๑

การจัดการองค์ความรู้ (KM) พิธีไหว้ครูหนังตะลุง
กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว

การจัดการความรู้ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

๒

คานา
พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่สืบเนื่องมาจากลั ทธิความเชื่อของพราหมณ์ที่ได้เข้ามามีบทบาทใน
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทย พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่ศิษย์ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้งนี้ด้วยว่า ครูคือบุคคลผู้ให้แสงสว่างของชีวิตให้แก่ศิษย์โดยมุ่งมั่นอบรม
สั่งสอนศิษย์ให้รู้จักนาพาชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
พิธีไหว้ครูหนังตะลุง เป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งสาหรับศิลปินหนังตะลุงและผู้ ที่
ต้องการศึกษาสื บสานศิล ปะในแขนงนี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงที่ เป็น
เอกลักษณ์ของภาคใต้อย่าง “ หนังตะลุง”ให้คงอยู่สืบไป
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นสถานศึกษาที่ทาหน้าที่ในการอนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดารงคงอยู่คู่กับความเป็นไทยสืบไป ได้มองเห็นความ สาคัญของศิลปะแขนงนี้
กับทั้งเป็นขวัญกาลังใจให้กับผู้ทาหน้าที่สืบทอด จึงได้ดาเนินการการจัดการองค์ความรู้ พิธีไหว้ครูหนัง
ตะลุง : กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว ขึ้น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และได้บรรจุองค์ความรู้ลงในหลักสูตร
วิชาเสริม และวิชาโท ในการสืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และจะเป็นองค์ความรู้ให้ กับบุคคลที่สนใจ
ในเรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง สืบไป
สุดท้ายนี้คณะทางานขอขอบพระคุณท่านผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๓

สารบัญ
เรื่ อง
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ กระบวนการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน
๑.การบ่งชี้ความรู้
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ มีกระบวนการจัดประชุมกลุ่มย่อย
๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องศึกษา
รูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
๕. การเข้าถึงความรู้
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
๗. การนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช
บทที่ ๓ ผลการดาเนินการจัดการองค์ความรู้
พิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
๓.๑ รวบรวมดาเนินการจัดการองค์ความรู้ พิธีไหว้ครูหนังตะลุง:
กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
พิธีการไหว้ครูหนังตะลุง
ขั้นตอนการประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
องค์ประกอบของพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
วงดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
การนุ่งห่มของผู้ประกอบพิธี ผู้ครอบมือและผู้เข้าร่วมพิธี
๓.๒ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
๓.๓ การนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช
๓.๓.๑ องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
บรรจุลงในรายวิชานาฏศิลปพื้นเมือง และเก็บรวบรวมผลข้อมูลของ
ผู้เรียน ที่ได้เข้าร่วมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องศึกษา
รูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๓.๓.๒ ผลการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมนิทรรศการเรื่อง
ศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
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๒๙
๓๑
๓๓
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๓๔
๔๐
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๔

สารบัญ (ต่ อ)
เรื่ อง
KM๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์
KM๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM Process)
KM๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งการจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
ผลการเรียนรายวิชารายวิชานาฏศิลปพื้นเมือง และรายวิชาปฏิบัติโท หนัง
ตะลุง
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สารบัญภาพ
เรื่อง
๑ กระบวนการจัดประชุมกลุ่มย่อย
๒ พิธีสงฆ์
๓ พิธีบูชาครูหรือเชิญครู
๔ พิธีครอบมือ
๕ พิธีขอที่
๖ การขึ้นโรง
๗ ประธานจุดเทียนชัย
๘ บูชาพระรัตนตรัย บูชาเทวดาและเสกน้ามนต์
๙ จุดเทียนราย
๑๐ ศิษย์นาพานมามอบ
๑๑ พิธีรับพานครู
๑๒ พานที่ศิษย์นามอบให้ครู
๑๓ ยืนประนมมือ
๑๔ นั่งคุกเข่าลงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
๑๕ ลุกขึ้นยืนโดยเอามือลูบจากเท้า ขา สะเอว ลาตัว
๑๖ เอามือทั้งสองไขว้
๑๗ เครื่องสังเวย
๑๘ แผงตัวหนังตะลุง
๑๙ เจิมหน้าผากศิษย์
๒๐ พิธีป้อนชาน
๒๑ ประสิทธีตีหลัง
๒๒ การเล่นหนังถวายครู
๒๓ โรงหนัง
๒๔ พานครู
๒๕ บายศรีตอง ๙ ชั้น
๒๖ เครื่องสังเวย
๒๗ แผนผังการจัดโรงพิธีไหวครูหนังตะลุง
๒๘ ตัวหนังตะลุงที่สาคัญที่ใช้ในพิธี (รูปฤษี)
๒๙ กลองตุ๊ก
๓๐ ทับ
๓๑ โหม่ง
๓๒ ฉิ่ง
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สารบัญภาพ (ต่อ)
เรื่อง
๓๓ ปี่
๓๔ วงดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๓๕ การนุ่งห่มของผู้ประกอบพิธี
๓๖ สูจิบัตรพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
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๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

๑

บทที่ ๑
บทนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ให้กับ
บุ ค ลากร เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นางานของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
โดยได้ดาเนิ น การจั ด ทาแผนการจั ดการความรู้ ข องสถาบันบั ณ ฑิต พัฒ นศิล ป์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดการความรู้
เรื่ อ ง องค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งศึ ก ษารู ป แบบขั้ น ตอนพิ ธี ไ หว้ ค รู ห นั ง ตะลุ ง :กรณี ศึ ก ษานายสุ ม ล ศั ก ดิ์ แ ก้ ว
ซึ่งหลักสูตรขั้นพื้นฐานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ลงบรรจุเป็นรายวิชานาฏศิลปะพื้นเมือง ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
คนใต้ที่สาคัญโดยเฉพาะ หนังตะลุงซึ่งเป็นศิลปะการแสดงประจาท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นการ
เล่าเรื่องราวที่ผูกร้อยเป็นนิยาย ดาเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสาเนียงท้องถิ่น หรือที่เรียกกัน
ว่าการ "ว่าบท" มีบทสนทนาแทรกเป็นระยะ และใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้ชม
ซึ่งการว่าบท การสนทนา และการแสดงเงานี้ นายหนังตะลุงเป็นคนแสดงเองทั้งหมด การสืบทอดการ
แสดงและพิธีกรรมของหนังตะลุงก็เป็นสิ่งสาคัญยิ่งโดยเฉพาะพิธีกรรมการไหว้ครูหนังตะลุง เป็นพิธีกรรม
ที่สาคัญของศิลปินหนังตะลุงซึ่งจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามครูผู้ประกอบพิธีได้รับการสืบทอดมา การ
ไหว้ครูเป็นประเพณีสาคัญของหนังตะลุง มีความเชื่อกันว่าหนังตะลุงคณะใดมีการไหว้ครูเป็นประจาทุกปี
เป็นมงคลแก่ตัว เอง ทามาหากินคล่อง เป็นที่นิยมของคนดู คณะผู้จัดทาจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การไหว้ครูหนังตะลุง และสนใจที่จะศึกษาองค์ความรู้เรื่องพิธีการไหว้ครูหนังตะลุง เนื่องจากปัจจุบันพิธี
การไหว้ครูหนังตะลุงเริ่มเลือนหายไปจากวัฒนธรรมคนใต้ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีกรรม
ดังกล่าว จึงได้ศึกษาองค์ความรู้เรื่องพิธีการไหว้ครูหนังตะลุง และจะได้องค์ความรู้ไปใช้เป็นความรู้ใน
รายวิชานาฏศิลปะพื้นเมือง ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการจัดการองค์ความรู้
๑ เพื่อการจัดการความรู้ เรื่อง องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:
กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
๒ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุง
๓ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุง

๒

บทที่ ๒
กระบวนการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน
กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทาให้
เกิดกระบวนการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน เพื่อนามาจัดการความรู้ เรื่อง องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครู
หนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว ดังนี้
กิจกรรมการจัดการความรู้
๑.การบ่งชี้ความรู้
- ประชุมบุคลากรในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช แจ้งเรื่องการจัดทา เรื่อง ศึกษารูปแบบ
ขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการฝ่ายให้คาปรึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม เร่งรัด ช่วยแก้ปัญหา และ
ให้คาปรึกษาเพื่อการดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการ
๒. นางพิกุล อนันตนานนท์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. นายธานินทร์ โสภิกุล
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
๔. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๕. นางปัทมา สกุลณี
รองผู้อานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
๖. นายวิทยา ดีทอง
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา
กรรมการ
๗. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว หัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ไทย
กรรมการ
๘. นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย
กรรมการ
๙. นางอัญจนา คงนุ่น
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายให้ข้อมูลการจัดการความรู้ มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไหว้ครูหนังตะลุง
เพื่อการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑. นายสุมล ศักดิ์แก้ว
พนักงานราชการ
ประธานคณะกรรมการ
๒. นายสุพัฒน์ นาคเสน
ครูชานาญการ
กรรมการ
๓. นายณัฐพงษ์ เพชรวัง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้ มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทา
รูปเล่มเกี่ยวกับการไหว้ครูหนังตะลุง เพื่อการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

๓

๑. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
อาจารย์
ประธานคณะกรรมการ
๒. นางอัญจนา คงนุ่น
ครูชานาญการ
กรรมการ
๓. นางสาวพรทิพย์ มหันตมรรค
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นางเกวริฐา รองพล
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕. นางสาวสุภา รักหมอ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
อาจารย์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ มีหน้าที่เก็บภาพ สร้างสื่อเพื่อการ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการไหว้ครูหนังตะลุง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑. นางสาวพัชรี มีสุคนธ์
อาจารย์
ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
อาจารย์
กรรมการและเลขานุการ
- แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ และเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ได้แก่
๑. นายสุมล ศักดิ์แก้ว
๒. นายสุพัฒน์ นาคเสน
๓. นายณัฐพงษ์ เพชรวัง
เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์หนังตะลุง ผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน ดาเนินการลงพื้นที่สัมภาษณ์
และเสาะหาความรู้จาก
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ มีกระบวนการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทาการประชุมในประเด็นองค์
ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ซึ่งมีกระบวนการ
- การแลกเปลี่ยนทัศนะภายใน และเชิญผู้เชี่ยวชาญ
- จัดระบบประเด็นเพื่อการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จัดเวทีอภิปราย และเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ คณะครูวิทยาลัยฯ และผู้สนใจ
ประเด็นในการประชุม ดังนี้
๑ พิธีการไหว้ครูหนังตะลุง
- พิธีสงฆ์
- พิธีการไหว้ครู
- พิธีครอบมือ
๒ ขั้นตอนการประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๓ องค์ประกอบของพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๔ วงดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๕ การนุ่งห่มของผู้ประกอบพิธี ผู้ครอบมือและผู้เข้าร่วมพิธี

๔

ภาพที่ ๑ กระบวนการจัดประชุมกลุ่มย่อย
๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนัง
ตะลุง
การจัดความรู้ให้เป็นระบบด้านพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ความรู้เกี่ยวกับจัดการความรู้ที่ใกล้เคียงกันให้เป็น
หมวดหมู่
- จัดเรียงความรู้ให้เป็นขั้นตอนเพื่อให้เห็นกระบวนการที่ชัดเจน เช่น ด้านวัสดุ เทคนิควิธีการ
รูปแบบ เป็นต้น
- สร้างความรู้ให้เข้าสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
- จัดรูปเล่ม
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- จัดเสวนาเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ด้านการจัดทา KM
- เชิญผู้มีบทบาทในชุมชน
- เข้าร่วมเสนอความคิดเห็น
๕. การเข้าถึงความรู้
องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว ได้มี
การเผยแพร่ทางเอกสาร แก่บุคลากรและผู้สนใจ โดยจัดนิทรรศการและเผยแพร่ทาง Website
และสูจิบัตร
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
- จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนทาง Website หรือ Facebook

๕

๗. การนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
การนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนประกอบด้วย ๒ ประการ
๗.๑ องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง บรรจุลงในรายวิชานาฏศิลป
พื้นเมือง และเก็บรวบรวมผลข้อมูลของผู้เรียนในรายวิชานาฏศิลปพื้นเมือง ที่ได้เข้าร่วมนิทรรศการ
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๗.๒ ผลการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมนิทรรศการเรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้
ครูหนังตะลุง

๖

บทที่ ๓
ผลการดาเนินการจัดการองค์ความรู้
พิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
๓.๑ รวบรวมดาเนินการจัดการองค์ความรู้ พิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล
ศักดิ์แก้ว
การเก็บรวบรวมความรู้จากการลงภาคสนามพิธีการไหว้ครูหนังตะลุง ของนายสุมล ศักดิ์แก้ว
และการประชุมกลุ่มย่อย ได้เป็นองค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง มีรายละเอียด
ดังนี้
“ครู” มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคา
ว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็น
ภาระหน้าที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคนๆหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้
เป็น “ครู” จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ ให้กาเนิดเลย ในชีวิตของคนๆหนึ่ง
นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน “ครูคนแรก” ของเราแล้ว การที่เด็กๆจะดารงชีพต่อไปได้ใน
สังคม จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “ครู” ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางทามา
หากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น ครู จึงเป็นบุคคลสาคัญเป็นที่สอง รองไปจากบิดามารดาที่เราทุกคน
ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน เพราะหากโลกนี้ ไม่มีผู้ที่ทาหน้าที่เป็น “ครู” แล้ว สรรพ
วิชาต่างๆก็คงสู ญหายไปจากพิภ พแม้แต่ สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้าเอง ก็ทรงเป็น “ครูของโลก”
พระองค์หนึ่งด้วยเหตุนี้เอง “การบูชาครู” หรือ “การไหว้ครู” จึงเป็นประเพณีสาคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือ
เป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ทาให้เรา
สามารถน าไปประกอบวิช าชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ แก่ตนเองและครอบครัว ได้ในอนาคต ใน
ความหมายของ “การไหว้ครู ” ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่าง
จริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อม
ใจกัน ปวารณาตัว รั บ การถ่ ายทอดวิช าความรู้ ด้ว ยความวิริ ย ะอุต สาหะ เพื่อให้ บรรลุ ป ลายทางแห่ ง
การศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคน
ให้รักษาคุณความดี และช่วยธารงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพ
ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทาให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อ ศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้
ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้
ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน
พิธีไหว้ครู เชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมที่สืบเนื่องมาจากลัทธิความเชื่อของพราหมณ์ ที่ได้เข้ามามี
บทบาทในวัฒ นธรรมวิถีชีวิตของคนไทย พิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่ศิษย์แสดงความกตัญญูก ตเวที ต่ อ ครู

๗

อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้งนี้ด้วยว่า “ครู” คือ บุคคลที่ให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยมีหน้าที่
อบรมสั่งสอนศิษย์ให้รู้จักการนาพาชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
พิธี ไ หว้ค รู เป็ น พิธีกรรมที่มีความส าคัญที่ศิล ปินหนังตะลุ งและผู้ที่ต้องการศึกษา สื บสาน
ศิลปะการแสดงหนังตะลุง ที่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งนี้เพื่อสามารถนาไปขยายผล หรืออธิบายถึง
ที่ ม าที่ ไ ปของพิ ธี ก ารอั น ส าคั ญ นี้ อั น จะเป็ น การช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะการแสดงที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของภาคใต้อย่าง “หนังตะลุง” ให้คงอยู่สืบไป
พิธีกรรมของการไหว้ครูหนังตะลุง จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปบ้างตามแต่ที่ครูผู้ประกอบพิธีแต่
ละท่านได้รับการสืบทอดมาตามสายตระกูลของหนังตะลุงคณะนั้นๆ
สาหรับที่จะกล่าวต่อไปนี้ ขอนาเสนอพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ที่เป็นรูปแบบฉบับของ นายล้อม สัง
สัพพันธุ์ หรือที่รู้จักกันในนามของนายหนังตะลุงว่า “หนังล้อม สระกา” ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุง ประจาปี ๒๕๔๐ จาก
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจจาแนกได้ตามหัวข้อ ดังนี้คือ
๑. พิธีการไหว้ครูหนังตะลุง
๒. ขั้นตอนการประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๓. องค์ประกอบของพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๔. วงดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๑. พิธีการไหว้ครูหนังตะลุง
พิธีไหว้ครูหนังตะลุง หนังล้อม สระกา ได้รับการสืบทอดมาจาก “หนังร่าน บ้านหัวจาก” ผู้
เป็นอาจารย์หนังตะลุง มีลักษณะวิธีการดังนี้คือ มีการกาหนดวันประกอบพิธีไหว้ครู เป็นวันพฤหัสบดี
เวลากลางคืน โดยพิธีการจะเริ่มด้วยพิธีสงฆ์ในเวลาตอนเย็น จากนั้นจึงจะเป็นพิธีไหว้ครูหนังตะลุง และ
พิธีครอบมือ ตามล าดับ แต่ในบางครั้งหากทางเจ้าภาพ หรือผู้ จัดไม่มีความพร้อมมากนัก ก็มีความ
จาเป็นต้องปรับลดในส่วนของพิธีสงฆ์ออกไป
ซึ่ ง พิ ธี ไ หว้ ค รู ห นั ง ตะลุ ง ตามขนบธรรมเนี ย มที่ หนั ง ล้ อ ม สระก า ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ สื บ ทอดมา
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๓ พิธีการ คือ พิธีสงฆ์ พิธีการไหว้ครู พิธีครอบมือ
๑.๑ พิธีสงฆ์ พระสงฆ์ที่นิมนต์มาในพิธีนิยม จานวน ๕ รูป โดยพิธีในส่วนนี้จะเริ่มขึ้น
ในเวลาตอนเย็น หรือที่เรียกกันว่า “เวลานกชุมรัง” ของวันพฤหัสบดี ในพิธีสงฆ์ครูผู้ประกอบพิธีและ
ศิษย์ ที่เข้าร่วมพิธีกราบครูและครอบมือ ตลอดแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีทุกคนร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนา เริ่มด้วยพระสงฆ์ ๕ รูป ประจายังอาสนะสงฆ์แล้ว ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
สมาทานศีล พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา จบแล้ว สวดชยันโต ประพรมน้าพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จ
พิธีกรรมทางศาสนา
อนึ่ง สาหรับครูผู้ ประกอบพิธี เมื่อจบการสมาทานศีลแล้วจะขอลาพระสงฆ์ออกมาทาพิธีขอที่
ตรงหน้าโรงหนังตะลุงเสร็จแล้วจึงขึ้นโรงหนังตะลุง

๘

ซึ่งเหตุผลที่ต้องมีพิธีสงฆ์นั้น ก็เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ชาระร่างกายและจิตใจให้มี
ความบริสุทธิ์ ด้วยการสดับบทสวดและรับน้าพระพุทธมนต์ก่อนการเข้าร่วมพิธีอันสาคัญในลาดับต่อไป

ภาพที่ ๒ พิธีสงฆ์
๑.๒ พิธีไหว้ครู การประกอบพิธีไหว้ครูในลาดับนี้ประกอบด้วยพิธีการดังนี้ คือ
๑.๒.๑ พิธีขอที่ เป็นการบอกกล่าว ต่อพระภูมิเจ้าที่ โดยหลังจากที่ครูผู้ประกอบพิธี
ไหว้ครูสมาทานศีลแล้ว ก็จะลาพระออกสงฆ์ไปจุดธูป-เทียน บอกกล่าวตรงหน้าโรงหนังตะลุง จากนั้นจึง
ไปขึ้นโรงหนังตะลุง
๑.๒.๒ พิธีบูชาพระรัตนตรัยและบูชาเทวดา เป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ และพระสังฆคุณ จากนั้นจึงกล่าวบทบูชาเทวดาและในตอนท้ายของพิธีก็จะเป็นการเสกน้ามนต์
และเสกแป้งกระแจะ เพื่อไว้ใช้ประพรม และเจิมรูปหนัง เจิมหน้าผากให้แก่เหล่าศิษย์ที่เข้ามากราบครู
และครอบมือ
๑.๒.๓ พิธีบูชาครูหรือเชิญครู เป็นการกล่าวคาสรรเสริญถึงครู-อาจารย์ ของหนังตะลุง
อาทิ ครูฤาษี ครูพิราพหน้าทอง ครูหนังตะลุง เพื่อเชิญมารับเครื่องสังเวย อีกทั้งเชื้อเชิญอานาจ อานุภาพ
ของครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ให้มาประจาในมณฑลพิธี ตลอด
เชิญให้เข้าสิงสถิตอยู่ในตัวของครูผู้ประกอบพิธี อันจะได้เป็นผู้นาประกอบพิธีไหว้ครู เสร็จแล้วจึงถวาย
เครื่องเซ่นสังเวย ลาเครื่องเซ่นสังเวย และเซ่นรูป เป็นอันเสร็จพิธี

๙

ภาพที่ ๓ พิธีบูชาครูหรือเชิญครู
๑.๓ พิธีครอบมือ เป็นพิธีกรรมที่ดาเนินต่อเนื่อง
จากพิธีไหว้ครู พิธีครอบมือบางก็เรียกว่า “พิธีครอบครู” กล่าวคือ ครูผู้ประกอบพิธีจะนาเอารูปหนัง
ตะลุงตัวฤาษี ซึ่งถือว่าเป็นครู หนังตะลุงมาประสิทธีลงบนหลังของศิษย์ โดยวางตัวฤาษีทาบลงบนหลัง ๓
ครั้ ง พร้ อ มบริ ก รรมคาถา จากนั้ น บอกอนุ ศ าสน์ และมอบรูป ฤาษี ใ ห้ กั บศิ ษ ย์ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แสดง
ความหมายว่าศิษย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปินหนังตะลุงที่สมบูรณ์ สามารถที่จะเป็นครูสอนผู้อื่นได้
และสามารถที่จะประกอบพิธีที่เกี่ยวกับหนังตะลุงได้ทั้งสิ้น เว้นแต่การเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
ซึ่งจะต้องได้รับการ “มอบครู”อีกครั้งหนึ่ง อันเป็นการอนุญาตจากครูเดิม โดยการพิจารณาคุณสมบัติ
ความเหมาะสมเสียก่อน
หลังจากศิษย์รับมอบรูปฤาษีจากครูแล้ว ศิษย์ผู้นั้นก็จะต้ องเล่นหนังตะลุงถวายครู เพื่อเป็นการ
เอาฤกษ์เอาชัย จึงเป็นอันเสร็จพิธีครอบมือ แต่ในกรณีที่มีผู้ครอบมือหลายคนการเล่นหนังถวายครูก็จะ
แบ่งกันเล่นเป็นช่วงๆ ตามแต่จะตกลงกัน

ภาพที่ ๔ พิธีครอบมือ

๑๐

๒. ขั้นตอนการประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุงลาดับขั้นตอนการประกอบพิธีมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ พิธีขอที่ ครูผู้ประกอบพิธีจะนาดอกไม้ ธูป-เทียน ไปจุดบอกกล่าวแก่พระภูมิเจ้าที่
(พระชัยมงคล) เจ้าบ้าน ที่หน้าโรงหนังตะลุง เพื่อขอที่ตั้งโรงพิธีทาการมงคล ขอให้เกิดความสุขสวัสดีมี
โชคชัยในการประกอบพิธี

ภาพที่ ๕ พิธีขอที่
๒.๒ การขึ้นโรง หลังจากที่ขอที่จากพระภูมิเจ้าที่หน้าโรงหนังตะลุงแล้ว ครูผู้ประกอบ
พิธีจะเดินไปข้างหลังโรงเพื่อขึ้นโรงหนังตะลุง โดยก่อนที่จะขึ้นโรงหนัง ครูผู้ประกอบพิธีจะกล่าวคา
ทักทายเจ้าโรงขึ้นก่อนว่า “ตัวเจ้าโรงท่านยังหรือ...ยัง สังขาตังโลกัง ชนาตีติ โลกะวิ ทู ข้าพเจ้าจะขอเข้า
โรงหนังเพื่อทาพิธีในคืนนี้ ขอให้มีมงคล ทาอะไรให้สมความปรารถนาของข้าพเจ้าเถิด”
จากนั้นก็จะสังเกตทางศูนย์ทางจันทร์ หมายถึง สังเกตระบบการหายใจว่าจมูกทางข้างใดที่
หายใจได้คล่อง หากข้างใดหายใจคล่องก็ให้เอาเท้าข้างนั้นเหยียบบันไดโรงหนังก่อน แล้วขึ้นไปบน
โรงหนัง ขณะย่างเท้าขึ้นโรงหนังต้องบริกรรมคาถาว่า “ออ หนอ พระพุทธัง ยุดพระอะระหัง ออหนอ
พระธัมมังยุดพระอะระหัง ออหนอ พระสังฆัง ยุดพระอะระหัง สัมมาสัมพุทโธ” จากนั้นจึงหันกลับมาส่ง
มือรับศิษย์ที่จะเข้าครอบมือขึ้นตามไปบนโรง

๑๑

ภาพที่ ๖ การขึ้นโรง
๒.๓ การจุ ด เทียนชัย ประธานในพิธี จุดเทียนชัย เทียนยอดบายศรี เพื่อเป็นการ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขณะจุดเทียน ดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา

ภาพที่ ๗ ประธานจุดเทียนชัย

๑๒

๒.๔ การบูชาพระรัตนตรัย บูชาเทวดาและเสกน้ามนต์ ครูผู้ประกอบพิธีเริ่มบูชาพระ
รัตนตรัย จบแล้วกล่าวบทชุมนุมเทวดา ร่ายบทธรณีสาร เสกน้ามนต์ เสกแป้งกระแจะ ดนตรีบรรเลง
เพลงมหาฤกษ์

ภาพที่ ๘ บูชาพระรัตนตรัย บูชาเทวดาและเสกน้ามนต์
๒.๕ พิธีเชิญครู เป็นพิธีเชื้อเชิญอานาจอานุภาพของครู อาจารย์หนังตะลุงตั้งแต่ครั้ง
อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดคุณบิดา มารดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้มาสถิตย์อยู่ในมณฑลพิธีและเชิญเข้าสู่ตัวของครูผู้
ประกอบพิธี เพื่อตนจะได้ทาหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมครอบมือให้กับศิษย์ ซึ่งพิธีเชิญครูเริ่มจากครูผู้
ประกอบพิธีหรือผู้ช่วยจุดเทียนราย (เที ยนครู ๙ เล่ม) ที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นกล่าวบทเชิญครู ขณะ
ประกอบพิธี ดนตรีบรรเลงเพลงพัดชา

ภาพที่ ๙ จุดเทียนราย

๑๓

๒.๖ พิธีรับพานครู ครูผู้ประกอบพิธีรับพานครูหรือขันครูจากศิษย์ที่นามามอบเป็น
เครื่องบูชาครู จากนั้นครูผู้ประกอบพิธีประพรมน้ามนต์และเจิมหน้าผากให้ศิษย์

ภาพ ที่ ๑๐ ศิษย์นาพานมามอบ

ภาพที่ ๑๑ พิธีรับพานครู

๑๔

ภาพ ๑๒ พานที่ศิษย์นามอบให้ครู
๒.๗ พิธีกราบครู การกราบครูเริ่มจากครูผู้ประกอบพิธีนาศิษย์ก ราบครู ๙ ครั้ง การ
กราบครูของหนังตะลุงจะมีความแตกต่างไปจากการกราบโดยทั่วไป กล่าวคือ
- เริ่มด้วยการยืนประนมมือ
- กล่าวคาบูชาครูพิราพหน้าทองว่า “อิมินา สักกาเรนะ ครูพิราพหน้าทอง ทัสสะ
ปูเชมิ” ๑ เที่ยว

ภาพที่ ๑๓ ยืนประนมมือ

๑๕

- จบแล้วนั่งคุกเข่าลงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

ภาพที่ ๑๔ นั่งคุกเข่าลงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
- จากนั้นจึงลุกขึ้นยืนโดยเอามือลูบจากเท้า ขา สะเอว ลาตัว เมื่อถึงหน้าอกให้เอามือ
ทั้งสองไขว้กัน แล้วประนมมือไหว้ดังเดิม

ภาพที่ ๑๕ ลุกขึ้นยืนโดยเอามือลูบจากเท้า ขา สะเอว ลาตัว

๑๖

ภาพที่ ๑๖ เอามือทั้งสองไขว้
จากนั้นกล่าวคาบูชาครูพิราพหน้าทอง
ปฏิบัติเช่นนี้จนครบ ๙ ครั้ง ถือว่าเสร็จพิธีกราบครู
อนึ่ง หากมีผู้กราบครูจานวนมาก ก็อาจให้ผู้ที่เป็นผู้ช่วยหรือนายหนังตะลุงที่ได้ผ่านพิธีครอบมือ
มาก่อนแล้วเป็นผู้นากราบครู
๒.๘ การถวายเครื่องสังเวย เริ่มจากครูผู้ประกอบพิธีจุดเทียนปักไว้ที่เครื่องสังเวยทุก
ที่ จากนั้นครูผู้ประกอบพิธีนาศิษย์กล่าวคาถวายเครื่องสังเวยครูหนังตะลุงว่า
“อุกาสะ สหรบพระเพียร ชนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชนานัง อุทะกัง วะรัง โสคนธารสนานา ครูพิ
ราพหน้าทอง ทัสสะ สาธะธามิหัง บูชายันติ”
จากนั้นเว้นระยะเวลาไปพอสมควร จึงลาเครื่องสังเวยทั้งหมด

ภาพที่ ๑๗ เครื่องสังเวย

๑๗

ภาพที่ ๑๘ แผงตัวหนังตะลุง
๒.๙ การเซ่นรูป เป็นพิธีการเพื่อให้รูปหนังได้รับกินกลิ่นไอของอาหารคาวหวานที่ได้
นามาเป็นเครื่องสังเวยถวายครู พิธีการเริ่มจากครูผู้ประกอบพิธีจะนาเอารูปหนังตะลุงที่เป็นตัวสาคัญ
ปกติจะเป็นรูปฤาษีและรูปตัวตลกชูโรง โดยเอารูปหนังดังกล่าววางซ้อนกัน แล้วเอามาวนในลักษณะ
แนวนอนขนานกับพื้นเหนืออาหารคาวหวาน (ที่ ๑๒) พร้อมบริกรรมคาถาว่า
“โอม ไอ้ตึง ไอ้ต้อง ไอ้ตึงตายในท้อง กูต้องเรียกให้สูมา กูหาให้สูกิน กินอิ่มหนา
สาราญ แล้วเล่นหนังให้มีคนรัก คนยอ (..........อธิษฐาน...........)”
๒.๑๐ พิธีครอบมือหนังตะลุงหรือมอบครู เป็นพิธีการที่ทาขึ้นเพื่อเป็นการยอมรับใน
การเป็นนายหนังตะลุงที่สมบูรณ์ของศิษย์ที่จะยึดวิชาชีพหนังตะลุง กิจกรรมในลาดับของการครอบมือ
เริ่มจากครูผู้ประกอบพิธีรับมอบพานครูจากศิษย์ จากนั้นศิษย์กราบ ๓ ครัง้ แล้วครูประกอบพิธีป้อนชาน
ครู (หมายถึงการป้อนอาหารคาวหวานที่เหลือจากการถวายครู) ให้กับศิษย์และประพรมน้ามนต์ เจิม
หน้าผากศิษย์ จากนั้นศิษย์กราบอีก ๓ ครั้ง ในการกราบครั้งที่ ๓ ศิษย์จะกราบค้างอยู่กับพื้น ครูผู้
ประกอบพิธีจะทาพิธี “ประสิทธีตีหลัง” ให้ศิษย์
การประสิทธีตีหลัง หมายถึง การที่ครูผู้ประกอบพิธีนาเอารูปฤาษีตีลงบนหลังของศิษย์ ๓ ครั้ง
พร้อมบริกรรมคาถาว่า
“สิทธิ กิจจัง สิทธิพุทธัง สิทธิธัมมัง สิทธิสังฆัง สิทธิลาภัง ภวันตุเม”
การจับรูปฤาษีของครูผู้ประกอบพิธีจะจับรูปโดยหันหน้าฤาษีไปทางซ้ายมือของครูผู้ประกอบพิธี
จากนั้นศิษย์ลุกขึ้นนั่งประนมมือ ครูผู้ประกอบพิธีก็จะบอกอนุศาสน์แก่ศิษย์ ในใจความที่ว่าให้ยึ ดมั่น
ซื่อตรงในวิชาชีพหนังตะลุง เทิดทูนให้เคารพทั้ง ๓ สถาบัน ตลอดให้ประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็น
ต้น จากนั้นครูผู้ประกอบพิธีก็จะมอบรูปฤาษีรูปนั้นให้กับศิษย์ อันหมายถึงการได้มอบครูหนังตะลุงให้กับ
ศิษย์ ซึ่งต่อไปภายหน้าศิษย์จะต้องเป็นผู้รักษาครูไว้กับตัวเอง ขณะมอบรูปฤาษีให้กับศิษย์ ครูผู้ประกอบ

๑๘

พิธีจะบริกรรมคาถาว่า “พุทธะรัตตะนัง ธัมมะ รัตตะนัง สังฆะรัตตะนัง พุทธะผูกอึ ธัมมะผูกอึ สังฆะ
ผูกอึ ” ถือเป็นการสิ้นสุดพิธีครอบมือหรือมอบครู

ภาพที่ ๑๙ เจิมหน้าผากศิษย์

ภาพที่ ๒๐ พิธีป้อนชาน

๑๙

ภาพที่ ๒๑ ประสิทธีตีหลัง
๒.๑๑ การเล่นหนังถวายครู เป็นการแสดงความสามารถในเชิงหนังตะลุงของศิษย์ที่
เข้ารั บ การครอบมือเพื่อเป็ น การบูชาครูและเอาฤกษ์เอาชัย ตลอดเพื่อแสดงความสามารถให้ เป็นที่
ประจั ก ษ์ แ ก่ ผู้ ที่ ม าร่ ว มงานพิ ธี ไ หว้ ค รู การเล่ น หนั ง ถวายครู ห ากมี ผู้ เ ข้ ารั บ ครอบมื อ หลายคนก็ แบ่ง
รั บ ผิ ด ชอบการแสดงกั น เป็ น ช่ ว งๆ ตามที่ จ ะตกลงกั น แต่ ห ากผู้ เ ข้ า รั บ การครอบมื อ คนเดี ย วก็ ต้ อ ง
รับผิดชอบทั้งหมด นอกจากนี้ศิษย์คนอื่นๆที่มาร่วมงานพิธีไหว้ครูก็จะร่วมแสดงหนังตะลุงเพื่ อบูชาครู
และแสดงพลังความสามัคคี ความสามารถของศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันด้วยก็ได้

ภาพที่ ๒๒ การเล่นหนังถวายครู

๒๐

๒.๑๒ พิธีส่งครู เป็นการเชิญครูหนังตะลุง เทวดา สิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลายที่ได้เชิญมาใน
มณฑลพิธีให้กลับยังสถานที่พานักของท่านเหล่านั้น โดยครูผู้ประกอบพิธีจะทาพิธีส่งครูหลังจากที่ศิษย์ได้
เล่นหนังตะลุงถวายครูแล้วพอสมควร ในการส่งครูก็จะมีบทบริกรรมว่า
“โอม ถึ ง ถึ ง อายุ ด พุ ท แทรกบาดาล แทรกปั ต วี แทรกอาโป แทรกวาโย แทรกเตโช
ภะสัมโสธายะ มอ ฬอ นัง”
๓. องค์ประกอบของพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๓.๑ การกาหนดวัน ระเบียบการกาหนดวันในการจัดพิธีไหว้ครู หนังตะลุงที่ถือปฏิบัติ
สืบต่อกันมา ก็จะไม่ค่อยต่างไปจากการกาหนดวันของพิธีไหว้ครูในวิชาศิลปะสาขาอื่นๆ กล่าวคือจะ
กาหนดวัน ประกอบพิธีเป็ น วัน พฤหั ส บดี (ข้างขึ้น ) แต่ที่จะต่างออกไปก็ตรงที่เป็นวันพฤหั ส บดี เ วลา
กลางคืน ด้วยว่าต้องอาศัยการเล่นแสงและเงา ส่วนที่นิยมวันพฤหัสบดีนั้น ก็เพราะได้รับความเชื่อมา
จากศาสนาพราหมณ์ที่ว่า “วันพฤหัสบดี เป็นวันครู ” กล่าวคือ พระพฤหัสบดีเป็นผู้ที่ถือกาเนิดมาจาก
ฤาษี ๑๙ องค์ และฤาษีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ เป็นครูสั่งสอนเทพและมนุษย์ ดังนั้น
การเริ่มศึกษาสรรพวิชาต่างๆ จึงมักนิยมในวันนี้
๓.๒ การกาหนดเดือน เดือนทีน่ ิยมประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง มีระเบียบที่ถือปฏิบัติ
กันว่าต้องเป็นเดือน ๖ หรือเดือน ๙ แต่หากให้เหมาะสมที่สุดต้องเป็นเดือน ๖
นอกจากการกาหนดวันและเดือนในการประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุงแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณา
เพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง คือต้องเป็นวันทางจันทรคติที่เป็นวันข้างขึ้น และเป็นวันคี่เท่านั้น
ประกอบด้วย ๓ ค่า ๕ ค่า ๗ ค่า ๙ ค่า ๑๑ ค่า และ ๑๕ ค่า ซึ่งที่นิยมวันข้างขึ้นนั้นก็เพราะเชื่อว่าข้างขึ้น
เป็น “วันฟู” อันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง
๓.๓ การจัดสถานที่ สถานที่ประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุงนับว่ามีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวทั้งนี้เพราะมีความเชื่อและข้อกาหนดอื่น ๆ มาเป็นตัวกาหนดการจัดสถานที่ การปฏิบัติจึงต้อง
ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนขนบบัญญัติ จะอนุโลมได้บ้างก็จะเป็นในส่วนของขนาดโรงพิธี ซึ่งอาจจะ
ขยายให้กว้างขวางมีความแข็งแรงเพียงพอกับการรับน้าหนักของเหล่าศิษย์ ศิลปิน และผู้เข้าร่วมพิธีบน
โรงหนังตะลุง
สถานที่ที่ต้องเตรียมในการประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๒ ส่วน คือ
ปะราพิธีสงฆ์ และโรงหนังตะลุงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมไหว้ครู
๓.๓.๑ ปะราพิธีสงฆ์ปะราพิธีสงฆ์ เป็นส่วนทีจดั แยกออกจากส่วนของโรงหนังตะลุง
แต่จะอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน โดยปลูกสร้างให้อยู่ทางด้านขวา (ทิศใต้) ของโรงหนังตะลุงที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุง ภายในประราพิธีสงฆ์จัดยกพื้นให้มีความสูงพอประมาณ ปูเสื่อและอาสนะสงฆ์
จ านวน ๕ ที่ ส่ ว นหั ว สุ ดของพื้ น ที่ยกขึ้นจัดวางโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป แจกันดอกไม้ ธูปเทียน โยง
สายสิญจน์จากพระพุทธรูปมาวนหม้อน้ามนต์

๒๑

ส่วนพื้นด้านล่างปูลาดด้วยเสื่อสาหรับนักเรียน นักศึกษา นั่งและจัดเก้าอี้รับรองประธาน แขกผู้
มีเกียรติ
๓.๓.๒ โรงหนั งตะลุ งที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธี ไหว้ครูห นั งตะลุ ง การปลู กสร้า ง
โรงหนังควรมีความเหมาะสมกับสภาพของงาน กล่าวคือ หากมีผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูหรือครอบมือจานวน
มาก โรงก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่กว่าโรงหนังตะลุงที่ปลูกสร้างแบบเดิมกล่าวคือปลูกเป็น
แบบชั่วคราว สูงจากพื้นประมาณ ๑.๕๐ เมตร หลังคามุงจากทาเป็นเพิงหมาแหงน เสาโรงทาด้วยไม้
หมาก พื้นปูด้วยฟากหรือไม้กระดาน และปูทับด้วยเสื่อคล้าแต่การปลูกสร้างโรงหนังตะลุงสาหรับใช้เป็น
สถานที่ไหว้ครูหนังตะลุงในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคม กล่าวคือ จะใช้แบบโรง
สาเร็จรูปที่ใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบแทนไม้และใช้ผ้าเต้นท์มุงหลังคาแทนจาก

ภาพที่ ๒๓ โรงหนัง
๓.๔. พานครู เป็นชื่อเรียกสิ่งของที่ผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ผู้เข้ารับการครอบมือ
หนังตะลุง จัดนามามอบให้ครูผู้ประกอบพิธีเป็นเครื่องบูชาครู โดยใช้พานหรือภาชนะอย่างอื่นอาทิ จาน
หรือขัน ใส่เครื่องบูชาครู ประกอบด้วย
๑. ดอกไม้ ๙ ดอก (โดยมากนิยมใช้ดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล เช่น ดอกดาวเรือง
ดอกบานไม่รู้โรย)
๒. เทียน ๙ เล่ม
๓. ธูป ๙ ดอก
๔. หมาก-พลู ๙ คา
๕. เงินราด หมายถึง เงินที่ใช้เป็นเครื่องบูชาครู หรือเงินกานลครู ส่วนมากมัก
นิยมให้ลงท้ายด้วย ๙ อาทิ ๙ สตางค์ ๙ บาท ๓๙ บาท ๕๙ บาท ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ใน
จานวน ๓๙๙ บาท (สาหรับศิษย์ที่เข้าครอบมือ)

๒๒

ภาพที่ ๒๔ พานครู
๓.๕ เครื่องสังเวยและเครื่องใช้ในพิธี เครื่องสังเวยและเครื่องใช้ในพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๑. บายศรีตอง ๙ ชั้น(ตัวบายศรีแทงขึ้น) ๑ ต้น
๒. ถ้วยข้าวขวัญ (บายศรีปากชาม)
๑ ชุด
๓. หัวหมูสุก
๑ หัว
๔. ไก่สุกปากทอง (ตัวผู้)
๑ ตัว
๕. อาหารคาวหวาน
๑๒ ที่ (ที่ ๑๒) ๑ ชุด
๖. สายสิญจน์
๑ ลูก
๗. เสื่อกระจูด
๑ ผืน
๘. หมอน
๑ ใบ
๙. หมาก-พลู
๑๐ คา
๑๐. ผ้าขาว (ผ้าเพดาน) ทอง ๑x๑ เมตร๑ ผืน
๑๑. ผ้าขาว (ผ้าครู) นุ่ง-ห่ม
๒ ผืน
๑๒. เทียนขาวหรือเหลือง
๑ ห่อ
๑๓. เทียนชัย
๑ อัน
๑๔. เทียนน้ามนต์
๑ อัน
๑๕. หยวกกล้วย
๒ ต้น

๒๓

๑๖. ดอกไม้ (ดอกดาวเรืองหรือดอกบานไม่รู้โรย)
๑๗. หม้อน้ามนต์
๑ ใบ
๑๘. แป้งกระแจะ , น้ามันหอม
๑ ชุด

ภาพที่ ๒๕ บายศรีตอง ๙ ชัน้

ภาพที่ ๒๖ เครื่องสังเวย

๒๔

แผนผังการจัดโรงพิธีไหว้ครูหนังตะลุง

ภาพที่ ๒๗ แผนผังการจัดโรงพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๑. หยวกกล้วย (วางโดยให้ส่วนปลายชี้ไปทางซ้ายมือของโรงทิศเหนือ)
๒. หยวกกล้วย (วางทางด้านขวาของโรงโดยให้ส่วนปลายชี้ไปทางทิศตะวันออก ใช้ปักรูปหนัง
ตะลุงที่จะรอการแสดง)
๓. แผงหนัง หมายถึง วัสดุที่ใช้เก็บรูปหนังตะลุง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณ
๑.๐x๑.๐ เมตร
๔. เสื่อกระจูด
๕. เทียนรายพร้อมดอกไม้และหมากพลู รวม ๙ ชุด
๖. หม้อน้ามนต์
๗. ตาแหน่งที่นั่งของครูผู้ประกอบพิธี
๘. พานผ้าถวายครู
๙. พานหมอน
๑๐. โต๊ะหมู่วางเทียนชัย
๑๑. ถ้วยข้าวขวัญ (บายศรีปากชาม)
๑๒. หัวหมูสุก
๑๓. ไก่ปากทอง (ไก่ตัวผู้)
๑๔. ที่ ๑๒
๑๕ บายศรีตอง ๙ ชั้น
๑๖. บริเวณที่นั่งลูกคู่ (นักดนตรี) อยู่ทางมุมซ้ายด้านหลังโรงหนังตะลุง
๑๗. บริเวณที่นั่งของผู้เข้ากราบครู ครอบมือหนังตะลุง
๑๘. บันไดทางขึ้นโรงหนังตะลุง

๒๕

หมายเหตุ

๑. เหนือบายศรีตอง ๙ ชั้น ผูกผ้าขาวเป็นเพดานภายในใส่หมากพลู ๑ คา ดอกไม้
๑ ดอก เทียน ๑ เล่ม ข้าวตอก
๒. โยงสายสิญจน์จากปะราพิธีสงฆ์ ผ่านทางผ้าเพดานเหนือบายศรีตอง ๙ ชั้น และวง
วนรอบเครื่องสังเวยและเครื่องใช้ทั้งหมด

๓.๖. ตัวหนังตะลุงที่สาคัญที่ใช้ในพิธี
รูปฤาษี เป็นรูปหนังตะลุงที่ศิลปินหนังตะลุงทุกคนถือว่าเป็น “รูปครู” เป็นตัวแทนของ
ครูหนังตะลุง ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อมาแต่มาเดิมแล้วว่า ฤาษีคือผู้ทรงศีลที่มีความรอบรู้ในเรื่องไสย
เวทย์ทั้งหลาย จึงเป็นรูปหนังตะลุงที่มีความขลัง มีความศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ สามารถจะปัดเป่าเสนียด
จัญไรให้มลายหายไป ในการแสดงหนังตะลุงจึงได้มี ขนบปฏิบัติให้มีการ “ออกรูปฤาษี” เพื่อเป็นการ
คารวะครู และปัดเป่าสิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่จะมีเป็นอุปสรรคต่อการแสดงเสมอ
ในการประกอบพิธีไหว้ ครูครอบมือหนังตะลุงก็เช่นกัน ผู้ประกอบพิธีได้ใช้รูปฤาษีเป็น
สัญลักษณ์และเป็นตัวแทนของครูหนังตะลุง ทาพิธีครอบมือหรือมอบครูให้แก่ศิษย์โดยวิธี “ประสิทธีตี
หลัง” และมอบฤาษีให้แก่ศิษย์

ภาพที่ ๒๘ ตัวหนังตะลุงที่สาคัญที่ใช้ในพิธี
๔.วงดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
วงดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง แต่เดิมจะ
ใช้วงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

๒๖

๔.๑ กลอง จ านวน ๑ ลู ก เป็ น กลองขนาดเล็ ก มี ห นั ง หุ้ ม สองข้ า ง หน้ า กลอง
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘ - ๑๐ นิ้ว หัว-ท้าย เล็กกว่าตรงกลางเล็กน้อย มีความยาวประมาณ ๑๐ –
๒๐ นิ้ว ใช้ไม้ตี ๒ อัน เรียกว่ากลองตุ๊ก ใช้ตีขัดจังหวะทับกับโหม่งระหว่างบรรเลงประกอบการเล่นหนัง
ตะลุง

ภาพที่ ๒๙ กลองตุ๊ก
๔.๒ ทับ จ านวน ๒ ลู ก ทับเป็นเครื่องดนตรีส าหรับตีควบคุมจังหวะและดาเนิ น
ทานอง ทาด้วยไม้ (นิยมใช้ไม้ขนุน) ทับ ๑ คู่ ประกอบด้วยทับตัวผู้และตัวเมีย ซึ่งมีขนาดของทับเท่ากัน
จะแตกต่างที่ส่วนหน้าที่ขึงหนังของทับ ตัวผู้จะกว้างกว่าส่วนหน้าที่ขึงหนังของทับตัวเมียเล็กน้อย ตัวทับ
ประกอบด้วยส่วนต่างๆคือ
๔.๒.๑ หนังหน้าทับ ขึงตรึงด้วยเชือกขึงหนัง ซึ่งยึดไว้กับปลอกอีกชั้นหนึ่ง เป็น
ส่วนที่ทาให้เกิดเสียง ในสมัยโบราณนิยมใช้หนังค่าง ซึ่งมีความยืดหยุ่นสั่นสะเทือนได้ดี แต่ที่นับว่าเป็น
เยี่ยมสาหรับหนังหุ้มทับคือหนังแมว ปัจจุบันหนังค่างหายากจึงนิยมใช้ฟิล์มเอกซเรย์แทน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ไม่ดีเท่าหนังค่างหรือหนังแมว
๔.๒.๒ ตัวกระพุ้งเสียง (พ๊องทับ) เป็นตัวบังคับเสียงทับซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน
เช่น ทับหนังตะลุง จะมีขนาดเล็กกว่าทับมโนราห์
๔.๒.๓ รูระบายเสียง (ท้ายหรือปากทับ) ประกอบด้วยส่วนที่เป็นกล่องส่งเสียง
ไปยังท้ายทับ ซึ่งออกแบบให้บานออกคล้ายปากแตร และยังเป็นส่วนที่ใช้มือข้างหนึ่งเปิด ปิด ทาให้เสียง
ทับมีเสียงแตกต่างกัน (เสียงเทิง,ติง ,ปั๊บ) คนตีทับที่ตีได้ครบเสียง จะต้องมีเสียงครบตามที่คนโบราณพูด
กันว่า น้าชุบ ผักจุ่ม เคยกุ้ง ผัดสด

๒๗

ภาพ ทับ

ภาพที่ ๓๐ ทับ
๔.๓. โหม่ง ใช้ ๑ คู่ ในสมัยโบราณใช้โหม่งฟาก ซึ่งทาด้วยเหล็กแผ่นหนาพอประมาณ
ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตีดุนขึ้นตรงกลางให้นูนกลม เพื่อทาให้เกิดเสียงก้อง และระดับเสียงแตกต่างกัน
เมื่อประมาณ ๕๐ ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันนิยมใช้โหม่งหล่อซึ่งมีรูปร่างเหมือนฆ้องวงของ
เครื่องดนตรีไทย – มอญ หล่อด้วยโลหะต่างๆ เช่น ทองแดง ทองเหลือง แต่ที่ถือว่าเป็นยอดโหม่ง จะต้อง
หล่อด้วยสาริด (ชาวบ้านเรียกว่าโหม่งหมิด) เพราะเป็นโลหะผสมที่มีคุณสมบัติก้องกังวาน และมีเนื้อแข็ง
แกร่งกว่าทองเหลืองและทองแดง
โหม่ง ๑ คู่ ประกอบด้วยโหม่งลูกเอกและโหม่งลูกทุ้ม ซึ่งมีระดับเสียงแตกต่างกัน สมัย
โบราณนิยมใช้เสียงคู่ ทั้งเสียงเอกและเสียงทุ้ม ต่างกัน ๕ ระดับ (ปัจจุบันใช้เป็นโหม่งมโนราห์) ปัจจุบันนิยม
ใช้คู่แปด คือลูกเอกและลูกทุ้มเป็นเสียงเดียวกัน แต่สูงต่ากว่ากันแปดระดับเสียง โหม่งทั่งคู่แขวนขึงตรึง
ขนานกันอยู่ในราวไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งใช้เป็นกล่องเสียงทาให้โหม่งมีเสียงก้องกังวานดีขึ้น (เพิ่มใยเสียง)
เชือกที่ขึงโหม่งในสมัยโบราณใช้หนังช้าง ซึ่งถือว่าดีที่สุด ปัจจุบันนิยมใช้เชือกร่มชูชีพมา
ขึงแทนอีกทั้งยังทาฝาปิดรางโหม่ง เจาะรูตรงกลางโหม่งทั้งเอกทั้งทุ้ม
ไม้กรับ หนังตะลุงใช้กรับอันเดียวทาด้วยไม้เนื้อแข็งตัดเป็นท่อนสั้นๆ พอมือจับสะดวก ใช้
คู่กัโหม่ง โดยตีกับรางโหม่งโดยตรง ส่วนมากจะตีเมื่อลงเสียงทุ้ม

๒๘

ภาพที่ ๓๑ โหม่ง
๔.๔ ฉิ่ง มี ๑ คู่ ทาด้วยทองแดง ทองเหลือง หรือสาริด ลักษณะของฉิ่งคล้ายกับฝาปิด
รางของขนมครกหรือเปลือกลูกเนียง ตรงกลางของฉิ่งทั้งคู่ เจาะรูร้อยเชือกไว้ด้วยกัน เพื่อใช้จับตีประกอบ
คลอเสียงโหม่ง

ภาพที่ ๓๒ ฉิ่ง
๔.๕ ปี่ ๑ เลา หนังตะลุงนิยมใช้ปี่เสียงสูงที่มีระดับเสียงเข้ากับเสียงโหม่งทางภาคใต้นิยม
เรียกว่า ปี่ยอด ตัวปี่ทาจากไม้ชมพู่ (ไม้ประดู่ก็นิยม) ปากปี่ทาด้วยใบตาลหรือใบลาน

ภาพที่ ๓๓ ปี่

๒๙

ปัจจุบันหนังตะลุงนิยมนาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาประสม เช่น บางคณะใช้ กลองดนตรีสากล ไวโอลิน
กีตาร์ ออร์แกน แทนเครื่องดนตรีเดิม

ภาพที่ ๓๔ วงดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
การนุ่งห่มของผู้ประกอบพิธี ผู้ครอบมือและผู้เข้าร่วมพิธี
๑ การนุ่งห่มของผู้ประกอบพิธี
การนุ่งห่มของผู้ประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง เป็นการนุ่งห่มที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “นุ่งขาวห่ม
ขาว” การนุ่งห่มแบบนี้เชื่อว่าเป็นการนุ่งห่ม ที่เลียนแบบพราหมณ์หรือผู้ทรงศีล ทั้งนี้เพื่อแสดงถึ งความ
สะอาดบริสุทธิ์ โดยมีรูปแบบการนุ่งห่มตามวิธีการ พอสรุปได้ดังนี้
ใช้ผ้าขาวเนื้อหนาขนาดความกว้างยาวประมาณ ๐.๔๒ X ๓.๐ เมตร จานวน ๒ ผืน
ขั้นที่ ๑ ผู้ประกอบพิธีสวมเสื้อเชิ้ตขาวแขนยาว
ขั้นที่ ๒ นุ่งผ้าขาว ในลักษณะโจงกระเบน กล่าวคือ นุ่งผ้าขาวจับชายผ้าให้ชายทั้ง ๒ ด้านเสมอ
กัน ขมวดปมที่ชายพกให้แน่น
ขั้นที่ ๓ ม้วนโจงชายผ้าทั้ง ๒ ด้าน เข้าด้วยกันเป็นหางกระเบนแล้วส่งลอดใต้ขาไปเหน็บชาย
กระเบนไว้ที่สะเอวด้านหลัง ใช้เข็มขัดคาดทับที่สะเอวให้แน่น
ขั้นที่ ๔ นาผ้าที่ใช้ห่ม มาพันทบชายเข้าด้วยกันตามความยาวให้เหลือความกว้างประมาณ ๘ *
๑๐ นิ้ว
ขั้นที่ ๕ นาผ้าห่มที่ทบแล้วมาพาดทับที่บ่าข้างซ้าย ให้ชายผ้าด้านหน้าห้อยยาวระดับสะเอวส่วน
ชายผ้าที่พาดทับไปด้านหลังให้วนลอดแขนขวามาด้านหน้าและพาดไปบนไหล่ซ้ายอีกครั้ง ทิ้งชายผ้าห้อย
ไปด้านหลังและวนปลายผ้าลอดใต้แขนขวานาชายผ้ามาพันรอบสะเอวและเหน็บเก็บไว้ที่ชายพกด้านหน้า
การนุ่งห่มของผู้เข้ารับการครอบมือหนังตะลุง และของผู้เข้าร่วมพิธีกราบครู

๓๐

๒. การนุ่งห่มของผู้เข้ารับการครอบมือหนังตะลุง และของผู้เข้าร่วมพิธีกราบครู เท่าที่พบ หนัง
ล้อม สระกาจะมุ่งเน้นให้นุ่งห่มในลักษณะนุ่งขาวห่ มขาวเช่นเดียวกับผู้ประกอบพิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
เข้ารับการครอบมือต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จะเป็นผู้ มีศีล มี
สัตย์ มีความบริสุทธิ์ ดังนั้นการจะติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องปฏิ บัติตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วย ส่วนการนุ่ง
ห่มของผู้เข้าร่วมพิธีกราบครู อนุโลมให้นุ่งกางเกง สวมเสื้อยืด หรืออย่างอื่น แต่ควรเป็นสีขาว
อนึ่งลักษณะการนุ่งห่มของผู้รับการครอบมือหนังตะลุงกับหนังล้อม สระกา เท่าที่ปรากฏจะนุ่ง
ขาวห่มขาวเสมอ แม้ว่าบางคนจะมีรูปแบบการนุ่งห่มที่ต่างกันไปบ้าง อาทิ บ้างคนก็จะนุ่งขาวด้ายผ้าโจง
กระเบน สวมเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ต และมีผ้าพาดเฉียงสีขาว ในขณะที่บางคนจะนุ่งขาวในลักษณะแบบผ้า
โสร่ง สวมเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตมีผ้าพาดเฉียงสีขาว

ภาพที่ ๓๕ การนุ่งห่มของผู้เข้ารับการครอบมือหนังตะลุง

๓๑

๓.๒ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ดาเนินการจัดทาสูจิบัตร และจัดนิทรรศการนการเผยแพร่องค์ความรู้พิธีไหว้ครูหนังตะลุง:
กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว

ภาพที่ ๓๖ สูจิบัตรพิธีไหว้ครูหนังตะลุง

๓๒

ภาพการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง

๓๓

๓.๓ การนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ดาเนินการนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนประกอบด้วย ๒ ประการ
๓.๓.๑ องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง บรรจุลงในรายวิชานาฏ
ศิลปพื้นเมือง และเก็บรวบรวมผลข้อมูลของผู้เรียน ที่ได้เข้าร่วมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง
ศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ปรากฏผลดังนี้
สรุปผลการเรียนรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง หนังตะลุง ที่ได้นาความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมจัดนิทรรศการ และการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูจากสถานการณ์จริง ดังนี้
รายวิชานาฏศิลปพื้นเมือง
ระดับชั้นที่เรียน
รายวิชานาฏศิลป์
พื้นเมือง หนังตะลุง
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม

จานวนผู้เรียน
๓๐
๓๕
๓๖
๒๖
๑๙
๑๔๖

จานวนผู้มีผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
๓๐
๓๕
๓๖
๒๖
๑๙
๑๔๖

คิดเป็นร้อยละผู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

รายวิชาปฏิบัติโท หนังตะลุง
ระดับชั้นที่เรียน
รายวิชานาฏศิลป์
พื้นเมือง หนังตะลุง
มัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖
รวม

จานวนผู้เรียน
๒๕
๒๕

จานวนผู้มีผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
๒๕
๒๕

คิดเป็นร้อยละผู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
๑๐๐
๑๐๐

๓๔

๓.๓.๒ ผลการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมนิทรรศการเรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธี
ไหว้ครูหนังตะลุง ปรากฏผลดังนี้
๓.๓.๒.๑ ผลการประเมิน
การจัดนิทรรศการพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม
๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริม เพิ่ มพูนองค์ความรู้
ด้านการจั ด การความรู้ ด้านทานุ บารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรมภูมิ ปั ญญาท้ อ งถิ่น เรื่องพิธีไ หว้ ครู ห นั ง ตะลุ ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
๓.๓.๒.๒ ขอบเขตของการประเมิน
ฝ่ายประเมินผลได้ทาการประเมินผลโครงการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. สร้างเครื่องมือ แบ่งออกเป็น ๑ ฉบับ
การจัดนิทรรศการพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ๕ ระดับ แบ่งเป็น ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบประเมินการจัดนิทรรศการพิธี
ไหว้ครูหนังตะลุง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. เก็บข้อมูล ฝ่ายประเมินผลได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บจากผู้ที่ร่วมนิทรรศการ
ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน
๑๗๑ คน
๓.๓.๒.๓ ผลการดาเนินกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมนิทรรศการเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๑๗๑ คน
๓.๓.๒.๔ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ ๑ ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
( x ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ตอนที่ ๒ สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถี่ ( f )

๓๕

การแปลผลข้อมูล
ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) แบ่งระดับการประเมิน
เป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x )
ความหมาย
๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
๓.๓.๒.๕ สรุปผลการประเมินแบบประเมินการจัดนิทรรศการพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒
๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแหล่งข้อมูล
ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแหล่งข้อมูล
เพศ
ชาย
หญิง

ร้อยละ
๔๓.๔๐
๕๖.๖๐

สถานภาพ
ครูและบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา
อื่นๆ (บุคคลภายนอกที่สนใจ)

ร้อยละ
๒๒.๖๔
๖๔.๑๕
๑๓.๒๑

จากตารางที่ ๑ แหล่งข้อมูล จานวน ๑๗๑ คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๐ เพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๐ มีครูและบุคลากร คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๔ นักเรียน นักศึกษา คิดเป็น ร้อยละ
๖๔.๑๕ และ อื่นๆ (บุคคลภายนอกที่สนใจ) คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๑

๓๖

๒ ผลการวิเคราะห์
ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการจัดนิทรรศการพิธีไหว้ครูหนัง
ตะลุง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

ด้านความรู้ และการนาไปใช้
๑ ป้ายนิทรรศการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ในเรื่องพิธีการ
ไหว้ครูหนังตะลุง
๒ ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับความรู้จากองค์ความรู้พิธีไหว้ครู
หนังตะลุง
๓ การจัดนิทรรศการเป็นการเผยแพร่ และสืบสานองค์ความรู้
พิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๔ ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีการไหว้ครู
หนังตะลุง เรื่องพิธีสงฆ์ พิธีการไหว้ครู และพิธีครอบมือ
๕ ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีการไหว้ครู
หนังตะลุง เรื่องขั้นตอนการประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๖ ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีการไหว้ครู
หนังตะลุง เรื่ององค์ประกอบของพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๗ ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีการไหว้ครู
หนังตะลุง เรื่องวงดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
๘ ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีการไหว้ครู
หนังตะลุง เรื่องการนุ่งห่มของผู้ประกอบพิธี ผู้ครอบมือและ
ผู้เข้าร่วมพิธี
๙ ผู้เข้าร่วมนิทรรศการสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุงได้อย่างถูกต้อง
๑๐ ผู้เข้าร่วมนิทรรศการสามารถนาความรู้ที่ได้ไปบูรณาการใน
การเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลปพื้นบ้านได้
ด้านการเห็นคุณค่าของการจัดโครงการ
๑๑ นิทรรศการเป็นการธารงไว้ซึ่งพิธีกรรมที่สาคัญของการไหว้ครุ
หนังตะลุง
๑๒ พิธีไหว้ครูหนังตะลุงเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ที่มีความสาคัญ
ควรแก่การอนุรักษ์ไว้

ความคิดเห็น
S.D.
X
๔.๖๑ ๐.๕๖
๔.๔๗ ๐.๕๘

ระดับ
คุณภาพ
มากที่สุด
มาก

๔.๕๘

๐.๕๗

มากที่สุด

๔.๔๒

๐.๖๓

มาก

๔.๖๒

๐.๔๙

มากที่สุด

๔.๗๔

๐.๔๕

มากที่สุด

๔.๘๓

๐.๓๘

มากที่สุด

๔.๘๑

๐.๓๙

มากที่สุด

๔.๕๑

๐.๗๒

มากที่สุด

๔.๕๘

๐.๖๐

มากที่สุด

๔.๕๓

๐.๗๕

มากที่สุด

๔.๖๓
๔.๖๑

๐.๕๕
๐.๕๖

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๖๒

๐.๕๕

มากที่สุด

๓๗

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

๑๓ การจัดนิทรรศการเป็นการช่วยเสริมสร้างความสาคัญทาง
พิธีกรรมที่สาคัญของภาคใต้
๑๔ การศึกษาไทยควรส่งเสริมสืบสานพิธีไหว้ครูหนังตะลุงให้คง
อยู่ในทุกระดับการศึกษาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นใต้
ตลอดไป
ภาพรวม

ความคิดเห็น
S.D.
X
๔.๖๓ ๐.๕๕

ระดับ
คุณภาพ
มากที่สุด

๔.๖๕

๐.๕๔

มากที่สุด

๔.๖๑

๐.๕๖

มากที่สุด

จากตารางที่ ๒ ผลการประเมินการจัดนิทรรศการพิธีไหว้ครูหนังตะลุ ง ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมนิทรรศการ พบว่าการจั ดนิทรรศการพิธีไหว้ครูหนังตะลุง มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๖๑, S.D = ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นด้านการจัดนิทรรศการพิธีไหว้
ครูหนังตะลุง พบว่า ด้านด้านการเห็นคุณค่าของการจัดโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่ สุด
( X =๔.๖๓, S.D = ๐.๕๕) และด้านความรู้ และการนาไปใช้ ( X =๔.๖๑, S.D = ๐.๕๖) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาประเด็นเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีการ
ไหว้ครูหนังตะลุง เรื่ององค์ป ระกอบของพิธีไหว้ครูห นังตะลุ ง ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับพิธีการไหว้ครูหนังตะลุง เรื่องวงดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับ
องค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีการไหว้ครูหนังตะลุง เรื่องขั้นตอนการประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุง การศึกษา
ไทยควรส่งเสริมสืบสานพิธีไหว้ครูหนังตะลุงให้คงอยู่ในทุกระดับการศึ กษาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของความ
เป็นใต้ตลอดไป การจัดนิทรรศการเป็นการช่วยเสริมสร้างความสาคัญทางพิธีกรรมที่สาคัญของภาคใต้
ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีการไหว้ครูหนังตะลุง เรื่องพิธีสงฆ์ พิธีการไหว้ครู และ
พิธีครอบมือ พิธีไหว้ครู ห นั งตะลุ งเป็น เอกลั ก ษณ์ ข องภาคใต้ ที่ มี ความส าคัญ ควรแก่ การอนุรั ก ษ์ ไ ว้
นิทรรศการเป็นการธารงไว้ซึ่งพิธีกรรมที่สาคัญของการไหว้ครุหนังตะลุง ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับ
ความรู้จากองค์ความรู้พิธีไหว้ครูหนังตะลุง ผู้เข้าร่วมนิทรรศการสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบพิธีไหว้ครูหนังตะลุงได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมนิทรรศการสามารถนาความรู้ที่ได้ไปบูรณาการใน
การเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลปพื้นบ้านได้ ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีการไหว้
ครูหนังตะลุง เรื่องการนุ่งห่มของผู้ประกอบพิธี ผู้ครอบมือและผู้เข้าร่วมพิธี มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด และป้ายนิทรรศการส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ในเรื่องพิธีการไหว้ครูห นังตะลุ ง การจัด
นิทรรศการเป็นการเผยแพร่ และสืบสานองค์ความรู้พิธีไหว้ครูหนังตะลุง มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ

๓๘

๓ กราฟแสดงสรุปผลการประเมินการจัดนิทรรศการพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

เพศ

ชาย
43%

หญิง
57%

เพศ
ชาย
หญิง

สถานภาพ
อื่นๆ (บุคคลภายนอกที่สนใจ),
13.21
ครูและบุคลากร
22.64

นักเรียน นักศึกษา
64.15

ครูและบุคลากร

นักเรี ยน นักศึกษา

อื่นๆ (บุคคลภายนอกที่สนใจ)

๓๙

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมินการจัดนิทรรศการพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุปผลการประเมินรายด้าน
65.47

67.92

30.38

27.36

3.77 4.72

0.38 0.00

0.00 0.00

5

4

3

2

1

ด้านปัจจัยเบื้องต้น

65.47

30.38

3.77

0.38

0.00

ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รบั จากการจัด
โครงการ

67.92

27.36

4.72

0.00

0.00

๔๐
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๔๑

ภาคผนวก ก
- KM๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์
- KM๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้
(KM Process)
- KM๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management)

๔๑

KM๑ การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมายของตัวชี้วัด
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
พัฒนาสืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

เป็นแหล่งวิทยาบริการด้าน
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏ องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบ
ศิลปวัฒนธรรม สามารถ
ศิลป
ขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:
ให้บริการองค์ความรู้สู่สังคมใน
กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
ระดับชาติ

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ
การดาเนินการพิธีไหว้ครูหนัง
ตะลุง

๔๒

KM๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่นาองค์ความรู้เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ไปใช้ในรายวิชานาฏศิลปพื้นเมือง
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย เครื่องมือ/ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จ
อุปกรณ์
๑ การบ่งชี้ความรู้
ประชุมและหา กุมภาพันธ์ ๑ วัน มีข้อมูลที่ได้บ่งชี้ ครูและ
ครูภาควิชา
- ประชุมบุคลากรในวิทยาลัยนาฏศิลป
มติในที่ประชุม (ภายใน ๑-๑๐ ๑ เรื่อง
ผู้เชี่ยวชาญ
การศึกษาทั่วไป
นครศรีธรรมราช แจ้งเรื่องการจัดทา เรื่อง
กุมภาพันธ์)
และรายชื่อ
(ภาควิชาสามัญ)
ศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:
ผู้เชี่ยวชาญ
คณะกรรมการ
กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว- แต่งตั้ง
KM
บุคลากรที่มีความรู้ และเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
- ประสานงาน ติดต่อ เชิญผู้เชี่ยวชาญ
๒ การสร้างและแสวงหาความรู้
ประชุมกลุ่ม
มีนาคม ๒ ครั้ง จานวนบุคลากร ภาควิชา เครื่องถ่ายทา ๒,๐๐๐
ครูภาควิชา
- การแลกเปลี่ยนทัศนะภายในและ
(Focus
ภาควิชา
การศึกษา วิดีทัศน์
การศึกษาทั่วไป
เชิญผู้เชี่ยวชาญ
Group)
การศึกษาทั่วไป ทั่วไป
แบบ
(ภาควิชาสามัญ)
- แต่งตั้งคณะทางานเพื่อเสาะหาความรู้จาก การสัมภาษณ์
(ภาควิชาสามัญ) (ภาควิชา สัมภาษณ์
คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ในวิทยาลัย
สามัญ)
KM
-จัดระบบประเด็นเพื่อการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป
-จัดเวทีอภิปราย และเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ คณะครูวิทยาลัยฯ และผู้สนใจ

๔๓

KM๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่นาองค์ความรู้เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ไปใช้ในรายวิชานาฏศิลปพื้นเมือง
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย เครื่องมือ/
ความสาเร็จ
อุปกรณ์
๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
รวบรวม
กุมภาพันธ์
มีงานข้อมูลที่รวม
ด้านพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ความรู้เกี่ยวกับ
เอกสารอย่าง ๒๕๖๒ กันยายน อย่างเป็นระบบ
จัดการความรู้ที่ใกล้เคียงกันให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ
๒๕๖๒
- จัดเรียงความรู้ให้เป็นขั้นตอนเพื่อให้เห็น
กระบวนการที่ชัดเจน เช่น ด้านวัสดุ เทคนิค
วิธีการ รูปแบบ เป็นต้น
- สร้างความรู้ให้เข้าสู่มาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับ
- จัดรูปเล่ม
๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ประชุมกลุ่ม
สิงหาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเสวนา ครู
- จัดเสวนาเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ด้าน (Focus
แลกเปลี่ยน
วิทยาลัยฯ
การจัดทา KM
Group)
เรียนรู้และได้รับ
- เชิญผู้มีบทบาทในชุมชน
การสัมภาษณ์
การตรวจสอบ
- เข้าร่วมเสนอความคิดเห็น
แก้ไข
๕ การเข้าถึงความรู้
การใช้
มีช่องทางเข้าถึง ครู
- เผยแพร่ทางเอกสาร แก่บุคลากรและผู้สนใจ เทคโนโลยี
อย่างน้อย ๒ ทาง วิทยาลัยฯ
- เผยแพร่ทางเว็บไซท์
สารสนเทศที่

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑๕,๐๐๐

ครูภาควิชา
การศึกษาทั่วไป
(ภาควิชาสามัญ)
คณะกรรมการ
KM

๓,๐๐๐

ครูภาควิชา
การศึกษาทั่วไป
(ภาควิชาสามัญ)
คณะกรรมการ
KM
ครูภาควิชา
การศึกษาทั่วไป
(ภาควิชาสามัญ)

๔๔

KM๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่นาองค์ความรู้เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ไปใช้ในรายวิชานาฏศิลปพื้นเมือง
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย เครื่องมือ/
ความสาเร็จ
อุปกรณ์
เป็นระบบและ
ทันสมัย
๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
การใช้
กันยายน
จานวนครั้งของ ครู
- จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยี
การแลกเปลี่ยน วิทยาลัยฯ
- เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนทาง Website หรือ สารสนเทศที่
เรียนรู้ และ
Facebook
เป็นระบบและ
ความถี่ของการ
ทันสมัย
แลกเปลี่ยน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง
ต่อเดือน
๗ การนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
กันยายน
ร้อยละ ๑๐๐
ครู
วิทยาลัยฯ
ของครูผู้สอนที่นา วิทยาลัยฯ
- บรรจุลงในรายวิชานาฏศิลปพื้นเมือง
องค์ความรู้เรื่อง
พิธีไหว้ครูหนัง
ตะลุง ไปใช้ใน
รายวิชานาฏศิลป
พืน้ เมือง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
KM
ครูภาควิชา
การศึกษาทั่วไป
(ภาควิชาสามัญ)
คณะกรรมการ
KM
ครูภาควิชา
การศึกษาทั่วไป
(ภาควิชาสามัญ)
คณะกรรมการ
KM

๔๕

KM๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ๑๐๐ของผู้เรียนที่นาองค์ความรู้เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ไปใช้ในรายวิชานาฏศิลปะพื้นเมือง
ลาดับ
๑

กิจกรรม

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชุมและหา กุมภาพันธ์ ๑ วัน มีข้อมูลที่ได้บ่งชี้
- ประชุมบุคลากรในวิทยาลัยนาฏศิลป
มติในที่ประชุม (ภายใน ๑-๑๐ ๑ เรื่อง
นครศรีธรรมราช แจ้งเรื่องการจัดทา เรื่อง พิธี
กุมภาพันธ์)
และรายชื่อ
ไหว้ครูหนังตะลุง
ผู้เชี่ยวชาญ
- แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ และเสนอชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
- ประสานงาน ติดต่อ เชิญผู้เชี่ยวชาญ
- การแลกเปลี่ยนทัศนะภายในและ
ประชุมกลุ่ม
มีนาคม
จานวนบุคลากร
เชิญผู้เชี่ยวชาญ
(Focus
ภาควิชา
- แต่งตั้งคณะทางานเพื่อเสาะหาความรู้จาก Group)
การศึกษาทั่วไป
ผู้เชี่ยวชาญ
การสัมภาษณ์
(ภาควิชาสามัญ)
-จัดระบบประเด็นเพื่อการพูดคุยและ
ในวิทยาลัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป
-จัดเวทีอภิปราย และเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ คณะครูวิทยาลัยฯ และผู้สนใจ

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ครูและ
ผู้เชี่ยวชาญ

ครูภาควิชา
การศึกษาทั่วไป
(ภาควิชาสามัญ)
คณะกรรมการ
KM

ครู
ภาควิชา
การศึกษา
ทั่วไป
(ภาควิชา
สามัญ)

ครูภาควิชา
การศึกษาทั่วไป
(ภาควิชาสามัญ)
คณะกรรมการ
KM

๔๖

KM๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ๑๐๐ของผู้เรียนที่นาองค์ความรู้เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ไปใช้ในรายวิชานาฏศิลปะพื้นเมือง
ลาดับ

กิจกรรม

๒

การสื่อสาร
- เผยแพร่ทางเอกสาร แก่บุคลากรและ
ผู้สนใจ
- เผยแพร่ทางเว็บไซท์
- หนังสือเวียน
กระบวนการและเครื่องมือ
- จัดเสวนาเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ
ด้านการจัดทา KM
- เชิญผู้มีบทบาทในชุมชน
- เข้าร่วมเสนอความคิดเห็น
- จัดเรียงความรู้ให้เป็นขั้นตอนเพื่อให้
เห็นกระบวนการที่ชัดเจน เช่น ด้านวัสดุ
เทคนิควิธีการ รูปแบบ เป็นต้น
- สร้างความรู้ให้เข้าสู่มาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับ
- จัดรูปเล่ม

๓

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
การใช้
กันยายน
เทคโนโลยี
๒๕๖๒
สารสนเทศที่
เป็นระบบและ
ทันสมัย
รวบรวมเอกสาร กุมภาพันธ์
อย่างเป็นระบบ ๒๕๖๒
กันยายน
ประชุมกลุ่ม
๒๕๖๒
(Focus Group)
การสัมภาษณ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

มีช่องทางเข้าถึง อย่าง
น้อย ๒ ทาง

ครู
วิทยาลัยฯ

กิจกรรมเสวนา
ครู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ วิทยาลัยฯ
ได้รับการตรวจสอบแก้ไข เอกสาร
อย่างน้อย
มีงานข้อมูลที่รวมอย่าง ๑ รูปเล่ม
เป็นระบบ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

ทาเล่ม
เอกสาร ๑๐
เล่ม

งบประมาณ

๑๕,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
ครูภาควิชา
การศึกษาทั่วไป
(ภาควิชาสามัญ)
คณะกรรมการ
KM
ครูภาควิชา
การศึกษาทั่วไป
(ภาควิชาสามัญ)
คณะกรรมการ
KM

๔๗

KM๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เป้าหมาย KM (Desired State) : องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ๑๐๐ของผู้เรียนที่นาองค์ความรู้เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ไปใช้ในรายวิชานาฏศิลปะพื้นเมือง
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ความสาเร็จ
๔ การเรียนรู้
การใช้
กันยายน
จานวนครั้งของการ
ครู
- จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยี
๒๕๖๒
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ วิทยาลัยฯ
- เปิดช่องทางแลกเปลี่ยนทาง Website สารสนเทศที่
ความถี่ของการ
หรือ Facebook
เป็นระบบและ
แลกเปลี่ยน
ทันสมัย
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อ
เดือน
นาองค์ความรู้
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
การนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน เรื่องพิธีไหว้ครู
ครูผู้สอนที่นาองค์ความรู้
วิทยาลัยฯ
หนังตะลุง ไปใช้
เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
- บรรจุลงในรายวิชานาฏศิลปพื้นเมือง ในรายวิชานาฏ
ไปใช้ในรายวิชานาฏศิลป
ศิลปพื้นเมือง
พื้นเมือง
๕ การวัดผล
นาองค์ความรู้ กันยายน
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ครู
เรื่องพิธีไหว้ครู ๒๕๖๒
ครูผู้สอนที่นาองค์ความรู้ วิทยาลัยฯ
หนังตะลุง ไปใช้
เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
ในรายวิชานาฏ
ไปใช้ในรายวิชานาฏศิลป
ศิลปพื้นเมือง
พื้นเมือง
๖ การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ครูภาควิชา
การศึกษาทั่วไป
(ภาควิชาสามัญ)
คณะกรรมการ
KM

ครูภาควิชา
การศึกษาทั่วไป
(ภาควิชาสามัญ)
คณะกรรมการ
KM

๔๘

ภาคผนวก ข
คาสั่งแต่งตั้งการจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง

๔๙

คาสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ที่ ๑๐๖ / ๒๕๖๒
การจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
..........................................................
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้สนับสนุนให้วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชจัดทาการ
จัดการความรู้ ด้านทานุบารุงศิลปวั ฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น การจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
ดาเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ การจัดการ
ความรู้ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการฝ่ายให้คาปรึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม เร่งรัด ช่วยแก้ปัญหา และให้
คาปรึกษาเพื่อการดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ
๒. นางพิกลุ อนันตนานนท์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ
๓. นายธานินทร์ โสภิกุล
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
๔. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๕. นางปัทมา สกุลณี
รองผู้อานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
๖. นายวิทยา ดีทอง
ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา
กรรมการ
๗. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว หัวหน้าภาควิชาดุริยางค์ไทย
กรรมการ
๘. นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย
กรรมการ
๙. นางอัญจนา คงนุ่น
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายให้ข้อมูลการจัดการความรู้ มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไหว้ครูหนังตะลุง เพื่อ
การดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑. นายสุมล ศักดิ์แก้ว
พนักงานราชการ
ประธานคณะกรรมการ
๒. นายสุพัฒน์ นาคเสน
ครูชานาญการ
กรรมการ
๓. นายณัฐพงษ์ เพชรวัง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ

๕๐

คณะกรรมการฝ่ายเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้ มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทา
รูปเล่มเกี่ยวกับการไหว้ครูหนังตะลุง เพื่อการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
อาจารย์
ประธานคณะกรรมการ
๒. นางอัญจนา คงนุ่น
ครูชานาญการ
กรรมการ
๓. นางสาวพรทิพย์ มหันตมรรค
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นางเกวริฐา รองพล
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕. นางสาวสุภา รักหมอ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖. นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
อาจารย์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ มีหน้าที่เก็บภาพ สร้างสื่อเพื่อการ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการไหว้ครูหนังตะลุง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑. นางสาวพัชรี มีสุคนธ์
อาจารย์
ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊
อาจารย์
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้คณะทางานปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(นายศิวพงศ์ กั้งสกุล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๕๑

ภาคผนวก ค

- เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
- ผลการเรียนรายวิชารายวิชานาฏศิลปพื้นเมือง และรายวิชาปฏิบัติโท หนังตะลุง

๕๒

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพิธีไหว้
ครูหนังตะลุง
การจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพิธีไหว้ครูหนังตะลุง
แบบสอบถามผู้บริหารในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร
หลักการและเหตุผล
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ เรื่อง
องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้น ตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุ ง :กรณีศึกษานายสุ มล ศักดิ์แก้ว ซึ่งหลักสูตรขั้น
พื้นฐานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ลง
บรรจุเป็นรายวิชานาฏศิลปะพื้นเมือง ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนใต้ที่สาคัญโดยเฉพาะ หนัง
ตะลุงซึ่งเป็นศิลปะการแสดงประจาท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นการเล่าเรื่องราวที่ผู กร้อยเป็น นิยาย
ดาเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสาเนียงท้องถิ่น หรือที่เรียกกันว่าการ "ว่าบท" มีบทสนทนาแทรก
เป็นระยะ และใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้ชม ซึ่งการว่าบท การสนทนา และการแสดง
เงานี้ นายหนังตะลุงเป็นคนแสดงเองทั้งหมด การสืบทอดการแสดงและพิธีกรรมของหนังตะลุงก็เป็นสิ่งสาคัญ
ยิ่งโดยเฉพาะพิธีกรรมการไหว้ครูหนังตะลุงเป็นพิธีกรรมที่สาคัญของศิลปินหนังตะลุงซึ่งจะมีรูปแบบแตกต่างกัน
ไปตามครูผู้ประกอบพิธีได้รับการสืบทอดมา การไหว้ครูเป็นประเพณีสาคัญของหนังตะลุง มีความเชื่อกันว่า
หนังตะลุงคณะใดมีการไหว้ครูเป็นประจาทุกปีเป็นมงคลแก่ตัว เอง ทามาหากินคล่อง เป็นที่นิยมของคนดู คณะ
ผู้จัดทาจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการไหว้ครูหนังตะลุง และสนใจที่จะศึกษาองค์ความรู้เรื่องพิธีการไหว้ครู
หนั งตะลุ ง เนื่ องจากปั จ จุ บั น พิธี การไหว้ค รูห นัง ตะลุ งเริ่ มเลื อนหายไปจากวัฒ นธรรมคนใต้ เพื่อสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมดังกล่าว จึงได้ศึกษาองค์ความรู้เรื่องพิธีการไหว้ครูหนังตะลุง และจะได้องค์
ความรู้ไปใช้เป็นความรู้ในรายวิชานาฏศิลปะพื้นเมือง ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการจัดการองค์ความรู้
๑ เพื่อการจัดการความรู้ เรื่อง องค์ความรู้เรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนพิธีไหว้ครูหนังตะลุง:กรณีศึกษา
นายสุมล ศักดิ์แก้ว
๒ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุง
๓ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุง
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ ...................................................... สกุล ..........................................................................................
อายุ .............. เพศ ........................ อาชีพ..............................................................................................
การศึกษา ..............................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................... แฟ็กซ์ …………………….... E-mail.......................................................

๕๓

ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวความสามารถ/ทักษะส่วนตัวความเชี่ยวชาญทางด้านการไหว้ครูหนังตะลุง

๑ อธิบายความสาคุญของการไหว้ครูหนังตะลุง
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
๒ พิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุงมีขั้นตอนอย่างไร
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
๓ วิธีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุง มีวิธีการใดบ้าง
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

๕๔

ผลการเรี ยนรายวิชารายวิชานาฏศิลปพืน้ เมือง และรายวิชาปฏิบัตโิ ท หนังตะลุง
รายวิชานาฏศิลปพืน้ เมือง
ผลการเรียนรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง หนังตะลุงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

เลขประจาตัว
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕

ชื่อ-สกุล
เด็กชายธรดล อินนุพัฒน์
เด็กชายนิธิ ชุมทอง
เด็กชายพัสกร วันประสพสุข
เด็กชายวันทรัตน์ บุนนาค
เด็กชายศิรพัฒน์ ทองสาม
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้วกระจก
เด็กหญิงปวันรัตน์ ชโนจุติ
เด็กหญิงปานไพลิน ดาฉวาง
เด็กหญิงพิชญ์สินี เสียงเพราะ
เด็กหญิงภัทรธิดา คงคชวรรณ
เด็กหญิงภัทรพรรณ ศรชัย
เด็กหญิงภาชินี จรุงเดช
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน คาเสนาะ
เด็กหญิงรินรดา สุวรรณโณ
เด็กหญิงรุ่งนภา ศฤงคาร
เด็กหญิงศรุตา ไข่นุ่น
เด็กหญิงศศิชา ตุพิลา
เด็กหญิงศิริภา มีแก้ว
เด็กหญิงสมัชญา ติรพจน์กุล
เด็กหญิงสวรินทร์ ดาทอง
เด็กหญิงอติกานต์ พันธ์เจริญ
เด็กหญิงอนงค์นาฏ บุญเต็ม
เด็กหญิงอนัญญา พุ่มนุ้ย
เด็กหญิงอรยา แตงโม
เด็กหญิงอสมาภรณ์ พรหมมาศ
เด็กหญิงอันดามัน ยินเสียง
เด็กหญิงอาภาภัทร พลายชุม
เด็กหญิงอารียา สุวรรณเกตุ
เด็กหญิงอาพิญา สุขเกษม
เด็กหญิงเอกอนงค์ รัญจวนจิต

ผลการเรียน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

หมายเหตุ
เรียนแบบไม่มีหน่วย
การเรียน ตัดเกรด
ผ.และ มผ.

๕๕

ผลการเรียนรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง หนังตะลุงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

เลขประจาตัว
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๔
๕๕๗๖
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๒๐
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๒
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๒
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๓
๕๔๓๙

ชื่อ-สกุล
ผลการเรียน
เด็กชายฤทธินันท์ คิดประเสริฐ
ผ่าน
เด็กชายวรา ยอดเยี่ยม
ผ่าน
เด็กชายวัชรชัยนันท์ ธราพร
ผ่าน
เด็กชายวิวรรธน์ ดรุณวัฒน์
ผ่าน
เด็กชายศรัณย์ภัทร บุตรเต้
ผ่าน
เด็กชายสิรภพ พรหมเทพ
ผ่าน
เด็กชายอภินันท์ สินธู
ผ่าน
เด็กหญิงปรานต์วาด เอี่ยมวงศ์
ผ่าน
เด็กหญิงปริญาภรณ์ อ่อนปาน
ผ่าน
เด็กหญิงปริษา จันทร์แก้ว
ผ่าน
เด็กหญิงปอรมัตถ์ ยอดยิ่ง
ผ่าน
เด็กหญิงปาลิตา หน้าเสือ
ผ่าน
เด็กหญิงพรพิสมัย ศรีไพรินทร์
ผ่าน
เด็กหญิงพัชรดา เขียวเสน
ผ่าน
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ราพึงนิตย์
ผ่าน
เด็กหญิงพิมวริน ตลังวิทย์
ผ่าน
เด็กหญิงภคพร เดชสองแพรก
ผ่าน
เด็กหญิงภัณฑิภา สติธรรม
ผ่าน
เด็กหญิงภัทรฐิตา แก้วอุดม
ผ่าน
เด็กหญิงภูสุดา ยังธิคุณ
ผ่าน
เด็กหญิงรัฐณัฐอร ณัฏฐ์เอก
ผ่าน
เด็กหญิงศิริมาศ ปิ่นสุวรรณ
ผ่าน
เด็กหญิงศิโรรัตน์ คงอิ่ม
ผ่าน
เด็กหญิงศุภิสรา ทรงพระทัย
ผ่าน
เด็กหญิงสรณ์สิริ ทรงพระทัย
ผ่าน
เด็กหญิงสรินญา ยวนานนท์
ผ่าน
เด็กหญิงสุธาสินี สังข์ทอง
ผ่าน
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หนูขาว
ผ่าน
เด็กหญิงอมลณัฐ บุญทรง
ผ่าน
เด็กหญิงอมลวรรณ ภูมี
ผ่าน
เด็กหญิงอรเตชิษฐ์ สุนทรสวัสดิ์
ผ่าน
เด็กหญิงอรปรียา ศรีสุวรรณ
ผ่าน
เด็กหญิงอรวรรณ กรดนวล
ผ่าน
เด็กหเญิงอัญชิษฐา ชูแก้ว
ผ่าน
เด็กชายปฐมพงศ์ ชูปาน
ผ่าน

หมายเหตุ

๕๖

ผลการเรียนรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง หนังตะลุงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

เลขประจาตัว
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๔๒๓
๕๗๐๓

ชื่อ-สกุล
เด็กชายพีรณัฐ เส็มหมัด
เด็กชายวีรภัทร จันทร์แฟง
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ขุมทรัพย์
เด็กชายศิวฤทธิ์ พันธรังสี
เด็กชายศุภณัฐ เจริญพักตร์
เด็กชายศุภณัฐ เตชะโกมล
เด็กชายอภิสิทธิ์ เนาวะโคอักษร
เด็กชายอัครชา จิตติศักดิ์
เด็กชายอัครเดช เสนาภักดี
เด็กชายอาทิตย์ ไชยพหล
เด็กหญิงปวรรัตน์ รัฐแฉล้ม
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เกศาพร
เด็กหญิงพรรณรมณ กลิ่นขา
เด็กหญิงพัชรพร ณุวงศ์ศรี
เด็กหญิงพัณณิตา บุษราคา
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ สันขาว
เด็กหญิงเพ็ชรไพลิน นาคแก้ว
เด็กหญิงวรรณภา ยอดเยี่ยม
เด็กหญิงวันวิสาข์ บุตรย่อง
เด็กหญิงศศิชา เพชราภรณ์
เด็กหญิงสติญา สุมทรจินดา
เด็กหญิงสวิตตา คชโกษัย
เด็กหญิงสุณิสา สกุลเล็ก
เด็กหญิงสุดจิรา หัสเกิด
เด็กหญิงสุริษา ภู่ดอก
เด็กหญิงสุรีพร อุไรโรจน์
เด็กหญิงสุวภัทร เภรีพาส
เด็กหญิงอรปรียา บุญคล่อง
เด็กหญิงอรอุมา นาคแก้ว
เด็กหญิงอาทิตยา บุญมี
เด็กหญิงอาทิตยา หินอ่อน
เด็กหญิงอาภาพร บุญเพ็ชร์
เด็กหญิงอินทิชา อินทรัตน์
เด็กหญิงอุริสยา เอี่ยมศักดิ์
เด็กหญิงอนุธิดา ยางแก้ว
เด็กหญิงสิรินทรา เกิดเงิน
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๕๗

ผลการเรียนรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง หนังตะลุงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

เลขประจาตัว
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๕
๕๖๘๖
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๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๕๒๘

ชื่อ-สกุล
นายคณากร ตะนาวศรี
นายจักรพงศ์ สงล่อง
นายชลธนา สมจิตต์
นายเตชธรรม สุทธิปัญญา
นายทิวากร เตชะโกมล
นายธนพล รัตนะรัต
นายธนาธาร บุญน้อย
นายธีรศักดิ์ บุญแทน
นายนนทภัทร ไชยคีนี
นางสาวชุติมา นวลจันทร์
นางสาวฐิติกานต์ ไชยชาญยุทธิ์
นางสาวณัฐกานต์ สุขขามาศ
นางสาวนิสาชล มีศรี
นางสาวเบญญาภา ไชยทอง
นางสาวพิมพิศา กลิ่นศักโก
นางสาวฟ้าประทาน อาพัทธพงศ์
นางสาวภัทราพร สว่างเพชร
นางสาวภารดี สามพลกรัง
นางสาววริศรา หงษา
นางสาวศศิศ ไชยรักษ์
นางสาวศิริขวัญ ทองขา
นางสาวศิริรัตน์ วัชรกาญจน์
นางสาวศุภกานต์ บุญเรือง
นางสาวหัสดี สารสา
นางสาวอนุธิดา พลายชุม
นายสิทธิศักดิ์ ชัยวุฒิ
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๕๘

ผลการเรียนรายวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง หนังตะลุงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

เลขประจาตัว
๕๕๒๒
๕๕๒๔
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๔๐
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๕๐
๕๕๕๑

ชื่อ-สกุล
นายพัชรพล วงค์เรือง
นายโรจนะ แซ่เตื้อง
นายศุภกิจ เวชกุล
นายศักรินทร์ หอมหวล
นายสุรเชษฐ์ คาแหง
นายโสตถิ์ ฉิมหาด
นางสาวณัฐกานต์ ทองเนตร
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ชุมทอง
นางสาวธราทิพย์ มีแสง
นางสาวนฤมล โททอง
นางสาวปนัดดา แก้วพันธ์
นางสาวปาริฉัตร พาลีกัณฑ์
นางสาวรุ่งนภา คงพรหม
นางสาววันวิสา ศรีระพันธ์
นางสาวศุภกฤตยา นุ้ยมัย
นางสาวสุวนันท์ ถีระแก้ว
นางสาวอนัญญา แก้ววิจิตร
นางสาวอรอุมา แสงประจง
นางสาวอริศรา สุขสวัสดิ์
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๕๙

รายวิชาปฏิบัติโท หนังตะลุง
ผลการเรียนรายวิชาปฏิบัติโท หนังตะลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

ชื่อ-สกุล
นายณัฐวัตร ศรีเจริญ
นายธีรวุฒิ หนูด้วง
นายศักรินทร์ หอมหวล
นางสาวณัฐกานต์ ทองเนตร
นางสาวทวีพร ชุมทอง
นางสาวปนัดดา แก้วพันธ์
นางสาววันวิสา ศรีระพันธ์
นางสาวศุภกฤตยา นุ้ยมัย
นางสาวอนัญญา แก้ววิจิตร
นายพีรพัฒน์ อินท์นุพัฒน์
นางสาวกฤษติยา จันทรเวช
นางสาวชฎาพร ชูรัตน์
นางสาวชมพูนุช จันทร์นิ่ม
นางสาวนิลาวรรณ จันทร์ทองแท้
นางสาวบัวชมพู ชาญปราณีต
นางสาวพรนภา เกศมงคล
นางสาวอภิญชญา จรัส
นายพงศ์เพชร เฟื่องฟุ้ง
นายภาณุเดช บุญทอง
นายภาณุพงศ์ ศรีวิลัย
นายสุรสิทธิ์ สังข์กูล
นางสาวจันทกานต์ คชายนต์
นายชลธนา สมจิตต์
นายธนาธาร บุญน้อย
นางสาวณัฐกานต์ สุขขามาศ
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หมายเหตุ
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