
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 331 
 

การศึกษาเปรียบเทียบดนตรปีระกอบการแสดงหนังตะลงุแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม 
The Comparative Study of Old Style and Modern Style of Music for Nang-talung Plays  

 
ไชยวุธ โกศล1* 

Chaiwut Kosol1* 

 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบดนตรีประกอบการแสดงหนัง
ตะลุงแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหมในดานรูปแบบของวงดนตรี บทบาทและความสําคัญของเคร่ืองดนตรีและบทเพลงท่ี
ใชบรรเลงประกอบการแสดง ผลการวิจัยพบวารูปแบบของวงดนตรีหนังตะลุงแบบเดิมใชเคร่ืองดนตรีพ้ืนบานเรียกวาวง
เคร่ืองหาซึ่งประกอบดวยป ทับ กลองตุก โหมง ฉ่ิงและแตระ ตอมาไดนํากลองชุดและทอมบามาใชบรรเลงแทนกลองตุก  
โดยปมีหนาท่ีบรรเลงทํานองเพลง ทับมีหนาท่ีควบคุมการบรรเลง กลองมีหนาท่ีบรรเลงจังหวะเสริมกับทับ ฉ่ิงและแตระ
มีหนาท่ีบรรเลงจังหวะ สวนวงดนตรีหนังตะลุงแบบสมัยใหมไดนําเคร่ืองดนตรีสากล เชน กีตาร เบส คียบอรดและกลอง
ชุด มาบรรเลงรวมกับเคร่ืองหาแบบเดิม โดยปและคียบอรดมีหนาท่ีบรรเลงทํานองนํา กีตารและเบสมีหนาท่ีบรรเลง
ทํานอง กลองชุดมีหนาท่ีควบคุมจังหวะหลัก ทับ ฉ่ิงและแตระมีหนาท่ีบรรเลงจังหวะ บทเพลงท่ีใชประกอบหนังตะลุง
แบบเดิมใชบทเพลงไทยและเพลงเฉพาะของหนังตะลุง สวนหนังตะลุงรูปแบบใหมใชบทเพลงแบบเดิมในชวงท่ีเปน
ขั้นตอนพิธีกรรมหลัก และใชเพลงสมัยนิยมบรรเลงในขั้นตอนการแสดงท่ัวไป บทเพลงของหนังตะลุงท้ังสองรูปแบบมี
ลักษณะท่ีแตกตางกัน  
คําสําคัญ: หนังตะลุง, ดนตรี, ดนตรีเปรียบเทียบ 
 
Abstract 
 This research is a qualitative research which applied an ethnomusicological of methodology 
of research . The research aimed to comparative studies of old and modern style of music for 
Nang-talung, shadow puppet plays base on its ensemble, role and functions of the musical 
instruments, and musical repertoires and musical characteristics. The results were shown that the 
old style of ensemble was consists of Pi, Klong Took, Tab, Mong, Ching and Trae, those were 
called Kruenghaa ensemble, while the present syle of ensemble were added western musical 
instrument into the old style of ensemble. In the old style of ensemble Pi was responsible for 
lead the melody, while Tab was lead the rhythm, the others such as Klong-took Ching and Trae 
were accompanied of rhythm, while in modern style of ensemble Pi, guitar and keyboards were 
provide for melody while the main rhythm had controlled by drum kit, therefore Mong, Ching 
and Trae were accompanying for the rhythm. Musical repertoires in old style ensemble were 
took from the Thai traditional song and some were from the special tune for Nang-talung only. 
For present style of ensemble some were took form Thai traditional music, some from special tune 
for Nang-talung, but most of those tune were took from Thai popular music in the present time.  
Keywords: Nang-talung, Music, Comparative Music 
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บทนํา 
ภาคใตของประเทศไทยมีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนแหลมยาวจากคาบสมุทรอินโดจีนลงสูอาวไทย แบงเขต

การปกครองออกเปน 14 จังหวัด ตั้งแตจังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดยะลา ดินแดนภาคใตมีความเจริญรุงเรืองในดาน
ศิลปวัฒนธรรมมายาวนานตั้งแตอาณาจักรตามพรลิงคและศรีวิชัย หลักฐานท่ีเปนสิ่งยืนยันความเจริญดังกลาวมีท้ังดาน
สถาปตยกรรม เชน   พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช พระธาตุเมืองไชยา ดานประเพณีและวัฒนธรรม ไดแก ประเพณี
ทําบุญเดือนสิบ ประเพณีชักพระ ดานศิลปะการแสดง ไดแก หนังตะลุง โนรา เพลงบอก รองแง็ง เปนตน ในบรรดา
ศิลปะการแสดงตาง ๆ ของภาคใตน้ัน หนังตะลุงเปนการแสดงท่ีไดรับความนิยมมากอยางหน่ึงตั้งแตอดีตจนปจจุบัน 
หนังตะลุงเปรียบเหมือนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของภาคใต เห็นไดจากเมื่อเอยถึงหนังตะลุงเมื่อใดคนท่ัวไปก็มักจะถึง
ภาคใตทันที ในปจจุบันหนังตะลุงยังคงไดรับความนิยมอยางมากในแถบจังหวัด สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง  
สุราษฎรธานีและชุมพร การแสดงหนังตะลุงมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบานอยางเห็นไดชัด พบวาเมื่อมีงานหรือ
เทศกาลตาง ๆ มักมีการวาจางหนังตะลุงมาแสดงรวมดวยเสมอ (ชวน เพชรแกว, 2548) 

สุธิวงศ พงษไพบูลย (ม.ป.ป.) กลาวถึงท่ีมาของหนังตะลุงวาการละเลนแบบละครเงา ละครหุนหรือการละเลน
ท่ีมีลักษณะเดียวกับหนังตะลุงของภาคใตของไทยน้ันมีมานานแลว ในอดีตนิยมเลนในหลายประเทศ เชน ประเทศกรีก 
อียิปต อินเดียและจีน โดยเปนการแสดงเพ่ือฉลองความสําเร็จ การสดุดีคุณความดีและบูชาเทพเจา การละเลนแบบน้ีไม
ปรากฏแนชัดวามีกําเนิดจากท่ีใด ในความเห็นของนักวิชาการน้ันมีความเห็นแตกตางกันเปน 2 กลุม กลาวคือกลุมแรก
เชื่อวาการแสดงประเภทน้ีถือกําเนิดในทองท่ีใดทองท่ีหน่ึงแลวแพรกระจายไปยังทองท่ีอื่น สวนกลุมท่ีสองเชื่อวาการ
แสดงประเภทน้ีถือกําเนิดในทองท่ีตาง ๆ โดยลําพังไมไดมีความเก่ียวของกันเพียงแตมีลักษณะท่ีคลายคลึงกันเทาน้ัน 
อยางไรก็ตามพบความจริงอยางหน่ึงวาการละเลนแบบน้ีเปนการละเลนท่ีแพรหลายมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยมีลักษณะของวัฒนธรรมอินเดียปรากฏอยูอยางเห็นไดชัด หนังตะลุงภาคใตแตเดิมน้ันมี “นายหนัง” ทําหนาท่ีเชิดรูป
และพากยรูปหนัง 2 คน  เรียกวา ”หัวหยวก” และ “ปลายหยวก”  แตหนังตะลุงในปจจุบันน้ีมีนายหนังเพียงคนเดียว
ทําหนาท่ีเชิดและพากย นายหนังตะลุงตองเปนผูท่ีมีเสียงดี มีความรอบรู มีไหวพริบปฏิภาณและตองมีอารมณขันอีก
ดวย นอกจากน้ีมีลูกคูหรือนักดนตรีจํานวน 4-5 คน ทําหนาท่ีบรรเลงดนตรีประกอบการแสดง โดยเคร่ืองดนตรีท่ีใชตาม
แบบเดิมประกอบดวย ทับ 1 คู ทําหนาท่ีคุมจังหวะ โหมง 1 คู สําหรับประกอบเสียงขับกลอน กลองตุก 1 ลูก สําหรับตี
รับจังหวะกับทับ ฉ่ิง 1 คู และกรับ 1 อัน สําหรับประกอบจังหวะ ตอมาจึงมีการนําปเขามาบรรเลงทํานองเพลงในวง
ดนตรี (อุดม หนูทอง, 2531)  

ในปจจุบันพบวารูปแบบของดนตรีหนังตะลุงไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังท่ีระวีวัฒน ไทยเจริญ (2541) ได
ศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงมีการนําเคร่ืองดนตรีอื่น ๆ นอกเหนือจากเคร่ืองดนตรีแบบเดิมมาประสมวง
ดวย โดยเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมนํามาประสมวงเพ่ิมเติม ไดแก ซอดวง ซออู ขลุย กลองทอมบา กลองชุด ไวโอลิน ทรัมเปต 
แซกโซโฟน กีตารและคียบอรด สวนบทเพลงท่ีนํามาบรรเลงน้ันมี 2 ลักษณะ คือ เพลงท่ีนํามาจากเพลงไทยเดิมและ
เพลงท่ีนํามาเพลงลูกทุง นอกจากน้ีจากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของผูวิจัยพบวาหนังตะลุงในปจจุบันนิยมใชเคร่ืองดนตรี
ท่ีมีลักษณะคลายกับวงดนตรีสตริงเขามาบรรเลงรวมกับวงดนตรีแบบเดิมของหนังตะลุง เน่ืองจากหนังตะลุงสมัยใหม
นิยมขับรองเพลงลูกทุงและเพลงตลกแทรกระหวางการแสดง เพ่ือเปนการดึงดดูความสนใจของผูชมท่ีเปนวัยรุน ดวยเหตุ
น้ีทําใหลักษณะของดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงในปจจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากดนตรีหนังตะลุงแบบเดิม 
ดนตรีหนังตะลุงแบบเดิมไดถูกลดบทบาทลงอยางเห็นไดชัด เปนท่ีนากังวลวาในอนาคตดนตรีประกอบการแสดงหนัง
ตะลุงแบบเดิมอาจสญูหายไปก็ได ถาไมมีการศึกษารวบรวมไวเปนหลักฐาน 

แมวาในชวงเวลาท่ีผานมามีผูวิจัยจํานวนหน่ึงไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับหนังตะลุงและลักษณะของดนตรีหนังตะลุง
บางแลว แตจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเหลาน้ันผูวิจัยเห็นวาประเด็นท่ีเคยศึกษาแลวน้ันสวนใหญเปนมุมมอง
ทางดานประวัติศาสตรและมานุษยวิทยา มีจํานวนงานท่ีศึกษาทางดานดนตรีในเชิงลึกเปนจํานวนนอย นอกจากน้ัน
การศึกษาดนตรีก็เปนไปในลักษณะการศึกษาเฉพาะเคร่ืองดนตรีหรือศึกษากรณีศึกษาหนังตะลุงบางคณะเทาน้ัน 
ตัวอยางเชน งานวิจัยเร่ืองหนังตะลุงในประเทศไทยของชวน เพชรแกว (2548) ซ่ึงผูวิจัยมุงศึกษาเร่ืองของหนังตะลุงใน
แงพัฒนาการ ความเหมือน ความตางและเอกลักษณของหนังตะลุงในประเทศไทย โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบภูมิ
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ปญญาและบทบาท รวมท้ังความคลี่คลายเปลี่ยนแปลงของหนังตะลุง โดยยึดเอาหนังตะลุงภาคใตเปนหลักในการตอบ
ปญหาหนังตะลุงในของชวน เพชรแกว  วิทยานิพนธเร่ืองการวิเคราะหทํานองปท่ีใชประกอบการเลนหนังตะลุงของระ
วีวัฒน ไทยเจริญ (2541) ไดศึกษาบริบทของดนตรีประกอบการเลนหนังตะลุง ท่ีมาของเพลง และวิเคราะหทํานองเพลง
ปท่ีปรากฏในระเบียบวิธีการแสดงของหนังคณะตาง ๆ ดวยเหตุน้ีผูวิจัยในฐานะท่ีเปนนักวิชาการและครูดนตรีจึงมีความ
สนใจศึกษาวิเคราะหลักษณะเฉพาะของดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงในแงมุมทางดานดนตรีวิทยาในท้ังท่ีเปน
รูปแบบดนตรีเดิมและรูปแบบดนตรีท่ีปรากฏในปจจุบัน เพ่ือศึกษารวบรวมองคความรูเก่ียวดนตรีประกอบการแสดงหนัง
ตะลุงใหเปนเอกสาร ซ่ึงสามารถนําไปใชศึกษาและกําหนดแนวทางการอนุรักษ สืบทอดและพัฒนาดนตรีประกอบการ
แสดงหนังตะลุงรวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหคงอยูเปนมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใตและสามารถรับใชสังคม
ไดสืบไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิมและหนังตะลุงสมัยใหม 
2.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและความสําคัญของเคร่ืองดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุง

แบบดั้งเดิมและหนังตะลุงสมัยใหม 
 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางดนตรีของบทเพลงท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิม

และหนังตะลุงสมัยใหม 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ทฤษฎีหนาท่ีนิยมหรือทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม (Structural Functional Theory) เปนทฤษฎีท่ีมองวา
สังคมประกอบดวยสวนยอยซ่ึงทําหนาท่ีตามโครงสรางท่ีแตกตางกันเพ่ือดํารงและรักษาสังคมไว ทฤษฎีน้ีนํามาใช
ศึกษาดนตรีเพ่ือบงบอกถึงวัฒนธรรมของมนุษยในสังคม เน่ืองจากดนตรีเปนสิ่งท่ีมนุษยใชประกอบกิจกรรมตางๆ จึง
มีบทบาทตอมนุษยท้ังทางตรงและทางออม   
 แนวคิดเร่ืองการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Culture Diffusion) การท่ีวัฒนธรรมจากกลุมหนึ่งถายทอด
กระจายไปสูกลุมอืน่เรียกวาการแพรกระจายทางวัฒนธรรม  กับการรับเอาวัฒนธรรมเรียกวาการยืมวัฒนธรรม (Culture 
Borrowing) การสังสรรคระหวางวัฒนธรรม (Acculturation) จะเปนไปไดมาก  ถาหากสังคมหน่ึงมีวัฒนธรรมท่ีสูงกวา
และนักแสวงอํานาจทางการปกครองมากกวา  เชน  สังคมท่ีเปนฝายรุกชนะสังคมอื่น  การสังสรรคระหวางวัฒนธรรม
ยอมเกิดขึ้นไดถาสังคมมีการติดตอสัมพันธกัน  ท้ังน้ีจะไดเขาใจและอยูรวมกันไดเพ่ือปรับตัวในการอยูรวมกัน 
 ทฤษฎีดนตรีไทยเปนทฤษฎีท่ีนํามาใชในการวิเคราะหบทเพลง โดยไดนําทฤษฎีของมนตรี ตราโมท (2540) 
เก่ียวกับองคประกอบท่ีสําคัญในดนตรีไทย ในดานจังหวะ ทํานองและรูปแบบของเพลงไทย โดยอธิบายวาจังหวะ เปน
สวนท่ีเก่ียวของกับการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีประเภทดําเนินกํากับจังหวะ ประกอบดวยจังหวะฉ่ิงและจังหวะหนาทับ ซ่ึงแตละ
ประเภทแบงเปนจังหวะปกติและจังหวะพิเศษ สวนทํานองในดนตรีไทยน้ันมีพ้ืนฐานจากทํานองของฆองวงใหญ เรียกวาเน้ือฆอง
หรือทํานองหลัก แลวนํามาแปรเปลี่ยนเปนทํานองสําหรับเคร่ืองดนตรีตางๆ  เรียกวาทางเคร่ืองหรือทางแปร ในดานรูปแบบของ
เพลงไทยน้ัน เพลงไทยประกอบดวยเพลงเถา เพลงตับ เพลงโหมโรง เพลงเร่ือง เพลงหนาพาทย เพลงลําลาและเพลงเกร็ด  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการศึกษาเฉพาะหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา
เทาน้ัน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยแบงเปน 2 ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนท่ี 1  สํารวจขอมูลคณะหนังตะลุงท่ีใชดนตรีแบบ
ดั้งเดิมและแบบสมัยใหม โดยเก็บขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของ สัมภาษณนายกสมาพันธหนัง
ตะลุงจังหวัดสงขลา สัมภาษณนายหนังตะลุงและนักดนตรี สัมภาษณนักวิชาการและบุคคลท่ีเก่ียวของ ขั้นตอนท่ี  2  นํา
ขอมูลท่ีไดมาคัดเลือกหนังตะลุงท่ีเปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยคัดเลือกคณะหนังตะลุงท่ีใชดนตรีประกอบการแสดง
เปนแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหมกลุมละ 1 คณะ ผูวิจัยเปนผูคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยกําหนดคุณสมบัติของคณะหนัง
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ตะลุงท่ีเปนกลุมตัวอยางวาตองเปนคณะหนังตะลุงท่ีแสดงมาไมนอยกวา 20 ป เปนคณะหนังตะลุงท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ี
ยอมรับ และเปนคณะหนังตะลุงท่ีทําการแสดงในชวงท่ีดําเนินการวิจัย ผลการคัดเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยเลือกหนังอรรถ
โฆษิตและหนังแตว ศ.นครินทร เปนกลุมตัวอยางสําหรับหนังตะลุงท่ีใชดนตรีแบบดั้งเดิมและหนังตะลุงท่ีใชดนตรีแบบ
สมัยใหมตามลําดับ จากน้ันจึงประสานคณะหนังตะลุงเพ่ือขอทราบกําหนดการแสดง เพ่ือดําเนินการเก็บขอมูล
ภาคสนามตอไป 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  สําหรับเก็บขอมูลหนังตะลุง  
และนักดนตรีท่ีแสดงหนังตะลุง มีเน้ือหาเกี่ยวกับชื่อ – สกุล  สถานภาพ  การศึกษา  ความชํานาญ  ประสบการณ  และ
ขอมูลเพลง แบบสังเกต สําหรับบันทึกขอมูลเพลงและดนตรีท่ีใชประกอบการแสดงหนังตะลุงในภาคสนาม อุปกรณท่ีใช
ในการเก็บขอมูล ไดแก กลองถายภาพน่ิง กลองถายวีดีโอ เคร่ืองบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก กระดาษบันทึกโนต 
 ดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนามจากการแสดงหนังตะลุงโดยเก็บขอมูลหลักจากหนังตะลุงคณะหนังอรรถโฆษิต
และหนังแตว ศ.นครินทร สัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคลท้ังนายหนังตะลุงและลูกคู โดยการบันทึกเสียง บันทึกภาพและ
บันทึกวีดีทัศน สังเกตและสัมภาษณ โดยเก็บขอมูลในประเด็นเก่ียวกับขอมูลประวัติของนักดนตรี เคร่ืองดนตรี บทเพลง 
บันทึกเสียงการบรรเลง บันทึกเสียงและบันทึกวีดีโอการแสดงหนังตะลุง 
 จัดกระทําขอมูลโดยนําขอมูลมาจัดหมวดหมูและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ถอดเทปบันทึกการ
สัมภาษณ  บันทึกการสัมภาษณเชิงลึก ถอดเทปการบันทึกเสียง  การบันทึกเทปวีดีทัศน  เพ่ือจัดทําโนตเพลง จากน้ันจึง
วิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหใน 3 ประเด็นคือ 1) เปรียบเทียบรูปแบบของวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงแบบ
ดั้งเดิมและหนังตะลุงสมัยใหม วิเคราะหเปรียบเทียบในดานบริบทท่ัวไปของหนังตะลุง และวงดนตรีประกอบการแสดง
หนังตะลุง 2) เปรียบเทียบบทบาทและความสําคัญของเคร่ืองดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิม
และหนังตะลุงสมัยใหม วิเคราะหเปรียบเทียบในดานเคร่ืองดนตรีและบทบาทหนาท่ีของเคร่ืองดนตรี 3) เปรียบเทียบ
ลักษณะทางดนตรีของบทเพลงท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิมและหนังตะลุงสมัยใหม วิเคราะห
เปรียบเทียบใน ดานทํานองเพลง รูปแบบจังหวะของทับและกลอง รูปแบบจังหวะของโหมงและฉ่ิง แลวจึงสรุป
ผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิมและหนังตะลุงแบบ
สมัยใหม ผลการวิจัยสรุปไดวา 
  บริบทโดยรวมของหนังตะลุงสมัยใหมเปลี่ยนไปจากหนังตะลุงแบบดั้งเดิม โดยท่ีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม
เปนคณะหนังท่ีมีสมาชิกเพียง 7 คน มีวิธีแสดงแบบดั้งเดิม ท้ังวิธีการแสดง เร่ืองท่ีแสดง ดนตรี ยังยึดถือธรรมเนียมท่ี
คอนขางเครงครัด มักไดรับความนิยมในกลุมผูชมสูงอายุ ในขณะท่ีหนังตะลุงแบบสมัยใหมเปนคณะหนังขนาดใหญมี
สมาชิกมากกกวา 10 คน ตองมีคาใชจายสูงจึงตองตั้งราคาแสดงสูง วิธีการแสดง เร่ืองท่ีแสดงและดนตรีไดถูก
ปรับเปลี่ยนใหทันสมัยมากขึ้น มีการรองเพลงแบบวงดนตรีสมัยใหม ไมคอยยึดถือธรรมเนียมแบบเดิม มีกลุมผูชม
เปนกลุมวัยรุนเปนสวนใหญ 
  วงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิมใชวงดนตรีแบบเคร่ืองหา ประกอบดวยโหมง ฉิ่ง 
กลอง ทับ ป ยึดแนวการบรรเลงแบบเดิม ใชเพลงไทยเดิมและเพลงเฉพาะของหนังตะลุงในทุกชวงของการแสดง ลูก
คูไมไดสังกัดคณะ เปนลูกคูท่ีตามมาบรรเลงเฉพาะงาน วิธีการบรรเลงเปนการใชปฏิภาณโดยใหสอดคลองกับลีลา
การเชิดหนังตะลุงของนายหนัง โดยมีนายปเปนคนกําหนดเพลง นายทับเปนคนกําหนดจังหวะ สวนวงดนตรี
ประกอบการแสดงหนังตะลุงสมัยใหมน้ัน เปนวงดนตรีผสมผสานระหวางวงเคร่ืองหาแบบดั้งเดิมกับวงสตริง คือ
ประกอบดวย ป (ซึ่งอาจจะไมใชก็ได) ทับ แตระ ฉ่ิง โหมง กลองชุด กลองทอม คียบอรด กีตาร เบส และเคร่ือง
ประกอบจังหวะอื่น ๆ เชน ลูกแซก แทมบูริน เปนตน สวนลูกคูเปนคณะลูกคูเฉพาะคณะหนังหรือเปนคณะลูกคูท่ี
รวมตัวกันขึ้น มีการจัดทําโนตสําหรับเคร่ืองดนตรี มีวิธีการบรรเลงตามท่ีซอมกันไว ลูกคูเปนคนกําหนดเพลงสําหรับ
การแสดงในแตละชวง นายหนังตะลุงตองเชิดหนังใหเขากับลีลาของดนตรี 
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 2. การเปรียบเทียบบทบาทและหนาท่ีของเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิมและหนัง
ตะลุงแบบสมัยใหม ผลการวิจัยสรุปไดวา  
 บทบาทหนาท่ีของเคร่ืองดนตรีในหนังตะลุงแบบดั้งเดิมน้ันพบวา ปเปนเคร่ืองนําในการบรรเลงบท
เพลงและทับเปนเคร่ืองนําในการบรรเลงจังหวะ โดยปเปนผูคัดเลือกบทเพลงใหเหมาะสมกับบทและตัวแสดง สวน
ทับคอยควบคุมจังหวะใหเหมาะสมกับลีลาการเชิดของนายหนัง ทับยังทําหนาท่ีหลักในการขับบท กลองตุกบรรเลง
สอดแทรกกับทับในบทเพลง โหมงและแตระเปนเคร่ืองท่ีคุมจังหวะตก ฉ่ิงเปนตัวคุมจังหวะยกและเสริมจังหวะยอย 
อาจมีซอดวงซออูชวยบรรเลงทํานองเพลงดวยก็ได ในการบรรเลงโดยรวมเปนการบรรเลงโดยใชปฏิภาณเปนหลัก 
สามารถตัดทอนหรือเพ่ิมเติมบทเพลง เรงจังหวะใหเร็วขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับลีลาการเชิดและการแสดงของนาย
หนังได 
 ในหนังตะลุงแบบสมัยใหมปมีหนาท่ีบรรเลงทํานองเพลงในชวงพิธีกรรม สวนในชวงการบรรเลง
โดยท่ัวไปมีคียบอรดเปนเคร่ืองนําการบรรเลงทํานองเพลง มีกีตารและเบสชวยบรรเลงเสริมทํานอง ในการบรรเลง
ตองยึดทํานองเพลงบันทึกโนตและท่ีซักซอมกันไวจะเปลี่ยนแปลงตัดทอนไมได กลองชุดเปนผูควบคุมจังหวะของบท
เพลง กลองทอมทําหนาท่ีแทนกลองตุก ทับทําหนาท่ีตีประกอบในเพลงท่ัวไปและตีประกอบการขับบท โหมงตี
จังหวะหลักในชวงเพลงพิธีกรรม ไมบรรเลงโหมงในชวงเพลงสากล แตระตีจังหวะตกในชวงเพลงพิธีกรรมคูกับโหมง
และตีประกอบการขับบท ฉ่ิงตีจังหวะยอยในเพลงชวงพิธีกรรม ไมใชบรรเลงในชวงเพลงสากล ในการบรรเลง
โดยรวมเปนการบรรเลงไปตามโนตท่ีไดจัดทําและซอมกันไวกอน นายหนังตองปรับลีลาการเชิดและลีลาการแสดงให
เหมาะสมกับดนตรี 
 3. ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางดนตรีของบทเพลงท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิม
และหนังตะลุงแบบสมัยใหม สามารถสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางดนตรีของบทเพลงท่ีใชบรรเลงประกอบ 
การแสดงหนังตะลุงในอดีตและปจจุบันได ดังนี้ 
 3.1 การเปรียบเทียบทํานอง 
  ในขั้นตอนของการโหมโรงหนังตะลุงท้ัง 2 คณะใชบทเพลงแตกตางกัน โดยคณะหนังอรรถโฆษิตใช
เพลงขึ้นปและเพลงแขกมอญบางขนุพรหม สวนหนังแตว ศ.นครินทรใชเพลงขึ้นป เพลงไทยไมทราบชือ่และเพลง
สากล โดยทํานองขึ้นปของท้ัง 2 คณะมีความแตกตางกัน 
  ทํานองเพลงท่ีใชในการออกฤๅษีของท้ัง 2 คณะมีความแตกตางกัน แมเพลงจะมีชื่อเรียกอยาง
เดียวกันแตก็มีทํานองเพลงท่ีแตกตางกัน เชนเดียวกับบทเพลงประกอบการออกโคของหนังตะลุงท้ัง 2 คณะ ซึ่งมี
ความแตกตางกันท้ังชือ่เพลงและทํานองเพลง แมจะมีเพลงรัวเคร่ืองท่ีเรียกชื่ออยางเดียวกันก็คงมีทํานองท่ีแตกตาง
กัน 
  บทเพลงประกอบการปรายหนาบทของหนังตะลุงท้ัง 2 คณะ มีการใชเพลงในขั้นตอนเดียวกัน แต
เมื่อพิจารณาทํานองเพลงแตละเพลงพบวาไมมีทํานองเพลงท่ีซํ้ากันเลย สวนเพลงถอนบทมีลักษณะทํานองคลายคลึง
กันเปนสวนใหญ โดยมีความแตกตางของทํานองในตอนขึ้นเพลงและรายละเอียดเพียงเล็กนอย 
  บทเพลงประกอบการบอกเร่ือง ของหนังตะลุงท้ัง 2 คณะใชเพลงบอกเร่ืองทํานองเดียวกัน แต
หลังจากจบเพลงบอกเร่ืองแลวหนังแตวมีการบรรเลงเพลงสากลอีก 1 เพลง สวนหนังอรรถโฆษิตไมมขีัน้ตอนน้ี 
  บทเพลงประกอบการออกเจาเมือง ของหนังตะลุงท้ัง 2 คณะ มบีทเพลงท่ีแตกตางกันในเกือบทุก
ขั้นตอน แมเพลงขึ้นเคร่ืองและเพลงถอนบทจะมีชือ่เรียกอยางเดียวกันของท้ัง 2 คณะ แตเมือ่พิจารณาทํานองเพลง
แลวปรากฏวาเปนทํานองเพลงท่ีแตกตางกัน ยกเวนในขั้นตอนของการปรึกษาราชการเทานั้นท่ีท้ัง 2 คณะ ใชเพลง
ปรึกษาหาความซึ่งเปนเพลงท่ีมีทํานองอยางเดียวกัน ดังน้ันจึงสรุปไดวาบทเพลงท่ีใชในการออกเจาเมืองมีความ
แตกตางกันในดานทํานองเพลง ยกเวนเพลงปรึกษาหาความท่ีเปนเพลงท่ีใชสําหรับท้ัง 2 คณะและมีทํานองอยาง
เดียวกัน 
 3.2 การเปรียบเทียบรูปแบบจังหวะของทับและกลอง 
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  ในเพลงโหมโรง หนังตะลุงท้ัง 2 คณะมีรูปแบบจังหวะของทับและกลองคลายคลึงกันในเพลงขึ้นป 
และมีรูปแบบจังหวะของทับและกลองท่ีแตกตางกันในตัวเพลงโหมโรง 
  ในขั้นตอนของการออกฤๅษี หนังตะลุงท้ัง 2 คณะมีรูปแบบจังหวะของทับกลองท่ีแตกตางกันอยางมี
ลักษณะเฉพาะของแตละแบบ เชนเดียวกับรูปแบบจังหวะของทับและกลองในการออกโค ซึ่งมีความแตกตางกันใน
ทุกขั้นตอน 
  ผลการเปรียบเทียบทับกลองในการออกรูปปรายหนาบทพบวามีรูปแบบทับกลองท่ีแตกตางกันใน
เพลงนาดและเพลงถอนบทตอนขึ้น สวนเพลงถอนบทตอนกลางและเพลงถอนบทตอนทายมีรูปแบบท่ีคลายกัน ซึ่ง
เปนลักษณะท่ีพบในรูปแบบจังหวะของทับและกลองในการบอกเร่ือง ซ่ึงปรากฏวารูปแบบการบรรเลงของหนังตะลุง
ท้ัง 2 คณะมีลักษณะรูปแบบจังหวะท่ีคลายคลึงกัน 
  รูปแบบจังหวะของทับและกลองในเพลงปรึกษาหาความของหนังตะลุงท้ัง 2 คณะ มีลักษณะรูปแบบ
ท่ีแตกตางกันเกือบท้ังเพลง โดยมีสวนท่ีคลายกันเฉพาะในวรรคจบเพลงเทาน้ัน 
 3.3 การเปรียบเทียบรูปแบบจังหวะของโหมงและฉิ่ง 
  จังหวะโหมงและฉ่ิงในขั้นตอนการโหมโรงของหนังท้ัง 2 คณะเหมือนกันในตอนเพลงขึ้นป สวนในตัว
เพลงโหมโรงมีรูปแบบจังหวะโหมงและฉ่ิงแตกตางกัน โดยท่ีหนังแตว ศ.นครินทรใชรูปแบบโหมงและฉิ่งเหมือนกับ
เพลงขึ้นป สวนหนังอรรถโฆษิตมีรูปแบบจังหวะท่ีแตกตางออกไป 
  รูปแบบจังหวะของโหมงและฉ่ิงในบทเพลงประกอบการออกฤๅษีของหนังตะลุงท้ัง 2 คณะมีความ
แตกตางกัน เชนเดียวกับรูปแบบจังหวะของโหมงและฉ่ิงในบทเพลงปรายหนาบทของหนังตะลุงท้ัง 2 คณะซึ่งมีความ
แตกตางกัน  
  รูปแบบจังหวะของโหมงและฉิ่งในบทเพลงประกอบการออกโค ของหนังตะลุงท้ัง 2 คณะมีความ
เหมือนกันในตอนฉะโคและตอนเตนโค สวนในขั้นตอนการรัวเร่ืองมีลักษณะท่ีแตกตางกัน 
  รูปแบบจังหวะของโหมงและฉ่ิงในบทเพลงประกอบการบอกเร่ือง ของหนังตะลุงท้ัง 2 คณะ มี
ลักษณะรูปแบบจังหวะท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงเปนไปในลักษณะเดียวกับรูปแบบจังหวะของโหมงและฉ่ิงในบทเพลง
ปรึกษาหาความ ของหนังตะลุงท้ัง 2 คณะ ท่ีมีความเหมือนกันเปนสวนใหญโดยเฉพาะในตอนท่ีเปนตัวเพลง แมจะมี
สวนท่ีแตกตางกันบางเพียงเล็กนอยในวรรคจบของเพลง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบของวงดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงไดปรับเปลี่ยนจากดนตรีแบบดั้งเดิมในยุคโบราณ ท่ี
ประกอบดวยทับ กลอง โหมง ฉ่ิงและแตระ เปนดนตรีในสมัยกลางท่ีประกอบดวยป ทับ กลอง โหมง ฉิ่งและแตระ จน
กลายเปนดนตรีในสมัยปจจุบันท่ีประกอบดวย ป ทับ โหมง ฉ่ิง แตระ คียบอรด กีตาร กีตารเบส กลองชดุและกลองทอมบา 
ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษาของชวน เพชรแกว (2548)  และสุธิวงศ พงษไพบูลย (ม.ป.ป.) ท่ีกลาววาดนตรี
หนังตะลุงมีพัฒนาการจากดนตรีแบบใชเพลงทับจนมาใชเพลงปในท่ีสุด  
 ปรากฏการณเชนน้ีสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Culture Diffusion)  
กลาวคือ ในขณะท่ีชาวปกษใตมีเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมเปนเคร่ืองประกอบจังหวะตาง ๆ ก็ไดนําใชในการแสดงหนังตะลุง
และโนรามาตั้งแตโบราณ จนกระท่ังมีการนําวงปพาทยเขามาในทองถิ่นภาคใต จากาการติดตามเจานายท่ีมาปกครอง
ทองท่ีภาคใต จึงมีการรับเอาเคร่ืองดนตรีของภาคกลางคือปเขามาบรรเลงประสมกับวงดนตรีแบบเดิม ทําใหกลายเปน
ดนตรีหนังตะลุงในสมัยกลาง หลังจากน้ันเมื่อมีการนําวงดนตรีลูกทุงเดินสายแสดงอยางแพรหลาย ของสุรพล สมบัติ
เจริญ ในราว พ.ศ.2513-2516 ทําใหนักดนตรีหนังตะลุงเห็นแบบอยางงวงดนตรีท่ีมีเคร่ืองดนตรีมากชิ้น มีคุณภาพเสียง
ท่ีหนักแนน จึงไดมีการนําเอาเคร่ืองดนตรีเหลาน้ันเขามาประสมในวงดนตรีสมัยกลาง กลายเปนดนตรีสมัยปจจุบันใน
ท่ีสุด ท้ังสองเหตุการณน้ีเปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวามีการแพรกระจายของเคร่ืองดนตรีตางถิ่นเขามาในดินแดนภาคใต 
และมีการรับเอาเคร่ืองดนตรีเหลาน้ันมารวมวงกับวงดนตรีแบบพ้ืนเมืองเดิม ทําใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวงดนตรี
ไปในท่ีสุด 
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 ในดานบทบาทหนาท่ีของเคร่ืองดนตรีซึ่งปรากฏวาในสมัยกอนความสําคัญของเคร่ืองดนตรีหนังตะลุงอยูท่ีทับ
และป โดยท่ีทับเปนผูนําดานจังหวะ มีหนาท่ีควบคุมจังหวะ ตั้งแนวเพลงใหชาหรือเร็ว ในขณะท่ีปเปนผูนําดานทํานอง 
โดยปมีหนาท่ีเปาทํานองเพลง ในยุคท่ีปเปาเลาเดียวปสามารถบรรเลงเพลงไดโดยอิสระ เมื่อมีการนําเคร่ืองดําเนิน
ทํานองอื่น ๆ เขารวมบรรเลงดวย ปก็ลดความเปนอิสระลง เน่ืองจากตองตั้งเพลงท่ีเคร่ืองดนตรีอื่นสามารถบรรเลงได
ดวย และสามารถบรรเลงไดสะดวกดวย ซ่ึงสอดคลองกับมงคล คชรัตน (2539) ท่ีไดกลาวถึงเคร่ืองดนตรีหนังตะลุงวา
ทับเปนเคร่ืองดนตรีควบคุมจังหวะของเคร่ืองดนตรีท้ังหมดท่ีใชประกอบทาเชิดหนัง ปเปนเคร่ืองดนตรีหลักในการ
บรรเลงอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของหนังตะลุง โหมงมีลักษณะคลายฆองใชประกอบการขับบทกลอน ฉ่ิงมีเสียง
กังวานใชประกอบการขับบทกลอนรวมกับเคร่ืองดนตรีอื่น กลองเปนเคร่ืองตีใหเกิดจังหวะตางๆ ท่ีปลุกเราใจ เคร่ือง
ประกอบเหลาน้ีลวนมีคุณคาตอการแสดงหนังตะลุงแตกตางกันไปตามลักษณะของเคร่ืองดนตรี ซึ่งนายหนังไดมีการ
สืบทอดและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปจจุบัน 
 ลักษณะเชนน้ีเปนไปตามทฤษฎีบทบาทหนาท่ี กลาวคือ เคร่ืองดนตรีใดไดถูกกําหนดใหใชงานในหนาท่ีใดก็
ตองทําหนาท่ีน้ัน ความสําคัญของเคร่ืองดนตรีก็ขึ้นอยูกับหนาท่ีหรือบทบาทของเคร่ืองดนตรีน้ันท่ีมีตอวงดนตรี ในกรณี
ของปเมื่อมีปเลาเดียว ปก็มีบทบาทหนาท่ีในการบรรเลงทํานองเพลงอยางเต็มท่ี เมื่อมีการนําเคร่ืองดนตรีอื่นเขามา 
บทบาทของปก็ลดลง เน่ืองจากตองบรรเลงเพลงท่ีเคร่ืองดนตรีอื่นเลนไดดวย นอกจากน้ีปไมสามารถบรรเลงบทเพลง
สมัยใหมไดดีเทากับเคร่ืองดนตรีสากล เชน คียบอรดและกีตาร ดังน้ันหนาท่ีในการนําทํานองเพลงในเพลงประเภทน้ีจึง
ตกเปนของคียบอรดและกีตารในท่ีสุด เหตุการณทํานองเดียวกันน้ีก็เกิดขึ้นกับทับและกลองตุก ซึ่งเมื่อเดิมทับทําหนาท่ี
ควบคุมจังหวะเพลง แตเมื่อนํากลองชุดเขามาบรรเลงรวมดวย เน่ืองจากกลองชุดมีจํานวนกลองมากกวา สามารถทําเสียง
ไดมากกวา เสียงกลองมีความหนักแนนและคึกคักกวา ทําใหบทบาทในการเปนผูนําวงจึงกลายเปนของกลองชุด ท่ีมีเสียง
ดังกวาและหนักแนนกวา นอกจากน้ีกลองชุดยังเขามาแทนท่ีกลองตุกอยางสมบูรณ ในเมื่อกลองชุดสามารถตีแทนกลอง
ชุดไดโดยไมมีผลเสียหายตอวงดนตรี จึงไมมีความจําเปนท่ีตองใชกลองตุก ดังน้ันกลองตุกจึงหายไปจากวงดนตรีหนัง
ตะลุง จนในท่ีสุดกลองชุดไดเขามาอยูในวงดนตรีหนังตะลุงในฐานะผูนําดานจังหวะอยางเต็มตัว 
 ในดานลักษณะของบทเพลงท่ีใชประกอบการแสดงหนังตะลุงสมัยดั้งเดิมนิยมใชเพลงไทยเดิมและเพลง
เฉพาะการแสดงหนังตะลุงเปนหลักในการแสดง มีการนําบทเพลงไทยลูกทุงท่ีเปนเพลงแปลงมาจากเพลงไทยเดิมอีก
ทอดหน่ึงเขามาใชบาง สวนดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงรูปแบบปจจุบันน้ัน นิยมใชเพลงไทยเดิมและเพลง
เฉพาะหนังตะลุงในชวงพิธีกรรมหลักของการแสดง คือ ตั้งแตการออกฤๅษีจนถึงการออกเจาเมือง สวนในขั้นตอนอื่น 
ๆ นิยมใชบทเพลงสากลสมัยใหมเขามาใชบรรเลง บางคร้ังก็มีการใชนักรองมารองเพลงในชวงท่ีเปนการเปลี่ยนฉาก
หรือรอเวลา โดยท่ีเน้ือหาของบทเพลงไมเก่ียวของกับเน้ือเร่ืองท่ีแสดงก็มี ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับคมสันต 
วงควรรณ (2549) ซึ่งไดทําวิจัยดนตรีหนังตะลุงคณะอาจารยณรงค ตะลุงบัณฑิต พบวารูปแบบของดนตรีหนังตะลุง 
เพลงท่ีใชในการบรรเลงซ่ึงจําแนกได 2 รูปแบบ คือ ดนตรีประกอบพิธี ไดแก โหมโรง ออกฤๅษี ออกพระอิศวร ออกรูปปราย
หนาบท ออกรูปบอกเร่ือง ออกรูปเจาเมือง และดนตรีประกอบการแสดงตามเน้ือเร่ือง คือ ประกอบบทพากย บท
บรรยาย เจรจาและประกอบตามบทบาทเฉพาะของตัวละคร โดยปกติบรรเลงดวยเพลงไทยเดิมอัตราจังหวะ 2 ชั้น 
สําหรับเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลสมัยนิยมหรือเพลงลูกทุงนิยมนํามาใชบรรเลงเฉพาะการบรรเลงประกอบการ
แสดงตามเน้ือเร่ืองเทาน้ัน ซ่ึงเห็นไดวามีวิธีการใชบทเพลงในการบรรเลงสําหรับแตละขั้นตอนของการแสดงหนัง
ตะลุงในลักษณะเดียวกัน 
 ปรากฏการณเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาดนตรีหนังตะลุงมีการปรับตัวใหสอดคลองกับความนิยมของผูชม เมื่อ
กลุมผูชมเปลี่ยนไปจากกลุมผูชมท่ีเปนผูใหญกลายเปนกลุมวัยรุน ดังน้ันดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงจึงนิยมใช
เพลงท่ีเปนท่ีนิยมในหมูวัยรุนนํามาบรรเลง เพ่ือใหเปนท่ีถูกใจของกลุมผูชมท่ีเปนวัยรุน    แตก็ยังใชบทเพลงไทยและ
บทเพลงเฉพาะสําหรับหนังตะลุงบรรเลงในขั้นตอนของพิธีกรรมในชวงแรกของการแสดง เพ่ือยังคงเปนเอกลักษณ
ของการแสดงหนังตะลุง 
 อยางไรก็ตามดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงแบบปจจุบันในชวงขั้นตอนของพิธีกรรมน้ัน แมวายังใช
บทเพลงไทยเดิมและเพลงหนังตะลุงดั้งเดิมบรรเลง แตไดมีการปรับเปลี่ยนทวงทํานอง รวมท้ังจังหวะใหผิดแผกไป



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 338 
 

จากเดิม ยกตัวอยาง เชน เพลงเชิดท่ีใชประกอบการออกฤๅษี ซ่ึงในดนตรีรูปแบบเดิมน้ันปสามารถเปาทํานองเชิดได
โดยอิสระ ทับกลองก็คอยบรรเลงควบคุมจังหวะ ท้ังน้ีตองสอดคลองกับลีลาการเชิดหนังของนายหนังตะลุง ถานาย
หนังเชิดชาลีลาเพลงก็จะชา ถานายหนังเชิดเร็วลีลาเพลงก็จะเร็วตามไปดวย ถานายหนังเชิดนานนักดนตรีก็จะคิดหา
ทํานองมาใสใหพอดีกับการเชิดหนัง ถานายหนังเชิดแบบรวบรัด ดนตรีก็ตองตัดทํานองใหสั้นลงดวย กลาวไดวาการ
การเลนดนตรีประกอบหนังตะลุงรูปแบบเดิมน้ันการเชิดนําดนตรี ดนตรีตองคอบปรับเปลี่ยนตามลีลาการเชิด ตาง
จากดนตรีหนังตะลุงในสมัยปจจุบัน ท่ีแมจะบรรเลงเพลงเชิดเหมือนเดิม ก็มีการปรับทํานองในตอนตนเพลงใหยืด
ออก ลีลาเพลงก็มีความเชื่องชามากขึ้น กลองชุดจะเปนผูตั้งจังหวะใหเคร่ืองดนตรีอื่น ๆ บรรเลงตาม นายหนังก็ตอง
เชิดตามทวงทํานองของดนตรี ไมสามารถตัดทอนหรือเพ่ิมเติมลีลาการเชิดใหสั้นเขาหรือยาวออกได ท้ังน้ีเน่ืองจาก
นักดนตรีสวนใหญเปนนักดนตรีสากล การบรรเลงใชโนตเปนหลัก ถึงแมนักดนตรีจะจําบทเพลงไดก็ตามแตคงตอง
เลนตามโนตท่ีฝกซอมกันไว ไมสามารถตัดทอนหรือยืดขยายทํานองเพลงได ลีลาท่ีบรรเลงก็จะเชื่องชาและคงท่ี 
กลาวคือเลนดนตรีทุกคร้ังก็เหมือนกันทุกคร้ัง ดนตรีหนังตะลุงสมัยน้ีแทบทุกคณะบรรเลงเพลงแบบเดียวกัน ลีลา
เดียวกัน ซ่ึงเกิดจากการท่ีนักดนตรีลูกคูเปนชุดเดียวกัน หรือเลียนแบบบทเพลงกัน นายหนังไมวาคณะใดก็ตามเมื่อ
เชิดหนังจึงตองเชิดตามลีลาของดนตรี ไมสามารถเชิดตามลีลาการเชิดของตนไดโดยอิสระ กลาวไดวาการเชิดหนังใน
ปจจุบันน้ันดนตรีนําการเชิดหนัง นายหนังตองเชิดตามดนตรี เน่ืองจากนักดนตรีเลนตามโนต ไมสามารถพลิกแพลง
ได ทําใหการแสดงยืดยาดในบางคร้ัง 
 ในการแสดงประกอบการดําเนินเร่ืองก็เชนเดียวกัน ดนตรีหนังตะลุงรูปแบบเดิมจะเรงแนวดนตรีใหกระชับ
ขึ้นเมื่อการแสดงผานไปไดสักระยะหน่ึง จนกลาวไดวาการแสดงย่ิงนานไปเทาไรก็จะทําใหดนตรีรวดเร็วขึ้นตามไป
ดวย บทเพลงท่ีบรรเลงก็บรรเลงเพลงสั้น ๆ หรือถาเปนเพลงยาวก็รวบรัดตัดลงใหเหมาะสมกับลีลาการดําเนินเร่ืองท่ี
จะรวดเร็วขึ้นในตอนดึก ๆ ตางจากดนตรีหนังตะลุงสมัยปจจุบันซ่ึงนิยมใชเพลงสากลบรรเลงประการหน่ึง และ
เน่ืองจากนักดนตรีบรรเลงตามโนตประการหน่ึง ทําใหไมสามารถตัดทอนทํานองเพลงใหสั้นลง หรือแมแตไมสามารถ
เรงแนวดนตรีใหรวดเร็วขึ้นได เน่ืองจากนักดนตรีตองเลนเพลงไปตามโนตท่ีบันทึกไวจนจบ ไมสามารถตัดได บท
เพลงสวนใหญซอมกันมาแลว ในการบรรเลงก็ตองบรรเลงตามแบบแผนท่ีซอมกันมา ในบางคร้ังก็บรรเลงเพลงสากล
โดยมีการขับรองประกอบ ทําใหการแสดงยืดยาดออกไปไมสามารถทําใหกระชับได 
 เหตุผลสําคัญอีกอยางหน่ึงท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงของหนังตะลุง 
จากหนังตะลุงแบบดั้งเดิมท่ีแสดงเปนเร่ืองราวในลักษณะของนิทาน มีการดําเนินเร่ืองไปจนจบในการแสดงแตละคร้ัง 
ตางจากหนังตะลุงในสมัยปจจุบันท่ีไมเนนการแสดงเปนเร่ืองราว แตกลายเปนการเนนมุขตลกแบบรายการทอลคโชว 
เนนการขับรองเพลงซ่ึงไมเก่ียวกับเน้ือเร่ือง หนังตะลุงบางคณะถึงกับมีนักรองประจําคณะจํานวนหลายคนก็มี ทําให
ความสําคัญของเน้ือเร่ืองท่ีแสดงลดนอยลง กลายเปนเนนความสําคัญกับมุขตลกและการรองเพลง จนบางคร้ังพบวา
หนังตะลุงบางคณะแสดงจนจบการแสดงโดยแสดงเพียง 2-3 ฉากเทาน้ันเอง เหตุน้ีดนตรีประกอบการแสดงหนัง
ตะลุงก็ปรับเปลี่ยนไปเปนเพลงสมัยใหมมากขึ้น เพลงแบบดั้งเดิมก็เลิกใชไปในท่ีสุด 

 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ควรศึกษาวิจัยลักษณะของดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงรูปแบบดั้งเดิมในเชิงลึก เพ่ือ
ศึกษาบทเพลง ทํานองเพลง รวมท้ังวิธีการบรรเลงทับ กลอง โหมง ฉิ่งประกอบบทเพลงโดยละเอียด เพ่ือเปนการ
รวบรวมขอมูลเหลาน้ีไวไมใหสูญหาย เน่ืองจากในปจจุบันมีการใชดนตรีลักษณะนี้นอยมาก 
 2. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิม เพ่ือบันทึกลีลาการเชิดหนังอยางละเอียดทุก
ขั้นตอน โดยรวบรวมไวท้ังเปนภาพ และวิดีโอ เพ่ือเก็บเปนหลักฐานไวประกอบการศึกษาตอไปกอนท่ีจะสูญหาย 
เน่ืองจากนายหนังแบบดั้งเดิมเร่ิมมีจํานวนนอยลง 
 3. ควรจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเก่ียวกับดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม เพ่ือเปนการอนุรักษดนตรีแบบ
ดั้งเดิมโดยอาจจัดทําในรูปแบบของวิดีโอ ซีดีเพลง หนังสือ และการฝกอบรม การประกวดดนตรีหนังตะลุง เปนตน 
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 4. จัดทําหลักสูตรดนตรีหนังตะลุงในหลักสูตรของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา เพ่ือเปนถายทอด
ความรูไปสูเยาวชน โดยเชิญวิทยากรทองถิ่นท่ีมีความรูมาเปนผูฝกสอน จะเปนวิธีการท่ีถายทอดองคความรูไปสู
เยาวชน สามารถอนุรักษดนตรีหนังตะลุงไดถาวรตอไป 
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