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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของหนังตะลุงหนัง
นครินทร์ ชาทอง เพื่อศึกษาสัญญะที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงของหนังนครินทร์ ชาทอง และ
เพื่อวิเคราะห์ความหมายของสัญญะและหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในการ
แสดงหนังตะลุงของหนังนครินทร์ ชาทอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต และการ
สั ม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก และนำเสนอข้ อ มู ล แบบพรรณนาวิ เ คราะห์ ผลการศึ ก ษาพบว่ า
1) หนังนครินทร์ ชาทอง เป็นศิลปินพื้นบ้านด้านการแสดงหนังตะลุง มีความสามารถในการ
ประพันธ์วรรณกรรม เชิดรูปหนังตะลุงได้ทุกลีลา ให้เสียงพากย์ภาษากลางและภาษาถิ่นใต้ได้
20 เสียง ชุบชีวิตสร้างจิตวิญญาณนายโถจนเป็นอัตลักษณ์ประจำตัว การแสดงหนังตะลุงเพื่อให้
ความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร ปรัชญาชีวิต ข้อคิด และคติธรรม อนุรักษ์หนังตะลุงแบบเก่า
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาสังคมชายแดนใต้ จนได้รับรางวัลและ
การยกย่องเกียรติคุณมากมาย 2) หนังนครินทร์ ชาทอง ใช้สัญญะอย่างผสมผสานและซับซ้อน
ในแสดงหนั ง ตะลุ ง 2 ประเภท คื อ สั ญ ญะที ่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ โรงหนั ง จอหนั ง
เครื่องดนตรี ลูกคณะ การไหว้ครู การเบิกโรงหนัง และรูปหนัง และสัญญะที่เป็นวรรณกรรม
ได้แก่ วรรณกรรมเรื่องก่อนตะวันจะลับฟ้า สายธารแห่งความรัก รักทรมาน เทพบุตรเดินดิน
และมหาชนก 3) ความหมายของสัญญะมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก ความหมายระดับ
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ผิวเผิน ผู้ชมหนังตะลุงจะเข้าใจความหมายที่นายหนังใช้เสียงผ่านสื่ อต่าง ๆ ทันที และลักษณะ
ที่สอง ความหมายระดับลึก ซึ่งจะต้องผ่านการวิเคราะห์จึงจะเข้าใจความหมายนั้น สัญญะที่เป็น
องค์ประกอบแฝงไว้ด้วยหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา และสัญญะที่เป็นวรรณกรรม
ได้สอดแทรกหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไว้ในลักษณะต่าง ๆ
คำสำคัญ: หนังนครินทร์ ชาทอง, การแสดงหนังตะลุง, สัญญะ

Abstract
This research has three objectives. Firstly, it is to study the life of work
of the puppeteer Nakharin Chatong. Secondly, it is to examine the signs he has
used in this shadow puppet shows. Thirdly, it is to analyze the meanings of
the signs and Buddhist dharma in such shows.This is qualitative research focusing
on observation and in – depth interviews presenting by a descriptive method.
The results are as follows: 1) The puppeteer Nakharin Chatong was raised to love
the indigenous art of shadow puppetry. He is talented in composing literature,
puppeteering, and dubbing both central Thai dialect and more than 20 southern
Thai dialects.He has used “Nai Tho”as his signature, main character in the play.His
art has brought joy, entertainment, news, information, life philosophy, and
Buddhist dharma to his audience. He was able to revive the old kind of shadow
puppetry, to help raise awareness regarding the natural resource preservation in
the Songkhla lake, and to help develop the southern border communities.
He has received several awards for his remarkable talents and community
services. 2) He has used two types of signed in complex and harmonious ways
to communicate with his audience. First, it is the signs that are the components,
including the theatre, canvas, musical instruments, crew members, worshiping
and opening ceremonies, and puppets themselves.Second, it is the signs that are
literature, including the stories of kon tawan cha lap fa, Say Than Hang Kham Rak,
Rak Tho Ra Man, Thep Pha Bud Dern Din and Ma Ha Cha Nok. 3) There are two
kinds of the meanings of the signs. First, it is the direct meaning, in which the
audience would understand through the puppeteer’s voice immediately. Second,
it is the implied meanings, in which the audience would have to analyze them
first. Both the signs that are the components and that are the literature are
imbued with Buddhist dharma of many kinds throughout.
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บทนำ
หนังตะลุงเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งของคนในภาคใต้ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีการ
ดำรงชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาและสภาพแวดล้อมในด้าน ต่าง ๆ
การแสดงหนังตะลุงจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากใน
อดีตไม่มีสื่อสารมวลชนอย่างปัจจุบัน หนังตะลุงจึงได้ทำหน้าที่เป็นสื่อพื้นบ้านที่ให้ความรู้แก่
ชาวบ้าน ขณะเดียวกันก็ให้ความบันเทิงที่วิเศษสุดของชาวบ้าน เพราะเป็นศิลปะการแสดงที่มี
ครบทุกรสชาติมีทั้งบทกลอนอัน ไพเราะ บทเจรจาที่เพลิดเพลิน และบทตลกที่สนุกสนาน
ปัจจุบันหนังตะลุงยังคงให้ความบันเทิง ถ่ายทอดแนวคิด คุณธรรม จริยธรรม ความเคลื่อนไหว
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม (วรรณา ปูป็ง, 2546) การเกิดขึ้นของปราชญ์ชาวบ้านการ
แสดงหนังตะลุงในภาคใต้ ซึ่งเกิดจากระบบนิเวศวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคนกับ
คน คนกับ ธรรมชาติ และคนกับ สิ่งเหนือธรรมชาติ โดยการนำมาสร้างให้เกิดพลังศรัทธา
ความเชื ่ อ ผ่ า นสื ่ อ หนั ง ตะลุ ง ที ่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางแห่ ง จิ ต วิ ญ ญาณท้ อ งถิ ่ น ดั ง ที ่ สั น ติ ภ าพ
ศิริวัฒนไพบูลย์ กล่าวว่า ทักษะปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ ของผู้คนในชุมชนให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรม จัดระเบียบสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน พลังนิเวศวัฒนธรรมจึงเป็นแนวคิดหลัก
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม แนวคิดนี้เป็นกระบวนการสร้างความสมดุล ของ
กระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอำนาจ แต่มุ่งรักษาระดับ
ฐานรากของชุมชนให้กลับสู่ร่องรอย ครรลอง วิถีของความเป็นชุมชนท้องถิ่นและการสร้าง
จิตสำนึกร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ “สังคมอุดมคติ” หรือ “สังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน” (สันติภาพ
ศิริวัฒนไพบูลย์, 2553) ในชุมชนท้องถิ่น
หนังนครินทร์ ชาทอง ได้รับการปลูกฝังจากหนังว่อน รัตนศรี ให้รักหนังตะลุงมาตั้งแต่
เยาว์ว ัยและสนับ สนุนพาไปชมหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงโด่งดังของภาคใต้ยุคนั้นคือ หนังกั้น
ทองหล่อ หนังประทิ่น บัวทอง หนังพร้อม อัศวิน เป็นต้น จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเล่น
หนังตะลุงและแสดงหนังตะลุงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2504 งานบุญบ้านนายวินิจ เลขะกุล และ
แสดงหนังตะลุงงานวัดในนาม “หนังนครินทร์ ชาทอง ขวัญใจนักเรียน” หรือ “หนังเด็กวัดโคก
สมานคุ ณ ” หนั ง นคริ น ทร์ ชาทอง เป็ น นายหนั ง ตะลุ ง ที ่ ค นนิ ย มชมชอบ ซึ ่ ง มี ค วามรู้
ความสามารถพิเศษในการใส่จิตวิญญาณให้กับตัวหนังตะลุงได้อย่างเหมาะสม ให้เสียงพากย์
หนังตะลุงได้ถึง 20 เสียง เชิดตัวหนังตะลุงได้ทุกลีลาอย่างสมจริง และให้อารมณ์เป็นธรรมชาติ
รักษาขนบนิยมการแสดงหนังตะลุงแบบโบราณในเรื่องรามเกียรติ์ จักร ๆ วงศ์ ๆ นิทานชาดก
และมีวรรณกรรมแสดงถึง 148 เรื่อง การแสดงหนังตะลุงทุกเรื่องเต็มไปด้วยอารมณ์ศิลปินที่มี
การสอดแทรกข้อคิด ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยและเหตุการณ์เฉพาะหน้า เพื่อให้ความบันเทิง
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ข้อคิด คติธรรม ปรัชญาชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม และบทตลกมุ่งเน้นยกระดับจิตใจผู้ชมไม่
นิยมคำหยาบโลน มุ่งสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนา สร้างความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข โดยเฉพาะการสร้างชีวิตชุบจิตวิญญาณให้รูปตลกนายโถ มีคติประจำใจเรื่องกินเป็น
ใหญ่นำเพลงลูกทุ่งมาแปลงให้นายโถร้องจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของหนังนครินทร์ ชาทอง
จนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับรางวัลและเกียรติคุณจำนวนมาก (บุษกร บิณฑสันต์, 2554)
การแสดงหนังตะลุงของหนังนครินทร์ ชาทอง ได้ใช้ภ ูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้
สัญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบและวรรณกรรมในการแสดงหนังตะลุง เพื่อให้ผู้ชมและผู้ฟัง
เข้าใจสิ่งที่เห็นและได้ฟังอย่างชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังที่ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล กล่าวว่า
ระบบสั ญ ญะ (Sign) เป็ น การผสมผสานที ่ ซ ั บ ซ้ อ นของสิ ่ ง เหล่ า นั ้ น การอ่ า นความหมาย
ของสัญญะ เรียกว่า “มายาคติ” การสื่อสารความหมายมี 2 ระดับ คือ ระดับผิวเผินและระดับ
ลึก Peirce แบ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภท คือ รูปเหมือน (Icon) เครื่องหมายที่เชื่อมโยง
เหตุผล (Index Connection) และเครื่องหมายที่แสดงถึงบางสิ่งบางอย่าง (Symbol) (อภิญญา
เฟื่องฟูสกุล, 2551) สัญญะได้ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบและวรรณกรรมหนังตะลุง นายหนังนค
รินรินทร์ ชาทอง ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างองค์ประกอบและประพันธ์วรรณกรรมที่
แฝงไว้ ด ้ ว ยคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ส่ ว นการสอนธรรมะได้ ใ ช้ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญาชาวบ้ า นใน
การสอดแทรกหลักธรรมคำสอนในทางพระพุ ทธศาสนาไว้ในลักษณะต่าง ๆ ของวรรณกรรม
โดยการเลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การใช้การอุปมาเปรียบเทียบ การใช้ภาษาที่
ถูกต้องและเหมาะสม และการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย หลักธรรมที่นำมาสอนจะสัมพันธ์กับ
บริบททางสังคม (เกษม ขนาบแก้ว, 2540)
หนังนครินทร์ ชาทอง เป็นศิลปินพื้นบ้าน ให้ความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร ปรัชญาชีวิต
ข้อคิด คติธรรม เพื่อสร้างค่านิยม จัดระเบียบสังคมและแก้ปัญหาร่วมกัน การได้รับการปลูกฝัง
ให้รักหนังตะลุงและมีแรงบันดาลใจให้ออกโรงแสดงหนังตะลุง ในนาม “หนังนครินทร์ ชาทอง
ขวัญใจนักเรี ยน” หรือ “หนังเด็กวัดโคกสมานคุณ” รักขนบนิยมการแสดงหนังตะลุ งแบบ
โบราณ มีวรรณกรรม 148 เรื่อง แสดงหนังตะลุงด้วยภูมิปัญญาและใช้สัญญะเป็นสื่อถ่ายทอด
อุดมการณ์ด้วยอารมณ์ศิลปินสอดแทรกข้อคิด คติธรรม ปรัชญาชีวิต มุ่งสร้างสรรค์สังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
จากประเด็นความสำคัญดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับหนังนครินทร์ ชาทอง มี 3 ประเด็น คือ
ประวัติและผลงานของหนังตะลุงของหนังนครินทร์ ชาทอง สัญญะที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุง
ของหนั ง นคริ น ทร์ ชาทอง และความหมายของสั ญ ญะและหลั ก ธรรมคำสอนในทาง
พระพุทธศาสนาที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงของหนั งนครินทร์ ชาทอง ซึ่งยังไม่มีการศึกษาวิจัย
อย่างเป็นระบบ จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์สัญญะที่ปรากฏ
ในการแสดงหนังตะลุงของหนังนครินทร์ ชาทอง” ผู้วิจัยเชื่อว่าผลของการศึกษาในครั้งนี้จะเป็น
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ประโยชน์ต่อการศึกษา วิชาการ การส่งเสริมและอนุรักษ์หนังตะลุงไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของหนังตะลุงหนังนครินทร์ ชาทอง
2. เพื่อศึกษาสัญญะที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงของหนังนครินทร์ ชาทอง
3. เพื่อวิเคราะห์ความหมายของสัญญะและหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่
ใช้ในการแสดงหนังตะลุงของหนังนครินทร์ ชาทอง

วิธีดำเนินการวิจัย
บทความวิจ ัย ฉบับ นี้เป็น การวิจ ัย โดยใช้ร ะเบียบวิธ ีว ิจัย เชิง คุ ณภาพ โดยมุ่ง ไปที่
การศึกษาวิเคราะห์สัญญะที่ปรากฏในการแสดงหนังตะลุงของหนังนัครินทร์ ชาทอง โดยการใช้
แนวคิดสัญวิทยาของเฟอร์ดินองค์ เดอ โซซูร์ เพื่ออธิบายความหมายของสัญญะที่หนังนครินทร์
ชาทอง ใช้ในการแสดงหนังตะลุงไว้ 2 ประเภท คือ ความหมายระดับผิวเผิน ตามรูปและเสียงที่
ใช้ในการแสดงหนังตะลุงและผู้ชมเข้าใจตรงกันกับนายหนังตะลุง และความหมายระดับลึก
ตามรูปและเสียงที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงและผู้ชมเข้าใจความหมายที่ต่างกันไปตามอารมณ์
และความรู้สึกของแต่ล ะบุคคล ตามค่านิยมในบริบทของสังคมหรือวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยมี
ขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน
1. การวิ เ คราะห์ เ อกสาร (Documentary Research) โดยการศึ ก ษาประวั ต ิ ห นัง
นครินทร์ ชาทอง สัญญะที่เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุง ได้แก่ โรงหนังตะลุง
จอหนังตะลุง ดนตรีหนังตะลุง คณะหนังตะลุง การไหว้ครูหนังตะลุง การเบิกโรงหนังตะลุง และ
รูปหนังตะลุง และติดตามชมยูทูป (Youtube) วรรณกรรมที่หนังนครินทร์ ชาทอง ใช้ในการ
แสดง จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ก่อนตะวันจะลับฟ้า สายธารแห่งความรัก รักทรมาน เทพบุตรเดิน
ดิน และมหาชนก การตีความหมายของสัญญะตามระดับผิวเผินและความหมายระดับลึกและ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
2. การสังเกต (Observation) ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตองค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงหนัง
ตะลุง ได้แก่ โรงหนังตะลุง จอหนังตะลุง เครื่องดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะหนังตะลุ ง
การไหว้ครูของหนังตะลุง การเบิกโรงหนังตะลุง และรูปหนังตะลุงที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุง
และวรรณกรรมที่ใ ช้เป็นบทพากย์หนังตะลุงของหนังนครินทร์ ชาทอง จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
ก่อนตะวัน จะลับ ฟ้า สายธารแห่งรัก รักทรมาน เทพบุตรเดินดิน และมหาชนก จากยูทูป
(Youtube) เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล จากการชมการแสดงหนั งตะลุงหนั งนคริน ทร์ ชาทอง
การสังเกตสัญญะต่าง ๆ และการสอดแทรกหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่จะนำไปสังเคราะห์และวิเคราะห์ตีความ
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3. การสัมภาษณ์ (interview) ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บรวบข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึกและสัมภาษณ์ทั่วไป
ประกอบกับการใช้แบบสัมภาษณ์ โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยบันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียง จดบันทึก
และบันทึกภาพ สัมภาษณ์เกี่ยวกับสัญญะที่เป็นองค์ประกอบในการแสดงหนังตะลุง ได้แก่
โรงหนังตะลุง จอหนังตะลุง เครื่องดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะหนังตะลุง การไหว้ครูของ
หนังตะลุง การเบิกโรงหนังตะลุง และรูปหนังตะลุงที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุง และวรรณกรรม
ที่หนังนครินทร์ ชาทอง นำไปใช้ในการแสดงหนังตะลุง จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ก่อนตะวันจะลับ
ฟ้า สายธารแห่งความรัก รักทรมาน เทพบุตรเดินดิน และมหาชนก และหลักธรรมคำสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่แฝงซ่อนเร้นและปรากฏอยู่ในองค์ประกอบและวรรณกรรมบทพากย์หนัง
ตะลุง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารและข้อมูล
ภาคสนาม นำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และวิเคราะห์ แยกตามประเด็นที่ศึกษา เพื่อหาสิ่งที่
เหมือนกันและสิ่งที่ต่างกัน ขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติและผลงานของหนังนครินทร์
ชาทอง และสัญญะที่เป็นองค์ประกอบและวรรณกรรมที่หนังนครินทร์ ชาทอง ใช้ในการแสดง
หนังตะลุง เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Content Analysis) และตีความหมายของสัญญะใน
ระดับลึกที่แฝงและซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังของการแสดงหนังตะลุงและหลักธรรมคำสอนในทาง
พระพุทธศาสนา หลังจากนั้นเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียด โดยการนำผลการวิเคราะห์
ที่ได้มาจากการวิเคราะห์มาพิจารณาความถูกต้องว่าสามารถตอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
เบื้องต้นได้หรือไม่ และสรุปถึงสภาพการณ์จริงได้มากน้อยเพียงใดหลังจากนั้นได้ตรวจสอบ
ข้อมูล ตรวจสอบความสมบูร ณ์ของข้อ มูล เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูล บางส่ ว นขาด
ความสมบูรณ์ ต่อจากนั้นจึงวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามขอบเขตด้านเนื้อหาที่กำหนดไว้อีกครั้ง
หนึ่ง
5. การนำเสนอรายงานผลการวิ จ ั ย ในลั ก ษณะของการพรรณนาวิ เ คราะห์
(Descriptive Analysis) โดยการเขียนให้มีความสมดุลความต่อเนื่องและเป็นที่น่าสนใจของ
ผู้อ่าน

ผลการวิจัย
หนังนครินทร์ ชาทอง เป็นนายหนังตะลุงที่มีความรู้ความสามารถและมีชื่อเสียงในการ
แสดงหนังตะลุง รักษาขนบการแสดงหนังตะลุงแบบโบราณ เรื่องรามเกียรติ์ จักร ๆ วงศ์ ๆ
นิทานชาดก อนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงหนังตะลุงแบบเก่า อนุรักษ์ทรัพยากรทะเลสาบสงขลา
โดยใช้เทคนิควิธีการแสดงหนังตะลุงเพื่อให้ความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิด คติธรรม ปรัชญา
ชี ว ิ ต สร้ า งสรรค์ ศ ี ล ธรรมด้ ว ยการตลกที ่ ส ุ ภ าพและเป็ น แบบอย่ า งหนั ง ตะลุ ง สมั ย ต่ อ มา
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จากผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลและเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์โดยใช้
แนวคิดสัญวิทยา เพื่อให้เห็นว่าการแสดงหนังตะลุงได้ใช้สัญญะที่ผสมผสานกันอย่างซับซ้อนที่
แฝงและสอดแทรกไว้ด้วยหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
1. หนังนครินทร์ ชาทอง เกิดที่บ้านสะพานท่อม ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลา ประกอบอาชีพข้าราชการครู ต่อมาได้ลาออกจากข้าราชการครูมาสร้าง
ผลงานการแสดงหนั ง ตะลุ ง จนได้ ร ั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เ ป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ
สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านและหนังตะลุง จากการได้รับการปลูกฝัง สนับสนุนให้รักหนัง
ตะลุงและเป็นศิษย์พระเทพมุนี เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ จึงแสดงหนังตะลุงในนาม “หนัง
นครินทร์ ชาทอง ขวัญใจนักเรียน” หรือ “หนังเด็กวัดโคกสมานคุณ” และเข้าแข่งขันประชัน
หนังตะลุงจนมีชื่อเสียงโด่งดัง หนังนครินทร์ ชาทอง รักษาขนบการแสดงหนังตะลุงแบบโบราณ
เรื่องรามเกียรติ์ จักร ๆ วงศ์ ๆ นิทานชาดก และนิทานพื้นบ้าน และเป็นผู้ประพันธ์วรรณกรรม
มีวรรณกรรมที่ใช้ในการแสดง 148 เรื่อง โดยใช้กลวิธีในการแสดงหนังตะลุงเพื่อให้ความบันเทิง
ข้อมูล ข่าวสาร ข้อคิด คติธ รรม ปรัช ญาชีว ิต และบทตลกมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ศีล ธรรม
จริยธรรมอันดีงามให้สังคม ใช้ภาษากลางและภาษาถิ่นใต้ไม่ต่ำกว่า 20 เสียง และสามารถเชิด
รูปหนังตะลุงได้ทุกลีลา โดยเฉพาะการชุบชีวิตสร้างจิตวิญญาณรูปตลกนายโถจนเป็นตัวตลกที่
เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวหนังนครินทร์ ชาทอง ด้วยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การ
เป็น ศิล ปิน หนังตะลุงและความเป็น ครู จึงอนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงหนังตะลุงแบบเก่ า
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทะเลสาบสงขลา จากผลงานด้านวรรณกรรมและการถ่ายทอด
ศิลปะการแสดงหนังตะลุง จึงได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย โดยความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์
สุจริต น้ำใจไมตรี ความปรารถนาดีและความจริงใจ จึงได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ ด ้ ว ยการสร้ า งสรรค์ ง านแสดงหนั ง ตะลุ ง พั ฒ นาองค์ ก รศิ ลปิ น และสั ง คม
จังหวัดชายแดนใต้
2. หนังตะลุงหนังนครินทร์ ชาทอง ใช้วรรณกรรมที่เป็นจินตนิยายประกอบการเล่า
เรื่องโดยการใช้สัญญะในการแสดงหนังตะลุงที่ผสมผสานอย่างซับซ้อนตลอดการแสดง เพื่อให้
ความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิด คติธรรม จรรยามารยาท ปรัชญาชี วิต สังคม ประเพณี
วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง เป็นต้น ให้แก่ผู้ชมหนังตะลุง สัญญะที่ใช้ในการแสดงหนัง
ตะลุงมี 2 ประเภท คือ สัญญะที่เป็นองค์ประกอบในการแสดงหนังตะลุง ได้แก่ โรงหนังตะลุง
จอหนังตะลุง เครื่องดนตรีประกอบหนังตะลุง คณะหรือลูกคณะหนังตะลุง การไหว้ครูหนัง
ตะลุง การเบิกโรงหนังตะลุง รูปหนังตะลุงที่ใช้ในการแสดง เช่น รูปฤๅษี รูปพระอิศวรทรง
โคนันทิ รูปปรายหน้าบท รูปบอกเรื่อง รูปร้องบทเกี้ยวจอ รูปเจ้าเมืองและนางเมือง รูปตัวตลก
และรูป ยักษ์ และสัญญะที่เป็น วรรณกรรมที่นำใช้ในการแสดงหนังตะลุง ผู้ว ิจัยได้ศึกษา
วรรณกรรม จำนวน 5 เรื่อง คือ ก่อนตะวันจะลับฟ้า สายธารแห่งความรัก รักทรมาน เทพบุตร
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เดินดิน และมหาชนก สัญญะเหล่านี้ทำให้ผู้ชมหนังตะลุงเข้าใจความหมายที่นายหนังตะลุงที่สื่อ
ออกมาในลักษณะรูปสัญญะและเสียงสัญญะ ดั่งที่ปรากฏในการมองเห็นและได้ยินเสียงใน
ขณะนั้น จึงทำให้ผู้ชมหนังตะลุงเกิดความเข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่และเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป ซึ่งถือว่าหนังนครินทร์ ชาทอง ได้สื่อความหมายของสัญญะในการแสดงหนังตะลุงที่มี
ลักษณะที่เป็นสากล
3. สัญญะที่หนังนครินทร์ ชาทอง ใช้ในการแสดงหนังตะลุงมี 2 ประเภท คือ สัญญะที่
เป็นองค์ประกอบและสัญญะวรรณกรรมที่เป็นจินตนิยาย สัญญะเหล่านี้ได้สื่อความหมาย
และสอดแทรกหลักธรรมในบทพากย์หนังตะลุง เพื่อให้ ผู้ชมได้รู้จักบาปบุญ คุณโทษ ชั่วดี
การแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ดังนี้
3.1 หนังนครินทร์ ชาทอง ใช้สัญญะในการแสดงหนังตะลุง 2 ประเภท คือ
สัญญะที่เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ โรงหนังตะลุง จอหนังตะลุง เครื่องดนตรีประกอบหนังตะลุง
ลูกคณะหนังตะลุง การไหว้ครูหนังตะลุง การเบิกโรงหนังตะลุง รูปหนังตะลุงที่ใช้ในการแสดง
ได้แก่ รูปลิงขาวลิงดำ รูปฤๅษี รูปฉะ รูปพระอิศวรทรงโคนันทิ รูปปรายหน้าบท รูปบอกเรื่อง
รูปร้องบทเกี้ยวจอ รูปเจ้าเมืองและนางเมือง รูปตัวตลก และรูปยักษ์ และสัญญะวรรณกรรมที่
เป็นจินตนิยายเล่าเรื่องประกอบภาพ จำนวน 5 เรื่อง คือ ก่อนตะวันจะลับฟ้า สายธารแห่ง
ความรัก รักทรมาน เทพบุตรเดินดิน และมหาชนก การตีความหมายของสัญญะมี 2 วิธีการ คือ
ความหมายโดยตรง (ระดับ ผิว เผิน ) องค์ป ระกอบและวรรณกรรมในการแสดงหนั ง ตะลุ ง
การเชิดรูป หนังตะลุง การฟังพากย์ห นังตะลุง ผู้ชมจะเข้าใจตามความหมายนั้นทันทีแ ละ
ความหมายโดยนัย (ระดับลึก) จะต้องผ่านการวิเคราะห์จึงจะเข้าใจความหมายนั้น สัญญะ
ระดับนี้เป็นสื่อความหมายเกี่ยวกับโลกคือเวทีการแสดงละครชีวิตมีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง สมหวัง
บ้าง ผิดหวังบ้าง อุปสรรคบ้าง ปัญหาชีวิตบ้าง เป็นต้ น คนที่เกิดมาในโลกนี้จึงเปรียบเสมือน
ดอกบัว สี่เหล่า โลก (บ้านเมือง) จะต้องมีผ ู้ปกครองที่ดีมีคุณธรรม มีศาสนา (ความเชื่อ)
มีครูคอยชี้แนวทาง คอยช่วยเหลือ สั่งสอนให้รู้จักบาปบุญ คุณโทษชั่วดี และประชาชนผู้อยู่ใต้
การปกครอง คนที่เกิดมาบนโลกนี้จะต้องมาเรี ยนรู้ร่วมกันอยู่ร่วมกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โลก (ประเทศหรือสังคม) จะน่าอยู่และสงบสุข
3.2 ความหมายของสัญญะที่เป็นองค์ประกอบในการแสดงหนังตะลุงหนัง
นครินทร์ ชาทอง ที่สื่อสารหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านสัญญะ ได้แก่ โรงหนัง
ตะลุง สื่อธรรมะอริยสัจ 4 และสิกขา 3 จอหนังตะลุง สื่อธรรมะโลกธรรม 8 เครื่องดนตรี
ประกอบหนังตะลุง สื่อธรรมะการปลูกฝังคุณธรรม คณะหรือลูกคณะหนังตะลุง สื่อธรรมะอิทธิ
บาท 4 และสาราณิยธรรม 7 การไหว้ครูหนังตะลุง สื่อธรรมะความกตัญญูกตเวที และทิศ 6
การเบิกโรงหนังตะลุง สื่อธรรมะศรัทธา 4 รูปหนังตะลุงที่ใช้ในการแสดง เช่น รูปลิงขาวลิงดำ
สื่อธรรมะชนะอธรรม รูปฤๅษี สื่อธรรมะผู้ชี้นำทาง พุทธคุณ 9 และบุญกริยาวัตถุ 10 รูปฉะ
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สื่อธรรมะความดีความชั่ว รูปพระอิศวรทรงโคนันทิ สื่อธรรมะศรัทธา 4 และการบูชา 2 รูป
ปรายหน้าบท สื่อธรรมะดอกบัวสี่เหล่า รูปบอกเรื่อง สื่อธรรมะอิทธิบาท 4 รูปร้องบทเกี้ยวจอ
สื่อธรรมะการเผยแพร่สัจธรรม การสร้างความสามัคคี ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม รูปเจ้า
เมืองและนางเมือง สื่อธรรมะทศพิธราชธรรม 10 รูปตัวตลก สื่อธรรมะข้อคิดและคติธรรม และ
รูปยักษ์ สื่อธรรมะกิเลส 3 และมาร 5
3.3 พระธรรมคำสอนในวรรณกรรมการแสดงหนังตะลุงหนังนครินทร์ ชาทอง
ที่นำมาสอดแทรกในการแสดงหนังตะลุงจินตนิยายเล่าเรื่องประกอบภาพ จำนวน 5 เรื่อง คือ
ก่ อ นตะวั น จะลั บ ฟ้ า สายธารแห่ ง ความรั ก รั ก ทรมาน เทพบุ ต รเดิ น ดิ น และมหาชนก
วรรณกรรมเรื่อง ก่อนตะวันจะลับฟ้า ได้แก่ น้ำอุปมาเปรียบเสมือนพระธรรม ภัยของมนุษย์
ทศพิธ ราชธรรม ทรัพย์ ปากคน มิตร การเสียสละ การอนุรักษ์ส ายน้ำ หน้าที่ของภรรยา
และการบวช วรรณกรรมเรื่อง สายธารแห่งรัก ได้แก่ โลกธรรม เกษตรเรื่องปากท้อง ความตาย
การรักษาธรรมเนียมประเพณี ความกตัญญูกตเวที สมบัติผู้ดี กรรมและผลของกรรม หน้าที่ของ
คน การทำบุญ การแสวงหาทรัพย์ สวรรค์ กายนคร และมาร วรรณกรรมเรื่อง รักทรมาน ได้แก่
เศรษฐกิจพอเพียง อบายมุข พระคุณแม่ การนึกถึงพระรัตนตรัย คุณธรรมของผู้ใหญ่ กรรมและ
ผลของกรรม โลกธรรม ความรู้ คนดีคนชั่ว ความประมาท และศีลธรรม วรรณกรรมเรื่อง
เทพบุตรเดินดิน ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง อบายมุข หน้าที่ของคน ศีลธรรม ปิยวาจา บุญ
การใช้ทรัพย์ โลกธรรม การไม่คบคนพาล กรรม การปฏิบัติธรรม พรหมวิหารธรรม ความตาย
ความสันโดษ ทุกข์ และการให้ และวรรณกรรมเรื่อง มหาชนก ได้แก่ รู้ รัก สามัคคี การพูดจา
ลักษณะของผู้นำ ความเชื่อ การกรวดน้ำ ทิฏฐิมานะ คนดี ความกตัญญูกตเวที กิเลส สติปัญญา
คุณธรรมของพ่อค้า และความเพียรพยายาม

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาประวัติและผลงานหนังนครินทร์ ชาทอง พบว่า หนังนครินทร์ ชาทอง
ได้รับการปลูกฝังและสนับสนุนให้รักศิลปะการแสดงหนังตะลุงจนมีชื่อเสียงโด่งดัง มีแนวคิดใน
การอนุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ท ะเลสาบสงขลา และการแสดงหนั ง ตะลุ ง แบบโบราณ
มีความสามารถในการประพั นธ์วรรณกรรมหนังตะลุงและกลวิธีการแสดงหนังตะลุงเพื่อความ
บันเทิง ปรัชญาชีวิต ข้อคิด คติธรรม สร้างสรรค์ความสามัคคีและตลกในเชิงสร้างสรรค์สังคม
และศีลธรรม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรรณา ปูป็ง ที่ศึกษาพบว่า หนังตะลุงเป็นศิลปะ
พื้นบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเป็นความนิยมของชาวบ้านในอดีต
หนังตะลุงจึงทำหน้าที่เป็นสื่อพื้นบ้านที่ให้ความรู้ ความบันเทิงแก่ชาวบ้าน (วรรณา ปูป็ง, 2546)
และสอดคล้องกับ แนวคิดของ สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูล ย์ ที่กล่าวว่า พลังนิเวศวัฒนธรรม
ประเภทศิลปะพื้นบ้านการแสดงหนังตะลุง ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัดระเบียบสังคม
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การรักษาฐานรากของชุมชนให้อยู่ในร่องรอย ครรลอง วิถีชีวิตความเป็นท้องถิ่น การสร้าง
จิตสำนึก และการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น
(สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์, 2553)
จากผลการศึกษา หนังนครินทร์ ชาทอง ใช้สัญญะที่เป็นองค์ประกอบและวรรณกรรม
ที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงที่ผสมผสานอย่างสลับซับซ้อน เพื่อให้ความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร
ปรัชญาชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมื อง การปกครอง ประเพณี วัฒนธรรม ข้อคิดและคติธรรม
ให้แก่ผู้ชมหนังตะลุง สอดคล้องกับแนวคิดของ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล กล่าวว่า สัญญะ คือ สิ่งที่
อยู ่ ใ นความคิ ด ของมนุ ษ ย์แ ละทุก สิ ่ง ทุ ก อย่า งที ่อ ยู ่ รอบตั ว เราที ่ถ ู ก สร้ า งขึ ้ นมา เพื ่ อ ให้มี
ความหมายแทนของจริง ตัวจริง ในตัวบทและในบริบทหนึ่ง ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารแก่ผู้รับสาร
ได้แก่ วัตถุ สิ่งของ รูปภาพ ภาษา รหัส สัญญาณ เครื่องหมาย เป็นต้น สัญญะมี 3 ชนิด ได้แก่
ดัชนี (Index) คือ เครื่องหมายที่สัมพันธ์กันในเชิงเหตุผลกับสิ่งที่ถูกหมายถึงภาพเหมือนที่เป็น
ตัวแทน ไอคอน (Icon) คือ สัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับความเหมือนหรือความคล้ายคลึงกัน และ
สัญลักษณ์ (Symbol) คือ สัญญะที่มีความสัมพันธ์กั บจารีตและธรรมเนียมนิยมทางสัง คม
(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2551)
จากผลการศึกษา การอธิบายความหมายของสัญญะที่หนังนครินทร์ ชาทอง นำมาเป็น
องค์ป ระกอบและวรรณกรรมในการแสดงหนัง ตะลุ ง สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรวรรณ
ดวงรัตน์ กล่าวว่า การจำแนกความหมายของสัญญะมี 2 ลักษณะ คือ ความหมายระดับผิวเผิน
คือ การเข้าใจตามรูป เสียงหรืออักษรที่ ปรากฏให้มองเห็น ฟังเสียงได้ชัดเจนที่เป็นรูปสัญญะ
ที ่ จ ะทำให้ เ กิด ความเข้ าใจพื้ น ฐานที่ ต รงกับ คนส่ว นใหญ่ เข้ า ใจและเป็ น ที ่ ยอมรับ หรือใน
ความหมายขั้นแรก และความหมายระดับลึก คือ การประกอบสร้างที่เป็นอัตวิสัยที่เกิดจาก
ประสบการณ์และความรู้สึกของแต่ละบุคคลและค่านิยมในบริบทของสังคมหรือวัฒนธรรม
(ปรวรรณ ดวงรัตน์, 2557) และสอดคล้องกับ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล กล่าวว่า การอธิบายสัญญะ
ชนิดต่าง ๆ ที่เป็นการผสมผสานอย่างสลับซับซ้อนเหล่านั้นที่ประกอบไปด้วยตัวบทที่จะต้อง
อ่านความหมายที่ซ่อนอยู่ เรียกว่า “มายาคติ” สื่อความหมายทางวัฒนธรรม 2 ระดับ คือ
ระดับ ผิวเผินและระดับลึก สัญญะในระดับลึก จึงเป็นการนำสัญญะในระดับรูป เสียงหรือ
ภาษามาเป็นรูปสัญญะในระดับมายาคติ ดังนั้นไม่ว่าสัญญะใดก็ตามจะใช้รหัสภาษาก็จะกลาย
มาเป็นเพียงแค่สัญญะในระบบวัฒนธรรมหรือระดับมายาคติ (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2551)
การอธิบ ายธรรมะผ่านสัญญะที่เป็นองค์ประกอบในการแสดงหนังตะลุงของหนัง
นครินทร์ ชาทอง สอดคล้องกับ สืบพงศ์ ธรรมชาติ และคณะ กล่าวว่า องค์ประกอบที่สำคัญ
ของหนังตะลุงมีไว้เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการแสดงหนังตะลุง ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เกิดขึ้นจาก
ภูมิปัญญาของครูหนังในอดีต เพื่อให้นายหนังเล่านิทานให้คนฟังในยามวิกาลหรือประกอบ
จินตนิยายเล่าเรื่องประกอบภาพให้แก่ผู้ชม องค์ประกอบเหล่านี้สามารถเทียบเคียงอุปมา
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เปรียบเป็นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาได้ (สืบพงศ์ ธรรมชาติ และคณะ, 2559) สอดคล้อง
กับ เกษม ขนาบแก้ว ที่ศึกษาพบว่า นายหนังตะลุงใช้ภูมิปัญญาและกลวิธีการสอนหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 4 วิธีการ คือ การเลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การใช้
อุปมาเปรียบเทียบ การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม และการใช้วิธีสอนที่หลากหลาย (เกษม
ขนาบแก้ว , 2544) และสอดคล้องกับ พระมหาอนุรักษ์ อภิรกฺโข (เจ้ยทอง) ที่ศึกษาพบว่า
วรรณกรรมบทหนังตะลุงได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและหลักธรรมที่นาย
หนังตะลุงนำเสนอนั้นก็มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในภาคใต้เป็นอย่างดี ผู้ชมหนัง
ตะลุงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลักศีลธรรมที่ปรากฏอยู่ในเนื้อห าหนัง
ตะลุง ได้แก่ ศีล 5 กรรม ความกตัญญูกตเวที ทิศ 6 ฆราวาสธรรม พรหมวิหารธรรม เป็นต้น
(พระมหาอนุรักษ์ อภิรกฺโข (เจ้ยทอง), 2550)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
หนังนครินทร์ ชาทอง ได้รับการปลูกฝังและสนับสนุนให้รักศิลปะการแสดงหนังตะลุง
เพื่อให้ความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร ปรัชญาชีวิต ข้อคิดและคติธรรม จนมีชื่อเสียงโด่งดัง ได้มี
การอนุรักษ์ฟื้นฟูการแสดงหนังตะลุงแบบเก่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทะเลสาบสงขลา
สร้างสรรค์ผ ลงานและพัฒ นาสังคมชายแดนใต้ จึงได้รับรางวัล และการยกย่องเป็นศิลปิน
แห่งชาติ หนังนครินทร์ ชาทอง ใช้สัญญะในการแสดงหนังตะลุง 2 ประเภท คือ สัญญะที่เป็น
องค์ประกอบและสัญญะที่เป็นวรรณกรรมในการเล่าเรื่อง การตีความสัญญะมี 2 วิธีการ คือ
ความหมายโดยตรง (ระดับผิวเผิน) ผู้ชมหนั งตะลุงจะเข้าใจความหมายที่นายหนังตะลุงสื่อสาร
และความหมายโดยนัย (ระดับลึก) จะต้องผ่านการตีความจึงจะเข้าใจความหมาย สัญญะทั้ง
สองได้สื่อความหมายเกี่ยวกับโลกคือ ละครชีวิต มีสุข ทุกข์ สมหวัง ผิดหวัง อุปสรรค ปัญหา
ชีวิต เป็นต้น คนที่เกิดมาบนโลกนี้เหมือนดอกบัวสี่เ หล่า โลก (บ้านเมืองหรือสังคม) จะต้องมี
ผู้ปกครองที่มีคุณธรรม ศาสนา ครู อาจารย์ ผู้ใต้ปกครอง ผู้คนบนโลกจะต้องเรียนรู้ร่วมกัน
และแก้ ป ั ญ หาร่ ว มกั น สั ง คมจึ ง จะสงบสุข สั ญ ญะที ่ ใ ช้ ใ นการแสดงหนั ง ตะลุ ง ได้ แ ฝงและ
สอดแทรกไว้ด้วยหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าสัญญะที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงของหนังนครินทร์
ชาทอง ในการดำรงอยู่ของความเชื่อพิธีกรรมและการแสดงหนังตะลุงในบริบทสังคมใหม่ภาคใต้
งานวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาถึงกระบวนการสร้างสัญญะ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและการ
ปรับเปลี่ยนโลกทัศน์การแสดงหนังตะลุงในยุคหลังสมัยใหม่
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