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บทคัดย่ อ
บทความนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาพัฒนาการ อุปกรณ์ เอกลักษณ์ และองค์ประกอบในการแสดง
หนังตะลุงสายในของจังหวัดเพชรบุรี ด้วยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ แบบมีส่วน
ร่ วม ผลการวิจยั พบว่า การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมีพฒั นาการมาจากการแสดงหนังตะลุงจากทางปั กษ์ใต้
จนกระทังนายเอียมและนายนกแก้วนําการแสดงหนังตะลุงจากทางมาปั กษ์ใต้มาแสดงทีจังหวัดเพชรบุรี จน
มี การปรั บเปลี ยนการแสดงให้ถูกกับรสนิ ยมของคนในท้องถิ นของจังหวัดเพชรบุ รี ต่อมานายฉาย แสง
กระจ่างได้ฝึกหัดการแสดงหนังตะลุงจากนายเอียมและนายนกแก้ว จนมีความชํานาญสามารถแสดงได้และ
ถ่ายทอดให้กบั บุ ตรชาย (หมื นเชิ ด เชิ ดชํานาญ) ซึ งในวงการหนังตะลุ งเมื องเพชรถื อว่าเป็ นผูท้ ี มีบทบาท
สําคัญต่อการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรในรู ปแบบทางสายในเป็ นอันมาก กล่าวคือ ได้มีการปรับเปลียนและ
พัฒนาการแสดงให้เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร (ทางสายใน) เช่น (1) วิธีการเชิ ด
(2) ผูเ้ ชิด (3) ขนาดของตัวหนังตะลุง (4) คําพากย์และเจรจา (5) การพากย์เสี ยงของตัวตลก (6) เครื องดนตรี ที
ใช้ในการแสดง (7) เรื องทีแสดง ซึ งจากการแสดงดังกล่าว ถือเป็ นเอกลักษณ์ทีบอกถึงการแสดงหนังตะลุง
เมืองเพชร (ทางสายใน) ทีแบบดังเดิ ม โดยจะเห็ นถึ งลักษณะความแตกต่างของการแสดงหนังตะลุ งของ
ปั กษ์ใต้กบั การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรอย่างชัดเจน ปั จจุบนั การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร (ทางสายใน)
ยังมีการแสดงและสื บทอดมาจากหมืนเชิด เชิดชํานาญ นันก็คือ นายชัยนาท เชิ ดชํานาญ ถือได้วา่ นายชัยนาท
เชิ ดชํานาญเป็ นหลานของหมื นเชิ ด เชิ ดชํานาญทียังคงรักษาและอนุ รักษ์รูปแบบการแสดงของหนังตะลุ ง
เมืองเพชร (ทางสายใน) อย่างสมบูรณ์ จัดได้ว่าการแสดงหนังตะลุ งคณะนายชัยนาท เชิ ดชํานาญเป็ นคณะ
หนังตะลุงทีมีคุณค่ายิง และถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมซึ งควรแก่การสื บทอดและอนุรักษ์สืบไป
คําสํ าคัญ : หนังตะลุง, หนังตะลุงสายใน, ศิลปะการแสดงท้องถิน, เพชรบุรี
Abstract
This article aims to study the development of unique identities and components in the Sai Nai
style shadow play in Phetchaburi province. This study used documents, interviews, observation. The
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results showed that Sai Nai style shadow play in Phetchaburi have improved from local performing arts in
the south of Thailand. Until Mr. Aiem and Mr. Nokkaew brings the shadow coming from the south,
showing the Phetchaburi province. It has been shown to alter the taste of the local people of the province.
They have expertise and can be displayed. In the form of access in many states is a modification and
development represents a unique mix of the Sai Nai style shadow play, such as (1) how to dance, (2) the
head, (3) the size of the body, (4) narrations and negotiations, (5) the voice of the Joker, (6) musical
instruments used in the display, and (7) story about the show. At present the Sai Nai style shadow play are
also shown and expertise inherited from Muen Cherd Cherd Chamnan. The Sai Nai style shadow play
skillfully is more valuable and a cultural heritage which should be preserved and passed down to future
generations.
Keyword(s) : Sai Nai style shadow play, shadow play, local performing arts, Phetchaburi
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
หนังตะลุ งเป็ นการแสดงอย่างหนึ งของชาวภาคใต้ ที ได้รับความนิ ยมแพร่ หลายและสื บต่อกันมา
จนถึ งปั จจุบนั คําว่า “หนังตะลุ ง” เป็ นคําเรี ยกกันในสมัยก่อนซึ งชาวภาคใต้เรี ยกการละเล่นประเภทนี ว่า
“หนัง” หรื อบางทีก็อาจจะเรี ยกว่า “หนังควน” เพราะจากหลักฐานเก่าแก่เกียวกับหนังตะลุง กล่าวว่า หนัง
ตะลุ ง เป็ นศิ ลปะการแสดงของชาวภาคใต้มีต้นกําเนิ ดเกิ ดขึ นที หมู่บ ้านควนมะพร้ าว จังหวัดพัท ลุ ง และ
แพร่ หลายไปสู่ จงั หวัดอืนๆในภาคใต้ ตัวหนังตะลุงใช้หนังสลักเป็ นรู ปสมมติลงในแผ่นหนังของสัตว์ต่างๆ
เช่น หนังวัว หนังควาย หนังเก้งหรื อหนังกระจง โดยผ่านขันตอนการสลักตัวหนังตามจารี ตประเพณี ทีครู บา
อาจารย์บอกกล่าวไว้ พอได้ตวั หนังตามทีต้องการแล้วก็ตดั ออกมาเป็ นรู ปและระบายสี ตามลักษณะของตัว
หนัง เสร็ จแล้วใช้ไม้คีบสําหรับถือหรื อปั กไว้ทีหน้าจอใส่ มือและไม้ผกู ติดกับมือสําหรับเชิ ดเป็ นอันเสร็ จพิธี
แต่ถา้ เป็ นตลกนันไม่จาํ เป็ นจะต้องพิถีพิถนั มากนัก ส่ วนตัวพระตัวนางจะต้องประณี ตเป็ นพิเศษ ในการแสดง
หนังตะลุงนัน ภายในโรงใช้ไฟส่ องผ่านตัวหนังซึ งจะทําให้เกิดเงาไปปรากฏบนจอสี ขาวหน้าโรง ใช้เครื อง
ดนตรี หลักเช่น ปี กลองและฆ้องบรรเลงประกอบ มีนายหนังเป็ นผูเ้ ชิดและเจรจา
ในอดี ตจังหวัดเพชรบุรีได้รับอิ ทธิ พลการแสดงหนังตะลุ งจากทางภาคใต้ และมี การนํามาปรั บ
ประยุกต์ดดั แปลงลีลาการเล่นให้เข้ากับสังคมเมืองใช้ลีลาการพากย์ทีอึกทึกเร้าใจถูกรสนิ ยมคนท้องถินมีการ
ดัดแปลงการเล่นตามแบบฉบับเดิมให้ถูกกับรสนิยมของชาวจังหวัดเพชรบุรีคือ เล่นแบบสายในปนสายนอก
รวมถึงมีการปรับปรุ งรู ปแบบการเล่นหนังตะลุงให้แปลกใหม่และทันสมัยขึนทุกๆ ด้าน เช่น พัฒนาตัวหนัง
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การเชิ ด การร้อง การพากย์และเจรจา การบรรเลงดนตรี จนมีชือเสี ยงดังทัวจังหวัดเพชรบุรี และได้มีโอกาส
นําการแสดงหนังตะลุงแบบเมืองเพชรเล่นถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงชื นชม (ทิพ
ยา ปั ญญาวัฒชิโล, 2537)
สําหรับการแสดงหนังตะลุ งเมืองเพชรบุรีนนมี
ั รูปแบบการแสดงอยู่ 2 รู ปแบบคือ สายนอกและ
สายใน สายนอกมีลกั ษณะทียังคงมีการแสดงตามรู ปแบบดังเดิ มของชาวภาคใต้ ทังการร้อง การพากย์และ
เจรจา ตัวหนังก็ยงั คงเป็ นแบบของชาวภาคใต้ ส่ วนสายในเป็ นการแสดงหนังตะลุ งทีมีการปรับปรุ งรู ปแบบ
การแสดงแบบชาวภาคใต้เปลียนให้เหมาะสมและถูกใจคนในท้องถิ นโดยมีการนําเอาเอกลักษณ์ ทางภาษา
พูดแบบพืนเมืองของชาวจังหวัดเพชรบุรีมาดัดแปลงเป็ นการพากย์และเจรจา ลักษณะตัวหนัง วิธีการเชิ ดมี
การเปลียนแปลงไปจากดังเดิมทังหมดตามความเหมาะสมและตามกาลเวลาของช่วงการแสดง ปั จจุบนั ยังมี
คณะนายหนังตะลุงทียังคงลักษณะการแสดงตามแบบฉบับสายในของจังหวัดเพชรบุรี คือ คณะนายชัยนาท
เชิดชํานาญ ซึ งเป็ นลูกหลานของหมืนเชิ ด เชิ ดชํานาญ (นายพุด) คณะหนังตะลุงนีทําการแสดงหรื อเผยแพร่
ตามงานสําคัญต่างๆ อาทิ งานแก้บน งานบวช งานศพ หรื อประจําปี ตามเทศกาลต่างๆ จากสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมทีเปลี ยนแปลงไปนัน ผูว้ ิจยั มีความสนใจและมุ่งทีจะศึกษาพัฒนาการของการแสดงหนังตะลุ ง
เมืองเพชรบุรีทีมีการปรับเปลียนรู ปแบบการแสดงและความเป็ นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะการแสดงหนังตะลุ ง
สายในจังหวัดเพชรบุรีทีมีความเป็ นเอกลักษณ์ ประจําท้องถินของอําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพือเป็ น
การพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นศิลปะการแสดงท้องถิน และนําไปสู่ การอนุ รักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมนีไว้
ให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษา ขนบจารี ตประเพณี ทียังคงแฝงอยู่ในการแสดงหนังตะลุ งเมืองเพชรให้อยู่คู่กบั ชาว
จังหวัดเพชรบุรีสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาถึงพัฒนาการและอุปกรณ์ทีใช้แสดงของหนังตะลุงสายในจังหวัดเพชรบุรี
2. เพือศึกษาเอกลักษณ์และองค์ประกอบการแสดงหนังตะลุงสายในจังหวัดเพชรบุรี
ขอบเขตการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ก าํ หนดขอบเขตเนื อหาของการศึ ก ษาในประเด็ นพัฒนาการและความเป็ นเอกลัก ษณ์
เฉพาะของการแสดงหนังตะลุ งสายในจังหวัดเพชรบุรี ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทําการศึกษาเฉพาะรู ปแบบ
ของคณะหมืนเชิ ด เชิ ดชํานาญสู่ คณะชัยนาท เชิ ดชํานาญ และกําหนดขอบเขตระยะเวลาของข้อมูลทีใช้ใน
การศึกษาคือช่วงหลังจากทีหมืนเชิ ด เชิ ดชํานาญได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั
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การทบทวนวรรณกรรม
หนังตะลุงคือ ศิลปะการแสดงประจําท้องถินอย่างหนึงของภาคใต้ เป็ นการเล่าเรื องราวทีผูกร้อยเป็ น
นิยาย ดําเนินเรื องด้วยบทร้อยกรองทีขับร้องเป็ นสําเนียงท้องถิน หรื อทีเรี ยกกันว่าการ "ว่าบท" มีบทสนทนา
แทรกเป็ นระยะ และใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็ นสิ งดึ งดูดสายตาของผูช้ ม ซึ งการว่าบท การสนทนา และ
การแสดงเงานี นายหนังตะลุงเป็ นคนแสดงเองทังหมดหนังตะลุงเป็ นมหรสพทีนิยมแพร่ หลายอย่างยิงมาเป็ น
เวลานาน โดยเฉพาะในยุคสมัยก่อนทีจะมีไฟฟ้ าใช้กนั ทัวถึงทุกหมู่บา้ นอย่างในปั จจุบนั หนังตะลุงแสดงได้
ทังในงานบุญและงานศพดังนันงานวัด งานศพ หรื องานเฉลิมฉลองทีสําคัญจึงมักมีหนังตะลุงมาแสดงให้ชม
ด้วยเสมอแต่เมือเวลาผ่านไป หนังตะลุงกลับกลายเป็ นความบันเทิงทีต้องจัดหามาในราคาที แพงและยุง่ ยาก
กว่า เมือเทียบกับภาพยนตร์ เพราะการจ้างหนังตะลุ งมาแสดง เจ้าภาพต้องจัดทําโรงหนังเตรี ยมไว้ให้ และ
เพราะหนังตะลุงต้องใช้แรงงานคน (และฝี มือ) มากกว่าการฉายภาพยนตร์ ค่าจ้างต่อคืนจึงแพงกว่า ยุคทีการ
ฉายภาพยนตร์ เฟื องฟูหนังตะลุงและการแสดงท้องถินอืนๆ เช่นมโนราห์ รองเง็ง ฯลฯ ก็ซบเซาลง ยิงเมือเข้า
สู่ ยคุ ทีทุกบ้านมีโทรทัศน์ดูละครโทรทัศน์จึงเป็ นความบันเทิงราคาถูกและสะดวกสบาย ทีมาแย่งความสนใจ
ไปจากศิลปะพืนบ้านเสี ยเกื อบหมดปั จจุ บนั โครงการศิลปิ นแห่ งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่ งชาติได้ส่งเสริ มให้มีการอนุ รักษ์และสื บทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุงให้แก่อนุ ชนรุ่ นหลัง เพือรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านีให้คงอยูส่ ื บไปนักวิชาการหลายท่านเชื อว่า มหรสพการแสดงเงาจําพวก
หนังตะลุ งนี เป็ นวัฒนธรรมเก่ าแก่ ของมนุ ษยชาติ เคยปรากฏแพร่ หลายมาทังในแถบประเทศยุโรป และ
เอเชี ย โดยอ้างว่ามีหลักฐานปรากฏอยูว่ า่ เมือครังพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราชมีชยั ชนะเหนื ออียิปต์ได้จดั
ให้มีการแสดงหนัง (หรื อการละเล่นทีคล้ายกัน) เพือเฉลิมฉลองชัยชนะและประกาศเกียรติคุณของพระองค์
และเชื อว่า มหรสพการแสดงเงานี มีแพร่ หลายในประเทศอียิปต์มาแต่ก่อนพุทธกาลในประเทศอินเดี ยพวก
พราหมณ์แสดงหนังทีเรี ยกกันว่าฉายานาฏกะเรื องมหากาพย์รามายณะเพือบูชาเทพเจ้าและสดุดีวีรบุรุษ ส่ วน
ในประเทศจีน มีการแสดงหนังสดุดีคุณธรรมความดีของสนมเอกแห่ งจักรพรรดิqยวนตี (พ.ศ. 411- 495) เมือ
พระนางวายชนม์ในสมัยต่อมา การแสดงหนังได้แพร่ หลายเข้าสู่ ในเอเชี ยอาคเนย์เขมรพม่าชวามาเลเซี ยและ
ประเทศไทยคาดกันว่า หนังใหญ่คงเกิ ดขึนก่อนหนังตะลุ ง และประเทศแถบนี คงจะได้แบบมาจากอินเดี ย
เพราะยังมีอิทธิ พลของพราหมณ์หลงเหลื ออยูม่ าก เรายังเคารพนับถือฤๅษีพระอิศวรพระนารายณ์ และพระ
พรหมยิงเรื องรามเกียรติqยงถื
ิ อว่าเป็ นเรื องขลังและศักดิqสิทธิq หนังใหญ่จึงแสดงเฉพาะเรื องรามเกียรติq เริ มแรก
คงไม่มีจอ คนเชิดหนังใหญ่จึงแสดงท่าทางประกอบการเชิ ดไปด้วยเชื อกันว่าหนังใหญ่มีอยูก่ ่อนสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์ มหาราช เพราะมีหลักฐานอ้างอิงว่า มีนกั ปราชญ์ผูห้ นึ งเป็ นชาวเวียงสระจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
เป็ นผูเ้ ชียวชาญทางโหราศาสตร์ และทางกวีสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเรี ยกตัวเข้ากรุ งศรี อยุธยาต่อมาได้
เป็ นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชได้รับการแต่งตังเป็ นพระมหาราชครู หรื อพระโหราธิ บดี
และมีรับสังให้พระมหาราชครู ฟืนฟูการเล่นหนัง (หนังใหญ่) อันเป็ นของเก่าแก่ขึนใหม่
ห นั ง ใ ห ญ่
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แต่เดิมเรี ยกว่า "หนัง" นิยมเล่นกันแพร่ หลายในแถบภาคกลาง ส่ วนหนังตะลุง แต่เดิมคนในท้องถินภาคใต้ก็
เรี ยกสันๆ ว่า "หนัง" เช่นกัน ดังคํากล่าวทีได้ยินกันบ่อยว่า "ไปแลหนังโนรา" จึงสันนิ ษฐานว่า คําว่า "หนัง
ตะลุง" คงจะเริ มใช้เมือมีการนําหนังจากภาคใต้ไปแสดงให้เป็ นทีรู ้จกั ในภาคกลางจึงได้เกิดคํา "หนังตะลุง"
และ "หนัง ใหญ่ " ขึ นมาเพื อไม่ ใ ห้ ซําซ้ อ นกัน หนัง จากภาคใต้เ ข้า ไปเล่ น ในกรุ ง เทพฯครั งแรกสมัย
พระบาทสมเด็จพระนังเกล้า-เจ้าอยูห่ วั โดยพระยาพัทลุง (เผือก) นําไปเล่นทีแถวนางเลิงหนังทีเข้าไปครังนัน
เป็ นนายหนังจากจังหวัดพัทลุงคนกรุ งเทพฯจึงเรี ยก "หนังพัทลุง" ต่อมาเสี ยงเพียนเป็ น "หนังตะลุง"เชื อกันว่า
หนัง ตะลุ ง เลี ย นแบบมาจากหนัง ใหญ่ โดยย่ อ รู ป หนัง ให้ เ ล็ ก ลง ในยุ ค แรกๆคงแสดงเรื องรามเกี ย รติq
เหมือนกัน แต่เปลียนบทพากย์มาเป็ นภาษาท้องถิน เปลียนเครื องดนตรี จากพิณพาทย์ตะโพนมาเป็ นทับกลอง
ฉิ งโหม่งซึ งเป็ นเครื องดนตรี ทีมีอยูเ่ ดิมในภาคใต้ ต่อมา หนังภาคใต้หรื อหนังตะลุง รับอิทธิ พลของหนังชวา
เข้า มาผสมผสาน จึ ง ทํา ให้เกิ ด วิวฒั นาการใน "รู ป หนัง " ขึ นมา รู ป หนัง ใหญ่ จะเป็ นแผ่นเดี ย วกันทังตัว
เคลื อนไหวอวัยวะไม่ได้ แต่รูปหนังชวาเคลื อนไหวมือและปากได้ ส่ วนใหญ่รูปหนังจะเคลื อนไหวมือได้
เพียงข้างเดี ยว ยกเว้นรู ปกาก หรื อตัวตลก และรู ปนางบางตัว ทีสามารถขยับมือได้ทงสองข้
ั
าง (พ่วง บุษรา
รัตน์ , 2541)
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัยและขัRนตอนวิจัย การศึกษาการแสดงหนังตะลุงสายในจังหวัดเพชรบุรี ดําเนิ นการ
วิจยั เชิ งคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสารประเภทต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาประวัติ แนวคิด
องค์ประกอบ กระบวนการสร้ างสรรค์ และอัตลักษณ์ ของการแสดงหนังตะลุ งสายในของจังหวัดเพชรบุ รี
โดยศึกษาจากวิทยานิ พนธ์ หนังสื อ งานวิจยั ทีเกียวข้อง จากแหล่งรวบรวมข้อมูลจากสถานทีต่างๆ 2) การ
สังเกตการณ์ ผูว้ จิ ยั ได้มีการศึกษาแบบสังเกตการณ์ 2 ลักษณะทังการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมจากการได้ชม
การแสดงหนังตะลุงสายในของจังหวัดเพชรบุรี ในวาระโอกาสต่างๆ และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมจากการ
ทีผูว้ จิ ยั เข้าไปมีส่วนร่ วมในการฝึ กหัดเชิดหนังตะลุง 3) การสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์เจ้าของคณะ นักแสดง
ผูเ้ ชิ ดตัวหนังตะลุง และนักดนตรี ทีมีประสบการณ์ ในการแสดงเชิ ดหนังตะลุงไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี ผูท้ ีชมการ
แสดงเชิ ดหนังตะลุ ง ในจังหวัดเพชรบุรี โดยผูว้ ิจยั มุ่งเน้นการสัมภาษณ์ จากผูร้ ู ้ ทําให้ผูว้ ิจยั ได้ทราบข้อมูล
เพิมเติมนอกเหนื อจากคําถามทีได้สัมภาษณ์ไป ผูว้ ิจยั ได้มีการบันทึกการสัมภาษณ์ และถอดความของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที ภาคผนวกบริ บทที ได้จากข้อมูลเอกสาร
และการรับถ่ายทอดโดยตรงจากนายหนังตะลุ ง รวมไปถึ งการค้นคว้าความรู้ ในด้านความสัมพันธ์ของการ
แสดงหนังตะลุ งทางสายในของจังหวัดเพชรบุ รีและนําข้อมูล ทีได้มาตรวจสอบ วิเคราะห์ และนําเสนอ
ผลการวิจยั
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2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี เป็ นกลุ่มบุคคลทีมีความเกียวข้องกับ
การแสดงหนังตะลุงสายในของจังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถแบ่งออกเป็ น ผูเ้ ชียวชาญทางด้านการแสดงหนัง
ตะลุ งเมืองเพชร จํานวน 2 คน ศิลปิ นพืนบ้านทางด้านการแสดงหนังตะลุ งเมืองเพชร จํานวน 3 คน และ
ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบุรีทีเคยได้พบเห็ นหรื อชมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร จํานวน 10 คน สําหรับ
ขันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขันแรกใช้การศึกษาจากเอกสารในการให้ขอ้ มูลหลักและข้อมูลรอง ศึกษา
จากเอกสารมีจุดมุ่งหมายหลักเพือรวบรวม ประวัติและผลงาน องค์ประกอบ และอัตลักษณ์ ของการแสดง
หนังตะลุงสายในของจังหวัดเพชรบุรี ขันต่อมาคือการศึกษาภาคสนาม ทําการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี ยวชาญทางด้าน
การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร และศิลปิ นพืนบ้าน จากนันจึงใช้การสังเกตการณ์ โดยสังเกตการฝึ กซ้อมการ
แสดงตามขันตอนการถ่ ายทอดการแสดงของผูเ้ ชี ยวชาญ และการรั บชมการแสดงหนังตะลุ งสายในของ
จังหวัดเพชรบุ รี ในโอกาสต่างๆ โดยการจดบันทึ กองค์ประกอบ กระบวนการแสดง อัตลักษณ์ และการ
บันทึกภาพ
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา โดยตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพือให้ขอ้ มูล
ทีมีความถู กต้องเพียงพอและมี ประสิ ทธิ ภาพเพือนําข้อมูลทีได้รับมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาข้อสรุ ปของ
ข้อมูล นําข้อมูลทีได้จดั ให้เป็ นหมวดหมู่และเรี ยบเรี ยงข้อมูล โดยใช้การวิจยั เชิ งพรรณนาและวิเคราะห์ สรุ ป
เรี ยบเรี ยงเป็ นลายอักษรโดยนําข้อมูลจากเอกสาร บทความ งานวิจยั และการสัมภาษณ์มาอ้างอิง
ผลการวิจัย
พัฒนาการของการแสดง
การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรในปั จจุบนั เป็ นมหรสพพืนบ้านทีมีการสื บทอดการแสดงในรู ปแบบ
สายในทีมีมาตังแต่สมัยหมืนเชิ ด เชิ ดชํานาญมาจนถึงปั จจุบนั โดยอาศัยพัฒนาการและอุปกรณ์ต่างๆทีใช้ใน
การแสดงสื อสารผ่านตัวหนังตะลุ ง ตันกําเนิ ดการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรนัน เกิ ดขึนจากหมืนเชิ ด เชิ ด
ชํานาญ โดยได้รับรู ปแบบการแสดงหนังตะลุงมาจากหนังตะลุ งจากทางภาคใต้ และปรับเปลียนลักษณะ
การแสดงตามวัฒนธรรมท้องถินของคนในอําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หนังตะลุ งเมืองเพชร เป็ นการแสดงมหรสพทีเกิ ดขึนตังแต่ในสมัย ร.5 ซึ งแต่เดิ มนันได้มีคณะ
หนังตะลุงจากทางปั กษ์ใต้ บ้านควนมะพร้ าว จังหวัดพัทลุง โดยนําการแสดงที จังหวัดเพชรบุรี นายเอียม
และนายนกแก้ว ได้ดดั แปลงการแสดงหนัง ตะลุ ง ให้มี ความถู กรสนิ ยมของคนใน จัง หวัดเพชรบุ รี โดย
ดัดแปลงลีลาการแสดงตามแบบในปนนอก (นอกคือ ลักษณะการแสดงหนังตะลุ งในจังหวัดเพชรบุรี ตาม
รู ปแบบดังเดิมของชาวภาคใต้ เช่น คําพากย์และเจรจาตลอดจนวิธีการเชิ ดตัวหนังในคือ ลักษณะการแสดง
หนังตะลุงภายในจังหวัดเพชรบุรีตามรู ปแบบของจังหวัดเพชรบุรีทีเน้นคําร้องเป็ นภาษาพืนเมือง) นายฉาย มี
ความสนใจในการแสดงหนังตะลุงมาก จึงสมัครตัวเป็ นลูกศิษย์นายเอียมและนายนกแก้ว นายฉายติดใจและ
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เรี ยนรู ้ การแสดงหนังตะลุ งจนเกิ ดความชํานาญ นายเอี ยมและนายนกแก้วจึ งมอบอุ ปกรณ์ การแสดงหนัง
ตะลุ งให้กบั นายฉายทังหมด ต่อมาภายหลังนายเอียมและนายนกแก้วเสี ยชี วิต นายฉายได้ปรับปรุ งการ
แสดงหนังตะลุงให้ใหม่และทันสมัยมากยิงขึนทังด้านการร้อง ลักษณะตัวหนัง การเชิ ด จนมีชือเสี ยงเลืองลือ
ไปทัวจังหวัดเพชรบุรี
ปั จจุบนั การแสดงหนังตะลุงของคณะนายชัยนาท เชิ ดชํานาญ ยังคงสื บ
สานการแสดงหนังตะลุ งเมืองเพชร ตามรู ปแบบสายในทีมีการอนุ รักษ์และสื บทอดกันมาตังแต่รุ่นหมืนเชิ ด
เชิดชํานาญ ซึ งการแสดงของคณะนียังคงยึดรู ปแบบการแสดงแบบเดิมไว้ทงหมด
ั
ทังการร้อง การพากย์และ
เจราจา
อุปกรณ์ ทใี# ช้ ในการแสดง
ตัวหนังตะลุงทีใช้ในการแสดงของลักษณะของตัวหนังตะลุง (ทางสายใน) จะแกะด้วยหนังวัว ตัว
ละครหนังตะลุงหรื อรู ปหนังตะลุงเป็ นอุปกรณ์ทีสําคัญในการแสดงหนังตะลุงเป็ นอย่างมาก หนังตะลุงคณะ
หนึ งจะใช้รูปหนังประมาณ 150-200 ตัว ตัวหนังตะลุ งได้รับรู ปแบบมาจากตัวหนังใหญ่ ซึ งเป็ นต้นแบบ
สําคัญคือรู ปตัวละครจากเรื องรามเกี ยรติqทีฝาผนังรอบวัดพระแก้วผสมผสานกับรู ปหนังของชวา (ทิพ ยา
ปั ญญาวัฒชิ โล,2537) ของรู ปหนังตะลุ งแต่ละรู ปไม่มีชือรี ยกเฉพาะตัว (ยกเว้นตัวตลก) เวลาแสดงนาย
หนังจะเป็ นผูต้ งชื
ั อของตัวหนังตามเนื อเรื องที แสดง การตังชื อตัวตลกหนังตะลุ งของเมืองเพชรจะใช้ผิด
แปลกจาก ทีอืน เพราะว่าตัวตลกของทีอืนจะมีชือตัวตลกแต่ละตัวว่า ไอ้เท่ง นายยอดทอง นายสี แก้ว แต่
ชื อตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชร(ทางสายใน) จะมีชือตัวตลกเรี ยกว่า อ้ายหน่ วยและอ้ายกา (แก) ตัวแสดง
หนังตะลุงตัวทีใช้แสดงบ่อยทีสุ ดคือ ฤาษี ยักษ์ เจ้าเมือง นางเจ้า ตัวตลก คืออ้ายหน่วยและอ้ายกา (แก) ซึ ง
เป็ นทีชืนชอบของชาวบ้านทีได้ชืนชมการแสดง

ภาพที 1 ตัวหนังตะลุง

ภาพที 2 เครื องดนตรี หนังตะลุง

ทีมา: จิตสุภวัฒน์ สําราญรัตน (2558)

ทีมา: จิตสุภวัฒน์ สําราญรัตน (2558)

เครื องดนตรี ทีใช้ในการบรรเลงการแสดงหนังตะลุ งของ คณะนายชัยนาท เชิ ดชํานาญ เครื อง
ดนตรี ทีใช้ในการแสดงหนังตะลุ งประกอบด้วยปี (ซึ งถื อว่าเป็ นเครื องดนตรี หลักทีสําคัญทีสุ ด) มีเครื อง
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ดนตรี อืนๆประกอบอื น เช่ น กลองชาตรี ฉิ ง โทน กรับ ฉาบ ฆ้องหรื อโหม่ง เครื องดนตรี คณะหนังตะลุ ง
คณะนายชัยนาท เชิ ดชํานาญคณะนี ยังคงใช้เครื องดนตรี แบบวงปี พาทย์ของภาคกลางซึ งจะแตกต่างกับ
เครื องดนตรี หนังตะลุงทางภาคใต้
โรงหนังตะลุงในสมัยก่อนจะใช้การสร้ างขึนแบบชัวคราว แต่ในสมัยปั จจุบนั มีการสร้ างโรงหนัง
ตะลุ งแบบถาวร คือจะยกพืนสู งขึนจากพืนดิ น ยกเสา 4 เสา (อาจจะใช้ไม้คาเพิ
ํ มจากเสาได้) ขนาดโรง
ประมาณ 2.3× 3 เมตร ด้านหลังสองข้างกันทึบ มีประตูทางเข้าออกอยู่ดา้ นหลังเพียงด้านเดี ยว ด้านหน้า
โรงหนังตะลุงเป็ นจอหนังสี ขาว ขลิบริ มตีนม่านด้วยผ้าต่วนสี แดงและสี นาเงิ
ํ นมีห่วงผ้าเรี ยกว่า หู รามเย็บไว้
เป็ นระยะโดยรอบ หู รามแต่ละอันจะผูกเชื อกยาวประมาณ 2 ฟุต 5 นิ ว เรี ยกว่า หนวดราม ด้านหลังจอด
ข้างในจะมี หยวกกล้วยวางขวางอยูด่ า้ นหลังจอ 1 ท่อน ด้านข้างของจอทังสองข้างจะมีหยวกกล้วยไว้คอยปั ก
ตัวหนังตะลุงอีก 2 ท่อน ด้านหน้าของจอหนังตะลุงข้างในนันจะมีไฟดวงเทียนทีทําให้เกิดแสงสว่าง ส่ อง
กระทบกับตัวหนังตะลุง ซึ งในอดีตใช้ตะเกียงหรื อไต้จุดแทนทีทําให้เกิดแสงสว่าง

ภาพที 3 จอหนังตะลุง

ภาพที 4 นายหนังและผูช้ ่วยนายหนัง

ทีมา: จิตสุภวัฒน์ สําราญรัตน (2558)

ทีมา: จิตสุภวัฒน์ สําราญรัตน (2558)

คนเชิดหรื อคนพากย์นนคนคนเดี
ั
ยวกัน หรื อจะมีคาํ เรี ยกกันว่า “นายหนัง” ซึ งคณะนีเป็ นคณะเดียวที
ยังคงยึดรู ปแบบการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรทีสื บทอดมาจากหมืนเชิ ด เชิ ดชํานาญ โดยใช้ผเู ้ ชิ ด 2 คน โดย
ลักษณะพิเศษของผูเ้ ชิ ดหนังตะลุง จะต้องมีปฏิภาณไหวพริ บทีดีเยียม สามารถพูดในเสี ยงต่างๆได้ สามารถ
คิดกลอนสดหรื อคําพูดต่างๆได้อย่างกระฉับกระเฉงโดยจะมีผชู ้ ่วยเชิดนังอยูท่ ีท้ายหยวก
ลักษณะเด่นในการเล่นหนังตะลุงเมืองเพชร (ทางสายใน) จะใช้สาํ เนียงภาษาเป็ นภาษาพืนเมืองแบบ
บ้านลาด (ซึ งเป็ นสําเนี ยงเหน่อ)มาใช้ในการแสดง บางทีก็เอาทํานองเพลงลูกทุ่งมาร้องเป็ นเพลงทีแต่งขึน
เอง มีการต่อกลอนเป็ นกลอนแบบสองแง่สองง่าม กลอนทีใช้ในการแสดง คือ กลอนแปด ในการแสดงจะ
ไม่มีบทร้องทีแน่นอนครู จะใช้ปฏิภาณไหวพริ บด้นกลอนสด และใช้กลอนทีลักจํามาจากบรมครู เพือให้เกิด
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ความสนุ กสนาน ส่ วนมากก็จะเป็ นทีชื นชอบและถูกอกถูกใจของชาวบ้านเป็ นอย่างมากในการพากย์ จะ
ใช้เสี ยงตามตัวละครในเนือเรื องทีใช้ในการแสดงโดยไม่ซากั
ํ นในแต่ละเรื อง
เอกลักษณ์ ของการแสดงหนังตะลุงสายในจังหวัดเพชรบุรี
เอกลักษณ์ เฉพาะของการแสดงหนังตะลุ งเมืองเพชรในรู ปแบบสายในของคณะนายชัยนาท เชิ ด
ชํานาญ สามารถจําแนกออกเป็ น4 ประเด็น คือ 1) การมีผเู ้ ชิ ด 2 คน (นายหนังและผูช้ ่วยเชิ ด) คณะหนัง
ตะลุงคณะนายชัยนาท เชิดชํานาญจะใช้ผเู ้ ชิ ด 2 คน (รวมทังนายหนัง) ซึ งถือว่าเป็ นรู ปแบบและวิธีการเชิ ดที
มีมาตังแต่สมัยหมืนเชิด เชิ ดชํานาญ โดยจะใช้ผพู ้ ากย์และเจรจาสลับกันและโต้ตอบ 2) ตัวตลกจะพากย์และ
เจรจาเป็ นภาษาท้องถินของ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยตัวตลกในหนังตะลุงคณะนายชัยนาท เชิ ด
ชํานาญ เป็ นลักษณะเฉพาะจะแตกต่างกับตัวตลกหนังตะลุงคณะจากทางภาคใต้ คืออ้ายหน่วยและอ้ายกา ซึ ง
ตัวตลกจะพูดเป็ นสําเนี ยงเหน่อ ตามคําพูดของท้องถินใน อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส่ วนหนังตัวพระ
หนังตัวนาง หนังตัวยักษ์และตัวนางกํานัล จะใช้สําเนี ยงเป็ นภาษาภาคกลาง ซึ งจะยกเว้นตัวทีเป็ นตัวบอก
เรื อง คือตัว “อ้ายแก้ว” ทีพูดเป็ นเสี ยงสําเนี ยงปั กษ์ใต้ 3) เครื องดนตรี หลักในการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร
(ทางสายใน) คือปี ใน ซึ งเลาปี ทํามาจากไม้ เช่นไม้พยุง ไม้ชิงชัน มีความยาวประมาณ 52 เซนติเมตร ความ
กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร มีลกั ษณะหัวบานท้ายและป่ องตรงกลาง เจาะรู กลางตลอดเลา ด้านบนมีรูเล็กใช้
เสี ยบลินปี ด้านล่างรู จะใหญ่ บริ เวณเลาปี ทีป่ องตรงกลางจะเจาะรู 6 รู ส่วนเครื องดนตรี อืนๆ จะใช้ กรับ โทน
ฆ้อง(โหม่ง) ฉิ ง ฉาบ กลองตุ๊ก 1 ปี สําหรับเอกลักษณ์ดา้ นที 4) คือเนือเรื องทีนิ ยมแสดงในการแสดงหนัง
ตะลุงคณะนายชัยนาท เชิดชํานาญ คือ เรื องรามเกียรติqหรื อละครจักรๆ วงศ์ๆ เท่านัน เพราะส่ วนใหญ่ผชู ้ มจะ
ชืนชอบการแสดงของเนือเรื องดังกล่าว และเอกลักษณ์ดา้ นที 5 ลักษณะตัวหนังในการแสดงหนังตะลุงเมือง
เพชร (ทางสายใน) จะขนาดใหญ่กว่าและละเอียดกว่าตัวหนังตะลุงทางปั กษ์ใต้หรื อตัวหนังตะลุงในจังหวัด
เพชรบุรี ซึ งตัวหนังตะลุงเมืองเพชร (ทางสายใน) ตัวยักษ์และตัวฤาษี จะมีขนาด 3 ฟุตหรื อ 90 เซนติเมตร
ส่ วนตัวพระตัวนางขนาดจะเล็กลงมา
องค์ ประกอบในการแสดง
1) สถานทีแสดงจะใช้โรงหนังตะลุงทีสร้างแบบชัวคราวทําจากวัสดุทีก่อสร้างง่ายๆ เช่น ไม้ไผ่ หญ้า
คาหรื อทางมะพร้ าว จะสร้างตามสถานทีกว้างๆหรื อลานวัดหมู่บา้ นในประจําปี ต่างๆ แต่ในปั จจุบนั จะใช้
วัสดุทีคงทนถาวรขึน เช่น ไม้กระดาน โครงเหล็ก ผ้าต่วน ประดับตกแต่งด้วยธงชาติและลวดลายทีสวยงาม
ในการขึงจอด้านหน้าด้วยผ้าสี ขาว ใช้เชื อกทีผูกติดห่ วง หรื อหู ราม ทีติดกับผ้าสี นาเงิ
ํ น ซึ งด้านในเป็ นผ้าสี
ขาว โดยการนําเชื อกทีผูกติดอยู่กบั ผ้าไปผูกติดกับไม้ ทียึดเป็ นฐานหลักของ โรงจอหนังตะลุ งให้แน่นหนา
เพือใช้ทาํ การแสดงหนังตะลุง ต้องขึงผ้าให้ตึงและผูกเชือกให้แน่นหนา เพือทีเวลาทําการแสดงนันผ้าจะได้
ไม่หล่นลงมาทีพืน และจะทําให้การแสดงประสบความสําเร็ จ วิธีการตังโรงจอ เมือขึงจอขาวเสร็ จ ก็จะขึง
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ด้านข้างทัง 3 ด้านเพือปิ ดให้มิดชิ ด และห้ามบุคคลภายนอกขึนไปบนเวที เมือใช้ผา้ ยางขึงด้านข้างทังสอง
ด้านเสร็ จแล้วก็ขึงด้านหลัง ตรงทางขึนมีไว้สาํ หรับคนเชิดและนักดนตรี เท่านัน
การตังโรงและจอหนังของการแสดงหนังตะลุ ง จะใช้เนื อที น้อยกว่าหนังใหญ่ เพราะหนังตะลุ งมี
ขนาดเล็กกว่าหนังใหญ่จึงใช้พืนทีน้อยกว่า โดยทัวไปใช้พืนทีราว 2-3 เมตร หรื อประมาณ 9-10 ตารางเมตร
ดังเดิมจะปลูกกลางพืนดินในทีโล่ง ต่อมาปลูกยกพืนด้วยเสา 4 เสา สู งกว่าระดับศีรษะ ในการตังโรงและจอ
หนังนันจะต้องมีการเลือกพืนทีทีเหมาะสมตามความเชื อทีว่า ห้ามหันหน้าโรงไปทางทิศตะวันตก ห้ามปลูก
โรงคร่ อมคันนา ตอ หรื อแอ่งนํา และห้ามปลูกโรงระหว่างต้นไม้ใหญ่ ถ้าละเมิดข้อห้ามจะถื อว่าไม่เป็ นสิ ริ
มงคล ส่ วนโรงทีตังเสาเรี ยบร้ อยแล้วก็จะล้อมด้วยฝา 3 ด้าน ใช้ผา้ ใบล้อม ยกเว้นด้านหน้าจะปล่อยโล่งไว้
สําหรับขึงจอ โดยใช้ผา้ ขาวยาวประมาณ 3.50 เมตร เย็บริ มด้วยผ้าสี แดงหรื อ สี นาเงิ
ํ น ขอบจอเจาะเป็ นห่ วง
เรี ยกว่าหู ราม ทําเป็ นระยะโดยรอบ หู รามใช้สําหรับร้ อยเชื อกหรื อเรี ยกว่า หนวดราม สําหรับขึงจอให้ตึง
ส่ วนภายในโรงด้านหลังจอจะมีตน้ กล้วยสดวางนอน ไว้สาํ หรับปั กรู ปหนังทีจะแสดง จอหนังตะลุงมีขนาด
เล็ก แสงทีใช้อาจจะไม่ตอ้ งสว่างมากเหมือนกับ หนังใหญ่ เพราะตัวหนังตะลุงจะมีขนาดเล็กกว่าตัวหนังใหญ่
มาก ใช้เพียงจุดเดียวก็เพียงพอแล้วสําหรับแสงไฟ แต่ก่อนใช้ตะเกี ยง ตะเกียงมะพร้าว ต่อมาใช้ตะเกียงเจ้า
พายุ แต่ปัจจุบนั ใช้หลอดไฟดวงเทียนแทนไฟทีจะให้แสงสว่างนันต้องแขวนอยูต่ รงกลางจอประมาณ 1 ฟุต
แสงจึงจะออกมาดูดี ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาการตังจอหนังตะลุง โดยการวัสดุทีมีการติดตังและถอดเก็บ
ง่ายขึน ทําให้ประหยัดเวลาและรวดเร็ วมากขึน
2) วิธีการแสดง ก่อนทีจะทําการแสดง นายหนังตะลุงจะเป็ นผูท้ าํ พิธีไหว้ครู 3 บท ไหว้ครู ฤาษี นะ
โม 3 จบ สัคเค ชุ มนุ มเทวดา ทีอยูน่ ะแห่ งไหนขอเชิ ญมาให้หมดตามสุ มพุมพุ่มไม้ ตามห้วย ตามหนอง ตาม
ท่า เชิ ญมาทุกท่าน ที รู ้ จกั ไม่รู้จกั จงมาทีหน้าทวาราจอหนัง ถวายคุ ณพ่อ คุ ณแม่ ครู บาอาจารย์ ทัง 10 ทิ ศ
สิ ทธิ จงมาพร้อมกัน (เบิกหน้าพระ) คุณครู ทีรู ้จกั ไม่รู้จกั ขอจงมาเข้าสิ งสู่ ดุจดังเหมือนศรี ธนญชัยทีคิดไว้ คุณ
พ่อทัวไปทีรู ้จกั ไม่รู้จกั รวมคุณพ่อทัวไปมาเป็ นพยานในคําคืนวันนี สิ ทธิ เมทุชยั พร้อมกันทุกท่านเบิกหน้า
พระ เป็ นหนึงในขันตอนการไหว้ครู หนังใหญ่ ซึ งเป็ นพิธีกรรมความเชื อทีศิลปะการแสดงของไทยทุกแขนง
ต้องหยุดให้เมือถึงช่วงเวลานัน ก่อนทีหนังใหญ่และหนังตะลุงจะทําการแสดงทุกครัง จะต้องมีการเบิกหน้า
พระ โดยนําหนังครู หรื อหนังเจ้า 3 ตัว มีพระฤาษี พระนารายณ์และพระอิศวร อัญเชิ ญมาตังเรี ยงกันแล้วทํา
การไหว้ครู ถวายเครื องสังเวย ทีด้านหน้าจอหนัง จะมีการบรรเลง ปี พาทย์ประกอบต่อเนื องตลอดเวลาจน
เสร็ จพิธี แต่ถา้ เป็ นงานแก้บน ก็ไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ทีเจ้าภาพบนไว้ให้มารับสิ นบนนันๆ โดยนายหนังจะเป็ นผู ้
บอกกล่าวในพิธี เอาเครื องสังเวย หมากพลูฝังเข้าไปในหยวก เรี ยกว่า ฝังหยวก
สําหรับการตังเครื องเบิกโรง เป็ นการทําพิธีเอาฤกษ์ รู ปคู่บรรเลงเพลงเชิ ด ชันนี เรี ยกว่า“ตังเครื อง”
จากนันนายแผงจะแก้รูปออกจัดปั กวางรู ปให้เป็ นระเบียบ ฝ่ ายนายหนังจะทําพิธีเบิกโรงโดยเอาเครื องเบิก
โรงทีเจ้าภาพจัดให้คือถ้าเป็ นงานทัวๆ ไปใช้หมากพลู 9 คํา เทียน 1 เล่ม ถ้าเป็ นงานอัปมงคล เพิมเสื อ 1 ผืน
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หมอน 1 ใบ หม้อนํามนต์ 1 ใบ ถ้าเป็ นงานแก้บนใช้เทียน 9 เล่ม และเพิมดอกไม้ ข้าวสาร และด้ายดิบ และ
ทุกงานต้องมีเงินค่าเบิกโรง จํานวนหนึ ง แล้วแต่หนังจะกําหนด เช่น3 บาทบ้าง 12 บาทบ้าง มาวางไว้หน้า
หยวก ร้ องชุ มนุ มครู เสร็ จแล้วเอารู ปฤาษีรูปปรายหน้าบท ปั กหยวกร้องเชิ ญครู หนังให้มาคุ ม้ ครอง ขอทีตัง
โรงจากพระภูมิและนางธรณี แล้วเสกหมาก3คํา ซัดทับ 1 คําเหน็บไว้ทีตะเกียงหรื อ ดวงไฟ 1 คํา และเหน็บ
ไว้บนหลังคาโรงเหนือศีรษะ 1 คํา เป็ นการกันเสนี ยดจัญไร จบแล้วลูกคู่บรรเลงเพลงโหมโรง หลังจากนัน
จะเป็ นการจับลิงหัวควํา ซึ งเป็ นการสู ้รบกันระหว่างลิงขาวกับลิงดํา โดยการสู ้รบกันในครังนีจะมีฤาษีออกมา
ห้ามและขอร้องให้ทงคู
ั ่เลิกต่อสู ้กนั จากการแสดงฉากนีจะสื อให้เห็นถึงการสู ้รบกันระหว่างฝ่ ายธรรมะกับ
ฝ่ ายอธรรมะ ความดี ย่อมชนะความชัว และหลังจากการแสดงจับลิ งหัวคําจบลงหรื อชกมวยจบลง ตัวตลก
“อ้ายแก้ว” ออกมาบอกเรื องโดยจะพูดเป็ นสําเนียงภาคใต้ ซึ งถือว่าเป็ นการประกาศออกเริ มต้นของเรื อง พอ
หลังจากอ้ายแก้วออกประกาศหรื อบอกเรื อง เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วก็จะเข้าสู่ การดําเนิ นเรื อง โดยเรื องทีนิ ยม
แสดงกันในการแสดงหนังตะลุงสายใน จังหวัดเพชรบุรีนนั จะนิ ยมแสดงเรื องรามเกียรติqซึงจะแสดงกันเป็ น
ประจํา นอกจากนีก็ยงั มีละครจักรๆ วงศ์ๆ หรื อละครพืนบ้าน
3) วิธีการบรรเลงเครื องดนตรี จะต้องมีการโหมโรง บอกสิ นบน เบิกหน้าพระ แก้สินบน แล้ว
บรรเลงเพลงเทวดานางฟ้ า ครู บาอาจารย์ และตัดสิ นบน แล้วบรรเลงเพลงดําเนิ นเรื อง เมือเข้าดําเนิ นเรื องแล้ว
จะบรรเลงเพลงตามเนื อเรื อง เช่ น เพลงหนังเดิ น เพลงละมุด 7 ต้น เพลงนาง เพลงฤาษี เพลงสัปยุทธ์ เพลง
ขบวนเล็ก เพลงขบวนใหญ่ เพลงยักษ์ เพลงเดินป่ า เพลงพระราชนิ เกลิง และเพลงเหาะ (จะใช้ในเวลาทีออก
จากบ้านเมือง) จะบรรเลงตามเนื อเรื องของบทละครนันๆ บางครังจะมีการตีเครื องกํากับจังหวะสอดแทรก
ในเวลาทีตัวตลกเล่นมุขตลก เพือเพิมความสนุกสนานมากยิงขึน
4) วิธีการเชิ ดหนังตะลุง นายหนังตะลุงจะใช้มือขวาถือตัวหนัง แต่จะจับตรงไม้ทียืนเลยออกมาจาก
ลําตัวให้เราถือ ส่ วนมือซ้ายจะใช้จบั ไม้ตรงทีติดอยูก่ บั มือของตัวละคร เพือชีมือเวลาทําการแสดงหรื อใช้บอก
ท่าทางเวลาทําการแสดง ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีลีลาหรื อท่าทางทีแตกต่างกันออกไป ถ้าเป็ นตัวนางก็จะมี
ท่าทางทีอ่อนช้อยกว่าตัวพระหรื อตัวตลก โดยนายหนังตะลุ งจะต้องสวมบทบาทของตัวละครนันๆ ทังการ
ขยับตัว ขยับมือ และการเอียงศีรษะตามการแสดง
5) วิธีการเตรี ยมตัวหนังตะลุง การแตกแผงหนังตะลุง คือ เมือตังโรงเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้วนายหนังตะ
เอาแผงหนังตะลุ งทีมีลกั ษณะเป็ นแผงสานทําด้วยไม้ไผ่สีสุกใช้สําหรับเก็บรู ปหนังตะลุงเพือไม่ให้รูปหนัง
หัก พับ ยับ เสี ยหาย เวลาใช้แสดงหรื อเล่น หรื อทีภาษาสมัยใหม่เรี ยกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ทาํ ด้วยไม้ไผ่สีสุกสาน
เป็ นลวดลายต่างๆทีสวยงาม เช่น ลายลูกแก้ว ลายดาวล้อมเดือน ลายสาม ฯลฯ หนังตะลุงคณะต่างๆจะสร้าง
แผงหนังสําหรับเก็บรู ปหนังแผงละเรื อง บางคณะมีการตัดรู ปหนังเพือการแสดงของคณะหลายชุ ดจึงมีแผง
หนัง หลายแผงสําหรั บเก็บ รู ป หนังตะลุ ง จากนันเมื อแก้ออกแล้ว ต่ อมาเป็ นการแก้แผงตัวหนัง นํา หนัง
ออกมาจัดแสดงตามเนือเรื องทีจะแสดง
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6) การลาครู คือ การบอกลาสิ งศักดิqสิทธิq ทังหลายทีเป็ นบรมครู ทางหนังตะลุง และในสิ งศักดิqสิทธิq
ทังหลายทีเจ้าภาพได้ติดสิ นบนไว้วา่ หนังตะลุงคณะนายชัยนาท เชิดชํานาญ ได้ทาํ การแสดงหนังตะลุงเสร็ จ
สิ นเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ว การแสดงได้ผ่านไปได้ดว้ ยดี และขอให้สิงศักดิq สิทธิq ทังหลายทีเจ้าภาพได้บนบาน
ศาลกล่ า วไว้ ให้ขาดสิ นบนกับ เจ้า ภาพที ได้บ นไว้ ให้หมดสิ นบาท ขาดสิ นบนต่ อกัน และขอพรกับ สิ ง
ศักดิqสิทธิq ทงหลายให้
ั
พบเจอแต่สิงดีๆ คุม้ ครองให้ปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทังหลายทังปวงขอให้
ประสบผลสําเร็ จในการดําเนินชีวติ ให้ผา่ นไปได้ดว้ ยดี
7) วิธีการเก็บตัวหนังตะลุ ง จะต้องระวังมากเพราะถ้ารี บเก็บก็จะทําให้ตวั หนังขาดได้ ต้องค่อยๆ
เก็บใส่ ในกระเป๋ าหรื อแผงทีใส่ สําหรับตัวหนัง และถ้าเก็บแบบไม่ระวังหรื อเก็บแบบไม่เต็มใจ ตัวหนังอาจ
พันกันเวลาเอาออกมาทําการแสดง เมือพันกันหรื อเก็บสลับกันตัวหนังอาจเสี ยหายได้ การเก็บตัวหนังเรา
จะต้องใจเย็นและเก็บให้ตวั หนังทุกตัวอยูใ่ นทิศทางเดียวกัน เพือป้ องกันการเสี ยหายของตัวหนังและเก็บไว้
ในทีมีอากาศถ่ายเทไม่ชืน เพราะถ้ามีอากาศชืนตัวหนังก็จะพังและอาจขึนราได้ซึงทํามาจากหนังสัตว์
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั ทีได้จากการรวบรวมเอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ทําให้เห็นถึงพัฒนาการ
และอุปกรณ์ทีใช้ในการแสดงหนังตะลุงสายในจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงเห็นเอกลักษณ์และองค์ประกอบทีใช้
ในการแสดงหนังตะลุ ง สายในจังหวัดเพชรบุ รี ของคณะนายชัย นาท เชิ ดชํานาญซึ งเป็ นหนัง ตะลุ ง ที มี
ชือเสี ยงและมีความโดดเด่นในการแสดงทีมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถบ่งบอกถึงความเป็ นการแสดง
หนังตะลุงดังเดิมของหนังตะลุงเมืองเพชรได้เป็ นอย่างดี ซึ งเป็ นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ งทีมีคุณค่าของชาว
จังหวัดเพชรบุรี
สิ งที สะท้อ นจากผลการศึ ก ษาคื อ พัฒ นาการ ความเป็ นมา อุ ป กรณ์ ความเป็ นเอกลัก ษณ์ แ ละ
องค์ประกอบต่างทีใช้ในการแสดงหนังตะลุ งสายในจังหวัดเพชรบุรีนนมี
ั การประยุกต์และปรับให้เข้ากับ
สภาพของท้องถิ น ขนบธรรมเนี ยมวิถีชีวิตของผูค้ นในท้องถินเพชรบุรี ความเป็ นมาของหนังตะลุ งเก่าแก่
ของเมืองเพชรบุรี แม้จะมีตน้ กําเนิ ดมาจากทางภาคใต้ แต่ได้รับการพัฒนากลายเป็ นศิลปะการแสดงพืนบ้าน
ของท้องถิ น ซึ งเป็ นมรดกทางศิ ลปวัฒนธรรมที สื บ ทอดกันมาตังแต่ อดี ตจนมาถึ ง ปั จจุ บ นั คงความเป็ น
เอกลักษณ์ ทังทางด้านภาษาท้องถินเมืองเพชร ความงดงามในการแสดง และสามารถสร้ างรายได้ให้กบั
ตนเองและครอบครัวได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องไปตามทฤษฎี เกี ยวกับการปรับเปลี ยน (Adaptation) ซึ งใน
แวดวงศิลปะการแสดงละครถื อว่าเป็ นสิ งปกติทีจะต้องมีการปรับเปลี ยนอยู่เสมอ เพราะผูแ้ สดงจะต้องใช้
วิจารณญาณในการตัดสิ นใจว่าจะปรั บเปลี ยนวิธีการตามความเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ งแวดล้อม
ต่างๆ อยูเ่ สมอๆ (สุ รพล วิรุฬห์รักษ์, 2544)
ข้ อเสนอแนะ
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การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗
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จากข้อมูลพัฒนาการ ความเป็ นมา และรายละเอียดเกียวกับ “หนังตะลุงสายในจังหวัดเพชรบุรี” ของ
งานวิจยั นี ช่วยให้เกิดการสร้างองค์ความรู ้เกียวกับระบบหนังตะลุงสายของเพชรบุรีมากขึน โดยเฉพาะหนัง
ตะลุงสายใน ผลการวิจยั นีสามารถนําไปพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถินของจังหวัดเพชรบุรี ทังในแง่ของการ
สื บทอด อนุรักษ์ และการพัฒนาหลักสู ตรการสอนศิลปะการแสดงแขนงนีได้ต่อไป
สําหรับการศึกษาเพิมเติมต่อไป ยังมีประเด็นในด้านการศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบ เอกลักษณ์เฉพาะ
ของการแสดงหนังตะลุ งเมืองเพชร ในคณะต่างๆ รวมถึ งการรวบรวมองค์ความรู ้ จากศิลปิ นหรื อนายหนัง
ตะลุงในคณะต่างๆ จัดทําเป็ นเอกสาร เพือเป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่ลูกหลานต่อไป
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