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รู ปแบบของงานศิลปะ
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ตะลุงเข้ากับเทคนิ คของงานเครื่ องประดับในรู ปแบบของงานร่ วมสมัยที่มีความใกล้ชิดกับร่ างกาย
มนุษย์และมีคุณค่าทางจิตใจสู ง แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมหนังตะลุงแบบดั้งเดิม
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Nang Talung is a shadow puppet culture shows in Southern of Thailand that telling
the story by the shadow of leather puppet. This handicraft has a long time history and inherits
from generation to generation. The Shadow Puppet Handicraft is like the wisdom record of the
ancestors in the work of art.
The aims of this research are to study and analyze the identity of the shadow puppet
handicrafts, and experiment with the appropriate materials to create the jewelry. The procedure of
the processing research is collecting the information from researching the secondary data to study
the content data, and survey to collect the primary data in Nakhon Si Thammarat and Phatthalung
provinces to study practical information. Then collected and analyzed the identity of The Shadow
Puppet Handicrafts That can summary to conceptual framework has 3 thus : Aesthetics of Art,
Technician Skill and Material Properties. After that, experimental the materials and techniques
from the shadow puppet handicrafts and making jewelry. By combining materials, Parchment
which is the original material from the shadow puppet with sheet metal which is material used in
jewelry. Using the technique Stacking layers, Bending and Folding increase the dimension of the
piece. Women often use flowers to decorate the body. Design guidelines by tracery used in the
Shadow Puppet Handicraft. Especially the inspiration from flowers, which are often found in
pairs with actress. Flowers are symbols of the definition of feminine beauty.
All of the above led to the creation of The Jewelry represents The Identity of
Shadow Puppet Handicraft. Which expresses a mix of shadow puppet handicraft into the
technique of jewelry. In the form of contemporary jewelry that is closer to the human body and
valuable psychologically, But maintaining the identity of traditional shadow puppet handicraft.
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บทที่ 1
บทนา
1. ทีม่ าและความสาคัญ
ละครหุ่ นเงา (Shadow Puppet) เป็ นวัฒนธรรมเก่าแก่ของโลก ซึ่ งในอดีตเชื่ อว่าเงา
สามารถเชื่ อมโยงมนุ ษย์เข้ากับสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ละครหุ่ นเงาจึงกลายเป็ นพิธีกรรมที่ใช้เป็ นเครื่ องบูชา
เทพเจ้าและใช้เพื่อการสรรเสริ ญบุคคลสาคัญ โดยเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นภูมิภาคที่มีความนิยม
ละครหุ่นเงาแพร่ หลายมากที่สุด ซึ่ งต้นกาเนิ ดเป็ นการรับอิทธิ พลมาจากฉายานาฏกะ (Chaya Katha)
ของอินเดีย ผ่านคติความเชื่อทางศาสนาและวรรณกรรมมหาภารตะและรามายณะ (รามเกียรติ์) โดย
แต่ละประเทศที่ได้รับอิทธิ พลจะพัฒนาต่อในแบบฉบับของตนตามบริ บทและวิถีชีวิตของผูค้ นใน
ประเทศนั้น แต่ยงั คงมีลกั ษณะร่ วมที่เชื่อมโยงถึงกันสะท้อนให้เห็นการแลกเปลี่ยนในภูมิภาค
หนังตะลุงเป็ นละครหุ่นเงาประจาท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย ที่เล่าเรื่ องราวผ่านเงา
ของตัวหนัง ดาเนิ นเรื่ องด้วยบทกลอนส าเนี ย งท้องถิ่ นที่ แทรกด้วยบทสนทนา เน้นสร้ า งความ
สนุกสนานให้กบั ผูช้ มพร้อมแฝงสาระเกี่ยวกับเหตุการณ์บา้ นเมืองและหลักธรรมทางศาสนา โดยอีก
หนึ่ งสิ่ งที่เป็ นส่ วนประกอบสาคัญและมีควบคู่มากับการการแสดงหนังตะลุ งอย่างยาวนานนั้นคือ
งานหัตถกรรมหนังตะลุง ซึ่ งเป็ นงานหัตถศิลป์ ที่ช่วยบันทึกเรื่ องราวของวิถีชีวิตผูค้ นในท้องถิ่นแต่
ละยุค สมัย ผ่า นทางรู ป แบบศิ ล ปะที่ ถ่ า ยทอดลงบนตัวหนัง จากความส าคัญ ดัง กล่ า วกระทรวง
วัฒนธรรมจึงได้รับขึ้นทะเบียนหัตถกรรมหนังตะลุ งเป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
สาขางานช่ างฝี มือดั้งเดิ ม ประจาปี พ.ศ.2552 เช่ นเดี ยวกันกับการแสดงหนังตะลุ งที่ได้ข้ ึนทะเบียน
เป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาศิลปะการแสดง ในปี เดียวกัน
กระบวนการในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมหนังตะลุงนั้น เป็ นภูมิปัญญาของบรรพ
บุ รุษ ที่ ถ่ ายทอดสื บ สานจากรุ่ นสู่ รุ่น โดยผ่านการฝึ กฝนทักษะเชิ งช่ างจนเกิ ดความเชี่ ย วชาญ ซึ่ ง
สังเกตได้จากรายละเอียดของงานในแต่ละขั้นตอน โดยช่ างจะต้องมีความเข้าใจในสัดส่ วนและ
องค์ประกอบของตัวหนังรวมทั้งความรู ้เรื่ องลายไทยเป็ นอย่างดี มีความชานาญในการตอกลายและ
แกะลาย เพื่อให้ผลงานที่ได้มีความสวยงามอ่อนช้อย ลวดลายพลิ้วไหว มีการเรี ยงระยะที่สม่าเสมอ
มีขนาดและตาแหน่งที่เหมาะสม โดยทั้งนี้ ตวั วัสดุแผ่นหนังที่ใช้ก็มีความสาคัญ เนื่องด้วยคุณสมบัติ
โปร่ งแสงและการเกิดรอยช้ าเป็ นฝ้าขาวเมื่อตอกและขีดลายนั้นทาให้เกิดเสน่ห์เฉพาะตัว
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จากที่ได้กล่าวมา จึงทาให้เกิ ดเป็ นเอกลักษณ์ ของงานหัตถกรรมหนังตะลุ ง โดยผูว้ ิจยั
สรุ ปได้เป็ น 3 ส่ วนสาคัญ คือ ความงามทางศิลปะที่แสดงออกผ่านทางทัศนธาตุของตัวหนังตะลุ ง
ทักษะเชิ งช่ างที่ มี การใช้ภูมิปั ญญาและฝี มื อในการสร้ างสรรค์งาน และเสน่ ห์ของวัสดุ แผ่นหนัง
(Parchment) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดใช้ท้ งั 3 ส่ วนมาเป็ นกรอบแนวคิดใน
งานวิจยั เพื่อสร้างเป็ นผลงานที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของหัตถกรรมหนังตะลุง โดยใช้รูปแบบ
ของงานเครื่ องประดับร่ วมสมัยซึ่ งเป็ นงานออกแบบที่มีความใกล้ชิดกับร่ างกายมนุ ษย์และมีคุณค่า
ทางจิตใจสู ง
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมหนังตะลุง
2.2 เพื่อทดลองวัสดุและเทคนิคที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์เป็ นเครื่ องประดับ
2.3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับที่สะท้อนเอกลักษณ์หตั ถกรรมหนังตะลุง
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ศึกษาและลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุงและหัตถกรรมหนังตะลุง
3.2 วิเคราะห์และสรุ ปเอกลักษณ์ของหัตถกรรมหนังตะลุง
3.3 วิเคราะห์ลวดลายและทดลองเทคนิคจากงานหัตถกรรมหนังตะลุง
3.4 ทดลองวัสดุและเทคนิคให้เหมาะกับรู ปแบบของงานเครื่ องประดับ
3.5 ออกแบบและสร้างสรรค์เครื่ องประดับสะท้อนเอกลักษณ์หตั ถกรรมหนังตะลุง
4. วิธีการศึกษา
4.1 ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสื อ สื่ อสิ่ งพิมพ์และอินเตอร์ เน็ต
เพื่อศึกษาข้อมูลเชิ งเนื้ อหาของหนังตะลุงและหัตถกรรมหนังตะลุง อีกทั้งศึกษาผลงานของศิลปิ นที่
เกี่ ยวข้อง และลงพื้นที่เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 3 แหล่งการเรี ยรู ้ เพื่อศึกษาและเรี ยนรู ้
ข้อมูลในเชิงการปฏิบตั ิ
- พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง สุ ชาติ ทรัพย์สิน อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
- บ้านช่างเต็มบุญสุ ข สุ ขแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช
- ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรู ปหนังบางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
4.2 สรุ ปเอกลักษณ์ของหัตถกรรมหนังตะลุง โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์และ
สรุ ปเป็ นคาสาคัญ (Key Words)

17
4.3 วิเ คราะห์ แ ละทดลองเทคนิ ค จากงานหัต ถกรรมหนัง ตะลุ ง โดยการวิเ คราะห์
ลวดลายที่พบในหนังตะลุง แล้วจึงนามาทดลองสร้างลายด้วยเครื่ องมือที่ใช้ในงานหัตถกรรมหนัง
ตะลุงตามลายต้นแบบและลายที่ดดั แปลงใหม่
4.4 ทดลองวัสดุ และเทคนิ คให้เหมาะกับรู ปแบบงานเครื่ องประดับ โดยใช้วสั ดุเป็ น
แผ่นหนังซึ่ งเป็ นวัสดุ เดิ มจากหนังตะลุ งร่ วมกับแผ่นโลหะ (ทองเหลื อง ทองแดง แปะตัง๊ ) ซึ่ งเป็ น
วัสดุในงานเครื่ องประดับ และทดลองใช้เทคนิคต่างๆที่ช่วยเพิ่มมิติและความน่าสนใจให้กบั ตัวงาน
4.5 นาผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล และผลการทดลองที่ ไ ด้ม าเชื่ อ มโยงสู่ ก ารออกแบบ
เครื่ องประดับสะท้อนเอกลักษณ์หตั ถกรรมหนังตะลุง
5. แผนการดาเนินงาน ระยะเวลา ลาดับขั้นตอนของการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
- ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหนังตะลุงและหัตถกรรมหนังตะลุง
- ศึกษาผลงานศิลปิ นที่มีความเกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์เอกลักษณ์ของหัตถกรรมหนังตะลุง
- สรุ ปกรอบแนวคิดในงานวิจยั
- ทดลองวัสดุและเทคนิคจากงานหัตถกรรมหนังตะลุง
- ทดลองวัสดุและเทคนิคที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์เป็ น
รู ปแบบของงานเครื่ องประดับ
- สรุ ปวัสดุและเทคนิคที่ใช้
- สรุ ปแนวทางการออกแบบ
- ออกแบบผลงานเครื่ องประดับ
- สร้างชิ้นงานเครื่ องประดับสะท้อนเอกลักษณ์หตั ถกรรม
หนังตะลุง
- นาเสนอผลงานเครื่ องประดับสะท้อนเอกลักษณ์หตั ถกรรม
หนังตะลุงในรู ปแบบชิ้นงานเครื่ องประดับและเล่มโครงการ
ศิลปนิพนธ์

ระยะเวลา
มกราคม - กันยายน 2560
กันยายน - ตุลาคม 2560
เมษายน 2560 - มกราคม 2561

มกราคม - เมษายน 2561

พฤษภาคม - ธันวาคม 2561
มกราคม - กรกฎาคม 2562
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6. งบประมาณ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง
ประมาณ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตชิ้นงานจริ ง
ประมาณ
ค่าเอกสาร
ประมาณ
ค่าจิปาถะ
ประมาณ
รวมทั้งหมดประมาณ

10,000 บาท
20,000 บาท
3,000 บาท
15,000 บาท
48,000บาท

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ได้ผลงานเครื่ องประดับที่สะท้อนเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมหนังตะลุง
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บทที่ 2
เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเด็น ดังต่อไปนี้ ประวัติละครเงา
ประวัติหนังตะลุ ง รู ปตัวหนังตะลุ ง หัตถกรรมหนังตะลุ ง และผลงานศิลปิ นที่ มีความเกี่ ยวข้องใน
การออกแบบ
1. ประวัติละครเงา
ละครหุ่ นเงาเป็ นวัฒนธรรมเก่ าแก่ ของโลกที่ ปรากฏในแหล่ ง อารยะธรรมสาคัญทั้ง
อียิปต์ จีน อินเดีย และพบนิ ยมแพร่ หลายในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ อาทิ กัมพูชา มาเลเซี ย
อินโดนีเซียและประเทศไทย
โดยละครหุ่นเงามีตน้ กาเนิดจากการที่มนุษย์คน้ พบไฟและได้เรี ยนรู ้การเกิดแสงเงาแล้ว
จึงนาวัสดุอย่างใบไม้ เปลือกไม้ กระดาษหรื อหนังสัตว์ มาทาการฉลุเป็ นตัวหนังเชิ ดบังแสงให้เกิ ด
เงาเพื่อใช้เล่าเรื่ องราว ในอดีตเชื่ อว่าเงาสามารถเชื่ อมโยงมนุ ษย์เข้ากับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ การเล่นเงาจึงถือ
เป็ นพิธีกรรมที่ใช้เป็ นเครื่ องบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และใช้เพื่อสรรเสริ ญบุคคลที่เป็ นที่เคารพ อย่างเช่นใน
สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราชได้ชยั ชนะจากสงครามกับอียิปต์ ในปี พ.ศ.217 ก็ได้ใช้ละครหุ่ น
เงาเป็ นเครื่ องเฉลิ มฉลองความสาเร็ จและประกาศเกี ยรติ คุณ หรื อละครเงาในจี นที่เริ่ มขึ้ นในสมัย
จักรพรรดิยวนตี่ ราชวงศ์ฮนั่ (พ.ศ.411-495) พวกนักพรตลัทธิ เต๋ าได้มีการเล่นเงา เพื่อสดุดีคุณความ
ดีของสนมผูห้ นึ่งหลังจากที่นางวายชนม์ 1 ภายหลังในงานฉลองพิธีสาคัญของพระราชสานักก็ได้จดั
ละครหุ่นเงาขึ้นเป็ นประจาจนแพร่ หลายไปสู่ มณฑลใกล้เคียงและกลายเป็ นมหรสพ โดยตัวหนังของ
จีนทาจากหนังวัวและหนังควาย เรื่ องที่นิยมแสดงคือ สามก๊ก หรื อละครเงาในอินเดียที่มีชื่อเรี ยกว่า
“ฉายานาฏกะ” 2 สมัยพุทธกาล (ก่ อนพ.ศ.1) พวกพราหมณ์ ใ ช้เป็ นเครื่ องบู ชาเทพเจ้าในศาสนา
พราหมณ์ฮินดู และสดุดีวีรบุรุษตามเค้าเรื่ องมหาภารตะและรามายณะ (รามเกียรติ์) โดยตัวหนังทา
จากหนังแพะจะไม่ใช้หนังวัวหรื อหนังควายเพราะเชื่ อว่าเป็ นพาหนะของเทพเจ้า ลักษณะของตัว
0F

1 F

1

วาที ทรัพย์สิน, “หนังตะลุง ศิลปะการเล่นเงามรดกของชาติไทย,” ใน หนังสื องานศพหนังสุ ชาติ ทรัพย์ สิน, (ม.

ป.ท. : ม.ป.ป.), 37.
2

กนกศักดิ์ ธานี และกันทิยา ธานี , “แสบกธม กระบวนการสร้างสรรค์หนังใหญ่ของชาวเสี ยมเรี ยบ ประเทศกัมพูชา
,” วารสารมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6, 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557): 13.
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หนังสามารถเคลื่อนไหวได้ในส่ วนแขนขาและใช้ไม้ไผ่คีบตัวหนัง การเชิ ดจะใช้คนเชิ ด 1 คนต่อตัว
หนัง 1 ตัว
โดยฉายานาฏกะถื อได้ว่าเป็ นต้นกาเนิ ดของละครหุ่ นเงาในภู มิภาคเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ 3 เนื่ องด้วยวัฒนธรรมอินเดี ยที่มีอิทธิ พลอย่างมากต่อประเพณี ความเชื่ อและวิถีชีวิตของ
ผูค้ นในภูมิภาคนี้ จากการรับผ่านทางการทาการค้า ศาสนาและเรื่ องราวของวรรณกรรมมหาภารตะ
และรามายณะ (รามเกียรติ์) อีกทั้งร่ องรอยทางคติความเชื่ อและรู ปแบบทางศิลปะที่ยงั คงเหลืออยูใ่ น
ละครหุ่นเงาและตัวหนังของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ก็ยงั เป็ นข้อยืนยันถึงอิทธิ พลที่ได้รับ
จากฉายานาฏกะ
2 F

ภาพที่ 1 Time Line ละครเงาของโลก

3

อดิศกั ดิ์ ศรี สม, การเล่นเงา วัฒนธรรมร่ วมแห่ งอาเซียน, เข้าถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2560. เข้าถึงได้จาก
http://www.aseanthai.net/mobile_detail.php?cid=4&nid=760
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1.1 ละครเงาในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นภู มิ ภาคที่ มีล ะครหุ่ นเงานิ ยมแพร่ หลายมากที่ สุด โดยมี
ลัก ษณะและชื่ อ เรี ย กที่ แ ตกต่ า งกัน ไป อาทิ แสบกธม (Sabhaekthom) ของกัม พู ช า วายัง กุ ลิ ต
(Wayang Kulit) ของอินโดนี เซี ยและมาเลเซี ย หนังใหญ่ (Nang Yai) และหนังตะลุง (Nang Talung)
ของไทย โดยแต่ ล ะประเทศมี ก ารพัฒ นารู ป แบบของการเล่ น เงาที่ เ ป็ นแบบฉบับ ของตนตาม
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวติ ของผูค้ นในประเทศนั้น แต่ยงั คงพบลักษณะร่ วมหลายประการซึ่ งสื่ อให้
เห็นถึงเส้นทางการรับอิทธิ พลที่ได้มาจากฉายานาฏกะของอินเดียและการส่ งต่อแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศที่อยูใ่ นละแวกเดียวกัน

ภาพที่ 2 การส่ งต่อวัฒนธรรมการเล่นละครเงาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โดยตัวหนังที่พบในละครหุ่นเงาของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.)แบบตัวหนังเป็ นแผ่นเดี ยวกัน มีขนาดใหญ่ไม่สามารถขยับได้ เช่ น แสบกธมของ
กัมพูชาและหนังใหญ่ ของไทย
2.)แบบตัวหนังมี ขอ้ ต่อที่เป็ นส่ วนแขน ขาและปาก สามารถขยับหรื อเคลื่ อนไหวได้
เช่น วายัง กุลิตของอินโดนีเซี ย-มาเลเซียและหนังตะลุงของไทย
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1.1.1 แสบกธม ประเทศกัมพูชา
แสบกในภาษาเขมรนั้นหมายถึงหนัง ส่ วนคาว่าธมหมายถึงใหญ่ “แสบกธม” จึงเป็ นคา
ภาษาเขมรที่ตรงกับคาว่าหนังใหญ่ของไทย 4 และลักษณะของแสบกธมก็มีความคล้ายคลึงกับหนัง
ใหญ่ กล่าวคือ เป็ นรู ปแบบของตัวหนังที่เป็ นแผ่นเดียว ไม่มีส่วนที่สามารถขยับได้ แขนและขาของ
ตัวหนังติดกับลาตัว รู ปหนังบางแผ่นมีรูปตัวละครมากกว่า 1 ตัว หรื อรู ปหนังที่เป็ นภาพฉากคือมี
พื้นหลังที่เป็ นสถาปั ตยกรรม ต้นไม้ป่าเขา ท้องฟ้ า ท้องน้ า ประกอบอยูใ่ นแผ่นหนัง โดยเรื่ องที่นิยม
แสดง ได้แก่ เรื่ องรามายณะ ซึ่ งรับอิทธิ พลมาจากฉายานาฏกะของอินเดี ย แต่รูปแบบของศิลปะที่
ปรากฏนั้นเป็ นศิ ลปะแบบขอม โดยตัวหนังมี ลกั ษณะแบบเดี ย วกับภาพสลัก บนเทวสถาน หรื อ
ปราสาทหิ นที่ รูปมักหันด้านข้าง และมี การพบร่ องรอยของแสบกธมในราชสานักกัมพูชาตั้งแต่
พ.ศ.1500 5
3F

4F

1.1.2 วายัง กุลติ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย
วายัง กุลิต มาจากคาว่า “วายัง” ที่ หมายถึ ง เงา กับคาว่า “กุลิต” ที่หมายถึง หนังสัตว์
โดยวายัง กุ ลิ ตเป็ นละครเงาที่ พ บในชวา (อิ นโดนี เซี ย ) และมลายู (มาเลเซี ย) เป็ นการแสดงกึ่ ง
พิธีกรรม โดยเชื่อว่าเงาเปรี ยบเสมือนดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ เรื่ องที่ใช้แสดงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับ
มนุษย์หรื อเป็ นเรื่ องเชิ งความฝัน และเรื่ องรามายณะกับเรื่ องมหาภารตะที่เป็ นมหากาพย์ของอินเดีย
โดยที่มาของวายัง กุลิตเป็ นการผสมผสานระหว่างศิลปะและความเชื่ อท้องถิ่นดั้งเดิมกับอิทธิ พลที่
ได้รับจากอินเดีย โดยอ้างอิงได้จากเรื่ องที่ใช้แสดงและชื่อเรี ยกนายหนังที่ใช้คาว่า“ดาหลัง” ซึ่ งมีที่มา
จากภาษาสันสกฤตว่า “ตาลางฺ ก” อันเป็ นพระนามของพระอิศวรหรื อพระศิวะ ตัวแทนของเทพเจ้า
แห่ งศิ ลปะการบันเทิ งของอิ นเดี ย 6 ตัวหนังวายัง กุ ลิตทาจากหนังควาย ใบหน้าของตัวหนังหัน
ด้านข้าง ลักษณะลาตัวหันเฉี ยง เท้าหันไปทางเดียวกับใบหน้าและลาตัว แขนขาเคลื่อนไหวได้ วา
ยัง กุลิตมีลกั ษณะที่ผิดสัดส่ วนซึ่ งเป็ นลักษณะเดียวกับภาพสลักบนศาสนสถานบนเกาะชวาที่มีอายุ
อยูใ่ นช่วง พ.ศ.1700
5 F
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5

เรื่ องเดียวกัน.
กนกศักดิ์ ธานี และกันทิยา ธานี , “แสบกธม กระบวนการสร้างสรรค์หนังใหญ่ของชาวเสี ยมเรี ยบ ประเทศกัมพูชา

,” 16.
6

ธิติยา เฮงญาณเสวี, “การใช้วสั ดุหนังในศิลปะไทยร่ วมสมัย,” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 7, 1(มกราคมเมษายน 2557): 804.
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วายัง กุลิตของชวา (อินโดนี เซี ย) รู ปหนังจะผอมสู ง ผมหยิก คอและไหล่ยาวผิดปกติ
แขนขาเล็ ก ยาวเก้ง กาง มี เครื่ อ งแต่ ง กายที่ อ ลัง การ โดยเฉพาะบริ เ วรศี ร ษะจะเน้น ตกแต่ ง ด้ว ย
เครื่ องประดับ ชฎา มงกุฎ ผมมวยท้ายงอนยาว จมูกโด่งยาว ศีรษะโตใหญ่
ส่ วนวายัง กุลิตของมลายู (มาเลเซี ย) มีลกั ษณะสมจริ งมากกว่า คือ เป็ นรู ปเหมือนคน
แต่งเครื่ องทรงแบบกษัตริ ย ์ นุ่ งผ้าปาเต๊ะรุ่ มร่ าม เหยียบอยู่บนตัวนาค มงกุฎใหญ่ไม่สมส่ วน สนับ
ปั้ นเหน่งสองข้างสะโพกยาวงอนโค้งไปด้านหลัง รู ปหน้าผมจะมวยยาวงอนโค้งไปด้านหลังเช่นกัน
นอกจากนี้ ยงั พบตัวหนังสาคัญ เช่ น ตัวหนังที่แกะเป็ นรู ปภูเขาที่เรี ยกว่า กุหนุ งอัน, ตัวหนังรู ปสัตว์
รู ปอาวุธ รู ปกองทัพ รู ปการต่อสู ้ และรู ปทหารในลักษณะต่างๆ
1.2 ละครหุ่นเงาในประเทศไทย
ละครหุ่นเงาที่พบในประเทศไทย ได้แก่ หนังใหญ่และหนังตะลุง โดยทั้งสองมีรูปแบบ
ศิลปะที่ปรากฏในตัวหนังเป็ นรู ปแบบของศิลปะไทย แต่ความแตกต่างที่พบระหว่างหนังใหญ่กบั
หนังตะลุงนั้นมีหลายข้อ ดังนี้
- หนังใหญ่ที่เป็ นการแสดงชั้นสู งในราชสานัก ส่ วนหนังตะลุงที่เป็ นการแสดงพื้นบ้าน
- เรื่ องที่ใช้ในการแสดง โดยหนังใหญ่จะแสดงเรื่ องรามเกี ยรติ์เรื่ องเดี ยวเท่านั้น ส่ วน
หนังตะลุ งพบหลักฐานตัวหนังในยุคแรกมีการแสดงเรื่ องรามเกี ยรติ์เช่ นกัน แต่ภายหลังเป็ นการ
แสดงเรื่ องชาดก วรรณกรรม วรรณคดี ไทย หรื อนิ ทานพื้นบ้าน โดยเนื้ อหาเน้นเรื่ องของคุ ณธรรม
ความดีงาม, กฎแห่งกรรม, สัจธรรมของชีวติ หรื อความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ น โดยเนื้ อหาเป็ นไปตาม
หลักความจริ งและมีเรื่ องของอิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิหาริ ยร์ วมอยูด่ ว้ ยกัน
- ลักษณะของตัวหนัง หนัง ใหญ่จะมี รูป แบบเป็ นแผ่นหนังขนาดใหญ่แผ่นเดี ย ว ไม่
สามารถขยับได้ แต่ตวั หนังของหนังตะลุ งมี ขอ้ ต่อที่ เป็ นส่ วนแขน ขาและปาก สามารถขยับหรื อ
เคลื่อนไหวได้
- สี ที่ใช้ หนังตะลุงจะมีสีสันสดใสฉูดฉาดสะดุดตา โดยเฉพาะรู ปตัวพระ ตัวนาง มักใช้
สี ที่ตดั กันวางใกล้กนั ต่างจากหนังใหญ่ที่ใช้สีไม่มากนักและสี ที่ใช้มีความกลมกลืนกัน
1.2.1 หนังใหญ่
หนังใหญ่เป็ นศิลปะการแสดงในราชสานักไทยที่ได้รับอิทธิ พลมาจากฉายานาฏกะของ
อินเดียและจากแสบกธมของกัมพูชาอีกต่อหนึ่ ง เรื่ องที่นิยมเล่น คือ รามเกียรติ์ หนังใหญ่แสดงด้วย
การเต้นเชิ ดตัวหนังให้เงาปรากฏบนจอ มีแบบแผนเป็ นการแสดงกึ่งพิธีกรรม เพื่อสรรเสริ ญความ
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ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของพระมหากษัต ริ ย ์ใ นฐานะร่ า งอวตารของพระนารายณ์ ต ามความเชื่ อ ในศาสนา
พราหมณ์ 7
หลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่พบกล่าวถึงหนังใหญ่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร คือ กฎมณเฑียรบาล
พ.ศ.2001 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่ งกรุ งศรี อยุธยา ว่าหนังใหญ่เป็ นมหรสพในพระ
ราชพิธีสิบสองเดือน “จองเปรี ยงลดชุ ดลอยโคมลงน้ า” 8 หนังใหญ่ได้รับการยกย่องให้เป็ นมหรสพ
ชั้นสู ง ใช้แสดงในงานพระราชพิธีและงานสาคัญ แต่ต่อมาในปี พ.ศ.2310 กรุ งศรี อยุธยาเสี ยกรุ ง
ครั้งที่ 2 ศิลปะแขนงต่างๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ถูกทาลายเสี ยหายเป็ นอย่างมาก โดยภายหลัง
ได้ มี ก ารฟื้ นฟู ข้ ึ นใหม่ ใ นสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ซึ่ งหนั ง ใหญ่ มี ค วามเจริ ญถึ ง ขี ด สุ ด ในรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ปรากฏหนังใหญ่ที่มีชื่อเสี ยง คือ หนังใหญ่ชุด
พระนครไหว ฝี มือของพระพรหมวิจิตร (ใจ) กล่าวกันว่า “ตัวหนังชุ ดนี้ มีลวดลายและสี สันดูเหมือน
จะไหวเยือกจนสั่นสะท้านไปทั้งพระนคร” 9 ต่อมาในรั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้า อยู่หัว รั ชกาลที่ 4 ถึ ง รั ชสมัย ของพระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รั ชกาลที่ 5 เป็ น
ช่ วงเวลาที่ ไ ทยมี ก ารแลกเปลี่ ย นทางวัฒนธรรมกับ ประเทศฝั่ ง ตะวันตก กระแสการแสดงของ
ต่างชาติแพร่ หลายเข้ามา ส่ งผลให้ความนิ ยมหนังใหญ่ในราชสานักลดลง แต่ในขณะเดียวกันหนัง
ใหญ่ก็ได้แพร่ หลายไปตามหัวเมืองใกล้เคียง เช่น อ่างทอง เพชรบุรี สิ งห์บุรีและพระนครศรี อยุธยา
หนังใหญ่จึงกลายมาเป็ นมหรสพของชาวบ้าน โดยมีวดั เป็ นแหล่งอุปถัมภ์
ในปั จจุบนั คงพบคณะที่ยงั ทาการแสดงหนังใหญ่ในประเทศไทยเหลืออยูเ่ พียง 4 คณะ
คื อ หนัง ใหญ่ วดั ขนอน จัง หวัดราชบุ รี หนัง ใหญ่ วดั สว่า งอารมณ์ จัง หวัดสิ ง ห์ บุ รี หนัง ใหญ่ วดั
พลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี และหนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยอง 10
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1.2.2 หนังตะลุง (Nang Talung)
หนังตะลุงเป็ นการแสดงพื้นบ้านที่พบในหลายพื้นที่ทวั่ ประเทศ อาทิ หนังประโมทัย
ของภาคอีสาน, หนังตะลุงภาคกลางในแถบจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี วายังกุและที่พบในจังหวัด

7

รัตนพล ชื่นค้า. “เรื่ องรามเกียรติ์กบั ศิลปะการแสดงหนังใหญ่.” ใน ทีทัศน์ วฒ
ั นธรรม สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา, 3. ม.ป.ท., 2557.
8
กนกศักดิ์ ธานี และกันทิยา ธานี , “แสบกธม กระบวนการสร้างสรรค์หนังใหญ่ของชาวเสี ยมเรี ยบ ประเทศกัมพูชา
,” 14.
9
รัตนพล ชื่นค้า. “เรื่ องรามเกียรติ์กบั ศิลปะการแสดงหนังใหญ่.” 4.
10
เรื่ องเดียวกัน, 6.
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ชายแดนภาคใต้ แต่หนังตะลุ งที่เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิ ยมมีการทาการแสดงกันอยู่โดยทัว่ ไป
นั้นเป็ นรู ปแบบของหนังตะลุงที่มาจากจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรี ธรรมราช 11
โดยหนังตะลุ งเป็ นการเล่ าเรื่ องผ่านเงาของตัวหนังดาเนิ นเรื่ องด้วยบทกลอนสาเนี ยง
ท้องถิ่น และแทรกบทสนทนา ตัวละครมีการต่อล้อต่อเถียงสร้างความสนุ กสนานควบคู่ไปกับการ
สอดแทรกสาระเหตุการณ์บา้ นเมือง วิพากษ์วิจารณ์สังคม และแฝงหลักธรรมข้อคิด อีกทั้งบุคลิ ก
ของตัวหนังอย่างตัวตลกที่จาลองลักษณะท่าทางและอุปนิ สัยมาจากบุคคลที่เคยมีตวั ตนจริ งในพื้นที่
ตัวตลกของหนังตะลุงจึงเป็ นเสมือนตัวแทนของคนภาคใต้
10F

ภาพที่ 3 หนังตะลุงที่พบในประเทศไทย
ที่มา : ตัวหนังในพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง บ้านหนังสุ ชาติ ทรัพย์สิน
2. ประวัติหนังตะลุง
ตามคาบอกเล่ าของนายหนัง ตะลุ งรุ่ นเก่ าซึ่ งได้ถ่า ยทอดเป็ นบทไหว้ครู หนัง ว่า หนัง
ตะลุ งนั้นมี มาแต่ครั้ งสมัยศรี วิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-18) 12 แต่ขอ้ มู ลในส่ วนที่มีหลักฐานชัดเจน
พบว่า หนังตะลุงมีข้ ึนในช่วงต้นสมัยรัตนโกสิ นทร์ โดยหนังจากภาคใต้เข้ามาเล่นที่กรุ งเทพฯ เป็ น
ครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367 - 2394) โดยพระยาพัทลุ ง
(เผือก) นาไปแสดงที่แถวนางเลิ้ง 13 แต่อีกข้อมูลบันทึกในตานานละครอิเหนาของสมเด็จกรมพระยา
ดารงราชานุภาพ ไว้วา่
11 F
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“หนังตะลุ งเป็ นของใหม่เ กิ ดขึ้ นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว
รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2396 - 2453) พวกชาวควนมะพร้าว แขวงจังหวัดพัทลุง คิดเอาอย่างหนัง
แขก(ชวา)มาเล่นเรื่ องไทยขึ้ นก่อนแล้วจึ งแพร่ หลายไปที่ อื่นในมณฑลนั้น เรี ยกกันว่าหนัง
11

วาที ทรัพย์สิน, “หนังตะลุง ศิลปะการเล่นเงามรดกของชาติไทย,” 40-41.
เรื่ องเดียวกัน, 39.
13
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม2552 (ม.ป.ท. : 2552), 42.
12
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ควน เจ้าพระยาสุ รวงศ์ ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พาเข้ามากรุ งเทพฯ ได้เล่นถวายตัวที่ บางปะ
อินเป็ นครั้งแรก เมื่อปี ชวด พ.ศ.2419” 14
13F

ซึ่ งทั้งสองข้อมูลหนังตะลุงนั้นค่อนข้างใหม่มีอายุนอ้ ยเมื่อเทียบกับอายุของละครหุ่ นเงา
อื่นๆ ในส่ วนของการรับอิทธิ พลนั้นสันนิษฐานว่าหนังตะลุงรับอิทธิ พลของฉายานาฏกะของอินเดีย
ผ่านมาทางวายัง กุลิตของชวา-มลายู ทั้งนี้ มีการพบความเชื่ อมโยงและร่ องรอยหลายอย่างระหว่าง
ฉายานาฎกะและหนังตะลุง ได้แก่
1.)รู ปหนังตะลุงยุคแรกเป็ นตัวหนังในเรื่ องรามเกียรติ์
2.)การเชิดรู ปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอุสุภราช
3.)รู ป หนังตัวเจ้า เมืองที่ มีเครื่ องทรงแบบกษัตริ ย ์แบบอิ นเดี ย มีพ ระขรรค์เป็ นอาวุธ
ประจากาย และแขนขายาวเลยเข่าตามลักษณะมหาบุรุษในคติความเชื่อของอินเดีย
และในส่ วนที่ได้รับอิทธิ พลจากวายัง กุลิตเข้ามาผสมนั้น ซึ่ งสังเกตได้จากรู ปตัวหนังที่
เป็ นตัวตลกจะมี ใบหน้าที่ ผิดเพี้ยนไปจากคนจริ งตามรู ปแบบของตัวหนังวายัง กุลิตที่ ห้ามทารู ป
เหมือนมนุษย์ 15 นอกจากนี้ ยงั พบข้อมูลที่เห็นต่าง โดยนักวิชาการบางส่ วนเชื่ อว่าหนังตะลุงน่ าจะ
เป็ นการเลียนแบบมาจากหนังใหญ่แล้วปรับขนาดให้เล็กลง
14 F

ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงและร่ องรอยของฉายานาฏกะในหนังตะลุง
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วาที ทรัพย์สิน, “หนังตะลุง ศิลปะการเล่นเงามรดกของชาติไทย,” 38-39.
สิ ทธิพงศ์ ปานสมทรง, “รู ปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต้” (ศิลปนิพนธ์ปริ ญญาศิลปะบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยศิลปากร,2554), 6.
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3. รู ปตัวหนังตะลุง
รู ปตัวหนังตะลุ งเป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่สร้ างสุ นทรี ยะและดึ งดู ดความสนใจของ
ผูช้ มในการแสดงหนังตะลุ ง และยังมีส่วนในการช่ วยบันทึกวิถีชีวิตการเปลี่ ยนแปลงของผูค้ นใน
สังคม ทั้งในส่ วนของเครื่ องแต่งกาย ทรงผม อาวุธหรื อเครื่ องมือเครื่ องใช้ในแต่ละยุคสมัยผ่านทาง
รู ปแบบศิลปะที่ถ่ายทอดลงบนตัวหนัง
3.1 ประเภทของตัวหนังตะลุง
รู ปตัวหนังของคณะหนังตะลุงแต่ละคณะนั้นมีเป็ นร้อยตัว โดยแต่ละตัวแต่ละประเภท
ถือว่ามีศกั ดิ์ ที่ต่างกัน การจับเก็บซ้อนในแผงเก็บรู ปหรื อการปั กการแขวนรู ปในโรงขณะแสดงนั้น
ล้วนต้องจัดเป็ นพวกลาดับให้ถูกตามศักดิ์ โดยรู ปตัวหนังตะลุงสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท

ภาพที่ 5 ประเภทของตัวหนังตะลุง
ที่มา : ตัวหนังในพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง บ้านหนังสุ ชาติ ทรัพย์สิน
- รู ปหนั งศั กดิ์สิทธิ์ หรื อรู ปก่ อนเรื่ อง เป็ นตัวหนังที่ใช้เชิ ดเบิ กโรงก่ อนทาการแสดง
เป็ นที่เคารพของคนในคณะ ถือเป็ นรู ปครู โดยการเชิ ดเบิกโรงนั้นเรี ยงลาดับตามศักดิ์ คือ รู ปฤาษี
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รู ปพระอิศวรทรงโค รู ปปรายหน้าบท และรู ปบอกเรื่ องซึ่ งจะเป็ นตัวตลกประจาคณะซึ่ งนายหนังถือ
เป็ นรู ปศักดิ์สิทธิ์ เช่นกัน โดยจะมีการปิ ดทองแสดงความเคารพบูชาเป็ นพิเศษ
- รู ปมนุ ษ ย์ เป็ นรู ป ตัว พระตัว นาง รู ป เจ้า เมื อง รู ป มเหสี พระโอรส พระธิ ด า โดย
ลักษณะหน้าตาที่ดูสง่างาม ดวงตากลมโต ปากแดง เป็ นรู ปที่ตอ้ งใช้ความพิถีพิถนั ในการแกะมาก
เป็ นพิเศษและมีการลงสี สวยงาม
- รู ปยักษ์ เป็ นตัวแทนฝ่ ายอธรรม การแต่งกายของยักษ์มกั มีอาวุธหรื อกระบอง โดยรู ป
หนังของฝ่ ายอธรรม เช่น ยักษ์ โจร ต้องปั กวางไว้ซา้ ยมือ ส่ วนรู ปหนังฝ่ ายธรรมะจะไว้ทางขวามือ
- รู ปกาก หรื อรู ปตัวตลก รู ปที่ ไ ม่มี ยศศักดิ์ ส าคัญ แต่รูป ตัวตลกบางตัวถื อว่าเป็ นตัว
สาคัญที่สร้างชื่อเสี ยงให้คณะหนังตะลุง โดยมักเป็ นรู ปหนังที่มีสีดาหรื อสี พ้ืนเดิมของแผ่นหนังและ
ไม่ค่อยมีลวดลาย ลักษณะหน้าตาผิดแปลกเกิ นจริ ง ตัวตลกที่สาคัญของหนังตะลุ ง ได้แก่ อ้ายเท่ง
หนูนุย้ ยอดทอง ฯลฯ
- รู ป เบ็ ด เตล็ ด คื อ รู ป หนัง อื่ น ๆที่ ใ ช้ป ระกอบในการแสดง เช่ น รู ป ผี ต้น ไม้ ภู เ ขา
ยานพาหนะ โดยอาจจะพลิกแพลงตามสมัยนิยม เช่น รู ปรถถัง รู ปเครื่ องบิน เป็ นต้น
3.2 วิวฒ
ั นาการของตัวหนังตะลุง 16
วิวฒั นาการของตัวหนังตะลุงแบ่งตามช่วงอายุการใช้งานและลักษณะพิเศษ ได้เป็ น
ยุคที่ 1 ตัวหนังตะลุงชุ ดรามเกียรติ์ ตัวหนังยุคนี้ มีอายุมากกว่า 200 ปี (ก่อนพ.ศ.2360)
โดยเป็ นรู ปตัวหนังตะลุงในเรื่ องรามเกียรติ์ซ่ ึ งรู ปตัวหนังที่เป็ นตัวพระ ตัวนางและยักษ์จะมีพญานาค
เป็ นฐานรองรับเท้าหรื อเรี ยกว่า “รู ปเหยียบนาค” นอกจากนี้ ยงั พบรู ปตัวหนังที่เป็ นรู ปเสนาและรู ป
สัตว์ สี ที่พบใช้ในตัวหนังนอกจากสี พ้ืนเดิ มของแผ่นหนังแล้ว มักใช้สีดา สี แดง และสี ทองเท่านั้น
ตัวหนังตะลุงในยุคนี้มีความประณี ต สัดส่ วนสมดุล มีลายกนกที่สวยงาม
ยุคที่ 2 ถือเป็ นยุคต้นแบบของตัวหนังตะลุง มีอายุมากกว่า 100 ปี (ก่อนพ.ศ.2460) เป็ น
รู ปแบบที่นายหนังยุคนั้นนิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยเป็ นรู ปตัวหนังที่นายหนังใช้แสดงเรื่ อง
ต่างๆตามนิ ยายหนังตะลุ งทัว่ ไป ประกอบด้วย รู ปฤาษี รู ปหน้าบท เจ้าเมือง เทวดา ยักษ์ พระเอก
นางเอก ตัวตลก สัตว์ ฯลฯ โดยไม่พบลักษณะของการใช้รูปนาครองรับเท้าเหมือนในตัวหนังยุค
ก่อน หรื อ “ไม่เหยียบนาค” และมีการใช้สีที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากสี พ้ืนเดิมของแผ่นหนังพบ
ใช้สีดา สี น้ าเงิน สี เขียว สี เหลืองและสี แดง
15F
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วิมล ดาศรี , หนังตะลุงชั้นครู คู่เมืองนครศรีธรรมราช. พิมพ์ครั้งที่2. (นครศรี ธรรมราช: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช, 2549), 69-80.
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ยุคที่ 3 ตัวหนังตะลุงยุครัฐนิ ยม มีอายุประมาณ 75 ปี เกิดขึ้นในช่วงที่จอมพล ป. พิบูล
สงครามเป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2482 - 2488) ประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย มีการประกาศใช้นโยบายรัฐนิ ยม รู ปหนังตะลุ งในยุคนี้ บางส่ วนจึงแต่ง
กายตามแบบรัฐนิยม เช่น รู ปตัวนางที่นุ่งกระโปรงสวมถุงเท้ารองเท้า เป็ นต้น โดยตัวหนังที่พบเป็ น
ตัวหนังที่ตดั แกะขึ้นมาเสริ มเพื่อใช้เฉพาะเพียงบางฉากบางตอน สี ที่ใช้ยงั คงเหมือนยุคต้นแบบแต่
ขนาดของตัวหนังเล็กกว่ายุคก่ อนๆ โดยขนาดของจอก็เล็กและนายหนังไม่ใช้เครื่ องเสี ยงในการ
แสดงเพื่อป้ องกันตนเองจากเครื่ องบินรบ
ยุคที่ 4 ตัวหนังตะลุ งมี อายุประมาณ70ปี ซึ่ งเป็ นช่ วงหลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 (หลัง
พ.ศ.2488) รู ปแบบเป็ นการผสมระหว่างตัวหนังตะลุ งยุคต้นแบบกับยุครัฐนิ ยม โดยมีลกั ษณะของ
ตัวหนังเหมือนกับยุคต้นแบบแต่เพิ่มเติมในส่ วนที่ได้รับอิทธิ พลจากยุครัฐนิยมเข้ามาด้วย เช่น เครื่ อง
แต่งกายของตัวนาง การผูกโบว์ประดับศีรษะ การสวมนาฬิกา
ยุคที่ 5 ตัวหนัง ตะลุ งในยุคปั จจุ บนั (พ.ศ.2501 – ปั จจุบนั ) ช่ างแกะหนังตะลุ งมี การ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและบริ บทของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว ลักษณะโดยภาพรวม
มีความหลากหลายกว่ายุคก่อนๆ ทั้งขนาดและรู ปลักษณ์ มีการนาเอาเหตุการณ์ในสังคมปั จจุบนั เข้า
มาผสมผสาน ในส่ วนของเครื่ องแต่งกายของตัวละคร เช่ น ชุ ดว่ายน้ า หรื ออาจเป็ นของใช้ เช่ น
โทรศัพท์มือถือ หรื อยานพาหนะ เช่น มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ

ภาพที่ 6 Time Line วิวฒั นาการของตัวหนังตะลุง
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4. หัตถกรรมหนังตะลุง
งานหัตถกรรมหนังตะลุงมีควบคู่มากับการแสดงหนังตะลุ งมาอย่างยาวนาน โดยเป็ น
การสื บ สานถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญญาของบรรพบุ รุษ จากรุ่ น สู่ รุ่น จากความส าคัญ ดัง กล่ า วกระทรวง
วัฒนธรรมจึ งขึ้นทะเบี ยนหัตถกรรมหนังตะลุ งเป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขา
งานช่างฝี มือดั้งเดิม ประจาปี พ.ศ.2552 เช่นเดียวกันกับการแสดงหนังตะลุงที่ได้ข้ ึนทะเบียนในสาขา
ศิลปะการแสดงปี เดียวกัน 17
งานหัตถกรรมเป็ นงานที่ ต้องอาศัยทัก ษะฝี มื อ ผลงานหัตถกรรมนั้นจะมี รูปแบบที่
สมบูรณ์สวยงามได้บ่อมขึ้นอยู่กบั ความชานาญของช่างผูส้ ร้ างสรรค์ อันเกิดจากประสบการณ์ จาก
การฝึ กฝนเป็ นระยะเวลานาน ในส่ วนของงานหัตถกรรมหนังตะลุงแบบของตัวหนังตะลุงมีแต่ละตัว
ก็ มี ร ายละเอี ย ดและองค์ป ระกอบที่ มี แ บบแผนมาตั้ง แต่ อ ดี ต ยกตัว อย่า งพระอิ ศ วรทรงโคที่ มี
องค์ป ระกอบเป็ นภาพพระอิศ วรทรงโคศุภราชที่พ ร้ อมด้วยเครื่ องทรงและศาสตราวุธ โดยเมื่ อ
เปรี ยบเทียบชิ้นงานตัวหนังของช่ างชั้นครู ที่ฝึกฝนมานานกับช่างรุ่ นใหม่จะเห็ นได้ถึงลักษณะของ
งานที่แตกต่างกัน รายละเอี ยดสัดส่ วนของลวดลาย ความพริ้ วไหวหรื อแม้แต่สัดส่ วนของวิธีการ
สร้างลายที่ช่างชั้นครู จะใช้ตุด๊ ตู่ในการตกลายละเอียดของตัวลายเป็ นหลักต่างจากช่างรุ่ นใหม่ที่นิยม
ใช้การแกะลายด้วยมีดแกะ จึงทาให้ผลงานหัตถกรรมหนังตะลุงที่ได้ให้ความรู ้สึกที่แตกต่างกัน อัน
เกิดจากความเป็ นเฉพาะบุคคลของช่างผูส้ ร้างสรรค์แต่ละคนแต่ละยุคสมัย
16F

ผลงานของช่างชั้นครู

ผลงานช่างรุ่ นใหม่

ภาพที่ 7 ภาพเปรี ยบเทียบตัวหนังพระอิศวรทรงโค
17

กระทรวงวัฒนธรรม, “ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่ อง การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประจาปี พ.ศ.2552,” 19 กันยายน 2552.
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4.1 คุณสมบัติของงานหัตถกรรมหนังตะลุง 18
เนื่ องจากฝี มือช่ างที่มีความสาคัญอย่างยิ่งกับผลงานหัตถกรรมหนังตะลุ ง การกาหนด
คุณสมบัติขององค์ประกอบรู ปหน้าจึงเป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้ างมาตรฐานให้กบั ช่ างได้ว่ารู ปหนังที่ดีน้ นั
ควรมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9
ได้เสด็จเยือนจังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูว้ า่ ราชการจังหวัดในขณะนั้นได้เตรี ยมให้มีการแสดงหนัง
ตะลุ ง ถวาย โดยมี อาจารย์ป ระหยัด เกษม และนายหนังสุ ชาติ ทรั พ ย์สิ น เป็ นผูด้ าเนิ นการ โดย
นาเสนอเทคนิคการเล่นเงาและความงามแห่งศิลปะการแกะหนังตะลุง โดยตั้งเป็ นสู ตรองค์ประกอบ
ของรู ปหนังที่ดีน้ นั มีคุณสมบัติ 5 ข้อ คือ
- รู ปทรงดี คือ รู ปร่ างหน้าตาดูออกว่าเป็ นรู ปอะไร มีสอดคล้องกับธรรมเนี ยมนิ ยมของ
ช่างแกะหนังที่เป็ นอยูห่ รื อไม่ เช่น สัดส่ วนของตัวหนังที่ต้ งั แต่เอวลงไปจะสั้น เพราะเมื่อใช้เชิ ดเล่น
เงาปักตัวหนังเฉียงทาบจอ เงาแสงจะทาให้ส่วนที่ส้ นั ยาวสมส่ วนพอดี
- ลายดี คื อ ลายที่ ใช้ประกอบในส่ วนต่างๆเช่ น ตัวเสื้ อ ปลายแขนเสื้ อ ปลายกางเกง
หรื อส่ วนอื่นที่มีลายแบบมาตรฐานและเชื่อมติดกันอย่างกลมกลืนตามฐานะของตัวหนังตัวนั้น
- สี ดี คือ มีความโปร่ งแสง สดใสไม่ทึบ
- หนังดี คือ แผ่นหนังที่ฟอกบางใส แสงผ่านลอดได้ดี มองเห็นลวดลายได้ชดั เจน
- ฝี มื อดี คื อ ความประณี ต การแกะลายที่ อ่อนพลิ้ วตามลายเส้ น การตอกลายที่ เรี ย ง
สม่าเสมอ มีระยะ ขนาดและตาแหน่งที่เหมาะ
17F

4.2 อุปกรณ์ และขั้นตอนของงานหัตถกรรมหนังตะลุง
4.2.1 การเตรียมหนัง
ตามกรรมวิธีด้ งั เดิมหนังสัตว์ที่นิยมใช้ ได้แก่ หนังวัว โดยนิ ยมใช้หนังของวัวที่ไม่แก่
นักหากเป็ นหนังลู กวัวก็จะยิ่งดี เพราะหนังนิ่ มและไม่หนา ไม่นิยมใช้หนังควายเพราะหนาเกิ นไป
โดยการเตรี ยมเริ่ มจากนาหนังวัวสดมาหมักด้วยน้ าส้มสายชู 2-5 วัน จนไขมันที่หนังกลายเป็ นวุน้ ใช้
ช้อนหรื อมีดขูดไขมันออกแล้วล้างให้สะอาด ขึงตรึ งบนกรอบไม้แล้วนาไปผึ่งลมจนแห้ง ไม่นิยมนา
หนังที่ฟอกแล้วไปตากแดดเพราะจะทาให้หนังแข็งและดึ งตัวเร็ วเกินไป ทาให้หนังย่นและเป็ นฝ้ า
ขาว 19 โดยช่างในท้องถิ่นจะเรี ยกแผ่นหนังที่ฟอกแล้วนี้ ว่า “หนังแก้ว” ตามคุณสมบัติที่โปร่ งแสง
เหมือนแก้ว
F
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ประหยัด เกษม, “วัฒนธรรมพื้นบ้าน,” ใน หนังสื องานศพหนังสุ ชาติ ทรัพย์ สิน, (ม.ป.ท. :ม.ป.ป.), 57.
วาที ทรัพย์สิน. “การทารู ปหนังตะลุง.” ใน หนังสื องานศพหนังสุ ชาติ ทรัพย์ สิน, (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 46-47.
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แต่จากการที่ผวู ้ ิจยั ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่าในปั จจุบนั ช่างแกะหนังตะลุงหันมานิ ยมใช้
หนังฟอกสาเร็ จจากโรงงานซึ่ งแหล่งผลิ ตใหญ่อยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ แต่เนื่ องด้วยแผ่นหนัง
แก้วจากโรงงานจะจาหน่ายเป็ นลักษณะม้วนใหญ่ในปริ มาณมาก เพื่อใช้สาหรับนาไปผลิตเป็ นหนัง
กลอง หนัง ซับใน หรื อทาขนมขบเคี้ ยวสาหรั บ สุ นัขเป็ นหลัก การซื้ อเพื่อนาแผ่นหนังมาท างาน
หัตถกรรมหนังตะลุ งนั้นจึงต้องซื้ อจากร้านค้าหนังที่จาหน่ ายหนังสาหรับทาหนังตะลุงโดยเฉพาะ
ซึ่ ง ส่ ว นมากจะมี ใ นเขตพื้ น ที่ ภ าคใต้เป็ นหลัก ไม่ ส ามารถหาซื้ อ จากร้ า นจาหน่ า ยหนัง ทั่ว ไปที่
จาหน่ายหนังสาหรับทากระเป๋ าหรื อรองเท้าได้
โดยแผ่นหนังที่ได้จากโรงงานนั้นทางร้านจะเลือกความหนาให้เหมาะสาหรับการแกะ
หนังตะลุง แล้วจึงนาแผ่นหนังที่ได้จากโรงงานนั้นมาทาการทาความสะอาดเช็ดล้างคราบต่างๆออก
รวมทั้งทาการแช่ดว้ ยกรดอีกครั้งเพื่อให้แผ่นหนังใสขึ้นและมีสีที่เหลืองขึ้น แล้วจึงผึงตากแห้ง ตัด
แต่งให้สะดวกแก่การนาเป็ นทางานหัตถกรรมหนังตะลุง โดยการซื้ อขายแผ่นหนังนั้นคิดราคาตาม
น้ าหนักของแผ่นหนังแต่ละแผ่น แต่เนื่ องด้วยการเก็บแผ่นหนังของร้านก็ยงั คงเป็ นการเก็บโดยการ
ม้วน แผ่นหนังที่ได้มาช่างจึงต้องทาการคลายออกเพื่อให้แผ่นหนังแบนเรี ยบไม่โค้งงอโดยการทับ
ด้วยของหนัก ซึ่ งส่ วนใหญ่ช่างจะใช้การเก็บไว้ใต้เสื่ อแล้ววางของหนักด้านบนหรื อวางไว้ใต้ที่นอน

หนังฟอกด้วยกรรมวิธีด้ งั เดิม

หนังฟอกสาเร็ จจากโรงงาน

ภาพที่ 8 หนังฟอกด้วยกรรมวิธีด้ งั เดิมและหนังฟอกสาเร็ จจากโรงงาน
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4.2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์เครื่ องมือที่ช่างใช้ในงานหัตถกรรมหนังตะลุง ประกอบด้วย
- เขียงสาหรับรองตอก นิยมใช้เป็ นไม้เนื้ อแข็งอย่างไม้มะขามและไม้หยี เพื่อให้
สามารถรองรับแรงกระแทกของแรงตอกและความคมของปลายตุด๊ ตู่

ภาพที่ 9 เขียงสาหรับรองตอก
- เขียงสาหรับรองแกะ นิยมใช้ไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้ทงั โดยมีการเซาะร่ องของเขียงเป็ น
ร่ องขนาดต่างๆทั้งเล็กและใหญ่ เพื่อช่วยให้ปลายมีดแกะไม่โดยเนื้ อไม้ขณะแกะลาย

ภาพที่ 10 เขียงสาหรับรองแกะ
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- มีดแกะ โดยเป็ นเครื่ องมือที่ช่างแต่ละคนจะต้องทาพิเศษขึ้นมาเองไม่มีจาหน่าย ใน
อดีตทาด้วยแกะที่ใช้เก็บข้าว แต่ปัจจุบนั ใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กตัดปลายให้เป็ นมุม 30-45 องศา ยาวออก
จากด้ามประมาณ 1 นิ้ว โดยด้ามจะแต่งให้โค้งมนเข้ากับอุง้ มือ

ภาพที่ 11 มีดแกะ
- ตุ๊ดตู่ สาหรับตอกลาย มีหลายแบบหลายขนาด แต่ที่ใช้เป็ นหลักคือตุด๊ ตู่กลมเบอร์ 1017 โดยตุด๊ ตู่ในปั จจุบนั สามารถหาซื้ อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่ องหนัง

ภาพที่ 12 ตุด๊ ตู่ตอกลายกลม
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แต่ช่างท้องถิ่นเองมักมีการดัดแปลงตัวตุ๊ดตู่เพื่อเพิ่มความสะดวกและรู ปแบบในการ
สร้างสรรค์ลายให้มากขึ้น เช่น การนาตุด๊ ตู่กลมมาเจียบางส่ วนออก เพื่อให้เมื่อตอกติดกันแล้วเกิด
เป็ นลักษณะของลายกลีบดอกไม้ เป็ นต้น

ภาพที่ 13 ภาพตุด๊ ตู่ที่มีการดัดแปลง
- ค้ อน นิยมใช้คอ้ นเหล็กขนาดเล็กสาหรับการตีเพื่อตอกลาย เพราะมีน้ าหนักจากตัว
ค้อนช่วยให้ตอกได้แรงขึ้น

ภาพที่ 14 ค้อน
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- เหล็กจาร หรื อ เหล็กปลายแหลม ใช้เขียนลาย ร่ างลายลงบนแผ่นหนัง โดยมักพบช่าง
ประยุกต์ใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กมาทาการเจียให้เกิดเป็ นปลายแหลม

ภาพที่ 15 เหล็กจาร
- เทียนไขหรื อสบู่ก้อน (ในอดีตใช้ข้ ีผ้ งึ ) ใช้จุ่มปลายมีดแกะและตุด๊ ตู่ เพื่อช่วยหล่อลื่น
และเคลือบผิวไม่ให้เหล็กสัมผัสอากาศโดยตรงป้ องกันการเกิดสนิม

ภาพที่ 16 สบู่กอ้ น
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4.2.3 การเขียนลาย
ตัวหนังและลวดลายต่างๆบนตัวหนังตะลุงล้วนมีพ้ืนฐานมาจากลายไทย อย่างเช่นการ
เขียนหน้าตัวพระ-ตัวนางที่เป็ นลักษณะหันด้านข้าง เครื่ องแต่งกายที่มีลายกนก ลายประจายาม
ประกอบอยู่ เป็ นต้น แต่ ก็ ไ ด้มี ก ารผสมรู ป แบบของศิ ล ปะภาคใต้และพัฒนาเป็ นรู ป แบบที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ของหนังตะลุง การเขียนลายลงบนแผ่นหนัง ในสมัยโบราณจะใช้กาบมะพร้าวเผาหรื อ
เขม่าก้นหม้อละลายกับน้ าข้าวทาทัว่ แผ่นหนังแล้วขัดจนลื่นเป็ นมัน แผ่นหนังจะเป็ นสี ดาสามารถใช้
ดินสอเขียนลายได้ แต่เนื่ องจากการเขียนลายด้วยดินสอหากเขียนผิดจะลบยาก ปั จจุบนั จึงนิ ยมใช้
เหล็กปลายแหลมหรื อที่เรี ยกว่า “เหล็กจาร” เขียนลายแทนเพราะรอยบนแผ่นหนังที่เกิดจากเหล็ก
จารเพียงแค่เช็ดก็ลบออกได้ง่าย
การร่ างภาพจากการที่ผวู ้ ิจยั ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า ช่างที่มีความชานาญในการเขียน
ลายจะวาดลายใหม่ข้ ึนมาเองทั้งหมดเพราะมี ความเข้าใจเกี่ ยวกับสัดส่ วนและรายละเอี ยดของรู ป
หนังและลายไทยเป็ นอย่างดี โดยอาจร่ างลงบนกระดาษก่อนแล้วค่อยทาการลอกลายด้วยเหล็กจาร
หรื อดิ นสอลงบนแผ่นหนังหรื อวาดลงบนแผ่นหนังโดยตรง ส่ วนในช่ างทัว่ ไปมักถ่ายเอกสารแบบ
ตัวหนังเก่าๆเก็บไว้หรื อถ่ายเอกสารภาพลายไทยที่ได้มากจากหนังสื อ แล้วจึงนามาเป็ นต้นแบบใน
การทาตัวหนัง โดยมีท้ งั การลอกลายโดยตรงและการแก้ไขลายบางส่ วนตามจินตนาการของช่างแต่
ใช้โครงสร้ างจากลายตัวหนังเดิ ม นอกจากนั้นยังมี การลอกลายอี กแบบที่ เหมาะสาหรั บผูฝ้ ึ กหัด
เริ่ มต้น คือ การนารู ปหนังที่แกะเสร็ จแล้วมาวางบนแผ่นหนังที่ตอ้ งการลอกลาย ใช้ลวดเย็บกระดาษ
เย็บติดกันเลื่อนแล้วพ่นสี ดว้ ยสี สเปรย์เมื่อนาแบบออกก็จะได้ลายบนแผ่นหนัง

(ก) แบบร่ างจากการวาด

(ข) แบบร่ างจากการถ่ายเอกสาร

(ค) แบบร่ างจากการพ่นสี สเปรย์

ภาพที่ 17 การร่ างแบบตัวหนังตะลุง
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4.2.4 การแกะฉลุลวดลาย
การแกะฉลุ ลวดลายของหนังตะลุ งมี 2 วิธี คือ การตอกด้วยตุ๊ดตู่และการแกะด้วยมี ด
แกะ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของช่างว่าจะใช้วธิ ี ใดจึงเหมาะสมกับลวดลายนั้น
การตอกด้วยตุด๊ ตู่ นิยมใช้ตุด๊ ตู่กลมเบอร์ 10-17 (ใหญ่-เล็ก) เป็ นหลัก และอาจใช้ตุ๊ดตู่ที่
เป็ นลายอื่นประกอบเพื่อความสวยงาม การตอกตุ๊ดตู่จะใช้ตุ๊ดตู่กลมเบอร์ ใหญ่ตอกเป็ นเส้นติดกัน
เป็ นเส้นประหรื อที่ช่างเรี ยกว่า “ตัวหนอน” เพื่อเป็ นเส้นหลักแยกส่ วนต่างๆ ของภาพแล้วจึงใช้ตุ๊ดตู่
เบอร์ ที่เล็กกว่าตอกเป็ นเส้นจุดในส่ วนของรายละเอียดด้านใน นอกจากนี้ยงั ตอกเป็ นลายดอก 3 จุด 4
จุด ประกอบเป็ นลายผ้า 20
การแกะด้วยมีดแกะ ใช้กบั การแกะในส่ วนรายละเอียดที่ตอ้ งการความอ่อนช้อย เช่ น
ใบหน้าตัวนาง นิ้ วมื อของตัวพระ-ตัวนางหรื อในส่ วนต้องการความพลิ้ ว เช่ น ลายปลายผ้า ลาย
กระหนก และใช้ในการตัดภาพตัวหนังออกจากแผ่นหนังผืนใหญ่
19F

ภาพที่ 18 การตอกลายด้วยตุด๊ ตู่

ภาพที่ 19 การแกะลายด้วยมีดแกะ
20

สัมภาษณ์ เต็มบุญสุ ข สุ ขแก้ว, ช่างแกะหนังตะลุงพื้นบ้าน, 6 เมษายน 2560.
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4.2.5 การลงสี ตัวหนัง
สี ที่ใช้ในหนังตะลุงเดิมใช้เพียงไม่กี่สี ได้แก่ สี เดิมของแผ่นหนัง (สี เนื้ อ) สี ดาจากหมึก
จีน และสี สันอื่นๆ นิ ยมใช้เป็ นสี เบญจรงค์ (ดา แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง) ตามแบบศิลปะไทย
ในอดี ตใช้สีจากสมุนไพร สี แดงจากหมาก สี เหลื องจากขมิ้นอ้อย สี เขียวจากใบพริ ก สี ดาจากเขม่า
ไฟผสมน้ าข้าว แต่ในปั จจุบนั ช่างนิยมนาผงสี ผสมอาหารมาละลายน้ าอุ่นให้ได้ความเข้มสี อ่อนสี แก่
ตามต้องการ แล้วผสมกับเหล้าขาวเพื่อเป็ นตัวช่วยให้เนื้ อสี ซึมเข้าแผ่นหนังติดทนไม่ลอก และเนื้ อสี
ที่ได้ยงั คงมีความโปร่ งแสง โดยอุปกรณ์ที่ใช้ระบายนั้น ใช้หวายที่ทุบปลายร่ วมกับพูก่ นั สมัยใหม่ 21
2 0F

ภาพที่ 20 อุปกรณ์การลงสี ตวั หนังตะลุง
4.2.6 การประกอบตัวหนัง
ไม้สาหรั บเชิ ดตัวหนังเรี ยกว่า ไม้คีบหนังหรื อไม้ตบั หนัง โดยใช้ไม้ไผ่เหลาให้ส่วน
โคนใหญ่กว่าส่ วนปลาย บางตัวต้องเหลาไม้ตบั ให้เล็กเรี ยวเพื่อเวลาเชิ ดรู ปหนังจะทาให้อ่อนช้อย
โดยในส่ วนปากของตัวตลกที่ตอ้ งการให้ขยับได้น้ นั จะใช้ไม้ไผ่เหลาเล็กๆผูกติดกับไม้ตบั และตัว
หนัง ใช้เชื อกผูกปลายไม้กบั ปากล่ างของตัวหนัง เพื่อให้ไม้โค้งตัวและดี ดกลับเมื่ อดึ งและปล่ อย
เชื อก หากเป็ นตัวหนังตัวเล็กนิ ยมใช้ยางเส้นผูกเชื่ อมระหว่างปากบนและล่างแทน ส่ วนแขนขาใช้
เชื อกเอ็นร้ อยผูกมัดปมให้ติดกัน แล้วผูกไม้ที่ใช้สาหรับเชิ ด ซึ่ งกลไกการขยับของหนังตะลุ งนั้น
อาศัย เอ็ นชัก และไม้เ ชิ ดเป็ นหลัก ตัวหนัง ถู ก ประกบด้วยไม้ต ับ หนัง มี จุดที่ เป็ นข้อต่ อสามารถ
เคลื่อนไหวได้3จุด คือ หัวไหล่ ข้อศอกและข้อมือ ตัวหนังโดยเฉพาะตัวตลกจะสามารถขยับปากได้
21

6 เมษายน 2560.

สัมภาษณ์ วาที ทรัพย์สิน, ทายาทหนังสุ ชาติ ทรัพย์สิน ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หนังตะลุง) ปี 2549,
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บางตัวขยับแขนได้ขา้ งเดียวบางตัวขยับได้สองข้าง แล้วแต่บุคลิกของรู ปหนังตัวนั้น โดยส่ วนที่เป็ น
ข้อต่อจะใช้ดา้ ยหรื อเอ็นร้อยผูกเพื่อยึดส่ วนต่างๆของตัวหนังไว้ดว้ ยกัน

ภาพที่ 21 กลไกการขยับของหนังตะลุง
5. ผลงานศิลปิ นทีม่ ีความเกีย่ วข้ องในการออกแบบ
เนื่องด้วยละครหุ่นเงาเป็ นวัฒนธรรมเก่าแก่ของโลกที่ยงั คงแพร่ หลายในหลายประเทศ
จึงส่ งผลให้ศิลปิ นมีการนาไปใช้เป็ นแรงบันดาลใจหรื อต่อยอดจากรู ปแบบละครเงาแบบเดิมมาเป็ น
รู ปแบบของงานศิลปะแขนงอื่นๆ รวมทั้งรู ปแบบของเครื่ องประดับร่ วมสมัย ซึ่ งศิลปิ นได้ใช้ความ
ประทับใจในตัวละครเงา เทคนิค วัสดุ มาสร้างสรรค์เป็ นผลงาน อาทิ ผลงานของ Misha Lee ชุด
Silhouettes และผลงานของ Wei Zhou จาก Central Academy of Fine Arts
นอกจากนี้ แล้วผูว้ ิจยั ยังได้ทาการศึ กษาผลงานเครื่ องประดับร่ วมสมัยอื่ นๆที่ ใช้วสั ดุ
เดียวกับหนังตะลุง อาทิ ผลงานชุ ด Precious Beasts – Blooming ของ Eunmi Chun และ The Course
of Time ของ Elisabeth Habig และศึกษาเครื่ องประดับร่ วมสมัยที่ใช้วสั ดุใกล้เคียงกับหนังตะลุ ง
อาทิ ผลงานของแบรนด์สราญ ของ ศรัญญ์ อยูค่ งดี, ผลงานชุ ด Priceless ของ Christel van der Laan
และผลงานชุด Take away series ของ Kristin D’Agostino
5.1 เครื่ องประดับร่ วมสมัยที่มีแรงบันดาลใจจากละครหุ่นเงา
5.1.1 ผลงานชุ ด Silhouettes ของ Misha Lee
Silhouettes เป็ นชุ ดผลงานที่มีท้ งั เครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับของ Misha Lee นัก
ออกแบบชาวจีน ในปี ค.ศ.2012 ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากละครเงาของจีน เป็ นการผสมผสาน
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รู ป แบบดั้งเดิ ม เข้ากับงานแฟชั่นสมัยใหม่ โดยใช้เทคนิ คของการฉลุ ล ายและการปั ก ด้า ย วัส ดุ ที่
เลือกใช้คือ หนังสัตว์ เส้นด้ายและโครงสร้างจากโลหะ
งานของ Misha Lee เป็ นงานที่เลือกใช้เทคนิคและวัสดุเดิมจากละครเงาของจีน ทาให้
แม้เห็ นครั้งแรกก็ทราบได้ถึงที่มา และเป็ นการดึ งเสน่ ห์ของศิลปะพื้นบ้านออกมาในรู ปแบบใหม่
งานเน้นนาเสนอความประณี ตในการแกะลวดลายดอกไม้และหญิงสาว แสดงเนื้ อผิวจริ งของวัสดุ
โดยแต่งแต้มสี สันเพียงบางส่ วนและเพิ่มการปักด้ายในจุดที่สาคัญ
โดยนอกจากที่มาของงาน Misha Lee และงานของผูว้ ิจยั นั้นจะได้รับแรงบันดาลใจ
จากละครหุ่นเงาเหมือนกันแล้ว การศึกษาและวิเคราะห์งานของ Misha Lee นั้นยังเป็ นประโยชน์ใน
ข้อมูลด้านการใช้เทคนิคการฉลุลาย การประยุกต์ลวดลาย การใช้วสั ดุหนังสัตว์ในการสร้างชิ้นงาน
และการดึงเอกลักษณ์ของงานดั้งเดิม

ภาพที่ 22 ผลงานชุด Silhouettes ของ Misha Lee
ที่มา : http://laceandtea.com/2012/06/silhouettes-misha-lees-graduation-collection/
5.1.2 ผลงานของ Wei Zhou จาก Central Academy of Fine Arts
ผลงานของ Wei Zhou จาก CAFA (Central Academy of Fine Arts), Beijing, China
เป็ นผลงานสาเร็ จการศึกษาในปี 2016 ที่เป็ นชุดสร้อยคอ ใช้รูปแบบและเทคนิคจากละครเงาของจีน
โดยใช้วสั ดุหลักเป็ นหนังและใช้โลหะเงิน ไม้ ลูกปัด เข้ามาประกอบ
โดยงานของ Wei Zhou มีความน่าสนใจในส่ วนของข้อต่อของส่ วนหนังสัตว์ที่ขยับ
ได้ซ่ ึ งเป็ นเอกลักษณ์ของตัวหุ่ นละครเงาและสี สันในงานที่มีความสดใส
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ภาพที่ 23 ผลงานของ Wei Zhou จาก Central Academy of Fine Arts
ที่มา : http://bijoucontemporain.unblog.fr/category/evenements/graduation-show/
5.2 เครื่ องประดับร่ วมสมัยทีใ่ ช้ วสั ดุเดียวกับหนังตะลุง
5.2.1 ผลงานชุ ด Precious Beasts - Blooming ของ Eunmi Chun
Precious Beasts - Blooming คือชุ ดงานเครื่ องประดับร่ วมสมัยของ Eunmi Chun
ศิลปิ นชาวเกาหลีใต้ ในปี ค.ศ.2013 ที่ประกอบด้วยเข็มกลัดและจี้ Eunmi Chun เลือกทางานกับวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น หนังหมู หนังวัว เส้นผม ในรู ปแบบของงาน3มิติ วัสดุธรรมชาติเหล่านี้ เป็ นตัวแทน
ความไม่เที่ยงธรรม วงจรชีวติ ของมนุษย์พืชและสัตว์ที่จะกลับคืนสู่ ฝนและได้
ุ่
รับการเกิดใหม่
เครื่ องประดับของ Eunmi Chun แต่ละชิ้นมีความคล้ายคลึงกันในรู ปแบบที่เป็ นสัตว์ที่
ถูกซ้อนทับด้วยใบไม้ เช่ น รู ปแกะของสิ งโต หมี หรื อยีราฟท่ามกลางใบไม้ โดยมีส่วนของโลหะ
อย่างเงินและสังกะสี เข้ามาประกอบเป็ นพื้นหลัง

ภาพที่ 24 ผลงานชุด Precious Beasts - Blooming ของ Eunmi Chun
ที่มา : http://www.ornamentumgallery.com/artists/eunmi-chun
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โดยส่ วนที่สอดคล้องกันระหว่างงานของ Eunmi Chun กับงานของผูว้ ิจยั คือ มีการใช้
วัสดุหลักที่ทาจากวัสดุธรรมชาติอย่างหนังวัวและวางทับซ้อนกันสร้างมิติในงานให้เพิ่มขึ้น และยังมี
การใช้โลหะเข้ามาประกอบเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กบั ตัวโครงสร้างของเครื่ องประดับ
5.2.2 ผลงานชุ ด The course of time ของ Elisabeth Habig
The course of time เป็ นคอลเลกชันเครื่ องประดับร่ วมสมัยของ Elisabeth Habig
ศิลปิ นชาวออสเตรี ย ในช่ วงปี ค.ศ2016-2017 โดยใช้วสั ดุหนังและทองคาเปลว (gold leaf) โดย
Elisabeth บังเอิญได้พบเทคนิ คใหม่ที่ให้ความรู ้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ วนั้นสามารถจับภาพ
และเก็บรักษาได้ตลอดไป โดยสื่ อผ่านการพับแผ่นหนังทับไปมาให้เกิดจังหวะให้ความรู ้สึกเหมือน
เป็ นการหยุดเวลาขณะวัตถุกาลังเคลื่อนไหว
งานของ Elisabeth มีความน่าสนใจในส่ วนของการสามารถสร้างมิติให้กบั แผ่นหนัง
ได้อย่างชัดเจนผ่านการพับไปมาของแผ่นหนังจนทาให้เกิ ดดู มีมวลมีน้ าหนักที่มากขึ้นกว่ารู ปแบบ
แผ่นอย่างเดิม

ภาพที่ 25 ผลงานชุด The course of time ของ Elisabeth Habig
ที่มา : https://klimt02.net/jewellers/elisabeth-habig
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5.3 เครื่ องประดับร่ วมสมัยทีใ่ ช้ วสั ดุใกล้ เคียงกับหนังตะลุง
5.3.1 แบรนด์ สราญ โดย ศรัญญ์ อยู่คงดี
แบรนด์สราญ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2013 โดยศรัญญ์ อยูค่ งดี คอนเซ็ปต์หลักของแบรนด์
คือการเน้นความเป็ นไทยในแง่มุมใหม่สร้างสรรค์งานศิลปะที่สวมใส่ ได้ โดยใช้เทคนิ คหัตถกรรม
การประดิษฐ์ดอกไม้ในวังหลวงมาประยุกต์ โดยสาเหตุที่เลือกดอกไม้เพราะคนไทยมีความผูกพัน
กับดอกไม้มาตั้งแต่เกิดกระทัง่ หมดลมหายใจ
สาหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็ นผ้าสักหลาด ( Fabric Felt) โดยการใช้เศษผ้าและวัสดุเส้น
ใยมาอัดผ่านความร้อนสู งให้เป็ นแผ่นบางๆ เหมือนกระดาษและพิมพ์ลายด้วยระบบอิงค์เจ็ตและใช้
เทคนิ คเลเซอร์ คตั สามารถกันน้ าได้ร้อยเปอร์ เซ็ นต์ มีน้ าหนักเบา มีอายุการใช้งานเกิ นยี่สิบปี และ
สามารถซึ ม ซับ กลิ่ นน้ า หอมได้ด้วยจากนั้น จะอาศัย ฝี มื อด้า นหัต กรรมของช่ า งไทยในการแกะ
ลวดลายให้เป็ นดอกไม้ชนิ ดต่างๆ นอกจากนี้ ยงั ใช้เทคนิ คอบร่ า คือการอบกลิ่ นหอมของไทยใน
สมัย ก่ อ นมาใช้ใ นการอบเครื่ อ งประดับ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กลิ่ น หอม ทั้ง นี้ ยัง มี ก ารน างานไม้แ ละงาน
ทองเหลืองมาช่วยเสริ มให้ผลงานดูมีความหลากหลายมากขึ้น
โดยงานของแบรนด์ ส ราญและงานของผู ว้ ิ จ ัย นั้น มี รูป แบบของลัก ษณะตัว งานที่
คล้ายกันในส่ วนของการวางซ้อนส่ วนประกอบในตัวชิ้นงานที่ซ้อนเป็ นชั้นๆลดหลัน่ กันและใช้การ
ดัดงอวัส ดุ ใ ห้มี ค วามโค้ง เพื่ อ เพิ่ ม มิ ติใ ห้ก ับ วัส ดุ และมี ก ารใช้โลหะเข้ามาประกอบสร้ างความ
แข็งแรงเป็ นโครงสร้างและตัวเรื อนให้กบั ชิ้นงาน

ภาพที่ 26 แบรนด์สราญ โดย ศรัญญ์ อยูค่ งดี
ที่มา : http://hellomagazinethailand.com/Fashion-Lifestyle/Jewellery/SARRAN-Brand/SARRAN
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5.3.2 ผลงานชุ ด Priceless ของ Christel van der Laan
Christel van der Laan เป็ นนักออกแบบเครื่ องประดับร่ วมสมัยชาวเนเธอร์ แลนด์
Priceless เป็ นงานที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ.2006 ใช้วสั ดุจากป้ ายราคาโพรพิลีน (Polypropylene price
tags) ร่ วมกับเงินสเตอร์ ลิงชุบทองคา
แนวคิ ดในงานเป็ นการแสวงหาความงดงามของเครื่ องประดับ ในรู ป แบบที่ ไ ม่ ใ ช่
อัญมณี ราคาแพงแต่เป็ นการเลือกและการจัดระเบียบวัสดุโดยการวางซ้อนกัน เปลี่ยนแปลงบทบาท
ของวัตถุให้เป็ นองค์ประกอบสาคัญของงานแทนอัญมณี
งานของ Christel มีความน่าสนใจในส่ วนของการวางวัสดุที่โปร่ งแสงทับซ้อนกันแล้ว
ทาให้เกิดลวดลายจากแสงที่ผา่ นชั้นความหนาที่ต่างกัน และในส่ วนของการเชื่ อมต่อกับโครงสร้าง
โลหะนั้น ยังคงเน้นรู ปแบบที่โปร่ ง โดยฉลุแผ่นโลหะเป็ นลายที่สอดคล้องกับลายจากแผ่นโพรพิลีน
ซึ่ งวัสดุในงานของผูว้ จิ ยั นั้นใช้แผ่นหนังวัวที่ใช้ในงานหัตถกรรมหนังตะลุงซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ นโปร่ ง
แสงเช่นเดียวกันกับแผ่นป้ ายราคาโพรพิลีนของ Christel

ภาพที่ 27 ผลงานชุด Priceless ของ Christel van der Laan
ที่มา : http://www.christelvanderlaan.com/priceless.html
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5.3.3 ผลงานชุ ด Take Away Series ของ Kristin D’Agostino
Take Away Series เป็ นผลงานของ Kristin D’Agostino นักออกแบบเครื่ องประดับ
ชาวนิวซีแลนด์ ในปี ค.ศ.2011 โดยในชุ ดประกอบด้วยงานเข็มกลัดหลายชิ้นที่ใช้วสั ดุจากพลาสติก
กล่องข้าว เอ็นตกปลาและโลหะเงิน
งานของ Kristin เป็ นชุ ดเข็มกลัดที่ใช้วสั ดุ จากกล่องข้าวพลาสติ กที่เนื้ อวัสดุ มีความ
โปร่ งแสง แล้วจึงนามาตัดเป็ นแผ่น กรี ดแบ่งเป็ นรู ปสามเหลี่ยมต่อกันแล้วพับทามุมเล็กน้อย โดยใน
แต่ละช่องของสามเหลี่ยมมีการสร้างลวดลายด้วยการเจาะรู และขีดเป็ นเส้นเว้นช่องว่างบ้างเพื่อสร้าง
จังหวะและให้งานดู ไม่แน่นจนเกิ นไป ทาให้ตวั งานมีความน่ าสนใจ อีกทั้งการใช้เทคนิ คพับมุมยัง
ช่วยสร้างมิติให้กบั ชิ้นงาน ซึ่ งงานของผูว้ จิ ยั เองก็มีการใช้ลวดลายในงานที่หลากหลายและใช้วสั ดุที่
มีคุณสมบัติโปร่ งแสงเช่นกัน

ภาพที่ 28 ผลงานชุด Take Away Series ของ Kristin D’Agostino
ที่มา : https://kristindagostino.com/handmade/take-away-series/
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บทสรุ ป
จากการศึกษาผลงานของศิลปิ นข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั เห็ นถึ งแนวทางรู ปแบบเทคนิ ค
ต่างๆ ที่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ โดยการทดลองหารู ปแบบและเทคนิ คที่ เหมาะสมกับงานของ
ผูว้ จิ ยั เอง โดยประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจ ได้แก่
1.)การใช้แผ่นหนังร่ วมกับโลหะอย่างผลงานชุ ด Precious Beasts - Blooming ของ
Eunmi Chun ที่นอกจากช่วยเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงานแล้ว ยังสร้ างความน่าสนใจด้วยพื้นผิว
และสี ที่แตกต่างระหว่างหนังและโลหะ
2.)การใช้เ ทคนิ ค ทับ ซ้อ นช่ วยในการสร้ า งลวดลายในผลงานชุ ด Priceless ของ
Christel van der Laan ที่สร้างลวดลายจากคุณสมบัติของวัสดุที่มีความโปร่ งแสง
3.)การใช้เทคนิ คดัดงอในผลงานของแบรนด์สราญ โดย ศรัญญ์ อยู่คงดี และการใช้
เทคนิคพับมุมในผลงานชุด Take away Series ของ Kristin D’Agostino เพื่อเป็ นการเพิ่มมิติให้กบั
ชิ้นงานที่ทาจากวัสดุแบบแผ่น
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บทที่ 3
การดาเนินงานวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้วางขั้นตอนในการดาเนิ นงานวิจยั และกรอบแนวความคิดเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในกระบวนการของงานวิจยั และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดลองเทคนิคจากงานหัตถกรรมหนัง
ตะลุง และทดลองวัสดุและเทคนิคให้เหมาะกับงานเครื่ องประดับ
1. วิธีดาเนินการงานวิจัย
1.1 ขั้นตอนการเก็บข้ อมูล
1.)ค้นคว้าข้อมูล โดยทาการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสื อ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และ
อินเตอร์ เน็ต เพื่อศึ กษาข้อมูลเชิ งเนื้ อหา เช่ น ที่มาและประวัติของหนังตะลุง ผลงานของศิลปิ นที่
เกี่ ยวข้อง ในส่ วนของข้อมูลปฐมภูมิผูว้ ิจยั ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมู ลในเชิ งปฏิ บตั ิ เช่ น วัสดุ และ
เครื่ องมือที่ใช้ ขั้นตอนในการแกะหนังตะลุง ใน 3 แหล่งเรี ยนรู ้ คือ
- พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง สุ ชาติ ทรัพย์สิน อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
- ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรู ปหนังบางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
- บ้านช่างเต็มบุญสุ ข สุ ขแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช
2.)สรุ ป เอกลัก ษณ์ ข องหัต ถกรรมหนัง ตะลุ ง โดยน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ท้ ัง หมดมาท าการ
วิเคราะห์และสรุ ปเป็ นคาสาคัญ (Key Words) เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
1.2 ขั้นตอนการทดลองและสร้ างผลงาน
ขั้นตอนการทดลอง แบ่งเป็ น 2 การทดลองหลัก ได้แก่
1.)วิเคราะห์ขอ้ มูลและทดลองเทคนิคจากหนังตะลุง โดยการวิเคราะห์ลายที่พบในหนัง
ตะลุง แล้วจึงนามาทดลองสร้างลายด้วยเครื่ องมื อที่ใช้ในหัตถกรรมหนังตะลุงตามลายต้นแบบเดิม
และลายที่ดดั แปลงใหม่
2.)ทดลองวัสดุ และเทคนิ คให้เหมาะกับงานเครื่ องประดับ โดยจากการศึกษาผลงาน
ศิลปิ นที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 จึงได้เป็ นแนวทางในการทดลองวัสดุและเทคนิ ค ดังนี้ การทดลองวัสดุ
ใช้แผ่นหนัง ซึ่ งเป็ นวัสดุเดิมจากหนังตะลุงกับแผ่นโลหะ ทองเหลือง ทองแดง และแปะตัง๊ ซึ่ งเป็ น
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วัสดุในงานเครื่ องประดับมาใช้ร่วมกัน ในส่ วนของเทคนิ คที่ใช้ มี 3 เทคนิค คือ เทคนิคทับซ้อนเป็ น
การนาแผ่นหนังและโลหะมาวางทับซ้อนกันเป็ นชั้นๆ เทคนิ คดัดงอเป็ นการดัดงอแผ่นหนังและ
โลหะให้เกิดความโค้ง เทคนิคพับมุมโดยกรี ดแผ่นหนังให้เป็ นรอยและพับขึ้นมุม หลังจากนั้นจึงทา
การสรุ ปผลและสร้างงานเครื่ องประดับ
แผนการดาเนินการเก็บข้ อมูล
ค้ นคว้ าข้ อมูล
ศึกษา
ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ

วิเคราะห์ข้อมูลและทดลอง
เทคนิคจากหนังตะลุง

ลงพื ้นที่เก็บ
ข้ อมูลปฐมภูมิ

สรุ ปเอกลักษณ์

แผนการดาเนินการทดลองและสร้ างผลงาน
ทดลองวัสดุและเทคนิค
ให้ เหมาะกับงานเครื่ องประดับ

สรุ ปผลการทดลอง
สร้ างงานเครื่ องประดับ

ภาพที่ 29 ขั้นตอนวิธีการวิจยั
2. กรอบแนวความคิด

ภาพที่ 30 เอกลักษณ์ของหัตถกรรมหนังตะลุง
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับหนังตะลุ งและหัตถกรรมหนังตะลุ งในบทที่ 2 นามาซึ่ ง
บทสรุ ปเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมหนังตะลุง เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวความคิดของงานวิจยั
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โดยผูว้ จิ ยั สรุ ปได้เป็ น 3 ส่ วนสาคัญ คือ
ความงามทางศิลปะที่แสดงออกผ่านทางทัศนธาตุของตัวหนังตะลุง โดยมีจุดที่เกิดจาก
การตอกตุ๊ดตู่เป็ นทัศนธาตุเด่น เนื่ องจากพบมีการใช้ในงานหัตถกรรมหนังตะลุงในสัดส่ วนที่มาก
ประกอบกับการใช้เส้นโค้งที่อ่อนช้อยพลิ้วไหวให้ความรู ้สึกลื่นไหลตามรู ปแบบของลายไทย และ
การใช้การซ้ ากันของการวางระยะในงานหัตถกรรมหนังตะลุงที่ทาให้เกิดจังหวะของลวดลาย
ทักษะเชิ งช่ างที่ มีการใช้ภูมิปัญญาในการเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ประยุกต์ใช้สิ่งใกล้ตวั
และวัสดุ ในท้องถิ่ น อีกทั้งใช้ฝีมือในการสร้ างสรรค์งาน มีความเชี่ ยวชาญตั้งแต่ข้ นั ตอนการเขียน
ลายโดยเข้าใจสัดส่ วนและองค์ประกอบของลายตัวหนังและมีความรู ้เรื่ องลายไทย ขั้นตอนการตอก
ลายที่ ต้องอาศัย ความแม่ นย า ตอกลายเรี ย งสม่ าเสมอ มี ระยะ ขนาดและตาแหน่ ง ที่ เหมาะ และ
ขั้นตอนการแกะลายที่ตอ้ งใช้ความชานาญในการแกะลายเพื่อให้ได้ลายที่พลิ้วไหวอ่อนช้อยและต้อง
คอยระวังไม่ให้ลายขาดระหว่างการแกะ
เสน่ ห์ของวัสดุแผ่นหนังหรื อหนังแก้วตามชื่อเรี ยกของช่างท้องถิ่น ที่เป็ นการนาหนังวัว
มาผ่านกรรมวิธีการฟอกที่ใช้กรดกาจัดส่ วนของไขมันออกจนได้เป็ นแผ่นหนังบางๆ ที่มีคุณสมบัติ
โปร่ งแสงและการเกิดรอยช้ าเป็ นฝ้าขาวเมื่อตอกลายหรื อขีดลาย แต่ยงั คงพื้นผิวที่มีความสากในแบบ
ของหนังวัว
3. วิเคราะห์ ข้อมูลและทดลองเทคนิคจากงานหัตถกรรมหนังตะลุง
3.1 วิเคราะห์ ทัศนธาตุและองค์ ประกอบศิลป์ ของหนังตะลุง

ภาพที่ 31 ทัศนธาตุของหนังตะลุง
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3.1.1 วิเคราะห์ ทัศนธาตุ
จุด (Dot) : จุดเป็ นทัศนธาตุที่เห็นได้ชดั เจนและพบมากที่สุดในหนังตะลุง โดยจุดใน
หนังตะลุงเกิดจากการตอกด้วยตุ๊ดตู่ เพื่อฉลุเอาแผ่นหนังส่ วนนั้นออก ซึ่ งจุดที่ซ้ าๆ กันเมื่อประกอบ
เข้าด้วยกันก็เกิดเป็ นลายของหนังตะลุง
เส้ น (Line) : เส้นที่พบในหนังตะลุงมี2ลักษณะ คือ เส้นที่เกิดจากการตอกตุ๊ดตู่ติดกัน
ถี่ ๆ เว้นระยะเป็ นช่ วงๆ จนกลายเป็ นเส้นประที่ทาหน้าที่เป็ นเส้นขอบแบ่งส่ วนต่างๆ ของตัวหนัง
และเส้นที่เกิดจากการแกะของมีดแกะที่มีลกั ษณะอ่อนช้อย บางเบา ด้วยการใช้เส้นโค้งเป็ นหลัก ดู
ไหลลื่น ให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหว
สี (Color) : สี ของแผ่นหนังเดิ มนั้นเป็ นสี เนื้ อ โดยตัวหนังที่เป็ นตัวตลกมักจะใช้สีดา
เป็ นหลักเพื่อให้เกิดเงาชัดแล้วจึงตัดสี แดงเล็กน้อย แต่ในส่ วนของตัวหนังที่เป็ นตัวพระตัวนางจะมี
การใช้สีสันที่หลากหลายและใช้สีที่ตดั กันไว้ใกล้กนั เพื่อช่วยในการแบ่งส่ วนต่างๆของตัวหนัง ทา
ให้เงาของตัวหนังขณะเชิดมีความสวยงามเห็นสี สันได้ชดั เจน
รู ปร่ างรู ปทรง (Form&Shape) : รู ปหนังตะลุงมีลกั ษณะเป็ นงาน 2 มิติ โดยรู ปหนังที่
เป็ นมนุษย์และตัวตลกมักมีรูปร่ างที่อ่อนช้อยคล้ายตัว S
น้าหนัก (Value) : การใช้ตุ๊ดตู่ตอกลายที่มีหลายขนาด ทาให้จุดและเส้นที่ได้มีความ
หนาบางไม่เท่ากัน สร้ างน้ าหนักให้กบั ลายของตัวหนังตะลุ ง ในส่ วนของความเข้มสี ที่ใช้ในหนัง
ตะลุงจะลงสี แค่น้ าหนักเดียว ไม่ไล่สีอ่อนสี แก่
ที่ว่าง (Space) : พบได้มากในตัวหนังที่เป็ นตัวตลก จะมีที่วา่ งที่เป็ นพื้นแผ่นหนังไม่มี
ลายประกอบใดๆจากการตอกและแกะลาย เวลาเชิ ดจะเป็ นส่ วนที่ทาให้เกิดเงาเพราะแสงจะผ่านได้
เพียงบางส่ วน
พื้นผิว (Texture) : แผ่นหนังที่ ใช้ใ นงานหัตถกรรมหนัง ตะลุ งมี ความสากของตัว
ผิวหนัง
3.1.2 วิเคราะห์ องค์ ประกอบศิลป์
เอกภาพ (Unity) : ความเป็ นเอกภาพของตัวหนังตะลุงเกิดจากมวลของตัวหนังที่ดูเป็ น
ชิ้นเดียวกันแม้จะมีส่วนที่เป็ นข้อต่อในส่ วนแขนขา แต่ลายเส้นที่พลิ้วไหวไหลลื่น ทาให้ภาพรวมดู
เป็ นชิ้นเดียวกัน
ความสมดุล (Balance) : ตัวหนังตะลุงมีลกั ษณะที่เป็ นภาพหันด้านข้าง แม้ไม่สมมาตร
แต่มีความสมดุลด้วยรู ปร่ างที่เป็ นเหมือนตัว S คือ ท่อนบนจะหนักไปข้างหน้าและด้านล่างจะหนัก
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มาด้า นหลัง ยกตัวอย่า งเช่ น ตัวตลกที่ มี ลกั ษณะพุง โตและก้นงอน หรื อตัวนางที่ เน้นรู ปร่ า งของ
ผูห้ ญิงที่มีหน้าอกและก้น
จังหวะ (Dominance) : การซ้ ากันของลายตอก ลายฉลุบนตัวหนังตะลุง เป็ นการซ้ าที่
เป็ นระเบี ยบ ให้ความรู ้ สึกสม่ าเสมอ อี กทั้งขนาดและระยะที่ต่างกันก็ทาให้เกิ ดจังหวะของเส้นที่
ต่างกัน
ความกลมกลืน (Harmony) : รู ปตัวหนังเป็ นรู ปแบบของงานศิลปะไทยที่ผสมผสาน
กับทักษะของช่างท้องถิ่นลักษณะงานที่ได้จึงมีการใช้เส้นโค้งที่มากตามรู ปแบบศิลปะไทย ทาให้มี
การพลิ้วไหวของลวดลายที่ดูอ่อนหวาน ดูกลมกลืน
ความขัดแย้ ง (Contrast) : การใช้สีที่ตดั กันของตัวหนังตะลุงเป็ นการช่ วยสร้างความ
โดดเด่น และช่วยแยกส่ วนต่างๆของตัวหนังให้ชดั ขึ้น
ขนาด สั ดส่ วน (Size, Proportion) : สัดส่ วนของรู ปตัวหนังตะลุงมักมีความผิดแปลก
ไปจากความเป็ นจริ ง เช่น ในส่ วนของตัวพระตัวนางที่ช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปจะสั้นเพื่อให้เวลาเชิ ด
เกิดเงาที่ดูสมส่ วน หรื อสัดส่ วนหน้าตาของตัวตลกที่มีความเกินจริ ง เช่น จมูกใหญ่เกินจริ งหรื อปาก
แหลมเกินจริ ง นอกจากนี้ยงั พบว่าแขนและมือของตัวหนังยาวเลยเข่าซึ่ งล้วนเป็ นลักษณะที่เกินจริ ง
3.1.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ทศั นธาตุและองค์ ประกอบศิลป์ ของหนังตะลุง
พบว่าทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ที่เห็นเด่นชัดในงานหัตถกรรมหนังตะลุง ได้แก่
จุดซึ่ งเป็ นทัศนธาตุที่พบมากที่สุดประกอบกับเส้นโค้งที่อ่อนช้อยพลิ้วไหวและการซ้ ากันของลายที่
เป็ นองค์ประกอบทาให้เกิดจังหวะในงานเกิดเป็ นลายต่างๆ
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3.2 บันทึกและวิเคราะห์ ลายทีพ่ บในหนังตะลุง
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาด้วยการบันทึกลายที่พบและวิเคราะห์เทคนิ คที่ใช้ สร้ างลายรวมทั้ง
ตาแหน่ งส่ วนที่พบลาย และเรี ยงลาดับผลการบันทึกโดยการใช้เทคนิ คที่ใช้ในการสร้างลายเป็ น
เกณฑ์ คือเรี ยงจากเทคนิ คการตอกตุ๊ดตู่ เทคนิ คมีดแกะ การใช้เทคนิ คตอกตุ๊ดตู่และมีดแกะร่ วมกัน
และเทคนิคขีดด้วยเหล็กปลายแหลม ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ผลการบันทึกและวิเคราะห์ลายที่พบในหนังตะลุง
ที่
1.

ภาพลายที่พบ

บันทึกลายเส้น

ชื่อลาย

เทคนิคที่ใช้

ส่ วนที่พบ

จุดไข่ปลา

ตอกตุ๊ดตู่

ลายของภาพ

ตัวหนอน

ตอกตุ๊ดตู่

ขอบลายภาพ

ก้นหอย

ตอกตุ๊ดตู่

ลายเมฆ

ตาราง

ตอกตุ๊ดตู่

ผ้านุ่งตัวตลก

ลายดอก
ไข่ปลา

ตอกตุ๊ดตู่

ลายผ้าสไบ

ลายดอก

ตอกตุ๊ดตู่

เสื้ อตัวนาง

2.

3.

4.

5.

6.
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ตารางที่ 1 ผลการบันทึกและวิเคราะห์ลายที่พบในหนังตะลุง (ต่อ)
ที่
7.

ภาพลายที่พบ

บันทึกลายเส้น

ชื่อลาย

เทคนิคที่ใช้

ส่ วนที่พบ

ลายดอก
ตาราง

ตอกตุ๊ดตู่

ลายผ้านุ่ง

ประจายาม

ตอกตุ๊ดตู่

กางเกง
ตัวพระ

ดอกสี่ กลีบ
(1)

ตอกตุ๊ดตู่

ผ้านุ่ง
ตัวนาง

ดอกสี่ กลีบ
(2)

ตอกตุ๊ดตู่

ดอกไม้ร่วง

ดอกจอก

ตอกตุ๊ดตู่

ลายเสื้ อ
ตัวนาง

สังวาล

ตอกตุ๊ดตู่

สร้อยสังวาล

เส้นคัน่

ตอกตุ๊ดตู่

ชายผ้านุ่ง

8.

9.

10.

11.

12.
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ตารางที่ 1 ผลการบันทึกและวิเคราะห์ลายที่พบในหนังตะลุง (ต่อ)
ที่
13.

ภาพลายที่พบ

บันทึกลายเส้น

ชื่อลาย

เทคนิคที่ใช้

ส่ วนที่พบ

กระจังตาอ้อย

ตอกตุ๊ดตู่

ขอบผ้านุ่ง

หน้ากระดาน

ตอกตุ๊ดตู่

ขอบผ้านุ่ง

กระจังใบเทศ

ตอกตุ๊ดตู่

สร้อยคอ

บาก

มีดแกะ

แขนเสื้ อ

วงกลม
ดอกเข็ม

มีดแกะ

ลายเสื้ อ
ตัวนาง

เกล็ดปลา

มีดแกะ

ลายเสื้ อ
ตัวนาง

นารี

มีดแกะ

ตัวนาง

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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ตารางที่ 1 ผลการบันทึกและวิเคราะห์ลายที่พบในหนังตะลุง (ต่อ)
ที่
20.

ภาพลายที่พบ

บันทึกลายเส้น

ชื่อลาย

เทคนิคที่ใช้

ส่ วนที่พบ

ดอกลาดวน

มีดแกะ และ
ตอกตุ๊ดตู่

ลายเสื้ อ
ตัวนาง

หน้ากระดาน
เปี ยกปูน

มีดแกะ และ
ตอกตุ๊ดตู่

กางเกง
ตัวพระ

เส้นขีด

ขีดด้วยเหล็ก
ปลายแหลม

ใช้ในการร่ าง
ลายภาพ

21.

22.

สรุ ปผล จากการบันทึกและวิเคราะห์ลายที่พบในหนังตะลุง ผูว้ ิจยั พบลายจานวน 22
ลาย โดยลักษณะของลายและชื่อลายมีที่มาที่สามารถจาแนกได้เป็ น 3 กลุ่ม
1.)กลุ่มลายที่มีที่มาจากธรรมชาติลายจากสัตว์ ได้แก่ ลายจุดไข่ปลา ลายตัวหนอน ลาย
ก้นหอย ลายเกล็ดปลา และลายจากดอกไม้ ได้แก่ ลายดอกไข่ปลา ลายดอก ลายดอกสี่ กลีบ ลายดอก
ลาดวน ลายดอกจอก ลายวงกลมดอกเข็ม
2.)กลุ่มลายที่มีที่มาจากรู ปเรขาคณิ ต ได้แก่ ลายตาราง ลายหน้ากระดานเปี ยกปูน
3.)กลุ่ มลายที่ มีที่มาจากลายไทย ได้แก่ ลายดอกตาราง ลายประจายาม ลายสังวาล
ลายเส้นคัน่ ลายกระจังตาอ้อย ลายหน้ากระดาน ลายกระจังใบเทศ ลายบาก ลายนารี
เทคนิคที่ใช้ในการสร้างลายในหนังตะลุง พบ 3 เทคนิค
1.)เทคนิ คการตอกด้วยตุ๊ดตู่ จานวน15ลาย ได้แก่ ลายจุดไข่ปลา ลายตัวหนอน ลายก้น
หอย ลายตาราง ลายดอกไข่ ป ลา ลายดอก ลายดอกตาราง ลายประจายาม ลายดอกสี่ ก ลี บ ลาย
ดอกจอก ลายสังวาล ลายเส้นคัน่ ลายกระจังตาอ้อย ลายหน้ากระดาน และลายกระจังใบเทศ
2.)เทคนิ คการฉลุ ดว้ ยมีดแกะ จานวน 4 ลาย ได้แก่ ลายบาก ลายวงกลมดอกเข็ม ลาย
เกล็ดปลา และลายนารี ซึ่ งลักษณะของลายทั้ง 4 เป็ นลวดลายที่มีลายฉลุขนาดใหญ่และเส้นมีความ
อ่อยช้อยพลิ้วไหว
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และยังพบลายที่ใช้เทคนิ คร่ วมกันระหว่างการตอกตุ๊ดตู่และฉลุ ดว้ ยมีดแกะ จานวน 2
ลาย ได้แก่ ลายดอกลาดวนและลายหน้ากระดานเปี ยกปูน
3.)เทคนิ คการขีดด้วยเหล็กปลายแหลม ทาให้เกิ ดเป็ นลายเส้นบนแผ่นหนัง จานวน1
ลาย คือลายเส้นขีด
ลายของตัวหนังตะลุ ง มักพบลวดลายในตัวหนังที่เป็ นตัวพระ-ตัวนาง หรื อ เจ้าเมือง
และมเหสี เนื่องด้วยถูกประดับด้วยเครื่ องแต่งกายที่สวยงามเพื่อให้เหมาะสมกับยศของตัวละครนั้น
ตัวหนังที่เป็ นตัวตลกและตัวประกอบจะมีลวดลายน้อย โดยตาแหน่ งที่พบลายช่ างมักนิ ยมใช้กลุ่ม
ลายดอกไม้ใ นส่ วนของเครื่ อ งแต่ ง กายของตัวนาง ตัวอย่า งเช่ น ลายดอก ลายดอกล าดวน ลาย
ดอกจอก ที่พบใช้เป็ นลายเสื้ อของตัวนาง กลุ่มลายไทยที่มีลกั ษณะเป็ นเส้นยาวต่อกัน ตัวอย่างเช่ น
ลายเส้นคัน่ ลายกระจังตาอ้อย ลายหน้ากระดาน ที่พบนิ ยมใช้กบั ตาแหน่ งที่เป็ นขอบปลายหรื อชาย
ผ้า ทั้งนี้ลวดลายต่างๆ ที่พบใช้ในหนังตะลุงนั้นเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างซึ่ งอาจมีการประยุกต์
หรื อดัดแปลงตามเครื่ องมือที่มีและเทคนิ คของแต่ละบุคคล อย่างเช่ นลายดอกสี่ กลีบที่พบมี 2 แบบ
เป็ นต้น
3.3 การทดลองเทคนิคจากหัตถกรรมหนังตะลุง
3.3.1 อุปกรณ์ และวัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
1.)ตุด๊ ตู่กลมเบอร์ 11-17
11.)เหล็กปลายแหลมหรื อเหล็กจาร
2.)ตุด๊ ตู่เม็ดข้าว
12.)มีดคัตเตอร์
3.)ตุด๊ ตู่เส้นยาว
13.)มีดแกะกระดาษ
4.)ตุด๊ ตู่เกล็ดปลา
14.)ไม้บรรทัด
5.)ตุด๊ ตู่ลูกน้ า
15.)ดินสอและยางลบ
6.)ตุด๊ ตู่พระจันทร์ เสี้ ยว
16.)แผ่นรองตัด
7.)ตุด๊ ตู่หยดน้ า
17.)ค้อนและที่รองตอก
8.)ตุด๊ ตู่หวั ใจ
18.)กระดาษคราฟท์
9.)ตุด๊ ตู่สามเหลี่ยม
19.)แผ่นหนังวัว
10.)ตุด๊ ตู่สี่เหลี่ยม
20.)พลาสติกวาดแบบ

ภาพที่ 32 อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการทดลอง
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3.3.2 ทดลองลายทีไ่ ด้ จากเครื่ องมือ (ตุ๊ดตู่)
วิธีการทดลอง โดยใช้ตุ๊ดตู่แต่ละอันตอกลงบนกระดาษคราฟท์ตามแนวเส้นตรงเว้น
ระยะเท่ากัน โดยเรี ยงตามลักษณะและขนาดของลาย
ตารางที่ 2 ผลการทดลองลายที่ได้จากเครื่ องมือ (ตุ๊ดตู่)
ลายที่ได้

เครื่ องมือที่ใช้
ตุ๊ดตู่ กลม (เบอร์ 11)
ตุ๊ดตู่ กลม (เบอร์ 12)
ตุ๊ดตู่ กลม (เบอร์ 13)
ตุ๊ดตู่ กลม (เบอร์ 14)
ตุ๊ดตู่ กลม (เบอร์ 15)
ตุ๊ดตู่ กลม (เบอร์ 16)
ตุ๊ดตู่ กลม (เบอร์ 17)
ตุ๊ดตู่ สี่ เหลี่ยม
ตุ๊ดตู่ สามเหลี่ยม
ตุ๊ดตู่ หัวใจ
ตุ๊ดตู่ หยดน้ า
ตุ๊ดตู่ เส้นยาว
ตุ๊ดตู่ พระจันทร์เสี้ ยว
ตุ๊ดตู่ ลูกน้ า
ตุ๊ดตู่ เกล็ดปลา
ตุ๊ดตู่ เม็ดข้าว

สรุ ปผลการทดลอง ได้ลายปรุ แบบเดียวขนาดเดียวกับเครื่ องมือ (ตุด๊ ตู่)
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3.3.3 การทดลองสร้ างลายที่พบในหนังตะลุง
วิธี การทดลอง ใช้เทคนิ ค การตอกตุ๊ดตู่ การฉลุ ด้วยมี ด และการขี ดด้วยเหล็ ก ปลาย
แหลม ลงบนวัส ดุ ก ระดาษคราฟท์ แผ่น หนัง วัว และแผ่น พลาสติ ก วาดแบบ ขนาด 10x10cm.
เรี ยงลาดับตามลายที่พบจากการบันทึกและวิเคราะห์ลายในหนังตะลุง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 3 ผลการทดลองการสร้างลายที่พบในหนังตะลุง
ที่

ลาย

1.

ลายจุดไข่ปลา

ผลการทดลอง

เทคนิคที่ใช้

หมายเหตุ

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 11-17)

ลายใหม่

ตอกตุ๊ดตู่
สี่ เหลี่ยม

ลายใหม่

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 15)

ลายเดิม

ลายจุดไข่ปลา (ไล่ขนาด)

ลายจุดไข่ปลาเหลี่ยม
2.

ลายตัวหนอน

ลายตัวหนอน

61
ตารางที่ 3 ผลการทดลองการสร้างลายที่พบในหนังตะลุง (ต่อ)
ที่
ลาย
ผลการทดลอง
3.

ลายก้นหอย

เทคนิคที่ใช้

หมายเหตุ

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 13,15)

ลายเดิม

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 17)

ลายเดิม

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 15)

ลายใหม่

ตอกตุ๊ดตู่
เส้นยาว
+
กลม (เบอร์ 17)

ลายใหม่

ลายก้นหอย
4.
ลายตาราง

ลายตาราง

ลายตารางใหญ่

ลายตารางแปลง
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการสร้างลายที่พบในหนังตะลุง (ต่อ)
ที่
ลาย
ผลการทดลอง
ลายตาราง (ต่อ)

เทคนิคที่ใช้

หมายเหตุ

มีดแกะ

ลายใหม่

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 12,16)

ลายเดิม

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 15)

ลายเดิม

ตอกตุ๊ดตู่
หยดน้ า

ลายใหม่

ลายโมเสค
5.

ลายดอกไข่ปลา

ลายดอกไข่ปลา
6.

ลายดอก

ลายดอก

ลายดอกหยดน้ า
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการสร้างลายที่พบในหนังตะลุง (ต่อ)
ที่
ลาย
ผลการทดลอง
ลายดอก (ต่อ)

เทคนิคที่ใช้

หมายเหตุ

ตอกตุ๊ดตู่
สี่ เหลี่ยม

ลายใหม่

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 13,17)

ลายเดิม

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 14,16)

ลายใหม่

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 12,15)

ลายเดิม

ลายดอกเหลี่ยม
7.

ลายดอกตาราง
ลายดอกตาราง

ลายดอกตารางแปลง
8.

ลายประจายาม
ลายประจายาม
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการสร้างลายที่พบในหนังตะลุง (ต่อ)
ที่
ลาย
ผลการทดลอง
9.
ดอกสี่ กลีบ (1)
ดอกสี่ กลีบ (2)

เทคนิคที่ใช้

หมายเหตุ

ตอกตุ๊ดตู่
พระจันทร์ เสี้ ยว
+
กลม (เบอร์ 14)

ลายเดิม
/
ลายใหม่

ตอกตุ๊ดตู่
พระจันทร์ เสี้ ยว
+
กลม (เบอร์ 14)

ลายใหม่

ตอกตุ๊ดตู่
พระจันทร์ เสี้ ยว
+
กลม (เบอร์ 15)

ลายเดิม

ตอกตุ๊ดตู่
พระจันทร์ เสี้ ยว
+
กลม (เบอร์ 15)

ลายใหม่

ลายดอกสี่ กลีบ,ลายดอกสี่ กลีบแปลง

10.
ลายดอกจอก

ลายดอกจอกแปลง
11.
ลายสังวาล

ลายสังวาล
ลายสังวาล (ต่อ)

ลายกลีบดอกไม้
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการสร้างลายที่พบในหนังตะลุง (ต่อ)
ที่
ลาย
ผลการทดลอง
12.
เส้นคัน่

เทคนิคที่ใช้

หมายเหตุ

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 16)

ลายเดิม

ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 14-16)

ลายเดิม

มีดแกะ

ลายเดิม

มีดแกะ

ลายเดิม

ลายเส้นคัน่
13.
14.
15.
16.

กระจังตาอ้อย
หน้ากระดาน
กระจังใบเทศ

กระจังตาอ้อย, หน้ากระดาน,กระจังใบเทศ

ลายบาก

ลายบาก
17.
วงกลมดอกเข็ม

ลายวงกลมดอกเข็ม
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการสร้างลายที่พบในหนังตะลุง (ต่อ)
ที่
ลาย
ผลการทดลอง
18.

เทคนิคที่ใช้

หมายเหตุ

มีดแกะ

ลายเดิม

มีดแกะ

ลายเดิม

เกล็ดปลา

ลายเกล็ดปลา
19.

**ใช้วสั ดุ
แผ่นพลาสติก
วาดแบบ

นารี
ลายนารี
20.

ดอกลาดวน

ตอกตุ๊ดตู่
พระจันทร์ เสี้ ยว
+
กลม (เบอร์ 16)

ลายใหม่

มีดแกะ
+
ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 15)

ลายเดิม

ลายดอกลาดวนแปลง
21.
หน้ากระดาน
เปี ยกปูน
ลายหน้ากระดานเปี ยกปูน
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการสร้างลายที่พบในหนังตะลุง (ต่อ)
ที่

ลาย

ผลการทดลอง

22.
เส้นขีด

ลายเส้นขีด

เทคนิคที่ใช้

หมายเหตุ

ขีดด้วยเหล็ก
ปลายแหลม

ลายเดิม

**ใช้วสั ดุ
แผ่นหนังวัว

สรุ ปผลการทดลอง
ในการทดลองครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลื อกใช้วสั ดุ ทดแทนแผ่นหนังวัวด้วยกระดาษคราฟท์เป็ น
วัส ดุ หลัก เนื่ องจากมี ค วามแข็ง ที่ น้อยกว่า จึ ง ง่ ายต่ อการฝึ กหัดตอกและแกะลายในระยะเริ่ ม ต้น
ยกเว้นในส่ วนของการทดลองลายนารี และลายเส้นขีด โดยการทดลองลายนารี ใช้วสั ดุแผ่นพลาสติก
วาดแบบพบว่าเมื่อทาการกรี ดกับมีดลงบนแผ่นพลาสติกแล้วลื่ นมากทาให้ควบคุมลายได้ยาก เมื่อ
ตอกกับตุ๊ดตู่ก็เหนี ยวไม่ขาดออกจากกันโดยง่ าย และในการทดลองลายเส้นขีดเลื อกใช้วสั ดุ แผ่น
หนังวัว เนื่องจากบนกระดาษคราฟท์และแผ่นพลาสติกเขียนแบบไม่สามารถให้คุณสมบัติของลายที่
ขึ้นเป็ นฝ้าขาวจากการขีดได้
ผลการทดลองได้แผ่นลายขนาด 10x10 เซนติเมตร จากลายต้นแบบ 22 ลาย (ตารางที่
1) ได้เป็ นลายจากการทดลองทั้งหมดจานวน 31 ลาย ได้แก่ ลายเดิมตามต้นแบบที่พบในหนังตะลุง
19 ลาย และลายใหม่ที่ดดั แปลงจากลายต้นแบบ 12 ลาย
จากการทดลองสร้างลายที่พบในหนังตะลุง พบมีลกั ษณะการสร้างลาย 7 แบบ จาก 3
เทคนิค
1.)เทคนิ คการตอกด้วยตุ๊ดตู่ เริ่ มต้นจากการตอกทีละจุดแล้วจึงเชื่ อมต่อหรื อประกอบ
กันเป็ นลวดลายแบบต่างๆ โดยพบลักษณะการตอกลาย ดังนี้ ตอกเป็ นจุด ลักษณะเป็ นการตอกด้วย
ตุด๊ ตู่ทีละจุดๆอย่างลายจุดไข่ปลา ตอกเป็ นเส้น ลักษณะเป็ นการตอกด้วยตุ๊ดตู่ซ้ าติดกันเป็ นเส้นอย่าง
ลายตัวหนอน ตอกเป็ นลาย ลักษณะเป็ นการตอกด้วยตุ๊ดตู่ติดกันเพื่อประกอบเป็ นลายอย่างลายดอก
โดยจากพื้นฐานการตอกทั้ง 3 นั้น เมื่อนามาเพิ่มรายละเอียด เปลี่ยนแบบ หรื อเปลี่ ยนตุ๊ดตู่ที่ใช้ตอก
ก็สามารถต่อยอดเป็ นลายอื่นๆได้มากมาย เช่ น ลายดอกไข่ปลาที่ต่อยอดมาจากลายจุดไข่ปลา ลาย
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ก้นหอยและลายตารางที่ต่อยอดมาจากลายตัวหนอน และลายดอกสี่ กลี บที่ต่อยอดมาจากลายดอก
เป็ นต้น ทั้งนี้ หากต้องการลายที่ มีความต่อเนื่ องมักประยุกต์ใช้ลกั ษณะการตอกร่ วมกัน เช่ น ลาย
ประจายามที่ใช้การตอกเป็ นจุดผสมกับการตอกเป็ นเส้น หรื อลายเส้นคัน่ ที่ใช้การตอกทั้ง 3 แบบใน
ลายเดียว เป็ นต้น
2.)เทคนิ คการกรี ดฉลุ เป็ นลายด้วยมีดแกะมักใช้กบั ลายที่ตอ้ งการความพลิ้วไหวและ
ลายฉลุที่มีขนาดใหญ่ เช่น ลายบาก ลายวงกลมเกี้ยว ลายเกล็ดปลา เป็ นต้น
และมีการพบการใช้เทคนิ คร่ วมกันระหว่างการตอกตุ๊ดตู่และการกรี ดฉลุเป็ นลายด้วย
มีดแกะในลายดอกลาดวนและหน้ากระดานเปี ยกปูน
3.)เทคนิ คการขีดด้วยเหล็กปลายแหลมเป็ นเทคนิ คใช้ร่างลายเส้นบนแผ่นหนังวัว แต่
หากทาการลงน้ าหนักในการขีดให้แรงขึ้นก็จะเกิดเป็ นลักษณะของฝ้าขาว โดยลายที่เกิดจากเทคนิค
นี้คือลายเส้นขีด
ตารางที่ 4 สรุ ปลักษณะการสร้างลายในหนังตะลุง
ลักษณะลาย

ลายจากการทดลอง

ตอกเป็ นจุด
จุดไข่ปลา

จุดไข่ปลาเหลี่ยม

ดอกไข่ปลา

ก้นหอย

ตาราง

ตารางแปลง

ดอกสี่กลีบแปลง

ตอกเป็ นเส้น
ตัวหนอน

ตารางใหญ่
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ตารางที่ 4 สรุ ปลักษณะการสร้างลายในหนังตะลุง (ต่อ)
ลักษณะลาย

ลายจากการทดลอง

ตอกเป็ นลาย
ดอก

ดอกหยดน้ า

ดอกเหลี่ยม

ดอกสี่กลีบ

ดอกจอกแปลง

กลีบดอกไม้

ประจายาม

ดอกตาราง

กระจังตาอ้อย

หน้ากระดาน

ดอกตารางแปลง

ตอกแบบผสม
สังวาล

เส้นคัน่

กระจังใบเทศ

กรี ดฉลุเป็ นลาย

โมเสค

บาก

นารี

ตอก+กรี ดฉลุ
ดอกลาดวนแปลง หน้ากระดานเปี ยกปูน

วงกลมดอกเข็ม

เกล็ดปลา
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ตารางที่ 4 สรุ ปลักษณะการสร้างลายในหนังตะลุง (ต่อ)
ลักษณะลาย

ลายจากการทดลอง

ขีดด้วยเหล็กแหลม
เส้นขีด

4. การทดลองวัสดุและเทคนิคให้ เหมาะสมกับงานเครื่ องประดับ
โดยจากการศึ ก ษาผลงานศิ ล ปิ นที่ เกี่ ย วข้องในบทที่ 2 ท าให้ผูว้ ิจ ัย เห็ นถึ ง แนวทาง
รู ปแบบเทคนิ คที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ทดลอง เพื่อหารู ปแบบและเทคนิ คที่เหมาะสมกับงาน
เครื่ องประดับ ซึ่ งในการเลือกใช้วสั ดุผวู ้ ิจยั ใช้แนวทางจากผลงานชุด Precious Beasts - Blooming
ของ Eunmi Chun ที่ใช้แผ่นหนังร่ วมกับโลหะ เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงานและสร้างความ
น่าสนใจด้วยพื้นผิวและสี ที่แตกต่างกัน โดยในการทดลองผูว้ ิจยั เลือกใช้วสั ดุแผ่นหนังวัว ซึ่ งเป็ น
วัส ดุ เ ดิ ม จากหนัง ตะลุ ง กับ แผ่น โลหะ ทองเหลื อ ง ทองแดง และแปะตั๊ง ซึ่ งเป็ นวัส ดุ ใ นงาน
เครื่ องประดับมาใช้ร่วมกัน
ในส่ วนของการทดลองเทคนิ ค ผูว้ ิจยั มีความสนใจ เทคนิคทับซ้อนที่ใช้ในผลงานชุ ด
Priceless ของ Christel van der Laan ซึ่ งเป็ นการนาวัสดุมาวางทับซ้อนกันเป็ นชั้นๆ สร้างมิติและ
ลวดลายจากคุณสมบัติโปร่ งแสง เทคนิ คดัดงอในผลงานของแบรนด์สราญโดย ศรัญญ์ อยูค่ งดี ซึ่ ง
เป็ นการดัดงอวัสดุให้เกิดความโค้ง และเทคนิคพับมุมในผลงานชุด Take away Series ของKristin
D’Agostino ซึ่ งกรี ดวัสดุ ให้เป็ นรอยและพับขึ้นมุม เพื่อเป็ นการเพิ่มมิติให้กบั ชิ้ นงานที่ทาจากวัสดุ
แบบแผ่น
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4.1 ขั้นตอนในการทดลองสร้ างตัวชิ้นงาน
4.1.1 ออกแบบตัวทดลองจากลวดลายที่พบในงานหัตถกรรมหนังตะลุง ร่ างแบบโดย
แยกเป็ นชั้นๆ (Layer) หลายๆชิ้ น แล้วติ ดแบบร่ า งลงบนแผ่นหนังวัวและแผ่นโลหะทองเหลื อง
ทองแดงหรื อแปะตัง๊ ตามที่ออกแบบไว้

ภาพที่ 33 ออกแบบลวดลายตัวทดลอง
4.1.2 ทาการตอกด้วยตุ๊ดตู่หรื อขีดลายด้วยเหล็กแหลมในส่ วนที่เป็ นลายด้านในแผ่น
หนังวัว

ภาพที่ 34 ตอกลายบนแผ่นหนังของตัวทดลอง

72
4.1.3 ทาการฉลุลายด้วยเลื่อยฉลุในส่ วนของแผ่นโลหะและลายด้านนอกของแผ่นหนัง
วัว (ใช้การฉลุแทนการกรี ดด้วยมีดแกะในส่ วนของลายด้านนอกของแผ่นหนังวัว)

ภาพที่ 35 ฉลุแผ่นโลหะตามลายของตัวทดลอง
4.1.4 ประกอบชิ้นงานแต่ละส่ วนเข้าด้วยกันตามที่ออกแบบไว้ในแต่ละชิ้นทดลอง

ภาพที่ 36 ประกอบชิ้นงานของตัวทดลอง

73
4.2 ผลทดลองสร้ างชิ้นงานด้ วยเทคนิคทับซ้ อน
โดยการนาแผ่นหนังวัวและแผ่นโลหะทองเหลือง ทองแดงและแปะตัง๊ ที่ตอกและฉลุ
ลวดลายแล้วมาวางซ้อนประกอบกันเป็ นชั้นๆ
4.2.1 ชิ้นงานทดลองเทคนิคทับซ้ อนชุ ดที่ 1 (ชุ ดวงกลม)

( A)

(C)
ภาพที่ 37 ชิ้นงานทดลองเทคนิคทับซ้อนชุดที่ 1 (ชุดวงกลม)

(B)

(D)

งานทดลองชุ ดนี้ ประกอบด้วย ชิ้นงาน 4 ชิ้น คือ A,B,C,D โดยชิ้น A และ B เป็ นการ
ทดลองโดยการใช้แผ่นหนังวัวและแผ่นทองเหลืองรู ปวงกลมฉลุลาย ขนาด 3,5,7 ซม. มาวางซ้อน
กันโดยไล่ขนาด ซึ่ งชิ้ น A เป็ นการซ้อนโดยใช้ 1 ชิ้นต่อ 1 ขนาด และแต่ละชิ้นมีการฉลุลาย ได้แก่
ลายตาราง ลายกลี บดอกไม้ และลายดอกสี่ กลี บแปลง ซึ่ งชิ้ นงานที่ได้มีความโปร่ ง ไม่ทึบตัน เห็น
ลวดลายชัดเจน ต่างจากชิ้น B ที่เป็ นการซ้อนที่ใช้ 2 ชิ้นต่อ 1 ขนาด โดยเป็ นการนาแผ่นทองเหลือง
ที่ ไม่มีการฉลุ ลายมารองแผ่นหนังวัวที่ ฉลุ เป็ นลายเส้ นคัน่ ลายตารางแปลง และลายดอกสี่ กลี บ
แปลง แล้วซ้อนกัน ชิ้ นงานที่ได้จึงดู ทึบตัน เนื่ องด้วยหนังวัวมีความโปร่ งแสงจึงทาให้เห็ นสี ของ
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แผ่นทองเหลืองที่รองอยู่ ในชิ้น C และ D เพื่อลดความทึบตันผูว้ ิจยั จึงฉลุลายแผ่นทองเหลืองที่ใช้
รอง โดยชิ้น C เป็ นการนาแผ่นหนังวัวที่เป็ นฉลุเป็ นรู ปดอกไม้และตอกลายกลีบดอกไม้กบั ลายตัว
หนอน แล้วคัน่ ด้วยทองเหลืองที่ฉลุเป็ นลายเส้นและรองอีกชั้นด้วยแผ่นทองเหลืองวงกลมฉลุลายจุด
ไข่ปลา ชิ้ นงานที่ได้ดูมีมิติและโปร่ งมากขึ้น ในส่ วนของชิ้น D เป็ นการใช้แผ่นหนังวัวและแผ่น
ทองเหลืองขนาดเดียวกัน คือ 5 ซม. แล้วออกแบบลายฉลุให้มีความสอดคล้องกัน คือ ใช้ลายตาราง
ใหญ่ แ ละลายดอก เมื่ อ ซ้ อ นจึ ง ท าให้ เ ห็ น ทั้ง ลายของแผ่ น หนั ง และลายของแผ่ น ทองเหลื อ ง
นอกจากนี้ยงั เพิ่มส่ วนของดอกไม้ดา้ นบนที่ออกแบบให้สอดคล้องกับลายฉลุเช่นกันซึ่ งช่วยเพิ่มมิติ
ให้ ชิ้ น งาน โดยในการทดลองชุ ด นี้ ใช้ ก ารประกอบชิ้ น งานโดยการออกแบบส่ ว นของแผ่ น
ทองเหลืองให้มีลกั ษณะเป็ นหนามเตยแล้วพับหรื อโค้งเกาะตัวแผ่นหนังวัวให้ยดึ ติดกัน
4.2.2 ชิ้นงานทดลองเทคนิคทับซ้ อนชุ ดที่ 2 (ชุ ดลายหนังตะลุง)

(E)
(F)
ภาพที่ 38 ชิ้นงานทดลองเทคนิคทับซ้อนชุดที่ 2 (ชุดลายหนังตะลุง)
งานทดลองชุ ดนี้ ประกอบด้วยชิ้นงาน 2 ชิ้น คือ E และ F ชิ้น E เป็ นการออกแบบลาย
ให้สอดคล้องกันทาให้เป็ นลวดลายได้ชดั เจน โดยใช้แผ่นแปะตัง๊ ฉลุเป็ นลายวงกลมดอกเข็ม 2 ชิ้ น
ประกบแผ่นหนังวัวที่ตอกลายดอกตารางแปลง โดยให้ลายของแผ่นหนังอยูใ่ นตาแหน่งช่วงว่างของ
ลายแผ่นแปะตัง๊ พอดี ชิ้น F ออกแบบโดยใช้ลายนารี เป็ นหลักและใช้ลายดอกสลับลายจุดไข่ปลาใน
ส่ วนที่เป็ นผม และใช้แผ่นแปะตัง๊ ประกบแผ่นหนังวัวเช่ นกัน การประกอบชิ้นงานในการทดลอง
ชุดนี้ใช้กาวเป็ นตัวช่วยในการประกบแต่ละส่ วน
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4.2.3 ชิ้นงานทดลองเทคนิคทับซ้ อนชุ ดที่ 3 (ชุ ดลายไทย)

(G)

(H)

(I)

ภาพที่ 39 ชิ้นงานทดลองเทคนิคทับซ้อนชุดที่ 3 (ชุดลายไทย)
งานทดลองชุ ดนี้ ประกอบด้วยชิ้นงาน 3 ชิ้น คือ G,H,I ทั้ง 3 ชิ้นเป็ นการออกแบบโดย
ใช้ล ายไทย ชิ้ น G เป็ นลายพุ่มข้า วบิ นฑ์ ใช้แผ่นหนัง วัวและแผ่นทองเหลื องวางซ้อนกันตาม
ตาแหน่งของลาย ชิ้น H และชิ้น I เป็ นลายดอกร่ วง ชิ้น H ใช้โลหะทองแดง ชิ้น I ใช้โลหะแปะตัง๊
การประกอบชิ้ นงานในการทดลองชุ ดนี้ ใช้การร้ อยด้ายซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่พบในการประกอบข้อต่อ
ของตัวหนังตะลุง
4.2.4 ชิ้นงานทดลองเทคนิคทับซ้ อนชุ ดที่ 4 (ชุ ดข้ อต่ อหนังตะลุง)

(J)
ภาพที่ 40 ชิ้นงานทดลองเทคนิคทับซ้อนชุดที่ 4 (ชุดข้อต่อ)
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งานทดลองชุ ดนี้ มีชิ้นงาน 1 ชิ้น คือ ชิ้น J เป็ นการออกแบบโดยดึงลักษณะของข้อต่อ
แขนขาที่พบในตัวหนังตะลุง ใช้วสั ดุแผ่นหนังและแผ่นทองเหลือง ประกอบชิ้นงานโดยใช้การร้อย
ด้ายซึ่งเป็ นเทคนิคที่พบในการประกอบตัวหนังตะลุงเช่นกัน
4.3 ผลทดลองสร้ างชิ้นงานด้ วยเทคนิคดัดงอ
เป็ นการดัดงอวัสดุแผ่นหนังวัวและแผ่นโลหะทองเหลือง ทองแดง และแปะตัง๊ ให้เกิด
ความโค้งโดยใช้คีมดัด ซึ่ งในการดัดแผ่นหนังวัวจะดัดให้โค้งมากกว่าที่ตอ้ งการเพราะแผ่นหนังจะ
คืนตัวเล็กน้อย แล้วจึงนามาซ้อนประกอบกันเป็ นชิ้นงาน
4.3.1 ชิ้นงานทดลองเทคนิคดัดงอชุ ดที่ 1 (ชุ ดดอกไม้ ใหญ่ )

(K)

(L)

ภาพที่ 41 ชิ้นงานทดลองเทคนิคดัดงอชุดที่ 1 (ชุ ดดอกไม้ใหญ่)
งานทดลองชุ ดนี้ ประกอบด้วยชิ้นงาน 2 ชิ้น คือ ชิ้น K และชิ้น L เป็ นการออกแบบให้
เป็ นรู ปทรงของดอกไม้ซ่ ึ งกลีบดอกของชิ้นงานใช้เทคนิ คการดัดงอด้วยการใช้คีมดัดให้โค้งแล้วจึง
นามาซ้อนประกอบกัน โดยการประกอบชิ้นงานในการทดลองชุ ดนี้ ใช้การเสี ยบก้านตรงกลางดอก
ยึดกลีบดอกแต่ละชั้น และใช้สัดส่ วนโลหะ (ทองเหลือง) ในชิ้ นงานค่อยข้างน้อย โดยฉลุเป็ นเพียง
เส้นบางๆตามลักษณะของกลีบ และมีส่วนที่เป็ นเสมือนเกสรและกลีบเลี้ยงที่ไว้ประกบบนล่างของ
ดอกเท่านั้น ทาให้เห็นส่ วนที่เป็ นแผ่นหนังและลวดลายบนแผ่นหนังได้ชดั เจน โดยลายที่ใช้ในชิ้น K
เป็ นการใช้ลายจุดไข่ปลาเหลี่ ยมร่ วมกับลายเส้นที่เกิ ดจากการขีดเหล็กจาร (เหล็กปลายแหลม) ซึ่ ง
เป็ นเทคนิ คที่ได้จากการร่ างภาพในงานหัตถกรรมหนังตะลุ ง ส่ วนลายของชิ้น L เป็ นการตอกลาย
จุดไข่ปลากับลายตัวหนอนประกอบกัน
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4.3.2 ชิ้นงานทดลองเทคนิคดัดงอชุ ดที่ 2 (ชุ ดดอกไม้ เล็ก)

(M)

(N)

(O)

(P)

(Q)

(R)

ภาพที่ 42 ชิ้นงานทดลองเทคนิคดัดงอชุดที่ 2 (ชุดดอกไม้เล็ก)
งานทดลองชุ ดนี้ ประกอบด้วยชิ้นงาน 6 ชิ้ น ซึ่ งออกแบบเป็ นดอกไม้ขนาดเล็ก ชิ้น M
มี 4 กลี บ ซ้อนกัน 3 ชั้น ประกอบด้วย ทองแดง แผ่นหนัง และทองเหลื อง ชิ้ น N มี 5 กลี บ มีแผ่น
หนังเป็ นกลี บดอก 2 ชั้น และมีเกสรที่ทาจากแผ่นทองแดง ชิ้ น O เป็ นชิ้ นที่มีขนาดเล็กที่สุด มี 5
กลีบ ใช้แผ่นแปะตัง๊ เป็ นกลีบดอกประกบบนล่างแผ่นหนัง ชิ้น P มีลกั ษณะคล้ายชิ้น O แต่มีขนาด
ใหญ่กว่าและใช้กลีบที่เป็ นแผ่นหนังประกบบนล่างกลี บที่เป็ นแผ่นทองแดง ชิ้น Q มี 8 กลีบ โดย
เป็ นการวางกลีบสลับกันของชั้นที่เป็ นแผ่นทองเหลื องกับแผ่นหนังและมีเกสรทองเหลื องด้านบน
ชิ้ น R เป็ นดอกไม้ 6 กลี บ แผ่นหนัง 2 ชิ้ น วางกลี บสลับกันและมี เกสรเป็ นแผ่นแปะตัง๊ โดยการ
ประกอบชิ้ นงานในการทดลองชุ ดนี้ ใช้เทคนิ คการร้ อยด้าย การทดลองในชุ ดนี้ มีการใช้ชนิ ดของ
แผ่นโลหะและสัดส่ วนของโลหะที่หลากหลายเพื่อเปรี ยบเทียบผลที่ได้
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4.3.3 ชิ้นงานทดลองเทคนิคดัดงอชุ ดที่ 3 (ชุ ดดอกจาปา)

(S)
ภาพที่ 43 ชิ้นงานทดลองเทคนิคดัดงอชุดที่ 3 (ชุดดอกจาปา)
งานทดลองชุดนี้มีชิ้นงาน 1 ชิ้น คือ ชิ้น S โดยเป็ นการออกแบบประยุกต์จากดอกจาปา
ซึ่ งจากลักษณะของกลีบดอกที่ยาวทาให้ชิ้นงานมีมิติ เป็ นงานลอยตัว ดูมีมวลกว่าชิ้นงานอื่นๆ การ
ใช้สัดส่ วนระหว่างแผ่นหนังกับแผ่นโลหะ มีอตั รา 50:50 การประกอบชิ้นงานใช้เทคนิคการร้อยด้าย
4.4 ผลทดลองสร้ างชิ้นงานด้ วยเทคนิคพับมุม
เทคนิคการพับมุมเป็ นการกรี ดแผ่นหนังวัวด้วยมีดให้เป็ นรอยแต่ไม่ขาดแล้วพับขึ้นมุม
ตามรอยนั้น แล้วจึงนามาประกอบกับแผ่นโลหะทองเหลือง ทองแดง และแปะตัง๊
4.4.1 ชิ้นงานทดลองเทคนิคพับมุมชุ ดที่ 1 (ชุ ดใบไม้ )

(T)

(U)

(V)

ภาพที่ 44 ชิ้นงานทดลองเทคนิคพับมุมชุดที่ 1 (ชุดใบไม้)
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งานทดลองชุดนี้ประกอบด้วยชิ้นงาน 3 ชิ้น คือ T,U,V ในการทดลองชุดนี้ ใช้วสั ดุเพียง
แผ่นหนังวัวเท่านั้นไม่มีการใช้โลหะเข้ามาประกอบ โดยเป็ นการกรี ดตามลายที่เป็ นเส้นด้านในของ
รู ปใบไม้ แล้วจึงพับทามุมตามรอยกรี ด
4.4.2 ชิ้นงานทดลองเทคนิคพับมุมชุ ดที่ 2 (ชุ ดดอก-ใบ)

(W)
(X)
(Y)
ภาพที่ 45 ชิ้นงานทดลองเทคนิคพับมุมชุดที่ 2 (ชุดดอก-ใบ)
งานทดลองชุ ดนี้ ประกอบด้วยชิ้นงาน 3 ชิ้ น คือ W,X,Y ชิ้น W เป็ นชิ้นงานที่เป็ นรู ป
ดอกไม้ ซึ่ งมี 5 กลี บซ้อนกัน โดยแผ่นหนัง 2 ชิ้ นวางกลี บสลับกัน และแต่ละกลี บพับหักมุมเข้าหา
กัน มีเกสรที่ฉลุจากแผ่นทองเหลือง ลวดลายของกลีบใช้ลายจุดไข่ปลาร่ วมกับลายเส้นที่เกิดจากการ
ขีดเหล็กจาร ชิ้น X เป็ นชิ้นงานที่เป็ นรู ปก้านใบปลายแหลม เป็ นแผ่นหนังประกบกับแผ่นทองแดง
แล้วยึดด้วยการร้อยด้ายตามเส้นก้านที่เป็ นแกนหลัก และใบแต่ละใบมีการกรี ดและพับมุม ชิ้น Y มี
ลักษณะคล้ายชิ้น X แต่เป็ นรู ปแบบของก้านใบปลายมน เส้นที่กรี ดมีความโค้งกว่า โดยใช้แผ่นหนัง
ประกบแผ่นทองเหลืองแล้วยึดด้วยการร้อยด้ายเช่นเดียวกับชิ้น X
4.5 สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองวัสดุและเทคนิคให้เหมาะสมกับงานเครื่ องประดับโดยการสร้างชิ้นงาน
ทดลองด้วยเทคนิคทับซ้อน จานวน 4 ชุ ด ด้วยเทคนิ คดัดงอ จานวน 3 ชุ ด และด้วยเทคนิ คพับมุม
จานวน 2 ชุด นามาซึ่ งการสรุ ปผลการทดลองได้ 3 ประเด็น คือ เทคนิ คในการสร้างชิ้นงาน เทคนิ ค
ในการประกอบชิ้นงาน และการใช้วสั ดุร่วมระหว่างแผ่นหนังและโลหะ
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4.5.1 สรุ ปเทคนิ ค ในการสร้ า งชิ้ นงาน จากการทดลองมี ก ารใช้เทคนิ คในการสร้ าง
ชิ้นงาน 3 เทคนิค
1.)เทคนิ คทับซ้อน เป็ นการนาแผ่นหนังและแผ่นโลหะมาซ้อนกันตามรู ปแบบ
หรื อลวดลายที่วางไว้ โดยข้อดีของเทคนิ คคือช่วยสร้างมิติให้ชิ้นงานดูหนาขึ้นและมีความลึกตื้นใน
ตัวชิ้นงาน อีกทั้งหากออกแบบให้ลายของแต่ละชั้นเมื่อประกอบกันแล้วเป็ นลวดลายที่สอดคล้องก็
ยิง่ สร้างความน่าสนใจให้กบั ชิ้นงาน แต่สิ่งที่ควรระวังคือการซ้อนหลายๆชั้นและการใช้แผ่นโลหะ
เข้ามาซ้อนในสัดส่ วนที่มากหรื อซ้อนทั้งแผ่นโดยไม่มีการฉลุเป็ นลวดลายจะทาให้งานดูทึบตัน ขาด
เอกลักษณ์ที่เกิดจากคุณสมบัติของแผ่นหนังวัวที่โปร่ งแสง
2.)เทคนิ คดัดงอ เป็ นการดัดงอวัสดุให้เกิ ดการโค้งโดยใช้คีมและไม้แท่งกลมใน
การดัด เพื่อเพิ่มมิติชิ้นงานไม่ให้แบนเกิ นไป โดยในขั้นตอนของการดัดต้องดัดให้โค้งมากกว่าที่
ต้องการเพราะแผ่นหนังวัวจะทาการคืนตัวเล็กน้อย และต้องระวังรอยหักของแผ่นหนังที่เกิดจากการ
โค้งงอที่เร็ วเกินไป
3.)เทคนิคพับมุม เป็ นการกรี ดแผ่นหนังวัวด้วยปลายมีดแล้วจึงพับทามุมเข้าหากัน
ตามรอยกรี ด ข้อดี คือช่ วยเพิ่มมิติให้ชิ้นงาน ข้อควรระวังคือขณะกรี ดต้องไม่แรงเกินไปจนชิ้ นงาน
ขาด และปลายของเส้นที่ กรี ดควรตอกเป็ นจุดไข่ปลาเพื่อให้สามารถพับทามุมได้ง่ายขึ้ นและช่ วย
ป้ องกันการกรี ดเกินตาแหน่งที่ตอ้ งการ
โดยในการสร้ างตัวชิ้ นงานเครื่ องประดับนั้นผูว้ ิจยั เลื อกใช้ท้ งั เทคนิ คทับซ้อน,
เทคนิ ค ดัดงอและเทคนิ คพับมุ ม เพราะทั้ง 3เทคนิ ค ช่ วยในการเพิ่ ม มิ ติข องตัวชิ้ นงาน และแต่ ล ะ
เทคนิ ค ก็ ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ ใ นรู ป แบบที่ ต่ า งกัน เมื่ อ น ามาใช้ป ระกอบกัน ก็ จ ะช่ วยส่ ง เสริ ม ชิ้ นงานให้
น่าสนใจยิง่ ขึ้น
4.5.2 สรุ ป เทคนิ ค ในการประกอบชิ้ น งาน จากการทดลองมี ก ารใช้เ ทคนิ ค ในการ
ประกอบชิ้นงาน 4 เทคนิค
1.)หนามเตย เป็ นการสร้ างหนามเตยจากแผ่นโลหะที่ใช้ประกอบในตัวชิ้ นงาน
โดยออกแบบให้หนามเตยเป็ นส่ วนหนึ่ งในลวดลายและทาการเกาะยึดแผ่นหนังวัวให้ประกอบกัน
เป็ นชิ้นงาน เช่น ชิ้นงานทดลองชุดวงกลม
2.)ติดกาว ติดยึดส่ วนของชิ้นงานไว้ดว้ ยกัน เช่น ชิ้นงานทดลองชุดลายหนังตะลุง
3.)ร้ อยด้าย ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่พบในการใช้ประกอบข้อต่อของตัวหนังตะลุ ง เป็ น
การเจาะรู บนแผ่นหนังและแผ่นโลหะในตาแหน่งที่ตอ้ งการยึดแล้วร้อยด้ายยึดไว้ดว้ ยกัน โดยอาจมี
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การออกแบบให้ด้า ยที่ ร้อยกลายเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของลาย เช่ น ด้า ยที่ ร้อยกลายเป็ นส่ วนเกสรของ
ดอกไม้ในชิ้นงานทดลองชุดดอกไม้เล็ก
4.)เสี ยบก้าน เป็ นการใช้เส้นโลหะเสี ยบเป็ นก้านเพื่อประกอบส่ วนของชิ้นงานเข้า
ด้วยกัน เช่น ชิ้นงานทดลองชุดดอกไม้ใหญ่
โดยเมื่อเปรี ยบเทียบผลการใช้เทคนิ คแต่ละแบบในการประกอบชิ้นงานสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 5 สรุ ปเทคนิคในการประกอบชิ้นงาน
คุณสมบัติ
แข็งแรง
เทคนิค
ยึดติดแน่ น

หนามเตย

ติดกาว

ร้อยด้าย

เสี ยบก้าน

สวยงาม
กลมกลืน





หมายเหตุ

มีที่มาจากข้อต่อหนังตะลุง

**หมายเหตุ = พอใช้, = ดี, = ดีมาก

จากตารางสรุ ปเทคนิ คในการประกอบชิ้นงาน ผูว้ ิจยั เลือกใช้เทคนิ คร้อยด้ายและ
เทคนิคติดกาวในการสร้างตัวชิ้นงานเครื่ องประดับ เพราะมีความแข็งแรงในการติดยึดส่ วนประกอบ
ในแต่ละชิ้ นและสวยงามกลมกลื นไปกับตัวชิ้ นงาน อี กทั้งเทคนิ คร้ อยด้ายเป็ นเทคนิ คที่ใช้ในการ
ประกอบข้อต่อของตัวหนังตะลุงจึงสามารถสื่ อได้ถึงกระบวนการในงานหัตถกรรมหนังตะลุงด้วย
4.5.3 สรุ ปการใช้ วสั ดุร่วมระหว่ างแผ่ นหนังและโลหะ
ผลการใช้วสั ดุแผ่นหนังวัวกับแผ่นโลหะ (ทองเหลือง ทองแดงและแปะตัง๊ )
1.)ทองเหลือง มีสีที่กลมกลืนกับแผ่นหนัง มีการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับ
อากาศที่ทาให้โลหะเปลี่ยนเป็ นสี ที่เข้มขึ้นที่ชา้ และน้อยกว่าทองแดง โดยเปลี่ยนจากสี เหลืองสุ กเป็ น
สี เหลืองหม่น
2.)ทองแดง มีสีที่ตดั กับแผ่นหนัง มีการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับอากาศที่ทา
ให้โลหะเปลี่ยนเป็ นสี ที่เข้มขึ้นที่เร็ วและชัดกว่าทองเหลือง โดยเปลี่ยนจากสี โทนแดงชมพูเป็ นสี
โทนแดงส้ม
3.)แปะตัง๊ มีสีที่กลมกลืนกับแผ่นหนัง มีการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับอากาศ
น้อยกว่าทองเหลืองและทองแดง แต่เนื่องด้วยแปะตั้งมีส่วนผสมของนิกเกิลจึงส่ งผลให้ผวู ้ จิ ยั เกิด
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อาการแพ้จากการสัมผัสเศษผงจากขั้นตอนการฉลุ ซึ่ งหากจะใช้แปะตัง๊ ในการผลิตเครื่ องประดับ
ต้องคานึงถึงปั จจัยนี้ดว้ ย เพราะอาจเกิดอาการแพ้โดยผูส้ วมใส่ ได้เช่นกัน
จากผลที่ได้ผวู ้ จิ ยั จึงเลือกใช้แผ่นหนังร่ วมกับโลหะทองเหลืองที่มีสีกลมกลืนเป็ น
หลัก และโลหะทองแดงที่ มี สี ตดั เป็ นตัวเสริ ม ในบางตาแหน่ ง เนื่ องด้วยโลหะทองเหลื องมี ก าร
เกิ ดปฏิ กิริยาระหว่างโลหะกับอากาศที่ทาให้โลหะเปลี่ยนเป็ นสี ที่เข้มขึ้นน้อยกว่าทองแดง และไม่
เลือกใช้แปะตัง๊ ในชิ้นงานเพราะมีส่วนผสมของนิกเกิลซึ่ งอาจทาให้ผสู ้ วมใส่ เกิดอาการแพ้ได้
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บทที4่
กระบวนการสร้ างสรรค์ ผลงาน
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นประกอบด้วยผลสรุ ปของการศึกษาและการ
ทดลอง แล้วจึงทาการวางแนวทางในการออกแบบเพื่อนาไปสู่ รูปแบบของการสร้ างชิ้ นงาน และ
ขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานเครื่ องประดับ จนถึงการสวมใส่
1.สรุ ปการคัดเลือกผลจากการวิเคราะห์ และการทดลอง
จากการวิเ คราะห์ และทดลองในบทที่ 3 น ามาซึ่ ง การสรุ ป ประเด็ นที่ ส่ ง ผลต่ อการ
สร้างสรรค์ผลงานในแต่ละส่ วน ได้ดงั นี้
1.1 ทัศนธาตุและองค์ ประกอบศิลป์ ในงานหัตถกรรมหนังตะลุง
ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ที่พบในงานหัตถกรรมหนังตะลุงที่พบเด่นชัดและมี
เป็ นจานวนมาก คือ จุดซึ่ งเป็ นทัศนธาตุที่พบเป็ นมากที่สุด เกิดจากการตอกลายโดยการใช้ตุ๊ดตู่กลม
เส้นโค้ง เส้น Outline ที่ใช้ในงานหัตถกรรมหนังตะลุงมักเป็ นเส้นโค้งที่มีลกั ษณะพลิ้วไหว และใน
ส่ วนขององค์ประกอบศิ ล ป์ พบที่ เห็ นเด่ นชัด คื อ จังหวะที่ เกิ ดจากการวางลายซ้ าๆ ประกอบกัน
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้ท้ งั 3 ส่ วนมาประยุกต์ในการนามาออกแบบสร้างสรรค์เป็ นผลงาน
1.2 ลายในงานหัตถกรรมหนังตะลุง
จากตารางที่ 1 การบันทึกและวิเคราะห์ ลายที่พบในหนังตะลุ ง พบว่า ตาแหน่ งที่พบ
ลายส่ วนใหญ่มกั เป็ นตาแหน่งของเครื่ องแต่งกายของตัวพระ-นาง ซึ่ งลายที่พบใช้เป็ นหลักในงาน
หัตถกรรมหนัง ตะลุ ง คื อ ลายจุ ด ไข่ ป ลาและลายตัวหนอน โดยพบใช้เ ป็ นจ านวนมากในทุ ก ๆ
ตาแหน่งของตัวหนังตะลุง นอกจากนี้ ยงั มีลายที่มีความน่ าสนใจอีกกลุ่มคือลายที่มีที่มาจากดอกไม้
เพราะพบเป็ นจานวนหลายลายและมีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละลาย อาทิ ลายดอก ลาย
ดอกสี่ กลีบ และลายวงกลมดอกเข็ม
จากตารางที่ 2 การทดลองลายที่ได้จากเครื่ องมือ (ตุ๊ดตู่) ผูว้ ิจยั มีความสนใจในลายที่
เกิ ดจากตุ๊ดตู่ ก ลมและตุ๊ดตู่ เม็ดข้า ว เพราะเป็ นลายที่ มี ค วามอ่ อนหวานไม่ แข็ง และดู ไ ม่ เป็ นลาย
สมัยใหม่เกินไป
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จากตารางที่ 3 การทดลองสร้างลายที่พบในหนังตะลุง ผูว้ ิจยั ได้ทดลองสร้างลายตาม
รู ป แบบเดิ มและทดลองประยุก ต์ล ายใหม่ ข้ ึ น ซึ่ ง ลายที่ มี ค วามน่ า สนใจ เหมาะสมกับ การนามา
ออกแบบจัดวางในการสร้างสรรค์เป็ นเครื่ องประดับ มีความสวยงามและมีความหลากหลายของ
ลวดลาย อีกทั้งสามารถประยุกต์และดัดแปลงได้ง่าย ได้แก่ กลุ่มของลายที่มีที่มาจากดอกไม้ ได้แก่
ลายดอก ลายดอกตารางแปลง ลายดอกสี่ กลีบ ลายดอกสี่ กลีบแปลง และลายวงกลมดอกเข็ม
ลายที่ได้จากการบันทึกและทดลองที่กล่าวมาเป็ นลายที่ผวู ้ จิ ยั เห็นเหมาะสมสาหรับการ
นามาสร้ างสรรค์เป็ นส่ วนของงานเครื่ องประดับ เพราะนอกจากจะสื่ อถึงงานหัตถกรรมหนังตะลุ ง
แล้วยังเป็ นลายที่มีความอ่อนหวาน สามารถประยุกต์และดัดแปลงได้ง่าย

ลายจุดไข่ปลา
ลายจากตุ๊ดตู่กลม

ลายดอก

ดอกตารางแปลง

ลายตัวหนอน
ลายจากตุ๊ดตู่เม็ดข้าว

ดอกสี่ กลีบ

ดอกสี่ กลีบแปลง วงกลมดอกเข็ม

ภาพที่ 46 สรุ ปลายที่เลือกใช้ในในการสร้างสรรค์ผลงาน
1.3 เทคนิคในงานหัตถกรรมหนังตะลุง
จากตารางที่ 1 การบันทึก และวิเคราะห์ลายที่พบในหนังตะลุ ง และตารางที่ 3 การ
ทดลองสร้างลายที่พบในหนังตะลุง พบการสร้างลายในงานหัตถกรรมหนังตะลุงเกิดจากเทคนิ ค 3
เทคนิ ค คือ การตอกด้วยตุ๊ดตู่ การฉลุดว้ ยมีดแกะ และการขีดด้วยเหล็กแหลม โดยผูว้ ิจยั ได้ทดลอง
สร้างลายจากทั้ง 3 เทคนิคและพบว่าทักษะของผูว้ จิ ยั สามารถทาเทคนิคการตอกด้วยตุ๊ดตู่และเทคนิ ค
การขีดด้วยเหล็กแหลมได้ แต่สาหรับเทคนิ คการฉลุ ดว้ ยมีดแกะต้องใช้ความชานาญและอุปกรณ์
เฉพาะ (มีดแกะที่ช่างทาขึ้นเองจากการเจียรเหล็กให้มีลกั ษณะเป็ นปลายแหลมและโค้งงูม้ ) ผูว้ ิจยั จึง
ปรับใช้เลื่อยฉลุในการฉลุตดั แผ่นหนังแทนมีดแกะในการสร้างสรรค์ลาย
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1.4 วัสดุสาหรับการสร้ างสรรค์ เป็ นเครื่ องประดับ
จากการทดลองวัสดุ ให้เหมาะสมกับงานเครื่ องประดับในส่ วนของการสร้ างชิ้ นงาน
ทดลองในบทที่3 ผูว้ ิจยั ใช้แผ่นหนังวัวซึ่ งเป็ นวัสดุ เดิ มจากงานหัตถกรรมหนังตะลุงซึ่ งมีคุณสมบัติ
โปร่ งแสงและเกิดรอยช้ าเป็ นฝ้าขาวมาตอกหรื อขีดลายซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะตัวมาสร้างเป็ นชิ้นงาน
ทดลองร่ วมกับ แผ่นโลหะซึ่ ง เป็ นวัส ดุ ที่ใ ช้ใ นงานเครื่ องประดับ โดยทดลองใช้แผ่นทองเหลื อง
ทองแดงและแปะตั้ง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ในรู ปแบบที่หลากหลายได้มากขึ้น เพราะโลหะจะ
ช่ วยเพิ่ ม ความแข็ง แรงและท าให้ข้ ึ นรู ป ทรงได้ง่ า ยขึ้ น ผู ว้ ิจยั จึ ง เลื อกใช้แผ่นหนัง ร่ ว มกับ โลหะ
ทองเหลืองที่มีสีกลมกลืนเป็ นหลักในการสร้างสรรค์เครื่ องประดับและโลหะทองแดงที่มีสีตดั เป็ น
ตัวเสริ มในบางตาแหน่งเพียงเล็กน้อย เนื่องด้วยโลหะทองเหลืองมีการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับ
อากาศที่ทาให้โลหะเปลี่ยนเป็ นสี ที่เข้มขึ้นน้อยกว่าทองแดง และไม่เลือกใช้แปะตัง๊ ในชิ้นงานเพราะ
มีส่วนผสมของนิกเกิลซึ่ งอาจทาให้ผสู ้ วมใส่ เกิดอาการแพ้ได้
1.5 เทคนิคสาหรับการสร้ างสรรค์ เป็ นเครื่ องประดับ
จากการทดลองเทคนิคให้เหมาะสมกับงานเครื่ องประดับในส่ วนของการสร้างชิ้นงาน
ทดลองในบทที่ 3 ซึ่ งเทคนิ คที่ผูว้ ิจยั เลือกทดลองเป็ นเทคนิคที่พบจากการศึกษาผลงานศิลปิ นที่มี
ความเกี่ยวข้องในการออกแบบ (จากบทที่ 2) ซึ่ งได้แก่ เทคนิคทับซ้อนเป็ นชั้นๆ เทคนิ คดัดงอให้เกิด
ความโค้ง เทคนิ คพับมุมด้วยการกรี ดแล้วพับหักมุม ซึ่ งทั้ง 3 เทคนิ คสามารถช่ วยในส่ วนของการ
ขึ้นรู ปทรงตัวชิ้ นงาน เป็ นการเพิ่มมิติจาก 2 มิติให้เป็ น 3 มิติได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้
ทั้ง 3 เทคนิ คในการสร้างสรรค์เป็ นเครื่ องประดับ เพราะผลจากแต่ละเทคนิ คที่มีความแตกต่างกันก็
เหมาะกับชิ้นงานในแต่ละส่ วน
1.6 เทคนิคสาหรับประกอบชิ้นงานเป็ นเครื่ องประดับ
การประกอบชิ้ น งานแผ่ น หนัง กับ โลหะนั้น จากการทดลองวัส ดุ แ ละเทคนิ ค ให้
เหมาะสมกับงานเครื่ องประดับในส่ วนของการสร้ างชิ้ นงานทดลองในบทที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้ทดลอง 4
เทคนิค คือ การสร้างหนามเตย การติดกาว การร้อยด้าย และการเสี ยบก้าน โดยจากผลการทดลองที่
ให้เกณฑ์ความสาคัญกับการยึดประกอบที่แข็งแรงและความสวยงามกลมกลื น ผูว้ ิจยั จึงใช้การติด
กาวและการร้อยด้ายในการนามาช่วยประกอบชิ้นงานสาหรับสร้างสรรค์เป็ นเครื่ องประดับ
โดยผลการสรุ ปประเด็นในแต่ละส่ วนจะนามาใช้ประกอบในการสร้างสรรค์งาน
เครื่ องประดับต่อไป
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2.แนวทางในการออกแบบ
จากการวิเคราะห์และทดลองสร้ างลายที่พบในหนังตะลุงทาให้ผวู ้ ิจยั เห็นว่าลายที่พบ
ส่ วนใหญ่จะพบในส่ วนของเครื่ องแต่งกายตัวนางและมักเป็ นลายที่มีที่มาจากธรรมชาติโดยเฉพาะ
ลายที่มีที่มาจากดอกไม้ จากประเด็นดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงค้นคว้าเพิ่มและพบตัวหนังที่มีลายของดอกไม้
อยู่คู่ ก ับ หนัง ตะลุ ง ตัว นาง โดยพบในต าแหน่ ง ที่ เ ป็ นลายของเสื้ อผ้า เครื่ อ งแต่ ง กาย ลายของ
เครื่ องประดับ และลายที่เป็ นดอกไม้ใช้ทดั หู หรื อถือขณะร่ ายรา

ภาพที่ 47 ลวดลายดอกไม้ที่พบในงานหัตถกรรมหนังตะลุง
ที่มา : www.karmaimages.com.au

โดยดอกไม้มกั ถูกใช้เป็ นสัญญะแทนตัวผูห้ ญิงหรื อเปรี ยบเทียบกับความงามของหญิง
สาว ซึ่ งความงามของดอกไม้ต่างชนิ ด หลากหลายรู ปแบบ ก็เปรี ยบเสมือนกับผูห้ ญิงที่มีความงามที่
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั ผูห้ ญิงจึงมักนิ ยมในดอกไม้ใช้การประดับ
ร่ างกายเพื่อความสวยงาม ในหนังตะลุงพบว่ามีการใช้สัญญะนี้ ท้ งั ในส่ วนของลวดลายที่ใช้กบั ตัว
นางและบทกลอนในเนื้อเรื่ องที่แสดง อาทิ
“...จะกล่าวถึงอรุ ณีที่สวยสด ขึ้นปรากฏให้โลกเห็นเช่นบุปผา...”
จากเรื่ องแก้วสองภาค ของหนังจันทร์ แก้ว บุญขวัญ
“…อันดอกไม้เขาเปรี ยบเทียบนารี ผูช้ ายนี้ โบราณเปรี ยบเทียบแมลง...”
จากบทชมสวนดอกไม้ ของหนังปรี ชา สงวนศิลป์ 22
22

วิมล ดาศรี , หนังตะลุงชั้นครู คู่เมืองนครศรีธรรมราช. พิมพ์ครั้งที่2. (นครศรี ธรรมราช: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช, 2549)
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จากความหมายสัญญะของดอกไม้ที่ พ บในงานหนัง ตะลุ ง ผูว้ ิจยั จึ งมี แนวทางการ
ออกแบบที่จะใช้ลวดลายของดอกไม้และลายที่มาจากธรรมชาติที่พบในงานหัตถกรรมหนังตะลุงมา
ใช้ออกแบบในการสร้างสรรค์เป็ นผลงานเครื่ องประดับ โดยเปลี่ยนจากลวดลาย 2 มิติให้เป็ นชิ้นงาน
3 มิติ แต่ยงั คงสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมหนังตะลุงทั้งในส่ วนของความงามทางศิลปะ
ทักษะเชิงช่างและเสน่ห์ของวัสดุ
3.ความเชื่ อมโยงของเครื่ องประดับกับร่ างกาย
เครื่ องประดับและมนุ ษย์มีความสัมพันธ์กนั มานาน นอกจากเรื่ องของความสวยงาม
และคุณค่าทางความรู ้สึกกับผูส้ วมใส่ เครื่ องประดับยังทาหน้าที่เป็ นตัวบันทึกในเรื่ องประวัติศาสตร์
ศิลปะ และวัฒนธรรมด้วย เครื่ องประดับเป็ นวัตถุ ที่อยู่ใกล้ชิดมนุ ษย์ท้ งั ในทางกายภาพและในทาง
จิตใจ ดังนั้นเครื่ องประดับจึงเป็ นสิ่ งที่สะท้อนบุคลิกภาพของผูส้ วมใส่ ได้เป็ นอย่างดี
ความหมายโดยทัว่ ไป เครื่ องประดับ หมายถึง วัตถุหรื อสิ่ งที่ใช้ตกแต่งประดับร่ างกาย
มนุ ษ ย์เ พื่ อความสวยงาม มี ห ลากหลาบรู ป แบบแตกต่ า งกันไปทั้ง รู ป ลัก ษณะ วัส ดุ ฯลฯ โดยมี
ปั จจัยพื้นฐานมาจากความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม และรสนิยม
ความหมายในเชิ งสร้ างสรรค์และศิลปะ เครื่ องประดับหมายถึ ง วัตถุ สิ่งของที่มนุ ษย์
สร้างสรรค์ข้ ึนหรื อเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งนั้นๆ ทั้งนี้ อาจจะสวมใส่ บนร่ างกายมนุ ษย์ได้หรื อไม่
สามารถสวมใส่ บ นร่ า งกายมนุ ษ ย์ไ ด้จริ ง แต่ มี ค วามเกี่ ย วข้องสั ม พันธ์ ต่อจิ ตใจของมนุ ษ ย์ และ
สามารถสร้างให้เกิดความรู ้สึกอารมณ์ต่างๆต่อผูส้ วมใส่ หรื อผูช้ ม
โดยผูส้ วมใส่ ถือได้ว่า เป็ นกลุ่ ม คนที่ มี ค วามส าคัญที่ สุ ดสาหรั บ เครื่ องประดับ ด้วย
เหตุผลที่วา่ เครื่ องประดับนั้นโดยทัว่ ไปแล้วต้องมีการเกาะเกี่ยว ร้อยพันไว้บนร่ างกายมนุ ษย์ไม่วา่ จะ
เป็ นการสวมสร้ อยคอที่วางราบของบนช่ วงลาคอและทิ้งช่ วงสร้ อยคอที่ เหลื อลากไปตามเนิ นอก
หรื อการสวมแหวนในนิ้ วมือนิ้ วเท้า การเจาะใบหู ให้มีรูสาหรับคล้องเกี่ ยวหู แบบต่างๆ ซึ่ งเป็ นการ
ใช้งานในเชิงกายภาพ หากแต่ผสู ้ วมใส่ ยอ่ มมีความผูกพันทางจิตใจในการใช้เครื่ องประดับด้วย เช่น
การสวมใส่ เครื่ องประดับที่มีกรรมวิธีในการผลิ ตที่เป็ นอนุ รักษ์งานตามแบบดัง่ เดิมที่สื่อถึงรสนิ ยม
เฉพาะตัวแล้ว ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของไทยอยูใ่ นผลงานด้วย
3.1 รู ปแบบและตาแหน่ งของเครื่ องประดับ
เนื่ องด้วยตัวงานหัตถกรรมหนังตะลุ งเป็ นรู ปแบบของละครเงาที่มีจุดเด่นในเรื่ อง
ของการเคลื่ อ นไหวที่ ส ามารถขยับ ข้อ ต่ อ ได้ ผู ว้ ิ จ ัย มี น าจุ ด เด่ นนี้ มาเชื่ อ มโยงกับ การออกแบบ
ตัวเครื่ องประดับ โดยเลือกรู ปแบบเครื่ องประดับที่เป็ นลักษณะแบบสร้อยมีขอ้ ต่อที่ร้อยเรี ยงกันเป็ น
เส้น ซึ่ งได้แก่ สร้อยคอและสร้อยข้อมือ
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สร้ อยคอ

ภาพที่ 48 รู ปแบบและระดับความยาวของสร้อยคอ
ที่มา : https://today.line.me/th/pc/article/
ระดับความยาวของสร้ อยคอมีหลายระดับแตกต่างกันไปตามรู ปแบบของการใช้
งาน โดยสาหรับเครื่ องประดับสะท้อนเอกลักษณ์หตั ถกรรมหนังตะลุงผูว้ ิจยั เลือกใช้ระดับความยาว
ที่ต่างกัน 3ระดับ คือ
1.)Collar (คอลล่า) ความยาวของสร้อยอยูท่ ี่ 12-13 นิ้ว เป็ นลักษณะสร้อยแบบแนบ
ติดลาคอ ตาแหน่งของสร้อยจะอยูใ่ นช่วงลาคอ

ภาพที่ 49 ตาแหน่งและลักษณะการสวมใส่ สร้อยคอแบบ Collar
ที่มา : https://www.pinterest.com
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2.)Matinee (มาธินี) ความยาวของสร้อยอยูท่ ี่ 20-24 นิ้ว ตาแหน่งของสร้อยจะอยูร่ ะดับ
ช่วงอกของผูส้ วมใส่

ภาพที่ 50 ตาแหน่งและลักษณะการสวมใส่ สร้อยคอแบบ Matinee
ที่มา : https://www.pinterest.com
3.)Lariat (ลาเรี ยท) ความยาวของสร้ อยมากว่า 40 นิ้ ว ตาแหน่ งของสร้ อยจะยาวอยู่
ระดับช่วงลาตัวของผูส้ วมใส่

ภาพที่ 51 ตาแหน่งและลักษณะการสวมใส่ สร้อยคอแบบ Lariat
ที่มา : https://www.pinterest.com
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สร้ อยข้ อมือ
สร้อยข้อมือมีความยาวอยูท่ ี่ 6-7 นิ้ว สวมใส่ โดยการพันเกี่ยวรอบข้อมือ

ภาพที่ 52 ตาแหน่งและลักษณะการสวมใส่ สร้อยข้อมือ
ที่มา : https://www.pinterest.com
4. การออกแบบ
จากแนวทางการออกแบบ ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ได้น าลายจากงานหัต ถกรรมหนัง ตะลุ ง ที่ ไ ด้
คัดเลือก มาทาการออกแบบ โดยปรับจากลาย 2 มิติเป็ นงาน 3 มิติ แล้วจึงออกแบบเป็ นส่ วนของข้อ
ต่อเพื่อใช้ประกอบกับชิ้นส่ วนที่เป็ นชิ้นดอกไม้ แล้วจึงจัดวางในรู ปแบบของเครื่ องประดับ
4.1 ปรับทัศนธาตุของลายเป็ น3มิติ
ทาการศึกษาทัศนธาตุของลวดลายที่คดั เลือก ได้แก่ ลายเม็ดข้าว ลายดอกและลาย
วงกลมดอกเข็ม แล้วจึงปรับให้เป็ นโมเดลกระดาษ3มิติ
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ภาพที่ 53 ศึกษาทัศนธาตุและสร้างโมเดลของลายเม็ดข้าว
ลายเม็ดข้ าว ทัศนธาตุที่ได้เป็ นเส้นโค้งที่หันเข้าหากัน เมื่อนามาต่อเรี ยงกันแบบเว้น
ระยะ ก็มีลกั ษณะที่คล้ายกับลายตัวหนอน หรื อหากนาทัศนธาตุจากลายเม็ดข้าวมาประกอบโดยนา
มุมมาชนกัน ก็เกิดเป็ นลักษณะของกลีบของดอกไม้

ภาพที่ 54 ศึกษาทัศนธาตุและสร้างโมเดลของลายดอก
ลายดอก ทัศนธาตุที่ได้เป็ นส่ วนของเส้นโค้งที่ชนทามุมกันอยูเ่ ป็ นรอยหยัก ผูว้ จิ ยั ปรับ
เป็ นงาน 3 มิติโดยการจัดวางแบบเรี ยงต่อกันเป็ นเส้นและวางสลับฟันปลา และใช้เป็ นส่ วนของกลีบ
ดอกไม้

92

ภาพที่ 55 ศึกษาทัศนธาตุและสร้างโมเดลของลายวงกลมดอกเข็ม
ลายวงกลมดอกเข็ม ทัศ นธาตุ ที่ ไ ด้คื อ ส่ ว นของเส้ น โค้ง ที่ จ ัด วางอยู่ใ นต าแหน่ ง ที่
ประกอบกันเป็ นวงกลมคาบเกี่ ยวกันอยู่ โดยผูว้ ิจยั ปรับเป็ น 3 มิติโดยการต่อประกอบเป็ นรู ปทรง
กลมและการนามาคล้องสลับกันเป็ นเส้นยาว
4.2 ออกแบบข้ อต่ อจากลายด้ วยวัสดุจริง
ทาการออกแบบตัวข้อต่อของเครื่ องประดับด้วยวัสดุ แผ่นหนังวัวร่ วมกับโลหะ โดย
ประกอบเป็ นเส้นยาว

ภาพที่ 56 ข้อต่อจากลายเม็ดข้าว
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ข้ อต่ อลายเม็ดข้ าว ใช้การออกแบบตัวแพทเทิร์นโดยการเติมส่ วนที่เป็ นเสมือนเดื อย
ออกไปจากตัวลาย 2 ด้าน และใช้เทคนิคการพับมุมตรงเดือยให้ทามุม 90 องศง ต่อประกอบเป็ นเส้น
ยาวโดยติดกาวส่ วนที่เป็ นเดื อยของแพทเทิร์น 2 ชิ้ นเข้าด้วยกันและใช้ตวั ข้อวงกลมสลับขั้นกลาง
ระหว่างแต่ละชิ้นแพทเทิร์นของลาย

ภาพที่ 57 ข้อต่อจากลายลายดอก
ข้ อต่ อลายดอก ออกแบบแพทเทิร์น 2 แบบ คือ แบบสั้นที่เป็ นรู ปแบบตามลายดอกที่
เป็ นลักษณะเส้นโค้ง 4 ด้าน และแบบยาวที่เป็ นการนาแพทเทิร์นแบบสั้นมายึดส่ วนตรงกลางออก
โดยให้มีความยาวเป็ น 2 เท่าของแบบสั้น โดยแพทเทิร์นของลายดอกทั้ง2แบบใช้การเติมเดือยที่ดา้ น
ปลายของลายพับมุมตรงเดือยให้ทามุม 90 องศง ต่อประกอบเป็ นเส้นยาวโดยติดกาวส่ วนที่เป็ นเดือย
ของแพทเทิร์น 2 ชิ้ นเข้าด้วยกันและใช้ตวั ข้อวงกลมสลับขั้นกลางระหว่างแต่ละชิ้นแพทเทิร์นของ
ลาย
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ภาพที่ 58 ข้อต่อจากลายวงกลมดอกเข็ม
ข้ อต่ อลายวงกลมดอกเข็ม ออกแบบแพทเทิร์นโดยใช้ลายวงกลมดอกเข็มแล้วทาการ
บากให้ขาดตรงมุม1ด้าน นาแพทเทิร์น 2 ชิ้นที่ทาจากแผ่นหนังวัวมาเสี ยบขัดกันให้เกิดเป็ นทรงกลม
ติดกาวตรงส่ วนที่เชื่อมต่อ แล้วนามาต่อกันโดยสลับใช้แพทเทิร์นจากโลหะทองเหลืองสลับคัน่
4.3 ออกแบบผลงานเครื่ องประดับ
ผูว้ ิจยั ทาการออกแบบผลงานเครื่ องประดับโดยการนาข้อต่อที่ได้มาออกแบบร่ วมกับ
ดอกไม้จากลวดลายในงานหนังตะลุงตามแนวทางการออกแบบ และใช้เทคนิค-วัสดุตามผลคัดเลือก
จากการวิเคราะห์และทดลอง โดยทาการออกแบบภาพร่ างผลงานเครื่ องประดับจานวน 5 ชิ้น ได้แก่
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ชิ้นที่ 1 สร้ อยคอแบบ Lariat
ความยาวของสร้ อยคออยู่ระหว่างช่ วงลาตัวของผูส้ วมใส่ ออกแบบโดยใช้ขอ้ ต่อลาย
เม็ดข้าวเป็ นสร้อยเส้นหลักของตัวชิ้นงานที่เชื่ อมต่อกับสร้อยจากห่ วงทองเหลืองที่มีลกั ษณะเป็ นโซ่
คล้องในตาแหน่งที่เป็ นด้านหลังของลาคอ และสร้างจุดเด่นของตัวชิ้นงานด้วยการออกแบบส่ วนที่
เป็ นดอกบัวขนาดใหญ่และดอกจาปาที่ไล่ขนาดร้อยต่อกัน

ภาพที่ 59 แบบร่ างเครื่ องประดับชิ้นที่ 1 (สร้อยคอแบบ Lariat)
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ชิ้นที่ 2 สร้ อยคอแบบ Matinee
ความยาวของสร้ อยคออยู่ระหว่างช่ วงอกของผูส้ วมใส่ ออกแบบโดยใช้ขอ้ ต่ อลาย
วงกลมดอกเข็ม ที่มีลกั ษณะเป็ นข้อต่อทรงกลมที่ไล่ขนาดจากเล็กไปใหญ่ โดยในส่ วนที่เป็ นข้อต่อ
ชิ้นใหญ่ดา้ นหน้าที่รายละเอียดของแฉกมุมที่มากขึ้น และมีส่วนของจี้ที่ออกแบบเป็ นรู ปทรงดอกบัว
ขนาดใหญ่

ภาพที่ 60 แบบร่ างเครื่ องประดับชิ้นที่ 2 (สร้อยคอแบบ Matinee)
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ชิ้นที่ 3 สร้ อยข้ อมือ
ออกแบบโดยใช้ขอ้ ต่อลายวงกลมดอกเข็ม โดยใช้ขอ้ ต่อจากแผ่นหนังขนาดเดียวกัน
คล้องต่อเป็ นเส้นและออกแบบให้ชิ้นตรงกลางของสร้อยข้อมือเป็ นส่ วนชิ้นที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนมา
เล็กน้อยและเป็ นชั้นที่มีรายละเอียดของแฉกมุมที่มากขึ้น

ภาพที่ 61 แบบร่ างเครื่ องประดับชิ้นที่ 3 (สร้อยข้อมือ)
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ชื้นที่ 4 สร้ อยคอแบบ Collar
ความยาวของสร้อยคออยูช่ ่วงลาคอของผูส้ วมใส่ ออกแบบโดยใช้ขอ้ ต่อลายดอกแบบ
สั้นที่ทาจากแผ่นหนังโดยด้านในออกแบบให้ฉลุเป็ นลายดอกต่างๆ และสร้างจุดเด่นด้วยชิ้นข้อต่อที่
เป็ นโลหะทองเหลืองประดับด้วยชิ้นงานรู ปทรงดอกไม้ขนาดเล็กด้านบน

ภาพที่ 62 แบบร่ างเครื่ องประดับชิ้นที่ 4 (สร้อยคอแบบ Collar)
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ชิ้นที่ 5 สร้ อยข้ อมือ
ออกแบบโดยใช้ขอ้ ต่อลายดอกทั้งแบบสั้นและแบบยาว โดยแบบสั้นที่เป็ นชิ้นโลหะ
ประดับด้วยรู ปทรงดอกไม้ดา้ นบน และแบบยาวที่ออกแบบให้มีการฉลุลายด้านในด้วย

ภาพที่ 63 แบบร่ างเครื่ องประดับชิ้นที่ 5 (สร้อยข้อมือ)
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5. ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน
5.1 การผลิตส่ วนประกอบของชิ้นงาน
5.1.1 เขี ย นลายเส้ น แพทเทิ ร์นของแต่ ล ะส่ ว นประกอบของชิ้ นงานด้วยโปรแกรม
Adobe Illustrator ทางคอมพิวเตอร์ และคานวณจานวนของแพทเทิร์นแต่ละแบบที่ตอ้ งใช้ แล้วจึง
พิมพ์ลงบนกระดาษและนาไปติดลงบนแผ่นหนังวัวและแผ่นโลหะ

ภาพที่ 64 ลายเส้นแพทเทิร์นส่ วนประกอบของเครื่ องประดับ
5.1.2 ทาการตอกลายลงบนแพทเทิร์นที่เป็ นแผ่นหนังวัวในส่ วนที่ออกแบบให้มีลาย

ภาพที่ 65 การตอกลายแพทเทิร์นแผ่นหนังวัว
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5.1.3 ฉลุตดั แพทเทิร์นแผ่นหนังวัวและแผ่นโลหะตามแบบ

ภาพที่ 66 การฉลุแพทเทิร์นแผ่นหนังวัวและแผ่นโลหะ
5.1.4 ทาการขีดลายบนแผ่นหนังวัวในส่ วนที่ออกแบบให้มีลายขีด

ภาพที่ 67 การขีดลายแผ่นแพทเทิร์นหนังวัว
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5.2 การขึน้ รู ปทรงส่ วนประกอบของชิ้นงาน
5.2.1 การพับมุมส่ วนประกอบของชิ้ นงาน ทาการพับมุมแพทเทิร์น ในส่ วนของ
แพทเทิร์นที่เป็ นแผ่นหนังวัวทาการกรี ดด้วยมีดคัตเตอร์ บางๆตรงส่ วนที่ตอ้ งการพับสาหรับเป็ นเส้น
นาและทาการพับให้เป็ นมุมตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ และในส่ วนของแพทเทิร์นที่เป็ นแผ่นโลหะทา
การบากตรงส่ วนที่ตอ้ งการพับด้วยเลื่อยฉลุแล้วจึงพับทามุม

ภาพที่ 68 การพับมุมแผ่นแพทเทิร์น
5.2.2 การดัดงอส่ วนประกอบของชิ้นงาน ทาการดัดงอแพทเทิร์น โดยทั้งแผ่นหนังวัว
และแผ่นโลหะสามารถทาการดัดงอได้โดยการดัดด้วยแท่งไม้ทรงกลมและใช้คีมดัด

ภาพที่ 69 การดัดงอแผ่นแพทเทิร์น
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5.3 การประกอบส่ วนประกอบของชิ้นงาน
ประกอบแพทเทิร์นตามแบบ โดยใช้เทคนิคตามความเหมาะสมในแต่ละรู ปแบบ
5.3.1 การประกอบด้วยการติดกาว นาแพทเทิร์นแต่ละแบบมาซ้อนทับกันในส่ วนที่
ต้องการติดกาวแล้วจึงติดกาวประกอบแต่ละชิ้นตามแบบที่วางไว้

ภาพที่ 70 การติดกาวแผ่นแพทเทิร์น
5.3.2 การประกอบด้ ว ยการร้ อ ยด้า ย น าแพทเทิ ร์ น ที่ อ อกแบบไว้ส าหรั บ การ
ประกอบด้วยการร้อยด้าย มาทาการเจาะรู เพื่อใช่สาหรับเป็ นรู ร้อย แล้วจึงนามาวางซ้อนทับกันตาม
รู ปแบบที่ตอ้ งการ และร้อยด้ายยึดแพทเทิร์นแต่ละชั้นไว้ดว้ ยกัน

ภาพที่ 71 การร้อยด้ายยึดส่ วนประกอบของชิ้นงาน
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5.3.3 การประกอบด้วยการเชื่อมโลหะ ทาการเชื่อมสาหรับแพทเทิร์นที่เป็ นโลหะ

ภาพที่ 72 การเชื่อมส่ วนประกอบที่เป็ นโลหะ
5.4 การจัดวางและประกอบเป็ นชิ้นงานเครื่ องประดับ
นาชิ้นส่ วนมาประกอบเป็ นชิ้นงานเครื่ องประดับโดยจัดวางองค์ประกอบตามแบบร่ าง
ที่ออกแบบไว้
5.4.1 ชิ้นส่ วนและการประกอบเครื่ องประดับ ชิ้นที่ 1 (สร้อยคอแบบ Lariat)
ชิ้ นที่ 1 เป็ นชิ้ นงานสร้ อยคอเส้นยาว ประกอบโดยการใช้ขอ้ ต่อลายเม็ดข้าวร้ อยที่ทา
จากหนังวัวและทองเหลืองมาร้อยต่อกันโดยใช้ห่วงจากท่อทองเหลือประกอบกันเป็ นเส้นยาว และมี
จุดเด่นในชิ้ นงาน 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ เป็ นดอกจาปาห้อยร้ อยต่อกันด้วยการใช้ห่วงทองเหลื อง และ
ส่ วนของดอกบัวที่มีขนาดใหญ่ซ่ ึ งเชื่อมตัวฐานกับสร้อย โดยลักษณะของเส้นโค้งทั้งในส่ วนของข้อ
ต่อเม็ดข้าว ดอกจาปา และกลี บของดอกบัว เป็ นไปในลักษณะเดียวกัน และมีการใช้เทคนิ คขีดลาย
ด้วยเหล็กแหลมที่กลี บดอกและข้อต่อเม็ดข้าว อี กทั้งตอกลายตัวหนอนในบางกลี บของดอกจาปา
และดอกบัว เพื่อเพิ่มความเชื่ อมโยงในแต่ละส่ วน และเลื อกจัดวางส่ วนที่เป็ นทองเหลื องสลับกับ
ส่ วนที่เป็ นแผ่นหนังเพื่อให้เกิดจังหวะในตัวชิ้นงาน
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ภาพที่ 73 การประกอบส่ วนของสร้อยจากข้อต่อเม็ดข้าว

ภาพที่ 74 การประกอบส่ วนของสร้อยจากห่ วงท่อทองเหลือง

ภาพที่ 75 การประกอบส่ วนของสร้อยในส่ วนของดอกจาปา
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ภาพที่ 76 การประกอบส่ วนของสร้อยในส่ วนของดอกบัว
5.4.2 ชิ้นส่ วนและการประกอบเครื่ องประดับ ชิ้นที่ 2 (สร้อยคอแบบ Matinee)
ชิ้ นที่2 เป็ นสร้ อยคอพร้ อมจี้ ประกอบโดยการใช้ขอ้ ต่อของลายวงกลมดอกเข็มที่นา
แผ่นหนังมาไขว้ขดั กันเป็ นทรงกลมคล้องไขว้สลับกับแผ่นทองเหลื องและทองแดงที่ฉลุ เป็ นลาย
วงกลมดอกเข็มเช่ นกัน โดยไล่ ขนาดจากชิ้ นที่ มีขนาดเล็กไว้ด้านหลังและเรี ยงต่อมาจนถึ งชิ้ นที่ มี
ขนาดใหญ่ไว้ด้านหน้า โดยในส่ วนที่ เป็ นข้อต่อวงกลมดอกเข็มที่เป็ นชิ้ นใหญ่ด้านหน้านั้นมี การ
ประกอบแผ่นหนังที่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น โดยการติดแผ่นหนังที่พบั มุมในทุกๆด้านของข้อต่อ
และในส่ วนของจี้ออกแบบให้เป็ นดอกบัว ผูว้ ิจยั เลือกวางโลหะในส่ วนที่เป็ นทองแดงสลับกับแผ่น
หนังไว้ในตาแหน่ งด้านหลังของสร้ อยและเลื อกใช้ทองเหลื องสลับกับแผ่นหนังในส่ วนด้านหน้า
ของสร้อยและตัวจี้

ภาพที่ 77 การประกอบสร้อยจากข้อต่อลายวงกลมดอกเข็ม (สร้อยคอ)
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ภาพที่ 78 การประกอบส่ วนของข้อต่อลายวงกลมดอกเข็มชิ้นใหญ่ (สร้อยคอ)

ภาพที่ 79 การประกอบส่ วนของจี้ดอกบัว
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5.4.3 ชิ้นส่ วนและการประกอบเครื่ องประดับ ชิ้นที่3 (สร้อยข้อมือ)
ชิ้ นที่3 เป็ นสร้ อยข้อมื อ ประกอบโดยการใช้ขอ้ ต่อของลายวงกลมดอกเข็มที่ทาจาก
หนังวัวคล้องไขว้สลับกัน โดยมีส่วนที่เป็ นจุดเด่นของชิ้นงานอยูท่ ี่ส่วนที่เป็ นโลหะทองเหลืองที่เป็ น
การเชื่ อมประกอบให้เป็ นทรงกลมเช่ นเดี ยวกับตัวข้อต่อที่เป็ นแผ่นหนังและชิ้ นข้อต่อชิ้ นใหญ่ที่มี
รายละเอียดเป็ นการติดแผ่นหนังที่พบั มุมในทุกๆด้านของข้อต่อ

ภาพที่ 80 การประกอบสร้อยจากข้อต่อลายวงกลมดอกเข็มจากแผ่นหนัง (สร้อยข้อมือ)

ภาพที่ 81 การประกอบส่ วนของข้อต่อลายวงกลมดอกเข็มจากทองเหลือง (สร้อยข้อมือ)

ภาพที่ 82 การประกอบส่ วนของข้อต่อลายวงกลมดอกเข็มชิ้นใหญ่ (สร้อยข้อมือ)
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5.4.4 ชิ้นส่ วนและการประกอบเครื่ องประดับ ชิ้นที่ 4 (สร้อยคอแบบ Collar)
ชิ้ นที่ 4 เป็ นสร้อยคอแบบแนบลาคอ ประกอบโดยการใช้ขอ้ ต่อจากลายดอก โดยใน
ส่ วนที่เป็ นหนังวัวมีการตอกโดยใช้ลายดอก ลายดอกสี่ กลีบแปลง ลายดอกตารางแปลงและลายไข่
ปลา ในส่ วนที่เป็ นชิ้นโลหะทองเหลืองนั้นได้ประกอบเข้ากับตัวดอกไม้ขนาดเล็กที่ดดั แปลงมาจาก
ลายดอกสี่ กลีบโดยให้เกสรเป็ นทองแดงเพื่อเพิ่มสี สันให้กบั ตัวชิ้นงาน แล้วจึงนามาประกอบร้อยต่อ
กันโดยใช้ห่วงจากท่อทองเหลืองประกอบกันเป็ นเส้น

ภาพที่ 83 การประกอบชิ้นส่ วนข้อต่อลายดอกจากแผ่นหนัง (สร้อยคอ)

ภาพที่ 84 การประกอบชิ้นส่ วนข้อต่อลายดอกจากแผ่นโลหะ (สร้อยคอ)
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5.4.5 ชิ้นส่ วนและการประกอบเครื่ องประดับ ชิ้นที่ 5 (สร้อยข้อมือ)
ชิ้ นที่ 5 เป็ นสร้ อยข้อมื อประกอบโดยการใช้ขอ้ ต่อจากลายดอก 2 แบบ คื อ แบบสั้น
เหมือนในส่ วนของสร้อยคอ Choker และแบบยาวที่ดดั แปลงให้มีความสู งที่เพิ่มขึ้น โดยแบบสั้น
เป็ นชิ้นส่ วนที่ทาจากทองเหลืองแล้วประกอบด้วยดอกไม้ขนาดเล็กที่ดดั แปลงมาจากลายดอกสี่ กลีบ
ที่มีเกสรทาจากทองแดง ส่ วนแบบยาวตัวโครงสร้ างทาจากทองเหลืองเช่ นกัน แต่ดา้ นบนเป็ นการ
ประกอบติดกับแผ่นหนังที่ทาการตอกลายเป็ นลายดอกและลายจุดไข่ปลา แล้วจึงนามาประกอบร้อย
ต่อกันโดยใช้ห่วงจากท่อทองเหลืองประกอบกันเป็ นเส้น

ภาพที่ 85 การประกอบชิ้นส่ วนข้อต่อลายดอกแบบสั้น (สร้อยข้อมือ)

ภาพที่ 86 การประกอบชิ้นส่ วนข้อต่อลายดอกแบบยาว (สร้อยข้อมือ)
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6. ผลงานเครื่ องประดับและการสวมใส่

ภาพที่ 87 เครื่ องประดับชิ้นที่ 1 (สร้อยคอแบบ Lariat)
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ภาพที่ 88 การสวมใส่ เครื่ องประดับชิ้นที่ 1 (สร้อยคอแบบ Lariat)
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ภาพที่ 89 เครื่ องประดับชิ้นที่ 2 (สร้อยคอแบบ Matinee)
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ภาพที่ 90 การสวมใส่ เครื่ องประดับชิ้นที่ 2 (สร้อยคอแบบ Matinee)
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ภาพที่ 91 เครื่ องประดับชิ้นที่ 3 (สร้อยข้อมือ)

ภาพที่ 92 การสวมใส่ เครื่ องประดับชิ้นที่ 3 (สร้อยข้อมือ)
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ภาพที่ 93 เครื่ องประดับชิ้นที่ 4 (สร้อยคอแบบ Collar)

ภาพที่ 94 การสวมใส่ เครื่ องประดับชิ้นที่ 4 (สร้อยคอแบบ Collar)
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ภาพที่ 95 เครื่ องประดับชิ้นที่ 5 (สร้อยข้อมือ)

ภาพที่ 96 การสวมใส่ เครื่ องประดับชิ้นที่ 5 (สร้อยข้อมือ)
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ภาพที่ 97 การสวมใส่ เครื่ องประดับชิ้นที่ 4 (สร้อยคอแบบ Collar) และชิ้นที่ 5 (สร้อยข้อมือ)
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บทที5่
บทสรุ ป
ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็ นการวิจยั เพื่อสร้างสรรค์เครื่ องประดับสะท้อนเอกลักษณ์
หัตถกรรมหนังตะลุง ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ใช้องค์ความรู ้จากการศึกษาข้อมูลและทาการทดลองมาสร้างสรรค์
เป็ นผลงานเครื่ องประดับเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
โดยองค์ความรู ้ ที่ได้เกิ ดจากการศึ กษาและทดลองอย่างเป็ นขั้นตอน เริ่ มต้นจากการ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในการลงพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราชและจังหวัดพัทลุงร่ วมกับการค้นคว้า
ข้อมูลทุติยภูมิ ทาให้ทราบว่าหนังตะลุ งมีความสาคัญกับผูค้ นและสังคมมาอย่างยาวนาน โดยหนัง
ตะลุงเป็ นวัฒนธรรมการแสดงหุ่ นเงาประจาภาคใต้ของประเทศไทยที่ เล่าเรื่ องราวผ่านเงาของตัว
หนังซึ่ งเป็ นงานหัตถศิลป์ ที่มีควบคู่กนั มาและผ่านการถ่ายทอดสื บสานจากรุ่ นสู่ รุ่น งานหัตถกรรม
หนังตะลุ งจึงเป็ นการบันทึกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ในรู ปแบบของงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว
โดยความงามของงานหัตถกรรมหนังตะลุงนั้นเกิดจากลละเอียดของเส้นสายลายตอก
และลายแกะ จุดเป็ นทัศนธาตุเด่นที่ พบมีการใช้ในสัดส่ วนที่มาก โดยจากตอกตุ๊ดตู่ลงไปบนแผ่น
หนังจนเกิดเป็ นลวดลายที่หลากหลาย ประกอบกับการใช้เส้นโค้งที่อ่อนช้อยพลิ้วไหวให้ความรู ้สึก
ลื่ นไหลตามรู ป แบบของลายไทย และการวางลวดลายซ้ า ๆท าให้เกิ ดระยะจัง หวะในตัวชิ้ นงาน
กระบวนการในงานหัตถกรรมหนังตะลุงนั้นเริ่ มตั้งแต่การเตรี ยมวัสดุ การใช้แผ่นหนังวัว ที่ผา่ นการ
ฟอกจนทาให้มีคุณสมบัติโปร่ งแสงและเกิดรอยช้ าเป็ นฝ้าขาวเมื่อตอกหรื อขีดลาย แต่ยงั คงพื้นผิวที่มี
ความสากในแบบของหนังวัว ถื อเป็ นคุ ณสมบัติเฉพาะของวัสดุ อี กทั้งการประยุกต์ใช้เครื่ องมื อ
อุปกรณ์ ที่เป็ นสิ่ งใกล้ตวั และเป็ นของในท้องถิ่ น อี กสิ่ งหนึ่ งที่เป็ นปั จจัยสาคัญคื อทักษะของช่ างผู ้
สร้ างสรรค์งานที่ตอ้ งผ่านการฝึ กฝนเทคนิ คต่างๆให้เกิ ดความเชี่ ยวชาญชานาญ ตั้งแต่ข้ นั ตอนการ
เขียนลายโดยเข้าใจสัดส่ วนและองค์ประกอบของลายตัวหนังและมีความรู ้เรื่ องลายไทย ขั้นตอนการ
ตอกลายที่ตอ้ งอาศัยความแม่นยา ตอกลายเรี ยงสม่าเสมอ มีระยะ ขนาดและตาแหน่ งที่เหมาะ และ
ขั้นตอนการแกะลายที่ตอ้ งใช้ความชานาญในการแกะลายเพื่อให้ได้ลายที่พลิ้วไหวอ่อนช้อยและต้อง
คอยระวังไม่ใ ห้ล ายขาดระหว่า งการแกะ จากที่ ก ล่ า วมาจึ งสามารถสรุ ป เป็ นเอกลัก ษณ์ ของงาน
หัตถกรรมหนังตะลุ งได้ 3 ข้อ คื อ ความงามทางศิลปะที่ แสดงออกผ่านทางทัศนธาตุของตัวหนัง
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ตะลุง ทักษะเชิงช่างที่ใช้ภูมิปัญญาและฝี มือในการสร้างสรรค์งาน และเสน่ห์ของวัสดุแผ่นหนังวัวที่
มีคุณสมบัติเฉพาะตัว
เมื่อวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจนค้นพบเอกลักษณ์ ข องงานหัตถกรรมหนังตะลุ ง แล้ว จึ งเข้า สู่
กระบวนการศึ ก ษาและทดลองเพื่ อ ค้น หาวัส ดุ แ ละเทคนิ ค ส าหรั บ ปรั บ ให้ เ หมาะสมกับ การ
สร้ างสรรค์เป็ นผลงานเครื่ องประดับ ซึ่ งจากการศึ กษาผลงานของศิ ลปิ นที่มีความเกี่ ยวข้องทาให้
ผูว้ ิจยั ได้แนวทางในการทดลอง โดยการเลื อกใช้วสั ดุ แผ่นหนังซึ่ งเป็ นวัสดุ เดิ มจากงานหัตถกรรม
หนังตะลุ งร่ วมกับงานโลหะซึ่ งเป็ นวัสดุ ที่ใช้ในงานเครื่ องประดับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการขึ้น
รู ปทรงและเพิ่มความน่าสนใจให้ชิ้นงาน และทดลองเทคนิ คต่างๆเพื่อเพิ่มมิติจากงาน 2 มิติเป็ น 3
มิ ติ ได้แก่ เทคนิ คทับซ้อนโดยการซ้อนเป็ นชั้นๆ เทคนิ คดัดงอโดยการดัดให้เกิ ดความโค้ง และ
เทคนิคพับมุมด้วยการกรี ดแล้วพับหักมุม
โดยแนวทางที่ใ ช้ใ นการออกแบบ ผูว้ ิจยั สนใจประเด็นที่ พบจากการวิเคราะห์ และ
ทดลองสร้างลายในหนังตะลุงที่วา่ ลายส่ วนใหญ่จะพบในตาแหน่งของเครื่ องแต่งกายตัวนางและมัก
เป็ นลายที่ มีที่ ม าจากธรรมชาติ โดยเฉพาะลายที่ มี ที่ม าจากดอกไม้ จากประเด็ นดัง กล่ า วผูว้ ิจยั จึ ง
ค้นคว้าเพิ่มเติมและพบว่าดอกไม้มกั ถู กใช้เป็ นสัญญะแทนตัวผูห้ ญิงหรื อเปรี ยบเทียบกับความงาม
ของหญิงสาว ผูห้ ญิงจึงมักนิ ยมใช้ดอกไม้ในการประดับร่ างกายเพื่อความสวยงาม จากความหมาย
สัญญะของดอกไม้ที่พ บในงานหนังตะลุ ง ผูว้ ิจยั จึ งใช้ล วดลายของดอกไม้และลายที่มี ที่ มาจาก
ธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็ นผลงานงานในรู ปแบบของเครื่ องประดับประเภทสร้อยที่มีลกั ษณะเป็ น
ข้อต่อร้อยเรี ยงกันซึ่ งสอดคล้องกับการแสดงหนังตะลุงที่สามารถเคลื่อนไหวขยับข้อต่อได้
จากการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องประดับสะท้อนเอกลักษณ์หตั ถกรรมหนังตะลุงทาให้
เกิดเป็ นผลงานที่มีชิ้นส่ วนที่เป็ นรู ปทรงดอกไม้และประกอบกับชิ้นส่ วนข้อต่อต่างๆที่มีที่มาจากลาย
ของหนังตะลุงร้อยเรี ยงกัน โทนสี ของชิ้นงานที่กลมกลืนกันและการลวดลายที่ละเอียด คุณสมบัติที่
ต่างกันระหว่างความโปร่ งแสงของแผ่นหนังกับความทึบแสงของโลหะ ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึ งการ
ผสมผสานระหว่างงานหัตถกรรมหนังตะลุงเข้ากับเทคนิคของงานเครื่ องประดับในรู ปแบบของงาน
ร่ วมสมัยที่อยู่ใกล้ชิดมนุ ษย์ท้ งั ในทางกายภาพและในทางจิตใจจากการสวมใส่ ชิ้นงานที่มีกรรมวิธี
ในการผลิตที่เป็ นอนุ รักษ์งานตามแบบดัง่ เดิ มที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และยังคงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมหนังตะลุง
จากการวิจยั สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เครื่ องประดับสะท้อนเอกลักษณ์หตั ถกรรม
หนังตะลุ ง ในครั้ งนี้ ก่ อให้เกิ ดการประยุกต์ดดั แปลงงานหัตถกรรมหนัง ตะลุ ง ในรู ปแบบใหม่ ๆ
นอกเหนือจากรู ปแบบที่มีอยูโ่ ดยทัว่ ไป เป็ นทางเลือกหนึ่ งสาหรับวิธีการผลิตผลงานทั้งในส่ วนของ
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ช่างท้องถิ่ นและนักออกแบบที่สามารถใช้ศึกษาเป็ นแนวทางเพื่อเป็ นการสื บสานและเผยแพร่ งาน
หัตถกรรมหนังตะลุงสู่ สาธารณชน และเป็ นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของผูว้ จิ ยั ในครั้งต่อๆไป
สาหรับผลงานเครื่ องประดับนั้น เนื่ องด้วยตัวชิ้ นงานที่มีท้ งั ส่ วนที่เป็ นโลหะและหนัง
จึงทาให้เมื่อประกอบชิ้ นงานเข้าด้วยกันแล้ว การเก็บรายละเอียดและความเรี ยบร้ อยในส่ วนโลหะ
ภายหลังนั้นทาได้ย ากขึ้ นเพราะอาจส่ งผลให้ส่ วนที่ เป็ นหนัง ได้รับความเสี ย หาย ซึ่ ง หากมี ก าร
นาไปใช้ในการสร้ างผลงานครั้งต่อไปในอนาคต ควรมีการวางลาดับขั้นตอนในการผลิ ตที่ชดั เจน
ขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพความเรี ยบร้อยของชิ้นงาน

รายการอ ้างอิง
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