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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นวิจัยคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีประกอบการแสดง
หนังตะลุงในอ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้านท�ำนอง จังหวะ องค์ประกอบทางดนตรี และการบรรเลง
ประกอบการแสดงหนังตะลุงในมิตติ า่ ง ๆ ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีใ่ ช้ คือ วิธวี จิ ยั ทางมานุษยดุรยิ างควิทยา แนวทาง
การสร้างสรรค์ตามแนวคิด PR. Model ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทางดนตรีหนังตะลุงยืนหยัดอยู่ได้ด้วย
ขนบธรรมเนียมที่เข้มแข็งตามแบบฉบับดั้งเดิม เช่น พิธีกรรมซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการและช่วงเวลา
ทีเ่ หมาะสมกับการประกอบพิธกี รรม การเชิดหนังและการแสดงดนตรี สามารถสร้างความศรัทธา ความเชือ่
และตอบสนองปัญหาบางอย่างในการด�ำรงชีพของคนในสังคมได้ ในส่วนของดนตรีพธิ กี รรมหนังตะลุงพบว่า
เครื่องดนตรีที่นิยมใช้ คือ ฉิ่ง โหม่ง กลอง ทับ ปี่ และซอ เป็นดนตรีท�ำนองเดียวที่มีการเคลื่อนที่โดยการอิง
กุญแจเสียง เน้นการแปรท�ำนองด้วยการปรับระดับเสียงหรือจังหวะ มีรปู แบบจังหวะของหน้าทับและกลองตุก๊
ทีห่ ลากหลาย การก�ำหนดท่อนสะท้อนมาจากเจตนาของการบรรเลงของนักดนตรี ไม่ได้องิ หลักทฤษฎีดนตรี
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ที่เคร่งครัด ที่ส�ำคัญ คือ การเกริ่นปี่ สีสันของเครื่องดนตรี คีตปฏิภาณ และเทคนิคเฉพาะของนักดนตรี
แต่ละคน
ค�ำส�ำคัญ: หนังตะลุง; บทเพลง; วิธีวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา
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Abstract
The purpose of this research is to analyze the music culture expressed through
music used for the performance of the shadow play in Khuan Khanun District, Phatthalung
Province, in terms of melody, rhythm, musical component, and musical instruments.
The research is qualitative research employing the ethnomusicological theory based on
the PR. Model as its data collection methods. The findings show that the shadow play
music has been sustainably survived because of its strong bond with traditional culture.
The traditions and cultures expressed through the music of the shadow play has been
involved in many rituals including appropriate processes and timing. The shadow
performance and music can enhance people’s faiths and believes, as well as solving their
certain living condition problems of the society. The popular musical instruments are
Ching, Mong, Glong, Thab, Pi, and So, and the only one melody is presented with its
rhythmic patterns corresponding to the key of music. The variety of rhythmic patterns
based on the beat of Glong Tuk and Na Tub. The movements in the composition are
designed independently according to each performer’s preference, not a strict form of
musical theory. The important features or signature in the performance are Pi (Thai flute)’s
ad-lib, color of each instrument, improvisation skill, and the unique style of each
individual musician.
Keywords: Nang Talung (Shadow play); Music composition; Ethnomusicological method
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1. บทน�ำ
วัฒนธรรมและประเพณีถอื เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อประเทศ เนือ่ งจากเป็น
สือ่ กลางของความรูค้ วามเข้าใจในบริบทต่าง ๆ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
ของสังคม โดยทัว่ ไปวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีความแตกต่างกันไปตามภูมศิ าสตร์ สภาพอากาศ
สิง่ แวดล้อม ฯลฯ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนัน้ ไม่วา่ จะเป็นด้านความเชือ่ ประเพณี ศาสนา ภาษา ศิลปะ
การแสดงหรือดนตรี ล้วนเป็นความแตกต่างที่ไม่สามารถเปรียบเทียบเพื่อหาว่าใครดีที่สุดได้ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมดนตรีซึ่งเกิดด�ำรง เปลี่ยนแปลงและสามารถเสื่อมสลายลงได้เพราะภาพรวมทางสังคม ซึ่งการ
หล่อหลอมทางวัฒนธรรมของสังคม (Sociocultural matrix) มีผลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงทางดนตรี
(ปัญญา รุ่งเรือง, 2546, น. 39)
ภาคใต้เป็นภูมภิ าคหนึง่ ของประเทศไทยทีม่ คี วามหลากหลายของวัฒนธรรมทีส่ บื ทอดกันมายาวนาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัฒนธรรมทีเ่ รียกว่าสือ่ พืน้ บ้าน (Local media) ประกอบด้วยหนังตะลุง โนรา เพลงบอก
กาหลอ เป็นต้น ในขณะที่การละเล่นบางประเภทได้รับความนิยมน้อยลง
หนังตะลุงกลับได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยเฉพาะในกลุม่ จังหวัดภาคใต้ตอนบนและตอนกลาง
เช่น จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ดังที่ ชวน เพชรแก้ว
(2529, น. 1) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในภาคใต้
เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์เด่นของวัฒนธรรมไทยภาคใต้อย่างหนึ่ง และในปัจจุบันนี้หนังตะลุงเป็น
ศิลปวัฒนธรรมชาวใต้ทยี่ งั คงแพร่หลาย และเป็นทีน่ ยิ มอย่างกว้างขวางแทบทุกจังหวัด” โดยการละเล่นพืน้ เมือง
ส่วนใหญ่เป็นการสือ่ สารความบันเทิงผ่านการชมและการฟังควบคูก่ นั ไป ทัง้ นี้ กวีทศั น์ อะโสต (2560, น. 1)
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หนังตะลุงไม่เป็นเพียงมหรสพเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วย
ภูมิปัญญาและคติธรรมที่ล�้ำลึก บอกเล่าความเป็นอยู่ การท�ำมาหากิน ค่านิยม ความเชื่อและประวัติศาสตร์
ของคนในท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาเนิ่นนาน และถือว่าเป็นศิลปะชั้นยอดที่ต้องอาศัยภูมิปัญญา ประสบการณ์
ของความรู้ ความสามารถในการเชิดหนังที่นายหนังได้สั่งสมไว้ แล้วถ่ายทอดพร้อมกับการผูกเรื่อง แก้เรื่อง
เพื่อเสนอให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงและเข้าใจในเรื่องราว
หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของชาวปักษ์ใต้ มีทั้งบทพากย์และบทเจรจา ซึ่งผิดกับ
การพากย์โขนหรือละคร ส่วนมากใช้กลอนตลาด เล่นทั้งเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องอื่น ๆ ในวรรณคดีไทย
การแสดงของหนังตะลุงแต่ละคณะมีลีลาเฉพาะตัวในการท�ำให้ผู้ชมซาบซึ้งไปกับบทกลอน การร่ายร�ำ
เครื่องแต่งกาย รวมไปถึงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ เครื่องดนตรีดั้งเดิม
ซึ่งเป็นเครื่องห้า คือ ทับ โหม่ง กลอง ปี่ และฉิ่ง ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยน�ำเอาซอด้วงเข้ามาประสมแทน
เสียงปีห่ รือใช้รว่ มกับปี่ น�ำเอากลองชุดและกลองทอมบา ไวโอลิน ออร์แกน (หรือคียบ์ อร์ด) กีตาร์ไฟฟ้าและ

Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University Vol. 25 No. 1 (January-June 2021)

กีตาร์เบสไฟฟ้าเข้ามาผสมเพือ่ สร้างความเร้าใจให้กบั ผูช้ มและมีความทันสมัยมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่
จะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหลายประการ หนังตะลุงก็ยังเป็นสื่อพื้นบ้านส�ำคัญที่ให้ความบันเทิง
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางสังคม พร้อมทั้งยังสามารถสืบทอดได้อย่างกลมกลืนกับกระแสทางสังคมไทย
และกระแสโลก เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีของหนังตะลุงให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ (ชวน เพชรแก้ว, 2529, น. 247)
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมดนตรี จดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ตลอดจนรวบรวมองค์ประกอบทางดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงด้วยวิธีการบันทึกเป็นโน้ตสากลและ
น�ำมาวิเคราะห์ต่อยอดต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีหนังตะลุงในอ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
2.2 วิเคราะห์ดนตรีพิธีกรรมหนังตะลุงในอ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

3. ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขอบเขตในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยแสดงรายละเอียดด้านเนือ้ หา
เพื่ออธิบายถึงประเด็นที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
3.1 ด้านเนื้อหา ศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีและวิเคราะห์เอกลักษณ์ในองค์ประกอบทางดนตรี
ประกอบการแสดงหนังตะลุง
3.2 ด้านพื้นที่ ศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง อ�ำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีระเบียบวิธีวิจัยใช้เทคนิควิธีมานุษยดุริยางควิทยาตามแนวคิด
PR. Model วิธีด�ำเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้
4.1 ศึกษาความรู้พื้นฐานของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
4.2 ด�ำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
4.3 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
4.4 เขียนรายงานการวิจัย
4.5 น�ำเสนอผลการวิจัย
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5. ประโยชน์ของการวิจัย
5.1 ทราบถึงวัฒนธรรมทางดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง
5.2 ทราบถึงเอกลักษณ์ขององค์ประกอบทางดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง
5.3 มีบทเพลงทีไ่ ด้รบั การบันทึกเป็นโน้ตสากลจ�ำนวน 6 เพลง เพือ่ ใช้สำ� หรับศึกษาหรืออ้างอิงต่อไป

6. ผลการวิจัย
จากการออกวิจยั ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์นกั ดนตรีหนังตะลุง สามารถสรุปข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเล่นหนังตะลุงและการแสดงดนตรีหนังตะลุงได้วา่ ในการบรรเลงเครือ่ งดนตรีประกอบการเล่นหนังตะลุง
เดิมใช้กลุ่มเครื่องดนตรี เรียกว่า เครื่องห้า ประกอบด้วย ฉิ่ง โหม่ง ทับ กลอง ปี่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สุจิตรา มาถาวร (2542, น. 93) ที่สรุปไว้ว่าเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงมีประมาณ 7-8 ชิ้น คือ
1) ทับ ท�ำด้วยไม้กลึง คล้ายกลองยาว แต่มขี นาดย่อมกว่า ทัง้ สองลูกขนาดต่างกันเล็กน้อย ท�ำให้เสียงมีความ
แตกต่างกัน ทับเป็นเครื่องประกอบจังหวะและท�ำนองที่ส�ำคัญที่สุด ผู้บรรเลงดนตรีชิ้นอื่น ๆ ต้องคอยฟัง
จังหวะและท�ำนองของทับ 2) โหม่ง 1 คู่ ใช้เป็นเครือ่ งก�ำกับจังหวะ ท�ำนองและประกอบเสียงขับบท 3) กลอง
ใช้กลองขนาดเล็ก มีหนังหุม้ สองข้างหน้ากลอง ใช้ไม้ตสี องอัน บางแห่งเรียกว่า กลองดุก 4) ปีไ่ หน หรือ ปีใ่ น
1 เลาเป็นปี่ไทยเจาะรู 6 รู เสียงเกิดจากการเป่าลมผ่านลิ้นที่ท�ำจากใบตาล 5) ฉิ่ง 1 คู่ เป็นเครื่องให้จังหวะ
เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะกลมสองชิ้น ขนาดเล็กท�ำด้วยทองเหลืองหรือเหล็ก ผูกติดกันด้วยเชือก และ
6) กรับ ใช้เป็นเครื่องประกอบจังหวะ ตีขัดกับจังหวะของโหม่ง
การเรียนรู้ในสมัยก่อนมักเป็นไปแบบครูพักลักจ�ำ กล่าวคือนักดนตรีตระเวนดูหนังตะลุงและศึกษา
การเล่นเครื่องดนตรี การพากย์ ไปจนถึงการเล่นตัวหนัง ต่อมาใช้วิธีการแกะเพลงจากเทปตลับ (Cassette)
และปัจจุบนั ใช้วธิ กี ารเรียนรูผ้ า่ นเทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์ยทู บู (YouTube) นักดนตรีหนังตะลุงอย่างน้อยต้อง
ตีฉิ่งเข้าจังหวะได้ ถึงแม้ว่าอาจจะเล่นเครื่องดนตรีอื่นไม่ได้ก็ตาม
เพลงที่ใช้ในการแสดงของหนังตะลุงทุกคณะจะมีรูปแบบที่แน่นอน เริ่มต้นการแสดงด้วยเพลง
โหมโรง เพลงออกฤาษี อย่างไรก็ตาม คณะหนังตะลุงในแต่ละจังหวัดอาจมีการใส่เพลงต่างกันออกไป เช่น
ในการบรรเลงเพลงออกพระอิศวรหรือออกรูปโคในจังหวัดสงขลา บางคณะใส่เพลงค้างคาวกินกล้วย
หรือเพลงอื่นที่มีรูปแบบจังหวะเหมือนกัน เช่น จังหวะตะลุงหรือชะชะช่า ส่วนเพลงออกรูปปรายหน้าบท
จะเป็นการว่ากลอนสลับบรรเลงดนตรี กลอนกล่าวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ไปจนถึงเจ้าภาพ ส่วนเพลงออกรูปบอกเรื่องนั้นจะใช้เพลงอะไรก็ได้
ออกรูปหนังอะไรก็ได้ แต่ที่นิยม คือรูปตาเมือง
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จากการศึกษาการแสดงหนังตะลุงพบว่า นอกจากมีการแสดงเพื่อความบันเทิงของประชาคม
ในท้องถิ่นแล้ว ยังมีการแสดงที่ใช้ในโอกาสอื่นอีกด้วย โดยมีวิธีการแสดงออกทางดนตรีต่างกันออกไป
พิธกี รรมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ พิธแี ก้บน พิธรี กั ษาโรคและพิธไี หว้ครู พิธแี ก้บนเป็นพิธที แี่ สดงให้เห็นถึงความศรัทธา
ต่อเทพเทวดา และการตอบแทนเมื่อได้รับความเมตตาโดยการบูชาเซ่นไหว้และถวายการแสดงหนังตะลุง
ซึ่งมักเลือกฉากที่แสดงมาจากเรื่องรามเกียรติ์ เนื่องจากเชื่อกันว่าเทพเทวดาโปรดปรานการแสดงเรื่อง
รามเกียรติ์ ก่อนจบการแสดงลง นายหนังก็จะว่าบทส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรให้กับเจ้าของบ้าน
พิธีรักษาโรคเป็นพิธีกรรมที่นายหนังจะท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรักษาโรคตามความเชื่อทาง
ไสยศาสตร์ ในสมัยก่อนคนทีเ่ ป็นนายหนังมักเป็นผูท้ มี่ คี วามรูเ้ รือ่ งสมุนไพรยาไทยอยูด่ ว้ ย ท�ำให้สามารถรักษา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของคนในท้องถิ่นได้ เมื่อได้รับการทาบทามจากผู้ป่วยหรือญาติ นายหนังจะเดินทาง
ไปที่บ้านผู้ป่วย ถามไถ่อาการว่าเกิดจากสาเหตุใด และผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยหรือการรักษาจากแพทย์
แผนปัจจุบนั มาแล้วหรือไม่ สิง่ ทีส่ ำ� คัญ คือ การทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องไปพบแพทย์แผนปัจจุบนั ก่อนเสมอ เพือ่ ให้ทราบ
แน่ชดั ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยนัน้ หลังจากผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบนั แล้วและมัน่ ใจว่า
ไม่มอี าการข้างเคียงอืน่ ใด นายหนังจึงเริม่ ลงมือรักษาตามความเชือ่ ทางไสยศาสตร์ มีการบนบานศาลกล่าวว่า
ถ้าผูป้ ว่ ยอาการดีขนึ้ ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดก็จะรับหนังตะลุงของครูหนังทีไ่ ด้มาท�ำการรักษาไปท�ำการแสดง
และท�ำพิธีแก้บนให้ระหว่างการแสดง
ส่วนพิธีไหว้ครูนั้น คณะหนังตะลุงจะท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนในการประกอบพิธีไหว้ครู
โดยมีการจัดพิธตี ามขัน้ ตอนและขนบธรรมเนียมทุกประการ แสดงถึงความศรัทธาทีม่ ตี อ่ ครูหนังและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
แสดงให้เห็นความศรัทธาและเจตนาดีที่เทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และครูบาอาจารย์สามารถรับรู้ได้ ท�ำให้
ศิลปินและประชาชนในท้องถิ่นได้มาร่วมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลทุกปี
นอกจากนัน้ คณะหนังตะลุงยังสามารถท�ำประโยชน์ให้กบั สังคม มีบทบาททางสังคมในด้านการศึกษา
และการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่สืบต่อไป เช่น นายหนังเข้าร่วมการสัมมนาหรือเป็นผู้ให้ความรู้
ในฐานะวิทยากรรับเชิญในการประชุมหรือบรรยายต่าง ๆ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นคณะหนังตะลุงอาสา ออกนอกพืน้ ที่
เพื่อแสดงและให้ความบันเทิงกับประชาชนในวันส�ำคัญต่าง ๆ หรือเปิดโอกาสให้เยาวชนมาศึกษาเรียนรู้
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวเกีย่ วกับศิลปะการแสดงหนังตะลุง โดยการเปิดบ้านของตนเองให้เป็นสถานทีเ่ รียนรู้
เกี่ยวกับหนังตะลุงอย่างจริงจังเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถสืบทอดศิลปะพื้นบ้านต่อไป
ในส่วนของการบรรเลงดนตรีพบว่า ความแตกต่างของการบรรเลงดนตรีหนังตะลุงในแต่ละจังหวัด
ของภาคใต้ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง หรือจังหวัดสงขลา อยูท่ กี่ ารเลือกใช้เพลง
และรูปแบบจังหวะ เครื่องดนตรีที่ใช้นอกจากเครื่องตีของไทยแล้ว บางครั้งมีการน�ำเครื่องดนตรีสากล เช่น
หนังปฐม อ้ายลูกหมี มีการน�ำแอคคอร์เดียน และเมาท์ออร์แกน เข้ามาบรรเลงประกอบเพื่อเพิ่มสีสันด้วย
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และยังใช้กลองชุดและเบสเข้ามาร่วมด้วย ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Dowsey-Magog (2002, p. 191)
ทีศ่ กึ ษาเพลงหนังตะลุงในจังหวัดภาคใต้ พบว่า เครือ่ งดนตรีทใี่ ช้บรรเลงประกอบมักมีคยี บ์ อร์ดและแซกโซโฟน
อยู่ด้วย เพลงที่บรรเลงเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมหรือเพลงที่ปรากฏในโทรทัศน์ยุคนั้น หรือปรับเปลี่ยน
มาจากเพลงประกอบการต่อสู้มวยไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีคณะหนังตะลุงบางคณะที่ยังรักษา
ขนบธรรมเนียมเดิม โดยใช้แต่เครื่องดนตรีไทยเท่านั้น ดังที่พบในจังหวัดสงขลา เช่น หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์
(อรรถโฆษิต) ใช้กลองราวในการบรรเลงประกอบ นายหนังเป็นคนก�ำหนดจังหวะ กลองราวก็บรรเลงคลอไป
เรื่อย ๆ ไม่ต้องรอให้ลงจังหวะพร้อมกับกลองหรือเครื่องดนตรีชนิดอื่น
เครื่องดนตรีที่ส�ำคัญที่สุดในวง คือ ฉิ่ง ต้องตีตลอดเวลา ทั้งขณะบรรเลงดนตรีประกอบและขณะ
นายหนังก�ำลังพากย์ เพื่อควบคุมจังหวะ เป็นสีสันท�ำให้เกิดความสนุกสนานและเร้าใจให้กับการแสดง
ระดับเสียงของเครื่องดนตรีที่ใช้ ต้องคัดมาให้มีระดับเสียงที่ใกล้เคียงกับระดับเสียงของนายหนังและโหม่ง
มีการปรับระดับเสียงโดยการถ่วงหรือการขูดตะกั่วออกให้ได้ระดับเสียงที่กลมกลืนกันไปทั้งวง
หลังจากรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์ ก�ำหนดองค์ประกอบในการวิเคราะห์เรือ่ งของรูปแบบของบทเพลง (Form) ความเร็วของบทเพลง
(Tempo) ระบบเสียง (Tuning system) ช่วงเสียง (Range) รูปลักษณ์ของท่วงท�ำนอง (Melodic contour)
รูปลักษณ์ของจังหวะ (Rhythm contour) ผิวพรรณ (Texture) และเทคนิคเฉพาะของเครื่องดนตรีที่เล่น
แนวท�ำนอง เช่น ปี่และซอ หลังจากนั้นได้บันทึกไว้เป็นโน้ตสากล โดยเรียงท่อนเพลงตามล�ำดับการเล่นหนัง
บันทึกเครื่องดนตรีที่ใช้ทั้งหมด 6 ชิ้น ได้แก่ ปี่ ซอ ทับ กลองตุ๊ก โหม่งและฉิ่ง ตามขนบการเล่นเพลง
หนังตะลุง เพลงที่บันทึกเป็นโน้ตสากลมี 6 เพลง ได้แก่
6.1 เพลงโหมโรง
ใช้บรรเลงเป็นล�ำดับแรกเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล ท�ำให้เกิดความราบรื่นตลอดท�ำการแสดง
เป็นการบรรเลงเพือ่ เคารพสักการะครูบาอาจารย์ อัญเชิญเทพยดามายังสถานมงคลพิธี และเป็นการประกาศ
ให้ผู้ชมทราบว่าการแสดงหนังตะลุงก�ำลังจะเริ่มขึ้น
เพลงโหมโรงมี 6 ท่อน คือ ท่อนเกริ่นปี่ที่ 1 ท่อนเชิด ท่อนด�ำเนินจังหวะที่ 1 ท่อนเกริ่นปี่
ที่ 2 ท่อนด�ำเนินจังหวะที่ 2 และท่อนลูกหมด ตอนต้นของท่อนเกริ่นปี่มีอัตราความเร็วยืดหยุ่นตามผู้เล่น
หลังจากนั้นจะมีอัตราความเร็วคงที่ ระบบเสียงใช้ทั้งเอโดเรียนโมด (A Dorian mode) ซีมิกโซลิเดียนโมด
(C Mixolydian mode) ซีลิเดียนโมด (C Lydian mode) และกุญแจเสียงเอไมเนอร์ (A Minor scale)
ท�ำนองมีความหลากหลาย (Melodic variety) มีการแปรท�ำนองในแนวซอโดยเปลี่ยนโน้ตให้
ต่างจากท�ำนองหลัก แต่ยงั คงรูปแบบการด�ำเนินท�ำนองเดิมอยู่ มีการใช้เทคนิคโน้ตสะบัด (Acciaccatura) และ
การรัวเสียง (Trill) ในแนวปี่และซอ โดยเฉพาะซอพบว่ามีการใช้เทคนิคลากเสียง (Glissando) เพิ่มเติมด้วย
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ภาพที่ 1 เพลงโหมโรง
(อนุวัฒน์ เขียวปราง, ประเทศไทย, 2563)
6.2 เพลงออกฤๅษี
เป็นบทเพลงหนึง่ ทีบ่ รรเลงประกอบกิรยิ าอาการของตัวหนังฤๅษี ในการแสดงหนังตะลุงรูปหนัง
ฤๅษีเปรียบเสมือนตัวแทนของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ ในการบรรเลงดนตรีประกอบจึงต้อง
บรรเลงเพลงเชิด ตีรัวทับ รัวโหม่ง รัวกลอง ปี่และซอ ซึ่งท�ำให้เกิดความขลังและความศักดิ์สิทธิ์
เพลงออกฤๅษีมี 3 ท่อน คือ ท่อนเกริ่นปี่ ท่อนด�ำเนินจังหวะ และท่อนเชิด ความเร็วของ
ท่อนเกริ่นปี่และตอนต้นของท่อนเชิดมีอัตราความเร็วยืดหยุ่นตามผู้เล่น ส่วนท่อนด�ำเนินและท่อนเชิด
(หลังจากตอนต้น) มีอัตราความเร็วคงที่ ระบบเสียงใช้ทั้งเอโดเรียนโมดและกุญแจเสียงเอไมเนอร์ ท�ำนอง
มีความหลากหลาย มีการแปรท�ำนองโดยเปลี่ยนโน้ตให้ต่างจากท�ำนองหลัก แต่ยังคงรูปแบบการด�ำเนิน
ท�ำนองเดิมอยู่ โดยปรากฏในแนวซอ และมีเทคนิคการรัวเสียง การอุดเสียง (Mute) ปรากฏในแนวซอ
และการใช้เทคนิคโน้ตสะบัด การเอียงเสียง (Blend) การรัวเสียงในแนวปี่

ภาพที่ 2 เพลงออกฤๅษี
(อนุวัฒน์ เขียวปราง, ประเทศไทย, 2563)
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6.3 เพลงออกพระอิศวร
ใช้บรรเลงเพื่อบูชารูปหนังพระอิศวรซึ่งเป็นเทพเจ้าของศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นศาสนาที่ท�ำให้
การละเล่นรูปเงาแพร่หลาย เริ่มตั้งแต่การละเล่นฉายานาฏกะในประเทศอินเดีย แพร่หลายมาทางประเทศ
ตอนใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนเป็นการเล่นหนังตะลุงทีน่ ยิ มกันในแถบจังหวัดตอนใต้ของประเทศไทย
เพลงออกพระอิศวรมี 5 ท่อน คือ ท่อนเกริน่ ปีท่ ี่ 1 ท่อนเชิด ท่อนด�ำเนินจังหวะที่ 1 ท่อนเกริน่ ปี่
ที่ 2 และท่อนด�ำเนินจังหวะที่ 2 ความเร็วของท่อนเกริ่นปี่มีอัตราความเร็วยืดหยุ่นตามผู้เล่น ส่วนท่อนเชิด
ท่อนด�ำเนินจังหวะที่ 1 และท่อนด�ำเนินจังหวะที่ 2 มีอัตราความเร็วคงที่ ระบบเสียงใช้ทั้งเอโดเรียนโมด
กุญแจเสียงเอไมเนอร์และซีเมเจอร์
ท�ำนองมีความหลากหลาย มีการแปรท�ำนองโดยเปลี่ยนโน้ตให้ต่างจากท�ำนองหลัก แต่ยังคง
รูปแบบการด�ำเนินท�ำนองเดิมอยู่ โดยปรากฏในแนวซอ ปีแ่ ละซอใช้เทคนิคเฉพาะ คือ โน้ตสะบัด การรัวเสียง
และการพรมโน้ต (Inverted mordent)

ภาพที่ 3 เพลงออกพระอิศวร
(อนุวัฒน์ เขียวปราง, ประเทศไทย, 2563)
6.4 เพลงถอดรูปโคและร้องกลอนหลังม่าน
เป็นเพลงเชื่อมต่อมาจากการบูชาพระอิศวร เกี่ยวกับรูปโคซึ่งเป็นพาหนะของพระอิศวร
การบรรเลงดนตรีจงึ มีความรูส้ กึ สนุกสนาน คึกคัก ต่อจากนัน้ คือการร้องกลอนหลังม่าน นายหนังจะร้องกลอน
ประกอบการบรรเลงดนตรีในจังหวะช้าแสดงความศักดิ์สิทธิ์ขณะบรรยายถึงเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธเจ้า เช่น การออกผนวชและการตรัสรู้
เพลงถอดรูปโคและร้องกลอนหลังม่านมี 2 ท่อน คือ ท่อนเกริ่นปี่และท่อนด�ำเนินจังหวะ
ความเร็วตอนต้นของท่อนเกริ่นปี่มีอัตราความเร็วยืดหยุ่นตามผู้เล่น ส่วนท่อนเกริ่นปี่ (หลังจากตอนต้น)
และท่อนด�ำเนินจังหวะมีอัตราความเร็วคงที่ ระบบเสียงใช้เอโดเรียนโมดและกุญแจเสียงซีเมเจอร์ ท�ำนอง
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มีความหลากหลาย มีการแปรท�ำนองโดยเปลี่ยนโน้ตให้ต่างจากท�ำนองหลัก แต่ยังคงรูปแบบการด�ำเนิน
ท�ำนองเดิมอยู่ในแนวซอ เทคนิคเฉพาะปี่ ได้แก่ โน้ตสะบัด การรัวเสียง และการเอียงเสียง ส่วนซอใช้
โน้ตสะบัด การรัวเสียง และการตวัดเสียง (Scoop)

ภาพที่ 4 เพลงถอดรูปโคและร้องกลอนหลังม่าน
(อนุวัฒน์ เขียวปราง, ประเทศไทย, 2563)
6.5 เพลงนาดปรายหน้าบท
บทเพลงนีน้ ายหนังจะร้องกลอนเพือ่ แสดงการเคารพบูชา บิดามารดา ครูอาจารย์ ครูหมอหนัง
ครูอุปัชฌาย์ การบรรเลงดนตรีประกอบนี้จะเริ่มจากจังหวะช้าและเร็วขึ้นตามล�ำดับ
นาดปรายหน้าบทมี 2 ท่อน คือ ท่อนด�ำเนินจังหวะที่ 1 และท่อนด�ำเนินจังหวะที่ 2 ความเร็ว
ของบทเพลงคงที่และมีการช้าลงช่วงท้าย ระบบเสียงใช้กุญแจเสียงเอไมเนอร์ ท�ำนองมีความหลากหลาย
มีการแปรท�ำนองโดยเปลีย่ นโน้ตให้ตา่ งจากท�ำนองหลัก แต่ยงั คงรูปแบบการด�ำเนินท�ำนองเดิมอยูใ่ นแนวซอ
เทคนิคเฉพาะปี่ ได้แก่ โน้ตสะบัด การรัวเสียง และการเอียงเสียง ส่วนซอใช้การรัวเสียง

ภาพที่ 5 เพลงนาดปรายหน้าบท
(อนุวัฒน์ เขียวปราง, ประเทศไทย, 2563)

27

28

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

6.6 เพลงออกรูปบอกเรื่อง
เพลงนีเ้ ป็นการน�ำเสนอเพือ่ ประกอบการสือ่ สารระหว่างนายหนังกับเจ้าภาพ กล่าวถึงบทละคร
ที่จะท�ำการแสดง โดยนายหนังจะใช้รูปหนังตัวตลกเพื่อแสดงถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้แสดงและผู้ชม
ดนตรีที่บรรเลงประกอบการบอกเรื่องจะเป็นบทเพลงค่อนข้างตายตัว หนังหลายคณะจะใช้บทเพลงที่
เหมือนกัน ปัจจุบนั เมือ่ มีการน�ำเครือ่ งดนตรีสากลเข้ามาร่วมบรรเลงก็มกั น�ำบทเพลงลูกทุง่ ทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ ม
มีความสนุกสนาน เข้ามาบรรเลงร่วมด้วย
เพลงออกรูปบอกเรือ่ งมี 2 ท่อน คือ ท่อนเกริน่ ปีแ่ ละท่อนด�ำเนินจังหวะ ความเร็วของตอนต้น
ของท่อนเกริน่ ปีม่ อี ตั ราความเร็วยืดหยุน่ ตามผูเ้ ล่น ส่วนท่อนเกริน่ ปี่ (หลังจากตอนต้น) และท่อนด�ำเนินจังหวะ
มีอัตราความเร็วคงที่ ระบบเสียงใช้เอโดเรียนโมดและกุญแจเสียงซีเมเจอร์
ท�ำนองมีความหลากหลาย มีการแปรท�ำนองโดยเปลี่ยนโน้ตให้ต่างจากท�ำนองหลัก แต่ยังคง
รูปแบบการด�ำเนินท�ำนองเดิมอยูใ่ นแนวซอ เทคนิคเฉพาะปี่ ได้แก่ โน้ตสะบัด การรัวเสียง และการกลับโน้ต
(Turn) ส่วนซอใช้การรัวเสียง

ภาพที่ 6 เพลงออกรูปบอกเรื่อง
(อนุวัฒน์ เขียวปราง, ประเทศไทย, 2563)
บทเพลงพิธีกรรมที่ได้กล่าวไปในข้างต้นเป็นบทเพลงที่มีความส�ำคัญต่อการแสดงหนังตะลุง
ไม่วา่ จะเป็นในเชิงขนบธรรมเนียมหรือในเชิงความศักดิส์ ทิ ธิ์ มีนกั ดนตรีบรรเลงดนตรีสำ� หรับสนับสนุนการเชิด
หนังตะลุง ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะการบรรเลง สอดคล้องกับที่ สุจติ รา มาถาวร (2542, น. 100)
ได้สรุปถึงวิธีการบรรเลงดนตรีหนังตะลุงไว้ดังนี้
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ลักษณะที่ 1 คือ การบรรเลงดนตรีล้วนก่อนเริ่มแสดง หลังจากน�ำเอาอุปกรณ์ทุกชิ้นและลูกคู่
ขึ้นโรงเรียบร้อยแล้ว นายหนังจะตีกลองเอาฤกษ์ ลูกคู่บรรเลงเพลงเชิด จบแล้วท�ำพิธีเบิกแผงและเบิกโรง
ด้วยเพลงทับตามล�ำดับ
ลักษณะที่ 2 คือ การบรรเลงประกอบบทพากย์บทกลอนของหนังตะลุงหรือทีเ่ รียกว่าบทพากย์นนั้
ต้องกล่าวพร้อมกับการบรรเลงเพลงประกอบ ใช้เครื่องดนตรีหลัก คือ โหม่ง ทับ ฉิ่ง กรับ ปี่ และซอ
ลักษณะที่ 3 คือ การบรรเลงประกอบการบรรยาย เป็นการบรรเลงดนตรีทงั้ วงแต่ให้เสียงเบาลง
กว่าปกติ เพื่อไม่ให้กลบเสียงบรรยายของนายหนัง
ลักษณะที่ 4 คือ การบรรเลงประกอบกิริยาอาการของตัวหนังในการเชิดรูปหนังแต่ละตัวต้อง
ถ่ายทอดกิริยาอาการให้เห็นสมจริง เก็บลักษณะเด่นให้ครบถ้วน การแสดงดนตรีประกอบจึงเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่ท�ำให้การแสดงสมจริงและมีชีวิตชีวามากขึ้น
ลักษณะที่ 5 คือ การบรรเลงประกอบบทบาทเฉพาะอย่าง เช่น บทโศก ใช้ดนตรีบรรเลงเพลง
เชิดโอดเป็นหลัก การต่อสู้และจับมัด ลักพา ใช้เพลงเชิดรบ ใช้ปี่เป็นเครื่องดนตรีหลัก

7. การสรุปผลและการอภิปรายผล
งานวิจัยนี้ท�ำให้เห็นภาพรวมของการบรรเลงดนตรีหนังตะลุงในการแสดงหนังตะลุงในอ�ำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในเรือ่ งของเครือ่ งดนตรีไทยฉบับดัง้ เดิมซึง่ สะท้อนให้เห็นแบบแผนและขนบธรรมเนียม
ของไทยว่าเป็นวัฒนธรรมทางดนตรีที่ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยขนบธรรมเนียมที่เข้มแข็งตามแบบฉบับดั้งเดิม เช่น
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ของพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับดนตรีหนังตะลุง ภาพลักษณ์ของการแสดงหนังตะลุง (การเชิดหนัง
และการแสดงดนตรี) ตลอดจนการให้ความส�ำคัญกับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
ตามแบบฉบับดัง้ เดิม และด้วยความเข้มแข็งของวัฒนธรรมทางดนตรีหนังตะลุงนีจ้ งึ ส่งผลให้ดนตรีหนังตะลุง
ไม่ได้เป็นเพียงแค่มหรสพท้องถิน่ แต่กลับสร้างความศรัทธา ความเชือ่ ตอบสนองปัญหาบางอย่างการด�ำรงชีพ
ของคนในสังคมได้
ในส่วนขององค์ประกอบทางดนตรีพื้นบ้านภาคใต้นนั้ พบว่าดนตรีหนังตะลุงให้ความส�ำคัญกับการ
เกริ่นปี่ ใช้ความโดดเด่นของสีสันเครื่องดนตรี คีตปฏิภาณ และเทคนิคเฉพาะของคนบรรเลงในการเชื่อมต่อ
ระหว่างท่อนเพลง การก�ำหนดท่อนสะท้อนมาจากเจตนาของการบรรเลงของนักดนตรี ไม่ได้เน้นไปที่
การก�ำหนดท่อนจากทฤษฎีทางดนตรี การด�ำเนินท�ำนองโดยรวมมีการเคลื่อนอิงกุญแจเสียง แต่บางท่อน
มีการเคลื่อนที่โดยอิงโน้ตส�ำคัญของท�ำนองเป็นศูนย์กลางจึงท�ำให้วิเคราะห์ออกมาได้ถึงการใช้กลุ่มเสียง
อื่น ๆ ด้วย รูปแบบจังหวะ (หน้าทับ, กลองตุ๊ก) ในหนึ่งเพลงจะพบว่ามีจังหวะที่หลากหลาย จากการแปร
รูปแบบจังหวะหลัก และในเรื่องของผิวพรรณ พบว่ามีท�ำนองเดียว แต่เครื่องดนตรีด�ำเนินท�ำนองใช้วิธีแปร
ท�ำนองด้วยการปรับโน้ตระดับเสียงหรือจังหวะ
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8. ข้อเสนอแนะ
ผลงานการประพันธ์เพลงส�ำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมขนาดเล็กที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการบรรเลงเพลงหนังตะลุง สังคีตลักษณ์และ
การวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์ดนตรี ดนตรีศึกษา และดนตรีส�ำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมขนาดเล็ก รวมทั้ง
วิธีการบันทึกโน้ตแบบสากล ซึ่งท�ำให้ผู้ที่สนใจศึกษาน�ำไปต่อยอดและสร้างสรรค์งานในโอกาสต่อไป
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