หนังตะลุงเมืองเพชร:
การศึกษาเชิงบทบาทหน้าที่
สมบัติ สมศรีพลอย
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทหน้าที่การแสดงหนังตะลุง
เมืองเพชรทัง้ สายหนังในและหนังนอก จากบทพากย์ บทเจรจา และบริบทการแสดงบาง
ส่วนของการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร จำ�นวน 4 เรือ่ ง คือ รามเกียรติต์ อนศึกไมยราพณ์
รามเกียรติ์ตอนศึกทัพนาสูร เกราะสุวรรณ และดวงใจแม่ โดยใช้ทฤษฎีบทบาทหน้าที่
นิยม (Functionalism) เป็นแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และนำ�เสนอเป็นบทความวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทหน้าที่การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรแบ่งออกเป็น
5 ด้าน ดังนี้ 1) บทบาทหน้าที่อธิบายที่มาและเหตุผลในการทำ�พิธีกรรม การแสดงหนัง
ตะลุงเมืองเพชรเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม มีแบบแผนการแสดงที่เป็นลำ�ดับขั้นตอนชัดเจน
ในการแก้บน มีบทพากย์ที่ร้องเชิญเจ้าพ่อให้มาชมหนังตะลุงที่เจ้าภาพได้จ้างมาเล่น
ถวายเพือ่ ให้หลุดสินบาดขาดสินบน 2) บทบาทหน้าทีใ่ ห้การศึกษาในสังคมทีใ่ ช้ประเพณี
บอกเล่า คือ ให้ความรู้ ถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปลูกฝังทัศนคติ ผ่านการ
กลั่นกรองจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ของนายหนังตะลุง 3) บทบาทหน้าที่รักษา
มาตรฐานทางพฤติกรรมทีเ่ ป็นแบบแผนของสังคม โดยสอดแทรกเนือ้ หาสาระสำ�คัญเพือ่
ให้สมาชิกในสังคมนั้นๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของสังคม ค่านิยมที่สังคมเห็นว่า
ดี ทัศนคติทสี่ งั คมเห็นว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี ตลอดจนบรรทัดฐานทางพฤติกรรมและจริยธรรม
ของสังคม 4) บทบาทหน้าที่ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจ
ของบุคคลในเรื่องเพศ การบ้านการเมือง และการเคารพผู้อาวุโส 5) บทบาทหน้าที่สื่อ
ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน โดยนำ�เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติมาสื่อสาร
เพื่อเสนอให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ

Petchaburi Shadow Puppetry: A Functional
Study
Sombat Somsriploy

Abstract

This research aims to study the roles of both the Nai school and the Nork

school of Petchaburi shadow puppetry by analyzing voice-overs, conversations,
and some contexts of performance. The theory of Functionalism is applied to

analyze four plays: the War against Maiyarap from the Ramakien, the War against
Tappanasoon from the Ramakien, Kroh Suwan, and Duangjai Mae.

The results show that Petchaburi shadow puppetry has five roles. The

first is to provide certain background of some rituals in performing shadow

puppetry. There are voice-overs for inviting a holy spirit to watch the performance
as a votive offering because a wish of the performance’s employer just became

true. The second role is to provide education to the audience in the oral tradition
society. Some knowledge, local wisdom, and attitudes are transferred through the
performers’ experiences to the audience. The third is to maintain the norms of

the society. The content of the performances admires some preferable values and

resists some prohibited attitudes. The fourth role is to entertain the audience and
relieve the audience’s frustration with sexuality, politics, and seniority. The last is
to spread some information, at both local and international levels, to the locals.
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วัฒนธรรมส่วนต่างๆ ในสังคมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ทั้ ง ด้ า นปั จ จั ย พื้ น ฐาน ด้ า นความมั่ น คงของสั ง คม และความมั่ น คงทางด้ า นจิ ต ใจ
วัฒนธรรมในส่วนคติชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าประเภทต่างๆ เพลง การละเล่น การแสดง
ความเชื่อ พิธีกรรมล้วนมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทางด้านจิตใจและ
ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงทางวัฒนธรรมให้แต่ละสังคม (ศิราพร ณ ถลาง,
2552, น. 360) หนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเรียบง่ายตรงไปตรงมา ตามแบบวิถีการ
ดำ�รงชีวิตของชาวบ้าน เป็นที่ทราบว่าหนังตะลุงเมืองเพชรได้รับอิทธิพลจากหนังตะลุง
ปักษ์ใต้ มีการประสมประสานและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและบริบทของ
ท้องถิ่น จนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่นิยมของชาวบ้านเพชรบุรี
หนังตะลุงเมืองเพชร แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ หนังในกับหนังนอก คล้ายกับ
การแบ่งละครในกับละครนอก กล่าวคือ หนังในจะใช้เรือ่ งรามเกียรติเ์ ป็นหลักมีบทพากย์
บทเจรจาที่มีราชาศัพท์ ใช้ภาษาและดนตรีที่เป็นแบบแผน เล่นถวายพระมหากษัตริย์
มาแต่อดีต ส่วนหนังนอกจะใช้เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ หรือเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ ใช้ภาษาคะนอง
โลดโผน ดนตรีสนุกสนานคล้ายละครชาตรี เล่นให้ชาวบ้านดู ปัจจุบันหนังทั้งสอง
สายยังคงได้รับความนิยมเท่าๆ กันจากผู้ชม และมีคณะหนังตะลุงใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ
(สมบัติ สมศรีพลอย, 2559, น. 910) หนังตะลุงเมืองเพชรเป็นมหรสพที่คนเมืองเพชร
ยังนิยมกันมากจนทุกวันนี้ ได้มีผู้นำ�หนังตะลุงไปแสดงในงานต่างๆ เช่น แก้บน งานศพ
งานบวช ฯลฯ อยู่เสมอ มีการดำ�รงอยู่และการสืบทอดกันมา โดยมีบทบาทหน้าที่รับใช้
สังคมเพื่อความบันเทิงและพิธีกรรมความเชื่อ
บทบาทหน้าทีก่ ารแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ บทบาท
ของคนเชิดหนังหรือที่เรียกว่า “นายหนัง” เป็นศิลปินที่แท้จริงที่มีกลเม็ดในการแสดง
เรื่องราว มีพรสวรรค์และพลังพิเศษในการสื่อเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่ง
จิตวิญญาณ (Christine Hemmet, 1996, p. 5) และบทบาทหน้าที่ของการแสดงซึ่ง
ได้รบั การรังสรรค์ขนึ้ จากภูมปิ ญ
ั ญาของนายหนังตะลุงเพือ่ แสดงถวายสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทำ�ให้
เจ้าภาพทีห่ าหนังตะลุงมาแสดงแก้สนิ บนตก ส่วนผูช้ มทีเ่ ป็นมนุษย์กพ็ ลอยได้ชมเกิดความ
สนุกสนาน ประทับใจในเนื้อเรื่องจากบทพากย์และบทเจรจา
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับหนังตะลุงในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
องค์ประกอบและขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง หรือไม่ก็เป็นเรื่องรูปแบบการแสดง
การอนุรักษ์เผยแพร่ การสืบทอด เครื่องดนตรีและเพลงประกอบการแสดง ตลอดจน
การแกะตัวหนังตะลุง ส่วนการศึกษาด้านเนื้อหาการแสดงปรากฏไม่มากนัก มีชวน

พฤศจิกายน 2559

79

เพชรแก้ว (2523) ศึกษาเรื่อง บทอัศจรรย์ (บทสมห้อง) ของหนังตะลุง จากคณะ
หนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราช บทสมห้องมีการบรรยายให้เห็นพฤติกรรมทาง
เพศแบบรวบรัด บรรยายให้เห็นพฤติกรรมหรือการเสพสังวาสอย่างละเอียดถี่ถ้วน
การบรรยายการร่วมประเวณีโดยใช้ความเปรียบและสัญลักษณ์แทนอวัยวะเพศและ
พฤติกรรมทางเพศในหลายรูปแบบ ส่วนสวพร จันทรสกุล (2554) วิเคราะห์บทปราย
หน้าบทหนังตะลุง ศึกษาด้านสุนทรียภาพทางด้านการใช้คำ�และภาพพจน์ภาพสะท้อน
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และพระมหาสมฤทธิ์ อิทฺธิญาโณ (2550) ศึกษา
เรื่อง จริยธรรมที่ปรากฏในหนังตะลุงอีสาน: กรณีศึกษา บ้านสระแก้ว ตําบลบ้านฝาง
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น หลักจริยธรรมที่ปรากฏในการแสดงหนังตะลุงอีสาน
คือ ข้อปฏิบัติของตัวละคร และหลักธรรมอื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องควบคุมความประพฤติ
ของบุคคลในสังคมให้ประพฤติปฏิบัติต่อกัน
งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาการแสดงหนังตะลุงภาคใต้
และหนังประโมทัยของอีสานในด้านวรรณศิลป์และจริยธรรมทางด้านสังคมเพียงด้าน
เดียว มิได้กล่าวถึงบทบาทหน้าทีข่ องการแสดงทีม่ สี ว่ นสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับชีวติ ผูค้ นและ
ท้องถิ่น ทำ�ให้มองไม่เห็นมิติทางสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของการศึกษาเชิงวัฒนธรรม
และคติชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทหน้าที่การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเพื่อ
ให้เห็นมิติดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์บทบาทหน้าที่การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรทั้งสายหนังในและ
หนังนอก จากบทพากย์ บทเจรจา และบริบทการแสดงบางส่วนของการแสดงหนังตะลุง
เมืองเพชร

ขอบเขตของการวิจัย

การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หนังในและหนังนอก
ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการแสดงส่วนใหญ่เหมือนกัน แตกต่างกันเล็กน้อย ได้แก่
จำ�นวนคนเชิด (หนังในมี 2 คน หนังนอกคนเดียว) เรือ่ งทีเ่ ล่น (หนังในเล่นเรือ่ งรามเกียรติ์
เป็นหลัก ส่วนหนังนอกเล่นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ และเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่) ขนาดตัวหนัง
(หนังในมีขนาดใหญ่กว่า) เครื่องดนตรีบางชิ้น (หนังนอกเพิ่มนิ้งหน่อง) และชื่อตัวตลก
(หนังในชื่อ ไอ้หน่วย ไอ้กา ส่วนหนังนอกชื่อ ไอ้กบ ไอ้เกลี้ยง) ขอบเขตการเก็บข้อมูล
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การแสดงมีจำ�นวน 4 คณะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หนังใน 2 คณะ ได้แก่ คณะลูก
พ่อป่วน ชัยนาท เชิดชำ�นาญ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพณ์ แสดงงานแก้บนที่
วัดใหญ่สวุ รรณาราม อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กับคณะศิษย์ลกู เต่า มหาฟลุค๊ ลูกเพชร
เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร แสดงงานแก้บนที่วัดบ้านขลู่ อำ�เภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี และหนังนอก 2 คณะ ได้แก่ คณะ ก.บรรเลงศิลป์ เรื่องเกราะสุวรรณ แสดง
งานแก้บนที่วัดบ้านขลู่ อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กับคณะ ว.รวมศิลป์ เรื่องดวงใจ
แม่ แสดงงานแก้บนที่หมู่บ้านละหารน้อย อำ�เภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การแสดง
สามคณะแรกเป็นการแก้บนส่วนบุคคลทีม่ าเล่นถวายหลวงพ่อศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจำ�วัดในช่วง
สงกรานต์ ส่วนคณะที่สี่เป็นการแก้บนส่วนบุคคลเล่นถวายคุณพ่อปู่จอมเงินจอมทอง
เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ประจำ�หมู่บ้านละหารน้อย

กรอบแนวคิดการวิจัย

ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม (Functionalism) ของ วิลเลียม บาสคอม (William
Bascom) จากบทความเรื่อง “Four Function of Folklore” (1965) เพื่อให้เห็นความ
สำ�คัญของคติชนที่มีบทบาทหน้าที่อยู่ในสังคมในฐานะที่เป็นข้อมูลทางวัฒนธรรม มี
4 ประการ ดังนี้
1. ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการทำ�พิธีกรรม
2. ทำ�หน้าที่ให้การศึกษาในสังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า
3. รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม
4. ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทหน้าที่การแสดงหนังตะลุง
เมืองเพชร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งวิธีการวิจัย
เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการวิจัย
2. กำ�หนดกลุ่มและจำ�นวนคณะหนังตะลุงที่ใช้ในการวิจัย
3. เก็บข้อมูลภาคสนามการแสดงหนังตะลุง
4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์
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การแสดง (Content Analysis) ใช้การวิเคราะห์ ตีความ สร้างข้อสรุป และนำ�เสนอเป็น
ความเรียงโดยการพรรณนาความ (Descriptive)

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรทั้งสายหนังในและหนังนอก
สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรได้ 5 บทบาท ดังนี้

1. บทบาทหน้าที่อธิบายที่มาและเหตุผลในการทำ�พิธีกรรม

พิธีกรรมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 2 ด้าน คือ ด้านสังคม
และด้านจิตใจ ในสังคมประเพณี พิธกี รรมเป็นเรือ่ งของกลุม่ ชน พิธกี รรมเป็นการรวมพลัง
ของคนในสังคม การประกอบพิธีกรรมแต่ละครั้งทำ�ให้สมาชิกในสังคมรู้สึกมั่นคงอบอุ่น
นอกจากนั้นหน้าที่สำ�คัญของพิธีกรรม คือ ช่วยให้มนุษย์มีความมั่นคงทางด้านจิตใจ
มีความสบายใจขึ้น เพราะพิธีกรรมมักเกี่ยวข้องกับการขอร้องให้อำ�นาจเหนือธรรมชาติ
ช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ไม่มั่นใจ (ศิราพร ณ ถลาง, 2552, น. 364-365)
เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มีความไม่แน่ใจไม่สบายใจ มนุษย์ก็จะทำ�พิธีบนบานศาล
กล่าวต่ออำ�นาจเหนือธรรมชาติให้ชว่ ยเหลือเพือ่ ให้พน้ จากสภาพทีเ่ ป็นทุกข์ ชาวเพชรบุรี
มีความเชื่อถือศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่ของตนอย่างมั่นคง ได้แก่ เจ้าพ่อ
เจ้าแม่ เจ้าปู่ เจ้าที่เจ้าทาง ฯลฯ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาชีวิตชาวเพชรบุรีจึงบนบานศาลกล่าว
และเมื่อได้สมประสงค์ตามที่บนก็จะแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหนังตะลุง หนังตะลุง
เมืองเพชรจึงเป็นศิลปะการแสดงที่มีบทบาทรับใช้สังคม ทำ�หน้าที่เป็นมหรสพแก้บน
ช่วยคลายความวิตกกังวลและสร้างความสบายใจให้ชาวเพชรบุรี (ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม,
2555, น. ง)
หนังตะลุงเมืองเพชรจึงมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมการแสดงที่มี
ลำ�ดับขั้นตอนการแสดง เริ่มต้นจากการโหมโรง ตั้งนะโม 3 จบ คาถาชุมนุมเทวดา
การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระรัตนตรัย ไหว้ครูบาอาจารย์ ไหว้คุณบิดรมารดา ต่อ
จากนั้นจะเป็นการประกาศอัญเชิญเจ้าที่เจ้าทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ�จังหวัดและประจำ�
ชุมชนมาดูหนังตะลุงที่เจ้าภาพได้จ้างมาเล่นถวายแก้บน ช่วงนี้นายหนังจะร้องกลอน
เอ่ยชื่อเจ้าภาพ ดังตัวอย่าง
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ยอประณมก้มเกศา
สิบนิ้ววันทาลูกขออภัย
พระภูมิเจ้าที่ธรณีคงคา
ปกปักษ์รักษาอย่าได้มีโพยภัย
เจ้าของที่เจ้าของทาง
เชิญมาดูหนังฟังนิยาย
เชิญพ่อด่านน้อยด่านใหญ่
ด่านนอกด่านในด่านซ้ายขวา
คุณพ่อองค์ในเป็นนายด่าน
จงเบิกทวารบานประตูทิศบูรพา
คุณพ่อด่านนอกบอกศาลใน
ค่ำ�คืนนี้ไซร้คุณพ่อหนา
ลูกเชิญพ่อปู่อยู่ที่นี่
แต่เป็นเจ้าของที่มาแต่ก่อนแต่ไร
เชิญพ่อแดนน้อยแดนใหญ่
จักรพรรดิเขาใหญ่เชิญพ่อมา
คุณพ่อเขากุ่มคุณพ่อเขาหมู
คุณพ่อเขางูและเขาไฟ
อีกคุณพ่อหลวงคุณพ่อหลาว
พ่อเขาตะเคราพ่อเขาใหญ่
พ่อเขาบันไดอิฐ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ไกล
รู้บ้างไม่รู้จักบ้าง
เชิญมาดูหนังฟังนิยาย
ขอกราบอาราธนา
หลวงพ่อดำ�ที่ศักดิ์สิทธิ์
เชิญพ่อมาดูมาฟัง
คืนนี้ตัวฉันจะเล่นหนังถวาย
มาเป็นเป็นสักขีพยาน
คืนนี้ตัวฉันจะเล่นถวาย
เนื่องในงานแก้สินบนของคุณมุนี กิ่งจันทร์ เหมือนดังว่า เชิญมาพ่อมาครั้งนี้เร็วไว
เมื่อเขาบนบานศาลกล่าว
คุณพ่อเจ้าในคราวนั้นไซร้
(คณะ ก.บรรเลงศิลป์ ศิษย์ครูลาภ)

หลังจากอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยานและรับสินบนของเจ้าภาพแล้ว
นายหนังจะร้องกลอนขอให้หลุดสินบาทขาดสินบน อย่าให้เจ้าพ่อทีบ่ นบานศาลกล่าวไว้
มาทวงถามสินบนอีก พร้อมทั้งอวยพรให้เจ้าภาพมีความสุข ดังตัวอย่าง
ได้ฟังสำ�เนียงเสียงลูกว่า
คุณพ่อองค์ใดได้รับรู้
เขาได้ประกาศลั่นวาจา
สมจริงสมจังเหมือนดังว่า
ณ บัดนี้สมดังตั้งใจ
เชิญคุณพ่อมารับมารอง
เขาได้จัดเตรียมเอาไว้ให้
ได้จัดเป็นศาลเพียงตา
เชิญเข้าประจำ�ในพิธี
อย่าให้ผิดพลาดประการใด
มาเป็นหูมาเป็นตา

ลูกเจรจาครั้งนี้โดยไว
มาช่วยอุ้มชูให้กับลูกชาย
ท่านให้ได้หนาสมดั่งใจ
ได้เอาหนังลูกมาเล่นถวาย
ได้เอาหนังลูกชายมาเจรจา
มาจับมาจองสินบนเอาไป
บูชามากมายในคืนนี้
ลูกร้องบูชาอย่ารอรี
ค่ำ�คืนวันนี้ลูกจะเล่นถวาย
ข้อหนึ่งข้อใดคุณพ่อหนา
ให้กับลูกยาตลอดปลอดภัย
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เรื่องร้ายร้ายกลายเป็นดี		
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
พ่ออยู่ที่ไหนได้ฟังเสียง		
ได้ฟังสำ�เนียงเชิญหน้าจอใหญ่
ลูกขออัญเชิญคุณพ่อปู่จอมเงินจอมทอง
ให้มารับสินบาทขาดสินบน		
นะพ่อหน้ามนทิ้งธารน้ำ�ไหล
อีกทั้งโพยภัยอย่าได้มี		
ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป
สินบนขาดกันค่ำ�คืนนี้		
โพยภัยอย่าได้มีอีกต่อไป
พ่ออย่าได้เป็นห่วงทวงถามหา		
ครั้งนี้ครั้งหน้าและครั้งไหนไหน
ให้สิ้นสวาทขาดจากกัน		
ทั้งนี้ทั้งนั้นตลอดปลอดภัย
จะนึกอะไรสมปรารถนา		
เงินทองไหลมาเสียมากมาย
มีลูกหญิงเป็นคุณนาย		
มีลูกชายเป็นนายคน
				
(คณะ ว.รวมศิลป์)

จากบทพากย์ที่ร้องเป็นทำ�นองสองไม้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์สะท้อนให้เห็นว่า
หนังตะลุงเมืองเพชรเป็นการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม ที่มีบทบาทหน้าที่อธิบาย
ที่มาและเหตุผลในการทำ�พิธีกรรม กล่าวคือ ที่มาของพิธีกรรมการแสดงหนังตะลุง
ก็คือการบนบานศาลกล่าว ส่วนการแสดงหนังตะลุงคือเหตุผลในการประกอบพิธีกรรม
แก้บน ทีม่ ลี �ำ ดับการแสดงเป็นขัน้ ตอนมีแบบแผน โดยมีนายหนังเป็นตัวสือ่ กลางระหว่าง
เจ้าภาพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยใช้การแสดงหนังตะลุงเป็นสารในการเชื่อมต่อ เป็นการต่าง
ตอบแทนระหว่างคนบนบานศาลกล่าวทีต่ อ้ งการให้เจ้าพ่อช่วยเหลือให้พน้ จากความทุกข์
อันตรายกับเจ้าพ่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ�ชุมชนที่ช่วยดลบันดาลให้กับผู้ที่มาบนได้
สมความประสงค์
จากการสังเกตการณ์เจ้าภาพทุกคนจะให้ความสำ�คัญกับพิธีกรรมการแสดง
ช่วงนี้อย่างมาก บริเวณหน้าโรงหนังจะตั้งศาลหรือเก้าอี้ ปูด้วยผ้าขาว มีหมอนพิง
กางร่มไว้บริเวณเก้าอี้ เพื่อให้เจ้าพ่อมาประทับชมการแสดงหนังตะลุง เจ้าภาพบางคน
ตั้งของเซ่น มีไก่ต้ม เหล้าขาว ผลไม้ มาบูชาเจ้าพ่อด้วย พอถึงช่วงที่นายหนังร้องเชิญ
เจ้า เจ้าภาพจะจุดธูปเทียนบอกกล่าวเจ้าพ่อ เท้าความถึงการบนบานที่ผ่านมาแล้วได้
สมใจตามที่บนไว้ จึงนำ�หนังตะลุงมาเล่นถวาย เมื่อบอกกล่าวเสร็จจะปักธูปเทียนบน
พื้นดินบริเวณใกล้ๆ แล้วจะนั่งชมการแสดง จะคอยฟังว่านายหนังจะร้องกลอนออก
ชื่อเจ้าภาพหรือไม่ จะร้องบอกให้หลุดสินบนหรือไม่ ช่วงที่นายหนังร้องกลอนให้หลุด
สินบนจะเชิดรูปมานพน้อยเป็นเชิงสัญลักษณ์ยิงลูกศรไปตัดสินบนให้ขาด แล้วจะร้อง
อวยพรเจ้าภาพ
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จากการสัมภาษณ์ชว่ งนีเ้ ป็นช่วงสำ�คัญทีเ่ จ้าภาพต้องคอยฟังให้ดี เพราะเกรงว่า
จะแก้สนิ บนไม่ตก แล้วเจ้าพ่อจะมาทวงสินบนทำ�ให้เจ็บไข้ได้ปว่ ย เมือ่ เสร็จขัน้ ตอนนีแ้ ล้ว
เจ้าภาพบางคนจะลาของเซ่นไหว้แล้วกลับบ้าน หรือชมการแสดงจนจบ จากพฤติกรรม
ดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่าการร้องเชิญเจ้า การร้องขอให้หลุดสินบน ช่วงพิธีกรรม
การแสดงนี้มีบทบาทหน้าที่สำ�คัญต่อชีวิตคนท้องถิ่นเมืองเพชรว่ายังยึดโยงกับการบน
และการแก้บน การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมีบทบาทหน้าที่หลัก คือ การแก้บน
ไม่ใช่การแสดงเพื่อความบันเทิง

2. บทบาทหน้าที่ให้การศึกษาในสังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า

“ภูมิปัญญา” หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความ
จัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและดำ�รงชีพในระบบนิเวศ
หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนา
สืบสานกันมา ภูมิปัญญาเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน
ที่เป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวเข้ากับสภาวะต่างๆ ในพื้นที่ที่กลุ่มชนนั้นตั้งหลัก
แหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่นจากพื้นที่
สิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ที่ ไ ด้ มี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั น แล้ ว รั บ เอาหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นนำ � มาสร้ า ง
ประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชน
นั้น ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพื้นที่ ภูมิปัญญาที่มา
จากภายนอก และภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่หรือผลิตซ้ำ�เพื่อแก้ปัญหาและการปรับตัวให้
สอดคล้องกับความจำ�เป็นและความเปลี่ยนแปลง (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540, น. 11-12)
ศิลปวัฒนธรรม คือ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตและ
ได้มกี ารถ่ายทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบนั ในรูปแบบเฉพาะของ
ท้องถิน่ มีการพัฒนาจนเป็นจารีตประเพณีทสี่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ สภาพแวดล้อม พร้อม
กับสะท้อนความดีงาม เสริมสร้างคุณธรรม คุณค่าทางพุทธิปัญญา โดยการแสดงออก
ผ่านสือ่ ศิลปะในหลายรูปแบบ เพือ่ ให้แพร่หลายในกลุม่ บุคคลในสังคม (ไพโรจน์ ทองวัน่ ,
2553, น. 5) หนังตะลุงเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีชีวิต ได้วิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลง
ตามยุคตามสมัยมาเป็นเวลายาวนาน แต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาได้หลอมรวมเอาเรื่องราว
และประสบการณ์ตา่ งๆ จากสังคมมาสอดแทรกไว้ และปรับเปลีย่ นไปตามความเหมาะสม
หนังตะลุงนอกจากเป็นภูมิปัญญาที่มีบทบาทสำ�คัญเกี่ยวกับพิธีกรรม บันทึกเรื่องราว
ต่างๆ ของสังคมและบทบาทด้านความบันเทิงแล้ว ยังมีบทบาทสำ�คัญในการให้ความรู้
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ข้อมูลข่าวสาร และช่วยชี้แนะในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมให้แก่บุคคล
ในสังคมด้วย ทั้งนี้เพราะว่า หนังตะลุง คือภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความเฉียบคม ลุ่มลึก
และหนังตะลุงยังคงมีบทบาทสำ�คัญในสังคมมาโดยตลอด (ชวน เพชรแก้ว, 2523, น.
211)
หนังตะลุงเมืองเพชรเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการรับ บ่มเพาะ
ปรับเปลีย่ นตามบริบทสังคมและสภาพแวดล้อม หล่อหลอมจนมีอตั ลักษณ์ทางการแสดง
ได้พัฒนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่รับใช้สังคมในด้านความ
บันเทิงในภาพรวมแล้ว ในด้านเนื้อหาการแสดงนั้นมีบทบาทหน้าที่ให้การศึกษา คือ
ให้ความรู้ ถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปลูกฝังทัศนคติ เพราะหนังตะลุงมีอิสระที่
จะนำ�เสนอทัศนะใดๆ ผ่านนาฏการของรูปหนังตะลุงเป็นการเสริมสร้างภูมิปัญญาและ
โลกทัศน์ให้แก่ชาวบ้านอย่างมีพลัง นายหนังตะลุงจึงเป็นเสมือนผู้ผลิตซ้ำ�ในด้านคติ
ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณีที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางสังคม รวมทั้งวัฒนธรรม
พื้ น บ้ า นอั น เป็ น วิ ถี ป ฏิ บั ติ ข องกลุ่ ม ชนโดยเฉพาะภู มิ ปั ญ ญาด้ า นการสอน (พิ ท ยา
บุษรารัตน์, 2553, น. 269) ดังตัวอย่าง
เกิดเป็นลูกผู้หญิงมีแต่สิ่งเสียหาย
อย่าทำ�ความชั่วให้มัวหมองมีคาว
ต้องรักษาตัวเราให้เป็นสาวแท้แท้
เจ้าอย่าเที่ยวบ้านโน้นลงบ้านนี้
นั่งนอนอยู่กับบ้านอย่าเที่ยวพาลเหลวไหล
มืดค่ำ�ลงไปจุดไฟจุดฟืน
ตื่นแต่เช้าหุงข้าวหุงปลา
เพราะเป็นงานของหญิงอย่านิ่งดูดาย
		

เราไม่ใช่ผู้ชายระวังกายตน
เกิดเป็นคนกับเขาก็ได้เป็นสาวหนึ่งหน
อย่าเที่ยวสาระแนเผยแพร่อายคน
มันเป็นของไม่ดีบัดสีสับสน
เมื่อมีอะไรทำ�ไปให้เป็นผล
อย่านอนดึกนอนดื่นจงลุกขึ้นสวดมนต์
ตักน้ำ�ตักท่าอย่าให้ว่าให้บ่น
ถ้ามัวแต่แต่งกายเห็นจะไม่ชอบกล
(ดวงใจแม่: คณะ ว.รวมศิลป์)

การถ่ายทอดประสบการณ์ความจัดเจนชีวิตของนายหนังผ่านบทพากย์ใน
เรื่องคติคำ�สอนการดำ�เนินชีวิตให้ถูกต้องตามค่านิยมและจารีตของสังคมนั้น เป็นการ
เสนอประสบการณ์เชิงสาธารณะของนายหนังที่เชื่อมั่นในมาตรฐานและความถูกต้อง
อันปราศจากข้อคัดง้างหรือเห็นต่างจากผู้ฟังซึ่งนำ�มาสู่ความน่าเชื่อถือและการเคารพ
นบนอบที่ได้รับจากสังคม คำ�สอนที่ยกมาเป็นเรื่องการครองตัวของผู้หญิงที่ดีว่าทำ�ได้
ยากกว่าผู้ชาย จะต้องรักนวลสงวนตัว รักษาพรหมจรรย์ และทำ�หน้าที่ที่ควรปฏิบัติ
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ภูมิปัญญาแห่งการสอนนี้นายหนังมิได้จงใจสอน แต่เป็นการสอดแทรกในการดำ�เนินเรื่อง
อย่างมีศิลปะจนผู้ฟังรู้สึกว่าไม่ใช่การฟังพระเทศน์หรือถูกผู้ใหญ่สอนโดยตรง
ปกติสื่อพื้นบ้านจะทำ�หน้าที่กระจายข่าวสารอันเป็นเรื่องปัจจุบันหรือเรื่อง
ที่ประชาชนสนใจ ขณะเดียวกันก็ยังให้ความรู้ทั่วไปซึ่งไม่จำ�เป็นจะต้องเป็นเรื่องใหม่ๆ
แต่อย่างใด จะเป็นเรื่องเก่าที่พูดซ้ำ�ๆ ซากๆ ก็ได้ หรือใช้กันอยู่ในชีวิตประจำ�วันก็ได้
เป็นเรื่องทางธรรมก็ได้ ทางโลกก็ได้ (เอนก นาวิกมูล, 2547, น. 908) แม้การแสดง
หนังตะลุงจะไม่ได้มีบทบาทที่ให้ความรู้โดยตรง เพราะจุดประสงค์การแสดงมุ่งความ
บันเทิงเป็นหลัก แต่บทบาทหน้าที่การให้ความรู้แฝงอยู่ในการดำ�เนินเรื่อง อาจจะเป็น
บทพากย์หรือบทเจรจาของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง ดังตัวอย่างจากเรื่อง เกราะสุวรรณ
บทพากย์ตอนออกตัวพระฤาษี ก่อนที่ลูกศิษย์ คือ เกราะสุวรรณ ไอ้กบ และไอ้เกลี้ยง
จะมาร่ำ�ลาไปตามหาแม่ พระฤาษีอยู่ในฐานะนักบวชได้กล่าวถึงหลักธรรมคือศีลห้า
ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการสอนและให้ความรู้ทางธรรมว่า หากผู้ใดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดจาโกหกหลอกลวง และดื่มสุรา ก็จะทำ�ให้ชีวิต
มีความสุข เมื่อตายแล้วจะได้ไปสวรรค์
ฤๅษี : พระพุทธเจ้าท่านกล่าวตรัส
ปาณาติบาตอย่าฆ่าสัตว์
อทินนาทานา
กาเมสุมิจฉา
มุสาวาทา
สุราเมระยะปะมา
ศีลห้าจะพาไปสวรรค์
นั่งยิ้มแย้มแก้มเป็นพวง

ให้ปฏิบัติศีลห้าเป็นเวลาลุล่วง
ปูปลาสารพัดหมู่สัตว์ทั้งปวง
อย่าเป็นโจราขโมยลักล้วง
อย่าไปเอาภรรยาที่เจ้าของเขาหวง
อย่าเจรจาปลิ้นปลอกหลอกลวง
อย่าไปดื่มสุราของมึนเมาทั้งปวง
ผู้ครอบครองนั้นเป็นอันหมดห่วง
ให้ลุล่วงแหล่งสวรรค์ชั้นไกล
(เกราะสุวรรณ: คณะ ก.บรรเลงศิลป์ ศิษย์ครูลาภ)

จากบทพากย์ที่ยกมาเป็นคติคำ�สอนที่ปรากฏทั้งคำ�สอนทางโลก คือ การ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องกุ ล สตรี ต ามจารี ต ประเพณี และคำ � สอนทางธรรมที่ เ ป็ น ระดั บ
ชาวบ้านในเรื่องศีลห้าซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงการให้การศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับบทบาทที่ 3 ดังจะได้กล่าว
ต่อไป
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3. บทบาทหน้าที่รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม

การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรนอกจากความบันเทิงแล้ว ยังได้สอดแทรก
เนื้อหาสาระสำ�คัญเพื่อให้สมาชิกในสังคมนั้นๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของสังคม
ค่านิยมที่สังคมเห็นว่าดี ทัศนคติที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ตลอดจนบรรทัดฐานทาง
พฤติกรรมและจริยธรรมของสังคม เพื่อจะเป็นแนวทางการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบ
หรือแบบแผนของสังคมอันจะยังประโยชน์ให้เกิดความสุขแก่ตนเองและสังคม ดังตัวอย่าง

พระศรเดช : ปางองค์กษัตริย์ขัตติยา
ไม่ใช่สูงแต่ศักดิ์รักแต่ยศ
ให้ชาวพาราประชาชี
ต้องคิดกำ�ราบปราบให้สูญ
พ่อค้าคนกลางระวังให้ดี
อีกทั้งข้าบาทราชการ
พวกหนึ่งเป็นโจรปล้นเขากิน
ควรประหารชีวิตให้ติดตาราง
คงจะหมดความทุกข์สุขสบาย

พระครอบครองพาราเป็นประชาธิปไตย
ยังเป็นตัวบทกฎหมาย
อิสรเสรีไม่มีข้าไท
ไอ้พวกนายทุนหมุนกำ�ไร
มันคือตัวอัปรีย์ไม่มียางอาย
พวกคอรัปชั่นเที่ยวรีดเที่ยวไถ
จับมาตัดสินไปตามกฎหมาย
ยิงเป้าโปงปางให้มันวางมันวาย
ไทยต้องเป็นไทยสบายเอย
(ดวงใจแม่: คณะ ว.รวมศิลป์)

จากบทร้องออกตัวเจ้าเมืองชี้ให้เห็นกฎระเบียบของบ้านเมืองในระบอบ
การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่า บ้านเมืองที่เป็น
ประชาธิปไตยจะต้องยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสิ่งสำ�คัญ ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพ
อันเป็นค่านิยมของสังคม อีกทัง้ ยังกล่าวถึงทัศนคติทสี่ งั คมเห็นว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เช่น พวก
นายทุน พ่อค้าคนกลางที่เก็งกำ�ไรทางการค้า ข้าราชการที่ฉ้อราษฎร์บังหลวง โจรขโมย
เป็นต้น จะต้องจับมาลงโทษตามตัวบทกฎหมาย เป็นการชี้ให้เห็นแนวทางการปฏิบัติ
ที่ทำ�ให้สังคมเกิดความสงบสุข หากมองอีกมุมหนึ่งเสมือนเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาล
จัดการแก้ปญ
ั หาเรือ้ รังในสังคมไทยทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมปัจจุบนั ให้เด็ดขาด เนือ่ งจากปัญหา
ดังกล่าวได้หมักหมมอยูใ่ นทุกระดับของสังคมนับเป็นเสียงเรียกร้องเบาๆ ทีด่ จู ะพอมีหวัง
อันเลือนลางจากท้องถิ่นเมืองเพชรผ่านตัวหนังตะลุง
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4. บทบาทหน้าทีใ่ ห้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กบั ความคับข้องใจของ
บุคคล

ในการแสดงหนังตะลุงนอกเหนือจากเสียงพากย์อันไพเราะ เสียงดนตรีที่
น่าฟัง ยังประกอบไปด้วยเสียงเจรจาอันมีคารมคมคายของตัวตลก มีมกุ ตลกต่างๆ ถึงอก
ถึงใจคนดู ตัวตลกบางตัวสามารถวิจารณ์การบ้านการเมืองได้อย่างไม่ขัดเขิน สามารถ
กล่าวถ้อยคำ�โน้มน้าวให้ผู้ชมเห็นจริงเห็นจังได้ ผู้ชมส่วนใหญ่จะคอยติดตามดูลีลา
การพูดการเจรจาของตัวตลกอย่างใจจดใจจ่อ เพราะให้ทงั้ ความบันเทิงและให้แง่คดิ ต่างๆ
มากมาย (เอนก นาวิกมูล, 2547, น. 889) รวมทั้งเป็นการระบายความคับข้องใจหรือ
ความคับแค้นใจบางเรือ่ งของปัจเจกบุคคลหรือกลุม่ ชนทีไ่ ม่อาจจะพูดได้ในชีวติ ประจำ�วัน
เนื่องจากถูกตีกรอบด้วยกฎจารีตศีลธรรม ชนชั้นทางสังคม และกฎหมาย แต่ได้ถูก
คลี่คลายหรือตีแผ่ขยายความแสดงออกมาในบทพากย์หรือบทเจรจาผ่านตัวตลกซึ่ง
นอกจากจะสร้างความขบขันแล้วบางครั้งทำ�ให้เกิดความสะใจด้วย บทบาทหน้าที่ของ
การแสดงหนังตะลุงด้านนี้มีดังนี้

4.1 บทบาทหน้าที่ให้ความเพลิดเพลิน
จุดประสงค์หลักของการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรคือ มุ่งให้ความบันเทิง
ถึงแม้การแสดงส่วนใหญ่จะแสดงถวายเจ้าพ่อในงานแก้สินบนก็ตาม ผู้ชมโดยมาก
จะเป็นครอบครัวเจ้าภาพที่หาหนังตะลุงไปแก้สินบนกับคนในหมู่บ้าน นายหนังตะลุง
จะต้องแสดงฝีมือในการแสดง นอกจากจะต้องดำ�เนินเรื่องให้กระชับแล้ว ยังต้องสอด
แทรกมุกตลกไว้เป็นระยะตลอดเรื่องเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินจะได้ตรึงผู้ชม
ให้ดจู นจบเรือ่ ง แต่ละคณะจะมีกลเม็ดเด็ดพรายทีแ่ ตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์นายหนัง
ทุกคณะจะต้องค้นหามุกตลกต่างๆ จากหนังสือขายหัวเราะ การแสดงตลกทางโทรทัศน์
หรือยูทูบ การแสดงเพลงฉ่อยของสามน้า (โย่ง พวง นง) และการแสดงหนังตะลุงภาคใต้
คณะที่มีชื่อเสียง เช่น คณะน้องเดียว เพื่อจะไม่ให้มีมุกซ้ำ�กับคณะอื่น ดังตัวอย่าง
ฤาษี : กล่าวฝ่ายพระฤๅษีมีวิชา
ทำ�อะไรฉันก็ทำ�เป็น
พอเป่านกหวีดก็แจกแข้งขวา
เคยเสกดินสอให้เขียนหนังสือ
เคยเสกสุนัขให้เป็นหมา
เสกปู่ให้เป็นผัวย่า

ได้ร่ำ�เรียนมาอยู่มากมาย
ถ้าใครได้เห็นจะแปลกใจ
สักยันต์ลงคาถาฤๅษีทำ�ได้
เคยเสกกระบือให้เป็นควาย
เคยเสกอาชาให้เป็นม้ายังไง
เสกตาให้เป็นผัวยาย
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มีลูกศิษย์เยอะแยะ
ถ้าเป็นสาวไอ้แก้มแดงแดง
ติดต่อกันมาได้ที่
จะเฟซบุ๊คหรือทวิตเตอร์
เจอกันทางอินเทอร์เน็ต

ถ้าใครจะแวะมาเรียนก็ได้
หน่วยกิตไหนแพงฤๅษีออกให้
เวอร์ไวต์เวปต์ฤาษีดอตคอมไง
หรือจะไปเจอกันในไฮไฟ
คุยกันให้เสร็จแล้วไปเรียนก็ได้
(ดวงใจแม่: คณะ ว.รวมศิลป์)

บทพากย์ฤาษีมีบทบาทหน้าที่สร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ชม เพราะกล่าวถึง
อิทธิฤทธิ์ความสามารถที่เหมือนจะเก่งกล้าสามารถเกินมนุษย์ในการเสกสิ่ งต่ า งๆ
แต่กลับกลายเป็นการเล่นคำ�พ้องความหมาย เช่น “เคยเสกสุนัขให้เป็นหมา เคยเสก
อาชาให้เป็นม้ายังไง” ส่วนเรื่องวิทยาการที่กำ�ลังเป็นที่นิยมของสังคมในขณะนั้น เช่น
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินเทอร์เน็ต หากนำ�มาแทรกจะได้รับความชื่นชอบจากกลุ่มผู้ชมที่เป็น
กลุ่มวัยรุ่น นายหนังจะต้องทันสมัยรับรู้ข่าวสารและเทคโนโลยี แล้วนำ�ข้อมูลมา
สร้างสรรค์บทกลอน การใช้ภาษาถิ่นของตัวตลกในการเจรจาจะทำ�ให้ได้อรรถรสในการ
ชมอย่างยิ่ง ด้วยสำ�นวนและสำ�เนียงที่คุ้นชินกับคนท้องถิ่นทำ�ให้เข้าใจได้ง่าย ส่วนใหญ่
มุกตลกจะเป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น มุกตลกคนเมาเหล้า
ที่พบเห็นได้ง่ายตามสังคมชนบท นายหนังได้นำ�พฤติกรรม กิริยาการพูดจา มาสร้าง
สีสันเป็นมุกตลก โดยให้มีทรรศนะวิพากษ์พระสงฆ์ที่ปัจจุบันมักหารายได้จากการ
สวดอภิธรรมศพ ซึ่งมุกตลกการวิพากษ์พระสงฆ์นี้มิได้มีบทบาทเพื่อความสนุกสนาน
เท่านัน้ แต่เป็นการลดความรุนแรงของการวิจารณ์ปญ
ั หาและถ่วงดุลสังคมแบบหนึง่ ด้วย
ดังตัวอย่าง
พระศรเดช :
อ้ายจ่อย :
พระศรเดช :
อ้ายจ่อย :
พระศรเดช :
อ้ายจ่อย :

ตกลงใครมาส่ง (จ่อยเมา กินเหล้าวันปีใหม่)
มี้ใครมาส่งไม่สิ
แล้วเอ็งกลับเอง
กลับเองที่ไหน พระเอากลับตอนเช้า
พระไปไหนมา
พระไปบิ ณ ฑบาตมา แกเดิ น หลี ก ผม ผมนอนอยู่ ข้ า งหนน พระว่ า
“อู้ นี่ ต ายตั้ ง แต่ เ มื่ อ ไหร่ โว่ ย ” ผมได้ ยิ น แว่ ว ๆ แต่ ร่ า งกายมั น ไหวติ ง
ไม่ แ ล้ ว ไม่ ก ระดุ ก กระดิ ก พระว่ า ตายแล้ ว เลยพระหามหั ว หามท้ า ย
กลับมาวัด แทนที่จะเอาเราไปนอนบนวัด ไอ้ห่า เอานอนหน้าโรงทึมอีกอะ
แล้วพระว่า เอาไว้นี่ เดี๋ยวสี่โมงค่อยรดน้ำ� แล้วพระขึ้นไปฉันข้าว พอพระขึ้น
ไปฉันข้าว เราอยู่ทางนี้ พยายามสะบัดแขน สะบัดขา ให้เลือดลมหมุนเวียน
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พระศรเดช :
อ้ายจ่อย :
พระศรเดช :
อ้ายจ่อย :
พระศรเดช :
อ้ายจ่อย :
พระศรเดช :
อ้ายจ่อย :

ทั่วร่างกาย พอเลือดลมเดินดี ลุกขึ้นนั่ง สะบัดหัวสะบัดคอ เอ่อเว้ยขอนชั่ว
หน่อย ไอ้ห่า พอผุดลุกเดิน เอ่อเดินไปได้เว้ย แน่วเลย ออกจากหน้าโรงทึม
ไม่งั้นอยู่ถึงสี่โมง พวกเอาน้ำ�มารดชิบนะ แหมเกือบเลยเรา
นี่เขาเรียกว่าเฉียดเส้นยาแดง
นั่นสิ เรามันใจแวมๆ พระจะสวดอย่างเดียว พระนี่เห็นใครแย่ได้ไม่หร็อก
เตรียมสวดอย่างเดียว
เฮ้ยๆ เอ็งไปว่าพระ ว่าอย่างนี้ได้อย่างไร
จริงนึ ลองว่าใครเจ็บๆ ไข้ๆ พระจะเดินอยู่ตามหน้าบ้านแหละ
จะเดินทำ�ไม
ถามว่าเป็นไงมั้ง ถ้าเขาบอกว่า แย่แล้วสงสัยมาทางเราไม่แล้ว พระเตรียม
กวาดโรงทึมเองเลย
แหม ไอ้เปรตเอ๊ย มึงนี่คิดอะไรไม่ถูกเรื่อง
นั่นแหละ ส่วนมากจะเป็นแบบนั้น ลองเป็นกรุงเทพฯ ด้วยอู้ สี่ห้าศาลา
เต็มเอี้ยด
(ดวงใจแม่: คณะ ว.รวมศิลป์)

4.2 บทบาทหน้าที่เป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล
โดยธรรมชาติ ม นุ ษ ย์ ย่ อ มได้ รั บ ความกดดั น ทางสั ง คม ถู ก กำ � หนดด้ ว ย
พฤติกรรม กฎหมาย ศีลธรรมจารีตประเพณีหรือบุคคลที่มีอำ�นาจเหนือกว่า ทำ�ให้เกิด
ภาวะความเครียด ความคับข้องหรือความคับแค้นใจ การชมการแสดงหนังตะลุงจึง
เป็นทางออกหนึ่งที่เป็นพื้นที่สาธารณะในการระบายความคับข้องใจดังกล่าว โดยที่
ไม่มใี ครถือสาหาความและไม่ผดิ กฎหมาย บทพากย์หรือบทเจรจาจะแทนอารมณ์ความ
รู้สึกกดดันที่ได้รับการปลดปล่อย ทำ�ให้ผู้ชมผ่อนคลายหรือเกิดความสะใจ เพราะ
ในโลกจริงไม่สามารถพูดหรือทำ�ได้อย่างนั้น บทบาทหน้าที่ในข้อนี้แบ่งออกได้ ดังนี้
4.2.1 เรื่องเพศ
สังคมไทยมีกฎเกณฑ์หรือข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น ห้ามพูด
เรื่องเพศ ห้ามใช้ภาษาหยาบคายเรื่องเพศ ห้ามการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศ
ในที่สาธารณะ การกล่าวถึงเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ภาษา
เป็ น อย่ า งมาก เป็ น เรื่ อ งน่ า อั บ อายและเป็ น เรื่ อ งเฉพาะบุ ค คล เมื่ อ ต้ อ งกล่ า วถึ ง
เรือ่ งเพศซึง่ เป็นเรือ่ งต้องห้ามโดยไม่ให้เป็นการใช้ภาษาทีข่ ดั ต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของ
สังคม จึงต้องมีการใช้ภาษาในเชิงเปรียบเทียบเพือ่ หลีกเลีย่ งถึงการกล่าวถึงเพศอย่างตรง
ไปตรงมา ดังจะเห็นได้จากบทอัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมไทย
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การแสดงหนังตะลุงทุกคณะจะต้องสอดแทรกเรื่องเพศไว้ โดยใช้คำ�สังวาส
ชนิดอ้อมหรือกลอนสองง่าม คือ การกล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศ
อย่างเลี่ยง ไม่พูดตรงไปตรงมา โดยใช้สัญลักษณ์ (สุกัญญา ภัทราชัย, 2540, น. 104)
การใช้คำ�สังวาสชนิดสองง่ามนี้ทำ�ให้คลายความหยาบโลนลง ผู้ชมส่วนใหญ่เมื่อได้ฟัง
แล้วจะหัวเราะชอบใจ ถือเป็นการปลดปล่อยสัญชาตญาณความกดดันทางเพศทาง
สังคมในที่เปิดเผยโดยไม่มีใครตำ�หนิ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอวัยวะเพศมีทั้งใช้สิ่งที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิต โดยยึดรูปลักษณ์เป็นหลัก เช่น ปลาช่อน แทนอวัยวะเพศชาย ปลาสลิด
หอย แทนอวัยวะเพศหญิง ดังตัวอย่าง
ไอ้หน่วย :
ไอ้กา :
ไอ้หน่วย :
ไอ้กา :
ไอ้หน่วย :
ไอ้กา :
ไอ้หน่วย :
ไอ้กา :
ไอ้หน่วย :
ไอ้กา :
ไอ้หน่วย :
ไอ้กา :
ไอ้หน่วย :
ไอ้กา :

ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เซ็งแซ่สับสน
ต๊ะ ติง ติง ติง ทั่ง ติง ทั่ง
ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เซ็งแซ่สับสน
เสียงดังฉงนผู้คนขวักไขว่
นั่นชาวนาชาวป่าชาวเขา
มีทั้งหนุ่มทั้งสาวมีทั้งลาวทั้งไทย
คนนั้นขายหมาก คนนั้นขายพลู
คนนั้นขายหมู คนนี้ขายไข่
ห่มผ้าปิดอกทาปากแดงแดง
นุ่งแดงใส่แดงหาบข้าวแกงขาย
คนนั้นขายหอย คนนั้นขายปลา
เด็กๆ นั่งอ้าไม่มีกางเกงใน
อัศจรรย์กำ�ลังนั่งขายหอย
แม่ค้าตัวน้อยทำ�ไมหอยใหญ่
(ศึกไมยราพณ์: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดชำ�นาญ)

ไอ้หน่วย :
ไอ้กา :
ไอ้หน่วย :
ไอ้กา :
ไอ้หน่วย :
ไอ้กา :
ไอ้หน่วย :
ไอ้กา :

ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด
ทหารเดินมาขอยาสูบนิด
ปลากัดอยู่คนละโหล
ท้องมันโตไปทีละนิด
ปลาช่อนอยู่คนละแอ่ง
โดดไปแทงเอาปลาสลิด
ปลาสลิดไม่ทันรู้ตัว
กระโดดส่ายหัวก็ยังไม่มิด
(ศึกไมยราพณ์: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดชำ�นาญ)
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4.2.2 การบ้านการเมือง
		 เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่หนังตะลุงทุกคณะให้ความสำ�คัญ นายหนัง
จะต้องเป็นผูร้ บั ข้อมูลข่าวสารทีท่ นั สมัยตลอดเวลา แล้วสกัดข้อมูลเหล่านัน้ มาสอดแทรก
ไว้ในบทพากย์บทเจรจาโดยให้หน้าที่ ตัวตลกเป็นคนเจรจา เพื่อลดความรุนแรง จากบท
ที่ยกมาเป็นบทของกษัตริย์ผู้ปกครองเมือง นายหนังก็ชาญฉลาดนำ�เรื่องแผนการ
ปกครองรัฐในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม มากล่าวนำ�เพื่อให้เห็น
ความชอบธรรมและความสามารถในการปกครองซึ่งอาจจะแตกต่างจากสภาพความ
เป็นจริงของเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น ดังตัวอย่าง
		 “เมื่อเอ่ยเมื่อนั้น
ปางองค์พระทรงธรรม์
ร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา
อยู่ด้วยกันพระชายา
ปางองค์กษัตริย์ขัตติยา
ครอบครองพาราเป็นประชาธิปไตย
ใช่จะสูงแต่ศักดิ์รักแต่ยศ
พระกำ�หนดตัวบทกฎหมาย
ให้ชาวพาราประชาชี
อิสรเสรีไม่มีข้าไท
ต้องขีดกำ�ราบปราบให้สูญ
เหล่าไอ้พวกนายทุนที่หมุนกำ�ไร
พวกฆ่าคนต่างต้องระวังให้ดี
มันคือตัวอัปรีย์ไม่มียางอาย
อีกทั้งข้าบาทราชการ
ชอบคอรัปชั่นเที่ยวรีดเที่ยวขาย
อีกพวกหนึ่งเป็นโจรเที่ยวปล้นกิน
จับมาได้ตัดสินไปตามกฎหมาย
ประหารชีวิตและติดตาราง
อีกเป่าโป้งป้างให้มันวางมันวาย
ก็ยังมีความสุขานามัย
โพยภัยไม่มีมาบีฑา”			
(เกราะสุวรรณ: คณะ ก. บรรเลงศิลป์ ศิษย์ครูลาภ)

		 การเอ่ยถึงการบ้านการเมืองนับเป็นโอชารสอย่างหนึง่ ของการแสดงหนัง
ตะลุงเมืองเพชร บางครั้งเป็นการเสียดสีแบบเจ็บลึก วิพากษ์การทำ�งานของรัฐบาลหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อการดำ�รงชีวิต เช่น เรื่องราคาข้าวตกต่ำ� การตั้งด่าน
ตรวจปัสสาวะ ปัญหาภัยแล้งน้ำ�ท่วม เป็นต้น การนำ�เหตุการณ์บ้านเมืองมาสอดแทรก
เป็นมุกตลก พูดถึงการทำ�งานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองซึ่งเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นจริงแต่ในความเป็นจริงพูดไม่ได้หรือเมื่อพูดอาจ
ได้รับผลร้าย เป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้รับความกดดัน ดังตัวอย่าง
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อ้ายจ่อย : รางวัลนำ�จับให้ร้อยห้าสิบ
บักหำ� : โว้ย ข้อยได้ยินว่าให้หัวละหมื่น เอาที่ไหนมาเว้าว่าร้อยห้าสิบ
อ้ายจ่อย : ไอ้ห่าเสือกรู้อีก เขาก็ให้มาหมื่นหนึ่ง แต่จะผ่านคนนั้นคนนี้ กว่าจะผ่านโต๊ะ
นั้นกว่าจะผ่านโต๊ะนี้ มันก็เลยเหลือร้อยห้าสิบ จะเอาหรือไม่เอา
บักหำ� : โอ้ย มันกินกันอย่างนี้น่อ
อ้ายจ่อย : ที่ไหนมันก็กินกันทั้งนั้นแหละ แล้วแต่ใครกินน้อยกินมาก กินกันแก้ไขได้ไม่ได้
ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง
บักหำ� : เขากำ�ลังปราบทุจริตกันน่อ
อ้ายจ่อย : ก็นั่นแหละเขาก็ปราบกันไปเรื่อยๆ ไอ้ที่กินก็กินกันไปเรื่อย ไอ้ที่ปราบก็ปราบ
กันไป ปราบเรื่อย กินเรื่อย ปราบเรื่อย กินเรื่อย ไอ้ที่พลาดก็จับได้ ไอ้ที่พลาด
ไม่ก็จับได๊ไม่
บักหำ� : อ้อ จังซันน่อ
อ้ายจ่อย : วันก่อนนี้ได้มาแปดคน ตัดสินคดีไปแล้ว ติดคุกไปแล้วสี่คน อีกสี่คนยกฟ้อง
บักหำ� : อุ้ย ยกฟ้อง มันเป็นจังไสยกฟ้อง
อ้ายจ่อย : ลูกนาย ลูกนาย ลูกคนหลักคนใหญ่ เขาเลยยกฟ้อง
		
(ดวงใจแม่: คณะ ว.รวมศิลป์)

จากตัวอย่างบทเจรจาของตัวตลกกล่าวถึงการโกงกิน การรับสินบน การกิน
ใต้โต๊ะที่มีทุกระดับชั้นในสังคม ถึงแม้จะมีนโยบายการปราบปรามจากหน่วยราชการ
แต่ก็ไม่สามารถปราบได้ “ก็นั่นแหละเขาก็ปราบกันไปเรื่อยๆ ไอ้ที่กินก็กินกันไปเรื่อย
ไอ้ที่ปราบก็ปราบกันไป ปราบเรื่อย กินเรื่อย ปราบเรื่อย กินเรื่อย ไอ้ที่พลาดก็จับได้
ไอ้ทพี่ ลาดไม่กจ็ บั ได๊ไม่” นอกจากนัน้ ลูกของข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่หรือลูกคนมีฐานะ ผูม้ ชี อื่
เสียงมักทำ�ผิดแล้วได้รับการช่วยเหลือให้พ้นผิดซึ่งเป็นข่าวดังในสังคมในขณะนั้นก็ได้รับ
การกล่าวถึง เมื่อตัวตลกได้พูดถึงเป็นการตีแผ่ตอกย้ำ�ความจริงเหมือนเป็นตัวแทนที่ได้
ระบายความเครียด ทำ�ให้ผู้ชมได้ลดความเครียดและความคับข้องใจลงได้
4.2.3 การเคารพผู้อาวุโส
สังคมไทยเป็นสังคมชนชั้นนับถือบุคคลตามชาติวุฒิและวัยวุฒิ เห็นได้จาก
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ผู้อ่อนอาวุโสต้องเคารพนับถือและแสดงกิริยา
มารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีอาวุโสกว่าหรือเจ้านาย ห้ามพูดจาลามปาม ล้อเล่น
ล้อเลียน แม้ผู้อาวุโสบางคนประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่สมควรนับถือ แต่ผู้น้อยก็ต้อง
เคารพ ทัง้ ๆ ทีใ่ จต้องการละเมิดกฎเกณฑ์แต่กท็ �ำ ไม่ได้ นับเป็นความเก็บกดประการหนึง่
บทเจรจาตลอดจนกิริยาอาการของตัวตลกที่แหวกขนบสามารถล้อเลียนเจ้านาย เช่น
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ทศกัณฑ์เป็นตัวแทนผูอ้ าวุโสหรือเจ้านาย ส่วนไอ้หน่วยเป็นตัวแทนผูน้ อ้ ยหรือผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา โดยปกติต้องเคารพนอบน้อม แต่การแสดงหนังตะลุงทุกคณะทุกเรื่อง ไอ้หน่วย
จะต่อล้อต่อเถียงไม่ค่อยเกรงกลัว บางครั้งได้สอดแทรกบุคคลและเหตุการณ์บ้านเมือง
ที่กำ�ลังเป็นข่าวลงไป ทำ�ให้ผู้ชมเหมือนได้ปลดปล่อยร่วมไปกับตัวตลกเหล่านั้น เพราะ
ในชีวิตจริงอาจจะถูกกดขี่กดดันจากเจ้านายหรือผู้มีอำ�นาจอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อได้ชม
ก็เกิดความสะใจชอบใจ ดังตัวอย่าง
ทศกัณฑ์ : เหม่ บัดนี้ ไอ้พวกเสนาข้าราชการมันหายไปไหนกันหมด ไอ้หน่วย ไอ้สันดาน
เรียกนานขานยากเสียเหลือเกิน เฮ้ย ใครอยู่ที่ไหน เหม่ เหม่
ไอ้หน่วย : สวัสดีครับ ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ทศกัณฑ์ : (มือฟาดหัวไอ้หน่วย) ออกมาเรียกกูประยุทธ์ จันทร์โอชา ทีเดียว
ไอ้หน่วย : สมมุติๆ ตอนนี้ทหารยึดอำ�นาจอยู่นะครับ ท่านประยุทธ์ครับ
ทศกัณฑ์ : ว่าอย่างไร
ไอ้หน่วย : ตอนนี้ชาวนาทำ�นาปรัง รอน้ำ�ทำ�นาอยู่นะครับ สงกรานต์ใช้น้ำ�น้อยหน่อย
นะครับ
(ศึกไมยราพณ์: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดชำ�นาญ)
ทศกัณฑ์ : กูเรียกมึงตั้งนาน มึงไปมุดกะลาหัวอยู่ที่ไหน
ไอ้หน่วย : อย่าดุให้มากซี
ทศกัณฑ์ : เฮ้ย กูเป็นทศกัณฑ์เจ้าลงกา ไม่ดุได้อย่างไร กูเรียกมึงตั้งนาน มึงไปมุดกะลา
หัวอยู่ที่ไหน
ไอ้หน่วย : แล้วเรียกลูกน้อง เรียกเพราะเป็นบ้างไหมนะ
ทศกัณฑ์ : เฮ้ย กูเป็นยักษ์ พูดเพราะๆ ไม่เป็น หนอย ไอ้หน่วย มึงจะให้กูพูดเพราะๆ กู
พูดไม่ได้
ไอ้หน่วย : แล้วพูดดุๆ ยังเงี่ย แล้วลูกน้องที่ไหนจะมาอยู่กับมึงด้วยเล่า
ทศกัณฑ์ : แน่ะ ไอ้หน่วย (หยิบไม้ฟาด)
(ศึกทัพนาสูร: คณะศิษย์ลูกเต่า มหาฟลุ๊ค ลูกเพชร)

จากการสังเกตผู้ชมเมื่อถึงตอนที่เนื้อหาสนุกสนานก็จะมียิ้ม หัวเราะ เสียง
หั ว เราะจะดั ง จะเบาขึ้ น อยู่ กั บ มุ ก ตลกของนายหนั ง ที่ สื่ อ ออกมาผ่ า นปากตั ว ตลก
ส่วนตอนใดที่มีเนื้อหาที่ระบายความคับข้องใจ โดยเฉพาะเรื่องเพศ อาจได้ยินเสียง
หัวเราะที่ดังมาก ผู้ฟังบางคนที่เป็นผู้หญิงก็นั่งอมยิ้ม หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอำ�นาจ
ทางการปกครองและชนชั้นที่กดทับ เมื่อถึงคราวได้ปลดปล่อยจากการล้อเลียน เสียดสี
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ของตั ว ตลกที่ เ ป็ น เสมื อ นการพู ด แทนทำ � แทนในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ไปไม่ ไ ด้ ใ นชี วิ ต จริ ง ผู้ ช ม
ส่วนใหญ่จะเกิดความพอใจจนถึงขั้นสะใจ บางคนโห่ฮาผสมการหัวเราะ บางคน
ตะโกนหยอกล้อยุยงตัวตลกให้ทำ�หรือพูดพฤติกรรมดังกล่าวให้หนักกว่าเดิม จะเห็นว่า
การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ให้ความเพลิดเพลินแล้ว
ยังเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอีกด้วย

5. บทบาทหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชน

ภูมิปัญญาในการเลือกสรรและสร้างบทบาทในฐานะสื่อพื้นบ้านหรือสื่อสาร
มวลชนท้องถิน่ โดยรูจ้ กั ผสมผสานคลุกเคล้าข่าวหรือเหตุการณ์ตา่ งๆ ทัง้ ในระดับชาติและ
ท้องถิน่ เป็นการเสนอให้ประชาชนทราบ ในขณะเดียวกันก็ได้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นกระบอกเสียง
ของชาวบ้าน เพื่อนำ�เสนอทัศนะ ความต้องการ ปัญหาความทุกข์ยากความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ เ กิ ด จากการถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บหรื อ ถู ก กดขี่ ข่ ม เหงไม่ ไ ด้ รั บ ความ
เป็นธรรมเพือ่ สือ่ สารให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องหรือรับผิดชอบ เช่น หน่วยงานทางราชการได้ทราบ
โดยเลือกสรร ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ท่วงทำ�นองได้สอดคล้องกับเรือ่ งราวทีต่ อ้ งการแสดง
พร้อมทั้งเสริมแต่งดัดแปลงอย่างมีศิลปะเพื่อให้น่าสนใจยิ่งขึ้นในบริบทของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (พิทยา บุษรารัตน์, 2553, น. 266) แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของบทบาทหน้าที่
ดังกล่าวของหนังตะลุงเมืองเพชรจะลดน้อยลง เนือ่ งจากถูกแย่งชิงพืน้ ทีจ่ ากสือ่ โทรทัศน์
และสื่อสารสนเทศอื่นๆ แต่การใช้บทพากย์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนก็ยังคงอยู่
ดังตัวอย่างบทเจรจาของตัวตลกที่ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องเงินเดือนผู้สูงอายุและสุข
อนามัย ถึงแม้จะสอดแทรกมุกตลก แต่ถา้ วิเคราะห์จะเห็นถึงการช่วยประชาสัมพันธ์เรือ่ ง
ดังกล่าว เพื่อเน้นย้ำ�ให้สมาชิกในสังคมได้รับรู้ข่าวสารและปฏิบัติตาม
อ้ายจ่อย :
ตาแก่ :
อ้ายจ่อย :
ตาแก่ :
อ้ายจ่อย :

ลุงแก่ป่านนี้เอาเงินที่ไหนมา (ไปเที่ยวคาราโอเกะ)
กูรับเงินสูงอายุทุกเดือน
ฮ่า ๆ เอาเงินสูงอายุไปละเลงพรรค์นี้เลี่ยมหมดแล้ว รับเท่าไหร่แล้วสูงอายุ
แปดร้อย
อ่อนี่ แปดสิบแล้ว หว่า แปดสิบยังคิดอะไรได้ไม่เลย จังเอ๊ย นีจ่ ะบอกให้ รัฐบาล
เขาให้เงินเดือนผู้สูงอายุนี่นะ เอาไว้แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ได้ คือ อุปโภค
บริโภคอะไรที่ขัดสนจัดซื้อจัดจ้างได้ หรือเก็บเอาไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปซื้อ
หยูกซื้อยา แล้วลุงเอาเงินผู้สูงอายุไปละเลงแบบนี้ แล้วยามเจ็บไข้ได้ป่วยทำ�
ยังไง
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ตาแก่ : อื้อ เจ็บไข้ได้ป่วยใช่เรื่องของกูไม่ เป็นเรื่องของหมอเขาหร็อกอะ
อ้ายจ่อย : ดูดุ๊ คิดง่ายๆ ถ้าหมอเขารักษาไม่ ลุงจะทำ�ยังไง
ตาแก่ : ถ้าหมอรักษาไม่ เดี๋ยวพระก็เอาไปสวดเอง
(ดวงใจแม่: คณะ ว.รวมศิลป์)
ไอ้เกลี้ยง : กระทรวงสาธารณสุข ประกาศออกมาเป็นฉบับที่ห้าแล้ว ไอ้กบ เอ็งได้รับรู้
อะไรบ้างไหม
ไอ้กบ : ไม่นะ
ไอ้เกลี้ยง : อ้าวไอ้เพ้อ เขาสำ�รวจดู
ไอ้กบ : เขาสำ�รวจอะไร กระทรวงสาธารณสุข
ไอ้เกลี้ยง : เขาสำ�รวจว่าทำ�ไมคนไทยเราถึงเป็นโรคอ้วนกันมาก พอสำ�รวจเสร็จแล้ว อ๋อ
คนไทยเรากินของทอดกันส่วนมาก แล้วก็เลยเป็นโรคอ้วนกันมาก กระทรวง
สาธารณสุขออกแถลงการณ์เป็นฉบับที่ห้าแล้ว ว่าของทอดห้าอย่างห้าม
รับประทานเด็ดขาดถึงตาย
ไอ้กบ : โอ้นี้แสดงว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟัง มึงจำ�รายละเอียดได้ไมว่าห้าอย่าง
ไอ้เกลี้ยง : กูจำ�ได้นึ กูเอามาบอกเป็นวิทยาทาน
ไอ้กบ : เออเกลี้ยง มึงลองบอกดุ๊ จะได้เป็นวิทยาทาน
ไอ้เกลี้ยง : ห้าอย่างห้ามรับประทานเด็ดขาดอาจถึงตาย อย่างแรกห้ามกินเด็ดขาดเลย
ทอดแห ใครขืนกินไปตาย
ไอ้กบ : ฮ่าๆ แล้วทอดที่สองล่ะ
ไอ้เกลี้ยง : ทอดสมอ
ไอ้กบ : ไอ้ห่า ทอดสมอก็ห้ามกิน แล้วทอดที่สามล่ะ
ไอ้เกลี้ยง : ทอดที่สาม ทอดสะพาน
ไอ้กบ : โอ้โฮ่ ทอดสะพานห้ามกิน แล้วทอดที่สี่ล่ะ
ไอ้เกลี้ยง : ทอดที่สี่ห้ามกินเด็ดขาด ถ้ากินพระมองหน้าเลยแหละ ทอดกฐิน
ไอ้กบ : ฮ่าๆ ถ้ากินพระมองหน้าเลย
ไอ้เกลี้ยง : ทอดที่ห้า นี่นะกบ หมอขีดเส้นใต้แดงสองเส้นเลย
ไอ้กบ : สำ�คัญมาก ทอดอะไร ทอดที่ห้านิ
ไอ้เกลี้ยง : ทอดผ้าบังสุกุลห้ามกิน
ไอ้กบ : ฮ่าๆ ไอ้เปรต ทอดผ้าบังสุกุลห้ามกิน ใครกินทอดผ้าบังสุกุลล่ะ มึงเอ้ย
ไอ้เกลี้ยง : ถึงตาย
ไอ้กบ : ไอ้ห่า กูนึกว่าจะได้เรื่องมั้ง เหลวเป๋วหมดมึง
(ดวงใจแม่: คณะ ว.รวมศิลป์)
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จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร มีประเด็นทีค่ วร
อภิปรายผล ดังนี้
1. เนือ่ งจากบทบาทหน้าทีห่ ลักของการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรอยูใ่ นฐานะ
พิธกี รรมการแสดงซึง่ เกีย่ วข้องกับการแก้บน ทำ�ให้การแสดงหนังตะลุงยังคงดำ�รงอยูแ่ ละ
มีบทบาทสำ�คัญมากต่อคนเมืองเพชร ดังจะเห็นได้จากจำ�นวนงานการแสดงหนังตะลุง
ของแต่ละคณะที่มีงานแสดงเกือบตลอดทั้งปี นอกจากนั้นหนังตะลุงเมืองเพชรยัง
มีพลวัตที่ได้รับอิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ มีการปรับตัวของนายหนัง จากการนำ�มุกตลก
จากหนังสือขายหัวเราะ การแสดงตลกทางโทรทัศน์หรือยูทูบ การแสดงเพลงฉ่อยของ
สามน้า (โย่ง พวง นง) และการแสดงหนังตะลุงภาคใต้คณะทีม่ ชี อื่ เสียง เช่น คณะน้องเดียว
เพื่อจะไม่ให้มีมุกซ้ำ�กับคณะอื่น โดยนำ�มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมวิถีชีวิต และ
ผูค้ นเมืองเพชร ทำ�ให้เห็นว่าการแสดงหนังตะลุงมีพลวัตอยูต่ ลอดเวลา และยังมีบทบาท
หน้าที่ในวิถีชีวิตคนเพชร ไม่ใช่การแสดงที่ตายตัว
2. การวิเคราะห์บทบาทการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรตรงตามทฤษฎีบทบาท
หน้าที่ (Functionalism) ของวิลเลียม บาสคอม แบ่งออกเป็น 4 ข้อ คือ 1) บทบาทหน้าที่
อธิบายทีม่ าและเหตุผลในการทำ�พิธกี รรม หนังตะลุงเมืองเพชรเป็นการแสดงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพิธีกรรม พิธีกรรมการแสดงหนังตะลุงมีที่มาจากการบนบานศาลกล่าว การแสดง
หนังตะลุงโดยเฉพาะบทเชิญเจ้ามารับสินบนเป็นเหตุผลในการอธิบายพิธีกรรมดังกล่าว
2) บทบาทหน้าทีใ่ ห้การศึกษาในสังคมทีใ่ ช้ประเพณีบอกเล่า การแสดงบางครัง้ มีบทบาท
ให้การศึกษา คือ ให้ความรู้ ถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปลูกฝังทัศนคติ ผ่านการ
กลั่นกรองจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ของนายหนังตะลุง 3) บทบาทหน้าที่รักษา
มาตรฐานทางพฤติกรรมทีเ่ ป็นแบบแผนของสังคมโดยสอดแทรกเนือ้ หาสาระสำ�คัญเพือ่
ให้สมาชิกในสังคมนั้นๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของสังคม ค่านิยมที่สังคมเห็นว่า
ดี ทัศนคติทสี่ งั คมเห็นว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี ตลอดจนบรรทัดฐานทางพฤติกรรมและจริยธรรม
ของสังคม และ 4) บทบาทหน้าที่ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความ
คับข้องใจของบุคคลในเรื่องเพศ การบ้านการเมือง และการเคารพผู้อาวุโส ส่วนบทบาท
ที่เพิ่มมามี 1 ประเด็น คือบทบาทสื่อประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนโดยนำ�เหตุการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในระดับชาติและท้องถิ่นมาสื่อสารเพื่อเสนอให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ
3. ศิราพร ณ ถลาง ได้น�ำ ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ ของวิลเลียม บาสคอม มาปรับ
ใช้ทางคติชนวิทยาเพื่อให้เข้ากับสังคมไทย โดยแบ่งเป็น 3 ประการใหญ่ ดังนี้ 1) บทบาท
คติชนในการอธิบายกำ�เนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม 2) บทบาทคติชนใน
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การให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคม และรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม และ
3) บทบาทคติชนในการเป็นทางออกให้กบั ความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์
ทางสังคม การวิเคราะห์บทบาทการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ศิราพร ณ ถลาง แต่แตกต่างตรงที่ตัวบทหนังตะลุงเมืองเพชรไม่มีบทบาทหน้าที่
ในการอธิบายกำ�เนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนได้อย่างชัดเจนเหมือนนิทาน ตำ�นาน
ของกลุ่มชน แต่บทบาทหน้าที่การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรสามารถแสดงให้เห็น
อัตลักษณ์การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรในด้านรูปแบบ องค์ประกอบ และขั้นตอนการ
แสดง อีกทั้งสำ�เนียงการพากย์และลักษณะนิสัยของตัวตลกที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
คนเมืองเพชร รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ�หมู่บ้าน ประจำ�วัด และประจำ�เมืองเพชร
ก็นับว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สอดแทรกอยู่ในบทพากย์หนังตะลุงในตอนอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหตุผลของความแตกต่างในประเด็นนี้เนื่องจากศิราพร ณ ถลางมุ่งปรับทฤษฎีไปใช้
กับการศึกษาตำ�นานของกลุ่มคนไท มิได้ปรับมาใช้กับพิธีกรรมการแสดงโดยทั่วไป เช่น
หนังตะลุงเมืองเพชร เป็นต้น
4. แนวคิ ด ของเอนก นาวิ ก มู ล เรื่ อ งบทบาทหรื อ หน้ า ที่ ข องสื่ อ พื้ น บ้ า น
ต่อสังคมแบ่งได้ ดังนี้ 1) เป็นเครื่องกระจายข่าวสารแก่สังคม 2) เป็นเครื่องให้การศึกษา
ทั่วไปแก่สังคม 3) เป็นเครื่องให้ความบันเทิงแก่สังคม 4) เป็นจุดที่ทำ�ให้คนมามีกิจกรรม
ร่วมกันได้ 5) เป็นเครื่องรักษาบรรทัดฐานของสังคม สอดคล้องกับการวิเคราะห์บทบาท
การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร แต่แนวคิดของเอนก นาวิกมูลขาดบทบาทหน้าที่อธิบาย
ที่มาและเหตุผลในการทำ�พิธีกรรม ซึ่งอาจเป็นเพราะเอนก นาวิกมูลมองภาพรวม
ของสือ่ พืน้ บ้านของแต่ละภาคของประเทศไทยโดยไม่ได้เจาะจงสือ่ พืน้ บ้านทีเ่ ป็นพิธกี รรม
การแสดง ถึงแม้จะกล่าวถึงหนังตะลุงภาคใต้กต็ ามเนือ่ งจากหนังตะลุงภาคใต้เป็นมหรสพ
ที่แสดงตามงานทั่วไปไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการแก้บน
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