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ค าส าคัญ:  หนัง / หนังใหญ่/ หนังตะลุง / หนังสัตว์ / ศิลปะไทยร่วมสมัย / ช่างหนัง / ตอกหนัง / 
  ธิติยา  เฮงญาณเสวี: การใช้วัสดุหนังในศิลปะไทยร่วมสมัย. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: อ.มาณพ  อิศรเดช.  139 หน้า. 
 
 งานช่างศิลป์ของไทยมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแสดงถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ยาวนานอันเป็นรากฐานของความเป็นชาติ แสดงถึงภูมิปัญญาที่บรมครูช่างไทยโบราณ
ได้เพียรคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสาขาต่าง ๆ มาแต่อดีตและได้รับการสืบทอด  ฟื้นฟู 
ต่อเนื่องไม่ขาดสายตลอดมา นับเป็นมรดกทางศิลปะการช่างไทยอันล ้าค่าที่หาที่สุดมิได้ งานช่าง
หรือศิลปกรรมเกิดจากการสร้างสรรค์ของ “ช่าง” (artisan) หรือ “ศิลปิน” (artist) ที่ประสาน
ความคิด ฝีมือ ทัศนะทางความงามเข้ากับคตินิยมและความเชื่อมในสังคมวัฒนธรรมที่ช่างด้ารงชีวิต
จนกระทั่งเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของกลุ่มในแต่ละท้องถิ่น 
 หนังใหญ่ หนังตะลุง เป็นมหรสพที่เคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อล่วงผ่านกาล
สมัย ความนิยมเหล่านั นได้ลดน้อยถอยลง เป็นผลพวงของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจาก
ซีกตะวันตก เทคโนโลยีเหล่านั นต่างเข้ามาแทนที่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งอาจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่า “หนัง” แบบเดิม 
ในวงการศิลปะไทยร่วมสมัยช่วงทศวรรษ 2520 มีการใช้วัสดุสารพัดชนิด วิธีคิด รูปแบบจาก
ตะวันตก ในขณะเดียวกันได้เกิดกระแสรื อฟื้นศิลปะแบบประเพณีนิยม การกลับไปหารากเหง้าของ
ศิลปะไทย การน้าเอาศิลปะพื นบ้าน คตินิยม ความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมตามแบบแผนเฉพาะของ
แต่ละท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างงานศิลปะในบริบทของปัจจุบัน  
 กลุ่มศิลปินที่น้าวัสดุหนังมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยมีแรงบันดาลใจ
เดียวกัน คือ การน้าวัสดุหนังซึ่งเป็นศิลปะพื นถิ่นก้าเนิด ประกอบด้วย  หนังใหญ่ ได้แก่ กฤษณวงศ์ 
ศิวะพราหมณ์สกุล และ สุวิมล เจริญสุข ในส่วนของอัศวิณีย์ (นิรันดร์) หวานจริง จะเป็นหนังใหญ่
ตามแบบฉบับมุมมองของชาวนครปฐม หนังตะลุง ศิลปะพื นบ้านภาคใต้ ได้แก่ อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ชู
ศักดิ์ ศรีขวัญ สิทธิพงศ์ ปานสมทรง และไพโรจน์ ทองวั่น  น้าเสนอในรูปแบบศิลปะไทยร่วมสมัย 
ใส่แนวคิดทางคติพุทธ ผสานแนวคิดจินตนาการ แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน 
 
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์                                                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                         ปีการศึกษา 2556 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

52005207: MAJOR: ART THEORY 
KEY WORD:  LEATHERCRAFT / LEATHER CRAFTING / THAI CONTEMPORARY ART / 
SHADOW PLAY / HIDE / ANIMAL SKIN / ARTISAN CRAFT 
 THITIYA  HENGYANNASEWEE : LEATHERCRAFT IN THAI CONTEMPORARY 
ART. THESIS ADVISOR:  MANOP ISSARADEJ.  139 pp. 
 

 The distinctiveness and inventiveness of Thai traditional art has signified Thailand’s 
prosperity in art and culture since ancient times. Such qualities of invaluable national heritage  
reflected  craft skill and artist’s aesthetic idea with a unique blend of local beliefs and folkways. This 
has been evolved over time and become a tradition passed down within a group or community. 
 Shadow play used to be a form of Thailand’s popular entertainment in a remote time. 
However, the popularity of shadow theatre was replaced by the coming of advanced technology from 
the western world in terms of moving pictures. Undoubtedly, modern movies and TV shows served 
the audience’s needs much better than the old moving articulated figures made from cowhides did. In 
the 1980s a variety of materials including readymades, found objects, and mixed media were 
considerably used in Thai contemporary art. Artists in Thailand widely embraced concepts and styles 
from western art, whereas a call for revival of Thai traditional art was highly commended. Some Thai 
artists turned to the origins of Thai art, adopted local belief and wisdom in folk art. 
 According to this study, a group of Thai artists who worked in leather crafting shared similar 
source of inspiration, that was, leather art within their birthplaces. Krissanawong Sivapramsakul and 
Suwimon Jaroensuk recreated leather art forms inspired from Nang Yai, the most revered and 
elaborate Thai shadow play. Asawinee (Nirand) Wanjing‘s style was leather work executed from a 
perspective of a girl from Nakhon Pathom. Apichai Piromrak made leather art from his impression on 
Nang Talung, a popular shadow play in the south of Thailand. Chusak Srikwan,Sittipong Pansomsong, 
and Phairot Thongwan demonstrated their art pieces with concepts deriving from Buddhist faith with a 
mix of imaginations. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
หนัง เป็นมหรสพหรือการละเล่นแบบแสดงเงา (Shadow play) ในรูปแบบที่เป็นทั้ง

จิตรกรรมร่วมกับประติมากรรม ในรูปลักษณ์ที่เป็นประติมากรรมบนพื้นราบ จัดอยู่ในประเภท
ประติมากรรมเคร่ืองมหรสพ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “หนังใหญ่” และ “หนังตะลุง” 
นักวิชาการส่วนมากเชื่อว่าการแสดงหนังที่แพร่หลายอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ มีต้น
เค้ามาจากการแสดงหนังของอินเดีย ส่วนการแสดงหนังในประเทศไทยนั้น สันนิษฐานได้ว่าอาจ
ได้รับอิทธิพลมาจาก 2 แหล่ง คือ จากวัฒนธรรมเขมรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 และอิทธิพลจาก
อินโดนีเซีย ผ่านทางอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มหรสพหนังได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษที่6 – 7  

คร้ันเมื่อล่วงผ่านกาลสมัย ช่วงปลายรัชกาลที่ 6 ความนิยมมหรสพหนังลดน้อยถอยลง 
ไม่ต่างอะไรกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ ทั้งประเพณี วัฒนธรรม ก็เช่นกัน ล้วนมีการเกิดขึ้น รุ่งเรืองสูงสุด 
แล้วเสื่อมลงเป็นธรรมดา ความเสื่อมคลายนี้อาจประกอบด้วยหลายเหตุปัจจัย ส่วนหนึ่งน่าจะเป็น
เพราะการขาดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว อันเป็นผลพวงของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากซีกโลกตะวันตก เทคโนโลยี
เหล่านั้นต่างทยอยเข้ามาแทนที่ประดิษฐ์กรรมต่างๆ อันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว อาทิ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่ง
อาจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่าหนังแบบเดิม 
 ในช่วงทศวรรษ 2520 ได้มีการใช้สื่อใหม่ๆ ก าเนิดขึ้น มีการใช้วัสดุสารพัดชนิดที่
ได้รับวิธีคิดและรูปแบบจากตะวันตก ซึ่งอิทธิพลกระแสหลักทางศิลปะตะวันตกนั้นได้เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น วัสดุส าเร็จรูป (Readymade) วัสดุเก็บตก (found object) สื่อผสม (Mixed 
media) ฯลฯ ขณะเดียวกันได้เกิดกระแสร้ือฟื้นศิลปะแบบประเพณีนิยม มีกลุ่มศิลปินที่ต้องการสื่อ
ความคิดของตนด้วยการกลับไปหารากเหง้าของศิลปไทย ซึ่งมีการน าเอาศิลปะพื้นบ้าน คตินิยม 
และความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมตามแบบแผนเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นมาท าและประยุกต์ใหม่ 
 ทั้งนี้ ศิลปินและนักศึกษาศิลปะต่างให้ความสนใจ ศึกษา ฝึกหัด ปฏิบัติ เรียนรู้ เทคนิค
วิธีของช่างไทย รวมถึงทดลองใช้วัสดุต่างๆ ของท้องถิ่นให้เข้ากับการน าเสนอแบบใหม่ ท าให้ช่วง
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ทศวรรษนี้มีทั้งกลุ่มศิลปินที่ท างานในแนวลัทธิสมัยใหม่แบบตะวันตก แนวลัทธิสมัยใหม่แบบไทย 
แนวไทยประเพณี และแนวฟื้นฟูไทยประเพณีหรือแนวไทยประเพณีประยุกต์ ซึ่งปัจจัยส าคัญอัน
เป็นแรงกระตุ้นความตื่นตัวนี้น่าจะมาจากพื้นที่ทางศิลปะที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์ศิลปาชีพสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ หอศิลป์แห่งชาติ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร การประกวด
จิตรกรรมบัวหลวง (เร่ิมการจัดประกวดขึ้นคร้ังแรกใน พ.ศ. 2517) การประกวดศิลปะร่วมสมัยของ
สถาบันทางการเงิน และการเปิดภาควิชาศิลปไทยของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน พ.ศ. 2519 เป็นต้น 
 หลังจาก พ.ศ. 2530 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นความตื่นตัวใน
การเสพงานศิลปะของหมู่ชนชั้นกลางและระดับสูง ความต้องการงานศิลปะที่เพิ่มมากขึ้นนั้นส่งผล
ต่อการพัฒนาลักษณะของศิลปไทยแนวประเพณีสู่ความเป็นไทยแบบร่วมสมัย 
 ส าหรับวัสดุหนัง ศิลปินคนแรกเร่ิมที่ได้น าวัสดุหนังมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะไทยในบริบทศิลปะร่วมสมัย คือ อภิชัย ภิรมย์รักษ์ โดยได้รับความบันดาลจากหนัง
ตะลุง อันเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เขามีความผูกพัน เนื่องด้วยภูมิล าเนาที่เป็นชาวนครศรีธรรมราช 
ศิลปินเรียนรู้การใช้เทคนิคของช่างไทยโบราณ แล้วพัฒนารูปแบบที่เป็นของตนเองขึ้นมาใหม่ 
น ามาแสดงออกโดยใช้รูปทรงที่เป็นนามธรรม และการประสานกันของทัศนธาตุ ด้วยเทคนิคผสมที่
งดงามแปลกตา ในผลงานที่ชื่อ “ตจะ 2531” และ “ตะลุง 2532” 
 นับแต่เวลานั้น ได้มีศิลปินอีกหลายท่านที่สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วัสดุหนัง แม้เป็น
การน ามาใช้เพียงในช่วงเวลาหนึ่ง แต่คุณค่าของผลงานที่ปรากฏสู่สาธารณะ ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า
ผลงานชิ้นอ่ืนใด อาทิเช่น อัศวิณีย์ (นิรันต์) หวานจริง เป็นศิลปินอีกท่านที่มีผลงานเป็นที่น่าสนใจ
ไม่น้อย การน าแนวคิดทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะ “ภาพปริศนาธรรม” อันเป็นภาพที่ใช้สอนธรรมะ
ในลักษณะการอุปมาอุมัย ภาพนี้ ได้เป็นที่มาของความความบันดาลใจให้อัศวิณีย์น ามาแสดงออก
ทางศิลปะ ด้วยแนวความคิดที่ลึกซึ้ง โดยใช้วัฏจักรของชีวิตสัตว์เป็นอุปมา ผ่านเทคนิควิธีการ
แกะสลักหนังแบบประเพณี ด้วยลวดลายที่วิจิตร ประณีต บรรจง และงดงามชวนมอง ดังในผลงาน
ชื่อ “นกบ่รู้ฟ้า ปลาบ่รู้น้ า” 
 ความต่อเนื่องของการใช้หนังมาเป็นวัสดุหลักของการสร้างสรรค์ในงานศิลปะไทย
ร่วมสมัย เร่ิมเป็นที่ปรากฏเด่นชัดในปี พ.ศ. 2546 เมื่อ กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล ศิลปินชาว
ราชบุรี ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากหนังใหญ่ ศิลปินน ารูปแบบ
ของหนังใหญ่อันเป็นความบันดาลใจ มาผสานกับแนวคิดและคติธรรมทางพุทธศาสนา โดยการน า
สาระในวัฏจักรของชีวิตมาเป็นอุปมา ด้วยการใช้รูปทรงของสัตว์เป็นสัญลักษณ์ และน าเสนอ
มุมมองทางวัสดุในเร่ืองความเสื่อมสลายของสังขาร ความเป็นอนิจจัง ศิลปินเปรียบเปรยร่องรอยที่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

เกิดจากวิธีการตอกฉลุหนังกับการถูกท าลายอันเกิดจากการกัดกินของมดและแมลง ดังในผลงานชุด 
“วัฏจักรของชีวิต” และ “อนิจจัง” 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ชูศักดิ์ ศรีขวัญ ศิลปินผู้น าแรงบันดาลใจจากสื่อการแสดงหนัง
ตะลุงของภาคใต้บ้านเกิด มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยด้วยการประสานแนวคิด
ระหว่างการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิควิธีการแกะสลักหนังเป็นรูปทรงต่างๆ อันเป็น
ลักษณะเฉพาะตน แสดงออกด้วยทัศนะธาตุทางศิลปะผ่านแนวความคิด อารมณ์ความรู้สึก และ
ความงาม สะท้อนเนื้อหาแห่งพุทธปรัชญา เพื่อเป็นแนวทางการด ารงชีวิตตามวิถีพุทธรรมอันดีงาม 
 หลังจากปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ศิลปินรุ่นใหม่อีกหลายท่าน เลือกใช้วัสดุหนังมา
สร้างสรรค์ผลงาน อาทิเช่น สุวิมล เจริญสุข สิทธิพงศ์ ปานสมทรง ไพโรจน์ ทองวั่น ฯลฯ 
 เมื่อท าการส ารวจผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย พบว่า มีการน าเสนอผลงานที่ใช้วัสดุหนัง
เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ความต่อเนื่องนี้เอง จึงเป็นที่มาของความสนใจ ให้
ข้าพเจ้าน ามาศึกษา วิจัย ในวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “การใช้วัสดุหนังในศิลปะไทยร่วมสมัย” เป็น
การศึกษาถึงการใช้วัสดุหนังที่ปรากฏในศิลปะไทยร่วมสมัย โดยวิเคราะห์แนวความคิด ทัศนคติ 
เนื้อหาเร่ืองราว รูปแบบ กลวิธีการสร้าง การน าเสนอ ซึ่งมุ่งให้ความส าคัญกับผลงานที่ใช้หนังเป็น
สื่อวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ และยังถือเป็นโอกาสอันดี ในการรวบรวม เรียบเรียง รายนามศิลปิน
ที่ใช้วัสดุหนังและภาพผลงาน (จ านวนหนึ่ง) ตามปีที่ศิลปินสร้างผลงาน มาจัดประมวลเป็นองค์
ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้าในภายภาคหน้าได้ 
 
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 2.1 เพื่อศึกษาการใช้วัสดุหนังที่ปรากฏในศิลปะไทยร่วมสมัย การศึกษาจะใช้ช่วงเวลา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ซึ่งมีอภิชัย ภิรมย์รักษ์ เป็นศิลปินคนแรกเร่ิมที่ได้น าวัสดุหนังมาใช้ในผลงานชื่อ 
“ตจะ 2531” และ “ตะลุง 2532” โดยจะท าการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วง คือ ปี พ.ศ. 2531 - 2540 
ปี พ.ศ. 2541 - 2550 และ ปี พ.ศ. 2551 - 2555 (ปัจจุบัน) 
 2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด ทัศนคติ เนื้อหาเร่ืองราว รูปแบบ กลวิธีการสร้าง 
การน าเสนอ ของศิลปินที่ใช้หนังเป็นสื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
3. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 3.1 ศึกษาการใช้วัสดุหนังที่ปรากฏในงานศิลปะไทยแบบประเพณี (โดยสังเขป) จนถึง
ร่วมสมัยปัจจุบัน 
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 3.2 ศึกษาเฉพาะผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มีการใช้หนังเป็นวัสดุหลัก (หนังสัตว์ที่
เป็นวัสดุดิบตามธรรมชาติ) อันแสดงให้เห็นถึงการต่อยอดหรือพัฒนาการจากรากเหง้าของศิลปะ
แบบประเพณีเดิมอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักเกณฑ์คัดเลือกเฉพาะผลงานที่ศิลปินได้ท าการศึกษา 
ค้นคว้า พัฒนา มีการจัดแสดง และได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะชนผ่านสื่อต่างๆ 
 
4. ขั้นตอนของกำรศึกษำ 
 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
 4.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
 4.4 สรุปผลการศึกษา 
 4.5 เขียนรายงานการวิจัย 
 4.6 จัดท าเอกสารต้นฉบับเป็นรูปเล่ม 
 
5. วิธีกำรศึกษำ 
 5.1 ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ วิวัฒนาการการต่อเนื่อง การแสดงออก และ
คุณค่าทางศิลปะของการละเล่นแบบแสดงเงา (Shadow play) ในประเทศไทย อันได้แก่ หนังใหญ่ 
หนังตะลุง 
 5.2 ศึกษาการใช้วัสดุหนัง ตั้งแต่กรรมวิธีแบบโบราณจนถึงการประยุกต์ใช้ของศิลปิน
รุ่นใหม่ในการสร้างงานศิลปะไทยร่วมสมัย 
 5.3 ศึกษาข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ทั้งแบบประเพณี 
สมัยใหม่และร่วมสมัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 5.4 รวบรวมข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสัมภาษณ์ศิลปินที่ใช้วัสดุหนัง ถึง
ประวัติความเป็นมา ความบันดาลใจ จุดเร่ิมต้นทางความคิด แนวความคิด ทัศนคติ เนื้อหาเร่ืองราว 
รูปแบบ การน าเสนอ รวมถึงขั้นตอนในการพัฒนาผลงาน ปัญหาที่พบเจอระหว่างการสร้างสรรค์ 
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 5.5 น าข้อมูลในแต่ละส่วนและในประเด็นส าคัญต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สรุปผลการวิจัย 
 5.6 น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้วยการ
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มงานวิจัยที่สมบูรณ์ และเสนอในรูปแบบรายงานการวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทคัดย่อผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
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6. แหล่งข้อมูล 
 6.1 หนังสือที่ให้ความรู้ทางศิลปะในประเทศไทยและตะวันตก 
 6.2 หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นแบบแสดงเงา (Shadow play) 
 6.3 สูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 ศิลปินที่ใช้วัสดุและผลงานสร้างสรรค์ 
 6.5 พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 6.6 แหล่งข้อมูลออนไลน์ 
 
7. กำรเสนอผลงำน 
 น าเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
งานวิจัยที่สมบูรณ์ และเสนอในรูปแบบรายงานการวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ หรือตีพิมพ์
เผยแพร่ในรูปแบบบทคัดย่อผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 
1. ประวัติความเป็นมาของการละเล่นหนัง (Shadow Play) โดยสังเขป 
 ค ำว่ำ “หนัง” เกิดมำจำกกำรละเล่นที่ขึ้นหน้ำขึ้นตำของชำวไทยสมัยโบรำณชนิดหนึ่ง 
ที่เรียกว่ำ “หนัง” เพรำะเหตุว่ำรูปภำพแทนบุคคลหรือตัวละครที่ใช้เล่นนั้นประดิษฐ์ขึ้นด้วยหนัง
สัตว์ เช่น หนังโค หนังกระบือ หนังแพะ จึงเรียกกำรละเล่นชนิดนั้นว่ำ “หนัง” และค ำว่ำหนังเฉย ๆ 
ค ำเดียวโดดๆ นี้ เป็นค ำที่ใช้เรียกกันมำตั้งแต่ดั้งเดิมทั่วไปทั้งในภำคกลำงและภำคใต้ ค ำและ
ควำมหมำยในท ำนองเดียวกันนี้ ตำมภำษำที่พวกชวำ-มลำยูใช้เรียกชื่อหนังของตนว่ำ “วำยังปูรวำ” 
หรือ “วำยังกุลิต” (WAYANG PURAVA or WAYANG KULIT) ซึ่งแปลว่ำรูปที่ท ำด้วยหนังสัตว์ 
(วำยัง = หนังสัตว์ ส่วน วำยังปูรวำ แปลว่ำ วำยังเก่ำหรือวำยังดั้งเดิมมีขึ้นก่อนวำยังชนิดอ่ืนๆ) 
 หนังเป็นมหรสพที่ เกิดขึ้นในยุคโบรำณเมื่อประมำณ ๒,๐๐๐ ปีมำแล้ว และเป็น
กำรละเล่นที่เกิดขึ้นในหลำยประเทศ เช่น อินเดีย จีน อียิปต์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเทศไม่ จ ำเป็น
จะต้องลอกเลียนแบบไปจำกกันก็ได้ เพรำะประเทศที่เคยมีอำรยธรรมรุ่งเรืองมำก่อนและมีพลเมือง
มำกย่อมสำมำรถที่จะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองได้ตำมสภำพ ยกเว้นประเทศเล็กและด้อยควำมเจริญส่วน
ใหญ่มักรับอิทธิพล ได้รับกำรถ่ำยทอดแบบอย่ำงจำกเมืองแม่บททำงอำรยธรรม ต้นก ำเนิดหนังใน
ประเทศไทยเกิดจำกอินเดีย ต่อมำอินเดียได้ถ่ำยทอดแบบอย่ำงให้แก่อำณำจักรศรีวิชัย โดยเฉพำะบน
เกำะชวำ หนังเจริญแพร่หลำยมำก ไทยเรำก็ได้แบบอย่ำงกำรเล่นหนังสืบต่อมำจำกอำณำจักรทะเล
ใต้ในสมัยศรีวิชัยอีกทอดหน่ึง โดยได้รับผ่ำนมำทำงแหลมมลำยู1 
 หนังตะลุงที่นิยมเล่นในเอเชียอำคเนย์ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบแรกเป็นแบบหนังใหญ่
ของไทย และหนังสเป็ค (Nang Sbek) หรือหนังแสบกของเขมร ซึ่งรูปหนังมีขนำดใหญ่ และส่วน
แขนติดนิ่งอยู่กับบ่ำเคลื่อนไหวไม่ได้ ส่วนอีกแบบหนึ่ง รูปมีขนำดเล็กกว่ำ แขนมีรอยต่อเป็นข้อท ำ
ให้เคลื่อนไหวได้ แขนหนึ่งหรือทั้งสองแขน แบบหลังนี้เป็นที่นิยมกันอย่ำงกว้ำงขวำงกว่ำแบบแรก 

                                                                 

 1 เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ : ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย (กรุงเทพ ; โรงพิมพ์ชวน

พิมพ์, 2537), 5-6. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มีเล่นทั้งใน ชวำ บำหลี สิงคโปร์ มำเลเซีย ไทย ลำว และเขมร โดยเฉพำะทำงภำคใต้ของประเทศ
ไทย2 

 

ภำพที่ 1 หนังของตุรกี “KARAGÖZ and HACIVAT” 
ที่มำ: Sparks, Shadow Puppets, accessed  December 26, 2013, available from 
http://www.theburningbush.co.uk/shadow.htm 

                                                                 

 2 สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, หนังตะลุง (ม.ป.ท.: ศูนย์ส่งเสริมภำษำและวัฒนธรรมภำคใต้

มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลำ, 2522), 2. 
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ภำพที่ 2 หนังของมำเลเซีย “วำยังกุลิต” (WAYANG KULIT) 
ที่มำ : Kenny, Malaysia Performing Arts and Cultural, accessed  December 26, 2013, available 
from http://holidaysinmalaysia.org/malaysia-performing-arts-and-cultural-shows/ 

   

ภำพที่ 3 หนังของชวำ (อินโดนีเซีย) “วำยังปูรวำ” (WAYANG PURAVA) 
ที่มำ : Hendra Rayana, Wayang Kulit (Shadow Puppets), accessed  December 26, 2013, 
available from http://ekstra.kompasiana.com/english/2009/12/19/wayang-kulit-shadow-puppets-
part-4-the-kingdom-of-amarta/FlashVideo.htm 
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ภำพที่ 4 หนังของไทย “วำยังเสียม” (WAYANG SIAM) 
ที่มำ : คลังปัญญำไทย, หนังตะลุง, เข้ำถึงเมื่อ 26 ธันวำคม 2556, เข้ำถึงได้จำก 
http://www.vcharkarn.com/varticle/39593 

 

ภำพที่ 5 หนังของอินเดีย “โซลลุมมำละตะ” (THOLUMMALATA) 
ที่มำ : Guru Krishnan Kutty Pulavar, The Shadow Puppet Theatre of Kerala, accessed 
December 26, 2013, available from http://ww.mkerala.net/puppetry/ 
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ภำพที่ 6 หนังของจีน  
ที่มำ : Allison, The History of Chinese Shadow Puppetry , accessed  December 26, 2013, 
available from http://www.travelbeijingtips.com/ 
 
2. การละเล่นหนัง หรือ การแสดงเงา (Shadow Play) 
 กำรละเล่นหนัง หรือ กำรแสดงเงำ (Shadow Play) ในกำรศึกษำนี้คือกำรแสดงโดยใช้
หนัง (Leather) เป็นวัสดุหลักในกำรแสดง แบ่งกำรศึกษำออกเป็น 3 ช่วง ตำมหลักฐำนที่ค้นพบ 
ลักษณะ รูปแบบกำรละเล่น และพัฒนำกำร ได้แก่ 
 2.1 กำรแสดงเงำในยุคโบรำณ 
 2.2 เอเชียในปัจจุบัน 
 2.3 วิวัฒนำกำรของกำรละเล่นแบบแสดงเงำ (Shadow play) ในประเทศไทย 
 2.1  การแสดงเงาในยุคโบราณ 
  กำรแสดงเงำ เป็นวัฒนธรรมกำรแสดงที่มีอยู่ทุกที่ทั่วโลกมำกกว่ำ 20 ประเทศต่ำง
รู้จักกำรแสดงเงำ ควำมเป็นมำของกำรแสดงด้ำนนี้มีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ เมื่อมนุษย์ค้นพบ
ไฟแล้วได้เห็นแสงและเงำ มนุษย์พยำยำมแสดงออกและเล่นกับแสงเงำจนค้นพบและพัฒนำโดย
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กำรละเล่น แกะ ปรุ วัสดุต่ำงๆ รวมถึง หนังสัตว์เป็นรูปร่ำงแล้วด ำเนินกำรด้วยแสงจนกระทั่ง
กลำยเป็นกำรแสดงละครเงำ3 
  กำรแสดงเงำในยุคโบรำณ เป็นกำรแสดงเงำด้วยวัสดุที่ท ำจำกหนังนี้ พบหลักฐำนมี
ควำมข้องเกี่ยวกับกับพิธีกรรม เวทมนตร์และศิลปะ หลักฐำนส่วนใหญ่ปรำกฏทั้งภำพวำดตำมผนัง
ถ้ ำ วัสดุอุปกรณ์ตำมหลุมฝังศพ และจำรึก โดยลักษณะและรูปแบบกำรแสดงในยุคแรกไม่ได้จ ำกัด
เพียงแค่ที่ใดที่หนึ่ง แต่ลักษณะกำรแสดงเงำที่คล้ำยกันยังพบหลักฐำนในหลำยประเทศที่เป็นแหล่ง
อำรยะธรรมโบรำณอีกด้วย 
  กำรศึกษำนี้จะกล่ำวถึงประเทศที่ได้รับอิทธิพลกำรแสดงเงำ โดยใช้หนังสัตว์ใน
กำรแสดงตำมหลักฐำนที่ปรำกฏในข้อมูลที่ค้นพบ ดังนี้ 
  2.1.1 อาณาจักรอียิปต์โบราณ 
  กำรแสดงเงำในยุคอียิปต์โบรำณ กำรแสดงละครเงำโดยใช้วัสดุท ำด้วยวัสดุ
ประเภทไม้ กระดำษ ภำพวำด เพรำะในยุคโบรำณอียิปต์จะไม่ใช้หนังสัตว์ เนื่องจำกเชื่อว่ำเป็นบำป 
กำรแสดงระยะแรกเป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมำยของเวทมนตร์ บูชำ และศิลปะ หมอผี หรือผู้ติดต่อกับกับ
วิญญำณได้ ในยุคก่อนประวัติศำสตร์จะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมบูชำด้วยกำรแสดงเงำรอบกองไฟ 
กำรแสดงชนิดนี้มีหลักฐำนเก่ำแก่เป็นภำพวำดจำกกำรแสดงเงำพร้อมกำรแสดงมำยำกลในจิตกรรม
ฝำผนังจำก เบนี ฮะซันในประเทศอียิปต์ ประมำณ 2500 ปีก่อนคริสตกำล4 สอดคล้องกับนักวิชำกำร
หลำยท่ำนเชื่อว่ำ มีหลักฐำนปรำกฏอยู่ว่ำ เมื่อคร้ังพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำชมีชัยชนะเหนือ
อียิปต์ ได้จัดให้มีกำรแสดงหนัง (หรือกำรละเล่นที่คล้ำยกัน) เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะและประกำศ
เกียรติคุณของพระองค์ 

                                                                 

 3 Nualmorakot Taweethong, “The History of Nang Talung :‘Shadow play’ from Asia 

to Southern Thailand”. (paper presented at The 2nd International Conference on Humanities and 

Social Sciences April 10th, 2010).  

 4 Paul Kahle, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland 
(New Series) 72 , 1 (January 1940): 21-34. 
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ภำพที่ 7 กำรแสดงเงำพร้อมกำรแสดงมำยำกล จิตกรรมฝำผนัง ที่เบนี ฮะซันในประเทศอียิปต์ 
ที่มำ : Paul Kahle, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland (New 
Series) 72 , 1 (January 1940): 21. 

 

ภำพที่ 8 อุปกรณก์ำรแสดงเงำแบบโบรำณ ในประเทศอียิปต์ 
ที่มำ : Paul Kahle, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland (New 
Series) 72 , 1 (January 1940): 21. 
 
  ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 – 13th อุปกรณ์ในระยะแรก จึงมีเพียงแสงสว่ำงจำกเทียน 
ฉำกที่ท ำด้วยผ้ำ ในระยะต่อมำกำรละเล่นเงำในอียิปต์เล่นเพื่อฉลองชัยชนะหลังจำกกำรท ำสงครำม 
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เมื่อฟำโรห์ยกทัพไปท ำศึกกับเมืองอื่นๆ เมื่อได้ชัยชนะกลับมำ ฟำโรห์ก็โปรดให้ทรงมีกำรฉลองชัย
ชนะ ในสมัยโบรำณใช้มือและไม้เคำะให้จังหวะ ในระยะหลังได้เร่ิมมีกำรน ำวัสดุประเภทกระดำษ 
และหนังมำใช้บ้ำงแล้ว แต่ยังไม่แพร่หลำย 
  2.1.2 อาณาจักรจีนโบราณ 
 หลักฐำนเก่ำแก่ที่กล่ำวถึงกำรแสดงเงำในจีน โดยใช้วัสดุประเภทหนังในกำร
แสดงปรำกฏในสมัยรำชวงศ์ฮั่น (Han Dynasty 206 B.C. – 220 A.D.) กำรละเล่นเงำในประเทศจีน 
มีเร่ืองเล่ำสืบทอดกันมำว่ำเกิดขึ้นคร้ังแรกในรำชส ำนัก เป็นไปเพื่อควำมบันเทิงและกำรผ่อนคลำย
ของฮ่องเต้ ให้หำยโศกเศร้ำจำกกำรสูญเสียพระรำชชำยำ เหล่ำขุนนำงในรำชส ำนักต่ำงหำวิธีแก้ไข มี
ขุนนำงผู้หนึ่งได้น ำหนังวัวมำแกะสลักเป็นรูปอดีตพระรำชชำยำ มีกำรลงสีให้สวยงำม และเล่น
ถวำยก่อนฮ่องเต้เข้ำสู่บรรทม โดยใช้แสงเทียนส่องให้เงำภำพฮองเฮำไปทำบที่ม่ำนบรรทม ท ำให้
ฮ่องเต้พอพระรำชหฤทัย และได้พระรำชทำนรำงวัลแก่ขุนนำงผู้นั้น ต่อมำภำยหลังฮ่องเต้โปรดให้มี
กำรละเล่นเงำ ฉลองงำนพิธีส ำคัญในพระรำชส ำนักเป็นประจ ำ จนแพร่หลำยไปสู่มณฑลต่ำงๆ ใน
ประเทศจีน5 และในภำยหลังกำรละเล่นเงำ โดยใช้หนังสัตว์เป็นวัสดุนั้น ได้กลำยเป็นมหรสพประจ ำ
มณฑลต่ำงๆ ไป พัฒนำกำรด้ำนเทคนิคของกำรแสดงเงำนี้ในสมัยรำชวงศ์ซ่ง (Song Dynasty 960 – 
1279) กล่ำวกันว่ำเทคนิคกำรใช้สีกับหุ่นละครเงำสวยงำมมำก6 เร่ืองรำวที่ใช้เป็นบทในกำรแสดง
ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองในรำชส ำนัก เช่น เร่ืองรำวของรำชวงศ์ฮั่นหรือท่องเร่ืองรำวของศำสนำพุทธ 
 ในยุคหลังเป็นเร่ืองสำมก๊กซึ่งแพร่หลำยมำก กำรแสดงในชนชั้นสำมัญชน
จะนิยมแสดงภำยในถ้ ำดิน ศิลปินจะท ำกำรชักหรือเชิดอยู่ด้ำนหลัง พร้อมทั้งมีดนตรีและกำรร้อง
ประกอบ รูปแบบของกำรแสดงนี้ยังแพร่หลำยกันอย่ำงกว้ำงขวำงในหมู่ชำวบ้ำน รูปแบบกำรแสดง
จะใช้หุ่นเชิดหลำกสีสันที่ท ำจำกหนังสัตว์ หรือกระดำษ แกะอย่ำงละเอียดประณีตแล้วให้แสงไฟ
ส่องผ่ำนเป็นเงำทอดลงบนจอ ศิลปินจะท ำกำรชักหรือเชิดอยู่ด้ำนหลัง พร้อมทั้งมีดนตรีและกำรร้อง
ประกอบ 
  2.1.3 อาณาจักรเอเชียใต้โบราณ 
 กำรละเล่นเงำในเอเชียใต้ ได้รับอิทธิพลจำกกำรเข้ำครอบครองดินแดนของ
อำณำจักรที่เข้มแข็งกว่ำเป็นตัวส่งผ่ำนวัฒนธรรมดังกล่ำว โดยเฉพำะอิทธิพลจำกอำณำจักรออตโต

                                                                 

 5 Stanford University Press, “Cinema and Urban Culture in Shanghai”, (1922-1943) 
,” 1999. 
 6 杭间, 郭秋惠中国传统工艺 Cultural China series, 中信出版
社,2006. 
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มันเติร์ก ผ่ำนบทละครของกรีก อียิปต์ จำกชนเผ่ำมงโกล เข้ำสู่ตูนีเซีย และยุโรป ตำมเส้นทำงกำร
ติดต่อค้ำขำย 
 ตุรกี คร้ังแรกในตุรกีมีกำรเล่นเงำเพื่อบูชำเทิดทูลอำณำจักรออตโตมัน 
ภำยหลังก็กลำยเป็นมหรสพ วิธีกำรแสดงคล้ำยกับของอียิปต์ ผิดกันเพียงวัสดุที่ท ำภำพ ตุรกีใช้หนัง
อูฐท ำภำพ โดยมีควำมเชื่อว่ำ อูฐเป็นสัตว์ที่มีควำมส ำคัญกับมนุษย์ กำรที่น ำหนังอูฐด้วยตุรกีจะไม่ใช้
หนังสัตว์ชนิดอ่ืนท ำ เร่ืองที่ใช้แสดงเกี่ยวกับโจรสลัด มีภำพเรือใบบรรทุกผู้คนมำกมำย เรือก็มีเล็ก
ใหญ่หลำยขนำด ถึงตอนนี้ก็ยังมีกำรแสดง 

 

ภำพที่ 9 หนังเงำของตุรกี 
ที่มำ : Karagöz and Hacivat, Turkish shadow play, accessed  December 26, 2013, available from 
http://www.allaboutturkey.com/karagoz.htm 
 
 อินเดีย ได้ รับอิทธิพลจำกบทละครภำษำกรีก ผ่ำนกำรอพยพและเข้ำ
ครอบครองดินแดนโดยอำณำจักรออตโตมันในต้นคริสศตวรรษที่ 10th ซึ่งต่อมำประมำณ
คริสต์ศตวรรษที่ 16-17th วัฒนธรรมกำรละเล่นหุ่นเงำของอำณำจักรออตโตมัน เร่ิมเข้ำสู่ตูนี เซีย 
ตุรกี อิสตันบูล และเข้ำสู่อิตำลียุโรปอีกคร้ังตำมเส้นทำงกำรค้ำและกำรเข้ำครอบครองดินแดน 
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เฉพำะในอินเดียกำรแสดงเงำได้บูรณำกำรกับวัฒนธรรมท้องถิ่นจนกลำยเป็นรูปแบบกำรแสดงที่
แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละแคว้น7 
 กลุ่มทำสชำวตุรกี ที่ได้ถูกกวำดต้อนมำอยู่ทำงตอนเหนือของอินเดียตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 10 และชำวเติร์กที่อพยพภำยใต้กำรน ำของกลุ่มชำวมองโกลในคริสต์ศตวรรษที่ 
17th ก็อำจมีส่วนในกำรแพร่กระจำยวัฒนธรรมกำรละเล่นเงำในอินเดีย กำรแสดงเงำในประเทศ
อินเดีย หำกเป็นพวกพรำหมณ์แสดงจะมีชื่อเรียกว่ำ “ฉำยำนำฏกะ” โดยจะแสดงเร่ืองมหำกำพย์รำ
มำยณะ เพื่อบูชำเทพเจ้ำและสดุดีวีรบุรุษ 
 สุเรช อวำสติ (Suresh Awasthi) นักวิชำกำรด้ำนศิลปะ ระบุว่ำลักษณะและ
รูปแบบของกำรละเล่นหนังเงำในยุคโบรำณ กำรใช้หนังในกำรแสดงเงำของอินเดียมีควำมแตกต่ำง
ในแต่ละรัฐ นอกจำกนี้โรงละครในยุคอินเดียโบรำณไม่ปรำกฏแน่ชัดว่ำมีลักษณะใด แต่ ศ .ดร. 
William Ridgeway นักวิชำกำรด้ำนศิลปะอินเดียโบรำณระบุว่ำ กำรแสดงละครเงำระยะแรกถูก
ก ำหนดให้เป็นกำรแสดงส ำหรับชนชั้นกษัตริย์ ในรัฐกุศรำชในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12th  
 ต่อมำกำรแสดงดังกล่ำวก็จะถูกจัดให้แสดงเพื่อสรรเสริญเทพเจ้ำ ขยำยไป
ตำมแว่นแคว้นต่ำงๆ ของอินเดียในเวลำต่อมำ ซึ่งกำรแสดงนี้จะได้รับควำมนิยมมำกในรัฐทำงตอน
ใต้ของอินเดีย โดยจะมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันไป เช่น Killekyathru, Gomberama Chakkai 
Gombbeyata ในKarnataka; Chitra Marathigaru ใน Maharashtra; Tolu Bomlat ใน Andhra; 
Pavaikottu ใน Kerala. เป็นต้น ลักษณะโรงละครในแคว้นทำงใต้จะเป็นโรงละครเปิดโล่ง แสดงให้
ดูฟรี ระยะเวลำในกำรแสดงอยู่ที่ 6-8 ชม.8 

                                                                 

 7 Emin Şenyer, Karagoz Traditional Turkish Shadow Theatre, accessed 
December 26 ,2013, available from http://www.karagoz.net/english/shadowplay.htm 
 8 Sampa Ghosh and Utpal Banerjee, Indian Puppets, (New Delhi : Abhinav, 2006), 

21,54. 



16 

 

ภำพที่ 10 ลักษณะหนังเงำในแคว้นทำงตอนใต้ของอินเดียโบรำณ 
ที่มำ : Sampa Ghosh and Utpal Banerjee, Indian Puppets, (New Delhi: Abhinav, 2006),10. 
   
  2.1.4 ยุโรป 
 ในปลำย คริสต์ศตวรรษที่ 17 กำรละเล่นเงำ เป็นกำรแสดงชนิดหนึ่งเพื่อ
ควำมบันเทิงในยุโรปอย่ำงแพร่หลำย ดังได้กล่ำวแล้วว่ำมีกำรเร่ิมต้นจำกอิตำลี 9 เยอรมัน อังกฤษ 
และโดยเฉพำะในฝร่ังเศส ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่พบหลักฐำนทำงโบรำณคดีเกี่ยวกับกำรละเล่นเงำ
เป็นภำพวำดในผนังถ้ ำ และเฟื่องฟูมำกในปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 17 แต่ก็เป็นอิทธิพลจำกกำร
แสดงเงำของประเทศจีน หลังจำกคณะมิชชันนำรี่กลับจำกกำรเผยแผ่ศำสนำในจีน เมื่อปี  
ค.ศ. 1767 ซึ่งอิทธิพลกำรละเล่นเงำจำกจีนได้ถูกน ำไปเผยแพร่อีกครั้งในฝรั่งเศส และได้รับ
ควำมนิยมอย่ำงมำกในคริสต์ศตวรรษที่ 19th โดยเฉพำะในเมืองส ำคัญ เช่น ปำรีส และมำร์ก
เซย (Marseilles) 

 กำรแสดงเงำในฝร่ังเศส ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก โดยจัดให้มีกำร
แสดงในพระรำชวังแวซำยน์ (1784 - 1879) โดยฟรำนซิสโดมินิค เซรำฟิน (Dominique Seraphin) 
ได้เปิดกำรแสดงอย่ำงเป็นทำงกำร ในเมืองปำรีส เมื่อปี ค.ศ.1882-1897 ยุคนี้ลักษณะของตัวละคร

                                                                 

 9 Norman Laliberté,” Alex Mogelon Silhouettes, shadows, and cutouts: history and 

modern use,” (Reinhold Book Corp., 1968), 59. 
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หนังมีกำรวำดเขียนสีลงไปอย่ำงสวยงำม โรงละครเร่ิมมีกำรผสมผสำนแสง เสียง และภำพวำด
ประกอบฉำกกำรแสดง10 

 

ภำพที่ 11 กำรแสดงเงำในฝร่ังเศส 
ที่มำ : Richard Abel, ed. Encyclopedia of Early Cinema, (USA:Taylor & Francis,2005), 850. 
 ในช่วงปี ค.ศ.1900 กำรละเล่นเงำ ได้รับควำมนิยมและมีกำรผสมผสำน
เทคนิคใหม่ๆ ไปทั่วโลก เช่น ในเยอรมันมีกำรปรับปรุงโรงละคร เสริมเทคนิคกำรแสดงเสมือนจริง 
มีกำรน ำเทคนิคแสงสีเสียงมำช่วย นอกจำกนี้ในเอเชียกำรแสดงก็ยังได้รับควำมนิยมต่อเนื่อง เช่น 
   2.1.4.1มีกำรแสดงทำงโทรทัศน์ในรำยกำรส ำหรับเด็กในอินโดนีเซีย ปี 
ค.ศ.1983, 
   2.1.4.2 Once Upon a Time ในอเมริกำ ปี ค.ศ.1984 , 
   2.1.4.3 ค.ศ.1998 เป็นหนังสั้นเร่ือง Humdrum , 
   2.1.4.4 ปี ค.ศ.2002 เร่ืองแดรกคุล่ำ 
   2.1.4.5 แอตลันต้ำ มี The center for puppetry Arts 
   2.1.4.6 จอเจียร์ บรรจุกำรแสดงหุ่นเงำของจีนในเอเชียคอลเลคชั่น 
   2.1.4.7 ออสเตรเลีย มีศิลปินด้ำนกำรแสดงเงำ Richard Bradshaw OAM 
ซึ่งต่อมำก็เป็นที่นิยมมำกเมื่อกำรแสดงได้จัดอยู่ในผังรำยกำรทีวี นอกจำกนี้โรงละครหุ่นเงำยังได้ถูก
พัฒนำในออสเตรเลีย The Shadow Theatre of Anaphoria (from California) ดัดแปลงแสงสีเสียง 
ภำยใต้กำรดูแลของเอกชน (The direction of Kraig Grady) 

                                                                 

       10 Richard Abel, ed. Encyclopedia of Early Cinema, (USA:Taylor & Francis,2005), 
850. 
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  2.1.5 อาณาจักรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณ 
 เป็นที่แน่ชัดว่ำกำรละเล่นเงำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับอิทธิพลจำก
กำรเผยแพร่ศำสนำและกำรค้ำกับดินแดนในเอเชียกลำงซึ่งได้แก่ อินเดีย จีน โดยผ่ำนชวำ มำเลเซีย 
ไทย เข้ำสู่ เขมร เวียดนำม 
 อินโดนีเซียและมำเลเซียจะเรียกกำรละเล่นหนัง นี้ว่ำ “วำยังกูลิต” ลักษณะ
อุปกรณ์ที่ใช้ ก็จะแตกต่ำงกันไป เช่น ที่มำเลเซียจอยำว 8-12 ศอก กว้ำงประมำณ 6-9 ศอก ขึงกำงกับ
พื้นดิน มีคนดูอยู่หน้ำจอคนพำกย์อยู่ข้ำงหลังจอ ตัวหนังไม่สลักเป็นรูปคนเพรำะทำงศำสนำอิสลำม
ห้ำมเพรำะขัดกับคัมภีร์โกหร่ำน ตัวหนังทำเป็นรูปที่ไม่เป็นรูปคน ต่อมำเมื่อเข้ำมำสู่ทำงภำคใต้ของ
ไทยชำวบ้ำนคอนพร้ำว จังหวัดพัทลุงได้คิดดัดแปลงมำเป็นหนังตะลุงที่เรียกว่ำ “ หนังคอน” จน
พระยำสุรวงศ์วัยวัฒน์ (วร บุนนำค) ได้นำมำเล่นถวำยต่อหน้ำพระที่นั่งพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 5) ที่พระรำชวังบำงปะอินในปี พ.ศ. 2419 หนังใหญ่จะมีขนำดใหญ่
เท่ำกับเด็กอำยุประมำณ 5-6 ขวบ แต่เนื่องจำกต้องใช้คนเชิดและปัญหำอ่ืน ๆ อีกหลำยอย่ำง ต่อมำจึง
มีกำรดัดแปลงขนำดของตัวหนังให้เล็กลงคือไม่เกิน 1 ศอก และมีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำกำรแสดง
จำกกลำงวันเป็นช่วงกลำงคืน 
 ส ำหรับกำรละเล่นเงำในประเทศไทย มีกำรสันนิษฐำนจำกเอกสำรว่ำที่มำแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยำก่อนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
หลังจำกว่ำงเว้นกำรท ำศึกสงครำมแล้ว ปรำกฏว่ำมีหนังตะลุงเกิดขึ้นประมำณสมัยพระบำทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย (รัชกำลที่ 2) โดยเฉพำะกำรแกะหนังใหญ่ที่เรียกขำนกันว่ำ “ชุดพระนคร
ไหว” มีควำมงดงำมของตัวภำพ ลวดลำย ตลอดจนสีสัน สันนิษฐำนว่ำกำรแกะหนังประเภท “หนัง
ใหญ”่ เกิดขึ้นก่อนหนังตะลุง และได้รับอิทธิพลมำจำกอินเดีย กำรแสดงในระยะแรกยังไม่มีจอ คน
เชิดหนังใหญ่จึงแสดงท่ำทำงประกอบกำรเชิดไปด้วย 
 สอดคล้องกับสิ่งที่นักวิชำกำรหลำยท่ำน ได้สันนิษฐำนไว้ว่ำ กำรแสดงเงำใน
ประเทศไทย เร่ิมเป็นที่รู้จักและเรียกว่ำ “หนังตะลุง” เน่ืองจำกกำรเข้ำมำ ขยำยอ ำนำจทำงวัฒนธรรม 
ศำสนำ กำรค้ำขำย อุดม หนูทอง (2533: 1) ได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของหนัง
ตะลุงในภำคใต้ว่ำมีควำมสัมพันธ์กับทำงอินเดีย พบว่ำ หนังตะลุงแบบอินเดีย ชวำ บำหลี มำเลเซีย 
และภำคใต้ของประเทศไทย มีควำมสัมพันธ์กันในหลำยประกำร เช่น ด้ำนธรรมเนียมกำรแสดง รูป
หนัง ดนตรี ตลอดจนควำมเชื่อบำงประกำรแต่ก็มีรำยละเอียดต่ำงๆ แตกต่ำงไปตำมวัฒนธรรมและ
ประเพณีและศำสนำ รวมทั้งกำรพัฒนำกำรแสดงของแต่ละประเทศ 
 หลักฐำนทำงโบรำณคดีที่พบในภำคใต้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในบริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมรำช พัทลุง สุรำษฎร์ธำนี ท ำให้สันนิษฐำนได้ว่ำ รำวพุทธศตวรรษที่ 13 กำรละเล่น
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หนังเร่ิมเผยแพร่เข้ำสู่ประเทศไทย โดยเป็นท้องเร่ืองที่เกี่ยวกับบทพำกย์ฤษีและพระอิศวร โดยพวก
พรำหมณ์เป็นกลุ่มที่น ำมำเผยแพร่ 
 อย่ำงไรก็ตำม นักวิชำกำรไทยได้ตั้งข้อสันนิษฐำนที่สอง โดย สุชำติ 
ทรัพย์สิน (2552) ได้ศึกษำรวบรวมโดยเชื่อว่ำกำรแสดงเล่นเงำของไทยน่ำจะเร่ิมในสมัยอำณำจักร
ศรีวิชัย ซึ่งเพรำะเป็นอำณำจักรที่เจริญรุ่งเร่ืองมำกและมีคนต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำติดต่อค้ำขำย 
พร้อมกับน ำลัทธิควำมเชื่อ ขนบธรรมเนียมต่ำงๆ เข้ำมำเผยแพร่ด้วย ตัวอย่ำงเช่น ชำวจีนน ำเสื้อผ้ำ
แพรไหมมำค้ำขำย อินเดียน ำศำสนำพรำหมณ์ฮินดูและศำสนำพุทธเข้ำมำเผยแพร่ ซึ่งช่วงนี้เองที่
พรำหมณ์กลุ่มหนึ่งจำกอินเดียคงน ำกำรแสดงหนังเข้ำมำแสดงเพื่อบูชำเทพเจ้ำ พระอินทร์ พระ
นำรำยณ์ พระพรหม กำรละเล่นหนัง หรือที่เรียกว่ำ “หนังตะลุง” จึงปรำกฏชัดเจนขึ้นแต่นั้นมำ แต่
ปรำกฏแน่ชัดว่ำเร่ืองรำวที่น ำมำละเล่นนั้นเป็นเร่ือง “รำมเกียรติ์” ต้องมีกำรเร่ิมด้วยพระฤๅษี พระ
อิศวร พระอินทร์ ซึ่งเป็นตำมลัทธิพรำหมณ์ฮินดู และใช้ผู้แสดงหลำยคนคล้ำยของอินเดีย 
สอดคล้องกับข้อสันนิษฐำนนี้คือ ลัทธิพรำหมณ์มีควำมเจริญมำกในบริเวณที่ เป็นจังหวัด
นครศรีธรรมรำชปัจจุบัน  
 2.2 การละเล่นหนังในเอเชียปัจจุบัน 
 กำรละเล่นเงำ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันในปัจจุบัน เป็นที่รู้จักกันไป
ตำมแต่ละท้องถิ่น เช่น กำรละเล่นเงำที่ญี่ปุ่นเรียกว่ำ บันรำคุ (bunraku)11 ในอินโดนีเซียและมำเลเซีย
ปัจจุบันยังคงเป็นที่นิยมและแพร่หลำยกันในหมู่ชำวบ้ำนตำมท้องถิ่นต่ำงๆ คนเชิดหนังตะลุงของ
อินโดนีเซีย เรียกว่ำ “ดำลัง” (Dalang) หรือที่ไทยเรียกในเร่ืองอีเหนำว่ำ “ดำหลัง” นั้นมำจำกค ำภำษำ
สันสกฤตว่ำ “ ตำลำงฺก” อันเป็นพระนำมของพระอิศวรหรือพระศิวะ เป็นตัวแทนของเทพเจ้ำแห่ง
ศิลปะกำรบันเทิงของอินเดีย เทพองค์นี้หนังตะลุงภำคใต้น ำมำใช้เป็นตัวส ำคัญในกำรแสดงทุกคร้ัง 
คือเป็นรูปพระอิศวรทรงโค อุสุภรำช หรือที่ชำวภำคใต้เรียกว่ำ “รูปโค” ซึ่งจะออกหลังจำกออกรูป
ฤำษีแล้ว เพื่อสดุดีเทพแห่งควำมบันเทิง 
   เขมร เรียกกำรแสดงประเภทนี้ว่ำ “นัง สเบก” (Nang Sbek) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียง
กับหนังใหญ่ในประเทศไทย หรือวำหยังของมำเลเซียและอินโดนีเซียในบริเวณเกำะชวำและบำหลี 

                                                                 

 11 Sarah Stanton and Martin Banham. The Cambridge Guide to Theatre, 

(Cambridge: CUP, 1995), 20. 
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ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรแสดงหน้ำกำกในเขมรในเวลำต่อมำ12 อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงปี ค.ศ.1900 
เป็นต้นมำ โรงละครหนังเงำในเขมรได้รับอิทธิพลเทคนิคกำรแสดงจำกเวียดนำมและไทย13 
                  ปัจจุบันมีผู้นิยมน้อยลง นัง สเบกในกัมพูชำมี 3 ชนิดคือ 
   2.2.1 นังสเบกธม ส่วนใหญ่เล่นเฉพำะเร่ืองรำมเกียรติ์  บรรเลง
ประกอบด้วยพิณพำทย์ 
   2.2.2 นัง สเบก โตจ หรือนังกำลูน หรืออำยัง ใช้หุ่นตัวเล็กกว่ำและเล่นได้
หลำยเร่ืองมำกกว่ำ 
   2.2.3 สเบก เปำร์ ใช้หุ่นที่มีสี 

 

ภำพที่ 12 กำรเจิดซฺแบกทม กัมพูชำภำคตะวันตก โดยเฉพำะที่เมือง บัตดัมบอง 
ที่มำ : บรรณาลัย “จากอดีตถงึปัจจุบัน”, เข้ำถึงเมื่อ 2 มกรำคม 2557, เข้ำถึงได้จำก 
http://www.oknation.net/blog/yongyoot/2011/08/20/entry-1 

                                                                 

 12 Fernando Guimarães, edt. ,Puppetry, (Harvard university press, 1967), 61. 

 13 Ibid.,155. 
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ภำพที่ 13 ลักษณะหนังเงำของเขมร 
ที่มำ : บรรณาลัย “จากอดีตถงึปัจจุบัน”, เข้ำถึงเมื่อ 2 มกรำคม 2557, เข้ำถึงได้จำก 
http://www.oknation.net/blog/yongyoot/2011/08/20/entry-1 
 
  นิยมเล่นกันในแถบกัมพูชำทำงภำคใต้แถบเมือง กัมปอต แกบ ก ำปงสปือ โปซัต 
บำงพื้นที่ 
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ภำพที่ 14 หนังเงำพื้นบ้ำน ภำคใต้ของกัมพูชำ 
ที่มำ : บรรณาลัย “จากอดีตถงึปัจจุบัน” , เข้ำถึงเมื่อ 2 มกรำคม 2557, เข้ำถึงได้จำก 
http://www.oknation.net/blog/yongyoot/2011/08/20/entry-1 
 
  เร่ืองรำวพื้นบ้ำนตลกขบขันสมัยปัจจุบันแฝงคติสอนใจ สังเกตตัวหนังสตรี สวม
เสื้อชำยยำว เขมรเรียก อำวอ ำป็วง (เสื้อกระบอก) นิยมมำกของสมัยแถบภำคใต้ของกัมพูชำ 
โดยเฉพำะชำวเขมรเชื้อสำยจำมมุสลิม 
  ในประเทศจีนเองก็ยังคงมีกำรละเล่นอยู่14 เช่น ประชำชนที่อำศัยบนที่รำบสูงดิน
เหลือง ภำคตะวันออกของมณฑลกำนซู ส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในถ้ ำดิน (เหยำต้ง) กำรแสดงหนังเงำซึ่ง
มักมักแสดงกันในถ้ ำดิน ด้วยเหตุนี้ผู้คนที่นั่นยังเรียกกันทั่วไปว่ำ “หนังถ้ ำดิน” ปัจจุบันเฉพำะเขตซิ่ง
หยำง ยังมีคณะหนังตะลุงมำกกว่ำร้อยคณะ เมื่อหมดหน้ำฤดูกำรหว่ำนไถ พวกเขำจะออกตระเวนไป
แสดงหนังตะลุงตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ 
  อุปกรณ์กำรเล่นที่ส ำคัญ คือ ตัวหนังท ำจำกแผ่นหนังวัวฟอก ศิลปะกำรท ำตัวหุ่น
คล้ำยคลึงกับศิลปะกำรตัดกระดำษ รูปลักษณ์ของตัวหุ่นมีกำรออกแบบแปลก ๆ และดูสวยงำม 
สัดส่วนของตัวหนังตะลุงมักขยำยให้เกินจริง เช่น ส่วนหัวใหญ่ ล ำตัวยำว แขนยำวเลยหัวเข่ำ หุ่นที่
เป็นเพศชำย ตำจะโต หน้ำผำกสูงกว้ำง หน้ำอกแคบ ส่วนตัวหนังเพศหญิงมีคิ้วโก่ง ตำเล็ก ปำกเล็ก
จิ้มลิ้ม และจมูกโด่งเป็นส่วนใหญ่ ฝีมือกำรแกะลำยนั้นถือเป็นฝีมือชั้นเยี่ยม และมีกำรลงสีอย่ำงสวย

                                                                 

 14 Sarah Stanton and Martin Banham, Cambridge paperback guide to theatre, 

(Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1996), 419. 
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สดงดงำม สีที่นิยมใช้คือสีแดงสด สีเขียวแก่ และสีเหลือง นิยมใช้เป็นพื้นมำกกว่ำ แต่มีบ้ำงที่ใช้สีน้ ำ
เงิน 
  กำรออกแบบส่วนประกอบของตัวหนังของจีน มีเทคนิคกำรท ำที่ล้ ำเลิศมำก 
โดยทั่วไปจะแบ่งส่วนประกอบของตัวหนังออกเป็น 5 ส่วน รวมทั้งหมด 12 ชิ้น ลักษณะของตัว
หนังชนิดนี้สำมำรถแสดงให้เห็นถึงภำพเงำที่เป็นด้ำนข้ำง ด้ำนข้ำงมุมเฉียง ภำพเงำมุมต่ ำ ภำพเงำมุม
สูง และภำพเงำด้ำนหน้ำตรง ดังนั้นแม้จะมองเห็นภำพเงำด้ำนข้ำง แต่ก็ท ำให้ผู้ชมรู้สึกว่ำเป็นภำพ
สำมมิติ ผู้ชักตัวหนังที่มีควำมเชี่ยวชำญ สำมำรถท ำตัวหนังแสดงท่ำทำงต่ำง ๆ อย่ำงคล่องแคล่ว
ว่องไว ท ำให้ดูมีชีวิตชีวำ คล้ำยกับว่ำเพลงที่ร้องและอำกัปกิริยำต่ำงๆ ล้วนเกิดจำกตัวหุ่นเอง 
  ดนตรีกับท ำนองกำรร้องประกอบกำรแสดงหนังตะลุงของถ้ ำดินมณฑลกำนสู มี
เอกลักษณ์เฉพำะตัว กล่ำวคือ มีท่วงท ำนองที่ไพเรำะอ่อนหวำน จังหวะชัดเจนรำบร่ืน ชวนฟัง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรลำกเสียงหรือเอ้ือนเสียงที่เต็มไปด้วยกลิ่นอำยของศิลปะแบบพื้นบ้ำน ผู้ชักตัว
หนังโดยทั่วไปต้องร้อง ร ำ และดีด สี ตีเป่ำ เนื้อหำรำยกำรแสดงของกำรเล่นหนังตะลุง ส่วนใหญ่มัก
เป็นเนื้อเร่ืองเร่ืองสำมก๊ก ห้องสิน ไซอ๋ิว หรือนิทำนพื้นบ้ำน เป็นต้น ปัจจุบันมีกำรปรับปรุงรูปแบบ
ของหนังตะลุง นอกจำกนี้ยังมีกำรแกะฉำก หรือองค์ประกอบของฉำกด้วย มีกำรประยุกต์ดนตรีหรือ
บทเพลงยอดนิยมมำประกอบด้วย ท ำให้กำรแสดงมีสีสันและน่ำดึงดูดผู้ชมมำกขึ้น 
 2.3. วิวัฒนาการของการการละเล่นแบบแสดงเงา (Shadow play) ในประเทศไทย 
  เมื่อกำรแสดงหนังเงำได้แพร่หลำยเข้ำสู่ในเอเชียอำคเนย์ เขมร พม่ำ ชวำ มำเลเซีย 
และประเทศไทย สันนิษฐำนว่ำ หนังใหญ่ เป็นกำรแสดงที่เกิดขึ้นก่อนหนังตะลุง หนังใหญ่ เป็น
นำฏศิลป์ชั้นสูง มีก ำเนิดมำตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในดั้งเดิมกำรแสดงหนังใหญ่เป็นต้นแบบของ
กำรเล่นโขนในปัจจุบัน ซึ่งท่ำทำงกำรแสดง กำรพำกย์ กำรเจรจำ กำรใส่เคร่ืองประดับต่ำงๆ
ประกอบในผู้แสดงโขน และเนื้อเร่ืองแสดงเค้ำโครงเร่ืองเดิมมำจำก เร่ืองรำมำยนะของอินเดีย ไทย
เรำเรียกว่ำ รำมเกียรติ์ กำรแสดงหนังใหญ่ก็แสดงในเร่ืองรำมเกียรติ์และแสดงเป็นตอนๆกำรแสดง
หนังใหญ่เป็นมหรสพที่ขึ้นชื่อลือชำ มีมำตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำเป็นรำชธำนี ดังที่กล่ำวไว้ใน
หนังสือ บุณโณวำทค ำฉันท์ ของมหำนำควัดท่ำทรำย ซึ่งแต่งขึ้นในรำว พ.ศ. 2294 ถึง พ.ศ. 2301 
เป็นระยะเวลำ 7 ปี ปลำยรัชสมัย สมเด็จพระเจ้ำบรมโกศในหนังสือเล่มนี้กล่ำวถึงมหรสพที่แสดง
ฉลองพระพุทธบำทในตอนกลำงคืนว่ำ มีกำรเล่นหนังใหญ่อยู่ด้วย 
  ช่ำง ตำมควำมหมำยในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนและสำรำนุกรมไทย
ภำคกลำงสำมำรถสรุปได้ว่ำ หมำยถึง ช่ำง เป็นค ำนำมที่ใช้เรียกผู้ประดิษฐ์สร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ โดย
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ใช้ฝีมือและควำมสำมำรถของตนเพื่อสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ ให้กับผู้อ่ืนหรือส่วนรวม จนมีผลงำนเป็น
ที่ประจักษ์ รวมทั้งยังสำมำรถถ่ำยทอด สืบสำนวิชำ องค์ควำมรู้ ให้กับผู้อื่นได้ด้วย15 
  ช่ำงสลักหนัง ได้ถูกจัดระเบียบหมวดหมู่ช่ำงเป็นกำรช่ำงหลวง ซึ่งมีมำแล้วไม่น้อย
กว่ำสมัยกรุงศรีอยุธยำ (ตำมปรำกฏท ำเนียบนำมช่ำงในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ พ.ศ. 
1991-2031) ต่อมำในสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช (พ.ศ. 2325-2352) ทรง
จัดตั้ง “กรมช่ำงสิบหมู่” (ช่ำงสิบหมู่ กร่อนมำจำกค ำว่ำ ช่ำงสิปปหมู่ แปลว่ำ หมู่ช่ำงศิลปะ) ส ำหรับ
เป็นที่รวมช่ำงหลวงที่สร้ำงสรรค์งำนช่ำงประเภทต่ำงๆ ในรัชสมัยต่อๆ มำ ปรำกฏกำรแบ่งงำนช่ำง
หลวงออกเป็นประเภทย่อยๆ แตกต่ำงกันไป เมื่อมีกำรตั้งกรมศิลปำกรในปี พ.ศ. 2476 งำนของกรม
ช่ำงสิบหมู่ เข้ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของงำนในกรมศิลปำกร ปัจจุบันเรียกว่ำส ำนักช่ำงสิบหมู่ และ
สืบสำนงำนช่ำงหลวงบำงประเภทเท่ำนั้น16 
  2.3.1 หนังใหญ่ 
          “หนังใหญ่” เป็นมหรสพชั้นสูง เป็นกำรประสำนศิลปะหลำยแขนงเข้ำ
ด้วยกัน เป็นกำรแสดงที่รวมงำนศิลปะชั้นสูงไว้ในเร่ืองหรืองำนเดียวกัน ที่แตกต่ำงไปจำกกำรแสดง
ของ โขน ละคร หุ่น แต่เดิมนั้น หนังใหญ่เป็นมหรสพชั้นสูงที่ใช้แสดงในพระรำชพิธีต่ำงๆ ถ้ำเป็น
งำนรำษฎร์จะต้องเป็นงำนที่ใหญ่มำก เพรำะในกำรแสดงแต่ละคร้ังต้องมีกำรตระเตรียมหลำยอย่ำง 
ต้องอำศัยก ำลังคน ก ำลังแรงงำน ก ำลังทรัพย์มำก ท ำให้เป็นกำรยำกที่คนรุ่นหลังจะได้เห็นกำรแสดง
หนังใหญ่ในงำนมหรสพเหมือนในสมัยโบรำณ ศิลปะที่รวมเป็นหนังใหญ่ที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น17 เป็น
กำรแสดงที่เกิดจำกกำรน ำศิลปะแขนงต่ำงๆ คือ หัตถศิลป์ นำฏศิลป์ คีตศิลป์ และวรรณศิลป์ มำ
ผสมผสำนกันให้สอดคล้อง เหมำะสม เพื่อให้ควำมบันเทิงและอำจยกระดับจิตใจ แทรกซึม
คุณธรรมควำมดีงำมให้กับผู้ชมผู้ศึกษำ อันแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภำพทำงด้ำนศิลปะของบรรพบุรุษ
ไทย 
 “หนังใหญ่” ปรำกฏในกฎมณเฑียรบำล สมัยกรุงศรีอยุธยำที่กล่ำวถึงงำนพระ
รำชพิธีสมโภชประจ ำปีตั้งแต่คร้ังสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนต้น” ในงำนจะจัดให้มีกำรแสดงมหรสพ
ร่วมอ่ืนๆ เช่น กำรจุดดอกไม้ไฟ กำรเล่นหนัง เป็นต้น โดยได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นกำรแสดงที่เชิด
หน้ำชูตำของแผ่นดิน 

                                                                 

 15 กรมศิลปำกร. งานช่างหลวง (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นต้ิง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2554), 12. 
 16 เร่ืองเดียวกัน, 23. 

 17 เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ : ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย  1. 
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 ต่อมำในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้
พระมหำรำชครูแต่งวรรณกรรมสมุทรโฆษค ำฉันท์ เพื่อใช้เป็นบทแสดงหนังเพิ่มอีกเร่ืองหนึ่งด้วย 
แต่คงไม่เป็นที่นิยมเท่ำรำมเกียรติ์ แต่กำรไม่เป็นที่นิยมและกำรไม่ปรำกฏตัวละครเร่ืองสมุทรโฆษ
ค ำฉันท์หลงเหลือ น่ำจะเป็นกำรสูญหำยไปพร้อมกับกำรเสียกรุงศรีอยุธยำเมื่อปี พ.ศ. 2310 หรือถูก
ท ำลำยไปตำมกำลเวลำนั่นเอง 
 ในสมัยกรุงธนบุรี แม้ช่วงเวลำดังกล่ำว บ้ำนเมืองยังคงผจญกับภำวะสงครำม 
แต่พระเจ้ำกรุงธนบุรี ก็ทรงมิได้ละเลยในกำรท ำนุบ ำรุงขวัญก ำลังใจของประชำชน เนื่องจำก
พระองค์ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้จัดกำรสมโภชพระแก้วมรกต ซึ่งเจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึก
ได้อัญเชิญมำจำกกรุงเวียงจันทน์ โดยมีรับสั่งให้กรมขุนอินทรพิทักษ์ เสด็จขึ้นไปรับพระแก้วมรกต
ที่ท่ำเจ้ำสนุก สระบุรี และให้ชะลอมำประดิษฐำนไว้ที่วัดอรุณรำชวรำรำม (วัดแจ้ง) ในกำรสมโภช
คร้ังนี้มีมหรสพมำกมำย โดยในเอกสำรจดหมำยรับสั่งกรุงธนบุรี เลขที่ 2 (จ.ศ. 1138) กล่ำวไว้ว่ำ ใน
บำงคืนมีหนัง จัดแสดงระหว่ำงระทำดอกไม้ไฟพร้อมกันถึง 9 โรง โดยระบุว่ำเป็นหนังไทย หนังจีน 
หนังกลำงวัน เป็นต้น 
 ถึงรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้จัดกำรสมโภชวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 
หลังจำกที่โปรดเกล้ำฯ ให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ ในกำรนี้ได้จัดให้มีมหรสพหลวง ได้แก่ หนัง โดยเปิด
แสดงประชันกันถึง 9 โรง 
 กำรละเล่น หนัง ในสมัยรัตนโกสินทร์คงเจริญถึงขีดสูงสุดในช่วงสมัยรัชกำล
พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย โดยได้ปลำกฎชื่อหนังที่มีชื่อเสียงและเป็นที่กล่ำวขวัญ
มำกที่สุดในช่วงเวลำนั้น คือ “หนังใหญ่ชุดพระนครไหว” โดยมีผู้กล่ำวขวัญว่ำ ตัวหนังชุดนี้ มีควำม
สวยงำมมำก ทั้งลวดลำยและสีสัน ดูเหมือนจะมีชีวิต และเมื่อแสดงประกอบกับทิพยดุริยำงค์และ
นำฏลีลำชั้นครูแล้ว ถึงกับท ำให้ผู้ชมรู้สึกสั่นสะท้ำนในควำมงำมรำวกับต้องมนต์สะกดไปทั้งพระ
นคร อันเป็นที่มำของหนังชุดนี้ 
 ในรัชสมัยเดียวกันนี้เอง ที่ได้ขึ้นชื่อว่ำเป็นยุคทองของวรรณศิลป์และวิจิตร
ศิลป์ ซึ่งมีนักประพันธ์และศิลปินเกิดขึ้นมำกมำย เหตุกำรณ์ดังกล่ำวได้ส่งผลกระทบต่อกำรแสดง
หนังใหญ่ เป็นต้นว่ำ ประชำชนได้รู้จักกำรแสดงรูปแบบใหม่ เช่น ละครที่มีกำรด ำเนินเร่ืองได้
รวดเร็วกว่ำ ผู้แสดงแต่งกำยสวยงำมและมีควำมใกล้ชิดกับผู้ชมมำกกว่ำ เนื่องจำกผู้แสดงสำมำรถ
ออกมำร่ำยร ำ ร้อง และพูดได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องอำศัยผ่ำนกำรเล่นแสงและเงำ และค ำพำกย์ ค ำเจรจำ
จำกผู้พำกย์อีกต่อไป 
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 ด้วยเหตุนี้เอง ในเวลำต่อมำพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จึงได้มีพระ
รำชปรำรภว่ำ “หนังใหญ่เป็นกำรเล่นมหรสพของไทยมำแต่อยุธยำตอนต้น ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
กำรเล่นหนังใหญ่ต้องใช้ศิลปะชั้นสูงหลำยด้ำน เพรำะเหตุนี้ กำรเล่นหนังใหญ่จึงเป็นของเล่นให้ดี
ได้ยำก นับวันแต่จะโทรมลงไป เพื่อให้อนุชนได้ชมภำพตัวหนังดังกล่ำว จึงให้เอำหนังใหญ่มำแกะ
ลงแผ่นสิลำให้เหมือนหนังฉลุทุกส่วนติดไว้ให้ชม” แผ่นศิลำดังกล่ำวนี้ คือ พนักระหว่ำงเสำเฉลียง
ก ำแพงแก้วพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม ซึ่งจ ำหลักเป็นภำพเร่ืองรำมเกียรติจ ำนวน 
152 ภำพ และมีโคลงจำรึบอกเนื้อเร่ืองติดไว้ เป็นภำพสลักซึ่งมีที่มำจำกภำพหนังใหญ่อันละเอียด
ประณีต วิจิตรบรรจงและสวยงำมยิ่งนัก 

 

ภำพที่ 15 ภำพสลักนูนต่ ำเลียนแบบจำกหนังใหญ่ ตอนหนุมำนจับนำงสุพรรณมัจฉำ ประดับอยู่   
   บริเวณพนักระหว่ำงเสำเฉลียงก ำแพงแก้ว พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม 
ที่มำ : กรมศิลปำกร, งานช่างหลวง (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นต้ิง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2554), 115. 
 
 ในช่วงรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เป็นช่วงเวลำที่ประเทศไทยมีกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนำนำประเทศ 
ท ำให้กระแสกำรละเล่นและกำรแสดงจำกต่ำงชำติ เช่น ละครร้อง ดนตรีตะวันตก ตลอดจน
ภำพยนตร์ ได้เร่ิมแพร่หลำยสู่สังคมไทย ส่งผลให้หนังใหญ่ซึ่งเป็นกำรแสดงมหรสพไทยแบบ
ดั้งเดิมได้คลำยควำมนิยมลงไปจำกเดิม แต่จะมีบทบำทในงำนพระรำชพิธีหลวง กลำยเป็นกำรแสดง
เฉพำะในงำนพระศพเจ้ำนำยชั้นสูง และงำนมงคลหรืองำนสมโพชอ่ืนๆ บ้ำงเพียงเล็กน้อย เนื่องจำก
มีมหรสพแบบใหม่เข้ำมำแทนที่ 
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ภำพที่ 16 กำรแสดงหนังใหญ่ในงำนพระเมรุ ตอนถวำยพระเพลิงศพทศกัณฑ์ จำกจิตรกรรมฝำผนัง
   เร่ืองรำมเกียรติ์ บริเวณรอบระเบียงคดของวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม 
ที่มำ : กรมศิลปำกร, งานช่างหลวง (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นต้ิง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2554), 116. 
 

 

ภำพที่ 17 ภำพจิตรกรรม เร่ืองอิเหนำ ตอนสุหรันปำตีพี่เลี้ยงของปันหยี (อิเหนำซึ่งปลอมตัวเป็น  
   โจร) คิดเล่นหนังทดสอบแอหนัง (นำงบุษบำซึ่งบวชเป็นชี) โดยผูกเร่ืองตำมชีวิตจริงของ
   อิเหนำกับบุษบำทุกๆ ตอน ท ำให้ต่อมำทั้งสองฝ่ำยจึงจ ำกันได้ 
ที่มำ : กรมศิลปำกร, งานช่างหลวง (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2554), 116. 
 
 กระทั่งในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อกรมมหรสพถูก
ยุบไปรวมกับกระทรวงวังใน พ.ศ. 2469 หนังใหญ่ชุดพระนครไหว ได้ถูกน ำส่งเข้ำไปรวบรวมเก็บ
รักษำไว้ในโรงละครศิลปำกร และต่อมำได้รับควำมเสียหำย และช ำรุด เพรำะเกิดเหตุไฟไหม้โรง
ละครศิลปำกร เมื่อ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2503 ท ำให้ไม่สำมำรถน ำออกมำแสดงได้อีก กรมศิลปำกร
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จึงได้ด ำเนินกำรอนุรักษ์หนังใหญ่ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ ท ำควำมสะอำด ซ่อมแซมให้มีสภำพ
ดี เพื่อเก็บรักษำไว้เป็นมรดกของชำติส ำหรับคนรุ่นหลังได้ศึกษำ 

 

ภำพที่ 18 หนังใหญ่ชุดรัชกำลที่ 2 (พระนครไหว) ตอน พระรำมรบมังกรกัณฐ์ จำกคลังกำญจนำ
   ภิเษก ปทุมธำนี 
ที่มำ : กรมศิลปำกร, งานช่างหลวง (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2554), 120 
 
 หนังใหญ่มีลักษณะเป็นแผ่นหนังสัตว์ที่น ำมำฉลุสลักภำพและลวดลำยอย่ำง
ภำพเขียนลำยไทย เป็นภำพตัวละครในเร่ืองรำมเกียรติ์หรือเร่ืองอ่ืนๆ ตำมเนื้อเร่ืองแต่ละตอนที่จะ
น ำมำแสดง มีขนำดใหญ่มำกกว่ำหนังตะลุงและหนังชวำ สูงประมำณ 100 - 200 ซม. กว้ำงประมำณ 
50 - 150 ซม. โดยปกติแล้วจะใช้หนังโคสลักทั้งตัว ถ้ำมีขนำดใหญ่พิ เศษ เช่น หนังใหญ่วัดขนอน
บำงตัว อำจจะใช้หนังโคถึง 2 ตัว น ำมำต่อกัน หนังใหญ่เป็นแผ่นภำพนิ่งไม่สำมำรถขยับเขยื้อนแขน 
ขำ ไปมำแบบหนังชวำและหนังตะลุง หนังทุกตัวต้องมีไม้ตับคำบหนังส ำหรับคนเชิดถือ หนังตัว
เล็กจะใช้ไม้ประกับ 1 คู่ เรียกว่ำ 1 ไม้คำบ หนังที่มีขนำดใหญ่ ต้องใช้ไม้ประกับ 2 คู่ เรียกว่ำ 2 ไม้
คำบ ส่วนของไม้คำบที่ยำวเลยทำงด้ำนล่ำงส ำหรับให้จับถือหนังออกไปเชิดแสดงนั้นยำวประมำณ 1 



29 

– 2 ฟุต18 ซึ่งแยกเป็นตัวหนังที่ใช้เวลำแสดงได้ 2 ชนิด คือ หนังที่ใช้แสดงในเวลำกลำงคืนได้อย่ำง
เดียวชนิดหนึ่ง กับอีกชนิดหนึ่งคือหนังที่ใช้แสดงได้ทั้งกลำงวันและกลำงคืน ดังจะได้แนะน ำรำย 
ละเอียดดังน้ี 
 หนังที่ใช้แสดงกลำงคืนได้อย่ำงเดียว เรียกว่ำ “หนังกลำงคืน” มีพื้นเป็นสีด ำ
กับสีขำว 2 สี หนังใหญ่ที่พบว่ำเล่นกลำงคืนปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ หนังใหญ่วัดพลับพลำไชย จังหวัด
เพชรบุรี และหนังใหญ่วัดบ้ำนดอน จังหวัดระยอง หนังใหญ่ที่ใช้แสดงได้ทั้งกลำงวันและกลำงคืน 
เรียกว่ำ “หนังกลำงวัน” มีหลำยสี คือ สีขำว สีด ำ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีจะช่วยขับให้ตัวหนังมี
ควำมสวยงำมเด่นชัดขึ้น หนังกลำงวันที่พบในปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ ที่วัดขนอน จังหวัดรำชบุรี และ
วัดสว่ำงอำรมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี 
 กำรสร้ำงตัวหนังยังได้ก ำหนดแบ่งตำมลักษณะท่ำทำง กิริยำอำกำร อิริยำบถ 
ที่อยู่อำศัย ธรรมชำติ ฯลฯ ได้ 7 ชนิด คือ 
 1. หนังเจ้ำหรือหนังครู เป็นตัวหนังที่ใช้ส ำหรับพิธีไหว้ครู ไม่ใช้แสดง มี 3 
ตัว คือ พระฤำษี พระอิศวรหรือพระนำรำยณ์ และทศกัณฐ์ หนังพระอิศวรหรือพระนำรำยณ์ และ
ทศกัณฐ์ เรียกว่ำ “พระแผลง” เพรำะหนังครูทั้งสองภำพเป็นท่ำแผลงศร 
 
 

                                                                 

 18 กนกวรรณ สุวรรณวัฒนำ, ถ่ำยภำพและเรียบเรียง, สมุดภาพหนังใหญ่วัดขนอน 
จังหวัดราชบุรี (พระนคร : ห้องสมุด มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ, 2527), 2. 
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ภำพที่ 19 หนังครูพระฤๅษี 
ที่มำ : เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ : ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 
2537), 10. 
 
 2. หนังเฝ้ำหรือหนังไหว้ เป็นภำพหนังเดี่ยว หน้ำเสี้ยว พนมมือ ถ้ำเป็นตัว
หนังที่ถืออำวุธ ปลำยอำวุธจะสอดใต้รักแร้ และชี้ไปทำงเบื้องหลัง หรือเหน็บไว้กับเอว หนังไหว้
ได้แก่ หนุมำน องคต สุครีพ พิเภก เป็นต้น หนังชนิดน้ีใช้แสดงตอนเข้ำเฝ้ำ สูงประมำณ 1 เมตร 
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ภำพที่ 20 หนังไหว้พนมมือ ถืออำวุธ 
ที่มำ : เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ : ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 
2537), 10 – 11. 
 
 3. หนังคเนจรหรือหนังเดิน ในบำงครั้งเรียกหนังชนิดนี้ว่ำ “ตัวเดิน” เป็นภำพ
หนังเดี่ยว หน้ำเสี้ยว ถ้ำเป็นตัวหนังที่เป็นตัวพระ ตัวนำง ตัวยักษ์ จะอยู่ในท่ำเดิน หนังชนิดนี้ใช้ตอน
ยกทัพตรวจพลกองทัพของตัวนำย ถ้ำเป็นลิงมักสลักเป็นท่ำหย่อง (คือกำรเอำเท้ำทั้งสองวำงกับพื้น
ส้นเท้ำข้ำงหนึ่งวำงบนพื้น ส้นเท้ำอีกข้ำงหนึ่งต้องพ้นจำกพื้นเล็กน้อยแล้วหลบเท้ำข้ำงนั้นลงนิด
หน่อย) หนังชนิดนี้จะสูงประมำณ 1.50 เมตร หนังตัวเดิน ได้แก่ พระรำมตัวเดิน ทศกัณฐ์ตัวเดิน 
นำงสีดำตัวเดิน เป็นต้น 
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ภำพที่ 21 นำงสีดำตัวเดิน 
ที่มำ : เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ : ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 
2537), 11 
 
 4. หนังง่ำ เป็นหนังภำพเดี่ยว หน้ำเสี้ยว ท่ำเหำะ คือท่ำที่ยกเท้ำข้ำงใดข้ำงหนึ่ง
ไว้ ซึ่งคล้ำยกับท่ำของโขนและละคร หนังง่ำมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ 
      หนังง่ำที่เป็นลิงยักษ์ แสดงท่ำทำงกำรสู้รบ ในมือถือ อำวุธ เช่น กริช 
กระบี่ 
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ภำพที่ 22 หนังง่ำ ลิงยักษ์ 
ที่มำ : เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ : ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 
2537), 12. 

 

ภำพที่ 23 หนังง่ำหน้ำผีเสื้อสมุทร 
ที่มำ : เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ : ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 
2537), 13. 
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  หนังง่ำที่อยู่ในท่ำเหำะ ได้แก่ หนุมำนในท่ำเหำะลำยที่หนึ่งและลำยที่สอง 

 

ภำพที่ 24 หนังง่ำท่ำเหำะลำยที่หนึ่ง 
ที่มำ : เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ : ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 
2537), 14. 
 

 

ภำพที่ 25 หนังง่ำท่ำเหำะลำยที่สอง 
ที่มำ : เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ : ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 
2537), 14. 
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 5. หนังเมือง เป็นหนังภำพเดี่ยวหรือหลำยภำพก็ได้อยู่ในหนังผืนเดียวกัน ซึ่ง
ในผืนหนังจะต้องประกอบด้วยภำพปรำสำทรำชวัง วิมำน พลับพลำ ท้องพระโรง ศำลำ ที่มีตัวละคร
ในเร่ืองที่จะแสดง นั่ง นอน พูดกัน หรือมีท่ำทำงอ่ืนๆ ตำมเนื้อเร่ืองที่ใช้แสดง หนังเมืองจะมีควำม
กว้ำงมำกที่สุดตำมขนำดของผืนหนังสูงประมำณ 2 เมตร 
 

 

ภำพที่ 26 หนังเมือง 
ที่มำ : เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ : ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 
2537), 15. 
 

 6. หนังจับ เป็นหนังที่มีภำพตัวละครในเร่ืองตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปอยู่ในหนังผืน
เดียวกันส่วนใหญ่จะเป็นภำพตัวละครในเร่ืองก ำลังต่อสู้ เป็นภำพที่ใช้แสดงต่อจำกหนังง่ำ เช่น หนัง
จับพระรวมกับทศกัณฐ์ หนังจับลิงขำวกับลิงด ำ หนังจับองคตกับยักษ์ปักหลั่น หนังจับหนุมำน กับ
นำงผีเสื้อสมุทร เป็นต้น หนังจับจะมีควำมกว้ำงยำวเท่ำๆ กับหนังเมือง คือ สูงประมำณ 2 เมตร 
กว้ำงมำกที่สุดตำมขนำดของผืนหนังที่จะมีได้ 



36 

 

ภำพที่ 27 หนังจับ 
ที่มำ : เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่: ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 
2537), 16. 
 
  7. หนังเบ็ดเตล็ด เป็นหนังที่ไม่จัดอยู่ในหนังประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยเฉพำะ แยกย่อยได้ดังนี้ 
    7.1 หนังเตียว เป็นภำพหนัง 2 ตัวก ำลังจับมัด เช่น ลิงขำวจับลิงด ำ 
    7.2 หนังปรำสำท เป็นภำพหนังที่มีตัวละครนอนอยู่ในปรำสำท 
เช่น ปรำสำทอินทรชิต 
    7.3 หนังเขน เป็นหนังที่เป็นไพร่พลของกองทัพ ไพร่พลลิง 
เรียกว่ำ เขนลิง ไพร่พลยักษ์ เรียกว่ำ เขนยักษ์กว้ำงประมำณ 1.20 เมตร สูงประมำณ 1.50 เมตร หนัง
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เบ็ดเตล็ดที่มีท่ำทำงแปลก เช่น หนุมำนส่งนำงบุษมำลี ตัวตลก คนถือบ้องกัญชำคนจีน ภูเขำ สระน้ ำ 
นก ดอกไม้ งู พญำนำค ลิงเล็กลิงน้อย เป็นต้น19 
 

 

ภำพที่ 28 หนังใหญ่ “อินทรชิตและสีดำแปลง (สุขำจำร) ออกรบ” 
ข้อมูลภำพ : ฝีมือช่ำง รัตนโกสินทร์ สมัยรัชกำลที่ 2, เทคนิค ฉลุลวดลำย และระบำยสี, ขนำดกว้ำง 
      153 ซม. สูง 192 ซม. , ประเภท หนังรถ เป็นหนังเร่ือง 
ที่มำ : กรมศิลปำกร, หนังพระนครไหว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปำกร, 2551), 62. 
 
 คุณค่ำเชิงช่ำงของหนังใหญ่ กำรแสดงหนังใหญ่ ประกอบไปด้วยคุณค่ำทำง
ศำสตร์และศิลป์หลำยแขนงทั้ง วรรณศิลป์ ในกำรแต่งบทพำกย์และเจรจำที่เป็นบทร้อยกรอง 
วำทศิลป์ จำกไหวพริบและปฏิภำณของผู้พำกย์และผู้เจรจำเองในกำรพูดแทนตัวละคร 
 ในเร่ือง ดุริยำงคศิลป์ ที่บรรเลงเป็นท่วงท ำนองตำมที่คนพำกย์และเจรจำ
ก ำหนดให้บรรเลงเพลงเพลง นำฏศิลป์ ซึ่งผู้เชิดหนังเป็นผู้ถ่ำยทอดตำมแบบแผนกระบวนกำรท่ำร ำ
ให้ตัวหนังสือมีชีวิตไปตำมค ำพำกย์ ค ำเจรจำได้อย่ำงงดงำมและ หัตถศิลป์ ซึ่งเป็นคุณค่ำทำงเชิงช่ำง

                                                                 

 19 เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ : ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย, 9-20. 
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ชั้นสูงของหนังใหญ่ เป็นเคร่ืองแสดงออกถึงแบบแผนอันเป็นที่มำของสกุลช่ำง หรือชั้นเชิงฝีมือช่ำง
ที่ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นฝีมือช่ำงหลวง 
  กล่ำวโดยสรุป หนังใหญ่ฝีมือช่ำงหลวง อยู่ในควำมดูแลอุปถัมภ์ของรำชส ำนักมำ
โดยตลอด ต้ังแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยำกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวหนังสมัยกรุงศรีอยุธยำคงได้สูญหำย
หรือเสื่อมสภำพไปหมดแล้ว คงเหลือแต่เพียงหนังใหญ่ชุดพระนครไหว ซึ่งมีชื่อเสียงลือเลื่อง
ในช่วงรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัยเท่ำนั้น 
  ซึ่งเป็นชุดที่ใช้ในงำนพระรำชพิธีสมโภชต่ำงๆ และในงำนพระรำชพิธีพระบรม
ศพเจ้ำนำยชั้นสูงคร้ังต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จนเป็นที่เลื่องลือไปทั้งพระนคร เป็นสิ่งเสริมบำรมีให้แก่
พระมหำกษัตริย์ กระทั่งเมื่อมีกำรก ำเนิดใหม่ของมหรสพชนิดใหม่ๆ หนังใหญ่จึงถูกลดบทบำทและ
ลดควำมนิยมลงไปโดยปริยำย 
  หนังใหญ่ชุดพระนครไหวฝีมือช่ำงหลวงชั้นครู ได้ปรำกฏเอกลักษณ์อันสำมำรถ
คัดแยกออกจำกหนังชุดอ่ืนๆ ซึ่งเป็นที่มำของหนังใหญ่สกุลช่ำงหลวง ได้ดังนี้ 
  1. แบบแผนสกุลช่ำง ที่ปรำกฏบนตัวหนัง ซึ่งเกิดจำกกำรผูกลำยและกำรวำดลำย 
อันเป็นแบบฉบับเฉพำะของสกุลช่ำง โดยกำรสืบทอดหรือส่งต่อกันด้วยกำรเรียนรู้ กำรฝึกหัด กำร
ลอกเลียนวีกำรแบบอย่ำงจำกช่ำงอำวุโส ครูช่ำง ตำมครรลองแห่งงำนศิลป์ กล่ำวคือ หนังในชุด
เดียวกันย่อมมีแบบแผนในกระบวนกำรออกผูกลำย กำรฉลุลำย กำรลงสี และกำรจัดวำง
องค์ประกอบในรูปแบบเดียวกัน เป็นต้น 

 

ภำพที่ 29 อินทรชิตแปลงกำยเป็นพระอินทร์ทรงช้ำงเอรำวัณ ในตอนศึกอินทรชิต หนังใหญ่ชุด  
   รัชกำลที่ 2 (พระนครไหว) จำกคลังกลำงกำญจนำภิเษก จังหวัดปทุมธำนี 
ที่มำ : กรมศิลปำกร, งานช่างหลวง (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นต้ิง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2554), 112. 
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ภำพที่ 30 อินทรชิตแปลงกำยเป็นพระอินทร์ทรงช้ำงเอรำวัณ ตอนศึกอินทรชิต หนังใหญ่วัด      
   พลับพลำชัย จังหวัดเพชรบุรี แกะสลักเมื่อ พ.ศ. 2412 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระ   
   จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ที่มำ : กรมศิลปำกร,งานช่างหลวง (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2554), 112. 
 
  2. แบบแผนประเพณี งำนช่ำงหลวงคือช่ำงที่ปฏิบัติงำนตำมแบบแผนประเพณี 
และชอบที่จะแสดงควำมรู้สึกโดยละเอียดอ่อน ละเมียดละไม รวมถึงค ำนึงถึงควำมเป็นอุดมคติ
มำกกว่ำควำมเสมือนจริง ภำพที่เขียนและสลักลงบนตัวหนังส่วนใหญ่จึงเป็นภำพในลักษณะ
เดียวกับงำนจิตรกรรมไทยประเพณี 
  3. ชิ้นงำนส ำเร็จ แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะเฉพำะของตัวละครในภำพที่ถูกต้อง
ตำมเนื้อหำที่สมบูรณ์ครบถ้วน และมีควำมวิจิตรบรรจง ยำกเกินที่ฝีมือช่ำงท้องถิ่นที่ไม่ได้รับกำร
ฝึกปรือหรือได้รับกำรถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ชั้นสูงจำกครูจะลอกเลียนแบบได้ 
  อย่ำงไรก็ตำม หนังใหญ่มีเล่นเร่ือยมำจนเสื่อมควำมนิยมไปเมื่อ 20-30 ปีก่อน ดัง
หนังใหญ่วัดขนอนที่เคยถูกลืม และภำยหลังได้รื้อฟื้นเล่นอันอีก ส่วนหนังใหญ่วัดตะเคียนที่ลพบุรีก็
ได้เลิกรำไปเลย ในส่วนของหนังใหญ่นอกจำกวัดขนอน อ.โพธำรำม จ.รำชบุรีกับคณะหนังใหญ่วัด
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สว่ำงอำรมณ์ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง สิงห์บุรี ก็ได้ถูกน ำมำเล่นเฉพำะตอนส ำคัญเล็กๆ น้อยๆ เช่น เบิก
หน้ำพระ ส่วนหนังใหญ่ของพระรำชพิธีก็ได้ถูกร้ือฟื้นครำงำนมหรสพสมเด็จพระพี่นำงฯ เท่ำนั้น20 
  2.3.2 หนังตะลุง 
 ข้อสันนิษฐำนเกี่ยวกับค ำเรียกกำรละเล่นเงำว่ำ “ตะลุง” หลำกหลำย อำทิ สุจิ
ตรำ มำถำวร (2546 หน้ำ 69-71) กล่ำวว่ำ ค ำว่ำ “หนังตะลุง” เป็นค ำที่น ำมำใช้เรียกทีหลัง เพื่อให้
แตกต่ำงไปจำกกำรละเล่นหนังใหญ่ ซึ่งค ำว่ำ “ตะลุง” นั้นเกิดเป็นข้อสันนิษฐำนกันมำกมำย อำทิ 
 1. มำจำกค ำว่ำ หลักตะลุง หรือหลักหลุง หมำยถึง หลักล่ำมช้ำง เล่ำกันมำชำว
ใต้ที่อพยพเมำในเมืองไทย และประกอบอำชีพเลี้ยงช้ำง ในตอนกลำงคืนจะมีกำรก่อไฟเพื่อไล่ยุง มี
ชำยผู้หนึ่งเอำใบไม้มำจับเชิดเล่นอยู่หน้ำกองไฟให้เกิดเงำของใบไม้ ปำกก็ ร้อง ร ำท ำเพลง
ประกอบกำรเชิด 
 2. ตะลุง เป็นค ำที่ใช้เรียกอำณำจักรทำงภำคใต้และชำวใต้ เช่น ในพงศำวดำร
เขมรตอนสร้ำง นครธม  
  ได้กล่ำวไว้ว่ำ  
   “เมืองสุโขทัยส่งส่วยน้ ำ เมืองตะลุงส่งส่วยผ้ำไหม เมืองละโว้ส่ง
   ส่วยปลำแห้ง...” 
  และยังมีบทพระรำชนิพนธ์ เร่ืองอิเหนำในรัชกำลที่ ๒ ในตอน 
  อภิเษกอิเหนำ กล่ำวว่ำ  
   “ช่องระทำหุ่นจีนงิ้วเล็ก  
   ละครแขกเล็กเล็กใส่หัวสูง  
   รำตรีนี้มีแต่ชำวตะลุง  
   ซัดกันนุงตำมถนนแห่งกรวดลำว” 
 3. ตะลุง หรือหลุง มำจำกค ำเรียกพวกรักษำกองช้ำง ซึ่งเกิดจำกกำรที่มีนำยก
องรักษำช้ำง ชื่อตำนุ้ย เดินทำงไปยะโฮร์แล้วได้น ำกำรเล่นหนังกลับมำเผยแพร่ 
 4. ตะลุง มำจำกกำรที่หนังจำกเมืองพัทลุง หรือที่เรียกกันแต่เดิมว่ำหนังควบ 
เดินทำงเข้มำเล่นในกรุงเทพฯ ซึ่งตรงกับรัชกำลที่ 3 ซึ่งเรียกกันว่ำหนังพัทลุง ต่อมำก็แผลงเป็นหนัง
ตะลุง 
 5. มำจำกพวกไทลุง ซึ่งอพยพจำกพม่ำและได้ตั้งถิ่นฐำนอยู่ทำงภำคใต้ของ
ไทย และอำจจะเป็นพวกแรกที่ได้น ำกำรเล่นหนังมำแสดง จึงเรียกกันว่ำ หนังของไทยลุง 

                                                                 

 20 อเนก นำวิกมูล. หนังตะลุง – หนังใหญ่ (กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์กำรพิมพ์, 2530), 302-303. 
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 จำกข้อสันนิษฐำนของค ำว่ำตะลุงที่น่ำจะใกล้ควำมเป็นจริงมำกที่สุด ก็คือ 
กำรเดินทำงของหนังจำกเมืองพัทลุงที่เข้ำมำแสดงในเมืองหลวงเป็นคร้ังแรกในรัชกำลที่ 3 ซึ่งก่อน
หน้ำนี้ในรัชกำลที่ 2 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้มีกำรจัดตั้งคณะแสดงหนังตะลุง โดยเชิญครู
หนังตะลุงมำจำกพัทลุงเพื่อให้มำถ่ำยทอดวิชำให้คณะหนังในเมืองหลวง แรกเร่ิมยังคงเรียกกันว่ำ 
หนังพัทลุง แต่เมื่อเพี้ยนไปเป็นหนังตะลุง ก็ได้รับกำรยอมรับโดยแพร่หลำย 
 ในรัชกำลที่ 5 ชำวบ้ำนควนมะพร้ำว จังหวัดพัทลุง ได้น ำหนังมำแสดงถวำย 
พระองค์ตรัสถำมว่ำมำจำกไหน ทรงได้รับค ำกรำบบังคมทูลว่ำหนังลุง ซึ่งก็หมำยถึงหนังจำกพัทลุง
นั่นเอง จำกข้อสันนิษฐำนจำกท่ำนผู้รู้ทั้งหลำยนี้ พอจะสรุปได้ถึงแห่งที่มำของหนังตะลุง ซึ่งปัจจุบัน
นี้กำรเล่นหนังตะลุงก็ได้กลำยเป็นสมบัติกำรแสดงของประชำชนทำงภำคใต้ไปแล้ว และหลำยคน
ยังคงเรียกหนังตะลุงว่ำหนังควนอยู่อย่ำงเดิม แต่ในควำมหมำยแล้วก็คือ หนังตะลุง 
 หนังตะลุง คือ ศิลปะกำรแสดงประจ ำท้องถิ่นอย่ำงหนึ่งของภำคใต้ เป็นกำร
เล่ำเร่ืองรำวที่ผูกร้อยเป็นนิยำย ด ำเนินเร่ืองด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นส ำเนียงท้องถิ่น หรือที่
เรียกกันว่ำกำร "ว่ำบท" มีบทสนทนำแทรกเป็นระยะ และใช้กำรแสดงเงำบนจอผ้ำเป็นสิ่งดึงดูด
สำยตำของผู้ชม ซึ่งกำรว่ำบท กำรสนทนำ และกำรแสดงเงำนี้ 25 นำยหนังตะลุงเป็นคนแสดงเอง
ทั้งหมด 
 หนังตะลุงเป็นมหรสพที่นิยมแพร่หลำยอย่ำงยิ่งมำเป็นเวลำนำน โดยเฉพำะ
ในยุคสมัยก่อนที่จะมีไฟฟ้ำใช้กันทั่วถึงทุกหมู่บ้ำนอย่ำงในปัจจุบัน หนังตะลุงแสดงได้ทั้งในงำน
บุญและงำนศพ ดังนั้นงำนวัด งำนศพ หรืองำนเฉลิมฉลองที่ส ำคัญจึงมักมีหนังตะลุงมำแสดงให้ชม
ด้วยเสมอ 
 แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป หนังตะลุงกลับกลำยเป็นควำมบันเทิงที่ต้องจัดหำมำใน
รำคำที่ "แพงและยุ่งยำกกว่ำ" เมื่อเทียบกับภำพยนตร์ เพรำะกำรจ้ำงหนังตะลุงมำแสดง เจ้ำภำพต้อง
จัดท ำโรงหนังเตรียมไว้ให้ และเพรำะหนังตะลุงต้องใช้แรงงำนคน (และฝีมือ) มำกกว่ำกำรฉำย
ภำพยนตร์ ค่ำจ้ำงต่อคืนจึงแพงกว่ำยุคที่กำรฉำยภำพยนตร์เฟื่องฟู หนังตะลุงและกำรแสดงท้องถิ่น
อ่ืน ๆ เช่น มโนรำห์ รองแง็ง ฯลฯ ก็ซบเซำลง ยิ่งเมื่อเข้ำสู่ยุคที่ทุกบ้ำนมีโทรทัศน์ดู ละครโทรทัศน์
จึงเป็นควำมบันเทิงรำคำถูกและสะดวกสบำย ที่มำแย่งควำมสนใจไปจำกศิลปะพื้นบ้ำนเสียเกือบ
หมด 
 ปัจจุบัน โครงกำรศิลปินแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรม
แห่งชำติ ได้ส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะกำรแสดงหนังตะลุงให้แก่อนุชนรุ่นหลัง 
เพื่อรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ำนี้ให้คงอยู่สืบไป 
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   2.3.2.1 ประวัติควำมเป็นมำของหนังตะลุง  นักวิชำกำรหลำยท่ำนเชื่อว่ำ 
มหรสพกำรแสดงเงำจ ำพวกหนังตะลุงนี้ เป็นวัฒนธรรมเก่ำแก่ของมนุษยชำติ เคยปรำกฏแพร่หลำย
มำทั้งในแถบประเทศยุโรป และเอเชีย โดยอ้ำงว่ำ มีหลักฐำนปรำกฏอยู่ว่ำ เมื่อคร้ังพระเจ้ำอเล็กซำน
เดอร์มหำรำชมีชัยชนะเหนืออียิปต์ ได้จัดให้มีกำรแสดงหนัง (หรือกำรละเล่นที่คล้ำยกัน) เพื่อเฉลิม
ฉลองชัยชนะและประกำศเกียรติคุณของพระองค์ และเชื่อว่ำ มหรสพกำรแสดงเงำนี้มีแพร่หลำยใน
ประเทศอียิปต์มำแต่ก่อนพุทธกำล ในประเทศอินเดีย พวกพรำหมณ์แสดงหนังที่เรียกกันว่ำ ฉำยำ
นำฏกะ เร่ืองมหำกำพย์รำมำยณะ เพื่อบูชำเทพเจ้ำและสดุดีวีรบุรุษ ส่วนในประเทศจีน มีกำรแสดง
หนังสดุดีคุณธรรมควำมดีของสนมเอกแห่งจักรพรรดิ์ยวนต่ี (พ.ศ. 411 - 495) เมื่อพระนำงวำยชนม์ 
 ในสมัยต่อมำ กำรแสดงหนังได้แพร่หลำยเข้ำสู่ในเอเชียอำคเนย์ 
เขมร พม่ำ ชวำ มำเลเซีย และประเทศไทย คำดกันว่ำ หนังใหญ่คงเกิดขึ้นก่อนหนังตะลุง และ
ประเทศแถบนี้คงจะได้แบบมำจำกอินเดีย เพรำะยังมีอิทธิพลของพรำหมณ์หลงเหลืออยู่มำก เรำยัง
เคำรพนับถือฤๅษี พระอิศวร พระนำรำยณ์ และพระพรหม ยิ่งเร่ืองรำมเกียรติ์ ยิ่งถือว่ำเป็นเร่ืองขลัง
และศักดิ์สิทธิ์ หนังใหญ่จึงแสดงเฉพำะเร่ืองรำมเกียรติ์ เร่ิมแรกคงไม่มีจอ คนเชิดหนังใหญ่จึงแสดง
ท่ำทำงประกอบกำรเชิดไปด้วย 
 เชื่อกันว่ำหนังใหญ่มีอยู่ก่อนสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 
เพรำะมีหลักฐำนอ้ำงอิงว่ำ มีนักปรำชญ์ผู้หน่ึงเป็นชำวเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นผู้เชี่ยวชำญ
ทำงโหรำศำสตร์และทำงกวี สมเด็จพระเจ้ำปรำสำททองทรงเรียกตัวเข้ำกรุงศรีอยุธยำ ต่อมำได้เป็น
พระอำจำรย์ของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นพระมหำรำชครูหรือพระโหรำธิ
บดี และมีรับสั่งให้พระมหำรำชครูฟื้นฟูกำรเล่นหนัง (หนังใหญ่) อันเป็นของเก่ำแก่ขึ้นใหม่ ดัง
ปรำกฏในสมุทรโฆษค ำฉันท์ว่ำ 
  ไหว้เทพยดำอำ-   รักษ์ทั่วทิศำดร 
  ขอสวัสดิขอพร   ลุแก่ใจด่ังใจหวัง 
  ทนำยผู้คอยควำม  เร่งตำมไต้ส่องเบื้องหลัง 
  จงเรืองจ ำรัสทั้ง   ทิศำภำคทุกพำย 
  จงแจ้งจ ำหลักภำพ  อันยงยิ่งด้วยลวดลำย 
  ให้เห็นแก่ทั้งหลำย  ทวยจะดูจงดูดี 
 หนังใหญ่ แต่เดิมเรียกว่ำ "หนัง" นิยมเล่นกันแพร่หลำยในแถบ
ภำคกลำง ส่วนหนังตะลุง แต่เดิมคนในท้องถิ่นภำคใต้ก็เรียกสั้นๆ ว่ำ "หนัง" เช่นกัน ดังค ำกล่ำวที่ได้
ยินกันบ่อยว่ำ "ไปแลหนังโนรำ" จึงสันนิษฐำนว่ำ ค ำว่ำ "หนังตะลุง" คงจะเร่ิมใช้เมื่อมีกำรน ำหนัง
จำกภำคใต้ไปแสดงให้เป็นที่รู้จักในภำคกลำง จึงได้เกิดค ำ "หนังตะลุง" และ "หนังใหญ่" ขึ้นมำเพื่อ
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ไม่ให้ซ้ ำซ้อนกัน หนังจำกภำคใต้เข้ำไปเล่นในกรุงเทพฯ คร้ังแรกสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว โดยพระยำพัทลุง (เผือก) น ำไปเล่นที่แถวนำงเลิ้ง หนังที่เข้ำไปคร้ังนั้นเป็นนำยหนังจำก
จังหวัดพัทลุง คนกรุงเทพฯจึงเรียก "หนังพัทลุง" ต่อมำเสียงเพี้ยนเป็น "หนังตะลุง" 
 เชื่อกันว่ำ หนังตะลุงเลียนแบบมำจำกหนังใหญ่ โดยย่อรูปหนังให้
เล็กลง ในยุคแรก ๆ คงแสดงเร่ืองรำมเกียรติ์เหมือนกัน แต่เปลี่ยนบทพำกย์มำเป็นภำษำท้องถิ่น 
เปลี่ยนเคร่ืองดนตรีจำก พิณพำทย์ ตะโพน มำเป็น ทับ กลอง ฉิ่ง โหม่ง ซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีที่มีอยู่
เดิมในภำคใต้ หลักฐำนที่บอกว่ำหนังตะลุงคงเลียนแบบมำจำกหนังใหญ่ คือ แม้หนังตะลุงจะไม่ได้
ใช้ พิณพำทย์ ตะโพน แต่ในโองกำรร่ำยมนต์พระอิศวร (บทบูชำพระอิศวร) ก็ยังมีบทที่ว่ำ 
  อดุลโหชันชโนทั้งผอง  พิณพำทย์ ตะโพน กลอง 
  ข้ำจะเล่นให้ท่ำนทั้งหลำยดู 
 ต่อมำ หนังภำคใต้หรือหนังตะลุง รับอิทธิพลของหนังชวำเข้ำมำ
ผสมผสำน จึงท ำให้เกิดวิวัฒนำกำรใน "รูปหนัง" ขึ้นมำ รูปหนังใหญ่จะเป็นแผ่นเดียวกันทั้งตัว 
เคลื่อนไหวอวัยวะไม่ได้ แต่รูปหนังชวำเคลื่อนไหวมือและปำกได้ ส่วนใหญ่รูปหนังจะเคลื่อนไหว
มือได้เพียงข้ำงเดียว ยกเว้นรูปกำก หรือตัวตลก และรูปนำงบำงตัว ที่สำมำรถขยับมือได้ทั้งสองข้ำง 
รูปหนังชวำมีใบหน้ำที่ผิดไปจำกคนจริง และหนังตะลุงก็รับแนวคิดนี้มำปรับใช้กับรูปตัวตลก เช่น 
แกะรูปหนูนุ้ยให้หน้ำคล้ำยวัว เท่งหน้ำคล้ำยนกกระฮัง เป็นต้น 
 หนังตะลุงเกิดขึ้นเมื่อใดนั้น ยังไม่มีหลักฐำนยืนยันแน่ชัด 
นักวิชำกำรสันนิษฐำนว่ำคงเป็นช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เพรำะกลอนหนังตะลุงนิยมแต่งเป็น
กลอนแปด ซึ่งในสมัยอยุธยำกลอนแปดไม่ได้เป็นที่นิยมแพร่หลำย ยิ่งในภำคใต้ วรรณกรรม
พื้นบ้ำนรุ่นเก่ำแก่ล้วนแต่งเป็นกำพย์ทั้งสิ้น กลอนแปดเพิ่งมำเป็นที่นิยมกันอย่ำงกว้ำงขวำงก็เมื่อ
หลังสุนทรภู่แต่งเร่ืองพระอภัยมณีออกเผยแพร่แล้วนี่เอง หนังตะลุงเกิดขึ้นในภำคใต้คร้ังแรกที่
จังหวัดใด ก็ยังไม่มีหลักฐำนยืนยันแน่ชัด 
   2.3.2.2 ดนตรีหนังตะลุง  เคร่ืองดนตรีหนังตะลุงในอดีต มีควำมเรียบง่ำย 
ชำวบ้ำนในท้องถิ่นประดิษฐ์ขึ้นได้เอง มี ทับ กลอง โหม่ง ฉิ่ง เป็นส ำคัญ ส่วน ปี่ ซอ นั้นเกิดขึ้น
ภำยหลัง แต่ก็ยังเป็นเคร่ืองดนตรีที่ชำวบ้ำนประดิษฐ์ได้เองอยู่ดี จนเมื่อมีวัฒนธรรมภำยนอกเข้ำมำ 
โดยเฉพำะดนตรีไทยสำกล หนังตะลุงบำงคณะจึงน ำเคร่ืองดนตรีใหม่ ๆ เข้ำมำเสริม เช่น กลองชุด 
กีตำร์ ไวโอลิน ออร์แกน เมื่อเคร่ืองดนตรีมำกขึ้น จ ำนวนคนในคณะก็มำกขึ้น ต้นทุนจึงสูงขึ้น ท ำ
ให้ต้องเรียกค่ำรำด (ค่ำจ้ำงแสดง) แพงขึ้น ประจวบกับกำรฉำยภำพยนตร์แพร่หลำยขึ้น จึงท ำให้มี
คนรับหนังตะลุงไปเล่นน้อยลง กำรน ำเคร่ืองดนตรีสมัยใหม่เข้ำมำเสริมนี้ บำงท่ำนเห็นว่ำเป็นกำร
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พัฒนำให้เข้ำกับสมัยนิยม แต่หลำยท่ำนก็เป็นห่วงว่ำเป็นกำรท ำลำยเอกลักษณ์ของหนังตะลุงไป
อย่ำงน่ำเสียดำย  เคร่ืองดนตรีส ำคัญของหนังตะลุง มีดังต่อไปนี้ 
 1. ทับ  ทับของหนั งตะลุ ง เป็น เค ร่ือง ก ำกั บจั งหวะและ
ท่วงท ำนองที่ส ำคัญที่สุด ผู้บรรเลงดนตรีชิ้นอ่ืน ๆ ต้องคอยฟังและยักย้ำยจังหวะตำมเพลงทับ เพลง
ที่นิยมเล่นมีถึง 12 เพลง คือ เพลงเดิน เพลงถอยหลังเข้ำคลอง เพลิงเดินยักษ์ เพลงสำมหมู่ เพลงนำด
กรำยออกจำกวัง เพลงนำงเดินป่ำ เพลงสรงน้ ำ เพลงเจ้ำเมืองออกสั่งกำร เพลงชุมพล เพลงยกพล 
เพลงยักษ์ และเพลงกลับวัง นักดนตรีที่สำมำรถตีทับได้ครบทั้ง 12 เพลง เรียกกันว่ำ "มือทับ" เป็นค ำ
ยกย่องว่ำเป็นคนเล่นทับมือฉมัง 
 ทับหนังตะลุงมี 2 ใบ ใบหนึ่งเสียงเล็กแหลม เรียกว่ำ "หน่วยฉับ" 
อีกใบหนึ่งเสียงทุ้ม เรียกว่ำ "หน่วยเทิง" ทับหน่วยฉับเป็นตัวยืน ทับหน่วยเทิงเป็นตัวเสริม หนัง
ตะลุงในสมัยโบรำณมีมือทับ 2 คน ต่อมำ เมื่อประมำณ 60 ปีมำแล้ว หนังตะลุงใช้มือทับเพียงคน
เดียว โดยใช้ผ้ำผูกทับไขว้กัน เวลำเล่นบำงคนวำงทับไว้บนขำ บำงคนก็พำดขำกดทับเอำไว้ไม่ให้
เคลื่อนที ่
 โดยทั่วไป ตัวทับ หรือที่เรียกกันว่ำ "หุ่น" นิยมท ำจำกแก่นไม้ขนุน 
เนื่องจำกตบแต่งและกลึงได้ง่ำย บำงคร้ังก็ท ำจำกไม้กระท้อน โดยตัดไม้ออกเป็นท่อน ๆ ยำวท่อน
ละประมำณ 60 เซนติเมตร ใช้ขวำนถำกเกลำให้เป็นรูปคล้ำยกลองยำว จำกนั้นน ำมำเจำะภำยในและ
กลึงให้ได้รูปทรงตำมต้องกำร ลงน้ ำมันชักเงำด้ำนนอก ทับเป็นเคร่ืองดนตรีที่ขึงหนังหน้ำเดียว ขึ้น
หน้ำด้วยหนังบำง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้หนังค่ำง ตรงแก้มทับใช้เชือกหรือหวำยผูกตรึงกับหุ่นให้แน่น มี
สำยโยงเร่งเสียงโดยใช้หนังเรียดโยงจำกขอบหนังถึงคอทับ ก่อนใช้ทุกคร้ัง ต้องชุบน้ ำที่หนังหุ้ม ใช้
ผ้ำขนำดนิ้วก้อยอัดที่แก้มทับด้ำนใน เพื่อให้หนังตึงมีเสียงไพเรำะกังวำน ทับ เรียกอีกอย่ำงว่ำ โทน
ชำตรี 
 2. ตัวตลกหนังตะลุง  ตัวตลกหนังตะลุง เป็นตัวละครที่มี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง และเป็นตัวละครที่ "ขำดไม่ได้" ส ำหรับกำรแสดงหนังตะลุง บทตลกคือเสน่ห์ 
หรือสีสัน ที่นำยหนังจะสร้ำงควำมประทับใจให้กับคนดู เมื่อกำรแสดงจบลง สิ่งที่ผู้ชมจ ำได้ และยัง
เก็บไปเล่ำต่อก็คือบทตลก นำยหนังตะลุงคนใดที่สำมำรถสร้ำงตัวตลกได้มีชีวิตชีวำและน่ำ
ประทับใจ สำมำรถท ำให้ผู้ชมน ำบทตลกนั้นไปเล่ำขำนต่อได้ไม่รู้จบ ก็ถือว่ำเป็นนำยหนังที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในอำชีพโดยแท้จริง 
 ในกำรแสดงประเภทอ่ืน ๆ ตัวละครที่โดดเด่นและติดตำตรึงใจ
ผู้ชมที่สุด มักจะเป็นพระเอก นำงเอก แต่ส ำหรับหนังตะลุง ตัวละครที่จะอยู่ในควำมทรงจ ำของคนดู
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ได้นำนที่สุดก็คือตัวตลก มีเหตุผลหลำยประกำร ที่ท ำให้บทตลกของหนังตะลุงติดตรึงใจผู้ชมได้
มำกกว่ำบทพระเอกหรือนำงเอก ดังต่อไปนี้ 
 ตัวตลกมีควำมผูกพันใกล้ชิดกับผู้ชม (ชำวใต้) มำกกว่ำตัวละคร
อ่ืน ๆ เพรำะตัวตลกทุกตัวเป็นคนท้องถิ่นภำคใต้ พูดภำษำปักษ์ใต้ เชื่อกันว่ำตัวตลกเหล่ ำนี้สร้ำง
เลียนแบบมำจำกบุคลิกของบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริง 
 นำยหนังสำมำรถอวดฝีปำกกำรพำกย์ของตนได้เต็มที่ ตัวตลกทุก
ตัวมีบุคลิกเฉพำะ และตัวตลกหลำยตัวมีถิ่นก ำเนิดที่ชัดเจน ซึ่งมักจะเป็นท้องถิ่นที่มีส ำเนียงพูดที่
เป็นเอกลักษณ์ แตกต่ำงจำกต ำบลหรืออ ำเภอข้ำงเคียง นำยหนังที่พำกย์ได้ตรงกับบุคลิก และส ำเนียง
เหมือนคนท้องถิ่นนั้นที่สุด ก็จะสร้ำงควำมประทับใจให้แก่คนดูได้มำก 
 บทตลกคือบทที่สำมำรถยกประเด็นอะไรขึ้นมำพูดก็ไม่ท ำให้เสีย
เร่ือง จึงมักเป็นบทที่นำยหนังน ำเร่ืองเหตุกำรณ์บ้ำนเมือง ปัญหำสังคม ธรรมะ ข้อคิดเตือนใจ เข้ำมำ
สอดแทรกเอำไว้ หรือแม้แต่พูดล้อเลียนผู้ชมหน้ำโรง เสน่ห์ของมุกตลก ซึ่งแสดงไหวพริบปฏิภำณ
ของนำยหนังด้วย นำยหนังที่เก่ง สำมำรถคิดมุกตลกได้เอง เพรำะหำกเก็บมุกตลกเก่ำมำเล่น คนดูจะ
ไม่ประทับใจ และไม่มีกำร "เล่ำต่อ" 
 เหตุผลส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง ที่ท ำให้คนดูหนังตะลุงรู้สึกผูกพัน
กับตัวตลกมำกกว่ำตัวละครอ่ืน ๆ ในเร่ือง คือ ตัวตลกหนังตะลุงเหล่ำนี้เป็นตัวละคร "ยืน" หมำยถึง 
ตัวตลกตัวหนึ่งเล่นได้หลำยเร่ือง โดยใช้ชื่อเดิม บุคลิกเดิม นอกจำกนั้น ตัวตลกหนังตะลุงยังเป็นพับ
ลิกโดเมนอีกด้วย นำยหนังทุกคณะสำมำรถหยิบตัวตลกตัวใดไปเล่นก็ได้ เรำจึงเห็น อ้ำยเท่ง อ้ำยหนู
นุ้ย มีอยู่ในเกือบทุกเร่ือง ของหนังตะลุงเกือบทุกคณะ 
 3. รูปตัวตลก รูปตัวตลกหนังตะลุง หรือที่เรียกว่ำ รูปกำก ส่วน
ใหญ่จะไม่ใส่เสื้อ บำงตัวนุ่งโสร่งสั้นแค่เข่ำ บำงตัวนุ่งกำงเกง และส่วนใหญ่จะมีอำวุธประจ ำตัว ตัว
ตลกทุกตัวสำมำรถขยับมือขยับปำกได้ หนังแต่ละคณะจะมีรูปตัวตลกไม่น้อยกว่ำสิบตัว แต่โดย
ปกติจะใช้แสดงในแต่ละเร่ืองแค่ไม่เกินหกตัวเท่ำนั้น 
 4. ตัวตลกเอก  ตัวตลกเอก หมำยถึง ตัวตลกที่มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักทั่วไป นำยหนังคณะต่ำงๆ หลำยคณะนิยมน ำไปแสดง มีดังต่อไปนี้ 
 4.1 อ้ำยเท่ง หนังจวนบ้ำนคูขุดเป็นคนสร้ำง โดยเลียนแบบ
บุคลิกมำจำกนำยเท่ง ซึ่งเป็นชำวบ้ำนอยู่บ้ำนคูขุด อ ำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลำ เป็นคนรูปร่ำง
ผอมสูง ล ำตัวท่อนบนยำวกว่ำท่อนล่ำง ผิวด ำ ปำกกว้ำง หัวเถิก ผมหยิกงอ ใบหน้ำคล้ำยนกกระฮัง 
ลักษณะเด่นคือ นิ้วมือขวำยำวโตคล้ำยอวัยวะเพศผู้ชำย ส่วนนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ำยงอหยิกเป็นวงเข้ำ
หำกัน รูปอ้ำยเท่งไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้ำโสร่งตำหมำกรุก มีผ้ำขำวม้ำคำดพุง มีมีดอ้ำยครก (มีดปลำย
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แหลม ด้ำมงอโค้ง มีฝัก) เหน็บที่สะเอว เป็นคนพูดจำโผงผำง ไม่เกรงใจใคร ชอบข่มขู่และล้อเลียน
ผู้อ่ืน เป็นคู่หูกับอ้ำยหนูนุ้ย เป็นตัวตลกที่นำยหนังเกือบทุกคณะนิยมน ำไปแสดง 
 4.2 อ้ำยหนูนุ้ย ไม่มีบันทึกว่ำใครเป็นคนสร้ำง หนูนุ้ยมีบุคลิก
ซื่อแกมโง่ ผิวด ำ รูปร่ำงค่อนข้ำงเตี้ย พุงโย้ คอตก ทรงผมคล้ำยแส้ม้ำ จมูกปำกยื่นคล้ำยปำกวัว ไว้
เครำหนวดแพะ รูปอ้ำยหนูนุ้ยไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้ำโสร่งไม่มีลวดลำย ถือมีดตะไกรหนีบหมำกเป็น
อำวุธ พูดเสียงต่ ำสั่นเครือขึ้นนำสิก เป็นคนหูเบำคล้อยตำมค ำยุยงได้ง่ำย แสดงควำมซื่อออกมำเสมอ 
ไม่ชอบให้ใครพูดเร่ืองวัว เป็นคู่หูกับอ้ำยเท่ง และเป็นตัวตลกที่นำยหนังทุกคณะนิยมน ำไปแสดง
เช่นกัน 
 4.3 นำยยอดทอง ไม่มีบันทึกว่ำใครเป็นคนสร้ำง แต่เชื่อกันว่ำ
เป็นชื่อคนที่เคยมีชีวิตอยู่จริง เป็นชำวจังหวัดพัทลุง รูปร่ำงอ้วน ผิวด ำ พุงย้อย ก้นงอน ผมหยิกเป็น
ลอน จมูกยื่น ปำกบุ๋ม เหมือนปำกคนแก่ไม่มีฟัน หน้ำเป็นแผลจนลำยคล้ำยหน้ำจระเข้ ใครพูดถึง
เร่ืองจระเข้จึงไม่พอใจ รูปยอดทองไม่สวมเสื้อ นุ่งผ้ำลำยโจงกระเบน เหน็บกริชเป็นอำวุธประจ ำ
กำย เป็นคนเจ้ำชู้ ใจเสำะ ขี้ขลำด ชอบปำกพูดจำโอ้อวดยกตน ชอบขู่หลอก พูดจำเหลวไหล บ้ำยอ 
ชอบอยู่กับนำยสำว จนมีส ำนวนชำวบ้ำนว่ำ "ยอดทองบ้ำนำย" เป็นคู่หูกับนำยสีแก้ว 
 4.4 นำยสีแก้ว ไม่มีบันทึกว่ำใครเป็นคนสร้ำง แต่เชื่อกันว่ำเอำ
บุคลิกมำจำกคนชื่อสีแก้วจริง ๆ เป็นคนมีตะบะ มือหนัก เวลำโกรธใครจะตบด้วยมือหรือชนด้วย
ศีรษะ เป็นคนกล้ำหำญ พูดจริงท ำจริง ชอบอำสำเจ้ำนำยด้วยจริงใจ ตักเตือนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบตำมท ำนองคลองธรรม เป็นคนรูปร่ำงอ้วนเตี้ย ผิวคล้ ำ มีโหนกคอ ศีรษะล้ำน นุ่งผ้ำโจงกระเบน
ลำยตำหมำกรุก ไม่สวมเสื้อ ไม่ถืออำวุธใด ๆ ใครพูดล้อเลียนเกี่ยวกับเร่ืองพระ เร่ืองร้อน เร่ือง
จ ำนวนเงินมำก ๆ จะโกรธทันที พูดช้ำ ๆ ชัดถ้อยชัดค ำ เพื่อนคู่หูคือนำยยอดทอง 
 4.5 อ้ำยสะหม้อ หนังกั้น ทองหล่อเป็นคนสร้ำง เลียนแบบ
บุคลิกมำจำกมุสลิมชื่อสะหม้อ เป็นคนบ้ำนสะกอม อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ซึ่งนำยสะหม้อเองก็
รับรู้และอนุญำตให้หนังกั้นน ำบุคลิกและเร่ืองรำวของตนไปสร้ำงเป็นตัวละครได้ รูปอ้ำยสะหม้อ
หลังโกง มีโหนกคอ คำงย้อย ลงพุง รูปร่ำงเตี้ย สวมหมวกแบบมุสลิม นุ่งผ้ำโสร่ง ไม่สวมเสื้อ เป็น
คนอวดดี ชอบล้อเลียนคนอ่ืน เป็นมุสลิมที่ชอบกินหมู ชอบดื่มเหล้ำ พูดส ำเนียงเนิบนำบ รัวปลำย
ลิ้น ซึ่งส ำเนียงของคนบ้ำนสะกอม มีนำยหนังหลำยคนน ำอ้ำยสะหม้อไปเล่น แต่ไม่มีใครพำกย์
ส ำเนียงสะหม้อได้เก่งเท่ำหนังกั้น ปกติสะหม้อจะเป็นคู่หูกับขวัญเมือง 
 4.6 อ้ำยขวัญเมือง เป็นตัวตลกเอกของหนังจันทร์แก้ว จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ไม่มีประวัติควำมเป็นมำ คนในจังหวัดนครศรีธรรมรำชจะไม่เรียกว่ำ "อ้ำยเมือง" 
เหมือนนำยหนังจังหวัดอ่ืน ๆ แต่เรียกว่ำ "ลุงขวัญเมือง" ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำหำกตัวตลกตัวนี้น ำ
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บุคลิกมำจำกคนจริง ก็คงเป็นคนที่ได้รับกำรยกย่องจำกคนในท้องถิ่นอย่ำงสูงทีเดียว อ้ำยขวัญเมือง
หน้ำคล้ำยแพะ ผมบำงหยิกเล็กน้อย ผิวด ำ หัวเถิก จมูกโด่งโตยำว ปำกกว้ำง พุงยำนโย้ ก้นเชิด ปลำย
นิ้วชี้บวมโตคล้ำยนิ้วอ้ำยเท่ง นุ่งผ้ำสีด ำ คำดเข็มขัด ไม่สวมเสื้อ เป็นคนซื่อ แต่บำงคร้ังก็ฉลำด ขี้
สงสัยใคร่รู้เร่ืองคนอ่ืน พูดเสียงหวำน นำยหนังในจังหวัดสงขลำมักน ำขวัญเมืองมำเป็นคู่หูกับสะ
หม้อ นำยหนังในจังหวัดนครศรีธรรมรำชแถวอ ำเภอเชียรใหญ่ อ.หัวไทร อ.ปำกพนัง อ.ท่ำศำลำ มัก
ให้ขวัญเมืองแสดงคู่กับนำยยอดทอง หนังพัทลุง ตรัง นิยมให้เป็นตัวบอกเร่ือง เฝ้ำประตูเมือง หรือ
เป็นพนักงำนตีฆ้องร้องป่ำว 
 7. อ้ำยโถ ไม่มีบันทึกว่ำใครเป็นคนสร้ำง เลียนแบบบุคลิกมำจำก
จีนบ๋ำบำ ชำวพังบัว อ ำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลำ เป็นคนที่มีศีรษะเล็ก ตำโตถลน ปำกกว้ำง ริม
ฝีปำกล่ำงเม้มเข้ำไป ล ำตัวป่องกลม สวมหมวกมีกระจุกข้ำงบน นุ่งกำงเกงจีนถลกขำ ถือมีดบังตอ
เป็นอำวุธ เป็นคนชอบร้องร ำท ำเพลง ขี้ขลำดตำขำว โกรธใครไม่เป็น อ้ำยโถมีคติประจ ำใจว่ำ "เร่ือง
กินเร่ืองใหญ่" ไม่ว่ำใครจะพูดเร่ืองอะไรก็ตำม โถสำมำรถดึงไปโยงกับของกินได้เสมอ ซึ่งเป็นมุก
ตลกที่นับว่ำมีเสน่ห์ไม่น้อย เพรำะไม่ลำมกหยำบคำย จึงเป็นตัวตลกที่ดึงควำมสนใจจำกเด็กๆ ได้
มำก อ้ำยโถเป็นเพียงตัวตลกประกอบ มักเล่นคู่กับอ้ำยสะหม้อ 
 8. ผู้ใหญ่พูน ไม่มีบันทึกว่ำใครเป็นคนสร้ำง คำดว่ำคงจะ
เลียนแบบบุคลิกมำจำกผู้ใหญ่บ้ำนคนใดคนหนึ่ง เป็นคนรูปร่ำงสูงใหญ่ จมูกยำวคล้ำยตะขอเกี่ยว
มะพร้ำว ศีรษะล้ำน แต่มีกระจุกผมเป็นเกลียวดูคล้ำยหูหิ้วถังน้ ำ พุงโย้ยำน ก้นเชิดสูงจนหลังแอ่น 
เพื่อนมักจะล้อเลียนว่ำ บนหัวติดหูถังตักน้ ำ สันหลังเหมือนเขำพับผ้ำ (เส้นทำงระหว่ำงพัทลุง-ตรัง มี
โค้งหักศอกหลำยแห่ง) ผู้ใหญ่พูนนุ่งโจงกระเบนไม่มีลวดลำย เป็นคนชอบยุยง ขี้โม้โอ้อวด เห่อยศ 
ชอบขู่ตะคอกผู้อ่ืนให้เกรงกลัว แต่ธำตุแท้เป็นคนขี้ขลำดตำขำว ชอบแสแสร้งปั้นเร่ืองฟ้องเจ้ำนำย 
ส่วนมำกเป็นคนรับใช้อยู่เมืองยักษ์ หรืออยู่กับฝ่ำยโกง พูดช้ำ ๆ หนีบจมูก เป็นตัวตลกประกอบ โดย
ปกติตัวตลกหนังตะลุงจะต้องมีคู่หู เพื่อเอำไว้รับส่งมุกตลกโต้ตอบกัน ในแต่ละเร่ืองจะมีตัวตลกเอก
อย่ำงน้อยสองคู่ คือ เป็นพี่เลี้ยงพระเอกคู่หนึ่ง และเป็นพี่เลี้ยงนำงเอกคู่หนึ่ง นอกจำกที่ยกตัวอย่ำงมำ 
ยังมีตัวตลกประกอบอีกจ ำนวนมำก 
   2.3.2.3 ขั้นตอนกำรแสดงหนังตะลุง หนังตะลุงทุกคณะมีล ำดับขั้นตอนใน
กำรแสดงเหมือนกันจนถือเป็นธรรมเนียมนิยม ดังนี้ 
    1. ตั้งเคร่ือง 
    2. แตกแผง หรือ แก้แผง 
    3. เบิกโรง 
    4. ลงโรง 
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    5. ออกลิงหัวค่ ำ เป็นธรรมเนียมของหนังในอดีต ลิงด ำเป็น
สัญลักษณ์ของอธรรม ลิงขำวเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ เกิดสู้รบกัน ฝ่ำยธรรมะก็มีชัยชนะแก่ฝ่ำย
อธรรม ออกลิงหัวค่ ำยกเลิกไปไม่น้อยกว่ำ 70 ปีแล้ว 
    6. ออกฤๅษีหรือชักฤๅษี ฤๅษี เป็นรูปครู มีควำมขลังและศักดิ์สิทธิ์
สำมำรถป้องปัดเสนียดจัญไร และ ภยันตรำยทั้งปวง ทั้งช่วยดลบันดำลให้หนังแสดงได้ดี เป็นที่ชื่น
ชมของคนดู รูปฤๅษีรูปแรกออกครั้งเดียว นอกจำกประกอบพิธีตัดเหมรยเท่ำนั้น 
    7. ออกรูปพระอิศวรหรือรูปโค รูปพระอิศวรของหนังตะลุง ถือ
เป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเทพเจ้ำแห่งควำมบันเทิง ทรงโคอุสุภรำชหรือนนทิ หนังเรียกรูปพระ
อิศวรว่ำรูปพระโคหรือรูปโค หนังคณะใดสำมำรถเลือกหนังวัวที่มี เท้ำทั้ง 4 สีขำว โหนกสีขำว 
หน้ำผำกรูปใบโพธิ์สีขำว ขนหำงสีขำว วัวประเภทนี้หำยำกมำก ถือเป็นมิ่งมงคล ต ำรำภำคใต้ 
เรียกว่ำ "ตีนด่ำง หำงดอก หนอกพำดผ้ำ หน้ำใบโพธิ์" โคอุสุภรำชสีเผือกแต่ช่ำงแกะรูปให้วัวเป็นสี
ด ำนิล เจำะจงให้สีตัดกับสีรูปพระอิศวร ตำมลัทธิพรำหมณ์พระอิศวรมี 4 พระกร ถือตรีศูล ธนู คฑำ 
และ บำศ พระอิศวรรูปหนังตะลุงมีเพียง 2 กร ถือจักร และ พระขรรค์ เพื่อให้รูปกะทัดรัดสวยงำม 
    8. ออกรูปฉะหรือรูปจับ "ฉะ" หมำยถึง กำรสู้รบระหว่ำงพระรำม
กับทศกัณฐ์ ยกเลิกไปพร้อม ๆ กับลิงหัวค่ ำ 
    9. ออกรูปรำยหน้ำบทหรือรูปกำศ ปรำย หมำยถึง อภิปรำย กำศ 
หมำยถึง ประกำศ - รูปปรำยหน้ำบท หรือ รูปกำศ หรือ รูปหน้ำบท เสมือนเป็นตัวแทนนำยหนัง
ตะลุง เป็นรูปชำยหนุ่มแต่งกำยโอรสเจ้ำเมือง มือหน้ำเคลื่อนไหวได้ มือท ำเป็นพิเศษให้นิ้วมือทั้ง 4 
อ้ำออกจำกนิ้วหัวแม่มือได้ อีกมือหนึ่งงอเกือบตั้งฉำก ติดกับล ำตัวถือดอกบัว หรือช่อดอกไม้ หรือ
ธง 
    10. ออกรูปบอกเร่ือง รูปบอกเร่ือง คือรูปบอกคนดูให้ทรำบว่ำ 
ในคืนนี้หนังแสดงเร่ืองอะไร สมัยที่หนังแสดงเร่ืองรำมเกียรติ์เพียงเร่ืองเดียว ก็ต้องบอกให้ผู้ดูทรำบ
ว่ำแสดงเร่ืองรำมเกียรติ์ตอนใด บอกคณะบอกเค้ำเร่ืองย่อ ๆ เพื่อให้ผู้ดูสนใจติดตำมดู หนังทั่วไป
นิยมใช้รูปนำยขวัญเมืองบอกเร่ือง 
    11. ขับร้องบทเกี้ยวจอ 
    12. ตั้งนำมเมืองหรือตั้งเมือง เร่ิมแสดงเป็นเร่ืองรำว ตั้งนำมเมือง 
เป็นกำรเปิดเร่ืองหรือจับเร่ืองที่จะน ำแสดงในคืนนั้น กล่ำวคือกำรออกรูปเจ้ำเมืองและนำงเมือง 
   ในอดีตที่ผ่ำนมำ บุคคลที่มีบทบำทส ำคัญต่อสังคมอย่ำงยิ่ ง  ได้แก่ 
พระภิกษุ ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ครูและศิลปิน แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ กลุ่มชนดังกล่ำวก็ยังมีบทบำทอยู่ แต่
มำกน้อยต่ำงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมเมืองใหญ่ ดูเหมือนว่ำ
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บทบำทของบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม คลี่คลำยเปลี่ยนแปลงไปมำกในขณะที่สังคมเมืองที่มีลักษณะเป็น
ชนบท และสังคมชนบทยังคงมีบทบำทส ำคัญอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับในกลุ่มของศิลปินดู
เหมือนว่ำ ศิลปินหนังตะลุงยังคงมีบทบำทส ำคัญอยู่อย่ำงไม่เปลี่ยนแปลง 
   หนังตะลุงก็ไม่แตกต่ำงไปจำกกำรละเล่นอ่ืน ๆ ทั่วไป คือ มุ่งที่จะให้ควำม
บันเทิงใจแก่ผู้ดูเป็นส ำคัญ แต่ในสิ่งที่เป็นควำมบันเทิงนั้น สำระที่น ำมำถ่ำยทอดมีวำมเป็นอิสระ
และกว้ำงขวำง ไม่มีพันธะใด ๆ มำเป็นเคร่ืองจ ำกัด เพรำะมิได้กระท ำตำมกรอบหรือส ำนึกผูกพัน
ตำมภำระหน้ำที่ หรือมุ่งมั่นจะผดุงควำมยกย่องที่ผู้อ่ืนพึงมี่ต่อตน สำรัตถะต่ำง ๆ ที่หนังตะลุงน ำมำ
แสดงออกหลั่งไหลออกมำเอง โดยไม่ต้องห่วงเร่ืองรูปแบบ ไม่ต้องห่วงว่ำเป็นที่ประสงค์ของใคร
หรือไม่ หำกแต่นำยหนังตะลุงทุกคนถือว่ำเขำ คือ “นำย ของรูปหนังตะลุงแต่ละตัวที่อำจจะสวม
วิญญำณ พฤติกรรมถ้อยค ำให้รูปหนังในท้องเร่ืองทุกตัวเป็นไปเช่นไรก็ได้ สำรัตถะทั้งปวงจึง
เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ ตำมแต่ระดับภูมิปัญญำและทัศนะของนำยหนังแต่ผู้เดียว จึงให้ชีวทรรศน์
และโลกทัศน์ที่ไร้มำยำ แต่มีส่วนสัมผัสชีวิตจริงของผู้ชมได้ทุกแง่ทุกมุมทั้งทำงโลกและทำงธรรม 
ทั้งที่เป็นจริงและที่เป็นจินตนำกำร บำงคร้ังยังรวมเอำที่ส ำคัญผิดไว้ด้วย เพรำะเจตนำที่น ำมำแสดง
มุ่งที่ควำมบันเทิงใจของผู้ชมเป็นส ำคัญ มิได้คำดหวังว่ำจะให้ใครรับไปถือปฏิบัติ เพรำะขณะแสดง
อยู่นั้นไม่รู้ด้วยซ้ ำว่ำผู้ชมแต่ละคนมีควำมรู้หรือทัศนะเป็นอย่ำงไร แต่สิ่งที่ต้องกำรแฝงอยู่ คือ ท ำ
อย่ำงไรผู้ชมทุกคนจะได้รับควำมบันเทิงใจ และติดตำมชมเขำอย่ำงไม่เบื่อหน่ำย เมื่อเขำเลิกเล่นแล้ว 
ใครจะน ำไปคิดไปใช้อย่ำงไร 
  ชวน เพชรแก้ว 21 ได้กล่ำวถึงบทบำทของหนังตะลุงที่มีต่อสังคมไว้ดังนี้ 
   1. บทบำทในด้ำนกำรบันทึกภำพสังคม ไม่ว่ำจะน ำเอำองค์ประกอบใด
ของหนังตะลุงก็ตำมมำพิจำรณำ จะพบว่ำมีสำระเกี่ยวกับสภำพสังคม ปรำกฏอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็น
ควำมจงใจของนำยหนังหรือไม่ก็ตำมไม่อำจทรำบได้แน่ชัด แต่มีข้อเท็จจริงอยู่ว่ำ ศิลปินของคนกลุ่ม
ใด มีชีวิตอยู่ในช่วงใดก็มักจะน ำเอำสังคมของกลุ่มในช่วงเวลำที่เขำประสบอยู่มำสอดใส่ไว้เสมอ 
เช่น ตัวตลกที่ไม่สวมเสื้อ กำรแต่งกำยดังกล่ำวสะท้อนควำมเป็นไปของยุคสมัย และฐำนะของรูป
หนังแต่ละตัวซึ่งตรงหรือคล้ำยคลึงกับยุคสมัยนั่นเอง โดยเฉพำะตัวตลกยิ่งเมื่อได้ฟังบทสนทนำแล้ว
ก็เห็นชัดว่ำ คือ ชำวบ้ำนในท้องถิ่น ซึ่งนำยหนังตะลุงมีควำมประทับใจในรูปลักษณะและพฤติกรรม
จึงน ำมำสร้ำงเป็นตัวตลกขึ้นมำ ภำพตัวตลกทุกตัวจึงเป็นตัวแทนของชำวบ้ำนนั่นเอง รูปหนังตะลุง
ในสมัยต่อ ๆ มำไม่ว่ำจะเป็นสมัยรัชกำลที่ 6 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครำม และสมัยหลังต่อมำอีกจน

                                                                 

 21 ชวน เพชรแก้ว. หนังตะลุงในประเทศไทย, (สุรำษฎร์ธำนี: ส ำนักศิลปและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี, 2548), 223. 
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สมัยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตำมยุคตำมสมัยมำโดยตลอด ซึ่งได้ชัดจำกรูปร่ำงหน้ำตำ เคร่ืองแต่งกำย 
ทรงผม และเคร่ืองประดับล้วนถอดแบบไปจำกสังคมที่นำยหนังมีส่วนร่วมอยู่ทั้งสิ้น 
   ภำพสังคมที่ปรำกฏในกำรแสดงของหนังตะลุงที่เด่นชัดอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ
พฤติกรรมของบุคคลในสังคม เป็นสิ่งที่หนังตะลุงน ำมำกล่ำวถึงทั้งโดยตรงและสอดแทรกไว้เสมอ 
ที่น ำมำกล่ำวถึงโดยตรง คือ สร้ำงภำพตัวละครขึ้นมำในเร่ืองที่แสดง โดยจ ำลองมำจำกสังคมที่ตน
ประสบ ส่วนกำรกล่ำวสอดแทรก อำจจะแทรกไว้ในบทพำกย์ บทเจรจำ บทบรรยำยประกอบเ ร่ือง 
หรือบทเกี้ยวจอก็มีบ้ำง บุคคลที่หนังตะลุงสะท้อนภำพพฤติกรรมออกมำซึ่งเห็นได้ชัด ได้แก่ ต ำรวจ 
ผู้มีอิทธิพล ข้ำรำชกำรทุจริต นักกำรเมือง ชำวนำชำวไร่ เด็กวัยรุ่น และสมณะ เป็นต้น โดยเน้นในแง่
ของควำมอัปลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ และนอกจำกภำพสังคมดังกล่ำวแล้ว หนังตะลุ งยังได้บันทึก
เหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้ไม่น้อยเหมือนกัน เช่น สภำพภูมิอำกำศ กำรโจมตีบ้ำนเมืองใน
ภำคใต้สมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 กำรทิ้งระเบิดของฝ่ำยสัมพันธมิตรเพื่อจมเรือล ำเลียงของญ่ีปุ่น และ
กำรบันทึกเกี่ยวกับกำรชนโคที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
   2. บทบำทของหนังตะลุงต่อสังคมในกำรพัฒนำระบบกำรคิดกำรสร้ำง
ทัศนคติ ค่ำนิยม และศีลธรรม 
   มีเร่ืองรำวภำยในสังคมที่หนังตะลุงมักกล่ำวถึงเสมอในวรรณกรรมหนัง
ตะลุง คือ สำระเกี่ยวกับ สตรี บุรุษ สมณะ ครูอำจำรย์ และสถำบันพระมหำกษัตริย์ โดยน ำเสนอสิ่งที่
นำยหนังตะลุงคิดว่ำสิ่งดีและไม่ดีนั้น คือ อะไร โดยพยำยำมจ ำแนกรำยละเอียดชี้แนะให้เห็น เพื่อ
ผู้ชมที่มีสถำนภำพดังกล่ำว หรือคนอ่ืน ๆ ได้คิดอ่ำนน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
   ในสำระที่เกี่ยวกับสตรีได้เสนอควำมคิดไว้หลำยประกำร ส่วนใหญ่ให้
ยึดถือแบบแผนหรือวัฒนธรรมแบบไทย เช่น คุณสมบัติของกุลสตรี กำรยึดมั่นในศำสนำ ประเพณี 
กำรเคำรพเชื่อฟังผู้ใหญ่ และกำรเลือกคู่ครอง เป็นต้น 
   ส ำหรับสำระที่ เกี่ ยวกับบุ รุษก็ได้ เสนอควำมคิดไว้หลำยประกำร
เช่นเดียวกัน เช่น บุรุษต้องไม่ประมำท ต้องมีวิชำควำมรู้ ต้องคบคนดีเป็นมิตร ต้องไม่หลงใหล
อบำยมุข ใช้วำจำไพเรำะ รู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณ รู้จักประมำณตัวเอง และไม่โอ้อวดตน เป็นต้น 
   ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรเคำรพยกย่องครูอำจำรย์ หนังตะลุงทุกคณะได้เสนอ
สำระดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดจั้งในบทปรำยหน้ำบท บทกลอนดังกล่ำวมักจะกล่ำวถึงครูหลำยจ ำพวก 
เช่น พระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ เทวดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิดำมำรดำ ครูผู้สอนหนังสือ ครูอำจำรย์
ผู้เป็นอุปัชฌำย์ ครูหนัง นักปรำชญ์รำชบัณฑิต และกวีผู้มีชื่อเสียง ซึ่งบุคคลเหล่ำนี้คือครูทั้งสิ้น กำร
เสนอสำระดังกล่ำวนี้ นอกจำกจะสร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยมบำงประกำรแล้ว เป็นกำรเตือนสติให้ผู้คนได้
คิดว่ำ กตัญญูกตเวที คือ เคร่ืองหมำยของคนดี 
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   ส ำหรับกำรเคำรพยึดมั่นในสถำบันกษัตริย์  หนังตะลุงมีควำมคิดว่ำ
สถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมส ำคัญยิ่ง จึงแสดงทัศนคติ และค่ำนิยมเกี่ยวกับควำมเคำรพยกย่อง 
เป็นอย่ำงสูง โดยเสนอควำมคิดดังกล่ำวไว้ในบทปรำยหน้ำบทควบคู่ไปกับกำรเคำรพยกย่องครู
อำจำรย์ 
   3. บทบำทของหนังตะลุงด้ำนควำมบันเทิง  หนังตะลุงแต่เดิมเป็นไปเพื่อ
บูชำเทพเจ้ำ และเพื่อสื่อคดีโลกคดีธรรมจำกเร่ืองรำมเกียรติ์ ขณะเดียวกันก็ให้ควำมบันเทิงใจแก่
ผู้ชมควบคู่ไปด้วย บทบำทด้ำนควำมบันเทิงมีอย่ำงเด่นชัดภำยหลังจำกที่หนังตะลุงน ำเอำ
วรรณกรรมเร่ืองอ่ืน ๆ มำใช้แสดงกว้ำงขวำงขึ้น ควำมบันเทิงจำกกำรที่ผู้ชมได้รับจำกศำสตร์หลำย
ศำสตร์ในหนังตะลุงท ำให้หนังตะลุงเป็นกำรละเล่นที่เป็นส่วนเสี้ยวส ำคัญของชีวิตผู้คน โดยเฉพำะ
ผู้คนในสังคมเกษตรซึ่งเป็นสังคมชนบทที่ไม่มีสิ่งอ่ืนๆ มำกมำยนักเป็นเค ร่ืองบันเทิงใจ ควำม
บันเทิงใจที่ได้รับจำกหนังตะลุงจึงปะทะสัมพันธ์กับผู้คนอย่ำงแนบแน่น ดนตรี เนื้อเร่ือง บทพำกย์ 
บทเจรจำ บทตลก ได้รับกำรหลอมรวมกันอย่ำงผสมกลมกลืน และพัฒนำเปลี่ยนแปลงตำมบริบท
ของสังคม และควำมต้องกำรของผู้ชมมำโดยตลอด เนื้อเร่ือง บทพำกย์ บทเจรจำ บทตลก ได้รับกำร
หลอมรวมกันอย่ำงผสมกลมกลืน และพัฒนำเปลี่ยนแปลงตำมบริบทของสังคม และควำมต้องกำร
ของผู้ชมมำโดยตลอด เนื้อเร่ือง บทพำกย์ บทเจรจำ และบทตลก ได้น ำเอำควำมเป็นมนุษย์ในทุก
รูปแบบสื่อออกมำได้อย่ำงสมบูรณ์ ท ำให้ผู้ชมได้เห็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งด้ำนดี และชั่ว ร้ำย 
หรือธรรมะ และอธรรมได้อย่ำงสมจริง มีเหตุผล มีแก่นสำรสำระ เพียงพอที่จะใช้เป็นแนวทำงกำร
ด ำเนินชีวิต ในควำมบันเทิงของหนังตะลุงจึงให้แก่นสำรเกี่ยวกับชีวิตควบคู่ไปด้วย กำรปรับเปลี่ยน
เนื้อเร่ืองจำกเร่ืองรำมเกียรติ์ มำเป็นเร่ืองจักร ๆ วงศ์ ๆ นิทำนพื้นบ้ำน จนกระทั่งกำรสร้ำงเนื้อเร่ือง
จำกเหตุกำรณ์จริงและควำมสมจริง โดยใช้บทพำกย์ที่มีท่วงท ำนองกลอนต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย 
และน้ ำเสียงจำกบทเจรจำที่แตกต่ำงกันในด้ำนเพศ วัย อำยุ รวมทั้งต ำแหน่งทำงสังคมของตัวละคร
ล้วนเป็นกำรสร้ำงควำมบันเทิงใจแก่ผู้ชมทั้งสิ้น นอกจำกนี้บทตลกซึ่งหนังตะลุงได้ใช้ตัวตลกสื่อสิ่ง
ดังกล่ำวด้วยกำรใช้ภำษำโดยตรงและมีนัยที่แอบแฝงให้คิดล้วนเป็นศิลปะที่ให้ควำมบันเทิงใจแก่ผู้ดู
หนังตะลุงได้อย่ำงดียิ่ง บทบำทของหนังตะลุงในด้ำนควำมบันเทิงจึงเป็นแก่นสำรที่ส ำคัญที่ช่วยให้
ผู้ดูหลงใหล และมีควำมสุขควำมบันเทิงใจอันเป็นควำมต้องกำรของผู้คนทุกหมู่เหล่ำ และท ำให้
หนังตะลุงคงอยู่ยำวนำนจนกระทั่งปัจจุบัน 
   4. บทบำทของหนังตะลุงด้ำนพิธีกรรม บทบำทด้ำนพิธีกรรมเป็นบทบำท
ดั้งเดิมของหนังตะลุงที่ส ำคัญยิ่ง บทบำทดังกล่ำวได้คลี่คลำยเปลี่ยนแปลงมำตำมล ำดับ จนในที่สุด
บทบำทด้ำนพิธีกรรมยังคงมีอยู่  2 อย่ำง คือ บทบำทพิธีกรรมเพื่อกำรแก้บน และบทบำทพิธี
กรรมกำรครอบมือ ซึ่งเป็นบทบำทที่มีควำมส ำคัญเกี่ยวข้องกัน บทบำทแรกเป็นบทบำทที่ท ำให้กับ
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ประชำชนทั่วไป ส่วนอีกบทบำทหนึ่งเป็นบทบำทที่ท ำเพื่อกำรสืบทอดมรดกกำรเป็นหนังตะลุง 
บทบำทแรกเป็นบทบำทที่ปรับเปลี่ยนมำกจำกกำรแสดงบูชำเทพเจ้ำนั่นเอง โดยน ำสิ่งดังกล่ำวมำให้
อยู่ใกล้ตัวผู้ชมมำกขึ้น ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน โดยหนังตะลุงจะช่วยแก้ปัญหำให้ ในฐำนะ
เป็นผู้สื่อสำรโดยตรงกับควำมเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย พิธีกรรมเพื่อกำรแก้บนเป็นกำรแสดง
เพื่อบวงสรวงครูหมอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำมพันธะที่บนบำน ซึ่งเรียกว่ำ “เหมฺรย” นำยหนังตะลุงที่ท ำ
พิธีนี้ได้ได้ต้องรอบรู้ในพิธีกรรมและที่ส ำคัญ คือ ต้องผ่ำนพิธีครอบมือมำแล้ว มิฉะนั้นพันธะสัญญำ
จะไม่ขำดกัน เรียกว่ำ “ไม่ขำดเหมฺรย” บทบำทดังกล่ำวนี้ จึงเป็นบทบำทที่แสดงให้เห็นถึงอ ำนำจ
ของตะลุงที่สัมพันธ์อยู่กับพิธีกรรมกำรครอบมือ ในปัจจุบันชำวบ้ำนยังคงถือปฏิบัติโดยให้หนัง
ตะลุงเป็นผู้แก้ปัญหำดังกล่ำว ท ำบทบำทนี้อยู่อย่ำงเคร่งครัด ส่วนบทบำทพิธีกรรมกำรครอบมือซึ่ง
เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อยอมรับผู้เข้ำพิธีเป็นหนังตะลุงโดยสมบูรณ์นั้น เป็นบทบำทที่มีควำมส ำคัญที่
ต่อเน่ืองกับบทบำทกำรแก้บน เพรำะหำกไม่ผ่ำนพิธีนี้เชื่อว่ำหนังตะลุงผู้นั้นจะไม่สำมำรถท ำพิธีแก้
บนได้ พิธีครอบมือจึงเป็นพิธีที่ส ำคัญที่โยงใยกับควำมอยู่รอดของหนังตะลุงอย่ำงแท้จริงด้วย เพรำะ
พิธีแก้บนเป็นส่วนส ำคัญของวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม เมื่อหนังตะลุงไม่สำมำรถท ำพิธีแก้บนได้ก็
ย่อมแสดงว่ำ หนังตะลุงก ำลังจะหมดบทบำทหน้ำที่เกี่ยวข้องอยู่กับวิถีชีวิตผู้คน 
   5. บทบำทของหนังตะลุงด้ำนกำรให้กำรศึกษำนอกรูปแบบแบบแก่
ประชำชน บทบำทด้ำนนี้ เป็นบทบำทที่มีขึ้นมำใหม่ในระยะเวลำไม่กี่ปีมำนี้เอง แท้จริงแล้วหนัง
ตะลุงได้ท ำหน้ำที่สื่อสำรชำวบ้ำน (Folk Media) มำนำนแล้ว แต่เป็นไปอย่ำงบริสุทธิ์ไม่รู้ตัว ปัจจุบัน
เร่ิมมีบทบำทนี้ในลักษณะที่เป็นพิธีรีตอง เป็นอย่ำงมีรูปแบบและเงื่อนไขผูกพัน โดยมีสำเหตุจำก 3 
ประกำร คือ เกิดควำมพยำยำมของหนังตะลุง โดยตระหนักว่ำอันนี้ คือลักษณะของหนังตะลุง
ประเภทพัฒนำ ประกำรที่สองเกิดจำกค่ำนิยมของผู้ดูที่เห็นว่ำอันนี้คือลักษณะของผู้ดูหนังที่ได้ชื่อว่ำ
ทันสมัย และประกำรสุดท้ำยเกิดจำกควำมต้องกำรของนักวิชำกำรและนักพัฒนำ สำเหตุ 2 ประกำร
แรก เป็นสำเหตุที่มำจำกนำยหนังตะลุงและผู้ดู เป็นสำเหตุที่หนังตะลุงต้องปรับตัวเองด้วยจิตส ำนึก
ว่ำมีบทบำทต่อผู้ดูกว้ำงขวำงในโลกที่พัฒนำและเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว หนังตะลุงจึงต้องรับรู้
เร่ืองรำวต่ำง ๆ แล้วน ำมำถ่ำยทอดให้สอดรับกับควำมต้องกำรของผู้ดูนั่นเอง บทบำทที่เกิดขึ้นด้วย
สำเหตุ 2 ประกำรนี้จึงเป็นบทบำทที่ปรับเปลี่ยนไปตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงของสังคมและเป็นไป
ตำมขีดควำมสำมำรถของนำยหนังตะลุงแต่ละคน ส่วนบทบำทที่เกิดขึ้นจำกควำมต้องกำรของ
นักวิชำกำรและนักพัฒนำ ที่มองว่ำหนังตะลุงมีบทบำทในเร่ืองต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำ หรือเร่ืองของ
กำรเมือง เป็นกำรพัฒนำหนังตะลุงจำกภำยนอกที่หนังตะลุงต้องอยู่ภำยในอำณัติของแรงผลักดันอ่ืน 
ๆ ซึ่งบำงคร้ังขำดควำมส ำนึก นับได้ว่ำ เป็นสิ่งยำกในกำรยกระดับหนังตะลุงให้สูงขึ้น แต่หำกหนัง
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ตะลุงรู้จักเลือกเฟ้นและจ ำกัดตัวเองโดยใช้ส ำนึกจำกสำเหตุประกำรแรกในกำรตัดสินใจ และควรยึด
เอำประชำชนผู้รับผลประโยชน์เป็นหลัก 
   6. บทบำทหนังหนังตะลุงในทำงธุรกิจวัฒนธรรม สังคมยุคใหม่เป็นสังคม
ที่ทุกวงกำรพูดถึงเร่ืองเศรษฐกิจ หนังตะลุงจึงเป็นกำรละเล่นที่สัมพันธ์อยู่กับเร่ืองเศรษฐกิจอย่ำง
เหนียวแน่น ทั้งเ ร่ืองกำรจัดกำรภำยในคณะหนังตะลุง กำรลุงทุนในด้ำนต่ำง ๆ และไปมี
ควำมสัมพันธ์กับรำยได้ที่ได้รับจำกกำรแสดงแต่ละคร้ัง รวมทั้งจ ำนวนคร้ังที่แสดง จึงท ำให้หนัง
ตะลุงต้องดิ้นรนอยู่ในฐำนะธุรกิจวัฒนธรรมอย่ำงจริงจัง เช่น มีกำรจัดประชันหนังตะลุงตำม
เทศกำลต่ำง ๆ แสดงหนังตะลุงในโรงแรม และอ่ืน ๆ รวมทั้งคิดกำรแสดงใหม่ ๆ เช่น ตะลุงทอล์ค
โชว์ หรือกำรรวมตัวขึ้นเป็นชมรม สหพันธ์ขึ้นมำเพื่อรักษำผลประโยชน์ของหนังตะลุง สิ่งที่น่ำเป็น
ห่วงในธุรกิจวัฒนธรรม คือ กำรแสดงหนังตะลุงคอนเสิร์ต ซึ่งปรับเปลี่ยนจำกกำรแสดงหนังตะลุง
ไปโดยสิ้นเชิง กำรลงทุนในด้ำนต่ำง ๆ สูงมีนักร้อง มีโฆษณำ เป็นกำรน ำหนังตะลุงไปรับใช้ธุรกิจ 
สภำพกำรณ์นี้เป็นกำรท ำลำยมำกกว่ำส่งเสริม จึงต้องควรระวัง หำกปล่อยให้ขยำยตัวอย่ำงไม่
เหมำะสมก็จะเกิดผลเสียมำกกว่ำผลดี 
   นอกจำกเร่ืองของบทบำทแล้ว ส ำหรับมุมมองที่เกี่ยวข้องกับสถำนภำพ 
และประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนั้น พบว่ำเดิมหนังตะลุงเคยเป็นสื่อพื้นบ้ำนประจ ำ
ท้องถิ่นภำคใต้ที่ได้รับควำมนิยมแพร่หลำยตั้งแต่อดีตมำจวบจนปัจจุบัน แต่ขณะนี้ประสบกับปัญหำ
ควำมเปลี่ยนแปลงในหลำกหลำยรูปแบบ ประกำรแรก ถือว่ำเป็นสิ่งที่สื่อพื้นบ้ำนส่วนใหญ่พบเจอ
นั่นคือ กำรเข้ำมำของสื่อสมัยใหม่ ท ำให้เกิดควำมนิยมในหมู่ผู้รับสำรเนื่องจำกเป็นสื่อที่หำได้ง่ำย
และมีควำมรวดเร็วมำกกว่ำสื่อพื้นบ้ำน ยกเว้นผู้ชมที่ชื่นชอบและหวงแหนกำรแสดงหนังตะลุงอย่ำง
แท้จริงเท่ำนั้นจึงจะติดตำมชมกำรแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิมอยู่ เช่น ผู้อำวุโสในชุมชน สื่อพื้นบ้ำน
จึงมักเป็น “สื่อชำยขอบ” ของคนรุ่นใหม่ 
   ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรเข้ำมำของสื่อใหม่ยังท ำให้เกิดปัญหำต่อเนื่องนั่นคือ เกิด
กำรกลำยพันธุ์ของหนังตะลุง ท ำให้นำยหนังตัวปรับตัวด้ำนกำรแสดงและต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงศิลปะกับธุรกิจเพื่อควำมอยู่รอด เนื่องจำกหนังตะลุงแบบดั้งเดิมนั้นมีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำและ
สถำนที่ ที่ต้องแสดงสดตอนกลำงคืนแบบกลำงแจ้งนั้น ก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นกำรบันทึกเทป วีซีดี 
หรือดีวีดี เพื่อให้ผู้ชมหำชมได้ทุกที่ทุกเวลำที่ต้องกำร รวมทั้งเป็นกำรน ำเสนอผ่ำนสื่อมวลชน เช่น 
ถ่ำยทอดผ่ำนสื่อโทรทัศน์ หรือ กำรเสนอเป็นส่วนเสริมในรำยกำรประเภทอ่ืนๆ ซึ่งมีกำรคัดเลือก
เฉพำะบำงส่วนบำงตอนของหนังตะลุง เช่น กำรเจรจำของบทตลก แต่ขำดกำรน ำเสนอขั้นตอนอ่ืน 
ๆ ที่มีควำมส ำคัญมำก ๆ ของหนังตะลุง เช่น บทไหว้ครู จึงถือได้ว่ำศิลปะกำรแสดงหนังตะลุงและ
นำยหนังได้ถูกลดบทบำทไปอย่ำงมำก ด้วยกำรตัดทอนแก่นที่ส ำคัญของหนังตะลุงออกไป 
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   นอกจำกนี้กำรเข้ำมำของสื่อใหม่ ท ำให้นำยหนังจะต้องมีทักษะในกำร
ปรับประยุกต์กำรแสดงให้ทันกับเหตุกำรณ์เพื่อรองรับกลุ่มผู้ชมให้มำกขึ้น เพื่อเป็นกำรดึงกลุ่มผู้ชม
ซึ่งแต่เดิมมักเป็นกลุ่มผู้ชมอำวุโส ขยำยไปสู่กลุ่มผู้ชมที่มีอำยุน้อยลง ซึ่งกำรปรับประยุกต์นั้นนำย
หนังจ ำเป็นต้องมีทักษะน ำเน้ือหำเร่ืองรำวจำกสื่ออ่ืน ๆ เช่น สื่อมวลชน สื่อบุคคล มำประยุกต์กับบท
หนังตะลุง เพื่อเป็นกำรดึงกลุ่มผู้ชมกลุ่มอ่ืน ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือไปจำกนี้ สื่อหนังตะลุงยังประสบ
กับปัญหำในเร่ืองของกำรขำดกำรพัฒนำสื่อหนังตะลุง เนื่องจำกมีแนวคิดในกำรน ำสื่อพื้นบ้ำนมำใช้
เพื่อกำรพัฒนำ หนังตะลุงเองก็ได้ถูกใช้เป็นสื่อเพื่อกำรพัฒนำเร่ิมต้นมำตั้งแต่ปี 2521 เป็นกำรใช้
หนังตะลุงเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขเกี่ยวกับกำรท ำหมันชำยที่จังหวัดตรัง และหนังตะลุงก็ถูก
ใช้เป็นสื่อเพื่อกำรพัฒนำเร่ือยมำจนกระทั่งถึงปัจจุบัน แต่ในทำงกลับกันหนังตะลุงได้ท ำบทบำท
หน้ำที่ในกำรไปช่วยพัฒนำ แต่กลับไม่ได้รับกำรพัฒนำเท่ำที่ควร 
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บทท่ี 3 

การใช้วัสดุหนังในงานศิลปะไทยแบบประเพณีสู่การประยุกต์ใช้วัสดุหนังในศิลปะไทยร่วมสมัย 
 

 ค ำว่ำ ศิลปิน ในปัจจุบัน เรำคงคุ้นเคยกันเป็นอย่ำงดีกับกำรใช้เรียกขำนผู้ที่สร้ำงงำน
ศิลปะที่ดูใหม่จำกอดีตหรือตั้งแต่ระดับที่ดูเป็นสมัยใหม่ถึงร่วมสมัยหรือแบบวิจิตรศิลป์ (Fine Art) 
และมักจะแยก เรียกผู้ที่ยังคงสร้ำงงำนศิลปะแบบประเพณีเดิม (Traditional Art) ว่ำ ช่ำง และเรียก
ผลผลิตว่ำ งำนช่ำง ซึ่งบำงคร้ังควำมหมำยที่เหลื่อมซ้อนกันของค ำ ก็อำจท ำให้เกิดควำมลังเลสับสน
ในกำรเลือกใช้ค ำระหว่ำง ศิลปิน กับ ช่ำง หรือ ศิลปะ กับ งำนช่ำง 
 จุดต่ำงระหว่ำงสองสิ่งนี้คือ นอกจำกทักษะฝีมือและควำมงำมแล้ว (มำกน้อยแล้วแต่
กรณ)ี ศิลปะ จะต้องมีแนวควำมคิด แสดงถึงควำมคิด ก่อให้เกิดอำรมณ์สะเทือนใจและควำมพวยพุ่ง
ทำงวุฒิปัญญำและควำมรู้สึกทำงใจ แต่ใน งำนช่ำง มักจะหมำยถึงงำนฝีมือที่อำจจะไม่จ ำเป็นต้องมี
คุณสมบัติแบบศิลปะดังที่กล่ำวไปแล้วก็ได้1 
 ค ำว่ำ ศิลปะ ในควำมหมำยแบบไทยที่มีมำแต่เดิมนั้น พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ
ปฤษฎำงค์ทรงได้อธิบำยไว้ในหนังสือพระประวัติของพระองค์ว่ำ ค ำว่ำ สิปปะ เป็นภำษำบำลี มี
ควำมหมำยอย่ำงเดียวกับค ำว่ำ ศิลปะ ในภำษำสันสกฤต คือ ฝีมือทำงกำรช่ำงกำรแสดงออกมำ
ปรำกฏขึ้นได้อย่ำงน่ำพึงชม และเกิดอำรมณ์สะเทือนใจ2 
 ค ำว่ำ ช่ำง เป็นค ำนำมที่เรียกผู้ที่ประดิษฐ์สร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ โดยใช้ฝีมือและ
ควำมสำมำรถของตนเพื่อสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ ให้กับผู้อ่ืนหรือส่วนรวม จนมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์
รวมทั้งยังสำมำรถถ่ำยทอด สืบสำนวิชำ องค์ควำมรู้ ให้กับผู้อ่ืนได้ ช่ำงในทุกๆ สำขำก ำเนิดขึ้นจำก
ช่ำงฝีมือพื้นบ้ำนท้องถิ่นที่มีควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ และควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรสั่งสมมำ ซึ่ง
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงมีพระรำชด ำรัสอธิบำยควำมหมำยของ
ค ำว่ำ ช่ำง ไว้อย่ำงชัดแจ้ง ในพิธีเปิดงำนแสดงแนะน ำอำชีพของสโมสรโรตำรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 
มีนำคม พ.ศ. 2513 ตอนหนึ่งว่ำ ช่ำง คือ ผู้ท ำงำนใช้ฝีมือ หมำยถึง ผู้ใช้ฝีมือเป็นบริกำรแก่ผู้อ่ืน ช่ำง

                                                                 

 
1 สุธี คุณำวิชยำนนท์, จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่ (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พร้ินติ้ง

แอนด์พับลิชชิ่ง, 2545), 9. 
 2 รำชบัณฑิตยสภำ, พจนำนุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ก (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภำ, 
2526), 24 ,อ้ำงถึงใน กรมศิลปำกร, ช่างสิบหมู่ (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 
2549), 23. 
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ทุกประเภทเป็นกลไกส ำคัญยิ่งในชีวิตของบ้ำนเมืองและทุกคน เพรำะตลอดชีวิตต้องอำศัยและใช้
บริกำรหรือสิ่งต่ำงๆ ที่มำจำกฝีมือช่ำงทุกวัน3 
 ช่ำง จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ เป็นบุคคลประเภทที่ผู้คนในสังคม
ได้พึ่งบริกำรได้อำศัยสิ่งที่ท ำส ำเร็จด้วยฝีมือ มำเป็นล ำดับทุกยุคทุกสมัย ซึ่งข้ำพเจ้ำขอกล่ำวมุ่ง
ประเด็นเฉพำะที่ ช่ำงศิลป์ เท่ำนั้น หมำยถึง ช่ำงที่เกี่ยวข้องกับงำนทำงศิลปะ มิได้หมำยรวมถึงช่ำง
โดยทั่วๆ ไป เช่น ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงประปำ ช่ำงเคร่ืองยนต์ ฯลฯ 
 งำนช่ำงหรือศิลปกรรม เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์ของ ช่ำง (artisan) หรือ ศิลปิน (artist) ที่
ประสำนควำมคิด ฝีมือ ทัศนะทำงควำมงำม เข้ำกับคตินิยมและควำมเชื่อในสังคมวัฒนธรรมที่ช่ำง
ด ำรงชีวิตอยู่ จนกระทั่งเกิดเป็นแบบแผนเฉพำะของกลุ่มในแต่ละท้องถิ่น และมีวิวัฒนำกำรงำนช่ำง
สืบทอดกันมำตำมล ำดับ4 
 งำนช่ำงศิลป์ของไทยมีควำมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแสดงถึงควำมรุ่งเรืองทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ยำวนำนอันเป็นรำกฐำนของควำมเป็นชำติ บ่งแสดงถึงภูมิปัญญำที่บรมครูช่ำงไทย
โบรำณได้เพียรคิดประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะสำขำต่ำงๆ มำแต่อดีต และได้รับกำรสืบทอด 
ปรับ ประยุกต์ ฟื้นฟู ต่อเนื่องไม่ขำดสำยตลอดมำ นับเป็นมรดกทำงศิลปะกำรช่ำงไทยอันล้ ำค่ำหำ
ที่สุดมิได้ ดังในพระรำชด ำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องใน
โอกำส ให้ควำมหมำย งำนช่ำงศิลป์ไทย เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญยิ่งของชำติ เพรำะศิลปะ
เป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นสถำนภำพทำงสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในชำติที่สืบทอดกันมำ
ยำวนำนจนตอนหน่ึงว่ำ  

                                                                 

 
3 กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย, ช่างสิบหมู่ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์

พับลิชชิ่ง, 2540), 5. 
 4 เด่นดำว ศิลปำนนท์ และคนอ่ืน ๆ, เรียบเรียง, งานช่างหลวง (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พ
ร้ินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554. กรมศิลปำกรจัดพิมพ์เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงเปิดนิทรรศกำรพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
พุทธศักรำช 2554), 10. 
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 งำนช่ำงศิลป์ไทย เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญยิ่งของชำติ เพรำะศิลปะเป็นเคร่ือง
แสดงให้เห็นสถำนภำพทำงสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในชำติที่สืบทอดกันมำยำวนำนจน
เป็นเอกลักษณ์ประจ ำชำติ5 
 ค ำจ ำกัดควำมและควำมหมำยช่ำงศิลป์ไทย หมำยถึง ผลิตกรรมที่ปรำณีตงดงำมน่ำดูน่ำ
ใช้สอย มีควำมวิจิตรอลังกำร ผลิตโดยคนไทยเป็นไปตำมวิถีชีวิตและวิถีกำรผลิตตำมแนวกรอบ
ขนบประเพณีวัฒนธรรมไทยแสดงออกมำในลักษณะเฉพำะทำงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชำติ
ไทย ผลิตกรรมหรือสิ่งที่ท ำขึ้นที่เรียกว่ำ งำนช่ำงศิลป์ไทยนั้น จะต้องท ำด้วยมือท ำด้วยฝีมือกำรช่ำง
ชั้นสูง วิจิตรพร้อมด้วยพุทธิปัญญำ ผลผลิตช่ำงศิลป์ไทยได้ปรำกฏออกมำในประเภทและลักษณะ
งำนช่ำงต่ำงๆ เช่น งำนเขียน งำนปั้น งำนหล่อ งำนแกะ งำนสลัก เป็นต้น6 
 เพื่อให้ตรงต่อวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยนี้ ข้ำพเจ้ำจึงขอเลือกอธิบำยถึง งำนสลัก
โดยเฉพำะ งำนสลักหนัง สลัก หมำยถึง กระบวนกำรทำงลบ เป็นวิธีตรงข้ำมกับกระบวนกำร
ทำงบวกหรือกำรปั้น กำรสลักจะสกัดวัสดุออกทีละน้อยจำกวัสดุส่วนใหญ่ โดยใช้เคร่ืองมือที่เป็น
โลหะแข็ง มีรูปร่ำงขนำดเหมำะสมและมีควำมคมมำกพอในกำรสลักหรือจ ำหลักลงบนวัตถุอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง เช่น ไม้ หิน โลหะ กระดำษ กระดูก งำช้ำง เขำสัตว์ หนังสัตว์ ฯลฯ7 
 
 
 
 

                                                                 

 5 วนิดำ พึ่งสุนทร, ช่างสิบหมู่กับงานศิลป์ไทย, เรียบเรียงโดย SUVANABHUMI ,
เข้ำถึงเมื่อ 3 มกรำคม 2557 , เข้ำถึงได้จำก http://blogger-kanok.blogspot.com/2009/11/blog-
post.html 
 6 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรวันอนุรักษ์มรดกไทย, “ช่ำงศิลป์ไทย,” ใน อนุรักษ์มรดก
ไทย 2536 (ม.ป.ท., 2536. หนังสือที่ระลึกในวโรกำสที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเป็นประธำนในพิธีเปิดงำนสัปดำห์อนุรักษ์มรดกไทย 2536 ณ 
พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติพระนคร 30 มีนำคม 2536), 15. 
 7 จุลทรรศน์ พยำฆรำนนท์, “ช่ำงสิบหมู่,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 4, 
(2542): 1896. 
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 ค ำว่ำ สลัก นั้น อำจเรียกว่ำ จ ำหลัก หรือ ฉลัก ก็ได้ บำงต ำรำก็เรียก ฉลุ ปรุ 8 ก็มี 
เน่ืองจำกเป็นวิธีกำรที่มีมำแต่โบรำณ จึงมีค ำเรียกที่เกิดขึ้นมำตำมกำละและเทศะ แต่ควำมหมำยล้วน
ไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงที่กล่ำวข้ำงต้น ดังนั้นเพื่อควำมเข้ำใจร่วมกัน งำนวิจัยนี้จึงขอใช้ค ำเรียก
วิธีกำรน้ีว่ำ ฉลุ แทนค่ำควำมหมำยของ สลัก จ ำหลัก ฉลัก และ ปรุ 
 งำนฉลุหนัง คือ งำนฝีมือประเภทหนึ่งที่ใช้หนังสัตว์มำเป็นวัสดุในกำรฉลุให้เกิดเป็น
ตัวภำพหรือลวดลำยต่ำงๆ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในกำรสร้ำงตัวหนังใหญ่ หนังตะลุง ซึ่งถือได้ว่ำเป็น
กำรสร้ำงสรรค์ศิลปกรรมแบบไทยประเพณี ในรูปแบบที่เป็นทั้งจิตรกรรมร่วมกับประติมำกรรม ใน
รูปลักษณ์ที่เป็นประติมำกรรมบนพื้นรำบ จัดอยู่ในประเภท ประติมำกรรมเคร่ืองมหรสพ9 
 มหรสพหรือกำรละเล่นแบบแสดงเงำ (Shadow play) ในประเทศไทย อำจแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทโดยยึดเอำขนำดและลักษณะกำรแสดงเป็นเกณฑ์ ได้แก่ “หนังตะลุง” ที่ปรำกฏอยู่ตำม
ภำคต่ำง ๆ ของประเทศ เช่น ภำคใต้ ภำคกลำง และภำคอีสำน10 ส่วนกำรแสดงหนังอีกประเภทหนึ่ง 
คือ “หนังใหญ่” ลักษณะส ำคัญของหนังตะลุงที่แตกต่ำงจำกหนังใหญ่อย่ำงเห็นได้ชัดคือ ตัวเล็กกว่ำ
มำก และเป็นที่นิยมแพร่หลำยของประชำชนทั่วไปตำมหัวเมืองต่ำงๆ หรืออำจเรียกได้ว่ำหนังตะลุง

                                                                 

 8 สลัก (ก.) ท ำให้เป็นลวดลำยหรือรูปภำพด้วยวิธีใช้สิ่วสกดั ตัด ตอก ดุน เป็นต้น. / 
จ าหลัก (ก.) สลัก, แกะให้เป็นลวดลำย. / ฉลัก (ก.) สลัก, แกะให้เป็นลวดลำย. / ฉลุ (ก.) ปรุ, สลัก. / 
ปรุ (ก.) ท ำให้เป็นรูๆ, สลักให้เป็นรูๆ มีลวดลำยต่ำงๆ. ดูใน รำชบัณฑิตยสถำน, พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, เข้ำถึงเมื่อ 2 มกรำคม 2557, เข้ำถึงได้จำก 
http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a0.asp 
 

9 ประติมากรรมเคร่ืองมหรสพ เป็นประติมำกรรมเพื่อกำรบันเทิง คนไทยมีควำม
เชี่ยวชำญในกำรเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมำสร้ำงงำนประติมำกรรมประเภทนี้ เช่น กำรน ำหนัง
สัตว์ได้แก่ หนังวัว หนังควำย มำแกะสลักเป็นภำพฉลุเร่ืองรำมเกียรติ์ ใช้เล่นหนังตะลุง หนังใหญ่ 
ซึ่งเป็นแผ่นภำพแบนใช้ทำบกับจอผ้ำขำว สุมไฟสว่ำงด้ำนหลังจอ เพื่อดูเงำของภำพหนัง นอกจำกนี้
ยังมีกำรน ำกระดำษฟำงและกระดำษสำ มำสร้ำงหัวโขน กำรน ำปูนมำปั้นหรือน ำไม้มำแกะสลักท ำ
หุ่นเล็ก หุ่นกระบอก หรือหุ่นหลวง แล้วตกแต่งลวดลำยด้วยเทคนิคต่ำงๆ เป็นต้น ดูใน สุรศักดิ์ 
เจริญวงศ์, “ประติมำกรรมไทย,” สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 14 (2542): 1896. 
 10 หนังตะลุงภำคอีสำนมีลักษณะคล้ำยคลึงกับหนังตะลุงภำคใต้ เป็นกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงจำกหนังตะลุงจนกลำยเป็นมหรสพประจ ำถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตน เรียกว่ำ “หนังป
รำโมทัย” (หนังประโมทัย หนังปะโมทัย หนังบักตื้อ หนังบักป่องบักแก้ว หนังขรำบ ก็เรียก) นิยม
แสดงเร่ืองรำมเกียรติ์ และนิทำนพื้นบ้ำน. 
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เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมรำษฎร์ (little tradition) ในขณะที่หนังใหญ่ นอกจำกจะมีตัวหนังขนำด
ใหญ่ และมีลักษณะเป็นภำพเงำที่เคลื่อนไหวไม่ได้ “หนังใหญ่” ยังเป็นศิลปะกำรแสดงที่พัฒนำขึ้น
มำในบริบทของรำชส ำนักกรุงศรีอยุธยำ ตำมพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์จึงอำจกล่ำวได้ว่ำกำร
แสดง “หนังใหญ่” เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมหลวงหรือวัฒนธรรมรำชส ำนัก (great tradition) ใน
บริบททำงสังคมวัฒนธรรมของไทย11 
 หนังใหญ่ หนังตะลุง เป็นมหรสพที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก อันแสดงถึงควำม
รุ่งเรืองทำงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมำแต่อดีต คร้ันเมื่อล่วงผ่ำนกำลสมัย ควำมนิยมเหล่ำนั้นได้ลด
น้อยถอยลง ซึ่งคงไม่ต่ำงอะไรกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ ทั้งประเพณี วัฒนธรรม ก็เช่นกัน ล้วนมีกำร
เกิดขึ้น รุ่งเรืองสูงสุด แล้วเสื่อมลงเป็นธรรมดำ ควำมเสื่อมคลำยนี้อำจประกอบด้วยหลำยเหตุปัจจัย 
ส่วนหนึ่งน่ำจะเป็นเพรำะกำรขำดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว อันเป็นผลพวงของควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีจำกซีกโลก
ตะวันตก เทคโนโลยีเหล่ำนั้นต่ำงทยอยเข้ำมำแทนที่ประดิษฐกรรมต่ำงๆ อันเป็นภูมิปัญญำของ
บรรพบุรุษไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงภำพเคลื่อนไหว อำทิ ภำพยนตร์ 
โทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่งอำจสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้มำกกว่ำ หนัง แบบเดิม 
 ปัจจุบัน ประเพณีกำรละเล่นหนังที่สืบทอดกันเป็นเวลำช้ำนำน อำจกล่ำวได้ว่ำอยู่ใน
ภำวะวิกฤตต่อกำรเสื่อมสูญ ด้วยมิอำจต้ำนทำนกระแสธำรำแห่งยุคโลกำภิวัตน์ได้ จนมรดกอันเป็น
ภูมิปัญญำที่สั่งสมมำยำวนำนนี้  อำจหมดสิ้นไปในที่สุดอย่ำงน่ำเสียดำย หนทำงหนึ่งที่จะช่วย
ประคับประคองศิลปะแขนงนี้ให้ยังหำยใจต่อไปได้ คงเป็นในรูปแบบของกำร อนุรักษ์  เฉก
เช่นเดียวกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ ที่ถูกจัดเข้ำสู่ระเบียบแบบแผนในกรอบประเพณีนิยมไปเรียบร้อยแล้ว 
ประเพณีแต่ละอย่ำงจะให้ผลดีแก่สังคมนั้นๆ ได้จะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภำพแวดล้อม 
หำกสภำพแวดล้อมเปลี่ยน ชีวิตก็ต้องเปลี่ยน ประเพณีบำงอย่ำงที่แข็งทื่อเกินไป ไม่ปรับตัวตำมก็
ต้องตำย ศิลปะแบบประเพณีที่เคร่งครัดเดินตำมครู ขำดควำมเชื่อมโยงกับชีวิตและสภำพแวดล้อม ก็
หมดควำมเป็นศิลปะ เหลืออยู่เพียงรูปแบบที่ตำยแล้วของประเพณี 12 

                                                                 

 11 สุริยำ สมุทคุปติ์ และคนอ่ืนๆ, หนังประโมทัยของอีสาน : การแพร่กระจายและการ
ปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในหมู่บ้านอีสาน (2535): 67 - 68. 
 

12 ชลูด นิ่มเสมอ, “วัฒนธรรมไทยกับทิศทำงของศิลปะไทยร่วมสมัย,” ใน นิทรรศการ
ศิลปไทย, นิทรรศกำรศิลปไทย โดย มหำบัณฑิตและนักศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำศิลปไทย 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 
29 พฤษภำคม - 4 มิถุนำยน 2539 (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2539), 13. 
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 กำรอนุรักษ์13 และ กำรสร้ำงสรรค์14 เป็นค ำที่มักถูกน ำมำใช้เคียงข้ำงกัน แต่ถ้ำพิจำรณำ
จำกควำมหมำยแล้วจะเห็นควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ซึ่งบำงกรณีควำมไม่ค่อยลงรอยนี้ก็ได้เป็น
ประเด็นทำงศิลปะให้ผู้คนในสังคมได้ขบคิด ถกเถียง มำแล้วหลำยคร้ังหลำยครำ กล่ำวคือ ถ้ำจะยึด
แนวอนุรักษ์นิยมอย่ำงสุดโต่ง ก็อำจเป็นแค่กำรลอกเลียนของโบรำณ มีแต่ร่ำงที่ไร้ชีวิตจิตใจ หรือถ้ำ
จะสร้ำงสรรค์แต่ขำดควำมเข้ำใจ ขำดควำมเหมำะสม ก็อำจเป็นกำรย่ ำยีของเก่ำให้หมองมัวได้ 
ดังนั้น กำรอนุรักษ์ของเก่ำที่มีอยู่ กำรฟื้นฟูสิ่งที่ก ำลังจะสูญหำย และกำรสร้ำงสรรค์ของใหม่ที่
พัฒนำขึ้นจำกรำกฐำนเดิม จึงเป็นเร่ืองที่ท้ำทำย ตลอดมำ ทั้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำชน ที่จะขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชำติไทย ให้
ยังคงเปี่ยมด้วยจิตวิญญำณของควำมเป็นไทยร่วมอยู่ในบริบทที่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
โจทย์ของกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะไทยร่วมสมัย ที่มีควำมเป็น ไทย (ไทยปัจจุบัน ไม่ใช่ สยำมหรือไทย
ในอดีต) และเป็น ศิลปะ ด้วย 
 กำรน ำรูปแบบหรือสไตล์จำกงำนศิลปะแบบประเพณีของไทยมำเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กำรสร้ำงสรรค์ในระยะแรก ๆ ดูจะกระท ำกันทั่วไปในหมู่ผู้ต้องกำรสร้ำงงำนแนวประเพณี หรืองำน
ที่มีเค้ำมูลของควำมเป็นศิลปะไทยปรำกฏอยู่ด้วย จุดหมำยของกำรท ำแบบนี้ หลำยคนต้องกำรแสดง
อำรมณ์ควำมรู้สึกทั้งตำมแนวเร่ืองเดิมของงำนศิลปะประเพณี เช่น มำรผจญ ตรัสรู้ และตำมลักษณะ
เฉพำะตัวของผู้สร้ำงสรรค์เอง บำงคนยังคงรักษำองค์ประกอบและลักษณะของรูปทรงตำมแบบ
โบรำณไว้เกือบครบถ้วนแต่ให้อำรมณ์กำรแสดงออกด้วยทัศนธำตุทั้งหลำยตำมทฤษฎีของกำร
มองเห็น ในปัจจุบัน บำงพวกสลำยรูปทรงและองค์ประกอบแบบเดิมออกเป็นชิ้นส่วนแล้วน ำมำ
ประกอบใหม่ เลือกสรรชิ้นส่วนที่เห็นว่ำจะสื่อควำมรู้สึกได้ชัดเจนและรุนแรงที่สุด เสริมด้วยชั้นเชิง
ของกำรประกอบ กำรให้แสงเงำ สี และบรรยำกำศ บำงคนสอดแทรกควำมรู้สึกคิดถึงโหยหำ
วัฒนธรรมที่เขำคิดว่ำดีงำมของไทย แต่ดั้งเดิมที่ก ำลังเสื่อมสลำยไปทุกขณะ ภำพมำรผจญที่คึกคัก
ด้วยเส้นต่ำง ๆ ที่สัมพันธ์กันในแบบประเพณีของ จิตรกรรมไทย อำจกลำยมำเป็นงำนจิตรกรรมใน
รูปแบบใหม่ที่ให้อำรมณ์ควำมรู้สึกอีกแบบหนึ่ง อีกควำมหมำยหนึ่ง ที่สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงตรง

                                                                 

 13 กำรอนุรักษ์ (Conservation) รักษำให้คงเดิม. ดูใน รำชบัณฑิตยสถำน, พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, เข้ำถึงเมื่อ 2 มกรำคม 2557,เข้ำถึงได้จำก 
http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a0.asp 
 14 กำรสร้ำงสรรค์ (Creation) กำรท ำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น กำรสร้ำงสิ่งที่เป็นต้นแบบขึ้น 
กำรกระท ำที่ตรงข้ำมกับกำรเลียนแบบ ดูใน ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์คร้ังที่ 7 
(กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553), 368. 
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ใจกับคนในปัจจุบัน กล่ำวโดยย่อก็คือ ศิลปินฝ่ำยนี้มีแนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรแสดงออกถึงลักษณะ
ของควำมเป็นไทยในทัศนะหรือในควำมรู้สึกของตน ด้วยกำรน ำเสนอแบบร่วมสมัยที่สำมำรถ
สื่อสำรสำระที่ต้องกำรกับคนร่วมยุคได้ ที่กล่ำวนี้เป็นเพียงกำรเร่ิมต้นของคนท ำงำนศิลปะบำงกลุ่ม
ที่จับเอกลักษณ์ส่วนที่เป็นรูปธรรมของควำมเป็นไทย ในแบบประเพณีมำจัดกำรเสียใหม่ หวังจะให้
สิ่งนั้นจูงใจตัวเองและผู้ดูให้จินตนำกำรไปถึงเนื้อหำทำงศิลปะที่อำจมีควำมเป็นไทยปรำกฏอยู่ด้วย
ในทำงใดทำงหนึ่ง15  
 ในวงกำรศิลปะไทยร่วมสมัยนั้น ในช่วงทศวรรษ 2520 ได้มีกำรใช้สื่อใหม่ๆ ก ำเนิดขึ้น 
โดยใช้วัสดุสำรพัดชนิดที่ได้รับวิธีคิดและรูปแบบจำกตะวันตก ซึ่งอิทธิพลกระแสหลักทำงศิลปะ
ตะวันตกนั้นได้เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ไม่ว่ำจะเป็น วัสดุส ำเร็จรูป (Readymade) วัสดุเก็บตก (found 
object) สื่อผสม (Mixed media) ฯลฯ ขณะเดียวกันได้เกิดกระแสร้ือฟื้นศิลปะแบบประเพณีนิยม มี
กลุ่มศิลปินที่ต้องกำรสื่อควำมคิดของตนด้วยกำรกลับไปหำรำกเหง้ำของศิลปะไทย ซึ่งมีกำรน ำเอำ
ศิลปะพื้นบ้ำน คตินิยม และควำมเชื่อในสังคมวัฒนธรรมตำมแบบแผนเฉพำะของแต่ละท้องถิ่นมำ
ท ำและประยุกต์ใหม่ 
 ศิลปินและนักศึกษำศิลปะต่ำงให้ควำมสนใจเทคนิควิธีของช่ำงพื้นบ้ำน ช่ำงศิลป์ไทย
ในอดีต มีกำร ศึกษำ ฝึกหัด ปฏิบัติ เรียนรู้ กันมำกขึ้น เช่น เทคนิคกำรเข้ำไม้ ลำยรดน้ ำ จิตรกรรม
ลำยทองหรือลำยก ำมะลอ งำนประดับกระจก งำนตอกดุนโลหะ งำนปูนปั้น งำนเย็บ ปัก ถัก ร้อย 
เป็นต้น เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรสร้ำงงำนศิลปะแบบไทยในบริบทของปัจจุบัน หรือสร้ำงงำน
แบบปัจจุบันให้มีควำมเป็นไทยแฝงอยู่ภำยใน และเทคนิคกำรฉลุหนัง ก็ได้รับควำมสนใจไม่น้อย
จำกศิลปินและนักศึกษำจ ำนวนหนึ่ง ได้น ำมำใช้ในกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ในบริบทของศิลปะร่วม
สมัย ที่มำจำกรำกฐำนควำมเป็นมำของ หนังใหญ่ หนังตะลุง ซึ่งได้น ำมำแสดงออกโดยอำศัยกลวิธี
ในกำรสื่อสำรผ่ำนรูปแบบและกระบวนกำรทำงศิลปะอย่ำงมีเอกลักษณ์เฉพำะของแต่ละคน อำจ
เน่ืองด้วยเหตุปัจจัยที่ต่ำงกันของที่มำ วิถีชีวิต ประสบกำรณ์ ทักษะฝีมือ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นผลให้
กำรแสดงออกทำงศิลปะ ทั้งด้ำนแนวควำมคิด มุมมอง เนื้อหำเร่ืองรำว รูปแบบ แตกต่ำงกันออกไป
ตำมแนวทำงของผู้สร้ำงสรรค์ อีกทั้งยังได้ทดลองใช้วัสดุต่ำงๆ ของท้องถิ่นให้เข้ำกับกำรน ำเสนอ
แบบใหม่ ท ำให้ช่วงทศวรรษนี้มีทั้งกลุ่มศิลปินที่ท ำงำนในแนวลัทธิสมัยใหม่แบบตะวันตก แนว
ลัทธิสมัยใหม่แบบไทย แนวไทยประเพณี และแนวฟื้นฟูไทยประเพณีหรือแนวไทยประเพณี
ประยุกต์ และหลังจำก พ.ศ. 2530 อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงต่อเน่ือง กระตุ้นควำมตื่นตัวใน
                                                                 

 
15 ชลูด นิ่มเสมอ, คุณค่าและความหมายของศิลปะ, เข้ำถึงเมื่อ 2 มกรำคม 2557, เข้ำถึง

ได้จำก http://color.prc.ac.th/newart/webart/art_meaning.html  
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กำรเสพงำนศิลปะของหมู่ชนชั้นกลำงและระดับสูง ควำมต้องกำรงำนศิลปะที่เพิ่มมำกขึ้นนั้นส่งผล
ต่อกำรพัฒนำลักษณะของศิลปะไทยแนวประเพณีสู่ควำมเป็นไทยแบบร่วมสมัย 
 ศิลปินคนแรกเร่ิมที่ได้น ำวัสดุหนังมำใช้ในกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะไทย
ในบริบทศิลปะร่วมสมัย คือ อภิชัย ภิรมย์รักษ์ โดยได้รับควำมบันดำลจำกหนังตะลุง อันเป็น
กำรละเล่นพื้นบ้ำนที่เขำมีควำมผูกพัน เนื่องด้วยภูมิล ำเนำที่เป็นชำวนครศรีธรรมรำช ศิลปินเ รียนรู้
กำรใช้เทคนิคของช่ำงไทยโบรำณ แล้วพัฒนำรูปแบบที่เป็นของตนเองขึ้นมำใหม่ น ำมำแสดงออก
โดยใช้รูปทรงที่เป็นนำมธรรม และกำรประสำนกันของทัศนธำตุ ด้วยเทคนิคผสมที่งดงำมแปลกตำ 
ในผลงำนที่ชื่อ “ตจะ 2531” และ “ตะลุง 2532” 
 นับแต่เวลำนั้น ได้มีศิลปินอีกหลำยท่ำนที่สร้ำงสรรค์ผลงำนโดยใช้วัสดุหนัง แม้เป็น
กำรน ำมำใช้เพียงในช่วงเวลำหนึ่ง แต่คุณค่ำของผลงำนที่ปรำกฏสู่สำธำรณะ ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ำ
ผลงำนชิ้นอ่ืนใด อำทิเช่น อัศวิณีย์ (นิรันต์) หวำนจริง เป็นศิลปินอีกท่ำนที่มีผลงำนเป็นที่น่ำสนใจ
ไม่น้อย กำรน ำแนวคิดทำงพุทธศำสนำ โดยเฉพำะ “ภำพปริศนำธรรม” อันเป็นภำพที่ใช้สอนธรรมะ
ในลักษณะกำรอุปมำอุมัย ภำพนี้ ได้เป็นที่มำของควำมควำมบันดำลใจให้อัศวิณีย์น ำมำแสดงออก
ทำงศิลปะ ด้วยแนวควำมคิดที่ลึกซึ้ง โดยใช้วัฏจักรของชีวิตสัตว์เป็นอุปมำ ผ่ำนเทคนิควิธีกำร
แกะสลักหนังแบบประเพณี ด้วยลวดลำยที่วิจิตร ประณีต บรรจง และงดงำมชวนมอง ดังในผลงำน
ชื่อ “นกบ่รู้ฟ้ำ ปลำบ่รู้น้ ำ” 
 ควำมต่อเนื่องของกำรใช้หนังมำเป็นวัสดุหลักของกำรสร้ำงสรรค์ในงำนศิลปะไทย
ร่วมสมัย เร่ิมเป็นที่ปรำกฏเด่นชัดในปี พ.ศ. 2546 เมื่อ กฤษณวงศ์ ศิวะพรำหมณ์สกุล ศิลปินชำว
รำชบุรี ได้สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะไทยร่วมสมัย ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกหนังใหญ่ ศิลปินน ำรูปแบบ
ของหนังใหญ่อันเป็นควำมบันดำลใจ มำผสำนกับแนวคิดและคติธรรมทำงพุทธศำสนำ โดยกำรน ำ
สำระในวัฏจักรของชีวิตมำเป็นอุปมำ ด้วยกำรใช้รูปทรงของสัตว์เป็นสัญลักษณ์ และน ำเสนอ
มุมมองทำงวัสดุในเร่ืองควำมเสื่อมสลำยของสังขำร ควำมเป็นอนิจจัง ศิลปินเปรียบเปรยร่องรอยที่
เกิดจำกวิธีกำรตอกฉลุหนังกับกำรถูกท ำลำยอันเกิดจำกกำรกัดกินของมดและแมลง ดังในผลงำนชุด 
“วัฏจักรของชีวิต” และ “อนิจจัง” 
 ต่อมำในปี พ.ศ. 2547 ชูศักดิ์ ศรีขวัญ ศิลปินผู้น ำแรงบันดำลใจจำกสื่อกำรแสดงหนัง
ตะลุงของภำคใต้บ้ำนเกิด มำสร้ำงสรรค์เป็นผลงำนศิลปะไทยร่วมสมัยด้วยกำรประสำนแนวคิด
ระหว่ำงกำรอนุรักษ์และสร้ำงสรรค์ โดยใช้เทคนิควิธีกำรแกะสลักหนังเป็นรูปทรงต่ำงๆ อันเป็น
ลักษณะเฉพำะตน แสดงออกด้วยทัศนธำตุทำงศิลปะผ่ำนแนวควำมคิด อำรมณ์ควำมรู้สึก และควำม
งำม สะท้อนเนื้อหำแห่งพุทธปรัชญำ เพื่อเป็นแนวทำงกำรด ำรงชีวิตตำมวิถีพุทธรรมอันดีงำม 
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 หลังจำกปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ ศิลปินรุ่นใหม่อีกหลำยท่ำน เลือกใช้วัสดุหนังมำ
สร้ำงสรรค์ผลงำน อำทิเช่น สุวิมล เจริญสุข สิทธิพงศ์ ปำนสมทรง ไพโรจน์ ทองวั่น ฯลฯ เมื่อท ำ
กำรส ำรวจผลงำนศิลปะไทยร่วมสมัย พบว่ำ มีกำรน ำเสนอผลงำนที่ใช้วัสดุหนังเกิดขึ้นมำอย่ำง
ต่อเน่ืองเร่ือยมำจนถึงปัจจุบัน ควำมต่อเน่ืองนี้เอง จึงเป็นที่มำของควำมสนใจ ให้ข้ำพเจ้ำน ำมำศึกษำ 
วิจัย ในวิทยำนิพนธ์ หัวข้อ “กำรใช้วัสดุหนังในศิลปะไทยร่วมสมัย” เป็นกำรศึกษำถึงกำรใช้วัสดุ
หนังที่ปรำกฏในศิลปะไทยร่วมสมัย โดยวิเครำะห์แนวควำมคิด ทัศนคติ เนื้อหำเร่ืองรำว รูปแบบ
กลวิธีกำรสร้ำง กำรน ำเสนอ ซึ่งมุ่งให้ควำมส ำคัญกับผลงำนที่ใช้หนังเป็นสื่อวัสดุหลักในกำร
สร้ำงสรรค์ 
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บทท่ี 4 

วิเคราะห์ 
 

 การศึกษาในบทนี้จะท าการศึกษาผลงานของศิลปินในการใช้วัสดุหนัง ที่ปรากฏในศิลปะ

ไทยร่วมสมัยในแต่ละช่วงเวลา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง คือ ผลงานในช่วงปี พ.ศ. 2531 – 

2540, ช่วงปี พ.ศ. 2541 - 2550 และช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2555 (ปัจจุบัน) โดยก าหนดประเด็นในการ

วิเคราะห์ ดังนี้ (1) ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ อันก่อให้เกิดแนวความคิดหรืออารมณ์ และทัศนคติที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ (2) รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์ (3) การน าเสนอผลงาน (4) 

องค์ประกอบของศิลปะ อันได้แก่ รูปทรง1 คือ สิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ศิลปินสร้าง

ขึ้นด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ซึ่งได้แก่ เส้น น้ าหนักอ่อน

แก่ของขาว-ด า ที่ว่าง สี และลักษณะพื้นผิว รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส พร้อมกันนั้น

ก็สร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเอง และเป็นสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึก หรือปัญญาความคิด

ที่เกิดขึ้นในจิตด้วย ถ้าจะเปรียบกับชีวิต รูปทรงคือส่วนที่เป็นกาย เน้ือหาคือส่วนที่เป็นใจ รูปทรงกับ

เน้ือหาจึงไม่อาจแยกออกจากกันได้ ในงานศิลปะที่ดีทั้งสองส่วนน้ีจะรวมเป็นสิ่งเดียวกัน ถ้าแยกกัน 

ความเป็นเอกภาพก็ถูกท าลาย ชีวิตของศิลปะก็ไม่อาจอุบัติขึ้นได้ รูปทรงมีองค์ประกอบส าคัญ 2 

ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางรูป และส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทาง

รูป ได้แก่ ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ ส่วนที่เป็นโครงสร้างทางวัตถุ ได้แก่ วัสดุที่ใช้ใน

การสร้างรูป เช่น สี ดินเหนียว หิน ไม้ กระดาษ ผ้า โลหะ ฯลฯ และเทคนิคที่ใช้กับวัสดุเหล่านั้น เช่น 

การระบาย การปั้น การสลัก การแกะ การตัดปะ การทอ การต่อเชื่อม ฯลฯ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ความคงทนถาวรของผลงาน และความแนบเนียนของฝีมือ องค์ประกอบที่เป็นโตรงสร้างของ

รูปทรง ซึ่งได้แก่ การประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุนี้เป็นส่วนส าคัญที่สุด เพราะเท่ากับ

เป็นกายของงานศิลปะ ถ้าศิลปินสร้างรูปทรงให้มีเอกภาพไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ รูปทรงนั้นก็ขาด

                                                                 

 
1 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ = Composition of Art ,พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับ

ปรับปรุงเพิ่มเติม, พิษณุ ศุภนิมิตร,บรรณาธิการ(กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2553), 30-31.  
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ชีวิต ขาดเนื้อหา ไม่สามารถจะแปลหือสื่อความหมายใด ๆได้ และเนื้อหา2 คือ องค์ประกอบที่เป็น

นามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง หมายถึง ผลที่ได้รับจากงาน

ศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้นอกจากเนื้อหาแล้ว ยังมีเร่ือง (Subject) และแนวเร่ือง (Theme) 

รวมอยู่ด้วย ทั้งสามนี้ก็ต่างมีความเชื่อมโยงและซ้อนทับกันอยู่ เร่ืองกับเนื้อหาในงานบางประเภท

เกือบแยกจากกันไม่ออก แต่ในงานบางประเภทเกือบไม่เกี่ยวข้อกันเลย แนวเร่ือง คือ แนวทางของ

เร่ือง และต้นทางที่จะน าไปสู่เนื้อหาซึ่งเป็นผลขั้นสุดท้าย เร่ืองกับแนวเร่ืองบางแห่งมีความหมาย

ต่างกันไม่มากนัก โดยทั่วไปอาจใช้แทนกันได้  ประเภทเกือบไม่เกี่ยวข้อกันเลย แนวเร่ือง คือ 

แนวทางของเร่ือง และต้นทางที่จะน าไปสู่เนื้อหาซึ่งเป็นผลขั้นสุดท้าย เร่ืองกับแนวเร่ืองบางแห่งมี

ความหมายต่างกันไม่มากนัก โดยทั่วไปอาจใช้แทนกันได้ และ (5) การสร้างสรรค์และการพัฒนา

ผลงาน 

 
1. ช่วงปี พ.ศ. 2531 – 2540 
 1.1 อภิชัย ภิรมย์รักษ์ 
  ปัจจุบันต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเป็นอาจารย์ประจ าคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อภิชัย ภิรมย์รักษ์เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.
2507 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส าเร็จการศึกษาในระดับศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย จากคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโท ศิลปะ
มหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเน่ืองและได้รับรางวัลทั้งด้านงานสร้างสรรค์และวิชาการจนเป็น
ที่ยอมรับในวงการศิลปไทย 

                                                                 

 2 เร่ืองเดียวกัน, 31.  
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ภาพที่ 31 ตจะ, 2531 เทคนิค Cultural Identily mixed media ขนาด 175 cm. 
ที่มา : สัมภาษณ์ อภิชัย ภิรมย์รักษ์, ศิลปิน, 22 ตุลาคม 2556. 
 
  1.1.1 ที่มาแห่งความบันดาลใจ อภิชัยมีความสนใจในหนังตะลุงอันเป็นศิลปะ
การละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยใต้ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของศิลปิน คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยตัว
หนังตะลุงซึ่งมีเทคนิค วิธีการใช้องค์ประกอบ และรูปแบบการน าเสนอที่มีความน่าสนใจ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ศิลปินได้รับจากสภาพของสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น อันส่งผลกระทบ
ต่อความคิด และน าไปสู่การแสดงออก 
 ศิลปินมีทัศนคติต่อการเล่นเงาว่าน่าจะเกิดจากธรรมชาติที่อยู่ในสังคม
เกษตรกรเขตโซนร้อน เพราะมันมีแสงอาทิตย์แล้วถ้าอยู่ตามธรรมชาติจะได้เห็นแสงทอดหว่างของ
เงาใบไม้ที่ถูกแสง ลม ใบไม้ถูกท าให้เคลื่อนไหว ไม่ใช่มาจากไฟหรือตะเกียงแต่อย่างใด แต่มันมา
จากแสงอาทิตย์ โดยดั้งเดิมคนอินเดียคงจะพบเจอเหตุการณ์แบบที่เขียนไปนี้ก็เป็นได้ ซึ่งความเข้าใจ
พื้นฐานนี้มาจากคนที่สังเกตเห็นธรรมชาติ มันเร่ิมจากจุดเดียวกัน เพียงแต่ว่าความเจริญของแต่ละ
ชาติที่มันส่งผ่านมาต่างหากที่เป็นตัวสร้างรูปแบบใหม่ๆขึ้นมา แต่เชื่ออยู่เร่ืองหนึ่งว่า จุดเร่ิมต้นของ
การรับรู้ มันคือจุดเดียวกันทั้งหมด จึงไม่สามารถกล่าวว่าใครลอกใครมา เพราะต่างเห็นเหมือนกัน 
ฉะนั้นเราจะใช้จุดนี้เป็นจุดตั้งสมมติฐานของเรา อย่าเพิ่งไปอ้างอิงใครว่าท าก่อนหรือท าหลัง เพราะ
มันไม่ได้มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน ถ้าเป็นคนที่เขามีความคิดหน่อย เขาก็จะประยุกต์น าเอาใบไม้ มา
ตัดเป็นตัวนั้นตัวนี่เพื่อให้เด็กๆเอาไปเล่น เป็นต้น 
 การศึกษาหรือการสร้างสรรค์ผลงานใดๆก็ตาม ศิลปินจะท าการตั้ ง
สมมุติฐานขึ้น คือ การค านึงถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาคนั้นๆ เช่น ให้เขียนขึ้นมาจาก
สัญชาตญาณก็ได้ว่า สัญชาตญาณของคนที่อยู่กับธรรมชาติอยู่ในประเทศแถบร้อน จุดของแสงอยู่
แถบเส้นศูนย์สูตร การที่มนุษย์นอนพักผ่อนหลังจากท าการเกษตรตอนเที่ยง อยู่ใต้ร่มไม้ เขาเห็น
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แสงที่ลอดผ่านพื้นลงมาเกิดการเคลื่อนไหวสั่นไหวของเงาใบไม้ และก่อให้เกิดจินตนาการตามมา 
เวลาเขาเล่นก็น ามาเจาะ มากรีด มาตัดให้เป็นรูปหัวสัตว์ รูปคน และก็เล่นเลียนแบบตามธรรมชาติที่
เห็น ซึ่งอันนี้ไม่ต้องสนใจว่า ใครจะสร้างมา ให้เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์
เขาก็จะมองเห็นเอง 
 

 

ภาพที่ 32 ตะลุง, 2532 เทคนิค Shadow play mixed media ขนาด 100 cm. 
ที่มา : สัมภาษณ์ อภิชัย ภิรมย์รักษ์, ศิลปิน, 22 ตุลาคม 2556. 
 
  1.1.2 รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์ แนวทางการท างาน เป็นการน าเอารูปแบบ
และจัดระบบความคิด ทัศนคติที่มีต่อหนังตะลุงในอดีตมาเป็นโครงสร้างหลัก จากนั้นจึงสร้าง
รูปทรงที่เป็นนามธรรมขึ้นแทนรูปตะลุงต่างๆที่เคยมีอยู่เดิม เพื่อถ่ายทอดความคิด และความรู้สึก
ส่วนตัวที่มีต่อตัวหนังตะลุงออกมาเป็นรูปทรงนามธรรม 
 จากการที่ศิลปินได้รับความบันดาลใจจากเงาของหนังตะลุง จึงได้น าอารมณ์
ของความเคลื่อนไหวนั้นเข้ามาถูกแทนที่ด้วยการใช้สี โดยความจริงแล้วหนังตะลุงที่ผ่านมาแต่ละยุค
สมัย จะเล่าเร่ืองราวที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวบ้านในขณะนั้น ซึ่งมีความร่วมสมัยอยู่ใน
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ตัวของมันเองอยู่แล้ว เหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ศิลปินให้ความสนใจเพราะมีการใช้โครงสร้าง 
(elements) ที่มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ศิลปินต้องการสร้างสรรค์จากหนังตะลุงก็คือ 
อยากได้หนังตะลุงเป็นตะลุงในแบบฉบับที่ถ่ายทอดจากจิตวิญญาณของศิลปินแฝงอยู่ ไม่ใช่แค่
เอาไว้บอกเร่ืองราวเพียงเท่านั้น 
 การสร้างสรรค์หนังตะลุงของอภิชัย ได้น าเทคนิคเร่ืองราวประเพณีเดิมใน
การสร้างหนังตะลุงมาใช้เพียงบางส่วน โดยปรับเปลี่ยน ดัดแปลง รูปทรงให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น
กว่าแบบฉบับการสร้างหนังตะลุงในรูปแบบเดิม มีการใช้รูปทรงภายในมาช่วย เทคนิคเสริม คือ 
การลงสีเพิ่มต่างจากตัวหนังตะลุงแบบที่มีมาที่ใช้วิธีแค่ตามประเพณีดั้งเดิมโดยผลงานนี้หากได้ชื่น
ชม ก็จะรู้สึกเหมือนไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยเห็นหนังตะลุงลักษณะแบบนี้มาก่อน 
 ส าหรับการศึกษาทางด้านเทคนิควิธีการ ศิลปินต้องอาศัยการดูงาน การฝึก 
และปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจังที่ภาคใต้ โดยการฝึกหัดท าแล้วน าลายที่ชื่นชอบ อาทิ เช่น ลายผ้า
ปาเต๊ะ มาลองผสมผสานให้เข้ากับตัวหนังตะลุง ท าให้เกิดลวดลายที่ต้องการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

 

ภาพที่ 33 ภาพร่างผลงาน 
ที่มา : สัมภาษณ์ อภิชัย ภิรมย์รักษ์, ศิลปิน, 22 ตุลาคม 2556. 
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  1.1.3 การน าเสนอ ผลงานชิ้นตะลุงเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวงานเอง ไม่ว่าจะเป็นการฉลุหนังตามลวดลายที่ได้ร่างไว้ แล้วผูกด้วยไม้
ไผ่หวาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถประกอบท าให้เกิดรูปทรงที่มีความเคลื่อนไหวได้ ซึ่งศิลปินไม่ได้ยึด
ติดว่าจะต้องน าเสนอเร่ืองราวออกมาตามรูปแบบตัวละครในหนังตะลุงอย่างงานช่างหรือการละเล่น
ทั่วไปตามที่ชาวบ้านละเล่นกันแต่เดิมมา เนื่องจากการน าเสนอของหนังตะลุงนั้น ใช้วิธีการเล่นกับ
เงาที่ก่อให้เกิดจินตนาการเพิ่มเติมไปจากรูปทรงที่น ามาแสดง น าเล่นมาประกอบร่วมกับดนตรีและ
เพลงปี่พาทย์ แต่ศิลปินเพียงหยิบเอารูปแบบของตัวหนังตะลุงมาจัดระบบความคิด แล้วน าทัศนคติที่
มีต่อหนังตะลุงในอดีตมาเป็นโครงสร้างหลัก เพื่อสร้างรูปทรงที่เป็นนามธรรมขึ้นแทนรูปตะลุง
ต่างๆที่เคยมีอยู่เดิม 
  1.1.4 องค์ประกอบของศิลปะ ศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วน
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุที่มองเห็นได้ หรือรับรู้ได้ด้วยประสามสัมผัสส่วน
หนึ่ง กับส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุนั้นอีกส่วนหน่ึง3 
 การประสานกันของทัศนธาตุอันสอดคล้องกับความคิด อารมณ์ หรือ
จินตนาการ ท าให้เกิดรูปทรงที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามล าดับ โดยอาศัยความคิด ทัศนคติ ความเข้าใจ การ
ฝึกฝน และการแสดงออกของบุคลิกภาพอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน ทัศนธาตุที่ศิลปิน
น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อถ่ายทอดความคิด และความรู้สึกส่วนตัว ออกมาเป็นผลงาน
ศิลปะไทยร่วมสมัยนั้น “เส้น” มีความส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็น
ตัวก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบที่เกิดขึ้นด้วย  
 ในผลงาน “ตะลุง 2532” เส้นตรงที่เป็นแกนให้กับตัวหนัง และเส้นโค้ง
ลักษณะคร่ึงวงกลมมีการซ้อนประสานกัน ท าให้เกิดระเบียบความคิดซึ่งสามารถมองได้เป็นรูปทรง
ทางนามธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ศิลปินมีต่อการเคลื่อนไหวของตัวหนังตะลุง การใช้วัสดุ
หนังที่ให้ความโปร่งแสง มีสีตามความเป็นหนังธรรมชาติ และการใช้สีทองที่ทึ บแสงจาก
ทองค าเปลว เกิดเป็นน้ าหนักที่แตกต่างกันออกไป ผสานกันกับสีอ่ืนๆที่น ามาใช้ร่วม โดยมีสีทอง
เป็นสีที่สว่างมากที่สุด ท าให้นึกถึงรูปทรงบริสุทธิ์ของศิลปกรรมไทย อีกทั้งยังมีน้ าหนักอ่อน แก่ 
ช่วยให้เกิดจังหวะ พื้นที่ว่าง สามารถก่อให้เกิดความรู้สึกไปทางพระพุทธศาสนา เป็นความรู้สึกที่
สว่าง ว่าง และสงบ แทรกอยู่ในรูปลักษณะพื้นผิวผลงานที่เป็นหนังสัตว์และการใช้เชือกประสาน

                                                                 

 3 เร่ืองเดียวกัน, 29. 



70 

ต่อระหว่างไม้กับหนัง หนังกับหนัง พื้นผิวที่ปรากฏมีส่วนช่วยให้ผู้ดูเกิดจินตภาพ เชื่อมโยงความคิด
กับงานช่างศิลป์ไทยและการละเล่นไทยในโตรงสร้างที่เป็นวัตถุ 
 แม้ว่าศิลปินเลือกใช้วัสดุหลายชนิด น ามาสร้างเป็นเส้น รูปทรง พื้นผิว และ
ร่องรอยการฉลุลายต่างๆในผลงาน รวมถึงการจัดวาง แต่เนื้อหาสาระหลักมิได้อยู่ที่ความต้องการ
เน้นแสดงคุณค่าหรือความหมายของตัววัสดุเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นความหมายของงานที่ศิลปิน
แสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ คือ เนื้อหาซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปินกับเร่ือง 
(Subject) คือ ทัศนคติที่มีต่อหนังตะลุงในอดีต ศิลปินเสนอความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปในเร่ือง น าเสนอ
เร่ืองตามทัศนะของศิลปินเอง ซึ่งรูปทรงของ “ตะลุง 2532” ได้ท าหน้าที่เพื่อตัวมันเองพร้อมกับท า
หน้าที่ให้กับเร่ืองด้วย ดังนั้น ทั้งรูปทรง เร่ือง และเนื้อหา จึงมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก ซึ่ง
อภิชัยใช้ทัศนธาตุอันเป็นองค์ประกอบของรูปทรงได้อย่างมีเอกภาพ 
  1.1.5 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน  อย่างไรก็ตาม ก่อนจะประสบ
ความส าเร็จศิลปินต่างก็พบเจอปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ อาทิ ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นใน
การเร่ิมศึกษาเทคนิคการสร้างสรรค์หนังตะลุงร่วมสมัยด้วยการร่างงานอยู่หลายชิ้นแต่ไม่ได้รับการ
อนุมัติให้ผ่าน เหตุผลเนื่องมาจากในขณะนั้นศิลปินอาจยังไม่สามารถอธิบายถึงเหตุผลของ
แนวความคิดให้ชัดเจนได้ เพราะเป็นก้าวแรกของความต้องการที่จะสร้างสรรค์ด้วยการน าวัสดุหนัง
เข้ามาใช้ในศิลปะไทยร่วมสมัย 
 การสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เกิดจากการศึกษาการใช้วัสดุหนังเข้ามาสร้างสรรค์
ผลงาน ศิลปินยังมีผลงานจิตรกรรมและการใช้วัสดุอ่ืน ที่มีลักษณะเด่นคือรูปทรงที่ยังมีความเป็น
หนังตะลุงซ่อนอยู่ จากความประทับใจในความเคลื่อนไหวของการเล่นหนังกับเงา คือแสงที่อยู่บน
จอตอนโดนเชิด ถูกถ่ายทอดตกลงมาในรูปทรงที่ศิลปินสร้างขึ้นน ามาสอดแทรกอยู่ในภายใน
รูปทรงสี่เหลี่ยมของงานจิตรกรรมต่างๆ นั้นเอง ความเป็นรูปทรงบางอย่างจะถูกคลี่คลายเข้ามาอยู่
ในช่องเล็กช่องน้อยภายในรูปทรงที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งความเป็นตะลุงจะแฝงตัวอยู่
ไม่ได้หายไปไหน เป็นเร่ืองความชอบและความสนใจส่วนตัวศิลปินที่ประทับใจกับรูปทรงที่เป็น
อิสระและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ ไม่ต่างกับความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาของหนังตะลุงที่
ก าลังถูกเชิด เงาที่เห็นมีการเคลื่อนที่อย่างประเพณีแต่ผู้ชมรับรู้ได้ถึงความเป็นอิสระตามอารมณ์ของ
แต่ละบุคคลซึ่งไม่มีกรอบใดให้ต้องรู้สึกเหมือนกัน ท าให้เรามองเห็นและเข้าใจถึงสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย อารมณ์ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ไปกับจิตและอารมณ์ของตัวเอง รวบรวม
สมาธิก าหนดลงไปที่ตัวงาน แล้วจึงถ่ายทอดมันออกมา 
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 นับเป็นก้าวส าคัญในการน าลักษณะของศิลปะไทยแบบประเพณีมาปรับใช้ 
เสนอภาพเร่ืองราววิถีชีวิตไทย ท าให้เกิดลักษณะใหม่ของศิลปะร่วมสมัยที่แสดงลักษณะไทยได้
อย่างลงตัว 

 

ภาพที่ 34 ออกโรง, 1998 เทคนิค mixed media ขนาด 120 cm. 
ที่มา : สัมภาษณ์ อภิชัย ภิรมย์รักษ์, ศิลปิน, 22 ตุลาคม 2556. 
 
 ปัจจุบัน ศิลปินยังคงใช้วัสดุที่ตนเองชอบเป็นพิเศษแฝงลงไปในชิ้นงาน อาทิ 
วัสดุประเภทตัดปะ ผ้าประดิษฐ์ วัสดุพื้นที่มีพื้นผิวประเภทต่างๆ ฯลฯ และส าหรับการใช้วัสดุหนัง
นั้น ศิลปินต้องการทดลองสิ่งใหม่ๆโดยใช้วัสดุทดแทนหนังสัตว์จริง เช่น การใช้วัสดุสังเคราะห์
ต่างๆ วัสดุสมัยใหม่ที่ได้มาจากการสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางในการตัดปัญหาการน า
ซากวัวมาท าหนังตะลุงไปได้ ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดรูปแบบของงานให้ตายตัว ว่าจะให้เป็นอะไร ทั้งนี้
ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบและสนใจในแต่ละช่วงที่ตนเองประทับใจ ซึ่งแม้สามารถเปลี่ยนความคิด
ไปเร่ือยๆ ก็ยังคงไว้ซึ่งลักษณะความชอบในแบบของตนเองอยู่ เช่นการสร้างงานที่เน้นวัสดุและ
พื้นผิวแฝงลงไปในงานเกือบทุกคร้ัง ดังนั้นต่อจากนี้ไปก็จะมีการเกิดหนังตะลุงขึ้นในรูปแบบใหม่ๆ 
ที่มีทั้งการถ่ายรูปทรงและแนวความคิดใหม่ๆ อีกด้วย 
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 1.2 อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์) 
  ปัจจุบันต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเชี่ยวชาญการเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี เทคนิคโบราณ 
(สีฝุ่นบนพื้นกาวเมล็ดมะขาม) อัศวิณีย์ นิรันต์เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2513 ส าเร็จการศึกษา
ในระดับศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และระดับปริญญาโท ศิลปะมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย จากคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ในการด าเนินกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ เพื่อส่วนรวมของสังคม ผลงานของอัศวิณีย์ที่ข้าพเจ้าน ามาท าการศึกษาวิเคราะห์คร้ัง
นี้ คือ “กิเลส” ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานช่วงศิลปะนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศิลปะบัณฑิต เร่ือง
สัญลักษณ์แห่งปริศนาธรรม (BUDDHISM ALLEGORICAL SYMBOLS) ปีการศึกษา 2535 
 

 

ภาพที่ 35 กิเลส (The Passion), 2535 เทคนิค หนังใหญ่ (พลาสติคใส) ขนาด 90 X 120 ซม. 
ที่มา : สัมภาษณ์ อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์), ศิลปิน, 22 ตุลาคม 2556. 
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ภาพที่ 36 ผลงาน “ติดหล่ม” 
ที่มา: อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์), ใน จิตรกรรมไทยประเพณี,นิทรรศการศิลปะ จิตรกรรมไทย
 ประเพณี ณ ศูนย์สรรพสินค้า ริเวอร์ซิตี้, 8-17 เมษายน2537.  
 
 

 
ภาพที่ 37 ผลงาน “เดินทาง” 
ที่มา: อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์), ใน จิตรกรรมไทยประเพณี,นิทรรศการศิลปะ จิตรกรรมไทย
 ประเพณี ณ ศูนย์สรรพสินค้า ริเวอร์ซิตี้, 8-17 เมษายน2537.  
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  1.2.1 ที่มาแห่งความบันดาลใจ ศิลปินได้แนวคิดจากสมุดภาพปริศนาธรรมไทย
โบราณ แต่เดิมนั้นสังคมไทยพุทธมีการใช้ภาพเขียนเป็นสื่อในการสอนธรรมะแก่ผู้ไม่รู้หนังสือไว้
ตามผนังวัด โดยเฉพาะท่านขรัวอินโข่ง ซึ่งเขียนภาพอันมีเนื้อหาแนวปริศนาธรรม เวลาผ่านไป
มนุษย์ละเลยความส านึกทางจิตใจ ให้ความส าคัญแก่พุทธศาสนาลดน้อยลง จึงหลงลืมธรรมชาติ
ของสัตว์โลก อีกทั้งความบันดาลใจจากมหรสพหนังใหญ่ ท าให้ศิลปินเกิดความรู้สึกทาง
สุนทรียภาพ รูปทรงของหนังใหญ่ที่แสดงเนื้อหา อันเกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของ
รูปทรง ซึ่งจะเป็นสิ่งน ารูปลักษณะเหล่านี้ไปสร้างสรรค์กับจินตนาการของตน 
  1.2.2 รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์ ผลงานชื่อ “กิเลส” ได้รับการสร้างสรรค์ด้วย
การแสดงออกทางศิลปะ โดยอาศัยเร่ืองราวจากภาพปริศนาธรรมไทยโบราณมาน าเสนอตาม
ความรู้สึกและจินตนาการส่วนตัวของศิลปิน แสดงให้ผู้ชมได้มองย้อนกลับไปมองความจริงของ
ธรรมชาติซึ่งไม่จีรังยั่งยืน มีการเวียนว่ายตายเกิด การดิ้นรนของแต่ละชีวิตเพื่อให้ได้มีชีวิตรอด หรือ
แม้แต่ความต้องการหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารของมนุษย์ซึ่งสะท้อนการกระท าของมนุษย์ในอดีต
และปัจจบุัน ผ่านเทคนิคการฉลุหนังวัวและหนังควายด้วยวิธีการคล้ายการท าหนังใหญ่ ศิลปินศึกษา
การและได้ออกแบบลวดลายจากที่ เป็นสัดส่วนตามลวดลายตกแต่งหนังใหญ่ ปรับใช้ด้วย
จินตนาการ สลักพื้นหนังโดยเว้นระยะของช่องว่างขาวอย่างเป็นจังหวะ เกิดรูปทรงที่ลอยตัวสองมิติ
สามารถท าให้เกิดเงาได้เมื่อมีแสงสว่างลอดผ่าน แต่ศิลปินได้เลือกใช้วัสดุที่มีความมันวาว คือ เลื่อม 
ซึ่งไวต่อการสะท้อนกับแสงและเพิ่มความแวววาวให้กับสีบางจุดที่ต้องการเน้น มาตกแต่งพื้นผิว
ของผลงาน เพื่อสื่อถึงความเจริญไปไกลของเทคโนโลยี ทั้งยังท าให้รูปทรงเกิดความลอยตัวมาก
ยิ่งขึ้นโดยการติดต้ังบนแผ่นพลาสติกใส 
 การใช้สี โทนสีที่ใช้ส่วนมากคือ สีแดง สีด า สีเขียว และสีทอง ซึ่งเป็นสีหลัก
ในงานศิลปไทย อีกทั้งเป็นสีที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ สีที่ดูน่ากลัว สีที่สดใส เช่น งูมีสีด า สีน้ าตาล 
และสีเขียวเข้ม ส่วนนกและปลาจะใช้สีที่มีความสดใสกว่าด้วยการเน้นสีทอง ซึ่งในความเป็นจริง
ตามแบบฉบับของหนังใหญ่นั้นจะให้สีด้วยการระบายสีบนแผ่นหนังหลังจากที่ท าการฉลุเสร็จ
ขั้นตอนแล้ว โดยหนังกลางวันจะใช้สีทึบแสง ให้ความสดมาก เป็นสีสวยงาม เหมือนภาพจิตรกรรม
ไทย ซึ่งบางคร้ังก็ปิดทองค าเปลว ส่วนหนังกลางคืนจะใช้สีโปร่งแสง มีทั้งหมด 4 สี คือ สีขาว สี
แดง สีเขียว และสีเหลือง ศิลปินพิจารณาถึงเนื้อหาและรูปทรงน ามาดัดแปลงตามความรู้สึกส่วนตัว 
แปลความหมายของเร่ืองราวที่สนใจมาแสดงออกตามทัศนะของศิลปิน 
  1.2.3 การน าเสนอผลงาน  น าเสนอโดยการน าแผ่นหนังที่ผ่านการฉลุ ลงสี และ
ตกแต่งด้วยเลื่อม มาติดลงบนกล่องพลาสติกใสที่ท าขอบสูงพอสมควร เพื่อให้งานดูลอย เมื่อส่องไฟ
จะเกิดเงาจากด้านหลัง 
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  1.2.4 องค์ประกอบของศิลปะ ศิลปินใช้รูปทรงของสัตว์นานาชนิด เช่น นก งู เขียด 
และช้าง เป็นตัวเปรียบเทียบ โดยการตัดทอนให้ดูง่ายขึ้น จัดองค์ประกอบที่ทับซ้อนกันลงไปเร่ือยๆ 
ตามจังหวะ ใช้สีที่มีน้ าหนักค่อนข้างเข้ม ทึบ เพื่อให้ความรู้สึกน่ากลัว สีที่ใช้เป็นสีจากธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่เป็นสีเขียว แดง น้ าตาล และทอง แสดงความน่ากลัวของสัตว์ ตามเร่ืองราวทางพุทธ
ศาสนา 
 เนื้อหาของผลงาน “กิเลส” เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้วงจรของสัตว์ใน
ธรรมชาติ การใช้รูปทรงของสัตว์ที่ถูกตัดทอนและจัดองค์ประกอบซ้อนทับกันไปเร่ือยๆตามจังหวะ 
ใช้สีเข้ม ทึบ ให้เกิดความรู้สึกน่ากลัว การกินกันของสัตว์แต่ละชนิด กินกันไป กินกันมา ไปจบไม่
สิ้น อุปมากิเลสที่ปรุงแต่งไปตามล าดับจนเกิดเป็นทุกข์ ในมนุษย์นั้น การหลงในอุปทาน มิจฉาทิษฐิ 
เช่นเดียวกัน มีความยึดมั่นถือมั่นจนเกิดเป็นภพเป็นชาติ ไม่มีที่สิ้นสุด 
 

 

ภาพที่ 38 ปริศนธรรม : ปฏิจจสมุปบาท 
ที่มา : สมุดไทยขาววัดพระรูป อ.เมือง จ.เพชรบุรี และสมุดไทยขาววัดลาด อ.เมือง จ.เพชรบุรี,
เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=129495 
 
 เป็นภาพนกไส้ ภายในท้องนกมีงู ซึ่งมีกบอยู่ในท้องงู มีช้างอยู่ในท้องกบ 
และมีน้ าสามสระอยู่ในท้องช้างนั้น มีค าอธิบายประกอบภาพว่า นกไส้คือโมหะกลืนทั้งนั้นบินไป
จับต้นอ้อ 
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ภาพที่ 39 ปริศนธรรม : ปฏิจจสมุปบาท เป็นภาพต้นอ้อ ซึ่งนกไส้บินไปเกาะอยู่นั้น และมีหนู ๔ ตัว
   ก าลังกัดกินโคนต้นอ้อนั้น มีค าอธิบายภาพว่า ต้นอ้อคือตัวอาตมา หนู ๔ ตัว คือ ชาติ ชรา 
   พยาธิ มรณะ 
ที่มา : สมุดไทยขาววัดพระรูป อ.เมือง จ.เพชรบุรี และสมุดไทยขาววัดลาด อ.เมือง จ.เพชรบุรี, 
เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2557,  เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=129495 
 
 การถ่ายทอดบทธรรมปฏิจจสมุปบาท เป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นกิเลสที่
ปรุงแต่งเป็นปัจจัยต่อ ๆ กันไป เป็นร่างกายที่มีจิตประกอบด้วยกิเลสเป็นความทุกข์ เนื่องจากกิเลส
ซ้อนกันอยู่เช่นนั้น 
 ภาพปริศนาธรรมดังกล่าวนี้ ในสมัยโบราณนิยมเขียนภาพลงในสมุดไทย 
นอกจากนั้นยังพบในงานลายรดน้ าบนตู้พระธรรม และในงานจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์ วิหาร ก็
มีบ้าง ซึ่งบรรพบุรุษไทยสร้างสรรค์ขึ้น ใช้เป็นอนุศาสน์ส าหรับให้คนทั้งหลาย ได้ร าลึกถึงความ
เป็นไปอันไม่แน่นอนของชีวิต ดังเช่นต้นอ้อเป็นไม้ไม่มีแก่น เป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตอัน
ประกอบด้วยกิเลส ตัณหา อุปาทาน ซ้อนกันอยู่มีความแก่ ความเจ็บ ความตายเบียดเบียนกัดแทะ
เป็นนิจ 
  1.2.5 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน จากการศึกษา ทดลองใช้วัสดุหนัง ทั้ง
หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ชนิดต่างๆ ท าให้ศิลปินมองเห็นความแตกต่างของการทดลองระหว่าง
เทคนิคเดิม (วัสดุหนัง) และพลาสติกคือ หนังแท้ที่น ามาสร้างสรรค์ยังคงความพิเศษของหนังใหญ่
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ได้ดี มีรอยฉีก รู ช่อง ที่จับ มีลักษณะเป็นวงกลมก็จะยังคงเป็นวงกลม ส่วนความเป็นสิ่งสังเคราะห์
มันก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างจากธรรมชาติจริงๆอยู่ดี เปรียบเทียบให้เห็นได้จากผลงานชื่อ 
“สุ่ม” 

 

ภาพที่ 40 สุ่ม 
ที่มา : สัมภาษณ์ อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์), ศิลปิน, 22 ตุลาคม 2556. 
 
 เป็นการสื่อให้เห็นถึงชีวิตสรรพสัตว์ที่อยู่รอบนอก อันได้แก่ งู ปลา กบท้อง 
เต่า หอย ดอกบัว ใบบัว ฯลฯ วิธีการแกะ ฉลุ ของผลงานชิ้นนี้ค่อนข้างซับซ่อนกว่าชิ้นอ่ืนๆดังที่ได้
กล่าวมา คือศิลปินจะไม่ใช้วิธีตัดหนังเลย เนื่องจากขนาดของหนังนั้น มีลักษณะหนามาก ศิลปินได้
ใช้วิธีฉีดน้ าลงบนแผ่นหนัง แล้วจึงน าไปขึงกับไม้แทน เท่านี้ศิลปินก็จะสามารถมองเห็นรูปทรง 
(Form) รอบนอกได้อย่างเด่นชัด แล้วจึงน ารูปทรงรอบนอกนี้มาใช้ในการสร้างงานแทน เพราะภาพ
ร่างมันยังอยู่ในรูปทรงที่สามารถตัดให้เป็นแค่กลมๆ หรือย่นๆได้ แต่วิธีการใช้หนังแบบเก่านั้นก็ท า
ให้เราสามารถทราบเพิ่มเติมขึ้นอีกว่าการฉีกขาดของหนัง ความหนา ความงอของขอบมันมีอิสระ
มากกกว่า การเจาะตามรูปทรงแล้วตัดขอบทิ้งออกนิดหน่อย ท าเป็นร้ิวๆ ไว้ให้มันเป็นธรรมชาติให้
มันยังคงซึ่งลักษณะอิสระ (Free Form) ตามธรรมชาติของมันเอาไว้บ้าง จากนั้นก็ท าการแต่งตัวให้
มันเข้ากับรูปทรงของหนัง เพราะการร่างแต่ละคร้ังจะต้องค านึงถึงวัสดุที่เรามีอยู่ด้วย แต่การเจาะ
หนังลักษณะแบบนี้ค่อนข้างยาก เราอาจจะรองการเจาะด้วยผ้าหรือแท่นเขียงไว้ด้วยก็ได้ 
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 อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของข้าพเจ้า ผลงานชื่อ “สุ่ม” ได้แสดงให้เห็น
มุมมองพิเศษของศิลปิน ที่ใช้มุมมองจากการมองต้นไม้จากภาพถ่ายมุมเงยมาใช้ ซึ่งศิลปินใช้มุมมอง
ภาพแบบมองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแทน “สุ่ม” ในภาพนี้จะสื่อให้เห็นถึงการเสี่ยงมีการยื่นมือลง
ไปในสุ่ม อาจเสี่ยงจับได้ในสิ่งที่ดี (ปลา) หรือ สุ่มจับได้ในสิ่งที่ไม่ดี (งู) ก็เป็นได้ ศิลปินกล่าวว่า ที่
เลือกใช้มุมมองภาพแบบนี้ เพราะว่า อยากให้มองเห็นช่องทางออกขึ้นไปด้านบนแทน 
 

 

ภาพที่ 41 ผลงาน “ครุฑยุทธนาค” หนึ่งในผลงานจากวัสดุหนังชิ้นอ่ืนๆที่ศิลปินได้สร้างสรรค์และ
   ทดลองปฏิบัติในช่วงศิลปะนิพนธ์ ระดับปริญญาตรีศิลปะบัณฑิต 
ที่มา : สัมภาษณ์ อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์), ศิลปิน, 22 ตุลาคม 2556. 
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ภาพที่ 42 ผลงาน “ปลากินปลา” หนึ่งในผลงานจากวัสดุหนังชิ้นอ่ืนๆที่ศิลปินได้สร้างสรรค์และ
   ทดลองปฏิบัติในช่วงศิลปะนิพนธ์ ระดับปริญญาตรีศิลปะบัณฑิต 
ที่มา : สัมภาษณ์ อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์), ศิลปิน, 22 ตุลาคม 2556. 
 
 ดังที่กล่าวมานี้ มุมมองของศิลปิน จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากการ
สัมภาษณ์ศิลปิน สามารถอธิบายอย่างเข้าใจง่ายต่อความเข้าใจถึงมุมมองส่วนตัวของศิลปิน ซึ่ง
บางคร้ังมุมมองคนเราไม่จ าเป็นต้องมาจากด้านใดเพียงอย่างเดียว เราจะมองขึ้นหรือมองลงก็ได้ ซึ่ง
ในสมัยนั้นคร้ังศิลปินยังเป็นนักศึกษา ก็จะหาภาพถ่ายสวยๆงานฝร่ังมาดูเป็นแนวทาง หรือบางทีก็
ไปสวนสัตว์ เพื่อถ่ายภาพนกที่ถูกสต๊าฟไว้ เพื่อเอามาดูลักษณะของปีก การกางปีก โครงกระดูก
ต่างๆ ซึ่งมันท าให้เห็นรายละเอียดว่า นกกับปลานั้นที่แท้จริงไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความแตกต่างกัน
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เท่าไหร่ เราจะสังเกตดูได้จากลายปีกของนก หรือ เกล็ดที่ตัวของปลาที่มีการวางลักษณะเรียงที่
เหมือนกันๆ หรือแม้แต่ต้นไม้เราก็สามารถมองเห็นได้เป็นสองด้าน ศิลปินสังเกตจากต้นไม้จริงตาม
ธรรมชาติ เห็นว่ามีลักษณะที่เอนเอียงออก เพราะรากไม่สามารถมุดลงไปในน้ าได้ ต้นไม้จึงผลักล า
ต้นให้เอนออก (ความรู้นี้มาได้มาจากตอนที่ศิลปินไปเดินเล่นแถบถนนคนเดิน จังหวัดเลย ที่
ร้านอาหารริมน้ าเก่าๆ หรือเรียกว่าร้านผีบ้า เพราะได้มาจากเจ้าของร้านริมน้ าเก่านี้เป็นคนเก่งมากแต่
พูดจาไม่รู้เร่ือง เขาจะชอบเล่าเกี่ยวกับเร่ืองต้นไม้เหล่านี้) 
 ทั้งนี้ศิลปินได้ชี้ให้เห็นถึงการพิจารณาถึงสิ่งที่ยังต้องพัฒนาให้มากขึ้น อย่าง
ในผลงานชื่อ “นกบ่รู้ฟ้า ปลาบ่รู้น้ า” ที่ศิลปินมีการเล่นกับตัววัสดุมากเกินไป จนไม่กล้าที่จะทาสี
เยอะ มีความอยากได้แสง หรือสีอ่อนๆ อยากได้ไปสะหมด เลยท าให้ภาพโดยรวมน้ าหนักของภาพ
นี้ไม่ค่อยดี เพราะไปเล่นกับรายละเอียดที่มากจนเกินพอดี ท าให้ไม่กล้ าใส่น้ าหนักเพิ่มเติม ภาพที่
ออกมาจึงดูยังไม่ค่อยลงตัว มีฟอร์มของภาพที่กระจัดกระจาย 

 

ภาพที่ 43 “นกบ่รู้ฟ้า ปลาบ่รู้น้ า” 
ที่มา : สัมภาษณ์ อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์), ศิลปิน, 22 ตุลาคม 2556. 
 
 ผลงานชื่อ “นกบ่รู้ฟ้า ปลาบ่รู้น้ า” นี้ ศิลปินได้น ารูปแบบมาจากจิตกรรมฝา
ผนังพระที่นั่งพุทธไธย์สวรรค์ ” เป็นภาพจิตรกรรมในพระพุทธศาสนายุคแรกๆ ศิลปินเปรียบเปรย
ภาพจิตรกรรมที่ได้เห็น มาสังเคราะห์ตามความรู้สึกส่วนตน โดยมีมุมมองว่าร่างกายคนเรานั้น
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เปรียบเสมือนซากโพรงต้นไม้ ใจของเรามี 2 ดวงเปรียบได้กับงูในภาพที่มีอยู่ 2 ตัว งู 2 ตัวนี้สื่อถึงงู
ที่มีจิตใจทีดีและจิตใจไม่ดี ก าลังเลื้อยออกมาจากซากโพรงต้นไม้ หรือเปรียบได้ว่าจิตใจที่มีทั้งดีและ
ไม่ดีของคนเราก าลังหลุดลอยออกมาจากเศษร่างกายของตัวเรานั่นเอง 
 นอกจากนั้น สัตว์ทั้งสองชนิดนี้ คือ นกและปลา ที่อาศัยอยู่ในอากาศกับน้ า 
ทั้งสองสิ่งมีสีฟ้าเหมือนกัน มีความเกี่ยวเนื่องต่อกันในระบบนิเวศน์ คือความเป็นจริงของธรรมชาติ
ในทางวิทยาศาสตร์ มวลของน้ า และมวลของเมฆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท้องฟ้า สามารถลอยขึ้นได้
เหมือนกัน การลอยขึ้นก็เปรียบได้กับการบินขึ้นของนก และการที่ฝนตก ก็เปรียบได้กับการด าดิ่งสู่
ใต้ท้องน้ าของปลาได้เช่นกัน 
 ด้วยแนวคิดนี้เอง ศิลปินกลับภาพลง เปลี่ยนเป็นปลาอยู่บนฟ้า และนกอยู่ใน
น้ าแทน ภายในภาพยังมีพระอาทิตย์ และดวงจันทร์ลอยอยู่ เปรียบเสมือนการหมุนเวียนของวัฏฏะ 
ไม่มีซึ่งกาลเวลาที่แน่นอน และในภาพยังมีการใส่น้ า ป่า นกกินปลา เพื่อเป็นการเพิ่มสีสันและความ
สนุกสนานให้กับงานเขียนมากยิ่งขึ้น 
 ศิลปินใช้วิธีน าเสนอโดยใช้พลาสติกใส ซึ่งวิธีการนั้น ศิลปินน าพลาสติกใส
ท าการติดเข้าด้วยกันกัน แล้วจึงใช้กาวยางทา ซึ่งใช้ระยะเวลารอกาวแห้งนานมาก มีการติดเลื่อมที่
ใช้ปักชุดลิเก ลูกปัดทั้งแบบกลมๆและแบนๆ ในช่วงก่อนจะลงสีจริงได้นั้น ให้สังเกตที่พลาสติกใส 
เพราะมันจะมีความหนาระดับหนึ่ง (หาซื้อได้ที่วงเวียน 22 มีขนาดแผ่นขนาดใหญ่ขายอยู่) จะต้องมี
การทารองรองพื้นข้างบนเหมือนเขียนงานจิตรกรรมไทย วิธีการทารองพื้นก็คือ เอาผ้าดิบแบบบาง 
ทางกาวปิดลงไปบนพลาสติกก่อน จากนั้นก็ทารองพื้นแล้วจึงลงสี ปิดทองเสร็จก็ติดกลับคืน แต่
ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการรอให้กาวแห้ง หรือถ้าเป็นไปได้ ควรจะเลือกชนิดของกาว
ให้เหมาะสมกับพลาสติกที่ใช้จะดีที่สุด เพราะน่าจะส่งผลให้กาวที่ทาแห้งเร็วขึ้น 
 การร่างภาพของศิลปิน จะร่างภาพใส่กระดาษธรรมดา แต่จะเน้นในเทคนิค
การตัดเส้นสูตรพิเศษ ซึ่งเป็นเส้นที่เล็กมาก หากจะกล่าวให้เข้าใจให้เห็นภาพ ก็เทียบได้กับงาน
จิตรกรรมชิ้นหนึ่งของสมัยปัจจุบันได้เลยทีเดียว 



82 

 

ภาพที่ 44 ภาพร่างผลงาน “นกบ่รู้ฟ้า ปลาบ่รู้น้ า” 
ที่มา : สัมภาษณ์ อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์), ศิลปิน, 22 ตุลาคม 2556. 
 
 ภาพร่างดังกล่าว ได้เคยมีการจัดแสดงงานไว้คร้ังหนึ่งที่ เมือง ริเวอร์ ซิตี้  ใน
สมัยศิลปินเพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งก็มีการตอบรับที่ดีมีเหล่าบรรดาเจ้าของพ่อค้าร้านขายของเก่า 
ให้ความสนใจและกวาดซื้อผลงานไป ความรู้สึกส่วนตัวของศิลปินในขณะนั้นเก็บผลงานเอาไว้เอง
บ้าง แต่เนื่องด้วยผู้ที่ให้ความสนใจให้ราคางานที่ค่อนข้างสูง คือ ประมาณ 5,000 บาท ในยุคสมัย
นั้นซึ่งเป็นราคาที่สูงมากระดับหนึ่งส าหรับนักศึกษาจบใหม่ และยังเป็นสินก าลังใจให้ศิลปินได้น า
รายได้ส่วนน้ีมาสร้างสรรค์ผลงานในชิ้นต่อๆไปได้อีกด้วย อาทิเช่น “ปลากินปลา” 
 
2. ช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2550 
 2.1 กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล 
  ผลงานของกฤษณวงศ์ที่ข้าพเจ้าน ามาท าการศึกษาวิเคราะห์คร้ังนี้ คือ “อนิจจัง” 
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ภาพที่ 45 อนิจจัง, 2550 เทคนิคฉลุหนัง ขนาด 194 × 233 ซม. 
 (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) 
 
  2.1.1 ที่มาแห่งความบันดาลใจ ผลงานของกฤษณวงศ์ได้รับอิทธิพลจากหนังใหญ่
วัดขนอน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเอง โดยน าเอารูปแบบของหนัง
ใหญ่ซึ่งเป็นความบันดาลใจ มาผสานกับแนวคิดและคติธรรมทางพุทธศาสนา โดยการน าสาระ
ในวัฏจักรของชีวิตมาเป็นอุปมา ด้วยการใช้รูปทรงของสัตว์เป็นสัญลักษณ์และน าเสนอมุมมองทาง
วัสดุในเร่ืองความเสื่อมสลายของสังขาร ความเป็นอนิจจัง ศิลปินเปรียบเปรยร่องรอยที่เกิดจาก
วิธีการตอกฉลุหนังกับการถูกท าลายอันเกิดจากการกัดกินของมดและแมลง 
 ซากคางคกที่ถูรถทับตายบนถนน สร้างความสะเทือนใจให้กับศิลปิน ท าให้
ระลึกถึงหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาเร่ือง “อนิจจัง” ความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร กลายเป็น
ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้รูปทรงของคางคก
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ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัว จากค าอุปมาอุปมัยที่เปรียบเทียบผู้มีมิจฉาทิฐิว่า “เหมือนคางคก
ทะเยอทะยานแลบลิ้นหมายกินพระจันทร์วันเพ็ญ” ศิลปินได้น าท่าทางนั้นมะปะติดปะต่อกับวิธี
ผสมพันธุ์ของคางคก เป็นการจ าลองภาพกิจกรรมสุดท้ายที่คางคกท าก่อนตาย เพื่อสอดแทรก
เร่ืองราวเกี่ยวกับ “ตัณหา” ที่ครอบง าสัตว์โลก แม้กระทั่งจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต 
  2.1.2 รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์ กฤษณวงศ์น าเทคนิคการแกะฉลุ สลักหนัง 
เป็นรูปทรงของสัตว์ ให้เกิดรูปทรง (Form) และพื้นที่ว่าง (Space) เป็นสัญลักษณ์ผสมผสานกับ
จินตนาการส่วนตัวแล้วน ามาแสดงออกถึงความเป็นอนิจจัง สื่อให้เห็นความเสื่อมสลายของสังขาร 
อันได้แก่สภาวะการถูกท าลายในวัฎจักรของชีวิต มีการก าหนดขอบเขตงานด้านเทคนิค ใช้เทคนิค
กรรมวิธีของกระบวนการสร้างหนังใหญ่ ได้แก่ การน าหนังสัตว์ วัว ควาย มาตอกฉลลุ จนถึงการท า
สีตัวหนัง เพื่อให้เกิดรูปทรงและพื้นที่ว่าง ส่วนที่ทึบแสงและส่วนที่โปร่งแสง 
  2.1.3 วิธีสร้างสรรค์ผลงาน  
   2.1.3.1 สังเกตชีวิตสัตว์ในธรรมชาติเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง การด ารงชีวิต 
สัญชาตญาณและรูปทรงของซากสัตว์ที่เสื่อมสลายแล้วถ่ายภาพบันทึกไว้ 
   2.1.3.2  ศึกษาค้นคว้าฐานข้อมูลเพื่อน ามาใช้อ้างอิง เร่ือง ความไม่เที่ยงแท้
ในชีวิตในทางพระพุทธศาสนา 
   2.1.3.3. ศึกษาวิธีการสร้างหนังใหญ่ รูปแบบ ที่ประกฎในประเทศอื่นๆ 
   2.1.3.4. รวบรวมข้อมูลและก าหนดโครงร่างผลงาน 
   2.1.3.5  สร้างภาพร่างงานศิลปะ 
   2.1.3.6  วางแผนการด าเนินงาน ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย 
   2.1.3.7  ทดลองด้านเทคนิค ได้แก่ การฉลุ การท าตัวสี จนเป็นอันน่าพอใจ 
   2.1.3.8  น าแบบร่างมาขยายเป็นผลงานจริง ปรับให้เกิดความพอดี 
   2.1.3.9 วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลงานต่อไป 
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ภาพที่ 46 วัสดุหนังที่ถูกเตรียมน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ เป็นหนังวัวเวียดนามเต็มตัว 
 (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 2 ธันวาคม 2552 ณ ที่ท างานของศิลปิน)  
 

 

ภาพที่ 47 ภาพร่างผลงาน ฉลุหนังลงแผ่นกระดาษแข็ง 
 (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 18 ตุลาคม 2550 ณ ที่ท างานของศิลปิน) 
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ภาพที่ 48 การน าภาพร่างผลงานทาบลงบนแผ่นหนัง 
 (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ที่ท างานของศิลปิน)  
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ภาพที่ 49 การเตรียมหนังแต่ละชิ้นที่จะน ามาประกอบเข้าด้วยกัน 
 (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 18 ตุลาคม 2550 ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพิมพ์ วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์)  
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ภาพที่ 50 การติดตั้งผลงาน หน่ึงวันก่อนวันแสดงงานนิทรรศการสยามApp 
   (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)  
 
  2.1.4  การน าเสนอผลงาน การติดตั้งผลงาน มีการจัดวางให้รูปทรงตัวหนังที่สร้าง
ขึ้น ติดตั้ง ห้อยลอย อยู่ในเนื้อที่ว่างของอากาศ หรือพื้นที่เรียบ เพื่อเพิ่มอารมณ์ ความรู้สึกในผลงาน 
โดยการสร้างบรรยากาศ และ สิ่งแวดล้อม หรือเพิ่มเติมเทคนิคติดตั้งไฟสาดส่องไปยังชิ้นงาน ให้
เกิดมิติของแสงและเงาที่พาดทับซ้อน กระจายไปทั่วพื้นที่ 
  2.15 องค์ประกอบของศิลปะ งานชิ้นนี้ได้เพิ่มเนื้อหาของสัตว์ที่น ามาเป็น
สัญลักษณ์มากขึ้น เพื่อสื่อถึงความอนิจจังของชีวิต และได้มีการทดลอง พัฒนา และแก้ปัญหาทาง
ทัศนศิลป์จากชิ้นที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2546 ด้วยการให้คนดูมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วใช้แสงส่วนหนึ่ง
จากธรรมชาติ โดยวิธีการน าเสนอแบบลอยตัว มีทั้งชิ้นที่ห้อย ชิ้นที่ร่วง ชิ้นที่วางกับพื้น และติดที่
ผนัง เพื่อให้คนดูได้รู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับผลงาน จ านวนสัตว์ที่น ามาใช้มีหลายกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์
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หรือปฏิกิริยาต่อกัน ของสัตว์แต่ละชนิดที่น ามาเป็นสัญลักษณ์ และเร่ืองของการจัดวาง สามารถจัด
วางโดยการแขวน เศษซากและตัวมดที่ใช้หนังวัวมาท านั้น สามารถปรับเปลี่ยนจัดวางได้ไม่ตายตัว 
ต่างจากหนังใหญ่ตามแบบประเพณีที่เป็นตัวหนังทั้งตัวไม่สามารถแยกชิ้นได้ 
 

 

ภาพที่ 51 เศษซากและตัวมดที่สามารถจัดวางได้ 
ที่มา : ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
 
 กฤษณวงศ์น าเทคนิคการแกะฉลุ สลักหนัง เป็นรูปทรงของสัตว์ ให้เกิด
รูปทรง (Form) และพื้นที่ว่าง (Space) เป็นสัญลักษณ์ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัวแล้วน ามา
แสดงออกถึงความเป็นอนิจจัง สื่อให้เห็นความเสื่อมสลายของสังขาร อันได้แก่สภาวะการถูกท าลาย
ในวัฎจักรของชีวิต มีการก าหนดขอบเขตงานด้านเทคนิค ใช้เทคนิคกรรมวิธีของกระบวนการสร้าง
หนังใหญ่ ได้แก่ การน าหนังสัตว์ วัว ควาย มาตอกฉลลุ จนถึงการท าสีตัวหนัง เพื่อให้เกิดรูปทรง
และพื้นที่ว่าง ส่วนที่ทึบแสงและส่วนที่โปร่งแสง 
  2.1.6 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน ผลงานของกฤษณวงศ์เป็นงานที่ท าขึ้น
เพื่อให้เห็นคุณค่าของความงามของสิ่งมีชีวิตที่ก าลังจะไม่มีชีวิต เป็นการน าเสนอสุนทรียของความ
ตายที่ไม่มีใครหนีพ้น ซึ่งได้สะท้อนถึงความอนิจจังของชีวิต อันเป็นกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของ
ธรรมชาติที่ทุกสรรพสิ่งมีการเกิดขึ้น ถูกท าลาย และดับไปในที่สุด เป็นการให้มนุษย์ได้ตระหนักถึง
ความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งใดใด และเป็นการยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้เร่ง
ท าความดี เพราะเมื่อถึงที่สิ้นสุดทางกายภาพแล้ว ร่างกายมนุษย์จะย่อยสลายไปเหลือทิ้งไว้เพียง
ความดีงามที่สร้างไว้เมื่อคร้ังมีชีวิต ดังเช่นผลงานชิ้นอ่ืนๆ เช่น 
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ภาพที่ 52 SWEETNESS, 2008, เทคนิค LEATHER CARVING ขนาด 82 × 62 cm. 
   (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 16 มิถุนายน 2551 ณ ที่ท างานของศิลปิน)  
 

 

ภาพที่ 53 ขั้นตอนการเตรียมน าผลงานมาติดตั้งใส่ในกรอบตู้ไฟ 
   (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 7 มิถุนายน 2551 ณ  ที่ท างานของศิลปิน)  
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ภาพที่ 54 Impermanent, 2007, 120 x 120 cm, Leather Carving 
   (ศิลปินบันทึกภาพเมื่อ 16 มิถุนายน 2551 ณ ที่ท างานศิลปิน) 
 

 

ภาพที่ 55 ผลงานชุดอนิจจัง 
ที่มา : กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล, “อนิจัง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553), 71. 
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ภาพที่ 56 ภาพร่างผลงาน ชุดอนิจจัง 
   (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 23 ตุลาคม 2551 ณ ที่ท างานของศิลปิน)  
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ภาพที่ 57 ขั้นตอนการลงสีบนแผ่นหนังที่ผ่านการฉลุแล้ว 
   (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 19 พฤษภาคม 2552 ณ ที่ท างานของศิลปิน)  
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ภาพที่ 58 ผลงานชุดอนิจจัง 
ที่มา : กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล, “อนิจัง”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533),74. 
 

 

ภาพที่ 59 การเร่ิมร่างภาพผลงาน 
   (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 19 สิงหาคม 2552 ณ สถานที่ท างานของศิลปิน)  
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ภาพที่ 60 ภาพร่างผลงานที่ลงน้ าหนัก และก าหนดพื้นที่ที่จะท าการตอกหนังเรียบร้อยแล้ว 
   (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต ปี
การศึกษา 2553 ณ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์)  

 

ภาพที่ 61 ขั้นตอนการร่างภาพลงบนแผ่นหนัง 
   ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ 13 สิงหาคม 2553 ณ ที่ท างานของศิลปิน  
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ภาพที่ 62 ผลงานชุดอนิจจัง เปรียบเทียบสัดส่วนกับคนจริง, 2553 ขนาดงาน 270 × 765 ซม 
   (ผู้วิจัยบันทึกภาพเมื่อ วันตรวจงานวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต ปี
การศึกษา 2553 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม)  
 
 กล่าวโดยสรุป กฤษณวงศ์ใช้การเตรียมหนังด้วยเทคนิคสมัยใหม่ คือ 
 1. การเตรียมหนัง ศิลปินจะใช้หนังที่ฟอกส าเร็จจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง ที่มี
คุณภาพดีและได้มาตรฐานตรงตามความต้องการกับการใช้งาน ซึ่งการฟอกแบบโบราณ ต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนาน หนังที่ฟอกจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความ เหมาะสมและคุณภาพไม่
แตกต่างกันมาก 
 2. การขยายภาพร่าง เมื่อได้ภาพร่างจากแนวความคิดที่ชัดเจนพอสังเขป จึงร่างเหล่านั้น 
ซึ่งเป็นภาพร่างของรูปทรงหลัก และรูปทรงรองที่มีขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกัน มาขยายด้วยการ
แกะสลักลงบนผืนหนังต่อไปตามขั้นตอน 
 3. การแกะสลัก เร่ิมต้นด้วยการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพร่างคร่าวๆ แล้วปล่อย
ให้วัสดุกับเทคนิควิธีการเป็นตัวน าความคิด และเลื่อนไหลไปตามจิตนาการ การแกะสลักขึ้นอยู่กับ
การใช้ดุลยพินิจ และอาศัยประสบการณ์บวกความช านาญในการพิจารณา ว่าควรใช้วัสดุชนิดใด 
เช่น ใช้มีดแกะหรือมุกตอกจึงจะเหมาะสมกับลายเส้นนั้นๆ โดยที่ศิลปินสามารถสร้างความแตกต่าง
ของเส้นได้ด้วยการเลือกใช้มุกหรือตุ๊ดตู่ขนาดต่างๆในการตอกหรือสลักแต่ละคร้ังให้เกิดจังหวะ
ของเส้นได ้
 4. การเคลือบเงา เมื่อได้รูปทรงตัวหนังจากการแกะสลักเรียบร้อยแล้วก็สามารถน ามา
เคลือบเงาเพื่อรักษาสภาพและถนอมผลงานให้มีความคงทน สมัยโบราณจะใช้น้ ามันยางใสทา
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เคลือบ เพื่อให้เกิดความมันเป็นเงางาม เพื่อช่วยรักษา สภาพของสีและหนังให้คงทน เนื่องจาก
วัตถุดิบ น้ ามันยางใสหาได้ยากในปัจจุบัน ในบางกรณีก็ใช้วานิชเคลือบเงา หรือแลคเกอร์ส าเร็จรูป
ในการทา เคลือบทดแทน 
 5. การติดตั้งผลงาน มีการจัดวางให้รูปทรงตัวหนังที่สร้างขึ้น ติดตั้ง ห้อยลอย อยู่ใน
เนื้อที่ว่างของอากาศ หรือพื้นที่เรียบ เพื่อเพิ่มอารมณ์ ความรู้สึกในผลงาน โดยการสร้างบรรยากาศ 
และ สิ่งแวดล้อม หรือเพิ่มเติมเทคนิคติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์สาดส่องไปยังชิ้นงาน ให้เกิดมิติของแสง
และเงาที่พาดทับซ้อน กระจายไปทั่วพื้นที่ 
 2.2 ชูศักดิ์ ศรีขวัญ 
      ชูศักดิ์ ศรีขวัญ เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2526 จังหวัดสงขลา ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และระดับปริญญาโท ศิลปะมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย จากคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง ประจ าภาควิชาศิลปะไทย คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินเป็นที่ รู้จักอย่างดีในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยด้วยการใช้วัสดุหนัง และยังคงท างานสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเดิม
มาอย่างต่อเน่ือง 
  2.2.1 ที่มาแห่งความบันดาลใจ ด้วยพื้นเพของศิลปินที่ผูกพันกับหนังมาตั้งแต่เด็ก 
ศิลปินหัดชักเชิดของเล่นจากใบไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบมาก ต่อมาจึงได้เรียนรู้กระบวนการ
สร้างสรรค์ศิลปะพื้นบ้าน “หนังตะลุง” กับครูหนังและช่างพื้นถิ่น จึงเกิดประสบการณ์โดยตรงจาก
การฝึกฝนการเป็นนายหนังตะลุง พัฒนาฝีมือการแกะสลักตัวหนังตะลุง อีกทั้งสามารถประพันธ์
วรรณกรรมหนังตะลุงที่ใช้ในการแสดงเอง 
 สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ ศิลปินได้เข้าใจเทคนิควิธีการของช่าง
ไทยแบบประเพณีอย่างลึกซึ้ง ในทางศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยโดยการใช้
วัสดุหนังของชูศักดิ์ได้ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นทางการใน ปี พ.ศ. 2547 ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า “ครู
หนัง” โดยใช้เทคนิคสลักหนังเป็นรูปทรงต่างๆ ขึงบนกรอบไม้และจัดวาง 
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ภาพที่ 63 ผลงานสร้างสรรค์จากวัสดุหนังชิ้นแรก ปี 2547 ช่วงศิลปะนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาตรี
   ศิลปะบัณฑิต หัวข้อคติความเชื่อ ชื่องาน “ครูหนัง” เทคนิค สลักหนังขึงบนกรอบไม้และ
   จัดวาง 
ที่มา : สัมภาษณ์ ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ศิลปิน,  28 ธันวาคม 2556. 
 

 

ภาพที่ 64 ตะลุง 2548 
ที่มา : สัมภาษณ์ ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ศิลปิน, 28 ธันวาคม 2556. 
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  ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2548 ผลงาน “ตะลุง” อยู่ในชุด วิถีใต้ ก็ได้เป็นที่ รู้จัก การ
สร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้ ภาพรวมเป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตน
ของศิลปิน รูปแบบจึงยังยึดติดกับประเพณีเดิมของตัวหนัง อย่างไรก็ตาม นับว่าผลงานของชูศักดิ์ 
นับแต่ ปี พ.ศ.2547 ได้เป็นรากฐานที่ส าคัญทางความคิด น าไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
การพินิจ พิจารณา และวิเคราะห์เลือกสรรสาระส าคัญ เพื่อน ามาแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่สมบูรณ์ นับเป็นวิถีแนวทางของการสร้างสรรค์ เพื่อการด าเนินตามความมุ่งหมายอย่าง
ชัดเจนและมีความลึกซึ้งถึงแก่นของแนวเร่ือง และแนวความคิดมากยิ่งขึ้น 
  ในช่วงปี พ.ศ. 2552 ผลงานชุด “หนังตะลุง-ธรรมะ” ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มาก ถือเป็นงานแสดงศิลปะประยุกต์ที่ใช้หนังตะลุงซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านมาน าเสนอเร่ืองราวใน
สังคม งานหนังชุดตะลุง-ธรรมะ แทรกปรัชญาธรรมะผ่านตัวหนังในเชิงล้อเลียนและเสียดสีสังคม 
เข้าใจง่าย และผู้ชมรับรู้ได้โดยผ่านสุนทรียภาพทางโสตทัศนศิลป์ (Audiovisual Art)4 

 

ภาพที่ 65 ภาพบรรยากาศการแสดงสด “ปัญญาเกิดจากตม” ในชุดหนังตะลุง-ธรรมะ 
ที่มา : สัมภาษณ์ ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ศิลปิน เมื่อ 28 ธันวาคม 2556 
 
   
 
 

                                                                 

 4 “โสตทัศนศิลป์ (Audiovisual Art) เป็นศิลปะที่รับสัมผัสด้วยการฟังและการเห็น
พร้อมกัน ได้แก่ นาฎกรรม การแสดง ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของวรรณกรรม ดนตรี 
และทัศนศิลป์ บางแห่งเรียกศิลปะสาขานี้ว่า ศิลปะผสม (Mixed Art)”, ดูในเร่ืองเดียวกัน, 8. 
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  2.2.2  การน าเสนอผลงาน 
 ศิลปินได้พยายามค้นหาแนวทางการสื่อสารทางศิลปะให้แก่ผู้ชม ผ่านศิลปะ
การเล่นเงาจากรูปแบบของสื่อหนังตะลุงพื้นถิ่นภาคใต้ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 
ด้วยการประสานแนวคิดระหว่างการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิควิธีการแกะสลักหนัง
เป็นรูปทรงต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตน มีการต้ังชื่อคณะหนังตะลุงด้วยการใช้ชื่อจังหวัดบ้านเกิด คือ 
สงขลา มีศิลปินเป็นทั้งนายหนัง ผู้เชิด ผู้พากย์ ผู้ขับร้อง เป็นผู้เล่นดนตรี และสร้างตัวหนังแต่ละตัว
ด้วยตนเอง 
 ตัวหนังรูปทรงต่างๆ ถูกจัดวาง ห้อย แขวน เอาไว้นอกจอหนัง เพื่อให้ผู้ชม
ได้เดินชมความงามของตัวหนัง และเข้าใจความหมายของตัวหนังแต่ละตัวได้ง่ายขึ้น อีกทั้งตัวหนัง
ที่ใช้ประกอบการแสดงสดก็ได้ถูกสร้างเพิ่มขึ้นมาเพี่อการเชิดเงาภายในจอหนังโดยเฉพาะ เป็นการ
น าเสนอที่สามารถสื่อความหมายและรายละเอียดของสาระได้อย่างชัดเจน อาทิเช่น พระขรรค์และ
จักรแก้วที่ศิลปินน ารูปทรงดังกล่าวมาแสดงออกในเชิญสัญลักษณ์ทางปัญญา มีการพากย์ด้วยบท
ถาม-ตอบ หรือชี้แนะบาป บุญ คุณ โทษ กรรมดี กรรมชั่ว ประกอบดนตรีท านองตะลุงแบบชาวใต้ 
และการเชิดตัวหนังที่มีลีลาวูบไหว สลับกับการออกไปเชิดตัวหนังนอกจอ เป็นช่วงจังหวะที่
สอดคล้องกันไปอย่างลงตัว และน่าประทับใจ ด้วยศิลปิน ใช้ร่างกายของตนประสานกับการแสดง
ราวกับเป็นส่วนหนึ่งในตัวหนัง ส าแดงอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตน ผ่านลีลาที่เลื่อนไหล เพื่อก าร
สร้างสรรค์ในแนวทางของงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย 
 

 

ภาพที่ 66 ภาพปริศนาธรรม “ช้างกลืนกินน้ าสามสระ” 
ที่มา : ประภาส สุระเสน, หอสมุดภาพปฤษณาธรรม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545) 34. 
 
  2.2.3 องค์ประกอบของศิลปะ ผลงานชุด “หนังตะลุง-ธรรมะ” ในส่วนเนื้อหาของ
การสร้างสรรค์ ศิลปินเน้นไปในเร่ืองของศาสนา ค าสอน กิเลส ตัณหา ถ่ายทอดออกมาในแบบ
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ความรู้สึกส่วนตนของศิลปินเอง น าหลักศาสนามาตีความในแบบเฉพาะตนเป็นการตีความค าสอน
ในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ใช้รูปทรงตัวหนังที่เป็นลักษณะเฉพาะตน 
ประกอบด้วยเทคนิคและแนวเร่ือง ซึ่งศิลปินยังอาศัยรูปทรงตัวหนังตะลุงในแบบประเพณีเดิมจาก
การสลักหนังลงบนวัสดุหนังวัว และควาย ด้วยลวดลายจากความคิด จินตนาการ ออกมาเป็นรูปทรง
คน สัตว์ สิ่งของ ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ถ่ายทอดเนื้อหา สาระ ที่ศิลปินต้องการสื่อให้ผู้ชมเห็นและเกิด
ความเข้าใจ มิใช่แค่เพื่อความสนุก ความบันเทิงเท่านั้น 
 ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ประกอบด้วย เส้น ทิศทางของตัวหนังอัน
เกิดจากการการระบายสีและการใช้ตัวตุ๊ดตู่ที่มีหลากหลายรูปแบบ ต่างขนาดกันไป ให้จังหวะหนัก 
จังหวะเบา มีทั้งเส้นที่ศิลปินตอกไปตามรอยร่าง เส้นที่เป็นอิสระ 
 สีที่เป็นสีผิวของหนังจริงๆนั้น มีความโดดเด่นมาก จนดูเป็นโครงสร้างหลัก
ของตัวหนัง แม้จะมีการลงสีที่ตัดกันแล้ว ก็สามารถรับรู้ถึงความเป็นหนัง เพราะหนังมีทั้งส่วนที่บาง
และหนาไม่เท่ากันไปเสียทั้งรูป จึงท าให้การประสานกัน กอปรกับการฉายสปอร์ตไลท์ที่สามารถ
สร้างมิติ คือ เงา จึงลดค่าน้ าหนักบนตัวหนังไปได้มาก และยังเน้นบางรูปทรงให้ดูน่าสนใจมากขึ้น
ไปอีก จึงให้อารมณ์ความรู้สึกและความงามของตัววัสดุเดิมได้ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยความเข้าใจ
ร่วมกันของตัวหนังตะลุงที่เคลื่อนไหวได้ การเชิดอาศัยที่ว่างในอากาศขณะท าการแสดงเป็นตัว
ระบายความหนาแน่นของมวลหนัง การตอกหนังเป็นช่องลวดลายต่างๆท าให้รูปหนังดูโปร่ง และ
คงไว้ซึ่งลักษณะพื้นผิววัสดุหนัง ร่องรอยการตอก การดึงตัวตุ๊ดตู่ ขอบของรูปหนังที่เป็นคุณสมบัติ
พิเศษนี้เอง เมื่อน าหนังที่มีความหนา ความบางต่างกันมาทาบซ้อนกัน จะให้ค่าน้ าหนักที่ต่างกัน เมื่อ
ผ่านแสงและเงา จึงไม่ทึบแสงหรือโปร่งแสงเกินไป 
  2.2.4  การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน ชูศักดิ์ ศรีขวัญ ศึกษาศิลปะไทยร่วม
สมัยโดยใช้วิธีการแกะสลักหนังให้เป็นรูปทรงต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ ให้แสดงออกมาเป็นทัศน
ธาตุทางศิลปะผ่านความคิด อารมณ์  ความรู้สึก หรือความงามสะท้อนเนื้ อหาธรรมะทาง
พระพุทธศาสนาเชิงสัญลักษณ์ น าเสนอด้วยการจัดวางร่วมกับศิลปะการเชิดหุ่น มุ่งหวังสื่อให้เห็น
พุทธิปัญญา พัฒนาส่วนลึกในจิตใจของมนุษย์เพื่อประโยชน์ในแนวทางการด ารงชีวิตของชาวพุทธ 
โดยใช้วิธีการสร้างสรรค์ประกอบกัน 3 วิธี คือ5 

                                                                 

 
5 ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, “หนังตะลุง – ธรรมะ”. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปไทย ภาควิชาศิลปไทย บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2552), 27. 
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 วิธีที่หนึ่ง สร้างสรรค์ตามกระบวนการแบบประเพณีของการแกะสลักหนัง
ตะลุง โดยเร่ิมต้นจากการถ่ายทอดแนวความคิดที่ประสานจินตนาการสร้างเป็นภาพร่างรูปทรง ตัว
หนังที่มีรายละเอียดแสดงออกผ่าน เทคนิควิธีการแกะสลักลงบนผืนหนังจนได้ชิ้นงาน 
 วิธีที่สอง สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความมีอิสระของการแสดงออก ทั้งทาง
ความคิดและอารมณ์ความรู้สึก โดยวางโครงสร้างของรูปความคิดเป็นภาพร่างคร่าวๆ แล้วปล่อยให้
วัสดุกับเทคนิควิธีการเป็นตัวน าความคิดและเลื่อนไหล ไปตามจิตนาการ ในการพัฒนาคลี่คลาย
ต่อไปตาม กระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
 วิธีที่สาม เป็นการสร้างสรรค์โดยใช้วิธีที่หนึ่งผสมผสานกับวิธีที่สองโดย
เน้นวิธีการ “เข้าหนัง” คือ ใช้หนังตัดให้เป็นเส้นเชือกเล็กๆ ผูก ยึดส่วนประกอบของรูปทรงที่
ซับซ้อนให้สมบูรณ์ทั่ว ทั้งภาพ 
 ดังนั้น การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ จึงต้องอาศัยเทคนิควิธีการทั้ง ๓ วิธีที่
สอดประสานกลมกลืนกัน เพื่อสร้างความเป็น เอกภาพและความสมบูรณ์ของผลงาน 
  2.2.5 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ การเตรียมวัสดุ 
   2.2.5.1 เตรียมหนังฟอกส าหรับแกะหนังตะลุง 
   2.2.5.2 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการแกะหนัง เช่น มุกหรือตัวตุ๊ดตู่ ปากกาเม
จิก ค้อน เป็นต้น 
   2.2.5.3 แลคเกอร์เคลือบเงา 
   2.2.5.4 ไฟสปอร์ตไลท์ 
   2.2.5.5  เตรียม กรรไกร คัตเตอร์ วงเวียน ฯลฯ 
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ภาพที่ 67 อุปกรณ์การแกะสลักหนัง 
ที่มา ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, Dhamma Silpa, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ardelgallery.com/exhibition/174 
 

 

ภาพที่ 68 การแกะสลักหนัง 
ที่มา ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, Dhamma Silpa, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ardelgallery.com/exhibition/174 
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ภาพที่ 69 การแกะสลักหนัง 
ที่มา ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, Dhamma Silpa, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ardelgallery.com/exhibition/174 
 
  ในงานชุดนี้ศิลปินสร้างสรรค์ทางสื่อผสม โดยการน าการแสดงหนังตะลุงเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงออก สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก พื้นเพของศิลปิน โดยใช้วัสดุหนังที่เป็น
การละเล่นพื้นบ้าน มีแก่นของงานค่อนข้างชัดเจนมาก แสดงหนังตะลุงในแบบของตัวเอง โดย
เปลี่ยนเร่ืองจากนิทานพื้นบ้านมาเป็นเร่ืองของตนที่ต้องการน าเสนอทั้งตัวค าถาม ค าตอบ ชี้แนะ 
และเล่าเร่ือง (Narration) 
  การเล่าเร่ืองนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานอันเป็นการสื่อสารที่ถือก าเนิดมาพร้อมกับ
สังคมมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ใช้การเล่าเร่ืองเป็นเคร่ืองมือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน อาจกล่าวได้ว่า
สังคมใดมีภาษา สังคมนั้นต้องมีการเล่าเร่ืองอย่างแน่นอน ซึ่งนอกจากใช้เสียงและตัวอักษรเพื่อเล่า
เร่ืองราวแล้ว รูปภาพก็สามารถเล่าเร่ืองหรือสื่อความหมายได้เช่นเดียวกัน 
  หนังตะลุงเป็นสื่อพื้นบ้านภาคใต้ประเภทหนึ่งที่ เป็นแหล่งรวมของศิลปะ
หลากหลายแขนง อันเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและพัฒนาสอดคล้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่อดีต มาจนถึง
ปัจจุบัน การแสดงที่ใช้ภาษาถิ่น รวมถึงวิธีสอดแทรกเนื้อหาด้วยการ ถ่ายทอดพุทธิปัญญาสู่ชุมชน
และสังคม เป็นส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานชุด 
"หนังตะลุง-ธรรมะ" ของ ชูศักดิ์ ศรีขวัญ ศิลปินหนุ่มจากสงขลาที่โดดเด่นด้วยแนวทางการสร้าง
ผลงานที่ไม่ซ้ าใคร มีการผสมผสานคติธรรมตามหลักของพุทธศาสนาและแสดงออกด้วยรูปทรงตัว
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หนังในเชิงสัญลักษณ์ หรือในลักษณะของภาพปริศนาธรรม โดยมุ่งให้ผู้ชมเกิดพุทธิปัญญา ช่วยขัด
เกลาจิตใจ เป็นแนวทางของการด ารงชีวิต และสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นทั้งในตนเองและสังคม 
  ผลงานสร้างสรรค์ “หนังตะลุง-ธรรมะ” ชุดนี้ สร้างขึ้นมาจากรากฐานของความ
เจริญทางวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ มีการประสานแนวคิดเก่าและใหม่ 
เชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ ศิลปินได้ท าการศึกษา ค้นคว้า แก้ไข และปรับ
กระบวนการทางความคิด และสร้างสรรค์อย่างเป็นแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอนมาโดยตลอด ก่อเกิด
เป็นองค์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น มีสร้างประสบการณ์ตรงที่เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งให้การท างาน
สร้างสรรค์เกิดการพัฒนาไปในทางที่ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นตามหลักพุทธิปัญญา 
 
3. ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2555 (ปัจจุบัน) 
 3.1 สุวิมล เจริญสุข 
  3.1.1ที่มาแห่งความบันดาลใจ จากการที่ศิลปินเป็นคนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี จึง
มีความผูกพันกับค าว่า “หนังใหญ่ วัดขนอน” ซึ่งในขณะนั้นปี พ.ศ.2550 การศึกษาในชั้นปีที่ 3 
วิชาเอกศิลปะไทย มีการก าหนดหัวข้อให้ศึกษาเร่ืองงานของช่างสิบหมู่ สุวิมลได้เกิดความสนใจ
และเลือกที่จะศึกษาในแผนกงานสลัก (หนัง) 
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ภาพที่ 70 หนังใหญ่วัดขนอนซึ่งจุดเร่ิมต้นของความสนใจการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุหนัง 
ที่มา : สัมภาษณ์ สุวิมล เจริญสุข, ศิลปิน, 21 ตุลาคม 2556. 
 
  หลังจากที่ได้ศึกษาเทคนิค วิธีการเชิงช่าง รวมถึงการแสดงแล้ว จึงท าให้สุวิมลได้
พบวิธีการที่จะน ามาสร้างสรรค์ผลงาน และเกิดค าถามว่า จะท าอย่างไรที่ไม่ใช่เร่ืองของประเพณี
นิยม ในช่วงขณะนั้นก็ได้พิจารณาถึงการแสดงหนังใหญ่ ความงามที่เกิดจากแสง วัตถุ และเงา ท าให้
สุวิมลคิดถึงอาชีพการแสดงภายใต้แสงวูบวาบ เช่น นักเต้น นางโชว์ เป็นต้น 
  และเมื่อพิจารณาถึงวิธีการท าหนังใหญ่ จึงพบความหมายในเชิงเปรียบเทียบ คือ 
การเจาะ แกะ สกัดเอาหนังออกไปนั้น เปรียบได้กับสังขารของคนที่ร่วงโรยไปตามกาลเวลา การ
เจาะหนังที่แรกเร่ิมจนถึงอีกจุดหนึ่งพอดี จะท าให้เห็นความงาม แต่หากเจาะไปเร่ือยๆหรือเจาะ
พลาด ความงามก็จะลดลง สอดคล้องกับเร่ืองราวของสังขาร โดยเฉพาะผู้หญิงที่ใช้เรือนร่างหาเลี้ยง
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ชีพ ข้อสังเกตนี้จึงสนับสนุนให้สุวิมล น าเร่ืองสังขารของผู้หญิงมาแสดงออกในรูปแบบของหนัง
ใหญ่ โดยใช้ภาพของโคโยตี้ เป็นภาพตัวแทน 
 

 

ภาพที่ 71 โคโยตี้ ผลงานในช่วงศิลปะนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาตรีศิลปบัณฑิต 
ที่มา : สุวิมล เจริญสุข, “เปลือก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552), 24. 
 
  3.1.2 รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์ สุวิมล ได้ท าการศึกษางานของช่างสิบหมู่ 
คร้ังนั้นศิลปินสนใจในรูปแบบของหนังใหญ่ ในผลงานชิ้น “โคโยตี้” นี้จึงเป็นการทดลองหาแนว
ทางการสร้างสรรค์ในระยะเร่ิมต้น ดังนั้นรูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์จึงยังคงอยู่ในความเป็น
หนังใหญ่อยู่มาก 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ หนังสัตว์ สีหมึก ตุ๊ดตู่ ค้อนเขียง ส่วน
การร่างแบบภาพ และ ลวดลายที่จะสลักหนังท าเป็นรูปภาพ หรือ ลวดลายขึ้นบนผืนหนังนี้ มี
ขั้นตอนดังน้ี คือ น าผืนหนังที่ผ่านกรรมวิธีจนแห้งสนิทแล้ว มาวางแผ่ลงบนพื้นราบๆ ใช้ผ้าเปียกมา
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เช็ดอย่างเบามือจนนิ่มขึ้น เมื่อหนังเร่ิมมีความยืดหยุ่นจึงจะสามารถท าการปรับ ดัด พื้นผิวให้มีความ
ตึงได้ จึงมาร่างแบบด้วยดินสอขาว เป็นรูปภาพที่ได้ร่างเอาไว้ 
 การสลักหนัง สุวิมลใช้วิธีการสลักหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น วิธีสลัก
เดินเส้นยาว วิธีสลักเดินเส้นสั้น วิธีสลักเปิดพื้นหนังให้เป็นช่องว่าง หนังที่ได้ผ่านการสลักจะท าการ
ลงสีด้วยสีหมึกโดยใช้น้ าหนักที่เท่ากันทั้งหมดทับลงไปบนแผ่นหนังที่มีความทึบ ความหนา ไม่
เท่ากัน ตามลักษณะธรรมชาติของตัววัสดุเอง 
  3.1.3 การน าเสนอผลงาน  จากการใช้รูปแบบของหนังใหญ่ ศิลปินน ามา
ตีความหมายของการสลักกับสังขารของคนที่ร่วงโรยไปตามกาลเวลา สอดคล้องกับเร่ืองราวของ
สังขาร โดยใช้โคโยตี้ เป็นตัวแทนผู้หญิงที่ใช้เรือนร่างหาเลี้ยงชีพ มาแสดงออกในรูปแบบของหนัง
ใหญ ่
  3.1.4 องค์ประกอบของศิลปะ งานศิลปะการแกะสลักหนังจึงแสดงความคิด
ออกมา คือ รูปทรง และเนื้อหา การแสดงออกด้านรูปทรง ซึ่งรูปทรงของหนังใหญ่เป็นรูปทรงหลัก
รอบนอก มีลวดลายบนตัวชิ้นงานจากการแกะ สลัก เจาะ ให้เกิดเป็นเร่ืองราวเนื้อหาของสังขาร
มนุษย์ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ผ่านภาพโคโยตี้ ให้ความรู้สึกมนุษย์ในสังคมปัจจุบันส่วนใหญ่หลง
ความเป็นสังคมบริโภค หลงอยู่กับความงดงามภายนอก ที่ห่อหุ้มจิตอันเป็นสิ่งว่างเปล่า ศิลปิน
ต้องการสื่อแนวคิดทางพระพุทธศาสนา แล้วน าเทคนิคการแกะสลักสักหนังมาเป็นตัวถ่ายทอด
เร่ืองราวเกี่ยวกับกายหยาบของมนุษย์ ด้วยวิธีการสร้างรูปทรงรอง อันเป็นเนื้อหาของผู้หญิงซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ และในขณะเดียวกันก็ยังหมายถึงการให้ก าเนิด ตัว
รูปทรงที่สร้างขึ้น เป็นภาพตัวแทนของเปลือกนอกที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตน สภาวะทั้งภายนอก
และภายในโดยมีจิตเป็นตัวก าหนด ซึ่งจิตนั้นแท้จริงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ รูปทรงงาน
สร้างสรรค์นี้จึงมีลักษณะการวางเน้นความหมายของเปลือกที่ห่อหุ้มความว่างเปล่าภายใน ซึ่งก็คือ 
จิต ของมนุษย์ การใช้หนังสัตว์มาเป็นวัสดุหลัก ให้ความรู้สึกลึกซึ้งกินใจ รูปทรงรอบนอกบางส่วน
ที่ขาด ไม่เรียบ สื่อถึงความเป็นซาก การดับสลาย การละทิ้งสังขาร และความไม่เที่ยง 
  3.1.5  การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน หลังจากผลงานชิ้น “โคโยตี้” ซึ่งเป็น
หนึ่งในผลงานระยะทดลองของชุด “เปลือก” ศิลปินศึกษาแนวคิดทางพระพุทธศาสนา แล้วน า
เทคนิคการแกะสลักสักหนังมาเป็นตัวถ่ายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับกายหยาบของมนุษย์ ด้วยวิธีการ
สร้างสรรค์ด้วยตัววัสดุเดิม คือ หนังสัตว์ มาถ่ายทอดรูปทรงของผู้หญิง อันเป็นสัญลักษณ์ของความ
งดงาม ความอุดมสมบูรณ์ และในขณะเดียวกันก็ยังหมายถึงการให้ก าเนิด 



109 

 

ภาพที่ 72 ชุดหนัง, เทคนิคการสัก และการเย็บบนหนังสัตว์ขึ้นรูป ขนาดเท่าคนจริง 
ที่มา : สัมภาษณ์ สุวิมล เจริญสุข, ศิลปิน, 21 ตุลาคม 2556. 
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ภาพที่ 73 ผลงานศิลปะนิพนธ์ เทคนิคผสม ขนาดผันแปรไม่แน่นอน 
ที่มา : สัมภาษณ์ สุวิมล เจริญสุข, ศิลปิน เมื่อ 21 ตุลาคม 2556 
 
  ลวดลายที่ศิลปินเลือกใช้ ส่วนลวดลายธรรมชาติต่างๆ เช่น ผีเสื้อ แมลง พืชพรรณ 
เป็นการเก็บข้อมูลจากชีวิตประจ าวัน ในธรรมชาติ หนังสือ เอกสารต่างๆ ร่างและบันทึกภาพเอาไว้
เมื่อเจอจุดสนใจ โดยเฉพาะการถ่ายภาพแบบมีก าลังขยายสูงๆ (Macro) แต่การค้นคว้าหาข้อมูล
ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ท าได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการศึกษาแบบบูรนาการผ่าน
ทางระบบอินเตอร์เน็ท 
  ในขณะนั้น ศิลปินได้สร้างสรรค์จากแนวคิด 2 ประการ คือ ด้านรูปทรง และ
ลวดลาย 
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   1. ด้านรูปทรง น าเสนอรูปทรงของหญิงตั้งครรภ์ โดยศิลปินท าศึกษาด้าน
กายวิภาคก่อน โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือกายวิภาค นิตยสารแม่และเด็ก และผลงาน
ศิลปะที่เกี่ยวกับคนท้อง เช่น Gustav Klimt เป็นต้น แล้วจึงท าภาพร่าง และสร้างหุ่น 
   2. ด้านลวดลาย ศิลปินได้ท าการศึกษาลายสักแบบไทยและญ่ีปุ่น หนังสือ 
และนิตยสารต่างๆ ลวดลายธรรมชาติ ของแมลง เช่น ผีเสื้อ แมลง พืชพรรณ 
  ผลงานชื่อ “ชุดหนัง” และ “ผลงานศิลปะนิพนธ์” จึงแสดงความคิดออกมา 2 
ลักษณะ คือ 
   1. การแสดงออกด้านรูปทรงของงานศิลปะที่ออกมาในรูปแบบ “เปลือก
ของคนท้อง” โดยใช้หนังสัตว์ขึ้นรูปให้เป็นทรงของคนท้อง ภายในโปร่ง ว่าง โดยส่วนที่ขาดวิ่น 
ศิลปินต้องการสื่อถึงความไม่เที่ยงของสังขาร 
   2. การแสดงออกด้านลวดลาย ศิลปินใช้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ โดยการ
ล าดับลวดลายที่มีโครงสร้างใหญ่บนหนังที่ขึ้นรูปไว้ ตัวอย่างเช่น การสื่อถึงการให้ก าเนิดของมนุษย์
ด้วยภาพกระดูกเชิงกรานที่มีรังไข่อยู่ภายใน เป็นต้น 
  3.1.6 ขั้นตอนการสร้างสรรค์  
   3.1.6.1 การท าหุ่นต้นแบบ หุ่นต้นแบบมีลักษณะเป็นคนท้อง ท าจากดิน
น้ ามันส าหรับปั้น 
   3.1.6.2 การขึ้นรูปหุ่น เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ก าหนดไว้ โดยใช้แผ่นหนัง
สัตว์ ตัดเย็บ แช่น้ าทิ้งไว้ ราว 12 ชม. จึงท าความสะอาด แล้วน ามาเย็บขึ้นรูปกับตัวหุ่นต้นแบบ 
   3.1.6.3 การสัก ศิลปินร่างลวดลายที่ต้องการ แล้วใช้เข็มสักจุ่มสีหมึกสัก
ตามที่ร่างลวดลายเอาไว้แล้ว ลงบนหนังสัตว์ที่ยังไม่แห้ง มีความชื้อพอเหมาะที่สีจะแทรกเข้าไปใน
หนังได ้
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ภาพที่ 74 ขั้นตอนการสักลงบนหนังที่ยังไม่แห้งดี 
ที่มา : สัมภาษณ์ สุวิมล เจริญสุข, ศิลปิน เมื่อ 21 ตุลาคม 2556 
 
   3.1.6.4 การลงสี การลงสีหลังการสัก จ าเป็นต้องรอให้หนังแห้งเสียก่อน 
จึงจะน าสีไประบายส่วนที่ศิลปินได้ก าหนดไว้ 
   3.1.6.5 การประกอบ ใช้เส้นเอ็นในการประกอบ ยึดหนังสัตว์แต่ละชิ้นเข้า
ด้วยกัน 
   3.1.6.6 การเคลือบ ท าการเคลือบสีหมึกกันน้ า ด้วยผลิตภัณฑ์ส าหรับ
เคลือบสีอีกครั้ง 
  ภาพสุดท้ายนี้ เป็นงานที่เป็นภาพถ่าย ที่ศิลปินชื่นชอบ และประทับใจ 
เนื่องจากในผลงานชิ้นอ่ืนๆ ถูกน าเสนอโดย ศิลปินใส่ความเป็นตนเอง แนวความคิด จินตนาการ 
ความรู้สึกส่วนตัวเองลงไปในงาน แต่ส าหรับคร้ังนี้ศิลปินได้เอาเอาร่างกายของตนเองเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับตัวงานแบบใกล้ชิด ซึ่งแม้ช่วงเวลาสั้นๆ ที่เอาตัวงานมาประกบบนร่างของตนเอง แต่เสี้ยว
วินาทีหนึ่ง ศิลปินได้สัมผัส และเกิดการรับรู้อย่างพิเศษ ถึงความเป็นเพศหญิง ความรู้สึก และหน้าที่
ของความเป็นเพศหญิงโดยสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 75 ภาพถ่ายที่ศิลปินชื่นชอบ และประทับใจ 
ที่มา : สัมภาษณ์ สุวิมล เจริญสุข, ศิลปิน, 21 ตุลาคม 2556. 
 
 หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีศิลปะบัณฑิตแล้ว ศิลปินได้ท าการ
ทดลอง ศึกษาการ ใช้สื่อวัสดุอ่ืน เข้ามาแทนการใช้วัสดุหนัง ซึ่งทั้งหมดนี้ การศึกษาจากภาควิชา
ศิลปไทย ในระหว่างการค้นหาแนวทางของตนเอง สุวิมล เจริญสุข ได้สนใจในตัววัสดุหนังจาก
หนังใหญ่ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี อันเป็นศิลปะไทยประเพณีประจ าบ้านเกิดของตนเอง แล้วจึงมี
การพัฒนาและสร้างสรรค์ต่อไปตามล าดับ ปัจจุบันศิลปินยังคงท างานสร้างสรรค์อยู่อย่างต่อเน่ือง 
 3.2 สิทธิพงศ์ ปานสมทรง 
  สิทธิพงศ์ ปานสมทรง เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทศิลปมหาบัณฑิต สาขา
ศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สิทธิพงศ์ เป็นชาวใต้
โดยก าเนิด มีความผูกพัน และมีประสบการณ์ตรงต่อหนังตะลุง โดยการรับชมมหรสพอันมีคุณค่า
ทางวัฒนธรรม และความงามอย่างศิลปะช่างไทยพื้นบ้านภาคใต้ คือ หนังตะลุง ตั้งแต่วัยเด็ก สิทธิ
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พงศ์ไม่เพียงแต่เก็บสะสมตัวหนังที่ตนชอบไว้ แต่ยังท าตัวหนังตะลุงกระดาษขึ้นมาตามจินตนาการ
ส่วนตนด้วยตัวเอง ก่อเกิดความบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในแบบฉบับของ
ตนเอง 

 

ภาพที่ 76 ธิดาพญามาร, 2553 
ที่มา สัมภาษณ์ สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, ศิลปิน,  20 ธันวาคม 2556. 
 
  ใช้เทคนิคการแกะหนังตะลุง และระบายสีสันฉูดฉาด มีความสะดุดตาเมื่อได้พบ
เห็น เปรียบกับความหลงใหลในรูป ศิลปินน ารูปลักษณ์ของผู้หญิงที่นุ่งน้อยห่มน้อยที่ยั่วยุให้เกิด
กิเลสตัณหา มาเปรียบเปรยกับธิดาพญามาร ซึ่งเป็นเร่ืองหนึ่งในพุทธประวัติ เพื่อให้เป็นภาพแห่ง
ความงาม แฝงไว้ด้วยเน้ือหาอันมิดมนและร้อนแรง 
  ผลงานก่อนชุด “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้” เป็นจุดเร่ิมต้นของการน าวัสดุหนังมา
ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยอย่างจริงจัง และสิทธิพงศ์ สามารถน าเสนอผลงาน
ในชุดนี้ออกมาได้อย่างน่าชื่นชม 
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ภาพที่ 77 บ้านแม่เฒ่า 
ที่มา สัมภาษณ์ สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, ศิลปิน, 17 ธันวาคม 2556. 
 
  ในช่วงแรกนั้นศิลปินยังมีเร่ืองราวโดยรวมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองภายใน
ครอบครัว ที่มีความเป็นส่วนตัวจากชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างมาก ลักษณะบ้านเป็นบ้านไทยทรง
ปั้นหยาอย่างชาวใต้ตอนล่างนิยม เป็นผลงาน 3 มิติ ที่มีการสร้างโครงด้วยไม้ไผ่ประกอบด้วยหนังที่
ฉลุลายและลงสีสดใสอย่างแบบหนังตะลุง ซึ่งภาพโดยรวมดูยังเป็นการจ าลองเร่ืองราวที่
ค่อนข้างมาก และรายละเอียดของงานยังยึดติดกับตัวหนังตะลุงอยู่มากจนท าให้ผลงานมีขนาดที่เล็ก
และไม่แข็งแรง แต่ศิลปินก็ได้พัฒนา แก้ไขจุดบกพร่องเหล่านั้นตามล าดับ ขั้นตอน ด้วย
กระบวนการสร้างสรรค์ที่มีความลงตัวมากขึ้นและค่อนข้างสมบูรณ์จนน่าประทับใจ ในผลงานที่มี
ชื่อว่า “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้2” 
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ภาพที่ 78 ผลงานในระยะต่อมา ชื่อภาพ รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้ 2 
ที่มา : สัมภาษณ์ สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, ศิลปิน,  24 พฤศจิกายน 2556. 
 
  3.2.1 ที่มาแห่งความบันดาลใจ ศิลปินประทับใจในคุณสมบัติของรูปหนังตะลุง 
ด้วยความงามของลวดลายอันเกิดจากการแกะฉลุแผ่นหนัง ความสดใสจากสีผสมอาหาสีต่างๆ บน
แผ่นหนังที่มีเส้น อันเกิดจากลายฉลุเป็นตัวแบ่งขอบเขตของสี และเงาจากการน าหนังไปส่องกับไฟ
หรือเชิดบนจอผ้าขาว 
  ความทรงจ าจากวัยเด็ก เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยผลักดันการแสดงออกในเอกลักษณ์
ของตนเอง ให้ออกมาอย่างบริสุทธิ์ด้วยธรรมชาติของประสบการณ์ที่มีความผูกพันมาแต่เยาว์วัย ไม่
ว่าจะเป็นรูปทรงของบ้าน ข้าวของเคร่ืองใช้ ลายผ้าโสร่ง ของเล่นพื้นบ้านในภาคใต้ ซึ่งเป็นวิถีชีวิต
ของผู้คนในท้องถิ่น ศิลปินน าความบันดาลใจเหล่านั้นมาเป็นพื้นฐาน ที่จะน ามาสู่ที่ตนสนใจ และ
สิ่งใดที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่ศิลปินมีต่อผลงาน กล่าวคือ เมื่อสิทธิพงศ์เร่ิมศึกษาทางศิลปะ ข้อมูล 
ผลงานศิลปกรรมของศิลปินท่านอ่ืนๆ ก็เข้ามามีส่วนในการเลือกด าเนินทิศทางหาแนวทางของตน
ด้วย อันได้แก่ 
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ภาพที่ 79 Crinkly avec disque rouge, 1973 เทคนิค ทาสีบนวัสดุเหล็ก ขนาด 8 × 8.32 เมตร ผลงาน
   ของอเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ (Alexander Calder) ถนนคิงสตรีท ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์
   ศิลปะชตุทท์การ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ที่มา : RakeInTheCache, accessed  January 5, 2014, available from 
http://www.waymarking.com/waymarks/WMZ7A_Crinkly_avec_disque_rouge_Stuttgart_Baden
_Wrttemberg  
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ภาพที่ 80 ผลงานของ Aaron Curry 
ที่มา : Aron Curry. Flatsurface, accessed  January 5, 2014, available from http://www.flat-
surface.com/Aaron-Curry 

 

ภาพที่ 81 “ตัณหา” เทคนิค ฉลุหนัง 
ที่มา: สัมภาษณ์ ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ศิลปิน, 24 พฤศจิกายน 2556. 
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  3.2.2 รูปแบบ และวิธีการสร้างสรรค์ เนื่องจากผลงานมีความเป็น 3 มิติ ขั้นตอน
แรกของการสร้างสรรค์นั้น การร่างภาพจึงมีความส าคัญศิลปินจะเร่ิมร่างภาพผลงานเป็นชิ้นเล็กๆ 
หลากหลายรูปแบบ เขียนด้านต่างๆของผลงาน ซึ่งไม่ต่างกันมากนักลงในสมุด จากนั้นจึงสร้าง
โมเดลเพื่อหารูปแบบที่แน่นอน ความเป็นไปได้ของผลงานที่จะออกมา 
 

 

ภาพที่ 82 ภาพร่างผลงาน 
ที่มา: สิทธิพงศ์ ปานสมทรง. “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2554), 31. 
 

 

ภาพที่ 83 ภาพรายละเอียดในผลงาน 
ที่มา: สิทธิพงศ์ ปานสมทรง. “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2554), 32. 
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ภาพที่ 84 โมเดลผลงาน ด้านหน้า (ซ้าย) และ ด้านหลัง (ขวา) 
ที่มา: สิทธิพงศ์ ปานสมทรง. “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2554), 31. 
 
  3.2.3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
   3.2.3.1 เตรียมหนัง น าผืนหนังที่ผ่านการฟอกจากโรงงาน มาแช่ใน
น้ าส้มสายชูเพื่อให้หนังอ่อนตัว แล้วน าไปขึงตากแดดให้แห้ง จึงจะน ามาแกะได้ 
   3.2.3.2 ผูกโครงไม้ไผ่ อาศัยการเข้าไม้แบบง่าย และมัดเชือกเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรง และน าไม้ไผ่ที่เหลาแล้วส าหรับมัดเป็นโครงย่อยตามรูปทรง และใช้เชือกว่าวมัดให้แน่น 
ตัดโค้งให้เป็นรูปทรงต่างๆ อาจใช้หวายหอมขนาดเล็กเพื่อช่วยในการดัดงอได้ 

 

ภาพที่ 85 อุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นโครง ได้แก่ ไม้ไผ่ หวาย มีดพร้า เชือกป่าน กาว และใบเลื่อยขนาด
   เล็ก 
ที่มา: สิทธิพงศ์ ปานสมทรง. “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2554), 30. 
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   3.2.3.3 ร่างภาพบนผนัง ใบ้ปากกาเคมีในการร่าง เช่น ลายดอก ลายลูกน้ า 
เน่ืองจากต้องประหยัดเวลาแทนการใช้ “เหล็กจาร” ตามแบบประเพณีเดิม 
   3.2.3.4 การแกะหนัง ตัดหนังแล้วตอกด้วยมุกหรือตุ๊ดตู่ ให้มีเลือกหลาย
ขนาด 
   3.2.3.5 การประกอบหนัง เมื่อหนังผ่านกระบวนการเสร็จสิ้น ก็น ามา
ประกอบชิ้นงาน แล้วมัดให้แข็งแรง 

 

ภาพที่ 86 การประกอบหนัง และการประกอบชิ้นงานกับโครงไม้ไผ่ 
ที่มา: สิทธิพงศ์ ปานสมทรง. “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2554), 36. 
 
   3.2.3.6 การลงสีและเคลือบเงา และติดต้ังผลงาน 
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ภาพที่ 87 การประกอบหนัง 
ที่มา: สิทธิพงศ์ ปานสมทรง. “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2554), 55. 
 
.  3.2.4 การน าเสนอผลงาน  เป็นการน าเทคนิคช่างพื้นบ้าน คือ การแกะหนังตะลุง
ของภาคใต้ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยอาศัยความประทับใจที่มีต่อ
รูปทรง และเร่ืองราวของวัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคใต้ คือรูปทรงของบ้านเรือน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และของเล่นในท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการแกะสลักหนัง เป็นลวดลายต่างๆ น ามาลงสี 
พับ ม้วน และประกอบกับโครงสร้างไม้ไผ่ ก่อเกิดเป็นรูปทรง 3 มิติ ที่มาปริมาตร น าเสนอด้วย
วิธีการจัดวางบนพื้นที่ว่าง ให้แสงไฟกระทบผ่านแผ่นหนัง เกิดเงารูปที่น่าสนใจ เสมือนกับการสร้าง
บ้านให้กับสิ่งเหล่านี้ดูมีชีวิต เพื่อนสะท้อนถึงเร่ืองราวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
ทางภาคใต้ ผ่านผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 
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  3.2.5 องค์ประกอบของศิลปะ สร้างจุด (point) โดยการตอกมุกที่มีขนาดแตกต่าง
กันไป มีความห่างถี่ไม่เท่ากัน สามารถสร้างลวดลาย และลดความหนาหนักของผลงานได้ 
 การสร้างเส้น (line) เกิดจากการตอกให้หนังเป็นจุดที่มีความถี่ติดกันมากจน
กลายเป็นเส้นของงาน โดยในงานชิ้นนี้ศิลปินใช้การสร้างเส้นเพื่อกั้นเขตแดนของสีไปในตัว ลาย
ต่างๆที่เกิดจากการลงสีช่วยให้เกิดการประสานกันระหว่างที่ว่างภายนอก และภายในของรูปทรง
ผลงาน 
 การลงสี (color) ศิลปินเลือกการลงสีที่ดูสดใส สีหลักที่ใช้ คือ แดง เหลือง 
และเขียว รองลงมา คือ น้ าเงิน ม่วง ส้ม และด า น าสีที่ตัดกันอยู่ใกล้กัน ซึ่งเป็นอกลักษณ์ของหนัง
ตะลุงทางภาคใต้ 
 รูปทรง (form) รูปทรง 3 มิติ ท าให้สามารถเห็นผลงานได้จากหลายด้าน แต่
ละมุมมองอาจเห็นวัตถุต่างรูปทรงกัน ศิลปินเลือกรูปทรงที่มาจากสิ่งของในชีวิตประจ าวัน คือ คน 
สัตว์ สิ่งของ และสถาปัตยกรรม แล้วน ามาดัดแปลง ลดทอน โครงสร้าง และรายละเอียดบางอย่าง 
แต่ผู้ชมยังสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร 
 พื้นผิว (texture) ด้วยลักษณะของหนังธรรมชาตินั้น มีความยับย่น ร่องรอย
พับ ความหนาที่ท าให้ดูทึบ ความบางท าให้ดูโปร่งแสง อีกทั้งได้ถูกตัด ตอก ฉลุ ท าให้ผลงานมี
ความน่าสนใจ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเงาตกกระทบกับลวดลายต่างๆ ทั้งบนผนัง บนพื้น หรือแม้แต่แสง
ที่พาดกันในตัวงานเอง 
 ที่ว่าง (space) ศิลปินอาศัยพื้นที่ว่างในอากาศเป็นตัวลดความหนาหนักของ
ผลงาน ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการจัดวางในห้องที่มีสีขาว ที่ว่างในอากาศเกิดจากสี 
เส้น รูปทรง และลวดลายที่ฉลุบนตัวหนัง ท าให้เกิดการถ่ายเทซึ่งกันและกันระหว่างรูปทรงด้าน
นอก รูปทรงด้านใน และตัวผลงานกับสถานที่ที่จัดวาง 
 ระนาบ (plain) การใช้หนังวัวที่เรียบมาวางทับซ้อนกันเป็นชั้น ก่อให้เกิด
ระยะระหว่างวัตถุ เห็นเป็นจังหวะ และน ามาต่อกันเป็นทิศทางหลายทาง ด้วยการไขว้กันของหนัง 
การม้วนหนังที่เกิดรูปทรง และลวดลายใหม่ๆต่างจากการท าหนังตะลุงแบบเดิม 
  3.2.6 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน งานสร้างสรรค์ของสิทธิพงศ์ ล้วน
แล้วแต่พัฒนาตามขั้นล าดับ สั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้ และแก้ไขปัญหาการสร้างสรรค์ด้วยการ
เรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้มากประสบการณ์ จนเป็นศิลปินหนุ่มใหม่ที่มีงานสร้างสรรค์ออกมาแต่ละชิ้น 
น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศิลปินรุ่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 88 ผลงาน The Girls from Hill 
ที่มา : เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, “จากไทยสู่อเมริกา จากต าราสู่ของจริง ประสบการณ์ต่างแดน
ของเยาวชนทัศนศิลป์,” มุมศิลปะ 32,2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2553) : 83 – 90, เข้าถึงเมื่อ 5 
มกราคม 2557 เข้าถึงได้จากhttp://finearts.pn.psu.ac.th/ article/Academic_ finearts2553/ 
jehabdulloh2.pdf 
 
  ผลงานชื่อ The Girls from Hill ได้ใช้เทคนิคการสลักหนังอย่างหนังตะลุงใต้ มา
ผสมผสานกับมุมมองส่วนตนของศิลปินที่ต้องการแสดงออกถึงวิถีชีวิตกะเหร่ียงคอยาว ซึ่งเป็นชน
กลุ่มน้อยทางภาคเหนือ และตัวหนังสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วย ที่น่าสนใจคือการท าให้ตัวหนังมี
หลายมือ หลายแขน เพื่อสื่อให้เห็นวิถีชีวิต อารมณ์ ในองค์ประกอบของกระบวนการสร้างสรรค์
ศิลปะมีความซับซ้อนแต่เข้าใจและรับรู้ได้ง่าย ต่อผู้ชม 
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ภาพที่ 89 “Live In Las Vegas” เทคนิค ฉลุหนัง ขนาด 110 × 160 ซม. 
ที่มา : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ, Live In Las Vegas ,เข้าถึงเมื่อ 5 
มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://queengallery.org/ArtPieces/Details.aspx?id=82 
 
  ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากการได้ไปที่เมือง Las Vegas เมืองที่ผู้คนกล่าวขาน
ว่าเป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวในยามค่ าคืน เพราะทุกหรแห่งจะเต็มด้วยแสงไฟ สื่อความ
บันเทิงต่างๆที่ไม่เคยหลับไหล จากการได้พบเห็นโฆษณาการแสดงโชว์ของหญิงสาวที่นุ่งน้อยห่ม
น้อยเหล่านั้นบนจอทีวีขนาดใหญ่ ซึ่งดูมีสีสันตระการตา มีการเคลื่อนไหวที่ดูพลิ้ว มีท่วงท่าที่
สวยงาม ยามเมื่อถ่ายทอดในเวลากลางคืน สิ่งนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์เป็น
ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเพื่อสื่อถึงเร่ืองราวที่ศิลปินได้พบเห็น เป็น
เร่ืองราวที่ร่วมสมัย และเกิดจากประสบการณ์ตรง เป็นความบันดาลใจของศิลปิน ตัวหนังตะลุงนี้จึง
มีทรงและการเคลื่อนไหวของหญิงสาวในป้ายโฆษณา สะท้อนถึงมหรสพของคนใต้ของไทยที่มี
สีสัน ร่ืนเริง บันเทิงใจ ยิ่งเมื่อถูกแสงไฟส่องกระทบผ่านจะท าให้เห็นความเคลื่อนไหวจากเงาของ
ตัวหนัง 
  หลังจากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีศิลปบัณฑิต สิทธิพงศ์ได้
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทศิลปมหาบัณฑิต ซึ่งยังคงการใช้วัสดุหนังเป็นวัสดุหลักในการ
สร้างสรรค์อยู่ แนวความคิดต่อการสร้างสรรค์ไม่ต่างกันมากนัก เพียงแต่งานในปัจจุบันจะมีความ
ร่วมสมัย คือ เร่ืองที่เกิดขึ้นรอบตัวศิลปินเอง โดยไม่ได้เน้นเน้ือหาเร่ืองราวของผลงานถึงวิถีชีวิตชาว
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ใต้เหมือนแต่ก่อน แต่เป็นการผลสมผสานระหว่างวิถีชีวิตเดิมกับสังคมสมัยใหม่ที่ประสานกันอย่าง
ลงตัว ศิลปินหันมาเน้นลักษณะงานที่เป็นร่วมสมัย ที่แตกต่างจากหนังตะลุงดั้งเดิม มาสร้างสรรค์
ผ่านผลงานศิลปกรรมไทยในรูปแบบ 3 มิติ ที่มีปริมาตร สู่ความเป็นร่วมสมัย โดยใช้รูปทรงของ
มหรสพการแสดงมโนราห์มาเป็นตัวใส่เร่ืองราว ลวดลาย และสี แบบกึ่งของเก่ากับใหม่ ผ่านแผ่น
หนังที่ฉลุลายต่างๆ เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย มีรูปทรงนูนต่ าเกิดจินตนาการและอารมณ์ ซึมซับถึง
การอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น คือ เทคนิคการท าตัวหนังตะลุง และความอ่อนช้อยของ
นาฏศิลป์ไทย 
 

 

ภาพที่ 90 มโนราห์ตัวอ่อน, 2556 เทคนิคฉลุหนัง ระบายสี ร้อยลูกปัด ขนาดผันแปรตามสถานที่ 
ที่มา : สัมภาษณ์ สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, ศิลปิน, 24 พฤศจิกายน 2556. 
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ภาพที่ 91 มโนราห์ ไลฟ์ อิน บางกอก, 2556 เทคนิค ฉลุหนัง ระบายสี ร้อยลูกปัด ขนาด ผันแปรตาม
   สถานที่ 
ที่มา : สัมภาษณ์ สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, ศิลปิน ,  24 พฤศจิกายน 2556. 
 
  กล่าวได้ว่า ผลงานของสิทธิพงศ์ มีเนื้อหาเร่ืองราวที่มีความร่วมสมัย อันมีรากฐาน
เดิมมาจากประเพณีที่ดีงาม ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ศิลปินมีชีวิตในสังคมสมัยใหม่แต่ยัง
คงไว้ซึ่งรูปแบบหนังตะลุง เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นพื้นถิ่นไว้ รวมทั้งให้คนดูทั่วไป
ในยุคปัจจุบันสามารถรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมหรสพทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองได้ 
  ศิลปินมีความคิดเห็นส่วนตัวว่า การน าของดั้งเดิมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
แล้วน ามาผสมผสานกับของใหม่นั้น จะสามารถถ่ายทอดให้เกิดความน่าสนใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อ
สื่อสารให้คนดูทั่วไปเข้าใจถึงความเป็นไปของวัฒนธรรมของชาติ และนัยยะบางอย่างที่แฝงภายใน
ผลงาน ผ่านรูปทรง ลวดลาย ลีลา และสีสันของหนังตะลุง ในรูปแบบ 3 มิติ และสามารถน าไป
พัฒนาต่อ ให้เกิดเป็นผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจ 
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 3.3 ไพโรจน์ ทองวั่น 
  ไพโรจน์ ทองวั่น สร้างผลงานการแกะหนังตะลุงร่วมสมัย โดยน าหลักธรรมค า
สอนทางพระพุทธศาสนา ภาพปริศนาธรรมน าเสนอทัศนคติส่วนตน ที่สะท้อนจิตวิญาณและ
ความรู้สึกที่มีต่อหนังตะลุงของคนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
โดยใช้รูปทรงของหนังตะลุง เป็นสิ่งสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น และแสดงคติความเชื่อของคนไทยที่
ผูกพันกับหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาที่เกิดจากหลักความจริง (สัจธรรม) อันน้อม
น าไปสู่ความดีงาม (จริยธรรม) ทางพุทธิปัญญา โดยศิลปินใช้แหล่งข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
หนังตะลุง และเอกสารที่เกี่ยวกับคติความเชื่อในหลักปรัชญาทางพระพุทธศาสนา เช่น หนังสือภาพ
ปริศนาธรรม 

 
ภาพที่ 92 ภาพปริศนาธรรมแบบโบราณ 
ที่มา: ไพโรจน์ ทองวั่น, “หนังตะลุง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553),13 
 
  3.3.1 ที่มาและความบันดาลใจ ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาจากสื่อการแสดงหนัง
ตะลุง ซึ่งการถ่ายทอดหนังตะลุงนั้น เป็นกระบวนการที่สร้างค่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมให้แก่
สมาชิกในสังคม พร้อมทั้งชี้แนวทางความประพฤติ การปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตามสภาพสังคมที่
ที่ตนอยู่นอกเหนือไปจากความบันเทิงทางใจ 
  ด้วยความที่ศิลปินเป็นคนพื้นถิ่นทางภาคใต้ ท าให้มีความคุ้นเคยกับหนังตะลุง การ
ได้รับรู้ และเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับหนังตะลุงนั้น ศิลปินมีความเห็น คือ หนังตะลุงสามารถเป็นครู
ให้กับชาวบ้านได้ เพราะกลวิธีการน าเสนอและการถ่ายทอดความรู้ผ่านการแสดง ในทางเนื้อหา 
สาระ ท าให้เกิดความบันเทิง ตลกขบขัน อีกทั้งสอดแทรกน าเอาความรู้เร่ืองธรรมะ คุณธรรมเข้าไป
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ด้วย ท าให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ เพราะหนังตะลุงเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย ท าให้ศิลปินเกิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่จะสามารถสื่อสาร ให้สังคมเกิดความได้เข้าใจใน เร่ือง ธรรมะ ให้
ได้มากที่สุด 
  3.3.2  รูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง ได้แก่ สีผสม
อาหาร ปากกา กาว และเคร่ืองเขียน 
 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ แผ่นหนังวัว มุกหรือตุ๊ดตู่ ค้อน มีด
แกะ สีผสมอาหาร เขียง กาว หมึกจีน พู่กัน เอ็นกับเชือก ไม้ไผ่ วานิชเคลือบเงา ผ้าขาว และโครง
เหล็ก 
 ศิลปินใช้วิธีการแกะสลักหนังวัว ฟอกขุด ย้อมขึง ตรึงขอบ ร่างภาพ และ
ลาย ทาสีกรอง เย็บสอดร้อย เข้าไม้ตับตามรูปตัวหนังต่างๆ 
 

 
รูปที่ 93 “อุปาทาน” เทคนิค แกะสลักหนัง 
ที่มา: ไพโรจน์ ทองวั่น, “หนังตะลุง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 28 
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รูปที่ 94 “ผู้รู้อุปาทาน” เทคนิคแกะสลักหนัง 
ที่มา: ไพโรจน์ ทองวั่น, “หนังตะลุง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 31 
 

 
 
รูปที่ 95 “สังสารวัฎ” เทคนิคแกะสลักหนัง 
ที่มา: ไพโรจน์ ทองวั่น, “หนังตะลุง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 31 
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3.3.3 การน าเสนอผลงาน  ในผลงานชุดศิลปนิพนธ์ ระดับปริญญาตรีศิลปบัณฑิต ผลงานชุด “หนัง
ตะลุง” ประกอบไปด้วยภาพต่างๆ ดังนี้คือ (จากซ้าย-ขวา) “ผู้รู้อุปาทาน” “อุปาทาน” “สังสารวัฏ” 
ผลงานได้รับการจัดวางตัวหนังและจอออกเป็น 3 จอ ประกอบเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า น าเสนอภาพ
ปริศนาธรรม เร่ืองกิเลส ตัณหาอุปาทาน และการเวียนว่ายตายเกิด หรือสังสารวัฏ โดยน าเทคนิคแสง
ไฟมาประกอบทับซ้อนตัวหนังท าให้เกิดมิติของแสงและเงา 
 

 

ภาพที่ 96 ผลงานศิลปนิพนธ์ร่วมสมัย 
ที่มา : ไพโรจน์ ทองวั่น, “หนังตะลุง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 29. 
 
  3.3.4 องค์ประกอบของศิลปะ ศิลปินน าเอาทฤษฎีการจัดการรูปทรงมาปรับใช้ 
เพื่อให้เข้ากับตัวหนังตะลุงในรูปแบบเฉพาะ ประกอบด้วยเทคนิค แนวเร่ือง โดยอาศัยหลักของ
โครงสร้างของรูปหนังตะลุงแบบโบราณตามประเพณี มาผสมผสานกับจินตนาการ อันเกิดจากแรง
บันดาลใจจากอิทธิพลต่างๆ แสดงออกผ่านเทคนิคและวิธีการแกะสลักหนังวัว ให้เป็นรูปทรงของ
คน สัตว์ แล้วจัดวางรูปแบบในเชิงสัญลักษณ์ โดยการถ่ายทอดรูปทรงเป็นรูปทรงหลัก รูปทรงรอง 
และรูปทรงประกอบ ซึ่งมีขนาดแตกต่างลดหลั่นตามความส าคัญของเน้ือหา ที่น าเสนอ 
 เนื้อหาภายในภาพเป็นลักษณะการแสดงออกทางด้านรูปทรง ซึ่งส าแดง
อารมณ์ ความรู้สึก จากแรงบันดาลใจ ผ่านกระบวนการของการสร้างหนังตะลุงที่ได้ประยุกต์ให้
สอดคล้องกับเนื้อหา ด้วยการอาศัยหลักของทัศนธาตุต่างๆ เช่น เส้นที่เกิดจากการเขียนด้วยพู่กัน 
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และการใช้มุก หรือตุ๊ดตู่ขนาดต่างๆตอกลงบนแผ่นหนังอย่างอิสระบ้าง ตามรอยเส้นที่ได้ร่างไว้บ้าง 
มีทิศทาง เส้นหนัก เส้นเบา เส้นที่ก าหนดขอบเขตรวมถึงสัดส่วนของรูปทรง ซึ่งเว้นที่ตอกออกไป 
ช่วยให้ที่ว่างภายนอกถ่ายเทเลื่อนไหลเข้าสู้รูปทรงภายในรายละเอียด ศิลปินใช้สีที่สดและเป็นคู่สี
ตรงข้าม คือ สีแดงกับสีเขียว และสีด า เป็นโครงสีหลัก ซึ่งเป็นสีตามหนังตะลุงประเพณี  
นอกจากนั้นศิลปินเลือกใช้สีเหลือง และสีแท้ของหนัง เพื่อแสดงลักษณะเฉพาะของตัววัสดุ ทั้งสี 
และเส้น ถูกลงน้ าหนักให้เกิดค่าน้ าหนักอ่อนและแก่ของสี ความหนาบางของสี และหนังที่ท าให้
เกิดแสงเงาในงาน เกิดการผสมผสานกันระหว่างน้ าหนักของสีกับค่าน้ าหนักของแสงไฟ ดูมีความ
สอดคล้องกับเร่ืองราว เนื้อหา ที่ศิลปินต้องการน าเสนอ 
 พื้นที่ของผ้าขาวซึ่งเป็นจอหนังตะลุง และพื้นที่ของอากาศรอบนอกของ
บริเวณการติดตั้งผลงาน ช่วยสร้างความกลมกลืน และแสดงพลังการเคลื่อนไหวของรูปหนังตะลุง
ซึ่งท าปฏิกิริยาแสดงไฟ หลังจอผ้าขาวมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยพื้นที่ว่างของร่องรอยการตอก
มุกเป็นช่องๆ 
 เนื้อหาภายนอก เป็นการแสดงออกผ่านทางรูปแบบของสัญลักษณ์ เป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานเร่ืองของพุทธศาสนา โดยการน าหลักธรรมค าสอนมาตีความ และแสดงออกใน
เชิงสัญลักษณ์ธรรมะ สัญลักษณ์ที่ปรากฏในผลงานชุด “ตะลุง” จึงเป็นการตีความหลักค าสอนเร่ือง
ปฏิจจสมุปบาท อุปทาน และวัฏะ ศิลปินถ่ายทอดสุนทรียภาพ ผ่านรูปทรงของตัวหนังตะลุง เพื่อน
แสดงพุทธิปัญญาที่เป็นเร่ืองราว ให้ปรากฏเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจผู้ชม 
  3.3.5 การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงาน ศิลปินใช้รูปแบบน าเสนอโดยการ
ติดตั้งผลงานเป็น 3 มิติ โดยปรับปรุง ปรับน าเอาโครงเหล็กมาประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้าน
เท่า เปรียบเสมือนจอหนังตะบุง แต่เป็นจอในแบบของศิลปินเอง แล้วจึงน าผ้าไปขึง น าผลงานหนัง
ตะลุงไปติดตั้งไว้หลังจอ ด้วยวิธีการเย็บติดกับผ้าขาว แล้วจึงใช้ไฟติดตั้งไว้ด้านหลังของจอ เพื่อให้
เกิดแสง เงา สร้างบรรยากาศให้กับผลงาน เพิ่มมิติมุมมองใหม่ 
 การจัดตั้งผลงานในรูปแบบสามเหลี่ยม มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
เปรียบเทียบการวนเวียน ตามหลักของพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ สร้างความเป็นเอกภาพให้กับ
ผลงานและสอดคล้องกับแนวความคิดของศิลปิน 
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บทท่ี 5 
สรุป 

 
 กลุ่มศิลปินที่น ำวัสดุหนังมำสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะไทยร่วมสมัยมีแหล่งที่มำควำม
บันดำลใจเดียวกัน คือ กำรน ำวัสดุหนังซึ่งเป็นศิลปะกำรละเล่นพื้นถิ่นก ำเนิดที่ศิลปินมีควำมผูกพัน 
คือ  
 1. หนังใหญ่ วัดขนอน อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี ได้แก่ กฤษณวงศ์ ศิวะพรำหมณ์
สกุล และ สุวิมล เจริญสุข ในส่วนของอัศวิณีย์ (นิรันดร์) หวำนจริง เป็นศิลปินที่มีภูมิล ำเนำอยู่
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้รำชบุรี ท ำให้สำมำรถเข้ำไปศึกษำหนังใหญ่เพื่อใช้รูปแบบ
มำน ำเสนอเร่ืองรำวที่ตนต้องกำรถ่ำยทอดอำรมณ์ ควำมรู้สึก ควำมประทับใจ และจินตนำกำรส่วน
ตน ซึ่งกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของอัศวิณีย์ก็ดูจะเป็นหนังใหญ่ตำมแบบฉบับมุมมองของชำว
นครปฐม ที่น ำเทคนิค และกรรมวิธีสร้ำงสรรค์ไม่หลุดจำกหนังใหญ่มำกเกินไปนัก เนื่องจำกศิลปิน
ประทับใจในตัววัสดุ และท ำกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง จนเป็นผลงำนศิลปะจำกวัสดุหนั งที่น่ำชื่นชม 
และถือเป็นแบบอย่ำงที่น่ำยกย่องของกำรหยิบยืมเอำรูปแบบของหนังใหญ่มำสร้ำงสรรค์ผลงำนของ
ศิลปินในขณะนั้น  
 2. หนังตะลุง ศิลปะพื้นบ้ำนทำงภำคใต้ ได้แก่ อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ชูศักดิ์ ศรีขวัญ สิทธิ
พงศ์ ปำนสมทรง และไพโรจน์ ทองวั่น กำรน ำเสนอเนื้อหำ เร่ืองรำว ได้รับอิทธิพลทำงพุทธศำสนำ 
หลักค ำสอนมภำพปริศนำธรรม กำรเวียนว่ำยตำยเกิด น ำมำแสดงออกด้วยลักษณะเฉพำะตนที่มุ่งให้
ผู้ชมเห็นควำมงำม รับรู้ เข้ำใจ ช่วยขัดเกลำจิตใจ ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น และเกิดพุทธิปัญญำ 
ตำมล ำดับ ในส่วนของอภิชัย ภิรมย์รักษ์ นอกจำกกำรอนุรักษ์ และสร้ำงสรรค์เช่นศิลปินท่ำนแล้ว 
กำรเกิดรูปหนังตะลุงที่เป็นสำมมิติ หลุดออกจำกตัวรูปหนังตะลุงโดยชัดเจน แต่ได้ท ำให้ผู้ชมเข้ำใจ
ได้ว่ำนี่คือหนังตะลุงในแบบฉบับเฉพำะตนของศิลปิน  
 ในกำรศึกษำวิทยำนิพนธ์ในหัวข้อ "กำรใช้วัสดุหนังในศิลปะไทยร่วมสมัย" หนังเป็น
ควำมผูกพันในสังคม ต้องกินต้องใช้ ทุกอย่ำงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมกำรกินอยู่ของคน และในทำง
ศิลปะ ได้สร้ำงควำมปิติให้กับข้ำพเจ้ำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่ยังมีกลุ่มศิลปินที่ไม่ละทิ้งควำมเป็นรำกเหง้ำ
ของกำรละเล่นไทยโบรำณนอกเหนือจำกงำนจิตรกรรมที่เป็นศิลปะไทยร่วมสมัย ศิลปินกลุ่มนี้มี
จ ำนวนไม่มำกนัก เพรำะกำรที่จะสร้ำงสรรค์ผลงำนจำกวัสดุหนังด้วยเทคนิคกำรแกะ ฉลุ หรือตอก
หนังนั้น มิใช่ใครจะคิดท ำก็ได้ ทั้งนี้ต้องอำศัยกำรศึกษำ เรียนรู้ ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จึงจะเข้ำใจ
อย่ำงถ่องแท้ถึงเทคนิค ระบุเวลำสร้ำงสรรค์ยำวนำนกว่ำงำนประเภทจิตรกรรมเป็นแน่แท้ ตั้งแต่วัสดุ 
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อุปกรณ์ กรรมวิธีที่ซับซ้อน และกำรจัดระบบควำมคิด ทัศนคติ กำรน ำเสนอที่ต้องอำศัยกำรแนะน ำ 
ลองผิด ลองถูก กำรชี้แนะจำกคณำจำรย์ผู้ใหญ่ที่มำกประสบกำรณ์ จึงจะประสบผลส ำเร็จ ให้ศิลปิน
ได้เกิดกำรพัฒนำยิ่งขึ้นไป  
 ในช่วงที่ศิลปะหนังเกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นช่วงที่ต้องกำร
กระแสควำมเป็นไทยขึ้นมำ ทุกคนต้องย้อนมองไปหำรำกเหง้ำของตัวเอง กำรท ำหนังก็เป็นสิ่งที่อยู่
คู่แผ่นดินไทย ศิลปินสนใจและหยิบมำท ำเป็นงำนศิลปะร่วมสมัย โดยส่วนใหญ่กลุ่มที่ท ำขึ้นมำก็
ประสบควำมส ำเร็จในกระแสศิลปะในยุคสมัยนั้น 
 สุดท้ำยนี้ กำรใช้วัสดุหนังอันเกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์จำกรำกเหง้ำของงำนช่ำงไทย
ประเพณี ศิลปินกลุ่มนี้มีแหล่งจุดก ำเนิดนอกเหนือจำกถิ่นฐำน พื้นเพ บ้ำนเกิดมำ จำกที่เดียวกันคือ 
ภำคศิลปไทย ซึ่งแม้มำจำกต่ำงพื้นที่กัน แต่ศิลปินได้รับกำรศึกษำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ด้วย
ระบบกำรเรียนกำรสอนที่เป็นขั้นเป็นตอน มิใช่ว่ำไม่มีที่ไปที่มำ หรือเอำมีดไปแทงสัตว์เพื่อแล่หนัง
ด้วยตัวเองไปสร้ำงงำนศิลปะเพื่อสร้ำงงำน หำกแต่มีขั้นตอน กำรสอนที่ชี้ให้เห็นคุณค่ำ พื้นฐำนงำน
ศิลปะไทย ซึ่งภำคศิลปะไทยก็แหล่งที่เรียนรู้ด้วยกัน ได้รับกำรแนะน ำให้มองเห็นรำกเหง้ำ ของ
ควำมเป็นไทยไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดกำรพยำยำมค้นหำจุดยืนของตนเอง เป็นแก่นจุดที่ส ำคัญให้
เกิดกำรสร้ำงสรรค์แนวทำงเฉพำะตนขึ้นมำได้ ดังนั้นกำรน ำวัสดุหนังมำสร้ำงสรรค์ศิลปะไทยร่วม
สมัยจึงเป็นสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งมองเห็นเหมือนกัน มีควำมเข้ำใจในล ำดับกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำ
ผลงำน มองเห็นถึงปัญหำกำรสร้ำงสรรค์จำกคณำจำรย์ผู้ให้ค ำชี้แนะเหมือนกันในระยะศิลปบัณฑิต 
และศิลปมหำบัณฑิต ทั้งหมดนี้มีหลักควำมเชื่อทำงพุทธที่เติบโตมำ เมื่อได้รับกำรศึกษำ สร้ำงสม
ประสบกำรณ์ เข้ำใจสิ่งที่ต้องกำรน ำเสนอ และเข้ำถึงควำมประทับใจในศิลปะของไทย จึงมองหำ
ควำมเป็นไทยในแบบเฉพำะของตนเอง 
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นำงสำวธิติยำ เฮงญำณเสวี 
87 หมู่ 9 ต ำบลกระทุ่มล้ม อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 
 
ส ำเร็จกำรศึกษำอักษรศำสตร์บัณฑิต วิชำเอกสังคีตศิลป์ไทย 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ศึกษำต่อระดับปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำทฤษฎีศิลป์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
ร่วมแสดงผลงำนภำพถ่ำยนิทรรศกำรประมูลผลงำนภำพถ่ำยสัตว์เลี้ยง
เพื่อกำรกุศลในงำนประกวดสัตว์เลี้ยงและปลำสวยงำม ตลำดธนบุรี 
กรุงเทพฯ 
แสดงผลงำนนิทรรศกำรทัศนศิลป์ 2 ภำควิชำทัศนศิลป์ ณ หอสมุด
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จ.นครปฐม 
แสดงงำนดนตรีนิพนธ์ (เดี่ยวขิม) และก ำกับกำรแสดง (ขิมหมู่) ในงำน
กำรนิพนธ์ดนตรีไทยโดยนักศึกษำภำควิชำสังคีตศิลป์ไทย ณ ห้อง
ประชุมเทพยสุวรรณ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ได้รับรำงวัล “7 บ้ำนรักโลก กับ 7 สี ปันรักให้โลก” และน ำมำผลิตเป็น
สำรคดีสั้นเพื่อออกอำกำศทำงช่อง 7 รำยกำร “เปลี่ยนเรำ เปลี่ยนโลก” 
ในโครงกำร 7 สี ปันรักให้โลก ปี 4 
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