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บทคัดย่อ (Abstract)
บทความการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการ
จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทหนังตะลุง ใช้เป็นกรอบการวางแผนพัฒนา
และจัดทายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร
พัทลุง สุ ราษฎร์ธานี และสงขลา) ทั้งนี้ ห นั งตะลุ งเป็นวัฒ นธรรมที่โดดเด่นสื บสานอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอ่าวไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ คือ สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด
กระทรวงวัฒนธรรม ที่มีบทบาทการส่งเสริม อนุรักษ์ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุงภายใต้
ปรากฏการณ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ การปกครอง สิ่งประดิษฐ์จากนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี ทาให้ เกิดค่านิ ยมใหม่ ละทิ้งภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดไม่เพียงพอ ดังนั้นการส่งเสริม
ระบบการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องเริ่มจากบทบาทการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ ควบคู่ระบบ
การสื่อสาร และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สินค้าวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ
ต่อบทบาทของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ควรกาหนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริมกิจกรรมประเพณีนิยม (Festival) บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ และเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุงอย่างผสมกลมกลืน พร้อม
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ทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ด้วยการสารสนเทศ ความรู้เชิงนวัตกรรม สามารถดึงดูดความสนใจบนเส้นทาง
การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
คาสาคัญ (Keywords) : หนังตะลุง, การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น, กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

Abstract
This article aims to study the role of The Provincial Cultural Offices to
management of local wisdom in Southern Gulf of Thailand together with problems
and obstacles to process management, included a suggestions for the management
of local wisdom in shadow play. Use as a framework for planning and developing
strategies for the southern provinces of the Gulf of Thailand. It is composed of
Nakhon Si Thammarat, Chumphon, Phatthalung, Surat Thani and Songkhla. The
government office is the provincial culture office under Ministry of Culture as well
as the role of promoting the conservation of local wisdom’s shadow play. The
social phenomenon is change from economic system, the rule of invention from
technological innovation and create new values abandon local wisdom. At the
same time the budget allocation for local wisdom of the provincial culture office
was insufficient. Therefore, promoting the local wisdom management system must
start with the role of creating an information database, communication system and
cultural as well as tourism of the provincial culture office. Southern Gulf of
Thailand. A formulate strategy should to promote traditional activities as Festival,
tourist services in ASEAN countries. To create art and spread the culture of local
wisdom mixed shadow play with promote conservation by information innovative
knowledge It attracts attention on the tourism system in a continuous and
concrete.
Keywords : Shadow Play, Local Wisdom Management, Southern Gulf of Thailand Cluster

บทนา (Introduction)
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูประบบราชการไทย กาลังอยู่ในระยะการเปลี่ยนแปลง
โดยมีสาเหตุจากการกระแสโลกาภิวัตน์ และโลกเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์
ปราโมช เคยกล่ าวไว้ว่า “สังคมไทย มีลั กษณะที่สั บสนขาดความอยู่ตัว คือมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ้ น ไม่ ห ยุ ด ยั้ ง เปรี ย บเสมื อ นเรื อ ที่ ก าลั งอยู่ บ นกระแสน้ าเชี่ ย วกราก” นอกจากนี้ รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเจริญสัมพันธไมตรี ได้รับเอาอารยธรรมตะวันตก ไหล
บ่าเข้ามาในประเทศไทย ด้วยเหตุจากแรงผลักดันภายนอกและกุศโลบายการเห็นการณ์ไกลของผู้นา
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ประเทศที่ ต้ อ งการรั ก ษาชาติ ไทยไว้ให้ พ้ น จากการล่ าอาณานิ ค มของต่ างชาติ และอิ ท ธิพ ลจาก
นวัตกรรมใหม่ ๆ
ในขณะเดียวกันการขยายตัวด้านการศึกษา การเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี คู่กับวัฒนธรรม
ตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อจิตใจเยาวชนไทยที่รับอารยธรรมตะวันตกเฉพาะความสะดวกสบาย
สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยลดความสนใจ เช่นเดียวกับศิลปะ วัฒนธรรมที่เคย
โดดเด่น ในส่วนภูมิภ าคที่ทอดยาวตามขอบทะเล ซึ่งมีภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นที่พัฒ นาจาก
วัฒนธรรมและสืบสานกันต่อมา บางอย่างเบี่ยงเบนจนขาดอัตลั กษณ์ บางอย่างกาลังจางหาย และ
บางอย่างสูญหายไปจากด้ามขวานทางตอนใต้ประเทศฝั่งทะเลอ่าวไทย แหล่งรวมวัฒนธรรมไทย
ดั้งเดิมไว้มากมาย ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้มีความเป็นเอกลักษณ์ แสดงความเป็นชาติไว้หลากหลาย เช่น
ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ละคร ฯลฯ แต่วัฒนธรรมที่ค่อนข้างเด่นชัดมากที่สุด ที่ถือว่าเป็น
เอกลั กษณ์ ของคนภาคใต้ก็คือ การแสดงหนังตะลุง ที่ต้องเผชิญ กับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
ระดับความนิยมต่อการแสดงหนังตะลุงลดลงมาก จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานวัฒนธรรมจั งหวัด กระทรวงวัฒนธรรม
ที่ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย การศึกษาวิจัยข้อมูลสาหรับใช้ในการพัฒนาการจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุงให้เป็นศิลปะประจาชาติไทยอย่างสอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนไปของ
สังคม แต่ยังคงสืบ สานเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒ นธรรมภาคใต้ โดยเน้ นบทบาทสานักงานวัฒ นธรรม
จังหวัด ในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้มีความมั่นคง
ยั่งยืน สืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่ อศึ กษาบทบาทการจั ด การภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น หนั งตะลุ งของส านั ก งานวัฒ นธรรม
จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การดาเนินตามบทบทการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง
ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนพัฒ นาจังหวัดต่อการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น หนัง
ตะลุง สาหรับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
การศึกษาบทบาทสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต่อ การจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง ใช้เทคนิควิธีวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จึงดาเนินการ
ตามระเบียบวิธีวิจัย มีลาดับดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง ด้วยการวิจัยเอกสาร ในลักษณะ
การวิจัยประวัติศาสตร์ ใช้แบบบันทึกข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผู้ บ ริ ห ารส านั กงานวัฒ นธรรมจั งหวัด 5 จังหวัด เครื่อ งมื อเก็ บ
รวบรวมข้อมูลคือ คาถามนาการสัมภาษณ์เชิงลึก
3. การสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ใน 5
จังหวัดเป้าหมาย โดยใช้กลุ่มสนทนา จังหวัดละ 1 กลุ่ ม กลุ่ มละจานวน 7-10 คน เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ คาถามนาการสนทนากลุ่ม
4. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้แบบบันทึกการสังเกตเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาบทบาทด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมหนังตะลุง
โดย สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒ นธรรม กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ประกอบด้วย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุ
ราษฎร์ธานี สงขลา และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โดยนาเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับบทบาท
การส่งเสริมและอนุรักษ์ สภาพการณ์การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง ปัญหาอุปสรรคต่อการ
จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง และการเสนอแนะแนวทางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ
หนังตะลุง ให้มีการสืบสานเอกลักษณ์ประจาภาคใต้ให้คงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน

ผลการวิจัย (Research Results)
การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) พบว่า บทบาทการจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหนังตะลุงของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส่วนใหญ่มีหน้าที่จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แผนพั ฒ นาจั งหวัด สู่ การจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ก ลุ่ ม จั งหวัด และแผนพั ฒ นาจังหวัด ส าหรับ ใช้เป็ น
แนวทาง การส่งเสริม การอนุรักษ์ และการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น หนังตะลุง ซึ่งหนังตะลุงจัดเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน ที่ชาวบ้านสมัยก่อนสร้างสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรมภายใต้บริบท
ตามสภาพแวดล้อมแต่ละถิ่น (Nuthong, 1988 : 1) มรดกที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นสั่งสมสืบทอด มี
การปรับเปลี่ยนตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ส่วน หนังตะลุงแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เนื่องจากอิทธิพลทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ลักษณะแห่งความบริสุทธิ์ใจในการแสดงออก
ของแต่ละท้องถิ่น จึงง่ายต่อองค์ประกอบที่ทาให้การแสดงหนังตะลุงเปลี่ยนแปลง อาทิ หลักสู ตร
การศึ ก ษาที่ เน้ น ความรู้ ด้ านธุร กิ จ และการเข้าถึงของความเจริญ ทางเทคโนโลยี เช่ น กลองชุ ด
ออร์แกน/คีบอร์ด กีตาร์ เบส ฯลฯ จากเดิมใช้เครื่องดนตรี การแสดงพื้นบ้าน อาทิ โหม่ง ปี่ กลอง
ฉิ่ง ทั บ ไปเป็ น เครื่ องดนตรีส ากลดังกล่ าว รวมทั้งมีสื่ อความบัน เทิงสมัยใหม่ อาทิ คอมพิว เตอร์
อินเตอร์เน็ต หรือโซเชีย ลมีเดีย ระบบดิจิตอลต่าง ๆ ดังที่ Phatkeaw (2005) เห็นว่า หนังตะลุ ง
จาเป็นต้องปรับประยุกต์ความคิดความเชื่อความเชื่อดั้งเดิมให้มีความหลากหลายขึ้น ยกระดับการ
แสดงเพื่อความบันเทิงในหลายโอกาส เปลี่ยนขนบนิยมในการแสดงที่เร้าใจ ทั้ง เนื้อหาสาระความ
บันเทิงจากจินตนาการและอื่น ๆ รวมทั้งการนาเสนอบทตลก โดยสนับสนุน และร่วมอนุรักษ์ วิถีชีวิต
คนในแต่ละชุมชน รณรรงค์ให้มีการเยาวชนสืบทอดมรดกหนังตะลุงไว้เป็นเครื่องมือสาคัญเพื่อคง
เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ และช่วยพัฒนาประเทศชาติเจริญก้าวหน้า เนื่องจากหนังตะลุง
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มีวัฒนธรรมการแสดง แฝงด้วยบทกลอน คาสอนที่ดีงาม การแสดงที่สอดแทรกข้อมูลข่าวสารเชิง
เหตุผลผล ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนได้อย่างเหนียวแน่นอยู่ทุกวันนี้
การศึกษาสภาพการณ์บทบาทสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ต่อการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
หนังตะลุง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ มีทรัพยากรคือ แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ประเทศ มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรม ทั้ งยังเป็ น ศูนย์กลางพระพุท ธศาสนาของภูมิภ าค การพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากร และเอกลักษณ์ของพื้นที่ แต่เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย ได้รับ งบประมาณค่อ นข้างน้ อย ท าให้ ไม่ส ามารถบูรณะสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วได้ อย่างเป็ น
รูปธรรมในระยะเวลาอันสั้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ต่อเนื่อง แต่ในระยะยาวอาจส่งผลกระทบได้
จึงจาเป็นต้องหันมาพัฒนาบทบาทหน่วยงานภาครัฐ เปิดโอกาสร่วมกันในการมีส่วนร่วมในการจัด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การละเล่นหนังตะลุงเป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้เพราะการเล่นหนังตะลุง เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแต่ละท้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันเนื่องมาแต่อิทธิพลสภาพภู มิศาสตร์ เศรษฐกิจ
และสังคม ลักษณะความบริสุทธิ์ใจในการแสดงออกทั้งด้านท่วงทีและอารมณ์ ความสอดสัมพันธ์กับ
ความเป็นจริงตามวิถีการดารงชีวิตชาวบ้านอย่างเรียบง่าย เต็มไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึกประสม
ประสานไปกับภาพสะท้อนการทางานและการต่อสู้ในชีวิตจริง ซึ่งการเล่นหนังตะลุงเป็นการสื่อสาร
ผ่านบันเทิง ด้วยการดูและการฟังควบคู่กันใน 3 ลักษณะคือ 1) การนาเอาเรื่องราวของบุคคลใน
ท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นจริงมานาเสนอเป็นบทหนังตะลุง 2) การพัฒนารูปแบบลักษณะหนังตะลุงที่เหมือน
จริ งที่ ป ระยุ ก ต์ใช้ ห นั งสั ต ว์ร ะบายสี ผ่ านแสงให้ ป รากฏภาพบนจอ 3) การละเล่ น หนั งตะลุ ง จึ ง
ประกอบด้วย โรงหนังตะลุง จอ เครื่องขยายเสียง เครื่องดนตรี หลอดไฟฟ้า บรรยายโดยนายหนัง
ตะลุงที่มีประสบการณ์ เนื้อหามีความร่วมสมัย จึงเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่
กับคนภาคใต้ และสังคมไทยต่อไป
ส่วนปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาอิทธิพล กระทบต่อความนิยมการชมหนังตะลุง มีผลจากการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ทาให้หนังตะลุงตกอยู่ในภาวะจางหาย ประสบกับปัญหาความ
นิยมหนังตะลุงที่น้อยลง หนังตะลุงหลายคณะไม่มีงานแสดง แม้มีบ้างแต่ก็น้อย รายได้ไม่เพียงพอต่อ
การดารงชีวิต แม้หนังตะลุงบางคณะเรียนรู้ที่จะปรับ เปลี่ยนการแสดงให้สอดรับกับวิถีการดารงชีวิต
ของคนในสังคมแห่งความทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังคงอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ดีขึ้นนัก ยังคงขาดอานาจ
ในการต่อรอง เพราะตัวเลือกในสังคมทันสมัยมีมากมายหลากหลายขึ้น ผู้แสดงหนัง ตะลุงหลายราย
จึงต้อง ยอมจานนต่อความเสียเปรียบ เพราะไม่มีรายได้ ซึ่งสิ่งที่เข้ามาและส่งผลกระทบต่อการแสดง
หนังตะลุงให้ตกอยู่ในภาวะชะงักงันภายใต้กระบวนการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย คือ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นในชุมชน อันได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่เข้ามาได้ส่งผลกระทบทั้งต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้เกิดวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยมมากขึ้น รวมถึง
ส่งผลกระทบต่อความนิ ย มหนั งตะลุ ง คนในชุมชนเริ่มเหิ น ห่ างจากภู มิปัญ ญาท้องถิ่นหนังตะลุ ง
นอกจากนี้การขยายตัวของระบบการสื่อสารสมัยใหม่ที่มากมาย ไม่ว่าเป็นสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อ
ภาพยนตร์ ก็ได้ส่งผลต่อความนิยมหนังตะลุงของคนในชุมชน รวมถึงการขยายตัวของการศึกษาใน

276

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2562) : มกราคม-มิถนุ ายน

ระบบโรงเรียนเข้าสู่ชุมชน ได้ส่งผลให้ลูกหลานในชุมชนต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เหิน
ห่างจากความรู้ในชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่เคยช่วยพ่อ แม่ ทาไร่ไถนา เรียนรู้ วิถีการทามาหากินแบบ
ดั้งเดิม ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้น ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาหนังตะลุง เด็กเริ่ม
เหินห่าง ไม่เข้าใจ และไม่เข้าถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมา ระบบคิด มุมมองของคน
ในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความรู้หนังตะลุงเริ่มถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่
สามารถทามาหากินได้ และมุ่งให้ความส าคัญ กับ ความรู้ส มัยใหม่ในระบบโรงเรียนเพราะความรู้
เหล่ า นั้ น ถู ก มองว่ า เป็ น ความรู้ ที่ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การท างานในระบบเศรษฐกิ จ การค้ า และ
อุตสาหกรรมนอกจากนี้การปรับเปลี่ยนที่ดิ นไปสู่การผลิตเพื่อการค้า คนในชุมชนเริ่มมุ่งประกอบ
ธุรกิจที่มีค่าตอบแทนที่สูงกว่า คนเรียนรู้จึงปรับเปลี่ยนผืนแผ่นดินเพื่อสร้างรายได้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
จากเดิมที่เคยทานาทาไร่ ก็เปลี่ยนมาปลูกยางพารา และทาสวนยางพาราแทนที่ อันส่งผลให้วิถีชีวิต
ท้องถิ่น เปลี่ ย นแปลงไป มีข้อจากัดในเรื่องของเวลา การขยายตัวของตลาดแรงงานเข้าสู่ชุมชน
ส่งผลให้คนในชุมชนเข้าสู่ระบบโรงงานมากขึ้น ทาให้คนเกิดข้อจากัดเวลาทางานในโรงงาน ส่งผลต่อ
ความนิยมหนังตะลุง นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพตามระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ทาให้คณะ
หนังตะลุงดารงอยู่ได้อย่างยากลาบาก เพราะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายภายใน
คณะ ค่าน้ามัน รถในการเดิน ทางไปแสดงยังสถานที่ต่าง ๆ การดารงชีวิตจึงต้องแข่งขันกับสภาพ
เศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา จากผลกระทบดังกล่าวจากการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ส่งผลให้ผู้
แสดงหนังตะลุงบางคณะต้องหยุดชะงักการแสดง เพราะมิอาจทัดทานกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ แม้มีผู้แสดงหนังตะลุงบางส่วนที่พยายามปรับในเรื่องของวิธีการแสดง หรือรูปแบบในการ
นาเสนอ ให้ ส อดคล้ องกับ วิถีการดารงชีวิตที่เปลี่ ย นแปลงไปของคนในชุมชน เช่น การน าดนตรี
สมัยใหม่เข้ามาสร้างสีสั น เช่น คีย์บ อร์ดกีตาร์ เบส แซกโซโฟน จากเดิมที่มีเพียง โหม่ง ทับ กรับ
กลอง ฉิ่ง และปี่ หรือการแสดงที่เน้นตลก เบาสมองเน้นการร้องเพลงให้มากขึ้น ปรับในเรื่องของ
เวลาการนาเสนอให้เร็วขึ้น แต่สภาวการณ์ต่าง ๆ ก็ยังไม่ดีขึ้นนัก
สมาพันธ์หนังตะลุง เป็นเครือข่ายของผู้แสดงหนังตะลุงที่ทาให้ผู้แสดงหนังตะลุงารงชีวิต ได้
ท่ามกลางสังคมที่ทันสมัย มีการแข่งขันสูง แต่คนที่อยู่ร่วมกันในสมาพันธ์ก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน มีความเอื้ออาทรต่อกันเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการที่หนังตะลุงสามารถดารงอยู่ในสังคมความ
ทันสมัย ได้ ผู้ แสดงหนั ง ตะลุ งต้องเรี ยนรู้ในการปรับ เปลี่ ยนความรู้จากองค์ความรู้แบบเดิม ไปสู่
ความรู้แบบใหม่ ที่สอดคล้องกับการดารงชีวิตของผู้ชม ซึ่งความรู้การแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ก็มี
มากมายส่ งผลต่อการดารงชีพต่อไปของผู้แสดง สิ่ งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็ นได้ชัด เช่น รูปแบบการ
นาเสนอที่มีการเน้นตลก เน้นการร้องเพลงที่มากขึ้น นอกเหนือจากการนาเพลงที่เป็นที่นิยมมาร้อง
ให้กับผู้ชมการแสดงได้ฟัง หรือการร้องเพลงเพื่อคั่นการแสดงแล้ว ผู้แสดงหนังตะลุงบางท่านก็ได้มี
การดัด แปลงเพลงให้ เป็ น เนื้ อ ร้อ งที่ มีเอกลั ก ษณ์ เฉพาะตัว ซึ่ งอาจน าท่ ว งท านองเพลงฮิ ตที่ ติด หู
ผู้ บ ริ โ ภคมาดั ด แปลงเนื้ อ ร้ อ งเสี ย ใหม่ ให้ มี ค วามสนุ ก สนาน เพลิ ด เพลิ น และมี ค วามตลก ใน
ขณะเดียวกันผู้แสดงหนังตะลุงบางคน อาจดัดแปลงเนื้อร้องให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้การแสดง
ของตนดูมีสีสัน น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งการสร้างสรรค์ความรู้ในทานองนี้ ก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมการ
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แสดงในยุคสมัยปัจจุบัน นอกจากนี้การนาเหตุการณ์บ้านเมืองที่กาลังอยู่ในกระแส อยู่ในความสนใจ
ของคนในสังคม ก็เป็นการสร้างความชื่นชอบให้กับผู้ชมได้เช่นกัน
บทบาทภาครัฐ ในการพัฒนาศิลปะการแสดงหนังตะลุงอาจต้องมองการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเป็นฐานในการพัฒนาด้วย คงมิใช่มองในเชิงการอนุรักษ์แต่เพียงประการเดียว ต้องคานึงถึง
ความอยู่รอดในบริบทสังคมสมัยใหม่ด้วย เพราะการที่หนังตะลุงสามารถดารงอยู่ได้ ผู้แสดงหนัง
ตะลุ งต้องอยู่รอด มีอยู่มีกิน ในท่ามกลางค่าครองชีพเพิ่มขึ้นตามสภาพสังคมที่ทันสมัยด้วย หนัง
ตะลุงสามารถดารงอยู่ในสังคมแห่งความทันสมัยนี้ต่อไปได้ ดังนั้นทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน หรือ
องค์กรเอกชน อาจต้องคิดทบทวนว่า ทาอย่างไรให้หนังตะลุงสามารถดารงอยู่ได้ทั้งในเชิงขององค์
ความรู้ และดารงอยู่ได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน หากผู้แสดง
หนั งตะลุ งที่ส ามารถปรับ ตัว เข้ากั บ ยุคสมัย สามารถเรียนรู้ ปรับ เปลี่ ยน สร้างสรรค์ และพัฒ นา
ความรู้ให้สอดคล้องกับวิถีการดารงชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันได้ และประสบความสาเร็จ เพราะ
ความรู้ที่เกิดคุณค่าต่อการดารงชีวิต ก็คือความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ตายตัว แต่เป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ และพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับวิถีการดารงชีวิต ท่ามกลางสังคมทันสมัย ผู้
แสดงหนังตะลุงที่รู้จักประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับสภาวการณ์ คิดค้นรูปแบบการนาเสนอที่หลากหลาย
และแปลกใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ของตนให้ดูโดดเด่น น่าสนใจ สามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ชมทุกยุค
ทุกสมัย
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบด้วยว่า ปัจจัยส่งเสริม เพื่ออนุรักษ์หนังตะลุง 2 ประการ คือ
ปัจจัยภายใน ได้แก่ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปะ วัฒนธรรมแห่งภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้
ประกอบอาชีพผู้แสดงหนังตะลุง ส่วนปัจจัยภายนอก คือ ผู้อุปถัมภ์ให้การสนับสนุน หมายถึง การ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาหนังตะลุง โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์รวมศิลปิน นักปราชญ์ราชกวีสาขาหนังตะลุง
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรเอกชน อาจต้องคิดทบทวนว่าทาอย่างไรเพื่อที่ให้ หนัง
ตะลุงสามารถดารงอยู่ได้ทั้งในเชิงขององค์ความรู้ และดารงอยู่ได้ในท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยแบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล
เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้แสดงหนังตะลุงที่สามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไปสู่สังคมแห่งความทันสมัย หรืออาจศึกษาความรู้เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น
มโนราห์ กาหลอ เพลงบอก ลิ เกป่ า เป็ น ต้น โดยศึ ก ษาความเชื่อ มโยงระหว่างความรู้ในระบบ
โรงเรียน กับองค์ความรู้ศิลปะพื้นบ้านด้านต่าง ๆ ว่าสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไรบ้าง

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
จากผลการวิจั ย ข้ างต้ น แนวทางส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ ต้ อ งการเสนอแนะต่ อ การแสดง
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ คือ ต้องเล็งเห็นถึงการปรับตัว การพัฒนาศิลปะ โดยเฉพาะการแสดง
หนังตะลุงอาจต้องมองการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นฐานในการอนุรักษ์ ในขณะที่การพัฒนาควร
ส่งเสริมในภาคส่วนนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุน คงมิใช่มองในเชิงการอนุรักษ์แต่เพียง
ประการเดียว ต้องคานึงถึงความอยู่รอดในบริบทสังคมสมัยใหม่ด้วย เพราะการที่หนังตะลุงสามารถ
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ดารงอยู่ได้ ผู้แสดงหนังตะลุงต้องอยู่รอด มีอยู่มีกิน ในท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพในสังคม
แห่ งความทั น สมั ย ด้ ว ย หนั งตะลุ งจึ ง สามารถด ารงอยู่ ในสั งคมแห่ งความทั น สมั ย นี้ ต่ อ ไปได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Wasri (2014 : 21) ได้ให้ทัศนะว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ความคิด ความ
เชื่อ ความสัมพันธ์ที่ท้องถิ่นได้สะสม ถ่ายทอดปรับปรุงสืบต่อกันมาปรากฏเป็นความสามารถ วิธีการ
เครื่องมือ สามารถใช้ควบคุมสังคม แก้ไขปัญหา ความรู้ทางวัฒนธรรม บางครั้งเรียกว่า ภูมิปัญญา
ภูมิ แปลว่า แผ่นดิน ปัญญาที่ติดแผ่นดิน มีความหมายว่า ในแผ่นดินหรือสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งไม่
เหมือนกัน มนุษย์ต้องสร้างปัญญาที่เหมาะสม อยู่ในภูมิหรือสิ่งแวดล้อม ที่หลากหลายทางวัฒนธรรม
และบางครั้งพูดถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง วัฒนธรรมราษฎรซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคม
ผู้แสดงหนั งตะลุงต้องปรับ ตัว สร้างสรรค์ และพัฒ นาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ส อดคล้ องกับ
บริบททางสังคมสมัยใหม่ ผ่านระบบการสืบสานภูมิปัญญาด้านการแสดงหนังตะลุงแก่เยาวชนรุ่น
ใหม่ ในระบบโรงเรี ย น นอกระบบโรงเรี ย น และการเรียนรู้ต ลอดชีวิต จากปราชญ์ ช าวบ้ าน ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ Sounakphong (1992) ให้ ค วามหมายภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นว่ า ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่
ชาวบ้านคิดขึ้นที่นามาใช้ในการแก้ปัญญา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้ง
กว้างและลึก ที่ชาวบ้านคิด ได้เอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ไขปัญหาการดารงชีวิตในท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสม โดยสานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด แสดงบทบาทในฐานะตัวแทนของส่วนกลาง ทา
หน้าที่อนุรักษ์องค์ความรู้แขนงศิลปะวัฒนธรรมหนังตะลุง ส่วนการส่งเสริมสนับสนุนมีลักษณะการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ศิล ปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด มีลักษณะ ในทางปฏิบัติยัง
เป็นหน้าที่ชุมชน และคณะผู้แสดงหนังตะลุง ทาหน้าที่อนุรักษ์ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาภูมิปัญญาให้
สอดคล้องกับวิถีการดารงชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ในการวิจัยครั้งนี้จึงมีข้อ เสนอแนะสาหรับใช้เป็น
แนวทางในการสร้างบทบาท ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หนังตะลุงเอกลักษณ์
ภาคใต้ ด้วยการสนับสนุน อุปถัมภ์ศิลปินหนังตะลุง ให้เป็นอาชีพที่มั่นคง ด้วยการส่งเสริมหนังตะลุง
สู่นวัตกรรม เช่น บันทึกหนังตะลุงบนวัสดุที่เก็บได้นาน เพื่อใช้เผยแพร่ เรียนรู้ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้
มีศูนย์กลางการศึกษา ฝึกหัด ทักษะนาเสนอ บทพูด กาพย์กลอน โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์รวม
ศิลปิน นักปราชญ์ราชกวีสาขาหนังตะลุง

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ริเริมสร้างสรรค์ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น ประเภทหนังตะลุ ง ด้วยการจัดทาแผนพั ฒ นา
ส่งเสริม ฟื้นฟู ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์กับวิถีชีวิตของท้องถิ่นให้มีความมั่นคง โดย
ใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐาน และส่งเสริมให้การนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยเพื่อ
ต่ อ ยอดในการผลิ ต การแกะรู ป หนั ง ตะลุ ง การตลาด และการบริ ห าร ตลอดจนอนุ รั ก ษ์
ศิลปะหัตถกรรมการแกะรูปหนังตะลุง และการแสดง โดยร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐเอกชน
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1.2 การส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงหนังตะลุง การฝึกฝนการ
แสดงจากรุ่นริเริ่มสู่รุ่นนวัตกรรมใหม่ การถ่ายทอดภายในครอบครัว สู่เยาวชนโดยสถาบันการศึกษา
การต่อยอดด้วยเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อการสื่อสาร เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์
โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทหนังตะลุงเข้าสู่ระบบการเผยแพร่ ศิลปะการแสดง ผลผลิตรูปหนัง
ตะลุง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมกลุ่มแกะหนังตะลุงภายในจังหวัด
กลุ่มจังหวัด เปิดโลกทัศน์และแนวคิดจากภายนอก สู่ภายใน หลังจากมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตาม
ยุคสมัย จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ภายใน สู่ภายนอก สร้างความนิยมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
1.3 การยกย่ องและเสริมสร้างปราชญ์ การแกะรูปหนังตะลุง โดยหน่วยงานภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องเข้ามาให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชาวบ้าน จัดหาเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแสดง
ศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ นอกจากนี้แล้วต้องมีการยกย่องประกาศ
เกีย รติคุณ ในลั กษณะต่าง ๆ เช่น ศิล ปิ น แห่ งชาติ บุ คคลดีเด่นด้านการส่งเสริมศิล ปะวัฒ นธรรม
บุคคลทรงคุณค่า บุคคล/องค์การ/สถาบันผู้ให้การสนับสนุนหลัก เพื่อให้ปราชญ์ท้องถิ่นเกิดความ
ภาคภูมิใจ และเป็นกาลังใจในการดาเนินการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 จากผลการวิจั ย ที่ พ บว่าวิธีการถ่ายทอดภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีเครื่องมือสาคัญคือสถานศึกษาที่ได้ถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรว่าองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาเปิ ด เรีย นสอน ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมไทย โดยเฉพาะ
ศิลปะการแสดงมโนราห์ นอกจากการสืบทอดศิลปะการแสดงมโนราห์ที่มีแต่โบราณกาลให้ดารงอยู่
แล้ว ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าภาครัฐและเอกชนให้การยกย่องเชิดชูพร้อมทั้งสนับสนุนบุคคลผู้ดาเนิน
ชีวิตด้านศิลปินมโนราห์ ให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีและเชิญเป็นครูพิเศษเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การละเล่นโนราในทุกโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เพื่ อการรักษาอัตลักษณ์ของโนราให้ดารง
อยู่สืบไป
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาแบบบูรณาการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วนทางการวิจัย
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