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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลาดับเนื้อหาและเนื้อหาการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร
รวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมของการบอกเรื่อง ผลการศึกษาพบว่า การลาดับเนื้อหา
การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร ประกอบด้วย 1) การร้องเพลงนา 2) การปฏิสันถาร 3) การบอกวัตถุประสงค์
การแสดง 4) การถอดหมวกของตัวตลกบอกเรื่อง 5) การแนะนาชื่อคณะ 6) การกล่าวขอบคุณ 7) การกล่าวอวยพร
8) การขออภัย 9) การอนุรักษ์ 10) การบอกชื่อเรื่อง ส่วนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านการบอก
เรื่องของหนังตะลุงเมืองเพชร ได้แก่ 1) วัฒนธรรมการทักทายในสังคมไทย 2) วัฒนธรรมการขอบคุณและอวยพร
ในสังคมไทย 3) วัฒนธรรมการแก้บนในสังคมท้องถิ่น 4) การยกย่องให้เกียรติครูในสังคมไทย และ 5) ความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์
คาสาคัญ: หนังตะลุงเมืองเพชร การบอกเรื่อง การลาดับเนื้อหา

Abstract
This research article aimed to study content order and content telling about content
of Petchaburi shadow puppetry prompts including analyzed the social and cultural reflection of
telling the story. The result showed that content order of Petchaburi shadow puppetry prompts
was consisted of 1) overture, 2) greeting, 3) aim of the play, 4) hat taking off of clown prompt,
5) performing group introduction, 6) gratitude expressing, 7) blessing, 8) apology, 9) conservation,
and 10) title indication. The reflective characteristics on social and culture were 1) greeting
culture in Thai society, 2) gratitude expressing and blessing culture in Thai society, 3) culture of
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making a votive offering in local society, 4) teacher respects in Thai society, and 5) loyalty for
the King.
Keyword: Phetchaburi shadow, puppetry prompt, content order

บทนา
การบอกเรื่อง คือ การบอกชื่อเรื่องนิยายที่ใช้แสดงในคืนนั้นให้ผู้ชมรับทราบ เพื่อจะได้เตรียมพร้อมที่
จะชมการแสดงด้วยความบันเทิงในลาดับต่อไป การบอกเรื่องนี้มีความสาคัญเพราะเป็นการเร่งเร้าให้ผู้ชมสนใจ
ใคร่รู้ว่าวันนี้คณะหนังตะลุงจะแสดงเรื่องอะไร เนื้อหาจะเป็นเช่นไร ตัวตลกที่น ายหนังใช้บอกเรื่องจะมีลักษณะ
หัวล้านสวมหมวก แล้วมาเปิดหมวกต่อหน้าผู้ชมเพื่อเรียกเสียงหัวเราะ ตัวตลกจะทักทายผู้ชม บอกชื่อคณะ เรื่อง
ที่แสดง บางคณะจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม หยอกเย้ากับเจ้าภาพอาจจะเอ่ยชื่อเจ้าภาพ เพื่อแสดงความสนิทสนม
ล้อเล่น บางสถานที่ผู้ชมจะตะโกนสนทนาด้วยหยอกเย้าตัวตลกบอกเรื่อง หรือโห่ฮาต้อนรับ บางครั้งผู้ชมก็ขอให้
แสดงเรื่องตามที่ต้องการ หรือไม่ก็ขอให้ร้องเพลงลูกทุ่ง การบอกเรื่องเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้นายหนังเจรจา
ผ่านตัวตลกและผู้ชมได้มีปฏิสัมพันธ์แบบผ่อนคลาย หลังจากพิธีกรรมไหว้ครูและพิธีกรรมการตัดสินบนที่มี
บรรยากาศเป็นทางการเข้มขลังและยาวนานพอสมควร นอกจากนั้น การบอกเรื่องเป็นขั้นตอนที่จะนาไปสู่ตัวบท
วรรณกรรมการแสดง บอกให้ผู้ชมทราบว่าการแสดงกาลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
การบอกเรื่องของหนังตะลุงเมืองเพชรน่าจะได้รับขนบการแสดงจากหนังตะลุงภาคใต้ เนื่องจากหนัง
ตะลุงเมืองเพชรได้รับอิทธิพลจากหนังตะลุงภาคใต้ การบอกเรื่องเป็นหนึ่งในขนบการแสดงหนังตะลุงภาคใต้
(สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, ม.ป.ป.: 71) ซึ่งมีลาดับขั้นตอนการแสดง ดังนี้ 1) ทาพิธีตั้งเครื่องและเบิกโรง 2) เล่นเพลง
โหมโรง 3) ออกลิงหัวค่า 4) ออกรูปฤๅษี 5) ออกรูปพระอิศวรทรงโคอุสุภราช 6) ออกรูปอภิปรายหน้าบท 7) ออกรูป
บอกเรื่อง 8) ออกรูปเจ้าเมือง และ 9) ดาเนินเรื่องต่อไปตามเนื้อเรื่อง การบอกเรื่องหรือที่หนังตะลุงภาคใต้
เรียกว่า ออกรูปบอกเรื่อง เป็นขนบและมีลาดับการแสดงตรงกับหนังตะลุงเมืองเพชร คือ ลาดับอยู่ก่อนการแสดงเรื่อง
การบอกเรื่องหรือออกรูปหนังตะลุงภาคใต้ จะเริ่มด้วยการกล่าวทาความเคารพพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์
บิดามารดา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนผู้มาชมการแสดงหนังตะลุง ต่อจากนั้นอาจพูดถึงความสัมพันธ์กับเจ้าภาพ
เล่าความเป็นมาของคณะหนังตะลุง บางคณะปรารภถึงการดาเนินชีวิตของผู้คนและปัญหาต่าง ๆ ของสังคม บาง
คณะประชาสัมพันธ์เรื่องราวข่าวที่เกี่ยวกับเจ้าภาพหรือหนังตะลุง เสร็จแล้วบอกผู้ชมว่าคืนนี้จะแสดงเรือ่ งอะไร มี
สาระโดยย่อว่าอย่างไรบ้าง (ชวน เพชรแก้ว, 2548: 91) กมลวิทย์ ขวัญรอด (2563) นายหนังตะลุงคณะไก่ฟ้า
ประกาศิตและประธานชมรมหนังตะลุงจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การบอกเรื่องหนังตะลุงภาคใต้ในปัจจุบันยังคง
ขนบเหมือนในอดีต โดยใช้ตัวตลก คือ อ้ายขวัญเมืองในการบอกเรื่อง แต่บางคณะก็แกะตัวหนั งรูปเจ้าของคณะ
ใช้บอกเรื่อง เพราะถือว่ารูปตัวแทนของนายหนัง โดยจุดประสงค์สาคัญของการบอกเรื่อง คือ การแนะนาตัวและ
การผูกมิตรสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าภาพและคนในท้องถิ่น
เมื่อ พิจ ารณาถึงลาดับเนื้อ หาการบอกเรื่อ งของหนังตะลุงภาคใต้ มีส่ว นที่เ หมือนและแตกต่า งกับ
หนัง ตะลุงเมืองเพชร ทาให้เห็นร่องรอยหรืออิทธิพลที่ได้รับมา แต่ หนังตะลุงเมืองเพชรได้ปรับแปลงให้เข้ากับ
บริบทท้องถิ่น จนการบอกเรื่องมีลักษณะเฉพาะที่ลงตัวทั้งการลาดับเนื้อหาและเนื้อหาในการบอกเรื่อง และสืบทอด
รูปแบบและเนื้อหามาจนถึงปัจจุบัน (ชัยนาท เชิดชานาญ, 2563) หนังตะลุงทุกคณะในจังหวัดเพชรบุรี จะบอก
เรื่องภายหลังที่จับลิงหัวค่าหรือ การชกมวยแล้ว หนังตะลุงทุกคณะจะใช้ ตัวตลกบอกเรื่องอยู่ 2 ตัวเท่านั้น คือ
ไอ้เกลี้ยงกับไอ้แก้ว (สุรินทร์ สวัสดี , 2539: 62) สาหรับไอ้เกลี้ยงนั้นเป็นตัวตลกบอกเรื่องของหนังนอก พูด
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สาเนียงบ้านลาด ซึ่งเป็นภาษาถิ่นเมืองเพชร ส่วนไอ้แก้วนั้ นเป็นตัวตลกบอกเรื่องของหนังใน พูดสาเนียงภาคใต้
กรณีของไอ้แก้วนั้นแสดงให้เห็นร่องรอยหลักฐานของการรับอิทธิพลของหนังตะลุงภาคใต้ที่ยังหลงเหลือให้เห็นใน
ตะลุงเมืองเพชร (ชัยนาท เชิดชานาญ, 2563)
การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่มีความสาคัญที่เป็นขนบการแสดงที่
ขาดไม่ได้ เพื่อที่จะเชื่อมช่วงพิธีกรรมการไหว้ครูหรือการตัดสินบนกับช่วงการแสดงนิยายให้ผู้ชมปรับอารมณ์ให้
พร้อมที่จะรับความบันเทิง โดยมีตัวตลกเป็นตัวแทนคนเชิดที่จะมีปฏิสันถารสือ่ สารกับเจ้าภาพและผูช้ ม ตลอดจน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้น โดยใช้ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิด และที่สาคัญคือการบอกชื่อเรื่องที่จะ
แสดงในคืนนั้น
จากความสาคัญของการบอกเรื่องดังที่ได้กล่าวมา นักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสาคัญที่จะศึกษา
การบอกเรื่องทัง้ หนังตะลุงภาคใต้และหนังตะลุงเมืองเพชรอย่างจริงจัง มีเพียงกล่าวถึงไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของขนบ
การแสดงหรือให้รายละเอียดเนื้อหาว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ลาดับเนื้อหาและลักษณะ
เนื้อหาที่เป็นหัวใจของการบอกเรื่อง และไม่มีการตีความถึงนัยยะแฝง รวมทั้งบทสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม
ของบริบทท้องถิ่นเลย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบอกเรื่องของหนังตะลุงเมืองเพชรในประเด็นดังกล่าว

ภาพที่ 1 ไอ้เกลี้ยง

ภาพที่ 2 ไอ้แก้ว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการลาดับเนื้อหาและเนื้อหาการบอกเรื่องของหนังตะลุงเมืองเพชร
2. เพือ่ วิเคราะห์ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนจากการบอกเรื่องของหนังตะลุงเมืองเพชร

ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาวิเคราะห์จากการบอกเรื่องของหนังตะลุงเมืองเพชร ที่บันทึกเทปการแสดงไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2562
จานวน 20 บท การบอกเรื่อง ประกอบด้วย 1) เกตุทอง: คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์ 2) เกตุทอง: คณะรุ่งฤทธิ์
บรรเลงศิลป์ 3) เกราะสุวรรณ: ก. กล้วย บรรเลงศิลป์ 4) คาวี โควิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดชาชาญ
5) จาปีลอยมา จาปาลอยวน: ล.บรรเลงศิลป์ 6) ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์ 7) นางปี ศาจร้ายฆ่าแม่: คณะ
พ.นิยมศิลป์ 8) พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์ 9) พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ: คณะ
ช.รุ่งเรืองศิลป์ 10) พัดทอง: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร 11) มณีสุริย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์ 12) รามเกียรติ์
ตอน หนุมานสืบข่าวลงกา: คณะเจริญศิ ลป์ 13) รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช.รุ่งเรืองศิล ป์
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14) รามเกียรติ์ ตอน นิมิตเมืองลงกา: คณะเจริญศิลป์ 15) รามเกียรติ์ ตอน หนุมานหักสวนทศกัณฐ์: คณะเจริญศิลป์
16) ศึกขอมดาดิน: คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ 17) รามเกียรติ์ ตอน ศึกทัพนาสูร: คณะมหาฟลุ๊ค ลูกเพชร
18) สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป์ 19) หงส์หิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดชาญ 20) หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์
บรรเลงศิลป์

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบอกเรื่องทั้งหนังตะลุงเมืองเพชรและหนังตะลุงภาคใต้
ตลอดจนงานวิจัยที่มีลักษณะข้อมูลเหมือนการบอกเรื่อง
2. เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการบันทึก วีดิทัศน์การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรตามขอบเขตจานวนที่
กาหนด รวมทั้ง สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์คนเชิด เจ้า ภาพ และผู้ชมการแสดง ต่อ จากนั้น ถอดตัวบท
การบอกเรื่องของการแสดงแต่ละคณะเป็นลายลักษณ์อักษร
3. วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามทั้งตัวบทที่ถอดเป็นลายลักษณ์อักษรและการสัมภาษณ์ แล้ว เรียบเรียง
ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และนาเสนอเป็นบทความวิจัย

ผลการวิจัย
การศึกษาลักษณะการบอกเรื่องของหนังตะลุงเมืองเพชร สามารถวิเคราะห์ได้ 2 ประเด็น คือ การลาดับ
เนื้ อ หาและเนื้ อ หาการบอกเรื่ อ ง และลั ก ษณะทางสั งคมและวั ฒ นธรรมไทยที่ ส ะท้ อ นจากการบอกเรื่ อ งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. การลาดับเนื้อหาและเนื้อหาการบอกเรื่อง
การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรของแต่ละคณะแม้จะแตกต่างกันในรายละเอียดของเนื้อหาตาม
บริบทของสถานที่ที่ไปแสดง แต่ในภาพรวมมีการลาดับเนื้อหาและเนื้อหาที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกันอย่างมีเอกภาพ
และสืบทอดขนบการบอกเรื่องมาจากครูหนังตะลุงในอดีต มาจนถึงปัจจุบันหนังตะลุงเมืองเพชร มีการวางลาดับ
เนื้อหาและมีเนื้อหาเป็นลาดับ ดังนี้
1.1 การร้องเพลงนา
การร้องเพลงนาการบอกเรื่องเป็นเนื้อหาที่อยู่ในลาดับต้นของการบอกเรื่อง กล่าวคือ การที่
ตัวตลกร้องเพลงอยู่ในฉากก่อนสักระยะหนึ่งแล้วจึงเผยตัวออกมาพบกับผู้ชม เพื่อเป็นการเรียกความสนใจจาก
ผู้ชม แล้วก็ร้องเพลงต่อไปจนจบเนื้อเพลง หลังจากนั้นจะเป็นการเจรจาตามปกติ การร้องเพลงนาการบอกเรื่องที่
ปรากฏ ได้แก่ เพลงลูกทุ่ง ลิเก และกลอนหนังตะลุง ดังรายละเอียด ดังนี้
1.1.1 การร้องเพลงลูกทุ่ง จากการเก็บข้อมูลปรากฏเพลงลูกทุ่ง จานวน 4 เพลง ได้แก่ 1) พ่อ
แห่งสยาม ของนายบัญญัติ (น้องเดียว) สุวรรณแว่นทอง 2) ขอเป็นพระเอก (เป็นเพลงแปลงเนื้อร้องจากเพลง
ลูกทุ่ง ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ ของ สุทธิราช (กุ้ง) วงศ์เทวัญ) 3) แววตา ของ พร ภิรมย์ และ 4) มนต์รักลูกทุ่ง
ของ ไพบูลย์ บุตรขัน
ตามที่กล่าวแล้วว่า ช่วงการบอกเรื่องเป็นการสื่อสารของคนเชิดกับผู้ชม คนเชิดมีอิสระใน
การสื่อสารที่สะท้อนโลกทัศน์หรืออารมณ์ความรู้สึกของตนได้อย่างอิสระ การเลือกสรรบทเพลงลูกทุ่งมานาเสนอ
ของแต่ ล ะคณะ นอกจากเป็ น การอวดน้ าเสี ย งแก่ ผู้ ช มแล้ ว ให้ เ กิ ด ความบั น เทิ ง แล้ ว ยั ง แฝงสารที่ มี นั ย ยะ
ยกตัว อย่างเพลง “พ่อ แห่งสยาม” คนเชิด ต้องการแสดงความจงรัก ภัก ดีเทิดทูนสดุดีย อพระเกียรติ ยศของ
มหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ซึ่งแสดงออกในฐานะศิลปินท้องถิ่น ส่วนเพลงแปลงเนื้อจากบทเพลง ขอเป็นพระเอกใน

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.22 No.2 July-December 2020

149

หัวใจเธอ คนเชิดต้องการตีแผ่อารมณ์ความรู้สึกของชีวิตคนเชิดหนังตะลุงหรือที่เรียกว่า “ศิลปินเล่นเงาบนผ้า” ที่
สร้างความสุขหน้าจอให้ความเพลินเพลินแก่ผู้ชม แต่ชีวิตหลังจอต้องทุกข์ตรมเพราะไร้คู่ การคัดสรรเพลงลุกทุ่ง
ของแต่ละคณะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคนเชิดที่ต้องการนาเสนอสารใดเป็นสาคัญ โดยให้สอดคล้องกับบริบทของ
การแสดง
1.1.2 การร้องลิเก
นอกจากเพลงลูกทุ่งแล้ว คนเชิดจะร้องกลอนลิเก ทานองราชนิเกลิง ซึ่งเป็นทานองสามัญ
ของการแสดงลิเกที่ชาวบ้านคุ้นเคย เป็นเพลงนาการบอกเรื่อง คนเชิดจะสร้างสรรค์เนื้อหากลอนลิเกขึ้นให้
สอดคล้องกับบริบทการแสดงและยุคสมัย ซึ่งมีทั้งการด้นสดและการแต่งไว้ล่วงหน้า จากตัวอย่างข้างล่าง คณะ
เจริญศิลป์ ใช้ไอ้แก้วเป็นตัวบอกเรื่องร้องกลอนลิเกเกริ่นนา เนื้อหาเป็นการเกี้ยวผู้ชมเพื่อหาแม่ยก เนื้อหา
สอดคล้องกับการใช้รูปแบบกลอนลิเก เพราะลิเกส่วนใหญ่มักมีแม่ยกอุปถัมภ์ นอกจากนั้นยังสอดแทรกบริบท
สังคมปัจจุบันในเรื่องการใช้โชเชียล ในเรื่องการ “กดไลค์” ดังเนื้อความในตัวอย่าง
แฟนแฟนหน้าจอจงฟังเสียง
นี่เป็นเสียงแก้วคนเก่า
ถึงแม้รูปร่างไม่หล่อเหลา
เป็นแฟนหนุ่มสาวนายน้า
ผมขอบอกกล่าวอย่างไม่โกหก
แก้วขาดแม่ยกรู้ไหม
แถมยังขาดคนคล้องมาลัย
ไม่มีแม่หม้ายถามหา
ไม่มีวัยรุ่นเอาใจ
ไม่มีสาวใหญ่เรียกพี่
ขอวิงวอนท่านที่เคารพ
มาเป็นแม่ยกได้ไหม
แก้วแอบกดไลค์อยู่ในจอ
แก้วนี้แอบรออยู่ในใจ
(รามเกียรติ์ ตอน นิมิตเมืองลงกา: คณะเจริญศิลป์)
1.1.3 การร้องกลอนหนังตะลุง
การร้องกลอนหนังตะลุงเมืองเพชร ใช้กลอนหัวเดียวแบบกลอนเพลงพวงมาลัยหรือเพลง
เกี่ยวข้าวของภาคกลาง มีท่วงทานองกระชับโลดโผนคล้ายการร้องละครชาตรีและมโนราห์ ซึ่งทานองการร้องต่าง
กับหนังตะลุงภาคใต้ที่ใช้ก ลอนแปดและมีลีลาทานองที่เนิบช้า กลอนหนังตะลุงนาการบอกเรื่อง ปรากฏดัง
ตัวอย่าง
สิบนิ้วลูกหนอขอประนม
หมายบังคมขึ้นเหนือเกศา
ลูกไหว้คุณปู่คุณย่า
ลูกไหว้คุณตาคุณยาย
มาฟังกันด้วยหูมาดูด้วยตา
เลิกแล้วก็ลาต่างคนต่างไป
เล่นหนังตะลุงนั้นมันให้แสนยาก มันให้ลาบากหัวอกข้างใน
เล่นหนังตะลุงแม่เอวบาง
ต้องเที่ยวจ้างเขาทั้งไกลทั้งใกล้
พอตกลงเรื่องราคา
เขาหาลูกมาลูกก็ต้องเล่นไป
บางคนชอบไวบางคนชอบช้า
สวนเสเฮฮาแช่แว็บแช่แว็บ
นี่มันก็ดึกขึ้นมา
ตัวขอลูกยาจะได้บรรยาย
(ศึกขอมดาดิน: คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ)
เนื้อหากลอนหนังตะลุงคณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ เป็นการทักทายท่านผู้ชม แล้วระบาย
ความคับข้องใจของชีวิตคนเล่นหนังตะลุงว่า หนังตะลุงนั้ นการแสดงมีความยากลาบาก ต้องรับจ้างไปแสดงทั้ง
ทางใกล้ทางไกล ส่วนผู้ชมก็มีรสนิยมการชมที่หลากหลาย
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การร้องเพลงนาซึ่งอยู่ในลาดับต้นของขนบการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร ปรากฏ
การใช้เพลงลูกทุ่ง กลอนลิเก และกลอนหนังตะลุง และมี รูปแบบการนาเสนอที่มีฉันทลักษณ์ ส่วนเนื้อหานั้นคน
เชิดแต่ละคณะมีอิสระในการนาเสนอเนื้อหา ซึ่งบางเนื้อหาก็ซ้ากับเนื้อหาของบทพูดบอกเรื่องในลาดับต่อไป เช่น
การทักทาย การแนะนาชื่อคณะ ดังที่จะอธิบายในลาดับต่อไป
1.2 การปฏิสันถาร
หากหนังตะลุงคณะใดไม่มีการร้องเพลงนาการบอกเรื่อง การปฏิสันถารจะเป็นลาดับแรกของ
การบอกเรื่อง ตัวตลกจะการทักทายปราศรัยกับผู้ชม ซึ่งเป็นการกล่าวทักทายตามธรรมเนียมนิยมของคนไทย
ส่วนใหญ่จะกล่าวคาว่า “ขอกล่าวสวัสดี” “ขอกราบสวัสดี” “ขอกล่าวคาว่า สวัสดี ” ถ้าเป็นพระสงฆ์หรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จะใช้คาปฏิสันถารว่า “ขอนมัสการพระเดชพระคุณ” ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
“ก่อนอื่นต้อง ขอกล่าวสวัสดี ทุกท่านชาวพี่น้องโป่งสลอดและพี่น้องหมู่บ้านใกล้เคียงทุกท่าน”
(จาปีลอยมา จาปาลอยวน: คณะ ล.บรรเลงศิลป์)
“ขอนมัสการพระเดชพระคุณคุณพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเขาทะโมน จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัด
เจ้าวาส... กราบนมัสการพระเดชพระคุณคุณพ่อองค์ใหม่ และพระสงฆ์องค์เจ้าที่จาพรรษาที่วัดเขาทโมนทุกรูป”
(ศึกขอมดาดิน: คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ)
1.3 การบอกวัตถุประสงค์การแสดง
ลาดับต่อจากการปฏิสันถารจะเป็นการบอกวัตถุประสงค์ของการว่าจ้างคณะหนังตะลุงมาทา
การแสดงส่วนใหญ่จะเป็นงานแก้บนหรือการเปลื้องสินบน นอกจากนั้นจะเป็นงานเบ็ดเตล็ด ได้แก่ งานขึ้นบ้านใหม่
งานประจาเดือนหรืองานประจาปีของวัด งานสวดอภิธรรมศพ งานแสดงถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาท้องถิ่น เป็นต้น
ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
“สาหรับคืนวันนี้เป็นหนังตะลุงเปลื้องสินบน ของคุณจารุวรรณ เยื้องกราย เธอก็ได้บนบาน
ศาลกล่าวกับหลวงพ่อดาเอาไว้ 3 คืนด้วยกัน คืนนี้ก็เป็นคืนแรกของการเปลื้องสินบน ก็เป็นอันว่าสินบาทสินบน
ของคุณจารุวรรณก็ขาดไปหนึ่งคืน เหลืออีกสองคืนนะครับ สาหรับคืนวันนี้ก็ขาดกันไป ไม่มีติดค้างกันอีกต่อไป”
(มณีสรุ ิย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์)
“ผมแสดงวันนี้เป็นคืนที่สองงานประจาปีวัดเขาทะโมน ที่เขาจัดกันทุกปี ปีละสองคืน ให้พ่อ
แม่พี่น้องชาวบ้านชาวช่องที่มีจิตศรัทธาในศาสนาพุทธมาทาบุญทากุศลปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถ”
(ศึกขอมดาดิน: คณะสมหมาย ศิษย์ครูเจริญ)
1.4 การถอดหมวกของตัวตลกบอกเรื่อง
“ต้องถอดหมวกก่อนครับ (ถอดออกมาเห็นหัวล้าน) เดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะว่า เอา แสดงในวัด
ในวา ใส่หมวกมาทาไม ศาลพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทาง ศาลพระพรหมที่อยู่ต่อหน้าศักดิ์สิทธิ์มาก”
(นางปีศาจร้ายฆ่าแม่: คณะ พ.นิยมศิลป์)
“ก่อนอื่นขอกราบคณะเจ้าภาพหน่อย ฮ่ะ ๆ ๆ แหมเข้ามาที่วัด ไม่รู้จักสถานที่ถอดหมวกก่อน
ฮ่ะ ๆ ๆ คนเราจะหล่อเสียอย่างไม่ว่าใส่หมวกถอดหมวกมันหล่อทั้งนั้นแหละ”
(รามเกียรติ์ ตอน นิมติ เมืองลงกา: คณะเจริญศิลป์)
การถอดหมวกของตัวตลกบอกเรื่องเป็นมุกตลกเพื่อสร้างอารมณ์ขัน พบบางคณะเท่านั้น ส่วนใหญ่
เป็นสายหนังนอกจะใช้มุกนี้แทรกไว้ในการบอกเรื่อง โดยใช้ไอ้เกลี้ยงตัวตลกหัวล้านสวมหมวกออกมาบอกเรื่อง
เมื่อพูดทักทายได้สักพักก็จะถอดหมวก เพื่อเป็นการเคารพสถานที่และให้เกียรติท่านผู้ชม เมื่อถอดหมวกออกมา
จะเห็นหัวล้านสีแดง ผู้ชมจะหัวเราะ รายละเอียดดังตัวอย่างข้างต้น
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1.5 การแนะนาชื่อคณะ
การแนะนาชื่อและที่อยู่คณะหนังตะลุงที่แทรกไว้ในการบอกเรื่อง เป็นการประชาสัมพันธ์เน้น
ย้าให้ผู้ชมรับทราบว่า หนังตะลุงคณะที่แสดงในคืนนี้ชื่อคณะอะไร มาจากที่ไหน หากผู้ชมท่านใดประทับใจ
การแสดงเมื่อจะมีงานที่ต้องการหนังตะลุงมาแสดงในอนาคต ก็จะสามารถติดต่อว่าจ้างโดยตรงได้ถูกต้อง ดัง
ตัวอย่างข้อความการบอกเรื่อง ต่อไปนี้
วันนี้ พ.นิยมศิลป์ อยู่หนองปรง เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไม่เคยเดินทางผ่านเข้ามาเลย ครั้งแรก
ในชีวิต ผมแสดงทามาหากินเขตหนองชุมพลครับ ปากท่อ ราชบุรี นครปฐม อยู่เขตนั้น วันนี้โผล่เข้ามาวัดเขาตะเครา
เคยมาครับ มาบ่อย เดินทางมาที่วัดขุนตราครั้งแรก”
(นางปีศาจร้ายฆ่าแม่: คณะ พ.นิยมศิลป์)
“รับชมรับฟังหนังตะลุงรุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์ จากอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้มา
ทาการแสดงในค่าคืนวันนี”้
(หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์)
1.6 การกล่าวขอบคุณ
การกล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณเป็นมารยาทและธรรมเนียมนิยมของการบอกเรื่องหนังตะลุง
เมืองเพชร ส่วนใหญ่จะเป็นการขอบคุณเจ้าภาพเป็นหลัก ที่ได้ว่าจ้างมาแสดง นอกจากนั้นจะขอบคุณคนที่ได้
ติดต่อซึ่งอาจไม่ใช่เจ้าภาพ หากเจ้าภาพมีการเลี้ยงอาหารก็จะขอบคุณบรรดาแม่ครัว หรือรวมทั้งกราบขอบคุณ
เจ้าอาวาสที่ได้ให้ใช้สถานที่แสดง การกล่าวขอบคุณเป็นการสร้างไมตรีสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นที่ไปแสดง เป็น
การสร้างเครือข่าย เพื่อประโยชน์ใ นการจ้างหนังตะลุงมาแสดงในโอกาสต่อไป ดังตัวอย่าง การกล่าวขอบคุณ
ต่อไปนี้
“กราบขอบคุณคณะเจ้าภาพได้จับจองเป็นเจ้าของหนังตะลุงวันนี้ เข้าไว้ กราบขอบคุณ
นงเยาว์ (เจ้าภาพ) เป็นอย่างสูง ขอขอบคุณแม่ครัวทุก ๆ ท่านที่ได้ประกอบอาหารเลี้ยงกันอิ่มหนาสาราญ
เรียกว่าให้ความไว้วางใจเราชาวคณะ ว.รวมศิลป์มา ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นใจทีเดียว หลาย ๆ ท่านที่จับจ้อง
ผมไว้ รู้สึกว่ายาวเหยียด ตอนนี้ปาเข้าไปเดือนกรกฎา ขอบคุณทุกเจ้าภาพทีเดียวนะครับ”
(ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์)
“ก็ขอขอบคุณคณะท่านเจ้าภาพที่ได้จัดหาหนังพวกเราทาการแสดงเปลื้องสินบนในงานของ
ท่า นในค่าคืนวัน นี้ ในงานของวัดธงชัยถือ เป็นโอกาสสมโภชไปในตัว ขอบคุณไปยัง คณะท่า นเจ้าภาพและ
พระเดช พระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดธงชัยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้พวกเราทาการแสดงเปลื้องสินบนให้กับหลวงพ่อดา
กันในค่าคืนวันนี้ เอาละครับ”
(มณีสรุ ิย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์)
1.7 การกล่าวอวยพร
การกล่าวอวยพรเจ้าภาพมีแทรกไว้ในการบอกเรื่อง เป็นการอวยพรด้วยข้อความสั้น ๆ ซึ่งพบ
ในบางคณะเท่านั้น เนื่องจากทุกคณะจะร้องกลอนหนังตะลุงอวยพรเจ้าภาพในช่วงพิธีกรรมแล้ว การอวยพรจะ
กล่าวถึง ขอให้มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่ดี ร่ารวย ฯลฯ ดังตัวอย่างข้อความ ต่อไปนี้
“ขอให้เจ้าภาพหลุดสินบาทขาดสินบน คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่งมาดปรารถนา อย่าเจ็บ
อย่าจนให้รวยทั้งปีให้ดีทั้งชาติ”
(เกราะสุวรรณ: คณะ ก. กล้วย บรรเลงศิลป์)
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“ต่อจากนี้จะขอจะคิดจะทาสิ่งใด ขอให้ประสบความสาเร็จ นะครับ ความเจ็บอย่าได้ ความไข้
อย่ามี ความเจริญในหน้าที่การงาน มีลูกมีหลานก็ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม ทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย พี่ป้า
น้า อาขอให้มีค วามสุข กัน ถ้ว นหน้า ปี 60 นี้ สิ่ง ชั่ว ช้า ทั้ง หลายขอให้ห่า งไกล อย่า ประสบและพบพา มีแ ต่
ความเจริญรุ่งเรืองกันทั่วทุกท่าน”
(รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์)
1.8 การขออภัย
การขออภัยท่านผู้ชมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากเกิดความผิดพลาดในการแสดง เป็นเนื้อหาหนึ่งที่
ปรากฏในการบอกเรื่อง แสดงถึงวัฒนธรรมการอ่อนน้อมถ่อมตัวของสังคมไทย ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
“อย่างว่าล่ะครับบางคนชอบช้า บางคนชอบไว บางคนชอบตลกสนุกสนาน บางคนชอบเนื้อเรื่อง
แต่ผมคนเดียวทาถูกใจไม่อย่างไรต้องกราบขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย ซุ่มเสียงแหบไปบ้าง ขอกราบประทานอภัย
อย่างว่ายังได้หยุดกันไม่เลย โน้นนะยาวมาตั้งแต่งานพระนครคีรี”
(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์)
“คืนนี้ผมไม่สามารถเอาทุกศิลปินมาได้ ก็เลยดาเนินการแต่เพียงคนเดียว ร้องเพียงคนเดียว ถ้า
หากเกิดการผิดพลาดประการหนึ่งประการใด กราบประทานอภัยอย่างสูง นะครับนะ”
(สไบทอง: คณะ ว.รวมศิลป์)
1.9 การอนุรักษ์
คนเชิดหนังตะลุงตระหนักอยู่เสมอว่าตนอยู่ในฐานะศิลปิน ที่สืบทอดศิลปะการแสดงมาจากครู
หนังตะลุงในอดีต การรักษาการแสดงหนังตะลุงให้คงอยู่กับเมืองเพชร เป็นการบอกให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของการแสดงหนังตะลุง และร่วมกันอนุรักษ์ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
“หนังตะลุงเพชรบุรี สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยคุณครูลาภ กลิ่นอุบล หรือเป็นครูซง ก็มาหลาย
รุ่นแล้ว นี่ก็มาถึงรุ่นหลาน ก็อนุรักษ์กันเข้าไว้ เดี๋ยวศิลปะเมืองเพชรบุรีของเราจะจางหายไป คืนนี้ก็ทาการแสดง
ให้รับชมรับฟัง”
(เกตุทอง : คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์)
“เอาละครับ เมื่อสินบาทสินบนขาดกันไปแล้ว ต่อจากนี้ไป ในฐานะที่ผมเองเป็นศิลปินประจา
จังหวัด ทาหน้าที่อนุรักษ์หนังตะลุงของจั งหวัดเพชรบุรี มาเปลื้องสินบนในค่าคืนวันนี้ ศิลปะท้องถิ่น ศิลปิน
ประจาจังหวัด ของเราก็มีกันมากมายหลายคณะ ใครชอบจอไหนก็เลือกหาเลือกชมได้ตามสบาย”
(มณีสรุ ิย์วงศ์: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์)
1.10 การบอกชื่อเรื่อง
การบอกชื่อเรื่องที่จะแสดงเป็นหัวใจสาคัญของการบอกเรื่องที่อยู่ลาดับท้ายสุด เพื่อให้ผู้ชม
ทราบว่าจะแสดงเรื่องอะไร ในขั้นตอนนี้ทุกคณะจะบอกชื่อคณะเน้นย้าอีกครั้ง ก่อนบอกชื่อเรื่อง แต่ละคณะจะมี
เนื้อหาการบอกเรื่องลีลาเร้าความสนใจอย่างไร ดังตัวอย่างที่จะอธิบาย ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
“แม่ชีจองเรื่องไว้เลย คืนนี้เอาเรื่องจาปีลอยมาจาปาลอยวน ว่าได้ดูไม่นานเนตั้งแต่ครูลาภเสีย
ได้ดูที่ไหนไม่เลย เขาขอมาเราก็ต้องให้ สนุกค่อยมีมากใหญ่ไม่ เดินเนื้อเรื่องเลย คืนนี้เราจะเสนอสนองพระคุณท่านใน
ท้องเรื่องตามคาขอของเจ้าภาพครับ เสนอสนองในท้องเรื่อง “จาปีลอยมา จาปาลอยวน” จาปีลอยมาจาปา
ลอยวนจะมีสาระอย่างไร ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องโป่งสลอดหาความสาราญจากเราชาวคณะ ล.บรรเลงศิลป์ ได้แล้ว
ครับ สวัสดีครับ”
(จาปีลอยมา จาปาลอยวน: คณะ ล.บรรเลงศิลป์)
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จากตัว อย่า งข้า งต้น เรื่อ งที่ใ ช้แ สดงเป็น เรื่อ งที่เ จ้า ภาพซึ่ง เป็น แม่ชีข อให้แ สดง จาก
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมได้ยินบทสนทนาโต้ตอบว่า แม่ชีขอให้คนเชิดเล่นเรื่อง “จาปีลอยมา จาปาลอยวน”
ซึง่ เป็นบทประพันธ์ที่ครูลาภ กลิ่นอุบล ครูหนังตะลุงสายหนังนอกได้ประพันธ์ไว้ แม่ชีเคยดูเมื่อสมัยก่อนที่ครูลาภ
แสดงก็เกิดความประทับใจ อีกทั้งในเรื่องมีแม่ชีที่ได้เลี้ยงดูตัวนางเอกให้เป็นคนมีวิชาความรู้ แม่ชีจึงต้องการให้
แสดงเรื่องนี้ คนเชิดก็ตอบสนองความต้องการ ดังนัน้ ในเนื้อหาการบอกเรื่องจึงได้บอกมูลเหตุของการแสดงเรื่องนี้
ก่อน ก่อนที่จะบอกชื่อเรื่อง
ตัวอย่างที่ 2
“เอาล่ะครับ จะพูดมากไปจะมากเรื่อง แต่ถ้าพูดไม่เลยกลัวจะรู้เรื่องไม่ เออว่าอยู่กันที่นี่นะ
สองคืนด้วยกัน ค่าพรุ่งอีกคืน คืนนี้คืนแรกสาหรับพวกเราชาวคณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์ พูดมากไปเด็กเล็ก
เด็กน้อยจะหลับกันเสียก่อน วันนี้ก็เริ่มเล่นกันแต่วัน สาหรับค่าคืนวันนี้จะเสนอสนองในท้องเรื่อง “พระสังข์ศิลป์ชัย”
ครับ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร สนุกสนานประการใด ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหาความสาราญจากหนัง ตะลุง
เด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์ ได้แล้วจ้า”
(พระสังข์ศิลป์ชัย: คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์)
เนื้อหาการบอกเรื่องของตัวอย่างนี้ ก่อนที่จะบอกชื่อเรื่องได้แจ้งให้ผู้ชมทราบว่าคณะนี้จะมา
แสดงที่นี่สองคืน คืนนี้เป็นคืนแรก มีการใช้ประโยคออกตัวเพื่อรวบรัดเวลาและตัดบทสู่การแสดง “จะพูดมากไป
จะมากเรื่อง แต่ถ้าพูดไม่เลยกลัวจะรู้เรือ่ งไม่” กับ “พูดมากไปเด็กเล็ก เด็กน้อยจะหลับกันเสียก่อน วันนี้ก็เริ่มเล่น
กันแต่วัน” จากการสังเกตการณ์วันที่แสดงมีเด็กมาเฝ้าชมการแสดงจานวนมาก คนเชิดจึงได้นาไปกล่าวเป็น
เหตุผลที่จะรีบแสดง เนื่องจากกลัวผู้ชมเด็ก ๆ จะง่วงนอน จึงนาไปแทรกไว้ในเนื้อหาการบอกเรื่อง นอกจากนั้น
ยังมีลีลาการใช้คาคล้องจองปูคาก่อนบอกชื่อเรื่องว่า “เสนอสนองในท้องเรื่อง” เมื่อบอกชื่อเรื่อง ว่า “พระสังข์ศิลป์ชัย”
แล้ว ยังมีการสาทับชวนให้ติดตามเนื้อหาการแสดง ด้วยลีลาเชิญชวนชมในข้อความ “เรื่องราวจะเป็นอย่างไร
สนุกสนานประการใด ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหาความสาราญ” แล้วก็เน้นย้าชื่อคณะให้ผู้ชมรับทราบอีกครั้ง
ในช่วงสุดท้าย
ตัวอย่างที่ 3
“สาหรับ ค่าคืน วัน นี้จ ะขอน้อ มนาเอาบทพระราชนิพ นธ์ข องพระพุท ธยอดฟ้า จุฬ าโลก
รัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ในท้องเรื่อง รามเกียรติ์ เพราะพระองค์เกรงว่าจะสูญหายไปจากประเทศ
ไทยของเรา เพราะเป็นมรดกอันล้าค่า ก็มีกันอยู่หลายประเทศที่นิยมรามเกียรติ์เอามาแสดงเป็นโขนหนังละคร
รามเกียรติ์มีความยาวถึง 116 เล่มสมุดไทย ไอ้คาว่าสมุดไทยผมเองก็ยังงง ๆ อยู่ ว่ามันยังไงแน่ แต่ตามตาราบ่งบอก
ว่า 116 เล่มสมุดไทย เพราะฉะนั้นต้องจับเป็นตอน ๆ ไป คืนนี้ก็จะเสนอสนอง “รามเกียรติ์” ในตอนที่มีชื่อว่า
ท้าวมาลีวราช ว่าความรามลักษณ์กับทศกัณฐ์ เรื่องราวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรโปรดรับชมรับฟังจากพวกเราชาว
คณะ ช.รุ่งเรืองศิลป์ สวัสดีครับ”
(รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์)
การบอกเรื่องในตัวอย่างนี้นาวรรณคดีเอกเรื่อง รามเกียรติ์ มาปรับบทการแสดงเป็นหนังตะลุง
คนเชิดจึงได้กล่าวถึงประวัติผู้ทรงพระราชนิพนธ์ คือ รัชกาลที่ 1 พูดถึงความสาคัญว่าเป็นมรดกอันล้าค่าที่นาไป
แสดงเป็นโขนละคร อีกทั้งบอกเรื่องการจดบันทึกในสมุดไทยว่ามีความยาวถึง 116 เล่มสมุดไทย เนื้อหาจึงมี
ความยาวมาก ดังนั้นคนเชิดจึงขอตัดตอนมาแสดงในคืนวันนี้ ทั้งหมดเป็น ลีลาการเกริ่นนาก่อนสู่การบอกเรื่อง
เป็นการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ชมไปในตัว แล้วจึ งบอกชื่อเรื่องและตอนที่จะแสดง “‘รามเกียรติ์’ ในตอนที่มีชื่อว่า
ท้าวมาลีวราชว่า” แล้วจบด้วยการย้าชื่อคณะอีกครั้ง
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ตัวอย่างที่ 4
“สาหรับค่าคืนวันนี้ พวกเราชาวคณะทาการแสดงในท้องเรื่อง “หญิงงามสามชาย” คุณครู
ลาภ กลิ่นอุบล คุณ ปู่ ประพันธ์เอาไว้ สืบ ทอดกันมาตั้งแต่คุณพ่อสาราญ กลิ่นอุบล ก็ ต อนนี้มาถึงรุ่นหลาน
รุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์ สืบทอดต่อ ๆ กันมา ในท้องเรื่อง “หญิงงามสามชาย” ในค่าคืนวันนี้ ขอเชิญพ่อแม่รับชมได้
สวัสดีครับ”
(หญิงงามสามชาย: คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์)
การบอกเรื่องในตัวอย่างนี้มีการบอกชื่อเรื่องถึง 2 ครั้ง คณะนี้เป็นรุ่นหลานที่สืบเชื้อสายมา
โดยตรงของครู ห นั งนอกในอดี ต ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด คื อ ครู ล าภ กลิ่ น อุ บ ล ดั งนั้ น การบอกเรื่ อ ง จึ งมี ลี ล าและ
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการแสดงให้แก่ผู้ชมว่าเป็นคณะที่สืบ ทอดมาโดยตรง เป็นศิษย์มีครู โดย
การอ้างอิงเชิงประวัติของเรื่องที่แสดง คือ “หญิงงามสามชาย” ที่คุณปู่ของคนเชิดได้ประพันธ์ไว้ ตอนนี้เป็นรุ่น
หลานพร้อมย้าบอกชื่อคณะ “รุ่งฤทธิ์บรรเลงศิลป์” พร้อมบอกชื่อเรื่องซ้าอีกครั้งเป็นการปิดท้าย
จากตัวอย่างที่ยกมา อธิบายได้ว่ า การบอกชื่อเรื่องหนังตะลุงที่แสดง เป็นขั้นตอนลาดับ
สุดท้ายที่เป็นหัวใจสาคัญของขนบการบอกเรื่อง แต่ละคณะจะมีลีลาการเร้าความสนใจหรือการให้ข้อมูล หรือ
สอดแทรกข้อเท็จจริงต่าง ๆ สามารถทาได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อบังคับตายตัว แต่มีสองสิ่งที่ทุกคณะมีร่วมกัน คือ
การเน้นย้าชื่อคณะให้ผู้ชมทราบอีกครั้ง และการบอกชื่อเรื่อง
2. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนจากการบอกเรื่อง
การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกชื่อเรื่องการแสดงให้ผู้ชมรับทราบ ดังมี
ลาดับเนื้อหาและเนื้อหาดังได้กล่าวแล้ว นอกจากนั้นเนื้อหาของการบอกเรื่องยังสะท้อนลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมสามารถวิเคราะห์ได้ 5 ประเด็น มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 วัฒนธรรมการทักทายในสังคมไทย
การกล่าวทักทายปราศรัยเป็นวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมนิยมของคนไทย เป็นการแสดงมารยาท
ที่ดีและเป็นการแสดงความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน ตัวบอกเรื่องหนังตะลุงจะกล่าวทักทายเจ้าภาพหรือผู้ชมก่อน
โดยการกล่าวคาว่า “สวัสดี” คากล่าวคาทักทายยังแสดงความอ่อนน้อมให้เกียรติผู้ชม สะท้อนจากถ้อยคาเสริม
ความนอบน้อม เช่น “ขอกราบสวัสดี” “สิบนิ้วก็ขอสวัสดี” นอกจากนั้นยังการใช้ถ้อยคาทักทายยังสะท้อนระดับ
บุคคล โดยการใช้คา “พระเดชพระคุณ” ซึ่งเป็นคาสรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้เรียกผู้มียศบรรดาศักดิ์หรือพระภิกษุ
สงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูง โดยเปลี่ยนคาทักทายให้เหมาะสมกับระดับบุคคลเมื่อทักทายพระสงฆ์ โดยใช้คาว่า “กราบ
นมัสการพระเดชพระคุณ” ดังตัวอย่าง ในข้อ 1.2 การปฏิสันถาร
2.2 วัฒนธรรมการขอบคุณและอวยพรในสังคมไทย
การกล่าวคาขอบคุณเป็นการแสดงความรู้สึกซาบซึ้งหรือสานึกในพระคุณหรือน้าใจที่ได้รับจาก
อีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนการอวยพรคือการกล่าวถ้อยคาที่เป็นมงคลแสดงความปรารถนาดีต่อกัน มักใช้คาอวยพรใน
โอกาสต่าง ๆ กัน การขอบคุณและการอวยพรถือเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญประการหนึ่งของคนไทย การบอกเรื่อง
หนังตะลุงจึงเป็นพื้นที่ที่คนเชิดใช้ขอบคุณเจ้าภาพที่ได้ติดต่อว่าจ้างมาแสดง พร้อมทั้งอวยพรให้เจ้าภาพและผู้ขม
ให้มีความสุขความเจริญ ร่ารวย และมีสุขภาพดี ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างการขอบคุณ
“กราบขอบคุณคณะเจ้าภาพได้จับจองเป็นเจ้าของหนังตะลุงวันนี้เข้าไว้ กราบขอบคุณนงเยาว์
(เจ้าภาพ) เป็นอย่างสูง ขอขอบคุณแม่ครัว ทุก ๆ ท่านที่ได้ประกอบอาหารเลี้ยงกันอิ่มหนาสาราญ เรียกว่าให้
ความไว้วางใจเราชาวคณะ ว.รวมศิลป์มา ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นใจทีเดียว”
(ดวงใจแม่: คณะ ว. รวมศิลป์)
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ตัวอย่างการอวยพร
“ต่อจากนี้จะขอจะคิดจะทาสิ่งใด ขอให้ประสบความสาเร็จ นะครับ ความเจ็บอย่าได้ ความไข้
อย่ามี ความเจริญในหน้าที่การงาน มีลูกมีหลานก็ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม ทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย พี่ป้าน้าอา
ขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้า ปี 60 นี้ สิ่งชั่วช้าทั้งหลายขอให้ห่างไกลอย่าประสบและพบพา มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
กันทั่วทุกท่าน”
(รามเกียรติ์ ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ: คณะ ช. รุ่งเรืองศิลป์)
2.3 วัฒนธรรมการแก้บนในสังคมท้องถิ่น
ชาวเพชรบุรีมีความเชื่อถือศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่นอย่างมั่นคง ดังนั้นเมื่อมีปัญหาชีวิตชาว
เพชรบุรี จึงบนบานศาลกล่าวและเมื่อได้สมประสงค์ตามที่บนก็จะแก้บนด้วยหนังตะลุง หนังตะลุงเมืองเพชรจึง
เป็นศิลปะการแสดงที่มีบทบาทรับใช้สังคม ทาหน้าที่เป็นมหรสพแก้บน ช่ วยคลายความวิตกกังวลและสร้าง
ความสบายใจให้ชาวเพชรบุรี (ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม, 2555 : ง) หนังตะลุงเมืองเพชรจึงเป็นศิลปะการแสดงทั้งพิธี
กรรมการแก้บน การตัดสินบน และการแสดงเรื่องราวของหนังตะลุง การสืบทอดทั้งหมดเป็นการจรรโลงให้พิธี
กรรมการแก้บนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดารงอยู่จนกลายเป็นวัฒนธรรม “หนังตะลุงแก้บน” ของเมืองเพชรมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน นอกจากช่วงพิธีกรรมที่เป็นการแก้บนโดยตรงแล้ว เนื้อหาของการบอกเรื่องในประเด็น การบอก
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการแสดงยั งสะท้ อ นให้ เ ห็ น วั ฒ นธรรมการแก้ บ น ดั งตั ว อย่ า งแรก ในข้ อ 1.3 การบอก
วัตถุประสงค์การแสดง
2.4 การยกย่องให้เกียรติครูในสังคมไทย
ในสังคมไทยให้ความสาคัญกับ “ครู” ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ศิลปวิทยาการให้แก่ศิ ษย์ ศิษย์
จะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อครู ในช่วงพิธีกรรมของหนังตะลุงเมืองเพชรจะมีการไหว้ครูแสดงถึงความระลึกถึง
บุญคุณของครูอย่างละเอียด ส่วนในช่วงการบอกเรื่องมีเนื้อหาที่ปรากฏถึงการยกย่องให้เกียรติครูหนังตะลุ ง
ดังตัวอย่างที่ 1 กับ ตัวอย่างที่ 5 ในข้อ 1.10 คนเชิดจะบอกชื่อเรื่องของการแสดงหนังตะลุง คือ เรื่อง “จาปีลอย
มาจาปาลอยวน” และ “หญิงงามสามชาย” และบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นผลงานการประพันธ์ของ ครูลาภ
กลิ่นอุบล ครูหนังตะลุงสายหนังนอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีต การบอกชื่อครูผู้ประพันธ์นับเป็นการให้เกียรติ ยก
ย่องครู แสดงความสานึกในพระคุณ นับเป็นวัฒนธรรมการแสดงความกตัญญูของศิลปินในสังคมไทย
2.5 ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
คนไทยมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาแต่บรรพกาล ยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงบาเพ็ญพระราช
กรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย จึงทาให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสานึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่างมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงกลายเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย เมื่อพระองค์
เสด็จสู่สวรรคาลัย ยังความเศร้าโศกเสียใจมาสู่อาณาประชาราษฎร์
การบอกเรื่องหนังตะลุงมีเนื้อหาที่สะท้อนวัฒนธรรมความจงรักภักดี ดังจะเห็นจากเพลงลูกทุ่ง
“พ่ อ แห่ งสยาม” ของคณะ ว.รวมศิ ล ป์ ที่ ร้ อ งน าการบอกเรื่อ ง โดย วิ น อุ่ น ใจเพื่ อ น เจ้ า ของคณะกล่าวว่า
“เมื่อก่อนผมร้องเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย เปลี่ยนมาเรื่อย ๆ ใต้ถุนธรณี เป็นเพลงเกี่ยวกับสร้างบ้านสร้างเมือง แล้วก็
เบ้าหลอมดวงใจ ผมจะร้องเป็นเพลงเกี่ยวกับเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ” นอกจากนั้น การบอกเรื่องยังมี
ข้อความที่แทรกเฉพาะกิจที่กล่าวถึงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 9 เป็นการแสดงความอาลัย
ด้วยหัวใจจงรักภักดี กรณีเสด็จสวรรคต ดังข้อความ ต่อไปนี้
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“ไม่มีอีกแล้วพ่อแก้วของเราทุกคนต้องมาโศกเศร้า พระองค์เจ้าสู่สวรรคาลัย ลูกจะทาความดี
รักสามัคคีที่พ่อสอนไว้ ธ สถิ ตในดวงใจของคนไทยตลอดกาล ข้าพระพุทธเจ้าหนังตะลุงคณะลูกชายพ่อป่วน
ชัยนาท เชิดชานาญ หลานหมื่นเชิด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”
(คาวี โควิน: คณะลูกพ่อป่วน ชัยนาท เชิดชาชาญ)

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรจานวน 20 เรื่อง ปรากฏการลาดับเนื้อหาและเนื้อหา
การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรสามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การปรากฏลาดับเนื้อหาและเนื้อหาในการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร
ประเด็นเนื้อหา
1. การร้องเพลงนา
2. การปฏิสันถาร
3. การบอกวัตถุประสงค์การแสดง
4. การถอดหมวกของตัวตลกบอกเรื่อง
5. การแนะนาชื่อคณะ
6. การกล่าวขอบคุณ
7. การกล่าวอวยพร
8. การขออภัย
9. การอนุรักษ์
10. การบอกชื่อเรื่อง

จานวนที่ปรากฏ
9
14
14
4
8
7
4
8
4
20

ร้อยละ
45
70
70
20
40
35
20
40
20
100

จากข้อมูลในตารางข้างต้น สามารถอธิบายได้ 2 ประเด็น ประเด็นแรกเรื่องการลาดับเนื้อหา หากคณะใด
มีการร้องเพลงนา ได้แก่ เพลงลูกทุ่ง กลอนลิเก หรือ กลอนหนังตะลุง เนื้อหาดังกล่าวจะอยู่ในลาดับแรก ต่อมา
จะเป็นการปฏิสันถาร และการบอกวัตถุประสงค์ของการแสดง ส่วนเนื้อหาในข้อ 4-9 นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะว่า
จะมีหรือไม่ หากว่ามีก็เป็นไปตามลาดับที่ปรากฏในตาราง แต่อาจไม่เคร่งครัดสามารถสลับลาดับกันได้ ส่วน
เนื้อหาสาคัญที่สุดลาดับสุดท้ายที่ปรากฏทุกคณะ คือ การบอกชื่อเรื่องที่แสดง
ประเด็นที่ 2 เรื่องเนื้อหาในการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร จากตารางสรุปได้ว่ า การบอกเรื่องมี
เนื้ อ หาหลั ก 3 ประการ คื อ 1) การปฏิ สั น ถาร ปรากฏความถี่ 14 เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70 2) การบอก
วัตถุประสงค์การแสดง ปรากฏความถี่ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70 และ 3) การบอกชื่อเรื่อง ปรากฏความถี่ 20
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 เนื้อหาหลักทั้ง 3 ประการนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบอกเรื่อง โดยเฉพาะประเด็น
การบอกชื่อเรื่อง เพราะเป็นหัวใจสาคัญหรือวัตถุประสงค์หลักของการบอกเรื่อง ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ เป็นเนื้อหา
ย่อยจะปรากฏในการบอกเรื่องหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับคนเชิดของแต่ละคณะจะเป็นผู้ตัดสินสร้างสรรค์
เนื้อหาของการบอกเรื่องยังสะท้อนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 5 ประเด็น ได้แก่ 1) วัฒนธรรม
การทักทายในสังคมไทย ปรากฏอยู่ในเนื้อหาการปฏิสันถาร เป็นการทักทายเจ้าภาพ ผู้ชม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ท้องถิ่น การทักทายแสดงถึงความสัมพันธ์และความเป็นมิตร ถ้อยคาที่ใช้ทักทายเปลี่ยนไปตามฐานะบุคคล ได้แก่
ผู้ชมทั่วไป จะใช้คาทักทายว่า “ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มา” หากเป็นพระสงฆ์ก็จะกล่าวทักทายว่า
“กราบนมัส การพระเดชพระคุณ คุณ พ่อ องค์ใ หม่ และพระสงฆ์อ งค์เ จ้า ที่จาพรรษาที่วัด เขาทโมนทุก รูป ”
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การทัก ทายและการใช้ถ้อยคาให้เหมาะสมกับระดับบุคคลถือ เป็นวัฒนธรรมไทยประการหนึ่ง เช่นเดียวกับ
2) วัฒนธรรมการขอบคุณและอวยพรในสังคมไทย เนื้อหาในการบอกเรื่องเป็นการขอบคุณเจ้าภาพ หรือผู้ติดต่อ
จ้างมาแสดง แม่ครัวที่ทาอาหารเลี้ยง ตลอดจนเจ้าอาวาสที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการแสดง ส่วนการอวยพรนั้น
เนื้อหาในการบอกเรื่องเป็นการอวยพรเจ้าภาพด้วยถ้อยคาสั้นที่สื่อมอบความความสุขความเจริญแก่เจ้าภาพ
การแสดงความรู้สึกสานึกในบุญคุณเป็น การขอบคุณและการแสดงความปรารถนาดีผ่านการอวยพร ล้วนเป็น
วัฒนธรรมที่สร้างความสุขให้แก่สังคมไทย 3) วัฒนธรรมการแก้บนในสังคมท้องถิ่น ปรากฏในเนื้อหาการบอก
วัตถุประสงค์ของการแสดงการแสดงหนังตะลุงตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการแก้บน สะท้อนให้เห็น
ความศรัทธาเชื่อมั่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท้อ งถิ่น ที่นาไปสู่วั ฒนธรรมการบนและการแก้ บนด้วยหนังตะลุ งอั น เป็ น
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่จ รรโลงให้การแสดงหนังตะลุงคงอยู่ 4) การยกย่องให้เกียรติครูในสังคมไทย ปรากฏอยู่ใน
รายละเอียดส่วนย่อยของการบอกชื่อเรื่อง คณะหนัง ตะลุงบางคณะเมื่อบอกชื่อเรื่องที่จะแสดงแล้วยังเอ่ยชื่อครู
หนังตะลุงที่ได้ประพันธ์เรื่อง การกระทาดังกล่าวสะท้อนวัฒนธรรมการให้ความสาคัญกั บครู เป็นการยกย่องให้
เกียรติครูผู้มีพระคุณ และ 5) ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ปรากฏในเนื้อหาการร้องเพลงลูกทุ่งที่กล่าว
สดุดีพ ระเกีย รติคุณพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 อีก ทั้งเนื้อหารายละเอียดเบ็ดเตล็ดเฉพาะกิจที่กล่าวแสดง
ความอาลัยเนื่องในการสวรรคตของรัชกาลที่ 9 การแสดงออกดังกล่าวสะท้อนความสานักในพระมหากรุณาธิคุณ
และความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย อันวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของปวงชนชาวไทย
การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรมีเนื้อหาเฉพาะที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เมื่ อเปรียบเทียบกับ
เนื้อหาการบอกเรื่องหนังตะลุงภาคใต้ ตามที่ชวน เพชรแก้ว (2548) และวิมล ดาศรี (2549) ได้กล่าวไว้ ซึ่ง
ปัจจุบันหนังตะลุงภาคใต้ยังคงขนบเนื้อหาการบอกเรื่องแบบเดิม (กมลวิทย์ ขวัญรอด, 2563) มีเนื้อหาการบอก
เรื่องที่ต้องอภิปราย ดังนี้ ในประเด็นที่เหมือนกันของหนังตะลุงเมืองเพชรกับหนังตะลุงภาคใต้ คือ ใช้ตัวตลกใน
การบอกเรื่อง ภาคใต้นิยมใช้อ้ายขวัญเมือง หนังเมืองเพชรหนังในใช้ไอ้แก้ว หนังนอกใช้ไอ้เกลี้ยง การเจรจาใช้
ภาษาถิ่นเหมือนกัน มีเนื้อหาการทักทาย ชี้แจงเหตุผลที่มาแสดง การอวยพรเจ้าภาพ และถ่อมตัวขออภัยหากมี
การผิดพลาดเกิดขึ้น และที่สาคัญคือ บอกชื่อเรื่องที่ใช้แสดงเหมือนกัน
ในประเด็นการบอกเรื่องที่มีเนื้อหาต่างกัน หนัง ตะลุงภาคใต้จะไม่มีการขับกลอนจะใช้การเจรจาอย่าง
เดี ย ว หนั ง ตะลุ ง เมื อ งเพชรจะมีก ารร้ อ งเพลงน า ไม่ ว่ า จะเป็ น เพลงลูก ทุ่ ง กลอนลิ เ ก และกลอนหนั งตะลุง
หนังตะลุงเมืองเพชรจะไม่ การกล่าวทาความเคารพพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิดามารดา พระมหากษัตริย์
เหมือนหนังตะลุงภาคใต้ เนื่องจากเนื้อหาส่วนนี้อยู่ในช่วงพิธีกรรมการไหว้ครูแล้ว หนังตะลุงเมืองเพชรใช้เวลาใน
การแสดงตั้งแต่โหมโรงจนจบการแสดง ประมาณ 3 ชั่วโมง (20.00-23.00) ส่วนหนังตะลุงภาคใต้ใช้เวลานาน
ประมาณ 5-6 ชั่วโมง (08.00-02.00) เนื่องจากระยะเวลาในการแสดงของหนังตะลุงเมืองเพชรใช้เวลาน้อยกว่า
หนังตะลุงภาคใต้ การบอกเรื่องใช้เวลาประมาณ 5 นาที จึงไม่มีการเล่าประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง หรือ
แทรกเนื้อหาปรัชญาชีวิต การสอนศีลธรรมให้แก่ เยาวชน หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบ้านเมือง และไม่มี
การเล่าเรื่องย่อของเรื่องที่จะแสดง เหมือนหนังตะลุงภาคใต้ที่มีเวลาในการแสดงยาวนาน การบอกเรื่องจึงมี
รายละเอียดมากกว่าหนังตะลุงเมืองเพชร
การใช้ตัวตลกในการบอกเรื่อง โดยที่ไม่ใช้ตัวเจ้าหรือฤๅษี เหตุผลสาคัญก็คือ ตัวตลกเป็นตัวแทนของ
ชาวบ้าน หรืออีกนัยยะก็คือคนเชิด เนื่องจากตัวตลกใช้ภาษาถิ่นในการเจรจา แสดงความใกล้ชิดกับผู้ชมมากกว่า
ตัวหนังประเภทอื่น อีกทั้งตัวตลกสามารถร้องเพลง หรือพูดเล่าเรื่องตลกขบขัน หรือทากิริยาชวนหัวเราะได้ เป็น
การตรึงใจผู้ชมได้เหมาะสมกว่ารูปหนังตัวอื่น ในประเด็นเนื้อหานอกจากเป็นการบอกชื่อเรื่องแล้ว ช่วงเวลา
การบอกเรื่องเป็นพื้นที่การสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการทักทาย การขอบคุณ การอวยพร
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หรือการพูดจาหยอกเย้ากับผู้ชม เป็นการผูกมิตรทั้งในโลกจริงและโลกการแสดงเวียนสลับบทบาทระหว่างคนเชิด
กับตัวตลกบอกเรื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการแสดง และประโยชน์ในการจ้างวานกลับมาแสดงใหม่
นอกจากนั้น การบอกชื่อคณะย้า ๆ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ชมหรือเจ้าภาพจดจาชื่อไว้ หากใคร
ต้องการว่าจ้างมาแสดงจะได้นึกถึงชื่อคณะก่ อน การบอกเรื่องจึงเป็นขนบที่ แฝงนัยยะแห่งความหมายของ
ความสัมพันธ์ที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าการบอกชื่อเรื่อง
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