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นาวาอากาศโท สมบัติ สมศรีพลอย: วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร: ประเภทของวรรณกรรมในบริบท
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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมประกอบ

พิธีกรรมและวรรณกรรมการแสดง ตลอดจนศึกษาบทตลกในวรรณกรรมการแสดง และการด ารงอยู่หนังตะลุงเมือง
เพชร โดยศึกษาจากตัวบทวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร รวมทั้งบริบทในพิธีกรรมและการแสดงหนังตะลุง จ านวน 
20 เรื่อง 

ผลการศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรประกอบด้วยวรรณกรรม 2 ประเภท ได้แก่ วรรณกรรม
พิธีกรรมและวรรณกรรมการแสดง วรรณกรรมพิธีกรรมมีบทบาทหน้าที่ในการแก้บน มีตัวบทการเบิกหน้าพระ 
บทไหว้ครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บทเชิญเจ้า และบทตัดสินบน ประกอบพิธีกรรมสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากสิ้นสุด
วรรณกรรมพิธีกรรมจะเป็นช่วงการผสานตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมกับตัวบทวรรณกรรมการแสดง ด้วยการร าถวาย
มือ การเบิกโรง และการบอกเรื่อง เป็นการเช่ือมต่อเพื่อเปลี่ยนอารมณ์และเรียกผู้ชมไปสู่ตัวบทวรรณกรรมการ
แสดง  ส่วนวรรณกรรมการแสดงมีบทบาทหน้าที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เนื้อหามี 3 ชุด ได้แก่ 
ชุดรามเกียรติ์  ชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และชุดนารีศรีใส  ซึ่งน าโครงเรื่อง เหตุการณ์ และตัวละคร มาจากเรื่อง
รามเกียรติ์ และวรรณกรรมนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ แต่มีลักษณะเป็นโครงเรื่องที่ตั้งไว้เป็นเพียงแนวเรื่องเท่านั้น และ
ไม่ได้น าถ้อยค าร้อยกรองจากวรรณกรรมต้นฉบับมาใช้ แต่เป็นการสร้างสรรค์ถ้อยค าขึ้นใหม่ให้มีลักษณะเฉพาะใน
บริบทท้องถิ่น อีกทั้งการแสดงมักจะแสดงไม่จบตามโครงเรื่อง เนื่องจากวรรณกรรมการแสดงเป็นวาระของการเฉลิม
ฉลองจะเน้นอารมณ์ขันสร้างความสนุกสนานจึงต้องสอดแทรกบทตลกไว้ตลอดการด าเนินเรื่อง  โดยมีตัวตลกที่มี
รูปลักษณ์ผิดปกติ พฤติกรรมซุ่มซ่าม ผิดกาลเทศะ พูดส าเนียงท้องถิ่น เป็นตัวเดินเรื่อง บทตลกมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้กลวิธีด้านเนื้อหาและภาษาในการสร้างสรรค์บทตลก  ด้านบทบาทหน้าที่
ประกอบด้วยบทบาทหน้าท่ีในพิธีการแก้บน สร้างความบันเทิง สร้างความปรองดอง และเชื่อมโยงโลกศักดิ์สิทธิ์และ
โลกสามัญของผู้คนให้มารวมกัน ส่วนการด ารงอยู่มีวัฏจักรความสัมพันธ์เชิงอ านาจโยงใยเป็นเครือข่ายสลับกันมี
อ านาจระหว่างโลกศักดิ์สิทธ์ิ โลกการแสดง โลกเศรษฐกิจ และโลกแห่งรัฐ นอกจากน้ัน บริบทการมีอยู่ของหนังตะลุง
เมืองเพชรในปัจจุบันยังสัมพันธ์กับบริบทสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปของคนเพชรบุรี ได้แก่ 
บริบทการแก้บนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตชีวิต บริบทการสืบทอดและอนุรักษ์ บริบทการอุปถัมภ์ของคนมีฐานะ และ
บริบททางความเชื่อที่หลากหลายปราศจากความขัดแย้ง  
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58202803 : Major (THAI) 
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WING COMMANDER SOMBAT SOMSRIPLOY : PHETCHABURI SHADOW 
PUPPETRY LITERATURE: LITERARY GENRE IN CONTEXT OF LOCAL 
ENTERTAINMENT  THESIS ADVISOR : PROFESSOR BAYAN IMSAMRAN 

This thesis aimed to study Petchaburi Shadow Puppetry literature as ritual literature and 
performing literature together with gags in performing literature and the existence of Petchaburi Shadow Puppetry 
by studying 20 of Petchaburi Shadow Puppetry literature, context of the rituals and performances. 

The result shows that Petchaburi Shadow Puppetry literature consisted of 2 genres of literature 
namely ritual literature and performing literature. Ritual literature played a role of making motive vow. There are 
parts of ritual literature namely ‘Berk Na Phra’ (gods worship), ‘Wai Kru Lae Singsaksit’ (pay respect to teacher and 
sacred beings), Chern Chao (inviting gods) and Tat Sinbon (vow ending) to perform communicating ritual to sacred 
beings. After the ritual literature, there was the merging session from ritual literature into performing literature by 
using hand offering dance, the prelude, and prompt as a link to change the mood of the audience into 
performing literature. The performing literature play a role to entertain. The contents of performing literature 
consist of 3 sets of stories namely Ramakien, Chak Chak Wong Wong folktales and Nari-sri-sai. The plots, incidents 
and characters brought from Ramakien and Chak Chak Wong Wong folktales were only the main ones. The 
performing literature did not use the verse from the original text but created the new characteristically dialogues 
shaped by local context. The performance usually ended unfinished according to the plot because the 
performing literature is to celebrate and emphasize on the humor, so there is insertion of gags throughout the 
performance. The process of the performance started with the opening, the continuing of the story and the 
ending. The comedians with unusual appearances, clumsy behaviors, being in a wrong time and place, or 
speaking dialects would proceed the story. The gags contents were about politics, economics and social created 
by using the techniques of content and language. The role of Petchaburi Shadow Puppetry literature consisted of 
making motive vow, entertaining, harmonizing and linking the sacred world and human world together. For the 
existence of Petchaburi Shadow Puppetry literature, there is a cycle of power relation interrelating the world of 
sacred beings, the world of economics, and the world of nation. Moreover, the existence of the current 
Petchaburi Shadow Puppetry literature also related to the context of the changing social, economics and politics 
of the people in Petchaburi namely the context of making motive vow to solve life’s problems, the context of 
inheritance and conservation, the context of fostering by the wealthy and the context of various beliefs without 
conflicts. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

๏ กลอนหนังตะลุง 
ไหว้เผดิมเร่ิมวันทา ลูกขอสมาพระรัตนตรัย, ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองเพชรบุรี พระภูมิเจ้าที่ลูกขอไหว้, 

ไหว้ครูฤๅษี พระรามพระลักษณ์ หนังโคจ าหลักบรรธิยาย, ไหว้ครูหนังตะลุงสายในนอก ที่มาช่วยบอกแนวทาง
ลูกชาย, ไหว้ครูสลักครูพักลักจ า ครูร้องครูร าพื้นบ้านร าร่าย, ไหว้คุณบิดรและมารดา ที่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่, 
ส่งลูกร่ าเรียนเขียนอ่าน ชีวิตวิญญาณท่านมอบให้, อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ลูกได้ตั้งจิตท าวิจัย, “วรรณกรรม
หนังตะลุงเมืองเพชร” ลุล่วงส าเร็จสมดังมุ่งหมาย , ขอขอบพระคุณกราบงามงาม จะขอเอ่ยนามดังนี้ไซร้,                        
ศ.บาหยัน อ่ิมส าราญ ช่วยคิดช่วยอ่านเป็นประธานใหญ่ , ผศ.ดร. สุมาลี ลิ้มประเสริฐ ทั้งสอนทั้งสอบเกิด        
พุทธิวิสัย, ดร. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ท่านช่วยสรรเสกแนวคิดใหม่ใหม่, ผศ.ดร. ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล ได้เกื้อ
การุญมาสอบให้, อีกทั้งบรรดาคุณครู ที่ให้ความรู้และก าลังใจ, ครูอุบล ครูจุไรรัตน์ ครูกัญญรัตน์ ครูสมชาย, 
ครูนันทา ครูอารียา ครูกุสุมา และครูชุมสาย, แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ พี่บัวผัน เพลงพื้นบ้านไทย, ครูสุกัญญา 
ครูอเนก  วิชาการสรรเสกหนังตะลุงหนังใหญ่, พลโทหญิง พิมพ์ผกา ท่านได้เมตตาเหมือนลูกชาย, พี่ติ๊ก อัควิทย์ 
เรืองรอง  ท่านให้มุมมองคอยถามไถ่, ขอขอบคุณภาควิชา จัดหลักสูตรมาทันสมัย, เชิญวิทยากรให้ความรู้ ล้วน
เป็นผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย, วิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ เขียนบทความหลากล้นตีพิมพ์มากมาย, น าเสนอบทความ
ที่เกาหลี อีกหนึ่งเวที “วิวิธวิจัย”, เป็นประสบการณ์อันมีค่า ล้วนแต่ครูบาคิดสรรค์มอบให้, กราบครู “สมชาย” 
ใจพิสุทธิ์ ประธานหลักสูตรครูเอาใจใส่, หันไปขอบใจเพื่อนพ้องน้องพี่ คอยมอบไมตรีไม่มีเสื่อมคลาย, พี่สาว
น้องสาวสุดสวยทั้งสอง คอยประคับประคองเป็นแรงใจ, วิรัช โอฬาร คอยเอ้ืออาทร อีกบุษกร กาญจนา ชัชชัย,  
อ านาจ อรวี ฐิติภา นับเป็นวาสนาร่วมเรียนเคียงกาย, เฉลิมเกียรติ กมลกานต์ เพื่อนอักษรสมาน ป.ตรี สมัย, 
น้องตั้ม สีสุก จันทะวง แม้จะปลดปลงนั่นคือแรงใจ, ลูกศิษย์ลูกหาสถาบันต่างต่าง ขอบใจที่ยังคอยถามคอยไถ่,
ชาวแมนชั่นราชมรรคา พ่อขายแม่ค้าทับแก้วทั้งหลาย, คนเชิดหนังที่คอยเกื้อกูล อีกคนให้ข้อมูลอันมากมาย, 
คณะหนังตะลุงและลูกวง ที่ช่วยเสริมส่งร่วมกันสืบสาย, มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณาจารย์สาขาภาษาไทย, 
มอบค่าหน่วยกิตการศึกษา  รับสอนวิชาให้ลาเรียนสบาย, ขอขอบใจตัวเองที่อดทน ทุกข์ท้อก็ไม่บ่นเบี่ยงหน้า
บ่าย, เก็บข้อมูลภาคสนาม ดื่นดึกก็ตามคนเดียวไปได้, ทั้งเมืองเพชร นครศรีธรรมราช พัทลุงไปสัมภาษณ์ไม่
เกรงกลัวภัย, นั่งถอดเทปร่วมหนึ่งปี ข้อมูลจึงมีมาท างานได้, ช่างเหนื่อยยากแสนเข็ญ เขียนแต่ละประเด็นแทบ
จะถอดใจ, หยุดช่วงโควิดพลิกเป็นโอกาส มุมานะมุ่งมาดเขียนเสร็จสมหมาย, เมื่อดอกผลของการศึกษา ผลิดอก
ออกมาชื่นจิตชื่นใจ, หากมีคุณค่าของวิทยานิพนธ์ ขออุทิศผลให้ท่านทั้งหลาย, หากว่าผิดพลาดพลั้งไปหนอ ต้อง
ยกมือขึ้นขอขมาอภัย, จบกิตติกรรมดังค าประกาศ “สมบัติ” ต้องนิราศคลาไคล มิช้าบัดนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 เมืองเพชรเป็นแหล่งที่อุดมด้วยศิลปวัฒนธรรม (art and culture)  มีความโดดเด่นที่เป็น

เอกลักษณ์จนมีชื่อเรียกว่า “สกุลช่างเมืองเพชร” เช่น ลายปูนปั้น การแทงหยวก การลงรักปิดทอง 

การท าทอง เป็นต้น ส่วนการแสดงพ้ืนบ้านนั้นมีหลากหลายเป็นที่นิยมของคนเมืองเพชร ได้แก่    

ละครชาตรี  โขนสด  หนังตะลุง หุ่นกระบอก เพลงปรบไก่ เพลงพวงมาลัย เป็นต้น  โดยเฉพาะหนัง

ตะลุงเมืองเพชรเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน  (Folk Art) เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นของกลุ่มชนในบริบท

ทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อาชีพ และความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ตลอดจนอุปนิสัยของประชาชนใน

ท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมนั้น ๆ  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชน ผู้เป็นเจ้าของหลาย

ประการ เช่น การประกอบพิธีกรรม การให้ความบันเทิง  เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการสืบทอดและ

ปรับเปลี่ยนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 หากจะกล่าวถึงศิลปะการแสดงหนังตะลุงในประเทศไทย ทุกคนคงจะนึกถึงการแสดงพ้ืนบ้าน

ที่เป็นของภาคใต้  ดังที่  ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (2525: 1)  กล่าวไว้ว่า  

หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงที่รู้จักกันดีในภาคใต้ เรียกได้ว่า

เป็นสัญลักษณ์เด่นของวัฒนธรรมคนไทยภาคใต้อย่างหนึ่ง เวลาที่มีการ

เอ่ยถึงศิลปะพ้ืนเมืองของภาคใต้ทุกครั้ง ก็จะต้องได้ยินชื่อของหนัง

ตะลุงอย่างขาดเสียมิได้ ควบคู่ไปกับโนราและเพลงบอก ท านองกับที่

หมอล าเป็นสัญลักษณ์ของภาคอีสานหรือการแอ่วซอเป็นสัญลักษณ์

ของภาคเหนือ เป็นต้น  

นอกจากนั้น ชวน เพชรแก้ว (2529: 1) ได้กล่าวถึงหนังตะลุงภาคใต้ในท านองเดียวกันว่า 

หนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในภาคใต้ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์เด่นของ

วัฒนธรรมของวัฒนธรรมคนไทยภาคใต้อย่างหนึ่ง ชื่อหนังตะลุงมักจะได้ยินควบคู่กับโนราและ     

เพลงบอกเสมอ ส าหรับปัจจุบันนี้เกือบจะกล่าวได้ว่า ศิลปะการแสดงของชาวใต้ที่ยังคงแพร่หลายและ

เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวบ้านชาวเมืองภาคใต้แทบทุกจังหวัด แต่ในความเป็นจริง         

หนังตะลุงไม่ได้มีเฉพาะภาคใต้เท่านั้น หนังตะลุงภาคใต้ยังส่งอิทธิพลแพร่กระจายไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ   
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ของประเทศไทย ตามที่  ชวน เพชรแก้ว (2548: ก)  ได้กล่าวไว้ในงานวิจัย เรื่องหนังตะลุงใน     

ประเทศไทย  

หนังตะลุงในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียซึ่งแต่

เดิมเป็นการละเล่นประกอบพิธีกรรมบูชาเทพเจ้า และเพ่ือสื่อคดีโลก

คดีธรรมจากเรื่อง รามายณะ  เมื่อเข้าสู่ภาคใต้แล้วได้แพร่กระจายไป

ยังภาคกลางและภาคอีสาน ในขณะที่ภาคกลางมีหนังใหญ่ซึ่งได้รับมา

จากเขมรมีอิทธิพลต่อหนังตะลุงภาคนี้อย่างเห็นได้ชัด  หนังตะลุง   

ภาคกลางจึงมีการผสมผสานระหว่างหนังใหญ่และหนังตะลุงภาคใต้  

ส่วนหนังตะลุงภาคอีสานแม้จะพัฒนาไปจากหนังตะลุงภาคใต้ แต่ได้

ปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะเฉพาะถิ่นอีสาน ท าให้สาระบางประการ

แตกต่างกับภาคใต้และภาคกลาง  หนังตะลุงแต่ละภาคได้พัฒนา

ตนเองตามสภาพแวดล้อม  สังคม  และวัฒนธรรมเดิม  ท าให้มี

ลักษณะเด่นเฉพาะตัว 

การมี “ตัวตน”  “การด ารงอยู่” และ “ลักษณะเด่นเฉพาะตัว” ของหนังตะลุงเมืองเพชร 

สร้างความประหลาดใจให้แก่ เอนก นาวิกมูล นักวิชาการด้านวัฒนธรรมพ้ืนบ้านไทย ซึ่งเป็นคน

จังหวัดสงขลา ที่มีความคุ้นเคยสัมผัสใกล้ชิดกับหนังตะลุงภาคใต้มาตั้งแต่เด็ก เมื่อได้เดินทางไปเมือง

เพชรเก็บข้อมูลภาคสนาม ใน พ.ศ. 2519 แล้วได้ชมการแสดงหนังตะลุง กล่าวว่า หนังตะลุงเมืองเพชร

น่าจะได้รับการเขียนถึงอย่างละเอียด เพราะหลายคนคิดว่าหนังตะลุงมีอยู่เพียงเมืองปักษ์ใต้ (เอนก 

นาวิกมูล, 2546: 38) นอกจากประจักษ์ในการมีตัวตนและการด ารงอยู่อย่างสันโดษของหนังตะลุง

เมืองเพชรแล้ว เอนกยังตื่นตาตื่นใจกับ “ลักษณะเด่นเฉพาะตัว” ของหนังตะลุงเมืองเพชร ได้เขียน

บทความ  2  เรื่อง คือ ตะลุงเมืองเพชร กับ ตะลุงเพชร-ตะลุงใต้  มีข้อความการเปรียบเทียบการ

แสดงระหว่างหนังตะลุงเมืองเพชรและหนังตะลุงภาคใต้ ในเรื่องลีลาการแสดงกับวรรณกรรม

ประกอบการแสดงไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

“ลีลาการเล่นดนตรีของเมืองเพชรดูผิดกับทางใต้มาก ในขณะ

ที่ทางใต้เล่นอย่างหวาน ๆ ช้า ๆ กล่าวกลอนเล่นคลื่นเสียงอย่างตั้งอก

ตั้งใจ ตะลุงเมืองเพชรเล่นดนตรีอย่างผาดโผนรุนแรง รีบร้อนและ

รวดเร็ว บางโรงอาจมีแตรวงหรือปี่พาทย์เข้าร่วมด้วย ยิ่งท าให้เกิด

ความโอฬารอึกทึกไปทั้งโรงมากยิ่งขึ้น  
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นอกจากนั้น ลักษณะการพากย์ต่าง ๆ ของเมืองเพชรมีทั้ง

คล้ายโขน คล้ายยี่เก โขนสด และส าเนียงภาคใต้ ดูมีมากหลากหลาย

เสียจนจ าไม่หมด เนื้อเรื่องที่จะน าออกมาเสนอสนองผู้ชม มีทั้งเรื่อง

สังข์ทอง หลวิชัยคาวี ฯลฯ อันล้วนแต่เป็นเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ ทั้งสิ้น 

และที่แน่นอนที่สุด คือ เรื่องรามเกียรติ์ตอนต่าง ๆ ซึ่งจะงัดออกมาเล่น

ตอนไหนก็แล้วแต่เจ้าภาพ หรือตัวนายหนังเอง อาจเป็นตอนศึก

ไมยราพหรือตอนหนุมานถวายแหวน หรือ ฯลฯ เรื่องรามเกียรติ์นี้ทาง

ปักษ์ใต้เขาเลิกเล่นกันตั้งนานแล้ว เดี๋ยวนี้ไม่มีคณะไหนเอาออกมาเล่น

เลย แต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ มีเรื่องที่แต่งเองหลายเรื่องมาเสนอ

สนองอยู่เรื่อย” 

บทความ 2 เรื่อง คือ ตะลุงเมืองเพชร กับ ตะลุงเพชร-ตะลุงใต้  ได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มเป็น

หนังสือ ในปี พ.ศ. 2546  ชื่อเรื่อง “หนังตะลุง-หนังใหญ่” เป็นการรวมสารคดีว่าด้วยหนังตะลุงทั่ว

ประเทศไทย และหนังใหญ่ภาคกลาง  ท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นในวงวิชาการ

ด้านวัฒนธรรมศึกษา ตลอดจนคนไทยทุกคนที่สนใจศิลปะการแสดงสาขานี้ หรือบุคคลทั่วไปที่ได้อ่าน

หนังสือเล่มนี้ 

ข้อความการเปรียบเทียบการแสดงหนังตะลุงข้างต้น ท าให้เห็น “คุณค่า” และ “ลักษณะเด่น

เฉพาะตัว” ที่โดดเด่นของหนังตะลุงเมืองเพชรว่าไม่ได้ด้อยคุณค่ากว่าหนังตะลุงภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านลีลาส าเนียงของท านองดนตรีประกอบการแสดงที่กระชับรวดเร็วมีพลัง การพากย์ที่หลากหลาย

มากกว่าหนังตะลุงภาคใต้ และที่ส าคัญวรรณกรรมประกอบการแสดง คณะหนังตะลุงเมืองเพชรยังสืบ

ขนบชุดการแสดงรามเกียรติ์ นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ มาได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งต่างกับหนังตะลุงภาคใต้ที่ไม่

สามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ าค่านี้ไว้ได้ ปล่อยให้ภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมประกอบ      

การแสดงของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมมาสูญสลายไปอย่างไร้ค่า แต่หนังตะลุงเมืองเพชรยังคงมีบทบาท

หน้าที่รักษาสิ่งดังกล่าวไว้ได้อย่างเข้มข้น 

ความส าคัญอีกประการหนึ่งของหนังตะลุงเมืองเพชร คือ การปรับตัวและการสืบทอด เป็นที่

ทราบกันว่าหนังตะลุงภาคใต้ได้ส่งอิทธิพลแพร่กระจายศิลปะการแสดงหนังตะลุงมาสู่ภาคกลางของ

ประเทศไทย ท าให้เกิดคณะหนังตะลุงเล่นเป็นอาชีพกันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์  

เพชรบุรี  ราชบุรี  นครปฐม สุพรรณบุรี อยุธยา กระทั่งเหนือสุดถึงอุทัยธานี  เอนก นาวิกมูล (2546: 

97) กล่าวว่า นอกเหนือจากหนังตะลุงปักษ์ใต้ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อหนังตะลุงภาคกลางแล้ว ครูหนัง
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จากเมืองเพชรก็ดูจะเป็นแบบอย่างให้หนังตะลุงในจังหวัดอ่ืน ๆ ของภาคกลางด้วย แสดงให้เห็นว่า 

หนังตะลุงเมืองเพชรมีการปรับเปลี่ยนการแสดงจนเกิดความลงตัวทางศิลปะในบริบทท้องถิ่น จนมี

ความเข้มแข็งพอที่สามารถส่งอิทธิพลต่อการแสดงหนังตะลุงในพ้ืนที่ภาคกลางได้เทียบเท่าหรืออาจจะ

เหนือกว่าหนังตะลุงภาคใต้ก็เป็นได้ เนื่องจากข้อได้เปรียบในเรื่องภูมิประเทศ ส าเนียงภาษาท้องถิ่น 

และรสนิยมของผู้คนที่มีความใกล้เคียงกันมากกว่าภาคใต ้

จากอดีตจนถึงปัจจุบันหนังตะลุงเมืองเพชรได้มีการปรับตัวด้านการแสดง และสืบทอด      

การแสดงสู่ลูกหลานหรือลูกศิษย์ จนสามารยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้ แต่เมื่อหันกลับไปดูหนังตะลุง    

ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคกลาง ที่ได้รับอิทธิพลจากหนังตะลุงภาคใต้และครูหนังตะลุงจากเพชรบุรี 

กลับล่มสลายตายไปพร้อมกับคนเชิดรุ่นเก่าจนหมดสิ้น เหลือเพียงจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้นที่ยังคงมี 

คณะหนังตะลุงอาชีพ ที่สืบทอดขนบการแสดงจากครูหนังในอดีต แสดงให้เห็นการเอาตัวรอดทาง

วัฒนธรรม อันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 

 หนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเรียบง่ายตรงไปตรงมา  ตามแบบวิถีการด ารงชีวิตของชาวบ้าน  

เป็นที่ทราบว่าหนังตะลุงเมืองเพชรได้รับอิทธิพลจากหนังตะลุงปักษ์ใต้  แต่ก็ได้ประสมประสานและ

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและบริบทของท้องถิ่น  จนมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นเป็นที่นิ ยม

ของชาวบ้าน มีการด ารงอยู่และการถ่ายทอดสืบกันมา โดยมีบทบาทรับใช้สังคมเพ่ือความบันเทิงและ

พิธีกรรมความเชื่อ จนกลายมาเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของเมืองเพชรบุรี   หนังตะลุงเมืองเพชร     

แบ่งออกได้ 2 สาย คือ หนังในกับหนังนอก   

 สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร เนื่องจากสามารถเป็น

เครื่องมือในการแบ่งสายหนังตะลุงเมืองเพชรได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ หนังในจะนิยมแสดงเรื่อง

รามเกียรติ์ตอนศึกต่าง ๆ กับเรื่องนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ เท่านั้น การแสดงด าเนินเรื่องไปตามล าดับ

เหตุการณ์อย่างเรียบง่าย มีบทร้อง บทเจรจา ที่ใช้ภาษาสละสลวย ถ้าหากจะเปรียบก็เหมือนกับ 

ละครใน  ส่วนหนังนอกนิยมแสดงเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ หรือ เรียกว่า ชุดเรื่อง นารีศรีใส ซึ่งลักษณะ 

คล้ายเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ มีตัวละครที่เป็นเจ้าเมือง พระเอกนางเอกเป็นเจ้าชายเจ้าหญิง ใช้ภาษา

คะนอง โลดโผนแบบชาวบ้าน เน้นการด าเนินเรื่องที่กระชับรวดเร็วตลกสนุกสนาน  ท่วงท านองดนตรี

สนุกสนานคล้ายละครชาตรี หากจะเปรียบก็เหมือนกับละครนอก  

ผลจากการแบ่งหนังตะลุงเมืองเพชรออกเป็นสองสาย มีผลท าให้เกิดการแข่งขันประชันฝีมือ

การเชิด การพากย์ การร้อง การเจรจามุกตลกกันอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมา มีการจัดการ

แสดงประชันกันตามงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน ท าให้หนังทั้งสองสายพัฒนาตัวบทวรรณกรรมการแสดง
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และวิธีการแสดงให้ทันสมัย เพ่ือให้ถูกใจผู้ชมอันเป็นผลต่อเนื่องถึงการจ้างงานแสดง ในปัจจุบัน    

หนังทั้งสองสายยังคงได้รับความนิยมเท่า ๆ กัน จากผู้ชม และมีคณะหนังตะลุงใหม่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ 

เพ่ือสืบทอดการแสดง ท าให้เกิดการด ารงอยู่อย่างมีเอกภาพ แม้จะนิยามความแตกต่างด้านการแสดง

ว่าเป็น “หนังใน” กับ “หนังนอก” ก็ตาม 

 การแสดงหนังตะลุงได้รับความนิยมอย่างยิ่ง ส่งผลให้ “ตัวตลก” ซึ่งเป็นขวัญใจของคน

ท้องถิ่น มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงอ่ืน กล่าวคือ งานวรรณกรรม มนัส จรรยงค์ 

(2509)  ราชาเรื่องสั้นของเมืองไทย เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีที่ได้คลุกคลีอยู่กับศิลปวัฒนธรรมเมือง

เพชร  ได้เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับหนังตะลุงเมืองเพชรเรื่อง “ครูแก”  ลงในหนังสือ “โบว์แดง” ฉบับที่ 

11 วันที่ 1 กรกฎาคม 2489 กล่าวถึงตัวตลกหนังตะลุงไว้ว่า 

 ทั้งรูปร่างการแสดงและอุปนิสัยของผู้แสดงทั้ง 4 ตัวนั้นผิดกัน 

ไอ้หน่วยนั้นผอมเกร็งศีรษะล้าน ผมงออยู่ข้างหลังเหมือนหัวขอ       

แต่เจ้าแก้วนั้นหน่วยก้านเทอะทะอ้วนลงพุง มือเท้าสะเอวอยู่เป็นนิจ 

แต่มือขวานั้นถือขวานใหญ่ อีกตัวหนึ่งชื่อนายหมกกร้องแกร้งพูดเสียง

เป็นชาวพระนคร ผู้แสดงตัวสุดท้ายคือนายแกมีมือโตผิดมนุษย์ธรรมดา

สามัญ คือใหญ่มากใหญ่พอที่จะตบแม้แต่ยักษ์ให้คว่ าลงมาได้  

 เนื้อหาของเรื่องสั้น มนัส จรรยงค์ ได้ใช้ชื่อ “ครูฉาย” เป็นผู้เล่าเรื่องเพ่ือให้สมจริง เนื่องจาก

ครูฉายเป็นนายหนังตะลุงเก่าหนังในที่มีชื่อเสียง เป็นต้นก าเนิดการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรสาย หนัง

ในตามที่ได้กล่าวมา  ส่วนครูแกนั้นเป็นเรื่องเล่าของชาวเพชรบุรีที่เป็นต านานของตัวตลกหนังตะลุงว่า

มีอิทธิฤทธิ์ที่แกะมาจากหนังตีนของครูแกที่เป็นคนเชิดหนัง เมื่อตกจากโรงหนังตะลุงสามารถปีนเสา

ขึ้นมาบนโรงได้ เมื่อถูกคณะอ่ืนขโมยไปก็สามารถกลับมาโรงเดิมได้ นอกจากครูแกหรือไอ้แกแล้ว ยังมี

ตัวตลกอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ ไอ้หน่วย ไอ้แก้ว ไอ้หมก ที่มีบุคลิกลักษณะผิดปกติและนิสัยที่แตกต่างชวนขัน

ปรากฏตัวอยู่ในวรรณกรรมเรื่องสั้นด้วย จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายและความนิยม

ของหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะมหรสพ จนกลายเป็นต านานความเชื่อที่คนเพชรบุรีเล่าตกทอดมา

จนถึงปัจจุบัน 

 นอกจากนั้น หนังตะลุงเมืองเพชรยังส่งอิทธิพลต่องานศิลปะภาพยนตร์ หลังจากเรื่องสั้นของ

มนัสได้ตีพิมพ์ใน ปี พ.ศ. 2489 ต่อมาอีก 58 ปี เรื่องสั้นดังกล่าวได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ไทย           

เรื่อง  “ครูแก แรงรัก แรงอาถรรพ์” ฉายในปี พ.ศ. 2547 สร้างโดยบริษัท สตูดิโอ กรุงเทพ จ ากัด 

ร่วมกับบริษัท อรรถวินิจฟิล์ม จ ากัด (ครูแก, 2547) มีเนื้อเรื่อง ดังนี้ 
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จุลศักราช 1186 (พ.ศ.2367) รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัว นายแก เป็นเด็กหนุ่มที่สืบทอดวิชาการเล่นหนังตะลุง

จากพ่อจนมีชื่อเสียง แกได้รักใคร่ชอบพอกับ พะยอม ลูกสาวเศรษฐี  

แต่รักของทั้งคู่ก็มีอุปสรรค  เมื่อถูกกีดกันจากพ่อของพยอมที่ประกาศ

ว่า ไม่ต้องการให้ลูกสาวไปแต่งงานอยู่กินกับคนเล่นหนังตะลุง พยอม

ตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปหาแก พ่อพยอมตามแย่งตัวพยอมกลับคืน

มาได้ จับเธอล่ามโซ่ตีตรวน ในที่สุดพยอมฆ่าตัวตาย แกรู้ข่าวการตาย

เกิดความโศกเศร้า มางานศพหญิงคนรัก แต่ถูกกีดกัน ต่อมาแกได้ไป

ขุดศพพยอมที่ป่าช้า แล้วกรีดผ้าห่อศพที่ปลายเท้าออก และกระซิบ

บอกว่า “มาเถอะ..ไปอยู่กับพ่ีด้วยกัน” จากนั้นก็น าศพพยอมลงฝังดิน

เหมือนเดิม วันรุ่งขึ้น บรรดาลูกศิษย์คณะหนังตะลุงของนายแก ก็เห็น

ว่า เขาไปได้หนังมาสองผืนเอามาต่อกัน หนังนั้นมีสภาพอ่อนนุ่ม 

มากกว่าจะเป็นหนังวัวหนังควาย แต่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าเป็นหนังอะไร   

แกบรรจงใช้หนังนั้น ตัดเป็นตัวนางสวยงามตัวใหม่ เมื่อเสร็จแล้ว     

ตัวหนังตัวนั้น ก็กลายเป็นตัวหนังที่แกโปรดปรานที่สุด และนิยมหยิบ

มาเชิดเล่นอยู่ตลอด  ไม่กี่ปีต่อมาแกก็ล้มเจ็บหนัก เรียกลูกศิษย์มาสั่ง

เสียว่า เมื่อเขาตายไป ให้น าหนังเท้าของตน มาท าเป็นตัวตลกหนัง

ตะลุงตัวหนึ่ง ซึ่งลูกศิษย์ก็ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตัวหนังตัวตลก

ตัวนี้คนดูหนังตะลุงรู้จักดี และเป็นตัวตลกยอดนิยมที่พากันเรียกอย่าง

สนิทสนมว่า “ไอ้แก” เป็นตัวหนังที่เหมือนมีมนต์สะกด เมื่อออกมา

หน้าจอเมื่อใด จะเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูได้อย่างเฉียบขาด  

ความพิเศษของภาพยนตร์เรื่อง ครูแก นี้ เป็นการน าเอาต านานเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับหนัง

ตะลุงจังหวัดเพชรบุรี มาผสมผสานกับปมความรักที่น าไปสู่อาถรรพณ์ของตัวตลกเข้าไว้ด้วยในเชิง

ภาพยนตร์ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ แต่ในประเด็นเรื่องเล่าเป็นการตอกย้ าการด ารงอยู่ของหนังตะลุง

เมืองเพชร ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด จนส่งผลต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรม และมีอิทธิพลต่อการ

สร้างภาพยนตร์ ให้ตัวตลก “ไอ้แก” เป็นที่รู้จักผ่านสื่อสมัยใหม่  

วัฒนธรรมทุกชนิดเมื่อสร้างสรรค์ตัวเองขึ้นมาแล้วจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้สอดรับและ

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ เปลี่ยนแปลงไป (ทิพย์พธู กฤษสุนทร, (2554: 359) ก่อนที่       



  7 

หนังตะลุงจะมาเป็นมหรสพในจังหวัดเพชรบุรีได้มีการปรับเปลี่ยนถึงสองครั้งเพ่ือให้ได้รับความนิยม     

ครั้งแรกจากนายหนังชาวพัทลุงที่น ามาแสดงให้ชาวเมืองเพชรชม จนนายฉายเกิดความประทับแล้วได้

ติดตามไปเรียนรู้ ครั้งที่สองตอนที่นายฉายกับนายพุดได้ตั้งคณะรับแสดงจะต้องมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง เพ่ือประสมประสานให้เข้ากับบริบทสังคมพ้ืนถิ่นเพชรบุรี ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับหนังนอกที่

ครูลาภ กลิ่นอุบล ประยุกต์การแสดงจนเป็นที่นิยม ถือได้ว่าเป็นการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดทาง

วัฒนธรรมการแสดง จนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่นิยมของชาวบ้าน มีการด ารงอยู่และการถ่ายทอด

สืบกันมา  

 การปรับตัวของหนังตะลุงเมืองเพชรมีอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว 

(2547: 29-31) เป็นชาวเพชรบุรีได้เคยชมหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก ตามปกติคนเมืองเพชรท้องถิ่นต่าง ๆ 

มักคุ้นเคยใกล้ชิดกับหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก เพราะเป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมในอดีตต่อเนื่องถึง

ปัจจุบัน พอนิพัทธ์พรได้กลับมาชมอีกครั้งก็ยังตื่นเต้นเร้าใจกับการปรับตัวด้านการแสดงซึ่งแตกต่างกับ

การแสดงสมัยก่อน  ได้บันทึกไว้ ในหนังสือ “ผู้อยู่กับเงา” ไว้ว่า  

เพ่ิงกลับมาดูหนังตะลุงได้สนุกวายร้าย ก็ตอนคนเมืองเพชรท า

พิธีแก้บน ขอให้ลูกชายเลิกกับตุ๊ดได้ส าเร็จ วันนั้นโรงหนังตั้งจอกลาง

ถนนริมบ้านใกล้แม่น้ าเพชร งานแก้บนวันนั้นจัดขึ้นกลางฤดูร้อนจึงมี

จ้ าบ๊ะให้กินไม่อ้ันแถมเรื่องที่นายหนังหยิบมาแสดงก็เด็ดขาดสุด ๆ เป็น

เรื่องที่ครูหนังเพชรบุรีแต่งเอง ใช้เล่นสืบต่อกันมาเป็นร้อยปี คือ

รามเกียรติ์ตอน “ศึกนางคูหา” ซึ่งถือเป็นเรื่องทะลึ่งมหาวิลาศ เพราะ

ให้นางคูหาถอดอวัยวะเพศไปฝากไว้กับต้นไม้ จะได้ไม่เสียทีเวลา    

ออกรบกับหนุมาน ดิฉันนั่งหัวเราะเสียปวดท้อง ลีลากลอนและลีลา

เชิดตัวหนัง กับคนดูที่วิพากษ์วิจารณ์ตลอดเรื่อง กรี๊ดกร๊าดเวลาปืน

ใหญ่ที่ลากมายิงต่อสู้กันจุดชนวนปุ้ง ลูกกระสุนพุ่งพ้นปากกระบอกปืน

ใหญ่ออกมากลายเป็นสากะเบือทาสีแดงแจ๊ดอันเบ้อเริ่ม  

การปรับตัวหนังตะลุงเมืองเพชรที่ส าคัญ คือ การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมประกอบการแสดง

ให้มีความทันสมัยถูกใจผู้ชม จากข้อความข้างต้น มีการปรับตัวด้านวรรณกรรม 2 ประการ ประการ

แรก ครูหนังตะลุงสมัยก่อนมีความหาญกล้าในการแต่งเรื่องเทียบรามเกียรติ์ หมายความว่า มีการ   

ผูกเรื่องขึ้นมาใหม่แต่ยังคงใช้ตัวละครชุดรามเกียรติ์ทั้งชุด ทั้งฝ่ายพลับพลาและฝ่ายลงกา แต่เพ่ิม    

ตัวละครใหม่ขึ้นมาเพ่ือสร้างสีสัน หลีกเลี่ยงความซ้ าซากจ าเจของเนื้อเรื่องฉบับรามเกียรติ์ของ        
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ราชส านัก เป็นการสร้างเรื่องชุดรามเกียรติ์ฉบับท้องถิ่นเมืองเพชรขึ้นมา การแสดงก็จับเป็นตอน

เหมือนศึกต่าง ๆ ในเรื่องรามเกียรติ์ ตอนที่กล่าวถึง คือ ศึกนางคูหา ที่ท าศึกกับฝ่ายพระราม เป็นการ

ปรับตัวด้านเนื้อหาของวรรณกรรมให้มีความแปลกใหม่  

 ประการที่สอง การสร้างสรรค์มุกตลกหนังตะลุงให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและยุคสมัย 

เป็นการปรับตัวของวรรณกรรมหนังตะลุงที่ส าคัญ และเป็นหัวใจที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน จากข้อความ “ดิฉันนั่งหัวเราะเสียปวดท้อง ลีลากลอนและลีลาเชิดตัวหนัง” และ “คนดูที่

วิพากษ์วิจารณ์ตลอดเรื่อง กรี๊ดกร๊าดเวลาปืนใหญ่ที่ลากมายิงต่อสู้” เห็นบรรยากาศของ  ความ

สนุกสนานของการชมที่มีเสียงหัวเราะและการวิพากษ์วิจารณ์การแสดง ส่วนรสนิยมของผู้ชมสื่อ

พ้ืนบ้านเกี่ยวกับอารมณ์ขัน เป็นเรื่องของเพศความสัปดน ในลักษณะสองแง่สองง่าม ที่คนเชิดจะต้อง

สร้างสรรค์กลวิธีทางด้านเนื้อหาประกอบกับการประยุกต์การเชิดด้วย ดังข้อความ “เรื่องทะลึ่งมหา

วิลาศ เพราะให้นางคูหาถอดอวัยวะเพศไปฝากไว้กับต้นไม้ ” และ “ลูกกระสุนพุ่งพ้นปากกระบอก

ปืนใหญ่ออกมากลายเป็นสากะเบือทาสีแดงแจ๊ดอันเบ้อเริ่ม”  

ข้อความข้างต้น นอกจากแสดงให้เห็นการปรับตัวของหนังตะลุงเมืองเพชร ในด้านเนื้อหาและ

การสร้างอารมณ์ขัน  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรยังคงขนบของเก่า

แบบจารีตและการสร้างสรรค์ของใหม่ไว้ด้วยกัน การปรับตัวทางวัฒนธรรมทั้ง “ด้านอนุรักษ์และด้าน

ที่ปรับประยุกต์” ไว้ เป็นการทัดทานอ านาจซึ่งกันและกันเพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างวัฒนธรรม  

นอกจากนั้น ยังฉายภาพให้เห็นความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่ในศิลปะการแสดงหนังตะลุงบนพ้ืนฐาน

พิธีกรรมการแก้บนของคนเมืองเพชร มีเจ้าภาพ  คนเชิด และผู้ชม  ซึ่งมีเรื่องราวการบนบานที่แปลก

พิสดารขึ้นตามบริบทยุคสมัยของสังคมที่เปลี่ยนไป ได้แก่  “ตอนคนเมืองเพชรท าพิธีแก้บน ขอให้ลูก

ชายเลิกกับตุ๊ดได้ส าเร็จ” ทั้งหมดเป็นการปรับตัวของการแสดงให้เข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป

เพ่ือการด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีคุณค่าคู่เมืองเพชร 

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดการเปลี่ยนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่าง

รวดเร็วและโลกสารสนเทศการสื่อสารมวลชนมีบทบาทส าคัญ วัฒนธรรมร่วมสมัยและวัฒนธรรม

ประชาชนนิยมได้แพร่กระจายช่วงชิงพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม จึงมีการต่อสู้เพ่ือแย่งชิงจับจองพ้ืนที่        

ทางวัฒนธรรมจากกลุ่มต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ท าให้วัฒนธรรมของไทยบางอย่างสั่นคลอนจนต้องมีการ

เคลื่อนไหวปรับตัว วัฒนธรรมบางอย่างใกล้สูญหายและบางอย่างสูญหายไป หนังตะลุงเมืองเพชรก็

เช่นเดียวกันได้รับความนิยมจากผู้ชมในปัจจุบันน้อยลงถูกแทนที่ด้วยสื่อและมหรสพอย่างอ่ืน 
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ปรากฏการณ์การเกิดคณะหนังตะลุงใหม่กลับสวนกระแส กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. 2533 ผะอบ 

โปษะกฤษณะ และสุวรรณี อุดมผล เก็บข้อมูลไว้ 22 คณะ, ปี พ.ศ. 2539 สุรินทร์ สวัสดี ได้ท าวิจัย

ส ารวจสถานภาพคณะหนังตะลุงเมืองเพชร มี 26 คณะ, ปี พ.ศ. 2543 ชวน เพชรแก้ว ได้รับทุนวิจัย

จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส ารวจอย่างคร่าว ๆ พบ 19 คณะ, ปี พ.ศ. 2551 กัลยาณี  

สายสุข (2551: 2) กล่าวว่า คณะหนังตะลุงในจังหวัดเพชรบุรีกระจายอยู่ทุกอ าเภอ  ได้แก่  เขาย้อย       

หนองหญ้าปล้อง  บ้านแหลม  บ้านลาด   ท่ายาง   ชะอ า  และแก่งกระจาน รวมทั้งหมดประมาณ  

40  คณะ ซึ่งเป็นการประมาณการมิได้ลงส ารวจจริงหรือเป็นไปตามการคาดคะเนของคนในแวดวง

หนังตะลุงเท่านั้น ส่วนผู้ศึกษาได้ส ารวจในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 ปรากฏมีคณะหนังตะลุงเมืองเพชร 

36 คณะ1 คณะหนังตะลุงมีงานแสดงตลอดทั้งปี  คนเชิดหนังตะลุงสามารถยึดเป็นอาชีพหลัก    

สะท้อนให้เห็นความแพร่หลายที่คณะหนังตะลุงกระจายตัวครอบคลุมทั้งจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้ง

ออกไปแสดงแพร่หลายในหลายจังหวัดด้วย  

นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันร่วมระยะเวลา 100 กว่าปี ทั้งหนังในและหนังนอกล้วนมี

บทบาทรับใช้สังคมในการแสดงแก้บน ยิ่งในปัจจุบันจะเห็นชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากจ านวนคณะ    

หนังตะลุงที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าในอดีตและจ านวนงานแก้บนของแต่ละคณะที่มากขึ้น ซึ่งงานเฉลี่ยแก้บน

ของแต่ละคณะประมาณ 150-250 ต่อปี นับได้ว่าหนังตะลุงเมืองเพชรยังมีมากอยู่ และมีการเล่น

แพร่หลายมากพอ ๆ กับภาคใต้ (ชวน เพชรแก้ว, 2548: 148) หากแต่หนังทางภาคใต้มีบทบาทหน้าที่

ด้านความบันเทิงมากกว่าพิธีกรรม 

ในโลกสมัยใหม่นั้น อิทธิพลจากความเชื่อและศาสนาถูกแทนที่ด้วยองค์ความรู้ ชุดความคิด 

และกระบวนการคิด ความเข้าใจแบบวิทยาศาสตร์ แต่ตราบใดที่ชีวิตมนุษย์ยังต้องพบกับความไม่

แน่นอน ความวิตกกังวล ความตึงเครียด ฯลฯ  อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ าท่วม ไฟไหม้ ดิน

ถล่ม โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ หรือภัยจากน้ ามือมนุษย์สร้าง เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ  ความเสี่ยงจากระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยม ความขัดแย้งทางการเมือง สงคราม วิกฤตการณ์ทางสังคม ฯลฯ ตราบนั้นมนุษย์ยัง
                                                           

1คณะหนังตะลุงเมืองเพชรในปัจจุบันมี 36 คณะ แบ่งออกเป็นสองสาย ดังนี ้
หนังใน จ านวน  13 คณะ  ได้แก่ 1. เจริญศิลป์ 2. ช.รุ่งเรืองศิลป์ 3. นายพล ศิษย์เชิดช านาญ 4. มหาฟลุ๊ค ลูกเพชร          

5.  ม.ศิษย์เจริญศิลป์ 6. รากไทย 7. ลุงอิน ปลายนา 8. ลูกเต่า ศิษย์เชิดช านาญ 9. ลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ 10. เล็ก ศิษย์เชิด
ช านาญ 11. สมหมาย ศิษย์ครูเจริญ  12. ศิษย์เจริญศิลป์ และ 13. คณะจั้ม  ศิษย์เจริญศิลป์ 

หนังนอก จ านวน 23  คณะ  ได้แก่ 1. ก. บรรเลงศิลป์ ศิษย์ครูลาภ 2. ครูนิกร โชคดี 3. เด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์            
4. เทพบัณเทิง  5. ปลื้มจิตต์ ศิษย์ครูลาภ 6. ผ. นิมิต บรรเลงศิลป์ 7. ผ. ผดุงศิลป์ 8. พ.นิยมศิลป์ 9. พรบรรเลงศิลป์ 10. มานิต ศิษย์ครู
แก้ว 11. รอมประดิษฐ์ ศิษย์ครูลาภ 12. รุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์ 13. ล.บรรเลงศิลป์ 14. ว. รวมศิลป์ 15. ส. ทวีศิลป์   16. ส. บันเทิงศิลป์ 
17. ส.ศิลป์ ศิษย์สุรศักดิ์ 18. สย. ศิษย์จ านงศิลป์   19. สองพี่น้องประคองศิลป์ 20. สังเวียน ศิษย์ครูณรงค์ศิลป์ 21. ศรีสวาท รวมมิตร 
ลูกชายครูโป่ง ศิษย์ครูลาภ ครูทรง 22. ศิริ ภิรมย์ศิลป์  23. รุง่โรจน์ ลาภเจริญศิลป์ 
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ต้องการพิธีกรรมมาช่วยบรรเทา ปลอบประโลมใจ ให้ความหวังก าลังใจ เพ่ือให้กล้าเผชิญกับปัญหา

ต่าง ๆ ดังนั้น ศาสนาและพิธีกรรมจึงไม่มีวันหายไปจากสังคมมนุษย์  โลกสมัยใหม่ยังคงต้องการ

พิธีกรรม ยิ่งสังคมทันสมัยมากยิ่งขึ้น ก็ยิ่งมีพิธีกรรมมากข้ึน      

 เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มีความไม่แน่ใจไม่สบายใจ มนุษย์ก็จะท าพิธีบนบานศาลกล่าวต่ออ านาจ

เหนือธรรมชาติให้ช่วยเหลือเพ่ือให้พ้นจากสภาพที่เป็นทุกข์ (ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม , 2555 : ง)        

ชาวเพชรบุรีมีความเชื่อถือศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพ้ืนที่ของตนอย่างมั่นคง ได้แก่ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ 

เจ้าปู่ เจ้าที่เจ้าทาง ฯลฯ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาชีวิตชาวเพชรบุรีจึงบนบานศาลกล่าว เมื่อได้สมประสงค์

ตามที่บนก็จะแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหนังตะลุง  หนังตะลุงเมืองเพชรจึงเป็นศิลปะการแสดงที่มี

บทบาทรับใช้สังคมท าหน้าที่เป็นมหรสพแก้บน  ช่วยคลายความวิตกกังวลและสร้างความสบายใจให้

ชาวเพชรบุรี  

หนังตะลุงเมืองเพชรยังคงบทบาทหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมและให้ความบันเทิงควบคู่

กันไป คณะหนังตะลุงยั งคงขนบการแก้บนและมีตัวบทวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมที่ มี

ลักษณะเฉพาะ จนกลายมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรี  ต่างกับหนังตะลุงภาคใต้ใน

ปัจจุบัน พิทยา บุษรารัตน์ (2553: 234) กล่าวว่า ในอดีตหนังตะลุงและโนรามีบทบาทหน้าที่ในด้าน

ความบันเทิงและประกอบพิธีกรรม แต่ในปัจจุบันหนังตะลุงได้ลดบทบาทหน้าที่ในการประกอบพิธี

กรรมการแก้บนหรือแก้เหมรยลง ส่วนโนรายังคงความเข้มข้นในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูอยู่  

สอดคล้องกับบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง (2560) หนังตะลุงคณะน้องเดียวที่มีชื่อเสียงที่สุดในภาคใต้มี

งานแก้บนประมาณ 30 %  ไม่มีพิธีกรรมหรือขับร้องกลอนเหมือนสมัยก่อน เป็นการพูดเชิญสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์และบอกให้หมดสินบนเท่านั้น แล้วจับเรื่องแสดงต่อไป ถึงแม้จะเป็นการแสดงแก้บนแต่กลับ

ไม่มีวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมและขั้นตอนพิธีกรรมก็ลดบทบาทและความส าคัญลงไป ส่วน

วรรณกรรมการแสดงก็ไม่เน้นการร้องกลอนเน้นการเจรจามุกตลกเพ่ือสร้างความขบขันเท่านั้น ส่วน

บทไหว้ครูก็น้อยใช้เวลาเพียง 3-4 นาทีเท่านั้น ต่างกับหนังตะลุงเมืองเพชรที่ใช้เวลาในช่วงพิธีกรรม

ประมาณ 30 นาท ี

จากบทบาทดังกล่าวจึงถือว่าหนังตะลุงเมืองเพชรเป็น “พิธีกรรมการแสดง” (Ritual 

performance) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงพิธีกรรม กับ ช่วงการแสดง ในช่วงพิธีกรรมเป็น

ช่วงที่เจ้าภาพต้องการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหตุผลส าคัญ โดยผ่านคนเชิดหนังที่มีพลั งพิเศษใน

การสื่อเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งจิตวิญญาณ (Christine Hemmet, 1996: 5) ผู้ส่งสาร 

คือ คนเชิดหนังตะลุง เป็นผู้แสดงประกอบพิธีกรรมในการเชิญเจ้ามารับสินบน ส่วนผู้รับสาร คือ เจ้า
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พ่อที่เจ้าภาพบนบาน และสารก็คือ วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมในการไหว้ครู การเชิญเจ้ามารับ

สินบน และการตัดสินบน 

 ช่วงพิธีกรรมเป็นการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าท้องถิ่น พิธีกรรมมีหน้าที่ตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์ถึง 2 ด้าน คือ ทั้งด้านสังคมและด้านจิตใจในสังคมประเพณี พิธีกรรมเป็นเรื่องของ

กลุ่มชน พิธีกรรมเป็นเรื่องของกลุ่มชน พิธีกรรมเป็นการรวมพลังของคนในสังคม การประกอบ

พิธีกรรมแต่ละครั้งท าให้สมาชิกในสังคมรู้สึกมั่นคงอบอุ่น นอกจากนั้น หน้าที่ส าคัญของพิธีกรรม คือ 

ช่วยให้มนุษย์มีความมั่นคงทางด้านจิตใจ มีความสบายใจขึ้น เพราะพิธีกรรมมักเกี่ยวข้องกับการ

ขอร้องให้อ านาจเหนือธรรมชาติช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ไม่มั่นใจ (ศิราพร ณ ถลาง, 2552: 364-365) 

หนังตะลุงเมืองเพชรจึงมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมที่มีล าดับขั้นตอน ส่วนช่วงการแสดงเป็น

การแสดงเรื่องราวนิทาน นิยาย เพ่ือเป็นเครื่องบูชาสักการะเทพเจ้า เปรียบเสมือนการแสดงเหมือน

เครื่องสังเวยที่ต้องการถวายเพ่ือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดความพึงพอใจ โดยมีผู้ชมที่เป็นมนุษย์พลอยได้รับ

อานิสงส์ร่วมชมการแสดง ซึ่งก็คือครอบครัวเจ้าภาพและคนในชุมชน ในช่วงนี้คนเชิดหนังจะต้องมี

บทบาทเป็นศิลปินที่มีกลเม็ดในการแสดงเรื่องราวและการสร้างสรรค์วรรณกรรมการแสดง   

คนเชิดเป็นตัวส าคัญที่สุดที่ท าให้การแสดงสมบูรณ์แบบและสร้างความบันเทิงให้ผู้ชม ต้องใส่

ชีวิตจิตใจให้กับตัวหนัง ต้องมีศิลปะในการเชิดและวาทศิลป์ในการพากย์ รวมทั้งต้องเข้าใจบท     

ความเป็นไปของเรื่อง และความสัมพันธ์ของตัวแสดงอ่ืน ๆ ทุกตัวในเรื่อง ความส าเร็จของนายหนังจึง

ขึ้นอยู่กับลักษณะหลายประการ ได้แก่ ความสามารถในการสร้างอารมณ์และจินตนาการของตนเองให้

เป็นไปตามบท ซึ่งจะท าให้ผู้ชมรับอารมณ์จากการแสดงครั้งนั้น การเชิดตัวหนังให้เคลื่อนไหวกิริยา

ท่าทางรวมถึงการร่ายร าให้คล้อยตามบุคลิกภาพของตัวละคร และเป็นไปตามเนื้อเรื่อง เสียงและ

คุณภาพของเสียงต้องเสียงไพเราะ ดังฟังชัด สามารถท าเสียงได้หลายเสียง เพราะนายหนังคนเดียว

พากย์ตัวหนังทุกตัวในเรื่อง ซึ่งรวมถึงการแสดงอารมณ์ที่ออกมาทางน้ าเสียงย่อมมีส่วนช่วยสร้าง

ความรู้สึกแก่ผู้ชม มีความรอบรู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์บ้านเมืองและน ามาวิพากษ์วิจารณ์ ได้เหมาะสม

สอดคล้องกับสถานการณ์ในเรื่อง มีความสามารถในการจดจ าเนื้อเรื่องและบทกลอน รวมทั้งมีปฏิภาณ

ไหวพริบในการด้นกลอน และส าคัญที่สุด คือ มีอารมณ์ขัน สามารถคิดมุกตลกมาสร้างความ

สนุกสนานให้แก่ผู้ชม  

เพชรบุรีเป็นเมืองที่พบต้นฉบับวรรณกรรมลายลักษณ์เป็นจ านวนมาก ที่บันทึกในสมุดข่อย 

ใบลาน สมุดฝรั่ง ยังคงเก็บรักษาไว้ตามวัด บ้าน ห้องสมุดสถานศึกษา ในเมืองเพชรบุรี   ส่วนใหญ่เป็น

วรรณกรรมทางพุทธศาสนา เช่น พระอภิธรรม พระมาลัย มหาชาติ พระปฐมสมโพธิ คาถาอาคม 
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นิทาน กฎหมาย บทละคร วรรณคดี เลขโบราณ ฯลฯ แสนประเสริฐ  ปานเนียม (2562) แต่ไม่ปรากฏ

วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร ทั้งที่หนังตะลุงเมืองเพชรสามารถสืบประวัติว่าได้รับอิทธิพลจาก

ภาคใต้มากว่า 100 ปี จึงเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรนั้นเป็นวรรณกรรม

มุขปาฐะ มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยวิธีการสอนโดยตรงและแบบครูพักลักจ า 

 วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะและการใช้

ปฏิภาณในการด้นกลอนตามเรื่องราวที่คนเชิดหนังรับรู้และเข้าใจ กล่าวคือ คนเชิดจะต้องมี

อัจฉริยภาพในการจดจ าบทกลอนจากครูโดยการท่องจ าและลักจ าจากการแสดงเท่านั้น นอกจากนั้น 

ต้องจดจ าชื่อตัวละคร บุคลิกลักษณะ โครงเรื่อง ฉาก และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเรื่อง จะต้องก าหนดได้

ว่าในการแสดงแต่ละเรื่องมีกี่ฉาก กี่ตอน จะขึ้นต้น ลงท้ายอย่างไรจึงจะท าให้เหตุการณ์เด่นชัดและ

สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังต้องพยายามสร้างตัวละครให้มีชีวิตจริง ๆ โดยก าหนดส่วนประกอบต่าง ๆ 

เข้าไปช่วย เช่น การเชิด ลีลาการพูดจา ส่วนบทเจรจาต้องสมจริงกับสมัย และควรแสดงออกถึงบุคลิก

ของตัวละครอย่างเด่นชัด 

 วรรณกรรมการแสดง สุวรรณี อุดมผล (ม.ป.ป.: 230-232) กล่าวว่า เป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้น

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นบทประกอบการแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น โขน หนังหุ่ น ละคร ลิเก 

ตลอดจนการแสดงเบ็ดเตล็ด ต่าง ๆ เนื่องจากวรรณกรรมเหล่านี้ มิได้แต่งเพ่ืออ่านเพียงอย่างเดียว 

เหมือนวรรณคดีและวรรณกรรมโดยทั่ว ๆ ไป ดังนั้นจึงต้องแต่งให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของ  

การแสดง ได้แก่ ดนตรี เพลงท่าร่ายร าต่าง ๆ เป็นต้น วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นวรรณกรรม

ประกอบการแสดง ประกอบด้วยวรรณกรรม 3 ชุด ได้แก่ เรื่องรามเกียรติ์  นิทานจักร ๆ  วงศ์ ๆ  

และเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่หรือเรียกชื่อว่า นารีศรีใส 

หนังตะลุงเมืองเพชรได้รับอิทธิพลด้านวรรณกรรมการแสดงมาจากหนังตะลุงภาคใต้ และที่

ส าคัญยังคงอนุรักษ์วรรณกรรมการแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ต่างกับหนังตะลุงภาคใต้ 

ชวน เพชรแก้ว (2529: 19) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวรรณกรรมว่า ในอดีตหนังตะลุงภาคใต้นิยม

แสดงเรื่องรามเกียรติ์ สมัยต่อมานิยมแสดงเรื่องนิทานประโลม นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ซึ่งผูกขึ้นมาเอง

บ้าง ดัดแปลงจากนิทานบ้าง หรือจากชาดกบ้าง แต่ในปัจจุบันนิยมแสดงเฉพาะเรื่องที่ได้ดัดแปลงมา

จากนวนิยายสมัยใหม่ หรือแต่งขึ้นเองโดยอาศัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนั้น 

วรรณกรรมหนังตะลุงภาคใต้มีบทเจรจามากกว่าการขับร้องบทกลอน อาศัยการเจรจาช่วยในการ

ด าเนินเรื่อง แทรกมุกตลกหยาบโลนจนน่ารังเกียจ  
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  ในปัจจุบันหนังตะลุงภาคใต้ไม่มีการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แต่ไปปรากฏร่องรอยการแสดง   

ในพิธีกรรมการแก้บนหรือแก้เหมรย เมื่อออกรูปปรายหน้าบท จะเล่นเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระราม

ตามสีดา และรบกับทศกัณฐ์ หรือตอนเจ้าบุตรเจ้าลบ เพ่ือถวายเจ้าพ่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนบานไว้   

ใช้เวลาแสดงประมาณ 5-7 นาที ถ้าเป็นตอนเจ้าบุตรเจ้าลบ พอศรที่แลงถูกต้นรังขาด นายหนังก็

ประกาศว่า ค าบนบานเจ้าภาพสิ้นสุดลงแล้ว ต่อจากนั้นตัวตลกออกมาบอกเรื่อง แล้วด าเนินเรื่อง

ต่อไป แต่ในปัจจุบันการแก้บนก็ถูกลดบทบาทและขั้นตอนลง เหลือเพียงการพูดสั้น ๆ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เพ่ือให้หลุดสิ้นบนเท่านั้น 

 หนังตะลุงเมืองเพชรสืบทอดการแสดงมาจากหนั งตะลุงภาคใต้  มีการปรับตัวทาง            

ด้านศิลปะการแสดงเพ่ือความอยู่รอด ในด้านวรรณกรรมแม้จะมีการปรับเปลี่ยน แต่ไม่ละทิ้ง       

ขนบการแสดง พิธีกรรม และวรรณกรรม โดยเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์  ยังคงรักษาสืบทอดการแสดงมา

จนถึงปัจจุบัน ท าให้เห็นร่องรอยทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เมื่อเปรียบเทียบกับหนังตะลุงภาคใต้ผู้เป็น      

ต้นต ารับกลับสูญหายภูมิปัญญาไปย่างน่าเสียดาย 

 จังหวัดเพชรบุรีได้ เสนอการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาของจังหวัดในระดับชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง ปรากฏศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 3 แขนง ได้แก่  ปี พ.ศ. 2552  ละครชาตรี, ปี พ.ศ. 

2553 หุ่นกระบอก, ปี พ.ศ. 2558 เพลงปรบไก่ ในส่วนการส ารวจข้อมูลของคณะท างานจัดเก็บข้อมูล

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี ที่จะเสนอส่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม ในล าดับต่อไป มีจ านวน 13 รายการ อุดม เกตุแก้ว (2561) แต่ไม่พบการแสดงหนังตะลุง

เมืองเพชรอยู่ในข้อมูลของกรรมการชุดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นนัยยะบางประการ นอกจากนั้น ส านัก

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีก็ไม่มีการส ารวจสถานภาพของคณะหนังตะลุงเมืองเพชรไว้เลย เพ่ือจะ

จัดท าฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมหรือทางวิชาการ อันจะประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ และการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม ดังนั้น สถานภาพของคณะหนังตะลุงเมืองเพชรจึงตกการส ารวจ ขาดการขึ้นทะเบียน

ศิลปิน แต่หนังตะลุงเมืองเพชรก็สามารถด ารงอยู่ได้อย่างภาคภูมิ  เงียบสงบ แต่งดงามด้วยการ

สร้างสรรค์ เป็นพลวัตภายใน ที่ปราศจากการอุปถัมภ์จากรัฐ ปราศจากการเรียกร้องใด ๆ เป็นอิสระ

จากนักการเมืองท้องถิ่น และจะยังคงอยู่ในวิถีท้องถิ่นเมืองเพชรในฐานะ “วรรณกรรมพิธีกรรมและ

วรรณกรรมการแสดง”  

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร กล่าวคือ ตามปกติ

การศึกษาประเภทวรรณกรรมมักจะศึกษาวรรณกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว

โดยเฉพาะ ได้แก่ วรรณกรรมบทละคร วรรณกรรมนิราศ วรรณกรรมยอพระเกียรติ ฯลฯ แต่ ในกรณี
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การศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการศึกษาประเภท

วรรณกรรมโดยปกติทั่วไป เนื่องจากวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรประกอบด้วย วรรณกรรม           

2  ประเภทที่รวมอยู่ด้วยกัน มีระดับความส าคัญเท่ากัน ได้แก่ วรรณกรรมพิธีกรรมและวรรณกรรม

การแสดง ซึ่งตามปกติวรรณกรรมจะแยกประเภทอย่างชัดเจน  มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

แต่วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรกลับสามารถรวมวรรณกรรมสองประเภทเข้าด้วยกันได้ซึ่ง

วรรณกรรมแต่ละประเภทต่างมีบทบาทหน้าที่เฉพาะ กล่าวคือ วรรณกรรมพิธีกรรมมีบทบาทหน้าที่ใน

พิธีกรรมการแก้บนที่ต้องใช้ตัวบทวรรณกรรมสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวรรณกรรมการแสดงมี

บทบาทหน้าที่ในการแสดงเพ่ือสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมที่เป็นทั้งเทพเจ้าและมนุษย์ ดังนั้น ผู้ศึกษา

ต้องการทราบว่าวรรณกรรมพิธีกรรมและวรรณกรรมการแสดงอยู่รวมกันได้อย่างไร ภายใต้บริบทใด 

ในวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร 

ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง นั่นคือ กระบวนทัศน์ในการศึกษาวรรณกรรมที่ผ่านมา 

เป็นการศึกษากระบวนทัศน์ของวรรณกรรมแต่ละประเภท โดยแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด 

กระบวนทัศน์นี้บางครั้งไม่สามารถน าไปใช้กับวรรณกรรมบางลักษณะได้ เช่น วรรณกรรมหนังตะลุง

เมืองเพชรที่จ าเป็นต้องมีการประสานกระบวนทัศน์ของวรรณกรรมการแสดงกับวรรณกรรมพิธีกรรม

เข้าด้วยกัน ท่ามกลางบริบทการใช้วรรณกรรม ซึ่งหมายถึงบริบทของพิธีกรรมและบริบทของการ

แสดง จึงจะสามารถเข้าใจวรรณกรรมประเภทนั้นได้อย่างลึกซึ้ง เพราะฉะนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงมี

ความประสงค์ที่จะศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะที่เป็นวรรณกรรมที่สามารถจะ

ประสานกระบวนทัศน์ทางวรรณกรรมมากกว่าหนึ่งประเภทเข้าด้วยกันภายใต้บริบทสังคมที่มี

ลักษณะเฉพาะท้องถิ่นของเมืองเพชร 

 การศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในครั้งนี้น่าจะเป็นการบุกเบิ กการศึกษา

วรรณกรรมมากกว่าหนึ่งประเภท โดยอาศัยบริบทการใช้วรรณกรรมและบริบทสังคมที่อยู่แวดล้อม

วรรณกรรม ซึ่งวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถท าความเข้าใจวรรณกรรม

ต่างประเภทที่มารวมอยู่ด้วยกันภายใต้บริบทสังคมท้องถิ่นเมืองเพชร นอกจากนั้น การศึกษา

วรรณกรรมหนังตะลุงเพชร จะช่วยเปิดมุมมองความเข้าใจเรื่องท้องถิ่นเพชรบุรี ไมได้ เพียงแต่เข้าใจ

เรื่องวรรณกรรมเท่านั้น ยังโยงใยให้เห็นสัมพันธ์กับสังคม รวมทั้งสามารถสะท้อนความเปลี่ยนแปลง

สังคมเศรษฐกิจของเพชรบุรีในช่วง 5 ปี ที่เก็บข้อมูล (พ.ศ. 2558-2562)  

การศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร ไม่ได้เป็นเพียงการเก็บข้อมูลด้านวรรณกรรม

เท่านั้น การเก็บรวบรวมวรรณกรรมท าหน้าที่ในการเป็นฐานคิดว่าวรรณกรรมท้องถิ่น ไม่ควรจะตัด
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ขาดออกจากสังคมของคนที่ศึกษา ซึ่งคือพลวัตของตัวบทวรรณกรรมกับบริบทที่นักวิชาการควร

ตระหนักและให้ความส าคัญมากขึ้น  นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้จะช่วยขยายความรู้เกี่ยวกับ

การศึกษาวรรณกรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งมีการวิเคราะห์ทั้งตัวบทและบริบทควบคู่กันไป โดยจะใช้

แนวคิดวรรณคดีพิธีกรรมกับวรรณกรรมการแสดงเป็นหลัก และน าแนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่และ

แนวคิดอารมณ์ขันมาประยุกต์ เพ่ือจะให้เห็นการด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชรในปัจจุบัน 

การที่หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่ได้อย่างอิสระ พัฒนาและเจริญงอกงาม ในดินแดนเมือง

เพชรบุรี ซึ่งไม่ใช่ดินแดนต้นก าเนิดของหนังตะลุง อีกทั้งสามารถสืบสาวให้เห็นร่องรอยทางวัฒนธรรม 

โดยมีความเชื่อและพิธีกรรมเป็นเครื่องรองรับ มีวรรณกรรมหนังตะลุงที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่น      

ซึ่งยังคงขนบการแสดงและเนื้อหาไว้ได้ครบถ้วนมากกว่าต้นทางหนังตะลุงที่ส่งอิทธิพลมา เมื่อศึกษา

วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรบุรี ที่มีของเก่าที่เป็นจารีตและของใหม่ที่ปะปนกันอยู่ ตลอดจน

ลักษณะพิเศษของการรวมกันของประเภทวรรณกรรมพิธีกรรมและวรรณกรรมการแสดง จะท าให้

เข้าใจการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรทั้งระบบ ตลอดจนการด ารงอยู่  และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ   

หนังตะลุงในประเทศไทย จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษา “วรรณกรรม

หนังตะลุงเมืองเพชร: ประเภทวรรณกรรมในบริบทการบันเทิงเฉพาะถิ่น” ในทุกมิติที่ท าให้หนังตะลุง

เมืองเพชรด ารงอยู่ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมพิธีกรรม 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมการแสดง 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาบทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 

 1.2.4 เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่ของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรและบริบทพิธีกรรมการแสดงมีส่วนส าคัญในการจรรโลง

พิธีกรรมและประกอบการแสดงหนังตะลุงให้เกิดความสมบูรณ์ จนกลายเป็นวรรณกรรมตะลุงเมือง

เพชรที่เป็นการบันเทิงเฉพาะถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ นอกจากนั้น วรรณกรรมหนังตะลุงยังสามารถ

ปรับตัวได้ดีจนเกิดความสมดุลทางวัฒนธรรมท่ามกลางบริบทสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่

เปลี่ยนแปลงไป เป็นสื่อพ้ืนบ้านที่ด ารงอยู่ด้วยความสัมพันธ์เชิงอ านาจหลายระดับ 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
ด้านเนื้อหา ศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร: ประเภทวรรณกรรมในบริบทการ

บันเทิงเฉพาะถิ่น” ได้จ าแนกเนื้อหาออกเป็น  4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก วรรณกรรมพิธีกรรม  

หนังตะลุงเมืองเพชร อธิบายขั้นตอนพิธีกรรมการและศึกษาตัวบทไหว้ครู  บทเชิญเจ้า บทตัดสินบน 

ตลอดจนความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่น และการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพิธีกรรม 

ประเด็นที่สอง การผสานตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรรมกับวรรณกรรมการแสดง ได้แก่ การร าถวายมือ

และการแสดงเบิกโรง ประการที่สาม วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร เนื้อหาชุดการแสดง 

โครงเรื่อง และขั้นตอนการแสดง ประเด็นที่สี่ บทตลกในหนังตะลุงเมืองเพชรซึ่งเป็นหัวใจของการ

แสดงหนังตะลุง และในประเด็นสุดท้าย วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์เชิงอ านาจของหนัง

ตะลุงเมืองเพชรที่ท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้เมือง

เพชรบุรีและประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 ด้านสนามวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและบริบทการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรที่แสดงภายใน

จังหวัดเพชรบุรี โดยเก็บข้อมูลบันทึกเทปการแสดงจ านวน 20 เรื่อง แบ่งเป็น หนังใน 10 เรื่อง      

หนังนอก 10 เรื่อง   โดยพิจารณาคัดเลือกคณะสายตรงของหนังตะลุงเมืองเพชรแต่ละสาย ที่สืบทอด

ศิลปะการแสดงจากครูหนังตะลุงและรับจ้างแสดงเป็นอาชีพ นอกจากนั้น เก็บข้อมูลศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่

ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้านที่มีการแก้บนเป็นประจ า เช่น คุณพ่อเขาแด่น คุณพ่อเขาใหญ่     

คุณพ่อพวงมาลัย คุณพ่อลอ เป็นต้น รวมทั้งเก็บข้อมูลเชิงประวัติของวัดที่มีการแสดงหนังตะลุงแก้บน

ประจ าปี ได้แก่ วัดอินทาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วัดถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

วัดเขาลูกช้าง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  แล้วน าข้อมูลที่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ด้านผู้ให้ข้อมูล งานวิจัยนี้สัมภาษณ์เชิงลึกคนเชิดหนังตะลุงเมืองเพชร และนายหนังตะลุง

ภาคใต้บางจังหวัด ชาวคณะหรือลูกวง (นักดนตรี) เจ้าอาวาสวัดอินทารามและวัดถ้ ารงค์ (จัดงานแก้

บนประจ าปีช่วงสงกรานต์ทุกปี) นักวิชาการท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญด้านหนังตะลุง ผู้บนหรือเจ้าภาพ     

ช่างแกะตัวหนัง ผู้ชม และชาวบ้านหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีศาลเจ้าแก้บนหนังตะลุง ตลอดจนสังเกตการณ์

อย่างมีส่วนร่วมในการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร แล้วจึงน าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 

 

1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 การศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร: ประเภทวรรณกรรมในบริบทการบันเทิง

เฉพาะถิ่น” จะวิเคราะห์จากตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมและตัวบทวรรณกรรมการแสดงของหนังตะลุง
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เมืองเพชรที่บันทึกเทปการแสดงไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2562 แล้วถ่ายถอดเป็นลายลักษณ์อักษร โดย

พิจารณาจากคณะหนังตะลุงที่สืบทอดการแสดงสายตรงจากครูหนังตะลุงทั้งสายหนังในและสาย   

หนังนอก อีกท้ังยังรับจ้างแสดงอยู่ในปัจจุบัน มีจ านวนทั้งสิ้น  20 เรื่อง ดังนี้ 

 หนังใน จ านวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย 

  1) คาวี โควิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช าชาญ 

  2) พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์  

  3) พัดทอง: คณะมหาฟลุ๊ค2 ลูกเพชร 

  4) หงส์หิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดชาญ   

  5) รามเกียรติ์ ตอน หนุมานสืบข่าวลงกา: คณะเจริญศิลป์ 

  6) รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์  

  7) รามเกียรติ์ ตอน นิมิตเมืองลงกา: คณะเจริญศิลป์   

  8) รามเกียรติ์ ตอน หนุมานหักสวนทศกัณฐ์: คณะเจริญศิลป์  

  9) รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร  

  10) รามเกียรติ์ ตอน ศึกขอมด าดิน: คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ   

 หนังนอก จ านวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย 

  1) เกตุทอง: คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์  

  2) เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์  

  3) เกราะสุวรรณ: ก. กล้วย บรรเลงศิลป์  

  4) จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: ล.บรรเลงศิลป์   

  5) ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์  

  6) นางปีศาจร้ายฆ่าแม่: คณะ พ.นิยมศิลป์  

  7) พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์  

  8) มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์            

  9) สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป์  

  10) หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์  บรรเลงศิลป์ 

 

                                                           
2 มหาฟลุ๊ค สะกดตามปา้ยชือ่คณะที่ใช้แสดง  



  18 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 หนังตะลุงเมืองเพชร   หมายถึง  คณะหนังตะลุงอาชีพที่รับจ้างแสดงโดยมีภูมิล าเนาอยู่ใน

จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น 

 คนเชิด หรือคนเชิดหนัง  หมายถึง คนเชิดหนังตะลุงที่เป็นเจ้าของคณะ หรือไม่ใช่เจ้าของ

คณะแต่ยังรับจ้างเชิดให้คณะต่าง ๆ หรือคนเชิดที่เลิกเชิดหนังแล้วเนื่องจากความชราหรือยุบคณะ  

(คนเมืองเพชรไม่ใช้ค าว่านายหนังเหมือนหนังตะลุงภาคใต้) 

 หนังใน หมายถึง สายหนังตะลุงที่สืบมาจากนายฉาย แสงกระจ่าง ชาวเพชรบุรีที่เรียนรู้     

การแสดงหนังตะลุงจากครูหนังจังหวัดพัทลุง ใช้คนเชิด 1-2 คน  ลีลาการแสดงไม่โลดโผน หากเปรียบ

ก็เหมือนละครใน เรื่องท่ีนิยมใช้แสดง คือ รามเกียรติ์ 

 หนังนอก หมายถึง สายหนังตะลุงที่สืบมาจากนายมา มาแผ้ว ไม่ทราบว่าไปเรียนการแสดง

มาจากครูคนใด ใช้คนเชิด 1 คน ลีลาการแสดงโลดโผน ทั้งการร้อง การเชิด และดนตรี เป็นแบบ

ชาวบ้าน  หากเปรียบก็เหมือนละครนอก เรื่องที่ใช้แสดงประเภทนิทานพ้ืนบ้าน จักร ๆ วงศ์ ๆ และ

เรื่องท่ีแต่งข้ึนเอง 

 วรรณกรรมพิธีกรรม หรือ วรรณกรรมประกอบพิธีกรรม คือ บทร้องหนังตะลุงเมืองเพชรที่

ใช้ในพิธีกรรมก่อนการแสดง ประกอบด้วยบทไหว้ครู บทเบิกหน้าพระ บทเชิญเจ้า บทตัดสินบน       

บทอวยพร ซึ่งถอดเทปการแสดงเป็นตัวบทวรรณกรรมลายลักษณ์จ านวน 20 เรื่อง 

 วรรณกรรมการแสดง หรือ วรรณกรรมประกอบการแสดง คือ บทการแสดงหนังตะลุงเมือง

เพชรเริ่มตั้งแต่การด าเนินเรื่อง จนยุติการแสดง ซึ่งถอดเทปการแสดงเป็นตัวบทวรรณกรรมลายลักษณ์

จ านวน 20 เรื่อง 

 

1.7 วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.7.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหนังตะลุงเมืองเพชรและหนังตะลุง

ภาคใต้ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะน ามาวิเคราะห์วรรณกรรมและบริบทการแสดงหนังตะลุง

เมืองเพชร 

 1.7.2  เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการบันทึกการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรตามขอบเขตจ านวน

ที่ก าหนด รวมทั้งสังเกตการณ์  และสัมภาษณ์คนเชิดหนังตะลุง ปราชญ์ท้องถิ่น เจ้าภาพ  ผู้ชม และ  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 1.7.3  บันทึกการแสดงหนังตะลุงแต่ละคณะ จดบันทึกบรรยากาศการแสดงและบริบทต่าง ๆ 

 1.7.4  ถ่ายถอดการสัมภาษณ์และบันทึกการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นลายลักษณ์อักษร 
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 1.7.5 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และเรียบเรียงตามระเบียบวิธีวิจัย น าเสนอผลการวิจัย 

สรุปผล  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

 

1.8 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ผลการศึกษาจะมีประโยชน์ต่อวงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจาก     

ผลการวิเคราะห์จะแสดงลักษณะเฉพาะของการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรม

พิธีกรรมและวรรณกรรมการแสดง ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ตัวบทและพิธีกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมี

บทบาทหน้าที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งทราบขีดความสามารถ

ในการปรับตัวของหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะผลผลิตทางวัฒนธรรม ตลอดจนเผยให้ เห็น

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของหนังตะลุงเมืองเพชร เพ่ือให้เห็นปรากฏการณ์จริงและการด ารงอยู่ของ

หนังตะลุงเมืองเพชร ผ่านตัวบทและบริบทวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร 



 
 

 

 บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร : ประเภทวรรณกรรมในบริบทการบันเทิง

เฉพาะถิ่น” ในบทที่ 2 จะกล่าวถึงภูมิหลังและองค์ประกอบการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร เพ่ือเป็นพื้น

ฐานความรู้เบื้องต้น ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      

มีรายละเอียดเป็นล าดับ ดังนี้ 

1. ภูมิหลังและองค์ประกอบการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 

2. แนวคิดเรื่องวรรณกรรม 

3. แนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที ่

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1 ภูมิหลังหนังตะลุงเมืองเพชร  
 2.1.1 ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงเมืองเพชร 

 ตามประวัติหนังตะลุงเมืองเพชรได้รับอิทธิพลจากหนังตะลุงภาคใต้ เนื่องจากที่ตั้งทางด้าน

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบุรีที่เป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ เมืองเพชรบุรี

จึงเป็นเปรียบเสมือนชุมทางทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  โดยเฉพาะวัฒนธรรมย่อมมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการรับและส่งต่อวัฒนธรรมต่าง ๆ สู่กลุ่มชนตามหัวเมืองที่ติดต่อสัมพันธ์        

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมนี้ถือเป็นการยอมรับและประนีประนอมทางวัฒนธรรม จนน าไปสู่      

การปรับปรนเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น หนังตะลุงเมืองเพชรก็เช่นกันมีความ

เจริญรุ่งเรืองอยู่ในกลุ่มชาวบ้านท้องถิ่นเพชรบุรีมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปี มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่

เป็นเอกลักษณ์ทางการแสดงหลังจากได้รับอิทธิพลการแสดงหนังใหญ่และหนังตะลุงจากภาคใต้ที่

แพร่กระจายมายังภาคกลาง สอดคล้องกับ ชวน เพชรแก้ว (2548: 9-10) กล่าวว่า 

หนังตะลุงภาคใต้ของไทยเป็นวัฒนธรรมอันมีแหล่งที่มาดั้งเดิมค่อนข้าง

ชัดเจนจากอินเดีย จุดเริ่มต้นของการแสดงชนิดนี้เพ่ือบูชาเทพเจ้าและเพ่ือเล่าเรื่อง

รามายณะ ต่อมาวัฒนธรรมอินเดียได้แพร่กระจายเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยส่วนของประเทศไทยได้แพร่หลายเข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง   

คือ หนังตะลุงซึ่งเข้ามาแพร่หลายทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตก ส่วนทางอ้อมได้

แพร่กระจายผ่านชวาเข้ามาทางฝั่งทะเลตะวันออก หนังตะลุงภาคใต้ฝั่งนี้พัฒนาขึ้น
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มาจากอิทธิพลการแสดงหนังของชวามลายูซึ่งมีรากเหง้าจากอินเดียโบราณเช่นกัน 

วัฒนธรรมดังกล่าวคงจะเผยแพร่เข้ามาในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย นอกจากนี้ในส่วน

ของหนังเงา อิทธิพลของอินเดียได้กลายเป็นวัฒนธรรมหลวง คือ หนังใหญ่ ในขณะ

ที่หนังตะลุงที่กล่าวมาแล้วเป็นวัฒนธรรมราษฎร์ซึ่งพัฒนาอยู่ในภาคใต้ กลายเป็น

ศิลปะการแสดงประจ าถิ่น ก่อนที่จะกระจายสู่ภาคกลางและภาคอ่ืน ๆ ของ  

ประเทศไทย  

การแพร่กระจายหนังตะลุงทางภาคกลางที่ได้รับอิทธิพลจากหนังตะลุงภาคใต้นั้น เอนก     

นาวิกมูล (2546: 97) กล่าวว่า คณะหนังตะลุงเล่นกันชุกชุม ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี  

นครปฐม อยุธยา กระทั่งเหนือสุดถึงอุทัยธานี  หลังจากนั้นมหรสพชนิดนี้ก็ค่อย ๆ จางหายไปทีละ

น้อยจนปัจจุบันถิ่นที่ยังนิยมหนังตะลุงอยู่อีกก็มีเพียงไม่กี่จังหวัด  นอกจากนั้นนายหนังภาคกลาง บาง

คนไม่ทราบที่มาของครูหนังแน่ชัด  แต่ถ้าหากนับเอาหลักฐานแวดล้อมแล้ว  จะพบว่านอกเหนือจาก

หนังตะลุงปักษ์ใต้ที่มีอิทธิพลโดยตรงแล้ว ครูหนังจากเมืองเพชรก็ดูจะเป็นแบบอย่างให้หนังจังหวัดอ่ืน

ในภาคกลางด้วย จะเห็นได้ว่าหนังตะลุงเมืองเพชรหลังจากรับลักษณะและวิธีการแสดงจากหนังตะลุง

ภาคใต้แล้วได้บ่มเพาะสร้างสรรค์เป็นระยะเวลาพอสมควร จนมีเอกลักษณ์และความเข้มแข็งในตัวเอง

แล้วจึงมีอิทธิพลแพร่กระจายรูปแบบและวิธีการแสดงถ่ายทอดไปสู่จังหวัดใกล้เคียง 

หนังตะลุงเมืองเพชรมีประวัติมายาวนานจากการสัมภาษณ์นายหนังและผู้ชมสามารถแบ่ง

ออกเป็นสองสาย คือ หนังในกับหนังนอก ประวัติหนังตะลุงเมืองเพชรสายหนังในนั้นมีการเรียบเรียง

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จนนักวิชาการและคนทั่วไปได้รับรู้และยึดถือเป็นประวัติหนังตะลุงหลัก

ของหนังตะลุงเมืองเพชรในภาพรวม ส่วนประวัติสายหนังนอกนั้นไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์

เหมือนหนังสายใน จึงท าให้ไม่เป็นที่รู้จักในวงวิชาการ แต่ในความเป็นจริงหนังนอกมีพัฒนาการและ

ชื่อเสียงทางการแสดงเป็นที่นิยมของคนเมืองเพชรแบบคู่ขนานกับหนังในมาตั้งแต่อดีต และปัจจุบัน

คณะหนังตะลุงเมืองเพชรสายหนังนอกก็มีจ านวนคณะอาชีพมากกว่าหนังใน 

 จากการศึกษาของ สุขสมาน ยอดแก้ว (2525: 265), บุญแสง พรหมประเสริฐ และสุวรรณา   

กิจชนะพานิชย์ (2526: 5-6), ผะอบ โปษะกฤษณะ และสุวรรณี อุดมผล (2533: 6) , ทิพยา ปัญญา     

วัฒชิโล (2537: 88), ชวน เพชรแก้ว (2548: 149-150),  สุรินทร์ สวัสดี (2539: 7-8) ได้กล่าวถึง

ประวัติ  หนังในโดยรวมไว้ตรงกัน ว่า ในปลายรัชกาลที่ 5 (ประมาณ พ.ศ. 2445-2450) ได้มีนายหนัง

จากจังหวัดพัทลุงชื่อนายเอ่ียมและนายนกแก้ว ได้น าคณะมาแสดงที่จังหวัดเพชรบุรีจนเป็นที่นิยม

แพร่หลายในเมืองเพชรบุรี เพราะนายเอ่ียมและนายนกแก้วแสดงโดยใช้ภาษาใต้ปนภาษาทางภาค
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กลางและดัดแปลงลีลาการแสดงตามแบบฉบับเดิมให้ทันสมัย เป็นที่ถูกรสนิยมของคนเมืองเพชรเป็น

อย่างมาก นายฉาย แสงกระจ่าง เป็นคนอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คนทั่วไปเรียกว่า “เจ๊กฉาย” 

เพราะมีเชื้อจีน เป็นผู้ที่สนใจหนังตะลุงมาก ได้ติดตามชมการแสดงของคณะนายเอ่ียมและนายนกแก้ว

ทุกที่ที่มีการแสดงในจังหวัดเพชรบุรี จึงสมัครเป็นลูกศิษย์เพ่ือต้องการจะเป็นคนเชิดหนัง นายฉายได้

ติดตามนายเอ่ียมและนายนกแก้วไปจังหวัดพัทลุง เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับหนังตะลุงอีกด้วย นายฉายได้

ฝึกหัดเรียนรู้หัดเชิดจนเกิดความช านาญ จนนายเอ่ียมและนายนกแก้วพอใจเป็นอย่างมากจึงมอบ

อุปกรณก์ารเล่นให้ 1 ชุด น ากลับมาจังหวัดเพชรบุรีด้วย  

 เมื่อกลับมาจังหวัดเพชรบุรีแล้ว นายฉายได้ย้ายครอบครัวจากอ าเภอท่ายางมาอยู่ที่ต าบลโพธิ์

ใหญ่ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ประมาณ พ.ศ. 2460) และได้รับงานแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่

กลับจากจังหวัดพัทลุง นายฉายยังได้ฝึกหัดลูกมือการเล่นดนตรีด้วย ฝึกหัดผู้เชิดหลายคน หนึ่งใน

จ านวนนี้คือ “นายพุด” (คนทั่วไปเรียกเจ๊กพุด) ผู้เป็นบุตรได้ฝึกเป็นผู้เชิดด้วย เมื่อมีการแสดงจะเชิด

สองคน คือนายฉายนั่งหัวหยวก  นายพุด นั่งท้ายหยวก นายฉายและนายพุดได้ปรับปรุงการเล่นหนัง

ตะลุงให้แปลกใหม่และทันสมัยขึ้นทุกด้าน เช่นพัฒนาตัวหนัง การเชิด การร้อง การดนตรี จนมี

ชื่อเสียงกระฉ่อนแพร่หลายไปทั่วจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ต่อมานายฉายถึงแก่กรรม    

นายพุดได้รับมรดกเกี่ยวกับศิลปะการแสดงหนังตะลุงแทนและรับจ้างแสดงจนมีมีชื่อเสียง ต่อจากนั้น

นายพุดได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการแสดงหนังตะลุงให้แก่นายแถมกับนายป่วนซึ่งเป็นน้องชายอีกด้วย  

 นอกจากนี้ลูกศิษย์ของนายพุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้น (พ.ศ. 2538) และยังรับงานแสดงหนัง

ตะลุง คือ นายชอน พวงมาลัย และนายเจริญ  ทับแก้ว (ถึงแก่กรรมทั้งสองคน) ในสมัยรัชกาลที่ 6    

นายพุดได้น าคณะหนังตะลุงไปแสดงหน้าที่นั่ง ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพ นายพุดได้แสดงถวาย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงชมเชยว่าแสดงได้ดีมาก มีศิลปะการแสดงดีเยี่ยม           

จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้นายพุดว่า “หมื่นเชิดช านาญ” ซึ่งนายพุดได้ใช้สืบสกุล “เชิดช านาญ”    

มาจนทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามคนทั่วไปก็ยังเรียกคณะหนังตะลุงว่า “หมื่นเชิด” ต่อมานายพุดได้รับ

คัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ณ หมู่บ้านโพธิ์ใหญ่ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นายพุด เชิดช านาญ 

ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2490 อนุสรณ์อย่างหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่บริเวณหมู่บ้านโพธิ์ใหญ่ คือ   

“ศาลาเจ๊กพุดหรือศาลาหมื่นเชิด” ปัจจุบันนี้ใช้เป็นศาลาพักผ่อนการเดินทาง  

 จากที่ สุรินทร์ สวัสดี กล่าวมา สรุปได้ว่า หนังตะลุงเมืองเพชรสายในมีต้นครูสายหนังเริ่มจาก

นายฉายได้เดินทางไปฝึกหัดเล่นหนังตะลุงกับนายหนังตะลุงที่จังหวัดพัทลุง แล้วกลับมาเพชรบุ รี

ประยุกต์การแสดงให้เข้ากับบริบทท้องถิ่น และได้ฝึกหัดการแสดงให้บุตรชายชื่อนายพุด นายพุดได้
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ปรับปรุงการเล่นหนังตะลุงให้แปลกใหม่และทันสมัยจนท าให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนเมืองเพชร 

และส่งทอดศิลปะการแสดงแบบฉบับหนังในให้แก่ลูกศิษย์สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ประวัติหนังนอกนั้น ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จึงท าให้ไม่เป็นที่รู้จักในวงวิชาการ             

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารคณะหนังตะลุงในอดีตของ สุรินทร์ สวัสดี การสัมภาษณ์นายหนังตะลุง 

และการสัมภาษณ์นายสวาท สุขศรี ลูกชายของต้นครูหนังนอก พบว่า ครูหนังต้นสายหนังนอก คือ 

นายโปร่ง สุขศรี อยู่บ้านท่าแลง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2490 นายโปร่งอายุ

อ่อนกว่านายหนังสายหนังในชื่อดัง คือ นายพุด  เชิดช านาญ 1 ปี (เสียชีวิตปีเดียวกัน) นายโปร่งได้

เดินทางไปหัดหนังตะลุงทางภาคใต้ไม่ทราบว่าจังหวัดใด ไปฝึกหัดหนังตะลุงกับนายหนังตะลุง 2 ท่าน 

ชื่อครูเจ็กกับครูจวง ขณะที่นายสวาทอายุประมาณ 5 -6 ขวบ อาศัยอยู่ที่บ้านหนองแก ต าบลไร่

สะท้อน อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ครูทั้งสองท่านเดินทางมาหานายโปร่ง ตอนนั้นท่านทั้งสอง

อายุมากแล้ว หลังจากท่ีนายโปร่งได้ไปฝึกหัดหนังจากภาคใต้ก็กลับมาประยุกต์การแสดงหนังตะลุงจน

มีชื่อเสียงโด่งดังใกล้เคียงกับนายพุด เชิดช านาญ และได้สอนลูกศิษย์สองคนต่อมามีชื่อเสียงโด่งดัง คือ

นายซง มีนุช บ้านไร่กร่าง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และนายลาภ  กลิ่นอุบล  บ้านท่าแลง 

อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายลาภหรือครูลาภถือว่าเป็นครูต้นต ารับการแสดงแบบหนังนอกที่

วางรากฐานการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ท าให้หนังนอกเป็นที่รู้จักได้รับความนิยม มีความสามารถน า

วรรณคดีหรือวรรณคดีนิทานมาดัดแปลงเป็นตัวบทวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุง อีกทั้งสามารถแต่ง

เรื่องใหม่ขึ้นมาแสดงมีหลายเรื่องหลายแนว  นายหนังนอกทุกคณะในปัจจุบันล้วนสืบทอดการแสดง

มาจากครูลาภทั้งสิ้น ส่วนครูซงนั้น ประวัติไม่ปรากฏเด่นชัดเท่าครูลาภ ทราบเพียงว่าเป็นนายหนังที่

เล่นหนังดีมีชื่อเสียงคู่มากับครูลาภและมีลูกศิษย์มากมายเช่นกัน 

 หนังตะลุงเมืองเพชรสามารถจ าแนกได้เป็นสองสาย คือ หนังในกับหนังนอก หนังตะลุงภาคใต้

ที่มาแสดงในครั้งแรกในเพชรบุรีก็เรียกว่า “หนังนอก” ตามประวัติว่า นายนกแก้วกับนายเอ่ียมได้

เดินทางมาแสดงหนังตะลุงที่เมืองเพชรเป็นที่ถูกใจของคนเมืองเพชร จนนายฉายติดตามไปเรียน    

การแสดงที่ภาคใต้ แล้วกลับมาประยุกต์การแสดงให้มีลักษณะเฉพาะทั้ งวิธีการแสดง ล าดับการแสดง 

การพากย์การเจรจา รวมทั้งดนตรีประกอบการแสดง จนมีแบบฉบับต่างจาก “หนังนอก” ที่มาจาก

ภาคใต้ จึงเรียกลักษณะการแสดงหนังตะลุงแบบใหม่ที่เกิดขึ้นว่า “หนังใน” พอนายโปร่งไปฝึกหัด   

การแสดงหนังตะลุงจากภาคใต้ แล้วน ากลับมาประยุกต์การแสดงใหม่แต่ยั งคงรูปแบบการแสดงและ

การพากย์แบบหนังตะลุงภาคใต้อยู่ค่อนข้างมาก จึงมีความแตกต่างกับหนังสายตระกูลนายฉาย     

นายพุดจึงท าให้เกิดค าเรียกแสดงความแตกต่างด้านการแสดงว่า “หนังนอก” และนายลาภลูกศิษย์    
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นายโปร่งมีชื่อเสียงทางการแสดงหนังนอกเป็นที่นิยมอย่างมาก สามารถแต่ งเรื่องขึ้นใหม่ใช้แสดง       

สร้างรูปแบบการแสดงเป็นแบบฉบับเฉพาะที่ลงตัวมากกว่านายโปร่งจึงท าให้ค าว่า “หนังนอก”        

มีความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้น  

 หนังตะลุงเมืองเพชรสามารถจ าแนกได้เป็นสองสาย คือ หนังในกับหนังนอก คนเพชรบุรีเรียก

ผู้คนตั้งแต่อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า “ชาวนอก” โดยใช้เกณฑ์ส าเนียงการพูด

ที่เป็นชาวภาคใต้เป็นตัวแบ่ง หนังตะลุงภาคใต้ที่มาแสดงในครั้งแรกในเพชรบุรี ชาวเมืองเพชรจึง

เรียกว่า “หนังนอก” ตามประวัติว่า นายนกแก้วกับนายเอ่ียมได้เดินทางมาแสดงหนังตะลุงที่เมือง

เพชรเป็นที่ถูกใจของคนเมืองเพชร จนนายฉายติดตามไปเรียน  การแสดงที่ภาคใต้ แล้วกลับมา

ประยุกต์การแสดงให้มีลักษณะเฉพาะทั้งวิธีการแสดง ล าดับการแสดง   การพากย์การเจรจา รวมทั้ง

ดนตรีประกอบการแสดง จนมีแบบฉบับต่างจาก “หนังนอก” ที่มาจากภาคใต้ เพ่ือความแตกต่าง   

ด้านการแสดงที่แบ่งแยกได้เด่นชัด จึงเรียกลักษณะการแสดงหนังตะลุงแบบใหม่ที่เกิดขึ้นว่า “หนังใน”  

เมื่อนายโปร่งไปฝึกหัดการแสดงหนังตะลุงจากภาคใต้ แล้วน ากลับมาประยุกต์การแสดงใหม่

แต่ยังคงรูปแบบการแสดงและการพากย์แบบหนังตะลุงภาคใต้อยู่ค่อนข้างมาก จึงมีความแตกต่างกับ

หนังสายตระกูลนายฉายนายพุด จึงท าให้เกิดค าเรียกแสดงความแตกต่างด้านการแสดงของหนังตะลุง

สายนี้ว่า “หนังนอก” และนายลาภลูกศิษย์นายโปร่งมีชื่อเสียงทางการแสดงหนังนอกเป็นที่นิยมอย่าง

มาก สามารถแต่งเรื่องขึ้นใหม่ใช้แสดง สร้างรูปแบบการแสดงเป็นแบบฉบับเฉพาะที่ลงตัวมากกว่า  

นายโปร่งจึงท าให้ค าว่า “หนังนอก” สถาปนารูปแบบการแสดงของตัวเองได้อย่างมั่นคงมีความ

แตกต่างกับ “หนังใน”ที่ชัดเจนมากขึ้น  

ผลจากการแบ่งหนังตะลุงเมืองเพชรออกเป็นสองสาย มีผลท าให้เกิดการแข่งขันประชันฝีมือ

การเชิด การพากย์ การร้องกันอย่างเข้มข้นในอดีตมีการจัดการแสดงประชันกันตามงานต่าง ๆ     

อย่างชัดเจน ท าให้หนังทั้งสองสายพัฒนาตัวบทวรรณกรรมและวิธีการแสดงให้ทันสมัย เพ่ือให้ถูกใจ

ผู้ชมอันเป็นผลต่อเนื่องถึงการจ้างงานแสดง นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันทั้งหนังในและหนังนอก

ล้วนมีบทบาทรับใช้สังคมในการแสดงแก้บน ยิ่งในปัจจุบันจะเห็นชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากจ านวน  

คณะหนังตะลุงที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าในอดีตและจ านวนงานแก้บนของแต่ละคณะที่มากขึ้น ซึ่งงานเฉลี่ย  

แก้บนของแต่ละคณะประมาณ 150-250 ต่อปี 

 2.1.2 ความแตกต่างระหว่างหนังตะลุงเมืองเพชรกับหนังตะลุงภาคใต้ 
หนังตะลุงเมืองเพชรได้รับอิทธิพลจากหนังภาคใต้เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว ได้พัฒนาจน

มีวิถีการแสดงเป็นอิสระที่มีกลิ่นอายของหนังตะลุงภาคใต้เจือปนอยู่น้อยมาก ที่ปรากฏมีเพียงรูป     
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ตัวตลกที่ชื่อ “สีแก้ว” หรือ “ไอ้แก้ว”รูปร่างหัวล้านหัวหลิม ไม่สวมเสื้อ สวมสร้อยคอเส้นใหญ่        

นุ่งโจงกระเบนลายดอก มือถือขวาน  พูดส าเนียงชาวนอกหรือปักษ์ใต้ นิยมใช้เป็นตัวบอกเรื่องและ  

ตัวตลกรองตามท้องเรื่อง บางคณะยังคงพากย์เสียงส าเนียงปักษ์ใต้ ส่วนสิ่งที่แตกต่างชัดเจนคือ    

ขนบนิยมของพิธีกรรมการแสดง กล่าวคือ หนังตะลุงภาคใต้มีวิถีทางวัฒนธรรมได้พัฒนาดัดแปลงไป

อย่างรวดเร็วจนมีความแตกต่างจากการแสดงในอดีตเป็นอย่างมาก ท าให้นายหนังและผู้ชมรุ่นเก่า  

แนวอนุรักษ์นิยมของภาคใต้เกิดการหนักใจว่า หนังตะลุงภาคใต้สมัยใหม่ไม่ควรประยุกต์การแสดง   

จนขาดเอกลักษณ์ของหนังตะลุง พร้อมทั้งเสนอรูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่พึงประสงค์ในงานวิจัย

ของ ไมตรี จันทรา (2548) เพ่ือปรับปรุงการแสดงให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ชมเหมือนในอดีต 

  การเปรียบเทียบระหว่างการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรกับหนังตะลุงภาคใต้ในอดีต จากการ

ส ารวจพบในงานวิจัย หนังตะลุงเมืองเพชร ของสุรินทร์ สวัสดี (2539: 10-11) เป็นตารางเปรียบเทียบ

หนังตะลุงเมืองเพชรกับหนังควน (หนังตะลุงภาคใต้) ในด้านการเล่น เพลงโหมโรง และเครื่องดนตรี 

ไม่มีรายละเอียดการอธิบาย และงานวิจัย หนังตะลุงในประเทศไทย ของ ชวน เพชรแก้ว (2548: 198-

209) สามารถสรุปประเด็นการเปรียบเทียบพอสังเขปได้ดังนี้  ด้านคนเชิดใช้คนเชิดคนเดียว          

หนังทางภาคใต้มีนายหนังที่เป็นผู้หญิงด้วย แต่หนังเมืองเพชรไม่มี   

ส าหรับเครื่องดนตรีหนังภาคใต้มี กลอง ทับ ปี่ และฉิ่ง เท่านั้น หรืออาจมีซอด้วงเพ่ิมเข้ามา 

ส่วนหนังเมืองเพชรมี กลองชาตรี โทนชาตรี ปี่ใน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหม่ง บางคณะอาจมีซอด้วงด้วย  

ตัวหนังหนังภาคใต้ หนังรุ่นเก่าแสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ จึงมีตัวหนังรามเกียรติ์ครบชุด   

ทุกคณะต้องมี ฤๅษี พระอิศวร ปรายหน้าบท เจ้าเมือง พระ นาง ยักษ์ และตัวตลก รูปหนังตะลุง

เพชรบุรีมี 3 ประเภท คือ หนังครู หนังเล่น และหนังกาก หนังครูเป็นหนังชั้นสูง เช่น ฤๅษี พระอิศวร 

พระราม พระลักษณ์ และทศกัณฐ์ เป็นต้น ส่วนหนังเล่นเป็นตัวหนังที่น าออกเชิดเล่นที่ไม่ใช่เล่นเรื่อง

รามเกียรติ์ ได้แก่ เจ้าเมือง มเหสี ตัวพระ ตัวนาง ยักษ์ ลิง และอ่ืน ๆ ส าหรับหนังกาก ได้แก่  รูป

เบ็ดเตล็ด เช่น ผี ต้นไม้ สัตว์ และตัวตลก  

เรื่องที่ใช้แสดงหนังตะลุงภาคใต้ในอดีตมีการแสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้น ต่อมาได้

น าเอานิทานประโลมโลก นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ นิทานพ้ืนบ้าน นิทานชาดก และดัดแปลงนวนิยาย    

มาแสดง ส่วนหนังตะลุงเพชรบุรียังคงแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอน ศึกต่าง ๆ อยู่ เป็นส่วนใหญ่ 

นอกจากนั้นยังนิยมแสดงเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ และนิทานพ้ืนบ้าน บางคณะได้แต่งเรื่องขึ้นเองโดยน าเค้า

เรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ มาแต่ง 



  26 

จากการสัมภาษณ์นายหนัง นักดนตรี และช่างแกะตัวหนังภาคใต้ 3  พบว่าในปัจจุบัน       

หนังภาคใต้ใช้คนเชิดเพียงคนเดียว และเปิดพ้ืนที่ให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทเป็นนายหนัง แต่ก็ไม่     

มากนัก ส่วนหนังตะลุงเมืองเพชรหนังนอกใช้คนเชิดคนเดียว ส่วนหนังในใช้คนเชิด 2 คน แต่บางคณะ

ที่หาคู่เชิดไม่ได้ก็เชิดคนเดียว และยังไม่มีพ้ืนที่ให้นายหนังผู้หญิงเข้ามามีบทบาท ผู้ชายยังยึดครอง

พ้ืนที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จทั้งนายหนังและนักดนตรี  

เครื่องดนตรีนั้น หนังภาคใต้มีการใช้ 2 แบบ แบบแรกเป็นแบบดังเดิมตามที่กล่าวไปแล้ว    

ซึ่งคนไม่ค่อยนิยม แบบที่สองใช้เครื่องดนตรีสากล ประกอบด้วย กลองชุดหรือกลองทอมบ้า กีต้าร์ 

เบส คีย์บอร์ด เป็นหลัก อาจจะมีไวโอลิน ออร์แกน เสริมในบางคณะ ในการบรรเลงไม่บรรเลง     

เพลงโหมโรงครบแบบโบราณ  แต่ปัจจุบันใช้เพลงสตริงกับลูกทุ่งแทน บางครั้งมีการใช้แดนเซอร์     

มาเต้นโชว์เพ่ือดึงความสนใจจากผู้ชม นอกจากนั้นยังพัฒนาเรื่องแสง สี มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ช่วยในเรื่องฉากการแสดง เช่น เมืองสวรรค์ การเหาะเหิน สร้างความเร้าใจผู้ชม มีผลต่อการจ้าง    

เป็นการเพ่ิมมูลค่าราคาแสดงด้วย ส่วนหนังตะลุงเมืองเพชรยังใช้เครื่องดนตรีแบบเดิม บางคณะใช้   

ซอด้วงและแคนแทนปี่ 

 เรื่องที่ใช้แสดง หนังตะลุงภาคใต้ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากนวนิยายหรือแต่งเรื่องขึ้นใหม่ โดยใช้

เหตุการณ์ ฉาก และตัวละครที่เลียนแบบจากชีวิตจริง และพยายามท าให้สมจริง ที่ส าคัญเน้นมุกตลก

จากการเจรจาของตัวตลก จนบางคณะประยุกต์การแสดงที่เน้นการเจรจาของตัวตลกแบบการแสดง

ตลกคาเฟ่ไม่ได้เดินตามขนบการแสดงแบบในอดีต แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือการเสียดสีการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม   

ตัวหนังตะลุงหนังภาคใต้ ตัวหนังชุดรามเกียรติ์คณะเก่า ๆ ยังคงมีแต่ไม่ได้ใช้แสดง ตัวหนัง

ส าคัญยังคงอยู่ เช่น เจ้าเมือง พระ นาง ยักษ์ และตัวตลก แต่ส่วนใหญ่นิยมแกะตัวหนังขึ้นใหม่         

ที่เลียนแบบการแต่งกายของคนสมัยปัจจุบัน เช่น รูปหนังของคณะน้องเดียว แกะหนังรูป พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เป็นต้น  

หนังภาคใต้มีการแข่งขันสูง แต่ละจังหวัดมีจ านวนหนังตะลุงเกือบจะร้อยคณะ มีคณะใหม่ ๆ 

เกิดขึ้น เรื่อย ๆ ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการแสดงไม่ยากเหมือนในอดีต นายหนังไม่

จ าเป็นต้องเป็นปราชญ์ที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเหมือนในอดีต ความสามารถในการ       

ด้นกลอนหรือจ ากลอนก็ไม่จ าเป็นมากนัก เพียงแต่การด าเนินเรื่องตามแบบนิยายสมัยใหม่หรือตาม

ละครโทรทัศน์ ที่เน้นบทเจรจาของ  ตัวตลก เพื่อสร้างความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว  

                                                           
3 บัญญัติ สุวรรณแว่นทอง, ปรีชา หนูขุนนาง, สีน้ า นีติธรรมรังสี, กิตติทัต ศรวงค์ (2560) 
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ธรรมเนียมนิยมของการแสดง เช่น บทไหว้ครูก็ตัดทอนจนเหลือการร้องเพียงสั้น การออกรูป

ฤๅษีหรือรูปพระอิศวรก็เชิดเงาเพียงเล็กน้อยพอเป็นพิธีเท่านั้น ไม่มีบทร้องประกอบ ดังนั้น จึงสามารถ

ยึดเป็นอาชีพหลักได้ เนื่องจากผู้ชมยังคงนิยมชมการแสดง  

อัตราค่าจ้างแสดงของหนังตะลุงภาคใต้ที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับหนังเมืองเพชร ราคาการ

แสดงหนังตะลุงภาคใต้เฉลี่ยงานละ 15,000-100,000 บาท ส่วนหนังเมืองเพชรเฉลี่ย 2,500-4,500 

บาท ระยะเวลาในการแสดงเท่ากันคือประมาณ 2 -3 ชั่วโมง หนังเมืองเพชรจะเริ่มโหมโรงจนถึง     

การแสดงสิ้นสุดประมาณ 20.00-23.00 น. ส่วนหนังภาคใต้เวลาแสดงเริ่ม 21.00-02.00 น. การแสดง

หนังตะลุงภาคใต้มีการแสดงตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่เป็นงานมหรสพหรืองานฉลองเทศกาลต่าง ๆ      

งานมงคล งานอวมงคล และการปิดวิก จากการสัมภาษณ์โอกาสในการแสดงการเล่นแก้บนหรือ     

แก้เหมรยของหนังภาคใต้เฉลี่ยประมาณ 30 %  ส่วนหนังตะลุงเมืองเพชรงานมีงานแสดงตลอดทั้งปี

ส่วนใหญ่เป็นงานแก้สินบนประมาณ 95%  โดยมีความเชื่อว่างดแก้บนในช่วงเข้าพรรษา เนื่องจากแก้

ไม่ตกหรือไม่ขาด อาจเป็นเพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงหน้าฝน ท าให้การเดินทางหรือการท าการ

แสดงเกิดอุปสรรคทั้งคณะหนังตะลุงและเจ้าภาพ จึงท าให้ช่วงเข้าพรรษาคณะหนังตะลุงไม่ค่อยมีงาน

แสดง  

 2.1.3 องค์ประกอบด้านการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
  2.1.3.1 คณะหนังตะลุง  

คณะหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีสมาชิกประมาณ 6-8 คน ประกอบด้วยคนเชิด 1 คน หนังใน

บางคณะใช้คนเชิด 2 คน นอกจากนั้นเป็นนักดนตรี ชื่อคณะมักจะตั้งตามชื่อของเจ้าของคณะ คนเชิด 

เป็นตัวส าคัญที่สุดที่ท าให้การแสดงสมบูรณ์แบบและสร้างความบันเทิงให้ผู้ชม ต้องใส่ชีวิตจิตใจให้กับ

ตัวหนัง ต้องมีศิลปะในการเชิดและวาทศิลป์ในการพากย์ รวมทั้งต้องเข้าใจบท ความเป็นไปของเรื่อง 

และความสัมพันธ์ของตัวแสดงอ่ืน ๆ ทุกตัวในเรื่อง ความส าเร็จของนายหนังจึงขึ้นอยู่กับลักษณะ

หลายประการ ได้แก่ ความสามารถในการสร้างอารมณ์และจินตนาการของตนเองให้เป็นไปตามบท 

ซ่ึงจะท าให้ผู้ชมรับอารมณ์จากการแสดงครั้งนั้น  

 2.1.3.2 คนเชิดหนัง 

การเชิดตัวหนังให้เคลื่อนไหวกิริยาท่าทางรวมถึงการร่ายร าให้คล้อยตามบุคลิกภาพของ     

ตัวละคร และเป็นไปตามเนื้อเรื่อง เสียงและคุณภาพของเสียงต้องเสียงไพเราะ ดังฟังชัด สามารถท า

เสียงได้หลายเสียง เพราะนายหนังคนเดียวพากย์ตัวหนังทุกตัวในเรื่อง ซึ่งรวมถึงการแสดงอารมณ์ที่

ออกมาทางน้ าเสียงย่อมมีส่วนช่วยสร้างความรู้สึกแก่ผู้ชม มีความรอบรู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์บ้านเมือง
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และน ามาวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในเรื่อง มีความสามารถในการจดจ า

เนื้อเรื่องและบทกลอน รวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบในการด้นกลอน และส าคัญที่สุด คือ มีอารมณ์ขัน 

สามารถคิดมุกตลกมาสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ชม 

คนเชิดทุกคนล้วนมีพ้ืนฐาน คือ ความรักความชอบการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก ๆ คนเชิด

ที่มีครอบครัวเป็นคณะหนังตะลุงนอกจากเกิดการซึมซับและเรียนรู้แล้ว ยังต้องมีความรักความชอบ

เป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดความสนใจใคร่รู้ที่จะเรียนรู้จากพ่อและเทคนิควิธีการแสดงจากคณะอ่ืน ๆ     

ส่วนคนเชิดที่ฝากตัวเป็นศิษย์โดยเริ่มจากการเป็นลูกวงเล่นดนตรีนั้น ต้องมีความรักความชอบ

นอกจากสิ่งที่ครูสอนแล้ว จะต้องจดจ า การเล่นดนตรี การเชิด การร้อง การเจรจา บทกลอนต่าง ๆ 

มุกตลก ในขณะเล่นดนตรี แล้วน ามาฝึกฝนด้วยตนเอง คนเชิดประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีพ้ืนฐานทาง

ดนตรี จะเห็นได้ว่าความรักความชอบนี้เป็นแรงจูงใจส าคัญที่เรียกว่า “ฉันทะ” ที่ก่อให้เกิด “วิริยะ” 

ความเพียรที่จะเรียนรู้สืบทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุง  

 

 
ภาพที่ 1 คนเชิดหนัง ชัยนาท เชิดช านาญ 

ที่มา: ธนชัย เชิดช านาญ 

  2.1.3.3 เครื่องดนตรีและเพลง  

เครื่องดนตรีและเพลงเป็นองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้การแสดงมีรสชาติ 

โดยเฉพาะการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร คนเชิดจะต้องแสดงให้เข้ากับดนตรีและเพลง เครื่องดนตรี

ประกอบด้วย กลองชาตรี โทนชาตรี ปี่ใน ฉิ่ง ฉาบใหญ่ ฉาบใหญ่ โหม่ง กรับ บางคณะอาจใช้ซอด้วง

หรือแคนแทนปี่ เพลงโหมโรงใช้ เพลงตระสารนิบาต เพลงเสมอ เพลงเชิด เพลงกลม เพลงโทน    
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เพลงซัด เพลงร า เพลงฤๅษีเดินดง ฯลฯ ส่วนในการแสดงจะใช้เพลงเชิดในการเดินทางของตัวละคร 

เพลงโอดในการแสดงอารมณ์โศก เพลงกราวในในการยกทัพ เป็นต้น บางครั้งใช้เพลงลูกทุ่ ง

ประกอบการแสดง การบรรเลงเพลงดังกล่าวใช้แตกต่างไปตามเนื้อหาของเรื่องและบุคลิกลักษณะของ

ตัวละคร ด้วยเหตุนี้ดนตรีและเพลงจึงมีส่วนส าคัญในการด าเนินเรื่องและช่วยสร้างความบันเทิงให้กับ

ผู้ชมอย่างมาก 

 
 ภาพที่ 2 เครื่องดนตร ี

ที่มา: ธนชัย  เชิดช านาญ 

  2.1.3.4 ตัวหนัง  

หนังตะลุงเมืองเพชรสายในนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ จะมีตัวหนัง ชุดรามเกียรติ์ จะมีตัวหนัง

เฉพาะตัว เช่น ทศกัณฐ์ พระราม พระลักษณ์ สีดา กุมภกรรณ หนุมาน ฯลฯ ใช้ตัวหนังอ่ืนแทนไม่ได้

เพราะตัวหนังในเรื่องรามเกียรติ์มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น ทศกัณฐ์จะมี 10 หน้า 20 มือ พระรามเป็น

มนุษย์กายสีเขียว พระลักษณ์เป็นมนุษย์กายสีเหลือง หนุมานเป็นลิงกายสีเผือก มีเขี้ยวแก้ว กุณฑล 

ขนเพชร หาวเป็นดาวเป็นเดือน เป็นต้น  ส าหรับหนังนอกนิยมแสดงเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ และเรื่องที่

แต่งข้ึนใหม่ สามารถใช้ตัวหนังแทนกันได้ทุกเรื่อง  
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 ภาพที่ 3 หนังตะลุงเมืองเพชร ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตัวหนังตะลุงเมืองเพชรแบ่งเป็นประเภทได้  3 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ หนังชั้นสูง   

ที่เรียกว่า “ตัวครู” ได้แก่ ฤๅษี พระพรหม  พระนารายณ์ พระอิศวร ประเภทที่สอง เรียกว่า หนังเชิด

หรือหนังเล่น ได้แก่ ตัวหนังที่น าออกมาแสดงทั่วไป อาจเป็นตัวหนังชุดรามเกียรติ์ ซึ่ งเป็นตัวหนัง

เฉพาะตามที่กล่าวมาแล้ว  เรื่องจักร ๆ  วงศ์ ๆ หรือเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ เช่น ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ 

ตัวลิง เป็นต้น และประเภทสุดท้าย เรียกว่า หนังกาก ได้แก่ ตัวตลก ตัวเสนา ต้นไม้ สัตว์ ภูเขา 

จักรยาน มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ การใช้ตัวหนังคนเชิดจะคัดเลือกให้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง

เพ่ือให้เกิดความสมจริง 

          2.1.3.5 วรรณกรรมการแสดง  

หนังในจะนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ โดยคนเชิดจะตัดตอนต่าง ๆ มาใช้ เช่น  ศึกไมยราพ   

หนุมานเผากรุงลงกา ขับพิเภก ส่วนนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ได้แก่ แก้วหน้าม้า พระอภัยมณี สังข์ทอง    

โกมินทร์ พระรถเมรี หลวิชัยคาวี สังข์ศิลป์ชัย ฯลฯ ส่วนเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ของหนังในส่วนใหญ่เป็น  

บทประพันธ์ของครูพุด เชิดช านาญ ได้แก่ ไก่แก้ว ทองลอยมา พัดทอง ดาวเลื่อนเดือนลอย มะพร้าว

ห้าว ระนาดทอง สี่กษัตริย์ สามฤดู สมิงทอง ส่วนหนังนอกส่วนใหญ่เป็นบทประพันธ์ของครูลาภ    

กลิ่นอุบล ครูหนังตะลุงชื่อดังในอดีต  เช่น ปีศาจผีแม่ บุตราฝาแฝด กตัญญูกตเวที (หมากระดูกทอง) 
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เมืองเนรมิต แหวนวิเศษ ศึกกลางบ้าน พาลกลางเมือง เสมาทองค า เกราะสุวรรณ วงศ์เทวัญ        

ปลาตะเพียนทอง เกตุทอง จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน หญิงงามสามชาย ในปัจจุบันไม่มีการแต่งใหม่

ยังคงแสดงเรื่องเหมือนในอดีต 

         2.1.3.6 พานไหว้ครู  

พานไหว้ครูหรือเครื่องก านลใช้ในพิธีกรรมไหว้ครู ก่อนที่จะท าการแสดงประกอบด้วย เหล้า

ขาว 1 ขวด บุหรี่ 1 ซอง หมากพลู 1 ค า ดอกไม้ 1 ก า  เทียน 1 เล่ม ธูป 9 ดอก เงิน 12 บาท         

จะน าไปวางไว้ด้านหน้าติดกับจอหนัง 

 

 
ภาพที่ 4 เครื่องบูชาครูหนังตะลุง 

        2.1.3.7 โรงแสดง   

ในปัจจุบันไม่มีการปลูกโรงเพ่ือใช้แสดงเหมือนในอดีต ปัจจุบันส่วนใหญ่ทุกคณะจะใช้

รถบรรทุกบรรทุกอุปกรณ์การแสดง พอมาถึงสถานที่แสดงจะปลูกโรงโดยใช้เหล็กต่อกันเป็นเรือน    

โรงลักษณะเป็นเพิงหมาแหงน ยกพ้ืนสูงจากพ้ืนประมาณ 2 เมตร ขนาดพ้ืนที่ของโรงประมาณ 3X5 

เมตร  ตรงด้านหน้าขึงจอผ้าขาวขลิบริมด้วยผ้าสีแดงหรือน้ าเงิน ขนาดสี่เหลี่ยมประมาณ 2X3 เมตร 

วางหยวกกล้วยไว้ด้านหน้าเพ่ือใช้ปักตัวหนัง ด้านข้างทั้งสองด้านขึงผ้าปิด เปิดไว้เฉพาะด้านหลัง      

ขึงเชือกไว้ด้านข้างทั้งสองด้านเพ่ือแขวนตัวหนัง ด้านขวาแขวนตัวพระ ตัวนาง และหนังกาก ด้านซ้าย

แขวนตัวยักษ์ตัวลิง แยกออกจากกัน บางคณะใช้หยวกกล้วยปักตัวหนังวางไว้ด้านข้างทั้งซ้ายและขวา 
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ตรงกลางปูเสื่อใช้วางเครื่องดนตรี ด้านหน้าจอมีดวงไฟติดกับที่บังแสงและไมค์ห้อยลงมาจากด้านบน 

ด้านท้ายโรงวางเครื่องขยายเสียง มีบันไดพาดขึ้นลงเสาล าโพงปักไว้สองข้างของโรง 

 

 
 ภาพที่ 5 โรงหนังตะลุง 

ที่มา: ธนชัย เชิดช านาญ 

       2.1.3.8 โอกาสในการแสดง  

งานแสดงส่วนใหญ่ของหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นการแก้บนหรือเปลื้องสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ท้องถิ่นตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ประจ าหมู่บ้าน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัด 

หรือพระเกจิอาจารย์หรือเจ้าอาวาสที่มรณภาพ ส่วนงานอ่ืน ๆ มีน้อยมาก เช่น งานศพ งานมหรสพใน

โอกาสต่าง ๆ ใช้เวลาแสดงประมาณ 3 ชั่วโมง เริ่มจาก 20.00-21.00 น. โหมโรงและพิธีกรรมไหว้ครู

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากเป็นงานแก้บนจะมีพิธีการเชิญเจ้าและตัดสินบน 21.00-23.00 น. เป็นช่วงการ

แสดงเรื่องราวจนยุติการแสดง 
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 ภาพที่ 6 ผู้ชมหนังตะลุง บางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม 

 

 
ภาพที่ 7 ผู้ชมหนังตะลุง ที่บ้านละหารน้อย อ าเภอบ้านลาด 

 

       2.1.3.9 ขนบนิยมในการแสดง  

หนั งตะลุ งเมืองเพชรมีขนบยิยมในการแสดงจะเริ่มจากการโหมโรง การบูชาครู                

การเบิกหน้าพระ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเชิญเจ้า การตัดสินบน การอวยพรเจ้าภาพ การร าถวายมือ 

การเบิกโรง (การจับลิงหัวค่ าหรือ การชกมวย)  การบอกเรื่อง การแสดง และการยุติการแสดง 
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2.1.4 คณะหนังตะลุงเมืองเพชรในปัจจุบัน 

การส ารวจข้อมูลภาคสนามหนังตะลุงเมืองเพชร พ.ศ. 2558-2562 พบคณะหนังตะลุงที่

รับจ้างแสดงเป็นอาชีพท้ังหมด  36 คณะ แบ่งเป็นหนังในและหนังนอกได้ ดังนี้ 

1. หนังใน มีจ านวน 13 คณะ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อคณะหนังตะลุง ชื่อเจ้าของคณะ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1  เจริญศิลป์ ผล (แกละ) ทับแก้ว 
วง (เขียด) ทับแก้ว 

102 หมู่ 8 ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 

09-7289-2703 
08-6153-0895 

2  ช.รุ่งเรืองศิลป์ เชย อินทรเรือง 22 หมู่ 7 ต าบลหนองกะปุ 
ช้าง อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

08-3134-6732 

3  นายพล ศิษย์เชิด
ช านาญ 

ด.ช. สิทธิพงษ์        
ข าเพชร 

41หมู่2 ต นาพันสาม 
อ เมือง จ เพชรบุรี 

06-2580-4079 

4  มหาฟลุ๊ค ลูกเพชร จิตรภาณุ คล้ายเพชร 7หมู่4 ต าบลหาดเจ้า 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

09-1041-5178 
08-9990-0339 

5  ม.ศิษย์เจริญศิลป์ บุญมา วิเวกจิต 141 หมู่ 2 บ้านระหาร
น้อย ต าบลต าหรุ อ าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

0-3244-0804 
08-9260-3925 

6  รากไทย แสนรัก บัวทอง 184/2 ถนนคีรีรัถยา 
ต าบลคลองกระแชง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

08-1008-9968 

7  ลุงอิน ปลายนา อิน   ต าบลท่าวุ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

8  ลูกเต่า ศิษย์เชิดช านาญ ณรงค์ ม่วงงาม 30 หมู่ 1 ต าบลส ามะโรง 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 

032-444275 
08-1011-2915 

9  ลูกพ่อป่วน ชัยนาท ชัยนาท เชิดช านาญ 83 หมู่ 1 ต าบลไร่โพธิ์ 032-454141 
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เชิดช านาญ อ าเภอบ้านลาด  จังหวัด
เพชรบุรี 

08-1736-5728 

10  เล็ก ศิษย์เชิดช านาญ สมบัติ กระทุ่มแก้ว 75 หมู่ 5 ต าบลถ้ ารงค์ 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 

08-7665-0873 

11  สมหมาย ศิษย์ครูเจริญ สมหมาย จิตรชื่น 58 หมู่ 3 (วัดท่า
กระเทียม) ต าบลท่ายาง 
อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

08-9235-8547 
09-1872-2257 

12  ศิษย์เจริญศิลป์ ผู้ใหญ่แจ๊ค  วัดขลุบ ต าบลถ้ ารงค์ 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 

08-7157-9456 

13  คณะจั้ม  ศิษย์เจริญ
ศิลป์ 

จั๊ม ศิษย์เจริญศิลป์ ต าบลต าหรุ อ าเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

2. หนังนอก มีจ านวน 23 คณะ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อคณะหนังตะลุง ชื่อเจ้าของคณะ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1  ก. บรรเลงศิลป์ ศิษย์
ครูลาภ 

ปรายมนัส ยังลออ 6/2 หมู่ 4 ต าบลห้วยลึก 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 

09-5762-0987 

2  ครูนิกร โชคดี นิกร แจ่มจันทร์ 27 หมู่ 3 ต าบลวังไคร้ 
อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

เสียชีวิต มอบคณะให้
ลูกชาย 

3  เด็กบ้านลาด บรรเลง
ศิลป์ 

โสภณ แสงอยู่ 
ปรัชญา ค าสระ 

20/1 หมู่ 3 ต าบลบ้าน
หาด อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

08-1947-7343 

4  เทพบัณเทิง วิเชียร กล้ ากลืน หมู่ 8 ต าบลไร่ส้ม อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี 

08-1195-9910 
08-6176-8217 

5  ปลื้มจิตต์ ศิษย์ครูลาภ อรรถพล มีมะโน 71 หมู่ 8 ต าบลท่าแลง 08-9913-4551 
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อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

6  ผ. นิมิต บรรเลงศิลป์ เผย  351 หมู่ 6 ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี 

08-6163-7012 

7  ผ. ผดุงศิลป์ ภูมินทร์ พวงเนตร 6 หมู่ที่ 2 ต าบลหนอง
กระปุ อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

08-1362-8047 

8  พ.นิยมศิลป์ ประพัทธิ์  ค าโพธิ์ บ้านหนองเข้ ต าบลหนอง
ปรง อ าเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี 

08-5182-5188 
08-7156-6846 

9  พรบรรเลงศิลป์ พ่วง  หมู่ 1 บ้านไร่โคก อ าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

08-6137-6962 

10  มานิต ศิษย์ครูแก้ว มานิต   ต าบลทับคาง  อ าเภอเขา
ย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

 

11  รอมประดิษฐ์ ศิษย์ครู
ลาภ 

 บ้านหัวนา ต าบลบ้าน
ทาน อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

เสียชีวิต 

12  รุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์ สัมฤทธิ์ กลิ่นอุบล 205 หมู่ 5 ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี 

08-2354-4956 

13  ล.บรรเลงศิลป์ ชวน อยู่จันทร์ 80 หมู่ 1 ต าบลหนอง
กระปุ อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

08-9095-0705 

14  ว. รวมศิลป ์ ร.ต. วิน อุ่นใจเพื่อน 10 หมู่ 2 ต าบลต าหรุ 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 

032-440348 
08-1198-7892 

15  ส. ทวีศิลป ์ ทวี วันเสือ 163/1 หมู่ 10 ต าบลหัว
สะพาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 

08-1167-4404 
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16  ส. บันเทิงศิลป์ สม  สีสว่าง 42 หมู่ 4 ต าบลวังจันทร์ 
อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี 

เสียชีวิต 

17  ส.ศิลป์ ศิษย์สุรศักดิ์ สิงหา หอมคง  
 

ต าบลดอนชุนห้วย อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

08-4087-1020 
08-9915-1598 

18  สย. ศิษย์จ านงศิลป์ สมยศ ชื่นนคร หมู่ 2 ต าบลวังตะโก 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

08-7988-9037 

19  สองพ่ีน้องประคอง
ศิลป์ 

ประคอง ค าโพธิ์ 32/2 หมู่ 1 ต าบลห้วย
ข้อง อ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 

08-9260-6405 

20  สังเวียน ศิษย์ครูณรงค์
ศิลป์ 

สังเวียน ยิ้มกมล 12 หมู่ 3 ต าบลยางหย่อง 
อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

 

21  ศรีสวาท รวมมิตร ลูก
ชายครูโป่ง ศิษย์ครู
ลาภ 

สวาท สุขศรี 26 หมู่ 2 ต าบลท่าไม้รวก 
อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

 

22  ศิริ ภิรมย์ศิลป์ ศิริ นิลห้อย 16 หมู่ 6 ต าบลห้วยลึก 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 

08-7084-4032 

23  รุ่งโรจน์ ลาภเจริญ
ศิลป์ 

น.ส.วรารัตน์ นชุอ่อง  
 

154 หมู่ 2 ต าบลต าหรุ 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 

08-6175-4838 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวรรณกรรม  
 พจนานุกรรมศัพท์ วรรณ กรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560: 293-294) กล่ าวว่ า 
“วรรณกรรม” มีความหมายกว้าง ๆ ว่า “งานหนังสือ” เป็นศัพท์สร้างขึ้นมาจากค าสันสกฤตว่า 
“วรรณ” หมายถึงตัวหนังสือ (letter) เสียง (sound) แลถ้อยค า (word)  “กรรม” หมายถึง ผลงาน 
ความหมายของวรรณกรรมจึงแปลตามตัวได้ว่า งานหนังสือ หากพิจารณาในแง่คุณค่า  วรรณกรรม 
หมายถึง งานประพันธ์ร่วมสมัยที่มีคุณค่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสื่อสารความรู้และความรู้สึกนึกคิดของ
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ผู้คนในสังคม อีกส่วนหนึ่ งเพราะเป็นหนังสือที่แต่งดีมีวรรณศิลป์ด้วย ส่วนพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 (2556: 1100)  ให้ความหมายว่า วรรณกรรม คือ งานหนังสือ, งาน
ประพันธ์, บทประพันธ์ทุกชนิดที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
วรรณกรรมของเสถียรโกเศศ วรรณกรรมฝรั่งเศส วรรณกรรมประเภทสื่อสารมวลชน   

ดังนั้น วรรณกรรมจึงหมายถึงข้อเขียนทั่วไปโดยไม่ได้พิจารณาประเมินคุณค่าว่าเป็นหนังสือดี
และแต่งดีหรือไม่ ค าว่า วรรณกรรม ปรากฏใช้ครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครองศิลปะและ
วรรณกรรม พ.ศ. 2475 ในความหมายว่า งานเขียนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด หรือเพ่ือความมุ่ง
หมายอย่างใด ค าว่า วรรณกรรมจึงใช้ในความหมายกว้าง ต่างจากวรรณคดีที่ใช้หมายถึงหนังสือที่มี
คุณลักษณะพิเศษ ขณะที่วรรณคดีใช้กับงานเขียนแนวประเพณี วรรณกรรมมักใช้กับงานเขียนร่วม
สมัยทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองคืองานนิพนธ์ที่ท าขึ้นทุกชนิด และหมายรวมถึงบทเพลง บทภาพยนตร์ 
บทละครโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 

 2.2.1 องค์ประกอบหลักของวรรณกรรม  
อนนต์  ศรีศักดา (2554 : 3) แบ่ งองค์ประกอบหลักของวรรณกรรมไว้  3 ประการ 

ประกอบด้วย 
 1) รูปแบบ กวีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช้รูปแบบหลากหลายในการสร้างผลงาน
วรรณกรรม มีทั้งรูปแบบวรรณกรรมลายลักษณ์ วรรณกรรมมุขปาฐะ รูปแบบวรรณกรรมร้อยแก้ว 
เช่น นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น บันทึก สารคดี ฯลฯ วรรณกรรมร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ 
กลอน ร่าย ลิลิต และในบางครั้งกวีอาจสร้างรูปแบบวรรณกรรมใหม่ ๆ เพ่ิมเติม เช่น รูปแบบงาน
ประพันธ์ที่เรียกว่ากลอนเปล่า และรูปแบบกวีวรรณรูป 
 2) เนื้อหา วรรณกรรมไทยมีเนื้อหาแบ่งได้หลายประเภท เช่น เรื่องเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ศีลธรรม เรื่องที่ใช้สั่งสอนประชาชน เรื่องเกี่ยวกับ
ประเพณี พิธีกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสร้างบทบาทให้ตัวละครในเรื่องฉาก และทรรศนะ
ของผู้แต่ง ซึ่งท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในเรื่องได้มากขึ้น 
 3) ภาษา เป็นการใช้ถ้อยค าส านวนในวรรณกรรม ซึ่งผ่านการเลือกเฟ้นอย่างประณีต เพ่ือให้
เกิดความไพเราะ และสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน ผู้ฟังวรรณกรรม 

 2.2.2 ประเภทของวรรณกรรม  
 มีการแบ่งประเภทของวรรณกรรมไว้หลายแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
วรรณกรรมเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 1) แบ่งตามหลักฐานที่ปรากฏ ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นวรรณกรรมที่ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์ เกิด
จากการจดจ า บอกเล่าสืบต่อกันมาปากต่อปาก เช่น นิทานพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน 
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  1.2 วรรณกรรมลายลักษณ์ เป็นวรรณกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย โดยมี
การจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนวัสดุต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันในแต่ละยุค เช่น หนังสัตว์ ใบลาน 
กระดาษ 
 2) แบ่งตามเนื้อหาและหน้าที่ของวรรณกรรมที่มีต่อสังคมได้เป็น 12 ประเภท (ปัญญา 
บริสุทธิ์, 2542: 120-123) 
  2.1 วรรณกรรมค าสอน แต่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใช้สั่งสอนศีลธรรมจรรยาและข้อ
ปฏิบัติอันดีงามแก่ผู้อ่าน อาจมีลักษณะเป็นเรื่องสมบูรณ์ เช่น หนังสือสุภาษิตต่าง ๆ  เช่น สุภาษิตพระ
ร่วง โคลงโลกนิติ หรืออาจเป็นข้อความที่แทรกอยู่ในวรรณคดีบางเรื่อง เช่น บทสอนเกี่ยวกับการพูด 
การคบคน ในวรรณกรรมสุนทรภู่ 
  2.2 วรรณกรรมศาสนา มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งมีที่มาจากศาสนาต่าง ๆ 
ในอดีตวรรณกรรมพุทธศาสนามีความส าคัญอย่างมากต่อสังคมไทย ส าหรับวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ
ศาสนาพุทธมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกต่าง ๆ ที่นิยมอย่างยิ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ได้แก่ นิบาตชาดกและพาหิรกชาดก 
  2.3 วรรณกรรมนิทาน มีเนื้อเรื่องเป็นนิทานโบราณ นิทานพ้ืนบ้านที่เล่าสืบต่อกันมา 
บางครั้งแต่งเนื้อเรื่องขึ้นใหม่ก็มี ส่วนใหญ่วรรณกรรมประเภทนี้จะแต่งเป็นกลอน เรียกว่า กลอน
นิทาน ซึ่งแตกต่างจากกลอนบทละครตรงไม่มีก าหนดเพลงหน้าพาทย์ และไม่ขึ้นต้นวรรคแรกด้วย 
“เมื่อนั้น” “บัดนั้น” หรือ “มาจะกล่าวบทไป” วรรณกรรมเรื่องที่รู้จักกันดีนอกจากเรื่องพระอภัยมณี 
ยังมีเรื่องลักษณวงศ์ สุวรรณหงส์ จันทรโครพ ที่แต่งเป็นกาพย์ก็มีกาพย์พระไชยสุริยา 
  2.4 วรรณกรรมลิลิต แต่งด้วยค าประพันธ์ 2 ประเภท คือ โคลงและร่าย ร้อยเรียงค า
ประพันธ์ทั้ง 2 ประเภทนี้เกี่ยวเนื่องไปตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้าแต่งด้วยโคลงดั้นผสมร่ายดั้น เรียกว่า 
“ลิลิตดั้น” ถ้าแต่งด้วยโคลงสุภาพผสมร่ายสุภาพ เรียกว่า “ลิลิตสุภาพ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท า
สงครามของพระมหากษัตริย์ หรือการยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ เช่น ยวนพ่ายโคลงดั้น ลิลิต
ตะเลงพ่าย นอกจากนี้อาจน าเนื้อเรื่องจากนิทานมาแต่ง เช่น ลิลิตพระลอ ลิลิตเพชรมงกุฎ 
  2.5 วรรณคดีนิราศ เป็นร้อยกรองที่กวีบรรยายเรื่องราวการจากกันระหว่างชายหญิง 
โดยฝ่ายชายเป็นผู้แสดงอารมณ์ตร่ าครวญถึงคนรัก ส่วนใหญ่แล้วนิราศจะแต่งเป็นเล่มเดียวโดด ๆ เช่น 
นิราศเดือน นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ แต่บางครั้งก็มีการแต่งเนื้อความท านองนิราศแทรกอยู่ใน
บางบทของวรรณคดี 
  2.6 วรรณกรรมเสภา เป็นวรรณกรรมมีเนื้อหาสาระท านองนิทาน ซึ่งปรากฏมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ใช้ส าหรับเป็นบทร้องประกอบกับเครื่องดนตรีบอกจังหวะ คือ กรับ มี
ลักษณะค าประพันธ์เป็นกลอนสุภาพ ขึ้นต้นด้วยวรรคที่สอง และจบลงด้วยค าว่า “เอย” เช่นเดียวกับ
กลอนเพลงยาว วรรณกรรมเสภาที่รู้จักกันดี คือ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน นอกจากนี้ยังมีเสภาอาบูฮา
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ซัน เสภาพญาราชวังสัน แต่ก็มีเสภาซึ่งมีเนื้อเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ได้แก่ เสภาพระราช
พงศาวดาร 
  2.7 วรรณกรรมบทละคร ใช้บทส าหรับแสดงละครตามแบบไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลายแต่งเป็นกลอน มีลักษณะเฉพาะ คือ ใช้ค า “เมื่อนั้น” “บัดนั้น” “มาจะกล่าวบทไป” 
ขึ้นต้นเป็นวรรคแรก เมื่อต้องการจะกล่าวถึงตัวละคร โดยมีการก าหนดเพลงหน้าพาทย์ และท่าร า
ประกอบ วรรณกรรมบทละครไทยแบ่งได้เป็น 2 ประเภทกว้าง ๆ ได้แก่ วรรณกรรมบทละครใน ซึ่ง
เริ่มมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ใช้ผู้หญิงล้วนเป็นตั วแสดงและแสดงเฉพาะภายใน
พระราชวังเท่านั้น มีเพียง 4 เรื่อง คือ อิเหนา ดาหลัง รามเกียรติ์ อุณรุท วรรณกรรมบทละครนอก ใช้
ผู้แสดงเป็นชายล้วน มีเนื้อหามุ่งความตลกขบขันของตัวละคร เช่น สังข์ทอง ไกรทอง มณีพิชัย คาวี 
ไชยเชษฐ์ สุวรรณหงส์ จันทโครพ โสนน้อยเรือนงาม ฯลฯ 
  2.8 วรรณกรรมเพลงยาว ตามประวัติเชื่อว่าเริ่มแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาราวสมัย
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นกลอนสุภาพมีลักษณะคล้ายกลอนเพลง ขึ้นต้นด้วยวรรคที่ 2 แล้ว
พรรณนาข้อความไปจนจบ โดยไม่ก าหนดความยาว จึงเรียกว่า “เพลงยาว” เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็น
การโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง เช่น เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพลง
ยาวแบบกลบท คือ จารึกวัดพระเชตุพน และเพลงยาวมีเนื้อหาเชิงสั่งสอน คือ เพลงยาวถวายโอวาท 
  2.9 วรรณกรรมค าฉันท์ แต่งด้วยลักษณะค าประพันธ์ประเภทฉันท์ล้วน ๆ มีลักษณะ
เป็นบทประพันธ์สั้น ๆ เช่น บทสดุดีต่าง ๆ หรือฉันท์ผสมกาพย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องยาว เช่น     
สมุทรโฆษค าฉันท์ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีวรรณกรรมค าฉันท์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายเรื่อง คือ 
กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ อิเหนาค าฉันท์ ฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง และบทละครพูดค าฉันท์เรื่อง
มัทนะพาธา 
  2.10 วรรณกรรมยอพระเกียรติ เป็นผลงานของกวีราชส านัก มีจุดมุ่งหมายส าหรับ
การสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์และการยกย่องเจ้านายชั้นสูง ลักษณะการแต่งขึ้นอยู่
กับความถนัดของกวี เช่น อาจแต่งเป็นโคลง ฉันท์ หรือกลอน เช่น โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุง
ธนบุรี โคลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแต่ง
ข้อความยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์แทรกในวรรณกรรมบางเรื่อง เช่น ข้อความยอพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในนิราศภูเขาทอง ข้อความยอพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ในลิลิตตะเลงพ่าย 
  2.11 วรรณกรรมค าหลวง เป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ โปรดให้
นักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งหรือเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์ โดยใช้ลักษณะค า
ประพันธ์หลายประเด็นผสมกัน ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเก่ียวกับศาสนา เช่น มหาชาติค าหลวง 
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  2.12 วรรณกรรมปลุกใจ เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านให้เกิดความ
รักชาติบ้านเมือง ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือให้เกิดความภาคภูมิใจหรือเห็นคุณค่าของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เช่น เนื้อความบางตอนในยวนพ่ายโคลงดั้น บทความพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง โคลนติดล้อ เมืองไทยจงตื่นเถิด 
 การแบ่งประเภทของวรรณกรรมประเภทเนื้อหากับหน้าที่ของ ปัญญา  บริสุทธิ์ มีข้อโต้แย้ง

ในประเด็นการแบ่งประเภทวรรณกรรมที่มีการปะปนกันของเนื้อหาและหน้าที่ การใช้เกณฑ์วิธีนี้เป็น

การยากที่จะแบ่งออกได้อย่างชัดเจน เกิดความคาบเกี่ยวกัน ดังนั้นเมื่อเราจะอธิบาย วรรณกรรมตาม

เนื้อหาและหน้าที่ เช่น วรรณกรรมค าสอน มีเนื้อหาสอน แล้วหน้าที่สอน ส่วนวรรณกรรมศาสนา      

มีเนื้อหาด้านศาสนา แต่มีหน้าที่สอน  และวรรณกรรมนิทาน มีเนื้อหาเป็นนิทาน แต่มีหน้าที่เพ่ือความ

บันเทิง  

นอกจากนั้น วรรณกรรมลิลิต วรรณกรรมนิราศ และวรรณกรรมเสภา วรรณกรรมเพลงยาว 

วรรณกรรมค าฉันท์ วรรณกรรมชุดดังกล่าวมีความเด่นชัดในด้านรูปแบบ อาจจะมีลักษณะคาบ

เกี่ยวกับด้านเนื้อหาและหน้าที่ปะปน เช่น วรรณกรรมนิราศ มีรูปแบบเป็นนิราศ แต่มีหน้าที่ระบาย

ความในใจอาลัยอาวรณ์ ส่วนวรรณกรรมเสภา มีรูปแบบเป็นกลอนเสภา แต่มีหน้าที่ส าหรับขับ      

เป็นต้น  ปัญญา บริสุทธิ์ น าเนื้อหาและหน้าที่มารวมกันในการพิจารณาประเภทของวรรณคดี ผู้ศึกษา

มองว่ามีปัญหาในการจ าแนกแยกแยะวรรณกรรม เพราะบางครั้งการจ าแนกประเภทวรรณกรรมใน

ด้านเนื้อหาและหน้าที่ควรจะต้องแยกออกจากกัน เช่น วรรณกรรมนิทาน อาจจะมีเนื้อหาเป็นนิทาน 

แต่หน้าที่เพ่ือสั่งสอน ก็ได้  ควรจะพิจารณาบทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมเป็นประเด็นหลัก คือ     

การน าวรรณกรรมไปใช้เพื่อสิ่งใด  

สิ่งที่ เป็นปัญหาส าคัญเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ในการจ าแนก

ประเภทวรรณกรรมของ ปัญญา บริสุทธิ์  คือ ขาดวรรณกรรมชุดส าคัญ คือ วรรณกรรมพิธีกรรมกับ

วรรณกรรมการแสดง แม้ว่าการแบ่งวรรณกรรมประเภทหนึ่งย่อมไปกระทบต่อวรรณกรรมอีกประเภท

หนึ่ง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าในขณะนี้ วรรณกรรมนั้นมันเพ่ือสิ่งใด เพราะฉะนั้นเราพบว่า วรรณกรรม  

หนังตะลุงเมืองเพชรสร้างขึ้นโดยใช้ด้วยวิธีผสมสองแบบ เพ่ือการน าไปใช้ในพิธีกรรมกับเพ่ือการแสดง  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอจ าแนกวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นสองแนวที่ผสมผสานกันอยู่

อย่างลงตัวอยู่ในวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร คือ วรรณกรรมพิธีกรรมกับวรรณกรรมการแสดง

เพ่ือให้การวิเคราะห์ เป็นไปตามธรรมชาติของวรรณกรรมและความสมเหตุสมผลของการน า

วรรณกรรมไปใช้ตามวัตถุประสงค์เป็นหลัก อันเป็นไปตามปฏิบัติการของวรรณกรรมในบริบทสังคมที่
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วรรณกรรมนั้นเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้อง  ซึ่งจะกล่าวถึงวรรณกรรมพิธีกรรมและวรรณกรรมการแสดง

ในล าดับต่อไป 

 2.2.3 วรรณกรรมพิธีกรรม 
  ก่อนที่จะกล่าวถึงวรรณกรรมพิธีกรรมขอพิจารณาความหมายรวมทั้งแนวคิดความเชื่อและ

พิธีกรรมอันเป็นพื้นฐานที่ท าให้เกิดวรรณกรรมพิธีกรรม ดังนี้ 

  2.2.3.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ 

ณัฐภัทร์  สุรินทร์วงศ์ (2552 : 27-28) กล่าวว่า คติความเชื่อเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์       

เป็นสิ่งที่เกิดภายในความรู้สึกทางจิตใจของคนของสังคม ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เราสามารถท า

ความเข้าใจผ่านศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ค่านิยม บรรทัดฐานของสังคมนั้น ดังนั้น 

ความเชื่อจึงเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ และมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 

และระดับสังคม อาจกล่าวได้ว่า ความเชื่อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีพัฒนาการมาพร้อมกับความ

เจริญเติบโตของสังคมมนุษย์ สมัยก่อนการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าทันสมัย ไม่สามารถ

อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและสังคมได้ เช่น โลกและธรรมชาติ สัตว์เกิดขึ้นได้อย่างไร ท าไมจึงมี

กลางวันและกลางคืน เมื่อหาค าตอบไม่ได้ก็เชื่อว่ามีพระเจ้า เทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่บันดาลให้เกิด

สิ่งต่าง ๆ ขึ้น   

ในปัจจุบันนี้แม้หาค าตอบได้จากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หลายประการ เช่น โลกเกิดจาก

การแยกตัวของดาวพระเคราะห์จากดวงอาทิตย์ และโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ จึงท าให้มีกลางวัน

และกลางคืน มนุษย์จึงมีความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์ แต่โลกธรรมชาติและสังคมที่มนุษย์ด ารงอยู่นี้ 

ยังคงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงมีความลึกลับ ซึ่งวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายและหาค าตอบได้ 

มนุษย์จึงยังเชื่อสิ่งที่หาค าตอบไม่ได้นั้นว่า เป็นสิ่งนอกเหนือธรรมชาติและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความรู้สึก

นึกคิดเช่นนี้หาได้เกิดขึ้นกับคนทั่วไปเท่านั้น หากยังเกิดกับนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์เช่นกัน                 

มีนักวิทยาศาสตร์จ านวนไม่น้อยทีเดียว ที่หาค าตอบปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่ได้ จึงหันกลับไปเข้าใจ

ว่า เป็นเรื่องของสิ่งนอกเหนือธรรมชาติแทน จนกลายเป็นความเชื่อศาสนาและนิยมในเรื่องจิต

วิญญาณไป นอกจากนั้น เดอร์ไคม์ (อ้างถึงใน สุริยา สมุทคุปต์, 2539 : 35-38) นักสังคมวิทยาชาว

ฝรั่งเศสให้ความหมายความเชื่อว่า เป็นชุดความคิดที่มีองค์ประกอบส าคัญในการสื่อความหมายใน

ขณะที่พิธีกรรมจะถูกก าหนดโดยรูปแบบของการกระท า ซึ่งตรงนี้เป็นการแยก “ความคิด” ออกจาก

การ “กระท า” ได้อย่างชัดเจน 
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ความเชื่อเป็นสิ่งที่ท าให้มีความม่ันใจมีก าลังใจขึ้น ถ้าหากขาดสิ่งเหล่านี้เสียแล้วก็ไม่อาจท าให้

อะไรให้บรรลุเป้าหมายที่ดีได้ ดังนั้น ความเชื่อจึงเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกรูปทุกวัย

ทุกแห่งต่างก็สัมพันธ์กับความเชื่อทั้งนั้น การท าอะไรต้องมีความเชื่อปะปนเสมอ บุญลือ วันทยานนท์ 

(2529: 20) ให้ความเห็นว่า ความเชื่อเป็นปรากฏการณ์ทางจิตประเภทหนึ่ง  ซึ่งปรากฏการณ์นั้น

สามารถแสดงออกโดยผ่านทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เชื่อถือ โดยการยอมรับสิ่งเหล่านั้น ๆ มาเป็นหลักยึด

เหนี่ยวประจ าใจอย่างสนิทใจ ฉะนั้น ความเชื่อจึงจัดเป็นทัศนคติที่ดีประการหนึ่งต่อสิ่งที่เคารพนับถือ 

และพิเชษฐ์   สายพันธ์ (2539: 31) ให้ความหมายความเชื่อไว้ว่า เป็นระบบคิดที่เป็นองค์ประกอบ

ส าคัญในการสื่อความหมายโดยผ่านสัญลักษณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งคนทั้งหลายยอมรับนับถือยึดมั่นนับแต่

ระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับสังคม พวกเราสามารถท าความเข้าใจกับความเชื่อได้ผ่านสัญลักษณ์  

ต่าง ๆ ที่ปรากฏในวิถีชีวิต แนวความคิดและการประพฤติปฏิบัติของคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่ความ

เชื่อก าเนิดข้ึนนั้น 

 สรุปได้ว่า ความเชื่อ เป็นความหมายในเชิงนามธรรมที่เป็นความคิดเกี่ยวข้องกับจิตใจ โดย

ผ่านสัญลักษณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การกระท าที่เป็น

พิธีกรรมต่อไป วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรมีความเชื่อพ้ืนฐานที่ส าคัญอันก่อให้เกิดพิธีกรรมการ

แก้บนหนังตะลุงขึ้น นั่นก็คือ ความเชื่อในการนับถือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่น ซึ่งมีแนวคิดความเชื่อที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

คติความเชื่อเรื่องการนับถือผี  พฤติกรรมการแสดงออกทางความเชื่อของมนุษย์ในสังคมนั้น 

สามารถปรากฏออกมาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่างกันไปตามวัฒนธรรม พฤติกรรม

การแสดงออกอันหลากหลายเหล่านี้ ล้วนมีรากก าเนิดมาจากพลังความเชื่อในสังคม หลังจากนั้นพลัง

ความเชื่อจึงก่อเป็นแบบพิธีกรรมที่มีข้อปฏิบัติที่ชัดเจน (มาณพ มานะแซม , 2554: 1) คติความเชื่อ

เรื่องการนับถือผี เป็นรูปแบบหนึ่งของความเชื่อประเภทวิญญาณนิยม (ความเชื่อประเภทวิญญาณ

นิยม (Spiritlism) หมายถึงเชื่อว่า มีวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานที่ทรงอิทธิพลและมีอานุภาพมาก โดยเห็น

ว่าชีวิตมีพลังงานของวิญญาณเหล่านี้ควบคุมอยู่ พลังงานเหล่านี้สามารถปรากฏออกมาเป็นความรู้สึก

นึกคิด แล้วจึงพัฒนาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือโลกและชีวิตคือจิตวิญญาณที่เป็นไป

ตามกฎแห่งกรรมต่าง ๆ ) ถือเป็นความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังนั้น

อาจกล่าวได้ว่าคติความเชื่อเรื่องผีเป็นลักษณะร่วมของชาติพันธุ์ไท ไม่ว่าจะเป็นไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน 

ไทยยวน ไทด า ฯลฯ ต่างนับถือผีกันทั้งสิ้น เพียงแต่กลุ่มชนแต่ละกลุ่มอาจปรับปรุงเนื้อหาและ

รายละเอียดให้ผันแปรแตกต่างกันไปตามสภาพถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อม (มาณพ มานะแซม, 2554: 2)  
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ความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติไทย (Tai speaking peoples) ซึ่งรวมทั้งคนไทยในประเทศไทย 

มีคติความเชื่อเกี่ยวกับผีหลายประเภท เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีด้ า (ancestor spirits) ซึ่งเป็นผีสายตระกูล

ของครอบครัว, ผีที่เกี่ยวกับธรรมชาติ (natural spirits) ไม่ว่าจะเป็นผีฟ้า แม่โพสพ ผีไร่ ผีนา ผีน้ า        

ผีดิน, และผีอารักษ์ (guardian spirits) ซึ่งเป็นผีที่ปกปักรักษาให้ความปลอดภัยกับผู้คนในขอบเขต

ของพ้ืนที่ (territorial spirits) คนที่พูดภาษาตระกูลไทที่อยู่นอกประเทศไทยและคนไทยในประเทศ

ไทยล้วนมีความเชื่อเรื่อง “เจ้าที่” (Lord of the Land) หรือสิ่งศักดิ์ที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่” ซึ่งเราอาจ

เรียกว่าเป็น “ผีอารักษ์” เพราะมีหน้าที่หลักในการให้การคุ้มครองคนในพ้ืนที่ให้ปลอดภัย ซึ่งแจกแจง

ได้หลายระดับพ้ืนที่ เช่น ผีเรือน พระภูมิเจ้าที่ เป็นอารักษ์ระดับครัวเรือน (house spirits) ซึ่งในภาค

ต่าง ๆ มีชื่อเรียกต่างกัน คนไทยทางภาคเหนือเรียกว่า เสื้อบ้าน, คนไทลื้อ คนไทใหญ่ ก็มีผีอารักษ์

บ้านที่มักเรียกว่า เสื้อบ้านหรือเจ้าบ้าน และมักมีการตั้งหอเสื้อบ้าน หรือศาลเจ้าบ้าน ไว้ต้นทางเข้า

หมู่บ้านหรือท้ายหมู่บ้านเพ่ือปกป้องดูแลผู้คนในเขตปริมณฑลหมู่บ้าน รวมทั้งดูแลไร่นาของชาวบ้าน

ด้วย   ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและคนลาวมีผีอารักษ์ระดับหมู่บ้านที่

เรียกว่าผีปู่ตา ซึ่งจะมี ศาลปู่ตา, ส่วนในระดับเมืองก็จะมีมีผีเมือง (city guardian spirits) ทั้งนี้อาจใช้

ค าต่างกันไปในแต่ละกลุ่มว่า ผีเมือง เสื้อเมือง หลักเมือง หรือ ผีมเหศักดิ์ , หากเป็นระดับประเทศก็จะ

มีพระสยามเทวาธิราช (ศิราพร ณ ถลาง, 2555: 45) 

  2.2.3.2 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรม 

 พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 835) ได้ให้ความหมายของค า “พิธีกรรม” ว่า

หมายถึงการบูชา แบบอย่างหรือแบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติทางศาสนา ส่วนบาหยัน อ่ิมส าราญ (2559: 

3) กล่าวว่า พิธีกรรม เป็นกิจกรรมสมมุติที่มนุษย์ออกแบบขึ้นมาอย่างมีระบบระเบียบตามลัทธิความ

เชื่อทางศาสนาและขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์โดยเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้

ประสบผลส าเร็จอันได้แก่ความสบายใจและมีก าลังใจที่จะด าเนินชีวิตต่อไปอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่

แสดงลักษณะเฉพาะและธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชนที่ประกอบพิธีกรรมนั้น  

ณัฐภัทร์  สุรินทร์วงศ์ (2552: 28)  เดอร์ไคม์ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรมเอาไว้ว่า ความ

เชื่อทางศาสนาและไสยศาสตร์ เป็นระบบความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตใจโดยเฉพาะส่วนพิธีกรรมเป็นการ

แสดงออกให้ปรากฏทางพฤติกรรมทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ และ

เป็นศูนย์รวมทุกศาสนาและไสยศาสตร์  หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและไสยศาสตร์

แล้วก็ไม่สามารถเข้าใจพิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์ได้ พิธีกรรมในความเชื่อทางศาสนาและไสย
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ศาสตร์กับพิธีกรรมต่าง ๆ มีสิ่งที่ไม่เหมือนกัน  พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นการแสดงออกตามพฤติกรรมที่ต้อง

ปฏิบัติโดยความสัมพันธ์กับบรรดาสิ่งเคารพเหล่านั้นซึ่งสามารถเข้าถึงได้  

บุญลือ วันทายนต์ (2529) ได้ให้ความหมายพิธีกรรมไว้ว่า พิธีกรรม (Ritual) เป็นแบบอย่าง

พฤติกรรมรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ได้รับการกล่าวขวัญถึงด้วยความสนใจ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวกับตัวที่แสดงออกทางถ้อยค าต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับการ

เลือกสรรมาอย่างดีโดยเฉพาะเพ่ือต้องการให้เป็ นที่นิยมตลอดไป พิธีกรรมนี้ โดยปกติแล้วจะ

ประกอบด้วยความหมายที่เกิดจากสัญลักษณ์และการปฏิบัติการสร้างสรรค์เป็นการปรากฏด้วย

กายภาพและความเกรงกลัวต่ออ านาจลึกลับ  

อาทิตย์ ศรีจันทร์ (2555: 35) กล่าวว่า พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณี

ศาสนา สะท้อนให้เห็นความคิดความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมนั้นได้

อย่างชัดเจนที่สุด ระเบียบแบบแผนของพิธีกรรมจึงเป็นสิ่งที่รวบรวมข้อบังคับในสังคมเพ่ือบุคคลต่าง 

ๆ ในสังคมนั้น ๆ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในหนังสือ “ประเพณี 12 เดือนในประวัติศาสตร์สังคม

และวัฒนธรรมเพ่ือความอยู่รอดของคน” (ปรานี วงษ์เทศ: 2548) กล่าวว่า พิธีกรรมเป็นพฤติกรรม

และเป็นสิ่งที่มีบทบาทและความหมายต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะพิธีกรรมนั้นก็คือความเชื่อทางศาสนา

ที่แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตเพ่ือความอยู่รอด มี

ผลทางด้านจิตใจที่ช่วยลดความกลัว ความกังวล เพ่ิมความมั่นคงในจิตใจและผ่อนคลายความเครียด

ในชีวิตได้ 

พิธีกรรมเป็นกระบวนการของสังคมที่ต่อเนื่องหรือได้รับอิทธิพลจากความเชื่อที่เป็นนามธรรม

แปรออกมาให้เป็นรูปธรรมโดยมีการกระท าที่เป็นขั้นตอน มีล าดับพิธีกรรมที่ชัดเจน เป็นเรื่องของ

ความศักดิ์สิทธิ์อันมีผลต่อชีวิตและจิตใจของคนในสังคม เพ่ือสร้างความหวังและก าลังใจ ตลอดจน

ความมั่นคงในชีวิตในระดับปัจเจกชน  

1. ลักษณะท่ัวไปของพิธีกรรม 

   บาหยัน  อ่ิมส าราญ (2559: 4-13) เนื่องจากพิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งแม้จะมี

ความแตกต่างกันอยู่บ้างในแง่การประกอบพิธีแต่พิธีกรรมโดยทั่วไปนั้นมีลักษณะร่วมกันอย่างเห็นได้

ชัดดังต่อไปนี้  

   1)  การมีขั้นตอนและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เป็นกระบวนการนับตั้งแต่การเริ่มต้นพิธี

กรรมการด าเนินพิธีกรรมและการเสร็จสิ้นพิธีกรรมแม้ว่าพิธีกรรมแต่ละพิธีก็มีขั้นตอนและระเบียบวิธี

ปฏิบัติที่แตกต่างกันไปก็ตาม 
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   2) การมีเจ้าพิธีเจ้าพิธีคือผู้ด าเนินพิธีกรรมให้ไปสู่เป้ าหมายกล่าวคือเจ้าพิธีจะท า

หน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อกับเทวดาหรือภูตผีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาส่วนใหญ่เจ้าพิธีจะเป็น

พระภิกษุส่วนพิธีกรรมรักษาโรคของภาคเหนือหรือภาคอีสานเจ้าพิธีจะเป็นหมอผีหรือหมอกอย่างไรก็

ตามพิธีกรรมจะไม่ปรากฏเข้าพิธีอย่างเด่นชัดเขนการแห่นางแมวพิธีตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา 

เป็นต้น 

   3) การเน้นเรื่องจิตใจพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ผู้กระท าสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ด้วยใจไม่

สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เช่นการอ้างว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองมีจริงแม้เรื่อง

นี้เป็นสิ่งที่จิตยอมรับแต่ถ้าจะให้พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองมาปรากฏเป็นรูปร่างให้ตาเห็นเหมือน

ดังเช่นคนทั่วไปก็เป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้นอกจากนั้นการเน้นเรื่องจิตใจยังหมายถึงการแสวงหาผลที่เกิด

ขึ้นกับจิตใจอันได้แก่ความสบายใจความมีก าลังใจความมั่นใจซึ่งจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจและภายใน

เวลาเดียวกันการยอมรับว่าใจมีอิทธิพลต่อกายเพราะในยามป่วยจิตใจก็อ่อนแอเศร้าหมองท าให้

รับประทานอาหารไม่ได้การเสริมสร้างก าลังใจเพ่ือความเข้าใจการตัดสินใจและการกระท าตามวิธีการ

ที่ยอมรับกันว่าได้ผลดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและพิธีกรรมก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือการนี้  

   4) การใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายสัญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่ใช้แทนค าอีกสิ่งหนึ่งใน

การประกอบพิธีกรรมต่างๆต้องมีอุปกรณ์กิริยาท่าทางและถ้อยค้าต่างๆซึ่งท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์

แทนความหมายต่าง ๆ การใช้สัญลักษณ์ช่วยให้จิตใจเกิดมโนภาพความคิดรวบยอดจินตนาการและ

เป้าหมายที่ชัดเจนมั่นคงอีกท้ังยังเป็นหมุดหมายทางจิตใจที่สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

   5) การแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มชนพิธีกรรมเป็นเรื่องของกลุ่มชนช่วยสร้างความรู้สึก

ที่เป็นพวกเดียวกันจึงกล่าวได้ว่าพิธีกรรมเป็นกลไกทางวัฒนธรรมซึ่งใช้สร้างขวัญก าลังใจและเอกภาพ

ให้สังคมเช่นการร าผีมอญซึ่งเป็นพิธีกรรมของกลุ่มชนชาวมอญมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดระเบียบทางสังคม

ผ่านความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษในสถานการณ์ที่ไม่ปรกติเช่นเมื่อมีการละเมิดข้อห้ามต่าง ๆ ของสังคม

และสมาชิกใบตระกูลเกิดการเจ็บป่วยกลุ่มชนชาวมอญจัดพิธีกรรมฝีมอญขึ้นเพ่ือเป็นการขอขมาต่อผี

บรรพบุรุษพิธีกรรมนี้เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเพ่ือธ ารงรักษา อัตลักษณ์ทางความเชื่อร่วมกันอันส่งผลถึง

การผนึกแนบแน่นทางความรู้สึกของกลุ่มคนที่สืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกัน  

   6) การมีต านานอาจกล่าวได้ว่าสมาชิกในสังคมใช้เรื่องเล่าประเภทต านานในการ

อธิบายเหตุผลและที่มาในการประกอบพิธีกรรมต านานจึงเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมในขณะที่พิธีกรรม

เป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมในสังคมดั้งเดิมหรือสังคมประเพณีต านานที่ใช้ในการอธิบายที่มาของพิธีกรรม

มักเกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจเหนือธรรมชาติเช่นพระเจ้าเทพเจ้าผีฟ้าผีบรรพบุรุษ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น
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ประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นประเพณีของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาวประเพณีนี้มีค าอธิบายจาก

ต านานนิทานพ้ืนบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคากและเรื่องผาแดงนางไอ่นิทานพ้ืนบ้านทั้ง        

2 เรื่องกล่าวถึงการที่ชาวบ้านจัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพ่ือเป็นการบูชาพระยาแถนหรือวัสสกาลเทพบุตรซึ่ง

ชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลเมื่อเกิดฝนแล้งจะต้อง

ส่งข่าวบอกพระยาแถนหากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลอาจ

ก่อให้เกิดภัยพิบัติแก่หมู่บ้านได้การมีต านานจึงท าให้พิธีกรรมมีความเป็นมาอันเป็นความทรงจ าร่วม

ของกลุ่มชนโดยไม่จ ากัดกาลเวลา 

  2. บทบาทและหน้าที่ของพิธีกรรม 

  พิธีกรรมมีความสัมพันธ์กับชีวิตและสังคมจึงมีบทบาทและหน้าที่ตามสมาชิกของสังคมหลาย
ประการอันได้แก่  
   1) พิธีกรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพิธีกรรมท าให้เกิดความมั่นใจและก าลังใจใน
การด าเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างเมื่อชีวิตประสบอุปสรรคหรือความไม่ราบรื่นในชีวิตเช่นความเจ็บป่วย         
ความขัดข้องในอาชีพการงานและการด าเนินชีวิตการประกอบพิธีกรรมบางอย่างจะท าให้จิตสงบมี
เครือ่งยึดเหนี่ยวทางใจและมีก าลังใจในการต่อสู้ชีวิตมากยิ่งขึ้น  
  2) พิธีกรรมแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มชนกล่าวได้ว่าพิธีกรรมเป็นเครื่องบ่งซีที่ส าคัญที่จะระบุว่า
กลุ่มชนใดสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันหรือไม่ท าให้คนรุ่นหลังสามารถสืบสาวรากเหง้าของ
ตนเองได้ผ่านการประกอบพิธีกรรมแบบเดียวกันที่ยังคงหลงเหลือเป็นหลักฐาน  
  3) พิธีกรรมเป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคม เนื่องจากพิธีกรรมเป็นแบบแผนในการปฏิบัติ
ร่วมกันของคนในสังคมเพ่ือให้คนมีความเชื่อในรูปรอยเดียวกันหากปฏิบัติตามแบบแผนพิธีกรรมก็จะ
เป็นที่ยอมรับนอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความผูกพันสนิทสนมแน่นแฟ้น เนื่องจากสมาชิกของสังคมมี
ส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  
  4) พิธีกรรมช่วยผสมผสานความเชื่อที่หลากหลายเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นในสังคมไทยมีความ
เชื่อทั้งพุทธพราหมณ์ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าตลอดจนภูตผีวิญญาณทั้งหลายความเชื่อเหล่านี้ถูก
ผสมผสานในพิธีกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีโกนจุกบวชนาคท าขวัญเป็นต้น  
  5) พิธีกรรมท าให้เข้าใจสาระของชีวิตเนื่องจากพิธีกรรมเป็นเรื่องของการสื่อความหมายด้วย

สัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตเช่นพิธีท าขวัญในช่วงอายุต่าง ๆ สื่อความหมายถึง

การเจริญวัยสามารถอยู่รอดปลอดภัยและถึงเวลาที่จะด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับช่วงชีวิตต่อไป 
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 3. องค์ประกอบของพิธีกรรม 

 การประกอบพิธีกรรมเป็นกระบวนการที่ด าเนินไปอย่างมีขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมการไป

จนกระทั่งถึงล าดับขั้นในการประกอบพิธีกรรม สมปราชญ์ อันมะพันธุ์ (2536: 344-358) กล่าวถึง

องค์ประกอบของพิธีกรรมสรุปได้ว่าพิธีกรรมจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

  1) วัตถุหรืออุปกรณ์อันได้แก่โรงพิธีหมายถึงสถานที่ประกอบพิธีกรรมบางพิธีจะต้อง

ปลูกโรงพิธีเพ่ือความเหมาะสมเพ่ือความยิ่งใหญ่และเพ่ือความเป็นสิริมงคลเครื่องเซ่นสังเวย

ประกอบด้วยอาหารคาวหวานเครื่องสังเวยต่าง ๆ ที่ผู้กระท าพิธีจัดหามาเพราะมีความเชื่อว่าเทวดา

หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพอใจเครื่องบูชาประกอบด้วยข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนแป้งจันทน์ก ายานน้ ามันหอม

เป็นต้นเครื่องใช้ในพิธีเช่นขันสาครขันน้ ามนต์บายศรีเครื่องศัสตราวุธสายสิญจน์เครื่องแสดงเกียรติยศ

เป็นเครื่องใช้ที่แสดงให้เห็นเกียรติยศ บุญญาบารมีของผู้ประกอบพิธีนั้นเช่นราชวัติฉัตรธงแตรสัง ข์

เครื่องสูงต่างๆตลอดจากเครื่องประดับที่มีค่าเครื่องแสดงเกียรติยศเหล่านี้อาจใช้ในการประกอบโรงพิธี

หรือกระบวนแห่เครื่องแสดงความสวยงามเป็นเครื่องประกอบที่ท าให้พิธีมีชีวิตชีวาเช่นภาพวาดในพระ

เมรุมาศภูเขาจ าลองในพระราชพิธีโสกันต์เครื่องแต่งกายที่สวยงามของผู้ที่เข้ากระบวนแห่การตกแต่ง

กระทงให้สวยงามการเล่นพลุดอกไม้ไฟเป็นต้นวัตถุที่ใช้แสดงความเคารพหมายถึงวัตถุที่ใช้เป็น

สัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางใจว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงเช่นพระพุทธรูปเทวรูปสถูปเจดีย์

ศิวลึงค์เป็นต้น 

          2) องค์บุคคลหรือเจ้าพิธีความเชื่อที่ว่าคนทั่วไปไม่อาจท าพิธีกรรมได้ด้วยตนเองจึง

จ าเป็นต้องใช้คนกลางท าหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าโดยเชื่อว่าคนกลาง

เหล่านี้จะเป็นผู้รู้และเข้าใจความต้องการของพระผู้เป็นเจ้าได้เป็นอย่างดีดังนั้นในพิธีกรรมต่างๆจึงต้อง

มีพราหมณ์พระภิกษุสงฆ์บาทหลวงหมอต าแยโหร ฯลฯ เป็นคนท าพิธีแทนองค์บุคคลเหล่านี้มี

ความส าคัญต่อพิธีกรรมมากเพราะถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้พิธีกรรมบางอย่างจะท าไม่ได้หรือท าได้

ยากล าบากหรือท าไปแล้วพิธีอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ขลัง 

          3) กิริยาอาการเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ใช้ประกอบพิธีแสดงถึงความนอบน้อมการ

เคารพบูชาต่อสิ่งที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นการกระท ากริยาอาการบางอย่าง  เช่น  

ประนมมือการไหว้ก้มศีรษะถือเป็นกิริยาอาการที่ท าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระผู้เป็นเจ้าพอใจการท าพิธี

องค์บุคคลหรือบุคคลท าพิธีและคนธรรมดาทั่วไปจึงพร้อมใจกันแสดงอาการต่าง ๆ ตามที่เข้าใจกันว่า

ท าแล้วดีมีมงคล  
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        4) ค าพูดค ากล่าวหรือค าสวดเป็นการกล่าวถ้อยค าหรือบทสวดเพ่ือแสดงความเคารพ

ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระผู้เป็นเจ้าในพิธีกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกิริยาอาการที่แสดงความนอบ

น้อมค าพูดค ากล่าวหรือค าสวดเหล่านี้อาจเป็นค าพูดหรือการสวดวิงวอนให้พรหรือกล่าวสาปแข่ง

ตามแต่จุดมุ่งหมายของพิธีกรรมนั้นการกระท าดังกล่าวนัยว่าจะท าให้ผู้กระท าพิธีได้รับสิ่งซึ่งปรารถนา

ตามค าวิงวอนร้องขอเช่นการแข่งน้ าในพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยาและการท้าขวัญในพิธีบวช

นาคเป็นต้น  

        5) ระยะเวลาในการท าพิธีการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ นอกจากจะมีเครื่องเช่น

เครื่องใช้และเครื่องแสดงเกียรติยศต่าง ๆ แล้วบางพิธีกรรมยังมีระยะเวลาหรือจ านวนครั้งในการ

กระท าพิธีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีก าหนดว่าจะต้องสวดคาถาก่ีครั้งท าพิธีที่วันหรือท าพิธีนานเท่าไรจึงจะ

ได้ผลและถูกต้องตามพิธีกรรม  

        6) การละเล่นบางพิธียังมีกิจกรรมบางอย่างเป็นเครื่องเสริมประเพณีหรือพิธีกรรมให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและ

สนุกสนานไปด้วยสิ่งนั้นคือการละเล่นต่าง ๆ ของไทย เช่น ดนตรีไทย ร าไทย กระตั้วแทงเสือ โมงครุ่ม 

ไต่ลวด มวยปล้ า กุลาตีไม้ ฯลฯ การละเล่นเหล่านี้บางอย่างใช้ประกอบพิธีกรรมเช่นการใช้ปีพาทย์ใน

ประเพณีเทศน์มหาชาติแต่บางอย่างก็ใช้แสดงหลังจากกระท าพิธีเสร็จสิ้นแล้วเป็นการสร้างความ

บันเทิงแก่ผู้ร่วมงาน  

       7) ผลเมื่อได้กระท าพิธีกรรมไปแล้วไม่ว่าจะประสบผลส าเร็จตามที่ปรารถนาหรือไม่ก็

ตามแต่จะมีผลอย่างหนึ่งเกิดข้ึนต่อจิตใจเสมอเช่นท าแล้วมีผลท าให้จิตใจเป็นสุขร่มเย็นและคาดหวังว่า

จะมีผลดีกว่าไม่ได้ท าดังจะเห็นได้จากพิธีท าขวัญพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีท าบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น 

2.2.3.3  วรรณกรรมพิธีกรรม 

 เมื่อเข้าใจความหมายและแนวคิดของความเชื่อกับพิธีกรรมแล้ว ในพิธีกรรมจะต้องอาศัยตัว

บทวรรณกรรมในการประกอบพิธีกรรม จึงท าให้เกิดบทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมพิธีกรรม 

 วรรณกรรมเป็นสิ่งที่บันทึกสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละละสมัย วรรณกรรมมีความสัมพันธ์

อย่างมากกับพิธีกรรม เพราะในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ นั้น จ าเป็นต้องมีตัวบทเพ่ือท าหน้าที่เป็น

บทสวดหรือเป็นต าราบันทึกขั้นตอนหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ของพิธีกรรม วรรณกรรมที่ใช้ใน

พิธีกรรมเป็นการรวบรวมความคิดความเชื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในศาสนามาประมวลเข้าไว้ด้วยกัน ในการ

ประกอบพิธีกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยวรรณกรรมเพ่ือท าให้พิธีกรรมนั้น ๆ มีความสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้น 
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 บาหยัน  อ่ิมส าราญ (2559: 13) “วรรณกรรม” เป็นค าที่มีความหมายกว้างว่างานหนังสือ 

ส่วนความหมายเจาะจง หมายถึง การประกอบสารด้วยภาษาเป็นเรื่องราวตามความคิดและ

จินตนาการ แล้วน าเสนอด้วยถ้อยค าหรือลายลักษณ์ ด้วยความหมายเช่นนี้  จึงมีการจ าแนก

วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์วรรณกรรมมุขปาฐะหมายถึงวรรณกรรมที่แต่งขึ้น 

และถ่ายทอดวิธีมุขปาฐะ ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร วรรณกรรมประเภทนี้เป็นวัฒนธรรม

ของชาวบ้าน หรือในกลุ่มคนที่ไม่รู้หนังสือ  ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ จึงต้องใช้การบอกเล่าสื่อสาร

เรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอดเรื่องเล่าทั้งหลายสู่สมาชิกของสังคม  ตัวอย่างวรรณกรรมมุขปาฐะ ได้แก่ 

นิทานชาวบ้าน เพลงพื้นบ้าน และเพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น 

 ส่วนวรรณกรรมลายลักษณ์ หมายถึง วรรณกรรมที่ใช้ตัวหนังสือเป็นสื่อในการถ่ายทอด

เรื่องราวต่าง ๆ เป็นวัฒนธรรมในสังคมของคนที่รู้หนังสือ สามารถอ่านออกเขียนได้ จึงจดจารเรื่องราว

ลงบนวัสดุต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่วรรณกรรมให้กว้างขางออกไป หรือเพ่ือเก็บรักษาความทรงจ าของ    

ยุคสมัย ในสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์ อาจจะบันทึกลงสมุดข่อย ใบลาน และพัฒนา

ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาเป็นระบบการพิมพ์ ท าให้สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง 

วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมที่ใช้จดจารจารึกเป็นลายลักษณ์ ต่างมีความเกี่ยวข้องกับพิธีต่าง ๆ 

ที่กระท าอยู่ในสังคมต่างกรรมต่างวาระกัน ดังนี้  

 วิธีมุขปาฐะนั้น มักใช้ส าหรับการสวด ขับ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรม    

ส่วนวิธีการทางลายลักษณ์นั้น ช่วยบันทึกข้อมูลมุขปาฐะให้คงอยู่ อีกทั้งยังท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

พิธีกรรมให้กว้างขวางออกไป โดยน าพิธีกรรมไปใช้ประโยชน์ในการแต่งวรรณกรรมแนวอ่ืน ๆ 

 อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมและวรรณกรรมนั้น ไม่ได้มีแบบแผนตายตัว

หากแต่มีลักษณะเป็นพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป 3 ลักษณะ คือ วรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม 

พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม และพิธีกรรมกับวรรณกรรมเป็นส่วนประกอบของกันและกัน 

 ความสัมพันธ์ประการแรกนั้น วรรณกรรมจะท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้พิธีกรรม

ด าเนินไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบ วรรณกรรมประเภทนี้จะใช้สวด ขับ หรือกล่าวในขณะที่

ประกอบพิธีกรรม มักเป็นถ้อยค าที่สื่อสารกับเทพยดา ภูตผี หรืออ านาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตาม ความ

เชื่อของแต่ละสังคม ผู้กล่าวก็มักเป็นผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเทพยดาหรืออ านาจอันศักดิ์สิทธิ์นั้น 

เช่น พราหมณ์ อาลักษณ์ หรือพระสงฆ์ เป็นต้น วรรณกรรมประเภทนี้เรียกว่า วรรณกรรมประกอบ

พิธีกรรม 
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 ความสัมพันธ์ประการที่สองนั้น วรรณกรรมท าหน้าที่บันทึกพิธีกรรม ด้วยการใช้สัญลักษณ์คือ

ตัวอักษร จดจารการมีอยู่ของพีกรรม ผ่านประสบการณ์การเข้าร่วมหรือการเข้าไปสังเกตการณ์ของ     

ผู้แต่ง เพ่ือให้วรรณกรรมย้ าเตือนความทรงจ าทั้งของคนร่วมยุคสมัย และคนยุคต่อมา เกี่ยวกับการ

ด ารงอยู่ของพิธีกรรม วรรณกรรมประเภทนี้เรียกว่า วรรณกรรมบันทึกพิธีกรรม 

 ความสัมพันธ์ประการที่สาม พิธีกรรมกับวรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน กล่าวคือ 

วรรณกรรมท าหน้าที่ช าระสะสางจัดระบบระเบียบพิธีกรรมที่อาจยุ่งเหยิง สับสน เนื่องจากมี

รายละเอียดจ านวนมาก และผ่านการใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน เพ่ือสร้างแบบแผนของพิธีกรรมให้

เป็นรูปรอยเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อการจัดพิธีกรรมในครั้งต่อไป อีกทั้งยังท าให้พิธีกรรมมีพลังในการ

อธิบายความหมายที่คลาดเคลื่อน เบี่ยงเบน สับสน และซ้อนทับกันให้ชัดเจน ปราศจากข้อโต้แย้ง 

ความสัมพันธ์ระหว่าพิธีกรรมกับวรรณกรรมในลักษณะนี้อาจพัฒนาไปสู่ขั้นสูงสุด คือ วรรณกรรม   

ท าหน้าที่จัดระบบและอธิบายพิธีกรรมของสังคมทั้งระบบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เรื่องพิธีกรรมในสังคม

ใดสังคมหนึ่งอย่างสมเหตุสมผล ความสัมพันธ์ในระดับที่สามนี้ ถือเป็นพัฒนาการของความสัมพันธ์

ระหว่างพิธีกรรมกับวรรณกรรมในระดับสูงสุด วรรณกรรมที่สัมพันธ์กับพิธีกรรมในระดับนี้เรียกว่า 

วรรณกรรมต าราพิธีกรรม 

 ในแง่พิธีกรรรมวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรจัดประเภทได้เป็นวรรณกรรมพิธีกรรมหรือ

วรรณกรรมประกอบพิธีกรรม เนื่องจากตัวบทวรรณกรรมมีบทบาทหน้าที่ในการขับร้องสื่อสารกับสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นในขั้นตอนของการไหว้ครู การเชิญเจ้า ผู้เป็นเจ้าของสินบน และการตัดสินบน ซึ่งมี

ตัวบทและขั้นตอนของพิธีกรรมที่ชัดเจน ก่อนที่จะน าไปสู่ตัวบทวรรณกรรมการแสดง 

 2.2.4 วรรณกรรมการแสดง  
 สุวรรณี อุดมผล (ม.ป.ป.:230-232) วรรณกรรมการแสดงเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นโดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นบทประกอบการแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น โขน หนังหุ่น ละคร ลิเก ตลอดจน

การแสดงเบ็ดเตล็ด ต่าง ๆ เนื่องจากวรรณกรรมเหล่านี้ มิได้แต่งเพ่ืออ่านเพียงอย่างเดียว เหมือน

วรรณคดีและวรรณกรรมโดยทั่ว ๆ ไป ดังนั้นจึงต้องแต่งให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของการแสดง

อันได้แก่ ดนตรี เพลงท่าร่ายร าต่าง ๆ เป็นต้น วรรณกรรมการแสดงที่มีอยู่ในปัจจุบัน บางเรื่องมีการ

แต่งไว้ก่อนและน าไปแสดง แต่บางเรื่องก็เป็นการบันทึกสิ่งที่แสดงไปแล้วเอาไว้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. การเกิดขึ้นของวรรณกรรมการแสดง 

1.1 ผู้แสดงคิดค้นเอง 

การแสดงหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงในสมัยโบราณไม่ใคร่จะมีการแต่งบท

และเขียนไว้เป็นเรื่องราวแบบในปัจจุบัน ผู้แสดงทราบเพียงเค้าโครงเรื่องและมักจะด้นกลอนโดยใช้

ไหวพริบปฏิภาณของตนเองในขณะที่แสดง เช่น กลอนหนังตะลุง กลอนลิเก เพลงพ้ืนบ้าน            

บางประเภท ฯลฯ วรรณกรรมประเภทนี้ แม้ผู้เล่นจะไม่มีเวลาพิถีพิถันมากนักเพราะต้องแต่งออกมา

อย่างปัจจุบันทันด่วน แต่ก็มีอยู่มากที่มีความไพเราะ มี เนื้อหาดี สร้างความประทับใจ และ           

ความสนุกสนานแก่ผู้ชมไม่น้อย การคิดค้นเองนี้ บางครั้งหากผู้แสดงมีความสามารถมาก ก็อาจใช้

ความสามารถของตนคิดแต่งขึ้นในขณะแสดงได้ แต่บางครั้งอาจใช้วิธีจดจ า ถ้อยค าบางตอนของผู้อ่ืน

มาใช้ ดังที่โบราณเรียกว่า “ครูภักดิ์กลักจ า” หรือบางคนใช้ “ครูพักลักจ า” ซึ่งหมายถึงการแอบจ า

ลีลาการแสดง ค าพูดหรือบทร้องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาใช้โดยบุคคลนั้นไม่รู้ตัว ยกย่องให้ผู้นั้นเป็น

ครูด้วยความภักดี อย่างไรก็ตาม จะขอจัดวรรณกรรมประเภทนี้อยู่ในข่ายของวรรณกรรมที่ผู้แสดง

คิดค้นด้นเอง เพราะการจดจ าผู้อ่ืนมานั้นมักเป็นเพียงบางส่วน ผู้แสดงจะต้องเพ่ิมเติมบทประพันธ์ที่

แสดงฝีมือของตนไว้ด้วยเสมอ 

1.2  ผู้ประพันธ์มิได้มุ่งให้เป็นวรรณกรรมประกอบการแสดงโดยตรง 

 วรรณกรรมที่น ามาแสดงบางเรื่อง มิได้แต่งขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการแสดงโดยตรง บางครั้ง

ผู้ประพันธ์ตั้งใจจะให้เป็นเรื่องอ่านเล่น เช่น นิทานค ากลอนต่าง ๆ เรื่องประเภทนี้ บางครั้งอาจจะ

น ามาเป็นบทประกอบการแสดงได้ โดยผู้จัดการแสดงน ามาตัดตอน สอดใส่ดนตรีและเพลงให้

เหมาะสมกับบรรยากาศ และสถานการณ์ในท้องเรื่อง บางเรื่องแม้จะได้ชื่อว่าเป็นบทละคร  แต่

ผู้ประพันธ์ก็มิได้มีจุดมุ่งหมายที่ใช้ประกอบการแสดงเพียงอย่างเดียว หากแต่มีจุดประสงค์อ่ืนแฝงอยู่

ด้วย เช่น รามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุโลกมีพระราชประสงค์  จะ

รวบรวมเรื่องทั้งหมดเอาไว้ให้เป็นฉบับคู่พระนคร ดังนั้นข้อความบางตอนอาจจะยืดยาวไม่เหมาะกับ

การแสดง หรือหากแสดงได้ก็อาจจะเยิ่นเย้อไม่ทันใจ เมื่อน ามาแสดงในสมัยต่อมา จึงมักตัดตอน

หรือไมก่็เลี่ยงไปใช้บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

1.3 ผู้ประพันธ์ตั้งใจจะให้เป็นบทประกอบการแสดงโดยเฉพาะ 

 วรรณกรรมประเภทนี้ผู้ประพันธ์เตรียมจะให้เป็นบทประกอบการแสดงโดยตรง ดังนั้น จึงมัก

เลือกเฟ้นถ้อยค าให้เหมาะสมกับการแสดงนั้น ๆ เช่น บทละครร า ก็จะแต่งให้เหมาะกับเพลงที่จะร้อง

หรือท่าร าประกอบ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเรื่องอิเหนา บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
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พุทธเลิศหล้านภาลัย หลังจากทรงพระราชนิพนธ์แล้วโปรดให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีน าไปซ้อม

ร าตามบทดูว่ากลมกลืนกันไหม แล้วทรงแก้ไขจนเห็นว่าบทเพลงดนตรีและท่าร าเข้ากันได้ดีจึงใช้ได้ 

หรือในบทละครสมัยใหม่ ผู้ประพันธ์จะก าหนดอากัปกิริยาของตัวละคร เครื่องแต่งกาย รายละเอียด

ปลีกย่อยต่าง ๆ ไว้ในบทด้วย เพ่ือให้ผู้แสดงเตรียมตัวแสดงได้อย่างเหมาะสมตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการ 

วรรณกรรมประเภทนี้ผู้แสดงสามารถน ามาใช้บทส าหรับแสดงเลย โดยไม่ต้องดัดแปลงหรือตัดทอน

มากนัก 

2. ลักษณะส าคัญของวรรณกรรมการแสดงของไทย 

สุวรรณี อุดมผล (ม.ป.ป.: 232-235) กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของวรรณกรรมการแสดงของ

ไทยในประเด็นด้านเนื้อหาและวิธีการแต่งวรรณกรรมการแสดงไทย มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 เนื้อหา 

 หากพิจารณาถึงเนื้อหาของวรรณกรรมการแสดงของไทยพบว่า วรรณกรรมการแสดงมี

ลักษณะร่วมกันที่พอจะแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 คือ ระยะที่การแสดงของไทยเป็นแบบ

ดั้งเดิมนับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ระยะที่ 2 เป็นระยะที่การ

แสดงของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละครได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ลักษณะการแสดงบางอย่างได้

เปลี่ยนแปลงไป แต่เนื้อหายังไม่เปลี่ยนไปจากเดิมนัก ระยะนี้อยู่ประมาณสมัยรัชกาลที่ 5 ระยะที่ 3 

คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา ระยะนี้ไม่เพียงแต่ลักษณะของการแสดงจะเปลี่ยนไปเท่านั้น 

เนื้อหาวรรณกรรมก็เริ่มเปลี่ยนด้วย ประเด็นที่น่าสนในเกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณกรรมการแสดง มีดังนี้ 

  2.1.1 เนื้อหาของวรรณกรรมการแสดงของไทย  

ในระยะที่ 1 มักจะมีแนวเรื่องคล้ายคลึงกันคือเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ ซึ่งส่วนมากจะมีตัวละครที่

เป็นกษัตริย์หรือพระราชวงศ์ ตัวเอกฝ่ายชายมักเป็นกษัตริย์หรือเจ้าชาย ตัวเอกฝ่ายหญิงหากไม่เป็น

เจ้าหญิงก็มักเป็นหญิงที่มีบุญญาธิการ มีก าเนิดหรือความเป็นมาแปลกกว่าคนธรรมดา การด าเนินเรื่อง

ก็เป็นแนวการเรียนวิชา การพบนาง การพบลัดพรากจากนาง การอิจฉาริษยา ชิงรักหักสวาท        

การเดินทาง การผจญภัย ฯลฯ สิ่งประกอยที่จะช่วยให้การด าเนินเรื่องสนุกสนาน ได้แก่ ของวิเศษ 

อ านาจวิเศษ เวทมนต์ คาถาอาคม อมนุษย์ต่าง ๆ เช่น เทวดา คนธรรพ์ ยักษ์ ภูตผีปีศาจต่าง ๆ      

การด าเนินเรื่องมักด าเนินไปตามล าดับเวลาที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น หรือตามล าดับการด าเนินชีวิต

ของตัวละคร ตอนจบมักลงเอยด้วยดี คือตัวละครที่ดีจะได้รับผลดีและตัวละครที่ไม่ดีจะถูกลงโทษหรือ

กลับตัวกลับใจได ้
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 ต่อมาวรรณกรรมการแสดงค่อย ๆ มีเนื้อหาเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่ 3 แทนที่

จะเป็นเรื่องของท้าวพระยามหากษัตริย์ จะเป็นเรื่องของคนธรรมดา ตัวละครจ าลองมาจากบุคคลจริง 

การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ก็เป็นไปตามปกติ ไม่มีเรื่องอภินิหาร เวทมนต์คาถา ยักษ์ เทวดา 

แบบสมัยก่อน แนวการด าเนินเรื่องจะมีลักษณะแตกต่างกันรออกไปตามลักษณะสังคม และชีวิต   

ความเป็นอยู่ในสังคม อาจมีการแต่งเติมให้เกินความเป็นจริงไปบ้าง เพราะการแสดงเป็ นศิลปะ       

ซึ่งต้องการตกแต่งให้เร้าอารมณ์ กระทบความรู้สึกของคน การจบไม่จ าเป็นต้องจบอย่างมีความสุข

เสมอไป ตัวละครอาจประสบชะตากรรมตามความเป็นไปในชีวิตจริงได้ เนื้อหามักมีแง่คิด ปรัชญา     

ที่แฝงไว้ในเรื่องมีหลายแง่หลายมุมมากกว่าเดิม 

  2.1.2 เรื่องท่ีแสดงสมัยก่อน  

เรื่องที่แสดงสมัยก่อน มักมีแนวที่คล้ายกัน ผิดเพ้ียนกันไปบ้างที่รายละเอียดปลีกย่อย 

ประกอบกับวรรณกรรมการแสดงบางประเภทมีน้อยเรื่อง การแสดงแต่ละครั้งอาจจะใช้เรื่องเดียวกัน 

ดังนั้นผู้ชมส่วนใหญ่จะรู้เรื่อง หรือมิฉะนั้นก็สามารถเดาเนื้อเรื่องตอนต่อ ๆ ไปได้  แต่ผู้ชมก็ยังสนใจ

ติดตามการแสดงอยู่ ทั้งนี้เพราะการแสดงที่ดีมิได้ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องเพียงอย่างเดียว องค์ประกอบที่

ส าคัญคือ “ตัวละครงดงาม บทประพันธ์ดี ดนตรีเพราะ เสนาะเพลงร้อง และท่วงท านองงดงาม” 

ดังนั้นนอกเหนือจากความสนุกสนานที่ได้รับแล้ว ผู้ชมยังสนใจดูท่าร า ฟังดนตรีและเพลง ได้เห็น  

เครื่องแต่งกายที่สวยงาม ซึ่งคงจะไม่มีโอกาสดูบ่อยนัก 

 ในสมัยต่อมา เรื่องที่ใช้ประกอบการแสดงเริ่มมีมากขึ้นและมีแนวเรื่องต่างกันไป โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในระยะที่ 3 การแสดงส่วนใหญ่ที่มีจะเป็นละครพูด ซึ่งไม่มีองค์ประกอบดังกล่าว เนื้อเรื่องจึงมี

ความส าคัญมากขึ้น ผู้ประพันธ์ต้องพยายามแต่งเรื่องให้มีแนวแปลกใหม่ บางครั้งจ าลองชีวิตจริงแง่มุม

ต่าง ๆ บางครั้งเสียดสีสังคม บางครั้งผู้ประพันธ์น าเรื่องที่แต่งส าหรับอ่าน มาปรับปรุง ตัดตอน 

ดัดแปลงเป็นบทที่ใช้แสดง 

  2.1.3 ความสมจริงของเนื้อหา  

วรรณกรรมการแสดงสมัยเก่ามุ่งด าเนินเรื่องให้สมจริงตามความรู้สึกของคนดู ดังนั้นในการ

สร้างเรื่องให้สมจริงโดยอาศัยคติความเชื่อของคนในสังคมสมัยนั้นเข้ามาประกอบ เช่น คนในสมัยก่อน

เชื่อถือเรื่องผีสางเทวดา ไสยศาสตร์ ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปไม่ได้บางอย่าง เช่น การท าให้ตั วเอกของเรื่อง

ฟ้ืนขึ้น หรือการให้ตัวเอกฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงอยู่ห่างไกลกัน ได้พบกันในเวลาอันรวดเร็ว เป็นเรื่องที่

เป็นไปไม่ได้ตามหลักความเป็นจริง แต่ผู้ประพันธ์ก็อ้างว่าเป็นการกระท าของเทวดา ซึ่งผู้ดูยอมรับและ

ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ 
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 ในสมัยต่อมาค่านิยมในเรื่องดังกล่าวเปลี่ยนไป เนื้อเรื่องมีความสมจริง สิ่งต่าง ๆ จะต้อง

เกิดขึ้นตามหลักและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่ใช่เพราะอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป สิ่งที่จะเกินความ

เป็นจริงอาจจะมีบ้าง เช่น การสร้างสถานการณ์บางอย่างให้มากเกินความเป็นจริง เช่น ตัวละครที่ร้าย

เกินคนธรรมดา หรือดีเกินคนธรรมดา ทั้งนี้เพราะผู้ประพันธ์ต้องการเร้าอารมณ์ ความรู้สึกให้ผู้ชมเห็น

ภาพหรือมีอารมณ์คล้อยตาม 

  2.1.4 การสอดแทรกอารมณ์ขัน 

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของการแสดงของไทย คือ มักจะสอดแทรกอารมณ์ขันไว้ด้วย

เสมอ บางครั้งผู้แสดงอาจใช้อากัปกิริยาท่าทาง หรือในบทเจรจาเบ็ดเตล็ด ซึ่งผู้แสดงเพ่ิมเติมเอง     

แต่บางครั้งก็มีบทเช่นนี้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมการแสดง อารมณ์ขันนี้ปรากฏในรูปต่าง ๆ เช่น     

การล้อเลียน การเสียดสี  การประชดประชัน การใช้ถ้อยค า 2 แง่ 2 มุม การผวนค า อารมณ์ขันนี้   

ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และให้ความสนุกสนานแก่ผู้ชมไม่น้อย บทตลกท่ีแทรกอยู่ในการแสดง

สมัยก่อน มักเป็นบทของตัวละครที่เป็นคนสนิทของพระเอก เสนาทหารคู่ใจ สัตว์คู่ใจ การแสดง    

บางประเภทซึ่งมุ่งความสนุกสนานตลกเป็นส าคัญ เช่น ละครนอก หรือละครชาตรี ตัวเอกของเรื่อง

หรือท้าวพระยามหากษัตริย์ก็อาจจะมีบทตลกได้ ในสมัยปัจจุบัน อารมณ์ขันก็ยังเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ไม่

น้อยในการแสดงของไทย ในละครโทรทัศน์ แม้จะเป็นเรื่องสะท้อนชีวิตจริง แต่หลายเรื่องก็จะแทรก

บทตลกใหต้ัวละครบางตัว เช่น คนรับใช้ เป็นต้น 

2.2 วิธีแต่งวรรณกรรมการแสดง 

  2.2.1. ความสอดคล้องกับการแสดง 

การแต่งวรรณกรรมการแสดง มักต้องค านึกถึงความสอดคล้องกับการแสดงประเภทนั้น ๆ 

ด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าในบทละครร ามักจะบอกจ านวนค าในแต่ละตอนพร้อมทั้งบอกชื่อเพลงที่จะใช้ร้อง 

และดนตรีที่จะบรรเลงให้เหมาะกับความเป็นไปของแต่ละตอนชื่อเพลงมักบอกไว้ตอนต้นของบท ส่วน

เพลงหน้าพาทย์มักบอกไว้ตอนท้ายของบท 

 บทละครสมัยก่อนมักไม่มีบทเจรจาแยกเป็นสัดส่วนอยู่ต่างหาก แต่บทเจรจา บทแสดง

อากัปกิริยาของตัวละคร ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนบรรยากาศและฉากต่าง ๆ จะปรากฏอยู่ในค าร้อง

ตอนเดียวกันทั้งหมด เพ่ือให้ตัวละครร าตามบท แต่บทละครในระยะต่อมา หลังจากที่ได้รับอิทธิพล

ตะวันตกแล้ว เช่น บทละครดึกด าบรรพ์ วรรณกรรมการแสดงจะแบ่งเป็นฉากเป็นตอน รายละเอียด

เกี่ยวกับฉาก อากัปกิริยาของตัวละครไม่อยู่ในบทร้อง แต่จะแยกไว้ต่างหาก บทเจรจาก็มักแยกออกมา

เป็นช่วงเป็นตอนโดยเฉพาะโดยระบุไว้แน่ชัดว่า เป็นบทของตัวละครตัวใด อาจแต่งเป็นร้อยกรองหรือ
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ร้อยแก้วก็ได้  ส่วนวรรณกรรมประกอบการแสดงละครพูด ซึ่งเป็นบทละครที่นิยมกันในสมัยต่อมานั้น 

มีการก าหนดฉาก ตอน บอกรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ต่างหากเช่นกัน เนื้อหาจะเป็นบทสนทนา และมัก

ใช้ร้อยแก้วที่มีถ้อยค าส านวนเหมือนที่ใช้ในชีวิตจริง 

   2.2.2 ค าประพันธ์วรรณกรรมการแสดง 

  วรรณกรรมประกอบการแสดงแต่ละแบบจะนิยมใช้ค าประพันธ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น   

บทพากย์หนังใหญ่และโขน มักใช้กาพย์ส าหรับพากย์  บทพากย์หนังตะลุงมักใช้กลอนประเภทต่าง ๆ 

ส าหรับพากย์ บทพากย์หุ่นกระบอกมักใช้กลอน บทละครมักใช้กลอนบทละคร ส่วนบทเจรจามักใช้

ร่ายยาวหรือร้อยแก้ว ค าประพันธ์เหล่านี้บางครั้งอาจจะมีจ านวนค าและลักษณะสัมผัสที่ต่างไป     

จากรูปแบบตามปกติบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับดนตรี เพลง และท่าร า 

       2.2.3 วรรณกรรมประกอบการแสดง 

วรรณกรรมประกอบการแสดงมักมีการบรรยายหรือพรรณนาที่เป็นแบบฉบับคล้ายคลึงกัน 

และถือเป็นธรรมเนียมนิยมว่าต้องมีบทเหล่านี้ เช่น บทชมรถ ชมช้าง ชมม้า ชมกองทัพ ชมนก ชม

ปลา ชมไม้ บทลงสรง ฯลฯบทเหล่านี้มักมีในบทละครใน ซึ่งมุ่งความสวยงาม อ่อนช้อยของการร าและ

ความไพเราะของบทเพลง ส่วนบทละครนอกมักจะแทรกบทตลก ขบขัน โปกฮา อันแบบฉบับของการ

แสดงประเภทนี้ 

2.3 องค์ประกอบของการแสดง  

ปรียา หิรัญประดิษฐ์ และ จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ (2542: 535-536)  หากพิจารณาการแสดง

ของไทยแล้ว พบว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

  2.3.1 บท  

การแสดงประเภทเล่นเป็นเรื่องส่วนใหญ่จะมีบทเป็นส่วนส าคัญของการแสดง การเขียน    

บทละคร โขน ลิเก ฯลฯ เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ผู้เขียนบทจะต้องมีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะ    

บทละครไทยดั้งเดิมซึ่งเป็นร้อยกรอง ผู้เขียนบทยิ่งจะต้องมีความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ด้วย 

แนวทางในการเขียนบทนั้น ผู้เขียนจะต้องศึกษาแนวคิดของเรื่องก่อนแล้ว จึงจะมาวางโครงเรื่องและ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ให้น่าสนใจ ผู้เขียนต้องรู้ว่ามีกี่ฉาก กี่ตอน จะขึ้นต้น ลงท้ายอย่างไรจึงจะท าให้

เหตุการณ์เด่นชัดและสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังต้องพยายามสร้างตัวละครให้มีชีวิตจริง ๆ โดยก าหนด

ส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าไปช่วย เช่น ลีลาการพูดจา การวางท่าทาง การแต่งกาย ส่วนบทเจรจาของ  

ตัวละครก็ต้องสมจริงกับสมัย และควรแสดงออกถึงบุคลิกของตัวละครอย่างเด่นชัด                                                                                                              
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 อย่างไรก็ตาม การแสดงบางอย่าง อาจไม่มีบทโดยละเอียดแต่ต้องมีบทกว้าง ๆ เป็นเค้าโครง

ไว้ เช่น การแสดงลิเกพ้ืนบ้าน ถ้าเป็นการร าหรือระบ าแม้จะไม่มีบท แต่ผู้แสดงก็ต้องมีกิริยาอาการ  

กรีดกรายคล้อยตามเพลงหรือดนตรี ซึ่งก็เป็นการร่ายร าไปตามบทที่ก าหนดไว้ในใจของผู้แสดงนั่นเอง 

บทในการแสดงจึงมีความส าคัญเพราะเป็นแนวทางท่ีจะให้ผู้แสดงได้แสดงออกให้ผู้มาชมเข้าใจ 

  2.3.2. ผู้แสดง  

เป็นตัวส าคัญที่สุดที่ท าให้การแสดงสมบูรณ์แบบและสร้างความบันเทิงให้ผู้ชม ผู้แสดงในที่นี้

นอกจากจะหมายถึงบุคคลแล้วยังหมายถึงหุ่นและหนังอีกด้วย ความส าเร็จของผู้แสดงถ้าหากเป็น    

การแสดงหุ่นและหนัง หมายรวมไปถึงผู้ที่ใส่ชีวิตจิตใจให้กับหุ่นและหนัง ก็คือผู้เชิดและผู้พากย์นั่นเอง     

ถ้าหากเป็นบุคคล ผู้แสดงย่อมจะต้องใส่ชีวิตจิตใจของตัวละครด้วยตนเอง ดังนั้นจึงต้องเข้าใจบท 

ความเป็นไปของเรื่อง และความสัมพันธ์ของตัวแสดงอ่ืน ๆ ทุกตัวในเรื่อง  

 ความส าเร็จของผู้แสดงจึงขึ้นอยู่กับลักษณะหลายประการ ได้แก่ ความสามารถในการสร้าง

อารมณ์และจินตนาการของตนเองให้เป็นไปตามบท ซึ่งจะท าให้ผู้ดูรับอารมณ์จากการแสดงครั้งนั้น 

การเคลื่อนไหวกิริยาท่าทางรวมถึงการร่ายร าให้คล้อยตามบุคลิกภาพของตัวละคร และเป็นไปตาม  

เนื้อเรื่อง ทั้งการเคลื่อนไหวของผู้แสดงควรมีจุดมุ่งหมายที่จะให้อารมณ์หรือให้ความเข้าใจแก่ผู้ดูผู้ชม

เป็นส าคัญ เสียงและคุณภาพของเสียงซึ่งรวมถึงการแสดงอารมณ์ที่ออกมาทางน้ าเสียงย่อมมีส่วนช่วย

สร้างความรู้สึกแก่ผู้ชม ผู้แสดงที่มีเสียงดีย่อมจะได้เปรียบในการแสดง แต่ความสามารถในการใช้เสียง

ให้เป็นไปตามธรรมชาติและความเหมาะสมกับอารมณ์รู้สึกของตัวละครจะท าให้ประสบความส าเร็จ   

ในการแสดงได ้

  2.3.3 ดนตรีและเพลง 

 ดนตรีและเพลงเป็นองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้การแสดงมีรสชาติ โดยเฉพาะ   

การแสดงละครร าของไทย ผู้แสดงจะต้องแสดงให้เข้ากับดนตรีและเพลง การแสดงแต่ละประเภทของ

ไทยแม้จะใช้เพลงไทยและดนตรีไทยเป็นหลัก แต่ก็ยังต้องมีความแตกต่างกันในด้านการก าหนด

ประเภทของดนตรีหรือชนิดของเครื่องดนตรี ส่วนเพลงที่ใช้ก็ต้องแตกต่างไปตามเนื้อหาของเรื่องและ

บุคลิกลักษณะของตัวละคร ด้วยเหตุนี้ดนตรีและเพลงจึงมีส่วนส าคัญในการด าเนินเรื่องและช่วย  

สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมอย่างมาก 

  2.3.4 การแต่งกาย  

การแต่งกายในที่นี้ หมายถึง เครื่องแต่งกายของตัวละครและการแต่งหน้าด้วย การแสดง    

ทุกครั้ง ผู้แสดงจะต้องแต่งกายแต่งหน้าเพ่ือให้เกิดความสวยงาม ให้ดูเด่นและเหมาะสมกับตัวละครที่
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เล่นโดยทั่วไป การก าหนดเครื่องแต่งกายของตัวละครนั้นจะใช้แสดงบุคลิกและนิสัยของตัวละคร    

และต้องเลือกให้เหมาะสมกับฐานะทางสังคมของตัวละคร เหมาะกับท้องเรื่อง และยังคงต้องค านึง   

ถึงท้องถิ่นหรือเชื้อชาติหรือสมัยของการแสดงอีกด้วย ส่วนการแต่งหน้าก็ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์

ของตัวละคร ถ้าเป็นตัวเอกต้องแต่งหน้าให้เด่น นอกจากนี้ผู้แสดงยังต้องแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัย

หรือเหมาะกับบุคลิกที่ก าหนดไว้ในเรื่อง 

  2.3.5 ฉาก  

ฉากเป็นส่วนประกอบที่จะสร้างความเข้าใจของเรื่อง และสร้างความรู้สึกให้กับผู้ชม ฉากใน

ที่นี้หมายรวมถึงแสง สี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย การจัดฉากจึงต้องให้เหมาะกับท้องเรื่อง ถ้ามีการ

เปลี่ยนฉาก แต่ถ้ามีเพียงฉากเดียวมักท าฉากให้เป็นกลาง ๆ ไม่ก าหนดสถานที่เฉพาะเจาะจง 

องค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ผู้ดูผู้ชมจะพบเห็นในการแสดงของไทย 

2.4 ขนบนิยมในการแสดงของไทย   

ปรียา หิรัญประดิษฐ์ และ จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ (2542: 535-536) กล่าวว่า การแสดงของ

ไทยมีขนบนิยมที่กระท ากันมาแต่โบราณหลายอย่าง ขนบนิยมส าคัญที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่       

การไหว้ครู การแสดงตลก และการแสดงเบิกโรง 

  2.4.1 การไหว้ครู  

ครูของนักแสดงทั้งหลายคือครูผู้ให้ศิลปวิทยาการ จึงเป็นผู้ควรแก่การคารวะผู้บูชาของศิษย์

ตลอดไป การไหว้ครูที่ฝึกสอนการแสดงให้โดยเฉพาะครูโขน ละคร และดนตรี เป็นสิ่งที่ผู้แสดงทุกคน

ยึดถือปฏิบัติกันมา นอกจากนี้ยังมีพิธีครอบซึ่งเป็นการกระท าพิธีที่มีความหมายว่า ครูอนุญาตให้เล่น

โขน ละคร หรือดนตรีได้ เท่ากับเป็นการมอบประกาศนียบัตรรับรองว่าสามารถแสดงได้ ซึ่งนับเป็น

ธรรมเนียมนิยมมาแต่โบราณ การไหว้ครูเป็นขนบนิยมอย่างหนึ่งของการแสดงของไทยเพราะก่อให้เกิด

มงคลและประสิทธิภาพแก่ผู้แสดงทุกคน การไหว้ครูจึงเป็นพิธีกรรมส าคัญที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน 

  2.4.2 การแสดงตลก  

ตัวตลกหรือจ าอวด คือ ผู้ท าหน้าที่สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ชม เป็นตัวแสดงที่ขาดไม่ได้ในการ

แสดงของทั้งไทยและของต่างชาติ ธนิต อยู่โพธิ์ กล่าวว่า ตลกโขนและจ าอวดละคร  อาจสืบ

เนื่องมาจากการสาดคฤหัสถ์หรืออาจยืมศิลปะการละเล่นของกันและกันมาใช้ ส าหรับตลกที่แสดงโขน

และละครนั้นจะเล่นไปตามอารมณ์ไม่ได้ ต้องรู้เรื่องที่จะเล่น และต้องอาศัยเรื่องด้วยโดยเล่นไปตาม

แบบแผนที่ก าหนดไว้ เช่น ตลกโขนตอนเกณฑ์พลทั้งยักษ์และลิง ตลกต้องรู้ว่าการเกณฑ์พลต้องไปที่

สัสดี แล้วมีอะไรขบขันเป็นเรื่องชวนหัวของสัสดีก็น ามาล้อ แต่ต้องเป็นเรื่องที่คนโดยทั่วไปทราบและ
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เข้าใจถึงจะขัน ส่วนตลกในละครนั้น ละครนอกมีการแสดงตลกมากกว่าละครใน อุปกรณ์ส าคัญของ

ตลกในอดีตคือไม้ตะขาบส าหรับตีให้มีเสียงดังนั่นเอง แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้ไม้ตะขาบบ่อย ๆ เหมือน  

ในอดีต การแสดงตลกยังคงมีความจ าเป็นส าหรับการแสดงของไทยอยู่มาก โดยเฉพาะการแสดงที่เล่น

เป็นเรื่อง ไม่ว่าการแสดงที่เป็นแบบฉบับหรือการแสดงพ้ืนบ้านก็ตาม 

  2.4.3 การแสดงเบิกโรง  

การแสดงของไทยในอดีต เช่น โขน ละคร หนัง ฯลฯ จะต้องมีการแสดงเบิกโรงเสียก่อนซึ่ง

เป็นประเพณีนิยมและเป็นความเชื่อสืบต่อ ๆ กันมา การแสดงเบิกโรงในหนังสือต่าง ๆ และจากค า

บอกเล่ามี 2 ชนิด คือ เบิกโรงด้วยการละเล่น เช่น เบิกโรงหนังใหญ่ตามท่ีพระมหาราชครูได้กล่าวไว้ใน

สมุทรโฆษค าฉันท์ ได้แก่ 1) หัวล้านชนกัน 2) ไทยลาวฟันดาบ 3) ชวาแทงหอก 4) ชนแรด 5) แข่งวัว

เกวียน 6) จระเข้ฟัดกัน 7) แข่งเรือ ในระยะหลังไม่มีการละเล่นเหล่านี้ แต่นิยมเล่น “บ้องตันแทง

เสือ” และ “จับลิงหัวค่ า” แทน อีกประเภทหนึ่ง คือ การเบิกโรงด้วยระบ าเบิกโรง เช่น การแสดง

ละคร นิยมเบิกโรงด้วยระบ า เป็นต้นว่า ประเลงระบ าชุดนารายณ์ปราบนนทุก ระบ าชุดเมขลารามสูร 

เป็นต้น ส่วนการแสดงที่เป็นชาวบ้าน ก็มีการเบิกโรงเหมือนกัน เช่น การแสดงลิเกต้องมีการออกแขก

อันเป็นการเบิกโรงก่อนจะเริ่มแสดงเป็นเรื่อง จะเห็นได้ว่าการเบิกโรงอันเป็นขนบหนึ่งในการแสดงของ

ไทยในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และการแสดงบางอย่างก็ได้ลดความส าคัญ   ลงไปจน

เกือบจะสูญหายไปแล้ว  

 ช่วงการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นช่วงของวรรณกรรมการแสดงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ

เพ่ือสร้างความบันเทิง มีองค์ประกอบการแสดงที่ยังขนบการแสดงแบบโบราณของไทยไว้ ได้แก่ การ

แสดงบทตลก เนื้อหายังคงเค้าโครงเรื่องจากวรรณคดีไทย นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ 

โดยมีคนเชิดเป็นผู้เชิดอากัปกริยาของตัวหนังโดยยังคงตัวบทเก่าของครูหนังตะลุงและอาศัยการแต่ง

เนื้อหาข้ึนใหม่เป็นการด้นสด ๆ ในการร้องหรือเจรจาประกอบดนตรี 

 จากการทบทวนแนวคิดวรรณกรรม ส่งผลต่อการวิเคราะห์วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรได้

ว่า วรรณกรรมดังกล่าวมีพ้ืนฐานจากความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่น ยามที่เกิดวิกฤตปัญหา

ในชีวิต คนในสังคมก็จะบนบานเมื่อส าเร็จสมปรารถนาก็น าหนังตะลุงมาแสดงแก้บน จึงท าให้เกิดพิธี

กรรมการแก้บน วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรจึงเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของวรรณกรรม     

2 ประเภท ได้แก่ วรรณกรรมพิธีกรรมและวรรณกรรมการแสดง นอกจากวรรณกรรมดังกล่าวมีเนื้อหา

เพ่ือการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเพ่ือความบันเทิงแล้ว ยังมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในบริบทการ

บันเทิงเฉพาะถิ่นอีกด้วย 
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2.3 แนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่ 
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร ประกอบด้วย วรรณกรรมพิธีกรรม

กับวรรณกรรมการแสดง โดยวิเคราะห์จากปฏิบัติการของวรรณกรรมในบริบทสังคมที่ตัวบท

วรรณกรรมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อไปจะเป็นการทบทวนแนวคิดบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะน ามาใช้

วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.3.1 แนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่ของคติชนในสังคม   
 ศิราพร ณ ถลาง (2552: 360-363) แนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่นิยมมองว่าวัฒนธรรมส่วนต่าง 

ๆ   ในสังคมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพ้ืนฐานด้านความมั่นคงของ

สังคม และความมั่นคงทางด้านจิตใจ  วัฒนธรรมในส่วนที่เป็นคติชน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าประเภท

ต่าง ๆ  เช่น เพลง  การละเล่น  การแสดง  ความเชื่อ  พิธีกรรม  ล้วนมีหน้าที่ตอบสนอง   ความ

ต้องการของมนุษย์ทางด้านจิตใจและช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางวัฒนธรรมให้แต่ละ

สังคม ดังนั้น การศึกษาวัฒนธรรมที่เป็นคติชนจึงควรศึกษาในบริบททางสังคมนั้น ๆ เพ่ือให้เห็น  

ความส าคัญของข้อมูลประเภทคติชนที่ช่วยให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 

 นักวิชาการคนส าคัญของส านักนี้คือ มาลินอฟสกี้ (Bronislaw Malinowski) ผู้กล่าวประโยค

ส าคัญสะท้อนแนวคิดนี้คือ (1954 : 104) “ตัวบท (ของเรื่องเล่า) ก็เป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก แต่ถ้า

ปราศจากบริบท ตัวบทนั้นดูจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต” และอีกประโยคหนึ่งที่ว่า “เรื่องเล่าทั้งหลาย มีชีวิต

อยู่ในวังคมชาวบ้าน ไม่ได้มีชีวิตอยู่บนกระดาษ” มาลินอฟสกี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเรื่องเล่าประเภท

ต่าง ๆ ในสังคมเกาะโทรเบรียนด์มีบทบาทต่างกันและใช้เล่าในกาลเทศะที่ต่างกัน เช่น จะเล่านิทาน

มหัศจรรย์ตอนเก็บเกี่ยวพืชผล (เพ่ือเฉลิมฉลองความส าเร็จของพืชผล) และตอนจะจับปลา (เพ่ือหวัง

ว่าเวทมนต์คาถาในนิทานจะช่วยให้เกิดเหตุอัศจรรย์จับปลาได้) ส่วนต านานปรัมปราใช้เล่าเมื่อมีการ

ประกอบพิธีกรรมเพราะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ศักดิ์สิทธิ์ อธิบายที่มาของการประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ 

หรือใช้ประกอบการแสดงในพิธีกรรม 

 วิล เลี ยม  บาสคอม (Wiliam Bascom) ผู้ เขี ยนบทความ เรื่อง “Four Functions of 

Folklore” (1965: 281-298) ชี้ให้เห็นว่า เราควรสนใจบริบททางสังคมของคติชน (social context 

of folklore)  บาสคอมเห็นด้วยกับมาลินอฟสกี้ที่บอกว่าเราควรสนใจว่าเรื่องเล่าแต่ละประเภทในแต่

ละสังคมใช้เล่าเมื่อไร ที่ใด และในโอกาสใด บาสคอมยังได้ชี้แนะต่อไปว่า เราควรสนใจด้วยว่า ใครเป็น

ผู้เล่า เวลาเล่ามีกลวิธีในการเล่าอย่างไร ใช้สีหน้าอย่างไร ใช้มือไม้ประกอบอย่างไร ผู้ฟังนิทานเป็นใคร 

มีส่วนร่วมอย่างไร ระหว่างที่ฟังนักเล่านิทาน ผู้ฟังหัวเราะบ้างหรือไม่ หัวเราะตอนไหน  ของเรื่อง 

ปรบมือตอนไหน ลุกขึ้นมาร้องเพลงหรือเต้นร าประกอบการเล่าต านานของชนเผ่าหรือไม่ อย่างไร 
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ทัศนคติที่ผู้ฟังมีต่อเรื่องเล่าแต่ละประเภทเป็นอย่างไร เหล่านี้ล้วนเป็นค าถามที่สะท้อนความสนใจ

เกี่ยวกับการศึกษาบริบททางสังคม ของเรื่องเล่าหรือของการเล่านิทานในสังคมต่าง ๆ  

 คติชนแต่ละประเภทอาจมีบทบาทต่างกัน และคติชนบางประเภทอาจมีบทบาทหลาย

ประการ ในบทความ “Four Functions of Folklore” บาสคอม ได้จ าแนกบทบาทหน้าที่ของคติชน

ในภาพรวมไว้ 4 ประการ คือ ประการแรก ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการกระท าพิธีกรรม ประการ

ที่ 2 ท าหน้าที่ให้การศึกษาในสังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า ประการที่ 3 รักษามาตรฐานทางพฤติกรรม

ที่เป็นแบบแผนของสังคม และประการที่ 4 ให้ความเพลินเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจ

ของบุคคล 

 ศิราพร ณ ถลาง  ได้ใช้บทบาทหน้าที่ของคติชนทั้ง 4 ประการข้างต้นนี้เป็นกรอบกว้าง ๆ   

ในการอธิบายบทบาทหน้าที่ของคติชนในสังคม ในฐานะที่เป็นข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยจะน าเสนอ

บทบาทหน้าที่ของคติชนเป็น เป็น 3 ประการใหญ่ ๆ ที่ส าคัญดังนี้  

 1) บทบาทคติชนในการอธิบายก าเนิดและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและพิธีกรรม 

 2) บทบาทของคติชนในการให้การศึกษา  อบรมระเบียบสังคม  และรักษามาตรฐาน

พฤติกรรมของสังคม 

 3) บทบาทคติชนในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์ทาง 

สังคม 

  จากแนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่ของคติชนในสังคม ของวิลเลียม บาสคอม สามารถประยุกต์

น ามาอธิบายวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรได้อย่างคร่าว ๆ  ในประเด็นวรรณกรรมพิธีกรรม  มี

บทบาทหน้าที่ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการกระท าพิธีกรรม ส่วนวรรณกรรมการแสดงมีบทบาท

หน้าที่หลักเพ่ือให้ความเพลินเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล ซึ่งความบันเทิง

ของวรรณกรรมการแสดงมาจากบทตลกที่คนเชิดสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือให้เกิดอารมณ์ขัน ดังนั้น อารมณ์

ขันจึงมีความส าคัญในการหนุนให้บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเด่นชัด  

 2.3.2 แนวคิดเรื่องอารมณ์ขัน 
 วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมีบทบาทหน้าที่ในบริบทสังคมท้องถิ่นเมืองเพชร

เพ่ือความบันเทิง เป็นการผ่อนคลายความเครียดของผู้ชม โดยมีตัวตลกเป็นเครื่องมือสื่อสารอารมณ์

ขันจากคนเชิด อารมณ์ขันจึงมีความส าคัญและมีกลวิธีการสร้างสรรค์ ตลอดจนแนวคิด ดังต่อไปนี้ 
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  2.3.2.1 ความส าคัญของอารมณ์ขัน 

 เถกิง  พันธุ์เถกิงอมร (2549: 69-74) กล่าวถึงความส าคัญของอารมณ์ขันว่า สิ่งที่พอจะแบ่ง

เบาหรือลดทอนความเคร่งเครียด ความวิตกกังวล และความไม่พึงพอใจต่าง ๆ ก็คือการมีอารมณ์ดี

อารมณ์ขัน ที่จะน ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส ก่อเกิดก าลังใจ ที่จะใช้สติปัญญาในการ

คลี่คลายหรือแก้ไขสถานการณ์ที่อาจก าลังเข้าตาจนให้ลุล่วงหรือทุเลาเบาบางไปได้ อารมณ์ขันจึงจัด

ว่าเป็น “ตัวช่วย” ตัวส าคัญในชีวิตมนุษย์ ที่จะคอยช่วยเหลือให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี

ความสุขตามอัตภาพของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม สามารถพิจารณาถึงความส าคัญของอารมณ์ขัน     

ได้ดังนี ้

1) อารมณ์ขันเป็นเครื่องมือที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์ สัตว์ด าเนินชีวิตตามสัญชาตญาณเพ่ือ 

ความอยู่รอดเท่านั้น การมีอารมณ์หลากหลายโดยเฉพาะอารมณ์ขันจึงเป็นคุณลักษณะเฉพาะของ

มนุษย์เท่านั้น 

 2) อารมณ์ขันท าให้ชีวิตมนุษย์เป็นไปตามธรรมชาติ การมีอารมณ์ขันเท่านั้นที่จะช่วยให้

มนุษย์ให้สามารถปรับสมดุลชีวิตให้เป็นปกติ ด าเนินไปตามธรรมชาติ เมื่อมีความทุกข์ มีความ

เคร่งเครียดกดดันไม่สบายใจ ก็ใช้อารมณ์ขันเป็นเครื่องเยียวยาให้หายเครียด คลายทุกข์ เกิดความ

สบายใจ มีก าลังใจ เพ่ือด าเนินชีวิตต่อไปอย่างเป็นปกติสุข 

 3) อารมณ์ขันเป็นสิ่งแสดงความเป็นตัวของตัวเอง บุคคลที่มีอารมณ์ขันอยู่เป็นนิตย์หรือมักมี

อารมณ์ขัน แม้แต่คนที่มีอารมณ์ดีเป็นปกติวิสัย มักจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง       

หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองพอสมควร แต่ก็ต้องค านึงถึงความเหมาะสม จังหวะ

ของกาลเทศะและบุคคลเป็นหลัก ไม่เช่นนั้น อารมณ์ขันที่แสดงออกอาจกลายเป็นเครื่องประจาน

ความอ่อนด้อย ความไร้สติปัญญาของผู้นั้นแทน 

 4) อารมณ์ขันเป็นเครื่องเสริมสร้างภาวะความผู้น า ถ้าบุคคลมีอารมณ์ขันเป็นบุคลิกพ้ืนฐาน 

จะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเติมเต็มให้ผู้น านั้น ๆ สามารถประสบความส าเร็จในการเป็นผู้น าได้อย่าง   

น่าภาคภูมิ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ต้องการที่ในแวดวงของคนมีอารมณ์ดี อารมณ์ขัน เพราะ   

จะช่วยให้สุขภาพจิตดี คนที่เป็นผู้น าที่มีอารมณ์ขัน ย่อมเป็นที่ปรารถนาของผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกน้อง

จะสบายใจ มีความสุข 

  2.3.2.2 การสร้างอารมณ์ขัน 

 ธิติสรณ์ ศรีธาดา (2542) ศึกษาการใช้ภาษาในการแสดงตลก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์       

พบการใช้ภาษาในการแสดงตลก ดังนี้ 
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 1) การเล่นค า พบการเล่นค าพ้อง ค าคล้องจอง 

 2) การใช้ค าย่อและอักษรย่อ มักมุ่งให้ตีความแตกต่างจากแบบแผนหรือความนิยม 

 3) การใช้ค าหยาบหรือค าผวน เพราะการแสดงตลกมักใช้ภาษาระดับปากจึงพบค าหยาบและ        

ค าผวนมาก 

 4) การใช้ค าสองแง่สองง่าม มักมุ่งให้ตีความในเรื่องเพศ 

 5) การใช้สัญลักษณ์ มักใช้สัญลักษณ์ในค าที่มีความหมายในทางไม่ดี เช่น ความหมายในเรื่อง

เพศ 

 6)  การใช้ภาพพจน์ พบการใช้อุปมา อุปลักษณ์ อธิพจน์ เพราะการเปรียบและการกล่าวเกิน

จริงสามารถสร้างอารมณ์ขันได้ 

 7) การใช้ภาษาถ่ินและภาษาต่างประเทศ มุ่งล้อเลียน หรือแปลความหมายต่างจากปกติ 

 8) การเล่นส านวน มักเปลี่ยนแปลงถ้อยค าจากส านวนเดิมเพ่ือสื่อความหมายใหม่ 

 9) การพูดขัดแย้งกับความจริง 

 10) การเย้ยหยัน เป็นการกล่าวเย้ยทั้งในด้านรูปลักษณ์ และพฤติกรรม เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่

น่าขบขัน 

 11) การประชดประชัน ทั้งในด้านรูปลักษณ์ และพฤติกรรม เพ่ือสร้างความขบขัน 

 12) การถากถางแดกดัน เป็นการกล่าวเพ่ือให้ผู้อื่นเจ็บใจ ท าให้ผู้ชมเกิดความขบขัน 

 13) การล้อเลียนบุคคลและสถานการณ์ ที่อยู่ในความสนใจโดยล้อให้เกินจริงหรือผิดจาก

ความจริงเพื่อสร้างความขบขัน 

  2.3.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับอารมณ์ขัน 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขันของคริทช์ลีย์ (Critchley, 2002: 2-3 อ้างใน ศิริพร      

ภักดีผาสุข , 2549: 94-97 และไพศาล กรุมรัมย์ , 2554 : 11-15) ซึ่ งสรุปได้ว่าแนวคิดทฤษฎี               

ที่หลากหลายที่เก่ียวกับอารมณ์ขันนั้นสามารถจัดกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ 

1) แนวคิดเรื่องความเหนือกว่าและการท าให้ต่ าลง  (superior theory) แนวคิดนี้เห็นว่า

คนเรามีอารมณ์ขันและหัวเราะเมื่อเราตระหนักอย่างฉับพลันว่า เราเหนือกว่าผู้อ่ืนที่เป็นเป้าของ

อารมณ์ขันและเสียงหัวเราะ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดในทางปรัชญา ซึ่งมีความโดดเด่นตั้งแต่สมัยกรีก

จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 17 แนวคิดนี้ เชื่อว่าอารมณ์ขันเกิดจากความรู้สึกเหนือกว่าของผู้ขบขัน      

โดยสิ่งที่ถูกขบขันจะอยู่ในต าแหน่งที่ต่ ากว่า เพราะผู้ขบขันน าลักษณะเด่นของตนเองไปเปรียบกับ

ความบกพร่องหรือจุดด้อยของผู้อ่ืน โดยผู้ถูกขบขันมักเป็นผู้ที่มีความผิดปกติ มีความบกพร่องหรือมี
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ลักษณะพิกลพิการในทางใดทางหนึ่ง การถือว่าตนเองเหนือกว่าท าให้การหัวเราะหรือการแสดง   

ความขบขันในทฤษฎีนี้เป็นการแสดงความรู้สึกมีชัย (sense of triumph) แฝงความรู้สึกเหยียดหยาม

เย้ยหยันและมีความรู้สึกเกลียดชังลงไปด้วย เช่น เราหัวเราะเมื่อเห็นคนตกเก้าอ้ีหรือหกล้ม เป็นต้น     

โดยมีเงื่อนไขว่าความบกพร่องหรือการประสบภัยของผู้ถูกขบขันนั้นต้องไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเกินไป   

และอยู่ในกรอบของการเล่น เพราะหากเป็นเรื่องร้ายแรงความขบขันนั้นต้องไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเกินไป

และอยู่ในกรอบของการเล่น เพราะหากเป็นเรื่องร้ายแรงความขบขันอาจเป็นความสงสารแทน   

2) แนวคิดเรื่องการปลดปล่อย (relief theory) แนวคิดนี้มองว่าการหัวเราะคือการ

ปลดปล่อยพลังงาน พลังงานที่ถูกปลดปล่อยมาพร้อมเสียงหัวเราะท าให้เกิดความเพลิดเพลิน เพราะ

เป็นการใช้พลังงานซึ่งปกติแล้วจะถูกใช้เพ่ือเก็บหรือกดกิจกรรมของจิต แนวคิดนี้เริ่มก่อตัวในศตวรรษ

ที่ 19 โดย เฮอร์เบริต สเปนเซอร์ Herbert Spencer และต่อมาได้รับการสานต่อโดย ฟรอยด์ Freud 

(1905) แนวคิดนี้เชื่อว่าความขบขันเป็นการระบายออกของความก้าวร้าว มีสาเหตุ  มาจากความ

ก้าวร้าวของมนุษย์ต้องถูกสะกดไว้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะและกฎเกณฑ์ของสังคม  ท าให้ไม่

สามารถระบายความเครียดอย่างที่ต้องการได้ แรงกระตุ้นนี้ท าให้ต้องใช้วิธีการทดแทนหรือการ

เบี่ยงเบนไปสู่สิ่งอ่ืนรวมถึงการท าให้เป็นอารมณ์ขัน จึงอาจกล่าวได้ว่าอารมณ์ขันเป็นกระบวนการหัก

เหจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง เช่น การร้องเพลง การผิวปาก การน าเอาเรื่องเพศมาพูดอย่าง

สนุกสนานการล้อเลียนบุคคลหรือสถาบันที่มีอ านาจในสังคมหรือกล่าวได้ว่าอารมณ์ขันท าหน้าที่ฝ่าฝืน

ระเบียบสังคมและท าให้รู้สึกผ่อนคลายจากกฎระเบียบนั้น   

           3) แนวคิดเรื่องความไม่เข้ากัน (incongruity theory) แนวคิดอธิบายว่าอารมณ์ขันคือผล

ของการรับรู้ความไม่เข้ากัน (incongruity) อารมณ์ขันเกิดจากประสบการณ์ท่ีได้ค้นพบความไม่เข้ากัน

ระหว่างสิ่งที่เรารู้หรือคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องข าขัน มุกตลก ฯลฯ ผู้เสนอแนวคิดนี้คือ ฟรานซิล 

ฮัทชีสัน Francis Hutcheson (1750) จากนั้นได้รับการพัฒนาต่อมาโดยนักวิชาการสาขาอ่ืน แนวคิด

นี้เกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีแบบแผนในการด าเนินชีวิตที่เป็นที่ยอมนับโดยทั่วไปท าให้เกิดรูปแบบปกติ

(norm) ขึ้น รูปแบบปกตินี้เป็นความรู้สึกพ้ืนฐานของสังคม ดังนั้นเมื่อมีการปฏิบัติตนแตกต่างจาก    

ที่ควรเป็นก็ท าให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ขัน เพราะผู้ที่ปฏิบัตินั้นไม่ได้ท าตามอย่างที่ผู้ชมคาดหวังหรือ

อย่างที่ตนควรจะเป็น เช่น การพบเห็นผู้ชายแต่งกานด้วยเสื้อผ้าผู้หญิงหรือการสร้างสถานการณ์ที่ท า

ให้เกิดความคาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตอนจบกลับไม่ได้เป็นไปตามที่คาดพบในเรื่องหักมุมเป็นต้น 

ดังนั้นสาเหตุของความขบขันมาจากการมองเห็นความไม่เข้ากันหรือความขัดแย้งกันระหว่างความรู้สึก

หรือความคาดหวังกับสิ่งที่ เกิดขึ้นจริง การเบี่ยงเบนนี้มักเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและเป็น
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เหตุการณ์ที่ไม่มีผลต่อชีวิตจริง เพราะหากความไม่เข้ามีผลของชีวิตจริงอาจท าให้เกิดอารมณ์อ่ืนแทน

ความขบขัน เช่น ความรุนแรงอาจท าให้เกิดความกลัว ความตกใจ เป็นต้น  

 การทบทวนแนวคิดด้านวรรณกรรมและแนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่ อันจะน าไปสู่การศึกษา

วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมพิธีกรรมและวรรณกรรมการแสดง จะท าให้เกิด

ความเข้าใจธรรมชาติของการแสดงในภาพรวมอย่างถ่องแท้ ตลอดจนประเภท องค์ประกอบ และ

ลักษณะพิเศษเฉพาะของตัวบทวรรณกรรมในบริบทการบันเทิงท้องถิ่น ตลอดจนบทบาทหน้าที่ท่ีท าให้

หนังตะลุงเมืองเพชรคงอยู่ในปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

  

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุงท าให้ทราบองค์ความรู้ เกี่ยวกับหนัง

ตะลุงในประเทศไทยและวิธีการศึกษา ท าให้เห็นภาพรวมและทิศทางการศึกษาเกี่ยวกับหนังตะลุงใน

แง่มุมที่น่าสนใจและอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมในบริบทต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่

มีแนวคิดในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร: ประเภทของ

วรรณกรรมในบริบทการบันเทิงเฉพาะถิ่น”  สามารถแบ่งกลุ่มไดด้ังนี้ 

 2.4.1 งานวิจัยด้านประวัติและองค์ประกอบหนังตะลุง 
 งานวิจัยของบุญแสง พรหมประเสริฐ และสุวรรณา กิจชนะพานิชย์ (2526)   ศึกษาเรื่อง 

“หนังตะลุงเมืองเพชร คณะนายป่วน เชิดช านาญ”, สุรินทร์ สวัสดี (2539) ศึกษาเรื่อง “หนังตะลุง

เมืองเพชร (การละเล่นพื้นบ้าน)” และสมพันธ์ เลขะพันธุ์ (2528) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการเล่นหนัง

ตะลุงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ทั้งหมดเป็นงานวิจัยบุกเบิกของหนังตะลุงเมืองเพชรและจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ส่วน ผะอบ โปษะกฤษณะ และสุวรรณี อุดมผล (2533) ศึกษาเรื่อง “วรรณกรรม

ประกอบการเล่นหนังตะลุงภาคกลาง” นั้น เป็นนโยบายมาจากส่วนกลาง ต่างใช้วิธีเก็บข้อจากการ

สัมภาษณ์จากคณะหนังตะลุง งานของบุญแสงกับสุวรรณาเลือกศึกษาเฉพาะคณะหนังตุงเพียงคณะ

เดียวที่เป็นสายตรงที่สืบทอดจากหนังตะลุงภาคใต้ ส่วนสุรินทร์นอกจากกล่าวถึงประวัติหนังตะลุง

เมืองเพชรยังใช้วิธีการเปรียบเทียบหนังเมืองเพชรกับหนังภาคใต้  และที่เป็นคุณูปการต่อการศึกษา 

คือ ได้รวบรวมและจัดท าเนียบคนเชิดตะลุงเมืองเพชรในอดีตและปัจจุบัน (พ.ศ.2539) อีกทั้งกล่าวถึง

องค์ประกอบและขั้นตอนการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร งานวิจัยทั้งสองเรื่องเป็นงานเล็ก ๆ แต่ได้

บันทึกข้อมูลร่วมสมัยไว้ได้เป็นอย่างดี  งานของผอบและสุวรรณีนั้น  นับว่ามีความเป็นวิชาการ       

เป็นการเก็บข้อมูลส ารวจคณะหนังตะลุง ถอดเทปการแสดงบทพากย์ไว้หลายเรื่องหลายคณะ อีกทั้งมี

การวิเคราะห์วรรณกรรมประกอบการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชร ตั้งแต่บทเบิกหน้าพระ การไหว้
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ครู ว่าได้รับอิทธิพลจากหนังใหญ่และหนังภาคใต้ วิเคราะห์ถึงแนวเรื่อง วิธีการแสดง และบทตลกของ

หนังตะลุงเมืองเพชรไว้พอสมควร ถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่ายิ่งในสมัยนั้นที่ตกทอดมาในปัจจุบัน เพราะ

จะมีประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบวิธีการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชรในอดีตกับปัจจุบันได้เป็นอย่าง

ดี  ส่วนงานของสมพันธ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เป็นการเร่งท าวิจัยในช่วงที่หนังตะลุงอยุธยาก าลังใกล้

สูญ วิธีการศึกษางานทั้ง 3 เรื่อง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่เพ่ือเป็น

ข้อมูลเชิงวัฒนธรรมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งหรือตีความปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ      

การด ารงอยู่หรือใกล้ล่มสลายของหนังตะลุง  

 สุจิตรา มาถาวร (2541) เรื่อง “หนังใหญ่และหนังตะลุง”, ธนพันธุ์  เมธาพิทักษ์ (2537) เรื่อง 

“ลิเก ละคร โขน หนัง ของไทย”, ทิพยา ปัญญาวัฒชิโล (2537) เรื่อง “การละเล่นพ้ืนบ้านจังหวัด

เพชรบุรี”,“หนังปะโมทัย : หนังตะลุงภาคอีสาน” ของ รัถพร  ซังธาดา (2526) เนื้อหาหนังสือทุกเล่ม

เป็นการเป็นการเขียนแนวจารีต รวบรวมข้อมูลแล้วน ามาเรียบเรียงใหม่ มีภาพประกอบเล็กน้อย 

เพ่ือให้เห็นภาพกว้าง ๆ ของพัฒนาการหนังตะลุงในประเทศไทย บางเล่มกล่าวถึงศิลปะหลายแขนงจึง

ต้องเฉลี่ยเนื้อหาท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ขาดน้ าหนัก ไม่มีการอ้างอิงภายในเนื้อหา บอกเพียงหนังสือ

อ้างอิงไว้ท้ายเล่มเท่านั้น  แต่ส่วนใหญ่หนังสือทุกเล่มจะให้องค์ความรู้ประวัติหนังตะลุงในประเทศไทย 

การรับอิทธิพลแล้วส่งต่อไปตามท้องถิ่น  ขั้นตอนและวิธีการแสดง ตัวหนังตะลุง เครื่องดนตรี

ประกอบการแสดง เรื่องที่ใช้แสดง อันเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือเข้าใจศิลปะการแสดงหนังตะลุง ส าหรับ

งานของ รัถพร ซังธาดานั้น ถือเป็นคัมภีร์ส าคัญเชิงประวัติของหนังตะลุงอีสานที่งานวิจัยทุกเล่ม

จะต้องอ้างถึง  ส่วนประวัติหนังตะลุงเพชรบุรีที่ได้อิทธิพลจากภาคใต้แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ หนังใน

กับหนังนอก ไม่มีใครกล่าวถึงประเด็นนี้  กล่าวแต่เพียงประวัติหนังตะลุงสายหนังในเท่านั้น  

 เอนก นาวิกมูล (2546) หนังสือ “หนังตะลุง-หนังใหญ่” รวมบทความเรื่อง “หนังตะลุงใน

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน” กล่าวถึงประวัติหนังตะลุงในประเทศไทยและการส่ง

อิทธิพลของหนังภาคใต้และเปรียบเทียบการแสดงหนังภาคใต้กับเมืองเพชร, สัณฐาน ถิรมนัส (2548) 

บทความเรื่อง “หมอชอน  พวงมาลัย ทรัพยากรบุคคล คุณค่ามรดกไทยเพชรบุรี” กล่าวถึงชีวประวัติ

หมอชอน พวงมาลัย คนเชิดตะลุงชื่อดังของเมืองเพชร, ชอน พวงมาลัย ได้เขียนบทความเรื่อง 

“ประวัติหนังตะลุง” ได้น ามาพิมพ์ไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพท่าน วิเคราะห์อายุ

การแสดงหนังตะลุง และบันทึกท าเนียบคนเชิดตะลุงของจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา 

ปัตตานี และภูเก็ต บทความท้ังสามเป็นการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลภาคสนามจากคนเชิดร่วมสมัยที่พอจะ

บอกเล่ารายละเอียดได้ดี และคนเชิดก็ยังได้เขียนข้อความที่เกี่ยวกับหนังตะลุงไว้ จึงเป็นข้อมูลชั้นต้น
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ชั้นดี ในกรณีของเอนก นาวิกมูล เป็นการมองหนังตะลุงเมืองเพชรจากคนนอกที่ประหลาดใจและ

ประทับใจลีลาการแสดง เครื่องดนตรีประกอบการแสดง การพากย์การเจรจา ว่ามีอัตลักษณ์ที่

น่าสนใจ เนื่องจากเอนกเป็นคนสงขลาย่อมเคยได้ชมการแสดงหนังตะลุงใต้มาอย่างช่ าชอง แต่ก็ยัง

ประกาศในบทความว่า อย่านึกว่ามีหนังตะลุงเฉพาะภาคใต้ให้ลองมาชมหนังตะลุงเพชรบุรีบ้างจะได้

เห็นลีลาที่โลดโผน เร่งเร้า มีอัตลักษณ์ ส่วนบทความของสัณฐานเป็นการเขียนชีวประวัติที่ท าให้เห็นถึง

วิธีการสืบทอด ฝึกหัดของคนเชิดจากครูแบบโบราณ พอจะเห็นขั้นตอนและความอดทน ซึ่งคนเชิดยุค

ปัจจุบันไม่ได้ฝึกหัดแบบนั้นแล้ว และหมอชอนได้วิเคราะห์อายุการแสดงหนังตะลุง และบันทึก

ท าเนียบคนเชิดตะลุงของจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา ปัตตานี และภูเก็ต  

 หนังสือต่างประเทศที่กล่าวถึงหนังตะลุงในประเทศไทย เล่มแรก Nang Talung: The 

Shadow theartre of South Thailand ของ ChristSine Hemmet (1981) กล่าวถึง องค์ประกอบ

ของการแสดงหนังตะลุง ได้แก่ คนเชิด นักดนตรี  มีบทสนทนา ตัวละคร เรื่องที่ใช้แสดงเป็นเรื่องที่

สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม โดยเฉพาะตัวตลกที่เป็นตัวแทนของ

ชาวบ้าน การแสดงหนังตะลุงเป็นพิธีกรรมมีความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ มีความเคารพในรูปตัวหนัง

ฤๅษี ส่วนเล่มที่สอง The Asian Shadow Play ของ Jayadeva Tilakasiri (1999)  กล่าวถึงประวัติ

และองค์ประกอบของศิลปะการเล่นเงาในเอเชียว่าเกิดข้ึนในอินเดีย จีน และตะวันออกกลางการแสดง

ของอินเดียเรื่องรามายณะ ส่งอิทธิพลการแสดงมาที่ชวา มลายู แล้วเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทาง

ภาคใต้ มีการพัฒนาจนกลายเป็นการแสดงหนังตะลุงในปัจจุบัน เล่มที่สาม Shadows of Life Nang 

Talung Thai Populare Shadow Theartre ของ Sven Broman (1996) กล่าวถึงประวัติและ

องค์ประกอบการแสดงหนังตะลุงอย่างคร่าว ๆ เน้นอธิบายรูปลักษณ์ตัวหนังตะลุงประเภทต่าง ๆ โดย

น ารูปตัวหนังของนายทองใบ ที่กรุงเทพฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และจากประเทศสวีเดนมา

ประกอบการอธิบาย 

  งานวิจัยอีก 4 เรื่อง เป็นงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประกอบด้วย ฉลองรัก  เจิมสุวรรณ (2556) ศึกษาเรื่อง 

“ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของหนังตะลุง กรณีศึกษา : คณะรอมประดิษฐ์ ศิษย์ครูลาภ 

ต าบลไร่โคก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี”, อัญชลี  พันธ์ดี (2556) ศึกษาเรื่อง “ประวัติความ

เป็นมาและขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง กรณีศึกษา : คณะเจริญศิลป์ บ้านไร่โพธิ์ อ าเภอบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี”, สุภาวัลย์  สุพล (2556) ศึกษาเรื่อง “วิธีการท าหนังตะลุง กรณีศึกษา: คณะผดุง

ศิลป์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี” และ ชนาพร เกิดเกษม และวิลัยลักษณ์  พราหมณ์แก้ว 
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(2560) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาประวัติความเป็นมาและวิธีการสร้างตัวหนังตะลุงเมืองเพชร 

กรณีศึกษา: คณะเชิดช านาญ ต าบลท่าเสน อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี”  งานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง 

เป็นการศึกษาองค์ประกอบหนังตะลุงแยกย่อยตามคณะเน้นประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการแสดง

ตลอดจนขั้นตอนการท าตัวหนังตะลุงของแต่ละคณะ งานวิจัยดังกล่าวมีลักษณะเหมือนงานวิจัยในยุค

ก่อน มีภาพประกอบที่ท าให้เข้าใจรายละเอียดถึงการแสดงและการแกะตัวหนังตะลุงเมืองเพชร 

เนื่องจากเป็นงานในระดับปริญญาตรีจึงเป็นการมุ่งรวบรวมข้อมูลเป็นส าคัญขาดการวิเคราะห์ที่ท าให้

เห็นธรรมชาติและพัฒนาการรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของหนังตะลุงสกุลเมืองเพชรที่มีลักษณะเฉพาะ

ทางการแสดง แต่ก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหนังตะลุงเมืองเพชรในบริบทที่ขาดเอกสารทาง

วิชาการ    

 2.4.2 งานวิจัยด้านการวิเคราะห์รูปแบบและวรรณกรรมหนังตะลุง 
 สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ (ม.ป.ป.) ศึกษาเรื่อง “หนังตะลุง” งานวิจัยชิ้นนี้นับเป็นคัมภีร์ที่ทุกคน

ต้องกล่าวถึงหากจะศึกษาหนังตะลุงภาคใต้ ในประเด็นประวัติความเป็นมา องค์ประกอบการแสดง

หนังตะลุง และชื่นชมในอัจฉริยลักษณ์ทางการแสดงของคนเชิดตะลุง รวมทั้ งสังเขปประวัติตัวตลก  

บางตัว,ชวน เพชรแก้ว (2523) ศึกษาเรื่อง “บทอัศจรรย์ (บทสมห้อง) ของหนังตะลุง” บทโอ้โลมหรือ

บทอัศจรรย์ของหนังตะลุง หรือที่ชาวภาคใต้เรียก “บทสมห้อง”  เป็นการยกย่องภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การเลือกสรรถ้อยค าที่มีความไพเราะมีความหมายในเรื่องความเปรียบ การตีความ นาฏการ และ

น าเสนอความคิดแปลกใหม่แยบคาย, สวพร จันทรสกุล (2554)  “วิเคราะห์บทปรายหน้าบท       

หนังตะลุง”  ศึกษาสุนทรียภาพทางด้านการใช้ค าและภาพพจน์บทปรายหน้าบทหนังตะลุงหรือบทไหว้

ครู  

 เกษม ขนาบแก้ว มีงานวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมหนังตะลุงภาคใต้หลายเรื่องและต่อเนื่อง 

นับเป็นคุณูปการต่อวงการวิชาการวรรณกรรมท้องถิ่น งานส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์สุนทรียรสและ

ภูมิปัญญาซึ่งเป็นงานที่ก้าวหน้าและทันสมัยของการศึกษาวรรณกรรมในช่วงนั้น มีเรื่อง“วิเคราะห์

วรรณกรรมหนังตะลุงของพ่วง บุษรารัตน์” (2532)  เรื่อง “วิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ปรากฏใน

วรรณกรรมหนังตะลุงของฉิ้น อรมุต” (2541) กับเรื่อง “วิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ปรากฏในบท

หนังตะลุงของหนังสกุล เสียงแก้ว” (2549) งานวิจัยเรื่องแรกเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงาน

ของคนเชิดที่มีชื่อเสียงด้านการแสดงหนังตะลุงและความสามารถในการประพันธ์บทพากย์  บทกลอน

หนังตะลุง ส่วนงานวิจัยอีก 2 เรื่อง เน้นการวิเคราะห์ภูมิปัญญาในประเด็นต่าง ๆ  ของบทหนังตะลุง 

ส่วนงานวิจัยที่เจาะประเด็นที่เป็นหัวใจของการแสดงหนังตะลุงของเกษม คือ เรื่อง “กลวิธีสร้างบท
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ตลกหนังตะลุง: ศึกษาจากวรรณกรรม” (2534) ใช้วรรณกรรมหนังตะลุง 22 เล่ม กล่าวถึงประวัติและ

รูปลักษณ์ของตัวตลกท่ีรู้จักกันแพร่หลาย 

สัมฤทธิ์  อิทฺธิญาโณ (2550) ศึกษาเรื่อง “จริยธรรมที่ปรากฏในหนังตะลุงอีสาน: กรณีศึกษา 

บ้านสระแก้ว ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น” กล่าวถึงข้อปฏิบัติของตัวละคร เช่น 

ระหว่างบิดามารดากับบุตร สามีกับภรรยา ใช้เป็นเครื่องควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้

ประพฤติปฏิบัติต่อกัน ส่วนไมตรี จันทรา (2548) การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่พึง

ประสงค์” เพ่ือศึกษารูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่พึงประสงค์ของคนเชิดตะลุงและประชาชนผู้ชม

หนังตะลุง ผลการวิจัยเป็นเชิงอนุรักษ์นิยมที่โหยหาให้หนังตะลุงในปัจจุบันกลับไปแสดงแบบในอดีต 

แต่เป็นเรื่องยากเพราะบริบทสังคมเปลี่ยน จึงมีข้อสรุปส าคัญว่า หนังตะลุงปัจจุบัน อย่าประยุกต์   

ธรรมเนียมนิยมการแสดงจนขาดเอกลักษณ์ของหนังตะลุง  

 งานวิจัยหนังวรรณกรรมหนังตะลุงทางด้านนิเทศศาสตร์มี 2 เรื่อง ได้แก่ อินทิรา สุวรรณ 

(2540) ศึกษาเรื่อง “บทบาทหนังตะลุงทางโทรทัศน์ในการถ่ายทอดความรู้” ใช้กรอบการวิจัย แนวคิด

ด้านการสื่อสารเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม ด้านสื่อพ้ืนบ้าน และการใช้สื่อพ้ืนบ้านและสื่อมวลชนร่วมกัน   

ใช้ข้อมูลจากวีดิทัศน์หนังตะลุงที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 

นครศรีธรรมราช ช่วงมกราคม-ธันวาคม 2535 จ านวน 9 เรื่อง และสัมภาษณ์คนเชิดจ านวน 5 คน 

การศึกษาพบว่า มีการถ่ายทอดความรู้ 4 ประเด็น ดังนี้ 1) การปฏิบัติตน เช่น การประกอบสัมมาชีพ 

ความกตัญญู เป็นต้น 2) ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านสาเหตุและการป้องกัน 3) สภาพทั่วไปทางการ

เมือง และ 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วน สินีนาถ วิมุกตานนท์ (2540) ศึกษาเรื่อง “การใช้สื่อ   

หนังตะลุงเพ่ือการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้” วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน าสื่อหนังตะลุง

มาใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้  

ในช่วงปีงบประมาณ 2538-2540  ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ปรับเวลาการแสดงมาใช้

การขับกลอนสั้น ๆ 5-10 นาที หรือหนังตะลุงเรื่องสั้นใช้เวลา 30 นาที- 2 ชั่วโมง ประเด็นที่น าเสนอ

เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การ

ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์และแก้ไขยาเสพติด การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นต้น โดยมีวิธีน าเสนอ

ซึ่งใช้การบันเทิงเป็นสื่อ คือ ความตลกขบขัน การเล่าเรื่อง การบรรยาย การตั้งค าถาม การใช้ความ

เป็นพวกเดียวกัน และใช้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร ส่วนกลยุทธ์การสื่อสารที่น ามาใช้เพ่ือการพัฒนา

มี 4 แนวทาง ได้แก่ การแจ้งข่าวสาร การให้การศึกษา การโน้มน้าวใจ และการให้  ความบันเทิง 
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 งานวิจัยข้างต้นเป็นการศึกษารูปแบบการแสดงหนังตะลุงและเนื้อหาจากบทหนังตะลุง 

ประเด็นแรกเป็นการส ารวจความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มคนที่มีบทบาทแวดล้อมการแสดงหนัง 

เพ่ือหาจุดร่วมที่พึงประสงค์เพียงเท่านั้น ไม่มีการน าผลการศึกษาไปต่อยอดหรือทดลองใช้กับคณะใด 

ส่วนด้านเนื้อหาการแสดงเป็นการวิเคราะห์เชิงสุนทรียศาสตร์เรื่องเสียง จังหวะ และความหมาย  และ

คุณค่าทางด้านสังคมจริยธรรม เพ่ือให้เห็นความไพเราะและบทบาทต่อสังคม นอกจากนั้นยังศึ กษา

ผลงานเฉพาะศิลปินคนเชิดตะลุงผู้มีผลงานและความสามารถโดดเด่นด้านการแสดง และการประพันธ์

บท โดยวิเคราะห์องค์ประกอบตามแนววรรณกรรม โลกทัศน์ และภูมิปัญญา ส่วนงานวิจัยข้ามศาสตร์

ที่น่าสนใจมี 2 เรื่องหนึ่ง คือ การศึกษาการถ่ายทอดความรู้โดยใช้แนวคิดด้านสื่อสารมวลชนมา

วิเคราะห์บทหนังตะลุงที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ท าให้ทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงเวลา

ศึกษา นอกจากนั้น การน าสื่อหนังตะลุงมาใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนาและการ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้ ประเด็นที่น าเสนอเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล  

จากความส าคัญดังกล่าวเป็นการย้ าความส าคัญและบทบาทหน้าที่ใหม่ของหนังตะลุงในฐานะสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของรัฐ  

 2.4.3 งานวิจัยด้านดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง 
 กัลยาณี  สายสุข (2551) ศึกษาเรื่อง “ดนตรีในหนังตะลุงของอ าเภอบ้านลาด จังหวัด

เพชรบุรี” เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงจังหวัดเพชรบุรี  เครื่องดนตรีประกอบด้วยปี่  (ปี่ใน

และปีนอก) โทนชาตรี ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ โหม่ง และกรับ หากเป็นหนังนอกใช้นิ้งหน่อง  ร่วม

บรรเลง เพลงประกอบการแสดงแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เพลงไทยแบบแผน เพลงลูกทุ่ง และเพลง

พ้ืนบ้าน ใช้บรรเลงโหมโรง ระหว่างการด าเนินเรื่อง และจบการแสดง  เพลงไทยใช้ช่วงโหมโรงและจบ

การแสดงเป็นเพลงอัตราสองชั้นและชั้นเดียว เพลงลูกทุ่งและเพลงพ้ืนบ้านใช้บรรเลงในช่วงการด าเนิน

เรื่องเพ่ือสร้างความสนุกสนาน เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุงโดยรวมมักใช้การด้นท านองของ

ปี ่ซึ่งพบในทุกช่วงของการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ, ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม (2555) ศึกษาเรื่อง “หนังตะลุง

แก้บนในจังหวัดเพชรบุรี: กรณีศึกษา คณะ ว. รวมศิลป์” ชาวเพชรบุรีมีความเชื่อถือศรัทธาในสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพ้ืนที่ของตนอย่างมั่นคง ได้แก่ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าปู่  เจ้าที่เจ้าทาง ฯลฯ เมื่อมีปัญหา

ชีวิตจึงบนและแก้บนด้วยหนังตะลุง โดยเฉพาะ คณะ ว.รวมศิลป์ เนื่องจากแสดงดีมีศิลปะ สนุกสนาน 

และแก้บนได้ประทับใจชาวบ้าน สะท้อนให้เห็นว่าแม้สภาพสังคมวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรีจะเปลี่ยนไป

แต่ความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่  เห็นได้จากการแสดงแก้บนหนังตะลุงที่มีตลอดท้ังปี 
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 วิชา เชาว์ศิลป์ (2545) “การศึกษาดนตรีที่ใช้ประกอบการด าเนินเรื่องในหนังตะลุง” 

เปรียบเทียบลักษณะทางดนตรีที่ใช้ประกอบการด าเนินเรื่องในหนังตะลุงของคณะหนังตะลุงในภาคใต้

ฝั่งตะวันออก (นครศรีธรรมราช  พัทลุง สงขลา) และฝั่ งตะวันตก (ภูเก็ต พังงา) การบันทึกท านอง

เพลงระบบ (Mode) ในอัตราจังหวะธรรมดา 2/4 มีโครงสร้างท านองที่ส าคัญ ประกอบด้วย ลูกน า ลูก

จบ และเนื้อหาท านองเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบด าเนินเรื่อง มี 2 รูปแบบ  คือ ดนตรีประกอบพิธีและ

ดนตรีประกอบการแสดงตามเนื้อเรื่อง ส่วนใหญ่จะบรรเลงด้วยเพลงไทยเดิมอัตรา 2 ชั้น  ส่วนเพลง

สากลหรือเพลงลูกทุ่ง จะใช้บรรเลงตามเนื้อเรื่อง การเปรียบเทียบลักษณะทางดนตรี  หนังตะลุงฝั่ง

ตะวันออกมีการน าดนตรีสากลเข้ามาบรรเลง ส่วนทางตะวันตกยังคงบรรเลงตามแนวโบราณ, 

จักรกฤษณ์  เรืองวุฒิ (2555) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัยของคณะ

เพชรโพนทัน อ าเภอค าเขียนแก้ว จังหวัดยโสธร” ดนตรีประกอบการแสดง ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 

4 ชนิด ได้แก่ ระนาดเอก กลองตุ้ม ฉิ่ง ฉาบ  คีย์บอร์ด เพลงประกอบ  ตอนศึกอินทรชิตมี 10 เพลง  

ประกอบด้วยบทเพลงโหมโรงก่อนไหว้ครู  1 เพลง ไหว้ครู  5 เพลง พากย์ฤๅษี 2 เพลง การสนทนา 2 

เพลง โดยเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงพ้ืนบ้าน ถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่ได้มีการระบุชื่อเพลง 

 งานวิจัยทั้ง 4 เรื่องใช้ระเบียบวิธีวิจัยมานุษยวิทยาการดนตรีซึ่งเป็นวิธีการที่น่าสนใจส าหรับ

การแสดงหนังตะลุง การศึกษาที่เป็นสหวิทยาการเป็นสิ่งส าคัญส าหรับวัฒนธรรมศึกษาเพราะจะท าให้

เห็นภาพประกอบทางวัฒนธรรมที่เติมเต็มซึ่งกันและกันในองค์ประกอบการแสดงหนังตะลุง ท าให้

ทราบความเหมือนและความแตกต่างของเครื่องดนตรีและความนิยมในการใช้เพลงประกอบ  การ

แสดงหนังตะลุงแต่ละท้องถิ่น งานวิจัยของ ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม เป็นการศึกษาความเชื่อเรื่องแก้บน

ผ่านกระบวนการแสดงหนังใช้วิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและมานุษยวิทยาการดนตรีเพ่ือ

เชื่อมโยงดนตรีกับความเชื่อผ่านการแก้บน ท าให้เห็นภาพการด ารงอยู่และการสืบทอดของหนังตะลุง

เมืองเพชรว่ายึดโยงอยู่กับความเชื่อท าให้เห็นสถานภาพและบทบาทของหนังตะลุง เป็นเรื่องพิธี

กรรมการแสดงได้อีกมิติหนึ่งทางวัฒนธรรม 

 2.4.4 งานวิจัยด้านการอนุรักษ์หนังตะลุง 
 ขนิษฐา ทุมมากรณ์ (2550) “หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่ก าลังเลือนหาย”   

หนังประโมทัย เป็นการผสมระหว่างหนังตะลุงกับหมอล า พัฒนาไปสู่การแสดงเร่แลกข้าวในหน้าแล้ง 

โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ต าบลหนองแวง อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  

เดิมหมู่บ้านนี้มีคณะหนังประโมทัยอยู่แต่ไม่ได้แสดงเนื่องจากเสื่อมความนิยม ทางโรงเรียนจึงได้ซื้อ  

ตัวหนังและได้ เชิญครูหนังประโมทัยมาสอน ปัจจุบันโรงเรียนแห่ งนี้ ได้อนุรักษ์และสืบสาน
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ศิลปะการแสดงหนังประโมทัย  โดยการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดงนี้มาใช้เป็นส่วน

หนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งการก าเนินการประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิผล     

วาที ทรัพย์สิน (2551) ศึกษาเรื่อง “ประวัติตัวตลกหนังตะลุงในท้องถิ่นใต้” เพ่ือน าข้อมูล

ประวัติหนังตะลุงมาเป็นข้อมูลจัดท าพิพิธภัณฑ์ตัวตลกหนังตะลุง ณ บ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปิน

แห่งชาติ  อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวตลกหนังตะลุงมีความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรม

ของคนใต้มายาวนาน  และจากความงามทางศิลปะในรูปลักษณ์ของตัวตลก รวมถึงเรื่องราวของ ตัว

ตลกแต่ละตัวทั้งที่มีข้อมูลและรูปตัวตลกบางตัว ไม่อาจหาข้อสรุปว่าเกิดขึ้นเมื่อใด รูปหนังตัวตลกมี

เรื่องราวมาจากชีวิตคน แต่ละตัวมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ได้แก่  ไอ้เท่งเป็นชาวคูขุด อ าเภอ    

สะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา อาชีพท าหวาก (น้ าตาลเมา) และหากุ้งฝอยในทะเลสาบสงขลา ผู้รู้บางคน

เล่าว่าสาเหตุที่เท่งนิ้วหงิกงอก็ เพราะน้ ากัด เนื่องจากต้องไปยืนแช่น้ าและงมกุ้ง ต านานการสร้าง      

ไอ้เท่ง เล่าสืบต่อ ๆ  กันมาว่าหนังจวนคูขุดเป็นคนตัดรูปไอ้เท่งไว้แสดงเป็นคนแรก 

 วัฒนธรรมนอกจากจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในสังคมปัจจุบันแล้ว หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมยังต้องร่วมมือหรือมีนโยบายในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมนั้นให้คงอยู่คู่ชุมชน งานวิจัย “หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่ก าลังเลือนหาย”  

ใช้วิธีการสืบทอดโดยใช้ครูภูมิปัญญามาถ่ายทอดความรู้ ส่วนงานวิจัยเรื่อง “ประวัติตัวตลกหนังตะลุง

ในท้องถิ่นใต้”  ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สนับสนุนเพ่ือจะ

น าจัดท าพิพิธภัณฑ์ตัวตลกหนังตะลุง  วิธีการศึกษาเป็นการรวบรวมข้อมูลเน้นการสัมภาษณ์  เพ่ือ

รวบรวมองค์ความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงอีสานและหนังตัวตลกภาคใต้  อีกทั้งเป็นการเผยแพร่

ข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ 

 2.4.5 งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงพัฒนาหนังตะลุง 
 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกุล (2525) ศึกษาเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องใน

การแสดงศิลปะการแสดงหนังตะลุง”  เป็นแม่แบบของการศึกษาพลวัตทางวัฒนธรรมหนังตะลุงของ

อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่ามีวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบหนังตะลุงจาก

แบบโบราณมาเป็นแบบสมัยใหม่ ตัวละครจากแบบจักร ๆ วงศ์ ๆ มาเป็นแบบนวนิยาย โครงเรื่องก็มี

ความซับซ้อนน้อยลง ทางด้านความคิดเปลี่ยนจากการเน้นคติธรรมมาเป็นเรื่องอยุติธรรมและการต่อสู้ 

ด้านเทคนิคการแสดงได้เพ่ิมอุปกรณ์ใหม่ ๆ เข้าไปบ้าง นอกจากนั้นโครงสร้างทางสังคมที่อยู่แวดล้อม

หนังตะลุงก็เปลี่ยนไปด้วย ได้แก่ ลักษณะชุมชน การขยายตัวการค้า ความเกี่ยวข้องระหว่างศิลปะกับ

ธุรกิจและทัศนคติต่อคนเชิด ส่วนสุริยา สมุทคุปต์ และคณะ (2535) ศึกษาเรื่อง “หนังประโมทัยของ
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ภาคอีสาน: การแพร่กระจายและการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในหมู่บ้านภาคอีสาน” กรณีศึกษา

คณะหนังประโมทัย บ้านสระแก้ว ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น หนังประโมทัยเป็น

นวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่แพร่กระจายเข้ามาในหมู่บ้านอีสาน เนื้อหาและรูปแบบการแสดงเน้น  

แบบแผนความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมทางสังคม หนังตะลุงภาคใต้และภาคกลางที่เข้ามาแสดงที่

ภาคอีสานโดยตรง จึงรับเอาศิลปะการแสดงหนังตะลุงมาปรับเปลี่ยนให้เป็นหนังประโมทัยที่มีลักษณะ

ประจ าถิ่นของอีสาน โดยเฉพาะประยุกต์ให้เข้ากับการแสดงหมอล า ชาวบ้านอีสานกลุ่มหนึ่งใช้ “หนัง

ประโมทัย” เป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต โดยการออกเร่แสดงเพ่ือขอข้าวและเพ่ือหารายได้ในช่วง

นอกฤดูท านา  

 อัศวิน ศิลปะเมธากุล (2552) ศึกษาเรื่อง “ศึกษาการละเล่นหนังตะลุงในภาคใต้เพ่ือพัฒนา

การละเล่นร่วมสมัย” การพัฒนาการละเล่นร่วมสมัยมีการสร้างตัวบทหนังตะลุงขึ้นมาใหม่อิงกับ

เหตุการณ์จริงในพ้ืนที่ การสร้างหนังตะลุงขึ้นใหม่จากกระดาษหนังไก่และระบายด้วยสีน้ าและ

องค์ประกอบของการเล่นหนังตะลุง ได้แก่ โรงหนังตะลุง จอ เครื่องขยายเสียง และหลอดไฟฟ้า 

พัฒนามาเป็นชุดโรงหนังส าเร็จรูป  ผลการวิจัยจะเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านให้คงอยู่คู่คน

ภาคใต้และสังคมไทยต่อไป และอรทัย พรมเทพ (2553) ศึกษาเรื่อง “การเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุง

เพ่ือการด ารงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัย” เมื่อบริบทและสังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ

เศรษฐกิจเพ่ือการค้า ผู้แสดงหนังตะลุงมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัว สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ให้

สอดคล้องกับบริบทสังคมสมัยใหม่ มีการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมีการสืบ

ทอดความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงแก่เยาวชนผ่านระบบโรงเรียน สมาพันธ์หนังตะลุง โดยมีการ

รับรองผู้แสดงหนังตะลุงในฐานะผู้เชี่ยวชาญ มีการประกอบอาชีพแสดงหนังตะลุงคู่กับอาชีพอ่ืน มีการ

สร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนความรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพ่ือการด ารงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัย  

มีการเชื่อมโยงกับบริษัทธุรกิจ ผลิตวีซีดีหนังตะลุง 

 พิทยา บุษรารัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง “นาฏกรรมแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา การเปลี่ยนแปลง

และความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของหนังตะลุงและโนรา ช่วงการปฏิรูปการปกครองสมัย

รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน” หนังตะลุงและโนราบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาก่อนการปฏิรูปการปกครอง

สมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับความนิยมอย่างมาก มีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมและสร้างความบันเทิง 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ส่งผลกระทบต่อหนังตะลุงและโนราที่ต้อง

ปรับตัว  เปลี่ยนแปลง และพัฒนาทั้งรูปแบบและเนื้อหาเพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคมและ

ค่านิยมของประชาชน รวมทั้งปรับเปลี่ยนบทบาทเนื่องจากหนังตะลุงมีบทบาทในพิธีกรรมลดน้อยลง
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ส่วนโนรายังคงมีความส าคัญอยู่ ในขณะที่ชาวบ้านลดความนิยมลง การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ และ

พัฒนาหนังตะลุงและโนราจึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการก าหนดนโยบายและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน 

 เธียรชัย พันธ์คง และคณะ (2554) วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการแสดงหนังตะลุงกับการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาหนังตะลุงนครินทร์ ชาทอง” หนังตะลุงนครินทร์ ชาทอง มีความ

เชี่ยวชาญเป็นเลิศการแสดงหนังตะลุงทั้งเชิด พากย์ได้หลายเสียงหลายส าเนียง และเขียนบทหนัง

ตะลุงได้หลากหลาย เป็นหนังตะลุงแนวอนุรักษ์ที่ยึดการแสดงตามขนบนิยมของจังหวัดสงขลา 

แนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการการแสดงหนังตะลุงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพบว่า ควรมี

การบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับศิลปะการแสดงหนังตะลุง และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โดยใช้พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน อ าเภอคลองหอยโข่ง เป็นศูนย์กลาง และสามารถเชื่อมโยง

กับเส้นทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ใกล้เคียงได้ มีการก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยว 3 เส้นทาง 

ระยะเวลา 1 วัน 1  

นอกจากนั้น สุพัตรา  คงข า (2556)  ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้      

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านหนังตะลุงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่น สภาพการณ์         

การจัดการความรู้ของคณะหนังตะลุงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณ โดยคณะหนังตะลุง

ต้องการแสวงหาความรู้และการจัดเก็บความรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีปัญหามากที่สุด ปัจจัยที่เอ้ือต่อ

ความส าเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี ความรู้หรือ

ภูมิปัญญา กิจกรรม การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ การประเมินและการปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง

โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และการน าไปใช้ประโยชน์

ได้จริงในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 งานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่ศึกษาหนังตะลุงภาคใต้ ของ รจเรศ ณรงค์ราช (2548) ศึกษาเรื่อง 

“สื่อมวลชนกับการปรับแปลงของสื่อพ้ืนบ้านหนังตะลุง” หนังตะลุงมีการปรับแปลงเพ่ือความอยู่รอด

ในปัจจุบันโดยปรับเนื้อหาการแสดงเป็นหนังตะลุงทอล์คโชว์ คือ เพ่ิมบทเจรจาโดยน าข่าวสารและมุก

ตลกมาสร้างความสนุกตลอดการแสดง เพ่ิมดนตรีสากลเพ่ือบรรเลงเพลงลูกทุ่ง ลดการขับกลอน       

ไม่เน้นการด าเนินเรื่องเป็นนิยาย ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี 

ส่วนการต่อรองของคนเชิดมีกลวิธีการต่อรองแบบ Addition คือ รับของใหม่เข้ามา ในขณะที่ของเดิม

ยังอยู่ ส่วนที่มีการต่อรองมากที่สุด คือ เนื้อหาที่ได้เพ่ิมความรู้ ข่าวสาร และมุกตลกในบทเจรจา และ
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เพ่ิมเครื่องดนตรีและเพลงประกอบการแสดง ซึ่งการต่อรองนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและต้นทุน การ

แสดงของคนเชิดแต่ละคน 

 ความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมเท่านั้นที่จะด ารงอยู่ในปัจจุบัน

และอนาคต การปรับเปลี่ยนนี้อาจเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง เหตุผลคือต้องการพ้ืนที่ความนิยมแบบในอดีตโดยที่สร้างแรงดึงดูดใจจากผู้ชมในสังคม  

โดยการทดลองน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพัฒนาการแสดงให้เข้ากับยุคสมัย หรือการปรับเปลี่ยนหนัง

ตะลุงให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  คนเชิดต้องเรียนรู้ที่จะปรับการแสดงเพ่ือการด ารงอยู่ใน

สังคมที่ทันสมัย  รวมทั้งหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ 

และพัฒนาหนังตะลุง เป็นวิธีการศึกษาที่อธิบายปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ

พัฒนาการแสดงหนังตะลุง ได้แก่ ตัวคนเชิด  วิธีการแสดง  องค์ประกอบต่าง ๆ นอกจากนั้นยังให้ผู้ชม 

และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งผลการศึกษาสามารถน าไปต่อยอดใช้ได้จริงในการแสดง 

 2.4.6 บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อและการแก้บน 
 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2560) “แนวคิดมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน

สังคมไทย” เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับความเชื่อสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ของนักวิชาการต่างชาติ ภายใต้กระบวนทัศน์ที่แตกต่างกัน ท าให้เห็นแนวทางการศึกษาที่

หลากมิติ ตั้งแต่ระดับผิวเผินจนถึงระดับลึก คือ อ านาจหรือความรู้ โดยมนุษย์สร้างความเชื่อศักดิ์สิทธิ์

ขึ้นภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจและมีเงื่อนไขแตกต่างกัน  พร้อม

ทั้งทบทวนวรรณกรรมแนวทางการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย สรุปว่าเป็นการผสมผสาน

ความเชื่อระหว่าพุทธกับผี ท าให้เกิดแบบแผนทางวัฒนธรรมที่เป็นพหุลักษณ์ 

 ขวัญทิวา ผิวผาด และคณะ (2555) “ความเชื่อ การบนบาน และการใช้ของแก้บนผู้ที่มาแก้

บนศาลเจ้าแม่นมสาว เกาะนมสาว ต าบลสามร้อยยอด อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 

ศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติเกี่ยวกับนิทานประจ าถิ่นเกี่ยวข้องกับเรื่องตาม่องล่าย เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของ

ชาวบ้านได้มากราบไหว้บูชาเพ่ือขอพร โชคลาภ และบนบานยามที่เดือดร้อนทุกข์กายใจ มีธรรมเนียม

การบนโดยจุดธูป 16 ดอก เทียน 1 เล่ม ถ้ามาที่ศาลไม่ได้ก็อธิษฐานบนได้ สิ่งของที่น ามาแก้บน  ส่วน

ใหญ่เป็นของใช้ส าหรับผู้หญิง เช่น ชุดไทย ชุดชั้นใน เครื่องส าอาง ฯลฯ  เนื่องจากเป็นเจ้าแม่หรือ

ผู้หญิง และเกาะมีลักษณะคล้ายหน้าอกผู้หญิง การแก้บนขึ้นอยู่กับก าลังทรัพย์ของแต่ละคน      

อรวัฒนา ชินพันธ์ (2553) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการแสดงละครร าแก้บนประกอบพิธีกรรม

ความเชื่อ: กรณีการแสดงที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม” ประเด็นน่าสนใจคือเรื่องการบนและ
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ขั้นตอนการแก้บนหลวงพ่อวัดบ้านแหลม อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงมีประชาชนเคารพบูชาเป็นอย่าง

มากและบนบานศาลกล่าวขอพรกราบไหว้เป็นประจ าด้วยดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องสังเวยต่าง ๆ และ

ละครร าแก้บน การแสดงละครร าแก้บนเริ่มต้นด้วยเจ้าภาพหรือผู้แก้บน จัดเครื่องสังเวยถวาย สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ จุดธูปเทียนบอกกล่าวเรื่องที่น าของมาถวายแก้บน ปี่พาทย์บรรเลงเพลงโหมโรงเช้า เพลง

เชื้อ ตัวละครจะร้องเชิญ ประกาศหน้าบท เพ่ือเป็นการตัดสินบาทขาดสินบน เมื่อร้องเพลงเชิญ จบปี่

พาทย์บรรเลงเพลงช้า ตัวละครจะร าถวายมือ จากนั้นดนตรีจะเปลี่ยนเป็นเพลงเร็ว เพลงลา ตัวละคร

คุกเข่าลงกับพ้ืนจบเพลงถวายบังคม แล้วเดินเข้าโรง จากนั้นก็เริ่มประกาศเรื่องที่จะแสดงต่อไป         

ปี่พาทย์บรรเลงเพลงวา ตัวพระเอกจะออกมาแสดงก่อนนั่งลงที่เตียงตรงกลางเวที ผู้แสดงต้องร้องเอง

ร าเอง และด าเนินเรื่องต่อไปจนจบ   

 งานเขียนทั้ง 3 ชิ้น ข้างต้น นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ วิเคราะห์ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่สัมพันธ์กับ

อ านาจและความรู้ที่มนุษย์น ามาต่อรองเพ่ือสร้างตัวตนทางสังคม ชี้ให้ เห็นประวัติแนวคิดของ

นักวิชาการตะวันตกและกระบวนทัศน์ในกาศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ านาจเหนือธรรมชาติ และ

ไสยศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์แนวมานุษยวิทยาที่มองสังคมอย่างประณีตและเข้าใจถึงอ านาจ  การ

ประกอบสร้างตัวตนทางสังคมของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง อันเป็นแนวทางให้นักวิชาการด้านวัฒนธรรม

ศึกษาได้ตระหนักและมองรอบด้านมากขึ้น ส่วนขวัญทิวา ผิวผาด กับ อรวัฒนา ชินพันธ์ ศึกษาเรื่อง

การแก้บนโดยมีนิยามเดียวกัน เมื่อมนุษย์เกิดความไม่สบายทั้งกายและใจก็ต้องอาศัยพลังศักดิ์สิทธิ์

เหนือธรรมชาติเป็นที่พ่ึงทางใจ ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือเจ้าแม่เกาะนมสาว ซึ่งมีวิธีการ

บนและแก้บนคล้ายกันต่างแค่เครื่องแก้บนที่แตกต่างตามความเชื่อและบริบททางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ

เป็น ละครร าแก้บน หรือชุดชั้นในสตรี ต่างก็สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของอ านาจและความรู้ทั้งสิ้น 

 2.4.7 บทความและงานวิจัยความเชื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 งานวิจัยความเชื่อศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับศาลเจ้าปู่ตา ซึ่งเป็นผีประจ าหมู่บ้าน ชาวบ้านแถบอีสาน  

มีความเชื่อว่าผีปู่ตาจะเป็นผีที่ให้ความคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน 

และชาวบ้านที่จากไปท างานนอกบ้านเป็นเวลานาน ๆ งานวิจัยประกอบด้วย “วิเคราะห์บทบาท

หน้าที่ของศาลปู่กุดเป่ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” (2556) ของขนิษฐา จิตชินะกุล เรื่องที่สอง

ของวิศิษฏ์  สุมโน (2556) “การศึกษาคุณค่าความเชื่อในพิธีกรรมการบูชาปู่ตา ของชาวหนองแวงโสก

พระและชาวบ้านหนองแวงโคตร ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น และ “ความ

เชื่อเรื่องผีปู่ตาภาคอีสาน กรณีศึกษา บ้านครบุรี ต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา.”

(2558) ของ นิวัฒน์ หน่างเกษม งานวิจัยทั้งหมดเป็นการศึกษาบทบาทหน้าที่ของศาลเจ้าปู่ตาผ่าน
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พิธีกรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นที่ฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิต มีความเชื่อว่าผีปู่ตาเป็นผีบรรพบุรุษที่คอย

ปกป้องคุ้มครองให้ลูกหลานอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ความศักดิ์สิทธิ์ของผีปู่ตาเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความลี้ลับ

ส่งผลให้ผีปู่ตามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน ศาลปู่ตาแต่ละแห่งจะจัดพิธีกรรมการเซ่นสรวงผ่าน

ร่างทรง มีการเสี่ยงทายเรื่องดินฟ้าอากาศเพ่ือการเพาะปลูกในฤดูท านา นอกจากนั้นผีปู่ตายังเป็นผู้

พิทักษ์รักษาผืนป่าในบริเวณศาลให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป ความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และพิธี

กรรมการบูชาผีปู่ตาก่อให้เกิดความรักสามัคคี เกิดระเบียบทางสังคมและความเข้มแข็งในชุมชน มีผล

ต่อการด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามฮีตคองประเพณีที่ดีงามของชุมชนอีสาน ท าให้บุคคลมีที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจ มีที่พ่ึงพิงทางจิตใจให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย 

  ความเชื่อเรื่องผีและบทบาททางสังคมของภาคเหนือและภาคใต้  งานวิจัยเรื่องความเชื่อ

เกี่ยวกับผีเจ้านายของภาคเหนือของฉลาดชาย รมิตานนท์ (2526) “ประเพณีการทรงผีเจ้านายและ

บทบาททางสังคม: กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่” และมาณพ มานะแซม (2554) “ภูษา อาภรณ์ 

ฟ้อนผี” กล่าวถึง คติความเชื่อเรื่องการนับถือผีเป็นลักษณะร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ผีดีมีหน้าที่

ปกป้อง คุ้มครอง ดูแลตามสถานที่สิงสถิตอยู่  สามารถดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ น าความ

ผาสุกมาสู่ชุมชนหรือผู้ปฏิบัติอยู่ในกรอบอันดีงามของสังคม ผีดังกล่าวนี้ ได้แก่ ผีอารักษ์ ผีเจ้านาย      

ผีบรรพบุรุษ ส าหรับผีอารักษ์มี 2 ระดับ คือ อารักษ์บ้านหรือเสื้อบ้าน อารักษ์เมืองหรือเสื้อเมือง เช่น   

ปู่แสะย่าแสะถือเป็นเสื้อเมืองส าคัญของเมืองเชียงใหม่ มีหน้าที่คอยควบคุมดูแลให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข ภายใต้กฎระเบียบและข้อก าหนดเดียวกัน ผีเจ้านายนั้นมีความคล้ายคลึงกับผีอารักษ์

ตรงที่สามารถให้ความคุ้มครองปกปักรักษาชุมชนหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไปจนถึงระดับเมืองได้ 

ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าผีเจ้านายเป็นเทพ ผีเจ้านายจะมีร่างทรงที่เรียกว่า “ม้าขี่” เป็นสื่อกลาง

ติดต่อกับผีเจ้านายเพ่ือช่วยเหลือมนุษย์ เช่น บอกเหตุร้าย ท านายทายทัก รักษาโรค นอกจานั้นยังมี

ความสัมพันธ์ถึงกันในเชิงประวัติศาสตร์เชื้อชาติวงศ์ตระกูล และจะเคารพนับถือซึ่งกันและกัน และผี

บรรพบุรุษ ชาวล้านนามีความเชื่อว่า บรรพบุรุษ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อตายไปจะกลายเป็นผีปู่ย่า 

คอยปกปักรักษาหรือคุ้มครองลูกหลานในสายตระกูลให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกปลอดภัย 

 งานวิจัยความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับผีภาคใต้ของ พรศักดิ์  พรหมแก้ว. (2544) “ความเชื่อ

และพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือผี กับบทบาททางสังคมของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในภาคใต้ ” 

พบว่าชาวไทยกลุ่มนี้มีความเชื่อเรื่องผีเหมือนกับคนไทยภาคอ่ืน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ผีชั้นสูง 

(เทวดา) ผีชั้นกลาง เช่น ผีประจ าธรรมชาติ ผีประจ าที่อยู่อาศัย ผีบรรพบุรุษ ผีวีรบุรุษ ส่วนพิธีกรรมที่

เกี่ยวกับผีมีหลากหลาย เช่น การประกอบอาชีพ (การท านา การประมง) และพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต 
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(ข้ึนบ้านใหม่ ชิงเปรต) ส่วนบทบาทของผีที่ส าคัญ ได้แก่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ 

สร้างขวัญก าลังใจ เป็นต้น ส่วน เธียรชัย อิศรเดช (2542) “นัยทางสังคมของพิธีโนราโรงครู: 

กรณีศึกษาบ้านบ่อแดง” โนราโรงครูเป็นพิธีกรรมที่ส่งเสริมระบบความเชื่อเรื่อง ตายาย ซึ่งเป็นการนับ

ถือบรรพบุรุษของชาวถิ่นใต้ สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมถิ่นใต้ว่าเป็นสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับ

ธรรมชาติ นับถือผีบรรพบุรุษ โดยมีเพศหญิงเป็นศูนย์กลาง เพ่ือยึดโยงให้ผู้คนสามารถปกป้องตนเอง

จากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปกครองตนเองโดยระบบย่านเครือเชื้อวงศ์ คือให้ปัจเจกชนอยู่ติดกับ

ครอบครัว แล้วให้ครอบครัวผูกติดกับตายาย อันเป็นเครือข่ายทางสายเลือดที่สืบเนื่องกันได้  

 ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมืองและสถานที่ ประกอบด้วย สง่า พัฒน

ชีวะพูล  (2538) “เจ้าพ่อพญาแล: ความเชื่อและพิธีกรรม” ชาวจังหวัดชัยภูมิเชื่อว่าเจ้าพ่อพญาแล

เป็นผีผู้ปกครองบ้านเมืองเทียบเท่าเทพชั้นสูง เนื่องจากเจ้าพ่อพญาแลเป็นเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก เมื่อ

ถึงแก่อนิจกรรมกลายเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ การประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลทั้งส่วน

บุคคลและชุมชนเป็นการผสมผสานคติความเชื่อเรื่องผีมากที่สุดกับความเชื่อพุทธและพราหมณ์ ร่าง

ทรงท าหน้าที่สื่อสารกับเจ้าพ่อผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ คติความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนอกจากดูแล

รักษาบ้านเมืองให้สงบสุข โดยมาเข้าฝันบอกเรื่องดีและร้าย อีกทั้งวัตถุมงคลช่วยในเรื่องแคล้วคลาด

ปลอดภัย และปรารถนา จันทรุพันธุ์ (2546) “เจ้าแม่เกาะจิก: ระบบความเชื่อในชุมชนประมง” เป็น

การผสมผสานกลมกลืนความเชื่อเรื่องผี พุทธ เจ้าที่เจ้าทางอย่างราบรื่นของสังคมประมงกลุ่มชาวจีน

กับกลุ่มคนไทยบ้านเกาะจิก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีเทพเจ้าสูงสุดคือเจ้าแม่   เกาะจิก เป็น

เทพสตรีประจ าเกาะที่คอยคุ้มครองดูแลลูกหลาน และเป็นที่พ่ึงทางใจเมื่อชาวประมงต้องออกทะเล 

โดยมีร่างทรงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าแม่ บทบาทของเจ้าแม่เป็นเจ้าที่บ่ง

บอกอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน สร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดในชุมชน 

ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเพศโดยการยกย่องเพศหญิง และความแตกต่างทางฐานะของคนใน

ชุมชนไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าเอารัดเอาเปรียบ 

 ความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ งานวิจัยของภูเมธ สุเมโธ (2553)  “ความเชื่อ

และพฤติกรรมของชาวพุทธที่มีต่อพระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก เชียงใหม่”  ความเชื่อในการสร้าง

พระพุทธรูปดั้งเดิมในอินเดียมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นพุทธานุสสติ เมื่อพุทธศาสนาแพร่มายังล้านนา    

การสร้างพระพุทธรูปต่าง ๆ กรณีศึกษาคือพระเจ้าเก้าตื้อ เป็นการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมในเรื่อง

วิญญาณนิยม ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา และความเชื่อในอ านาจศักดิ์สิทธิ์ จึงก่อให้เกิดการผสมผสาน
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วัฒนธรรมขึ้น กลายเป็นความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป โดยมีการสร้างเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ 

หรือเชื่อว่ามีอ านาจเหนือธรรมชาติอยู่เบื้องหลังพระพุทธรูป ซึ่งสามารถดลบันดาลพรต่าง ๆ 

 2.4.8 งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อความหมายสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในพิธีกรรม 
การสื่อสัญลักษณ์ผ่านการตัดในพิธีกรรมโบราณของไทย ข้อมูลจากหนังสือเกร็ดโบราณคดี

ประเพณีไทยของ ส.พลายน้อย (น้าชาติ ประชาชื่น , 2551: 24)  กล่าวว่า ในต าราพิไชยสงคราม 

กล่าวถึงพิธีกรรมตัดไม้ข่มนาม ในเวลาที่บ้านเมืองมีศึกสงคราม บรรดาโหราจารย์ต่าง ๆ จะมีบทบาท

ในการประกอบพิธีบ ารุงขวัญทหารทั้งหลาย พิธีตัดไม้ข่มนาม คือน าไม้ที่มีชื่อพ้องกับศัตรูมาตัด เพ่ือ

เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เหล่าทหารฝ่ายผู้ท าพิธี และยังเป็นการข่มขวัญทัพฝ่ายศัตรูด้วย พิธีตัด

ไม้ข่มนามนั้นมีหลายวิธี เช่น  

 1) ตัดไม้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าตรงกับพยัญชนะต้นของชื่อศัตรู เช่น ศัตรูชื่อว่า "ทอง" ก็หาไม้ที่

ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ "ท" มาแล้วฟันให้ขาด โดยผู้ที่ฟันไม้จะเป็นนายทหารที่รับพระแสงต่อหน้าพระ

พักตร์เพ่ือน าดาบไปฟันไม้ เมื่อฟันแล้วผู้ฟันหันหน้าไปสู่พระราชวัง ไม่เหลียวกลับมาดูเป็นอันขาด 

จากนั้นน าความเข้ากราบทูลเหนือหัวว่า "ข้าพระพุทธเจ้าออกไปปราบศึกครั้งนี้มีชัยชนะแก่ข้าศึก" 

หรือผู้ที่ฟันจะเป็นพระมหากษัตริย์เองเลยก็ได้ 2) เขียนชื่อของข้าศึกลงในกายหยวกจากนั้นท า

เช่นเดียวกับข้อ 1  3) เหยียบใบไม้ที่มีพยัญชนะต้นเป็นกาลกิณีของศัตรู 4) ท าพิธีใหญ่โดยพราหมณ์

หรือหมอ หรือผู้ที่ช านาญการ มีการตระเตรียมโรงพระราชพิธีอย่างยิ่งใหญ่ขึ้น กลางลานมีการท าพิธี

ลงเลขยันต์ต่างๆ การปลุกเสก การอวยชัย การดูฤกษ์ยามต่างๆ รวมเวลาไม่ต่ ากว่า 3 วัน โดยจะมีการ

เอาดินมาปั้นเป็นหุ่นของหัวหน้าฝ่ายข้าศึก จะใช้ก้อนดินสิบสองก้อน โดยน าเอามาจากสถานที่ 3 แห่ง

ด้วยกัน ได้แก่ ใต้ท่าเรือ ใต้สะพาน และจากป่าช้า หุ่นดินนั้นจะสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบข้าศึกที่หน้าอก

ลงยันต์ มีชื่อเรียกว่า พุทธจักรท าลายจักรและกิ่งไม้ที่มีชื่อเดียวกัน หรือที่คล้ายคลึงกับชื่อของข้าศึกมัด

ติดต้นคอเอาไว้ หุ่นดินนี้ก็จะน าเอาไปมัดติดไว้กับต้นกล้วยที่เอามาตั้งไว้ใกล้กับศาลาเพ่ือพิธีการนี้

โดยเฉพาะ ในเวลา 09.00 น. พระมหากษัตริย์จะพระราชทานดาบอาญาสิทธิ์ให้กับผู้บัญชาการ

กองทัพซึ่งเป็นขุนศึกใช้ร าดาบศึก ลักษณะการร าดาบศึกและสิ้นสุดลงด้วยการใช้ดาบฟันศีรษะของหุ่น

ดินปั้นให้ขาดลงในการฟันครั้งเดียว หลังจากนั้นขุนศึกก็จะน าเอาดาบอาญาศึกขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

กลับ และทูลว่าได้ท าการปราบข้าศึกตามพระราชโองการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นพระมหากษัตริย์

จะมีพระราชด ารัสให้เคลื่อนทัพ ทหารทั้งหลายจะย่างก้าวเหยียบย่ าหุ่นดินจนจมเสมอพื้นเป็นอันเสร็จ

พิธี 
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 การตัดในประเพณีการตัดกรรม-ตัดเวร เนื่องจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวอีสาน เมื่อล้ม

หมอนนอนเสื่อมานานยังกินได้นอนหลับชนิดอัมพาตง่อยเปลี้ยเสียแขนขา ป่วยไข้ปีสองปีรับทาน

หยูกยาไม่หาย บางคนสามวันดีสี่วันร้าย ญาติพ่ีน้องประชุมกันเห็นชอบให้ไปท าพิธีตัดกรรม -ตัดเวรที่

วัด ซึ่งกรรมเวรในชาติก่อนหรือชาตินี้ตามสนอง จึงป่วยไข้รับความทนทุกข์ล าบาก เกิดมาใช้กรรมใช้

เวรเสวยเวทนาผู้มีความรู้จึงจัดแจงแต่งเครื่องตัดกรรม-ตัดเวร มีหม้อแกง 4 หม้อ เครื่องหมายธาตุ 4 

มีคาวหวาน ห่อพริก ห่อเกลือ ห่อปลาร้า ปลาเค็ม บุหรี่ตัว หมากคาเงินสตางค์ห่ออันละนิดใส่ลงใน

หม้อทั้งสี่หม้อเหมือนกัน หมด ด้ายสายสิญจน์ 4 เส้นยาว 2 วา มีดน้อย 4 ดวง ขัน 5-8 หมาก พลู   

บุหรี่ถวายพระ พอถึงตอนเย็นน าไปที่วัดพร้อมเชิญคนป่วยไปด้วย คนป่วยใส่ล้อหรือนั่งเก้าอ้ีหามไปที่

ต้นโพธิ์ นิมนต์พระสงฆ์นั่งทิศตะวันออกต้นโพธิ์ ให้คนป่วยนั่งหรือนอนอยู่ตรงกลาง ตั้งหม้อในทิศทั้ง 4 

ด้วยสายสิญจน์ผูกปากหม้อ พระสงฆ์ทั้ง 4 รูปจับด้ายสายสิญจน์ ไหว้พระรับศีลอาราธนาพระสงฆ์ 

สวดตัดกรรม-ตัดเวร สวดตามก าลังวัน น หิ เวเรน เวรานิ ฯลฯ เอส ธมฺโม สนฺนฺตโน กมฺมสฺสโกมฺหิ 

ฯลฯ ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามีติ บทสุดท้ายสวดตามก าลังวัน ถึงบทว่า ตฺสฺส ทายกทายิกา พระสงฆ์แต่

ละรูปใช้มีดน้อยตัดด้ายสายสิญจน์ที่ปากหม้อทันที จึงท าพิธีเสกด้ายผูกข้อมือ ถวายจตุปัจจัย

อนุโมทนาเสร็จจึงน าหม้อและด้ายสายสิญจน์ที่เหลือ ฝังที่โคนต้นโพธิ์ในทิศทั้ง 4 เป็นเสร็จพิธี     

(ศิลปะไทย, 2557) 

 พิ ธี ซางกะมู ด เป็ น พิ ธีศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ของชาวไท โส้ เมื่ อมี การตายเกิดขึ้ น  ซาง แปลว่ า 

“กระท า ” กะมูด  แปลว่า “ ผี ”  ซางกะมูด  มีความหมายถึงการท าให้ผีสุก อันเป็นมงคลก่อนจะ

น าไปฝังหรือเผา หากไม่กระท าผีนั้นก็จะเป็นผีดิบ ซึ่งไม่เป็นมงคล มีขั้นตอนพิธีกรรมเป็นล าดับตาม

ความเชื่อ ซึ่งมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตัดกรรมตัดเวร เมื่อผีถึงป่าช้าก่อนจะเผาจะมีพิธีทางศาสนา

เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาก็จะมีพิธีตัดกรรมตัดเวรกรรม พิธีกรหรือเจ้าฮีดจะใช้เถาวัลย์มา 1 เส้น ยาว

ประมาณ 1-2 วา ปลายข้างหนึ่งจับที่โลงศพ อีกข้างหนึ่งจับไว้ที่ลูกหลานและผู้แบกหามศพ เจ้าฮีดก็

จะกล่าวว่า “ต่อไปนี้ตัดญาติขาดมิตรกันเดินทางคนละเส้นทางใครทางมัน เอ้า มวย บา ไป ปูน ซึง   

ตาปัด ตัดติง เจอ พร้อมกับใช้มีดตัดตรงเถาวัลย์เส้นนั้นแล้วพูดต่อไปอีกว่า  “ทางคนละเส้นตะเวน   

คนละหน่วย อย่าเอ้ินว่าลูกหลานอีกต่อไป โกล กาล อาล ละมือ เจอ ละเนอ ” เป็นอันเสร็จพิธีซาง

กะมูด (ละกวยเทรอว กรวง ขะมาน, 2553) 

 พิธีศพเจ้านายของชาวจ าปาศักดิ์มีการตัดโดยใช้ศร ซึ่งเจริญ ตันมหาพราน (2536) กล่าวว่า

ธรรมเนียมการจัดงานศพเชื้อเจ้าเมืองจ าปาศักดิ์จะน าศพใส่หอแก้ววางบนหลังนกหัสดีลิงค์สัตว์          

หิมพานต์ที่สร้างขึ้นรองรับ แห่ไปเผาที่วัด เจ้าภาพจะมอบหมายให้คนทรงประทับทรงนางสีดาถือศร
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เพ่ือฆ่านกหัสลิงค์ จะร่ายร าไปในขบวนแห่ พอถึงบริเวณงานจะฟ้อนเวียนขวารอบตัวนกหัสดีลิงค์        

3 รอบ พอได้จังหวะก็แผลงศรเข้าที่อกนกหัสดีลิงค์ คนที่อยู่ภายในตัวนกจะเทน้ าสีแดงออกมาตามรู

ลูกศร เมื่อนกหัสดีลิงค์ถูกศรก็จะดิ้นส่ายไปส่ายมาจนงวงตก ตาหลับ หูหยุดแกว่ง เป็นสัญญาณว่านก

ตายแล้ว หลังจากพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์เสร็จสิ้นเจ้าภาพก็เริ่มพิธีทางศาสนา แม้จะเป็นการท าพิธีตาม

ต านานที่เล่าว่า ศพของกษัตริย์เชียงรุ้งที่ตั้งบนจิตกาธานถูกนกหัสดีลิงค์คาบไป ต่อมา “แม่นางสีดา” 

สามารถใช้ศรฆ่านกหัสดีลิงค์ได้ส าเร็จ จึงกลายมาเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของเจ้านายเชื้อสายจ าปา

ศักดิ์  

 เรื่องการตัดเป็นหัวใจส าคัญในพิธีกรรมต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว ทุกพิธีกรรมล้วนใช้อาวุธ

เป็นเครื่องมือในการประกอบพิธี กล่าวคือ ในพิธีตัดไม้ข่มนามจะใช้ดาบอาญาสิทธิ์ฟันศีรษะของหุ่นดิน

ปั้นให้ขาดลงในการฟันครั้งเดียว ในพิธีตัดกรรม-ตัดเวร ของชาวอีสาน พระสงฆ์ใช้มีดน้อยตัดด้าย

สายสิญจน์ที่ปากหม้อ พิธีซางมะกูดของชาวไทโส้ใช้มีดตัดเถาวัลย์ เช่นเดียวกับการยิงศรฆ่านกหัสดี

ลิงค์ในพิธีศพของเจ้าเชื้อสายจ าปาศักดิ์ การตัดในพิธีกรรมล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายทั้งสิ้น 

การตัดในพิธีตัดไม้ข่มนาม เป็นการตัดคอหุ่นที่เป็นสัญลักษณ์คือชีวิตของศัตรู ต้องการให้ศัตรูตายหรือ

พ่ายแพ้ในการสงคราม ส่วนการตัดสายสิญจน์ที่มัดหม้อในพิธีกรรมชาวอีสาน เป็นการตัดเวร-ตัดกรรม 

ให้แยกออกจากร่างกายของผู้เจ็บป่วย เพ่ือให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เรื้อรัง การตัดทั้งสอง

พิธีกรรมเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ ส่วนพิธีกรรมงานศพของชาวไทโส้ที่ตัดเถาวัลย์กับการยิงศร   

ตัดขั้วหัวใจนกหัสดีลิงค์ของเจ้าจ าปาศักดิ์ เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นการตัดขาดระหว่างโลกของคนเป็นที่

เป็นญาติมิตรกับโลกของคนตาย เพ่ือให้ต่างคนต่างไปกันคนละทางอย่าได้มายุ่งเกี่ยวต่อกัน  

 การตัดวัตถุในพิธีกรรมล้วนเป็นสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายทางวัฒนธรรมตลอดจนระบบ

ความคิดความเชื่อของเจ้าของวัฒนธรรมนั้น ๆ  รูปแบบของความหมาย (pattern of meanings) ที่

ได้รับสืบต่อกันมาในรูปของสัญลักษณ์เป็นระบบของแนวคิดที่ได้รับสืบทอดกันมา ( inherited 

conceptions) และแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ซึ่งผู้คนใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอ านาจศักดิ์สิทธิ์ 

ต่างเป็นที่รับรู้และเข้าใจความหมายของเจ้าของวัฒนธรรมที่ประกอบพิธีกรรม จากเหตุผลดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการตัดสินบนของการแก้บนหนังตะลุงเมืองเพชรว่ามีวิธีการ ขั้นตอน ตลอดจน

สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายอะไรตามการนิยามของคนท้องถิ่นเมืองเพชรบุรีผ่านพิธีกรรมการแสดง

หนังตะลุงต่ออ านาจศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่น    

 งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อความหมายและการตีความสัญลักษณ์ในพิธีกรรม มีดังนี้ วลัยลักษณ์ 

ทรงศิริ (2544) สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีเลี้ยงผี งานปีบ้านเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด



  82 

นครสวรรค์  งานไหว้ผีบรรพบุรุษจะท าควบคู่กับพิธีกรรมการรับ “หม้อตายอดตายาย” คือหม้อดิน

ขนาดเล็ก ข้างในใส่เบี้ย 3 ตัว หมาก 3 ค า ขี้ผึ้งก้อนหนึ่ง รองด้วยส าลี ใส่สาแหรกแขวนไว้ที่หัวนอน 

การตั้งหม้อตายอดตายายนี้ แม่จะตั้งให้ลูกสาวที่แต่งงานออกเรือนไปแล้ว เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

ลูกหลานจะเลี้ยงง่ายไม่เจ็บป่วย หม้อตายอดตายายคือสัญลักษณ์ของการถือผีตามสายตระกูลฝ่าย

หญิง ขี้ผึ้งและหอยเบี้ยซึ่งอาจเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของเพศหญิง และหมากพลูที่อาจเป็นสัญลักษณ์

ของเพศชาย ส่วน “การศึกษาโครงสร้างบทบาทหน้าที่และคุณค่าในพิธีกรรมของชาวไทเขินสันป่าตอง 

เชียงใหม่” (2558) ของศุภลักษณ์  ใจวัง ศึกษาความหมายที่แสดงออกในระบบสัญลักษณ์ของ

พิธีกรรมพุทธ ผี พราหมณ์ชาวไทยเขิน การตีความสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าชาวไทยเขินน้อมร าลึกถึง

การบ าเพ็ญบุญ มีความกตัญญูกตเวที สร้างความสามัคคี สิริมงคล ขวัญก าลังใจและความเชื่อมั่นใน

การด าเนินชีวิต การแสดงความหมายในรูปสัญลักษณ์ผ่านผู้ท าพิธีซึ่งมีอ านาจพิเศษสามารถติดต่อได้

ทั้งโลกของผีกับโลกความจริง และงานวิจัยเรื่อง “พิธีกรรมงานศพแบบล้านนา : สื่อพิธีกรรมกับ   

ความเข้มแข้งของชุมชน” บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย (2553) ใช้วิธีการวิเคราะห์พิธีกรรมงานศพล้านนา

ในประเด็นสถานะความเป็นสื่อที่เชื่อมร้อยและส่งความหมายส าคัญแก่ผู้คนในชุมชน  พิธีกรรมงานศพ

แฝงเร้นความหมายมากมายส าหรับมนุษย์ในการสืบทอดวิถีชีวิตและวิถีชุมชน  โดยสังเกตการณ์

พิธีกรรมงานศพงานหนึ่งในหมู่บ้านบ้านดง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ชุมชนนี้ได้รื้อฟ้ืนการท าโลง

ศพและปราสาทศพขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายช่วยเหลือครอบครัวผู้ตายทั้งในเชิง

จิตวิทยาและเศรษฐกิจ เป็นชุดของสัญญะที่แสดงให้เห็นความเชื่อของชาวล้านนาเกี่ยวกับโลกที่ทับ

ซ้อนของคนเป็นและคนตาย กิจกรรมต่าง ๆ ในงานศพเป็นสื่อพิธีกรรมที่เชื่อมโยงผู้คนให้มาสัมพันธ์

ช่วยเหลือครอบครัวผู้ตาย ส่งผลให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง 

 นอกจากพิธีกรรมแล้วงานวิจัยเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านที่น่าสนใจของ สุริยา สมุทคุปติ์   

และคณะ (2541) เป็นการตีความสัญลักษณ์การแต่งกายและการแสดงลิเกบนเวที ตีแผ่ให้เห็นภาพ

ชีวิตจริงของนักแสดงและโลกแห่งการแสดงจ าลองที่เป็นตัวแทนความเป็นมนุษย์และสัจธรรมของชีวิต

ได้อย่างลุ่มลึกจากนาฏศิลปินใน “แต่งองค์ทรงเครื่อง: “ลิเก” ในวัฒนธรรมประชาไทย” จาก

การศึกษาลิเกโคราชอย่างละเอียด มีความเห็นว่าลิเกเป็นตัวแทนของศิลปะการแสดงหรือรูปแบบของ

สิ่งบันเทิงในกระแสวัฒนธรรมประชาไทยสมัยใหม่ มีคุณลักษณะส าคัญหลายประการ มีข้อที่น่าสนใจ

ที่เกี่ยวข้องกับการตีความการแสดงเชิงสัญญะ คือ “ลิเก” และศิลปะการแสดงในวัฒนธรรมประชา

อ่ืนๆ  (เช่น หมอล า ล าตัด หนังตะลุง) มีนัยของการประท้วง ล้อเลียนและเสียดสีชีวิตและโครงสร้าง

ทางสังคมแฝงอยู่ ชาวบ้านร้านตลาดสื่อความคิดดังกล่าวโดยการจ าลองโลกและความเป็นจริงมาไว้บน
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เวทีการแสดง จากนั้นก็น าเสนอการแสดงที่เน้นความดิบและอุจาดของร่างกาย เน้นการเล่นหัวกับสิ่งที่

สังคมถือว่าศักดิ์สิทธิ์สูงส่ง เน้นการสร้างความตลกขบขันให้แก่ผู้ชมโดยเปิดเผยหรือแสดงกิจกรรม  

ทางกายต่าง ๆ ที่ต้องห้ามหรือสงวนไว้เฉพาะที่ส่วนตัวบนเวทีหรือต่อหน้าสาธารณชน ในสายตา

ชาวบ้านร้านตลาดกิจกรรมทางกายคือ การหัวเราะเยาะเย้ย เสียดสีและเย้ยหยันต่อชีวิตและโลกท่ีเต็ม

ไปด้วยกฎระเบียบ ข้อห้าม ชนชั้น และความอยุติธรรมทางสังคมต่าง ๆ  

 ส่วนงานวิจัยอีก 3 เรื่อง เป็นการวิเคราะห์ตีความสัญญะที่สื่อความหมายของพิธีกรรมการ

แสดง เรื่องแรกเป็นงานรุ่นบุกเบิกที่ใช้ทฤษฎีตะวันตกในเรื่องการแสดงกับการสื่อความหมายมาใช้กับ

พิธีกรรมการแสดงการทรงพระและกิจกรรมในงานวันเกิดพระปุนเท่าก๋ง เรื่องที่สองเป็นการตี

สัญลักษณ์จากต านานและน าความหมายดังกล่าวมาปรับรับใช้เพ่ือด ารงสถานภาพของกลุ่มชนในพิธี

บูชาพญานาค ท าให้ความหมายของนาคาคติเลื่อนไหลไปตามกาลเทศะและกลุ่มชนที่น ามาตีความ

และสร้างสัญลักษณ์แห่งนาค ส่วนเรื่องที่สามเป็นการตีความสัญญะทางเพศที่เพศหญิงถูกกันออกจาก

พิธีกรรมโนราโรงครู ทั้ง ๆ ที่ต้นทางโนราตามต านานเกิดจากผู้หญิง แต่ถูกขับออกให้มีหน้าที่เป็นเพียง

ผู้ตามในพิธี  งานวิจัยดังกล่าวมีเนื้อหาการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

 อาภรณ์ อุกฤษณ์ (2531) “อิทธิพลของภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อความ

คงอยู่ของศาสนา ความเชื่อ และพิธีทรงพระ เนื่องในงานวันเกิดพระปุนเท่าก๋ง” พิธีกรรมต่าง ๆ ใน

งานวัดเกิดพระปุนเท่ากงเป็นความเชื่อในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันมาในท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  ก่อน

ประกอบพิธีจะต้องท าพิธีเชิญพระเข้าทรง แล้ววิญญาณของพระในร่างม้าทรงจะเป็นผู้ประกอบ

พิธีกรรมหรือผู้แสดงม้าทรงเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างพระกับมนุษย์ การแสดงออกทางด้านภาษา

ท่าทาง การเสียบเหล็กแหลมบนใบหน้า และบุคลิกส่วนตัวของผู้แสดงมีส่วนเสริมให้การแสดงเกิด

ความขลัง ความศรัทธา และความเชื่อมั่นในอ านาจเหนือธรรมชาติ พิธีกรรมการขึ้นบันไดมีดและการ

เดินสะพานสะเดาะเคราะห์ อาจตีความในแง่สัญลักษณ์ได้ว่า หอสูงที่ประดับประดาด้วยธงสีต่าง ๆ 

โคมไฟ แท่นบูชา และเครื่องเซ่น นั้น เปรียบเหมือนสวรรค์และบันไดมีดที่พาดขึ้นไปสู่หอสูงเปรียบ

เหมือนหนทางที่จะต้องฟันฝ่าขึ้นไปสู่สวรรค์ ซึ่งผู้มีบุญบารมีสูง เช่น ผู้ชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ขึ้นไปได้ 

ในขณะที่สะพานที่ใช้ในพิธีสะเดาะเคราะห์ซึ่งทอดยาวในแนวนอนเปรียบเสมือนหนทางไปสู่นรกที่ไป

ได้ง่าย ดังนั้น ผู้ที่เข้าร่วมเดินสะพานสะเดาะเคราะห์นั้นจะเป็นใครก็ได้ 

 พิเชฐ สายพันธ์ (2539) “นาคาคติ” อีสานลุ่มน้ าโขง : ชีวิตทางวัฒนธรรมจากพิธีกรรมร่วม

สมัย” นาคาคติหรือความเชื่อเรื่องนาคได้ถูกรับรู้ความหมายที่ปรับเปลี่ยนไปตาม “เทศะ และ “กา

ละ” ที่ต่างกันได้ศึกษาความหมายสัญลักษณ์นาคจากพิธีบูชาพญาสัตตนาคาแห่งวัดพระธาตุพนม 
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จังหวัดนครพนม ซึ่งกลุ่มพระสงฆ์กับชาวจีนจัดขึ้นเพ่ือรักษาสถานภาพการดูแลพระธาตุ พิธีกรรมเป็น

เสมือนละครเวทีทางสังคมที่แต่ละกลุ่มต่างใช้เพ่ือแสดงออกถึงความเป็นกลุ่ม โดยอาศัยนาคเป็น

สัญลักษณ์หลักของพิธี น าเอาคติความเชื่อเรื่องโบราณเรื่องนาคในลุ่มน้ าโขงมาตีความและสร้าง

ค าอธิบายใหม่ ให้นาคเข้ามาอยู่ในบริบทพุทธศาสนาเป็นผู้ปกป้องศาสนา มีสถานภาพเป็นผู้ปฏิบัติ

ธรรม ซึ่งเป็นฐานะที่ก าลังเปลี่ยนผ่านจากสัตว์เดรัจฉานไปสู่ผู้หลุดพ้นจากสังสารวัฏตามอุดมคติใน

พุทธศาสนา และ สันติชัย แย้มใหม่ (2556) “มายาคติทางเพศสภาพผ่านสัญญะในพิธีโนราโรงครู” ใช้

วิธีการตีความและให้ความหมายสัญญะในรูปสัญลักษณ์และมายาคติ พบว่าความเป็นชายจะพยายาม

แสดงอ านาจเหนือกว่าความเป็นหญิงผ่านตัวสัญญะที่ต้องตีความผ่านต านานการเกิดโนรา ศาสนา 

ความเชื่อ และโครงสร้างทางสังคมภาคใต้ เพื่อยึดครองพ้ืนที่ทางกายภาพ สังคม และความคิดได้อย่าง

แยบยล ความเป็นหญิงที่สื่อออกมาทางสัญญะถูกวางไว้ในต าแหน่งผู้ตามตามกรอบของสังคมปิตาธิป

ไตย 

 2.4.9 งานวิจัยด้านวรรณกรรมการแสดง  
 งานวิจัยด้านวรรณกรรมการแสดงประกอบด้วย “วรรณกรรมการแสดงของไทย” ของ
สุวรรณี อุดมผล (ม.ป.ป.) กล่าวถึงประวัติการแสดงของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ระบ า ร า 
ฟ้อน หนัง หุ่น โขน ละคร ลิเก และการแสดงเบ็ดเตล็ด เพ่ือแสดงให้ เห็นว่าวรรณกรรมที่ใช้
ประกอบการแสดงของไทยเกิดขึ้นจากการแต่งหลากหลายวิธี มีพัฒนาการด้านเนื้อหา ตลอดจนมี
คุณค่าควรศึกษา ส่วน “วรรณคดีการแสดง” ของจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา (2546) หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง
พัฒนาการวรรณคดีการแสดง ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ ตั้งแต่สมัยที่ยังคงมีตัวบทหลงเหลืออยู่ คือ 
สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยปัจจุบัน  เน้นการวิเคราะห์ลักษณะเด่นของบทละครแต่ละประเภท 
ได้แก่ บทละครชาตรี บทละครนอก บทละครใน บทละครพันทาง ฯลฯ เพื่อให้เห็นลักษณะเฉพาะของ
ตัวบทละคร  แต่ละประเภท รวมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน และล าดับวิธีการสร้างวรรณคดี
การแสดงประเภทต่าง ๆ เพื่อผู้ที่สนใจจะได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  “วรรณคดีการแสดง” ของ เสาวณิต วิงวอน (2555) กล่าวถึง ความหมายและขอบเขตของ
วรรณคดีการแสดง ยกตัวอย่างและอธิบายถึงการแสดงของไทยตั้งแต่โบราณ พร้อมยกตัวอย่างบท
ส าหรับการแสดงละครโขนหนังที่มีอยู่จ านวนมาก เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างว่าแม้จะเป็น
วรรณคดีเรื่องเดียวกันแต่ถ้าตัวบทต่างกันจะบอกให้รู้ลักษณะเฉพาะของการแสดงประเภทใด ปัจจุบัน
การปรับเรื่องส าหรับอ่านให้ เป็นบทส าหรับการแสดงมีอยู่จ านวนมาก ทั้ งเรื่องจากวรรณคดี
ขนบประเพณี หรือวรรณคดีมรดก และวรรณกรรมปัจจุบัน อยู่ในรูปบทละครเวที บทละครโทรทัศน์ 
บทภาพยนตร์ ฯลฯ ท าให้ตัวบทการแสดงจึงมีความหลากหลายไปด้วย  
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 “วรรณกรรมการแสดง”  ของ มนตรี มีเนียม (2560)  เนื้อหาเริ่มต้นจากพัฒนาการการแสดง
ละครไทยและกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของการแสดงละครบางประเภท เนื้อหาคล้ายกับสามเล่มแรก 
แต่เนื้อหาเล่มนี้เน้นแนวทางการศึกษาวิจัยต่างจากเล่มหนึ่งที่เป็นการรวบรวมตัวบทการแสดงของ
วรรณคดีให้เห็นความหลากหลายในการสร้างตัวบทเพ่ือใช้ในการแสดงรูปแบบต่าง ๆ  ที่กล่าวว่าเน้น
แนวทางการศึกษาวิจัยนั้นเป็นการแนะแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแสดงหรือบท
ละครและการดัดแปลงวรรณกรรมเพ่ือการอ่านเป็นวรรณกรรมเพ่ือการแสดง ไม่ว่าจะเป็นละครเวที
หรือละครโทรทัศน์ พร้อมยกตัวอย่างการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นให้เห็นชัดเจน เนื่องจากเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึง
แทรกการสอนการเขียนองค์ประกอบการเขียนโครงร่างการวิจัยวรรณกรรม  มีส่วนช่วยเสริมให้เห็น
พัฒนาการของการเขียนบทวรรณกรรมการแสดง เป็นการดัดแปลงบทวรรณกรรมสู่ละครเวทีและ
ละครโททัศน์สมัยใหม่ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการศึกษาวิจัยวรรณกรรมการแสดงในปัจจุบัน 
 ในทศวรรษที่ผ่านมา มีผู้สนใจศึกษาวิจัยบทละครอันเป็นวรรณกรรมที่ใช้ส าหรับการแสดง  
ทั้งรูปแบบหรือกลวิธีในการน าเสนอเนื้อหา และการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารกับสังคมร่วมสมัย ในหลาย
ประเด็น ประเด็นแรกเป็นการศึกษาวิจัยการดัดแปลงหรือการแปรรูปวรรณกรรมการแสดง เพ่ือการ
อ่านเป็นวรรณกรรมเพ่ือการแสดง โดยศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางโครงสร้าง คือ โครงเรื่อง 
ตัวละคร บทสนทนา ฉาก และแนวคิดของเรื่อง รวมทั้งเนื้อหาสาระของวรรณกรรมการแสดงที่ยึดโยง
กับยุคสมัย  ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี” ของอาทิตย์ 
ดรุนัยธร (2549) โดยเปรียบเทียบวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี 9 ส านวน คือ บทละครนอก             
3 ส านวน บทละครเสภา 2 ส านวน และบทละครเวทีสมัยใหม่ 4 ส านวน เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบค า
ประพันธ์ และโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวรรณกรรมการแสดงแต่ละส านวน ส่วนงานวิจัยเรื่อง 
“สิงหไกรภพ: การศึกษาดัดแปลงนิทานค ากลอนเป็นบทละครเวทีสมัยใหม่” ของพัชรินทร์ มหิทธิกร 
(2551)  เป็นการเปรียบเทียบนิทานค ากลอนของสุนทรภู่กับบทละครเวทีเรื่องสิงหไกรภพ ของคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบทละครเรื่อง สิงหไกรภพ ของภัทราวดีเธียเตอร์ เพ่ือ
วิเคราะห์โครงสร้างของวรรณกรรมต้นเรื่องเปรียบเทียบกับวรรณกรรมเรื่องที่ดัดแปลง รวมทั้งการ
ตีความเนื้อหาและตัวละคร งานวิจัยเรื่อง “การแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนา”ของสุภัค มหาวรากร 
และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ (2555) ศึกษาการดัดแปลงบทละครในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นวรรณกรรมการแสดง 3 ส านวน ได้แก่ บทเจรจาเรื่องอิเหนา บทละคร       
ดึกด าบรรพ์เรื่องอิเหนา และละครโทรทัศน์เรื่องสุดหัวใจเจ้าชายเทวดา ในประเด็นการสืบทอดและ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากวรรณกรรมต้นเรื่อง รวมทั้งการสะท้อนสังคม 
 ผลการศึกษาวิจัยการดัดแปลงหรือแปรรูปวรรณกรรมการแสดงทั้ง 3 เรื่อง แสดงให้เห็นว่า 

โครงสร้างของวรรณกรรมการแสดงซึ่งดัดแปลงหรือมีที่มาจากวรรณกรรมเรื่องเดียวกัน จะมีทั้งความ
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เหมือนและความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากปัจจัยด้านการแสดงและผู้ชม รวมทั้งทัศนะของ

ผู้ประพันธ์ที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมในแต่ละช่วงเวลา 

 2.4.10 บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับอารมณ์ขัน 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน สามารถแบ่งได้ตามกลุ่มข้อมูล  

ได้แก่ รายการโทรทัศน์ การ์ตูน สารคดี และวรรณกรรม รายละเอียด ดังนี้ 

 กลุ่มแรกเป็นรายการโทรทัศน์ เรื่องแรก ปวริส  มินา (2561) กลวิธีการสร้างสรรค์ความตลก

ในรายการโทรทัศน์ไทย ผ่านรายการที่อิงจากความจริง ประเภทข่าวนิยมใช้กลวิธีล้อเลียนเสียดสี  

ส่วนสารคดีบันเทิง และรายการให้ความบันเทิงประเภทประกวดแข่งขัน นิยมใช้กลวิธีการเล่นตลก  

กับภาษา ทั้งนี้เพ่ือให้รายการได้รับความสนในและความนิยม  เรื่องที่สอง ฐานิตย์  เอ่ียมอุตมะ 

(2551) กลวิธีและการใช้ภาษาเพ่ือสร้างอารมณ์ขันในละครคั่นรายการวาไรตี้ เกมโชว์ “ชิงร้อยชิง

ล้าน”  มีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันโดยการกลั่นแกล้ง การเบี่ยงเบน การหักมุม และการใช้บุคลิกของ 

ผู้แสดงโดดเด่นเป็นพิเศษ  ส่วนการใช้ภาษา เช่น การใช้ภาษาผิดจากแบบแผน เฉพาะกลุ่มขัดแย้ง 

สร้างค าหรือส านวนใหม่ ฯลฯ อารมณ์ขันส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ภาษาถ่ายทอดสารผ่านกลวิธีต่าง ๆ 

และเรื่องสุดท้ายของกลุ่มข้อมูลรายการโทรทัศน์ คือ อุมาภรณ์ สังขมาน (2559) กลวิธีทางภาษาในวัจ

นกรรมเสียดสีเพ่ือสร้างความตลกขบขันของไทย ศึกษาเพลงฉ่อยจ าอวดหน้าม่าน รายการคุณพระช่วย 

พบ 6 กลวิธี ได้แก่ การใช้ถ้อยค าถามเชิงวาทศิลป์  ค าเชิงเปรียบ ค าล้อเลียน ค ากระทบ ค าเหน็บ

แนม และค าประชดประชัน ทั้งหมดล้วนเป็นกลวิธีที่ผู้พูดละเมิดหลักในกฎการสนทนาของไกรซ์ เพ่ือ

ก่อให้เกิดความหมายบ่งชี้ทั้งสิ้น  

 กลุ่มข้อมูลที่สอง คือ การสร้างอารมณ์ขันในการ์ตูน เริ่มต้นจาก บุษดี อรสิริวรรณ (2555) 

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในการ์ตูนสามก๊กฉบับบันลือสาส์น มีการสร้างอารมณ์ขันด้วยเนื้อหา ภาษา 

และภาพ ทั้ง 3 วิธี มีพ้ืนฐานจากแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากันอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงให้สิ่งนั้น

เบี่ยงเบนออกไปจากเกณฑ์หรือมาตรฐานปกติ ส่วน ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ (2553) การสื่อสารทาง

การเมืองผ่านการ์ตูน "ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน" ของ ชัย ราชวัตร ศึกษาในห้วงภาวะวิกฤตทาง

การเมือง ปี พ.ศ. 2549-2552 เนื้อหาภาพการ์ตูนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.6 เป็นเรื่องการเมือง ประเด็น

การทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุด และศิริพร ภักดีผาสุข (2549) อารมณ์ขันในการ์ตูนการเมืองไทย 

ประเด็นที่น ามาสร้างอารมณ์ขัน คือ พฤติกรรมนักการเมือง การบริหารงานของรับบาล เหตุการณ์

หรือประเด็นทางการเมือง และเหตุการณ์หรือประเด็นทางสังคม ส่วนกลวิธีทางด้านเนื้อหา 

ประกอบด้วยการหักมุม การผูกเรื่องไม่เกี่ยวกันโดยตรงเข้าด้วยกัน และการล้อค าพูดของนักการเมือง 
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ส่วนกลวิธีทางภาษา ประกอบด้วย การเล่นกับความก ากวม การใช้อุปลักษณ์แบบแหวกแนว การใช้

ถ้อยค านัยผกผัน และการกล่าวเกินจริง 

 กลุ่มข้อมูลที่สาม งานเขียนประเภทสารคดี ประกอบด้วย เถกิง  พันธุ์เถกิงอมร (2559) 

อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดี การวิเคราะห์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ จากเนื้อหางานเขียนสารคดี 

บทความ และคอลัมน์ต่าง ๆ พิจารณาจากความน า เนื้อเรื่อง และค าลงท้าย พบว่ามีกลวิธีการแสดง

อารมณ์ขัน 11 วิธี เช่น การล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน การแก้ล า การเข้าใจผิด การหักมุม การ

ใช้ภาษา ฯลฯ  ส่วน วิภาพร กล้าวิกย์กิจ (2548) อารมณ์ขันในข้อความส าเร็จรูป  ศึกษากลวิธีสร้าง

อารมณ์ขันจากข้อความส าเร็จรูป พบ 8 วิธี ได้แก่ ท าเป็นเรื่องสัปดน การล้อเลียน การใช้สัญลักษณ์ 

การเล่นส านวน การใช้ค าถาม การใช้ภาพพจน์ การหักมุม และการใช้ค าคล้องจอง และ ญาดา ชาญ

บัญชี (2551) กลวิธีการใช้ภาษาในงานเขียนอารมณ์ขันของ เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  

ศึกษากลวิธีทางศัพท์และกลวิธีทางปริเฉทและวัจนปฏิบัติศาสตร์  กลวิธีที่พบมากที่สุด คือ กลวิธีเสียด

สีประชดประชัน เนื่องจากผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นถึงสภาพของสังคมปัจจุบันว่ามีทั้งบวกและลบ จึง

เลือกใช้กลวิธีนี้เพื่อท าให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขัน 

 กลุ่มที่สี่ด้านวรรณกรรม หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร (2554) อารมณ์ขันในข้อความท้ายรถ: เสน่ห์

ทางภาษาที่ไม่ควรมองข้าม กลวิธีทางภาษาที่สร้างอารมณ์ขัน 7 กลวิธี คือ กลวิธีการล้อเลียน             

กลวิธีการใช้เหตุผลผิดแบบ กลวิธีการท าให้เรื่องจบแบบผิดความคาดหมาย กลวิธีการบ่งชี้โดยนัย       

กลวิธีการใช้ค า ก ากวม กลวิธีการเสียดสี และกลวิธีผสม ส่วน สุรพล  บัณฑุเศรณี (2539) อารมณ์ขัน

ใน พล นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต  วิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันลักษณะต่าง ๆ อารมณ์

ขันที่เกิดจากบุคลิก อากัปกิริยา พฤติการณ์สถานการณ์ และค าพูด โดยอารมณ์ขันดังกล่าวมุ่งเพ่ือ

ประชดประชัน เสียดสี เย้ยหยันและล้อเล่นต่อค่านิยมของสังคมไทยในยุคต้นสงครามโลกครั้งที่ 2 

จนถึงจอมพล ป. พิบูลสงคราม และ ไพศาล กรุมรัมย์ (2554) อารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์

ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การสร้างอารมณ์ขันจากเนื้อเรื่องที่เกิด

จากความขัดแย้ง ตัวละครที่มีบุคลิกผิดเพ้ียนและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับบทบาทและสถานภาพ  

ส่วนภาษานั้นใช้วิธีสร้างอารมณ์ขันจากภาษาระดับปาก การใช้เสียง การใช้ค าขยาย และส านวน

โวหาร 

 กลุ่มข้อมูลสุดท้ายเกี่ยวกับกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในวรรณกรรมหนังตะลุงภาคใต้ เริ่มต้ น

จากงานวิจัยของ คนางค์ บุญทิพย์ (2545) การวิเคราะห์สารจากตัวตลกหนังตะลุง  การแสดงของตัว

ตลกหนังตะลุงเป็นสื่อสารการแสดงในรูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคล มีหน้าที่ให้ความบันเทิง
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เป็นหลัก สาระที่ตัวตลกแสดงออกมาทางวัจนสารประกอบด้วยการให้ความรู้พ้ืนฐานในการด าเนิน

ชีวิต อวัจนสารของตัวตลกแสดงลักษณะที่สอดสัมพันธ์กับชาวบ้านในสังคมภาคใต้ส่วนใหญ่และก่อให้

ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับตัวตลกหนังตะลุง บุคลิกเฉพาะของตัวตลกแต่ละตัว อารมณ์

และการเคลื่อนไหวท่าทางที่สอดรับกับวัจนสารสามารถเสริมวัจนสารและท าให้สื่อสารการแสดงของ

ตัวตลกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และงานวิจัยที่ส าคัญเป็นการศึกษากลวิธีการสร้างบทตลกของหนังตะลุง 

โดยตรง ของเกษม  ขนาบแก้ว (2533) บทตลกนอกจากใช้ภาษาถิ่นแล้วยังต้องบันทึกสภาพชีวิต   

ความเป็นอยู่ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และสภาพแวดล้อมของชาวบ้าน

ภาคใต้ไว้  กลวิธีการสร้างบทตลกมีหลายวิธี บทตลกบางบทอาจใช้กลวิธีหลายวิธีปะปนกันได้ 

การศึกษาพบ 25 กลวิธี เช่น หักมุม ใช้ภาษาผิด สองแง่สองง่าม ล้อเลียน เหน็บแนมประชดประชัน 

ใช้ตรรกวิทยา  เป็นต้น 

 จากงานวิจัยที่กล่าวมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในด้าน ความหมาย 

เนื้อหา ตัวละครหรือผู้แสดง และการใช้ภาษา ซึ่งมีผลการศึกษาที่ได้มีลักษณะใกล้เคียงกัน อาจมี

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันที่แตกต่างกันไปตามธรรมชาติของกลุ่มข้อมูลเท่านั้น  

 2.4.11 บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
 งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจมีดังนี้ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจด้านการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติ กมลศักดิ์ ตรีครุธพันธ์ (2549) การศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐ 

ชุมชน และกลุ่มผลประโยชน์: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

เป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับชุมชนที่ไม่เสมอภาค ชุมชนเป็นฝ่ายตั้งรับกับผลกระทบ  

จากการด าเนินนโยบายของฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจ าระดับสูง ส่วน ปภัสรา บัวเจริญ 

(2557) ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในการจัดการทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาน้ าพุร้อน  สัน

ก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมน้ าพุร้อนสันก าแพงเป็นที่ดินสาธารณะในเขตป่าไม้

ถาวรซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสหกรณ์การเกษตรพัฒนา

ให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยว การเข้าไปจัดการและขยายอ านาจรัฐน าไปสู่ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่

ขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน รัฐเลยใช้อ านาจแฝงโดยการสร้างงานให้คนในชุมชน เพ่ือลดปัญหาความ

ขัดแย้ง 

 ด้านความสัมพันธ์เชิ งอ านาจทางด้านเศรษฐกิจ สาธร ศรี เกตุ  (2557) พัฒนาการ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในวัฒนธรรมเพลงไทยสากล ก่อนเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม 2516 รัฐมีอ านาจหลักในกระบวนการผลิตเพลง แต่ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ทุนได้เข้ามามี
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อ านาจแทนรัฐเมื่อวัฒนธรรมประชานิยมมีพลังมากขึ้น รัฐก็ได้เข้ามาแสดงตนเป็นตัวแทนการให้

ความหมาย และดึงเพลงลูกทุ่งมาเป็นฝ่ายเดียวกับรัฐ  ส่วน สุนิสา ประมงค์ และวิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์ 

(2560) ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในกระบวนการท าวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้ากรณีศึกษางานสดุดี

วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ในยุคแรกของการจัดงานที่เป็นการจัดงานเพ่ือ

ชุมชนโดยชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจในลักษณะของโครงสร้างชุมชนระหว่างคณะกรรมการ

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์และชาวบ้าน ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการ

วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์เชิงอ านาจในยุคนี้ชุมชนต้องต่อสู้กับโครงสร้างอ านาจ

ภายนอกทั้งโครงสร้างทางการเมืองและโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ โดยชุมชนต้องต่อรองทั้งใน

ประเด็นเก่ียวกับการจัดงานและการมีบทบาทหลักในการดูแลอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์  

 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจของคณะสงฆ์และองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย

ชาตรี อุตสาหรัมย์  (2561) พัฒนาการความสัม พันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์ไทย 

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ปรากฏชัดทางด้านกฎหมาย

ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน พระมหากษัตริย์มีบทบาทในการตรากฎหมายต่าง ๆ เพ่ือใช้

ปกครองคณะสงฆ์ ส่วน อังกูร สุ่นกุล (2540) ชนชั้นน าและโครงสร้างอ านาจชุมชน: การศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ องค์การบริหารส่วน

ต าบลปากน้ าปราณและองค์การบริหารส่วนต าบลวังก์พง ชนชั้นน าของชุมชนคือ บุคคลที่ด ารง

ต าแหน่งที่ส าคัญในชุมชน โดยมีคุณสมบัติส าคัญคือ มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อปีสูง มีกรรมสิทธิ์

ในที่ดินมาก มีการศึกษาสูง มีสายสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐมาก มีความเป็นผู้น าทางความคิดเห็นและ

เป็นเครือญาติกับชนชั้นน าเก่า ลักษณะความสัมพันธ์เชิงอ านาจของชนชั้นน า มีความสัมพันธ์เชิง

อ านาจเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด  

 นอกจากนั้น วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ และ พัชรินทร์ สิริสุนทร (2559) ศึกษา “ชุมกะเทย” ไซม่อน    

คาบาเรต์ และการสถาปนาความสัมพันธ์เชิงอ านาจในเครือข่ายทางสังคม” เป็นการน าแนวคิดวาท

กรรมเรื่องความสัมพันธ์เชิงอ านาจวิเคราะห์สังคมถึงกระบวนการสถาปนาเครือข่ายชุมกะเทยไซม่อน         

คาบาเรย์ จึงเป็นเครือข่ายทางสังคม ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านเงื่อนไขของ “กะเทย” ที่ได้รับผลกระทบจาก

การกีดกันทางสังคม ต้องการแสวงหาพ้ืนที่ใหม่ในการสร้างตัวตน และต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ

สร้างความเข้มแข็งในการต่อรองกับอ านาจของวาทกรรมความผิดปกติทางเพศของกะเทย ตลอดจน

เผยให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมผ่านกลไกของความ “เป็นญาติ

เสมือนจริง” ที่ท าหน้าที่ไม่แตกต่างจากญาติพ่ีน้องที่มาจากสายเลือดเดียวกันที่เรียกว่า “ระบบแม่” 
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 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจภาพแทนด้านวรรณกรรม ธนกร เพชรสินจร (2557) 

วิเคราะห์ตัวละครชายขอบในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน: อ านาจ พ้ืนที่ และการเมืองในวรรณกรรมไทย 

ภาพแทนของตัวละครชายขอบในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นผลมาจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่

เท่าเทียมกันระหว่างเมืองศูนย์กลางกับเมืองชายขอบ โดยกวีได้สร้างและน าเสนอภาพอาณาบริเวณ

พ้ืนที่ชายขอบให้เป็นดินแดนที่ห่างไกลและยอมสยบต่ออ านาจศูนย์กลางในที่นี้หมายถึงกรุงศรีอยุธยา 

การศึกษานี้เผยให้เห็นภาพแทนความเป็นอ่ืนและอ านาจความไม่เท่าเทียมกันที่แฝงฝังอยู่ในวรรณคดี

ไทย  ส่วน วิภาดา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2560) ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างความเป็นผู้ใหญ่-ความ

เป็นเด็กในหนังสือชุด “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” ปรากฏชุดความคิดสื่อผ่านกลวิธีทางภาษาที่

ประกอบสร้าง ตอกย้ า และผลิตซ้ าอุดมการณ์ในลักษณะที่ผู้ใหญ่มีอ านาจเหนือเด็กอย่างเด็ดขาดและ

สมบูรณ์ อันเป็นการธ ารงแนวคิดเรื่องอาวุโสซึ่งเป็นอุดมการณ์หลักที่มีอยู่ เดิมและยังคงไหลเวียนใน

สังคมไทย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจพบประเด็นความขัดแย้งใน

เรื่องการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับชุมชนกรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ

กรณีศึกษาน้ าพุร้อนสันก าแพง รัฐต้องหาทางแก้ปัญหาเพ่ือลดความขัดแย้งและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ส่วนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของการเมืองในวัฒนธรรมเพลงไทยสากล รัฐกับกลุ่มทุนต่างสลับ

หน้าที่กันมีอ านาจ แต่ยังคงเป็นพันธมิตรกัน ส าหรับการจัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์เป็นการต่อรอง

ระหว่างชุมชนคนจัดงานดั้งเดิมกับรัฐและอ านาจเศรษฐกิจภายนอก ในที่สุดชุมชนยังคงมีบทบาทหลัก

ในการจัด 

 ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันเป็น

การปกครองคณะสงฆ์โดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภกและตรากฎหมายควบคุมการปกครองสงฆ์ 

ถือได้ว่ารัฐเป็นผู้มีอ านาจ เช่นเดียวกับชนชั้นน าในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ชนชั้นน าต้องมีสายสัมพันธ์ผูกอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพแห่งอ านาจ  ในด้านวรรณกรรม

ซึ่งเป็นตัวบทแสดงความสัมพันธ์เชิงอ านาจผ่านภาพของตัวละครชายขอบในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน 

สะท้อนถึงอ านาจความไม่เท่าเทียมกันที่แฝงฝังอยู่ในวรรณคดีไทย ซึ่งก็คือสังคมไทยนั่นเอง ส่วนเรื่อง 

“เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” ปรากฏชุดความคิดสื่อผ่านกลวิธีทางภาษาที่ประกอบสร้าง ตอกย้ า และ

ผลิตซ้ าอุดมการณ์ในลักษณะความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ผู้ใหญ่มีอ านาจเหนือเด็กอย่างเด็ดขาดและ

สมบูรณ์ 
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 การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับหนังตะลุงเมืองเพชรและหนังตะลุงในประเทศไทย ในประเด็น

แรกเป็นการศึกษาประวัติของหนังตะลุงในประเทศไทย และวิเคราะห์องค์ประกอบหรือรูปแบบการ

แสดง ประเด็นต่อมาเป็นการแยกศึกษาเฉพาะตัวบทวรรณกรรมทั้งในภาพรวม และเฉพาะนายหนัง

บางท่านที่เป็นครูภูมิปัญญา ประเด็นที่สามศึกษาเฉพาะเครื่องดนตรีและท่วงท านองการบรรเลง

ประกอบการแสดงหนังตะลุง ประเด็นที่สี่เป็นเรื่องของแนวทางการอนุรักษ์หนังตะลุง และประเด็น

สุดท้ายเป็นการศึกษาการปรับตัวของหนังตะลุงเพ่ือการด ารงอยู่ วิธีการศึกษาหนังตะลุงดังกล่ าวเป็น

ประโยชน์พ้ืนฐานในการท าความเข้าใจรากเหง้าการแสดงหนังตะลุงในประเทศไทย รวมทั้งเห็นพลวัต

การพัฒนาปรับตัวด้านเนื้อหาและวิธีการแสดงเพ่ือการด ารงอยู่ ที่ไม่ใช่การอนุรักษ์แบบดั้งเดิมให้คงอยู่

โดยที่ไม่สอดคล้องกับบริบทสังคม  

     ส่วนงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล้วนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และท าให้การศึกษามี

ข้อถกเถียงประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ วรรณกรรมพิธีกรรรม มีงานวิจัยที่เป็นแนวทางในวิธีการศึกษา

เรื่องความเชื่อและการแก้บน  ความเชื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และการสื่อความหมายสัญลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมในพิธีกรรม จะท าให้ทราบถึงความเชื่อพ้ืนฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่น ตลอดจนวิธีแก้ปัญหา

ของคนเมืองเพชร ตลอดจนภูมิปัญญาต่าง ๆ ในการสร้างและสื่อสัญลักษณ์อันเป็นนัยยะส าคัญของ

พิธีกรรมและวิถีชีวิต ส่วนวรรณกรรมการแสดง มีงานวิจัยที่วิเคราะห์องค์ประกอบการแสดงเชิง

โครงสร้าง ตลอดจนการสร้างสรรค์อารมณ์ อันเป็นหัวใจส าคัญของการแสดงหนังตะลุง และ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ อันจะน าไปสู่กระบวนทัศน์ความเข้าใจถึงการด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมือง

เพชร 

เนื้อหาของบทที่ 2 เริ่มต้นจากภูมิหลังและองค์ประกอบการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานในการเข้าใจประวัติความเป็นมาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์ประกอบการแสดง  ส่วน
แนวคิดเรื่องวรรณกรรมพิธีกรรม ใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร
ในฐานะวรรณกรรมพิธีกรรมในบทที่ 3 และบทที่ 4 การผสานตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมกับตัวบท
วรรณกรรมการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชร ประเด็นต่อมา คือ แนวคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมการ
แสดง ใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมการ
แสดงในบทที่ 5 ส าหรับแนวคิดอารมณ์ขันเป็นหัวใจส าคัญใช้ในการวิเคราะห์มุกตลกต่าง ๆ ในบทที่ 6 
เรื่อง อารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชร และแนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา
และบริบทการแสดงหนังตะลุงในบทที่ 7 เรื่อง บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์เชิงอ านาจใน
วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร และเนื้อหาสุดท้าย คือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหนังตะลุงเมืองเพชรและหนังตะลุงภาคใต้ในประเด็นต่าง ๆ 
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ที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอื่นที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาตามเนื้อหาในแต่ละบทที่
ศึกษาข้อมูลตัวบทอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลและบริบทหนังตะลุง ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับความ
เชื่อและพิธีกรรม กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน บทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เนื้อหา
ทั้งหมดจะท าให้เข้าใจวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรและบริบทการแสดงเฉพาะถิ่นในหลากหลายมิติ 
อันเป็นเครื่องยืนยันถึงการด ารงอยู่อย่างมั่นคงและภาคภูมิของการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรใน
ปัจจุบัน 



 
 

 

บทที่ 3  
วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมประกอบพิธีกรรม 

 

 วรรณกรรมหนังตะลุงเป็นภูมิปัญญาที่มีบทบาทส าคัญโดยเฉพาะเกี่ยวกับพิธีกรรม เนื่องจาก

พิธีกรรมเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม สังคมเมืองเพชรใช้หนังตะลุงเป็นเครื่องสังเวย  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต จึงท าให้วรรณกรรมหนังตะลุงมีความส าคัญในฐานะ

วรรณกรรมประกอบพิธีกรรรม 

 การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงพิธีกรรมและช่วงการแสดง  

กล่าวคือ ช่วงพิธีกรรมเป็นการไหว้ครู การเชิญเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการตัดสินบน  ส าหรับช่วงการ

แสดงเป็นช่วงต่อจากช่วงพิธีกรรม เนื่องจากหนังตะลุงเมืองเพชรผูกติดกับพิธีกรรมการแก้บน จึงเกิด

พิธีกรรมก่อนการแสดงหนังตะลุงที่มีบรรยากาศเข้มขลังในช่วงเวลาพิเศษ คนเชิดยังคงรักษาขนบตาม

แบบโบราณท้ังด้านเนื้อหาและการร้อง รวมทั้งมีการปรับปรุงตัวบทใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 

ตัวบทจึงมีบทบาทหน้าที่ใช้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในการตัดสินบน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่

ท าให้พิธีกรรมก่อนการแสดงส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 องค์ประกอบหนังตะลุงเมืองเพชรที่ท าให้พิธีกรรมก่อนการแสดงมีความสมบูรณ์ ศักดิ์สิทธิ์ 

และสัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย  

1) สถานที่  ส่วนใหญ่ เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้ านหรือวัดประจ าหมู่บ้านที่มี

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หรือบางครั้งแสดงที่บ้านเจ้าภาพ  

2) ผู้ประกอบพิธี คือ คนเชิดผู้เป็นศิลปินและเจ้าของคณะ ซึ่งจะร้องกลอนไหว้ครูเชิญสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ให้มารับสินบนหนังตะลุง และตัดสินบน และนักดนตรีที่บรรเลงท านองเพลงต่าง ๆ 

ประกอบการร้องกลอนของคนเชิด  

3) ผู้ร่วมพิธี ได้แก่ เจ้าภาพและผู้ชมซึ่งเป็นคนทุกเพศทุกวัยในหมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียง 

รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เชิญมา  

4) เครื่องประกอบพิธี ประกอบด้วย พานก านล มีธูป เทียน เหล้า หมาก พลู บุหรี่ และค่า

ก านลครู หรือบางเจ้าภาพอาจมีเครื่องเซ่น เช่น หัวหมู ไก่ต้ม ผลไม้ ฯลฯ รวมทั้งตัวหนังประกาศเจ้าที่

ใช้เชิด ร่ายร าในการเชิญเจ้า และตัดสินบน และเครื่องดนตรีที่ใช้ประโคมในพิธีกรรม 
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5) ตัวบท แต่งเป็นกาพย์ ร่าย กลอน มีเนื้อหาเพ่ือไหว้และเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งตัดสินบน 

มีทั้งบทครูหรือบทดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณ และบทที่คนเชิดด้นด้วยปฏิภาณเอ่ยถึงชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่เจ้าภาพได้บนไว้ 

ในสังคมเมืองเพชรบุรีนั้น การแสดงหนังตะลุงเป็นวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงสู่พลังอ านาจ

บางอย่างที่อยู่เหนือมนุษย์ขึ้นไปในโลกศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงเป็นเหตุผลเชิงจิตวิทยาในโลกสามัญเรื่องความเชื่อ

อ านาจนอกตนที่จะคอยช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์วิกฤตภัยต่าง ๆ หนังตะลุงเป็นพันธกิจสัญญา

ต่างตอบแทนที่ผู้บนได้ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าชุมชนไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูป เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ให้

ช่วยเหลือ เมื่อส าเร็จสมปรารถนา ผู้บนก็จ้างคณะหนังตะลุงมาแสดงถวายตามค าสัญญาข้อผูกพันที่ได้

ให้ไว้ จึงนับว่าหนังตะลุงเป็นจุดเชื่อมโลกสองโลกให้มาทาบสัมผัสกัน  โดยมีคนเชิดเป็นสื่อกลางแห่ง

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ นอกจากนั้น การแก้บนหนังตะลุงยังสะท้อนเชิงวัฒนธรรมในเรื่องขั้นตอน   

การบน การแก้บน ตลอดจนพิธีกรรมการแสดงหนังตะลุง ซึ่งล้วนมีล าดับขั้นตอนที่เป็นแบบแผน

เฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพชรบุรี เพ่ือที่จะให้หมดสินบาดขาดสินบนอันจะน ามา

สู่ชีวิตในโลกสามัญที่ดีงามเป็นปกติสุขไม่ติดค้างสินบนใด ๆ  

การแก้บนนิยมแก้บนในช่วงออกพรรษา ตามความเชื่อของคนท้องถิ่นเชื่อว่า การแก้บน

ในช่วงเข้าพรรษาจะแก้ไม่ตก เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสินบนไม่อยู่  เนื่องจากไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จะเสด็จกลับมาประทับที่ศาลในช่วงออกพรรษา หากพิจารณาถึงภูมิอากาศในช่วง

เข้าพรรษาเป็นช่วงฤดูฝน หากฝนตกจะไม่สะดวกในการตั้งจอแสดง รวมทั้งเจ้าภาพและผู้ชมก็ไม่

สามารถมานั่งชมการแสดงได้    

ขั้นตอนการแก้บนจะเริ่มต้น เมื่อผู้บนได้รับผลส าเร็จตามที่บนไว้ก็จะต้องแก้บนตาม  เริ่มจาก

การโทรศัพท์ติดต่อคณะหนังตะลุง ก าหนดวันที่จะแสดง เมื่อถึงวันแก้บนเจ้าภาพจะต้องจัดเตรียม

สถานที่อาจจะเป็นบริเวณบ้านหรือหน้าศาลพ่อปู่ เจ้าภาพต้องจัดเตรียมปร าพิธีตั้งเก้าอ้ี โดยใช้ผ้าขาว

ปูทับ มีหมอนอิง และต้องกางร่ม เพ่ือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนประทับชมการแสดงหนังตะลุง 

นอกจากนั้น เจ้าภาพบางคนอาจจะตั้งเครื่องเซ่นถวาย เช่น เป็ด ไก่ หัวหมู เหล้าขาว ผลไม้ แล้วแต่

ศรัทธาหรือตามท่ีบนไว้  

พิธีกรรมการแสดงหนังตะลุงใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จะเริ่มต้นเวลา 20.00 น. ด้วยการ

โหมโรง เป็นการประโคมดนตรีด้วยท านองต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 การโหมโรงใช้เวลา

ประมาณ 15-20 นาที เพ่ือเป็นการประกาศให้ผู้ชมที่ได้ยินเสียงดนตรีทราบว่ามีการแสดงหนังตะลุง 
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จะได้เตรียมตัวมาชมการแสดง ต่อจากนั้นจะช่วงพิธีกรรมใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที โดยเริ่มต้น

จากพิธีกรรมการไหว้ครู 

 สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดของพิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุงเมืองเพชรก็คือ ตัวบท หรือวรรณกรรมที่ใช้

ไหว้ครู เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการตัดสินบน ที่ใช้ร้องประกอบดนตรีในขณะประกอบพิธีกรรม 

เนื่องจากพิธีกรรมช่วงนี้หากปราศจากตัวบทแล้ว จะไม่สามารถทราบได้ว่าในพิธีกรรมก่อนการแสดง

หนังตะลุงนั้น เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขใด มีการล าดับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างไร ด้วย

เหตุผลใด มีการอ้างหรือเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดบ้าง  มีการตัดสินบนตามความเชื่ออย่างไร อีกทั้ง 

สะท้อนความเชื่อทางศาสนาใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ตัวบทจึงเป็นการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มี

คุณค่าและลักษณะเฉพาะของหนังตะลุงเมืองเพชร พิธีกรรมดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ตัวบทที่ใช้

ประกอบพิธีกรรมออกเป็นล าดับได้ 3 ช่วง คือ บทไหว้ครู  บทเชิญเจ้า และบทตัดสินบน มี

รายละเอียด ดังนี้ 

3.1 บทไหว้ครู  
 บทไหว้ครูหนังตะลุงเมืองเพชร หมายถึง บทที่ใช้ในพิธีกรรมก่อนการแสดง แบ่งออกเป็น      

2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการ “เบิกหน้าพระ” เป็นการร้องประกาศครูหรือร้องไหว้ครู และประกาศ

ประวัติของหนังตะลุง ช่วงที่สองเป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นการไหว้ครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างละเอียด

อีกครั้งหนึ่ง การไหว้ครูเป็นขนบนิยมของการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร มีลักษณะเรียบง่ายแบบ

ชาวบ้าน มีลักษณะบางประการคล้ายและต่างกับขนบการไหว้ครูของราชส านัก 

 ขนบการไหว้ครูปรากฏในวรรณคดีราชส านัก เรียกว่า บทประณามพจน์ เป็นจารีตทาง

วรรณกรรมที่แสดงลักษณะการเคารพนบไหว้นอบน้อม แสดงความกตัญญูกตเวที และต้องเป็นบท

สรรเสริญสิ่งที่สูงค่าหรือสูงศักดิ์กว่าตัวกวีและผู้ อ่าน -ผู้ฟัง เช่น ไหว้พระรัตนตรัย บิดา-มารดา         

ครู-อาจารย์ สรรเสริญเทพพระเจ้า เป็นต้น ในชั้นหลังความเคร่งครัดดังกล่าวคลายความส าคัญลงไป

มาก (เอมอร ชิตตะโสภณ, 2539: 36) ส่วนการแสดงของไทยมีขนบนิยมที่กระท ากันมาแต่โบราณ

หลายอย่าง ขนบนิยมส าคัญ ได้แก่ การไหว้ครู ก่อให้เกิดมงคลและประสิทธิภาพแก่ผู้แสดงทุกคน   

การไหว้ครูจึงเป็นพิธีกรรมส าคัญที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน (ปรียา หิรัญประดิษฐ์ และจาตุรงค์       

มนตรีศาสตร์, 2542: 535-536)  

เนื่องจากหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นศิลปะการแสดงของชาวบ้านที่ผูกติดกับพิธีกรรมการแก้บน

ที่มีบรรยากาศเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ตัวบทไหว้ครูมีจารีตการไหว้ไม่ต่างกับวรรณคดีราชส านัก เพียงแต่

ปรับเนื้อหาและความเชื่อให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นเมืองเพชร โดยยังคงรักษาขนบตามแบบโบราณ
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ทั้งด้านเนื้อหาและการร้อง มีล าดับการร้องเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแบบแผน  หนังตะลุงเมืองเพชรมี

ลักษณะเฉพาะของขั้นตอนการแสดงซึ่งทุกคณะยังด ารงวิถีการปฏิบัติไว้อย่างแน่นเหนียว ไม่แตกต่าง

จากในอดีตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูหนังตะลุง 

 

 
ภาพที่ 8 รูปหนังท่ีปักหน้าจอก่อนการโหมโรง 

รูปฤๅษี (ตรงกลาง) พระราม (ด้านซ้าย) และ ทศกณัฐ์ (ด้านขวา) 

 

 ความแตกต่างของตัวบทวรรณกรรมในพิธีกรรมก่อนการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรของ   

หนังในและหนังนอกนั้น แตกต่างเพียงล าดับตัวบทเท่านั้น ส่วนเนื้อหามีลักษณะเหมือนกัน กล่าวคือ

หนังนอกจะขึ้นต้นด้วยการเบิกหน้าพระ การเชิญเจ้า และการตัดสินบน ซึ่งมีล าดับและรูปแบบที่

ชัดเจน ต่างกับหนังในที่มีการเชิญเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของสินบนเบื้องต้น ต่อด้วยการเบิกหน้าพระ แล้ว

กลับมาเชิญเจ้าต่ออีกครั้ง และต่อด้วยการตัดสินบน  

เนื้อหาบทเบิกหน้าพระของหนังตะลุงทุกคณะมีเนื้อหาส านวนเหมือนกันทั้งหนังในและ    

หนังนอก ส่วนรายละเอียดเนื้อหาบทเชิญเจ้าและการตัดสินบนแต่ละคณะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน แต่

แตกต่างในรายละเอียดและส านวนการใช้ถ้อยค าบ้างเท่านั้น ดังอธิบายพร้อมยกบทกลอนประกอบ 

ดังนี้ 

 3.1.1 บทเบิกหน้าพระ   
บทเบิกหน้าพระ คือ การร้องประกาศครู หรือร้องไหว้ครู และประกาศประวัติของหนังตะลุง     

ใช้รูปฤๅษี ซึ่งเป็นรูปครู มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องปัดเสนียดจัญไร และ ภยันตรายทั้งปวง 

ทั้งช่วยดลบันดาลให้หนังแสดงได้ดี เป็นที่ชื่นชมของคนดูเป็นตัวเบิกหน้าพระ ภาษาหนังตะลุงเรียก

ช่วงนี้ว่า “ฤๅษีสวดมนต์” หลังจากจบช่วงพิธีกรรมเบิกหน้า พระฤๅษีจะไหว้ 3 ครั้ง ดนตรีท าเพลงเชิด 
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ฤๅษีเข้าโรง (สุรินทร์ สวัสดี, 2539: 54 ) การเบิกหน้าพระใช้ฉันทลักษณ์ ประเภท กาพย์ฉบัง 16 และ

กาพย์ยานี 11 ล าดับพิธีจะเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม  3 จบ บูชาพระพุทธเจ้าและชุมนุมเทวดา 

ต่อจากนั้นจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นล าดับ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 9 รูปฤๅษี ใช้เชิดเบิกหน้าพระ 

 

3.1.1.1 บทไหว้พระรัตนตรัย พระอุณรุท เทพเจ้าประจ าธรรมชาติ และพระฤๅษี 

 โอมมะ ศรีศรีสวัสดีธิโชชัย  ขอเดชะพระรัตนตรัย  

ศรีศรีสวัสดีศรีมงคล 

 ศรีศรีสิทธิธรรมและอ าพน  สุขเกษมสถาผล   

ศรีศรีสวัสดีศรีโชชัย 

 ไหว้พระบาทมุนีนาถผ่านภพไตร โปรดสัตว์อสงไขย  

ให้รู้สึกผ่องแผ้วพระนิพาน 

   ไหว้พระอุณรุทผู้เริ่มกาล  ได้บุกป่าผาธาร   

  ห้วยละเมาะและเกาะเขา 

   ไหว้เทพพระที่ในน้ าเถื่อนถ้ า ภูมิล าเนา   

  ไหว้ครูผู้เฒ่าย่อมสถิตเสถียร 
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   ข้าน้อยจะเล่นนิยายรามเกียรติ์     สอนวาดสอนเขียน  

  สอนเรียนรู้สลักและเสลา 

      (คณะมหาฟลุ๊ค  ลูกเพชร) 

 บทที่ยกมานี้ คือ บทต้นเบิกหน้าพระ เป็นบทบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ตามความเชื่อ 

ประกอบด้วย พระรัตนตรัย พระอุณรุท และครูผู้เฒ่า ซึ่งพระอุณรุทและครูผู้เฒ่า คือ พระฤๅษี ฤาษี

เป็นรูปครูที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องปัดเสนียดจัญไรและภยันตรายทั้งปวงทั้งช่วยดล

บันดาลให้หนังแสดงได้ดีเป็นที่ชื่นชมของคนดู พระอุณรุทที่ปรากฏนามไม่ใช่ตัวละครในวรรณคดีไทย 

จากเรื่องอนิรุทธค าฉันท์ในสมัยอยุธยา นอกจากนั้น ในบทพากย์ฤาษีและบทพากย์พระอิศวรของหนัง

ตะลุงมักเอ่ยอ้างเอาฤาษีชื่อ "พระอุณรุทธไชยเถร” เป็นอาจารย์ของหนัง การออกรูปฤาษีของหนัง

ตะลุงนอกจากเพ่ือปัดเป่าเสนียดจัญไรแล้ว ยังเพื่อระลึกถึง "บรมราชอาจารย์” เมื่อพิจารณาแล้วน่าจะ

เป็นฤาษีในลัทธิฮินดู ส านักงานวัฒนธรรมสงขลา (2559) แต่พอน ามาใช้ในบทเบิกหน้าพระตัดเหลือ

เพียง “อุณรุทธ”  

ตัวบทเบิกหน้าพระของหนังตะลุงเมืองเพชรปรับมาจากประชุมบทพากย์รามเกียรติ์ ภาคท่ี 1 

ซึ่งเป็นบทส าหรับพากย์หนังหรือหนังใหญ่ที่เป็นมหรสพส าคัญอย่างหนึ่งของไทยมาแต่โบราณ ตั้งแต่

สมัยอยุธยา แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 16 และ กาพย์ยานี 11 ประชุมค าพากย์รามเกียรติ์  ภาค 1 

ประกอบด้วย พากย์สามตระเบิกหน้าพระ ส าหรับเบิกโรงก่อนที่จะมีการเล่นหนัง  (บุญเตือน         

ศรีวรพจน์, 2546) หนังตะลุงเมืองเพชรทั้งหนังในและหนังนอกน าบทพากย์นี้มาใช้เป็นบทไหว้ครู  

เบิกหน้าพระเหมือนการแสดงหนังใหญใ่นอดีต 

3.1.1.2 บทไหว้พระตรีมูรติ   

   ไหว้พระบาททั้งสามพระองค์  พระอิศวรผู้ทรง 

 โคศุภราชฤทธิรอน  

 ไหว้พระนารายณ์ทั้งสี่พระกร   เลื่องลือขจร 

 ผจญอรินทร์อันเรืองรงค์  

 ไหว้จตุรพักตร์ผู้ทรง  พระมหาสุวรรณหงส์   

 มหิทธิฤทธิ์อันลือนาม 

  สามองค์ทรงภพทั้งสาม  โลกเขตคาม         

 ชัยเดชนามลือขจร   



  99 

       (คณะ ว.รวมศิลป์) 

 บทที่ยกมานี้ เป็นบทต้นเบิกหน้าพระของหนังนอก เป็นการไหว้มหาเทพทั้งสามพระองค์ตาม

ศาสนาฮินดู คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ตัวบททั้ง 4 บท ดังกล่าวตรงกับการร้อง

ออกรูปพระอิศวรของหนังภาคใต้ ที่ต่อจากออกรูปฤๅษี พระอิศวรเป็นเทพองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ 

หนังตะลุงนับถือพระอิศวร เพราะเชื่อว่าเป็นเทพแห่งศิลปะการดนตรี  

3.1.1.3 บทบอกประวัติหนังตะลุง  

 ดังตัวอย่างที่ 1 

  คนพากย์ให้ล้ าเลิศ  ทั้งคนเชิดให้เพริศเพรา  

  เล่นแต่ล้วนชาวเรา  ให้สรรเสริญและเยินยอ 

  ตัดไม้มาสี่ล า   ผูกท าข้ึนเป็นจอ   

  สี่มุมแดงย่อ   ตรงกลางก็ดาดด้วยผ้าขาว 

  เอาหนังโคมาสลัก  อิศวรนารายณ์ดาว  

  ชักรถขึ้นกลางหาว  พระอาทิตย์ก็เลื่อนมองเห็นแสง 

  สลักพระรามรามา  นางสีดาเข้าเฝ้าแฝง 

  สลักเป็นพระลักษณ์ผู้ทรงแรง ก็เริ่มเล่นให้คนชม 

  เร่งเร็วเข้าเถิดท่านนายตะเกียง เอาไฟเขามาเหวี่ยงเบื้องหลัง    

      ส่งแสงอย่าให้บัง       จะเชิดหนังให้ท่านทั้งหลายดู  

     (คณะเจริญศิลป์) 

 เนื้อหาขอบทนี้เป็นการพรให้การแสดงประสบความส าเร็จ ขอให้คนพากย์พากย์ได้อย่างดียิ่ง     

ให้คนเชิดเชิดหนังได้อย่างงดงาม ต่อจากนั้นกล่าวถึงการท าโรงเชิดหนังใหญ่ท าขึ้นจากไม้ไผ่สี่ล าขึงจอด้วย

ผ้าสีขาว ริมผ้าหรือขอบจอหนังเป็นสีแดง แล้วเอาหนังวัวมาแกะเป็นรูปพระอิศวร พระนารายณ์ ชักรถข้ึน

ไปบนฟ้า มีพระอาทิตย์ส่องแสง แกะเป็นรูปพระราม พระลักษณ์ และสีดา ต่อจากนั้นเร่งให้นายตะเกียง

เอาไฟมาสุมหลังจอ เพ่ือที่จะได้เชิดหนังใหญ่ให้คนดู 

 ตัวอย่างที่ 2 

กลางวันโขนละครดูโสภา  หุ่นเห็นแจ้งตา 

 ประดับด้วยเครื่องอันเรืองไกล 

  (ศรีศรี) ราตรีอัคคีดูแจ่มใส  หนังโคมาส่องพระแสงไฟ 

 เห็นวิจิตรแลลวดลาย 
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  ตรงกลางปางปราสาท  ราชมนเทียรวิเชียรฉาย     

ชวดเชิดอรไท       ยักย้ายอ่อนน้อมและอ่อนกาย    

ตัดไม้ไผ่มาสามสี่ล า    มากระท าเป็นโรงจอ  

สี่มุมแดงให้ย่อ    ตรงกลางโรงก็คาดด้วยผ้าขาว  

 เอาหนังโคมาแกะสลักแฟงฟัก  เป็นรูปพระลักษณ์   

พระอิศวรพระนารายณ์ดาว    ชักรถขึ้นกลางหาว  

พระอาทิตย์ลับแลจึงเห็นแสง    พระมีเมียอยู่หนึ่งคนสีดา  

พระลักษณ์ผู้ทรงแรง   ข้าจะเริ่มเล่นหนังอยู่วัน   

      (คณะ ว.รวมศิลป์) 

 เนื้อหาในตัวอย่างที่ 2 คล้ายกับตัวอย่างที่ 1 ต่างกันตรงที่ต้นบทว่า ตอนกลางวันให้ชม    

การแสดง โขน ละคร และหุ่น เนื่องจากไม่ต้องใช้แสงไปประกอบการแสดงเหมือนหนังใหญ่ตก

กลางคืนให้ชมหนังใหญ่ที่เอาหนังวัวแกะสลักส่องเขากับแสงไฟ ที่เป็นรูปปราสาทราชวังที่อ่อนช้อย

งดงาม 

 บทตัวอย่างมีเนื้อหาบอกประวัติหนังใหญ่ว่ามีการสร้างโรง และสลักหนังวัวเป็นเรื่องราว

รามเกียรติ์ ซึ่งตรงกับการแสดงหนังตะลุงที่ ใช้จอและตัวหนังที่ ใช้แสดงเรื่องรามเกียรติ์ เช่นกัน          

บทตัวอย่างที่ 1 เป็นของหนังในตัวบทปรากฏตรงกับประชุมบทพากย์รามเกียรติ์ บ่งบอกว่าเป็นบท

ของหนังใหญ่ ส่วนตัวอย่างที่ 2 เป็นของหนังนอก 3 บทแรก เนื้อหาเหมือนค าประพันธ์ในบทประชุม

บทพากย์รามเกียรติ์ ส่วน 3 บทหลัง ค าประพันธ์เหมือนกับบทออกรูปอิศวรของหนังภาคใต้  

  3.1.1.4 บทไหว้รูปครูหนัง 

เบื้องซ้ายจะไหว้ทศกัณฐ์   เบื้องขวาอภิวันท์ 

ไหว้สมเด็จพระนารายณ์วงศ์จักรี 

 เบื้องหน้าจะไหว้พระฤๅษี  สมเด็จพระมุนี 

ที่เป็นครูข้าพเจ้ามา 

       (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 

 บทที่ยกมานี้เป็นบทจบของหนังนอกที่เป็นบทไหว้รูปครูหนังชั้นสูง ที่ก่อนการแสดงจะปักไว้

หน้าจอ มีรูปพระฤๅษีตรงกลาง มีรูปทศกัณฐ์ปักไว้ทางด้านซ้ายของฤๅษี และรูปพระรามที่อยู่ทางด้าน

ขวาของฤๅษี คนเชิดนับรูปทั้งสามเป็นรูปครู ดังนั้น จะต้องไหว้เป็นอันดับสุดท้ายของช่วงเบิกหน้าพระ 
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เพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อการแสดง ฤๅษีที่ว่าเป็นครูสอนหนังก็คือ ฤๅษีตามลัทธิพราหมณ์ผู้เรืองเวท

และมนตรา ทั้งเป็นครูแห่งการละเล่นทั้งปวง ซึ่งน่าจะหมายถึงพระอิศวรนั่นเอง (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 

ม.ม.ป.: 28-29)  

 การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นการน าวิธีการของหนังใหญ่ของภาคกลางผสมกับวิธีการ

แสดงของภาคใต้ คนเชิดมิได้เขียนบทไว้เป็นแบบฉบับ ส่วนใหญ่ที่น ามาจากหนังใหญ่ คือ บทเบิกหน้า

พระ (ผะอบ โปษะกฤษณะ และ สุวรรณีอุดมผล, 2533 : 149-150) ซึ่งหนังตะลุงเมืองเพชรน าบทมา

จาก “ประชุมบทพากย์รามเกียรติ์” พากย์สามตระ ความที่ 1 ที่มี 3 ตระ (ฯทวย4ฯ) มีจ านวน 32 บท 

หนังในจะปรับล าดับเนื้อหาโดยเริ่มต้นจาก ฯทวย 2ฯ แล้วต่อด้วย ฯทวย 1ฯ  ต่อด้วย ฯทวย 3ฯ  

และจบด้วยบทสุดท้ายของ ฯทวย 1ฯ  ที่ว่า 

“เบื้องซ้ายจะไหว้ทศกัณฐ์  เบื้องขวาอภิวันท์ 

 ไหว้สมเด็จพระนารายณ์วงศ์จักรี” 

ในปัจจุบันหนังในมีคณะเดียว คือ คณะเจริญศิลป์ ที่มีการร้องบทเบิกหน้าพระครบทั้ง        

32 บท  ส่วนคณะอ่ืน ๆ ในสายนี้มีการสลับและตัด เหลือเพียงไม่กี่บท อาจเป็นเพราะมีการถ่ายทอด

ด้วยวิธีมุขปาฐะและวิธีครูพักลักจ า จึงจ ามาไม่หมด หรือตัดทอนเนื้อหาลง เลือกเฉพาะบทที่ ส าคัญ  

อีกท้ังเป็นร้อยกรองมีฉันทลักษณ์และถ้อยค าวิจิตร ท าให้คนเชิดไม่เข้าใจความหมาย  

 บทเบิกหน้าพระของหนังนอกนั้น เริ่มต้นจากบทไหว้พระตรีมูรติ ซึ่งบทนี้ไม่ปรากฏใน       

บทพากย์สามตระแต่ตรงกับออกรูปพระอิศวรของหนังตะลุงภาคใต้ มีเพียงไม่กี่บทเท่านั้นที่ตรงกับ   

บทพากย์สามตระ แต่ตัวบทจะมีความลักลั่นสลับบท ปรับค าทั้งตัดและเพ่ิมค า จนต่างจากต้นฉบับ  

บทจบของหนังนอกคล้ายหนังในแต่เพ่ิมต่ออีกบทที่ว่า “เบื้องหน้าจะไหว้พระฤๅษี  สมเด็จพระมุนี     

ที่เป็นครูข้าพเจ้ามา” ด้วยเหตุผลจะไหว้รูปหนังครูให้ครบ คือ พระฤๅษี พระราม และทศกัณฐ์ ที่ถือ

เป็นตัวหนังชั้นสูง ตามที่ปักไว้เพ่ือความเป็นสิริมงคลก่อนการแสดงทุกครั้ง บทที่เพ่ิมมามีเนื้อหาที่

เข้าใจง่ายและสอดร้อยสัมผัสถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 

 การปรับปรุงบทเบิกหน้าพระของหนังตะลุงเมืองเพชรเกิดขึ้นเพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศและ

บริบทการแสดงท้องถิ่น จะเห็นได้ชัดเจนว่าบางบทมีการสลับ ตัด ต่อ แต่ง เติม ขึ้นใหม่ตามทัศนะของ

คนเชิดแต่ละคน เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น แต่ตัวบทยังคงให้เห็นลักษณะเฉพาะของหนังในหนังนอก   

                                                           
4 มัณฑนา อยู่ยั่งยืน (2563) ศิลปินอาวุโส กรมศิลปากร อธิบายว่า “ทวย” หมายถึง เสียงที่เปล่งร้องรับในการแสดงหนัง

ใหญ่ในอดีต เมื่อจบการพากย์สามตระในแต่ละบท สมัยรัชกาลที่ 6 ใช้ค ารับว่า “ชูไว้” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “เพ้ย” ส่งอิทธิพลต่อการ
แสดงโขนในสมัยต่อมา 
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ที่ชัดเจน นอกจากนั้น บทที่มีการปรับปรุงยังมีการใช้ค าที่ต่างจากต้นฉบับประชุมบทพากย์รามเกียร ต์ิ 

เนื่องจากเป็นบทของชาวบ้านที่จ าต่อ ๆ กันมาอาจเพ้ียนค าไปบ้าง ผิดเสียงสัมผัสระหว่างวรรคและ  

บทบ้าง น าเนื้อหาของแต่ละบทมาผสมกันบ้าง จ าสับสนลักลั่นบ้าง และถ่ายทอดให้ลูกศิษย์จ าสืบกัน

ต่อมา แม้จะมีจ านวนค าหรือสัมผัสผิดจากฉันทลักษณ์บ้าง แต่คนเชิดสามารถร้องให้ลงจั งหวะกับ

เครื่องดนตรีได้อย่างกลมกลืน จนผู้ฟังไม่รู้สึกสะดุดจังหวะและเนื้อหาในการฟังช่วงพิธีกรรมนี้  

 บทไหว้พระตรีมูรติของหนังนอกนั้น ไม่ปรากฏในบทพากย์สามตระ ตัวบทหนังตะลุงเมือง

เพชรน่าจะได้รับการสืบทอดจากหนังตะลุงภาคใต้ คือ การออกโคหรือพระอิศวร ซึ่งถือเป็นเทพ     

พระเจ้าแห่งศิลปะการร่ายร า อันแสดงถึงการรับเอาวัฒนธรรมฮินดูมาอย่างชัดเจน เนื่องจาก        

พระอิศวรมีความสัมพันธ์กับศิลปะการแสดงหนังตะลุง (วิมล ด าศรี, 2549 : 6) และยังคล้ายคลึงบท

พากย์หรือโองการพระอิศวรของหนังตะลุงภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ชวน เพชรแก้ว, 2548: 158) รวมทั้ง

ตรงกับบทพากย์พระอิศวรของหนังตะลุงเมืองนครศรีธรรมราช (วิมล ด าศรี, 2549 : 6-7) บทไหว้  

พระตรีมูรติมีค าแตกต่างไปบ้างเล็กน้อย ส่วนตัวบทที่ต่อจากตัวอย่างจะกล่าวถึงธรรมเนียมการแสดง

ศิลปะหนังตะลุงซึ่งมีตัวบทเหมือนกันกับหนังตะลุงภาคใต้ 

 บทไหว้ครูช่วงพิธีกรรมเบิกหน้าพระของหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนว่า

ได้รับอิทธิพลจากหนังใหญ่ภาคกลางและหนังตะลุงภาคใต้ เห็นได้จากร่องรอยตัวบทที่มีส านวน

เหมือนกัน แม้จะมีการปรับปรุงตัวบทตามลักษณะของชาวบ้าน ที่ไม่เคร่งครัดเรื่องการใช้ค าตาม     

ฉันทลักษณ์ มีการเพ่ิมค า ตัดค าตัดบท แทรกบท เพ่ิมบท ตามทัศนะของคนเชิด ที่ส าคัญคือได้รับ

รูปแบบค าประพันธ์ที่เป็นกาพย์ฉบัง 16 และกาพย์ยานี 11 มาใช้ขับร้องในช่วงพิธีกรรมนี้เท่านั้น      

ซึ่งโดยปกติหนังตะลุงเมืองเพชรจะใช้กลอนหัวเดียวเป็นพ้ืนมีกลอนแปดปะปนบ้างแต่ไม่ มากนัก 

ตัวอย่างในข้อ 3.12.3.2  ตัวบทเบิกหน้าพระนี้ ยังคงตกทอดมาถึงปัจจุบัน  ด้วยเหตุผลของ           

ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังและเพ่ือความเป็นสิริมงคลของการแสดงหนังตะลุงที่สืบทอดมาแต่โบราณ     

จึงคงไว้เพ่ือให้เห็นเค้ารอยของอิทธิพลที่ได้รับ นอกจากการรับอิทธิพลตัวบทดังที่กล่าวแล้ว ในอีกด้าน

หนึ่งคนเชิดตะลุงเมืองเพชรก็ได้สร้างสรรค์บทไหว้ครูของตนเองขึ้นมีลักษณะเฉพาะทั้งรูปแบบ        

ค าประพันธ์และเนื้อหาที่ละเอียดในช่วงพิธีกรรมล าดับต่อไป คือ บทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบทเชิญเจ้า 

 3.1.2 บทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 บทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนเชิดจะร้องกลอนต่อจากการเบิกหน้าพระ บางคณะใช้รูปฤๅษีตัวเดิมที่

เบิกหน้าพระ ซึ่งอาจจะเรียกว่า “ฤๅษีเดินดง” (สุรินทร์ สวัสดี, 2539: 56) แต่คณะหนังตะลุงส่วนใหญ่

จะใช้ตัวหนังรูปมานพน้อยถือธงหรือที่เรียกว่า “ตัวประกาศเจ้า” มาเชิด ตัวหนังนี้แกะเป็นรูปหนุ่ม
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น้อยหน้าตาสวยงาม มือซ้ายถือธง เท้าเหยียบพญานาค จากการสัมภาษณ์คนเชิดทุกคณะเรียกอีกชื่อ

ว่าตัวประกาศเจ้า หรือตัวเชิญเจ้า เสมือนเป็นตัวแทนคนเชิดตะลุง เป็นรูปชายหนุ่มแต่งกายโอรส   

เจ้าเมือง มือหน้าเคลื่อนไหวได้ มือท าเป็นพิเศษให้นิ้วมือทั้ง 4 อ้าออกจากนิ้ วหัวแม่มือได้ อีกมือหนึ่ง

งอเกือบตั้งฉาก ติดกับล าตัวถือดอกบัว หรือช่อดอกไม้ หรือธงรูป ออกมาขับบทไหว้ครู บิดามารดา   

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตัดสินบน และร้องอวยพรเจ้าภาพ มีล าดับเนื้อหาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้    

 

 
ภาพที่ 10 ตัวประกาศเจ้า 

 

  3.1.2.1 บทไหว้พระพุทธเจ้า  

      ประณมหัตถ์นมัสการประสานเศียร 

  ต่างประทีปโกสุมปทุมเทียน     จ านงเนียนน้อมบาทพระศาสดา 

  อันเป็นมิ่งโมฬีสี่ทวีป        ดั่งประทีปส่องทั่วไปทุกทิศา 

  ล่วงลับดับไปนัยนา       ดั่งดอกปทุมาอยู่ไรไร 

       (คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ) 

 บทไหว้พระพุทธเจ้านี้ คนเชิดหนังตะลุงภาคใต้ได้น าบทประพันธ์ตอนต้นสุภาษิตสอนหญิง

ของสุนทรภู่  ดังนี้ 

         ประนมหัตถ์นมัสการขึ้นเหนือเศียร 
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ต่างประทีปโกสุมปทุมเทียน จ านงเนียรนบบาทพระศาสดา 

อันเป็นมิ่งโมลีสี่ทวีป  ดังประทีปส่องทั่วทุกทิศา 

ก็ล่วงลับดับไกลนัยนา  สู่มหาห้องนิพพานส าราญรมย์ 

ฉันชื่อภู่ผู้ประดิษฐ์คิดสนอง ขอประคองคุณใส่ไว้เหนือผม 

ให้ประเสริฐเลิศล้ าด้วยค าคม โดยอารมณ์ด าริรักชักภิปราย 

 น ามาถักร้อยสอดประสานเป็นบทปรายหน้าบทหรือบทไหว้ครูหนังตะลุง คนเชิดจะกล่าว

กลอนในจอไม่ต้องเชิดรูปออกไป เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพ่ือขอพรพระ (ส านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2550 : 86) ตัวบทนี้น่าจะส่งอิทธิพลต่อหนัง

ตะลุงเมืองเพชร แล้วคนเชิดเมืองเพชรมาแต่งต่อให้มีเนื้อหาสาระให้เข้ากับบริบทท้องถิ่น โดยมี

วัตถุประสงค์เดียวกัน 

  3.1.2.2 บทไหว้พระรัตนตรัย  

ไหว้พระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธ ไหว้พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า   

และไหว้พระสงฆ์ผู้สืบทอดค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยยึดถือเป็นสรณะในชีวิต การกล่าวนมัสการ

พระรัตนตรัยเป็นการเริ่มต้นนั้น คือ การระลึกคุณพระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ์ เพ่ือเป็นการ

กล่าวให้เกิดสิริมงคลแก่คณะหนังตะลุงที่จะต้องท าหน้าที่แสดงในช่วงเวลานั้น ๆ ดังบทกลอน  

 ไหว้พระพุทธเจ้าที่เข้านิพพาน ได้จ าบ่วงสงสารวิมานมรรคา 

 ไหว้พระธรรมล้ าเลิศประเสริฐไซร้ สั่งสอนมีได้ให้มีใจอุเบกขา 

 ไหว้พระสงฆ์ทรงจีวร  ขึ้นธรรมาสน์สั่งสอนสุนทรเวทนา 

      (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์)

  3.1.2.3 บทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์  

   3.1.2.3.1 บทไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ  

บทไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ  ได้แก่  พระคเณศ พระอินทร์ พระพรหม พระยม และเทพนพเคราะห์ 

คือ เทพทั้ง 9 องค์ ผู้ครองเรือนชะตาของมนุษย์ มีต้นก าเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดูที่นับถือ         

พระสุริยเทพ (พระอาทิตย์) ซึ่งมีเทพบริวารอีก 8 องค์ รวมเป็น 9 องค์ ซึ่งให้โทษหรือสร้างอุปสรรค

ให้กับมนุษย์มากกว่าจะให้คุณ ต่อมาจึงต้องมีผู้ควบคุมเทพนพเคราะห์อีกชั้นหนึ่ง นั่นคือ พระคเณศ 

เท พ ผู้ เป็ น ให ญ่ เห นื อ อุ ป ส รรค ทั้ งม ว ล  เท พ น พ เค ร าะห์  ทั้ ง  9  อ งค์  ป ร ะก อ บ ด้ ว ย                                    

พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู  พระเกตุ    
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การไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ เพ่ือให้มาคุ้มครองป้องกันเสนียดจัญไรและอันตรายในช่วงการแสดงหนังตะลุง 

ดังบทกลอน 

 

 องคพ์ระพิฆเณศวรคนกราบเท้า  เทพเจ้าผู้ฉลาดที่อาจหาญ 

 มีพระเศียรเป็นคชาปัญญาฌาน  ปาฏิหาริย์ฤทธีและมีสี่กร 

 ไหว้พระอินทร์พระพรหมพระยมกาล ในสถานวิมานน้อยใหญ่ 

 ไหว้พระอินทร์องค์ผู้ทรงเดช  เป็นไชยเชษฐ์ทั่วด้าวแดนไกล 

 พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคาร  พระพุธพร้อมทั้งพระราหู  

 พระศุกร์พระเสาร์พระเกตุ  ส่องพระเนตรให้มาเลียบมาดู 

       (คณะ ว.รวมศิลป์) 

  ไหว้พระอาทิตย์ พระจันทร์   อังคารพระพุธพร้อมราห ู

  ไหว้พฤหัส ศุกร์ เสาร์ เก้าพระเกตุ  ทรงพระเดชทรงมาเยี่ยมมาด ู

       (คณะ พ.นิยมศิลป์) 

3.1.2.3.2 บทไหว้ฤๅษ ี  

ไหว้ฤๅษีกไลยโกฏิ พระฤๅษีท่ีมีหน้าเป็นเนื้อสมันมีฤทธิ์เดชตบะแก่กล้า แต่ถูกสตรีท าลายตบะ 

บางต าราบอกว่าเป็นผู้ให้ก าเนิดเหล็กไหล เป็นผู้ค้นพบพันธุ์ข้าวสาลี ผู้บันดาลให้มนุษย์มีอายุยืนยาว

และมีสุขภาพแข็งแรง และฤๅษีเพชรฉลูกัณฑ์ พระฤๅษีกลุ่มนาฏศิลป์และคีตศิลป์ เป็นผู้คิดค้นท่าร า

ต่างๆ รวมทั้งประดิษฐ์ท านองเพลงให้เข้ากับท่าร านั้น ๆ จึงเป็นที่เคารพบูชาของเหล่านักแสดงและนัก

ดนตรี ฤาษีทางศาสนาพราหมณ์ท่ีชาวศิลปินทุกแขนงเคารพนับถือจะสร้างเศียรไว้กราบไหว้ ถือว่าเป็น

ครูฤๅษีที่เป็นต้นต ารับทางศิลปะการแสดง เวลาไหว้ครูจะต้องเอ่ยชื่อครูฤๅษีทั้งสองทุกครั้งเพ่ือความ

เป็นสิริมงคล ดังบทกลอน 

 พระกไลยโกฏิหน้าเหลืองก็เรืองฤทธิ์ ผู้ประดิษฐ์เพลงไว้ได้สั่งสอน 

 พระประสบปัญญาจดสร้างบทกลอน โขนละครเพลงร าเป็นต ารา 

  อีกองค์เพชรฉลูกัณฑ์ก็ชาญฤทธิ์  ผู้ประดิษฐ์เพลงไว้ได้ศึกษา 

  ทั้งเครื่องดนตรีดีดสีปี่ชวา   ร ามะนากลองโทนตะโพนไทย 

         (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 

 3.1.2.4 บทไหว้พระมหากษัตริย์  
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การไหว้นี้น่าจะเป็นขนบที่เกิดขึ้นใหม่ เพราะมีกล่าวถึงบางคณะเท่านั้น นับเป็นการปรับเพ่ิม

ตัวบทให้เข้ากับบริบทของสังคม เพ่ือความเป็นสิริมงคล แสดงความจงรักภักดี ความอ่อนน้อม และ

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย   ดังกลอนตัวอย่าง 

 

 ไหว้องค์ราชามหากษัตริย์  ครองเศวตฉัตรรัฐสีมา 

 ไหว้องค์แม่ฟ้าพระราชินี  คู่บุญบารมีขององค์ราชา 

      (คณะ ก. บรรเลงศิลป์) 

 กราบกษัตริย์เดชาอริยสงฆ์ สิบนิ้วบรรจงขอลงถวาย 

 ตั้งแต่กลางเกศทั้งเชื้อสาย  ขอถวายต่างประทีปปทุมา 

  นัยยะคุณบุญเปลื้องเรืองจ ารัส ประดุจฉัตรเจ็ดชั้นประสานศรี 

       (คณะ ว.รวมศิลป์) 

  พระเจ้าอยู่หัวแม่ราชินี  ขอพรแม่นี้ช่วยปกปักษ์รักษา 

  กราบสมเด็จย่าศรีนครินทร์ ช่วยพ่อโฉมฉินทั้งซ้ายแลขวา 

  ลูกน้อมไหว้หนา  ลูกกราบไหว้ 

       (คณะ พ.นิยมศิลป์) 

  3.1.2.5 บทไหว้บิดรมารดา   

นับเป็นจารีตนิยมของคนไทยเมื่อจะประกอบพิธีกรรมหรือการแสดงต่าง ๆ มักปรากฏการ

พรรณนาคุณของบิดามารดาที่เลี้ยงดูลูกด้วยความรักและความอดทน ตั้งแต่อุ้มท้องจนคลอดและเลี้ยง

ดูให้รอดเติบใหญ่  พระคุณของบิดรมารดานั้นหนักจนยากที่ทดแทนได้หมดสิ้น ท่านได้ให้ชีวิตจิต

วิญญาณ การกล่าวบูชาพระคุณนับเป็นมงคลชีวิตสูงสุด เพ่ือให้เกิดมงคลแก่คนเชิดและชาวคณะที่จะ

แสดงในแต่ละครั้ง ดังบทกลอน 

 จะไหว้คุณบิดรและมารดา  เจริญมาด้วยน้ านมการต้มหุง 

  ใส่ชามน้อยให้กินคอยปัดลิ้นยุง การบ ารุงเหมือนมารดานั้นหาไม่มี 

  ทั้งน้ าขุ่น ๆ แม่มิให้อาบ  ทั้งขมิน้แป้งหยาบ ๆ แม่มิให้ทา 

  ยามสุริยันตะวันบ่าย  เอาลูกชายลงเปลร้องเอ่ละชา 

  พอขวัญยืนตื่นจากนอน  แม่ก็บดข้าวป้อนทุกวันเวลา 

        (คณะ ล.บรรเลงศิลป์) 

 จะไหว้คุณบิดรและมารดา  เจริญมาด้วยน้ านมการต้มหุง 
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  ใส่ชามน้อยให้กินคอยปัดลิ้นยุง การบ ารุงเหมือนมารดานั้นหาไม่มี 

  นับแต่แม่อุ้มท้องประคองครรภ์ จนลูกเจริญวันมีชันษา 

  น้ าทั้งสี่ที่แม่มีต่อลูกยา  แม่เมตตาไม่ยอมตนแม่ก็ทนทรมาน 

  หนึ่งน้ านมที่พรมชีพให้ผ่องใส สองน้ าใจสนิทแน่นเป็นแก่นสาร 

  สามน้ าแรงที่แบ่งเบาครบประการ สี่น้ าค าท่ีอ่อนหวานแม่ปลอบปลุกใจตน 

        (คณะ ว.รวมศิลป์) 

  ลูกจะไหว้บิดาและมารดร  ที่ได้อุ้มอุทรเลี้ยงลูกชายมา 

  ได้ป้อนข้าวได้อาบน้ า  ลูกวันละสามพระเวลา 

  อีกน้ าขุ่นแม่มิให้อาบ  ขม้ินแป้งหยาบแม่มิให้ทา 

  ละอองพองผงมิให้ลมพัด  ควันข้าวมิทันพัดรีบส่งเข้ามา 

  แม้มดตัวหนึ่งแม่มิให้ไต่ตัวไรแม่มิให้ตอม  ได้ถนอมเลี้ยงลูกชายมา 

  แม่มายกลูกข้ึนเสวยนม  โอ้แม่งามสมน่าเวทนา 

  แม่มายกลูกข้ึนใส่เปล  ร้องโอ้ละเห่ร้องเอ่ละชา 

  บุญคุณมีมากมาย   สองมือไหว้เหนือเกศา 

      (คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

 เนื้อหาบทไหว้บิดรมาดาของหนังตะลุงมีลักษณะคล้ายกับบทไหว้ครูเพลงพ้ืนบ้าน ที่ใช้       

ค าง่าย ๆ แต่งดงามด้วยความหมาย แสดงให้เห็นถึงพระคุณของพ่อแม่ที่ได้ดูแลลูกมาตั้งแต่อุ้มท้องจน

คลอดออกมา ให้น้ านมดื่ม คอยไล่ยุงไม่ให้กัด มดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม อาบน้ าด้วยน้ าสะอาด ทาแป้ง

ทาขมิ้นที่เนื้อละเอียด เพราะกลัวเนื้อลูกช้ า อุ้มลูกนอนเปลแล้วกล่อมให้นอน ทั้งหมดเป็นความรัก

ความเอ้ืออาทรที่พ่อแม่มีต่อลูก เป็นบุคคลที่ควรกล่าวยกย่องบูชาในพระคุณ 

 บทไหว้คุณบิดรมารดาของแต่ละคณะจะมีเนื้อหาคล้าย ๆ กัน แต่มีการประดิษฐ์ถ้อยค าให้

แตกต่างกันไปตามแต่ส านวนของแต่ละคณะ บทไหว้บูชาระลึกคุณบิดรมารดานอกจากจะมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดมงคลต่อคนเชิดและชาวคณะแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ชมผู้ ฟังที่ร่วมใน

พิธีกรรมเกิดความส านึกในพระคุณของบิดามารดาอีกทางหนึ่งด้วย 

  3.1.2.6 บทไหว้แม่โพสพ แม่พระธรณี พระภูมิเจ้าที่ เจ้าวัดเจ้าวา   

กองวิจัยและพัฒนาข้าว (2563) กล่าวว่า คนไทยเชื่อว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีบุญคุณ มีจิตวิญญาณ 

มีเทพธิดาชื่อว่า “แม่โพสพ” ประจ าอยู่ในต้นข้าว แม่โพสพเป็นผู้คอยดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม     

ถ้าผู้ใดได้ท าพิธีตามคติความเชื่อและบูชากราบไหว้แม่โพสพแล้วจะท าให้ผู้นั้นร่ ารวยอุดมสมบูรณ์ 
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ดังนั้นมนุษย์จึงควรเชิดบูชาแม่โพสพซึ่งเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเลี้ยงโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข คนไทยสมัยก่อนเป็น

สังคมเกษตรกรรม วีชีวิตความผูกพันอยู่กับข้าวมีความเชื่อว่า ต้นข้าวมีขวัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่

เรียกว่า แม่โพสพ จึงท าให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม หากแม่โพสพไม่คุ้มครองจะท าให้ข้าวไม่งอกงาม ไม่ได้

ผลผลิต คนสมัยก่อนจะสอนลูกหลานให้เคารพในแม่โพสพ ไม่ให้เหยียบย่ าข้าว ในพิธีกรรมต่าง ๆ หาก

มีบทไหว้ครูจะต้องกล่าวระลึกถึงพระคุณของแม่โพสพ เพ่ือแสดงความกตัญญูหนัง ตะลุงเมืองเพช ร

ยังคงขนบการไหว้แม่โพสพไว้ในบทไหว้ครู ดังตัวอย่าง 

ลูกจะไหว้พระแม่โพสพ  เลี้ยงลูกมาจบทั่วโลกโลกา 

    (คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

นอกจากนั้น ยังไหว้พระธรณี ราม วัชรประดิษฐ์ (2563) กล่าวว่า “พระแม่ธรณี หรือ พระแม่

ธรณีบีบมวยผม” เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นเทพแห่งพ้ืนแผ่นดิน มีปรากฏในต านานทั้งศาสนา

พราหมณ์ ฮินดู และพุทธศาสนา โดยเชื่อว่า ‘แผ่นดิน’ เป็นจุดก่อเกิดสรรพสิ่งทั้ งปวงในโลก             

จึงเปรียบเสมือน ‘มารดา’ ผู้หล่อเลี้ยงโลก และยกย่องเป็นเทพีผู้ค้ าจุนโลก และสัญลักษณ์แห่ง    

ความอุดมสมบูรณ์ ดังบทกลอน 

ลูกจะไหว้คุณแม่พระธรณี  ตั้งจอวันนี้ลูกขอขมา 

ลูกจะไหว้พระภูมิเจ้าที่  ที่อยู่ที่นี่ลูกขอขมา 

       (คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร)  

พระภูมิ แปลว่า เจ้าที๋ผู้ดูแลพ้ืนดิน ศาลพระภูมิ  คือ ที่สิงสถิตของพระภูมิ เพ่ือปกปักรักษา 

ปกป้องดูแล บ้านเรือน เคหสถาน อาคาร สถานที่ต่างๆ รวมทั้งเรือกสวนไร่นา ตามความเชื่อของคนไทย

ในทุกภาคของประเทศมาตั้งแต่สมัยโบราณและยึดถือปฏิบัติบูชาสืบต่อกันมาช้านานจวบจนปัจจุบัน 

(สยามรัฐออนไลน์, 2561) เจ้าวัดเจ้าวาก็หมายเจ้าที่ที่อยู่ในวัด หนังตะลุงเมืองเพชรมีการไหว้เจ้าที่        

ดังบทกลอน 

  ลูกจะไหว้พระภูมิเจ้าที่  ที่ปกปักที่นี่นะพ่อหนา 

  เจ้าที่เจ้าทางเจ้าดั้งเดิม  ช่วยส่งช่วยเสริมให้กับลูกยา 

        (คณะ ว.รวมศิลป์) 

ลูกไหว้พระภูมิเจ้าที ่  แม่ธรณีอยู่ขวาและซ้าย 

  ไหว้เจ้าวัดไหว้เจ้าวา  อยู่ซ้ายและขวาอุโบสถหลังใหญ่ 

  ทุกซอกทุกมุมลูกบังอาจ  ถ้าเผลอพลั้งพลาดลูกกราบขออภัย 

        (คณะ พ.นิยมศิลป์) 
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การแสดงหนังตะลุงจะต้องตระเวนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่เจ้าภาพก าหนด แต่ก่อน

เจ้าภาพจะต้องสร้างโรงพร้อมทั้งหาต้นกล้วยไว้ให้ แต่ปัจจุบันไม่ต้อง ทุกคณะจะไปตั้งโรงหรือที่ภาษา

หนังตะลุงเรียกว่า “ปักจอ”เอง โดยใช้โครงเหล็กสร้างเป็นโรงแบบไม่ถาวร สถานที่ส่วนใหญ่มักเป็น

หน้าศาลเจ้าพ่อ วัด หรือบ้านเจ้าภาพ ตามความเชื่อคนไทยทุกสถานที่มีเจ้าของที่ที่เป็นวิญญาณคอย

ดูแลรักษา การปักจอบนที่ต่าง ๆ จะต้องมีการขอจากเจ้าของที่ ในบทไหว้ครูจึงต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทาง 

พระแม่ธรณี หรือเจ้าวัดเจ้าวา ทุกครั้ง เพื่อเป็นการขออนุญาตในการตั้งโรงแสดง และแสดงความอ่อน

น้อมเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวที่มองไม่เห็น เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคในการแสดง 

  3.1.2.7 บทไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าจังหวัด 

 หนังตะลุงเมืองเพชรทุกคณะจะต้องมีบทไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าจังหวัด 2 องค์ คือ      

หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  และหลวงพ่อทอง วัดเขา       

ตะเครา อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดังบทกลอน 

 ลูกจะไหว้คุณพ่อขาวสะอาด คุณพ่อวัดมหาธาตุอาราธนา 

 ลูกจะไหว้คุณพ่อปกเกล้า  คุณพ่อเขาตะเครายกกรวันทา 

       (คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ) 

  ไหว้พ่อเขาตะเคราอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตบนบรรพตา 

  ไหว้คุณพ่อวัดมหาธาตุ  ขออภิวาทอยู่ทุกเวลา 

      (คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์) 

   

 
ภาพที่ 11 หลวงพ่อศักดิ์สิทธ์ิ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 
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 หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 8 นิ้ว 

พระหัตถ์ซ้ายถือพัด ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดมหาธาตุ เป็นพระพุทธรูปส าคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวจังหวัดเพชรบุรี และที่อ่ืน ๆ รวมทั้งชาวไทยบางคนในต่างประเทศ พ่ี

น้องชาวเมืองเพชรบุรีมีเรื่องเดือดร้อนใจหรือต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าเรียน 

เข้าท างาน ขอให้เลื่อนขั้น เจ็บไข้ได้ป่วย ต้องไปบนบานขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัด

มหาธาตุ แต่เรื่องบนไม่ให้ถูกเกณฑ์ทหารมักจะไม่ได้ตามที่บน เมื่อประสบความส าเร็จตามที่บนบานไว้ 

จะนิยมแก้บนด้วยละครชาตรีมาแสดงถวายหน้าพระวิหารหลวง ปัจจุบันมีการแก้บนด้วยไข่ หัวหมู 

และดอกไม้สดด้วย (สุมน จันทรสุข, 2561) แม้บริเวณวัดจะนิยมแก้บนด้วยละครชาตรี ไม่มีการแก้บน

ด้วยหนังตะลุงแต่หนังตะลุงทุกคณะจะต้องร้องเชิญคุณพ่อวัดมหาธาตุในบทเชิญเจ้า เนื่องจากหลวง

พ่อศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมืองที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือ 

 

 
ภาพที่ 12 หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

 

 หลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมาร สูง 29 นิ้ว     

หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว  ภายนอกเห็นเป็นเนื้อปูนปั้นลาย นัยว่าภายในองค์พระเป็นเนื้อทองค าหรือทอง

สัมฤทธิ์ ส่วนประวัติ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา จากหนังสือแนะน าวัดเขาตะเครา กล่าวว่า            

เมื่อประมาณ พ.ศ. 2307 ชาวบ้านแหลมได้อพยพไปตั้งบ้านเรือนที่ปากน้ าแม่กลอง ได้ลากอวนพบ

พระพุทธรูปสององค์ องค์หนึ่งน าประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านแหลม อีกองค์หนึ่งคือหลวงพ่อทอง น ามา
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ประดิษฐานที่วัดเขาตะเครา พุทธศาสนิกชนต่างเคารพนับถือและล่ าลือในความศักดิ์สิทธิ์ เล่ากันว่า

ศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่สมัครเรียน สมัครงาน ฯลฯ มักจะมาบนบาน

ขอให้ได้ตามประสงค์ ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มักมาบนบานขอให้หาย สิ่งหนึ่งที่มักนิยมบนบานคือหนังตะลุง 

และจะแก้บนในงานปิดทองประจ าปีในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี 

บทไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าจังหวัด โดยมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

และหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเคราเป็นประธาน ส่วนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่าง ๆ คนเชิดจะร้อง

เชิญมารับสินบนตามที่เจ้าภาพได้บนบานไว้  บทไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ความเป็นสิริมงคลแก่คนเชิดและชาวคณะ รวมทั้งผู้ชม คนเชิดแต่ละคณะจะแต่งบทไหว้ประจ าคณะ 

มีการสรรค าเพ่ือเสียงสัมผัสด้วยส านวนที่แตกต่างกันไป ตามตัวอย่าง ได้แก่ “ลูกจะไหว้คุณพ่อขาว

สะอาด คุณพ่อวัดมหาธาตุอาราธนา”หรือ“ไหว้คุณพ่อวัดมหาธาตุ  ขออภิวาทอยู่ทุกเวลา” หรือ 

“จะไหว้คุณพ่อขาวสะอาด วัดมหาธาตุอาราธนา” หรือ “คุณพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุ  ลูกขอยก

หัตถ์วันทา” เป็นต้น 

  3.1.2.8 บทไหว้ครูหนังตะลุง  

 การไหว้ครูเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม เตือนใจผู้ชมให้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

นอกจากนั้นยังแสดงให้ เห็นความเชื่อของชาวบ้าน ซึ่ งบางท่านอาจจะเห็นเป็นความงมงาย          

(ผะอบ โปษะกฤษณะ และ สุวรรณีอุดมผล, 2533: 156)  บทไหว้ครูหนังตะลุงเมืองเพชรมีธรรมเนียม

นิยมเหมือนการแสดงทั่วไปของไทยที่จะต้องไหว้ครูก่อนตามแบบโบราณ ดังบทกลอน 

 ไหว้คุณครูผู้ประดิษฐ์คิดสนอง ขอประคองคุณไซร้เอาไหว้เหนือผม  

  ให้ประเสริฐเลิศล้ าในค าคม ด้วยอารมณ์อภิรัตน์ลูกจะอภิปราย  

 ตามต ารับเรียนรู้ไหว้ครูก่อน ขอยอกรข้ึนประณมก้มเกศา 

 น้อมค านับราชครูที่บูชา  ตามต าราเสริมสร้างแต่ปางบรรพ์ 

        (คณะ ว.รวมศิลป์) 

 วัตถุประสงค์ของการไหว้ครูนอกจากการแสดงความกตัญญูและระลึกในพระคุณตามที่กล่าว

มา ส าหรับการแสดงหนังตะลุงมีวัตถุมากไปกว่านั้น เนื่องจากคนเชิดจะต้องเชิดตัวหนังต้องร้องต้อง

เจรจา จึงเกิดความประหม่าไม่มั่นใจในการแสดง จึงขอเชิญครูต่าง ๆ มาประทับใกล้เป็นหูเป็นตาและ

แขนขา เพ่ือให้การเชิดหนังแคล่วคล่องถูกต้อง รวมทั้งมาเป็นสมองเพ่ือให้คนเชิดมีปฏิภาณร้องกลอน

ได้ไพเราะชัดเจน ไม่ติดขัด ท าให้การแสดงสมบูรณ์แบบ อีกท้ังคนเชิดมีขวัญก าลังใจและมั่นใจพร้อมที่

จะแสดง ดังบทกลอน 
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  ครูอยู่วิมานสถานชั้นฟ้า  เชิญเสด็จลงมาที่หน้าจอใหญ่ 

  มาช่วยเป็นหูมาเป็นตา  มาเป็นแขนเป็นขาเป็นสมองให้ว่องไว 

  ลูกจะร่ าหรือร้องอย่าให้ข้องขัด ขอให้ร้องชัดสมปรารถนา 

        (คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

  ขอเชิญครูมาช่วยเสี้ยมสอน บอกกลอนให้กับลูกยา 

  ไปแลที่ไหนไม่มีใครลบหลู่ บอกครูทุกคืนไป 

      (คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

 ช่วงบทไหว้ครูของหนังตะลุงเมืองเพชรจะยาวกว่าการไหว้บทอ่ืน ๆ มีกล่าวถึงครูต่าง ๆ ไว้

อย่างละเอียดตามส านวนของแต่ละคณะ สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

3.1.2.8.1 บทไหว้ครูหนังตะลุงผู้ล่วงลับ 

 บทไหว้ครูหนังตะลุงเมืองเพชรนั้น คนเชิดจะต้องไหว้ครูมนุษย์ที่ได้เสียชีวิตโดยการเอ่ยชื่อครู

หนังตะลุง เพ่ือเป็นการเชิดชูคุณของท่านที่ได้สั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง   

หนังตะลุงจนยึดเป็นอาชีพหาเลี้ยงชีวิตได้ อีกยังเพ่ิมความมั่นใจในการแสดง ไม่ให้เกิดความประหม่า 

มีความขลังขณะแสดง และที่ส าคัญเป็นการประกาศตนให้เจ้าภาพและผู้ชมยอมรับว่าคนเชิดเป็นศิษย์

มีครู เพ่ือจะได้เกิดความม่ันใจต่อการแสดงที่เป็นมืออาชีพ ดังบทกลอน   

  ลูกจะไหว้ครูเปียที่สั่งสอน  ให้บทให้กลอนสั่งสอนลูกมา 

  ลูกจะไหว้ครูย้วยที่สั่งสอน  ลูกจะไหว้ครูผ่อนที่สั่งสอนลูกมา 

  จะไหว้คุณครูผู้ร้อยชั่ง  ที่เป็นครูหนังสอนสั่งลูกชาย 

  คุณครูล่วงลับดับขันธ์ห้า  ขอเชิญครูมาดลจิตดลใจ 

       (คณะ ล. บรรเลงศิลป์)   

 ชื่อครูหนังตะลุงตามตัวอย่างที่ยกมาของคณะ ล. บรรเลงศิลป์ ได้แก่ ครูเปีย ครูย้วย ครูผ่อน 

คือ ชื่อครูหนังตะลุงที่ได้เสียชีวิต ซึ่งคนเชิดได้รับการสอนการแสดงหนังตะลุง หรือเป็นครูพักลักจ า 

เมื่อถึงบทไหว้ครูคนเชิดแต่ละคณะก็จะเอ่ยชื่อครูของตนที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ละคณะจะเอ่ยชื่อ

แตกต่างกันไป 

 คนไทยตั้งแต่โบราณส านึกว่า ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ถือเป็นที่เคารพเสมอด้วย

บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ ซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนม เมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องระลึกถึง ต้องท าบุญ

อุทิศส่วนกุศลไปให้เสมอ ส าหรับหนังตะลุงเมืองเพชรแต่ละคณะจะจัดพิธีไหว้ครูประจ าปีเพ่ือแสดง

ความกตัญญูกตเวที บทไหว้ครูที่มีการเอ่ยชื่อครูหนังของแต่ละคณะ นอกจากมีวัตถุประสงค์ตามที่ได้



  113 

กล่าวแล้ว ชื่อครูหนังยังสามารถวิเคราะห์แยกประเภทหนังตะลุงเมืองเพชรว่าเป็นหนังในหรือ       

หนังนอกได้อีกประการหนึ่ง ดังนี้ 

   3.1.2.8.2 บทไหว้ครูต้นสายหนังใน  

 สุรินทร์ สวัสดี (2539) กล่าวถึงประวัติหนังในของตะลุงเมืองเพชรว่ามีต้นครูสายหนังเริ่มจาก

นายฉายได้เดินทางไปฝึกหัดเล่นหนังตะลุงกับคนเชิดตะลุงที่จังหวัดพัทลุง แล้วกลับมาเพชรบุรี

ประยุกต์การแสดงให้เข้ากับบริบทท้องถิ่น และได้ฝึกหัดการแสดงให้บุตรชายชื่อนายพุด ในสมัย

รัชกาลที่ 6 นายพุดได้น าคณะหนังตะลุงไปแสดงหน้าที่นั่ง ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพ นายพุดได้

แสดงถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงชมเชยว่าแสดงได้ดีมาก มีศิลปะการแสดงดี

เยี่ยม  จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้นายพุดว่า “หมื่นเชิดช านาญ” ซึ่งนายพุดได้ใช้สืบสกุล        

“เชิดช านาญ” นายพุดได้ปรับปรุงการเล่นหนังตะลุงให้แปลกใหม่และทันสมัยจนท าให้มีชื่อเสียงเป็นที่

รู้จักของคนเมืองเพชร ต่อจากนั้นนายพุดได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการแสดงหนังตะลุงให้แก่นายแถมกับ 

นายป่วนซึ่งเป็นน้องชาย และลูกศิษย์หลายคน  ดังชื่อปรากฏในบทไหว้ครู ดังต่อไปนี้  

  ครูพุดจะไหว้ข้างซ้าย  ทั้งเจ๊กฉายลูกจะไหว้ข้างขวา 

       (คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

  ลูกจะไหว้คุณครูหน้านวล  คุณครูป่วน ลูกขอวันทา 

  ลูกจะไหว้ครูพุด และครูแถม ให้มาสอดแนมให้กับหลานชาย 

  ลูกชายแสดงกันอยู่ที่นี่  เดชบารมีขอเชิญครูมา 

      (คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

 
ภาพที่ 13 หมื่นเชิดช านาญ (ครูพดุ เชิดช านาญ) ครูหนังตะลุงสายใน 

ที่มา: ธนชัย  เชิดช านาญ 
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ภาพที่ 14 ครูป่วน เชิดช านาญ (น้องชายนายพุด) ครูหนังตะลุงสายใน 

ที่มา: ธนชัย เชิดช านาญ 

 3.1.2.8.3 บทไหว้ครูต้นสายหนังนอก 

ประวัติหนังนอกนั้น ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จึงท าให้ไม่เป็นที่รู้จักในวงวิชาการ             

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารคณะหนังตะลุงในอดีตของ สุรินทร์ สวัสดี การสัมภาษณ์คนเชิดตะลุง 

และการสัมภาษณ์นายสวาท สุขศรี เกิด พ.ศ. 2480 ปัจจุบันอายุ 80 ปี (พ.ศ. 2560) คนเชิดหนัง 

“คณะศรีสวาท รวมมิตร ลูกชายครูโปร่ง ศิษย์ครูลาภครูทรง” ลูกชายของต้นครูหนังนอก พบว่า ครู

หนังต้นสายหนังนอก คือ นายโปร่ง  สุขศรี อยู่บ้านท่าแลง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ถึงแก่กรรม 

พ.ศ. 2490 นายโปร่งได้เดินทางไปหัดหนังตะลุงทางภาคใต้ไม่ทราบว่าจังหวัดใดกับคนเชิดตะลุง            

2 ท่าน ชื่อครูเจ็กกับครูจวง หลังจากที่นายโปร่งได้ไปฝึกหัดหนังจากภาคใต้ก็กลับมาประยุกต์การ

แสดงหนังตะลุงจนมีชื่อเสียงโด่งดังใกล้เคียงกับนายพุด เชิดช านาญ และได้สอนลูกศิษย์สองคนต่อมามี

ชื่อเสียงโด่งดัง คือนายทรง มีนุช นายลาภ กลิ่นอุบล ซึ่งเป็นคนเชิดตะลุงหนังนอกที่มีชื่อเสียงในอดีต 

มีลูกศิษย์มากมายที่สืบทอดศิลปะการแสดงมาจนถึงปัจจุบัน  บทไหว้ครูหนังนอกมักปรากฏชื่อครู

ดังกล่าว ตามบทกลอนต่อไปนี้ 

 ไหว้ครูลาภ ครูทรง  อีกท้ัง ครูโปร่ง และครูมา 

 ลูกรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง  เชิญครูมานั่งดูหนังลูกยา 

      (คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

  ลูกจะไหว้ครูลาภกราบครูซง ไหว้ครูโปร่งครูมาแต่ก่อนแต่เก่า 

  สิบนิ้วบรรจงลูกขอก้มกราบ ลูกจะไหว้ครูลาภผู้มีเมตตา 
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  คุณครูครูหรุ่มผู้สั่งสอน  ลูกจะไหว้ครูพรมาแต่ก่อนแต่ไร 

  ลูกจะไหว้พ่อผ่องผู้ล่วงลับ  เชิญมาประทับเคียงข้างลูกชาย 

      (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 

3.1.2.9 บทไหว้ครูดนตรี ครูร า และครูอื่น ๆ  

 บทไหว้ครูไม่เพียงแต่จะไหว้ครูมนุษย์ผู้ล่วงลับเท่านั้น คนเชิดยังต้องมีบทไหว้ครูดนตรีไทย

และครูเครื่องดนตรีต่าง ๆ รวมทั้งครูอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นครูกลอน ครูร าร้อง ครูพักลักจ า เป็นต้น      

ครูทั้งหมดได้สอนสั่งและหลอมรวมวิชาจนสามารถประกอบอาชีพหนังตะลุงได้ เพ่ือเป็ นการแสดง

ความกตัญญูจึงปรากฏชื่อครูต่าง ๆ ในบทไหว้ครู    ดังบทกลอน  

 ลูกจะไหว้ครูบทครูกลอน  ที่ได้แนะน ากลอนลูกชายมา 

 ลูกจะไหว้ครูวาดครูเขียน  ครูพากเพียรครูบาอาจารย์สั่งสอนลูกมา 

 ลูกจะไหว้ครูแนะครูน า  ครูพักลักจ าเอาของมา 

      (คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ) 

ลูกจะไหว้ครูพักที่ได้ลักจ า  ช่วยแนะช่วยน าสั่งสอนลูกมา 

ครูสอนให้วาดครูสอนให้เขียน ครูสอนให้เรียนการวิชา 

ครูสอนให้เชิดครูสอนให้ร า จับระบ าคุณครูสอนมา 

ครูฉิ่งครูฉาบครูกรับครูกลอง ตัวลูกนี่ต้องไหว้ทุกครูมา 

ลูกขอฝากตัวเป็นศิษย์  ถ้าลูกพูดผิดลูกขอขมา 

     (คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

 หนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเฉพาะในการไหว้ผู้มีคุณทั้งหลาย พ่อแม่ ครูอาจารย์ เทวา   

ทุกชั้นฟ้า แม่โพสพ เจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่คณะหนังตะลุง        

ขอความคุ้มครอง ให้ได้รับความเมตตา ขอความโชคดีในการแสดงและยังมีความใจกว้างขอ        

ความคุ้มครองผู้ดู ผู้ชม อีกด้วย บางคณะไหว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถด้วย (ผะอบ โปษะกฤษณะ และสุวรรณี อุดมผล, 2533 : 28) ปัจจุบันคณะ       

หนังตะลุงเมืองเพชรยังคงรักษาขนบการไหว้ครูไว้เหมือนอย่างในอดีต มีแบบแผนที่ชัดเจน ส่วนล าดับ

การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามส านวนของแต่ละคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

ดังบทกลอนที่เป็นการสรุปวัตถุประสงค์การไหว้ครูไว้ได้อย่างชัดเจน ให้ครูมาคอยคุ้มครองรักษาให้มี

ปัญญาในการร้องกลอน ป้องกันโรคภัยและเสนียดจัญไรต่าง ๆ  ดังนี้ 
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  มาช่วยปกปักษ์มารักษา  ขอให้ตัวข้ามีปัญญาดี 

  อันเสนียดจังไรอย่าได้มี  โพยภัยโรคีอย่าได้มา โพยภัยโรคาอย่าได้มี 

        (คณะ ว.รวมศิลป์) 

3.2 บทเชิญเจ้า 
 บทเชิญเจ้า คือ บทเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบทประกาศเจ้า เป็นช่วงที่สองต่อจากบทเบิกหน้า

พระและบทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บทเชิญเจ้าจะเป็นช่วงเวลายาวนานและละเอียดกว่าบทอ่ืน ๆ เนื่องจาก

ต้องเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบที่ถ่ายทอดจากครู และที่เจ้าภาพก าหนดให้ร้องเชิญ จะต้องร้องเชิญ    

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดังตั้งแต่พ้ืนดินไปถึงสวรรค์ชั้นพรหม ดังบทกลอน 

 “ลูกร้องประกาศไปทั่วพ้ืนดิน ขอให้ได้ยินไปถึงชั้นฟ้า 

สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน  ขอให้ได้ยินถึงท้าวพรหมา” 

    (คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

 การเชิญเจ้าหรือการประกาศเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตในที่ต่าง ๆ ตั้งแต่

พ้ืนดินไปถึงสวรรค์และพรหมโลก เชิญให้เดินทางมาร่วมในพิธีการแสดงหนังตะลุงแก้บน  ส าหรับ       

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าของสินบนก็จะร้องเชิญมาประทับที่หน้าจอหนังเพ่ือมารับสินบน ดังบทกลอน     

“เจ้าพ่อองค์ไหนเป็นเจ้าของสินบน พ่อหน้ามนมารับสินบนพ่อไป” หรือ “เชิญพ่อมารับมารอง  มาจับ

มาจองสินบนเอาไป” ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ ก็ร้องเชิญมาในบริเวณพิธีเพ่ือเป็นสักขีพยานการแก้บน 

และชมการแสดงหนังตะลุง อีกทั้งเป็นก าลังใจให้แก่คนเชิดในการแสดงเพ่ือเสริมความมั่นใจและเป็น

สิริมงคล  ดังบทกลอน  

มารับมารู้เป็นก าลังใจ  คืนนี้ลูกไซร้จะเล่นถวาย 

 ที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง  เชิญมาดูหนังฟังนิยาย 

          เชิญพ่อมาดูมาฟัง                      เชิญมาดูหนงัฟังนิยาย 

          เชิญเขาประจ าในพิธี               ในค่ าคืนนี้ลูกจะเล่นถวาย 

          อย่าให้ผิดพลาดประการใด         ข้อหนึ่งข้อใดคุณพ่อหนา    

  เมื่อได้ฟังประกาศของลูกยา ขอเชิญพ่อมารู้เห็นเป็นใจ 

  ฟังประกาศคืนนี้หนา  ขอเชิญพ่อมาอยู่ใกล้ใกล้   

  มารับเอาไปเถอะคืนนี้  เดชบารมีคุณพ่อทั้งหลาย 

        (คณะ ว.รวมศิลป์) 
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 คณะหนังตะลุงส่วนใหญ่จะใช้ตัวหนังรูปมานพน้อยถือธงหรือที่เรียกว่า “ตัวประกาศเจ้า” 

เป็นสัญลักษณ์แทนคนเชิดในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การร้องเชิญเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรณีแรก

จะไม่มีการระบุชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพียงแต่กล่าวเป็นกลาง เช่น การเชิญเทวดาอารักษ์ เจ้าทุ่ง เจ้าป่า      

ที่สิงสถิตในที่ต่าง ๆ ดังบทกลอน 

  เทพาอารักษ์ที่ศักดิ์สิทธิ์  มาสิงสถิตอยู่ใกล้ใกล้ 

  เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเขา  ทั้งนี้เล่าเชิญเสียโดยไว 

  หรืออยู่วิมานในชั้นฟ้า  เชิญเสด็จลงมายังต่ าใต้ 

  ตามรั้วตามรอบขอบจักรวาล ตัวลูกนั้นจะเล่นถวาย 

        (คณะ ว.รวมศิลป์) 

ในกรณีที่สองปรากฏมากที่สุด คือ การร้องเชิญเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ระบุชื่อเฉพาะ ดังบทกลอน 

 ขอเชิญพ่อโพธิ์เงินพ่อโพธิ์ทอง คุณพ่อบ่อหนองขอเชิญพ่อมา 

 ขอเชิญคุณพ่อหนองกระดี่ เมื่อได้ยินเสียงนี้เถิดนะพ่อหนา 

       (คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 จากตัวอย่าง “พ่อโพธิ์เงิน พ่อโพธิ์ทอง คุณพ่อบ่อหนอง”เป็นชื่อเจ้าพ่อประจ าศาลศักดิ์สิทธิ์

หมู่บ้านหาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน

ครัวเรือน หมู่บ้าน และท้องถิ่น ชาวบ้านจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอ านาจและความเชื่อใน              

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว ท าให้เกิดพิธีกรรมการแก้บนด้วยหนังตะลุง เนื่องจากชาวบ้านในท้องถิ่นมีความ

เชื่อในอ านาจศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อปู่ประจ าศาล จึงเกิดการต่อรองร้องขอบนบานศาลกล่าว เพ่ือให้

อ านาจเหนือธรรมชาติบันดาลและอ านวยให้ในสิ่งที่ปรารถนา ในยามที่ไม่มีความมั่นคงในจิตใจ 

หวั่นไหวในภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ศิราพร ณ ถลาง, 2558 : 376) เมื่อสมความปรารถนาตาม          

ที่บนก็จะแก้บนด้วยหนังตะลุง ในพิธีกรรมการแก้บนหนังตะลุงก็ต้องใช้บทการเชิญเจ้าให้มารับสินบน

หรือชมการแสดง  โดยจะเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสินบน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ของท้องถิ่น

เพชรบุรี ดังนั้น บทเชิญเจ้าจึงเป็นบทบันทึกชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ไว้อย่าง

ครบถ้วน และท าให้ทราบคติความเชื่อการนับถือผีของท้องถิ่น 

  การแก้บนสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ด้ วยหนั งตะลุงเมืองเพชรเป็น พิธีกรรมที่ มีบรรยากาศแห่ ง             

ความศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ การประกอบพิธีเป็นการสืบทอดความคิดความเชื่อของคนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะขั้นตอนการเชิญเจ้าเป็นการตอกย้ าและถ่ายทอดความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเรื่อง

การนับถือผีผ่านตัวบทเชิญเจ้า นอกจากนั้นยังเป็นบทบันทึกรายชื่อ สถานที่ และประเภทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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ประจ าถิ่น กล่าวคือ ตัวบทเชิญเจ้าเป็นเครื่องมือในการประกาศความเชื่อให้ทราบถึงชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ประจ าท้องถิ่น ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความคิด ความเชื่อประจ าท้องถิ่น ดังนั้น การศึกษาการด ารง

อยู่และบทบาทของความเชื่อดั้งเดิมและพิธีกรรมเกี่ยวกับการแก้บนโดยเฉพาะบทเชิญเจ้านับเป็น

ประเด็นที่ส าคัญในการท าความเข้าใจความคิด ความเชื่อ และวิธีการจัดการแก้ปัญหาทางสังคมของ

คนในท้องถิ่นโดยผ่านกลไกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะพิธีกรรมการแก้บนหนังตะลุงซึ่งวางอยู่            

บนรากฐานความเชื่อและศรัทธาในอ านาจเหนือธรรมชาติที่ชาวเพชรบุรีเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่า        

ความทุกข์ และท าให้เกิดความม่ันคงทางด้านจิตใจ  

 บทเชิญเจ้าที่คณะต่าง ๆ เชิญมีลักษณะคล้าย ๆ กัน แตกต่างไปตามส านวนของแต่ละคณะที่

ได้รับการสืบทอดจากครูของแต่ละสาย สามารถวิเคราะห์การเชิญสิ่งศักดิ์เป็นล าดับได้ ดังนี้ 

 3.2.1 บทเชิญเทวดา  
บทเชิญเทวดาจะกล่าวเชิญ เทวดาทุกทิศที่ประจ าตามสถานที่ทางธรรมชาติต่าง ๆ          

อย่างละเอียด โดยไม่ออกชื่อ เป็นการกล่าวเชิญแบบกลาง ไม่เจาะจง แสดงให้เห็นว่าสถานที่ทุกแห่ง

ล้วนมีเทวดาสถิตอยู่ การเชิญเหล่าเทวดาในสถานที่ต่าง ๆ เชิงปริมาณมาเพ่ือให้คุ้มครองป้องกัน

เสนียดจัญไรและอันตรายในช่วงการแสดงหนังตะลุง รวมทั้งเชิญให้มาเป็นพยานการแก้บนและชมการ

แสดงหนังตะลุง ดังบทกลอน 

  เทวาข้างเหนือเทวาข้างใต้  เทวาข้างซ้ายเทวาข้างขวา 

  เทวาเหนือน้ าใต้น้ า          เถื่อนแถวแนวถ้ ายันพระคงคา 

  เทวาเบื้องล่างเทวาเบื้องบน เทวาล่องหนอยู่บนนภา 

  เทวดาเดินหนและล่องหน  ลูกขอนิมนต์พ่ออย่าไปไหน 

  เทวดาเล็งเห็นเป็นพยาน  คืนนี้ตัวฉันจะมาขอแก้ไข 

  จะอยู่แถวห้วยหรือแถวหนอง จะอยู่ริมคลองหรือแม่น้ าไหล 

  จะอยู่โขดเขาล าเนาไพรถนนหนทาง  เชิญมาดูหนังฟังนิยาย  

        (คณะ ว.รวมศิลป์) 

 3.2.2 บทเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเพชรบุรี   
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าท้องถิ่นเมืองเพชรที่ชาวบ้านทั่วไปเคารพนับถือ บทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ 

โดยการเอ่ยชื่อนั้น เพ่ือเป็นการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการขอบารมีมา

ปกป้องสร้างสิริมงคลแก่คนเชิด คณะหนังตะลุง รวมทั้งเจ้าภาพที่จ้างไปแสดงด้วย รายละเอียด ดังนี้ 
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  3.2.2.1 บทเชิญเจ้าพ่อประจ าเขา  

อ านาจศักดิ์สิทธิ์ประเภทหนึ่งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาตินั่นก็คือ ภูเขา ชื่อภูเขา

ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในบทเชิญเจ้าของหนังตะลุงเมืองเพชรมีจ านวนมาก บทเชิญจะมีการระบุชื่ออย่าง

ชัดเจน เป็นการเฉพาะเจาะจง เช่น คุณพ่อเขาแด่น คุณพ่อเขาใหญ่ คุณพ่อเขากุ่ม เขางู เขาไฟ      

เป็นต้น  ดังบทกลอน  

เชิญคุณพ่อแด่นน้อยและแด่นใหญ่ และจักรพรรดิเขาใหญ่ขอเชิญพ่อมา 

  คุณพ่อเขากุ่มคุณพ่อเขาหมู คุณพ่อเขางูคุณพ่อเขาไฟ 

  อีกคุณพ่อเขาหลวงคุณพ่อเขาหลาว  พ่อเขาตะเคราพ่อเขาใหญ่ 

        (คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 อ านาจศักดิ์สิทธิ์ประเภทหนึ่งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาตินั่นก็คือ ภูเขา ส านึกใน

ความส าคัญของภูเขานี้เห็นได้ชัดจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือในท้องถิ่นหรือภูมิภาคที่มีภูเขาอยู่ใน

ธรรมชาติ คนก็จะสังเกตและเลือกสรรภูเขาในภูมิประเทศที่ตนอยู่ ณ ตรงจุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น   

จุดที่สูงที่สุด หรือจุดที่มีรูปร่างผิดปกติ หรือมีปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือเป็นบริเวณที่มีเหตุการณ์

ทางประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมเกิดขึ้น ขึ้นมาเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศรีศักร         

วัลลิโภดม, 2542: 13) ชื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในบทเชิญเจ้าของหนังตะลุงเมืองเพชรมีจ านวนมาก 

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้จะขอกล่าวถึงคุณพ่อเขาแด่นและ คุณพ่อเขาใหญ่ เนื่องจากเป็นเป็นคุณพ่อ

ใหญ่ประจ าเขตพ้ืนที่ของอ าเภอบ้านลาดและอ าเภอชะอ าที่ชาวบ้านในพ้ืนที่ต่างเคารพศรัทธา  

   3.2.2.1.1 บทเชิญคุณพ่อเขาแด่น 

 บทเชิญเจ้าหนังตะลุงจะเชิญคุณพ่อเขาแด่นมาร่วมในพิธีกรรมการแสดงหนังตะลุง             

ดังบทกลอน 

 เชิญพ่อแด่นน้อยแด่นใหญ่ จักรพรรดิเขาใหญ่อาราธนา 

      (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 

เชิญคุณพ่อแด่นน้อยและแด่นใหญ่     และจักรพรรดิเขาใหญข่อเชิญพ่อมา 

       (คณะ ช.รุ่งเรืองศิลป์) 
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ภาพที่ 15 เขาแด่น อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี

ที่มา: WeekendHobby.com 

 
ภาพที่ 16 เขาแด่น (ขวา) เขาจักรพรรดิ (ซ้าย) 

ที่มา: WeekendHobby.com 

 มีต านานเล่าขานสืบมาต่อกันมาแต่โบราณกาลว่า ณ บริเวณที่เป็นเมืองเพชรปัจจุบันนี้ 

เมื่อก่อนมีภูเขาที่เต็มไปด้วยเพชรพลอย5 ส่องแสงเปล่งประกายระยิบระยับในยามค่ าคืน สามารถ

มองเห็นได้แต่ไกล แต่ครั้นถึงเวลากลางวันเพชรพลอยเหล่านั้นก็จะอันตรธานหายไป แม้จะมีคน

พยายามไปขุดค้นหา แต่ก็ไม่มีใครได้เพชรพลอยนั้นไป เขานั้นมีชื่อว่าเขาแด่น ซึ่งเป็นภูเขาในเทือกเขา

ตะนาวศรี ตั้งอยู่ในต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นภูเขาหินแกรนิตทั้งลูก 
                                                           

5 มีข้อความที่เกี่ยวกับต านานเพชรบุรีว่า “แต่ในกาลปางก่อน ดึกด าบรรพ์โพ้นพระนครเพ็ชรบุรี เป็นเมืองมีกษัตริย์สมมุติ

ราช ครอบครองมาเป็นล าดับ ๆ เป็นเมืองเกษมสาร พร้อมสรรพด้วยความสนุกส าราญรื่นรมย์ทุกประการ มั่งค่ังด้วยคุณสมบัติและทรัพย์
ศฤงคาร ทั้งมีปราโมชอาจารย์เป็นประทานทิศ สั่งสอนสานุศิษย์บรรลุศิลปะวิทยาคาถาอาคมเวททางค์ศาสตร์ ส าเร็จอิทธิฤทธิ์เป็นเมือง 
มีเกียรติยศ ไพศาลแผ่เผยเดชานุภาพมั่งค่ังสมบูรณ์ไปในนานาชาติทั้ งหลาย ปราศจากอันตรายศัตรูหมู่ปรปักษ์เสี้ยนหนาม ชาวเมือง
เกษมส าราญบานใจ ไพร่ฟ้าหน้าใสทั่วหน้า มีฝูงชนกล่นเกลื่อนล้นหลามไปทั่วทุกภูมิล าเนา มากมายด้วยชาวเจ้าและพวกพ่อค้า
นานาชาติ แขกเมืองมาพึ่งพาค้าขายสินค้าใหญ่เป็นประธานทรัพย์ นับว่าขึ้นชื่อฦๅชาคือ ป่าตาล ดงตาลมีอยู่ทั่วอาณาเขตต์ มีโคตรเพ็ชร
อันเตร็ดตรัสจ ารัสศรี เพลากลางราตรีส่องสว่างพราวราวกับดาวประดับเขา บังเกิดมีปรากฏขึ้นเป็นเดิม ณ ยอดเขาใหญ่ด้านดินแดน    
ได้อาศัยแสงเพ็ชรพลอยแห่งภูเขานั้นเป็นเหตุ ภูเขานั้นจึงได้สมญาพิเศษ เรียกว่าเขาแด่น คือ แลดูด่างพร้อย เพราะเหตุเพ็ชรพลอย
ปรากฏแล้ว ฯ ยอดเขานั้น ท่านโบราณกษัตริย์ทั้งหลาย ผู้เป็นต้นก่นสร้างพระนคร จึงขนานนามกรเมืองนั้นว่า เมืองเพ็ชรบุรี กระนี้แล” 
(ต านานเมืองเพชร ฉบับสมุดราชบุรี พ.ศ. 2468 อ้างใน สมัย สุทธิธรรม, 2539: 5) 
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เนื่องจากยอดเขามีรอยตัดเป็นรอยแด่นมองเห็นเด่นแต่ไกล ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมีรูปร่าง

ผิดปกติกว่าเขาทั่วไปสูงเด่นเป็นประธานกว่าเขาบริวารลูกอ่ืน ๆ ได้แก่  เขาแด่นน้อย เขาจักรพรรดิ 

ที่ตั้งอยู่ถัดกันไป 

 
ภาพที่ 17 ศาลเจ้าพ่อเขาแด่น บ้านพุตูม ต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาด 

 

 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเขาธรรมชาตินั้น คือ ภูเขาท่ีมีความโดดเด่นแลเห็นได้แต่ไกลจากหลาย ๆ 

มุม โดยมากเขาประเภทนี้จะมีความสัมพันธ์กับเมืองหรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง (ศรีศักร วัลลิโภดม, 

2542: 13) จากข้อเท็จจริงดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อเขาแด่นที่สัมพันธ์กับคนใน

ท้องถิ่น แช่ม เกิดเกษม (2560) กล่าวถึงคุณพ่อเขาแด่นซึ่งเป็นผีอารักษ์ประจ าภูเขาว่า ในคืนวันพระ

มักได้ยินเสียงดนตรีปี่พาทย์ลอยมาจากบนยอดเขา หรือมีคนไปพบกบทองบริเวณศาลเจ้าพ่อบนยอด

เขาแล้วน ากลับบ้านเกิดอาเพศจนต้องน ากลับมาคืน หรือชาวบ้านไปหาของป่าเดินหลงวนในป่าหาทาง

กลับไม่พบแล้วไปพบชายแก่บอกทางกลับบ้าน และเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่ท าให้เกิดการแก้บน       

หนังตะลุงจนเป็นประเพณีพิธีกรรมประจ าศาลคุณพ่อคือ  ชาวบ้านหนองจอก ต าบลห้วยลึก            

ชื่อนายเตี้ย เกิดเกษม ล้มป่วยและได้ฝันว่าคุณพ่อเขาแด่นอยากชมหนังตะลุง จึงได้บนบานต่อคุณพ่อ

เขาแด่นให้หายและอยู่เย็นเป็นสุขจะสร้างศาลและแก้บนด้วยหนังตะลุง เมื่อหายป่วยได้สร้างศาล

ถวายและแก้บนหนังตะลุงในปี พ.ศ. 2475  หนังตะลุงคณะแรกที่แบกตัวหนังและเครื่องดนตรีขึ้นเขา

ไปแสดงถวายคือ คณะครูลาภ กลิ่นอุบล ครูหนังนอกที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น  

 ความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อเขาแด่นมีควบคู่กับการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน หนังนอกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์สืบทอดการแสดงจากครูลาภ กลิ่นอุบล      



  122 

บทเชิญเจ้าที่แต่ละคณะใช้เป็นบทที่ครูลาภได้ประพันธ์ขึ้นมา จากการที่ครูลาภได้ไปแสดงแก้บน    

คณะแรกได้มีการเชิญคุณพ่อเขาแด่นมารับสินบนและชมการแสดง โดยได้เอ่ยชื่อคุณพ่อเขาแด่นใน  

บทเชิญเจ้านับเป็นบทบันทึกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นไว้อีกทางหนึ่ง  

3.2.2.1.2 บทเชิญคุณพ่อเขาใหญ่ 

  อีกคุณพ่อหลวงคุณพ่อหลาว เขาตะเคราพ่อเขาใหญ่ 

  อีกท้ังคุณพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์  สิงสถิตบนยอดบรรพตา 

  เชิญคุณพ่อเขาใหญ่เอย... 

  พ่อเขาใหญ่ในคืนนี ้  เชิญคนพ่อปู่ยี่จงคลาไคล  

       (คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

 บทเชิญเจ้าของคณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์ แสดงที่บ้านบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

ได้เอ่ยชื่อเชิญคุณพ่อศักดิ์สิทธิ์ประจ าท้องถิ่นคือคุณพ่อเขาใหญ่ ซึ่งประทับบนเขาใหญ่บริเวณอ าเภอ

ชะอ า เป็นเขาหินปูน ทางบริษัทชลประทานซีเมนต์ จ ากัด มหาชน ได้มาตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510      

สวัสดิ์ รอดมาลี (2561) ต้องระเบิดเขาเพ่ือน าปูนไปผลิตปูนซีเมนต์ วันหนึ่งคนงานเสียชีวิต 7 คน   

ทางโรงงานจึงตั้งศาลเพ่ือแลกที่ประทับกับคุณพ่อเขาใหญ่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ในปัจจุบันตั้งอยู่ริมถนน

เพชรเกษมขาล่องใต้ คุณพ่อปู่เขาใหญ่ตามต านานเป็นชาวบ้านที่มีคาถาอาคม หนังเหนียว เป็นหมอ

รักษาโรค ชอบช่วยเหลือชาวบ้าน เป็นที่นับถือของคนทั่วไป พอถึงแก่กรรมลูกหลานได้สร้างศาลและ

กลายมาเป็นคุณพ่อศักดิ์สิทธิ์ประจ าเขาใหญ่ เป็นที่พ่ึงทางใจของคนในท้องถิ่นและที่อ่ืน ๆ คนส่วน

ใหญ่มักมาบนบานศาลกล่าวและแก้บนด้วยหนังตะลุงและละครชาตรีอยู่เป็นประจ า  

 
ภาพที่ 18 เขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี
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ภาพที่ 19 ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ รมิถนนเพชรเกษม 

 บทเชิญเจ้าหนังตะลุงเมืองเพชรโดยเฉพาะหนังนอกมักจะเอ่ยชื่อคุณพ่อเขาแด่นและคุณพ่อ

เขาใหญ่ เนื่องจากสองสถานที่นี้มีการแก้บนหนังตะลุงมาตั้งแต่ในอดีต บทเชิญเจ้านับเป็นบทบันทึกชื่อ

ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นเพชร ท าให้คนรุ่นหลังรู้จักชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนรับรู้

ความเชื่อในการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าภูเขาของชาวท้องถิ่นเพชรบุรี 

 3.2.3 บทเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัด  
  3.2.3.1 บทเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัด 

 บทเชิญเจ้าหนังตะลุงเมืองเพชร นอกจากบทไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุที่

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมืองแล้ว ในบทเชิญเจ้าก็จะเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัดต่าง ๆ 

ตามที่ไปแสดงแก้บน ขอยกตัวอย่างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัดท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ หลวงพ่อด า

ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมบนกันมาก ดังบทกลอนเชิญเจ้า ต่อไปนี้ 

   3.2.3.1.1 หลวงพ่อด าศักดิ์สิทธิ์ วัดอินทาราม 

  ลูกจะไหว้คุณพ่อพ่องามข า คุณพ่อองค์ด าขอเชิญพ่อมา 

  มาเถิดมาเถิดพ่องามทรัพย์ มาประทับที่หน้าจอลูกชาย 

  จะขอบอกกล่าวหลวงพ่อด าที่ศักดิ์สิทธิ์   

  สิงสถิตท่ีวัดบ้านขลู่              ลูกไม่ลบหลู่ลูกขอกราบไหว้ 

  ลูกผิดลูกพลั้ง       ถ้าเชิดหนังไม่ว่าตอนไหน 

  ถ้าแสดงดีไม่เท่าที่ควร      ลูกทั่วถ้วนต้องขออภัย 

  พ่อด าที่ศักดิ์สิทธิ์        สิงสถิตหน้าจอใหญ่ 

  ขอเชิญพ่อร้อยชั่ง        มาชมหนังลูกจะเชิดถวาย 

                                  (คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 
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ชาวต าบลธงชัย โดยเฉพาะชาวบ้านขลู่ หมู่ที่ 7 มักนิยมบนต่อหลวงพ่อด า พระประธานใน

อุโบสถหลังเก่าของวัดอินทาราม ตามประวัติวัดอินทาราม ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 28 บ้านขลู่ หมู่ที่ 7 

ต าบลธงชัย อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 

3 งาน 40 ตารางวา ตามประวัติตั้งเมื่อ พ.ศ. 2325 เดิมชื่อวัดบ้านขลู่  ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมา         

นายอินทร์และนางจันทร์ผู้ อุปถัมภ์วัดได้ด าเนินการขอเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอินทาราม” ได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2529  เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเป็นรูปที่ 6 คือ 

พระครูอินทรวชิรภรณ์ ด ารงต าแน่งเจ้าคณะต าบลบ้านกุ่ม-ธงชัย 

 

 
ภาพที่ 20 หลวงพ่อด าศักดิ์สิทธ์ิ วัดอินทาราม (บ้านขลู่) 

 หลวงพ่อด าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 5) สร้างจากปูน ลงรัก

สีด าและปิดทองจนไม่เห็นเนื้อปูน เป็นพระประธานในพระอุโบสถเก่า ในปี 2529 จะต้องทุบ        

พระอุโบสถ์หลังเก่าทิ้งเนื่องจากจะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ แต่มีร่างทรงมาห้ามไว้จึงไม่มีการทุบ

ท าลายยังคงประดิษฐานมาจนถึงปัจจุบัน (แสวง อยู่ทอง, 2559) ในโลกศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อด าเป็นที่

เคารพศรัทธาของชาวบ้านขลู่และคนในละแวกใกล้เคียง หลวงพ่อด ามีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการสอบ

เข้าศึกษาเล่าเรียน การสอบรับราชการ การเลื่อนขั้นต าแหน่ง ผู้ที่เคารพศรัทธาส่วนใหญ่มักจะมา   

บนบานในเรื่องดังกล่าว และมักจะได้สมความปรารถนาเสมอ  

 การบนต่อหลวงพ่อด า วัดอินทาราม มักจะบนด้วยหนังตะลุง เพราะเชื่อกันว่าหลวงพ่อด า

ชอบชม  การแสดงหนังตะลุง ถ้าบนอย่างอ่ืนมักไม่ส าเร็จสมปรารถนา การแก้บนหนังตะลุงจะแก้บน

กันในช่วงสงกรานต์ตรงกับงานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อด าซึ่งทางวัดจะจัดงานใหญ่จ านวน 3 วัน 



  125 

ตั้งแต่วันที่ 12-14 เมษายน ของทุกปี  เจ้าภาพหนังตะลุงจะต้องมาแจ้งความจ านงแก้บนกับทางวัด 

โดยมีกรรมการวัดเป็นผู้ติดต่อคณะหนังตะลุงมาแสดงแก้บน โดยทางเจ้าภาพจะจ่ายเงินค่าแสดงให้

ทางวัด แล้วจะก าหนดนัดวันแก้บนในช่วงวันงานปิดทองประจ าปี ทางวัดจะแจ้งเจ้าภาพหนังตะลุงว่า

จะเล่นแก้บนวันไหน เจ้าภาพก็จะมาวันนั้น และด าเนินการตามขั้นตอนพิธีกรรมการแก้บนคณะหนัง

ตะลุงที่แสดงแก้บนต่อคืนจ านวนไม่ต่ ากว่า 5 คณะ บางปีมีถึง 20 คณะก็มี  

 ในการแสดงแก้บนแต่ละครั้งต้องเชิญหลวงพ่อด าศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสินบนมาเป็นประธานใน

การแสดงหนังตะลุงแก้บนทุกครั้ง จึงมีชื่อหลวงพ่อด าปรากฏในบทเชิญเจ้าหนังตะลุงทุกคณะที่มา

แสดงที่วัดอินทาราม ดังบทกลอน  

ลูกขอเชิญคุณพ่อปู่ด าเจ้าประคุณขา  มามะมาดูหนังลูกชาย 

สินบนสินบาทแม่เอ๋ยขาดกัน อย่าได้ผูกได้พันกันในวันต่อไป 

คุณพ่อปู่ด าเป็นเจ้าของสินบน พ่อทองหน้ามนรับสินบนเอาไป 

สินบนของเขาอย่าได้ขัดข้อง ขอให้ล่องตั้งแต่คืนนี้ไป 

      (คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

  จะขอบอกกล่าวหลวงพ่อด าที่ศักดิ์สิทธิ์ สิงสถิตท่ีวัดบ้านขลู่ 

  ลูกไม่ลบหลู่   ลูกขอกราบไหว้ 

  ลูกผิดลูกพลั้ง   ถ้าเชิดหนังไม่ว่าตอนไหน 

  ถ้าแสดงดีไม่เท่าที่ควร  ลูกทั่วถ้วนต้องขออภัย 

  พ่อด าที่ศักดิ์สิทธิ์   สิงสถิตหน้าจอใหญ่ 

  ขอเชิญพ่อร้อยชั่ง   มาชมหนังลูกจะเชิดถวาย 

     (คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ)

 3.2.3.1.2 หลวงพ่อด าศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ ารงค์ 

 ฝั่งตรงข้ามของวัดถ้ ารงค์ หรือบริเวณใกล้ๆภูเขาถ้ ารงค์นั้น จะเห็นปากถ้ าเล็กๆถ้ าหนึ่งเป็นที่

ประดิษฐานของ หลวงพ่อด า พระพุทธรูปปั้นปางห้ามญาติ สมัยทวารดีอายุมากกว่า 700 ปี เป็น

พระพุทธรูปที่ชาวถ้ ารงค์นับถือมาช้านาน  
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ภาพที่ 21 หลวงพ่อด า วัดถ้ ารงค ์

ที่มา : https://www.edtguide.com 

 

  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้  ขอบารมีมาเถิดไวไว 

  เชิญมาจับเชิญมาจอง  มาเป็นเจ้าของอย่าไปไหน 

  หลวงพ่อด าก็เหมือนกัน  มาดูหนังฉันอย่าไปไหน 

  ขอเดชะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ที่สิงสถิตที่นี่ที่ใด 

  มาฟังร่ ามาฟังร้อง  มิมีให้ต้องคุณพ่อทั้งหลาย 

        (คณะเจริญศิลป์) 

  อีกท้ังหลวงพ่อด าครั้งนี้หนา จงมาที่หน้าจอใหญ่ 

  จงมาดูหนังเสียให้พร้อม  จงมาห้อมล้อมที่หน้าจอใหญ่ 

  คุณพ่อแต่เก่าก่อน  ลูกขออ้อนวอนครั้งนี้โดยไว 

  คุณพ่อรู้จักไม่รู้จัก  ขอเชิญชวนชักมาให้มากมาย  

        (คณะเจริญศิลป์) 

  3.2.3.2 บทเชิญวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พระเกจิอาจารย์  

 บทเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏชื่ออยู่ในบทเชิญเจ้าหนังตะลุงเมืองเพชร นั่นก็

คือ บทเชิญอดีตพระเกจิอาจารย์ที่ล่วงลับของแต่ละวัดซึ่งกลายมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัด         

โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการแก้บนหนังตะลุง วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระเกจิอาจารย์ที่

ส าคัญในบทเชิญเจ้าหนังตะลุง มีดังนี้ 

https://www.edtguide.com/
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3.2.32.1 บทเชิญหลวงพ่อเทพ วัดถ้ ารงค์ 

     หลวงพ่อเทพที่ศักดิ์สิทธิ์  มีอิทธิฤทธิ์ลูกยกมือไหว้ 

     ลูกขอเชิญเป็นครั้งที่สอง  พ่อมารับรองท่ีนี่โดยไว 

     หลวงพ่อเทพเป็นเจ้าของ  มารับรองพ่ออยู่ที่ใด 

     จงมารับหนังในคืนนี้  เจ้าภาพเขามีแล้วถวาย 

     ขอเชิญทุกพระองค์  วัดถ้ ารงค์ไม่ว่าองค์ใด 

     จงมาชมหนังเสียให้พร้อม  จงมาห้อมล้อมที่หน้าจอใหญ่ 

         (คณะเจริญศิลป์) 

ประวัติหลวงพ่อเทพ สิริธโร (พระครูบรรพตวิบูลกิจ) อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ ารงค์ และเจ้าคณะ

ต าบลท่าเสน หลวงพ่อเทพ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2449 ณ บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอ

บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มรณภาพเมื่อปี 2525 อายุ 76 ปี ท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส        

มีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาพ่ึงบารมีขอความช่วยเหลือมากมาย แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานแล้ว ผู้คนก็

ยังมีความศรัทธาอย่างมั่นคง หลายคนไปบนบานให้ท่านช่วยเหลือ เมื่อได้ตามที่ขอก็จะนิยมแก้บนด้วย 

“หนังตะลุง” ซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทพชอบดูเป็นที่สุด โดยเฉพาะเรื่อง “รามเกียรติ์” ท่านมีความรอบ

รู้เรื่องรามเกียรติ์อย่างแตกฉาน และมีความเข้าใจศิลปะการแสดงหนังตะลุงเป็นอย่างดี หากหนังตะลุง

เล่นผิดท่านจะทราบและทักท้วงคนเชิดเมื่อแสดงเสร็จ ท่านสนิทสนมกับนายเจริญ ทับแก้ว คนเชิด

ตะลุงชื่อดังของเมืองเพชร ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องศิลปะการแสดงหนังตะลุงกันอยู่เสมอ  

 

 
ภาพที่ 22 รูปหล่อหลวงพ่อเทพ วัดถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
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 พระครูสุนทรวัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดถ้ ารงค์เล่าว่า ท่านฝันเห็นหลวงพ่อเทพว่าต้องการชม  

หนังตะลุง ฝันเรื่องเดิมต่อเนื่องกันอยู่ 7 คืน จึงได้จัดให้มีการแสดงหนังตะลุงถวายเจ้าพ่อตั้งแต่ปี        

พ.ศ. 2529 จนถึงปี พ.ศ.2536 จึงลงตัวกลายเป็นการแสดงแก้บนถวายคุณพ่อเทพในช่วงสงกรานต์ที่

ทางวัดจัดงานประจ าปี โดยที่เจ้าภาพจะติดต่อทางวัดให้จัดการหาหนังตะลุงโดยเจ้าภาพจ่ายเงิน     

ผ่านวัด และทางวัดก็ด าเนินการต่าง ๆ เช่น ติดต่อคณะหนังตะลุง และจัดสถานที่ตั้งโรงหนังตะลุง 

 ในปัจจุบันจะมีหนังตะลุงแสดงถวายหลวงพ่อเทพในวันที่ 10 และ 16 ของเดือน  ตลอดทั้งปี 

จะผูกขาดคณะเจริญศิลป์กับคณะเล็ก เชิดช านาญแสดงตลอดทั้งปี ในช่วงสงกรานต์ 12 -16 เมษายน 

คืนหนึ่งมีประมาณ 7-8 โรง เจ้าภาพประมาณ 40 เจ้าภาพมีงานแสดงแก้บนหลวงพ่อเทพ หนังตะลุง

ที่มาแสดงที่แก้บนที่วัดถ้ ารงค์มีเฉพาะหนังในเท่านั้น เนื่องจากคุณพ่อเทพชอบเรื่องรามเกียรติ์        

ซึ่งหนังตะลุงเมืองเพชรสายในเท่านั้นที่สามารถแสดงได้ ส่วนหนังสายนอกนิยมเล่นเรื่องนิทาน       

จักร ๆ วงศ์ ๆ นิทานพ้ืนบ้าน และเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่ ดังนั้น หนังตะลุงแก้บนที่วัดนี้จะผูกขาด

เฉพาะหนังในเท่านั้น 

3.2.3.2.2 บทเชิญหลวงพ่อจ้วน วัดเขาลูกช้าง 

  ลูกกราบอาราธนา ดวงวิญญาณหลวงพ่อจ้วน วัดเขาลูกช้าง 

  ลูกเชิญวิญญาณหลวงพ่อจ้วนที่อยู่ที่นี่ เวลาราตรีอาราธนา 

  หลวงพ่อจ้วนวัดเขาลูกช้าง   เชิญมาดูหนังฟังนิยาย 

       (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 

 

 
ภาพที่ 23  รูปหล่อหลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 

อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบรุ ี
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 ประวัติพระครูพิ พิธพัชรศาสน์  หรือหลวงพ่อจ้วน เกิด 5 ตุลาคม 2463 มรณภาพ                 

14 กันยายน 2525 ชาติภูมิเป็นชาวท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี หลังจากอุปสมบทที่วัดท่า

คอยได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานและวิชาการแพทย์กับอาจารย์หลายรูป ท่านจาริกธุดงค์ไปทั่วทั้งภาคใต้

ภาคเหนือ ในที่ สุดจะธุดงค์ ไปพม่าผ่านเขาลูกช้าง ชาวบ้านได้นิมนต์ให้อยู่ที่นี่ และได้สร้าง                  

วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างขึ้นมา และได้ปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสสืบมาจนมรณภาพ ท่านเป็น

พระนักพัฒนาสร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาล สถานีอนามัย โรงเรียน ฝายน้ าล้น 

สะพาน ถนน สระน้ า ปลูกป่า เป็นต้น จากการบ าเพ็ญกิจทั้งทางโลกและทางธรรมอันเป็นประโยชน์

ท าให้ท่านได้รับความเคารพศรัทธาเลื่อมใสจากชาวบ้านในอ าเภอท่ายางและจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่าง

ยิ่ง นอกจากนั้นสาธุชนทั้งใกล้ไกลยังให้ความศรัทธาในบารมีของท่าน  ท่านเป็นคนพูดเสียงดัง พูดตรง 

ค าไหนค านั้น วาจาสิทธิ์ ท่านชอบดูหนังตะลุง ธันยสิทธิ ปุ้ยธนาวัฒน์ (2561) ก านันต าบลท่าไม้รวก 

อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เล่าว่า เคยนั่งรถยนต์ของบิดาไปรับคณะหนังตะลุงของครูลาภ       

กลิ่นอุบล มาแสดงที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างเป็นประจ า สมัยที่หลวงพ่อจ้วนมีชีวิต  

 ในงานประจ าปีของวัดเริ่มตั้งแต่เดือน 3 ขึ้น 11 ค่ า ถึง 15 ค่ า ของทุกปี จะมีการแสดง    

หนังตะลุงแก้บนตลอด 3 คืน เจ้าภาพจะมาแก้บนหลวงพ่อจ้วนในช่วงเวลานี้ มีหนังตะลุงแสดงคืนละ

หลายคณะ ท าให้กลายเป็นประเพณีการแก้บนคู่กับงานประจ าปีของวัดมาจนปัจจุบัน เมื่อมีการแสดง

แก้บนจะต้องเอ่ยชื่อหลวงพ่อจ้วนในบทเชิญเจ้า เพ่ือให้มารับสินบน สินบนจะได้ขาด เจ้าภาพจะได้

เกิดความสบายใจที่ไม่ต้องติดค้างสินบน  

3.2.3.2.3 บทเชิญหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดเขาทโมน 

  ครอบครัวผู้ช่วยประยูร  คราวนี้หนาเจ้าภาพใหญ่ 

  จัดหาหนังตะลุงมา  เล่นหนาในวัดใหญ่ 

  หาหนังเหมือนดังว่า  จัดมาทุกรอบปีไป 

  มีถวายให้ผู้มีพระคุณเหมือนดังว่า ครั้งนี่หนาจงมาชมหนังลูกชาย 

  มีหลวงพ่อตึกหลวงพ่ออุปัชฌาย์ นี่แหละหนาเชิญมาไวไว 

  คุณพ่อฉุย คุณพ่อทัด คุณพ่อเอื่อนดังว่า เชิญท่านมาอย่าช้าร่ าไร 

  อัฐิหลวงพ่อทุกองค์ครั้งนี่หนา เชิญคุณพ่อมาชมหนังลูกชาย 

      (คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ) 
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ภาพที่ 24 หลวงพ่อเอื่อน อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาทโมน 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

  
หลวงพ่อเอ่ือน เกจิดัง เมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาทะโมน ได้รับการขนานนามจาก

ชาวบ้านว่า พระผู้ปิดทองหลังพระ เนื่องจากสิ่งที่ หลวงพ่อเอ่ือน ได้เคยช่วยเหลือชาวบ้านไว้        

ท่านเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ เช่น ระดมพระลูกวัดขุดคลองส่งน้ าให้ชาวบ้านต าบลท่าเสนได้ใช้ 

เมื่อปี 2505 เนื่องจากเกิดภัยแล้งฝนไม่ตก อีกทั้งคอยหมั่นท าการบูรณะวัดอยู่เสมอ และยังมีความเอ้ือ

อาทรแก่วัดอ่ืน ๆ ในละแวกใกล้เคียงที่ขาดการบ ารุงวัด ท่านก็ให้ไม้ไปซ่อมแซมวัดต่าง ๆ รวมถึงได้   

ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ไปบูรณะพระราชวังมฤคทายวัน จนเป็นที่สวยงามดังเดิม กลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของพระราชวังอย่างมากมาย   

  ด้านการศึกษา หลวงพ่อเอ่ือน ได้บูรณะโรงเรียนวัดเขาทะโมน และวิทยาลัยการอาชีพ    

บ้านลาด มีศิษยานุศิษย์ ทั้งที่เป็นเด็กวัดเขาทะโมนเองและเด็กจากที่อ่ืนได้รับทุนการศึกษาจนได้เป็น

ใหญ่เป็นโตจ านวนมาก จะเห็นได้จากพิธีพระราชทานเพลิงศพมีข้าราชการที่แต่งชุดขาวมายืนรอรับ   

ไฟพระราชทาน ล้วนเป็นเด็กที่มาจากทุนการศึกษาของหลวงพ่อทั้งสิ้น  

            ทั้งนี้ก่อนที่ หลวงพ่อเอ่ือน จะมรณภาพ ท่านได้มอบหมายงานพัฒนาจิต โดยได้ให้         

พระอธิการด าหริย์ ธัมมรังสี ลูกศิษย์ก้นกุฏิ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาทะโมน สร้างที่ประพฤติธรรม

อบรม และพัฒนาทางด้านการนั่งสมาธิ ซึ่งบรรยากาศเหมาะแก่การมาบ าเพ็ญเพียรทางจิตอย่างมาก 

อยู่ในหุบเขามีภูเขาโอบล้อมอยู่ หากผู้ใดต้องการมารับความสงบทางใจ ก็สามารถมาได้โดยไม่มีเสีย

ค่าใช้จ่ายใด ๆ  
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            ส าหรับประวัติของท่านพระครูโสภณ วัชราภรณ์ ชื่อเดิมคือ เอ่ือน นามสกุล มิ่งเมือง       

เป็นชาวอ าเภอบ้านลาด เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2472  บิดาชื่อ นายอ๋ัน มิ่งเมือง มารดาชื่อ นางผัน     

มิ่งเมือง  เข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2495 ณ วัดเขาทะโมน พระอุปัชฒาย์ พระครูญาณสิริ 

วัดใหม่ประเสริฐ พ.ศ. 2505 เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาทะโมน พ.ศ. 2537 เป็นเจ้าคณะอ าเภอบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อปี 2557 อายุ 85 ปี พรรษา 62 พรรษา (ข่าวสด, 2558) 

 3.2.4 บทเชิญเจ้าพ่อประจ าหมู่บ้าน  
หมู่บ้านในจังหวัดเพชรบุรีจะมีศาลประจ าหมู่บ้านหรือศาลหลักบ้าน เมื่อคณะหนังตะลุงไป

แสดงที่หมู่บ้านใด คนเชิดก็จะเอ่ยชื่อเจ้าพ่อของสถานที่นั้น ๆ ตามที่เจ้าภาพได้บนบาน หรือขอให้  

คนเชิดร้องเชิญ  ดังตัวอย่าง 

  ลูกขอเชิญคุณพ่อมะขามเฒ่า อยู่ไหนเล่าเชิญมาไวไว 

  อีกท้ังคุณพ่อขวากโค้งหนองรี เชิญครั้งนี้อย่าไปไหน 

  อีกท้ังคุณพ่ออันเรืองลุก  คุณพ่ออ้อมสุขเชิญมาไวไว 

  อีกท้ังคุณพ่อปู่นาระหารดังว่า เชิญพ่อมาชมหนังลูกชาย 

  อีกท้ังคุณพ่อพลายแก้วพลายเพชรดังว่า เชิญพ่อมาท่ีหน้าจอใหญ่ 

       (คณะ ช.รุ่งเรืองศิลป์) 

 บทเชิญเจ้าตามตัวอย่างเป็นชื่อเจ้าพ่อประจ าศาลศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น

เพชรบุรี อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในหมู่บ้านและท้องถิ่น ชาวบ้านจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

อ านาจและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว ท าให้เกิดพิธีกรรมการแก้บนด้วยหนังตะลุง ในพิธีกรรม

การแก้บนหนังตะลุงต้องใช้บทเชิญเจ้าให้มารับสินบนหรือชมการแสดง โดยจะเอ่ยชื่อเจ้าพ่อเจ้าของ

สินบนและชื่อเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ ของท้องถิ่น    

 ความเชื่อของคนเมืองเพชรเรื่องการสร้างศาลประจ าหมู่บ้าน เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจนั้ น 

สะท้อนให้เห็นความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มคนไทที่ธ ารงอยู่อย่างชัดเจน เนื่องจากทุกหมู่บ้านจะสร้างศาล

เจ้าประจ าหมู่บ้าน ไว้ต้นทางเข้าหมู่บ้านหรือท้ายหมู่บ้านเพ่ือปกป้องดูแลผู้คนในเขตปริมณฑลหมู่บ้าน 

รวมทั้งดูแลไร่นาของชาวบ้านด้วย มีการตั้งชื่อศาลและเซ่นสรวงบูชา มีวิธีปฏิบัติต่อเจ้าพ่อประจ าศาล

ตามปัจเจกชนและสังคม หมู่บ้าน โดยการจัดงานท าบุญประจ าปีตามที่แต่ละหมู่บ้านก าหนด  อาจจะ

เป็นช่วงตรุษ-สงกรานต์ ศาลเจ้าประจ าหมู่บ้านนับเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความเชื่อ และศรัทธาของคนใน

แต่ละหมู่บ้าน ที่คอยคุ้มครองดูแลให้เกิดความสงบสุขในรัศมีของหมู่บ้านนั้น ๆ พลังเหนือธรรมชาติ

ดังกล่าวมีภาวะบางอย่างที่สามารถให้คุณให้โทษได้ สามารถดลบันดาลให้เกิดปรากฏการณ์ปาฏิหาริย์
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หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปตามความปรารถนา จึงท าให้ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อ

ประจ าศาลยังคงด ารงอยู่อย่างมั่นคง มีบทบาทสร้างขวัญและก าลังใจ และตอบสนองความต้องการ

ความมั่นคงทางจิตใจคนเมืองเพชรในปัจจุบัน  

 จากเหตุผลดังกล่าว จึงท าคนในสังคมเมืองเพชรเกิดการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ านาจที่

มองไม่เห็น เพ่ือช่วยดลบันดาลให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ตามที่ต้องการ นั่นก็คือ การบนบานศาลกล่าวต่อเจ้า

พ่อประจ าศาลของหมู่บ้าน และมักจะใช้หนังตะลุงในการแก้บน ชื่อคุณพ่อปู่ประจ าศาลต่าง ๆ       

ของจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏในบทเชิญเจ้าจ านวนมาก ในการศึกษาครั้งนี้เลือกเฉพาะ 2 ศาลที่มีการแก้

บนเป็นประจ า คอื ศาลคุณพ่อปู่เขาหลวง-ธงชัย และ ศาลคุณพ่อปู่บ้านบางเก่า 

  3.2.4.1 บทเชิญคุณพ่อปูแ่ก่ และพ่อปู่พวงมาลัย 

  ขออัญเชิญพ่อปู่แก่ที่อยู่ที่นี่   เดชะบารมีเชิญมาพ่อมา 

  เชิญพ่อมาดูมาฟัง   เชิญมาดูหนังฟังนิยาย 

  เมื่อได้ยินเสียงลูกร้องเรียกหา ขอเชิญพ่อมารู้เห็นเป็นใจ 

  เชิญพ่อมารับมารอง  มาจับมาจองสินบนพอ่ไป 

  ลูกขออัญเชิญคุณพ่อปู่พวงมาลัย   ค่ าคืนนี้ไซร้ขออาราธนา 

  เชิญพ่อมาดูมาฟัง   เชิญมาดูหนังฟังนิยาย 

  ได้ร้องประกาศลั่นวาจา  ครั้งนี้แหละหนาเชิญมาพ่อมา 

  พอได้ยินเสียงลูกร้องเรียกหา คืนนี้นี่หนามาเป็นก าลังใจ 

     มารับมารู้เห็นเป็นก าลังใจ  ค่ าคืนนี้ไซร้ตัวฉันอาราธนา 

        (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 

 ศาลเจ้าพ่อหรือศาลพ่อปู่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านเขาหลวง -ธงชัย หมู่ที่ 1 

ต าบลธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีชื่อว่าพ่อปู่แก่ และ พ่อปู่พวงมาลัย ตามชื่อบทเชิญข้างต้น

เจ้าที่คนเชิดร้องเชิญเมื่อแสดงแก้บนที่ศาลคุณพ่อแห่งนี้ 
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ภาพที่ 25  ศาลพ่อปู่แก่ (ซ้าย) พ่อปู่พวงมาลัย (ขวา) 

หมู่บ้านเขาหลวง-ธงชัย หมู่ที่ 1 ต าบลธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี

 

ตามประวัติคนทั่วไปเรียกต าบลนี้ว่า "เขาหลวง" เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ได้น าธงมาปักไว้ที่บนเขา

หลวง ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ธงชัย" สืบต่อกันมา จนกลายเป็นต าบลธงชัยจนถึงปัจจุบัน  ศาลพ่อปู่แก่

และพ่อปู่พวงมาลัยนี้มีมาแต่ดั้งเดิม จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าเกิดมาก็เห็นมีศาลตั้งอยู่แล้ว    

ผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านั้นก็เคยถามพ่อแม่ของท่านก็ได้รับค าตอบเช่นเดียวกัน ศาลพ่อปู่ทั้งศาลเป็นสัญลักษณ์

ศูนย์รวมจิตใจ ความรัก และความศรัทธา ของชาวบ้านเขาหลวง-ธงชัยเป็นอย่างยิ่ง เวลาเดินทางออก

นอกหมู่บ้านทุกคนจะต้องบอกกล่าวให้พ่อปู่รับรู้และขอให้ท่านช่วยให้การเดินทางปลอดภัย เวลากลับ

ก็เช่นกันต้องบอกกล่าว เหมือนเป็นการไปมาลาไหว้ เนื่องจากศาลตั้งอยู่ติดริมทางสัญจร เวลารถผ่าน

จะต้องบีบแตร เป็นการบอกกล่าวทักทายและแสดงความคาราวะ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน       

นายชื้น-นางฉลวย สินเมือง, นางบุญเรือน หนูนาค, และนางฉลวย ปานแก้ว (2559) ส่วนใหญ่

โดยเฉพาะผู้อาวุโสจะยึดพ่อปู่เป็นสรณะไม่ว่าจะท าอะไรต้องยกมือไหว้หันหน้าไปทางศาลเสมอเพ่ือ

บอกกล่าวเป็นขวัญก าลังใจ แม้ยามจะนอนหลังจากสวดมนต์ไหว้พระจะต้องระลึกถึงพ่อปู่เสมอบอก

กล่าวให้ท่านมาปกปักรักษาทั้งตนเองและครอบครัว นอกจากนั้นกุลบุตรที่จะอุปสมบททุกคนของ

หมู่บ้าน ตอนเป็นนาคจะต้องมากล่าวขอขมาลาบวชกับพ่อปู่ก่อน แล้วจึงรับนาคแห่เข้าวัด และในช่วง

ตรุษสงกรานต์ชาวบ้านจะมาท าบุญที่ศาลนี้เป็นประจ าทุกปีเรียกชื่อการท าบุญนี้ว่า “ท าบุญหน้าศาล” 

ซึ่งปกติหมู่บ้านอื่นจะไปท ากันที่วัดประจ าหมู่บ้าน 

เรื่องที่ชาวบ้านเขาหลวงนิยมบนหนังตะลุงกับพ่อปู่แก่และพ่อปู่พวงมาลัยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง

ทั่ว ๆ ไป เช่น ขอให้หายป่วยไข้ ขายที่ เรื่องการเรียน การสอบเข้างาน ขอหวย และเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่
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สามารถเปิดเผยได้ พ่อปู่แก่และพ่อปู่พวงมาลัยเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านจึงมีผู้นิยมบนกันมาก ไม่ว่า

จะเป็น พวงมาลัยสด พวงมาลัยแห้ง ละครชาตรี เพลงพวงมาลัย และท่ีส าคัญ คือ หนังตะลุง ช่วงเวลา

ที่ใช้แก้บนสามารถท าได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงเข้าพรรษาที่ถือว่าพ่อปู่ไม่ประจ าอยู่ที่ศาล เนื่องจากไป

เฝ้าพระพุทธเจ้าในสวรรค์ช่วงเข้าพรรษา หากใครแก้บนในช่วงนี้จะถือว่าสินบนไม่ขาด จะถูกทวงถาม

สินบนท าให้เกิดความไม่เป็นมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว 

3.2.4.2 บทเชิญคุณพ่อปู่บ้านบางเก่า 

 
ภาพที่ 26 ศาลเจ้าพ่อเขางู (ซ้าย) ศาลแม่งูน้อย (ขวา) 

ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุร ี

  เชิญเจ้าพ่อเขางูเหมือนดังว่า สิบนิ้วเรียกหาเสกสรรไว 

  ขอเชิญมาฟัง   ดูหนังฟังนิยาย 

  ขอเชิญแม่งูน้อย   ล่องลอยมาเป็นการไว 

  พ่อเขาใหญ่ในคืนนี้  เชิญคุณพ่อปู่ย่ีจงคลาไคล 

  คุณพ่อสมรมิตรสมรทอง  ลอยละล่องกันมามากมาย 

  ขอเชิญพ่อปู่จัน   สิบนิ้วของฉันร้องเรียกไข 

  เชิญคุณพ่อสมิงดงเอย... 

  เชิญคุณพ่อไกรทอง  พ่อลอยละล่องมาเป็นการไว 

  พ่อสายน้ าเขียวเหมือนดังว่า ค่ าคืนนี้หนาพ่อจงมาไว 

  ขอเชิญคุณพ่อบางเก่า  เจ้าพ่อหาดเจ้าพ่อจงคลาไคล 

  เจ้าพ่อทะเลลึกเหมือนดังว่า ค่ าคืนนี้หนาจงคลาไคล 

     (คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 
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 บ้านบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี นับว่าเป็นสถานที่พิเศษที่มีศาลเจ้าประจ าหมู่บ้าน

จ านวนมาก ตามปกติแต่ละหมู่บ้านจะมีเพียงแค่ศาลหรือสองศาลเท่านั้น แต่ที่บ้านบางเก่านี้มีจ านวน

มาก ตามจ านวนรายชื่อบทเชิญเจ้าที่คนเชิดตะลุงได้ด้นร้องเอ่ยชื่อเชิญคุณพ่อมารับสินบนและชม  

การแสดงหนังตะลุง ดังรายชื่อต่อไปนี้ เจ้าพ่อเขางู แม่งูน้อย คุณพ่อปู่ยี่ คุณพ่อสมรมิตร สมรทอง    

พ่อปู่จัน คุณพ่อสมิงดง คุณพ่อไกรทอง พ่อสายน้ าเขียว คุณพ่อบางเก่า เจ้าพ่อหาดเจ้า และเจ้าพ่อ

ทะเลลึก ศาลเจ้าตั้งกระจายอยู่รอบหมู่บ้าน บางศาลตั้งชิดติดกัน เช่น ศาลเจ้าพ่อเขางูกับศาลแม่งู

น้อย เป็นต้น เมื่อคณะหนังตะลุงไปแสดง เจ้าภาพจะจดรายชื่อคุณพ่อศาลต่าง ๆ มาให้คนเชิดร้องเชิญ 

คนเชิดต้องใช้ความสามารถปฏิภาณในการด้นชื่อเจ้าพ่อเพ่ือร้องเชิญตามความประสงค์ของเจ้าภาพ  

 เหตุผลที่มีศาลเจ้าจ านวนมากเนื่องจากหมู่บ้านนี้อยู่ติดริมทะเล ชาวบ้านมีอาชีพประมง     

ต้องอาศัยดินฟ้าอากาศในการท ามาหากิน วันไหนคลื่นลมแรงจะออกไปหาปลาไม่ได้ หรือออกไปแล้ว

ท าให้ประสบภัยเรือล่มหรือไม่ได้ปลามาขาย ท าให้ขาดทุนไม่คุ้มค่าน้ ามันและแรงงานหรือค่าจ้าง

ลูกเรือ จึงไม่มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ จึงต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ คือ ศาลคุณพ่อประจ า

หมู่บ้าน ยิ่งจ านวนศาลเจ้ามีมากยิ่งบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงในชีวิตอย่างยิ่ง ยามลมแรงมาจะต้องยก

มือบอกคุณพ่อให้ช่วยให้คลื่นลมสงบ (สุดาทิพย์ เสือสะอาด, 2561) จะได้ออกเรือไปหาปลาได้ 

ชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธาในเจ้าพ่อมากนิยมบนและแก้บนด้วยหนังตะลุง 

 3.2.5 บทเชิญเจ้าที่เจ้าทางและวิญญาณบรรพบุรุษ  
ความเชื่อเรื่องผีเป็นความเชื่อพ้ืนฐานดังเดิมของกลุ่มคนไทยก่อนที่จะรับศาสนา

พราหมณ์และพุทธศาสนา ความเชื่อนี้ยังฝังแน่นอยู่กับชาวบ้านท้องถิ่นเพชรบุรี การที่คนเชิดร้องเชิญ

วิญญาณเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน ผีบรรพบุรุษเหล่านั้นมาชมการแสดงหนัง เป็นพยานในการแก้บน เพ่ือท า

ให้วิญญาณเกิดความพึงพอใจไม่มาทักก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย ดังบทกลอน 

  เจ้าที่เจ้าทางเจ้าดั้งเดิม  มาช่วยส่งช่วยเสริมให้กับลูกยา 

  อีทั้งผีบ้านและผีเรือน  อย่าช้าอย่าเชือนมาเร็วไว 

  ผีปู่ผีย่าผีตายาย   ตัวลูกชายได้ร้องเรียกหา 

  อีกยายกะลาตากะลี  พ่อมั่งพ่อมีพ่ออยู่หนใด 

  ลูกขออัญเชิญผีโรงเหย้าโรงเรือน อย่าเชือนแชครั้งนี้แหละแน่โดยไว 

        (คณะ ว.รวมศิลป์) 

เชิญผียายย่าตาปู่  เชิญมาดูหนังตัวลูกชาย 

ทหารซ้ายทหารขวา      ของคุณพ่อมาท่ีหน้าจอใหญ่ 
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       (คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

  เชิญเจ้าที่เจ้าของทางแต่เก่าก่อน ค่ าคืนนี้ขอเชิญท่านมา 

  ขอเชิญผีเหย้าผีเรือนของเจ้าภาพ  

 ทั้งปู่ย่าตายาย ญาติกาทั้งหลาย ที่ได้ล่วงลับดับขันธ์ห้า 

 ว่าดวงวิญญาณสถิตอยู่ที่ใด มาเถิดไวไวขอเชิญท่านมา 

        (คณะ ช.รุ่งเรืองศิลป์) 

 ในการแก้บนหนังตะลุงบางเจ้าภาพจะให้คนเชิดเอ่ยชื่อพ่อแม่หรือญาติที่ล่วงลับให้มาชมหนัง

ตะลุง   ดังตัวอย่าง 

  ดวงวิญญาณญาติผู้ใหญ่ท่านเจ้าภาพดังว่า เชิญมาชมหนงัลูกชาย 

  มีพ่อเชื้อ แม่ยิ่ง น่วมแหลม ดังว่า    อีกปู่ย่าและตายาย 

       (คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ) 

  ขอวิญญาณพ่อทองย้อย แก้วมีมาก    พ่อร้อยชั่งมาชมหนังตัวของหลานชาย 

  พ่อทองย้อยมาแลคุณขา      หนังตัวลูกยาจะเชิดให้ท่านชมเอย  

      (คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

 บทไหว้ครูหนังตะลุงเมืองเพชรเริ่มต้นจากบทเบิกหน้าพระ ต่อด้วยบทเชิญเจ้า ล าดับการไหว้

และเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหนังตะลุงแต่ละคณะล้วนมีล าดับการไหว้คล้ายกันอาจมีการสลับกันบ้าง

เล็กน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเป็นสิริมงคล ช่วยให้มีปัญญาไหวพริบยามร้องจะไม่ได้ติดขัด 

ช่วยป้องกันเสนียดจัญไร เป็นการสร้างความมั่นใจในการแสดงแต่ละครั้ง นอกจากนั้นบทไหว้ครู

ดังกล่าวยังสะท้อนความเชื่อทางศาสนาที่เก่ียวข้องในพิธีกรรมด้วย 

 

3.3 บทไหว้ครูและบทเชิญเจ้าหนังตะลุงเมืองเพชรกับความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง 
 ความเชื่อทางศาสนา เป็นความเชื่อที่มนุษย์ยอมรับต่ออ านาจนอกเหนือธรรมชาติ  มีพิธีกรรม

บูชากราบไหว้อ้อนวอนให้ช่วยปกป้องคุ้มครอง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รูปแบบความเชื่อทางศาสนามี

อยู่ 2 แบบ คือ ศาสนาตามค าสั่งสอนของศาสดา และศาสนาแบบชาวบ้าน สังคมไทยมีความเชื่อ

พ้ืนฐานเกี่ยวกับผี ต่อมาได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา จึงท าให้ศาสนาชาวบ้าน

ไทยนั้น เป็นการผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนาระดับที่ชาวบ้านปฏิบัติในชี วิตประจ าวัน               

กับศาสนาพราหมณ์ และความเชื่อผี คนไทยเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์มาผสมผสานกันได้สนิท เพ่ือ

ความผาสุกของตนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นปรัชญาส าหรับวันนี้และวัน
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หน้า พราหมณ์ที่เป็นผู้น าทางศิลปะวิทยาการตั้งแต่โบราณ และผีพ้ืนเมืองที่สถิตอยู่ทั่วทุกหนแห่ง 

อ านวยความสมานสามัคคีและความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนดิน (ไมเคิล ไรท์, 2534: 119) ความเชื่อเหล่านี้

เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม คนไทยน าความเชื่อดังกล่าวไปประกอบพิธีกรรม 

เพ่ือคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับคน และคนกับกฎเกณฑ์สังคม 

 พิธีกรรมการแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์            

การประกอบพิธีกรรมช่วงก่อนการแสดง คือ การไหว้ครู ที่ใช้การร้องกลอนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการ

เอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางศาสนา ตัวบทไหว้ครูเป็นการผสมผสานความเชื่อของศาสนาพุทธ 

พราหมณ์ และผี ซึ่งความเชื่อทางศาสนาดังกล่าวมีล าดับความส าคัญตามล าดับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ดังนี้  

 3.3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธ  
 ในพิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุงเมืองเพชรจะให้ความส าคัญกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธเป็น

อันดับแรก โดยจะกล่าวถึงก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาอ่ืนทั้งสองช่วงของพิธีกรรมไหว้ครู กล่าวคือ ในช่วง

ที่ 1 คือการเบิกหน้าพระ คนเชิดจะเริ่มพิธีกรรมโดยตั้ง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม

พุทธัสสะ (3 ครั้ง) ซึ่งแปลว่า ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์นั้น ค าบูชานี้เป็นบทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า เปรียบดังองค์ประธานแห่งคาถา

ยิ่งใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ซึ่งจะเพ่ิมความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลกับชีวิต  

 ช่วงที่สอง คือ การเชิญเจ้า จะไหว้พระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรก ขึ้นต้นด้วยค ากลอน         

“น้อมหัตถ์นมัสการประสานเศียร” เนื้อหาเป็นการไหว้พระบาทพระศาสดาเพ่ือระลึกพระคุณ 

ต่อจากนั้นเป็นการไหว้พระรัตนตรัย ดังบทกลอน 

 ไหว้พระพุทธเจ้าที่เข้านิพพาน ได้จ าบ่วงสงสารวิมานมรรคา 

 ไหว้พระธรรมล้ าเลิศประเสริฐไซร้ สั่งสอนมีได้ให้มีใจอุเบกขา 

 ไหว้พระสงฆท์รงจีวร  ขึ้นธรรมาสน์สั่งสอนสุนทรเวทนา 

 จากบทกลอนจะขึ้นต้นด้วยค าว่า “ไหว้” ต่อด้วยชื่อ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 

เป็นการไหว้เบื้องต้น เพ่ือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย จะเห็นได้ว่าการไหว้พระพุทธเจ้าและพระ

รัตนตรัยในบทไหว้ครูทั้งสองช่วงจะเอ่ยถึงเป็นล าดับต้น 
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 3.3.2 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์  
 นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่า มหรสพการแสดงเงาจ าพวกหนังตะลุงนี้ เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่

ของมนุษยชาติ เคยปรากฏแพร่หลายมาทั้งในแถบประเทศยุโรป และเอเชีย ในประเทศอินเดียพวก

พราหมณ์แสดงหนังที่เรียกกันว่า ฉายานาฏกะ เรื่องมหากาพย์รามายณะ เพ่ือบูชาเทพเจ้าและสดุดี

วีรบุรุษ ในสมัยต่อมาการแสดงหนังได้แพร่หลายเข้าสู่ในเอเชียอาคเนย์ เขมร พม่า ชวา มาเลเซีย และ

ประเทศไทย คาดกันว่า หนังใหญ่คงเกิดขึ้นก่อนหนังตะลุง และประเทศแถบนี้คงจะได้แบบมาจาก

อินเดีย เพราะยังมีอิทธิพลของพราหมณ์หลงเหลืออยู่มาก เรายังเคารพนับถือฤๅษี พระอิศวร  พระ

นารายณ์ และพระพรหม (ส านักงานจังหวัดพัทลุง, 2556) หนังตะลุงเมืองเพชรได้รับอิทธิพลจากหนัง

ตะลุงภาคใต้และหนังใหญ่ของภาคกลางจึงยังคงความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ ในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ของศาสนาพราหมณ์ปรากฏในบทไหว้ครู ดังนี้ 

 บทไหว้ครูหนังตะลุงเมืองเพชร ช่วงที่ 1 การเบิกหน้าพระ ไหว้พระตรีมูรติ ไหว้ต่อจากค าบูชา

พระพุทธเจ้าและชุมนุมเทวดา  เนื้อหาบทกลอนจะเอ่ยชื่อมหาเทพและพาหนะทรง กล่าวคือ        

พระอิศวรกับโคนนทิ และพระพรหมกับหงส์ ตามบทกลอน “พระอิศวรผู้ทรง  โคศุภราชฤทธิรอน” 

“ไหว้จตุรพักตร์ผู้ทรงพระมหาสุวรรณหงส์” หรือเอ่ยชื่อและลักษณะพิเศษของพระนารายณ์ที่มีสี่กร 

“ไหว้พระนารายณ์ทั้งสี่ พระกร” ในช่วงที่ 2 การเชิญเจ้า ไหว้เทพเจ้าและฤๅษีในศาสนาพราหมณ์   

ต่อจากการไหว้พระพุทธเจ้าและไหว้พระรัตนตรัย ประกอบด้วย พระคเณศ พระอินทร์ พระพรหม      

พระยม และเทพนพเคราะห์ ไหว้ฤๅษีกไลยโกฏิและฤๅษีเพชรฉลูกัณฑ์  

 3.3.3 ความเชื่อเกี่ยวกับผี  
 สังคมเพชรบุรีเป็นชุมชนของคนต่างเผ่าพันธุ์ที่คละเคล้ากลมกลืนกัน เพชรบุรีมีทั้งลาวโซ่ง 

ลาวเวียง ลาวพวน กะเหรี่ยง (โปว์) กะหร่าง (สกอร์) จีน มุสลิม และชาวบ้านไทยพ้ืนถิ่นภาคกลาง 

ผู้คนเหล่านี้สร้างสรรค์วิถีชีวิต ประเพณี มหรสพ อันตอบสนองต่อวิถีประจ าวันและความเป็นชุมชน

เกษตร ไหว้วอนเซ่นสรวงธรรมชาติและพลังลึกลับที่ถูกนิยามด้วยค าว่า “ผี” เพ่ือให้เกิดความรุ่งเรือง

สมบูรณ์ของดิน น้ า ปลา และความเป็นสุขปลอดภัยมั่นใจกับการลงหลักปักฐาน (นิพัทธ์พร เพ็งแก้ ว, 

2543: 88) ความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่คนในสังคมยึดถือกันอยู่ก่อนที่จะได้รับ

อิทธิพลทางศาสนาพุทธและพราหมณ์จากอินเดีย ความเชื่อเรื่องผี โดยเฉพาะผีอารักษ์ประจ าหมู่บ้าน 

ความเชื่อนี้ส าหรับคนเมืองเพชรมีความส าคัญเด่นชัดที่สุด สะท้อนให้เห็นความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มคน

ไทที่ธ ารงอยู่อย่างชัดเจน เนื่องจากทุกหมู่บ้านจะสร้างศาลเจ้าประจ าหมู่บ้าน ไว้ต้นทางเข้าหมู่บ้าน

หรือท้ายหมู่บ้านเพ่ือปกป้องดูแลผู้คนในเขตปริมณฑลหมู่บ้าน รวมทั้งดูแลไร่นาของชาวบ้านด้วย       

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B9%85%E0%B8%A9%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1


  139 

มีการตั้งชื่อศาลและเซ่นสรวงบูชาตามปัจเจกชนและงานประจ าปีตามที่แต่ละหมู่บ้านก าหนด คนส่วน

ใหญ่จะบนบานต่อศาลคุณพ่อปู่ประจ าหมู่บ้านและนิยมแก้บนด้วยหนังตะลุง 

 
ภาพที่ 27 เจ้าภาพกล่าวเชิญสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิมารับสินบน ณ วัดอินทาราม 

 เมื่อมีการแก้บนหนังตะลุงจะประกอบพิธีกรรมแก้บน คนเชิดจะต้องเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของ

สินบนมารับสินบนและเชิญผีต่าง ๆ มาร่วมเป็นพยานการแก้บนและชมการแสดงหนังตะลุง  ดัง

ตัวอย่างตัวบทในข้อ  ท าให้บทไหว้ครูหนังตะลุงเชิญผีชั้นสูงหรือผีดี ได้แก่ เทวดา ซึ่งจะมีการเชิญทั้ง

สองช่วง ในช่วงที่ 1 การเบิกหน้าพระ ดังรายละเอียดในข้อ 3.1 หลังจากบูชาพระพุทธเจ้าแล้ว จะเป็น

การชุมนุมเทวดา ดังค ากล่าวชุมนุมเทวดาที่ว่า “สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะตะเฏ จันตะลิกเข          

วิมาเน” มีความหมายว่า “ขอเชิญเทวดาทั้งหลาย  ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพ ในชั้นรูปภพสิง

สถิตอยู่บนยอดเขา และที่หุบเขา” เชิญมาเพ่ือเป็นสักขีพยานการประกอบพิธีกรรม มีความเชื่อว่าท า

ให้เกิดความสบายใจ ช่วงที่ 2 การเชิญเจ้า ดังรายละเอียดในข้อ 3.2  จะไหว้เทวดาทั่วทุกสารทิศ 

นอกจากนั้น จะเป็นการไหว้ผีประจ าหมู่บ้าน ผีบรรพบุรุษ และผีทั่วไป ได้แก่ ไหว้ครูหนังตะลุง ไหว้สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วยคุณพ่อประจ าด่านประจ าภูเขาภูเขา ประจ าศาลเจ้าศาล

เจ้า ประจ าวัด พระเกจิอาจารย์ วิญญาณบรรพบุรุษ ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง และผีต่าง ๆ ที่เจ้าภาพเคารพ

นับถือ บทไหว้ครูช่วงนี้จะเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผีท้องถิ่น หรือแม้แต่ชื่อผีบรรพบุรุษของเจ้าภาพ 

 ความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวข้องในบทไหว้ครูหนังตะลุงเมืองเพชร ประกอบด้วยความเชื่อ

ศาสนาพุทธ พราหมณ์ และผี โดยตัวบทที่คนเชิดได้สรรค์สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตและสืบทอดมา     

ในปัจจุบันนั้น ให้ความส าคัญศาสนาพุทธเป็นอันดับต้น แม้จะมีเพียงค าบูชาพระพุทธเจ้าและเนื้อหา

บทกลอนที่ไหว้พระพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยเท่านั้น เนื้อหาจะมีลักษณะคงที่ที่ใช้ในพิธีกรรมทั่วไป
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ของคนไทย เนื่องจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักประจ าชาติมีคนนับถือมากที่สุด จึงถือเป็นศาสนา

ใหญ่กว่าศาสนาอื่น กอปรกับอ านาจกลไกของรัฐท าให้มีอิทธิพลครอบง าศาสนาอื่น ๆ ในสังคม  

ศาสนาพราหมณ์นั้น ได้รับอิทธิพลการแสดงหนังที่แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย จึงท า

ให้ความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าและฤๅษีต่าง ๆ ยังคงอยู่ และจัดอันดับการไหว้ไว้เป็นล าดับสอง บทไหว้

พระรัตนตรัยในศาสนาพุทธและเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ท าให้เห็นว่ากล่าวพอเป็นพิธี ในฐานะสิ่ง

เคารพบูชา เป็นขนบการไหว้ในวรรณกรรมที่มีมาตั้งแต่อยุธยาและส่งอิทธิพลมาถึงรัตนโกสินทร์      

ดังปรากฏในลิลิตโองการแช่งน้ า 

สิ่งที่น่าสนใจคือความเชื่อศาสนาดั้งเดิมของคนท้องถิ่นคือ การนับถือผีนั้น แม้วรรณกรรม

พิธีกรรมหนังตะลุงจะวางล าดับไว้ท้ายแต่ให้พ้ืนที่หรือมีเนื้อหาในการกล่าวถึงมากที่สุด กล่าวอย่าง

ละเอียด ดังนั้น วรรณกรรมพิธีกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรจึงเป็นการผสมผสานความเชื่อทางศาสนาที่มี

ความสมดุล ทั้งนี้ไม่มีความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งด ารงอยู่โดยอิสระ หากแต่มีการผสมผสานและ

กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ก่อให้เกิดเป็นพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของการบันเทิงเฉพาะ

ท้องถิ่นเมืองเพชรบุรี 

 

3.4 บทไหว้ครูและบทเชิญเจ้าหนังตะลุงเมืองเพชร: การบันทึกชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่น 
 การเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นตามความเชื่อการนับถือผีในตัวบทไหว้ครูหนังตะลุงนั้น นัยตรง

เป็นการแสดงคารวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือความสบายใจและเป็นมงคลของคนเชิดและเจ้าภาพในการ  

แก้บนให้หลุด ส่วนนัยแฝงนั้น การเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น ชื่อคุณพ่อประจ าศาลประจ า

หมู่บ้าน ชื่อคุณพ่อประจ าเขา ชื่อพระพุทธรูปประจ าวัด ชื่อพระเกจิอาจารย์ และชื่อครูหนังตะลุงที่

ล่วงลับ  ล้วนเป็นการบันทึกรายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นอย่างไม่เป็นทางการ ดังนั้น ตัวบทไหว้ครูจึง

เป็นเครื่องมือในการช่วยความทรงจ าและเป็นหลักฐานให้ทราบถึงชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าท้องถิ่นแบบ

ชาวบ้าน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความคิด ความเชื่อประจ าท้องถิ่นได้ 

 ตามที่กล่าวแล้วว่า ทุกหมู่บ้านของจังหวัดเพชรบุรีจะมีศาลประจ าหมู่บ้านเป็นที่เคารพ

สักการะของผู้คนในหมู่บ้าน ซึ่งมีวิธีปฏิบัติต่อคุณพ่อผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับปัจเจกและระดับ

ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการท าบุญศาลช่วงเทศกาลสงกรานต์ การเซ่นสรวงสักการะตามวาระด้วยสิ่งของ

ต่าง ๆ และที่ส าคัญคือการบนบานศาลกล่าว และมักจะแก้บนด้วยหนังตะลุง จากการเก็บข้อมูล       

ที่หมู่บ้านบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีจ านวนศาลเจ้ามาก เมื่อเจ้าภาพ    

แก้บนหนังตะลุง บทไหว้ครูจึงต้องเอ่ยชื่อร้องเชิญ คุณพ่อ ดังบทกลอน 
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  เชิญเจ้าพ่อเขางูเหมือนดังว่า  สิบนิ้วเรียกหาเสกสรรไว 

  ขอเชิญมาฟัง    ดูหนังฟังนิยาย 

  ขอเชิญแม่งูน้อย    ล่องลอยมาเป็นการไว 

  พ่อเขาใหญ่ในคืนนี ้   เชิญคุณพ่อปู่ย่ีจงคลาไคล 

  คุณพ่อสมรมิตรสมรทอง   ลอยละล่องกันมามากมาย 

  ขอเชิญพ่อปู่จัน    สิบนิ้วของฉันร้องเรียกไข 

  เชิญคุณพ่อสมิงดงเอย... 

  เชิญคุณพ่อไกรทอง   พ่อลอยละล่องมาเป็นการไว 

  พ่อสายน้ าเขียวเหมือนดังว่า  ค่ าคืนนี้หนาพ่อจงมาไว 

  ขอเชิญคุณพ่อบางเก่า   เจ้าพ่อหาดเจ้าพ่อจงคลาไคล 

  เจ้าพ่อทะเลลึกเหมือนดังว่า  ค่ าคืนนี้หนาจงคลาไคล  

       (คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์) 

 ตามรายชื่อบทไหว้ครูที่คนเชิดตะลุงได้ด้นร้องเอ่ยชื่อเชิญคุณพ่อมารับสินบนและชมการแสดง

หนังตะลุง ดังรายชื่อต่อไปนี้ เจ้าพ่อเขางู แม่งูน้อย คุณพ่อเขาใหญ่ คุณพ่อปู่ยี่ คุณพ่อสมรมิตร      

สมรทอง พ่อปู่จัน คุณพ่อสมิงดง คุณพ่อไกรทอง พ่อสายน้ าเขียว คุณพ่อบางเก่า เจ้าพ่อหาดเจ้า    

และเจ้าพ่อทะเลลึก บ้านบางเก่ามีศาลเจ้าตั้งกระจายอยู่รอบหมู่บ้าน บางศาลตั้งชิดติดกัน เช่น     

ศาลเจ้าพ่อเขางูกับศาลแม่งูน้อย เป็นต้น เมื่อคณะหนังตะลุงไปแสดง เจ้าภาพจะจดรายชื่อคุณพ่อศาล

ต่าง ๆ มาให้คนเชิดร้องเชิญ คนเชิดต้องใช้ความสามารถปฏิภาณในการด้นชื่อเจ้าพ่อเพ่ือร้องเชิญตาม

ความประสงค์ของเจ้าภาพ  

 คนไทยมีความเชื่อว่าครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ถือเป็นที่เคารพเสมอด้วยบิดามารดา

หรือญาติผู้ใหญ่ ซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนม เมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องระลึกถึง ท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้

เสมอ ส าหรับหนังตะลุงแต่ละคณะจะจัดมีพิธีไหว้ครูทุกปีเพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวที  ในพิธีกรรม

การแสดงหนังตะลุงทุกครั้ง ในบทไหว้ครูจะต้องเอ่ยชื่อครูหนังตะลุงที่ล่ วงลับของแต่ละสาย ให้มา

หน้าจอเพ่ือความเป็นสิริมงคล การเอ่ยชื่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ครูหนังตะลุง ดังตัวอย่าง 

 ไหว้ครูลาภ ครูทรง   อีกท้ัง ครูโปร่ง และครูมา 

 ลูกรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง   เชิญครูมานั่งดูหนังลูกยา 

  ลูกจะไหว้คุณครูหน้านวล   คุณครูป่วน ลูกขอวันทา 

  ขอเชิญครูมาช่วยเสี้ยมสอน  บอกกลอนให้กับลูกยา 
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  ไปแลที่ไหนไม่มีใครลบหลู่   บอกครูทุกคืนไป 

  ลูกจะไหว้ครูพุด และครูแถม  ให้มาสอดแนมให้กับหลานชาย 

  คุณครูคนใดท่ีไม่ได้ออกชื่อ   คุณครูอย่าถือคุณครูไหน 

  ลูกชายแสดงกันอยู่ที่นี่   เดชบารมีขอเชิญครูมา 

       (คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 การเอ่ยชื่อครูผู้ล่วงลับในบทไหว้ครูนอกจากจะเป็นการระลึกถึงพระคุณที่ได้สั่งสอนและ

ถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงหนังตะลุงจนยึดเป็นอาชีพหาเลี้ยงชีวิตได้ อีกท้ังเพ่ือความเป็น

สิริมงคล และสร้างความมั่นใจในการแสดงแล้ว ไม่ให้เกิดความประหม่ า มีความขลังขณะแสดง 

นอกจากนั้น ยังเป็นการประกาศให้เจ้าภาพและผู้ชมรับทราบว่าเป็นคณะหนังตะลุงที่สืบทอดมาจาก

ครูหนังจริง ไม่ได้เป็นศิษย์ที่ไม่มีครู เพ่ือจะได้เกิดความมั่นใจต่อการแสดงที่เป็นมืออาชีพ และที่ส าคัญ

ในเชิงประวัติทางวัฒนธรรมท าให้สามารถสืบถึงชื่อครูของหนังตะลุงในอดีตของหนังตะลุงเมืองเพชรว่า

มีใครบ้าง ชื่ออะไร และมีการถ่ายถอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์คนไหนบ้าง    

  จากการสัมภาษณ์ ประพัทธิ์ ค าโพธิ์ (2559) คนเชิดคณะ พ.นิยมศิลป์ เมื่อจะไปแสดงที่ไหน      

จะสังเกตและสอบถามจากชาวบ้านถึงชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าถิ่นหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ผ่านในบริเวณ

ใกล้เคียงกับสถานที่ที่ไปแสดงหนังตะลุงแก้บน เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีกรรมก็จะเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์   

ต่าง ๆ ทั้งที่เจ้าภาพจดชื่อมาให้เชิญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สอบถามกับพบเห็นมาด้นเป็นบทร้องในการ

เชิญเจ้าทุกครั้ง นับเป็นการประยุกต์และสร้างสรรค์ตัวบทให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและเป็นที่ชื่นชอบ

ของเจ้าภาพ น าไปสู่การจ้างวานในครั้งต่อไปและผู้ชมอ่ืน ๆ ที่มาชมเมื่อเห็นการเชิญเจ้าที่ละเอียด   

เมื่อเกิดการบนและจะแก้บนก็จะนึกถึงหนังตะลุงคณะนี้ก่อนเสมอ  

 การเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ในบทไหว้ครูเป็นการบันทึกบทวรรณกรรมมุขปาฐะแบบชาวบ้าน      

ท าให้คนท้องถิ่นที่ได้ชมการแสดงหนังตะลุงซึ่งเคยรับรู้เกิดความทรงจ าเกิดการตระหนักรู้ และส านึก

ความเป็นท้องถิ่น ส่วนผู้ใดที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถสืบค้นได้ เพราะชื่อ

ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นที่รู้จักของชาวบ้านประจ าถิ่น โดยที่หน่วยราชการไม่เคยได้บันทึกชื่อไว้เป็น

ทางการ ในอนาคตถ้าชื่อเหล่านี้เสื่อมหาย บทไหว้ครูหนังตะลุงจะเป็นหลักฐานที่บันทึกไว้ ดังนั้น    

การเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในบทไหว้ครูนับเป็นบทบันทึกเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญตามท่ีได้กล่าวมา 

 บทไหว้ครูหนังตะลุงเมืองเพชรมีล าดับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาสองช่วง ช่วงแรก     

คือ บทเบิกหน้าพระ เริ่มจากบทบูชาพระพุทธเจ้า ชุมนุมเทวดา บทไหว้พระรัตนตรัย พระอุณรุท    

เทพเจ้าประจ าธรรมชาติ และพระฤๅษี บทไหว้พระตรีมูรติ บทบอกประวัติหนังตะลุงหรือหนังใหญ่  
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และบทไหว้รูปครูหนัง ส่วนช่วงที่สอง บทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย บทไหว้พระพุทธเจ้า บทไหว้

พระรัตนตรัย บทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์ บทไหว้พระมหากษัตริย์ บทไหว้บิดรมารดา    

บทไหว้แม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่ เจ้าวัดเจ้าวา บทไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าจังหวัด และบทไหว้

ครูหนังตะลุง และบทเชิญเจ้า ประกอบด้วย บทเชิญเทวดา บทเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเพชรบุรี    

บทเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัด บทเชิญเจ้าพ่อประจ าหมู่บ้าน บทเชิญวิญญาณศักดิ์สิทธิ์   

พระเกจิอาจารย์ และบทเชิญเจ้าที่เจ้าทางและวิญญาณบรรพบุรุษ ล าดับการไหว้และการเชิญใน     

บทไหว้ครูหนังตะลุงเมืองเพชรตามที่กล่าวมีการเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาสนา เป็นการ

ผสมผสานความเชื่อทางศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธ พราหมณ์ และผี โดยให้ความส าคัญกับ

พระพุทธศาสนาในการกล่าวค าบูชาพระพุทธเจ้าและไหว้พระรัตนตรัยเหมือนกับพิธีกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็น

เกี่ยวกับศาสนาพุทธและพิธีกรรมของชาวบ้าน ส่วนศาสนาพราหมณ์มีการไหว้พระตรีมูรติ เทพเจ้า 

และฤๅษี เป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากอินเดียในเรื่องการเชิดหนังและเรื่ องที่ใช้แสดง จึงยังคงเค้า    

การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมไหว้ครู และการไหว้ผีท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ชาวบ้านนับถือ บทไหว้ครูจะไหว้

จัดไว้เป็นล าดับท้ายแต่ให้ความส าคัญมากที่สุด มีการเอ่ยถึงจ านวนมากอย่างละเอียด สะท้อน     

ความเชื่อดังเดิมท่ียังฝังแน่นอยู่ในจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของสังคมเพชรบุรี 

 การสัมภาษณ์คนเชิดกล่าวว่า พิธีกรรมไหว้ครูในอดีตใช้เวลาไม่นาน มีตัวบทการเบิกหน้าพระ

และการเชิญเจ้าอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงคนเชิดจะร้องไหว้และ     

เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นที่มีจ านวนมากขึ้น เนื่องจากเจ้าภาพนิยมให้เอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ านวนมาก

อย่างละเอียด นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบทประจ าที่คนเชิดจะต้องร้องเชิญเป็นปกติในการไหว้ครูแล้ว     

ทุกครั้งเจ้าภาพจดรายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าภาพได้บนและเคารพนับถืออีกจ านวนมากมาให้คนเชิด   

ร้องด้นเชิญ ด้วยเหตุผลเกรงว่าสินบนจะไม่ขาด จึงเป็นผลให้หนังตะลุงคณะใดเชิญเจ้าได้ละเอียด    

จะท าให้มีงานแสดงมากขึ้น แต่ถ้าพิธีกรรมในช่วงนี้ยาวนานมากจะท าให้ผู้ชมโดยเฉพาะเด็กไม่ชอบ

เพราะดึกจะง่วงนอนและต้องการการแสดงหนังตะลุงมากกว่าโดยเฉพาะตัวตลกที่สนุกสนานต่างกับ

พิธีกรรมไหว้ครูที่มีบรรยากาศเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ 

 การสัมภาษณ์ กิตติทัต ศรวงค์, บัญญัติ สุวรรณแว่นทอง, ปรีชา หนูขุนนาง, สีน้ า นีติธรรม

รังสี (2560) และงานวิจัยของ พิทยา บุษรารัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง “นาฏกรรมแห่งลุ่มทะเลสาบ

สงขลา การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของหนังตะลุงและโนรา ช่วงการ

ปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน” พบข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกัน คือ ในอดีต       

หนังตะลุงภาคใต้มีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมและสร้างความบันเทิง จากการเปลี่ยนแปลง
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ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ส่งผลกระทบต่อหนังตะลุงต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาทั้งรูปแบบและเนื้อหาเพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคมและค่านิยมของประชาชน ท าให้

หนังตะลุงภาคใต้ในปัจจุบันมีบทบาทเพ่ือความบันเทิงส่วนบทบาทด้านพิธีกรรมลดน้อยลง เนื่องจาก

การแก้บนด้วยหนังตะลุงน้อยลง ปรากฏการณ์นี้สวนทางกับหนังตะลุงเมืองเพชร ที่การแสดงใน

ปัจจุบันมีหน้าที่เพ่ือพิธีกรรมแก้บนและยิ่งเพ่ิมมากขึ้นตามสถิติของงานเฉลี่ยตลอดปีของคณะหนัง

ตะลุงและจ านวนคณะหนังตะลุงที่เพ่ิมข้ึนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 การแก้บนสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ด้ วยหนั งตะลุงเมืองเพชรเป็น พิธีกรรมที่ มีบรรยากาศแห่ ง             

ความศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ และช่วงเวลาพิเศษ ตัวบทไหว้ครูและบทเชิญเจ้าที่ใช้ประกอบพิธี   

เป็นการสืบทอดความคิดความเชื่อทางศาสนาของคนท้องถิ่น ล าดับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สะท้อน     

การผสมผสานความเชื่อทางศาสนาของศาสนาพุทธ พราหมณ์ และผี โดยเฉพาะบทเชิญเจ้าเป็นการ

ตอกย้ าและถ่ายทอดความเชื่อนับถือผีต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นบทบันทึกรายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าถิ่นอีก

ทางหนึ่ง ดังนั้น ปัจจัยการด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชรท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง คือ            

พิธีกรรมการไหว้ครู โดยเฉพาะตัวบทที่สะท้อนความคิด ความเชื่ออันมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นใน         

การแก้บน 

 

3.5 บทตัดสินบนกับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 
 ศิราพร ณ ถลาง (2539: 7-9) กล่าวถึงการบนบานศาลกล่าวเป็น “วิธีการ” หนึ่ง ซึ่งเป็น

ประเพณีปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้เกิดความสบายใจ ไว้ว่า  

เนื่องจากมนุษย์เชื่อว่ามีอ านาจเหนือธรรมชาติบางอย่างซึ่งเรา

มองไม่เห็น แต่มีอิทธิฤทธิ์ในการดลบันดาลให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ได้ มนุษย์

จึงเชื่อว่าพิธีกรรมการบนบานจะเป็นกลวิธีที่ใช้ในการ “ต่อรอง” หรือ

อีกนัยหนึ่ง “ควบคุม” อ านาจเหนือธรรมชาติให้ช่วยดลบันดาลให้เกิด

สิ่งต่าง ๆ ตามที่มนุษย์ร้องขอหรือบนบาน พิธีกรรมจึงเป็นสื่อและเป็น

วิธีการส าคัญที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารต่อรองกับอ านาจเหนือธรรมชาติ

อันนั้น การบนบานต่ออ านาจเหนือธรรมชาตินั้น เมื่อมนุษย์ต้องการ  

ให้ดลบันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้ มนุษย์จึง “ให้” บางสิ่งบางอย่างแก่อ านาจ

เหนือธรรมชาตินั้นเป็นการตอบแทน ซึ่งท าให้เกิดความเชื่อออกไปต่าง 

ๆ นานา นานไปความเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติก็ซับซ้อนมากขึ้น   
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มีการจัดระเบียบ มีแบบแผนขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมเพ่ือ    

เซ่นสรวงสังเวยบูชา ตามแต่มนุษย์ในแต่ละสังคมจะเชื่อว่าอ านาจเหนือ

ธรรมชาตินั้นอยู่ในรูปใด กระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และ    

ยังความมั่นใจให้มนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมเพราะ

พิธีกรรมเป็นหลักประกันให้กับจิตใจ  

พิธีกรรมการบนบานของชาวเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นการบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นตาม

ระดับพ้ืนที่ปริมณฑลของแต่ละแห่งของหมู่บ้าน ขั้นตอนการบนมีแบบแผนที่ชัดเจนแบ่งออกเป็น      

2  แบบ คือการบนโดยตรงกับบนปากเปล่า6  ชาวเพชรบุรีมีความเชื่อถือศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีที่

อยู่ในพ้ืนที่ของตนอย่างมั่นคง ดังนั้นเมื่อมีปัญหาชีวิตชาวเพชรบุรีจึงบนบานศาลกล่าวและเมื่อได้สม

ประสงค์ตามที่บนก็จะแก้บนด้วยหนังตะลุง หนังตะลุงเมืองเพชรจึงเป็นศิลปะการแสดงที่มีบทบาทรับ

ใช้สังคม ท าหน้าที่เป็นมหรสพแก้บน ช่วยคลายความวิตกกังวลและสร้างความสบายใจให้ชาวเพชรบุรี 

(ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม, 2555: ง)   

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายค าว่า ตัด คือ ก.ท าให้ขาด

ด้วยของมีคม เช่น ตัดกระดาษ ตัดผ้า ส่วนค าว่า สินบน (โบ) น. ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นเครื่อง

บูชาคุณหรือตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้ส าเร็จตามประสงค์ เมื่อน าค าทั้งสองมาประสมกันเป็นค าว่า    

“ตัดสินบน” หมายถึง การตัดสิ่งที่ได้บนบานไว้ให้ขาดออกจากกัน เป็นสัญลักษณ์ว่าการแก้บนได้

ส าเร็จแล้ว ค ากริยา “ตัด” นี้ยังพบในพิธีกรรมโบราณและพิธีกรรมบางอย่างที่สืบทอดจากอดีตมา

จนถึงปัจจุบัน โดยมีนัยและความหมายให้วิเคราะห์ตีความเกี่ยวกับพิธีกรรมที่บุคคลหรือชุมชนร่วมกัน

ท าในโอกาสพิเศษและเกี่ยวข้องกับอ านาจลึกลับ ซึ่งมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน          

การค้นหาความหมายของระบบสัญลักษณ์เป็นการค้นหาความหมายของระบบคิดและความสัมพันธ์

                                                           
6 “การบนโดยตรง” ผู้บนอาจจะเดินทางไปที่ศาลอารักษ์ จุดธูป 9 ดอก บอกช่ือนามสกุล เล่าเรื่อง     

ความทุกข์ร้อนและขอบนบานให้พ้นจากความทุกข์หรือขอให้สมหวังตามที่ปรารถนา หากส าเร็จตามปรารถนาจะน า   
สิ่งใดก็ต้องระบุให้ชัดเจนมาแก้บน หากไม่สามารถไปยังศาลอารักษ์ได้ก็สามารถจุดธูป 9 ดอก ปักกลางแจ้งโดยผู้บน
หันหน้าไปทางศาลอารักษ์บอกเล่าเก้าสิบพร้อมกล่าวค าบนบาน ส่วน “การบนปากเปล่า” บางครั้งผู้บนเจ็บป่วย
หนักอยู่ในขั้นวิกฤตหรือมีข้อจ ากัดอื่น ๆ ที่ไม่สามารถบนโดยตรงได้ ก็สามารถยกมือขึ้นพนมแล้วเอ่ยค าบนบาน           
ข้อส าคัญจะต้องบอกช่ือ เรื่องที่บน และสิ่งที่จะน ามาแก้บนซึ่งต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ถวายดอกไม้เจ็ดสี ผ้าเจ็ดสี  
เจ็ดศอก ไข่ต้ม หัวหมู น้ าแดง ขนมถ้วยฟู เพลงปรบไก่ เพลงพวงมาลัย ละครชาตรี ละครร าแก้บน วิ่งรอบสถานที่
นั้น ๆ ร าแก้บนด้วยตนเอง ถวายเงินตอบแทน บวชแก้บน เป็นต้น  
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ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2544: 94) ตามความเชื่อที่เป็น

ข้อตกลงร่วมกัน  

การตัดในพิธีกรรมโบราณของไทย ข้อมูลจากหนังสือเกร็ดโบราณคดีประเพณีไทยของ        

ส.พลายน้อย (น้าชาติ ประชาชื่น, 2551: 24) กล่าวว่า ในต าราพิไชยสงคราม กล่าวถึงพิธีกรรม  ตัดไม้

ข่มนาม ในเวลาที่บ้านเมืองมีศึกสงคราม บรรดาโหราจารย์ต่าง ๆ จะมีบทบาทในการประกอบพิธี

บ ารุงขวัญทหารทั้งหลาย พิธีตัดไม้ข่มนาม คือน าไม้ที่มีชื่อพ้องกับศัตรูมาตัด เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ

ก าลังใจให้แก่เหล่าทหารฝ่ายผู้ท าพิธี และยังเป็นการข่มขวัญทัพฝ่ายศัตรูด้วย นอกจากนั้น ยังมีการตัด

ในประเพณีการตัดกรรม-ตัดเวร เนื่องจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวอีสาน เมื่อล้มหมอนนอนเสื่อมา

นานยังกินได้นอนหลับชนิดอัมพาตง่อยเปลี้ยเสียแขนขา ญาติพ่ีน้องน าไปท าพิธีตัดกรรม -ตัดเวรที่วัด         

ผู้มีความรู้จึงจัดแจงแต่งเครื่องตัดกรรม-ตัดเวร พอถึงตอนเย็นน าคนป่วยไปที่ต้นโพธิ์ นิมนต์พระสงฆ์

นั่งทิศตะวันออกต้นโพธิ์ ให้คนป่วยนั่งหรือนอนอยู่ตรงกลาง ตั้งหม้อในทิศทั้ง ๔ ด้วยสายสิญจน์ผูก

ปากหม้อ พระสงฆ์ทั้ง ๔ รูปจับด้ายสายสิญจน์ ไหว้พระรับศีลอาราธนาพระสงฆ์ สวดตัดกรรม-ตัดเวร 

พอสวดถึงบทสุดท้าย พระสงฆ์แต่ละรูปใช้มีดน้อยตัดด้ายสายสิญจน์ที่ปากหม้อทันที จึงท าพิธีเสกด้าย

ผูกข้อมือ ถวายจตุปัจจัยอนุโมทนาเสร็จจึงน าหม้อและด้ายสายสิญจน์ที่เหลือ ฝังที่โคนต้นโพธิ์ในทิศ 

ทั้ง 4 เป็นเสร็จพิธีพิธี (ศิลปะไทย, 2557) 

 พิ ธี ซางกะมู ด เป็ น พิ ธีศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ของชาวไท โส้ เมื่ อมี การตายเกิดขึ้ น  ซาง แปลว่ า 

“กระท า ” กะมูด  แปลว่า “ ผี ”  ซางกะมูด  มีความหมายถึงการท าให้ผีสุก อันเป็นมงคลก่อนจะ

น าไปฝังหรือเผา หากไม่กระท าผีนั้นก็จะเป็นผีดิบ ซึ่งไม่เป็นมงคล มีขั้นตอนพิธีกรรมเป็นล าดับตาม

ความเชื่อ ซึ่งมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตัดกรรมตัดเวร เมื่อผีถึงป่าช้าก่อนจะเผาจะมีพิธีทางศาสนา

เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาก็จะมีพิธีตัดกรรมตัดเวรกรรม พิธีกรหรือเจ้าฮีดจะใช้เถาวั ลย์มา 1 เส้น ยาว

ประมาณ 1-2 วา ปลายข้างหนึ่งจับที่โลงศพ อีกข้างหนึ่งจับไว้ที่ลูกหลานและผู้แบกหามศพ เจ้าฮีด ก็

จะกล่าวว่า “ต่อไปนี้ตัดญาติขาดมิตรกันเดินทางคนละเส้นทางใครทางมัน เอ้า มวย บา ไป ปูน ซึง ตา

ปัด ตัดติง เจอ พร้อมกับใช้มีดตัดตรงเถาวัลย์เส้นนั้นแล้วพูดต่อไปอีกว่า “ทางคนละเส้นตะเวนคนละ

หน่วย อย่าเอ้ินว่าลูกหลานอีกต่อไป โกล กาล อาล ละมือ เจอ ละเนอ  ” เป็นอันเสร็จพิธีซางกะมูด 

(ละกวยเทรอว กรวง ขะมาน, 2553) 

 พิธีศพเจ้านายของชาวจ าปาศักดิ์มีการตัดโดยใช้ศร ซึ่งเจริญ ตันมหาพราน (2536) กล่าวว่า

ธรรมเนียมการจัดงานศพเชื้อเจ้าเมืองจ าปาศักดิ์จะน าศพใส่หอแก้ววางบนหลังนกหัสดีลิงค์สัตว์      

หิมพานต์ที่สร้างขึ้นรองรับ แห่ไปเผาที่วัด เจ้าภาพจะมอบหมายให้คนทรงประทับทรงนางสีดาถือศร
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เพ่ือฆ่านกหัสลิงค์ จะร่ายร าไปในขบวนแห่ พอถึงบริเวณงานจะฟ้อนเวียนขวารอบตัวนกหัสดีลิงค์     

3 รอบ พอได้จังหวะก็แผลงศรเข้าที่อกนกหัสดีลิงค์ คนที่อยู่ภายในตัวนกจะเทน้ าสีแดงออกมาตามรู

ลูกศร เมื่อนกหัสดีลิงค์ถูกศรก็จะดิ้นส่ายไปส่ายมาจนงวงตก ตาหลับ หูหยุดแกว่ง เป็นสัญญาณว่า   

นกตายแล้ว หลังจากพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์เสร็จสิ้นเจ้าภาพก็เริ่มพิธีทางศาสนา แม้จะเป็นการท าพิธีตาม

ต านานที่เล่าว่า ศพของกษัตริย์เชียงรุ้งที่ตั้งบนจิตกาธานถูกนกหัสดีลิงค์คาบไป ต่อมา “แม่นางสีดา” 

สามารถใช้ศรฆ่านกหัสดีลิงค์ได้ส าเร็จ จึงกลายมาเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของเจ้านายเชื้อสายจ าปา

ศักดิ์  

 เรื่องการตัดเป็นหัวใจส าคัญในพิธีกรรมต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว ทุกพิธีกรรมล้วนใช้อาวุธ

เป็นเครื่องมือในการประกอบพิธี กล่าวคือ ในพิธีตัดไม้ข่มนามจะใช้ดาบอาญาสิทธิ์ฟันศีรษะของหุ่นดิน

ปั้นให้ขาดลงในการฟันครั้งเดียว ในพิธีตัดกรรม-ตัดเวร ของชาวอีสาน พระสงฆ์ใช้มีดน้อยตัดด้าย

สายสิญจน์ที่ปากหม้อ  พิธีซางมะกูดของชาวไทโส้ใช้มีดตัดเถาวัลย์ เช่นเดียวกับการยิงศรฆ่านกหัสดี

ลิงค์ในพิธีศพของเจ้าเชื้อสายจ าปาศักดิ์ การตัดในพิธีกรรมล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายทั้งสิ้น 

การตัดในพิธีตัดไม้ข่มนาม เป็นการตัดคอหุ่นที่เป็นสัญลักษณ์คือชีวิตของศัตรู ต้องการให้ศัตรูตายหรือ

พ่ายแพ้ในการสงคราม ส่วนการตัดสายสิญจน์ที่มัดหม้อในพิธีกรรมชาวอีสาน เป็นการตัดเวร-ตัดกรรม 

ให้แยกออกจากร่างกายของผู้เจ็บป่วย เพ่ือให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เรื้อรัง การตัดทั้งสอง

พิธีกรรมเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ ส่วนพิธีกรรมงานศพของชาวไทโส้ที่ตัดเถาวัลย์กับการยิงศร 

ตัดขั้วหัวใจนกหัสดีลิงค์ของเจ้าจ าปาศักดิ์ เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นการตัดขาดระหว่างโลกของคนเป็นที่

เป็นญาติมิตรกับโลกของคนตาย เพ่ือให้ต่างคนต่างไปกันคนละทางอย่าได้มายุ่งเกี่ยวต่อกัน  

 การตัดวัตถุในพิธีกรรมล้วนเป็นสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายทางวัฒนธรรมตลอดจนระบบ

ความคิดความเชื่อของเจ้าของวัฒนธรรมนั้น ๆ  รูปแบบของความหมาย (pattern of meanings)      

ที่ได้รับสืบต่อกันมาในรูปของสัญลักษณ์เป็นระบบของแนวคิดที่ได้รับสืบทอดกันมา ( inherited 

conceptions) และแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ซึ่งผู้คนใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอ านาจศักดิ์สิทธิ์ 

ต่างเป็นที่รับรู้และเข้าใจความหมายของเจ้าของวัฒนธรรมที่ประกอบพิธีกรรม จากเหตุผลดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการตัดสินบนของการแก้บนหนังตะลุงเมืองเพชรว่ามีวิธีการ ขั้นตอน  ตลอดจน

สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายอะไรตามการนิยามของคนท้องถิ่นเมืองเพชรบุรีผ่านพิธีกรรมการแสดง

หนังตะลุงต่ออ านาจศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่น    
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 บทการตัดสินบนหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นหัวใจส าคัญของช่วงพิธีกรรมก่อนการแสดง 

สามารถศึกษาขั้นตอน วิธีการการตัดสินบน ตลอดจนวิเคราะห์สัญลักษณ์ในการตัดสินบนของพิธี

กรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรได้ ดังนี้ 

 3.5.1 บทการตัดสินบนในตัวบทวรรณกรรมประกอบพิธีกรรม 
 “การสื่อความหมาย” ทางวัฒนธรรมจากสัญลักษณ์ที่ต้องตีความ โดยจะต้องพิจารณาภาวะ

แวดล้อมของความเป็นจริงในวัฒนธรรม และภาวะแวดล้อมของเหตุการณ์  (content of the 

situation) ควบคู่กันไป การสื่อความหมายนอกจากประกอบด้วยสัญลักษณ์ ได้แก่ ภาษา ท่าทาง และ

เสียง ยังประกอบด้วยตัวบุคคล  ผู้สื่อความหมาย ผู้ฟัง และเนื้อหาสาระอันเป็นข้อมูลที่ผู้สื่อต้องการ

สื่อความหมาย (วรรณี วิบูลย์สวัสดิ์ แอนเดอร์สัน, 2531: 42) จากการศึกษาตัวบทการร้องเชิญเจ้าที่

เป็นภาษาร้องกรองประเภทกลอนหนังตะลุงหรือกลอนหัวเดียว คนเชิดจะพากย์ประกาศเจ้าหรือเชิญ

เจ้าที่เจ้าภาพได้บนบานไว้ให้มารับสินบน ประกอบการเชิดให้เห็นท่าทางของรูปหนังตัวประกาศเจ้า

ในช่วงพิธีการตัดสินบน มีล าดับขั้นตอนและวิธีการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมจากสัญลักษณ์ที่ต้อง

ตีความ ดังนี้ 

3.5.1.1 บทเชิญเจ้าพ่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

 ขั้นตอนแรกของพิธีการแก้บนหนังตะลุงเมืองเพชร คนเชิดจะใช้รูปตัวประกาศเจ้า           

เป็นตัวแทนคนเชิดร้องกลอนสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าพ่อที่เจ้าภาพได้บนบานไว้ให้มารับสินบน 

ตัวอย่าง 

  ศาลเจ้าแม่อุดมทรัพย์ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยแรงฤทธิ์ไม่หนีไปไหน 

  มารับรู้เห็นเป็นพยาน  มาเป็นประธานรับสินบนโดยไว 

  ลูกเชิญพ่อผู้เป็นเจ้าของ  มารับมารองสินบนพ่อไป 

  ไหว้องค์พระพรหมอยู่ท่ีนี่  ไม่หลบไม่ลี้ลูกไปไหน 

  ลูกเชิญพ่อผู้เป็นเจ้าของ  มารับมารองสินบนพ่อไป 

  เมื่อสมความหวังพ่อตั้งใจ  มีหนังถวายครั้งนี้หนา 

  มารับสินบาทและสินบน  ให้มันขาดหล่นคืนนี้หนา 

  มารับสินบาทสินบน  ให้มันขาดหล่นอย่ามัวไถล 

  จะหั่นสินบาทตัดสินบน  ของพระครูวิจิตรสรคุณเสียทันใด 

        (คณะ พ.นิยมศิลป์) 
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  เมื่อคุณสุวิทย์ อยู่ทอง เป็นผู้บนบาน  ต่อคุณพ่อเจ้าในคราวนั้นไซร้ 

  บัดนี้สมมาดปรารถนา  เขาหาหนังลูกมาเล่นถวาย 

  หลวงพ่อด าเป็นเจ้าของ  เชิญมารับมารองสินบนพ่อไป 

       (คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์) 

 ตามขนบนิยมคนเชิดจะเอ่ยชื่อเจ้าภาพจากตัวอย่าง คือ พระครูวิจิตรสรคุณ เจ้าอาวาสวัด  

ขุนตรา อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กับคุณสุวิทย์ อยู่ทอง ชาวบ้านหมู่ 8 ต าบลธงชัย อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี และจะเท้าความว่า เจ้าภาพได้บนบานไว้เมื่อได้ส าเร็จสมประสงค์แล้วก็ได้น า       

หนังตะลุงมาแสดงแก้บนถวาย ต่อจากนั้นก็เอ่ยชื่อเจ้าของสินบน จากตัวอย่างคือ พระพรหมและ   

เจ้าแม่อุดมทรัพย์ ซึ่งเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัดขุนตรา และคุณพ่อด าศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูป

ประจ าวัดอินทาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเจ้าภาพได้บนบานไว้ ขอเชิญให้เดินทางมารับ

สินบนชมการแสดงหนังตะลุง โดยคนเชิดจะร้องบทกลอนเน้นย้ าค าว่า “มารับสินบาทสินบน”     

“เชิญมารับมารองสินบน” “จะหั่นสินบาทตัดสินบน” เพ่ือเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสินบนให้เดินทาง

มารับสินบนโดยไว 

 ช่วงที่คนเชิดร้องเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บนไว้ เจ้าภาพจะจุดธูปเทียนบอกกล่าวเจ้าพ่อ บอกชื่อ

และเท้าความถึงการบนบานที่ผ่านมาแล้วได้สมใจหมาย จึงน าหนังตะลุงมาเล่นถวาย  เมื่อบอกกล่าว

เสร็จจะปักธูปเทียนลงบนกระถางธูปหรือเชิงเทียนบริเวณปร าพิธี หากไม่มีก็จะปักลงพ้ืนดินบริเวณ

ใกล้ ๆ แล้วจะถอยมานั่งชมการแสดง จะคอยฟังว่านายหนังจะออกชื่อเจ้าภาพไหม จะร้องบอกให้

หลุดสินบนไหม  จากการสัมภาษณ์ช่วงนี้เป็นช่วงส าคัญที่เจ้าภาพต้องคอยฟังให้ดี เพราะเกรงว่าจะแก้

สินบนไม่ตก แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนไว้จะมาทวงสินบนท าให้เจ็บไข้ได้ป่วย 

 3.5.1.2 บทยิงลูกศรตัดสินบน  

 หลังจากเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสินบนมาประทับหน้าจอแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด

ของพิธีกรรม คือ การตัดสินบนหรือการท าให้สินบนขาด คนเชิดจะร้องกลอนบอกให้รู้ว่าจะตัดสินบน 

ตัวอย่าง 

เมื่อพ่อมาพร้อมหน้ากัน  ตัดสินบนขาดกันเสียโดยไว 

       (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 

  พอมาพร้อมตามสัญญา  ตัดสินบนนี้หนาเสียโดยไว  

        (คณะ ว.รวมศิลป์) 
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 เมื่อคนเชิดจะร้องกลอนจบ จะใช้ตัวประกาศเจ้ายิงลูกศร 3 ครั้ง ตัดสินบนให้ขาด            

เป็นสัญญาณให้เจ้าภาพรับรู้ สัญลักษณ์ช่วงพิธีดังกล่าวมีความหลากหลาย สัญลักษณ์แรกคือภาษา    

ที่ใช้ร้องบอกถึงนัยยะแสดงการตัดสินบน ได้แก่ “ตัดสินบนขาดกันเสียโดยไว” สัญลักษณ์ต่อมาคือ

กริยาท่าทางของตัวประกาศเจ้าที่คนเชิดเชิดให้เห็นถึงการแผลงศรไปตัดสินบน จ านวน 3 ครั้ง      

และสัญลักษณ์รูปศรเคลื่อนที่ในฉากแสงเงาทะยานไปตัดสินบน จ านวน 3 ครั้ง  การตัดสินบน      

หนังตะลุงจากสัญลักษณ์ดังกล่าวยืนยันความหมายว่าสินบนได้ขาดสิ้นลงแล้วโดยผ่านถ้อยค า กริยา 

และอาวุธ ซึ่ งมีอานุภาพและพลังในการตัดสินบนที่ เป็นเรื่องนามธรรมให้ เห็นเป็นรูปธรรม             

โดยเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ว่าสินบนเป็นวัตถุที่มีลักษณะไม่หนามากที่สามารถใช้ศรยิง  

ให้ขาดหรือแยกออกจากกันได้ 

  3.5.1.3 บทลบสินบนออกจากบัญชี 

 การท าให้สินบนขาดจากการตัดด้วยศร ยังไม่เป็นการเพียงพอ ต่อความมั่นใจว่าสินบนนั้น   

แม้จะขาดออกจากกันแต่ยังคงรูปร่างอยู่ ขั้นตอนต่อมจะต้องท าให้สินบนหายไปหรือลบออกจากบัญชี

การบน จะไม่ได้ติดค้างหรือถูกทวงถามภายหลัง ดังตัวอย่าง 

  ขอให้ขาดกันตั้งแต่คืนนี้  ลบจากบัญชีตั้งแต่นี้ไป 

  ตั้งแต่คืนนี้และคืนหลัง  อย่าทวงหนังเขาอีกต่อไป 

  ว่าโอมขาดมหาขาด  พ่อจงอนุญาตให้ขาดกันไป 

       (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 

 

 เชิญพ่อขุนทองต้นบัญชี  ในค่ าคืนนี้พ่อก็อย่าชักช้า 

 พ่อจงได้เปิดดูบัญชี  ด้วยค่ าคืนนี้เขาแก้แล้วหนา 

 ขอให้สินบาดขาดสินบน  ขอให้มันหลุดพ้นจากกาลเวลา 

 ขอให้สินบาดขาดสินบน  อย่าได้ตกหล่นเชียวนะพ่อหนา 

       (คณะ ช.รุ่งเรืองศิลป์) 

 การตีความหมายบทกลอนข้างต้นแสดงว่าเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์มีคนบนบานจ านวนมาก จึงต้อง

ลงบัญชีการบนไว้ โดยมี “พ่อขุนทอง” เป็นผู้ถือบัญชีการบน เพ่ือจะได้ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้บนแล้ว

ได้แก้บนหรือไม่ ถ้าแก้บนแล้วก็ลบออกจากบัญชี หากใครยังไม่แก้ก็จะต้องทักท้วงหรือทวงถามต่อไป 

โดยเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ว่าสินบนเป็นสินค้าที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย เมื่อมี    

การซื้อขายไปแล้วก็ต้องลบสินค้านั้นออกจากบัญชี ซึ่งบัญชีสินบนนี้มีลักษณะคล้ายกับบัญชีบุญ -บาป     
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ในไตรภูมิพระร่วง การที่คนเชิดร้องกลอน ให้ “ลบจากบัญชี” “ขอให้สินบาทขาดสินบน” เป็นการ

เน้นย้ าความหมายเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือความสบายใจอีกขั้นหนึ่งของผู้บนว่าถูกลบจากบัญชีสินบน    

หรือหลุดพ้นขาดจากการติดหนี้สินบน 

 3.5.1.4 บทน าสินบนไปท้ิงน้ า 

  การตัดสินบนให้ขาดแล้ว ลบออกจากบัญชีการบนแล้ว ยังไม่เป็นหลักประกันความมั่นใจว่า

การสินบนได้หลุดพ้น การท าให้สิ้นสุดจะต้องน าไปท าลายให้หมดสิ้นไปโดยการน าไปทิ้งน้ า ให้ไหลไป

ตามกระแสน้ าออกห่างไปจากตัวผู้บน  ดังบทกลอน  

  สินบนขาดกันดังสัญญา  พ่อจงพัดจงพาเอาไปท้ิงน้ าไหล 

     เชิญมารับสินบาทให้ขาดสินบน     พ่อหน้ามนทิ้งธารน้ าไหล  

      (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 

  สินบนขาดกันตามสัญญา  พ่อจงน าพาไปท้ิงน้ าไหล 

        (คณะ พ.นิยมศิลป์) 

 การให้เจ้าพ่อซึ่งเป็นเจ้าของสินบนน าสินบนที่ถูกตัดขาดไปทิ้งยังแม่น้ าไหล เพ่ือให้กระแสน้ า

ที่ไหลแรงพัดพาเอาสินบนไปให้ไกล  สินบนที่ขาดเป็นการเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ว่ า 

สินบนเป็นวัตถุที่ไร้ประโยชน์ ไม่เป็นที่ต้องการ จึงต้องก าจัดน าไปทิ้งให้ไกลห่างตัว โดยให้กระแสน้ า

พัดพาไปให้ไกลที่สุด   

3.5.1.5 บททิ้งสินบนเป็นอาหารแก่สัตว์น้ า 

 การทิ้งสินบนที่ถูกตัดขาดลงในกระแสน้ าเพ่ือพัดพาไปให้ไกลตัวของผู้บนบานนั้น ยังไม่

เพียงพอต่อความรู้สึกของผู้บนบานว่าสินบนได้ขาดและไกลห่างอย่างแน่นอน คนเชิดจะร้องกลอนย้ า

ความให้สินบนนั้นตกเป็นเหยื่อแก่สัตว์น้ า ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ว่า สินบน

เป็นอาหารของสัตว์น้ า เมื่อกินสินบนเข้าไปแล้วก็จะย่อยสลายไม่เหลือซากหรือคงรูปแห่งวัตถุ ท าให้

แน่ใจว่าการตัดสินบนนั้นได้สลายไม่มีรูป นับเป็นการสิ้นสุดหรือตัดสินบนได้ส าเร็จลุล่วงตาม

เจตนารมณ์ของการแก้บน ดังบทกลอน 

  ได้แก่จระเข้พวกเหรา  ได้แก่ฝูงมัจฉาและปลาตัวใหญ่ 

       (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 

  ให้หมู่จระเข้เหรา   ฝูงมัจฉาปลาตัวใหญ่ 

       (คณะ พ.นิยมศิลป์) 
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 การตัดสินบนโดยวาจาศึกษาจากตัวบทการร้องตัดสินบนของคนเชิดตะลุง มีขั้นตอนและ

วิธีการเริ่มต้นจากการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสินบนมารับสินบน ต่อจากนั้นจะให้ตัวประกาศเจ้าแผลง

ศรตัดสินบน เมื่อสินบนขาดแล้วจะต้องลบสินบนออกจากบัญชีการบน ท าให้สินบนสูญหายจะได้ไม่ติด

ค้างเป็นหนี้สินบน แล้วน าไปทิ้งท าลายโยนลงแม่น้ าให้เป็นเหยื่อแก่สัตว์น้ า การตัดสินบนใช้สัญลักษณ์

ในการสื่อให้เห็นถึงการตัดจึงได้อุปลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ว่า สินบนเป็นวัตถุต้องใช้อาวุธที่มีพลังในการ

ตัดคือศร ยิงไปตัดให้สินบนขาดออกจากกัน แล้วน าไปท าหายไปด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา   

เพ่ือเป็นเครื่องประกันว่าสินบนนั้นได้ขาดสลายส าเร็จสมบูรณ์ เจ้าของสินบนจะไม่มาทวงถาม       

หรือทักท้วงส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ แก่ผู้บนบาน การกล่าวด้วยวาจาของคนเชิดยังไม่เพียงพอ    

ต่อความมั่นใจของเจ้าภาพว่าสินบนจะขาดไม่ติดค้าง เพ่ือเป็นการตอกย้ าความมั่นใจว่าสินบนนั้นได้  

ถูกตัดให้ขาดหรือตกหล่นไปอย่างแน่นอน จึงท าให้เกิดการกระท าของเจ้าภาพและคนเชิดที่อยู่นอก  

ตัวบทพิธีกรรมการแก้บน  

 3.5.2 การตัดสินบนนอกพิธีกรรมการแสดง  
 เนื่องจากการตัดสินบนด้วยสื่อสัญลักษณ์การยิงลูกศรของตัวหนัง และการพากย์ด้วยวาจาถึง

วิธีท าให้สินบนสูญสลายนั้น ผู้บนยังรู้สึกไม่เพียงพอเกรงว่าสินบนยังขาดไม่สมบูรณ์ จึงท าให้เจ้าภาพ

และคนเชิดมีการตัดสินบนในเชิงสัญลักษณ์เพ่ิมขึ้นอีก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสินบนนั้นได้ขาดลง

อย่างแน่นอน ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 

  3.5.2.1 การตัดสินบนของเจ้าภาพ7 

    3.5.2.1.1 การฉีกวัตถุ  

 เมื่อคนเชิดร้องกลอนมาจนถึงตัวประกาศเจ้ายิงศรตัดสินบนให้ขาด เจ้าภาพก็จะหาวัตถุ     

ใกล้ ๆ ตัวที่อยู่ในบริเวณพิธี เช่น ใบไม้ เส้นหญ้า หรือวัสดุที่จัดเตรียมมา เช่น เส้นเชือก หรือ กระดาษ 

จับมาฉีกให้แยกขาดออกจากกันแล้วโยนไปคนละทิศ แล้วบอกเจ้าพ่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้สินบนที่

ได้บนบานไว้ขาด อย่าได้ติดค้างทวงถามกันอีกต่อไป  

   3.5.2.1.2 การใช้มีดกรีดเครื่องเซ่น 

 เจ้าภาพบางรายอาจจะตั้งเครื่องเซ่นถวาย เช่น เป็ด ไก่ หัวหมู เหล้าขาว ผลไม้ แล้วแต่

ศรัทธาหรือตามที่บนไว้ พอถึงช่วงที่คนเชิดร้องเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บนไว้ เจ้าภาพจะจุดธูปเทียน  

บอกกล่าวเจ้าพ่อ บอกชื่อและเท้าความถึงการบนบานที่ผ่านมาแล้วได้สมใจหมาย จึงน าหนังตะลุงมา

                                                           
7สัมภาษณ์เจ้าภาพการแก้บนหนังตะลุง ฉลวย ปานแก้ว,บุญเรือน หนูนาค, แช่ม เกิดเกษม และเสริ่น สว่างโล่ง 
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เล่นถวาย เมื่อบอกกล่าวเสร็จจะปักธูปเทียนลงบนกระถางธูปหรือเชิงเทียนบริเวณปร าพิธี พอถึงช่วงที่

ตัวประกาศเจ้ายิงศรหรือช่วงที่คนเชิดบอกให้เจ้าภาพเริ่มท าพิธีตัดสินบน เจ้าภาพจะใช้มีดกรีดลงบน

เครื่องเซ่น เช่น กรีดไปบนตัวไก่ เป็ด หรือตัดหูของหัวหมู ถือเป็นการสิ้นสวาทขาดกันของสินบน 

นับเป็นช่วงการตัดสินบนเชิงสัญลักษณ์ท่ีเจ้าภาพกระท า 

            3.5.2.2 การตัดสินบนของคนเชิด 

 พฤติกรรมเชิงสัญลักษณ์การตัดสินบนของคนเชิด ปรากฏอีกครั้งตอนจบการแสดง คนเชิดจะ

ใช้มีดเฉือนหยวกกล้วยที่ใช้ปักตัวหนังในการแสดงจ านวน 3 ครั้ง พร้อมบริกรรมคาถาว่า พุทธัง ปัจจะ

ขามิ ขาด ธัมมัง ปัจจะขามิ ขาด สังฆัง ปัจจะขามิ ขาด เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายถึงการเสร็จสิ้น

ของการแสดงแก้บนหนังตะลุง การกระท านี้ตอกย้ าและยืนยันว่าการตัดสินบนครั้งนี้ได้ส าเร็จลุล่วงลง

อย่างเด็ดขาด เป็นการสื่อสารกับอ านาจศักดิ์สิทธิ์ท้ายสุดของพิธีกรรม  

การตัดสินบนในพิธีกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมาย       

การเปลื้องพันธะต่ออ านาจศักดิ์สิทธิ์ที่คอยจับจ้องบงการให้ผู้บนต้องแก้บนตามสัญญาที่เคยให้ไว้          

พิธีกรรมการตัดสินบนเป็นไปเพ่ือตัดขาดต่อพันธะสัญญานั้น แสดงออกโดยการร้องกลอนของคนเชิด 

โดยอุปมาเชิงสัญลักษณ์ เปรียบสินบนเป็นวัตถุที่จะต้องตัดด้วยอาวุธคือศร ต้องลบจ ากบัญชี          

ต้องท าลายทิ้งลงแม่น้ า และท าให้สูญสลายเป็นอาหารสัตว์น้ า นอกจากนั้นผู้บนยังได้ประกอบพิธีกรรม

ตัดสินบนพร้อมคนเชิดที่ร้องกลอน เพ่ือยืนยันความมั่นใจว่าสินบนได้ขาดลงแล้วด้วยการกระท า    

ของตน โดยการฉีกใบไม้หรือเชือกให้แยกชาดออกจากกัน หรือการใช้มีกรีดบนเครื่องเซ่น และในตอน

สิ้นสุดการแสดงคนเชิดจะใช้มีดเฉือนหยวกเป็นสัญลักษณ์การตัดสุดท้าย 

พิธีกรรมการตัดสินบนมีวัตถุประสงค์ชี้ชัดเจนโดยซ่อนนัยของพฤติกรรมที่ต้องการส่งผ่านมา

ทางสัญลักษณ์ (Kroeber and Kluckhohn, 1952 : 357 cited in Thomson E. Wren, 2012: 43) 

สัญลักษณ์การตัดสินบนดังกล่าวเป็นเครื่องประกันค ามั่นสัญญาทางนามธรรมของจิตส านึกผู้บน ว่าได้

ตอบแทนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จสิ้นลงอย่างเรียบร้อย สมตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งใจ วิธีการตัดสินบนแปร

ออกมาเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เห็นเชิงประจักษ์จากการตัด การฉีก และการกรีดต่าง ๆ สื่อความหมาย

และสร้างความม่ันใจว่าการตัดสินบนได้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ ผู้บนจะเกิดความสบายใจ เมื่อสินบนขาด

เจ้าของสินบนจะไม่มาทวงถามอีกต่อไป เป็นความรู้สึกท่ีไม่ติดค้าง   



  154 

 มนุษย์จะใช้สัญลักษณ์เพ่ือบ่งบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนา และแรงบันดาลใจ

ของตัวเองในการที่จะจัดระเบียบชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 8 (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560 : 178)       

การตัดสินบนเป็นหัวใจส าคัญของพิธีกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร สินบนเป็นสัญลักษณ์ของข้อ

สัญญาผูกพันที่ผู้บนจะต้องตอบแทน เมื่อได้สมความปรารถนาตามที่บนบานไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

สัญลักษณ์ที่ปรากฏในการตัดสินบนทั้งวาจาและพฤติกรรมล้วนเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการ     

ปลดเปลื้องพันธะสัญญาที่ให้ไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีความปรารถนาที่จะให้หลุดสินบาทขาดสินบน เพ่ือจะ

ได้จัดระเบียบชีวิตให้เป็นไปตามปกติไม่ต้องคอยระแวงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาทวงถามสินบน หากการ 

แก้บนไม่ขาดจะต้องหาคณะหนังตะลุงมาแสดงถวายใหม่ มิเช่นนั้นอาจเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ

ในชีวิต 

 การแสดงหนังตะลุงเปรียบเหมือนเครื่องสังเวยประเภทหนึ่งที่น ามาใช้แก้บน เมื่อเจ้าภาพน า

หนังตะลุงมาแสดงถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ข้อสัญญาการบนบานจะต้องจบสิ้นลง แต่การจะขาดจากสินบน

นั้นเป็นเรื่องนามธรรมยากแก่การสัมผัสจับต้อง  คนเชิดต้องใช้พิธีกรรมก่อนการแสดงสื่อสัญลักษณ์ใน

การตัดสินบนให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้อาวุธคือศรตัดสินบนให้ขาด สัญลักษณ์การใช้อาวุธมีคมนั้น 

นับว่ามีพลังและอ านาจการตัดขาดที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน  นอกจากนั้นเจ้าภาพและคนเชิดยังซ้อน

สัญลักษณ์การตัดสินบนโดยใช้กริยาคือ การกรีด การฉีก และการเฉือน ท าให้วัตถุแยกหรือขาดออก

จากกัน เป็นการตอกย้ าให้มั่นใจสื่อความหมายว่าสินบนนั้นได้ขาดอย่างแน่นอนเด็ดขาด  เป็นการตัด

สินบนด้วยวาจาและพฤติกรรมที่มีวิธีการเป็นไปตามล าดับขั้นของพิธีกรรมการแก้บนหนังตะลุง 

 

                                                           
8 Mircea Eliade (1949) Clifford Geetz (1960,1966, 1973) และ Victor Turner (1967) อธิบายว่าวัตถุและการปฏิบัติ

ทางศาสนา คือ “ระบบสัญลักษณ์” ที่มคีวามหมายแฝงอยู ่



  155 

 
ภาพที่ 28 สัมภาษณ์ เจ้าภาพหนังตะลุง 

วัดถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี

 

  หนังตะลุงเมืองเพชรยังมีคงมีบทบาทรับใช้ท้องถิ่นในการแก้บน งานรับจ้างแสดง

ตลอดทั้งปี ร้อยละ 95% เป็นงานแก้บน (วิน  อุ่นใจเพ่ือน, 2558) จึงท าให้พิธีกรรมการแก้บนก่อน

การแสดงมีความส าคัญ บทร้องเชิญเจ้าและบทร้องตัดสินบนจึงมีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ตัวบทจึงมีความ

ศักดิ์สิทธิ์เพราะต้องใช้ในบริบทที่มีความเข้มขลัง หากเปรียบเทียบกับการแก้บนหนังตะลุงของภาคใต้        

หนังตะลุงภาคใต้มีบทบาทในพิธีกรรมลดลงอย่างมากเทียบกับในอดีต ปัจจุบันมีสถานภาพเป็นเพียง

ศิลปะการแสดงที่มีบทบาทมุ่งเน้นความบันเทิงเป็นส าคัญ ซึ่งต่างจากโนราที่ยังคงรักษาบทบาท

เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมความเชื่อไว้อย่างมั่นคง (พิทยา บุษรารัตน์, 2553) การแสดงหนังตะลุงภาคใต้มี

การแสดงตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่เป็นงานมหรสพหรืองานฉลองเทศกาลต่าง ๆ งานมงคล  งานอวมงคล 

และการปิดวิก โอกาสในการแสดงการเล่นแก้บนหรือแก้เหมรยของหนังภาคใต้เฉลี่ยประมาณ  30 %  

(บัญญัติ สุวรรณแว่นทอง, 2560) และนับวันจะค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคมภาคใต้ 

 ธรรมเนียมนิยมขั้นตอนในการแสดงของหนังตะลุงภาคใต้ เริ่มจากการตั้งเครื่อง โหมโรง    

ออกฤๅษี ออกรูปพระอิศวร ออกรูปปรายหน้าบท9 ออกรูปบอกเรื่อง บทเกี้ยวจอ (เป็นการร้องกลอน

                                                           
9 ปรายหน้าบท หรือ รูปกาศ หรือ รูปหน้าบท เสมือนเป็นตัวแทนคนเชิดตะลุง เป็นรูปชายหนุ่มแต่งกายโอรสเจ้าเมือง มือ

หน้าเคลื่อนไหวได้ มือท าเป็นพิเศษให้นิ้วมือทั้ง 4 อ้าออกจากนิ้วหัวแม่มือได้ อีกมือหนึ่งงอเกือบตั้งฉาก ติดกับล าตัวถือดอกบัว หรือช่อ
ดอกไม้ หรือธงรูป ออกมาขับบทไหว้ครู บิดามารดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้มาคุ้มครองป้องกันภัย 
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สั้น ๆ เพ่ือให้เป็นคติสอนใจแก่ผู้ชมหรือเป็นกลอนพรรณนาธรรมชาติและความในใจ ) ตั้งนามเมือง

หรือตั้งเมือง ด าเนินเรื่องจนจบ ในกรณีที่เป็นการแก้บนหรือแก้เหมรยหนังตะลุงภาคใต้จะใช้ช่วงเวลา

เสริมต่อจากออกรูปปรายหน้าบท  โดยกล่าวขับร้องเชิญครูหมอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารับเครื่องบวงสรวง

ยกเรื่องรามเกียรติ์ตอนใดตอนหนึ่งที่พอจะแก้เคล็ดว่าตัดเหมรยได้ขึ้นแสดง   เช่น  ตอนเจ้าบุตร เจ้า

ลบ เป็นต้น เล่นประมาณ 5-7 นาที พอศรที่แผลงถูกต้นรังขาดก็เป็นการประกาศว่า ค าบนบานของ

เจ้าภาพสิ้นสุดลงแล้วจบแล้วชุมนุมรูปต่าง ๆ มีฤาษี เจ้าเมือง พระ นาง ยักษ์ ตัวตลก ฯลฯ โดยปัก

รวมกันหน้าจอเป็นท านองว่าได้ร่วมรู้เห็นเป็นพยานว่าเจ้าภาพได้ แก้เหมรยแล้ว   แล้วคนเชิดใช้มีด  

ตัดห่อเหมรยขว้างออกนอกโรงเรียกว่า “ตัดเหมรย” เป็นอันเสร็จพิธี  ต่อจากนั้นก็มีตัวตลกออกมา

บอกเรื่องที่แสดง แล้วด าเนินเรื่องไปตามธรรมดา ปัจจุบันมีการแก้บนแบบนี้น้อยมาก บางคณะ เช่น 

คณะน้องเดียวซึ่งเป็นคณะที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดของภาคใต้ไม่มีพิธีกรรมการแก้บนดังกล่าวแบบในอดีต 

เพียงแค่การบอกกล่าวผ่านตัวหนังตัวปรายหน้าบทหรือตัวตลกให้หลุดสินบาทขาดสินบนเท่านั้น   

 เมื่อเปรียบเทียบวิธีการตัดสินบนของหนังตะลุงเมืองเพชรกับหนังตะลุงภาคใต้ พบว่า          

มีลักษณะของวิธีการเชิงสัญลักษณ์ในการตัดสินบนที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ในตัวบทการแสดงมีการ   

ใช้ศร หนังตะลุงเมืองเพชรใช้ตัวประกาศเจ้ายิงศรไปตัดสินบน ส่วนหนังตะลุงภาคใต้ให้เจ้าบุตรเจ้าลบ

แผลงศรไปตัดต้นรัง วิธีการตัดสินบนด้วยลุกศรนี้ หนังตะลุงเมืองเพชรโดยเฉพาะหนังนอกน่าจะได้รับ

อิทธิพลแล้วน ามาปรับเปลี่ยนในบริบทใหม่ของสังคมเมืองเพชร ส่วนการใช้มีดตัดวัตถุเป็นสัญลักษณ์

การตัดสินบน คนเชิดภาคใต้ใช้มีดตัดห่อเหมรยที่บรรจุผลหมากไว้ข้างใน ส่วนคนเชิดเมืองเพชรใช้มีด

เฉือนหยวกกล้วยที่ใช้ปักตัวหนัง นอกจากนั้น คนเชิดภาคใต้ต้องขว้างห่อเหมรยออกจากโรง      

เหมือนบทร้องกลอนตัดสินบนเมืองเพชรที่ต้องตัดสินบนให้ขาดแล้วต้องก าจัดท าลายให้ห่างไกลจาก

ตัวคือการน าไปทิ้งน้ าให้เป็นเหยื่อแก่สัตว์น้ า 

 วิธีการตัดวัตถุสิ่งของในพิธีกรรมของไทย ไม่ว่าจะเป็นพิธีตัดไม้ข่มนาม พิธีการตัดเวร -       

ตัดกรรมของชาวอีสาน พิธีซางกะมูดของชาวไทโซ้ และการฆ่านกหัสดีลิงค์ในพิธีศพของเจ้าจ าปาศักดิ์ 

ล้วนเป็นสื่อสัญลักษณ์ตามความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มคนไทย ยิ่งในพิธีกรรมการตัดสินบนหนัง

ตะลุงเมืองเพชร การตัดวัตถุมีวิธีการเชิงสัญลักษณ์หลากหลาย สื่อความหมายแห่งการปลดเปลื้อง

พันธะสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์  “ประสบการณ์เชิงสัญลักษณ์” เหล่านั้น ท าให้คนเมืองเพชรด ารง    

ความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นและสืบทอดพิธีกรรมการแก้บนหนังตะลุงให้คงอยู่คู่เมืองเพชรได้มา

จนถึงปัจจุบัน และจะมีแนวโน้มเข้มข้นข้ึนในอนาคต  
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 พิธีกรรมการแก้บนหนังตะลุงเป็นสิ่งที่มีบทบาทและสื่อความหมายต่อชาวเพชรบุ รีอย่างยิ่ง 

เพราะพิธีกรรมนั้นมีความเชื่อทางศาสนาที่แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตเพ่ือความอยู่รอด มีผลทางด้านจิตใจที่ช่วยลดความกลัว ความกังวล เพ่ิมความ

มั่นคงในจิตใจและผ่อนคลายความเครียดในชีวิตได้ ดังที่ อาทิตย์ ศรีจันทร์ (2555: 35) กล่าวไว้ว่า 

 วรรณกรรมเป็นสิ่งที่บันทึกสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละสมัย 

วรรณกรรมมีความสัมพันธ์อย่างมากกับพิธีกรรม เพราะในการ

ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ นั้น จ าเป็นต้องมีตัวบทเพ่ือท าหน้าที่เป็น   

บทสวดหรือเป็นต าราบันทึกขั้นตอนหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ        

ของพิธีกรรม วรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมเป็นการรวบรวมความคิด

ความเชื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในศาสนามาประมวลเข้าไว้ด้วยกัน ในการ

ประกอบพิธีกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยวรรณกรรมเพ่ือท าให้

พิธีกรรมนั้น ๆ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 พิธีกรรมแก้บนช่วงก่อนการแสดงนี้มีความส าคัญ โดยเฉพาะตัวบทไหว้ครู บทเชิญเจ้า และ

บทตัดสินบน นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่บันทึกสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรี ตัวบทเหล่านี้         

ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าให้เจ้าภาพที่เกิดความสบายใจในการแก้บน จะได้หมดพันธะ

สัญญาที่ไม่ติดค้างใจกับเจ้าพ่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนเชิดได้แสดงความกตัญญูระลึกบูชาคุณของ            

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ เพ่ือให้เกิดสิริมงคลและความม่ันใจในการแสดง อีกท้ังสะท้อนความเชื่อทาง

ศาสนาที่มีการผสมผสานในตัวบทอย่างกลมกลืนของศาสนาพุทธ พราหมณ์ และผี นอกจากนั้นรายชื่อ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นที่ปรากฏในบทเชิญเจ้ายังเป็นการบันทึกชื่อเชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง  และบทตัด

สินบนเป็นการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมเพ่ือนามธรรม คือ การเปลื้องสินบนให้หมด

ไปอันเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของพิธีกรรม  

 การปรับปรุงและสร้างสรรค์ตัวบทของคนเชิดเพ่ือประกอบพิธีกรรมแก้บน ท าให้ตัวบทมี

ความส าคัญเกิดความศักดิ์สิทธิ์ในการร้องกลอนประกอบดนตรี สนองตอบความต้องการของเจ้าภาพ 

คนเชิด และผู้ชมในโลกสามัญที่จะสื่อสารกับโลกศักดิ์สิทธิ์ ตัวบทวรรณกรรมในช่วงพิธีกรรมนี้น่าจะ

เป็นเหตุผลประการหนึ่งที่สนับสนุนข้อสมมุติฐานของงานวิจัยนี้ ในเรื่องปัจจัยที่ท าให้หนังตะลุงเมือง

เพชรด ารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสโลกสมัยใหม่ และความนิยมในวัฒนธรรมประชานิยมของคนรุ่นใหม่

ในปัจจุบัน หนึ่งในค าตอบนั้นก็คือ คือ ตัวบทไหว้ครูและบทเชิญเจ้าที่มีการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นได้

อย่างละเอียด ท าให้เป็นที่พอใจของเจ้าภาพ ซึ่งจะน าไปสู่การบนบานในครั้งต่อไปของเจ้าภาพและ
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ผู้ชมอ่ืน ๆ ที่พร้อมจะแปรเป็นเจ้าภาพแก้บนหนังตะลุง ท าให้เกิดการจ้างหนังตะลุงมาแก้บนครั้งต่อไป 

จึงเป็นเหตุผลท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรยังคงบทบาทหน้าที่แก้บนและจะมีแนวโน้มสถิติการแก้บนที่

เพ่ิมจ านวนมากขึ้นในอนาคต 

 พิธีกรรมก่อนการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชรต้องอาศัยตัวบทวรรณกรรมเป็นหลัก

ประกอบด้วยบทไหว้ครู บทเชิญเจ้า และบทตัดสินบน ในการประกอบพิธีกรรมสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เป็นล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน ส่วนบริบทเป็นตัวเสริมที่ท าให้พิธีกรรมเกิดความสมบูรณ์ ได้แก่ การตัดสิน

บนแม้จะมีบริบท แต่ก็มีตัวบทเข้ามาประกอบ ถ้ามีแต่บริบททุกอย่างก็จะไม่ชัด ไม่มีค าอธิบาย แต่ถ้ามี

แต่ตัวบทไม่มีบริบทก็ไม่ได้ จะไม่เกิดความสมบูรณ์ ดังนั้นตัวบทและบริบทต้องอาศัยกัน เพ่ือที่จะท า

ให้พิธีกรรมขึ้นสู่ภาวะสูงสุดแล้วจะค่อย ๆ แปรเปลี่ยนไปสู่การแสดง โดยอาศัยจุดเชื่อมต่อหรือการ

ผสานซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป 



 
 

 

บทที่ 4 
การผสานตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมกับตัวบทวรรณกรรมการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชร 

 

วรรณกรรมพิธีกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรขึ้นสู่ภาวะสูงสุดเมื่อสิ้นสุดการตัดสินบนทั้งตัวบท

วรรณกรรมและบริบทการแก้บน แล้วจึงจะเปลี่ยนผ่านสู่วรรณกรรมการแสดง ในช่วงรอยต่อ        

ของวรรณกรรมทั้งสองประเภทนี้ มีการผสานเชื่อมต่อที่มีขั้นตอนเป็นล าดับ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การร า

ถวายมือ การเบิกโรง และการบอกเรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 การร าถวายมือ  
ขั้นตอนที่ 1 คือ การผละออกจากตัวบทพิธีกรรมไปสู่ตัวบทการแสดง เมื่อพิธีกรรมการแก้บน

สิ้นสุดลง ตามรายละเอียดในบทที่ 3  ในข้อ 3.5.1 บทการตัดสินบนในตัวบทวรรณกรรมประกอบ

พิธีกรรม และข้อ 3.5.2 การตัดสินบนนอกพิธีกรรมการแสดงที่เป็นบริบทการตัดสินบน หลังจากนั้น

จะเป็นช่วงเวลาที่จะด าเนินเข้าสู่วรรณกรรมการแสดง แต่ช่วงการเปลี่ยนผ่านจะไม่เกิดแบบทันทีทันใด 

แต่จะมีการผสานตัวบททั้งสองด้วยการร าถวายมือ 

การร าถวายมือของหนังตะลุงเมืองเพชรมีวัตถุประสงค์เพ่ือร าถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสินบน  

ให้เกิดความส าราญหลังจาการตัดสินบนลุล่วงส าเร็จ  คนเชิดจะเชิดตัวหนังมานพน้อยด้วยลีลาการร่าย

ร าที่อ่อนช้อยนุ่มนวล ประกอบดนตรีท านองเพลงร า โดยใช้ท านองปี่เป็นหลัก (ธนชัย เชิดช านาญ, 

2562) การร าถวายมือของหนังตะลุงเมืองเพชรมีขนบและวัตถุประสงค์เหมือนการแสดงละครชาตรี 

ดังที่ อมรา กล่ าเจริญ (2537: 89) กล่าวว่า การร าถวายมือ คือ การร าเพ่ือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือแสดง

ความขอบคุณที่ได้ประทานความส าเร็จ ความสมปรารถนามาให้ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญของการแก้บน 

ด้วยความเชื่อของผู้แสดงว่า หากการแสดงละครแก้บนไม่มีการร าถวายมือ จ าท าให้ไม่ขาดสินบนที่ได้

บนไว้ 

การร าถวายมือจึงเป็นขั้นตอนส าคัญท่ีเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมการแก้บนและเนื่องน าไปสู่ตัวบท

วรรณกรรมการแสดง ขั้นตอนการร่ายร าถวายมือจะไม่มีตัวบทประกอบ เป็นการใช้นาฏศิลป์ลีลาเพ่ือ

แสดงการคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องบูชาอันสูงสุดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์  โดยการใช้อวัยวะหรือท่าร่ายร า

ของตัวหนังประกอบดนตรี ขั้นตอนนี้จะเป็นการผละออกจากตัวบทพิธีกรรม โดยมีตัวบทในช่วง

พิธีกรรมเป็นตัวส่งผลักไปสู่การผละออก ด้วยค าส าคัญในตัวบทที่ว่า “จับระบ า” กับ “ร าถวาย”  

ต่อไปนี้   
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นี่มันจวนเวไลได้เวลา  จับระบ ำท ำท่ำลูกจะร ำถวำย   

       (คณะ ก.กล้วย บบรเลงศิลป์) 

อวยพรเสร็จพลันดังสัญญา จับระบ ำท ำท่ำร ำถวำย 
      (คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 
คุณครูมาแล้วมากมาย  ลูกจะร ำถวำยเป็นธรรมดำ 
      (คณะเจริญศิลป์) 
นี่มันจวนเวไลได้เวลา  จับระบ ำท ำท่ำแล้วลำไกล  
      (คณะ ว. รวมศิลป์) 
สินบนขาดกันดังสัญญา  เต้นระบ ำท ำท่ำร ำถวำย 
      (คณะ รุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์) 
สินบนขาดลงตามสัญญา  เต้นระบ ำท ำท่ำลูกร่ำยร ำถวำย 
      (คณะ พ. นิยมศิลป์) 
เมื่อให้พรเสร็จเหมือนดังว่า จับระบ ำท ำท่ำแล้วร ำถวำย 
      (คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์)  

 
ภาพที่ 29 ตัวร าถวายมือ 
ที่มา : ชนาพร  เกิดเกษม 
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ดังนั้น การร าถวายมือของหนังตะลุงเมืองเพชรจึงเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะขาดไม่ได้ด้วยเหตุผล

ของการแก้บน เพ่ือท าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดความพอใจ อีกทั้งเป็นการแสดงฝีการเชิดหนังประกอบดนตรี

ที่คนเชิดบรรจงเชิดเพ่ือถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การร าถวายมือจึงเป็นขั้นตอนคาบเกี่ยวมีนัยยะของการตบ

ท้ายที่ท าให้พิธีกรรมเกิดความสมบูรณ์ และเป็นการผละออกจากพิธีกรรมเพ่ือที่จะเป็นตัวผสานเริ่มต้น

สู่วรรณกรรมการแสดง การร าถวายมือจึงมีลักษณะคาบลูกคาบดอก  เป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่จะน าไปสู่

ขั้นที่สองของการผสานตัวบท นั่นคือ การเบิกโรง 

4.2 การเบิกโรง  
การเบิกโรงของหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นล าดับขั้นที่ 2 ของการผสานตัวบทพิธีกรรมกับตัวบท

วรรณกรรมการแสดง เป็นขั้นตอนที่ต่อจากการร าถวายมือ การเบิกโรงใช้การแสดงย่อย 2 ชุดการ

แสดง คือ การจับลิงหัวค่ าและการชกมวยไทย การเบิกโรงนี้ได้อิทธิพลจากการแสดงหนังใหญ่  ซึ่งครู

หนังตะลุงเมืองเพชรในอดีตน ามาปรับใช้กับการแสดงพ้ืนบ้านได้อย่างลงตัวทั้งด้านองค์ประกอบการ

แสดงและวัตถุประสงค์ตามขนบนิยมการแสดงของไทย 

ขนบนิยมในการแสดงของไทยอีกประเภทหนึ่ง (ปรียา หิรัญประดิษฐ์ และจาตุรงค์ มนตรีศาสตร์, 

2542: 540-541)  คือ การแสดงเบิกโรง การแสดงของไทยในอดีต เช่น โขน ละคร หนัง ฯลฯ จะต้องมี

การแสดงเบิกโรงเสียก่อน ซึ่งเป็นประเพณีนิยมและเป็นความเชื่อสืบต่อ ๆ กันมา การแสดงเบิกโรงมี   

2 ชนิด คือ เบิกโรงด้วยการละเล่น และการเบิกโรงด้วยระบ าเบิกโรง10 ส่วนการแสดงชาวบ้านก็มีการ

เบิกโรงเหมือนกัน เช่น การแสดงลิเกต้องมีการออกแขกอันเป็นการเบิกโรงก่อนจะเริ่มแสดงเป็นเรื่อง

จะเห็นได้ว่าการเบิกโรงอันเป็นขนบหนึ่งในการแสดงของไทยในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

และการแสดงบางอย่างก็ได้ลดความส าคัญลงไปจนเกือบจะสูญหายไปแล้ว 

 การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นรูปแบบการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านของไทยอีกแขนงหนึ่ง      

ซึ่งได้รับอิทธิพลและด ารงตามขนบนิยมของการแสดงโบราณ กล่าวคือ ในช่วงพิธีกรรมได้รับขนบ   

เรื่องการไหว้ครู เพ่ือความเป็นสิริมงคล ตามที่กล่าวแล้วในบทที่ 3 ส่วนในช่วงรอยต่อการผสาน

ระหว่างตัวบทพิธีกรรมกับตัวบทวรรณกรรมการแสดงยังคงขนบในการแสดงเบิกโรง คือ การจับลิง

หัวค่ าและการชกมวย ตามล าดับ ดังนี้ 

                                                           
10 การแสดงเบิกโรงมี 2 ชนิด คือ เบิกโรงด้วยการละเล่น เช่น เบิกโรงหนังใหญ่ตามที่พระมหาราชครูได้กล่าวไว้ในสมุทรโฆษ

ค าฉันท์ ได้แก่ 1) หัวล้านชนกัน 2) ไทยลาวฟันดาบ 3) ชวาแทงหอก  4) ชนแรด 5) แข่งวัวเกวียน 6) จระเข้ฟัดกัน 7) แข่งเรือ ในระยะ
หลังไม่มีการละเล่นเหล่านี้ แต่นิยมเล่น “บ้องตันแทงเสือ” และ “จับลิงหัวค่ า” แทน  อีกประเภทหนึ่ง คือ การเบิกโรงด้วยระบ าเบิกโรง  
เช่น การแสดงละคร นิยมเบิกโรงด้วยระบ า เป็นต้นว่า ประเลงระบ าชุดนารายณ์ปราบนนทุก ระบ าชุดเมขลารามสูร เป็นต้น 
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 4.2.1 การจับลิงหัวค่ า 
การจับลิงหัวค่ าหรือการออกลิงขาวลิงด า เป็นขั้นตอนการแสดงเบิกโรงชุดย่อยนี้ปรากฏ

เฉพาะหนังใน  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการแสดงหนังใหญ่ นับเป็นการรักษาจารีตการแสดงของหนังใหญ่

เอาไว้ การจับลิงหัวค่ าเป็นการเชิดการต่อสู้กันระหว่างลิงขาวกับลิงด า เวลาเชิดจะมีตัวบทวรรณกรรม

พากย์ประกอบ สุรินทร์ สวัสดี (2539: 59) มีประวัติเป็นต านานเล่าว่า ณ บริเวณภูเขาพิศภัย มีฤๅษีตน

หนึ่งบ าเพ็ญพรตอยู่มาช้านานแล้ว และได้เลี้ยงลิงขาวไว้ 1 ตัว เพ่ือส าหรับดูแลรักษาผลไม้ไม่ให้ใครมา

ขโมย และที่บริเวณภูเขาอินทการา มีลิงด าตัวหนึ่งอาศัยอยู่มีนิสัยชอบขโมยเกเร วันหนึ่งจังไปขโมย

ผลไม้ที่บริเวณลิงขาวอาศัยอยู่ ลิงขาวเห็นดังนั้นก็เข้าขัดขวาง จึงเกิดสู้รบกันขึ้น ทั้งลิงด าลิงขาวมีฤทธิ์

เท่าเทียมกัน รบกันไม่มีใครแพ้ชนะ รบกันจนฤๅษีมาพบเข้า จึงสั่งให้เลิกราต่อกัน ให้ลิงด ากลับไปอยู่ที่

เขาอินทการาตามเดิม  ดังบทกลอนดังนี้ 

 
ภาพที่ 30 ลงิด า 

ที่มา : วิลัยลักษณ์  พราหมณ์แก้ว 
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ภาพที่ 31  ลิงขาว 

ที่มา : ชนาพร  เกิดเกษม 

เมื่อมาประสบพบพาน    สองวานรป่าต่อชิงชัย 

  สองขาสองกรชาญสมรองค์อวตาร เสียงสะท้านทั้งดงไป 

  สัปยุทธ์ฉุดกระชาก  ต่างคนต่างลากกันไป 

  เสียงสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งโลกีย์ ด้วยลองฤทธีสองกระบี่ไพร 

  อ่อนเปลี้ยร้างลา   สองวานรป่าลากันไป 

  เขาพระสุเมรุเอนอ่อน  ด้วยฤทธิรอนวานรไพร 

  อ่อนเปลี้ยเพลียล้า  สองวานรป่าลากันไป 

      (คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

 เนื้อหาบทพากย์การจับลิงหัวค่ า ไม่ได้กล่าวถึงต านานตามที่สุรินทร์ สวัสดี ได้กล่าวไว้ เนื้อหา

เป็นเพียงการกล่าวถึงวานรป่าสองตัวต่อสู้กันจนเหนื่อยล้าแล้วก็ลาจากกันไป การแสดงเบิกโรงชุดนี้ใช้

เวลาแสดงประมาณ 3-5 นาที ประกอบดนตรีเพลงปี่จังหวะชั้นเดียวในช่วงการต่อสู้ ตอนจบก็ใช้เพลง

ลาจากกันของสองวานร   

 4.2.2 การชกมวยไทย  
      การชกมวยเป็นชุดการแสดงเบิกโรงของหนังนอก ปัจจุบันหนังในบางคณะก็น าไปใช้แสดง ซึ่ง

จะใช้แสดงต่อจากการแสดงการจับลิงหัวค่ า ตามประวัติของการแสดงชกมวยนี้ กล่าวว่า ครูลาภ      

กลิ่นอุบล ครูหนังนอกผู้มีชื่อเสียงในอดีตได้ดัดแปลงเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศจากการจับลิงหัวค่ าเป็น    

การชกมวยไทย  
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การชกมวยจะใช้ตัวหนังนักมวยไทย 2 ตัว คือ ฝ่ายแดงและฝ่ายน้ าเงิน ชกกัน โดยเริ่มต้นจาก

การไหว้ครูมวย แล้วก็เป็นการชกกันด้วยแม่ไม้มวยไทย มีการต่อย การเตะ การศอก การใช้ท่าจระเข้

ฟาดหาง ผลัดกันรุกกันรับ สุดท้ายเสมอกัน แล้วก็ลาจากกันไป การเชิดชกมวยจะใช้จังหวะดนตรีชั้น

เดียวที่เร่งเร้า คึกคัก ครึกครื้นสนุกสนาน  เรียกว่า ท านองเพลงลอยลม ใช้ปี่เป็นเครื่องดนตรีหลัก   

(วิน อุ่นใจเพื่อน, 2563)  

  
ภาพที่ 32 นักมวย 

การแสดงชกมวยนั้น ไม่มีบทพากย์เฉพาะประกอบเหมือนการจับลิงหัวค่ า บางคณะอาจมี  

บทพากย์บอกชื่อนักมวยฝ่ายแดงและฝ่ายน้ าเงิน พิกัดน้ าหนัก ประสบการณ์การชก และพากย์การชก

ด้วยส านวนลีลาเหมือนมวยตู้ในโทรทัศน์ การแสดงการชกมวยของหนังนอกนั้น เป็นช่วงเวลาที่ผู้ชม

โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะชอบมาก และเฝ้ารอคอยเวลาแห่งความสนุกสนาน มีการลุ้นส่งเสียงเชียร์นักมวย

ฝ่ายที่ตนสนับสนุนดังลั่น ขั้นตอนการเบิกโรงโดยเฉพาะการแสดงชกมวยไทยเป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้น

ของความสนุกสนานต่อจากการผละออกจากพิธีกรรม ผู้ชมเริ่มรับอรรถรสจากการแสดงและสามารถ

มีบทบาทในการชม มีเสียงหัวเราะ การพูดคุย วิพากษ์วิจารณ์ได้ หลังจากตกอยู่ในบรรยากาศแห่ง

ความเข้มขลังของตัวบทและบริบทของพิธีกรรม   

การแสดงเบิกโรงมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้ชมทราบว่าการแสดงหนังตะลุงก าลังจะ

เริ่มแล้ว กล่าวคือ การเบิกโรงเป็นการแสดงชุดย่อยต่อจากการร าถวายมือ ซึ่งเป็นการผละตัวออกจาก

พิธีกรรม การเบิกโรงชุดจับลิงหัวค่ าและการชกมวยไทย เป็นการโหมโรงเพ่ือให้คนมารวมกันหน้า

โรงหนังตะลุง เพ่ือจะบอกว่าการแสดงก าลังเริ่มขึ้นแล้ว ท่วงท านองของดนตรีที่ใช้ประกอบการเชิด   

มีจังหวะกระชั้น รวดเร็ว เร่งเร้า แสดงว่าเป็นการเตือนให้ทุกคนทราบว่าการแสดงก าลังเริ่มขึ้น        



  165 

รอเวลาให้มีผู้ชมมีจ านวนมาก ต่อจากนั้นจะด าเนินขั้นตอนการผสานตัวบทระหว่างวรรณกรรม

พิธีกรรมกับวรรณกรรมการแสดงต่อไป นั่นก็คือ การบอกเรื่อง 

4.3 การบอกเรื่อง  
การบอกเรื่องเป็นขั้นตอนส าคัญของการผสานตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมสู่ตัวบทวรรณกรรม

การแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชร เป็นขั้นตอนต่อจากการแสดงชุดเบิกโรง สอดคล้องกับงานวิจัยที่

บอกล าดับขั้นตอนของการบอกเรื่องไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ บุญแสง  พรหมประเสริฐ และสุวรรณา    

กิจชนะพานิชย์ (2526) หนังตะลุงเมืองเพชร คณะนายป่วน เชิดช านาญ กล่าวถึง การบอกเรื่องหนัง

ตะลุงเมืองเพชรว่า หลังจากจับลิงหัวค่่าเสร็จแล้ว ก็จะมีตัวตลกออกมาบอกเรื่องที่จะแสดงซึ่งมีชื่อว่า 

ไอ้แก้ว พูดส าเนียงปักษ์ใต้ ส่วนผะอบ โปษะกฤษณะ และสุวรรณี อุดมผล (2533) วรรณกรรม

ประกอบการเล่นหนังตะลุง กล่าวว่า หลังจากจับลิงหัวค่่าก็พอดีได้เวลาคนมาดูมากขึ้น นายหนังก็จะ

จับเรื่องต่อไป มีตัวตลกมาบอกเรื่องก่อนแล้วจึงเริ่มเรื่อง และสุรินทร์ สวัสดี (2539) หนังตะลุงเมือง

เพชร (การละเล่นพื้นบ้าน) การบอกเรื่องหนังตะลุงทุกคณะในจังหวัดเพชรบุรี จะกระท่าภายหลังที่

จับลิงหัวค่่าหรือการชกมวยแล้ว  

การบอกเรื่อง คือ การบอกชื่อเรื่องนิยายที่ใช้แสดงในคืนนั้นให้ผู้ชมรับทราบ เพ่ือจะได้

เตรียมพร้อมที่จะชมการแสดงด้วยความบันเทิงในล าดับต่อไป การบอกเรื่องนี้มีความส าคัญเพราะเป็น

การเร่งเร้าให้ผู้ชมสนใจใคร่รู้ว่าวันนี้คณะหนังตะลุงจะแสดงเรื่องอะไร เนื้อหาจะเป็นเช่นไร ตัวตลกที่

คนเชิดใช้บอกเรื่องจะมีลักษณะหัวล้านสวมหมวก แล้วมาเปิดหมวกต่อหน้าผู้ชมเพ่ือเรียกเสียงหัวเราะ 

ตัวตลกจะทักทายผู้ชม บอกชื่อคณะ เรื่องที่แสดง บางคณะตัวบอกเรื่องจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม หยอก

เย้ากับเจ้าภาพอาจจะเอ่ยชื่อเจ้าภาพแสดงความสนิทสนม ล้อเล่น บางสถานที่ผู้ชมจะตะโกนสนทนา

ด้วยหยอกเย้าตัวตลกบอกเรื่อง หรือโห่ฮาต้อนรับ บางครั้งผู้ชมก็ขอให้แสดงเรื่องตามที่ต้องการ 

หรือไม่ก็ขอให้ร้องเพลงลูกทุ่ง การบอกเรื่องเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้คนเชิดเจรจาผ่านตัวตลกและ

ผู้ชมได้มีปฏิสัมพันธ์แบบผ่อนคลาย หลังจากตกอยู่ในบรรยากาศที่เข้มขลังของพิธีกรรมไหว้ครูและ  

พิธีกรรมการตัดสินบนที่มีระยะยาวนานพอสมควร นอกจากนั้น การบอกเรื่องเป็นขั้นตอนที่จะน าไปสู่

ตัวบทวรรณกรรมการแสดง บอกให้ผู้ชมทราบว่าการแสดงก าลังจะเริ่มข้ึนแล้ว 

การบอกเรื่องของหนังตะลุงเมืองเพชรน่าจะได้รับขนบการแสดงจากหนังตะลุงภาคใต้ 

เนื่องจากหนังตะลุงเมืองเพชรได้รับอิทธิพลจากหนังตะลุงภาคใต้  การบอกเรื่องเป็นหนึ่งในขนบ    

การแสดงหนังตะลุงภาคใต้ (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, ม.ป.ป. : 71)  ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการแสดง ดังนี้      

ท าพิธีตั้งเครื่องและเบิกโรง, เล่นเพลงโหมโรง, ออกลิงหัวค่ า, ออกรูปฤๅษี, ออกรูปพระอิศวรทรงโค
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อุสุภราช, ออกรูปอภิปรายหน้าบท, ออกรูปบอกเรื่อง, ออกรูปเจ้าเมือง  และด าเนินเรื่องต่อไปตาม

เนื้อเรื่อง การบอกเรื่องหรือที่หนังตะลุงภาคใต้เรียกว่า ออกรูปบอกเรื่อง เป็นขนบและมีล าดับ       

การแสดงตรงกับหนังตะลุงเมืองเพชร คือ ล าดับอยู่ก่อนการแสดงเรื่อง 

การบอกเรื่องหรือออกรูปหนังตะลุงภาคใต้ จะเริ่มด้วยการกล่าวท าความเคารพพระรัตนตรัย          

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิดามารดา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนผู้มาชมการแสดงหนังตะลุง ต่อจากนั้นอาจพูดถึง

ความสัมพันธ์กับเจ้าภาพ เล่าความเป็นมาของคณะหนังตะลุง  บางคณะปรารภถึงการด าเนินชีวิตของ

ผู้คนและปัญหาต่าง ๆ ของสังคม บางคณะประชาสัมพันธ์เรื่องราวข่าวที่เกี่ยวกับเจ้าภาพหรือ       

หนังตะลุง เสร็จแล้วบอกผู้ชมว่าคืนนี้จะแสดงเรื่องอะไร มีสาระโดยย่อว่าอย่างไรบ้าง (ชวน เพชรแก้ว 

2548: 91) ส่วน กมลวิทย์  ขวัญรอด (2563) นายหนังตะลุงคณะไก่ฟ้าประกาศิตและประธานชมรม

หนังตะลุงจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การบอกเรื่องหนังตะลุงภาคใต้ในปัจจุบันยังคงขนบเหมือนในอดีต 

โดยใช้ตัวตลก คือ อ้ายขวัญเมืองในการบอกเรื่อง แต่บางคณะก็แกะตัวหนังรูปเจ้าของคณะใช้บอก

เรื่อง เพราะถือว่ารูปตัวแทนของนายหนัง โดยจุดประสงค์ส าคัญของการบอกเรื่อง คือ การแนะน าตัว

และการผูกมิตรสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าภาพและคนในท้องถิ่น 

ตามที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงล าดับเนื้อหาการบอกเรื่องของหนังตะลุงภาคใต้ มีส่วน

ที่เหมือนและแตกต่างกับหนังตะลุงเมืองเพชร ท าให้เห็นร่อยหรืออิทธิพลที่ได้รับมา แต่หนังตะลุง   

เมืองเพชรได้ปรับแปลงให้เข้ากับบริบทท้องถิ่น จนการบอกเรื่องมีลักษณะเฉพาะที่ลงตัวทั้งการล าดับ

เนื้อหาและเนื้อหาในการบอกเรื่อง และสืบทอดรูปแบบและเนื้อหามาจนถึงปัจจุบัน (ชัยนาท            

เชิดช านาญ, 2563) หนังตะลุงทุกคณะในจังหวัดเพชรบุรี จะบอกเรื่องภายหลังที่จับลิงหัวค่ าหรือ       

การชกมวยแล้ว หนังตะลุงทุกคณะจะมีตัวบอกเรื่องอยู่ 2 ตัวเท่านั้น คือ ไอ้เกลี้ยงกับไอ้แก้ว11 

(สุรินทร์  สวัสดี, 2539: 62)  ส าหรับไอ้เกลี้ยงนั้นเป็นตัวตลกบอกเรื่องของหนังนอกพูดส าเนียงบ้าน

ลาด ซึ่งเป็นภาษาถิ่นเมืองเพชร ส่วนไอ้แก้วนั้นเป็นตัวตลกบอกเรื่องของหนังใน พูดส าเนียงภาคใต้ 

กรณีของ     ไอ้แก้วนั้นแสดงให้เห็นร่องรอยหลักฐานของการรับอิทธิพลของหนังตะลุงภาคใต้ที่ยัง

หลงเหลือให้เห็นในตะลุงเมืองเพชร (ชัยนาท  เชิดช านาญ, 2563) 

                                                           
11 ไอ้เกลี้ยง มีรูปลักษณ์ คือ หัวล้านเกือบทั้งหัว มีผมอยู่ตรงท้ายทอย คอหยัก (ยืนคอตก เหมือนคนก้มหน้าตลอดเวลา 

เวลาพูดผงกหัวขึ้นลง) ผิวสีด า ไม่สวมเส้ือ และนุ่งโสร่งสีแดง คาดตะกรุดหรือปลัดขิก ลักษณะนิสัยเป็นตัวตลกที่โง่ชอบอวดฉลาด ไม่ทัน
เล่ห์เหลี่ยมคน ขี้ขลาด ขี้โม้อวดเก่ง เอาเปรียบคนอื่น ชอบพูดกวนชวนมีเรื่อง พูดเหน่อส าเนียงบ้านลาด เสียงแหบ พูดเสียงอยู่ในล าคอ   
เป็นตัวตลกที่เป็นขวัญใจผู้ชมคู่กับไอ้กบ  ส่วนไอ้แก้วเป็นตัวตลกที่หนังตะลุงเมืองเพชรรับมาจากทางภาคใต้  พูดส าเนียงภาษาปักษ์ใต้ 
ลักษณะรูปร่างของไอ้แก้ว คือ หัวล้าน ตัวใหญ่ มีกล้าม ไม่สวมเส้ือ นุ่งกางเกงลาย สวมสร้อยคอ  มีอาวุธประจ ากาย คือ ขวาน ซ่ึงจะถือ
ติดตัวไปในทุกที่  ลักษณะนิสัย พูดจาเสียงดัง ตรงไปตรงมา 
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ภาพที่ 33   ไอ้เกลี้ยง 

 

 
ภาพที่ 34 ไอ้แก้ว 

การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่มีความส าคัญที่เป็นขนบ    

และขั้นตอนการแสดงที่ขาดไม่ได้ เพ่ือที่จะเชื่อมช่วงพิธีกรรมการไหว้ครูหรือการตัดสินบนกับช่วงการ

แสดงนิยายให้ผู้ชมปรับอารมณ์ให้พร้อมที่จะรับความบันเทิง มีตัวตลกเป็นตัวแทนคนเชิดที่จะ

ปฏิสันถารสื่อสารกับเจ้าภาพและผู้ชม ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้น โดยใช้ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ใกล้ชิด และท่ีส าคัญคือการบอกชื่อเรื่องที่จะแสดงในคืนนั้น   
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 4.3.1 การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะที่คล้ายกับสูตรสถานี  
ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล (2556:146) กล่าวถึงสูตรสถานีในการศึกษายวนพ่ายว่า สูตรสถานี

เป็นส่วนเหตุการณ์สังเขปที่เป็นโครงร่างของเรื่อง เพ่ือเกริ่นน าก่อนจะเข้าสู่เหตุการณ์หลักของเรื่อง

การเล่าเรื่องของสูตรสถานีเป็นการบอกรายละเอียดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์อย่างสั้น ๆ ซึ่งมีส่วน

ช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเห็นโครงร่างของเรื่องอย่างคร่าว ๆ ก่อนว่าเรื่องจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไร   

อีกท้ังยังท าหน้าที่แสดงบุคลิกลักษณะและภูมิหลังของตัวละครหลักของเรื่อง  

การบอกเรื่องของหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะคล้ายกับสูตรสถานีที่นักวรรณคดีรับรู้ว่า    

กวีโบราณใช้เป็นสูตรในการเกริ่นน าพอสังเขปก่อนการเข้าสู่เนื้อเรื่องเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจพ้ืนฐานของ

เรื่องอย่างคร่าว ๆ เช่นเดียวกับการบอกเรื่องหนังตะลุงเพชร การเกริ่นน าเพียงข้อความสั้นแต่จะเผย

ให้เห็นเนื้อหา เรื่องราวความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ดังตัวอย่าง 

 “สวัสดีนะครับ พระเดชพระคุณทุก ๆ ท่าน ที่มาทัศนา

หลายหูหลายตาหลายจิตหลายใจ บางคนชอบไวบางคนชอบช้า  

บางคนชอบตลกโปกฮาต่อหน้าจะดีใจ ผู้แสดงแต่ผู้เดียวไม่สามารถ

ทันหูทันตา ท่านผู้ทัศนาได้  ผิดบ้างพลั้งไป ช้าไปไวไป  ผมต้อง

กราบขออภัยด้วยนะครับ  หนังตะลุงคณะ ก. บรรเลงศิลป์ ศิษย์

ครูลาภ หนังนอกไม่ใช่หนังในไม่เชิง หนังอีเหลิดเปิดเปิงมาจากโน้น

ล่ะครับ บ้านหนองไก่เถื่อน ต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาด จังหวัด

เพชรบุรี กราบสวัสดีพ่ีน้องหญิงชายทุกท่านที่ มานั่งให้ก าลังใจ

วันนี้เจ้าภาพได้จับจองเป็นเจ้าของเอาไว้ มาตามสัญญาครับ ได้

หมดสินบาทขาด สินบนที่ได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้  ท่านพระเดช

พระคุณดวงวิญญาณหลวงพ่อกล่อมหลวงพ่อเปลื้องไหว้แล้ว ให้

หมดสินบาทขาดสินบนให้ลุล่วงกันไปนะ คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สม

ความมุ่งมาดปรารถนา อย่าเจ็บอย่าจน ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพที่

ท าอาหารการกินให้พวกเราอย่าง อิ่มหน าส าราญทั้งหวานและคาว 

ล่อไปหน่อย เบาหวานแทบขึ้น ล่อน้องกะเทย น้องถั่วด า อัดถั่วด า

ไปสองถ้วย วันนี้เราก็แสดงกันเต็มที่ เพราะว่าหยุดตั้งแต่ไว้อาลัย

ให้พ่อหลวงหลายสิบวันแล้วแสดงกันเรื่อยมา ถ้าผิดพลาดประการ
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ใดต้องขออภัยด้วยนะครับ วันที่  17 ไปอยู่ฉะเชิงเทรา ท่าน

เจ้าภาพให้เล่นยันสว่าง อีกสองสามวันให้ไปศรีษะเกษ ต้องนั่งรถ

ล่วงหน้าไปสองสามวันไกลเหลือเกิน ค่ าคืนวันนี้มอบให้ท่าน

เจ้าภาพที่มาให้ก าลังจิตก าลังใจ หากผิดพลาดประการใดต้องขอ

อภัย พวกเราหนังเพ่ิงหัดเล่นกัน ใหม่ ๆ อาจแสดงไม่ดีเหมือนคณะ

ที่เขาช านาญเก่งกล้าสามารถ เรียกว่าลักจ าเขามาบ้าง  สุ่มเสียง

ค่อยดีเท่าไหร่ไม่หรอกหนา ค่ าคืนนี้ติดตามชมหาความส าราญ

นิยายในท้องเรื่อง เกตุทอง บทประพันธ์จากครูลาภ บรรเลงศิลป์ 

ในท้องเรื่อง       เกตุทอง สวัสดีครับ” 

    (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์) 

 “การบอกเรื่อง” เป็นการ “บอกการด ารงอยู่” ของหนังตะลุงเมืองเพชรในปัจจุบัน ที่เผยให้

เห็นการยึดโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีส่วนสร้างให้เกิดการด ารงอยู่ เริ่มต้นคือ ผู้ชม 

หากไม่มีผู้ชมก็จะไม่เกิดการแสดง ธรรมชาติของผู้ชมย่อมมีจริตต่างกัน “ทุก ๆ ท่าน ที่มาทัศนาหลาย

หูหลายตาหลายจิตหลายใจ บางคนชอบไวบางคนชอบช้า บางคนชอบตลกโปกฮาต่อหน้าจะดีใจ” 

รสนิยมการชมย่อมส่งผลให้คนเชิดปรับการแสดงให้เกิดสมดุลเพ่ือสนองความต้องการและรสนิยมของ

ผู้ชมที่หลากหลาย ประการต่อมา คือ คนเชิด  มีความส าคัญในการควบคุมการแสดงทั้งหมดเบ็ดเสร็จ

แต่ผู้เดียว ทั้งการเชิด การพากย์ การร้องกลอน และการเจรจา “ผู้แสดงแต่ผู้เดียวไม่สามารถทันหูทัน

ตา ท่านผู้ทัศนาได้  ผิดบ้างพลั้งไป ช้าไปไวไป  ผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ” อีกทั้ง มีความอ่อน

น้อมถ่อมตน มีการถ่อมตัวและออกตัว ตามวัฒนธรรมไทย “กราบสวัสดีพ่ีน้องหญิงชายทุกท่านที่     

มานั่งให้ก าลังใจวันนี้” และ “หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัย พวกเราหนังเพ่ิงหัดเล่นกันใหม่ ๆ  

อาจแสดงไม่ดีเหมือนคณะที่เขาช านาญเก่งกล้าสามารถ” จากข้อความสุดท้ายที่ถ่อมตัว แสดง

คุณสมบัติที่ส าคัญของคนเชิดหนังต้องมีเสียงดี แสดงดี มีความช านาญ และบุคคลส าคัญที่ว่าจ้างให้มา

แสดง นั่นคือ เจ้าภาพ“เจ้าภาพได้จับจองเป็นเจ้าของเอาไว้ มาตามสัญญาครับ” นอกจากนั้นยังเห็น

วิธีการจ้างแบบเลี้ยงอาหารนักแสดง แสดงให้เห็นสัมพันธภาพของคณะหนังตะลุงกับเจ้าภาพ 

“ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพที่ท าอาหารการกินให้พวกเราอย่าง อิ่มหน าส าราญทั้งหวานและคาว” และ

ได้สอดแทรกอารมณ์ขันซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการแสดงหนังตะลุง โดยใช้การเล่นส านวนส่อไปทาง
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สองแง่สองง่าม เกี่ยวกับขนมหวาน “ถั่วด าต้ม” ที่เจ้าภาพน ามาเลี้ยง “ล่อไปหน่อย เบาหวานแทบขึ้น 

ล่อน้องกะเทย น้องถั่วด า อัดถั่วด าไปสองถ้วย” 

 ประเด็นต่อมาเผยให้เห็นสายครูว่าหนังตะลุงคณะนี้เป็นสายหนังนอก เพราะชื่อคณะและบอก

ถึงชื่อ  ผู้แต่งเรื่องแสดง คือ ครูลาภ กลิ่นอุบล ครูหนังนอกที่มีชื่อเสียงในอดีต “หนังตะลุงคณะ ก. 

บรรเลงศิลป์ ศิษย์ครูลาภ” “บทประพันธ์จากครูลาภ บรรเลงศิลป์” นอกจากสายครูแล้วยังบอกให้

ทราบวิธีการสืบทอด “พวกเราหนังเพ่ิงหัดเล่นกัน ใหม่ ๆ อาจแสดงไม่ดีเหมือนคณะที่เขาช านาญ

เก่งกล้าสามารถ เรียกว่าลักจ าเขามาบ้าง” ซึ่งหนังตะลุงเมืองเพชรมีวิธีการสืบทอดแบบครูพักลัก

จ าเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น สะท้อนเครือข่ายการแสดงและการแพร่กระจายของหนังตะลุงเมือง

เพชรไปที่อ่ืน “วันที่ 17 ไปอยู่ฉะเชิงเทรา ท่านเจ้าภาพให้เล่นยันสว่าง อีกสองสามวันให้ไปศรีษะเกษ 

ต้องนั่งรถล่วงหน้าไปสองสามวันไกลเหลือเกิน”  

  องค์ประกอบประการส าคัญ คือ ความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนพิธีกรรม

การแก้บน  “ได้หมดสินบาทขาด สินบนที่ได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้  ท่านพระเดชพระคุณดวง

วิญญาณหลวงพ่อกล่อมหลวงพ่อเปลื้องไหว้แล้ว ให้หมดสินบาทขาดสินบนให้ลุล่วงกันไปนะ”          

ที่น าไปสู่วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมและวรรณกรรมการแสดง “ค่ าคืนนี้ติดตามชมหาความส าราญ

นิยายในท้องเรื่อง  เกตุทอง บทประพันธ์จากครูลาภ บรรเลงศิลป์ ในท้องเรื่อง เกตุทอง” ทั้งหมดที่

กล่าวเป็นรายละเอียดของ “การบอกเรื่อง” ที่สะท้อนองค์ประกอบและฉายภาพเครือข่าย

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ยึดโยงกันให้เกิดดุลยภาพการด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชรในปัจจุบัน 

 “สูตรสถานีการบอกเรื่อง” ของหนังตะลุงเมืองเพชร นอกจากความส าคัญของล าดับขั้นตอน

ที่จะเชื่อมส่งต่อไปสู่ตัวบทวรรณกรรมการแสดงแล้ว ยังมีประเด็นที่น่าสนใจศึกษา คือ  การล าดับ

เนื้อหาและเนื้อหาการบอกเรื่อง และลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนจาก อันจะท าให้

เห็นถึงการเชื่อมต่อจากตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมและการส่งต่อสู่ตัวบทวรรณกรรมการแสดงที่ชัดเจน          

ยิ่งขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้    

 4.3.2 การล าดับเนื้อหาและเนื้อหาการบอกเรื่อง 
  การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรของแต่ละคณะแม้จะแตกต่างกันในรายละเอียดของเนื้อหา        

ตามบริบทของสถานที่ที่ไปแสดง แต่ในภาพรวมมีการล าดับเนื้อหาและเนื้อหาที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกัน

อย่างมีเอกภาพ และสืบทอดขนบการบอกเรื่องมาจากครูหนังตะลุงในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน หนังตะลุง

เมืองเพชร  มีการวางล าดับเนื้อหาและมีเนื้อหาเป็นล าดับ ดังนี้ 
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4.3.2.1 การร้องเพลงน า 

 การร้องเพลงน าการบอกเรื่องเป็นเนื้อหาที่อยู่ในล าดับต้นของการบอกเรื่อง กล่าวคือ       

การที่ตัวตลกร้องเพลงอยู่ในฉากก่อนสักระยะหนึ่งแล้วจึงเผยตัวออกมาพบกับผู้ชม เพ่ือเป็นการเรียก    

ความสนใจจากผู้ชม แล้วก็ร้องเพลงต่อไปจนจบเนื้อเพลง หลังจากนั้นจะเป็นการเจรจาตามปกติ    

การร้องเพลงน าการบอกเรื่องที่ปรากฏ ได้แก่ เพลงลูกทุ่ง ลิเก และกลอนหนังตะลุง  ดังรายละเอียด 

ดังนี้ 

   4.3.2.1.1 การร้องเพลงลูกทุ่ง  

จากการเก็บข้อมูลปรากฏเพลงลูกทุ่ง จ านวน 4 เพลง ได้แก่ “พ่อแห่งสยาม” ของนาย

บัญญัติ (น้องเดียว) สุวรรณแว่นทอง, “ขอเป็นพระเอก” เเพลงแปลงเนื้อร้องจากเพลงลูกทุ่ง ขอเป็น

พระเอกในหัวใจเธอ ของ สุทธิราช (กุ้ง) วงศ์เทวัญ, “แววตา” ของ พร ภิรมย์  และ “มนต์รักลูกทุ่ง” 

ของ ไพบูลย์ บุตรขัน  ดังตัวอย่างเนื้อเพลง 

ไอ้เกลี้ยง  :             “พ่อแห่งสยาม” 

พ่อแห่งสยามสมนามพ่อหลวงปวงชน พระภูมิพลล้นเกล้าของชาวประชา 

พระราชินีคู่บุญจักรีเกริกฟ้า  คนไทยรักยิ่งชีวากราบไหว้บูชาเหนือยิ่งสิ่งใด 

ทั่วถิ่นดินแดนไทยแลนด์ที่แสนสง่า  พ่อจอมราชายาตราไม่ว่าใกล้ไกล 

เสโทไหลลงท่วมองค์ไม่เคยหวั่นไหว เพราะรักและห่วงลูกไทย เหนื่อยยาก

แค่ไหนพ่อไม่เคยล้า 

 

ดั่งเทวัญมิ่งขวัญชาวไทย  วิกฤตใดใดผ่านไปด้วยพระปรีชา 

พระราชด าริมากมายแก้ไขปัญหา  ร่ าลือไปทั่วโลกาต่างก็ศรัทธาพระบารมี 

พ่อแห่งสยามสมนามพ่อหลวงปวงไทย  ศูนย์รวมดวงใจคนไทยในโลกใบนี้ 

ชื่นชมสมญาเลิศฟ้าแห่งวงศ์จักรี  ลูกไทยพร้อมสดุดี ถวายชีวี เพื่อพ่อ..สยาม 

      (เกตุทอง : ก. กล้วย บรรเลงศิลป์) 

ไอ้เกลี้ยง :  

ขอเป็นพระเอกสักคนได้ไหม   อยู่ในหัวใจคุณพ่ีกระไรก็ได้   

พระเอกคนนี้ขอเพียงไม่ตีตราใจ    มีแฟนทั่วแดนไกลใกล้  มอบให้ด้วยแรงศรัทธา 

 ขอเป็นพระเอกเป่าเสกมนตร์ขลัง  พระเอกนายหนังตะลุงสิ่งสูงคุณค่า  

ลูกนั้นหมดเสียงส าเนียงดนตรีลีลา   นิยายภาพบนผืนผ้าด้วยจินตนาอารมณ์   
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ศิลปินเล่นเงาบนผ้า   สร้างภาพมายาน าพาสายตาผู้ชม  

ให้สุขส าราญชื่นบานคลายความโศกตรม   บางครั้งนายหนังต้องข่มอารมณ์อยู่เพียงล าพัง 

       ขอเป็นพระเอกสักคนเถิดหนอ   พระเอกในจอเคลียคลอนางเอกคนดัง   

พระเอกหลังจอเฝ้ารอคนให้ความหวัง  หัวใจยังไร้ใบสั่งพระเอกนายหนังตะลุง 

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์)   

 ตามที่กล่าวแล้วว่า ช่วงการบอกเรื่องเป็นการสื่อสารของคนเชิดกับผู้ชม คนเชิดมีอิสระในการ

สื่อสารที่สะท้อนโลกทัศน์หรืออารมณ์ความรู้สึกของตนได้อย่างอิสระ การเลือกสรรบทเพลงลูกทุ่งมา

น าเสนอของแต่ละคณะ นอกจากเป็นการอวดน้ าเสียงแก่ผู้ชมแล้วให้เกิดความบันเทิงแล้ว ยังแฝงสาร

ที่มีนัยยะ ยกตัวอย่างเพลง  “พ่อแห่งสยาม” คนเชิดต้องการแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสดุดียอพระ

เกียรติยศของมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ซ่ึงแสดงออกในฐานะศิลปินท้องถิ่น ส่วนเพลงแปลงเนื้อจากบท

เพลง ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ คนเชิดต้องการตีแผ่อารมณ์ความรู้สึกของชีวิตคนเชิดหนังตะลุงหรือ

ที่เรียกว่า “ศิลปินเล่นเงาบนผ้า” ที่สร้างความสุขหน้าจอให้ความเพลินเพลินแก่ผู้ชม แต่ชีวิตหลังจอ

ต้องทุกข์ตรมเพราะไร้คู่ การคัดสรรเพลงลุกทุ่งของแต่ละคณะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคนเชิดที่ต้องการ

น าเสนอสารใดเป็นส าคัญ โดยให้สอดคล้องกับบริบทของการแสดง 

4.3.2.1.2 การร้องลิเก  

นอกจากเพลงลูกทุ่งแล้ว คนเชิดจะร้องกลอนลิเก ท านองราชนิเกลิง ซึ่งเป็นท านองสามัญของ

การแสดงลิเกท่ีชาวบ้านคุ้นเคย เป็นเพลงน าการบอกเรื่อง คนเชิดจะสร้างสรรค์เนื้อหากลอนลิเกข้ึนให้

สอดคล้องกับบริบทการแสดงและยุคสมัย ซึ่งมีทั้งการด้นสดและการแต่งไว้ล่วงหน้า จากตัวอย่าง

ข้างล่าง คณะเจริญศิลป์ใช้ไอ้แก้วเป็นตัวบอกเรื่องร้องกลอนลิเกเกริ่นน า เนื้อหาเป็นการเกี้ยวผู้ชมเพ่ือ

หาแม่ยก เนื้อหาสอดคล้องกับการใช้รูปแบบกลอนลิเก เพราะลิเกส่วนใหญ่มักมีแม่ยกอุปถัมภ์ 

นอกจากนั้นยังสอดแทรกบริบทสังคมปัจจุบันในเรื่องการใช้โชเชียล ในเรื่องการ “กดไลค์”             

ดังเนื้อความในตัวอย่าง 

ไอ้แก้ว : แฟนแฟนหน้าจอจงฟังเสียง  นี่เป็นเสียงแก้วคนเก่า 

 ถึงแม้รูปร่างไม่หล่อเหลา  เป็นแฟนหนุ่มสาวนายน้า 

 ผมขอบอกกล่าวอย่างไม่โกหก แก้วขาดแม่ยกรู้ไหม 

 แถมยังขาดคนคล้องมาลัย  ไม่มีแม่หม้ายถามหา 

 ไม่มีวัยรุ่นเอาใจ   ไม่มีสาวใหญ่เรียกพ่ี 

 ขอวิงวอนท่านที่เคารพ  มาเป็นแม่ยกได้ไหม 
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 แก้วแอบกดไลค์อยู่ในจอ  แก้วนี้แอบรออยู่ในใจ 

    (รามเกียรติ์ ตอน นิมิตเมืองลงกา: คณะเจริญศิลป์) 

   4.3.2.1.3 การร้องกลอนหนังตะลุง 

การร้องกลอนหนังตะลุงเมืองเพชร ใช้กลอนหัวเดียวแบบกลอนเพลงพวงมาลัยหรือเพลง

เกี่ยวข้าวของภาคกลาง  มีท่วงท านองกระชับโลดโผนคล้ายการร้องละครชาตรีและมโนราห์ ซึ่งท านอง

การร้องต่างกับหนังตะลุงภาคใต้ที่ใช้กลอนแปดและมีลีลาท านองที่เนิบช้า กลอนหนังตะลุงน าการบอก

เรื่อง ปรากฏดังตัวอย่าง 

ไอ้แก้ว : สิบนิ้วลูกหนอขอประนม  หมายบังคมข้ึนเหนือเกศา 

  ลูกไหว้คุณปู่คุณย่า  ลูกไหว้คุณตาคุณยาย 

  ไหว้หญิงชายทั้งหลายที่มา    

  มาฟังกันด้วยหูมาดูด้วยตา  เลิกแล้วก็ลาต่างคนต่างไป 

  เล่นหนังตะลุงนั้นมันให้แสนยาก มันให้ล าบากหัวอกข้างใน 

  เล่นหนังตะลุงแม่เอวบาง  ต้องเที่ยวจ้างเขาทั้งไกลทั้งใกล้ 

  พอตกลงเรื่องราคา  เขาหาลูกมาลูกก็ต้องเล่นไป 

  บางคนชอบไวบางคนชอบช้า สวนเสเฮฮาแช่แว็บแช่แว็บ 

  นี่มันก็ดึกข้ึนมา   ตัวขอลูกยาจะได้บรรยาย 

  เจ้าประคุณของลูกเอ๋ย   เฮก็เฮฮาก็ฮา เฮก็เฮฮาก็ฮา 

  เอ้า เฮ ฮา เฮ ฮา เฮ ฮา เฮ ฮา ชะ ชะ ชะ 

(ศึกขอมด าดิน: คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ)  

 ไอ้แก้ว :  เจ้าประคุณของลูกเอ๋ย  

  เสียงแจ๋วแจ๋ว   ผมชื่อแก้วไม่ใช่ใคร 

  หนังตะลุงลูกพ่อป่วนเป็นครู มีบ้านอยู่ที่โพธิ์ใหญ่ 

  อยู่อ าเภอบ้านลาด  ผมชื่อนาทขอฝากท่านไว้   

  ตระกูลเชิดช านาญ  ต้องมีคนสืบสานกันต่อไป 

(หงส์หิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดชาญ) 

 เนื้อหากลอนหนังตะลุงคณะสมหมาย  ศิษย์ครูเจริญ เป็นการทักทายท่านผู้ชม แล้วระบาย

ความคับข้องใจชีวิตคนเล่นหนังตะลุงว่า หนังตะลุงนั้นการแสดงมีความยากล าบาก ต้องรับจ้างไป
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แสดงทั้งทางใกล้ทางไกล ส่วนผู้ชมก็รสนิยมการชมที่ความหลากหลาย ส่วนคณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท 

เชิดชาญ ใช้พ้ืนที่การร้องเพลงน าการบอกเรื่องของไอ้แก้วเป็นการแนะน าชื่อและที่อยู่คณะหนังตะลุง  

การร้องเพลงน าการบอกเรื่องอยู่ในล าดับต้นของขนบการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร 

ปรากฏการใช้เพลงลูกทุ่ง กลอนลิเก และกลอนหนังตะลุง เป็นรูปแบบการน าเสนอที่มีฉันทลักษณ์ 

ส่วนเนื้อหานั้นคนเชิดแต่ละคณะมีอิสระในการน าเสนอเนื้อหา ซึ่งบางเนื้อหาก็ซ้ ากับเนื้อหาของ      

บทพูดบอกเรื่องในล าดับต่อไป เช่น การทักทาย การแนะน าชื่อคณะ ดังที่จะอธิบายในล าดับต่อไป

   4.3.2.2 การปฏิสันถาร  

หากหนังตะลุงคณะใดไม่มีการร้องเพลงน าการบอกเรื่อง การปฏิสันถารจะเป็นล าดับแรกของ

การบอกเรื่อง ตัวตลกจะการทักทายปราศรัยกับผู้ชม ซึ่งเป็นการกล่าวทักทายตามธรรมเนียมนิยมของ

คนไทย  ส่วนใหญ่จะกล่าวค าว่า “ขอกล่าวสวัสดี” “ขอกราบสวัสดี”  “ขอกล่าวค าว่า สวัสดี” ถ้าเป็น

พระสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะใช้ค าปฏิสันถารว่า “ขอนมัสการพระเดชพระคุณ” ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

“ก่อนอ่ืนต้อง ขอกล่าวสวัสดี ทุกท่านชาวพ่ีน้องโป่งสลอดและพ่ีน้องหมู่บ้าน

ใกล้เคียงทุกท่าน”  

(จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: คณะ ล.บรรเลงศิลป์)    

“ก่อนอื่น ขอกราบสวัสดี พ่อแม่พ่ีน้องทุกท่านที่มา”  

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์)   

 “เอาล่ะครับ ขอกล่าวค าว่าสวัสด ีพ่อแม่พ่ีน้องทั้งหลาย”  

(พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์)  

   “ขอนมัสการพระเดชพระคุณคุณพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเขาทะโมน จะเป็น

เจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวา เจ้าภูเขาล าเนาไพร คุณตาคุณยาย พระยาแกละ (แกลก) 

คุณพ่อเก่าที่อยู่สถานที่นี้ คุณพ่อตึก คุณพ่ออุปัชฌาย์ คุณพ่อฉุย คุณพ่อฉัตร พร้อม

ด้วยคุณพ่อเอือน อดีตเจ้าอาวาสทุกรูปทุกองค์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลวัดเขาทะโมนให้

เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนบัดปานนี้ กราบนมัสการพระเดชพระคุณคุณพ่อองค์ใหม่ 

และพระสงฆ์องค์เจ้าท่ีจ าพรรษาท่ีวัดเขาทโมนทุกรูป”  

(ศึกขอมด าดิน: คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ) 

  4.3.2.3 การบอกวัตถุประสงค์การแสดง 

 ล าดับต่อจากการปฏิสันถารจะเป็นการบอกวัตถุประสงค์ของการว่าจ้างคณะหนังตะลุงมาท า

การแสดงส่วนใหญ่จะเป็นงานแก้บนหรือการเปลื้องสินบน นอกจากนั้นจะเป็นงานเบ็ดเตล็ด ได้แก่ 
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งานขึ้นบ้านใหม่  งานประจ าเดือนหรืองานประจ าปีของวัด งานสวดอภิธรรมศพ งานแสดงถวาย     

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าท้องถิ่น เป็นต้น ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 “ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพที่ติดต่อคณะเรามาแสดงตัดสินบาทขาดสินบนไป

แล้ว นอกจากนั้นยังได้ท าอาหารการกินให้แก่เราชาวคณะ กินกันอย่างอ่ิมหน า

ส าราญ การติดต่อของนายทองย้อย   อ่วมเมือง มีนายเสวก พูลสวัสดิ์ ติดต่อเรา

ชาวคณะมาตัดสินบาทขาดสินบนในค่ าคืนวันนี้ อีกอย่างหนึ่งท าบุญบ้านด้วย” 

 (จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: คณะ ล.บรรเลงศิลป์)  

 “ส าหรับคืน วันนี้ เป็นหนั งตะลุงเปลื้ องสินบน  ของคุณจารุวรรณ         

เยื้องกราย เธอก็ได้บนบานศาลกล่าวกับหลวงพ่อด าเอาไว้ 3 คืนด้วยกัน คืนนี้ก็เป็น

คืนแรกของการเปลื้องสินบน ก็เป็นอันว่าสินบาทสินบนของคุณจารุวรรณก็ขาดไป

หนึ่งคืน เหลืออีกสองคืนนะครับ ส าหรับคืนวันนี้ก็ขาดกันไป ไม่มีติดค้างกันอีก

ต่อไป” 

 (มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 “คืนนี้ก็เป็นงานประจ าเดือนของคณะเจ้าภาพ วันที่ 10 จะเดือนไหนก็มา

แสดงให้ดู หลวงพ่อเทพนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ เคารพนับถือทุกสิ่งทุกอย่าง ไมว่าจะท า

อะไรท่านมีความเมตตาทุกสิ่งทุกอย่าง ให้น้ าใจกับคนชาวบ้านอย่างดี ไม่ว่าที่ไหน   

ที่ ไหนตลอดไป ท่ านมีความศักดิ์ สิทธิ์มาก เอาแหละครับ คืนนี้ ก็ เป็นงาน

ประจ าเดือนของวัดถ้ ารงค์ ทุกวันที่ 10 ผมก็มาแสดงให้คณะเจ้าภาพ”    

(รามเกียรติ์ ตอน นิมิตเมืองลงกา: คณะเจริญศิลป์) 

 “ผมแสดงวันนี้เป็นคืนที่สองงานประจ าปีวัดเขาทะโมน ที่เขาจัดกันทุกปี 

ปีละสองคืน ให้พ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้านชาวช่องที่มีจิตศรัทธาในศาสนาพุทธมาท าบุญ

ท ากุศลปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถ”  

(ศึกขอมด าดิน: คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ) 

“เจ้าภาพที่ได้ติดต่อหนังตะลุงคณะลูกพ่อป่วน เชิญช านาญ หลานหมื่นเชิด 

มาแสดงในคืนนี้  ขอให้ วิญญาณของคุณพ่อทองย้อย แก้วมีมาก  แกชอบ        

หนังตะลุงตอนที่มีชีวิตอยู่”  

(หงส์หิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 
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 “ส าหรับค่ าคืนวันนี้ พวกเราชาวคณะก็ได้มาท าการแสดงถวายให้กับ   

เจ้าพ่อเขางู เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษา รับชมรับฟังหนังตะลุงรุ่งฤทธิ์

บรรเลงศิลป์ จากอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้มาท าการแสดงในค่ าคืน

วันนี้”  

(หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

  4.3.2.4 การถอดหมวกของตัวตลกบอกเรื่อง  

“ก่อนอ่ืนจะพูดจะคุยผมขออนุญาตถอดหมวกก่อน  มาที่นี่เดี๋ยวหาว่า

เคารพสถานที่ไม่ พอถอดหมวกเย็นหัววาบ ว่าไปหมวกเหมิกได้สวยเท่าไหร่ อยู่ที่คน

ใส่สมาร์ทเท่ห์ ใส่หมวกหล่อไปใหญ่ แม่ค้าขายหมวกสวย คราวก่อนไปหัวหินมา 

แม่ค้าก าลังนั่งขายหมวกสามแยกท่ายาง เลยเกร่เข้าไป ถามว่าอีหนูหมวกใบเท่าไร 

บอกว่า 99 บาท ผมควักให้ 250 เลยนึ แหมวานซืนไปใหม่อีก ไปเจอก าลังนั่งขาย

หมวก แหมพอลงรถไป จะอ้าปากถามว่า หมวกใบเท่าไร พอเหลือบตาดูอีกที ที่ไหน

ได้ เอาผัวมาขายด้วยหรอกอะ เลยได้ซื้อใส่ไม่ ต้องถอยออกมา เอาแหละครับ      

เอาเลี่ยม ๆ เอกลักษณ์ต้องอายใครไม”่   

(จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: คณะ ล.บรรเลงศิลป์)    

 “ต้องถอดหมวกก่อนครับ (ถอดออกมาเห็นหัวล้าน) เดี๋ยวหลวงพ่อท่าน

จะว่าเอา แสดงในวัดในวาใส่หมวกมาท าไม ศาลพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทาง ศาลพระ

พรหมที่อยู่ต่อหน้าศักดิ์สิทธิ์มาก”  

(นางปีศาจร้ายฆ่าแม่: คณะ พ.นิยมศิลป์) 

“ก่อนอ่ืนขอกราบคณะเจ้าภาพหน่อย ฮ่ะ ๆ ๆ แหมเข้ามาที่วัด ไม่รู้จัก

สถานที่ถอดหมวกก่อน ฮ่ะ ๆ ๆ คนเราจะหล่อเสียอย่างไม่ว่าใส่หมวกถอดหมวกมัน

หล่อทั้งนั้นแหละ”  

(รามเกียรติ์ ตอน นิมิตเมืองลงกา: คณะเจริญศิลป์) 

การถอดหมวกของตัวตลกบอกเรื่องเป็นมุกตลกเพ่ือสร้างอารมณ์ขัน พบบางคณะเท่านั้น 

ส่วนใหญ่เป็นสายหนังนอกจะใช้มุกนี้แทรกไว้ในการบอกเรื่อง โดยใช้ไอ้เกลี้ยงตัวตลกหัวล้านสวม

หมวกออกมาบอกเรื่อง เมื่อพูดทักทายได้สักพักก็จะถอดหมวก เพ่ือเป็นการเคารพสถานที่และให้

เกียรติท่านผู้ชม  เมื่อถอดหมวกออกมาจะเห็นหัวล้านสีแดง ผู้ชมจะหัวเราะ บางคณะก็แทรกเรื่องเล่า
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เกี่ยวกับการซื้อหมวกเพ่ือสร้างอารมณ์ขันเสริมมุกตลกถอดหมวก รายละเอียดดังตัวอย่างข้างต้น 

  4.3.2.5 การแนะน าชื่อคณะ  

 การแนะน าชื่อและที่อยู่คณะหนังตะลุงที่แทรกไว้ในการบอกเรื่อง เป็นการประชาสัมพันธ์เน้น

ย้ าให้ผู้ชมรับทราบว่า หนังตะลุงคณะที่แสดงในคืนนี้ชื่อคณะอะไร มาจากที่ไหน หากผู้ชมท่านใด

ประทับใจการแสดงเมื่อจะมีงานที่ต้องการหนังตะลุงมาแสดงในอนาคต  ก็จะสามารถติดต่อว่าจ้าง

โดยตรงได้ถูกต้อง ดังตัวอย่างข้อความการบอกเรื่อง ต่อไปนี้ 

“เอาล่ะ ครับ จะพูดมากไปจะมากเรื่อง แต่ถ้าพูดไม่เลยกลัวจะรู้เรื่องไม่ 

เออว่าอยู่กันที่นี่นะสองคืนด้วยกัน  ค่ าพรุ่งอีกคืน คืนนี้คืนแรกส าหรับพวกเราชาว

คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์ พูดมากไปเด็กเล็ก    เด็กน้อยจะหลับกันเสียก่อน”   

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์)   

“หนังตะลุงคณะ ก. บรรเลงศิลป์ ศิษย์ครูลาภ หนังนอกไม่ใช่หนังในไม่

เชิง หนังอีเหลิดเปิดเปิงมาจากโน้นล่ะครับ ต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาดจังหวัด

เพชรบุรี” 

  (เกราะสุวรรณ: คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์) 

“วันนี้ พ.นิยมศิลป์ อยู่หนองปรง เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไม่เคยเดิน

ทางผ่านเข้ามาเลย ครั้งแรกในชีวิต ผมแสดงท ามาหากินเขตหนองชุมพลครับ    

ปากท่อ ราชบุรี นครปฐม อยู่เขตนั้น วันนี้โผล่เข้ามาวัดเขาตะเคราเคยมาครับ มา

บ่อย เดินทางมาที่วัดขุนตราครั้งแรก” 

    (นางปีศาจร้ายฆ่าแม่: คณะ พ.นิยมศิลป์)   

 “รับชมรับฟังหนังตะลุงรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์ จากอ าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ได้มาท าการแสดงในค่ าคืนวันนี้” 

 (หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

  4.3.2.6 การกล่าวขอบคุณ  

การกล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณเป็นมารยาทและธรรมเนียมนิยมของการบอกเรื่องหนัง

ตะลุงเมืองเพชร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอบคุณเจ้าภาพเป็นหลักที่ได้ว่าจ้างมาแสดง นอกจากนั้นจะ

ขอบคุณคนที่ได้ติดต่อซึ่งอาจไม่ใช่เจ้าภาพ หากเจ้าภาพมีการเลี้ยงอาหารก็จะขอบคุณบรรดาแม่ครัว 

หรือรวมทั้งกราบขอบคุณเจ้าอาวาสที่ได้ให้ใช้สถานที่แสดง การกล่าวขอบคุณเป็นการสร้างไมตรี



  178 

สัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นที่ไปแสดง เป็นการสร้างเครือข่าย เพ่ือประโยชน์ในการจ้างหนังตะลุงมา

แสดงในโอกาสต่อไป ดังตัวอย่าง การกล่าวขอบคุณ ต่อไปนี้ 

“กราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพและคนติดต่อให้มาแสดง ส าหรับวันนี้

มาแสดงที่วัดบ้านขลู่”   

(รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

“กราบขอบคุณคณะเจ้าภาพได้จับจองเป็นเจ้าของหนังตะลุงวันนี้ เข้าไว้ 

กราบขอบคุณนงเยาว์ (เจ้าภาพ) เป็นอย่างสูง ขอขอบคุณแม่ครัวทุก ๆ ท่านที่ได้

ประกอบอาหารเลี้ยงกันอ่ิมหน าส าราญ  เรียกว่าให้ความไว้วางใจเราชาวคณะ      

ว.รวมศิลป์มา ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นใจทีเดียว หลาย ๆ ท่านที่จับจ้องผมไว้ 

รู้สึกว่ายาวเหยียด ตอนนี้ปาเข้าไปเดือนกรกฎา ขอบคุณทุกเจ้าภาพทีเดียวนะ

ครับ”  

(ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์) 

“ก็ขอขอบคุณคณะท่านเจ้าภาพที่ได้จัดหาหนังพวกเราท าการแสดง

เปลื้องสินบนในงานของท่านในค่ าคืนวันนี้ ในงานของวัดธงชัยถือเป็นโอกาสสมโภช

ไปในตัว ขอบคุณไปยังคณะท่านเจ้าภาพและพระเดช  พระคุณท่านเจ้าอาวาสวัด

ธงชัยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้พวกเราท าการแสดงเปลื้องสินบนให้กับหลวงพ่อด ากันใน

ค่ าคืนวันนี้ เอาละครับ”  

(มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

4.3.2.7 การกล่าวอวยพร  

 การกล่าวอวยพรเจ้าภาพมีแทรกไว้ในการบอกเรื่อง เป็นการอวยพรด้วยข้อความสั้น ๆ ซึ่งพบ

ในบางคณะเท่านั้น เนื่องจากทุกคณะจะร้องกลอนหนังตะลุงอวยพรเจ้าภาพในช่วงพิธีกรรมแล้ว การ

อวยพรจะกล่าวถึง ขอให้มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่ดี ร่ ารวย ฯลฯ ดังตัวอย่างข้อความ ต่อไปนี้  

“ขอให้เจ้าภาพหลุดสินบาทขาดสินบน คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่งมาด

ปรารถนา อย่าเจ็บอย่าจนให้รวยทั้งปีให้ดีทั้งชาติ” 

 (เกราะสุวรรณ: คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์) 

 “ขอให้คุณน้า ลูกหลาน ท่านเจ้าภาพและพี่น้องทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ความ

เจริญ โชคดี พรุ่งนี้หวยจะออกแล้ว ขอให้ถูกรางวัลที่ 1 ขอให้ได้เลขงาม ๆ สมดังใจ

ทุกท่านครับ”  

(พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสือ้: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 
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 “ต่อจากนี้จะขอจะคิดจะท าสิ่งใด ขอให้ประสบความส าเร็จ  นะครับ 

ความเจ็บอย่าได้ ความไข้  อย่ามี ความเจริญในหน้าที่การงาน มีลูกมีหลานก็

ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม ทั้งพ่อแม่พ่ีน้องทั้งหลาย   พ่ีป้าน้าอาขอให้มี

ความสุขกันถ้วนหน้า ปี 60 นี้ สิ่งชั่วช้าทั้งหลายขอให้ห่างไกลอย่าประสบและ

พบพา มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองกันทั่วทุกท่าน”  

(รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

4.3.2.8 การขออภัย 

 การขออภัยท่านผู้ชมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดง เป็นเนื้อหาหนึ่งที่

ปรากฏในการบอกเรื่อง แสดงถึงวัฒนธรรมการอ่อนน้อมถ่อมตัวของสังคมไทย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

“หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัย พวกเราหนังเพ่ิงหัดเล่นกันใหม่ ๆ 

อาจแสดงไม่ดีเหมือนคณะที่เขาช านาญเก่งกล้าสามารถ เรียกว่าลักจ าเขามาบ้าง   

สุ่มเสียงค่อยดีเท่าไหร่ไม่หรอกหนา” 

 (เกตุทอง : คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์) 

 “อย่างว่าละครับบางคนชอบช้า บางคนชอบไว บางคนชอบตลกสนุกสนาน 

บางคน  ชอบเนื้อเรื่อง แต่ผมคนเดียวท าถูกใจไม่อย่างไรต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ด้วย สุ่มเสียงแหบไปบ้าง ขอกราบประทานอภัย อย่างว่ายังได้หยุดกันไม่เลย โน้น

นะยาวมาตั้งแต่งานพระนครคีรี” 

 (พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์) 

 “ส าหรับค่ าคืนนี้หนังตะลุงแสดงผิดบ้างพลั้งไปขอกราบอภัยต่อสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์วัดเขาทะโมนทุกท่านทุกพระองค์ไว้” 

  (ศึกขอมด าดิน: คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ) 

 “คืนนี้ผมไม่สามารถเอาทุกศิลปินมาได้ ก็เลยด าเนินการแต่เพียงคนเดียว 

ร้องเพียงคนเดียว ถ้าหากเกิดการผิดพลาดประการหนึ่งประการใด กราบประทาน

อภัยอย่างสงู นะครับนะ” 

 (สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป์) 
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4.3.2.9 การอนุรักษ์   

คนเชิดหนังตะลุงตระหนักอยู่เสมอว่าตนอยู่ในฐานะศิลปิน ที่สืบทอดศิลปะการแสดง

มาจากครูหนังตะลุงในอดีต การรักษาการแสดงหนังตะลุงให้คงอยู่กับเมืองเพชร เป็นการบอกให้ผู้ชม

ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการแสดงหนังตะลุง และร่วมกันอนุรักษ์ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

  “หนังตะลุงเพชรบุรี สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยคุณครูลาภ กลิ่นอุบล หรือ

เป็นครูซง ก็มาหลายรุ่นแล้ว นี่ก็มาถึงรุ่นหลาน ก็อนุรักษ์กันเข้าไว้ เดี๋ยวศิลปะ

เมืองเพชรบุรีของเราจะจางหายไป คืนนี้ก็ท าการแสดงให้รับชมรับฟัง” 

      (เกตุทอง : คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

“หนังตะลุงก็คือหนังวัว แห้ง ๆ นี่แหละ เอามาย าแก้มเหล้าก็คงอร่อยไม่ 

หร็อก ได้ยินแต่เสียงเห็นแต่เงาผ้าขาว ๆ ก็มีจะอวดกับเขาไม่หร็อก แต่ว่าคนเขา

นิยมกันใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ที่ยังต้องการอยู่ เราก็แสดงกันไปเรื่อย ๆ ครับ จนกว่าจะ

แสดงกันไม่ไหว อนุรักษ์กันไว้ของไทย ๆ  ศิลปวัฒนธรรมของไทยของเพชรบุรีเรา  

ใช่ของฝรั่งมังค่าจากที่ไหนไม่ เราก็แสดงกันแบบว่าตลกกันไปบ้าง เดินเรื่องกันไป

บ้าง” 

 (เกราะสุวรรณ: คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์) 

“เอาละครับ เมื่อสินบาทสินบนขาดกันไปแล้ว ต่อจากนี้ไป ในฐานะที่ผม

เองเป็นศิลปินประจ าจังหวัด ท าหน้าที่อนุรักษ์หนังตะลุงของจังหวัดเพชรบุรี    

มาเปลื้องสินบนในค่ าคืนวันนี้ ศิลปะท้องถิ่น ศิลปินประจ าจังหวัด ของเราก็มีกัน

มากมายหลายคณะ ใครชอบจอไหนก็เลือกหาเลือกชมได้ตามสบาย” 

 (มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

4.3.2.10 การบอกชื่อเรื่อง 

การบอกชื่อเรื่องที่จะแสดงเป็นหัวใจส าคัญของการบอกเรื่องที่อยู่ล าดับท้ายสุด เพ่ือให้ผู้ชม

ทราบว่าจะแสดงเรื่องอะไร ในขั้นตอนนี้ทุกคณะจะบอกชื่อคณะเน้นย้ าอีกครั้ง ก่อนบอกชื่อเรื่อง     

แต่ละคณะจะมีเนื้อหาการบอกเรื่องด้วยลีลาเร้าความสนใจอย่างไร ดังตัวอย่างที่จะอธิบาย ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

“แม่ชีจองเรื่องไว้เลย คืนนี้เอาเรื่องจ าปีลอยมาจ าปาลอยวน ว่าได้ดูไม่

นานเนตั้งแต่ครูลาภเสีย ได้ดูที่ไหนไม่เลย เขาขอมาเราก็ต้องให้ สนุกค่อยมีมากใหญ่

ไม่ เดินเนื้อเรื่องเลย คืนนี้เราจะเสนอสนองพระคุณท่านในท้องเรื่องตามค าขอของ
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เจ้าภาพครับ เสนอสนองในท้องเรื่อง “จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน” จ าปีลอยมา

จ าปาลอยวนจะมีสาระอย่างไร ขอเชิญพ่อแม่พ่ีน้องโป่งสลอดหาความส าราญจาก

เราชาวคณะ ล.บรรเลงศิลป์ ได้แล้วครับ สวัสดีครับ”   

(จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: คณะ ล.บรรเลงศิลป์)  

 จากตัวอย่างข้างต้น  เรื่องที่ใช้แสดงเป็นเรื่องที่เจ้าภาพซึ่งเป็นแม่ชีขอให้แสดง จากการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมได้ยินบทสนทนาโต้ตอบว่า แม่ชีขอให้คนเชิดเล่นเรื่อง “จ าปีลอยมา จ าปา

ลอยวน” ซึ่งเป็น   บทประพันธ์ที่ครูลาภ กลิ่นอุบล ครูหนังตะลุงสายหนังนอกได้ประพันธ์ไว้ แม่ชีเคย

ดูเมื่อสมัยก่อนที่ครูลาภแสดงก็เกิดความประทับใจ อีกทั้งในเรื่องมีแม่ชีที่ได้เลี้ยงดูตัวนางเอกให้เป็นคน

มีวิชาความรู้ แม่ชีจึงต้องการให้แสดงเรื่องนี้ คนเชิดก็ตอบสนองความต้องการ ดังนั้นในเนื้อหา      

การบอกเรื่องจึงได้บอกมูลเหตุของการแสดงเรื่องนี้ก่อน ก่อนที่จะบอกชื่อเรื่อง 

 ตัวอย่างที่ 2 

 “เอาล่ะ ครับ จะพูดมากไปจะมากเรื่อง แต่ถ้าพูดไม่เลยกลัวจะรู้เรื่องไม่ 

เออว่าอยู่กันที่นี่นะสองคืนด้วยกัน ค่ าพรุ่งอีกคืน คืนนี้คืนแรกส าหรับพวกเราชาว

คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์ พูดมากไปเด็กเล็ก    เด็กน้อยจะหลับกันเสียก่อน 

วันนี้ก็เริ่มเล่นกันแต่วัน ส าหรับค่ าคืนวันนี้จะเสนอสนองในท้องเรื่อง “พระสังข์ศิลป์

ชัย” ครับ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร สนุกสนานประการใด ขอเชิญพ่อแม่พ่ีน้องทุก

ท่านหาความส าราญจากหนังตะลุงเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์ ได้แล้วจ้า” 

     (พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์)  

 เนื้อหาการบอกเรื่องของตัวอย่างนี้ ก่อนที่จะบอกชื่อเรื่องได้แจ้งให้ผู้ชมทราบว่าคณะนี้จะมา

แสดงที่นี่สองคืน คืนนี้ เป็นคืนแรก มีการใช้ประโยคออกตัวเพ่ือรวบรัดเวลาและตัดบทสู่การแสดง   

“จะพูดมากไปจะมากเรื่อง แต่ถ้าพูดไม่เลยกลัวจะรู้เรื่องไม่” กับ “พูดมากไปเด็กเล็ก เด็กน้อยจะหลับ

กันเสียก่อน วันนี้ก็เริ่มเล่นกันแต่วัน” จากการสังเกตการณ์วันที่แสดงมีเด็กมาเฝ้าชมการแสดงจ านวน

มาก คนเชิดจึงได้น าไปกล่าวเป็นเหตุผลที่จะรีบแสดง เนื่องจากกลัวผู้ชมเด็ก ๆ จะง่วงนอน จึงน าไป

แทรกไว้ในเนื้อหาการบอกเรื่อง นอกจากนั้นยังมีลีลาการใช้ค าคล้องจองปูค าก่อนบอกชื่อเรื่องว่า 

“เสนอสนองในท้องเรื่อง” เมื่อบอกชื่อเรื่อง ว่า “พระสังข์ศิลป์ชัย” แล้ว ยังมีการส าทับชวนให้ติดตาม

เนื้อหาการแสดง ด้วยลีลาเชิญชวนชมในข้อความ “เรื่องราวจะเป็นอย่างไร สนุกสนานประการใด    

ขอเชิญพ่อแม่พ่ีน้องทุกท่านหาความส าราญ” แล้วก็เน้นย้ าชื่อคณะให้ผู้ชมรับทราบอีกครั้งในช่วง

สุดท้าย 
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 ตัวอย่างที่ 3 

 “ส าหรับค่ าคืนวันนี้จะขอน้อมน าเอาบทพระราชนิพนธ์ของพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ในท้องเรื่อง รามเกียรติ์ เพราะ

พระองค์เกรงว่าจะสูญหายไปจากประเทศไทยของเรา เพราะเป็นมรดกอันล้ าค่า ก็มี

กันอยู่หลายประเทศที่นิยมรามเกียรติ์เอามาแสดงเป็นโขนหนังละคร รามเกียรติ์มี

ความยาวถึง 116 เล่มสมุดไทย ไอ้ค าว่าสมุดไทยผมเองก็ยังงง ๆ อยู่ ว่ามันยังไงแน่ 

แต่ตามต าราบ่งบอกว่า 116 เล่มสมุดไทย เพราะฉะนั้นต้องจับเป็นตอน ๆ ไป คืนนี้

ก็จะเสนอสนอง “รามเกียรติ์” ในตอนที่มีชื่อว่าท้าวมาลีวราชว่าความรามลักษณ์กับ 

 

ทศกัณฐ์  เรื่องราวเนื้ อหาจะเป็นอย่างไรโปรดรับชมรับฟังจากพวกเราชาว         

คณะ ช.รุ่งเรืองศิลป์ สวัสดีครับ”  

 (รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 การบอกเรื่องในตัวอย่างนี้น าวรรณคดีเอกเรื่อง รามเกียรติ์  มาปรับบทการแสดงเป็น       

หนังตะลุง คนเชิดจึงได้กล่าวถึงประวัติผู้แต่ง คือ รัชกาลที่ 1 พูดถึงความส าคัญว่าเป็นมรดกอันล้ าค่าที่

น าไปแสดงเป็นโขนละคร อีกทั้งบอกเรื่องการจดบันทึกในสมุดไทยว่ามีความยาวถึง 116 เล่มสมุดไทย 

เนื้อหาจึงมีความยาวมาก ดังนั้นคนเชิดจึงขอตัดตอนมาแสดงในคืนวันนี้ ทั้งหมดเป็นลีลาการเกริ่นน า

ก่อนสู่การบอกเรื่อง เป็นการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ชมไปในตัว แล้วจึงบอกชื่อเรื่องและตอนที่จะแสดง  

“‘รามเกียรติ’์ ในตอนที่มีชื่อว่า ท้าวมาลีวราชว่า” แล้วจบด้วยการย้ าชื่อคณะอีกครั้ง 

 ตัวอย่างที่ 4 

 “ส าหรับค่ าคืนวันนี้ พวกเราชาวคณะท าการแสดงในท้องเรื่อง “หญิงงาม

สามชาย” คุณครูลาภ กลิ่นอุบล คุณปู่  ประพันธ์เอาไว้ สืบทอดกันมาตั้งแต่        

คุณพ่อส าราญ กลิ่นอุบล ก็ตอนนี้มาถึงรุ่นหลาน รุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์ สืบทอดต่อ ๆ 

กันมา ในท้องเรื่อง “หญิงงามสามชาย” ในค่ าคืนวันนี้ ขอเชิญพ่อแม่รับชมได้ 

สวัสดีครับ”  

(หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

 การบอกเรื่องในตัวอย่างนี้มีการบอกชื่อเรื่องถึง 2 ครั้ง คณะนี้เป็นรุ่นหลานที่สืบเชื้อสายมา

โดยตรงของครูหนังนอกในอดีตที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ ครูลาภ กลิ่นอุบล ดังนั้นการบอกเรื่องจึงมีลีลา

และวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นการแสดงให้แก่ผู้ชมว่าเป็นคณะที่สืบทอดมาโดยตรง เป็นศิษย์
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มีครู โดยการอ้างอิงเชิงประวัติของเรื่องที่แสดง คือ “หญิงงามสามชาย” ที่คุณปู่ของคนเชิดได้

ประพันธ์ไว้ ตอนนี้เป็นรุ่นหลานพร้อมย้ าบอกชื่อคณะ “รุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์” พร้อมบอกชื่อเรื่องซ้ าอีก

ครั้งเป็นการปิดท้าย 

 จากตัวอย่างที่ยกมา  อธิบายได้ว่า การบอกชื่อเรื่องหนังตะลุงที่แสดง เป็นขั้นตอนล าดับ

สุดท้ายที่เป็นหัวใจส าคัญของขนบการบอกเรื่อง แต่ละคณะจะมีลีลาการเร้าความสนใจหรือการให้

ข้อมูล หรือสอดแทรกข้อเท็จจริงต่าง ๆ สามารถท าได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อบังคับตายตัว แต่มีสองสิ่งที่

ทุกคณะมีร่วมกัน คือ การเน้นย้ าชื่อคณะให้ผู้ชมทราบอีกครั้ง และการบอกชื่อเรื่อ ง ซึ่งการบอกชื่อ

เรื่องนี้เป็นภาวการณ์ขั้นสุดของการเปลี่ยนผ่าน เป็นจุดเชื่อมส าคัญที่จะผสานเข้าสู่ตัวบทวรรณกรรม

การแสดง 

 4.3.3 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนจากการบอกเรื่อง 
การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรมีวัตถุประสงค์เพ่ือบอกชื่อเรื่องการแสดงให้ผู้ชมรับทราบ ดังมี

ล าดับเนื้อหาและเนื้อหาดังได้กล่าวแล้ว นอกจากนั้นเนื้อหาของการบอกเรื่องยังสะท้อนลักษณะทาง

สังคมและวัฒนธรรมสามารถวิเคราะห์ได้  5 ประเด็น มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.3.3.1 วัฒนธรรมการทักทายในสังคมไทย 

การกล่าวทักทายปราศรัยเป็นวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมนิยมของคนไทย เป็นการแสดง

มารยาทที่ดีและเป็นการแสดงความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน ตัวบอกเรื่องหนังตะลุงจะกล่าวทักทาย

เจ้าภาพหรือผู้ชมก่อนโดยการกล่าวค าว่า “สวัสดี” ค ากล่าวค าทักทายยังแสดงความอ่อนน้อมให้

เกียรติผู้ชม สะท้อนจากถ้อยค าเสริมความนอบน้อม เช่น “ขอกราบสวัสดี”  “สิบนิ้วก็ขอสวัสดี”  

นอกจากนั้นยังการใช้ถ้อยค าทักทายยังสะท้อนระดับบุคคล  โดยการใช้ค า “พระเดชพระคุณ”        

ซึ่งเป็นค าสรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้เรียกผู้มียศบรรดาศักดิ์หรือพระภิกษุสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูง โดยเปลี่ยน

ค าทักทายให้เหมาะสมกับระดับบุคคลเมื่อทักทายพระสงฆ์ โดยใช้ค าว่า  “กราบนมัสการพระเดช

พระคุณ”  ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้  

“ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพ่อแม่พ่ีน้องทุกท่านที่มา”  

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์)   

“เอาล่ะครับ สิบนิ้วก็ขอสวัสดีครับ กับพ่อแม่พ่ีน้องหมู่บ้านบางเก่าท่ีเคารพรักทุก ๆ ท่าน” 

 (หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

“สวัสดีนะครับ พระเดชพระคุณทุก ๆ ท่าน”    

(เกตุทอง : ก. กล้วย บรรเลงศิลป์) 
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“ขอนมัสการพระเดชพระคุณคุณพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเขาทะโมน  จะเป็น

เจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวา   เจ้าภูเขาล าเนาไพร คุณตาคุณยาย พระยาแกละ (แก

ลก) คุณพ่อเก่าที่อยู่สถานที่นี้ คุณพ่อตึก คุณพ่ออุปัชฌาย์ คุณพ่อฉุย คุณพ่อฉัตร 

พร้อมด้วยคุณพ่อเอือน อดีตเจ้าอาวาสทุกรูปทุกองค์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลวัดเขาทโมน        

ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนบัดปานนี้ กราบนมัสการพระเดชพระคุณคุณพ่อองค์

ใหม่ และพระสงฆ์องค์เจ้าท่ีจ าพรรษาที่วัดเขาทโมนทุกรูป”  

(ศึกขอมด าดิน: คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ) 

4.3.3.2 วัฒนธรรมการขอบคุณและอวยพรในสังคมไทย 

การกล่าวค าขอบคุณเป็นการแสดงความรู้สึกซาบซึ้งหรือส านึกในพระคุณหรือน้ าใจที่ได้รับ

จากอีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนการอวยพรคือการกล่าวถ้อยค าที่เป็นมงคลแสดงความปรารถนาดีต่อกัน มักใช้

ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ กัน การขอบคุณและการอวยพรถือเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญประการหนึ่งของ

คนไทย การบอกเรื่องหนังตะลุงจึงเป็นพ้ืนที่ที่คนเชิดใช้ขอบคุณเจ้าภาพที่ได้ติดต่อว่าจ้างมาแสดง 

พร้อมทั้งอวยพรให้เจ้าภาพและผู้ขมให้มีความสุขความเจริญ ร่ ารวย และมีสุขภาพดี ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างการขอบคุณ 

“กราบขอบคุณคณะเจ้าภาพได้จับจองเป็นเจ้าของหนังตะลุงวันนี้เข้าไว้ 

กราบขอบคุณนงเยาว์ (เจ้าภาพ) เป็นอย่างสูง ขอขอบคุณแม่ครัวทุก ๆ ท่านที่ได้

ประกอบอาหารเลี้ยงกันอิ่มหน าส าราญ เรียกว่าให้ความไว้วางใจเราชาวคณะ ว.รวม

ศิลป์มา ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นใจทีเดียว” 

 (ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์)  

ตัวอย่างการอวยพร 

“ต่อจากนี้จะขอจะคิดจะท าสิ่งใด ขอให้ประสบความส าเร็จ นะครับ 

ความเจ็บอย่าได้ ความไข้  อย่ามี ความเจริญในหน้าที่การงาน มีลูกมีหลานก็

ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม ทั้งพ่อแม่พ่ีน้องทั้งหลาย   พ่ีป้าน้าอาขอให้มี

ความสุขกันถ้วนหน้า ปี 60 นี้ สิ่งชั่วช้าทั้งหลายขอให้ห่างไกลอย่าประสบและ

พบพา มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองกันทั่วทุกท่าน” 

 (รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 
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4.3.3.3 วัฒนธรรมการแก้บนในสังคมท้องถิ่น 

ชาวเพชรบุรีมีความเชื่อถือศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นอย่างมั่นคง ดังนั้นเมื่อมีปัญหาชีวิต

ชาวเพชรบุรีจึงบนบานศาลกล่าวและเมื่อได้สมประสงค์ตามที่บนก็จะแก้บนด้วยหนังตะลุง หนังตะลุง

เมืองเพชรจึงเป็นศิลปะการแสดงที่มีบทบาทรับใช้สังคม ท าหน้าที่เป็นมหรสพแก้บน ช่วยคลาย   

ความวิตกกังวลและสร้างความสบายใจให้ชาวเพชรบุรี หนังตะลุงเมืองเพชรจึงเป็นศิลปะการแสดง  

ทั้งพิธีกรรมการแก้บน การตัดสินบน และการแสดงเรื่องราวของหนังตะลุง การสืบทอดทั้งหมดเป็น

การจรรโลงให้พิธีกรรมการแก้บนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด ารงอยู่จนกลายเป็นวัฒนธรรม “หนังตะลุงแก้บน” 

ของเมืองเพชรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  นอกจากช่วงพิธีกรรมที่เป็นการแก้บนโดยตรงแล้ว    

เนื้อหาของการบอกเรื่องในประเด็น การบอกวัตถุประสงค์ของการแสดงยังสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม

การแก้บน  ดังตัวอย่าง 

“ส าหรับคืนวันนี้เป็นหนังตะลุงเปลื้องสินบน ของคุณจารุวรรณ เยื้องกราย 

เธอก็ได้บนบานศาลกล่าวกับหลวงพ่อด าเอาไว้ 3 คืนด้วยกัน คืนนี้ก็เป็นคืนแรก

ของการเปลื้องสินบน ก็เป็นอันว่าสินบาทสินบนของคุณ  จารุวรรณก็ขาดไปหนึ่งคืน 

เหลืออีกสองคืนนะครับ ส าหรับคืนวันนี้ก็ขาดกันไป ไม่มีติดค้างกันอีกต่อไป”  

(มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

“สวัสดีครับท่านพระครูวิจิตรสรคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัดขุนตราก าลังสร้างวัด

วาอาราม วันนี้สินบนสองโรงครับ ขาดไปแล้วหนึ่งโรง หลวงพ่อท่านพระครูบนบาน

ไว้สามโรง” 

 (นางปีศาจร้ายฆ่าแม่: คณะ พ.นิยมศิลป์) 

  4.3.3.4 การยกย่องให้เกียรติครูในสังคมไทย 

ในสังคมไทยให้ความส าคัญกับ “ครู” ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ศิลปวิทยาการให้แก่ศิษย์ ศิษย์

จะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อครู ในช่วงพิธีกรรมของหนังตะลุงเมืองเพชรจะมีการไหว้ครูแสดงถึง

ความระลึกถึงบุญคุณของครูอย่างละเอียด ส่วนในช่วงการบอกเรื่องมีเนื้อหาที่ปรากฏถึงการยกย่องให้

เกียรติครูหนังตะลุง  ดังตัวอย่างที่ 1 กับ ตัวอย่างที่ 4 ในข้อ 4.2.1.10 การบอกชื่อเรื่อง คนเชิดจะ

บอกชื่อเรื่องของการแสดงหนังตะลุง คือ เรื่อง “จ าปีลอยมาจ าปาลอยวน” และ “หญิงงามสามชาย” 

และบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นผลงานการประพันธ์ของ ครูลาภ  กลิ่นอุบล ครูหนังตะลุงสายหนังนอกที่

มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีต การบอกชื่อครูผู้ประพันธ์นับเป็นการให้เกียรติยกย่องครู แสดงความส านึกใน

พระคุณ นับเป็นวัฒนธรรมการแสดงความกตัญญูของศิลปินในสังคมไทย 
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4.3.3.5 ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 

คนไทยมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาแต่ บรรพกาล ยิ่ งในรัชสมั ย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

พระองค์ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือพสกนิกรชาวไทย จึงท าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า

ส านึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่างมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงกลายเป็น

วัฒนธรรมที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ยังความเศร้าโศกเสียใจมาสู่

อาณาประชาราษฎร์  

การบอกเรื่องหนังตะลุงมีเนื้อหาที่สะท้อนวัฒนธรรมความจงรักภักดี ดังจะเห็นจากเพลง

ลูกทุ่ง “พ่อแห่งสยาม” ของคณะ ว.รวมศิลป์ ที่ร้องน าการบอกเรื่อง โดย วิน อุ่นใจเพ่ือน (2561) 

เจ้าของคณะกล่าวว่า “เมื่อก่อนผมร้องเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย เปลี่ยนมาเรื่อย ๆ ใต้ถุนธรณี เป็นเพลง

เกี่ยวกับสร้างบ้านสร้างเมือง แล้วก็เบ้าหลอมดวงใจ ผมจะร้องเป็นเพลงเกี่ยวกับเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์” นอกจากนั้น การบอกเรื่องยังมีข้อความที่แทรกเฉพาะกิจที่กล่าวถึงความส านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 เป็นการแสดงความอาลัยด้วยหัวใจจงรักภักดี กรณีเสด็จสวรรคต 

ดังข้อความ ต่อไปนี้ 

“ไม่มีอีกแล้วพ่อแก้วของเราทุกคนต้องมาโศกเศร้า  พระองค์เจ้าสู่สวรรคาลัย 

  ลูกจะท าความดี  รักสามัคคีที่พ่อสอนไว้  ธ สถิตในดวงใจของคนไทยตลอดกาล 

 ข้าพระพุทธเจ้าหนังตะลุงคณะลูกชายพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ หลานหมื่นเชิด ขอน้อม

เกล้าน้อมกระหม่อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” (คาวี โควิน: คณะลูกพ่อป่วน 

ชัยนาท เชิดช าชาญ) 

 “ทีเดียว ผมมาเล่นให้พ่ีน้องได้ดูได้ชม ดูเนื้อหาสาระกันมั่งดูตลกขบขันสอดแทรกเข่าไปมั่ง 

เอาเพลงใส่เขาไปมั่ง ปะปนไปตามยุคตามสมัย ระยะนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไว้อาลัยพ่อหลวงกันนะ

ครับ นะ ทั่วประเทศมีความเสียอกเสียใจ ทั่วทุกหัวระแหงเลยทีเดียว ที่เราต้องเสียพ่อหลวงของ

เราไป ฉะนั้นอยู่ในช่วงไว้อาลัย”  

(สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป์) 

 จาการศึกษาการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรจ านวน 20 เรื่อง ปรากฏการล าดับเนื้อหาและ

เนื้อหาการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรสามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางการปรากฏล าดับเนื้อหาและเนื้อหาในการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร 

 

ประเด็นเนื้อหา จ านวนที่ปรากฏ ร้อยละ 

1. การร้องเพลงน า 9 45 

2. การปฏิสันถาร 14 70 

3. การบอกวัตถุประสงค์การแสดง 14 70 

4. การถอดหมวกของตัวตลกบอกเรื่อง 4 20 

5. การแนะน าชื่อคณะ 8 40 

6. การกล่าวขอบคุณ 7 35 

7. การกล่าวอวยพร 4 20 

8. การขออภัย 8 40 

9. การอนุรักษ ์ 4 20 

10. การบอกชื่อเรื่อง 20 100 

    

 จากข้อมูลในตารางข้างต้น  สามารถอธิบายได้ 2 ประเด็น  ประเด็นแรกเรื่องการล าดับ

เนื้อหา  หากคณะใดมีการร้องเพลงน า ได้แก่ เพลงลูกทุ่ง กลอนลิเก หรือ กลอนหนังตะลุง เนื้อหา

ดังกล่าวจะอยู่ในล าดับแรก ต่อมาจะเป็นการปฏิสันถาร และการบอกวัตถุประสงค์ของการแสดง   

ส่วนเนื้อหาในข้อ 4-9 นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคณะจะมีหรือไม่ หากว่ามีก็เป็นไปตามล าดับที่ปรากฏใน

ตาราง แต่อาจไม่เคร่งครัดสามารถสลับล าดับกันได้ ส่วนเนื้อหาส าคัญที่สุดล าดับสุดท้ายที่ปรากฏ   

ทุกคณะ คือ การบอกชื่อเรื่องที่แสดง  

ประเด็นที่ 2 เรื่องเนื้อหาในการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร จากตารางสรุปได้ว่า การบอก

เรื่อง มีเนื้อหาหลัก 3 ประการ คือ  1) การปฏิสันถาร  ปรากฏความถี่ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70    

2) การบอกวัตถุประสงค์การแสดง ปรากฏความถี่ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70  และ 3) การบอกชื่อ

เรื่อง ปรากฏความถ่ี 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 เนื้อหาหลักท้ัง 3 ประการนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการบอกเรื่อง โดยเฉพาะประเด็นการบอกชื่อเรื่อง เพราะเป็นหัวใจส าคัญหรือวัตถุประสงค์หลัก

ของการบอกเรื่อง  ส่วนเนื้อหาอ่ืน ๆ เป็นเนื้อหาย่อยจะปรากฏในการบอกเรื่องหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับ

คนเชิดของแต่ละคณะจะเป็นผู้ตัดสินสร้างสรรค์ 
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การผสานตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมกับตัวบทวรรณกรรมการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชร

เป็นภาวการณ์เปลี่ยนผ่านโดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การร าถวายมือ เป็นการผละ

ออกจากตัวบทพิธีกรรม เมื่อตัวบทพิธีกรรมข้ึนสู่ภาวะสูงสุด คือ บทตัดสินบนและบริบทการตัดสินบน

ขั้นตอนการผละนี้ เป็นการเชิดตัวหนังมานพน้อยร่ายร าประกอบดนตรี เพ่ือสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

โดยปราศจากตัวบท แต่ใช้อวัจนภาษาลีลาการเชิดร่ายร าสื่อสารให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดความส าราญก่อน

การชมการแสดง  

ขั้นตอนที่  2  การเบิกโรง เป็นขั้นตอนที่ต่อจากการร าถวายมือ เป็นชุดการแสดงย่อย 

ประกอบด้วย การจับลิงหัวค่ าและการชกมวยไทย ซึ่งการจับลิงหัวค่ าเป็นการด ารงจารีตวรรณกรรม

การเล่นเงาของหนังใหญ่ การเบิกโรงเป็นการแสดงเพ่ือสื่อสารกับผู้ชมให้ทราบว่าการแสดงก าลังจะ

เริ่ม เป็นการเรียกผู้ชมให้มาหน้าโรงหนังตะลุง ขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มผ่อนคลายของผู้ชม เกิดความ

สนุกสนาน ผู้ชมเริ่มที่จะปรับอารมณ์ให้พร้อมชมการแสดง หลังจากที่ต้องสงบเงียบฟังตัวบทพิธีกรรม

มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร  

ขั้นตอนที่ 3 การบอกเรื่อง เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต่อจากการเบิกโรง ด าเนินอย่างแนบเนื่อง

เชื่อมต่อและส่งไปสู่ตัวบทวรรณกรรมการแสดง การบอกเรื่องเปิดโอกาสให้ตัวตลกที่เป็นตัวแทนของ

คนเชิดได้สื่อสารปฏิสันถารกับผู้ชม สามารถหยอกเย้าสร้างอารมณ์ขัน บอกวัตถุประสงค์ของการแสดง 

และที่ส าคัญคือ การบอกเรื่องให้ผู้ชมทราบ เพ่ือให้ผู้ชมเตรียมพร้อมรับความส าราญจากตัวบท

วรรณกรรมการแสดง การบอกเรื่องถือเป็นขนบการแสดงหนังตะลุงที่มีขนบของเนื้อหาและล าดับ

เนื้อหาซ้อนอยู่ในขนบใหญ่อีกชั้นหนึ่ง  

การผสานตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมกับตัวบทวรรณกรรมการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชร

มีลักษณะเฉพาะถิ่น มีขั้นตอนที่ชัดเจนเริ่มต้นจากการร าถวายมือ ซึ่งเป็นการผละออกจากตัวบท

วรรณกรรมพิธีกรรม  ต่อด้วยการเบิกโรงเป็นการเชื่อมต่อเพ่ือเปลี่ยนอารมณ์และเรียกผู้ชมด้วยชุดการ

แสดงย่อย และขั้นตอนส าคัญสุดท้าย คือ การบอกเรื่อง เป็นการเชื่อม หนุนเนื่อง และส่งต่อโยงไปสู่

ตัวบทวรรณกรรมการแสดง 

ล าดับขั้นตอนการผสานตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมที่จะเปลี่ยนไปสู่ตัวบทวรรณกรรมการ

แสดง เป็นตัวเชื่อมที่มีภาวะอยู่ระหว่างกลาง จุดเชื่อมต่อนี้ไม่สามารถระบุหรือจ าแนกได้ว่าเป็น

พิธีกรรมหรือการแสดง ไม่ว่าจะเป็นการร าถวายมือเพ่ือสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการแสดงเบิกโรง

และการบอกเรื่อง เนื่องจากมีลักษณะที่ผสมผสานกัน ไม่มีอะไรเป็นหลักหรือแก่นแกน หากวิเคราะห์

ในประเด็นตัวบทวรรณกรรม การร าถวายมือเป็นการผละออกซึ่งอยู่ในภาวะที่ปราศจากตัวบท แล้ว
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ด าเนินไปสู่ขั้นตอนการแสดงเบิกโรง ซึ่งมีทั้งตัวบทในการแสดงจับลิงหัวค่ าและปราศจากตัวบทในการ

ชกมวยไทย แล้วน าไปสู่การมีตัวบทในขั้นตอนการบอกเรื่อง ดังนั้น ช่วงการผสานตัวบทจึงอยู่ใน

ลักษณะคาบลูกคาบดอก เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านที่มีการเชื่อมต่อร้อยให้ตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมกับ

ตัวบทวรรณกรรมการแสดงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นตัวบทวรรณกรรม

ประเภทใด  

 ภาวการณ์การผสานตัวบทดังกล่าว มีล าดับขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยค านึงถึงผู้รับสารเป็น

เป้าหมาย กล่าวคือ การร าถวายมือเป็นการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ส่วนการเบิกโรงและ    

การบอกเรื่องเป็นการสื่อสารกับมนุษย์หรือผู้ชม โดยมีคนเชิดเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างโลก

ศักดิ์สิทธิ์กับโลกสามัญ แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตของวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุง

เมืองเพชรในบริบทการบันเทิงเฉพาะถิ่น ด้วยศิลปะหลายแขนงผสมกัน ที่เชื่อมต่อไปสู่ตัวบท

วรรณกรรมการแสดง ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดในบทต่อไป 



 
 

 

บทที่ 5 
วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมการแสดง 

 

 วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเฉพาะที่ประกอบด้วยวรรณกรรมพิธีกรรมกับ

วรรณกรรมการแสดง โดยมีการเชื่อมประสานตัวบททั้งสองเข้าด้วยกัน ด้วยชุดการร าถวายมือ       

การเบิกโรง และการบอกเรื่อง ดังได้กล่าวรายละเอียดไว้ในบทที่  4  ภาวการณ์เปลี่ยนผ่านจากตัวบท

วรรณกรรมพิธีกรรมไปสู่ตัวบทวรรณกรรมการแสดงนั้น เริ่มต้นจากการผละออกจากตัวบท

วรรณกรรมพิธีกรรม แล้วด าเนินเนื่องเข้าไปสู่ตัวบทวรรณกรรมการแสดง ซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นการ

ปรับเปลี่ยนบรรยากาศจากความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ในช่วงวาระพิธีกรรมไปสู่ความบันเทิงของตัวบท

วรรณกรรมการแสดงและบริบทการแสดง ซึ่งเป็นช่วงวาระการเฉลิมฉลอง อันเป็นรูปแบบการบันเทิง

เฉพาะถิ่นเมืองเพชรบุรี วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมการแสดง มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 

5.1 เนื้อหาวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
 วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุง หมายถึง ตัวบทวรรณกรรมที่คนเชิดหนังตะลุงใช้พากย์      

ขับร้อง และเจรจา ประกอบการเชิดตัวหนังให้เป็นเรื่องราวในบริบทการบันเทิงท้องถิ่น ประกอบการ

แสดงหนังตะลุงเมืองเพชรถือเป็นวรรณกรรมท้องถิ่น ที่มีการปรับเปลี่ยนแปรรูปเป็นวรรณกรรมที่ใช้

ในการแสดง เพ่ือมุ่งความบันเทิง โดยปรับเปลี่ยนดัดแปลงเนื้อเรื่องจากวรรณคดีราชส านัก วรรณคดี

นิทาน และการรังสรรค์เรื่องราวขึ้นใหม่เป็นชุดเรื่องการแสดงเป็นแบบฉบับท้องถิ่น โดยมีขนบการ

แสดง การประดิษฐ์คิดบทพากย์ บทร้อง และบทเจรจาขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทและรสนิยมของ

ผู้ชมเมืองเพชร นับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีคุณค่า ชาวบ้านท้องถิ่นสามารถสัมผัสรับรู้ เข้าถึง และ

เข้าใจเรื่องได้ง่ายโดยไม่ต้องปรับทัศนคติ การวิเคราะห์วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมี

เนื้อหาประกอบด้วยชุดการแสดง 3 ชุด ได้แก่ ชุดรามเกียรติ์  ชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และชุดนารีศรี

ใส  มีรายละเอียด ดังนี้ 

  5.1.1 ชุดรามเกียรติ์  
   5.1.1.1 ที่มาของวรรณกรรมการแสดงชุดรามเกียรติ์ 

 เนื้อหาวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ชุดรามเกียรติ์ น าเค้าโครงเรื่องรามเกียรติ์   

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาดัดแปลงเป็นตัวบทวรรณกรรม  ซึ่ง

เรื่องรามเกียรติ์มีที่มาดังนี้ รามเกียรติ์ แปลว่า เกียรติของพระราม ได้รับอิทธิพลจากมหากาพย์          
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รามายณะของอินเดีย เนื้อหาของเรื่องเป็นการท าสงครามระหว่างฝ่ายธรรม คือ พระราม กับฝ่าย

อธรรม คือ ทศกัณฐ์ ซึ่งผลสรุปของสงคราม ฝ่ายธรรมชนะฝ่ายอธรรม กวีไทยได้น าเค้าเรื่องมาแต่ง

เป็นรามเกียรติ์ในสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และในสมัยสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีรามเกียรติ์หลายฉบับ บท

ละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นับเป็นฉบับ

ที่สมบูรณ์ที่สุด เสฐียรโกเศศสันนิษฐานไว้ว่า “ลักษณะที่ทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ก็คงมีพระราช

ประสงค์จะทรงรวบรวมเรื่องเก่าที่กระจัดกระจายอยู่ ส่วนมากเป็นเรื่องสืบมาจากปากให้ติดต่อกัน

บริบูรณ์ทั้งเรื่อง (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย , 2552: 395-400) รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ 1 มี

เนื้อหาและเหตุการณ์ที่ละเอียดกว่าฉบับอ่ืน ๆ และมีอิทธิพลต่อการดัดแปลงเนื้อหาเป็นชุด

วรรณกรรมการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชร 

 
ภาพที่ 35 พระราม 

ที่มา : วิลัยลักษณ์  พราหมณ์แก้ว 

 วรรณกรรมการแสดงชุดรามเกียรติ์ พบเฉพาะหนังตะลุงเมืองเพชรสายหนังในเท่านั้นที่นิยม   

ใช้แสดง ผล ทับแก้ว (2561) กล่าวว่า หนังในนิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์และสามารถเล่นได้ทุกตอน 

ตอนที่นิยมเล่นมักจับเป็นศึกต่าง ๆ เช่น  ศึกไมยราพ ศึกกุมภกรรณ ศึกอินทรชิต ศึกมังกรกัณฐ์  ศึก
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ทัพนาสูร ศึกวิรุฬจ าบัง นางลอย จองถนน ทศกัณฐ์ล้ม เป็นต้น เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ที่หนังตะลุงเมือง

เพชรน ามาใช้เป็นเค้าโครงเรื่องในวรรณกรรมการแสดง เป็นการน าบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 มา

ดัดแปลงในการแสดง ดังจะเห็นได้จากการบอกเรื่องของคณะ ช. รุ่งเรื่องศิลป์ที่กล่าวถึงที่มาของการ

แสดงเรื่องรามเกียรติ์ ดังข้อความ 

 “ส าหรับค่ าคืนวันนี้จะขอน้อมน าเอาบทพระราชนิพนธ์ของพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ในท้องเรื่อง รามเกียรติ์  

เพราะพระองค์เกรงว่าจะสูญหายไปจากประเทศไทยของเรา เพราะเป็นมรดกอันล้ า

ค่าก็มีกันอยู่หลายประเทศที่นิยมรามเกียรติ์ เอามาแสดงเป็นโขนหนังละคร 

รามเกียรติ์มีความยาวถึง 116 เล่มสมุดไทย ไอ้ค าว่าสมุดไทยผมเองก็ยังงง ๆ อยู่ ว่า

มันยังไงแน่ แต่ตามต าราบ่งบอกว่า 116 เล่มสมุดไทย เพราะฉะนั้นต้องจับเป็นตอน 

ๆ ไป คืนนี้ก็จะเสนอสนอง “รามเกียรติ์” ในตอนที่มีชื่อว่า ท้าวมาลีวราชว่าความ

รามลักษณ์กับทศกัณฐ์ เรื่องราวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรโปรดรับชมรับฟังจากพวกเรา

ชาวคณะ ช.รุ่งเรืองศิลป์ สวัสดีครับ”  

 (รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 
ภาพที่ 36 ทศกัณฐ ์

ที่มา : ชนาพร  เกิดเกษม 
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 นอกจากนั้น ผล ทับแก้ว (2561) ยังกล่าวว่า น้องชายก าลังหัดเชิดหนังให้หนังสือรามเกียรติ์

ไปอ่านเพ่ือจะได้เข้าใจเนื้อหาตอนต่าง ๆ อีกทั้งยังเล่าว่าพ่อชื่อ เจริญ ทับแก้ว เป็นครูหนังตะลุงที่มี

ชื่อเสียงในอดีตสามารถจดจ ารายเอียดตัวละคร เหตุการณ์ และเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ได้อย่างแตกฉาน 

และชอบไปสนทนาเรื่องรามเกียรติ์กับหลวงพ่อเทพ เจ้าอาวาสวัดถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด เป็นประจ า 

เพราะเป็นคอนักเลงหนังตะลุงเหมือนกัน สมัยเมื่อนายผลหัดเชิดหนังใหม่ ๆ เมื่อเกิดข้อสงสัยใน

เนื้อหาก็กลับมาถามพ่อบ่อย ๆ ดังนั้น คนเชิดสายหนังในทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา

เหตุการณ์และตัวละครของเรื่องรามเกียรติ์อย่างแตกฉาน ก่อนที่จะเชิดหนังเป็นอาชีพ เนื่องจากไป

แสดงที่ไหนเมื่อเจ้าภาพขอให้แสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนใด คนเชิดจะต้องแสดงตามค าขอของเจ้าภาพ

ได้ หากเล่นไม่ได้ก็จะขาดความน่าเชื่อถือ และจะมีผลต่อการจ้างงานแสดงอีกด้วย  

 ตามที่ได้กล่าวมานั้น สรุปได้ว่า คนเชิดหนังเมืองเพชรเฉพาะหนังในตั้งแต่ในอดีตได้น าเรื่อง

รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 มาใช้เป็นต้นฉบับในการดัดแปลงกลอนบทละครมาสู่

วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร  คนเชิดหนังในทุกคนจะต้องอ่านบทพระราชนิพนธ์หรือ

ได้รับการถ่ายทอดแบบแบบมุขปาฐะจากครูหนังตะลุง เพ่ือจะได้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 

เหตุการณ์ และตัวละครของเรื่องรามเกียรติ์ก่อนที่จะน าไปดัดแปลงเป็นวรรณกรรมการแสดง     

 5.1.1.2 การดัดแปลงรูปแบบบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์สู่วรรณกรรมการแสดง 

วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ โดยจะจับศึกตอนต่าง ๆ 

มาแสดง เนื่องจากเนื้อหามีความสนุก เหตุการณ์ในเรื่องมีความเข้มข้น  มีการท าศึกและแก้กลศึก    

เรื่องจะด าเนินไปสู่จุดสุดขั้น ถึงตอนที่แม่ทัพฝ่ายลงกาซึ่งทศกัณฐ์สั่งให้มารบถูกฝ่ายพระรามสังหาร   

การแสดงก็จะยุติลงเพียงแค่นั้น จากการเก็บข้อมูลมีวรรณกรรมการแสดง เรื่อง รามเกียรติ์ จ านวน    

5 เรื่อง จะขอน าตอน ศึกทัพนาสูร มาเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงการดัดแปลงบท

พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์สู่วรรณกรรมการแสดง ดังนี้ 

  5.1.1.2.1 เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร 

1. เนื้อเรื่องในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช เล่ม 3 (2554: 291-308) 

ทศกัณฐ์ แค้นใจพระรามมากได้ไปขอให้ทัพนาสูร น้องร่วมบิดามาช่วยรบ  ทัพนาสูรเดินทาง

มาเฝ้าทศกัณฐ์ที่กรุงลงกา ทศกัณฐ์ใส่ความพระรามกับพิเภกที่ฆ่าพวกยักษ์ล้มตายเป็นอันมาก ทัพนา

สูรโกรธจะฆ่าพระรามกับพิเภกให้จงได้ แล้วก็จัดการเลี้ยงดูทัพนาสูรและบริวาร ต่อมาก็ยกทัพไปที่

สนามรบพระรามยกพลออกรบ ทัพนาสูรถูกศรพระรามจึงเนรมิตตัวใหญ่โต แทรกลงดินจนถึงหน้าอก 
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อ้าปากให้ปากล่างอยู่บนดิน แลบลิ้นบังดวงอาทิตย์ไว้ เอาแขนโอบพลลิง เหล่าพลลิงตกใจที่ท้องฟ้ามืด

ในทันที ก็วิ่งกันวุ่นวายเข้าปากทัพนาสูร ทัพนาสูรจึงกลืนกินเข้าไปทั้งหมด พิเภกทูลพระรามถึงเรื่อง

ทั้งหมด และบอกให้พระรามส่งคนไปตัดมือทัพนาสูรเสีย พระรามให้สุครีพไป เมื่อสุครีพนิมิตกาย

ใหญ่โต ตัดมือทัพนาสูรแล้วฟ้าจึงสว่างขึ้น แล้วพระรามแผลงศรพรหมมาสตร์ต้องทัพนาสูรตาย แต่

บรรดาวานรที่ถูกทัพนาสูรกลืนกินเข้าไป แม้ถูกลมพัดมาต้องกายก็ไม่ฟ้ืนเหมือนเคย พิเภกจึงทูลให้

พระรามแผลงศรไปให้พระอินทรได้ยิน และเอาน้ าทิพย์มาพรมบนศพพวกวานรทั้งหมดจึงกลับฟ้ืนคืน

ชีพ 

2. เนื้อเรื่องวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร

คณะของมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร 

พระรามคร่ าครวญถึงนางสีดา แล้วปรึกษากับพระลักษณ์เรื่องการยกทัพไปกรุงลงกาเพ่ือช่วย

นางสีดา แต่พระลักษณ์ขอให้รออีกสองวัน ถ้าทศกัณฐ์ไม่ยกทัพมาค่อยยกทัพไป ฝ่ายทศกัณฐ์จึงส่งสาร

ไปยังทัพนาสูรและใส่ร้ายว่าพระรามน ากองทัพวานรมาโจมตีกรุงลงกาท าให้เหล่าทหารยักษ์ตายหมด 

ทัพนาสูรรู้สึกแค้นใจจึงรีบยกทัพไปปราบพระราม เมื่อถึงสนามรบพระรามพยายามเล่าความจริงว่า

ทศกัณฐ์จับตัวนางสีดาไป แต่ทัพนาสูรไม่ฟังจึงเกิดการสู้รบกันจนทัพนาสูรยอมแพ้และวิ่งหนีไปในป่า

ร่ายคาถาแปลงกายตนให้เป็นยักษ์ร่างใหญ่โตเท่าต้นไม้และแอบอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นและคอยอ้า

ปากกินเหล่าทหารวานร สุครีพตามรอยเลือดไม่เจอจึงรีบกลับไปหาพระราม พระรามจึงให้พิเภกมา

ท านาย พิเภกท านายว่าพวกกระบี่ไพรโดนยักษ์ทัพนาสูรร่างกายใหญ่โตกินอยู่ในระหว่างต้นไม้ทั้งสอง

ต้น สุครีพไม่รอช้าจึงรีบไปช่วยเหลือแปลงกายเป็นยักษ์ต่อสู้กับทัพนาสูร แล้วจับตัวทัพนาสูรได้ส าเร็จ 

  5.1.1.2.2  การดัดแปลงรูปแบบบทละครเป็นวรรณกรรมการแสดง 

วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรได้ดัดแปลงบทละครเรื่องรามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์        

ในรัชกาลที่ 1 เป็นวรรณกรรมการแสดง แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ กลอนหนังตะลุง และบทเจรจาที่

เป็นร้อยแก้ว ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 1  

บทพระราชนิพนธ์ วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
“พญามารร าพึงคะนึงคิด     
 ตันจิตทอดถอนใจใหญ่ 
 ให้กลัดกลุ้มรุ่มร้อนฤทัย       
ดั่งนอนอยู่ในเพลิงกาล” 
 
 

 “นามข้าพเจ้าทรงพระนามอยู่แล้วว่าทศกัณฐ์เจ้าลงกา 
ข้าพเจ้าแค้นใจเป็นยิ่งนัก ไอ้รามลักษณ์ทั้งสองรายก
พหลพลวานรมากมายมาฆ่าพลยักษ์ในลงกาตายเสีย
มากมาย เราได้สัญญากับมันไว้ว่า เจ็ดวันเมื่อไหร่ เรานี้
จะยกพหลพลโยธาไปที่สมรภูมิรบ นี่ก็ครบก าหนดเจ็ด
วันแล้ว  เราจะยกพลไปต่อศักดา วันนี้จะไปว่าราชการ
หน้าท้องพระโรง” 

 

ตัวอย่างที่ 2 

บทพระราชนิพนธ์ วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
“คิดพลางลุกจากบัลลังก์อาสน์   
อันโอภาสจ ารัสประภัสสร 
สระสรงทรงเครื่องอลงกรณ์   
บทจรออกท้องพระโรงชัย” 

“บัดนั้นอสุราพญายักษ ์   พญาทศพักตร์มารยักษา 
    ทศกัณฐ์มารยักษี          ตกแต่งกายีไม่รอรา 
    ออกท้องพระโรงชัย       ไม่ทันช้า ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ” 

 

จากตัวอย่างที่ 1 จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมหนังตะลุงน าเหตุการณ์ในรูปแบบกลอนบทละครมา

ดัดแปลงเป็นบทเจรจาร้อยแก้ว และในตัวอย่างที่ 2 น ามาดัดแปลงเป็นกลอนหนังตะลุง ฉันทลักษณ์

กลอนหัวเดียว การดัดแปลงรูปแบบนั้น เป็นการน าเหตุการณ์หลักมาเท่านั้น ส่วนรายละเอียดใน

วรรณกรรมหนังตะลุงจะมีการเพิ่มเติมรายละเอียด หรือการเท้าความถึงเหตุการณ์ในอดีต ดังข้อความ

เช่น “ไอ้รามลักษณ์ทั้งสองรายกพหลพลวานรมากมายมาฆ่าพลยักษ์ในลงกาตายเสียมากมาย เราได้

สัญญากับมันไว้ว่า เจ็ดวันเมื่อไหร่ เรานี้จะยกพหลพลโยธาไปที่สมรภูมิรบ”  

  ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องการดัดแปลงรูปแบบวรรณกรรม นั่นคือ วรรณกรรมการแสดงหนัง

ตะลุงเมืองเพชรไม่ได้น าถ้อยค าอันวิจิตรในบทพระราชนิพนธ์มาดัดแปลงใช้ในตัวบทวรรณกรรมการ

แสดงเลย คนเชิดหนังจะสร้างสรรค์ขึ้นเองโดยการด้นสด มีลักษณะเป็นถ้อยค าเรียบง่าย ที่ชาวบ้าน

สามารถรับรู้และเข้าใจได้เมื่อฟังการพากย์ คนเชิดอาศัยเพียงเค้าโครงเรื่อง เหตุการณ์หลัก และตัว

ละครของเรื่องเท่านั้น จะเข้าใจได้ชัดเจนในประเด็นการเปรียบเทียบด้านเนื้อหา ที่จะกล่าวในล าดับ

ต่อไป 
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5.1.1.3 การเปรียบเทียบเนื้อเรื่องรามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 กับ

รามเกียรติ์ในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 

ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร บทพระราชนิพนธ์ ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร เรื่อง

รามเกียรติ์ คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร 

บทพระราชนิพนธ์ วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
1.เปิดเรื่อง ทศกัณฐ์คิดแค้นพระราม จึงด าริจะ
ขอให้ยักษ์ทัพนาสูรมาช่วยรบ แล้วสระสรง
ทรงเครื่องเสด็จออกไปท้องพระโรง 
“พญามารร่าพึงคะนึงคิด     ตันจิตทอดถอนใจใหญ่ 
 ให้กลัดกลุ้มรุ่มร้อนฤทัย      ดั่งนอนอยู่ในเพลิงกาล 
                        .............. 
 ซึ่งคิดได้ว่าองค์พระเชษฐา    อันร่วมบิดากับยักษี 
 ช่ือทัพนาสูรอสุรี               ได้ครองธานีจักรวาล 
 พระองค์ทรงก่าลังมหึมา      เรืองเดชศักดากล้าหาญ 
 จะให้ไปเชิญบทมาลย์         มาผลาญมนุษย์วานร 

คิดพลางลุกจากบัลลังก์อาสน์   
อันโอภาสจ่ารัสประภัสสร 
สระสรงทรงเครื่องอลงกรณ์   
บทจรออกท้องพระโรงชัย” 

1.เปิดเรื่อง พระรามคร่ าครวญถึงนางสีดา แล้ว
ปรึกษากับพระลักษณ์เรื่องการยกทัพไปลงกา 
ต่อจากนั้นกล่าวถึงทศกัณฐ์ที่แค้นใจพระราม 
แล้วสระสรงทรงเครื่องเสด็จออกท้องพระโรง  
“นามข้าพเจ้าทรงพระนามอยู่แล้วว่าทศกัณฐ์เจ้าลงกา 
ข้าพเจ้าแค้นใจเป็นยิ่งนัก ไอ้รามลักษณ์ทั้งสองรายก
พหลพลวานรมากมายมาฆ่าพลยักษ์ในลงกาตายเสีย
มากมาย เราได้สัญญากับมันไว้ว่า เจ็ดวันเมื่อไหร่ เรานี้
จะยกพหลพลโยธาไปที่สมรภูมิรบ นี่ก็ครบก่าหนดเจ็ด
วันแล้ว  เราจะยกพลไปต่อศักดา วันนี้จะไปว่าราชการ
หน้าท้องพระโรง 
    บัดนั้นอสุราพญายักษ ์   พญาทศพักตร์มารยักษา 
    ทศกัณฐ์มารยักษี          ตกแต่งกายีไม่รอรา 
    ออกท้องพระโรงชัย       ไม่ทันช้า ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ” 

2. ทศกัณฐ์ใช้ให้มโหทรไปทูลเชิญทัพนาสูรมา
ช่วยรบ 
“พร้อมด้วยหมู่มุขมนตรี      แสนสุรเสนีน้อยใหญ่ 
หมอบเฝ้าเกลื่อนกลาดดาษไป  ภูวนัยจึงมีบัญชา 
เหวยเหวยดูก่อนมโหทร      ผู้มีฤทธิรอนแกล้วกล้า 
จงรีบไปจักรวาลพารา        ทูลพระเชษฐาให้แจ้งการ 
ว่ากรุงลงกาเกิดศึก            ศัตรูห้าวฮึกหักหาญ 
ขอเชิญเสด็จบทมาลย์         มาช่วยรอนราญไพรี” 

2. ทศกัณฐ์ออกท้องพระโรงตรัสหาเสนาให้ไป
ทูลเชิญทัพนาสูรมาช่วยรบ 
“ตอนนี้ออกมาที่ท้องพระโรงแล้ว เฮ้ย หมู่อ่ามาตย์ราช

เสนาไม่รู้ว่าไปไหนกันหมด ไม่รู้จักเวล่่าเวลาเหลือเกิน นี่
มันกี่โมงกี่ยามแล้ว ไอ้หน่วย ไอ้เกลี้ยง ไอ้กา มึงไปอยู่ที่

ไหน ออกมาหากูเร็ว ๆ …. 
ทศกัณฐ์ : นี่ท่ีกูเรียกมึงมา จะอยากจะใช้ให้มึงนี่ไปตาม           
           เพื่อนของก ู   
ไอ้หน่วย : ไปตามเพื่อน ช่ืออะไรหล่า 
ทศกัณฐ์ : ช่ือว่าทัพนาสูรมารยักษา   
ไอ้หน่วย : อยู่ท่ีไหนหล่า 
ทศกัณฐ์ : กรุงวัชวารีนครมึงไปตามให้กูสักหน่อยเถอะ  



  197 

ไอ้หน่วย : ได้ครับ ๆ  

3. มโหทรมาถึงเมืองจักรวาลทูลเชิญทัพนาสูร
ไปช่วยรบ 
“จึงน้อมเศียรเกล้าบังคมทูล ท้าวทัพนาสูรยักษี 
ว่าพระอนุชาธิบดี              ผู้ผ่านบุรีลงกา 
ตรัสใช้ให้ข้ามาเฝ้าบาท       พระทรงธรรม์ธิราชนาถา 
ด้วยบัดนี้มนุษย์ท้ังสองรา     มีนามช่ือว่ารามลักษณ์ 
ยกหมู่โยธาวานร               ข้ามมหาสาครมาหาญหัก 
เคี่ยวฆ่าสุริย์วงศ์พงศ์ยักษ์     ประชากรร้อนนักถึงธานี 
ขอเชิญเสด็จไปปกเกล้า        แก่เผ่าประยูรยักษี 
ดับเข็ญให้เย็นพระบุรี          ด้วยเดชภูมีชัยชาญ 

............. 
กูจะไปพระนครลงกา           ช่วยพระอนุชาเรืองศรี 
สังหารอรินทร์ไพรี               ให้สิ้นชีวีแหลกลาญ” 

3. กล่าวถึงทัพนาสูรและเสนามาทูลเชิญไป
ลงกา 
บทพากย์ : จะกล่าวถึงเมืองวัชวารี ทัพนาสูรมารยักษาผู้
เป็นเจ้าเมือง 
ทัพนาสูร : เมืองมนุษย์หยุดไว้ก่อน   ฟังสุนทรมารยักษา 
 ครอบครองวัชวารี           ตัวเรานี้สุขสบาย 
 พระบิดาพระมารดา           ได้สิ้นชีวาลงไป 
 ลูกเมียไม่มี  เปลี่ยวเอกีเป็นไหนไหน 
 วันน้ีเขม้นลูกตา        ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร 
 ทัพนาสูรมารยักษา  ประทับหน้าพระโรงชัย 
นามข้าพเจ้าทรงพระนามอยู่แล้วว่าทัพนาสูรได้ครองกรงุ
วัชวารีมาเป็นเวลาช้านาน วันนี้ไม่รู้เป็นท่าไรเขม้นตา
เหลือเกินไอ้เกลี้ยง : เอ๊ะ ตัวอะไรยืนหน้าด่าทะมืนอยู่
นั่น เดี๋ยวพลัดเหนี่ยวเลย ไอ้ห่าตัวโตจริงโว้ย 
ทัพนาสูร : อ้าว น่ันใครเดินมาตะมุบ ๆ 
ไอ้เกลี้ยง : ไอ้ทิด ๆ 
ทัพนาสูร : เฮ้ย มึงเรียกใคร ไอ้ทิด 
ไอ้เกลี้ยง : เรียกมึงน่ันแหละ 
ทัพนาสูร : (เอาไม้ตี) 
ไอ้เกลี้ยง : ตีไมนะ 
ทัพนาสูร : กูจะบอกมึงให้ มึงไม่รู้จักกู กูนี่แหละ         
            ทัพนาสูร 
ไอ้เกลี้ยง : อ้อ น่ีทัพนาสูรเหรอ อุ้ยตายห่า เกือบแล้ว 
ทัพนาสูร : นี่ คนเถื่อนมาจากไหน มึงไม่รู้จักก ู
ไอ้เกลี้ยง : ผมได้ชื่อคนเถื่อนไม่ ผมช่ือไอ้เกลี้ยง 
ทัพนาสูร : ช่ือเรียงเสียงใดมาจากไหน 
ไอ้เกลี้ยง : ก็บอกตะกี้ว่าช่ือเกลี้ยง มันน่านะ 
ทัพนาสูร : กูไม่ได้ยิน 
ไอ้เกลี้ยง : ช่ือเกลี้ยง ตอนนี้ทศกัณฐ์ให้มาตาม 
ทัพนาสูร : ทศกัณฐ์ให้ทหารมาเรียนเชิญกู มีเรื่องอะไร 
            วะ 
ไอ้เกลี้ยง : ไม่รู้เหมือนกัน 
ทัพนาสูร : อย่างนั้นมึงไปก่อน เดี๋ยวกูจัดแจงแต่งกายา 
             เสียก่อน 
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ไอ้เกลี้ยง : ได้เลยครับ รีบไปนะ สวัสดี 
4. ทัพนาสูรสระสรงทรงเครื่องแล้วเสด็จไปกรุง
ลงกา 
         “เมื่อน้ัน                 ท้าวทัพนาสูรยักษี 
ครั้นเสด็จซึ่งจัดโยธี             เสด็จมาเข้าที่สรงชล 
ช่าระสระสนานส่าราญองค์       สุหร่ายแก้วโปรยลงดั่งสายฝน 

ทรงสุคนธารสเสาวคนธ์     ปรุงปนนพมาศสุพรรณพราย 
......... 

พระหัตถ์ทรงจับธนูศิลป์  อสุรินทร์กวัดแกว่งส่าแดงหาญ 
เสด็จจากแท่นรัตน์ชัชวาล     เผ่นทะยานไปขึ้นพิชัยรถ 

........ 
สนั่นเสียงเภรีปี่กลอง          สะเทือนท้องจักวาลสิงขร 
ลอยเลื่อนเคลื่อนที่ไปในอัมพร  ข้ามมหาสาครสมุทรมา 
ครั้นถึงลงการาชฐาน           พญามารลงจากเวหา 
พร้อมหมู่จตุรงคโยธา          ในหน้าพระลานรูจี” 

4.ทัพนาสูรสระสรงทรงเครื่องแล้วเหาะไปกรุง
ลงกา 
ทัพนาสูร :  
ทัพนาสูรแปลกนักหนา      ทศกัณฐ์ยักษามีเรื่องอะไร 
แล้วเข้าไปปางขวา           รีบแต่งกายาเร็วไว 
พอแต่งเสร็จพลันมิทันช้า    รีบเดินออกมาหาช้าไม่ 
รีบเดินไปไม่ได้ช้า           เข้าเมืองลงกาทันใด 
บทพากย์ : ทัพนาสูรพอได้รับค่าเชิญของทศกัณฐ์ก็รีบ 
              บ่ายหน้าเดินทางไปพระนครลงกา 
ทัพนาสูร : มาถึงชายฝั่งทะเลจ่าได้ว่าทศกัณฐ์มันอยู่ยัง 
            เกาะลงกากุจะเหาะเหินเดินอากาศไป 
    ว่าพลางมารยักษาเหาะขึ้นเวหา        มิช้าบัดนี้ 
จ่าได้แล้ว นั่นเมืองของไอ้ทศกัณฐ์ มาถึงเกาะแก้วเมือง
นครลงกา จะเหาะลงในเมืองบัดเดี๋ยวนี้ 
  เมื่อน้ันพญามารยักษา   โอมอ่านพระคาถา   
เหาะลงยังพ้ืนปัฐพี   มิช้าบัดนี้ 
อสูรมารยักษา        ด่าเนินเดินมาด้วยเร็วไว  
ให้สงสัยในครั้งนี ้  ตัวทศกัณฐ์มีมันอยู่ที่ไหน 
ใช้อ่ามาตย์ราชเสนา ไปตามกูมาด้วยเหตุไฉน 
ให้ละเหวยให้ละวา  ครั้งนี้หนาให้แปลกใจ 

5. ทัพนาสูรพบทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์เล่าความเรื่อง
ศึก 
“แจ้งว่าพระเชษฐาผู้ทรงเดช      มาถึงนิเวศน์ไอศวรรย์ 
ลงจากปราสาทแก้วแกมสุวรรณ  จรจรัลไปรับด้วยปรีดา 
ครั้นถึงจึงถวายบังคม             องค์พระบรมเชษฐา 
สองกษัตริย์ก็พากันข้ึนมา        ยังมหาปราสาทรูจี 

......... 
             เมื่อน้ัน               ท้าวยี่สิบกรยักษี 
ฟังพระเชษฐาธิบดี              อสุรีสนองพระบัญชา 
อันซึ่งพ่ีน้องสองมนุษย์         เป็นบุตรทศรถนาถา 
ได้ผ่านกรุงศรีอยุธยา          มันมีฤทธาด้วยศรชัย 
ถึงกระนั้นไม่เป็นไรนัก        พอจะคิดหักเสียได้ 
แค้นด้วยพิเภกจังไร           มันไปเป็นไส้ไพรี 

5. ทัพนาสูรพบทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์เล่าความเรื่อง
ศึก 
ทศกัณฐ์ : พอมาถึงมารยักษา     จึงมีวาจาแล้วว่าไป 
 ทัพนาสูร เออ ไม่ได้เจอกันตั้งยี่สิบสามสิบปี      
           ดูยังหนุ่มยังแน่นอยู่  
ทัพนาสูร: คนเราย่อมเฒ่าชะแรแก่ชรากันลงไปทุกวัน  
           แต่มองมึงยังปึ๋งปั๋งดีนี่หว่า 
ทศกัณฐ์ : กูล่าบากใจทุกข์ร้อน  
ทัพนาสูร: มึงมีเรื่องทุกข์ร้อนกับเขาด้วยเรอะ  
ทศกัณฐ์ : ท่าไมจะไม่มีวะ 
ทัพนาสูร : มึงใช้อ่ามาตย์ราชเสนาไปตามกูมา คงจะเป็น 
            เรื่องที่มึงร้อนใจใช่หรือเปล่า 
ทศกัณฐ์ : กูมีเรื่องร้อนใจจึงให้อ่ามาตย์ราชเสนาไปตาม 
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แจ้งความแต่ต้นจนปลาย      ถวายพระเชษฐาเรืองศรี 
พระองค์ผู้ทรงฤทธี            ภูมีจงได้เมตตา”       

           มึงมา 
ทัพนาสูร : ไอ้ทศกัณฐ์เพื่อนกู มึงนั้นร้อนพระทัยในครั้ง    
             นี้นั้น เป็นด้วยเรื่องอะไรทีเดียวบอกกูมา จะ    
            แก้ไขให้มึงได้ทีเดียว 
ทศกัณฐ์ : ทัพนาสูร กูจะเล่าให้มึงฟัง เมื่อครั้งก่อนโน้นกู 
          ไปประพาสป่าไปเจอะผู้หญิงคนหนึ่งช่ือว่าสีดา  
          ได้เดินร้องไห้ในกลางป่าอ้อนวอนตัวกูให้พาเข้า    
          ยังลงกา พอกูพาเข้ามาแล้ว มีมนุษย์ช่ือว่า      
          ไอ้รามลักษณ์ยกพหลพลวานรมาบุกเข่นฆ่าพวก 
          ยักษ์ในลงกาล้มตายเสียมากมายจริงทีเดียว  
          เรื่องก็เป็นอย่างน้ีแหละ 

6. ทัพนาสูรฟังค าทศกัณฐ์แล้วโกรธ 
       “เมื่อน้ัน                ท้าวทัพนาสูรยักษา 
ได้แจ้งแห่งค่าอนุชา           อสุรากริ้วโกรธดั่งเพลิงกัลป์ 
ดูดู๋พิเภกทรชน                อัปลักษณ์มือมนโมหันธ์ 
เห็นผู้อื่นดีกว่าพงศ์พันธุ์      ใจมันท่าได้ถึงเพียงน้ี 
ว่าพลางทางกล่าวสุนทร      ดูก่อนทศพักตร์ยักษี 
จะอาวรณ์ร้อนใจไปไยมี      ท่ีจะไปเข่นฆ่าปัจจามิตร 
อันสองมนุษย์ซึ่งยกมา        ถึงจะแกล้วกล้าด้วยศรสิทธ์ิ 
ไว้พนักงานท่ีจะช่วยคิด       ผลาญชีวิตเสียให้บรรลัย” 

 

6.ทัพนาสูรฟังค าทศกัณฐ์แล้วโกรธ จึงจัดทัพ
ยกออกไปรบกับพระราม 
ทัพนาสูร : 
  ทัพนาสูรมารยักษา       แค้นใจหนักหนาเป็นไหนไหน 
ได้ฟังค่าเอ่ยของเพื่อนยา     เดือดดาลขึ้นมาแค้นใจ 
ไอ้มนุษย์สองคนหนา         มันเก่งกล้ามาจากไหน 
มาเข่นฆ่าพวกยักษ์ในลงกา อีกทั้งวงศาและลูกชาย 
ให้แค้นใจให้แค้นใจนัก พญายักษ์ให้แค้นพระทัย 
วันน้ีแล้ววันน้ีหนา      จะแก้แค้นแทนยักษาในกรุงไกร 
เมื่อน้ันทัพนาสูรมารยักษา จึงมีวาจากับเพื่อนชาย 
          ช้า ๆ ๆ เป็นเพียงมนุษย์ท่าไมไม่จัดการให้รู้แล้ว 
          รู้รอดกันไป  
ทศกัณฐ์ : มันเป็นมนุษย์แต่มีพวกวานรป่าว่องไวฤทธ์ิ 
          เดชเดชามากมาย 
ทัพนาสูร : ท่าไมสู้ไม่ได้หรือวะ 
ทศกัณฐ์ : อย่างกูนี้สู้ไม่ได้ ลิงมันว่องไวเหลือเกิน 
ทัพนาสูร : อยากจะรู้นักมันจะเก่งกล้าสักเพียงไร เอา 
            แหละ ไอ้ทศกัณฐ์   ในครั้งคราบัดฉะนี้ไม่ 
            เป็นไร ไอ้เพื่อนยาก กูจะไปแก้แค้นแทนพวก      
            ยักษ์ของเรา ให้มนุษย์ตัวน้อย ๆ มันรู้เสียบ้าง 
           ว่ายักษาในครานี้มันมีฤทธิ์เดชเหมือนกันนี่หว่า     
           ไอ้ทศกัณฐ์ในครั้งคราบัดฉะนี้มึงจงรอฟังข่าวดี 
           ว่าไอ้ลักษณ์รามมันตายหรือไม่ก็หนีกลับยังธานี 
           ของมันทีเดียว 
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ทศกัณฐ์ : ฮ่ะ ๆ ๆ ไอ้ทัพนาสูร มึงต้องอย่างนั้นซีวะ เรา 
           เผ่าพงศ์ยักษ์ด้วยกันเราต้องช่วยกัน เอาล่ะกูจะ 
           ตามอ่ามาตย์ราชเสนาไปทัพกับมึง 
ทัพนาสูร : เอาสักสิบคนก็พอ 
ทศกัณฐ์ : ง้ันมึงไปรอท่ีหน้าเมืองหน้าท้องพระโรงก่อน 
ทัพนาสูร : ดีทีเดียว ฝ่ายทัพนาสูรมารยักษา  บ่ายหน้า 
            ไปรอยังหน้าท้องพระโรงชัย  มิช้าบัดนี้ 

7. ทัพนาสูรจัดทัพแล้วยกทัพไปสนามรบ 
   “จึงมีพระราชโองการ          สั่งเสนามารยักษี 
จงเตรียมอสุรเสนี                 กูจะไปต่อตีด้วยพวกภัย 

.......... 
ตรวจเตรียมพลมารทหารรบ        ครบกระบวนโดยซ้ายฝ่ายขวา 

พลเท้าผูกสอดศาสตรา         ส่าหรับกายาทุกคน 
พลม้าผูกม้ามีพยศ              พลรถเทียมรถสับสน 
พลช้างผูกช้างชาญชน         พร้อมพลโยธีท้ังสี่กอง 

............ 
ประดับด้วยอภิรุมชุมสาย       ธงชายธงชัยส่าหรับศึก 
ปี่กลองประโคมโครมครึก      อสุราโห่ฮึกอึงอล 
กองหน้าคลาเคลื่อนพลขันธ์    แน่นนันต์มรคากุลาหล 
ผงคลีบดบังสุริยน               รีบพลเร่งราชรถไป 
ครั้นถึงซึ่งท่ีสนามยุทธ์          ซึ่งให้หยุดโยธาทัพใหญ่ 
ตั้งอยู่แทบริมชายไพร          มั่นไว้คอยทัพวานร” 

7.ทัพนาสูรจัดทัพแล้วยกทัพไปสนามรบ 
ทศกัณฐ์ : กูให้มึงไปตามอ่ามาตย์ราชเสนา กูจะให้         
           ทัพนาสูรยกพหลพลเสนาไปฆา่ไอ้รามไอ้ลักษณ์  
           เอาพวกมนุษย์บ้าง เอาพวกยักษ์บ้าง ไป 
ไอ้เกลี้ยง : สวัสดีครับ ให้เราไปตามเสนา ไอ้หน่วย   ไป  
             ไหนฉิบแล้ว ไปกันกี้ทันได้กินข้าวไม่เลย 
เสนายักษ์ : องค์เอยทศพักตร์      พญายักษ์ในลงกา 
     ยักษ์เอยยักษ์เอยยักษ์ยักษ์   ยักษ์ยักษ์เรียกว่ายักษ์ 
    ยักเอยยักเอยยักยักยัก ยักเอวยักไหล่ก็เรียกว่ายัก 
    ยักเอยยักเอยยักยักยัก ถ้ายักไม่ได้ก็ตายเพราะยกั 
ไอ้หน่วย : นายให้ไปจัดทัพ 
เสนายักษ์ : เฮ้ย พวกอ่ามาตย์ราชเสนา ตอนนี้ทศกัณฐ์ 
             เจ้าลงกาให้จัดทัพ 
ฝ่ายอ่ามาตย์ราชเสนา  เตรียมจัดทัพโยธา มิช้าบัดนี้ 
(เสนาอ่ามาตย์จัดทัพยืนเรียงเป็นตับมีทัพนาสูรเป็น    
แม่ทัพ) 
ทัพนาสูร : เมื่อมาพร้อมแล้ว นับจ่านวนไพร่พล มี  
            เท่าไหร่ แล้วบอกกูทีเดียว 
ไอ้หน่วย : ครับ ไอ้เกลี้ยงนับ 
ไอ้เกลี้ยง : กูได้เรียนหนังสือไม่ 
ไอ้หน่วย : เดี๋ยวกูนับนะ หน่ึง หน่ึง หน่ึง แล้วก็หนึ่ง 
ไอ้เกลี้ยง : หน่วย แล้วสองไปไหน 
ไอ้หน่วย : มันมาคนละคน ได้มาคู่ไม่นิ 
ไอ้เกลี้ยง : มาทั้งหมดสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามคนครับ 
ทัพนาสูร : เมื่อพลเสนามาพร้อมแล้ว จงโห่ร้องให้ก้อง
ไป เจ้าเกลี้ยงโห่เลย 
จะกล่าวถึงทัพนาสูรมารยักษา    ให้แค้นใจตัวข้านี่กระไร 
ไอ้หน่วย : พวกเราเตรียมตัวให้ดีนะโว้ย 
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ทัพนาสูร :สั่งไพร่พลโยธาให้เคลื่อนทัพ 
 เคลื่อนไปปราบไพรีกันเร็วไว 
กองทัพ : เอ้า... เห้ ... เอ้า... เห้ .... เอ้า..... เห้ ..     .
(เคลื่อนทัพ) 

8. พระรามได้ยินเสียงทัพของทัพนาสูรจึงตรัส
เรียกพิเภกมาสอบถาม 
      “เมื่อน้ัน                 พระนารายณ์สุริวงศ์ทรงศร 
ไสยาสน์เหนืออาสน์อลงกรณ์  ภูธรคิดที่จะชิงชัย 
จนล่วงปัจฉิมราตรี             สกุณีเพรียกพร้องเสียงใส 
เร้าร้องเร่งสุริโยทัย            นางชะนีโหยไห้เรียกกัน 

.................. 
พร้อมทหารทั้งสองพระนคร   ชุลีกรประณตบทศรี 
พอได้ยินส่าเนียงโยธี           โห่มี่เลื่อนลั่นสนั่นไป 
จึงมีพระราชบรรหาร          ถามโหราจารย์ผู้ใหญ่ 
วันน้ีจะเป็นทัพใคร            ยกพวกพลไกรออกมา 
        บัดนั้น                  พญาพิเภกยักษา 
ได้ฟังพระราชบัญชา         ก็จับยามตามมหานาที 
นับแต่อาทิตย์มาหาจันทร์      แบ่งปันมิให้คลาดที่ 
เสร็จแล้วยอกรอัญชุลี         อสุรีกราบทูลสนองไป 
อันศึกซึ่งยกออกมา           อสุราซึ่งเป้นนายใหญ่ 
คือทัพนาสูรชาญชัย         ได้ครองกรุงไกรจักรวาล 
เป็นพี่ร่วมพระบิดร           ท้าวยี่สิบกรใจหาญ 

ขอเชิญเสด็จพระอวตาร     ออกไปรอนราญกุมภัณฑ์” 
      
 

8.พระรามได้ยินเสียงทัพของทัพนาสูรจึงตรัส
เรียกพิเภกมาสอบถาม 
พระราม :  
ฝ่ายพระรามองค์ราชา       ได้ยินเสียงโห่มาให้แปลกใจ 
ให้แปลกใจตัวข้านี ่           เป็นทัพโยธีของผู้ใด 
เสียงไชโยโห่ร้อง           เสียงกึกก้องมาแต่ไกล 
พระรามองค์ภูมี           จึงมีวาทีออกไป 
        ทัพโยธาในครั้งนีใ้ห้แปลกใจว่าทศพักตร์จะยก   
      โยธามาหรือเป็นใคร จะต้องเรียกพิเภกเอกโหรามา 
      ท่านายทายทักทีเดียว ว่าศึกในครั้งนี้จะมีเล่ห์กล  

อุบายเป็นอย่างไร พิเภกโหรเอกเจา้ต่ารา เจ้าพัก 
     ส่าราญอยู่ที่ใด เมื่อได้ยินกริ่งแก้วแว่วเสียงขององค์
พระบิดา เจ้าจงจัดแจงแต่งกายาแล้วขึ้นเฝ้าพระบิดาให้
ไวเชียวนะลูกนะ 
พิเภก :   
เมื่อน้ันพิเภกหมอต่ารา ก่าลังพักกายาส่าราญใจ 
ได้ยินเสียงมิทันช้า        องค์พระบิดาร้องเรียกท่าไม 
ให้แปลกใจเป็นหนักหนา เกิดเรื่องหรือว่านี่กระไร 
รีบจัดแจงแต่งกายา  ของโหราเสียโดยเร็วไว 
แต่งเสร็จพลันมิทันช้า   ออกจากศาลาเสียโดยไว 

ถวายบังคมองค์พระบิดา พระเจ้าค่ะ 
พระราม : เจริญสุข เจ้าพิเภกเอกโหรา ได้ยินเสียงโห่รอ้ง 
            ก้องพนาไพรไหม 
พิเภก : ได้ยิน พระเจ้าค่ะ 
พระราม : องค์พระบิดาอยากให้เจ้าท่านายว่าทัพโยธีใน 
            ครั้งนี้เป็นทัพของใครทีเดียวนะลูกนะ 
พิเภก : องค์พระบิดา หม่อมฉันจะตรวจดูต่ารับต่าราให้ 

พระเจ้าค่ะ 
ฝ่ายพิเภกเอกโหรา  หยิบต่าราขึ้นมาตรวจดู 
จึงได้ล่วงรู้  ใครยกทัพมา 
หยิบต่าราขึ้นมาครั้งนี้ ไพร่พลโยธีเป็นของใคร 
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....................................          ....................................... 
ยกทัพโยธามาในครั้งนี ้ มันจะฆ่าจะตี 
 ถวายบังคม พระเจ้าค่ะ องค์พระบิดาเจ้าขา 
พระราม : ว่าอย่างไร พิเภก 
พิเภก : พระเจ้าค่ะ ตรวจในต่าราแล้วว่า ทัพนาสูรมาร 
          ยักษาได้รับอาสาทศกัณฐ์มาต่อชิงชัยกับองค์  
           พระบิดา  พระเจ้าค่ะ 
พระราม : นี่ทัพนาสูรมาต่อชิงชัยกับองค์พระบิดา แล้ว
องค์พระบิดาจะได้ผู้หนึ่งผู้ใดออกไปต่อตีในครั้งครา    
 บัดฉะนี้ สู้กับมารยักษาทีเดียว 
พิ เภ ก  : ไม่ มี ผู้ ห นึ่ งผู้ ใด น อกจ าก อ งค์ พ ระบิ ด า
........................................................................................ 
 มีกลอุบายเล่ห์เหลี่ยม 
พระราม : ดีแล้ว พิเภก เจ้าจงไปจัด.............................. 
            องค์พระบิดาจะให้หนุมานไปจัดพลโยธา 

9. พระรามตรัสสั่งให้สุครีพจัดทัพ 
          “เมื่อน้ัน               พระตรีภูวไนยรังสรรค์ 
แจ้งว่าพระเชษฐาทศกัณฐ์    ยกพวกพลขันธ์ออกมา 
จึงตรัสสั่งลุกพระอาทิตย์     ท่านผู้เรืองฤทธิ์แกล้วกล้า 
จงเตรียมกระบี่โยธา          เราจะไปเข่นฆ่าอสุรี  
           บัดนั้น               พญาสุครีพกระบี่ศรี 
น้อมเศียรบังคมพระจักรี    ถวายอัญชุลีแล้วออกไป 
เกณฑ์หมู่วานรทวยหาญ  กองหน้าหนุมานเป็นนายใหญ่   
คุมพลโยธีกระบี่ไพร          ล้วนข่ีแรดไฟทุกตน 

.......... 
เสียงม้าเริงร้องก้องกึก       เสียงพลโห่ฮึกแผ่นดินลั่น 
ผงคลีมืดคลุ้มชอุ่มควัน      รีบพวกพลขันธ์ด่าเนินจร 
ครั้นถึงซึ่งท่ีสนามรบ        พระตรีภพสุริย์วงศ์ทรงศร 
จึ่งให้หยุดโยธาวานร        ไว้ดูฤทธิรอนอสุรี” 

 

9. พระรามตรัสเรียกให้หนุมานจัดทัพ 
พระราม : หนุมานชาญศักดา เจ้าพักกายาอยู่ ณ ท่ีใด  
            เจื้อยแจ๋วแว่วฉันทาขององค์พระบิดา เจ้าจง     
            รีบขึ้นมาหาพระบิดาทีเดียว นะลูกนะ 
หนุมาน : เจี๊ยก ๆ ๆ   
     หนุมานชาญสมร      กระบี่วานรออกจากพลับพลา 
ได้ยินเสียงแจ้วแว่วฉันทา   องค์พระบิดาร้องเรียกข้างใน 
ให้แปลกใจเป็นหนักหนา      คงเกิดเรื่องมาเสียนี่กระไร 
จึงรีบจัดแจงแต่งกายา         มาหาองค์บิดาในทันใด 

ถวายบังคมองค์พระบิดา พระเจ้าค่ะ 
พระราม : เจริญสุขทีเดียว หนุมานทหารหน้า เอาแหละ  
             เจ้าคงรู้ในครั้งคราบัดฉะนี้มีทัพโยธาเข้ามาตดิ 
 ราชพลับพลาหรือไม่ 
หนุมาน : ได้ยินแล้ว พระเจ้าค่ะ  
พระราม : เจ้าจงไปบอกสุครีพจอมโยธาว่าในครัง้คราบัด 
            ฉะนี้ ให้จัดทัพโยธา องค์พระบิดาจะออกต้าน 
           ทัพของมารยักษาในครานี้ที่เดียว 
หนุมาน : ข้าพเจ้าขอลาไปก่อน พระเจ้าค่ะ 
     หนุมานทหารหน้า  ไปหาพระน้า   มิช้าบัดนี้ 

.............................. 
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สุครีพ :  เอ่... เจ๊ยก ๆ ๆ  
    สุครีพจอมโยธา      อยู่ยังพลับพลาขององค์นาราย์ 
 เป็นหัวหน้าจอมโยธา ชีวิตนั้นหนาสุขสบาย 
หนุมาน :   
   หนุมานทหารหน้า       ค่าบัญชาองค์พระนารายณ์ 
  ให้จัดทัพโยธา             ต้านทัพลงกาฤทธิไกร 
   มาถึงพระเจ้าน้า         ยอกรขึ้นมายกมือไหว ้
 ถวายบังคม องค์พระเจ้าน้า 
สุครีพ : มีอะไรหนุมานหลานรัก 
หนุมาน : องค์พระบิดาให้มาบอกว่าพลโยธามารยักษา 
     ช่ือว่าทัพนาสูรยกพหลพลโยธามาในครั้งคราบดัฉะนี ้
สุครีพ : หนุมาน ไปบอกพระบิดาก็แล้วกันว่า น้าสุครีพ 
           จัดพลเสนาไว้เรียบร้อยแล้ว 
  (ฝ่ายพระรามจัดทัพ เสนายืนเรียงแถว มีพระรามเป็น
แม่ทัพ)  
พระราม : เอาล่ะ สุครีพจอมโยธา ในครั้งคราบัดฉะนี้นั้น  
       ให้พหลพลโยธามามากมาย ท้ังสิบแปดมงกุฎ ทุก 
      หัวเมืองเลยหรือเปล่า 
สุครีพ : ใช่ พระเจ้าค่ะ 
พระราม : เจ้าจงไชโยโห่ร้องเอาชัย 3 ลา 
สุครีพ :    
ครั้นไดย้ินให้เบิกทัพ  ไพร่พลโจมจับอาวุธมั่น 

แหลนหลาวและเกาทัณฑ์ ................................... 
 โห่........ฮิ้ว..... 
....................กลอกกลับ ขยับ........................... 
พลกระบี่ตี................. โห่ร้องครื้นเครงกึกก้องไป 
 โห่........ฮิ้ว.......  
............................พร้อม เสียงตีทั้งปี่กลอง 
....................................      .............................พล  
โห่........ฮิ้ว.......เอ้า..... เห้............. (เคลื่อนทัพยิ่งใหญ่ 
เกรียวกราวมาก) 

10.  ไม่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ 10. พระรามเจรจากับทัพนาสูรกลางสมรภูมิรบ 
บอกความจริงเร่องทศกัณฐ์ลักนางสีดามา แต่  
ทัพนาสูรไม่เชื่อ 
ทัพนาสูร  : ...............     ทัพที่อยู่ข้างหน้าเป็นของผู้ใด 
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 หน็อยแนะ่ ไอ้ราม 
พระราม : ท่านรู้ได้อย่างไรว่าเราช่ือราม 
ทัพนาสูร : มองหน้ามึงแล้วถึงรู้ ไอ้ทศกัณฐ์เคยบอกว่า  
             ไอ้รามหน้ามันเขียว ท่าไมมึงถึงไปฆ่าพวก 
             ยักษ์พวกของกูในลงกาล้มตายเสียมากมาย  
             มันเป็นเพราะอะไร 
พระราม : นี่แน่ะ ท่านช่ือทัพนาสูรใช่หรือไม่ 
ทัพนาสูร : เราช่ือว่าทัพนาสูร 
พระราม : เอาล่ะ ทัพนาสูร เจ้าคงฟังโป้ปดมดเท็จของ 
             ทศกัณฐ์มาล่ะสิ  
ทัพนาสูร : เฮ้ย ไอ้ทศกัณฐ์เพื่อนของกู มันไม่เคยพูดปด

พูดเท็จ มันจะมากูโกหกกูได้อย่างไร 
พระราม : เอาแหละ ท่านทัพนาสูร 
ทัพนาสูร : ว่าอย่างไร 
พระราม : ทศกัณฐ์คงบอกท่านสิว่า เจอผู้หญิงคนหนึ่ง
ร้องไห้อยู่ในกลางป่า 
ทัพนาสูร : ถูกแล้ว 
พระราม : จึงได้น่ามาเลี้ยงไว้ในกรุงลงกานั้น บอกว่ามี

รามลักษณ์เจ็บแค้นหาว่าลักเมียมันไป เราจึง
ไปฆ่าพวกพลยักษ์ล้มตายใช่หรือเปล่า 

ทัพนาสูร : เป็นความจริง ไอ้ทศกัณฐ์เป็นความจริง ไม่ 
             เคยลักของของใคร 
พระราม : ทศกัณฐ์เป็นคนลักเมียเราไปจริง ๆ ท่านเชื่อ 
            ค่าคนพาล ท่านนั้นก็สมควรตายวายชีวี แต่ถ้า 
            ท่านเชื่อ เราก็คงไม่ถึงแก่ความตายหรอก     
           ทัพนาสูรถ้าท่านคิดได้บ่ายหน้ากลับไปยังเมือง    
           ของท่านเถิด หาไม่ต้องตายวายชีวีในสมรภูมิ 
           รบ  
ทัพนาสูร : โห ๆ ๆ ไอ้ราม คนอย่างกูทัพนาสูร เรื่องตาย 
             กูไม่กลัวตาย 
พระราม :   
     ฝ่ายพระรามฟังค่ายักษา มึงจะเก่งกล้ามาจากไหน 
   กูบอกความจริงมึงน้ี ให้รู้ล่ะซีกันเอาไว ้
   ไปคบทศกัณฐ์คนพาล           มารยักษาวันนี้เห็นท่ามึงจะตาย 

ทัพนาสูร : ทัพนาสูรมารยักษา    ได้ฟังวาจาให้มันไส้ 
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ว่าน้อยหรือไอ้รามเจ้าพารา  วันน้ีจะฆ่าไม่เอาไว้ 

11. เกิดการต่อสู้ พระรามแผลงศรถูกรถศึก    
ทัพนาสูรตกจากรถศึก 
           “บัดนั้น              ฝ่ายหมู่อสุรศักดิ์ยักษี 
ผาดแผลงส่าแดงฤทธี         เข้าไล่ราวีกระบี่ไพร” 
          “บัดนั้น               ฝ่ายพลกระบี่กองหน้า 
แยกกันออกรับเป็นปีกกา     แล้วเข้าตีประดากุมภัณฑ์” 
          “เมื่อน้ัน               ท้าวทัพนาสูรยักษี 
เห็นพลแตกตายไม่สมประดี   อสุรีกริ้วโกรธดังเพลิงกาล 
จึง่ชักศรสิทธ์ิขึ้นพาดสาย      มั่นหมายเขม้นสังหาร 
น้าวหน่วงด้วยก่าลังชัยชาญ   ขุนมารก็ผาดแผลงไป” 
         “เมื่อน้ัน               พระตรีภพลบโลกนาถา 
เห็นศรอสุรีแผลงมา           ต้องหมู่โยธาวานร 
หัวขาดตีนขาดตัวขาด        ตายกลาดตามเนินสิงขร 
จึ่งชักพรหมาสตร์ฤทธิรอน   ภูธรก็แผลงไปทันที 
ส่าเนียงดั่งเสียงลมกาล      สะเทือนถึงจักรวาลคีรีศรี 
ต้องหมู่โยธาอสุรี             สุดสิ้นชีวีเกลื่อนไป 
แล้วถูกรถทรงขุนยักษ์       หักลงไม่ทนก่าลังได้ 
อันหมู่โยธากระบี่ไพร        ที่บรรลัยก็กลับเป็นมา 
         เมื่อน้ัน               ท้าวทัพนาสูรยักษา 
ตกจากรถทรงอลังการ์     อสุรากริ้วโกรธพิโรธนัก 
ชิชะมนุษย์สมารถ          ศรศาสตร์มีฤทธ์ิสิทธิศักดิ์ 
ทั้งไอ้วานรทรลักษณ์       เข้าไหนก็หักด้วยมือมัน 
กระนี้หรือชาวลงกา       จึงมิสิ้นชีวาอาสัญ” 

11. เกิดการต่อสู้กันสุครีพแทงทัพนาสูรด้วย
พระขรรค์บาดเจ็บแล้วหนีเข้าป่าไป 
พระราม :    แน่ละเหวย 
ทัพนาสูร :   แน่ซีวา 
พระราม :    แน่ละเหวย 
ทัพนาสูร :   แน่ซีวา 
พระราม :      ………………. 
ทัพนาสูร :   ………………. 
สุครีพ :  ในครั้งนี้มารยักษารบรอต่อศักดา ในครั้งครา 
          บัดฉะนี้ ท่านรู้ตัวหรือไม่ว่าท่านจะถึงความตาย      
          วายชีวี เฮ้ยครั้งนี้นั้นมึงกับกูมาสู้กันพักหนึ่ง ครั้ง 
          คราบัดฉะนี้นั้น ท่านกลับไปเถอะ เดี๋ยวท่านจะ 
         ถึงแก่ความตาย อย่างไรเราไม่ยอมทีเดียว 
เมื่อน้ันท้ังสองราไม่ช้าที เข้าต่อตีด้วยเดชา 
สองต่อสองลองฤทธา รบกันไปมาในสมรภูมิชัย 
บ้างทุบบ้างหมอบรอบตัว ..............................  
       ฝ่ายสุครีพจอมโยธาแทงด้วยพระขรรค์         
      ทัพนาสูรมารยักษารับไม่ถูก... 

ทัพนาสูรมารยักษาชักพระขรรค์กระบี่ป่า
 .............................................. 

บทพากย์ : สุครีพวานรป่ายังแรงดีอยู่เจ้าประคุณเจ้าขา  
           ทัพนาสูรนั้นรบรอต่อศักดากับพวกกระบี่ไพร 
           มามากมายหลายตัวจึงก่าลังวังชาลดน้อยถอย  
          ลงไป เมื่อกระบี่ไพรสุครีพจอมโยธาได้.......เห็น   
          แผลของมารยักษาท่ีจะเข้าไปแทงได้ สุครีพจอม     
         โยธาจึงชักพระขรรค์แทงทัพนาสูรมารยักษา  
         บาดเจ็บแถกเข้ายังกลางป่า  

12. ทัพนาสูรท าอุบาย 
“อย่าเลยจะคิดอุบายกล        จับมนุษย์สองคนเรืองศรี 
กินเสียให้สิ้นทั้งโยธี              มิให้ไพรีเหลือไป 
คิดแล้วยอกรขึ้นเพียงพักตร์   ขุนยักษ์น้อมเศียรบังคมไหว้ 

หลับเนตรอ่านเวทเกรียงไกร   ส่ารวมใจนิมิตกายา 
บัดเดี๋ยวใหญ่เท่าพรหมาน     สูงตระหง่านเงื้อมง้่าเวหา 

12. ทัพนาสูรท าอุบาย 
ทัพนาสูร : โอ้ย..... (วิ่งหนี สุครีพไล่ตาม)  
   ทัพนาสูรถูกแทงมา (โอ้ย....)   ชีวาแทบจะวางวาย 
เลือดไหลแดงออกมานอง (โอ้ย)  จากท้องนั่งร้องไห้ 
         โอ้ย... ในครั้งคราบัดฉะนี้ มันมีกันเยอะ ไม่รู้ว่ามี  
         ก่าลังวังชามาจากไหนดีนะ กูหนีมาทัน หาไม่  
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ตัวนั้นแทรกพื้นพสุธา          เท้าเหยียบแผ่นผายืนยัน 
ปากล่างอ้าจดแผ่นดิน         แลบลิ้นบังดวงสุริย์ฉัน 
สองมือพญากุมภัณฑ์          วงกระบี่พลบันธ์เข้าไว้ 
ให้มืดมนดั่งราตรีกาล          จะเห็นกายขุนมารก็หาไม่ 
หมายจะกินให้สิ้นทั้งทัพชัย    ด้วยฤทธิไกรมหึมา 
       บัดนั้น                    หมู่กระบี่นิกรถ้วนหน้า 
มืดมนไม่เห็นสนธยา           วานรตกใจทุกตน 
บ้างร้องเรียกกันวุ่นวาย        ไพร่นายเอิกเกริกกุลาหล 
วิ่งปะทะปะกันอลวน          จนเข้าในปากอสุรี 
        เมื่อน้ัน                  ท้าวทัพนาสูรยักษี 
ครั้นวานรเข้าปากก็ยินดี     อสุรีก็กล้่ากลืนกิน 
มากมายเท่าใดก็ไม่เหลือ     เป็นเหยื่อพญายักษ์สิ้น 
บรรดาโยธาพานรินทร์      ดิ้นตายในท้องกุมภัณฑ์” 

 

        แล้วกูต้องถึงแก่ความตายเป็นผีแน่ทีเดียว    
        สันดานมันไวกันเหลือเกิน กูเป็นชาตินักรบหา   
        ยอมแพ้โดยง่ายไม่  กูจะท่าอย่างไงวะ คิดไปคิด   
       มา คิดได้ว่าเออ กูยังมีวิชาจ่าแลงแปลงกายาให้สูง 
      ใหญ่โตเทียมเท่าภูเขาจะหาร่มไม้สักสองต้นแล้วจะ 
       เสกคาถาให้กายาของกูใหญ่โตเทียมเท่าภูเขา จะ   
      อ้าปากอยู่ระหว่างต้นไม้ ใหญ่สองต้น แล้วให้พวก 
     กระบี่ป่าท่ีตามรอยเลือดของกูมาให้มันเดินหลงเข้า  
     ไปในปากของกู กูจะได้กินมันดีเป็นแน่แท้ทีเดียว  
     หันซ้ายหันขวา มารยักษาก็เห็นโน้นต้นไม้ใหญ่อยู่ 
    กลางไพรสองต้น กูจะเดินเข้าไปยังท่ีต้นไม้ จะโอม   
    อ่านพระคาถาแทรกอยู่กลางระหว่างต้นไม้จะดีกว่า 
                 เมื่อน้ันทัพนาสูรมารยักษา   
           บ่ายหน้าเข้าไปยังต้นไม้   มิช้าบัดนี้ 
        ครั้นมาถึงต้นไม้ใหญ่ในกลางไพร โอมอ่านพระ 
คาถาให้ร่างกายกายาโตเท่าภูเขาอยู่ระหว่างต้นไม้ มิช้า
บัดนี้ 
บทพากย์ : ทัพนาสูรมารยักษาได้จ่าแลงแปลงกายากาย
ใหญ่โตอ้าปากอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่กลางป่า ส่วนกระบี่
ป่าก็ออกตามหาในครั้งคราบัดฉะนี้ 
องคต : พี่นิลพัท 
นิลพัท : ว่าอย่างไรวะ 
องคต : พี่ยาพระเจ้าขา ข้าพเจ้าเห็นว่า เลือดของมาร 
          ยักษาหยดเป็นทางไปในกลางป่า ติดตามมามัน 
         หายไปไหนก็ไม่ทราบ เราจะท่าอย่างไรกันดี      
        พี่นิลพัท 
นิลพัท : เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน องคต เราจะตามไปฆ่า 
       มันตามรอยเลือด เราจะตามไปฆ่ามันทีเดียว 
 
องคต :  
ฝ่ายองคตไม่ช้าที   ตามรอยเลือดมารยักษาไป มิช้าบัดนี้ 

13. พิเภกทูลพระรามแก้กล 
 “เมื่อน้ัน                   พระจักรรัตน์แก้วรังสรรค ์  

เสด็จเหนือแท่นแก้วแพรวพรรณ เห็นเป็นอัศจรรย์มดืไป    

13. พิเภกทูลพระรามแก้กล 
บทพากย์ : กระบี่ไพรหาเห็นไม่ว่ามารยักษาอ้าปากอยู่
ระหว่างต้นไม้ เดินตามรอยเลือดถูกมารยักษากินหมด     
มิช้าบัดนี ้



  207 

ได้ยินแต่เสยีงเท้าเสียงร้อง     มี่ก้องไม่ฟังศัพท์ได้              

ให้คิดฉงนสนเท่ห์ใจ            ภูวไนยจึงถามโหรา     

เป็นไฉนจึ่งมดืไปดั่งน้ี          ดั่งราตรีฝนตกสักแสนห่า   

ตัวเราสงสัยในวิญญาณ์       ยักษามันท่าประการใด               

         บัดนั้น                 พิเภกผู้มีอัชฌาศัย           

ได้ฟังบัญชาพระภูวไนย      บังคมไหว้สนองพระวาที     

อันมืดไปไม่เห็นสุรยิา         ด้วยทัพนาสูรยักษี            

มันนิมิตบิดเบือนอินทรีย์      ใหญ่เท่าคีรีจักรวาล       

สองมือวงล้อมทัพชัย          เข้าไว้ด้วยก่าลังหาญ      

แลบลิ้นบังเบื้องคัคนานต์     ขุนมารคอยกินวานร          

ขององค์สมเด็จพระจักรกฤษณ์  ให้ทหารมีฤทธ์ิชาญสมร 

ให้เร่งรีบไปราญรอน            ตัดกรอสุรพาลา 

 

สุครีพ : ถวายบังคม พระยะค่ะ องค์พระบิดา 
พระราม : ว่าอย่างไร สุครีพจอมโยธา 
สุครีพ : ในครั้งนี้พระเจ้าค่ะ เห็นมารยักษาเข้าไปกลาง 
         ไพรี เห็นขุนกระบี่ติดตามไป ไม่เห็นออกมาสัก

ตัวพระบิดา ตะวันก็คล้อยลับฟ้าแสงก็มืดมัวมา
เต็มที ทัศนวิสัยในการมองแย่ลงเต็มที จะท่า
อย่างไรดี พระเจ้าค่ะ 

พระราม : เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เราจะให้พิเภกโหราเปิด 
          ต่าราดู พิเภกโหรเจ้าต่าราเจ้าอยู่ที่ใด ขอให้เข้า 
         เฝ้าองคพระบิดาด้วยทันใด 
พิเภก : พระเจ้าขา องค์พระบิดา มีเรื่องอันใดหรือไม่  
         พระเจ้าค่ะ 
พระราม : ถูกต้องแล้ว เจ้าพอจะรู้หรือไม่ ว่าพวกกระบี่ 
            ไพร ในเวลาบัดฉะนี้เล่าได้หายไปในกลางป่า  
           ตามมารยักษาเข้าไป  
พิเภก : ข้าพเจ้าจะตรวจดูต่าราก่อน พระเจ้าค่ะ 
ฝ่ายพิเภกเอกดหรา  เปิดต่าราโดยทันใด 
จึงคูณจึงหารตามต่ารับต่ารา พิเภกยักษารู้ได้ทันใด 
นี่มารยักษามันแปลงกา   อยู่ท่ีต้นไม้ที่กินพวกกระบี่ไพร 
 องค์พระบิดา พระเจ้าขา ตอนนี้แย่แล้ว พวก 
            กระบี่ไพรโดนมารยักษากินไปแล้ว พระเจ้าค่ะ  
            ตอนนี้ทัพนาสูรได้แปลงกายาอยู่ระหว่างตนไม้ 
           ใหญ่ อ้าปากกินพวกกระบี่ป่าที่หลงเข้าไปใน 
           ความมืด ต้องสั่งให้ทหารชาญชัยไปฆ่ามาร    
            ยักษาในครั้งคราบัดฉะนี้ องค์พระบิดา พระ   
            เจ้าขา ส่งสุครีพจอมโยธาไปช่วยเหลือ หาไม่ 
            แล้วพวกกระบี่ไพรต้องตายแน่ พระเจ้าค่ะ 
พระราม : ขอบใจเจ้ามากทีเดียว ที่เจ้าติดสอยห้อย 
          ตามมาในครั้งคราบัดฉะนี้ หาไม่แล้วทัพของ 
          องค์พระบิดาต้องแหลกปี้ป่นทีเดียว เอาแหละ  
           สุครีพจอมโยธา เจ้าจงบ่ายหน้าไปช่วยกระบี่ 
            ไพรได้หรือไม่ทีเดียว    นะลูกนะ 
สุครีพ : ได้ พระเจ้าค่ะ 
     ฝ่ายสุครีพจอมโยธา  ไปท่ีกลางป่า   มิช้าบัดนี ้
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14. พระรามตรัสสั่งให้สุครีพไปแก้กล  ทัพนา
สูรต้องศรพระรามตาย 
        “เมื่อน้ัน              พระกฤษณุรักษ์นาถา 
ได้ฟังพิเภกโหรา              ผ่านฟ้าจึ่งมีโองการ 
ดูก่อนลุกพระอาทิตย์        ท่านผู้มีฤทธ์ิกล้าหาญ 
จงรีบไปตัดกรรอนราญ      ขุนมารให้ขาดจากอินทรีย์ 
      บัดนั้น                   พญาสุครีพกระบี่ศรี 
รับสั่งสมเด็จพระจักรี        ถวายอัญชุลีแล้วออกมา 
ยืนอยู่นบนิ้วอภิวาท          พระสยมภูวนาทนาถา 
แล้วร่ายพระเวทอันศักดา   นิมิตกายาวานร 
ใหญ่เท่าประมาณพรหเมศ  ส่าแดงเดชโอภาสประภัสสร 
สี่พักตร์สูงเยี่ยมเทียมอัมพร   แปดกรถือตรีอันศักดา 
กวัดแกว่งส่าแดงแผลงฤทธิ์   เสียงสนั่นครรชิตทุกทิศา 
ผาดโผนโจนขึ้นยังเมฆา    ด้วยก่าลังกายาอันว่องไว 
แลเห็นอสุรกุมภัณฑ์       เศียรเท่าอัศกรรณเขาใหญ่ 
อ้าปากออกเป็นช่องไว้    สองแขนวงไปดั่งปราการ 
ขุนกระบี่จึ่งลงจากอากาศ แล้วผาดโผนไปด้วยก่าลังหาญ 
ตัดแขนซ้ายขวาขุนมาร   ด้วยตรีสุรกานต์ฤทธิรอน 
ก็ขาดกระเด็นออกจากาย เกลื่อนกลาดเรี่ยรายไม่นับท่อน 

ก็สว่างพ่างพื้นอัมพร    วานรเยาะเย้ยอสุรา 
......... 

ครั้นใกล้จึ่งเห็นอสุรินทร์    กรนั้นขาดสิ้นท้ังซ้ายขวา  
กายาใหญ่หลวงมหึมา      ยักคิ้วหลิ่วตาขบฟัน 
จึ่งชักพรมาสตร์ขึ้นพาดสาย  หมายล้างชีวาให้อาสัญ 
กรายกรน้าวหน่วงสุริยัน   ทรงธรรม์แผลงไปด้วยฤทธี 
เปรี้ยงเปรี้ยงดั่งเสียงฟ้าฟาด   โลกธาตุเลื่อนลั่นทุกราศี 
ต้องทัพนาสูรอสุรี          สุดสิ้นชีวิตด้วยฤทธา” 

14. สุครีพออกไปแก้กลจับทัพนาสูรได้แต่ยัง
ไม่ได้ฆ่า 
บทพากย์ : ฝ่ายสุครีพก็ได้เดินทางมากลางป่ามาถึง 
             ต้นไม้ใหญ่ที่ทัพนาสูรแปลงกายาอยู่ 
สุครีพ : เราได้ตามรอยเลือดมา เราจะท่าอย่างไรดี  
         พิเภกเจ้าต่าราได้บอกเอาไว้ว่ามารยักษาน้ัน ได้ 
         จ่าแลงแปลงกายานั้นใหญ่สูงเทียมภูเขาอยู่    
         ระหว่างกลางต้นไม้สองต้น อ้าปากหวังให้กระบี่     
         ไพรเดินหลงเข้าไปในปากแล้วเขี้ยวกินไม่เอาไว้    
         เราก็มองซ้ายมองขวาตลอดทาง ไม่มีต้นไม้ใด   
        นอกจากสองต้นนี้ แถมยังมีเงาทะมืน ๆ ด่าอยู่  
        ระหว่างพุ่มไม้สองต้น เอาแหละ คงจะเป็นไอ้มาร 
       ยักษาแน่ทีเดียว กูจะโอมอ่านพระ คาถาให้ 
       ร่างกายกายากูใหญ่โตเทียมมัน แล้วจะใช้สองตีน   
       ของกูถีบให้มันล้มกลิ้งหงายไปจะดีกว่า 
            สุครีพจอมโยธา         โอมอ่านพระคาถา  
    แปลงกายาใหญ่เท่ามารยักษา    มิช้าบัดนี้ 
  (ท้ังสองเข้าต่อสู้) 
ทัพนาสูร : โอ้ย... 
บทพากย์ : ฝ่ายสุครีพจอมโยธาได้จับมารยักษาเอาไว้  
            แล้วถามว่า 
สุครีพ : นี่แน่ะ ท่านทัพนาสูร 
ทัพนาสูร : ว่าอย่างไรล่ะ ไอ้กระบี่ไพร 
สุครีพ : ข้าพเจ้าจับท่านได้แล้ว เรายังไม่อยากฆ่าท่าน  
         ในครั้งคราบัดฉะนี้ ท่านจงปล่อยพวกกระบี่ไพร 
        ออกมา ไม่อย่างนั้น ท่านจะต้องถึงแก่ความตาย 
ทัพนาสูร : ไอ้สุครีพ เห็นกูเป็นคนอย่างไรวะ กูยอมตาย 
          ดีกว่าจะปล่อยพวกมันออกมา กูชาตินักรบ กูไม่ 
         ยอมแพ้โดยง่ายหรอก 
สุครีพ : หากท่านไม่ปล่อยพวกกระบี่ไพร 
ทัพนาสูร : ข้าไม่ยอมปล่อย เป็นตายร้ายดีข้าไม่ยอม 
         ปล่อย 
สุครีพ : เจ้าประคุณเจ้าขา พี่น้องเจ้าขาทุกท่าน ด้วยมาร 
         ยักษาน้ันไม่ยอมปล่อยไพร่พล สุครีพจึงตัดแขน 
        ตัดขา ถ้าลองสุดท้ายแล้ว มารยักษาไม่ยอมปล่อย  
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        สุครีพก็ต้องฆ่าให้ตาย แต่ในครั้งคราบัดฉะนี้เป็น 
       งานแก้สินบน เจ้าประคุณเจ้าขา อย่าให้มารยักษา 
       บาดเจ็บหรือล้มตายวายชีวี ไม่ดี ทั้งนี้สิ่งใดที่เป็น 
       พรที่ดีก็ขอให้ท่านรับไป สิ่งใดไม่ดีคณะมหาฟลุ๊ค  
        ลูกเพชรขอน้อมรับไว้ ส่าหรับค่่าคืนวันนี้นั้น        
       ขอกล่าวค่าว่า สวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ 

 

จากการเปรียบเทียบเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์ในบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ 1 

กับวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ตอน ศึกทัพนาสูร พบว่า มีทั้งหมด 14 เหตุการณ์             

มีเหตุการณ์ตรงกัน 13 เหตุการณ์  มีเหตุการณ์ที่ 10  “พระรามเจรจากับทัพนาสูรกลางสมรภูมิรบ 

บอกความจริงเรื่องทศกัณฐ์ลักนางสีดามา แต่ทัพนาสูรไม่เชื่อ” ที่ปรากฏเฉพาะในวรรณกรรมการ

แสดง อาจเป็นเพราะคนเชิดต้องการเท้าความย้ าเพ่ือให้ผู้ชมทราบอีกครั้ง หรือย้ าความชอบธรรมที่

พระรามยกทัพมาท าศึก นอกจากนั้น วรรณกรรมการแสดงอาจมีการตัด เพ่ิม หรือเปลี่ยนตอนจบ ก็

ขึ้นอยู่กับคนเชิดแต่ละคณะที่มีอ านาจในการดัดแปลงและสร้างสรรค์ 

จากการเปรียบเทียบพบว่า วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรได้น าเค้าโครงเรื่อง 

เหตุการณ์หลักของเรื่อง และตัวละครส าคัญ จากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1  มาดัดแปลง โดยมี

แนวเรื่องเท่านั้นที่ตรงกัน ไม่น ารายละเอียดเนื้อหาย่อยมากล่าวถึง แม้แต่ถ้อยค าที่ใช้ก็เป็นถ้อยค าที่

ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่จากการด้นบทร้องและบทเจรจา ค าศัพท์ ส านวน และส าเนียงมีลักษณะเป็นภาษา

ท้องถิ่นที่เฉพาะเรียบง่าย เพื่อการบันเทิงเฉพาะถิ่นในบริบทสังคมเมืองเพชรบุรี  ให้ตัววรรณกรรมการ

แสดงมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ชม และมุ่งความบันเทิงเป็นหลัก ดังนั้น วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุง

เมืองเพชรจึงไม่มีกลิ่นอายของบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่  1 ปรากฏอยู่เลย เพียงแต่น าเค้าโครง 

เหตุการณ์  และตัวละคร มาดัดแปลงเท่านั้น 

  5.1.2 ชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ  
วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมีชุดการแสดงที่นิยมแสดงอีกชุดหนึ่ง คือ ชุดนิทาน

จักร ๆ วงศ์ ๆ หนังตะลุงเมืองเพชรทั้งหนังในและหนังนอกในปัจจุบันยังคงแสดงเนื้อเรื่องประเภท   

นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ อยู่บ้าง ตามแต่คนเชิดหรือเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด ได้แก่ ปลาบู่ทอง พิกุลทอง  

จันทรโครพ  พระอภัยมณี แก้วหน้าม้า สังข์ทอง สุวรรณหงส์ เกราะแก้วกายสิทธิ์  โกมินทร์  พระรถ

เมรี มโนราห์ สังข์ศิลป์ชัย หงส์หิน พวงมาลัยทอง สามฤดู โกมินทร์  คาวี  สังข์ศิลป์ชัย เป็นต้น 
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 นิทาน หมายถึง เรื่องที่เล่าสู่กันฟัง การเล่านี้เป็นแบบมุขปาฐะและมีการถ่ายทอดเป็นมุข

ปาฐะมาเป็นเวลานาน ก่อนจะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เรื่องที่ใช้เล่าเป็นถ้อยค าธรรมดา เป็น

ภาษาร้อยแก้ว ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งขึ้นมาเป็นคนแรก (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย , 2552: 

262) เนื้อเรื่องของนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ มักมีตัวละครเอกฝ่ายชายเป็นกษัตริย์หรือเจ้าชาย ตัวละคร

เอกฝ่ายหญิงจะเป็นเจ้าหญิง ตัวละครเอกมักมีบุญญาธิการหรือไม่ก็มีของวิเศษติดตัว การด าเนินเรื่อง

จะเป็นแนวการเรียนวิชา การพบนาง การพลัดพราก การชิงรักหักสวาท อิจฉาริษยา การเดินทางผจญ

ภัย การด าเนินเรื่องมักด าเนินไปตามล าดับเวลาที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น หรือล าดับการด าเนินชีวิต      

ตัวละคร ตอนจบมักลงเอยในแง่ดี คือ ตัวละครที่ดีจะได้รับผลดีตัวละครที่ไม่ดีจะถูกลงโทษหรือกลับ

ตัวกลับใจได้ (สุวรรณี อุดมผล, ม.ป.ป.: 232)  

  

 
ภาพที่ 37 พระเอก 

ที่มา : วิลัยลักษณ์  พราหมณ์แก้ว 

เนื้อหาของนิทานนอกจากให้ความบันเทิงแล้ว ยังแทรกคติ ค าสั่งสอน และแนวทางการ

ประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนหลักศีลธรรม จริยธรรมไว้ด้วย นิทานบางเรื่องมีเจตนาสั่งสอนความ
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ประพฤติ ให้แง่คิด และแนวทางในการด าเนินชีวิต ส่วนใหญ่เป็นหลักธรรมว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 

แนวปฏิบัติบางอย่าง เช่น ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความขยันหมั่นเพียร การเชื่อฟังผู้ใหญ่ 

(พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย, 2552: 267 )  

 

 
ภาพที่ 38  ยักษ ์

ที่มา : วิลัยลักษณ์  พราหมณ์แก้ว 

จากการเก็บข้อมูลการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรพบ การแสดงนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ หลาย

เรื่อง ได้แก่ สังข์ทอง  โกมินทร์  หงส์หิน และพระอภัยมณี  ซึ่งการแสดงจะจับเป็นตอน ๆ คล้ายชุด

รามเกียรติ์ จะแสดงจบเป็นตอน ๆ ไม่จบเรื่อง ตัวหนังที่ใช้จะเป็นอีกชุดหนึ่ง ที่มีเจ้าเมือง นาง เมือง 

พระเอก นางเอก และตัวประกอบ ที่ต่างจากชุดตัวหนังรามเกียรติ์ที่มีรูปลักษณะเฉพาะ 

การศึกษาในครั้งนี้จะขอยกตัวอย่างเนื้อหานิทานค ากลอน เรื่องพระอภัยมณี ตอน หนีนาง

ผีเสื้อของสุนทรภู่ เปรียบเทียบกับวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุง คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์ เพ่ือจะยืนยัน

ข้อค้นพบของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ว่ามีลักษณะการ

ดัดแปลงจากต้นฉบับนิทานมาเป็นวรรณกรรมการแสดงมีลักษณะเช่นเดียวกัน ตามตารางการ

เปรียบเทียบ ต่อไปนี้ 

ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์เรื่องพระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ บทประพันธ์ของสุนทร

ภู่กับวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร  คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์ 
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บทประพันธ์ของสุนทรภู่ วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 

 1. นางผีเสื้อสมุทรกลับจากการจ าศีลกลับ
มาถึงถ้ าไม่พบลูกผัว 

“ฝ่ายนางผีเสื้อสมุทรที่สุดโง่    
ไปนั่งโวเซาอยู่ริมภูผา 
ขอชีวิตพิษฐานตามต่ารา   
ต้องอดปลาอดนอนอ่อนก่าลัง 
ได้สามวันรันทดสลดจิต  
 เจียนชีวิตจะเด็ดดับไม่กลับหลัง 
อุตส่าห์ยืนฝืนใจให้ประทัง   
ค่อยเซซังซวนทรงไม่ตรงตัว 
เห็นลูกไม้ในป่าคว้าเข้าปาก  
ก่าลังอยากยืนขยอกจนกลอกหัว 
ที่มืดหน้าตาลายค่อยหายมัว  
คิดถึงผัวเหยาะย่างมากลางไพร 
ถึงประตูคูหาเห็นเปิดอยู่    
เอ๊ะอกกูเกิดเข็ญเป็นไฉน 
เข้าในห้องมองเขม้นไม่เห็นใคร    

         ยิ่งตกใจเพียงจะดิ้นสิ้นชีวี 
แลดูปี่ท่ีเป่าเล่าก็หาย          
นางยักษ์ร้ายรู้ว่าพากันหนี 
เสียน้่าใจในอารมณ์ไม่สมประดี      
สองมือตีอกตูมฟูมน้่าตา” 

1. นางผีเสื้อสมุทรกลับจากการจ าศีลกลับมาถึง
ถ้ าไม่พบลูกผัว 
พากย์ : จะขอกล่าวถึงนางผีเสื้อสมุทรที่ถูกพระอภัยมณี
หลอกให้มาจ่าศีลภาวนาอยู่ท่ีถ้่าแห่งหนึ่ง 
ผีเสื้อสมุทร :  
ครบเจ็ดวันดังสัญญา          มาจ่าศีลภาวนาอยู่ป่าใหญ่ 
ด้วยพระอภัยมณี            สามีบอกเอาไว้ 
ว่าเราเคราะห์ร้ายเป็นหนักหนา    มาจ่าศีลภาวนาเจ็ดวันจะหาย 

    เวลานี้ตัวของเราได้ฝันร้าย ฝันว่าเทวดาเอามีดมา 
    แทงที่ทรวงอก พระอภัยมณีสามีบอกว่า เป็นฝันร้าย 
    ต้องแก้เคล็ด ด้วยการมาจ่าศีลภาวนาอยู่ท่ีป่าใหญ่    
    อดข้าวอดปลาเป็นเวลาเจ็ดวัน เวลานี้ครบก่าหนด 
    เจ็ดวัน  ดังสัญญา แสดงว่าเคราะห์ของเราหายแล้ว   
    ไม่ได้การจะกลับไปหาลูกผัวดีกว่าทีเดียว 
ผีเสื้อสมุทรหมดเคราะห์แล้วครั้งน้ี อสุรีไม่ร่่าไร 
คิดถึงผัวรักเป็นหนักหนา คิดถึงลูกยาจะไปหาให้เร็วไว 
ว่าพลางมิทันช้า       ผีเสื้อสมุทรเดินหน้าไปทันใด 
ผีเสื้อสมุทร :   
      มาถึงประตูคูหา     ปากประตูเปิดอ้าให้ใจหาย 
เอ๊ะ ท่าไมฝาผนังถ้่าเปิดได้ 
ใครเล่าเหวยใครเล่าวา พาผัวเราหนาหนีไป 
จะเข้าไปดูให้รู้ท ี            ผีเสื้อสมุทรจรลีเข้าข้างใน 
พากย์ : และแล้วนางผีเสื้อสมุทรก็เข้าไปดูภายในถ้่า หา
ได้เห็นลูกผัวไม่ 

2.นางผีเสื้อสมุทรเรียกพรายมาถามเรื่องราว
แล้วติดตามพระอภัยไป 

“ค่อยมีแรงแผลงฤทธิ์ค่ารณร้อง   
ตะโกนก้องเรียกหาโยธาหาญ 
ฝ่ายปีศาจราชทูตภูตพรายพาล  
อลหม่านขึ้นมาหาในสาชล 
อสุรีผีเสื้อจึงซักถาม   
มึงอยู่ตามเขตแขวงทุกแห่งหน 
เห็นมนุษย์นวลละอองทั้งสองคน   

2. นางผีเสื้อสมุทรเรียกพรายมาถามเรื่องราว
แล้วติดตามพระอภัยไป 
ผีเสื้อสมุทร : อ้ายหรืออีตนใดบังอาจพาลูกผัวเราหนีไป  
              ชะชะช้า เฮ้ย อีพวกภูตพรายทหารอยู่ที่       

ไหน  ออกมาหาเราเดี๋ยวนี้ 
พรายภัสสุรี : บัดนั้นนางพรายภัสสุรี ได้ยินเสียงเจ้านาย 
 ได้โผล่หน้ามาดังว่า   ยกมือวันทาข้ึนโดยไว 
 สวัสดีค่ะ เจ้านาย มีอะไรเหรอเรียกข้าพเจ้า 
ผีเสื้อสมุทร : อีพรายน้่า มึงเห็นลูกผัวกูไปกับใครบ้าง 
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มาในวนวังบ้างหรืออย่างไร 
ฝ่ายพวกผีที่อยู่ทิศทักษิณ   
ครั้นได้ยินจึงแจ้งแถลงไข 
เห็นเงือกพามนุษย์รีบรุดไป   
ข้างทิศใต้แต่เมื่อคืนวานซืนนี้ 
ข้านึกร้ายหมายตามก็ขามเด็ก   
ด้วยลูกเล็กเหลือตัวไม่กลัวผี 
เห็นจะไปได้ครันจนวันนี้    
ด้วยท่วงทีรีบร้อนไม่นอนใจ 
นางผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่ง   
โตดังหนึ่งยุคุนธร์ขุนไศล 
ลุยทะเลโครมครามออกตามไป   
สมุทรไทแทบจะล่มถล่มทลาย” 

 

พรายภัสสุรี : โอ้ เวลานี้มีตาเงือกเฒ่ากับยายเงือกเฒ่า 
              และลูกสาวของมันแหละเจ้านาย พาลูกผัว 
             เจ้านายหนีไป เจ้านาย 
ผีเสื้อสมุทร : อีพรายน้่า ท่าไมมึงสกัดขวางหน้า ท่าไมมึง

ไม่ฆ่าไอ้เงือกอีเงือกและลูกสาวมันเสีย มึง
ปล่อยให้พาลูกผัวกูหนีไปท่าไม 

พรายภัสสุรี : เจ้านาย ข้าพเจ้าอยากจะสกัดจับอีเงือก 
                 และไอ้เงือกมากินเป็นอาหารอยู่แล้ว แต่

ลูกของเจ้านายที่ช่ือสินสมุทรนะซี ฤทธิ์เดช
เดชาน่าเกรงขาม แม้แต่ฝาผนังถ้่าแตะ
เบาๆ ยังพังออกมาได้ ข้าพเจ้าไม่กล้าพะ
ยะค่ะ 

ผีเสื้อสมุทร : นี่แสดงว่าลูกเรามีฤทธ์ิเหมือนเรา โอ้ เราไม่
นึกเลยว่าสินสมุทรลูกแม่จะมีฤทธาศักดานุ
ภาพเหมือนแม่ อุตส่าห์ไว้ใจว่าเป็นมนุษย์ 
กลับมีสายเลือดยักษ์จากเราเต็มตัวทีเดียว 
เอาละวะ อีพรายน้่า รีบตามไป มันมุ่งหน้า
ไปทางไหนมึงรู้รึเปล่า  

พรายภัสสุรี : มุ่งหน้าไปทางเกาะแก้วพิสดาร เจ้านาย 
ผีเสื้อสมุทร :   
        จึงร้องสั่งสมุนเหมือนดังว่า    อสุราไม่ช้าร่่าไร 
     จะตามให้ทันในพริบตา       อีมารารีบไป 

3. พ่อเงือกเปลี่ยนให้พระอภัยข่ีหลังลูกสาว 
“ฝ่ายเงือกน้่าก่าลังก็สิ้นสุด       
 ครั้นจะหยุดยักษ์ไล่ใกล้นักหนา 
 เรียกลูกสาวคราวนี้พ่อจะมรณา    
 เจ้าช่วยพาภูวไนยไปให้พ้น 
นางเงือกน้อยสร้อยเศร้าเข้าไปผลัด  

           แบกกษัตริย์ว่ายเสือกเสลือกสลน 
ก่าลังสาวคราวด่วนด้วยจวนจน  
ออกกลางชลโบกหางผางผางไป” 

3. พ่อเงือกเปลี่ยนให้พระอภัยข่ีหลังลูกสาว 
ตาเงือก : ฝ่ายตาเงือกเฒ่าได้กลิ่นผีเสื้อสมุทรให้เรี่ยวแรง

ย่อท้อแล้วหดหาย โอ้ โอ้ พระอภัยมณี ข้าพเจ้า
ไปไม่ไหวแล้ว  

พระอภัยมณี : ท่าไมล่ะ ลุงเงือก เป็นอะไรหรือ ลุงเงือก 
ตาเงือก : ข้าพเจ้าได้กลิ่นนางผเีสือ้สมุทร เรี่ยวแรง 
            ข้าพเจ้าหายไปหมดแล้ว โธ่ พระอภัยมณีรีบ 
            หนีไปก่อน แล้วร้องเรียกลูกสาวแล้วหนา อย่า

ช้ามาผลดัพ่อเร็วไวลูกพ่อ ผลัดพ่อเอาพระอภัย
หนีไปทีลูก 

 
นางเงือก :    
      ฝ่ายเงือกน้อยกลอยตา พ่อจ๊ะพ่อจ๋าเป็นอะไร 
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  เป็นอะไรจ๊ะ พ่อจ๋า   
ตาเงือก : พ่อหมดแรงแล้วลูก  พ่อได้กลิ่นอีผีเสื้อสมุทร  
         พ่อไม่มีก่าลังแล้วลูกเอ๋ย พาพระอภัยมณีหนีไปที  
นางเงือก : แล้วพ่อจะไปยังไง ละพ่อจ๋า 
ตาเงือก : พ่อช่วยเหลือตัวเองได้ลูก 
นางเงือก : ฝ่ายเงือกน้อยกลอยตา ยกมือวันทาพระอภัย 
             พระอภัยมณีเจ้าขา ขี่หลังเงือกไปเถอะเจ้าค่ะ    เงือก

จะพาไปเอง 
 แล้วหันหลังเหมือนดังว่า     พระอภัยไม่ช้าข่ีหลังนางใน 
พระอภัยมณี : ไปเถอะ แม่นางเงือก สงสารพ่อของเจ้า 
              เหลือเกิน 
นางเงือก : ไม่เป็นไรหรอก พ่อคงเอาตัวรอดได้ 
 ฝ่ายนางเงือกไม่ช้าท ี รีบจรลีว่ายน้่าไป 

4.นางผีเสื้อสมุทรฆ่าพ่อเงือกแม่เงือก 
“อสุรีผีเสื้อก็เชื่อถือ 
ยุดเอามือขวาซ้ายก็ผายผัน 
เงือกก็พามาถึงได้ครึ่งวัน 
แกล้งร่าพันพูดล่อให้ต่อไป 
นางผีเสื้อเบื่อหูรู้เท่าถึง 
จึงว่ามึงตอแหลมาแก้ไข 
มาถึงนี่ช้ีโน่นเนื่องกันไป 
แกล้งจะให้ห่างผัวไม่กลัวกู 
แล้วนางยักษ์หักขาฉีกสองแขน 
ให้หายแค้นเคี้ยวกินสิ้นท้ังคู่ 
แล้วกลับตามข้ามทางท้องสินธู 
ออกว่ายวู่แหวกน้่าด้วยก่าลัง” 

4.นางผีเสื้อสมุทรฆ่าพ่อเงือก 
ผีเสื้อสมุทร : นี่ มึง เสียแรงท่ีกูเลี้ยงเป็นลูกน้อง มึง 
                ตามหลังกูไป 
ดว้ยความโมโหโกรธา         ผีเสื้อสมุทรโดดน้่าตามไป 
 คราวนี้มึงตาย เสร็จกูแน่ 
ว่าจับได้ตาเงือกเฒ่า         นี่เล่าเป็นต้นเหตุพาผัวกูไป 
ลูกผัวกูอยู่ที่ไหนมึงบอกมา ไม่อย่างน้ันหนามึงตาย 
 มึงบอกมาว่ามึงเอาลูกเอาผัวกูซ่อนไว้ท่ีไหน 
ตาเงือก : เราไม่รู้ เราไม่เห็น ปล่อยเราไปเถิด 
ผีเสื้อสมุทร : ไอ้เงือกชรา มึงบังอาจหยามเกียรติกู  
           บังอาจพาลูกผัวกูของกูหนี แล้วยังบอกว่า ไม่รู้ 

ไม่เห็น กูจะถามมึงอีกค่าหนึ่งว่า ลูกผัวกูอยู่ที่
ไหน 

ตาเงือก : บอกแล้วยังไงว่า ไม่รู้ 
ผีเสื้อสมุทร : ไม่รู้เรอะ (เอามือฟาด) 
ตาเงือก : โอ๊ย ๆ ๆ โอย 
ผีเสื้อสมุทร : ตายเสียเถอะมึง ฮะ ฮ่ะ ฮ่า  บังอาจโกหก 
         เราได้ กลายเป็นอาหารในท้องของเราสบายไป 
        แล้ว ทีนี้ละวะ กูจะตามไปให้ทันทีเดียว  

5. สินสมุทรอ้อนวอนแม่ให้ปล่อยพ่อไป เพื่อ
ถ่วงเวลาให้นางเงือกพาหนี 

“สินสมุทรฟังเสียงส่าเนียงแน่ 

5. สินสมุทรอ้อนวอนแม่ให้ปล่อยพ่อไป เพื่อ
ถ่วงเวลาให้นางเงือกพาหนี 
สินสมุทร : พี่เงือกจ๋า พาพ่อหนีไปเร็ว พี่เงือก พ่ีเงือกพา
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รู้ว่าแม่มั่นคงไม่สงสัย 
ดูรูปร่างอย่างเปรตสมเพชใจ 
ช่างกระไรราศีไม่มีงาม 
กระนี้หรือพระบิดาไม่น่าหนี 
ท่วงทีไม่สุภาพท่าหยาบหยาม 
จ่าจะบอกหลอกลวงหน่วงเนื้อความ 
อย่าให้ตามเข้าไปชิดพระบิดา 
จึงเสแสร้งแกล้งว่าข้าไม่เชื่อ 
จะฉีกเนื้อกินเล่นเป็นภักษา 
ถ้าเป็นแม่แน่น้ันจงกรุณา 
อย่าตามมามุ่งหมายให้วายปราณ 
ด้วยองค์พระชนนีเป็นผีเสื้อ 
อันชาติเช้ืออยู่ถ้่าล่าละหาน 
พระบิดรร้อนรนทนทรมาน 
เคยอยู่บ้านเมืองมนุษย์สุดสบาย 
........ 
อสุรีผีเสื้อไม่เชื่อถ้อย 
นึกว่าน้อยหรือตอแหลมาแก้ไข 
แกล้งดับเดือดเงือดงดอดฤทัย 
ท่าปราศรัยเสียงหวานด้วยมารยา 
......... 
อสุรีผีเสื้อเหลือจะอด 
แค้นโอรสราวกับไฟไหม้มังสา 
ช่างหลอกหลอนผ่อนผันจ่านรรจา  
แม้จะว่าโดยดีไม่เห็นฟัง 
จะจับไว้ให้พาไปหาพ่อ 
แล้วหักคอให้ตายเมื่อภายหลัง 
โกรธตวาดผาดเสียงส่าเนียงดัง 
น้อยหรือยังโหนกเหยกเด็กเกเร 
ช่างว่ากล่าวราวกับกูไม่รู้เท่า 
มาพูดเอาเปรียบผู้ใหญ่ท่าไพล่เผล 
เอาบิดรซ่อนไว้ในทะเล 
ท่าโว้เว้ว่ากล่าวให้ยาวความ 
ยิ่งปลอบโยนโอนอ่อนยิ่งหลอนหลอก 
แม้นไม่บอกโดยดีจะตีถาม 

พ่อไป 
  แลเห็นแม่ตามมา  ดูซิหน้าตาดูได้ที่ไหน 
  ช่างอัปลักษณ์สิ้นดี เหมือนผีตายแล้วดูไม่ได้ 
ผีเสื้อสมุทร : สินสมุทรลูกแม่  
  มาเถิดมาเถิดลูกรักอย่าชักช้า  มากับแม่หนาอยู่ท่าไย 
     ลกูเอ๋ยไปอยู่กับแม่ พ่อเจ้าอยู่ไหน บอกกับแม่ มาหา
แม่เดี๋ยวนี ้
สินสมุทร : ไม่บอก แม่เป็นผีเสื้อสมุทร แม่หลอกลูก ไม่  
           เคยบอกสินสมุทรเลยว่าเป็นยักษ์ ท่าไมแม่ 
           โกหกหลอกลวงลูกถึงเพียงน้ี แม่เอาพ่อมา 
          กักขังไว้หลายปี แม่ใจร้าย แม่ใจร้ายเหลือเกิน 
ผีเสื้อสมุทร : โอ้ ลูก แม่รักพ่อของเจ้า แม่จึงท่าอย่างนี้ไง

ล่ะลูกเอ๊ย ถึงแม่จะเป็นยักษ์แต่แม่ก็รักพ่อ
เจ้าสุดหัวใจ 

สินสมุทร : แม่กักขังพ่อ ลักพาพ่อมาโดยไม่คิดว่าใจพ่อ 
            จะคิดอย่างไร แม่ทรมานจิตใจพ่อมานานแล้ว  
            ปล่อยพ่อไปเถิด แม่มาทางไหนแม่กลับไปทาง

นั้นเถอะแม่ อย่ามายุ่งกับพ่อและสินสมุทรเลย 
ผีเสื้อสมุทร :   
           ได้ฟังเหวยพระลูกรัก    ให้เจ็บใจนักครั้งน้ีไซร้ 
    สินสมุทรลูกแม่ไฉนพูดอย่างน้ี     ชีวีแม่แทบละลาย 
  สินสมุทรไฉนพูดกับแม่อย่างนี้ล่ะลูก กลับมา 
           หาอ้อมกอดแม่ บอกมาซิพ่อเจ้าอยู่ที่ไหน 
สินสมุทร : แม่เป็นยักษ์ ลูกกับพ่อเป็นมนุษย์ เราต่าง 
            เผ่าพันธุ์กัน แม่จ๋า ทางใครทางมันเถอะนะแม่ 

แม่กลับไปเสียเถิด ปล่อยพ่อไปนะแม่นะ 
ผีเสื้อสมุทร : สินสมุทร แม่อุตส่าห์ทะนุถนอมเลี้ยงเจ้ามา 

รักเจ้ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม ไฉนพูดอย่างนี้
กับแม่ล่ะลูกเอ๋ย พ่อเจ้าอยู่ไหนบอกมา อี
เงือกมันเอาพ่อเจ้าไว้ไหน 

สินสมุทร : สินสมุทรไม่บอก ยังไงสินสมุทรจะป้องกัน 
             ไม่ให้แม่นั้น ไปขวางทางพ่อทีเดียว 
ผีเสื้อสมุทร : ไม่บอกแม่ แม่จะตีให้หลังลาย บอกมาว่า 
            พ่อเจ้าอยู่ที่ไหน หากไม่บอกแม่จะจับตีให้หลัง

ลายทีเดียว 
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พลางโผโผนโจนโจมเสียงโครมคราม 
เข้าไล่ตามคลุกคลีตีไปพลาง” 

สินสมุทร : เอาซิแม่จ๋า แม่เป็นนางยักษ์ จะตีจะฆ่าลูก  
             ลูกไม่เคยกลัว หากว่าจับได้แล้วจะตีจะฆ่าก็ 
             เชิญเลย 
ผีเสื้อสมุทร : นี่มาทา้แม่เหรอ สินสมุทร  
สินสมุทร : เรื่องจริงนิจ๊ะแม่ สินสมุทรเป็นมนุษย์ พ่อก็ 
             เป็นมนุษย์ สินสมุทรกลัว สินสมุทรไม่อยากมี

แม่เป็นนางยักษ์ใจร้าย ดูซิหน้าตาก็เหมือน 
            ปีศาจ นมก็ยาน น่าเกลียดจริงเลย  
ผีเสื้อสมุทร : ได้ฟังในครั้งนี้     อสุรีให้เจ็บใจ 
       เหม่มาดูถูกแม่ถึงเพียงน้ี    จะตีให้หลังลาย   
สินสมุทร :   
    ถ้าแม้จับลูกได้สินสมุทรไม่ว่า   จะตีจะฆ่าก็ตามใจ 
    เอาเลย ถ้าจับได้จะตีจะฆ่า สินสมุทรไม่ว่าเลยทีเดียว 
ผีเสื้อสมุทร : 
    นางมารโกรธจัดเหมือนดังว่า   โจมจับกายาลูกชาย 
  เจ้าจะหนีไปไหน 
สินสมุทร : มาเลยจับให้ได้ซิ จับได้เอาไปเลย จ๊ะแม่ 
ผีเสื้อสมุทร : นี่สินสมุทรมันล่อหลอกเรา เราไม่ทันเกม 
            ลูกเราเสียแล้ว มันหลอกเราให้ไปอีกทางหนึ่ง  

เพราะฉะนั้นเกาะแก้วพิสดารมันอยู่ด้านนี้  
 หน็อยแน่ ฝากไว้ก่อนสินสมุทร ไม่นึกเลยว่า 
จะมีฤทธาศักดานุภาพเก่งกาจนัก เรานึกว่า 
เป็นมนุษย์ไม่มีฤทธิ์ ที่ไหนได้มีสายเลือดของ 
เราเต็มตัวทีเดียว เราจะกลับไปหาผัวของเรา   
จัดการกับอีนางเงือกเสียก่อนจะดีกว่า 

นางมารเสียท่าลูกชาย ติดตามมาช้านานหลาย 
ว่าพลางเหมือนดังว่า ตามผัวรักไปทันใด 
 

6.นางเงือกพาพระอภัยมณี มาถึงเกาะแก้ว
พิสดาร พระฤๅษีช่วยชีวิตไว้ 

“พอเห็นเงาเขาขวางอยู่กลางน่้า 
พิลึกล้่ากว่าคิรีที่ไหนไหน 
จึงถามนางเงือกน้อยกลอยฤทัย 
เกาะอะไรแก้วตาตรงหน้าเรา 
นางเงือกบอกส่าคัญว่านั่นแล้ว 

6. นางเงือกพาพระอภัยมณีมาถึงเกาะแก้ว
พิสดาร พระฤๅษีช่วยชีวิตไว้ 
ฤๅษี :  
เมื่อนั้นทรงฤทธิ์พระสิทธา      ได้ยินคลื่นกระหน่่าให้แปลกใจ 

เสียงลมพัดมาจ้าจัด         ลมพัดเหมือนแผ่นดินไหว 
นี่มันอะไรนี่กันนี ่         องค์พระโยคีให้แปลกใจ 

เอ้ น่ีท่าไมลมแรงเหลือเกิน ที่เกาะแก้วพิสดาร   
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คือเกาะแก้วพิสดารเป็นชานเขา 
พระฟังนางสร่างโสกค่อยบรรเทา 
จึงว่าเราเห็นจะรอดไม่วอดวาย 
           ...... 
ฝ่ายโยคีที่อยู่บนภูเขา 
กับคนเหล่าเหลือตายหลายภาษา 
ทั้งจีนจามพราหมณ์แขกไทยชวา 
วิลันดาฝรั่งพรั่งพร้อมกัน 
            ........ 
พอบ่ายเบี่ยงเสยีงคลื่นดังครื้นครึก 
อึกทึกมาข้างหน้าคิรีศร ี
ครั้นดลูมก็ไม่พัดสงัดด ี
พระโยคจีับยามตามต่ารา 
แล้วบอกศิษย์ซึ่งนั่งอยู่ท้ังหลาย 
วันน้ีชายมีศักดิ์จักมาหา 
ผีเสื้อน่้าท่าฤทธ์ิตดิตามมา 
เสียงชลาเลื่อนลั่นสนั่นดัง 
จ่าจะไปคอยดูอยู่ที่หาด 
ช่วยตวาดขู่ขับให้กลับหลัง 
ฉวยไม้เท้าก้าวย่างจากบัลลังก ์
แขกฝรั่งพรั่งพร้อมด้วยลลีา 
           ....... 
พระโยคมีีคาถาลงมายืน 
ผีเสื้อตื่นตัวสั่นขยั้นยั้ง 
พระอภัยภูมินทร์กับสินสมุทร 
ช่วยกันฉุดนางเงือกเสือกเข้าฝั่ง 
แล้วกราบกรานโยคมีีก่าลัง 
แขกฝรั่งพรั่งพร้อมล้อมพูดจา 
พระโยคมีีจิตคดิสงสาร 
จึงว่าท่านหนีตายหมายมาหา 
เราลงมาคอยช่วยด้วยเมตตา 
แต่กิจจาไม่แจ้งยังแคลงใจ 
พระอภัยไดส้ดับสุนทรถาม 
จึงยกความก่อนเก่าเล่าแถลง 
จะหนีนางกลางสมุทรกส็ุดแรง 

ที่เราอยู่ไม่เคยมีลมแรงขนาดนี้ หรอืมันเกิด 
อะไรขึ้นในทะเลกว้าง ไมไ่ด้การเราจะไปดูที่ 

ชายหาดที นี่มันเกิดอะไรขึ้น 
   ว่าแล้วพระเจ้าตา  มุ่งหน้าชายหาดใหญ่ 
นางเงือก : ตาจ๋า ตาจ๋า ช่วยด้วย 
พระอภัยมณี : พระเจ้าตาช่วยด้วย 
ฤๅษี : มันเกิดอะไรขึ้น 
พระอภัยมณี : ข้าพเจ้านามอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
              มา พระเจ้าตาช่วยด้วย 
ฤๅษี : ท่าไมถึงหนีมาล่ะ ช่ืออภัยมณี 
พระอภัยมณี : ข้าพเจ้าเป็นพระราชโอรส เดินทางมากับ

น้องชาย อยู่ ๆ ผีเสื้อสมุทรก็โจมจับตัวข้าพเจ้า
ไปอยู่ในถ้่าใหญ่เป็นเวลาเจ็ดแปดปีแล้ว พระ
เจ้าตาจ๋า จนมีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งนามว่า 
สินสมุทร 

ฤๅษี : แล้วลูกชายสินสมุทรอยู่ท่ีไหน พระอภัยมณี 
พระอภัยมณี : เวลานี้ได้หนีแม่ไปอยู่แห่งหนต่าบลใดก็ไม่

รู้ แต่สินสมุทรนั้นมีฤทธิ์เหมือนแม่ของเขาคง
จะมาได้จ๊ะตา ช่วยอภัยมณีด้วย นางเงือกได้
พาอภัยมณีหนี พ่อเฒ่าเงือก แม่เฒ่าเงือก ป่าน
ฉะนี้คงถูกอีผีเสื้อสมุทรมันกินไปแล้วละตาจ๋า  

นางเงือก :  โธ่แม่กับพ่อถูกนางผีเสื้อกินช่วยด้วยจ๊ะตาจ๋า 
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ร่าพันแจ้งความจริงทุกสิ่งไป” 

7. นางผีเสื้อสมุทรบริภาษพระฤๅษีกับนางเงือก 
พระฤๅษีเสกทรายขว้าง นางผีเสื้อสมุทรหนีไป 

“ฝ่ายโยคีมียศพจนารถ 
ให้โอวาทนางยักษ์ไม่หักหาญ 
จงตัดบ่วงห่วงใยอาลัยลาน 
อย่าปองผลาญลูกผัวของตัวเลย 
ทั้งนี้เพราะเคราะห์กรรมท่าให้วุ่น 
จึงสิ้นบุญวาสนาสีกาเอ๋ย 
เห็นมิได้ไปอยู่เป็นคู่เชย 
ด้วยสองเคยปลูกเลี้ยงกันเพียงนั้น 
อย่าควรคิดติดตามด้วยความโกรธ 
จะเป็นโทษกับสีกาเมื่ออาสัญ 
จงยับยั้งฟังค่ารูปร่าพัน 
ไปสวรรค์นฤพานส่าราญใจ 
นางผีเสื้อเหลือโกรธพิโรธร้อง 
มาตั้งซ่องศีลจะมีอยู่ท่ีไหน 
ช่างเฉโกโยคีหนีเขาใช้ 
ไม่มาอยู่ในศีลสัตย์มาตัดรอน 
เขาว่ากันผัวเมียกับแม่ลูก 
ยื่นจมูกเข้ามาบ้างช่วยสั่งสอน 
แม้นคบคู่กูไว้มิให้นอน 
จะราญรอนรบเร้าเฝ้าตอแย 
แล้วชี้หน้าด่าอึงหึงนางเงือก 
ท่าสบเสือกสอพลออีตอแหล 
เห็นผัวรักยักคอท่าท้อแท้ 
พ่อกับแม่มึงเข้าไปอยู่ในท้อง 
ท่าป้ันเป๋อเย่อหยิ่งมาชิงผัว 
ระวังตัวมึงให้ดีอีจองหอง 
พลางเข่นเขี้ยวเคี้ยวกรามค่ารามร้อง 
เสียงกึกก้องโกลาลูกตาโพลง 
พระโยคีชี้หน้าว่าอุเหม่ 
ยังโว้เว้วุ่นวายอีตายโหง 
เพราะหวงผัวมัวเมาเฝ้าตะโกรง 
ว่ากูโกงมึงก็ตกนรกเอง 

7.นางผีเสื้อสมุทรบริภาษพระฤๅษีกับนางเงือก 
พระฤๅษีเสกทรายขว้าง นางผีเสื้อสมุทรหนีไป 
ฤๅษี : ฝ่ายนักสิทธิ์พระสิทธา  ให้เวทนาเสียนี่กระไร 
 อีนางยักษ์ภคิน ี ถ้ามึงดีเข้ามาไวไว 
ผีเสื้อสมุทร :  
 ฝ่ายผีเสื้อสมุทรติดตามมา ยังชายฝั่งหนาทะเลใหญ่ 
 อ้อ ไอ้ชีไพรนี่เอง บังอาจเอาลูกผัวกูซ่อนไว้     
           อีเงือกน้อยดีว่ากูตามไล่ทันนิดเดียว หาไม่แล้ว 
          มึงต้องอยู่ในท้องกูเหมือนพ่อกับแม่ของมึง  
นางเงือก : โธ่ นางยักษ์กินพ่อกับแม่ของเงือกท่าไม 
ผีเสื้อสมุทร : ก็มันแส่หาเรื่องพาลูกผัวกูหนีมา  
           เพราะฉะนั้นแล้วละก้อ มึงอีกตัวหนึ่งที่กูจะต้อง

กิน ส่งผัวรักกูมา 
ฤๅษี : ช้าก่อน ๆ อีนางนางยักษ์ ที่น่ีมันเขตเกาะแก้ว 
       พิสดาร เป็นที่ที่อาตมาบ่าเพ็ญศีลภาวนาอยู่ จะมา

โวยวายร้องแหลกแหกเชิงที่น่ีไม่ได้ 
ผีเสื้อสมุทร : ไอ้ชีไพร น่ีมึงสมคบกันช่วยผัวกู มึงมี 
          ความผิดอยู่แล้ว บังอาจมาช้ีหน้ายับยั้งกูอย่าง 
          นั้นเรอะ   ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ วันนี้มึงจะหมดโอกาส 
          บ่าเพ็ญภาวนาอีกต่อไปแล้ว ไอ้มุนีชีไพร 
ฤๅษี : ชะ ชะ ฉัด ช้า อีผีเสื้อสมุทร นางเงือกเข้า 
         ช่วยเหลือเอาบุญ มึงยังว่าเขาเสือกมาด่าพาดพิง 
         ถึงกู หน็อยแน่ ๆ  มึงรู้จักกูน้อยไป กูบอกให้มึง 
        กลับไปเสีย ลูกผัวมึงเป็นมนุษย์ มันต่างเผ่าพันธุ์ 
       กัน มึงกับเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้หร็อก มึงเป็นยักษ์ไป

ตามทางของมึงเถิด อีผีเสื้อสมุทร 
ผีเสื้อสมุทร : ไอ้ชีไพร แล้วมันเกี่ยวอะไรกับมึง ยักษ์ 
        อย่างกูไม่มีหัวใจหรืออย่างไร อย่างน้อยนั่นก็ผัวกู  
        ลูกกูอีก เพราะฉะนั้น อย่างมึงไม่มีทางขวางกูได้  
        ขนาดทะเลกว้างใหญ่ไพศาล กูเหาะทะยานผ่าน 
        มานี่คลื่นกระหน่่าเหมือนพายุกระหน่่าขั้นรุนแรง  
        เพราะฉะนั้นไอ้เฒ่าเอย เอาแรงไว้แก่ตายดีกว่าม้ัง 
ฤๅษี : ชะ ชะ ฉัด ช้า ระย่าเอย ถ้ามึงแน่จริงเข้ามาเลย  
       เห็นกูแก่ ๆ อย่างนี้ จะไม่ยอมมึงก็แล้วกัน 
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อียักษาตาโตโมโหมาก 
รูปก็กากปากก็เปราะไม่เหมาะเหมง 
นมสองข้างอย่างกระโปรงดูโตงเตง 
ผัวของเอ็งเขาระอาไม่น่าชม 
จึงหนีมาอาศัยกูให้อยู่ 
มิใช่กูรู้เห็นเท่าเส้นผม 
มาตีชาว่ากูผิดในกิจกรม 
จะให้สมน้่าหน้าสาแก่ใจ 
แล้วเสกทรายปรายขว้างมากลางคลื่น 
ดังลูกปืนยิงยักษ์ให้ตักษัย 
ผีเสื้อกลัวตัวสั่นเพียงบรรลัย 
ก็หลบไปตามวนชลธาร” 

 
 
 
 

ผีเสื้อสมุทร : ได้ฟังมุนีฤๅษีป่า โมโหโกรธาเป็นไหนไหน 
      กูจะขย้่าและจะขยี้ จะกินมึงนี้ให้สะใจ 
      ถ้าไม่ปล่อยผัวกูมา 
ฤๅษี : ท่าไมรึหวา 
ผีเสื้อสมุทร : ถ้าไม่ปล่อยผัวกูมา   กูจะฆ่าให้มึงบรรลัย 
ฤๅษี : เอาเถิดอียักษ์ป่า เก่งละหนาเข้ามาไวไว 
   หยิบเอาทรายหน่ึงก่ามือ เอามาถือเข้าไว้ 
ผีเสื้อสมุทร : ฮ่า ฮ่า ฮ่า แค่ทรายหน่ึงก่ามือจะท่าอะไรกูได้
ฤๅษี : เป่าพระเวทย์คาถา ให้ร้อนหนาเหมือนดังไฟ 
      บอกอีกครั้งยักษี มึงนี้จะต้องถอยไป 
ผีเสื้อสมุทร : กูไม่ถอยจะท่าไม ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่า  แค่ทราย 
         กูไม่กลัวหรอกเว่ย   
ฤๅษี :  ถ้าอย่างนั้นลองดู พระเจ้าตาซัดทรายไป 
ผีเสื้อสมุทร : โอ๊ย ๆ ๆ 
ฤๅษี : เป็นอย่างไร ๆ อีผีเสื้อสมุทร 
ผีเสื้อสมุทร : โอย ๆ  ร้อนเหลือเกิน   โอ๊ย ๆ ๆ ร้อน 
          เหลือเกิน 
ฤๅษี : อีผีเสื้อสมุทร ถ้ากูขว้างมึงอีกครั้งเดียว มึงต้องตายแน่ 

แต่กูเป็นมุนีชีไพร กูจะไม่สร้างบาปสร้างกรรม ไป ๆ 
ให้พ้นหน้ากู 

ผีเสื้อสมุทร : ฝากไว้ก่อนเถอะ กูไม่ยอมมึงแค่น้ี อย่างไร 
        เสีย กูก็ต้องกลับมาเอาผัวกูคืน 
   เจ็บปวดท้ังกายา    ด้วยฤทธาฤๅษีแสบร้อนท้ังกาย 
  ไอ้เฒ่าเอ๋ยชรา  วันหน่ึงหนาถ้ามึงพลาดมึงต้องตาย 
ฤๅษี : มึงยังคิดพยาบาทกูอีกหรืออีผีเสื้อสมุทร  
ผีเสื้อสมุทร : ร้อนเหลือเกิน โอย ๆ  
       ร่ายเวทย์คาถา     ดับพิษหนาท่ีกาย 
      ว่าพลางไม่ช้าที    อสุรีร่ายเวทย์แต่โดยไว 
    โอม...สวหะสวาหาย เพี้ยง ฝากไว้ก่อนเถอะหวะ  

 จากการเปรียบเทียบเนื้อหาในตารางข้างต้น พบว่า การดัดแปลงรูปแบบของวรรณกรรมการ

แสดงหนังตะลุงเมืองเพชรจากวรรณกรรมต้นฉบับประเภทนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ มีลักษณะเหมือนการ

ดัดแปลงการแสดงชุดรามเกียรติ์ทุกประการ กล่าวคือ คนเชิดได้ดัดแปลงกลอนสุภาพในนิทานค า

กลอนมาเป็นกลอนหนังตะลุงและบทเจรจาร้อยแก้ว ส่วนเหตุการณ์และล าดับ เหตุการณ์ตรงกันทุก

ประการ   มีเพียงรายละเอียดของเรื่องที่แตกต่างกันบ้าง เป็นการตัด เพ่ิม เพ่ือให้เข้ากับรูปแบบการ

น าเสนอของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุง 
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เชย อินทรเรือง (2561) คนเชิดหนังเรื่องพระอภัยมณีกล่าวว่า ผมอ่านเรื่องจนละเอียดทั้ง

รามเกียรติ์ พระอภัยมณี และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นหนังสือเล่ม แล้วจดจ าเรื่องราวมาแสดง ไม่ได้ไปร่ าเรียน

จากใคร เป็นแบบครูพักลักจ า ผูกบทกลอนและบทเจรจาขึ้นมาเองตามแนวเรื่องในหนังสือ  ค ากล่าว

ดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันว่า วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรที่เป็นชุดรามเกียรติ์กับชุด

นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ นั้น คนเชิดหนังได้น าเค้าโครงเรื่อง เหตุการณ์ และตัวละคร จากวรรณคดีลาย

ลักษณ์    มาเป็นแนวเรื่องที่ใช้แสดงเท่านั้น ไม่ได้น าค ากลอนที่แต่งอย่างวิจิตรบรรจงของต้นฉบับมา

ใช้ในวรรณกรรมการแสดง ดังนั้น วรรณกรรมการแสดงทั้งสองชุดจึงเป็นการสร้างสรรค์ของศิลปินหนัง

ตะลุงที่เป็นการบันเทิงในบริบทเฉพาะถิ่นเมืองเพชร  

  5.1.3 ชุดเรื่องนารีศรีใส  
 การแสดงชุดเรื่องนารีศรีใส คือ ศัพท์ที่ชาวคณะหนังตะลุงเมืองเพชรใช้เรียกชุดการแสดงเรื่อง

ที่แต่งขึ้นใหม่ ที่ไม่ใช่เรื่องชุดรามเกียรติ์และชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ หนังตะลุงเมืองเพชรเดิมแสดง

เรื่องรามเกียรติ์และเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ ตามแบบเก่าที่สืบทอดกันมา ตามรายละเอียดที่กล่าวไปแล้ว 

ต่อมาได้ปรับปรุงและแต่งเรื่องขึ้นใหม่จ านวนมาก มีลักษณะแบบนิทานจักร ๆ  วงศ์ ๆ โดยใช้เป็นแนว

แต่งเทียบแต่ยังเป็นเรื่องที่มีลักษณะเดิมอยู่มาก ได้แก่ พระเอก นางเอกเป็นกษัตริย์ ต้องผจญภัย ต่อสู้

แย่งชิงจนได้มาครองคู่กันอย่างมีความสุข 

 
ภาพที่ 39 มนุษย ์

ที่มา : ชนาพร  เกิดเกษม 
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 หนังนอกนิยมใช้แสดงวรรณกรรมการแสดงชุดนารีศรีใส โดยประยุกต์เนื้อหาเข้ากับสภาพ

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้ดี เรื่องราวที่แต่งขึ้นเป็นที่จดจ าของชาวบ้าน ในปัจจุบันคณะหนังตะลุง

สายหนังนอกใช้เรื่องชุดนารีศรีใสของครูลาภ กลิ่นอุบล แสดงแทบทุกคณะ มีจ านวนกว่า 50 เรื่อง 

ได้แก่ วงศ์เทวัญ  บุตราฝาแฝด เกตุทอง จ าปีลอยมาจ าปาลอยวน กตัญญูกตเวที หมากระดูกทอง 

เมืองเนรมิต แหวนวิเศษ  ศึกกลางบ้านพาลกลางเมือง เสมาทองค า แสงสุวรรณ เกราะสุวรรณ ปลา

ตะเพียนทอง เกตุทอง สมิงดารา หญิงงามสามชาย วงศ์นเรศเกตุมณี ฉัตรโมลี ฯลฯ ส่วนหนังในก็มี

วรรณกรรมการแสดงชุดนารีศรีใส ของนายพุด เชิดช านาญ ที่ได้แต่งไว้แสดง ได้แก่ พัดทอง จ าปาศรี 

จ าปีเพชร  ไอ้คดไอ้กง สาขี้คร้าน    

   

 
ภาพที่ 40 ตัวตลก 

ที่มา : วิลัยลักษณ์  พราหมณ์แก้ว 

ชุดเรื่องนารีศรีใส เป็นชุดเรื่องการแสดงหนังตะลุงที่แต่งขึ้นมาใหม่ มีเนื้อหาหรือเหตุการณ์ใน

โครงเรื่องคล้ายกับชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ตัวละครเอกมักเป็นกษัตริย์ มีของวิเศษ มักมีเหตุการณ์ต้อง

ท าให้เกิดปมปัญหา การชิงรักหักสวาท การต่อสู้กับอุปสรรค ในที่สุดพระเอกก็ชนะอุปสรรคต่าง ๆ          

ได้นางเอกมาครอบครองอย่างมีความสุขในตอนจบ  



  222 

การศึกษาครั้งนี้ขอยกตัวอย่าง เรื่อง เกราะสุวรรณ  คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์ มาวิเคราะห์

เพ่ือสนับสนุนข้อวิพากษ์ข้างต้น โดยมีเนื้อเรื่อง ดังนี้ 

มงคลราชศาสตราเป็นประมุขแห่งเมืองรัตนานคร มีมเหสีชื่อประภัสสร มีลูกสาวคนเดียวชื่อ

รัตนาเทวี วันหนึ่งมียักษาชื่อผลาญสุธามาขอลูกสาว มงคลราชศาสตราไม่อยากยกให้จึงปรึกษากับ

ประภัสสรและตกลงใจกันว่าจะพาลูกสาวไปฝากไว้กับฤาษีที่วัดโพธิ์ใหญ่และให้ฤาษีช่วยหาคู่ให้ ฤาษี

พารัตนาเทวีไปซ่อนในถ้ า และให้รัตนาเทวีอธิษฐานว่าถ้าใครเป็นคู่ของตนก็ขอให้แคล้วคลาดจาก

อันตรายมาถึงตัวของรัตนาเทวี เมื่อข่าวเรื่องของรัตนาเทวีแพร่กระจายออกไป ผู้คนมากมายตั้งใจจะ

มาท่ีถ้ าเพ่ือทดสอบ แต่สุดท้ายก็ตายด้วยด่านต่าง ๆ ที่ฤาษีเสกไว้ เกราะสุวรรณเป็นเด็กก าพร้าที่อาศัย

อยู่กับหลวงตา วันหนึ่งได้ทราบว่าแท้จริงแล้วตนเป็นลูกของเจ้าอธิบดีและนางสุวรรณเกสร ยามเกิด

ถูกแม่เลี้ยงปองร้ายแต่เทวดาเห็นใจจึงได้น ารูปเงาะมาสวมให้เพ่ือปกป้องจากอันตราย สุดท้ายนาง

สุวรรณเกสรถูกใส่ร้ายว่าคบชู้ ทั้งแม่และลูกจึงถูกสั่งประหาร แต่ด้วยความช่วยเหลือจากกบกับเกลี้ยง

จึงหนีเข้าไปในป่า บังเอิญพบกับยักษ์ป่า ยักษ์ป่าต้องตานางสุวรรณเกสรจึงลักพาตัวไป เมื่อเกราะ

สุวรรณรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้บอกลาหลวงตาเพ่ือที่จะไปช่วยแม่ ระหว่างทางบังเอิญมาพบถ้ าที่รัตนา

เทวีหลบซ่อนอยู่ เมื่ออ่านป้ายหินที่สลักเรื่องของนางไว้ก็เกิดอยากเข้าไปพิสูจน์ว่าข้างในมีหญิงงามอยู่

จริงหรือไม ่

เกราะสุวรรณ มีลักษณะแนวเรื่องคล้ายเรื่อง ปลาบู่ทอง สังข์ทอง และหลวิชัยคาวี             

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. แนวเรื่อง แม่เลี้ยงใจร้าย จากเรื่องปลาบู่ทอง  

เกราะสุวรรณพระเอกของเรื่องถูกแม่เลี้ยงใจร้ายวางอุบายกับหมอต าแยฆ่าให้ตายขณะคลอด 

เนื่องจากอิจฉาริษยา เหมือนนางขนิษฐีแม่เลี้ยงของเอ้ือยในเรื่องปลาบู่ทอง ที่จ้องแต่คอยท าร้าย

ลูกเลี้ยง ดังข้อความ 

ไอ้กบ : บอกได้ไม่หร็อกว่า พ่อพระองค์ชื่อเจ้าอธิบดี แม่ชื่อ

สุวรรณเกสร มีแม่เลี้ยงชื่ออัมพรรัศมี แม่ของพระองค์ตั้ง

ท้องได้เก้าเดือน ยังไม่ถึงก าหนดทศมาส ยังไม่มลมกรรม

ชวาตพัดพา แม่เลี้ยงอัมพรรัศมีคิดอิจฉาริษยา ว่าเด็กที่เกิด

มาต้องฆ่าให้ตายเสีย ไปจ้างหมอต าแยห้าพันบาทให้ฆ่าเด็ก

ที่เกิดมา  
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2. แนวเรื่อง รูปเงาะคอยป้องกันอันตราย 

เกราะสุวรรณถูกแม่เลี้ยงร่วมมือกับหมอต าแยและโหร พยายามก าจัดพระมเหสีเอกและ

พระโอรสให้ถึงแก่ความตาย เทวดาน ารูปเงาะมาสวมใส่ให้ เกราะสุวรรณที่มีผิวกายเหลืองทองจึงถูก

ห่อหุ้มไว้ด้วยรูปเงาะเป็นเกราะป้องกันอันตราย แนวเรื่องการสวมรูปเงาะและมีผิวพรรณสวยงามดัง

ทองทา ตรงกับแนวเรื่องสังข์ทอง ที่พระสังข์ได้ชุบตัวในบ่อทองแล้วขโมยรูปเงาะของนางพันธุรัตน์มา

สวมใส่ เพื่อป้องกันอันตราย ดังข้อความ 

ไอ้กบ : ใจร้ายครับ พอแม่ของพระองค์เจ็บท้องคลอดปั๊บ  

หมอต าแยรับเงินจ้างห้าพันบาท หักคอเด็ก ตานี้ 

ร้อนถึงเทวดา เทวดาเอารูปเงาะมาสวมไว้ให้ หัก

คอเท่าไรก็หักไม่ตาย เอามีดฟันก็ไม่ตาย หัวขวาน

ฟันก็ตายไม่ เทวดาเอารูปเงาะมาสวมไว้ให้  

เกราะสุวรรณ : แล้วอย่างไรต่อ 

ไอ้กบ : ทีนี้ พ่อของพระองค์ได้ยินเสียงเด็กเกิดแล้ว ร้อง  

         อุแว้ ๆ ๆ ก็เข้ามาดู เอ้ แปลกใจท าไมลูกออกมา 

         รูปชั่วตัวด าอะ   

เกราะสุวรรณ : แล้วยังไงต่อ 

ไอ้กบ : สงสัย แม่เลี้ยงไปตามโหรมาท านาย ทีนี้ตาโหร 

         นั่นแม่เลี้ยงพระองค์จ้างอีกห้าพันบาท ให้ท านาย 

         ผิด ๆ  พลาด ๆ ว่าแม่ของพระองค์คบชู้สู่ชายหมู่ 

         อ ามาตย์ราชเสนา ลูกออกมารูปชั่วตัวด า  

เกราะสุวรรณ : โธ่ แล้วยังไงต่อ 

ไอ้กบ : พ่อของพระองค์ก็เชื่อสิ สั่งฆ่าทั้งแม่ท้ังลูกเลยนึ 

3. แนวเรื่อง ช่วยนางเอกจากสิ่งคุมขัง 

เกราะสุวรรณหลังจากได้ล่ าลาพระฤๅษีออกติดตามหาแม่ที่พลัดพราก ก็ได้เดินทางมาพบป้าย

ประกาศหาคนดีมีวิชาฝ่าด่าน 3 ด่านได้ก็จะครอบครองนางเอกที่ถูกขังไว้ในถ้ า แนวเรื่องการช่วย

นางเอกออกจากที่คุมขังตรงกับเรื่อง หลวิชัยคาวี  คาวีเดินทางเข้ามาในเมืองร้างได้ฆ่านกอินทรีย์ยักษ์ 

แล้วได้ช่วยนางจันทร์สุดาที่ถูกขังไว้ในกลองได้ส าเร็จ แล้วได้ครองรักกัน ดังข้อความ 
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มงคลราชศาสตรา : ลูกของข้าเอง มีชื่อว่ารัตนา ตาจ าข้า
 ไม่ได้เหรอ ข้าคือ มงคลราชศาสตรา 
ฤๅษี : เออ เอาแหละ ตาจ าได้แล้วลูก มีเรื่องอะไรล่ะ   
มงคลราชศาสตรา : วันนี้ข้าจะพาลูกสาวของข้ามาฝากไว้
 กับพระเจ้าตา ให้พระเจ้าตาหาเนื้อคู่ให้  
ฤๅษี : ตาหาให้เจ้าไม่ได้หรอก วิสัยง่อยเปลี้ยเสียขา หูหนวก   

ตาบอด ตาหาให้เจ้าไม่ได้หรอก   
มงคลราชศาสตรา : ง่อยเปลี้ยเสียขาไม่เป็นไร ขอให้ได้เนื้อคู่
 ที่แท้จริงก็พอแล้วจ้ะตา  
ฤๅษี : เอาแหละ อย่างนั้น เอ็งจงกลับไปนคร ตัวรัตนาให้อยู่ 

กับตาท่ีนี่   
มงคลราชศาสตรา : ไปก่อนจ้ะตา 
ฤๅษี : โชคดีมีชัย พุทธะชะยะ แพ้กับพระชนะกับมาร โพย
 ภัยอย่าได้แผ้วพาน ใครคิดร้ายขอให้อัปราชัย  
มงคลราชศาสตรา: รับพระพรใส่เกศา ลาหลวงตาโดยเร็วไว 
 หันมาบอกรัตนา เอาแหละ ลูกของพ่อ ได้เนื้อคู่
 แล้วพาไปหาพ่อ 
รัตนาเทวี : จ้ะพ่อ  
มงคลราชศาสตรา: สั่งเสร็จเสด็จกลับ ไปประทับบนเคหา 
ฤๅษี :  เออว่ากานดา ตามตามาจะพาไป 
 เออ ตามตามา    ตาจะพาไป 
รัตนาเทวี : ไปไหนจ้ะตา 
ฤๅษี : ตามตามา ไม่ปลุกไม่ปล้ าเจ้าหรอก 
 พาไปตามสัญญา    พานางเข้ามาถ้ าใน 
 เอาล่ะหนา รัตนาเทวี จงเข้าไปอยู่ในถ้ าพระคูหา  
รัตนาเทวี : ไปอยู่กับใครหรือจ๊ะตา  
ฤๅษี : ไปอยู่คนเดียวสิ 
รัตนาเทวี : ฉันอยู่ไม่ได้หรอก ฉันกลัว  
ฤๅษี : เออ ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวตาจะเสกสิงสาราสัตว์ให้ขบกัด
คนที่เขาไป จงเสี่ยงสัตย์อธิษฐาน ถ้าใครเป็นคู่ของมึงแล้ว  
ขอให้คลาดแคล้วทั้งโพยและภัยไปเจอะตัว 
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รัตนาเทวี : เอออย่างนั้น  จ าค าพระเจ้าตา 
 จึงเสี่ยงสัตย์อธิษฐาน ต่อเทวัญในชั้นฟ้า 
   หากใครเป็นคู่ของหนูแล้ว  ให้คลาดแคล้วทั้งโพยและภัย 
ฤๅษี :  เออบัดนั้นสมิทธิ์พระสิทธา เสกพยัคฆาตัวลายลาย 
 อ่านสามจบครบสามที โยคีภาวนา 
 (เสือลายปรากฏตัวขึ้น) เอาแหละ เสือลาย มึงจงไป 

อยู่ด่านที่หนึ่ง ใครเข้าไปจงขบกัดให้มันตาย ไปอยู่
ด่านที่หนึ่ง ไปลูกไป 

 ด่านสองรองลงมา เสกเป็นคชาตัวใหญ่ใหญ่ 
 อ่านสามจบครบสามที องค์โยคีภาวนา 
 (ช้างปรากฏตัว) เออ มึงตัวใหญ่ ไปอยู่ด่านที่สอง 
 ใครเข้าไป เอางาทิ่มให้มันตาย ไปลูกไป  
 ด่านสามงามดี  เสกให้เป็นผีงามเลิศวิไล 
 อ่านสามจบครบสามครั้ง องค์สิทธังภาวนา 
 เอาล่ะ ผีโป่งผีป่าอยู่ที่ไหนจงมาหากู (ผีปรากฏตัว)    

ผีดิบจงไปอยู่ด่านที่สาม ใครเข้าไปแผดเสียงให้มัน
แก้วหูแตกตาย เอาล่ะ เราต้องเขียนหนังสือติดไว้ที่
แผ่นหินว่า รัตนาเทวีสวยดีเหมือนนางฟ้า อยู่ในถ้ า
พระคูหา ใครเข้าไปถึงตัวจะยอมเป็นเมียไม่เลือก
ชาย ด่านที่หนึ่งเสือลาย ด่านที่สองช้าง ด่านที่สาม   
ผีดิบแผดเสียงแก้วหูจะแตกตาย เขียนหนังสือติดไว้
ที่แผ่นหิน ต้องมีคนเข้าไป หากเป็นคู่แท้มีวาสนาก็
ตรงไปถึงตัวรัตนา  

    เขียนเสร็จไคลคลา         จ าศีลภาวนาไม่ไป
ไหน 
 

 วรรณกรรมชุดนารีศรีใส แม้จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่ แต่ก็เป็นการน าแนวเรื่องของนิทาน

ชุดจักร ๆ วงศ์ ๆ มาผสมผสานกันเป็นเรื่องใหม่  ตัวอย่างเรื่อง เกราะสุวรรณ จะมีแนวเรื่อง แม่เลี้ยง

ใจร้าย ที่คิดก าจัดเมียหลวงและลูกเลี้ยง จากเรื่องปลาบู่ทอง การมีรูปเงาะที่สวมใส่เป็นเกราะป้องกัน

ภัย มีแนวเรื่องเหมือนเรื่องสังข์ทอง และการช่วยนางเอกจากที่คุมขั ง ก็เป็นแนวเรื่องหลวิชัยคาวี 
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นอกจากนั้น   การสร้างความขัดแย้งหรืออุปสรรคของตัวละครเอก ก็มีลักษณะคล้ายจักร ๆ วงศ์ ๆ 

ของไทย  ดังนั้นการแสดงชุดนารีศรีใสจึงเป็นการผสมผสานแนวเรื่องต่างของนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ เข้า

ไว้ด้วยกันให้กลายเป็นเรื่องใหม่ ที่ยังมีลักษณะใกล้เคียงกับเรื่องเดิมที่ผู้ชมรับรู้ 

เนื้อหาวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ประกอบด้วย 3 ชุดการแสดง ได้แก่         

ชุดรามเกียรติ์  ชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และชุดนารีศรีใส  โดยวรรณกรรมชุดรามเกียรติ์และชุดนิทาน

จักร ๆ วงศ์ๆ เป็นการสร้างสรรค์โดยอาศัยเค้าโครงเรื่อง เหตุการณ์ และตัวละครจากบทละครใน เช่น 

รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ใน รัชกาลที่ 1 บทละครนอกเรื่อง เช่น สังข์ทอง และวรรณกรรมนิทาน  

ค ากลอน เช่น พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ มาใช้เป็นแนวเรื่องดัดแปลงเป็นกลอนหนังตะลุงและบท

เจรจา และที่ส าคัญไม่ได้น าถ้อยค าในบทประพันธ์มาใช้ในตัววรรณกรรมการแสดง แต่จะสร้างสรรค์

คิดใหม่ที่ปราศกลิ่นอายของต้นฉบับ  ส่วนการแสดงชุดนารีศรีใสเป็นน าแนวเรื่องของนิทานจักร ๆ 

วงศ์ ๆ หลายเรื่องมาผสมผสานเป็นเรื่องแต่งใหม่ที่ยังมีเค้าลางของเรื่องเดิมอยู่ ลักษณะดังกล่าวที่

ปรากฏถือเป็นลักษณะเฉพาะของเนื้อหาวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเพ่ือความบันเทิงในบริบท

เฉพาะถิ่นเมืองเพชรบุรี  
 

5.2 โครงเรื่องวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
 โครงเรื่อง คือ การล าดับเรื่องของเหตุการณ์ที่ผู้แต่งผูกขึ้นมา แต่ละเหตุการณ์จะต้องมีความ

เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล นั่นคือ เหตุการณ์หนึ่งจะต้องส่งผลกระทบให้เกิดอีก

เหตุการณ์หนึ่งตามมาและต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่จนกว่าเรื่องนั้นจะจบลง (ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา , 

2552: 111) อี.เอ็ม.ฟอร์สเตอร์ (E.M.Forster) นักเขียนชาวอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 19 (อ้างในยุวพาส์        

ชัยศิลป์วัฒนา, 2552: 111) อธิบายความเหมือนและความต่างของค าว่า เรื่องเล่า (Story) และโครง

เรื่อง (Plot) ไว้ว่า ทั้งเรื่องเล่าและโครงเรื่องคือเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ แต่ต่างกันตรงที่เรื่องเล่าเป็น

การเล่าเนื้อเรื่องตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง ในขณะที่โครงเรื่องเน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ของเหตุการณ ์ 

 โครงเรื่องวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามแนวคิด

เกี่ยวกับโครงเรื่องที่ว่า “แต่ละเหตุการณ์จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล     

นั่นคือ เหตุการณ์หนึ่งจะต้องส่งผลกระทบให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมาและต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่

จนกว่าเรื่องนั้นจะจบลง” กล่าวคือ วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรจะแสดงไม่จบเรื่องตาม

นิยามความหมายของโครงเรื่องที่ต้องมีเหตุการณ์ผูกร้อยสัมพันธ์จนจบเรื่อง แต่จะเป็นการยุติเรื่องเมื่อ
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หมดเวลาการแสดง นอกจากนั้น ผู้ชมก็ไม่สนใจว่าต้องแสดงให้จบเรื่อง เนื่องจากเรื่องที่ใช้แสดงมักใช้

เรื่องที่มีโครงเรื่องซ้ า ๆ กัน หากเป็นวรรณคดี หรือเรื่องนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ผู้ชมก็พอที่จะคาดเดา

ตอนจบได้ เพราะโครงเรื่องมิได้มีความสลับซับซ้อนอันใด ผู้ชมที่มาชมหนังตะลุงต่างมุ่งเพียงแต่เสพ

ความส าราญจากอารมณ์ขันที่แทรกอยู่ในการด าเนินเรื่องมากกว่า เมื่อถึงเวลายุติการแสดงก็เป็นที่

ทราบกันเท่านั้น วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรสามารถวิเคราะห์โครงเรื่องออกเป็น 3 ชุดการแสดง

ได้ ดังนี้ 

  5.2.1 โครงเรื่องชุดรามเกียรติ์ 
ตัวอย่าง โครงเรื่อง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร 

 ทศกัณฐ์ส่งคนให้ไปตามทัพนาสูรสหายรักมาให้ช่วยท าศึกกับพระราม เนื่องจากทศกัณฐ์ไป

ลักพานาง สีดาชายาของพระรามมา พระรามจึงยกทัพมาชิงนางคืน ฝ่ายทัพนาสูรมาพบทศกัณฐ์แล้ว

ได้รับข้อมูลเท็จจึงแค้นใจที่พวกยักษ์ถูกพระรามฆ่าตายมากมาย จึงออกไปทัพศึกกับพระราม             

ถูกสุครีพแทงพ่ายแพ้แล้วจับได้ 

 ล าดับเหตุการณ์เนื้อหาวรรณกรรมการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร มีดังนี้ 

 พระรามร าพึงร าพันถึงนางสีดาที่ถูกทศกัณฐ์ลักพาไป ทศกัณฐ์ได้นัดหมายจะส่งสีดาคืนภายใน 

7 วัน  ถ้าไม่ส่งมาจะยกทัพไปชิงนางกลับมา  พระรามปรึกษากับพระลักษมณ์เรื่องการยกทัพไป   

กรุงลงกาเพ่ือช่วยนางสีดา แต่พระลักษณ์ขอให้รออีกสองวัน ถ้าทศกัณฐ์ไม่ยกทัพมาค่อยยกทัพไป  

ฝ่ายทศกัณฐ์ออกว่าราชการที่ท้องพระโรง ทศกัณฐ์เรียกหาเสนาอ ามาตย์  ไอ้หน่วยร้องเพลง

ลูกทุ่ง บอกทศกัณฐ์ให้พูดจากับลูกน้องเพราะ ๆ พูดต่อล้อต่อเถียงกับทศกัณฐ์ แล้วเล่าเรื่องไป

เต้นร าวงมา  ทศกัณฐ์ใช้ให้ไปตามทัพนาสูรที่กรุงวัชรีนคร  ไอ้หน่วยขอเงินค่าเดินทาง 500 

บาท        ไอ้เกลี้ยงไอ้หน่วยเจรจามุกตลกเกี่ยวกับพระสงฆ์ (ไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องยืดยาวมาก) 

 ทัพนาสูรอยู่ในเมืองไอ้เกลี้ยงเดินทางไปเฝ้าแล้วพูดจาล้อเล่นกับทัพนาสูร  ไอ้เกลี้ยงแจ้งข่าว

ว่าทศกัณฐ์ให้เดินทางไปพบที่กรุงลงกา ทัพนาสูรเหาะมากรุงลงกาเข้าเฝ้าทศกัณฐ์  ทศกัณฐ์เล่า

ความเท็จใส่ร้ายว่าพระรามน ากองทัพวานรมาโจมตีกรุงลงกาท าให้เหล่าทหารยักษ์ตายหมด ทัพนาสูร

รู้สึกแค้นใจจึงรีบยกทัพไปปราบพระราม  ทศกัณฐ์จัดทัพ (มุกตลก) ทศกัณฐ์เรียกไอ้เกลี้ยงให้ไป

ตามเพื่อนมาจัดทัพ ไอ้เกลี้ยงไปตามไอ้หน่วย เจ๊งเม้ง  ไอ้จ่อย  เสนายักษ์  มาพร้อมแล้ว      

ทัพนาสูรให้จัดไพร่พล ไอ้หน่วยกับไอ้เกลี้ยงเจรจาตลก แล้วก็ยกพลไปสนามรบ   เมื่อพระรามได้

ยินเสียงกองทัพฝ่ายลงกาก็เรียกพิเภกมาเฝ้า พิเภกมาเข้ามาเฝ้าพระรามถามว่าเป็นแม่ทัพผู้ใด   

ยกมา  พิเภกตรวจดูต าราแล้วกราบทูลว่าเป็นทัพนาสูรสหายของทศกัณฐ์ยกทัพมา พระราม
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เรียกหนุมานมาพบแล้วรับสั่งให้ไปแจ้งสุครีพให้จัดทัพยกไปรบ  สุครีพจัดทัพแล้วเคลื่อนขบวนไป

สนามรบ  เมื่อพระรามมาถึงสนามรบพยายามเล่าความจริงว่าทศกัณฐ์จับตัวนางสีดาไป แต่ทัพนา

สูรไม่ฟังเพราะเชื่อถ้อยค าของทศกัณฐ์และแค้นที่พวกยักษ์ถูกพระรามฆ่าตายเป็นอันมาก  จึงเกิด

การสู้รบกันสุครีพใช้พระขรรค์แทงทัพนาสูรแพ้และวิ่งหนีไปในป่าร่ายคาถาแปลงกายตนให้เป็นยักษ์

รา่งใหญ่โตเท่าต้นไม้และแอบอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นและคอยอ้าปากกินเหล่าทหารวานร  สุครีพ 

องคต นิลพัทตามรอยเลือดไปแต่ไม่พบตัวทัพนาสูรจึงรีบกลับไปเฝ้าพระราม  พระรามจึงให้พิเภก

มาท านาย พิเภกท านายว่าพวกกระบี่ไพรโดนยักษ์ทัพนาสูรร่างกายใหญ่โตกินอยู่ในระหว่างต้นไม้ทั้ ง

สองต้น  สุครีพจึงรีบไปช่วยเหลือพลวานรแปลงกายให้ใหญ่เท่าทัพนาสูรแล้วถีบทัพนาสูรล้มกลิ้ง 

แล้วจับตัวได้บอกให้ปล่อยพวกกระบี่ไพรออกมาแต่ทัพนาสูรไม่ยอม  สุครีพจึงตัดแขน   ตัดขา (ยุติ

การแสดง) 

 โครงเรื่องของวรรณกรรมการแสดงชุดรามเกียรติ์เป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 

(man against man) เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอก คือ ฝ่ายพระราม กับ ตัวปฏิปักษ์ คือ ฝ่าย

ทศกัณฐ์ เนื่องจากทศกัณฐ์ไปลักพานางสีดาชายาของพระราม พระรามจึงรวบรวมไพร่พลวานรยกทัพ

มาประชิดกรุงลงกาเพ่ือชิงนางกลับคืน ทศกัณฐ์ไม่ยออมคืนจึงเกิดสงคราม ทศกัณฐ์ก็ได้ให้ญาติสนิท

มิตรสหายออกมาท าสงครามล้มตายเป็นอันมาก หนังตะลุงเมืองเพชรจะจับศึกตอนต่าง ๆ มาน าเสนอ     

จากตัวอย่าง เป็นศึกทัพนาสูร สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบหรือโครงสร้างโครงเรื่องการแสดงได้เป็น 

5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การเปิดเรื่อง 

 การเปิดเรื่องด้วยพระรามร าพึงร าพันคิดถึงนางสีดาที่ถูกทศกัณฐ์ลักพาไปอยู่ในกรุงลงกา 

แสดงให้เห็นถึงความคิดถึง ความเป็นห่วงอาลัยรักนางสีดา ที่ไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นหรือตาย โดยให้

พระรามโอดครวญพรรณนาถึงนางด้วยความเศร้าโศก 

2) การผูกปม 

 เนื่องจากทศกัญฐ์ได้ท าสัญญาว่าจะพานางสีดากลับมาส่งคืนภายใน 7 วัน พระรามจึงเรียก          

พระลักษมณ์อนุชาไปปรึกษาการทัพ พระลักษมณ์ทูลให้รออีก 2 วัน ค่อยยกพลไปตีลงกา ฝ่าย

ทศกัณฐ์ก็เตรียมการท าศึก โดยให้เชิญทัพนาสูรสหายรักมาท าศึกกับพระราม 

3) จุดวิกฤต 

 ทัพนาสูรยกทัพมาต่อสู้กับพระราม สุครีพทหารต่อสู้กับทัพนาสูรใช้พระขรรค์แทงทัพนาสูร

พ่ายแพ้ แล้วหนีไปในป่าร่ายคาถาแปลงกายตนให้เป็นยักษ์ร่างใหญ่โตเท่าต้นไม้และแอบอยู่ระหว่าง
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ต้นไม้สองต้นคอย  อ้าปากกินเหล่าทหารวานร พลวานรถูกกินเป็นอันมาก โดยไม่พบร่องรอยการหาย

ตัว ท าให้พระรามร้อนใจอย่างมาก 

4) การแก้ปม 

 จากปมปัญหาวิกฤตที่พลวานรหายไปเป็นจ านวนมาก เพราะถูกทัพนาสูรจับกิน พระรามจึง

เรียกพิเภกหมอดูมาท านายเหตุการณ์ พิเภกจึงแจ้งเหตุทั้งปวง พระรามจึงให้สุครีพไปด าเนินการ 

5) การคลี่คลายเรื่อง 

 สุครีพรีบไปช่วยเหลือพลวานร แล้วจับตัวทัพนาสูร ตัดแขนตัดขา (เรื่องยุติเพียงเท่านี้) 

  5.2.2 โครงเรื่องนิทานชุดจักร ๆ วงศ์ ๆ  
 ตัวอย่าง โครงเรื่อง หงส์หิน คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ 

 ศรีผกามเหสีฝ่ายซ้ายของกษัตริย์อโณทัยวางอุบายหลอกพระสวามีให้ออกจับช้างเผือก เป็น

ช่วงเดียวกับแสงสีมเหสีฝ่ายขวาคลอดพระโอรส แต่ถูกศรีผกาน าลูกหมามาสับเปลี่ยน แล้วน า

พระโอรสไปทิ้งป่า เทวดามาช่วยน าไปเลี้ยง ส่วนแสงสีถูกอโณทัยขับออกจากเมือง หงส์หินเติบโต 

เทวดามอบของวิเศษเป็นหิน สามารถเสกให้เป็นหงส์พาบินไปตามที่ต่าง ๆ ได้ หงส์หินขี่หงส์ไปเที่ยว

ป่าพบยักษ์ใช้หินขว้างหัวยักษ์ ยักษ์หนีไป ฝ่ายแสงสีหลังจากถูกขับออกจากเมืองก็มาปลูกแตงโมขาย 

ศรีผกาทราบความก็มาท าลายไล่แตง ถูกหมาที่เคยน าไปสับเปลี่ยนพระโอรสกัด 

ล าดับเหตุการณ์เนื้อหาวรรณกรรมการแสดงชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่อง หงส์หิน มีดังนี ้

อโณทัย เจ้าเมืองโกญจา มีมเหสีฝ่ายขวาชื่อแสงสีก าลังตั้งครรภ์ ฝ่ายซ้ายชื่อศรีผกายังไม่มีลูก 

อโณทัยเรียกแสงสีให้มาพบ ร าลึกถึงความหลัง ที่ได้พบกันครั้งแรก แสงสีลากลับเข้าพลับพลา 

ศรีผกาอิจฉาแสงสี วางแผนก าจัด จะออกอุบายให้อโณทัยไปจับช้างเผือก แล้วจะฆ่าแสงสี       

ไอ้หน่วยกับไอ้กาพูดถึงผู้ตาย (แสดงในงานศพ)ว่าชอบชมหนังตะลุง ไอ้หน่วยไอ้การ้องเพลง 

ไอ้กาคุยเรื่องแอบดูน้องเมียอาบน้ า   ไอ้กาคุยว่าเรียนได้ที่  1 ไอ้หน่วยไอ้กาแอบดู

พฤติกรรมของศรีผกา ศรีผกาไปแจ้งอโณทัยว่าพบช้างเผือกอยู่ในป่า  อโณทัยออกท้องพระโรง

เรียกหาเสนาอ ามาตย์ไอ้หน่วยเข้าเฝ้าพูดต่อล่อต้อเถียงตลกกับอโณทัย อโณทัยฝากไอ้หน่วย

ให้ดูแลแสงสี ไอ้หน่วยออกไปตามหาควาญช้าง ไอ้หน่วยเจอไอ้กาชวนไปหาควาญช้าง  

ไอ้กาไปตามไอ้ปราบไปจับช้าง  ไอ้หน่วยคุยกับไอ้กาเรื่องโทรศัพท์อโณทัยจัดทัพไปคล้องช้าง 

ไอ้หน่วยกับไอ้กาคุยกันเรื่องการเข้าป่าและเรื่องท่ัวไป ศรีผกาวางแผนกับส้มแป้นสาวใช้ก าจัด

แสงสี  แสงสีเจ็บท้องคลอด ส้มแป้นน าความไปบอกศรีผกา เทวดาจะมาช่วยพระโอรสลูก

แสงสีแสงสีคลอดลูก ส้มแป้นเอาพระโอรสไปทิ้งกลาป่า ไอ้หน่วยกับไอ้กาพูดคุยเรื่องตลก
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กับร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงเกี่ยวข้าว เทวดามาช่วยพระโอรสที่ถูกทิ้ง ศรีผกากับส้มแป้นน า

ลูกหมาไปสลับกับพระโอรส แสงสีฟ้ืนเห็นลูกหมา แน่ใจว่าไม่ใช่ลูกตน บอกศรีผกาขอลูกคืน  

อโณทัยไม่พบช้างเผือกเสด็จกลับเมือง ศรีผกาทูลความเท็จเรื่องแสงสีคลอดลูกเป็นหมาอโณทัย

เข้าไปดูแสงสี ไอ้หน่วยจ าได้ว่าลูกหมาที่ถูกน าไปแทนพระโอรสคือไอ้หาญหมาของตน   

อโณทัยขับไล่แสงสีออกจากวัง ไอ้หน่วยกับไอ้กาเจรจาตลก ร้องเพลงลูกทุ่ง หงส์หินอายุได้ 5 

ขวบ ถามเทวดาถึงพ่อแม่ เทวดาบอกว่าแม่ตายแล้ว หงส์หินขออนุญาตไปเที่ยวป่า เทวดาให้

ของวิเศษเป็นหิน บริกรรมคาถาจะกลายเป็นหงส์ พาบินไปในท้องฟ้าได้  หงส์หินขี่หงส์ไปเที่ยวป่า

เจอยักษ์ชื่อมหัศจรรย์ รบกันหงส์หินเอาหินปาหัวยักษ์ ยักษ์หนีไป แสงสีถูกขับไล่มาท าไร่แตงอยู่

กับไอ้หาญหมาที่น ามาสับเปลี่ยนศรีผกากับ   ส้มแป้นทราบข่าวตามมาท าลายไร่แตง ไอ้หน่วย

กับไอ้กาทราบเรื่องตามไปช่วยแสงสี ไอ้หาญกัด ไอ้หน่วยกับศรีผกา (ยุติเรื่องเพียงเท่านี้) 

โครงเรื่องของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรชุดจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่องหงส์หินเป็นความขัดแย้ง

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (man against man) เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกของเรื่องกับฝ่ายตัว

ปฏิปักษ์ 2 คู่ คู่หลักคือ ศรีผกามเหสีฝ่ายซ้ายกับแสงสีมเหสีฝ่ายขวา ศรีผกาวางแผนก าจัดแสงสี โดย

น าลูกสุนัขมาสลับกับพระโอรส แล้วน าพระโอรสไปทิ้ง พอแสงสีถูกขับอกจากเมืองไปท าไร่ก็ตามไป

ท าลายพืชไร่อีก ส่วนความขัดแย้งคู่ต่อมาไม่ชัดเจนเท่าที่ควร คือ หงส์หินกับยักษ์มหัศจรรย์ พบกันใน

ป่าก็ต่อสู้กัน หงส์หินเป็นฝ่ายชนะ จากตัวอย่าง เรื่อง หงส์หิน สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบหรือ

โครงสร้างโครงเรื่องการแสดงได้ 2 ตอน ดังนี้ 

1) การเปิดเรื่อง 

 การเปิดเรื่องด้วยอโณทัยเล่าประวัติความเป็นมาว่า ครองเมืองโกญจานคร มีมเหสีสองฝ่าย 

ฝ่ายขวาชื่อแสงสี ก าลังทรงครรภ์ เป็นที่โปรดปรานมาก ส่วนมเหสีฝ่ายซ้ายชื่อศรีผกา ไม่เป็นที่

ไว้วางใจ ด้วยความคิดถึงจึงตรัสเรียกเฉพาะแสงสีเข้าเฝ้า 

2) การผูกปม 

 ศรีผกาอิจฉาแสงสีจึงวางแผนลวงอโณทัยให้ไปจับช้างป่า เพ่ือจะได้ก าจัดแสงสีได้สะดวก เมื่อ

แสงสีคลอดก็น าลูกสุนัขไปสลับกับพระโอรส แล้วน าพระโอรสไปทิ้งป่า เมื่ออโณทัยกลับมา ศรีผกาทูล

ใส่ความแสงสีที่คลอดลูกเป็นหมาว่าเป็นกาลกิณี อโณทัยจึงขับแสงสีออกจากเมือง ส่วนพระโอรส

เทวดาก็น าไปเลี้ยง  

 5.2.3 โครงเรื่องชุดนารีศรีใส 
 ตัวอย่าง โครงเรื่อง เกตุทอง คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์ 



  231 

 ท้าวเทียนทองไม่ยอมยกพระธิดาให้ยักษ์เกตุทอง จึงประกาศให้หาคนดีมีฝีมือมาปราบยักษ์

เกตุทอง ใครปราบได้จะยกพระธิดาและเมืองให้ครอง เจ้าชายมณีสุริยวงศ์รับอาสาและท าได้ส าเร็จ 

 การล าดับเหตุการณ์เนื้อหาวรรณกรรมการแสดงเรื่อง เกตุทอง มีดังนี้ 

  ท้าวเทียนทองออกมาร าพึงประวัติว่า มีเมียชื่อ ฉวีวรรณ มีลูกสาวชื่อว่า บุตราเทวี มียักษ์ชื่อ

เกตุทองจะมาขอลูกสาวแต่ไม่ยอมยกให้ จะประกาศหาคนดีมีฝีมือมาปราบยักษ์ แล้วจะยกลูกสาวให้  

 ท้าวเทียนทองเรียกเมียและลูกสาวมาปรึกษาต่างเห็นตรงกัน  ท้าวเทียนทองออกว่าราชการ 

ตรัสเรียกหาเสนาอ ามาตย์  ไอ้จ่อยร้องเพลงขี้เมาออกมา  ท้าวเทียนทองคุยกับไอ้จ่อยขี้เมา 

เรื่องคนแต่งเพลง, เรื่องการเมาเหล้า ไอ้จ่อยเล่าเรื่องว่าเมาไปท้าวัยรุ่น, พระหามกลับวัด  

ท้าวเทียนทองสอนไอ้จ่อยเรื่องการใช้ราชาศัพท์  ท้าวเทียนทองสั่งให้ไอ้จ่อยคอยตรวจตรา

ความเรียบร้อยคอยรับศึก  ไอ้จ่อยรับค าสั่ง ขอเงินเพื่อเป็นค่าเดินทางบอกกล่าวทหาร     

ไอ้จ่อยเดินทางไปพบไอ้เฉื่อย คุยกันเรื่องเมีย เรื่องโทรศัพท์  ไอ้จ่อยเดินทางไปพบตาแก่ คุยกัน

เรื่องเมีย  เรื่องกลัวต ารวจจับขวานที่ท ามาจากไม้พยุง เรื่องเอาเงินคนแก่ไปเที่ยวคาราโอเกะ 

เกตุทองยกทัพมาขอบุตราเทวี มีทหาร คือ ไอ้แก้ว ไอ้ต่าย    มณีสุริยวงศ์เรียนวิชาส าเร็จจะกลับ

บ้านเมือง  ไอ้กบ ไอ้เกลี้ยง ร้องกลอนความฝันพิสดาร ไอ้เกลี้ยงเล่าเรื่องตอนบวชเป็นพระ 

เรื่องรับกิจนิมนต์ การบิณฑบาต เล่าถึงเมียสามคน   ทั้งสามคนเข้าไปลาพระฤๅษี และเดินทาง

ไปรบกับยักษ์เกตุทอง (ยุติการแสดง) 

 โครงเรื่องของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรชุดนารีศรีใส ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้ง

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (man against man) เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกของเรื่องกับฝ่ายตัว

ปฏิปักษ์  ซึ่งมักเป็นยักษ์ จากตัวอย่าง เรื่อง เกตุทอง สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบหรือโครงสร้าง

โครงเรื่องการแสดงได้ ดังนี้ 

1) การเปิดเรื่อง 

 การเปิดเรื่องด้วยท้าวเทียนทองกล่าวประวัติความเป็นมาถึงครอบครัว ว่ามีมเหสีชื่อ ฉวีวรรณ 

และพระธิดาชื่อ บุตราเทวี ตอนนี้มีความกลัดกลุ้ม จึงเรียกมเหสีและพระธิดาออกมาปรึกษาหารือ 

2) การผูกปม 

 เนื่องจากยักษ์เกตุทองมีสารมาขอพระธิดาบุตราเทวี แต่ท้าวเทียนทองมิยอมยกให้ จึงปรึกษา

กันว่าจะประกาศหาคนดีมีฝีมือมาปราบยักษ์เกตุทอง ใครสามารถฆ่ายักษ์เกตุทองได้จะยกพระธิดาให้

เป็นคู่ครอง ยักษ์เกตุทองยกทัพมาขอพระธิดา ฝ่ายมณีสุริยวงศ์ร่ าเรียนวิชากับพระอาจารย์ส าเร็จก็

เกินทางไปลาพระอาจารย์ 
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 วรรณกรรมการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชรชุดรามเกียรติ์ มีการด าเนินเรื่องตามโครงสร้าง

โครงเรื่องได้ครบองค์ประกอบตามที่วิเคราะห์ข้างต้น ต่างกับโครงเรื่องชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และ    

ชุดนารีศรีใส  จากการวิเคราะห์วรรณกรรมการแสดงเรื่องตัวอย่าง คือ หงส์หิน ซึ่งเป็นตัวแทน

วรรณกรรมการแสดงชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และ เกตุทอง ซึ่งเป็นตัวแทนวรรณกรรมการแสดงชุด

นารีศรีใสของหนังตะลุงเมืองเพชร พบว่า มีองค์ประกอบโครงเรื่องเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น คือ การ

เปิดเรื่องและการผูกปมเท่านั้น แล้วก็ยุติการแสดง ส่วนขั้นตอนจุดวิกฤต การแก้ปม และการคลี่คลาย

เรื่องไม่ปรากฏในการแสดงของชุดการแสดงนี้เลย 

 โครงเรื่องวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรตามตัวอย่างของชุดการแสดงนั้น จะเห็น

ว่ามีการแทรกมุกตลกไว้ในเหตุการณ์ตลอดการด าเนินเรื่อง และที่ส าคัญมุกตลกนั้นไม่ได้มีเนื้อหา

เกี่ยวพันกับการด าเนินเรื่องหลักเลย โดยเฉพาะโครงเรื่องชุดจักร ๆ วงศ์ ๆ และนารีศรีใส จากตัวอย่าง 

เรื่อง  หงส์หินและเกตุทอง  จะพบว่าตั้งแต่เปิดเรื่องจนยุติการแสดง มีองค์ประกอบโครงสร้างของ

เรื่องเพียง 2 ขั้นตอน คือ การเปิดเรื่องและการผูกปมเท่านั้น หงส์หินพระเอกของเรื่องยังไม่มีบทบาท

มากนักเพียงแค่พบกับยักษ์แล้วต่อสู้กันจนได้รับชัยชนะ ส่วนพระเอกมณีสุริยวงศ์ เรื่องเกตุทอง ยัง

ไม่ได้พบหน้าตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์ คือ ยักษ์เกตุทองเลย เนื่องจากคนเชิดไม่ได้เน้นเนื้อหาเหตุการณ์

การแสดงตามโครงเรื่อง แต่งมุ่งที่จะสร้างอารมณ์ขันโดยแทรกมุกตลกไว้มากกว่าเนื้อหาการแสดง ดัง

การปรากฏตัวของไอ้หน่วย ไอ้กา และไอ้จ่อยตลอดเรื่อง ตามตัวอย่าง   

 ส่วนชุดโครงเรื่องชุดรามเกียรติ์นั้นก็มีการแทรกมุกตลกแต่จะน้อยกว่าชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ 

และชุดนารีศรีใส เนื่องจากเรื่องรามเกียรติ์นิยมการแสดงให้จบเป็นตอน ๆ  เช่น ศึกกุมภกรรณ        

ศึกไมยราพ  ศึกวิรุฬจ าบัง  ศึกแสงอาทิตย์ เป็นต้น คนเชิดมีข้อบังคับจะต้องแสดงมาถึงฝ่ายแม่ทัพ

ยักษ์ที่อาสาทศกัณฐ์มารบแล้วถูกฝ่ายพระรามฆ่าตาย จึงยุติการแสดง แต่จะเห็นว่าในตัวอย่างที่ยกมา 

ตอน ศึกทัพนาสูร คนเชิดก็จะแทรกมุกตลกไว้ในตอนต้นและกลางเรื่อง แต่ในตอนท้ายไม่ปรากฏบท

ตลก เนื่องจากจะต้องด าเนินการแสดงให้กระชับจบตรงที่ฝ่ายพระรามจับตัวทัพนาสูรได้แล้วฆ่า และ

ทันเวลาแสดง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้องค์ประกอบโครงเรื่องของการแสดงของชุดรามเกียรติ์นี้              

มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ 

 โครงเรื่องของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเฉพาะไม่ เหมือน

วรรณกรรม หรือวรรณกรรมการแสดงอ่ืน ๆ ที่ต้องมีการแสดงจบ มีการด าเนินเหตุการณ์สอดคล้อง

สัมพันธ์ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ส าหรับวรรณกรรมหนังตะลุงมิได้เป็นเช่นนั้น เนื่องจากอ านาจของผู้ชมเป็น

ตัวก าหนดรูปแบบการด าเนินเรื่อง ผู้ชมต้องการเสพอารมณ์ขันเพ่ือความบันเทิง หากเน้นการแสดง
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ตามโครงเรื่องที่มีเนื้อหาเข้มข้นไปตามล าดับเหตุการณ์ก็จะไม่มีผู้ชม ดังนั้น คนเชิดจะต้องสร้างสรรค์

การแสดงโดยเน้นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันแทรกอยู่ในการด าเนินเรื่อง ซึ่งเนื้อหาของมุกตลกเหล่านั้น

ส่วนใหญ่ไม่ได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในเรื่อง หรือมีผลต่อพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร 

ตลอดจนไม่สามารถน าไปสู่สาระส าคัญหรือแก่นเรื่องของวรรณกรรมที่แสดงได้เลย จึงท าให้โครงเรื่อง

ไม่มีความส าคัญ และคนเชิดก็ไม่มีการสร้างสรรค์โครงเรื่องแนวใหม่ รวมทั้งมีการแสดงให้จบเรื่อง 

เพราะความสมบูรณ์แบบเหล่านั้นตามแนวคิดทางวรรณกรรมไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชมต้องการ การแสดง

วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรอาศัยเพียงโครงเรื่องเบื้องต้นแบบหลวมเท่านั้น จึงท าให้มี

ลักษณะเฉพาะแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนิยามโครงเรื่องของวรรณกรรมโดยทั่วไป 

 

5.3 ขั้นตอนการแสดงวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
 การด าเนินเรื่องทั้งหนังในและหนังนอกมีลักษณะที่เหมือนกันทุกประการ เพียงแต่เรื่องที่ใช้

แสดงต่างกันเท่านั้น กล่าวคือ หนังในนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์และนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ส่วนหนัง

นอกนิยมแสดงเรื่องนารีศรีใสและนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 

 5.3.1 การเปิดเรื่อง  
  การเปิดเรื่อง ศัพท์หนังตะลุงภาคใต้เรียกว่า “การตั้งเมือง” วรรณกรรมการแสดง  

หนังตะลุงเมืองเพชรมีการเปิดเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะ ตัวบทวรรณกรรมการแสดงของหนังในกับ     

หนังนอกมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน กล่าวคือ หนังในนิยมเล่นชุดรามเกียรติ์ ตอนที่นิยมเล่น 

เช่น ศึกไมยราพ  ศึกกุมภกรรณ ศึกอินทรชิต เป็นต้น ส่วนหนังนอกนิยมเล่นชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ 

และ     ชุดนารีศรีใส มีการเปิดเรื่องที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

  5.3.1.1 ชุดรามเกียรติ์  

คนเชิดหนังในน าบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ของรัชกาลที่ 1  มาดัดแปลงเป็นวรรณกรรม

การแสดงหนังตะลุง ในการเปิดเรื่องขึ้นอยู่กับคนเชิดแต่ละคนว่าจะเริ่มเรื่องอย่างไร หากให้

ความส าคัญกับฝ่ายพระรามก็เริ่มต้นเรื่องจากฝ่ายพลับพลา หากให้ความส าคัญกับทศกัณฐ์ก็เริ่มเรื่อง

จากฝ่ายลงกา รายละเอียด ดังนี้ 

   1. การเริ่มเรื่องจากฝ่ายพลับพลา 

 พระราม :ข้าจะกล่าวถึงเรื่องราวไป  ถึงพระรามภูวนัยในพลับพลา 

  ให้แค้นนักเป็นหนักหนาในครั้งนี้ ไอ้ทศพักตร์ยักษีชิงสีดาไป 

  ฝ่ายพระรามราชา  เสด็จออกมาจากเวียงชัย 
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  ให้คะนึงตรึกตรา   ถึงแม่สีดายาใจ 

  ไอ้ทศกัณฐ์มารยักษา  มันลอบลักพาเมียเราไป 

   โธ่ สีดาน้องรัก ป่านฉะนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ ไม่รู้ชะตากรรมของน้องว่าจะเกิดอะไรบ้างไม่รู้  

  หวนระลึกนึกถึงสีดา  รามราชานั่งร้องไห้ 

  เคยประคองเคลียเคียงคู่  ตอนนี้แม่โฉมตรูจะเป็นอย่างไร 

  ทศกัณฐ์มารยักษา  มันลอบลักพาแม่อรทัย 

  ป่านฉะนี้แม่นวลน้อง  จะหม่นจะหมองจะเป็นไฉน 

  บัดนั้นพระรามภูม ี  เลยนั่งโศกีร้องไห้ 

  เมื่อนั้นองค์พระจักริศ  บุญฤทธิ์ไม่มีสอง 

  พระนั่งในพลับพลาทอง  ในห้องไสยา 

  เสียงยามประโคมทุ่ม  พระกลัดกลุ้มถึงสีดา 

  หวนคะนึงร าพึงหา  เมื่อนาฬิกาได้ยามปลาย 

  พระเอนอิงแอบแนบยี่ภู่  พิศดูดาราราย 

  แสงก็เคลื่อนเมื่อเดือนหงาย คล้ายแก้มน้องละอองนวล 

  รุกขาดารดาษ   ลดาชาติล าดวนดง   

  หอมมาคิดใคร่สไบทรง  พระพิศวงประหนึ่งครวญ 

  ได้ยินเสียงน้ าค้างย้อยยะเยือกหยัด พระพายก็มาพัดให้โหยหวน 

  หอมมาท่ีแก้มคล้ายกลิ่นนวล รัญจวนให้จาบัลย์ 

 โธ่ สีดาจ๋า ตัวข้าพเจ้ามีนามว่าพระรามเป็นหน่อเนื้อสุริยวงศ์พงศ์กษัตริย์

ศรีอโยธยาราชธานี มาในครั้งคราบัดฉะนี้ถูกทศกัณฐ์มารยักษามาลอบลักเอายุพดีสี

ดาไปไว้ยังกรุงลงกาธานี ไม่รู้ป่านฉะนี้นั้นแม่อรทัยจะเป็นเช่นไรพ่ีก็หารู้ได้ไม่ เรานี้

ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสีดา หวังจะให้คืนสู่อ้อมอกของเรา ตอนนี้ได้ไพร่พลกระบี่

สิบแปดมงกุฎมากมายมาโรมรันพันตูกับทศกัณฐ์มารยักษาหวังจะได้เรวดีสีดา

กลับคืนสู่อโยธยาราชธานี จนป่านบัดฉะนี้เล่า ทศกัณฐ์ได้นัดหมายกับเราเอาไว้ครั้ง

ใดภายในเจ็ดวัน หากไม่ส่งสีดามาคืนให้เรานี้ก็จะยกพหลพลโยธีเข้ามาต่อตีชิงชัย

กับตัวเรา จนป่านบัดฉะนี้เล่ายังหามีวี่แววทศกัณฐ์มารยักษาจะคืนสีดาให้ก็หามีไม่ 

หรือไม่จะยกทัพโยธีก็ไม่มีวี่แวว เรานี้คิดอยากจะยกทัพโยธาไปประชิดติดพระนคร

ลงกาไปรบรอต่อศักดากับทศกัณฐ์ให้รู้แล้วรู้รอดกันไปว่าใครจะแพ้จะชนะใครจะ
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อยู่ใครจะตาย เราต้องเรียกเจ้าลักษณ์ศรีอนุชาต่างมารดาของเรานี้ขึ้นมาไต่ถาม

เนื้อความดูว่าพ่อโฉมตรูจะคิดเห็นเป็นประการใด นี่นะ เจ้าลักษณ์ศรีอนุชา เจ้าพัก

กายาอยู่ ณ ปางขวาหรือพลับพลาใด เมื่อได้แว่วเสียงขานขององค์เชษฐา เจ้าจง

จัดแจงแต่งกายาเข้าเฝ้าองค์เชษฐาทีเดียวนะน้องนะ 

    (รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร: มหาฟล๊ค ลูกเพชร) 

 การเริ่มแบบที่ 1 จะเป็นบทร้องกล่าวถึงพระรามในพลับพลาได้ยกทัพออกติดตามนางสีดาที่

ถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไป ยกพหลพลเสนาวานรมาประชิดติดพระนครลงกา พระองค์จะแสดงอารมณ์

โกรธทศกัณฐ์ที่มาลักนางสีดาไปแล้วก็คร่ าครวญละห้อยหาถึงสีดายอดดวงใจ  

   

   2. เริ่มเรื่องจากฝ่ายลงกา 

 ทศกัณฐ์ : ตอนนี้พักไว้ก่อน  จะกล่าวเป็นกลอนย้อนมาถึงพระยายักษ์ 

  เหวยอสุราพระยายักษ์  อยู่ในต าหนักลงกา 

  ว่าทศพักตร์เป็นยักษี  ให้เจ็บฤดีเป็นหนักหนา 

 ตัวข้าพเจ้าเองนามทศกัณฐ์มารยักษา ให้เจ็บใจสองมนุษย์รามลักษณ์เสีย

เหลือเกินทีเดียว เวลานี้มันได้ฆ่าสุริยวงศ์พงศ์เผ่ายักษ์ของเราตายสิ้น อินทรชิตลูกรัก

ก็ต้องมาตาย กุมภกรรณน้องชายก็ตาย ด้วยฝีมือไอ้รามลักษณ์และไอ้วานรขาว ไอ้

เภกน้องแท้ ๆ ของข้าพเจ้าดันไปเข้ากับไอ้พวกมนุษย์ คิดแล้วมันน่าเจ็บใจเหลือเกิน

ทีเดียว เมื่อครั้งหนึ่งมันตัดตีนสินมือส ามนักขาน้องสาว เราก็เลยไปจับอีสีดาเมียของ

มันมาเพ่ือจะเอาท าเมีย แต่ตัวนางนั้นร้อนจี๋ดังอัคคีถูกต้องตัวไม่ได้ เป็นเพราะว่า ไอ้

รามยังอยู่ ถ้าไอ้รามมันสิ้นชีพลงไปแล้ว อีสีดามันจะหมดห่วงที่จะรักใคร่ผัวของมัน 

จะได้มีใจเอนเอียงให้กับเรา ครั้งหนึ่งเคยใช้พระยาไมยราพราชนัดดาไปจับไอ้รามมา

ต้มกิน แต่เสร็จแล้วกลับถูกไอ้วานรขาวฆ่าตายเช่นเดียวกัน เจ็บใจนัก ทั้งนี้ได้ใช้

วิรุฬหกเดินทางไปเพื่อจับไอ้รามลักษณ์ บัดนี้จะได้ความอย่างไรก็หารู้ไม่  วิรุณจ าบัง

เวลานี้จะชนะข้าศึกหรือเปล่าเราก็เฝ้าชะแง้แลมองอยู่ อ ามาตย์ราชเสนายังไม่มา

รายงาน 

    (รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช.รุ่งเรืองศิลป์) 

 แบบที่ 2 จะเริ่มเรื่องโดยกล่าวถึง  ทศกัณฐ์ประทับในกรุงลงกา แค้นเคืองพระลักษณ์พระราม

กับพลวานรที่ยกทัพมาประชิดพระนครฆ่าพงศ์เผ่าอสูรไปมากมาย จะเล่าย้อนความถึงแม่ทัพอสูรคน
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ส าคัญที่ถูกฆ่าตาย ต่อจากนั้นจะมีอ ามาตย์เข้ามารายงานว่าแม่ทัพที่ส่งไปครั้งล่าสุดรบถูกพระรามฆ่า

ตาย ทศกัณฐ์ก็โศกเศร้าแล้วก็สั่งให้เสนาอ ามาตย์ไปตามแม่ทัพคนใหม่ไปรบ  

 การเริ่มเรื่องทั้งสองแบบมีความแตกต่างกัน หากเริ่มต้นด้วยฝ่ายพลับพลาจะให้ความส าคัญ

กับพระราม โดยเน้นอารมณ์โศกเศร้าคร่ าครวญที่ต้องพลัดพรากจากนางสีดา ต้องติดตามท าศึกเอาตัว

นางคืนมาจากทศกัณฐ์ หากเริ่มต้นที่ฝ่ายลงกาก็จะให้ความส าคัญกับทศกัณฐ์โดยเน้นอารมณ์โกรธแค้น

ที่พวกยักษ์ต้องล้มตายเพราะถูกพระรามพระลักษณ์สังหาร จะต้องหายักษ์ออกไปท าศึกกับพระราม   

การเลือกการเริ่มเรื่องในแต่ละตอนขึ้นอยู่กับคนเชิดแต่ละคณะและแต่ละตอนของเรื่องรามเกียรติ์ 

 ประเด็นที่น่าสนใจของการเปิดเรื่องของหนังตะลุงเมืองเพชรอีกประเด็นหนึ่ง คือ การใช้ภาษา

วรรณศิลป์ในบทเจรจาเปิดเรื่อง เป็นภาษาที่ตกแต่งเป็นภาษาพูดที่วิจิตรเหมาะสมกับฐานะตัวละคร    

ดังข้อความ “ตัวข้าพเจ้าเองนามทศกัณฐ์มารยักษา ให้เจ็บใจสองมนุษย์รามลักษณ์เสียเหลือเกิน

ทีเดียว เวลานี้มันได้ฆ่าสุริยวงศ์พงศ์เผ่ายักษ์ของเราตายสิ้น” กับ “ตัวข้าพเจ้ามีนามว่าพระรามเป็น

หน่อเนื้อสุริยวงศ์พงศ์กษัตริย์ศรีอโยธยาราชธานี” การแนะน าตัวในฐานะกษัตริย์มีการใช้ศัพท์สูง

เพ่ือบอกสถานภาพ โดยใช้ค าบาลีสันสกฤตสมาสค าเพ่ือให้เกิดความอลังการทางรูปศัพท์และ

ความหมาย เช่น การซ้อนศัพท์เพ่ือขยายในค าว่า “มารยักษา” “สุริยวงศ์พงศ์ (เผ่า) ยักษ์” และ      

“สุริยวงศ์พงศ์กษัตริย์ศรีอโยธยาราชธานี” 

 ประเด็นต่อมา ในเรื่องของจังหวะสัมผัส กล่าวคือ บทเจรจาเป็นภาษาร้อยแก้ว แต่การเปิด

เรื่องนี้มีการตกแต่งภาษาให้เป็นร้อยแก้วมีจังหวะสัมผัสสัมผัส ลักษณะเหมือนร่ายยาว ท าให้เกิน

สุนทรีย์ทางเสียงเมื่อได้ฟัง ดังข้อความ “มาโรมรันพันตูกับทศกัณฐ์มารยักษา   หวังจะได้เรวดีสีดา

กลับคืนสู่อโยธยาราชธานี  จนป่านบัดฉะนี้ เล่า  ทศกัณฐ์ได้นัดหมายกับเราเอาไว้ ครั้งใดภายในเจ็ด

วัน” และ “หากไม่ส่งสีดามาคืนให้เรานี้ ก็จะยกพหลพลโยธีเข้ามาต่อตีชิงชัยกับตัวเรา จนป่านบัดฉะนี้

เล่ายังหามีวี่แววทศกัณฐ์มารยักษา จะคืนสีดำให้ก็หามีไม่” การสัมผัสค าระหว่างวรรคดังค าที่พิมพ์ตัว

โอน เช่น ยักษา กับ สีดา สัมผัสสระอา เป็นต้น 

 นอกจากนั้นยังมีการหลากค าเรียกชื่อตัวละคร ได้แก่ ชุดค าเรียกนางสีดา คือ “ยุพดีสีดา” 

“แม่อรทัย”  “สีดา”  “เรวดีสีดา”  และ ชุดค าเรียกพระลักษณ์ คือ “เจ้าลักษณ์ศรีอนุชา”  “พ่อโฉม

ตรู” การหลากค าขานนามตัวละครนี้เป็นความสามารถการใช้ภาษา เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซากของคน

เชิดที่แสดงให้เห็นว่ามีคลังค าและเข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้เป็นอย่างดี ในเนื้อเรื่อง  พระลักษณ์เป็น

น้องชายของพระราม ก็สรรค า “ศรีอนุชา” ทีแปลว่า “น้องชายอันเป็นมงคล” อีกทั้งมีการใช้ราชา

ศัพท์เพ่ือให้เห็นสถานของตัวละคร เช่น “ครั้งหนึ่งเคยใช้พระยาไมยราพราชนัดดาไปจับไอ้รามมาต้ม
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กิน” จากค า ราช + นัดดา แปลว่า หลานของกษัตริย์ ท าให้ทราบสายสัมพันธ์ระหว่างทศกัณฐ์กับ

ไมยราพ ประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจ คือ การสรรค าที่วิจิตรบรรจงสื่อความได้อย่างไพเราะ โดยไม่กล่าว

ตรง ในข้อความ “เจ้าพักกายาอยู่ ณ ปางขวาหรือพลับพลาใด” มีความหมายว่า เจ้าอยู่ที่ไหน กับ 

“เมื่อได้แว่วเสียงขานขององค์เชษฐา” มีความหมาย ได้ยินเสียงพ่ีเรียกไหม  

 การใช้ภาษาวรรณศิลป์ในการเจรจาร้อยแก้วของการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรจะปรากฏอยู่

เฉพาะในตอนเปิดเรื่องเท่านั้น คนเชิดจะสรรค าเพ่ือให้สมฐานะของตัวละครกษัตริย์ และเป็นการ

แสดงให้เห็นคลังค าในการใช้ภาษาที่อลังการ ส่วนบทเจรจาของตัวละครต่อจากการเปิดเรื่องก็เป็น

ภาษาร้อยแก้วธรรมดาที่ชาวบ้านใช้กันอยู่ทั่วไป 

 

  5.3.1.2 ชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ  

หนังนอกนิยมแสดงนิทานชุดจักร ๆ วงศ์ ๆ เนื้อเรื่องมักมีตัวละครเอกฝ่ายชายเป็นกษัตริย์

หรือเจ้าชาย ตัวละครเอกฝ่ายหญิงจะเป็นเจ้าหญิง ตัวละครเอกมักมีบุญญาธิการหรือไม่ก็มีของวิเศษ  

ติดตัว การด าเนินเรื่องจะเป็นแนวการเรียนวิชา การพบนาง การพลัดพราก การชิงรัก หักสวาท อิจฉา

ริษยา การเดินทางผจญภัย การด าเนินเรื่องมักด าเนินไปตามล าดับเวลาที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น  

หรือล าดับการด าเนินชีวิตตัวละคร ตอนจบมักลงเอยในแง่ดี คือ ตัวละครที่ดีจะได้รับผลดี  ตัวละครที่

ไม่ดีจะถูกลงโทษหรือกลับตัวกลับใจได้ (สุวรรณี อุดมผล, ม.ป.ป.: 232)   ดังตัวอย่างเรื่อง หงส์หิน 

อโณทัย : กล่าวถึงท้าวอโณทัยจักรี  ขึ้นครองธานีเมืองโกญจา 
  พระองค์ทรงศักดิ์พระจักรี  ครั้งนี้กรึกกรองในพระทัย 
  ครั้นนึกกรึกกรอง   โอ้หม่นหมองเป็นไหนไหน 
  ครอบครองธานีเมืองโกญจา ชาวประชาอยู่สุขสบาย 
  ยึดหลักค าพ่อหลวงของปวงประชา ที่ท่านสอนมาเราก็จ าได้ 
  ให้อยู่กันแบบเพียงพอ  ใครเชื่อพ่อคนนั้นสบาย 
  แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว ลูกแก้วขอสัญญา 
  จะขอเป็นข้า   รองบาทพระองค์ทุกชาติไป 

ตัวของข้าพเจ้ามีนามอยู่แล้วว่าท้าวอโณทัย ครองเมือง
โกญจาแห่งนี้ และมีมเหสีด้วยกันสองฝ่าย  ฝ่ายขวาชื่อแสงสี ขณะนี้
ตั้งครรภ์หรือพระครรภ์ใกล้จะประสูติแล้ว ไม่รู้ว่าหญิงหรือชาย ส่วน
ฝ่ายซ้าย  ชื่อศรีผกา นางยังไม่มีลูก ยังไม่ตั้งพระครรภ์ เลย ให้
ความส าคัญกับเจ้า ท้าวอโณทัยต้องเรียกฝ่ายขวาแม่พุ่มพวงซึ่งเป็น
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หลวงออกมาถาม เวลานี้นะ เขาตั้งท้องครั้งแรก รู้สึกแปลกและกลัว
อะไรบ้าง  เอาแหละ    แม่คุณ เจ้าแสงสีเมียรักของพ่ี เมื่อพักผ่อนอยู่
ยังปรางค์ศรี ออกมาหาพี่เจ้าแสงสีภรรยาที่รัก 

     (หงส์หิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 
เรื่องหงส์หิน เป็นนิทานท้องถิ่นทางภาคเหนือ ตัวละครเอก ชื่อหงส์หิน  มีของวิเศษเป็นหิน 

เวลาเดินทางสามารถเสกหินให้เป็นหงส์ บินพาไปในที่ต่าง ๆ ได้ดังประสงค์ การเปิดเรื่องกล่าวถึง

กษัตริย์อโณทัย พระบิดาของพระเอก มีพระเหสีสองฝ่าย ฝ่ายขวาก าลังตั้งครรภ์หงส์หิน เป็นการเปิด

เรื่องโดยให้กษัตริย์อโณทัยเป็นผู้เล่าเรื่อง เอ่ยถึงตัวละครตัวอ่ืน เป็นการเกริ่นให้ทราบต้นเรื่องอย่าง

คร่าว ๆ ก่อนสู่การด าเนินเรื่องต่อไป  

 

  5.3.1.3 ชุดนารีศรีใส  

หนังนอกนิยมใช้เรื่องชุด นารีศรีใส ของครูลาภแต่งขึ้นใหม่จ านวนมาก โดยประยุกต์เข้ากับ

สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้ดี เรื่องราวที่แต่งขึ้นมีความสนุกสนานเป็นที่จดจ าของชาวบ้าน

ทั่วไป ได้แก่ บุตราฝาแฝด เกราะสุวรรณ เกตุทอง จ าปีลอยมาจ าปาลอยวน ฯลฯ เรื่องที่แต่งขึ้นใหม่นี้

ตัวละครเอกเป็นเจ้าคล้ายวรรณคดีนิทานจักร ๆ  วงศ์ ๆ เริ่มต้นเรื่องจากฉาก  ตั้งเมือง ออกตัวเจ้า

เมืองมาเจรจาบอกเล่าเรื่องราวประวัติ ญาติพ่ีน้อง เล่าเรื่องต่อให้เป็นปมเพ่ือด าเนินต่อไป ดังตัวอย่าง

บทตั้งเมือง เรื่อง จ าปีลอยมาจ าปาลอยวน  

ท้าวธ ามรงค์ :องค์นรินทร์ปิ่นเกล้าเจ้านคร มีความถาวรครองพารา 

  ได้มีนวลนางอยู่พารา   นับว่ามีความสุขทุกราตรี 

  องค์พระทรงศิลป์   พระปกครองแผ่นดินแบบมีศีลมีธรรม 

  พระอภัยทุกอย่างทางกุศล  สวดมนต์เช้าเย็นเป็นประจ า 

  เมื่อนั้นจอมจักริศ   อิทธิฤทธิ์ไม่มีสอง 

  เชิญเจ้าปทุมทอง   แม่นวลละอองอ่าองค ์

 นามของข้าพเจ้าท้าวธ ามรงค์ได้ครอบครองบ้านเมืองโกญจานครอันเป็น

เวลาช้านาน โดยที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากพระราชบิดาของข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้า

ปกปักรักษาบ้านเมืองโกญจานครอย่างมีความสุข ไม่เคยทุกข์ร้อนประการใด 

ข้าพเจ้ายังมีเอกอัครมเหสีฝ่ายขวานามว่าวิไลลักษณ์ ยังมีฝ่ายซ้ายชื่อว่าวรรณนา ทั้ง

สองเป็นคู่รักของข้าพเจ้า แต่ว่าข้าพเจ้าได้ร่วมหลับนอนกับวิไลลักษณ์ เวลานี้ วิไล

ลักษณ์ตั้งท้องไส้ได้สามถึงสี่เดือนยังไม่เคลื่อนคลอด แต่ว่าวรรณนานั้นหามีลูกไม่ ถึง
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อย่างไรก็แล้วแต่เราก็รักคนทั้งสองเท่าเทียมกันทีเดียว เพราะข้าพเจ้านั้นปกปัก

รักษาโกญจานครมีความสุข ประชาชนราษฎรทั้งหลายก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่เคยทุกข์

ร้อนแต่ประการใด วันนี้สายได้เวลาออกว่าราชการยังหน้าท้องพระโรงชัย ดูซิพวก

อ ามาตย์น้อยใหญ่จะเดือดร้อนประการใด 

    (จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: คณะ ล.บรรเลงศิลป์) 

การเปิดเรื่องจ าปีลอยมาจ าปาลอยวน ท้าวธ ามรงค์ร้องกลอนหนังตะลุงเล่าถึงการครองเมือง

โดยธรรมท าให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข มีมเหสีสองฝ่าย วิไลลักษณ์ก าลังตั้งครรภ์ ส่วนวรรณนาไม่มีลูก

เกริ่นน าเปิดเรื่องเพ่ือให้ผู้ชมทราบถึงประวัติตัวละคร ก่อนที่จะเข้าสู่ความเข้มข้นของเหตุการณ์เป็น

ล าดับต่อไป 

 การเปิดเรื่องชุดรามเกียรติ์ ชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ  และชุดนารีศรีใส มีลักษณะคล้ายกัน

จะต้องเปิดเรื่องด้วยตัวละครกษัตริย์ มีการร้องกลอนหนังตะลุงเอ่ยให้ทราบตัวบุคคล สถานภาพ และ

ชื่อบ้านเมือง แล้วจึงกล่าวปมปัญหาเพ่ือน าไปสู่การด าเนินเรื่องต่อไป การที่ตัวบทวรรณกรรมการ

แสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเริ่มต้นเช่นนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการแสดงหนังตะลุงซึ่งอาจจะ

คล้ายกับการแสดงของไทยโดยทั่วไป เพ่ือบอกให้ผู้ชมรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องราว จะได้เกิด

ความเข้าใจ รู้จักตัวละคร รู้ที่มาท่ีไปของเรื่องก่อนที่จะด าเนินการแสดงตามเนื้อเรื่องต่อไป 

 5.3.2 การด าเนินเรื่อง                                                                 
 การด าเนินเรื่องเป็นช่วงต่อจากการเปิดเรื่อง หลังจากได้เปิดตัวตัวละครหลักเพ่ือที่จะให้เล่า

น าไปสู่ปมปัญหา แล้วจะเผยตัวละครอ่ืน ๆ ตามมา ล าดับเรื่องไปตามเหตุการณ์จนยุติการแสดงหนัง

ตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะการด าเนินเรื่อง ดังนี้  

  5.3.2.1 ชุดรามเกียรติ์ 

 ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า การแสดงชุดรามเกียรติ์ของหนังตะลุงเมืองเพชรมีเฉพาะหนังในเท่านั้น  

การเปิดเรื่องของการแสดงรามเกียรติ์มี 2 แบบ หลังจากเปิดตัวพระรามที่โกรธทศกัณฐ์และคิดถึงนาง   

สีดาแล้ว ต่อจากนั้นจะเป็นการเจรจาเป็นร้อยแก้วเท้าความเรื่องราวแต่หนหลัง จนกระทั่งแปลก

พระทัยว่าหลายวันแล้วท าไมทศกัณฐ์จึงไม่ยกทัพมาต่อสู้หรือสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดยกทัพมา แล้วจึงเรียก

พระลักษณ์อนุชามาถามเนื้อความ ต่อจากนั้นจะกล่าวถึงทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์ก็จะคร่ าครวญด้วยความ

โกรธแค้นว่าถูกมนุษย์ลักษณ์รามพร้อมสวาวานรยกพลมาฆ่าพงศ์เผ่ายักษ์ล้มตายเป็นอันมาก แล้วก็คิด

ว่าจะให้ใครไปท าศึกแก้แค้น แล้วก็ตรัสสั่งเสนาอ ามาตย์ให้ไปตามผู้นั้นมา เมื่อไปตามมาแล้ว   ผู้นั้นก็

จะมาพบทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์ก็ใส่ความพระรามพระลักษณ์ว่ามาฆ่าเผ่าพงศ์ยักษ์จนล้มตายเป็นอันมาก 
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ยักษ์ตนนั้นก็แค้นแทนแล้วยกทัพออกไปสู้กับพระราม ฝ่ายพระรามพอทราบข่าวก็ยกทัพไปยังสนาม

รบ พอรบก็เป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ าก็ตรัสเรียกพิเภกโหราท านายแก้กลศึก แล้วก็ออกไปท าศึกตามค าพิเภก

จนชนะ เรื่องก็ยตุิเพียงเท่านี้ 

 หากเป็นการเปิดเรื่องโดยกล่าวถึง ทศกัณฐ์ประทับในกรุงลงกาแค้นเคืองพระลักษณ์พระราม

กับพลวานรที่ยกทัพมาประชิดพระนครฆ่าพงศ์เผ่าอสูรไปมากมาย จะเล่าย้อนความถึงแม่ทัพอสูรตน

ส าคัญที่ถูกฆ่าตาย การด าเนินเรื่องต่อจากนั้น  จะมีอ ามาตย์เข้ามารายงานว่าแม่ทัพที่ส่งไปครั้งล่าสุด

รบถูกพระรามฆ่าตาย ทศกัณฐ์ก็โศกเศร้าแล้วก็สั่งให้เสนาอ ามาตย์ไปตามแม่ทัพคนใหม่ไปรบ เสนาก็

ไปตามแม่ทัพคนนั้นมาพบ  เมื่อมาพบทศกัณฐ์จะใส่ความเรื่องพระรามมาฆ่าพงศ์เผ่ายักษ์ล้มตายเป็น

อันมาก   ก็แค้นคลั่งแล้วยกทัพออกไปสู้กับพระราม แล้วก็ตัดฉากมากล่าวถึงพระรามที่คร่ าครวญถึง

นางสีดา ขณะรอรับศึกทศกัณฐ์แปลกใจว่าได้ยินเสียงพลอสูรยกมาจะเป็นผู้ใด จึงเรียก พระลักษมณ์  

ศรีอนุชาเข้ามาตรัสถาม พอทราบความก็คัดเลือกพลสวาวานรที่เหมาะสมกับ การรบยกทัพออกไป

ต่อสู้กับกองทัพฝ่ายลงกา เมื่อไปรบก็ถูกกลฝ่ายยักษ์แก้ไม่ตกก็เรียกพิเภกเข้ามาท านายแก้กลศึก  แล้ว

ตรัสสั่งให้ทหารเอกไปแก้กลรบชนะ เรื่องก็จะยุติลงเพียงเท่านี้ 

 วรรณกรรมการแสดงชุดรามเกียรติ์ของหนังตะลุงเมืองเพชรจะจับตอนศึกต่าง ๆ มาแสดง 

เนื่องจากมีฉากการรบที่สนุกเร้าใจ เช่น ศึกไมยราพ ศึกกุมภกรรณ ศึกวิรุฬจ าบัง เป็นต้น และที่ส าคัญ

สามารถแสดงได้จบตอน เรื่องราวจะจบตรงที่แม่ทัพยักษ์ฝ่ายลงกาที่ถูกทศกัณฐ์ใช้ให้มารบล้ม ส่วน

ตอนอื่น ๆ เช่น ตอนหนุมานสืบข่าวลงกา หรือท้าวมาลีวราชว่าความ ก็จะแสดงไปจนกว่าจะหมดเวลา 

แล้วก ็   ยุติเรื่องไว้เท่านั้น 

  5.3.2.2 ชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และชุดนารีศรีใส   

 วรรณกรรมการแสดงชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และชุดนารีศรีใส ของหนังตะลุงเมืองเพชร มีทั้ง

หนังในและหนังนอก การด าเนินเรื่องมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน กล่าวคือ เริ่มต้นเรื่องจากฉากตั้ง

เมือง ออกตัวเจ้าเมืองมาเจรจาบอกเล่าเรื่องราวประวัติญาติพ่ีน้อง เล่าเรื่องต่อให้เป็นปมเพ่ือด าเนิน

ต่อไป เช่น ยักษ์มาขอลูกสาวแล้วจะไม่ยกให้ จะเสด็จไปประพาสป่าแล้วพลัดพรากกันกับมเหสี เมีย

น้อยก าลังวางแผนก าจัดเมียหลวง หรือรอคอยพระโอรสที่ไปร่ าเรียนวิชากับพระฤๅษีกลับมาครองเมือง 

เป็นต้น แล้วเจ้าเมืองจะร้องเรียกมเหสี พระธิดาหรือพระโอรส ออกมาเจรจา ต่อจากนั้นจะตรัสให้

เสนาอ ามาตย์ไปท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมทั้งตัวละครเอกจะต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นศิษย์กับพระฤๅษี 

แล้วด าเนินเรื่องต่อไปจะต้องพบกับยักษ์อาจจะเป็นอสูรหรืออสุรี ตัวละครเอกจะต้องต่อสู้กับยักษ์จน

ชนะ แล้วได้แต่งงานครองบ้านครองเมืองในที่สุด  
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 การด าเนินเรื่องของวรรณกรรมการแสดงชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และชุดนารีศรีใส ส่วนใหญ่

มักจะแสดงไม่จบเรื่อง เนื่องจากผู้ชมต้องการชมบทตลกมากกว่าการติดตามเนื้อเรื่อง ดังนั้นคนเชิดจึง

แทรกมุกตลกไว้ตลอดเรื่อง  เมื่อหมดเวลาการแสดงก็ยุติเรื่องไว้เพียงเท่านั้น ต่างกับการแสดง

รามเกียรติ์ที่มีการบังคับให้แสดงจนจบเรื่องในแต่ละตอน จะด าเนินการแสดงมาจนถึงเหตุการณ์ที่ตัว

ละครแม่ทัพฝ่ายยักษ์ล้มก็จะยุติการแสดง  

 5.3.3 การยุติการแสดง 
การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นช่วง

พิธีกรรมตั้งแต่การโหมโรงจนเสร็จสิ้นการไหว้ครูและการตัดสินบน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่

เวลา 20.00-21.00 น. ต่อจากนั้นจะเป็นช่วงการแสดง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  ตั้งแต่ 21.00- 

23.00 น. จึงยุติการแสดง การยุติการแสดงหมายถึง การหยุดการแสดงเนื่องจากหมดเวลา โดยที่เรื่อง

ยังด าเนินไปไม่จบ แต่คนเชิดจะขอยุติการแสดง สามารถวิเคราะห์การยุติการแสดงหนังตะลุงเมือง

เพชรได้ ดังนี้ 

5.3.3.1 การกล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะยุติการแสดง 

เมื่อการแสดงด าเนินมาถึงเวลาที่ก าหนด  คนเชิดจะยุติการแสดงโดยไม่ได้สนใจว่าเหตุการณ์

ของเรื่องจะด าเนินไปถึงไหน เรื่องจะจบหรือไม่ และส่วนใหญ่จะไม่แสดงให้จบเรื่อง วิธีการยุติเรื่องท า

โดยการด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์ของเรื่องที่ยังไม่ได้แสดงทิ้งค้างไว้ เพ่ือเร้าความสนใจผู้ชม 

นอกจากนั้นอาจจะการกล่าวลาผู้ชม และเอ่ยชื่อคณะย้ าอีกครั้งให้ผู้ชมได้จดจ า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

พากย์ : หนุมานด าลงดินเพ่ือเสาะหาเด็กน้อย หมายจะจับตัวมาให้ได้ ขณะนั้น    

ขอมด าดินก็ตามหาจะหาใครมาฆ่าอีก หนุมานก็ด าตามหาลงไป หนุมานก็

ไล่ไปติด ๆ คืนนี้หวังว่าคงจะจับไม่ได้เพราะหมดเวลาเสียก่อน แหม           

น่าเสียดาย คืนนี้การแสดงขอจบไว้เพียงเท่านี้ อะไรที่ล่วงเกินพ่อแม่ พ่ี

น้องในสถานที่นี้ หนังตะลุงคณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ กราบขออภัยกับ

ทุก ๆ ท่าน สวัสดีครับ 

     (ศึกขอมด าดิน : คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ) 

ตัวอย่างที่ 2 

พากย์ : กวางตัวนี้มันไม่ได้เป็นสิริมงคลต่อบ้านต่อเมืองเสียแล้ว เพราะกวางนี้มี 
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อันตรายต่อผู้พบเห็น แล้วเวลานี้มันล่อหลอกผู้คน ให้หลงกลิ่นติดตาม มัน

ไป เมื่อคนหลงติดตามมันไปแล้ว เจ้านายของมันอยู่ในสระใหญ่ เมื่อได้กิน

ใครซักคนจะครบร้อยคน มันจะพ้นผิดพ้นโทษ เจ้ากวางน้อยที่มารยักษา

ปลอมแปลงเข้ามา ก็จะได้กลับไปสู่ครอบครัวของมัน เหตุการณ์ยิ่งเลวร้าย

ขึ้นทุกขณะ เอาไว้โอกาสหน้านะครับ ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ 

ราตรีสวัสดิ์ ขอขอบคุณ ทุกท่าน สวัสดี จากเราชาว คณะ ว. รวมศิลป์ 

(สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป์) 

 จากตัวอย่างทั้งสองเรื่องจะมีลักษณะคล้ายกัน มีการยุติเรื่องโดยคนเชิดพากย์อยู่ด้านหลังจอ 

ปล่อยจอให้ว่างเปล่าไม่มีตัวตลกออกมากล่าวยุติเรื่อง โดยกล่าวถึงความเข้มข้นของเหตุการณ์ที่ก าลัง

เนินไปอย่างสนุกสนาน เรื่องขอมด าดินกล่าวถึงความเข้มข้นของเหตุการณ์ที่หนุมานด าดินตามหาเด็ก

น้อยลูกยักษ์ที่ทศกัณฐ์ใช้มารบ เพ่ือจับไปถวายพระราม แต่ “คืนนี้หวังว่าคงจะจับไม่ได้เพราะหมด

เวลาเสียก่อน แหมน่าเสียดาย คืนนี้การแสดงขอจบไว้เพียงเท่านี้” ส่วนเรื่องสไบทองเหตุการณ์ตามหา

กวางทองที่ยักษ์แปลงมาล่อให้ไปที่บ่อน้ าก็ก าลังเข้มข้น แต่ “เหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายขึ้นทุกขณะ เอาไว้

โอกาสหน้านะครับ ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้” ทั้งสองตัวอย่างเป็นลักษณะการยุติเรื่องทิ้งค้างไว้

ตรงที่ตื่นเต้นหรือขมวดปมปัญหาไว้ ชวนให้ผู้ชมติดตาม 

5.3.3.2 การบอกเหตุผลเรื่องการแก้บนก่อนยุติการแสดง 

การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมีบทบาทหน้าที่เพ่ือเปลื้องสินบนหรือแก้บน สามารถทราบได้

จากพิธีกรรมช่วงต้นและการบอกเรื่องก่อนการแสดง ในตอนยุติเรื่องบางคณะจะอ้างเหตุผลของการ

แก้บน เพ่ือหยุดหรือยุติเรื่องค้างไว้แค่นั้น ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้  

ตัวอย่างที่ 1 

ทัพนาสูร : ไอ้สุครีพ เห็นกูเป็นคนอย่างไรวะ กูยอมตายดีกว่าจะปล่อยพวกมัน 

ออกมา กูชาตินักรบ กูไม่ยอมแพ้โดยง่ายหรอก 

สุครีพ : หากท่านไม่ปล่อยพวกกระบี่ไพร 

ทัพนาสูร : ข้าไม่ยอมปล่อย เป็นตายร้ายดีข้าไม่ยอมปล่อย 

สุครีพ : เจ้าประคุณเจ้าขา พ่ีน้องเจ้าขาทุกท่าน ด้วยมารยักษานั้นไม่ยอมปล่อย    

ไพร่พล สุครีพจึงตัดแขนตัดขา ถ้าลองสุดท้ายแล้ว มารยักษาไม่ยอมปล่อย 

สุครีพก็ต้องฆ่ าให้ ตาย แต่ ในครั้ งคราบัดฉะนี้ เป็น งานแก้สินบน            

เจ้าประคุณเจ้าขา อย่าให้มารยักษาบาดเจ็บหรือล้มตายวายชีวี ไม่ดี 
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ทั้งนี้สิ่งใดที่เป็นพรที่ดีก็ขอให้ท่านรับไป สิ่งใดไม่ดีคณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร 

ขอน้อมรับไว้ ส าหรับค่ าคืนวันนี้นั้น ขอกล่าวค าว่า สวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ 

    (รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร : คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

ตัวอย่างที่ 2 

ไอ้กา : ไอ้หน่วย ถึงคิวท่ีจะฆ่ากัน แต่เราอย่าฆ่า ถ้าฆ่าสินบนเขาจะไม่ตก        

มันจะเดือดร้อนเจ้าภาพอีก ต้องหาใหม่อีก 

ไอ้หน่วย : ใช่เราต้องเลิกเสียก่อน เราเลี่ยง ไอ้หน่วยไอ้กาขอลากลับบ้านก่อนเอย  

สวัสดีครับขอให้พ่ีน้องหน้าจอทุกคน อย่าได้เจ็บอย่าได้จน รวย ๆ ทุกคนนะ

ครับ    

(คาวี โควิน : คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช าชาญ) 

 ลักษณะการยุติเรื่องโดยอ้างความเชื่อ เรื่องการแก้บน จะใช้กับเรื่องที่ก าลังมีการต่อสู้กัน

อย่างเข้มข้นของฝ่ายพระเอกและฝ่ายปฏิปักษ์ที่จะต้องมีการล้มตาย คนเชิดจะอ้างว่า “แต่ในครั้งครา

บัดฉะนี้เป็นงานแก้สินบน เจ้าประคุณเจ้าขา อย่าให้มารยักษาบาดเจ็บหรือล้มตายวายชีวี ไม่ดี” และ 

“ถึงคิวที่จะฆ่ากัน แต่เราอย่าฆ่า ถ้าฆ่าสินบนเขาจะไม่ตก มันจะเดือดร้อนเจ้าภาพอีก” เนื่องจากมี

ความเชื่อว่า เรื่องที่ใช้การแก้บนถ้าหากมีการฆ่ากันตายหรือเกิดเลือดตกยางออกจะถือว่าไม่เป็นมงคล 

การแก้บนจะไม่ส าเร็จหรือไม่ตก เจ้าภาพก็จะต้องหาหนังมาแสดงแก้บนใหม่ คนเชิดจึงยุติเรื่องช่วงนี้

เพ่ือไม่ให้เกิดการฆ่าฟันกันในเรื่อง   

ตัวอย่างที่ 3 

ไอ้กบ : ก็พอสมควรกัน หลุดสินบาทขาดสินบน ก็ขอให้เรณูอยู่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บ 

ไม่จน ขอให้อยู่ดีกินดี ลูกเต้าให้เรียนได้ดิบได้ดียิ่งขึ้นไปครับ ก็พอสมควร

กัน ส าหรับค่ าคืนวันนี้ ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้   สิบนิ้วของพวกเรา 

ขอกล่าวค าว่า สวัสดีครับ  

(เกตุทอง : คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

ตัวอย่างที่ 4 

ไอ้กบ : วันนี้เอาแค่นี้นะ พ่ีน้องวัดขุนตราเรา พระเจ้าก็จะจ าวัดจ าวากันบ้าง สินบน 

สินบาทหลวงพ่อก็ขาดแล้ว ก็ดีอกดีใจครับ พ่ีน้องทุกคน ดีบ้างไม่ดีบ้างก็

ติดตามกันไป โอกาสหน้าค่อยพบกันอีกที พ่ีน้องบ้านใกล้วัดขุนตราทุกคน

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เดินทางปลอดภัยไร้โรคา อย่าเจ็บอย่าไข้มีเงินมีทอง
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หลั่งไหลเข้ามาเทมา วันนี้ขอขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูวิจิตรสรคุณ 

ขอให้ด าเนินวัดวาต่อไป อายุมั่นขวัญยืนต่อไป วันนี้ขอล่ าลากันแค่นี้ครับ 

สมควรแก่เวลา ขอก้มกราบสวัสดีทุกคน สวัสดีครับ  

(นางปีศาจร้ายฆ่าแม่ : คณะ พ.นิยมศิลป์) 

 ส่วนตัวอย่างที่ 3 กับ ตัวอย่างที่ 4 นอกจากอ้างว่าการแสดงด าเนินมาจนหลุดสินบนแล้วก็ถึง

เวลาที่จะยุติการแสดง นอกจากนั้นก็เป็นการล่ าลาพร้อมให้พรสั้น ๆ แก่เจ้าภาพและผู้ชม เช่น “ก็

ขอให้เรณูอยู่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บไม่จน ขอให้อยู่ดีกินดี ลูกเต้าให้เรียนได้ดิบได้ดียิ่งขึ้นไปครับ” และ “พ่ี

น้องบ้านใกล้วัดขุนตราทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เดินทางปลอดภัยไร้โรคา อย่าเจ็บอย่าไข้มีเงินมี

ทองหลั่งไหลเข้ามาเทมา วันนี้ขอขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูวิจิตรสรคุณ ขอให้ด าเนินวัดวาต่อไป 

อายุมั่นขวัญยืนต่อไป” การอวยพรในตอนท้ายถือเป็นการยุติเรื่องที่สะท้อนลักษณะสังคมและ

วัฒนธรรมไทยอีกด้วย 

  5.3.3.4. การร้องกลอนอวยพรก่อนยุติการแสดง  

 การกล่าวอวยพรปรากฏหลายแห่ง กล่าวคือ ในวรรณกรรมพิธีกรรมจะเป็นกลอนหนังตะลุง

อวยพรเจ้าภาพอยู่ช่วงหลังการตัดสินบน นอกจากนั้นยังพบเป็นข้อความสั้น ๆ ในการบอกเรื่อง       

ส าหรับการยุติเรื่องบางคณะก็พบการกล่าวอวยพรที่ร้องเป็นบทกลอนอวยพรเจ้าภาพให้มีความสุข 

สมหวัง ร่ ารวย โดยให้ตัวตลกร้องกลอนต่อกันคนละบทอวยพรเจ้าภาพ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 1 

ไอ้หน่วย : นี่เราก็สมควรแก่เวลาแล้ว เราแสดงมาแต่ทุ่มกว่า ๆ นิด  

ไอ้แก : อย่างนั้นสิ เราก็ให้พรเจ้าภาพ แกหน่อยหนึ่ง 

ไอ้หน่วย : ใครล่ะ 

ไอ้แก : เราสองคน ใครคนขึ้น 

ไอ้หน่วย : กูก็ได้  นี่ค าโบราณกล่าวขานนานา เป็นต าราหญิงและชายเรา 

จะขอพรจากหลวงพ่อเทพให้ท่านเจ้าภาพลูกนี้ขอกราบทุกองค์ไป 

ไอ้แก :  ขอให้เจ้าภาพจงมีความสุข อย่าได้มีทุกข์ในเรื่องอ่ืนใด 

  ลูกจะขอพรจากหลวงพ่อด า ทุกทุกท่านไม่ว่าผู้ใด 

   ขอให้เจ้าภาพนี่จงร่ ารวย  ขอให้ถูกหวยเงินมากมาย 

ไอ้หน่วย : ให้เจ้าภาพจงสมหวัง  จะได้หาหนังมาเรื่อยไป 

   ขอให้เจ้าภาพจงมีความสุข อย่าได้มีทุกข์ในเรื่องอ่ืนใด 
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(รามเกียรติ์ ตอน นิมิตเมืองลงกา : คณะเจริญศิลป์) 

 การยุติเรื่องเป็นการหยุดการแสดงเนื่องจากหมดเวลาท าการแสดง ไม่ใช่การแสดงเรื่องราว

นิยายจนจบเรื่อง ถึงแม้จะกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีสนุกเร้าใจทิ้งค้างไว้เพ่ือเร้าความสนใจผู้ชมก็ตาม แม้จะ

ปักจอแสดงต่อกันหลายคืนก็จะไม่แสดงเรื่องต่อ จากการสัมภาษณ์ เชย อินทรเรือง  (2561) เจ้าของ

คณะหนังตะลุง ช. รุ่งเรืองสิน กล่าวว่า แม้จะแสดงต่อกันสองถึงสามคืนก็จะไม่เล่นเรื่องต่อจากคืนก่อน 

เพราะไม่เป็นที่นิยมหรือเป็นข้อห้าม ถ้าแสดงเรื่องต่อจะถือว่าสินบนจะไม่ขาด จะต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ 

เหมือนการแสดงเรื่องราว ส่งผลให้เจ้าภาพไม่สบายใจ เกรงว่าสินบนไม่ตก เจ้าของสินบนจะมาทวงคืน  

อย่างไรก็ตาม ผู้ชมก็ไม่สนใจว่าต้องแสดงให้จบเรื่อง เนื่องจากเรื่องที่ใช้แสดงมักใช้เรื่องที่มี

โครงเรื่องซ้ า ๆ กัน หากเป็นวรรณคดีหรือ เรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ ผู้ชมก็พอที่จะคาดเดาตอนจบได้ เพราะ

โครงเรื่องมิได้มีความสลับซับซ้อนอันใด ผู้ชมที่มาชมหนังตะลุงต่างมุ่งเพียงแต่เสพความส าราญจาก

อารมณ์ขันที่แทรกอยู่ในการด าเนินเรื่องมากกว่า เมื่อถึงเวลายุติการแสดงก็เป็นที่ทราบกันเท่านั้น ส่วน

คนเชิดจะยุติเรื่องแบบใดก็ขึ้นอยู่กับบริบทการแสดง ไม่มีความแน่นอนตายตัว ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตาม

ลักษณะที่ได้วิเคราะห์มาข้างต้น   

วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงมีประเด็นที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะ 3 ประเด็น 

ประเด็นแรก เนื้อหาวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร  ประกอบด้วยชุดการแสดง 3 ชุด 

ได้แก่ ชุดรามเกียรติ์ ชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และชุดนารีศรีใส  ส าหรับชุดการแสดงรามเกียรติ์และชุด

นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ศิลปินหนังตะลุงได้น าเค้าโครงเรื่อง เหตุการณ์ และตัวละคร จากวรรณกรรมลาย

ลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมาเป็นแนวเรื่องในการแสดงเท่านั้น มาดัดแปลงเป็นตัวบทกลอนหนังตะลุงและบท

เจรจาด าเนินเรื่อง และที่ส าคัญไม่มีการน าถ้อยค าของกวีต้นฉบับมาดัดแปลง แต่คิดค้นด้นค าประดิษฐ์

เป็นส านวนของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นซึ่งไม่มีกลิ่นอายของ

ต้นฉบับปะปนปรากฏให้เห็น  

ประการต่อมา โครงเรื่องวรรณกรรมการของหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือน

วรรณกรรมหรือวรรณกรรมการแสดงอ่ืน ๆ ที่ต้องมีการแสดงจบ มีการด าเนินเหตุการณ์สอดคล้อง

สัมพันธ์ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ส าหรับวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมิได้เป็นเช่นนั้น เนื่องจาก

อ านาจของผู้ชมเป็นตัวก าหนดรูปแบบการด าเนินเรื่อง ผู้ชมต้องการเสพอารมณ์ขันเพ่ือความบันเทิง 

หากเน้นการแสดงตามโครงเรื่องที่มีเนื้อหาเข้มข้นไปตามล าดับเหตุการณ์ก็จะไม่มีผู้ชม ดังนั้น คนเชิด

จะต้องสร้างสรรค์การแสดงโดยเน้นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันแทรกอยู่ในการด าเนินเรื่อง ซึ่งเนื้อหา

ของมุกตลกเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในเรื่อง หรือมีผลต่อพฤติกรรม ความรู้สึก
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นึกคิดของตัวละคร ตลอดจนไม่สามารถน าไปสู่สาระส าคัญหรือแก่นเรื่องของวรรณกรรมที่แสดงได้เลย 

จึงท าให้โครงเรื่องไม่มีความส าคัญ และคนเชิดก็ไม่มีการสร้างสรรค์โครงเรื่องแนวใหม่ รวมทั้งมีการ

แสดงให้จบเรื่อง เพราะความสมบูรณ์แบบเหล่านั้นตามแนวคิดทางวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุง

ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชมต้องการ การแสดงวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรอาศัยเพียงโครงเรื่องเบื้องต้นแบบ

หลวมเท่านั้น เป็นโครงเรื่องซ้ า ๆ ที่ผู้ชมรับรู้เป็นทุนอยู่แล้ว จึงท าให้โครงเรื่องมีลักษณะเฉพาะแบบ

ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนิยามโครงเรื่องของวรรณกรรมโดยทั่วไป  

ประการสุดท้าย ขั้นตอนการแสดงวรรณกรรมการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชรมี

ลักษณะเฉพาะ เริ่มต้นจากการเปิดเรื่อง กล่าวถึงกษัตริย์เจ้าเมืองออกมาเล่าเรื่องเท้าความประวัติ

ความเป็นมา แล้วโยงไปสู่ปมปัญหาของเรื่อง พร้อมเผยตัวละครออกมา แล้วเรื่องก็ด าเนินตามล าดับ

เหตุการณ์ จนยุติการแสดง  ประเด็นที่น่าสนใจคือการปิดเรื่องที่สอดรับกับลักษณะเฉพาะของโครง

เรื่องตามท่ีได้กล่าวแล้วว่า โครงเรื่องไม่มีความส าคัญเน้นการสอดแทรกบทตลกในการด าเนินเรื่อง เมื่อ

หมดเวลาก็จะยุติการแสดงทันที โดยไม่สนใจว่าเรื่องที่แสดงจะจบหรือไม่ 

ช่วงเวลาปฏิบัติการของตัวบทวรรณกรรมการแสดงถือได้ว่าเป็นช่วงของการสมโภชเฉลิม

ฉลองเป็นช่วงเวลาต่อจากช่วงปฏิบัติการตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมที่มีล าดับขั้นตอนต้องปฏิบัติให้ครบ

สมบูรณ์ พิธีกรรมจึงจะบรรลุความส าเร็จด้วยบรรยากาศแห่งความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ แต่ช่วงเวลาการ

แสดงเป็นช่วงเวลาแห่งความบันเทิง  

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองจึงท าให้ตัวบทวรรณกรรมจึงมีความอิสระในการ

สร้างสรรค์ ในเรื่องเนื้อหาศิลปินหนังตะลุงเพียงแต่น าเค้าโครง เหตุการณ์ ตัวละคร จากวรรณกรรม

ลายลักษณ์มาดัดแปลงเป็นส านวนวรรณกรรมการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ หรือในกรณีที่เป็นเรื่องที่

แต่งขึ้นใหม่ก็มีอิสระในการผสมผสานแนวเรื่องจากวรรณกรรมนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ สร้างสรรค์

วรรณกรรมการแสดงแต่งเทียบที่อิสระมีลักษณะเฉพาะเช่นกัน ส่วนโครงเรื่องก็มีความอิสระที่ไม่

จ าเป็นต้องแสดงให้ครบตามโครงเรื่องของเรื่องนั้น ๆ  เพราะวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงต้องการ

เพียงความความสนุกสนาน โครงเรื่องจึงไม่มีความส าคัญเท่ากับบทตลกท่ีต้องสอดแทรกไว้ตลอดเรื่อง 

นอกจากนั้นยังมีความอิสระที่จะยุติการแสดงได้ทันทีเมื่อหมดเวลา โดยไม่สนใจว่าเรื่องนั้นจะจบ

หรือไม่ แต่ในความอิสระนั้นก็แฝงไว้ด้วยความไม่อิสระที่ยังต้องคงโครงเรื่องอย่างหลวมตามต้นฉบับ

เอาไว้ เป็นเส้นเรื่องหลักที่ใช้แสดง เพ่ือไม่ให้เนื้อหาและองค์ประกอบการแสดงไกลเกินการสัมผัสรับรู้

ของผู้ชมท้องถิ่นตามขนบการแสดงของไทย 
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 วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรและคนเชิดในฐานะศิลปินพ้ืนบ้านนับเป็น

องค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญที่ท าหน้าที่สอดประสานท าให้เกิดการผสมกลมกลืนเป็นศิลปะการแสดงที่

ลงตัวมีลักษณะเฉพาะ ท าให้ช่วงการแสดงหนังตะลุงน าเสนอสาระและความบันเทิงแก่ผู้ชม การปรับ

เปลี่ยนตัวบทวรรณกรรมการแสดงจากวรรณคดี นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ หรือการแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่นั้น 

เป็นการปรับตัวบทวรรณกรรมการแสดงให้มีรูปแบบเฉพาะเหมาะสมกับการแสดงหนังตะลุง และ

บริบทสังคมท้องถิ่น ตลอดจนรสนิยมของผู้ชม โดยเฉพาะการสร้างสรรค์มุกตลกผ่านตัวตลกสอดแทรก

ในการด าเนินเรื่อง นับเป็นหัวใจส าคัญของการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดใน

บทที่ 6 เรื่อง บทตลกในหนังตะลุงเมืองเพชร และความส าคัญดังกล่าวนั้น เป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้

หนังตะลุงเมืองเพชรสามารถด ารงอยู่ได้ในปัจจุบัน แม้บริบททางสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่นจะ

เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม 



 
 

 

บทที่ 6 
บทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 

 

 ในบทที่  5 ได้วิ เคราะห์ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะ

วรรณกรรมการแสดง ประเด็นที่น่าสนใจ คือ โครงเรื่องของวรรณกรรมการแสดง เนื่องจากโครงเรื่อง

ของการแสดงหนังตะลุงไม่มีความส าคัญ และมักแสดงไม่จบตามล าดับเหตุการณ์ของโครงเรื่อง       

คนเชิดสามารถแสดงได้อย่างอิสระ ภาวการณ์ เช่นนั้นไม่มีผลแต่อย่างไรต่อผู้ชม เนื่องจากผู้ชม 

ต้องการไปเสพอารมณ์ขันจากบทตลกเท่านั้น บทตลกท่ีสอดแทรกอยู่ตลอดการด าเนินเรื่องต่างหากที่

เป็นหัวใจส าคัญของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ที่ผู้ชมต้องการชมเพ่ือผ่อนคลาย

ความเครียด 

 บทตลกคลายเครียด (comic relief) เป็นบทสอดแทรกเข้ามาเพ่ือผ่อนคลายความเครียดของ

ผู้ชม และเป็นการเพ่ิมความหลากหลายเข้าไปในบทละครเรื่องนั้น ๆ (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสภา, 2560: 111) การสร้างอารมณ์ขัน คือ การสื่อสารหรือสาระข้อมูลที่ท าให้ผู้พบ

เห็นหรือรับฟังเกิดอารมณ์ขันหรือสนุกสนาน คล้อยตามสารหรือสาระข้อมูลที่ผู้แสดงสื่อออกมา  

(เถกิง พันธุ์เถกิงอมร, 2559: 108) อารมณ์ขันจึงเป็นหัวใจส าคัญของการแสดงหนังตะลุง เพราะผู้ชม

ต้องการฟังบทตลกหรือบทตลกที่คมคายลึกซึ้ง บทตลกจึงเป็นการสร้างอารมณ์ขันที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจที่

ส าคัญของหนังตะลุง (เกษม ขนาบแก้ว, 2533: 1) คนเชิดหนังจึงต้องพยายามสร้างสรรค์บทตลก

เพ่ือให้ถูกใจผู้ชม 

บทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมีการสร้างสรรค์บทตลกมีองค์ประกอบที่

หลากหลายเพ่ือสร้างอารมณ์ขันโดยสอดแทรกไว้ในการด าเนินเรื่อง ในบทที่ 6 นี้ โดยได้ก าหนด

ประเด็นการวิเคราะห์บทตลกในหนังตะลุงเมืองเพชร ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทบทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 

2. ผู้แสดงบทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 

3. เนื้อหาบทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 

4. กลวิธีการสร้างสรรค์บทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร  
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6.1 ประเภทบทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
 บทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรสามารถวิเคราะห์รูปแบบได้ 2 ประเภท 

ดังนี้ 

 6.1.1 บทตลกประเภทร้อยกรอง 
 บทตลกประเภทร้อยกรอง เป็นบทตลกแบบเก่าที่คนเชิดได้รับการถ่ายทอดหรือลักจ าจากครู

หนังตะลุงแล้วน ามาประยุกต์ในการแสดง เป็นการร้องกลอนท านองต่าง ๆ ตามขนบการแสดงของไทย  

ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1   

   บุตราเทวี: ว่าความจับความตามเรื่องนี้  สาวอายุสิบสี่หนูเกิดปีเถาะ 

 เอวบางบางร่างกลมกลม   หัวนมขาวขาวเหมือนดังตาลเฉาะ 

 หน้าโหนกโหนกสะโพกแบนแบน  สองแขนอ่อนจังดังเหมือนเจาะ 

 สองเต้าของนางงามสมทรง  พ่อแม่คอยปลงกลัวหนุ่มหนุ่มมาเจาะ 

 เจ๊กจีนลาวไทยชอบใจตัวฉัน  เห็นแล้วพูดกันตัวดิฉันงามเหมาะ 

 สวยดีสวยดีไม่มีใครยล   หนุ่มหนุ่มหน้ามนน้ าลายหยดเผาะเผาะ 

 คนแก่คนเฒ่าเห็นสาวสวยแท้  ลืมตัวว่าแก่นั่งแลหัวเราะ 

 นั่งบ่นกันให้กลุ้มว่าเป็นหนุ่มกันไม่ได้  ต่างคนเสียดายจนเหงื่อไหลหยดเผาะ 

 ชาติก่อนหนูท่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์  พระอินทร์ประทานให้มาเกิดโดยเฉพาะ 

 เดินออกจากห้องตามองหนุ่มหนุ่ม   เดินยิ้มกะปุมให้หนุ่มหนุ่มเขาเสาะ 

      (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 จากบทออกตัวนางบุตราเทวี  คนเชิดใช้ฉันทลักษณ์ประเภทกลอนหัวเดียวร้องเป็นท านอง

หนังตะลุง โดยใช้กลอนตาย เพ่ือแสดงฝีมือในการสรรค าลงท้ายกลอน ปกติขนบการออกตัวนาง

จะต้องพรรณนาให้เห็นรูปร่างของตัวนางที่สวยงาม กิริยาเรียบร้อยงดงาม แต่บทออกตัวข้างต้นแหวก

ขนบแสดงให้เห็นอารมณ์ขันแทบจะทุกกลอน  ยกตัวอย่าง  “เอวบางบางร่างกลมกลม หัวนมขาวขาว

เหมือนดังตาลเฉาะ”  กลอนบทนี้ดีเด่นในด้านการซ้ าค าและความเปรียบอุปมาเชิงสองแง่สองง่าม     

ที่เปรียบความขาวของนมนางเหมือนลูกตาลโตนดที่เฉาะจากเต้า  ส่วน “นั่งบ่นกันให้กลุ้มว่าเป็นหนุ่ม

กันไม่ได้  ต่างคนเสียดายจนเหงื่อไหลหยดเผาะ”  และ “เดินออกจากห้องตามองหนุ่มหนุ่ม เดินยิ้ม 

กะปุมให้หนุ่มหนุ่มเขาเสาะ” กล่าวถึงความสวยของนางท าให้คนแก่แลเห็นแล้วเสียดายน้ าลายหยด 

นางออกจากห้องเดินยิ้มกระปุมให้หนุ่มเสาะหา เนื้อหาทั้งหมดเป็นการแหวกขนบการพรรณนาของ
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นางให้เกิดความขบขัน นับเป็นบทตลกชมนางที่หนังตะลุงเมืองเพชรหลายคณะยังคงใช้เพ่ือเรียกเสียง

หัวเราะจากผู้ชม 

ตัวอย่างที่ 2     

 ไอ้กบ : ว่ากินอะไรมันก็เบื่อ  ฉันจึงต้องมานั่งบ่น 

 นี่ฉันไม่รู้อะไร   เบื่อหน่ายแต่อาหาร 

 จะเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวาน  มันเบื่ออาหารเต็มทน 

 ไอ้เกลี้ยง : จะแกงหมูก็เบื่อ  จะแกงเนื้อก็หน่าย 

 แกงปลาหรือแกงไก่  ผัดขี้เมาอร่อยดี 

 ไอ้กบ :  ผัดพะแนงแกงเผ็ด  ว่าตุ๋นเป็ดหรือทอดไข่   

 ไอ้เกลี้ยง: แกงปลาดุกหรือว่าหมูยัดไส้ เบื่อหน่ายสับสน 

 ไอ้กบ :  จะเอาผักมาจิ้มน้ าพริก  เบื่อแล้วเบื่ออีกแต่ฉันหนีมันไม่พ้น 

 ไอ้เกลี้ยง :ส่วนไอ้เนื้อจิ้มเนื้อ  ไม่มีใครเบื่อเลยสักคน 

      (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

ตัวอย่างที่ 3  

ไอ้กบ :  ธรรมดาเข้าป่าต้องชมนก    

ไอ้เกลี้ยง : นี่เป็นธรรมเนียมเข้ารกต้องชมไม้ 

ไอ้ด้วง : ต้นเต็งเป็นแถวแต้วเป็นทิว กาหลงสูงลิ่วต้นตะไล 

ไอ้กบ :  นั่นต้นจิกต้นแจงต้นแดงประดู่ ขึ้นเรียงเคียงคู่ประค าไก ่  

ไอ้เกลี้ยง : ต้นอะไรขึ้นอยู่ในหย่อมหญ้า    

ไอ้กบ :  ต้นอะไร 

ไอ้เกลี้ยง : ต้นอะไรรู้ไม่สิ  โน้นต้นอะไรขึ้นอยู่ในหย่อมหญ้าไม่มีหูไม่มีตาไม่มีกิ่งใบ   

ดูสิเฮ้ย นี่มันต้นอะไร ไอ้ห่าขึ้นป่าหญ้า หญ้าเขียว ๆ ขึ้นไม่ ดันไปขึ้นหญ้า

ไฟลวกด าปี๋แน่ะ  

ไอ้ด้วง : ไหน อ้อเว้ย แปลกดีโว้ย  

ไอ้เกลี้ยง : โน้นต้นอะไรขึ้นอยู่ในหย่อมหญ้า   ไม่มีหูไม่มีตาไม่มีกิ่งใบ 

ไอ้ด้วง :   ว่ากี่ปีก่ีปีมีแต่ต้น  แต่ออกลูกอยู่ที่โคนสองใบ 

ไอ้กบ :  เฮ้ย ไมมีลูกเหร่อ ไอ้ด้วง 

ไอ้ด้วง : อ่ือ  ลองแหวก ๆ หญ้า ไฟลวก ๆ ดู เห็นมีลูกสองลูกโว้ย  
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ไอ้กบ :  เอ้อ แปลกเว้ย  

ไอ้ด้วง : ว่ากี่ปีก่ีปีมีแต่ต้น   แต่ออกลูกอยู่ที่โคนสองใบ 

ไอ้เกลี้ยง : ต้นกลมเปลือกกลางมียางขาว จะว่าต้นมะนาวมันก็ไม่ใช่ 

ดูสิต้นกลมเปลือกบาง ไอ้ห่ามียางขาว ๆ ด้วย กบ จะว่ามะนาวก็

ใช่ไม่ มีหนามไม่อ้ะ  

ไอ้กบ :  ต้นไม้ในป่ามีหนาแน่น ร้อยต้นมีแก่นอยู่ข้างใน 

ไอ้เกลี้ยง : เดี๋ยวช้างมาถูเดี๋ยวหมูมาสี เปลือกนอกก็ไม่มีหุ้มปลาย 

ไอ้กบ : เอ่ ชา เอ๊ ช้า ชา ฉ่า ชา หนอย แม่ 

(มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 จากตัวอย่างที่ 2 เป็นกลอนลิเก ร้องท านองราชนิเกลิง และตัวอย่างที่ 3 กลอนหัวเดียว    

ร้องท านองเพลงฉ่อย ทั้งสองตัวอย่างเป็นบทร้องเล่นของเสนาอ ามาตย์เมื่อตามพระเอก เป็นขนบ  

การชมนกชมไม้หรือร้องเล่นสนุก เพ่ือผ่อนคลายความเครียดขณะเดินทาง บทตลกส่วนใหญ่จะเป็น

สองแง่สองง่าม ตัวอย่างที่ 2 กล่าวถึงความเบื่อหน่ายของการกินกับข้าวต่าง ๆ เอาผักมาจิ้มน้ าพริกก็

เบื่อ แต่สิ่งที่ไม่เบื่อคือการเอาเนื้อจิ้มเนื้อหรือการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการกล่าวถึงธรรมชาติทางเพศ

ของมนุษย์  ส่วนขนบการชมนกชมไม้ก็เช่นกัน บทที่ว่า “ว่ากี่ปีกี่ปีมีแต่ต้น  แต่ออกลูกอยู่ที่โคนสอง

ใบ” และ “เดี๋ยวช้างมาถูเดี๋ยวหมูมาสี เปลือกนอกก็ไม่มีหุ้มปลาย” ล้วนแต่กล่าวถึงอวัยวะเพศชาย

ทั้งสิ้นในลักษณะกลอนแดง 

 บทตลกประเภทร้อยกรองเป็นบทตลกแบบเก่าที่คนเชิดได้รับการถ่ายทอดจากครู จะเป็น

ขนบของการแสดงไม่ว่าจะเป็นบทออกตัวหรือบทชมนกชมไม้ โดยใช้ฉันทลักษณ์ประเภทกลอนหัว

เดียว แต่จะร้องหลากท านอง เช่น หนังตะลุง ราชนิเกลิง เพลงฉ่อย เนื้อหาจะออกทางสองแง่สองง่าม

เพ่ือสร้างอารมณ์ขันแบบชาวบ้าน เนื่องจากการแสดงหนังตะลุงเป็นช่วงเวลาพิเศษ ที่สามารถกล่าวถึง

เรื่องเพศได้อย่างเสรีโดยไม่มีใครถือสา  

 6.1.2 บทตลกประเภทร้อยแก้ว   
 บทตลกประเภทร้อยแก้ว เป็นบทตลกแบบใหม่ที่คนเชิดสร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญา       

ด้วยการคิดเนื้อหาฉับพลันด้วยปฏิภาณ สร้างเป็นเรื่องราวผ่านบทเจรจาของตัวตลกเพ่ือให้ผู้ชมเกิด

ความสนุกสนาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ตัวอย่างที่ 1 

ไอ้กบ : ไอ้เกลี้ยงมาวัดขุนตราชอบแม่หม้ายนะเกลี้ยงนะ 



  252 

ไอ้เกลี้ยง : แม่หม้ายเยอะอะ 

ไอ้กบ : มาจากไหนกัน 

ไอ้เกลี้ยง : ไม่รู้ ข้ามสะพานมาฝั่งตะวันออก 

ไอ้กบ : ไอ้เกลี้ยง วัดนี้ลิงเยอะ 

ไอ้เกลี้ยง : กูอยากเจอลิง ไม่เจอะลิงอีก ถ้าเจอะลิงสวยมั่งวันนี้ 

ไอ้กบ : ท าไมล่ะ 

ไอ้เกลี้ยง : จะล่อสักสองตัวนะวันนี้ 

ไอ้กบ : เอาไปท าอะไร 

ไอ้เกลี้ยง : ไปเลี้ยงขึ้นมะพร้าวนึ 

ไอ้กบ : ลิงต้องหัดนะเกลี้ยง 

ไอ้เกลี้ยง : เราไปหัดเนอะ กะว่าเอาไปสองตัว ตัวผู้ตัวตัวเมียตัว 

ไอ้กบ : ท าไมเอาตัวผู้ไปอย่างเดียว เอาข้ึนมะพร้าว 

ไอ้เกลี้ยง : อึ เอาตัวผู้ไปตัวเดียว เวลาหิวท าไงล่ะ มันจะกินกาแฟได้รึ กบ เวลามัน 

หิวเอาตัวเมียไปคู่ ๆ มัน  เผื่อมันหิว ตัวเมียหิวให้ตัวผู้แบ่งกันกินอะ ตัวผู้หิว

ล่อตัวเมียเนอะ 

ไอ้กบ : เอาลิงไปเพาะพันธุ์เหรอะ เกลี้ยง 

ไอ้เกลี้ยง : แล้วกันเอาไปเป็นคู่ คนเราเกิดมาต้องมีคู่นะ กบนะ อยู่ต่างประเทศก็ 

ต้องมีคู่ คนเราเกิดมา ไม่มีคู่ใช้ ไม่ได้ กบ  

 (นางปีศาจร้ายฆ่าแม่: คณะ พ.นิยมศิลป์) 

  จากตัวอย่างบทตลกท่ียกมาข้างต้น  คนเชิดได้น าสิ่งที่ได้พบเห็นจากบริเวณที่ไปปักจอท าการ

แสดงมาเป็นเนื้อหาของบทตลก กล่าวคือ วัดขุนตราตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกริมแม่น้ าเพชรเป็นบริเวณที่มีลิง

แสมชุกชุม คนเชิดกล่าวถึงแม่หม้ายที่ข้ามสะพานมาจากฝั่งตะวันออก และลิงที่อยู่บริเวณวัดโดยกล่าว

ว่าถ้าเจอจะจับไปขึ้นต้นมะพร้าว แต่จะเอาตัวผู้กับตัวเมีย จะเอาไปผสมพันธุ์กันเพ่ือเพาะพันธุ์ การน า

สิ่งที่ได้พบเห็นระหว่างการเดินทางหรือบริเวณท่ีท าการแสดงมาสร้างสรรค์เป็นบทตลกถือเป็นไหวพริบ

ปฏิภาณของคนเชิด และบทตลกนี้จะได้รับเสียงหัวเราะจากผู้ชม เพราะเป็นบทตลกใหม่สดและผู้ชมมี

ประสบการณ์ร่วมรับรู้ในสิ่งที่กล่าวถึงได้เป็นอย่างดี 

ตัวอย่างที่ 2 

ไอ้เกลี้ยง : เจ็ดท่ายังพอไหว เจ็ดป่าช้ากูเอาไหวไม่ กูกลัวผีกู 
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ไอ้กบ : ผีอะไร 

ไอ้เกลี้ยง : ผีก าลังเกรียวกราวอยู่ตอนนี้ ผีทอมนึไง ที่ถูกฆ่าฝังศพที่บ้านโป่งโน้นไง 

ไอ้กบ : ไอ้เปรต นี่ออกท่าแล้ว เดี๋ยว ๆ เล่นหนังได้ไม่หร็อก ออกท่าแล้ว ไปรู้อะไร 

มา ส่งเดชอีกแล้ว 

ไอ้เกลี้ยง : ไมนึ กบ ข่าวออกเปรี้ยง ๆ กูว่าตามข่าวหรอก 

ไอ้กบ : เรื่องของเขาไม่เก่ียวกับเรา ปะ ไปหาดินเจ็ดท่าแล้วปลูกปะร าพิธี นายจะท า 

พิธีชุบหอกกบิลพัท ไปโว้ย พวกเรา โว้ยไป 

(รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 จากตัวอย่างบทตลกข้างต้น  คนเชิดได้น าประสบการณ์ที่รับรู้ข่าวสารทางสังคมจากสื่อต่าง ๆ 

ในชีวิตประจ าวันมาสอดแทรกไว้ในบทตลก  ข่าวการพบศพทอมที่ถูกอุ้มจากคอนโดฯ กลางกรุง เมื่อ 

ธ.ค.59  ถูกฝังเปลือยใกล้รีสอร์ทเมืองกาญจน์ ขณะที่ผกก.บ้านโป่ง ยังให้การภาคเสธ อ้างอุ้มไปสั่ง

สอน แต่ไม่คิดฆ่า ส่วนน้องดาว นักร้องสาวต้นเหตุจนมุม ขณะน าโฉนดที่ดินไปตีราคาประกันที่

ส านักงานที่ดินบุรีรัมย์ (ข่าวสด, ม.ป.ป.) ข่าวนี้ดังและสะเทือนขวัญมาก คนเชิดได้น ามาสอดแทรกเป็น 

“ผีทอม” ขณะที่ตัวตลกก าลังไปหาดินเจ็ดท่าตามบัญชาของทศกัณฐ์ที่จะใช้ในพิธีชุบหอกกบิลพัท 

หลังจากท่ีท้าวมาลีวราชว่าความไม่เข้าข้างตน  

 บทตลกแบบใหม่ต่างกับบทตลกแบบเก่า กล่าวคือ ประเด็นแรก บทตลกแบบใหม่จะเป็น  

การเจรจาเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ส่วนบทตลกแบบเก่าจะเป็นการร้องกลอนท านองต่าง ๆ ประเด็นที่สอง 

บทตลกแบบใหม่เป็นการน าเนื้อหาจากสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินทางหรือสถานที่ท าการแสดงและ

จากประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารของบ้านเมืองที่ก าลังเป็นประเด็นร้อน แล้วน ามาสร้างสรรค์บทตลก  

และประเด็นสุดท้าย บทตลกแบบใหม่เป็นการคิดเนื้อหาขึ้นมาใหม่แบบใหม่สด ถูกใจผู้ชมเพราะมี

ประสบการณ์การรับรู้ที่เท่ากัน ส่วนบทตลกแบบเก่าคนเชิดจะต้องจดจ ากลอนและท่วงท านองการร้อง

ที่ได้รับการถ่ายทอดจากครู  ซึ่งผู้ชมบางคนเคยฟังหรือคุ้นเคยกับบทกลอนอยู่แล้ว  การที่จะใช้บท

ตลกแบบเก่าหรือใหม่นั้นขึ้นอยู่กับคนเชิดจะใช้แบบใดให้สอดคล้องกับบริบทการแสดงและให้ผู้ชมเกิด

อารมณ์ขันเป็นส าคัญ 

 

6.2 ผู้แสดงบทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร  
 ผู้แสดงบทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร นั่นก็คือตัวตลก ซึ่งตัวตลกแต่ละ

ตัวต่างก็มีบุคลิกลักษณะเด่นแตกต่างกัน แต่ยังคงมีลักษณะร่วมกันบางประการ ในวรรณกรรมการ
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แสดงหนังตะลุงเมืองเพชรตัวตลกมีบทบาทหน้าที่ส าคัญที่สามารถปรากฏตัวตลอดการด าเนินเรื่อง 

ประเด็นดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

 6.2.1 ตัวตลก  
ตัวตลกเป็นตัวละครที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่ "ขาดไม่ได้" ถือเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการ

แสดงหนังตะลุง ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชรมีความส าคัญเหมือนกับการแสดงหนังตะลุงภาคใต้ ดังที่ 

คนางค์  บุญทิพย์ (2545: 6) กล่าวว่า ตัวตลกหนังตะลุงมีความส าคัญจึงขาดเสียมิได้ในการแสดงหนัง

ตะลุง เพราะความสนุกสนาน ตลก น่าขันจากบุคลิกเฉพาะของตัวตลกแต่ละตัว ซึ่งยังคงตรึง  ความ

นิยมชมชอบของผู้ชมอยู่มิเสื่อมคล้าย การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร มีตัวตลกส าคัญซึ่งมีบุคลิกภาพ

เฉพาะที่สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ชม ประกอบด้วย 

6.2.1.1 ไอ้เกลี้ยง 

 
ภาพที่ 41  ไอ้เกลี้ยง 

 

ไอ้เกลี้ยง มีรูปลักษณ์ คือ หัวล้านเกือบทั้งหัว มีผมอยู่ตรงท้ายทอย คอหยัก ยืนคอตก เหมือน

คนก้มหน้าตลอดเวลา เวลาพูดผงกหัวขึ้นลง ผิวสีด า ไม่สวมเสื้อ และนุ่งโสร่งสีแดง  คาดตะกรุดหรือ

ปลัดขิก ลักษณะนิสัยเป็นตัวตลกที่โง่ชอบอวดฉลาด ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมคน ขี้ขลาด ขี้โม้อวดเก่ง       

ชอบเอาเปรียบคนอ่ืน พูดกวนชวนมีเรื่อง พูดเหน่อส าเนียงบ้านลาด เสียงแหบ พูดเสียงอยู่ในล าคอ 

เป็นตัวตลกที่เป็นขวัญใจผู้ชมคู่กับไอ้กบ บางคณะใช้เป็นตัวบอกเรื่อง  ตัวอย่างบทตลก    

ฤๅษี : เออ ไปดีมีชัย ขอให้ชัยโยชัยยะ แพ้กับพระชนะกับมาร  
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ไอ้เกลี้ยง : หิอิ ข้าเอาไม่หรอก  

ฤๅษี : ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เงินทองมากมีเหลือกินเหลือใช้ 

ไอ้เกลี้ยง : ฮึอึ ข้าเอาไม่หรอก 

ฤๅษี : อย่างนั้นมึงตายไปแล้ว ชาติหน้าเกิดฉันหนึ่งฉันใด ขอให้ผมมึงข้ึนเต็ม 

กบาล ไป 

ไอ้เกลี้ยง : โจ๊ะ ถีด ถิ่ง ติง ทั่ง ติง ทั่ง ๆ ๆ 

(เกราะสุวรรณ: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

จากบทตลกข้างต้น จะสะท้อนให้เห็นนิสัยของไอ้เกลี้ยงว่าเป็นคนไม่ค่อยฉลาดนัก ตอนที่มา

ลาพระฤๅษีกลับบ้านเมืองพร้อมกับพระเอก คือ เกราะสุวรรณ เมื่อพระฤๅษีให้พรให้มีชัยชนะหรือมี

ทรัพย์สมบัติมากกลับปฏิเสธ แต่พอพระฤๅษีประชดให้ไปเกิดใหม่มีผมดกกลับพอใจ  

6.2.1.2 ไอ้กบ 

 
ภาพที่ 42   ไอ้กบ 

 

ไอ้กบ เป็นตัวตลกส าคัญของหนังตะลุงเมืองเพชร มีผิวด า หัวโล้น (หัวลูกมะกรูด) จมูกโต   

มือเท้าโตผิดปกติ เวลาต่อสู้กับพวกยักษ์จะใช้มือโตเป็นอาวุธ สวมโสร่งสีแดง คาดปลัดขิก เป็นคน

พูดจามีหลักการ ตรงไปตรงมาคอยเตือนสติผู้อ่ืนได้ดี มีสติปัญญาดี มีไหวพริบปฏิภาณ รู้เท่าทันคน

และเหตุการณ์เสมอ เจ้านายไว้ใจ พูดส าเนียงเหน่อบ้านลาด นับเป็นตัวตลกชูโรงคู่กับไอ้เกลี้ยง  

ตัวอย่างบทตลก 
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เกราะสุวรรณ : เราอยากรู้มีพ่อมีแม่กับเขาบ้างหรือเปล่า 

ไอ้กบ : มีนึ คนเราเกิดมาต้องมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นแหละ ลองไม่มีพ่อมี 

แม่จะเกิดมาได้อย่างไร คนเราเกิดมาทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ด้วยกันทุกคน ถ้า

ไม่มีพ่อมีแม่เกิดไม่ได้หรอกนาย 

ไอ้เกลี้ยง : เกิดได้ไม่เหรอะ กบ เกิดได้นึ 

ไอ้กบ : เกิดได้ไง เกลี้ยง มีพ่อมีแม่ไม่ 

ไอ้เกลี้ยง : ดูอย่างกูดุ๊ โตมาจนวันนี้ยังเคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่กูไม่เลยอะ  

ไอ้กบ : ไมอะ  

ไอ้เกลี้ยง : สงสัยกูจะเกิดก่อนพ่อก่อนแม่กู กูม้ังถ้า 

(เกราะสุวรรณ: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

บทตลกดังกล่าว สะท้อนนิสัยไอ้กบบางส่วนว่า นอกจากเป็นตัวตลกที่เป็นเพ่ือนคอยรับส่ง   

บทตลกกับไอ้เกลี้ยงแล้ว บทเจรจาแสดงให้เห็นว่า ไอ้กบเป็นคนมีจิตวิทยาและหลักการในการพูดจา 

ให้ข้อคิดเรื่องพ่อแม่ เพ่ือปลอบใจพระเอกในเรื่อง ต่างกับไอ้เกลี้ยงที่จะพูดจาเลอะเทอะ ไม่เป็นเรื่อง

เป็นราวในสถานการณ์ท่ีพระเอกต้องการก าลังใจ 

6.2.1.3 ไอ้กา 

 
ภาพที่ 43   ไอ้กา 

ที่มา: ชนาพร  เกิดเกษม 
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ไอ้กา เป็นตัวหนังที่มีความส าคัญอีกตัวหนึ่ง  มีลักษณะรูปร่าง คือ หัวโล้น พุงโต มือกับเท้า

ใหญ่ผิดปกติ ผิวสีด า ไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้าโสร่งสีแดง ในอดีตอ้ายกามีชื่อว่า อ้ายแก12 ลักษณะนิสัยขี้เล่น 

รักสนุก พูดเหน่อส าเนียงบ้านลาด ตัวอย่างบทตลก  

ไอ้กา : เดินไหวเหร่อ เราอายุป่านนี้แล้ว ไอ้เพ้อ ขาแข้งค่อยจะดีไม่แล้วเฮ้ย 

ไอ้หน่วย : ปีนี้อายุเท่าไหร่ 

ไอ้กา : ห้า 

ไอ้หน่วย : ยี่สิบห้า 

ไอ้กา : หกสิบห้าแล้ว ไอ้หน่วย 

ไอ้หน่วย : ร่างกายไหวไหม 

ไอ้กา : ร่างกายไหว แต่ขามันแย่ 

ไอ้หน่วย : ขาไหน 

ไอ้กา : ขาซ้ายสิ 

ไอ้หน่วย : เป็นไง  

ไอ้กา : ขาซ้ายมันชา 

ไอ้หน่วย : ขาขวาล่ะ  

ไอ้กา : ขาขวาโอเลี้ยงโว้ยเฮ้ย 

(คาวี โควิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช าชาญ) 

ไอ้กากับไอ้หน่วยเป็นตัวตลกส าคัญของคณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช าชาญ เป็นคู่หูที่รับส่ง

มุกเจรจาท าให้เกิดความสนุกสนาน เป็นการเล่นมุกทางภาษา แสดงปฏิภาณไหวพริบ เห็นความ      

ขี้เล่น รักสนุก ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยพื้นฐานของตัวตลก 

 

 

 

                                                           
12 ซ่ึงเป็นชื่อที่ได้มาจากครูหนังตะลุงที่ชื่อว่า ครูแก ภายหลังเป็นเรื่องเล่าว่าผู้ที่เชิดรูปตัวหนังอ้ายแกในครั้งอดีต คือ ครูพุด 

ซ่ึงท่านเป็นคนที่มีลีลาในการเชิดที่หาตัวจับได้ยาก เพราะเพียงแค่ท่านเชิดรูปตัวหนังอ้ายแกโผล่มาเพียงนิดเดียว ผู้ที่ได้รับชมต่าง ก็
หัวเราะกันอย่างครึกครื้น ในอดีตนั้นคนเชิดตะลุงส่วนมากมักจะมีการเล่นของหรือเป่าคาถาอาคม ซ่ึงของที่ว่านั้นในบางครั้งก็อยู่กับรูป
ตัวหนัง ก่อนที่ครูพุดจะเสียชีวิต ท่านได้บอกลูกหลานว่ารูปตัวหนังอ้ายแกไม่มีใครสามารถเชิดได้ดีเท่ากับตัวท่าน ดังนั้น ท่านจึงสั่ งให้
ลูกหลานเปลี่ยนชื่อไอ้แกเป็นไอ้กาและเมื่อใดที่น ารูปหนังตัวนี้ออกมาเชิดอย่าเอ่ยนามอ้ายแกอีก” (ชัยนาท  เชิดช านาญ, 2560)   
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6.2.1.4 ไอ้หน่วย 

 
ภาพที่ 44  ไอ้หน่วย 

ที่มา: ชนาพร  เกิดเกษม 

ไอ้หน่วย มีลักษณะรูปร่าง คือ หัวล้านแต่มีเส้นผมอยู่ที่ท้ายทอย จมูกโต  พุงพุ้ย  ผิวขาว ไม่

สวมเสื้อ  นุ่งโสร่งสีแดง สวมสร้อยคอ พูดเหน่อส าเนียงบ้านลาด  ตัวอย่างบทตลก 

ท้าวมนเทียรทอง : ไอ้หน่วย กูจะท าอย่างไรดี ถ้ากูยกราชธิดาให้มัน เท่ากับ 

ให้ราชธิดาตกนรกท้ังเป็น แต่ถ้ากูไม่ให้ ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์จะต้องล้ม 

ตาย เพราะกูกับราชธิดาเป็นต้นเหตุ แล้วกูจะท าอย่างไรดี ไอ้หน่วย 

ไอ้หน่วย :  หม่อมพ่อครับ งานนี้มันต้องซ้อนแผนแล้วครับ 

ท้าวมนเทียรทอง : ซ้อนแผนอย่างไรวะ ไอ้หน่วย 

ไอ้หน่วย :  องค์หญิงนั้นทรงพระสิริโฉม ผู้คนทั่วแว่นแคว้นต่างปรารถนาจะ 

ยลโฉมองค์ราชธิดารัศมีในเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็บอกกับมารยักษาเกตุทองว่า 

ผ่อนผันเจ็ดวันให้ยกขันหมากมา ภายในเจ็ดวันผมจะไปประกาศ          

ใครสามารถตัดหัวไอ้เกตุทองได้ องค์หม่อมพ่อก็ให้แต่งงานกับราชธิดา 

เพ่ือจะได้คนเก่งไว้ครองบ้านครองเมืองและยังช่วยให้พ้นจากมือมารด้วย  

พะยะค่ะ 

(มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 
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 จากบทตลกจะเห็นลักษณะนิสัยของไอ้หน่วยว่าเป็นคนมีหลักการ มีเหตุผล นอกจากนั้น   

จากบทตลกข้างต้น ยังแสดงให้เห็นความเชื่อใจของท้าวเทียรทองที่ปรึกษาราชการกับไอ้หน่วย      

เพ่ือหาทางออกให้แก่บ้านเมือง ไอ้หน่วยได้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการแก้ปัญหา มีไหวพริบใน

การคิดแผนซ้อนกลยักษ์เกตุทอง  

 

  6.2.1.5 ไอ้แก้ว 

 
ภาพที่ 45  ไอ้แก้ว 

 

ไอ้แก้วเป็นตัวละครที่หนังตะลุงเมืองเพชรรับมาจากทางภาคใต้13  พูดส าเนียงภาษาปักษ์ใต้ 

ลักษณะรูปร่างของไอ้แก้ว คือ หัวล้าน ตัวใหญ่ มีกล้าม ไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงลาย สวมสร้อยคอ       

มีอาวุธประจ ากาย คือ ขวาน ซึ่งจะถือติดตัวไปในทุกที่  ไอ้แก้วเป็นรูปตัวหนังที่ใช้บอกเรื่องก่อนที่จะ

ท าการแสดง ลักษณะนิสัย พูดจาเสียงดัง ตรงไปตรงมา  ตัวอย่างบทตลก   

                                                           
13ไอ้แก้ว ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชร น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากตัวตลกหนังตะลุงภาคใต้ คือ นายสีแก้ว ไม่มีบันทึกว่าใคร

เป็นคนสร้าง แต่เชื่อกันว่าเอาบุคลิกมาจากคนชื่อสีแก้วจริง ๆ เป็นคนมีตบะ มือหนัก เวลา โกรธใครจะตบด้วยมือหรือชนด้วยศีรษะ    

เป็นคนกล้าหาญ พูดจริงท าจริง ชอบอาสาเจ้านายด้วยจริงใจ ตักเตือนผู้อื่นให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามท านองคลองธรรม เป็นคนรูปร่าง

อ้วนเต้ีย ผิวคล้ า  มีโหนกคอ ศีรษะล้าน นุ่งผ้าโจงกระเบนลายตาหมากรุก ไม่สวมเส้ือ ไม่ถืออาวุธใด ๆ ใครพูดล้อเลียนเกี่ยวกับเรื่องพระ 

เร่ืองร้อน เร่ืองจ านวนเงินมาก ๆ จะโกรธทันที พูดช้า ๆ ชัดถ้อยชัดค า เพื่อนคู่หูคือนายยอดทอง (หนังตะลุงวัฒนธรรมภาคใต้, 2563) 
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ไอ้แก้ว : มาแล้วครับ ถวายบังคม 

เกตุทอง : ไหว้พระ ไอ้แก้ว ยกทัพโยธา 

ไอ้แก้ว : ไปไหนครับ  

เกตุทอง : ไปบ้านเมืองโรมทัต กินผู้กินคน วันนี้กินราษฎรสามคน  

ไอ้แก้ว : กินราษฎรสามคนวันนี้เหอ  

เกตุทอง : ใช่ มึงกินหรือเปล่า  

ไอ้แก้ว : ผมไม่กินครับ กินคนไม่ดีครับ  

เกตุทอง : มันไม่ดีตรงไหนวะ 

ไอ้แก้ว : ขี้มันเหม็นครับ ผมกินหมูครับ หมูราคามันลงครับ พอได้ 

 (เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์) 

จากบทตลกข้างต้น ไอ้แก้วมีหน้าที่เป็นเสนาฝ่ายยักษ์ ได้รับค าสั่งจากเจ้านาย คือ พญายักษ์

เกตุทองให้ยกทัพไปท าสงครามชิงตัวพระราชธิดาที่เมืองโรมทัต  เจ้านายให้ยกไปกินผู้คนในเมือง     

แต่ไอ้แก้วไม่ยอมกินคน กล้าพูดกับเจ้านายอย่างตรงไปตรงมา  

 

6.2.1.6 ไอ้จ่อย  

 
ภาพที่ 46  ไอ้จ่อย 

 

ไอ้จ่อย เป็นตัวตลกที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้ราว 20 ปี โดยนายวิน  อุ่นใจเพ่ือน (2561) หัวหน้า

คณะหนังตะลุง  ว. รวมศิลป์ จากการที่ได้ตะเวนแสดงหนังตะลุงไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ มักมีคนเมา

เหล้ามาดูเสมอ กอปรกับได้เห็นรูปลักษณ์คนเมาเหล้าคนหนึ่งจึงได้น ามาแกะเป็นตัวตลกหนังประจ า
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คณะ เมื่อน าไปแสดงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนส่งอิทธิพลให้หนังตะลุงคณะอ่ืนในจังหวัด

เพชรบุรี แกะหนังไอ้จ่อยไว้แสดงแทบทุกคณะ 

ไอ้จ่อยเป็นชายวัยกลางคน ผมยาวรุ่มร่าม กระเซอะกระเซิง สกปรก มีหนวดเครารกรุงรัง 

สวมสร้อยคอ แขวนพระองค์ใหญ่ สะพายย่าม นุ่งกางเกงสีแดง คาดผ้าสีเขียวที่พุง สวมนาฬิกาคอมือ 

มือถือขวดเหล้าตลอดเวลา เวลาพูดเสียงเหน่อบ้านลาด เสียงอ้อแอ้ เพราะเมาเหล้าตลอดเวลา นิสัย

ชอบกวนชาวบ้านไปทั่ว มักจะเจรจาโต้ตอบกับเจ้านายแบบไม่กลัวเกรง ชอบร้องเพลงลูกทุ่ง มักพูดแต่

เรื่องกินเหล้า    ดังตัวอย่างบทตลก 

ฉันทา : เพลงใคร 

ไอ้จ่อย : แต่งเองครับ 

ฉันทา : ได้ยินแว่ว ๆ แต่เพลงไม่เรียบร้อยเลย 

ไอ้จ่อย : คนเมาแต่งจะเรียบร้อยได้ไง มีใครเมาแล้วนั่งพับเพียบมั่ง 

 ฉันทา : นี่นายจ่อยเมาอีกแล้ว 

ไอ้จ่อย : ผมได้เมาอีกแล้วไม่ ผมเมาอยู่แล้ว 

 ฉันทา : นี่นายจ่อย ถามจริง ๆ เถอะ เมาทุกวันเหรอ 

 ไอ้จ่อย : ผมได้เมาทุกวันไม่หร็อก ผมเมาทุกเวลา 

 ฉันทา : หน้าตาเป็นสนิมเลย 

 ไอ้จ่อย : งั้นเอาดาษทรายมาถูหน่อยดุ๊ 

(ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์) 

ไอ้จ่อยเป็นขวัญใจตัวตลกตัวใหม่ของหนังตะลุงเมืองเพชร ที่เมาตลอดเวลา และมักจะร้อง

เพลงลูกทุ่ง จากบทตลกข้างต้น จะเห็นว่า ไอ้จ่อยจะชอบต่อล้อต่อเถียงกับฉันทา มเหสีของเจ้าเมือง 

เมื่อเรียกตัวมาใช้งาน ก็จะเมาเข้ามา เมื่อถูกถามในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเมา ก็จะตอบแบบเล่นกับ

ภาษาด้วยไหวพริบปฏิภาณ เช่น เมื่อนางฉันทากล่าวโจษว่า “นี่นายจ่อยเมาอีกแล้ว”  ไอ้จ่อยเปลี่ยน

ค าว่า “อีก” เป็นอยู่ ในค าตอบที่ว่า “ผมได้เมาอีกแล้วไม่ ผมเมาอยู่แล้ว” ท าให้ได้รับเสียงหัวเราะ

จากผู้ชม  หรือ เมื่อนางฉันทาบอกว่า กินเหล้ามากหน้าแดงเพราะพิษเหล้าจนหน้าเป็นสนิมเลย     

ไอ้จ่อยก็ย้อนค าว่า ให้เอากระดาษทรายมาขัดหน้า เพ่ือให้สนิมหาย จากบทเจรจาจะเห็นถึง

บุคลิกภาพของตัวตลกท่ีชื่อว่า ไอ้จ่อยได้ชัดเจน 
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  6.2.1.7 ไอ้ด้วง 

 

 
ภาพที่ 47 ไอ้ด้วง 

 

ไอ้ด้วง มีรูปลักษณ์พิการ จมูกแหว่ง เพดานโหว่ ผิวด า ไม่สวมเสื้อ สวมสร้อยคอ สวมกางเกง

ขายาวลายผ้าขาวม้า พูดออกเสียงไม่ชัด เหมือนคนจมูกอ้ี มักจะถูกตัวตลกอ่ืน ๆ ล้อเลียน หรือแกล้ง

ไม่เข้าใจในค าที่ไอ้ด้วงพูด นิสัยเอาจริงเอาจังนักเลง มักจะเป็นตัวประกอบในการร่วมทัพไปสู้รบเสมอ 

ตัวอย่างบทตลก 

ไอ้ด้วง : รับจ้างถอนพิเถด 

ไอ้กบ :  อะไรนะ 

ไอ้ด้วง :  ถอนพิเถด 

ไอ้กบ :  สอนพิเศษ 

ไอ้ด้วง :  เออ 

ไอ้กบ :  ใครมาเรียนกับมึง 

ไอ้ด้วง :  เขามาเนียนกันเนอะแนะ 

ไอ้กบ :  เขามาเรียนกันเยอะอีก สอนรุ่นไหน 

ไอ้ด้วง :  ถอนเด็ก ๆ 

ไอ้กบ :  สอนเด็ก ๆ มาเรียนพิเศษอะไรพรรค์นี้ สอนวิชาอะไร 
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ไอ้ด้วง :  ภาษาไทย 

ไอ้กบ :  หา สอนภาษาไทย แล้วเด็กมันจะรู้เรื่องเหร่อ มึงยังพูดรู้เรื่องไม่ยังเนี่ย 

ไอ้ด้วง :  ฮ่ือ มันงู้ เวลาถอนกูถอนดีถอนเข้าใจ 

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์)   

บทตลกของไอ้ด้วง จะเกิดจากการพากย์เสียงที่พูดไม่ชัด อักขระไม่ชัดเจน แล้วจะมีตัวตลกอีก

ตัวคอยขัด เพ่ือท าให้เกิดความตลก  เช่น ไอ้ด้วงบอกว่า รับจ้างถอนพิเถด  ไอ้กบก็จะทวนให้พูดอีก

ครั้ง เมื่อไอ้ด้วงพูดใหม่ ไอ้กบก็พูดออกมาเป็นภาษาปกติ เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจ คือ รับจ้ างสอนพิเศษ   

จากบทตลกข้างต้นไอ้กบจะคอยขับเน้นให้มุกของไอ้ด้วงเกิดอารมณ์ขัน โดยอาศัยเนื้อหาที่ไม่เข้ากับ

บุคลิกของไอ้ด้วงที่พูดไม่ชัดแต่กลับเป็นครูสอนภาษาไทย  

 

6.2.1.8 ไอ้เฉื่อย 

 

 
ภาพที่ 48 ไอ้เฉื่อย 

ไอ้เฉื่อย เป็นตัวตลกอีกตัวที่มีรูปลักษณ์พิกล มีหัวและหน้าเหมือนม้าน้ า คอยาว แขนขายาว 

พุงป่องเหมือนเป็นตานขโมย สวมกางเกงขาสั้นสีเขียว ไม่สวมเสื้อ เวลาพูดเหมือนคนติดอ่าง พูดช้า ๆ 

ลากเสียงยาว ๆ เสียงแผ่ว ๆ เหมือนคนจะสิ้นลมหายใจ นิสัยเซอะซะ ไม่ค่อยฉลาด  ดังตัวอย่างบทตลก 

 ไอ้จ่อย : พวกเราโว้ย ใครอยู่ไหนกันบ้าง เจอะตัวอะไรเข้าแล้ว ทองค าเส้นเหลือง 

 อร่ามเลยอะ ท าหน้าท าตาหน้าเหมือนวัวเลยอะ ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ ไว้ผมเหมือน 
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 นกหัวจุกอีก หน้าตาเหมือนคนแถวหนองแกเนี่ย  หวัดดี ไอ้ทิด ชื่อไรมึงเนี่ย 

ไอ้เฉื่อย : (เสียงพูดช้า ๆ ลาก ๆ ยาว  ๆ แผ่ว ๆ) แฮ่ ๆ ๆ ๆ 

ไอ้จ่อย : อนิจจังทุกขัง ถามว่าชื่ออะไร แฮ่ ๆ ๆ ๆ ท าเสียงเหมือนหนังกะติ๊กแช่ 

น้ ามันแก๊ป  ชื่ออะไรมึง 

ไอ้เฉื่อย : ชื่อ ๆ ๆ เฉื่อย ๆ ๆ 

ไอ้จ่อย : จ าได้ ๆ ได้เจอกันนานไม่ ไปอยู่ที่ไหนมา มึงชื่อเฉื่อย พ่อชื่ออะไร 

ไอ้เฉื่อย : พ่อชื่อเชื่อง 

ไอ้จ่อย : ไอ้เฉื่อย ลูกตาเชื่อง เข้าใจ ๆ แม่มึงชื่ออะไรนึ 

ไอ้เฉื่อย :  ชื่อช้า ๆ ๆ 

ไอ้จ่อย : ไอ้เฉื่อย ลูกตาเชื่อง ยายช้า หนืดหนาดไปทั้งครอบครอบโว้ย มานี่กินข้าว 

กินปลามายัง เฉื่อย 

ไอ้เฉื่อย :  กินแล้ว ๆ ๆ 

ไอ้จ่อย : กินแล้ว กินแกงอะไรมา 

ไอ้เฉื่อย :  แกงไก่ ๆ ๆ 

ไอ้จ่อย : ไก่บ้าน ไก่เนื้อ เฉื่อย 

ไอ้เฉื่อย :  แกงไก่ม้ีบัตรประชาชนไม่ ๆ ๆ 

ไอ้จ่อย : อ้ะ อ้ะ อ้ะ ไอ้เปรต แกงไก่อะไรมี้บัตรประชาชนไม่ โอ้ ไก่เถื่อน แม่ม      

ไก่เถ่ือนก็ว่าไม่ บอกว่าไก่ม้ีบัตรประชาชน น่าตีให้ตาย  นี่ท าท่าไปไหนนิ 

ไอ้เฉื่อย :  ว่าจะไปข้างหน้า ๆ ๆ 

ไอ้จ่อย : อ๋อ จะไปข้างหน้า แล้วมึงมาจากไหนวะ เฉื่อย 

ไอ้เฉื่อย :  มาจากข้างหลัง ๆ ๆ 

ไอ้จ่อย : ไอ้ห่า น่าตีด้วยขวดเหล้าให้หน้าแตก กวนประสาท เฉื่อย ได้เจอะกันนาน  

ถามจริง ๆ เถอะ มีลูกมีเมียบ้างยัง 

 (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 จากบทตลกข้างต้น จะเห็นว่าบุคลิกลักษณะการพูดจาของไอ้เฉื่อยนั้น ชื่อสมกับพฤติกรรม

การพูดที่เฉื่อย ๆ ช้า ๆ มักจะท าให้ตัวตลกตัวอ่ืนล้อเลียน แต่ไอ้เฉื่อยก็เล่นมุกทางภาษาในการโต้ตอบ

เหมือนกัน เช่น เมื่อไอ้จ่อยตัวตลกขี้เมาถามว่า กินข้าวกับแกงไก่มา เป็นไก่บ้านหรือไก่เนื้อ ไอ้เฉื่อย
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ตอบค าแบบยืด ๆ ยาน ๆ ว่า แกงไก่มี้บัตรประชาชนไม่ ๆ ๆ  บทเจรจาดังกล่าว สะท้อนลักษณะนิสัย

ว่าแม้จะรูปร่างพิกลพิการ พูดจาช้าไม่ทันการ แต่ก็มีไหวพริบในการโต้ตอบที่สร้างอารมณ์ขันได้  

  6.2.1.9 ไอ้ต่าย 

 
ภาพที่ 49  ไอ้ต่าย 

 

ไอ้ต่าย เป็นตัวตลกที่แปลกว่าตัวอ่ืน เนื่องจากมีรูปร่างครึ่งคนครึ่งสัตว์ ส่วนหัวและหูเป็น

กระต่าย ตั้งแต่คอถึงเท้าเป็นคน ตาสีแดง สักยันต์ที่แขนทั้งสองข้าง มือข้างหนึ่งถือขวาน อีกข้างหนึ่ง

ถือบ้องกัญชา ที่เอวคาดลูกกระพรวน เวลาเคลื่อนไหวจะดังกรุ๊งกริ๊ง ไม่สวมเสื้ อ สวมโสร่งสีแดง    

พูดส าเนียงบ้านโป่งหรือเมืองกาญจน์  เวลาไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนกระต่ายป่า     

ดังตัวอย่างบทตลก 

ไอ้ด้วง :  ไอ้ต่าย ๆ  ไอ้ห่านี่เงียบ เดี๋ยวกูเอาพระมาสวดฉิบ ไอ้ต่าย ๆ มันอยู่บ้าน 

เปล่าวะ ต่ายโว้ย มีใครอยู่ไม่ล่ะ 

ไอ้ต่าย : ไม่มีใครอยู่ พรุ่งนี้ค่อย มาใหม่ 

ไอ้ด้วง :  ห่ามาเสียเที่ยวซะงั้น ถ้ามีใครอยู่ หมาท่ีไหนพูดนะ ฮึ ไอ้ต่าย 

ไอ้ต่าย : ใครมาเรียก 

ไอ้ด้วง :  กูนึ 

ไอ้ต่าย :  แล้วมึงใครเล่า 

ไอ้ด้วง :  ไอ้ด้วงนึ 
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ไอ้ต่าย :  ไอ้ด้วง เข้ามาในบ้านก่อนสิด้วง 

ไอ้ด้วง :  มีหมาไหม 

ไอ้ต่าย :  มาหากูหรือมาหาหมา 

ไอ้ด้วง :  ฮึ กูมาหามึงแต่ว่ามีหมาไหม เดี๋ยวกูเข้าไปหมามึงกัดกู 

ไอ้ต่าย :  หมาไม่มีแต่ถ้ามึงจะเอาหาให้ได้ 

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์) 

ไอ้ต่ายมักได้รับบทเป็นเสนาหรือชาวบ้านที่ร่วมไปกับกองทัพ ด้วยส าเนียงพูดที่เหน่อแถบ

ราชบุรีเมืองกาญจน์ จะท าให้แตกต่างกับตัวตลกตัวอ่ืนที่พูดส าเนียงบ้านลาด นิสัยมักคล่องแคล่ว

รวดเร็วปราดเปรียวเหมือนกระต่าย จากบทเจรจาจะเห็นว่าไอ้ต่ายเป็นคนยียวนกวนประสาท ค าพูด

ชวนทะเลาะ เมื่อไอ้ด้วงมาหาที่บ้านเพ่ือชวนไปร่วมกองทัพ พอพบหน้ากันไอ้ต่ายชวนเข้าบ้าน ไอ้ด้วง

ถามว่ามีหมาไหม แทนที่ไอ้ต่ายจะตอบว่ามีหรือไม่มี แต่กลับตอบแบกวน ๆ ว่า มาหากูหรือมาหาหมา 

ท าให้เห็นลักษณะนิสัยหยิกแกมหยอกของไอ้ต่าย 

  6.2.1.10 ไอ้หมก 

 
ภาพที่ 50  ไอ้หมก 

ไอ้หมก  เป็นตัวตลกที่เป็นคนกรุงเทพมหานคร มีลักษณะรูปร่าง คือ ตัวสูงใหญ่ ศีรษะเล็ก

กว่าล าตัว ผิวด า พุงโต ไม่สวมเสื้อ สวมใส่สร้อยคอ นุ่งกางเกงขายาวสีด า คาดผ้าขาวม้า อาวุธประจ า

กาย คือ มีดพก (มีดซุย) พูดส าเนียงกรุงเทพ  เวลาพูดจะสะบัดหน้า มักใช้มีดอวดกล้าอวดเบ่ง นิสัย

ตรงไปตรงมา หยิ่งยโส โอหัง ดังตัวอย่างบทตลก 

ไอ้หมก : ยกมือสิบนิ้วหว่างค้ิวเกศา  (ยกมีดในมือส่ายไปมาที่หน้าไอ้กบ)  
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ไอ้กบ : แหมไอ้ห่าท ามีดว้อบแว้บ โดนตากูให้ได้ 

ไอ้เกลี้ยง : ถ้าโดนตา ตบมีดหลุด 

ไอ้หมก : เฮ้ย กูเล่นมีดซุยมาตั้งแต่น้อย ไม่มีผิดพลาดอยู่แล้ว กูเนี่ยเชื่อใจได้ เล่นมีด 

รู้ระยะ อย่างนี้ (ยกจ่อหน้า ไอ้กบ แกว่งไปมา) ปั๊บ ๆ ๆ ๆ ไม่มีปัญหา 

ไอ้เกลี้ยง : กบ กูว่ามึงบอกให้มันหยุดสักทีเถอะ มันได้เสียวมึงไม่ มันเสียวถึงกูนิ  

ไอ้หมก : แสดงว่าไม่ชินกับกู ถ้าชินแล้วสบาย ยืนนิ่ง ไม่มีปัญหา 

ไอ้เกลี้ยง : แหม กูเกลียดไอ้นี่เหลือเกิน กบ 

ไอ้กบ : ไมนะ  

ไอ้เกลี้ยง : กูเกลียดใครเหมือนไอ้นี่ไม่เลย ไอ้เปรต 

ไอ้กบ : ไมนะ 

ไอ้เกลี้ยง : เวลาพูดสะบัดหน้าพล็อบแพล็บ ๆ รู้สะบัดลับอะไรมัน 

ไอ้กบ : ไอ้เกลี้ยงห่า ช่างคิดช่างว่าจริง 

ไอ้เกลี้ยง : เออ พูดดี ๆ ก็ได้ไม่ สะบัดหน้าพล็อบแพล็บ ๆ  

ไอ้กบ : เดี๋ยวกูสอบถามให้นะ ไอ้หมกมีคนเขาสงสัยเวลามึงพูดไปสะบัดหน้า 

ไปพล็อบแพล็บ ท าไมเป็นอย่างนั้นนะ 

ไอ้หมก : อ๋อ ไม่มีปัญหา เวลาพูดไปสะบัดไป ให้มันสะเด็ดน้ าลาย 

      (สไบทอง: คณะ ว. รวมศิลป์) 

 จากบทเจรจาดังกล่าว ท าให้ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของไอ้หมก ที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่ง 

และมักใช้อาวุธประจ ากาย คือ มีดซุย ไว้คอยข่มขู่คนอ่ืน อีกทั้งยามเจรจามักจะสะบัดหน้าไปมา 

นอกจากพูดจาแสดงถึงความมั่นใจแล้ว ยังมีมุกแบบยียวน เมือไอ้กบถามว่า ท าไมตอนพูดต้องสะบัด

หน้าด้วย ไอ้หมกตอบว่า ให้มันสะเด็ดน้ าลาย ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของคนแต่ก็สร้างเสียงหัวเราะได้ 

  6.2.1.11 บักห า 

บักห า เป็นตัวตลกที่อพยพมาจากภาคอีสานมาอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากคนเชิด

ต้องการให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทย และอาจสะท้อนการย้ายถิ่นของชาวอีสานใน

ยุคหนึ่งที่หนีภัยแรงมาขายแรงงานในจังหวัดต่าง ๆ  บักห ามีลักษณะรูปร่าง คือ ตัวเล็ก ผมยาวถึง    

ต้นคอ มีหนวดเคราเล็กน้อย สวมหมวกสีแดงริมหมวกสีเขียว สวมเสื้อสีแดง และนุ่งกางเกงขายาว    

สีแดง มือถือแคน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เครื่องดนตรีอีสาน ลักษณะนิสัยของบักห า คือ ชายหนุ่มผู้ร่าเริง

และชอบร้องเพลงอีสานเป็นชีวิตจิตใจ  พูดส าเนียงและภาษาอีสาน   ดังตัวอย่างบทตลก  
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ภาพที่ 51  บักห า 

บักห า : ฟ้าฮ้องดังม่วน เสียงฟ้าฮ้องทางโน้น ฟ้าฮ้องทางนี้ ละหารน้อย   คิดฮอด น้อง  

น้ าตาย้อยใส่แต่หมอน นึกขึ้นมาขุย แก้ผ้าคุยใน  ผ้าห่มตอนสว่าง  นาง

นอนหงาย งูสิงเกี้ยวงูเห่า หลังหัวเข่า โขกกระทบขอบเตียง คิดเอาเองก็

แล้วกัน กรู ๆ ๆ ...................................................... 

ไอ้จ่อย : เด็ก ๆ ไม่เรียนหนังสือ โตขึ้นมาก็ต้องถูกตี ชีช้ าชีช้ ากระล่ าปลี ๆ 

บักห า : อี๊อีอ่ีอีอ๊ี..... 

ไอ้จ่อย : ไอ้ห่าลืมตัวแล้วมึง 

บักห า : ลืมโต ลืมโตเรื่องหยัง 

ไอ้จ่อย : ไอ้เปรตมึงได้นึกว่ามึงเป็นลาวไม่ เสือกจะล าเพลงเจ๊กอีก 

บักห า : ก็คือ ๆ กัน นี่แล้ว 

ไอ้จ่อย : คือกันที่ไหน โตของมึงเป็นลาว ก็ร้องล าเพลงลาวนึ 

บักห า : ไปไสแน 

ไอ้จ่อย : อะไรไส กูอุตส่าห์มาแต่เช้าหาว่ามาสายอีก 

       (ดวงใจแม:่ คณะ ว. รวมศิลป์) 
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 บักห าเป็นตัวละครแทนชาติพันธุ์ของคนอีสาน ก่อนออกจากฉากจะต้องร้องเพลงอีสาน

ประกอบเสียงแคน ยามเจรจาใช้ภาษาอีสาน เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ ดังบทเพลง “ฟ้าฮ้องดังม่วน      

เสียงฟ้าฮ้องทางโน้น ฟ้าฮ้องทางนี้...” เวลาเล่นบทตลกจะต้องหาตัวตลกมาประกบแล้วจะเล่นมุกเสียง

และความหมายของภาษาอีสานกับภาษาภาคกลาง กล่าวคือ บักห าถามไอ้จ่อยขี้เมาว่า “ไปไสแน”  

แปลว่า ไปไหนมา แต่ไอ้จ่อยเป็นคนภาคกลางไม่เข้าใจภาษาอีสานจับแต่ค าว่า “ไส” แล้วตีความเป็น

ค าว่า “สาย” ในภาษาภาคกลาง ดังข้อความ  “อะไรไส กูอุตส่าห์มาแต่เช้าหาว่ามาสายอีก”   

  6.2.1.12 เจ๊กเม้ง 

 
ภาพที่ 52  เจ๊กเม้ง 

เจ๊กเม้งหรืออาเม็ง เป็นตัวตลกชาวจีนที่อพยพมาอยู่เมืองเพชร มีลักษณะรูปร่าง คือ ไว้ทรง

ผมแบบชาวแมนจู มีหางเปีย สวมหมวกยอดแหลมอย่างชาวจีน สวมเสื้อกล้าม และนุ่งกางเกงขายาว  

สีด า อาวุธประจ ากาย คือ มีดปังตอ ซึ่งอาเม็งจะพกติดตัวไปด้วยตลอดเวลา  ลักษณะนิสัยของอาเม็ง 

คือ พูดไทยไม่ค่อยชัด ติดส าเนียงจีน  ดังตัวอย่างบทตลก 

เจ๊กเม้ง:  อ๊ัวเป็นเจ๊กอยู่ที่เมืองจีน อ๊ัวมาหากินอยู่ถิ่นเมืองไทย แลกอ๊ัวท านาต่อมา 

อ๊ัว ท าไร่ ทีนี่ร่ ารวยเงินทอง ตั้งบริษัทขายทองทุกวันไป 

  สุริยา : ขายอะไร แป๊ะ 

เจ๊กเม้ง : ขายทองอะ 

 ไอ้กบ : เจอเจ๊กขายทองแล้วโว้ย 

 เจ๊กเม้ง: ลื้อไปไหนอะ 
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 สุริยา : อาแปะ จะเอาศรนี้ฝนทอง เท่าไหร่  

 เจ๊กเม้ง : ตอนนี้ทองมันก็ข้ึน ๆ ลง ๆ บางทีก็สองหมื่นบางทีก็หมื่นแปดอะ 

 ไอ้กบ : ค่าก าหนัดเท่าไหร่  

 เจ๊กเม้ง : เย็กแม่ ค่าก าหนัด มีแต่เขาว่าค่าก าเหน็จ  

 ไอ้กบ : ก าเหน็จหรอกวะ เคยแต่ก าหนัด เจ๊ก ขายเงินขายทอง แล้วไมมาอยู่คน 

เดียว 

เจ๊กเม้ง : ทีแรกอ๊ัวมากับอาซิ้มอะ ที่นี่อาซิ้มก็ไปจ่ายตลาด พอถึงทางแยกอ๊ัวพาเมีย 

เย็กกัน 

 ไอ้กบ : อะไรละ 

 เจ๊กเม้ง : พอถึงทางแย็กพาเมียเย็กกัน 

 ไอ้กบ : เจ๊กนี่เพ้อแล้วเว้ย ไมลามกพรรค์นั้น ท าไมเอาในบ้านไม่แปะ 

 เจ๊กเม้ง :  อาราย เอาในบ้านอาราย 

 ไอ้กบ : ลองว่าใหม่ดุ๊ 

 เจ๊กเม้ง : พอถึงทางแยกพาเมียแยกกันอ่า 

      (เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์) 

  เจ๊กเม้งเป็นตัวตลกที่เป็นชาวจีน สะท้อนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมเมืองเพชรบุรี         

มักแสดงบทตลกออกไปทางสองแง่สองง่าม คือ การออกเสียงค าภาษาไทยให้มีเสียงแสดงถึง           

การมีเพศสัมพันธ์เช่น ค าว่า “เย็ก” ในประโยค “ทีแรกอ๊ัวมากับอาซิ้มอะ ที่นี่อาซิ้มก็ไปจ่ายตลาด    

พอถึงทางแยกอ๊ัวพาเมียเย็กกัน” ซึ่งจริง ๆ ต้องการสื่อสารค าว่า “แยก”  โดยอาศัยการพูดค าไทยไม่

ชัดติดการออกเสียงแบบชาวจีน  เป็นการสร้างตัวตลกให้สร้างอารมณ์ขันในเรื่องทางเพศได้อีกแบบหนึ่ง 

  ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชรทั้ง 12 ตัว นั้น ไอ้หน่วย กับ ไอ้กา เป็นตัวตลกหลักขวัญใจของ

หนังใน  ส่วนไอ้เกลี้ยง ไอ้กบ เป็นตัวตลกขวัญใจชาวบ้านของหนังนอก มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน    

ตัวตลกใหม่ที่ขึ้นมาเทียบชั้นกับตัวตลกรุ่นเก่า คือ ไอ้จ่อย ก าลังเป็นขวัญใจของชาวบ้านในปัจจุบัน ด้วย

การสร้างรูปลักษณ์และพฤติกรรมที่มีเอกลักษณ์ต่างกับตัวตลกอ่ืน ๆ ส่วนตัวตลกอ่ืน ๆ ที่ยกมาล้วนเป็น

ตัวตลกประกอบที่ท าให้บทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตลกเมืองเพชรมีสีสัน น่าสนใจ 

 6.2.2 ลักษณะร่วมของตัวตลกในวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร 
ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชรแม้จะมีรูปลักษณ์ บุคลิกภาพที่แตกต่างกัน แต่ก็มีลักษณะร่วมกัน

บางประการ ซึ่งเป็นปัจจัยท าให้เกิดอารมณ์ขัน รายละเอียด ดังนี้ 
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 6.2.2.1 รูปลักษณ์ 

ประเด็นเรื่องรูปลักษณะของตัวตลกนี้  ดวงมน จิตร์จ านงค์ (2561: 220) กล่าวว่า เป็น

ลักษณะเฉพาะของการแสดงของไทยที่ปรากฏในวรรณคดีและการแสดงละครนอก คือ ความ

อัปลักษณ์หรือความผิดปกติของร่างกาย หรือพฤติกรรมที่น่ าอับอาย เช่น รุ่มร่าม ซุ่มซ่าม ผิด

กาลเทศะ  ตัวตลกส าคัญหนังตะลุงเมืองเพชรมีรูปลักษณ์ที่ผิดปกติ ดังนี้ ประการแรก ศีรษะล้าน  

ได้แก่ ไอ้เกลี้ยง ไอ้กบ ไอ้แก้ว ไอ้หน่วย ไอ้กา  ไอ้หมก ประการที่สอง ผิวด า ได้แก่ ไอ้กบ ไอ้หน่วย  

ประการที่สาม มีรูปร่างผิดปกติ ได้แก่ ไอ้กบ มือเท้าโตทั้งสองข้าง ไอ้กา มือเท้าโตทั้งสองข้าง ไอ้เกลี้ยง

คอหยัก ไอ้หน่วย จมูกใหญ่เหมือนลุกมะกรูด ไอ้หมกหัวหลิม ไอ้เฉื่อย คอยาวหน้าเหมือนม้า ไอ้ด้วง 

จมูกแหว่ง ไอ้ต่าย  หัวเป็นกระต่าย, พุงพลุ้ย ได้แก่ ไอ้เกลี้ยง ไอ้แก้ว, ผมยาว มีหนวดเครา รกรุงรัง 

ได้แก่ ไอ้จ่อย         

 6.2.2.2 ลักษณะบุคลิกภาพ  

ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชร นอกจากจะมีรูปร่างที่ผิดปกติแตกต่างจากตัวหนังปกติท่ัวไปแล้ว 

ยังมีลักษณะบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมือนคนปกติทั่วไป  ยกตัวอย่าง เช่น ไอ้เกลี้ยง เวลา

พูดคอจะหยักขึ้นลง มีนิสัยขี้โม้ อวดฉลาดแกมโง่ มักท าเรื่องน่าอับอายเสมอ, ไอ้จ่อย แต่งตัวรุ่มร่าม ไว้

ผมหนวดเครารุงรัง ถือขวดเหล้า พูดจาอ้อแอ้เป็นคนเมาตลอดเวลา ชอบท้าตีท้าต่อยกับคนอ่ืน,        

ไอ้ด้วง จมูกแหว่ง เวลาพูดจะพูดไม่ชัด, ไอ้เฉื่อย พูดติดอ่าง เนิบช้าจนต้องลุ้น, ไอ้หมก พูดไปสะบัด

หน้าไป น้ าลายกระจาย เป็นต้น 

 6.2.2.3 ส าเนียงการพูด 

ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชรส่วนใหญ่พูดส าเนียงบ้านลาด ซึ่งเป็นส าเนียงท้องถิ่นเมืองเพชร  

ส่วนตัวตลกที่เป็นคนนอกพ้ืนที่ ได้แก่ ไอ้แก้วที่พูดส าเนียงใต้ ไอ้ต่ายที่พูดส าเนียงราชบุรี บักห าที่พูด

อีสาน เจ๊กเม้งที่พูดไทยส าเนียงจีน และไอ้หมกที่พูดกึ่งภาษากรุงเทพ การที่ตัวตลกใช้ภาษาถิ่นในการ

เจรจาเป็นบทตลก เป็นการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้ชมเข้าใจบทตลกได้อย่าง

ลึกซึ้ง สร้างความใกล้ชิดเป็นกันเอง   

ลักษณะร่วมของตัวตลกในวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรทั้ง 3 ประการ  ได้แก่ รูปลักษณ์  

บุคลิกลักษณะ และส าเนียงการพูด มีผลต่อการสร้างบทตลก ดังตัวอย่างที่ยกมาอธิบายในข้อ 6.2.1 

ส่วนการสร้างสรรค์ตัวตลกในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าและการท าให้

ต่ าลง  (Superior theory)  กล่าวคือ ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชรถูกสร้างให้มีรูปลักษณ์ผิดปกติ เพื่อ

ท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าตัวตลกมีรูปลักษณ์พิกลอยู่ในต าแหน่งที่ต่ ากว่า เมื่อผู้ชมน าลักษณะรูปร่างของตนที่มี
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ความปกติไปเปรียบเทียบกับรูปร่างของตัวตลกที่ผิดปกติของคนโดยทั่วไป  ก็จะเกิดความรู้สึกที่

เหนือกว่านั่นเอง  จึงท าให้ผู้ชมแล้วเกิดความขบขัน  ในท านองเดียวกัน พฤติกรรมการแสดงออกที่

ผิดปกติ เช่น การพูดติดอ่าง เนิบช้าของไอ้เฉื่อย การพูดจมูกอ้ีของไอ้ด้วง หรือการพูดอ้อแอ้แบบขี้เมา

ของไอ้จ่อย เมื่อผู้ชมน าตัวเองไปเปรียบกับพฤติกรรมที่ผิดปกติดังกล่าวก็ย่อมรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่า

และความต่างในเรื่องส าเนียงการพูด เมื่อผู้ชมที่เป็นคนเพชรบุรีชมการแสดงก็ย่อมถือว่าส าเนียงพูด

เมืองเพชรมีความเหนือกว่าส าเนียงพูดอ่ืน ๆ การถือว่าตนเองเหนือกว่าของผู้ชมในเรื่องรูปลักษณ์ 

พฤติกรรม และส าเนียงการพูดของตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชร ซึ่งถูกสร้างสรรค์ให้อยู่ในฐานะที่ต่ า

กว่า ล้วนท าให้เกิดการหัวเราะหรือการแสดงความขบขันนั่นเอง  

 6.2.3 บทบาทของตัวตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
บทบาทของตัวตลกมีความส าคัญต่อการด าเนินเรื่อง เป็นหัวใจส าคัญของการแสดง การแสดง

ทุกครั้งคนเชิดจะเปลี่ยนเรื่องแสดงใหม่ทุกครั้ง ชื่อเมือง ชื่อตัวละครเอกหรือตัวละครอ่ืน ๆ จะ

เปลี่ยนไป แต่ชื่อตัวตลก บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และบทบาทการแสดงของตัวตลกไม่เคยเปลี่ยน 

ตัวตลกจึงได้รับบทบาทที่โดดเด่นเสมอ ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชรมีบทบาทส าคัญในการแสดง

ประกอบด้วย  การด าเนินเรื่อง และการปิดเรื่อง รายละเอียดดังนี้ 

6.2.3.1 การด าเนินเรื่อง  

 การด าเนินเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร ตัวตลกจะมีบทบาทการแสดงแทรกเป็นช่วง ๆ ตลอด

เรื่อง การปรากฏตัวของตัวตลกจะมีช่วงเวลาสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับคนเชิดแต่ละคณะก าหนด         

หรือบริบทอ่ืน ๆ ได้แก่ เจ้าภาพหรือผู้ชมต้องการให้มีการแสดงบทตลกมากกว่าการด าเนินเรื่อง     

หรือคนเชิดได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขับออกไปจากหน้าจอหนังหลายคัน ก็จะต้องเปลี่ยนบทบาท

การแสดงให้มีตลกมากขึ้น (ปรายมนัส  ยังลออ, 2558) ตัวตลกมีบทบาทส าคัญในการแสดงช่วงการ

ด าเนินเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

   1. เสนาอ ามาตย์  

 จากที่กล่าวมาว่า ช่วงการแสดงจะเริ่มต้นเมื่อมีการบอกเรื่องของตัวตลก ต่อจากนั้นจะเป็น

การตั้งเมือง ตัวละครกษัตริย์จะออกมาตัวแรก จะกล่าวถึงประวัติ ชื่อบ้านเมือง ตัวละครอ่ืน ๆ เช่น 

มเหสี พระโอรส ธิดา และเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวพันสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน และจะด าเนินต่อไปใน

อนาคต หลังจากนั้นก็จะตรัสเรียกหาเสนาอ ามาตย์เพ่ือปรึกษาหารือหรือใช้งาน ตัวตลกจะปรากฏตัว 

มีบทบาทในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งบทบาทเสนาอ ามาตย์นี้  ตัวตลกจะรับบทเป็นเสนาอ ามาตย์ได้

ทั้งเมืองมนุษย์และเมืองยักษ์  ดังตัวอย่าง  
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พากย์ : เจ้าพาราก็ได้ฟังปราศรัยจากมเหสีแสงสกาวแล้ว ไปส ารวจตรวจตราไพร่พล 

เสนา เพ่ือยกก าลังไปจับเจ้ากวางน้อยที่มเหสีฝันเห็น เขาจะไปเจอใครขอเชิญ

ท่านติดตาม 

 ไอ้จ่อย : ร้องเพลงลูกทุ่งเมดเล่ย์  “รวย รวย เขาแน่......” (ผู้ชมโห่รับ ออกมาพบท้าวสุริยงค์  

หยุดร้อง) 

 สุริยงค์ : ท าไมมึงไม่ร้องไปวะ จะดูซิว่ามึงจะใช้เพลงซักก่ีเพลง 

 ไอ้จ่อย : (พูดแบบคนเมา ลิ้นพันกัน) นี่ถ้าเห็นนายไม่ ยังได้อีกหลายเพลงเนี่ย นี่นาย 

มา เงียบ ๆ ได้ให้สุ้มให้เสียงไม่ พอโผล่มาตกใจ  ลืมหมดแล้ว 

 สุริยงค์ : พอเจอเรา นี่ตกใจ 

 ไอ้จ่อย : แอ่ ตกใจ ลืมหมดแล้ว 

 สุริยงค์ : บ๊ะ ไอ้จ่อย ท าไมลืมง่ายอย่างนี้ 

 ไอ้จ่อย : ได้ลืมง่ายไม่หร็อก แต่มันค่อยจะจ าไม่  

สุริยงค์ : นั้นแหละมันลืมง่าย กินเหล้ากินยากินแอลกอฮอล์เข้าไปเยอะ อะไรก็ลืม 

หมด 

 ไอ้จ่อย : ได้ลืมหมดไม่ ที่ลืมไม่ก็มีครับ  

 สุริยงค์ : ที่ลืม ๆ เนี่ย อะไรมั่ง 

 ไอ้จ่อย : ส่วนมากผมเป็นหนี้ใคร ต้องใช้ตังค์ ผมลืมหมดครับ 

 สุริยงค์ : เป็นหนี้เขาต้องใช้ตังค์ ลืมหมด 

 ไอ้จ่อย : ลืมหมด  

 สุริยงค์ : แล้วที่จ าได้ล่ะ 

 ไอ้จ่อย : จ าได้ ถ้าใครต้องให้ตังค์ผม ติดตั้งไว้เขาต้องให้ผม ผมลืมไม่  ผมจ าแม่น  

แม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวลืมไม่ 

 สุริยงค ์: อย่างนี้เขาเรียกว่า หัวมันเอาเปรียบ 

 ไอ้จ่อย : เอาเปรียบเปล่ารู้ไม่ มันค่อยลืมไม่ 

 สุริยงค์ : นี่เมาอีกแล้วเหรอ 

 ไอ้จ่อย : ผมได้เมาอีกแล้วไม่ ผมเมาอยู่แล้ว ตั้งคืนนะ 

 สุริยงค์ : เมาอยู่ตั้งเมื่อคืนแล้ว 
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 ไอ้จ่อย : แล้วเมื่อคืนนั่งกินอยู่ด้วยกัน ผมยังสร่างมั่ง แต่ว่าอีกคนยังสร่างไม่  

 สุริยงค์ : ใครยังไม่สร่าง  

 ไอ้จ่อย : พี่ชื้น (คนละแวกบ้านเขาหลวง) กี้มายังเซแซ่ด ๆ อยู่เลย 

 สุริยงค์ : พี่ชื้นนั่งกินกับใคร  

 ไอ้จ่อย : นั่งกินกับพวกอยู่หลังบ้าน ผมเห็น เดินมาเซแซ่ด ๆ มองเมาเย็น  อีกคนพี่ยูร  

โห ต้องไปส่งแล้วนิ 

 สุริยงค์ : ไปส่งที่ไหน 

 ไอ้จ่อย : โน้นแหละ เดี๋ยวผมเอาไปส่งหน้าวัดถ้ าแกลบแหละ 

 สุริยงค์ : เอ้า ท าไมไปส่งโน้น  

 ไอ้จ่อย : ก็รู้ไม่ว่าบ้านอยู่ไหน เอาไปส่งโน้น เดี๋ยวพวกลิงพาไปเองแหละ  

 สุริยงค์ : ให้ลิงพาไปส่ง 

 ไอ้จ่อย : พวกลิงพาข้ึนเขาไปเองแหละ 

 สุริยงค์ : ไอ้จ่อย อย่าเมามากนะ ไอ้จ่อย 

 ไอ้จ่อย : ผมได้เมามากไม่ ผมเมาขวดครึ่งนั้นแหละ  

 สุริยงค์ : นี่เมาแล้วเหรอ 

 ไอ้จ่อย : คร้าบ 

      (สไบทอง : คณะ ว. รวมศิลป์)  
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ภาพที่ 53 กษัตริย์และเสนา (ไอ้กบกับไอ้เกลีย้ง) 

 

 จากบทเจรจาของตัวตลกคือ ไอ้จ่อย เสนาขี้เมา กับพระสุริยงค์ กษัตริย์เจ้าเมืองผู้เป็นเจ้านาย

ที่เสด็จไปตรวจก าลังพล เพ่ือจะไปจับกวางตามความฝันของพระมเหสีแสงสกาว จะเห็นอารมณ์ขันใน

การต่อล้อต่อเถียงของตัวตลกกับเจ้านายที่โดดเด่นในด้านการใช้ภาษา ยกตัวอย่าง การเล่นค าว่ า 

“ลืม”  เมื่อพระสุริยงค์บอกว่า ท าไมถึงลืมง่าย ไอ้จ่อยตอบว่า “ได้ลืมง่ายไม่หร็อก แต่มันค่อยจะจ า

ไม่” แปลว่า ผมไม่ได้ลืมง่ายหรอก แต่ผมไม่ค่อยจะจ า แล้วพระสุริยงค์ก็ว่า  ที่ลืมง่ายเพราะกินเหล้า

มาก ไอ้จ่อยโต้ว่าไม่ลืมทั้งหมด พระสุริยงค์จึงให้ยกตัวอย่างเรื่องที่มักลืม ไอ้จ่อยจึงตอบว่า “ส่วนมาก

ผมเป็นหนี้ใคร ต้องใช้ตังค์ ผมลืมหมดครับ” ส่วนที่ไอ้จ่อยไม่ลืม คือ “จ าได้ ถ้าใครต้องให้ตังค์ผม 

ติดตั้งไว้เขาต้องให้ผม ผมลืมไม่ ผมจ าแม่น แม้แต่บาทเดียวสลึง เดียวลืมไม่” จากการสนทนาโต้ตอบ

จะเห็นการสร้างอารมณ์ขันด้านกลวิธีทางภาษาโดยการเล่นกับความหมายของค าว่า “ลืม” กับ “จ า” 

ซึ่งไอ้จ่อยตีความหมายเข้าข้างผลประโยชน์ของตัวเอง จะเห็นความไม่เข้ากันของเนื้อความที่เป็น

ปฏิพากย์ เป็นไปตามแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากันในการสร้างอารมณ์ขัน  

นอกจากนั้น การที่ตัวตลกสามารถน าบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ในบริบทการแสดงมา

สอดแทรกในการด าเนินเรื่องและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ตลอดเวลานั้น ท าให้เกิดอารมณ์ขันที่

ไม่ไกลเกินความรับรู้ของผู้ชม จากตัวอย่างข้างต้น ไอ้จ่อยจะเอ่ยชื่อบุคคลสองคน คือ พ่ีชื้นกับพ่ียืน   

ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่มานั่งชมการแสดง ไอ้จ่อยได้พาดพิงถึงว่าได้นั่งกินเหล้ากันตั้งแต่เมื่อคืนแต่ยังไม่
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สร่างเมา อีกทั้งไอ้จ่อยยังเอ่ยถึงชื่อสถานที่ คือ วัดถ้ าแกลบ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของลิงแสมจ านวนมาก   

คนเชิดได้น าลักษณะดังกล่าวมาสร้างอารมณ์ขันสอดคล้องกับบทตลกการเมาเหล้า นับเป็นจิตวิทยา

ของคนเชิด และเครือข่ายความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นที่จะยังผลต่อการจ้างงานในอนาคตอีกด้วย   

การที่ตัวตลกสามารถเข้าออกระหว่างโลกการแสดงกับโลกแห่งความจริงได้นั้น ตัวตลกจึงมีโอกาสเห็น

โลกทั้งสองได้อย่างชัดเจน ตัวตลกจึงได้รับบทบาทท่ีโดดเด่นเสมอ (คนางค์  บุญทิพย์, 2545: 6)  

ตัวตลกมีความส าคัญในการด าเนินเรื่องในฐานะผู้รับใช้กษัตริย์ มีบทบาทในการท าราชการ

ต่าง ๆ ตามที่เจ้านายสั่ง เช่น ไปตามคน แจ้งข่าว การรบ ฯลฯ นอกจากนั้น ตัวตลกยังมีบทบาทในการ

ตักเตือน เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาด้วย  ดังตัวอย่าง 

 ไอ้กบ : ใช่ครับนาย เวลานี้ วิรุณจ าบัง ถูกฝ่ายพระรามพระลักษมณ์ฆ่าตายอีกแล้ว 

ครับ 

 ทศกัณฐ์ : โธ่     พอได้ฟังข่าวจากเสนา   โมโหโกรธาเป็นไหนไหน 

          จะท าอย่างไรกันด ี จะรานชีวีให้มันบรรลัย  

    โห ไอ้กบ จะท าอย่างไรดีถึงจะฆ่าไอ้รามลักษณ์ได้ 

 ไอ้กบ : เจ้านาย ก็เจ้านายก็คืนสีดาเมียเขาไปเสีย มันจะได้จบเรื่อง 

 ทศกัณฐ์ : ไอ้เวรเอ๋ย ขืนมึงพูดอย่างนี้อีก กูจะฆ่าพวกมึงก่อนไอ้รามไอ้ลักษณ์ 

ไอ้กบ : เอาอีก หากว่าคืนเขาไป เขาก็กลับเมืองเขา ไม่ต้องมารบราฆ่าฟันกันให้เสีย 

พหลพลยักษ์ วานรพอตายแล้ว ลมพัดมาเดี๋ยวฟ้ืนหมดแล้ว ไอ้ทียักษ์พวก

เราตายแล้วฝังดิน มีฟ้ืนไหมเจ้านาย 

 ทศกัณฐ์ : เฮ้ย คนอย่างกูทศกัณฐ์ไม่เคยยอมแพ้ใคร 

(รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 เสนาอ ามาตย์มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ จากตัวอย่าง ทศกัณฐ์ได้ปรึกษากับ

ไอ้กบผู้เป็นเสนา เมื่อทราบว่าวิรุณจ าบังที่สั่งให้ไปรบกับพระรามตายแล้ว จึงถามว่าต่อไปจะท า

อย่างไร ไอ้กบได้เสนอแนวทางให้คืนนางสีดาแก่พระราม แล้วเรื่องการศึกสงครามจะได้สงบ ไม่ต้อง

เสียไพร่พลยักษ์ และยังยกเหตุผลโดยตั้งค าถามให้ทศกัณฐ์ทราบว่า พลวานรของพระรามพอตายแล้ว 

เมื่อลมพัดต้องกายก็ฟ้ืนคืนชีพ ส่วนพลยักษ์พอตายแล้วไม่มีฟ้ืน แต่ทศกัณฐ์ไม่ยอมเชื่อฟัง จากบท

สนทนาจะเห็นบทบาทของตัวตลกที่มีวุฒิภาวะมากกว่าการโต้ตอบสร้างอารมณ์ขันกับเจ้านายเท่านั้น 

แต่กลับชี้ทางออกให้กับปัญหาอย่างมีเหตุผล   
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บทบาทของตัวตลกดังตัวอย่างที่ยกมานั้น ในกรณีของไอ้จ่อยขี้เมา จะมีการล้อเล่น ล้อเลียน

กับเจ้านาย ส่วนไอ้กบจะเสนอความคิดหรือกระตุ้นตักเตือนเจ้านาย  เนื้อหาดังกล่าวตรงกับแนวคิด

เรื่องการปลดปล่อย กล่าวคือ การล้อเลียนบุคคลหรือสถาบันที่มีอ านาจในสังคมหรือกล่าวได้ว่า

อารมณ์ขันท าหน้าที่ฝ่าฝืนระเบียบสังคมและท าให้รู้สึกปลดปล่อยผ่อนคลายจากกฎระเบียบนั้น      

ตัวตลกเป็นตัวแทนของชาวบ้านเจ้านายเป็นตัวแทนของอ านาจรัฐ โดยปกติชาวบ้านต้องปฏิบัติตาม

อ านาจรัฐโดยไม่มีข้อแม้หรือต่อรอง ต้องปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  

แต่การที่ตัวตลกสามารถท้าทายอ านาจผู้มีอ านาจโดยการต่อล้อต่อเถียง เล่นลิ้นด้วยส านวนภาษาต่าง 

ๆ ที่ยอกย้อน หรือการตักเตือนให้เห็นถึงความคิดที่ฉลาดมีเหตุผลเหนือกว่า ทั้งหมดล้วนเป็นการ

ปลดปล่อยพลังงาน พลังงานที่ถูกปลดปล่อยมาพร้อมเสียงหัวเราะท าให้เกิดความเพลิดเพลิน       

ผ่อนคลายความตึงเครียด คือการแสดงอารมณ์ขันเพ่ือโต้ตอบอ านาจแบบชาวบ้าน ซึ่งในโลกความจริง

ไม่สามารถท าได้ โลกการแสดงหนังตะลุงจึงชดเชยภาวการณ์ดังกล่าว โดยยกให้ตัวตลกมีบทบาท

ดังกล่าว 

   2. ตัวตามพระเอก 

 บทบาทที่ส าคัญอีกบทบาทหนึ่งของตัวตลกในการด าเนินเรื่อง คือ ตัวตามพระเอก ซึ่งน่าจะ

เป็นขนบการแสดงของไทยมาตั้งแต่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นละครนอก หรือภาพยนตร์ไทยสมัยก่อน 

จะต้องใช้ตัวตลกเป็นตัวตามพระเอกเสมอ หนังตะลุงเมืองเพชรยังคงบทบาทการแสดงดังกล่าวไว้    

ดังตัวอย่าง 

 มณีสุริย์วงศ์ : เราจะไปเรียนวิชากันท่ีไหน พ่ีกบ   

 ไอ้กบ :  ไอ้เรียนวิชาแบบนี้ พระโอรส ผมคิดว่าต้องออกไปที่ที่ห่างไกลความเจริญ 

 ไอ้เกลี้ยง : เอ๊ะ กบ มึงนี่พูดยังไง   

 ไอ้กบ : ไมนะ ไอ้เกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง : คนเราเขาว่าไปไหนให้มีแต่ความเจริญ นี่มึงจะชวนออกห่างความเจริญ   

เอ๊ะ มันจะได้เรื่องไม่ มั้งกบ 

 ไอ้กบ : ที่ว่าออกห่างความเจริญ นี่มึงฟังให้ดีก่อนสิ ไอ้เกลี้ยง  

 ไอ้เกลี้ยง : หมายความว่าไง  

 ไอ้กบ : ก็หมายความว่า หากเราเรียนวิชาที่ในเมือง ในที่ผู้คนเพ่นพ่าน พระโอรส 

อาจไม่มีสมาธิในการเล่าเรียน ไปหาพระอาจารย์ที่อยู่สันโดษ เพ่ือที่จะได้มี

สมาธิร่ าเรียนวิชาโดยไม่มีสิ่งรบกวน ราชโอรสจะเรียนจบไวขึ้น จะได้น า
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วิชาความรู้ความสามารถมาปกครองบ้านเมืองตามที่หม่อมพ่อหม่อมแม่

ทรงปรารถนาครับ   

มณีสุริย์วงศ์ : จริงทีเดียว พี่กบ ถ้าอย่างนั้น เราเดินทางไปในป่า หาพระอาจารย์ 

เก่งๆ ร่ าเรียนวิชากัน 

(มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 บทบาทของตัวตามพระเอกนี้  จะติดตามตลอดเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ บางเรื่องมีหน้าที่         

เลี้ยงดูและพาหนีภัยต่าง ๆ เป็นเพ่ือนเรียนวิชา เป็นทหารคู่ใจในการรบ และมีหน้าที่ในการปลอบใจ

หรือให้ข้อคิดหรือหาทางออกให้พระเอก จากตัวอย่างข้างต้น ตัวตลก คือ ไอ้กบกับไอ้เกลี้ยง           

รับบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยงมณีสุริย์วงศ์ ท าหน้าที่ติดตามพระเอกไปเรียนวิชากับพระอาจารย์ที่อยู่ในป่า 

บทบาทของพ่ีเลี้ยงหนังตะลุงเมืองเพชรมักจะใช้ตัวตลกสองตัวในการเจรจาโต้ตอบเพ่ือสร้างอารมณ์

ขัน จากบทเจรจาจะใช้กลวิธีทางภาษา ในการเล่นความหมายของภาษา ในวลีที่ว่า “ห่างไกลความ

เจริญ” กับการไปร่ าเรียนวิชา เป็นไปตามแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากัน ตามปกติส านักเรียนมักจะอยู่ใน

ที่ที่มีความเจริญ แต่การเรียนวิชาของมณีสุริย์วงศ์นั้นต้องไปในป่าที่ห่างไกลความเจริญ เรียนกับพระ

อาจารย์ที่มีความรู้สันโดษ สถานที่ที่ไกลความเจริญไม่วุ่นวาย จะได้มีสมาธิในการเล่าเรียนให้ส าเร็จ

โดยเร็ว การโต้ตอบของตัวตลกท าให้เห็นความไม่เข้ากันของเนื้อหาที่สร้างอารมณ์ขันอีกแบบหนึ่ง 

6.2.3.2 การปิดเรื่อง 

 หนังตะลุงเมืองเพชรจะใช้เวลาแสดงประมาณ 2 ชั่วโมง คือ ช่วงเวลา 21.00- 23.00 น. เมื่อ

การแสดงด าเนินไปได้ตามเวลาที่ก าหนด คนเชิดจะยุติการแสดงทันที โดยไม่สนใจว่าจะต้องให้เรื่องจบ

ลงตามบทที่แต่งไว้ นอกจากเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นศึกตอนต่าง ๆ เรื่องจะจบลงเมื่อแม่ทัพฝ่ายทศกัณฐ์

ตาย การจบเรื่องจะจบไว้เพียงเท่านั้น และไม่มีการแสดงต่อให้จบ แม้จะแสดงที่เดิมติดต่อกันสองหรือ

สามคืน เมื่อแสดงในคืนใหม่ก็แสดงเรื่องใหม่ แล้วก็จบเรื่องค้างไว้เช่นเดิม เนื่องจากมีความเชื่อว่าหาก

แสดงต่อจากที่แสดงค้างไว้ การแก้บนจะไม่ขาด สินบนจะต่อเนื่องไป การแสดงแก้บนไม่ตก (เชย 

อินทรเรือง, 2561) 

 การปิดเรื่องจะใช้ตัวตลก เนื้อหาในการปิดเรื่อง คือ การบอกให้ผู้ชมทราบว่าจบการแสดง 

เป็นการล่ าลาเจ้าภาพและผู้ชม นอกจากนั้น ยังมีการขอบคุณเจ้าภาพและอวยพรผู้ขม และกล่าวค า 

“สวัสดี”  ดังตัวอย่าง 

 ไอ้เกลี้ยง : ไอ้กบ มึงยิงส่ง ไอ้ห่า ถ้ากูไม่หมอบกูเสร็จนะเนี่ย ถากใบหูไปนิดเดียว ดัง 

พลิ้วนะกบมึง 
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 ไอ้กบ : เฉียดใบหูไปเหร่อ เกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง : เออ ถ้ากูไม่หมอบลงไว เสร็จ ใบหูกูฉีกแน่ ไอ้ห่า ไม่มองหน้ามองหลัง   

ยิงส่ง ตายนะกบนะ 

 ไอ้กบ : ตายเป็นไรไม่เกลี้ยง ใกล้โรงบาลพระจอมเกล้า 

 ไอ้เกลี้ยง : ไอ้ห่า ใครจะเอาเข้าอะ ปืนนะกบ มึงรู้เปล่าจะติดตารางตายห่า 

 ไอ้กบ : ก็วันนี้เอาแค่นี้นะ พ่ีน้องวัดขุนตราเรา พระเจ้าก็จะจ าวัดจ าวากันบ้าง  

สินบนสินบาทหลวงพ่อก็ขาดแล้ว แสดงกันมาแต่ทุ่มหนึ่ง เอาแค่สามทุ่มก็

พอแล้ว ก็ดีอกดีใจครับ พี่น้องทุกคน  ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ติดตามกันไป โอกาส

หน้าค่อยพบกันอีกที พี่น้องบ้านใกล้วัดขุนตราทุกคน อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

เดินทางปลอดภัยไร้โรคา อย่าเจ็บอย่าไข้มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาเทมา 

วันนี้ขอขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูวิจิตรสรคุณ ขอให้ด าเนินวัดวาต่อไป 

อายุมั่นขวัญยืนต่อไป วันนี้ขอล่ าลากันแค่นี้ครับ สมควรแก่เวลา ขอก้ม

กราบสวัสดีทุกคน สวัสดีครับ 

(นางปีศาจร้ายฆ่าแม่: คณะ พ.นิยมศิลป์) 

ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชรมีหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลัก ในการ

บอกเรื่อง ด าเนินเรื่อง และปิดเรื่อง โดยสอดแทรกอารมณ์ขันด้วยบทตลกต่าง ๆ  แต่ในขณะเดียวกัน

ตัวตลกกลับเป็นตัวละครที่มีความพิเศษกว่าตัวละครอื่น ด้วยการที่ตัวตลกสามารถ “พูดนอกเรื่อง” ได้ 

โดยสามารถพูดเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมของผู้ชม และไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังแสดง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้ชมได้ในขณะที่ก าลังแสดง ตัวตลกจึงมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อสังคมของผู้ชมและสังคมใน

เรื่อง ท าให้ตัวตลกสามารถท าหน้าที่พิเศษ ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่แฝงและสามารถกรองออกมาจาก

บทบาทหลักหรือความบันเทิง ตัวตลกจึงมีบทบาทส าคัญถือเป็นหัวใจส าคัญของการแสดงหนังตะลุง

เมืองเพชร 

 6.2.4 การปรากฏตัวของตัวตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
 การปรากฏตัวของตัวตลกในการด าเนินเรื่องคนเชิดมักจะแทรกไว้ตลอดเรื่องตามแต่บริบท

การแสดง แต่การปรากฏตัวของตัวตลกที่ปรากฏซ้ า ๆ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นจารีตของวรรณกรรม      

การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร จะปรากฏแทรกในเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
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6.2.4.1 เจ้าเมืองตรัสเรียกเสนาอ ามาตย์ 

 การปรากฏตัวของตัวตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรล าดับแรก ปรากฏ

หลังจากเปิดเรื่องด้วยการตั้งเมือง โดยเจ้าเมืองที่เป็นกษัตริย์จะกล่าวประวัติความเป็นมาแล้วน าเข้าสู่

ปมปัญหาของเรื่อง ต่อจากนั้นจะออกว่าราชการที่ท้องพระโรงจะตรัสเรียกหาเสนามาหารือข้อราชการ

หรือใช้ไปราชการ ตัวอย่างที่ 1 ทศกัณฐ์ตรัสเรียกหาเสนาเพ่ือรอฟังข่าวผลการศึกที่ส่งวิรุฬจ าบังไปรบ 

ส่วนตัวอย่างที่ 2 ตรัสเรียกหาเสนาเพ่ือจะให้ไปประกาศหาคนดีมีวิชามาปราบยักษ์เกตุทอง  ดัง

ตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

ทศกัณฐ์ : ตอนนี้พักไว้ก่อน     จะกล่าวเป็นกลอนย้อนมาถึงพระยายักษ์ 
 เหวยอสุราพระยายักษ์  อยู่ในต าหนักลงกา 
 ว่าทศพักตร์เป็นยักษี  ให้เจ็บฤดีเป็นหนักหนา 

 ตัวข้าพเจ้าเองนามทศกัณฐ์มารยักษา ให้เจ็บใจสองมนุษย์ราม
ลักษณ์เสียเหลือเกินทีเดียว เวลานี้มันได้ฆ่าสุริยวงศ์พงศ์เผ่ายักษ์ของ
เราตายสิ้น   อินทรชิตลูกรักก็ต้องมาตาย กุมภกรรณน้องชายก็ตาย 
ด้วยฝีมือไอ้รามลักษณ์และไอ้วานรขาว ไอ้เภกน้องแท้ ๆ ของข้าพเจ้า
ดันไปเข้ากับไอ้พวกมนุษย์ คิดแล้วมันน่าเจ็บใจเหลือเกินทีเดียว เมื่อ
ครั้งหนึ่งมันตัดตีนสินมือส ามนักขาน้องสาว เราก็เลยไปจับอีสีดาเมีย
ของมันมาเพ่ือจะเอาท าเมีย แต่ตัวนางนั้นร้อนจี๋ดังอัคคีถูกต้องตัวไม่ได้ 
เป็นเพราะว่าไอ้รามยังอยู่ ถ้าไอ้รามมันสิ้นชีพลงไปแล้ว อีสีดามันจะ
หมดห่วงที่จะรักใคร่ผัวของมัน จะได้มีใจเอนเอียงให้กับเรา ครั้งหนึ่ง
เคยใช้พระยาไมยราพณ์ราชนัดดาไปจับไอ้รามมาต้มกิน แต่เสร็จแล้ว
กลับถูกไอ้วานรขาวฆ่าตายเช่นเดียวกัน เจ็บใจนัก ทั้งนี้ได้ใช้วิรุฬหก
เดินทางไปเพ่ือจับไอ้รามลักษณ์ บัดนี้จะได้ความอย่างไรก็หารู้ไม่        
วิรุณจ าบังเวลานี้จะชนะข้าศึกหรือเปล่าเราก็เฝ้าชะแง้แลมองอยู่ 
อ ามาตย์ราชเสนายังไม่มารายงาน 

ไอ้กบ : มาแล้วครับเจ้านาย มาแล้วครับ 
ทศกัณฐ์ : เสียงใครวะ ไอ้กบไอ้เกลี้ยงหรืออย่างไร กูคอยฟังข่าวอยู่ทีเดียว 
ไอ้กบ : ไปเว้ยเกลี้ยงไปเว้ย 
ไอ้เกลี้ยง : สวัสดีครับ 
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ทศกัณฐ์ : ฮ่า ฮ่า ฮ่า เฮ้ย ไอ้เกลี้ยงเป็นอย่างไรบ้างวะ วิรุณจ าบังชนะหรือเปล่า  
ฆ่า ไอ้รามลักษณ์ตายหรือยัง 
ไอ้เกลี้ยง : เรียบร้อยนาย 
ทศกัณฐ์ : หา มึงว่าอย่างไรนะไอ้เกลี้ยง 
ไอ้เกลี้ยง : เรียบร้อยนาย 
ทศกัณฐ์ : ฮ่า ฮ่า ฮ่า หมดเสี้ยนหนามท่ีก าลังต าอกกูเสียที นี่แสดงว่าไอ้รา 

ลักษณ์ถูกวิรุณจ าบังฆ่าสิ้นชีพไปแล้วหรือเปล่า 
ไอ้เกลี้ยง : อย่าเพ่ิงดีใจ 
ทศกัณฐ์ : อ้าว ไม่ดีใจท าไมวะ ในเมื่อมันตาย กูก็หมดหนาม แล้วไม่ให้กูดีใจ 

ท าไม มันฆ่าลูกฆ่าน้องกูตาย 
                   (รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 
ตัวอย่างที่ 2 
มนเทียรทอง : ปางเอ๋ยพระราชา  ครอบครองพาราเวียงชัย 

พร้อมด้วยเอกอัครมเหสี  หน้ามนคนดีแม่อรทัย 
เมื่อก่อนบ้านเมืองมีความสุข ไม่มีความทุกข์เข้ามากล้ ากราย 
แต่ว่ายังมีไอ้เกตุทอง  จิตใจคะนองไอ้จัญไร 
 ข้าพระพุทธเจ้าทรงพระราชทินนามอยู่แล้วว่า ท้าวมนเทียร
ทอง ได้ครอบครองบ้านเมืองอยู่ในโรมทัตพาราแห่งนี้ พร้อมด้วยอัคร
เอกพระมเหสีราชินีมีนามว่า  ปัทมาวดีอรทัย เราก็อยู่กินร่วมหลับร่วม
นอนจนเกิดพระราชธิดาอายุสิบแปดย่างเข้าสิบเก้าเข้าปีใหม่ นามของ
อรทัยมีนามว่า ศรีสุดา บ้านเมืองของเราเคยมีแต่ความสุข ความทุกข์
หามีไม่ แต่ว่าวันหนึ่งยังมีไอ้เกตุทอง ไอ้เกตุทองมันเกิดมาเลิศชายทั้ง
หล้า เกิดจากท้องพระมารดาเกศามันเป็นทองค า หอกดาบแหลนหลาว
ไม่ระคายผิวหนังของไอ้เกตุทองได้ มันเกิดมาเพ่ือกินพวกมนุษย์เป็น
อาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มันได้มาสู่ขอลายเซ็นยึดอ านาจ เราก็สู้
มันไม่ได้ เสียทีเสียท่าต้องมอบเขตขัณฑ์พาราให้ไอ้เกตุทองเป็นโตเป็น
ใหญ่ แล้วต้องส่งราษฎรให้มันกินวันละสามคนทุกวันไป ไอ้เกตุทองกิน
ราษฎรหมดบ้านหมดเมืองเมื่อไหร่ มันก็จะกินเรากินราชธิดา แล้วก็
พระมเหสี ถ้าอย่างนั้นเลย เราจะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ เราจะให้เหล่าโยธาตี
ฆ้องร้องป่าวเหล่าประชาทั้งหลาย หากใครสามารถตัดเอาหัวไอ้เกตุ
ทองห่อผ้ามาถวายเราได้ เราจะยกราชธิดา ศรีสุดาให้เป็นพระมเหสี ยก
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เขตขัณฑ์ราชธานีให้ครอบครองต่อไป ไอ้ด้วงไปอยู่ที่ ไหน ไอ้ด้วง 
ออกมาหาเราทางนี้ ไอ้ด้วง เร็ว 

ไอ้ด้วง : ใครเรียกแต่เช้าวะ มาแล้วครับ ถวายบังคม ครับ 
มนเทียรทอง : ไหว้พระไอ้ด้วง มึงอย่าช้า 
ไอ้ด้วง : ท าไมครับ 
มนเทียรทอง : จงตีฆ้องร้องป่าวประชาทั้งหลาย ใครสามารถตัดเอาหัวไอ้เกตุ 

ทองห่อผ้ามาถวายเราได้ เราจะยกราชธิดาศรีสุดาให้เป็นพระมเหสี  
ราชธิดาของเราอายุสิบแปดย่างสิบเก้าปีนี้ น้องจะมีคู่ได้หรือยังวะ   

ไอ้ด้วง : อิจังเอ๊ย อายุเกือบยี่สิบแล้ว เดี๋ยวนี้จะว่าแต่ยี่สิบเลย เด็กอายุสิบ 
สามสิบสี่มันซัดกันแล้วนายเด็กสมัยใหม่ อายุยี่สิบนี่สบาย นายได้ดูข่าว
ไม่เหร่อ ออกโทรทัศน์ตูม ๆ ๆ 

    (เกตุทอง: คณะ รุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์) 

 การปรากฏตัวดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชมทุกคนรอคอย เพราะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรก

ของตัวตลก หลังจากผ่านช่วงพิธีกรรมและช่วงการผสานตัวบทวรรณกรรม ตัวตลกที่ปรากฏตัวจะ

ออกมาล้อเล่นหรือล้อเลียน ต่อปากต่อค ากับกษัตริย์ผู้เป็นเจ้านาย  ส าหรับการแสดงหนังตะลุงเมือง

เพชรชุดรามเกียรติ์ ตัวตลกจะปรากฏอยู่เฉพาะฝ่ายลงกาเท่านั้น ฝ่ายพระรามที่เป็นพระเอกหรือฝ่าย

ธรรมะจะไม่ปรากฏบทตัวตลกที่มาล้อเล่น น่าจะเป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับบุคลิกตัวละครที่ไม่สามารถมา

ล้อเล่นหรือล้อเลียนกับตัวตลกได้ เนื่องจากเป็นตัวละครกษัตริย์ที่สถานภาพสูงส่งตามท้องเรื่องและ

ระบบความเชื่อเรื่องการอวตารมาเป็นกษัตริย์ในสังคมไทย แต่หากเป็นตัวทศกัณฑ์หรือกษัตริย์ใน    

ชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ หรือนารีศรีใส แล้วสามารถร่วมแสดงบทตลกได้ 

6.2.4.2 การเป็นทูตหรือนายประตู 

 การปรากฏตัวของตัวตลกตามท้องเรื่องอีกบทบาทหนึ่ง คือ การเป็นทูตเดินทางไปส่งสารอีก

เมืองหนึ่ง และการเป็นนายประตูรักษาเมืองที่คอยต้อนรับตัวละครที่เป็นฝ่ายศัตรู ดังตัวอย่าง  

ตัวอย่างที่ 1 
เสนายักษ์ : นามของกูเพราะก็แล้วกัน ชื่อคง 
ไอ้หน่วย : มาท าอะไรที่นี่ 
เสนายักษ์ : เอาจดหมายเจ้านายกูมา นี่ 
ไอ้หน่วย : เขียนถึงใคร 
เสนายักษ์ : เขียนถึงนายของมึงล่ะซี 
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ไอ้หน่วย : นายกูก็ องค์พัดทอง เอ็งอยู่แถวนี้ระวังหน่อย อย่าแดกหมาวัดเขา 
หมดล่ะ 

เสนายักษ์ : กูไม่ใช่คนสกลนี่หว่า 
ไอ้หน่วย : งั้นกูไปก่อนเน่อ 
เสนายักษ์ : กูคอยอยู่ท่ีนี่ก็แล้วกัน 
     (พัดทอง: มหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 
ตัวอย่างที่ 2 
ผลาญสุธา : ครั้นมาถึงด่านประตู  อสุราหยุดดูเป็นการไว 

 อยากจะถามยามประตู  กูอยากจะรู้มึงคือใคร 

 เฮ้ย บ้านนี้เมืองนี้ ใครเป็นนายทวารบานประตู ที่ดูแลรักษาเหตุการณ์ 

กันละหวะ 

ไอ้ด้วง : เอ๊ะ ใครมาเรียกกันแต่เช้าวะ กูนี่แหละนายทวารบานประตู คอยดูแล 

รักษาเหตุการณ์ คนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้า เข้ามาแผ้วพาน 

ผลาญสุธา : เอ็ง ชื่ออะไรวะ 

ไอ้ด้วง : ผู้ใหญ่ด้วง 

ผลาญสุธา : ไอ้ผู้ใหญ่ด้วง ส าเนียงเหน่อ ๆ นี้ คนที่ไหนวะ 

ไอ้ด้วง : คนเพชรเรานึ 

ผลาญสุธา : เพชรบุรี อ๋อ ผู้ใหญ่ด้วง เป็นยามตามหน้าที่ 

ไอ้ด้วง : เออ เป็นยามตามหน้าที่ คนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้ามาแผ้วมา 

พาน มึงเป็นใคร มึงจะมาที่นี่ หรือมึงจะเลยไปที่ไหน 

ผลาญสุธา : เฮ้ย กูนี่พวกยักษ์โว้ย 

           (หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

การปรากฏตัวของตัวตลกในฐานะคู่ตรงข้าม ในฐานะทูตที่ไปส่งสารเมืองของศัตรูจากตัวอย่าง

ที่ 1 ไอ้หน่วยเป็นทูตของกษัตริย์พัดทองไปส่งจดหมายตอบ ไม่ยอมยกพระมเหสีให้ยักษ์สหัสรังสี  

ตัวอย่างที่ 2 ไอ้ด้วงนายประตูเมืองรัตนานคร ของกษัตริย์แสงอาทิตย์ที่ไม่ยอมยกลูกสาวให้แก่ยักษ์

ผลาญสุธา ยักผลาญสุธาจึงยกทัพมาท าสงคราม การปรากฏตัวของตัวตลกในฐานะทูตและนายประตู 

ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกันสามารถสร้างบทตลกที่เป็นการเจรจาที่มีเหลี่ยมคู เชิงล้อเล่นล้อเลียน และการ

ข่มทับกันได้ตามรายละเอียดดังตัวอย่าง 
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6.2.4.3 การจัดทัพ 

 การปรากฏตัวของตัวตลกท่ีถือว่าเป็นการชุมนุมตัวตลกของเรื่อง ปรากฏในการจัดทัพไปรบ

หรือเพ่ือเดินทางไปท าภารกิจเฉพาะ ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

เสนายักษ์ : เฮ้ย พวกอ ามาตย์ราชเสนา ตอนนี้ทศกัณฐ์เจ้าลงกาให้จัดทัพ 

  ฝ่ายอ ามาตย์ราชเสนา   เตรียมจัดทัพโยธา  มิช้าบัดนี้ 

     (เสนาอ ามาตย์จัดทัพยืนเรียงเป็นตับมีทัพนาสูรเป็นแม่ทัพ) 

ทัพนาสูร : เมื่อมาพร้อมแล้ว นับจ านวนไพร่พล มีเท่าไหร่ แล้วบอกกูทีเดียว 

ไอ้หน่วย : ครับ ไอ้เกลี้ยงนับ 

ไอ้เกลี้ยง : กูได้เรียนหนังสือไม่ 

ไอ้หน่วย : เดี๋ยวกูนับนะ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง แล้วก็หนึ่ง 

ไอ้เกลี้ยง : หน่วย แล้วสองไปไหน 

ไอ้หน่วย : มันมาคนละคน ได้มาคู่ไม่นิ 

ไอ้เกลี้ยง : การนับเลขยังไม่ถูกจะท าอะไรกิน 

ไอ้หน่วย : ไอ้เกลี้ยงอย่าพูดอายเขา 

ไอ้เกลี้ยง : นับเลขเป็นไม่ 

ไอ้หน่วย : เอ่อ 

ไอ้เกลี้ยง : ต้องกูนับเป็นภาษาอังกฤษ 

ไอ้หน่วย : สงสัยจบสูง 

ไอ้เกลี้ยง : จบสูง จากมหาวิทยาลัยต้นตาล 

ไอ้หน่วย : มันมีเหรอ 

ไอ้เกลี้ยง : ขึ้นแต่ตาล นับนะ กูวัน ไอ้ขี้เมาทรู เจ๊กเม้งทรี ไอ้ยักษ์ตัวด าโฟร์          

ไอ้หน่วยฟาย 

ไอ้หน่วย : ท าไมมานับกูเป็นควายล่ะ 

ไอ้เกลี้ยง : ฟายภาษาอังกฤษแปลว่าห้า 

ไอ้หน่วย : อ๋อ แปลว่าห้า 

ไอ้เกลี้ยง : มาทั้งหมดสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามคนครับ 

ทัพนาสูร : เมื่อพลเสนามาพร้อมแล้ว จงโห่ร้องให้ก้องไป เจ้าเกลี้ยงโห่เลย 
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   จะกล่าวถึงทัพนาสูรมารยักษา ให้แค้นใจตัวข้านี่กระไร 

ไอ้หน่วย : พวกเราเตรียมตัวให้ดีนะโว้ย 

ทัพนาสูร : สั่งไพร่พลโยธาให้เคลื่อนทัพ เคลื่อนไปปราบไพรีกันเร็วไว 

กองทัพ : เอ้า... เห้... เอ้า... เห้.... เอ้า..... เห.้.. (เคลื่อนทัพ) 

       (รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

 ตัวอย่างที่ 2 

อโณทัย : ศรีผกาเจ้าจงดูแลแสงสีระหว่างที่เราไปคล้องช้าง  
  มาถึงยังพวกเสนา ไปกันมาสิมากมาย 
  แล้วก็มีวาจามิช้าไย  จะไปจับช้างในกลางไพร 
 เสนาทั้งหลาย บัดนี้โยธาจะไปจับช้างเผือก พร้อมหรือยัง 
ไอ้หน่วย : พร้อมแล้วครับ  
อโณทัย : โห่เอาฤกษ์ออกจากเมืองทีเดียว 
ไอ้กา : ใครจะโห่ ไอ้หน่วย 
ไอ้หน่วย : ให้ไอ้เกลี้ยง นักเลงวัวลานอยู ่
ไอ้เกลี้ยง : โห่........ แม่ยายตายมาหลายปี..... ไม่มีเงินเผาผี  แมงวันตอม.. หี โห่ 
เจ๊กเม่ง : ไอ้เย็ดตาแม่ รับไม่ได้ ไอ้เวร 
ไอ้กา : ไอ้ห่า โห่ ยังไง รับถูกไม่ 
อโณทัย :    เคลื่อนพลโยธีออกจากโกญจา  มิช้าบัดนี้ 
   (หงส์หิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 
การปรากฏตัวของตัวตลกในการจัดทัพที่ถือว่าเป็นจารีตของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมือง

เพชร ในเหตุการณ์ท่ีกษัตริย์ต้องยกทัพไปท าสงคราม กษัตริย์จะใช้ให้ตัวตลกเอกไปตามเพ่ือน ๆ มาร่วมรบ
เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็จะตั้งขบวนทัพ แล้วจะมีการโห่ร้องพร้อมกับการเคลื่อนทัพ จากตัว อย่างที่ 1       
ทัพนาสูรจัดทัพไปรบกับพระราม และตัวอย่างที่ 2 เป็นการจัดทัพของกษัตริย์อโณทัยเพื่อไปคล้องช้าง การ
ปรากฏตัวของตัวตลกในการจัดทัพ เป็นการเปิดโอกาสให้คนเชิดเล่นบทตลกได้อย่างอิสระและหลากหลาย 
เนื่องจากเป็นช่วงที่ตัวตลกออกมาชุมนุมกันหลายตัว จึงสามารถสร้างสรรค์บทตลกให้เข้ากับบุคลิกภาพ
ของตัวตลกแต่ละตัวได้อย่างหลาหลาย ซึ่งอาจจะใช้เวลานานมากก่อนที่จะเคลื่อนทัพ 
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6.2.4.4 การติดตามตัวละครเอก 

  การปรากฏตัวของตัวตลกในบทบาทตัวตามพระเอก ปรากฏในวรรณกรรมการแสดง

ทุกเรื่องในชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และชุดนารีศรีใส เพ่ือคอยดุแลเป็นพี่เลี้ยง ให้ค าปรึกษาต่าง ๆ และ

ช่วยในการรบกับศัตรู ดังตัวอย่าง 

ไอ้กบ : มากันหลายคน ไอ้เกลี้ยง เดี๋ยวก่อนนาย มองไปข้างหน้าเป็นภูเขา เอ๊ะ  
เขาเขียนหนังสืออะไร ติดไว้ที่ภูเขาเนี่ย  

เกราะสุวรรณ : เขียนหนังสืออะไร เอ็งลองอ่านให้เราฟัง  
ไอ้กบ : เดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง หนังสือเขาเขียนเอาไว้ อ้อ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ 

     นิราศร้างทรามเชยเคยสงวน   
  สุดวิโยคโศกใจให้รัญจวน  ควรไม่ควรด่วนจากมาพรากจร 
  กรรมมาหนุนบุญพ่ีที่หาไม่  กรรมอันใดแรมร้างห่างสมร 
  สุดวิโยคโศกใดใจบั่นทอน  สุดอาวรณ์นอนบรรทมให้สมหวัง 
  ………………………………….  ………………………………………….. 

เกราะสุวรรณ : เฮ้ย ๆ กบ หนังสือเขาเขียนว่าไง  
ไอ้กบ : ไม่รู้  
เกราะสุวรรณ : ไม่รู้แล้วเอ็งว่าอะไรของเอ็ง  
ไอ้กบ : ผมก็ว่าไปตามประสาผม นี่ผมอ่านหนังสือออกไม่  
เกราะสุวรรณ : เอ็งอ่านหนังสือไม่ออก แล้วเอ็งจะรู้เรื่องกันหรือเปล่าวันนี้  
ไอ้กบ : รู้สิ เดี๋ยวให้เกลี้ยงอ่านให้ฟัง  
ไอ้เกลี้ยง : โธ่ เอ๊ะ ให้คนโง่ ๆ อย่างไอ้กบ เซอะ คนพรรค์นั้นให้ไปอ่านหนังสือ  

ได้ฉลาดแบบเราอ่าน  
ไอ้กบ : ไอ้เกลี้ยง มึงอ่านออกไม่เล่า  
ไอ้เกลี้ยง : โอ้ กบ มึงถามแบบนี้ดูถูกกันมากไปแล้ว 

             (เกราะสุวรรณ: คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์) 

การปรากฏตัวในฐานะพ่ีเลี้ยงหรือตัวตามพระเอกของไอ้กบ ไอ้เกลี้ยง ที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลเกราะ

สุวรรณพระเอกของเรื่อง ตามท้องเรื่อง ไอ้กบ ไอ้เกลี้ยง ก าลังอ่านข้อความติดประกาศหน้าถ้ าที่ซ่อน

นางเอกไว้ จะต้องฝ่าด่านอันตรายจากเสือ ช้าง และผีดิบ เข้าไปให้ได้ จึงได้นางเอกมาครอบครอง การ

ปรากฏตัวของตัวตลกในฐานะผู้ติดตาพระเอกนี้ เปิดโอกาสให้วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมือง
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เพชรสามารถแทรกบทตลกได้ตลอดเรื่อง เพราะการด าเนินเรื่องส่วนใหญ่จะให้พระเอกเป็นตัวด าเนิน

เรื่องต้ังแต่ต้นจนจบ  

 การปรากฏตัวของตัวตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรตามที่ได้กล่าวมา ได้แก่ 

เจ้าเมืองตรัสเรียกเสนาอ ามาตย์ การเป็นทูตหรือนายประตู การจัดทัพ และการเดินทางร่วมกับพระเอก 

เป็นการปรากฏตัวในแบบจารีตการแสดงที่ทุกคณะยังคงใช้แสดง การปรากฏตัวของตัวตลกตามแนวเรื่อง

ของชุดการแสดงต่าง ๆ  สามารถเปิดโอกาสให้คนเชิดได้สร้างสรรค์บทตลกได้ลงตัวตามองค์ประกอบการ

แสดง และยืนยันว่าได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ดี จึงยังคงใช้ให้ตัวตลกปรากฏในสถานการณ์ต่าง ๆ ของตัวบท

วรรณกรรมการแสดงมาจนถึงปัจจุบัน  

6.3 เนื้อหาบทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
คนเชิดน าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติ จากสื่อท้องถิ่นและสื่อกระแสหลักมาเป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์อารมณ์ขันหนังตะลุง

เมืองเพชร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 6.3.1 การเมือง 
 “การเมือง” (Politics) เป็นค าที่กล่าวถึงเสมอไม่ว่าจะเป็นวงราชการ วงการปกครอง วงการ

ทหาร วงการหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชน ซึ่งมักจะได้ยินคนพูดถึงการเมืองทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดี   

มีนักรัฐศาสตร์หลายท่านได้ให้นิยามความหมายอย่างหลากหลาย เช่น  เอกวิทย์ มณีธร (2554: 110)  

การเมืองเป็นเรื่องเก่ียวกับอ านาจ และใช้อ านาจในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับบุคคลในทุกระดับใน

สังคม เนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องของสาธารณะที่จะต้องมีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับทุกคนในรัฐ

นั่นเอง และกันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ (2561: 4) อธิบายว่า การเมืองเป็นเรื่องของการแข่งขันเพ่ือ  

การแสวงหาอ านาจ ซึ่งอ านาจนั้นจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเมืองเป็น

เรื่องของการแสวงหาอ านาจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคล

อ่ืน โดยการน าอ านาจที่ได้มาก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ที่คนในสังคมยอมรับในการอยู่ร่วมกันอย่าง    

มีความสุข  

 “การเมือง” ในการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรจะสอดแทรกอยู่ในการด าเนินเรื่องผ่าน       

บทเจรจาของตัวตลกเป็น “บทตลกการเมือง” นับเป็นบทตลกที่สร้างอารมณ์ขันเรียกเสียงหัวเราะจาก

ผู้ชมได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก “การเมือง” เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนรับรู้ เป็นเรื่องการใช้อ านาจของรัฐ

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกคนในสังคม นโยบายหรือกฎระเบียบทางการเมืองบางเรื่อง

อาจถูกต่อต้านจากคนในสังคม ในสถานการณ์ปกติอาจพูดไม่ได้ แต่เมื่อน ามาสร้างเป็นบทตลก
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การเมืองของหนังตะลุงกลับพูดได้อย่างอิสระไม่ผิดกฎหมาย สร้างเสียงหัวเราะและคลายความตึง

เครียดให้แก่ผู้ชมได้  

  เนื้อหาหรือประเด็นที่น ามาสร้างอารมณ์ขันบทตลกการเมืองในหนังตะลุงเมืองเพชรนั้น 

พบว่า มีความหลากหลายสามารถแบ่งกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเด็น คือ เหตุการณ์ทางการเมือง ค าพูด

นายกรัฐมนตรี  ชื่อ-นามสกุลนักการเมือง พฤติกรรมนักการเมือง  และกฎหมายและนโยบาย          

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 6.3.1.1 เหตุการณ์ทางการเมือง 

เหตุการณ์ทางการเมือง คือ เรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นปรากฏการณ์ทาง

การเมืองในประเด็นการช่วงชิงอ านาจที่มีผลกระทบและเป็นที่รับรู้ต่อคนในสังคมเป็นวงกว้าง ดัง

ตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 1 

 พระฤๅษี  : กล่าวฝ่ายพระฤๅษีมีวิชา ได้ร่ าเรียนมาสุดจะมากมาย 

  ปริญญาตรีที่อเมริกา  ปริญญาโทได้มาจากบรูไน 

ไอ้เกลี้ยง : แจ๋ว ร้องแบบนี้สมัยใหม ่

พระฤๅษี  :  โกเตเมโกว่าจะไปเรียน   

ไอ้เกลี้ยง :  แต่ทีหลังเลยเปลี่ยนไม่ได้ไป 

ไอ้กบ     :  ไมไปไม่ เกลี้ยง 

ไอ้เกลี้ยง : ไปได้ไง ม็อบก ำลังดัง ม็อบเสื้อแดงม่ัง ม็อบเสื้อเหลืองมั่ง ไปส่ง เดี๋ยว 

โดนตี 

พระฤๅษี  : มาต่อหอการค้า 

ไอ้เกลี้ยง : จบด็อกเตอร์มาจากวัดหนองแก 

 (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 การเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่แบ่งออกเป็นสองขั้วการเมืองโดยใช้สัญลักษณ์สีเสื้อ 

คือ สีเหลืองกับสีแดง เป็นการแบ่งฝ่ายขั้วอ านาจและประชาชนผู้สนับสนุน กลุ่มคนเสื้อเหลือง 

(พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย) น าโดย สนธิ ลิ้มทองกุล และ จ าลอง ศรีเมือง ออกมาประท้วง 

พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่าไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศ โดยใช้

สัญลักษณ์ เสื้อสี เหลือง ซึ่ งเป็นสี อันเป็นสัญลักษณ์ของความสูงส่งและศักดิ์สิทธ์ เพ่ือสื่อ ถึง            

ความจงรักภักดีต่อประเทศ และราชวงศ์ จนเกิดการรัฐประหารขึ้นในวันที่ 19 กันยายน ปี 2549    
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ท าให้มวลชนคนชนบทและชนชั้นผู้ใช้แรงงานในเมืองที่สนับสนุนทักษิณ เกิดความไม่พอใจ กลุ่มคนที่

สนับสนุนทักษิณได้ตั้งกลุ่มขึ้นมา ชื่อว่ากลุ่ม แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)  

หรือกลุ่มคนเสื้อแดง และเริ่มต้นเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร (ประชาไท, 

2556) เหตุการณ์การประท้วงของม็อบสีเสื้อได้สลับกันประท้วงเพ่ือแสดงจุดยืนทางการเมือง และเมื่อ

ฝ่ายการเมืองกลุ่มอ านาจตนสูญเสียอ านาจในการปกครองบ้านเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง

ดังกล่าวมีมาถึงในปัจจุบัน 

 คนเชิดหนังตะลุงเมืองเพชรในน าเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของม็อบสีเสื้อมาเป็น

ประเด็นในการสร้างอารมณ์ขันทางการเมือง  โดยสอดแทรกชื่อกลุ่มประท้วงการเมืองแทรกเป็นบท

พูดขณะร้องบทหนังตะลุงแนะน าตัวของพระฤๅษีว่าเป็นคนมีวิชาความรู้ แต่ไมสามารถไปเรียนที่เมือง

โกเตเมโกได้ เนื่องจากอ้างเหตุว่ามีม็อบสีเสื้อ ในข้อความที่ว่า “ไปได้ไง ม็อบก าลังดัง ม็อบเสื้อแดงมั่ง 

ม็อบเสื้อเหลืองมั่ง ไปส่ง เดี๋ยวโดนตี” การกล่าวถึงม็อบสีเสื้อเป็นการน าเหตุการณ์การเมืองระดับชาติ

ที่ผู้ชมรับรู้กันดีมาผลิตซ้ าเป็นบทตลกทางการเมืองเพ่ือตอกย้ าเหตุการณ์และเรียกเสียงหัวเราะจาก

ผู้ชม 

 ตัวอย่างที่ 2 

ผลาญสุธา : กูได้ข่าวเขาเล่าลือ จนรู้ถึงไอ้ผลาญสุธา ว่าบ้านเมืองรัตนานคร ราชธิดา 

แววมณีสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ ยกทัพโยธามาสู่ขอไปเป็นพระมเหสี 

ไอ้ด้วง : แล้วถ้าเขาไม่ยอมยกให้ 

ผลาญสุธา : ถ้าไม่ยอมยกให้ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของมันเสีย เอาลูกสาวมาท าเมียของกูให้ 

ได้โว้ย 

ไอ้ด้วง : แล้วกัน พูดแบบนี้มันใช้ได้ไม่ซิ นักเลงนิล่ะ บ้านเมืองมีข่ือมีแป มึงรู้ไหมยุค 

นี่ยุค คสช. แล้วท าส่งไปได้ เดี๋ยวเถอะ เขาจับติดคุกตายห่า  

ผลาญสุธา : กูไม่กลัวโว้ย 

ไอ้ด้วง : แล้วกัน ท าแบบนี้ไม่ได้ เขาร้องเรียนนะ ลองร้องเรียนไปถึงต ารวจ ถึงคน 

ใหญ่คนโต  ติดคุกหัวโตก็แล้วกัน 

 (หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

การท ารัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

อันมี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลรักษาการ                

นายนิวัฒน์ธ ารง  บุญทรงไพศาล (รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นั้น คนเชิดได้น ามากล่าวไว้ในบทตลก
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การเมืองผ่านการเจรจาของตัวตลก โดยมีนัยยะให้เห็นสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ บ้านเมืองไม่เป็ น

ประชาธิปไตยถูกปกครองด้วยเผด็จการทหาร การแสดงออกทางความคิดหรือมีพฤติกรรมที่เป็น

ปฏิปักษ์ต่อ คสช.อาจถูกจับเข้าคุกได้  นอกจากนั้น บทตลกยังกล่าวถึง ม.44 ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 3 

ทศกัณฐ์ : เฮ้ย บ่นอะไร 

ไอ้หน่วย : เมื่อไหร่ นายจะล้มเลิก ยกเลิก ม.44 สักที  

ทศกัณฐ์ : ท าไม 

ไอ้หน่วย : คือว่าประชาชนไม่ยอม ก็ต้องล้มเลิกกันไป ม.44 กากบาททิ้งไปเลย  

ทศกัณฐ์ : เอ้ย ก็ต้องเก็บไว้อย่างนั้น ของบ้านของเมืองเขา ก็เรื่องของเขา 

ไอ้หน่วย : ก็ผมเป็นประชาชน  

ทศกัณฐ์ : ประชาชนก็ต้องอยู่ส่วนประชาชน 

 (รามเกียรติ์ ตอน นิมิตลงกา: คณะเจริญศิลป์) 

มาตรา 44 คือ กฎหมายที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้ในกรณีจ าเป็นเพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนใน

ชาติ หรือเพ่ือป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อย

หรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ การกล่าววิพากษ์วิจารณ์การท างานของ

รัฐบาล คสช. หรือการชุมนุมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้าน ท าไม่ได้โดยอิสระเพราะบ้านเมืองไม่ได้เป็น

ประชาธิปไตย การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในเชิงลบต่อรัฐบาลเป็นสิ่งต้องห้าม อาจเข้าข่ายผิด

กฎหมาย ม. 44  บุคคลใดกระท าการผิดตามความเห็นของ คสช. จะต้องถูกจับกุมหรือจับไปปรับ

ทัศนคติ  ไอ้หน่วยตัวตลกที่เป็นตัวแทนประชาชนพยายามเรียกร้องให้ยกเลิก ม.44 ทศกัณฐ์ที่เป็น

ตัวแทนของรัฐพยายามบ่ายเบี่ยงแล้วบอกว่าประชาชนก็อยู่ส่วนประชาชน ไม่ควรเขาไปยุ่งเกี่ยว    

โดยเห็นว่ากฎหมายนี้ควรด ารงอยู่เพ่ือควบคุมสังคม 

  6.3.1.2 ค าพูดนายกรัฐมนตรี  

 ค าพูดของนายกรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยมักถูกน ามาสร้างอารมณ์ขัน เนื่องจากเป็นค าพูด

สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง ไม่ว่าจะเป็นแถลงการณ์ สุนทรพจน์ หรือการตอบค าถามของ

นักข่าว โดยเฉพาะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้มีลักษณะการพูดที่โผงผาง แสดง

อารมณ์อย่างชัดเจน และบางครั้งอาจไม่ระมัดระวังค าพูดจนเป็นจุดสนใจน าไปสร้างอารมณ์ขัน        

ดังตัวอย่าง 
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 ไอ้เท่ง : อ๋อ บ้านอยู่โน้น นครศรีธรรมราชครับ 

 ต ารวจ : อ๋อ คนภาคใต้ 

 ไอ้เท่ง : คนภาคใต้ครับ 

 ต ารวจ : อยู่ภาคใต้ท าอะไรกิน 

 ไอ้เท่ง : สวนยางพาราครับ  พอบอกว่าสวนยางพารา เย็ดแม่ เด็กหัวเราะ 

 ต ารวจ : แล้วเป็นยังไง ราคาดีหรือเปล่า 

 ไอ้เท่ง : เย็ดแม่ ราคาลง ยางมันถูกอะ นายกประยุทธ์ให้โค่นทิ้ง ให้โค่นต้นยางท้ิง           

เอาไปท าฟืน 

      (เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

 ประเด็นการน าค าพูดเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา เรื่องแนวทาง

การแก้ปัญหาราคายางตกต่ า เพื่อลดปริมาณน้ ายางเข้าสู่ตลาด โดยให้โค่นต้นยางที่มีอายุมากลง ซึ่งรัฐ

จะจ่ายเงินชดเชยค่าต้นยางให้เกษตรกร คนเชิดใช้ตัวตลกที่มีชื่อเสียงเป็นคนใต้ พากย์ส าเนียงใต้ คือ 

ไอ้เท่งเพ่ือความสมจริง และน าค าพูดของนายกรัฐมนตรีมาอ้างถึง  โดยดัดแปลงถ้อยค า ดังประโยค 

“นายกประยุทธ์ให้โค่นทิ้ง ให้โค่นต้นยางทิ้ง เอาไปท าฟืน” เพ่ือสร้างอารมณ์ขัน โดยมีทรรศนะว่า   

การแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ถูกจุดและไม่ถูกใจเกษตรกร ไอ้เท่งจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของคนใต้ที่

พยายามเรียกร้องการแก้ปัญหาราคายางท่ีกลไกตลาดไม่ใช่การโค่นต้นยางทิ้ง 

  6.3.1.3 ชื่อ-นามสกุลนายกรัฐมนตรี 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้หน่วย : ใครพูดหนะ ฮัลโหล นั่นเสียงใครพูดหนะ แค่นี่นะ 

 ไอ้กา : ไอ้หน่วย แล้วมึงโทรแค่นั้นอะ มึงจะรู้เรื่องเหร่อ ไอ้เพ้อ 

 ไอ้หน่วย : ไอ้ห่า เสียงออก ผมพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดครับ 

 ไอ้กา : แล้วไปรู้เบอร์นายก 

 ไอ้หน่วย : ไอ้ห่า โทรต่อผิด 

 ไอ้กา : แล้วต่อผิด ไอ้ห่าเดี๋ยวเข้าคุก กูว่า 

     (หงส์หิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

 ตัวอย่างที่ 2 

 กุมาร : ตั้งชื่อให้หนูหน่อย 

 ฤๅษี : พ่อชื่ออะไรลูก 
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 กุมาร : พัดทอง แม่ชื่อมณฑาทอง 

 ฤๅษี : กูจะตั้งชื่อให้มึงก็แล้วกัน ง างึมง างึมง างึม อ๋อ มึงชื่อนี้ก็แล้วกัน 

 กุมาร : ชื่ออะไรตา 

 ฤๅษี : อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

 กุมาร : ว่าที่นายก ไม่เอาหรอก 

 ฤๅษี : ง างึมง างึมง างึม ชื่อนี้ก็แล้วกัน ชื่อยิ่งลักษณ์ 

 กุมาร : ตาย เป็นชื่อผู้หญิงไม่เอา 

 ฤๅษี : พ่อมึงก็มีทอง แม่มึงก็มีทอง ชื่อนี้ก็แล้วกัน ชื่อว่า ทองลอยมา 

      (พัดทอง: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

 บทตลกการเมืองตามตัวอย่าง มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการน าชื่อนายกรัฐมนตรีและอดีต

นายกรัฐมนตรีมาอ้างถึง ในตัวอย่างที่ 1 เป็นบทตลกที่ตัวตลกโทรศัพท์ผิดเบอร์ ปลายสายที่รับบอก

ชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ท าให้เกิดความวิตกว่าจะต้องติดคุก  

เพราะไปล้อเล่นกับคนส าคัญระดับชาติ ส่วนตัวอย่างที่ 2 กุมารน้อยที่ลอยมาติดท่าน้ าขอให้พระฤๅษี

ตั้งชื่อให้ พระฤๅษีน าชื่ออดีตนายกรัฐมนตรีสองท่าน คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนางสาวยิ่ง

ลักษณ์ ชินวัตร มาให้กุมารเลือก แต่กุมารน้อยไม่เลือก และสุดท้ายก็ได้ชื่อตามท้องเรื่อง นับว่าคนเชิด

ได้น าชื่อนายกรัฐมนตรีมาสร้างอารมณ์ขันให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะตัวอย่างที่ 

2   

 6.3.1.4 พฤติกรรมของนักการเมือง 

 พฤติกรรมของนักการเมืองที่น ามาสร้างอารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชรนั้น เป็นพฤติกรรม

เชิงลบเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองในรัฐบาล คือ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่องนาฬิกาหรูราคาแพงยี่ห้อ Richard Mille ซึ่งอยู่บนข้อมือขณะ

ยกขึ้นมาบังแดดระหว่างรอถ่ายรูปกับคณะรัฐมนตรีชุด “ประยุทธ์ 5” ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

จนเป็นข่าวดัง และท่านออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขอยืมเพ่ือนมา จนถูกคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบ เนื่องจากไม่มีในรายการยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อนที่จะเข้ารับ

ต าแหน่ง ดังตัวอย่าง 

 ไอ้เกลี้ยง : รัฐบาลนึ พอเราไปบอกรัฐบาลว่ากล้วยมันถูก รัฐบาลว่าอย่างงี้ 

 หลวงตา : ว่ายังไง 

 ไอ้เกลี้ยง : มึงอย่าปลูกกันเยอะสิ ทีนี้มันก็ถูกล่ะซี หาว่าปลูกเยอะอีก ปลูกกล้วย 
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น้ าว้า ปลูกกัญชาจับกูอีก  

 หลวงตา : ปลูกกัญชา 

 ไอ้เกลี้ยง : สิ ราคาดีนึ กัญชา แต่ว่าพอปลูกจับ ของเราถูกแย่ แต่ว่ารัฐบาลรวยเอา 

รวยเอา  

 หลวงตา : ใคร 

 ไอ้เกลี้ยง : พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ นาฬิกาเรือนเป็นล้าน  

 หลวงตา : โอ้ รัฐมนตรีกลาโหม  

 ไอ้เกลี้ยง : นั่นสิ คาดนาฬิกาเรือนเป็นล้าน เดี๋ยวนี้เขาตรวจสอบอยู่ว่าเอามา      

จากไหน  

     (เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

 ประเด็นเนื้อหาพฤติกรรมนักการเมืองที่น ามาสร้างอารมณ์ขันในหนังตะลุง เริ่มจากการที่    

ตัวตลกเป็นเกษตรกรตัดพ้อความยากจนของตนกับหลวงตาที่เป็นอาจารย์ ว่าปลูกกล้วยก็มีราคาถูก  

พอไปแจ้งรัฐบาลก็บอกให้เลิกปลูก เนื่องจากปลูกกันมากท าให้ราคาถูก ไม่เหมือนกับคนในรัฐบาลที่ มี

ฐานะร่ ารวยแบบ “รวยเอา” ซึ่งมีนัยความหมายถึงเงินที่ได้มาจากการทุจริตคอรัปชั่น แล้วก็เอ่ยชื่อ

รัฐมนตรีพร้อมกับต าแหน่งว่า สวมนาฬิการาคาแพง น่าจะร่ ารวยผิดปกติก าลังถูกตรวจสอบที่มา     

ซ่ึงต่างกับตนเองท่ียากจนในฐานะชาวไร่ จึงเป็นเรื่องตลกที่น่าข า 

6.3.1.5 กฎหมายและนโยบายของรัฐบาล   

 เนื้อหาด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลเป็นอีกประเด็นส าคัญที่น ามาใช้สร้างอารมณ์ขัน

ในหนังตะลุงเมืองเพชร เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  6.3.1.5.1 กฎหมาย 

 กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมที่มีระบบและแบบแผนชัดเจนใน

การกระท าหรือห้ามกระท าการใด หากฝ่าฝืนจะต้องได้รับการลงโทษ ทั้งนี้ กฎหมายมีวัตถุประสงค์ใน

การควบคุมดูแลให้มนุษย์อยู่ด้วยกันในสังคมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความสงบสุข (เอกวิทย์ 

มณีธร, 2554: 489) เนื้อหาด้านกฎหมายที่น ามาสร้างบทตลกการเมืองในหนังตะลุงเมืองเพชรเป็น

เรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบต่อคนในสังคมเป็นวงกว้าง นั่นคือเรื่อง กฎหมายเรื่องการนั่งรถกระบะ        

ดังตัวอย่าง  
 

 ไอ้หน่วย : อ้อ ตอนนี้ก าลังดูทีวีอยู่ เห็นข่าวเขาว่าตอนนี้ห้ามนั่งกระบะ ห้ามนั่งแค็ป 

 ทศกัณฐ์ : ท าไมล่ะ 
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ไอ้หน่วย : ก็คือว่ารัฐบาลเขาประกาศเจ็ดวันอันตราย สงกรานต์ พรุ่งรืนนี้แล้ว ก็ดี 

เหลือเกินต้องไปไหนกันไม่ ไม่ต้องนั่งให้เสียชีวิตท าไม ประกาศให้นั่งอยู่บ้าน

ต้องไปไหนไม่หร็อก คนมีลูกก็เล่นอยู่กับลูก ต้องออกไปไหนไม่ เดินอยู่ตาม

ในบ้าน ใครมันจะมาถูกเจ็บที่ไหน 

(รามเกียรติ์ ตอน นิมิตลงกา: คณะเจริญศิลป์) 

 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ประกาศใช้ ม.44 เข้มงวดเรื่องการใช้รถส่วนบุคคลและ    

รถสาธารณะเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2560 ตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

รถยนต์ พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 โดยให้ผู้ขับยานพาหนะและผู้โดยสารต้อง

คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ห้ามนั่งกระบะท้ายและแค็บ จากการประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนที่ไม่มีรถขับและต้องอาศัยนั่งท้ายรถกระบะของญาติหรือเพ่ือนกลับภูมิล าเนาในช่วงวันหยุด

สงกรานต์ กฎหมายดังกล่าวถูกประชาชนต่อต้านจนรัฐบาลยอมผ่อนผัน คนเชิดได้น าเนื้อหาการเมือง

ด้านกฎหมายการจราจรมาสร้างเป็นบทเจรจาระหว่างไอ้หน่วยที่เป็นตัวแทนประชาชน และทศกัณฐ์  

ผู้เป็นนาย เพ่ือให้เห็นอารมณ์ขันในการต่อต้านประชดประชัน ถ้าอย่างนั้นให้รัฐบาลประกาศให้คนอยู่

บ้านในช่วงวันหยุดสงกรานต์เลย จะได้ไม่มีปัญหาคนตายคนเจ็บเพราะนั่งท้ายรถกระบะ  

   6.3.1.5.2 นโยบายของรัฐบาล  

 การก าหนดนโยบายสาธารณะ คือ การตัดสินใจทางการเมืองในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุข

และจัดสรรคุณค่าให้แก่คนในสังคมโดยตรง การก าหนดนโยบายสาธารณะจึงเป็นบทบาทส าคัญของ

ระบบการเมือง (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 443) นโยบายส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น

หนึ่งในนโยบายสาธารณะพ้ืนฐานของสังคมไทย ที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 

60 ปีขึ้นไป เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการด ารงชีวิตในแต่ละเดือน บทตลก

หนังตะลุงเมืองเพชรน ามาสร้างอารมณ์ขัน ดังนี้ 

 ไอ้จ่อย : ลุงแก่ป่านนี้เอาเงินที่ไหนมา  

 ตาแก่ : กูรับเงินสูงอายุทุกเดือน 

 ไอ้จ่อย : ฮ่า ๆ เอาเงินสูงอายุไปละเลงพรรค์นี้เลี่ยมหมดแล้ว (ไปเที่ยวคาราโอเกะ)           

รับเท่าไหร่แล้วสูงอายุ 

 ตาแก่ : รับแปดร้อย 

ไอ้จ่อย : อ่อนี่ แปดสิบแล้ว  หว่า แปดสิบยังคิดอะไรได้ไม่เลย จังเอ๊ย นี่จะบอกให้  
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รัฐบาลเขาให้เงินเดือนผู้สูงอายุนี่นะ เอาไว้แก้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ คือ 

อุปโภคบริโภคอะไรที่ขัดสนจัดซื้อจัดจ้างได้ หรือเก็บเอาไว้เวลาเจ็บไข้ได้

ป่วยไปซื้อหยูกซื้อยา  แล้วลุงเอาเงินผู้สูงอายุไปละเลงแบบนี้ แล้วยามเจ็บ

ไข้ได้ป่วยท ายังไง 

 ตาแก่ : อ้ือ เจ็บไข้ได้ป่วยใช่เรื่องของกูไม่ เป็นเรื่องของหมอเขาหร็อกอะ 

 ไอ้จ่อย : ฮ่า ๆ อะ ๆ ๆ ดูดุ๊ คิดง่าย ๆ ถ้าเรามีเงินให้หมอเขาไม่ เขาจะรักษาให้เหร่อ  

ลุงจะท ายังไง 

 ตาแก่ : ถ้าหมอรักษาไม่ ก็เป็นไรไม่ เดี๋ยวพระก็เอาไปสวดเอง       

 ไอ้จ่อย : ฮ่า ๆ ๆ เอาแหละ เข้าใจ รู้เรื่อง 

(ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์) 

 นอกจากน าประเด็นการเมืองเรื่องนโยบายดังกล่าวมาเป็นบทตลกหนังตะลุงเมืองเพชรแล้ว  

บทตลกยังท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญและวัตถุประสงค์ของสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกด้วย ว่าเป็นเงินที่ทางรัฐบาลให้ผู้สูงอายุเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเป็น

ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ โดยใช้ตาแก่ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแต่น าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ คือ น าไป

เที่ยวกลางคืนในร้านคาราโอเกะ มีไอ้จ่อยตัวตลกเป็นคู่สนทนาซักถามและบอกสอน แต่ตาแก่ก็ไม่

สนใจ เนื้อหาการเมืองเรื่องนี้อยู่ในระดับรากหญ้าที่คนในสังคมรับรู้และเข้าใจ เมื่อน ามาสร้างสรรค์

เป็นบทตลกการเมืองในหนังตะลุงเมืองจึงเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี 

เนื้อหาทางการเมืองทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวอยู่ในสังคมขณะนั้น ประชาชนรับรู้กัน

โดยทั่วไป ดังนั้น บทตลกการเมืองจึงเป็นมุกใหม่และสดทันเหตุการณ์ ตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้ชมที่มีประสบการณ์การรับรู้เท่ากัน โดยคาดหวังว่าคนเชิดจะสร้างสรรค์เนื้อหาได้มีอารมณ์ขันมาก

น้อยเพียงใด หรือสามารถน าเนื้อหาทางการเมืองมาสร้างสรรค์ได้อย่างไร ส่วนคนเชิดจะต้อง

กระตือรือร้นในการรับข่าวสารข้อมูลการเมืองจากสื่อต่าง ๆ แล้วน ามาคัดสรรสร้างสรรค์เป็นบทตลก 

ทั้งนี้ การสร้างสรรค์อารมณ์ขันดังกล่าวมิได้เพียงแต่ท าให้ผู้ชมเกิดความบันเทิงเท่านั้น ยังมีผลต่อการ

ว่าจ้างแสดงด้วย หากคณะใดมีบทตลกสดใหม่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้มาก ก็จะเป็นที่นิยมท าให้

งานแสดงมีมากขึ้น 

 6.3.2 เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ คือ เรื่องของกิจกรรมและความสัมพันธ์ของคนในด้านผลิต ผลผลิตและบริการและ

กระจายหรือการแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภค ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพของตน  
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ครอบครัว และสมาชิกในชุมชน (วิทยากร  เชียงกูล , 2548: 9) ส่วน Bornstein (1989 : 4 อ้างใน     

ชูศักดิ์  จรูญสวัสดิ์, 2555: 14) กล่าวว่า ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง การอยู่รวมกันเป็นส่วนบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลภายในสังคมหรือประเทศเดียวกัน โดยมีข้อบังคับและกฎหมายเป็นกรอบให้ทุกคนต้อง

ปฏิบัติตาม และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่การผลิต การบริโภค 

และการจ าหน่ายจ่ายแจก ดังนั้น เศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีส าคัญ เกี่ยวข้องกับปากท้องของ

ประชาชน คนเชิดได้น าเนื้อหาทางด้านเศรษฐกิจระดับชาวบ้านมาสร้างสรรค์สอดแทรกในบทตลกเพ่ือ

สร้างอารมณ์ขัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  6.3.2.1 สภาพเศรษฐกิจ 

 คนเชิดจะน าถ้อยค าหรือบริบทสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เห็นเป็นรูปธรรมจากประสบการณ์

ตรงของตน น ามาถ้อยค าหรือเรื่องราวเหล่านั้นมาแทรกในบทตลก โดยตัวตลกกล่าวถึง ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

หลวงตา : หวยมันไม่ดีหรอก ไอ้เกลี้ยง มือท ารวยหวยท าจน  

ไอ้เกลี้ยง : ท าจนอะไร เขาถูกกันสามสี่สิบล้าน ออกข่าวกันตูม ๆ ๆ ไอ้ห่าถูกแล้ว 

ใครลักไปอีก  

หลวงตา : อะไรอะ 

ไอ้เกลี้ยง : หวยนึ สามสิบล้านรู้ว่าใครถูกแน่ นี่เป็นข่าวใหญ่โตเป็นความกันอยู่  

หลวงตา : ถูกมันก็ยุ่งเหมือนกัน ไม่ถูกมันก็ยุ่ง  

ไอ้เกลี้ยง : นั่นสิ ตอนนี้เศรษฐกิจแย ่ตา ท ากินล าบากเกิน 

(เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์)  

 ตัวอย่างที่ 2 

ท้าวพรหมทัต : เอาล่ะ เจ้าเกลี้ยง มีอะไรเหรอ 

ไอ้เกลี้ยง :  คือว่าผมได้ว่างู้นงี้ไม่หรอก เจ้านายกองทัพต้องเดินด้วยท้อง 

ท้าวพรหมทัต : กองทัพต้องเดินด้วยท้อง 

ไอ้เกลี้ยง :  เรียกว่าแม่ค้าเดี๋ยวนี้นะ ใช่ว่าจะเปิดร้านค้าอย่างเดียวไม่ บางคนนี่ขี่

ซาเล้งพ่วงข้างมาขายว่ิงแทบจะเข้ามาเหยียบเราแหละไป 

ท้าวพรหมทัต : เรียกว่าแม่ค้าแม่ขายมันเยอะ 

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์) 
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อารมณ์ขันที่สอดแทรกเรื่องเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะกล่าวถึง เศรษฐกิจที่ไม่ดี ส่งผลตามค าพูด

ของไอ้เกลี้ยงที่เจรจากับหลวงตาว่า “ตอนนี้เศรษฐกิจแย่ ตา ท ากินล าบากเกิน” หลังจากที่ได้คุยกันถึง

เรื่องการโกงเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ก าลังเป็นข่าวใหญ่ การกล่าวถึงสภาพ “เศรษฐกิจแย่” ส่งผลต่อ

การ “ท ากินล าบากเกิน” เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีหรือเศรษฐกิจตกต่ ามีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต

ของชาวบ้านระดับรากหญ้า หรือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้างทั่วไป 

เมื่อการผลิต การบริโภค และการจ าหน่ายจ่ายแจกไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน  ท าให้เกิดภาวะฝืดเคือง

ในการประกอบอาชีพ เมื่อไม่มีงานท าหรือรายได้ คนส่วนใหญ่ก็หันมาประกอบอาชีพค้าขาย เพราะ

สะดวกที่สุด ไอ้เกลี้ยงได้กล่าวตอกย้ าให้เห็นผลของพิษเศรษฐกิจ  “เรียกว่าแม่ค้าเดี๋ยวนี้นะ   ใช่ว่าจะ

เปิดร้านค้าอย่างเดียวไม่ บางคนนี่ขี่ซาเล้งพ่วงข้างมาขายวิ่งแทบจะเข้ามาเหยียบเราแหละไป ”        

จึงท าให้มีคนค้าขายจ านวนมาก ทั้งแบบตั้งร้าน และขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายของ แต่จ านวน  

ผู้ซื้อไม่ค่อยมี ขาดก าลังทรัพย์ในการซื้อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีนั่นเอง 

 6.3.2.2 ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจตามโลกทัศน์ของชาวบ้าน นั่นคือ ราคาเนื้อหมูและทอง  คนเชิดได้น ามา

กล่าวแทรกไว้ในบทตลก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 3 

 เกตุทอง : ไปบ้านเมืองโรมทัต กินผู้กินคน วันนี้กินราษฎรสามคน  

 ไอ้แก้ว : กินราษฎรสามคนวันนี้เหอ  

 เกตุทอง : ใช่ มึงกินหรือเปล่า  

 ไอ้แก้ว : ผมไม่กินครับ กินคนไม่ดีครับ  

 เกตุทอง : มันไม่ดีตรงไหนวะ 

 ไอ้แก้ว : ขี้มันเหม็นครับ ผมกินหมูครับ หมูราคามันลงครับ พอได้  

      (เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์) 

ตัวอย่างที่ 4 

เจ๊กขายทอง :  อ๊ัวเป็นเจ๊กอยู่ที่เมืองจีน อ๊ัวมาหากินอยู่ถิ่นเมืองไทย แลกอ๊ัวท านา 

ต่อมาอ๊ัวท าไร่ ทีนี่ร่ ารวยเงินทอง ตั้งบริษัทขายทองทุกวันไป 

สุริยา : ขายอะไร แป๊ะ 

เจ๊กขายทอง  : ขายทองอะ 

ไอ้กบ : เจอเจ๊กขายทองแล้วโว้ย 
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เจ๊กขายทอง : ลื้อไปไหนอะ 

สุริยา : อาแปะ จะเอาศรนี้ฝนทอง เท่าไหร่  

เจ๊กขายทอง  : ตอนนี้ทองมันก็ขึ้น ๆ ลง ๆ บางทีก็สองหม่ืนบางทีก็หม่ืนแปดอะ 

ไอ้กบ : ค่าก าหนัดเท่าไหร่  

เจ๊กขายทอง  : เย็กแม่ ค่าก าหนัด มีแต่เขาว่าค่าก าเหน็จ  

ไอ้กบ : ก าเหน็จหรอกวะ เคยแต่ก าหนัด เจ๊ก ขายเงินขายทอง แล้วไมมาอยู่คนเดียว 

      (เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์) 

 จากบทเจรจาในตัวอย่างที่ 1 ท้าวเกตุทองชวนไอ้แก้วเสนาไปกินมนุษย์ในเมืองโรมทัต       

แต่ไอ้แก้วปฏิเสธตอบว่าไม่อยากกินมนุษย์เพราะ “ขี้มันเหม็นครับ ผมกินหมูครับ หมูราคามันลงครับ 

พอได้” จากค าพูดสะท้อนให้เห็นว่าเนื้อหมูเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานในการประกอบอาหารของคนไทย       

การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสามารถใช้มาตรวัดจากราคาเนื้อหมูได้ ตามที่ไอ้แก้วตัวตลกกล่าวว่า      

หมูราคาลงแสดงให้เห็นความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจว่ามีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น   

ส่วนตัวอย่างที่ 2 เจ๊กขายทองกล่าวถึงราคาทองว่า “ตอนนี้ทองมันก็ขึ้น ๆ ลง ๆ บางทีก็

สองหม่ืนบางทีก็หม่ืนแปดอะ”  เนื่องจากทองเป็นสินทรัพย์ที่คงมูลค่า คนจึงเห็นทองเป็นเหมือน

หลักประกัน ในยามที่สินทรัพย์อ่ืน ๆ เผชิญความเสี่ยงสูงหรือมีแนวโน้มว่าจะด้อยค่าลง กล่าวคือ    

เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี หลายสิ่งย่อมถูกผลกระทบแง่ลบตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นหุ้น พันธบัตร ค่าเงิน ที่ดิน 

ที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งเงินฝากธนาคาร แต่ไม่ใช่กับทอง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร มูลค่าของ

ทองจะยังคงอยู่อย่างนั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อยามเศรษฐกิจส่อเค้าชะลอตัว ราคาทองย่อมมีแนวโน้มที่จะ

เพ่ิมขึ้นตามอุปสงค์ของผู้คนที่ต้องการหลีกเลี่ยงจากความผันผวนของสินทรัพย์อ่ืน  ๆ (กองทุนทองค า 

TMBGOLDS, 2563)  การที่เจ๊กขายทองบ่นถึงการขึ้นลงของราคาทอง แสดงถึงความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ สะท้อนความไม่มั่นใจบางประการในการด าเนินชีวิต    

 สภาพเศรษฐกิจและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แทรกไว้ในบทตลกนั้น คนเชิดไม่มีความรู้ทาง

เศรษฐกิจ ในด้านการผลิต การบริโภค และการจ าหน่ายจ่าย หรือทางเศรษฐศาสตร์ ในเรื่องการแปร

ผันของอุปสงค์อุปทาน แต่สิ่งที่คนเชิดให้ตัวตลกกล่าวล้วนเป็นโลกทัศน์ ประสบการณ์ และความรู้สึก

ร่วมของชาวบ้านท้องถิ่นเมืองเพชร ที่รับรู้ถึงฝืดเคืองในการด าเนินชีวิตซึ่งแตกต่างจากในอดีต 

นอกจากนั้น การกล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจในรูปแบบบทตลกเพ่ือสร้างอารมณ์ขัน นับเป็นการเรียกร้อง

หรือป่าวประกาศที่แฝงนัยยะแห่งการระบายความเครียดทางเศรษฐกิจของการแสดงแบบชาวบ้านอีก

ทางหนึ่ง แม้จะไร้การรับรู้จากเจ้าหน้าที่รัฐก็ตาม 
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 6.3.3 สังคม 
 สังคม หมายถึง กลุ่มคนมากกว่าสองคนขึ้นไป มาอยู่รวมกันเป็นระยะเวลายาวนานใน

ขอบเขตหรือพ้ืนที่ที่ก าหนด สมาชิกประกอบด้วยคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและ

กัน โดยมีวัฒนธรรมหรือระเบียบแบบแผนในการด ารงชีวิตเป็นของตัวเอง (อัมพร  สุคันธวณิช       

และศรีรัฐ  โกวงศ์, 2553: 67) เพ่ือสังคมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งความสัมพันธ์กันทาง

สังคมวัฒนธรรม ประกอบด้วย ครอบครัว  สถาบัน  การศึกษา สาธารณสุข วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของชีวิต (วิทยากร  เชียงกูล, 2548: 10) คนเชิดหนังตะลุงเมืองเพชรได้น า

เนื้อหาทางด้านสังคมท้องถิ่นใกล้ตัวมาเป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์อารมณ์ขัน ได้ดังนี้ 

6.3.3.1 ศาสนา  

 หากจะส ารวจข้อมูลทางคติชนประเภทให้ความบันเทิงที่ได้รับความนิยม นิทานมุกตลกซึ่ง

บอกเล่าถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีตก็ได้รับความสนใจและกล่าวถึงมาโดยตลอด เพราะคนไทยชอบฟัง

เรื่องประเภทนี้ ดังนั้น เราจึงได้ยินได้ฟังฟังนิทานประเภทตาเถน-ยายชี หรือพ่ีเขย-น้องเมีย ซึ่งคนไทย

ทั้งในอดีตและปัจจุบันยังคงรู้จักกันเป็นอย่างดี (ปฐม หงส์สุวรรณ, 2546: 151) หนังตะลุงเมืองเพชร

ยังคงขนบของการสร้างอารมณ์ขันที่มีเนื้อหาแบบโบราณและสร้างสรรค์บทตลกใหม่ ๆ ให้เข้ากับ

บริบทของยุคสมัยและรสนิยมในการเสพเรื่องตลกของคนไทย หนึ่งในเนื้อหาที่ปรากฏชัดเจนซึ่งทุก

คณะแทบจะต้องใช้เป็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน นั่นก็คือ เนื้ อหาเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ใน

พระพุทธศาสนา  

 การล้อเลียนเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ เป็นข้อเท็จจริงที่ว่ามิได้จ ากัดที่ศาสนาใดศาสนา

หรือความเชื่อใดเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่เหมือนมีการล้อเลียนหรือแสดงพฤติกรรมอ่ืน ๆ             

ในปริมณฑลของเกือบทุกศาสนาและความเชื่อ จนกระทั่งเราอาจกล่าวได้ว่า เมื่อไหร่หรือที่ใดที่มี

เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องพ้องพาน ย่อมหลีกเลี่ยงการล้อเลียนมิได้ 

โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในแวดวงศาสนา เช่น พระ นักบวช บาทหลวง และผู้ท าพิธีกรรมต่าง ๆ        

ทางศาสนา (เถกิง พันธุ์เถกิงอมร, 2559: 136) หนังตะลุงเมืองเพชรมีเนื้อหาบทตลกเกี่ยวกับพระภิกษุ

ในพุทธศาสนา ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

ไอ้เกลี้ยง : ไปนึ ตา  

 ขอเตือนหลวงตาไว้นิด  ได้ได้มาคิดลบหลู่ 

 แต่อยากจะบอกให้รู้  อย่าท าเจ้าชู้ยักย้าย 
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 เงินทอดกฐินของชาวบ้าน   อย่าเล่นการพนันเสียหมด 

 ไอ้เรื่องข้าวเย็นก็ต้องอด  เหล้ายาอย่าไปซดจ าไว้ 

 ไปบิณฑบาตตอนเช้า  อย่าไปมองสาวนะท่าน 

 เขามีนิมนต์ให้ไปฉัน  ว่าไปให้ทันรู้ไหม 

 อยู่วัดอย่าเอาแต่นอน  อย่าให้จีวรกองโต 

 อย่ามัวแต่ดูหนังโป๊  ชาวบ้านจะโห่ขับไล่ 

 เวลากลางคืนขอเตือน  เวลาไปเยือนสีกา 

 จะท าอะไรไอ้เกลี้ยงไม่ว่า  ขอเตือนหลวงตาเอาไว้ 

 ไปหาสีกาแต่ละครั้ง  อย่าลืมถุงยางอนามัย 

หลวงตา : ก่อนออกจากวัดจากวา ตาจะมอบศรเอาไว้ให้ หากเกิดศึกสงคราม 

กับผู้หนึ่งผู้ใด เอาศรของอาตมา ปามันให้ถึงแก่ความตาย 

สุริยา : หลวงตา สุริยาคนนี้ขอลาไปก่อน ขอรับเอาศรหลวงตาไปจ้ะ 

(เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์) 

 ไอ้เกลี้ยงตัวตามพระเอกสุริยา ผู้เป็นลูกศิษย์ในส านักของหลวงตา  ก่อนที่จะล่ าลาหลวงตาไป

ปราบยักษ์เกตุทอง ได้ร้องบทลาหลวงตาซึ่งเป็นบทตลกที่กลับที่กลับทางกันหรือกลับหัวกลับหาง 

แทนที่อาจารย์จะสั่งสอนหรือให้พรลูกศิษย์ แต่คนเชิดกลับใช้วิธีให้ลูกศิษย์สั่งสอนอาจารย์ซึ่งเป็น

พระสงฆ์ โดยน าข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันมาเป็นเนื้อหา

การสั่งสอน ประกอบด้วย อย่าเจ้าชู้  อย่าน าเงินกฐินมาใช้เล่นการพนัน  อย่าฉันข้าวเย็น  อย่าดื่มสุรา  

อย่ามองผู้หญิงสาวตอนบิณฑบาต อย่าไปงานกิจนิมนต์สาย อย่าจ าวัดจนขี้เกียจไม่ซักจีวร อย่าดู    

หนังโป๊ และอย่าลืมสวมถุงยางอนามัยเมื่อไปหาสีกายามวิกาล เนื้อหาดังกล่าว เป็นกลวิธีการสร้าง

อารมณ์ขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งน าพฤติกรรมและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ควรจะส ารวมตาม          

สมณสารรูปมาเปิดเผยให้ผู้ชมฟัง เป็นการตอกย้ าพฤติกรรมของพระที่คนส่วนใหญ่รับรู้ ถือเป็น     

การติติงหรือติเตียนทางหนึ่งอีกด้วย 

 ตัวอย่างที่ 2 

ไอ้จ่อย : กลับเองท่ีไหน พระเอากลับตอนเช้าหรอกอะ 

ศรเดช : พระไปไหนมา 

ไอ้จ่อย :  พระไปบิณฑบาตมา แกเดินหลีกผม ผมนอนอยู่ข้างหนน  พระว่า “อู้  นี่ 
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ตายตั้งแต่เมื่อไหร่โว่ย”  ผมได้ยินแว่ว ๆ แต่ร่างกายมันไหวติงไม่แล้ว ไม่

กระดุกกระดิก พระว่าตายแล้ว เลยพระหามหัวหามท้ายกลับมาวัด แทนที่

จะเอาเราไปนอนบนวัด ไอ้ห่า เอานอนหน้าโรงทึมอีกอะ แล้วพระว่า เอาไว้

นี่ เดี๋ยวสี่โมงค่อยรดน้ า แล้วพระขึ้นไปฉันข้าว พอพระขึ้นไปฉันข้าว เราอยู่

ทางนี้ พยายามสะบัดแขน สะบัดขา ให้เลือดลมหมุนเวียนทั่วร่างกาย พอ

เลือดลมเดินดี ลุกข้ึนนั่ง สะบัดหัวสะบัดคอ เอ่อเว้ยขอนชั่วหน่อย ไอ้ห่า พอ

ผุดลุกเดิน เอ่อเดินไปได้เว้ย แน่วเลย ออกจากหน้าโรงทึม ไม่งั้นอยู่ถึง       

สี่โมง พวกเอาน้ ามารดชิบนะ  แหมเกือบเลยเรา 

ศรเดช : นี่เขาเรียกว่าเฉียดเส้นยาแดง 

ไอ้จ่อย :  นั่นสิ เรามันใจแวม ๆ  พระจะสวดอย่างเดียว พระนี่เห็นใครแย่ได้ไม่   

หร็อก เตรียมสวดอย่างเดียว 

ศรเดช : เฮ้ย ๆ เอ็งไปว่าพระ ว่าอย่างนี้ได้อย่างไร  

ไอ้จ่อย :  จริงนึ ลองว่าใครเจ็บ ๆ ไข้ ๆ พระจะเดินอยู่ตามหน้าบ้านแหละ 

ศรเดช : จะเดินท าไม 

ไอ้จ่อย :  ถามว่าเป็นไงม้ัง ถ้าเขาบอกว่า แย่แล้วสงสัยมาทางเราไม่แล้ว พระเตรียม 

กวาดโรงทึมเองเลย 

ศรเดช : แหม ไอ้เปรตเอ๊ย มึงนี่คิดอะไรไม่ถูกเรื่อง 

ไอ้จ่อย :  นั่นแหละ ส่วนมากจะเป็นแบบนั้น  ลองเป็นกรุงเทพฯ ด้วยอู้ สี่ห้าศาลา 

เต็มเอี้ยด  

       (ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 3 

ไอ้กบ  : มึงรู้ส่งเดช กูถามจริง ๆ เถอะ มึงบวชเรียนให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณบ้างหรือยัง 

ไอ้เกลี้ยง : กบถามก๊อกแก็ก ถามเพ้อ อยู่ป่านนี้บวชไม่ อยู่ให้เถาต าลึงขึ้นหรือไง 

ไอ้กบ  : บวชแล้ว  

ไอ้เกลี้ยง : อะซิ 

ไอ้กบ  : บวชแล้ว ได้อะไรบ้าง เกลี้ยง 

ไอ้เกลี้ยง : ได้เหมือนพระใหญ่ เขาได้ล่ะ กบ 

ไอ้กบ  : ได้อะไรบ้าง 
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ไอ้เกลี้ยง : เช้าเอน เพลนอน บ่ายพักผ่อน ค่ า ๆ ดูโทรทัศน์ ดึก ๆ ซัดมาม่า 

ไอ้กบ  : แล้วเกลี้ยง เอามาเปิดเผยฉิบแล้ว 

      (เกตุทอง: คณะ ก. บรรเลงศิลป์) 

 เรื่อง ดวงใจแม่ ไอ้จ่อยตัวตลกขี้เมาเล่าเรื่องเมาของตนที่เมาหลับ พอตอนเช้าพระมา

บิณฑบาตหามกลับไปวัดวางไว้หน้าโรงทึม เพ่ือรอรดน้ าศพตอนสี่โมงเย็น เมื่อรู้สึ กตัวก็หนีกลับบ้าน 

ส่วนเรื่องเกตุทอง  ไอ้เกลี้ยงเล่าเรื่องสมัยบวชเป็นพระว่ามีพฤติกรรมผิดศีลข้อ 6 วิกาลโภชนา เวรมณี 

สิกขาปท  สมาทิยามิ เว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันแบบเสียด

สีนั้น มีเสียงประชดประชัน เหน็บแนม เรื่องราวเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ที่น ามาล้อเลียนเสียดสี มิได้มี

เจตนามุ่งร้าย แต่มุ่งสะท้อนสภาพการณ์ของวงการศาสนา เรื่องที่ 1 สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันพระ

ส่วนใหญ่เน้นหากินกับศพ หวังจะได้ปัจจัยจาการสวดศพ ค าเสียดสีที่ว่าลองว่า “ใครเจ็บ ๆ ไข้ ๆ   

พระจะเดินอยู่ตามหน้าบ้านแหละ” หรือ “แย่แล้วสงสัยมาทางเราไม่แล้ว พระเตรียมกวาดโรงทึมเอง

เลย” และยิ่งพระในกรุงเทพฯด้วยแล้วถือเป็นธุรกิจเลย “ลองเป็นกรุงเทพฯ ด้วยอู้ สี่ห้าศาลาเต็ม

เอ้ียด” ส าหรับเรื่องที่สองเป็นการเสียดสีพฤติกรรมของพระที่ขี้เกียจ “เช้าเอน เพลนอน บ่ายพักผ่อน 

ค่ า ๆ ดูโทรทัศน์” ไม่ท ากิจของสงฆ์คือสวดมนต์เจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่กลับเพลิดเพลินไปกับ  

การนอน ดูโทรทัศน์รายการบันเทิงที่เป็นเรื่องทางโลก และที่ส าคัญกลับต้องอาบัติผิดศีลฉันมาม่ายาม    

ค่ าคืน  

อารมณ์ขันมีความน่าสนใจสามารถสะท้อนให้เห็นลักษณ์เฉพาะของแต่ละสังคม น าไปสู่

ความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านรสนิยม ทัศนคติ โลกทรรศน์ ฯลฯ ของแต่ละสังคมรวมถึงสังคมไทยด้วย 

(ไพศาล กรุมรัมย์, 2554: 7)  หนังตะลุงเมืองเพชรได้สร้างสรรค์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันเกี่ยวกับ

พระภิกษุขึ้นจากเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องท่ีชาวบ้านผู้ชมทุกเพศทุกวัยรับรู้และเข้าใจเพราะคนส่วนใหญ่นับ

ถือพระพุทธศาสนา บทเจรจาของตัวตลกเกี่ยวกับพระสงฆ์เป็นบทสะท้อนสังคมอีกด้านหนึ่ง           

ของวงการพระสงฆ์ไทย ที่ผ่านการกลั่นกรองคัดสรรเนื้อหาอีกด้านหนึ่งมาน าเสนอซึ่งเป็นภูมิปัญญา

ของคนเชิด โดยการน าเสนอเหตุการณ์สมมุติแบบมีข้อเท็จจริงเป็นบทร้อง บทสนทนาที่เป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับพระสงฆ์ แน่นอนบทตลกดังกล่าวเป็นไปเพ่ือความบันเทิงเป็นหลัก แต่มีนัยยะการสอน    

แอบแฝงเป็นการย้ าข้อมูลหรือความคิดบางอย่างแก่ผู้ชมว่าไม่ควรน าพฤติกรรมเหล่านั้นของพระสงฆ์      

มาเป็นแบบอย่าง เช่น เช้าเอน เพลนอน บ่ายพักผ่อน เย็นดูโทรทัศน์ ดึก ๆ ซัดมาม่า หรืออย่ามอง

ผู้หญิงสาวตอนบิณฑบาต อย่าไปงานกิจนิมนต์สาย อย่าจ าวัดจนขี้เกียจไม่ซักจีวร อย่าดูหนังโป๊       

เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการติเตียนสังคมพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว รวมทั้งเสียดสีเหน็บแหนม
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ที่เห็นได้ชัด คือ งานสวดศพที่แทบทุกวัดถือเป็นธุรกิจโดยเฉพาะวัดในกรุงเทพฯ อีกท้ังเป็นการควบคุม

สังคมแบบหลวม กล่าวคือ ผู้ชมที่เป็นผู้ชายเมื่อได้ชมแล้วเมื่อถึงคราวต้องบวชอาจจะส าเหนียกไม่

ประพฤติตามนั้น อีกทั้งการแสดงหนังตะลุงส่วนใหญ่จะแสดงในวัดพระที่อยู่ในบริเวณวัดอาจได้ฟัง

หรือชมการแสดงจึงเป็นการกระตุ้นเตือนไม่ให้ประพฤติผิดจากพระวินัยจนเป็นที่ติเตียนของชาวบ้าน                          

 6.3.3.2 เรื่องครอบครัว 

 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า สังคม นอกจากหมายถึงกลุ่มคนแล้ว ยังมีความหมายกว้าง

ครอบคลุมถึงวัฒนธรรมหรือระเบียบแบบแผนในการด ารงชีวิตของคนในสังคม ซึ่งความสัมพันธ์กัน

ทางสังคมวัฒนธรรมที่คนเชิดหนังตะลุงเมืองเพชรน ามาสร้างสรรค์อารมณ์ขัน คือ บุคคลในครอบครัว 

ได้แก่ ภรรยากับแม่ยาย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

ตาแก่ : ไอ้เปรต มีเรื่องมากคุยไม่ คุยเรื่องเมีย กูยิ่งเกลียด ๆ อยู่ด้วย 

ไอ้จ่อย : โอ้ คนเราเป็นแบบนี้กันหมด ยิ่งแก่ยิ่งเบื่อเมีย ยิ่งแก่ยิ่งเบื่อผัว ควรจะ 

รักษากันไว้ แก่ ๆ มืด ค่ าดึกดื่นเผื่อตะคริวกิน เผื่อเป็นลม คอยดูแล

ยามแก่เฒ่า ลูกไม่อยู่ 

ตาแก่ : มึงต้องมาพูดไม่หร็อก กูเกลียดเสียแล้ว 

ไอ้จ่อย : ท าไม เกลียดอะไรขนาดนั้น ลุง 

ตาแก่ : มึงต้องมาพูดชักแม่น้ าทั้งห้า เป็นไปได้ไม่แล้ว 

ไอ้จ่อย : เกลียดเมียเรื่องอะไร 

ตาแก่ : มันเริ่มปัญญาอ่อน 

ไอ้จ่อย : อยู่กันมากี่ปี 

ตาแก่ : 20 กว่าปี 

ไอ้จ่อย : อยู่กันมา 20 กว่าปี เพ่ิงรู้ว่าเมียปัญญาอ่อน มันปัญญาอ่อนยังไง ลุง 

ตาแก่ : เวลาไปไหนกับกู เจอะวัวรู้จัก เจอะหมารู้จัก เจอะไก่รู้จัก แต่เวลาเห็นกู 

เรียก ไอ้เหี้ย                   (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 2 

ไอ้กบ  : พูดถึงกลับบ้านกลับเมือง กูคิดถึงเมีย มึงเคยมีเมียไหม 

ไอ้เกลี้ยง : เคยมีนึ กบ แต่ตอนนี้เลิกหมดแล้ว 

ไอ้กบ  : ไมนึ อยู่กันได้ไม่ 
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ไอ้เกลี้ยง : อยู่กันได้ไม่ กูมีเมียทีได้มีคนเดียวไม่ 

ไอ้กบ  : ว้า มีกี่คนอ้า 

ไอ้เกลี้ยง : มี 3 คน นะ กบ 

ไอ้กบ  : นั่นแน่ ไอ้เกลี้ยง เนื้อหอม มีเมีย 3 คน แล้วเลิกท าไมนึ เกลี้ยง 

ไอ้เกลี้ยง : เวลามันด่ากู กูรับได้ไม่ 

ไอ้กบ  : เมีย 3 คน ทะเลาะกันไหม 

ไอ้เกลี้ยง : 3 คน อยู่คนละจังหวัด 

ไอ้กบ  : อยู่คนละจังหวัด 

ไอ้เกลี้ยง : กูไปเล่นหนังไปหลายที่ ไปที่ไหนมีที่นั่น 

ไอ้กบ  : ไปที่ไหนมีที่นั่น คืนนี้มียัง 

ไอ้เกลี้ยง : คืนนี้ มอง ๆ อยู่ เมียใครหรือแม่หม้ายที่ไหน เห็นแล้วเดี๋ยวได้ซัด 

ไอ้กบ  : ไปชอบเมียเขา เดี๋ยวเขายิงหัวแตก เมียคนที่หนึ่งอยู่ที่ไหน 

ไอ้เกลี้ยง : เมียคนที่หนึ่งไปสุพรรณบุรีมาได้มาคนหนึ่ง 

ไอ้กบ  : อยู่สุพรรณบุรี มันท าอะไรมัน 

ไอ้เกลี้ยง : มันเล่นพวกเพลงฉ่อย 

ไอ้กบ  : คนที่สองล่ะ 

ไอ้เกลี้ยง : คนที่สองนี่ อยู่เพชรบุรี 

ไอ้กบ  : ท าอะไรล่ะ 

ไอ้เกลี้ยง : เป็นนางร าวง 

ไอ้กบ  : คนที่สามล่ะ 

ไอ้เกลี้ยง : คนที่สามอยู่อยุธยา 

ไอ้กบ  : อยู่อยุธยา ท างานอะไรล่ะ 

ไอ้เกลี้ยง : เล่นปี่พาทย์กับวง เวลาด่ากูค่อยชอบไม่ 

ไอ้กบ  : มันด่ายังไง 

ไอ้เกลี้ยง : มันด่าเป็นเพลงมันเลย 

ไอ้กบ  : ด่าเป็นเพลงมัน ด่ายังไง 

ไอ้เกลี้ยง : อย่างอีคนสุพรรณบุรี เวลามันด่ามันด่าเป็นเพลงมันเลยอะ 

ไอ้กบ  : ด่ายังไง 
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ไอ้เกลี้ยง : (ร้องท านองเพลงฉ่อย) นุ่งผ้าถุงเอียง ๆ พาดผ้าเรียบร้อยนี่ไปไหนมาล่ะ 

เจ้าเกลี้ยง นี่มันจะเท่ียงแล้วรู้ไหมแกเอาสาว ๆ ที่ไหนมากก เดี๋ยวพลัดตบ

ให้ตกกะได (เอ่ ฉ่า...หน่อยแม่)ด่าละเอียด พอด่าเสร็จแล้ว กูต้องเป็นลูกคู่

ให้มันอีก 

ไอ้กบ  : แบบนี้เข้าท่า เลยเลิก มาอยู่เพชรบุรี มีเมียร าวง 

ไอ้เกลี้ยง : อีเมียร าวงนี่ก็เพ้อเจ้อ อีกล่ะ กบ 

ไอ้กบ  : ไมนะ 

ไอ้เกลี้ยง : พอเวลาด่ากู ด่าเป็นเพลงมันเลยอะ 

ไอ้กบ  : ด่ายังไง 

ไอ้เกลี้ยง : ร้องท านองเพลงลูกทุ่ง 

 แกไปไหนมาไหนกันล่ะเกลี้ยง นี่มันก็เท่ียงเจ้าเกลี้ยงแกไปไหนมา 

ไอ้กบ  : ด่ากระชับโว้ย เกลี้ยง คนนี้ 

ไอ้เกลี้ยง : ด่ากระชับ นุ่งสั้นเสมอหู 

ไอ้กบ  : แล้วคนสุดท้ายล่ะ 

ไอ้เกลี้ยง : คนสุดท้ายอยู่อยุธยา เวลาด่ากู ด่ายืดเยื้อ ด่าร่ าไร 

ไอ้กบ  : ด่าทั้งวัน เปลี่ยนหน้าโน้นเปลี่ยนหน้านี้ 

ไอ้เกลี้ยง : ไม่ ๆ ๆ มันด่าค าเดียวแต่มันด่านาน 

ไอ้กบ  : ด่ายังไง ด่านาน 

ไอ้เกลี้ยง : ร้องเอ้ือนแบบเพลงไทยเดิม 

  แกไปไหนมาไหนกันล่ะเกลี้ยง นี่มันก็เท่ียงแล้วรู้ไหม 

  กบกูนอนหลับไปสองตื่นแล้วยังด่าเสร็จไม่ 

(เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 จากตัวอย่างที่ 1 ตาแก่ได้สนทนากับไอ้จ่อยขี้เมา โดยน าพฤติกรรมการบริภาษของภรรยามา

เล่าเป็นบทตลก ตาแก่เล่าว่าอยู่กับเมียมา 20 ปี เพ่ิงรู้ว่าเมียปัญญาอ่อน เพราะเมียจ าลุงไม่ได้  “เวลา

ไปไหนกับกู เจอะวัวรู้จัก เจอะหมารู้จัก เจอะไก่รู้จัก แต่เวลาเห็นกูเรียก ไอ้เหี้ย” ตาแก่แกล้งเฉไฉไม่

เข้าใจว่าเมียด่าว่าเป็นตัวเหี้ยโดยคิดว่าเมียความจ าไม่ดีมีระดับสติปัญญาด้อยกว่าปกติ  ส่วนตัวอย่างที่ 

2 ไอ้เกลี้ยงเล่าให้ไอ้กบฟังถึงภรรยา 3 คน ที่เลิกกันไปแล้ว เพราะแต่ละคนมีลีลาการด่าที่ต่างกัน       

คนแรกด่าแบบเพลงฉ่อย คนที่สองด่าแบบเพลงลูกทุ่ง ส่วนคนที่สามด่าแบบเพลงไทยเดิม 
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ตัวอย่างที่ 3 

ชัชฎา : ไปมีเมียอยู่ท่ีไหน เจ้าเกลี้ยง 

ไอ้เกลี้ยง : เจดีย์หัก ราชบุรีครับ โคกอีแร้งครับ เป็นลาวขี้ครั่งครับ 

ชัชฎา : อยู่ราชบุรี ไปแก้บนแม่ยาย แม่ยายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถูกหวย 

ไอ้เกลี้ยง : เปล่าครับ วัวหายครับ 

ชัชฎา : วัวหาย แล้วใครขโมยไป ได้เบาะแสหรือเปล่า โจรขโมยมันมาจากไหน รู้ 

หรือเปล่า 

ไอ้เกลี้ยง : ได้มาจากไหนไม่ ผมขโมยเองครับ 

ชัชฎา : ขโมยวัวแม่ยาย 

ไอ้เกลี้ยง : ครับ 

ชัชฎา : ไปขโมยวัวแม่ยายท าไม เจ้าเกลี้ยง ก็แม่ยายเป็นแม่ยายของเรา  

ไอ้เกลี้ยง : แม่ยายมันด่าเก่งบ่นเก่ง ผมไม่พอใจครับ กระทืบตีนตึง ๆ โน้น จะนอน 

กับเมียสักหน่อย มีความสุขไม่เลย เลยแกล้งแม่ยาย เอาวัวไปซ่อนอยู่ใน 

ห้วยป่ามะม่วง แม่ยายหาไม่เจอ 

ชัชฎา : แล้วใช้ให้ไปตามหรือเปล่า 

ไอ้เกลี้ยง : บอกว่าไอ้เกลี้ยงเอ๋ย ไปตามวัวให้แม่หน่อย ไปดุ๊ ผมเลยบอกแก้บนเถอะ 

ต้องไปไม่ 

ชัชฎา : ให้แม่ยายแก้บน ต้องเสียเงินเสียทอง ต้องหาหนังตะลุงมาถวายเสียเงิน    

เสียทอง 

ไอ้เกลี้ยง : เปล่าครับไม่แก้หนังตะลุงครับ 

ชัชฎา : อ้าว แล้วแก้อะไร ร าวงย้อนยุค 

ไอ้เกลี้ยง : ไม่ตกครับ 

ชัชฎา : ภาพยนตร์จอใหญ่ 

ไอ้เกลี้ยง : ตกไม่ครับ 

ชัชฎา : หัวหมู 9 หัว 

ไอ้เกลี้ยง : ไม่ตกเลยครับ 

ชัชฎา : ละคร 
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ไอ้เกลี้ยง : ไม่ตกเลยครับ เสด็จพ่อกล่าวมาไม่ตกเลยครับ 

ชัชฎา : แล้วจะแก้บนอย่างไร เจ้าเกลี้ยง 

ไอ้เกลี้ยง : ผมบอกให้แม่ยายแก้บนนอนกับลูกเขยหนึ่งคืน วัวกลับมาแน่ครับ 

ชัชฎา : แก้บนให้แม่ยายนอนกับลูกเขยหนึ่งคืน 

ไอ้เกลี้ยง : ครับ 

ชัชฎา : แล้วแม่ยายจะว่าไง 

ไอ้เกลี้ยง : แม่ยายก้มหน้าแดง บอกว่าวัวจะกลับไหมหากว่าแก้บนหนึ่งคืน วัว 

กลับมากินฟางกินน้ าอย่างเก่าแม่ต้องห่วงไม่ แม่ต้องเดือดร้อนไม่ วัวมาเอง 

ชัชฎา : แสดงว่าแม่ยายตกลงหรือเปล่า 

ไอ้เกลี้ยง : ตกลง กลัววัวจะหาย นอนกับลูกเขยหนึ่งคืนแก้บน 

ชัชฎา : แล้วแม่ยายว่าไง 

ไอ้เกลี้ยง : แม่ยายถามว่า ไอ้เกลี้ยเอ๊ยบนไว้กี่คืนเนี่ย ว่าบนคืนเดียวนี่แหละแม่     

ไอ้เซอะ บนไปถึงมกราปีใหม่ก็ได้ 

(นางปีศาจร้ายฆ่าแม่: คณะ พ.นิยมศิลป์) 

 มุกเจ้าเล่ห์เพทุบายของไอ้เกลี้ยงลูกเขยที่จะแก้เผ็ดแม่ยาย โดยขโมยวัวแม่ยายแล้วให้แม่ยาย

แก้บนนอนกับลูกเขย แม่ยายเกิดติดใจ ถามว่าบนกี่คืน ไอ้เกลี้ยงตอบว่าบนคืนเดียว แม่ยายก็เลยบ่น

ด้วยความเสียดายน่าจะบนหลาย ๆ คืน จากบทตลกทั้งหมด คนเชิดได้น าเรื่องความสัมพันธ์ผัว-เมีย 

เรื่องลูกเขย-แม่ยาย ซึ่งเป็นแบบเรื่องของนิทานทางคติชนวิทยาที่ได้รับความนิยมต้องจริตของคนไทย 

เรื่องประเภทนี้มักได้รับการสร้างสรรค์และเล่าสืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต การสร้างสรรค์บทตลกโดย

น าเนื้อหาด้านสังคมที่เกี่ยวกับเรื่องราวของภรรยากับแม่ยายนั้น นับเป็นมุกที่ได้รับสียงหัวเราะจาก

ผู้ชม เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งคนเชิดและผู้ชม  

 6.3.3.3 การเมาเหล้า 

 พฤติกรรมการดื่มสุราแล้วเกิดอาการเมาเป็นข้อเท็จสังคมชาวบ้าน การน าข้อเท็จจริง       

ทางสังคม โดยน าพฤติกรรมการเมาเหล้าของสังคมชาวบ้านที่ชอบตั้งวงดื่มเหล้าขาว แล้วเกิดอาการ

เมามาย พูดจาไม่ได้สติและเดินโซเซตามหมู่บ้าน จน ร.ต. วิน อุ่นใจเพ่ือน (2563) เจ้าของคณะ     

หนังตะลุง ว. รวมศิลป์ ได้แกะหนังตัวตลกไอ้จ่อยขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงที่ได้เห็นชายเมาเหล้า

ตามหมู่บ้าน แล้วได้สร้างสรรค์บทตลกคนเมาจนได้รับความนิยมจากผู้ชมชาวเพชรบุรี จนท าให้หนัง
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ตะลุงหลายคณะในเพชรบุรีเลียนแบบการแสดงและได้รับอิทธิพลในการสร้างอารมณ์ขันบทตลกคน

เมาเหล้า  ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

 สุริยงค์ : ไอ้จ่อย อย่าเมามากนะ ไอ้จ่อย 

 ไอ้จ่อย : ผมได้เมามากไม่ ผมเมาขวดครึ่งนั้นแหละ  

 สุริยงค์ : นี่เมาแล้วเหรอ 

 ไอ้จ่อย : คร้าบ  

 สุริยงค์ : เราบอกให้เลิกมันก็เลิกไม่ได้ บอกให้หยุดก็หยุดไม่ได้ 

 ไอ้จ่อย : บอกให้เลิกก็เลิกได้ไม่ บอกให้หยุดก็หยุดได้ไม่ 

 สุริยงค์ : ไม่เป็นไร หัดให้มันลด ๆ ลงบ้าง 

 ไอ้จ่อย : แฮ่ นี่ผมลดแล้วครับ 

 สุริยงค์ : ลดอะไรหน้าตาเป็นสนิมอย่างนี้  

 ไอ้จ่อย : ตามหลักแล้ว ผมกินอยู่สามคน นี่ผมลดไปคนหนึ่งแล้ว 

 สุริยงค์ : เราไม่ได้ให้ลดก าลังคน เราให้ลดก าลังแอลกอฮอล์ลง  

      (สไบทอง:คณะ ว. รวมศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 2 

ไอ้จ่อย : ผมกินเหล้าเมาเต็มที่แล้ว เจอรถกลัวไม่ 

ท้าวธ ามรงค์ : รถจะชนเอา 

ไอ้จ่อย : รถเห็นผมชนไม่หร็อก พอเห็นผมเดินเซ บีบแกรแปร๋น ๆ ผมยกมือว่า เฮ้ย  

ใช่ศาลเจ้าไม่มา บีบแกร แปร๋น ๆ  

ท้าวธ ามรงค์ : อ๋อ ไม่ใช่ศาลเจ้า จ่อย ควรจะเลิกเหล้าได้แล้ว 

ไอ้จ่อย : ผมก็อยากจะเลิกแต่เสียดาย ลงทุนมาเยอะแล้ว 

ท้าวธ ามรงค์ : เมาแบบนี้ ไม่ 

ไอ้จ่อย : ตั้งแต่ปีใหม่ผมกินแน่วมาเลย  

ท้าวธ ามรงค์ : ตั้งแต่ปีใหม่ไม่เคยหยุดเลย 

ไอ้จ่อย : ได้หยุดไม่เลย พอปีใหม่ปั๊บกินกันใหญ่เลยปีใหม่ พอปีใหม่ผ่านไป กินแน่ว 

มาต้อนรับกรุษจีน  

ท้าวธ ามรงค์ : กินมาต้อนรับตรุษจีนอีก 
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ไอ้จ่อย : พอกรุษจีนเสร็จปั๊บ แน่วไปกินเรื่อยต้อนรับสงกรานต์ 

ท้าวธ ามรงค์ : บ๊ะ เจ้าจ่อยกินไม่ได้หยุด แล้วหยุดตอนไหน 

ไอ้จ่อย : เวลานอนหลับหยุดกิน 

(จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: ล.บรรเลงศิลป์) 

 การน าเนื้อหาทางสังคมซึ่งเป็นพฤติกรรมการเมาเหล้าของชาวบ้านมาสร้างเป็นตัวตลกชื่อ   

ไอ้จ่อย มือถือขวดเหล้าขาว เวลาแสดงไอ้จ่อยจะกระดกขวดเหล้าดื่มตลอด การพูดก็เสียงอ้อแอ้เป็น

คนเมา เดินเซไปเซมา ชอบพูดยียวนเล่นลิ้น จากตัวอย่างทั้งสองเรื่องข้างต้น ไอ้จ่อยรับบทเป็นเสนาจะ

เจรจาล้อเลียนกับกษัตริย์เจ้าเมือง โดยเจ้าเมืองจะไม่ถือสา ในตัวอย่างที่ 1 พระสุริยงค์เจ้าเมือง

พยายามเตือนไอ้จ่อยให้พยายามลดการดื่มเหล้าลง ไอ้จ่อยเล่นมุกทางภาษาในการเล่นความหมายของ

ค าว่า “ลด” ตอบว่า “ตามหลักผมกินอยู่สามคน นี่ผมลดไปคนหนึ่งแล้ว” ส่วนตัวอย่างที่ 2 ก็เป็นใน

ลักษณะท านองเดียวกันที่ท้าวธ ามรงค์พยายามบอกให้ไอ้จ่อยเลิกดื่มเหล้า ไอ้จ่อยก็ตอบแบบเล่นลิ้นว่า 

“ผมก็อยากจะเลิกแต่เสียดาย ลงทุนมาเยอะแล้ว” แล้วถามต่อว่ากินเหล้าเรื่อยมาตั้งแต่ปีใหม่จนถึง

สงกรานต์แล้วจะหยุดตอนไหน ไอ้จ่อยตอบแบบกวนว่า “เวลานอนหลับหยุดกิน” บทตลกเมาเหล้านี้

เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่และได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี 

       ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้กบ : กูมองหน้าตามึงมันอ่ิมบุญไม่เลย มึงท าบุญกับอะไรมึงไอ้จ่อย 

 ไอ้จ่อย :  หมา 

 ไอ้กบ : หา มึงเอาหมาไปปล่อยวัด 

 ไอ้จ่อย :  กูเอาหมาไปถวายหลวงพ่อ 

 ไอ้กบ : อู้ ไอ้บ้า เขาเรียกเอาหมาไปปล่อยวัด พรรค์นั้น 

ไอ้จ่อย :  ไม่ ๆ มันคนละความคิดกัน เอาไปปล่อยวัดถือว่าเป็นภาระหน้าที่พระ    

นี่กูเอาไปแบ่งเบา ภาระหน้าที่พระ กูเอาไปถวายหลวงพ่อ  

 ไอ้กบ : มันแบ่งเบายังไงนึ 

 ไอ้จ่อย :  พระจะตื่นไปบิณฑบาตก็ต้องขนขี้หมาข้ีแมว ขโมยขะโจรกล้าเข้าวัดไม่  

เห็นหมากูเห่า ฮ็อก ๆ นี่กล้ามาไม่เลยแหละ กูยังช่วยพระลดภาระหน้าที่

อีกนึ                 

            (พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาดบรรเลงศิลป์) 
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       จากตัวอย่างที่ 3 ไอ้จ่อยตัวตลกขี้เมาเล่าเรื่องของตนให้ไอ้กบฟัง โดยอ้างเหตุผลแบบผิดกลับ

ด้านโดยการเล่นค าว่า ตัวเขาไม่ได้เอาหมาไปปล่อยวัดแต่เป็นการเอาหมาไปถวายหลวงพ่อ โดยมี    

มโนทัศน์เปรียบหมาเป็นสิ่งที่มีค่าเหมือวัตถุทานทั่วไปที่คนนิยมไปถวายพระ กล่าวอ้างเหตุผลแบบ  

ผิด ๆ อีกว่าเอาไปถวายเพ่ือแบ่งเบาภาระหลวงพ่อ ซึ่งโดยเหตุผลจริง ๆ คนส่วนใหญ่มักเอาหมาแมว

ไปปล่อยวัดกลายเป็นภาระของพระเณรที่ต้องเลี้ยงดูต้องคอยขนขี้หมาขี้แมว แต่ไอ้จ่อยกลับให้เหตุผล

ว่าที่ตนท านั้น เพ่ือช่วยลดภาระพระเณรเนื่องจากหมาของตนจะช่วยเฝ้าวัดคอยเห่าไล่ขโมยทั้งสอง

เรื่องท่ีกล่าวมาเป็นตรรกวิทยาแบบผิด ๆ ที่มีเหตุผลสวนทางกับข้อเท็จจริงของสังคมจึงเป็นเรื่อง  ชวน

หัวที่นับเป็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันอีกแบบหนึ่ง 

 เนื้อหาหรือประเด็นที่น ามาสร้างสรรค์อารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชร ประกอบด้วย        

3 ประเด็น คือ การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ในประเด็นบทตลกการเมืองในหนังตะลุงเมืองเพชร

เป็นการแสดงความไม่พอใจในระดับชาวบ้านต่อนักการเมืองและเหตุการณ์ทางการเมืองบางเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรง ที่ไม่มีลักษณะการท าลายหรือล้มล้างสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และข้อมูลที่ใช้สร้างบทตลกการเมืองเป็นข้อมูลที่สื่อต่าง ๆ เผยแพร่กันอยู่ทั่วไปแล้ว 

หรือถูกกลั่นกรองมาระดับชั้นหนึ่งแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการขุดคุ้ยหรือเปิดประเด็นทางการเมืองแต่

อย่างใด แต่เป็นการใช้ข้อมูลชั้นสองจากสื่อกระแสหลัก  ท าให้คนเชิดสามารถแทรกบทตลกการเมือง

ได้อย่างอิสระในลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์ จึงท าให้ปลอดภัย ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกพบหรือจับกุม

ในช่วงที่รัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งยังท าให้บทตลกการเมืองในสื่อหนังตะลุงสามารถด ารงอยู่

ได้ในสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติในปัจจุบัน โดยคนเชิดไม่ได้รับอันตรายและสามารถสร้างสรรค์

ผลิตบทตลกการเมืองได้เพ่ิมมากข้ึนตามบริบทและสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

 เนื้อหาการเมืองที่น ามาสร้างสรรค์บทตลกเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และผลกระทบ

ในระดับท้องถิ่น เช่น การห้ามนั่งท้ายรถกระบะ สวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ การเกษตร ฯลฯ เท่านั้ น      

ซึ่งเป็นปัญหาของชาวบ้านทั่วไปในสังคมไทย ไม่ได้สะท้อนเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันหรืออุดมการณ์

ในระบอบประชาธิปไตย จากเนื้อหาที่กล่าวเป็นเรื่องการอยู่รอดของชาวบ้านหรือเรื่องใกล้ตัวที่สัมผัส

ได้ กลุ่มข้อมูลยังไม่สามารถอธิบายว่าปัญหาทั้งหมดเกิดมาจากการที่สังคมไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตย  

คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอ านาจก าหนดชะตากรรมของประเทศ เนื้อหาการเมืองที่ปรากฏในบทตลกคือ

รายละเอียดของปัญหาสังคมที่มีประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของคนท้องถิ่นใน

สังคมไทย ดังนั้น เนื้อหาบทตลกการเมืองในหนังตะลุงเมืองเพชรจึงไม่สะท้อนภาพตัวตนคนเพชรกับ

การเมืองได้ชัดเจนหรือเห็นลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งของคนเมืองเพชร  
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 เนื้อหาด้านเศรษฐกิจ คนเชิดได้กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจในระดับชาวบ้านที่อาจได้รับฟัง   

ตอกย้ าจากสื่อกระแสหลักที่รายงานถึงสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าในช่วงที่ถูกปกครองประเทศภายใต้  

การบริหารของรัฐบาล คสช. นอกจากนั้น มาตรการรับรู้ถึงความฝืดเคืองในการด าเนินชีวิตที่ได้สัมผัส

ตรง ราคาสินค้าบริการที่สูงขึ้นสวนทางกับรายได้และราคาผลิตผลการเกษตรที่ตกต่ า อีกทั้ ง

ปรากฏการณ์การตกงานแล้วทุกคนหันมาประกอบอาชีพค้าขายจ านวนมาก ทั้งการตั้งร้านและขับรถ

พ่วงข้างตระเวนขายสินค้า และประเด็นส าคัญที่คนเชิดถ่ายทอดผ่านตัวตลกด้านเศรษฐกิจ นั่นคือ 

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ  คือ ราคาเนื้อหมูและราคาทอง  ที่สะท้อนให้เห็นความผันผวนทางเศรษฐกิจ      

จากการขึ้นลงราคาของเนื้อหมูและทอง  การขาดเสถียรภาพทางการเมืองย่อมน ามาสู่ความไม่มั่นคง    

ทางเศรษฐกิจ แม้เนื้อหาบทตลกทางด้านเศรษฐกิจจะมีน้อยกว่าด้านการเมืองและด้านสังคม แต่เป็น

การรับรู้และรู้สึกในระดับชาวบ้าน เป็นปัญหาเรื่องปากท้องที่พยายามสะท้อนและเรียกร้อง          

บางประการ แม้เรื่องราวบทตลกนั้นจะแผ่วเบาลอยลมไปตามทุ่งนา หมู่บ้าน ป่าเขา ของเมืองเพชร   

ก็ตาม โดยไม่มีหน่วยงานรัฐรับรู้ก็ตาม 

 เนื้อหาด้านสังคมที่คนเชิดน ามาสร้างสรรค์อารมณ์ขัน ในประเด็นศาสนานั้น ได้น าเรื่องราว

ของบุคคลที่ ได้รับการยกย่องหรือเป็นผู้น าทางศาสนามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างบทตลกนั้น          

อาจเป็นไปได้ว่าเป็นความพยายามหลีกหนีความจ าเจจากเหตุการณ์ชีวิตประจ าวันซึ่งเป็น           

“โลกในอุดมคติ” ที่คนในสังคมคาดหวังว่าจะต้องดีงามหรือเป็นผู้มีศีลธรรม ดังนั้น นักบวชจึงเป็น

บุคคลที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง แต่อย่างไรก็ตามในด้านตรงข้าม เราจะพบการสร้างความขบขันจาก

เรื่องราวของผู้มีพฤติกรรมที่ผิดเพ้ียนไปจากจารีตนิยม คือ ไม่อยู่ในศีลธรรม (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2546 

: 175) เชื่อว่าในอนาคตการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรต้องมีปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์กลวิธีการสร้าง

อารมณ์ขันใหม่ ๆ ขึ้นมา เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศและความเป็น

ท้องถิ่นของคนเมืองเพชร หนึ่งในเนื้อหาที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่คงหนีไม่พ้นบทตลกเกี่ยวกับพระภิกษุ     

ในพุทธศาสนา เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับบทตลกลักษณะดังกล่าวยังไม่เสื่อมคลายไปแต่อย่างใดตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน ในทางตรงข้ามกับมีความหลากหลายทั้งแนวเรื่องและสถานการณ์ที่น ามาเป็น

เครื่องปรุงแต่งในการสร้างสียงหัวเราะหรือความสนุกสนานอีกมากมาย 

 คนเชิดหนั งตะลุงเมืองเพชรเป็นผู้ชายทุกคณะ  ดังนั้น  การสรรค์สร้างบทตลกทาง

ความสัมพันธ์ทางสังคมเรื่องเกี่ยวกับผัว-เมีย ลูกเขย-แม่ยาย ซึ่งเป็นไปตามแบบเรื่องการเล่านิทาน   

คติชนของคนไทยก็ตาม แต่การสร้างสรรค์บทตลกดังกล่าว เป็นการกล่าวถึงผู้หญิงที่มีลักษณะที่ด้อย

กว่าผู้ชาย เช่น กล่าวถึงเมียว่าปัญญาอ่อน หรือการแก้บนของแม่ยายโดยให้นอนกับลูกเขย การมอง
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ผู้หญิงเป็นสมบัติและวัตถุทางเพศในระบบปิตาธิปไตยที่ผู้ชายเป็นใหญ่ คนเชิดเป็นผู้ชายจึงได้ตอกย้ า

และผลิตซ้ าการสร้างสรรค์บทตลกเพ่ือให้เห็นพ้ืนที่ความเป็นใหญ่ทางเพศของผู้ชายในเวทีการแสดง

หนังตะลุง  ส่วนการเมาเหล้าของตัวตลกเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ จากที่กล่าวมาแล้วว่า             

การสร้างสรรค์บทตลกคนเมาเหล้าโดยจ าลองพฤติกรรมจากชีวิตจริงของคนท้องถิ่นเมืองเพชร        

มาสร้างเป็นตัวตลกพิเศษเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ปกติไร้อ านาจแต่สามารถแสดงอ านาจในการเจรจา  

ต่อล้อต่อเถียงเล่นค ากับตัวละครกษัตริย์ที่เป็นตัวแทนของอ านาจรัฐ คนเชิดใช้พ้ืนที่เวทีการแสดง   

หนังตะลุงเป็นการระบายความคับแค้นและการต่อลองกับอ านาจรัฐ ซึ่งในชีวิตจริงไม่สามารถกระท า

ได้ การที่ตัวตลกสามารถตีเสมอกษัตริย์ท าให้เกิดสร้างอารมณ์ขันนี้ได้รับความนิยมจากผู้ชม เพราะ

ผู้ชมอยู่ในฐานะผู้ไร้อ านาจทางสังคม สามารถจินตนาการร่วมว่าตนเองเป็นไอ้จ่อยที่ท้าทายอ านาจรัฐ

ได้ ไอ้จ่อยจึงกลายเป็นตัวตลกขวัญใจของชาวบ้านเมืองเพชรในปัจจุบัน 

 การสร้างสรรค์บทตลกดังกล่าวมิได้เพียงแต่ท าให้ผู้ชมเกิดความบันเทิงเท่านั้น ยังมีผลต่อการ

ว่าจ้างแสดงด้วย หากคณะใดมีบทตลกสดใหม่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้มาก ก็จะเป็นที่นิยมท าให้

งานแสดงมีมากขึ้น จากการวิเคราะห์เนื้อหาหรือประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่น ามา

สร้างอารมณ์ขัน พบว่า ลักษณะทั่วไปของบทตลกของหนังตะลุงเมืองเพชร เริ่มต้นจากคนเชิด 

นอกจากจะต้องมีทักษะในการร้องกลอนแล้ว จะต้องมีคลังข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม จากการรับสารจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ หนังสือการ์ตูน 

ฯลฯ แล้วน าข้อมูลหรือบทตลกเหล่านั้น มาคัดสรรกลั่นกรองสร้างสรรค์ดัดแปลงเป็นบทตลก ด้วยการ

ด้นเป็นบทเจรจาภาษาถิ่นส าเนียงเพชรบุรีผ่านตัวตลกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ ตัวตลกแต่ละตัวก็มีรูปลักษณ์และบุคลิกนิสัยที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป 

ตัวตลกจะมีบทบาทส าคัญในการด าเนินเรื่อง คนเชิดจึงสอดแทรกบทตลกต่าง ๆ ไว้ได้ตลอดเรื่องผ่าน

การเจรจาถามตอบและเล่าเรื่องราวบทตลกต่าง ๆ 

 

6.4. กลวิธีการสร้างสรรค์บทตลกในหนังตะลุงเมืองเพชร 
 การวิเคราะห์กลวิธีการสร้างบทตลกในหนังตะลุงเมืองเพชรใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์

ขันของคริทช์ลีย์  ซึ่งสรุปได้ว่าแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายที่เกี่ยวกับอารมณ์ขันสามารถจัดกลุ่มเป็น

กลุ่มใหญ่ ๆ  ได้ 3 กลุ่ม คือ 1) แนวคิดเรื่องความเหนือกว่าและการท าให้ต่ าลง  2) แนวคิดเรื่องการ

ปลดปล่อย  และ 3) แนวคิดเรื่องความไม่เข้ากัน การวิเคราะห์กลวิธีสร้างสรรค์อารมณ์ขันดังกล่าว
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สามารถแบ่งออกเป็น  2 ประเภทหลัก คือ กลวิธีทางด้านเนื้อหาและกลวิธีทางภาษา รายละเอียด 

ดังนี้ 

 6.4.1 กลวิธีด้านเนื้อหา 
 กลวิธีด้านเนื้อหาในการสร้างบทตลกของหนังตะลุงเมืองเพชร พบว่ามีกลวิธีทางด้านเนื้อหา 

14 กลวิธี  ได้แก่  1) การเสียดสี   2) ประชดประชัน  3) การต่อล้อต่อเถียง 4) การหักมุมจบ                 

5) การพาดพิงบุคคล  6) การเข้าใจผิดและเข้าใจคนละทาง  7) ฉลาดแกมโง่  8) การอ้างถึงและข่ม

ทับ       9) การย้อนค า 10) การเสแสร้งและเจ้าเล่ห์เพทุบาย 11) การท าให้เป็นเรื่องเพศและเรื่อง

สัปดน      12) การเกี่ยวข้องกับสิ่งสกปรกประเภทปัสสาวะ อุจจาระ ผายลม 13) การใช้ตรรกวิทยา

แบบผิด ๆ  14) การท าให้เป็นเรื่องเกินจริงและเหลวไหล  ดังรายละเอียด  ต่อไปนี้ 

6.4.1.1 การเสียดสี   

 การเสียดสี หมายถึง การวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของมนุษย์และสถาบันต่าง ๆ ในสังคม 

ด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์หรือการสร้างอารมณ์ขัน เพ่ือให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง

ผิดพลาดซึ่งน่าจะปรับปรุงแก้ไข (เถกิง พันธุ์เถกิงอมร, 2559: 161) การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรพบ

การเสียดสีในบทตลก ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้ด้วง : มึงอย่าดูถูกกูนะ คนเราเป็นครูได้เหมือนกันหมด 

 ไอ้เกลี้ยง : คนเรามีสิทธิ์ใช่ไหมไอ้ด้วง 

 ไอ้ด้วง : ขอให้เรามีความรู้เรียนจบมาเถอะ เรามีสิทธิ์เป็นครูหมด อย่างไอ้กบนี่กูเห็น 

ว่าเก่ง  เก่งทางด้านตัวเลข  ด้านค านวณ นี่ลองว่าเรียนจบปริญญาปุ๊บ 

เรียนต่อจบมาต้องเป็นครูทางคณิตศาสตร์ 

 ไอ้เกลี้ยง : ไอ้กบนี่นะ มึงเอาอะไรมามองว่าไอ้กบ เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ได้ 

 ไอ้ด้วง : อยู่บ้านได้ท าอะไรไม่ เล่นแต่ไพ่แต่ไฮโล คิดเงินนี่เป๊ะ คณิตบวกลบคูณหาร 

กูว่ามันผ่าน เป็นครูคณิตศาสตร์ได้ 

 ไอ้เกลี้ยง : ห่ากินเอ้ย โรงเรียนมึงเอาพรรค์นี้ 

 ไอ้ด้วง : เขาก็ดูกันพรรค์นี้นึ 

 ไอ้กบ : อย่างไอ้เกลี้ยงนี่เป็นครูอะไรได้ 

 ไอ้ด้วง : ไอ้เกลี้ยงอะ อู้ เป็นครูอะไร โรงเรียนก็ค่อยจะไปไม่ ไปมั่งก็ไปสาย 

 ไอ้เกลี้ยง : มาสายก็ยังดีกว่าไปไม่นะ เพราะว่ามีค าว่าสายส าหรับการเริ่มต้นไม่ 
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 ไอ้ด้วง : มึงคิดเสียพรรค์นั้นนึ เรียกว่าไปบางทีก็หนีกลับก่อน ครึ่งวันกลับฉิบ 

 ไอ้เกลี้ยง : ก็มีเรียนไม่กูก็ต้องกลับไปช่วยพ่อแม่ท างานบ้าง บ้านกูใช่คนมีตังค์ไม่    

คนรวยกับเขาไม่ วิชานี้เราว่างก็กลับไปช่วยพ่อแม่ท างานท าการที่บ้านมั่ง 

แบ่งเบาภาระหน้าที่เขามั่ง  

 ไอ้ด้วง : เรียนก็ไปไม่ โรงเรียนก็ค่อยจะเข้าไม่ ไปก็ทันเข้าแถวไม่ พอไปก็กลับก่อน 

 ไอ้กบ : มันจะเป็นครูสอนอะไรได้ มึงช่วยดันเพื่อนไปซักคนดุ๊ 

 ไอ้ด้วง : ลองพรรค์นี้กูว่าเป็น ผอ. เถอะ 

 เกลี้ยง : เอ้ย ท าไมให้เป็น ผอ. นึ 

 ไอ้ด้วง : ผอ. ไปเวลาไหนก็ได้ กลับก่อนก็ได้ 

 ไอ้กบ : ไอ้ห่า เป็นพรรค์นั้นอีก 

 ไอ้ด้วง : โรงเรียนก็ค่อยจะไปไม่ พอไปมั่งไปสายอีก เรียกว่าพอไปสายแล้วกลับก่อน 

 ไอ้กบ : เป็นไรละ 

 ไอ้ด้วง : เป็น ผอ.นึ 

 ไอ้กบ : เข้าท่านะโรงเรียนมึงคราวนี้ 

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์) 

 กลวิธีการเสียดสี ในตัวอย่างที่ 1 เป็นการแสดงทรรศนะวิพากษ์วิจารณ์วงการข้าราชการครู

ในสังคมไทย สะท้อนจากถ้อยค าเสียดสีของตัวตลกไอ้ด้วงที่ท านายนิสัยของเพ่ือนว่าเหมาะสมที่จะเป็น

ครู ไอ้กบเหมาะสมที่จะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เพราะค านวณในการเล่นการพนันเก่ง ดังค าพูด “อยู่

บ้านได้ท าอะไรไม่  เล่นแต่ไพ่แต่ไฮโล คิดเงินนี่ เป๊ะ คณิตบวกลบคูณหารกูว่ามันผ่าน เป็นครู

คณิตศาสตร์ได้” ต่อจากนั้นไอ้กบให้ไอ้ด้วงวิเคราะห์นิสัยไอ้เกลี้ยงว่าควรจะเป็นครูสอนวิชาอะไร      

ไอ้ด้วงกล่าวว่า “โรงเรียนก็ไม่ค่อยไป หรือไปก็สายไม่ทันนักเรียนเข้าแถว หรือบางครั้งก็หนีกลับก่อน” 

คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ควรเป็นครูแต่ “ลองพรรค์นี้กูว่าเป็น ผอ. เถอะ” ไอ้ด้วงได้วิพากษ์คุณลักษณะและ

การท างานอันไม่พึงประสงค์ของผู้อ านวยการโรงเรียนในสังคมไทยปัจจุบัน  คนเชิดใช้กลวิธีการถาม

ตอบแล้วให้ตัวตลกแสดงทรรศนะถึงลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับอาชีพหรือต าแหน่ง ความไม่เข้ากัน

ของคุณสมบัติเชิงลบกับอาชีพที่มีเกียรติในสังคม กล่าวคือ ครูคณิตศาสตร์กับการเก่งค านวณไพ่และ

ไฮโล และต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกับการมาสาย ไม่เข้าโรงเรียน หรือการหนีราชการ ความไม่

เข้ากันดังกล่าวเป็นการสร้างอารมณ์ขันที่บาดลึกและเป็นที่รับรู้เชิงลบของสังคมท้องถิ่น 
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 ตัวอย่างที่ 2 

 ไอ้จ่อย : กลับเองท่ีไหน พระเอากลับตอนเช้าหรอกอะ 

 ศรเดช : พระไปไหนมา 

 ไอ้จ่อย :  พระไปบิณฑบาตมา แกเดินหลีกผม ผมนอนอยู่ข้างหนน  พระว่า “อู้     

นี่ตายตั้งแต่เมื่อไหร่ โว่ย” ผมได้ยินแว่ว ๆ แต่ร่างกายมันไหวติงไม่แล้ว ไม่

กระดุกกระดิก พระว่าตายแล้ว เลยพระหามหัวหามท้ายกลับมาวัด แทนที่

จะเอาเราไปนอนบนวัด ไอ้ห่า เอานอนหน้าโรงทึมอีกอะ แล้วว่า  เอาไว้นี่ 

เดี๋ยวสี่โมงค่อยรดน้ า  แล้วพระขึ้นไปฉันข้าว พอพระขึ้นไปฉันข้าว เราอยู่

ทางนี้ พยายามสะบัดแขนสะบัดขา ให้เลือดลมหมุนเวียนทั่วร่างกาย พอ

เลือดลมเดินดี ลุกข้ึนนั่ง สะบัดหัวสะบัดคอ เอ่อเว้ยค่อยชั่วหน่อย ไอ้ห่า พอ

ผุดลุกเดิน เอ่อเดินไปได้เว้ย แน่วเลย ออกจากหน้าโรงทึม ไม่งั้นอยู่ถึงสี่โมง 

พวกเอาน้ ามารดชิบนะ แหมเกือบเลยเรา 

 ศรเดช : นี่เขาเรียกว่าเฉียดเส้นยาแดง 

 ไอ้จ่อย :  นั่นสิ เรามันใจแวม ๆ  พระจะสวดอย่างเดียว พระนี่เห็นใครแย่ได้ไม่หร็อก  

เตรียมสวดอย่างเดียว 

 ศรเดช : เฮ้ย ๆ เอ็งไปว่าพระ ว่าอย่างนี้ได้อย่างไร  

 ไอ้จ่อย :  จริงนึ ลองว่าใครเจ็บ ๆ ไข้ ๆ พระจะเดินอยู่ตามหน้าบ้านแหละ 

 ศรเดช : จะเดินท าไม 

 ไอ้จ่อย :  ถามว่าเป็นไงม้ัง ถ้าเขาบอกว่า แย่แล้วสงสัยมาทางเราไม่แล้ว พระเตรียม 

กวาดโรงทึมเองเลย 

 ศรเดช : แหม ไอ้เปรตเอ๊ย มึงนี่คิดอะไรไม่ถูกเรื่อง 

 ไอ้จ่อย :  นั่นแหละ ส่วนมากจะเป็นแบบนั้น  ลองเป็นกรุงเทพฯ ด้วยอู้ สี่ห้าศาลา 

เต็มเอ้ียด  

        (ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้กบ  : มึงรู้ส่งเดช กูถามจริง ๆ เถอะ มึงบวชเรียนให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณบ้างหรือยัง 

 ไอ้เกลี้ยง : กบถามก๊อกแก็ก ถามเพ้อ อยู่ป่านนี้บวชไม่ อยู่ให้เถาต าลึงขึ้นหรือไง 

 ไอ้กบ  : บวชแล้ว  
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 ไอ้เกลี้ยง : อะซิ 

 ไอ้กบ  : บวชแล้ว ได้อะไรบ้าง เกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง : ได้เหมือนพระใหญ่ เขาได้ล่ะ กบ 

 ไอ้กบ  : ได้อะไรบ้าง 

 ไอ้เกลี้ยง : เช้าเอน เพลนอน บ่ายพักผ่อน ค่ า ๆ ดูโทรทัศน์ ดึก ๆ ซัดมาม่า 

 ไอ้กบ  : แล้วเกลี้ยง เอามาเปิดเผยฉิบแล้ว 

     (เกตุทอง : คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์) 

เรื่อง ดวงใจแม่ ไอ้จ่อยตัวตลกขี้เมาเล่าเรื่องเมาของตนที่เมาหลับ พอตอนเช้าพระมา

บิณฑบาตหามกลับไปวัดวางไว้หน้าโรงทึม เพ่ือรอรดน้ าศพตอนสี่โมงเย็น เมื่อรู้สึกตัวก็หนีกลับบ้าน 

ส่วนเรื่องเกตุทอง ไอ้เกลี้ยงเล่าเรื่องสมัยบวชเป็นพระว่ามีพฤติกรรมผิดศีลข้อ 6 วิกาลโภชนา เวรมณี 

สิกขาปท  สมาทิยามิ เว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันแบบ  

เสียดสีนั้น มีเสียงประชดประชัน เหน็บแนม เรื่องราวเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ที่ น ามาล้อเลียนเสียดสี 

มิได้มีเจตนามุ่งร้าย แต่มุ่งสะท้อนสภาพการณ์ของวงการศาสนา ตัวอย่างที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่า       

ในปัจจุบันพระส่วนใหญ่เน้นหากินกับศพ หวังจะได้ปัจจัยจาการสวดศพ  ค าเสียดสีที่ว่า “ใครเจ็บ ๆ 

ไข้ ๆ พระจะเดินอยู่ตามหน้าบ้านแหละ” หรือ “แย่แล้วสงสัยมาทางเราไม่แล้ว พระเตรียมกวาดโรง

ทึมเองเลย” และยิ่งพระในกรุงเทพฯด้วยแล้วถือเป็นธุรกิจเลย “ลองเป็นกรุงเทพฯ ด้วยอู้ สี่ห้าศาลา

เต็มเอ้ียด” ส่วนตัวอย่างที่ 3 เป็นการเสียดสีพฤติกรรมของพระที่ขี้เกียจ “เช้าเอน เพลนอน  บ่าย

พักผ่อน ค่ า ๆ ดูโทรทัศน์” ไม่ท ากิจของสงฆ์คือสวดมนต์เจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่กลับเพลิดเพลิน

ไปกับการนอนดูโทรทัศน์รายการบันเทิงที่เป็นเรื่องทางโลก และที่ส าคัญกลับต้องอาบัติผิดศีลฉัน

อาหาร (มาม่า) ยามค่ าคืน กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าพฤติกรรมและวัตร

ปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ควรจะส ารวมตามสมณสารรูปมาเปิดเผยให้ผู้ชมฟัง เป็นการตอกย้ าพฤติกรรม

ของพระท่ีคนส่วนใหญ่รับรู้ ถือเป็นการติติงหรือติเตียนทางหนึ่งอีกด้วย 

 ตัวอย่างที่ 4 

 ไอ้เท่ง : อ๋อ บ้านอยู่โน้น นครศรีธรรมราชครับ 

 ต ารวจ : อ๋อ คนภาคใต้ 

 ไอ้เท่ง : คนภาคใต้ครับ 

 ต ารวจ : อยู่ภาคใต้ท าอะไรกิน 

 ไอ้เท่ง : สวนยางพาราครับ พอบอกว่าสวนยางพารา เย็ดแม่ เด็กหัวเราะ 
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 ต ารวจ : แล้วเป็นยังไง ราคาดีหรือเปล่า 

 ไอ้เท่ง : เย็ดแม่ ราคาลง ยางมันถูกอะ นายกประยุทธ์ให้โค่นทิ้ง ให้โค่นต้นยางทิ้ง         

  เอาไปท าฟืน 

      (เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

 บทตลกนี้ใช้กลวิธีการเสียดสีวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาราคายางตกต่ าของพลเอก ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แสดงความไม่เข้ากันในการแก้ปัญหาราคายาง โดยเกษตรกรชาวสวนยาง

ต้องการให้นายกรัฐมนตรีทุ่มงบประมาณเพ่ือพะยูงหรือเพ่ิมราคายางในท้องตลาด แต่รัฐบาลกลับ

แก้ปัญหาโดยให้ตัดต้นยางแล้วมีการชดเชยราคาเป็นรายต้นให้ เพ่ือลดการผลิตแทน ซึ่งเป็นการ

แก้ปัญหาระยะยาว การนี้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาขน  ไอ้เท่งจึงกล่าวค าเสียดสีว่า 

นายกสั่งให้โค่นต้นยางทิ้ง เอาไปท าฟืนเผาถ่านแทน ท าให้ต้นยางที่ลงทุนปลูกมาหวังกรีดเอาน้ ายาง

ขายไร้ค่า ความไม่เข้ากันนี้ท าให้เกิดอารมณ์ขัน 

 การล้อค าพูดของนักการเมืองเป็นกลวิธีการสร้างบทตลกอีกประการหนึ่งที่พบในหนังตะลุง

เมืองเพชร การล้อค าพูดนักการเมืองคือการยกค าพูดของนักการเมืองที่เคยกล่าวในที่สาธารณะและ

เป็นค าพูดที่รับทราบกันในวงกว้าง โดยจะน าค าพูดนั้นมาเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนเนื้อความเพ่ือให้เกิด

อารมณ์ขัน กลวิธีดังกล่าวก่อให้ เกิดความไม่เข้ากันระหว่างเนื้อความเดิมที่ เป็นค ากล่าวของ

นักการเมืองกับเนื้อความใหม่ในเชิงยั่วล้อ  ตามที่ได้กล่าวแล้วถึงเหตุและผลของการแก้ปัญหาราคา

ยางตกต่ า คนเชิดน าค าพูดของนายกรัฐมนตรีมาล้อในบทตลกการเมืองที่ว่า “นายกประยุทธ์ให้โค่นทิ้ง   

ให้โค่นต้นยางทิ้ง เอาไปท าฟืน” โดยดัดแปลงให้มีเนื้อความใหม่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเสียดสี มีการ

ละเนื้อความเรื่องการชดเชยค่าเสียหาย ท าให้เกิดน้ าหนักของความไม่ชอบธรรม ไม่เห็นใจกลุ่ม

เกษตรกรชาวสวนยาง แล้วเสริมความว่าท่านนายกให้เอาต้นยางที่ตัดไปท าฟืน ท าให้เนื้อความเดิมกับ

ค าพูดของตัวตลกเกิดความไม่เข้ากัน แต่กลับสร้างอารมณ์ขันได ้

 กลวิธีการสร้างบทตลกของตัวอย่างทั้งหมด ล้วนเป็นการเสียดสีที่มีเนื้อหาตรงตามแนวคิด

เรื่องความไม่เข้ากัน เป็นอารมณ์ขันที่เกิดจากประสบการณ์ที่รับรู้ถึงความไม่เข้ากันระหว่างสิ่งที่เรารู้

หรือคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องข าขัน ตามรายละเอียดที่ได้อธิบาย นอกจากนั้นเนื้อหาดังกล่าวยัง

ตรงกับแนวคิดเรื่องการปลดปล่อยอีกด้วย  กล่าวคือ  ครู พระ และนักการเมือง ล้วนเป็นอาชีพและ

กลุ่มคนที่มีฐานะอ านาจทางสังคม เป็นที่ยกย่องนับถือของคนในสังคม  การกล่าวถึงพฤติกรรมเชิงลบ

ของกลุ่มคนดังกล่าวเป็นสิ่งที่มิอาจท าได้อย่างเปิดเผย เพราะผู้พูดอาจได้รับอันตราย แต่ตัวตลก    

หนังตะลุงสามารถวิจารณ์พฤติกรรมเชิงลบได้อย่างเสรี  เป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมและ

สามารถระบายความเครียดตามที่ต้องการได้ด้วยเสียงหัวเราะของผู้ชม  
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  6.4.1.2  การประชดประชัน 

 การประชดประชัน หมายถึง การพูดแดกดัน พูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรย รวมทั้ง     

การพูดเหน็บหรือเหน็บแนม เห็นได้ว่าพฤติกรรมการพูดดังกล่าวแสดงความรู้สึกที่ไม่ปกติธรรมดา    

แต่สื่อถึงความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ (เถกิง พันธุ์เถกิงอมร, 2559 : 173)  หนังตะลุงเมืองเพชรพบกลวิธี

การสร้างบทตลกดังกล่าว  ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1  

 ไอ้หน่วย : อ้อ ตอนนี้ก าลังดูทีวีอยู่ เห็นข่าวเขาว่าตอนนี้ห้ามนั่งกระบะ ห้ามนั่งแค็ป 

 ทศกัณฐ์ : ท าไมล่ะ 

 ไอ้หน่วย : ก็คือว่ารัฐบาลเขาประกาศเจ็ดวันอันตราย สงกรานต์ พรุ่งรืนนี้แล้ว ก็ดี 

เหลือเกินต้องไปไหนกันไม่ ไม่ต้องนั่งให้เสียชีวิตท าไม ประกาศให้นั่งอยู่บ้าน

ต้องไปไหนไม่  หร็อก คนมีลูกก็เล่นอยูกับลูก ต้องออกไปไหนไม่ เดินอยู่

ตามในบ้าน ใครมันจะมาถูกเจ็บที่ไหน 

(รามเกียรติ์ ตอน นิมิตลงกา: คณะเจริญศิลป์) 

 บทตลกข้างต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมายห้ามประชาชนนั่ งท้ายกระบะ

กับแค็ปหลังรถปิคอัพในช่วงสงกรานต์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตหมู่หากเกิดอุบัติเหตุ หากใคร

ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ กฎหมายดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในวงกว้าง ความไม่เข้ากัน

ของประกาศเจ็ดวันอันตรายของรัฐบาล กับค าพูดประชดประชันของไอ้หน่วยตัวตลกที่ประชดให้

รัฐบาลประกาศให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ทุกคนอยู่บ้านเล่นกับลูก จะได้ไม่เกิดอุบัติมีคนเจ็บคนตาย

ค าพูดประชดประชันดังกล่าวสื่อความรู้สึกเชิงบวกนับเป็นกลวิธีสร้างบทตลกที่แฝงความสะใจได้เป็น

อย่างดี 

 ตัวอย่างที่ 2  

 พัดทอง : ที่ว่าจะพอเร่อ จะพอเร่อ เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยจะพอเร่อ มีไม่พอ ไม่มี 

หรอกหน่วย ไปก่อน 

 ไอ้หน่วย : ได้ยัดห่าไม่ตามเคยกู ถุย เจ้าก๊อกแก็ก ไอ้เพ้อ เจ้าเมืองมีตังติดตัวถึงห้า 

ร้อยไม่ กูเป็นขี้ข้าจะเหลือไม่ อุ้ย (เจ้าเมืองเอาไม้ตี) 

 พัดทอง : นี่แน่ะ นินทาใคร ไม่ทันคล้อยหลัง นินทาซะแล้ว 

 ไอ้หน่วย : เปล่าครับ ผมบอกว่าพระองค์นั้นนะ ท าตามในหลวงรัชกาลที่ 9  

เศรษฐกิจพอเพียง พกตังทีละห้าร้อย 
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(พัดทอง: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

 การพูดแดกดัน พูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยของไอ้หน่วยต่อกษัตริย์พัดทองผู้เป็นเจ้านาย 

ที่ได้ใช้ให้ไอ้หน่วยไปราชการ ไอ้หน่วยของเงิน 500 บาท แต่เจ้านายมีเงินไม่พอ ไอ้หน่วยจึงบ่นลับหลัง

แต่กษัตริย์พัดทองได้ยิน ไอ้หน่วยจึงพูดเปรียบเปรยแต่แสดงความไม่พอใจว่า “พระองค์นั้นนะ ท าตาม

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง พกตังทีละห้าร้อย” ค าพูดนั้นเป็นบทตลกสร้างอารมณ์ขัน 

เป็นไปตามแนวคิดความไม่เข้ากันของเนื้อหา คือ นิสัยตระหนี่ของกษัตริย์พัดทองที่ไอ้หน่วยแกล้ง

ประชดประชันว่าเป็นไปตามเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สวนทางกัน 

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้เกลี้ยง : กูเกลียดใครเหมือนไอ้นี่ไม่เลย ไอ้เปรต 

 ไอ้กบ : ไมนะ 

 ไอ้เกลี้ยง : เวลาพูดสะบัดหน้าพล็อบแพล็บ ๆ รู้สะบัดลับอะไรมัน 

 ไอ้กบ : ไอ้เกลี้ยงห่า ช่างคิดช่างว่าจริง 

 ไอ้เกลี้ยง : เออ พูดดี ๆ ก็ได้ไม่ สะบัดหน้าพล็อบแพล็บ ๆ  

 ไอ้กบ : เดี๋ยวกูสอบถามให้นะ ไอ้หมกมีคนเขาสงสัยเวลามึงพูดไปสะบัดหน้า 

ไปพล็อบแพล็บ ท าไมเป็นอย่างนั้นนะ 

 ไอ้หมก : อ๋อ ไม่มีปัญหา เวลาพูดไปสะบัดไป ให้มันสะเด็ดน้ าลาย  

 ไอ้กบ : อะ ๆ ๆ  อ้อ พูดไปสะบัดไปให้สะเด็ดน้ าลาย หรอกว่ะ เกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง : กูเคยเห็นไม่กบ 

 ไอ้กบ : ฮ่ะ  

 ไอ้เกลี้ยง : เคยเห็นไม่ 

 ไอ้กบ : ยังไง 

 ไอ้เกลี้ยง : เคยเห็นแต่ว่าเยี่ยว พอเสร็จสะบัดมีมั่ง 

 ไอ้กบ : อะ ๆ ๆ เยี่ยวเสร็จสะบัด สะบัดไงนะ 

 ไอ้เกลี้ยง : ให้มันสะเด็ดน้ าเยี่ยว 

(สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป์) 

 ไอ้เกลี้ยงพูดเหน็บแนมไอ้หมกด้วยอาการหมั่นไส้  เนื่องจากไม่ชอบกิริยาการพูด  “เวลาพูด

สะบัดหน้าพล็อบแพล็บ ๆ รู้สะบัดลับอะไรมัน” ไอ้กบคนกลางไกล่เกลี่ยหาค าตอบได้ว่า ไอ้หมกมี

กิริยาเช่นนั้นเพราะ “พูดไปสะบัดไปให้สะเด็ดน้ าลาย” ไอ้เกลี้ยงจึงได้กล่าวเสียดสีว่า ไม่เคยเห็นคนพูด
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เพ่ือให้ “สะเด็ดน้ าลาย” แต่กลับเปรียบเปรยว่า เคยเห็นแต่คนยืนเยี่ยวแล้วสะบัดอวัยวะเพ่ือให้ 

“สะเด็ดน้ าเยี่ยว” ความไม่เข้ากันของเนื้อหาเรื่องกิริยาผิดปกติของการพูดสะบัดหน้า โดยอ้างว่า

เพ่ือให้สะเด็ดน้ าลาย แล้วถูกซ้อนความไม่เข้ากันอีกชั้นหนึ่งโดยเปรียบการสะบัดน้ าลายกับการสะบัด

น้ าเยี่ยว    การเปรียบเปรยแบบเสียดสีดังกล่าว นับเป็นการสร้างอารมณ์ขันได้เป็นอย่างดี 

   6.4.1.3 การต่อล้อต่อเถียง 

 การต่อล้อต่อเถียง คือ การโต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน บทตลกหนังตะลุงเมืองเพชรที่ใช้

กลวิธีนี้ ส่วนใหญ่จะใช้ตัวตลกต่อล้อต่อเถียงกับตัวเจ้า ซึ่งเป็นทั้งเจ้าฝ่ายดีและฝ่ายปฏิปักษ์ ดังตัวอย่าง 

ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้จ่อย : (ร้องเพลงขี้เมา) เอาสักทีก่อนเฮ้ย อ๊ัก ๆ ๆ หว่าโดนเหล้าขาวไปจับหลังคิ้ว 

ดีแท้ ถวายบังคมครับ 

 ท้าวธ ามรงค์ : เจ้าจ่อย นี่เจ้าจ่อยเมาอีกแล้วนี่ 

 ไอ้จ่อย : ผมได้เมาอีกแล้วไม่ ผมเมาผมอยู่แล้ว 

 ท้าวธ ามรงค์ : เจ้าจ่อย สังขารก็แย่อยู่แล้ว กินเหล้ามากอาจจะเป็นโรคตับแข็ง 

 ไอ้จ่อย : เป็นไรไม่นาย ผมกินตับอ่อนแก้ไว้แล้ว 

 ท้าวธ ามรงค์ : เจ้าจ่อยต้องลดได้แล้ว 

 ไอ้จ่อย : โอ้ ผมก็ลดแล้วนะนาย 

 ท้าวธ ามรงค์ : ลดอะไร 

 ไอ้จ่อย : เหล้ากลมหนึ่งผมเคยกินอยู่สามคน วันนี้เหล้ากลมกินสองคน ลดไปคนแล้ว 

(จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: ล.บรรเลงศิลป์) 

 จากตัวอย่างที่ 1 ไอ้จ่อยเสนาขี้เมาต่อล้อต่อเถียงกับท้าวธ ามรงค์ ยอกย้อนเล่นค าถึง 3 ครั้ง 

ครั้งแรกท้าวธ ามรงค์ทักว่า “เจ้าจ่อยเมาอีกแล้วนี่” ไอ้จ่อยตอบว่า “ผมได้เมาอีกแล้วไม่ ผมเมาผมอยู่

แล้ว” ครั้งที่สองบอกว่า “เจ้าจ่อย กินเหล้ามากอาจจะเป็นโรคตับแข็ง” ไอ้จ่อยตอบว่า “ผมกินตับ

อ่อนแก้ไว้แล้ว” และครั้งที่สาม ท้าวธ ามรงค์เตือนว่า “เจ้าจ่อยต้องลด (การดื่มเหล้า) ได้แล้ว” แต่   

ไอ้จ่อยตอบว่าได้ลดลงแล้วโดยให้เหตุผลว่า “เหล้ากลมหนึ่งผมเคยกินอยู่สามคน วันนี้เหล้ากลม     

กินสองคน ลดไปคนแล้วนะ” จะเห็นได้ว่าคนเชิดจงใจสร้างตัวตลกเมาเหล้าแล้วให้มีการต่อล้อต่อเถียง

กับตัวละครเจ้าเมืองเก่ียวกับเรื่องการกินเหล้าโดยใช้กลวิธีการต่อล้อต่อเถียงเพ่ือสร้างอารมณ์ขัน 
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 ตัวอย่างที่ 2 

 ทศกัณฐ์ : (ทศกัณฐ์เอาไม้ตีหัว) นี่นะ ไอ้หน่วย 

 ไอ้หน่วย : ท าไมล่ะ 

 ทศกัณฐ์ : กูให้มึงมาท างาน ไม่ใช่ให้มาร้องเพลง กูเรียกมึงตั้งนาน มึงไปมุดกะลาหัว 

อยู่ที่ไหน 

 ไอ้หน่วย : อย่าดุให้มากซี 

 ทศกัณฐ์ : เฮ้ย กูเป็นทศกัณฐ์เจ้าลงกา ไม่ดุได้อย่างไร กูเป็นเจ้านายมึง 

 ไอ้หน่วย : เนี่ยกับลูกน้องพูดเพราะเป็นไหม 

 ทศกัณฐ์ : กูเป็นยักษ์กูพูดเพราะ ๆ ไม่เป็น หน็อย ไอ้หน่วย มึงจะให้กูพูดเพราะ ๆ กู 

พูดไม่ได้ 

 ไอ้หน่วย : แล้วพูดดุ ๆ อย่างนี้แล้วลูกน้องที่ไหนจะไปอยู่กับมึงด้วยเล่า 

 ทศกัณฐ์ : ไอ้หน่วย (เอาไม้ตี) มึงพูดกับใคร   

 ไอ้หน่วย : พูดกับมึง 

 ทศกัณฐ์ : มึงพูดมึงกับใคร   

 ไอ้หน่วย : บอกให้เจ้านายเรียกเพราะ ๆ บ้าง ได้ไหมนะ 

 ทศกัณฐ์ : มึงก็รู้อยู่ว่ากูเป็นยักษ์ พูดเพราะไม่ได้ มึงเป็นมนุษย์พูดเพราะได้ กูถาม 

มึงว่ากูเรียก มึงตั้งนาน มึงไปมุดกะลาหัวอยู่ที่ไหน    

 ไอ้หน่วย : ผมได้ไปอยู่ที่ไหนไม่หร็อก ผมไปอยู่ทางเข้าวัด 

(รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

  ตัวอย่างที่ 2 เป็นการต่อล้อต่อเถียงของไอ้หน่วยเสนากับทศกัณฐ์เจ้าเมืองลงกา เหตุของ  

การต่อล้อต่อเถียงเกิดจากที่ทศกัณฐ์เรียกหาไอ้หน่วยอยู่นาน กว่าจะออกมาพบ พอพบหน้าทศกัณฐ์   

ก็ลงโทษตีด้วยไม้ ไอ้หน่วยก็ต่อต้านการลงโทษด้วยการใช้วาจาในการเถียงเชิงสั่งสอนว่า “อย่าดุให้

มากซี”  แต่ทศกัณฐ์กลับอ้างฐานันดรศักดิ์ที่เป็นเจ้าเมืองและเจ้านายจึงมีสิทธิ์ที่จะดุด่าว่ากล่าวได้ 

“เฮ้ย กูเป็นทศกัณฐ์เจ้าลงกา ไม่ดุได้อย่างไร กูเป็นเจ้านายมึง” ไอ้หน่วยพยายามบอกให้พูดเพราะ ๆ 

กับลูกน้อง “เนี่ยกับลูกน้องพูดเพราะเป็นไหม” แต่ทศกัณฐ์กลับอ้างว่า “กูเป็นยักษ์กูพูดเพราะ ๆ    

ไม่เป็น” จนไอ้หน่วยโมโหหลุดค าเถียงโดยใช้สรรพนามหยาบคาย “มึง” ในประโยคที่ว่า “แล้วพูดดุ ๆ 

อย่างนี้แล้วลูกน้องที่ไหนจะไปอยู่กับมึงด้วย” ถึงแม้จะถูกลงโทษอีกครั้งไอ้หน่วยก็ยังเถียงเชิงเรียกร้อง

ให้ทศกัณฐ์พูดจากไพเราะสุภาพกับลูกน้อง  
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 ตัวอย่างที่ 3 

 เกตุทอง : เฮ้ย ไอ้นายประตู 

 ไอ้หน่วย : เออ ว่าอย่างไรเว้ย  

 เกตุทอง : มึงรู้จักกูหรือไม่ 

 ไอ้หน่วย : แหะ ๆ ๆ แฮ่ ไอ้ห่าถามมาได้ เวลาแม่มึงคลอดเสือกไม่มาแจ้งเกิดที่กู  

แล้วดันให้กูรู้จักมึง  

 เกตุทอง : หนอย ไอ้นี่พูดจากวน 

 ไอ้หน่วย : กูไม่ได้กวน กูพูดเรื่องจริง ตอนแม่มึงคลอดจดเกิดที่กู กูจะจ าได้ นี่ไปจด 

เกิดท่ีใคร กูไม่รู้มึงละวะ 

 ทอง : กูชื่อเกตุทอง 

 ไอ้หน่วย : อะ ๆ ๆ อ้า เวอะ ชื่ออ่ืนมีเยอะแยะไม่ชื่อ ดันชื่อเกือกทอง 

 เกตุทอง : ไอ้เปรต เกตุทอง ไม่ใช่เกือกทอง 

(มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 3  เป็นการต่อล้อต่อเถียงแบบคู่ปรปักษ์ ยักษ์เกตุทองยกทัพมาจะแย่งชิงพระธิดา 

ไอ้หน่วยนายประตูเมืองก็ได้เจรจาแบบไม่เป็นมิตร มีการต่อล้อต่อเถียงยอกย้อนเริ่มด้วยค าถาม    

อวดเบ่งของเกตุทองว่า “มึงรู้จักกูหรือไม่” เพ่ือข่มนายประตู แต่ไอ้หน่วยกับตอบโยงไปถึงบุพการียักษ์

ว่า ไม่รู้จักเพราะ “เวลาแม่มึงคลอดเสือกไม่มาแจ้งเกิดที่กู แล้วดันให้กูรู้จัก” ท าให้ยักษ์โกรธเลยบอก

ชื่อว่า “กูชื่อเกตุทอง” ไอ้หน่วยหาได้เกรงบารมีไม่กลับต่อล้อต่อถียงล้อเลียนชื่อโดยไปเปรียบกับของ

ต่ า คือ รองเท้า ในประโยคที่ว่า “ชื่ออ่ืนมีเยอะแยะไม่ชื่อ ดันชื่อเกือกทอง” บทตลกนี้ใช้การต่อล้อต่อ

เถียงแบบคู่ตรงข้ามที่สร้างอารมณ์ขันของหนังตะลุงเมืองเพชรเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ขมได้เป็นอย่างดี 

 จากตัวอย่างทั้ง 3 จะเห็นสถานภาพและบทบาทของตัวตลกในการเจรจาต่อล้อต่อเถียงทั้งใน

ฐานะลูกน้องกับเจ้านายฝ่ายดี ลูกน้องกับเจ้านายฝ่ายปฏิปักษ์ และเสนาฝ่ายดีกับเจ้าเมืองฝ่ายปฏิปักษ์ 

การต่อล้อต่อเถียงจะมีรายละเอียดและบริบทต่างกันออกไป ลูกน้องกับเจ้านายฝ่ายดีจะต่อล้อต่อเถียง

แบบเป็นห่วงใยจากตัวอย่างที่ 1 ท้าวธ ามรงค์ห่วงใยสุขภาพลูกน้อง ตัวอย่างที่ 2 ทศกัณฐ์เจรจาต่อล้อ

ต่อเถียงกับเสนาแบบใช้อ านาจข่มและลงโทษลูกน้อง และตัวอย่างที่ 3 เป็นการต่อล้อต่อเถียงแบบ

ศัตรูที่มีการใช้ถ้อยค ายียวนเหน็บแนมโยงถึงบุพการี ตัวละครเจ้าเมืองเป็นตัวแทนของผู้มีอ านาจ ส่วน

เสนาเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ตามปกติชาวบ้านต้องสยบยอมต่ออ านาจดังกล่าวไม่กล้าเถียง แต่การ

สร้างอารมณ์ขันหนังตะลุงเมืองเพชรกลับสร้างให้ตัวตลกมีสิทธิ์เสมอในการพูดจากต่อล้อต่อเถียงโดย
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ไม่เกรงกลัวอ านาจบารมี บางครั้งค าพูดอาจเป็นการสั่งสอนหรือเรียกร้องบางอย่างจากผู้มีอ านาจ หรือ

ใช้ถ้อยค าล้อเลียนหรือยอกย้อน เนื้อหาบทตลกดังกล่าวเป็นกลวิธีตรงตามแนวคิดเรื่องการปลดปล่อย 

เป็นการชดเชยพฤติกรรมและความสะใจในการท้าทายอ านาจของผู้ชมซึ่งในชีวิตจริงไม่สามารถที่จะ

เจรจาต่อล้อต่อเถียงกลับผู้มีอ านาจในสังคมได้ ทุกคนเลยใช้ตัวตลกเป็นผู้กระท าพฤติกรรมเหล่านั้น

แทน อีกท้ังท าให้ผู้มีอ านาจในเรื่องกลายเป็นตัวตลก จึงเป็นการปลดปล่อยหรือระบายอารมณ์จากการ

สร้างอารมณ์ขันโดยไม่มีอันตราย แต่มีเสียงหัวเราะผ่อนคลายกับความสะใจแทนที่   

  6.4.1.4 การหักมุมจบ 

 กลวิธีการหักมุมจบ คือ การเบี่ยงประเด็นหรือบิดเรื่องจากแนวหรือกรอบที่ควรจะเป็น ผลที่

ตามมาคือเกิดความไม่เข้ากันระหว่างสิ่งที่คาดว่าควรจะเป็นกับเรื่องหรือประเด็นที่ถูกบิดไปซึ่งท าให้

เกิดอารมณ์ขัน (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2549: 115) หนังตะลุงเมืองเพชรปรากฏกลวิธีดังกล่าว ดังตัวอย่าง 

ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้เกลี้ยง : กูเคยบวช คนอื่นเขาบวชกันกี่โมง 

 ไอ้หน่วย : บางทีก็บวชบ่ายโมง 

 ไอ้เกลี้ยง : สู้กูได้ไม่ กูไปปลุกหลวงพ่อให้บวชให้กู 

 ไอ้หน่วย : หลวงพ่อเขายอมเหร่อ 

 ไอ้เกลี้ยง : ยอมไม่ยอมกูปลุกหลวงพ่อ หลวงพ่อบวชให้ผมเร็ว ต้องรีบบวช 

 ไอ้หน่วย : ท าไมมึงบวชแทนคุณพ่อแม่ต้องรีบบวช 

 ไอ้เกลี้ยง : ไอ้บ้า บวชแทนคุณพ่อแม่ต้องบวชกลางวัน 

 ไอ้หน่วย : แล้วมึงบวชให้ใครล่ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : กูบวชหนีเมีย 

    (รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร: มหาฟลุ๊ค  ลูกเพชร) 

 

 วัตถุประสงค์ของการบวชพระส่วนใหญ่เพ่ือเป็นการทดแทนบุญคุณของบุพการี หรือไม่ก็เป็น

การบวชเพ่ือแก้บน หรือเพ่ือสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เวลาบวชก็จะเป็นกลางวันอาจจะเป็นเช้า

หรือบ่ายตามความสะดวกของเจ้าภาพหรือพระอุปัชฌาย์ แต่จากบทเจรจาของไอ้เกลี้ยงที่เล่าเรื่องการ

บวชให้ไอ้กบฟังนั้น ในขั้นต้นก็ผิดคาดในประเด็นเรื่องเวลาการบวช เพราะไอ้เกลี้ยงบวชในเวลา

กลางคืน โดยต้องไปปลุกหลวงพ่อที่ก าลังจ าวัดอยู่ให้ตื่นขึ้นมาบวชให้ การเร่งรีบบวชในครั้งนี้           
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ในตอนท้ายเป็นจุดหักมุมจบ ตามที่กล่าวไว้ตอนต้นเรื่องเหตุผลของการบวช ซึ่งผู้อ่านอาจอนุมานได้ว่า

พ่อแม่ของไอ้เกลี้ยงอาจจะเจ็บหนักถึงขั้นตรีทูตจึงต้องรีบบวชในเวลากลางคืนเพื่อให้เห็นชายผ้าเหลือง 

แต่การกลับพลิกความคาดหมายเป็นการบวชหนีเมียซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะเป็นประเด็นนี้ 

 ตัวอย่างที่ 2 

 ไอ้กบ : แล้วไปท าไมอ าเภอ เกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง : กูไปรับเงินค่าน้ าท่วม บ้านใครถูกน้ าท่วม เขาให้ไปรับที่อ าเภอ กูเลยไปมา  

 ไอ้กบ : รับเท่าไร เกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง : ให้ห้าพันน่อ 

 ไอ้กบ : อู้ ใครน้ าท่วมไปรับห้าพัน 

 ไอ้เกลี้ยง : ฮะ 

 ไอ้กบ : ไอ้คนที่เขาท่วม รับห้าพันกูก็เห็นด้วย แต่มึงได้ท่วมไม่ มึงไปรับได้ไงวะนะ  

มึงให้คนที่ท่วมเขารับ มึงได้ท่วมไม่  มึงไปรับท าไม 

 ไอ้เกลี้ยง : ถ้ากูรอให้ท่วม เมื่อไหร่กูจะได้รับล่ะ 

 ไอ้กบ : แล้ว ๆ ออกท่าแล้ว แล้วท าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : กูก็เลยกลับไปบ้าน เห็นคนเขาไปรับกันใหญ่ กลับไปบ้านปล่อย 

น้ าประปาเต็มเลย นองพ้ืน เลยนึ กบ  

 ไอ้กบ : ปล่อยน้ าประปา  

 ไอ้เกลี้ยง : ปล่อยน้ าประปานองพ้ืนเลย พอนองพ้ืนข้างล่างปั๊บ กูถ่ายรูป              

ช็อบแช็บ ๆ ๆ กูเอาน้ าฉีด ชั้นบนเปียก ๆ กูถ่ายรูปแช็บ ๆ ๆ ส่งเรื่องไป

อ าเภอ พักเดียวแหละกบ 

 ไอ้กบ : ไมนะ 

 ไอ้เกลี้ยง : สองสามวันเรื่องตีกลับมาแล้ว นายเกลี้ยงไปรับเงินอุทกภัยได้  

 ไอ้กบ : เท่าไหร่ละ 

 ไอ้เกลี้ยง : ห้าพันน่อ  

 ไอ้กบ : วะ ไอ้ห่ารับห้าพันเลย ได้รับห้าพัน รับมายังเนี่ย 

 ไอ้เกลี้ยง : รับมาแล้วหวะ กบ 

 ไอ้กบ : ให้ขอยืมสักสองพันสิ เกลี้ยง กูขาดกระเป๋า ขอยืมไปก่อน 

 ไอ้เกลี้ยง : ยืมอะไรน่ะ กูเสียน้ าประปาไปเจ็ดพันเหนาะ (ฮา) 
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 ไอ้กบ : ไอ้ห่าจิก ไอ้เกลี้ยง กูบอกแล้ว ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน มึงจะท าไปเอา 

เปรียบรัฐไปเอาเปรียบหลวงเป็นไปได้ไม่ เกลี้ยง วันนี้ได้เปรียบก็จริงอยู่ แต่

วันอ่ืนต้องเสียเปรียบยังไงเสียมึง ท าพรรค์นี้ อุตส่าห์เปิดน้ าประปาให้นอง

บ้าน ถ่ายรูปส่งไปเพื่อจะรับเงินห้าพัน แล้วท าไม ท าไปท ามา เกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง : กูนึกว่าจะเสียค่าน้ าสักสองพัน เหลือก าไรนิดหน่อย ทีไหนได้เปรต      

พอประปามาเก็บว่าใครใช้น้ าอะไรมากมาย เดือนนี้เจ็ดพัน 

(สไบทอง: คณะ ว. รวมศิลป์) 

 บทเจรจาของตัวตลกเล่าถึงเรื่องราวที่ผูกเรื่องสองเรื่องเข้าด้วยกัน เรื่องแรกเป็นการท างาน

ของเจ้าหน้าที่รัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถ้าบ้านใครน้ าท่วมให้ถ่ายรูปส่งไปที่อ าเภอ แล้วจะ

ได้รับเงินช่วยเหลือ เรื่องที่สองไอ้เกลี้ยงซึ่งน้ าไม่ท่วมบ้านแต่อยากได้รับเงินช่วยเหลือ จึงเปิดน้ าประปา

ให้ท่วมบ้านแล้วถ่ายรูปไปส่งอ าเภอ แล้วได้รับเงินช่วยเหลือห้าพันบาท กรณีทั้งสองนั้นแท้จริงไม่ได้

เกี่ยวข้องกันโดยตรง แต่คนเชิดผูกโยงเรื่องทั้งสองที่ไม่เข้ากัน เป็นไปตามแนวคิดความไม่เข้ากันของ

การสร้างอารมณ์ขัน นอกจากนั้นตอนจบยังใช้กลวิธีการหักมุม พูดถึงความไม่เข้ากันเมื่อไอ้เกลี้ยงได้รับ

เงินช่วยเหลือมาห้าพัน ไอ้กบแกล้งขอยืมเงินหนึ่งพัน ไอ้เกลี้ยงบอกว่าไม่มีเงิน เพราะพนักงานเก็บค่า

น้ าประปามาเก็บเงินค่าน้ าเจ็ดพันบาท ซึ่งเกินจากเงินช่วยเหลือน้ าท่วม ความไม่เข้ากันเรื่องจ านวนเงิน

ที่น าไปสู่การหักมุมจบนั้น คนเชิดสามารถน ามาผูกร้อยเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างอารมณ์ขันซ้อนกลวิธีได้

เป็นอย่างด ี

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้จ่อย : ถอยแล้วตกคลองแน่ เห็นเมา ๆ แบบนี้ ผมใจถึงนะนาย 

 ท้าวเทียนทอง : อ้อ เมา ๆ แบบนี้ ใจถึง 

 ไอ้จ่อย : วานซืน ตุ่ย ๆ แบบนี้ เดินตามคลอง จะถึงน้ าตกเจอะวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง ท้าเลย 

 ท้าวเทียนทอง : ท้าว่าไง 

 ไอ้จ่อย : แอ้ ที่นั่งใครแน่บ้างวะ 

 ท้าวเทียนทอง : แล้วกันไอ้เวร มึงไปท้าเขา เดี่ยวมึงโดนกระทืบแน่นอน 

 ไอ้จ่อย :  ได๊โดยไม่ พอเดินไปถึงก็ท้าเลย ที่นั่งใครแน่บ้างวะ สิบกว่าคนยืนมองหน้า 

ผมเป็นแถว มีอยู่คนสงสัยจะเป็นหัวโจก เดินมาถึงกระชากคอเสื้อผมว่า เฮ้ย 

ไอ้จ่อยมีปัญหาเหรี่ย กูซิแน่ 

 ท้าวเทียนทอง : มันว่ามันแน่ แล้วนายจ่อยว่ายังไง 
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 ไอ้จ่อย :  มึงแน่ใช่ไหม ถ้ามึงแน่ขี่รถไปส่งกูที กูเมา ไปไหวไม่แล้ว 

 ท้าวเทียนทอง : ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ ไอ้เวร กูนึกว่ามึงจะแน่ใจกล้าไปหาเรื่องวัยรุ่น 

     (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 การหักมุมจบบทตลก “ความใจถึง” ของไอ้จ่อยขี้เมาที่เล่าเหตุการณ์อวดให้ท้าวเทียนทอง  

ฟังว่าตนเองเป็นคนใจถึง เมื่อวันก่อนขณะที่เมาเต็มที่เดินไปเจอกลุ่มวัยรุ่นจึงร้องท้าว่า “ที่นั่งใครแน่

บ้างวะ” พอสิ้นเสียงหัวหน้ากลุ่มก็ปรี่มากระชากคอเสื้อไอ้จ่อยกล่าวว่า “เฮ้ย ไอ้จ่อยมีปัญหาเหรี่ย    

กูซิแน”่ ไอ้จ่อยจึงตอบแบบหักมุมที่สร้างอารมณ์ขันให้กับเรื่องเล่าดังกล่าวว่า “มึงแน่ใช่ไหม ถ้ามึงแน่

ขี่รถไปส่งกูที กูเมา ไปไหวไม่แล้ว” เรื่องเล่าของไอ้จ่อยที่คุยอวดไม่ใช่เกิดจากความกล้าหาญ        

ท้าทายเพราะต้องการมีเรื่องชกต่อย แต่เป็นการท้าทายเพ่ือต้องการหาคนไปส่งบ้าน เนื่องจากเมา

กลับบ้านไม่ไหวนั่นเอง ความไม่เข้ากันของเรื่องดังกล่าวด าเนินมาสู่การหักมุมจบ ที่สร้างอารมณ์ขันใน

บทตลกคนเมาเหล้าของหนังตะลุงเมืองเพชร 

  6.4.1.5 การพาดพิงบุคคล 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายความหมายของค าว่า “พาดพิง”  

คือ เกี่ยวโยงไปถึง เช่น ให้การพาดพิงถึงผู้ อ่ืน กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันประเภทนี้ของหนังตะลุง  

เมืองเพชร มีตัวอย่าง ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

ไอ้หน่วย : ขาดพยาน เดี๋ยวกูเอาปากกาก่อน ลงนามนะ ผู้ลงนามพยาน ประยุทธ์  

จันทร์โอชา 

ไอ้เกลี้ยง : อู้ฮู้ ใครประยุทธ์ ลงนามพยานเหร่อ 

ไอ้หน่วย : เอาพระเป็นพยานด้วย ลงนาม ธัมมชโย เณรค า เณรแอ 

ไอ้เกลี้ยง : ได้ครบแล้ว 

ไอ้หน่วย : เอาสารตราให้ยักษ์ก่อน 

        (พัดทอง: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

ตัวอย่างที่ 2 

ไอ้กบ : เอ้า เกลี้ยงดู ในกระปุก 

ไอ้เกลี้ยง : โอ้โฮ้ ไอ้ห่า ไอ้นี่มีใครเขาใช้กันหร็อก ไอ้ด้วง เอาทิ้งเถอะไป ขืนเอาไว้มี้   

ที่อยู่ไม่หร็อกเนี่ย  

ไอ้ด้วง : ไม่ มีท่ีอยู่ยังไง วัตถุมงคลของดีนึ ไอ้เกลี้ยง 



  327 

ไอ้เกลี้ยง : ของดีอะไรที่มึงเอามา เอามาส่ง เอ็งได้ดูไม่เหร่อวัดไหน 

ไอ้ด้วง : กูรู้ไม่ เห็นกระปุก กูก็เอามา 

ไอ้เกลี้ยง : นี่มันวัดธรรมกายนิ ได้เรื่องไม่แล้ว นี่มันธัมชโย เดี๋ยวนี้มันอยู่ไม่ โยนทิ้ง 

ไปเถอะ อย่าเอาเลย 

ไอ้ด้วง : แน่ะ ไอ้ห่าโยนกูทิ้งส่ง แล้วไปไหน ปลุกมา พระกูหายไปไหนฉิบแล้ว 

ไอ้เกลี้ยง : ต้องเอาไว้ไม่หร็อก ธรรมกายเอาได้ไม่หร็อก เขาจะยุบอยู่แล้ว เสือกใส่ 

คอส่งเดช เดี๋ยวติดตาราง       

ไอ้ด้วง : ถ้าอย่างนั้นก็ได้โว้ย เอากระปุกไว้ใส่ดินเจ็ดท่า 

  (รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ : คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 จากตัวอย่างที่ยกมาจะใช้กลวิธีการพาดพิงถึงพระที่มีเรื่องอ้ือฉาวในสังคมไทยทั้งในอดีตและ

ปัจจุบันมาล้อเล่นเพ่ือเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม ตัวตลกหนังตะลุงได้กล่าวพาดพิงถึงอดีตพระภิกษุ

สองรูปที่ต้องคดี  ซึ่งคนในสังคมไทยส่วนใหญ่รับรู้และให้ความสนใจเป็นพิเศษ นั่นก็คือ หลวงปู่เณรค า 

พระไฮโซ คนดังโลกโซเชียลที่ต้องอาบัติปาราชิกจากการเสพเมถุนกับสีกาจนมีลูกด้วยกัน  และยังมี

ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน (มติชนออนไลน์, 2560) ฟอกเงินโดยเบียดบังเงินบริจาคไปซื้อทรัพย์สิน

และการน าเงินไปฝากในต่างประเทศ  ปัจจุบันหนีคดีอยู่ต่างประเทศ และรูปที่สอง คือ พระธัมมชโย 

อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมกาย พระฉาวที่ต้องคดีความประเด็นยักยอกทรัพย์จากการบริหารเงินบริจาค 

และคดีอ่ืน ๆ อีกนับร้อยคดี การกระท าดังกล่าวถือเป็นความผิดทางพระธรรมวินัยขั้นปาราชิก      

ด้วยความยืดเยื้อไม่มามอบตัวและมีการขัดขวางการจับกุมของบรรดาลูกศิษย์ จนท าให้รัฐบาล พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องประกาศใช้มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ประกาศให้

วัดพระธรรมกายและพ้ืนที่โดยรอบเป็น "พื้นที่ควบคุม"  (BCC, 2560) เพ่ือจะจับกุมพระธัมมชโยแต่ก็

สามารถหนีรอดการจับกุมไปได้  

 ในตัวอย่างที่ 1 กษัตริย์พัดทองให้เสนาไอ้หน่วยกับไอ้เกลี้ยงเขียนสารปฏิเสธยักษ์สหัสรังสี     

ที่ส่งสารมาขอมเหสีมณฑาทอง ตอนท้ายจะต้องลงนามพยานตัวตลกทั้งสองพาดพิงพระที่ มีชื่อเสียง

อ้ือฉาวที่สังคมรับรู้กันทั่วไปว่าเป็นพระที่ต้องคดีทางโลกจนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องด าเนินการจับกุม 

เรื่องราวของพระเณรค าเป็นอดีตที่คนไทยยังทรงจ าและให้ความสนใจ ส่วนพระธัมมชโยเป็นเหตุการณ์

ที่เกิดมาต่อเนื่องและเป็นข่าวใหญ่คึกโครม ในปัจจุบันที่คนเชิดน ามาล้อเลียน สอดคล้องกับตัวอย่างที่ 

2 ที่ตัวตลกน าเอาชื่อพระธัมมชโยและเหตุการณ์มาขยายความมากกว่าเรื่องแรก ตอนที่ทศกัณฐ์สั่ง

เสนาอ ามาตย์ให้ไปหาดินเจ็ดท่ามาท าพิธีชุบหอกกบิลพัท เหล่าเสนาหยิบกระปุกเพ่ือจะน าไปใส่ดิน
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เจ็ดท่าแต่พบพระเครื่องในกระปุก โดยใช้กลวิธีสร้างอารมณ์ขันว่าเป็นพระธัมมชโยแห่งวัดธรรมกาย 

ไอ้เกลี้ยงบอกไอ้ด้วงว่า “ต้องเอาไว้ไม่หร็อก ธรรมกายเอาได้ไม่หร็อก เขาจะยุบอยู่แล้ว เสือกใส่คอส่ง

เดชเดี๋ยวติดตาราง”  

 ตัวอย่างที่ 3 

 แววมณี : ฉันเองมีนามว่าแววมณี เป็นราชธิดาแห่งบ้านเมืองรัตนานคร ไอ้ผลาญ 

สุธาไปสู่ขอแววมณีจากพระบิดามารดา แต่ว่าไม่ยินยอมพร้อมใจเกิดการ

ต่อสู้ พระบิดามารดาสู้ไม่ได้ จึงหนีไปคนละทิศละทาง ถ้าไม่อย่างนั้นถูกไอ้

ผลาญสุธาฆ่าตายแล้วจ้ะ  

 ไอ้กบ : แล้วกันโว้ย ไอ้ผลาญสุธานี่เอาเรื่อง เว้ยเนี่ย 

 แววมณี : ใช่แล้วจ้ะ ฉันไม่ยอม มันก็จะปล้ าฉันไปท าเมีย 

 ไอ้กบ : โอย ใช้ได้ไม่พรรค์นั้นนะ เขาไม่ยอม จะเอาได้ไง แล้วมันรักษากฎหมายไม่เลย 

 ไอ้เกลี้ยง : อะไรนะ 

 แววมณี : ไอ้ยักษ์จะจับฉันไปท าเมีย ฉันไม่ยอม 

 ไอ้เกลี้ยง : แล้ว ลองพรรค์นี้ ไปหาโน้นเลย 

 แววมณี : หาใครหรือจ๊ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : ทนายสงกานต์ เขาช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ทนายสงกรานต์ เขาช่วย 

อยู่ ช่วยเหลือลองใครมีคดีถูกรังแกหรือไม่เป็นธรรม หาทนายสงกรานต์เลย 

 แววมณี : อ๋อ รู้จักด้วย 

 ไอ้เกลี้ยง : รู้จักนึ  ออกรายการอัมรินทร์ทีวีอยู่อะ  

(หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

ตัวอย่างที่ 3 บุคคลที่ไอ้เกลี้ยงพาดพิงถึง คือ ทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ บุคคลที่มี

ชื่อเสียงโด่งดัง เพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีดัง ๆ ของประเทศหลายคดี นอกจากนั้นยังเป็นประธาน

เครือข่ายต่อต้านการบ่อนท าลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทนายสงกานต์เข้าไปมีส่วนช่วยเจ้า

ทุกข์ในการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมจากอีกฝ่ายอยู่หลายครั้ง อาจกล่าวได้

ว่าสงกานต์คือทนายมหาชนตัวจริง ท าให้ในระยะหลังมานี้ เมื่อเกิดคดีใหญ่ ๆ ที่ผู้ร้องทุกข์เป็นคน

ยากไร้ คนส่วนใหญ่ก็แทบจะเรียกหาให้เขาเข้าไปช่วยด้วยบุคลิกที่ชอบพูดจาโผงผาง การไหว้หนวด 

ทั้งหมดนี้ก็ท าให้คนจดจ าทางหน้าจอโทรทัศน์ได้ไม่ยาก(ศาลตุลาการ, 2560) จากเรื่อง แววมณี

นางเอกถูกไอ้ยักษ์ผลาญสุธาฆ่าพ่อแม่แล้วไล่ปล้ า มาพบไอ้กบไอ้เกลี้ยงกลางทางจึงขอความช่วยเหลือ 
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ทั้งสองคนเห็นว่าไอ้ผลาญสุธาท าไม่ถูกต้องไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง จึงแนะน าพาดพิงถึงบุคคลที่

จะน่าช่วยเหลือเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่แววมณีได้ คือ “ทนายสงกานต์ เขาช่วยเหลือคนตก

ทุกข์ได้ยาก ทนายสงกรานต์ เขาช่วยอยู่ ช่วยเหลือลองใครมีคดีถูกรังแกหรือไม่เป็นธรรม หาทนาย

สงกรานต์เลย” 

ความไม่เข้ากันของเรื่องโดยการพาดพิงบุคคลจริงในสังคมไทยที่มีชื่อเสียงทั้งด้านลบและบวก

ให้มีส่วนในการด าเนินเรื่อง ได้แก่ การพาดพิงถึงอดีตพระภิกษุทั้งสองรูปเพียงแค่ชื่อหรือรายละเอียด

เหตุการณ์เพียงเล็กน้อยดังที่กล่าวมาแล้ว หรือการพาดพิงถึงทนายสงกานต์เพ่ือให้ช่วยเหลือเหยื่อ     

คือนางเอกของเรื่องให้พ้นจากการไล่ล่าของยักษ์ร้าย กลวิธีการพาดพิงมีจุดประสงค์เพ่ือการล้อเล่น  

ให้เกิดอารมณ์ขันเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม สะท้อนว่าคนเชิดมีไหวพริบและความทันสมัยโดยหยิบ

เอาบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นข่าวดังในขณะนั้น ซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่รู้จักกันดีอยู่แล้ว มาพาดพิงถึง ให้

สอดคล้องกับตัวละครและเรื่องราวในเรื่องได้เป็นอย่างดี   

  6.4.1.6 การเข้าใจผิดและเข้าใจคนละทาง 

 การแสดงอารมณ์ขันที่เกิดจากการท าให้เกิดการเข้าใจผิดและเข้าใจไปคนละทิศละทาง      

มักปรากฏในการแสดงและวรรณกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ การเข้าใจผิดนั้นกลายเป็นเรื่องตลก การแสดง

หนังตะลุงเมืองเพชรปรากฏกลวิธีดังกล่าว ตามตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้ด้วง : แล้วมา ๆ อย่างว่าแหละ จับทหารเกณฑ์ โดนใบแดงอีก ไอ้เกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง : โดนใบแดง  

 ไอ้ด้วง : อื่อ ไอ้ห่าถูกท าโทษป่นปี้หมดกู  

 ไอ้เกลี้ยง : ไมนะ เซอะซะอะไร ถูกท าโทษใหญ่  

 ไอ้ด้วง : วันนั้น เดี๋ยวจะบอกให้ฟัง เขาฝึกหน้ากระดานแถวเดียว แถวเดียวเข้าใจไหม 

 ไอ้เกลี้ยง : กูเคยเป็นทหาร รู้นึ มีแถวตอนเรียงหนึ่งเรียงสองเรียงสามเรียงสี่        

แถวเดียวแถวสองแถวสามแถวสี่มีหมด แท้แต่เจ้านายเขาสั่ง  

 ไอ้ด้วง : นั่นสิ พอว่า ทั้งหมดแถวตรง หน้ากระดานแถวเดียว ปฏิบัติ เป่านกหวีด  

ปรี๊ด ทหารวิ่งพุ่ง ไอ้คนสูงอยู่สุดทีเดียว ไอ้ห่า กูเตี้ยวิ่งควบโครงบานเลยสิ  

 ไอ้เกลี้ยง : เอ็งอยู่ที่เท่าไหร่ ไอ้ด้วง  

 ไอ้ด้วง : อยู่ที่ร้อยกว่านะ วิ่งไปถึงท่ี นายเขาสั่ง นิ่ง  

 ไอ้เกลี้ยง : วะ สั่งนับเข้าแล้ว  
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 ไอ้ด้วง : อื่อ หัวแถวนับ หนึ่ง ต่อไปนับ สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด กูก็คอยฟังสิ เดี๋ยว 

มาถึงกู ต้องนับให้สมชายชาติทหาร ให้เสียงดังฟังชัด  

 ไอ้เกลี้ยง : เออ ถูกต้อง 

 ไอ้ด้วง : สักพักมาถึงไอ้คนข้างหน้ากูแหละ  

 ไอ้เกลี้ยง : ไอ้คนข้างหน้า นับที่เท่าไหร่อะ  

 ไอ้ด้วง : ไอ้คนข้างหน้ากูเขาว่า ร้อยเอ็ด กูก็นึก เอ๊ะ สัดนี่เปลี่ยนเป็นจังหวัดตั้ง 

เมื่อไหร่ พอกูได้ยินร้อยเอ็ด กูก็เลยต่อ เพชรบุรี (ฮา) นายว่า ใคร ๆ ๆ     

ผมเองครับ ออกมาหน้าแถว กูก้าวกึ๊กออกมา ยึดพ้ืนสิบ สก็อตจั๊มสิบ    

ปั้นจิ้งหรีดสิบ อ้วกแตกเลยกู 

 ไอ้เกลี้ยง : ก็มึงไปนับห่าอะไร เพชรบุรีอะ  

 ไอ้ด้วง : ก็กูคนเพชรให้นับประจวบไงเล่า  

 ไอ้เกลี้ยง : อะไร นับเลขอะไร เพชรบุรี  

 ไอ้ด้วง : ก็ไอ้คนข้างหน้าสิ ร้อยหนึ่งนับร้อยเอ็ด กูก็นึกว่าเปลี่ยนเป็นจังหวัด ถ้ามัน 

นับร้อยหนึ่ง กูก็นับร้อยสอง นี่พอร้อยเอ็ด กูก็เลยเพชรบุรีกดเข้าไปเลย   

ไอ้ห่าโดนท าโทษป่นปี้ 

(มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 2 

 สุริยงค์ : ครูไม่สอนราชาศัพท์ ครูสอนอะไร  

 ไอ้จ่อย : ครูเขาสอนตามระบบกระทรวงศึกษาธิการนึ  

 สุริยงค์ : แล้วเอ็งไม่ได้เรียนนะ 

 ไอ้จ่อย : ได้เรียนไม่เลย  

 สุริยงค์ : ออกปอสี่เหรอ 

 ไอ้จ่อย : ถึง ๆๆ ไม่  

 สุริยงค์ : ไม่ได้ออกปอสี่ก็ต้องออกปอสาม 

 ไอ้จ่อย : ถึง ๆ ๆ ๆ ไม่ 

 สุริยงค์ : ปอสี่ก็ไม่ใช่ปอสามก็ไม่ใช่ แล้วออกปอไหน 

 ไอ้จ่อย : ผมอยู่ปอสองตลอดเลยครับ  

 สุริยงค์ : ตั้งแต่ขึ้นมาอยู่ปอสองตลอด 
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 ไอ้จ่อย : คร้าบ  

 สุริยงค์ : เพื่อน ๆ เขาขยับขยายไปปอสามปอสี่กัน เอ็งท าไมอยู่ปอสอง 

 ไอ้จ่อย : เพราะว่าครูเขารัก เขาให้ไปไหนไม่ ให้อยู่นั้นตลอด  

(สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป์)  

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้หน่วย : ศรีผกามาบอกพระองค์ มีพรานมาบอกมีช้างเผือกอยู่นอกเมือง 

 ไอ้กา : นอกเมือง ไอ้หน่วย มึงต้องไปนอกเมืองให้หนามมันเกี่ยวโสร่งไม่ ไอ้เพ้อ 

 ไอ้หน่วย : ไมนะ 

 ไอ้กา : กี้กูไปเยี่ยวที่ชายป่า 

 ไอ้หน่วย : ชายป่ากล้วยเหร่อ 

 ไอ้กา : เดินกันไขว่เลย 

 ไอ้หน่วย : เอ๊ะ ไอ้กา ช้างที่มึงเห็นตัวยังไงน่ะ 

 ไอ้กา : ด า ๆ ไอ้หน่วย มีกล้ามสองกล้าม  

 ไอ้หน่วย : เอ่อ 

 ไอ้กา : มีหางงอน ๆ  

 ไอ้หน่วย : เอ่อ  

 ไอ้กา : มึงอย่าไปถูกหางมันนะ ไอ้หน่วย 

 ไอ้หน่วย : ไมนะ  

 ไอ้กา : มันตอกแสบสิ้นก็แล้วกัน 

 ไอ้หน่วย : ไอ้ห่าแมงป่องช้าง (เอาไม้ตีหัว) 

 ไอ้กา : โอ้ย ใช่ช้างพรรค์นั้นดอกเด่ 

(หงส์หิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดชาญ) 

 การเข้าใจผิดและเข้าใจคนละทาง ในตัวอย่างที่ 1 เรื่องการฝึกทหารของไอ้ด้วงตอนเป็นทหาร

เกณฑ์ พอเรียกแถวหน้ากระดาน ผู้ฝึกออกค าสั่งให้นับ ไอ้ด้วงอยู่ล าดับที่ 102 พอคนข้างหน้านับออก

เสียงว่า “ร้อยเอ็ด” ไอ้ด้วงก็เลยขานว่า “เพชรบุรี” เพราะเข้าใจผิดว่าให้บอกชื่อจังหวัดบ้านเกิด      

ดังข้อความ “ไอ้คนข้างหน้ากูเขาว่า ร้อยเอ็ด กูก็นึก เอ๊ะ สัดนี่เปลี่ยนเป็นจังหวัดตั้งเมื่อไหร่ พอกูได้ยิน

ร้อยเอ็ด กูก็เลยต่อ เพชรบุรี” ส่วนตัวอย่างที่ 2 ไอ้จ่อยเรียนซ้ าชั้นอยู่ ป.2 หลายปี ด้วยเข้าใจผิดว่า 

“เพราะว่าครูเขารัก เขาให้ไปไหนไม่ ให้อยู่นั้นตลอด” แต่ในความจริงที่ซ้ าชั้นเนื่องจากผลการเรียนไม่
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ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และตัวอย่างที่ 3 ไอ้หน่วยแจ้งไอ้กาว่า มีค าสั่งจากเจ้าเมืองให้ออกไปจับช้างเผือก 

ไอ้กาฟังแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นแมงป่องช้างไม่ใช้ช้างที่เป็นสัตว์ป่าเรื่องความเข้าใจผิดหรือการเข้าใจคน

ละทางจากตัวอย่างข้างต้น ล้วนเป็นไปตามแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากันทั้งสิ้น อารมณ์ขันของผู้ชมเกิด

จากการรับรู้ความไม่เข้ากัน ที่ตัวตลกเข้าใจผิดแบบคนละทิศละทาง   

  6.4.1.7 ฉลาดแกมโง่ 

 กลวิธีสร้างบทตลกแบบฉลาดแกมโง่นี้ คือ การให้ตัวตลกมีการพูด การกระท า ที่ดูเหมือน

ฉลาดแต่ความจริงเป็นคนโง่ หรือซื่อจนเซ่อ หรือท่าดีทีเหลว หนังตะลุงเมืองเพชรพบกลวิธีดังกล่าว   

ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้เกลี้ยง : พ่อแก่เขาตีกูอะ  

 ไอ้กบ : แล้วเขาตีมึงเรื่องอะไรนะ  

 ไอ้เกลี้ยง : ไม่รู้ 

 ไอ้กบ : แล้วเขาว่าไง  

 ไอ้เกลี้ยง : เขาว่า ทีหลังทีหน้าอย่าบอกนะ ทีหลังทีหน้าอย่าปากดีอีกนะ  

 ไอ้กบ : แล้วมึงว่าไงล่ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : กูก็ว่า ครับนึ  

 ไอ้กบ : แล้วมึงรู้เรื่องไม่ แล้วมึงครับท าไม เกลี้ยง  

 ไอ้เกลี้ยง : ถ้าลองกูครับไม่ เขาก็ตีกูใหญ่สิ กูคนฉลาดใช่คนเซอะไม่อะ 

    (เกราะสุวรรณ: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 2 

 ไอ้เกลี้ยง : ท าให้กูถูกตีไปด้วย  

 ไอ้กบ : เขาตีไปแล้ว ท าไงรึเกลี้ยง  

 ไอ้เกลี้ยง : ไม่รู้เรื่องของมึงสิ ใช่เรื่องกูไม่  

 ไอ้กบ : เขาตีไปแล้ว ท าไงอะ  

 ไอ้เกลี้ยง : มึงก็ตีมึงกลับ ไปดุ๊เอ้า  

 ไอ้กบ : ไมนะ 

 ไอ้เกลี้ยง : เขาตีมึง เขาได้ตีกูไม่ กูต้องมารับแทนมึงอะ กูรับฝากของใครไม่หรอก  
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กบ เนื้อได้รองนั่งหนังได้รองนอนไม่ เอากระดูกมาแขวนคออีก มึงตีมึง

กลับไปเถอะ เรื่องของมึง ใช่เรื่องของกูไม่ มึงบอก กูรับฝากของใครไม่ เร็ว 

ๆ กบ แบกมาหนักอ้ือเลย กี้ หลวงตาตีมาใหม่ ๆ เลย ตีมึงกลับไปเถอะ กบ 

ใช่เรื่องของกูไม่ มันเรื่องของมึงอะ 

(เกราะสุวรรณ: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชรที่มีนิสัยโง่ เซอะ แต่ชอบขี้โม้ อวดรู้อวดฉลาด คือ ไอ้เกลี้ยง     

คนเชิดทุกคณะจะเลือกใช้ไอ้เกลี้ยงในกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันแบบฉลาดแกมโง่ จากตัวอย่าง     

เรื่องเกราะสุวรรณ พระฤๅษีสั่งห้ามไม่ให้ใครบอกชาติก าเนิด พ่อแม่แก่เกราะสุวรรณ หากใครบอก

จะต้องถูกลงโทษ ไอ้กบสงสารเกราะสุวรรณที่คิดถึงพ่อแม่ก็เลยบอกความจริง เกราะสุวรรณก็ไปล่ าลา

พระฤๅษีเพ่ือจะไปตามหาพ่อแม่ พระฤๅษีคิดว่าไอ้เกลี้ยงเป็นคนบอกจึงเรียกมาลงโทษ เมื่อไอ้กบถาม

ว่าพระฤๅษีลงโทษแล้วไปยอมรับตอบว่า ครับ ท าไม ไอ้เกลี้ยงตอบว่า “ถ้าลองกูครับไม่ เขาก็ตีกูใหญ่สิ 

กูคนฉลาดใช่คนเซอะไม่อะ” ไอ้เกลี้ยงคิดว่าตนเองเป็นคนฉลาด คิดว่าถ้ายอมรับก็จะถูกตีไม่กี่ครั้ง 

หากปฏิเสธจะถูกลงโทษหนัก ในตัวอย่างที่ 2 เป็นเรื่องสืบเนื่องจากตัวอย่างที่ 1 เมื่อไอ้กบสารภาพว่า

เป็นคนบอกความจริง ไอ้เกลี้ยงแสดงความฉลาดแกมโง่บอกว่า โทษที่พระฤๅษีตีมาเมื่อสักครู่ขอให้   

ไอ้กบเอากลับคืนไป ไม่ใช่โทษของตน ไม่ขอรับฝาก ให้ไอ้กบตีเอาโทษคืนไปเท่ากับจ านวนที่พระฤๅษีตี

การพูดจา การประพฤติ และวิธีคิดที่อวดตนว่าเป็นคนฉลาดของไอ้เกลี้ยงในเรื่อง ล้วนแสดงความไม่

เข้ากันกับการรับรู้ของผู้ชมที่ทราบว่าไอ้เกลี้ยงเป็นคนโง่ เซอะ รู้มาก อวดฉลาด จึงท าให้เกิดอารมณ์

ขันในชะตากรรมของไอ้เกลี้ยงที่ได้รับจากการลงโทษ 

  6.4.1.8 การอ้างถึงและการข่มทับ 

 การอ้างถึงบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นดารา ศิลปิน หรือนักการเมือง โดยที่มี

รูปลักษณ์ บุคลิกภาพ ฐานะ สถานภาพ ฯลฯ ต่างกับหรือไม่เข้ากับสิ่งที่พูด หรือการยกเอาบุคคลหรือ

คุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เข้ากันมาคุยข่มทับกัน ทั้งหมดที่กล่าวล้วนเป็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน 

บทตลกการเมืองในหนังตะลุงเมืองเพชร พบกลวิธีเหล่านี้ ดังตัวอย่าง 

 ไอ้ด้วง : นี่ความจริง มึงมาคนเดียว พอคุยกันรู้เรื่อง แต่กูเกลียดไอ้คนหลัง 

 ไอ้กบ : เกลียดมันไมนึ  

 ไอ้ด้วง : เกลียดไอ้คนหลัง มองมากูก็สบตาไม่แล้ว รู้จักไหมนิ รู้จักไหม 

 ไอ้กบ : ใครล่ะ 

 ไอ้ด้วง : นี่ชื่อด้วง  นามสกุล เทือกสุบรรณ 



  334 

 ไอ้กบ : ไอ้ห่าชื่อด้วง นามสกุลเทือกสุบรรณ 

 ไอ้ด้วง : แล้วมึงมาจากไหน 

 ไอ้กบ : กูนี่ชื่อกบ นามสกุล เวชชาชีวะ 

 ไอ้ด้วง : อ้อ งั้นก็พวกกัน แล้วไอ้คนหลังนู่น มึงอยู่ค่ายไหน  

 ไอ้เกลี้ยง : กูชื่อเกลี้ยง นามสกุล จันทร์โอชา (ฮา) 

 ไอ้กบ : บ๊ะ ไอ้ห่านี่มาทีหลังกินรอบวงเลย เอาแหละ ไอ้ด้วง ถามจริง ๆ 

(สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป์) 

 การอ้างถึงนามสกุลของนักการเมืองส าคัญระดับชาติ เพ่ือให้เห็นถึงสถานภาพและอิทธิพล

ของนักการเมือง อันจะน ามาสู่ความเขื่องหรือการอวดกันของตัวตลก 3 ตัว ที่มีรูปลักษณ์ผิดปกติ และ

มีฐานะในเรื่องเป็นทหารผู้น้อย เมื่อแนะน าตัวแล้วใช้นามสกุล เทือกสุบรรณ ของนายสุเทพ นามสกุล 

เวชชาชีวะ ของนายอภิสิทธิ์ และจันทร์โอชา ของพลเอก ประยุทธ์ ความไม่เข้ากันของนามสกุล

นักการเมืองที่อ้างถึงกับรูปลักษณ์และสถานภาพของตัวตลก ท าให้เห็นความแตกต่างชัดเจน นับเป็น

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันอีกแบบหนึ่ง นอกจากนั้น คนเชิดยังใช้กลวิธีการข่มทับ โดยเรียงล าดับ

ความส าคัญของนามสกุลไว้ก่อนหลัง เพ่ือให้ตัวตลกอวดอ้างความเป็นเครือญาติกับนักการเมือง ด้วง 

เทือกสุบรรณ นามสกุลนี้เป็นแค่รัฐมนตรี กบ เวชชาชีวะ นามสกุลนี้เป็นอดีตรัฐมนตรี สุดท้าย เกลี้ยง 

จันทร์โอชา นามสกุลหลังสุดเป็นนามสกุลนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีอ านาจที่สุด จะเห็นได้ว่า

ความไม่เข้ากันของนามสกุลนักการเมืองกับตัวตลก น ามาสร้างอารมณ์ขันด้วยกลวิธีการอ้างถึงและ

การข่มทับได้อย่างลงตัว 

  6.4.1.9 การย้อนค า 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้นิยาม ย้อนค า คือ ก. ว่าสวนตอบค าที่

เขาว่ามา เช่น ฝ่ายหนึ่งพูดว่า เธอโง่จริง อีกฝ่ายจะย้อนค าว่า แล้วเธอไม่โง่หรือ การย้อนค านั้นเป็น

ปฏิกิริยาการพูดโต้ตอบอย่างทันทีทันใด โดยมีประเด็นส าคัญคือ การโต้ตอบทันควันนั้นต้องให้เท่า

เทียมหรือหนักรุนแรงกว่าที่ถูกกระท าก่อน หนังตะลุงเมืองเพชรปรากฏกลวิธีกังกล่าว  ดังตัวอย่ าง 

ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

ไอ้จ่อย :  ขนาดอยู่ในวัดกูยังกลัวใครไม่เลย ต ารวจได้อยู่ในวัดไม่ อยู่โรงพัก ในวัด 

หลวงพ่อกูยังเอ็ดนะ 

ไอ้กบ : เออโว้ย ในวัดมึงยังเอ็ดหลวงพ่ออีก เขาเป็นเจ้าอาวาส ไปเอ็ดเขาท าไม 
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ไอ้จ่อย :  หลวงพ่อเอ็ดกูก่อนอะ 

ไอ้กบ : ไมหลวงพ่อเขาเอ็ดอะไรมึง 

ไอ้จ่อย :  ไอ้ห่า กูพาพวกไปกินเหล้าในวัดนึ หลวงพ่อเอ็ดกูอะ 

ไอ้กบ : ฮึ แล้วมันใช่ที่กินเหล้าที่ไหน ใช่พับชาบาร์ไม่ นั่นมันวัด ไอ้จ่อย 

ไอ้จ่อย :  นั่นแหละ กูอยู่มาก่อนหลวงพ่ออีกวัดเนี่ย 

ไอ้กบ : เป็นพรรค์นั้นอีกมึง แล้วหลวงพ่อเขาเอ็ดอะไรมึง 

ไอ้จ่อย :  กูพาเพ่ือนไปนั่งกินกันนึ พอเมาได้ที่ท าท่าเสียงดัง หลวงพ่อเอ็ดกูนึ 

ไอ้กบ : ว่าไง  

ไอ้จ่อย :  ว่าโยมเมาแล้วอย่าเสียงดังในวัด ไอ้ห่ากูหน้าแหงนึ ต่อหน้าเพื่อนมาเอ็ดกู 

ไอ้กบ : เป็นพรรค์นั้น 

ไอ้จ่อย :  ได้ไม่ต้องให้เกียรติกูมั่ง 

ไอ้กบ : ห่ากินเอ้ย หลวงพ่อให้เกียรติมึงไม่อีก เออ แล้วมึงท าไง 

ไอ้จ่อย :  ท าไง กูนึกฉุนแล้ว กะว่าเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวสวยหลวงพ่อ ให้กูเมาอีกสัก     

น่อยก่อน พอว่ากูกินได้ที่คุยเสียงดัง เอาอีกแล้ว ที่นี้เปิดหน้าต่างมาเสียงดัง

ปังเลย 

ไอ้กบ : ว่าไงเขา 

ไอ้จ่อย :  โยมเมาแล้วอย่าเสียงดังในวัด 

ไอ้กบ : มึงท าไง 

ไอ้จ่อย :  กูท าเฉยยังเกรงใจผ้าเหลือง แต่ถ้าลองมีอีกทีกูเอาไว้ไม่ กูเลยสั่งเพ่ือนกู 

เงียบ ๆ นี่อย่างว่าแหละกบ คนเราลองเมาแล้ว พอมันสูบฉีดเสียงก็ดังเรื่อย 

พอคุยถูกคออะ เสียงหลวงพ่อกระแทกหน้าต่างมาปัง ทีนี้ตะโกนเลยเว้ย  

ไอ้กบ : ว่าไงเขา 

ไอ้จ่อย :  โยมเมาแล้วอย่าเสียงดังในวัด 

ไอ้กบ : แล้วมึงท าไง 

ไอ้จ่อย :  ไอ้ห่ากูหันหลังกลับเลยทีนี้ หลวงพ่อทีหลังหิวแล้วอย่าเสือกออกไปโปรด 

นอกวัดนะ 

ไอ้กบ : เฮ้ย พระนะจ่อย 

ไอ้จ่อย :  ให้หุงหากินเอง 
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    (พระสังข์ศิลป์ชัย : คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์) 

 กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันประเภทการแก้ล าและการย้อนค าเป็นเรื่องของไอ้จ่อยที่มีวาทะ   

โต้กลับกับหลวงพ่อเจ้าอาวาส เนื่องจากไอ้จ่อยพาเพ่ือนมากินเหล้าเมาในวัดหลวงพ่อก็ได้เตือนหลาย

ครั้งว่า เมาแล้วอย่ามาท าเอะอะโวยวายในวัด ไอ้จ่อยก็พยายามนิ่งแต่ใจเดือดและยังเกรงใจเห็ นแก่

ผ้าเหลือง แต่พอหลวงพ่อเตือนอีกครั้ง ไอ้จ่อยก็แก้ล าย้อนค าทันทีว่า “หลวงพ่อทีหลังหิวแล้ว อย่า

เสือกออกไปโปรดนอกวัดนะ ให้หุงหากินเอง” ประเด็นการแก้ล ากันมาจากบุคคล สถานภาพ และ

สถานที่ กล่าวคือ พระมีสถานภาพเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาที่ต้องพ านักกระท าสมณกิจอยู่ในวัด  

ส่วนไอ้จ่อยเป็นฆราวาสที่ต้องครองเรือนหรือประกอบกิจการงานอยู่บ้าน บุคคลทั้งสองจะอาจมีการ

ล่ วง พ้ืนที่ กั น ได้  เช่น  พระออกไปบิณ ฑบาตในหมู่ บ้ าน  คนทั่ ว ไปอาจเข้ าไปท าบุญ ที่ วั ด                       

แต่เหตุการณ์ที่ปรากฏไอ้จ่อยกลับพาเพ่ือนไปกินเหล้าในวัดซึ่งเป็นสิ่ งไม่สมควรประพฤติเป็นการ      

ผิดจารีตของสถานที่ส าหรับคนไทย การย้อนค าดังกล่าวเป็นประเด็นเรื่อง “ใน”และ “นอก” ซึ่งทั้ง

สองฝ่ายครองสิทธิ์แห่งพ้ืนที่ แม้จะเป็นเรื่องไม่สมควรแต่เมื่อเป็นเรื่องเล่าที่ไอ้จ่อยเล่าให้ไอ้กบฟัง   

กลับได้รับเสียงฮาจากผู้ชม  

 ตัวอย่างที่ 2 

 ไอ้กบ : เป็นไงถีบสามล้อรายได้ดีไหม 

 ไอ้เกลี้ยง : ถามอย่างนี้ กูเลยเลิก 

 ไอ้กบ : แล้วมันเกี่ยวอะไรกัน 

 ไอ้เกลี้ยง : ผู้โดยสารนึกบ ขึ้นรถได้นึ  

 ไอ้กบ : นั่นสิ 

 ไอ้เกลี้ยง : หอบข้าวหอบของมาวาง แล้วขึ้นมานั่ง ระยะทางไปส่งบ้านมันไกล     

ชวนกูคุยไปเรื่อย 

 ไอ้กบ : แล้วคุยว่าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : ชวนคุยไปคุยมาพอท าท่าสนิท ทีนี้ตั้งค าถาม 

 ไอ้กบ : ถามว่าอะไร 

 ไอ้เกลี้ยง : ลุง ๆ ถีบสามล้อรายได้ดีไหม 

 ไอ้กบ : เขาก็ถามดี ๆ นึ 

 ไอ้เกลี้ยง : ถามดี ๆ กูก็ตอบดี ๆ นึกบ 

 ไอ้กบ : ตอบว่าอะไร 
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 ไอ้เกลี้ยง : รายได้ค่อยดีไม่ ไอ้หนุ่ม บางวันพอได้มั่งบางวันแทบจะพอซื้อข้าวกินไม่ 

 ไอ้กบ : มันต้องเป็นพรรค์นั้น เราจะกะว่าวันนี้จะถีบสามล้อสามร้อยห้าร้อยได้ไม่    

มันขึ้นอยู่กับผู้โดยสาร ไอ้เกลี้ยงเอ๊ย 

 ไอ้เกลี้ยง : พรรค์นั้นนึกบ พอกูตอบไปพรรค์นั้นปุ๊บ มันว่าต่อเลยนึกบ  

 ไอ้กบ : เอ๊ะ มันว่ายังไง  

 ไอ้เกลี้ยง : ว่าแล้วเมื่อลุงถีบสามล้อพอแดกห่าไม่ แล้วลุงมาถีบหาสวรรค์วิมานอะไร 

 ไอ้กบ : ว่าพรรค์นั้น แล้วเป็นไงนึ 

 ไอ้เกลี้ยง : มึงก็รู้อยู่ว่ากูยอมใครไม่ 

 ไอ้กบ : แล้วมึงท าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : กูบอกว่า ลุงก็ถีบไปให้หมามันนั่งเห่าเล่นไปยังง้ันแหละ 

 ไอ้กบ : แหมเอ๊ย ตอบกลับทันควันเลย 

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์)  

 ตัวอย่างที่ 3  

 ไอ้หน่วย : ท้ายรถคนบ้านนอกเขาเรียกกัน คนในเมืองเขาเรียกตูดทั้งนั้นแหละ      

ผมเตรียมถอยตูดรถเข้าไปจอด ผ่านไปเบรกเกือบไม่ทัน พอถอยตูดรถ

เตรียมจะจอดได้เบรกเอ๊ียด 

 พัดทอง : ยังไม่ได้จอดถึงที่จะเบรกท าไม 

 ไอ้หน่วย : ไม่เบรกเหยียบเด็กตาย 

 พัดทอง : อ๋อเด็กมานั่งเล่นกันอยู่ 

 ไอ้หน่วย : เด็กมานั่งเล่นกองทรายกันอยู่ สี่ห้าคนขืนไม่เบรกได้เหยียบเด็กข้ีแตก 

 พัดทอง : แล้วท าไงที่นี้ 

 ไอ้หน่วย : ผมก็ต้องตะโกนบอกว่า เฮ้ย ไอ้หนูเอ็งไปเล่นกันที่อ่ืน ลุงจะจอดรถสักหน่อย 

 พัดทอง : แล้วเด็กว่ายังไง 

 ไอ้หน่วย : เด็กว่ายังไงกะมัน หลบที่ไหน เถียงกลับมาอีก 

 พัดทอง : ไม่กลัว แล้วยังเอ้ินกลับมา ว่าอย่างไรล่ะ 

 ไอ้หน่วย : ลุง ๆ ไปจอดท่ีอ่ืนเถอะไป ตรงนี้กูเล่นกูอยู่ก่อน 

 พัดทอง : เด็กบอกให้ไปจอดที่อ่ืน 

 ไอ้หน่วย : ครับ 
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 พัดทอง : เขาเล่นของเขาอยู่ 

 ไอ้หน่วย : สิ แหม ปรี๊ดขึ้นสมองเลย โมโหปรี๊ดเลยครับ 

 พัดทอง : แล้วท าอย่างไร 

 ไอ้หน่วย : ตะโกนขู่เลยครับ เฮ้ย เอ็งไม่รู้จักข้า เดี๋ยวข้าจับแดกตับเรียงตัวนะ 

 พัดทอง : จะกินตับเด็ก หลอกมัน เด็กคงวิ่งหนีกันจ้าละหวั่นสิ 

 ไอ้หน่วย : วิ่งกันขี้หมาอะไรก็มัน กลับมาหาอีก 

 พัดทอง : กลับมาหาหน่วย แล้วว่าอย่างไรล่ะ 

 ไอ้หน่วย : ว่าลุง ๆ ลุงจะกินแต่ตับเหร่อ ลุงแดกตีนด้วยไม่เหร่อ 

(พัดทอง: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

 การย้อนค าในตัวอย่างที่ 2 กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้ไอ้เกลี้ยงเลิกอาชีพถีบสามล้อ เนื่องจากพบ

ผู้โดยสารแล้วโต้ตอบกันอย่างรุนแรง เด็กหนุ่มถามว่า “ลุง ๆ ถีบสามล้อรายได้ดีไหม” ไอ้เกลี้ยงก็ตอบ

ว่า “รายได้ค่อยดีไม่ ไอ้หนุ่ม บางวันพอได้มั่งบางวันแทบจะพอซื้อข้าวกินไม่” เด็กหนุ่มพูดต่อเลยว่า 

“เม่ือลุงถีบสามล้อพอแดกห่าไม่ แล้วลุงมาถีบหาสวรรค์วิมานอะไร” ไอ้เกลี้ยงจึงย้อนค าทันควันว่า 

“ลุงก็ถีบไปให้หมามันนั่งเห่าเล่นไปยังงั้นแหละ” ส่วนการย้อนค าในตัวอย่างที่ 3 เกิดจากไอ้หน่วย

ถอยรถจอดแต่เด็กเล่นกันอยู่ พอบอกให้ไปเล่นที่อ่ืนก็ไม่ยอม ไอ้หน่วยจึงตะโกนขู่ว่า “เฮ้ย เอ็งไม่รู้จัก

ข้า เดี๋ยวข้าจับแดกตับเรียงตัวนะ” เด็กตะโกนย้อนค ามาทันควันว่า “ลุงจะกินแต่ตับเหร่อ ลุงแดก

ตีนด้วยไม่เหร่อ” 

 จากข้อความการย้อนค าของทั้งสองตัวอย่าง จะเห็นว่าการโต้ตอบกลับแบบทันควันนั้น      

จะหนักและรุนแรงกว่าถูกว่าการเสียดสีในครั้งแรก ในกรณีไอ้เกลี้ยงที่ถูกสบประมาทว่าถ้าถีบสามล้อ

ไม่พอกินแล้วมาถีบท าไม  ไอ้เกลี้ยงสวนกลับทันทีว่าถีบให้หมามันนั่งเห่าเล่น เป็นการยอกย้อนที่เจ็บ

แสบเปรียบผู้โดยสารคนนั้นเป็นหมา การพูดจาเสียดสีเปรียบเป็นกิริยาการเห่าของหมา รวมทั้ง      

การขู่เด็กด้วยส านวนที่ผู้ใหญ่ใช้เสมอ คือ การขู่กินตับ แต่กลับถูกเด็กถามย้อนกลับจนเสียเหลี่ยมว่า 

กินแต่ตับ ไม่กินตีนด้วยเหรอ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นถ้อยค าท่ีโต้ตอบเป็นความไม่เข้ากันของเนื้อหา การ

ย้อนค าตอบโต้เป็นการพลิกความคาดหมายจากการรับรู้ของผู้ชม จึงท าให้เกิดอารมณ์ขัน 

  6.4.1.10 การเสแสร้งและเจ้าเล่ห์เพทุบาย 

การเสแสร้งและเจ้าเล่ห์เพทุบายเป็นพฤติกรรมที่มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายจึงต้องแกล้งท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมากจะเป็นในแง่ลบ  บางครั้งเป็นการกระท าที่ผิด

ศีลธรรม หนังตะลุงเมืองเพชรใช้กลวิธีนี้สร้างอารมณ์ขันอยู่เสมอ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 1 

 ชัชฎา : ไปมีเมียอยู่ท่ีไหน เจ้าเกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง : เจดีย์หัก ราชบุรีครับ โคกอีแร้งครับ เป็นลาวขี้ครั่งครับ 

 ชัชฎา : อยู่ราชบุรี ไปแก้บนแม่ยาย แม่ยายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถูกหวย 

 ไอ้เกลี้ยง : เปล่าครับ วัวหายครับ 

 ชัชฎา : วัวหาย แล้วใครขโมยไป ได้เบาะแสหรือเปล่า โจรขโมยมันมาจากไหน       

รู้หรือเปล่า 

 ไอ้เกลี้ยง : ได้มาจากไหนไม่ ผมขโมยเองครับ 

 ชัชฎา : ขโมยวัวแม่ยาย 

 ไอ้เกลี้ยง : ครับ 

 ชัชฎา : ไปขโมยวัวแม่ยายท าไม เจ้าเกลี้ยง ก็แม่ยายเป็นแม่ยายของเรา  

 ไอ้เกลี้ยง : แม่ยายมันด่าเก่งบ่นเก่ง ผมไม่พอใจครับ กระทืบตีนตึง ๆ โน้น จะนอน 

กับเมียสักหน่อย มีความสุขไม่เลย เลยแกล้งแม่ยาย เอาวัวไปซ่อนอยู่       

ในห้วยป่ามะม่วง แม่ยายหาไม่เจอ 

 ชัชฎา : แล้วใช้ให้ไปตามหรือเปล่า 

 ไอ้เกลี้ยง : บอกว่าไอ้เกลี้ยงเอ๋ย ไปตามวัวให้แม่หน่อย ไปดุ๊ ผมเลยบอกแก้บนเถอะ 

ต้องไปไม่ 

 ชัชฎา : ให้แม่ยายแก้บน ต้องเสียเงินเสียทอง ต้องหาหนังตะลุงมาถวายเสียเงินเสียทอง 

 ไอ้เกลี้ยง : เปล่าครับไม่แก้หนังตะลุงครับ 

 ชัชฎา : อ้าว แล้วแก้อะไร ร าวงย้อนยุค 

 ไอ้เกลี้ยง : ไม่ตกครับ 

 ชัชฎา : ภาพยนตร์จอใหญ่ 

 ไอ้เกลี้ยง : ตกไม่ครับ 

 ชัชฎา : หัวหมู 9 หัว 

 ไอ้เกลี้ยง : ไม่ตกเลยครับ 

 ชัชฎา : ละคร 

 ไอ้เกลี้ยง : ไม่ตกเลยครับ เสด็จพ่อกล่าวมาไม่ตกเลยครับ 

 ชัชฎา : แล้วจะแก้บนอย่างไร เจ้าเกลี้ยง 
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 ไอ้เกลี้ยง : ผมบอกให้แม่ยายแก้บนนอนกับลูกเขยหนึ่งคืน วัวกลับมาแน่ครับ 

 ชัชฎา : แก้บนให้แม่ยายนอนกับลูกเขยหนึ่งคืน 

 ไอ้เกลี้ยง : ครับ 

 ชัชฎา : แล้วแม่ยายจะว่าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : แม่ยายก้มหน้าแดง บอกว่าวัวจะกลับไหมหากว่าแก้บนหนึ่งคืน          

วัวกลับมากินฟางกินน้ าอย่างเก่าแม่ต้องห่วงไม่ แม่ต้องเดือดร้อนไม่        

วัวมาเอง 

 ชัชฎา : แสดงว่าแม่ยายตกลงหรือเปล่า 

 ไอ้เกลี้ยง : ตกลง กลัววัวจะหาย นอนกับลูกเขยหนึ่งคืนแก้บน 

 ชัชฎา : แล้วแม่ยายว่าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : แม่ยายถามว่า ไอ้เกลี้ยเอ๊ยบนไว้กี่คืนเนี่ย ว่าบนคืนเดียวนี่แหละแม่      

ไอ้เซอะ บนไปถึงมกราปีใหม่ก็ได้ 

(นางปีศาจร้ายฆ่าแม่: คณะ พ.นิยมศิลป์) 

  จากตัวอย่างข้างต้น ไอ้เกลี้ยงต้องการแก้เผ็ดแม่ยายขี้บ่น ท าให้ตนกับภรรยาอยู่อย่างไม่มี

ความสุข จึงแสร้งท าอุบายขโมยวัว หากว่าได้วัวที่หายกลับมา แม่ยายจะต้องแก้บนนอนกับลูกเขยหนึ่ง

คืน เรื่องดังกล่าวก็ส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ผลความเจ้าเล่ห์เพทุบายเชิงสัปดนของไอ้เกลี้ยงเป็นไปใน

เชิงลบ ผิดจารีตทางสังคมที่แม่ยายกับลูกเขยจะร่วมหลับนอนมีประเวณีกัน แม้จะให้เหตุผลว่า         

มาจากการแก้บนก็ตาม 

 ตัวอย่างที่ 2 

ไอ้กบ  : แม่ม มีพระสององค์ มึงกับหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่รักมึงแล้วจะไปรักใคร      

รักแมวที่ไหน 

ไอ้เกลี้ยง : ตอนบวชงานดีกว่าหลวงพ่ออีก บวชสองสามวันพวกมานิมนต์เสียแล้ว  

คุณเกลี้ยงไปงานนั้น คุณเกลี้ยงไปงานนี้ สวดศพนั้น สวดศพนี้ มาติกา     

วัดนั้น มาติกาวัดนี้ 

ไอ้กบ  : ท าไมงานดีกว่าหลวงพ่ออีก 

ไอ้เกลี้ยง : หลวงพ่ออยู่ไม่ ไปต่างจังหวัด 

ไอ้กบ  : หลวงพ่ออยู่ไม่ มีพระมึงคนเดียวก็ต้องมานิมนต์มึงนึ 

ไอ้เกลี้ยง : ซิ พอหลวงพ่อไปต่างจังหวัด กูได้ทีคุมเลยวัด พอญาติโยมมาจากที่ไหน    
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รู้ไม่ว่ากูเป็นพระธรรมดานึกว่าเป็ นหลวงพ่อ พอมาถึง อ้า สวัสดีค่ะ          

หลวงพ่อ 

ไอ้กบ  : มึงว่าไง เกลี้ยง 

ไอ้เกลี้ยง : อ้า เจริญพร นะโยม 

ไอ้กบ  : ไอ้เกือก ไม่มึงเสือกบอกเขาไปไม่ว่า มึงใช่หลวงพ่อไม่ 

ไอ้เกลี้ยง : เขาอุตส่าห์ตั้งมาขนาดนั้นแล้ว จะให้เขาเสียความรู้สึกท าไม กบ พอเขา 

สวัสดีค่ะ หลวงพ่อ กูก็ถามว่า ไปไหน โยม เอาแบรนด์มาฝากหลวงพ่อ      

3 ลัง 

ไอ้กบ  : เอาแบรนด์มา 3 ลัง 

ไอ้เกลี้ยง : กูกินแบรนด์ตดเป็นกลิ่นแบรนด์เลย  

      (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันแบบเจ้าเล่ห์เพทุบายของไอ้เกลี้ยงสมัยบวชเป็นพระ เป็นพฤติกรรม

ผิดศีลข้อ 4 มุสาวาทาเม เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ การพูดปด แม้จะไม่ได้กล่าวมุสาโป้ปดโดยตรง

แต่เป็นการไม่พูดความจริง ท าให้ญาติโยมที่ต้องการมาถวายของหลวงพ่อเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหลวงพ่อ  

และที่ส าคัญการเสแสร้งว่า ตัวเองเป็นหลวงพ่อเป็นไปเพ่ือหวังได้ลาภสักการะวัตถุทานที่ญาติโยม

น ามาถวาย 

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้เกลี้ยง : เอ้อ กูสงสัย หลวงตาแกบอกว่าตอนแกบวชใหม่ ๆ แกแต่งใหม่ข้ึนมาบท  

อ่ึงอ่าง 

 ไอ้หน่วย : มันจะสวดได้รึวะ 

 ไอ้เกลี้ยง : นั่นนะสิ กูสงสัย กูเลยถามหลวงตาสวดยังไง หลวงตาบอกพอพระใหญ่ ๆ  

ขึ้น กุศลธัมมาต่อเลย  อ่ึงอ่าง อึ่งอ่าง บอกว่าได้สามร้อยเท่ากัน เอากับพวก

เขาไปให้เข้าท านอง 

 ไอ้หน่วย : สามร้อยเท่ากัน มึงเลยจองเลยใช่ไหม อ่ึงอ่าง เนี่ย 

 ไอ้เกลี้ยง : ได้ไม่ หลวงตาแกจดลิขสิทธิ์ไว้ ต้องหาบทสวดมนต์ใหม่ 

 ไอ้หน่วย : แล้วมึงจะไปหาที่ไหนล่ะทีนี้ 

 ไอ้เกลี้ยง : กูไปงานศพ กูเห็นเขาค่ัวถั่วคั่วงาใส่น้ าตาลใส่มะขามเปียกอยู่ เลยมาท า 

เป็นบทสวดมนต์กู 
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 ไอ้หน่วย : มาท าบทสวดมนต์แล้วมันจะเข้ากันเหร่อ 

 ไอ้เกลี้ยง : ลองฟังซี กูหัวดีเหมือนกัน พอขึ้นกุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา กูข้ึนตามเลย  

กุศลาถั่วงา ต้มน้ าตาล มะขามเปียก ถั่วงา ถั่วงา กูตามอย่างนี้เลย ไอ้ห่าไป

จนแล้วจนรอดจะได้ตั้งสามร้อย อยู่แล้ว 

 ไอ้หน่วย : แล้วท าไมล่ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : ไอ้ห่า พระท่ีอยู่หน้ากูเฮ้ย เขาหยุดหายใจพร้อมกัน กูองค์เดียว ถั่วงา     

ถั่วงา ต้มน้ าตาล  มะขามเปียก อยู่องค์เดียวแหละ  

 ไอ้หน่วย : อยู่องค์เดียว 

 ไอ้เกลี้ยง : เจ้าภาพได้ยินเข้า พอพระสวดจบปั๊บแกเอาซองมาให้ 

 ไอ้หน่วย : เขาชอบใจมึง เอาซองมาให้เลยใช่ไหม 

 ไอ้เกลี้ยง : ชอบใจห่าอะไร องค์อ่ืนได้สามร้อย ให้กูร้อยห้าสิบ 

(รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

 ไอ้หน่วยเล่าถึงความเจ้าเล่ห์เพทุบายสมัยเมื่อตอนบวชเป็นพระใหม่ว่า ยังไม่สามารถท่อง   

บทสวดอภิธรรมงานศพได้ แต่ต้องการได้ปัจจัย จึงไปงานสวดศพแล้วก็แสร้งท าปากขมุบขมิบ       

ท่องประโยคว่า “กุศลาถั่วงา ต้มน้ าตาล มะขามเปียก ถั่วงา ถั่วงา” คลอไปกับพระองค์ อ่ืน              

แต่พระองค์อ่ืนกลับหยุดหายใจพร้อมกัน ท าให้เจ้าภาพจับได้ 

 กลวิธีการเสแสร้งแกล้งท าและเจ้าเล่ห์เพทุบาย แม้การกระท าจะล่อแหลมต่อจารีตศีลธรรม 

ได้แก่ การบนให้ลูกเขยนอนกับแม่ยายเพ่ือแก้เผ็ดแม่ยาย พระลูกวัดแสร้งท าเป็นหลวงพ่อเพ่ือต้องการ

สังฆทาน และพระบวชใหม่แกล้งท าปากท่องประโยคเหมือนสวดบาลีพระอภิธรรมเพ่ือต้องการปัจจัย 

แต่กลับสร้างอารมณ์แก่ผู้ชมหนังตะลุงได้ เนื่องจากเนื้อหาเป็นไปตามแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากัน   

ผู้ชมได้ค้นพบความไม่เข้ากันระหว่างสิ่งที่รับรู้ว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง การเสแสร้ง

เจ้าเล่ห์เพทุบายเป็นสิ่งที่คนเชิดแสร้งสร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือความบันเทิง 

  6.4.1.11 การท าให้เป็นเรื่องเพศและเรื่องสัปดน 

              การกล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่างตรง ๆ ไม่มีการเลี่ยงค า ตามปกติ

สังคมไทยถือว่า เป็นค าหยาบ (foul-language) ไม่ใช้พูดทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ส่วนสัปดน หมายถึง 

เรื่องราวที่ทะลึ่งหยาบโดน ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศ แม้เรื่องเพศและเรื่องสัปดนจะเป็นสิ่งน่า

อับอาย น่าเก็บง าให้มิดชิด และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมก็ตาม แต่ในศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านกลับ
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ได้รับการยกเว้น เช่น เพลงพ้ืนบ้าน ลิเก ละคร เป็นต้น ส าหรับการแสดงหนังตะลุงก็มีกลวิธีการสร้าง

อารมณ์ขันประเภทนี้เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

ไอ้เกลี้ยง : ได้ว่าอย่างงั้นไม่ คุณเกลี้ยงเต็มบาทหรือเปล่า กูวิบสิ กบ กูเปิดแน่บแกได้ 

ใส่บาตรไม่ ไปโปรดบ้านเจ๊กต่อพอไปถึงลื่นล้ม  

ไอ้กบ : มึงลื่นล้ม ไมอะ 

ไอ้เกลี้ยง : สิ พอกูลื่นล้มความตกใจ กูบอก ควยถอก 

ไอ้กบ : บอกว่า ควยถอก 

ไอ้เกลี้ยง : สิ กูอาย เจ๊กแปะคนนั้นนึ ไปส่ง ข้าวเขิ้วกูเอาไม่ 

ไอ้กบ : แล้วไง 

ไอ้เกลี้ยง : ยายคนที่ใส่บาตรกูว่า แหม คุณเกลี้ยงไปฉิบแล้ว เดี๋ยวตามไปใส่บ้าน    

เจ๊กแปะดีกว่า กูไปฉิบแล้ว ยายคนนั้นแกก็มา ไปถึงที่กูลื่นล้ม พอถึงปั๊บกูไป

ฉิบแล้ว ยายคนนั้นมาถึงก็ลื่นอีกแหละ แกบอกว่า พระช่วย  

ไอ้กบ : พอลื่นล้มปั๊บบอกให้พระช่วย 

ไอ้เกลี้ยง : สิ อาเจ๊กปากไว ไอหยา พระก็ช่วยม่ายล้าย เมื่อตากี้พระยังมาลื่นล้ม 

ควยถอกเลย 

    (จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: คณะ ล. บรรเลงศิลป์)  

 ตัวอย่างที่ 2 

 มนเทียรทอง : ใครเป็นคนประกาศข่าว 

 ไอ้ด้วง : ผู้ชายคนหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้ชายชื่อ พุทธ อภิวรรณ 

 มนเทียรทอง : แล้วผู้หญิงล่ะ ชื่ออะไร 

 ไอ้ด้วง : จิตดี หีดี ครับ 

 มนเทียรทอง : ชื่ออะไรนะ 

 ไอ้ด้วง : จิตดี หีดี 

 มนเทียรทอง : อะไร จิตดี หีดี เขาชื่อ จิตดี ศรีดี ไอ้บ้า 

(เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์) 

 ในตัวอย่างที่ 1 น าเหตุการณ์การลื่นล้มมาท าให้เป็นเรื่องเพศและสัปดน นอกจากไม่มีใคร  

ถือสาแล้วยังเรียกเสียงหัวเราะได้อีกด้วย เรื่องที่ยกมาเป็นการใช้ค าอุทานที่กล่าวถึงลักษณะของ
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อวัยวะเพศชายว่า “ควยถอก” ที่พระเกลี้ยงลื่นล้มตอนบิณฑบาตแล้วอุทานออกมา พอโยมมาลื่นล้ม

ซ้ าก็อุทานให้พระช่วย อาแปะคนจีนจึงบอกว่า “ไอหยา พระก็ช่วยม่ายล้าย เมื่อตากี้พระยังมาลื่นล้ม

ควยถอกเลย” ส่วนตัวอย่างที่ 2 กล่าวถึง  ผู้ประกาศข่าว คือ คุณจิตดี ศรีดี จาก AMARINTV ช่อง 34 

ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวคู่กับ คุณพุทธ อภิวรรณ ด้วยความเป็นผู้ประกาศข่าวน้ าดี ตรงไปตรงมา มี

ทัศนคติในเชิงบวก ท าให้ คุณจิตดี ประสบความส าเร็จในสายงาน มีรางวัลมากมาย ได้แก่ ผู้ประกาศ

ข่าวหญิงที่สุดแห่งปี จากงาน Daradaily Awards ครั้งที่ 7 และรางวัลผู้รังสรรค์ข่าวยอดเยี่ยม ในปี 

2561 (sanook, 2563) คนเชิดได้แปลงแปลงชื่อสกุลของคุณจิตดี โดยแปลงให้เป็นชื่ออวัยวะเพศ

ผู้หญิงจาก “ศรีด”ี เป็น “หีดี”  

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้กบ : ไม มึงเคยโดนผีหลอก  

 ไอ้เกลี้ยง : เออ กูเคยโดนหลอกทีหนึ่ง 

 ไอ้กบ : โดนหลอกท่ีไหน ในป่า 

 ไอ้เกลี้ยง : เฮอะเออะ 

 ไอ้กบ : ในวัด 

 ไอ้เกลี้ยง : เฮอะเออะ  

 ไอ้กบ : โดนหลอกท่ีไหน 

 ไอ้เกลี้ยง : ตอนกูอยู่ในท้องแม่กูเนาะ 

 ไอ้กบ : ผีอะไรไปหลอกในท้องแม่ 

 ไอ้เกลี้ยง : ไม่รู้เหมือนกันอะ  

 ไอ้กบ : มันท าไงหลอก แหกตาหลอก 

 ไอ้เกลี้ยง : เฮอะเออะ 

 ไอ้กบ : แหกโครงหลอก 

 ไอ้เกลี้ยง : เฮอะเออะ  

 ไอ้กบ : แหกไส้แหกพุงหลอก 

 ไอ้เกลี้ยง : เฮอะเออะ  

 ไอ้กบ : แล้วมันท าไงหลอก  

 ไอ้เกลี้ยง : มันท าผลุบเข้าผลุบออก ๆ  

 ไอ้กบ : ไม่ใช่ผีมั่งเกลี้ยง  
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 ไอ้เกลี้ยง : ใช่นึ กบ กูยังด่าไปอีกด้วย 

 ไอ้กบ : ด่าว่าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : ทุด ผีอัปรีย์ห่านี่หลอกส่ง 

 ไอ้กบ : แล้วไง 

 ไอ้เกลี้ยง : ไอ้ห่า ผีมันฟังภาษาคนรู้โว้ย กบ 

 ไอ้กบ : ไมนะ 

 ไอ้เกลี้ยง : สงสัยมันโมโหกูถ้า มันถุยน้ าลายรดหัวกู แล้วเปิดคึกเลยอะ กูว่าใช่ 

น้ าลายอย่างเดียวไม่หรอก กบ 

 ไอ้กบ : ไมนะ  

 ไอ้เกลี้ยง : ขี้กะเหลดเหนียวแหนะเลยมึง 

 ไอ้กบ : จังทุกขัง เกลี้ยง นั่นสิกูว่าท าไม ผมมึงถึงขึ้นไม่ซักที 

(เกราะสุวรรณ: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 4 

 ไอ้เกลี้ยง : เราต้องฉลาดนะ ซื้อของ ต้องฉลาดนึกบ การซื้อไข่นี่นะ กูต้องคล าทุกลูก 

ต้องคลึงทุกลูก 

 ไอ้กบ : ไมนะ 

 ไอ้เกลี้ยง : กลัวจะโดนต าหนิ กลัวจะมีต าหนิ เดี๋ยวจะบุบ เดี๋ยวจะต าหนิมี 

 ไอ้กบ : ไมนะ 

 ไอ้เกลี้ยง : ลองบอกแม่ค้าซื้อไข่ยี่สิบ รอหิ้วถุงไป แม่ค้าก็เลือกท่ีมีต าหนิให้ทั้งนั้น 

แหละ ใครเลือกก็ได้ของดีไป กูนี้คลึงป่นปี้คล าป่นปี้ บางทีหยิบขึ้นมาปั๊บ

คลึงยังพอไม่ กูต้องเอามานี่อีกนึกบ (เอาไปถูกับเป้า) 

 ไอ้กบ : ท าอะไรพรรค์นั้นอะ 

 ไอ้เกลี้ยง : กูต้องเอามาเพราะไข่มันยังสะอาดไม่ เลยเอามาเช็ดกะโหร่งอะ  

 ไอ้กบ : อ้อ มาเช็ดกะโหร่ง  

 ไอ้เกลี้ยง : เออ เช็ดไปด้วยคลึงไปด้วย พอลูกดีปับ๊กูใส่ถุง โอ้ นัน่แหละ ถึงจะไดไ้ข่   

ดี ๆ ลองให้แม่ค้าหยิบให้  พอไปถึงบ้านไปดูส ิไขบุ่บบ้างไข่ร้าวบ้าง โฮ ้นัน่แหละ 

เขาเรียกว่าละเอียดไม่  

ไอ้กบ : โอ้ ไอ้ห่าเกลี้ยงซื้ออะไรละเอียดโว้ย เป็นคนที่ซื้อละเอียด 

 (สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป)์ 
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 การท าให้เป็นเรื่องสัปดนหรือทะลึ่งหยาบคายของบทตลกหนังตะลุงเมืองเพชร ปรากฏตาม

ตัวอย่าง  ในเรื่องแรก ไอ้เกลี้ยงเล่าถึงเรื่องการโดนผีหลอกตอนอยู่ในท้องแม่ให้ไอ้กบฟังว่า ตอนที่อยู่

ในท้องแม่ ผีมันเข้ามาในท้องท าผลุบ ๆ โผล่ ๆ แล้วถุยน้ าลายใส่หน้า ซึ่งข้อเท็จจริงกล่าวถึงการมี

เพศสัมพันธ์ขณะที่ตั้งท้อง ส่วนเรื่องที่สอง ไอ้เกลี้ยงบอกเคล็ดลับการเลือกซื้อไข่ ทุกครั้งที่ซื้อจะต้อง

เลือกอย่างละเอียดต้องเอามือคล าหรือคลึงไข่ทุกลูก กลัวไข่มีต าหนิอาจจะบุบหรือร้าว บางครั้งกลัวไข่

ไม่สะอาดต้องเอาคลึงที่เป้าเป็นการเช็ดไข่กับผ้าโสร่งเป็นการท าความสะอาดไปในตัว เรื่องเล่าของ   

ไอ้เกลี้ยงที่แสดงกิริยาในการคล าและเอาไข่ไปเช็ดกับผ้าโสร่งตรงเป้า เป็นกลวิธีการสร้างบทตลกโดย

ท าเรื่องเล่าให้มีความทะลึ่งหยาบคายส่อไปทางเพศ 

 ในตัวอย่างที่ 1 กับ 2 เป็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันโดยท าให้เป็นเรื่องของเพศ โดยการกล่าว

ค าอุทานและแปลงชื่อสกุลของผู้ประกาศข่าวให้เป็นอวัยวะเพสทั้งของผู้ชายและผู้หญิง ส่วนเรื่องที่  3 

น าเรื่องการร่วมเพศขณะที่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์มาสร้างเป็นเรื่องเล่าสัปดนเรื่องการถูกผีหลอกตอนอยู่ใน

ท้องแม่ และเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องพฤติกรรมสัปดน ทะลึ่งหยาบคายในการเอามือคลึงและน าไข่ไปเช็ด

ที่เป้า เป็นการสร้างเรื่องให้สัปดน เพ่ือสร้างอารมณ์ขัน เนื้อหาบทตลกดังกล่าวเรียกเสียงหัวเราะจาก

ผู้ชม ตรงตามแนวคิดเรื่องการปลดปล่อย ตามปกติเรื่องเพศและความสัปดนเป็นเรื่องที่น่าอับอาย เป็น

สิ่งที่ปกปิดไม่มีใครพูดหรือแสดงพฤติกรรมออกมาอย่าเปิดเผย เมื่อน ามาเป็นบทตลกในการแสดงหนัง

ตะลุง สามารถท าได้โดยไม่มีใครต าหนิ ผู้ชมเกิดอารมณ์ขันเพราะได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากกฎข้อ

ห้ามของสังคมในเรื่องของเพสและความสัปดน โดยใช้อารมณ์ขันเป็นตัวระบายและชดเชย

ความเครียดในชีวิตจริง  

  6.4.1.12 การเกี่ยวข้องกับสิ่งสกปรกประเภทปัสสาวะ อุจจาระ ผายลม 

นอกจากการท าให้เป็นเรื่องเพศและสัปดนแล้ว การเกี่ยวข้องกับเรื่องสกปรกต่าง ๆ ก็นับเป็น

กลวิธีสร้างอารมณ์ขันอีกแบบหนึ่ง ตามปรกติ ปัสสาวะ อุจาระ และการผายลม เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ 

ขยะแขยง  แต่เมื่อน ามาท าเป็นเรื่องเล่าจากเรื่องน่ารังเกียจกลับกลายเป็นการเรียกเสียงหัวเราะได้ 

หนังตะลุงเมืองเพชรปรากฏกลวิธีดังกล่าว ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1  

ไอ้กบ  : ไอ้เกือก ไม่มึงเสือกบอกเขาไปไม่ว่า มึงใช่หลวงพ่อไม่ 

ไอ้เกลี้ยง : เขาอุตส่าห์ตั้งมาขนาดนั้นแล้ว จะให้เขาเสียความรู้สึกท าไม กบ พอเขา 

สวัสดีค่ะ หลวงพ่อ กูก็ถามว่าไปไหน โยม  เอาแบรนด์มาฝากหลวงพ่อ      

3 ลัง 
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ไอ้กบ  : เอาแบรนด์มา 3 ลัง 

ไอ้เกลี้ยง : กูกินแบรนด์ตดเป็นกลิ่นแบรนด์เลย  

      (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 การผายลมหรือตดตามภาษาชาวบ้านเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มนุษย์คุ้นเคย แต่เป็น

ที่น่ารังเกียจยามเมื่อใครตด ยิ่งเกิดในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องน่าอายไร้มารยาท เนื่องจากเสียงและ

กลิ่นที่ไม่สามารถปิดบังได้ กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันของเรื่องพระเกี่ยวกับการตดที่ยกมานั้น ตาม   

ค าเจรจา “กูกินแบรนด์ตดเป็นกลิ่นแบรนด์เลย” นอกจากสะท้อน ผลคือการผายลมแล้ว ยังเป็นการ

ย้ าเหตุคือความตะกละตะกลามฉันแบรนด์ที่ญาติโยมน ามาถวายในปริมาณมาก กลวิธีนี้เรียกเสียง

หัวเราะสองชั้นอันเป็นเหตุและผล 

ตัวอย่างที่ 2  

 ไอ้ด้วง : ให้กูไปดมกลิ่น 

 ไอ้กบ : มึงยังดมอยู่ไหม 

 ไอ้ด้วง : กูดมมีพลาดไม่หร็อก บ๊ะแล้ว วานซืนกูก็เจอ 

 ไอ้กบ : วานซืน ย่องไปไหนมา 

 ไอ้ด้วง : กูไป ว่าง ๆ กินอีเห็นซักตัว พอเดิน ๆ ไปในป่า ได้กลิ่นพอดี 

 ไอ้กบ : ได้กลิ่นพอดี ไม่ล่ะ 

 ไอ้ด้วง : กูก็ดม ๆ ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ ๆ สักพักเดียวเจอ  

 ไอ้กบ : อีเห็นอะ 

 ไอ้ด้วง : ขี้ (ฮา) 

(สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 3  

 ไอ้เกลี้ยง : เอ้า เกี้ยวเลย เราก็เป็นหนุ่ม เขาก็เป็นสาว เกี้ยวเลย พอโรบินสันเปิด    

พาไปเที่ยวเลย 

 แววมณี : ที่ไหน 

 ไอ้เกลี้ยง : โรบินสันเพชรบุรีนึ ก าลังสร้างอยู่ 

 แววมณี : โรบินสันเพชรบุรี 

 ไอ้เกลี้ยง : สิ โรบินสัน แต่ถ้าบิ๊กซีอย่าไป 

 แววมณี : ท าไม 
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 ไอ้เกลี้ยง : วันนั้นไปเที่ยว เข็ดเลย 

 แววมณี : ท าไม 

 ไอ้เกลี้ยง : ไปเที่ยวบิ๊กซี วันนั้นเจ็บขี้ เข้าห้องน้ าอย่างว่า พอเข้าไปขี้เสร็จแล้ว    

ไอ้ห่า มีน้ าล้างตูดไม่ 

 แววมณี : แล้วไม่มีน้ าล้างตูด ท าไงจ๊ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : ท าไง ถอดกางเกงในเช็ดอะ เช้ดแล้วโยนทิ้งในคอห่านนั่นแหละ เข้าไปได้ 

มองไม่ดิ เข้าไปธรรมดาต้องมีน้ า ได้มองไม่พอขี้เสร็จแล้ว หาน้ า ไอ้ห่า มีไม่ 

หมด ออกได้ไม่ดิ ทีเนี่ย 

 ไอ้กบ : แล้วท าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : เกงลิงกูนึ 

 ไอ้กบ : อ้อ เกงลิง 

 ไอ้เกลี้ยง : เช็ดตูด โยนทิ้งเต็มคอห่านนั่นแหละ ไปไม่ กูเข็ดเลย ถ้าโรบินสันมีน้ า 

 ไอ้กบ : ห้างใหญ่ ก าลังสร้างอยู่ 

 (หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 2 กับ ตัวอย่างที่ 3 กล่าวถึง ขี้ หมายถึง กากอาหารที่ร่างกายขับถ่ายออกมาทาง

ทวารหนัก ในตัวอย่างที่ 2 ไอ้กบมาตามไอ้ด้วง ซึ่งเป็นพรานป่าที่มีความเป็นเลิศในด้านการดมกลิ่น 

เพ่ือไปตามหากวางทองตามที่ได้รับค าสั่งจากเจ้าเมืองให้ไปจับมาถวาย ไอ้ด้วงก็เลยคุยว่า เมื่อวานยัง

ออกป่าไปดมกลิ่นอยู่เลย ไอ้กบกระเซ้าว่า ดม ๆ ไปเจอ อีเห็นใช่ไหม ไอ้ด้วงตอบกลับทันที “ขี้”   

เรื่องนี้ใช้กลวิธีผสม กล่าวคือ นอกจากจะใช้การสร้างเรื่องเกี่ยวกับขี้ ซึ่งเป็นสิ่งสกปรกแล้ว ยังใช้กลวิธี

หักมุมจบด้วย ส่วนตัวอย่างที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับขี้เหมือนกัน เป็นการสร้างเรื่องโดยน าเหตุการณ์และ

สถานที่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์อารมณ์ขัน กล่าวคือ ไอ้เกลี้ยงมีประสบการณ์ด้านลบกับการถ่าย

อุจจาระที่ห้างบิ๊กซีว่า “ไปเที่ยวบิ๊กซี วันนั้นเจ็บขี้ เข้าห้องน้ าอย่างว่า พอเข้าไปขี้เสร็จแล้ว ไอ้ห่า มีน้ า

ล้างตูดไม่” เลยต้องถอดกางเกงในเช็ดก้นแทนการล้างน้ า  

 ตัวอย่างที่ 4 

 ฤๅษี : เออ มึงจะให้กูเป่ากระหม่อมให้มึง มึงก็บอกมาตรง ๆ สิวะ ไอ้กบ  

 ไอ้กบ : เอาแหละ เป่ากระหม่อมให้ทีเถอะ ต้องเดินทางกลางป่าด้วย 

 ฤๅษี : เอา มึงก้มลงไป  

 ไอ้กบ : ครับ ผมตั้งใจอย่างดีแหละ  
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 ฤๅษี : เอาแหละ ไอ้กบ ตั้งใจให้ดี โอม.... เพี้ยง  

 ไอ้เกลี้ยง : อึ๊ 

 ไอ้กบ : ไม ไอ้เกลี้ยง ร้องอ๊ึ ท าไม  

ไอ้เกลี้ยง : ตายแหละ ไอ้กบ กะเหลดปนน้ าลายหมากติดหัวแดงเถือกเลย        

มองแล้วน่าดู ไม่เลย โอม เพ้ียงใคร ๆ ก็ว่าได้ บวชตั้งแต่เด็กจนแก่ว่าได้

เท่านี้ เหรี่ย พ่อแก่ ให้มันสะครึ้ม ๆ อีกหน่อยได้ ไม่  ไอ้ถ้า โอมเพ้ียง          

มันคุ้มค่าสระหัวไม่ กะเหลดปนน้ าลายหมาก น่าเกลียดเกิน กบ 

(มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

ตัวอย่างสุดท้าย เป็นเรื่องน่าขยะแยงของไอ้เกลี้ยงที่ได้สัมผัส ตอนที่ไปล่ าลาพระฤๅษี       

พระฤๅษีให้พรพร้อมเป่ากระหม่อม มี “กะเหลดปนน้ าลายหมากติดหัวแดงเถือกเลย” สิ่งที่น่ารังเกียจ

ที่ไอ้เกลี้ยงกล่าวถึง ประกอบด้วย เสลด น้ าลาย และน้ าหมาก น ามาสร้างเป็นบทตลกท่ีท าให้ผู้ชมรู้สึก

รังเกียจตาม แต่กลับสร้างอารมณ์ขันได้เป็นอย่างดี 

 เนื้อหาของกลวิธีการสร้างเรื่องให้เป็นเรื่องสกปรก จากตัวอย่าง ประกอบด้วย ตด ขี้ 

พฤติกรรมการขี้ที่ไม่มีน้ าล้างตูด เสลด น้ าลาย และน้ าหมาก ตรงตามแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากัน     

ไม่ว่าจะกินแบรนด์มาจนตดออกมาเป็นกลิ่นแบรนด์ หรือการหักมุมจบที่ดมกลิ่นจะไปพบสัตว์กลับเจอ

ขี้ หรือการมีมีน้ าล้างตูดตอนขี้ หรือการพ่นเสลด น้ าลาย น้ าหมาก ใส่หัว เป็นความไม่เข้ากันระหว่าง

สิ่งที่ผู้ชมรับรู้หรือคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องที่ เป็นบทตลก นอกจากนั้นยังตรงกับแนวคิดเรื่อง  

การปลดปล่อย สิ่งสกปรกต่าง ๆ ดังที่ได้ยกตัวอย่าง   ล้วนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ขยะแขยง หรือมักไม่มี

ใครกล่าวถึง เพราะเป็นสิ่งหยาบคาย ไม่สุภาพ ในสังคมไทยจะมีการใช้ค าที่เลี่ยงความหยาบคาย   

เช่น ตด จะใช้ ผายลม ขี้ จะใช้ อุจจาระ เยี่ยว จะใช้ ปัสสาวะ แต่ในบทสนทนาหนังตะลุงเมืองเพชร

จะกล่าวถึงค าเหล่านี้โดยตรง ไม่ใช้ค าเลี่ยงเพ่ือความสุภาพ อารมณ์ขันที่เกิดขึ้นจากกลวิธีนี้ ถือว่าเป็น

การปลดปล่อยภาวะความผ่อนคลายของผู้ชมจากการหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงและการประพฤติเกี่ยวกับ

สิ่งสกปรกเหล่านั้นในชีวิตจริง เป็นพลังงานที่ถูกปลดปล่อยมาพร้อมเสียงหัวเราะท าให้เกิดความ

เพลิดเพลิน  

   6.4.1.13 การใช้ตรรกวิทยาแบบผิด ๆ 

        การใช้ตรรกวิทยาผิด ๆ คือ การท าในสิ่งนั้น ๆ หรือเรื่องนั้น ๆ ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นเหตุ

เป็นผล กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันด้วยวิธีนี้เกิดจากการจงใจของผู้พูดที่ต้องการสื่ออารมณ์ขัน จึงแสร้ง
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พูดให้ผิดไปจากเหตุผลที่ควรจะเป็น กลายเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลหรือ เกินจริง เป็นไปไม่ได้        

หนังตะลุงเมืองเพชรพบกลวิธีดังกล่าว  ดังเรื่องต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

ไอ้กบ : คนแถวนี้เขาว่าใส่บาตรกันทุกเช้าเห็นเจอมึงไม่เลย จ่อย 

ไอ้จ่อย :  กูตื่นทันหลวงพ่อไม่นึ 

ไอ้กบ : เด็กวัดอะไรตื่นไม่ทันหลวงพ่อ มึงจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะ 

ไอ้จ่อย :  นี่พรุ่งจะไปบอกหลวงพ่อ 

ไอ้กบ : บอกลาหลวงพ่อกลับบ้าน 

ไอ้จ่อย :  ฮึ ใช่ไม่ อยู่ต่อนี่แหละ 

ไอ้กบ : แล้วไปบอกหลวงพ่อว่าไงนึ 

ไอ้จ่อย :  บอกหลวงพ่อเลื่อนเวลาโปรดผมสักน่อยเถอะ 

ไอ้กบ : เรียกว่ายังหลับได้ที่อยู่ เลตพรรค์นั้นสักห้านาทีสิบนาที 

ไอ้จ่อย :  ต้องไม่ ต้อง 

ไอ้กบ : ยี่สิบนาทีก็พอไม่ เรามึงจะเลื่อนไปตอนไหนนะ 

ไอ้จ่อย :  กะว่าโปรดเย็น ๆ เลยนึ 

ไอ้กบ : อู้ พระทีไหนโปรดตอนเย็น 

ไอ้จ่อย :  โปรดได้ทั้งนั้นแหละ ถ้าลองเราจะออกโปรด บอกญาติโยมเขาไว้อย่าง 

เดียวแหละ ดีนึญาติโยมเขาจะได้เป็นธุระตื่นหุงข้าวแต่มึดแต่ดึกตีสี่ตีห้า

ไม่อะ 

ไอ้กบ : พระเขาหมดเวลาฉันแค่เพล ไอ้จ่อย 

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์) 

ตัวอย่างที่ 2 

ไอ้กบ : กูมองหน้าตามึงมันอ่ิมบุญไม่เลย มึงท าบุญกับอะไรมึงไอ้จ่อย 

ไอ้จ่อย :  หมา 

ไอ้กบ : หา มึงเอาหมาไปปล่อยวัด 

ไอ้จ่อย :  กูเอาหมาไปถวายหลวงพ่อ 

ไอ้กบ : อู้ ไอ้บ้า เขาเรียกเอาหมาไปปล่อยวัด พรรค์นั้น 

ไอ้จ่อย :  ไม่ ๆ มันคนละความคิดกัน เอาไปปล่อยวัดถือว่าเป็นภาระหน้าที่พระ นี่กู 
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เอาไปแบ่งเบาภาระหน้าที่พระ กูเอาไปถวายหลวงพ่อ  

ไอ้กบ : มันแบ่งเบายังไงนึ 

ไอ้จ่อย :  พระจะตื่นไปบิณฑบาตก็ต้องขนขี้หมาข้ีแมว ขโมยขะโจรกล้าเข้าวัดไม่  

เห็นหมากูเห่า ฮ็อก ๆ นี่กล้ามาไม่เลยแหละ กูยังช่วยพระลดภาระหน้าที่

อีกนึ 

    (พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์) 

           บทเจรจาแรกเป็นเรื่องเล่าของไอ้จ่อยที่คาดหวังอยากให้เป็นโดยมีตรรกวิทยาที่ผิดแผกจาก

จารีตเวลาของพระภิกษุในศาสนาพุทธในเรื่องเวลาการบิณฑบาต ไอ้จ่อยเป็นเด็กวัดแต่ตื่นไม่ทันไป

ช่วยรับบาตรพระที่ออกไปโปรดญาติโยมยามเช้า จึงอยากให้พระเปลี่ยนเวลาการบิณฑบาตจากตอน

เช้าไปเป็นตอนเย็น โดยอ้างเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลว่าท าได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นการขัดต่อวินัยสงฆ์ซึ่งเป็น

พุทธบัญญัติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และยังให้เหตุผลที่ไร้สาระเข้าข้างตรรกวิทยาแบบผิด ๆ    

ของตนเองว่า  มีผลดีต่อญาติโยมที่ไม่ต้องตื่นเช้ามาหุงข้าวตักบาตร ดังข้อความ “ดีนึญาติโยมเขาจะ 

ได้เป็นธุระตื่นหุงข้าวแต่มึดแต่ดึกตีสี่ตีห้าไม่อะ” 

 ตรรกวิทยาแบบผิด ๆ เรื่องที่สองเกี่ยวกับพระภิกษุเป็นเรื่องของการน าหมาไปปล่อยวัด   

ของไอ้จ่อยตัวตลกที่เล่าเรื่องของตนให้ไอ้กบฟัง โดยอ้างเหตุผลแบบผิดกลับด้านโดยการเล่นค าว่า     

ตัวเขาไม่ได้เอาหมาไปปล่อยวัดแต่เป็นการเอาหมาไปถวายหลวงพ่อ โดยมีมโนทัศน์เปรียบหมาเป็น  

สิ่งที่มีค่าเหมือวัตถุทานทั่วไปที่คนนิยมไปถวายพระ กล่าวอ้างเหตุผลแบบผิด ๆ อีกว่าเอาไปถวาย  

เพ่ือแบ่งเบาภาระหลวงพ่อ ซึ่งโดยเหตุผลจริง ๆ คนส่วนใหญ่มักเอาหมาแมวไปปล่อยวัดกลายเป็น

ภาระของพระเณรที่ต้องเลี้ยงดูต้องคอยขนขี้หมาขี้แมว  แต่ไอ้จ่อยกลับให้เหตุผลว่าที่ตนท านั้นเพ่ือ

ช่วยลดภาระพระเณรเนื่องจากหมาของตนจะช่วยเฝ้าวัดคอยเห่าไล่ขโมยทั้งสองเรื่องที่กล่าวมาเป็น

ตรรกวิทยาแบบผิด ๆ ที่มีเหตุผลสวนทางกับข้อเท็จจริงของสังคมจึงเป็นเรื่องชวนหัวที่นับเป็นกลวิธี

การสร้างอารมณ์ขันอีกแบบหนึ่ง 

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้เกลี้ยง : ข้างขวาชาไปทั้งแถบ กูเลยไปหาหมอ 

 ไอ้กบ : แล้วหมอเขาว่ายังไง 

 ไอ้เกลี้ยง : เขาก็ตรวจไป เอ็กซเรย์ไป เขาก็มาบอกกับกู กบ 

 ไอ้กบ : ว่าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : ว่าคุณเกลี้ยงไม่ต้องตกใจ คุณเกลี้ยงไม่ได้เป็นอะไร 
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 ไอ้กบ : เหรี่ย แล้วมึงว่าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : อู้ ลองเป็นอะไรไม่ แล้วผมจะมาหาหมอท าไม 

 ไอ้กบ : เออ จริงมึง 

 ไอ้เกลี้ยง : ลองเป็นอะไรไม่ กูก็อยู่บ้านดีกว่า ไปหาไม่หรอกกูอะ 

 ไอ้กบ : เออ แล้วเขาว่าอย่างไรต่อ 

 ไอ้เกลี้ยง : เขาว่า คุณเกลี้ยงไม่ต้องตกใจ คุณเกลี้ยงไม่ได้เป็นอะไร ร่างกายคนเรา 

มันมีปวดมีเมื่อยเป็นธรรมดาเป็นไปตามอายุ  

 ไอ้กบ : อ้อ เป็นไปตามอายุ พอคนเราอายุมาก เกลี้ยงนะ มันก็ปวดก็เจ็บไปเรื่อยแหละ 

 ไอ้เกลี้ยง : นั้นสิกบ ตอนแรกกูก็พอเข้าใจนึ กูนึกขึ้นได้กบ  

 ไอ้กบ : ไมนึ 

 ไอ้เกลี้ยง : แขนขาข้างซ้ายกูก็เกิดพร้อมกัน ท าไมเจ็บไม่แล้ว 

 ไอ้กบ : เป็นพรรค์นั้นอีก 

 ไอ้เกลี้ยง : ไมมันเจ็บข้างขวาอย่างเดียว ไมมันเจ็บข้างซ้ายด้วยไม่ มันเกิดพร้อมกัน 

กบ กูได้เอาข้างขวาออกมาก่อนปีสองปีแล้วเอาข้างซ้ายตามมาทีหลัง

เมื่อไหร่ 

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 4   

 ไอ้กบ : เป็นทหารอะไร ทหารอากาศเหรอะ 

 ไอ้เกลี้ยง : อู้ เอาไม่หร็อก กูกลัวตกเครื่องบินตายกู 

 ไอ้กบ : แล้วมึงไปสอบทหารอะไร 

 ไอ้เกลี้ยง : ทหารเรือนึกบ 

 ไอ้กบ : ทหารเรือเงินเดือนแพงด้วยเกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง : พรรค์นั้นนึกบ เป็นได้กะอยู่สบาย 

 ไอ้กบ : แล้วเป็นไงเขารับไม่ 

 ไอ้เกลี้ยง : ไปถึง เขาถามเลยกบ  

 ไอ้กบ : ถามว่าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : นายเกลี้ยงว่ายน้ าเป็นหรือเปล่า 

 ไอ้กบ : แล้วมึงตอบว่าไงนึ 
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 ไอ้เกลี้ยง : ฮึอึ 

 ไอ้กบ : แล้วมึงไปสอบทหารเรือ แล้วมึงว่ายน้ าเป็นไม่ แล้วใครเขาจะรับมึง ไอ้เกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง : นั่นสิกบ พอกูตอบว่าฮึอึแค่นั้นแหละ เขารับกูไม่เลยได้สนใจกูไม่เลยว่ากู 

มีวุฒิอะไรไปบ้าง 

 ไอ้กบ : มึงว่ายน้ าเป็นไม่ เขาต้องตัดมึงออก ต้องสละสิทธิ์มึงไป 

 ไอ้เกลี้ยง : ที่จริงท าอย่างนั้นมันถูกไม่กบ 

 ไอ้กบ : ไมนึ เรียกว่าเราเป็นทหารเรือเราว่ายน้ าเป็นไม่ เราต้องให้คนอ่ืนที่ว่ายน้ า 

เป็นต้องเครดิตเขาไปก่อน 

 ไอ้เกลี้ยง : อี้ ทีทหารอากาศ กูเห็นมีใครบินเป็นสักคนไม่ 

 ไอ้กบ : ห่ากินเอ้ย แล้วคนที่ไหนบินได้ คนได้มีปีกไม่นะ 

 ไอ้เกลี้ยง : กูก็ได้มีครีบมีหางเหมือนปลาไม่ กูจะว่ายน้ าเป็นยังไง 

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์) 

 ความไม่สมเหตุสมผล ในตัวอย่างที่ 3 ไอ้เกลี้ยงเกิดอาการแขนข้างขวาชาจึงไปหาหมอ      

พอเอ็กซเรย์แล้วหมอแจ้งว่าไม่เป็นอะไร  ไอ้เกลี้ยงก็เกิดความสงสัยมีความคิดแบบตรรกผิด ๆ         

ว่า  “ไมมันเจ็บข้างขวาอย่างเดียว ไมมันเจ็บข้างซ้ายด้วยไม่ มันเกิดพร้อมกันกบ กูได้เอาข้างขวา

ออกมาก่อนปีสองปีแล้วเอาข้างซ้ายตามมาทีหลังเมื่อไหร่”  ไอ้เกลี้ยงคิดว่าถ้าจะปวดแขนก็น่าจะปวด

พร้อมกันทั้งสองข้าง เพราะแขนทั้งสองข้างเกิดมาพร้อมกัน สอดคล้องกับความคิดแบบตรรกผิด ๆ   

ในตัวอย่างที่ 4 ไอ้เกลี้ยงไปสอบเข้าเป็นทหารเรือ แต่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากว่ายน้ าไม่เป็น ไอ้เกลี้ยง       

มีความคิดว่า “กูก็ได้มีครีบมีหางเหมือนปลาไม่ กูจะว่ายน้ าเป็นยังไง” แล้วพูดพาดพิงถึงเหล่าทหาร

อากาศว่า “ทีทหารอากาศ กูเห็นมีใครบินเป็นสักคนไม่”  

 กลวิธีการใช้ตรรกวิทยาผิด ๆ เป็นการแสร้งพูดให้ผิดไปจากเหตุผลที่ควรจะเป็น กลายเป็น

เรื่องไม่สมเหตุสมผลหรือเกินจริง เป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้พระบิณฑบาตตอนเย็น หรือการคิด

ว่าการเอาหมาไปปล่อยวัดถือว่าเป็นการเอาหมาไปถวายหลวงพ่อช่วยไล่ขโมย การที่แขนสองข้างเกิด

มาพร้อมกันน่าจะมีอาการเจ็บปวดพร้อมกัน และการว่ายน้ าไม่เป็นเนื่องจากเกิดมาไม่ได้มีครีบมีหาง

เหมือนปลา เนื้อหาทั้งหมดเป็นการกล่าวเกินจริงผิดวิสัยธรรมชาติและวัฒนธรรมของสังคม เป็นสิ่ง

ไม่ใช่การรับรู้ทั่วไปของผู้ชม ความไม่เข้ากันของเนื้อหาเป็นสิ่งเกินคาดเดาของผู้ชม และไม่มีทางเป็นไป

ได้ จึงเป็นเหตุท าให้เกิดอารมณ์ตามกลวิธีดังกล่าว 
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   6.4.1.14 การท าให้เป็นเรื่องเกินจริงและเหลวไหล 

 การสร้างอารมณ์ขันด้วยกลวิธีการท าให้เป็นเรื่องเกินจริงหรอเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระ    

เป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ ปรากฏในบทตลกการเมืองของหนังตะลุงเมืองเพชร ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

ไอ้เกลี้ยง : แหม ตอนกูโปรดวันแรก กูเจอยายคนนี่แหละ ตักข้าวเปล่ามาถ้วยหนึ่ง  

กบ ถ้วยหน่อยเดียวแหละ ข้าวเปล่า ๆ  

ไอ้กบ : ไข่สักลูก ปลาสักตัว 

ไอ้เกลี้ยง : มีไม่ ๆ ข้าวเปล่า ๆ ถ้วยน้อยเดียว พอกูเห็นแกยืนรอพระอยู่ ก็ปราดเข้า 

ไปเลย เปิดบาตรรอ แกก็หยิบถ้วยข้าวเปล่า 

ไอ้กบ : ใส่บาตรเลย 

ไอ้เกลี้ยง : ยังใส่ไม่ เอานั่งจบหัวจบเกล้าต่อหน้าพระอีกพักใหญ่ หลับหูหลับตา     

จบหัวจบเกล้า รู้จบอะไรหนักหนา ตอนที่พระยังมาไม่ ไมจบไว้ก่อนไม่    

พอพระมาจบอยู่นั่นเอง กูเปิดบาตรรอท้องร้องจ๊อด ๆ ยังใส่ไม่สักที แล้ว

เชิญคนนั้นเชิญคนนี้ เชิญป่นปี้ นั่นสิ ถ้าเชิญมาหมดกูต้องได้แดก ไม่หร็อก

ข้าวถ้วยนั้น 

ไอ้กบ : อะ ๆ ๆ ไมเกลี้ยง 

ไอ้เกลี้ยง : เชิญมาเป็นหางว่าวอย่างนั้น 

ไอ้กบ : เชิญใครบ้าง 

ไอ้เกลี้ยง : กูจ าได้ พอนั่งขอเชิญผู้ล่วงลับดับขันธ์ห้า ขอเชิญมารับเอาส่วนบุญส่วน 

กุศลจากข้าวถ้วยนี้ ขอเชิญตาผวนยายหลงตาผงยายดีตาสียายมายายป้อม

ตาพร้อมยายนอมตาผ่านตาป่านตาไปล่ยายเมี้ยนตาเพ้ียนยายน้อย นั่น    

ถ้ามากันหมดกูต้องได้แดกไม่ 

ไอ้กบ : ฮ่ะ ๆ ๆ เออ มึงจ ามาเลยนึ 

ไอ้เกลี้ยง : กูจ าเลย กูเห็นหลับหูหลับตาเชิญ กูเลยเดินไปโปรดบ้านอ่ืนก่อน พอลืม 

ตามา อ้าว พระไปไหนแล้ว เห็นกูยืนอยู่บ้านโน้น วิ่งด็อก ๆ ๆ ไป กว่าจะใส่

ได้อีกพักนะ 

       (ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์) 
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 กลวิธีนี้คนเชิดใช้การเล่าน้อยกว่าความจริง (อวพจน์) ผสมกับเรื่องเล่าเกินจริง (อติพจน์)    

ท าให้เกิดความตลกขบขัน น้อยกว่าความจริง คือ อาหารที่น ามาตักบาตร มีเพียงข้าวถ้วยน้อย ไม่มี

กับข้าวเลย ส่วนเกินจริงซึ่งเป็นปฏิภาคกัน คือ การจบหัวจบเกล้าตั้งจิตอุทิศผลของการท าบุญด้วยข้าว

ถ้วยน้อยให้แก่บรรพชน ผู้ล่วงลับจ านวนมากเป็นบัญชีหางว่าว จนพระต้องเดินหนีไปแถมยายแก่     

วิ่งตามมาตักบาตรอีก เรื่องนี้เป็นเรื่องตลกท่ีไม่มีทางเป็นจริงแต่มีความสมจริงโดยใช้ตัวละครคือคนแก่

ที่ชอบท าบุญตักบาตรและมักอธิษฐานให้แก่ญาติที่ล่วงลับจ านวนมาก อาจจะใช้เวลานาน และสิ่งที่

เรียกเสียงหัวเราะได้มากคือการผูกชื่อบรรพบุรุษที่ตายไปด้วยชื่อพยางค์เดียว ยามคนเชิดพากย์จะใช้

เสียงรัวเร็วเป็นจังหวะสัมผัสในการเอ่ยชื่อคนตาย “ตาผวนยายหลงตาผงยายดีตาสียายมายายป้อม  

ตาพร้อมยายนอมตาผ่านตาป่านตาไปล่ยายเมี้ยนตาเพ้ียนยายน้อย”  ถ้ามากันหมดข้าวถ้วยน้อยคงไม่

พอกินจริง ๆ  

ตัวอย่างที่ 2 

 ไอ้เกลี้ยง : ได้มาเอ็ดไม่ เขามานิมนต์ให้ไปงานสวดศพมาติกาบังสุกุล กูนะเครียดเลย 

 ไอ้หน่วย : ไม่นะ 

 ไอ้เกลี้ยง : วันแรกบวชนะโมสามจบยังท่องได้ไม่เลย 

 ไอ้หน่วย : มึงไม่เปิดหนังสือดูเล่า 

 ไอ้เกลี้ยง : กูหยิบหนังสือมาเปิดดู น้ าตากูหยดลงหนังสือแหมะ ๆ 

 ไอ้หน่วย : ไม่ล่ะ ซึ้งในรสพระธรรมใช่เปล่า 

 ไอ้เกลี้ยง : ซึ้งในรสพระธรรมห่าอะไร กูอ่านหนังสือออกไม่ มีแต่ภาษาบาลี กูเลยไป 

  นั่งซึมอยู่โคนเสาวัด 

 ไอ้หน่วย : แล้วมึงท ายังไงต่อไป 

 ไอ้เกลี้ยง : หลวงตาเดินผ่านมาเห็นกูนั่งซึมอยู่โคนเสาวัด ก็เรียกกูว่าคุณ ท าไมมา   

นั่งเจ่าอยู่อย่างนี้ ก็เลยบอกหลวงตา เขามานิมนต์ไปสวดศพ บทสวดมนต์

สักบทผมก็สวดได้ไม่ กางหนังสือก็อ่านไม่ออก หลวงตาแกบอกว่าไม่ต้อง

ตกใจไป พระบวชใหม่สวดไม่ได้เป็นธรรมดาแต่เรามีข้อแก้ไข 

 ไอ้หน่วย : หลวงตาบอกว่ามีข้อแก้ไข 

 ไอ้เกลี้ยง : สิ เลยถาม หลวงตาถ้าเราสวดไม่ได้มีข้อแก้ไขยังไง หลวงตาบอกว่า     

  คุณเกลี้ยงมีบทสวดมนต์ของตัวเองยัง แต่งข้ึนมาใหม่ได้ แก่ว่าอย่างนั้น 

 ไอ้หน่วย : แต่งได้ด้วย แต่งแบบไหน 
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 ไอ้เกลี้ยง : เอ้อ กูสงสัย หลวงตาแกบอกว่าตอนแกบวชใหม่ ๆ แกแต่งใหม่ข้ึนมาบท  

  อ่ึงอ่าง 

 ไอ้หน่วย : มันจะสวดได้รึวะ 

 ไอ้เกลี้ยง : นั่นนะสิ กูสงสัย กูเลยถามหลวงตาสวดยังไง หลวงตาบอกพอพระใหญ่ ๆ  

  ขึ้น กุศลธัมมาต่อเลยอ่ึงอ่าง อ่ึงอ่าง บอกว่าได้สามร้อยเท่ากัน เอากับพวก 

  เขาไปให้เข้าท านอง 

 ไอ้หน่วย : สามร้อยเท่ากัน มึงเลยจองเลยใช่ไหม อ่ึงอ่าง เนี่ย 

 ไอ้เกลี้ยง : ได้ไม่ หลวงตาแกจดลิขสิทธิ์ไว้ ต้องหาบทสวดมนต์ใหม่ 

 ไอ้หน่วย : แล้วมึงจะไปหาที่ไหนล่ะทีนี ้

 ไอ้เกลี้ยง : กูไปงานศพ กูเห็นเขาค่ัวถั่วคั่วงาใส่น้ าตาลใส่มะขามเปียกอยู่ เลยมาท า 

  เป็นบทสวดมนต์กู 

 ไอ้หน่วย : มาท าบทสวดมนต์แล้วมันจะเข้ากันเหร่อ 

ไอ้เกลี้ยง : ลองฟังซี กูหัวดีเหมือนกัน พอขึ้นกุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา กูข้ึนตามเลย  

 กุศลา  ถั่วงาต้มน้ าตาล มะขามเปียก ถั่วงา ถั่วงา กูตามอย่างนี้เลย ไอ้ห่าไป 

 จนแล้วจนรอดจะได้ตั้งสามร้อยอยู่แล้ว 

 ไอ้หน่วย : แล้วท าไมล่ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : ไอ้ห่า พระท่ีอยู่หน้ากูเฮ้ย เขาหยุดหายใจพร้อมกัน กูองค์เดียว ถั่วงา    

  ถั่วงา ต้มน้ าตาล มะขามเปียก อยู่องค์เดียวแหละ  

 ไอ้หน่วย : อยู่องค์เดียว 

 ไอ้เกลี้ยง : เจ้าภาพได้ยินเข้า พอพระสวดจบปั๊บแกเอาซองมาให้ 

 ไอ้หน่วย : เขาชอบใจมึง เอาซองมาให้เลยใช่ไหม 

 ไอ้เกลี้ยง : ชอบใจห่าอะไร องค์อ่ืนได้สามร้อย ให้กูร้อยห้าสิบ 

    (รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

 การแต่งบทสวดมนต์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นบท “อ่ึงอ่าง” หรือ “ถั่วงา” เป็นเรื่องเล่าชวนขัน     

ของชาวบ้านมานานแล้วเกี่ยวกับพระบวชใหม่ที่ยังท่องมนต์ภาษาบาลีไม่ได้  เพียงใช้วิธีท าเสียงขยับ

ปากให้เข้าท านองสวดมนต์ ในความเป็นจริงจะไม่นิมนต์พระบวชใหม่ไปสวดตามงานต่าง ๆ หรือ     

ถ้าขาดพระจริง ๆ พระที่ได้รับนิมนต์ก็อาจไปนั่งเฉย ๆ เพ่ือให้พระครบจ านวนสี่รูปในการสวด         

พระอภิธรรมซึ่งก็ใช้ตาลปัตรบังหน้าจึงไม่ค่อยมีใครเห็นว่าสวดได้หรือไม่ได้ จุดสุดยอดของเรื่องเล่านี้
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อยู่ที่การหยุดหายใจของพระพร้อมกันจึงท าให้เจ้าภาพจับได้ แล้วถวายปัจจัยมาเพียงครึ่ง เรื่องนี้

นอกจากจะใช้กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันแบบเกินจริงโดยท าให้เป็นเรื่องเหลวไหลแล้ว ยังสามารถ

วิเคราะห์เป็นกลวิธีการเสียดสีได้อีกด้วย กล่าวคือ การสวดศพกลายเป็นธุรกิจของพระไม่ว่าพระแก่

พรรษาหรือพระบวชใหม่ที่ท่องไม่ได้ก็ได้ “สามร้อยเท่ากัน” เพียงแต่อ้าปากหรือท าเสียงถั่วงาให้เข้า

ท านองเท่านั้น การที่เจ้าภาพจับได้ว่าพระเกลี้ยงสวดไม่ได้จึงถวายปัจจัย “องค์อ่ืนได้สามร้อย ให้กู  

ร้อยห้าสิบ” ถือว่าเป็นธุรกิจแบบครบวงจร มีผู้ซื้อบริการคือเจ้าภาพ และผู้ขายบริการคือพระ หาก

บริการไม่ดีไม่ประทับใจก็จ่ายเพียงครึ่งราคา นับเป็นอารมณ์ขันที่สะท้อนสังคมพระสงฆ์ในยุคทุนนิยม

ได้อย่างแนบเนียน 

 ตัวอย่างที่ 3 

 ตาแก่ : เมื่อกี้ มึงมาทางไหน ไอ้จ่อย 

 ไอ้จ่อย : มาทางบ้านตึก 

 ตาแก่ : มาทางวัดตึก มึงเจอต ารวจกักด่านบ้างไหม 

 ไอ้จ่อย : ไมเรอะ ลุง 

 ตาแก่ : กูเสียวต ารวจจับแย่แล้ว 

 ไอ้จ่อย : ต ารวจเขาจับพวกมีอาวุธสงคราม มียาเสพติด มีของร้อน แล้วลุงมีอะไรถึง 

กลัวต ารวจ ลุงมีปืนหรือไง 

 ตาแก่ : ปืนกูมีไม่หร็อก  

 ไอ้จ่อย : ลุงมีมีด 

 ตาแก่ : มีดกูก็มีไม่หร็อก มีหัวขวานเล่มเดียวนี่แหละ 

 ไอ้จ่อย : มีหัวขวานเล่มเดียว เขาไม่จับลุง เราท าไร่ท านาถือขวานถือพร้าถือมีด     

ถือง้าว เขาไม่จับลุง 

 ตาแก่ : หัวขวานกูกลัวไม่หร็อก แต่ด้ามมันสิ เป็นไม้พะยูงอะ 

 ไอ้จ่อย : อ้อ ไม้พะยูงนี่เล่า 

 ตาแก่ : เขาจับกันอยู่ตอนนี้ 

 ไอ้จ่อย : แล้วลุงไปเอาไม้พะยูงมาท าด้ามขวานท าไม 

 ตาแก่ : ทีแรกกูรู้ว่าไม้อะไรไม่ ใส่ส่งเดชไปเห็นสวย พอแน่นถอดเท่าไหร่ก็ถอด     

ออกไม่ เห็นต ารวจตามกิ๊กกันทั้งวัน 

(เกตุทอง: คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 
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 เนื้อเรื่องข้างต้นเป็นเรื่องการเมืองที่ เกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย 

เจ้าหน้าที่ต ารวจตั้งด่านคอยตรวจตรา ตาแก่กลัวเจอด่าน กลัวถูกจับ เพราะมีของผิดกฎหมาย ซึ่งก็คือ

ด้ามขวานท าจากไม้พะยูงที่เป็นไม้หวงห้าม คนเชิดสร้างเรื่องให้เกินจริงและเหลวไหลไม่มีทางเป็นไปได้

ในชีวิตจริง โดยให้ตัวตลกคนแก่พกขวานท าจากไม้พะยูง เดินทางออกไปเที่ยวกลางคืน แล้วกลัวถูก

ต ารวจที่ตั้งด่านจับ ความไม่เข้ากันของเรื่องเลยท าให้เกินอารมณ์ขันในเรื่องเหลวไหลนั่นเอง  

 ตัวอย่างที่ 4 

 ไอ้เกลี้ยง : กี้มึงได้กินข้าวไหม 

 ไอ้หน่วย : กินกับแกงเขียวหวาน 

 ไอ้เกลี้ยง : บ้านกูท าทุกวัน อร่อยด้วย 

 ไอ้หน่วย : กูขอสูตรหน่อยดุ๊ บอกสูตรมา 

 ไอ้เกลี้ยง : มะเขือสามคันรถ 

 ไอ้หน่วย : อร่อยแน่นะ 

 ไอ้เกลี้ยง : แน่ ๆ เราใช้ของเยอะ มะเขือสามคันรถ หมูสามตัว 

 ไอ้หน่วย : หมูสามตัวจะเยอะเกินไปไหม 

 ไอ้เกลี้ยง : ไม่เยอะ เอาน้ าสิบหาบ เสร็จแล้วหน่วยไปเอาเกลือมาครึ่งถุงปุ๋ย น้ าตาล 

สามปีบ 

 ไอ้หน่วย : สามปีบ แล้วอะไรอีกล่ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : ผงชูรสอีกสองห่อใหญ่ ๆ เสร็จแล้วไปหากระทะใบบัวมา 

 ไอ้หน่วย : กระทะใบบัว 

 ไอ้เกลี้ยง : เอากระทะใบบัวตั้งไฟ แล้วเอาน้ าใส่ไปสามปีบ พอน้ าชักพุ่ง ๆ ใส่ไปอีก 

สิบปีบ เสร็จสรรพเรียบร้อยมึงเอากะทิเทลงไป 

 ไอ้หน่วย : เอากะทิเท 

 ไอ้เกลี้ยง : กะทิเอามือคั้น เอาน้ าทิ้งใส่แต่กากลงไปในกระทะ เสร็จสรรพเรียบร้อย  

ไอ้หน่วย มึงไปเอาพริกแกงมาสามถุงใหญ่  

 ไอ้หน่วย : ใส่ให้หมด 

 ไอ้เกลี้ยง : ใช่ ใส่หมด แล้วมึงไปเด็ดมะเขือเอาเนื้อทิ้งเหลือไว้แต่จุก 

 ไอ้หน่วย : เอาเนื้อทิ้งเหลือแต่จุก 

 ไอ้เกลี้ยง : ใส่ลงไปในแกง เชือดหมูเอาแต่หูหมู 
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 ไอ้หน่วย : เอาแต่หู 

 ไอ้เกลี้ยง : เนื้อที่เหลือโยนให้หมามันแดก เอาหูหมูใส่ไว้ในกระทะ เอาน้ าตาลใส่เลย 

สามปีบ เกลือเทลงหมดถุงที่เอ็งเอามา น้ าปลาอีกสามขวด โยนขวดลงไป

เลย 

 ไอ้หน่วย : โยนขวดลงไป 

 ไอ้เกลี้ยง : โยนขวดลงไปในกระทะ 

 ไอ้หน่วย : กูกินจะเป็นอะไรไหม 

 ไอ้เกลี้ยง : เป็นสิ แดกไม่ได้ จะแดกห่ายังไง ไอ้เพ้อ มึงก็ฟังกูเล่าส่งเดชไป 

(รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร)                                                                              

 แกงเขียวหวานจากเรื่องเป็นสูตรการปรุงอาหารที่ค่อนข้างจะเหลวไหล ขนาดของอุปกรณ์

การท าและปริมาณวัตถุดิบที่ล้วนเกินจริงทั้งสิ้น ได้แก่ กระทะใบบัว ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก  ส่วนสูตร 

การปรุง ประกอบด้วย มะเขือเปราะ 3 คันรถ หมู 3 ตัว น้ า 10 หาบ เกลือมาครึ่งถุงปุ๋ย น้ าตาล 3 ปีบ 

กากมะพร้าว (ไม่ระบุปริมาณ) พริกแกง 3 ถุงใหญ่ น้ าปลาสามขวด เวลาปรุงใช้แต่จุกมะเขือกับหูหมู

เท่านั้น ส่วนที่เหลือทิ้ง ส่วนเครื่องปรุงยังใส่เหมือนเดิม จากที่กล่าวมาเป็นสูตรการแกงเขียวหวานหมูที่

พิลึกพิลั่น ไม่สามารถท าได้ แต่เมื่อได้ฟังการบอกกรรมวิธีท าในบทตลกกลับสร้างเสียงหัวเราะจาก

ความเหลวไหลไม่เป็นจริงได้ 

 การท าให้เป็นเรื่องเกินจริงหรือเป็นเรื่องเหลวไหลจะไม่ถือเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจ าวัน   

เพ่ือสื่ออารมณ์ขัน จากตัวอย่างที่ยกมาแสดงถึงเรื่องราวที่เหลวไหล เช่น การอธิษฐานส่วนกุศลให้ญาติ

จ านวนมากที่ล่วงลับก่อนที่จะตักบาตร การคิดบทสวดใหม่ในการสวดพระอภิธรรม  การกลัว

เจ้าหน้าที่จับเพราะพกขวานที่ท าจากไม้พยุง และสูตรการท าแกงเขียวหวานที่แปลกประหลาด 

ทั้งหมดเป็นเรื่องราวเกินจริงที่สร้างอารมณ์ขัน เนื่องจากความไม่เข้ากันระหว่างสิ่งที่รับรู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้น

ในบทตลกเกินการรับรู้  เมื่อมีการประพฤติหรือมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างจากที่ควรเป็นปกติของสังคม 

จึงท าให้ผู้ชมที่ชมการแสดงหนังตะลุงเกิดอารมณ์ขัน  

 กลวิธีด้านเนื้อหาในการสร้างอารมณ์ขันของหนังตะลุงเมืองเพชร พบว่ามีกลวิธีทางด้าน

เนื้อหา 14 กลวิธี ได้แก่ 1) การเสียดสี  2) ประชดประชัน  3) การต่อล้อต่อเถียง 4) การหักมุมจบ   

5) การพาดพิงบุคคล  6) การเข้าใจผิดและเข้าใจคนละทาง  7) ฉลาดแกมโง่  8) การอ้างถึงและข่ม

ทับ  9) การย้อนค า 10) การเสแสร้งและเจ้าเล่ห์เพทุบาย 11) การท าให้เป็นเรื่องเพศและเรื่องสัปดน      

12) การเกี่ยวข้องกับสิ่งสกปรกประเภทปัสสาวะ อุจจาระ ผายลม 13) การใช้ตรรกวิทยาแบบผิด ๆ  
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14) การท าให้เป็นเรื่องเกินจริงและเหลวไหล พบว่า บทตลกส่วนใหญ่จะใช้กลวิธีด้านเนื้อหาเพียง

กลวิธีเดียว มีบ้างที่ใช้กลวิธีผสม เช่น การเสียดสีผสมกับการประชดประชัน การเกี่ยวข้องกับสิ่ง

สกปรกประเภทปัสสาวะ อุจจาระ ผายลมผสมกับการหักมุมจบ เป็นต้น 

 การสร้างอารมณ์ขันด้วยกลวิธีดังกล่าวดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขัน

ของคริทช์ลีย์ประกอบด้วย 2 แนวคิด โดยบทตลกส่วนเป็นไปตามแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากันในด้าน

ความไม่เข้ากันของเนื้อหาและบุคลิกภาพของตัวตลก ได้แก่ การเสียดสี ประชดประชัน การหักมุมจบ 

การพาดพิงบุคคล การเข้าใจผิดและเข้าใจคนละทาง  ฉลาดแกมโง่ การอ้างถึงและข่มทับ การย้อนค า 

การเสแสร้งและเจ้าเล่ห์เพทุบาย การใช้ตรรกวิทยาแบบผิด ๆ และการท าให้เป็นเรื่องเกินจริงและ

เหลวไหล ส่วนกลวิธีด้านเนื้อหาที่เป็นไปตามแนวคิดเรื่องการปลดปล่อย ได้แก่ การเสียดสี การต่อล้อ

ต่อเถียง การท าให้เป็นเรื่องเพศและเรื่องสัปดน และการเกี่ยวข้องกับสิ่งสกปรกประเภทปัสสาวะ 

อุจจาระ ผายลม ส่วนแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าและการท าให้ต่ าลงไม่ปรากฏในกลวิธีการสร้าง

อารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชร  

 6.4.2 กลวิธีด้านภาษา 
 การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในการสร้างอารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชรนั้น เป็นการ

วิเคราะห์การจัดการองค์ประกอบทางภาษาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับเสียง ถ้อยค า และความหมาย

ในแง่มุมต่าง ๆ กลวิธีทางภาษาที่พบในบทตลกการเมืองของหนังตะลุงเมืองเพชร 6 กลวิธี 

ประกอบด้วย การเล่นกับภาษา การเลียนเสียง การใช้ภาพพจน์   การใช้ค าสองแง่สองง่าม            

การใช้ค าหยาบ และการใช้ค าถ่ิน  ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

6.4.2.1 การเล่นกับภาษา 

 กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันด้วยการใช้ภาษา ประกอบด้วยการ “เล่นเสียง” และ “เล่นค า” 

หรือ“เล่นความหมาย” กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชรพบกลวิธีการเล่นเสียงและ

ความหมายซึ่งเป็นกลวิธีที่น าค าและประโยคมาพลิกแพลงให้เกิดเสียงและความหมายหลายนัย     

ตามวัตถุประสงค์ของคนเชิดเพื่อสื่ออารมณ์ขันโดยเฉพาะ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

   6.4.2.1.1 การเล่นเสียง 

 กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชรพบกลวิธีการเล่นเสียงซึ่งเป็นกลวิธีที่น าค า   

ที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันมาพลิกแพลงให้เกิดเสียงที่พ้องกันตามวัตถุประสงค์     

ของคนเชิดเพื่อสื่ออารมณ์ขันโดยเฉพาะ  ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
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 ตัวอย่างที่ 1 

 ท้าวเทียนทอง : นายจ่อยได้เรียนหนังสือกับเขาบ้างหรือเปล่า 

 ไอ้จ่อย : ได้เรียนไม่ เพราะว่าพ่อแม่ยากจนท าไร่ไถนามี้เงินส่งไม่ครับ 

 ท้าวเทียนทอง : แล้วมาอยู่ในรั้วในวังนี่ พูดกับเจ้ากับนายรู้จักใช้ค าราชาศัพท์ไหม 

 ไอ้จ่อย : ราชาสับ นี่ละเอียดไหมนาย 

 ท้าวเทียนทอง : เอ้ย ไม่ใช่เนื้อสับ ไม่ใช่หมูบด มันจะละเอียดได้ไง 

 ไอ้จ่อย : ราชาสับ เราต้องสับไม่ ราชาสับ 

 ท้าวเทียนทอง : ราชาศัพท์ หมายถึง ค าท่ีใช้พูดกับเจ้ากับนาย อย่างเช่นแขนขาใน 

ตัวของเรานี่พูดแทน ไม่ได้ พูดว่าแขนว่าขา แต่ต้องใช้ค าราชาศัพท์ 

 ไอ้จ่อย : อู้ มองยุ่งกันใหญ่สิที่นี้ มันยากไหมนาย 

 ท้าวเทียนทอง : เราจะสอนให้นายจ่อยใช้ มาอยู่ในรั้วในวัง เดี๋ยวจะหาว่าเรา        

ไม่สั่งสอน อย่างสมมุติว่าเท้าที่เราใช้เดินทุกวันเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม 

 ไอ้จ่อย : ไม่ทราบครับ 

 ท้าวเทียนทอง : ค าราชาศัพท์เขาเรียกว่า เบื้องบาท 

 ไอ้จ่อย : อุ้ยแหนะ ไหน ๆ ดูทีดุ๊ (ก้มลงดูที่เท้ากษัตริย์) 

 ท้าวเทียนทอง : อะไร 

 ไอ้จ่อย : ว่าเบื้องบาดแผลใหญ่ไหม 

 ท้าวเทียนทอง : ไม่ใช่กระเบื้องบาด เขาเรียกเบื้องบาท 

 ไอ้จ่อย : โอ้ แล้ว เท้านี้เรียกเบื้องบาท ยังดีนะท่ีเบื้องบาด ถ้าขวดบาดละเอียดหมด 

 ท้าวเทียนทอง : อย่างมือนี่ คนเรามีมือกี่ข้าง ไอ้จ่อย 

 ไอ้จ่อย : มีมือกี่ข้าง ไม่ทราบครับ 

 ท้าวเทียนทอง : ตอบหน้าด้าน ๆ คนเรามีมือกี่ข้างไม่รู้เลย 

 ไอ้จ่อย : รู้ไม่เลย ใช้อย่างเดียวเคยนับไม่อะ 

 ท้าวเทียนทอง : อ้อ ใช้อย่างเดียวไม่เคยนับ คนเรามีมือด้วยกันสองข้าง 

 ไอ้จ่อย : ว่าส่งแล้ว เห็นเด็กวัยรุ่นตบกันประจ า 

 ท้าวเทียนทอง : ทะเลาะกันว่าไง 

 ไอ้จ่อย : ว่าเกิดมือที่สาม 

 ท้าวเทียนทอง : ไอ้นั่น มันเป็นศัพท์เรียกคนเจ้าชู้ มือที่สามหมายถึงคนอื่นเข้ามาแทรก 
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 ไอ้จ่อย : เลยสับสนว่าคนเรามีก่ีมือกันแน่ 

 ท้าวเทียนทอง : คนเรามีมือสองมือ มือนี่เขาเรียกอะไรรู้ไหม 

 ไอ้จ่อย : ไม่ทราบครับ 

 ท้าวเทียนทอง : มือนี่เขาเรียกว่า พระหัตถ ์

 ไอ้จ่อย : อู้ มือเรียกพระหัตถ์ แล้วมืออีกข้างก็เรียกพระศุกร์นะสิ 

 ท้าวเทียนทอง : ไอ้เวร 

 ไอ้จ่อย : ลองมีสี่ข้าง เรียกพระหัส พระศุกร์ พระเสาร์ พระอาทิตย์ นะสิ 

 ท้าวเทียนทอง : ขานี่เขาเรียกอะไร 

 ไอ้จ่อย : ขาเขาเรียก พระก็อกแก็ก 

 ท้าวเทียนทอง : มันมีเหรอ 

 ไอ้จ่อย : รู้ไม่สิ  พอมีอายุมาก ๆ พอเดินทีดัง ก๊อกแก๊ก ๆ 

 ท้าวเทียนทอง : ขาเขาเรียกพระเพลา นิ้วคนเรามีก่ีนิ้ว นายจ่อย 

 ไอ้จ่อย : นิ้วคนหนึ่งข้างมีกี่นิ้ว ไม่ทราบครับ 

 ท้าวเทียนทอง : นิ้วคนเราหนึ่งข้างมีท้ังหมดห้านิ้ว 

 ไอ้จ่อย : อ้อ ได้รู้ว่าคนเรามีนิ้วทั้งหมดห้านิ้ว 

 ท้าวเทียนทอง : แล้วนิ้ว เขาเรียกอะไรรู้ไหม นิ้วเขาเรียกว่า พระดรรชนี 

 ไอ้จ่อย : อ้อ นิ้ว เขาเรียก ชะนี เหร่อ 

 ท้าวเทียนทอง : เขาเรียกพระดรรชนี ไม่ใช่ชะนี แล้วที่สวมใส่นิ้ว 

 ไอ้จ่อย :  แหวนนะเหรี่ย 

 ท้าวเทียนทอง : แหวนราชาศัพท์เขาเรียกว่า พระธ ามรงค์ 

 ไอ้จ่อย : อ้อ แหวนพระถ้ ารงค์ งั้นก าไล เรียก พระเขาทโมนล่ะสิ (ถ้ ารงค์         

เขาทโมน คือชื่อสถานที่) 

 ท้าวเทียนทอง : ไม่ใช่ ไอ้จ่อย 

 ไอ้จ่อย : แหวนถ้ ารงค์ ก าไรก็ต้องเขาทโมน เลยไปอีกหน่อยก็ถึงแล้ว 

 ท้าวเทียนทอง : นายจ่อยมีกับเขาบ้างไหม แหวนที่ใส่นี่ 

 ไอ้จ่อย : มีครับ 

 ท้าวเทียนทอง : พระธ ามรงค์ อยู่ที่ไหน 

 ไอ้จ่อย : อยู่ที่พระโรงจ าน า 
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 ท้าวเทียนทอง : แล้วกัน ท าไมมันเป็นอย่างนั้น 

 ไอ้จ่อย : เปิดเทอมใหม่ ๆ มี้ตังซื้อเสื้อผ้าไม่ ไปจ าน าขายหมดแล้ว 

 ท้าวเทียนทอง : ปากคนเรานี่ ค าราชาศัพท์ เรียกอะไรรู้ไหม 

 ไอ้จ่อย : ไม่ทราบครับ 

 ท้าวเทียนทอง : ปากเขาเรียกว่า พระโอษฐ์  ส่วนจมูก เรียกว่า พระนาสิก 

 ไอ้จ่อย : อู้ วันนี้ได้ความรู้แน่นโว้ย จมูกเรียกว่าอะไรนะ พระนาสิก 

 ท้าวเทียนทอง : แล้วตาคนเราที่มองเห็นนี่ เขาเรียกว่า พระเนตร คิ้วรู้จักไหม       

คิ้ว เขาเรียกว่า พระขนง 

 ไอ้จ่อย : อู้ ถ้าคิ้ว พระโขนง หน้าผากก็พระปะแดงล่ะหวะ 

 ท้าวเทียนทอง : ไอ้เปรตจ่อย 

 ไอ้จ่อย : ไมนะ พระโขนง พระประแดง เปิดไปทางบางบอน แน่วเลย 

(เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 2 

 ท้าวเทียนทอง : อ้อ เราลืมไปนายจ่อย ออกไปตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อย   

ในบ้านในเมืองของเรา แล้วก็คอยรับศึกสงคราม เรากลัวเหลือเกินว่า       

ไอ้ยักษ์เกตุทองมันจะบุกรุกเข้ามายังบ้านยังเมืองของเรา 

 ไอ้จ่อย : ตอนนี้ค่อยมีไม่หร็อกเกล็ดทอง มีแต่วันเดอร์  

 ท้าวเทียนทอง : ไม่ใช่เกล็ดทอง กรุงทอง 

 ไอ้จ่อย : ใช่ บุหรี่ ไม่เหรี่ย 

 ท้าวเทียนทอง : ไม่ใช่ 

 ไอ้จ่อย : เกตุทอง ยักษ์เหร่อ มันฆ่าไม่ตายอยู่ยงคงกระพัน ไอ้นี่ 

(เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 จากตัวอย่างที่ 1 ท้าวเทียนทองพยายามสอนค าราชาศัพท์ให้ไอ้จ่อยตัวตลกขี้เมา มีคู่ค าที่มี

การซ้ าเสียง ดังนี้ ราชาศัพท์-ราชาสับ, เบื้องบาท-เบื้องบาด, พระหัตถ์-พระหัส, (พระดรร)ชนี-ชะนี, 

พระธ ามรงค์-พระถ้ ารงค์, พระขนง-พระโขนง, ท้าวเทียนทองบอกค าราชาศัพท์พร้อมแปลความหมาย

แต่ไอ้จ่อยไม่เข้าใจกลับน าเสียงของค าราชาศัพท์นั้นไปเทียบกับเสียงของค าศัพท์สามัญที่ไอ้จ่อยคุ้นเคย 

เช่น เบื้องบาท แปลว่า เท้า เอาเสียงของค า เบื้องบาท ไปเทียบกับเสียงของค าว่า (กระ) เบื้องบาด  

“ว่าเบื้องบาดแผลใหญ่ไหม” หรือ ค าราชาศัพท์ พระธ ามรงค์ แปลว่า แหวน ไอ้จ่อยก็เอาเสียงไปพ้อง
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กับชื่อวัดถ้ ารงค์ ซึงเป็นวัดในท้องถิ่นเมืองเพชร เป็นค าว่า พระถ้ารงค์ ค าอ่ืนก็มีลักษณะการเทียบเสียง

เหมือนตัวอย่างที่อธิบายมา เช่นเดียวกับการเล่นเสียงในตัวอย่างที่ 2 คือคู่ค าเทียบเสียง เกตุทอง-

เกล็ดทอง ไอ้จ่อยตัวตลกตัวเดิมเล่นมุกฟังไม่ชัดแล้วเอ่ยค าที่มี เสียงใกล้กันจากยักษ์ที่ชื่อว่า เกตุทอง 

กลายเป็น เกล็ดทอง ซึ่งเป็นยี่ห้อบุหรี่ 

 นอกจากการเล่นเสียงของคู่ค าซ้ าเสียงข้างต้นแล้ว บทตลกหนังตะลุงเมืองเพชรยังมีกลวิธี   

ทางภาษาของการเล่นเสียงอ่านของค า ที่ไอ้เกลี้ยงตัวตลกอ่านค าว่า “อาศรม” ซึ่งปกติ อ่านว่า อา-สม 

แตไ่อ้เกลี้ยงอ่านออกเสียงต่างกับคนทั่วไปอ่าน อ่านว่า อา-สะ-รม ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้กบ : อ้า เห็นแล้ว ๆ  

 ไอ้ด้วง : นี่ มันอะไรเว้ย กบเนี่ย 

 ไอ้กบ : นี่แหละ เขาเรียกส านักพระฤๅษี อีกอย่างหนึ่งเขาก็เรียกอาศรม 

 ไอ้เกลี้ยง : อา-สะ-รม เหร่อ กบ 

 ไอ้กบ : นั่นแหละ อา-สะ-รม ไอ้ห่า ไอ้เกลี้ยงเอ๋ย อ่าน อา-สะ-รม อีก 

 ไอ้เกลี้ยง : แล้วมีพ่อแก่อยู่ไหม ไอ้กบนะ 

(มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 (259) ให้นิยามค า พ้องเสียง ว่า น. ค าที่ออก

เสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส- ไส- ไสย- กาน- กาล- การ- การณ์-     

บทตลกหนังตะลุงเมืองเพชรใช้กลวิธีทางภาษาในการสร้างอารมณ์ ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 4 

 ไอ้หน่วย : คนเรามีกี่วัย ลองบอกกูทีดุ ๊

 ไอ้แก : คนเรามันก็มีวัยเด็ก วัยหนุ่ม วัยกลางคน วัยแก่ วัยชรา มันก็พรรค์นี้แหละ 

 ไอ้หน่วย : มันใช่พรรค์นั้นไม่ ไอ้เพ้อ  

 ไอ้แก : วัยอะไรล่ะ หน่วย 

 ไอ้หน่วย : มีไวตาม้ิน 

 ไอ้แก : ไวตามิ้น ยังไงนะ 

 ไอ้หน่วย : เด็ก ๆ ไวตามิ้น ขอสิบบาทซื้อไวตามิ้น 

 ไอ้แก : ออ พรรค์นั้นชะ 

 ไอ้หน่วย : ตานี้ ไวไฟ เป็นหนุ่มร้อนแรง ขี่บิ๊กไบค์ ปรู๊ดปร๊าด ๆ ๆ 
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 ไอ้แก : อ๋อ มึงคิดถึงขาดนั้นชะ 

 ไอ้หน่วย : สิ ทีนี่ ไวอากร้า  

 ไอ้แก : ไม ต้องไวอากร้า หน่วย 

 ไอ้หน่วย : ทีนี้หมดแรงเสียแล้ว 

 ไอ้แก : ไอ้ห่า ก็อกแก็กใหญ่แล้วมึง แล้วมีไวอะไรอีก 

 ไอ้หน่วย : ตานี้ ก็ไวไว 

 ไอ้แก : ไมนึ 

 ไอ้หน่วย : ไปไหนไหวไม่ ต้มไวไวกินอยู่บ้าน 

 ไอ้แก : อนิจจังทุกขัง 

(รามเกียรติ์ ตอน นิมิตเมืองลงกา: คณะเจริญศิลป์) 

 จากตัวอย่างการเล่นค าพ้องเสียงข้างต้น เล่นเสียงค าว่า วัย เป็นค าต้นที่ไอ้หน่วยถามปริศนา

ไอ้แกว่า “คนเรามีกี่วัย ลองบอกกูทีดุ๊”  ไอ้แกตอบตามข้อเท็จจริงว่ามี “คนเรามันก็มีวัยเด็ก วัยหนุ่ม 

วัยกลางคน วัยแก่ วัยชรา มันก็พรรค์นี้แหละ หน่วย” ไอ้หน่วยบอกว่าผิดแล้วเฉลยพร้อมให้เหตุผล

ว่ามี 4 วัย ได้แก่ ไวตามิ้น  ไวไฟ  ไวอากร้า  ไวไว  

 การเล่นเสียงของค าดังตัวอย่างที่อธิบายมา ได้แก่ คู่ค าที่ซ้ าเสียง การอ่านออกเสียงค าที่ต่าง

จากปกติ และค าพ้องเสียงในพยางค์หน้า การเล่นเสียงดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากัน

ของการสร้างอารมณ์ขัน เนื่องจากผู้ชมคุ้นเคยกับเสียงและความหมายของค าปกติในภาษา แต่เมื่อ     

มีการน าค าพ้องเสียงที่มีเสียงเดียวกันแต่ความหมายต่างกันมาใช้พลิกแพลงสอดแทรกในการเจรจา ท า

ให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความขัดแย้งและพลิกความคาดหมายของการฟังที่รับรู้เรื่องเสียงและความหมายของ

ถ้อยค าปกติ จึงท าให้เกิดอารมณ์ขันจากกลวิธีการสร้างสรรค์ทางภาษาของคนเชิดหนังตะลุง 

   6.4.2.1.2 การเล่นความหมาย 

 กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชรพบ กลวิธีการเล่นความหมาย ซึ่งเป็นกลวิธี

ที่น าค าหรือประโยคมาพลิกแพลงให้เกิดความหมายหลายนัยตามวัตถุประสงค์ของคนเชิดเพ่ือสื่อ

อารมณ์ขันโดยเฉพาะ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้เกลี้ยง : พอกูไปปั๊บ แปดองค์เขาสวดกันฉิบแล้ว กูจะกลับว่าเถอะนะ             

เขาสวดกันแล้ว 

 ไอ้กบ : แล้วไง 
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 ไอ้เกลี้ยง : เจ้าภาพว่า คุณเกลี้ยง ไม่ต้องกลับหรอก ไปนั่งได้ให้พระพอเก้าองค์ 

 ไอ้กบ : ให้พอเก้าองค์ 

 ไอ้เกลี้ยง : สิ กูก็ลงนั่งนึ กบ พอลงนั่งปั๊บ เงินเข้าใส่ซอง ถวายหมดแล้ว 

 ไอ้กบ : ถวายหมดแล้วแปดองค์ 

 ไอ้เกลี้ยง : เขานึกว่ากูไปไม่ พอกูลงนั่งปั๊บ เจ้าภาพว่า 

 ไอ้กบ : ว่าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : ว่า ลูกซองอยู่ไหน 

 ไอ้กบ : เจ้าภาพว่าลูกซองอยู่ไหน 

 ไอ้เกลี้ยง : พอว่าลูกซองอยู่ไหน กูตกใจ ทีแรกนะ 

 ไอ้กบ : ไมนะ 

 อ้เกลี้ยง : พอกูนั่งแล้วถามลูกซองอยู่ไหน กูหันหน้าหันหลัง ฟังไม่โดดแผล็วโดดครึก  

รอไม่สิ ลูกซอง อยู่ไหนจะอยู่ท าไม  

 ไอ้กบ : เขาถามลูกซองอยู่ไหน เขาถามลูกสาวว่า ซองอยู่ไหน 

 ไอ้เกลี้ยง : เขาได้เรียกลูกอย่างนั้นไม่ เขาว่าอย่างนี้ ลูกซองอยู่ไหน พอได้ยินกู   

แพล็บแน่บเหลียวหลังไม่ แล้วไอ้กบ กูซวยทุกงาน  

 (จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: ล.บรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 2 

 ไอ้เกลี้ยง : อีกงานนิมนต์ฉันเพล พอไปถึงก็นั่ง เถระก็ว่า 

 ไอ้กบ : ว่าไง 

 ไอ้เกลี้ยง : ฆ่าแต่พระสงฆ์ 

 ไอ้กบ : อ้อ ข้าแต่พระสงฆ์ 

 ไอ้เกลี้ยง : สิ พอว่า ฆ่าแต่พระสงฆ์กูเอาไม่สิ โดดแน่ว ซองเซิงกูเอาไม่ บอกว่า       

ฆ่าแต่พระสงฆ์กูจะอยู่ ท าไมอะ อยู่ได้ไม่ต้องไปนึ 

 ไอ้กบ : ไม่ใช่ เถระเขาบอกว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ 

 ไอ้เกลี้ยง : หา 

 ไอ้กบ : ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ เถระเขาจะว่าพรรค์นั้น 

 ไอ้เกลี้ยง : เจริญมันมีไม่สิ มีแต่ฆ่าแต่พระสงฆ์ กูกลัวถูกฆ่าก็เผ่นสิ 

 (จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: ล.บรรเลงศิลป์)  
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 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้เกลี้ยง : อยากสึกเพราะกูมันไส้โยมแก่ ๆ อยู่คนหนึ่งอะ 

 ไอ้กบ  : ไปมันไส้เขาท าไม 

 ไอ้เกลี้ยง : พอเห็นหน้ากูว่ากูเสียคนเลย 

 ไอ้กบ  : ว่าอย่างไร 

 ไอ้เกลี้ยง : เวลาออกโปรดตอนเช้าเจอะโยมคนแรก อยากเจอไม่เลย พอเห็นหน้ากู  

อ้าว คุณเกลี้ยง เต็มบาทหรือเปล่า  

 ไอ้กบ  : อ้ะ ๆ ๆ ๆ 

 ไอ้เกลี้ยง : อนิจจัง มาว่าพระเต็มบาทไม่ มาหาว่ากูเป็นพระเต็มบาทไม่ 

 ไอ้กบ  : มึงไปเข้าใจแก่อย่างนั้น 

 ไอ้เกลี้ยง : มึงจะให้กูเข้าใจอย่างไง พอเห็นหน้ากู คุณเกลี้ยงเต็มบาทหรือเปล่า      

นั่นแสดงว่ากูเป็นพระไม่เต็มบาท 

 ไอ้กบ  : เขาอาจจะถามผิดไปว่า คุณเกลี้ยงเต็มบาตรหรือยัง 

 ไอ้เกลี้ยง : ลองถามพรรค์นั้นกูก็ตอบได้สิ กบ เห็นหน้ากู คุณเกลี้ยงเต็มบาท       

หรือเปล่า ได้ถามแบบมึง ถามไม่นิ ถาม ๆ กูจะตอบอยู่แล้ว 

 ไอ้กบ  : มึงตอบว่าไงนะ 

 ไอ้เกลี้ยง : กูตอบ ลองเต็มบาทไม่ ใครบวชให้ 

 ไอ้กบ  : ไมมึงตอบไม่ 

 ไอ้เกลี้ยง : ตอบได้ไงเราเป็นพระ กับโยมเราต้องส ารวมไว้ก่อน กบ 

      (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 กลวิธีทางภาษาที่สร้างอารมณ์ขันของตัวอย่างที่ยกมา เป็นประเภทการเล่นความหมายที่ท า

ให้เกิดความเข้าใจผิด ค าแรกในประโยคที่ว่า “ลูกซองอยู่ไหน” ค าว่าลูกซองเวลาพูดต้องเว้นวรรค   

ให้ถูกต้อง จากเรื่องที่ถูกต้องคือ “ลูก-ซอง-อยู่ที่ไหน” มิเช่นนั้นจะท าให้เกิดความหมายก ากวม 

ความหมายที่หนึ่ง คือ ซองที่ใส่ปัจจัยถวายพระอยู่ที่ไหนกับความหมายที่สอง ปืนลูกซองอยู่ที่ไหน 

บริบทที่ท าให้เข้าใจผิดคือ พระเกลี้ยงไปช้าจึงคิดว่าเจ้าภาพโมโหจะฆ่าตน ส่วนค าที่สองสืบเนื่องกับ   

กิจนิมนต์ท าบุญ ตอนที่มรรคนายกกล่าวน าถวายภัตตาหาร ค าว่า “ฆ่าแต่พระสงฆ์” เมื่อเว้นวรรคผิด

ไม่กล่าวต่อเนื่องคือ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ กล่าวเพียงว่า “ข้าแต่พระสงฆ์” ซึ่งเป็นค าพ้องเสียงท าให้ใจ

ประหวัดเป็นค าว่า “ฆ่าแต่พระสงฆ์” ส่วนค าสุดท้ายที่เกี่ยวกับกิจวัตรของสงฆ์เรื่องการบิณฑบาต พระ
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เกลี้ยงออกโปรดพบญาติโยมถามว่า “เต็มบาตรหรือเปล่า” ซึ่งมีความหมายว่าในบาตรมีข้าวสุกเต็ม

หรือยัง แต่พระเกลี้ยงกับไปคิดถึงค าพ้องเสียงที่มีความหมายเชิงลบที่ว่า “เต็มบาท” หมายถึง   ไม่

เต็มเต็ง  บ้า ๆ บอ ๆ จึงท าให้เคืองญาติโยม  

 จากตัวอย่างข้างต้น คนเชิดได้สร้างบทตลกให้มีบริบทชวนให้การใช้ค าเกี่ยวกับพระสงฆ์มี

ความหมายหลายความหมายเพ่ือสร้างอารมณ์ขันทางภาษา โดยเนื้อหาของบทตลกก่อให้เกิดความ

ขบขันจากการมองเห็นความไม่เข้ากันหรือความขัดแย้งกันที่ในโลกจริงไม่สามารถเกิดขึ้นจริงของไอ้

เกลี้ยงกับเจ้าภาพ มรรคนายก และโยมผู้หญิง ความไม่เข้ากันของเนื้อหาสื่อผ่านการเล่นความหมาย

ของถ้อยค าตามที่ได้กล่าวแล้ว     

 ตัวอย่างที่ 4 

 พัดทอง : ข้าพเจ้าออกมาถึงยังท้องพระโรง ดูซิไม่มีข้าราชการคนไหนจะมาคอยรับ 

ใช้สักคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นไอ้หน่วย ไอ้กา ไอ้เกลี้ยง ไปมุดกะลาหัวอยู่ที่ไหน

กัน ไอ้หน่วย ไอ้กา ไอ้เกลี้ยง ไปอยู่ที่ไหน ออกมาหาเราสักคนซิ อ้าว เฉด 

หมาที่ไหนคลานมา 

 ไอ้หน่วย : มองดูเราเป็นหมาอีก 

 พัดทอง : เรียกกว่าจะออกมาได้ ท าราชการเขาท ากันก่ีโมง 

 ไอ้หน่วย : เวลาราชการนะเหร่อ บ่ายสองโมง 

 พัดทอง : บ่ายสองโมง เรียกว่าข้าราชการสมัยนี้ ประชาชนต้องมาก่อน หน่วยนี่เป็น 

ตัวอย่าง 

 ไอ้หน่วย : ที่นายกท่านบอก ประชาชนต้องมาก่อน 

 พัดทอง : ประชาชนมานั่งคอยตั้งแต่เช้ามืด กว่าเจ้านายจะมาโน้น สามสี่โมง        

พูดกระเซ้าเย้าแหย่กันเล่น หน่วยไปท าอะไรอยู่ เรียกนานขานยาก 

      (พัดทอง: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

  การเล่นความหมายที่แสดงความก ากวมในตัวอย่างนี้ คือ ความก ากวมของความหมาย       

ในระดับประโยคหรือส านวนที่ว่า “ประชาชนต้องมาก่อน” กษัตริย์พัดทองออกว่าราชการตรัสเรียก

เสนาอ ามาตย์แต่ไม่มีใครมา มีเพียงไอ้หน่วยคลานเข้ามาเฝ้า พระองค์จึงถามว่ากี่โมงแล้ว ไอ้หน่วยตอบ

ว่าบ่ายสองโมง กษัตริย์พัดทองจึงแกล้งตรัสประชดว่า ข้าราชการสมัยนี้ประชาชนต้องมาก่อน 

ประชาชนต้องมานั่งรอตั้งแต่เช้ามืด กว่าข้าราชการจะมาท างานก็ประมาณสามสี่โมง ประโยคที่ว่า 

ประชาชนต้องมาก่อน มีความหมายก ากวม ความหมายแรกที่เป็นไปตามค าขวัญของนายกรัฐมนตรี 
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หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องให้ความส าคัญในการบริการต่าง ๆ แก่ประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก    

ซึ่งเป็นความหมายโดยนัยที่ต้องตีความจึงจะเข้าใจ ความหมายที่สองเป็นนัยตรง คือ การให้ประชาชน

ที่มารับบริการต่าง ๆ จากรัฐต้องมาก่อนเวลามานั่งคอยก่อน แล้วเจ้าหน้าที่ถึงจะมาให้บริการที หลัง   

คนเชิดใช้ความก ากวมทางภาษามาเล่นความหมายในบทตลก ความไม่เข้ากันของการมาปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ที่ล่าช้ามาสายกับการมารับบริการจากรัฐของประชาชนที่มาแต่เช้าตรู่ซึ่งมาก่อนเจ้าหน้าที่ 

เป็นความไม่เข้ากัน เป็นกลวิธีทางภาษาในการเล่นความหมายที่ต้องตีความหมายก่อให้เกิดอารมณ์ขัน

ชวนหัวเราะ เนื่องจากการน าความหมายโดยนัยที่ทุกคนทราบอยู่แล้วมาตีเป็นความหมายนัยตรง 

เปรียบเหมือนคนที่มีความรู้แต่ท าเหมือนคนไม่มีความรู้ นับเป็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันที่น่าสนใจ 

พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์การท างานของเจ้าหน้าที่รัฐไปด้วย 

 ตัวอย่างที่ 5 

 ไอ้เกลี้ยง : ตั้งแต่นั้น เหนียวมาตลอด เห็นช้ า ๆ หมอจัดยามาให้สิ จัดหยูกจัดยา    

มาให้เรียบร้อยแล้วเขียนใบนัดอีก หมอบอกว่า คุณยายกลับบ้านกินยา    

ให้หมดนะ พอกินยาหมดให้เอาใบนี้มาตามนัด 

 ไอ้กบ : แล้วไปไหม 

 ไอ้เกลี้ยง : หมอสั่งเรียบร้อย ยายกูค่ะ จ้ะ ๆ กลับมาอยู่บ้านวันนั้นกินยาหมดพอดี   

กูถามว่า พอยาหมดหมอบอกว่าอย่างไร หมอบอกว่าให้ถือใบนี้ไปตามนัด 

 ไอ้กบ : แสดงว่าแกรู้ มึงต้องไป ปล่อยไปคนเดียวได้ 

 ไอ้เกลี้ยง : แหม กบ พอกินยาหมดวันนั้น แกถือใบนัดออกจากบ้านเลย ไปนั่งอยู่ 

เปิดท้าย 

 ไอ้กบ : ฮ่ะ ๆ ๆ ๆ ไปไหนนะ 

 ไอ้เกลี้ยง : ไปนั่งอยู่เปิดท้าย พอดีกูเดินไปเจอ ถามยายมานั่งไมเนี่ย ไอ้เกลี้ยงมึงต้อง 

ยุ่งไม่ หมอบอกให้มาตามนัดนะ 

 ไอ้กบ : ฮ่า ๆ ๆ อะ ๆ ๆ เถียงมึงอีก 

 ไอ้เกลี้ยง : เถียงกูอีก ว่าต้องยุ่งไม่ หมอให้ถือใบนี่มาตามนัด มานั่งอยู่เปิดท้ายจะเจอ 

อะไร กูเลยบอก ว่าไม่ใช่ หมอเขาบอกว่าให้ถือใบนี้ไปหาหมอ หมอเขาจะ

ได้ตรวจเช็คจะให้หยูกให้ยาจะได้หาย มีการบอก อย่างงั้นหรอกเหรี่ย 

(ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์) 
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 ตัวอย่างสุดท้ายของการเล่นความหมายในบทตลกหนังตะลุงเมืองเพชร จะเห็นถึงความไม่เข้า

กันของเนื้อหาในเรื่องของสถานที่ที่ผิดความคาดหมายของผู้ฟัง นั่นก็คือ โรงพยาบาลกับตลาดนัด    

ไอ้เกลี้ยงเล่าถึงยายว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาล พอหมอตรวจวินิจฉัยโรคพร้อมจ่ายยาแล้วก าชับว่า  

“พอกินยาหมดให้เอาใบนี้มาตามนัด” ความหมายของหมอคือกินยาหมด (พอดีกับเวลาที่นัดตรวจ) ให้

คุณยายน าใบนัดหมอมายื่นกับเจ้าหน้าที่ที่ โรงพยาบาลเพ่ือจะตรวจอาการ แต่คุณยายเข้าใจ

ความหมายว่า เมื่อเมื่อกินยาหมดให้ถือใบนัดไปที่ตลาดนัด  การกระท าของคุณยายที่เกิดจาก        

การเข้าใจความหมายของถ้อยค าที่ผิด ส่งผลให้เกิดการกระท าที่แตกต่างจากที่ควรจะเป็น  ซึ่งคนปกติ

ไม่มีใครท าอย่างนั้น นับเป็นการสร้างสรรค์อารมณ์ขันจากการเล่นความหมายที่เรียกเสียงหัวเราะ  

จากผู้ชมได้อีกกลวิธีหนึ่ง 

6.4.2.2 การเลียนเสียง 

 การเลียนเสียง คือ การท าหรือพยายามท าเสียงให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับแบบอย่างหนัง

ตะลุงเมืองเพชรมีบทตลกที่ใช้กลวิธีการเลียนเสียงสัตว์และคนมาใช้สร้างอารมณ์ขัน ดังตัวอย่าง 

ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1  

 มนเทียรทอง : ม้า แล้วมันร้องยังไง  

 ไอ้ด้วง : ฮี้ ๆ ๆ 

 มนเทียรทอง : แล้วแพะ 

 ไอ้ด้วง : แบะ ๆ  

 มนเทียรทอง : แล้วถ้าม้ากับแพะ  

 ไอ้ด้วง : มันร้องฮี้แบะ ๆ ๆ 

 มนเทียรทอง : แล้วถ้าแพะมันร้องก่อนม้า 

 ไอ้ด้วง : แบะฮี้ ๆ ๆ 

 มนเทียรทอง : ถ้าแพะร้องก่อน 

 ไอ้ด้วง : แพะร้องก่อน แบะ ม้าร้องทีหลัง ฮี้ แบะฮี้ ๆ ๆ 

 มนเทียรทอง : ถ้าม้าร้องก่อน 

 ไอ้ด้วง : ฮี้แบะ ๆ ๆ 

 มนเทียรทอง : เข้าท่า ช้างร้องยังไง 

 ไอ้ด้วง : ช้างร้อง แปร๋น ๆ ๆ ๆ แต่ว่าหมากับแมวไม่เหมือนกัน แมวถ้ามันลักปลา   
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ไปกิน ลองไปตีสิ มันรับไม่  หร็อก 

 มนเทียรทอง : ท าไมมันถึงไม่รับ 

 ไอ้ด้วง : ไม่รับ พอตีมันร้อง ปล่าว ปล๊าว ๆ ๆ แต่หมาไม่ได้กิน พอตี รับ กูเอ๋ง ๆ ๆ 

 มนเทียรทอง : อ๋อ หมามันร้องกูเอ๋ง 

 ไอ้ด้วง : หมาร้องกูเอ๋งแต่ว่าแมวปล่าวอย่างเดียว ไอ้ห่าที่บ้านมีตัวหนึ่งลักปลากิน    

ว่าจะเอาแลนเนตคั่ว 

(เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์) 

 การเลียนเสียงสัตว์โดยการน าเสียงร้องของสัตว์มาเลียนแบบให้เป็นถ้อยค าในภาษาที่มีทั้ง

เสียงและความหมายสมบูรณ์ จากตัวอย่างที่ 1 การเลียนเสียงสัตว์แบ่งเป็น 2 เรื่อง เรื่องแรกการเลียน

เสียงม้าและแพะ โดยการผสมเสียงของม้า “ฮ้ี ๆ ๆ” กับเสียงร้องของแพะ “แบะ ๆ ๆ” กลายเป็น   

“ฮ้ีแบะ ๆ หรือ แบะฮ้ี ๆ” การเลียนเสียงผสมของสัตว์ดังกล่าวสร้างอารมณ์ขัน เนื่องจากพอน าเสียง  

ที่เลียนเสียงมาผสมท าให้มีความหมายส่อไปในทางเพศ หมายถึงลักษณะหรือการท าให้อวัยวะเพศสตรี

อ้าออกหรือถ่างออก ความไม่เข้ากันของเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่ม้ากับแพะจะมาร้องพร้อมกันแล้ว           

มีเสียงส่อความหมายสองแง่สองง่ามออกไปทางเรื่องเพศ   

 ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานอธิบายเหตุคือ เรื่องเสียงร้องหมากับแมว โดยผูกเรื่อง

ว่าสัตว์สองประเภทไปลักขโมยปลาจึงถูกคนตี เมื่อตีแมว แมวร้องว่า “ปล่าว ปล๊าว ๆ ๆ” ตรงกับเสียง

ค าปฏิเสธในภาษาว่า “เปล่า” ส่วนหมาเป็นตัวขโมยพอถูกตีก็ยอมรับ “กูเอ๋ง ๆ ๆ” เลียนเสียงร้องของ

หมาว่า “เอ๋ง ๆ ๆ” นั้นเอง การเลียนเสียงสัตว์ดังกล่าวเป็นกลวิธีทางภาษาตรงกับแนวคิด             

เรื่องความไม่เข้ากันของเนื้อหา กล่าวคือเสียงร้องของสัตว์กับเรื่องเล่าที่คนเล่าผูกเป็นเรื่องราวเหมือน

เป็นเรื่องเหลวไหลไม่มีอยู่จริง เป็นอารมณ์ขันที่เกิดจากประสบการณ์ผู้ฟังที่ได้ค้นพบความไม่เข้ากัน

ระหว่างสิ่งที่รับรู้กับข้อเท็จจริงทางธรรมชาติ 

 ตัวอย่างที่ 2 

 สุริยา : อาแปะ จะเอาศรนี้ฝนทอง เท่าไหร่  

 เจ๊กเม้ง : ตอนนี้ทองมันก็ขึ้น ๆ ลง ๆ บางทีก็สองหมื่นบางทีก็หมื่นแปดอะ 

 ไอ้กบ : ค่าก าหนัดเท่าไหร่  

 เจ๊กเม้ง : เย็กแม่ ค่าก าหนัด มีแต่เขาว่าค่าก าเหน็จ  

 ไอ้กบ : ก าเหน็จหรอกวะ เคยแต่ก าหนัด เจ๊ก ขายเงินขายทอง แล้วไมมาอยู่คนเดียว 

 เจ๊กเม้ง : ทีแรกอ๊ัวมากับอาซิ้มอะ ที่นี่อาซิ้มก็ไปจ่ายตลาด พอถึงทางแยกอ๊ัวพาเมีย 
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เย็กกัน 

 ไอ้กบ : อะไรละ 

 เจ๊กเม้ง : พอถึงทางแย็กพาเมียเย็กกัน 

 ไอ้กบ : เจ๊กนี่เพ้อแล้วเว้ย ไมลามกพรรค์นั้น ท าไมเอาในบ้านไม่แปะ 

 เจ๊กเม้ง :  อาราย เอาในบ้านอาราย 

 ไอ้กบ : ลองว่าใหม่ดุ๊ 

 เจ๊กเม้ง : พอถึงทางแยกพาเมียแยกกันอ่า  

 ไอ้กบ :  อ้อ พาเมียแยกกัน ถูกแล้ว 

(เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้เกลี้ยง : ไอ้กบได้กี่คนวะ เจอใครไม่เลยวันนี้  

 เจ็กแปะ : (ร้องเพลงไทยส าเนียงจีน) อ๊ัวเป็นคนจีน อ๊ัวมาหากินอยู่ในเมืองไทย... 

 ไอ้เกลี้ยง : เมียมึงท าอะไรเจ๊กแปะ 

 เจ็กแปะ : เมียอ๊ัวรับเย็กนะซี 

 ไอ้เกลี้ยง : อู้ แล้วมึงว่ามะ 

 เจ็กแปะ : ว่าไล่อย่างไรมันเป็งรายไล่ของอ๊ัว 

 ไอ้เกลี้ยง : มันเป็นรายได้ของมึงอีก แล้ววัน ๆ หนึ่ง แขกเข้ารายดีไหมนะ 

 เจ็กแปะ : มากันเรียกว่าไม่ไล่หยุดไม่ไล่หย่อนเลย 

 ไอ้เกลี้ยง : แล้วเมียมึงจะมีเวลาว่างไหม 

 เจ็กแปะ : เวลาว่างไม่มี บางทีก็เย็กหลับไปเลย 

 ไอ้เกลี้ยง : อู้ ขนาดนั้นชะเหรี่ย แล้วมึงสงสารเมียมึงไม่เหร่อ ท างานหนักขนาดนั้น 

 เจ็กแปะ : สงสารก็สงสารแต่มันไล่เงิน งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุข 

 ไอ้เกลี้ยง : ไอ้ห่า มีค าคมอีกโว้ย มึงมาท าอะไรของมึงเนี่ย 

 เจ็กแปะ : อ๊ัวมายืนควยลุก 

 ไอ้เกลี้ยง : หา  

 เจ็กแปะ : มายืนควยลุก 

 ไอ้เกลี้ยง : มันมึงนั่งเสียไม่นะ 

 เจ็กแปะ : โฮ้ย นั่งไล่ยังไง 
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 ไอ้เกลี้ยง : อายเขาไม่เหรี่ย 

 เจ็กแปะ : อายใคร อ๊ัวยืนคอยลุกของอ๊ัวคนเลียว 

 ไอ้เกลี้ยง : มึงนั่งเถอะ กูอายแทน คนเยอะแยะ 

 เจ็กแปะ : อั๊วนั่งมันก็ไม่ทันลุกนะซี 

 ไอ้เกลี้ยง : อ้อ มึงมายืนคอยรถ ไปไหนมายืนคอยรถ 

 เจ็กแปะ : ไปท่าควย 

 ไอ้เกลี้ยง : ไปท่าคอย กูว่ามึงต้องไปไม่ วันเนี่ย ไปกับกูดีกว่า 

(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์) 

 จากตัวอย่างที่ 2 และตัวอย่างที่ 3 เนื้อหาอารมณ์ขันเป็นการเลียนเสียงส าเนียงพูดภาษาไทย

ของคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทย โดยมีตัวตลกชื่อเจ๊กเม้งกับเจ็กแปะเป็นตัวแทนชาวจีนดังกล่าว  ถ้อยค า

ที่น ามาเลียนเสียงแล้วสร้างอารมณ์ขัน ล้วนเป็นการออกเสียงค าไทยส าเนียงจีนที่ฟังแล้วมีความหมาย

สื่อเรื่องเพศหรือลามก ถ้อยค าดังกล่าว ได้แก่ “พอถึงทางแยกอ๊ัวพาเมียเย็กกัน” เสียงภาษาไทยคือ 

“พอถึงทางแยกพาเมียแยกกัน” “เมียอ๊ัวรับเย็กนะซี” “บางทีก็เย็กหลับไปเลย” เย็กที่เจ๊กแปะออก

เสียง หมายถึง การเย็บผ้า ส่วน “อ๊ัวมายืนควยลุก” หมายถึง “คอยรถ” และ “ไปท่าควย” หมายถึง 

“ไปท่าคอย” ซ่ึงท่าคอย คือ ชื่อหมู่บ้านในจังหวัดเพชรบุรี การล้อเลียนเสียงชาวจีนท าให้เกิดอารมณ์

ขัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดเรื่องความเหนือกว่า เพราะผู้ฟังส าคัญตนว่าเป็นคนไทยมีฐานะทางสังคม

เหนือกว่าชาวจีนที่เข้ามาท ามาหากินในเมืองไทย ส าเนียงการพูดที่มีระบบเสียงต่างกันของภาษาจีน

และภาษาไทย ท าให้เกิดเสียงบางเสียงที่พูดผิดจากการรับรู้มีความหมายในเชิงลบส่อไปในทางเพศ  

ผู้ฟังน าลักษณะการออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องไปเปรียบกับความบกพร่องในการออกเสียงพูด

ภาษาไทยของชาวจีน 

 

  6.4.2.3 การใช้ภาพพจน ์

    6.4.2.3.1 การใช้อุปลักษณ์ 

 อุปลักษณ์ (metaphor) คือ ภาพพจน์ที่น าเอาสิ่งที่ต่างกัน 2 สิ่งหรือมากกว่า แต่มีคุณสมบัติ

บางประการร่วมกันมาเปรียบเทียบกัน โดยเทียบว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยตรง (พจนานุกรมศัพท์

วรรณกรรม, 2561: 319) หนังตะลุงเมืองเพชรมีการใช้อุปลักษณ์เพ่ือสร้างจินตนาการอารมณ์ขัน         

บทตลก ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
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 ตัวอย่างที่1 

 ไอ้เกลี้ยง : จบอะไร มึงอะ  

 ไอ้ด้วง : ปริญญาอีนึ  

 ไอ้เกลี้ยง : อู้ฮู้ ปริญญาตรี หรือยาอี  

 ไอ้ด้วง : ฮื้อ มึงมายัดเยียดตารางให้กูแบบนั้น กูไปสมัครนายก อบต. ว่าจะเอาไม่  

พวกเขาเชียร์กู ว่าไอ้ด้วงมึงจบปริญญาตรี ไอ้ห่า ลง อบต. เถอะโว้ย เพื่อน

เชียร์เต็มที่เลย  

 ไอ้เกลี้ยง : แล้วมึงไปสมัครเปล่าล่ะ  

 ไอ้ด้วง : ไปสิ พอกรอกข้อความเสร็จ เขาก็เรียกไปสัมภาษณ์ ว่าแล้ว คุณด้วง  

บุคลิกภาพเอ้ืออ านวยไม่ เป็นนายกได้ไม่หร็อก กูเลยถามว่า ไมเป็นได้ไม่

เพราะอะไรคุณ  

 ไอ้เกลี้ยง : แล้วเจ้าหน้าที่อ าเภอว่าไง  

 ไอ้ด้วง : ว่าคุณได้ไม่หร็อก คุณปากกว้าง ขืนเป็นนายกเดี๋ยวแดกภาษีหมด ไอ้ห่า 

เลยกูได้เบอร์ไม่  

 ไอ้เกลี้ยง : อ้อ หาว่าปากกว้าง เดี๋ยวแดกภาษีหมด  

 ไอ้ด้วง : ฮื้อ ซวยบรมเลยกู  

     (มณีสุริยวงศ์: คณะ ช.รุ่งเรืองศิลป์) 

 ในตัวอย่างที่ 1  ใช้กลวิธีการอุปลักษณ์เปรียบเทียบ กล่าวคือ ไอ้ด้วงตัวตลกเล่าว่าได้ไปสมัคร

เป็นนายก อบต. แต่คุณสมบัติไม่ผ่านการสัมภาษณ์ เนื่องจากมีปากกว้างกลัวจะไปโกงกินภาษี

ประชาชน ปากมีคุณสมบัติใช้กินอาหาร ยิ่งปากกว้างสามารถกินอาหารได้ค าโตปริมาณมากกว่า     

คนปกติ นายก อบต. เป็นต าแหน่งที่มีอ านาจในท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้างมาก ดังนั้น ค าว่า 

“ปากกว้าง” จึงเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า นายก อบต. คนไหนที่โกงกินภาษีของ

ประชาชนมากเท่ากับปากกว้างนั่นเอง ความไม่เข้ากันของเรื่องที่ไอ้ด้วงที่มีบุคลิกภาพตัวด า พูดจมูกบี้ 

ไปสมัครเป็นนายก อบต. แต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ผ่านการสัมภาษณ์ด้วยบุคลิกภาพและมีลักษณะปากกว้าง 

กลัวไปโกงกินภาษีประชาชน นับเป็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันทางภาษาที่ใช้การเปรียบเทียบได้อย่าง

สนุกสนาน 

 ตัวอย่างที่ 2 

 ตาแก่ : กูนัดเด็กร้านอาหารไว้ ว่าจะไปหาสักหน่อย 
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 ไอ้จ่อย : อายุปานนี้นัดเด็กร้านอาหารฉิบแล้ว ไปนัดเด็กร้านอาหารเมียด่าไม่เหรี่ย 

 ตาแก่ : ไอ้เปรต มีเรื่องมากมากคุยไม่ คุยเรื่องเมีย กูยิ่งเกลียด ๆ อยู่ด้วย 

 ไอ้จ่อย : โอ้ คนเราเป็นแบบนี้กันหมด ยิ่งแก่ยิ่งเบื่อเมีย ยิ่งแก่ยิ่งเบื่อผัว ควรจะ 

รักษากันไว้ แก่ ๆ มืดค่ าดึกดื่นเผื่อตะคริวกิน เผื่อเป็นลม คอยดูแลยาม   

แก่เฒ่า ลูกไม่อยู่ 

 ตาแก่ : มึงต้องมาพูดไม่หร็อก กูเกลียดเสียแล้ว 

 ไอ้จ่อย : ท าไม เกลียดอะไรขนาดนั้น ลุง 

 ตาแก่ : มึงต้องมาพูดชักแม่น้ าทั้งห้า เป็นไปได้ไม่แล้ว 

 ไอ้จ่อย : เกลียดเมียเรื่องอะไร 

 ตาแก่ : มันเริ่มปัญญาอ่อน 

 ไอ้จ่อย : อยู่กันมาก่ีปี 

 ตาแก่ : 20 กว่าปี 

 ไอ้จ่อย : อยู่กันมา 20 กว่าปี เพ่ิงรู้ว่าเมียปัญญาอ่อน มันปัญญาอ่อนยังไง ลุง 

 ตาแก่ : เวลาไปไหนกับกู เจอะวัวรู้จัก เจอะหมารู้จัก เจอะไก่รู้จัก แต่เวลาเห็นกู 

เรียก ไอ้เหี้ย 

(เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 จากตัวอย่างที่ 2 ตาแก่เคียดแค้นเมียที่อยู่ด้วยกันมา 20 ปี และประณามเมียว่าปัญญาอ่อน 

ไอ้จ่อยสัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่เกลียด ตาแก่บอกว่า “เวลาไปไหนกับกู เจอะวัวรู้จัก เจอะหมารู้จัก  

เจอะไก่รู้จัก แต่เวลาเห็นกูเรียก ไอ้เหี้ย” ค าว่า “ไอ้เหี้ย” เป็นอุปลักษณ์เปรียบเทียบตาแก่เป็นตัวเหี้ย 

ซึ่งเป็นชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับตะกวด ตัวอ้วนใหญ่สีด ามีลายดอกสีขาว 

หรือเหลืองพาดขวาง หางเป็นลายปล้องสีด าสลับเหลือง ลิ้นสีม่วงปลายแฉก ความเปรียบดังกล่าวเป็น

ค าด่าของคนไทย เพราะเชื่อกันว่าเหี้ยเป็นสัตว์อัปมงคล ค าว่า “เหี้ย” จึงใช้ด่าทอแสดงความไม่พอใจ

อย่างมาก มักสื่อถึงพฤติกรรมที่เลว ต่ าช้า อารมณ์ขันที่เกิดขึ้นเป็นตามแนวคิดเรื่องการไม่เข้ากัน 

เนื่องจากตาแก่กล่าวหาว่าเมียปัญญาอ่อนมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา มีอาการหลงลืม เห็นสัตว์อ่ืน

จ าได้แต่เห็นแกจ าไม่ได้ คิดว่าเป็นตัวเหี้ย แต่ความจริงเมียตาแก่ไม่ได้ปัญญาอ่อน แต่ตั้งใจด่าตาแก

นั่นเอง ความไม่เข้ากันของเรื่องราวดังกล่าวจึงท าให้เกิดอารมณ์ขันขึ้น 

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้กบ : พาลีที่ไหน พาลีมันตายไปนานเนแล้วนาย ผมเห็นมีแต่ควายป่าเข้ามาขวิด 
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พวกผม สู้ไม่ไหว จนโดดเผ่นกันมานิ 

 ไอ้ด้วง : ใช่นึนาย แหม ไอ้ห่าหนี หลบไหวไม่ ไอ้ห่า ขวิดปั๋งเข้าไป หลบทัน ถ้าหลบ 

ทันไม่ หมดไส้ เส่ยแตกเรียบ 

 ไอ้เกลี้ยง : ผมนี้ยิ่งร้ายใหญ่เลย 

 ทศกัณฐ์ : ท าไมวะ ไอ้เกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง :  มันขวิดซวบเข้ามาเนี่ย เฉียดมาติดกะโหร่ง ผิดลูกคู่ผมนิดเดียว 

 ทศกัณฐ์ : เฮ้ย ลูกคู่อะไรของมึง 

 ไอ้เกลี้ยง : นายรู้จักลูกคู่ไม่ด้วงโว้ย 

 ไอ้ด้วง : อ้อ ผิดลูกคู่หน่อยเดียว 

 ไอ้เกลี้ยง : อื่อ แหม ถ้าโดนลูกคู่กูขาด หมด งานนี้นึกว่าตอนกูเถอะ 

   (รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 “ลูกคู่ ” เป็นค าส าคัญที่ท าให้ เกิดอารมณ์ ขันในตัวอย่างที่  3  เหล่าทหารทศกัณฐ์ 

ประกอบด้วย ไอ้กบ ไอ้ด้วง ไอ้เกลี้ยง ก าลังเฝ้าอารักขาทศกัณฐ์ที่ก าลังท าพิธีชุบหอกกบิลพัท พระศิวะ

จึงให้เทวดาพญาพาลีไปท าลายพิธีชุบหอก พาลีจึงแปลงเป็นควายไล่ขวิดเหล่าเสนายักษ์ วิ่งกระเจิงไป

หาทศกัณฐ์ ไอ้เกลี้ยงจึงเล่าความว่าถูกควายขวิด “มันขวิดซวบเข้ามาเนี่ย เฉียดมาติด  กะโหร่ง ผิดลูก

คู่ผมนิดเดียว” “ลูกคู่” เป็นความเปรียบอุปลักษณ์ เปรียบเป็นอัณฑะซึ่งเป็นอวัยวะที่เคลื่อนไหวได้อยู่

ในถุงอัณฑะ มีลักษณะเป็นรูปไข่โดยปกติมีสองใบ หรือเป็นคู่ว่าเป็น “ลูกคู่” การเปรียบดังกล่าวใช้

รูปลักษณ์และภาวะบางประการที่เหมือนกันในการอุปลักษณ์ อารมณ์ขันดังกล่าวตรงตามแนวคิดเรื่อง

การปลดปล่อย โดยการน าองค์ประกอบอวัยวะเพศชายมาพูดอย่างสนุกสนาน ซึ่งในชีวิตจริงเป็นสิ่งที่

ห้ามพูด    

   6.4.2.3.2 การใช้อุปมา 

 อุปมา คือ ภาพพจน์รูปแบบหนึ่ง เป็นการเปรียบเทียบระหว่างของสองอย่าง ซึ่งอาจไม่ใช่   

ของชนิดเดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน ในการเปรียบเทียบมีค าที่แสดงว่าเหมือนเป็นเครื่องเชื่อม เช่น     

ค าว่า ดัง ดุจ เหมือน แม้น  (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม, 2561: 566) หนังตะลุงเมืองเพชรมีการใช้

อุปลักษณ์เพ่ือสร้างอารมณ์ขันบทตลก ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้เกลี้ยง : เห็นหน้าพี่แล้วนึกได้ 

 สาวใช้ : ใช่จ้ะ 
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 ไอ้เกลี้ยง : เหมือนใคร เหมือนศรราม 

 สาวใช้ : ไม่ใช่จ้ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : เหมือนกุ้ง สุทธิราช วงศ์เทวัญ 

 สาวใช้ : ก็ไม่ใช่จ้ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : แล้วเหมือนใคร 

 สาวใช้ : พอเห็นหน้าพี่ เหมือนดินปั้นหมาเหลือจ้ะ 

 (จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: ล.บรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 2 

 ฤๅษี : โอมมะ ธุลีธุลา ๆ ให้สาวเห็นขา 

 ไอ้เกลี้ยง : อันนี้ เหมาะอะ 

 ฤๅษี : ว่าตาม  

 ไอ้เกลี้ยง : ให้สาวเห็นขา  

 ฤๅษี : เหมือนหมาเห็นขี้ 

 ไอ้เกลี้ยง : ว้าย แล้วกัน เหมือนหมาเห็นขี้ ก็เหม็นเลิก ได้แดกห่าไม่สิ พ่อแก่  

 ฤๅษี : เฮ้ย มึงอย่าดูถูก สมัยก่อนเด็กมันขี้นอกชาน พอตกถึงพ้ืนดิน หมามันแย่งกัน 

กิน ให้หญิงชิงมึงเหมือนหมาชิงขี้ เข้าใจไหม 

(มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 การอุปมาแล้วท าให้เกิดอารมณ์ขันในตัวอย่างที่ 1 ไอ้เกลี้ยงจีบผู้หญิง ผู้หญิงบอกเห็นหน้าพ่ี

แล้วนึกได้ไอ้เกลี้ยงจึงอุปมาเปรียบเทียบถามว่าหน้าเขา “เหมือนศรราม”หรือ “เหมือนกุ้ง สุทธิราช 

วงศ์เทวัญ” ใช่ไหม  สาวใช้ตอบว่าไม่ใช่แล้วบอกกลับเป็นความเปรียบหน้าของไอ้เกลี้ยงว่า “พอเห็น

หน้าพ่ี เหมือนดินปั้นหมาเหลือจ้ะ” ส่วนตัวอย่างที่ 2 ไอ้เกลี้ยงได้ล่ าลาพระฤๅษีตามพระมณีสุริย์วงศ์

กลับบ้านเมืองจึงขอพร พระฤๅษีให้พรเป็นความเปรียบว่า “ให้หญิงชิงมึงเหมือนหมาชิงขี้” ทั้งสอง

ตัวอย่างใช้กลวิธีด้านเนื้อหาแบบหักมุม ส่วนกลวิธีทางภาษาใช้อุปมาเปรียบเทียบหน้าไอ้เกลี้ยงเหมือน

ดินที่เหลือจากการปั้นหมา แสดงถึงความอัปลักษณ์ของหน้า ไอ้เกลี้ยง คนไทยเชื่อว่าคนจะเกิดผีจะใช้

ดินปั้นรูปร่าหน้าตา แต่ไอ้เกลี้ยงนั้นเป็นเศษดินที่ใช้ปั้นหมา นอกจากเป็นความเปรียบแล้วยังเป็น    

ค าบริภาษที่เจ็บลึกอีกด้วย เช่นเดียวกับค าอวยพร “ให้หญิงชิงมึงเหมือนหมาชิงขี้”  ที่แฝงนัยของ  

การบริภาษ เปรียบไอ้เกลี้ยงเหมือนอุจจาระ เปรียบผู้หญิงเหมือนหมา  
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 อารมณ์ขันที่ได้อธิบายมาตรงกับแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากัน คือ การรับรู้ความไม่เข้ากันของ

การเปรียบเทียบในขั้นต้นเปรียบเทียบไอ้เกลี้ยงที่หัวล้าน คอหยัก พุงพลุ้ยกับพระเอกศรราม          

เทพพิทักษ์ และพระเอกลิเก สุทธิราช (กุ้ง) วงศ์เทวัญ ที่มีรูปลักษณ์งดงาม ซึ่งการเปรียบนั้นไม่เข้ากัน 

ส่วนการเปรียบที่ไม่เข้ากันอีกประเด็นหนึ่ง คือ น าสิ่งที่ต่ า ได้แก่ เศษดินที่เหลือจากการปั้นหมา     

และอุจาระ มาเปรียบกับไอ้เกลี้ยง เป็นความเปรียบต่างที่ไม่เข้ากันระหว่างคุณลักษณะของบุคคลและ

วัตถุท่ีน ามาเปรียบ จึงท าให้เกิดอารมณ์ขันและความสงสารไอ้เกลี้ยงด้วย 

  6.4.2.4 การใช้ค าสองแง่สองง่าม 

 สุกัญญา  ภัทราชัย (2525: 99-100) ได้แบ่งศิลปะการเสนอเรื่องราวทางเพศผ่านศิลปะของ

ภาษาในรูปถ้อยค าสังวาส (erotic words) ไว้ 2 ประเภท 1) ค าสังวาสชนิดตรงหรือกลอนแดง คือ 

การกล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่างตรง ๆ การเลี่ยงค าเหล่านี้ ตามปกติสังคมถือว่า

เป็นค าหยาบ (foul-language) ไม่ใช้พูดทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เพราะสื่อภาพได้ความหมายอย่าง

ชัดเจน 2) ค าสังวาสชนิดอ้อมหรือกลอนสองง่าม คือ การกล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมอย่างเลี่ยง 

ไม่พูดตรงไปตรงมา หนังตะลุงเมืองเพชรมีกลวิธีสร้างอารมณ์ขันโดยใช้ค าสองแง่สองง่าม ในประเด็น 

ดังนี้ 

   6.4.2.4.1 การใช้ค าเลี่ยงแต่เห็นเค้าสังวาส 

 การใช้ค าเลี่ยงแต่เห็นเค้าสังวาส ในหนังตะลุงเมืองเพชรเมืองเพชรปรากฏถ้อยค าเหล่านี้ ใน

กลอนลิเก ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้เกลี้ยง :  จะแกงหมูก็เบื่อ  จะแกงเนื้อก็หน่าย 

      แกงปลาหรือแกงไก่  ผัดขี้เมาอร่อยดี 

 ไอ้กบ :      ผัดพะแนงแกงเผ็ด  ว่าตุ๋นเป็ดหรือทอดไข่    

 ไอ้เกลี้ยง :  แกงปลาดุกหรือว่า  หมูยัดไส้เบื่อหน่ายสับสน 

 ไอ้กบ :      จะเอาผักมาจิ้มน้ าพริก  เบื่อแล้วเบื่ออีกแต่ฉันหนีมันไม่พ้น 

 ไอ้เกลี้ยง :  ส่วนไอ้เนื้อจิ้มเนื้อ  ไม่มีใครเบื่อเลยสักคน 

  (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 2 

 สาวใช้ : ได้ฟังเกลี้ยงร้องน้องใจเสียว พอรักประเดี๋ยวแล้วก็ท้ิง 

  ที่เกลี้ยงพูดมากลัวไม่จริง  รักแล้วก็จะทิ้งหน่ายหนี 
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  กลัวเกลี้ยงรักน้องไม่ตลอด  จะมาหลอกหยอดจารบี  

(จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: ล.บรรเลงศิลป์) 

 ค าว่า “เนื้อจิ้มเนื้อ” และ “หยอดจารบี” เป็นค าสองแง่สองง่าม  ประเภทการเลี่ยงค าที่จะ

กล่าวถึงอวัยวะเพศหรือพฤติกรรมทางเพศ แต่ค าเหล่านั้นเมื่อพูดหรือร้องออกไป จะยังคงความหมาย

ส่อเค้าเชิงสังวาส ผู้ฟังท่ีมีประสบการณ์มักจะถอดรหัสและเข้าใจความหมายของถ้อยค าเหล่านั้นได้  

   6.4.2.4.2 การใช้สัญลักษณ์ 

 สัญลักษณ์ คือ สิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต ใช้แทน หรือเป็นตัวแทนสิ่งอ่ืนที่มีสมบัติบางประการ

ร่วมกัน เช่น สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของเลือด อย่างไรก็ตาม บทบาทส าคัญของสัญลักษณ์ก็คือสัญลักษณ์

นั้นจะต้องให้สีสันเพ่ิมเติมแง่เงื่อนของความคิด  ขยายความรู้ความเข้าใจในสรรพสิ่งรอบกายเรา  

ตลอดจนท าให้วรรณกรรมนั้น ๆ ทวีคุณค่าขึ้น  (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม, 2561: 500-502) หนัง

ตะลุงเมืองเพชรมีการใช้สัญลักษณ์เพ่ือสร้างอารมณ์ขันบทตลก ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้หน่วย :  เอ่อ เงิง เง่อ เอ่อ เอิง เง่ย 

  พูดถึงเพลงฉ่อยนี่มันอร่อยนัก พูดกันหนักหนักในหัวใจ 

  ครั้นจะเกริ่นไปนักมันก็ชักช้า เวล่ าเวลาท่านทั้งหลาย 

  พูดถึงมึงเที่ยวไปไม่ใช่เสือ  เมืองใต้เมืองเหนือก็เคยไป 

  บ้านกุ่มบางจานนาพราหมณ์แถวนี้  ว่าได้เอ่ยวจีมึงเคยไป 

  ว่ามึงมีปืนหนึ่งกระบอก  เป็นปืนจากนอกไม่ได้สั่งใน 

  ปืนของมึงเป็นปืนแก็ป  ไอ้นงไอ้แนบมันก็หย่อนไป 

  มาซิมาซิมาทางนี้   กูจะสอนวิธียิงให้ 

  ไอ้เต่าตัวนี้มันมีกระดอง  ไมไม่แหกตามองให้รอบกาย 

  ข้างหน้าก็กระดองข้างหลังก็กระดอง   มึงต้องจับพลิกท้องขึ้นเสียใหม่ 

  ยิงข้างหน้าไม่ถึงท้อง  มันมีกระดองปิดไว้ 

  มึงมันโง่นักไอ้งั่ง   มึงยกขาขึ้นทางยิงสบาย (เอ่ ชา.....) 

(คาวี โควิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช าชาญ) 

 ตัวอย่างที่ 2 

 ไอ้หน่วย : ปิ๊ดปี้ปิ๊ดปิ๊ดปี้ปิ๊ด  

 ไอ้กา : ทหารเดินมาขอยาสูบนิด 
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 ไอ้หน่วย : ปลากัดอยู่คนละโหล 

 ไอ้กา : ท้องมันโตมาทีละนิด 

 ไอ้หน่วย : ปลาช่อนอยู่คนละแอ่ง 

 ไอ้กา : โดดไปแทงเอาปลาสลิด 

 ไอ้หน่วย : ปลาสลิดไม่ทันรู้ตัว 

 ไอ้กา : โดดส่ายหัวว่ายังไม่มิด 

(คาวี โควิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช าชาญ) 

 การใช้สัญลักษณ์แทนอวัยวะเพศในบทเพลงฉ่อยและบทร้องเล่นข้างต้น ได้แก่ ปืน, ปลาช่อน 

แทน อวัยวะเพศชาย ส่วนเต่า, กระดอง, ปลาสลิด แทน อวัยวะเพศหญิง การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าว

เป็นขนบของเพลงพ้ืนบ้านและบทอัศจรรย์ในวรรคดีไทย หนังตะลุงเมืองเพชรน าบทเพลงพ้ืนบ้านและ

บทร้องเล่นมาสอดแทรกเป็นบทตลกระหว่างการด าเนินเรื่อง การใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทางเพศเป็น

การเพ่ิมสีสันให้เกิดการตีความตามประสบการณ์ของชีวิต ตลอดจนท าให้เข้าใจรูปลักษณ์ของสิ่งที่แทน

ในการเปรียบเทียบ ซึ่งตามปกติในสังคมไทยจะไม่กล่าวถึงอวัยวะเพศโดยตรงจะใช้สิ่งต่าง ๆ            

ในธรรมชาติเป็นตัวแทนในการกล่าวถึง เป็นการเลี่ยงความหยาบคาย  

   6.4.2.4.3 การใช้ค าผวน 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 (295)  ให้นิยาม ค าผวน ไว้ว่า “น. ค าพูดที่

ทวนกลับได้ เช่น ตกท่ีอิฐ ผวนเป็น ติดที่อก” ค าผวนน่าจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  

1) ค าเดิมไม่มีความหมาย แต่เมื่อผวนแล้วมีความหมาย เช่น มังระนอ (ไม่มีความหมาย)  

ผวนเป็น มรณัง (มีความหมาย) 

 2) ค าเดิมมีความหมาย และเมื่อผวนแล้วมีความหมาย เช่น กล้วยไม้ (มีความหมาย) ผวน

เป็น ใกล้ม้วย (มีความหมาย)  

3) ค าเดิมมีความหมาย แต่เมื่อผวนแล้วไม่มีความหมาย เช่น ว่ากู (มีความหมาย) ผวนเป็น   

วู่กา (ไม่มีความหมาย) (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม, 2561 : 154) หนังตะลุงเมืองเพชรพบการใช้   

ค าผวนในการแสดงบทตลก ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้หน่วย : นี่ ท่านชื่อเรียงเสียงใด 

 คาวี : เราชื่อว่า คาวี แล้วน้าชือ่อะไร 

 ไอ้หน่วย : คาหน่วย 
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 โควิน : มีด้วยเหรอชื่อนี้ พูดแปลกโว้ย ส่วนฉันชื่อว่า โควิน 

 ไอ้หน่วย : ผมก็ชื่อโคหน่วย 

 โควิน : หน็อยไอ้นี่  ดูซิ 

 ไอ้หน่วย : สวัสดีครับ พ่อคาวี พูดเล่นพูดหัวให้คลายเครียด เดี๋ยวจะแก่เสีย 

(คาวี โควิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช าชาญ) 

 ตัวอย่างที่ 2  

 ไอ้หน่วย : อยู่กลางป่า ลองพูดค าผวน เห็นช้าง 

 ไอ้กา : หางเช้น 

 ไอ้หน่วย : เห็นเสือ 

 ไอ้กา : เหือเส็น 

 ไอ้หน่วย : เห็นหมา 

 ไอ้กา : หาเหม็น 

 ไอ้หน่วย : เห็นหมู 

 ไอ้กา : หูเหม็น 

 ไอ้หน่วย : เห็นหมี 

 ไอ้กา : เหม็นไหมโว้ย กูอาบน้ าฟอกสบู่แล้ว 

 ไอ้หน่วย : เขาใจแก้นะ 

 ไอ้กา : ไม่หยาบ 

 ไอ้หน่วย : หายกระเต็น 

 ไอ้กา : เห็นกระต่าย 

 ไอ้หน่วย : หายกระตู่ 

 ไอ้กา : หูกระต่าย 

 ไอ้หน่วย : ไหกระต่าง 

 ไอ้กา : หางกระต่าย 

 ไอ้หน่วย : ไหกระตี ่

 ไอ้กา : อยู่ใต้หางกระต่ายโว้ย 

(หงส์หิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดชาญ) 
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 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้เกลี้ยง : เพิ่งวันนี้เหร่อ เออ ยังดีโว้ย ช่วยเหลือเขาไว้ ไม่ง้ันไอ้ยักษ์เอาไปท าเมีย  

แล้วของยักษ์มันอันงามใจ นี่ลองโดนยักษ์เข้าไปบรรลัยล่ะ นี่เป็นไรไม่หร็อก 

พอ ๆ กัน สูสี ลองเป็นมวยชกกันได้เลย 

 สุริยา : อะไร 

 ไอ้เกลี้ยง : ลองเป็นมวยชกกันได้ ไอ้คนหลังก็มวย 

 ไอ้กบ : อะไร มวยอะไรกู 

 ไอ้เกลี้ยง : มวยปลายคลอง 

 ไอ้กบ : ไอ้บ้าเอ๊ย มวยปลายคลอง 

(หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์) 

 ค าผวนทีพบในบทตลกหนังตะลุงเมืองเพชรตามตัวอย่างที่ยกมา สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้     

4 ประเภทดังนี้ 1) ค าเดิมไม่มีความหมายแต่เมื่อผวนแล้วมีความหมาย ได้แก่ หายกระเต็น ผวนเป็น 

เห็นกระต่าย, หายกระตู่ ผวนเป็น หูกระต่าย, ไหกระต่าง ผวนเป็น หางกระต่าย, ไหกระตี่   ผวนเป็น 

หีกระต่าย, มวยปลายคลอง ผวนเป็น มองปลายควย 2) ค าเดิมมีความหมายและเมื่อผวนแล้วมี

ความหมาย ได้แก่  เห็นหมู ผวนเป็น หูเหม็น, เห็นหมี ผวนเป็น หีเหม็น  3) ค าเดิมมีความหมายแต่

เมื่อผวนแล้วไม่มีความหมาย ได้แก่ เห็นช้าง  ผวนเป็น หางเช้น, เห็นเสือ ผวนเป็น เหือเส็น,  เห็นหมา 

ผวนเป็น หาเหม็น และ 4) ค าเดิมไม่มีความหมายเมื่อผวนแล้วก็ไม่มีความหมาย แต่ค าหลักมีความ

หมายถึงอวัยวะเพศ ได้แก่ คาหน่วย ผวนเป็น ควยหน่า, โคหน่วย ผวนเป็น ควยโหน่ 

 ในตัวอย่างที่ 1 เป็นการเล่นค าผวนของตัวตลกไอ้หน่วยที่ล้อเลียนชื่อพระเอกคาวีกับโควิน 

โดยใช้พยางค์หน้าชื่อของพระเอกมาผสมกับชื่อตัวเอง เป็น คาหน่วยกับโคหน่วย ในตัวอย่างที่ 2       

ไอ้หน่วยกับไอ้กาเดินทางเข้าป่าก็เล่นทายค าผวนเกี่ยวกับสัตว์เพ่ือความสนุกสนาน เล่นทายค าผวน

เป็นล าดับ เช่น เห็นช้าง ผวนเป็น หางเช้น เห็นเสือ ผวนเป็น เหือเส็น จนถึงค าผวนที่ผวนแล้วมี

ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะเพศก็หยุดรอจังหวะไม่ตอบค าผวนกลับ แต่จะพูดเนื่องความให้เห็น

ความหมายทางเพศ เช่น ไอ้หน่วย พูดค าว่า “เห็นหมี” แทนที่ไอ้กาจะผวนกลับเหมือนค าก่อนหน้า  

แต่จะพูดว่า “เหม็นไหมโว้ย กูอาบน้ าฟอกสบู่แล้ว” และอีกค าหนึ่ง ไอ้หน่วยทาย “ไหกระตี่” ไอ้กา

ตอบว่า “อยู่ใต้หางกระต่ายโว้ย” การไม่ผวนกลับแต่พูดให้เนื่องหรือเห็นความหมายของค าผวนกลับ

นั้น เป็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันแบบหนึ่งที่เป็นจังหวะในการหลีกเลี่ยงความหยาบคาย ซึ่งต่างกับ
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การผวนกลับตรง ๆ ในตัวอย่างที่ 3 ค าผวนที่ไอ้เกลี้ยงพูดว่า “มวยปลายคลอง”  ไอ้กบพูดตอบว่า 

“ไอ้บ้าเอ๊ย มวยปลายคลอง” เป็นต้น 

 การใช้ค าสองแง่สองง่ามในหนังตะลุงเมืองเพชรประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่  การใช้ค า

เลี่ยงแต่เห็นเค้าสังวาส  การใช้สัญลักษณ์  และการใช้ค าผวน  ซึ่งเป็นการสร้างอารมณ์ขันโดยใช้กลวิธี

ทางภาษา ความหมายของถ้อยค าสองแง่สองง่ามเมื่อแปลความ ตีความ หรือผวนกลับ มักจะเป็นเรื่อง

ของอวัยวะเพศหรือพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สังคมไทยถือว่าเป็นค าต้องห้ามไม่ควรพูด

ในที่สาธารณะ แต่ส าหรับพ้ืนที่ของการแสดงพ้ืนบ้านสามารถพูดได้โดยไม่มีใครถือสาว่าลามกหยาบ

คาย  แต่ กลั บจะสร้ างเสี ย งหั ว เราะ ลั กษณ ะอารมณ์ ขันแบบนี้ เป็ น ไปตามแนวคิด เรื่ อ ง                      

การปลดปล่อย จากกฎเกณฑ์ของสังคมที่ให้เลี่ยงการกล่าวถึงอวัยวะเพศหรือพฤติกรรมทางเพศ ท าให้

ผู้ฟังสามารถระบายความเครียดตามที่ต้องการได้ แรงกระตุ้นนี้ท าให้คนเชิดต้องใช้กลวิธีทางภาษา   

ในการสร้างสรรค์อารมณ์ขัน  เพ่ือทดแทนหรือการเบี่ยงเบนที่จะไม่กล่าวตรง ๆ ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย

จากข้อห้ามของสังคม 

  6.4.2.5 การใช้ค าหยาบ 

 ค าหยาบ หมายถึง ค าที่สื่อถึงความไม่สุภาพ สื่อความความหมายในแง่ที่ไม่ดี หรือ ฟังไม่

ไพเราะ โดยมารยาททางสังคม การใช้ค าหยาบเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ ส าหรับภาษาไทยอาจระบุเนื้อหา

ของค าหยาบไม่เหมือนกันตามแต่ละระดับสังคมและภาษาของแต่ละท้องถิ่น การใช้ค าหยาบขึ้นอยู่กับ

วาระและกลุ่มบุคคลที่สื่อสาร หนังตะลุงเมืองเพชรปรากฏการใช้ค าหยาบคายประเภทการด่าทอเพ่ือ

สร้างอารมณ์ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างที่ 1 

 ไอ้จ่อย : ร้องเพลงอะไร ร้องได้หน่อย หอบฉิบแล้ว 

 ตาแก่ : กูชอบจังหวะมัน ๆ  

 ไอ้จ่อย : อายุ 70 กว่า มันต้องร้องเพลงเรื่อย ๆ  ช้า ๆ ร้องแบบนี้น็อคตายมาหลายคน 

แล้ว 

 ตาแก่ : ต้องให้กูร้องแบบไหน มึงมีไหม ลองร้องให้ฟังหน่อย 

 ไอ้จ่อย : ผมร้องแล้วลุงจ าไปร้องนะ 

 ตาแก่ : เออ กูจะได้จ าไปร้อง จะได้เหนื่อยไม่ 

 ไอ้จ่อย : โอ้ แม่ดอกไม้จันทน์ ไม่ก่ีวันก็จะพาลุงไป 

 ตาแก่ : หยุด ๆ ๆ เดี๋ยวนี้ ลองหยุดไม่ กูจะฟันด้วยหัวขวานหน้าแหก ไอ้ห่าจิก 
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ดอกไม้มีมากมาย เสือกร้องเพลงดอกไม้จันทน์ กูอายุปูนนี้แล้วพอได้ยิน

ดอกไม้จันทน์ หัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่ม ไอ้เปรตดอกไม้มีเป็นร้อย เป็นพัน 

เสือกร้องดอกไม้จันทน์ กูว่าจะไปเที่ยวให้สนุก ๆ สักหน่อย ไป๊ไปหีแม่มัน

แล้ว ไอ้เกือก 

 (เกตุทอง: คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 2 

 ไอ้เกลี้ยง : เหมือนใคร เหมือนศรราม 

 สาวใช้ : ไม่ใช่จ้ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : เหมือนกุ้ง สุทธิราช วงศ์เทวัญ 

 สาวใช้ : ก็ไม่ใช่จ้ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : แล้วเหมือนใคร 

 สาวใช้ : พอเห็นหน้าพี่ เหมือนดินปั้นหมาเหลือจ้ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : หา 

 สาวใช้ : เห็นหน้าพ่ี เหมือนดินปั้นหมาเหลือจ้ะ 

 ไอ้เกลี้ยง : อีดอกกระทือเอ้ย 

(จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน: ล.บรรเลงศิลป์) 

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้จ่อย : เมียปัญญาอ่อน แล้วอยู่กันมาก่ีปีรู้ไม่ เพ่ิงรู้ว่าเมียปัญญาอ่อน 

 ตาแก่ : หลายปีแล้ว 

 ไอ้จ่อย : แล้วไมเพ่ิงรู้ 

 ตาแก่ : เพิ่งแสดงกิริยามารยาทให้กูเห็น ว่าอีห่าปัญญาอ่อน 

 ไอ้จ่อย : ปัญญาอ่อนยังไง ไหนว่ามาดุ๊ 

 ตาแก่ : มึงลองคิดดุ๊ จะว่ามันปัญญาอ่อนได้ไง อยู่ไปอยู่มารู้จักกูไม่สะแล้ว 

 ไอ้จ่อย : ฮ่า อะ ๆ ๆ รู้จักลุงไม่ 

 ตาแก่ : ทีหมารู้จัก ทีไก่รู้จัก ทีวัวรู้จัก อีเปรตพอเดินผ่านกู เรียกไอ้เหี้ยชิบ 

 ไอ้จ่อย :  ฮ่า อะ ๆ ๆ เรียกไอ้เหี้ยชิบ 

(ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์) 
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 ตัวอย่างที่ 4 

 พัดทอง :  นี่พหลพลโยธามากันพรั่งพร้อมแล้ว 

 ไอ้กา : มากันล้าน ๆ แล้วครับ 

 ไอ้ต่าย : มึงว่าใครล้านไอ้เย็ดตะแม่  

 ไอ้กา : แล้วโว้ย โดนด่าแม่อีก 

 ไอ้ต่าย : แล้วมึงไม่ล้านหรืออย่างไร 

 ไอ้กา : กูได้ล้านไม่ กูโกนหัว 

(พัดทอง: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

 ตัวอย่างที่ 5 

 ไอ้เกลี้ยง : กูจะเล่าให้ฟัง กูกลับผิดเวลา แย้มประตูเข้าบ้านพอเห็นหน้ากูเท่านั้น   

ด่าเป็นเพลงเลย 

 ไอ้หน่วย : เพลงแบบไหน 

 ไอ้เกลี้ยง : “ชิชิชะชะ ไอ้เกลี้ยงมึงไปไหนมา งานการไม่ท าไอ้ระย าไปไหนมา”     

ด่าแบบนี้แหละ ไม่โกรธด่าน่าฟัง อยู่ ๆ ไปด่าทุกวัน มันไส้กูเลยด่าสวนนะ 

 ไอ้หน่วย : มึงด่าสวน มึงกลัวเมียไม่เหร่อ 

 ไอ้เกลี้ยง : อย่างกูเนี่ยเมียมาทีหลัง 

 ไอ้หน่วย : แล้วมึงด่าตอบว่าอย่างไร 

 ไอ้เกลี้ยง : พอเมียด่า ชิชิชะชะ ไอ้เกลี้ยงมึงไปไหนมา การงานไม่ท าไอ้ระย ามึงไป 

ไหนมา กูเป็นหมอท าขวัญเก่า กูสวนกลับไปเลย  

 ไอ้หน่วย : กูเพ่ิงรู้ว่ามึงเป็นหมอท าขวัญ ลองด่ากลับดุ๊ 

 ไอ้เกลี้ยง : กูด่าสวนเลย เอ๊ย....อะ... เออ...เอ่ย...หยุดนะ...อีห่าจิก 

 ไอ้หน่วย : มึงด่าเมียพรรค์นั้นเลย 

(รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร) 

 จากตัวอย่างบทตลกข้างต้นปรากฏชุดค าด่า ประกอบด้วย ไอ้ห่า ไอ้เปรต  ไอ้เกือก อีดอก

กระทือ อีห่า อีเปรต ไอ้เหี้ย ไอ้เย็ดตะแม่ ไอ้ระย า อีห่าจิก ค าด่าจะขึ้นต้นด้วยค าสรรพนามที่ประกอบ

หน้าชื่อที่แสดงความเหยียดหยาม เมื่อจะด่าผู้ชายใช้ “ไอ้” และเมื่อด่าผู้หญิงจะใช้ “อี” ประกอบกับ

ค าที่มีความหมายน่ารังเกียจ ได้แก่ โรคร้าย เช่น ห่า (โรค) ห่าจิก,สิ่งชั่วช้า เช่น ระย า, สัตว์อัปมงคล 
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เช่น เหี้ย, อมนุษย์ เช่น เปรต,ของใช้ที่อยู่ เบื้องต่ า เช่น เกือก, การสังวาสบุพการี เช่น เย็ดแม่        

หรือ เย็ดตะแม่, พืช เช่น ดอกกระทือ เป็นต้น  

 การสร้างอารมณ์ขันโดยใช้ถ้อยค าหยาบคายส่วนใหญ่เกิดจากอารมณ์โกรธ แล้วจึงใช้ถ้อยค า

หยาบคายด่าถ้อยทอกัน ตามปกติในสังคมการใช้ถ้อยค าเหล่านี้ถือว่าไม่สุภาพ ไม่ไพเราะ ไม่มีใคร

ต้องการฟัง แต่ส าหรับเวทีการแสดงหนังตะลุงถือว่าเป็นพ้ืนที่พิเศษที่สามารถใช้ค าหยาบคายในการ

แสดงผ่านตัวตลก เพ่ือเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม โดยไม่มีใครถือสาหรือรังเกียจ ดังตัวอย่างที่ 1      

ไอ้จ่อยไปแกล้งร้องเพลงยั่ วโมโหตาแก่จนท าให้ตาแก่ต้องด่าทอชุดค าด่าออกมาถึง 3 ค า               

ตามข้อความ  “หยุด ๆ ๆ เดี๋ยวนี้ ลองหยุดไม่ กูจะฟันด้วยหัวขวานหน้าแหก ไอ้ห่าจิกดอกไม้มี

มากมาย เสือกร้องเพลงดอกไม้จันทน์ กูอายุปูนนี้แล้วพอได้ยินดอกไม้จันทน์ หัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่ม ไอ้

เปรต ดอกไม้มีเป็นร้อยเป็นพัน เสือกร้องดอกไม้จันทน์ กูว่าจะไปเที่ยวให้สนุก ๆ สักหน่อย ไป๊ไปหีแม่

มันแล้ว ไอ้เกือก” ยิ่งด่ายิ่งเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม ค าหยาบคายจึงนับเป็นกลวิธีทางภาษาที่สร้าง

อารมณ์ขันประเภทหนึ่ง ตรงตามแนวคิดเรื่องการปลดปล่อยด้วยเหตุผลเช่นด้วยกับการใช้ค าผวน

นั่นเอง 

  6.4.2.6 การใช้ค าถิ่น 

 ภาษาถิ่นเมืองเพชรบุรีหรือภาษาเมืองเพชร14 เป็นภาษาถิ่นที่ส าเนียงเพ้ียนออกไปจากภาษา

ภาคกลางที่กรุงเทพฯ ส าเนียงชาวเพชรบุรีมีลักษณะเฉพาะตัว จังหวะการพูดจะเร็วคล้ายคนปักษ์ใต้ 

เป็นส าเนียงที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ส าเนียงชาวเพชรบุรีแท้ ๆ จะอยู่ในเขตอ าเภอบ้านลาด       

ตัวตลกส าคัญของหนังตะลุงเมืองเพชรจะพูดส าเนียงบ้านลาด หนังตะลุงเมืองเพชรปรากฏการใช้    

ค าภาษาถ่ินเมืองเพชรเป็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน ดังตัวอย่างค าภาษาถ่ินในบทตลก ต่อไปนี้  

 ตัวอย่างที่ 1 

 พระอภัยมณี : เราจะเป่าให้เจ้าอกแตกตาย ยังไงล่ะ 

 ผีเสื้อสมุทร  :  ฮ่า ๆ ๆ เป่าปี่รึจะอกแตกตาย ไม่มีทาง 

 ไอ้ด้วง : อีห่า อกเท่านั้น แตกไม่หร็อก เกลี้ยง 

 ไอ้เกลี้ยง  : เห็นที่แรกนึกว่าห้อยแฟง นมอย่างขี้พร้า ห่านี่ ท าไงดีนะเจ้านาย 

                                                           
14รูปแบบประโยคของภาษาเมืองเพชรมีลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะการปฏิเสธ จะใช้ค าว่า "ไม่" ตามหลังค ากริยา และเปลี่ยน

ระดับเสียงค ากริยา  เช่น กิ๊นไม่ (ไม่กิน), เอ๊าไม่ (ไม่เอา), มี้ไม่ (ไม่มี), ป๊วดไม่ (ไม่ปวด) นอกจากนี้ ส าเนียงการออกเสียงสระยังมีลักษณะ
เฉพาะตัว เช่น ค าว่า น้ า ออกเสียงสั้นตามสระ - ำ ไม่นิยมออกเสียงยาวเป็นน้าม เหมือนคนกรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังมีการใช้ค าจ านวน
มากเฉพาะถิ่นเมืองเพชร เช่น ลูกกระติ๋ง หมายถึง ลูกหมา ลูกกระแอ หมายถึง  ลูกวัว  หิ้ม หมายถึง ขริบ (ตัดด้วยกรรไกร)  ดินละหุน 
หมายถึง ปลวก ฯลฯ  
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(พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 “ขี้พร้า” ภาษาถิ่นเมืองเพชร หมายถึง ฟักหรือแฟง ไอ้เกลี้ยงได้น านมของนางผีเสื้อสมุทร  

ไปพูดเปรียบกับผลขี้พร้าที่มีลักษณะใหญ่และห้อยโทงเทง กลวิธีการเปรียบของสองสิ่งดังกล่าว    

สร้างอารมณ์ขัน เพราะความไม่เข้ากันของนมนางผีเสื้อสมุทรกับผลขี้พร้าซึ่งไม่น่าจะมาเปรียบกันได้ 

ยิ่งใช้ภาษาถิ่นในการเปรียบท าให้ผู้ชมซึ่งเป็นคนท้องถิ่นเกิดจินตภาพและเข้าใจสิ่งที่เปรียบได้อย่าง

เข้าใจลึกซึ้ง  โดยปกติขนบการเปรียบนมของผู้หญิงจะเปรียบนมกับดอกบัวหรือสิ่งอ่ืนที่มีความ

ละเมียดละไม แต่การเปรียบของไอ้เกลี้ยงผิดไปจากแบบแผน ท าให้เห็นความไม่เข้ากันของรูปแบบ

ความเปรียบที่ผิดไปจากปกตินี้จึงท าให้เกิดอารมณ์ขัน 

 ตัวอย่างที่ 2 

 ไอ้เกลี้ยง : แล้วบวชมานานยังเนี่ย พ่อแก่  

 ฤๅษี : เออ บวชตั้งแต่เด็ก จนเวลานี้อายุก็แปดสิบเกือบจะเก้าสิบ  

 ไอ้เกลี้ยง : อ้อ บวชตั้งแต่เด็กจนแก่  

 ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้เกลี้ยง : นี่ถ้าบ้านผม ลองบวชใหญ่โตพรรค์นี้ เขาเรียกว่า หลบสาก  

 ฤๅษี : ไอ้เวร นี่มึงด่ากู 

 ไอ้เกลี้ยง : ได้ด่าไม่หร็อก   

 ฤๅษี : แล้วมึงว่ากู หลบสาก ได้อย่างไร  

 ไอ้เกลี้ยง : ไมนะ พ่อแม่จะใช้ท าการมั่งก็ได้ไม่  มาบวชสึกไม่ เขาเรียกหลบสากฉิบนึ  

 ฤๅษี : กูศรัทธาในพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ ไม่ใช่หลบสาก 

(มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 “หลบสาก” ภาษาถิ่นเมืองเพชร แปลว่า คนขี้เกียจ ขี้คร้าน มักเป็นถ้อยค าที่ใช้ดุด่าว่ากล่าว

หรือเหน็บแนมคนที่ขี้เกียจ ไม่ท างานท าการ จากเรื่อง ไอ้เกลี้ยงกล่าวหาว่าพระฤๅษีที่มาบวชเพราะ

หลบสาก ไม่ช่วยพ่อแม่ท างาน ส่วนพระฤๅษีให้เหตุผลว่าที่มาบวชเพราะศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรม

ของพระพุทธเจ้า การไม่เข้ากันเรื่องเหตุผลของไอ้เกลี้ยงกับพระฤๅษีโดยมีจุดเชื่อมโยงให้โต้แย้ง คือ

ภาษาถิ่นค าว่า “หลบสาก” นั่นสร้างอารมณ์ขัน กล่าวคือ  ตามปกติการอุปสมบทของกุลบุตร         

ในสังคมไทยเป็นไปเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัทธรรมของ   

พระศาสดา ซึ่งเป็นเรื่องพ้ืนฐานของสังคม แต่การกล่าวหาของไอ้เกลี้ยงว่าการบวชเป็นเรื่องของ    

การหลบสาก จึงเป็นความไม่เข้ากันของเหตุผลที่สร้างอารมณ์ขัน   
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ตัวอย่างที่ 3 

 ไอ้จ่อย :  นรกสิกูชอบ กูท าบุญทุกวันนี้ ตายไปชาติหน้าฉันใดให้ตกนรกหมกไหม้ไปเลย 

 ไอ้กบ : เพ้อ ไอ้บ้า เขามีแต่ข้ึนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มึงมันคนอะไรท าบุญขอให้ตกนรก 

หมกไหม้อะ มึงลงไปท าอะไรนรก 

 ไอ้จ่อย :  อู้ ขึ้นไปบนสวรรค์ฟังพระธรรมะธัมโม ลงนรกดีกว่า เหล้า บุหรี่ ม้า กัญชา  

เพียบ 

 ไอ้กบ : ใครบอกมึง ไอ้จ่อย 

 ไอ้จ่อย :  ไม่ ตกนรกมีไม่เหร่อ พรรค์นั้น 

 ไอ้กบ : ไอ้บ้าเอ้ย มึงคิดผิดแล้ว เขาเอามึงไปลงกระทะทองแดง 

 ไอ้จ่อย :  ลงกระทะทองแดงดีนึ 

 ไอ้กบ : มันดียังไง กระทะทองแดง 

 ไอ้จ่อย :  พอยมทูตยมพบาลเผลอ กูลักกระทะขาย ทองแดงโลเป็นร้อย 

 ไอ้กบ : ชะ ห่ากินเอ้ย แล้วมึงจะเอาออกมายังไง กระทะใช่กระทะทอดหมูทอดปลา 

บ้านเราลูกมันใหญ่พอหิ้วสองคนที่ไหน 

 ไอ้จ่อย :  กูก็กระดอกพวกในนรกแบกออกมานึ มึงคิดว่าคนทั้งโลกกูตกนรกคนเดียวหรือไง 

 ไอ้กบ : ลองว่ามึงยังไม่ส านึกผิด เขาจะเอามึงไปปีนต้นงิ้ว 

 ไอ้จ่อย :  ปีนต้นงิ้วกูหากลัวไม่หรอก 

 ไอ้กบ : ไมนะ 

 ไอ้จ่อย :  ต้นตาลสูงยังปีนเสีย 

 ไอ้กบ : มันเหมือนกันไม่หรอกนะ ต้นงิ้วมันมีหนาม 

(สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป์) 

 “กระดอก”  ภาษาถิ่นเมืองเพชร แปลว่า  การออกปากให้คนมาร่วมลงแรงช่วยท างาน  

อย่างใดอย่างหนึ่ง  คล้ายลักษณะการลงแขก ไอ้จ่อยไม่เกรงกลัวการตกนรกกับต้องการที่จะไป พอตก

กระทะทองแดงก็จะขโมยกระทะทองแดงไปขาย ไอ้กบทัดทานว่ากระทะใบใหญ่มาก ไอ้จ่อยขี้เมากลับ

ตอบกลับเป็นเรื่องตลกโดยใช้ค าภาษาถิ่นว่า “กูก็กระดอกพวกในนรกแบกออกมานึ มึงคิดว่าคนทั้ง

โลกกูตกนรกคนเดียวหรือไง” จากเรื่องดังกล่าวตรงกับแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากัน ตามปกติคนไทย

ส่วนใหญ่ท าบุญเพ่ือที่จะไปเกิดในสวรรค์ แต่ไอ้จ่อยกับคิดตรงข้าม ผิดจารีตทางความคิดของคนทั่วไป

นับเป็นอารมณ์ขันขั้นที่  1 เมื่อไอ้จ่อยทราบว่าเมื่อตกนรกจะต้องลงไปอยู่ในกระทะทองแดงก็        
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เกิดความคิดที่จะกระดอกเพ่ือนในนรกช่วยกันขโมยกระทะของนรกไปขาย ความคิดที่ผิดแบบแผน

จากการปฏิบัติตนแตกต่างจากที่ควรเป็นก็ท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขันเป็นขั้นที่ 2  

 การใช้ค าภาษาถิ่นเมืองเพชรในหนังตะลุงนั้น โดยปกติตัวตลกส าคัญจะพูดส าเนียงและ      

ใช้ค าภาษาถิ่นในการเจรจาเป็นพ้ืน แต่ค าภาษาถิ่นบางค ากลับเป็นจุดเชื่อมโยงช่วยสร้างอารมณ์ขัน 

รายละเอียดตามที่ได้ยกตัวอย่างพร้อมอธิบายไปแล้ว ได้แก่ ค าว่า ขี้พร้า หลบสาก และกระดอก 

ภาวการณ์ดังกล่าวเป็นการเล่นกับภาษาถิ่นซึ่งต่างกับภาษากลางที่ได้รับการยอมรับของสังคม 

นอกจากท าให้เกิดอารมณ์ขันแล้วยังเป็นการยืนยันลักษณะเฉพาะของการใช้ภาษาถ่ินอันภาคภูมิ  

 หนังตะลุงเมืองเพชรมีกลวิธีทางภาษาที่ใช้สร้างบทตลก 6 กลวิธี ได้แก่ การเล่นกับภาษา การ

เลียนเสียง การใช้ภาพพจน์  การใช้ค าสองแง่สองง่าม  การใช้ค าหยาบ และการใช้ค าถิ่น สามารถ

วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในด้านเสียง ถ้อยค า และความหมาย พบว่า การสร้างบทตลกดังกล่าวเป็นไป

ตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขันของคริทช์ลีย์ทั้ง 3 ประการ โดยบทตลกส่วนเป็นไปตามแนวคิด

เรื่องความไม่เข้ากันในด้านความไม่เข้ากันของเนื้อหาและบุคลิกภาพของตัวตลก ได้แก่  การเล่นกับ

ภาษา การใช้ภาพพจน์ และการใช้ค าถิ่น ส่วนแนวคิดเรื่องการปลดปล่อย ได้แก่ การใช้ค าสองแง่สอง

ง่ามและการใช้ค าหยาบ เป็นการปล่อยปล่อยอารมณ์ที่ไม่สามารถพูดถ้อยค าดังกล่าวในชีวิตจริง 

เนื่องจากเป็นถ้อยค าไม่สภาพ และแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าและการท าให้ต่ าลง ได้แก่ การเลียน

เสียง เป็นการล้อเลียนเสียงพูดภาษาไทยของชาวจีน  

บทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมี 2 รูปแบบ ได้แก่ ร้อยกรองแบบเก่า

และร้อยแก้วแบบใหม่ โดยมีผู้แสดงบทตลก คือ ตัวตลกที่มีรูปลักษณ์ผิดปกติ ลักษณะบุคลิกภาพที่

รุ่มร่าม ผิดกาลเทศะ ตลอดจนพูดส าเนียงท้องถิ่น ซึ่งคุณลักษณะทั้ง  3 ของตัวตลกเอ้ือต่อการสร้าง

บทตลกให้เกิดอารมณ์ขัน นอกจากนั้นตัวตลกยังมีบทบาทหน้าที่เป็นเสนาอ ามาตย์และตัวตามพระเอก 

ซึ่งตัวตลกสามารถปรากฏตัวแทรกได้ตลอดเรื่อง พบว่ามีจารีตของการปรากฏตัวในตัวบทวรรณกรรม 

ได้แก่ เจ้าเมืองตรัสเรียกหาเสนาอ ามาตย์ การเป็นทูตหรือนายประตู การจัดทัพ และการติดตามตัว

ละครเอก ในประเด็นเนื้อหาบทตลก คนเชิดน าเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับชาติ

และท้องถิ่น จากสื่อกระแสหลักและท้องถิ่นมาสร้างสรรค์บทตลกด้วยกลวิธีทางเนื้อหาและกลวิธีทาง

ภาษา ก่อให้เกิดอารมณ์ขันอันมีลักษณะเฉพาะในบริบทการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 

 บทตลก นับเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ถึงกับกล่าวกันว่า ถ้าไม่มี

บทตลกก็ไม่ใช่หนังตะลุง ตามที่ ปรียา หิรัญประดิษฐ์ และ จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ (2542: 539 -540) 
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กล่าวว่า ขนบนิยมในการแสดงของไทยอีกประการหนึ่ง คือ การแสดงตลก ตัวตลกหรือจ าอวด คือ 

ผู้ท าหน้าที่สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ชม เป็นตัวแสดงที่ขาดไม่ได้ในการแสดงของทั้งไทยและของต่างชาติ  

ดังนั้น คนเชิดตะลุงจะต้องแสดงฝีมือในการแสดงอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากจะต้องด าเนินเรื่องให้

กระชับแล้ว ยังต้องสอดแทรกบทตลกไว้เป็นระยะตลอดเรื่องเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินจะได้ตรึง

ผู้ชมให้ดูจนจบเรื่อง แต่ละคณะจะมีกลเม็ดเด็ดพรายที่แตกต่างกันในการคิดประดิษฐ์สร้างบทตลก  

นอกจากนั้น บทบาทของตัวตลกหนังตะลุงนอกจากท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขันแล้ว ยังท าให้คน

เชิดสามารถแสดงทรรศนะหรือวิพากษ์วิจารณ์ข้อขัดแย้งได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากบางสิ่ งบางอย่าง       

มีผลกระทบต่อสังคม ถูกจ ากัดการแสดงทรรศนะวิพากษ์วิจารณ์แต่เป็นความต้องการของสังคมที่ใคร่

ฟังหรือได้ระบายออก กรณีเช่นนี้หนังตะลุงจะใช้วิธีแสดงออกผ่านตัวตลก เป็นทีเล่นทีจริง หยิกแกม

หยอก หรือบางครั้งก็โจมตีตรงไปตรงมาอย่างรุนแรง สนองความต้องการของคนเชิดเองและผู้ชม    

ท าให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบา (เกษม ขนาบแก้ว , 2533: 9-10)  จนในบางครั้งอาจท าให้เกิด

จิตส านึกร่วมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่กล่าวถึงจากบทตลกต่าง ๆ ที่คนเชิดได้สรรค์กลวิธี

การสร้างบทตลกโดยใช้ตัวตลกที่มีรูปลักษณ์ที่รูปชั่วตัวด าและมีบุคลิกภาพและนิสัยใจคอ ตลอดจน

ส าเนียงการพูดที่มีเอกลักษณ์ 

 บทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเฉพาะถิ่นที่พลิกแพลงตัวบทไป

ตามเหตุการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติและท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง บทตลกจึงมี

ลักษณะพลิกแพลง ไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น ผู้ชมจึงต้องการมาฟังมาชมการแสดงบทตลก 

ต้องการมาตรวจสอบว่าคนเชิดมีการพัฒนาสร้างสรรค์บทตลกขึ้นมาใหม่หรือไม่ ส่วนคนเชิดจึงต้องคิด

สร้างสรรค์บทตลกขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง แปรตามสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน

ช่วงเวลาขณะนั้น  โดยไม่ต้องคิดโครงเรื่องใหม่ หรือแต่เรื่องขึ้นมาใหม่ เพราะสิ่งเหล่านั้นผู้ชมไม่

ต้องการ เพราะสามารถคาดเดาได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ผู้ชมต้องการคือ ความคาดเดาไม่ได้ของบทตลก 

บทตลกเป็นสิ่งที่ทุกคณะต้องพยายามสร้างสรรค์ใหม่เพราะถือว่าเป็นจุดขาย คณะไหน

สามารถหยิบเนื้อหาที่ก าลังเป็นกระแสสังคมน ามาใช้สร้างบทตลกได้ ก็จะเป็นที่ประทับใจของผู้ชม   

ในปัจจุบันคณะหนังตะลุงเมืองเพชรที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเพชรบุรี คือ คณะ ว. รวมศิลป์ ราคา

รับจ้างแสดงสูงกว่าคณะอื่น มีงานแสดงตลอดทั้งปี ความส าเร็จของคณะหนังตะลุงนี้ขึ้นอยู่กับบทตลก 

ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เสมอ  ซึ่งท าให้คนเชิดคณะอ่ืนเกิดการปรับตัวตลอดเวลาตามกระแสสังคมที่

เปลี่ยนไป บทตลกในปัจจุบันได้น าข้อมูลมาจากสื่อสมัยใหม่ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ยิ่งเปิดโอกาสให้คน
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เชิดสร้างบทตลกจากข่าวสารต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและฉับไวยิ่งขึ้น ท าให้เห็นถึงความทันสมัยของ

คณะหนังตะลุงแต่ละคณะอีกด้วย  

บทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร มีพันธกิจเพ่ือความบันเทิง ซึ่งเป็น

บทบาทหน้าที่หลัก ที่เป็นจุดเชื่อมจิตวิญญาณชุมชน ท าให้คนที่มาชมเกิดความเท่าเทียมกัน ปรองดอง

กลมเกลียวกัน เนื่องจากได้ปลดปล่อยตัวตนในช่วงเวลาสั้น ๆ เพ่ือเสพความสนุกสนานอันเผยให้เห็น

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระดับหนึ่ง ที่ท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่ได้ในปัจจุบัน  ดังจะได้กล่าว

ต่อไปในบทที่ 7 เรื่องการด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชร  

  

 

 

 



 
 

 

บทที่ 7 
การด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชร 

 

 วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะพิเศษที่เป็นการรวมวรรณกรรมสองประเภทเข้าไว้

ด้วยกัน คือ วรรณกรรมพิธีกรรมในช่วงการไหว้ครูและการตัดสินบน และวรรณกรรมการแสดงในช่วง

การแสดง ซึ่งสามารถเชื่อมร้อยโลกศักดิ์สิทธิ์และโลกสามัญเข้าด้วยกันด้วยตัวบทวรรณกรรม        

หนังตะลุง  บทบาทหน้าที่ของตัวบทวรรณกรรมหนังตะลุงในบริบทของพิธีกรรมและบริบทของการ

แสดง ท าให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่  ดังนั้น ในบทที่ 7 นี้    

ได้ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์เนื้อหาไว้  2 ประเด็น คือ บทบาทหน้าที่วรรณกรรมหนังตะลุงเมือง

เพชรกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจ มีรายละเอียด ดังนี้  

 

7.1 บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร 
 ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของ วิลเลียม บาสคอม (william Bascom) (อ้างใน ศิราพร ณ ถลาง, 

2552: 361) จ าแนกภาพรวมไว้ 4 ประการ คือ ประการที่ 1 ใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการท า

พิธีกรรม ประการที่ 2 ท าหน้าที่ในการศึกษาในสังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า ประการที่ 3 รักษา

มาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม และประการที่ 4  ให้ความเพลิดเพลินและเป็น

ทางออกให้กับความขับข้องใจของบุคคล  

 ผู้ศึกษาใช้บทบาทหน้าที่ของคติชนทั้ง 4 ประการข้างต้นนี้เป็นกรอบกว้าง ๆ ในการอธิบาย

บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรและบริบทการแสดงวรรณกรรมหนังตะลุงเมือง

เพชร ที่มีผลส าคัญท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน โดยสามารถวิเคราะห์

บทบาทหน้าทีก่ารแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรได้ 4 บทบาท หลัก ดังต่อไปนี้ 

  1) บทบาทหน้าที่ด้านพิธีกรรมการแก้บน   

  2) บทบาทหน้าทีด่้านการแสดงความบันเทิง 

  3) บทบาทหน้าทีด้่านสร้างความปรองดองสามัคคี 

  4) บทบาทหน้าที่ด้านการเชื่อมโยงโลกศักดิ์สิทธิ์และโลกสามัญ 

 7.1.1 บทบาทหน้าที่ด้านพิธีกรรมการแก้บน   
 พิธีกรรมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ถึง 2 ด้าน คือ ทั้งด้านสังคมและ       

ด้านจิตใจในสังคมประเพณี พิธีกรรมเป็นเรื่องของกลุ่มชน พิธีกรรมเป็นการรวมพลังของคนในสังคม     

การประกอบพิธีกรรมแต่ละครั้งท าให้สมาชิกในสังคมรู้สึกมั่นคงอบอุ่น นอกจากนั้น หน้าที่ส าคัญของ
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พิธีกรรม คือ ช่วยให้มนุษย์มีความม่ันคงทางด้านจิตใจ มีความสบายใจขึ้น เพราะพิธีกรรมมักเก่ียวข้อง

กับการขอร้องให้อ านาจเหนือธรรมชาติช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ไม่มั่นใจ (ศิราพร ณ ถลาง , 2552 : 

364-365) เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มีความไม่แน่ใจไม่สบายใจ มนุษย์ก็จะท าพิธีบนบานศาลกล่าวต่อ

อ านาจเหนือธรรมชาติให้ช่วยเหลือเพ่ือให้พ้นจากสภาพที่เป็นทุกข์ ชาวเพชรบุรีมีความเชื่อถือศรัทธา

ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพ้ืนที่ของตนอย่างมั่นคง ได้แก่ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าปู่ เจ้าที่เจ้าทาง ฯลฯ ดังนั้ น

เมื่อมีปัญหาชีวิตชาวเพชรบุรีจึงบนบานศาลกล่าวและเมื่อได้สมประสงค์ตามที่บนก็จะแก้บนกับ      

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหนังตะลุง  หนังตะลุงเมืองเพชรจึงเป็นศิลปะการแสดงที่มีบทบาทรับใช้สังคม        

ท าหน้าที่เป็นมหรสพแก้บน  ช่วยคลายความวิตกกังวลและสร้างความสบายใจให้ ชาวเพชรบุรี      

(ทรงฤทธิ์  ศรีสารคาม, 2555 : ง) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

  ในพิธีกรรมการแก้บนหนังตะลุงเมืองเพชร คนเชิดต้องใช้ตัวบทวรรณกรรมร้องสื่อสารกับ   

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าภาพได้บนไว้และเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นที่เจ้าภาพเคารพนับถือมาเป็นสักขีพบยานในการ

แก้บน  ตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมจึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการร้องเชิญเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ  

และประกอบการตัดสินบน ดังได้กล่าวไว้ในบทที่ 3   ในช่วงพิธีกรรมนี้มีการใช้ตัวบทวรรณกรรมร้อง

สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นขั้นตอน คนเชิดจะร้องตัวบทดังกล่าวด้วยน้ าเสียงดังหนักแน่นประกอบ

เสียงดนตรีที่สร้างบรรยากาศเข้มขลัง ยังคงรักษาขนบตามแบบโบราณทั้งด้านเนื้อหาและการร้อง     

มีเอกภาพและล าดับขั้นตอนชัดเจน ดังตัวอย่าง 

  “ลูกร้องประกาศไปทั่วพื้นดิน ขอให้ได้ยินไปถึงชั้นฟ้า 

  สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน  ขอให้ได้ยินถึงท้าวพรหมา” 

 การเชิญเจ้าหรือการประกาศเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตในที่ต่าง ๆ ให้

เดินทางมาร่วมในพิธีการแสดงหนังตะลุงแก้บน  ส าหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าของสินบนก็จะร้องเชิญ

มาประทับที่หน้าจอหนังเพ่ือมารับสินบน ดังบทกลอน “เจ้าพ่อองค์ไหนเป็นเจ้าของสินบน พ่อหน้ามน

มารับสินบนพ่อไป” หรือ “เชิญพ่อมารับมารอง  มาจับมาจองสินบนเอาไป” ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ   

ก็ร้องเชิญมาในบริเวณพิธีเพ่ือเป็นสักขีพยานการแก้บน และชมการแสดงหนังตะลุง อีกท้ังเป็นก าลังใจ

ให้แก่คนเชิดในการแสดงเพื่อเสริมความม่ันใจและเป็นสิริมงคล  ดังบทกลอน  

  “มารับมารู้เป็นก าลังใจ  คืนนี้ลูกไซร้จะเล่นถวาย 

  ที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง  เชิญมาดูหนังฟังนิยาย 

            เชิญพ่อมาดูมาฟัง                      เชิญมาดูหนังฟังนิยาย 

           อย่าได้ขัดเขินเมินชัง            ลูกประกาศเรียกหาในค่ าคืนนี้ไซร้ 
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            เชิญเขาประจ าในพิธี  ในค่ าคืนนี้ลูกจะเล่นถวาย” 

       (ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์)   

 หลังจากเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสินบนมาประทับหน้าจอแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด

ของพิธีกรรม คือ การตัดสินบนหรือการท าให้สินบนขาด คนเชิดจะร้องกลอนบอกให้รู้ว่าจะตัดสินบน 

ตัวอย่าง 

  เมื่อพ่อมาพร้อมหน้ากัน  ตัดสินบนขาดกันเสียโดยไว 

       (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) 

  พอมาพร้อมตามสัญญา  ตัดสินบนนี้หนาเสียโดยไว  

       (ดวงใจแม่: คณะ ว.รวมศิลป์) 

 เมื่อคนเชิดร้องกลอนจบ จะใช้ตัวประกาศเจ้ายิงลูกศร 3 ครั้ง ตัดสินบนให้ขาด เป็นสัญญาณ

ให้เจ้าภาพรับรู้ สัญลักษณ์ช่วงพิธีดังกล่าวมีความหลากหลาย สัญลักษณ์แรกคือตัววรรณกรรมที่เป็น

ภาษาร้อยกรองด้วยความประณีตใช้ร้องบอกถึงนัยยะแสดงการตัดสินบน ได้แก่ “ตัดสินบนขาดกันเสีย

โดยไว” สัญลักษณ์ต่อมาคือกิริยาท่าทางของตัวประกาศเจ้าที่คนเชิดเชิดให้เห็นถึงการแผลงศรไปตัด

สินบน จ านวน 3 ครั้ง และสัญลักษณ์รูปศรเคลื่อนที่ในฉากแสงเงาทะยานไปตัดสินบน จ านวน 3 ครั้ง  

การตัดสินบนหนังตะลุงจากสัญลักษณ์ดังกล่าวยืนยันความหมายว่าสินบนได้ขาดสิ้นลงแล้วโดยผ่าน

ถ้อยค า กิริยา และอาวุธ ซึ่งมีอานุภาพและพลังในการตัดสินบนที่เป็นเรื่องนามธรรมให้ประจักษ์เห็น

เป็นรูปธรรม โดยเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ว่าสินบนเป็นวัตถุที่มีลักษณะไม่หนามากที่

สามารถใช้ศรยิงให้ขาดหรือแยกออกจากกันได้  

 ในบริบทพิธีกรรมการแก้บน จากการสังเกตการณ์เจ้าภาพทุกคนจะให้ความส าคัญกับพิธี

กรรมการแสดงช่วงนี้อย่างมาก บริเวณหน้าโรงหนังจะตั้งศาลหรือเก้าอ้ี ปูด้วยผ้าขาว มีหมอนพิง    

กางร่มไว้บริเวณเก้าอ้ี  เพ่ือให้เจ้าพ่อมาประทับชมการแสดงหนังตะลุง  เจ้าภาพบางคนตั้งของเซ่น     

มีไก่ต้ม เหล้าขาว ผลไม้ มาบูชาเจ้าพ่อด้วย พอถึงช่วงที่คนเชิดร้องเชิญเจ้า เจ้าภาพจะจุดธูปเทียน

บอกกล่าวเจ้าพ่อเท้าความถึงการบนบานที่ผ่านมา แล้วได้สมใจตามที่บนไว้  จึงน าหนังตะลุงมาเล่น

ถวาย  เมื่อบอกกล่าวเสร็จจะปักธูปเทียนบนพ้ืนดินบริเวณใกล้ ๆ แล้วจะนั่งชมการแสดง จะคอยฟังว่า

คนเชิดจะร้องกลอนออกชื่อเจ้าภาพหรือไม่ จะร้องบอกให้หลุดสินบนหรือไม่ ช่วงที่คนเชิดร้องกลอน

ให้หลุดสินบนจะเชิดรูปมานพน้อยเป็นเชิงสัญลักษณ์ยิงลูกศรไปตัดสินบนให้ขาด แล้วจะร้องอวยพร

เจ้าภาพ 
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 ช่วงพิธีกรรมการแก้บนนี้เป็นช่วงส าคัญที่เจ้าภาพต้องคอยฟังให้ดี เพราะเกรงว่าจะแก้สินบน

ไม่ตกแล้วเจ้าพ่อจะมาทวงสินบนท าให้เจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว เจ้าภาพบางคนจะลาของ

เซ่นไหว้แล้วกลับบ้าน หรือชมการแสดงจนจบ  จากพฤติกรรมดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่าการร้องเชิญ

เจ้า การร้องขอให้หลุดสินบน ช่วงพิธีกรรมนี้ มีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อชีวิตคนท้องถิ่นเมืองเพชรว่ายัง

ยึดโยงกับการบนบานศาลกล่าวและการแก้บน ดังนั้น การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรจึงมีบทบาท

หน้าที่หลัก คือ การแก้บน  

 ในการแก้บนหนังตะลุงเมืองเพชร บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมในบริบทพิธีกรรมเป็นหัวใจ

ส าคัญใช้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งมีผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของเจ้าภาพ  ช่วงแก้บนเป็นที่

เจ้าภาพพ้นจากวิกฤตชีวิต เป็นช่วงที่สมความปรารถนา แต่ช่วงเวลาแก้บนเจ้าภาพจะต้องท าให้สินบน

ขาด ด้วยเกรงอ านาจสิ่งศักดิ์มาทวง หากสินบนไม่ขาดจะให้เกิดวิกฤติชีวิตซ้ าอีกครั้ง ตัวบทวรรณกรรม

ในบริบทการแก้บนช่วงเชิญเจ้ากับตัดสินบนจึงมีบทบาทส าคัญในพิธีและมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตของ

เจ้าภาพ เป็นตัวบทที่สร้างความสบายใจที่ได้เปลื้องสินบนส าเร็จ อีกทั้งเป็นขวัญและก าลังใจในการ

ด าเนินชีวิตต่อไป ภายใต้ความเกรงกลัวและเคารพในอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่น 

 7.1.2 บทบาทหน้าที่ด้านการแสดงความบันเทิง 
 วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรอยู่ในช่วงวาระแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นช่วงเวลา

ความสนุกสนาน หลังจากที่ผู้ชมต้องอยู่ในช่วงพิธีกรรมที่มีบรรยากาศของความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ เงียบ

สงบในการร่วมพิธีกรรม พอพ้นจากช่วงนั้นมา บทบาทของวรรณกรรมการแสดงก็เริ่มปฏิบัติการท า

หน้าที่เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชม 

 วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร อาศัยเค้าโครงเรื่องจากวรรณกรรมลายลักษณ์ทั้ง

วรรณคดีหลักและชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ มีโครงเรื่องซ้ า ๆ จนผู้ชมคาดเดาได้ 

การแสดงส่วนใหญ่แสดงไม่จบเรื่อง เนื่องจากเป็นวาระของการเฉลิมฉลอง สิ่งที่ผู้ชมต้องการเสพคือ

ความบันเทิง ดังนั้น บทบาทส าคัญของวรรณกรรมการแสดง คือ  บทตลก จากการปรากฏตัวของตัว

ตลกที่สอดแทรกอยู่ตลอดในการด าเนินเรื่อง 

 บทตลกในวรรณกรรมการแสดงอาศัยเสียงเจรจาอันมีคารมคมคายของตัวตลก มีมุกตลก   

ต่าง ๆ ถึงอกถึงใจคนดู ตัวตลกบางตัวสามารถวิจารณ์การบ้านการเมืองได้อย่างไม่ขัดเขิน สามารถ

กล่าวถ้อยค าโน้มน้าวให้ผู้ชมเห็นจริงเห็นจังได้ ผู้ชมส่วนใหญ่จะคอยติดตามดูลีลาการพูด การเจรจา

ของตัวตลกอย่างใจจดใจจ่อ เพราะให้ทั้งความบันเทิงและให้แง่คิดต่าง ๆ มากมาย (เอนก นาวิกมูล, 

2547: 889) รวมทั้งเป็นการระบายความคับข้องใจหรือความคับแค้นใจบางเรื่องของปัจเจกบุคคลหรือ
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กลุ่มชนที่ไม่อาจจะพูดได้ในชีวิตประจ าวัน  เนื่องจากถูกตีกรอบด้วยกฎจารีตศีลธรรม ชนชั้นทางสังคม 

และกฎหมาย แต่ได้ถูกคลี่คลายหรือตีแผ่ขยายความแสดงออกมาในบทพากย์หรือบทเจรจาผ่านตัว

ตลก นอกจากจะสร้างความขบขันแล้วบางครั้งท าให้เกิดความสะใจด้วย สามารถแบ่งบทบาทหน้าที่

ของวรรณกรรมในบริบทการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรได้ ดังนี้ 

  7.1.2.1 บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง 

 จุดประสงค์หลักของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรคือ มุ่งให้ความบันเทิง ถึงแม้

การแสดงจะแสดงถวายเจ้าพ่อในงานแก้สินบนก็ตาม ผู้ชมโดยมากจะเป็นครอบครัวเจ้าภาพที่หา   

หนังตะลุงไปแก้สินบนกับคนในหมู่บ้าน คนเชิดตะลุงจะต้องแสดงฝีมือในการแสดงนอกจากจะต้อง

ด าเนินเรื่องให้กระชับแล้ว ยังต้องสอดแทรกบทตลกไว้เป็นระยะตลอดเรื่อง  เพ่ือความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน จะได้ตรึงผู้ชมให้ดูจนจบเรื่อง ซึ่งแต่ละคณะจะมีกลเม็ดเด็ดพรายที่แตกต่างกัน จากการ

สัมภาษณ์คนเชิดทุกคณะจะต้องค้นหามุกตลกต่าง ๆ  จากหนังสือขายหัวเราะ การแสดงตลกทาง

โทรทัศน์หรือยูทูป การแสดงเพลงฉ่อยของสามน้า (โย่ง พวง นง) และการแสดงหนังตะลุงภาคใต้คณะ

ที่มีชื่อเสียง เช่น คณะน้องเดียว เพ่ือจะไม่ให้มีมุกซ้ ากับคณะอื่น ตัวอย่าง 

 ฤาษี :  กล่าวฝ่ายพระฤๅษีมีวิชา  ได้ร่ าเรียนมาอยู่มากมาย 

  ท าอะไรฉันก็ท าเป็น  ถ้าใครได้เห็นจะแปลกใจ 

  พอเป่านกหวีดก็แจกแข้งขวา สักยนต์ลงคาถาฤๅษีท าได้ 

  เคยเสกดินสอให้เขียนหนังสือ เคยเสกกระบือให้เป็นควาย 

  เคยเสกสุนัขให้เป็นหมา  เคยเสกอาชาให้เป็นม้ายังไง 

  เสกปู่ให้เป็นผัวย่า  เสกตาให้เป็นผัวยาย 

  มีลูกศิษย์เยอะแยะ  ถ้าใครจะแวะมาเรียนก็ได้ 

  ถ้าเป็นสาวไอ้แก้มแดงแดง  หน่วยกิตไหนแพงฤๅษีออกให้ 

  ติดต่อกันมาได้ที่   เวอร์ไวต์เวปต์ฤาษีดอตคอมไง 

  จะเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์  หรือจะไปเจอกันในไฮไฟ 

  เจอกันทางอินเทอร์เน็ต  คุยกันให้เสร็จแล้วไปเรียนก็ได้  

       (ดวงใจแม่ : คณะ ว.รวมศิลป์) 

 บทพากย์ฤาษีมีบทบาทหน้าที่สร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ชม  เพราะกล่าวถึงอิทธิฤทธิ์

ความสามารถที่เหมือนจะเก่งกล้าสามารถเกินมนุษย์ในการเสกสิ่งต่าง ๆ แต่กลับกลายเป็นการเล่นค า

พ้องความหมาย เช่น “เคยเสกสุนัขให้เป็นหมา  เคยเสกอาชาให้เป็นม้ายังไง”  ส่วนเรื่องวิทยาการที่
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ก าลังเป็นที่นิยมของสังคมในขณะนั้น เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก  อินเทอร์เน็ต หากน ามาแทรกจะได้รับ

ความชื่นชอบจากกลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น คนเชิดจะต้องทันสมัยรับรู้ข่าวสารและเทคโนโลยี แล้วน า

ข้อมูลมาสร้างสรรค์บทกลอน การใช้ภาษาถิ่นของตัวตลกในการเจรจาจะท าให้ได้อรรถรสในการชม

อย่างยิ่ง ด้วยส านวนและส าเนียงที่คุ้นชินกับคนท้องถิ่นท าให้เข้าใจได้ง่าย ส่วนใหญ่บทตลกจะเป็น

เรื่องใกล้ตัว สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น มุกตลกคนเมาเหล้าที่พบเห็นได้ง่ายตามสังคม

ชนบท คนเชิดได้น าพฤติกรรม กิริยาการพูดจา มาสร้างสีสันเป็นมุกตลก โดยให้มีทรรศนะวิพากษ์

พระสงฆ์ท่ีปัจจุบันมักหารายได้จากการสวดอภิธรรมศพ ซึ่งมุกตลกการวิพากษ์พระสงฆ์นี้มิได้มีบทบาท

เพ่ือความสนุกสนานเท่านั้น แต่เป็นการลดความรุนแรงของการวิจารณ์ปัญหาและถ่วงดุลสังคมแบบ

หนึ่งด้วย  ดังตัวอย่าง 

พระศรเดช:  ตกลงใครมาส่ง (จ่อยเมา กินเหล้าวันปีใหม่) 

ไอ้จ่อย:   มี้ใครมาส่งไม่สิ 

พระศรเดช :  แล้วเอ็งกลับเอง 

ไอ้จ่อย :  กลับเองที่ไหน พระเอากลับตอนเช้า 

พระศรเดช :  พระไปไหนมา 

ไอ้จ่อย:   พระไปบิณฑบาตมา แกเดินหลีกผม ผมนอนอยู่ข้างหนน  พระว่า           

“อู้ นี่ตายตั้งแต่เมื่อไหร่โว่ย” ผมได้ยินแว่ว ๆ แต่ร่างกายมันไหวติงไม่แล้ว ไม่กระดุกกระดิก 

พระว่าตายแล้ว เลยพระหามหัวหามท้ายกลับมาวัด แทนที่จะเอาเราไปนอนบนวัด ไอ้ห่า เอา

นอนหน้าโรงทึมอีกอะ แล้วพระว่า เอาไว้นี่ เดี๋ยวสี่โมงค่อยรดน้ า  แล้วพระขึ้นไปฉันข้าว พอ

พระขึ้นไปฉันข้าวเราอยู่ทางนี้ พยายามสะบัดแขน สะบัดขา ให้เลือดลมหมุนเวียนทั่วร่างกาย 

พอเลือดลมเดินดี ลุกขึ้นนั่ง สะบัดหัวสะบัดคอ เอ่อเว้ยขอนชั่วหน่อย ไอ้ห่า พอผุดลุกเดิน 

เอ่อเดินไปได้เว้ย แน่วเลย ออกจากหน้าโรงทึม ไม่งั้นอยู่ถึงสี่โมง พวกเอาน้ ามารดชิบนะ  

แหมเกือบเลยเรา 

พระศรเดช:  นี่เขาเรียกว่าเฉียดเส้นยาแดง 

ไอ้จ่อย :  นั่นสิ เรามันใจแวม ๆ  พระจะสวดอย่างเดียว พระนี่เห็นใครแย่ได้ไม่หร็อก 

เตรียมสวดอย่างเดียว 

พระศรเดช :  เฮ้ย ๆ เอ็งไปว่าพระ ว่าอย่างนี้ได้อย่างไร  

ไอ้จ่อย :  จริงนึ ลองว่าใครเจ็บ ๆ ไข้ ๆ พระจะเดินอยู่ตามหน้าบ้านแหละ 

พระศรเดช :  จะเดินท าไม 
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ไอ้จ่อย:   ถามว่าเป็นไงมั้ง ถ้าเขาบอกว่า แย่แล้วสงสัยมาทางเราไม่แล้ว   พระเตรียม

กวาดโรงทึมเองเลย 

พระศรเดช :  แหม ไอ้เปรตเอ๊ย มึงนี่คิดอะไรไม่ถูกเรื่อง 

ไอ้จ่อย:   นั่นแหละ ส่วนมากจะเป็นแบบนั้น  ลองเป็นกรุงเทพฯ ด้วยอู้ สี่ห้าศาลาเต็ม

เอ้ียด 

                                                                         (ดวงใจแม่ : คณะ ว.รวมศิลป์) 

  7.1.2.2 บทบาทหน้าที่เป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล 

 โดยธรรมชาติมนุษย์ย่อมได้รับความกดทางสังคม ถูกก าหนดด้วยกฎหมาย  ศีลธรรมจารีต

ประเพณีหรือบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า ท าให้เกิดภาวะความเครียด ความคับข้องหรือความคับแค้น

ใจ การชมการแสดงหนังตะลุงจึงเป็นทางออกหนึ่งที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะในการระบายความคับข้องใจ

ดังกล่าว โดยที่ไม่มีใครถือสาหาความและผิดกฎหมาย บทพากย์หรือบทเจรจาจะแทนอารมณ์

ความรู้สึกกดดันที่ได้รับการปลดปล่อย ท าให้ผู้ชมผ่อนคลายหรือเกิดความสะใจ เพราะในโลกจริงไม่

สามารถพูดหรือท าได้อย่างนั้น บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงในประเด็นดังกล่าว

แบ่งออกได้ ดังนี้ 

   1) เรื่องเพศ   

  ในสังคมไทยมีกฎเกณฑ์หรือข้อห้ามต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น ห้ามพูดเรื่องเพศ ห้ามใช้

ภาษาหยาบคายเรื่องเพศ ห้ามการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศในที่สาธารณะ การกล่าวถึงเรื่อง

เพศเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ภาษาเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องน่าอับอายและเป็นเรื่อง

เฉพาะบุคคล เมื่อต้องกล่าวถึงเรื่องเพศซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามโดยไม่ให้เป็นการใช้ภาษาที่ขัดต่อค่านิยม

และวัฒนธรรมของสังคม จึงต้องมีการใช้ภาษาในเชิงเปรียบเทียบ  เพ่ือหลีกเลี่ยงถึงการกล่าวถึงเพศ

อย่างตรงไปตรงมาดังจะเห็นได้จากบทอัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมไทย 

 วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงทุกคณะจะต้องสอดแทรกเรื่องเพศไว้  โดยใช้ค าสังวาสชนิด

อ้อมหรือกลอนสองง่าม คือ การกล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่าง เลี่ยง ไม่พูด

ตรงไปตรงมา แต่จะใช้สัญลักษณ์  (สุกัญญา ภัทราชัย, 2540: 104)  การใช้ค าสังวาสชนิดสองง่ามนี้

ท าให้คลายความหยาบโลนลง ผู้ชมส่วนใหญ่เมื่อได้ฟังแล้วจะหัวเราะชอบใจ ถือเป็นการปลดปล่อย

สัญชาตญาณความกดดันทางเพศทางสังคมในที่เปิดเผยโดยไม่มีใครต าหนิ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอวัยวะ

เพศ มีทั้งใช้สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตโดยยึดรูปลักษณ์เป็นหลัก เช่น ปลาช่อน แทนอวัยวะเพศชาย  

ปลาสลิด หอย แทนอวัยวะเพศหญิง ตัวอย่าง 
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ไอ้หน่วย  : ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เซ็งแซ่สับสน 

ไอ้กา   :  ต๊ะ ติง ติง ติง ทั่ง ติง ทั่ง 

ไอ้หน่วย :  ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เซ็งแซ่สับสน 

ไอ้กา  :  เสียงดังฉงนผู้คนขวักไขว่ 

ไอ้หน่วย :  นั่นชาวนาชาวป่าชาวเขา 

ไอ้กา  :  มีทั้งหนุ่มทั้งสาวมีทั้งลาวทั้งไทย 

ไอ้หน่วย :  คนนั้นขายหมาก คนนั้นขายพลู 

ไอ้กา :  คนนั้นขายหมู คนนี้ขายไข่ 

ไอ้หน่วย :  ห่มผ้าปิดอกทาปากแดงแดง 

ไอ้กา  :  นุ่งแดงใส่แดงหาบข้าวแกงขาย 

ไอ้หน่วย :  คนนั้นขายหอย คนนั้นขายปลา 

ไอ้กา  :  เด็ก ๆ นั่งอ้าไม่มีกางเกงใน 

ไอ้หน่วย :  อัศจรรย์ก าลังนั่งขายหอย 

ไอ้กา  :  แม่ค้าตัวน้อยท าไมหอยใหญ่  

    (ศึกไมยราพณ์ : คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

  ไอ้หน่วย :  ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด 

  ไอ้กา  : ทหารเดินมาขอยาสูบนิด 

  ไอ้หน่วย :  ปลากัดอยู่คนละโหล 

  ไอ้กา  :  ท้องมันโตไปทีละนิด 

  ไอ้หน่วย :  ปลาช่อนอยู่คนละแอ่ง 

  ไอ้กา  :  โดดไปแทงเอาปลาสลิด 

  ไอ้หน่วย :  ปลาสลิดไม่ทันรู้ตัว 

  ไอ้กา  :  กระโดดส่ายหัวก็ยังไม่มิด 

   (ศึกไมยราพณ์ : คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

   2) การเมือง 

 เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่หนังตะลุงทุกคณะให้ความส าคัญ คนเชิดจะต้องเป็นผู้รับข้อมูล

ข่าวสารที่ทันสมัยตลอดเวลา  แล้วสกัดข้อมูลเหล่านั้นมาสอดแทรกไว้ในบทพากย์ บทเจรจาโดยให้

หน้าที่ตัวตลกเป็นคนเจรจา เพ่ือลดความรุนแรง  จากบทที่ยกมาเป็นบทของกษัตริย์ผู้ปกครองเมือง 
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คนเชิดก็ชาญฉลาดน าเรื่องแผนการปกครองรัฐ ในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคม 

มากล่าวน าเพ่ือให้เห็นความชอบธรรมและความสามารถในการปกครอง ซึ่งอาจจะแตกต่างจากสภาพ

ความเป็นจริงของเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น  ตัวอย่าง 

  “เมื่อเอ่ยเมื่อนั้น   ปางองค์พระทรงธรรม์ 

  ร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา       อยู่ด้วยกันพระชายา 

  ปางองค์กษัตริย์ขัตติยา      ครอบครองพาราเป็นประชาธิปไตย 

  ใช่จะสูงแต่ศักดิ์รักแต่ยศ  พระก าหนดตัวบทกฎหมาย 

  ให้ชาวพาราประชาชี  อิสรเสรีไม่มีข้าไท 

  ต้องขีดก าราบปราบให้สูญ  เหล่าไอ้พวกนายทุนที่หมุนก าไร 

  พวกฆ่าคนต่างต้องระวังให้ดี มันคือตัวอัปรีย์ไม่มียางอาย 

  อีกท้ังข้าบาทราชการ  ชอบคอรัปชั่นเที่ยวรีดเที่ยวขาย 

  อีกพวกหนึ่งเป็นโจรเที่ยวปล้นกิน จับมาได้ตัดสินไปตามกฎหมาย 

  ประหารชีวิตและติดตาราง           อีกเป่าโป้งป้างให้มันวางมันวาย 

      ก็ยังมีความสุขานามัย                โพยภัยไม่มีมาบีฑา”   

  (เกราะสุวรรณ : คณะ ก. บรรเลงศิลป์) 

 การเอ่ยถึงการบ้านการเมืองนับเป็นสีสันอย่างหนึ่งของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมือง

เพชร  บางครั้งเป็นการเสียดสีแบบเจ็บลึก  วิพากษ์การท างานของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี

ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต  เช่น เรื่องราคาข้าวตกต่ า  การตั้งด่านตรวจปัสสาวะ  ปัญหาภัยแล้งน้ า

ท่วม   เป็นต้น  การน าเหตุการณ์บ้านเมืองมาสอดแทรกเป็นบทตลก พูดถึงการท างานของเจ้าหน้าที่

รัฐ หรือพฤติกรรมการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นจริงแต่ในความ

เป็นจริงพูดไม่ได้ หรือเมื่อพูดอาจได้รับผลร้าย เป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้รับความกดดัน ตัวอย่าง 

  ไอ้จ่อย : รางวัลน าจับให้ร้อยห้าสิบ 

  บักห า  : โว้ย ข้อยได้ยินว่าให้หัวละหมื่น เอาท่ีไหนมาเว้าว่าร้อยห้าสิบ 

ไอ้จ่อย : ไอ้ห่าเสือกรู้อีก เขาก็ให้มาหมื่นหนึ่ง แต่จะผ่านคนนั้นคนนี้ กว่าจะผ่านโต๊ะนั้นกว่าจะ

ผ่านโต๊ะนี้ มันก็เลยเหลือร้อยห้าสิบ จะเอาหรือไม่เอา 

  บักห า  : โอ้ย มันกินกันอย่างนี้น่อ 

ไอ้จ่อย : ที่ไหนมันก็กินกันทั้งนั้นแหละ แล้วแต่ใครกินน้อยกินมาก กินกันแก้ไขได้ไม่ได้ก็ว่า

กันไปอีกเรื่องหนึ่ง 
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  บักห า : เขาก าลังปราบทุจริตกันน่อ 

ไอ้จ่อย : ก็นั่นแหละเขาก็ปราบกันไปเรื่อย ๆ ไอ้ที่กินก็กินกันไปเรื่อย ไอ้ที่ปราบก็ปราบกัน

ไป ปราบเรื่อย  กินเรื่อย ปราบเรื่อย กินเรื่อย    ไอ้ที่พลาดก็จับได้ ไอ้ที่พลาดไม่ก็จับได๊ไม่ 

  บักห า : อ้อ จังซันน่อ 

ไอ้จ่อย : วันก่อนนี้ได้มาแปดคน ตัดสินคดีไปแล้ว ติดคุกไปแล้วสี่คน อีกสี่คนยกฟ้อง 

  บักห า : อุ้ย ยกฟ้อง มันเป็นจังไสยกฟ้อง 

  ไอ้จ่อย : ลูกนาย ลูกนาย ลูกคนหลักคนใหญ่ เขาเลยยกฟ้อง 

       (ดวงใจแม่ : คณะ ว.รวมศิลป์) 

 จากตัวอย่างบทเจรจาของตัวตลกกล่าวถึงการโกงกิน การรับสินบน การกินใต้โต๊ะ ที่มีทุก

ระดับชั้นในสังคม ถึงแม้จะมีนโยบายการปราบปรามจากหน่วยราชการแต่ก็ไม่สามารถปราบได้ “ก็นั่น

แหละเขาก็ปราบกันไปเรื่อย ๆ ไอ้ที่กินก็กินกันไปเรื่อย ไอ้ที่ปราบก็ปราบกันไป ปราบเรื่อย  กินเรื่อย 

ปราบเรื่อย กินเรื่อย ไอ้ที่พลาดก็จับได้ ไอ้ที่พลาดไม่ก็จับได๊ไม่” นอกจากนั้นลูกของข้าราชการชั้น

ผู้ใหญ่ หรือลูกคนมีฐานะ ผู้มีชื่อเสียง มักท าผิดแล้วได้รับการช่วยเหลือให้พ้นผิด ซึ่งก าลังเป็นข่าวดังใน

สังคมปัจจุบันก็ได้รับการกล่าวถึง เมื่อตัวตลกได้พูดถึงเป็นการตีแผ่ตอกย้ าความจริง เหมือนเป็นตัว

แทนที่ได้ระบายความเครียด ท าให้ผู้ชมได้ลดความเครียดและความคับข้องใจลงได้   

   3) การท้าทายผู้มีอ านาจ 

 สังคมไทยเป็นสังคมชนชั้นมีความเหลื่อมล้ ากันทางอ านาจ ที่เกิดจากสถานภาพ ฐานะ หน้าที่

การงาน ความรู้ อายุ ฯลฯ  เห็นได้จากขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมา เช่น ผู้อ่อนอาวุโสต้อง

เคารพนับถือและแสดงกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีอาวุโสกว่าหรือเจ้านาย ห้ามพูดจาลาม

ปราม ล้อเล่นล้อเลียน ผู้อาวุโสบางคนก็ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่สมควรนับถือ  แต่ผู้น้อยก็ต้อง

เคารพ ทั้ง ๆ ที่ใจต้องการละเมิดกฎเกณฑ์แต่ก็ท าไม่ได้ นับเป็นความเก็บกดประการหนึ่ง บทเจรจา

ตลอดจนกิริยาอาการของตัวตลกท่ีแหวกขนบสามารถล้อเลียนเจ้านาย ทศกัณฑ์ เป็นตัวแทน ผู้อาวุโส

หรือเจ้านาย ส่วนไอ้หน่วย เป็นตัวแทนผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยปกติต้องเคารพนอบน้อม แต่

การแสดงหนังตะลุงทุกคณะทุกเรื่อง ไอ้หน่วยจะต่อล้อต่อเถียงไม่ค่อยเกรงกลัว บางครั้งได้สอดแทรก

บุคคลและเหตุการณ์บ้านเมืองที่ก าลังเป็นข่าวลงไป ท าให้ผู้ชมเหมือนได้ปลดปล่อยร่วมไปกับตัวตลก

เหล่านั้น เพราะในชีวิตจริงอาจจะถูกกดขี่ กดดัน  จากเจ้านายหรือผู้มีอ านาจอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อได้

ชมก็เกิดความสะใจ ชอบใจ ตัวอย่าง 

  



  402 

  

 ตัวอย่างที่ 1  

ทศกัณฑ ์: เหม่ บัดนี้ ไอ้พวกเสนาข้าราชการมันหายไปไหนกันหมด ไอ้หน่วย ไอ้สันดาน  

เรียกนานขานยากเสียเหลือเกิน เฮ้ย ใครอยู่ที่ไหน เหม่ เหม่ 

 ไอ้หน่วย : สวัสดีครับ ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 ทศกัณฑ์ : (มือฟาดหัวไอ้หน่วย) ออกมาเรียกกูประยุทธ์ จันทร์โอชา ทีเดียว 

 ไอ้หน่วย : สมมุติ ๆ ตอนนี้ทหารยึดอ านาจอยู่นะครับ ท่านประยุทธ์ครับ 

 ทศกัณฑ์ : ว่าอย่างไร 

ไอ้หน่วย : ตอนนี้ชาวนาท านาปรัง รอน้ าท านาอยู่นะครับ  สงกรานต์ใช้น้ าน้อยหน่อยนะครับ 

    ( ศึกไมยราพ: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ) 

 ตัวอย่างที่ 2 

 ทศกัณฑ์ : กูเรียกมึงตั้งนาน มึงไปมุดกะลาหัวอยู่ที่ไหน 

 ไอ้หน่วย : อย่าดุให้มากซี 

 ทศกัณฑ์ :  เฮ้ย กูเป็นทศกัณฑ์เจ้าลงกา ไม่ดุได้อย่างไร กูเรียกมึงตั้งนาน มึงไปมุด 

กะลาหัวอยู่ที่ไหน 

 ไอ้หน่วย :  แล้วเรียกลูกน้อง เรียกเพราะเป็นบ้างไหมนะ 

ทศกัณฑ์ : เฮ้ย กูเป็นยักษ์ พูดเพราะ ๆ ไม่เป็น หนอย ไอ้หน่วย มึงจะให้กูพูด   

เพราะ ๆ กูพูดไม่ได้ 

 ไอ้หน่วย : แล้วพูดดุ ๆ ยังเงี่ย แล้วลูกน้องที่ไหนจะมาอยู่กับมึงด้วยเล่า 

 ทศกัณฑ์ : แน่ะ ไอ้หน่วย (หยิบไม้ฟาด)  

    (ศึกทัพนาสูร: คณะศิษย์ลูกเต่า มหาฟลุ๊ค ลูกเพชร)   

 ในบริบทวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร จากการสังเกตผู้ชมเมื่อถึงตอนที่เนื้อหาที่

มีบทตลก ผู้ชมจะเกิดความสนุกสนาน จะมีรอยยิ้ม หัวเราะ เสียงหัวเราะจะดังจะเบาขึ้นอยู่กับบทตลก

ของคนเชิดที่สื่อออกมาผ่านการเจรจาของตัวตลก ส่วนตอนใดที่มีเนื้อหาที่ระบายความคับข้องใจ 

โดยเฉพาะเรื่องเพศ อาจได้ยินเสียงหัวเราะที่ดังมาก ผู้ชมบางคนที่เป็นผู้หญิงก็นั่งอมยิ้ม หากเป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวกับอ านาจทางการปกครองและชนชั้นที่กดทับเมื่อถึงคราวได้ปลดปล่อย จากการล้อเลียน  

เสียดสีของตัวตลกที่เป็นการเสมือนการพูดแทน ท าแทน ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริง ผู้ชมส่วนใหญ่

จะเกิดความพอใจจนถึงขั้นสะใจ บางคนโห่ฮาผสมการหัวเราะ บางคนตะโกนหยอกล้อยุยงตัวตลกให้
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ท าหรือพูดพฤติกรรมดังกล่าวให้หนักกว่าเดิม จะเห็นว่า บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมการแสดงหนัง

ตะลุงเมืองเพชรมีหน้าที่หลักเพ่ือให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล

ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของวรรณกรรมในบริบทการแสดงหนังตะลุง 

 7.1.3 บทบาทหน้าที่สร้างความปรองดองสามัคคี 
 ค าว่า สามัคคี  มีความหมายว่า ความพร้อมเพรียงกัน, ความปรองดองกัน (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1217) ส่วนค าว่า ปรองดอง มีความหมายว่า  ออมชอม, ประนีประนอม, 

ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน, 2556:  699) บทบาทหน้าที่อีกประการหนึ่งของบริบทวรรณกรรมการแสดงหนัง

ตะลุงเมืองเพชร คือ การสร้างความปรองดองสามัคคีให้ทุกคนที่มาชมการแสดง  

 การสร้างความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นเฉพาะกิจขณะชมการแสดง กล่าวคือ สถานที่ท าการแสดง

หนังตะลุงเมืองเพชรส่วนใหญ่จะอยู่ตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจ าหมู่บ้าน ในวัด ของหมู่บ้าน และบ้านของ

เจ้าภาพ ทุกครั้งจะมีผู้ชมทุกเพศทุกวัยในหมู่บ้านมาชมการแสดง ดังนั้น การด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมือง

เพชรจึงมีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์รวมหรือตัวเชื่อมประสานให้คนในสังคมเล็ก ๆ ได้มีโอกาสมาพบปะกัน 

ได้มาพูดคุย ท าให้เกิดความสมดุลทางความคิดผ่านสื่อบันเทิง  ท าให้อ านาจของทุกคนที่เหมือนอยู่คนละพวก

คนละกลุ่มคนละชนชั้น บางคนอาจเป็นผู้น าท้องถิ่น บางคนเป็นข้าราชการ บางคนเป็นชาวนาหรือรับจ้าง

ทั่วไป แต่พอทุกคนไปอยู่ตรงหน้าจอหนังตะลุง ทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมด ในฐานะผู้ชมการแสดง  

 การแสดงหนังตะลุงเป็นตัวท าลายสลายความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มีอยู่ของผู้ชม  ไม่ว่าอ านาจ

นั้นจะเกิดมาจากสิ่งใดก็ตาม เวทีหนังตะลุงมีบทบาทหน้าที่หลักคือการแสดง แต่กลับเป็นเครื่องมือใน

การสลายความเป็นตัวตนของแต่ละคน ท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคีปรองดอง ในช่วง

เวลานั้น หากไม่มีการแสดงหนังตะลุงจะไม่มีสิ่งใดก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้ หนังตะลุงจึง

เป็นตัวเชื่อมประสานสังคมที่มีความแตกต่างเกือบจะทุกมิติ  ไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องเพศ วัย เชื้อชาติ 

ศาสนา แม้แต่ความเชื่อที่แตกต่างกันหรือคนที่มีความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวกัน  เมื่อมาชมหนังตะลุง

เรื่องเดียวกัน มาร่วมเสพความสนุกสนาน มาร่วมประเด็นเดียวกัน มีความสนใจเดียวกัน หนังตะลุงจะ

เบี่ยงเบนความคิดความเชื่อให้เป็นในรูปแบบเดียวกันผ่านการแสดง  

 ถึงแม้ปัจจุบันผู้ชมหนังตะลุงเมืองเพชรจะน้อยลงมากต่างจากอดีต เนื่องจากถูกแย่งพ้ืนที่ไป

กับสื่อสมัยใหม่และอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทแทนที่สื่อพ้ืนบ้าน แต่ทุกคนที่ชม

หนังตะลุงในปัจจุบันก็ยังคงสภาวะที่เท่าเทียมกันเมื่ออยู่หน้าโรงการแสดงหนังตะลุง บทบาทหน้าที่

สร้างความปรองดองสามัคคีที่มีอยู่ตั้งแต่ในอดีตก็ยังคงสืบทอดและด ารงอยู่ในปัจจุบัน 
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 7.1.4 บทบาทในการเชื่อมโยงโลกพิธีกรรมและโลกการแสดง 
 การที่หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่ได้นั้น เพราะมีฐานะเป็นทั้งขั้นตอนของการประกอบ

พิธีกรรมและขั้นตอนหลังของการประกอบพิธีกรรม การประกอบพิธีกรรมหนังตะลุงมีบทบาทหน้าที่

ในการแก้บน ซึ่งเป็นเรื่องของความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ ส่วนบทบาทหน้าที่ด้านการแสดงมีบทบาท

หน้าที่เพ่ือการเฉลิมฉลองสนุกสนานบันเทิง ในขณะประกอบพิธีกรรม กิจกรรมหนังตะลุงอยู่ในสภาวะ

ของโลกศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่แสดงกิจกรรมหนังตะลุงอยู่ในสภาวะของโลกสามัญ วรรณกรรมหนังตะลุงจึง

ท าให้เห็นการเคลื่อนผ่านของโลกศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่โลกสามัญอย่างแนบเนียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อนที่

จะปลดปล่อยผู้ชมเข้าร่วมพิธีกรรมทุกขั้นตอนสู่วิถีชีวิตแบบสามัญอีกครั้งหนึ่ง 

 บทบาทหน้าที่ในเชิงรูปธรรมนั้น ตัวบทวรรณกรรมสามารถเชื่อมโยงผู้คนต่างถิ่นให้มาอยู่

รวมกันมาชุมนุมกันหน้าจอหนังตะลุง ในช่วงพิธีกรรมทุกคนต่างมาร่วมพิธีกรรมการแก้บน มาอยู่ใน

ปริมณฑลของโลกศักดิ์สิทธิ์ มาร่วมเป็นสักขีพยานการแก้บน  ในช่วงการแสดงทุกคนต่างมาชมการ

แสดงหนังตะลุง มาร่วมกันหัวเราะบทตลกในโลกสามัญ  ส่วนบทบาทในแง่นามธรรมตัวบท

วรรณกรรมจะน าผู้ชมทุกคนมาสู่ความเท่าเทียมกัน โดยมีพิธีกรรมบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียวกัน  

มีตัวบทตลกเดียวกันสร้างอารมณ์ขันที่ท าให้ทุกคนมาร่วมหัวเราะกัน   

 ตัวบทวรรณกรรมท าให้คนมาสนใจในเรื่องเดียวกัน เกิดการสลายความเป็นชนชั้น ความเป็น

ตัวตนของแต่ละคน ท าให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในโลกของพิธีกรรมและโลกของการแสดง โดยมีตัวบท

วรรณกรรมในบริบทพิธีกรรมและการแสดงเชื่อมร้อยให้พิธีกรรมกับการแสดงให้มีความต่อเนื่องกัน 

น าพาผู้ชมจากอารมณ์เข้มขลังของพิธีกรรมไปสู่อารมณ์แห่งความสนุกสนาน อารมณ์ทั้งสองผู้ชมได้

ปลดปล่อยความเป็นตัวเองหมดแล้ว เพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่ประสานสัมพันธ์คนในสังคมให้

สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดความพอใจ  ผู้ชมก็เกิดความปีติอ่ิมเอิบใจ  

 บทบาทในการเชื่อมโยงโลกพิธีกรรมและโลกการแสดงจะสิ้นสุดลงเมื่อการแสดงจบลง แล้ว

ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้าน ไปด ารงชีวิตตาปกติของแต่ละคน จนกว่าจะเกิดวิกฤตในชีวิตแล้วบนบาน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อได้สมความปรารถนา ก็จะเกิดการแก้บน จนน าไปสู่การนัดพบครั้งต่อไป คือ        

การแสดงหนังตะลุงแก้บน บทบาทในการเชื่อมโยงโลกพิธีกรรมและโลกการแสดงก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง

หนึ่ง  

 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในบริบทพิธีกรรมและการแสดง

โดยใช้แนวคิดบทบาทหน้าที่ของ วิลเลียม บาสคอม มาเป็นกรอบ สามารถวิเคราะห์ได้ 4 บทบาท

หน้าที่ กล่าวคือ เมื่อพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรม แบ่งออกเป็น 2 หน้าที่ คือ  1) บทบาทหน้าที่
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ด้านพิธีกรรมการแก้บน  และ 2) บทบาทหน้าที่ด้านการแสดงความบันเทิง  แต่เมื่อพิจารณาจาก

บริบทของวรรณกรรมพิธีกรรมและวรรณกรรมการแสดง สามารถวิเคราะห์ได้ 2 บทบาทหน้าที่ คือ              

1) บทบาทหน้าที่ด้านสร้างความปรองดองสามัคคี และ2) บทบาทหน้าที่ด้านการเชื่อมโยงโลก

ศักดิ์สิทธิ์และโลกสามัญ   

 บทบาทหน้าที่ด้านพิธีกรรมการแก้บนเทียบได้กับบทบาทหน้าที่อธิบายที่มาและเหตุผลในการ

ท าพิธีกรรมของ วิลเลียม บาสคอม เนื่องจากวรรณกรรมพิธีกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรมีที่มาจากการ

บนบานศาลกล่าว โดยเฉพาะบทเชิญเจ้ามารับสินบนและบทการตัดสินบนถือว่าเป็นเหตุผลในการ

อธิบายพิธีกรรมการแก้บนดังกล่าว ส่วนบทบาทหน้าที่ด้านความบันเทิงของวรรณกรรมการแสดงตรง

กับบทบาทหน้าที่ของ วิลเลียม บาสคอม เรื่องการให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับ

ข้องใจของบุคคล วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงนอกจากให้ความบันเทิงแล้ว ยังเป็นทางออกให้กับ

ความคับข้องใจของบุคคลในเรื่องเพศ การเมือง และการท้าทายอ านาจ ส่วนบทบาทหน้าที่ด้านสร้าง

ความปรองดองสามัคคีและบทบาทหน้าที่ด้านการเชื่อมโยงโลกศักดิ์สิทธิ์และโลกสามัญ เป็นบทบาท

หน้าที่พิเศษเชิงนามธรรมที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ วิลเลียม บาสคอม  

 บทบาทหน้าที่ดังกล่าวทั้งจากตัวบทวรรณกรรมและบริบทการแสดงล้วนท าให้เห็นการด ารง

อยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่ในพิธีกรรมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตของคนเมือง

เพชร ท าให้เกิดความสบายใจ มีความหวังก าลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป และบทบาทหน้าที่ของ        

การแสดงเพ่ือความบันเทิงผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความปรองดอง

สามัคคี รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงโลกศักดิ์สิทธิ์และโลกสามัญให้เกิดดุลยภาพมีผลต่อการด าเนินชีวิตให้

มีความสุขแล้ว ตัวบทวรรณกรรมและบริบทในฐานะพิธีกรรมและการแสดงยังเผยให้เห็นนความ

สัมพันธ์เชิงอ านาจที่ท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรคงอยู่ 

7.2 ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร 
       “อ านาจ” (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 2556: 141: 1412) นิยามไว้ว่า 

ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถท าหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เช่น อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์   อ านาจ

มิได้เกิดอยู่เพียงล าพัง แต่ต้องมีความสัมพันธ์ ดังที่ รัตนา  โตสกุล (2548: 2) กล่าวว่า เมื่อมองไป  

รอบ ๆ ตัว ความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงอ านาจดูจะเป็นเรื่องที่อยู่ ใกล้ชิดเรามาก ซึ่งปรากฏอยู่ใน

ปริมณฑลทั้งที่เป็นชีวิตส่วนตัวและชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะ อ านาจกระจายอยู่รอบตัวมนุษย์ในสังคม 

ทุกคนล้วนแล้วแต่มีส่วนในการสร้างอ านาจ และเป็นผู้ใช้อ านาจในทางใดทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นผู้รับผล

ของอ านาจซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทความสัมพันธ์ทางสังคมของใครกับใคร และอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ 
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การด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชรก็เช่นเดียวกัน นอกจากบทบาทหน้าที่ของตัวบทวรรณกรรมใน

บริบทพิธีกรรมและการแสดงแล้ว ยังมีความสัมพันธ์อ่ืน ๆ ที่ยึดโยงท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่

อย่างภาคภูมิในปัจจุบัน ได้แก่ อ านาจของโลกศักดิ์สิทธิ์ โลกการแสดง โลกเศรษฐกิจ และอ านาจโลก

แห่งรัฐ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 7.2.1 อ านาจโลกศักดิ์สิทธิ์  
 โลกศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมายถึง เหตุการณ์ ปริมณฑล พ้ืนที่และเวลา ที่แตกต่างจากโลกของ
ชีวิตประจ าวันที่เรามีชีวิตอยู่ นอกจากแตกต่างแล้วยังมีความพิเศษบางอย่างตรงที่มณฑลศักดิ์สิทธิ์นี้
สามารถจะเผยให้มนุษย์ประจักษ์ถึงสิ่งที่สูงส่งกว้างไกลไปกว่าเรื่องของรูป รส กลิ่น เสียง ที่จับต้อง
มองเห็นได้ หรือสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์ (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2546 : 
2-3)  มนุษย์เชื่อว่าโลกศักดิ์สิทธิ์มีอ านาจดลบันดาลให้เกิดความทุกข์หรือความสุขได้ หากมนุษย์
เคารพศรัทธาบวงสรวงบูชาก็จะช่วยพิทักษ์คุ้มครอง คนท้องถิ่นเพชรบุรีเมื่อเกิดวิกฤตชีวิตจึงต้องพ่ึงพา
อ านาจของโลกศักดิ์สิทธิ์ จึงท าให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับโลกศักดิ์สิทธิ์ในการการบนบานและ
การแก้บนด้วยหนังตะลุง 
 หนังตะลุงเมืองเพชรมีบทบาทหน้าที่หลักในฐานะพิธีกรรมการแสดงที่ด ารงอยู่ได้โดยยึดโยง

กับการแก้บน เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มีความไม่แน่ใจ ไม่สบายใจ มนุษย์ก็จะท าพิธีบนบานศาลกล่าวต่อ

อ านาจเหนือธรรมชาติให้ช่วยเหลือเพ่ือให้พ้นจากสภาพที่เป็นทุกข์ ชาวเพชรบุรีต่างมีความเชื่อถือ

ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพ้ืนที่ของตนอย่างมั่นคง ได้แก่ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าปู่ เจ้าที่เจ้าทาง ฯลฯ 

ดังนั้นเมื่อมีปัญหาชีวิตชาวเพชรบุรีจึงบนบานศาลกล่าวและเมื่อได้สมประสงค์ตามที่บนก็จะแก้บนกับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหนังตะลุง หนังตะลุงเมืองเพชรจึง เป็นศิลปะการแสดงที่มีบทบาทรับใช้สังคม         

ท าหน้าที่เป็นมหรสพแก้บน ช่วยคลายความวิตกกังวลและสร้างความสบายใจให้ชาวเพชรบุรี มาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน  

      การแก้บนด้วยหนังตะลุงจึงเป็นพันธกิจสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเพชรบุรี ที่มีจุดมุ่งหมายใน

การเชื่อมโยงระหว่างสองโลกคือโลกสามัญ กับโลกศักดิ์สิทธิ์ให้มาบรรจบกันด้วยการอุปถัมภ์และต่าง

ตอบแทนเกื้อกูลด้วยความเคารพศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามข้อผูกพันสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัดด้วยเกรงอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษหากไม่ท าตามสัญญาที่ให้ไว้ ดังนั้น หนังตะลุงจึงเป็น

เครื่องสังเวยประเภทหนึ่งในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีอ านาจควบคุมคนบนหรือเจ้าภาพ

และคนเชิดอย่างสมบูรณ์ 

 ในช่วงพิธีกรรมแก้บน เจ้าภาพต้องจัดเตรียมปร าพิธีหรือศาลเพียงตา ตั้งเก้าอ้ี น าผ้าขาวปูทับ 

มีหมอนอิง และกางร่ม เพ่ือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนมาประทับชมการแสดงหนังตะลุง นอกจากนั้น 



  407 

เจ้าภาพบางคนอาจจะตั้งเครื่องเซ่นถวาย เช่น เป็ด ไก่ หัวหมู เหล้าขาว ผลไม้ แล้วแต่ศรัทธาหรือ

ตามที่บนไว้  พอถึงช่วงที่คนเชิดร้องเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บนไว้ เจ้าภาพจะจุดธูปเทียนบอกกล่าวสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ บอกชื่อตนเองและเท้าความถึงการบนบานที่ผ่านมา เมื่อบอกกล่าวเสร็จจะปักธูปเทียนลง

บนกระถางธูปหรือเชิงเทียนบริเวณปร าพิธี เมื่อคนเชิดร้องกลอนจนถึงตัวประกาศเจ้ายิงศรตัดสินบน

ให้ขาด เจ้าภาพก็จะหาวัตถุใกล้ตัวที่อยู่ในบริเวณพิธี เช่น ใบไม้ เส้นหญ้าหรือวัสดุที่จัดเตรียมมา เช่น 

เส้นเชือก หรือ กระดาษ จับมาฉีกให้แยกขาดออกจากกันแล้วโยนไปคนละทิศ แล้วบอกเจ้าพ่อหรือ   

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้สินบนที่ได้บนบานไว้ขาด อย่าได้ติดค้างทวงถามกันอีกต่อไป หรือเจ้าภาพจะใช้   

มีดกรีดลงบนเครื่องเซ่น เช่น กรีดไปบนตัวไก่ เป็ด หรือตัดหูของหัวหมู  ถือเป็นการสิ้นสุดขาดกันของ

สินบน พฤติกรรมของเจ้าภาพดังกล่าวล้วนตกอยู่ในอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเกรงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ

ไม่พอใจหรือการแก้บนไม่ส าเร็จ แล้วจะท าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวงถามหรือท าให้ได้รับภัยพิบัติต่าง ๆ 

 ส่วน “คนเชิด” ผู้เป็นประกอบพิธีในการในการสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลก

ศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จของการหลุดสินบาดขาดสินบนท าให้เกิดความสุขสันติของทั้งโลกสามัญ

ของเจ้าภาพและความพึงพอใจของโลกศักดิ์สิทธิ์ คนเชิดจะต้องประกอบพิธีกรรมด้วยการใช้ถ้อยค าที่

ร้อยกรองไว้อย่างดีร้องสื่อสารต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ่ืออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าภาพได้บนไว้ให้เดินทางมา

ประทับศาลเพียงตาชมหนังตะลุงที่เจ้าภาพได้จ้างมาเล่นถวายแก้บน ดังบทกลอน 

  คุณพ่อองค์ใดได้รับรู้  มาช่วยอุ้มชูกับลูกชาย 

  เขาได้ประกาศลั่นวาจา  ทั้งนั้นแล้วหนาสมดังใจ 

  ให้สมจริงสมจังเหมือนดังว่า เอาหนังลูกมาเล่นถวาย 

  แต่ว่าบัดนี้สมความตั้งใจ  เอาหนังลูกชายมาเจรจา 

  เชิญพ่อมารับมารอง  มาจับมาจองสินบนเอาไป 

  เขาได้จัดเตรียมเอาไว้ให้  บูชานั้นไซร้ในคืนนี้ 

  ได้จัดเป็นศาลเพียงตา  ลูกร้องบูชาพ่ออย่ารอรี 

  เชิญเขาประจ าในพิธี  ในค่ าคืนนี้ลูกจะเล่นถวาย 

    (ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์) 

 ช่วงพิธีกรรมการแก้บน คนเชิดทุกคณะจะร้องกลอนเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นในบทเชิญเจ้า

เพ่ือให้มารับสินบนหรือมาเป็นสักขีพยานการแก้บน รายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เป็นการตอกย้ าถึง

อ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นที่มีอิทธิพลเหนือผู้คนในท้องถิ่น ประกอบด้วย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าเขา  

“เชิญ พ่อแด่นน้อยแด่นใหญ่ จักรพรรดิ เขาใหญ่อาราธนา” (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์ ) ,                  
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าศาลเจ้าในหมู่บ้าน “ขอเชิญคุณพ่อบางเก่า เจ้าพ่อหาดเจ้าพ่อจงคลาไคล  ขอเชิญ

มาฟัง  มาดูหนังฟังนิยาย” (คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์), พระเกจิอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์  “ลูกขอกราบ

อาราธนา ดวงวิญญาณหลวงพ่อกล่อม วัดหนองแก  เชิญมาดูหนังฟังนิยาย  อยู่วิมานสถานชั้นฟ้า 

เชิญเสด็จลงมาที่หน้าจอใหญ่” (คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์) และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เช่น หลวงพ่อ

ด าศักดิ์สิทธิ์ วัดบ้านขลู่ อ าเภอเมือง “สินบนสินบาทแม่เอ๋ยขาดกัน อย่าได้ผูกได้พันกันในวันต่อไป      

คุณพ่อปู่ด าเป็นเจ้าของสินบน  พ่อหน้ามนมารับสินบนเอาไป” (คณะมหาฟลุ๊ค  ลูกเพชร) 

 การใช้ภาษาในบทเชิญเจ้าแสดงความสัมพันธ์เชิงอ านาจท าให้เห็นชนชั้นที่แตกต่างระหว่าง

มนุษย์สามัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ คนเชิดจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องใช้ถ้อยค าระดับสูง ไม่ใช้

ภาษาร้อยแก้วธรรมดา เนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังอ านาจที่ให้คุณให้โทษ คนเชิดจะต้องเคารพบูชา 

ย าเกรงอ านาจในฐานะศิลปินและเป็นตัวแทนของเจ้าภาพ บทเชิญเจ้าในพิธีกรรมเหมือนเป็นการบูชา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยถ้อยค าอันวิจิตรสวยงามต่างดอกไม้ธูปเทียนในการบูชา ดังนั้นต้องมีวิธีการที่ให้การใช้

ถ้อยค าแตกต่างจากภาษาปกติ ดังตัวอย่าง  

  ขอเชิญเสด็จยาตรา  เสด็จเข้ามาในพิธีใหญ่ 

  มาปกป้องผองภัย  อันตรายใด ๆ อย่าได้ม ี

  มารับเห็นเป็นสักขี  ในค่ าคืนนี้ลูกจะเล่นถวาย 

       (ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์) 

  ขอเชิญคุณพ่อเจ้าขา  ตัวของลูกยาเล่นหนังถวาย 

  เชิญมาร่วมรับตัดสินบน  ให้ตกให้หล่นตั้งแต่คืนนี้ไป 

      (ศึกทัพนาสูร: คณะมหาฟลุ๊ค  ลูกเพชร) 

 จากตัวอย่างข้างต้น นอกจากมีการใช้ฉันทลักษณ์ที่มีลักษณะบังคับของกลอนหัวเดียวซึ่งเป็น        

ฉันทลักษณ์ดั้งเดิมของชาวบ้านแล้ว ค าบางค าที่ใช้แสดงให้เห็นศักดิ์ของค า เช่น ค าสรรพนามที่ใช้แทน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ว่า คุณพ่อ แทนตัวเองว่า ลูกยาหรือลูก และใช้ค ากริยาของการเดินทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ว่า  เสด็จยาตราหรือเสด็จ เป็นต้น การใช้สรรพนามดังกล่าว ท าให้เห็นชนชั้น ให้เห็นความสัมพันธ์เชิง

อ านาจว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นช่วงพิธีกรรมการแก้บนหนังตะลุง ล้วนสื่อให้เห็นการใช้อ านาจเพ่ือท าให้สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์มีความสูงส่ง ส่วนคนเชิดกับเจ้าภาพมีสถานภาพที่ต่ ากว่าและยอมสยบอยู่ใต้อ านาจนั้น  

 อ านาจโลกศักดิ์สิทธิ์สามารถควบคุมเจ้าภาพและคนเชิดอย่างสมบูรณ์ พิธีกรรมการแก้บน  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ การประกอบ

พิธีกรรมจึงเป็นการสืบทอดความคิดความเชื่อของคนท้องถิ่น ในแง่พิธีกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจาก
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การแก้บนมีอยู่อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการตอกย้ าและถ่ายทอดความเชื่อเรื่องอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์   

ส่วนหนังตะลุงเมืองเพชรไม่ใช่การสืบทอดพิธีกรรมการแก้บนด้วยหนังตะลุง แต่เป็นการสืบทอดวิธีการ

แสดงหนังตะลุงเพ่ือรับใช้การแก้บนการสืบทอดที่ส าคัญคือการสืบทอดศิลปะการแสดงทั้งพิธีกรรมการ

แก้บน การตัดสินบน และการแสดงเรื่องราวของหนังตะลุง การสืบทอดทั้งหมดเป็นการจรรโลงให้พิธี

กรรมการแก้บนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด ารงอยู่จนกลายเป็นวัฒนธรรม “หนังตะลุงแก้บน” ของเมืองเพชรมา

จนถึงปัจจุบัน 

 7.2.2 อ านาจโลกการแสดง  
 อ านาจของโลกการแสดงหรือโลกสมมุติเป็นช่วงที่เชื่อมต่อจากอ านาจโลกศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ        

เมื่อสิ้นสุดพิธีกรรมการแก้บนซึ่งเป็นบรรยากาศของความเข้มขลังเปลี่ยนผ่านเป็นบรรยากาศของความ

สนุกสนาน  คนเชิดจะเริ่มต้นการแสดงด้วยการบอกเรื่อง โดยใช้ตัวตลกท าหน้าที่ ดังตัวอย่าง   

  “สวัสดีนะครับ พระเดชพระคุณทุก ๆ ท่าน ที่มาทัศนาหลายหูหลายตา

หลายจิตหลายใจ บางคนชอบไวบางคนชอบช้า  บางคนชอบตลกโปกฮาต่อหน้าจะดี

ใจ ผู้แสดงแต่ผู้เดียวไม่สามารถทันหูทันตา ท่านผู้ทัศนาได้  ผิดบ้างพลั้งไป  ช้าไปไว

ไป  ผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ  หนังตะลุงก็คือหนังวัวแห้ง ๆ   นี่แหละ เอา

มาย าแก้มเหล้าก็คงอร่อยไม่หร็อก ได้ยินแต่เสียงเห็นแต่เงา  ผ้าขาว ๆ ก็มีจะอวดกับ

เขาไม่หร็อก แต่ว่าคนเขานิยมกันใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ที่ยังต้องการอยู่ เราก็แสดงกัน

ไปเรื่อย ๆ ครับ จนกว่าจะแสดงกันไม่ไหว อนุรักษ์กันไว้ของไทย ๆ  ศิลปวัฒนธรรม

ของไทยของเพชรบุรีเรา ใช่ของฝรั่งมังค่าจากที่ไหนไม่ เราก็แสดงกันแบบว่าตลกกัน

ไปบ้าง เดินเรื่องกันไปบ้าง ค่ าคืนวันนี้พูดมากก็มากเรื่องเดี๋ยวก็รู้เรื่องไม่อีก เราชาว

คณะจะเสนอในท้องเรื่องเกราะสุวรรณ เนื้อหาจะเป็นยังไงหาความส าราญได้เลย

ครับในท้องเรื่อง เกราะสุวรรณ สวัสดีครับ” 

   (เกราะสุวรรณ: คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์) 

 ในโลกของการแสดงหนังตะลุง “ผู้แสดงแต่ผู้เดียวไม่สามารถทันหูทันตา ท่านผู้ทัศนาได้    

ผิดบ้างพลั้งไป ช้าไปไวไป  ผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ” คนเชิดเพียงคนเดียวที่อยู่หลังจอเป็น       

ผู้ก ากับการแสดง  ผู้ชมจะได้  “ได้ยินแต่เสียง” ของคนเชิดที่พากย์ให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ และ “เห็นแต่

เงาผ้าขาว ๆ” จากตัว“หนังตะลุงก็คือหนังวัวแห้ง ๆ นี่แหละ” ที่โลดแล่นลีลาไปตามการเชิด

ประกอบการพากย์เท่านั้น อ านาจเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นรูปแบบมากกว่าที่จะเป็นสมบัติหรือสิ่งที่
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อยู่ในตัวบุคคล ตรงกับอ านาจของโลกการแสดงที่ผู้มีอ านาจเบ็ดเสร็จคือ คนเชิด ที่อยู่ในตัวบุคคลที่

มากกว่าคุณสมบัติปกติและเป็นผู้มีอ านาจควบคุมความสัมพันธ์ของพื้นที่การแสดงหนังตะลุงทั้งหมด  

 หากจะพิจารณากันอย่างผิวเผิน คนเชิดอาจถูกมองว่าแทบจะไม่มีอ านาจหรือบทบาท

ความส าคัญเลย เพราะว่าพฤติกรรมการเชิดการพากย์ล้วนซ่อนอยู่ข้างหลังจอ สิ่งที่ปรากฏให้ผู้ชมเห็น

อยู่เบื้องหน้า คือ ตัวหนัง แต่การแสดงทั้งหมดมีคนเชิดเป็นตัวบงการ เมื่อจะกล่าวถึงอ านาจคนเชิด

จะต้องกล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจ อ านาจทั้งหมดอยู่ที่ตัวบงการอยู่เบื้องหลัง โดยที่ผู้ชมไม่รู้เลย 

ว่าคนเชิดมีอ านาจท าให้ทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่ตัวหนังตะลุง และตั้งใจฟังจดจ่อกับการแสดงโดยที่

ไม่รู้ว่าตัวแสดงมีตัวบงการอยู่เบื้องหลังที่สามารถมีอ านาจสร้างเรื่องหรือด าเนินเรื่องให้ผู้ชมตกอยู่ใต้

อ านาจและติดตามการแสดงอย่างตั้งใจ ยกตัวอย่าง บทพากย์ บทร้อง และบทเจรจาการตั้งเมืองเพ่ือ

เริ่มต้นการแสดง คนเชิดได้สร้างเรื่องราวด าเนินไปให้ผู้ชมติดตาม มีอ านาจในการชักจูง ดังตัวอย่าง 

พากย์ : ยังมีพระนครหนึ่ง นามว่าพรหมประสิทธิเวชนคร  เจ้าผู้ครองนครทรง

พระนามว่า ท้าวธนาวงศ์ ได้ครอบครองเขตขัณฑ์ราชนครประสิทธิเวช

นคร พร้อมด้วยเอกอัครมเหสีนามว่าสุวรรณาเทวี ท้าวธนาวงศ์กับพระ

นางสุวรรณาเทวีนั้นเล่า ได้มีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์ ส่วนราชธิดาหา

ได้มีไม่ขนานนามราชโอรสว่า มณีสุริย์วงศ์ เป็นที่มาของเรื่อง ขอกล่าวถึง

ท้าวธนาวงศ์ 

ท้าวธนาวงศ์:  ปางองค์วงศ์จักรี   ได้ครอบครองธานีไม่มีภัยพาน  

  อยู่ยังเขตขัณฑ์พารา   ไม่มีทุกข์สุขเรื่อยมาช้านาน 

  เมื่อนั้นจอมกษัตริย์ขัตติยา  ปกครองพารามาช้านานหลาย 

  อยู่ดีมีสุขทุกเวลา   เห็นปวงประชาอยู่สุขสบาย 

  อันตัวข้าพเจ้านามว่าท้าวธนาวงศ์ ได้ครอบครองเขตขัณฑ์ราชประสิทธิเวช

นคร พร้อมด้วยเอกอัครมเหสีนามว่าสุวรรณาเทวี ข้าพเจ้ากับมเหสีสุวรรณาเทวี    

ได้มีราชโอรสหนึ่งพระองค์ ราชธิดาก็หาได้มีไม่ เวลานี้ราชโอรสอายุอานามสิบแปด

ย่างสิบเก้าชันษา ขนานนามว่ามณีสุริย์วงศ์ ตัวของข้าพเจ้าก็เฒ่าชะแรแก่ชราดุจดัง

ไม้ใกล้ฝั่งอันจะผุพังเมื่อไหร่ก็ใช่ที่ แม้ศึกเหนือเสือใต้มาประชิดติดนครแล้ว ไหนเลย

จะป้องกันอริราชศัตรูไว้ได้ ครั้นจะให้ราชโอรสมณีสุริย์วงศ์ครอบครองเขตขัณฑ์   

ราชนคร ก็ยังด้อยซึ่งความรู้ความสามารถศิลปะศาสตร์การปกครองทั้งการยุทธ์  
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การสงคราม ราชโอรสก็หาได้มีไม่ จ าเราจะส่งราชโอรสออกจากเขตขัณฑ์ราชนคร 

เพ่ือไปหาทิศาปาโมกข์ร่ าเรียนวิชา จบกลับมาจะมอบพาราให้อยู่ดูแลสืบไป  

(มณีสุริยวงศ์ : คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์) 

 จากบทการตั้งเมืองเป็นตัวอย่างของบทการแสดงหนึ่งเท่านั้นที่แสดงให้เห็นว่า คนเชิดได้มี

อ านาจในการสร้างสรรค์เรื่องและตัวละครให้ด าเนินไปตามที่ตนก ากับตั้งแต่ต้นจนจบ ให้ผู้ชมตกอยู่ใน

อ านาจของโลกการแสดง อ านาจสถานะของผู้ชมที่อยู่คนละกลุ่มคนละชนชั้น ต่างเพศต่างวัยต่าง

อาชีพ แต่พอไปอยู่หน้าจอหนังตะลุงจะมีสถานะเท่ากันหมด อ านาจของโลกการแสดงในช่วงเวลานั้น

จะสลายความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอ านาจที่เกิดมาจากอะไรก็ตามสลายความเป็น

ตัวตนของแต่ละคน ท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคี ภายใต้กฎกติกาการชมหนังตะลุง

เดียวกัน  

 อ านาจของโลกการแสดงประเด็นส าคัญที่คนเชิดต้องแสดงอ านาจในการตรึงผู้ชมในการแสดง 

นั่นก็คือ บทตลกที่สร้างอารมณ์ขัน ตามค าของตัวตลกที่บอกเรื่องที่ว่า “ท่านที่มาทัศนาหลายหูหลาย

ตาหลายจิตหลายใจ บางคนชอบไวบางคนชอบช้า  บางคนชอบตลกโปกฮาต่อหน้าจะดีใจ” “เราก็

แสดงกันแบบว่าตลกกันไปบ้าง เดินเรื่องกันไปบ้าง” เนื้อหาและกลวิธีการสร้างสรรค์บทตลกของคน

เชิดมีความหลากหลาย ขอยกตัวอย่างบทตลกเรื่องเพศในหนังตะลุง เพราะเป็นอารมณ์ขั้นพ้ืนฐานของ

ชาวบ้านในสังคมไทยที่มักปรากฏในการแสดงพื้นบ้าน  

              การกล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่างตรง ๆ ไม่มีการเลี่ยงค า ตามปกติ

สังคมไทยถือว่าเป็นค าหยาบ (foul-language) ไม่ใช้พูดทั่วไปในชีวิตประจ าวัน แต่ในศิลปะการแสดง

พ้ืนบ้านกลับได้รับการยกเว้น เช่น เพลงพ้ืนบ้าน ลิเก ละคร เป็นต้น ส าหรับการแสดงหนังตะลุงก็มี

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน ประเภทนี้เช่นเดียวกัน ค าหยาบจะปรากฏในบทเจรจาของตัวตลก 

นอกจากไม่มีใครถือสาแล้วยังเรียกเสียงหัวเราะได้อีกด้วย เรื่องที่ยกมาเป็นการใช้ค าอุทานที่กล่าวถึง

ลักษณะของอวัยวะเพศชายว่า “ควยถอก” ที่พระเกลี้ยงลื่นล้มแล้วอุทานออกมา พอโยมมาลื่นล้มซ้ าก็

อุทานให้พระช่วย อาแปะคนจีนจึงบอกว่า “ไอหยา พระก็ช่วยม่ายล้าย เมื่อตากี้พระยังมาลื่นล้มควย

ถอกเลย” โดยมีเนื้อเรื่องดังนี้ 

ไอ้เกลี้ยง  : ได้ว่าอย่างงั้นไม่ คุณเกลี้ยงเต็มบาทหรือเปล่า กูวิบสิ กบ กูเปิดแน่บแก 

 ได้ใส่บาตรไม่ ไปโปรดบ้านเจ๊กต่อพอไปถึงลื่นล้ม  

 ไอ้กบ    : มึงลื่นล้ม ไมอะ 

 ไอ้เกลี้ยง  : สิ พอกูลื่นล้มความตกใจ กูบอก ควยถอก 
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 ไอ้กบ      : บอกว่า ควยถอก 

 ไอ้เกลี้ยง  : สิ กูอาย เจ๊กแปะคนนั้นนึ ไปส่ง ข้าวเขิ้วกูเอาไม่ 

 ไอ้กบ      : แล้วไง 

 ไอ้เกลี้ยง : ยายคนที่ใส่บาตรกูว่า แหม คุณเกลี้ยงไปฉิบแล้ว เดี๋ยวตามไปใส่บ้าน   

 เจ๊กแปะดีกว่า กูไปฉิบแล้ว ยายคนนั้นแกก็มา ไปถึงที่กูลื่นล้ม พอถึงปั๊บกู

ไปฉิบแล้ว ยายคนนั้น มาถึงก็ลื่นอีกแหละ แกบอกว่าพระช่วย  

 ไอ้กบ     : พอลื่นล้มปั๊บบอกให้พระช่วย 

 ไอ้เกลี้ยง : สิ อาเจ๊กปากไว ไอหยา พระก็ช่วยม่ายล้าย เมื่อตากี้พระยังมาลื่นล้ม  

 ควยถอกเลย 

   (จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน : คณะ ล. บรรเลงศิลป์) 

 ช่วงการแสดงไม่ต้องการแสดงอ านาจเชิงแตกต่างเพราะต้องการเรียกคนให้มาดู ให้เกิด

อารมณ์ขันความสนุกสนานเพลินเพลินในการชม  คนเชิดต้องใช้จิตวิทยาดึงดูดคนเพ่ือให้เกิดอารมณ์

ร่วม นั่นก็คือความขบขัน ผู้ชมส่วนใหญ่จะมาชมหนังตะลุงเพราะชอบบทตลกที่ทันสมัย หากคนเชิด

คณะใดมีการสร้างสรรค์มุกตลกใหม่ ๆ เกี่ยวข้องเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน

ปัจจุบันก็จะได้รับความนิยมในการว่าจ้างมาแสดง  

 คนที่กุมอ านาจของโลกการแสดง คือ คนเชิด แม้ว่าในช่วงเวลาแสดงจะเป็นการสลายอ านาจ

ต่าง ๆ  แต่ในความจริงมีอ านาจของคนเชิดอยู่เบื้องหลัง เพราะฉะนั้น หนังตะลุงไม่ว่าจะเป็นช่วง

พิธีกรรมหรือช่วงการแสดงจะมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจอยู่ทั้งสิ้น แม้ว่าเราจะมองแบบผิวเผินว่ามันถูก

สลายไปด้วยความขบขัน แต่อ านาจใหญ่แอบอยู่เบื้องหลัง นั่นก็คือคนเชิดที่เป็นผู้กุมอ านาจทั้งหมด

เอาไว้ กุมเอาสายตาทุกคู่ กุมความสนุกสนานของทุกคน กุมเอาทุกอย่างไว้หมด หนังตะลุงเป็นเพียง

หุ่น คนเชิดอยู่เบื้องหลัง แต่คนดูไม่สนใจคนเชิดเลยว่าเป็นใคร ทั้งท่ีคนเชิดเป็นคนที่ส าคัญที่สุด คนที่มี

อ านาจเหนือคนดูแต่ว่าอ านาจถูกสลายไปโดยที่คนดูไม่รู้ตัวเลย ทั้ง ๆ ที่คนเชิดมีอ านาจใหญ่ ดังนั้น 

อ านาจของโลกการแสดงไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของการแสดงและการสร้างอารมณ์ขันล้วนท าให้

เกิดการด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชร 

 7.2.3 อ านาจโลกเศรษฐกิจ   
 เศรษฐกิจ (economy) ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 1148) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของ

ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจต่างเกี่ยวข้องกับ “ความสัมพันธ์ของมนุษย์” ในการด ารงชีวิตย่อมด าเนิน
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมควบคู่ กันเสมอ (นิรมล  สุธรรมกิจ , 2551: 3) 

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ใช้บังคับมักจะเป็นอ านาจเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นอิสระ ส่วนอ านาจเศรษฐกิจ  

จะเกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนแบบต่างตอบแทน (นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ , 2562)  ระดับความสัมพันธ์

เชิงอ านาจโลกเศรษฐกิจของหนังตะลุงเมืองเพชร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ อ านาจเศรษฐกิจระดับ

ปัจเจก และอ านาจเศรษฐกิจระบบตัวแทน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

   7.2.3.1 อ านาจเศรษฐกิจระดับปัจเจก  

 ในโลกเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจในการแลกเปลี่ยน คณะหนังตะลุงถือเป็นผู้ผลิต

สินค้าและบริการ ผู้บริโภคคือเจ้าภาพ  เจ้าภาพมีอ านาจทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ หลังจากที่ได้รับ

ความส าเร็จจากการบนบาน จะต้องหาหนังตะลุงมาแก้บน เจ้าภาพก็จะติดต่อเจ้าของคณะหนังตะลุง

ขั้นตอนที่แสดงให้เห็นอ านาจเศรษฐกิจเบื้องต้นของการแลกเปลี่ยน คือ การต่อรองราคาการแสดง 

และเม่ือการแสดงสิ้นสุดเจ้าภาพ  ก็มีอ านาจในการจ่ายเงินค่าจ้าง  

 เจ้าภาพในระดับปัจเจกมีอ านาจในการเลือกคณะหนังตะลุงมาแสดง ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะของ

เจ้าภาพหรือการรู้จักกับคณะหนังตะลุง หรือความมีชื่อเสียงของแต่ละคณะ จากอ านาจนี้ท าให้คณะ

หนังตะลุงมีงานมากน้อยแตกต่างกัน บางคณะมีงานเกือบทุกวัน บางครั้งต้องจองข้ามปี จากการ

สัมภาษณ์ ฉลวย ปานแก้ว (2559) จะจ้างเฉพาะคณะ ว. รวมศิลป์ มาแสดงแก้บนเท่านั้น เพราะ

ผูกพันจ้างกันมาเกือบ 20 ปี “คณะอ่ืนฉันไม่เอา คณะนี้ เชิญเจ้าละเอียด ร้องเสียงดี เล่นตลก 

สนุกสนาน แม้จะแพงก็ช่างเถอะ รอนานก็ไม่เป็นไร” ส่วนเจ้าภาพคนอื่นที่มีฐานะยากจนก็จะจ้างคณะ

หนังตะลุงที่มีราคาถูก จึงท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง เรื่องการตัดราคา ท าให้ราคาการจ้างแสดงไม่มี

ราคามาตรฐาน คณะหนังตะลุงที่ดังที่สุดในเพชรบุรี ราคาในปัจจุบัน 4,500 บาท  ส่วนคณะอ่ืน ๆ 

ราคาตั้งแต่ 2,500-4,000 บาท ขึ้นอยู่กับสถานที่ใกล้ไกลและการต่อรองราคา หากจ้างปล่อยคือไม่

เลี้ยงข้าวชาวคณะ ราคาจะลดลง 200 บาท (ธนชัย เชิดช านาญ, 2562) คณะหนังตะลุงที่ไม่ค่อยมีงาน

ก็จะตั้งราคาการแสดงถูกกว่าคณะอ่ืน เจ้าภาพที่ไม่สนใจเรื่องศิลปะการแสดงหรือพิธีกรรม ก็จะจ้าง

เพียงเพ่ือให้หลุดสินบนเท่านั้น ท าให้คณะหนังตะลุงบางคณะที่มีราคาสูงมีจ านวนงานแสดงลดลง 

(ปรายมนัส  ยังลออ, 2558) 

   7.2.3.2 อ านาจเศรษฐกิจระบบตัวแทน  

 อ านาจจะมีลักษณะฟุ้งกระจาย โดยไม่จ าเป็นต้องมาจากความสัมพันธ์แบบจากบนลงล่าง

หรือแบบล่างข้ึนบน แต่ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะหยิบฉวยไปใช้ได้ อ านาจจึงปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง แม้แต่

เป็นคนธรรมดาและไม่มีอ านาจอะไร ถ้ารู้จักวิธีการก็จะมีอ านาจได้ อ านาจโลกเศรษฐกิจของหนังตะลุง
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เมืองเพชร มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากอ านาจเศรษฐกิจระดับปัจเจกท่ีเจ้าภาพแต่ละคนมีอ านาจใน

การจ้างหนังตะลุงโดยตรงมาเป็นอ านาจเศรษฐกิจระบบตัวแทน 

 อ านาจระบบตัวแทนการจ้างของหนังตะลุงเมืองเพชร เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนใหม่ในสังคม

ตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  คณะหนังตะลุงเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ  ผู้บริโภคคือเจ้าภาพ

และผู้ชม โดยมีวัดในรูปแบบคณะกรรมการวัดเป็นผู้จัดการด้านการตลาดการจ าหน่ายจ่ายแจกสินค้า 

กล่าวคือ วัดเป็นตัวแทนในการจัดงานประจ าปีและเป็นนายหน้าในการหาเจ้าภาพมาแก้บนสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัด เรื่องวัดกับงานประจ าปีกับการแสดงหนังตะลุง เป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจแบบ

ใหม่ที่ต้องมีตัวแทน วัดเป็นนายหน้าจัดหาหนังตะลุงมาแสดงแก้บนให้  เจ้าภาพเพียงแต่จ่ายเงิน

เท่านั้น ไม่ต้องไปติดต่อเองเหมือนอ านาจเศรษฐกิจระดับปัจเจก คนที่กุมอ านาจทางเศรษฐกิจคือวัด 

ประกอบด้วยเจ้าอาวาสกับกรรมการวัด วันแสดงเจ้าภาพจะมาเพียงจุดธูปเทียนบอกเท่านั้น         

การแสดงในแต่ละคืนมีหลายหลายคณะจะมีคนดูหรือไม่ก็ไม่เป็นไร เพียงแค่เจ้าภาพจ่ายเงินให้กับวัด

เท่านั้น เหมือนกับเวลาเราต้องการถวายสังฆทาน เพียงแค่น าเงินไปจ่ายให้วัดแล้วน าสังฆทานไปถวาย

พระสงฆ์ได้เลย ไม่ต้องไปซื้อของหรือบรรจุหีบห่อให้เสียเวลา  หนังตะลุงเมืองเพชรในปัจจุบันก็เป็น

แบบส าเร็จรูปตามยุคสมัยเช่นกัน  

 การจ้างหนังตะลุงแสดงแก้บนผ่านระบบตัวแทนในจังหวัดเพชรบุรีมีหลายวัด ยกตัวอย่าง 

เช่น วัดอินทาราม อ าเภอเมือง พระครูอินทรวชิรภรณ์ (2559) การแก้บนหนังตะลุงจะแก้บนกัน

ในช่วงสงกรานต์ตรงกับงานประจ าปีปิดทองหลวงพ่อด าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทางวัดจะจัดงานใหญ่จ านวน 3 

วัน ตั้งแต่วันที่ 12-14 เมษายน ของทุกปี  เจ้าภาพหนังตะลุงจะต้องมาแจ้งความจ านงแก้บนกับทาง

วัด โดยมีอดีตผู้ใหญ่แสวง อยู่ทอง กรรมการวัดเป็นผู้ติดต่อคณะหนังตะลุงมาแสดงแก้บนทางเจ้าภาพ

จะจ่ายเงินค่าแสดงให้ทางวัด แล้วจะก าหนดนัดวันแก้บนในช่วงวันงานปิดทองประจ าปี ทางวัดจะแจ้ง

เจ้าภาพหนังตะลุงว่าจะเล่นแก้บนวันไหน เจ้าภาพก็จะมาวันนั้น และด าเนินการตามขั้นตอนพิธี

กรรมการแก้บน คณะหนังตะลุงที่แสดงแก้บนต่อคืนจ านวนไม่ต่ ากว่า 5 คณะ บางปีมีถึง 20 คณะก็มี 

  พระครูสุนทรวัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด (2560) เล่าว่า ท่านฝันเห็นหลวง

พ่อเทพอดีตเจ้าอาวาสว่าต้องการชมหนังตะลุง  ฝันเรื่องเดิมต่อเนื่องกันอยู่ 7 คืน จึงได้จัดให้มีการ

แสดงหนังตะลุงถวายเจ้าพ่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปี พ.ศ. 2536 จึงลงตัวกลายเป็นการแสดง    

แก้บนถวายคุณพ่อเทพในช่วงสงกรานต์ที่ทางวัดจัดงานประจ าปี โดยที่เจ้าภาพจะติดต่อทางวัดให้

จัดการหาหนังตะลุงโดยเจ้าภาพจ่ายเงินผ่านวัด และทางวัดก็ด าเนินการต่าง ๆ เช่น ติดต่อคณะหนัง

ตะลุง และจัดสถานที่ตั้งโรงหนังตะลุง ในช่วงสงกรานต์ 12-16 เมษายน คืนหนึ่งมีประมาณ 7-8 โรง 
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เจ้าภาพประมาณ 40 เจ้าภาพ ส่วนอีกวัดหนึ่ง คือ วัดเขาลูกช้าง อ าเภอท่ายางจะจัดงานประจ าปี   

ช่วงวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 จัดงาน 5 คืน ในงานจะมีการแสดงหนังตะลุงแก้บน  เจ้าภาพจะ

มาแก้บนหลวงพ่อจ้วนอดีตเจ้าอาวาส จะมีหนังตะลุงแสดงคืนละหลายคณะ ท าให้กลายเป็นประเพณี  

การแก้บนคู่กับงานประจ าปีของวัดมาจนปัจจุบัน ธันยสิทธิ์   ปุ้ยธนาวัฒน์  (2562) ซึ่ งเป็น

คณะกรรมการวัดกล่าวว่า จะเก็บเงินจากเจ้าภาพ 5,000 บาท  แต่จ่ายให้คณะหนังตะลุง 3,500  

บาท ขอน าเงินส่วนต่างเข้าวัด 1,500 บาท 

 วัดเป็นผู้มีอ านาจเบ็ดเสร็จผูกขาดคณะหนังตะลุง ท าให้แต่ละคณะมีงานแสดงในช่วงงาน

ประจ าปีของแต่ละวัด มีการว่าจ้างกันข้ามปี ความสัมพันธ์เชิงอ านาจแบบระบบตัวแทนก่อให้เกิด

ปัญหาการว่าจ้างที่ไม่ผ่านระบบตัวแทน ธันยสิทธิ์  ปุ้ยธนาวัฒน์ กรรมการวัดเขาลูกช้างให้สัมภาษณ์

ว่า มีกรณีที่เจ้าภาพมาร่วมงานประจ าปีแล้วไปว่าจ้างคณะหนังตะลุงที่แสดงอยู่ในงานโดยตรงไม่ผ่าน

คณะกรรมการ ท าให้ทางวัดขาดรายได้และเสียระบบการจัดการ จึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะแก้บน

ทราบกติกา ส่วนคณะหนังตะลุงที่รับงานเองโดยไม่ผ่านคณะกรรมการวัดก็จะไม่ให้มาแสดงในวัดอีก 

อีกกรณีหนึ่งการที่วัดมีอ านาจผูกขาดการแสดงแก้บนกับคณะหนังตะลุงเป็นระยะเวลาหลายปี      

โดยจ่ายค่าแสดงราคาเท่าเดิมติดต่อกันหลายปี  คณะหนังตะลุงต้องการจะขอขึ้นค่าแสดงเพ่ิมขึ้น

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้เกิดการต่อรองราคาในความสัมพันธ์เชิงอ านาจ

ทางเศรษฐกิจ  

 ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโลกเศรษฐกิจทั้งระดับปัจเจกที่เจ้าภาพติดต่อและจ่ายเงินโดยตรง

กับเจ้าของคณะหนังตะลุงและระบบตัวแทนโดยผ่านคณะกรรมการวัดนอกจากจะท าให้คณะหนัง

ตะลุงมีงานแสดงที่แน่นอนในแต่ละปีแล้ว วัดยังมีรายได้จากส่วนต่างของราคาอีกด้วย ความสัมพันธ์ทั้ง

สองระดับนั้นล้วนท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน 

 7.2.4 อ านาจโลกแห่งรัฐ 
 รัฐ หมายถึง ชุมชนทางการเมืองของประชาชนที่อาศัยอยู่รวมกันในดินแดนเดียวกันที่มีอาณา

เขตแน่นอนและปราศจากการควบคุมจากรัฐภายนอก รัฐมีความหมายคล้ายคลึงกับประเทศและชาติ 

จะต่างกันที่รัฐเน้นเกี่ยวกับสภาพการเมือง ประเทศเน้นเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ส่วนชาติเน้น

สภาพทางวัฒนธรรม เป็นต้น (พยนต์  เอ่ียมส าอาง, 2555: 45) องค์ประกอบของรัฐมี  4 ประการ คือ 

ประชากร ดินแดน รัฐบาล และอ านาจอธิปไตย มีรัฐบาลที่สามารถใช้อ านาจปกครองรัฐและอ านาจ

อธิปไตยเหนือดินแดนนั้น  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมโดยทั่วไปมักจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิง
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อ านาจอยู่เสมอ ในสังคมสมัยใหม่ความสัมพันธ์ดังกล่าว มักจะแสดงออกในรูปของอ านาจด้านนโยบาย 

นั่นคือ ในด้านหนึ่งรัฐจะอ้างอ านาจตามกฎหมาย (Authority) ผูกขาดการก าหนด และบังคับใช้

นโยบายที่มีผลกระทบต่อสังคม (อนุสรณ์ ลิ่มมณี, 2542: 9) จากนิยามความหมายของค าว่า รัฐ และ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับสังคม สามารถวิเคราะห์การด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชรที่

ข้องกับอ านาจรัฐได้ ดังนี้  

 ระบบการศึกษาของประเทศไทยได้ก าหนดประเภทและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่

แตกต่าง การศึกษาในประเทศไทยมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2561: 22) 

ส าหรับการศึกษาในระบบ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ประจ าจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 มีที่ตั้งอยู่ที่ต าบลคลองกระแชง        

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

 เมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2556 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้ตั้งคณะหนังตะลุง

รากไทยขึ้น โดยมี อาจารย์แสนรัก  บัวทอง อาจารย์ภาษาไทยเป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มจากแกะหนังตะลุง

กระดาษให้นักเรียนในชมรมดนตรีไทยฝึกเชิด และได้แสดงในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติหน้าเสาธง 

เชิดโดยไม่ต้องใช้จอ การแสดงในครั้งนั้นประสบความส าเร็จได้รับค าชื่นชม จึงได้ฝึกหัดนักเรียนใน

ชมรมและพัฒนาจนตั้งเป็นคณะรับการแสดงเป็นอาชีพในปัจจุบัน  อนุพงศ์  สินเขียว (2563) คนเชิด

คณะรากไทยในยุคเริ่มต้น ปัจจุบันศึกต่อสาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กล่าวว่า เริ่มแรกที่ก่อตั้งคณะหนังตะลุงคณะรากไทย โดยที่ตนเองเป็นคนเชิดคนแรก ครูแสนรักเป็น

คนสอนตามแบบครูพักลักจ า แต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562) ได้ไปจับมือฝากตัวเป็นศิษย์กับ

หนังตะลุง คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ ซึ่งเป็นคณะสายตรงของหนังตะลุงคณะแรกของเมือง

เพชร และได้ไปขอความรู้จากหนังตะลุงคณะเจริญศิลป์กับคณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร ตลอดทั้งติดตาม

ชมการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชรคณะต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการแสดงของคณะรากไทย 
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ภาพที่ 54 คณะรากไทย ที่บ้านสมอพลือ วันท่ี 17 มกราคม 2563 

ที่มา: เพจกลุ่มรากไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 

 

 อาจารย์แสนรัก  กล่าวไว้ในรายการรุ่นสู่รุ่น ตอน สานต่อหนังตะลุงเมืองเพชร คณะรากไทย 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  (2563) ว่า การอนุรักษ์และการเผยแพร่หนังตะลุงเมืองเพชรนั้น             

ตัวขับเคลื่อนส าคัญอยู่ที่ระบบการศึกษา  โดยใช้อ านาจของกระบวนการเรียนการสอนในระบบเป็นตัว

จัดการ โดยการให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านการร้องหรือดนตรีเข้ามาฝึกหัด   

การแสดงในชมรม  เมื่อรุ่นน้องเห็นตัวอย่างรุ่นพ่ีก็เกิดแรงบันดาลใจเข้ามาฝึกหัด เป็นการสืบทอดแบบ

รุ่นต่อรุ่น สมัยปัจจุบันจะให้นักเรียนหรือเยาวชนไปสมัครฝากตัวเป็นศิษย์กับคณะหนังตะลุ งอาชีพ   

คงเป็นเรื่องยาก ระบบการศึกษาน่าจะเป็นแนวทางการอนุรักษ์ที่น่าจะดีที่สุด นอกจากนั้น อาจารย์

แสนรักยังทิ้งท้ายประโยคส าคัญที่ช่วยยืนยันอ านาจของรัฐผ่านระบบการศึกษาว่ามีส่วนส าคัญในการ

อนุรักษ์หนังตะลุงเมืองเพชรให้คงอยู่ว่า “ถ้าการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรยังคงอยู่ในสถานศึกษาก็ยัง

จะต่อลมหายใจไว้ได้” 

 ปัญหาส าคัญของการอนุรักษ์หนังตะลุงเมืองเพชรในระบบการศึกษา คือ ตัวบุคคล กล่าวคือ          

ทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมหรือฝึกสอนและนักเรียนที่มีความสามารถหรือพรสวรรค์ด้านการแสดงหนังตะลุง           

เมื่ออาจารย์ย้ายโรงเรียนหรือเกษียณจะท าให้ชมรมหรือกิจกรรมการเรียนการสอนหนังตะลุงยุติลง 

หรือเมื่อนักเรียนที่ฝึกฝนจนแสดงเป็นอาชีพส าเร็จการศึกษาก็จะท าให้ขาดนักแสดง สิ่งที่ระบบ

การศึกษาต้องท าคือพยายามสร้างนักเรียนไว้หลายรุ่นเพ่ือให้เรียนรู้สืบทอดการแสดงจากรุ่นพ่ี          

สู่รุ่นน้อง   
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 อ านาจของระบบการศึกษาอาจใช้บังคับหรืออ านวยความสะดวกต่อการตั้งชมรมเพ่ืออนุรักษ์

หนังตะลุงเมืองเพชร แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถก าหนดให้ปฏิบัติได้ทุกโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะและ

ขาดวัตถุดิบส าคัญคือนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในด้านการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร แต่อ านาจนี้ก็เป็น

ฟันเฟืองส าคัญที่ท าให้เยาวชนเมืองเพชรหันมาสนใจการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร แม้มิใช่ในฐานะ

นักแสดงแต่อยู่ในฐานะผู้ชมที่เข้าใจวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร นับเป็นการท า ให้หนัง

ตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันอีกทางหนึ่ง    

 วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นวัฏจักรของโลกความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ยึดโยงซ้อนทับ

กันระหว่างโลกศักดิ์สิทธิ์ โลกการแสดง โลกเศรษฐกิจ และโลกแห่งรัฐ ซึ่งมีบทบาทแตกต่างกันตาม

ช่วงเวลาและโอกาส มีการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมท าให้ปราศจากความขัดแย้ง เพราะแต่ละ

ความสัมพันธ์มีจังหวะเวลาที่สอดผสานกันอย่างลงตัว มีการเริ่มต้นและด าเนินติดต่อกันไปอย่างมี

ระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีกครั้ง จึงท าให้วรรณกรรมหนังตะลุงเพชรด ารงอยู่อย่างมั่นคงใน

สังคมปัจจุบัน    

 จุดเริ่มต้นจากโลกศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นมีอิทธิพลครอบง าคนเมืองเพชร มีอ านาจดลบันดาลให้

คลายความทุกข์โศก จึงท าให้เกิดการบนบานขึ้น เมื่อส าเร็จสมความปรารถนาก็น าหนังตะลุงไปแก้บน 

จ านวนเจ้าภาพมีมากข้ึน ก็ท าให้การแสดงแก้บนมีมากข้ึน ในปัจจุบันจ านวนคณะหนังตะลุงก็เพ่ิมมาก

ขึ้นกว่าในอดีต แล้วด าเนินไปสู่ช่วงพิธีกรรมตัดสินบนหนังตะลุงเปิดเผยให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจ

ของโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กุมอ านาจควบคุมเจ้าภาพและคนเชิด เจ้าภาพต้องบอกกล่าว

สักการะก่อนเริ่มพิธีกรรม มีของเซ่นไหว้ต่าง ๆ มาบูชา  ส่วนคนเชิดก็ต้องใช้บทประพันธ์กล่าวบูชา

และเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความนอบน้อม ถ้อยค าที่ใช้สื่อสารแสดงศักดิ์ที่สูงส่งกว่ามนุษย์  ดังนั้น 

อ านาจศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นอ านาจที่ส าคัญที่ท าให้หนังตะลุงคงอยู่ แม้ปัจจุบันคนดูจะเสื่อมความนิยมลง

มากต่างกับอดีต งานแสดงบางงานแทบจะไม่มีผู้ชมเลยนอกจากเจ้าภาพและครอบครัว แต่จ านวนงาน

แสดงของคณะหนังตะลุงมีแทบตลอดทั้งปี 

 โลกการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชร มีคนเชิดเป็นผู้กุมอ านาจเบ็ดเสร็จอยู่เบื้องหลังจอ    

แต่อ านาจถูกสลายไปโดยที่คนดูไม่รู้ตัวเลย คนดูไม่สนใจว่าคนเชิดเป็นใคร  แต่คนเชิดเป็นคนที่ส าคัญ

ที่สุดของความสัมพันธ์นี้ มีอ านาจเหนือคนดูสามารถสะกดคนดูให้ชมลีลาการเชิดตัวหนัง ฟังการพากย์ 

การร้อง และการเจรจาต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจ ส าหรับโลกเศรษฐกิจเจ้าภาพมีอ านาจในฐานะ     

ปัจเจกชนที่ไปจ้างหนังตะลุงมาแก้บน มีอ านาจในการต่อลองราคา ก าหนดวันเวลา สถานที่ และ      
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ที่ส าคัญเป็นผู้จ่ายเงิน หากเจ้าภาพไม่จ้าง การแสดงหนังตะลุงแก้บนก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อสภาพ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปก่อให้เกิดระบบตัวแทนการจัดการแก้บนในรูปแบบกรรมการวัด  แต่เดิมวัดอยู่ใน

ฐานะเจ้าของสถานที่ จะให้คนมาแก้บนแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว วัดจะต้องจัดหารายได้ โดยใช้สถานที่ 

ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัด จัดงานประจ าปี แล้วผนวกการแก้บนหนังตะลุงเข้าไป ทางวัดจะหาเจ้าภาพ

และติดต่อจ้างคณะหนังตะลุง ส่วนต่างค่าจ้างจะเป็นรายได้ของวัด 

 โลกแห่งรัฐผ่านระบบการศึกษา มีผู้บริหารการศึกษาเป็นตัวแทนรัฐมีอ านาจสูงสุด ใช้อ านาจ

ก าหนด  ให้บุคลากรทางการศึกษาจัดตั้งชมรม สนับสนุนงบประมาณในการตั้งคณะหนังตะลุง     

สร้างตัวหนัง จอหนัง เครื่องดนตรี และอ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อมแก่นักเรียน  เมื่อคณะ    

หนังตะลุงที่ก่อตั้งโดยอ านาจแห่งรัฐรับจ้างแสดง  ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสาธิตหรือการรับจ้างแก้บน    

ก็จะเข้าไปสู่กระบวนการความสัมพันธ์เชิงอ านาจของโลกศักดิ์สิทธิ์ โลกการแสดง และโลกเศรษฐกิจ 

เกี่ยวเนื่องเป็นล าดับ 

 ในช่วงพิธีกรรมนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีอ านาจควบคุม แต่ในเวลาการแสดงคนเชิดจะมีอ านาจ

ควบคุม ช่วงที่ติดต่อจ้างงานและจ่ายเงินเจ้าภาพและคณะกรรมการวัดมีอ าน าจควบคุม ทั้งสาม

ช่วงเวลาเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจแบบทีถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน แต่ละช่วงเวลาผู้แสดงบทบาทหลัก

ต่างแบ่งกันมีอ านาจหรือเฉลี่ยกันมีอ านาจ  เจ้าภาพมีอ านาจก าหนดว่าจะจ้างคณะใดมาแสดง แต่พอ

ถึงช่วงพิธีกรรมกลับยอมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอ านาจเหนือ แต่พอช่วงการแสดงคนเชิดกลับมีอ านาจ

เหนือกว่าคนดู การด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชรจึงขึ้นอยู่กับการเฉลี่ยของอ านาจในช่วงเวลาที่

เหมาะสม ในจังหวะที่เหมาะสม ในสถานการณ์ที่เหมาะสม เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จึงด ารงอยู่ได้ 

ในขณะที่เป็นธุรกิจ ในขณะที่เป็นการแก้บนของชาวบ้าน ในขณะที่เป็นการแสดง และขณะที่เป็น

ระบบการศึกษาของรัฐ อ านาจทุกอย่างมีความเหมาะสมลงตัวเป็นวัฏจักร จึงท าให้หนังตะลุงเมือง

เพชรด ารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบัน  

 บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์เชิงอ านาจของหนังตะลุงเมืองเพชรตามที่วิเคราะห์ข้างต้น 

ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในปัจจุบัน  ท่ามกลางบริบท

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ได้แก่ 

ตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรม  ตัวบทวรรณกรรมการแสดง รวมทั้งบริบทพิธีกรรมและการแสดง โดยใช้

ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของ วิลเลียม บาสคอม และประเด็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจ พบว่าบทบาทที่

ส าคัญ คือ บทบาทการแก้บนและบทบาทหน้าที่ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับ

ข้องใจของบุคคล กล่าวคือ การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรส่วนใหญ่เป็นงานแก้บนที่ผูกโยงอยู่กับ
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อ านาจโลกศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่น เมื่อมีการบนบานจ านวนมากก็ท าให้หนังตะลุงมีงานแสดงมากตามไปด้วย 

เป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจของโลกศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ านาจและโลกเศรษฐกิจของเจ้าภาพที่เฉลี่ยการมี

อ านาจ  ส่วนอารมณ์ขันเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญในช่วงการแสดงเป็นการสร้างความเพลิดเพลินใจ

ให้แก่ผู้ชม หากคณะหนังตะลุงประยุกต์การแสดงให้มีมุกตลกต่าง ๆ ให้ทันสมัย ก็จะท าให้เจ้าภาพ

หรือผู้ชมติดใจฝีมือการแสดงของคนเชิด ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจของโลกการแสดงที่มีคนเชิด  

ที่มีอ านาจสูงสุดและโลกเศรษฐกิจของเจ้าภาพที่ผูกโยงกันอย่างแนบแน่น และบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญ

อีกประการหนึ่งคือสร้างความสามัคคีปรองดองในขณะชมการแสดง เป็นการสลายอ านาจต่าง ๆ ของ

ผู้ชม ได้แก่ เพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความขัดแย้งต่าง ๆ ทุกคนมีสถานภาพเดียวกัน คือ 

ผู้ชม ที่ต่างมาเสพความส าราญของการแสดง ท าให้ปราศจากความขัดแย้ง ท าให้ เกิดความสมดุลทาง

ความคิดผ่านสื่อบันเทิง นอกจากนั้นบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมโยงโลกศักดิ์สิทธิ์กับโลกการแสดงให้คน

มารวมตัวกัน จึงกลายเป็นสิ่งที่ประสานสัมพันธ์คนในสังคมให้สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข   

ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดความพอใจและผู้ชมก็เกิดความปีติอ่ิมเอิบใจ จากที่กล่าวมาทั้งบทบาทหน้าที่และ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจล้วนท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในสังคมท้องถิ่นเมือง

เพชรบุรีในปัจจุบัน 



 
 

 

บทที่ 8 

สรุป และอภิปรายผล 
 

 การศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร: ประเภทของวรรณกรรมในบริบทการ

บันเทิงเฉพาะถิ่น” นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรและบริบทการแสดง 

โดยมีกลุ่มข้อมูลตัวบทวรรณกรรมท้ังสิ้น 20 เรื่อง ก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ 

 1. เพ่ือศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมประกอบพิธีกรรม 
 2. เพ่ือศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมการแสดง 
 3. เพ่ือศึกษาอารมณ์ขันในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 
 4. เพ่ือศึกษาการด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชร 

8.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา “วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร: ประเภทของวรรณกรรมในบริบทการบันเทิง

เฉพาะถิ่น” ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ พบว่า วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะพิเศษ 

เนื่องจากประกอบด้วยวรรณกรรม  2 ประเภท ได้แก่ วรรณกรรมพิธีกรรมกับวรรณกรรมการแสดง 

โดยมีการผสานวรรณกรรมทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความลงตัวด้ านพิธีกรรมกับ

ศิลปะการแสดง ตลอดจนบริบทการบันเทิงเฉพาะถิ่น จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ 6 ประเด็น 

ดังนี้   

ประเด็นแรก วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมประกอบพิธีกรรม 

ประกอบด้วย บทไหว้ครู หมายถึง บทที่ใช้ในพิธีกรรมก่อนการแสดง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ การเบิก

หน้าพระเป็นการร้องประกาศครูหรือร้องไหว้ครู และประกาศประวัติของหนังตะลุง ล าดับต่อจากนั้น

จะเป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พระรัตนตรัย เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์  

ต่อจากนั้นเป็น บทเชิญเจ้า คือ บทเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบทประกาศเจ้า จะใช้เวลาร้องเชิญยาวนาน

และละเอียดกว่าบทอ่ืน ๆ เนื่องจากต้องเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นตามแบบที่ถ่ายทอดจากครูหนังตะลุง 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสินบนที่เจ้าภาพก าหนดให้ร้องเชิญ ได้แก่เทวดาเจ้าพ่อประจ าเขา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ประจ าวัด เจ้าพ่อประจ าศาลหลักบ้าน เจ้าที่เจ้าทาง และวิญญาณบรรพบุรุษ  บทไหว้ครูและบทเชิญ

เจ้าหนังตะลุงเมืองเพชรมีความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยความเชื่อศาสนาพุทธ 

พราหมณ์ และผี โดยตัวบทที่คนเชิดได้สรรค์สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตและสืบทอดมาในปัจจุบันนั้นให้

ความส าคัญศาสนาพุทธเป็นอันดับต้น แม้จะมีเพียงค าบูชาพระพุทธเจ้าและเนื้อหาบทกลอนที่ไหว้

พระพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยเท่านั้น เนื่องจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักประจ าชาติ มีคนนับถือ
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มากที่สุด จึงถือเป็นศาสนาใหญ่กว่าศาสนาอ่ืน กอปรกับอ านาจกลไกของรัฐท าให้มีอิทธิพลครอบง า

ศาสนาอ่ืน ๆ ในสังคม  ส่วนศาสนาพราหมณ์นั้น ได้รับอิทธิพลการแสดงหนังที่แพร่กระจายเข้ามาใน

ประเทศไทย จึงท าให้ความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าและฤๅษีต่าง ๆ ยังคงอยู่ และจัดอันดับการไหว้ไว้เป็น

ล าดับสอง   ส่วนความเชื่อศาสนาดั้งเดิมของคนท้องถิ่นคือ การนับถือผีนั้น บทไหว้ครูหนังตะลุงแม้จะ

วางล าดับไว้ท้ายแต่ให้พ้ืนที่หรือมีเนื้อหาในการกล่าวถึงมากที่สุด กล่าวอย่างละเอียด ดังนั้น บทไหว้ครู

หนังตะลุงเมืองเพชรจึงเป็นการผสมผสานความเชื่อทางศาสนาที่มีความสมดุล ทั้งนี้ไม่มีความเชื่อใด

ความเชื่อหนึ่งด ารงอยู่โดยอิสระ หากแต่มีการผสมผสานและกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน 

ก่อให้เกิดเป็นพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น  

นอกจากนั้น บทไหว้ครูและบทเชิญเจ้าหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นการบันทึกชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ท้องถิ่น การเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นตามความเชื่อการนับถือผีในตัวบทไหว้ครูหนังตะลุงนั้น นัยตรง

เป็นการแสดงคารวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือความสบายใจและเป็นมงคลของคนเชิดและเจ้าภาพในการแก้

บนให้หลุด ส่วนนัยแฝงนั้น การเอ่ยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น ชื่อคุณพ่อประจ าศาลประจ าหมู่บ้าน  

ชื่อคุณพ่อประจ าเขา ชื่อพระพุทธรูปประจ าวัด ชื่อพระเกจิอาจารย์ และชื่อครูหนังตะลุงที่ล่วงลับ  

ล้วนเป็นการบันทึกรายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นอย่างไม่เป็นทางการ ดังนั้น ตัวบทไหว้ครูจึงเป็น

เครื่องมือในการประกาศความทรงจ าและเป็นหลักฐานให้ทราบถึงชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าท้องถิ่นแบบ

ชาวบ้าน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความคิด ความเชื่อประจ าท้องถิ่นได้ 

 วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมพิธีกรรม ตัวบทสุดท้ายที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรม คือ บทตัดสินบน  หมายถึง บทร้องที่ใช้ประกอบการตัดสินบนหนังตะลุง การตัดสินบนในพิธี
กรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายการเปลื้องพันธะต่ออ านาจศักดิ์สิทธิ์
ที่คอยจับจ้องบงการให้ผู้บนต้องแก้บนตามสัญญาที่เคยให้ไว้พิธีกรรมการตัดสินบนเป็นไปเพ่ือตัดขาด
ต่อพันธะสัญญานั้น แสดงออกโดยการร้องกลอนของคนเชิด โดยอุปมาเชิงสัญลักษณ์เปรียบสินบนเป็น
วัตถุที่จะต้องตัดด้วยอาวุธคือศร ต้องลบจากบัญชี ต้องท าลายทิ้งลงแม่น้ า และท าให้สูญสลายเป็น
อาหารสัตว์น้ า นอกจากนั้น ในบริบทการแก้บน ผู้บนยังได้ประกอบพิธีกรรมตัดสินบนพร้อมคนเชิดที่
ร้องกลอน เพ่ือยืนยันความมั่นใจว่าสินบนได้ขาดลงแล้วด้วยการกระท าของตน โดยการฉีกใบไม้หรือ
เชือกให้แยกขาดออกจากกัน หรือการใช้มีกรีดบนเครื่องเซ่น และในตอนสิ้นสุดการแสดงคนเชิดจะใช้
มีดเฉือนหยวกเป็นสัญลักษณ์การตัดสุดท้าย 
 ประเด็นที่ 2 การผสานตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมกับตัวบทวรรณกรรมการแสดงของหนัง
ตะลุงเมืองเพชร วรรณกรรมพิธีกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรขึ้นสู่ภาวะสูงสุดเมื่อสิ้นสุดการตัดสินบน
ทั้งตัวบทวรรณกรรมและบริบทการแก้บน แล้วจึงจะเปลี่ยนผ่านสู่วรรณกรรมการแสดง ในช่วงรอยต่อ 
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ของวรรณกรรมทั้งสองประเภทนี้ มีการผสานเชื่อมต่อที่มีขั้นตอนเป็นล าดับ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การร า
ถวายมือ การเบิกโรง และการบอกเรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การร าถวายมือ เป็นการผละออกจากตัวบทพิธีกรรม เมื่อตัวบทพิธีกรรมขึ้นสู่

ภาวะสูงสุด คือ บทตัดสินบนและบริบทการตัดสินบนขั้นตอนการผละนี้ เป็นการเชิดตัวหนังมานพ

น้อยร่ายร าประกอบดนตรี เพ่ือสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยปราศจากตัวบท แต่ใช้อวัจนภาษาลีลาการ

เชิดร่ายร าสื่อสารให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดความส าราญก่อนการชมการแสดง  

ขั้นตอนที่  2  การเบิกโรง เป็นขั้นตอนที่ต่อจากการร าถวายมือ เป็นชุดการแสดงย่อย 

ประกอบด้วย การจับลิงหัวค่ าและการชกมวยไทย ซึ่งการจับลิงหัวค่ าเป็นการด ารงจารีตวรรณกรรม

การเล่นเงาของหนังใหญ่ การเบิกโรงเป็นการแสดงเพ่ือสื่อสารกับผู้ชมให้ทราบว่าการแสดงก าลังจะ

เริ่ม เป็นการเรียกผู้ชมให้มาหน้าโรงหนังตะลุง ขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มผ่อนคลายของผู้ชม เกิดความ

สนุกสนาน ผู้ชมเริ่มที่จะปรับอารมณ์ให้พร้อมชมการแสดง หลังจากที่ต้องสงบเงียบฟังตัวบทพิธีกรรม

มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร  

ขั้นตอนที่ 3 การบอกเรื่อง เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต่อจากการเบิกโรง ด าเนินอย่างแนบเนื่อง

เชื่อมต่อและส่งไปสู่ตัวบทวรรณกรรมการแสดง การบอกเรื่องเปิดโอกาสให้ตัวตลกที่เป็นตัวแทนของ

คนเชิดได้สื่อสารปฏิสันถารกับผู้ชม สามารถหยอกเย้าสร้างอารมณ์ขัน บอกวัตถุประสงค์ของการแสดง 

และที่ส าคัญคือ การบอกเรื่องให้ผู้ชมทราบ เพ่ือให้ผู้ชมเตรียมพร้อมรับความส าราญจากตัวบท

วรรณกรรมการแสดง การบอกเรื่องถือเป็นขนบการแสดงหนังตะลุงที่มีขนบของเนื้อหาและล าดับ

เนื้อหาซ้อนอยู่ในขนบใหญ่อกีชั้นหนึ่ง  

การผสานตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมกับตัวบทวรรณกรรมการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชร

มีลักษณะเฉพาะถิ่น มีขั้นตอนที่ชัดเจนเริ่มต้นจากการร าถวายมือ ซึ่งเป็นการผละออกจากตัวบท

วรรณกรรมพิธีกรรม  ต่อด้วยการเบิกโรงเป็นการเชื่อมต่อเพ่ือเปลี่ยนอารมณ์และเรียกผู้ชมด้วยชุดการ

แสดงย่อย และขั้นตอนส าคัญสุดท้าย คือ การบอกเรื่อง เป็นการเชื่อม หนุนเนื่อง และส่งต่อโยงไปสู่

ตัวบทวรรณกรรมการแสดง 

ล าดับขั้นตอนการผสานตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมที่จะเปลี่ยนไปสู่ตัวบทวรรณกรรมการ

แสดง เป็นตัวเชื่อมที่มีภาวะอยู่ระหว่างกลาง จุดเชื่อมต่อนี้ไม่สามารถระบุหรือจ าแนกได้ว่าเป็น

พิธีกรรมหรือการแสดง ไม่ว่าจะเป็นการร าถวายมือเพ่ือสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการแสดงเบิกโรง

และการบอกเรื่อง เนื่องจากมีลักษณะที่ผสมผสานกัน ไม่มีอะไรเป็นหลักหรือแก่นแกน หากวิเคราะห์

ในประเด็นตัวบทวรรณกรรม การร าถวายมือเป็นการผละออกซึ่ งอยู่ในภาวะที่ปราศจากตัวบท แล้ว

ด าเนินไปสู่ขั้นตอนการแสดงเบิกโรง ซึ่งมีทั้งตัวบทในการแสดงจับลิงหัวค่ าและปราศจากตัวบทในการ
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ชกมวยไทย แล้วน าไปสู่การมีตัวบทในขั้นตอนการบอกเรื่อง ดังนั้น ช่วงการผสานตัวบทจึงอยู่ใน

ลักษณะคาบลูกคาบดอก เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านที่มีการเชื่อมต่อร้อยให้ตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมกับ

ตัวบทวรรณกรรมการแสดงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นตัวบทวรรณกรรม

ประเภทใด  

 ภาวการณ์การผสานตัวบทดังกล่าว มีล าดับขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยค านึงถึงผู้รับสารเป็น

เป้าหมาย กล่าวคือ การร าถวายมือเป็นการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ส่วนการเบิกโรงและการ

บอกเรื่องเป็นการสื่อสารกับมนุษย์หรือผู้ชม โดยมีคนเชิดเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างโลก

ศักดิ์สิทธิ์กับโลกสามัญ แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตของวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุง

เมืองเพชรในบริบทการบันเทิงเฉพาะถิ่น ด้วยศิลปะหลายแขนงผสมกัน  

ประเด็นที่ 3 วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะวรรณกรรมการแสดง วรรณกรรม
การแสดงหนังตะลุง หมายถึง ตัวบทวรรณกรรมที่คนเชิดหนังตะลุงใช้พากย์ ขับร้อง และเจรจา 
ประกอบการเชิดตัวหนังให้เป็นเรื่องราวในบริบทการบันเทิงท้องถิ่น   เนื้อหาวรรณกรรมการแสดง
หนังตะลุงเมืองเพชร ประกอบด้วย 3 ชุดการแสดง ได้แก่  ชุดรามเกียรติ์  ชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ 
และชุดนารีศรีใส  โดยวรรณกรรมชุดรามเกียรติ์และชุดนิทานจักร ๆ วงศ์ๆ เป็นการสร้างสรรค์โดย
อาศัยเค้าโครงเรื่อง เหตุการณ์ และตัวละครจากบทละครใน เช่น รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ใน 
รัชกาลที่ 1 บทละครนอกเรื่อง เช่น สังข์ทอง และวรรณกรรมนิทาน  ค ากลอน เช่น พระอภัยมณี ของ
สุนทรภู่ มาใช้เป็นแนวเรื่องดัดแปลงเป็นกลอนหนังตะลุงและบทเจรจา และที่ส าคัญไม่ได้น าถ้อยค าใน
บทประพันธ์มาใช้ในตัววรรณกรรมการแสดง แต่จะสร้างสรรค์คิดใหม่ที่ปราศกลิ่นอายของต้นฉบับ  
ส่วนการแสดงชุดนารีศรีใสเป็นน าแนวเรื่องของนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ หลายเรื่องมาผสมผสานเป็นเรื่อง
แต่งใหม่ที่ยังมีเค้าลางของเรื่องเดิมอยู่ ลักษณะดังกล่าวที่ปรากฏถือเป็นลักษณะเฉพาะของเนื้อหา
วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเพ่ือความบันเทิงในบริบทเฉพาะถิ่นเมืองเพชรบุรี  

โครงเรื่องของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเฉพาะไม่ เหมือน

วรรณกรรม หรือวรรณกรรมการแสดงอ่ืน ๆ ที่ต้องมีการแสดงจบ มีการด าเนินเหตุการณ์สอดคล้อง

สัมพันธ์ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ส าหรับวรรณกรรมหนังตะลุงมิได้เป็นเช่นนั้น เนื่องจากอ านาจของผู้ชมเป็น

ตัวก าหนดรูปแบบการด าเนินเรื่อง ผู้ชมต้องการเสพอารมณ์ขันเพ่ือความบันเทิง หากเน้นการแสดง

ตามโครงเรื่องที่มีเนื้อหาเข้มข้นไปตามล าดับเหตุการณ์ก็จะไม่มีผู้ชม ดังนั้น คนเชิดจะต้องสร้างสรรค์

การแสดงโดยเน้นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันแทรกอยู่ในการด าเนินเรื่อง ซึ่งเนื้อหาของมุกตลกเหล่านั้น

ส่วนใหญ่ไม่ได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในเรื่อง หรือมีผลต่อพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร 

ตลอดจนไม่สามารถน าไปสู่สาระส าคัญหรือแก่นเรื่องของวรรณกรรมที่แสดงได้เลย จึงท าให้โครงเรื่อง
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ไม่มีความส าคัญ และคนเชิดก็ไม่มีการสร้างสรรค์โครงเรื่องแนวใหม่ รวมทั้งมีการแสดงให้จบเรื่อง 

เพราะความสมบูรณ์แบบเหล่านั้นตามแนวคิดทางวรรณกรรมไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชมต้องการ การแสดง

วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรอาศัยเพียงโครงเรื่องเบื้องต้นแบบหลวมเท่านั้น จึงท าให้มี

ลักษณะเฉพาะแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนิยามโครงเรื่องของวรรณกรรมโดยทั่วไป 

ขั้นตอนการแสดงวรรณกรรมการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเฉพาะ เริ่มต้นจาก

การเปิดเรื่อง กล่าวถึงกษัตริย์เจ้าเมืองออกมาเล่าเรื่องเท้าความประวัติความเป็นมา แล้วโยงไปสู่ปม

ปัญหาของเรื่อง พร้อมเผยตัวละครออกมา แล้วเรื่องก็ด าเนินตามล าดับเหตุการณ์ จนยุติการแสดง  

ประเด็นที่น่าสนใจคือการปิดเรื่องที่สอดรับกับลักษณะเฉพาะของโครงเรื่องตามที่ได้กล่าวแล้วว่า โครง

เรื่องไม่มีความส าคัญเน้นการสอดแทรกบทตลกในการด าเนินเรื่อง เมื่อหมดเวลาก็จะยุติการแสดง

ทันที โดยไม่สนใจว่าเรื่องที่แสดงจะจบหรือไม่ 

ช่วงเวลาปฏิบัติการของตัวบทวรรณกรรมการแสดงถือได้ว่าเป็นช่วงของการสมโภชเฉลิม

ฉลองเป็นช่วงเวลาต่อจากช่วงปฏิบัติการตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรมที่มีล าดับขั้นตอนต้องปฏิบัติให้ครบ

สมบูรณ์ พิธีกรรมจึงจะบรรลุความส าเร็จด้วยบรรยากาศแห่งความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ แต่ช่วงเวลาการ

แสดงเป็นช่วงเวลาแห่งความบันเทิง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองจึงท าให้ตัวบท

วรรณกรรมจึงมีความอิสระในการสร้างสรรค์ ในเรื่องเนื้อหาศิลปินหนังตะลุงเพียงแต่น าเค้าโครง 

เหตุการณ์ ตัวละคร จากวรรณกรรมลายลักษณ์มาดัดแปลงเป็นส านวนวรรณกรรมการแสดงที่มี

ลักษณะเฉพาะ หรือในกรณีที่ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ก็มี อิสระในการผสมผสานแนวเรื่องจาก

วรรณกรรมนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ สร้างสรรค์วรรณกรรมการแสดงแต่งเทียบที่อิสระมีลักษณะเฉพาะ

เช่นกัน ส่วนโครงเรื่องก็มีความอิสระที่ไม่จ าเป็นต้องแสดงให้ครบตามโครงเรื่องของเรื่องนั้น ๆ  เพราะ

วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงต้องการเพียงความความสนุกสนาน โครงเรื่องจึงไม่มีความส าคัญ

เท่ากับบทตลกที่ต้องสอดแทรกไว้ตลอดเรื่อง นอกจากนั้นยังมีความอิสระที่จะยุติการแสดงได้ทันทีเมื่อ

หมดเวลา โดยไม่สนใจว่าเรื่องนั้นจะจบหรือไม่ แต่ในความอิสระนั้นก็แฝงไว้ด้วยความไม่อิสระที่ยังต้อง

คงโครงเรื่องอย่างหลวมตามต้นฉบับเอาไว้ เป็นเส้นเรื่องหลักที่ ใช้แสดง เพ่ือไม่ให้เนื้อหาและ

องค์ประกอบการแสดงไกลเกินการสัมผัสรับรู้ของผู้ชมท้องถิ่นตามขนบการแสดงของไทย  

 ประเด็นที่ 4 บทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร บทตลกในวรรณกรรม

การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรสามารถวิเคราะห์รูปแบบได้ 2 ประเภท ได้แก่  บทตลกประเภทร้อย

กรองหรือแบบเก่า และบทตลกประเภทร้อยแก้วหรือบทตลกแบบใหม่ บทตลกแบบใหม่จะเป็นการ

เจรจาเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ส่วนบทตลกแบบเก่าจะเป็นการร้องกลอนท านองต่าง ๆ นอกจากนั้น        
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บทตลกแบบใหม่เป็นการน าเนื้อหาจากสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินทางหรือสถานที่ท าการแสดงและ

จากประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารของบ้านเมืองที่ก าลังเป็นประเด็นร้อน  แล้วน ามาสร้างสรรค์         

บทตลก  และประเด็นสุดท้าย บทตลกแบบใหม่เป็นการคิดเนื้อหาขึ้นมาใหม่แบบใหม่สด ถูกใจผู้ ชม

เพราะมีประสบการณ์การรับรู้ที่เท่ากัน ส่วนบทตลกแบบเก่าคนเชิดจะต้องจดจ ากลอนและท่วงท านอง

การร้องที่ได้รับการถ่ายทอดจากครู  ซึ่งผู้ชมบางคนเคยฟังหรือคุ้นเคยกับบทกลอนอยู่แล้ว  การที่จะ

ใช้บทตลกแบบเก่าหรือใหม่นั้นขึ้นอยู่กับคนเชิดจะใช้แบบใดให้สอดคล้องกับบริบทการแสดงและให้

ผู้ชมเกิดอารมณ์ขันเป็นส าคัญ 

ตัวตลกเป็นตัวละครที่เป็นหัวใจส าคัญส าหรับการแสดงหนังตะลุง  ตัวตลกแต่ละตัวจะมี
บุคลิกลักษณะเฉพาะ โดยรวมจะมีรูปลักษณ์อัปลักษณ์หรือมีความผิดปกติของร่างกาย มีพฤติกรรมที่
น่าขัน เช่น ซุ่มซ่าม โง่แล้วอวดฉลาด ผิดกาลเทศะ ตัวตลกทุกตัวจะพูดส าเนียงท้องถิ่น ยกตัวอย่าง  
ตัวตลกที่เป็นขวัญใจหนังตะลุงเมืองเพชรและมีบทบาทส าคัญด้านการแสดงที่ทุกคณะจะต้องมี คือ   
ไอ้เกลี้ยง มีรูปลักษณ์ คือ หัวล้านเกือบทั้งหัว มีผมอยู่ตรงท้ายทอย คอหยัก ยืนคอตก เหมือนคนก้ม
หน้าตลอดเวลา เวลาพูดผงกหัวขึ้นลง ผิวสีด า ไม่สวมเสื้อ และนุ่งโสร่งสีแดง คาดตะกรุดหรือปลัดขิก 
ลักษณะนิสัยเป็นตัวตลกที่โง่ชอบอวดฉลาด ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมคน ขี้ขลาด ขี้โม้อวดเก่ง ชอบเอาเปรียบ
คนอ่ืน พูดกวนชวนมีเรื่อง พูดเหน่อส าเนียงบ้านลาด เสียงแหบ พูดเสียงอยู่ในล าคอ 

ลักษณะร่วมของตัวตลกในวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรมี 3 ประการ  ได้แก่ รูปลักษณ์  

บุคลิกลักษณะ และส าเนียงการพูด มีผลต่อการสร้างบทตลก การสร้างสรรค์ตัวตลกในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าและการท าให้ต่ าลง  (Superior theory)  กล่าวคือ  

ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชรถูกสร้างให้มีรูปลักษณ์ผิดปกติ เพ่ือท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าตัวตลกมีรูปลักษณ์

พิกลอยู่ในต าแหน่งที่ต่ ากว่า เมื่อผู้ชมน าลักษณะรูปร่างของตนที่มีความปกติไปเปรียบเทียบกับรูปร่าง

ของตัวตลกที่ผิดปกติของคนโดยทั่วไป ก็จะเกิดความรู้สึกที่เหนือกว่านั่นเอง  จึงท าให้ผู้ชมแล้วเกิด

ความขบขัน  ในท านองเดียวกัน พฤติกรรมการแสดงออกที่ผิดปกติ เช่น การพูดติดอ่าง เนิบช้าของไอ้

เฉื่อย การพูดจมูกอ้ีของไอ้ด้วง หรือการพูดอ้อแอ้แบบขี้เมาของไอ้จ่อย เมื่อผู้ชมน าตัวเองไปเปรียบกับ

พฤติกรรมที่ผิดปกติดังกล่าวก็ย่อมรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าและความต่างในเรื่องส าเนียงการพูด เมื่อ

ผู้ชมที่เป็นคนเพชรบุรีชมการแสดงก็ย่อมถือว่าส าเนียงพูดเมืองเพชรมีความเหนือกว่าส าเนียงพูดอ่ืน ๆ 

การถือว่าตนเองเหนือกว่าของผู้ชมในเรื่องรูปลักษณ์ พฤติกรรม และส าเนียงการพูดของตัวตลกหนัง

ตะลุงเมืองเพชร ซึ่งถูกสร้างสรรค์ให้อยู่ในฐานะที่ต่ ากว่า ล้วนท าให้เกิดการหัวเราะหรือการแสดงความ

ขบขันนั่นเอง  
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ตัวตลกหนังตะลุงเมืองเพชรมีหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลัก ในการ

บอกเรื่อง ด าเนินเรื่อง และปิดเรื่อง โดยสอดแทรกอารมณ์ขันด้วยบทตลกต่าง ๆ  แต่ในขณะเดียวกัน

ตัวตลกกลับเป็นตัวละครที่มีความพิเศษกว่าตัวละครอื่น ด้วยการที่ตัวตลกสามารถ “พูดนอกเรื่อง” ได้ 

โดยสามารถพูดเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมของผู้ชม และไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังแสดง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้ชมได้ในขณะที่ก าลังแสดง ตัวตลกจึงมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อสังคมของผู้ชมและสังคมใน

เรื่อง ท าให้ตัวตลกสามารถท าหน้าที่พิเศษ ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่แฝงและสามารถกรองออกมาจาก

บทบาทหลักหรือความบันเทิง ตัวตลกจึงมีบทบาทส าคัญถือเป็นหัวใจส าคัญของการแสดงหนังตะลุง

เมืองเพชร 

 การปรากฏตัวของตัวตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ได้แก่ ตอนเจ้าเมือง
ตรัสเรียกเสนาอ ามาตย์ การเป็นทูตหรือนายประตู การจัดทัพ และการเดินทางร่วมกับพระเอก เป็น
การปรากฏตัวในแบบจารีตการแสดงที่ทุกคณะยังคงใช้แสดง การปรากฏตัวของตัวตลกตามแนวเรื่อง
ของชุดการแสดงต่าง ๆ  สามารถเปิดโอกาสให้คนเชิดได้สร้างสรรค์บทตลกได้ลงตัวตามองค์ประกอบ
การแสดง และยืนยันว่าได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ดี จึงยังคงใช้ให้ตัวตลกปรากฏในสถานการณ์ต่าง ๆ ของตัว
บทวรรณกรรมการแสดงมาจนถึงปัจจุบัน 
 เนื้อหาหรือประเด็นที่น ามาสร้างสรรค์อารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชร ประกอบด้วย         
3 ประเด็น คือ การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ประเด็นมุกตลกการเมืองในหนังตะลุงเมืองเพชรพบ
เนื้อหา 5 ประเด็น คือ เหตุการณ์ทางการเมือง ค าพูดนายกรัฐมนตรี  ชื่อ-นามสกุลนักการเมือง 
พฤติกรรมนักการเมือง  และกฎหมายและนโยบาย   เนื้อหาการเมืองดังกล่าวเป็นการแสดงความไม่
พอใจในระดับชาวบ้านต่อนักการเมืองและเหตุการณ์ทางการเมืองบางเรื่องที่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน
โดยตรง ที่ไม่มีลักษณะการท าลายหรือล้มล้างสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ข้อมูลที่ใช้สร้างมุกตลกการเมืองเป็นข้อมูลที่สื่อต่าง ๆ เผยแพร่กันอยู่ทั่วไปแล้ว หรือถูกกลั่นกรองมา
ระดับชั้นหนึ่งแล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นการขุดคุ้ยหรือเปิดประเด็นทางการเมืองแต่อย่างใด แต่เป็นการใช้
ข้อมูลชั้นสองจากสื่อกระแสหลัก  ท าให้คนเชิดสามารถแทรกมุกตลกการเมืองได้อย่างอิสระใน
ลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์   
 เนื้อหาด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจในระดับชาวบ้านที่อาจได้รับฟังตอกย้ าจากสื่อ

กระแสหลักที่รายงานถึงสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าในช่วงที่ถูกปกครองประเทศภายใต้การบริหารของ

รัฐบาล คสช. นอกจากนั้น มาตรการรับรู้ถึงความฝืดเคืองในการด าเนินชีวิตที่ได้สัมผัสตรง ราคาสินค้า

บริการที่สูงขึ้นสวนทางกับรายได้และราคาผลิตผลการเกษตรที่ตกต่ า อีกทั้งปรากฏการณ์การตกงาน

แล้วทุกคนหันมาประกอบอาชีพค้าขายจ านวนมาก ทั้งการตั้งร้านและขับรถพ่วงข้างตระเวนขายสินค้า 

และประเด็นส าคัญที่คนเชิดถ่ายทอดผ่านตัวตลกด้านเศรษฐกิจ นั่นคือ ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ  คือ ราคา
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เนื้อหมูและราคาทอง  ที่สะท้อนให้เห็นความผันผวนทางเศรษฐกิจ จากการขึ้นลงราคาของเนื้อหมู

และทอง  การขาดเสถียรภาพทางการเมืองย่อมน ามาสู่ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ แม้เนื้อหามุกตลก

ทางด้านเศรษฐกิจจะมีน้อยกว่าด้านการเมืองและด้านสังคม แต่เป็นการรับรู้และรู้สึกในระดับชาวบ้าน    

เป็นปัญหาเรื่องปากท้องที่พยายามสะท้อนและเรียกร้องบางประการ  

 เนื้อหาด้านสังคม ประเด็นแรกเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ทีประพฤติตนผิดพระธรรมวินัย 

หรือไม่เหมาะสมกับสมณสารูป ที่ยังข้องเกี่ยวอยู่กับโลกียสุขและระบบทุนนิยมมาเป็นวัตถุดิบในการ

สร้างมุกตลกนั้น ประเด็นต่อมาเรื่องเกี่ยวกับผัว-เมีย ลูกเขย-แม่ยาย ซึ่งเป็นไปตามแบบเรื่องการเล่า

นิทานคติชนของคนไทยก็ตาม แต่การสร้างสรรค์มุกตลกดังกล่าว เป็นการกล่าวถึงผู้หญิงที่มีลักษณะที่

ด้อยกว่าผู้ชาย ประเด็นสุดท้าย เรื่องการเมาเหล้าโดยจ าลองพฤติกรรมจากชีวิตจริงของคนท้องถิ่น

เมืองเพชร มาสร้างเป็นตัวตลกพิเศษเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ปกติไร้อ านาจแต่สามารถแสดงอ านาจใน

การเจรจาต่อล้อต่อเถียงเล่นค ากับตัวละครกษัตริย์ที่เป็นตัวแทนของอ านาจรัฐ   

 กลวิธีสร้างสรรค์อารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชรแบ่งออกเป็น  2 ประเภทหลัก คือ กลวิธี
ทางด้านเนื้อหาและกลวิธีทางภาษา กลวิธีด้านเนื้อหาในการสร้างอารมณ์ขันของหนังตะลุงเมืองเพชร
มี 14 กลวิธี ได้แก่ การเสียดสี  การประชดประชัน  การต่อล้อต่อเถียง การหักมุมจบ  การพาดพิง
บุคคล  การเข้าใจผิดและเข้าใจคนละทาง ฉลาดแกมโง่ การอ้างถึงและข่มทับ การย้อนค า การเสแสร้ง
และเจ้าเล่ห์เพทุบาย การท าให้เป็นเรื่องเพศและเรื่องสัปดน  การเกี่ยวข้องกับสิ่งสกปรกประเภท
ปัสสาวะ อุจจาระ ผายลม การใช้ตรรกวิทยาแบบผิด ๆ  และ การท าให้เป็นเรื่องเกินจริงและเหลวไหล 
พบว่า มุกตลกส่วนใหญ่จะใช้กลวิธีด้านเนื้อหาเพียงกลวิธีเดียว มีบ้างที่ใช้กลวิธีผสม เช่น การเสียดสี
ผสมกับการประชดประชัน  การเกี่ยวข้องกับสิ่งสกปรกประเภทปัสสาวะ อุจจาระ ผายลมผสมกับการ
หักมุมจบ เป็นต้น 
 การสร้างอารมณ์ขันด้วยกลวิธีดังกล่าวดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขัน

ของคริทช์ลีย์ประกอบด้วย 2 แนวคิด โดยมุกตลกส่วนเป็นไปตามแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากันในด้าน

ความไม่เข้ากันของเนื้อหาและบุคลิกภาพของตัวตลก ได้แก่ การเสียดสี ประชดประชัน การหักมุมจบ 

การพาดพิงบุคคล การเข้าใจผิดและเข้าใจคนละทาง  ฉลาดแกมโง่ การอ้างถึงและข่มทับ การย้อนค า 

การเสแสร้งและเจ้าเล่ห์เพทุบาย การใช้ตรรกวิทยาแบบผิด ๆ และการท าให้เป็นเรื่องเกินจริงและ

เหลวไหล ส่วนกลวิธีด้านเนื้อหาที่เป็นไปตามแนวคิดเรื่องการปลดปล่อย ได้แก่ การเสียดสี การต่อล้อ

ต่อเถียง การท าให้เป็นเรื่องเพศและเรื่องสัปดน และการเกี่ยวข้องกับสิ่งสกปรกประเภทปัสสาวะ 

อุจจาระ ผายลม ส่วนแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าและการท าให้ต่ าลงไม่ปรากฏในกลวิธีการสร้าง

อารมณ์ขันในหนังตะลุงเมืองเพชร  
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 กลวิธีทางภาษาที่ใช้สร้างสรรค์อารมณ์ขันหนังตะลุงเมืองเพชรมี 6 กลวิธี ได้แก่ การเล่นกับ

ภาษา การเลียนเสียง, การใช้ภาพพจน์,  การใช้ค าสองแง่สองง่าม,  การใช้ค าหยาบ และการใช้ค าถิ่น 

สามารถวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในด้านเสียง ถ้อยค า และความหมาย พบว่า การสร้างอารมณ์ขัน

ดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขันของคริทช์ลีย์ทั้ง 3 ประการ โดยมุกตลกส่วน

เป็นไปตามแนวคิดเรื่องความไม่เข้ากันในด้าน ความไม่เข้ากันของเนื้อหาและบุคลิกภาพของตัวตลก 

ได้แก่ การเล่นกับภาษา การใช้ภาพพจน์ และการใช้ค าถิ่น ส่วนแนวคิดเรื่องการปลดปล่อย ได้แก่ การ

ใช้ค าสองแง่สองง่ามและการใช้ค าหยาบ เป็นการปล่อยปล่อยอารมณ์ที่ไม่สามารถพูดถ้อยค าดังกล่าว

ในชีวิตจริง เนื่องจากเป็นถ้อยค าไม่สภาพ และแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าและการท าให้ต่ าลง ได้แก่ 

การเลียนเสียง เป็นการล้อเลียนเสียงพูดภาษาไทยของชาวจีน 

 บทตลกในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเฉพาะถิ่นที่พลิกแพลงตัวบทไป

ตามเหตุการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติและท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง บทตลกจึงมี

ลักษณะพลิกแพลง ไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น ผู้ชมจึงต้องการมาฟังมาชมการแสดงบทตลก 

ต้องการมาตรวจสอบว่าคนเชิดมีการพัฒนาสร้างสรรค์บทตลกขึ้นมาใหม่หรือไม่ ส่วนคนเชิดจึงต้องคิด

สร้างสรรค์บทตลกขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง แปรตามสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน

ช่วงเวลาขณะนั้น  โดยไม่ต้องคิดโครงเรื่องใหม่ หรือแต่เรื่องขึ้นมาใหม่ เพราะสิ่งเหล่านั้นผู้ชมไม่

ต้องการ เพราะสามารถคาดเดาได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ผู้ชมต้องการคือ ความคาดเดาไม่ได้ของบทตลก 

ประเด็นที่ 5 การด ารงอยู่หนังตะลุงเมืองเพชร ขึ้นอยู่บทบาทหน้าที่ของตัวบทวรรณกรรม

หนังตะลุงในบริบทของพิธีกรรมและบริบทของการแสดง ท าให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ท าให้

หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่  บทบาทหน้าที่วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรในบริบทพิธีกรรมและ

การแสดงโดยใช้แนวคิดบทบาทหน้าที่ของ วิลเลียม บาสคอม มาเป็นกรอบ สามารถวิเคราะห์ได้ 4 

บทบาทหน้าที่ กล่าวคือ เมื่อพิจารณาจากตัวบทวรรณกรรม แบ่งออกเป็น 2 หน้าที่ คือ  1) บทบาท

หน้าที่ด้านพิธีกรรมการแก้บน  และ 2) บทบาทหน้าที่ด้านการแสดงความบันเทิง  แต่เมื่อพิจารณา

จากบริบทของวรรณกรรมพิธีกรรมและวรรณกรรมการแสดง สามารถวิเคราะห์ได้ 2 บทบาทหน้าที่ 

คือ 1) บทบาทหน้าที่ด้านสร้างความปรองดองสามัคคี และ2) บทบาทหน้าที่ด้านการเชื่อมโยงโลก

ศักดิ์สิทธิ์และโลกสามัญ   

บทบาทหน้าที่ด้านพิธีกรรมการแก้บนเทียบได้กับบทบาทหน้าที่อธิบายที่มาและเหตุผลในการ

ท าพิธีกรรมของ วิลเลียม บาสคอม เนื่องจากวรรณกรรมพิธีกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรมีที่มาจากการ

บนบานศาลกล่าว โดยเฉพาะบทเชิญเจ้ามารับสินบนและบทการตัดสินบนถือว่าเป็นเหตุผลในการ
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อธิบายพิธีกรรมการแก้บนดังกล่าว ส่วนบทบาทหน้าที่ด้านความบันเทิงของวรรณกรรมการแสดงตรง

กับบทบาทหน้าที่ของ วิลเลียม บาสคอม เรื่องการให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับ

ข้องใจของบุคคล วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงนอกจากให้ความบันเทิงแล้ว ยังเป็นทางออกให้กับ

ความคับข้องใจของบุคคลในเรื่องเพศ การเมือง และการท้าทายอ านาจ ส่วนบทบาทหน้าที่ด้านสร้าง

ความปรองดองสามัคคีและบทบาทหน้าที่ด้านการเชื่อมโยงโลกศักดิ์สิทธิ์และโลกสามัญ เป็นบทบาท

หน้าที่พิเศษเชิงนามธรรมที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ วิลเลียม บาสคอม  

บทบาทหน้าที่ดังกล่าวทั้งจากตัวบทวรรณกรรมและบริบทการแสดงล้วนท าให้เห็นการด ารง

อยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่ในพิธีกรรมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตของคนเมือง

เพชร ท าให้เกิดความสบายใจ มีความหวังก าลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป และบทบาทหน้าที่ของการ

แสดงเพ่ือความบันเทิงผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความปรองดองสามัคคี 

รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงโลกศักดิ์สิทธิ์และโลกสามัญให้เกิดดุลยภาพมีผลต่อการด าเนินชีวิตให้มี

ความสุขแล้ว ตัวบทวรรณกรรมและบริบทในฐานะพิธีกรรมและการแสดงยังเผยให้เห็นนความสัมพันธ์

เชิงอ านาจที่ท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรคงอยู่ 

 วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นวัฏจักรของโลกความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ยึดโยงซ้อนทับ

กันระหว่างโลกศักดิ์สิทธิ์ โลกการแสดง โลกเศรษฐกิจ และโลกแห่งรัฐ ซึ่งมีบทบาทแตกต่างกันตาม

ช่วงเวลาและโอกาส มีการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมท าให้ปราศจากความขัดแย้ง เพราะแต่ละ

ความสัมพันธ์มีจังหวะเวลาที่สอดผสานกันอย่างลงตัว มีการเริ่มต้นและด าเนินติดต่อกันไปอย่างมี

ระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีกครั้ง จึงท าให้วรรณกรรมหนังตะลุงเพชรด ารงอยู่อย่างมั่นคงใน

สังคมปัจจุบัน    

 จุดเริ่มต้นจากโลกศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นมีอิทธิพลครอบง าคนเมืองเพชร มีอ านาจดลบันดาลให้

คลายความทุกข์โศก จึงท าให้เกิดการบนบานขึ้น เมื่อส าเร็จสมความปรารถนาก็น าหนังตะลุงไปแก้บน 

จ านวนเจ้าภาพมีมากข้ึน ก็ท าให้การแสดงแก้บนมีมากข้ึน ในปัจจุบันจ านวนคณะหนังตะลุงก็เพ่ิมมาก

ขึ้นกว่าในอดีต แล้วด าเนินไปสู่ช่วงพิธีกรรมตัดสินบนหนังตะลุงเปิดเผยให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจ

ของโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กุมอ านาจควบคุมเจ้าภาพและคนเชิด เจ้าภาพต้องบอกกล่าว

สักการะก่อนเริ่มพิธีกรรม มีของเซ่นไหว้ต่าง ๆ มาบูชา  ส่วนคนเชิดก็ต้องใช้บทประพันธ์กล่าวบูชา

และเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความนอบน้อม ถ้อยค าที่ใช้สื่อสารแสดงศักดิ์ที่สูงส่งกว่ามนุษย์  ดังนั้น 

อ านาจศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นอ านาจที่ส าคัญที่ท าให้หนังตะลุงคงอยู่ แม้ปัจจุบันคนดูจะเสื่อมความนิยมลง
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มากต่างกับอดีต งานแสดงบางงานแทบจะไม่มีผู้ชมเลยนอกจากเจ้าภาพและครอบครัว แต่จ านวนงาน

แสดงของคณะหนังตะลุงมีแทบตลอดทั้งปี 

 โลกการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชร มีคนเชิดเป็นผู้กุมอ านาจเบ็ดเสร็จอยู่เบื้องหลังจอ แต่

อ านาจถูกสลายไปโดยที่คนดูไม่รู้ตัวเลย คนดูไม่สนใจว่าคนเชิดเป็นใคร  แต่คนเชิดเป็นคนที่ส าคัญ

ที่สุดของความสัมพันธ์นี้    มีอ านาจเหนือคนดูสามารถสะกดคนดูให้ชมลีลาการเชิดตัวหนัง ฟังการ

พากย์ การร้อง และการเจรจาต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจ ส าหรับโลกเศรษฐกิจเจ้าภาพมีอ านาจในฐานะ

ปัจเจกชนที่ไปจ้างหนังตะลุงมาแก้บน มีอ านาจในการต่อลองราคา ก าหนดวันเวลา สถานที่ และที่

ส าคัญเป็นผู้จ่ายเงิน หากเจ้าภาพไม่จ้าง การแสดงหนังตะลุงแก้บนก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อสภาพเศรษฐกิจ

ที่เปลี่ยนไปก่อให้เกิดระบบตัวแทนการจัดการแก้บนในรูปแบบกรรมการวัด  แต่เดิมวัดอยู่ในฐานะ

เจ้าของสถานที่ จะให้คนมาแก้บนแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว วัดจะต้องจัดหารายได้ โดยใช้สถานที่ ใช้สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัด จัดงานประจ าปี แล้วผนวกการแก้บนหนังตะลุงเข้าไป ทางวัดจะหาเจ้าภาพและ

ติดต่อจ้างคณะหนังตะลุง ส่วนต่างค่าจ้างจะเป็นรายได้ของวัด 

 โลกแห่งรัฐผ่านระบบการศึกษา มีผู้บริหารการศึกษาเป็นตัวแทนรัฐมีอ านาจสูงสุด ใช้อ านาจ

ก าหนด  ให้บุคลากรทางการศึกษาจัดตั้งชมรม สนับสนุนงบประมาณในการตั้งคณะหนังตะลุง สร้าง

ตัวหนัง จอหนัง เครื่องดนตรี และอ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อมแก่นักเรียน  เมื่อคณะหนังตะลุง

ที่ก่อตั้งโดยอ านาจแห่งรัฐรับจ้างแสดง  ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสาธิตหรือการรับจ้างแก้บน  ก็จะเข้า

ไปสู่กระบวนการความสัมพันธ์เชิงอ านาจของโลกศักดิ์สิทธิ์ โลกการแสดง และโลกเศรษฐกิจ 

เกี่ยวเนื่องเป็นล าดับ 

 ในช่วงพิธีกรรมนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีอ านาจควบคุม แต่ในเวลาการแสดงคนเชิดจะมีอ านาจ

ควบคุม ช่วงที่ติดต่อจ้างงานและจ่ายเงินเจ้าภาพและคณะกรรมการวัดมีอ านาจควบคุม ทั้งสาม

ช่วงเวลาเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจแบบทีถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน แต่ละช่วงเวลาผู้แสดงบทบาทหลัก

ต่างแบ่งกันมีอ านาจหรือเฉลี่ยกันมีอ านาจ  เจ้าภาพมีอ านาจก าหนดว่าจะจ้างคณะใดมาแสดง แต่พอ

ถึงช่วงพิธีกรรมกลับยอมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอ านาจเหนือ แต่พอช่วงการแสดงคนเชิดกลับมีอ านาจ

เหนือกว่าคนดู การด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชรจึงขึ้นอยู่กับการเฉลี่ยของอ านาจในช่วงเวลาที่

เหมาะสม ในจังหวะที่เหมาะสม ในสถานการณ์ที่เหมาะสม เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จึงด ารงอยู่ได้ 

ในขณะที่เป็นธุรกิจ ในขณะที่เป็นการแก้บนของชาวบ้าน ในขณะที่เป็นการแสดง และขณะที่เป็น

ระบบการศึกษาของรัฐ อ านาจทุกอย่างมีความเหมาะสมลงตัวเป็นวัฏจักร จึงท าให้หนังตะลุงเมือง

เพชรด ารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบัน  



  432 

 

ประเด็นสุดท้าย บริบทการบันเทิงเฉพาะถิ่นของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร 

การศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร จากการเก็บข้อมูลในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2563) ภายใต้

บริบทสังคมเมืองเพชรบุรีในปัจจุบัน  นอกจากจะท าให้ทราบถึงประเภทและเนื้อหาของวรรณกรรม 

อันเป็นข้อมูลส าคัญในการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร   

ดังได้กล่าวมาแล้ว ยังท าให้เข้าใจถึงการมีอยู่ของวรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชรว่า ไม่ได้ปรากฏอยู่

เป็นเอกเทศอย่างอิสระ แต่การมีอยู่ของวรรณกรรมหนังตะลุงในฐานะการบันเทิงท้องถิ่นล้วนสัมพันธ์

กับบริบทสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงของคนเพชรบุรีอย่างแท้จริง ดังบริบท ต่อไปนี้  

บริบทที่ 1 สังคมคนท้องถิ่นเพชรบุรีใช้หนังตะลุง เพ่ือตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่ง

สะท้อนได้จากการบนบานศาลกล่าวในเรื่องต่าง ๆ เมื่อยามที่เกิดวิกฤตในชีวิตมักนึกถึงศักดิ์สิทธิ์

ท้องถิ่นที่ตนเคารพนับถือให้ช่วยเหลือโดยการร้องขอผ่านการบน ด้านปัญหาเศรษฐกิจการท ามาหากิน 

ได้แก่ ขอให้การค้าขายให้ได้ก าไร ซึ่งตั้งเกณฑ์เป็นเงินจ านวนหลักแสนขึ้นไป ขอให้ขายที่ดินออกให้ได้

ราคาดี  ชาวทะเลเมื่อออกทะเลไปพบคลื่นมรสุมก็บนบานให้คลื่นลมสงบ หรือให้พ้นแนวมรสุม ขอให้

ท านาได้ผลผลิตดี  ด้านปัญหาสังคม ได้แก่ ขอให้สอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้  ขอให้สอบรับ

ราชการได้ ขอให้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงาน  ขอให้ของที่หายได้คืน  ด้านสุขภาพ ได้แก่ ขอให้โรคที่

ป่วยหาย ขอให้ผ่าตัดมีผลส าเร็จ และบางครั้งมีการบนบานที่มีลักษณะพิเศษ ได้แก่ ขอให้วัวที่กลืนลูก

ตาลแล้วติดคอรอดตาย นอกจากการบนที่ขอให้ได้สิ่งที่ปรารถนาแล้ว คนเมืองเพชรยังบนบานขอให้

ไม่ได้ในสิ่งที่ไม่ปรารถนา เช่น ขอให้ไม่ถูกคัดเลือกทหาร ขอให้ไม่ติดคุก ขอให้ไม่ถูกต ารวจจับในคดี

ต่าง ๆ   

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าคนท้องถิ่นใช้หนังตะลุงเป็นเครื่องสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือให้ช่วย

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ยามที่ชีวิตวิกฤติ สะท้อนได้จากการบนบานและการแก้บนด้วยหนั งตะลุง การบน

บานในเรื่องต่าง ๆ ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่ง

ในอดีตสังคมเป็นแบบเกษตรกรรมที่ต้องอาศัยดินฟ้าอากาศ การบนบานก็เป็นเรื่องฝนฟ้าอากาศที่

ขอให้ตกต้องตามฤดูกาลให้ได้ผลผลิตที่ดี แต่ในปัจจุบันที่ระบบทุนนิยมเข้ามามีบทบาทในชีวิตการบน

บานก็เปลี่ยนไปจากอดีต กลับเปลี่ยนเป็นเรื่องของความปรารถนาด้านเศรษฐกิจ รายได้ การบริโภค 

มากขั้น 

บริบทที่ 2 การด ารงของหนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คณะหนังตะลุงได้ใช้ 

ครูหนังตะลุงในการถ่ายทอดศิลปะการแสดงให้แก่ลูกศิษย์ ท าให้เยาชนเข้ามาสืบทอดวัฒนธรรม     
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การแสดง ส่วนใหญ่จะเป็นการสืบทอดทางสายตระกูล คนเชิดที่เกิดในครอบครัวคณะหนังตะลุง

นอกจากเกิดการซึมซับและเรียนรู้แล้ว ยังต้องมีความรักความชอบเป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดความสนใจ

ใคร่รู้ที่จะเรียนรู้เทคนิควิธีการแสดง ได้แก่ การเชิด การร้อง การเจรจา บทกลอนต่าง ๆ มุกตลก     

การเล่นดนตรี แล้วน ามาฝึกฝนจนออกแสดงได้  นอกจากนั้น ยังมีการสืบทอดการแสดงหนังตะลุง

เมืองเพชรในสถาบันการศึกษา เป็นกิจกรรมหรือชุมนุมเพ่ืออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่มี

คุณค่าของท้องถิ่น ได้แก่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศและโรงเรียนวัดนาพรม ปัจจุบันเยาวชนกลุ่มนี้

สามารถพัฒนาการแสดงจนรับจ้างแสดงเป็นอาชีพได้ การด ารงอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชร นอกจาก

ตัวบทวรรณกรรมในพิธีกรรมและในการแสดงที่ท าให้หนังตะลุงด ารงอยู่แล้ว ในบริบทของการ

ถ่ายทอดของศิลปินและการสืบทอดของเยาวชนในสายตระกูลและสถาบันการศึกษายังเป็นปัจจัย

ส าคัญที่ท าให้หนังตะลุงเมืองเพชรด ารงอยู่  

บริบทที่ 3 ความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจ ในกรณีเจ้าภาพที่มีฐานะ

ร่ ารวย จะสามารถเป็นผู้อุปภัมภ์คณะหนังตะลุง สามารถว่าจ้างให้มาแสดงได้เป็นประจ า บางคน

ว่าจ้างให้มาแสดงแก้บนทุกปี  โดยการผูกขาดคณะหนังตะลุงที่ตนเองถูกใจศิลปะการแสดง            

การสนับสนุนของคนมีฐานะดังกล่าว ท าให้คณะหนังตะลุงมีงานรับจ้างงาน ท าให้พวกคณะหนังตะลุง 

ได้แก่ คนเชิด และลูกวงที่เป็นนักดนตรี มีรายได้ สามารถยึดเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้        

การอุปภัมภ์คณะหนังตะลุงเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นในบริบทการแสดงหนัง

ตะลุงเมืองเพชร  

บริบทที่ 4 การด ารงอยู่ของความหลากหลายทางความเชื่อ ได้แก่ เจ้าพ่อเจ้าแม่  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ท้องถิ่น เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าวัดเจ้าวา ผีบรรพบุรุษ และผีต่าง ๆ รวมทั้งพระรัตนตรัยในศาสนาพุทธ และ

เทพเจ้าตลอดจนฤๅษีของศาสนาพราหมณ์ การด ารงอยู่ร่วมกันของความเชื่อของศาสนาพุทธ 

พราหมณ์ ผี ไม่ได้มีความขัดแย้งหรือปัญหาใดๆ การด ารงอยู่มีทั้งในตัวบทวรรณกรรมพิธีกรรม ในการ

ไหว้ครู การเชิญเจ้า และปรากฏในบริบทการท าพิธีกรรม ต่างก็น าความเชื่อต่าง ๆ มาใช้อย่าง

หลากหลาย เป็นการด ารงอยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในวัฒนธรรมความเชื่อของคน

ท้องถิ่นผ่านบริบทการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร  

ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นบริบทการมีอยู่ของหนังตะลุงเมืองเพชรในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนที่

ชี้ให้เห็นว่า นอกจากการเก็บข้อมูลรายละเอียดของตัวบทวรรณกรรม ที่ท าให้เห็นบทพากย์ บทร้อง 

บทเจรจาแล้ว การมีอยู่ของวรรณกรรมหนังตะลุงนั้น ยังสัมพันธ์กับบริบทสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของคนเพชรบุรี ในบริบทการแก้บนเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตชีวิต บริบทการสืบทอดอนุรักษ์ 
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บริบทการอุปภัมภ์ของคนมีฐานะ และบริบททางความเชื่อที่หลากหลาย ภาวการณ์ดังกล่าว จึงท าให้

หนังตะลุงเมืองเพชรในฐานะสื่อพ้ืนบ้านการบันเทิงเฉพาะถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้โดยมีสัมพันธภาพของ

ตัวบทวรรณกรรมและบริบทการแสดง และยังคงเป็นที่นิยมของคนท้องถิ่นในปัจจุบัน 

  

8.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร: ประเภทของวรรณกรรมในบริบทการ

บันเทิงเฉพาะถิ่น” นี้ เพ่ือความครบถ้วนของการศึกษา ผู้ศึกษาขอเสนอประเด็นที่ควรอภิปราย

ต่อเนื่อง 3 ประเด็น ดังนี้ 

 

 8.2.1  กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้และจินตนาการในการสร้างสรรค์วรรณกรรม 

กระบวนทัศน์ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมต้องประกอบด้วยการแสวงหาความรู้และ

จินตนาการการสร้างสรรค์งานศิลปะไม่ได้หมายความว่า เป็นการคิดที่ฉีกออกมาจากกรอบโดยไม่เคย

ปรากฏมาก่อน เป็นการคิดสร้างขึ้นจากสุญญากาศที่ปราศจากพ้ืนฐานใด ๆ เลย แต่ข้อเท็จจริงแล้ว 

การสร้างสรรค์งานต่าง ๆ จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานความรู้จากสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยหรือสังคม

อ่ืน ๆ ที่มาจากประสบการณ์ และความสนใจใฝ่รู้ มาจาการรู้จักเลือกสรรและจับกระแสสังคมได้อย่าง

แม่นย าถูกต้อง แล้วน ามาปรับใช้สร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับบริบทสังคมในขณะนั้น  

เพราะฉะนั้นการแสวงหาความรู้จึงเป็นเรื่องส าคัญเท่ากับจินตนาการ  ความรู้กับจินตนาการต้องไป

ด้วยกัน การที่กล่าวว่า การสร้างสรรค์วรรณกรรมไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ มีแต่จินตนาการ เท่านั้นก็พอ 

หรือมีแค่ความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่จ าเป็นต้องมีจินตนาการ จึงเป็นค ากล่าวที่ไม่ถูกต้ อง  ดังนั้น 

ความรู้และจินตนาจึงเป็นสิ่งคู่กัน ที่จะสามารถสร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่มีคุณภาพได้  

วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเกิดจากกระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้และ

จินตนาการในการสร้างสรรค์วรรณกรรม กล่าวคือ คนเชิดหรือศิลปินหนังตะลุงน าโครงเรื่อง 

เหตุการณ์ และตัวละครจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์และนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ประสบการณ์การ

แสวงหาความรู้เกิดจากการอ่านจากวรรณกรรมลายลักษณ์ต้นฉบับ หรือจากการฟังการถ่ายทอดจาก

ครูหนังตะลุงในลักษณะวรรณกรรมมุขปาฐะ แล้วน ามาหล่อหลอมเป็นรากฐานทางความรู้ เป็น

ประสบการณ์  น าความรู้ดังกล่าวมาเป็นโครงหรือกรอบของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุง โดยยังคง

เค้าเรื่องและใช้ชื่อเรื่องเดิมตามวรรณกรรมต้นฉบับ เช่น รามเกียรติ์ พระอภัยมณี สังข์ทอง  เป็นต้น  

นอกจากนั้น ชุดเรื่องนารีศรีใสหรือเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ ก็อาศัยความรู้พ้ืนฐานจากวรรณกรรมนิทาน
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จักรๆ วงศ์ๆ ของไทย น าโครงเรื่องและเหตุการณ์จากนิทานดังกล่าว มาผสมผสานจินตนาการ

สร้างสรรค์เป็นวรรณกรรมชุดใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมการแสดงท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน 

บทตลกต่าง ๆ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ก็ใช้ความรู้ทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผสมผสานจินตนาการสร้างสรรค์เป็นบทตลกด้วยวิธีการสร้างอารมณ์

ขันทางด้านเนื้อหาและภาษา เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ  

ข้อค้นพบในเรื่องการสร้างสรรค์วรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น เป็นเครื่องยืนว่า กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้และจินตนาการมีความส าคัญเท่ากัน หาก

คนเชิดไม่มีประสบการณ์การอ่านการฟังจากวรรณกรรมไทย อาศัยเพียงจินตนาการกับความคิด

สร้างสรรค์อย่างเดียวก็ไม่สามารถสร้างสรรค์วรรณกรรมที่มีคุณค่าได้ จึงต้องมีรากฐานแห่งความรู้

ควบคู่ด้วย ถ้าไม่มีรากฐานความรู้จะไม่มีสิ่งใดเป็นเค้าเงื่อนของจินตนาการต่อไป เพราะฉะนั้น จะเห็น

ว่าความรู้กับจินตนาการเป็นกระบวนทัศน์ที่มีความส าคัญยิ่งในการสร้างสรรค์ศิลปะวรรณกรรม ถ้าไม่

มีความรู้จะไม่มีรากฐานร่องรอยหลงเหลืออยู่เป็นตัวบ่งบอกได้ ดังนั้น จินตนาการไม่ได้ส าคัญกว่า

ความรู้และความรู้ไม่ได้ส าคัญกว่าจินตนาการ แต่ทั้งความรู้และจินตนาการมีความส าคัญเท่ากันในการ

สร้างสรรค์งานวรรณกรรม  

 8.2.2 การปรับตัวและการด ารงอยู่ในสื่อใหม่ 

 หนังตะลุงเมืองเพชรเป็นสื่อเก่าที่ต้องมีการปรับตัว  เมื่อสร้างสรรค์ตัวเองขึ้นมาแล้ว ก็

จ าเป็นต้องปรับตัวให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม เพ่ือให้สอดรับกับสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนไป จึง

จะด ารงอยู่ได้ต่อไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า หนังตะลุงเมืองเพชรได้มีการปรับ

เนื้อหาการแสดงโดยการเพ่ิมบทตลกสอดแทรกในการด าเนินเรื่องให้มากขึ้น เพ่ือสนองต่อความ

ต้องการตลาดผู้ชม  

 การปรับตัวในด้านรูปแบบการน าเสนอเป็นการผสมผสานระหว่างสื่อพ้ืนบ้านกับสื่อสมัยใหม่ 

หนังตะลุงเมืองเพชรในปัจจุบันได้ปรากฏตัวในโลกออนไลน์เพ่ือน าเสนอการแสดงผ่านรูปแบบ ดังนี้ 

1. เฟซบุ๊ก (Facebook) 

เนื้อหาที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก จะเป็นการน าเสนอแบบประชาสัมพันธ์การแสดงเชิงรุกของแต่ละ

คณะ ว่าได้ไปแสดงที่ไหน จะมีการลงรูปเป็นหลัก ได้แก่ สถานที่ที่ไปแสดง โรงหรือจอหนัง (ที่ให้เห็น

ชื่อคณะ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์)  ศาลพ่อปู่ (ที่แก้บน)  การเชิดหรือการแสดงดนตรี  ฯลฯ บางครั้ง

ก็ลงคลิปการแสดงสั้น ๆ ให้เห็นการไหว้ครู หรือการด าเนินเรื่อง หรือบทตลก เพ่ือให้กลุ่มเพ่ือนได้รับ

ข้อมูลข่าวสารการแสดง 
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ภาพที่ 55  เฟซบุ๊ก ของ ธนชัย เชิดช านาญ 

2. ยูทูบ (YouTube)  

หนังตะลุงเมืองเพชรมีการลงบันทึกการแสดงในยูทูบหลายคณะ  เช่น เรื่อง ปานทอง คณะรุ่ง

ฤทธิ์ บรรเลงศิลป์, เรื่อง พระไก้แก้วสุริยวงศ์ คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ, เรื่อง เกราะ

สุวรรณ คณะ ก.กล้วย บรรเลงศิลป์, เรื่อง เกตุทอง  คณะปลื้มจิต ศิษย์ครูลาภ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 56 หนังตะลุงเมืองเพชรในยูทูบ 
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ภาพที่ 57 รายการบันทึกการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร ในยูทูบ 

 

3. เพจสาธารณะ (Page)  

ส่วนเพจสาธารณะมีอยู่หลายเพจที่ ได้ลงรูปและคลิปการแสดงสั้น ๆ เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการแสดงให้สาธารณชนที่สนใจรับทราบข้อมูล ได้แก่ หนังตะลุงเมือง

เพชรคณะรากไทย, หนังตะลุงมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร หนังตะลุงเชิด ช านาญ, หนังตะลุงเมืองเพชร คณะ 

ส. รวมศิลป์ ศิษย์ครูวิน  

 

 

  

   

 

 

 

 

 
ภาพที่ 58 เพจหนังตะลุงสกลุเมืองเพชร 

  การลงรูปประชาสัมพันธ์และบันทึกการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรในสื่อสมัยใหม่ 

ได้แก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และเพจสาธารณะนั้น ยังจ ากัดอยู่เฉพาะคณะหนังตะลุงที่คนเชิดเป็นวัยรุ่นที่

สามารถเรียนรู้และเข้าถึงวิธีการลงข้อมูลได้เท่านั้น ส่วนคณะที่คนเชิดสูงอายุก็ยังไม่สามารถปรับตัว

แทรกไปอยู่ในสื่อสมัยใหม่ได้เลย การปรับตัวของหนังตะลุงเมืองเพชรในการน าเสนอการแสดงสู่สื่อ
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สมัยใหม่ แม้จะมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง ในเรื่องความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ศิลปินขาดทักษะด้านนี้ แต่ก็นับว่า

เป็นการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของสื่อพ้ืนบ้านท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและ

วัฒนธรรม เพ่ือการด ารงอยู่ให้ส าเร็จและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง 

 8.2.3 การตั้งพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเมืองเพชร 

 การตั้งพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเมืองเพชร ดูจะเป็นความหวังที่ลางเลือน  เนื่องจากคนเชิดหนัง

ตะลุงเมืองเพชรไม่เคยมีใครได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ หรือได้รับรางวัลเกียรติยศ

ทางด้านวัฒนธรรมระดับจังหวัด จึงยากท่ีจะหาจุดศูนย์รวมทางศิลปะการแสดงหนังตะลุงที่จะปักหมุด

สถานที่ของบ้านศิลปินเป็นพิพิธภัณฑ์ ต่างกับหนังตะลุงภาคใต้ที่มีศิลปินแห่งชาติด้านการแสดง

พ้ืนบ้านหนังตะลุงหลายท่าน สามารถใช้บ้านของศิลปินจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น พิพิธภัณฑ์

บ้านหนังสมชาติ  ทรัพย์สิน  จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนั้น ศิลปินหนังตะลุงเมืองเพชรไม่มีการ

รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชมรมหรือสมาคม จึงขาดอ านาจในการต่อรองกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการระดม

ทุนหรือรับการสนับสนุนในการสืบทอด อนุรักษ์ ศิลปะการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 

  ส่วนตัวหนังเก่าที่มีอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปที่น่าจะจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ก็หายาก เนื่องจากช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) กินระยะเวลา 4 ปี ต้องพรางไฟ ท าให้หนังตะลุงต้องงดแสดง 

คนเชิดหนังต้องไปท าอาชีพอ่ืน ตัวหนังจ านวนมากเก็บกองไว้ ไมได้เคลื่อนย้าย จึงถูกหนูกัดและปลวก

ขึ้น เมื่อสงครามสิ้นสุดลงเศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืนตัว ชาวต่างชาติเข้ามาคว้านซื้อตัวหนังในราคาสูง เจ้าของ

เลยขายไป เพราะไม่ทราบว่าจะได้แสดงอีกเมื่อใด  (ผะอบ โปษะกฤษณะ, 2533 : 33)  ส่วนตัวหนัง

เก่าแก่ของหนังนอกที่ตกทอดมาสู่ลูกหลาน เมื่อเจ้าของคณะเสียชีวิตก็ยังคงเก็บไว้ที่บ้าน เช่น สุชาติ 

เชิดช านาญ หมอชอน พวงมาลัย  นอกจากนั้น ชุดตัวหนังเก่า คณะหนังตะลุงเมืองเพชรยังคงใช้แสดง

เป็นอาชีพ บางคณะเมื่อเลิกเล่นก็ขายยกชุดให้กับคณะที่เกิดใหม่ต่อไป 

 ด้านวรรณกรรม หนังตะลุงเมืองเพชรเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ไม่มีต้นฉบับที่เป็นลายลักษณ์

ที่ชัดเจนบทไหว้ครูหรือเบิกหน้าพระ บทเชิญเจ้า ที่ใช้ประจ าในพิธีกรรมเป็นการจดจ าสืบต่อกันมา  

บทร้องการตั้งเมืองก็จดจ าเช่นกัน นอกนั้นเป็นการด้นและสร้างสรรค์บทเจรจาตามไหวพริบและภูมิ

ปัญญาของคนเชิดแต่ละคน ในด้านประวัติหนังตะลุงเมืองเพชร “หนังใน” พอที่จะมีหลักฐานสืบค้นได้ 

ส่วน “หนงันอก” ขาดการศึกษาเชิงประวัติที่ชัดเจน ยังต้องรอนักวิชาการศึกษาวิจัย 

 ส่วนแถบบันทึกการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรในอดีต ทราบว่ามีอยู่ในห้องสมุด มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี แต่เมื่อมีการซ่อมแซมอาคารก็ถูกทิ้งไป เนื่องจากเป็นแถบบันทึกรุ่นเก่า ที่ต้องหา

เครื่องแปลง บางส่วนก็ช ารุด จึงท าให้ขาดหลักฐานส าคัญที่จะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้เห็น
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พลวัตด้านการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชร นอกจากนั้น ยังขาดหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะ

เป็นแม่งานด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ดังนั้น การตั้งพิพิธภัณฑ์จึงเป็นความหวังอันลางเลือน 

เมื่อเปรียบเทียบการตั้งพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเมืองเพชรเทียบกับพิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุ
ชาติ ทรัพย์สิน จังหวัดนครศรีธรรมราช และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี ในฐานะที่
เป็นศิลปะประเภทเดียวกัน บ้านหนังตะลุงสุชาติเป็นแหล่งรวบรวมจัดแสดงตัวหนังตะลุงนานาชาติ 
และเครื่องดนตรี มีการผลิตและจ าหน่ายตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ ส่วนหนังใหญ่วัดขนอน จัดแสดง
นิทรรศการหนังใหญ่อายุกว่า 100 ปี ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์  
แสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ 

หนังใหญ่วัดขนอนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง ตัวแทนของชนชั้นน า ที่ต้องได้รับการอุปถัมภ์
จากหน่วยงานหรือองค์กรจึงจะด ารงอยู่ได้ ส่วนหนังตะลุงเป็นตัวแทนของชาวบ้าน จะเห็นว่าการเก็บ
วรรณกรรมการแสดงในรูปของตัวหนัง สามารถเก็บรวบรวมจัดแสดงได้ แต่จะขาดความเป็นธรรมชาติ
ของศิลปะแขนงนี้ การแสดงหนังใหญ่ในแง่ชนชั้นน าจะไม่มีอารมณ์ขันคึกครื้นเท่ากับหนังตะลุงของ
ชาวบ้าน อารมณ์ขันเป็นหัวใจของศิลปะพ้ืนบ้าน ในขณะที่แสดงเรื่องรามเกียรติ์เหมือนกัน ดูแล้วไม่
สนุกสนาน เน้นความโอฬารตระการตา วิจิตรบรรจงในท่าเชิดประกอบดนตรี เพราะฉะนั้นการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเมืองเพชรอาจไม่มีความหมาย เพราะขาดหัวใจส าคัญที่เป็น  ความสดใหม่ นั่นคือ 
อารมณ์ขัน  ถ้าสร้างพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมตัวหนัง เหมือนพิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน 
และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน  ก็เหมือนเป็นการแช่แข็งตัวหนังตะลุง จึงไม่มีความหมายทางสังคม
และวัฒนธรรม หากจะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงจะต้องมีการน าเสนอที่ไม่ใช่เพียงการรวบรวมและ
จัดแสดงตัวหนังโบราณ  มิเช่นนั้นจะเป็นเพียงที่เก็บตัวหนังที่จะมีการผุพังไปตามกาลเวลา ขาดความ
สดใหม่ที่น่าสนใจ    

หากจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ต้องมีการน าเสนอที่ดี ต้องใช้เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ทันสมัย ใช้

ระบบแสงสีเสียงในการน าเสนอ ต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ต้องมีตัวแทนรับจัดงาน  

ต้องเป็นพิพิธภัณฑ์แบบใหม่ที่เห็นการแสดงได้ เมื่อกดปุ่มแล้วสามารถเห็นตัวตลกพูดแสดงอารมณ์ขัน

ในบริบทที่ทันสมัย เห็นความสดใหม่ได้ ต้องมีการปรับตลอดเวลา ต้องอาศัยนักพิพิธภัณฑ์ศึกษา คอย

ปรับเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ จึงเป็นเรื่องยากและใช้ทุนทรัพย์จ านวนมากที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

หนังตะลุงเมืองเพชรด้วยปัจจัยที่กล่าวมา อนาคตของหนังตะลุงเมืองเพชรจึงอยู่ได้และมีความหมาย

แค่ในสื่อใหม่เท่านั้น   
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8.3 ข้อเสนอแนะ 
 วรรณกรรมหนังตะลุงเมืองเพชร ยังมีประเด็นให้ศึกษาวิจัยอีกมาก ผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้

ศึกษาวรรณกรรมและบริบทการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชรบางประเด็น ได้แก่ 

 8.3.1 ศึกษาการแปรรูปวรรณคดี นิทานค ากลอนที่เป็นลายลักษณ์มาสู่บทวรรณกรรม     

หนังตะลุงที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ 

 8.3.2 ศึกษาความเชื่อท้องถิ่นและไสยศาสตร์ที่ปรากฏในพิธีกรรมการไหว้ครู  การเบิกหน้า

พระและการเชิญเจ้าของหนังตะลุงเมืองเพชร  

8.3.3 ศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของคนเชิดในการสร้างสรรค์วรรณกรรมหนังตะลุง

เมืองเพชร   

8.3.4 ศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจของหนังตะลุงเมืองเพชร ประเด็นโครงสร้างอ านาจ ที่ยึด

โยงกับโครงสร้างใหญ่ของสังคม หรือโครงสร้างการเมืองท้องถิ่น  

8.3.5 ศึกษาการสร้างภาพแทนของความเป็นเพชรบุรีผ่านคณะหนังตะลุงเมืองเพชร เป็นภาพ

แทนของอัตลักษณ์คนเพชรบุรี การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จะท าให้เห็นว่าหนังตะลุงไม่ได้มี   

อัตลักษณ์เดียว ไม่ใช่มีแต่ของภาคใต้ แต่หนังตะลุงถูกปรับใช้ เป็นแบบใหม่ได้ด้วย ทั้งในและนอก

ภาคใต้ทั้งเป็นในสังคมร่วมสมัย หรือแม้แต่ในโซเชียลมีเดีย ที่มีการน าเรื่องราวการแสดงหนังตะลุงเข้า

ไปในสื่อออนไลน์ เป็นการสร้างพ้ืนที่แบบใหม่  
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างวรรณกรรมหนังตะลุงหนังนอก เรื่องเกราะสุวรรณ 

คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์ 
ณ วัดอินทาราม (บ้านขลู่) อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

15 เมษายน 2559 
...................................... 

โหมโรง ปักรูปฤๅษีนั่งขัดสมาธิอยู่กลางจอ ด้านขวามือฤๅษี รูปพระราม ด้านซ้ายมือฤๅษี รูปทศกัณฑ์ 
ปักรูปหนังเอียง 45 องศา ท่าน้อมไหว้พระฤๅษี ต่อจากนั้นออกรูปฤๅษีอีกตนถือไม้เท้า 
 
 พระฤๅษี 
 สาธุ นะโมตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ) 

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน 
ทีเปรัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต 
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา  
ติฏฐันตา สันติเก ยังมุนิวะระวะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุฯ 
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา 
 ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา  
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา...  
 

การเบิกหน้าพระ  คือการร้องประกาศครู หรือร้องไหว้ครู และประกาศประวัติของหนังตะลุง ใช้รูป
 ฤๅษี โอม มะนาคา  
(กาพย์ฉบัง)  (ข้าจะ) ไหว้พระบาททั้งสามพระองค์  พระอิศวรผู้ทรง 

โคศุภราชฤทธิรอน  
(ข้าจะ) ไหว้พระนารายณ์ทั้งสี่พระกร   เลื่องลือขจร 

ณรงค์นรินทร์นะเรืองลง  
(ข้าจะ)ไหว้จตุรพักตร์ผู้ทรง  พระมหาสุวรรณหงส์   

มหิทธิฤทธิ์อันลือนาม 
 สามองค์ทรงภพทั้งสาม   โลกเขตคาม         

ชัยเดชนามลือขจร   
เรืองเดชเรืองเวทย์เรืองพร   ฟากฟ้าดินดอน 
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พระเดชขจรจบจักรวาล 
  (อนึ่งข้าจะ)ไหว้ครูพรหมบรมราชศาสดาจารย์     สร้างสานบรรณาการ 
 เครื่องเล่นในโลกโลกา 

กลางวันโขนละครดูโสภา   หุ่นเห็นแจ้งตา 
 ประดับด้วยเครื่องอันเรืองไกล 
  (ศรีศรี) ราตรีอัคคีดูแจ่มใส   หนังโคมาส่องพระแสงไฟ 
 เห็นวิจิตรแลลวดลาย 
  ตรงกลางบางปราสาทราชมนเทียรวิเชียรฉาย    ชวดเชิดอรไท    

ยักย้ายอ่อนน้อมและอ่อนกาย    
ตัดไม้ไผ่มาสามสี่ล า    มากระท าเป็นโรงจอ  

สี่มุมแดงให้ย่อตรงกลาง     (โรงก็คาดในกลางหาว)     
เอาหนังโคมาแกะสลักแฟงฟัก  เป็นรูปพระลักษณ์   

พระอิศวรพระนารายณ์ดาว  (จะสุกอยู่กลางหาว)  
พระอาทิตย์ลับแลจึงเห็นแสง  (พระมีเมียอยู่หนึ่งคนสีดา) พระลักษณ์ผู้ทรงแรง 

 ข้าจะเริ่มเล่นหนังอยู่วัน   
เบื้องซ้ายจะไหว้ทศกัณฑ์    เบื้องขวาอภิวันท์ 

ไหว้สมเด็จพระนารายณ์วงศ์จักรี 
 เบื้องหน้าจะไหว้พระฤๅษี   สมเด็จพระมุนี 
ที่เป็นครูข้าพเจ้ามา 

ตัวประกาศเจ้า (มานพน้อยถือธง) ออกมาร่ายร า 
(กลอนแปด)     ประณมหัตถ์นมัสการประสานเศียร 

ต่างประทีปโกสุมปทุมเทียน  จ านงเนียนน้อมบาทพระศาสดา 
อันเป็นมิ่งโมฬีสี่ทวีป   ดั่งประทีปส่องทั่วไปทุกทิศา 
ล่วงลับดับไปนัยนา   ดั่งดอกปทุมาอยู่ไรไร 
ไหว้คุณครูผู้ประดิษฐ์คิดสนอง  ขอประคองขึ้นไซร้เอาไหว้เหนือผม  

  ให้ประเสริฐเลิศล้ าดูข าคม  ด้วยอารมณ์..รัตน์ ลูกจะอภิปราย  
(ลูกจะไหว้เจ้าที่เจ้าทาง) 
ตามต ารับเรียนรู้ไหว้ครูก่อน  ขอยอกรข้ึนประณมก้มเกศา 
น้อมค านับราชครูที่บูชา   ตามต าราเสริมสร้างแต่ปางบรรพ์ 
องค์พระพิฆเณศวรคนกราบเท้า  เทพเจ้าผู้ฉลาดที่อาจหาญ 
มีพระเศียรเป็นคชาปัญญาฌาน  ปาฏิหาริย์ฤทธีและมีสี่กร 
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พระมาลัยโกศหน้าเหลืองก็เรืองฤทธิ์ ผู้ประดิษฐ์เพลงไว้ได้สั่งสอน 
พระมาสบปัญญาจดสร้างบทกลอน  โขนละครเพลงร าเป็นต ารา 

 อีกองค์เพชรฉลูกัณฑ์ก็ชาญฤทธิ์  ผู้ประดิษฐ์เพลงไว้ได้ศึกษา 
 ทั้งเครื่องดนตรีดีดสีปี่ชวา   ร ามะนากลองโทนตะโพนไทย 
 (ลูกจะไหว้ครูดีดสีตีเป่า) 

กราบกษัตริย์เดชาอริยสงฆ์  สิบนิ้วบรรจงขอลงถวาย 
ตั้งแต่กลางเกศทั้งเชื้อสาย   ขอถวายต่างประทีปปทุมา 

 นัยยะคุณบุญเปลื้องเรืองจ ารัส  ประดุจฉัตรเจ็ดชั้นประสานศรี 
 ป้องกันเกศา พยัญชนา อักขรสอนให้        นานาจิตตัง ตั้งกิจจาสอนสั่ง 

และลูกจะไหว้ครูหนังตะลุง      ลูกน้อมไหว้ครูหนังตะลุง 
จะไหว้คุณบิดรและมารดา   เจริญมาด้วยน้ านมการต้มหุง 

 ใส่ชามน้อยให้กินคอยปัดลิ้นยุง  การบ ารุงเหมือนมารดานั้นหาไม่มี 
(กลอนหัวเดียว) 
 ทั้งน้ าขุ่น ๆ แม่มิให้อาบ   ทั้งขมิ้นแป้งหยาบ ๆ แม่มิให้ทา 
 ยามสุริยันตะวันบ่าย   เอาลูกชายลงเปลร้องเอ่ละชา 
 พอลุกขึ้นยืนตื่นจากนอน   แม่ก็บดข้าวป้อนทุกวันเวลา 
 น้ าทั้งสี่ที่แม่มีต่อลูกจ๋า   แม่เมตตาไม่ยอมซนแม่อดทนทรมาน  

ทั้งน้ านมท่ีพรมชีพผ่องใสมาป้องกันกาย สองน้ าใจสนิทแน่นเป็นแก่นสาร 
 สามน้ าแรงที่แบ่งเบาประคบ  ประการสี่น้ าค าที่อ่อนหวาน 

(แม่เคยปลอบปลุกใจตน) 
(กลอนแปด) 

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย   เครื่องใช้ของครูหนังของลูกชายให้ได้รับผล  
ขอกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสถานวิมานบน  เป็นมงคลต่อลูกยาในค่ าคืนราตรี 

 ตลอดเทพเทวาหรือว่าเทพารักษ์  ช่วยชักบุญเพ่ิมเฉลิมศรี 
 พระจันทราหรือพระภูมิธรณี  ปัถพีแม่คงคามานั่งกลางขอขมาไป 
 ตลอดเจ้าบุญคุณสถานวิมานสถิต  โปรดมีจิตเมตตาแล้วร้องปราศรัย 
 อีกองค์ท้าวศรีเจ้าดอกศรีจอมไตร  ปกครองไทยธานีเราเพชรบุรีมานาน 
 มาช่วยปกปักษ์มารักษา   ขอให้ตัวข้ามีปัญญาดี 
 อันเสนียดจัญไรอย่าได้มี   โพยภัยโลกีย์อย่าได้มา  

(โพยภัยโลกาอย่าได้มี)  
(กลอนหัวเดียว) 
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ลูกจะไหว้พระภูมิเจ้าที่   ปกปักษ์ที่นี่กันนะพ่อหนา 
 เจ้าที่เจ้าทางเจ้าดั้งเดิม   มาช่วยส่งช่วยเสริมให้กับลูกยา 
 ลูกผิดไปบ้างหรืออย่างไร   ลูกขออภัยยกมือวันทา 
 ว่าได้บ้วนน้ าลายคายน้ าหมาก  ผิดไปแล้วหนอลูกขอขมา 
 เมื่อได้ฟังส าเนียงเสียงลูกว่า  ขอเชิญพ่อมาครั้งนี้เร็วไว 
 คุณพ่อองค์ใดได้รับรู้   เชิญมาช่วยอุ้มชูให้กับลูกชาย 
 ยอประณมก้มเกศา ลูกน้อมไหว้คุณครู 
 ยอประณมบังคมไหว้   สองมือซ้ายขวายกข้ึนถวาย 
 ลูกจะไหว้ครูน้อยครูใหญ่   ครูนอกครูในอยู่ทางซ้ายและขวา 
 ลูกจะไหว้คุณครูผู้เฉียบแหลม  ช่วยแนะช่วยแนมสติปัญญา 
 ลูกจะไหว้ครูลาภกราบครูจง  ไหว้ครูโปร่งมาแต่ก่อนแต่เก่า 
 สิบนิ้วบรรจงลูกขอก้มกราบ  ลูกจะไหว้ครูลาภผู้มีเมตตา 
 คุณครูครูหรุ่มผู้สั่งสอน   ลูกจะไหว้ครูพรมาแต่ก่อนแต่ไร 
 ลูกจะไหว้พ่อผ่องผู้ล่วงลับ   เชิญมาประทับเคียงข้างลูกชาย 
 คุณครูอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้   เชิญมาไวไวอาราธนา 
 ใครเขามาเรียกครูอย่าได้ขาน  ใครเขามาวานครูอย่าได้ไป 
 คุณครูล่วงลับดับขันธ์ห้า   แต่ก็เชิญครูมาดลจิตดลใจ 
 มองเขม้นเห็นครูมาแล้วเอ้ย... 
 เชิญครูมาแล้วอย่ามาลับ   เชิญมาประทับสี่มุมจอใหญ่ 
 มาอยู่แนบข้างอย่างนี้   ค่ าคืนวันนี้ครูอย่าหนีไปไหน 
 มาช่วยเป็นหูมาเป็นตา   มาเป็นแขนเป็นขาเป็นสมองให้ว่องไว 
 ลูกจะร่ าหรือร้องอย่าให้ข้องขัด  ขอให้ร้องชัดสมปรารถนา  
 ไหว้ครูบ้านครูเกวียนครูเขียนอ่าน  ครูละครครูหนังยกมือวันทา 
 ไหว้ครูพักครูรักจ า   ไหว้ครูแนะครูน าครูสอนสั่งให้เล่นหนังตะลุง 

เอย...ยอประณมก้มเกศา  สิบนิ้ววันทาจะขออภัย 
 พระภูมิเจ้าที่ธรณีคงคา   ปกปักษ์รักษาอย่าได้มีโพยภัย 
 เจ้าของที่เจ้าของทาง   เชิญมาดูหนังฟังนิยาย 
 เชิญพ่อด่านน้อยด่านใหญ่   ด่านนอกด่านในด่านซ้ายขวา 
 คุณพ่อองค์ไหนเป็นนายด่าน  พ่อจงเบิกทวารบานประตูทิศบูรพา 
 คุณพ่อด่านนอกบอกศาลใน  ค่ าคืนนี้ไซร้ลูกได้เรียกหา 
 ลูกจะขอเบิกด่านให้พ่อมา  สิบหกชั้นฟ้านะพ่อโฉมฉินสิบห้าชั้นดินมานะพ่อมา 
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 จะอยู่ด่านน้ าหรือด่านบก  อยู่ตะวันตกตะวันออกพ่ออยู่เขานอกพ่ออยู่เขาใน 
 เบิกด่านอินทร์พรหมยมราช  เจ้าทุ่งเจ้าท่าอยู่แห่งหนใด 
 เชิญพ่อปู่อยู่ที่นี่    เวลาราตรีอาราธนา 
 เชิญพ่อแดนน้อยแดนใหญ่   จักรพรรดิเขาใหญ่อาราธนา 
 คุณพ่อเขากุ่มคุณพ่อเขาหมู  คุณพ่อเขางูและเขาไฟ 
 อีกคุณพ่อหลวงคุณพ่อหลาว  พ่อเขาตะเคราพ่อเขาใหญ่ 
 พ่อเขาบันไดอิฐ    สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ไกล 
 รู้บ้างไม่รู้จักบ้าง    เชิญมาดูหนังฟังนิยาย 
 ลูกขอกราบอาราธนา   หลวงพ่อด าศักดิ์สิทธิ์  
 ที่อยู่ที่นี้เวลาราตรีอาราธนา  อีกท้ังเจ้าวัดเจ้าวา 

ลูกขอกราบกรานทุกวันเวลา 
 เมื่อคุณสุวิทย์ อยู่ทอง เป็นผู้บนบาน ต่อคุณพ่อเจ้าในคราวนั้นไซร้ 
 บัดนี้สมมาดปรารถนา   เขาหาหนังลูกมาเล่นถวาย 
 เทวดาเล็งเห็นเป็นพยาน   คืนนี้ตัวฉันจะมาขอแก้ไข 
 ขอให้ขาดกันตั้งแต่คืนนี้   ลบจากบัญชีตั้งแต่นี้ไป 
 ตั้งแต่คืนนี้และคืนหลัง   อย่าทวงหนังเขาอีกต่อไป 
 ว่าโอมขาดมหาขาด   พ่อจงอนุญาตให้ขาดกันไป 
 หลวงพ่อด าเป็นเจ้าของ   เชิญมารับมารองสินบนพ่อไป 
 สินบนขาดกันค่ าคืนนี้   โพยภัยอย่ามีเบียดเบียนร่างกาย 
 เมื่อเขาบนแล้วเขาแก้แล้ว   ขอให้คลาดแคล้วทั้งโพยและภัย 
 สินบนขาดกันดังสัญญา   เทวดาชุมนุมมาประชุมไว 
 (ยิงลูกศร 3 ครั้ง) 
 สินบนขาดกันดังสัญญา   พ่อจงพัดจงพาเอาไปทิ้งน้ าไหล 
 ได้แก่จระเข้พวกเหรา   ได้แก่ฝูงมัจฉาและปลาตัวใหญ่ 
 ขอให้ขาดกันตั้งแต่คืนนี้   ลบจากบัญชีตั้งแต่นี้ไป 
 ตั้งแต่คืนนี้และคืนหลัง   อย่าทวงหนังเขาอีกต่อไป 
 ว่าโอมขาดมหาขาด   พ่อจงอนุญาตให้ขาดกันไป 

เมื่อเขาคิดเงินขอให้เงินไหลกอง  เขาคิดทองให้ทองหลั่งไหล 
 ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี  เงินทองมากมีเหลือกินเหลือใช้ 
 ความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามี  อยู่ดีกินดีตั้งแต่นี้ไป 
 สินบนขาดกันดังสัญญา   จับระบ าท าท่าลูกจะร าถวาย   
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 (มานพน้อยร่ายร าต่อด้วยชกมวยไทย) 
…………………................................................................................................................................... 

บอกเรื่อง 
ไอ้เกลี้ยง : สวัสดีนะครับ พระเดชพระคุณทุก ๆ ท่าน ที่มาทัศนาหลายหูหลายตาหลายจิตหลายใจ 

 บางคนชอบไวบางคนชอบช้า  บางคนชอบตลกโปกฮาต่อหน้าจะดีใจ  ผู้แสดงแต่ผู้เดียวไม่
สามารถทันหูทันตา ท่านผู้ทัศนาได้  ผิดบ้างพลั้งไป  ช้าไปไวไป  ผมต้องกราบขออภัยด้วยนะ
ครับ  หนังตะลุงคณะ ก. บรรเลงศิลป์ ศิษย์ครูลาภ หนังนอกไม่ใช่หนังในไม่เชิง หนังอีเหลิด
เปิดเปิงมาจากโน้นล่ะครับ ต าบลห้วยลึก อ าเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ในค่ าของคืนวันนี้มี
คุณสุวิทย์ อยู่ทอง เป็นผู้บนบานศาลกล่าวหลวงพ่อด าเอาไว้ มีหนังตะลุงมาให้หลวงพ่อด าสัก
คืน ขอให้เจ้าภาพหลุดสินบาทขาดสินบน คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่งมาดปรารถนา อย่าเจ็บ
อย่าจนให้รวยทั้งปีให้ดีทั้งชาติ หนังตะลุงก็คือหนังวัวแห้ง ๆ นี่แหละ เอามาย าแก้มเหล้าก็คง
อร่อยไม่หร็อก ได้ยินแต่เสียงเห็นแต่เงา ผ้าขาว ๆ ก็มีจะอวดกับเขาไม่หร็อก แต่ว่าคนเขา
นิยมกันใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ที่ยังต้องการอยู่ เราก็แสดงกันไปเรื่อย ๆ ครับ จนกว่าจะแสดงกัน
ไม่ไหว อนุรักษ์กันไว้ของไทย ๆ  ศิลปวัฒนธรรมของไทยของเพชรบุรีเรา ใช่ของฝรั่งมังค่าจาก
ที่ไหนไม่ เราก็แสดงกันแบบว่าตลกกันไปบ้าง เดินเรื่องกันไปบ้าง หมดสินบาทขาดสินบนแล้ว
ลาเจ้าภาพกลับบ้าน คราวนี้ก็เป็นงานประจ าปีด้วย วัดอินทารามหรือว่าวัดบ้านขลู่ ปิดทอง
 หลวงพ่อด าศักดิ์สิทธิ์ ค่ าคืนวันนี้พูดมากก็มากเรื่องเดี๋ยวก็รู้เรื่องไม่อีก เราชาวคณะจะเสนอใน
 ท้องเรื่องเกราะสุวรรณ เนื้อหาจะเป็นยังไงหาความส าราญได้เลยครับในท้องเรื่อง เกราะ
สุวรรณ   สวัสดีครับ 

.................................................................................................................................. .......................... 
มงคลราชศาสตรา : เมื่อเอ่ยเมื่อนั้น   ปางองค์พระทรงธรรม์ 
  ร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา       อยู่ด้วยกันด้วยชายา 
  ปางองค์กษัตริย์ขัตติยา      พระครอบครองพาราเป็นประชาธิปไตย 
  ใช่จะสูงแต่ศักดิ์รักแต่ยศ  พระก าหนดตัวบทกฎหมาย 
  ให้ชาวพาราประชาชี  อิสรเสรีไม่มีข้าไท 
  ต้องขีดก าราบปราบให้สูญ  เหล่าไอ้พวกนายทุนที่หมุนก าไร 
  พวกฆ่าคนต่างต้องระวังให้ดี มันคือตัวอัปรีย์ไม่มียางอาย 
  ไอ้พวกคอมมิวนิสต์คิดทรยศ ปากก็คิดกบฏให้ผิดกฎหมาย 
  บางคนหวังรวยก็ช่วยไป  เที่ยวค้าเที่ยวขายยาเสพติด 
  อีกเฮโรอินฝิ่นผงขาว  ระหว่างลาวชายแดนแดนอังกฤษ 
  ใครเอาแบบมันประหารชีวิต  ผิดแน่นอนอุทธรณ์ฎีกา 
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 มงคลราชศาสตรา ประมุขแห่งเมืองรัตนานคร อันเมียมิ่งเพ่ือนนอนนามกรว่า ประภัสสร อยู่
 กินหลับนอนด้วยกันมาก็มีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่ง มีชื่อว่า รัตนาเทวี เรามีแต่ลูกหญิงหามีลูก
 ชายไม่ เวลานี้มีจอมจักรมารยักษาชื่อผลาญสุธามาขอลูกเราไว้ แต่เรานี้ไม่ยินยอมพร้อมใจ
 ยกให้ จะพาลูกไปฝากไว้ที่วัดโพธิ์ใหญ่ ให้พระเจ้าตาหาเนื้อคู่ให้ เมื่อลูกของเรามีผัวไปแล้ว
 เรื่องมันคงจะแล้วกันไป เรื่องนี้ต้อง ปรึกษาประภัสสรสิว่า ประภัสสรจะเห็นพ้องต้องกัน
 หรือไม่ ดูกรน้องเอ๋ยประภัสสร ประภัสสรของพ่ี 
ประภัสสร : เจ้าขา   
มงคลราชศาสตรา : อยู่ที่ไหน ออกมาหาพี่ทางนี้สิน้องมา  
ประภัสสร :  โฉมงามประภัสสร  แม่งามงอนอยู่ยังห้องใน 
  ได้ยินเสียงองค์สามี  ร้องเรียกน้องนี้ให้สงสัย 
  จึงด าเนินและเดินมา  พ่ีจ๊ะพ่ีจ๋ามีเรื่องอะไร 
 พ่ีจ๋า ฉันไหว้จ้ะพ่ี  
มงคลราชศาสตรา : ปางองค์พระทรงศักดิ์  เห็นเมียรักมาวอนไหว้ 
  พระปรีดิ์เปรมเกษมศรี  พระภูมีถามเนื้อความไปตามนิยาย 
ประภัสสร : ถวายบังคม เพคะ กระหม่อมพ่ี 
มงคลราชศาสตรา : เจริญสุขก็แล้วกัน ประภัสสรของพ่ี  
ประภัสสร : กระหม่อมมีหน้าตาไม่ผ่องใส มีเรื่องอะไรอยู่ในใจ บอกให้น้องรู้บ้างสิจ๊ะ  
มงคลราชศาสตรา : เวลานี้ยังมีจอมจักรท้าวยักษาชื่อ ไอ้ผลาญสุธา มาสู่ขอรัตนาลูกสาวของเราเอาไว้  
ประภัสสร : กระหม่อมพ่ีก็ไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้นะ เพคะ    
มงคลราชศาสตรา : มีหรือไอ้ยักษ์ใหญ่จะหยุด พ่ีกลัวมันจะบุกรุกเข้ามาประชิดติดพระนคร ยกพหล

พลโยธาเข้ามา เราหรือจะออกต่อตีทีท่าคงจะไม่ไหว  
ประภัสสร : แล้วกระหม่อมพ่ีคิดอ่านประการใดละ เพคะ 
มงคลราชศาสตรา : พ่ีคิดว่า จะพาลูกสาวของเราไปฝากไว้ที่วัดโพธิ์ใหญ่ ให้พระอาจารย์หาเนื้อคู่ให้       

ลูกของเรามีผัวไปแล้ว เรื่องมันคงจะแล้วกันไป น้องจะขัดข้องประการใด ขอจงไขพระวาจา 
ประภัสสร : น้องนี้ไม่ขัดข้องหรอกจ้ะ ที่พระองค์ตรัสมาทุกสิ่งทุกอย่าง เห็นสมควรก็ไม่ขัดข้อง แต่

โบราณได้กล่าวเอาไว้ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ปลูกอู่ตามใจผู้นอน เรื่องนี้พระองค์เคยตรัสถาม
นางหนูบ้างหรือยัง 

มงคลราชศาสตรา : เออ ยังเลย 
ประภัสสร : ให้ดีแล้ว ลองเรียกนางหนูมาไถ่ถามดูสิจ๊ะ นางหนูจะยินยอมพร้อมใจหรือไม่ 
มงคลราชศาสตรา : จริงอยู่ เราเรียกนางหนูมาไต่ถามดู อย่างนั้นเลย นางหนูลูกพ่อ รัตนาเทวี  
รัตนาเทวี : เจ้าขา 
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มงคลราชศาสตรา :  อยู่ที่ไหน ออกมาหาพ่อ พ่ออยู่ที่นี่ มะลูกมา 
รัตนาเทวี :  โฉมนาง 
 ว่าความจับความตามเรื่องมี  สาวอายุสิบสี่หนูเกิดปีเถาะ 
 เอวบางบางร่างกลมกลม   หัวนมขาวขาวเหมือนเต้าตาลเฉาะ 
 หน้าโหนกโหนกสะโพกแบนแบน  สองแขนอ่อนจังเหมือนดังเดาะ 
 สองเต้าของนางงามสมทรง  พ่อแม่คอยปลงกลัวหนุ่มหนุ่มมาเจาะ 
 เจ๊กจีนลาวไทยชอบใจตัวฉัน  เห็นแล้วพูดกันตัวดิฉันงามเหมาะ 
 สวยดิบสวยดีไม่มีใครยล   หนุ่มหนุ่มหน้ามนน้ าลายหยดเผาะเผาะ 
 คนแก่คนเฒ่าเห็นสาวสวยแท้  ลืมตัวว่าแก่นั่งแลหัวเราะ 
 นั่งบ่นกันให้กลุ้มว่าเป็นหนุ่มกันไม่ได้  ต่างคนเสียดายจนเหงื่อไหลหยดเผาะ 
 ชาติก่อนหนูท่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์ พระอินทร์ประทานให้มาเกิดโดยเฉพาะ 
 เดินออกจากห้องตามองหนุ่มหนุ่ม  เดินยิ้มกะปุ่มให้หนุ่มหนุ่มเขาเสาะ 
 ถวายบังคม เพคะ เสด็จพระราชบิดา   
มงคลราชศาสตรา : เอาล่ะ เจริญสุข ไหว้พระก็แล้วกัน ลูกของพ่อรัตนาเทวี  
รัตนาเทวี : แม่จ๋า ฉันไหว้จ้ะ แม่  
ประภัสสร : สวัสดีก็แล้วกัน ลูกเอ๋ย รัตนา วันนี้เจ้ามาก็ดีแล้ว จงฟังพ่อท่านว่านะลูกนะ พ่อเจ้ามีเรื่อง

จะปรึกษาเจ้านะลูก 
รัตนาเทวี : มีเรื่องอะไรจะปรึกษาลูก เสด็จราชบิดา 
มงคลราชศาสตรา :  คือว่าเวลานี้ พ่อกับแม่เจ้าก็เฒ่าชะแรแก่ชราภาพลงไปทุกวัน เรียกว่าไม้ที่ใกล้ฝั่ง

จะล้ม จะพังเมื่อไหร่ก็ใช่ที่ แต่ว่าลูกของพ่อนี้ก็เป็นกษัตรีมิใช่ชาย เวลานี้มีจอมจักรท้าวยักษา
ชื่อว่า ไอ้ผลาญ สุธา มาสู่ขอตัวของเจ้าเอาไว้  

รัตนาเทวี : กระหม่อมพ่ออย่ายินยอมพร้อมยกให้นะ เพคะ  
มงคลราชศาสตรา :  มีเหรอ ไอ้ยักษ์ใหญ่จะหยุดยั้งฟังเรา พอกลัวมันจะยกพหลพลโยธาเข้ามาประชิด

ติดพระนคร พ่อหรือจะออกต่อตีทีท่าก็ไม่ไหว 
รัตนาเทวี : แล้วกระหม่อมพ่อคิดอ่านประการใดละ เพคะ  
มงคลราชศาสตรา :  พ่อคิดว่าจะพาลูกของพ่อไปฝากไว้ที่วัดโพธิ์ใหญ่ ให้พระอาจารย์หาเนื้อคู่ให้ ลูก

ของพ่อมีผัวไปแล้ว เรื่องมันคงจะแล้วกันไป ลูกจะขัดข้องประการใด จงไขพระวาจา เถิดลูกเอ๋ย 
รัตนาเทวี : ลูกนี่ไม่ขัดข้องหรอกจ้ะ กระหม่อมพ่อเห็นสมควรทุกประการ ลูกนี้ก็ไม่ขัดข้องหรอกเพคะ    

พ่อเป็น ช้างเท้าหน้า ลูกเป็นช้างเท้าหลัง 
มงคลราชศาสตรา :  เออย่างนั้นดีแล้ว ลูกท่ีดีอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ ถึงจะจัดว่าเป็นลูกท่ีดีได้ เอาล่ะ  

ไปเตรียมเนื้อเตรียมตัว พ่อจะพาไปยังวัดโพธิ์ใหญ่ 
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รัตนาเทวี : ได้ฟังดังวาจาบิดาพาที   แสนยินดีไม่ขัดใจ 
  คลาไคลแล้วถอยมา   เจียมกายกายา 
มงคลราชศาสตรา :  ร้องบอกประภัสสร   อยู่นครพี่จะไปยังวัดโพธิ์ใหญ่ 
ประภัสสร :  รีบไปรีบมา    แดดจะสายบ่ายจะร้อน 
 รีบมานะ แดดจะสายบ่ายจะร้อน รีบไปรีบมา เพคะ 
มงคลราชศาสตรา : พ่ีจะรีบไปรีบมา  
ประภัสสร :  คลาไคลแล้วถอยมา  ชายาเข้าท่ีอาศัย 
มงคลราชศาสตรา :ไปเถิดลูกยา   พ่อจะพาเจ้าไปวัดโพธิ์ใหญ่ 
รัตนาเทวี :แต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จแล้ว 
มงคลราชศาสตรา : เอาแหละ ลูกเอ๋ย แต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จหรือยัง 
รัตนาเทวี : เสร็จแล้วจ้ะ พ่อ  
มงคลราชศาสตรา : ชวนกันไม่ทันช้า  ไปหาหลวงตาโดยเร็วไว 
       พ่อจะพาลูกของพ่อไปหาพระเจ้าตา ให้หลวงตาหาเนื้อคู่ให้ ลูกของพ่อมีผัวไปแล้วเรื่องคงแล้ว
กันไป 
รัตนาเทวี : ตามใจหม่อมพ่อก็แล้วกัน  
................................................................................................................................................................ 
ฤๅษี :  พระพุทธเจ้ากล่าวตรัส   ปฏิบัติศีลห้าเป็นเวลาลุล่วง 
 ปาณาติปาห้ามฆ่าสัตว์   ปูปลาสารพัดสัตว์ทั้งปวง 
 อทินนาทานา    อย่าเป็นโจราขโมยหลอกลวง 
 กามเมสุมิสฉา    อย่าไปเอาภรรยาที่เจ้าของเขาหวง 
 มุสาวาทา    จะพูดจะจาอย่าปลิ้นปลอกหลอกลวง 
 สุราเมรยมัฌชปมา   อย่าไปดื่มสุราของมึนเมาท้ังปวง 
 ศีลห้าจะพาไปสวรรค์   ผู้ครอบครองนั้นเป็นการหมดห่วง 
 จะนั่งยิ้มแย้มแก้มเป็นพวง   ได้ลุล่วงในสวรรค์ชั้นไกล 
 เออ ว่าเราหรือพระฤๅษี จ าศีลภาวนาอยู่ในบรรณศาลาเป็นเวลาช้านานปี เออ สละโลกีย์บวช
 เป็นพระฤๅษีทั้งโลกาโลกีย์ไม่เอาใจใส่    
มงคลราชศาสตรา : มาพบองค์โยคี   แสนยินดีเป็นไหนไหน 
  พากันเข้ามา   พร้อมด้วยธิดาเร็วไว 
  ยุบยอบหมอบวันทา  ไหว้หลวงตาโดยเร็วไว 
 ตาจ๊ะตา ข้านี้ขอไหว้จ้ะตา 
ฤๅษี :  เมื่อนั้นสมิทธิ์องค์สิทธา   เห็นโยมมาให้สงสัย 
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 จึงแถลงแจ้งข้อหา   จึงถามไปว่าจะไปไหน 
มงคลราชศาสตรา : ตาจ๊ะตา ข้านี้ขอไหว้ 
ฤๅษี :  เอาล่ะ ไหว้พระก็แล้วกัน เจริญพรก็แล้วกันโยม เออไปไหนน่ะ จะมาปิดทองวันอินทารามหรือ 
มงคลราชศาสตรา : ไม่ใช่หรอกจ้ะตา ปิดทองท าบุญเรียบร้อยแล้ว จ าข้าไม่ได้เหรอ ข้านี้ มงคลราช 

ศาสตรา เคยเป็นลูกศิษย์อยู่กับพระเจ้าตา ตาจ าข้าไม่ได้หรือจ๊ะ ตา 
ฤๅษี : ตาจ าไม่ได้หรอกลูก  
รัตนาเทวี : หนูไหว้จ้ะ ตา  
ฤๅษี : อ๋า นี่ใครกันล่ะ สีกา 
มงคลราชศาสตรา : ลูกของข้าเอง มีชื่อว่ารัตนา ตาจ าข้าไม่ได้เหรอ ข้าคือ มงคลราชศาสตรา 
ฤๅษี : เออ เอาแหละ ตาจ าได้แล้วลูก มีเรื่องอะไรล่ะ   
มงคลราชศาสตรา : วันนี้ข้าจะพาลูกสาวของข้ามาฝากไว้กับพระเจ้าตา ให้พระเจ้าตาหาเนื้อคู่ให้  
ฤๅษี : ตาหาให้เจ้าไม่ได้หรอก วิสัยง่อยเปลี้ยเสียขา หูหนวกตาบอด ตาหาให้เจ้าไม่ได้หรอก   
มงคลราชศาสตรา : ง่อยเปลี้ยเสียขาไม่เป็นไร ขอให้ได้เนื้อคู่ที่แท้จริงก็พอแล้วจ้ะตา  
ฤๅษี : เอาแหละ อย่างนั้น เอ็งจงกลับไปนคร ตัวรัตนาให้อยู่กับตาท่ีนี่   
มงคลราชศาสตรา : ไปก่อนจ้ะตา 
ฤๅษี : โชคดีมีชัย พุทธะชะยะ แพ้กับพระชนะกับมาร โพยภัยอย่าได้แผ้วพาน ใครคิดร้ายขอให้
 อัปราชัย  
มงคลราชศาสตรา :รับพระพรใส่เกศา  ลาหลวงตาโดยเร็วไว 
  หันมาบอกรัตนา    
 เอาแหละ ลูกของพ่อ ได้เนื้อคู่แล้วพาไปหาพ่อ 
รัตนาเทวี : จ้ะพ่อ  
มงคลราชศาสตรา : สั่งเสร็จเสด็จกลับ  ไปประทับบนเคหา 
ฤๅษี :   เออว่ากานดา   ตามตามาจะพาไป 
 เออ ตามตามา ตาจะพาไป 
รัตนาเทวี : ไปไหนจ้ะตา 
ฤๅษี : ตามตามา ไม่ปลุกไม่ปล้ าเจ้าหรอก 
  พาไปตามสัญญา   พานางเข้ามาถ้ าใน 
 เอาล่ะหนา รัตนาเทวี จงเข้าไปอยู่ในถ้ าพระคูหา  
รัตนาเทวี : ไปอยู่กับใครหรือจ๊ะตา  
ฤๅษี : ไปอยู่คนเดียวสิ 
รัตนาเทวี : ฉันอยู่ไม่ได้หรอก ฉันกลัว  
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ฤๅษี : เออ ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวตาจะเสกสิงสาราสัตว์ให้ขบกัดคนที่เขาไป จงเสี่ยงสัตย์อธิษฐาน ถ้าใคร
 เป็นคู่ของมึงแล้ว  ขอให้คลาดแคล้วทั้งโพยและภัยไปเจอะตัว 
รัตนาเทวี : เอออย่างนั้น   จ าค าพระเจ้าตา 
  จึงเสี่ยงสัตย์อธิษฐาน  ต่อเทวัญในชั้นฟ้า 
  หากใครเป็นคู่ของหนูแล้ว  ให้คลาดแคล้วทั้งโพยและภัย 
ฤๅษี :   เออบัดนั้นสมิทธิ์พระสิทธา เสกพยัคฆาตัวลายลาย 
  อ่านสามจบครบสามที  โยคีภาวนา 
 (เสือลายปรากฏตัวขึ้น) เอาแหละ เสือลาย มึงจงไปอยู่ด่านที่หนึ่ง ใครเข้าไปจงขบกัดให้มัน
 ตายไปอยู่ด่านที่หนึ่ง ไปลูกไป 
  ด่านสองรองลงมา  เสกเป็นคชาตัวใหญ่ใหญ่ 
  อ่านสามจบครบสามที  องค์โยคีภาวนา 
 (ช้างปรากฏตัว) เออ มึงตัวใหญ่ ไปอยู่ด่านที่สอง ใครเข้าไป เอางาทิ่มให้มันตาย ไปลูกไป  
  ด่านสามงามดี   เสกให้เป็นผีงามเลิศวิไล 
  อ่านสามจบครบสามครั้ง  องค์สิทธังภาวนา 
 เอาล่ะ ผีโป่งผีป่าอยู่ที่ไหนจงมาหากู (ผีปรากฏตัว) ผีดิบจงไปอยู่ด่านที่สาม ใครเข้าไปแผด
 เสียงให้มันแก้วหูแตกตาย เอาล่ะ เราต้องเขียนหนังสือติดไว้ที่แผ่นหินว่า รัตนาเทวีสวยดี
 เหมือนนางฟ้า อยู่ในถ้ าพระคูหา ใครเข้าไปถึงตัวจะยอมเป็นเมียไม่เลือกชาย ด่านที่หนึ่ง เสื อ
 ลาย ด่านที่สองช้าง ด่านที่สาม  ผีดิบแผดเสียงแก้วหูจะแตกตาย เขียนหนังสือติดไว้ที่แผ่น
 หิน ต้องมีคนเข้าไป หากเป็นคู่แท้มีวาสนาก็ตรงไปถึงตัวรัตนา  
  เขียนเสร็จไคลคลา  จ าศีลภาวนาไม่ไปไหน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
พากย์ : พระฤๅษีให้รัตนาเทวีเข้าไปอยู่ในพระคูหาเพ่ือเสี่ยงสัตย์อธิษฐานว่า หากใครเป็นคู่แท้มีวาสนา
 ต่อรัตนาเทวี จะเข้าไปถึงตัวรัตนา จะมีผู้หนึ่งผู้ใดจะฝ่าด่านทั้งสามไปได้หรือไม่ ท่านผู้ชม
 โปรดติดตาม  เมื่อข่าวนี้รู้ไปถึงยักษามาร พร้อมด้วยผู้คน ทั้งมนุษย์คนธรรพ์ คนดงคนป่า 
 พอรู้ข่าวว่ามีผู้หญิงสวยงามอยู่กลางดงกลางป่าในพระคูหา ต่างผู้คนมากมายต่างขัน
 อาสาเพื่อช่วงชิงรัตนาเทวีไปเป็นภรรยา รัตนาเทวีคู่แท้เป็นผู้หนึ่งผู้ใด ท่านผู้ชมโปรดติดตาม  
อสุรา :  เรื่องนี้สะทกยกไว้ท ี  ปางหลังยังมีพญายักษ์ 
  จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า ข่าวเล่าลือให้สงสัย 
  ว่ารัตนาเทวี   งามดีงามเฉิดฉาย 
  อยู่ถ้ าพระคูหาใครเข้าถึงตัว จะได้เป็นผัวไม่เลือกใคร 
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 จริงหรือเปล่า ๆ เขาว่ารัตนาเทวีอยู่ในถ้ าพระคูหา ใครเข้าไปถึงตัวนางจะยอมให้เป็นผัวไม่
 เลือกชาย เสือลายด่านที่หนึ่ง ด่านที่สองช้างสาร ด่านที่สามผีดิบแผดเสียงแก้วหูจะแตกตาย 
 ฮ่ะ ๆ ๆ เสือสางช้างม้าจะกลัวอะไร มันเป็นอาหารของเรา  
  ถ้าตายจริงจริง   ตายเรื่องผู้หญิงไม่เป็นไร 
  ออกจากที่พักไม่ชักช้า  อสุรายกเท้าก้าวไป 
................................................................................................................................................................
...... 
เศรษฐี :  จะกล่าวถึงเศรษฐีโกธรรม์ 
  เราเป็นเศรษฐี    เงินทองมากมีฝากท่ัวประเทศไทย 
 เศรษฐีโกธรรม์ เราเป็นเศรษฐีมีเงินมากมายแต่ไม่มีเมีย สุขกายไม่สบายใจ วันนี้ได้ยินข่าวเขา 

ประกาศ ว่า มีสาวงามอยู่ในถ้ า ชื่อว่ารัตนาเทวี สวยยิ่งนักหนา หากใครเข้าไปถึงตัว นางจะ
ยอมให้เป็นผัวไม่เลือกชาย ด่านที่หนึ่งเสือลาย ด่านที่สองช้างสาร ด่านที่สามผีดิบแผดเสียง
แก้วหูจะแตกตาย ดีแล้วเรา จะขอขันอาสากล้าตาย  

  ขันอาสากล้าตาย   โชคดีคงได้เมียเสียเรายอมตาย  
  ออกจากบ้านมินานช้า  เศรษฐีมุ่งหน้ารีบไป  
................................................................................................................................................................ 
ศรนรินทร์ : สมเด็จกษัตริย์ขัตติยา  องค์ราชาพระภูม ี
  ปกครองประเทศเขตธานี  อยู่อย่างสุขีมานานหลาย 
  นึกนึกกรึกกรองขึ้นมา  อยากมีภรรยาคู่ใจ 
 ศรนรินทร์ราชาเราเกิดมาเป็นกษัตริย์หนุ่ม ยังไม่เคยมีลูกมีเมีย ได้ยินข่าวเขาว่ามีผู้หญิงสวย
 อยู่ในถ้ าชื่อรัตนา ใครเข้าไปถึงตัวนางจะยอมให้เป็นผัวไม่เลือกผัว ด่านที่หนึ่งเสือลาย ด่านที่
 สองช้างสาร ด่านที่สามผีดิบแผดเสียงแก้วหูจะแตกตาย ดีแล้วเราจะขันอาสากล้าตาย 
  จะขันอาสากล้าตาย    
  ตายดีก็หนตายชั่วก็หน   เกิดเป็นคนไม่พ้นความตาย 
  ออกจากนครา    มุ่งหน้าสู่ถ้ าใหญ่ 
................................................................................................................................................................ 
พระเอกลิเก : เราเป็นพระเอกลิเก แต่เวลานี้ตกงานไม่มีงานท ากับเขา วันนี้มาเที่ยววัดบ้านขลู่ เขา
 ประกาศ เข้าไปถึงตัวผู้หญิงงามอยู่ในถ้ าชื่อรัตนา  นางจะยอมให้เป็นผัวไม่เลือกชาย ด่านที่
 หนึ่งเสือลาย ด่านที่สองช้างสาร ด่านที่สามผีดิบแผดเสียงแก้วหูจะแตกตาย  
  จะเสี่ยงโชคดูที     
  โชคดีคงได้เมีย   โชคเสียยอมตาย 
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  ขอเสี่ยงสัตย์อธิษฐาน  เทวัญแห่งชั้นฟ้า 
  หากได้เมียเหมือนดังว่า  บนสุราสักสองไห 
  ว่าแล้วไม่ร่ าไร   ขันอาสากล้าตาย 
..............................................................................................................................................................
ยักษ์ยมราช :  เรื่องของมนุษย์หยุดบรรยาย กล่าวถึงมารยักษ์ร้ายใจอ ามหิต 
  ยามออกนอกถ้ าพระคูหา  จอมอสุราชอบท าความผิด 
  จับสิงสาราสัตว์   เอามากินกัดประทังชีวิต 
  วันนี้ก็สายแล้วเวลา  จะออกยังพนาเหมือนดังใจคิด 
  จึงหยิบอาวุธคู่กายา  ออกจากคูหาแล้วแผลงฤทธิ์   

ฮ่ะ ๆ ๆ ไม่มีใครบอกเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีชื่ออยู่แล้วว่า ยมราช ได้ยินเขาว่ามีสาวงามอยู่ใน
 ถ้ างามเฉิดฉายชื่อรัตนา เฮ้อ ใครเข้าไปถึงตัวนางยอมให้เป็นผัวไม่เลือกชาย ด่านที่หนึ่งเสือ
 ลาย ด่านที่สองช้างสาร ด่านที่สามผีดิบแผดเสียงแก้วหูจะแตกตาย ฮ่ะ ๆ ๆ เสือสางช้างม้าไม่
 กลัวมันหรอกเว้ย เราจะขันอาสากล้าตาย เอารัตนามาเป็นเมียของเรา 
................................................................................................................................................................ 
โหน : เราสองคนพ่ีน้อง พ่ีชื่อโหนน้องชื่อห้อย ได้ยินเสียงป่าวประกาศ ว่ามีผู้หญิงงามอยู่ในถ้ า ห้อย 
ห้อย : ว่าไงจ๊ะ พ่ีโหน 
โหน : ชื่อรัตนาอยู่ในถ้ าพระคูหา ใครเข้าไปถึงตัวจะยอมให้เป็นผัว เราสองคนพ่ีน้องไปช่วยกัน จะได้
 เมียแล้วแบ่งกันคนละครึ่งนะ  
ห้อย : คนละครึ่งอย่างไร 
โหน : น้องเอาท่อนบนพี่เอาท่อนล่าง   
ห้อย : ไม่เอาหรอก ได้ท่อนบนเสียก าไร ขาดทุนเอาท่อนล่างดีกว่า  
โหน : อย่างนั้นไปช่วยกัน 
ห้อย : ปะ ๆ ๆ 
................................................................................................................................................................ 
 (ทุกคนต่างเดินทางไปถ้ าพระคูหา) 
อสุรา : ขันอาสากล้าตาย รัตนาต้องเป็นเมียกู ฮ่ะ ๆ ๆ ๆ 
เศรษฐี : เราก็ขันอาสากล้าตายเหมือนกัน 
ศรนรินทร์ : เราก็ขันอาสากล้าตาย เอารัตนามาเป็นชายา 
พระเอกลิเก : เราก็ขันอาสากล้าตาย 
ยักษ์ยมราช : ขันอาสากล้าตายโว้ย เสือสางช้างม้าไม่กลัวโว้ย 
ห้อย/โหน : ขันอาสากล้าตาย ไปกัน 
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................................................................................................................................................................ 
เกราะสุวรรณ :   เรียนวิชามานาน   พระอาจารย์ท่านได้สอนได้สั่ง 
  เรียนแต่ต้นจนปลาย   ปัญญาหนูดีจ าได้ไม่ถอยหลัง 
  อยู่ในวัดวา   อยู่ติดป่าดงรัง  
ไอ้หน่วย :  โอ้แม่ดอกบัวที่บานในสระ  น้องจะนอนคอยพระหรือคอยเณร 
ไอ้เกลี้ยง :  ถ้าบานคอยเกลี้ยง  ขอให้บานก่อนเที่ยงระหว่างเพล 
เกราะสุวรรณ : มีชื่ออยู่แล้วว่าเกาะสุวรรณ เวลานี้อยู่กับหลวงตา ตั้งแต่เกิดมาอาภัพไม่รู้ว่ามีพ่อมีแม่
 กับเขาบ้างหรือเปล่า ถามพระเจ้าตาว่าพ่อไอ้หนูอยู่ไหน พระเจ้าตาก็บอกว่า พระเจ้าตาเป็น
 พ่อ ถามว่าแม่ของไอ้หนูอยู่ไหน พระเจ้าตาก็บอกว่าพระเจ้าตาเป็นแม่ เราอยากรู้เหลือเกิน 
 เราเกิดมามีพ่อมีแม่กับเขาบ้างหรือเปล่า กบเอ๋ย กบ 
ไอ้กบ : มีเรื่องอะไรครับ เกราะสุวรรณ 
เกราะสุวรรณ : เราอยากรู้มีพ่อมีแม่กับเขาบ้างหรือเปล่า 
ไอ้กบ : มีนึ คนเราเกิดมาต้องมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นแหละ ลองไม่มีพ่อมีแม่จะเกิดมาได้อย่างไร 
 คนเราเกิดมา ทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ด้วยกันทุกคน ถ้าไม่มีพ่อมีแม่เกิดไม่ได้หรอกนาย 
ไอ้เกลี้ยง : เกิดได้ไม่เหรอะ กบ เกิดได้นึ 
ไอ้กบ : เกิดได้ไง เกลี้ยง มีพ่อมีแม่ไม่ 
ไอ้เกลี้ยง : ดูอย่างกูดุ๊ โตมาจนวันนี้ยังเคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่กูไม่เลยอะ  
ไอ้กบ : ไมอะ  
ไอ้เกลี้ยง : สงสัยกูจะเกิดก่อนพ่อก่อนแม่กู กูม้ังถ้า  
ไอ้กบ : อะไร มีที่ไหนคนเกิดก่อนพ่อก่อนแม่อะ ไม่มีหรอก เกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : นั่นสินะ เกิดมาเคยเห็นพ่อเห็นแม่ไม่ กูเลยสงสัย คงจะเกิดก่อนพ่อก่อนแม่  
ไอ้กบ : จังทุกขัง 
เกราะสุวรรณ : พ่ีกบ รู้จักพ่อรู้จักแม่ของเราบ้างหรือเปล่า  
ไอ้กบ : รู้จักนึ  
เกราะสุวรรณ : รู้จักแล้วบอกได้หรือเปล่า 
ไอ้กบ : บอกได้ไม่หร็อก เพราะว่าพระเจ้าตาสั่งไว้เด็ดขาด ถ้าใครบอกพ่อบอกแม่ของพระองค์อย่างนั้น 

อย่างนี้  พระเจ้าตาเฆ่ียนห้าสิบที ผมไม่บอกหรอกนาย ไปถามคนอ่ืนเถอะ 
เกราะสุวรรณ : ไม่มีใครบอก ไม่สงสารเราเลย ไม่มีใครสงสารเราซักคน  เกลี้ยง เกลี้ยงจ๋า เกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : คร้าบ ๆ ๆ  
เกราะสุวรรณ : รู้จักพ่อรู้จักแม่ของเราบ้างหรือเปล่า  
ไอ้เกลี้ยง : หา 
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เกราะสุวรรณ : รู้จักพ่อรู้จักแม่ของเราบ้างหรือเปล่า 
ไอ้เกลี้ยง : รู้จักนึ  
เกราะสุวรรณ : พ่อของเราคนอย่างไร  
ไอ้เกลี้ยง : พ่อของพระองค์นะเหรี่ย  
เกราะสุวรรณ : เออ 
ไอ้เกลี้ยง : พ่อของพระองค์ก็เป็นผู้ชายนึ 
ไอ้กบ : อะไร เกลี้ยง พ่อก็เป็นผู้ชายนึ เกลี้ยง 
ไอ้เกลี้ยง : แล้วกูพูดผิดตรงไหนนึ กบ พ่อก็เป็นผู้ชายนึ หรือว่าพ่อมึงเป็นผู้หญิง อ้อ หรือพ่อมึงเป็น
กะเทย เออ แล้วกูพูดผิดตรงไหน พ่อเป็นผู้ชายอะ  
ไอ้กบ : เขาถามเป็นการเป็นงาน 
เกราะสุวรรณ : รู้จักพ่อรู้จักแม่ของเราบ้างหรือเปล่า 
ไอ้เกลี้ยง : รู้จักนึ 
เกราะสุวรรณ : พ่อแม่ของเราเป็นคนแบบไหน 
ไอ้เกลี้ยง : เรื่องนี้ ผมบอกได้ไม่หร็อก เพราะว่าหลวงตาสั่งไว้เด็ดขาดเชียว ว่าใครบอกพ่อแม่เกราะ
 สุวรรณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ หลวงตาเฆี่ยนห้าสิบทีอะ นี่ไปถามคนอ่ืนเถอะ ผมไม่เอาด้วย
 หรอก เออ เราต้องฉลาดกว่า ไอ้กบ ยังไง กบ ได้แดกเสยกูไม่หร็อก ยากกว่าจะได้แดกกูอะ กบ  
เกราะสุวรรณ : ไม่มีใครสงสารเราเลย  
ไอ้กบ : ผมบอกไม่ได้จริง ๆ นาย   
เกราะสุวรรณ : บอกไม่ได้ว่าอย่างไร  
ไอ้กบ : บอกได้ไม่หร็อกว่า พ่อพระองค์ชื่อเจ้าอธิบดี แม่ชื่อสุวรรณเกสร มีแม่เลี้ยงชื่ออัมพรรัศมี แม่
ของ พระองค์ตั้งท้องได้เก้าเดือน ยังไม่ถึงก าหนดทศมาส ยังไม่มลมกรรมชวาตพัดพา แม่เลี้ยง
 อัมพรรัศมีคิดอิจฉาริษยา ว่าเด็กท่ีเกิดมาต้องฆ่าให้ตายเสีย ไปจ้างหมอต าแยห้าพันบาทให้ฆ่า
 เด็กท่ีเกิดมา  
เกราะสุวรรณ : แม่เลี้ยงใจร้าย 
ไอ้กบ : ใจร้ายครับ พอแม่ของพระองค์เจ็บท้องคลอดปั๊บ หมอต าแยรับเงินจ้างห้าพันบาท หักคอเด็ก 
 ตานี้ร้อนถึงเทวดา เทวดาเอารูปเงาะมาสวมไว้ให้ หักคอเท่าไรก็หักไม่ตาย เอามีดฟันก็ไม่ตาย 
 หัวขวานฟันก็ตายไม่ เทวดาเอารูปเงาะมาสวมไว้ให้  
เกราะสุวรรณ : แล้วอย่างไรต่อ 
ไอ้กบ : ทีนี้ พ่อของพระองค์ได้ยินเสียงเด็กเกิดแล้ว ร้อง อุแว้ ๆ ๆ ก็เข้ามาดู เอ้ แปลกใจท าไมลูก
ออกมารูปชั่ว ตัวด าอะ   
เกราะสุวรรณ : แล้วยังไงต่อ 
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ไอ้กบ : สงสัย แม่เลี้ยงไปตามโหรมาท านาย ทีนี้ตาโหรนั่นแม่เลี้ยงพระองค์จ้างอีกห้าพันบาท ให้
 ท านายผิดๆพลาดๆ ว่าแม่ของพระองค์คบชู้สู่ชายหมู่อ ามาตย์ราชเสนา ลูกออกมารูปชั่วตัวด า  
เกราะสุวรรณ : โธ่ แล้วยังไงต่อ 
ไอ้กบ : พ่อของพระองค์ก็เชื่อสิ สั่งฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกเลยนึ  
เกราะสุวรรณ : พ่อของเราใจร้าย 
ไอ้กบ : ใจร้ายครับ 
เกราะสุวรรณ : แล้วอย่างไรต่อ 
ไอ้กบ : ทีนี้ สั่งฆ่าท้ังแม่ทั้งลูก เพชฌฆาตน าตัวไปป่าช้า สองคนไอ้เกลี้ยงว่า คนดี ๆ ต้องมาตายเสีย  

เพชฌฆาตท าท่าจะลงดาบ ผมย่อง ๆ ๆ เข้าไปข้างหลังกดเพชฌฆาตลง พอผุดขึ้นมาอีกผมก็
กดลงไปอีก ๆ ๆ ผมกระทืบเพชฌฆาตข้ีแตกเลย 

เกราะสุวรรณ : เอ็งกระทืบเพชฌฆาตข้ีแตก ไม่ผิดเหรอ 
ไอ้กบ : ผิดไม่สิ ลองผิดขี้มันจะแตกเหรี่ย  
เกราะสุวรรณ : แล้วอย่างไรต่อ 
ไอ้กบ : ทีนี่ผมสองคนไอ้เกลี้ยงกลัวความผิด พาหม่อมแม่เข้าบ้านเข้าเมืองไม่ได้ ต้องพากันออกจาก
 บ้านจากเมือง เข้าไปในป่าในดง หนีไปตายเอาดาบหน้า แหม ไปเจอะไอ้ยักษ์ป่า ไอ้ยักษ์ป่า
 มันจะเอาแม่พระองค์ไปท าเมียอีก ผมก็เข้าห้ามเข้าไว้ บอกว่าเขามีผัวแล้ว 
เกราะสุวรรณ : แล้วยักษ์ว่าอย่างไร 
ไอ้กบ : ไอ้ยักษ์ว่า มีผัวแล้วก็เอา บอกว่าเขามีลูกแล้ว ไอ้ยักษ์บอกว่า มีลูกแล้วก็เอา บอกแล้วไม่ฟัง 
นายก็รู้ว่า ผมเป็นคนยอมคนที่ไหน 
เกราะสุวรรณ : แล้วยังไงต่อ 
ไอ้กบ : เกิดตอกกับไอ้ยักษ์ใหญ่ ตอกกันไปตอกกันมา ๆ แหม ผมเสียทีไอ้ยักษ์ฉิบอะ  
เกราะสุวรรณ : เสียทีอย่างไร 
ไอ้กบ : ไอ้ยักษ์ป่าพาแม่ของพระองค์เหาะขึ้นฟ้าไปครับ  
เกราะสุวรรณ : แล้วท าไมเอ็งไม่เหาะตาม  
ไอ้กบ : เหาะตามไปแล้วนะ  
เกราะสุวรรณ : ตามไปได้แค่ไหน 
ไอ้กบ : พอพ้นยอดหญ้าเท่านั้นเอง ไปถามคนอ่ืนเขาเถอะ ต้องมาถามผมไม่หร็อก ผมไม่รู้เรื่อง ไม่บอก 

หรอกอู้ 
เกราะสุวรรณ :  เมื่อได้ฟังค าเสนา   น้ าตาไหล 
  คิดถึงพระมารดา   จากมาไกล 
  แม่เลี้ยงใจร้ายท าลายลูก  รักแล้วไม่พันผูกให้เสียใจ 
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 แม่เลี้ยงของเราใจร้าย เจอจะฆ่าฟันให้บรรลัย โธ่ แม่จ๋า ตาปิดบังเรามาตลอด โธ่ ตาใจร้าย        
โอ้  ตาจ๋า ตา (ร้องไห้มาถึงหน้าฤๅษี) ตา โธ่ ตาโกหกไอ้หนู ไอ้หนูไม่ยอม ฮือ ๆ ๆ 

ฤๅษี : เอ้า ๆ ๆ อะไรของมึง ไอ้เกราะสุวรรณ มาร้องห่มร้องไห้ ใครรังแกมึง หรือว่าไอ้กบไอ้ เกลี้ยง
 รังแกมึง  
เกราะสุวรรณ : ไม่มีใครรังแกหนู มีแต่หลวงตา หลวงตาโกหกไอ้หนู  
ฤๅษี : หา กูไปโกหกอะไรมึง 
เกราะสุวรรณ : ตาโกหกไอ้หนูว่า พ่อของหนูชื่อเจ้าอธิบดี แม่ชื่อสุวรรณเกสร มีแม่เลี้ยงชื่ออัมพรรัศมี 
 ตาโกหก ไอ้หนู ไอ้หนูไม่ยอม ๆ  
ฤๅษี : อ้าว ๆ นี่ใครบอกมันวะเนี่ย กูบอกว่า อย่าบอก ๆ มันขืนจะบอก ไม่มีใครเป็นไอ้กบแน่ ๆ ไอ้กบ
 ปากดีนัก ไอ้กบอยู่ไหน ออกมาทางนี้ซิ 
ไอ้กบ : ให้ตกนรกหมกขี้กาซิเอา ไปป่าจระเข้กัดตาย ถ้าลงน้ าให้เสือกัดตาย ตกน้ าป๋อมแป๋ม ๆ ซิเอา      

ผมไม่ได ้บอกจริง ๆ ๆ มองปากสิ ผมไม่ได้บอกจริง ๆ 
ฤๅษี : มึงไม่ได้บอก แล้วใครบอกล่ะ ไอ้เกลี้ยงนะสิ  
ไอ้กบ : ไม่รู้ แต่ผมไม่ได้บอกจริง ๆ ผมไม่ได้บอกจริง ๆ นะ  
ฤๅษี : นี่ไม่ใช่ไอ้กบ มันต้องเป็นไอ้เกลี้ยง ไอ้เกลี้ยงแน่ ๆ ไม่มีใครหรอก ไอ้เกลี้ยงอยู่ไหน ออกมาทางนี้
 ซิ  
ไอ้เกลี้ยง : มาแล้วจ้า มาแล้ว ๆ  
ฤๅษี : มึงมาแล้ว 
ไอ้เกลี้ยง : ครับ มีธุระอะไรกะน้องล่ะ  
ฤๅษี : มึงมาแล้วนอนคว่ าลงไป 
ไอ้เกลี้ยง : หา 
ฤๅษี : มาถึงแล้วนอนคว่ าลงไป 
ไอ้เกลี้ยง : ให้นอนคว่ าท าไมน่ะ  
ฤๅษี : กูบอกให้คว่ าก็คว่ าสิ  
ไอ้เกลี้ยง : เอ้ วันนี้เขาให้นอนคว่ าท าไมเขา ทุกวัน ๆ เคยให้นอนคว่ าไม่ สงสัยวันนี้คงจะชอบกลมั่ง
 หรือไง ให้ผมนอนคว่ า มีคนนอนหงายเปล่าน่ะ 
ฤๅษี : ไม่ต้อง ๆ ๆ  
ไอ้เกลี้ยง : หา 
ฤๅษี : ไม่ต้องมี  
ไอ้เกลี้ยง : อ้อ ต้องมีไม่เหร่อ เอา คว่ าก็คว่ าสิ เขาให้คว่ าเราก็คว่ านึ มันจะมีอะไร คนเราอยู่ด้วยกัน 
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ฤๅษี : กูบอกว่า อย่าบอก มึงขืนจะบอก เออ ไอ้นี่ปากดีนัก ทีหลังจ าไว้นะ ทีหลังทีหน้าจ าไว้ อย่าบอก
 อีกมึงจ าไว้นะ คนเราอยู่ด้วยกันต้องเชื่อฟังกันไว้มั่ง ถ้าหากไม่เชื่อฟังมันต้องลงโทษ ทีหลังที
 หน้าจ าไว้นะอย่าบอก  (ตีก้น 3 ครั้ง) ทีหลังทีหน้าจ าไว้ 
ไอ้เกลี้ยง : คร้าบ..... 
ฤๅษี : เออ จ าเอาไว้ทีหลังทีหน้าอย่าบอกอีก (ตีก้น 3 ครั้ง) ทีหลังทีหน้าอย่าปากดี รู้ไหม 
ไอ้เกลี้ยง : คร้าบ... 
ฤๅษี : เออ จ าไว้ ๆ (ตีก้น 3 ที) จ าไว้ ๆ ทีหลังทีหน้าอย่าบอก คนเราอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกัน 
ไม ่ เชื่อฟังกันมั่ง จ าไว้ทีหลังทีหน้าอย่าบอก (ตีก้น 3 ที) จ าไว้นะ ๆ ไอ้เกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : คร้าบ... 
ฤๅษี : เออ เอาไป 
ไอ้เกลี้ยง : เอ้ กูบอกอะไรใครที่ไหนโว้ย กูยังได้บอกอะไรใครที่ไหนไม่เลย กูบอกอะไรใครที่ไหนนะโว้ย  

บอก อะไรใครที่ไหนหวะ  
เกราะสุวรรณ : ตาจ๊ะตา ข้านี้จะลาหลวงตา ออกติดตามสืบความตามหาแม่ของข้าในป่าจ้ะ ตา  
ฤๅษี : เอาแหละ เมื่อเจ้าจะไปไม่ห้ามไม่หวงตามใจ เดี๋ยวให้ไอ้กบไปด้วยไปช่วยกันตาม 
เกราะสุวรรณ : จ๊ะตา  
ฤๅษี : ไอ้กบ อยู่ไหน ออกมาทางนี้สิ กบ 
ไอ้กบ : ให้ตกนรกหมกขี้กาสิเอา ไปป่าจระเข้กัดตาย ถ้าลงน้ าให้เสือกัดตาย ตกน้ าป๋อมแป๋ม ๆ ซิเอา 
 ผมไม่ได ้บอกจริง ๆ ๆ  
ฤๅษี : ไม่ได้บอกเรื่องอะไร 
ไอ้กบ : นี่ได้ถามเขาก่อนไม่ ว่าเขาบอกเรื่องอะไร  
ไอ้เกลี้ยง : ฮือ ๆ ๆ กบ ไอ้กบโว้ย กบโว้ยกบ  
ไอ้กบ : ไม่นะ เกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : มาทางนี้ จักหน่อยดุ๊  
ไอ้กบ : ไมนะ  
ไอ้เกลี้ยง : มาสัมภาษณ์อะไรกันสักหน่อยดุ๊  
ไอ้กบ : สัมภาษณ์อะไรนะเกลี้ยง กูคุยกับพ่อแก่อยู่อะ คุยกับคนหลักคนใหญ่เขาอยู่อะ สัมภาษณ์อะไร 
ไอ้เกลี้ยง : มาทางนี้ สักหน่อยดุ๊  
ไอ้กบ : อะไรมัน ไอ้เกลี้ยง คนก าลังคุยกับคนหลักคนใหญ่อยู่ ไมนะเกลี้ยง มีเรื่องอะไร  
ไอ้เกลี้ยง : พ่อแก่เขาตีกูอะ  
ไอ้กบ : แล้วเขาตีมึงเรื่องอะไรนะ  
ไอ้เกลี้ยง : ไม่รู ้
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ไอ้กบ : แล้วเขาว่าไง  
ไอ้เกลี้ยง : เขาว่า ทีหลังทีหน้าอย่าบอกนะ ทีหลังทีหน้าอย่าปากดีอีกนะ  
ไอ้กบ : แล้วมึงว่าไงล่ะ 
ไอ้เกลี้ยง : กูก็ว่า ครับนึ  
ไอ้กบ : แล้วมึงรู้เรื่องไม่ แล้วมึงครับท าไม เกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : ถ้าลองกูครับไม่ เขาก็ตีกูใหญ่สิ กูคนฉลาดใช่คนเซอะไม่อะ  
ไอ้กบ : อะไร แล้วมึงถามเขาก่อนไม่ เขาตีเรื่องอะไรอะ ให้เขาตีอยู่ได้อะ เสือกไปรับเขาอีก ว่ายังไง 
 เกลี้ยง 
ไอ้เกลี้ยง : ว่าทีหลังทีหน้าอย่าบอกอีกนะ ๆ ๆ  
ไอ้กบ : มึงก็ร้องครับ 
ไอ้เกลี้ยง : กูก็ร้องครับ  
ไอ้กบ : ไอ้เกลี้ยงรู้เรื่องอะไรไม่ ร้องครับ  
ไอ้เกลี้ยง : มึงรู้ไหมกบ เขาตีกูเรื่องอะไร  
ไอ้กบ : มึงลองนึกให้ดีดุ๊ ว่ามึงไปบอกใครที่ไหน เรื่องอะไร  
ไอ้เกลี้ยง : นึกไม่ออกเว้ย กบ  
ไอ้กบ : เรื่องที่กูบอกเกราะสุวรรณว่า (กระซิบ) พ่อชื่อเจ้าอธิบดี แม่ชื่อสุวรรณเกสร แม่เลี้ยงชื่ออัมพร
 รัศมี  
ไอ้เกลี้ยง : ไอ้เปรตนี่มึงบอกเองหรือเนี่ย  
ไอ้กบ : เออ กูบอกเองนึ  
ไอ้เกลี้ยง : อู้ มึงน่าเป็นคนปากดีไม่เลยนึ  
ไอ้กบ : ไมอะ 
ไอ้เกลี้ยง : ท าให้กูถูกตีไปด้วย  
ไอ้กบ : เขาตีไปแล้ว ท าไงรึเกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : ไม่รู้เรื่องของมึงสิ ใช่เรื่องกูไม่  
ไอ้กบ : เขาตีไปแล้ว ท าไงอะ  
ไอ้เกลี้ยง : มึงก็ตีมึงกลับ ไปดุ๊เอ้า  
ไอ้กบ : ไมนะ 
ไอ้เกลี้ยง : เขาตีมึง เขาได้ตีกูไม่ กูต้องมารับแทนมึงอะ กูรับฝากของใครไม่หรอก กบ เนื้อได้รองนั่ง
 หนังได้รองนอนไม่ เอากระดุกมาแขวนคออีก มึงตีมึงกลับไปเถอะ เรื่องของมึง ใช่เรื่องของกู
 ไม่ มึงบอก กูรับฝากของใครไม่ เร็ว ๆ กบ แบกมาหนักอ้ือเลย กี้ หลวงตาตีมาใหม่ ๆ เลย ตี
 มึงกลับไปเถอะ กบ ใช่เรื่องของกูไม่ มันเรื่องของมึงอะ 
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ไอ้กบ : แล้วเขาตีก่ีทีอะ เกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : ห้าสิบ 
ไอ้กบ : ห้าสิบท ี
ไอ้เกลี้ยง : เร็ว ๆ กูรับฝากของใครไม่ เรื่องของมึงอะ ตีมึงกลับไปเถอะ กบ 
ไอ้กบ : เดี๋ยวกูตี มึงคอยนับนะ เกลี้ยงนะ  
ไอ้เกลี้ยง : มึงตีมึงกลับไปเถอะ กูคนฉลาดใช่คนเซอะไม่ เร็ว ๆ กบ แบกหนักอ้ือชะ  
ไอ้กบ : กูคนตี มึงคนนับนะ เกลี้ยงนะ 
ไอ้เกลี้ยง : เอา ๆ ๆ 
ไอ้กบ : ปับ ๆ ๆ (ตี 3 ครั้ง) เท่าไหร่แล้วเกลี้ยง 
ไอ้เกลี้ยง : หนึ่ง 
ไอ้กบ : อ้อ หนึ่งแล้ว (ตี 3 ครั้ง)  ปับ ๆ ๆ เท่าไหร่แล้ว เกลี้ยง 
ไอ้เกลี้ยง : สอง 
ไอ้กบ : อ้อ สอง ปับ ๆ ๆ (ตี 3 ครั้ง) เท่าไหร่แล้วเกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : หนึ่ง  
ไอ้กบ : ปับ ๆ ๆ (ตี 3 ครั้ง) เท่าไหร่แล้วเกลี้ยง 
ไอ้เกลี้ยง : สอง 
ไอ้กบ : เออ สองทีแล้วนะ ปับ ๆ ๆ (ตี 3 ครั้ง) เท่าไหร่แล้วเกลี้ยง 
ไอ้เกลี้ยง : หนึ่ง 
ไอ้กบ : ไอ้เกลี้ยงนับเลขได้แค่เลขหนึ่งเลขสองเท่านั้นเอง นับได้แค่เลขสอง อย่างนี้ตีก็ตายเปล่า ปับๆๆ        
 (ตี 3 ครั้ง) เท่าไหร่แล้วเกลี้ยง 
ไอ้เกลี้ยง : หนึ่ง 
ไอ้กบ : อ้อ หนึ่ง ปับ ๆ ๆ (ตี 3 ครั้ง) เท่าไหร่แล้วเกลี้ยง 
ไอ้เกลี้ยง : สอง  
ไอ้กบ : จังทุกขังเอ๋ย ไอ้เกลี้ยง นับเลขได้แค่เลขสองเท่านั้น แบบนี้ตีก็ตายเปล่า เหนื่อยเปล่า ๆ  เอ้า  

พอแล้ว เกลี้ยง 
ไอ้เกลี้ยง : หา ครบแล้วเหร่อ กบ 
ไอ้กบ : ครบแล้ว 
ไอ้เกลี้ยง : แหม พอมึงตีมึงกลับไปแล้วนะ กบ สบายเนื้อสบายตัวดีแท้ ๆ  
ไอ้กบ : อะ ๆ ๆ ไอ้ห่ากิน นี่มันโง่หรือมันฉลาดวะน่ะ  
ไอ้เกลี้ยง : กบ ๆ ขอบใจนะ ที่มึงเอาของมึงกลับไป มึงเสือกบอกแล้วรับไม่ ปล่อยให้กูรับแทน สงสัย
 เพ่ือนกัน ไม่ตีกันป่นปี่เนี่ย 
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ไอ้กบ : เออ ขอบใจเกลี้ยง เอางี้ เกราะสุวรรณครับ 
เกราะสุวรรณ : ว่าไง พี่กบ   
ไอ้กบ : เอาหูมาเคียง ๆ เดี๋ยวจะบอกอะไรให้ 
เกราะสุวรรณ : ให้พระเจ้าตาถอดรูปให้ ตามหาแม่ของเรา เออ ถอดรูป เออ ๆ ๆ 
ไอ้เกลี้ยง : ไอ้ห่ากบ มึงบอกอะไรกัน กบ บอกกูม่ังดุ๊   
ไอ้กบ : หา อยากรู้กับเขาอีก เอาหูมาเคียง ๆ สิมา  
ไอ้เกลี้ยง : ไอ้ห่ากบว่าอะไรได้รู้เรื่องไม่เลย  
ไอ้กบ : แล้วรู้เรื่องไม่ มึงยักหน้าแผล็บ ๆ นะเกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : เห็นมึงว่า นะ ๆ ๆ ยักหน้าส่งไปงั้นนึ กบ  
ไอ้กบ : ยังงั้น อย่ารู้เลยเกลี้ยง  
เกราะสุวรรณ : ตาจ๊ะ ตา ช่วยถอดรูปให้ข้าที  
ฤๅษี : ถอดไม่ได้หรอกลูก เดี๋ยวมึงไปตามหาแม่ของมึง เดี๋ยวไปรบรอต่อศักดา เดี๋ยวเขาก็ฆ่ามึงตาย อยู่
 ในรูปเงาะนี่แหละปลอดภัยดี 
ไอ้เกลี้ยง : อะไรละ กบ อยู่ในปลอกดีเหรอะ 
ไอ้กบ : อะไร เขาว่าอยู่ในเกราะมันปลอดภัยดี  
ไอ้เกลี้ยง : อ๋อ กุนึกว่าอยู่ในปลอกมันดี   
เกราะสุวรรณ : ถ้าอย่างนั้น ข้าจะลาหลวงตาติดตามหาแม่ของข้า 
ฤๅษี : เออ ไปเถอะ ไปให้ชัยโยชัยยะ แพ้กับพระชนะกับมาร โพยภัยอย่าได้แผ้วพาน ใครคิดร้าย
 อปราชัย 
เกราะสุวรรณ :  ดีใจยิ่งนักหนา   ลาองค์หลวงตาโดยเร็วไว 
 ตาจ๋า ลูกขอลาไปหาแม่ก่อนนะจ๊ะ  
  แล้วลาองค์เจ้าตา เมื่อคลาไคล   ติดตามหาองค์มารดานั้นไซร้ 
  ที่กลางดงกลางป่า  ว่าแล้วไม่รอราลาหลวงตาแล้วคลาไคล 
ไอ้กบ : เอาแหละ ไอ้เกลี้ยง หลวงตา เกราะสุวรรณเขาลาไปหาแม่ของเขา เราสองคนเป็นเสนาต้อง
 คอยติดตามเกราะสุวรรณไปด้วย อย่างนั้นมึงไปลาหลวงตาก่อนไป เกลี้ยงไป 
ไอ้เกลี้ยง : ให้กูไปลาก่อน  
ไอ้กบ : เอ้อ  
ไอ้เกลี้ยง : ไปหาพระไปหาเจ้า ค่อย ๆ ก้ม ค่อย ๆ คลานเข้าไปนะ เกลี้ยงนะ 
ไอ้เกลี้ยง : กูรู้จักกูหรอก กบ ต้องมาสอนสังฆราชไม่สิ  
ไอ้กบ : ไอ้ห่า ว่านิดว่าหน่อยได้ไม่  
ไอ้เกลี้ยง : ลาก่อนนะ ไอ้เสือ  
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ฤๅษี : อะไร กูไม่ใช่เสือมาเรียกกูเสือ ตีด้วยหลักกะเท้าหัวแตก  
ไอ้เกลี้ยง : ใช่เสือไม่ เห็นนุ่งลาย ๆ เหมือนเสือ ข้าลาก่อนนะ ตามเกราะสุวรรณไปหาแม่ของเขา  
ฤๅษี : เออ ไปดีมีชัย ขอให้ชัยโยชัยยะ แพ้กับพระชนะกับมาร  
ไอ้เกลี้ยง : หิอิ ข้าเอาไม่หรอก  
ฤๅษี : ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เงินทองมากมีเหลือกินเหลือใช้ 
ไอ้เกลี้ยง : ฮึอึ ข้าเอาไม่หรอก 
ฤๅษี : อย่างนั้นมึงตายไปแล้ว ชาติหน้าเกิดฉันหนึ่งฉันใด ขอให้ผมมึงข้ึนเต็มกบาล ไป 
ไอ้เกลี้ยง : โจ๊ะ ถีด ถิ่ง ติง ทั่ง ติง ทั่ง ๆ ๆ  
ไอ้กบ : อะไร เขา ไอ้เกลี้ยง ให้เป็นเศรษฐีอะไรก็เป็นไม่ เอาไม่ทั้งนั้น พอเขาบอกว่า ถ้าตายไปแล้ว        

ชาติหน้าเกิดฉันหนึ่งฉันใด ขอให้ผมมึงขึ้นเต็มกบาล เออ ไอ้เกลี้ยงดีอกดีใจ เต้นแร้งเต้นกา 
โจ๊ะ ถีด ถิ่ง ติง ทั่ง ติง ทั่ง เอ้อ เข้าหาพระหาเจ้า มีสมบัติผู้ดีไม่ หาพระหาเจ้าต้องค่อยหมอบ
ค่อยคลานเข้าไป (ท ากิริยาคลานเข้าไปหาฤๅษี) ไอ้เกลี้ยง หนังสือศีลธรรมเคยซื้ออ่านบ้างหรือ
เปล่า หาพระหาเจ้าต้องค่อยหมอบค่อยคลานเข้าไป นี่นึ ๆ ๆ ลาก่อนแหละ ไอ้ทิด  

ฤๅษี : ไอ้เปรต กูไม่ใช่ทิด กูยังไม่สึก  
ไอ้กบ : อ้อ ยังได้สึกไม่เหร่อ เขาเรียกกันทั่วไป เป็นไรไม่น่ะ 
ฤๅษี : นั่น เขาเรียกคนหนุ่ม กูมันคนแก่ กูยังบวชอยู่ ไม่ได้สึก  
ไอ้กบ : เนี่ย คนแก่แล้ว 
ฤๅษี : เออ กูแก่แล้ว ๆ  
ไอ้กบ : แก่แล้ว ท าไมตายไม่  
ฤๅษี : มึงจะตายก่อนกูนะ ไอ้กบ 
ไอ้กบ : ครับ ผมลาก่อนนะ ติดตามเกราะสุวรรณไปหาแม่ของเขา  
ฤๅษี : เออ ไปเถอะ ลูกไป ขอให้ชัยโยชัยยะ แพ้กับพระชนะกับมาร โพยภัยอย่าได้แผ้วพาน.... 
ไอ้กบ : เฮ้ว (กระโดดใส่ฤๅษี)  
ฤๅษี : มึงมากะเพิดกูท าไม  
ไอ้กบ : ว่าอะไร ได้รู้เรื่องไม่เลย  
ฤๅษี : กูให้ศีลให้พรมึง 
ไอ้กบ : ให้ศีลให้พร ก็ให้มันดี ๆ ดุ๊  
ฤๅษี : แล้วให้แบบไหนมันถึงจะดี  
ไอ้กบ : ว่าไปดุ๊ พ่วง ตายไปแล้วเกิดหนึ่งหน้าฉันใด ให้เกิดเป็นพ่อหมู ว่างั้นดุ๊ 
ฤๅษี : แล้วเกิดเป็นพ่อหมูมันดีอย่างไร  
ไอ้กบ : ไม เกิดเป็นพ่อหมู เห็นไม่เหรอะสมัยนี้ เวลาจะไปทับที่ไหน ให้กินข้าวกินไข่แล้วขึ้นรถไปทับ      
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พอทับ เสร็จเขาก็ให้กินข้าวกินไข่ แล้วขึ้นรถกลับ ต้องเดินไม่อะ  
ฤๅษี : มึงอยากจะเป็นพ่อหมู ก็ช่างหัวกะลามึง 
ไอ้กบ : อย่างนั้น ผมลาก่อนนะ  
ฤๅษี : ไปเถอะ ลูกไป 
ไอ้กบ : อยู่วัดอยู่วา อย่าซุกซนไปนะ ไก่วัดไก่วาอย่าตีมันตาย สาว ๆ เขามาท าบุญ แม่ม่งแม่หม้าย 
 อย่าไปเก้ียวพามารศรีนะ ถ้าลองข้ากลับมา เฆี่ยนวะตูดลายนะ   
ฤๅษี : เออ กูรู้ไป เดี๋ยวก็ตีด้วยหลักกะเท้าหัวแตก  
ไอ้กบ : ครบั งั้น ผมลาก่อนนะ  
ฤๅษี :   เมื่อนั้นสมิทธิ์พระสิทธา  จ าศีลภาวนาอยู่ศาลาลัย 
  จ าศีลภาวนา   อยู่ยังศาลาไม่ไปไหน 
เกราะสุวรรณ :  หน่อกุมารชาญสมร  พร้อมไพร่พลนิกรทั้งน้อยใหญ่ 
  ลาองค์พระเจ้าตากลับเคหา ตามหาพระมารดาที่ในป่าไพร 
ไอ้กบ : พาผมไปด้วยไปช่วยตามหาด้วยครับ  
เกราะสุวรรณ :  ชักชวนกันดังสัญญา  ไม่ช้าพากันไป 
 แม่จ๋า แม่อยู่ไหน ขอติดตามหาแม่ 
................................................................................................................................................................ 
อสุรา : รัตนาต้องเป็นเมียของเราแต่เพียงผู้เดียว ฮ่ะ ๆ ๆ ๆ 
เศรษฐี : เราก็ขันอาสากล้าตายเหมือนกัน 
ศรนรินทร์ : เราก็ขันอาสากล้าตาย เอารัตนามาเป็นชายา 
พระเอกลิเก : เราก็ขันอาสากล้าตาย 
ยักษ์ยมราช : ขันอาสากล้าตายโว้ย เสือสางช้างม้าไม่กลัวโว้ย 
ห้อย/โหน : เราสองคนพ่ีน้อง ขันอาสากล้าตาย ไปกัน 
................................................................................................................................................................ 
อสุรา :   เดินมาถึงกลางดงกลางป่า  แล้วสังเกต............. 
 อ้อ นี่เขาเขียนหนังสือไว้นี่ว่า รัตนาเทวี สวยดีเหมือนนางฟ้า อยู่ในถ้ าพระคูหา ใครเข้าไปถึง
ตัวนางจะได้เป็นผัวไม่เลือกชาย ด่านที่หนึ่งเสือลาย ด่านที่สองช้างสาร ด่านที่สามผีดิบแผดเสียงแก้วหู
จะแตกตาย ฮ่ะ ๆ ๆ ๆ ขันอาสากล้าตายโว้ย  
เศรษฐี : รัตนาเทวี สวยดีเหมือนนางฟ้า อยู่ในถ้ าพระคูหา ใครเข้าไปถึงตัวนางจะได้เป็นผัวไม่เลือก
 ชายด่านที่หนึ่งเสือลาย ด่านที่สองช้างสาร ด่านที่สามผีดิบแผดเสียงแก้วหูจะแตกตาย  โชคดี
 ได้เมียโชคเสียเรายอมตาย 
ศรนรินทร์ : (อ่านข้อความหน้าพระคูหาแล้วเดินเข้าไป) 
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พระเอกลิเก : (อ่านข้อความหน้าพระคูหาแล้วเดินเข้าไป) 
ยักษ์ยมราช : (อ่านข้อความหน้าพระคูหาแล้วเดินเข้าไป) 
ห้อย/โหน : (อ่านข้อความหน้าพระคูหาแล้วเดินเข้าไป) 

(ทุกคนต่างเดินมุ่งหน้าเข้าไป แต่ไม่มีใครสามารถผ่านด่านเข้าไปได้ถูกฆ่าตายหมด บ้างก็ตาย
ด่านที่หนึ่ง บ้างก็ตายด่านที่สอง และบ้างก็ตายด่านที่สาม) 

................................................................................................................................................................ 
เกราะสุวรรณ :  เดินทางออกตามหา  พระมารดาที่ในป่าไพร 
  เดินทางหลงทางอยู่กลางป่า เหน็ดเหนื่อยเม่ือยล้าจะไปทางไหน 
  คิดถึงแม่เที่ยวแลหา  สุดจะกลั้นน้ าตาทั้งขวาและซ้าย 
  โอ้ แม่จ๊ะแม่จ๋า   จะโศกเศร้าโศกาสักเพียงไหน 
  ให้ละห้อยในน้ าใจ  ยุวกษัตริย์ร้องไห้แม่จ๋า 
 พ่ีกบจ๋า พ่ีกบ ไอ้หนูหลงทางซะแล้ว  
ไอ้กบ : หลงทาง 
เกราะสุวรรณ : ใช่แล้ว ร าไม่รู้เดินทางไปทางไหน  
ไอ้กบ : เอ๊ะ แล้วกัน ท าไงล่ะ ผมก็หลงด้วยอะ 
เกราะสุวรรณ : ถามเกลี้ยงดู เกลี้ยงหลงหรือเปล่า 
ไอ้กบ : ไอ้เกลี้ยงมึงหลงทางไหมเกลี้ยง 
ไอ้เกลี้ยง : หา ฮึอึ หลงไม่ กบ  
ไอ้กบ : หา 
ไอ้เกลี้ยง : ไม่หลง  
ไอ้กบ : อ้อ ไม่หลง ดีครับนาย ไอ้เกลี้ยงไม่หลงทาง 
เกราะสุวรรณ : เกลี้ยงไม่หลงทาง ให้เกลี้ยงเดินน าหน้า  
ไอ้กบ : เอ้า เกลี้ยง มึงไม่หลงทาง นายให้มึงเดินน าหน้า  
ไอ้เกลี้ยง : ให้กูเดินน าหน้า  
ไอ้กบ : เออ 
ไอ้เกลี้ยง : กูรู้จะไปทางไหนไม่  
ไอ้กบ : มึงก็หลงทางสิ  
ไอ้เกลีย้ง : อ้าว นี่กูหลงทางเข้าแล้วเนี่ย  
ไอ้กบ : เออ 
ไอ้เกลี้ยง : แล้วท าไม กูเดินร้องไม่ล่ะ  
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ไอ้กบ : มากันหลายคน ไอ้เกลี้ยง เดี๋ยวก่อนนาย มองไปข้างหน้าเป็นภูเขา เอ๊ะ เขาเขียนหนังสืออะไร 
ติดไว้ที ่ ภูเขาเนี่ย  
เกราะสุวรรณ : เขียนหนังสืออะไร เอ็งลองอ่านให้เราฟัง  
ไอ้กบ : เดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง หนังสือเขาเขียนเอาไว้ อ้อ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ 
      นิราศร้างทรามเชยเคยสงวน  
 สุดวิโยคโศกใจให้รัญจวน   ควรไม่ควรด่วนจากมาพรากจร 
 กรรมมาหนุนบุญพ่ีที่หาไม่   กรรมอันใดแรมร้างห่างสมร 
 สุดวิโยคโศกใดใจบั่นทอน   สุดอาวรณ์นอนบรรทมให้สมหวัง 
 ………………………………….   ………………………………………….. 
เกราะสุวรรณ : เฮ้ย ๆ กบ หนังสือเขาเขียนว่าไง  
ไอ้กบ : ไม่รู้  
เกราะสุวรรณ : ไม่รู้แล้วเอ็งว่าอะไรของเอ็ง  
ไอ้กบ : ผมก็ว่าไปตามประสาผม นี่ผมอ่านหนังสือออกไม่  
เกราะสุวรรณ : เอ็งอ่านหนังสือไม่ออก แล้วเอ็งจะรู้เรื่องกันหรือเปล่าวันนี้  
ไอ้กบ : รู้สิ เดี๋ยวให้เกลี้ยงอ่านให้ฟัง  
ไอ้เกลี้ยง : โธ่ เอ๊ะ ให้คนโง่ ๆ อย่างไอ้กบ เซอะ คนพรรค์นั้นให้ไปอ่านหนังสือ ได้ฉลาดแบบเราอ่าน  
ไอ้กบ : ไอ้เกลี้ยง มึงอ่านออกไม่เล่า  
ไอ้เกลี้ยง : โอ้ กบ มึงถามแบบนี้ดูถูกกันมากไปแล้ว 
ไอ้กบ : ไมนะ 
ไอ้เกลี้ยง : มึงถามดีกว่าว่า กูอ่านออกก่ีภาษา 
ไอ้กบ : อ่านออกทุกภาษา 
ไอ้เกลี้ยง : ภาษาปะกิด ภาษาฝรั่ง กูอ่านได้หมดแหละ 
ไอ้กบ : ภาษาอังกฤษก็อ่านออก 
ไอ้เกลี้ยง : ไทยอีหร็อบไทยอีแร็บ 
ไอ้กบ : อ้อ ได้ทั้งนั้น นายครับต้องห่วงไม่ ให้เกลี้ยงอ่านให้ฟัง 
เกราะสุวรรณ : อย่างงั้นแล้ว ให้พี่เกลี้ยงอ่านหนังสือให้เราฟัง 
ไอ้เกลี้ยง : ถอยดุ๊กบ ถอยดุ๊ เวลาให้ไปเรียนหัดไปเรียนเสียมั่ง อย่าห่วงโง่อยู่  
ไอ้กบ : เออ ไอ้เกลี้ยงว่ากูใหญ่  
ไอ้เกลี้ยง : ฟังนะ กบฟัง  
ไอ้กบ : อ่านให้นายฟัง 
เกราะสุวรรณ : พ่ีเกลี้ยงอ่านให้เราฟัง 
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ไอ้เกลี้ยง : เอาอย่างไอ้กบ เซอะ ๆ หน่อย ผมฉลาด ๆ แบบนี่  อ้อ “หนังสือจ๋า ไปไหนมากันเป็นแถวๆ  
กินข้าว มาแล้วหรือยัง” (ไอ้กบถีบไอ้เกลี้ยงล้ม) โอ้ กบ ไมนะ 

ไอ้กบ : อ่านหนังสือ เสือกไปร้องเพลงอะ 
ไอ้เกลี้ยง : ให้กูอ่าน กูก็ฟอร์มหนาไปอย่างนั้นแหละ 
ไอ้กบ : ไมนะ 
ไอ้เกลี้ยง : มึงอ่านออกไม่แล้วกูจะอ่านออกเหรี่ย 
ไอ้กบ : อ้อ อ่านไม่ออก จังทุกขังเอ๊ย นายไปอ่านเองเถอะ ผมสองคนไอ้เกลี้ยงอ่านหนังสือออกไม่      
 หร็อก  
เกราะสุวรรณ : เอ็งสองคนอ่านหนังสือไม่ออก 
ไอ้กบ : ครับ  
เกราะสุวรรณ : เสียเวลาล่าช้า ยากบากอะไร หนังสือเขาเขียนเอาไว้ว่า รัตนาเทวีสวยดีอย่างกับ
 นางฟ้า  อยู่ในถ้ าพระคูหา ใครเข้าไปถึงตัวนางจะยอมให้ไปเป็นผัวไม่เลือกชาย 
ไอ้เกลี้ยง : เข้าไปที่ไหน เข้าไปเลย เขาให้ไปเป็นผัว เข้าไปสิ ๆ ๆ ช้าอยู่ท าไมล่ะ  
เกราะสุวรรณ : แต่ด่านที่หนึ่งเสือลาย ด่านที่สองช้างสาร ด่านที่สามผีดิบแผดเสียงแก้วหูจะแตกตาย 
ไอ้เกลี้ยง : (เกลี้ยงเขยิบถอยออกมา) ใครเข้าก็เข้าไปเถอะ กูเข้าไปด้วยไม่เน้อ 
ไอ้กบ : อะไรนะ เกลี้ยง ตะก้ีคะยั้นคะยอให้เข้าใหญ่  
ไอ้เกลี้ยง : กูข้ีเกียจเข้ากูอะ  
ไอ้กบ : ไมนะ 
ไอ้เกลี้ยง : กูกลัวผีกูนึ 
ไอ้กบ : เขาว่าในโลกนี้ไม่มีผีนะเกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : มีนึ กบ 
ไอ้กบ : ไม มึงเคยโดนผีหลอก  
ไอ้เกลี้ยง : เออ กูเคยโดนหลอกทีหนึ่ง 
ไอ้กบ : โดนหลอกท่ีไหน ในป่า 
ไอ้เกลี้ยง : เฮอะเออะ 
ไอ้กบ : ในวัด 
ไอ้เกลี้ยง : เฮอะเออะ  
ไอ้กบ : โดนหลอกท่ีไหน 
ไอ้เกลี้ยง : ตอนกูอยู่ในท้องแม่กูเนาะ 
ไอ้กบ : ผีอะไรไปหลอกในท้องแม่ 
ไอ้เกลี้ยง : ไม่รู้เหมือนกันอะ  
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ไอ้กบ : มันท าไงหลอก แหกตาหลอก 
ไอ้เกลี้ยง : เฮอะเออะ 
ไอ้กบ : แหกโครงหลอก 
ไอ้เกลี้ยง : เฮอะเออะ  
ไอ้กบ : แหกไส้แหกพุงหลอก 
ไอ้เกลี้ยง : เฮอะเออะ  
ไอ้กบ : แล้วมันท าไงหลอก  
ไอ้เกลี้ยง : มันท าผลุบเข้าผลุบออก ๆ  
ไอ้กบ : ไม่ใช่ผีมั่งเกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : ใช่นึ กบ กูยังด่าไปอีกด้วย 
ไอ้กบ : ด่าว่าไง 
ไอ้เกลี้ยง : ทุด ผีอัปรีย์ห่านี่หลอกส่ง 
ไอ้กบ : แล้วไง 
ไอ้เกลี้ยง : ไอ้ห่า ผีมันฟังภาษาคนรู้โว้ย กบ 
ไอ้กบ : ไมนะ 
ไอ้เกลี้ยง : สงสัยมันโมโหกูถ้า มันถุยน้ าลายรดหัวกู แล้วเปิดคึกเลยอะ กูว่าใช่น้ าลายอย่างเดียวไม่
 หรอก 
ไอ้กบ : ไมนะ  
ไอ้เกลี้ยง : ขี้กะเหลดเหนียวแหนะเลยมึง 
ไอ้กบ : จังทุกขัง เกลี้ยง นั่นสิกูว่าท าไม ผมมึงถึงขึ้นไม่ซักที  
ไอ้เกลี้ยง : อ้ี ๆ ๆ ไอ้กบนี่ เดี๋ยวเตะหน้าให้ขาหักชิบ ที่กว้างเอามากว่าไม่ มาว่าหัวกู 
ไอ้กบ : นายท าไงครับ นาย  
เกราะสุวรรณ : เรื่องเขาหาผัวหาเมียกัน ช่างเขาประไร 
ไอ้เกลี้ยง : เออ นายพูดถูก  
ไอ้กบ : แต่นาย ไหน ๆ ก็ ทางผ่านเรามา ลองเขาไปดูซักทีดุ๊ ว่าจะมีผู้หญิงสวย ๆ อยู่จริงเปล่า รัตนา
 เทวีจะสวยสักแค่ไหน เขาไปดูให้รู้เท็จจริงนะ นาย  
เกราะสุวรรณ : จะขันอาสากล้าตาย   
  เข้าไปดูให้รู้จริง   ว่ามีผู้หญิงอยู่ภายใน 
  ยียวนชวนกันไม่นานช้า  พากันเข้าถ้ าพระคูหาใหญ่ 
ไอ้กบ : เข้าไปดูให้รู้ที  
ไอ้เกลี้ยง : ใครเข้าก็เข้าเถอะ กูเข้าไม่หร็อก  
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ไอ้กบ : ไอ้เกลี้ยง มึงไม่เข้าอยู่ข้างนอกนะ  
ไอ้เกลี้ยง : อยู่ข้างนอกเดี๋ยวหมาคาบไปแดก เข้าโว้ย  
เกราะสุวรรณ : เราอาสากล้าตาย เข้าไปดูทีว่ามีรัตนาอยู่จริงหรือเปล่า 
ไอ้กบ : มาสั่นอะไรนะเกลี้ยง  
ไอ้เกลี้ยง : กลัวผีกูอะ  
ไอ้กบ : เสือกกลัวผี ไอ้ห่าเอ้ย  
ไอ้เกลี้ยง : มีคนตายเว้ย 
ไอ้กบ : ห่า มีคนตาย 
................................................................................................................................................................
...... 
ไอ้กบ : เอาล่ะครับ หลุดสินบาทขาดสินบน ค่ าของคืนวันนี้ขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้ก่อน เจ้าภาพ
หมดสินบาทขาดสินบน คิดสิ่งใดขอให้สมมาดปรารถนา อย่าเจ็บอย่าจนนะครับ วันนี้สวัสดีครับ 
     (ยุติการแสดง) 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างวรรณกรรมหนังตะลุงหนังในเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร 

คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร 

ณ วัดบ้านขลู ่อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
12 เมษายน 2559 
............................ 

โหมโรง ปักรูปฤๅษีนั่งขัดสมาธิอยู่กลางจอ ด้านขวามือฤๅษี รูปพระราม ด้านซ้ายมือฤๅษี รูป
ทศกัณฐ์ ปักรูปหนังเอียง 45 องศา ท่าน้อมไหว้พระฤๅษี (เวลาโหมโรง 15 นาที)  ร้องกลอน
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขณะที่ปักรูปพระฤๅษี พระราม และทศกัณฐ์ 

 นะโมตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ) 
(ท่องเร็วรัวมาก)...................................................................................  
.................................................................................. ........................... 
................................................................................. ........................... 
...............................................................................นโมพุทธายะ สาธุ  
 

ประณมหัตถ์นมัสการประสานเศียร 
ต่างประทีปโกสุมปทุมเทียน  จ านงเนียนน้อมบาทพระศาสดา 
อันเป็นมิ่งโมฬีสี่ทวีป   ดั่งประทีปส่องทั่วไปทุกทิศา 
ล่วงลับดับไปนัยนา   ดั่งดอกปทุมาอยู่ไรไร 
ลูกขอเชิญคุณพ่อปู่ด าเจ้าประคุณขา มามะมาดูหนังลูกชาย 
องค์เทพเทวา......    แม้ได้ยินมาท่ีหน้าจอใหญ่ 
คุณพ่อสี่เหลี่ยมทั้งแปดทิศ   เชิญมาสถิตที่หน้าจอใหญ่ 
เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขา   คุณพ่อแด่นด้าวมาดูหนังลูกชาย 
เจ้าวัดเจ้าวาที่อยู่วันนี้   มาเร็วรี่มาเร็ว ๆ ไว ๆ 
หลวงพ่อตั้งแต่ก่อนแต่ไร   มาวันนี้ลูกจะเล่นถวาย 
คุณพ่อที่อยู่ในโบสถ์   เชิญแย้มพระโอษฐ์มาดูหนังลูกยา 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าประคุณขา  อยู่ที่นี่มาสิมาซีท่ีหน้าจอใหญ่ 
เชิญคุณพ่อเขาหลวงทุกพระองค์เจ้าประคุณขา มามะมาเร็ว ๆ ไว ๆ 
พระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าขา  มาเร็วเถิดอยา่ช้าไย 
เชิญผียายย่าตาปู่    เชิญมาดูหนังตัวลูกชาย 
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คุณพ่อเจ้าบ้านที่อยู่บ้านนี่   มาสิมาซีไว ๆ 
ทหารซ้ายทหารขวา       ของคุณพ่อมาท่ีหน้าจอใหญ่ 
ทั้งปู่มาลาปู่มาลี    ทั้งนี้มาเร็ว ๆ ไว ๆ 
....................คุณพ่อเจ้าขา   มาท่ีหน้าจอใหญ่ 
............................................  ธูปเทียนชวาลาลูกจุดถวาย 
..........................คุณพ่อเจ้าขา  ตัวของลูกยาเล่นหนังถวาย 
เชิญมาร่วมรับตัดสินบน   ให้ตกให้หล่นตั้งแต่คืนนี้ไป 
สินบนสินบาทแม่เอ๋ยขาดกัน  อย่าได้ผูกได้พันกันในวันต่อไป 
คุณพ่อปู่ด าเป็นเจ้าของสินบน  พ่อทองหน้ามนรับสินบนเอาไป 
สินบนของเขาอย่าได้ขัดข้อง  ขอให้ล่องตั้งแต่คืนนี้ไป 
เมื่อ...........เขาหาลูกมา   คุณพ่อเจ้าขาให้พรท่านไป 
ให้ครอบครัวเขามีความสุข  อย่าได้มีทุกข์สิ่งหนึ่งสิ่งใด 
คิดจะได้เงินให้เงินมากอง   คิดจะได้ทองให้ทองหลั่งไหล 
ให้ท่านรวยเป็นล้าน ๆ   ให้กิจการท่านโตใหญ่ 
มีลูกให้รับราชการ   ให้เลื่อนขั้นกันทุกปีไป 
หากท าการค้าให้ก าไรอย่าขาด  ออกไปตลาดผู้คนชอบใจ  
ให้ท่านร่ ารวยถูกลอตเตอรี่   งวดหนึ่งนั้นมีสักสี่ห้าใบ  
ท าสิ่งใดสมความปรารถนา  เงินทองไหลมาเข้าบ้านมากมาย 
ความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามี  โพยภัยอย่ามีเบียดเบียนร่างกาย 
คุณพ่อคุณแม่มาแลเจ้าขา   ตัวของลูกยาเล่นถวาย 
พุทธัง อาราธนานัง 
ธัมมัง อาราธนานัง 
สังฆัง อาราธนานัง 

พระรามกับทศกัณฐ์เข้าโรง ฤๅษียกมือไหว้สามครั้ง 
ฤๅษี :  นะโมตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ) 

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน 
ทีเปรัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต 
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา  
ติฏฐันตา สันติเก ยังมุนิวะระวะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุฯ 
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา 
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา  
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ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา 
 
โอมมะ ศรีศรีสวัสดีธิโชชัย   ขอเดชะพระรัตนตรัย  
ศรีศรีสวัสดีศรีมงคล 
ศรีศรีสิทธิธรรมและอ าพน   สุขเกษมสถาผล   
ศรีศรีสวัสดีศรีโชชัย 
ข้าไหว้พระบาทมุนีนาถผ่านภพไตร  โปรดสัตว์อสงไขย  
ให้รู้สึกผ่องแผ้วพระนิพาน 

  ไหว้พระอุทรุทผู้เริ่มกาล   ได้บุกป่าผาธาร   
ห้วยละเมาะและเกาะเขา 

  ไหว้เทพพระที่ในน้ าเถื่อนถ้ า  ภูมิล าเนา   
ไหว้ครูผู้เฒ่าย่อมสถิตเสถียร 

  ข้าน้อยจะเล่นนิยายรามเกียรติ์      สอนวาดสอนเขียน  
สอนเรียนรู้สลักและเสลา 

  พากย์คนส่งเสียงให้ล้ าเลิศอีกคนเชิดให้เพริศเพรา เล่นกนัแต่ชาวเรา  
  ให้คนสรรเสริญและเยินยอ 

ตัดไม้มาสี่ล าผูกท าขึ้นเป็นจอ  สี่มุมแดงย่อ   
ตรงกลางก็ดาดด้วยผ้าขาว 
 

  เอาหนังพระโคมาสลัก            เป็นรูปพระอิศวร...ดาว 
  ชักรถขึ้นกลางหาว  พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นเปล่งแสง 
  สลักเป็นรูปพระรามรามา  นางสีดาเข้าเฝ้าแฝง 
  สลักเป็นพระลักษมณ์ผู้ทรงแรง ก็เริ่มเล่นให้คนชม 
 
  ข้าจะไหว้เสร็จจะเรื่องเรืองฤทธา  ท้าวทศรถมหา-     
  ปิ่นเกล้าส าหรับแม่ธรณี 
  ข้าจะไหว้พระบาทมุนีนาถองค์พระจักรี     ในพ้ืนปฐพี 
  ใครเลยจะเปรียบปานปูน 
  ข้าจะไหว้ไพร่ฟ้าอนากูล   เล็งแลใครจะปูน           
  ท้าวเธอก็ย่อมมารักษา 
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  มีเมียคนหนึ่งเล่าเมื่อเข้าเฝ้าแล้วย่อมลา เลื่องลือแต่ก่อนมา  
  เสร็จแล้วจะไหว้ครูเรียน     
  ครูข้าบ่ายหน้าเข้าจับเอาบังเหียน   เล่นแต่องค์คงแก่เรียน   
  ก็จับระบ าอยู่เป็นวง 
  อุ้มครกยกสากแล้ววางลง   ตีนถีบศรโก่ง 
  ปากคาบเอาถ่านพระเพลิงแดง 
  เบื้องตีนเหยียบดาบปากก็คาบเอาคมพระแสง  มีดกรีดกระบี่แทง  
  พระก็แผลงเอาไส้ออกมาเรียงราย 
  ประเดี๋ยวหนึ่งพระจะแผลงให้ล้มตาย  อาเพศกลับกลาย   
  กลายมาเป็นพลยักษา 
  ยกคุณยอคุณท้าววิสัย   พิณพาทย์ปานไฉน    
  เสร็จแล้วจะไหว้เฒ่าลา 
  ท้าวเธอยกพระหัตถ์ข้ึนวัฒนา  จึงริเริ่มให้หา   
  เอาหนังพระโคมาดัดแปลง 
  ลงลักษณ์อักษรศรีส าแดง   ฤทธากล้าแข็ง   
  ท้าวทศรถก็เรืองฤทธิไกร 
  ข้าพเจ้าขอฝังเสนียดจัญไร   เอาไว้โคนใหญ่   
  ..................................... 

ไหว้พระนารายณ์สี่กร   ทรงครุฑเหินจร.... 
 ........................... 

ครูผู้ใหญ่ย่อมสั่งสอน      ขอเดชะพระภูธร...... 
……………………………………    …………………………  
………………ผู้ดูผู้ฟัง 
เร็วเข้าเถิดท่านนายตะเกียง   เอาไฟเขามาเหวี่ยงเบื้องหลัง 
ส่องแสงอย่าให้บัง    จะเชิดหนังให้ท่านทั้งหลายดู 
เบื้องซ้ายจะไหว้ทศกัณฐ์      เบื้องขวาอภิวันท์       
สมเด็จพระนารายณ์จักรี 
 

ประณมหัตถ์นมัสการประสานเศียร 
ต่างประทีปโกสุมปทุมเทียน จ านงเนียนน้อมบาทพระศาสดา 
อันเป็นมิ่งโมฬีสี่ทวีป  ดั่งประทีปส่องทั่วไปทุกทิศา 
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ล่วงลับดับไปนัยนา  ดั่งดอกปทุมาอยู่ไรไร 
เทวาข้างเหนือเทวาข้างใต้  เทวาข้างซ้ายเทวาข้างขวา 
เทวาใต้น้ าเหนือน้ า  ถ่องแถวแนวถ้ าฝั่งพระคงคา 
ลูกขอประกาศคืนนี้  ขอให้ได้มี..... 
..............................  แม้ได้ยินลูกอาราธนา 
พระอินทร์พระพรหมพระยมกาล .....................รุกขเทวา 
ลูกจะไหว้พระภูมิเจ้าที่  ที่อยู่ที่นี่ลูกขอขมา 
ลูกจะไหว้คุณแม่โพสพ  เลี้ยงลูกจนจบเติบใหญ่ขึ้นมา 
ลูกจะไหว้คุณแม่พระธรณี  ตั้งจอวันนี้ลูกขอขมา 
ลูกจะไหว้คุณฤๅษี......  ได้แนะได้น าสั่งสอนลูกมา 
ท่านสอนให้เชิดสอนให้ร า  ทั้งจับระบ าลูกได้ร่ าเรียนมา 
ครูพุดจะไหว้ข้างซ้าย  ทั้งเจ๊กฉายลูกจะไหว้ข้างขวา 
ลูกจะไหว้คุณครู..........  ครูโขนละครลูกอาราธนา 
ลูกจะไหว้ครูโม่ง..........  ครูได้ยินลูกอาราธนา 
ลูกจะไหว้.........ในครั้งนี้  ...................ยังบูชา 
ลูกจะไหว้บิดาพระมารดร  ที่อุ้มอุทรเลี้ยงลูกชายมา 
ทั้งน้ าอุ่น ๆ แม่มิให้อาบ  ทั้งขมิ้นแป้งหยาบแม่ก็มิให้ทา 
แม่อุ้มลูกข้ึนมาเสวยนม  เลือดในอกมันขมน่าเวทนา 
แม่อุ้มลูกข้ึนมาใส่เปล  ร้องโอ่ละเห่เอ่ละชา 
บุญคุณพ่อแม่.............  ...................................... 
ท่านเลี้ยงเรามาตั้งตัวน้อย ๆ  ตีนเท่าฝาหอยเติบใหญ่ขึ้นมา 
อดเปรี้ยวอดหวามอดมันอดเผ็ด ท่านเหนื่อยเหน็ดน่าเวทนา 
เมื่อยามลูกอดเมื่อยามลูกอ้อน พ่อแม่คอยป้อนวันละสามเวลา 
บุญคุณพ่อแม่.......................... ..........................................   
ลูกจะไหว้คุณพ่อก้มเกล้า  ........................ลูกขอเชิญมา 
ลูกจะไหว้............................ คุณพ่อบ้านแหลม................ 
คุณพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุ ลูกขอยกหัตถ์วันทา 
ลูกจะไหว้พ่อ....พันปี  ปกเกล้าเกศีลูกยา 
ร้องไปนักมันชักช้า  มันจวนเวลาอยู่ไร ๆ 
องค์นักสิทธิ์พระสิทธา  ย่องเข้าบรรณศาลาลัย 
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จับลิงหัวค่ า 
สองต่อสองฤทธิ์ประลองยุทธ์ สู้ฟัดอุตลุดในพงไพร 

  ไอ้ด าก็ยุดไอ้ขาวกระชาก  ต่างคนต่างลากกันไปมา 
  เขาพระสุเมรุเอนอ่อน  ด้วยสองวานรฤทธา 

กิ่งไม้ไล่ล้มหักเป็นผง  ด้วยฤทธิรงค์สองวานรป่า 
  ......................วานรป่า  แยกย้ายเข้าสู่พงไพร 

สาธุ สเดชชะเดชะบารมีเจ้าวัดเจ้าวา พระภูมิเจ้าที่แม่พระธรณีเจ้าประคุณเจ้าขาที่อยู่วัดนี้ 
หลวงพ่อตั้งแต่ก่อนร่อนแต่ไรที่เคยอยู่วัดนี้มา กระทั่งคุณพ่อที่อยู่ในโบสถ์สิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่
อยู่ในวัดนี้ สเดชชะเดชะพระบารมี ขอกราบอาราธนามาที่หน้าจอใหญ่ อีกทั้งคุณพ่อเจ้า
สินบนเจ้าประคุณเจ้าขา คุณพ่อปู่ด าที่ท่านเจ้าภาพ... ได้บนบานศาลกล่าวเอาเข้าไว้ บัดนี้นั้น
เขาได้สมความมุ่งมาดปรารถนาได้น าลูกยามาแก้สินบาทขาดสินบนในวันนี้นั้น ขอเชิญคุณพ่อ
ท่านคุณแม่ท่านทุกพระองค์มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในงานตัดสินบนของท่านเจ้าภาพในค่ า
คืนวันนี้ ขอให้จบกันไปหมดกันไปอย่าติดค้างทวงถามเขาในวันข้างหน้า พุทธัง ..ขาด ธัมมัง...
ขาด สังฆัง..ขาด สินบนอนุญาตขาดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พรใดที่ล้ าเลิศพรใดที่ประเสริฐใน
โลกโลกาเจ้าประคุณเจ้าขา กราบอาราธนาคุณพ่อท่านคุณแม่ท่านทุก ๆ พระองค์ จงอ านวย
ให้ท่านเจ้าภาพไป พุทธังปะสิทธิเม ธัมธังปะสิทธิเม สังฆัง ปะสิทธิเม นโมพุทธายะ ณ บัดนี้
ตัวของลูกยาจะขอร าถวายมือ ขอคุณพ่อและคุณแม่ทุก ๆ พระองค์ โปรดตัดสินบนให้แก่ท่าน
เจ้าภาพ ณ บัดนี้สวัสดีครับ 

ตัวประกาศเจ้า (มานพน้อยถือธงออกมาร าถวาย) 
ไอ้เกลี้ยง (บอกเรื่อง) : (ร้องเพลงแววตา ของพร ภิรมย์) 
  ตาตาตาจ้องมองตา อุราหวั่นไหว พ่ีปวดใจเหลือทนเมื่อยามสบตา  
  ใจหายวาบกลัวน้อง สาปสุดครวญหา สองตาเลยมิกล้าเอ่ยน้ าค า  
  มองมองมองพ่ีมองน้องใจน้องช่างด า อยากฝากค าสักค าเม่ือยามพ่ีมอง 
  กลัวน้องโกรธกลัวรักเลิกเธอหม่นหมอง จึงเฝ้ามองปองรักฝากจากสองตา  

แลแลแลพ่ีชะแง้จริงแท้สบตา ปรารถนารักมาแลเจ้าชื่นใจ รักหรือเกลียดยอม    
หรือเหยียดเกลียดเพียงไหน แลแล้วใจไม่คิดกลับจับรั้วแล  ดูดูดูเจ้ายืนดูคงรู้พ่ีแล 
อย่าเชือนแชน้องแลไย ไม่บอกมา ตาของพ่ีใจของพ่ีปรารถนา มองสองตาจงรู้ว่าพ่ีรัก
เธอ  

กราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพและคนติดต่อให้มาแสดง ส าหรับวันนี้มาแสดงที่วัดบ้านขลู่ 
กราบสวัสดีคนดูทุก ๆ ท่าน พระเถนเณรชี  พูดมากมากเรื่องมันเปลืองเวลานะครับ เพ่ือไม่
เป็นการเสียเวลา  วันนี้ 
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 ขอน าเสนอสนองในท้องเรื่องพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ตอนศึกทัพนาสูร เคยดูกันมามั่งยังก็ 
 ยังไม่รู้ วันนี้จะมาน าเสนอสนองยวนสายตาของทุกท่าน มาดูหนังตะลุงน้องใหม่นะครับ     

ขอฝากชื่อฝากนามเอาไว้ด้วย วันนี้เพื่อไม่เป็นการเปลืองเวลาเชิญรับชมได้เลยเจ้าค่า สวัสดี 
บทพากย์ : จับบทจะกล่าวถึงพระรามท่ีประทับในพลับพลา 
พระราม : ข้าจะกล่าวถึงเรื่องราวไป  ถึงพระรามภูวนัยในพลับพลา 
  ให้แค้นนักเป็นหนักหนาในครั้งนี้ ไอ้ทศพักตร์ยักษีชิงสีดาไป 
  ฝ่ายพระรามราชา  เสด็จออกมาจากเวียงชัย 
  ให้คะนึงตรึกตรา   ถึงแม่สีดายาใจ 
  ไอ้ทศกัณฐ์มารยักษา  มันลอบลักพาเมียเราไป 
 โธ่ สีดาน้องรัก ป่านฉะนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ ไม่รู้ชะตากรรมของน้องว่าจะเกิดอะไรบ้าง 
 ไม่รู ้  
  หวนระลึกนึกถึงสีดา  รามราชานั่งร้องไห้ 
  เคยประคองเคลียเคียงคู่  ตอนนี้แม่โฉมตรูจะเป็นอย่างไร 
  ทศกัณฐ์มารยักษา  มันลอบลักพาแม่อรทัย 
  ป่านฉะนี้แม่นวลน้อง  จะหม่นจะหมองจะเป็นไฉน 
  บัดนั้นพระรามภูม ี  เลยนั่งโศกีร้องไห้ 
  เมื่อนั้นองค์พระจักริศ  บุญฤทธิ์ไม่มีสอง 
  พระนั่งในพลับพลาทอง  ในห้องไสยา 
  เสียงยามประโคมกลุ่ม  พระกลัดกลุ้มถึงสีดา 
  หวนคะนึงร าพึงหา  เมื่อนาฬิกาได้ยามปลาย 
  พระเอนอิงแอบแนบยี่ภู่  พิศดูดาราราย 
  แสงก็เคลื่อนเมื่อเดือนหงาย คล้ายแก้มน้องละอองนวล 
  รุกขาดารดาษ   ลดาชาติล าดวนดง   
  หอมมาคิดใคร่สไบทรง  พระพิศวงประหนึ่งครวญ 
  ได้ยินเสียงน้ าค้างย้อยยะเยือกหยัด พระพายก็มาพัดให้โหยหวน 
  หอมมาท่ีแก้มคล้ายกลิ่นนวล รัญจวนให้จาบัลย์ 
 โธ่ สีดาจ๋า ตัวข้าพเจ้ามีนามว่าพระรามเป็นหน่อเนื้อสุริยวงศ์พงศ์กษัตริย์ศรีอโยธยาราชธานี  

มาในครั้งคราบัดฉะนี้ถูกทศกัณฐ์มารยักษามาลอบลักเอายุพดีสีดาไปไว้ยังกรุงลงกาธานี ไม่รู้
ป่านฉะนี้นั้นแม่ อรทัยจะเป็นเช่นไรพ่ีก็หารู้ได้ไม่ เรานี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสีดา หวังจะ
ให้คืนสู่อ้อมอกของเรา ตอนนี้ได้ไพร่พลกระบี่สิบแปดมงกุฎมากมายมาโรมรันพันตูกับ
ทศกัณฐ์มารยักษาหวังจะได้เรวดีสีดากลับคืนสู่อโยธยาราชธานี จนป่านบัดฉะนี้เล่า ทศกัณฐ์
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ได้นัดหมายกับเราเอาไว้ครั้งใดภายในเจ็ดวัน หากไม่ส่งสีดามาคืนให้เรานี้ก็จะยกพหลพลโยธี
เข้ามาต่อตีชิงชัยกับตัวเรา จนป่านบัดฉะนี้เล่ายังหามี วี่แววทศกัณฐ์มารยักษาจะคืนสีดาให้ก็
หามีไม่ หรือไม่จะยกทัพโยธีก็ไม่มีวี่แวว เรานี้คิดอยากจะยกทัพโยธาไปประชิดติดพระนคร
ลงกาไปรบรอต่อศักดากับทศกัณฐ์ให้รู้แล้วรู้รอดกันไปว่าใครจะแพ้จะชนะใครจะอยู่ใครจะ
ตาย เราต้องเรียกเจ้าลักษมณ์ศรีอนุชาต่างมารดาของเรานี้ขึ้นมาไต่ถามเนื้อความดูว่าพ่อโฉม
ตรูจะคิดเห็นเป็นประการใด นี่นะ เจ้าลักษมณ์ศรีอนุชา เจ้าพักกายาอยู่ ณ ปางขวาหรือ
พลับพลาใด เมื่อได้แว่วเสียงขานขององค์เชษฐา เจ้าจงจัดแจงแต่งกายาเข้าเฝ้าองค์เชษฐา
ทีเดียวนะน้องนะ 

พระลักษมณ์ :  ฝ่ายเจ้าลักษมณ์รูปทอง  น้องนารายณ์ได้ยินเรียกหา  
  ได้ยินแจ้วแจ้วขานหา  ได้ยินเชษฐาร้องเรียกหา 
  จะมีเรื่องประการใด  ฝ่ายเจ้าลักษมณ์น้องชายก็ไม่แจ้งว่า 
  จึงจัดแจงแต่งกายา  ของเจ้าลักษมณ์นี้หนาด้วยเร็วไว 
  พอแต่งเสร็จแล้วไม่ทันช้า  รีบออกจากพลับพลาแล้วคลาไคล 
  ครั้นมาถึงพระเชษฐา  ยกหัตถ์ข้ึนวันทาเรียกมาท าไม 
พระราม :  ฝ่ายพระรามพระราชา  เมือ่ได้ฟังอนุชาเข้ามาปราศรัย 
  เข้ามาไถ่ถามตัวพี่  ที่เรียกมาครั้งนี้ด้วยเหตุไฉน 
  แล้วจึงมีวาจาตอบไป  เจ้าน้องชาย 
พระลักษมณ์ : ถวายบังคมองค์พระเชษฐา 
พระราม : เจริญสุขทีเดียวเจ้าลักษมณ์ศรีอนุชา 
พระลักษมณ์ : องค์พระเชษฐาเรียกข้าพเจ้ามาธุระอะไรพระเจ้าค่ะ    
พระราม : ในเวลาบัดฉะนี้เรียกเจ้ามาข้ึนเฝ้า ด้วยเหตุว่าไม่เห็นมีวี่แววของทศกัณฐ์มารยักษามาหลาย 

วันหลายราตรีแล้ว นี่ก่อนทศกัณฐ์ที่จะแพ้ทัพไปก็ได้นัดหมายไว้ว่า ในเวลาเจ็ดวันจะยก
กองทัพโยธาเข้ามาประชิดติดพลับพลา หาไม่แล้วจะยกแม่แก้วสีดามาคืนสู่อ้อมอกของพ่ี ใน
ครัง้คราบัดฉะนี้เล่ายังไม่มี วี่แววของทศกัณฐ์มารชาญชัย พ่ีนี้ให้ร้อนรนพระทัยเป็นยิ่งนัก 
อยากจะยกพลโยธาเข้าไปบดขยี้พระนครกรุงลงกาให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไป เจ้านี้จะคิดเห็น
เป็นประการใดทีเดียวนะน้องพ่ี  

พระลักษมณ์ : ขอเดชะอาชญาไม่พ้นเกล้า พระเชษฐาพระเจ้าค่ะ    
พระราม : ว่าอย่างไร 
พระลักษมณ์ : ขอองค์พระเชษฐานั่งรอท่าอีกสักวันสองวัน หากทศกัณฐ์เจ้าลงกาไม่ยกทัพมาแล้ว ขอ 
 เชิญองค์พระเชษฐากรีธาพลวานรป่าบุกเข้ากรุงลงกาเลย พระเจ้าค่ะ    
พระราม : เจ้าเห็นดีเห็นงามให้พระเชษฐารอท่าทศกัณฐ์อยู่ก่อนอย่างนั้นเหรอ 
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พระลักษมณ์ : พระเจ้าค่ะ   
พระราม : ดีเหมือนกัน รอดูท่าทศกัณฐ์ เกิดเราผลีผลามเข้าไปไม่รู้หอคูประตูรบของทศกัณฐ์มารยักษา 

นั้น   จะเตรียมเล่ห์กลอุบายอะไรรอเราไว้ ดีเหมือนกัน เจ้าลักษมณ์ศรีอนุชาเจ้าจงไปพัก    
กายาในปางขวา  พ่ีจะรอท่ามารยักษาอีกสามวัน ถ้าไม่เห็นวี่แววของมันแล้วล่ะก้อ พ่ีจ าใจใน
ครั้งนี้หนอยกทัพและโยธา ไปบดขยี้พระนครลงกาให้แหลกลาญไปทีเดียว 

พระลักษมณ์ : เมื่อนั้นเจ้าลักษมณ์อนุชา  ยกหัตถ์วันทาด้วยเร็วไว 
  แล้วค่อยค่อยถอยมา  เข้าพักกายาในพลับพลาชัย 
พระราม : ฝ่ายพระรามพระภูมี  เมื่อเห็นน้องพ่ีเข้าพักกาย 
  เขาให้รอท่า   ตัวเราหนาไม่เป็นไร 
  จะคอยรอท่า   ทศกัณฐ์ยักษาสามวันนี้ไซร้ 
  ไม่มีวี่แววมารยักษา  จะยกโยธาเข้าประชิดกรุงไกร 
  พระรามพระภูมี   บ่ายหน้าเข้าท่ีพลับพลาพักกาย 
บทพากย์ : หลังจากกล่าวถึงพระรามและพระลักษมณ์แล้ว จะย้อนกล่าวถึงทศกัณฐ์เจ้าลงกา 
ทศกัณฐ์ : ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ   จะกล่าวถึง   ………………………………….. 
  …………………………………  ………………………………….. 
  ………………………………….  ………………………………….. 
  ตาเขียว 
  ดังไฟจุด 
  ………………………………..  …………………………………….. 
  ………………………………  ……………………………………….. 
  ………………………………  ………………………………………. 
  …………………………………  ………………………………………. 
  ………………………………….  ……………………………………….. 
 นามข้าพเจ้าทรงพระนามอยู่แล้วว่าทศกัณฐ์เจ้าลงกา ข้าพเจ้าแค้นใจเป็นยิ่งนัก ไอ้รามลักษณ์          
 ทั้งสองรายกพหลพลวานรมากมายมาฆ่าพลยักษ์ในลงกาตายเสียมากมาย เราได้สัญญากับมัน 

ไว้ว่า เจ็ดวันเมื่อไหร่ เรานี้จะยกพหลพลโยธาไปที่สมรภูมิรบ นี่ก็ครบก าหนดเจ็ดวันแล้ว เรา
จะยกพลไปต่อ ศักดา วันนี้จะไปว่าราชการหน้าท้องพระโรง 

  บัดนั้นอสุราพญายักษ ์  พญาทศพักตร์มารยักษา 
  ทศกัณฐ์มารยักษี   ตกแต่งกายีไม่รอรา 
  ออกท้องพระโรงชัย  ไม่ทันช้า ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ 
 ตอนนี้ออกมาที่ท้องพระโรงแล้ว เฮ้ย หมู่อ ามาตย์ราชเสนาไม่รู้ว่าไปไหนกันหมด ไม่รู้จักเวล่ า 
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 เวลาเหลือเกิน นี่มันกี่โมงก่ียามแล้ว ไอ้หน่วยไอ้เกลี้ยงไอ้กา มึงไปอยู่ท่ีไหน ออกมาหากูเร็ว ๆ  
ไอ้หน่วย : (ร้องเพลง เหล้าจ๋า)  ไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอน 
   หญิงร้ายชายร้อนยอกย้อนกันปี้ป่น 
   กลิง้กลอกหลอกลวงกันเวียนวน 
   ฉันจึงเกลียดคนมารักเหล้าสุขส าราญ 
   โอ้เหล้าจ๋าไหนลองหันมายิ้มหน่อยซิ 
   ยิ้มซิ ยิ้มซิ ที่รักยิ้มนานๆ 
   อย่าด่วนใจด าท าร าคาญ 
   ฉันจะแต่งงานกับเธอใต้แสงเดือน 
ทศกัณฐ์ : (ถูกทศกัณฐ์เอาไม้ตีหัว) นี่นะ ไอ้หน่วย 
ไอ้หน่วย : ท าไมล่ะ 
ทศกณัฐ์ : กูให้มึงมาท างาน ไม่ใช่ให้มาร้องเพลง กูเรียกมึงตั้งนาน มึงไปมุดกะลาหัวอยู่ที่ไหน 
ไอ้หน่วย : อย่าดุให้มากซี 
ทศกัณฐ์ : เฮ้ย กูเป็นทศกัณฐ์เจ้าลงกา ไม่ดุได้อย่างไร กูเป็นเจ้านายมึง 
ไอ้หน่วย : เนี่ยกับลูกน้องพูดเพราะเป็นไหม 
ทศกัณฐ์ : กูเป็นยักษ์กูพูดเพราะ ๆ ไม่เป็น หน็อย ไอ้หน่วย มึงจะให้กูพูดเพราะ ๆ กูพูดไม่ได้ 
ไอ้หน่วย : แล้วพูดดุ ๆ อย่างนี้แล้วลูกน้องที่ไหนจะไปอยู่กับมึงด้วยเล่า 
ทศกัณฐ์ : ไอ้หน่วย (เอาไม้ตี) มึงพูดกับใคร   
ไอ้หน่วย : พูดกับมึง 
ทศกัณฐ์ : มึงพูดมึงกับใคร   
ไอ้หน่วย : บอกให้เจ้านายเรียกเพราะ ๆ บ้าง ได้ไหมนะ 
ทศกัณฐ์ : มึงก็รู้อยู่ว่ากูเป็นยักษ์ พูดเพราะไม่ได้ มึงเป็นมนุษย์พูดเพราะได้ กูถามมึงว่ากูเรียกมึงตั้ง 
 นาน มึงไปมุดกะลาหัวอยู่ที่ไหน    
ไอ้หน่วย : ผมได้ไปอยู่ท่ีไหนไม่หร็อก ผมไปอยู่ทางเข้าวัด 
ทศกัณฐ์ : ไปอยู่ทางเข้าวัด ไปอยู่ท าไม   
ไอ้หน่วย : คืนนี้เขามีร าวง  
ทศกัณฐ์ : แล้วมึงไปท าอะไร   
ไอ้หน่วย : ไปดูเขาเต้นกัน 
ทศกัณฐ์ : แล้วท าไมไม่ข้ึนไปเต้นกับเขา   
ไอ้หน่วย : ขึ้นได้ไงคนเยอะแยะ 
ทศกัณฐ์ : แล้วมึงไปดูที่ไหน   
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ไอ้หน่วย : ก็ยืนอยู่ตามนั้นแหละ 
ทศกัณฐ์ : ท าไมไม่ไปยืนหน้าเวที   
ไอ้หน่วย : ไปยืนได้ไม่หร็อก วัยรุ่นเพียบ ข้างเวทีคนแก่คนเฒ่ายืนเต็มเลย 
ทศกัณฐ์ : คนแก่ ๆ ก็มีเหรอ   
ไอ้หน่วย : คนแก่ ๆ เขาชอบดูกัน 
ทศกัณฐ์ : แล้วหลังเวที   
ไอ้หน่วย : หลังเวทีก็ยืนได้ไม่ครับ ติดล าโพง 
ทศกัณฐ์ : บนเวทีก็ยืนไม่ได้ หน้าเวทีก็ยืนไม่ได้ ข้างเวทีก็ยืนไม่ได้ หลังเวทีก็ยืนไม่ได้ มึงไปอยู่ท่ีไหน 
ไอ้หน่วย : ผมก็ไปอยู่ใต้เวทีสินาย 
ทศกัณฐ์ : ใต้เวทีจะยืนดุได้อย่างไร ไอ้สันดาน   
ไอ้หน่วย : ยืนไม่ได้ ผมก็นอนดูสิครับ มีช่องอยู่น่อยให้ดู 
ทศกัณฐ์ : นี่ที่กูเรียกมึงมา จะอยากจะใช้ให้มึงนี่ไปตามเพ่ือนของกู   
ไอ้หน่วย : ไปตามเพ่ือน ชื่ออะไรหล่า 
ทศกัณฐ์ : ชื่อว่าทัพนาสูรมารยักษา   
ไอ้หน่วย : อยู่ที่ไหนหล่า 
ทศกัณฐ์ : กรุงวัชวารีนคร มึงไปตามให้กูสักหน่อยเถอะหวะ  
ไอ้หน่วย : ได้ครับ ๆ  
ทศกัณฐ์ : ไปเถอะ ไป ๆ   
ไอ้หน่วย : เดี๋ยว ๆ ผมขอตังค์เติมน้ ามันสักห้าร้อยดุ๊ 
ทศกัณฐ์ : นี่จะเอาค่าน้ ามันอีก ห้าร้อยไม่พอหรอก   
ไอ้หน่วย : เอ๊ะ วันนี้ทศกัณฐ์กินยาได้เขย่าขวดไม่ท่า เมื่อก่อนขอห้าร้อยกว่าจะได้แสนยากแสนเข็ญ  
 วันนี้เป็นตาของกูแหละ เดี๋ยวขออีก ๆ  นายครับ ผมขอเพ่ิมเป็นพันหนึ่ง 
ทศกณัฐ์ : พันหนึ่งก็ไม่พอโว้ย   
ไอ้หน่วย : วันนี้ทศกัณฐ์เป็นอะไรวะ พูดง่าย ๆ ทุกทีพูดยากพูดป่นปี้กว่าจะได้ ล าบาก นายขอเพ่ิมเป็น 
 พันห้า 
ทศกัณฐ์ : พันห้า อย่างไรก็ไม่พอแน่นอน   
ไอ้หน่วย : พันห้าก็ไม่พอ อะ ๆ ๆ นายพอแน่ผมขอสองพัน ค่ารถ ค่าน้ ามัน พอมีเงินติดกระเป๋าให้ลูก 
 กินขนม พอ ๆ ๆ 
ทศกัณฐ์ : สองพันพอ มึงไม่เข้าใจหรือยังไง ทีกูบอกว่าไม่พอตังค์ในกระเป๋ากูมีไม่พอ ไปดีกว่าเฮ้ย  
ไอ้หน่วย : อ้าว ไมเป็นพรรค์นี้ เป็นลูกพ่ีเขาต้องใจถึง ๆ สิ ขอห้าร้อยได้แดกห่าไม่ ขอป่นปี้ 
ทศกัณฐ์ : (เอาไม้ตี)    
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ไอ้หน่วย : โอ๊ย 
ทศกัณฐ์ : มึงนินทากูเรอะ   
ไอ้หน่วย : เปล่า ๆ   
ทศกัณฐ์ : ไอ้สันดานอย่าให้กูได้ยินอีกนะมึง ไปรีบไป  
 (ไอ้เกลี้ยงมาแอบตีไอ้หน่วย ไอ้หน่วยตีคืน)  
ไอ้เกลี้ยง : มึงมาตีกูท าไม 
ไอ้หน่วย : มึงมาตีกูก่อน 
ไอ้เกลี้ยง : ก็กูเห็นทศกัณฐ์ตีมึงอยู่ต็อบ ๆ กูก็เลยตีมั่ง 
ไอ้หน่วย : ที่กูปล่อยให้เขาตีเพราะเขาเป็นเจ้าเมือง 
ไอ้เกลี้ยง : ไมให้เขาตี 
ไอ้หน่วย : เราเป็นลูกน้อง 
ไอ้เกลี้ยง : ไมต่อยเข้าไปไม่ล่ะ 
ไอ้หน่วย : ต่อยได้ท่ีไหนเล่า เรากินเงินเดือนเขาอยู่ 
ไอ้เกลี้ยง : ไอ้หน่วย นี่เราอยู่วัดบ้านขลู่ กูร าลึกข้ึนได้ 
ไอ้หน่วย : นึกถึงอะไร 
ไอ้เกลี้ยง : กูเคยบวช คนอื่นเขาบวชกันก่ีโมง 
ไอ้หน่วย : บางทีก็บวชบ่ายโมง 
ไอ้เกลี้ยง : สู้กูได้ไม่ กูไปปลุกหลวงพ่อให้บวชให้กู 
ไอ้หน่วย : หลวงพ่อเขายอมเหร่อ 
ไอ้เกลี้ยง : ยอมไม่ยอมกูปลุกหลวงพ่อ หลวงพ่อบวชให้ผมเร็ว ต้องรีบบวช 
ไอ้หน่วย : ท าไมมึงบวชแทนคุณพ่อแม่ต้องรีบบวช 
ไอ้เกลี้ยง : ไอ้บ้า บวชแทนคุณพ่อแม่ต้องบวชกลางวัน 
ไอ้หน่วย : แล้วมึงบวชให้ใครล่ะ 
ไอ้เกลี้ยง : กูบวชหนีเมีย 
ไอ้หน่วย : บวชหนีเมียท าไม 
ไอ้เกลี้ยง : ท าไมจะบวชหนีไม่ล่ะ ได้มามันเป็นนักร้อง ไปคาราโอเกะจีบได้มานึ ตอนแรกก็ดีปรนนิบัติ 

ดี ท าอะไรท าให้หมด ชี้ปูเป็นปูชี้ปลาเป็นปลา อยู่ได้แค่สามปีเท่านั้นแหละ แหมกูท าผิดเวลา
หน่อยเดียวด่าเละเลย 

ไอ้หน่วย : กลับผิดเวลาถึงขนาดต้องด่าเลยเหรอะ 
ไอ้เกลี้ยง : โอ้โฮ้ กูก็ว่าอย่างนั้น แต่เมียกูด่าน่าโกรธไม่หร็อก 
ไอ้หน่วย : แล้วมึงโกรธท าไมเล่า 
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ไอ้เกลี้ยง : เมียกูเป็นนักร้องก็ด่าแบบนักร้องล่ะสิ 
ไอ้หน่วย : นักร้องเขาด่ากันแบบไหนวะ 
ไอ้เกลี้ยง : กูจะเล่าให้ฟัง กูกลับผิดเวลา แย้มประตูเข้าบ้านพอเห็นหน้ากูเท่านั้น ด่าเป็นเพลงเลย 
ไอ้หน่วย : เพลงแบบไหน 
ไอ้เกลี้ยง : “ชิชิชะชะ ไอ้เกลี้ยงมึงไปไหนมา งานการไม่ท าไอ้ระย าไปไหนมา” ด่าแบบนี้แหละ ไม่โกรธ 
 ด่าน่าฟัง อยู่ ๆ ไปด่าทุกวัน มันไส้กูเลยด่าสวนนะสิ 
ไอ้หน่วย : มึงด่าสวน มึงกลัวเมียไม่เหร่อ 
ไอ้เกลี้ยง : อย่างกุเนี่ยเมียมาทีหลัง 
ไอ้หน่วย : แล้วมึงด่าตอบว่าอย่างไร 
ไอ้เกลี้ยง : พอเมียด่า ชิชิชะชะ ไอ้เกลี้ยงมึงไปไหนมา การงานไม่ท าไอ้ระย ามึงไปไหนมา กูเป็นหมอท า 
 ขวัญเก่า กูสวนกลับไปเลย  
ไอ้หน่วย : กูเพ่ิงรู้ว่ามึงเป็นหมอท าขวัญ ลองด่ากลับดุ๊ 
ไอ้เกลี้ยง : กูด่าสวนเลย เอ๊ย....อะ... เออ...เอ่ย...หยุดนะ...อีห่าจิก 
ไอ้หน่วย : มึงด่าเมียพรรค์นั้นเลย 
ไอ้เกลี้ยง : ด่าพรรค์นี้แหละ กูมันไส้เหมือนกัน กูเลยบวชหนีตอนตีห้า เมียมาตามกลับบอกสึกเถอะพ่ี  
 บอกว่าไม่สึกขอท าใจสักสามเดือน 
ไอ้หน่วย : ไม่ยอมสึก 
ไอ้เกลี้ยง : พอเมียกลับไปเท่านั้นแหละ หลวงพ่อมาอีก 
ไอ้หน่วย : มาเอ็ด 
ไอ้เกลี้ยง : ได้มาเอ็ดไม่ เขามานิมนต์ให้ไปงานสวดศพมาติกาบังสุกุล กูนะเครียดเลย 
ไอ้หน่วย : ไม่นะ 
ไอ้เกลี้ยง : วันแรกบวชนะโมสามจบยังท่องได้ไม่เลย 
ไอ้หน่วย : มึงไม่เปิดหนังสือดูเล่า 
ไอ้เกลี้ยง : กูหยิบหนังสือมาเปิดดู น้ าตากูหยดลงหนังสือแหมะ ๆ 
ไอ้หน่วย : ไม่ล่ะ ซึ้งในรสพระธรรมใช่เปล่า 
ไอ้เกลี้ยง : ซึ้งในรสพระธรรมห่าอะไร กูอ่านหนังสือออกไม่ มีแต่ภาษาบาลี กูเลยไปนั่งซึมอยู่         
 โคนเสาวัด 
ไอ้หน่วย : แล้วมึงท ายังไงต่อไป 
ไอ้เกลี้ยง : หลวงตาเดินผ่านมาเห็นกูนั่งซึมอยู่โคนเสาวัด ก็เรียกกูว่าคุณ ท าไมมานั่งเจ่าอยู่อย่างนี้       
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ก็เลยบอกหลวงตา เขามานิมนต์ไปสวดศพ บทสวดมนต์สักบทผมก็สวดได้ไม่ กางหนังสือก็
อ่านไม่ออก หลวงตาแกบอกว่าไม่ต้องตกใจไป พระบวชใหม่สวดไม่ได้เป็นธรรมดาแต่เรามีข้อ
แก้ไข 

ไอ้หน่วย : หลวงตาบอกว่ามีข้อแก้ไข 
ไอ้เกลี้ยง : สิ เลยถาม หลวงตาถ้าเราสวดไม่ได้มีข้อแก้ไขยังไง หลวงตาบอกว่า คุณเกลี้ยงมีบทสวด 
 มนต์ของตัวเองยัง แต่งข้ึนมาใหม่ได้ แก่ว่าอย่างนั้น 
ไอ้หน่วย : แต่งได้ด้วย แต่งแบบไหน 
ไอ้เกลี้ยง : เอ้อ กูสงสัย หลวงตาแกบอกว่าตอนแกบวชใหม่ ๆ แกแต่งใหม่ข้ึนมาบท อ่ึงอ่าง 
ไอ้หน่วย : มันจะสวดได้รึวะ 
ไอ้เกลี้ยง : นั่นนะสิ กูสงสัย กูเลยถามหลวงตาสวดยังไง หลวงตาบอกพอพระใหญ่ ๆ ขึ้น กุศลธัมมา  
 ต่อเลย    อ่ึงอ่าง อ่ึงอ่าง บอกว่าได้สามร้อยเท่ากัน เอากับพวกเขาไปให้เข้าท านอง 
ไอ้หน่วย : สามร้อยเท่ากัน มึงเลยจองเลยใช่ไหม อ่ึงอ่าง เนี่ย 
ไอ้เกลี้ยง : ได้ไม่ หลวงตาแกจดลิขสิทธิ์ไว้ ต้องหาบทสวดมนต์ใหม่ 
ไอ้หน่วย : แล้วมึงจะไปหาที่ไหนล่ะทีนี ้
ไอ้เกลี้ยง : กูไปงานศพ กูเห็นเขาค่ัวถั่วคั่วงาใส่น้ าตาลใส่มะขามเปียกอยู่ เลยมาท าเป็นบทสวดมนต์กู 
ไอ้หน่วย : มาท าบทสวดมนต์แล้วมันจะเข้ากันเหร่อ 
ไอ้เกลี้ยง : ลองฟังซี กูหัวดีเหมือนกัน พอขึ้นกุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา กูข้ึนตามเลย กุศลาถั่วงา ต้ม 

น้ าตาล มะขามเปียก ถั่วงา ถั่วงา กูตามอย่างนี้เลย ไอ้ห่าไปจนแล้วจนรอดจะได้ตั้งสามร้อย
อยู่แล้ว 

ไอ้หน่วย : แล้วท าไมล่ะ 
ไอ้เกลี้ยง : ไอ้ห่า พระท่ีอยู่หน้ากูเฮ้ย เขาหยุดหายใจพร้อมกัน กูองค์เดียว ถั่วงา ถั่วงา ต้มน้ าตาล  
 มะขามเปียก อยู่องค์เดียวแหละ  
ไอ้หน่วย : อยู่องค์เดียว 
ไอ้เกลี้ยง : เจ้าภาพได้ยินเข้า พอพระสวดจบปั๊บแกเอาซองมาให้ 
ไอ้หน่วย : เขาชอบใจมึง เอาซองมาให้เลยใช่ไหม 
ไอ้เกลี้ยง : ชอบใจห่าอะไร องค์อ่ืนได้สามร้อย ให้กูร้อยห้าสิบ 
ไอ้หน่วย : ไมได้เท่ากันไม่เล่า 
ไอ้เกลี้ยง : ได้เท่ากันห่าอะไร พอมาส่งซองพับ ขอบคุณมากถั่วงา พวกจับได้ชิบอะ กูกะว่ากูรอดตัว 
 แล้ว เหลวงพ่อมาปลุกกูอีกแล้ว ให้ไปสวดงานท าบุญข้ึนบ้านใหม่ 
ไอ้หน่วย : หลวงพ่อยังไม่เข็ด 
ไอ้เกลี้ยง : กูเซ็งเลย หาพระไม่ได้ ถั่วงาใช้ได้ไม่แล้ว ชาวบ้านจับได้แล้ว กูเลยต้องหาบทใหม่อีก 
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ไอ้หน่วย : มึงจะหายังไง 
ไอ้เกลี้ยง : กูเดินไปเห็นมดด าข้ึนต้นพุทราเลยได้บทสวดมนต์ 
ไอ้หน่วย : มันจะเข้ากันเหร่อ 
ไอ้เกลี้ยง : ลองฟังดู มดด ามันไต่ข้ึนไต่ลง เชี้ยบ ๆ  
ไอ้หน่วย : เชี้ยบ ๆ มึงเอามาจากไหน 
ไอ้เกลี้ยง : เห็นพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวกูเลยจ ามา 
ไอ้หน่วย : นั่นแน่หัวมึงดีโว้ย 
ไอ้เกลี้ยง : กูแปะเลย ขึ้นกะไดบ้านเจ้าภาพได้บทสวดมนต์แล้ว พอถึงปั๊บนั่งที่อาสนะที่จัดไว้ให้ หงาย 
 หลังโครม ตกใจด่าเจ้าภาพ ไอ้ห่าจิก ฝาบ้านไม่มีก็ไม่บอกกู 
ไอ้หน่วย : มึงตกใจ 
ไอ้เกลี้ยง : เจ้าภาพมาตักน้ าไปท าขันน้ ามนต์ ได้ยินกูเข้า ด่าสวนลงมา 
ไอ้หน่วย : ด่าว่าไง 
ไอ้เกลี้ยง : ไอ้พระรู้เรื่องรู้ราวไม่ งานก็บอกอยู่แล้วว่างานขึ้นบ้านใหม่ กูจะเอาฝาที่ไหนมาเล่า ซวยเลย 
ไอ้หน่วย : มึงท าไงเล่า 
ไอ้เกลี้ยง : อายสิ ต้องข้ึนไปสวดต่อ กูเลยก้มหน้าก้มตาข้ึนบันไดไปเห็นคนมาร่วมงานบ่นงึมง า ๆ 
ไอ้หน่วย : พวกโยมนะเหร่อ 
ไอ้เกลี้ยง : ว่าไอ้พระองค์นี้สงสัยจะเต็มบาทไม่ 
ไอ้หน่วย : ว่าเต็มบาทไม่ 
ไอ้เกลี้ยง : กูหันหลังเถียงอะ 
ไอ้หน่วย : มึงเถียงเขาท าไมเล่า 
ไอ้เกลี้ยง : เถียงสิ กูบอกเลย โยมต้องห่วงอาตมาไม่หร็อกไอ้เรื่องเต็มบาทไม่เนี่ย อาตมาเดินหลาย ๆ  

บ้าน เดี๋ยวพวกก็ใส่เต็ม วันนั้นอายกลับวัดบอกหลวงพ่อขอสึก หลวงพ่อไม่ให้สึก ขอสึกผม
อายชาวบ้าน หลวงพ่อไม่ยอมอีก วันที่สามกูตัดสินใจบอกหลวงพ่อ ถ้าวันนี้ไม่ยอมให้ผมสึก
นะ หมาตัวเมียในวัดเดือดร้อน 

ไอ้หน่วย : เอ๊ะ ๆ เดือดร้อนหมายถึงมึงจะ... 
ไอ้เกลี้ยง : หลวงพ่อเลยสึกให้ แล้วนี้มึงมาท าไม เล่าเรื่องเสียยาวเลย 
ไอ้หน่วย : ทศกัณฐ์เขาให้กูไปตามเพ่ือนเขา 
ไอ้เกลี้ยง : ใคร 
ไอ้หน่วย : ทัพนาสูร อยู่เมืองวัชวารี 
ไอ้เกลี้ยง : ไปกันเลย ปะ 
................................................................................................................................................................ 
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บทพากย์ : จะกล่าวถึงเมืองวัชวารี ทัพนาสูรมารยักษาผู้เป็นเจ้าเมือง 
ทัพนาสูร :  เมืองมนุษย์หยุดไว้ก่อน  ฟังสุนทรมารยักษา 
  ครอบครองวัชวารี  ตัวเรานี้สุขสบาย 
  พระบิดาพระมารดา  ได้สิ้นชีวาลงไป 
  ลูกเมียไม่มี   เปลี่ยวเอกีเป็นไหนไหน 
  วันนี้เขม้นลูกตา   ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร 
  ทัพนาสูรมารยักษา  ประทับหน้าพระโรงชัย 
 นามข้าพเจ้าทรงพระนามอยู่แล้วว่าทัพนาสูรได้ครองกรุงวัชวารีมาเป็นเวลาช้านาน วันนี้ไม่รู ้
 เป็นท่าไรเขม้นตาเหลือเกิน 
ไอ้เกลี้ยง : เอ๊ะ ตัวอะไรยืนหน้าด าทะมืนอยู่นั่น เดี๋ยวพลัดเหนี่ยวเลย ไอ้ห่าตัวโตจริงโว้ย 
ทัพนาสูร : อ้าว นั่นใครเดินมาตะมุบ ๆ 
ไอ้เกลี้ยง : ไอ้ทิด ๆ 
ทัพนาสูร : เฮ้ย มึงเรียกใคร ไอ้ทิด 
ไอ้เกลี้ยง : เรียกมึงนั่นแหละ 
ทัพนาสูร : (เอาไม้ตี) 
ไอ้เกลี้ยง : ตีไมนะ 
ทัพนาสูร : กูจะบอกมึงให้ มึงไม่รู้จักกู กูนี่แหละทัพนาสูร 
ไอ้เกลี้ยง : อ้อ นี่ทัพนาสูรเหรอ อุ้ยตายห่า เกือบแล้ว 
ทัพนาสูร : นี่ คนเถ่ือนมาจากไหน มึงไม่รู้จักกู 
ไอ้เกลี้ยง : ผมได้ชื่อคนเถื่อนไม่ ผมชื่อไอ้เกลี้ยง 
ทัพนาสูร : ชื่อเรียงเสียงใดมาจากไหน 
ไอ้เกลี้ยง : ก็บอกตะกี้ว่าชื่อเกลี้ยง มันน่านะ 
ทัพนาสูร : กูไม่ได้ยิน 
ไอ้เกลี้ยง : ชื่อเกลี้ยง ตอนนี้ทศกัณฐ์ให้มาตาม 
ทัพนาสูร : ทศกัณฐ์ให้ทหารมาเรียนเชิญกู มีเรื่องอะไรวะ 
ไอ้เกลี้ยง : ไม่รู้เหมือนกัน 
ทัพนาสูร : อย่างนั้นมึงไปก่อน เดี๋ยวกูจัดแจงแต่งกายาเสียก่อน 
ไอ้เกลี้ยง : ได้เลยครับ รีบไปนะ สวัสดี 
ทัพนาสูร :  ทัพนาสูรให้แปลกใจ  ทศกัณฐ์ยักษามีเรื่องอะไร 
  แล้วเข้าไปปางขวา  รีบแต่งกายาเร็วไว 
  พอแต่งเสร็จพลันมิทันช้า  รีบเดินออกมาหาช้าไม ่
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  รีบเดินไปไม่ได้ช้า   เข้าเมืองลงกาทันใด 
บทพากย ์: ทัพนาสูรพอได้รับค าเชิญของทศกัณฐ์ก็รีบบ่ายหน้าเดินทางไปพระนครลงกา 
ทัพนาสูร : มาถึงชายฝั่งทะเลจ าได้ว่าทศกัณฐ์มันอยู่ยังเกาะลงกากุจะเหาะเหินเดินอากาศไป 
  ว่าพลางมารยักษาเหาะขึ้นเวหา              มิช้าบัดนี้ 
  …………………………………………..  …………………………………………. 
  ………………………………………….  …………………………………………. 
  …………………………………………  …………………………………………… 
  ให้มาตามกูนี้    ................................................ 
 จ าได้แล้ว นั่นเมืองของไอ้ทศกัณฐ์ มาถึงเกาะแก้วเมืองนครลงกา จะเหาะลงในเมืองบัดเดี๋ยวนี้ 
  เมื่อนั้นพญามารยักษา    โอมอ่านพระคาถา   
  เหาะลงยังพ้ืนปัฐพี   มิช้าบัดนี้ 
  อสูรมารยักษา   ด าเนินเดินมาด้วยเร็วไว  
  ให้สงสัยในครั้งนี้   ตัวทศกัณฐ์มีมันอยู่ท่ีไหน 
  ใช้อ ามาตย์ราชเสนา  ไปตามกูมาด้วยเหตุไฉน 
  ให้ละเหวยให้ละวา  ครั้งนี้หนาให้แปลกใจ 
ทศกัณฐ์ :  พอมาถึงมารยักษา  จึงมีวาจาแล้วว่าไป 
 ทัพนาสูร เออ ไม่ได้เจอกันตั้งยี่สิบสามสิบปี ดูยังหนุ่มยังแน่นอยู่ 
ทัพนาสูร: คนเราย่อมเฒ่าชะแรแก่ชรากันลงไปทุกวัน แต่มองมึงยังปึ๋งปั๋งดีนี่หว่า 
ทศกัณฐ์ : กูล าบากใจทุกข์ร้อน  
ทัพนาสูร: มึงมีเรื่องทุกข์ร้อนกับเขาด้วยเรอะ  
ทศกัณฐ์ : ท าไมจะไม่มีวะ 
ทัพนาสูร : มึงใช้อ ามาตย์ราชเสนาไปตามกูมา คงจะเป็นเรื่องที่มึงร้อนใจใช่หรือเปล่า 
ทศกัณฐ์ : กูมีเรื่องร้อนใจจึงให้อ ามาตย์ราชเสนาไปตามมึงมา 
ทัพนาสูร : ไอ้ทศกัณฐ์เพื่อนกู มึงนั้นร้อนพระทัยในครั้งนี้นั้น เป็นด้วยเรื่องอะไรทีเดียวบอกกูมา จะ 
 แก้ไขให้มึงได้ทีเดียว 
ทศกัณฐ์ : ทัพนาสูร กูจะเล่าให้มึงฟัง เมื่อครั้งก่อนโน้นกูไปประพาสป่าไปเจอะผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าสีดา  

ได้เดินร้องไห้ในกลางป่าอ้อนวอนตัวกูให้พาเข้ายังลงกา พอกูพาเข้ามาแล้ว มีมนุษย์ชื่อว่าไอ้
รามลักษณ์ยกพหลพลวานรมาบุกเข่นฆ่าพวกยักษ์ในลงกาล้มตายเสียมากมายจริงทีเดียว 
เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละ 

ทัพนาสูร : ทัพนาสูรมารยักษา  แค้นใจหนักหนาเป็นไหนไหน 
  ได้ฟังค าเอ่ยของเพ่ือนยา  เดือดดาลขึ้นมาแค้นใจ 
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  ไอ้มนุษย์สองคนหนา  มันเก่งกล้ามาจากไหน 
  มาเข่นฆ่าพวกยักษ์ในลงกา อีกท้ังวงศาและลูกชาย 
  ให้แค้นใจให้แค้นใจนัก  พญายักษ์ให้แค้นพระทัย 
  วันนี้แล้ววันนี้หนา  จะแก้แค้นแทนยักษาในกรุงไกร 
  เมื่อนั้นทัพนาสูรมารยักษา  จึงมีวาจากับเพ่ือนชาย 
 ช้า ๆ ๆ เป็นเพียงมนุษย์ท าไมไม่จัดการให้รู้แล้วรู้รอดกันไป 
ทศกัณฐ์ : มันเป็นมนุษย์แต่มีพวกวานรป่าว่องไวฤทธิ์เดชเดชามากมาย 
ทัพนาสูร : ท าไมสู้ไม่ได้หรือวะ 
ทศกัณฐ์ : อย่างกูนี้สู้ไม่ได้ ลิงมันว่องไวเหลือเกิน 
ทัพนาสูร : อยากจะรู้นักมันจะเก่งกล้าสักเพียงไร เอาแหละ ไอ้ทศกัณฐ์   ในครั้งคราบัดฉะนี้ไม่เป็นไร  

ไอ้เพ่ือนยาก กูจะไปแก้แค้นแทนพวกยักษ์ของเรา ให้มนุษย์ตัวน้อย ๆ มันรู้เสียบ้างว่ายักษา
ในครานี้มันมีฤทธิ์ เดชเหมือนกันนี่หว่า ไอ้ทศกัณฐ์ในครั้งคราบัดฉะนี้มึงจงรอฟังข่าวดีว่าไอ้
ลักษณ์รามมันตายหรือไม่ก็หนีกลับยังธานีของมันทีเดียว 

ทศกัณฐ์ : ฮ่ะ ๆ ๆ ไอ้ทัพนาสูร มึงต้องอย่างนั้นซีวะ เราเผ่าพงศ์ยักษ์ด้วยกันเราต้องช่วยกัน เอาล่ะกู 
 จะตามอ ามาตย์ราชเสนาไปทัพกับมึง 
ทัพนาสูร : เอาสักสิบคนก็พอ 
ทศกัณฐ์ : งั้นมึงไปรอท่ีหน้าเมืองหน้าท้องพระโรงก่อน 
ทัพนาสูร : ดีทีเดียว ฝ่ายทัพนาสูรมารยักษา  บ่ายหน้าไปรอยังหน้าท้องพระโรงชัย  มิช้าบัดนี้ 
ทศกัณฐ์ : ไอ้หน่วย ไอ้เกลี้ยง อยู่ทางไหน ออกมาหากูสักคนสิวะ เฮ้ย ไอ้เกลี้ยงอยู่ที่ไหน ไม่รู้จักเวล่ า 
 เวลา นี่วันเวลาเท่าไหร่แล้วรู้ไหม (เอามือฟาดหัวไอ้เกลี้ยง) 
ไอ้เกลี้ยง : โอ๊ย ตายห่า มาถึงก็ตีต็อบ ๆ 
ทศกัณฐ์ : ก็ตีสิ นี่มันกี่โมงก่ียามแล้ว ถึงเวลาขึ้นเฝ้าแล้วไม่มา 
ไอ้เกลี้ยง : ไปกินหมามุ้ยมาจากไหนนะ 
ทศกัณฐ์ : กูไม่ได้กินหมามุ้ยมาจากไหน 
ไอ้เกลี้ยง : ท าไมดุจริงล่ะ นี่มีลูกขอสักตัวนะ 
ทศกัณฐ์ : (เอามือฟาดไอ้เกลี้ยง) มึงหาว่ากูเป็นหมาเหรอ 
ไอ้เกลี้ยง : ผมได้พูดไม่ว่าเป็นหมา 
ทศกัณฐ์ : มึงก็รู้อยู่ว่ากูทศกัณฐ์เจ้าลงกา ดุไม่กลัวใคร 
ไอ้เกลี้ยง : นี่โมโหยังไง 
ทศกัณฐ์ : ก็โมโหอย่างนี้ (กระทืบตีน ตัวสั่น) 
ไอ้เกลี้ยง : เหมือนผมไม่ ผมมีโมโหสามระดับ 
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ทศกัณฐ์ : สามระดับ ระดับที่หนึ่ง มึงเล่าให้กูฟัง 
ไอ้เกลี้ยง : ระดับท่ีหนึ่ง โมโหน้อย (ท าท่ากระเด้าลมเบา ๆ) 
ทศกัณฐ์ : แล้วโมโหกลาง 
ไอ้เกลี้ยง : (ท าท่าเดิมแต่แรงข้ึน) 
ทศกัณฐ์ : แล้วโมโหจัดล่ะ 
ไอ้เกลี้ยง : (ท าท่าซอยแรง ๆ เร็ว ) 
ทศกัณฐ์ : (เอามือฟาด) นี่มันท่าอะไร เหลือเกินจริง 
ไอ้เกลี้ยง : เวลาผมโมโหเมียผมท าแบบนี้แหละ 
ทศกัณฐ์ : มันไม่ใช่ท าแบบนั้น มันต้องกระแทกตีนแบบนี้ เขาเรียกว่าโมโห 
ไอ้เกลี้ยง : เจ็บตีนบ้างเปล่า 
ทศกัณฐ์ : กูให้มึงไปตามอ ามาตย์ราชเสนา กูจะให้ทัพนาสูรยกพหลพลเสนาไปฆ่าไอ้รามไอ้ลักษณ์ เอา 
 พวกมนุษย์บ้าง เอาพวกยักษ์บ้าง ไป 
ไอ้เกลี้ยง : สวัสดีครับ ให้เราไปตามเสนา ไอ้หน่วย หน่วย ไปไหนฉิบแล้ว ไปกันก้ีทันได้กินข้าวไม่เลย 
ไอ้หน่วย : เฮ้ย ... 
ไอ้เกลี้ยง : แหม พูดถึงหมา หมาก็มา 
ไอ้หน่วย : คนโว้ย 
ไอ้เกลี้ยง : กี้มึงได้กินข้าวไหม 
ไอ้หน่วย : กินกับแกงเขียวหวาน 
ไอ้เกลี้ยง : บ้านกูท าทุกวัน อร่อยด้วย 
ไอ้หน่วย : กูขอสูตรหน่อยดุ๊ บอกสูตรมา 
ไอ้เกลี้ยง : มะเขือสามคันรถ 
ไอ้หน่วย : อร่อยแน่นะ 
ไอ้เกลี้ยง : แน่ ๆ เราใช้ของเยอะ มะเขือสามคันรถ หมูสามตัว 
ไอ้หน่วย : หมูสามตัวจะเยอะเกินไปไหม 
ไอ้เกลี้ยง : ไม่เยอะ เอาน้ าสิบหาบ เสร็จแล้วหน่วยไปเอาเกลือมาครึ่งถุงปุ๋ย น้ าตาลสามปีบ 
ไอ้หน่วย : สามปีบ แล้วอะไรอีกล่ะ 
ไอ้เกลี้ยง : ผงชูรสอีกสองห่อใหญ่ ๆ เสร็จแล้วไปหากระทะใบบัวมา 
ไอ้หน่วย : กระทะใบบัว 
ไอ้เกลี้ยง : เอากระทะใบบัวตั้งไฟ แล้วเอาน้ าใส่ไปสามปีบ พอน้ าชักพุ่ง ๆ ใส่ไปอีกสิบปีบ เสร็จสรรพ 
 เรียบร้อยมึงเอากะทิเทลงไป 
ไอ้หน่วย : เอากะทิเท 
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ไอ้เกลีย้ง : กะทิเอามือคั้น เอาน้ าทิ้งใส่แต่กากลงไปในกระทะ เสร็จสรรพเรียบร้อย ไอ้หน่วย มึงไปเอา 
 พริกแกงมาสามถุงใหญ่  
ไอ้หน่วย : ใส่ให้หมด 
ไอ้เกลี้ยง : ใช่ ใส่หมด แล้วมึงไปเด็ดมะเขือเอาเนื้อท้ิงเหลือไว้แต่จุก 
ไอ้หน่วย : เอาเนื้อท้ิงเหลือแต่จุก 
ไอ้เกลี้ยง : ใส่ลงไปในแกง เชือดหมูเอาแต่หูหมู 
ไอ้หน่วย : เอาแต่หู 
ไอ้เกลี้ยง : เนื้อท่ีเหลือโยนให้หมามันแดก เอาหูหมูใส่ไว้ในกระทะ เอาน้ าตาลใส่เลยสามปีบ เกลือเท 
 ลงหมดถุงที่เอ็งเอามา น้ าปลาอีกสามขวด โยนขวดลงไปเลย 
ไอ้หน่วย : โยนขวดลงไป 
ไอ้เกลี้ยง : โยนขวดลงไปในกระทะ 
ไอ้หน่วย : กูกินจะเป็นอะไรไหม 
ไอ้เกลี้ยง : เป็นสิ แดกไม่ได้ จะแดกห่ายังไง ไอ้เพ้อ มึงก็ฟังกูเล่าส่งเดชไป 
ไอ้หน่วย : กุจะไปรู้มึงเหร่อ เห็นมึงคุยน่าอร่อย 
ไอ้เกลี้ยง : แดกได้ไม่ ตั้งแต่ตัดหูหมูเอาตัวทิ้งแล้ว ไอ้บ้า แกงมะเขือมีเหร่อเอาเนื้อทิ้งเอาจุกใส่          
 ไอ้หน่วย    ทศกัณฐ์ให้จัดทัพ 
ไอ้หน่วย : จัดทัพอีกแล้ว 
ไอ้เกลี้ยง : ทัพนาสูรออกรบ 
ไอ้หน่วย : ออกรบ งวดนี้นะ 
ไอ้เกลี้ยง : งวดนี้ 28  
ไอ้หน่วย : มึงอย่าพูดส่ง ๆ ไป 
ไอ้เกลี้ยง : ไมนะ 
ไอ้หน่วย : ออกยัง 
ไอ้เกลี้ยง : ออกไม่ออกกูรู้ไม่ ได้บอกให้แทงไม่นิ ใครอยากแทงก็แทง แทงไม่ถูกก็เจ๊ากันไป 
ไอ้หน่วย : เจ๊ากัน 
ไอ้เกลี้ยง : ให้ที่ละตัว สิบที่มันต้องถูกสักตัวละหวะ 
ไอ้หน่วย : แล้วมีห้อยเห้ยอะไรบ้างไม่เหร่อ 
ไอ้เกลี้ยง : ห้อยอะไรไม่ ให้ 28 ตรง ๆ กูนักให้หวย 
ไอ้หน่วย : มึงเป็นหมอให้หวยตั้งแต่เมื่อไร 
ไอ้เกลี้ยง : กูเป็นมานานแล้ว มีแต่คนมาขอหวยกูแหละ แต่กูเองแทงโดนแดกทุกงวด อย่าไปแทงเลย  
 หวยมันไม่ดี  เอาหน่วย ตอนนี้ทศกัณฐ์บอกให้มึงกับกูไปจัดทัพโยธา 



  508 

ไอ้หน่วย : มึงจะไปทางไหน 
ไอ้เกลี้ยง : กูไปทางทิศตะวันออกตะวันตก 
ไอ้หน่วย : แล้วกูล่ะ 
ไอ้เกลี้ยง : มึงไปทางทิศตะวันเหนือทิศตะวันใต้ 
ไอ้หน่วย : ไปกันเลย ปะ ๆ ๆ 
ไอ้เกลี้ยง : มึงตามกูมาท าไม กูให้มึงไปทางทิศตะวันเหนือตะวันใต้อะ 
ไอ้หน่วย : อ้อ แยกกัน ปะ ๆ ๆ 
ไอ้เกลี้ยง : ไป ๆ  
ไอ้หน่วย : อ้าวแล้วกูมาจะเจอใครวะ 
เจ๊กเม้ง : (ร้องเพลงลูกทุ่งส าเนียงจีน เวลาพูดไทยออกส าเนียงจีน) 
ไอ้หน่วย : ไอ้เม้ง มึงร้องขึ้นสูงมั่งต่ าม่ังอะไรของมึง  
เจ๊กเม้ง :  ว่าแต่ลื้อมาท าอะไรที่นี่ 
ไอ้หน่วย : กูมาตามมึงเขาให้จัดทัพ 
เจ๊กเม้ง : รู้เรื่อง แท้งก้ิว ไปก่อนเน่อ 
ไอ้หน่วย : ไปหาต่อใครอยู่บ้างนะ 
ไอ้จ่อย : (ข้ีเมา ถือขวดเหล้า พูดเป็นคนขี้เมา) ถึงแม้พ่ีจะข้ีเมา เพ่ือเจ้าพี่ก็ยอมหยุดพัก..... 
ไอ้หน่วย : ไปเมาที่ไหนมา 
ไอ้จ่อย : เมาทุกร้านค้า 
ไอ้หน่วย : เจ้านายให้มาตามไปจัดทัพ 
ไอ้จ่อย : โอเค แท้งกิ้ว ไปแหละ 
ไอ้หน่วย : ท าไมวันนี้พูดง่ายจริงวะ ไปหาใครอีกวะ 
เสนายักษ์ : องค์เอยทศพักตร์   พญายักษ์ในลงกา 
  ยักษ์เอยยักษ์เอยยักษ์ยักษ์  ยักษ์ ยักษ์ เรียกว่ายักษ์ 
  ยักเอยยักเอยยักยักยัก  ยักเอวยักไหล่ก็เรียกว่ายัก 
  ยักเอยยักเอยยักยักยัก  ถ้ายักไม่ได้ก็ตายเพราะยัก 
ไอ้หน่วย : นายให้ไปจัดทัพ 
เสนายักษ์ : เฮ้ย พวกอ ามาตย์ราชเสนา ตอนนี้ทศกัณฐ์เจ้าลงกาให้จัดทัพ 
  ฝ่ายอ ามาตย์ราชเสนา  เตรียมจัดทัพโยธา  มิช้าบัดนี้ 
 (เสนาอ ามาตย์จัดทัพยืนเรียงเป็นตับมีทัพนาสูรเป็นแม่ทัพ) 
ทัพนาสูร : เมื่อมาพร้อมแล้ว นับจ านวนไพร่พล มีเท่าไหร่ แล้วบอกกูทีเดียว 
ไอ้หน่วย : ครับ ไอ้เกลี้ยงนับ 
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ไอ้เกลี้ยง : กูได้เรียนหนังสือไม่ 
ไอ้หน่วย : เดี๋ยวกูนับนะ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง แล้วก็หนึ่ง 
ไอ้เกลี้ยง : หน่วย แล้วสองไปไหน 
ไอ้หน่วย : มันมาคนละคน ได้มาคู่ไม่นิ 
ไอ้เกลี้ยง : การนับเลขยังไม่ถูกจะท าอะไรกิน 
ไอ้หน่วย : ไอ้เกลี้ยงอย่าพูดอายเขา 
ไอ้เกลี้ยง : นับเลขเป็นไม่ 
ไอ้หน่วย : เอ่อ 
ไอ้เกลี้ยง : ต้องกูนับเป็นภาษาอังกฤษ 
ไอ้หน่วย : สงสัยจบสูง 
ไอ้เกลี้ยง : จบสูง จากมหาวิทยาลัยต้นตาล 
ไอ้หน่วย : มันมีเหรอ 
ไอ้เกลี้ยง : ขึ้นแต่ตาล นับนะ กูวัน ไอ้ขี้เมาทรู เจ๊กเม้งทรี ไอ้ยักษ์ตัวด าโฟร์  ไอ้หน่วยฟาย 
ไอ้หน่วย : ท าไมมานับกูเป็นควายล่ะ 
ไอ้เกลี้ยง : ฟายภาษาอังกฤษแปลว่าห้า 
ไอ้หน่วย : อ๋อ แปลว่าห้า 
ไอ้เกลี้ยง : มาท้ังหมดสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามคนครับ 
ทัพนาสูร : เมื่อพลเสนามาพร้อมแล้ว จงโห่ร้องให้ก้องไป เจ้าเกลี้ยงโห่เลย 
   จะกล่าวถึงทัพนาสูรมารยักษา ให้แค้นใจตัวข้านี่กระไร 
ไอ้หน่วย : พวกเราเตรียมตัวให้ดีนะโว้ย 
ทัพนาสูร : สั่งไพร่พลโยธาให้เคลื่อนทัพ เคลื่อนไปปราบไพรีกันเร็วไว 
กองทัพ : เอ้า... เห้... เอ้า... เห้.... เอ้า..... เห้... (เคลื่อนทัพ) 
................................................................................................................................................................ 
พระราม :  ฝ่ายพระรามองค์ราชา  ได้ยินเสียงโห่มาให้แปลกใจ 
  ให้แปลกใจตัวข้านี่  เป็นทัพโยธีของผู้ใด 
  เสียงไชโยโห่ร้อง   เสียงกึกก้องมาแต่ไกล 
  พระรามองค์ภูมี   จึงมีวาทีออกไป 
 ทัพโยธาในครั้งนี้ให้แปลกใจว่าทศพักตร์จะยกโยธามาหรือเป็นใคร จะต้องเรียกพิเภกเอก 
 โหรามาท านายทายทักทีเดียว ว่าศึกในครั้งนี้จะมีเล่ห์กลอุบายเป็นอย่างไร พิเภกโหรเอกเจ้า 

ต ารา เจ้าพักส าราญอยู่ที่ใด เมื่อได้ยินกริ่งแก้วแว่วเสียงขององค์พระบิดา เจ้าจงจัดแจงแต่ง   
กายาแล้วขึ้นเฝ้า พระบิดาให้ไวเชียวนะลูกนะ 
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พิเภก :   เมื่อนั้นพิเภกหมอต ารา  ก าลังพักกายาส าราญใจ 
  ได้ยินเสียงมิทันช้า  องค์พระบิดาร้องเรียกท าไม 
  ให้แปลกใจเป็นหนักหนา  เกิดเรื่องหรือว่านี่กระไร 
  รีบจัดแจงแต่งกายา  ของโหราเสียโดยเร็วไว 
  แต่งเสร็จพลันมิทันช้า    ออกจากศาลาเสียโดยไว 
 ถวายบังคมองค์พระบิดา พระเจ้าค่ะ    
พระราม : เจริญสุข เจ้าพิเภกเอกโหรา ได้ยินเสียงโห่ร้องก้องพนาไพรไหม 
พิเภก : ได้ยิน พระเจ้าค่ะ 
พระราม : องค์พระบิดาอยากให้เจ้าท านายว่าทัพโยธีในครั้งนี้เป็นทัพของใครทีเดียวนะลูกนะ 
พิเภก : องค์พระบิดา หม่อมฉันจะตรวจดูต ารับต าราให้ พระเจ้าค่ะ 
  ฝ่ายพิเภกเอกโหรา  หยิบต าราขึ้นมาตรวจดู 
  จึงได้ล่วงรู้   ใครยกทัพมา 
  หยิบต าราขึ้นมาครั้งนี้  ไพร่พลโยธีเป็นของใคร 
  .......................................................................................................... 
  ......................................................................................................... 
  ไพร่พลโยธี       
  ......................................................................................................... 
  ยกทัพโยธามาในครั้งนี้  มันจะฆ่าจะต ี
 ถวายบังคม พระเจ้าค่ะ องค์พระบิดาเจ้าขา 
พระราม : ว่าอย่างไร พิเภก 
พิเภก : พระเจ้าค่ะ ตรวจในต าราแล้วว่า ทัพนาสูรมารยักษาได้รับอาสาทศกัณฐ์มาต่อชิงชัยกับองค์ 
 พระบิดา พระเจ้าค่ะ 
พระราม : นี่ทัพนาสูรมาต่อชิงชัยกับองค์พระบิดา แล้วองค์พระบิดาจะได้ผู้หนึ่งผู้ใดออกไปต่อตี 
 ในครั้งครา   บัดฉะนี้ สู้กับมารยักษาทีเดียว 
พิเภก : ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากองค์พระบิดา 
 ........................................................................................................  

..................................................................................................................................................

............. มีกลอุบายเล่ห์เหลี่ยม 
พระราม : ดีแล้ว พิเภก เจ้าจงไปจัด..................................................องค์พระบิดาจะให้หนุมานไปจัด  
 พลโยธา 
พิเภก : ข้าพเจ้าขอลาก่อน พระเจ้าค่ะ 
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พระราม : หนุมานชาญศักดา เจ้าพักกายาอยู่ ณ ที่ใด เจื้อยแจ๋วแว่วฉันทาขององค์พระบิดา เจ้าจงรีบ 
 ขึ้นมาหาพระบิดาทีเดียว นะลูกนะ 
 
หนุมาน : เจี๊ยก ๆ ๆ หนุมานชาญสมร  กระบี่วานรออกจากพลับพลา 
  ได้ยินเสียงแจ้วแว่วฉันทา  องค์พระบิดาร้องเรียกข้างใน 
  ให้แปลกใจเป็นหนักหนา  คงเกิดเรื่องมาเสียนี่กระไร 
  จึงรีบจัดแจงแต่งกายา  มาหาองค์บิดาในทันใด 
 ถวายบังคมองค์พระบิดา พระเจ้าค่ะ   
พระราม : เจริญสุขทีเดียว หนุมานทหารหน้า เอาแหละ เจ้าคงรู้ในครั้งคราบัดฉะนี้มีทัพโยธาเข้ามาติด 
 ราชพลับพลาหรือไม่ 
หนุมาน : ได้ยินแล้ว พระเจ้าค่ะ  
พระราม : เจ้าจงไปบอกสุครีพจอมโยธาว่าในครั้งคราบัดฉะนี้ ให้จัดทัพโยธา องค์พระบิดาจะออกต้าน 
 ทัพของมารยักษาในครานี้ที่เดียว 
หนุมาน : ข้าพเจ้าขอลาไปก่อน พระเจ้าค่ะ 
  หนุมานทหารหน้า   ไปหาพระน้า    มิช้าบัดนี้ 
................................................................................................................................................................ 
สุครีพ :  เอ่... เจ๊ยก ๆ ๆสุครีพจอมโยธา  อยู่ยังพลับพลาขององค์นาราย์ 
  เป็นหัวหน้าจอมโยธา  ชีวิตนั้นหนาสุขสบาย 
หนุมาน : หนุมานทหารหน้า  รับค าบัญชาองค์พระนารายณ์ 
  ให้จัดทัพโยธา   ต้านทัพลงกาฤทธิไกร 
  มาถึงพระเจ้าน้า   ยอกรขึ้นมายกมือไหว้ 
 ถวายบังคม องค์พระเจ้าน้า 
สุครีพ : มีอะไรหนุมานหลานรัก 
หนุมาน : องค์พระบิดาให้มาบอกว่าพลโยธามารยักษาชื่อว่าทัพนาสูรยกพหลพลโยธามาในครั้งครา   
 บัดฉะนี้ 
สุครีพ : หนุมาน ไปบอกพระบิดาก็แล้วกันว่า น้าสุครีพจัดพลเสนาไว้เรียบร้อยแล้ว 
 (ฝ่ายพระรามจัดทัพ เสนายืนเรียงแถว มีพระรามเป้นแม่ทัพ)  
พระราม : เอาล่ะ สุครีพจอมโยธา ในครั้งคราบัดฉะนี้นั้น ให้พหลพลโยธามามากมาย ทั้งสิบแปดมงกุฎ  
 ทุกหัวเมืองเลยหรือเปล่า 
สุครีพ : ใช่ พระเจ้าค่ะ 
พระราม : เจ้าจงไชโยโห่ร้องเอาชัย 3 ลา 
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สุครีพ :  ครั้นได้ยินให้เบิกทัพ  ไพร่พลโจมจับอาวุธมั่น 
  แหลนหลาวและเกาทัณฑ์  ................................... 
  โห่........ฮ้ิว....... 
  ....................กลอกกลบั  ขยับ........................... 
  พลกระบี่ตี.................  โห่ร้องครื้นเครงกึกก้องไป 
  โห่........ฮ้ิว.......  
  ............................พรอ้ม  เสียงตีทั้งปี่กลอง 
  .....................................  .............................พล   
  โห่........ฮ้ิว.......เอ้า..... เห้............. (เคลื่อนทัพยิ่งใหญ่ เกรียวกราวมาก) 
................................................................................................................................................ ................ 
ทัพนาสูร : ........................................... ทัพที่อยู่ข้างหน้าเป็นของผู้ใด 
  .......................................... ........................................... 
 หน็อยแน่ะ ไอ้ราม 
พระราม : ท่านรู้ได้อย่างไรว่าเราชื่อราม 
ทัพนาสูร : มองหน้ามึงแล้วถึงรู้ ไอ้ทศกัณฐ์เคยบอกว่า ไอ้รามหน้ามันเขียว ท าไมมึงถึงไปฆ่าพวกยักษ์ 
 พวกของกูในลงกาล้มตายเสียมากมาย มันเป็นเพราะอะไร 
พระราม : นี่แน่ะ ท่านชื่อทัพนาสูรใช่หรือไม่ 
ทัพนาสูร : เราชื่อว่าทัพนาสูร 
พระราม : เอาล่ะ ทัพนาสูร เจ้าคงฟังโป้ปดมดเท็จของทศกัณฐ์มาล่ะสิ  
ทัพนาสูร : เฮ้ย ไอ้ทศกัณฐ์เพื่อนของกู มันไม่เคยพูดปดพูดเท็จ มันจะมากูโกหกกูได้อย่างไร 
พระราม : เอาแหละ ท่านทัพนาสูร 
ทัพนาสูร : ว่าอย่างไร 
พระราม : ทศกัณฐ์คงบอกท่านสิว่า เจอผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้อยู่ในกลางป่า 
ทัพนาสูร : ถูกแล้ว 
พระราม : จึงได้น ามาเลี้ยงไว้ในกรุงลงกานั้น บอกว่ามีรามลักษณ์เจ็บแค้นหาว่าลักเมียมันไป เราจึงไป 
 ฆ่าพวกพลยักษ์ล้มตายใช่หรือเปล่า 
ทัพนาสูร : เป็นความจริง ไอ้ทศกัณฐ์เป็นความจริง ไม่เคยลักของของใคร 
พระราม : ทศกัณฐ์เป็นคนลักเมียเราไปจริง ๆ ท่านเชื่อค าคนพาล ท่านนั้นก็สมควรตายวายชีวี แต่ถ้า 

ท่านเชื่อเราก็คงไม่ถึงแก่ความตายหรอก ทัพนาสูรถ้าท่านคิดได้บ่ายหน้ากลับไปยังเมืองของ
ท่านเถิด หาไม่ต้องตายวายชีวีในสมรภูมิรบ  

ทัพนาสูร : โห ๆ ๆ ไอ้ราม คนอย่างกูทัพนาสูร เรื่องตายกูไม่กลัวตาย 
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พระราม : ฝ่ายพระรามฟังค ายักษา  มึงจะเก่งกล้ามาจากไหน 
  กูบอกความจริงมึงนี้  ให้รู้ล่ะซีกันเอาไว้ 
  ไปคบทศกัณฐ์คนพาล  มารยักษาวันนี้เห็นท่ามึงจะตาย   
ทัพนาสูร : ทัพนาสูรมารยักษา  ได้ฟังวาจาให้มันไส้ 
  ว่าน้อยหรือไอ้รามเจ้าพารา วันนี้จะฆ่าไม่เอาไว้ 
พระราม :     แน่ละเหวย 
ทัพนาสูร : แน่ซีวา 
พระราม : แน่ละเหวย 
ทัพนาสูร : แน่ซีวา 
พระราม : ………………. 
ทัพนาสูร : ………………. 
บทพากย์ : ………………………………………………………………………………ฝ่ายพระราม.....กองทัพได้เข้ามา 
 ต่อสู้กัน 
พระราม :  
ทัพนาสูร :………………………………………………………………………………………………… 
บทพากย์ :  มารยักษา.................................. 
 เข้าตัดคอมารยักษา เข้ารบรอต่อศักดา...................................................................................  
 หนุมานทหารหน้า............................................................................................................... ..... 
 ................................................................................................................................................  
 สุครีพจอมโยธา................................................................................................................ ....... 
  ทัพต่อทัพสมทบ   มาพบหน้ามารยักษา 
สุครีพ :  ในครั้งนี้มารยักษารบรอต่อศักดา ในครั้งคราบัดฉะนี้ ท่านรู้ตัวหรือไม่ว่าท่านจะถึงความตาย 

วายชีวี เฮ้ยครั้งนี้นั้นมึงกับกูมาสู้กันพักหนึ่ง ครั้งคราบัดฉะนี้นั้น ท่านกลับไปเถอะ เดี๋ยวท่าน
จะถึงแก่ความตาย อย่างไรเราไมย่อมทีเดียว 

  เมื่อนั้นทั้งสองราไม่ช้าที  เข้าต่อตีด้วยเดชา 
  สองต่อสองลองฤทธา  รบกันไปมาในสมรภูมิชัย 
  บ้างทุบบ้างหมอบรอบตัว       
  ............................................................................................................... 
  ................................................ บ้างจากไปจ าเพาะเสาะแสวง 
  บ้าง.........................................  ............................................... 
  ฝ่ายสุครีพจอมโยธาแทงด้วยพระขรรค์ ทัพนาสูรมารยักษารับไม่ถูก... 
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  ทัพนาสูรมารยักษาชักพระขรรค์กระบี่ป่า .............................................. 
 
บทพากย์ : สุครีพวานรป่ายังแรงดีอยู่เจ้าประคุณเจ้าขา ทัพนาสูรนั้นรบรอต่อศักดากับพวกกระบี่ไพร 

มามากมายหลายตัวจึงก าลังวังชาลดน้อยถอยลงไป เมื่อกระบี่ไพรสุครีพจอมโยธาได้.......เห็น
แผลของมารยักษาที่จะเข้าไปแทงได้ สุครีพจอมโยธาจึงชักพระขรรค์แทงทัพนาสูรมารยักษา
บาดเจ็บแถกเข้ายังกลางป่า  

ทัพนาสูร : โอ้ย..... (วิ่งหนี สุครีพไล่ตาม)  
  ทัพนาสูรถูกแทงมา (โอ้ย....) ชีวาแทบจะวางวาย 
  เลือดไหลแดงออกมานอง (โอ้ย....) จากท้องนั่งร้องไห้ 
 โอ้ย... ในครั้งคราบัดฉะนี้ มันมีกันเยอะ ไม่รู้ว่ามีก าลังวังชามาจากไหน  ดีนะ กูหนีมาทัน หา 

ไม่แล้วกูต้องถึงแก่ความตายเป็นผีแน่ทีเดียว สันดานมันไวกันเหลือเกิน กูเป็นชาตินักรบหา
ยอมแพ้โดยง่ายไม่    กูจะท าอย่างไงวะ คิดไปคิดมา คิดได้ว่าเออ กูยังมีวิชาจ าแลงแปลงกายา
ให้สูงใหญ่โตเทียมเท่าภูเขาจะหาร่มไม้สักสองต้นแล้วจะเสกคาถาให้กายาของกูใหญ่โตเทียม
เท่าภูเขา จะอ้าปากอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่สองต้น แล้วให้พวกกระบี่ป่าที่ตามรอยเลือดของกู
มาให้มันเดินหลงเข้าไปในปากของกู กูจะได้กินมันดีเป็นแน่แท้ทีเดียว หันซ้ายหันขวา      
มารยักษาก็เห็นโน้นต้นไม้ใหญ่อยู่กลางไพรสองต้น กูจะเดินเข้าไปยังที่ต้นไม้ จะโอมอ่านพระ
คาถาแทรกอยู่กลางระหว่างต้นไม้จะดีกว่า 

  เมื่อนั้นทัพนาสูรมารยักษา     บ่ายหน้าเข้าไปยังต้นไม้    มิช้าบัดนี้ 
  ครั้นมาถึงต้นไม้ใหญ่ในกลางไพร    โอมอ่านพระคาถา 
   ให้ร่างกายกายาโตเท่าภูเขาอยู่ระหว่าง ต้นไม้ มิช้าบัดนี้ 
บทพากย์ : ทัพนาสูรมารยักษาได้จ าแลงแปลงกายากายใหญ่โตอ้าปากอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่กลางป่า  
 ส่วนกระบี่ป่าก็ออกตามหาในครั้งคราบัดฉะนี้ 
องคต : พ่ีนิลพัท 
นิลพัท : ว่าอย่างไรวะ 
องคต : พ่ียาพระเจ้าขา ข้าพเจ้าเห็นว่า เลือดของมารยักษาหยดเป็นทางไปในกลางป่า ติดตามมามัน
หายไป ไหนก็ไม่ทราบ เราจะท าอย่างไรกันดี พ่ีนิลพัท 
นิลพัท : เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน องคต เราจะตามไปฆ่ามันตามรอยเลือด เราจะตามไปฆ่ามันทีเดียว 
องคต :  ฝ่ายองคตไม่ช้าที     ตามรอยเลือดมารยักษาไป    มิช้าบัดนี้ 
บทพากย์ : กระบี่ไพรหาเห็นไม่ว่ามารยักษาอ้าปากอยู่ระหว่างต้นไม้ เดินตามรอยเลือดถูกมารยักษา 
 กินหมด    มิช้าบัดนี้ 
สุครีพ : ถวายบังคม พระยะค่ะ องค์พระบิดา 
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พระราม : ว่าอย่างไร สุครีพจอมโยธา 
สุครีพ : ในครั้งนี้พระเจ้าค่ะ เห็นมารยักษาเข้าไปกลางไพรี เห็นขุนกระบี่ติดตามไป ไม่เห็นออกมาสัก 

ตัวพระบิดา ตะวันก็คล้อยลับฟ้าแสงก็มืดมัวมาเต็มที ทัศนวิสัยในการมองแย่ลงเต็มที จะท า
อย่างไรดี พระเจ้าค่ะ 

พระราม : เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เราจะให้พิเภกโหราเปิดต าราดู พิเภกโหรเจ้าต าราเจ้าอยู่ที่ใด ขอให้เข้า 
 เฝ้าองค์พระบิดาด้วยทันใด 
พิเภก : พระเจ้าขา องค์พระบิดา มีเรื่องอันใดหรือไม่ พระเจ้าค่ะ 
พระราม : ถูกต้องแล้ว เจ้าพอจะรู้หรือไม่ ว่าพวกกระบี่ไพร ในเวลาบัดฉะนี้เล่าได้หายไปในกลางป่า  
 ตามมารยักษาเข้าไป  
พิเภก : ข้าพเจ้าจะตรวจดูต าราก่อน พระเจ้าค่ะ 
  ฝ่ายพิเภกเอกดหรา  เปิดต าราโดยทันใด 
  จึงคูณจึงหารตามต ารับต ารา พิเภกยักษารู้ได้ทันใด 
  นี่มารยักษามันแปลงกายี  อยู่ที่ต้นไม้ที่กินพวกกระบี่ไพร 
 องค์พระบิดา พระเจ้าขา ตอนนี้แย่แล้ว พวกกระบี่ไพรโดนมารยักษากินไปแล้ว พระเจ้าค่ะ  

 ตอนนี้   ทัพนาสูรได้แปลงกายาอยู่ระหว่างตนไม้ใหญ่ อ้าปากกินพวกกระบี่ป่าที่หลง
เข้าไปในความมืด ต้องสั่ง ให้ทหารชาญชัยไปฆ่ามารยักษาในครั้งคราบัดฉะนี้ องค์พระบิดา 
พระเจ้าขา ส่งสุครีพจอมโยธาไป ช่วยเหลือ หาไม่แล้วพวกกระบี่ไพรต้องตายแน่ พระเจ้า
ค่ะ 

พระราม : ขอบใจเจ้ามากทีเดียว ที่เจ้าติดสอยห้อยตามมาในครั้งคราบัดฉะนี้ หาไม่แล้วทัพขององค ์
พระบิดาต้องแหลกปี้ป่นทีเดียว เอาแหละ สุครีพจอมโยธา เจ้าจงบ่ายหน้าไปช่วยกระบี่ไพรได้
หรือไม่ทีเดียว    นะลูกนะ 

สุครีพ : ได้ พระเจ้าค่ะ 
  ฝ่ายสุครีพจอมโยธา   ไปที่กลางป่า     มิช้าบัดนี้ 
บทพากย์ : ฝ่ายสุครีพก็ได้เดินทางมากลางป่ามาถึงต้นไม้ใหญ่ที่ทัพนาสูรแปลงกายาอยู่ 
สุครีพ : เราได้ตามรอยเลือดมา เราจะท าอย่างไรดี พิเภกเจ้าต าราได้บอกเอาไว้ว่ามารยักษานั้น        

ได้จ าแลงแปลงกายานั้นใหญ่สูงเทียมภูเขาอยู่ระหว่างกลางต้นไม้สองต้น อ้าปากหวังให้กระบี่
ไพรเดินหลงเข้าไปในปากแล้วเขี้ยวกินไม่เอาไว้ เราก็มองซ้ายมองขวาตลอดทาง ไม่มีต้นไม้ใด
นอกจากสองต้นนี้ แถมยังมีเงาทะมืน ๆ ด าอยู่ระหว่างพุ่มไม้สองต้น เอาแหละ คงจะเป็น    
ไอ้มารยักษาแน่ทีเดียว กูจะโอมอ่านพระคาถาให้ร่างกายกายากูใหญ่โตเทียมมัน แล้วจะใช้
สองตีนของกูถีบให้มนัล้มกลิ้งหงายไปจะดีกว่า 

  สุครีพจอมโยธา โอมอ่านพระคาถา  แปลงกายาใหญ่เท่ามารยักษา  มิช้าบัดนี้ 
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  (ท้ังสองเข้าต่อสู้) 
 
ทัพนาสูร : โอ้ย... 
บทพากย์ : ฝ่ายสุครีพจอมโยธาได้จับมารยักษาเอาไว้ แล้วถามว่า 
สุครีพ : นี่แน่ะ ท่านทัพนาสูร 
ทัพนาสูร : ว่าอย่างไรล่ะ ไอ้กระบี่ไพร 
สุครีพ : ข้าพเจ้าจับท่านได้แล้ว เรายังไม่อยากฆ่าท่าน ในครั้งคราบัดฉะนี้ ท่านจงปล่อยพวกกระบี่ไพร 
 ออกมา  ไม่อย่างนั้น ท่านจะต้องถึงแก่ความตาย 
ทัพนาสูร : ไอ้สุครีพ เห็นกูเป็นคนอย่างไรวะ กูยอมตายดีกว่าจะปล่อยพวกมันออกมา กูชาตินักรบ กู 
 ไม่ยอมแพ้โดยง่ายหรอก 
สุครีพ : หากท่านไม่ปล่อยพวกกระบี่ไพร 
ทัพนาสูร : ข้าไม่ยอมปล่อย เป็นตายร้ายดีข้าไม่ยอมปล่อย 
สุครีพ : เจ้าประคุณเจ้าขา พ่ีน้องเจ้าขาทุกท่าน ด้วยมารยักษานั้นไม่ยอมปล่อยไพร่พล สุครีพจึงตัด 

แขนตัดขา ถ้าลองสุดท้ายแล้ว มารยักษาไม่ยอมปล่อย สุครีพก็ต้องฆ่าให้ตาย แต่ในครั้งครา
บัดฉะนี้เป็นงานแก้สินบน เจ้าประคุณเจ้าขา อย่าให้มารยักษาบาดเจ็บหรือล้มตายวายชีวี ไม่
ดี ทั้งนี้สิ่งใดท่ีเป็นพรที่ดีก็ ขอให้ท่านรับไป สิ่งใดไม่ดีคณะมหาฟล๊ค ลูกเพชรขอน้อมรับไว้ 
ส าหรับค่ าคืนวันนี้นั้น ขอกล่าวค าว่า สวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ 

  ขอประณมบังคมไหว้  ทั้งทหารเบื้องซ้ายและเบื้องขวา 
  สินบนขาดแล้วสมปรารถนา พ่อนั้นหนามารับบนพ่อไป 
  ขอเชิญคุณพ่อด ามา  มารับสินบนอย่าค้างกันต่อไป 
  ขอคุณพ่อด าจงช่วย  ให้เจ้าภาพร่ ารวยเงินมากมาย 
  เจ้าวัดเจ้าวาเจ้าขา  ให้เจ้าภาพนั้นหนาอย่ามีโรคมีภัย 
  คุณพ่อเอ๋ยคุณพ่อจ๋า  ที่ลูกได้เชิญมาขอเชิญพ่อกลับไป 
  คุณแม่เอ๋ยคุณแม่จ๋า  ที่ลูกได้เชิญมาเชิญกลับครั้งนี้ไซร้ 
  ขอองค์เทพเทวี   ขอให้กลับไปท่ีนภาลัย 
  ขอครูบาอาจารย์   ลูกผิดพลาดบ้างลูกขออภัย 
  ขอครูบาอาจารีย์   ขอให้ลูกมั่งมีงานมากมาย 
  จะขอลาแล้ว (ท่องคาถา รัว)         
     (ยุติการแสดง) 
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ภาคผนวก ค  

เนื้อเรื่องวรรณกรรมประกอบการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร 

 จากการเก็บข้อมูลบันทึกการแสดงการหนังตะลุงเมืองเพชรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 แล้ว

ถอดเทปบันทึกการแสดงเป็นลายลักษณ์จ านวน 20 เรื่อง ประกอบด้วย หนังใน 10 เรื่อง และหนัง

นอก 10 เรื่อง ดังนี้ 

1. หนังใน 

1.1 รามเกียรติ์ ตอน หนุมานสืบข่าวลงกา คณะเจริญศิลป์ 

1.2 รามเกียรติ์ ตอน หนุมานหักสวนขวัญ คณะเจริญศิลป์ 

1.3 รามเกียรติ์ ตอน นิมิตลงกา คณะเจริญศิลป์ 

1.4 รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ คณะ ช. รุ่งเรือง  

1.5 รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร 

1.6 ศึกขอมด าดิน  คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ 

1.7 พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์ 

1.8 หงส์หิน คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ 

1.9 พัดทอง คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร 

1.10 คาวี โควิน คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ 

2. หนังนอก  

1.1 เกตุทอง คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์ 

1.2 เกราะสุวรรณ คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์ 

1.3 สังข์ศิลป์ชัย คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์ 

1.4 ดวงใจแม่ คณะ ว. รวมศิลป์ 

1.5 สไบทอง คณะ ว. รวมศิลป์ 

1.6 จ าปีลอยมา จ าปาลอยวน คณะ ล. บรรเลงศิลป์ 

1.7 นางปีศาจร้ายฆ่าแม่ คณะ พ. นิยมศิลป์ 

1.8 เกตุทอง คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์ 

1.9 หญิงงามสามชาย คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์ 

1.10 มณีสุริย์วงศ์ คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์ 
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1. เนื้อเรื่องหนังใน 
1) เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานสืบข่าวลงกา คณะเจริญศิลป์ 

พระรามเป็นห่วงนางสีดาที่ถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไป จึงได้ใช้ให้หนุมานตามไปสืบข่าวโดยฝากแหวน
และสไบให้เป็นหลักฐาน หนุมานรับค าสั่งแล้วก็ชวนองคตเดินทางไปด้วยกัน ระหว่างทางเจอยักษ์ปัก
หลั่นก็ถามจนได้ความว่าเป็นเทวดาที่ถูกพระอิศวรสาปให้ลงมาคอยบอกทางทหารพระราม  เมื่อเจอ
แล้วก็กลับเป็นเทวดาและชี้ทางให้พวกหนุมาน ต่อมาก็ได้เจอกับนางบุษบามาลี หนุมานได้ถามทางกับ
นางแล้วเกิดต้องใจและได้เสียกับนาง ก่อนจะไปหนุมานได้ช่วยคลายค าสาปโดยการโยนนางกลับขึ้น
ฟ้า เมื่อเดินทางต่อมาก็เจอกับบุษบาที่ถูกสาปช่วยบอกทาง องคตจึงช่วยโยนนางขึ้นฟ้าคลายค าสาป 
สุดท้ายไปพบสัมพาที เมื่อได้คุยกันก็รู้ว่าสัมพาทีเป็นพ่ีของนกสดายุแต่ถูกสาปจนขนไม่ขึ้น  ต้องรอ
ทหารพระรามมาคลายค าสาป พวกหนุมานจึงช่วยคลายค าสาปให้ สัมพาทีจึงตอบแทนโดยการพาบิน
ไปยังเกาะลงกา 

2) เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานหักสวนขวัญ คณะเจริญศิลป์ 
พระรามกลุ้มใจที่หนุมานไม่ส่งข่าวเรื่องนางสีดา พระลักษณ์ได้ยินเช่นนั้นจึงพยายามปลอบใจ

เพ่ือให้พระรามรู้สึกสบายใจ ฝ่ายทศกัณฐ์อยู่ ณ กรุงลงกา คิดถึงนางสีดาจึงไปหา พยายามพูดหว่าน
ล้อมเพ่ือให้ยอมเป็นมเหสี แต่นางสีดาปฏิเสธ ทศกัณฐ์โกรธมากและรู้สึกอายจึงรีบกลับ ต่อมาหนุมาน
ถวายแหวนและผ้าสไบให้แก่นางสีดา หนุมานรู้สึกแค้นใจทศกัณฐ์จึงหักสวนขวัญ ทศกัณฐ์จึงให้สหัส
กุมารไปปราบแต่กลับถูกฆ่าตาย ทศกัณฐ์จึงสั่งให้อินทรชิตไปจัดการ หนุมานแกล้งยอมให้จับตัว      
ให้ทศกัณฐ์ลงโทษโดยการน าส าลีพันกายจุดไฟเผาท าให้กรุงลงกามอดไหม้เป็นจุณ 

3) เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นิมิตลงกา คณะเจริญศิลป์ 
พระรามให้หนุมานไปสืบข่าวนางสีดาแต่หนุมานกลับไปเผากรุงลงกาเลยโกรธจนคิดจะ

ประหารหนุมานแต่สุครีพก็ห้ามไว้ ฝ่ายทศกัณฐ์ก็ได้ให้พราณาสูรไปขอให้พระอินทร์มานิมิตเมืองให้
ใหม่ เมื่อได้เมืองใหม่ที่งดงามมากมาทศกัณฑ์ก็ฉลองแต่ คืนนั้นทศกัณฐ์ฝันประหลาด พิเภกท านายว่า
จะเกิดหายนะแก่กรุงลงกาถ้าไม่คืนตัวสีดา ทศกัณฐ์โกรธจนเนรเทศพิเภก พิเภกที่ถูกเนรเทศรอยตาม
แพไป ติดที่ท่าสรงของพระราม ได้พบกับสุครีพและตัดสินใจตามรับใช้พระราม 

4) เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ คณะ ช. รุ่งเรือง.  
ทศกัณฐ์พ่ายแพ้แก่พระรามครั้งแล้วครั้งเล่า จึงวางแผน ให้วายุเวกไปฟ้องท้าวมาลีวราชผู้เป็นพระ

อัยกา โดยโกหกว่า นางสีดานั้นเต็มใจมาอยู่กับทศกัณฐ์แต่พระรามกลับอ้างว่านางสีดาเป็นเมียตนและ
ตามมาฆ่าเผ่าพงศย์ักษ์ ท้าวมาลีวราชจึงตามตัวทั้งทศกัณฐ์และพระรามมาไต่สวน เมื่อฟังเรื่องราวจาก
ทั้งสองฝ่ายแล้วก็เรียกนางสีดามาไต่สวนพบว่าพูดตรงกับพระรามทุกอย่าง จึงตัดสินให้ทศกัณฐ์คืนนาง
สีดาให้พระราม แต่ทศกัณฐ์ไม่ยอม อ้างว่าท้าวมาลีวราชเข้าข้างฝ่ายมนุษย์ ท้าวมาลีวราชโกรธจึงได้
สาปให้ทศกัณฐ์นั้นพ่ายแพ้แก่พระรามเสมอ ทศกัณฐ์ท าพิธีชุบหอกกบิลพัท เมื่อพระอินทร์รู้เข้าก็ได้น า
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ความไปฟ้องพระศิวะ พระศิวะจึงตามพญาพาลี และสั่งให้ไปขัดขวางพิธีชุบหอกของทศกัณฐ์ เมื่อพิธี
ล้มเหลวทศกัณฐ์คิดว่าเป็นความผิดของพิเภกจึงคิดยกทัพมาสังหาร 

5) เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร 
พระรามปรึกษากับพระลักษณ์เรื่องการยกทัพไปกรุงลงกาเพ่ือช่วยนางสีดา แต่พระลักษณ์

ขอให้รออีกสองวัน ถ้าทศกัณฐ์ไม่ยกทัพมาค่อยยกทัพไป ฝ่ายทศกัณฐ์จึงส่งสารไปยังทัพนาสูรและใส่
ร้ายว่าพระรามน ากองทัพวานรมาโจมตีกรุงลงกาท าให้เหล่าทหารยักษ์ตายหมด ทัพนาสูรรู้สึกแค้นใจ
จึงรีบยกทัพไปปราบพระราม เมื่อถึงสนามรบพระรามพยายามเล่าความจริงว่าทศกัณฐ์จับตัวนางสีดา
ไป แต่ทัพนาสูรไม่ฟังจึงเกิดการสู้รบกันจนทัพนาสูรยอมแพ้และวิ่งหนีไปในป่าร่ายคาถาแปลงกายตน
ให้เป็นยักษ์ร่างใหญ่โตเท่าต้นไม้และแอบอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นและคอยอ้าปากกินเหล่าทหารวานร 
สุครีพตามรอยเลือดไม่เจอจึงรีบกลับไปหาพระราม พระรามจึงให้พิเภกมาท านาย พิเภกท านายว่า
พวกกระบี่ไพรโดนยักษ์ทัพนาสูรร่างกายใหญ่โตกินอยู่ในระหว่างต้นไม้ทั้งสองต้น สุครีพไม่รอช้าจึงรีบ
ไปช่วยเหลือแปลงกายเป็นยักษ์ต่อสู้กับทัพนาสูร แล้วจับตัว  ทัพนาสูรได้ส าเร็จ 

6) เรื่อง ศึกขอมด าดิน  สมหมาย ศิษย์ครูเจริญ  
ทศขรเป็นน้องของทศกัณฑ์ มีภรรยาชื่อนางศรีสุนทรตั้งท้องมา 12 ปีแล้วยังไม่คลอด เมื่อได้รู้ว่า

ทศขรไปสู้ศึกจนตายก็สะเทือนใจจนจะคลอดแต่ก็คลอดไม่ออกจนเด็กในท้องแหวกท้องแม่ออกมาเอง 
เมื่อคลอดก็สามารถเหาะขึ้นไปบนฟ้าและด าลงไปในดินได้ ทศกัณฐ์เห็นดังนั้นก็ตั้งชื่อให้ว่าขอมด าดิน 
และได้ยุยงให้ขอมด าดินไปก าจัดพระราม โดยบอกว่าเป็นคนที่ท าให้พ่อแม่ตาย เมื่อขอมด าดินมาถึง
ค่ายของพระรามก็เจอกับกองทัพลิง จึงได้ลากพวกลิงลงไปใต้ดิน พระรามรู้เรื่องก็ได้ให้พิเภกมาท านาย
แก้กล พิเภกจึงวางอุบายให้     หนุมานลอบไปดูหน้าศพนางศรีสุนทรแล้วแปลงกายเป็นนางมาเรียก
ขอมด าข้ึนมาจากดิน แต่ของด าดินไม่หลงกลหนุมานจึงด าดินลงไปไล่จับ 

7) เรื่อง พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์.  
 นางผีเสื้อสมุทรฝันร้าย แล้วไปจ าศีลเป็นเวลา ๗ วัน ตามค าแนะน าของพระอภัย พระอภัย
มณีจึงได้โอกาสหนีไปกับสินสมุทรพร้อมกับครอบครัวนางเงือก เมื่อครบ ๗ วัน นางผีเสื้อสมุทรกลับไป
ยังถ้ าแต่ไม่พบสามีและลูกจึงงออกตามหาและฆ่าพ่อเงือกตาย ส่วนพระอภัยมณี สินสมุทร นางเงือก
ว่ายน้ าไปที่เกาะแก้วพิสดารและพระฤาษีช่วยได้ทัน วันต่อมานางสุวรรณมาลีฝันว่าได้ลูกแก้วที่ทะเล
และอยากออกไปเที่ยวทะเล  ท้าวสิลิราชก็ไม่ขัดใจลูกสาวจึงรีบออกเดินทาง ในระหว่างทางมีคลื่น
ยักษ์ท าให้หลงทางแต่โชคดีที่มีปู่เจ้าเขาเขียวช่วยน าทางไปที่เกาะแก้วพิสดาร ท าให้นางสุวรรณมาลี
พบพระอภัยมณีเกิดอาการตกหลุมรักและขอติดเรือส าเภากลับไปด้วย ระหว่างกลับนางผีเสื้อสมุทรซัด
น้ าทะเลคลื่นยักษ์ท าให้ท้าวสิลิราชตายส่วนพระอภัยมณี สินสมุทร และนางสุวรรณมาลีขึ้นมาที่เกาะ
ร้าง จากนั้นพระอภัยมณีเป่าปี่ท าให้นางผีเสื้อสมุทรขาดใจตายและทุกคนก็ติดเกาะ ต่อมาอุศเรศ
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คู่หมั้นนางสุวรรณมาลีเป็นห่วงจึงออกเดินทางตามหาจนเจอและช่วยเหลือพระอภัยมณี สินสมุทร 
และนางสุวรรณมาลี  

8) เรื่อง หงส์หิน คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ  
 เมืองโกญจามีกษัตริย์ชื่อ อโณทัย มีมเหสีอยู่ด้วยกันสองฝ่ายชื่อนางแสงศรีเป็นมเหสีฝ่ายขวา 
ขณะนี้นางก าลังตั้งครรภ์ ส่วนนางศรีผกาเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายยังไม่มีลูก อโณทัยรักนางแสงศรีมากท าให้
นางศรีผการู้สึกอิจฉาจึงวางแผนโดยการไปบอกอโณทัยว่ามีช้างเผือกในป่าและจ้างวานนางส้มแป้น
ไม่ให้ไปดูแลนางแสงศรีตอนคลอด ในเวลาต่อมานางแสงศรีรู้สึกปวดท้องคลอดลูกกะทันหันแต่ก็ไม่มี
ใครช่วย เทวดาจึงช่วยเหลือจนในที่สุดนางแสงศรีก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกชายและสลบไป ต่อมานาง
ส้มแป้นก็น าลูกชายไปท้ิงไว้กลางป่าและน าลูกสุนัขมาวางไว้แทน เทวดาเห็นเด็กชายโดนทิ้งแล้วสงสาร
จึงรับไปเลี้ยงดูแล เจ็ดวันต่อมาอโณทัยกลับไปเมือง รู้ความจริงจึงโมโหและขับไล่นางแสงศรีออกจาก
เมือง เด็กชายเติบโตชื่อ หงส์หิน  วันหนึ่งขอไปเที่ยวป่า  เทวดาจึงให้หินวิเศษเมื่อภาวนาหินจะ
กลายเป็นหงส์ทันที หงส์หินรีบขี่หงส์เที่ยวในป่าก็พบกับยักษ์ชื่อ มหัศจรรย์ ที่ก าลังหิวโหยจะจับหงส์
หินกิน แต่หงส์หินก็ใช้ก้อนหินปาใส่จนยักษ์มหัศจรรย์วิ่งหนีไป ฝ่ายนางแสงศรีอาศัยอยู่ในป่ามีอาชีพ
ปลูกผลไม้ และน าไปขายในตลาดจนมีเงินมีทอง นางศรีผการู้สึกอิจฉาจึงใช้ทหารไปเผาบ้านนางแสง
ศรีแต่เหล่าทหารถูกไอ้หาญหมาของนางแสงศรีกัด จนนางศรีผกาต้องไปจัดการเองโดยถอนท าลาย
สวนผลไม้ไอ้หาญจึงรีบเข้าไปมุดกระโปรงกัดกระโปรงขาด ทหารจึงหัวเราะเยาะและบอกไปว่าให้ทุกข์
แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว 

9) เรื่อง พัดทอง คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร 
กษัตริย์พัดทองครอบครองเมืองเดชแก้วนภาดา ยามเกิดมีพัดทองวิเศษติดกายมาด้วย เมื่อ

พัดไปที่ใดจะเป็นไฟบรรลัยกัลป์ไหม้ไปทั่วทั้งปฐพี พัดทองมีมเหสีชื่อมณฑาทอง มียักษ์ชื่อพญามาร
สหัสรังสี ต้องการนางมณฑาทองจึงเขียนจดหมายขอตัวนางจากพัดทอง พัดทองโกรธมากจึงเขียน
จดหมายตอบว่าจะยกวัวตัวเมียให้แทน สหัสรังสีอ่านแล้วก็โกรธ จึงยกทัพมาตีเมือง ทั้งสองฝ่ายต่อสู้
กัน กองทัพของพัดทองสู้ไม่ได้จึงได้หยิบเอาพัดวิเศษพัดใส่สหัสรังสีจนไฟลุกท่วมต้องหนีกลับเมือง แต่
สหัสรังสีก็ยังไม่ถอดใจจึงออกอุบายร่ายคาถาใส่นางมณฑาทองให้ร้อนรุ่มกายท าอย่างไรก็ไม่หาย  ต้อง
อาบน้ าทะเลเท่านั้น เมื่อนางมณฑาทองลงไปอาบน้ าที่ชายฝั่งทะเล สหัสรังสีที่แปลงกายเป็นจระเข้ก็
ว่ายน้ าไปคาบตัวนางมา พัดทองตามไปช่วยนางกลับมาได้ แต่ลูกชายกลถูกคาบไปแทน พัดทองวิเศษ
ก็หล่นหาย พญานาคบังเอิญเจอจระเข้คาบเด็กจึงคิดจะช่วย จึงพาตัวเด็กชายและพัดทองวิเศษไปฝาก
ไว้กับฤๅษี  

10) เรื่อง คาวี โควิน คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดช านาญ  
 คาวีและโควิน สองพ่ีน้องออกมาจากเมืองมาฝึกวิชา โควินมีความสามารถถอดดวงใจเอาไปใส่
ที่พระขรรค์ให้คาวีเก็บไว้ โควินจะโดนฆ่าก็ไม่ตายนอกจากจะน าพระขรรค์ไปเผา วันหนึ่งคาวีกับ       
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โควินจะกลับเมืองโกญจาทั้งคู่จึงกราบลาฤๅษี ฤๅษีมอบดอกบัวให้คนละดอกและให้สลับกันตอนที่คน
ใดคนหนึ่งแต่งงานมีครอบครัว ทั้งคู่รับดอกบัวและเดินทางไปเมืองโกญจาทันที  ในระหว่างทางทั้งคู่นั่ง
พักในป่าโควินเดินไปที่บ่อน้ าก็พบยักษ์ตะโขงจะมาจับกิน แต่โควินก็เอาไม้ฟาดเข้าไปที่ล าตัวจนยักษ์
ตะโขงวิ่งหนีไป ต่อมา ณ เมืองทานตะวัน กษัตริย์แสงอาทิตย์มีองค์หญิงชื่อแสงสุริยาออกประกาศตาม
หาผู้มีฝีมือมาปราบยักษ์ตะโขง ซึ่งผู้ใดสามารถฆ่ายักษ์ตะโขงได้จะยกลูกสาวให้เป็นรางวัล อ ามาตย์
ออกประกาศตามหาก็ไปพบคาวีกับโควินในป่าโควินเล่าความจริงเรื่องยักษ์ตะโขงให้อ ามาตย์ฟัง จึงพา
คาวีกับโควินกลับเข้าเมือง เมื่อมาถึงเมืองทานตะวันคาวีเห็นนางแสงสุริยาจึงเกิดหลงรัก แต่นางสุริยา
จะต้องแต่งงานกับโควิน โควินเห็นพ่ีเสียใจจึงยกนางสุริยาให้  แล้วโควินก็เดินทางกลับเมืองโกญจา 
ก่อนไปโควินได้สลับดอกบัวตามค าบอกของฤๅษี และในระหว่างเดินทางกลับโควินเจอกับยักษ์ตะโขง
กับยักษ์กล่องแก้วก าลังมาแก้แค้น โควินพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้ยักษ์ทั้งสองฆ่าตนแต่ทั้งสองไม่ยอม  
โควินเอาพระขรรค์มาฆ่ายักษ์ทั้งสองตายทันที 

2. เนื้อเรื่องหนังนอก 
1) เรื่องเกตุทอง คณะ ก.บรรเลงศิลป์ 

 ณ เมืองนวรัตน์นคร พระมหากษัตริย์ชื่อ ท้าวเทียนทอง มีมเหสีชื่อ ฉวีวรรณ และมีลูกสาว
หนึ่งคนชื่อ บุตราเทวี วันหนึ่ งมียักษ์ชื่อ เกตุทอง มาสู่ขอนางบุตราเทวี เกตุทองเป็นยักษ์ที่มี
ความสามารถมาก แม้แต่อาวุธต่าง ๆ ก็ไม่สามารถก าจัดได้ ท้าวเทียนทองจึงปรึกษามเหสีฉวีวรรณ
และตัดสินใจประกาศหาราชบุตรเขยเพ่ือที่จะมาก าจัดยักษ์เกตุทองและยกลูกสาวบุตราเทวีให้เป็น
รางวัล ท้าวเทียนทองจึงออกค าสั่งให้อ ามาตย์ดูแลความเรียบร้อย ตรวจคนเข้าออกในเมืองไม่ให้ยักษ์
เกตุทองเข้ามาได้ ฝ่ายเกตุทองพญายักษ์แห่งถ้ าทองรู้สึกเจ็บใจที่ท้าวเทียนทองไม่ยกลูกสาวบุตราเทวี
ให้ให้แก่เกตุทอง ยักษ์เกตุทองจึงตัดสินใจที่จะน าพลทหารเข้าไปโจมตีเมืองนวรัตน์นครเพ่ือที่จะไปสู่
ขอบุตราเทวีอีกครั้ง ต่อมีมีพระโอรสชื่อ มณีสุริยวงศ์ มาร่ าเรียนวิชาอยู่ที่ส านักฤาษีจนส าเร็จวิชาจึง
กราบทูลลาท่านฤาษีเพ่ือที่จะกลับไปยังเขตขัณฑ์ราชนคร 

2) เรื่อง เกาะสุวรรณ  คณะ ก. กล้วยบรรเลงศิลป์ 
มงคลราชศาสตราเป็นประมุขแห่งเมืองรัตนานคร มีมเหสีชื่อประภัสสร มีลูกสาวคนเดียวชื่อ

รัตนาเทวี วันหนึ่งมียักษาชื่อผลาญสุธามาขอลูกสาว มงคลราชศาสตราไม่อยากยกให้จึงปรึกษากับ
ประภัสสรและตกลงใจกันว่าจะพาลูกสาวไปฝากไว้กับฤาษีที่วัดโพธิ์ใหญ่และให้ฤาษีช่วยหาคู่ให้ ฤาษี
พารัตนาเทวีไปซ่อนในถ้ า และให้รัตนาเทวีอธิษฐานว่าถ้าใครเป็นคู่ของตนก็ขอให้แคล้วคลาดจาก
อันตรายมาถึงตัวของรัตนาเทวี เมื่อข่าวเรื่องของรัตนาเทวีแพร่กระจายออกไป ผู้คนมากมายตั้งใจจะ
มาท่ีถ้ าเพ่ือทดสอบ แต่สุดท้ายก็ตายด้วยด่านต่าง ๆ ที่ฤาษีเสกไว้ เกราะสุวรรณเป็นเด็กก าพร้าที่อาศัย
อยู่กับหลวงตา วันหนึ่งได้ทราบว่าแท้จริงแล้วตนเป็นลูกของเจ้าอธิบดีและนางสุวรรณเกสร ยามเกิด
ถูกแม่เลี้ยงปองร้ายแต่เทวดาเห็นใจจึงได้น ารูปเงาะมาสวมให้เพ่ือปกป้องจากอันตราย สุดท้ายนาง
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สุวรรณเกสรถูกใส่ร้ายว่าคบชู้ ทั้งแม่และลูกจึงถูกสั่งประหาร แต่ด้วยความช่วยเหลือจากกบกับเกลี้ยง
จึงหนีเข้าไปในป่า บังเอิญพบกับยักษ์ป่า ยักษ์ป่าต้องตานางสุวรรณเกสรจึงลักพาตัวไป เมื่อเกราะ
สุวรรณรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้บอกลาหลวงตาเพ่ือที่จะไปช่วยแม่ ระหว่างทางบังเอิญมาพบถ้ าที่รัตนา
เทวีหลบซ่อนอยู่ เมื่ออ่านป้ายหินที่สลักเรื่องของนางไว้ก็เกิดอยากเข้าไปพิสูจน์ว่าข้างในมีหญิงงามอยู่
จริงหรือไม ่

3) เรื่องพระสังข์ศิลป์ชัย คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์ 
 ณ เมืองแห่งหนึ่งมีกษัตริย์ชื่อ ท้าวพรหมทัต มีภรรยาอยู่สองคนคือฝ่ายขวาชื่อ แก้วมณี ส่วน
ฝ่ายซ้ายชื่อ มะลิทอง ท้าวพรหมทัตมีน้องสาวชื่อ ศรีวิชัย เป็นหญิงสาวแสนสวยที่ยังไม่มีพระสวามี วัน
หนึ่งนางศรีวิชัยเข้าไปในต าหนักไปกราบทูลลาท้าวพรหมทัตเพ่ือที่จะไป ณ สวนมาลาสวนดอกไม้ ท้าว
พรหมทัตก็ไม่ขัดใจและสั่งให้อ ามาตย์รวบรวมพลทหารคอยเป็นผู้ติดตามให้นางศรีวิชัย เมื่อนางศรีวิชัย
และพลทหารเดินทางไปถึงสวนมาลาสวนดอกไม้ มียักษ์ตนหนึ่งชื่อ กะโตหล อาศัยอยู่ในป่าพงไพรได้
ยินข่าวว่ามีสาวสวยมาอาศัยปักหลักเขตอยู่ที่สวนมาลาสวนดอกไม้จึงรีบเหาะไปดู เมื่อยักษ์กะโตหล
เห็นนางศรีวิชัยครั้งแรกก็รู้สึกตกหลุมรักนางเพราะความสวยของนางจึงอยากได้นางเป็นภรรยาแต่มี
พลทหารคอยเฝ้ายักษ์กะโตหลจึงใช้วิธีร่ายมนต์คาถาให้เหล่าทหารสลบหลับใหลไปและจับตัวนางศรี
วิชัยไป ต่อมาอ ามาตย์เห็นเหล่าทหารสลบจึงพยายามรีบปลุกแต่ไม่ได้ผล อ ามาตย์จึงรีบเข้าไปหานาง
ศรีวิชัยแต่ปรากฏว่านางหายตัวไป อ ามาตย์ไม่รอช้าจึงตัดสินใจรีบตามหานางศรีวิชัยทันที 

4) เรื่อง ดวงใจแม่  คณะ ว.รวมศิลป์ 
ศรเดชเจ้าเมืองม่านฟ้า มีพระโอรส 2 พระองค์คือ ศรนรินทร์กับศิลป์นารายณ์ เมื่อพระมเหสี

องค์เก่าเสียชีวิตจึงได้แต่งกับนางฉันทา พระโอรสกับนางฉันทานั้นไม่ถูกกัน ข้ารับใช้ที่อยากได้รางวัล 
จึงได้กุข่าวว่าพระโอรสทั้งสองตั้งใจจะกบฏ จะจับนางฉันทามาประหาร และจับศรเดชไปส าเร็จโทษ 
ศรเดชเชื่อจึงคิดจะประหารพระโอรส แต่พระโอรสก็หนีเข้าป่าไปได ้ไปพบฤๅษี 

5) เรื่อง สไบทอง คณะ ว.รวมศิลป์. เรื่อง สไบทอง 
 นครจันทร์ส่องแสง มีกษัตริย์ชื่อ ท้าวสุริยงค์ มีมเหสีมีนามว่า แสงสกาว ซึ่งก าลังตั้งครรภ์ คืน
หนึ่งนางฝันประหลาด จึงรีบเดินทางไปหาท้าวสุริยงค์ที่หน้าท้องพระโรงชัยทันที ท้าวสุริยงค์ก าลัง 
ตรวจตราอยู่ที่หน้าท้องพระโรงชัย นางแสงสกาวเล่าความฝันว่าให้แก่ท้าวสุริยงค์ว่าเห็นกวางทองมี
รูปร่างสวยสดงดงามอร่ามตา ก าลังวิ่งผ่านไปผ่านมา นางแสงสกาวอยากจะได้กวางน้อยมาชุบเลี้ยง 
ท้าวสุริยงค์มีความเชื่อโบราณว่าสตรีที่ตั้งครรภ์ถ้าฝันถึงอะไรจะเป็นความจริง และเป็นความฝันที่มี
ความเป็นสิริมงคลท้าวสุริยงค์จึงออกค าสั่งให้เสนาอ ามาตย์ออกล่าตระเวนหากวางทอง และน ามาให้
มเหสีพระแสงสกาวได้ชื่นชม เมื่อพลทหารเดินทางเข้าไปในป่าลึกอ ามาตย์เห็นกวางสีทองจึงรีบไป
กราบทูลท้าวสุริยงค์ให้ทราบโดยทันทีแต่หารู้ไหมว่ากวางน้อยตัวนี้เป็นกวางที่ไม่ได้เป็นสิริมงคลแก่
บ้านเมืองเพราะกวางตัวนี้เป็นยักษ์ปลอมแปลงเข้ามา มันจะส่งกลิ่นให้ผู้อื่นติดตามหลังจากนั้นเจ้านาย
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ของกวางทองอยู่ในสระจะจับกินทันที เมื่อเจ้านายมันได้กินคนครบร้อยคนมันจะพ้นผิดกลายเป็นยักษ์
กลับไปหาครอบครัวของมันได้ 

6) เรื่อง จ าปีลอยมา จ าปาลอยวนคณะ ล. บรรเลงศิลป์ 
ท้าวธ ามรงค์ มีมเหสีอยู่ 2 องค์ชื่อวิไลลักษณ์และวรรณา วรรณาอิจฉาที่วิไลลักษณ์ตั้งครรภ์ 

เมื่อตอนไปอาบน้ าด้วยกันจึงกดวิไลลักษณ์จมน้ า และบอกกับคนอื่นว่าวิไลลักษณ์หนีตามผู้ชายไปแล้ว 
วิไลลักษณ์ที่ลอยไปตามน้ าก็เกิดเจ็บท้องและคลอดเด็ก 2 คน  เด็กทั้งสองลอยตามน้ าไปคนละทาง 
ท้าวภุชงค์ผ่านมาเจอวิไลลักษณ์ลองน้ าอยู่จึงพากลับเมืองบาดาล  เด็กคนหนึ่งลอยไปยังอาศรมของ
พระฤาษี พระฤาษีเห็นว่าเด็กยังไม่ตายคงมีบุญมากและในฝ่ามือมีดอกจ าปีจึงตั้งชื่อให้ว่าจ าปีลอยมา 
ส่วนเด็กอีกคนมีแม่ชีช่วยไว้ได้ และได้ตั้งชื่อว่าจ าปาลอยวนเพราะในฝ่ามือมีดอกจ าปา แม่ชีสอนวิชา
ความรู้ทั้งหมดให้แก่จ าปาลอยวน เมื่อจ าปาลอยวนโตเป็นสาว แม่ชีได้ประกาศออกไปว่าใครที่เอาชนะ
จ าปาลอยวนได้ จะยกให้เป็นคู่ครอง 

7) เรื่อง นางปีศาจร้ายฆ่าแม่ คณะ พ. นิยมศิลป์ 
 ณ เมืองพาราณสี มีพระมหากษัตริย์ชื่อว่า ชัชชฎา มีมเหสีทั้งหมด ๒ คน ชื่อ แววมณีเป็นเหสี
ฝ่ายขวา และสร้อยอ าพร เป็นมเหสีฝ่ายซ้าย แววมณีมีลูกชาย ๑ คน ชื่อ มณีศรี แต่สร้อยอ าพรไม่มีลูก 
วันหนึ่งมเหสีทั้งสองมาเข้าเฝ้าแต่ชัชชฎาห้ามไม่ให้นางสร้อยอ าพรเข้ามาเพราะชัชชฎาเป็นห่วงนาง
แววมณี กลัวนางแววมณีจะถูกกลั่นแกล้งจึงไม่ให้เข้าเฝ้า นางสร้อยอ าพรรู้สึกเจ็บใจที่ชัชชฎารักนาง
แววมณีมากกว่าจึงตัดสินใจวางแผนโดยการเดินทางออกจากเมืองตามหาผู้ชายที่จะสามารถท าลูก
ให้กับนางได้ แต่ก็ไม่มีผู้ชายใดที่ท าลูกให้ นางสร้อยอ าพรจึงตัดสินใจกลับเมือง เมื่อถึงหน้าประตูเมือง
อ ามาตย์สองคนสอบถามนาง นางสร้อยอ าพรโกหกจนอ ามาตย์จับได้จึงจับตัวนางสร้อยอ าพรแต่นาง
สร้อยอ าพรก็สามารถหลุดออกมาจากเหล่าอ ามาตย์และรีบวิ่งหนีออกจากเมืองไปทันที ต่อมามียักษ์
ตนหนึ่งชื่อมรกตเห็นนางสร้อยอ าพรเดินหลงทางเกิดตกหลุมรักและเข้าไปช่วยเหลือ แต่นางสร้อยอ า
พรเห็นยักษ์มรกตแอบชอบนางจึงหลอกใช้ให้ยักษ์มรกตเป่ามนต์คาถาจากนั้นก็อุ้มนางแววมณีออกไป 
ส่วนสร้อยอ าพรก็จะไปตามชัชชฎาและใส่ร้ายทั้งคู่ว่าเป็นชู้กัน แต่เมื่อทั้งคู่เข้าวังแล้วแต่แผนกลับ
ตาลปัตรอ ามาตย์จับตัวยักษ์มรกตได้และเกิดการทะเลาะวิวาทกันแต่ในที่สุดแล้วยักษ์มรกตก็ยอมแพ้
และวิ่งหนีออกจากเมืองไป 

8) เรื่อง  เกตุทอง คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์ 
พระมณเฑียรทอง มีมเหสีชื่อปัทมาวดี และพระธิดาชื่อศรีสุดา  ครอบครองเมืองโรมทัด แต่

เมืองนี้นั้นถูก ไอ้เกตุทองยึด จนต้องส่งราษฎรให้เกตุทองกิน พระมณเฑียรทองจึงประกาศออกไปว่า
หากใครตัดหัวเกตุทองมาถวายได้จะยกพระธิดาศรีสุดาให้เป็นมเหสีและยกเมืองให้ปกครอง  คน
มากมายเดินทางมาต่อสู้กับเกตุทอง แต่สุดท้ายก็แพ้กลับมา เพราะเกตุทองเกิดมามีหัวเป็นทองฟัน
แทงไม่เข้า สุริยาเพ่ิงส าเร็จวิชาจากฤาษีบังเอิญผ่านมาได้ยินเรื่องราวจากนนทกาลที่ตั้งใจจะมาปราบ
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เกตุทองแต่ถอดใจเพราะความแข็งแกร่งของเกตุทอง จึงคิดที่จะช่วยปราบเกตุทอง เมื่อกลับมาปรึกษา
ฤาษีก็ได้รู้ว่าต้องใช้ทองปราบ หลังจากตัดหัวเกตุทองมาได้นนทกาลที่แอบตามมาก็ขโมยหัวของเกตุ
ทองเพราะหวังจะแต่งงานกับพระธิดา แต่ก็ถูกเศรษฐีสลับเอาหัวยักษ์แก่ให้แทน สุริยาบังเอิญเจอ
เศรษฐีหิ้วห่อใส่หัวเกตุทองจึงแอบไปสลับห่อเอาหัวคืนมา 

9) คณะรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์. เรื่อง หญิงงามสามชาย 
ณ เมืองรัตนานคร มีกษัตริย์ชื่อว่า เจ้าแสงอาทิตย์ มีมเหสีชื่อว่า ประภาวดีอรทัย และพระ

ราชธิดาชื่อแววมณี เมื่อนางแววมณีอายุ ๒๐ ปี เจ้าแสงอาทิตย์กับประภาวดีอรทัยจึงปรึกษากันเรื่อง
อยากให้นางแววมณีมีคู่ครองมาปกครองเมืองแทนพ่อ เมื่อแววมณีทราบเรื่องก็ไม่ขัดข้อง ต่อมามียักษ์
ตนหนึ่งชื่อ ผลาญสุธา มาสู่ขอนางแววมณีแต่เจ้าแสงอาทิตย์ปฏิเสธจึงเกิดการสู้รบและท าให้
ครอบครัวของแววมณีพลัดพรากจากกันไป ต่อมาเจ้าแสงอาทิตย์ถูกยักษ์ขิณีจับตัว ศรนรินทร์จึงรีบ
เข้าไปช่วยเหลือ เจ้าแสงอาทิตย์รู้สึกซาบซึ้งจึงรับปากว่าจะตอบแทนโดยการยกลูกสาวและพาศร
นรินทร์เข้าเมืองทันที ต่อมานางประภาวดีถูกอสุราจับตัวไปนายวิเชียรเห็นจึงรีบเข้าไปช่วยนาง
ประภาวดีรู้สึกซาบซึ้งจึงรับปากว่าจะตอบแทนโดยการยกลูกสาวและพานายวิเชียรเข้าเมืองทันที 
ต่อมานายสุริยาเห็นนางแววมณีวิ่งหนียักษ์ผลาญสุธา นายสุริยาจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือและขอติดตาม
นางแววมณีไปด้วย นางแววมณีตกหลุมรักนายสุริยาที่คอยช่วยเหลือจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยัง
เมืองรัตนานคร เมื่อถึงเมืองพ่อแม่ของนางแววมณีเห็นนางมากับชายอ่ืน ส่วนนางแววมณีตกใจที่พ่อ
กับแม่น าชายอ่ืนเข้าเมือง นางแววมณีจะท าอย่างไรต่อไปดีจะเลือกชายใดเป็นสวามีมาเป็นคู่ครอง
ของตน 

10) เรื่อง มณีสุริย์วงศ์ (เกตุทอง) คณะ ช. รุ่งเรือง 
มณีสุริย์วงศ์เป็นราชโอรสของท้าวธนาวงศ์กับนางสุวรรณา ออกเดินทางไปเรียนวิชากับฤๅษี

อยู่กลางป่าเรียนจนจบการศึกษา ยักษ์เกตุทอง เดินทางไปเมืองรัตนานครเพ่ือสู่ขอพระราชธิดารัศมี        
ท้าวมณเฑียรทอง จึงขอผ่อนผันให้ยกขันหมากมาในอีก 7 วัน และได้ป่าวประกาศ ว่าใครสามารถตัด
หัวเกตุทองได้จะยินดีให้แต่งงานกับพระราชธิดา 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นาวาอากาศโท สมบัติ  สมศรีพลอย 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2538     อักษรศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) เอกวิชาภาษาไทย 

โทวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2548     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจารึกตะวันออก      
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2558     ก าลังศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ 901/1839 ยูนิโอคอนโด ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ       
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600   
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