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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและองค์ประกอบการ
แสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) 2) เพื่อศึกษาพุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 3) เพื่อการประยุกต์ใช้พุทธจริย ศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านการ
แสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) 4) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจากการประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์ผ่านการแสดงหนังตะลุง การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการศึกษาเอกสาร นำเสนองานวิจั ยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ภายใต้
กระบวนการศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
ปรัชญา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความเป็นมาและองค์ประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรม
โฆษณ์) พบว่า หนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2474
ที่บ้านธรรมโฆษณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอเมืองสงขลา (ปัจจุบันเป็นอำเภอสิงหนคร)
จังหวัดสงขลา แสดงหนังตะลุงตั้งแต่เป็นเด็ก ได้ทำการแสดงหนังตะลุงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาไม่น้อยกว่ า 6,000 ครั้ง เสียชีวิตที่บ้านเกิด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
*
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รวมอายุได้ 86 ปี ส่วนองค์ประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
ประกอบด้ว ยคณะหนังตะลุง โรงหนังและอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องดนตรี และรูปหนังตะลุง
มีลำดับขั้นตอนการแสดงเช่นเดียวกับหนังตะลุงภาคใต้ที่สืบทอดกันมา
2. พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า มีพุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีว ิต สอดแทรกอยู่ในบทกลอนหนัง ตะลุง ของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
แทบทุกเรื่อง ทั้งพุทธจริย ศาสตร์ร ะดับ พื้นฐาน (เบญจศีล เบญจธรรม) ระดับกลาง (กุศล
กรรมบถ 10) และระดับสูง (มรรคมีองค์ 8) โดยทุกหลักธรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนบุคคลและส่วนสังคม
3. การประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านการแสดงหนัง
ตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) พบว่า การแสดงหนังตะลุงของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น
ธรรมโฆษณ์ ) มี การประยุกต์ใช้ พุทธจริย ศาสตร์เพื่ อการพัฒ นาคุณภาพชีว ิต 2 ระดับ คือ
1) การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 2) การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตส่วนสังคม
4. องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการประยุกต์ใช้พุทธจ
ริยศาสตร์ผ่านการแสดงหนังตะลุง พบว่า เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่เรียกว่า รูปแบบการประยุกต์ใช้
หลักพุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านการแสดงหนังตะลุง คือ โมเดล (S-BP-L & 3Es) เป็นองความรู้ใหม่ที่ ผู้ชมการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประสบสันติสุขอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: การประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, การแสดงหนังตะลุงคณะ
อรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)

Abstract
The objectives of this dissertation are as follows: 1) to study the history
and compositions of Nang Atthaghosit (Chin Dhammaghot) Performance, 2) to
study Buddhist Ethics for life’s quality development, 3) to apply the Buddhist
Ethics for life’s quality development through the shadow play of Nang
Atthaghosit (Chin Dhammaghot), 4) to create a new body of knowledge and
development model of life’s quality derived from the application Buddhist
Ethics through the Shadow Plays. This research was a qualitative research focus
on document study. The presentation was the analytical description through
the analytic, appreciative and applicative approach so as to lead to the
creativity of a new body of knowledge in philosophy.
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The results of research were found as follows:
1. The history and compositions of Nang Atthaghosit (Chin Dhammaghot)
Performance found that Nang Atthaghosit (Chin Dhammaghot) was born on
september 27, 1931 at Ban Thammaghot, Moo 3, Sathing Mo Subdistrict, Mueang
Songkhla District (now Singha Nakorn District), Songkhla Province. He has
performed shadow play since childhood, not less than 6,000 shadow plays both
domestically and internationally, died in his hometown on 29 May 2017, a total
of 86 years of age. The composition in the shadow play of Nang Atthaghosit
(Chin Dhammaghot) consists of Shadow group, theaters and instruments,
musical instruments and shadow play (rup nang thalung) with the same acting
process as traditional southern shadow.
2. The Buddhist ethics for life’s quality development found that
Buddhist ethics for life’s quality development is inserted in the shadow play
catchphrase of Nang Atthaghosit (Chin Dhammaghot) almost every story. Both
basic Buddhist ethics (the five precepts, the five ennobling virtues), intermediate
level (wholesome course of action) and advanced level (the noble eightfold
path). All principles can be applied to develop the quality of life in 2 levels,
namely personal and social level.
3. The Application of Buddhist ethics for life’s quality development,
looking through Nang Atthaghosit (Chin Dhammaghot) Performance. It was found
that Nang Atthaghosit (Chin Dhammaghot) Performance can apply Buddhist
ethics for life’s quality development in 2 levels which are 1) the application for
life’s quality development at the individual level, 2) the application for life’s
quality development at the social level.
4. A new body of knowledge and model of life’s quality development
from the application of Buddhist Ethics through Nang Atthaghosit (Chin
Dhammaghot) Performance found that the new body of knowledge called the
Model of Application the Buddhist Ethics for life’s quality development looking
through Nang Atthaghosit (Chin Dhammaghot) is the model “S-B-P-L & 3Es”
which is a new body of knowledge that the audiences of Nang Atthaghosit (Chin
Dhammaghot) Performance can be applied for life’s quality development to
achieve a sustainable peace.
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บทนำ
การดำเนินชีวิตภายใต้บริบทแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมหลังนวยุค
ของผู้คนในสังคมภาคใต้ มีความคล้ายคลึงกับความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาคอื่น ๆ ของ
ประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกับการไหลบ่าเข้ามาของวัฒนธรรมจากภายนอก ทำให้การใช้ชีวิตของ
ผู้คนก็ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นในทุกมิติ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยการนำเอาเทคโนโลยี
อั น ทั น สมั ย ที ่ ถ ู ก พั ฒ นาขึ ้ น มาสนั บ สนุ น การดำเนิ น ชี ว ิ ต มากขึ ้ น ตลอดเวลา ทำให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึง
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ
การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ โดยเฉพาะหนังตะลุงถือมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของ
ชาวภาคใต้ ดังที่อุดม หนูทอง กล่าวว่า การที่หนังตะลุงมีประวัติมายาวนานในภาคใต้และยังคง
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ย่อมแสดงให้เห็นว่าหนังตะลุงเป็นการละเล่น
พื้นบ้านที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวภาคใต้เป็นอย่างดี (อุดม หนูทอง,
2529) และสมหวัง คงประยูร ก็กล่าวว่า หนังตะลุงยังคงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจนถึง
ทุกวัน นี้ และจากการดูห นังตะลุงแต่ละครั้ง นอกจากประชาชนจะได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแล้ว ประชาชนจะได้รับแง่คิดความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง
จึงนับว่าหนังตะลุงเป็นสื่อมวลชนชนิดหนึ่งที่มีบทบาทต่อการปลูกฝังละส่งเสริมค่านิยมแก่
ประชาชนภาคใต้ได้ (สมหวัง คงประยูร, 2522)
ในสังคมภาคใต้ ยังมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ชื่นชอบการชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
โดยเฉพาะการแสดงหนังตะลุง ที่กล่าวได้ว่า เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันมีประวัติความ
เป็นมาที่ยาวนาน มีคุณค่าทางวัฒนธรรม และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้คนในภาคใต้อย่างแท้จริง ในการแสดงหนังตะลุงนั้น นายหนังตะลุงจะได้รับการยอมรับ
จากคนทั่วไปว่าเป็นปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งในบรรดาปราชญ์ท้องถิ่นแถบลุ่มทะเลสาบสงขลา หนัง
อรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) เป็นผู้มีผลงานทางภูมิปัญญาที่โดดเด่นอย่างยิ่ง คือ “หนังฉิ้น
อรมุต เคยแสดงหนังไม่น้อยกว่า 6000 ครั้ง และเขียนบทหนังตะลุงไว้ไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง
(โสภา สมเขาใหญ่ , 2538) ในการแสดงหนังตะลุงของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
เป็นการนำเสนอเรื่องราวความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนมาถ่ายทอดผ่านบทกลอนหนังตะลุง
โดยนายหนังตะลุงพร้อมคณะได้ส ร้างสรรค์และถ่ ายทอดออกสู่ผ ู้ช มทั้ง เพื่ อ ความบั น เทิ ง
สนุกสนานและเพื่อเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิต หนังตะลุงมิใช่เป็นเพียงการเสพความ
บันเทิงสนุกสนานที่สัมผัสได้แค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้น หากแต่เป็นการเล่าเรื่องราวความเป็นมาและ
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เป็นไปของวิถีชีวิตผู้คนของแต่ละช่วงเวลาที่อาจเรียกว่า “กระบวนทัศน์” ของผู้คน นัยต่าง ๆ ที่
ผสมผสานด้วยหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาถูกแฝงซ่อนอยู่ภายใต้บทบาทการแสดงของตัว
รูปหนังที่นายหนังบรรจงสร้างสรรค์ขึ้นมาสะท้อนผ่านเงาแสงให้ผู้ชมมองเห็นนั้น ล้วนเป็นการ
สะท้อนภาพทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ของชีวิตผู้คนในสังคมภาคใต้และแฝงซ่อนหลักพุทธจริ ยศาสตร์
คุณงามความดีอันเป็นแนวทางแห่งความประพฤติให้ผู้คนได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
แห่งชีวิต การเฝ้ามองการแสดงหนังตะลุงของผู้คนในภาคใต้ จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งทั้งได้รับความ
สนุกสนานบันเทิงและแนวปฏิบัติเพื่อความดีงามของชีวิตควบคู่กันไป นอกจากนั้น เมื่อกล่าวถึง
ความมีคุณค่าของการแสดงหนังตะลุงภาคใต้ กล่าวได้ว่า การแสดงหนังตะลุง เป็นมรดกทาง
วัฒ นธรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่ส ืบ ทอดกัน มาแต่โบราณ ในทุกแง่มุมของการแสดงย่อมเป็นที่
ประจักษ์กันเป็นอย่างดีว่า คุณค่าของการแสดงหนังตะลุงนั้นมีอยู่เต็มเปี่ยม ไม่ว่าจะเป็นคุณค่ า
ความงดงามทางศิลปะของตัวรูปหนัง ลีลาการเชิดหนัง หรือกลยุทธ์ลีลาวาทศิลป์ของการกล่าว
บทหนังที่นายหนังแต่ละคณะได้นำเสนอออกสู่ผู้ชมที่หลากหลาย แต่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง
นอกจากนั้น คุณค่าที่มีความสำคัญยิ่ง คือ การแฝงไว้ซึ่งพุทธจริยธรรมในบทกลอนหนังตะลุง
จากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันในทุกเรื่องราว
ของการดำเนินชีวิต มีปัญหาการละเมิดจริยธรรมเกิดขึ้นมากมายไม่เว้นแต่ละวัน เช่น ปัญหา
การละเมิดศีล 5 ปัญหาการขาดความซื่อสัตย์ ปัญหาการคดโกง ปัญหาการทารุณกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ในประเด็นปัญหาทางจริ ยธรรมเหล่านี้ หนังตะลุงมีบทบาทหน้าที่ในการช่วย
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือช่วยส่งเสริมเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างไร หลักพุทธจริยธรรม
หรือหลักคำสอนต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในบทกลอนหนังตะลุงจะมีส่วนช่วยในการประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมได้อย่างไรบ้าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาหลักพุทธจริยศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในบท
กลอนหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) จากนั้นจึงนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้คนให้สามารถอาศัยอยู่ในสังคมได้ สันติ จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเกิด
ความสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านการ
แสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) ทั้งเพื่อการประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมองผ่านการแสดงศิลปะพื้นบ้านและเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ
ผู้สนใจศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและองค์ประกอบการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น
ธรรมโฆษณ์)
2. เพื่อศึกษาพุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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3. เพื่อการประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านการแสดง
หนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการประยุกต์ใช้
พุทธจริยศาสตร์ผ่านการแสดงหนังตะลุง

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี ้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เน้ น
การศึกษาเอกสาร (Document study) โดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง การแสดงหนัง
ตะลุ ง ในภาคใต้ การแสดงหนั ง ตะลึ ง ของหนั ง ตะลุ ง คณะอรรถโฆษิ ต (ฉิ ้ น ธรรมโฆษณ์ )
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ปรากฏในการแสดงหนังตะลุงของคณะอรรถ
โฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) โดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตำรา บทความ งานวิจัย และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกประเภท โดยมีการเก็บรวบรวมจากเอกสารชั้นต้น ได้แก่ หนังสือ ตำรา
วิชาการ บทกลอนหนังที่เกี่ยวข้องกับ การแสดงหนังตะลุงของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรม
โฆษณ์ ) จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ และเอกสารชั ้ น รอง ได้ แ ก่ บทความจากวารสารต่ า ง ๆ
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
เพื่อปรับความคิดที่เอนเอียงเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด จากนั้นผู้วิจัยให้ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในประเด็นเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงของคณะอรรถโฆษิต
(ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของผลการวิเคราะห์เอกสารที่ได้อีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ที่ตั้งไว้ คือ เพื่อศึกษาการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต
(ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) และเพื่อศึกษาพุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การนำเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยทำการตรวจสอบความถูกต้องความสอดคล้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและนำข้อมูลที่ได้ ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์และอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ตามหลักวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการนำเสนอข้อมูลเป็น 4
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและองค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถ
โฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
ส่วนที่ 2 พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่าน
การแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
ส่ ว นที ่ 4 องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ แ ละรู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต จากการ
ประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์ผ่านการแสดงหนังตะลุง
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการศึกษา
เอกสาร ผู้วิจัยจึงใช้การนำเสนอในรูป แบบของการเขียนอภิปรายแบบพรรณนาวิเคราะห์
(Analytical Description)

ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า
1. ความเป็ น มาและองค์ ป ระกอบการแสดงหนั ง ตะลุ ง คณะอรรถโฆษิ ต
(ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
หนังตะลุงอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) เกิดที่หมู่ที่ 3 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอเมือง
สงขลา (ปัจจุบัน อำเภอสิงหนคร) จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนที่ 4 (ในจำนวนพี่น้อง 6 คน) ของ
นายยก และนางแช่ ม อรมุ ต เมื ่ อ วั น ที ่ 27 กั น ยายน 2474 เป็ น นายหนั ง ตะลุ ง ที ่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานนามอันเป็นมงคลยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ว่า หนังอรรถโฆษิต และได้รับการยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการ
วั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ใ ห้ เ ป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขาศิ ล ปะการแสดง (หนั ง ตะลุ ง ) ประจำปี
พุทธศักราช 2532 เป็นบรมครูหนังตะลุงของภาคใต้ มีการแสดงหนังตะลุงไม่น้อยกว่า 6,000
ครั้ง เขียนบทหนังตะลุงที่ดีไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง เป็นผู้สอนหนังตะลุงแก่นายหนังตะลุ ง
มากมาย หนังตะลุงอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) เสียชีวิตที่บ้านเกิด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
พุทธศักราช 2560 รวมอายุได้ 86 ปี (เกษม ขนาบแก้ว และคณะ, 2560)
องค์ประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) ประกอบด้วย
ส่วนสำคัญ คือ คณะหนังตะลุง โรงหนังตะลุง อุปกรณ์ประกอบการแสดงต่าง ๆ เครื่องดนตรี
และรูปหนังตะลุง
ส่วนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุง ของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) จะมี
ลักษณะแบบเดียวกัน การแสดงหนังตะลุงโดยทั่วไป ได้แก่ 1) ตั้งเครื่องเบิกโรง 2) โหมโรง
3) ออกลิงหัวค่ำ 4) ออกฤาษี 5) ออกรูปฉะ หรือรูปจับ 6) ออกรูปปรายหน้าบท 7) ออกรูปบอก
เรื่อง 8) เกี้ยวจอ 9) ตั้งนามเมือง หรือตั้งเมือง
2. พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พุทธจริยศาสตร์ ถือเป็นแนวทางแห่งความประพฤติ คือ การเว้นชั่ว ทำความดี และ
ชำระจิตของตนให้ผ่องใส ถือเป็นกรอบของการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในส่วน
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ของบุคคลและส่วนของสังคม โดยพุทธจริยศาสตร์ที่ปรากฏในการแสดงหนังตะลุงของอรรถ
โฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) โดยเฉพาะที่ปรากฏในบทกลอนหนังนั้น มีทั้ง 3 ระดับ คือ
2.1 พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น คือ จริยศาสตร์ที่เป็นไปเพื่อเป็นฐานรองรับ
คุณภาพต่าง ๆ และเพื่อความสันติในสังคม คือ เบญจศีลเบญจธรรม
2.2 พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง คือ จริยศาสตร์ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาจิตใจและ
ขัดเกลาตนเองให้มีคุณธรรมสูงขึ้น คือ กุศลกรรมบถ 10 ประการ
2.3 พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง คือ จริยศาสตร์ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติให้ถึง
ความเป็นผู้ประเสริฐ หรือบรรลุมรรคผลนิพพาน คือ มรรคมีองค์ 8 การนำหลักพุทธจริยศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบันให้เกิด
ความเหมาะสมตามบริบทด้านอาชีพต่าง ๆ
หลักพุทธจริยศาสตร์ทั้ง 3 ระดับ ที่ปรากฏอยู่ในบทกลอนหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต
(ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในส่วนบุคคล เช่น ใน
บทหนังตะลุงเรื่อง น้ำใจแม่ ตอนที่พระฤาษีสอนธรรมะให้แก่ระเด่น เจ้าเมืองชะวา ที่หลงผิด
ทำลายพระพุทธรูป ที่ว่า
“อันทุกข์ขังตั้งแต่เกิดกำเนิดใน
เพราะตัณหาสาทานเป็นการหลง
กามราคาพาให้ชั่วจึงมัวมน
ถือปาณา อทินนา อย่าฆ่าสัตว์
บทสามว่ากาเมสุมิจฉาจาร
ที่มุสาบาลีว่าอย่าขี้ปด
ถือศีลห้าสิ่งได้ไม่เปรียบเปรย

ที่ร้อนใจมีทั่วทุกตัวคน
มักเวียนวนในกิเลสเกิดเหตุผล
ตัดมรรคผลทางประโยชน์โพธิญาณ
อย่าฉ้อโกงสมบัติพัสถาน
ผัวเมียท่านชายหญิงอย่าชิงเชย
สุรารสเมรัยอย่าได้เสวย
เป็นการเลยละชั่วกระทำดี”

ศีล 5 ประการ คือ เบญจศีล เป็นพุทธจริยศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ในการดำเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาชีวิตและสังคม ทำให้สังคมและโลกเกิดสันติสุข เพราะเว้นจากการเบียดเบียน
จากการฆ่าและการทำร้ายผู้อื่นแต่ควรให้ความรักความเมตตา
ส่วนหลักพุทธจริยศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในบทกลอนหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น
ธรรมโฆษณ์) สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในส่วนสังคม เช่น บทกลอน
ที่กล่าวถึงความกตัญญูในเรื่อง แดนอภินิหาริย์ ที่ว่า

3974 | Journal of MCU Nakhondhat Vol.6 No.8 (October 2019)

“พระสิทธาปรานีอารีรับ
สาวได้ครูผู้วิเศษทางเวทย์มนต์
ปฏิบัติวัดวาทิพาวาส
ตอบสนองฉลองคุณมุลิกา

ให้งามสรรพอยู่เป็นศิษย์ศึกษาสน
เรียนเสียจนเชี่ยวชาญกาลต่อมา
การปัดกวาดถือเป็นกิจของศิษย์หา
กตัญญุตาต่อพระมุนี”

จะเห็นได้ว่า หลักพุทธจริยศาสตร์นั้น จะมีปรากฏอยู่ในบทกลอนหนังตะลุงของคณะ
อรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) ทั้งในส่วนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในส่วนบุคคลและส่วนสังคม
3. การประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านการแสดงหนัง
ตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
การประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านการแสดงหนัง
ตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้ น ธรรมโฆษณ์) พบว่า มี การประยุกต์ใช้ พุทธจริยศาสตร์ส่วนบุคคล
ได้แก่ ความมีเหตุผล ความอดทน ความรู้จักตน ความมีศีล ความสำรวมวาจา ความรู้จักเลือก
คบคน และความรู้จักเลือกคู่ครอง และมีการประยุกต์ใช้ ส่วนสังคม ได้แก่ หลักพระรัตนตรัย
หลักความกตัญญูกตเวที หลักสัจ จะ หลักเบญจศีล เบญจธรรม หลักความมีส ัมมาคารวะ
หลักไตรลักษณ์ หลักปฏิจจสมุปบาท หลักความไม่ประมาท หลักอกุศลมูล และหลักโลกธรรม 8
โดยการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จริง เช่น การประยุกต์ใช้หลักเหตุผลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ดังปรากฏในบทกลอนหนังเรื่อง มัจจุราชเจ้าเล่ห์ ที่ว่า
“ข้อควรเล่าข่าวคนลือชื่อมัวหมอง
หากว่าเช่นเห็นแววชัดประวัติการณ์
วิชาญเชื่อคำบิดาผู้ปรีชาฉลาด
สืบเสียงเล่าข่าวติระวิวรรณ

ต้องศึกษาตาสอดส่องมองหลักฐาน
เมื่อเกิดแล้วเหมือนแก้วรานก็ปานกัน
รับโอวาทขบคิดไม่ผิดผัน
ด้วยเชาว์ชั้นเชิงชายแล้วตั้งนายวิชาญ”

ในบทกลอนหนังที่ยกมานำเสนอเป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึงความมีเหตุผลและการใช้
เหตุผลในการพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลมีหลักฐาน แล้วจึงตัดสินใจ หากไม่มี
เหตุผลหรือไม่ใช้เหตุผลก็อาจเกิดความเสียหายได้
ส่วนการประยุกต์ใช้หลักเหตุผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในส่วนสังคม ดังปรากฏใน
บทกลอนหนังเรื่อง ทายาทพระยางู ที่ว่า
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“โคตมะอาศัยในอาศรม
สละสิ่งทั้งหมดกำหนดใจ
อันรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส
อันอินทรีย์วิบัติเป็นอนัตตา
ตกหลุมรักปลักเปลวเหวตัณหา
อวิชชาพาตนให้มลทิน

รักษาพรหมจรรย์ไม่หวั่นไหว
รู้ทันในอนิจจังสังขารา
เครื่องผูกมัดเหล่านั้นคือตัณหา
ตัวกิเลสเจตนาเป็นราคิน
เหมือนเต่าตาบอดแช่กระแสสินธุ์
สัตว์จึงดิ้นอยู่ในห้วงแห่งบ่วงมาร”

ในบทกลอนนี้ แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักปฏิจจสมุปบาท ทั้งฝ่ายเกิดทุกข์และ
ดับทุกข์ว่า เพราะมีอวิชชา (ความไม่รู้ในไตรลักษณ์ หรือในอริสัจ) มนุษย์จึงต้องดิ้นรนอยู่ใน
อำนาจของกิเลสตัณหา แต่หากมีปัญญาก็สามารถละอวิชชาได้ ความทุกข์ก็จะดับ ความสุขก็
เกิดขึ้น
การประยุกต์ใช้หลักพุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะสามารถลดปัญหา
การขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันได้ ผู้วิจัยเชื่อว่าจะ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่า
จะเป็นพุทธจริยศาสตร์ระดับต้น ได้แก่ จริยศาสตร์ที่เป็นไปเพื่อเป็นฐานรองรับคุณภาพต่าง ๆ
และเพื่อความสันติในสังคม (หลักเบญจศีลเบญจธรรม) พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง ได้แก่
จริยศาสตร์ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาจิตใจและขัดเกลาตนเองให้มีคุณธรรมสูงขึ้น (กุศลกรรมบถ 10
ประการ) หรือพุทธจริยศาสตร์ระดับสูง ได้แก่ จริยศาสตร์ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติให้ถึง
ความเป็นผู้ประเสริฐ หรือบรรลุมรรคผลนิพพาน (มรรคมีองค์ 8) การนำหลักพุทธจริยศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบัน ผ่านบทกลอนหนังตะลุง จึงเป็นสิ่งที่
ถูกต้องดีงาม
กล่าวโดยสรุป การแสดงหนังตะลุ งของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น อรมุต/ธรรมโฆษณ์) ได้มี
การสอดแทรกพุทธจริยศาสตร์ไว้ในทุกบทกลอน ไม่ว่าจะเป็นพุทธจริยศาสตร์ในระดับต้น
ระดับกลาง หรือระดับสูง โดยทั้ง 3 ระดับ ทุกบทกลอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เกิดความดีงามได้อย่างแท้จริง
4. องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการประยุกต์ใช้พุทธจริย
ศาสตร์ผ่านการแสดงหนังตะลุง ทำให้ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สามารถสรุปได้ ดังนี้
องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย คือ โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการมอง
ผ่านการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) ผู้วิจัยได้คิดรูปแบบโมเดลขึ้นมา
เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและการนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีตัว ย่อว่า “S-B-P-L & 3Es” ผ่าน
รูปแบบการพัฒนา ดังนี้
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รูปแบบการ
พัฒนา
การชมการ
แ ส ด ง ห นั ง
ตะลุงคณะ
อ ร ร ถ โ ฆ ษิ ต
(ฉิ้น ธรรม
โฆษณ์)
ก า ร เ ร ี ย น รู้
หลักพุทธจริย
ศาสตร์ ผ ่ า น
บทกลอนหนัง
ตะลุง
การประยุ ก ต์
ใช้ ห ลั ก พุ ท ธ
จริ ย ศาสตร์
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

องค์ความรู้ใหม่
องค์ความรู้เกี่ยวกั บ หลั ก
พุทธ จริยศาสตร์ที่ปรากฏ
ในบทกลอนหนั ง ตะลุ ง
คณะอรรถโฆษิ ต (ฉิ้ น
ธรรมโฆษณ์)
เกิ ด การเรีย นรู ้ ห ลั กพุทธ
จริ ย ศาสตร์ แ นวใหม่ ที่
สามารถนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งใน
ระดั บ บุ ค คลและระดั บ
สังคม
เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ
แนวคิดในมิติใหม่ ๆ ที่ได้
จากการชมการแสดงหนัง
ตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น
ธรรมโฆษณ์)

กระบวนการการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ผู ้ ช มการแสดงหนั ง ตะลุ ง คณะ
อรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) เกิด
องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักพุทธจริย
ศาสตร์ ใ นบทกลอนหนั ง ตะลุ ง
แล้ ว นำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นำความรู้เกี่ยวกับหลักพุทธจริย
ศาสตร์ ท ั ้ ง ระดั บ พื ้ น ฐาน ระดั บ
กลาง และระดับสูง สู่การปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลจากการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู ้ ช มการแสดงหนั ง
ตะลุงคณะอรรถ
โฆษิ ต (ฉิ ้ น ธรรม
โฆษณ์ ) มี ค ุ ณ ภาพ
ชี ว ิ ต ดี ข ึ ้ น มี ก าร
ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง
เกิดความสงบสุขทั้ง
ในสวนบุคคลและใน
ส่วนสังคม

เป็ น การนำองค์ ค วามรู ้ ใ หม่
แนวคิดในมิติใหม่ ๆ ที่ได้จากการ
ชมการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถ
โฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) ไปสู่การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื ่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต

เกิ ด ความสุ ข สนุ ก
สนานในการชมการ
แสดง เกิดการ
อนุ ร ั ก ษ์ ป ระเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
พื ้ น บ้ า นและเป็ น
แบบอย่ า งให้ อ นุ ชน
รุ่นหลังได้ถือปฏิบัติ
สืบต่อไป

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมอง
ผ่านการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)” สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ความเป็นมาและองค์ประกอบของการแสดงหนังตะลุงอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
จากการศึกษา พบว่า หนังตะลุงอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) เกิดที่หมู่ที่ 3 ตำบลสทิงหม้อ
อำเภอเมืองสงขลา (ปัจจุบัน อำเภอสิงหนคร) จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนที่ 4 (ในจำนวนพี่น้อง
6 คน) ของนายยก และนางแช่ม อรมุต เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2474 เป็นนายหนังตะลุงที่ได้รับ
พระราชทานนามอันเป็นมงคลยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร (รัช กาลที่ 9) ว่า “หนังอรรถโฆษิต ” ได้รับการยกย่ อ งให้เ ป็น ศิล ปิ นแห่ ง ชาติ
สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) พุทธศักราช 2532 มีการแสดงหนังตะลุงไม่น้อยกว่า 6,000
ครั้ง เขียนบทหนังตะลุง มากว่า 100 เรื่อง มีลูกศิษย์นายหนังตะลุงมากมาย หนังตะลุงอรรถ
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โฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) เสียชีวิตที่บ้านเกิด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 รวม
อายุได้ 86 ปี ส่วนองค์ประกอบในการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) ได้แก่
คณะหนังตะลุง โรงหนังและอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องดนตรี และรูปหนังตะลุง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของเกษม ขนาบแก้ว ที่ได้ศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาการสอนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ที่ปรากฏในบทกลอนหนังตะลุงของคณะหนังฉิ้น อรมุต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (เกษม ขนาบ
แก้ว , 2544) พบว่า 1) ประวัติและผลงานของหนังฉิ้น อรมุต หนังฉิ้น อรมุตเป็นปราชญ์
ชาวบ้านแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาที่เด่นยิ่ง คือ มีผลงานการแสดงหนังตะลุงไม่น้อยกว่า 6000
ครั้ง และเขียนบทหนังตะลุงไว้ไม่น ้อยกว่า 100 เรื่อง 2) ภูมิปัญญาการสอนหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในบทหนังตะลุงของหนังฉิ้น อรมุต ด้านกลวิธีสอนและสิ่งที่สอนมีดังนี้
1.1 กลวิธีสอนหลักธรรมในพระพุทธศาสนามี 4 วิธี คือ 1) การเลือกธรรมที่
เหมาะกั บ สถานการณ์ 2) การใช้ อ ุ ป มาเปรี ยบเที ยบ 3) การใช้ ภ าษาที่ ถ ูก ต้อ งเหมาะสม
4) การใช้กลวิธีสอนที่หลากหลาย
1.2 หลักธรรมที่สอนที่ปรากฏในบทหนังตะลุงของหนังฉิ้น อรมุต จำแนกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 1) หลักธรรมที่พึงรู้ ได้แก่ หลักไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท โลกธรรม
อริยสัจ นิพพาน วิสัยโลก หลักธรรมเบ็ดเตล็ด 2) หลักธรรมที่พึงมี ได้แก่ ความรู้จักสังเกต
พิจารณาหาเหตุผล ความไตร่ตรองรอบคอบระมัดระวังไม่ด่วนสรุป ความไม่ประมาท ความรู้จัก
ตน ความรู้จักบุคคล ความกตัญญูกตเวที ความมีทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิยธรรม ความสำรวมตน
ความรู้จักคบคน ความมีสัจจะ ความมีมนุษยธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความไม่พยาบาท
ความให้อภัย ความรู้จักกาล ความเด็ดเดี่ยวมั่นคง ความมองการณ์ไกล ความเพียรพยายาม
ความรักสามัคคี ความมีปัญญาวิจารณญาณ รู้จักถือเอาประโยชน์ ความตระหนักในคุณค่าของ
การทำดี ความรู้จักสดับรับฟังรู้จักถาม ความอาใจใส่ต่อสังคม ความมีระเบียบวินัย ความรัก
ศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมของตน ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความประหยัด ความสันโดษ ความเชื่อ
ในสิ่งที่ควรเชื่อ
2. พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้วิจัยทราบถึงพุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรุปได้ ดังนี้
2.1 พุ ท ธจริ ย ศาสตร์ ท ี ่ ป รากฏในบทหนั ง ตะลุ ง ของคณะอรรถโฆษิ ต
(ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ พุทธจริยศาสตร์ส่วนบุคคล (ความมีเหตุผล
ความอดทน ความรู้จักตนความมีศีล ความสำรวมวาจา ความรู้จักเลือกคบคน และความรู้จัก
เลือกคู่ครอง) และพุทธจริยศาสตร์ส่วนสังคม (หลักพระรัตนตรัย หลักความกตัญญูกตเวที หลัก
สัจจะ หลักเบญจศีลเบญจธรรม หลักความมีสัมมาคารวะ หลักไตรลักษณ์ หลักปฏิจจสมุปบาท
หลักความไม่ประมาท หลักอกุศลมูล และหลักโลกธรรม 8)
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2.2 พุ ท ธจริ ย ศาสตร์ ท ี ่ ป รากฏในบทหนั ง ตะลุ ง ของคณะอรรถโฆษิ ต
(ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) สามารถจัดเข้าได้กับพุทธจริยศาสตร์ 3 ระดับ ได้แก่ 1) พุทธจริ ยศาสตร์
ระดับต้น (เบญจศีลเบญจธรรม) 2) พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง (กุศลกรรมบถ 10) และ 3)
พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง (มรรคมีองค์ 8) มีความสอดคล้องกับการศึกษาของพระมหาอนุรักษ์
อภิรกฺโข (เจ้ยทอง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง หนังตะลุงกับการเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน: กรณีหนัง
ตะลุงคณะสุรเชษฏ์ บันเทิงศิลป์ จ. นครศรีธรรมราช (พระมหาอนุรักษ์ อภิรกฺโข (เจ้ยทอง),
2550) ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาของหนังตะลุงได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
และหลักธรรมที่นายหนังตะลุงนำเสนอนั้นมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในภาคใต้
เป็นอย่างดี คนดูสามารถนำไปประพฤติใช้ได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้น หนังตะลุงมีส่วนใน
การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชาชนในหลาย ๆ ด้าน เป็นต้นว่า ด้านศีลธรรม การเมืองการ
ปกครอง การสาธารณสุข ด้านสังคมประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้น กล่าวได้ว่า หนังตะลุง
ก็คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเคลื่อนที่ ทั้งนี้เพราะประชาชนยังสามารถรับรู้ข่าวสารอื่น ๆ
โดยผ่านทางหนังตะลุง หนังตะลุงเป็นสื่อพื้นบ้านที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่า
หากมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้ว หนังตะลุงจะยังคงทำ
หน้าที่ในการรับใช้สังคมไทยตลอดไป และยังสอดคล้องกับการศึกษาของปาจรีย์ ลัภบุญ ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารวัฒนธรรมผ่านสื่อหนังตะลุงคณะฉิ้น ธรรมโฆษณ์ (ปาจรีย์ ลัภบุญ,
2550) ผลการวิจัยพบว่า 1) เนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านสื่อหนังตะลุงมีการ
สอดแทรกเนื้อหาสาระไว้ 6 เรื่อง คือ เรื่องอาหารการกิน ได้แก่ ข้าวยำ เรื่องอาชีพ ได้แก่
เลี้ยงสัตว์ ตัดฟืน เรื่องคติธรรม ได้แก่ ความยุติธรรม ความพอเพียง การทำความดี เรื่องการ
ประพฤติหรือการวางตัว ได้แก่ การรักนวลสงวนตัว การสั่งสอนเรื่องกิริยามารยาท เรื่องความ
กตั ญ ญู ก ตเวที ได้ แ ก่ การรู ้ จ ั ก และการตอบแทนบุญ คุ ณ เรื ่ อ งความเมตตากรุ ณ า ได้ แ ก่
ความมีน้ำใจ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 2) บทบาทและอิทธิพลของหนังตะลุงในฐานะสื่ อ
พื ้ น บ้ า น มี ก ารถ่ า ยทอดบทบาทหน้ า ที ่ เ อาไว้ 5 เรื ่ อ ง คื อ เรื ่ อ งการให้ ค วามบั น เทิ ง และ
นัน ทนาการ เรื่องการแจ้งข่าวสาวหรือรายงานสภาพแวดล้อม ได้แก่ สถานการณ์ภ าคใต้
เรื่องการให้การศึกษาหรือการอบรมสั่งสอน ได้แก่ การวางแผนครอบครัว การให้ความรู้เรื่อง
สัตว์ การสั่งสอนคุณธรรมต่ าง ๆ เรื่องการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์สังคม
ได้แก่ การทุจริตในสนามบินสวรรณภูมิ ความเชื่อเรื่องจตุคามรามเทพ เรื่องการเป็นตัวประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคล ได้แก่ การประสานให้ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้
3. การประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านการแสดงหนัง
ตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
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จากการศึกษาพบว่า สามารถประยุกต์ใช้หลักพุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมองผ่านการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) ใน 2 ส่วน ดังนี้
3.1 การประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล
การประยุกต์ใช้หลักพุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น (เบญจศีล เบญจธรรม)
2) พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง (กุศลกรรมบถ 10) และ 3) พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง (มรรคมี
องค์ 8) โดยมีพุทธจริยศาสตร์ที่ปรากฏในการแสดงหนังตะลุงของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรม
โฆษณ์) ได้แก่ ความมีเหตุผล ความอดทน ความรู้จักตนความมีศีล ความสำรวมวาจา ความรู้จัก
เลือกคบคน และความรู้จักเลือกคู่ครอง
3.2 การประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนสังคม
การประยุกต์ใช้หลักพุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนสังคม
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น (เบญจศีล เบญจธรรม)
2) พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง (กุศลกรรมบถ 10) และ 3) พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง (มรรคมี
องค์ 8) โดยมีพุทธจริยศาสตร์ที่ปรากฏในการแสดงหนังตะลุงของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรม
โฆษณ์) ได้แก่ หลักพระรัตนตรัย หลักความกตัญญูกตเวที หลักสัจจะ หลักเบญจศีลเบญจธรรม
หลั ก ความมี ส ั ม มาคารวะ หลั ก ไตรลั ก ษณ์ หลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาท หลั ก ความไม่ ป ระมาท
หลักอกุศลมูล และหลักโลกธรรม 8 มีความสอดคล้องกับการศึกษาของพระครูปลัดสุรศักดิ์
วิริยธโร (คงรักษา) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม
(พระครูปลัดสุรศักดิ์ วิริยธโร (คงรักษา), 2555) พบว่า ทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกมี
ความหมายว่ า มนุษย์ เป็ น ปัจ จัยสำคัญที่มีศักยภาพในการเรียนรู มีค่าสูงสุดในการพัฒนา
องค์ ก าร องค์ ก ารจะประสบความสำเร็ จ หรื อ ไม่ ขึ้ น อยู่ ก ั บ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส่ ว นในทาง
พระพุทธศาสนา หมายถึง การเป็นผู้ฝึกตนตามหลักศีลธรรม พระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์เองได้
อย่างประเสริฐแล้วทรงฝึกผู้อื่น ตามบุคคลผู้ฝึกตนจะสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ
ศี ล ธรรมในการดำเนิ น ชี ว ิ ต โดยนำหลั ก ธรรมมาประยุก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม ทำให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ หลักธรรมดังกล่ าวได้แก่ เบญจศีล คือ ศีล 5 เมื่อปฏิบัติตามศีล 5 ถือว่าเป็นผู้มี
ศีล ส่วนคำว่า เบญจธรรม มีความหมายเดียวกับ ‘กัลยาณธรรม’ หมายถึง ธรรม 5 ประการ ที่
ดี สะอาด เพราะกำจัดธรรมที่ไมสะอาด คือ ราคะ โทสะ โมหะได เป็นคุณธรรมคู่กับเบญจศีล
ถ้ า บุ ค คลถื อ ปฏิ บ ั ต ิ ศ ี ล 5 ต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ เ บญจธรรมด้ ว ยเบญจศี ล เป็ น ข้ อ ที ่ ค วรงดเว้ น สวน
เบญจธรรม เป็นข้อควรปฏิบัติที่ก่ อให้เกิดความสงบสุข สามัคคี เอื้อเฟื้ อต่อกัน นับเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ยั่งยืน และมีความสอดคล้องกับการวิจัยของพระมหาพรสวรรค์
กิตฺติวโร (จันโปรด) ศึกษาเรื่อง ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักกุศลกรรมบถ 10
ประการ (พระมหาพรสวรรค์ กิตฺติวโร (จันโปรด), 2554) พบว่า การพัฒนามนุษย์ใ นทาง
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พระพุทธศาสนานั้น มองมนุษย์ ในฐานะที่มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ของเขาเอง ชีวิตมนุษย์นั้นมี
จุดหมายของชีวิต คือ ความสุข ความอิสรภาพ ความดีงามของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล
และการพัฒนาตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการนั้น เป็นการพัฒนามนุษย์ได้ครบทั้งกาย
วาจา และใจ ถือได้ว่าเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนา เพราะการพัฒนามนุษย์ที่ดีจะต้องมี
ธรรมะเป็นพื้นฐาน อำนวยให้เกิดคุณค่าในทางมนุษยธรรม มีเป้าหมายเพื่อเป็นการแก้ปัญหา
ของมนุษย์ โดยมีรูปแบบการปฏิบัติรวมลงในไตรสิกขา เป็นกระบวนการพัฒนาทางร่างกาย
วาจา จิต และปัญญาที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้ทุกระดับชั้น ระดับสังคม เพื่อพัฒนามนุษย์ให้ได้
บรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตและประโยชน์ต่าง ๆ
สำหรับแนวทางการประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน พบว่า เป็นการนำเอาหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการพร้อมทั้ง
หลักธรรมที่เหมาะสมมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมปัจจุบันใน 4 ระดับชั้นด้วยกัน ได้แก่
1) ระดับปัจเจกบุคคล 2) ระดับครอบครัว 3) ระดับองค์กร และ 4) ระดับสังคม เพื่อเป็นการ
ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ เพราะเนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีพื้นฐานของการกระทำ
ที่ออกมาทางกาย วาจา และใจ ที่ยังประกอบไปด้วยความโลภ ความโกรธ และความหลง
ในการพัฒนาตามหลักการทั่วไปนั้นไม่ได้พัฒนาในด้านของพื้นฐานของชีวิต ดังนั้น ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นต้องนำหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการและหลักธรรมที่เหมาะสม
ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ประโยชน์สูงสุด
4. องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการประยุกต์ใช้พุทธจริย
ศาสตร์ผ่านการแสดงหนังตะลุง ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่และรู ปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เกิดจากการมองผ่านการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) สรุปได้ ดังนี้
องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการมองผ่านการแสดง
หนังตะลุง
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องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย คือ โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการมอง
ผ่านการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) ผู้วิจัยได้คิดรูปแบบโมเดลขึ้นมา
เพื ่ อ ให้ ง ่ า ยต่ อ การจดจำและการนำไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ โดยมี ต ั ว ย่ อ ว่ า “S-B-P-L & 3Es” มี
ความหมาย ดังนี้
S = Sublimity: Buddhist Ethics หมายถึ ง ความน่ า ทึ ่ ง ความสู ง ส่ ง ทางพุ ท ธ
จริยศาสตร์ ส่วนนี้เป็นองค์ความรู้และคุณค่าทางศาสนา ที่ผู้ชมการแสดงหนังตะลุงได้รับรู้จาก
การแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)

3982 | Journal of MCU Nakhondhat Vol.6 No.8 (October 2019)

B = Beautifulness: Mental Happiness หมายถึง การที่ผู้ชมการแสดงหนังตะลุ ง
ได้เห็นถึงความสวยงามของการแสดงหนังตะลุงผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความสวยงาม
ของบทกลอนหนัง การขับร้องบทกลอนหนัง และลีลาการเชิดรูปหนังตะลุง จนกลายเป็นความ
งดงามที่เกิดขึ้นทางจิตใจอันเป็นความสุขทางด้านจิตใจ
P = Picturesqueness: Essential Happiness หมายถึง ความรู้สึกแปลกหูแปลกตา
เป็นความสุขที่เป็นแก่นแท้ของการแสดงหนังตะลุง ที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ผ่านการแสดงหนัง
ตะลุงของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์)
Life Development หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ผู้ชมได้รับและนำมาปฏิบัติ
ผ่านมุมมองการชมการแสดงหนังตะลุงของคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) ทั้งที่เป็นส่วน
ขององค์ความรู้และคุณค่าทางพุทธจริยศาสตร์
3Es : สุนทรียศิลป์การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เป็นความงดงามของสุนทรียศาสตร์หลังนว
ยุ ค ประกอบด้ ว ย 3Es ได้ แ ก่ 1) Entertainment (เพลิ ด เพลิ น สนุ ก สนานบั น เทิ ง ใจ)
2) Essentiality (สาระความรู้อันเป็นแก่นแท้ ) และ 3) Enhancement (การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต)

สรุป
หนังอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) เกิดที่หมู่ที่ 3 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอเมืองสงขลา
(ปัจจุบัน อำเภอสิงหนคร) จังหวัดสงขลา แสดงหนังตะลุงมากกว่า 6000 ครั้ง เขียนบทกลอน
หนังตะลุงไว้ไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 รวม
อายุได้ 86 ปี ส่วนองค์ประกอบในการแสดงหนังตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) ได้แก่
คณะหนังตะลุง โรงหนังและอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องดนตรี และรูปหนังตะลุง
พุทธจริย ศาสตร์ เ พื ่ อ การพั ฒ นาคุ ณภาพชีว ิต สามารถแยกได้ เป็น 2 ส่ว น ได้ แ ก่
พุทธจริยศาสตร์ส่วนบุคคล และพุทธจริยศาสตร์ส่วนสังคม โดยจัดเข้าได้กับพุทธจริยศาสตร์ 3
ระดับ ได้แก่ 1) พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น (เบญจศีลเบญจธรรม) 2) พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง
(กุศลกรรมบถ 10) และ 3) พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง (มรรคมีองค์ 8)
การประยุกต์ใช้พุทธจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านการแสดงหนัง
ตะลุงคณะอรรถโฆษิต (ฉิ้น ธรรมโฆษณ์) สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ทั้ง
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนบุคคลและส่วนสังคม ด้วยหลักพุทธจริยศาสตร์ 3 ระดับ
องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ แ ละรู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต จากการประยุ ก ต์ ใ ช้ พ ุ ท ธ
จริยศาสตร์ผ่านการแสดงหนังตะลุง ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยสร้างเป็น โมเดลเป็นตัวย่อว่า “S-B-P-L & 3Es” โดยที่ S หมายถึง ความสูงส่งทาง
พุทธจริยศาสตร์, B หมายถึง ความสวยงามทางด้านจิตใจ, P หมายถึง ความรู้สึกแปลกหูแปลก
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ตา, L หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 3Es หมายถึง ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ความมี
แก่นสาร และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นรูปแบบโมเดลที่ผู้ชมการแสดงหนังตะลุงทุก
คนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จริง

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน
เนื่องจากหลักคำสอน ที่เรียกว่ า หลักพุทธจริยศาสตร์ ที่ถูกถ่ายทอดออกผ่านการแสดงหนัง
ตะลุงนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ชมการแสดงหนังตะลุง ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางการ
ดำเนินชีวิตได้จริง จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญและควรแสวงหาวิธีการหรือช่องทางที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในบทกลอนหนัง
ตะลุง และแนะนำให้ทุกคนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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