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การตอกหนังตะลงุ นบัเป็นภมิูปัญญาทีเ่คยีงคูก่บัศลิปะ
การแสดง “หนงัตะลงุ” อันเป็นเอกลกัษณ์ท้องถ่ินท่ีสะท้อนวถิชีวีติ
บอกกล่าวเล่าเรื่องราวผ่านหน้าจอผ้าขาวที่มีมากกว่า 200 ปี 
“ตวัหนัง” ทีใ่ช้เชดิแสดงนัน้แฝงไว้ด้วยศาสตร์และศลิป์ในการ
สร้างสรรค์เพ่ือเป็นสีสันและอรรถรสของการชมหนังตะลุงท่ี
ต้องอาศยัการเชดิตวัหนงัไปพรอ้มกบับทพากยอ์นัสนกุสนาน 
การสร้างสรรค์ “ตัวหนัง” จึงต้องอาศัยช่างตอกหนังที่ต้องเป็น
ทีผู่ท่ี้เป่ียมไปด้วยทกัษะและความช�านาญต้ังแต่การเลอืกหนงั 
ฟอกหนัง วาดรูปตัวหนังด้วยเหล็กจาร ตลอดจนถึงข้ันตอน
การแกะและตอกตวัหนงัตะลงุ ด้วยการเผือ่ระยะการมองจากแสง
ทีส่่องผ่านเกิดเป็นความงามทีน่่าประทับใจ (หากตอกหนงัตะลงุ
เพือ่ใช้เป็นของประดบัตกแต่งสถานที ่ช่างจะใช้เทคนคิการแกะ
และตอกหนังที่ละเอียดและทรวดทรงสัดส่วนที่เสมือนจริง

มากกว่าตวัหนงัส�าหรบัแสดง เนือ่งจากเป็นการมองระยะใกล้)  
ซึง่ช่างแต่ละคนมเีอกลกัษณ์แตกต่างกนัไป รวมถงึการลงสีตวั
หนังตะลุงที่ในอดีตเป็นสีที่ช่างท�าขึ้นเอง อาทิ สีด�าจากเขม่า
ดินหม้อ สีเขียวตังแช แม้ในปัจจุบันการสร้างตัวหนังตะลุงจะ
มีการปรับประยุกต์แผ่นหนังฟอกส�าเร็จจากโรงงาน หรือการ
ใช้สผีสมอาหารแทนสแีบบดัง้เดมิเพือ่เพิม่ความสะดวกในการ
สร้างหนังแต่ละตัวอีกทั้งเพ่ือให้คนรุ่นใหมเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน 
หากแต่ยงัคงรกัษาความงามตามรปูแบบของเอกลกัษณ์ดัง้เดมิ 
ความงามของหนังตะลุงหลังจอผ้าขาวจึงเป็นอีกหนึ่งบริบทที่
ผูช้มการแสดงจะชืน่ชอบคณะหนงัตะลงุนัน้ ๆ  ดงันัน้ฝีมือการแกะ
และตอกหนงัจึงถือเป็นงานหตัถศลิป์อนัทรงคณุค่าท่ีส่งต่อจาก
รุ่นสู่รุ่น เพื่อคงเอกลักษณ์ความประณีตงดงามตามแบบฉบับ
โบราณให้คงอยู่ต่อไป
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะเชิงช่าง                                                               

ภมูปัิญญาการแกะหรอื “การขูดรปูหนงั” ในภาษาท้องถิน่ 
มรีายละเอียดและความละเมยีดละไมในการสร้างสรรค์งานอยูใ่น
ทุกกระบวนการ ในอดีตที่ยังไม่ได้มีการฟอกหนังจากโรงงาน
เช่นในปัจจุบัน บรรพบุรุษช่างแกะหนังในอดีต ล้วนแต่ทรง
ภูมิปัญญาในการตระเตรียมตัวหนังตะลุงให้ออกมาเชิดแสดง
ผ่านแสงไฟได้อย่างงดงาม

โดยเริม่ตัง้แต่การเลอืกหนงัทีใ่ช้มาท�ารปู ในอดตีจะเลอืก
วัวทีใ่ช้ท�าหนงัแต่ละประเภทแตกต่างกนั กล่าวคือ หากเป็นหนงั 
ตัวพระ ตัวนาง จะใช้หนังที่มาจากลูกวัว หรือวัวรุ่น น�้าหนัก
ไม่เกิน16 กิโลกรัม เนื่องจากหนังที่ได้จะไม่หนาเกินไปและ 
ไม่บางจนเกินไป ส่วนหนังวัวถึก หรือ วัวแก่ นิยมน�ามาท�าตัว
หนังกาก หรือตัวตลก สีของขนวัวเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
การเลอืกมาท�าหนงั กล่าวคอื ขนววัสดี�าจะได้หนงัท่ีใส ขาวสวย 
ใช้ท�ารูปตัวพระ ตัวนาง วัวขนสีแดง จะได้หนังสีชา ใช้ท�าหนัง
รูปคนแก่ ในบางกรณีทีตั่วละครนัน้มสีผีวิใกล้เคียงกบัสผีวิของ
คนอาจไม่ต้องใช้หนงัสขีาวในการแกะแต่เลอืกใช้หนงัสเีหลอืง
แทนเนือ่งจากมคีวามหนา คงทนและมอีายกุารใช้งานทีน่านกว่า 
เช่น รูปยักษ์ รูปไพร่ รูปที่ต้องใช้สีคล้ายคน หรือ รูปพระเอกที่มี
วถีิชวีติพืน้บ้าน เป็นต้น ส่วนหนงัรูปคร ูรปูพระอิศวร รปูพระฤาษ ี
จะเลือกใช้หนังเสือ หรือ ตามความเชื่อหากเป็นรูปครู รูป
ศักดิ์สิทธิ์ จะใช้หนังปาฏิหาริย์ เช่น หนังวัวที่ตายจากฟ้าผ่า 
ควายสีขาวฟ้าผ่าตาย หรือวัวลายตายแก่หมายถึง วัวลายท่ี 
แก่ตายเองตามธรรมชาติ ลักษณะวัวท่ีพิเศษเช่น วัวตีนด่าง 
หางดอก หนอกขาว หน้าโพธิ์(หน้าใบโพธิ์) เป็นต้น 

การเตรียมหนัง เมื่อได้หนังมาจะน�าไปขึงให้ตึง เลาะ
พังผืดและมัดที่ติดออกให้หมด จากนั้นน�าไปฝังทรายใน
ล�าคลอง 2 คนื คอยสังเกตโดยเอาเลบ็จกิดูว่าหนงัเริม่เป่ือยจงึ
น�าไปขดูขนออก อย่าแช่ทิง้นานเกนิไปเพราะจะท�าให้หนงัเน่า
เสยีหาย จากนัน้น�าไปท�าความสะอาดด้วยน�า้ น�ามาขงึตากแดด
ให้แห้ง โดยไม่ต้องใช้แดดทีร้่อนจัด และน�าเข้าทีร่่มตากลมต่อ 
เนือ่งจากหากตากแดดร้อนจดัจนปล่อยให้หนงัแห้งจะได้หนงั
ที่ย่นไม่สวยงาม 

การฟอกหนงั จากภมูปัิญญาในอดตี จะฟอกหนงัโดยการน�า
ไปแช่ในน�้าต้มผลส้มแขก หรือผลไม้รสเปรี้ยว แช่ไว้ 1-2 คืน 
เพื่อให้น�้าส้มซึมเข้าเนื้อหนัง จากนั้นยกมาล้างขึงให้แห้งโดย
ตากลมในทีร่่มอกีครัง้ ปัจจบุนั ใช้น�า้สมสายชใูนการฟอก การ
ฟอกหนังนี้จะช่วยให้หนังที่ได้ไม่เปื่อย ไม่พอง มีความคงทน
มากยิ่งข้ึน เมื่อหนังท่ีฟอกแห้งสนิทจะต้องม้วนเก็บเพื่อให้
สามารถเก็บรักษาไว้ใช้ได้นานข้ามปี

ช่างเมื่อจะเริ่มน�าหนังมาแกะเป็นตัวหนังตะลุง จะน�า
หนังท่ีม้วนเก็บไว้นั้นไปแช่น�้าสะอาดเพื่อให้หนังอ่อนตัวลง 
แกะได้ง่าย จากนั้นน�ามาขึงให้ตึงอีกครั้ง เมื่อแห้งดีจึงปลดลง
มาด�าเนินกระบวนการต่อไป
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รูปลักษณ์ของตัวหนังตะลุงช่างจะใช้เหล็กจาร หรือ
เหลก็ขีด วาดลงบนตัวหนังซ่ึงสามารถลบออกได้ด้วยน�า้ ตัวหนงั
ในอดตีจะขึน้เป็นรปู ยกัษ์ ลงิ เทวดา เหตุเพราะในสมยัโบราณ
หนงัตะลงุของไทยมกันยิมแสดงเรือ่งรามเกยีรติเ์ป็นหลกั ตวัหนงั
ท้ังที่เป็นมนุษย์ และยักษ์ จะทรงเครื่องโบราณสวมมงกุฎ
เหยยีบนาค มอีาวธุประจ�ากายคอื พระขรรค์คนัศร ตามความ
เชือ่ในศาสนาฮินด ูต่อมาเมือ่หนังตะลงุนิยมแสดงเรือ่งราวของ
รามเกียรติ์ลดลงภาพตัวหนังตะลุงก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วย
โดยเปลี่ยนเป็น เจ้าเมือง (ราชา) นางเมือง (ราชินี) สวมมงกุฎ
ไม่เหยียบนาค ส่วนพระเอก นางเอก ไว้จุกเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ช่างบางคนยังเก็บแบบวาดของรุ่นบรรพบุรุษน�ามา
เป็นแบบในการสร้างตวัหนงัตะลงุในปัจจบุนัโดยถ่ายแบบบน
กระดาษและน�ามาวางทาบกบัตัวหนงั หรอืวางตัวหนงัทาบลง
ไปบนแผ่นหนังใหม่ที่จะแกะ เพื่อเก็บรักษาคุณค่าความงาม
จากรุ่นสู่รุ่น จะเห็นว่าการขึ้นรูปหนังตะลุง ถือเป็นอีกหัวใจ
ส�าคัญหนึ่งที่สะท้อนทักษะฝีมือ เนื่องจากฝีมือการร่างรูปตัว
ละคร ทีใ่ห้เกดิความอ่อนช้อย งดงาม เป็นเครือ่งบ่งชีค้วามงาม
ของหนังตวัน้ันได้ในทนัท ีในอดตีช่างจะวาดด้วยเหลก็จารบน
แผ่นหนังโดยไม่ต้องร่างแบบก่อน 

เอกลักษณ์ของตัวหนังตะลุงที่เป็นจุดเด่นชัดเจน คือ 
รปูร่างของตวัหนงัเมือ่ดูระยะใกล้จะไม่สมส่วน ช่วงล่างตัง้แต่เอว
ลงไปจะส้ัน ไม่เหมอืนงานจิตรกรรม เหตุเป็นเพราะภมูปัิญญา
ของคนในอดีตเล็งเห็นแล้วว่าตัวหนังเวลาแสดงทาบบนจอผ้า

แค่ช่วงตวับน ส่วนท่อนล่างนัน้จะห่างจากจอประมาณ 75 องศา 
ท�าให้ระยะเงาทีท่อดยาวนัน้สะท้อนให้เหน็ภาพช่วงขาทีส้ั่นให้
ยดืออกโดยปรยิาย หากท�าให้ขาสมส่วน เมือ่เชดิแสงไฟบนจอผ้า
จะท�าให้ตัวหนงัมช่ีวงขาทีย่าวผิดปกต ิและนีเ่องคอืรายละเอยีด
ของช่างในอดตีค�านงึถงึและใส่ใจในรายละเอยีดจนออกมาได้เป็น
ความงามผ่านแสงไฟมาโดยตลอด เช่นเดียวกับมือ มือของ
ตวัพระ ตวันาง และตวัตลก กจ็ะมคีวามยาวไม่เท่ากนั เนือ่งจาก
ช่างแกะหนัง เข้าใจในวิถกีารเชิดของผู้แสดงว่า ตัวพระตัวนาง 
มกัจะเชิดอยูต่รงกลางจอ ตดิแสงไฟมากกว่า มอืตวัพระนางนัน้
จงึท�าแค่พอถงึหวัเข่า แต่หากเป็นมือตวัตลก ทีเ่วลาเชดิจะออกมา
บริเวณขอบจอ ซ้ายขวา จงึท�ามอืให้ยาวลงมาถงึหน้าแข้งเพือ่
เวลาฉายผ่านแสงไฟ มอืจะมาอยูใ่นระดบัทีพ่อดสีวยงาม หากท�า
สดัส่วนเสมือนจรงิเม่ือขึน้เชดิเงาทีเ่หน็จะขึน้มาอยูบ่รเิวณชายโครง
แทน แลดูประหลาดไม่งดงาม แต่ในสมัยปัจจุบนัการเชดิหนังตะลงุ
ได้รับความนิยมน้อยลงท�าให้การสร้างตัวหนังตะลุงท�าขึ้นมา
เพือ่ประโยชน์ในการเป็นของทีร่ะลกึ หรอืของประดบัตกแต่ง
อาคาร สถานทีเ่สยีเป็นส่วนใหญ่การสร้างตวัหนงัทีด่รูะยะใกล้นี้
จงึต้องสร้างตวัหนงัให้มรีายละเอยีดทีเ่ลก็ลง สดัส่วนเสมอืนจรงิ
ที่สุด เพื่อสุนทรีย์แห่งการชื่นชมคุณค่างานหนังตะลุง
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การสร้างตัวหนังมีทักษะเฉพาะตัวที่เลียนแบบกันได้
ยากคือ การแกะและตอกหนัง ในหนังหนึ่งผืนจะมีความหนา
ความบางไม่เท่ากัน นายช่างจะเลือกส่วนที่บางส�าหรับแกะ
ส่วนบนของตัวหนังตะลงุ และเลอืกหนงัส่วนหนาส�าหรับแกะ
ส่วนล่างของหนังตะลุง ช่างใช้เทคนิคการแกะด้วยมีดแกะกับ
ลวดลายท่ีมลัีกษณะช่องขนาดใหญ่ โครงสร้างหลกั หรอื ลายหลัก 
ซึ่งนายช่างโบราณ จะท�าใบมีดจาก “แกะเก็บข้าว”(คนปักษ์ใต้
ใช้แทนเคียวเก่ียวข้าว) โดยใช้คมของแกะมาตะไบแล้วน�าไป
ใส่ด้ามให้เหมาะมอืกบัช่างแกะหนงั โดยแกะส่วนด้านในก่อน
โดยแกะบนเขยีงไม้นุน่ ไม้กฤษณา และไม้ทงั ใช้มดีปลายแหลม
ในการแกะส่วนใบหน้าเพราะหนังจะบาง และใช้มีดปลายทู่
แกะส่วนที่หนังหนา

การตอกหนงันัน้ จะใช้ส�าหรบัเดนิเส้นแบ่งส่วนเสือ้ผ้า
อาภรณ์ แบ่งส่วนต่าง ๆ  เช่น ส่วนเสื้อ กางเกง สร้อย ก�าไล เท้า 
ผ้าขาวม้า เพื่อเพิ่มความคงทนให้แผ่นหนังไม่ขาดเนื่องจากมี
พื้นที่มาก เวลาพับหรือม้วนจะไม่ขาดง่ายของตัวละคร และ
เพือ่สร้างความละเอยีดของลวดลายเพือ่ให้เกดิความงามยาม
แสงไฟส่องผ่าน เส้นตอกหนงัหลกั ได้แก่ เส้นไข่ปลา ทีจ่ะต้อง
ตอกให้ละเอียดต่อเนือ่งกนัไปและต้องตอกให้ขาดในครัง้เดยีว 
เพื่อให้ได้ลายที่คมชัด ในอดีตยังไม่มีตุ๊ดตู่ หรือเครื่องมือตอก
หนัง ช่างจะใช้เหล็กมาตีให้แบนแล้วม้วนเป็นรูปกลม ตอกลง
บนเขยีงไม้หย ีส่วนบนจะใช้มกุตอกขนาดเลก็ เช่น ส่วนใบหน้า 
จนมาถึงสะเอว และใช้มุกใหญ่ส�าหรับส่วนล่างเนื่องจากเวลา
เชิดส่วนล่างจะอยู่ห่างจากจอ ต้องใช้ช่องไฟขนาดใหญ่ขึ้น

การลงสีตัวหนังตะลุง ภูมิปัญญาในอดีต ใช้ก้านจาก
หรอืหวาย ทบุปลายให้แบนน�ามาแทนพู่กนั เนือ่งจากหวายหรือไผ่ 
จะสามารถขยี้ให้สีถึงเพื่อให้สีซึมเข้าหนัง ส�าหรับสีนั้นในอดีต
ใช้เพยีงไม่ก่ีส ีคอื สดี�า จากเขม่าดนิหม้อหรอืยางรกั สเีขยีวตงัแช 
จากสนิมเหล็ก และสีแดงจากชาด แต่ปัจจุบันนิยมหันมาใช้สี
โปสเตอร์ หรือสีผสมอาหารกันส่วนใหญ่เนื่องจากให้เฉดสีที่
หลากหลาย และเคลือบแล็คเกอร์ เพ่ือให้คงทนเกบ็รปูหนงัได้นานขึน้

แม้กระทั่งการท�าไม้ตับ ช่างจะใช้ไม้ไผ่ที่ไม่อ่อนไม่แก่
จนเกนิไป ถ้าอ่อนเกนิไปเมือ่เวลาเชดิจะไม่เด้งตวักลบั และมอด
ชอบไม้ไผ่อ่อน แต่ช่างในอดีตจะมีภูมิปัญญาในการกันมอด 
โดยจะแช่น�้าโคลนก่อน 15 คืน น�้าในเนื้อไม้จะออก น�้าโคลน
จะเข้าไปแทนที่ เกิดกลิ่นเหม็นเพื่อให้มอดไม่กิน การเหลาไม้
ตบัตวัพระกจ็ะต้องเหลาให้ปลายเรยีว เวลาทาบกบัจอตวัหนงั
จะยืดหยุ่นเชิดได้ดี ส่วนไม้ตับรูปกากหรือรูปตัวตลก จะท�า
ส่วนบนของไม้ตับให้ทู่ เพื่อเวลาชักปากจะได้ไม่ลู่ตาม ส่วน
ปลายไม้ตับนั้นจะต้องท�าให้ทู่แบนคม เพื่อเวลาปักบนหยวก
กล้วยจะปักได้แน่น ดึงง่าย คล่องตัว ถ้ากลมจะดึงออกมาเชิด
ยากไม่สะดวกต่อการเชิดแสดง 

ไม้เชิดมือ ต้องเหลาให้กลม ความยาวต้องเสมอกับไม้
ตับช่วงล่าง เพื่อความสะดวกในการเชิดไม่ต้องเอื้อม ส�าหรับ
การเลือกเนื้อไม้ไผ่ต้องให้ความแข็งพอดีกับน�้าหนักตัวหนัง 
โดยดูให้เหมาะกับรูปหนังนั้น ๆ ว่าจะเชิดมากหรือเชิดน้อย 

ส�าหรบัคนัยกั ทีใ่ช้ส�าหรบัชกัปาก ช่างในอดตีจะใช้ไม้ไผ่
เหลาน�ามาดัดด้วยการลนไฟคล้ายคันเบ็ด วางในต�าแหน่งที่อยู่
ระดบัเปลอืกตาบนพอด ีเพือ่เวลาชดั ปากอ้า ตาจะกะพรบิได้ 
ปัจจบัุนช่างบางรายยงัใช้ไม้ไผ่อยู ่บางรายใช้พลาสตกิมาเหลา
กลม ใช้หนงัยางช่วยซึง่ท�าให้เมือ่เวลานานไปหนงัยางจะเป่ือย
ขาดง่ายถ้าเทียบกับอดีต จะใช้เศษหนังในการมัด
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ความเป็นมาของหนังตะลุง 

หนังตะลุง แต่เดมิคนในท้องถิน่ภาคใต้เรยีกหนงัตะลงุ
สั้นๆ ว่า “หนัง” ดังค�ากล่าวที่ได้ยินกันว่า “ไปแลหนังโนรา” 
จึงสันนิษฐานว่า ค�าว่า “หนังตะลุง” คงจะเริ่มใช้เมื่อมีการน�า
หนังจากภาคใต้ไปแสดงให้เป็นที่รู้จักในภาคกลาง จึงได้เกิด
ค�าว่า “หนงัตะลงุ” ขึน้ เพือ่ไม่ให้ซ�า้กบัหนงัใหญ่ ซ่ึงแต่เดมิ เรยีกว่า 
“หนัง” เช่นเดียวกัน หนังจากภาคใต้เข้าไปเล่น ในกรุงเทพฯ 
ครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว โดย
พระยาพัทลุง (เผือก) น�าไปเล่นแถวนางเลิ้ง หนังที่เข้าไปครั้ง
นั้นเป็นนายหนังจากจังหวัดพัทลุง คนกรุงเทพฯ จึงเรียก 
“หนังพัทลุง” ต่อมาเสียงเพี้ยนเป็น “หนังตะลุง”

มคีวามเชือ่กนัว่าการแสดงหนงัตะลงุมกี�าเนดิในประเทศ
อินเดีย เป็นการแสดงประเภทหนึ่งในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ก่อนที่จะมีการแพร่กระจายรูปแบบการแสดงนี้มาสู่ดินแดน
ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศอินโดนเีซยี 
ซ่ึงเป็นประเทศที่มีการรับเอาวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุง
จากประเทศอินเดียมาอย่างเต็มรูปแบบ

ส�าหรับศิลปะหนังตะลุงในประเทศไทยนั้น มีการ
สันนิษฐานว่าหนังตะลุงมีมาแล้วไม่ต�่ากว่า 200 ปี โดยมี
ต�านานโบราณเล่าขานกันว่า มีนายกองช้าง ชื่อนายหนักทอง 
นายก้อนทอง ได้อาศัยพาหนะช้างข่ีไปในดินแดนแถบประเทศ
อนิโดนีเซีย ได้ไปพบชาวมสุลมิก�าลงัเล่นหนงัวายงั (วายงักลูติ) 
บริเวณกองไฟซ่ึงใช้แสงจากกองไฟสะท้อนผ่านตัวหนังท�าให้
เกิดภาพตัวละครออกมาให้ได้ชม โดยในการแสดงวายังใน
ประเทศอินโดนีเซียนั้นนิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ (รามายณะ) 
เป็นเรื่องหลัก หลังจากที่นายหนักทอง นายก้อนทอง ได้รับ
ชมหนังวายังแล้วจึงได้น�าวิธีการแสดงชนิดนี้กลับมาประยุกต์
ให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นภาคใต้ของไทยในยุคนั้นด้วยการ
เปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการแสดงจากภาษาอินโดนีเซียมาเป็น
ภาษาไทย รวมถงึการใช้จอผ้าขาวขงึแล้วจงึน�ารปูไปทบัเพือ่ให้
เกิดเป็นแสงเงาจากตัวหนังตะลุง แต่ยังคงเอกลักษณ์การใช ้
ตวัหนงัตะลงุทีม่ขีนาดเลก็เหมอืนกันกบัการแสดงหนงัวายงัอยู่ 
ส่งผลให้ต่อมาการแสดงหนงัตะลงุ ได้เผยแพร่ไปยงัท้องถิน่อืน่ ๆ  
ในภาคใต้ ตัง้แต่จงัหวดัชมุพร ไปจนถึงจังหวดันราธวิาส โดยเฉพาะ
ในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ถือเป็นจังหวัด
ที่มีความนิยมเล่นหนังตะลุงเป็นอย่างมาก

หนังตะลุงถือเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวใต้เป็น
ศลิปะการแสดงทีส่ะท้อนชีวติ ในอดีตใช้ในการบอกเล่าเรือ่งราว

แจ้งข่าวสารผ่านหน้าจอผ้าขาวมาหลายยุคสมัย จนมาถึงการ
เล่าเรือ่งราวทีผ่กูร้อยเป็นนยิาย ด�าเนนิเรือ่งด้วยบทร้อยกรอง
ที่ขับร้องเป็นส�าเนียงท้องถิ่น หรือที่เรียกกันว่า “การว่าบท” 
มกีารแสดงทัง้บทพากย์และบทเจรจา ส่วนมากใช้กลอนตลาด 
เดมิทเีดยีวเล่นเรือ่งรามเกียรติ ์ครัน้ต่อมานายหนงัเลอืกเนือ้เรือ่ง
จากในวรรณคดไีทยนทิานพืน้บ้าน หรือ ชาดก เช่น เร่ืองไกรทอง 
ไชยเชษฐ์ แก้วหน้าม้า เป็นต้น หรอืแม้กระทัง่เลอืกละครยอดฮติ
ในช่วงเวลานัน้ ๆ  เพราะสร้างความน่าสนใจให้การแสดง ซึง่รูปแบบ
ของตวัหนงัตะลุง ช่างตอกหนงัจึงต้องสามารถออกแบบทรวดทรง 
เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ ที่อยู่บนรูปนั้น ๆ  ได้อย่างสวยสด
งดงามตามท้องเรื่อง
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ความเชื่อและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิต

นอกจากจะถือว่าหนังตะลุงเป็นเรื่องบันเทิงใจอย่าง
มหรสพทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังมีความเชื่อทางไสยศาสตร์ปะปนอยู่
ด้วยหลายประการ ซึ่งจะประมวลเป็นข้อ ๆ ต่อไปนี้คือ

ความเชื่อเกี่ยวกับครูหมอ ครูหมอคือบูรพาจารยแ์ละ
บรรพบุรุษท่ีนายหนังแต่ละคนสืบเชื้อสายมา โดยเชื่อว่าครู
เหล่านั้นยังห่วงใยผูกพันกับนายหนัง หากนายหนังบูชาเซ่นพลี
ตามโอกาสอันควร ครูหมอก็จะให้คุณ แต่หากละเลยก็อาจ 
ให้โทษได้ หนังตะลุงทุกคนจึงมักตั้ง ตั้งหิ้ง (ชั้นไม้ขนาดเล็ก 
แขวนไว้ข้างฝาในที่สูง) ให้เป็นที่สถิตของครู ปักธูปเทียนบูชา
และจะมีพิธีไหว้ครูเป็นระยะ ๆ  เช่น 3 ปีต่อครั้ง หรือปีละครั้ง
เป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่จะตกลงบอกกับครูไว้อย่างไร

ความเชื่อเกี่ยวกับรูปหนัง เชื่อว่ารูปทุกตัวที่ผูกไม้ตับ 
ผูกมือ เบิกปาก เบิกตา ชุบร่าง แล้วย่อมมีอาถรรพณ์ผู้ใดเล่น
ด้วยความไม่เคารพย่อมไม่เกิดมงคลแก่ตน อีกประการหนึ่ง
รปูแต่ละประเภทมีศักด์ิไม่เท่ากนั การจัดเกบ็ต้องเป็นระเบียบ 
เป็นหมวดหมู่ และต้องเอารูปที่มีศักดิ์สูงไว้บนเสมอ

นอกจากน้ี ยงัมคีวามเชือ่เกีย่วกบั รปูศกัด์ิสทิธิ ์การท�า
รูปชนิดนี้ต้องเลือกหนังสัตว์ที่ตายไม่ปรกติ เช่น ถูกฟ้าผ่าตาย 
คลอดลูกตาย และหากเลือกชนิดสัตว์ได้เหมาะกับรูปก็ยิ่งจะ
ท�าใหม้ีความขลัง เช่น รูปตลกท�าด้วยหนังหมี รูปฤาษีท�าด้วย
หนังเสือ เป็นต้น ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง ก่อนออกเดินทาง

ไปแสดงต้องท�าพิธี ยกเครื่อง โดยประโคมดนตรีอย่างสั้นๆ 
นายหนังบอกกล่าวขอความสวัสดีจากครูหมอ ขณะเดินทาง
ถ้าผ่านสถานทีศ่กัดิส์ทิธิห์รอืวดัวาอารามเก่า ๆ  จะหยดุประโคม
ดนตรถีวายสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ ท่ีนัน้ เมือ่ถงึบ้านเจ้าภาพจะว่าคาถา 
ทกัเจ้าบ้าน (ทกัทายเจ้าทีร่กัษาบ้าน) แล้วประโคมดนตรสีัน้ๆ 
เรียกว่า ต้ังเคร่ือง (บางคณะอาจต้ังเคร่ืองก่อนท�าพธีิเบิกโรงก็ได้)

ความเชื่ออื่น ๆ มักเป็นเรื่องไสยศาสตร์ที่ท�าเพ่ือ
ป้องกันปัดเป่าเสนียดจัญไร ขอความสวัสดีมีชัย สร้างเมตตา
มหานยิม เช่น ก่อนข้ึนโรงดนิเวียนโรงท�าพิธีปัดเสนยีด ผกูหนวดราม 
(เชือกผูกจอ) เส้นสุดท้ายพร้อมว่าคาถาผูกใจคน เป็นต้น

ความเชือ่ของหนงัตะลุงนัน้มหีลากหลาย ในอดตีถอืว่า
การแสดงหนงัได้ดแีค่เพยีงอย่างเดยีวนัน้ไม่พอ เชือ่ว่าไสยศาสตร์
เป็นสิ่งท่ีนายหนังต้องเรียนรู้ และต้องรอบรู้เป็นอย่างดีจึงจะ
เอาตวัรอด แต่ในปัจจบุนัไม่ได้มกีารเคร่งครดัเรือ่งนีเ้ท่าใดนกั

อาจมกีารใช้ไม้ชนดิอ่ืนมาแกะเป็นหวักรชิก็ได้แต่ไม่เป็นทีน่ยิม
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กรรมวิธีการตอกรูปหนังตะลุง 

วัสดุ และอุปกรณ์ 
หนังวัว หนังควาย 
กรอบไม้สี่เหลี่ยมส�าหรับตากหนัง
แบบลายภาพ 
เครื่องมือตอกและสลักลาย ได้แก่ เขียงไม้หยี เขียงไม้

ทัง มีดปลายแหลม มีดปลายมน ตุ๊ดตู่ ค้อน เทียนไข 
สีผสมอาหาร หรือสีเคมี
น�้ายางใสหรือน�้ามันเคลือบเงา

ขั้นตอนการวาดลาย
การวาดลายลงหนังนั้นอาจใช้แบบหนังที่ได้มีการวาด 

หรือ แกะเอาไว้แล้วมาทับลงบนแผ่นหนังที่ต้องการวาด จาก
นัน้ใช้เหลก็จาร (เหล็กเขยีน) เพือ่วาดตามรปูต้นแบบ โดยช่าง
จะต้องมีความเข้าใจในภาพที่จะแกะ รู้จักลักษณะของตัว
ละครที่ใช้แกะลายเป็นอย่างดี

ขั้นตอนการตอกลาย
การแกะสลักหนังใช้ส�าหรับลวดลายขนาดใหญ่ซ่ึงจะ

ใช้มดีแกะสลกั ท่ีท�าข้ึนเฉพาะตามความถนดัของช่างแต่ละคน 
หรือใช้เหล็กขุด แกะสลักตามรอยที่ได้วาดไว้ 

การตอกจะใช้เหลก็ตอกลาย (ตุด๊ตู)่ ตอกลงไปบนหนงั
ที่เตรียมไว้ ตอกเดินลายให้ได้รูปตามท่ีต้องการ ซึ่งการตอก
ลายในอดีตนั้นใช้เหล็กโครงร่มน�ามาม้วนให้กลมกับตะปูก่อน
น�ามาเผาไฟเพือ่ขึน้รปูเป็นเหลก็ตอกลาย ปัจจบุนัมเีหลก็ตอก
ลายหลากหลายรูปแบบและหลายขนาด ทั้งรูปสี่เหลี่ยม รูป
หัวใจ รูปดอกไม้ จะต้องตอกลายด้วยค้อนบนเขียงไม้นิยมใช้
ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ลูกหยี เนื่องจากเมื่อตอกลงไปแล้วเนื้อไม้
จะไม่ยุ่ย ไม่เป็นขุย และ เครื่องมือตอกจะไม่ช�ารุดง่าย เขียง
ส�าหรับใช้ตอกนั้นต้องหมั่นดูแลให้มีผิวที่เรียบเพื่อให้เมื่อตอก
ลายลงไปแล้วลายที่ตอกจะมีความเสมอกัน    

เทคนคิส�าคญัในข้ันตอนการตอกลาย คอื ใช้เหลก็ตอก
ลายท่ีมีขนาดรูท่ีใหญ่มองดูจากระยะไกลแล้วลวดลายจะมี
ความชัด เมื่อใช้เหล็กตอกลายลงบนหนัง หากช่างไม่มีความ
ละเอียดรูที่ตอกจะไม่เสมอกันการตอกลวดลายที่สวยงามนั้น
ต้องตอกลายให้มคีวามสม�า่เสมอกนั โดยอาจมกีารตอกขนาด
ลายทีแ่ตกต่างออกไปบ้าง เช่น ลายดอกไม้จ�าพวกดอกจิก ลายหวัใจ 
หรือ ลายโพธิแ์ดง และ เดินเส้นลายไข่ปลา โดยใช้เหลก็ตอกลาย
ที่มีทรงกลมตอกเรียงลายไปในแนวเดียวกันคล้ายกับไข่ปลา
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ขั้นตอนการลงสีตัวหนังตะลุง 
การลงสตีวัหนงัตะลงุต้องค�านงึถงึลกัษณะรปูและการ

ใช้งาน โดยรูปหนังส�าหรับเชิดมีความมุ่งหมายส�าหรับแสดง  
สีที่ทาลงบนตัวหนังต้องดูสดอยู่ตลอด เน้นให้ดูเด่นสะดุดตา
จึงใช้สีที่ฉูดฉาด หรือ สีที่ตัดกันมาใช้กันและเป็นสีโปร่งแสง 
เนื้อสีไม่จืดจาง

ขั้นตอนการผูกยึดตัวหนังตะลุง 
การผูกยึดตัวหนังตะลุงนั้นจะต้องใช้ไม้ไผ่ หรือ ไม้ทัง 

เป็นไม้ส�าหรับผูกใช้เชิด เรียกว่า “ไม้ชี้ ไม้ตับ” น�ามาผ่าเหลา
แยกออกจากกนัก่อนน�าตัวหนังตะลุงเสียบเข้าไปในร่องระหว่าง
กลางแล้วร้อยด้วยด้าย โดยวดัด้ายให้มขีนาดความยาวเท่ากบั
ตวัหนังตะลงุก่อนตัดด้วยวธีิการลนไฟลงไปท่ีด้าย หลงัจากนัน้
จึงเร่ิมผูกยึดไม้เชิดกับตัวละคร ส�าหรับวิธีการผูกนั้นจะมีวิธี
การผูกทีย่ดึถอืกันคอื เริม่ผกูด้วยเลขคีก่ต้็องลงด้วยเลขคี ่หรอื 
เปรียบเปรยได้ว่า “ขึ้นด้วยดีก็ต้องจบด้วยดี”
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รู้จักตัวแสดงของหนังตะลุง

นายหนงั เป็นค�าเรยีกบคุคลผูท้�าหน้าทีแ่สดงหนงัตะลงุ
ก่อนสมยัรชักาลที ่6 หนงัคณะหนึง่ ๆ  จะมนีายหนงั 2 คน ท�า
หน้าที่พากย์และเชิดรูปพระรูปนางคนหนึ่ง พากย์ เชิดยักษ์ 
ตัวตลกและเชิดตัวเบ็ดเตล็ดอีกคนหนึ่ง เรียกนายหนังทั้งสองว่า 
“หัวหยวก ปลายหยวก” 

ส่วนของการแสดงหนงั จะต้องเป็นคนเสยีงดแีละเสยีงดัง 
ท�าเสยีงได้หลายเสียง เปลีย่นเสยีงตามบทบาทของตวัละครที่
พากย์ได้ฉับพลนัและเป็นธรรมชาต ิเรยีกเป็นภาษาหนงัตะลงุว่า 
“กนิรปู” ต้องรอบรูใ้นศลิป์และศาสตร์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
ทั้งคดีโลกและคดีธรรม เพื่อแสดงหนังให้ได้ทั้งความบันเทิงและ
สาระประโยชน์ มีอรรถรสชวนติดตามต้องมีไหวพริบ ปฏิภาณด ี
แก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างฉบัไว ต้องแสดงออกได้อย่างมีอารมณ์ 
สมบูรณ์พร้อมทุกรส

ตวัละครในหนังตะลงุนัน้มหีลากหลาย ซ่ึงจะมีบทบาท
แตกต่างกันไป อาทิเช่น 

ฤาษี เป็นรูปครูที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ออกฤาษี
หรือชักฤาษี ถือเป็นศิลปะการเชิดขั้นสุดยอด หนังคณะใดจะ
เชิดรูปอื่น ๆ ได้ดีหรือไม่เพียงใด ดูที่การเชิดรูปฤาษีนี่เอง 

ตวัพระ เป็นตวัละครทีม่คีณุธรรม มอี�านาจวเิศษเหนอื
มนุษย์ธรรมดา มีของวิเศษ เป็นอาวุธประจ�ากายซึ่งอาจได้รับ
จากฤาษีหรือเทวดา 

ตวันาง จะมีรูปร่างทีง่ดงาม จติใจดแีทบทกุเร่ือง มคีวาม
ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียว และมีความจงรักภักดีต่อสามี 

ตัวตลก เสมือนตัวแทนของชาวบ้านซึ่งจ�าลองรูปร่าง
ลักษณะ กิริยาท่าทางและนิสัยมาจากคนจริงในสังคมภาคใต้ 
หนังตะลุงแต่ละตัวมีรูปร่างและนิสัยแตกต่างกัน ลักษณะ
เฉพาะของตัวตลก แขนทั้ง 2 ข้างสามารถเคลื่อนไหวได้ โดย
แบ่งตดัแขนแต่ละข้างเป็น 3 ตอน จะใช้ไม้กลมเลก็ผกูโยงร้อย
ไว้กับสันหลังมือส�าหรับเชิดให้มือเคลื่อนไหวได้ทุก

ฤาษี

ตัวพระ ตัวนาง

ตัวตลก
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คุณค่าของหนังตะลุงที่อยู่คู่กับคนไทย

หนงัตะลงุเป็นมหรสพทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย
มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะในยคุสมยัก่อนทีจ่ะมีไฟฟ้าใช้กนั
ทัว่ถงึทกุหมูบ้่านอย่างในปัจจบุนั หนงัตะลงุแสดงได้ทัง้ในงาน
บญุและงานศพ ดงัน้ันงานวดั งานศพ หรอืงานเฉลมิฉลองท่ีส�าคญั 
นอกจากความบนัเทิงและเพลดิเพลนิจากการได้ชมแล้ว หนงัตะลงุ
ยังสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยได้หลายด้านด้วยเช่นกัน

การตอกหนงัตะลุงเป็นศลิปะท่ีเก่าแก่ท่ีได้รบัการสืบทอดต่อ
กนัมาหลายรุน่ ปัจจบุนัศลิปะการตอกหนงัตะลงุนีเ้ริม่จางหายไป
พร้อม ๆ  กับ ความนยิมในการชมการแสดงหนงัตะลงุทีม่กีารแสดง
ตามยุคสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ เยาวชนและคนในยุคปัจจุบันเห็น
คุณค่าน้อยลง ในกลุ่มของผู้ที่ท�างานเริ่มหาวิธีการสร้างคุณค่า ให้
เกิดการสืบสานงานศิลปกรรมด้านนี้ให้คงอยู่ จึงได้มีการพัฒนา
รปูแบบผลติภณัฑ์ให้แก่ผลติภณัฑ์โดยปรับรปูแบบให้มปีระโยชน์
ใช้สอยสามารถประดับตกแต่งตามสถานที่ต่าง ๆ นอกเหนือจาก
การน�ามาใช้แสดงเพยีงประการเดยีว ผลงานการแปรรูปผลิตภณัฑ์
เป็นทีย่อมรบั และมกีารรวมตัวของสมาชกิจดัเป็นกลุม่อาสาสาธติ
ผลติภณัฑ์การตอกหนงัตะลงุท�าให้สามารถสบืทอดภูมปัิญญา
อันทรงคุณค่าไว้ได้

หนังตะลุง–ตอกหนัง 11



แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
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