล่นใหมี้ความทนัสมยั

มากข้ึน แต่ยงัคงไวใ้นเร่ืองของการอนุรักษ์ดนตรีไทยท่ีมีอยู่เดิม โดยส่วนใหญ่ในอดีตนั้นการนาํเอา
เคร่ืองดนตรีสากลเขา้เล่นเพียงเพื่อแต่ท่ีจะเสริมใหเ้พลงเยอะข้ึน โดยเคร่ืองดนตรีสากลจะเล่นแค่เพียงแต่ 
เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพียงเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัในหนงัตะลุงนั้นเคร่ืองดนตรีสากลไดมี้บทบาท
มากข้ึน กล่าวคือ เคร่ืองดนตรีสากลจะมีบทบาทในการเล่นเพลงในหนงัตะลุงดว้ยและสามารถร่วมเล่น
ไปพร้อมกบัเคร่ืองดนตรีไทย 
 

 1.2 ช่วงระยะเวลาของเคร่ืองดนตรีสากลทีเ่ข้ามาในหนังตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อิม่เท่ง 
อาํเภอบางกลํา่ จงัหวดัสงขลา 
 หนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ. อ่ิมเท่ง นั้นในอดีตนั้นก็จะมีแค่เฉพาะท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีไทยเพียง
อย่างเดียว ซ่ึงไดแ้ก่ ทบั กลอง โหม่ง ฉ่ิง ป่ี เหมือนวงดนตรีหนังตะลุงโดยทัว่ๆไปและจนช่วงปลายปี
พ.ศ. 2527โดยประมาณ ได้มีเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาในหนังตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งจากการ
สมัภาษณ์ ตามลาํดบัดงัน้ี 
 กีตาร์(Guitar) ในปีพ.ศ. 2528โดยประมาณหนังตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง นั้นเป็นหนัง
ตะลุงคณะแรกๆท่ีเร่ิมมีการนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่น โดยเคร่ืองดนตรีสากลชนิดแรกคือ กีตาร์ 
บรรเลงโดย นาย เล่ียม วยัรัตน์ อาย ุ55 ปี ปัจจุบนัเสียชีวิตแลว้ โดยจากสัมภาษณ์ นายลาํดวนเล่าว่าใน
สมยันั้นดนตรีหนงัตะลุงใน อาํเภอบางกลํ่านั้น มีแต่เคร่ืองดนตรีไทยเพียงอยา่งเดียวทาํใหผู้ฟั้งรู้แนวการ



66 
 

เล่นหมดแลว้และไม่เป็นท่ีต่ืนเตน้ในการแสดงจึงไดน้าํเอากีตาร์เขา้มาเล่นโดยบางเพลงนั้นใหบ้รรเลงไป

พร้อมกบัป่ี อีกทั้งตอ้งการท่ีจะเล่นเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากลดว้ย จึงเป็นเหตุผลท่ีนาํเอากีตาร์เขา้มา
และกีตาร์ยงัทาํหนา้ท่ีบรรเลงเป็นคอร์ดยนืพื้นเพื่อช่วยเสริมใหป่ี้และวงดนตรีนั้นดูมีความหนกัแน่นมาข้ึน

โดยมีการเร่ิมแสดงคร้ังแรกท่ี วดับางกลํ่า อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 
 คีย์บอร์ด(Keyboard)ภายหนังจากท่ีคณะหนังตะลุง นายลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ไดมี้การนําเอา
กีตาร์เขา้มาเล่นแลว้ต่อมาในช่วงเวลาประมาณกลางปี พ.ศ.2528โดยประมาณ ไดเ้ร่ิมมี คียบ์อร์ดเพิ่มเขา้
มาบรรเลงโดยนายจิตต ์แกว้รัตนา อาย ุ57 ปี ปัจจุบนัเสียชีวิตแลว้เพราะนายลาํดวน มีความคิดเห็นว่า 
การนาํคียบ์อร์ดมาเพิ่มเติมในวงเพ่ือให้มาบรรเลงร่วมกบัเสียงป่ีและอีกทั้งยงั สามารถให้คียบ์อร์ดทาํ
เสียงท่ีแปลกแตกต่างออกไปอีกทั้งยงัมีลูกเล่นต่างๆในตวัน่าจะทาํใหผู้ช้มสนุกสนานได ้การนาํคียบ์อร์ด
เขา้มานั้นส่วนท่ีสําคญัคือ สามารถช่วยให้การเล่นเพลงต่างๆง่ายข้ึน เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล 
เป็นตน้การแสดงคร้ังแรกท่ีมีการนาํคียบ์อร์ดมาเล่น คือ เล่นท่ี บา้นม่วงทอง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดั
สงขลา 
 กลองชุด (Drum Set) กลองชุดนั้นเป็นเคร่ืองดนตรีสากลล่าสุดท่ีเกิดข้ึนมาในหนัง ตะลุง 
คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง โดยมีการนาํเอาเขา้มาเม่ือ ปีพ.ศ. 2530 โดยประมาณ โดยในสมยัก่อนนั้นยงัคง
นิยมเล่นกลองตุ๊กอยูแ่ต่สืบเน่ืองจากกลองตุ๊กนั้นมีตวักลองแค่เพียง 2 เสียงเท่านั้น โดยนายลาํดวนเล่าว่า
ตอ้งการท่ีจะไดรู้ปแบบอตัราจงัหวะและการส่งจงัหวะท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนอีกทั้งคณะหนงัตะลุง

ของตนนั้นตอ้งเล่นเพลงลูกทุ่งและไทยสากลอยูเ่ป็นประจาํเวลาท่ีทาํการแสดง เลยจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
นาํเอากลองชุดเขา้มาร่วมผสมวงดนตรีหนงัตะลุงเร่ือยมา และในปัจจุบนัหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิม
เท่งนั้น ใชก้ลองชุดเป็นหลกัในการเล่นแทนกลองตุก๊ โดยการแสดงคร้ังแรกทาํการแสดงพร้อมกบักีตาร์
และคียบ์อร์ดท่ี วดัยมุทอง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 
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ภาพประกอบ 39 นายสมปอง พนัศรีนกัดนตรีท่ีร่วมกนัเล่นดนตรี สมยันายลาํดวน 
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ภาพประกอบ 40 นายสมปอง พนัศรี โชวท์กัษะการตีกลองชุดขณะเล่นหนงัตะลุง 
 

 นายสมปอง พนัศรี อาย ุ53 ปีปัจจุบนัอาชีพ ทาํสวนและเล่น มโนราห์ มีสมาชิกในครอบครัว
ทั้งหมด 6 คน ภรรยาช่ือนางปราณี อยูบ่า้นเลขท่ี 51/3 หมู่ท่ี 17 ต.ท่าชา้ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 
เล่นกลองชุดเป็นหลกั ในหนงัตะลุงเป็นหลกัและเป็นครูสอนนกัดนตรีรุ่นใหม่ๆต่อๆมาจนถึงปัจจุบนั
นายสมปอง พนัศรียงัเล่นเคร่ืองดนตรีหนังตะลุงอ่ืนๆไดอี้กหลายช้ินอีกทั้งยงัทาํหน้าท่ีเป็นผูฝึ้กสอน
ใหแ้ก่เดก็และเยาวช์นรุ่นใหม่ผูท่ี้มีความสนใจในหนงัตะลุงของคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งอีกดว้ย 
 
 1.3 การแสดงในพธีิและวนัทีสํ่าคญั 
 หนังตะลุงเดิมนั้นนิยมเล่นในงานสมโภชหรืองานเฉลิมฉลองต่างๆ เพราะในสมยัก่อนนั้น
หนงัตะลุงไม่ค่อยนิยมเล่นมงคลเช่น งานแต่งงาน งานวนัพระ ส่วนใหญ่จะเล่นในงานสนุกทัว่ๆไปหรือ
เล่นเพื่อประกอบพิธีกรรมสําหรับแก้บน แต่ปัจจุบนันั้นความเช่ือดังกล่าวนั้นได้คล่ีคลายไปมากจึง
สามารถเล่นไดเ้กือบทุกงาน เพราะเป็นการหารายไดเ้ขา้มาสู่วงและเม่ือหลงัจากท่ีหักค่าใชจ่้ายแลว้บา้ง
บางคณะก็จะนาํไปบริจาคตามงานบุญงานกุศลซ่ึงการแสดงหนงัตะลุงของ คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งนั้น 
ผูว้ิจยัสามารถแบ่ง การแสดงในพิธีท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
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 พธีิแก้เหมฺรยฺ 
 พิธีกรรมแกเ้หฺมฺรย นั้น เป็นพิธีกรรมในเร่ืองของการบนบาน เร่ืองของความศรัทธา ความเช่ือ
ท่ีขอใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิประทานส่ิงท่ีตนเองปรารถนา ซ่ึงพดูง่ายๆวา่ เม่ือผูบ้นบานของพรแลว้สาํเร็จดงัหวงั
ก็จะตอ้งมีการมาแกก้ารบนบานนั้นดว้ยซ่ึงพิธีกรรรมแกเ้หฺมฺรย นั้นจะประกอบไปดว้ยบุคลท่ีร่วมพิธี 
ดงัน้ี 
 1. ผู้ดําเนินพธีิ (นายหนัง) 
 นายหนงัถือเป็นบุคลท่ีสาํคญัอย่างยิ่งในการแสดงหนงัตะลุง เพราะนอกจากจะมีหนา้ท่ีคอย
ดูแลบริหารจดัการคณะหนงัของแลว้จะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นหัวหนา้คณะหนงัตะลุงอีกดว้ย กล่าวคือ คอย
เตือนลูกทีม สอนลูกทีม อีกทั้งคอยถ่ายทอดเร่ืองราวและความบนัเทิงใหแ้ก่ผูช้ม จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความเป็นผูใ้หญ่ใจกวา้งและมีความเป็นผูน้าํ จากท่ีผูว้ิจยัศึกษาไดพ้บว่า คนท่ี
จะเป็นนายหนงันั้นจะตอ้งมีความรู้เป็นเลิศในหลายๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นทางโหราศาสตร์ วรรณคดีไทย 
เหตุการณ์ในปัจจุบนัและเหตุบา้นการเมือง มีไหวพริบ ปฏิภาณ เพราะเน่ืองจากบทกลอนท่ีทาํการเล่นอยู่
ทุกคร้ังนั้นเป็นการดน้สดๆ มีเสียงท่ีเป็นเลิศ คือไพเราะและกอ้งกงัวาน เสียงดงั ชัดและสดอยู่เสมอ 
สามารถทาํเสียงเลียนแบบเสียงต่างๆไดห้ลายเสียงและท่ีสาํคญัคือตอ้งรู้จกัการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อีก

ดว้ย ซ่ึงเป็นบุคลิกลกัษณะท่ีสาํคญัท่ีจะทาํให้นายหนงัประสบความสาํเร็จและเป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้มท่ี
เขา้มาแสดงหนงัตะลุงเพ่ือความสนุกสนานบนัเทิง แต่สาํหรับพิธีกรรมแกเ้หฺมฺรยแลว้นั้น นอกจากส่ิงท่ี
กล่าวมาขา้งตน้แลว้นายหนงัจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเพิ่มเขา้มาเป็นพิเศษอีก ดงัน้ี 
 - นายหนงันั้นจะตอ้งผา่นการบวชเรียนเป็นพระมาแลว้ 
 - นายหนงันั้นจะตอ้งมีความรู้เร่ืองพิธีกรรมเป็นอยา่งดี 
 จะตอ้งผา่นการครอบมือจากนายหนงัอาวโุสและเป็นท่ีไวว้างใจใหท้าํพิธีกรรมแกหฺ้มฺรยจากผู ้

อาวุโสจึงมีแค่แต่นายหนงัตะลุงบางคณะเพียงเท่านั้นท่ีสามารถทาํพิธีกรรมแกเ้หฺมฺรยได ้หากคณะนั้น
นายหนังทาํไม่ไดน้ั้นจะตอ้งหาเอานายหนังจากคณะอ่ืนท่ีสามารถทาํพิธีกรรมแกเ้หฺมฺรยไดม้าทาํแทน

ตนเอง 
 2. ผู้บนบาน 
 ผูบ้นบานนั้น คือ ผูท่ี้ขอส่ิงศกัด์ิในเร่ืองราวต่างๆเพ่ือท่ีจะใหต้นนั้นสมดงัปรารถนาในส่ิงท่ีตน
นั้นคาดหวงัเอาไว ้โดยการบนบานนั้นมีการบนบานหลายประเภท เช่น บนบานต่อเทวดา ผีบา้นผีเรือน 
ศาลเจา้หรือแมแ้ต่พระสงฆ์อริยะเจา้ท่ีดบัขนัธ์ไปแลว้ และนอกจากเป็นการขออาํนาจบารมีของผูมี้
อาํนาจใหม้าช่วยแลว้ ยงัมีการท่ีเรียกวา่ “ติดสินบน” เอาไวอี้กดว้ยซ่ึงการบนบานแบบน้ีมีความเช่ือกนัว่า
หากนาํส่ิงทั้งหลายและปัจจยัต่างๆไปล่อเพื่อเป็นการตอบแทนหลงัอธิฐานแลว้นั้นจะทาํให้ส่ิงท่ีตนขอ

เกิดความสาํฤทธ์ิเร็วข้ึน ดั้งนั้นผูท่ี้บนบานนั้นจะแตกต่างกบัผูท่ี้อธิษฐานจิต เพราะผูบ้นบานนั้นจะตอ้งมี
เร่ืองของ “ปัจจยั” เขา้มาประกอบ 
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 3. การบนบาน 
 ในการบนบานนั้นเป็นวิธีการขอร้องต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ส่ิงท่ีตนปรารถนา ท่ีมีความเช่ือนั้น
และศรัทธานั้ นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยจะมีพนัธะสัญญากับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิว่าหากตนนั้ นประสบ

ความสาํเร็จดัง่ใจหมายแลว้นั้นจะตอบแทนดว้ยการจดัเล้ียงบวงสรวงส่ิงต่างๆให้แลว้แต่ท่ีตนนั้นตกลง

สัญญาในการประกอบพิธีกรรมแก้เหฺมฺรยนั้น เป็นพิธีกรรมท่ีค่อนขา้งท่ีจะมีขั้นตอนท่ีเคร่งครัด มี
ระเบียบวิธีปฏิบัติตามแบบแผนเพื่อท่ีจะให้นําไปสู่การส่ือสารกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นท่ีนับถือแน่

สามารถสบายใจว่าส่ือสารถูกวิธีไม่มีการขา้มขั้นตอนแต่อย่างใด โดยมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง 
คือ เรียกวา่ อุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม 
 อุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมแกเ้หฺมฺรยในหนงัตะลุงนั้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีจะทาํให้

พิธีเสร็จลุล่วงและมีความสมบรูณ์โดยแต่ละผูบ้นบานนั้ นจะมีเคร่ืองเส้นบูชาท่ีเหมือนกันและไม่

เหมือนกนั โดยข้ึนอยู่กบัผูบ้นบานนั้นจะบวงสรวงอะไรเพ่ิมเป็นพิเศษ โดยหลกัๆผูบ้นบานจะตอ้ง
เตรียมเคร่ืองบวงสรวง ดงัน้ี 
 อุปกรณ์และเคร่ืองประกอบพิธีกรรม 
 - เคร่ืองเบิกโรง ประกอบด้วย บุหร่ี 1 ซองเงินจาํนวน 300 บาท หมาก 9 คาํ พลู 9 ใบ 
ดอกไม ้9 ดอก ธูป 3 กา้น เทียน 1 เล่ม 
 อุปกรณ์อ่ืนๆ 
 - มีดหมอ  มีดหมอเป็นอุปกรณ์ของนายหนงัท่ีใชต้ดัลงบน พลู หมากและเทียนในขั้นตอน
การประกอบพิธีกรรมแกเ้หฺมฺรย 

 
 

ภาพประกอบ 41 เคร่ืองเสน้ในการประกอบพิธีบนบาน 
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 พธีิงานศพ 
 ส่วนงานศพนั้น ถา้เป็นศพท่ีเพิ่งเสียงชีวิตมาใหม่ๆนั้นจะไม่ค่อยนิยมรับหนังตะลุงมาแสดง 
เพราะเน่ืองจากทางเจา้ภาพหรือผูสู้ญเสียยงัมีความโศกเศร้าอยู่ แต่จะนิยมรับหนังตะลุงมาเล่นทีหลงั
ในช่วงท่ีมีการทาํบุญกระดูก เป็นตน้ ส่วนเวลาท่ีเล่นนั้นก็จะนิยมเร่ิมการแสดงในเวลาประมาณ 21.00 
นาฬิกา – 24.00 นาฬิกา แลว้พกัโดยเฉล่ียประมาณ 1 ชัว่โมงแลว้ทาํการแสดงต่อไปจนถึงรุ่งสาง หรือจะ
ทาํการแสดงแค่เพียงคร่ึงคืนก็ไดแ้ลว้แต่ท่ีจะทาํการตกลงกบัทางเจา้ของงานจากการท่ีกล่าวในขา้งตน้

นั้น การแสดงในงานศพนั้นเพลงท่ีใชห้รือเน้ือเร่ืองท่ีจะทาํการแสดงนั้นจะเป็นเพลงท่ีสนุก เน้ือเร่ืองตอ้ง
เป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัการเสียชีวิต หรือเหตุการณ์ท่ีผูเ้สียชีวิตไดป้ระสบ เพราะอาจทาํใหท้างเจา้ภาพเกิด
ความคิดถึงและเสียใจอีก โดยเน้ือเร่ืองนั้นควรตอ้งมีความสนุกสนานร่าเริงชวนหัวเราะและทาํให้ลืม
ความเศร้าเสียใจได ้ดนตรีก็จะตอ้งเป็นจงัหวะท่ีสนุกสนานเป็นเพลงท่ีค่อนขา้งมีจงัหวะกระชบัเร้าใจ
เพื่อใหเ้กิดความความตลกขบขนัและลืมความทุกขไ์ปได ้เป็นตน้ในการรับหนงัตะลุงไปเล่นในงานศพ
นั้น นายลาํดวนกล่าววา่ ตอ้งมีผูร่้วมประกอบพิธี ดงัน้ี 
 1. คณะเจ้าภาพ  เจา้ภาพนั้นจะตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
เช่น นํ้าบริสุทธ์ิ เพื่อท่ีจะใหน้ายหนงันั้นนาํมาประกอบพิธีทาํนํ้ ามนต ์ทูบเทียน หมากพลู อุปกรณ์ต่างๆท่ี
เป็นของผูต้ายหรือส่ิงท่ีผูท่ี้ตายชอบ อาหารต่างๆท่ีผูต้ายชอบ 
 2. นายหนัง ในส่วนของนายหนงันั้นมีหนา้ท่ีแค่ทาํพิธีต่างๆ เช่น เสกคาถาทาํนํ้ ามนต ์ปัดเป่า
ดวงวิญญาณท่ีไม่ใช่ผูต้ายใหอ้อกไปและอยา่ใหม้ายุง่กบัทางเจา้ภาพหรือเจา้งาน 
 งานศพนั้น นายลาํดวนกล่าวว่าในเร่ืองของเน้ือเร่ืองในการเล่นจะเป็นเร่ืองอะไรก็ไดไ้ม่จาํกดั
และไม่มีขอ้บงัคบัแลว้แต่คณะหนงัตะลุงนั้นๆเห็นสมควร 
 งานทาํบุญขึน้ปีใหม่ 
 ในทุกๆภาคของประเทศไทยนั้ นเม่ือถึงปลายเดือน ธันวาคม ก่อนเข้าปีใหม่ของ เดือน
มกราคมนั้นจะตอ้งมีการทาํบุญปีใหม่ทุกๆปีโดยมีการเล้ียงอาหาร ทาํบุญเขา้วดั พบปะสังสรรคก์บัญาติ
พี่นอ้งมิตรสหาย โดยในส่วนของทางตวัเมืองและจงัหวดัต่างๆนั้นก็จะตอ้งจดักิจกรรมเป็นของตวัเอง 
จงัหวดัสงขลาเองนั้น ก็มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆให้กบัประชาชนท่ี ศาลากลางของตวัจงัหวดัสงขลา
อยู่เป็นประจาํ โดยมีการละเล่นพื้นบา้นต่างๆ เช่น มโนราห์ หนงัตะลุง และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย 
โดยทางจงัหวดัจะทาํการจา้งหนงัตะลุงและมโนราห์ท่ีมีช่ือเสียงไปเล่นอยู่เป็นประจาํ หนงัตะลุง คณะ
ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งกเ็ป็นหน่ึงในคณะหนงัตะลุงท่ีไดรั้บการวา่จา้งและความไวว้างใจใหไ้ปทาํการแสดงอยู่
เป็นประจาํ เพราะดว้ยลกัษณะการเล่นท่ีไม่ซํ้ าใคร ทั้งทางดา้นของเคร่ืองดนตรี และเน้ือหาท่ีทาํการ
แสดงนั้นจะไม่ค่อยซํ้ากนัมีเร่ืองใหม่ๆมาทาํการแสดงตลอด การแสดงหนงัตะลุงในงานทาํบุญข้ึนปีใหม่
ของชาวใตน้ั้น โดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะเน้นไปในเร่ืองของการผ่อนคลายเน้ือหาท่ีเล่นนั้นจะไม่เครียด
และติดตลก และเพลงท่ีนาํมาทาํการแสดงนั้นเป็นเพลงค่อนขา้งท่ีมีจงัหวะสนุกเร้าใจ และโดยส่วนใหญ่
เพลงลูกทุ่งหรือเพลงไทยสากลท่ีนาํมาเล่นนั้นก็จะตอ้งเป็นเพลงท่ีไดรั้บความนิยมหรือเป็นท่ีรู้จกัของ

ประชาชนโดยทัว่ไปอีกดว้ย 
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 หนงัตะลุงนั้นถือเป็นศิลปะการแสดงของภาคใตท่ี้เกิดข้ึนมาอยา่งชา้นาน โดยทัว่ไปแลว้กจ็ะมี
การนาํเอาหนังตะลุงไปแสดงหลกัๆท่ีเห็นอยู่เป็นประจาํ คือ พิธีการแกเ้หมฺรยฺ การเล่นหนงัตะลุงหลงั
งานศพ การทาํบุญข้ึนปีใหม่ โดยในเร่ืองของพิธีกรรมขั้นตอนการเล่นนั้นก็จะไม่มีอะไรท่ีค่อนขา้ง
ซับซ้อนมาก นอกจากพิธีแก้เหมฺรยฺ เพราะการแก้เหมฺรยฺ นั้นเป็นเร่ืองของความเช่ือทุกอย่างจะตอ้ง
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่ในอดีตและจะมีการนาํเอาหนงัตะลุงเป็นเล่นทาํการแสดงอยู่

เป็นประจาํและปัจจุบนันั้นหนงัตะลุงนั้นสามารถไปเล่นในโอกาสต่างๆไดอ้ยา่งไม่จาํกดั เช่น งานทาํบุญ
เดือนสิบ งานบวช งานแห่นาค เป็นตน้ 
 เคร่ืองดนตรีของหนงัตะลุงนั้นเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการแสดงหนงัตะลุง กล่าวคือ 
เคร่ืองดนตรีเป็นส่ิงปลุกเร้าอารมณ์ของผูช้มไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งตวัของดนตรีเองนั้นยงัเป็นจงัหวะท่ี
คอยควบคุมทาํนอง กลอนและการเชิดรูปอีกดว้ย ในปัจจุบนันั้นมีทั้งเคร่ืองดนตรีแบบดั้งเดิมซ่ึงเป็น
เคร่ืองดนตรีพื้นบา้น คือ ดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเคร่ืองสากลเขา้มาผสมกนั แต่เดิมนั้นหนงัตะลุง
จะใชแ้ค่เคร่ืองดนตรีน้อยช้ิน ท่ีสําคญัก็จะมี ทบั 1คู่ ทาํหน้าท่ีคอยคุมจงัหวะ และโหม่ง 1 คู่ ทาํหน้าท่ี
คอยประกอบเสียงร้องและบทกลอน กลองตุ๊ก 1 ลูก ทาํหนา้ทีคอยเล่นรับและขดัจงัหวะกบัทบั ฉ่ิง 1 คู่ 
ทาํหนา้ท่ี คอยรับและขดัจงัหวะกบัโหม่ง และป่ี 1 เลา ทาํหนา้ท่ีคอยเดินทาํนองหลกั แต่ในระยะหลงัๆ
มานั้นมีเคร่ืองดนตรีสากลชนิดต่างๆเขา้มาผสม บา้งก็ทาํหนา้ท่ีช่วยเคร่ืองดนตรีเดิมใหน่้าสนใจข้ึน บา้ง
กท็าํหนา้ท่ีแทนเคร่ืองดนตรีชนิดเก่าไปเลย หรือบา้งกเ็ล่นพร้อมกนั เช่น กลองชุด ปองโกและทอมบา้ใช้
แทนกลองตุก๊ หรือ ออร์แกน ไวโอลิน ใชแ้ทนหรือผสมกบั ป่ี เป็นตน้ 
 ซ่ึงในหนังตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา ก็จดัอยู่ในกลุ่มหนัง
ตะลุงยคุแรกๆท่ีมีการนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลหลายๆชนิดเขา้มาผสมกบัเคร่ืองดนตรีพื้นบา้น ซ่ึงผูว้ิจยัมี
การสาํรวจและพบวา่มีการ นาํเอาคียบ์อร์ด กีตาร์ เบส และซาวดอี์เลค็ทรอนิคต่างๆมาเล่นผสมกบัเคร่ือง
ดนตรีท่ีมีอยูเ่ดิม หรือแมแ้ต่บางงานมีการนาํเอาวสัดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ เช่น การใชใ้บไมม้าเป่าเลียน
เสียงตลกต่างๆอีกดว้ย 
 

2)  ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลในหนังตะลุง คณะลาํดวน ศ.อิม่เท่ง     
อาํเภอบางกลํา่ จงัหวดัสงขลา โดยผูว้จิยัแบ่งรายละเอียดต่างๆออกได ้เป็นดงัน้ี 
 2.1 ขอ้จาํกดัในการแสดง 
  2.1.1 เน้ือเร่ือง 
  2.1.2 รูปหนงั 
 2.2 เศรษฐกิจความอยูร่อด ความทนัสมยั 
 2.3 ความเขา้ใจและความสมจริง อรรถรสในการรับชมรับฟัง 
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 2.1 ข้อจํากดัในการแสดง 
 ในการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบนันั้น ทุกๆคณะหนังมกัจะสร้างเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง
เพื่อให้ง่ายต่อการจดจาํ โดยเฉพาะนํ้ าเสียงและลีลาการแสดงของนายหนังนั้น ถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัมาก
และอาจถือเป็นสัญลกัษณ์ของคณะหนงัตะลุงนั้นๆ ในสมยัก่อนนั้นการเล่นหนงัตะลุงจะมีแต่นายหนงั
เพียงคนเดียวท่ีคอยทาํหนา้ท่ีขบับทกลอนในการพากยเ์สียงตวัละครต่างๆ อีกทั้งจะตอ้งคอยคิดมุขตลก
และดาํเนินทอ้งเร่ืองเพียงคนเดียว ตลอดรวมไปถึงการแกปั้ญหาสถานการณ์เฉพาะหนา้เพื่อให้เขา้กบั
สถานการณ์ต่างๆ อน่ึงการแสดงหนงัตะลุงโดยมีนายหนงัทาํหนา้ท่ีเพียงคนเดียวนั้นมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย
หลายอยา่งเช่นกนั คือ เม่ือทาํการแสดงหนงัตะลุงท่ีใชรู้ปตวัหนงัมากๆอาจทาํให้นายหนงันั้นเกิดความ
สบัสนได ้เพราะนายหนงันั้นจะตอ้งคอยควบคุมทุกๆอยา่งแต่เพียงผูเ้ดียว 
 ปัจจุบนัในการแสดงหนงัตะลุงนั้น ไดเ้ร่ิมมีการนาํเอานายหนงัเขา้มาเล่นคู่กนั เรียกว่า นายหนงั
หลกักบันายหนงัยอ่ย นายหนงัย่อยเป็นคนช่วยแบ่งเบาภาระของนายหนงัหลกั แต่ทั้งคู่จะทาํการตกลง
กนัว่าส่วนใดบา้งใครรับผิดชอบ กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและแบ่งตวัละครไปตามทอ้งเร่ืองท่ีจะเล่นอีก
ทั้งตวันายหนงัจะตอ้งบริหารจดัการกาํหนดหนา้ท่ีตาํแหน่งอ่ืนๆอีกดว้ย เช่น ตาํแหน่งนกัดนตรี ตาํแหน่ง
ช่างเคร่ืองเสียง ตาํแหน่งการหยิบส่งต่อรูปหนังรูปหนังและตาํแหน่งอ่ืนๆท่ีมีความจาํเป็น ในสมยั
ปัจจุบนันั้นมีความหลากหลายและร่วมสมยัมากยิง่ข้ึนเน้ือหาสาระสาํคญัของทอ้งเร่ืองจึงไม่จาํกดัอยูแ่ต่

เฉพาะแค่เร่ืองเดิมๆ 
 โดยเฉพาะ หนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง นั้นผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์สอบถาม และพบว่า
สาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลท่ีสาํคญั สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
  2.1.1 เนือ้เร่ือง 
  เน้ือเร่ืองของหนังตะลุงนั้นนับว่าเป็นหัวใจหลกัของการแสดงหนังตะลุง โดยในการ
แสดงหนังตะลุงในสมยัก่อนนั้นมกัจะนิยมเล่น นิยาย นิทานพ้ืนบา้นหรือเร่ืองในวรรณคดีเป็นหลกั
เพราะมีเน้ือหาท่ีดีและใหข้อ้คิดดีๆ ในการเล่นหนงัตะลุงในสมยัก่อนนั้นจะใชเ้คร่ืองดนตรีซ่ึงมีเพียง ทบั 
ฉ่ิง โหม่ง กลองตุ๊ก และป่ีแต่ในการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบันนั้ นมีความเปล่ียนแปลงไปมาก 
โดยเฉพาะเร่ืองของเน้ือหาท่ีใชก้ารแสดงในปัจจุบนัจะเป็นเร่ืองเน้ือหาอะไรก็ไดไ้ม่มีการจาํกดัข้ึนอยูก่บั

ทกัษะของนายหนงัสภาพเหตุการณ์ของสังคมในปัจจุบนั โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองท่ีท่ีประชาชนผูช้มให้
ความสนใจ ก็ยิ่งทาํให้ไดรั้บความนิยมมากยิ่งข้ึน การแสดงหนังตะลุงในปัจจุบนัจะมีเน้ือหาค่อนขา้ง
ลอ้เลียนเสียดสีสังคมจึงทาํใหเ้น้ือเร่ืองท่ีนาํมาแสดงในปัจจุบนัจึงมีความหลากหลายในแง่มุมท่ีนาํเสนอ

มากข้ึนตามไปดว้ย การนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาช่วยเล่นจึงท่ีจะมีบทบาทอยา่งมาก เพราะเคร่ือง
ดนตรีสากลนั้นสามารถทาํเสียงท่ีผดิแปลกเลียนแบบไดห้ลายอยา่งซ่ึงเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมนั้นค่อนขา้งมี

ขีดจาํกดัและทาํไดไ้ม่มาก อีกทั้งเคร่ืองดนตรีสากลสามารถตอบสนองการเล่นหนงัตะลุงในปัจจุบนัได้
เป็นอยา่งดี เช่น เม่ือนายหนงัตะลุงตอ้งการท่ีจะร้องเพลงลูกทุ่งหรือเพลงสากลในขณะท่ีกาํลงัแสดง ก็จะ
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ใชเ้คร่ืองดนตรีสากลในการบรรเลง ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถยกตวัอยา่งเน้ือเร่ืองบางฉากบางตอนในการแสดง
หนงัตะลุงของ คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ท่ีมีการนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่นในระหวา่งการแสดงจาก
ฉากและตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 

ณ ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้น 

นายเท่ง: ฮั้นเดก็ไหรเท่ียววิง่อยูน่ั้น 

เด็ก: ผมลูกผูใ้หญ่บา้น 

นายเท่ง: ลูกผูใ้หญ่? 

เด็ก: แออ 

นายเท่ง: มาน่ีก่อนลูกมาๆ มาท่ีพอ่ลุงก่อน 

(เม่ือเดก็คนนั้นเดินมา) 

นายเท่ง: น่ีเห่อลูกผูใ้หญ่ อยูเ่หมือนเล๊ียฮัน่ 

นายเท่ง: หวดัดีลูก 

เด็ก: เบลอบลาเบลอบลาเบลอบลา (พดูแบบเร็วฟังไม่ไดค้วาม) ดีคบั 

นายเท่ง: ลูกคยัอ่ะ 

เด็ก: เบลอบลาเบลอบลาเบลอบลา (พดูแบบเร็วฟังไม่ไดค้วาม) ลูกผูใ้หญ่บา้น 

นายเท่ง: ลูกแม่ม่ายเห่อ? 

เด็ก: ลูกเมียนอ้ย 

นายเท่ง: เก่งเวอ้เดก็น้ี เรียนใหเ้ก่งๆลูกนา 

เด็ก: คบั 

นายเท่ง: ไหนท่อง ก.ไก่เป็นม่าย 

เด็ก: ได ้

 นายเท่ง: ไหนวา่แลถิ  

เด็ก: จอ จอเอ๋ย ก.ไก่  ขอ ข.ไข่ พะโล ้ขอ ข.ขวด เหลา้ขาว คอ ค.คนด๋ึงดั้ง วอ ว.แหวนจาํนาํ 

นายเท่ง: ไม่รู้ไอไหรมัว่เหมด็แลห์ 

นายเท่ง: ฮ่าย!! คนัหูเหมด็ 
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 เน้ือเร่ืองจากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถอธิบายไดว้่า นายเท่งไปเจอกบัลูกผูใ้หญ่กา้นซ่ึงเป็นเด็ก
ในละแวกนั้นแลว้ไดมี้การสนทนากนั หลงัจากนั้นนายเท่งก็ไดใ้หเ้ด็กท่อง ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ให้ฟัง เด็ก
กเ็ร่ิมท่องในระหวา่งท่ีทาํการท่องนั้นเด็กก็ท่องผดิท่องถูกบา้ง นายเท่งนั้นก็ไดพ้ดูสอดมาเป็นระยะๆ แต่
เม่ือเด็กท่องเสร็จและก่อนท่ีจะนาํเขา้ฉากต่อไปนั้นนายเท่งไดพ้ดูว่า ฮ่าย!! คนัหูเหมด็หลงัจากนั้นเสียง
กีตาร์ก็ดงัข้ึนในแบบลกัษณะของการ Broken Chord เพื่อใหเ้สียง คียก์ารร้องกบันายหนงั จากนั้น กลอง
ชุดก็ทาํการเล่นจงัหวะส่งเพื่อเป็นการใหส้ัญญาณกบัเคร่ืองดนตรีอ่ืนใหเ้ตรียมพร้อมและเล่นเพลง คนัหู 
ท่ีกาํลงัโด่งดงัอยูใ่นปัจจุบนั เป็นตน้ 
 เน้ือเร่ืองการเล่นหนังตะลุงในปัจจุบนันั้น นับว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลเพราะถา้ไม่มีเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่นดว้ยนั้น เน้ือเร่ืองและโครงเร่ืองท่ี
ทาํการแสดงกจ็ะแคบลงสั้นลง มุขตลกต่างๆ และเพลงท่ีจะใชน้าํมาเล่นกไ็ม่ทนัสมยั ในปัจจุบนันั้นเพลง
ท่ีใชใ้นการเล่นหนงัตะลุงนั้นจะเป็นเพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยสากลเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเพลงเหล่าน้ีเป็น
เพลงท่ีค่อนขา้งมีช่ือเสียงในช่วงเวลานั้นและมีเน้ือหาท่ีค่อนขา้งตลกอยูใ่นตวัเพลงอีกดว้ย จึงทาํใหผู้ช้ม
ผูฟั้งคลอ้ยตามไปกบัจินตลีลาการบรรเลงและการแสดง ซ่ึงเท่ากบัว่าเป็นการโน้มน้าวจิตใจของท่าน
ผูช้มผูฟั้งให้คอยติดตามการเล่นของคณะหนังตะลุงตั้งแต่ตน้จนจบโดยไม่น่าเบ่ือหน่าย หายเครียด 
สนุกสนานและมีความสุขตามเน้ือเร่ืองไปดว้ย 
  2.1.2 รูปหนัง 
  รูปหนังในสมยัก่อนนั้นจะมีตวัละครหลกัๆ ท่ีสําคญัอยู่ไม่มาก เช่น ฤาษีรูปพระอิศวร 
พระราชา พระมเหสี ปรายหน้าบท ตวัพระ ตวันาง ตวัตลก เป็นตวัละครหลกัท่ีใชใ้นการแสดงหนัง
ตะลุงในสมยัก่อน ซ่ึงตวัรูปหนงัเหล่าน้ีจะสลบัหมุนเวียนกนัออกมาดาํเนินเร่ืองจนจบ แต่ในปัจจุบนันั้น 
รูปหนังเหล่าน้ีก็ยงัเป็นตวัละครหลกัๆท่ีใชใ้นการแสดงหนังตะลุง แต่ในปัจจุบนัไดมี้รูปหนังเกิดข้ึน
ใหม่ๆมากมาย เพื่อตอบสนองเน้ือเร่ืองในปัจจุบนั เช่น รูปเบ็ดเตล็ดต่างๆหรือรูปตวัตลกใหม่ๆ เพื่อทาํ
ให้การแสดงหนังตะลุงในปัจจุบนันั้นมีความสมจริงมากข้ึนและช่วยให้เน้ือเร่ืองท่ีทาํการแสดงนั้นมี

ความสมบรูณ์  
  หนังตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ปัจจุบนัเม่ือทาํการแสดงเล่นหนังก็จะมีเสียงดนตรีท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของรูปหนงันั้นๆ บรรเลงข้ึนมาก่อนทาํใหผู้ช้มนั้นจะสามารถรับรู้ไดจ้ากการฟังว่า ว่าจะ
มีรูปหนงัตวัใด ออกมาทาํการแสดงต่อในฉากนั้นๆ โดยเฉพาะในบทท่ีจะเป็นรูปตวัตลกออกมาจะใช้
เคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีสากลทาํหนา้ท่ีในการบรรเลง ก่อนรูปหนงัจะออกมาทาํการแสดง เพลง
นั้นจะเป็นเพลงท่ีมีจงัหวะสนุกสนาน เช่นเพลงลูกทุ่ง สาํหรับรูปหนงัหลกัๆก็ยงัคงเป็นใชเ้คร่ืองดนตรี
ดั้งเดิมในการบรรเลงอยู ่ 
  ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างเน้ือเร่ืองบางฉากบางตอนในการแสดงหนงัตะลุงของ คณะลาํดวน 
ศ.อ่ิมเท่ง ท่ีมีการนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่นในระหวา่งการแสดงจากฉากและตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
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ณ เมืองหน่ึง 
นายเท่ง: ก่อนผมอีไปผมฝากนอ้งบ่าวคนถิคบั 

นายหนูนุ้ย: ได ้
นายเท่ง: คือมนัอยูก่บัเพื่อมนัอีรบแต่กบัเพื่อมนอัยูไ่ม่ไดนิ้ 

นายหนูนุ้ย: แออไปพาไปพามาถิ 
(นายเท่งพานอ้งบ่าวมา) 

นายเท่ง: อยูเ่น่ียแหละอยา่ไปไหน 
นายหนูนุ้ย: โอห้รอยหนานอ้งบ่าวเคา้หนาหวัเหล่ียมฉุบหนา 

นายโคบาล: ของตวัเองกเ็หล่ียมวา่แต่เพื่อน 
นายเท่ง: แลๆๆ ใครใหแ้หลงพัน่นั้น 

นายหนูนุ้ย: พกหรัยไวท่ี้หลงั 
นายโคบาล: บอ้งกญัชา 

นายเท่ง: ปืนไรเฟ้ิล บอ้งกญัชาไหนหล่าว แลๆ 
นายหนูนุ้ย: ช่ือหรัย 

นายโคบาล: ถามเราเห่อ 

นายหนูนุ้ย: แออ 
นายโคบาล: เราช่ือหวับาน 
นายเท่ง: หวับานหรัยโคบาล 

นายหนูนุ้ย:ไส่ท่ีผอมจงั ไม่บายเห่อ 
นายโคบาล: ขา้วกินไม่ได ้
นายหนูนุ้ย:ไส่ท่ีกินไม่ได ้
นายโคบาล: ม่ายสาร 

นายเท่ง: แลๆท่ีแหลง ไม่รู้ไอหรัย 
นายหนูนุ้ย: ไม่สบายไปหาหมอแลว้ม่าย 

นายโคบาล: หาแลว้ 
นายหนูนุ้ย: หาไหน 

นายโคบาล: หาท่ีโรงพกัสา ไปไปหมอกไ็ปหาท่ีโรงบาลและ เคอะจิง 

นายเท่ง: บ่ะ!!! กแูลทรามตายแลว้ 
นายหนูนุ้ย: ยงัเมียแลว้ม่าย 

นายโคบาล: ยงัแลว้ 
นายหนูนุ้ย: สวยม่าย 
นายโคบาล: สวยแล 
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(นางหลวดเดินออกมา) 
นายหนูนุ้ย: แหม่ม อยูแ้รงแหลือมูสงั 
นายโคบาล: ยงิตายเสียวา่เมียเรา 

นายเท่ง: เอยใจเยน็หิดถ๊ี 
 

 เน้ือเร่ืองขา้งตน้อธิบายไดว้่า เป็นฉากท่ีนายเท่งนั้นกาํลงัเอาน้องชายไปฝากกบันายหนูนุ้ย
เพื่อท่ีตนนั้นจะตอ้งเดินทางไปทาํทุระท่ีอีกเมืองหน่ึง ซ่ึงในความเป็นจริงของหนงัตะลุงในอดีตนั้น นาย
เท่งหรืออา้ยเท่งนั้นไม่มีพี่นอ้งอยูค่นเดียว ปัจจุบนัหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งไดมี้การประดิษฐรู์ป
หนงัตวัละครตวัใหม่ๆข้ึนมาท่ีใชใ้นการเล่น ซ่ึงในฉากน้ีก็จะมีตวัละครท่ีไม่เคยมีปรากฏในหนงัตะลุง
คณะอ่ืนๆเพิ่มข้ึนมาสองตวัละคร ช่ือว่า นายโคบาลและนางหลวด เพื่อให้เน้ือเร่ืองขยายออกไปไดม้าก
ข้ึนทาํให้เพลงท่ีนาํมาบรรเลงนั้นมีความหลากหลายตามไปดว้ยสาํหรับฉากท่ีนายเท่งนาํตวันอ้งชายมา

ฝากกบันายหนูนุย้ก็จะมีดนตรีข้ึนมาก่อน โดยใชเ้พลง “เจา้พ่อเซ่ียงใฮ”้ มาบรรเลง เพราะบุคลิครูปหนงั
ท่ีเป็นตวันายโคบาลมีลกัษณะเหมือนเจา้พอ่หรือผูมี้อิทธิพลอารมณ์ร้อนไม่เคารพกฎหมายของบา้นเมือง

ถือตวัเองเป็นใหญ่ เพราะเพลงเจา้พอ่เซ่ียงไฮ ้นั้นเป็นเพลงท่ีฟังแลว้ทาํใหเ้กิดอารมณ์ฮึกเหิมยิง่ใหญ่ส่วน
นางหลวดนั้นเป็นตวัละครใหม่ท่ีรับบทเป็นภรรยาของนายโคบาลซ่ึงมีบุคลิคและอุปนิสยัตรงกนัขา้ม รัก
ความเป็นธรรมชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น เพลงท่ีนาํมาบรรเลงก็จะใชเ้พลงท่ีมีจงัหวะ มาร์ช(กลองจะตีเป็น
จงัหวะ มาร์ชและหลงัจากนั้นคียบ์อร์ดกบั เบสและกีตาร์จะเล่นเป็น คู่ 5 และคู่ 4 สลบักนั) ไปจนกว่า

เพลงจะจบแลว้นางหลวดจะเร่ิมพดูคุยสนทนา 

 
 

ภาพประกอบ 42 ตวัละครใหม่ของหนงัลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งนายโคบาลและนางหลวด 
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 ตวัรูปหนงันั้นถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการพฒันาเคร่ืองดนตรีสากล ในการสร้างรูป
หนงัตวัใหม่ๆออกมาทาํให้ดูไม่น่าเบ่ือสะดุดตาสะดุดใจท่านผูช้มไดรั้บความนิยมหรือกล่าวไดว้่าเป็น

เอกลกัษณ์ของหนงัตะลุงนั้น อีกประการหน่ึงกจ็ะทาํใหเ้น้ือเร่ืองท่ีนาํมาแสดงเล่นหนงัมีขอบข่าย เพลงท่ี
จะนาํมาบรรเลงกมี็มากข้ึนตามลาํดบัดว้ย  
 
 2.2 เศรษฐกจิความอยู่รอด ความทนัสมัย 
 หนงัตะลุงนั้นเป็นศิลปะพื้นบา้นของภาคใตท่ี้มีการแสดงมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

และไดมี้การบอกต่อเล่าต่อสะสมความเช่ือต่างๆเอาไวอ้ย่างมากมาย ดนตรีหนังตะลุงสมยัก่อนนั้นจะ
นิยมเล่นแต่เคร่ืองดนตรีดั้งเดิมเท่านั้น เพราะเน่ืองจากเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความเช่ือความขลงัความศกัด์ิ
สิทธ์เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีครู สาํหรับวิธีการสอนเล่นหนงัตะลุงนั้นจะมีลกัษณะการสอนแบบท่องจาํบอก
กบัปากต่อปากและตวัครูหนงัจะเป็นผูท่ี้คอยบอกจงัหวะและทาํนองการขบัร้องบทกลอนเพิ่มเทคนิคการ

เอ้ือนเสียงเพลงในบริบทต่างๆ ดั้งนั้นผูเ้รียนตอ้งอาศยัความสนใจและรักชอบหมัน่ฝึกฝนพยายามสังเกต
และศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองไปพร้อมๆกนัดว้ย(เรียกว่าเรียนแบบวิธีครูพกัลกัจาํ) หนงัตะลุงสมยัก่อนมี
การบรรเลงเพลงดนตรีโดยไม่มีการจดบนัทึกตวัโน้ตท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่จะใช้เทคนิคการฟัง 
คุน้เคยกบัเสียงของเคร่ืองดนตรีเป็นส่วนใหญ่ การนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาร่วมเล่นในปัจจุบนัไดมี้
การนาํเอาระบบการบนัทึกโนต้สากลมาใชเ้พื่อใหง่้ายต่อการอ่านและจดจาํ ส่วนดนตรีดั้งเดิมปัจจุบนันั้น
มีการบนัทึกระบบโนต้เป็นดนตรีดั้งเดิมเพ่ือให้ง่ายต่อการจดจาํและเล่นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํมาก

ข้ึน 
 ปัจจุบนัคณะหนงัลาํดวนจะมีลูกคู่ (นกัดนตรี)ท่ีเป็นเด็กเกือบทั้งวง เม่ือทาํการแสดงเล่นหนงั
ตะลุงปัญหาท่ีพบบ่อยคร้ังนกัดนตรีจะจาํท่อนเพลงไดไ้ม่แม่นยาํ เวลาซอ้มและฝึกฝนก็มีน้อย ทาํให้มี
ความไม่สมบรูณ์และต่อเน่ืองในการแสดง เน้ือเร่ืองท่ีนาํมาแสดงส่วนมากจะเป็นเน้ือเร่ืองเดิมๆเพราะจะ
สร้างความคุน้เคยใหก้บันกัดนตรีเป็นอยา่งดี ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีหนงัตะลุงของ คณะนายลาํดวน จึงตอ้ง
คิดหาวิธีเทคนิคใหม่ๆ เพื่อสร้างความประทบัใจใหก้บัท่านผูช้มและทางคณะเจา้ภาพผูจ้า้งมาแสดง 
 นายลาํดวน แสดงความคิดเห็นไวว้่าความอยู่รอดทางเศรษฐกิจความทนัสมยัของหนงัตะลุง
ในปัจจุบนันั้น นบัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลแรงผลกัดนัต่อการพฒันาเคร่ืองดนตรีสากล การแสดงหนงั
ตะลุงในแต่ละคร้ังนั้นส่ิงท่ีสําคญัก็คือ นายหนังตอ้งมีเชาวไ์หวพริบปฏิภาณนาํเหตุการณ์สําคญัท่ีร่วม
สมยัเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจของท่านผูช้มผูฟั้งในขณะนั้นมาผสมผสานผกูโยงติดกบัเน้ือหา เพื่อปลุกเร้า
กระตุน้ความสนใจไดอ้ยา่งลงตวัสมบรูณ์แบบและน่าชมน่าฟังใหม้ากข้ึนดงันั้น การนาํเสนอรูปหนงัตวั
ใหม่ๆมีผลทาํใหเ้น้ือเร่ืองและตวัละครมากข้ึนแลว้ยงัส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและความอยูร่อดการกระจาย

รายไดต่้อผูท่ี้มีอาชีพผลิตตวัรูปหนงัทาํใหมี้มูลค่าเพิ่มในอาชีพเพิ่มข้ึนไปอีกดว้ย วิธีการผลิตรูปหนงัไม่มี
แบบรูปท่ีแน่นอนข้ึนอยูก่บัตวันายหนงัท่ีตอ้งการรูปหนงับุคลิกของตวัหนงัเป็นเช่นไร มีลกัษณะพิเศษ
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และเด่นชดัตรงส่วนใดของรูปหนงั ซ่ึงตอ้งผลิตใหมี้ความแตกต่างจากตวัรูปหนงัของคณะอ่ืนๆอีกดว้ย 
ส่วนเพลงท่ีจะทาํการบรรเลงก่อนเชิดรูปหนงัตอ้งจดัหาและคดัสรรมาใหมี้ความเหมาะสมกบัตวัรูปหนงั

นั้นๆดว้ยดงันั้นเคร่ืองดนตรีสากลจึงมีบทบาทมากเพ่ือท่ีจะเขา้มาเสริมเติมแต่งให้ตวัรูปหนงัท่ีทาํการ

ผลิตข้ึนมาใหม่ใหมี้ลกัษณะเด่นชดัง่ายต่อการจดจาํต่อประชาชน ท่านผูช้มผูฟั้งท่ีไดช้มการแสดง 
 อุปกรณ์เคร่ืองเสียงและเคร่ืองดนตรีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีหนังตะลุงทุกคณะตอ้งให้ความสําคญั

เพราะเคร่ืองดนตรีสากลจะตอ้งใช้ร่วมกบัอุปกรณ์เคร่ืองเสียงซ่ึงถา้เคร่ืองเสียงท่ีไม่มีประสิทธิภาพ

คุณภาพของเสียงท่ีออกมาก็จะไม่มีความไพเราะเสนาะหูทาํให้ขาดความสมบรูณ์ในการแสดงตลอดถึง

ช่ือเสียงของหนงัตะลุงในอนาคตอีกดว้ย เป็นท่ีทราบกนัดีในสมยัก่อนมีเพลงท่ีใชบ้รรเลงในการแสดง
หนงัตะลุงไม่ก่ีเพลงและจะซํ้าไปซํ้ามาสลบักนัไป จนกระทัง่ไดน้าํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่นในวง
ร่วมกบัความรู้ความสามารถเทคนิคการใชเ้สียงของนายหนังซ่ึงไดรั้บคาํชมและดีอยู่แลว้ก็จะทาํให้มี

ความไพเราะติดตาตรึงใจท่านผูช้มมากยิ่งข้ึน เคร่ืองดนตรีดั้งเดิมมีขอ้จาํกดัในการบรรเลงบทเพลงไทย
สากล ลูกทุ่ง เพราะเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมบรรเลงเพลงพ้ืนบา้นเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงไม่เขา้กบัยคุสมยัปัจจุบนัแต่
ถึงอยา่งไรกต็ามเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมกย็งัเป็นเอกลกัษณ์ของหนงัตะลุงซ่ึงจะขาดเสียมิได ้และตวันกัดนตรี
กย็งัคงเป็นตาํแหน่งท่ีมีความสาํคญัท่ีจะตอ้งคงมีไวใ้นคณะหนงัตะลุง 
 
 2.3 ความเข้าใจและความสมจริง อรรถรสในการรับชมรับฟัง 
 เคร่ืองดนตรีดั้งเดิมของหนังตะลุงในสมยัก่อนจะประกอบดว้ย โหม่ง กรับ ป่ี กลองตุ๊กและ
ทบั ซ่ึงในสมยัก่อนนั้นถือว่าเพียงพอสําหรับการเล่นหนังตะลุงแลว้ เพราะเน้ือเร่ืองของการเล่นหนัง
ตะลุงในสมยัก่อนนั้นจะนิยมเล่นเร่ืองท่ีเป็นท่ีรู้จกันิทานพ้ืนบา้นหรือวรรณคดีบางตอนบางเร่ืองเท่านั้น 
บางคณะหนงัตะลุงกไ็ดน้าํเอาเน้ือเร่ืองมาดดัแปลงใหม่ บางคณะกน็าํมาเฉพาะบางฉากบางตอน ดว้ยเหตุ
ท่ีนาํเอาเร่ืองในวรรณคดีหรือนิทานมาแสดงเป็นเน้ือเร่ืองทาํใหไ้ม่มีความสมจริงสมจงั เคร่ืองดนตรีและ
เพลงท่ีใช้บรรเลงประกอบก็ใช้เทคนิคในการเล่นไม่มากนัก ซ่ึงผิดกับสมยัปัจจุบนัน้ีได้นําช้ินส่วน
อุปกรณ์ดนตรีสากลมาช่วยเสริมเพิ่มเติมอาํนวยความสะดวกในการเล่นมากข้ึนการเล่นหนังและเล่น

ดนตรี จึงทาํไดง่้ายและมีความสะดวกมากข้ึน เคร่ืองดนตรีสากลท่ีนาํมาเล่นประสมประสานร่วมวงใน
หนังตะลุง ไดแ้ก่ กลองทอมบา้ กลองชุด กลองปองโก ้คียบ์อร์ด กีตาร์ เบส บางคณะถึงกบันาํเคร่ือง
ดนตรีสากลท่ีแปลกออกไปเขา้มาประสมวงอีกดว้ย เช่น ไวโอลิน ออร์แกน เขา้มาเสริมเพิ่มเติมดว้ย
เคร่ืองดนตรีสากลมีส่วนช่วยให้จงัหวะ เสียงดนตรีมีความสมบรูณ์ มีความไพเราะและเห็นถึงความ
ยิง่ใหญ่อลงัการของคณะหนงัตะลุงนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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  ภาพประกอบ 43 บรรยากาศผูช้มท่ีมาร่วมและรอชมการแสดงหนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
 
 ปัจจุบนัเคร่ืองดนตรีสากลท่ีพบเห็นและมีบทบาทในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง และ
เกือบทุกคณะคือ คียบ์อร์ด(Keyboard) 
 คียบ์อร์ด (Keyboard) คือ เคร่ืองดนตรีชนิดหน่ึง ใชน้ิ้วมือกดล่ิมคียห์รือแป้นคียแ์ลว้ทาํใหเ้กิด
เสียงดนตรีตามบนัไดเสียงของ โนต้สากล 12 เสียง โดยจะแบ่งออกดว้ยกนั 2 ประเภท คือ 
 1. ประเภทท่ีใหเ้สียงแบบธรรมชาติ เช่น เปียโน(Piano) ออร์แกนลม(Organ Pipe) แอคคอร์
เดียน (Accordion) 
 2. ประเภทท่ีใหเ้สียงแบบไฟฟ้า เช่น อีเลค็โทน(Electone) เปียโนไฟฟ้า(Electronic Piano) 
ซินธิไซเซอร์(Zynthesizer) เป็นตน้ 
 คียบ์อร์ด(Keyboard)ถือว่าเป็นเคร่ืองดนตรีสารพดัประโยชน์ท่ีใชใ้นการแสดงหนงัตะลุงใน
ปัจจุบนัเพราะคียบ์อร์ดนั้นมีความสามารถท่ีจะทาํไดห้ลายเสียงและยงัสามารถท่ีจะลอกเลียนแบบเสียง

ต่างๆโดยช่วยเติมเตม็การเล่นของดนตรีไทยท่ีไม่สามารถทาํได ้ทาํให้เม่ือมาประสมวงกบัเคร่ืองดนตรี
ไทยชนิดท่ีมีอยูแ่ลว้และกบัเคร่ืองดนตรีสากลท่ีเพิ่มเขา้มานั้นทาํใหด้นตรีหนงัตะลุงนั้นมีความขึงขงั เร้า
ใจ และดึงดูดความสนใจอารมณ์ต่างๆของเน้ือเร่ือง ทาํให้ผูช้มมีความน่าสนใจ ควรค่าแก่การดูจนจบ 
เพราะหนังตะลุงส่วนใหญ่นั้นจะทาํการแสดงตอนช่วงคํ่าไปจนถึงตอนช่วงดึกๆ หรือแสดงหลงัจบ
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มหรสพอ่ืนๆแลว้ ทาํให้ผูช้มจึงไม่สามารถอยู่รอดูไดจ้นจบ เม่ือมีเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาประสมวง
ร่วมกบัดนตรีดั้งเดิมแลว้ทาํให้มีความน่าสนใจและไม่น่าเบ่ือ และมีมุขตลกสอดแทรกความคิดในเร่ือง
ต่างๆอยูต่ลอดเวลาเคร่ืองดนตรีคียบ์อร์ดนั้น ยงัทาํหนา้ท่ีเป็นเคร่ือง คอร์ด (Chord)  อีกดว้ย คือช่วยเป็น
พื้นเสียงให้กบัเคร่ืองดนตรีต่างๆในหนังตะลุงทุกชนิดเคร่ืองดนตรี อีกทั้งคียบ์อร์ดยงัทาํหน้าท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชเ้สียงให้มีอรรถรสและความสมจริงสมจงัโดยทาํหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไปแลว้แต่

สถานการณ์ในทอ้งเร่ือง 
 ผูว้ิจยัไดน้าํตวัอยา่งเน้ือเร่ืองบางฉากบางตอนในการแสดงหนงัตะลุงของ คณะลาํดวน ศ.อ่ิม
เท่งท่ีมีการนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่นในระหวา่งการแสดงเพ่ือทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและความ

สมจริงอรรถรสในการรับชมรับฟังจากฉากและตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 

ณ หมู่บา้นแห่งหน่ึง 
นายหนูนุ้ย: กมู่ายแลว้เร่ืองรบเพ่ือน ถา้เป็นศิลปินกไูม่รบแลว้ 
นายหนูนุ้ย: กอีูเป็นศิลปินนกัร้องแลว้ นกัร้องทาํพร่ือใหด้งัอ่า 

นายแก้ว: นกัร้องถา้อีดงัตอ้งเขา้สงักดั 
นายหนูนุ้ย: กไูม่มีเวลาดกัแลว้!!! ถา้เป็นนกัร้องแลว้ดกักดัอยูเ่หลยกไูม่เป็นแลว้นกัร้อง 

นายแก้ว: แลว้ดกัไส่หล่าว 
นายหนูนุ้ย: ไม่ดกัแลว้สัง่มาไส่อ่ะ กดั 

นายแก้ว: อ่อมนัโม่หนดัเหลย 
นายแก้ว: สงักดัค่าย ไม่ช่ายสงักดัมาดกัปลา 
นายแก้ว: ถา้หมึงเป็นนกัร้องกฉุูบ้คนภาคหนงัถิ 

นายหนูนุ้ย: ไหนลองแหลงแล 
นายแก้ว: นบัตั้งแต่อุบาทวน้ี์เป็นตน้ไป 
นายหนูนุ้ย: โอกาสไม่ช่ายอุบาทว ์

 
นายหนูนุ้ย: นบัตั้งแต่โอกาสน้ีเป็นตน้ไป ท่านจะไดพ้บกบั ศิลปินในดวงใจ 

 จากเน้ือเร่ืองขา้งตน้ สรุปไดใ้จความว่า นายหนูนุย้กบันายแกว้สนทนากนัเร่ืองของการเป็น
ศิลปินดาราว่า ถา้หากไดเ้ป็นแลว้ดาราแลว้จะเป็นศิลปินดา้นใด นายหนูนุย้นั้นอยากเป็นนกัร้อง ส่วน
นายแก้วนั้ นอยากเป็นคนพากย์หนัง ซ่ึงในระหว่างท่ีนายแก้วทาํเสียงภาคหนังนั้ น จะมี เสียงของ
คียบ์อร์ด เล่นเป็นเสียง กลุ่มเคร่ืองสาย (String) คอยบรรเลงคลอเสียงนายแกว้อยูต่ลอดเวลาทาํใหมี้ความ
สมจริงมากข้ึน ซ่ึงก็เหมือนกบัในสมยัปัจจุบนัท่ีเม่ือมีผูพ้ากยห์นงัตามโรงหนงัและช่วงต่างๆนั้นก็จะมี
เสียงดนตรีคอยคลอไปกบักบัเสียงร้องและทาํใหผู้ช้มนั้นสามารถมีสมาธิอยูก่บัส่ิงท่ีผูพ้ากยห์นงัพดูเป็นตน้



82 
 

 ปัจจุบนัทุกการแสดงของมโหรสพต่างๆไม่เฉพาะแต่วงการหนงัตะลุงท่ีตอ้งแสดงให้เห็นถึง

ความสมจริงสมจงัซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมากประชาชนผูท่ี้ดูชมจะไดมี้ความคิดเห็นคลอ้ยตามไปดว้ย

เสมือนหน่ึงว่าเป็นภาพและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงถา้ทาํไดส้มบรูณ์แบบก็จะไดรั้บความนิยมและ

ความเช่ือถือของการแสดงนั้นๆในท่ีสุด 
 ในส่วนของเคร่ืองดนตรีท่ีจะนาํมาเล่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมหรือเคร่ืองดนตรี
สากลนั้นจะตอ้งข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ ตอนนั้น และข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของนายหนังดว้ยว่า
ตอ้งการใหห้นงันั้นไปในทิศทางใด อารมณ์แบบใด เพราะถา้หากเลือกเคร่ืองดนตรีเล่นในช่วงจงัหวะท่ี
ไม่เหมาะสมแลว้นั้นอาจทาํให้ผูท่ี้รับชมรับฟังไม่สามารถเขา้ใจกบัหนงัท่ีตอ้งการท่ีจะส่ือดว้ย การเล่น
หนงัตะลุงใหมี้ความสมจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งจะยากมากเพราะตอ้งอาศยัประสบการณ์การลองผิด

ลองถูกของนายหนงัและระยะเวลาในการเล่นมากเพื่อท่ีจะให้เกิดความสมจริงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
ในการท่ีจะเล่นให้ได้สมจริงนั้นไม่เพียงแต่การเลือกเพลงท่ีมีความเหมาะสมมาเล่นเพียงอย่างเดียว 
เคร่ืองดนตรีกเ็ป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงเช่นกนั เช่น เม่ือทอ้งเร่ืองตอนนั้นมีความโศกเศร้า นาย
หนงัตอ้งการใหค้นดูนั้นโศกเศร้าและเห็นอกเห็นใจรูปหนงั ตอนนั้น ควรจะเลือกเคร่ืองดนตรีท่ีสามารถ
ทาํเสียงหรือเล่นบรรเลงให้โศกเศร้าได ้เช่น อาจเลือกเล่นป่ีหรือคียบ์อร์ด ไม่ควรเล่นเบสทบัหรือกลอง
ชุด เป็นตน้ ส่วนชนิดและประเภทของเลือกเสียงท่ีทาํใหเ้กิดความสมจริงสมจงัและเขา้ถึงอารมณ์ในการ
รับชมรับฟัง จะตอ้งเลือกเสียงท่ีมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาในตอนนั้นๆ เช่น เม่ือตอ้งการให้มีความ
สนุกสนาน อาจใชก้ลองเพื่อมากระชบัจงัหวะใหส้นุกข้ึนและใชคี้ยบ์อร์ด เล่นเสียง เคร่ืองลมทองเหลือง 
(Brass) เป็นตน้ ส่วนกีตาร์ เบส ก็จะตอ้งเล่นให้มีจงัหวะกระชบัมากข้ึนตามกลอง ในส่วนของเคร่ือง
ดนตรีไทยนั้นมีหนา้ท่ีบางจงัหวะก็จะตอ้งช่วยเล่นเป็นตวัเสริมเคร่ืองดนตรีสากล เช่น ทบั อาจจะตอ้งตี
ตามจงัหวะของกลองชุด  

 
 

ภาพประกอบ 44 คียบ์อร์ดประจาํ คณะหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
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ภาพประกอบ 45 อุปกรณ์เคร่ืองเสียงประจาํ คณะหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากล ของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ไม่ว่าจะ
เป็นในเร่ืองของวฒันธรรมการสืบทอดการถ่ายทอด ขอ้จาํกดัในการแสดง เศรษฐกิจและความอยู่รอด 
อรรถรสในการชมและการฟังและความสมจริงนั้น ลว้นแลว้แต่สอดคลอ้งกนัเป็นอย่างยิ่ง โดยผูว้ิจยั
พบว่า หากไม่มีปัจจยัหรือแรงผลกัดนัท่ีจะพฒันาเคร่ืองดนตรีหรือนาํเอาเคร่ืองดนตรีชนิดใหม่ๆเขา้มา
ประสมและปรับปรุงในหนงัตะลุงแลว้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อเร่ืองของการแสดงเพราะทาํให้การแสดง
น่าเบ่ือและจาํเจไม่ไดรั้บความสนใจจากผูช้มผูฟั้งตลอดถึงคณะเจา้ภาพ ดงันั้น จึงจาํเป็นจะตอ้งสร้าง
ความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองและใหมี้ช่ือเรียงนามท่ีกวา้งไกลเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ๆไปในหมู่ของผูช้ม

และผูฟั้งและคณะหนังตะลุงดว้ยกนั และผลลพัธ์ท่ีจะตามมาก็คือ คณะหนังมีงานการแสดงเล่นหนัง
สมํ่าเสมอตลอดปี 
 เคร่ืองดนตรีทุกชนิดท่ีใช้ในการแสดงหนังตะลุงนั้นไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองดนตรีดั้ งเดิมหรือ

เคร่ืองดนตรีสากลกต็าม จะมีหนา้ท่ีเฉพาะในการเล่นของเคร่ืองนั้นๆในขณะท่ีทาํการแสดงหนงัตะลุงใน
แต่ละคร้ังบางช่วงจงัหวะบางช่วงทาํนองท่ีต่างกนั บางคร้ังทาํหนา้ท่ีเล่นคลอไปกบัเสียงร้อง บางคร้ังทาํ
หนา้ท่ีเป็นตวัควบคุมกาํหนดความเร็วของเพลงและจงัหวะ บางคร้ังทาํหนา้ท่ีคอยแทรกเสริมในบริบท
ต่างๆ  
 ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า หนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง นั้นมีการนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาช่วย
ในการแสดงอยู่หลายช่วง เช่น โหมโรง ช่วงขบับทต่างๆ ปรายหนา้บท ออกกาด หรือการเชิดรูปต่างๆ 
เป็นตน้ โดยหนงัตะลุงในสมยัก่อนๆนั้นจะไม่นิยมเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่นในช่วงท่ีเป็นพิธีการ
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เพราะเป็นการนบัถือครูอาจารย ์แต่ในสภาพปัจจุบนัความเช่ือเหล่านั้นไม่ไดย้ดึถือปฏิบติัเหมือนแต่ก่อน 
แต่ยงัมีหนงัตะลุงในปัจจุบนับางคณะยงันิยมเล่นเฉพาะเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมอยูใ่นช่วงท่ีเป็นพิธีการ โดย
จะนาํเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่นก็ต่อเม่ือบรรเลง เพลงท่ีไม่เก่ียวกบัพิธีการ เช่น เพลงไทยสากล เพลง
ลูกทุ่ง เพลงพื้นบา้น เป็นตน้ และนิยมใชเ้พลงท่ีมีความตลกขบขนัหรือเพลงท่ีเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนัมา
บรรเลงเพ่ือเป็นการเรียกผูช้มและดึงดูดผูช้มให้เขา้มาดูการแสดงหนงัตะลุงคณะนั้นๆไดห้ลากหลายทุก

เพศทุกวยั 
 

3) ศึกษาบทบาทและหน้าทีข่องเคร่ืองดนตรีสากลทีเ่พิม่เข้ามาในหนังตะลุง คณะลาํดวน     
ศ.อิม่เท่ง อาํเภอบางกลํา่ จงัหวดัสงขลา 
 การใชเ้คร่ืองดนตรีสากลเขา้มามีบทบาทในการแสดงหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง นั้น
ผูว้ิจยัสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
 3.1 การใชเ้คร่ืองดนตรีสากลแทรกเสริมในบริบทต่าง 
 3.2 รูปแบบการละเล่นและการผสมวงร่วมกบัดนตรีไทย 
 3.3 วิธีการและแนวคิดในการบรรเลง 
 
 3.1 การใช้เคร่ืองดนตรีสากลแทรกเสริมในบริบทต่างๆ 
 เคร่ืองดนตรีสากลในปัจจุบนัท่ีเขา้มาในหนังตะลุงนั้นนับว่ามีอิทธิพลต่อวงการหนังตะลุง

อย่างมาก เพราะ เคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้มานั้น โดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะเป็นเคร่ืองท่ีเป็น อิเลค็ทรอนิค
(Electronic) กล่าวคือ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงกาํเนิดจากการใชไ้ฟฟ้ามาเล่นดว้ยเกือบทั้งส้ิน และการ
ใชอุ้ปกรณ์เสริมตวัช่วยต่างๆ เพื่อทาํให้เคร่ืองดนตรีสากลนั้นมีเสียงท่ีผิดแตกต่างไปจากเดิมโดยการ
นาํเอา เอฟเฟค (Effect) มาช่วย และทาํใหห้นงัตะลุงนั้นดูมีความน่าสนใจมากข้ึน สามารถดึงดูดปลุกเร้า
และตรึงผูช้มไดน้านจนหนงัตะลุงคณะนั้นๆทาํการแสดงจบการแสดง สามารถทาํให้ผูรั้บชมรับฟังนั้น
เขา้ถึงเน้ือหาและอรรถรสในการรับชมรับฟังไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถดึงดูดกลุ่มผูท่ี้มีความสนใจใน
หนงัตะลุงรุ่นใหม่ๆไดอ้ยา่งดีอีกดว้ย การแทรกเสริมของเคร่ืองดนตรีสากลนั้น ผูว้ิจยัพบว่าช่วงและตอน
ท่ีบรรเลงเคร่ืองดนตรี มกัจะอยูใ่นช่วงท่ีตวัเอกของรูปหนงัท่ีกาํลงัเดินเร่ืองและปรากฏบนจอภาพใหเ้ห็น
อยูใ่นขณะนั้นเช่น นายเท่ง นายดิก นายโถ นายสะหมอ้ หรือตวักาก(ชาวบา้น หมา แมว) ออกมาในฉาก
นั้นๆ ดงัตวัอยา่งดงั ต่อไปน้ี 
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(เป็นฉากท่ี นาย หนูเท่ง คุยกบัชาวบา้นท่ีวดั) 
นายเท่ง:กสูัง่หมึงก่ีคร้ังแลว้วา่อยา่ปลูกตน้โพธ์ิในวดั 

ชาวบ้าน 1:ในวดัไม่ปลูกโพธ์ิและปลูกหรัย  
นายเท่ง:ปลูกท่อมแล ไม่ตอ้งเท่ียวกวาดใบอยู ่

ชาวบ้าน 2:เน่ียพี่เท่งพดูรัยอยา่งน้ี กระท่อมไม่ใช่ใบไมใ้นศาสนาน่ะพี!่!  
นายเท่ง:กป้ลูกโพธ์ิสกั 5 ตน้ ท่อมสกั 5 ตน้ในระหวา่งตน้โพธ์ิกบัตน้ท่อมกท็าํลิฟทไ์วส้กัอนั 

ชาวบ้าน 2:ทาํมยัหละ!!  
นายเท่ง:มนัไดเ้ป็นลิฟทโ์พธ์ิพอไดห้วนท่อมมัง่!!! 

 
 จากการสนทนาขา้งตน้น้ีเป็นการสนทนาแบบตลกขบขนัแสดงใหผู้ช้มผูฟั้งเห็นถึงความซ่ือ

ทางดา้นความคิดและความเขา้ใจในการส่ือสารดา้นภาษา การใชภ้าษาท่ีต่างความหมายจนกลายเป็นมุข

ตลกทางภาษาอีกรูปแบบหน่ึงของนาย เท่ง โดยบทการสนทนาท่ีผูว้ิจยัขีดเสน้ใตเ้อาไวน้ั้น จะมีเคร่ือง
ดนตรีสากลเขา้มาแทรกเสริมทนัทีในช่วงท่ีมีการพดูคุยสนทนาเป็นช่วง 
 
 ลกัษณะการเล่นของ คียบ์อร์ด (Keyboard)  

 
 ลกัษณะการเล่นของ กีตาร์ (Guitar) 

 
 ลกัษณะการเล่นของ เบส (Bass) 
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ลกัษณะการเล่นของ กลองชุด (Drum set) 

 
ภาพประกอบ 46 การเล่นแทรกเสริมในจงัหวะต่างๆของเคร่ืองดนตรีสากล 

 
โดยจากภาพดงักล่าวนั้นผูว้ิจยัสามารถอธิบายลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของเคร่ืองดนตรี

สากล คียบ์อร์ด (Keyboard) ในการแสดงหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ไดด้งัน้ี 

 
ภาพประกอบ 47 รูปแบบลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของคียบ์อร์ดของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

 

 หนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งนั้น ในสมยัก่อนจะใชคี้ยบ์อร์ดในการบรรเลงเพลงลูกทุ่งและ
เพลงไทยสากลเพียงอยา่งเดียว แต่ปัจจุบนันั้น คียบ์อร์ดไดมี้บทบาทมากข้ึนเร่ือยๆ คือ ใหคี้ยบ์อร์ดนั้นมี
บทบาทในการเล่นมากข้ึน โดยนาํมาเล่นบรรเลง ช่วงตอนโหมโรง ช่วงก่อนตวัรูปหนงัต่างๆจะออกมา
ทาํการแสดง บรรเลงขณะท่ีดาํเนินทอ้งเร่ืองและช่วงบรรเลงตอนลงโรง โดยไดมี้การเล่นควบคู่ไปกบั
เคร่ืองดนตรีไทย อีกทั้งคียบ์อร์ดกจ็ะคอยเล่นแทรกเสริมบางช่วงบางตอนบางจงัหวะตามสถานการณ์ต่างๆ 
 
 หน้าทีแ่ละการเล่นคย์ีบอร์ด(Keyboard) 
 จากรูปประกอบ 47  โดยส่วนใหญ่หนา้ท่ีของคียบ์อร์ดจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในช่วงจงัหวะท่ี
มีการพดูคุยมุขตลกขบขนัตอบโตก้นัระหว่างตวัละครของรูปหนงั โดยการเล่นของ คียบ์อร์ด กระทาํได้
ดงัน้ี  จะเล่นในลกัษณะท่ีใชเ้ลบ็น้ิวมือหวัแม่โป้งนั้น รูด (White key)ข้ึนลงสลบัการอยา่งรวดเร็วเหมือน
การไล่เสียง โดยผูเ้ล่นนั้นมกัจะตั้งเสียงในการเล่นในจงัหวะท่ีนายหนังปล่อยมุขตลกเป็นเสียง กลุ่ม
เคร่ืองดนตรี กลุ่มเคร่ืองเป่าทองเหลือง (Brass Section) หรืออาจใชเ้สียงตลกต่างๆท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองเล่น
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คียบ์อร์ด ท่ีเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆ เพราะ เน่ืองจากเป็นเสียงท่ีค่อนขา้งสนุกสนาน ตลกขบขนั
สามารถเขา้กบัมุขตลกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 โดยจากภาพดงักล่าวนั้นผูว้ิจยัสามารถอธิบายลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของเคร่ืองดนตรี

สากล กีตาร์ (Guitar) ในการแสดงหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ไดด้งัน้ี 

 
ภาพประกอบ 48 รูปแบบลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของกีตาร์ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

 
 กีตาร์เป็นเคร่ืองดนตรีสากลอีกชนิดหน่ึงท่ีเขา้มาเติมแต่งในดนตรีประกอบการแสดงหนัง

ตะลุงไดเ้ป็นอย่างดี กล่าวคือ แต่ก่อนนั้นกีตาร์จะมีแค่คอยเล่นเพลงท่ีเป็นลูกทุ่งและเพลงไทยสากลใน
หนงัตะลุงเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจุบนันั้นไดมี้บทบาทเพ่ิมมากข้ึนเหมือนกบัคียบ์อร์ดเช่นกนั คือ ใช้
บรรเลงตอนเพลง โหมโรง บรรเลงขณะท่ีดาํเนินทอ้งเร่ืองและบรรเลงตอนลงโรง โดยทาํหน้าท่ีเป็น
เคร่ืองท่ีเล่น ทาํนองหลกัไปพร้อมกบัป่ีและคียบ์อร์ดและทาํหนา้ท่ีเล่นเป็นคอร์ดใหเ้คร่ืองอ่ืนเล่นทาํนอง
หลกัควบคู่กนัไป 
 หน้าทีแ่ละการเล่นของกตีาร์ (Guitar) 
 จากรูปประกอบ 48 จะเป็นการเล่นท่ีแทรกเสริมในตอนท่ี นายหนงัตะลุง เล่นมุขตลก หนัง
ตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง จะนิยมเล่นในลกัษณะท่ี เป็นคอร์ดประเภทต่างๆ(Chords) โดยคุณสมบติั
ของคอร์ดนั้น ส่วนมากจะเป็น Augmented Chord คือ คอร์ดท่ีประกอบไปดว้ยตวัท่ี 1 3 #5นั้นๆของ 
Scale (C E G#) และคอร์ดท่ีเป็น Diminished Chord คือ คอร์ดท่ีประกอบไปดว้ยตวัท่ี 1 b3 b5 นั้นๆของ 
Scale (C Eb Gb) และกีตาร์นั้น อาจมีการ โยกสาย(Bend Sound) ในขณะท่ีเล่นChord เพื่อทาํใหเ้สียงดูมี
ความตลกและแปลกออกไปมากข้ึนโดยในการโยกสายนั้นทาํใหเ้สียงท่ีออกมาฟังดูแลว้มีความตลกมาก

ข้ึน ในการเล่นแทรกเสริมของกีตาร์นั้นโดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะพบในช่วงท่ีนายหนงัพูดมุขตลกขบขนั
หลงัจากนั้นผูเ้ล่นกีตาร์จะทาํการโยกสายเพื่อเป็นการช่วยเสริมหรือเนน้เสียงเพื่อให้รู้และเขา้ใจช่วงท่ีมี

มุขตลกในขณะนั้น 
 โดยจากภาพดงักล่าวนั้นผูว้ิจยัสามารถอธิบายลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของเคร่ืองดนตรี

สากล เบส(Bass) ในการแสดงหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ไดด้งัน้ี 
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ภาพประกอบ 49 รูปแบบลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของเบสของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

 
 เบส นบัเป็นเคร่ืองดนตรีสากลชนิดทา้ยสุดท่ีเกิดข้ึนในหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ใน
ปัจจุบนั โดยจากการสาํภาษณ์ นายลาํดวนกล่าวว่า ในอดีตเบสนั้นไม่ค่อยไดรั้บความนิยมมากนกัเพราะ
คิดวา่ คียบ์อร์ดนั้นกส็ามารถทาํเสียงและลอกเลียนเสียงเบสไดเ้ช่นเดียวกนั แต่สืบเน่ืองจากปัญหาในการ
เล่นหลายๆอย่าง เช่นในเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากลหลายๆเพลงนั้นไม่สามารถท่ีจะใชคี้ยบ์อร์ดใน
การเล่นแทนไดเ้พราะเป็นจงัหวะหรือตอนท่ีคียบ์อร์ดนั้นบรรเลงทาํนองหลกัอยู ่จึงทาํใหใ้นบางคร้ังนั้น
ไม่สามารถท่ีจะกลบัมาเล่นเสียงเบสไดท้นัท่วงที จึงทาํใหบ้างช่วงบางตอนในการบรรเลงของวงนั้นเกิด
ความติดขดัและทาํให้การบรรเลงเพลงไม่มีความไพเราะขาดอารมณ์สุนทรีในเสียงเพลง การเขา้มาของ
เบสนั้นจะทาํหนา้ท่ีเพียงแค่เล่นเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากลเพื่อใหเ้สียงท่ีออกมามีความสมบรูณ์เพียง

อยา่งเดียวแต่ในการเล่นดนตรีหนงัตะลุงในปัจจุบนันั้นเบสถือว่าเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีสาํคญัอีกเคร่ืองหน่ึง

และมีบทบาทเท่าเทียมกบัเคร่ืองดนตรีทุกๆชนิดในหนงัตะลุงและใชเ้บสบรรเลงทุกช่วงทุกตอนในหนงั

ตะลุง ไม่วา่จะเป็นตอนโหมโรง ตอนดาํเนินทอ้งเร่ืองและตอนลงโรง เพราะเบสนั้นมีโทนเสียงท่ีตํ่าสุขมุ
ทาํใหก้ารบรรเลงนั้นมีความนุ่มนวลไพเราะเสนาะหูเขา้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผูช้มและผูฟั้ง 
 

 หน้าทีแ่ละการเล่นของเบส(Bass) 
 โดยจากภาพประกอบ 49 นั้นเป็นตวัอยา่งท่ีนายหนงักาํลงัพูดคุยมุขตลก การเล่นของเบสนั้น 
มีวิธีการทาํไดด้งัน้ี จะเล่นเป็น Note ตวัเดียว หรือคู่แปด (Octave) ในบางคร้ังใชว้ิธีการรูดสายเบส จาก
คอของเบสไปจนถึงสุดโคนของคอเบสความเหมาะสม โดยเบสนั้นสามารถ เล่น ตั้งแต่โนต้ตวัเดียวไป
จนถึงหลายๆโนต้ไดห้รืออาจเล่นเป็นขั้นคู่ (Interval) ไดด้ว้ยเช่นกนั โดยส่วนมากนิยมเล่น คู่ 3 5 8 และ
อีกทั้งเบสนั้นสามารถเล่นในลกัษณะของการตบสาย (Slapping) หรือขยี้สายไดอี้กดว้ย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี 
ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และเทคนิคของผูเ้ล่นท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละคณะหนังตะลุงในการเล่น

หนังตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง นั้นผูว้ิจยัพบว่า การแทรกเสริมการเล่นของเบส นั้นมกัจะนิยมเล่น
ในช่วงท่ีเป็น การร้องเพลงของรูปหนงัต่างๆ คือ เม่ือถึงฉากท่ีรูปหนงัตอ้งร้องเพลงจะใชเ้บสเล่นคู่ไปกบั
กลองคลอเสียงนายหนงัเพียงเท่านั้น  
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 โดยจากภาพดงักล่าวนั้นผูว้ิจยัสามารถอธิบายลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของเคร่ืองดนตรี

สากล กลองชุด (Drum set) ในการแสดงหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ไดด้งัน้ี 

 
ภาพประกอบ 50 รูปแบบลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของกลองชุดของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

 
 ในการบรรเลงหนังตะลุงนั้น กลองชุดถือว่าเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีบทบาทมากอีกอย่างหน่ึง
เพราะนอกจากจะเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีคอยควบคุมจงัหวะต่างๆในหนงัตะลุงแลว้นั้นยงัสามารถใชเ้สียง

จากกลองชนิดต่างๆในชุดนั้นเป็นตวัปลุกเร้าอารมณ์ผูช้มอีกดว้ย เช่น เสียงการตีรัวของกลองสแนร์
(Snare) เสียงการตีรัวของกลองฟอร์ทอม(Floor Tom)เป็นตน้   เดิมในการเล่นหนงัตะลุงนั้นในอดีตจะ
ใชก้ลองตุ๊กทาํหนา้หนา้ท่ีในการบบรรเลงและคอยควบคุมจงัหวะไปพร้อมกบัฉ่ิงและโหม่ง แต่ปัจจุบนั
นั้นจะนิยมในกลองชุดในการบรรเลงเกือบทุกคณะหนงัตะลุง เพราะกลองชุดนั้นสามารถเล่นไดห้ลาย
จงัหวะและสามารถบรรเลงเพลงไดท้ั้งเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง 
 
 หน้าทีแ่ละการเล่นของกลองชุด (Drum Set) 
 จากภาพประกอบ 50 ในช่วงจงัหวะท่ีนายหนังตะลุงพูดมุขตลกออกไปแลว้กลองทาํหน้าท่ี
คอยรับมุขตลกออกไป กลองจะทาํหนา้ท่ีคอยรับมุขตลกโดยการตีสั้นๆ กระชบัเพียงจงัหวะเดียว หรือ
แค่สองจงัหวะเท่านั้น(ไม่ตีรัวมากจนเกินไป)ท่ีสาํคญัในการแทรกเสริมการเล่นในกลองชุดนั้นจะตอ้ง
เล่นทุกๆคร้ังเม่ือนายหนงักล่าวมุขตลกออกไป คือ เม่ือนายหนงัมีการกล่าวมุขตลกออกไป ในการรับมุข
นั้น อาจใชคี้ยบ์อร์ดเล่น กีตาร์เล่น หรือเบสก็แลว้แต่จงัหวะแต่เม่ือทุกคร้ังท่ีเคร่ืองดนตรีจะชนิดอ่ืนเล่น
เสร็จแลว้นั้นกลองจะทาํหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีในตอนทา้ยเสมอในการรับมุขตลกของนายหนงัจึงจะถือ

ว่ามีความสมบรูณ์ในช่วงจงัหวะนั้นๆ หรือในบางสถานการณ์นั้นกลองอาจเป็นเพียงเคร่ืองดนตรีเพียง
ชนิดเดียวท่ีทาํการรับมุขตลกของนายหนงั 
 ในการใชเ้คร่ืองดนตรีสากลแทรกเสริมในการเล่นนั้นตวัผูเ้ล่นนั้นจะตอ้งมีประสบการณ์และ

มีความเช่ียวชาญในเคร่ืองดนตรีท่ีตนเล่นพอสมควร เพราะถา้หากว่าเล่นแทรกเสริมในจงัหวะท่ีไม่
เหมาะสมกบัสถานการณ์การณ์แลว้นั้นอาจทาํใหเ้น้ือเร่ืองและความเขา้ใจของผูช้มนั้นส่ือไปคนละแบบ

กนั กล่าวคือ จากฉากท่ีตอ้งการให้เศร้าโศกกลบักลายเป็นฉากท่ีมีความตลกไป เพราะมีการเล่นแทรก
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เสริมท่ีผิดจงัหวะก็จะทาํการส่ือสารของความหมาย อารมณ์ผิดแปลกแตกต่างเปล่ียนไป ดงันั้นผูเ้ล่น
จะตอ้งมีความละเอียดอ่อน เพราะการเล่นนั้นจะตอ้งมีความละเอียดอ่อนและตวัผูเ้ล่นนั้นจะตอ้งมีความ
เขา้ใจเน้ือเร่ืองก่อนท่ีจะทาํการแสดงมาเป็นอย่างดี และท่ีสําคญัท่ีสุดนั้นผูเ้ล่นนั้นจะตอ้งมีความเขา้ใจ
และสมารถท่ีจะเดาใจและส่ือกบันายหนงัไดเ้ป็นอย่างดี สามารถรู้ถึงนิสัยและจงัหวะการเล่นของนาย
หนงัว่าเม่ือใดท่ีนายหนงักล่าวบทตลกและตอบรับดว้ยเสียงดนตรีไดท้นัทีเป็นท่ีรู้กนัซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ี

ละเอียดอ่อนและมีความเก่ียวพนักนัทั้งส้ิน 
 
 3.1 รูปแบบการละเล่นและการประสมวงร่วมกบัดนตรีไทย 
 ทาํนองเพลงในการเล่นหนงัตะลุงนั้นโดยทัว่ไปแลว้ หนงัตะลุงจะมีทาํนองต่างๆท่ีสาํคญัอยู ่3 
ช่วง คือ โหมโรง ใชข้ณะทาํการแสดง และทาํนองท่ีใชใ้นการลงโรง ก็จะมีทาํนองย่อยๆลงไปอีก เช่น 
ทาํนองท่ีใหบ้รรเลงเพลงพื้นบา้น เพลงไทยสากล เพลงลูกทุ่ง ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถ สรุปรูปแบบการเล่นและ
การประสมวงร่วมกบัดนตรีไทยดนตรีของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งไดด้งัน้ี 
 เพลงในหนงัตะลุงนั้นมกัจะใชบ้นัไดเสียง 5 เสียง หรือท่ีเรียกว่า (Pentatonic Scale) คือเสียงท่ี
อยูล่าํดบัท่ี 1 2 3  5 6 (C D E G A) เป็นส่วนใหญ่เพราะสืบเน่ืองมาจากขอ้จาํกดับางอยา่ง ของกลุ่มเคร่ือง
ดนตรีดั้ งเดิม  และพอมีเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาช่วยประสมวงก็ได้มีการนําเอาบนัไดเสียง 7 เสียง 
(Diatonic Scale) คือเสียงท่ีอยูล่าํดบั  1 2 3 4 5 6 7 (C D E F G A B) หรือท่ีเรียกว่า บนัไดเสียง (MAJOR 
SCALE) ซ่ึงในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง นั้นผูว้ิจยัพบว่า ในการแสดงบางฉากนั้นบางตอนนั้น 
หนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ยงัใชบ้นัไดเสียงท่ีเป็นบนัไดเสียงรอง (NATURAL MINOR SCALE) 
คือเสียงท่ีข้ึนตน้จากลาํดบัท่ี 6 7 1 2 3 4 5 (A B C D E F G) 
 จากตวัอย่างดงัต่อไปน้ี เป็นตวัอย่างเพลงโหมโรงท่ีบรรเลงโดยปีเป็นทาํนองหลกั ของหนงั
ตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถนาํมาเขียนเป็นโนต้สากลไดด้งัน้ี 
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 จากภาพประกอบ 51 นั้นผูว้จิยัไดเ้ขียนนาํเพลงโหมโรง ของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
มาเขียนเป็นรูปแบบการรวมวงของเคร่ืองดนตรีสากลโดยมีเคร่ืองดนตรี คียบ์อร์ดร่วมบรรเลงทาํนอง

หลกัไปพร้อมกบั ป่ีได ้ดงัน้ี 
 

ภาพประกอบ 51โนต้เพลงสากล เพลงโหมโรงของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
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ภาพประกอบ 52 รูปแบบลกัษณะการเล่นเคร่ืองดนตรีสากลแบบรวมวงของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
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ภาพประกอบ 53 รูปแบบลกัษณะการเล่นเคร่ืองดนตรีสากลแบบรวมวงของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
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 เพลงโหมโรงนั้นจากการศึกษาพบว่าเป็นบทเพลงท่ีใช้เล่นและยึดถือและปฏิบติับรรเลง

ก่อนท่ีจะเร่ิมทาํการแสดงหนังตะลุง โดยทุกๆคณะอาจมีการบรรเลงทาํนองหลกั(Melodies)ท่ีต่างกนั
เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น หนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง มีการโหมโรงซ่ึงจะใชเ้วลานานไม่มาก โดยจะ
เล่นวนซํ้ าไปมาประมาณ 10– 15 นาที โดยมีเคร่ืองดนตรีสากลแทรกเสริมและทาํหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั
ออกไปดงัน้ี 

 คีย์บอร์ด (Keyboard) คียบ์อร์ดนั้นจะมีรูปแบบการเล่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในทุกฉากทุกตอน 
ของการเล่นหนังตะลุง โดยจากภาพประกอบท่ี 52 และภาพประกอบท่ี 53 นั้น เพลงโหมโรง จะทาํ
หนา้ท่ีบรรเลง เล่นคลอและดาํเนินทาํนองไปพร้อมป่ี โดยคียบ์อร์ดจะใชเ้สียงออร์แกนมาเล่นคลอกบัป่ี
ทาํให้เสียงป่ีนั้นมีความหวานมาข้ึน และเล่นเป็นขั้นคู่ 8 (Octave) ไปพร้อมๆกนัในบางคร้ังผูว้ิจยัพบว่า 
จะใชมื้อขวาในการบรรเลงเสียงเดียวกนักบัเสียงป่ีส่วนมือซา้ยนั้นจะทาํหนา้ท่ีเล่นเป็นคู่ 3rd (Major และ 
Minor) โดยข้ึนอยูก่บัทาํนองและทิศทางของคอร์ดวา่เป็นอยา่งไร  
 จากการสอบถามผูเ้ล่นคียบ์อร์ดของหนงัตะลุงอ่ิมเท่ง พบว่า สาเหตุท่ีไม่เล่นทาํนองหลกัไป
พร้อมกันทั้งสองมือ โดยให้เหตุผลว่า จะมีเสียงหลกัเยอะเกินไปเพราะจริงๆแลว้ทาํนองหลกันั้นป่ี
จะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีทาํหนา้ท่ีบรรเลงเป็นหลกั เลยไม่สมควรท่ีจะตอ้งเล่นทั้งหมด โดยคียบ์อร์ดนั้นจะเร่ิม
เล่นทาํนองหลกัสองมือกต่็อเม่ือถึงช่วงท่อนการบรรเลงเท่ียวสุดทา้ยของเพลงโหมโรงเพราะจะไดช่้วยป่ี

เป่าใหน้อ้ยลงก่อนเขา้เน้ือเร่ือง 
 กตีาร์ (Guitar) ในการเล่นเพลงโหมโรงจากภาพประกอบท่ี 52 และภาพประกอบท่ี 53 นั้น 
ผูว้ิจยัพบว่ากีตาร์ในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งนั้น ทาํหนา้ท่ีเล่น Chord ต่างๆและดาํเนินทาํนอง
เป็นเสียงหลกัและเสียงประสานไปพร้อมกบัป่ีและคียบ์อร์ด โดยในส่วนของกีตาร์นั้นการบรรเลงเพลง
โหมโรงจะไม่ค่อยมีบทบาทมากเหมือนในการบรรเลงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล แต่จะเพียงทาํนา้ท่ี
เป็นตวัทาํนองยนืพื้น และจะมีลกัษณะการดีดท่ีเป็นลกัษณะเขบต็หน่ึงและโนต้ประจุดไปเร่ือยๆ 
 จากการลงพื้นท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเกตเห็นว่า ในการเล่นเพลงโหมโรงนั้น กีตาร์จะทาํหนา้ท่ีบรรเลง
ในรูปแบบคอร์ด โดยการบรรเลงในรูปแบบคอร์ดนั้นวิธีการเล่น คือ กีตาร์นั้นจะลงคอร์ดย ํ้าทุกๆตน้ของ
หอ้งใหม่เพื่อใหเ้คร่ืองดนตรีเคร่ืองอ่ืนนั้นรู้ถึงจงัหวะหนกัและเบา โดยกีตาร์จะเล่นโดยการดีดสายกีตาร์
ทั้ง6สายในจงัหวะท่ีเป็นจงัหวะตก (Down Beat) และจะเกาสายกีตาร์ 
 จากดา้นล่างข้ึนสู่ดา้นบนในจงัหวะยก (Up Beat) โดยจะเล่นแบบน้ีไปตลอดเพ่ือไม่ให้เสียง
ของกีตาร์นั้นรบกวนเสียงของเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ แต่บางช่วงท่ีป่ีมีการบรรเลงทาํนองหลกันั้นใน
บางคร้ังกีตาร์จะร่วมบรรเลงไปพร้อมกบัป่ีดว้ย หรืออาจเล่นเป็นเสียงประสานพร้อมไปกบัป่ีในบาง
ท่อนบางตอน เพื่อใหเ้กิดเสียงท่ีมีความไพเราะน่าฟังมากข้ึน 
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 เบส(Bass) เบสนั้นจากการลงพ้ืนท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเกตว่า จะทาํหนา้ท่ีเล่น โนต้หลกัเป็นสาํคญั 
(Root) อาจมีการเล่นตวัท่ี 5 (Dominant) หรือเล่นตวัท่ี 7 (Leading Note) เพื่อท่ีจะส่งเขา้หาโนต้ในหอ้ง
ต่อไป โดยอตัราการเดินทาํนองของเบสนั้น จะเดินเป็น ตวัดาํประจุด (Quarter dotted note)โดย คู่ท่ี 5
และ8 นั้นจะอยูใ่นจงัหวะยก (Upbeat) ก่อนท่ีจะส่งเขา้หาโนต้ต่อไป เบสและกลองชุดนั้นจะทาํหนา้ท่ี
เหมือนกนั คือ จะคอยควบคุมจงัหวะของเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีสากล  
 รูปแบบการผสมการเล่นระหว่างเคร่ืองดนตรีสากลและเคร่ืองดนตรีไทยในคณะหนังตะลุง 
คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง นั้นจะเห็นไดว้่าเคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้มาจะเล่นคลอเสียงของเคร่ืองดนตรีไทย
เป็นหลกั ซ่ึงการเล่นลกัษณะน้ีนั้นจะทาํใหบ้ทเพลงหนงัตะลุงยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์เดิมอยูแ่ละช่วย
ใหเ้คร่ืองดนตรีดั้งเดิมนั้น มีความแน่นและดูมีความยิง่ใหญ่มากข้ึน โดยเคร่ืองดนตรีสากลจะนิยมเล่นใน
จงัหวะท่ีหนัก คือ เคร่ืองดนตรีสากลนั้นมกัจะเล่นและมีการเน้นเสียงพร้อมกบัเคร่ืองดนตรีไทยใน
จงัหวะท่ีหนกั(จงัหวะตก) และทาํหนา้ท่ีคลอเสียงของเคร่ืองดนตรีไทยในจงัหวะยกและจะเล่นแบบน้ีไป
ตลอดจนจบการแสดง 
 กลองชุด (Drum Set) กลองชุดเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีสาํคญัอีกอย่างหน่ึงของหนังตะลุงใน

ปัจจุบนั ในการเล่นกลองชุดของหนังตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งนั้น จากรูปภาพประกอบท่ี 52 และ
ภาพประกอบท่ี 53 นั้น ผูว้ิจยัไดส้ังเกตว่า ลกัษณะการเล่นนั้นจะมีการส่งจงัหวะและการรับจงัจงัหวะท่ี
ไม่ซบัซอ้นมากเหมือนการเล่นในเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล เพราะการเล่นจงัหวะท่ีซบัซอ้นนั้นอาจ
รบกวนเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆและทาํใหไ้ม่ไดย้นิเสียงเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ โดยในการบรรเลงนั้นเป็น
การดาํเนินทาํนองแบบเร่ือยๆเล่นจงัหวะเดิมวนซํ้าไปมา ทาํหนา้ท่ีคอยคุมจงัหวะใหก้บัเคร่ืองดนตรีชนิด
อ่ืนๆรู้เพียงเท่านั้นโดยการเล่นกลองชุดนั้นจะเล่นสลบัจงัหวะกบั ทบั ฉ่ิงและโหม่ง 
 จากการไดส้ัมภาษณ์นกัดนตรีท่ีเล่นกลองชุดของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ไดใ้ห้สาํ
ภาษณ์วา่ ตนเพียงแต่แค่ทาํหนา้ท่ีเล่นจงัหวะ ช่าช่าช่า (3 ช่า) แบบง่ายเพียงเท่านั้นเหตุผลเพราะตอ้งการท่ี
จะควบคุมจงัหวะของเคร่ืองดนตรีต่างๆไม่ให้ชา้ไปหรือเร็วไปและคอยเล่นสลบัจงัหวะกบัทบั ฉ่ิงและ
โหม่ง ในเร่ืองของจงัหวะการส่งท่อนหรือส่งห้องต่างๆนั้นไม่มีจงัหวะท่ีตายตวั โดยจะบางทีจะเล่นไป
พร้อมหรือสลบักบัฉ่ิงและทบัและโหม่งเป็นสาํคญั 
 
 3.3 วธีิการและแนวคดิในการบรรเลง 
 ปัจจุบนัหนังตะลุงไดมี้การนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลมาใชอ้ย่างแพร่หลายเพราะดว้ยเหตุผล

และปัจจยัหลายๆอยา่ง เพลงท่ีใชใ้นการเล่นประกอบการแสดงหนงัตะลุงนั้นในอดีตนั้นก็เป็นเพลงของ
ไทยอย่างเดียวซ่ึงใชบ้รรเลงกบัเคร่ืองดนตรีไทยนั้นจึงไม่ค่อยท่ีจะมีปัญหามาก แต่ในสมยัปัจจุบนันั้น
เม่ือมีเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาประสมดว้ยจึงจะตอ้งมีการพฒันาปรับแต่งวิธีหลายๆอย่างเพื่อให้เคร่ือง

ดนตรีสากลนั้นสามารถเล่นประสมกบัเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมท่ีมีอยูใ่นหนงัตะลุงได ้โดยเฉพาะแนวคิดและ
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วิธีการบรรเลง  การแสดงหนงัตะลุงนั้นจะใชเ้พลงแรกเร่ิม คือ เพลงโหมโรง เพลงพดัชา ท่ีใชเ้ล่นกนัมา
ในสมยัก่อน แต่ในปัจจุบนัคณะหนงัตะลุงไดน้าํเพลงอ่ืนๆมาแสดงและบรรเลงร่วมดว้ย เช่น เพลงโหม
โรงเยีย่มวิมาน เพลงทองอ่อน ลาวเส่ียงเทียน เป็นตน้ โดยผูว้ิจยัจะขอยกตวัอยา่ง เพลงลาวเส่ียงเทียนใน
(ท่อนท่ี1)ท่ีบรรเลงในหนังตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งเพื่อท่ีจะให้เห็นแนวคิดและวิธีการบรรเลง
ระหวา่งเคร่ืองดนตรีสากลกบัเคร่ืองดนตรีไทย ดงัน้ี 
 

เพลง ลาวเส่ียงเทยีน(ท่อนที1่) 

- - - - - - - - -ลลล ซลดซ -ลซฟ ---ม ซรมซ ลซ-ซ 

-- - ล ซซซซ -ลลล ซลดซ -ลซฟ ---ม ซรมซ ลซ-ซ 

---ม ซรมซ --ดร มรดล --ดล ซมซล --ดร ดมรด 

-มซร มดรม --ซร มรดล --ดล ซมซล --ดร ดมรด 
 

 ผูว้ิจยัไดถ้อดโน้ตเพลงลาวเส่ียงเทียน(ท่อนท่ี1) จากขา้งตน้ออกมาเป็นโนต้รูปแบบสากลได้
ดงัน้ี 

 

ภาพประกอบ 54 เพลงลาวเส่ียงเทียน (ท่อนท่ี1) 
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 วิธีและแนวคิดในการบรรเลงสาํหรับเคร่ืองดนตรีสากล นั้นสามารถเขียนออกมาเป็นรูปแบบ
โนต้สากลในการรวมวงไดด้งัน้ี

                                      ภาพประกอบ 55 รูปแบบโนต้สากลในการเขียนเป็น Full Score 
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 จากตวัอยา่งการประสมวงขา้งตน้ผูว้ิจยัสามารถอธิบายแนวคิดและวิธีการบรรเลงเพลงลาว

เส่ียงเทียน(ท่อนท่ี 1) ของเคร่ืองดนตรีสากลในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งตามลาํดบัไดด้งัน้ี 
 1. คย์ีบอร์ด (Keyboard) 
  1.1 แนวคดิ 
   1.1.1 ตอ้งการใหเ้สียงป่ีท่ีดงัและแหลมนั้นมีความนุ่มนวลมากข้ึน 
   1.2.1 ตอ้งการทาํใหเ้สียงเพลงหนงัตะลุงนั้นมีความคมชดัและฟังออกมาหนกัแน่น 
   1.3.1 ตอ้งการใหเ้พลงหนงัตะลุงนั้นมีเสียงเคร่ืองดนตรีหลายๆชนิดผสมอยูด่ว้ย 
   1.4.1 ช่วยเสริมใหเ้สียงเพลงและเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมนั้นดูมีความใหญ่โตอลงัการมากข้ึน 
  1.2 การบรรเลง 
   1.2.1 คียบ์อร์ดนั้นจะทาํหน้าท่ีเล่นทาํนองหลกัไปพร้อมกับป่ีโดยจะใช้เสียงของ
ออร์แกนทีเกิดจากคียบ์อร์ดนั้นเล่นเพื่อท่ีจะทาํให้การเล่นนั้นมีความนุ่มนวลและมีความหนกัแน่นมาก

ข้ึนหรือในบางคร้ังใชเ้สียงของกลุ่มเคร่ืองลมทองเหลือง(Brass Section)และเสียงเคร่ืองสาย(String) 
เพื่อใหเ้กิดความนุ่มนวลและลดเสียงท่ีแหลมของป่ี 
   1.2.2 คียบ์อร์ดจะนิยมเล่นเป็นคู่ 8(Octave)เพื่อเพิ่มความหนกัแน่น 
   1.2.3 หนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ผูว้ิจยัพบว่าการเล่นเพลงลาวเส่ียงเทียนเป็น
เพลงโหมโรงนั้น เม่ือยอ้นกลบัมาเล่นใหม่ คียบ์อร์ดกจ็ะมีการเปล่ียนเสียง ไปเร่ือยๆเพื่อไม่ใหฟั้งแลว้ซํ้ า
เสียงเดิม เช่นใชเ้สียง Steel Drum ,Flute เป็นตน้ 
 
 2. กตีาร์(Electric Guitar)  
  2.1 แนวคดิ 
   2.1.1 ตอ้งการใหท้าํหนา้ท่ีเป็น Chord ของวงในระหวา่งทาํการบรรเลงและการแสดง 
   2.1.2 เพื่อตอ้งการใหคี้ยบ์อร์ดนั้นสามารถเล่นทาํนองหลกัไดท้ั้งมือขวาและซา้ยโดย
ไม่จาํเป็นตอ้งเล่นChordทาํใหคี้ยบ์อร์ดนั้นใชเ้สียงต่างๆไดม้ากข้ึน 
   2.1.3 ตอ้งการใหกี้ตาร์นั้นทาํหนา้ท่ีโซโล่ (solo) ในบางช่วงหรือทาํการเล่นไปพร้อม
กบัเคร่ืองดนตรีไทย เช่นป่ี เป็นตน้ 
   2.1.4 ช่วยเสริมใหเ้สียงเพลงและเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมนั้นดูมีความใหญ่โตอลงัการมากข้ึน 
  2.2 การบรรเลง 
   2.2.1 ทาํหนา้ท่ีคอยเล่นในลกัษณะท่ีเรียกว่า Block Chord คือ ดีด ลงเพียงคร้ังเดียว
แลว้ปล่อยเสียงให้ยาวไปจนถึง จงัหวะการเปล่ียน Chord ต่อไป ในบางคร้ังเล่นในลกัษณะท่ีเรียกว่า 
Picking Chord หรือเกาสายทีละเส้นเพื่อในบางทีนั้นจะไดไ้ม่รบกวนเสียงเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆมาก
จนเกินไป 



99 
 

   2.2.2 หนังตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ในเพลงโหมโรง(ลาวเส่ียงเทียน)นั้นจะใช้
เอฟเฟค (Efect)เสียงคลีน (Clean) เพียงอยา่งเดียวเท่านั้นเพื่อใหเ้สียงท่ีออกมานั้นมีความชดัเจนมากท่ีสุด 
   2.2.3 ผูว้ิจยัพบว่านกัดนตรีท่ีเล่นตาํแหน่งกีตาร์นั้นมกัจะนิยมเล่น Chord ใน Position 
ท่ี 2nd คือเล่นChord ทาบเพ่ือใหเ้สียงท่ีเล่นออกมานั้นแน่นมากข้ึน 
 
 3. เบส (Bass) 
  3.1 แนวคดิ 
   3.1.1 เพื่อตอ้งการใหท้าํหนา้ท่ีเป็นเสียงรากฐานของวงและควบคุมเสียงเคร่ืองดนตรี
ชนิดต่างๆของวงในขณะการบรรเลงได ้
   3.1.2 เพื่อช่วยเสริมใหเ้คร่ืองดนตรีเคร่ืองอ่ืนนั้นมีความโดดเด่นและชดัเจนมากข้ึน 
   3.1.3 ช่วยเสริมให้เสียงเพลงและเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมนั้นดูมีความใหญ่โตอลงัการ
มากข้ึน 
  3.2 การบรรเลง 
   3.2.1 ในการบรรเลงนั้นเบสจะทาํหนา้ท่ีเล่นตวัแรกของคอร์ดในจงัหวะตน้หอ้งโดย
เล่นโนต้ตวัหลกั (Root) 
   3.2.2 การบรรเลงบางช่วงจะมีการเดินเบส (Walking bass) เพื่อไม่ใหต้วัโนต้อยูก่บัท่ี
เดิมๆ โดยจะนิยมเล่น คู่ 8 (Octave) คู่ 5 (Dominant) หรือ Passing Note และในบางคร้ังจะมีการเล่นท่ี 
Chromatic เขา้หาตวัคอร์ดในจงัหวะของหอ้งต่อไป 
   3.2.3 เบสจะนิยมเล่นเสียงโนต้ท่ีมีความถ่ีตํ่าใน 1stposition เน่ืองจากป้องกนัไม่ให้
เสียงเบสนั้นไปรบกวนเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนและทาํใหเ้คร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆไดย้นิอยา่งชดัเจน 
   3.2.4 ในการบรรเลงนั้นผูว้ิจยัพบวา่จะเล่นในจงัหวะเดียวกบัโหม่งเป็นส่วนใหญ่ 
 4. กลองชุด (Drum set) 
  4.1 แนวคดิ 
   4.1.1 เพื่อทาํหนา้ท่ีคอยควบคุมจงัหวะต่างๆในขณะทาํการเล่นและทาํการแสดง 
   4.1.2 เพื่อทาํหนา้หนา้ท่ีแทนกลองตุก๊ท่ีปัจจุบนัไม่ค่อยนิยมใชแ้ลว้ 
   4.1.3 คอยใหจ้งัหวะรับและจงัหวะส่งใหเ้คร่ืองดนตรีต่างๆในคณะหนงัตะลุง 
   4.1.4 ช่วยเสริมให้เสียงเพลงและเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมนั้นดูมีความใหญ่โตอลงัการ
มากข้ึน 
   4.1.5 สามารถเล่นเพลงไดห้ลากหลายมากข้ึน 
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  4.2 การบรรเลง 
   4.2.1 ลกัษณะการเล่นของกลองชุดนั้น จะเป็นเสียง ติงโจ๊ะ ติง ติง ติง ทัม่ ติง ทัม่ 2 หอ้ง 
โดยเล่นแบบน้ีวนไปเร่ืองๆจนจบเพลง สลบักบัจงัหวะของทบั ฉ่ิงและโหม่ง 
   4.2.2 ในการเล่นนั้นผูว้ิจยัพบว่า หลงัจากวนเล่น 2 ห้องไปเร่ือยๆแลว้ผูเ้ล่นกลองจะ
ใชลู้กเล่นและเทคนิคลูกส่งในแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยส่ง กบั Floor Tom หรือส่งกบั Snare 
จากการสอบถามมือกลองหนัง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง นั้น ไดบ้อกว่าแลว้แต่ไดเ้ลยเพราะไม่มีขอ้กาํหนดท่ี
ตายตวั 
   4.2.3 ผูว้ิจยัพบวา่กลองชุดนั้นการบรรเลงกลองชุดนั้นมกัจะคอยเล่นสลบัและขดักบั
เคร่ือง    ดนตรี บางเคร่ืองเช่นฉ่ิงและโหม่ง โดยจะเล่นในจงัหวะยก (Syncopation) เป็นตน้ 
 
 ปัจจุบนัเคร่ืองดนตรีสากลไดเ้ขา้มามีบทบาทในหนังตะลุงและเป็นท่ียอมรับของผูช้มและ

ผูฟั้งมากข้ึนเป็นลาํดบัอย่างเห็นไดช้ดั จะใชเ้ล่นบรรเลงเพลงร่วมสมยัต่างๆเช่น เพลงลูกทุ่ง เพลงไทย
สากลและเพลงพื้นบา้นไม่ว่าจะเป็นการโหมโรง การเล่นช่วงดาํเนินทอ้งเร่ือง ช่วงลงโรง ในสมยั
ปัจจุบนัการแสดงหนงัตะลุงลว้นแลว้แต่มีเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาร่วมเล่นผสมกบัเคร่ืองดนตรีดั้งเดิม

เกือบทั้งส้ิน อีกทั้งยงันาํไปเล่นแทรกเสริมในบริบทต่างๆในแต่ละช่วงแต่ละตอนอีกมากมาย การเขา้มา
ของดนตรีสากลท่ีมาร่วมบรรเลงเพลงหนังตะลุง ของ นายลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งไม่ไดใ้ห้ความสําคญัเป็น
เคร่ืองดนตรีหลกัเสียทีเดียว กล่าวคือ ในการเล่นเพลงหนงัตะลุงนั้นเคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้มานั้นจะตอ้ง
ยึดถือเคร่ืองดนตรีไทยเป็นหลกั แต่มีการแล่นเปรียบเทียบหาบนัไดเสียงท่ีเหมาะสม โดยจะยึดเคร่ืองป่ี 
เป็นสาํคญั ทั้งน้ีเพราะตอ้งการท่ีจะคงไวซ่ึ้งเสียงและสาํเนียงท่ียงัคงเป็นหนงัตะลุงแบบเดิมๆ แต่ถา้หาก
เป็นเพลงลูกทุ่งหรือเพลงไทยสากลแลว้นั้น จากการท่ีผูว้ิจยัไดส้อบถามมา ไดค้าํตอบว่า ส่วนมากหนงั
ตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง จะนาํเคร่ืองดนตรีสากลมาปรับใชก้บัเพลงลุกทุ่งและไทยสากล โดยปรับ
ใหเ้ขา้กบัเสียงร้องขบับทกลอนนายหนงัเป็นหลกั 
 หนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ยงัไดมี้การแต่งบทเพลงอีกดว้ย โดยเน้ือหาของเพลงนั้นจะ
เก่ียวขอ้งกบัการขอบคุณท่านผูช้มผูฟั้งและทางคณะเจา้ภาพท่ีให้ไดรั้บงานมาทาํการแสดงการละเล่น

หนงัตะลุง โดยมีช่ือเพลงว่า “วอนโหมแลหนงั” โดยร้องเป็นภาษาถ่ิน และถือเป็นเพลงเปิดตวัวงดนตรี
คณะ ของหนงัตะลุงอีกดว้ย โดยจะเร่ิมเล่นบทเพลงน้ีเป็นบทเพลงแรกโดยจะเร่ิมเล่นเป็นบทเพลงแรก 
ก่อนเพลงโหมโรงนัน่เอง เพ่ือเป็นการเช็คเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ต่างๆก่อนทาํการแสดงจริงว่ามีส่ิงใด
ขดัขอ้งหรือไม่เพื่อจะไดแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที 
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ภาพประกอบ 56 เน้ือเพลงและคอร์ดเพลงท่ีใชใ้นการทาํการแสดง 
 

 
 

ภาพประกอบ 57 เพลงวอนโหมแลหนงั เพลงท่ีแต่งข้ึน ของหนงั ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 
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ภาพประกอบ 58 เพลงตดัใจไม่ขาด เพลงท่ีแต่งข้ึน ของหนงั ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

 

 หนังตะลุงถือไดว้่าเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสําคญัท่ีอยู่คู่กับเมืองใตท่ี้ไม่สามารถเปรียบเทียบการ

แสดงแขนงหรือสาขาไดอี้กทั้งเป็นเคร่ืองมือทางสังคมท่ีเช่ือมโยงชีวิตและวฒันธรรมคนภาคใต ้ไว้

ดว้ยกนัถึงแมว้่ามีการปรับเปล่ียนเน้ือหาปรับให้ทนัสมยัมากยิ่งข้ึนแต่ก็ยงัคงอนุรักษ์เอกลกัษณ์ของ

ตวัเองไวอ้ย่างหน้าภาคภูมิใจ เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงพฒันาการอย่างเป็นอจัฉริยะของกลุ่มคนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการละเล่นศิลปะหนงัตะลุง 

 ถึงวนัน้ีนายหนังตะลุงก็ยงัเป็นคนท่ีสามารถสะกดผูค้นนับร้อยนับพนัเอาไวโ้ดยการบอก

กล่าวเล่าเร่ืองผา่นรูปของตวัหนงัมากกวา่ 20 เสียง ใชว้ิธีนาํเสนอโดยการเชิดรูปหนงัเล่นเป็นเงาลอดผา่น

แสงไฟ เล่าเร่ืองและขบับทกลอนท่ีหลากหลาย ใชภ้าษาถ่ินและภาษากลางเป็นส่ือในการเจรจาสนทนา

พาทีรวมทั้งตอ้งคอยคิดมุขตลกเพื่อเอาอกเอาใจท่านผูช้มไม่ให้เกิดความเครียดและเบ่ือหน่ายตลอดทั้ง

คืน แมรู้ปแบบการละเล่นหนงัตะลุงในปัจจุบนัมีเร่ืองและเน้ือหาท่ีเปล่ียนไป ช่วงเวลาท่ีทาํการเล่นก็มี

การเปล่ียนแปลงไม่เหมือนเม่ือก่อน(ในสมยัก่อนเร่ิมการแสดงตั้งแต่ตอนหัวคํ่าไปจนถึงเห็นแสงสว่าง

ในวนัรุ่งข้ึน ปัจจุบนัจะใช้เวลาเล่นหลงัจากเท่ียงคืนไปจนถึงเกือบสว่าง)อีกทั้งยงัมีการแข่งขนัและ

ประชนักนันอ้ยลงไม่เป็นส่ิงจูงใจใหมี้การพฒันาแมว้่าจะนาํส่ืออุปกรณ์เคร่ืองดนตรีสมยัใหม่เขา้มาร่วมวง 

 ในยุคปัจจุบนัวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ไม่ค่อยไดน้าํเสนอผ่านส่ือเหล่าน้ีจึงไม่เป็นท่ี

ไดรั้บการนิยมมากนกัแต่กย็งัมีใหเ้ห็นเฉพาะบางส่ือเท่านั้น การท่ีจะทาํการแสดงสดกมี็เฉพาะแต่งานบุญ

และพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆเท่านั้น ในทางกลบักนัก็ยงัมีมาให้เห็นการเพิ่มจาํนวนของหนังตะลุง  
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คณะใหม่ๆ โดยการสนบัสนุนของนโยบายรัฐบาลกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรักษาอนุรักษเ์อกลกัษณ์ของ

วฒันธรรมไทยท่ีมีมาชา้นานใหด้าํรงคงไวสื้บไปโดยจดัใหมี้กลุ่มชมรมทางดา้นการศึกษาหนงัตะลุงและ

ศิลปะพ้ืนบา้นเพื่อให้ลูกหลานคนรุ่นหลงัไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ท่ีมาของหนงัตะลุงท่ีมีความเป็นมา

แต่คร้ังโบราณใหย้งัคงอยูใ่นสงัคมไทยต่อไป 



บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเร่ืองพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง อาํเภอบางกลํ่า 

จงัหวดัสงขลา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นมาในเร่ืองของวฒันธรรมต่างๆ ความเป็นมาและ

พฒันาการของเคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้มาในหนงัตะลุง ผลการของวจิยัตามวตัถุประสงคด์งักล่าว ผลการ

สรุปไดด้งัน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 

 1. เพือ่ศึกษาพฒันาการของเคร่ืองดนตรีสากลของ หนงัตะลุง คณะลาํดวน  ศ.อ่ิมเท่ง   อาํเภอ

บางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลในหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

 3. เพื่อศึกษาบทบาทและหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีสากล ท่ีเพิ่มเขา้มาของหนงัตะลุง คณะลาํดวน 

ศ.อ่ิมเท่ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

 

ความสําคญัของงานวจิัย 

 เคร่ืองดนตรีหนงัตะลุ งของภาคใตน้ั้น เดิมทีเป็นเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมทั้งส้ิน ทาํจากวสัดุ

อุปกรณ์ท่ีมีในธรรมชาตินาํมาประดิ ษฐ ์โดยภู มิปัญญาของชาวบา้น ในการบรรเลงบทเพลงนั้นจะมี

เฉพาะ เพลงไทย เพยีง เท่านั้น ซ่ึงสืบทอดกนัมาเป็น 100 ปี และ ไดห้ล่อรวมมาเป็นวฒันธรรม เป็น

ประเพณีและการละเล่นต่างๆ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของชาวใต ้แต่ในปัจจุบนันั้นสภาพความเจริญต่างๆ

ไดเ้ขา้มามีบทบาทใ นสังคมเป็นอยา่งมาก และ เค ร่ืองดนตรีชนิดใหม่ๆท่ีเขา้มา ซ่ึง ทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น ของดนตรีหนงัตะลุง จึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาและ

รวบรวมขอ้มูลเป็นองคค์วามรู้เพือ่อนุรักษแ์ละเผยแพร่ใหเ้ป็นขอ้มลูความรู้สู่ชนรุ่นหลงัต่อไป 

 

วธีิดําเนินงานวจิัย 

 การศึกษาพฒันาการเคร่ืองดนตรี หนงัตะลุง  คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดั

สงขลา ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัและตาํราท่ีเก่ียวขอ้งและไดล้งลงพื้นท่ี อาํเภอบาง

กลํ่า จงัหวดัสงขลาเพื่อรวบรวมขอ้มู ลโดยสาํรวจลกัษณะพื้นท่ีโดยทัว่ไปและศึกษา วฒันธรรม วธีิการ

บรรเลงและการละเล่น ของหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง และเม่ือไดข้อ้มูลแลว้จึงนาํมาวเิคราะห์

เรียบเรียงโดยใชท้ฤษฏีทางมานุษยดุริยางควทิยามาเป็นแนวทางการศึกษาและไดก้าํ เนินงานวจิยัไปตา

ลาํดบัขั้นตอนและรวมทั้งสรุปการดาํเนินงานวจิยัไดด้งัน้ี 
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สรุปผลการวจิัย 

 ตอนท่ี 1  ศึกษาพฒันาการเคร่ืองดนตรี ประกอบการแสดงหนงั ตะลุง คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง 

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

   1.1 ประวติัความเป็นมาของ นาย ดวน อารมณ์ฤทธ์ิ นายหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

   จากการศึกษาประวติั นาย ลาํดวน พบวา่  เกิดเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ .ศ. 2491 อาย ุ62 ปี 

บิดาช่ือนาย เล่ือน อารมณ์ฤทธ์ิ มารดาช่ือ นางแดงอารมณ์ฤทธ์ิ เป็นบุตรคนท่ี 6 จาก 7 คนปัจจุบนัอยู่

บา้นเลขท่ี 57/2 หมู่ 17 ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา  จบการศึกษาจาก ประถม มธัยมตน้

และมธัยมปลาย จาก ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.)โรงเรียนวดัท่าชา้ง นายลาํดวนเขา้ฝากตวัเป็น

ศิษยห์นงัอ่ิมเท่ง (อ่ิม จิตตภ์กัดี ) เม่ือตอนอาย ุ 17 ปี โดยเป็นผูติ้ดตาม นาย อ่ิมเท่ง (อ่ิม จิตตภ์กัดี ) ไปทาํ

การแสดงต่างๆ จนไดรั้บโอกาสใหไ้ดร่ํ้าเรียนทั้งการร้องและการเล่นหนงั ตะลุง และการเล่นเคร่ือง

ดนตรีชนิดต่างๆจากนาย อ่ิมเท่ง(อ่ิม จิตตภ์กัดี ) จนสามารถไดรั้บการยอมรับและออกทาํการแสดงแทน 

นายอ่ิม จิตตภ์กัดี ไดบ้่อยคร้ัง โดยเร่ืองแรกท่ีออกทาํการแสดงนั้นมี ช่ือเร่ืองวา่ (ลูกรัก-ลูกชงั) และไดรั้บ

ความไวว้างใจใหใ้ช ้นามสกุล ศ.อ่ิมเท่ง จนมีช่ือเสียงโด่งดงัจนถึงปัจจุบนั 

  1.2 ช่วงระยะเวลาของเคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้มาในหนงัตะลุง ค ณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง 

อาํเภอบางกลํ่าจงัหวดัสงขลา 

  หนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่งนั้น ไดมี้การพฒันาและปรับเปล่ียนโครงสร้างหลาย

อยา่ง เช่น วธีิการเล่น เน้ือหา หลายๆอยา่งเพื่อใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเฉพาะการนาํเอา

เคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาประยกุตใ์ช้ ในการเล่นและผสมผสานกบัเคร่ืองดนตรีไทย โดยเป็นคณะหนงั

ตะลุงแรกๆท่ี มีเคร่ืองดน ตรีสากลเขา้มาประกอบการแสดง  โดยเร่ิมนาํ เอาดนตรีสากลเขา้มาในปี พ .ศ. 

2528 เคร่ืองดนตรีสากลชนิดแรกท่ีนาํมาเล่นในสมยันั้น คือ กีตาร์ จากนั้นเป็นคียบ์อร์ด  กลองและเบส

ตามลาํดบั ปัจจุบนันกัดนตรีท่ีทาํหนา้ท่ีเล่นกีตาร์และคียบ์อร์ดนั้ นไดเ้สียชีวติแลว้เหลือเฉพาะแค่มือ

กลองท่ีคอยทาํหนา้ท่ีเป็นครูสอนใหแ้ก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ผูท่ี้มีความสนใจในการเล่นหนงัตะลุง ใน

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

  1.3 การแสดงในพธีิและวนัท่ีสาํคญั 

  ในสมยัก่อนหนงัตะลุงนั้น มกัจะนิยมเล่นในงานสมโภชต่างๆ จะไม่ค่อยนิยมเล่นกนัใน

การท่ีค่อนขา้งเป็นพิธีการเท่าใด เพราะเน่ืองจากหนงัตะลุงเป็นการละเล่นแบบสนุกสนานเฮฮามีเสียง

อึกทึกครึกโครม แต่ปัจจุบนัสามารถท่ีจะเล่นไดเ้กือบทุกงาน โดยงานท่ีนิยมเอาหนงัตะลุงไปทาํการ

แสดงท่ีสาํคญันั้นมีดงัน้ี 
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    1.3.1 พธีิกรรมการแกเ้หมฺ รยฺ  การแกเ้หมฺ รยฺนั้น เป็นเร่ืองของความเช่ือและความ

ศรัทธาในส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติเร่ืองขององคเ์ทพ เจา้ป่าเจา้เขาท่ีคอยปกปักรักษา โดยจะมีผูท่ี้บนบานขอ

ในส่ิงท่ีตนอยากไดห้รือขอใหเ้ ป็นไปตามความตอ้งการใหส้มปรารถนา วา่ประสงคส่ิ์งใดและเม่ือได้

ตามท่ีตนนั้นสมปรารถนาแลว้ก็จะมีการแกบ้นหรือแกเ้หมฺรยฺเพือ่เป็นถวายการตอบแทนแด่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ท่ีทาํใหป้ระสบดัง่ความตอ้งการ 

    1.3.2 งานศพ ในงานศพนั้นจะไม่นิย มเอาหนงัตะลุงไปทาํการแสดงในงานเพราะ  

ผูค้นญาติมิตรของผูท่ี้เสียชีวตินั้นยงัมีความเศร้าโศกเสียใจอยู ่แต่มกัจะนิยมเอาหนงัตะลุงนั้นไปทาํการ

แสดงหลงัจากเจา้ภาพนั้นไดท้าํพธีิเผาผูต้ายและส่งดวงวญิญาณนั้นข้ึนสู่สรวงสวรรคเ์รียบร้อยแลว้ เช่น

วนังานทาํบุญกระดูกเป็นตน้ 

    1.3.3 งานวนัข้ึนปีใหม่ เม่ือถึงวนั ข้ึนปีใหม่นั้น ชาวภาคใต้ จะมีการทาํบุญตกับาตร 

เขา้วดัฟังธรรม มีการกราบไหวผู้ใ้หญ่และผูสู้งอายเุป็นประจาํทุกๆปี เพื่อขอพรต่างๆและความเป็นสิริ

มงคลแก่ชีวติ โดยจดัท่ีวดัหรือสถานท่ีเป็นศูนยก์ลางของชุมชนหรือ หมู่บา้นของตนเอง และเม่ือตกคํ่าก็

จะมีกิจกรรมกินเล้ียงสงัสรรค์ ต่างๆ  โดยจะนิยมจา้งหนงัตะลุงไปทาํการแสดงเพราะเน่ืองจากมีความ

สนุกสนานและเรียกเสียงหวัเราะไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 ตอนท่ี 2 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากลในหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง 

อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

1. ขอ้จาํกดัในการแสดง 

   ปัจจุบนัการเล่นหนงัตะลุงใน จงัหวดัสงขลานั้น พบวา่ มีนอ้ยมากท่ียงันิยมเล่นเฉพาะ

เคร่ืองดนตรีดั้งเดิม เพยีงอยา่งเดียว  โดยส่วนใหญ่แลว้นั้นจะมีเคร่ืองดนตรีสากลผสมอยูด่ว้ย โดยอาจจะ

มากหรือนอ้ย หนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง  นั้นเป็นหนงัตะลุงแรกๆ ในจงัหวดัสงขลา ท่ีไดน้าํ เอา

เคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาประยกุตใ์ชเ้พราะใหเ้หตุผลวา่ สามารถตรึงผูช้มไดน้านกวา่ เขา้ถึงเสียงและ

แก่นแทข้องเน้ือเร่ืองไดดี้กวา่ และเขา้ถึงผูช้มยคุใหม่โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการเคร่ืองดนตรีสากล 

ไดด้งัน้ี    

    1.1 เน้ือเร่ือง 

    เน้ือเร่ืองนั้นนบัเป็นส่วนท่ีสาํคญัในการแสดงหนงัตะลุง โดยในปัจจุบนันั้นรูปแบบ

การดาํเนินเร่ืองโดยส่วนใหญ่จะเป็นการพดูถึงเหตุการณ์ท่ีค่อนขา้งไดรั้บความสนใจหรือเป็นประเด็น

หรือเป็นการพดูเสียดสีสงัคม การเล่นหนงัตะลุงในปัจจุบนันั้นไม่ค่อยจะนิยมเล่นนิทานพื้นบา้นหรื อ

เร่ืองในวรรณคดีเหมือนเม่ือก่อนเพราะมีเน้ือหาค่อนขา้งตายตวัไม่สมารถพลิกแพลงไดม้าก เพลงใน

สมยัก่อนนั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งเล่นซํ้ าไปมาในการแสดงอาจทาํใหผู้ช้มผูฟั้งในปัจจุบนัมีความเบ่ือหน่าย  

การนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาช่วยในการเล่นในปัจจุบนันั้นสามารถช่วยใหมี้บทเพลงหลากหลายมาก

ข้ึนและสามารถขยายเน้ือเร่ืองออกไปไดม้ากข้ึนและทาํใหก้ารแสดงหนงัตะลุงนั้นมีความน่าสนใจมากข้ึน 
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    1.2 รูปหนงั 

    รูปหนงันั้นนบัเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัในการแสดงหนงัตะลุง โดยการเชิดรูปหนงั

แต่ละรูปออกมาของหนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง  นั้นจะมีการบรรเลงดนตรีเฉพาะรูปหนงันั้น เล่น

นาํออกมาก่อนท่ีรูปหนงันั้นๆจะออกมาทาํการแสดงเพียงเล็กนอ้ย เพื่อทาํใหรู้้วา่รูปหนงัตวัใดกาํลงัจะ

ออกมาทาํการแสดงโดยในการแสดงหนงัตะลุงนั้นจะมีรูปหนงัต่างๆมากมาย เพื่อสามารถแตกเน้ือเร่ือง

ออกไปไดเ้ยอะ ดงันั้นเพลงท่ีใชใ้นการแสดง หนงัตะลุงนั้นก็จะมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงจาํเป็น

อยา่งมากท่ีจะตอ้งมีเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาประสมร่วมเล่นดว้ย 

  2.   เศรษฐกิจความอยูร่อด ความทนัสมยั 
  ในสภาวะปัจจุบนัท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในเกือบทุกๆดา้นนั้น วงการหนงัตะลุงก็จะตอ้งมี

การพฒันาตามยคุตาม สมยัและกระแสใหท้นัเพื่อความอยูร่อดของคณะหนงัตะลุงนั้นๆ หนงัตะลุงคณะ

ลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองดนตรีสากลท่ีค่อนมีราคาเพราะเน่ืองจากมี

การแข่งขนักนัอยูต่ลอดเวลา หากเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการแสดง ไม่ดีนั้นอาจทาํให้ ภาพและ

เสียงออกมาไม่เป็นท่ีประทบัใจต่อผูช้มผูฟั้ง รวมไปถึงทางคณะเจา้ภาพอาจไม่จา้งอีก 

  3. ความเขา้ใจและความสมจริง อรรถรสในการรับชมรับฟัง 

  ปัจจุบนัหนั งตะลุงสมยัใหม่หรือหนงัตะลุงสากล นั้นจาํเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งมีเคร่ือง

ดนตรีสากลเขา้มาร่วมประสมการเล่นเพื่อใหเ้กิดความสมจริงในการแสดงและเพื่ออรรถรสในการรับชม

รับฟัง หนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง เป็นอีกคณะหนงัหน่ึง ท่ีตอ้งการใหไ้ดค้วามสมจริงในการแสดง

มากท่ีสุด  เพราะจากเหตุผลท่ีตอ้งการท่ีจะ ตอ้งการความ แปลกใหม่ออกไปจากเดิมเพื่อความสมจริงใน

การรับฟัง และอีกทั้งยงัไดอ้รรถรสในก ารฟังโดยสามารถทาํใหผู้ช้มผูฟั้งนั้นเขา้ใจ ไดง่้ายมีความบนัเทิง

และเพลิดเพลินไปกบัการชมการแสดงหนงัตะลุง 

 

 ตอนท่ี 3 ศึกษาบทบาทและหนา้ท่ีของเคร่ืองดนตรีสาท่ีเพิ่มเขา้มาในห นงัตะลุง คณะ ลาํดวน 

ศ.อ่ิมเท่ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 

  3.1 การใชเ้คร่ืองดนตรีสากลแทรกเสริมในบริบทต่างๆ โดยส่วนใหญ่แลว้เคร่ืองดนตรี

สากลท่ีไดเ้ขา้มานั้นจะทาํหนา้ท่ีเล่นเพลงท่ีไม่เก่ียวกบัหนงัตะลุง เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากลและ

อาจมีเพลงสากลบา้ง อีกทั้งเคร่ืองดนตรีสากลยงัคอยเป็นตวัรับตวัส่ง และสอด แทรกในช่วงระหวา่งการ

ทาํการแสดงบางช่วงบางตอนอีกดว้ย เช่นคอยตบมุขตลก ทาํเสียงเลียนแบบหรือทาํเสียงท่ีนอกเหนือจาก

เคร่ืองดนตรีดั้งเดิมทาํได ้อีกทั้งยงัคอยช่วยเสริมการเล่นของเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมอีกดว้ย 

  3.2 รูปแบบการละเล่นและการผสมวงร่วมกบัดนตรีดั้งเดิม เคร่ืองดนตรีสากลท่ีมีเขา้มาใน

หนงัตะลุงนั้นไม่วา่จะเป็น กลองชุด กีตาร์ เบส คียบ์อร์ด นั้นลว้นแลว้แต่มีหนา้ท่ี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของแต่ละชนิดเคร่ืองดนตรีบา้งทาํหนา้ท่ีร่วมเล่นคู่ไปกบัเคร่ืองดนตรีดั้งเดิม  บา้งก็คอยทาํหนา้ท่ีสลบักบั

เคร่ืองดนตรีดั้งเดิมแต่ โดยส่วนใหญ่แลว้นั้นจะเอาเคร่ื องดนตรีดั้งเดิม  เป็นหลกัในการเล่นและเทียบ

บนัไดเสียง 
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  3.3 วธีิการและแนวคิดในการบรรเลงเพลง  ในการนาํเอาเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาผสมนั้น

แนวคิดคือ เพือ่ตอ้งการท่ีจะช่วยเพิ่ม สอดแทรกหรือร่วมเล่นไปกบัเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมเพื่อเพื่อทาํใหก้าร

แสดงหนงัตะลุงนั้นมีความสมบรูณ์และมีความสนุกสนานสามารถตรึงผูช้มผูฟั้งใหอ้ยูไ่ดน้านจนกวา่

การแสดงนั้นจะจบ และท่ีสาํคญันั้น เพือ่ใหเ้กิดความสมดุลในการเล่นและการฟังมากข้ึน ส่วนแนวคิด

และการบรรเลงนั้นยงัคงตอ้งยดึถือเอาเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมไปหลกั เพือ่ไม่ใหสู้ญเสียความเป็นเอกลกัษณ์

ในการแสดงหนงัตะลุงท่ีมีมาอยา่งชา้นาน 

 

อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษา พฒันาการเคร่ืองดนตรี สากลของ หนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง อาํเภอ

บางกลํ่า จงัหวดัสงขลา พบวา่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้นเคร่ืองดนตรีสากลค่อยๆเขา้มาบทบาทมากข้ึ น

เร่ือยๆ โดยแรกเร่ิมเดิมที  เคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้มา นั้น จะใชใ้นการบรรเลง เพลงลูกทุ่งและเพลงไทย

สากลเพยีงอยา่งเดียว ก่อน  ต่อมาหนงัตะลุงไดเ้ร่ิมมีการปรับเปล่ียนโดย ให้เคร่ืองดนตรีสากล จากท่ีเล่น

เพียงเฉพาะแค่ เพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากลเพียงอยา่งเดียว นั้น ก็ไดเ้ร่ิมเอาเขา้มาเล่นใน บทเพลงของ

หนงัตะลุงในช่วงท่ีสาํคญัดว้ย เช่น เพลงโหมโรง เป็นตน้ โดยเขา้มามีบทบาทและเล่นประสมวงกนักบั

เคร่ืองดนตรีดั้งเดิมในบางช่วง บางตอนและค่อยๆพฒันาการเล่นเขา้มาอยา่งเตม็รูปแบบอยา่งในปัจจุบนั

หรือท่ีเรียกกนัวา่ หนงัตะลุงสากล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นภดล ทิพยรัตน์ (2544: 167) ได้

ศึกษาหนงัตะลุงคณะ จรัส ชูช่ืนการบรรเลงดนตรีก็มีลกัษณะการผสมผสานระหวา่งดนตรีดั้งเดิมกบั

ดนตรีสมยัใหม่ รวมถึงบทเพลงท่ีใชย้งัคงยดึรูปแบบของเพลงไทยเดิมในบทโหมโรง และมีการนาํเพลง

สมยัใหม่เขา้มาเก่ียวขอ้งในบทดาํเนินเร่ืองทัว่ไป 

 การแสดงหนงัตะลุงนั้นเป็นการแสดงท่ีค่อนขา้งมีเน้ือหาไปในแนวสนุกและตลกเป็นส่วน

ใหญ่ โดยนอ้ยคณะมากท่ีจะเล่นเร่ืองราวท่ีมีบทเศร้าโศกเพราะเม่ือพดูถึงหนงัตะลุงแลว้นั้นผูค้นจะตอ้ง

คิดถึงเร่ืองราวท่ีมีความตลกขบขนั สามารถดูแลว้มีเสียงหวัเราะและผอ่นคลาย การละเล่นหนงัตะลุงใน

พิธีกรรมและวนัท่ีสาํคญั ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนในรอบปีนั้น ไดแ้ก่ พธีิทาํบุญ

ข้ึนปีใหม่ งานบวช งานศพ พิธีการแกเ้หมฺรยฺและงานบุญต่างๆ เป็นตน้ซ่ึงทุกๆงานท่ีกล่าวมานั้นล้ วน

แลว้แต่มีเร่ืองของดนตรีเขา้ไปเก่ียวขอ้งทั้งส้ินซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุดม หนูทอง (2531:  
67) เขียนเร่ือง หนงัตะลุง โดยกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของหนงัตะลุง โอกาส เพลงดนตรี และ

กาํหนดเวลาท่ีเล่น องคป์ระกอบในการเล่น ขนบนิยมในการเล่นกลอนและลีลากลอน  ตลอดจนความ

เช่ือท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้มานั้นไดท้าํหนา้ท่ีและมีบทบาทอยา่งมากในการเติมเตม็รูปแบบ

การละเล่นและสามารถเรียกเสียงหวัเราะอยา่งมาก เพราะสามารถช่วยเพิ่มอตัราจงัหวะ ท่ีเร็วหรือชา้ และ

เพิ่มเสียงชนิดต่างๆท่ีแปลกออกไปไดอ้ยา่งมากมายทาํใหห้นงั ตะลุงนั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดผูช้ม
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ในช่วงอายวุยัต่างๆใหมี้ความสนใจในศิลปะการแสดงหนงัตะลุง มากข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่

ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรีดา นคัเร  (2549: 51) ศึกษาวจิยัเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมหนงั

ตะลุงสาํหรับกลุ่มผูรั้บสารวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ” แต่ในปัจจุบนันั้นเคร่ืองดนตรีดั้งเดิม ท่ีใชใ้นหนงั

ตะลุงบางเคร่ืองนั้นก็ จาํเป็นท่ีจะตอ้งโดน ตดัออกเพราะมีเคร่ืองดนตรีสากลเขา้มาเล่นแทน และสามารถ

เล่นได้มากหลายเสียงกวา่จึง ทาํใหเ้คร่ืองดนตรีดั้งเดิมบางช้ินนั้นถูก ลดค่านิยมลง เช่น กลองตุก๊ เป็นตน้ 

ซ่ึงค่อนขา้งเป็นท่ีน่าเสียดาย เพราะในปัจจุบนันั้นสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทมากข้ึน 

ทาํใหก้ารแข่งขงัใน วงการของหนงัตะลุงนั้นมีการแข่ งขนักนัสูง เคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ในการเล่นนั้น

จะตอ้งดีและค่อนขา้งมีราคาสูงดว้ย เพราะหนงัตะลุงจะดีหรือไม่ดีนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั นายหนงัและลูกคู่

เพยีงอยา่งเดียว เร่ืองของ อุปกรณ์และ ชนิดเคร่ืองดนตรีท่ีเพิ่มเขา้มา นั้นก็มีอิทธิพลมากดว้ยเช่นกนั   การ

แสดงหนงัตะลุง ในอดีตนั้นจะตอ้ง มีการ ทาํตามระบบระเบียบตามขั้นตอนทุกอยา่งตั้งแต่เร่ืองของ

พิธีกรรมต่างๆก่อนออกทาํการแสดงไปจนถึงส้ินสุดการแสดง แต่ปัจจุบนันั้นการประกอบพิธีกรรม

บางอยา่งก็เร่ิมท่ีจะทีการปรับและลดนอ้ยลงหรือมีการขา้มขั้นตอนเพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายและ

ประหยดั เวลาใหเ้ร็วมากข้ึน และปัจจุบนัใน ส่วนของ เคร่ืองดนตรีสากลนั้นเร่ิ มจะมีบทบาทและไดรั้บ

ความนิยมมากกวา่เคร่ืองดนตรีดั้งเดิม เขา้ไปทุกที การวจิยัเร่ืองพฒันาการเคร่ืองดนตรีหนงัตะลุง      

คณะลาํดวน ศ . อ่ิมเท่ง น่าจะเป็นการกระตุน้ให้ เยาว ชนรุ่นใหม่ ชาวใตแ้ละผูท่ี้มีความสนใจใน

ศิลปะการแสดงหนงัตะลุงไดเ้ห็ นคุณค่าและความสาํคญัของเคร่ื องดนตรีดั้งเดิม ท่ีใชใ้น ประกอบ การ

แสดงหนงัตะลุง ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์และ มีมาอยา่งชา้นาน ไดค้งอยูต่ลอดจนส่งผา่นไปยงัอนุชนรุ่น

หลงัใหช่้วยกนัอนุรักษว์ฒันธรรมการเล่นหนงัตะลุงและเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมท่ีใชใ้นหนงัตะลุงใหด้าํรงอยู่

ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการลงพื้นท่ีวจิยัในคร้ังน้ี เป็นกา้วแรกในการศึกษา พฒันาการเคร่ืองดนตรี สากลของหนงั

ตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง ทั้งเร่ืองของวฒันธรรมการเป็นอยูแ่ละเร่ืองของเคร่ืองดนตรีสากลท่ีเ ขา้มามี

บทบาทในหนงัตะลุงในภาพรวมซ่ึงจะเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัในการเจาะลึก ในประเด็นต่างๆ  โดยผูว้จิยัได้

แยกขอ้เสนอแนะออกเป็นสองส่วน ดงัน้ี 
 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1. ศึกษาการเล่นและบทเพลงของหนงัตะลุงในพิธีกรรมต่างๆ 

 2. การศึกษาและรวบรวมบทเพลงหนงัตะลุงท่ีใชเ้คร่ืองดนตรีสากลเล่นประสมร่วมกบัเคร่ือง

ดนตรีไทยเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่งานวจัิย 

 1. วเิคราะห์การเล่นในช่วงต่างๆของหนงัตะลุงท่ีมีเคร่ืองดนตรีสากลประกอบและศึกษาบท

เพลงหนงัตะลุงท่ีใชเ้คร่ืองดนตรีสากลท่ียงัไม่ถูกคน้พบมาบรรเลง 
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บัญชีภาพประกอบ 

ภาพประกอบ                                                         หน้า 

 1 นาย ลาํดวน อารมฤทธ์ิ (ซ่อง)  29 

 2  ศูนยฝึ์กศิลปินพื้นบา้น อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา  31 

 3  เส้นทางการไป อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา  31 

 4   เส้นทางแยกระหวา่งอาํเภอหาดใหญ่กบัจงัหวดัพทัลุง  32 

 5  ป้ายทางเขา้หนา้หมู่บา้น  32 

 6  ป้ายบอกเส้นทางการไปเทศบาลตาํบลท่าชา้ง  33 

 7  เส้นทางแยกไปตาํบลท่าชา้งและอาํเภอบางกลํ่า  33 

 8  ก่อนทางเขา้หมู่บา้น ศูนยร์าชการ อาํเภอบางกลํ่า  34 

 9 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน บา้นควนเหนือ หมู่ท่ี 17  34 

 10  กศน.ตาํบลท่าชา้ง สถานท่ีใชจ้ดังานต่างๆ  35 

 11  เกียรติบตัรและภาพรางวลัในการแข่งขนัและชนะเลิศในการแข่งหนงัตะลุง  

 ของนาย ลาํดวน อารมฤทธ์ิ  37 

 12 ถว้ยรางวลัชนะการแข่งขนัการประชนัและภาพรางวลัในการแข่งขนัและชนะเลิศ 

   ในการแข่งหนงัตะลุง ของนาย ลาํดวน อารมฤทธ์ิ  38 

 13 รูปหนงัตวักาก ของหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  39 

 14  รูปหนงัเบต็เตล็ด ของหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  40 

 15  นายเท่ง ตวัตวัละครเอกของ หนงัลาํดวน  41 
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บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 

ภาพประกอบ                                                         หน้า 

 16  รูปหนงัของคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  41 

 17  โรงหนงัสาํหรับทาํการฝึกสอนและซอ้ม ของหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  42 

 18  จอหนงัตะลุง คณะ ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  43 

 19  ไฟส่องหนา้จอ ของหนงัลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  44 

 20  ตบัแผงหนงัและท่ีเก็บรูปหนงั  45 

 21  รูปหนงัและตวัละครต่างๆท่ีใชใ้นการแสดง  46 

 22  รูปฤาษีทอ้งโรง ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  48 

 23  รูปพระอิศวรทรงโค ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  50 

 24  รูปออกกาด ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  51 

 25  รูปบอกเร่ือง ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  52 

 26  เจา้เมืองและมเหสีขณะทาํการแสดง คณะ ลาํดวน ศ. อ่ิมเท่ง  54 

 27 รูปพระราชากบัพระมเหสี ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  54 

 28  ด.ช.รณรัตน์ อารมฤทธ์ิ (ออม)   55 

 29  ด.ช. ฤทธิชยั อารมฤทธ์ิ (อารม)์   56 

 30  ด.ช. ศิริศกัด์ิ สุวรรณชาตรี (แมค)   57 

 31  ด.ช. รามิล แกว้นุกลู (บิ้ก)   58 

 32  ด.ช. อดิศกัด์ิ อารมฤทธ์ิ (โอห์ม)   59 
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บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 

ภาพประกอบ                                                         หน้า 

 33  นาย สมศกัด์ิ แกว้รัตนา (เบิร์ด)   60 

  34  นาย สมศกัด์ิ แกว้รัตนา หวัหนา้นกัดนตรีคณะหนงัตะลุงคนปัจจุบนั  61 

 35  นาย สมศกัด์ิ แกว้รัตนา หวัหนา้คณะหนงัตะลุงคนปัจจุบนั  62 

 36  ด.ช. ณฐัวฒิุ มูสิกชาติ(นทั)   62 

 37  นาย จิรายทุธ พดัจาลจุล (เอม็)   63 

 38  ด.ช.ธีระเดช แท่นจิระวฒันา (บอย)   64 

 39  นายสมปอง พนัศรีนกัดนตรีท่ีร่วมกนัเล่นดนตรี สมยันายลาํดวน   67 

 40  นายสมปอง พนัศรี โชวท์กัษะการตีกลองชุดขณะเล่นหนงัตะลุง  68 

 41  เคร่ืองเส้นในการประกอบพิธีบนบาน  70 

 42  ตวัละครใหม่ของหนงัลาํดวน ศ.อ่ิมเท่งนายโคบาลและนางหลวด  77 

 43  บรรยากาศผูช้มท่ีมาร่วมและรอชมการแสดงหนงัตะลุงคณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  80 

 44  คียบ์อร์ดประจาํ คณะหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  82 

 45  อุปกรณ์เคร่ืองเสียงประจาํ คณะหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  83 

 46  การเล่นแทรกเสริมในจงัหวะต่างๆของเคร่ืองดนตรีสากล  86 

 47  รูปแบบลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของคียบ์อร์ดของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ .อ่ิมเท่ง  86 

 48  รูปแบบลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของกีตาร์ของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  87 

 49  รูปแบบลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของเบสของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  88 
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บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 

ภาพประกอบ                                                         หน้า 

 50  รูปแบบลกัษณะการเล่นแทรกเสริมของกลองชุดของหนงัตะลุง ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  89 

 51  โนต้เพลงสากล เพลงโหมโรงของหนงัตะลุง คณะลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง   91

 52  รูปแบบลกัษณะการเล่นเคร่ืองดนตรีสากลแบบรวมวงของหนงัตะลุง ลาํดวน  

   ศ.อ่ิมเท่ง  92 

 53  รูปแบบลกัษณะการเล่นเคร่ืองดนตรีสากลแบบรวมวงของหนงัตะลุง ลาํดวน  

   ศ.อ่ิมเท่ง  93 

 54  เพลงลาวเส่ียงเทียน (ท่อนท่ี1)   96 

 55  รูปแบบโนต้สากลในการเขียนเป็น Full Score  97 

 56  เน้ือเพลงและคอร์ดเพลงท่ีใชใ้นการทาํการแสดง  101 

 57  เพลงวอนโหมแลหนงั เพลงท่ีแต่งข้ึน ของหนงั ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  101 

 58  เพลงตดัใจไม่ขาด เพลงท่ีแต่งข้ึน ของหนงั ลาํดวน ศ.อ่ิมเท่ง  102 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัย่ิอผู้วจิยั 
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ช่ือ ช่ือสกุล  นาย นพปฎล ขนุสีแกว้ 

วนัเดือนปีเกิด  27 กุมภาพนัธ์ 2527 

สถานท่ีเกิด  อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 

สถานทีอ่ยูปั่จจุบนั 699 ถนนไทรบุรี ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ.2530 ระดบัประถมศึกษา 

 จากโรงเรียนวเิชียรชม อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

 พ.ศ.2531 ระดบัมธัยมศึกษา มธัยมศึกษาปีท่ี 1-5  

จากโรงเรียนมหาวชิราวธุ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  

 พ.ศ.2536 มธัยมศึกษาปีท่ี 6  

   จากวทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 

 พ.ศ. 2537  ระดบัปริญญาตรี 

   จากวทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 

 พ.ศ.2556 ระดบัปริญญาโท  สาขาวชิามานุษยดุริยางควทิยา  

   จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

      


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

