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การเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัย
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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเรียนรูข้ องผูแ้ สดงหนังตะลุง และศึกษาการพัฒนาความรู้
การปรับเปลี่ยนความรู้และแบบแผนในการแสดงของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคม
ทันสมัย รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้แสดงหนังตะลุงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุง
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ ตีความ โดยมองผ่านปรากฏการณ์
การปรับตัว การสร้างสรรค์ความรู้ในการแสดงของผู้แสดงหนังตะลุง โดยนำเอกสาร รายงานการวิจัย และ
ประสบการณ์จริงของผู้แสดงหนังตะลุงและผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อบริบทและสังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้า ผู้แสดง
หนังตะลุงมีการเรียนรู้ในการปรับตัว สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและสังคมสมัยใหม่
โดยการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ มีการสืบต่อความรูด้ า้ นการแสดงหนังตะลุงแก่เยาวชน
รุ่นใหม่ผ่านระบบโรงเรียน สมาพันธ์หนังตะลุง โดยมีการรับรองผู้แสดงหนังตะลุงในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการ
แสดง มีการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพโดยการแสดงหนังตะลุงควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพอื่น
มีการสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนความรู้ มีการเชื่อมโยงกับบริษัทธุรกิจ ผลิตแผ่นวีซีดีหนังตะลุง ท่ามกลาง
ความทันสมัยมีทั้งผู้ที่ปรับตัวได้และประสบความสำเร็จ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ก็มิอาจดำรงอยู่ได้ใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้มิให้ความรู้
เป็นเพียงความรู้ที่หยุดนิ่ง ตายตัว แต่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตในสังคมทันสมัย ความรู้
นั้นก็จะเกิดคุณค่าต่อการดำรงชีวิตในทุกสภาวการณ์
คำสำคัญ : การเรียนรู้ ผู้แสดงหนังตะลุง การดำรงอยู่ สังคมทันสมัย
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ABSTRACT

The purposes of this study were to investigate the learning strategy of
shadow players, and to investigate the strategy used by shadow players to develop and apply
their knowledge and the style of shadow plays as they exist within modern society. The study
is based on qualitative research involving the analysis and interpretation of the phenomena
of change and the construction by shadow players of knowledge of shadow plays. The
research findings,documents, experience of shadow players and other people related to
shadow plays were used in the analysis.
The findings of this study can be summarized as follows. When society changed
to a market-oriented economy, shadow players learned to change, construct, and develop their
knowledge so as to be consistent with modern society, by using formal and informal networks.
Shadow plays are being carried to new generations through the Federation of Shadow Plays
considered by shadow players to be experts in the field of shadow plays. Shadow players made
their job stable by being shadow players and doing other jobs at the same time.Through
cooperation with video production companies vcd’s are being produced and distributed to
record the construction of, and change in knowledge relating to shadow plays. In modern
society, there are people who succeed and fail in their lives. Some people who cannot adapt
may face problems living in modern society. Thus, learning to change, construct, and develop
knowledge to be consistent with modern society is better than leaving knowledge to exist only in
the memory. In the end the knowledge gained will be useful for people living in every condition.
Keywords : Learning, shadow players, existence, modern society

บทนำ
การแสดงหนังตะลุง เป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนมาอย่างยาวนาน
อาจกล่าวได้ว่าการแสดงนี้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในแบบแผนสมัยโบราณที่สามารถนำมาปรับ ใช้ในยุคสมัย
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ การแสดงหนังตะลุงจากยุคอดีตมาสู่ยุคปัจจุบันนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพสังคม และวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป
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การแสดงหนังตะลุงยังคงเป็นเครื่องมือทางสังคมที่เป็นทั้งเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ และบันเทิงที่ทรง
ประสิทธิผลของชาวบ้านภาคใต้เป็นความสามารถของผูแ้ สดงหนังตะลุงในการทีจ่ ะปรับเปลีย่ นทัง้ เนือ้ หาและรูปแบบ
ของหนังตะลุงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างทันกาล โดยไม่
สูญเสียอัตลักษณ์ของตัวเอง นับเป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการพัฒนา อย่างเป็นอัจฉริยะของศิลปินผูแ้ สดงหนังตะลุง
( สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 544 ) ซึ่งการแสดงหนังตะลุงเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้เงื่อนไข หรือ
บริบทในวิถีการดำรงชีวิต เพื่อให้คนในชุมชนมีความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังเป็นสื่อสาธารณะในอันที่จะสร้างสรรค์
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม ผู้แสดงหนังตะลุง ต้องรับใช้หรือตอบสนองต่อวิถีการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับการ
แสดงซึ่งถูกกำหนดขึ้นในลักษณะต่าง ๆ ตามกระแสนิยมของผู้ชม ผู้แสดงจึงมีการเรียนรู้และปรับประยุกต์
ความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
การเรียนรูข้ องมนุษย์เกิดขึน้ ตลอดเวลาทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ ภายนอก เป็นการปรับตัวตาม
ธรรมชาติอย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ในแต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมการเรียนรู้หรือแบบแผนเฉพาะ
ที่กำหนดเนื้อหาแหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของสังคมหลากหลายไปตามเนื้อหาและฐานการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ดังที่ เพ็ญสิริ จีระเดชากุล และ มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ( 546 ) ได้ให้ข้อสังเกตว่า ไม่ว่าบริบท
สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคนในชุมชนก็จะมีการเรียนรู้ในอันที่จะดำรงอยู่ในสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้ การ
เรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงในสภาพการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลายตามความต้องการของสังคม ทั้งเทคนิคที่ใช้ในการแสดง วัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมการแสดง
หนังตะลุง
ก่อนที่ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความทันสมัยต่าง ๆ จะเข้ามาสู่ชุมชนนั้น คนในชุมชน
ได้พึ่งพาธรรมชาติ เพื่อดำรงชีวิตแบบพอยังชีพ การมีชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อม ทำให้คนต้องสร้าง
ระบบความสัมพันธ์ทั้งระหว่างคนด้วยกันเอง และระหว่างคนกับธรรมชาติ รวมถึงการสร้างความรู้ ประเพณี
พิธีกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินไปภายใต้ระบบความสัมพันธ์นั้น ธรรมชาติที่คนสามารถนำมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่าแก่การดำรงชีวติ จึงกลายมาเป็นทุนทางธรรมชาติ ในขณะทีร่ ะบบความสัมพันธ์
ระบบความรู้และประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นก็คือ ทุนภูมิปัญญา ทั้งทุนธรรมชาติ และ ทุนภูมิปัญญา ต่างก็เป็นทุนสำคัญ
ที่ทำให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้ในอดีต ( เพ็ญสิริ จีระเดชกุล และ มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ, 549 ) ดังนั้น
การเรียนรู้ของมนุษย์จึงเป็นกระบวนการของการเรียนรู้สิ่งเดิมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และจำเป็นจะต้องเป็นสิ่ง
ใหม่ที่นำไปสู่กระแสนิยม และประสานกลมกลืนอย่างยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมในทุกระดับที่มนุษย์เกี่ยวข้องด้วย
ไม่ว่าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์หรือมนุษย์กับธรรมชาติ ครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้เพื่อรู้จักธรรมชาติของตนเอง
เพื่อให้บุคคลมีความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล มีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติขององค์ประกอบแห่งตน
ในบริบทของสังคมโลกทีก่ ำลังก้าวสูย่ คุ แห่งความทันสมัย ซึง่ เป็นยุคทีโ่ ลกมีการเปลีย่ นแปลง
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อย่างรวดเร็ว คนในชุมชนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการดำรงชีวิต แต่หากการ
เรียนรู้เพื่อเข้าใจในสภาพเหล่านั้นจะเป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมรับสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเข้ามาท้าทายในอนาคต ซึ่ง
จะช่วยให้เราสามารถกำหนดตนเอง เพื่อดำรงอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ผู้แสดง
หนังตะลุงสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำรงชีวิตและ
เตรียมพร้อมเพื่อรับทุกสถานการณ์ได้ ก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างกลมกลืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
แต่ในท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงไปสูค่ วามทันสมัยนัน้ ก็จะมีทง้ั ผูแ้ สดงหนังตะลุงทีส่ ามารถปรับตัวได้และประสบ
ความสำเร็จ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ก็มิอาจดำรงอยู่ได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเรียนรู้
เพื่อปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ มิให้ความรู้เป็นเพียงความรู้ที่หยุดนิ่งตายตัว แต่ปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตในสังคมทันสมัย ความรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงนั้นก็จะเกิดคุณค่าต่อการดำรง
ชีวิตในทุกสภาวการณ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ในบริบทและสังคมปัจจุบัน และ
ศึกษาการพัฒนาความรู้ การปรับเปลี่ยนความรู้และแบบแผนในการแสดงของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรง
อยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัย

ระเบียบวิธีวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคม
ทันสมัย ซึ่งการแสดงหนังตะลุงนั้นได้ผูกพันอยู่กับวิถีการดำรงชีวิตของคนมาอย่างยาวนาน หนังตะลุงมีการปรับ
และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในเชิงของการเรียนรู้ให้สามารถดำรงอยู่ในบริบทและสังคมปัจจุบัน ซึ่งในท่ามกลาง
สังคมแห่งความทันสมัยมีทั้งผู้แสดงหนังตะลุงที่ปรับตัวได้และประสบความสำเร็จ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้
ก็มิอาจดำรงอยู่ได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตด้านข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาจาก คณะหนังตะลุงในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึง
ในอำเภอใกล้เคียง เช่น อำเภอเมือง อำเภอคลองหอยโข่ง ในจังหวัดสงขลา ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่
ผู้วิจัยได้คัดเลือกใช้หลักการเลือกเชิงทฤษฎี ( theoretical sampling ) คือ การใช้ทฤษฎีเข้ามากำหนดสิ่งที่
ต้องการวิเคราะห์ (นภาภรณ์ หะวานนท์, 59 )
ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงใน  ส่วน ได้แก่ การแสดง
หนังตะลุงและการเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงก่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงของ
การแสดงหนังตะลุงภายใต้กระบวนการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย และการเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุง
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เพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัย ซึ่งในสังคมทันสมัยนี้ มีทั้งผู้แสดงหนังตะลุงที่สามารถปรับตัว
ได้และประสบความสำเร็จ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ก็มิอาจดำรงอยู่ได้ใน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษา การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ของผู้แสดงหนังตะลุง เพื่อการดำรง
อยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัย
การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ระดับลึก ( indepth
interview ) จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่คัดเลือกโดยอาศัยหลักการเลือกเชิงทฤษฎี ( theoretical sampling ) ซึ่งเป็น
การใช้ ทฤษฎีเข้ามากำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
สำหรับการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ระดับลึก โดยอาศัยแนวคำถามที่พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบโครงของงานวิจัย และใช้วิธีบันทึกเทปในการสัมภาษณ์
ร่วมกับการจดบันทึก เพื่อจะนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากการรวบรวมข้อมูลแล้ว
ผู้วิจัยนำเทปการให้สัมภาษณ์มาถอดความอย่างละเอียด เพื่อนำมาดำเนินการวิเคราะห์ ตีความ เพื่อสร้าง
ข้อเสนอและข้อสรุปเชิงทฤษฎี และเพื่อสามารถอธิบายการดำรงอยู่ของการแสดงหนังตะลุงในสังคมทันสมัย
กระบวนการเรียนรู้ของผู้แสดง ตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น

ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคม
ทันสมัย ผู้วิจัยมุ่งศึกษา การเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุง และศึกษาการพัฒนาความรู้ การปรับเปลี่ยนความรู้
และแบบแผนในการแสดงของผู ้ แ สดงหนั ง ตะลุ ง เพื ่ อ การดำรงอยู ่ ข องหนั ง ตะลุ ง ในสั ง คมทั น สมั ย ซึ ่ ง
ผลของการศึกษานี้ ผู้วิจัยขอนำเสนอปรากฏการณ์ โดยแบ่งผลการวิจัยเป็น  ส่วน ดังต่อไปนี้
1.การแสดงหนังตะลุงและการเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงก่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย
การแสดงหนังตะลุงเป็นศิลปะพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้เงื่อนไข หรือบริบท
ในวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชน เป็นสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์สังคมมาอย่างยาวนานในหลายยุคสมัย
หนังตะลุงได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องไปตามสภาพสังคม และวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้
สามารถดำรงอยูไ่ ด้อย่างทันกาล ซึง่ การเรียนรูข้ องมนุษย์นน้ั เกิดขึน้ ตลอดเวลาทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์กบั บริบทรอบตัว
ในอดีตหนังตะลุงได้เข้าไปสอดแทรกอยู่ในทุกส่วนของการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชน
ศิลปินพืน้ บ้านอย่างเช่น ผูแ้ สดงหนังตะลุงได้มบี ทบาทในการสร้างสรรค์สนุ ทรียะให้เกิดขึน้ ในหมูช่ าวบ้าน ชาวไร่
ชาวนา ท่ามกลางความหลากหลายของมหรสพ ความบันเทิงต่างๆทีม่ ใี ห้เลือกชมได้ไม่มากนัก หนังตะลุงจึงมีความ
ใกล้ชดิ และผูกพันกับวิถกี ารดำรงชีวติ ของชาวบ้านอย่างแนบแน่น เพราะคนต่างก็ตอ้ งการสุนทรียะ ความ
เพลิดเพลินในการดำรงชีวติ รวมถึงพลังใจในการทีจ่ ะต่อสูช้ วี ติ ต่อไปในวันข้างหน้า
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ผู้แสดงหนังตะลุงมีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งในวิถีการดำรงชีวิต ทั้งความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ซึ่งคนในชุมชนมีความคิด ความเชื่อ ในเรื่องของการแก้บน การไหว้ครู สิ่งเหล่านี้ได้เข้ามากำกับวิธีคิดของคน
ในชุมชนและส่งผลต่อการแสดงออกซึง่ พฤติกรรมบางอย่างของคน ให้คนตัง้ มัน่ อยูใ่ นคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้
ผู้แสดงหนังตะลุงเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพราะคนในอดีตนั้นต้องอาศัยและพึ่งพิงธรรมชาติอยู่
ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องการทำมาหากินรวมทั้งต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชน เพราะคนไม่
สามารถใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตอย่างโดดเดี่ยว โดยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในชุมชน การดำเนินกิจกรรม
ในแต่ละวัน คนจึงต้องพึ่งพาอาศัยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แสดงหนังตะลุงจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนใน
ชุมชน มีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนในชุมชน เพราะอยู่ในฐานะของศิลปินพื้นบ้าน ที่เป็นผู้สร้างพลังใจให้
กับคนในชุมชน เพราะสุนทรียะจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนเกิดพลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ ซึ่งผู้แสดง
หนังตะลุงนับเป็นศิลปินพื้นบ้านผู้สร้างสุนทรียะให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวนาในอดีตได้เป็นอย่างดี
นอกจากผู้แสดงหนังตะลุงเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งในวิถีการดำรงชีวิตแล้ว ยังต้องมีการเรียนรู้และสั่งสม
ความรู้เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง เพราะหนังตะลุงเป็นองค์ความรู้ที่ได้สร้างขึ้นจากฐานความคิด ความเชื่อ
ของคน หากคนมองหรือให้ความหมายกับสรรพสิ่งเช่นไร ความรู้ก็ย่อมสะท้อนความคิด ความเชื่อของคน
และเมื่อความรู้ที่มาจากความคิด ความเชื่อและแบบแผนการดำรงชีวิตแล้ว ความรู้นั้นก็จะได้รับการยอมรับ
ให้เป็นความจริงของสังคม
นอกจากนี้ผู้ที่เป็นผู้แสดงหนังตะลุงต้องมีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นต่อไป
ซึ่งความรู้ที่ถูกผลิตขึ้นและถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่นนั้น ล้วนถูกมองว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
และหากความรู้ใดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ก็จะถูกปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์ความรู้แบบใหม่ให้ตอบสนองต่อ
วิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นความรู้ที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่นี้จึงสนองตอบต่อ
การดำรงชีวิตของคนในทุกมิติ ความรู้นั้นจึงจะสามารถดำรงอยู่ได้
2.การเปลี่ยนแปลงของการแสดงหนังตะลุงภายใต้กระบวนการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย
การดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยของภาครัฐเมื่อพุทธศักราช 504 ที่มี
การประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่  เป็นต้นมาที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความมั่งคั่ง
เติบโตแก่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ส่งผลให้คนอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับทุนเงินตรา มีการ
พึ่งพิงระบบตลาด และแสวงหาความรู้ภายนอกชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยละเลยที่จะมุ่งพัฒนาความรู้ สนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน
การแสดงหนังตะลุงภายใต้กระบวนการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย จึงตกอยู่ในภาวะ
ชะงักงัน และประสบกับปัญหาความนิยมหนังตะลุงที่น้อยลง หนังตะลุงหลายคณะไม่มีงานแสดง แม้จะมี
บ้างแต่ก็น้อย รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต แม้หนังตะลุงบางคณะเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนการแสดงให้สอด
รับกับวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมแห่งความทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังคงอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ดีขึ้นนัก ยังคง
ขาดอำนาจในการต่อรอง เพราะตัวเลือกในสังคมทันสมัยมีมากมายหลากหลายขึ้น ผู้แสดงหนัง ตะลุงหลายราย
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จึงต้อง ยอมจำนนต่อความเสียเปรียบ เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีรายได้ ซึ่งสิ่งที่เข้ามาและส่งผลกระทบต่อการ
แสดงหนังตะลุงให้ตกอยู่ในภาวะชะงักงันภายใต้กระบวนการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย คือ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นในชุมชน อันได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เข้ามาได้ส่งผล
กระทบทั้งต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้เกิดวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยมมากขึ้น รวมถึงส่งผลกระทบต่อความนิยม
หนังตะลุง คนในชุมชนเริ่มเหินห่างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง นอกจากนี้การขยายตัวของระบบการ
สื่อสารสมัยใหม่ที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ ก็ได้ส่งผลต่อความนิยมหนังตะลุง
ของคนในชุมชน รวมถึงการขยายตัวของการศึกษาในระบบโรงเรียนเข้าสู่ชุมชน ได้ส่งผลให้ลูกหลานในชุมชน
ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เหินห่างจากความรู้ในชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่เคยช่วยพ่อ แม่ ทำไร่
ไถนา เรียนรู้วิถีการทำมาหากินแบบดั้งเดิม ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาหนังตะลุง เด็กเริ่มเหินห่าง ไม่เข้าใจ และไม่เข้าถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมา
ระบบคิด มุมมองของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความรู้หนังตะลุงเริ่มถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าหลัง
ไม่ทันสมัย ไม่สามารถทำมาหากินได้ และมุ่งให้ความสำคัญกับความรู้สมัยใหม่ในระบบโรงเรียนเพราะความรู้
เหล่านั้นถูกมองว่าเป็นความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานในระบบเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรม
นอกจากนีก้ ารปรับเปลีย่ นทีด่ นิ ไปสูก่ ารผลิตเพือ่ การค้า คนในชุมชนเริม่ มุง่ ทีจ่ ะประกอบธุรกิจ
ทีม่ ผี ลตอบแทนทีส่ งู กว่า คนเรียนรูท้ จ่ี ะปรับเปลีย่ นผืนแผ่นดินเพือ่ สร้างรายได้ทด่ี ขี น้ึ กว่าเดิม จากเดิมทีเ่ คยทำนา
ทำไร่ ก็เปลี่ยนมาปลูกยางพารา และทำสวนยางพาราแทนที่ อันส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลามากขึ้น การขยายตัวของตลาดแรงงานเข้าสู่ชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนเข้าสู่ระบบ
โรงงานมากขึ้น ซึ่งก็ทำให้คนเกิดข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ไปมีเงื่อนไขกับโรงงานมากขึ้น ส่งผลต่อความนิยม
ดูหนังตะลุง นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ทำให้คณะหนังตะลุงค่อนข้าง
ดำรงอยู่ได้อย่างยากลำบาก เพราะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายภายในคณะ ค่าน้ำมันรถใน
การเดินทางไปแสดงยังสถานที่ต่างๆ การดำรงชีวิตจึงต้องแข่งขันกับสภาพเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา
จากผลกระทบดังกล่าวภายใต้กระบวนการพัฒนาประเทศไปสูค่ วามทันสมัย ส่งผลให้ผแู้ สดง
หนังตะลุงบางคณะต้องหยุดชะงักการแสดง เพราะมิอาจทัดทานกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ แม้จะมี
ผู้แสดงหนังตะลุงบางส่วนที่พยายามปรับในเรื่องของวิธีการแสดง หรือรูปแบบในการนำเสนอ ให้สอดคล้องกับ
วิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในชุมชน เช่น การนำดนตรีสมัยใหม่เข้ามาสร้างสีสัน เช่น คีย์บอร์ด
กีตาร์ เบส แซกโซโฟน จากเดิมที่มีเพียง โหม่ง ทับ กรับ กลอง ฉิ่ง และปี่ หรือการแสดงที่เน้นตลก เบาสมอง
เน้นการร้องเพลงให้มากขึ้น ปรับในเรื่องของเวลาการนำเสนอให้เร็วขึ้น แต่สภาวการณ์ต่างๆก็ยังไม่ดีขึ้นนัก
3. การเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัย
3.1 การสร้างเครือข่ายของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัย
3.1.1 การสร้างเครือข่ายอย่างเป็นทางการในรูปของสมาพันธ์หนังตะลุง จังหวัดสงขลา
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สมาพันธ์หนังตะลุง จังหวัดสงขลา นับเป็นเครือข่ายที่สำคัญยิ่งของผู้แสดงหนังตะลุง เพราะ
การมีสมาพันธ์เกิดขึ้นนั้น ทำให้ผู้แสดงหนังตะลุงตามพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาได้มารวมกลุ่มรวมตัวกัน สร้าง
เครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมทันสมัย ซึ่งความเข้มแข็งของเครือข่ายจะนำ
ไปสู่การดำรงอยู่ของหนังตะลุงได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสมาพันธ์หนังตะลุง จังหวัดสงขลา นี้ แต่เดิมนั้นเป็นชมรม
หนังตะลุงจังหวัดสงขลา เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคณะหนังตะลุงในช่วงที่เกิดวิกฤตหนังตะลุง ความนิยม
หนังตะลุงในช่วงนั้นค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้ผู้แสดงหนังตะลุงหลาย ๆ คณะดำรงชีวิตอย่างยากลำบาก บ้างก็ทน
ต่อสภาวการณ์เหล่านั้นไม่ได้ก็ต้องหยุดชะงักการแสดงไป
เมื่อมีการรวมตัวและก่อตั้งเป็นสมาพันธ์หนังตะลุงจังหวัดสงขลาขึ้น คณะหนังตะลุงที่เข้าร่วม
เป็นสมาชิกก็มีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดกำลังใจในการต่อสู้
ต่อไป นอกจากนีส้ มาพันธ์หนังตะลุงก็เปรียบเสมือนบ้านหลังทีส่ องของพวกเขา เพราะสมาพันธ์ได้มกี ารช่วยเหลือ
ส่งเสริมในเรื่องต่างๆ ทำให้ผู้แสดงหนังตะลุงได้มีโอกาสในการพัฒนา อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้
กับลูกคู่ ซึ่งอยู่ในสังกัดของสมาพันธ์อีกด้วย นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายในรูปของสมาพันธ์หนังตะลุง ยังเป็น
การสร้างโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการแสดงหนังตะลุงได้มีโอกาสในการเข้ามาเรียนรู้ซึ่งหนังตะลุงหลายๆ
คณะก็เกิดขึ้นมาได้จากการสนับสนุนจากสมาพันธ์หนังตะลุง ทางสมาพันธ์นั้นก็ได้เปิดโอกาสให้ทุก ๆ คนได้มี
การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งชายหญิง และเยาวชน ที่มีใจรักเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงได้มีโอกาสเข้ามา
สัมผัส ซึ่งในท้ายที่สุด ผู้ที่ได้เข้ามาเรียนรู้จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกหรือ ไม่เลือก ซึ่งผู้ที่เข้ามาโดยไม่มี
พื้นฐานใด ๆ เลย บางครั้งเมื่อได้ผ่านการฝึกฝน ก็สามารถเป็นผู้แสดงหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงต่อไปได้
สมาพันธ์หนังตะลุงนับเป็นเครือข่ายของผู้แสดงหนังตะลุงทีท่ ำให้ผแู้ สดงหนังตะลุงดำรงชีวติ
ด้วยความไม่โดดเดี่ยวในท่ามกลางสังคมแห่งความทันสมัย ที่มีการแข่งขันกันในระบบเศรษฐกิจที่สูงขึ้น แต่คน
ที่อยู่ร่วมกันในสมาพันธ์ก็มีการช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้เห็นความเอื้ออาทรที่มีต่อกันได้เป็นอย่างดี
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสมาพันธ์จะมีส่วนช่วยส่งเสริม ผู้แสดงหนังตะลุงในบางเรื่อง แต่
ผู้แสดงหนังตะลุงก็ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยเพื่อความอยู่รอด ดังเช่นที่ผู้แสดงหนังตะลุงท่านหนึ่งได้ให้
ความเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่า “ถึงแม้ว่าจะมีชื่ออยู่ในสมาพันธ์คุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย เป็นเรื่องที่แน่นอน
ที่สุด สมาพันธ์อาจจะติดต่องานมาบางครั้ง” ซึ่งการช่วยเหลือตัวเองโดยมีความพยายามที่จะเรียนรู้สร้างสรรค์
ผลงานให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม ก็จะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้แสดงหนังตะลุงในสังคมทันสมัยอยู่รอด
ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงต่อไป
3.1.2 การสร้างเครือข่ายหนังตะลุงอย่างไม่เป็นทางการ
นอกเหนือจากการสร้างเครือข่ายหนังตะลุงอย่างเป็นทางการ ในรูปของสมาพันธ์หนังตะลุง
เพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัยแล้ว การสร้างเครือข่ายหนังตะลุงอย่างไม่เป็นทางการยังเป็น
ส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ในสังคมทันสมัย ซึ่งการสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็น
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ทางการของผู้แสดงหนังตะลุงนี้ มีทั้งการให้ความช่วยเหลือด้วยความสัมพันธ์ในระบบ เครือญาติและเพื่อนฝูง
ที่สนับสนุนการแสดงหนังตะลุง รวมถึงการสร้างเครือข่ายเป็นกลุ่มย่อย ๆ ระหว่างผู้แสดงหนังตะลุงด้วยกันเอง
ในการช่วยเหลือ แบ่งปันงานแสดงให้กันและกัน ซึ่งเครือข่ายกลุ่มย่อย ๆ นี้อาจจะเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์
เดียวกัน หรือเพื่อนร่วมอาชีพที่มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ซึ่งเมื่อผู้แสดงหนังตะลุงที่ได้รับการติดต่องาน
เข้ามา แต่ตนติดงานอื่น ก็จะแนะนำต่อให้กับรุ่นน้องในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งในเครือข่ายเดียวกันนั้นอาจจะรวม
กลุ่มกันย่อย ๆ - คณะ เพราะฉะนั้นเพื่อน ๆ ร่วมเครือข่ายก็จะได้รับงานแสดงด้วย ก็จะอยู่รอดได้ในสังคม
ทันสมัยนี้ นอกจากนี้ในการแสดงหนังตะลุง คณะหนังตะลุงแต่ละคณะก็อาจจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของ
ตนเอง บางคณะอาจจะมีมุขตลก เป็นแบบฉบับของตนเอง หรืออาจจะมีการร้องเพลงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว
แต่ทั้งนี้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ก็ต้องมีการเอื้อเฟื้อ แบ่งปันเทคนิคในการทำมาหากินร่วมกันบ้าง ซึ่งอาจจะ
มีหนังตะลุงบางคณะขอยืมมุขตลกไปใช้ในการแสดงหรือบทเพลงบางเพลงไปประกอบการแสดง ก็จะมีการ
แบ่งปันกันไป นอกจากการช่วยเหลือกันระหว่างผู้แสดงหนังตะลุงด้วยกันเองแล้ว การช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุนกันของญาติพี่น้อง หรือ เพื่อนฝูงที่มิได้เป็นเพื่อนร่วมอาชีพ ก็เป็นส่วนสำคัญต่อการดำรงอยู่ของ
หนังตะลุงในสังคมทันสมัย ผู้แสดงหนังตะลุงต้องเรียนรู้ที่จะหาเครือข่ายเพื่อไปแสดงยังสถานที่ต่าง ๆ เพราะ
ฉะนัน้ การเป็นผูแ้ สดงหนังตะลุงจึงต้องเป็นผูท้ เ่ี ข้าสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั ทุกคน ในทุกวงการ ซึง่ ความสัมพันธ์
อันดีนี้จะนำมาซึ่งความอยู่รอดของผู้แสดงหนังตะลุง
ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้เราอยู่ได้ และ
เขาอยู่ได้ จึงจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการคิดค่าราดในแต่ละคืนนั้นอาจจะกำหนดตายตัว
ไม่ได้ ในบางสถานการณ์อาจจะต้องมีการยืดหยุ่นบ้าง เป็นการช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน นอกจากการ
รับงานแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เพื่อความอยู่รอดในสังคมทันสมัยแล้วนั้น ผู้แสดงหนังตะลุงก็ต้องมีเครือข่าย
ทีจ่ ะรับงานแสดงของตนไปแสดงยังสถานทีต่ า่ ง ๆ ด้วย เพือ่ ความอยูร่ อด ผูแ้ สดงหนังตะลุงทีม่ เี ครือข่ายกว้างขวาง
ย่อมได้เปรียบกว่า ผู้แสดงหนังตะลุงที่ไม่ค่อยมีงานแสดงนอกพื้นที่เลย เพราะการได้ไปแสดงยังพื้นที่อื่นบ้างก็
เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์คณะการแสดงของตน ดังเช่นที่ผู้แสดงหนังตะลุงท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “พรรค
พวกหรือพี่น้องเขาติดต่อมา เช่น งานบวชลูกบวชหลาน ลุงก็มีเครือญาติอยู่ หลาย ๆ ที่ หลายจังหวัด เช่นจังหวัด
ตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งบางครั้งแทนที่พวก ญาติ ๆ จะรับหนังอื่นไปแสดงเขาก็จะรับ
หนังที่เป็นญาติพี่น้องกันไปแสดงเพราะเป็นการช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
การเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงในการสร้างเครือข่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการดำรง
อยูข่ องหนังตะลุงในสังคมทันสมัย เพราะผูแ้ สดงหนังตะลุงจะอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วโดยทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั บุคคล
อื่นในสังคมไม่ได้ ผู้แสดงหนังตะลุงต้องเรียนรู้ในการเข้าสังคม พยายามหาเครือข่าย ในการแสดง และพัฒนา
การแสดงอย่างต่อเนือ่ งและสม่ำเสมอก็จะสามารถดำรงอยูไ่ ด้ในท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงในสังคมแห่งความทันสมัย
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3.2 การสืบต่อความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงแก่เยาวชนรุ่นใหม่ หรือเยาวชนในรุ่นต่อไป
3.2.1 การสืบต่อความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงแก่เยาวชนรุ่นใหม่ผ่านการศึกษาระบบ
โรงเรียน
การสืบต่อความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุง แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
การแสดงหนังตะลุง โดยการเปิดเป็นรายวิชา หรือชุมนุม นั้น นับเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของ
หนังตะลุงในสังคมทันสมัย ปัจจุบันมีโรงเรียนหลายแห่งที่ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงว่า เป็นศิลปวัฒนธรรมที่ควรค่ายิ่งแก่การอนุรักษ์และสืบทอดความรู้เหล่านี้ไว้
เมื่อผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะพื้นบ้านอย่างเช่น การแสดงหนังตะลุงแล้ว
ก็จะส่งผลให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงเกิดขึ้นในโรงเรียน
ทำให้เด็กได้หันมามอง หันมารู้จักเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหนังตะลุงได้อีกครั้ง เพราะในชีวิตจริงของเด็ก
และเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมทันสมัยนี้ค่อนข้างห่างเหินจากการแสดงหนังตะลุง เด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักศิลปะ
พื้นบ้านชนิดนี้เลย เพราะไม่มีโอกาสได้ชมการแสดง ในปัจจุบันบางโรงเรียนก็เปิดเป็นรายวิชาเลือกให้นักเรียน
ได้เลือกเรียน และบางโรงเรียนก็อาจเปิดเป็นชุมนุมให้เด็กได้เลือกเรียนรู้
การศึกษาในระบบโรงเรียนนับเป็นการเปิดโอกาสให้การแสดงหนังตะลุงในยุคแห่งสังคม
ทันสมัยได้มีการสืบต่อความรู้นี้ไปยังเยาวชนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น จากการที่ผู้วิจัยได้พูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนที่
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาเกีย่ วกับหนังตะลุงนัน้ ก็พบว่า นักเรียนทีใ่ ห้ความสนใจและมีความสามารถ
ในด้านนี้ ถึงแม้จะมีไม่มากนัก ก็ต้องส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้นำความรู้นี้ไปต่อ
ยอดทางความคิด และถ่ายทอดความรู้นี้แก่บุคคลอื่นได้ต่อไป ซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษถึงขั้นที่เป็น
ผู้แสดงหนังตะลุงได้ เขาก็จะสามารถนำความรู้นี้ไปทำมาหากินได้ ความรู้นี้ก็จะติดตัวเขาไปตลอด ซึ่งก็เป็น
ผลดีต่อการดำรงชีวิต
3.2.2 การสืบต่อความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงแก่เยาวชนรุ่นใหม่โดยผ่านสมาพันธ์
สมาพันธ์หนังตะลุงจังหวัดสงขลาเล็งเห็นความสำคัญในการสืบต่อความรู้ด้านการแสดงหนัง
ตะลุงแก่เยาวชนรุ่นใหม่ อันจะส่งผลต่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัย ดังนั้นทางสมาพันธ์จึงให้
ความสำคัญในกระบวนการสร้าง ผลิตผู้แสดงหนังตะลุงรุ่นใหม่มาโดยตลอด ทั้งให้การส่งเสริมและให้ความรู้
เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงโดยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ทางสมาพันธ์ หนังตะลุงได้ให้ความสำคัญ
ในการสืบต่อความรู้เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจจึงได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกการแสดงหนังตะลุงขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนการแสดงหนังตะลุง
การเปิดศูนย์ฝึกการแสดงหนังตะลุงของสมาพันธ์หนังตะลุงจังหวัดสงขลา ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากเด็ก ๆ ที่สนใจในการแสดงหนังตะลุงในพื้นที่ที่มีศูนย์ฝึกการแสดง ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก
เหล่านั้นก็ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ทางสมาพันธ์ก็มีนโยบายให้สมาชิกได้นำความรู้ที่ ได้ฝึกฝนไปถ่ายทอด
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ในโรงเรียนทีต่ นเรียนอยู่ หรือโรงเรียนใกล้บ้าน เพือ่ เป็นการถ่ายทอดความรูใ้ นอีกทางหนึง่ นอกจากการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับหนังตะลุงให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ จะเป็นการสืบต่อความรู้ เพื่อให้หนังตะลุงดำรงอยู่ได้ในสังคม
ทันสมัยแล้ว การที่เด็กและเยาวชนได้มาเรียนรู้ก็เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่านั้นได้อีกด้วย
เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้เป็นบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ
เด็กและเยาวชนที่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง และมีความสามารถในการแสดง
หนังตะลุง ก็อาจจะได้รับโอกาสดี ๆ ซึ่งทางสมาพันธ์หนังตะลุงก็มีการส่งเสริม สนับสนุนเด็ก ๆ ที่มีความ
สามารถเหล่านี้ ซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการ
แสดงหนังตะลุงมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการสืบต่อความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุงแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งก็จะ
ส่งผลต่อการดำรงอยู่ต่อการแสดงหนังตะลุงในสังคมทันสมัย
3.3 การสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของนายหนังตะลุง
3.3.1 การประกอบอาชีพการแสดงหนังตะลุงควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพอื่น
การแสดงหนังตะลุงในยุคสมัยปัจจุบันค่อนข้างได้รับความนิยมจากคนในสังคมที่น้อยลง
เพราะในท่ามกลางสังคมแห่งความทันสมัย มีตัวเลือกมากมายให้คนในสังคมได้เลือกบริโภค ดังนั้นผู้แสดง
หนังตะลุงในสมัยนีจ้ งึ ค่อนข้างมีการดำรงชีวติ อย่างฝืดเคือง รายได้ทไ่ี ด้รบั จากการแสดงหนังตะลุงนัน้ เป็นรายได้ท่ี
ไม่แน่นอน เพราะงานแสดงไม่ได้มีทุกคืน ภาระที่ต้องรับผิดชอบทั้งต่อชีวิตตนเองและสมาชิกในครอบครัวก็มี
เพิม่ มากขึน้ เพราะฉะนัน้ ผูแ้ สดงหนังตะลุงส่วนใหญ่ในปัจจุบนั จึงประกอบอาชีพการแสดงหนังตะลุงควบคูไ่ ปกับ
การประกอบอาชีพอย่างอื่น ดังที่ผู้แสดงหนังตะลุงท่านหนึ่งได้แสดงทัศนะในเรื่องนี้ไว้ว่า “ยุคนี้ สมัยนี้ ถ้ายัง
คิดเอารายได้จากหนังอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องมีอาชีพรองรับอยู่” ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของผู้แสดงหนังตะลุง
ท่านหนึ่งที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “การจะยึดการแสดงหนังตะลุงเป็นอาชีพหลัก ต่อไปก็คงทำได้ยากครับ เพราะ
ว่าหนังตะลุงในปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยม คนดูส่วนมากก็เป็นคนรุ่นเก่า ๆ ทั้งนั้น คนรุ่นหลังนี้ไม่ค่อยสนใจ
ต้องปลูกฝังให้ทุกคนดูหนังเป็นครับ อย่าไปคาดหวังว่าจะเป็นอาชีพที่ยั่งยืน แต่ก็อาจเป็นอาชีพเสริมได้”
การแสดงหนังตะลุงในยุคสมัยปัจจุบัน ได้รับความนิยมน้อยลง ผู้แสดงหนังตะลุงจึงมอง
ว่าการแสดงหนังตะลุงอันเป็นการแสดงที่มีคุณค่าและดำรงอยู่ในสังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนั้น
เป็นอาชีพที่ไม่ยั่งยืนและรายได้ที่ได้รับก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในยุคปัจจุบันที่ค่าครองชีพก็เพิ่มสูงขึ้น
ผู้แสดงหนังตะลุงหลายท่านต่างก็มีทางออกที่หลากหลาย ใครถนัดอาชีพใดก็ประกอบอาชีพนั้นเพื่อเป็นรายได้
หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป แต่ถึงอย่างไรการแสดงหนังตะลุงก็ยังเป็นอาชีพที่เขารัก และยืนยันที่จะอยู่
ในวงการแสดงหนังตะลุงนีต้ อ่ ไป ซึง่ สอดคล้องกับผูแ้ สดงหนังตะลุงอีกหลายท่านทีย่ งั มีใจรักต่อการแสดงหนังตะลุง
แต่ก็ต้องหารายได้จากทางอื่นเพื่อนำรายได้นั้นมาใช้ในการดำรงชีวิต ผู้แสดงหนังตะลุงต่างก็ประกอบอาชีพที่
หลากหลายไปตามความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ตนมี บางท่านก็ทำสวน รับเหมาก่อสร้าง หรือ ค้าขาย ฯลฯ
ในท่ามกลางสังคมทันสมัยทุกคนต้องดิ้นรน ต้องหาลู่ทางทำมาหากินเพื่อความอยู่รอด ดังปรากฏในคำให้
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สัมภาษณ์ของผู้แสดงหนังตะลุงที่ว่า “รายได้หลักตอนนี้ก็คือ รับเหมา ก่อสร้าง ส่วนหนังตะลุงก็เป็นรายได้
เสริมส่วนหนึ่ง ผมว่ารายได้จากการแสดงหนังตะลุงบางทีไม่แน่นอน ตอนนี้งานหลักของผมก็คือ รับเหมา
ก่อสร้าง ได้ทำทุกวัน รายได้มันก็ดีขึ้นมาหน่อย” และ “ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ แล้วก็ทำสวน... ถ้าเฉพาะค่า
แสดงหนังตะลุงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอหรอก แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้รับ”
ไม่เพียงแต่ผู้แสดงหนังตะลุงเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรง
ชีวิต ลูกคู่ในคณะการแสดงหนังตะลุงแต่ละคณะก็ต้องพยายามสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เพื่อความ
อยู่รอดด้วย ปรากฏในคำให้สัมภาษณ์ ที่ว่า “ลุงว่าถ้าลูกคู่หนังที่ฝึกมาเพื่อสำหรับจะเป่าปี่หนังอย่างเดียว เพื่อ
เลี้ยงดูลูกเมีย อย่าหวังเลย ไม่มีทาง มันจะต้องมีอาชีพสำรองไว้ อย่างน้อยตัดยาง มันก็ยังมีทางเลือกอยู่ หนัง
หยุดหลาย ๆ คืน ก็ได้ตัดยาง” จากสภาพปัญหาของลูกคู่ที่เกิดขึ้น จึงมีการรวมตัวกันของลูกคู่บางกลุ่ม เพื่อจัดตั้ง
เป็นลูกคู่สำเร็จรูปเกิดขึ้น คือ จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นชุดขึ้น โดยไม่สังกัดกับคณะแสดงใด เป็นลูกคู่
สาธารณะที่คณะหนังตะลุงใดก็สามารถเรียกใช้บริการได้ ซึ่งหากทำแบบนี้ก็จะทำให้ลูกคู่เหล่านั้นมีงานในแต่ละ
เดือนถี่ขึ้น อาจจะไปกับคณะนั้น คณะนี้ โดยไม่ได้สังกัดคณะใดคณะหนึ่ง
ในท่ามกลางสังคมทันสมัยที่มีการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ คนใน
สังคมจะต้องดิ้นรนเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต ทุกคนเรียนรู้ที่จะสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในชีวิต
เพื่อความอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงหนังตะลุงที่สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพการแสดงหนังตะลุง
ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพอื่น ลูกคู่เองก็เรียนรู้ที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะ
ดำรงอยู่ได้ในปัจจุบัน
3.4 การสร้างสรรค์และการปรับเปลี่ยนความรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุง
ในสังคมทันสมัย
ความรู้ที่จะมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนนั่นคือความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ตายตัว เป็นความรู้
ที่ถูกพัฒนา สร้างสรรค์ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตของคนในแต่ละยุค แต่ละสมัย ความรู้
เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง ก็เป็นความรู้แบบเดิมที่ดำรงอยู่ได้ในท่ามกลางสังคมแห่งความทันสมัย เพราะเป็น
องค์ความรู้ที่ได้สร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงของคนในสังคม ซึ่งผู้แสดงหนังตะลุง
ในสังคมแห่งความทันสมัยนี้ ต้องเรียนรู้ตลาด ความนิยมของผู้บริโภคว่า ผู้บริโภคหนังตะลุงในปัจจุบันนั้น
ต้องการรับชมหนังตะลุงในรูปแบบใด เมื่อมีการเรียนรู้ว่าผู้ชมในยุคสมัยนี้เขาชื่นชอบการแสดงหนังตะลุงแบบ
ใด ก็นำความรู้นั้นมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมการแสดงในปัจจุบัน
ในการแสดงหนังตะลุงนอกจากเรียนรูค้ วามต้องการของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั แล้ว ผูแ้ สดงหนัง
ตะลุงต้องใส่ใจกลุ่มผู้บริโภคในวัยต่าง ๆ ด้วย เพราะความนิยมชมชอบจะมีความแตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นอาจ
จะชอบหนังเบาสมอง ที่มีการตลกเยอะ ๆ เน้นการร้องเพลงเยอะ ๆ เพราะวัยรุ่นเขาดูแล้วเขาจะเข้าใจและ
สนุกสนานเพลิดเพลิน แต่คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ร่วมรับชมการแสดงด้วยอาจจะไม่ชอบการแสดงในรูปแบบนั้น
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เพราะไม่เข้าใจ และไม่มอี ารมณ์รว่ มไปกับการแสดงเขาจะไม่เกิดความสุขใจในการรับชมการแสดงหนังตะลุงนัน้
อย่างไรก็ตามการที่หนังตะลุงจะสามารถดำรงอยู่ในสังคมแห่งความทันสมัยได้ ผู้แสดงหนัง
ตะลุงก็ต้องเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนความรู้จากองค์ความรู้แบบเดิมไปเป็นความรู้แบบใหม่ ที่สอดคล้องกับวิถี
การดำรงชีวิตของผู้ชมการแสดง ซึ่งความรู้ในการแสดงที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่นั้นก็มีมากมาย อันจะส่งผล
ต่อการดำรงชีพต่อไปของผู้แสดง สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ก็อย่างเช่น รูปแบบการนำเสนอที่มีการเน้น
ตลก เน้นการร้องเพลงที่มากขึ้น นอกเหนือจากการนำเพลงที่เป็นที่นิยมต่าง ๆ มาร้องให้กับผู้ชมการแสดง
ได้ฟัง หรือการร้องเพลงเพื่อคั่นการแสดงแล้ว ผู้แสดงหนังตะลุงบางท่านก็ได้มีการดัดแปลงเพลงต่าง ๆ ให้
เป็นเนื้อร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งอาจนำท่วงทำนองเพลงฮิตที่ติดหูผู้บริโภคมาดัดแปลงเนื้อร้องเสียใหม่
ให้มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีความตลก ในขณะเดียวกันผู้แสดงหนังตะลุงบางท่านก็อาจดัดแปลง
เนื้อร้องให้เป็น ภาษาอังกฤษ เพื่อให้การแสดงของตนดูมีสีสัน น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งการสร้างสรรค์ความรู้ใน
ทำนองนี้ ก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมการแสดงในยุคสมัยปัจจุบัน นอกจากนี้การนำเหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังอยู่
ในกระแส อยู่ในความสนใจของคนในสังคม ก็เป็นการสร้างความชื่นชอบให้กับผู้ชมได้เช่นกัน
สิ่งที่ผู้แสดงได้มีการปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค
ในยุคสมัยปัจจุบันอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ ดนตรี ในสมัยก่อนการแสดงหนังตะลุงอาจใช้เครื่องดนตรีที่น้อยชิ้น
อย่างเช่น เครื่องห้าอันได้แก่ โหม่ง ทับ กรับ กลอง และฉิ่ง เป็นเครื่องกำกับจังหวะ และมี ปี่ เป็นตัวช่วยเสริมจังหวะ
และเดินทำนอง แต่ในยุคสมัยปัจจุบนั ในคณะหนังตะลุงแต่ละคณะ มีเครือ่ งดนตรีทม่ี คี วามทันสมัยมากมายหลาย
ชิ้นเพิ่มเข้ามา เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับการแสดงในแต่ละค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็น คีย์บอร์ด กีตาร์ เบส แซกโซโฟน
นอกจากพัฒนาในด้านเครือ่ งดนตรี ทีผ่ แู้ สดงหนังตะลุงนำเครือ่ งดนตรีทม่ี คี วามทันสมัยมาใช้ประกอบในการแสดง
เพือ่ ให้เกิดความแปลกใหม่ และมีความไพเราะ ทำให้ผชู้ มการแสดงเคลิบเคลิม้ มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับ
การแสดง ดังคำให้สัมภาษณ์ของผู้ชมการแสดงหนังตะลุงท่านหนึ่งที่ว่า “แต่ก่อนเครื่องดนตรีที่หนังตะลุงใช้มัน
ไม่ค่อยเคลิ้มนะ แต่ปัจจุบันฟังแล้วเคลิ้ม แต่ก่อนเขาตีกลอง ตีอะไร ธรรมดาๆ โหม่ง ปี่ ก็ธรรมดา แต่ปัจจุบัน
เครื่องดนตรีเขาเต็มโรง มีทั้งดนตรีสมัยใหม่เข้ามา ฟังแล้วเคลิ้ม ยายชอบ” การปรับเปลี่ยนในเรื่องของจอที่
ใช้ในการแสดงให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ก็นับเป็นการสร้างสรรค์ความรูท้ ส่ี ง่ ผลให้ผชู้ มชืน่ ชอบ เกิดความ
ตื่นตา ตื่นใจ และแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของหนังตะลุง นอกจากการปรั บ เปลี ่ ย นในเรื ่ อ งต่ า งๆ
ข้างต้นแล้ว ก็ยงั มีการปรับเปลีย่ นในเรือ่ งของเวลาในการแสดงหนังตะลุงซึง่ ในสมัยก่อนการแสดงหนังตะลุงจะ
เริ่มแสดงตอนดึก แล้วก็จะไปจบการแสดงตอนรุ่งสว่าง แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป หากจะมา
นั่งชมการแสดงหนังตะลุงจนถึงรุง่ สว่างก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะแต่ละคนต่างก็ตอ้ งมีภาระงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ
แล้วถ้าหนังตะลุงยังคงแสดงกันจนถึงรุง่ สว่างก็คงไม่มผี ชู้ มนัง่ ชม หรือถ้ามีกค็ งไม่มาก ดังนัน้ การแสดงหนังตะลุง
จึงได้ปรับเวลาการแสดงให้อยูใ่ นช่วง สองทุม่ ไปจนถึงตีสอง เพือ่ ให้คนได้มโี อกาสชมการแสดงหนังตะลุงมากขึน้
เวลาในการแสดงมีผลการรับชมการแสดงหนังตะลุงของผู้ชมในปัจจุบัน เพราะคนมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา
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ดังนั้นหากผู้แสดงหนังตะลุงเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของเวลาในการแสดงให้สอดรับกับวิถีชีวิตของคน
ในสังคมได้ หนังตะลุงก็จะสามารถดำรงอยู่ในสังคมทันสมัยนี้ได้ต่อไป
3.5 การเชื่อมโยงกับบริษัทธุรกิจ ผลิตวีซีดีหนังตะลุง
ท่ามกลางสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมทันสมัย
ต่างก็มีข้อจำกัดของชีวิตในหลายๆ เรื่อง นอกจากนี้ก็ยังมีข้อจำกัดของเวลา ระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของ
ค่าครองชีพต่างๆ ได้เข้ามากำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตของคนในทุกวันนี้ เมื่อวิถีการดำเนินชีวิตของคน
ในสังคมเปลี่ยนแปลง ผู้แสดงหนังตะลุงจึงเกิดการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงการแสดงหนังตะลุงของตนเข้ากับบริษัท
ธุรกิจผลิตแผ่นวีซีดีหนังตะลุง ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการหาช่องทางทำมาหากิน และตอบสนองต่อวิถีการดำรง
ชีวิตของคนในสังคมทันสมัยนี้ได้ หากเดินเข้าไปในร้านจำหน่ายแผ่นซีดี แผ่นวีซีดีในปัจจุบันก็จะพบแผ่นซีดี
แผ่นวีซดี กี ารแสดงหนังตะลุงมากมายหลายคณะวางเรียงรายกันอยู่ ซึง่ จากการให้สมั ภาษณ์ของผูแ้ สดงหนังตะลุง
หลายท่านก็พบว่า ผูแ้ สดงหนังตะลุงนิยมทำแผ่นวีซดี กี ารแสดงหนังตะลุงของตนออกวางจำหน่ายมากขึน้ ดังปรากฏ
ในคำให้สัมภาษณ์ของผู้แสดงหนังตะลุงท่านหนึ่งว่า “ เวลานี้ คนมันมีเวลาน้อย ก็เลยทำออกมาเป็นแผ่นซีดี แผ่น
วีซีดีบ้าง เพื่อให้คนที่เขาไม่มีโอกาสมานั่งหน้าโรงหนัง ได้มีโอกาสสัมผัสกับหนัง เช่นว่าอาจจะมีแผ่นไว้เปิดฟัง
ในรถยนต์ หรือเปิดดูที่บ้านได้”
จากการที่ผู้แสดงหนังตะลุงได้มีการเชื่อมโยงกับบริษัทธุรกิจผลิตแผ่นวีซีดีหนังตะลุง
ผู้แสดงหนังตะลุงก็จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละชุด เป็นจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ผู้ประกอบการก็ยัง
สามารถทีจ่ ะผลิตซ้ำแผ่นการแสดงเหล่านัน้ ได้อย่างไม่รจู้ บ ซึง่ กระบวนการในการผลิตแผ่นวีซดี กี ารแสดงหนังตะลุง
ก็จะมีการเริ่มต้น และผ่านกระบวนการต่างๆ การเชื่อมโยงกับบริษัทผลิตแผ่นวีซีดีหนังตะลุงแม้จะเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งที่ผู้แสดงหนังตะลุงในสังคมทันสมัยให้ความสนใจ เพราะได้รับค่าตอบแทนสูง แต่ หากมองไปใน
ระยะยาวแล้ว ผู้แสดงหนังตะลุงก็ยังเป็นช่องทางในการทำมาหากินของนายทุน ที่คำนึงถึงเรื่องของผลประโยชน์
มาเป็นลำดับต้น ๆ การผลิตแผ่นวีซีดีการแสดงหนังตะลุงออกวางจำหน่าย อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับคนใน
สังคม ได้มีโอกาสสัมผัสกับหนังตะลุงได้มากขึ้น และก็เป็นหนทางทำมาหากิน เป็นลู่ทางในการสร้างรายได้ให้กับ
ผู้แสดงหนังตะลุงอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้ชมการแสดงที่ยังชื่นชอบ รูปแบบการแสดงหนังตะลุงที่เป็น
การแสดงสด เพราะจะได้อรรถรสมากกว่าการรับชมจากแผ่นวีซีดีหนังตะลุง
แม้รูปแบบการนำเสนอของหนังตะลุงมีการปรับเปลี่ยนไป เพื่อให้สอดรับกับวิถีการดำรงชีวิต
ของคนในสังคมมากขึ้นนั้น มีทั้งกลุ่มคนที่พอใจกับการปรับเปลี่ยนนั้น และก็มีคนอื่นอีกบางส่วนที่ยังชื่นชอบ
การนำเสนอที่มีความยิ่งใหญ่เป็นการแสดงสดของผู้แสดงหนังตะลุงอยู่ ผู้ชมการแสดงก็ยังสามารถเลือกรับชม
การแสดงได้ตามรูปแบบที่ตนชื่นชอบ เพราะถึงอย่างไรหนังตะลุงก็ยังคงอยู่คู่กับคนใต้ และอยู่รับใช้สังคมต่อไป
3.6 การรับรองผู้แสดงหนังตะลุงในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการแสดงหนังตะลุง
การแสดงหนังตะลุงส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักจะอยู่ได้ด้วยงานแก้บน เพราะชาวบ้านในชุมชน
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ยังมีความเชือ่ มีความสัมพันธ์กบั สิง่ เหนือธรรมชาติ เมือ่ คนมีความปรารถนาทีจ่ ะสมหวังในสิง่ ใด ก็มกี ารบนบาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้สมความปรารถนานั้น เมื่อสมความปรารถนาแล้ว หนังตะลุงก็มักจะเข้ามามีบทบาทในการ
แก้บนของชาวบ้าน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และก็ยังคงดำรงอยู่กับวิถีชีวิตของคน
ในสังคมปัจจุบัน
แต่ผู้แสดงหนังตะลุงนั้นก็ไม่สามารถที่จะแก้บนให้กับชาวบ้านได้ทุกคน ผู้แสดงหนังตะลุง
ที่ผ่านพิธีการครอบครู หรือ ครอบมือ แล้วเท่านั้นจึงสามารถ ตัดเหมรฺย ( การแก้บน ) ให้กับชาวบ้านที่บนไว้ได้
ดังปรากฏในคำให้สัมภาษณ์ของผู้แสดงหนังตะลุงเยาวชนท่านหนึ่ง ที่ยังไม่ผ่านพิธีกรรมการครอบมือ ว่า “ส่วน
มากถ้างานแก้บน หนังเด็กเขาจะไม่ค่อยรับไปแสดง เพราะยังไม่ครอบมือ ยังตัดเหมรฺยไม่ขาด... จะครอบมือได้
ก็ต้องผ่านการบวชเรียนเสียก่อน” เพราะฉะนั้นเมื่อบทบาทหลักในปัจจุบันของการแสดงหนังตะลุงคือ การแก้บน
การครอบครูจงึ เป็นสิง่ สำคัญ ต่อผูแ้ สดงหนังตะลุงในปัจจุบนั ดังนัน้ สมาพันธ์หนังตะลุงจังหวัดสงขลา จึงได้มกี าร
ออกใบรับรองผู้แสดงหนังตะลุงในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการแสดงหนังตะลุง ซึ่งนั่นก็คือ ผู้ผ่านการครอบครู อันจะ
เป็นใบเบิกทางในการทำมาหากินของผู้แสดงหนังตะลุงในสังคมปัจจุบันได้ ดังปรากฏในคำให้สัมภาษณ์ของ
ประธานสมาพันธ์หนังตะลุงจังหวัดสงขลาว่า “หนังที่ผ่านการครอบครูแล้ว เราจะมีเกียรติบัตรจากสมาพันธ์
มอบให้ ให้เอาไปติดไว้ที่บ้าน มันก็เหมือนกับใบประกอบวิชาชีพ ว่าหนังนี้สามารถ ตัดเหมรฺย ขาดแล้ว
คนมารับไปแก้บนได้แล้ว”
การรับรองผู้แสดงหนังตะลุงในฐานะผู้ที่ผ่านการครอบครูแล้ว จึงเป็นสิ่งสำคัญ อันจะส่งผล
ต่อการทำมาหากินของผู้แสดงหนังตะลุง และสร้างรายได้ให้กับผู้แสดงหนังตะลุงได้ในส่วนหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อ
การดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัยนี้ ผู้แสดงหนังตะลุงที่ยังไม่ผ่านการครอบครู ไม่ สามารถรับงานเพื่อ
ตัดเหมรฺย ให้กับชาวบ้านได้ ดังนั้นจึงนับเป็นการสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ แต่สำหรับผู้แสดงหนังตะลุง
ที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์หนังตะลุงว่าเป็นผู้ที่ผ่านการครอบครูแล้ว สามารถตัดเหมรฺยขาดแล้ว คนมา
รับไปแก้บนได้แล้ว ก็จะมีโอกาสได้แสดงมากกว่า คนในชุมชนก็จะให้การยอมรับมากกว่า ผู้ที่ไม่มีใบรับรอง
จากสมาพันธ์หนังตะลุง
ในท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของสังคมไปสูส่ งั คมแห่งความทันสมัย ก็จะมีทง้ั ผูแ้ สดงหนังตะลุง
ทีส่ ามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ และผูแ้ สดงหนังตะลุงทีไ่ ม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลง
นั้นได้ ผู้แสดงหนังตะลุงที่สามารถเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับวิถีการ
ดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันได้ก็จะประสบความสำเร็จ เพราะแท้จริงแล้ว ความรู้ที่จะเกิดคุณค่าต่อการ
ดำรงชีวิต ก็คือความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ตายตัว แต่เป็นองค์ความรู้ที่สามารถ ปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ และพัฒนาได้
อย่างสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตในท่ามกลางสังคมแห่งความทันสมัย ผู้แสดงหนังตะลุงที่รู้จักประยุกต์
ความรูใ้ ห้เข้ากับสภาวการณ์ คิดค้นรูปแบบการนำเสนอทีห่ ลากหลายและแปลกใหม่ สร้างสรรค์ความรูข้ องตนให้
ดูโดดเด่น น่าสนใจ ก็จะสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ชมในทุกยุค ทุกสมัย
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษา การเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคม
ทันสมัย ซึ่งมองผ่านปรากฏการณ์ การปรับตัว การสร้างสรรค์ความรู้ในการแสดงของผู้แสดงหนังตะลุง สามารถ
สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ในการพัฒนาความรู้ให้เกิดคุณค่าต่อการดำรงชีวิต มิให้ความรู้เป็นเพียงความรู้ที่หยุด
นิ่ง ตายตัว แต่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตในสังคมทันสมัย ความรู้นั้นก็จะเกิดคุณค่า
ต่อการดำรงชีวิตในทุกสภาวการณ์
จากผลของการวิจัยนี้ อาจเป็นแนวทางสำคัญประการหนึ่งให้ภาครัฐเล็งเห็นว่า ในการพัฒนา
ศิลปะการแสดงหนังตะลุงอาจต้องมองการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาด้วย คงมิใช่มองในเชิง
ของการอนุรักษ์แต่เพียงประการเดียว ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดในบริบทสังคมสมัยใหม่ด้วย เพราะการที่หนัง
ตะลุงจะสามารถดำรงอยู่ได้ ผู้แสดงหนังตะลุงต้องอยู่รอด มีอยู่มีกิน ในท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ
ในสังคมแห่งความทันสมัยด้วย หนังตะลุงจึงจะสามารถดำรงอยู่ในสังคมแห่งความทันสมัยนี้ต่อไปได้ เพราะ
ฉะนั้นทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน หรือองค์กรเอกชน อาจต้องคิดทบทวนว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้หนังตะลุง
สามารถดำรงอยูไ่ ด้ทง้ั ในเชิงขององค์ความรู้ และดำรงอยูไ่ ด้ในท่ามกลาง การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน
หากจะมีการศึกษาเรือ่ งในทำนองเดียวกันกับงานวิจยั นี้ ก็ควรส่งเสริมให้มกี ารศึกษาวิจยั แบบ
เจาะลึกเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้แสดงหนังตะลุงที่สามารถดำรงอยู่ได้ในท่ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมไปสูส่ งั คมแห่งความทันสมัย หรืออาจจะศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับศิลปะพืน้ บ้านด้าน อืน่ ๆบ้าง
เช่น กาหลอ เพลงบอก ลิเกป่า มโนราห์ เป็นต้น นอกจากนี้ก็อาจศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ในระบบ
โรงเรียน กับองค์ความรู้ศิลปะพื้นบ้านด้านต่างๆว่าสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไรบ้าง
รายการอ้างอิง
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