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Music for shadow puppet casestudy on Nang
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*
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุง่ ฟ้า แสงทอง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผู้วิจัยสามารถ
สรุปข้อมูลตามองค์ประกอบของดนตรีได้ ดังนี้
1. ผลการวิจยั ด้านจังหวะ (Beat) พบว่า หน้าทับเป็นเครือ่ งดนตรีทกี่ ำกับจังหวะหลัก
กำหนดอัตราความเร็ว ซึ่งเป็นตัวกำหนดชีพจร 4 ชีพจร มีการเน้นที่จังหวะที่ 2 และ 4
ศึกษาค่าตัวโน้ตและจำนวนจังหวะ ในแต่ละห้องใช้เครือ่ งหมายประจำจังหวะ (Time Signature)
ใช้เครื่องหมายกำหนดจังหวะธรรมดา
2. ผลการวิจัยด้านทำนอง (Melody) ทำนองของเพลงเป็นลักษณะทำนองที่
บรรเลงต่อเนื่องกัน (Conjunct motion) และพบลักษณะทำนองที่บรรเลงไม่ต่อเนื่องกัน
(Disjunct motion) นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาพบว่าทิศทางในการเดินทำนองขึน้ (Ascending
motion) ทิศทางในการเดินทำนองลง (Descending motion) และทิศทางคงที่ (Contant
motion) ผลจากการวิจัยเรื่องหลักเสียง (Tonality) จัดอยู่ในระบบหลักเสียง G Ionian
*
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mode บันไดเสียง G เมเจอร์, หลักเสียง C Ionian mode บันไดเสียง C เมเจอร์, หลักเสียง
A eolian mode บันไดเสียง A Natural minor, หลักเสียง D Dorian mode บันไดเสียง
D Natural minor
3. ผลการวิจัย ด้านการประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony & Texture) เป็น
บทเพลงที่แนวทำนองเดียว
4. ผลการวิจัย ด้านสีของเสียง (Tone color) มีการจัดวางเสียงจากความสามารถ
ของเครื่องดนตรีที่ให้ทำนองหลักคือ ปี่ เป็นตัวกำหนดบันไดเสียง G เมเจอร์ นอกจากนั้นค้น
พบความเข้มเสียง (Intensity) ซึ่งพบเครื่องหมายแสดงความเข้มดังนี้ คือ พบการแสดง
การเน้นยาว พบการแสดงการเน้นสั้น พบเครื่องหมายค่อยดังขึ้น
5. ผลการวิจัยด้านสังคีตลักษณ์หรือรูปแบบทางดนตรี (Form) พบว่าบทเพลงเป็น
สังคีตลักษณ์แบบสองตอน (Binary form) จำนวน 7 เพลง สังคีตลักษณ์แบบสามตอน
(Ternary form) จำนวน 1 เพลง สังคีตลักษณ์แบบท่อนเดียว (One Part form หรือ
Through Compost) จำนวน 3 เพลง สังคีตลักษณ์รูปแบบรอนโด (Rondo form) 1 เพลง
คำสำคัญ : ดนตรีประกอบหนังตะลุง, คณะรุ่งฟ้า แสงทอง

Abstract
This research purpose for music education on shadow puppet on Nang
Rungfah Sangtong Muang District, Nakhon Si Thammarat Province. Presented
data Descriptive analysis. The research can be summarized as elements of
music.
1. The findings revealed that the Beat Results from the study
showed that “Nha-Tap” is the main instrument of the rhythms. Which determines
the pulse, 4 pulses. With an emphasis on rhythm, 2 and 4. Study the notes
and rhythms each Time Signature.
2. The findings revealed that the melody found The similar melody
like Conjunct motion and Disjunct motion. Found Ascending motion,
Descending motion, Contant motion. Results of research on Tonality usually
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in the core system G Ionian mode, G major, C Ionian mode, C major, A
eolian mode, A Natural minor, D Dorian mode, D Natural minor
3. The findings revealed that the Harmony & Texture found to be
monophony
4. The findings revealed that the Tone color the instrument to the
main melody is “Pipe” in G major. The researchers discovered Intensity
which showed marked intensity as follows found the highlighted term, found
the highlighted short and found Cressendo
5. The findings revealed that form. Binary form there are 7 song,
Ternary form is 1song, One Part form there are 3 song, Rondo form is
1 song.
Keyword : Music for shadow puppet, Nang Rungfah Sangtong

บทนำ

วั ฒ นธรรมพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ เอกลั ก ษณ์ แ ละภู มิ ปั ญ ญา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช นครอันสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมอันเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย
ในปัจจุบันนี้ว่ามีการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน 1800 ปี ทั้งนี้
โดยนับตั้งแต่สมัยก่อน : ประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงยุคสมัยที่ผู้คนแถบนี้ยังไม่มีตัวอักษรใช้
สื่อสาร มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถ้ำหรือเพิงผา หาพืชสัตว์กินเป็นอาหารเป็นวันๆ ต่อมาได้รวม
ตัวกันเข้ามาเป็นชุมชนเมืองเรียกว่านครรัฐ ซึ่งมีนามว่า “นครศรีธรรมราช” ช่วงระยะเวลา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จึงก่อเกิดภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของจังหวัด
นี้มาได้ซึ่ง สืบพงค์ ธรรมชาติ (2554) ได้ให้ความหมายว่า ในคัมภีร์มหานิเทศของอินเดีย
ที่เขียนขึ้น ราวพุทธศตวรรษที่ 7 - 8 เรียกชื่อว่า “ตามพรลิงค์” ส่วนชื่อนครศรีธรรมราช
มาจากนามของกษั ต ริ ย์ ผู้ ค รองนครในอดี ต ทรงมี พ ระนามว่ า พระเจ้ า ศรี ธ รรมโศกราช
(ราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช) มีความหมายว่านครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมหรือ
เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่

126

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

หนังตะลุง

ปัจจุบันชาวใต้ยังนิยมชมชอบหนังตะลุง สังเกตบริเวณวัดในภาคใต้ เขาสร้าง
โรงถาวรเพือ่ แสดงหนังตะลุง โดยเฉพาะ ปกติโรงหนังตะลุงจะนิยมยกเสาพืน้ สูงประมาณ 2 เมตร
ฝากัน้ 3 ด้าน กัน้ ด้วยจาก หรือทางมะพร้าว หลังคาทำแบบเพิงหมาแหงนมุงด้วยจาก ถ้าเป็น
โรงประเภทถาวรมุงด้วยสังกะสี กัน้ ด้วยไม้กระดาน ส่วนด้านหน้าเป็นที่ ขึงจอ โดยใช้ผา้ สีขาว
เนือ้ ละเอียด ยาวประมาณ 3.5 เมตร กว้าง 2.5 เมตร นอกจากนีม้ ตี น้ กล้วยยาววางไว้สำหรับปัก
รูปหนัง ตัวนายหนังแสดงเสร็จแล้วจะเก็บรูปไว้ในทีเ่ ก็บเรียกว่า “แผง” รูปหนังตะลุงประดิษฐ์
ด้วยหนังควายหรือหนังวัว ส่วนมากใช้หนังลูกวัว เพราะบางโปร่งแสง และทำง่าย ขั้นต้น
มา หนังมาชุบน้ำให้เปียก และเอาปูนขาวโรยด้านหน้าทีม่ ขี น จากนัน้ นำไปแช่นำ้ ไว้ 4 - 5 คืน
เพื่อฆ่าหนัง เมื่อได้ที่แล้ว คลุกปูนขาวอีกครั้งหนึ่ง แล้วขูดขนให้เกลี้ยง ขั้นต่อมานำไปตาก
ให้แห้งพอได้การจึงใช้ดินสอดำวาดรูป แล้วใช้มีดแหลม เรียกว่า “เกรียง” แกะลวดลายไป
ตามรอยดินสอ เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงระบายสีให้สดใส ขั้นสุดท้ายเอาไม้ตับซึ่งทำด้วยไม้ไผ่คีบ
รูปตั้งแต่เท้าจรดหัว แล้วใช้ด้ายเหนียวผูกให้แน่น ส่วนมือรูปหนังข้างหนึ่งมีไม้ผูกไว้สำหรับ
ให้เคลื่อนไหว ปัจจุบันมีช่างแกะรูปหนังตะลุงจำหน่าย รายได้ดี ไม่น้อย
ขนบนิยมในการเล่นเพื่อประกอบพิธีกรรม เป็นการเล่นเพื่อบวงสรวงครูหมอหนัง
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามพันธะที่บนไว้ หนังที่จะทำพิธีนี้ได้ ต้องรอบรู้พิธีกรรมและที่สำคัญต้อง
ผ่านพิธีครอบมือมาแล้วไม่เช่นนั้นพันธะสัญญาจะไม่ขาดกันหรือเรียกว่าไม่ขาดเหมฺรย ขนบ
นิ ย มในการเล่ น ทั่ ว ๆ ไปเป็ น แบบเดี ย วกั บ การเล่ น เพื่ อ ความบั น เทิ ง แต่ ต อนเบิ ก โรงใช้
หมากพลู 9 คำ เทียน 9 เล่ม บางคณะอาจเพิ่มดอกไม้ ข้าวสารและด้ายดิบด้วยในการแก้บน
เจ้าภาพต้องเตรียมของแก้บนเอาไว้ให้ครบ เครื่องสังเวยตามที่บนบานไว้ เช่น ถ้าบนว่ายิงปืน
ถวายก็ยิงขึ้นในตอนนั้น เสร็จแล้วนายหนังจะผูกเรื่องมาเล่นถวายแก้บน เรื่องที่เล่นจะต้องใช้
เรื่องรามเกียรติ์โดยจับเพียงตอนใด ตอนหนึ่ง พอเป็นเคล็ดว่าตัดเหมฺรย เพื่อให้เป็นพยานว่า
พันธะสัญญาขาดกันแต่บัดนี้ แล้วนายหนังจุดเทียน จับเทียนรวมกับมีดครู และไม้ผูกมือรูป
ทุกตัวใช้มีดตัดเหมฺรย (เป็นห่อกระดาษที่เขียนคำบนบานและเครื่องบูชาตอนบนบานเอาไว้)
ขว้างออกนอกโรงเป็นเสร็จพิธี จากนั้นจะแสดงให้เห็นความบันเทิงแก่ชาวบ้านต่อ
การบรรเลงดนตรีหนังตะลุง แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ ดนตรีที่บรรเลงล้วนๆ
ได้แก่ การบรรเลงเพลงโหมโรง ออกฤษี เชิดฤษี เดินฤษี ดำเหนินฤษี เชิดพระอิศวร ปราย
หน้าบท ออกรูปบรรยายเรื่อง ออกรูปเจ้าเมือง และดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงตาม
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เนือ้ เรือ่ ง คือการบรรเลงประกอบบทพากย์ ประกอบบทบรรยาย ประกอบบทเจรจา ประกอบ
ตามบทบาทเฉพาะตัวละคร รวมถึงดนตรีรว่ มสมัยเพือ่ คัน่ ฉากการแสดงหนังตะลุงการสืบทอด
การแสดงและพิธีกรรม ในสมัยโบราณ ผู้ใดจะแสดงหนังตะลุงก็จะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับ
คณะหนังตะลุงที่ตัวเองชอบ ในแนวทางแสดง พร้อมกับนำดอกไม้ ธูปเทียน หมากพลู
ไปมอบให้เพือ่ เป็นการบูชา หลังจากนัน้ ก็เข้าพิธคี รอบมือ อาจารย์จะรับไว้เป็นศิษย์ สมัยโบราณ
การศึกษาหนังตะลุงอย่างน้อยต้อง 3 - 4 ปี อาจารย์จะครอบมือให้จึงจะเป็นหนังตะลุงที่
สมบูรณ์แบบ แก้บนได้ (แก้เหมฺรย) หนังตะลุงโรงใดที่ยังไม่ได้รับการครอบมือเชื่อกันว่า
แก้บนไม่ขาด พิธีการครอบมือเหมือนกับการไหว้ครู ทุกประการพิธีไหว้ครู การไหว้ครูเป็น
ประเพณีสำคัญของหนังตะลุง มีความเชือ่ กันว่าหนังตะลุงคณะใดมีการไหว้ครูเป็นประจำทุกปี
จะเป็นมงคลแก่ตัวเอง การไหว้ครู คือ การบูชาครูอาจารย์ที่ยังมีชีวิตและที่ล่วงลับไปแล้ว
วันไหว้ครูนิยมใช้วันพฤหัสบดี โดยมีความเชื่อกันว่าเป็นวันครู ส่วนเดือนที่ใช้ 6 - 9 - 11 แต่
มักใช้เดือน 6 เป็นหลัก โดยมีความเชื่อว่าเดือน 9 - 11 ครูถือศิลเข้าพรรษา ของสำคัญใน
การไหว้ครู ผ้าขาว 2 ผืน ผืนแรกใช้ทำเพดาน อีกผืนหนึ่งใช้สำหรับกราบครู หมอน 1 ใบ
ใช้สำหรับกราบครู หินลับมีด เสื่อ 1 ผืน ด้ายและเข็ม มีดโดน ด้ายสายสิญจน์ ข้าวตอก
ดอกไม้ ธูปเทียน หมากพลู มะพร้าวอ่อน 2 ลูก อ้อย กล้วย ปลามีหัวมีหาง ไก่ตัวผู้ ใช้ทอง
ปิดปาก หัวหมูใช้ทองปิดปาก ส่วนเหล้าใช้ได้ทุกยี่ห้อ จำนวนไม่จำกัด
ผู้วิจัยในฐานะเป็นนักดนตรีและกำลังศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดนตรี
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่า ศิลปะ
การละเล่นของชาวพื้นบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หนังตะลุงเป็นศิลปะ
การแสดงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นยอดนิยม มาตั้งแต่โบราณ ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งปัญญา
และอารมณ์ เป็ น สื่ อ ที่ ใ ห้ ค วามบั น เทิ ง อย่ า งที่ สุ ด หนั ง ตะลุ ง เป็ น มหรสพคู่ บ้ า นคู่ เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช ดนตรีประกอบหนังตะลุง มีความเรียบง่าย โดยชาวบ้านในท้องถิ่นประดิษฐ์
ขึน้ มาเอง และใช้วสั ดุในพืน้ บ้าน ได้แก่ กลอง โหม่ง ฉิง่ ปี่ ซอ ต่อมาวัฒนธรรมภายนอกเข้ามา
อิทธิพลต่อดนตรีหนังตะลุง โดยเฉพาะดนตรีสากล หนังตะลุงจึงเพิ่มดนตรีใหม่ๆ เข้ามาเสริม
เช่น กลองชุด กีตาร์ ไวโอลิน ออร์แกน ดนตรีประกอบหนังตะลุงเป็นการบรรเลงบทบาท
เฉพาะอย่างที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือบรรเลงตามอัตลักษณ์ของรูปต่างๆ ตัวเนื้อของดนตรี
สามารถวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของดนตรีสากลได้อย่างครบถ้วน
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จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ขนบนิยมการแสดงหนังตะลุง ส่วนการศึกษาในประเด็นดนตรีประกอบ หนังตะลุงมีจำนวนน้อย
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าดนตรีประกอบหนังตะลุงมีความสลับซับซ้อนและงดงามมาก มีความ
ไพเราะของท่วงทำนอง ความเร้าใจของจังหวะความหลากหลายของสีสัน และความมีพลัง
ขององค์รวมของดนตรี ผู้วิจัยจึงได้ทำวิจัยดนตรีประกอบหนังตะลุง “คณะรุ่งฟ้า แสงทอง”
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ ทีจ่ ะอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมทางดนตรีประกอบหนังตะลุง
ไว้ประกอบการศึกษาและจรรโลงความงาม ในอันที่จะทำให้ผู้ศึกษาดนตรีประกอบหนังตะลุง
เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ความงามของสุ น ทรี ย รสแห่ ง ดนตรี ป ระกอบหนั ง ตะลุ ง และได้ เ ผยแพร่
สู่มวลมนุษย์ชาติได้ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะวิเคราะห์ผลงานเพลงประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผลงานที่อยู่ในเกณท์จำนวน 12 บทเพลง ดังนี้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แบบแผนดนตรีประกอบหนังตะลุง
2. เพื่ออนุรักษ์แบบแผนดนตรีประกอบหนังตะลุง

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบ
เจาะจง (purposive Sampling) รวมผู้ให้ข้อมูลโดยการแบ่งกลุ่มบุคคลข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม
คือ
1. นายหนังตะลุง นักดนตรี (ลูกคู่)
2. กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังตะลุง
คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ภรรยา ลูก และแฟนคลับ)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำแนกออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
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1. ประเภทบุคคล ได้แก่ ตัวผู้วิจัย โดยการสัมผัสกับคนโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความเป็นจริงมากที่สุด โดยการกำหนดบทบาทการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจ
จากผู้ถูกวิจัยให้ได้มากที่สุด ประกอบกับทักษะในการสังเกต (Observation) และสัมภาษณ์
เชิงลึก (Indepth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามกรอบการวิจัย
2. ประเภทเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง
และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง กำหนดประเด็นการสัมภาษณ์ไว้กว้างๆ เพียงประเด็น
คื อ ประวั ติ ค วามเป็ น มาของดนตรี ป ระกอบหนั ง ตะลุ ง และการบรรเลงเพลงหนั ง ตะลุ ง
ตามอัตลักษณ์ของรูปหนังตะลุง
3. ประเภทอุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยสมุดบันทึก แฟ้มเก็บ
ข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง และภาพเคลื่อนไหว กล้องถ่ายรูป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
แนวคำถาม (Interview guide) เพื่อใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ให้ข้อมูล
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากหนังสือ ตำรา เอกสารและงานวิจัย และสอบถาม
บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดหัวข้อประเด็นหลัก ประเด็นรอง และประเด็นย่อยของแนวคำถาม เพื่อ
ช่วยในการสร้างให้ครอบคลุม มีรายละเอียดของเนื้อหาที่ศึกษาให้ครบถ้วน
3. สร้างแนวคำถาม นำเสนออาจารย์ทปี่ รึกษา ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์บรรจง ชลวิโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนและมีความครอบคลุม ตรงตามเนื้อหา
(Content Validity)
4. เน้นแนวคำถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ เพือ่ ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ชัดเจนอีกครั้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การศึกษาเอกสาร เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีดนตรีศึกษา
และความเป็นมาของหนังตะลุงและดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง ผู้วิจัยได้
ศึกษา ค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การสำรวจข้อมูลพืน้ ฐาน (Household Census) เป็นการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
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เกี่ยวกับ นายหนังตะลุง ภรรยา ลูกและแฟนคลับ และนักดนตรี (ลูกคู่) ผู้ให้ข้อมูล สถานที่
ติดต่อ วิธีการติดต่อ และการแนะนำตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลได้รู้จัก คุ้นเคย เพื่อติดต่อสื่อสาร
กันโดยตรงได้ตามสมควร
3 .การสัมภาษณ์ (interview) ความหมายของการสัมภาษณ์ คือ การพบปะ
พูดคุยกันอย่างมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือ ผู้สัมภาษณ์
(Interviewers) กับผู้ถูกสัมภาษณ์ (Interviewee)
จุดหมายในการสัมภาษณ์เพือ่ รวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้จดั ลักษณะการสัมภาษณ์ไว้ คือ
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructuved interview) เป็นการพูดคุยกัน
อย่างที่ไม่มีกำหนดเนื้อหาไว้ล่วงหน้า
4. การสังเกต (Observation)
1.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) โดยผู้วิจัย
สังเกตแบบแนบเนียน ผูถ้ กู สังเกตไม่ทนั รูต้ วั เพือ่ หวังในข้อมูลทีเ่ ป็นไปอย่างธรรมชาติโดยไม่มี
การปรุงแต่งใดๆ ทั้งสิ้น
1.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยเข้าไป
ใช้ชีวิตในการแสดงหนังตะลุงตามเวทีต่างๆ และไปเป็นนักดนตรี (ลูกคู่) ในคณะหนังตะลุง
ด้วยโดยการเล่นเครื่องดนตรีในตำแหน่งคีย์บอร์ด เพื่อสร้างความไว้วางใจกับผู้ให้ข้อมูล คือ
นายหนังตะลุง และ นักดนตรี (ลูกคู่) วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อได้เรียนรู้ถึงพิธีกรรม สังคม
วัฒนธรรม ประเพณี และความหมายของบทเพลง ในวิถีชีวิตที่แท้จริงของนายหนังตะลุง
รุ่งฟ้า แสงทอง และนักดนตรี

การบันทึกข้อมูลภาคสนาม

ในการศึกษาเรื่องดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ภาคสนามในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งไว้ 2 รูปแบบ เพื่อที่
จะเปรียบเทียบในเรื่องคุณภาพของดนตรี คือ พื้นที่ภาคสนามตามลักษณะงานทั่วไป และ
การแสดงพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พื้นที่ภาคสนามตามลักษณะงานทั่วไป
1. วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ออกอากาศวิทยุ ร่วมรายการเรื่องศิลปินพื้นบ้าน
ในรายการเช้านี้ที่เมืองคอน สวท. นครศรีธรรมราช
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2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 แสดงงานทอดผ้าป่าช่วยเหลือโรงเรียนบ้านสระ
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ร่วมแสดงช่วยงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงาน
ชิมมังคุดเมืองคอน ณ สนามศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. วันที่ 6 กันยายน 2556 แสดงในงานทำบุญรอบปี หนังแคล้ว เสียงทอง อำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง
5. วันที่ 28 กันยายน 2556 แสดงในงานเทศกาลเดือนสิบ ณ สนามทุ่งท่าลาด
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่ภาคสนามพิธีไหว้ครูหนังตะลุงภูมิภาคทักษิณ
1. วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 แสดงหนังตะลุงและเป็นเจ้าพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
ภูมิภาคทักษิณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขา
การแสดงหนังตะลุง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เตรียมข้อมูลเพื่อการเสนอโครงสร้างวิทยานิพนธ์
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน โดยการสัมภาษณ์ นายเฉลียว ด้วงสิน (หนังตะลุงคณะรุง่ ฟ้า แสงทอง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) และนักดนตรี (ลูกคู่) เพื่อนำมาประกอบการเขียน
โครงการวิทยานิพนธ์ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2556
ระยะที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างวิทยานิพนธ์
หลักการเสนอโครงสร้างวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตาม
คำแนะนำจากอาจารย์ทป่ี รึกษา โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
และสัมภาษณ์นายเฉลียว ด้วงสิน (หนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช) และนักดนตรี (ลูกคู่) เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลตามกรอบการวิจัย แล้วนำ
ข้อมูลทีไ่ ด้ไปดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างวิทยานิพนธ์ นำเสนออาจารย์ทปี่ รึกษาให้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพื่อให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยใช้เวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 ถึง
เดือน มิถุนายน 2557
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การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากผู้วิจัยเสร็จสิ้นภารกิจจากการศึกษาภาคสนามแล้ว ขั้นต่อไปคือ นำข้อมูล
ที่ ไ ด้ ม านั้ น แยกแยะจั ด ระบบประเภทข้ อ มู ล ตามลำดั บ ก่ อ นหลั ง แล้ ว ตรวจสอบข้ อ มู ล
เพื่อป้องกันความผิดพลาด หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้
ทำการวิเคราะห์ไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล โดยการนำข้อมูลทุกประเภทมาแยกเป็นหมวดหมู่
และตรวจสอบข้อมูลแต่ละครั้งว่าสมบูรณ์หรือไม่จัดหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ที่สุด
2. การตรวจสอบข้อมูลทำการตรวจข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)
เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมานัน้ ว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีขอ้ มูลทีไ่ ด้มาจากการสัมภาษณ์มี
ความขัดแย้ง ไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจะนำคำถามเดิมไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งเพื่อยืนยันและ
หาข้อสรุปของข้อมูลนั้นให้เกิดความชัดเจน กรณีข้อมูลที่เป็นที่สงสัยและไม่สามารถพิสูจน์ได้
หรือขาดความเชื่อถือ ผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลนั้นมาใช้และถ้าได้ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะศึกษาก็จะ
ดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ของข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกต และการสัมภาษณ์
ให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน เป็นภาพรวมทีส่ ามารตอบคำถามได้ จึงเขียนบรรยายเพือ่ นำเสนอรายงาน
ต่อไป
4. นำข้อมูลสรุปไปปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ อาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้ง แล้วดำเนินการจัดเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์

สรุปผลวิจัย

หนังตะลุง คณะรุ่งฟ้า แสงทอง คือมหรสพที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อครั้งอดีตของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะหนังตะลุง คณะรุง่ ฟ้า แสงทอง ได้สร้างกระบวนการถ่ายทอด
ทางค่านิยมของสังคม วัฒนธรรมให้แก่สมาชิกของสังคมถึงแนวทางความประพฤติปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิตที่สืบทอดเป็นแนวทางของสังคม ถึงแม้ว่าปัจจุบันบทบาทของหนังตะลุง
ได้เปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมก็ตาม แต่ก็ยังมีอิทธิพลต่อสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็น
ดนตรีทแี่ บ่งเป็นสองลักษณะคือ ดนตรีทบี่ รรเลงล้วนๆ ได้แก่ การบรรเลงเพลงโหมโรง ออกฤษี
เชิดฤษี เดินฤษี ดำเหนินฤษี เชิดพระอิศวร ปรายหน้าบท ออกรูปบรรยายเรือ่ ง ออกรูปเจ้าเมือง
และดนตรีทบี่ รรเลงประกอบการแสดงตามเนือ้ เรือ่ ง คือการบรรเลงประกอบบทพากย์ ประกอบ
บทบรรยายประกอบบทเจรจาประกอบตามบทบาทเฉพาะตัวละคร และดนตรีร่วมสมัยเพื่อ
คั่นฉากการแสดงหนังตะลุง
บทบาทของดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุง่ ฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
มีความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ของทำนองลีลา อารมณ์ และความรู้สึกให้สอดคล้อง
กับบทตอนและสถานการณ์ของการแสดงหนังตะลุง โดยนักดนตรีมีความรู้ในด้านบทกลอน
และดัดแปลงสอดใส่อารมณ์ดนตรีประกอบด้วยไหวพริบปฏิภานอย่างลงตัว
ปัจจุบันดนตรีประกอบหนังตะลุง มีประสิทธิภาพน้อยมากในการฟื้นฟู ส่งเสริม
สืบทอด อนุรกั ษ์อย่างถูกวิธี เพราะนักดนตรีหนังตะลุงปัจจุบนั นัน้ เข้าสูว่ ยั ชรา สภาพชีวติ เปลีย่ นไป
เยาวชนยุคใหม่เหินห่าง ทิ้งร้างวัฒนธรรมพื้นบ้าน
จากการทบทวนในวรรณกรรมในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ขนบนิยมการแสดงหนังตะลุง ส่วนการศึกษาในประเด็นศิลปะดนตรีเพือ่ การศึกษามีจำนวนน้อย
ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาวิจยั ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุง่ ฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เน้นกระบวนการศึกษาดนตรี รวมถึงการวิเคราะห์ดนตรีประกอบหนังตะลุง
ลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรีหนังตะลุงคณะคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช ในการบรรเลงบรรเลงดนตรีนั้นผู้วิจัยได้จำแนกไว้สองประเภท ได้แก่
ประเภทที่หนึ่ง คือ เครื่องดนตรีที่ให้จังหวะได้แก่ ทับ กลอง ทอมบ้า โหม่ง ฉิ่ง ประเภท
ที่สอง เครื่องดนตรีที่ให้ทำนอง ได้แก่ ปี่ ออร์แกน กีต้าร์ เบส
การศึกษาดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผู้วิจัย
จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถา่ ยทอดดนตรีในรูปแบบของเสียงเป็นตัวโน้ตดนตรี (Transcriptions)
วิจยั เชิงคุณภาพ โดยการตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี เกีย่ วกับการวิเคราะห์
ดนตรี และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยใช้วิธีการศึกษาภาคสนาม เก็บข้อมูล
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ จากนายหนังตะลุง นักดนตรี (ลูกคู่) บุคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูล จากการบันทึกเสียง ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว และศึกษาค้นคว้า

134

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

จากเอกสารเพิ่มเติม จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาสรุปและวิเคราะห์และจัดทำเป็น
รายงานในรูปแบบการวิจัยข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยการ
บรรยายที่มีโน้ตสากลประกอบ

อภิปรายผล

ผลการวิจัย ด้านจังหวะ (Beat)
ผลจากการวิจัยพบว่าบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หน้าทับเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะหลัก กำหนดอัตรา
ความเร็ว ซึ่งเป็นตัวกำหนดชีพจร 4 ชีพจร มีการเน้นที่จังหวะที่ 2 และ 4 ศึกษาค่าตัวโน้ต
และจำนวนจังหวะ ในแต่ละห้องใช้เครือ่ งหมายประจำจังหวะ (Time Signature) ใช้เครือ่ งหมาย
กำหนดจังหวะธรรมดาได้แก่ h 4/4 พบอัตราความเร็ว (Tempo) ซึ่งเทียบกับความเร็ว
มาตรฐานสากลแล้วสามารถวัดจังหวะได้อตั ราความเร็วประมาณ 55 จังหวะเคาะ โดยการเทียบ
โน้ตตัวดำต่อนาที กำหนดความ เร็ว ช้า ของจังหวะเคาะเป็นคำศัพท์เป็นภาษาอิตาเลี่ยน คือ
Adagio ซึ่งหมายถึงช้าเรียบๆ นุ่มนวล ผลของการวิจัยพบลีลาจังหวะทำนอง ซึ่งหมายถึง
ความ สั้น - ยาว หนัก - เบา มีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงได้แก่ ทอมบ้า (Tomba) ในรูป
แบบของลีลาจังหวะ (Melodic Rhythm) พบจังหวะทำนองทีไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงระดับเสียง
(Rhythm Pattern) ได้แก่ กลอง (Drum Set)
ผลของการวิจัยโครงหลักของจังหวะทำนอง พบเครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบ
ซึง่ ยึดโครงหลักในการกระสวนจังหวะ ได้แก่ โหม่ง ทัง้ นีเ้ พราะมีการเดินจังหวะรูปแบบเดียวตลอด
โดยใช้โน้ตตัวดำจำนวน 4 ตัวต่อหนึ่งห้องเพลง ผลจากการวิจัยเรื่องการพัฒนาลักษณะ
จังหวะ (Rhythmic Development) พบลักษณะจังหวะพัฒนาจากหน่วยจังหวะเอก ( Rhythmic
Motif) ทั้งนี้เนื่องจากมีรูปแบบของการซ้ำ เป็นการนำลักษณะจังหวะมาบรรเลงเหมือนเดิม
โดยเปลี่ยนทำนองและเปลี่ยนสีสันเสียง แต่ลักษณะจังหวะทีซ้ำกัน เป็นลักษณะที่มีรูปแบบที่
เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ พบการแปร โดยสังเกตพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ยังคง
เค้าโครงของลักษณะเดิม และพบการพัฒนาโดยการสังเกตมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่
เค้าโครงของลักษณะจังหวะยังคงคล้ายของเดิม
ผลจากการวิ จั ย เรื่ อ งลั ก ษณะจั ง หวะ (Rhythm) พบว่ า มี ก ารสร้ า งจั ง หวะที่
สม่ำเสมอกับชีพจรจังหวะ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะไม่พบการเปลีย่ นแปลงจังหวะ ผลจากการวิจยั เรือ่ ง
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จังหวะพิเศษ พบชีพจรจังหวะที่ไม่เป็นธรรมชาติของอัตราจังหวะ ทั้งนี้เป็นเพราะมีการเน้นที่
จังหวะทีไ่ ม่สำคัญซึง่ พบ ซี่งเรียกว่าจังหวะขัด (Syncopation)
ผลการวิจัยด้านทำนอง (Melody)
ผลจากการวิจยั เรือ่ งทำนอง บทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะรุง่ ฟ้า แสงทอง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พบว่า บทเพลงมีระยะคู่เสียง (Range) ซึ่งพบว่าเนื่องจากมี
ระดับเสียงต่ำสุดคือเสียง B ล่างบรรทัดห้า 5 เส้น และสูงสุดเสียง D บนบรรทัด 5 เส้น โดย
วัดจากการนับขัน้ คูล่ กั ษณะทำนองของเพลงเป็นลักษณะทำนองทีบ่ รรเลงต่อเนือ่ งกัน (Conjunct
motion) เนือ่ งจากพบโน้ตตัวหนึง่ เคลือ่ นทีท่ ำนองไปยังอีกตัวหนึง่ เป็นขัน้ คู่ 2 และพบการซ้ำ
โน้ต 1 และคู่อื่นที่มีจำนวนน้อยกว่านอกจากนั้นพบลักษณะทำนองที่บรรเลงไม่ต่อเนื่องกัน
(Disjunct motion) เนื่องจากพบการขยับโน้ตข้ามขั้นของทำนอง กว้างกว่าขั้นคู่ 3 นอกจาก
นั้นผู้วิจัยศึกษาพบว่าทิศทางในการเดินทำนองขึน้ (Ascending motion) ทิศทางในการเดิน
ทำนองลง (Descending motion) และทิศทางคงที่ (Contant motion) มีทิศทางที่ชัดเจน
ซึ่งพบในท่อนต่างๆ ของบทเพลง
ผลจากการวิจยั เรือ่ งหลักเสียง (Tonality) 	

จัดอยูใ่ นระบบหลักเสียง G lonian mode บันไดเสียง G เมเจอร์
ผลการวิจัยด้านการประสานเสียงและพื้นผิว (Harmony &Texture)
ผลการวิจัยเรื่องการประสานเสียงและพื้นผิว พบว่าบทเพลงประกอบการแสดง
หนังตะลุงคณะรุง่ ฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นบทเพลงทีแ่ นวทำนองเดียวไม่มี
การประสานเสียง เนื่องจากพบโน้ตแนวทำนองบรรเลงโน้ตเหมือนกันถึงแม้ว่าเสียงที่จะ
มีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ บรรเลงเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงคู่ 8 อื่นๆ ก็ตาม
ผลการวิจยั เรือ่ งพืน้ ผิวไม่พบเนือ้ ดนตรีในแนวตัง้ หรือการสอดประสาน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ไม่พบแนวทำนองลีลาสัมพันธ์ (Counter Point) เพราะเป็นดนตรีแนวเดียว (Monophony)
ผลการวิจัยด้านความเข้มของเสียง (Tone Color)
ผลของการวิจัยความเข้มของเสียงบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะ
รุง่ ฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีการจัดวางเสียงจากความสามารถของเครือ่ งดนตรีท่ี
ให้ทำนองหลักคือ ปี่ เป็นตัวกำหนดบันไดเสียง G เมเจอร์ เพราะมีความกว้างของเสียงในขีดจำกัด
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นอกจากนั้นวิจัยค้นพบความเข้มเสียง (Intensity) ซึ่งพบเครื่องหมายแสดงความเข้มดังนี้
คือ พบการแสดงการเน้นยาว พบการแสดงการเน้นสัน้ พบเครือ่ งหมายทีม่ ผี ลต่อโน้ตตัวเดียว
พบเครื่องหมายค่อยดังขึ้น
ผลการวิจัยด้านสังคีตลักษณ์ หรือรูปแบบทางดนตรี (Form)
ผลของการวิจัยพบว่าบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พบหน่วยที่เล็กที่สุดของทำนองปรากฏเป็นระยะในรูปแบบที่
เหมือนกันแปลเปลี่ยนไปซึ่งเรียกว่าหน่วยย่อยเอก (Rhythmic motif) และนอกจากนั้นพบ
หน่วยทำนองที่มีความสำคัญชั่วขณะซึ่งมีผลกับการพัฒนาเพลงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ผลของการวิจัยประโยคเพลง (Phrase) สองประโยคที่มีความสัมพันธ์กัน ทำนอง
ที่มีคล้ายกัน รูปร่างขึ้นลงของทำนองใกล้เคียงกัน ผลของการวิจัยทำนองพบทำนองที่เป็น
ประโยคคำถาม ที่ มี Cadence ที่ เ บา และประโยคคำตอบที่ มี Cadence ที่ ห นั ก ที่ มี
ความสัมพันธ์กัน และพบประโยคที่รวมกันเป็นประโยคใหญ่ (Period) ซึ่งประกอบด้วยสอง
ประโยค คือประโยคถาม - ประโยคตอบ (Antecedent - Consequent) ในลักษณะของ
ประโยคทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งต่างกันที่ตัวโน้ต
ผลของการวิจัยสังคีตลักษณ์ พบว่าบทเพลงบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุง
คณะรุง่ ฟ้า แสงทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นสังคีตลักษณ์แบบสองตอน (Binary form)
หรือสังคีตลักษณ์ A : B Form

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึ ก ษาหนั ง ตะลุ ง ซึ่ ง เป็ น ศิ ล ปะพื้ น บ้ า นประจำท้ อ งถิ่ น โดยเน้ น การศึ ก ษา
องค์ประกอบโดยรวมของหนังตะลุง ศิลปะประจำท้องถิ่นของภาคใต้
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