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หนงัตะลุงเป็นวฒันธรรมการแสดงละครหุ่นเงาประจ าภาคใตข้องประเทศไทยท่ีเล่า

เร่ืองราวผา่นเงาของตวัหนงัซ่ึงเป็นงานหตัถศิลป์ท่ีมีควบคู่กนัมาอยา่งยาวนาน และผา่นการถ่ายทอด
สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น งานหตัถกรรมหนงัตะลุงจึงเป็นเสมือนการบนัทึกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษใน
รูปแบบของงานศิลปะ 

การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์เอกลกัษณ์ของงานหัตถกรรม
หนงัตะลุงและทดลองเทคนิควสัดุท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานเคร่ืองประดบั  โดย
กระบวนการในการวิจยันั้น มีขั้นตอนของการเก็บขอ้มูลจากการคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิเพื่อศึกษา
ขอ้มูลเชิงเน้ือหา และลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลปฐมภูมิในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัพทัลุง 
เพื่อศึกษาขอ้มูลในเชิงปฏิบติั จากนั้นจึงน ามารวบรวมและท าการวเิคราะห์เอกลกัษณ์ของหตัถกรรม
หนงัตะลุง ซ่ึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในงานวจิยัได ้3 ขอ้ คือ ความงามทางศิลปะ ทกัษะเชิงช่าง และ
เสน่ห์ของวสัดุ แล้วจึงท าการทดลองวสัดุและเทคนิคจากงานหัตถกรรมหนังตะลุงและงาน
เคร่ืองประดบั โดยการผสมผสานวสัดุแผน่หนงั(Parchment)ซ่ึงเป็นวสัดุเดิมจากหนงัตะลุงกบัโลหะ
ซ่ึงเป็นวสัดุในงานเคร่ืองประดบั และใชเ้ทคนิคการทบัซ้อน, การดดังอและการพบัมุม เพื่อเป็นการ
ช่วยเพิ่มมิติให้กบัช้ินงาน และมีแนวทางการออกแบบ โดยการใช้ลวดลายจากลายท่ีพบในงาน
หัตถกรรมหนังตะลุง โดยเฉพาะลายท่ีมีท่ีมาจากดอกไมท่ี้มกัพบอยู่คู่กบัตวัหนงัตวันาง ซ่ึงมี
ความหมายสัญญะท่ีดอกไมส่ื้อถึงความงามของหญิงสาว ผูห้ญิงจึงมกัใชด้อกไมม้าประดบัร่างกาย 

จากกระบวนการดงักล่าว จึงน ามาสู่การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัสะทอ้น
เอกลกัษณ์ของหัตถกรรมหนงัตะลุง ซ่ึงแสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างงานหัตถกรรมหนัง
ตะลุงเขา้กบัเทคนิคของงานเคร่ืองประดบัในรูปแบบของงานร่วมสมยัท่ีมีความใกลชิ้ดกบัร่างกาย
มนุษยแ์ละมีคุณค่าทางจิตใจสูง แต่ยงัคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของงานหตัถกรรมหนงัตะลุงแบบดั้งเดิม 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58157308 : Major JEWELRY DESIGN 
Keyword : JEWELRY, IDENTITY, SHADOW PUPPET HANDICRAFT 

MISS ANYARAT KIMSENG : THE JEWELRY REPRESENTS THE IDENTITY OF 
SHADOW PUPPET HANDICRAFT THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
VEERAWAT SIRIVESMAS, Ph.D. 

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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และขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวท่ีเป็นก าลงัใจส าคญัและคอยสนบัสนุนในการท า
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสมอมา 
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โดยผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาสืบสานงานหตัถกรรม
หนงัตะลุงใหถู้กเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน รวมถึงเป็นแหล่งความรู้แก่ผูท่ี้สนใจศึกษา 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1. ทีม่าและความส าคัญ 

ละครหุ่นเงา (Shadow Puppet)  เป็นวฒันธรรมเก่าแก่ของโลก ซ่ึงในอดีตเช่ือว่าเงา
สามารถเช่ือมโยงมนุษยเ์ขา้กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ละครหุ่นเงาจึงกลายเป็นพิธีกรรมท่ีใช้เป็นเคร่ืองบูชา
เทพเจา้และใชเ้พื่อการสรรเสริญบุคคลส าคญั โดยเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นภูมิภาคท่ีมีความนิยม
ละครหุ่นเงาแพร่หลายมากท่ีสุด ซ่ึงตน้ก าเนิดเป็นการรับอิทธิพลมาจากฉายานาฏกะ (Chaya Katha) 
ของอินเดีย ผา่นคติความเช่ือทางศาสนาและวรรณกรรมมหาภารตะและรามายณะ (รามเกียรต์ิ) โดย
แต่ละประเทศท่ีไดรั้บอิทธิพลจะพฒันาต่อในแบบฉบบัของตนตามบริบทและวิถีชีวิตของผูค้นใน
ประเทศนั้น แต่ยงัคงมีลกัษณะร่วมท่ีเช่ือมโยงถึงกนัสะทอ้นใหเ้ห็นการแลกเปล่ียนในภูมิภาค  

หนงัตะลุงเป็นละครหุ่นเงาประจ าทอ้งถ่ินภาคใตข้องประเทศไทย ท่ีเล่าเร่ืองราวผา่นเงา
ของตวัหนัง ด าเนินเร่ืองด้วยบทกลอนส าเนียงท้องถ่ินท่ีแทรกด้วยบทสนทนา เน้นสร้างความ
สนุกสนานใหก้บัผูช้มพร้อมแฝงสาระเก่ียวกบัเหตุการณ์บา้นเมืองและหลกัธรรมทางศาสนา โดยอีก
หน่ึงส่ิงท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัและมีควบคู่มากบัการการแสดงหนงัตะลุงอย่างยาวนานนั้นคือ 
งานหตัถกรรมหนงัตะลุง ซ่ึงเป็นงานหตัถศิลป์ท่ีช่วยบนัทึกเร่ืองราวของวิถีชีวิตผูค้นในทอ้งถ่ินแต่
ละยุคสมยั ผ่านทางรูปแบบศิลปะท่ีถ่ายทอดลงบนตวัหนัง จากความส าคญัดังกล่าวกระทรวง
วฒันธรรมจึงได้รับข้ึนทะเบียนหัตถกรรมหนังตะลุงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ 
สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ประจ าปีพ.ศ.2552 เช่นเดียวกนักบัการแสดงหนงัตะลุงท่ีไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ สาขาศิลปะการแสดง ในปีเดียวกนั 

กระบวนการในการสร้างสรรคง์านหตัถกรรมหนงัตะลุงนั้น เป็นภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษท่ีถ่ายทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่านการฝึกฝนทกัษะเชิงช่างจนเกิดความเช่ียวชาญ ซ่ึง
สังเกตไดจ้ากรายละเอียดของงานในแต่ละขั้นตอน โดยช่างจะตอ้งมีความเขา้ใจในสัดส่วนและ
องคป์ระกอบของตวัหนงัรวมทั้งความรู้เร่ืองลายไทยเป็นอยา่งดี มีความช านาญในการตอกลายและ
แกะลาย เพื่อให้ผลงานท่ีไดมี้ความสวยงามอ่อนชอ้ย ลวดลายพล้ิวไหว มีการเรียงระยะท่ีสม ่าเสมอ 
มีขนาดและต าแหน่งท่ีเหมาะสม โดยทั้งน้ีตวัวสัดุแผน่หนงัท่ีใชก้็มีความส าคญั เน่ืองดว้ยคุณสมบติั
โปร่งแสงและการเกิดรอยช ้าเป็นฝ้าขาวเม่ือตอกและขีดลายนั้นท าใหเ้กิดเสน่ห์เฉพาะตวั 
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จากท่ีไดก้ล่าวมา จึงท าให้เกิดเป็นเอกลกัษณ์ของงานหัตถกรรมหนงัตะลุง โดยผูว้ิจยั
สรุปไดเ้ป็น 3 ส่วนส าคญั คือ ความงามทางศิลปะท่ีแสดงออกผ่านทางทศันธาตุของตวัหนงัตะลุง 
ทกัษะเชิงช่างท่ีมีการใช้ภูมิปัญญาและฝีมือในการสร้างสรรค์งาน และเสน่ห์ของวสัดุแผ่นหนัง 
(Parchment) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดใช้ทั้ง 3 ส่วนมาเป็นกรอบแนวคิดใน
งานวจิยั เพื่อสร้างเป็นผลงานท่ีสามารถสะทอ้นเอกลกัษณ์ของหตัถกรรมหนงัตะลุง โดยใชรู้ปแบบ
ของงานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัซ่ึงเป็นงานออกแบบท่ีมีความใกลชิ้ดกบัร่างกายมนุษยแ์ละมีคุณค่า
ทางจิตใจสูง 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพื่อศึกษาและวเิคราะห์เอกลกัษณ์ของงานหตัถกรรมหนงัตะลุง 
2.2 เพื่อทดลองวสัดุและเทคนิคท่ีเหมาะสมในการสร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองประดบั 
2.3 เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์หตัถกรรมหนงัตะลุง 

 

3. ขอบเขตของการวจัิย 

3.1 ศึกษาและลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัตะลุงและหตัถกรรมหนงัตะลุง  
3.2 วเิคราะห์และสรุปเอกลกัษณ์ของหตัถกรรมหนงัตะลุง  
3.3 วเิคราะห์ลวดลายและทดลองเทคนิคจากงานหตัถกรรมหนงัตะลุง  
3.4 ทดลองวสัดุและเทคนิคใหเ้หมาะกบัรูปแบบของงานเคร่ืองประดบั 
3.5 ออกแบบและสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัสะทอ้นเอกลกัษณ์หตัถกรรมหนงัตะลุง 

 

4. วธีิการศึกษา 

4.1 คน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ต 
เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงเน้ือหาของหนงัตะลุงและหตัถกรรมหนงัตะลุง อีกทั้งศึกษาผลงานของศิลปินท่ี
เก่ียวขอ้ง และลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 3 แหล่งการเรียรู้ เพื่อศึกษาและเรียนรู้
ขอ้มูลในเชิงการปฏิบติั 

- พิพิธภณัฑห์นงัตะลุง สุชาติ ทรัพยสิ์น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
- บา้นช่างเตม็บุญสุข สุขแกว้ อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 
- ศูนยศิ์ลปหตัถกรรมรูปหนงับางแกว้ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง  

4.2 สรุปเอกลกัษณ์ของหตัถกรรมหนงัตะลุง โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์และ
สรุปเป็นค าส าคญั (Key Words)  
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4.3 วิเคราะห์และทดลองเทคนิคจากงานหัตถกรรมหนังตะลุง โดยการวิเคราะห์
ลวดลายท่ีพบในหนงัตะลุง แลว้จึงน ามาทดลองสร้างลายดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานหตัถกรรมหนงั
ตะลุงตามลายตน้แบบและลายท่ีดดัแปลงใหม่ 

4.4 ทดลองวสัดุและเทคนิคให้เหมาะกบัรูปแบบงานเคร่ืองประดบั โดยใช้วสัดุเป็น
แผ่นหนงัซ่ึงเป็นวสัดุเดิมจากหนงัตะลุงร่วมกบัแผ่นโลหะ (ทองเหลือง ทองแดง แปะตัง๊) ซ่ึงเป็น
วสัดุในงานเคร่ืองประดบั และทดลองใชเ้ทคนิคต่างๆท่ีช่วยเพิ่มมิติและความน่าสนใจใหก้บัตวังาน 

4.5 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลองท่ีได้มาเช่ือมโยงสู่การออกแบบ
เคร่ืองประดบัสะทอ้นเอกลกัษณ์หตัถกรรมหนงัตะลุง 
 

5. แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา ล าดับขั้นตอนของการด าเนินงาน 
 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
- คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัหนงัตะลุงและหตัถกรรมหนงัตะลุง 
- ศึกษาผลงานศิลปินท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

มกราคม - กนัยายน 2560 

- วเิคราะห์เอกลกัษณ์ของหตัถกรรมหนงัตะลุง 
- สรุปกรอบแนวคิดในงานวิจยั 

กนัยายน - ตุลาคม 2560 

- ทดลองวสัดุและเทคนิคจากงานหตัถกรรมหนงัตะลุง 
- ทดลองวสัดุและเทคนิคท่ีเหมาะสมในการสร้างสรรคเ์ป็น
รูปแบบของงานเคร่ืองประดบั 

เมษายน 2560 - มกราคม 2561 

- สรุปวสัดุและเทคนิคท่ีใช้ 
- สรุปแนวทางการออกแบบ 
- ออกแบบผลงานเคร่ืองประดบั 

มกราคม - เมษายน 2561 

- สร้างช้ินงานเคร่ืองประดบัสะทอ้นเอกลกัษณ์หตัถกรรม
หนงัตะลุง 

พฤษภาคม - ธนัวาคม 2561 

- น าเสนอผลงานเคร่ืองประดบัสะทอ้นเอกลกัษณ์หตัถกรรม
หนงัตะลุงในรูปแบบช้ินงานเคร่ืองประดบัและเล่มโครงการ
ศิลปนิพนธ์ 

มกราคม - กรกฎาคม 2562 

 
 



  18 

6. งบประมาณ 

ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการทดลอง   ประมาณ     10,000 บาท 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตช้ินงานจริง  ประมาณ     20,000 บาท 
ค่าเอกสาร     ประมาณ       3,000 บาท 
ค่าจิปาถะ     ประมาณ     15,000 บาท 

  รวมทั้งหมดประมาณ     48,000บาท 
 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ไดผ้ลงานเคร่ืองประดบัท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ของงานหตัถกรรมหนงัตะลุง  
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บทที ่2 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็น ดงัต่อไปน้ี ประวติัละครเงา 

ประวติัหนงัตะลุง รูปตวัหนงัตะลุง หัตถกรรมหนงัตะลุง และผลงานศิลปินท่ีมีความเก่ียวขอ้งใน
การออกแบบ 

 

1. ประวตัิละครเงา  

ละครหุ่นเงาเป็นวฒันธรรมเก่าแก่ของโลกท่ีปรากฏในแหล่งอารยะธรรมส าคญัทั้ง
อียิปต์ จีน อินเดีย และพบนิยมแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อาทิ กมัพูชา มาเลเซีย 
อินโดนีเซียและประเทศไทย 

โดยละครหุ่นเงามีตน้ก าเนิดจากการท่ีมนุษยค์น้พบไฟและไดเ้รียนรู้การเกิดแสงเงาแลว้
จึงน าวสัดุอยา่งใบไม ้เปลือกไม ้กระดาษหรือหนงัสัตว ์มาท าการฉลุเป็นตวัหนงัเชิดบงัแสงให้เกิด
เงาเพื่อใชเ้ล่าเร่ืองราว ในอดีตเช่ือวา่เงาสามารถเช่ือมโยงมนุษยเ์ขา้กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ การเล่นเงาจึงถือ
เป็นพิธีกรรมท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและใชเ้พื่อสรรเสริญบุคคลท่ีเป็นท่ีเคารพ อยา่งเช่นใน
สมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชไดช้ยัชนะจากสงครามกบัอียิปต ์ในปี พ.ศ.217 ก็ไดใ้ชล้ะครหุ่น
เงาเป็นเคร่ืองเฉลิมฉลองความส าเร็จและประกาศเกียรติคุณ หรือละครเงาในจีนท่ีเร่ิมข้ึนในสมยั
จกัรพรรดิยวนต่ี ราชวงศฮ์ัน่ (พ.ศ.411-495) พวกนกัพรตลทัธิเต๋าไดมี้การเล่นเงา เพื่อสดุดีคุณความ
ดีของสนมผูห้น่ึงหลงัจากท่ีนางวายชนม ์ 0F

1 ภายหลงัในงานฉลองพิธีส าคญัของพระราชส านกัก็ไดจ้ดั
ละครหุ่นเงาข้ึนเป็นประจ าจนแพร่หลายไปสู่มณฑลใกลเ้คียงและกลายเป็นมหรสพ โดยตวัหนงัของ
จีนท าจากหนงัววัและหนงัควาย เร่ืองท่ีนิยมแสดงคือ สามก๊ก หรือละครเงาในอินเดียท่ีมีช่ือเรียกว่า 
“ฉายานาฏกะ” 1 F

2 สมยัพุทธกาล (ก่อนพ.ศ.1) พวกพราหมณ์ใช้เป็นเคร่ืองบูชาเทพเจา้ในศาสนา
พราหมณ์ฮินดู  และสดุดีวีรบุรุษตามเคา้เร่ืองมหาภารตะและรามายณะ (รามเกียรต์ิ) โดยตวัหนงัท า
จากหนงัแพะจะไม่ใช้หนังววัหรือหนงัควายเพราะเช่ือว่าเป็นพาหนะของเทพเจา้ ลกัษณะของตวั

                                                           
1 วาที ทรัพยสิ์น,  “หนงัตะลุง ศิลปะการเล่นเงามรดกของชาติไทย,” ใน หนังสืองานศพหนังสุชาติ ทรัพย์สิน, (ม.

ป.ท. : ม.ป.ป.), 37. 
2 กนกศกัด์ิ ธานี และกนัทิยา ธานี, “แสบกธม กระบวนการสร้างสรรคห์นงัใหญ่ของชาวเสียมเรียบ ประเทศกมัพชูา

,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 6, 2(กรกฎาคม-ธนัวาคม 2557): 13. 
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หนงัสามารถเคล่ือนไหวไดใ้นส่วนแขนขาและใชไ้มไ้ผคี่บตวัหนงั การเชิดจะใชค้นเชิด 1 คนต่อตวั
หนงั 1 ตวั 

โดยฉายานาฏกะถือได้ว่าเป็นตน้ก าเนิดของละครหุ่นเงาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ 2 F

3 เน่ืองดว้ยวฒันธรรมอินเดียท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อประเพณี ความเช่ือและวิถีชีวิตของ
ผูค้นในภูมิภาคน้ี จากการรับผา่นทางการท าการคา้ ศาสนาและเร่ืองราวของวรรณกรรมมหาภารตะ
และรามายณะ (รามเกียรต์ิ) อีกทั้งร่องรอยทางคติความเช่ือและรูปแบบทางศิลปะท่ียงัคงเหลืออยูใ่น
ละครหุ่นเงาและตวัหนงัของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็ยงัเป็นขอ้ยืนยนัถึงอิทธิพลท่ีไดรั้บ
จากฉายานาฏกะ 

 
 
 

                                 

             

ภาพท่ี 1 Time Line ละครเงาของโลก 
 
 
 
 
 

                                                           
3 อดิศกัด์ิ ศรีสม, การเล่นเงา วฒันธรรมร่วมแห่งอาเซียน, เขา้ถึงเม่ือ 1 ตุลาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.aseanthai.net/mobile_detail.php?cid=4&nid=760 
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1.1 ละครเงาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นภูมิภาคท่ีมีละครหุ่นเงานิยมแพร่หลายมากท่ีสุด โดยมี

ลักษณะและช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันไป อาทิ แสบกธม (Sabhaekthom) ของกัมพูชา วายงั กุลิต  
(Wayang Kulit) ของอินโดนีเซียและมาเลเซีย หนงัใหญ่ (Nang Yai) และหนงัตะลุง (Nang Talung) 
ของไทย โดยแต่ละประเทศมีการพฒันารูปแบบของการเล่นเงาท่ีเป็นแบบฉบับของตนตาม
สภาพแวดลอ้มและวถีิชีวติของผูค้นในประเทศนั้น แต่ยงัคงพบลกัษณะร่วมหลายประการซ่ึงส่ือให้
เห็นถึงเส้นทางการรับอิทธิพลท่ีไดม้าจากฉายานาฏกะของอินเดียและการส่งต่อแลกเปล่ียนระหวา่ง
ประเทศท่ีอยูใ่นละแวกเดียวกนั 

 

ภาพท่ี 2 การส่งต่อวฒันธรรมการเล่นละครเงาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

โดยตวัหนงัท่ีพบในละครหุ่นเงาของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้บ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1.)แบบตวัหนงัเป็นแผ่นเดียวกนั มีขนาดใหญ่ไม่สามารถขยบัได้ เช่น แสบกธมของ

กมัพูชาและหนงัใหญ่ ของไทย  
2.)แบบตวัหนังมีขอ้ต่อท่ีเป็นส่วนแขน ขาและปาก สามารถขยบัหรือเคล่ือนไหวได ้

เช่น วายงั กุลิตของอินโดนีเซีย-มาเลเซียและหนงัตะลุงของไทย 
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1.1.1 แสบกธม ประเทศกมัพูชา 
แสบกในภาษาเขมรนั้นหมายถึงหนงั ส่วนค าวา่ธมหมายถึงใหญ่ “แสบกธม” จึงเป็นค า

ภาษาเขมรท่ีตรงกบัค าวา่หนงัใหญ่ของไทย 3 F

4  และลกัษณะของแสบกธมก็มีความคลา้ยคลึงกบัหนงั
ใหญ่ กล่าวคือ เป็นรูปแบบของตวัหนงัท่ีเป็นแผน่เดียว ไม่มีส่วนท่ีสามารถขยบัได ้แขนและขาของ
ตวัหนงัติดกบัล าตวั  รูปหนงับางแผ่นมีรูปตวัละครมากกว่า 1 ตวั หรือรูปหนงัท่ีเป็นภาพฉากคือมี
พื้นหลงัท่ีเป็นสถาปัตยกรรม ตน้ไมป่้าเขา ทอ้งฟ้า ทอ้งน ้ า ประกอบอยูใ่นแผน่หนงั โดยเร่ืองท่ีนิยม
แสดง ไดแ้ก่ เร่ืองรามายณะ ซ่ึงรับอิทธิพลมาจากฉายานาฏกะของอินเดีย แต่รูปแบบของศิลปะท่ี
ปรากฏนั้นเป็นศิลปะแบบขอม โดยตวัหนังมีลกัษณะแบบเดียวกับภาพสลกับนเทวสถาน หรือ
ปราสาทหินท่ีรูปมกัหันด้านขา้ง  และมีการพบร่องรอยของแสบกธมในราชส านกักมัพูชาตั้งแต่ 
พ.ศ.15004F

5  
 

1.1.2 วายงั กุลติ ประเทศอนิโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 
วายงั กุลิต มาจากค าว่า “วายงั” ท่ีหมายถึง เงา กบัค าว่า “กุลิต” ท่ีหมายถึง หนงัสัตว ์ 

โดยวายงั กุลิตเป็นละครเงาท่ีพบในชวา (อินโดนีเซีย) และมลายู (มาเลเซีย) เป็นการแสดงก่ึง
พิธีกรรม โดยเช่ือวา่เงาเปรียบเสมือนดวงวญิญาณของบรรพบุรุษ  เร่ืองท่ีใชแ้สดงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
มนุษยห์รือเป็นเร่ืองเชิงความฝัน และเร่ืองรามายณะกบัเร่ืองมหาภารตะท่ีเป็นมหากาพยข์องอินเดีย  
โดยท่ีมาของวายงั กุลิตเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและความเช่ือทอ้งถ่ินดั้งเดิมกบัอิทธิพลท่ี
ไดรั้บจากอินเดีย โดยอา้งอิงไดจ้ากเร่ืองท่ีใชแ้สดงและช่ือเรียกนายหนงัท่ีใชค้  าวา่“ดาหลงั” ซ่ึงมีท่ีมา
จากภาษาสันสกฤตว่า “ตาลางฺก” อนัเป็นพระนามของพระอิศวรหรือพระศิวะ ตวัแทนของเทพเจา้
แห่งศิลปะการบนัเทิงของอินเดีย 5 F

6  ตวัหนังวายงั กุลิตท าจากหนังควาย ใบหน้าของตวัหนังหัน
ดา้นขา้ง ลกัษณะล าตวัหนัเฉียง เทา้หนัไปทางเดียวกบัใบหนา้และล าตวั  แขนขาเคล่ือนไหวได ้วา
ยงั กุลิตมีลกัษณะท่ีผิดสัดส่วนซ่ึงเป็นลกัษณะเดียวกบัภาพสลกับนศาสนสถานบนเกาะชวาท่ีมีอายุ
อยูใ่นช่วง พ.ศ.1700 

                                                           
4 เร่ืองเดียวกนั. 
5 กนกศกัด์ิ ธานี และกนัทิยา ธานี, “แสบกธม กระบวนการสร้างสรรคห์นงัใหญ่ของชาวเสียมเรียบ ประเทศกมัพชูา

,” 16. 
6 ธิติยา เฮงญาณเสวี, “การใชว้สัดุหนงัในศิลปะไทยร่วมสมยั,” วารสารวชิาการ Veridian E-Journal 7, 1(มกราคม-

เมษายน 2557): 804. 
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วายงั กุลิตของชวา (อินโดนีเซีย) รูปหนงัจะผอมสูง ผมหยิก คอและไหล่ยาวผิดปกติ 
แขนขาเล็กยาวเก้งกาง มีเคร่ืองแต่งกายท่ีอลังการ โดยเฉพาะบริเวรศีรษะจะเน้นตกแต่งด้วย 
เคร่ืองประดบั ชฎา มงกุฎ ผมมวยทา้ยงอนยาว จมูกโด่งยาว ศีรษะโตใหญ่  

ส่วนวายงั กุลิตของมลายู (มาเลเซีย) มีลกัษณะสมจริงมากกว่า คือ เป็นรูปเหมือนคน
แต่งเคร่ืองทรงแบบกษตัริย ์นุ่งผา้ปาเต๊ะรุ่มร่าม เหยียบอยู่บนตวันาค มงกุฎใหญ่ไม่สมส่วน สนับ
ป้ันเหน่งสองขา้งสะโพกยาวงอนโคง้ไปดา้นหลงั รูปหนา้ผมจะมวยยาวงอนโคง้ไปดา้นหลงัเช่นกนั 
นอกจากน้ียงัพบตวัหนงัส าคญั เช่น ตวัหนงัท่ีแกะเป็นรูปภูเขาท่ีเรียกว่า กุหนุงอนั, ตวัหนงัรูปสัตว ์
รูปอาวธุ รูปกองทพั รูปการต่อสู้ และรูปทหารในลกัษณะต่างๆ 
 

1.2 ละครหุ่นเงาในประเทศไทย 

ละครหุ่นเงาท่ีพบในประเทศไทย ไดแ้ก่ หนงัใหญ่และหนงัตะลุง โดยทั้งสองมีรูปแบบ
ศิลปะท่ีปรากฏในตวัหนงัเป็นรูปแบบของศิลปะไทย แต่ความแตกต่างท่ีพบระหว่างหนงัใหญ่กบั
หนงัตะลุงนั้นมีหลายขอ้ ดงัน้ี 

- หนงัใหญ่ท่ีเป็นการแสดงชั้นสูงในราชส านกั ส่วนหนงัตะลุงท่ีเป็นการแสดงพื้นบา้น 
- เร่ืองท่ีใช้ในการแสดง โดยหนงัใหญ่จะแสดงเร่ืองรามเกียรต์ิเร่ืองเดียวเท่านั้น ส่วน

หนังตะลุงพบหลกัฐานตวัหนังในยุคแรกมีการแสดงเร่ืองรามเกียรต์ิเช่นกนั แต่ภายหลงัเป็นการ
แสดงเร่ืองชาดก วรรณกรรม วรรณคดีไทย หรือนิทานพื้นบา้น โดยเน้ือหาเน้นเร่ืองของคุณธรรม
ความดีงาม, กฎแห่งกรรม, สัจธรรมของชีวติหรือความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้น  โดยเน้ือหาเป็นไปตาม
หลกัความจริงและมีเร่ืองของอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยร์วมอยูด่ว้ยกนั 

- ลกัษณะของตวัหนัง หนังใหญ่จะมีรูปแบบเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่แผ่นเดียว ไม่
สามารถขยบัได้ แต่ตวัหนังของหนังตะลุงมีขอ้ต่อท่ีเป็นส่วนแขน ขาและปาก สามารถขยบัหรือ
เคล่ือนไหวได ้ 

- สีท่ีใช ้หนงัตะลุงจะมีสีสันสดใสฉูดฉาดสะดุดตา โดยเฉพาะรูปตวัพระ ตวันาง มกัใช้
สีท่ีตดักนัวางใกลก้นั ต่างจากหนงัใหญ่ท่ีใชสี้ไม่มากนกัและสีท่ีใชมี้ความกลมกลืนกนั 

 
1.2.1 หนังใหญ่  
หนงัใหญ่เป็นศิลปะการแสดงในราชส านกัไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากฉายานาฏกะของ

อินเดียและจากแสบกธมของกมัพูชาอีกต่อหน่ึง  เร่ืองท่ีนิยมเล่น คือ รามเกียรต์ิ หนงัใหญ่แสดงดว้ย
การเตน้เชิดตวัหนงัให้เงาปรากฏบนจอ มีแบบแผนเป็นการแสดงก่ึงพิธีกรรม เพื่อสรรเสริญความ
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ศกัด์ิสิทธ์ิของพระมหากษัตริย์ในฐานะร่างอวตารของพระนารายณ์ตามความเช่ือในศาสนา
พราหมณ์6F

7  
หลกัฐานเก่าแก่ท่ีสุดท่ีพบกล่าวถึงหนงัใหญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษร คือ กฎมณเฑียรบาล 

พ.ศ.2001 ในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา วา่หนงัใหญ่เป็นมหรสพในพระ
ราชพิธีสิบสองเดือน “จองเปรียงลดชุดลอยโคมลงน ้ า” 7 F

8 หนงัใหญ่ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นมหรสพ
ชั้นสูง ใช้แสดงในงานพระราชพิธีและงานส าคญั  แต่ต่อมาในปี พ.ศ.2310 กรุงศรีอยุธยาเสียกรุง
คร้ังท่ี 2 ศิลปะแขนงต่างๆ โบราณสถาน โบราณวตัถุ ถูกท าลายเสียหายเป็นอยา่งมาก โดยภายหลงั
ได้มีการฟ้ืนฟูข้ึนใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ซ่ึงหนังใหญ่มีความเจริญถึงขีดสุดในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี 2 ปรากฏหนงัใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง คือ หนงัใหญ่ชุด
พระนครไหว ฝีมือของพระพรหมวจิิตร (ใจ) กล่าวกนัวา่ “ตวัหนงัชุดน้ีมีลวดลายและสีสันดูเหมือน
จะไหวเยือกจนสั่นสะทา้นไปทั้งพระนคร” 8 F

9 ต่อมาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี4 ถึงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เป็น
ช่วงเวลาท่ีไทยมีการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมกับประเทศฝ่ังตะวนัตก กระแสการแสดงของ
ต่างชาติแพร่หลายเขา้มา ส่งผลให้ความนิยมหนงัใหญ่ในราชส านกัลดลง  แต่ในขณะเดียวกนัหนงั
ใหญ่ก็ไดแ้พร่หลายไปตามหวัเมืองใกลเ้คียง เช่น อ่างทอง เพชรบุรี สิงห์บุรีและพระนครศรีอยุธยา 
หนงัใหญ่จึงกลายมาเป็นมหรสพของชาวบา้น โดยมีวดัเป็นแหล่งอุปถมัภ ์ 

ในปัจจุบนัคงพบคณะท่ียงัท าการแสดงหนงัใหญ่ในประเทศไทยเหลืออยูเ่พียง 4 คณะ 
คือ หนังใหญ่วดัขนอน จงัหวดัราชบุรี หนังใหญ่วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงห์บุรี หนังใหญ่วดั
พลบัพลาชยั จงัหวดัเพชรบุรี และหนงัใหญ่วดับา้นดอน จงัหวดัระยอง9F

10 
 
1.2.2 หนังตะลุง (Nang Talung)  
หนงัตะลุงเป็นการแสดงพื้นบา้นท่ีพบในหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศ อาทิ หนงัประโมทยั

ของภาคอีสาน, หนงัตะลุงภาคกลางในแถบจงัหวดัราชบุรีและเพชรบุรี วายงักุและท่ีพบในจงัหวดั

                                                           
7 รัตนพล ช่ืนคา้. “เร่ืองรามเกียรต์ิกบัศิลปะการแสดงหนงัใหญ่.” ใน ทีทัศน์วฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา, 3.    ม.ป.ท., 2557. 
8 กนกศกัด์ิ ธานี และกนัทิยา ธานี, “แสบกธม กระบวนการสร้างสรรคห์นงัใหญ่ของชาวเสียมเรียบ ประเทศกมัพชูา

,” 14. 
9 รัตนพล ช่ืนคา้. “เร่ืองรามเกียรต์ิกบัศิลปะการแสดงหนงัใหญ่.” 4. 
10 เร่ืองเดียวกนั, 6. 
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ชายแดนภาคใต ้แต่หนงัตะลุงท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมมีการท าการแสดงกนัอยู่โดยทัว่ไป
นั้นเป็นรูปแบบของหนงัตะลุงท่ีมาจากจงัหวดัพทัลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช 10F

11     
โดยหนงัตะลุงเป็นการเล่าเร่ืองผ่านเงาของตวัหนังด าเนินเร่ืองดว้ยบทกลอนส าเนียง

ทอ้งถ่ิน และแทรกบทสนทนา  ตวัละครมีการต่อลอ้ต่อเถียงสร้างความสนุกสนานควบคู่ไปกบัการ
สอดแทรกสาระเหตุการณ์บา้นเมือง วิพากษ์วิจารณ์สังคม และแฝงหลกัธรรมขอ้คิด อีกทั้งบุคลิก
ของตวัหนงัอยา่งตวัตลกท่ีจ าลองลกัษณะท่าทางและอุปนิสัยมาจากบุคคลท่ีเคยมีตวัตนจริงในพื้นท่ี 
ตวัตลกของหนงัตะลุงจึงเป็นเสมือนตวัแทนของคนภาคใต ้  

 

 
 

                                                                
ภาพท่ี 3 หนงัตะลุงท่ีพบในประเทศไทย 

ท่ีมา : ตวัหนงัในพิพิธภณัฑ์หนงัตะลุง บา้นหนงัสุชาติ ทรัพยสิ์น  
 

2. ประวตัิหนังตะลุง 

ตามค าบอกเล่าของนายหนังตะลุงรุ่นเก่าซ่ึงได้ถ่ายทอดเป็นบทไหวค้รูหนังว่าหนัง
ตะลุงนั้นมีมาแต่คร้ังสมยัศรีวิชัย (พุทธศตวรรษท่ี 13-18) 1 1 F

12 แต่ขอ้มูลในส่วนท่ีมีหลกัฐานชดัเจน
พบวา่ หนงัตะลุงมีข้ึนในช่วงตน้สมยัรัตนโกสินทร์ โดยหนงัจากภาคใตเ้ขา้มาเล่นท่ีกรุงเทพฯ เป็น
คร้ังแรกในสมยัสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2367 - 2394) โดยพระยาพทัลุง 
(เผอืก) น าไปแสดงท่ีแถวนางเล้ิง12F

13 แต่อีกขอ้มูลบนัทึกในต านานละครอิเหนาของสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ ไวว้า่  

 

“หนังตะลุงเป็นของใหม่เกิดข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว
รัชกาลท่ี5 (พ.ศ.2396 - 2453) พวกชาวควนมะพร้าว แขวงจงัหวดัพทัลุง คิดเอาอย่างหนงั
แขก(ชวา)มาเล่นเร่ืองไทยข้ึนก่อนแลว้จึงแพร่หลายไปท่ีอ่ืนในมณฑลนั้น เรียกกนัว่าหนัง

                                                           
11 วาที ทรัพยสิ์น,  “หนงัตะลุง ศิลปะการเล่นเงามรดกของชาติไทย,” 40-41. 
12 เร่ืองเดียวกนั, 39. 
13 ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม2552 (ม.ป.ท. : 2552), 42. 
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ควน เจา้พระยาสุรวงศ์ ไวยวฒัน์ (วร บุนนาค) พาเขา้มากรุงเทพฯ ไดเ้ล่นถวายตวัท่ีบางปะ
อินเป็นคร้ังแรก เม่ือปีชวด พ.ศ.2419”13F

14  
 

ซ่ึงทั้งสองขอ้มูลหนงัตะลุงนั้นค่อนขา้งใหม่มีอายนุอ้ยเม่ือเทียบกบัอายขุองละครหุ่นเงา
อ่ืนๆ ในส่วนของการรับอิทธิพลนั้นสันนิษฐานวา่หนงัตะลุงรับอิทธิพลของฉายานาฏกะของอินเดีย
ผา่นมาทางวายงั กุลิตของชวา-มลายู ทั้งน้ีมีการพบความเช่ือมโยงและร่องรอยหลายอยา่งระหว่าง
ฉายานาฎกะและหนงัตะลุง ไดแ้ก่  

1.)รูปหนงัตะลุงยคุแรกเป็นตวัหนงัในเร่ืองรามเกียรต์ิ  
2.)การเชิดรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอุสุภราช  
3.)รูปหนังตวัเจา้เมืองท่ีมีเคร่ืองทรงแบบกษตัริย์แบบอินเดีย มีพระขรรค์เป็นอาวุธ

ประจ ากาย และแขนขายาวเลยเข่าตามลกัษณะมหาบุรุษในคติความเช่ือของอินเดีย  
และในส่วนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวายงั กุลิตเขา้มาผสมนั้น ซ่ึงสังเกตไดจ้ากรูปตวัหนงัท่ี

เป็นตวัตลกจะมีใบหน้าท่ีผิดเพี้ ยนไปจากคนจริงตามรูปแบบของตวัหนังวายงั กุลิตท่ีห้ามท ารูป
เหมือนมนุษย 1์ 4 F

15  นอกจากน้ียงัพบขอ้มูลท่ีเห็นต่าง โดยนกัวิชาการบางส่วนเช่ือวา่หนงัตะลุงน่าจะ
เป็นการเลียนแบบมาจากหนงัใหญ่แลว้ปรับขนาดใหเ้ล็กลง  

 

 
 

ภาพท่ี 4 ความเช่ือมโยงและร่องรอยของฉายานาฏกะในหนงัตะลุง 

                                                           
14 วาที ทรัพยสิ์น,  “หนงัตะลุง ศิลปะการเล่นเงามรดกของชาติไทย,” 38-39. 
15 สิทธิพงศ ์ปานสมทรง, “รูปทรงจากวิถีชีวิตชาวใต”้ (ศิลปนิพนธ์ปริญญาศิลปะบณัฑิต ภาควิชาศิลปะไทย 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาลยัศิลปากร,2554), 6. 
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3. รูปตัวหนังตะลุง 

รูปตวัหนงัตะลุงเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีสร้างสุนทรียะและดึงดูดความสนใจของ
ผูช้มในการแสดงหนงัตะลุง และยงัมีส่วนในการช่วยบนัทึกวิถีชีวิตการเปล่ียนแปลงของผูค้นใน
สังคม ทั้งในส่วนของเคร่ืองแต่งกาย ทรงผม อาวุธหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นแต่ละยุคสมยัผา่นทาง
รูปแบบศิลปะท่ีถ่ายทอดลงบนตวัหนงั 
 

3.1 ประเภทของตัวหนังตะลุง 

รูปตวัหนงัของคณะหนงัตะลุงแต่ละคณะนั้นมีเป็นร้อยตวั โดยแต่ละตวัแต่ละประเภท
ถือวา่มีศกัด์ิท่ีต่างกนั การจบัเก็บซ้อนในแผงเก็บรูปหรือการปักการแขวนรูปในโรงขณะแสดงนั้น
ลว้นตอ้งจดัเป็นพวกล าดบัใหถู้กตามศกัด์ิ โดยรูปตวัหนงัตะลุงสามารถแบ่งได ้5 ประเภท 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ประเภทของตวัหนงัตะลุง 
ท่ีมา : ตวัหนงัในพิพิธภณัฑ์หนงัตะลุง บา้นหนงัสุชาติ ทรัพยสิ์น  

 
- รูปหนังศักดิ์สิทธ์ิ หรือรูปก่อนเร่ือง เป็นตวัหนังท่ีใช้เชิดเบิกโรงก่อนท าการแสดง 

เป็นท่ีเคารพของคนในคณะ  ถือเป็นรูปครู โดยการเชิดเบิกโรงนั้นเรียงล าดบัตามศกัด์ิ คือ รูปฤาษี 
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รูปพระอิศวรทรงโค รูปปรายหนา้บท และรูปบอกเร่ืองซ่ึงจะเป็นตวัตลกประจ าคณะซ่ึงนายหนงัถือ
เป็นรูปศกัด์ิสิทธ์ิเช่นกนั โดยจะมีการปิดทองแสดงความเคารพบูชาเป็นพิเศษ 

- รูปมนุษย์ เป็นรูปตวัพระตวันาง รูปเจ้าเมือง รูปมเหสี พระโอรส พระธิดา โดย
ลกัษณะหน้าตาท่ีดูสง่างาม ดวงตากลมโต ปากแดง เป็นรูปท่ีตอ้งใช้ความพิถีพิถนัในการแกะมาก
เป็นพิเศษและมีการลงสีสวยงาม  

- รูปยกัษ์ เป็นตวัแทนฝ่ายอธรรม การแต่งกายของยกัษม์กัมีอาวุธหรือกระบอง โดยรูป
หนงัของฝ่ายอธรรม เช่น ยกัษ ์โจร ตอ้งปักวางไวซ้า้ยมือ ส่วนรูปหนงัฝ่ายธรรมะจะไวท้างขวามือ 

- รูปกาก หรือรูปตวัตลก รูปท่ีไม่มียศศกัด์ิส าคญั แต่รูปตวัตลกบางตวัถือว่าเป็นตวั
ส าคญัท่ีสร้างช่ือเสียงใหค้ณะหนงัตะลุง โดยมกัเป็นรูปหนงัท่ีมีสีด าหรือสีพื้นเดิมของแผน่หนงัและ
ไม่ค่อยมีลวดลาย ลกัษณะหน้าตาผิดแปลกเกินจริง ตวัตลกท่ีส าคญัของหนงัตะลุง ไดแ้ก่ อา้ยเท่ง 
หนูนุย้ ยอดทอง ฯลฯ  

- รูปเบ็ดเตล็ด  คือรูปหนังอ่ืนๆท่ีใช้ประกอบในการแสดง เช่น รูปผี ต้นไม้ ภูเขา 
ยานพาหนะ โดยอาจจะพลิกแพลงตามสมยันิยม เช่น รูปรถถงั รูปเคร่ืองบิน เป็นตน้ 

 
3.2 ววิฒันาการของตัวหนังตะลุง15F

16 
ววิฒันาการของตวัหนงัตะลุงแบ่งตามช่วงอายกุารใชง้านและลกัษณะพิเศษ ไดเ้ป็น 
ยุคที่ 1 ตวัหนงัตะลุงชุดรามเกียรต์ิ ตวัหนงัยุคน้ีมีอายุมากกวา่ 200 ปี (ก่อนพ.ศ.2360) 

โดยเป็นรูปตวัหนงัตะลุงในเร่ืองรามเกียรต์ิซ่ึงรูปตวัหนงัท่ีเป็นตวัพระ ตวันางและยกัษจ์ะมีพญานาค
เป็นฐานรองรับเทา้หรือเรียกวา่ “รูปเหยียบนาค” นอกจากน้ียงัพบรูปตวัหนงัท่ีเป็นรูปเสนาและรูป
สัตว ์สีท่ีพบใชใ้นตวัหนงันอกจากสีพื้นเดิมของแผ่นหนงัแลว้ มกัใช้สีด า สีแดง และสีทองเท่านั้น 
ตวัหนงัตะลุงในยคุน้ีมีความประณีต สัดส่วนสมดุล มีลายกนกท่ีสวยงาม 

ยุคที ่2 ถือเป็นยคุตน้แบบของตวัหนงัตะลุง มีอายุมากกวา่ 100 ปี (ก่อนพ.ศ.2460) เป็น
รูปแบบท่ีนายหนงัยุคนั้นนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย โดยเป็นรูปตวัหนังท่ีนายหนงัใช้แสดงเร่ือง
ต่างๆตามนิยายหนงัตะลุงทัว่ไป ประกอบด้วย รูปฤาษี รูปหน้าบท เจา้เมือง เทวดา ยกัษ์ พระเอก 
นางเอก ตวัตลก สัตว ์ฯลฯ โดยไม่พบลกัษณะของการใช้รูปนาครองรับเทา้เหมือนในตวัหนังยุค
ก่อน หรือ “ไม่เหยียบนาค” และมีการใชสี้ท่ีหลากหลายมากข้ึนนอกจากสีพื้นเดิมของแผน่หนงัพบ
ใชสี้ด า สีน ้าเงิน สีเขียว สีเหลืองและสีแดง  

                                                           
16 วิมล ด าศรี, หนังตะลุงช้ันครู คู่เมืองนครศรีธรรมราช. พิมพค์ร้ังท่ี2. (นครศรีธรรมราช: คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ และศูนยศิ์ลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช, 2549), 69-80. 
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ยุคที่ 3 ตวัหนงัตะลุงยุครัฐนิยม มีอายุประมาณ 75 ปี เกิดข้ึนในช่วงท่ีจอมพล ป. พิบูล
สงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ.2482 - 2488) ประเทศไทย
มีการเปล่ียนแปลงมากมาย มีการประกาศใช้นโยบายรัฐนิยม รูปหนงัตะลุงในยุคน้ีบางส่วนจึงแต่ง
กายตามแบบรัฐนิยม เช่น รูปตวันางท่ีนุ่งกระโปรงสวมถุงเทา้รองเทา้ เป็นตน้ โดยตวัหนงัท่ีพบเป็น
ตวัหนงัท่ีตดัแกะข้ึนมาเสริมเพื่อใช้เฉพาะเพียงบางฉากบางตอน สีท่ีใชย้งัคงเหมือนยุคตน้แบบแต่
ขนาดของตวัหนังเล็กกว่ายุคก่อนๆ โดยขนาดของจอก็เล็กและนายหนงัไม่ใช้เคร่ืองเสียงในการ
แสดงเพื่อป้องกนัตนเองจากเคร่ืองบินรบ  

ยุคที่ 4 ตวัหนงัตะลุงมีอายุประมาณ70ปี ซ่ึงเป็นช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (หลงั 
พ.ศ.2488) รูปแบบเป็นการผสมระหว่างตวัหนงัตะลุงยุคตน้แบบกบัยุครัฐนิยม โดยมีลกัษณะของ
ตวัหนงัเหมือนกบัยคุตน้แบบแต่เพิ่มเติมในส่วนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากยคุรัฐนิยมเขา้มาดว้ย เช่น เคร่ือง
แต่งกายของตวันาง การผกูโบวป์ระดบัศีรษะ การสวมนาฬิกา 

 
ยุคที่ 5 ตวัหนังตะลุงในยุคปัจจุบนั (พ.ศ.2501 – ปัจจุบนั) ช่างแกะหนังตะลุงมีการ

ประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัยคุสมยัและบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ลกัษณะโดยภาพรวม
มีความหลากหลายกวา่ยุคก่อนๆ ทั้งขนาดและรูปลกัษณ์ มีการน าเอาเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบนัเขา้
มาผสมผสาน ในส่วนของเคร่ืองแต่งกายของตวัละคร เช่น ชุดว่ายน ้ า หรืออาจเป็นของใช้  เช่น 
โทรศพัทมื์อถือ หรือยานพาหนะ เช่น  มอเตอร์ไซค ์ฯลฯ  

 
 

 
 

ภาพท่ี 6 Time Line ววิฒันาการของตวัหนงัตะลุง 
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4. หัตถกรรมหนังตะลุง 

งานหัตถกรรมหนงัตะลุงมีควบคู่มากบัการแสดงหนงัตะลุงมาอย่างยาวนาน โดยเป็น
การสืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น จากความส าคญัดังกล่าวกระทรวง
วฒันธรรมจึงข้ึนทะเบียนหัตถกรรมหนงัตะลุงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ สาขา
งานช่างฝีมือดั้งเดิม ประจ าปีพ.ศ.2552 เช่นเดียวกนักบัการแสดงหนงัตะลุงท่ีไดข้ึ้นทะเบียนในสาขา
ศิลปะการแสดงปีเดียวกนั16F

17 
งานหัตถกรรมเป็นงานท่ีต้องอาศยัทักษะฝีมือ ผลงานหัตถกรรมนั้นจะมีรูปแบบท่ี

สมบูรณ์สวยงามไดบ้่อมข้ึนอยู่กบัความช านาญของช่างผูส้ร้างสรรค์ อนัเกิดจากประสบการณ์จาก
การฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน ในส่วนของงานหตัถกรรมหนงัตะลุงแบบของตวัหนงัตะลุงมีแต่ละตวั
ก็มีรายละเอียดและองค์ประกอบท่ีมีแบบแผนมาตั้ งแต่อดีต ยกตัวอย่างพระอิศวรทรงโคท่ีมี
องค์ประกอบเป็นภาพพระอิศวรทรงโคศุภราชท่ีพร้อมด้วยเคร่ืองทรงและศาสตราวุธ โดยเม่ือ
เปรียบเทียบช้ินงานตวัหนงัของช่างชั้นครูท่ีฝึกฝนมานานกบัช่างรุ่นใหม่จะเห็นไดถึ้งลกัษณะของ
งานท่ีแตกต่างกนั รายละเอียดสัดส่วนของลวดลาย ความพร้ิวไหวหรือแมแ้ต่สัดส่วนของวิธีการ
สร้างลายท่ีช่างชั้นครูจะใชตุ้ด๊ตู่ในการตกลายละเอียดของตวัลายเป็นหลกัต่างจากช่างรุ่นใหม่ท่ีนิยม
ใชก้ารแกะลายดว้ยมีดแกะ จึงท าใหผ้ลงานหตัถกรรมหนงัตะลุงท่ีไดใ้ห้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั อนั
เกิดจากความเป็นเฉพาะบุคคลของช่างผูส้ร้างสรรคแ์ต่ละคนแต่ละยคุสมยั  

 
 

 
ผลงานของช่างชั้นครู                                  ผลงานช่างรุ่นใหม่ 

ภาพท่ี 7 ภาพเปรียบเทียบตวัหนงัพระอิศวรทรงโค 
                                                           

17 กระทรวงวฒันธรรม,  “ประกาศกระทรวงวฒันธรรม เร่ือง การข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
ประจ าปี พ.ศ.2552,”  19 กนัยายน 2552. 
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4.1 คุณสมบัติของงานหัตถกรรมหนังตะลุง17F

18 
เน่ืองจากฝีมือช่างท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งกบัผลงานหัตถกรรมหนงัตะลุง การก าหนด

คุณสมบติัขององค์ประกอบรูปหน้าจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างมาตรฐานให้กบัช่างไดว้่ารูปหนงัท่ีดีนั้น
ควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

เน่ืองดว้ยในปี พ.ศ.2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลท่ี 9 
ไดเ้สด็จเยือนจงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้า่ราชการจงัหวดัในขณะนั้นไดเ้ตรียมให้มีการแสดงหนงั
ตะลุงถวาย โดยมีอาจารย์ประหยดั เกษม และนายหนังสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นผูด้  าเนินการ โดย
น าเสนอเทคนิคการเล่นเงาและความงามแห่งศิลปะการแกะหนงัตะลุง โดยตั้งเป็นสูตรองคป์ระกอบ
ของรูปหนงัท่ีดีนั้นมีคุณสมบติั 5  ขอ้ คือ 

- รูปทรงดี คือ รูปร่างหนา้ตาดูออกวา่เป็นรูปอะไร มีสอดคลอ้งกบัธรรมเนียมนิยมของ
ช่างแกะหนงัท่ีเป็นอยูห่รือไม่ เช่น สัดส่วนของตวัหนงัท่ีตั้งแต่เอวลงไปจะสั้น เพราะเม่ือใชเ้ชิดเล่น
เงาปักตวัหนงัเฉียงทาบจอ เงาแสงจะท าให้ส่วนท่ีสั้น ยาวสมส่วนพอดี 

- ลายดี คือ ลายท่ีใช้ประกอบในส่วนต่างๆเช่น ตวัเส้ือ ปลายแขนเส้ือ ปลายกางเกง 
หรือส่วนอ่ืนท่ีมีลายแบบมาตรฐานและเช่ือมติดกนัอยา่งกลมกลืนตามฐานะของตวัหนงัตวันั้น 

- สีดี คือ มีความโปร่งแสง สดใสไม่ทึบ 
- หนงัดี คือ แผน่หนงัท่ีฟอกบางใส แสงผา่นลอดไดดี้ มองเห็นลวดลายไดช้ดัเจน 
- ฝีมือดี คือ ความประณีต การแกะลายท่ีอ่อนพล้ิวตามลายเส้น การตอกลายท่ีเรียง

สม ่าเสมอ มีระยะ ขนาดและต าแหน่งท่ีเหมาะ 
 

4.2 อุปกรณ์และข้ันตอนของงานหัตถกรรมหนังตะลุง 

4.2.1 การเตรียมหนัง 
ตามกรรมวิธีดั้งเดิมหนงัสัตวท่ี์นิยมใช ้ไดแ้ก่ หนงัววั โดยนิยมใชห้นงัของววัท่ีไม่แก่

นกัหากเป็นหนงัลูกววัก็จะยิ่งดีเพราะหนงัน่ิมและไม่หนา ไม่นิยมใช้หนงัควายเพราะหนาเกินไป 
โดยการเตรียมเร่ิมจากน าหนงัววัสดมาหมกัดว้ยน ้าส้มสายชู 2-5 วนั จนไขมนัท่ีหนงักลายเป็นวุน้ ใช้
ชอ้นหรือมีดขดูไขมนัออกแลว้ลา้งใหส้ะอาด ขึงตรึงบนกรอบไมแ้ลว้น าไปผึ่งลมจนแห้ง ไม่นิยมน า
หนงัท่ีฟอกแลว้ไปตากแดดเพราะจะท าให้หนงัแข็งและดึงตวัเร็วเกินไป ท าให้หนงัยน่และเป็นฝ้า
ขาว F

19  โดยช่างในทอ้งถ่ินจะเรียกแผ่นหนงัท่ีฟอกแลว้น้ีว่า “หนงัแกว้” ตามคุณสมบติัท่ีโปร่งแสง
เหมือนแกว้ 

                                                           
18 ประหยดั เกษม,  “วฒันธรรมพ้ืนบา้น,” ใน หนังสืองานศพหนังสุชาติ ทรัพย์สิน, (ม.ป.ท. :ม.ป.ป.), 57. 
19 วาที ทรัพยสิ์น. “การท ารูปหนงัตะลุง.” ใน หนังสืองานศพหนังสุชาติ ทรัพย์สิน, (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 46-47. 
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แต่จากการท่ีผูว้ิจยัลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลพบวา่ในปัจจุบนัช่างแกะหนงัตะลุงหนัมานิยมใช้
หนงัฟอกส าเร็จจากโรงงานซ่ึงแหล่งผลิตใหญ่อยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ แต่เน่ืองดว้ยแผ่นหนงั
แกว้จากโรงงานจะจ าหน่ายเป็นลกัษณะมว้นใหญ่ในปริมาณมาก เพื่อใชส้ าหรับน าไปผลิตเป็นหนงั
กลอง หนังซับใน หรือท าขนมขบเค้ียวส าหรับสุนัขเป็นหลัก การซ้ือเพื่อน าแผ่นหนังมาท างาน
หตัถกรรมหนงัตะลุงนั้นจึงตอ้งซ้ือจากร้านคา้หนงัท่ีจ  าหน่ายหนงัส าหรับท าหนงัตะลุงโดยเฉพาะ 
ซ่ึงส่วนมากจะมีในเขตพื้นท่ีภาคใต้เป็นหลัก ไม่สามารถหาซ้ือจากร้านจ าหน่ายหนังทั่วไปท่ี
จ าหน่ายหนงัส าหรับท ากระเป๋าหรือรองเทา้ได ้ 

โดยแผน่หนงัท่ีไดจ้ากโรงงานนั้นทางร้านจะเลือกความหนาให้เหมาะส าหรับการแกะ
หนงัตะลุง แลว้จึงน าแผน่หนงัท่ีไดจ้ากโรงงานนั้นมาท าการท าความสะอาดเช็ดลา้งคราบต่างๆออก 
รวมทั้งท าการแช่ดว้ยกรดอีกคร้ังเพื่อให้แผน่หนงัใสข้ึนและมีสีท่ีเหลืองข้ึน แลว้จึงผึงตากแห้ง ตดั
แต่งให้สะดวกแก่การน าเป็นท างานหตัถกรรมหนงัตะลุง โดยการซ้ือขายแผน่หนงันั้นคิดราคาตาม
น ้ าหนกัของแผน่หนงัแต่ละแผน่ แต่เน่ืองดว้ยการเก็บแผน่หนงัของร้านก็ยงัคงเป็นการเก็บโดยการ
มว้น แผน่หนงัท่ีไดม้าช่างจึงตอ้งท าการคลายออกเพื่อให้แผ่นหนงัแบนเรียบไม่โคง้งอโดยการทบั
ดว้ยของหนกั ซ่ึงส่วนใหญ่ช่างจะใชก้ารเก็บไวใ้ตเ้ส่ือแลว้วางของหนกัดา้นบนหรือวางไวใ้ตท่ี้นอน 

 
 

     
         หนงัฟอกดว้ยกรรมวธีิดั้งเดิม                                หนงัฟอกส าเร็จจากโรงงาน 

ภาพท่ี 8 หนงัฟอกดว้ยกรรมวธีิดั้งเดิมและหนงัฟอกส าเร็จจากโรงงาน 
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4.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีช่างใชใ้นงานหตัถกรรมหนงัตะลุง ประกอบดว้ย 
- เขียงส าหรับรองตอก นิยมใชเ้ป็นไมเ้น้ือแขง็อยา่งไมม้ะขามและไมห้ย ีเพื่อให้

สามารถรองรับแรงกระแทกของแรงตอกและความคมของปลายตุด๊ตู่ 
 

 
ภาพท่ี 9 เขียงส าหรับรองตอก 

 
- เขียงส าหรับรองแกะ นิยมใชไ้มเ้น้ืออ่อนอยา่งไมท้งั โดยมีการเซาะร่องของเขียงเป็น

ร่องขนาดต่างๆทั้งเล็กและใหญ่ เพื่อช่วยใหป้ลายมีดแกะไม่โดยเน้ือไมข้ณะแกะลาย 
 

 
ภาพท่ี 10 เขียงส าหรับรองแกะ 
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- มีดแกะ  โดยเป็นเคร่ืองมือท่ีช่างแต่ละคนจะตอ้งท าพิเศษข้ึนมาเองไม่มีจ  าหน่าย ใน
อดีตท าดว้ยแกะท่ีใชเ้ก็บขา้ว แต่ปัจจุบนัใชใ้บเล่ือยตดัเหล็กตดัปลายใหเ้ป็นมุม 30-45 องศา ยาวออก
จากดา้มประมาณ 1 น้ิว โดยดา้มจะแต่งใหโ้คง้มนเขา้กบัอุง้มือ  

 

 
ภาพท่ี 11 มีดแกะ 

 
- ตุ๊ดตู่ ส าหรับตอกลาย มีหลายแบบหลายขนาด แต่ท่ีใชเ้ป็นหลกัคือตุด๊ตู่กลมเบอร์10-

17 โดยตุด๊ตู่ในปัจจุบนัสามารถหาซ้ือไดต้ามร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองหนงั  
 

 
ภาพท่ี 12 ตุด๊ตู่ตอกลายกลม 
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แต่ช่างทอ้งถ่ินเองมกัมีการดดัแปลงตวัตุ๊ดตู่เพื่อเพิ่มความสะดวกและรูปแบบในการ
สร้างสรรคล์ายใหม้ากข้ึน เช่น การน าตุด๊ตู่กลมมาเจียบางส่วนออก เพื่อใหเ้ม่ือตอกติดกนัแลว้เกิด
เป็นลกัษณะของลายกลีบดอกไม ้ เป็นตน้ 

 

 
ภาพท่ี 13 ภาพตุด๊ตู่ท่ีมีการดดัแปลง 

 
- ค้อน นิยมใชค้อ้นเหล็กขนาดเล็กส าหรับการตีเพื่อตอกลาย เพราะมีน ้าหนกัจากตวั

คอ้นช่วยใหต้อกไดแ้รงข้ึน 
 

 
ภาพท่ี 14 คอ้น 

 
 
 
 



  36 

- เหลก็จาร หรือ เหล็กปลายแหลม ใชเ้ขียนลาย ร่างลายลงบนแผน่หนงั โดยมกัพบช่าง
ประยกุตใ์ชใ้บเล่ือยตดัเหล็กมาท าการเจียใหเ้กิดเป็นปลายแหลม 

 

 
ภาพท่ี 15 เหล็กจาร 

 
- เทยีนไขหรือสบู่ก้อน (ในอดีตใชข้ี้ผึ้ง) ใชจุ่้มปลายมีดแกะและตุด๊ตู่ เพื่อช่วยหล่อล่ืน

และเคลือบผวิไม่ใหเ้หล็กสัมผสัอากาศโดยตรงป้องกนัการเกิดสนิม  
 

 
ภาพท่ี 16 สบู่กอ้น 
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4.2.3 การเขียนลาย 
ตวัหนงัและลวดลายต่างๆบนตวัหนงัตะลุงลว้นมีพื้นฐานมาจากลายไทย อยา่งเช่นการ

เขียนหน้าตวัพระ-ตวันางท่ีเป็นลกัษณะหันด้านขา้ง เคร่ืองแต่งกายท่ีมีลายกนก ลายประจ ายาม
ประกอบอยู่ เป็นต้น แต่ก็ได้มีการผสมรูปแบบของศิลปะภาคใต้และพฒันาเป็นรูปแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของหนงัตะลุง การเขียนลายลงบนแผ่นหนงั ในสมยัโบราณจะใช้กาบมะพร้าวเผาหรือ
เขม่ากน้หมอ้ละลายกบัน ้าขา้วทาทัว่แผน่หนงัแลว้ขดัจนล่ืนเป็นมนั แผน่หนงัจะเป็นสีด าสามารถใช้
ดินสอเขียนลายได ้แต่เน่ืองจากการเขียนลายดว้ยดินสอหากเขียนผิดจะลบยาก ปัจจุบนัจึงนิยมใช้
เหล็กปลายแหลมหรือท่ีเรียกวา่ “เหล็กจาร” เขียนลายแทนเพราะรอยบนแผน่หนงัท่ีเกิดจากเหล็ก
จารเพียงแค่เช็ดก็ลบออกไดง่้าย 

การร่างภาพจากการท่ีผูว้ิจยัลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลพบว่า ช่างท่ีมีความช านาญในการเขียน
ลายจะวาดลายใหม่ข้ึนมาเองทั้งหมดเพราะมีความเขา้ใจเก่ียวกบัสัดส่วนและรายละเอียดของรูป
หนงัและลายไทยเป็นอยา่งดี โดยอาจร่างลงบนกระดาษก่อนแลว้ค่อยท าการลอกลายดว้ยเหล็กจาร
หรือดินสอลงบนแผ่นหนงัหรือวาดลงบนแผน่หนงัโดยตรง ส่วนในช่างทัว่ไปมกัถ่ายเอกสารแบบ
ตวัหนงัเก่าๆเก็บไวห้รือถ่ายเอกสารภาพลายไทยท่ีไดม้ากจากหนงัสือ แลว้จึงน ามาเป็นตน้แบบใน
การท าตวัหนงั โดยมีทั้งการลอกลายโดยตรงและการแกไ้ขลายบางส่วนตามจินตนาการของช่างแต่
ใช้โครงสร้างจากลายตวัหนังเดิม นอกจากนั้นยงัมีการลอกลายอีกแบบท่ีเหมาะส าหรับผูฝึ้กหัด
เร่ิมตน้  คือ การน ารูปหนงัท่ีแกะเสร็จแลว้มาวางบนแผน่หนงัท่ีตอ้งการลอกลาย ใชล้วดเยบ็กระดาษ
เยบ็ติดกนัเล่ือนแลว้พน่สีดว้ยสีสเปรยเ์ม่ือน าแบบออกก็จะไดล้ายบนแผน่หนงั 

 
 

 
          (ก) แบบร่างจากการวาด               (ข) แบบร่างจากการถ่ายเอกสาร        (ค) แบบร่างจากการพน่สีสเปรย ์

ภาพท่ี 17 การร่างแบบตวัหนงัตะลุง 
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4.2.4 การแกะฉลุลวดลาย 
การแกะฉลุลวดลายของหนังตะลุงมี 2 วิธี คือ การตอกด้วยตุ๊ดตู่และการแกะด้วยมีด

แกะ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของช่างวา่จะใชว้ธีิใดจึงเหมาะสมกบัลวดลายนั้น 
การตอกดว้ยตุด๊ตู่ นิยมใชตุ้ด๊ตู่กลมเบอร์ 10-17 (ใหญ่-เล็ก) เป็นหลกั และอาจใชตุ้๊ดตู่ท่ี

เป็นลายอ่ืนประกอบเพื่อความสวยงาม การตอกตุ๊ดตู่จะใช้ตุ๊ดตู่กลมเบอร์ใหญ่ตอกเป็นเส้นติดกนั
เป็นเส้นประหรือท่ีช่างเรียกวา่ “ตวัหนอน” เพื่อเป็นเส้นหลกัแยกส่วนต่างๆ ของภาพแลว้จึงใชตุ้๊ดตู่
เบอร์ท่ีเล็กกวา่ตอกเป็นเส้นจุดในส่วนของรายละเอียดดา้นใน นอกจากน้ียงัตอกเป็นลายดอก 3 จุด 4 
จุด ประกอบเป็นลายผา้ 19F

20 
การแกะดว้ยมีดแกะ ใช้กบัการแกะในส่วนรายละเอียดท่ีตอ้งการความอ่อนช้อย เช่น  

ใบหน้าตวันาง น้ิวมือของตวัพระ-ตวันางหรือในส่วนตอ้งการความพล้ิว เช่น ลายปลายผา้ ลาย
กระหนก และใชใ้นการตดัภาพตวัหนงัออกจากแผน่หนงัผนืใหญ่ 

 
 

    
 

ภาพท่ี 18 การตอกลายดว้ยตุด๊ตู่ 
   

     
 

ภาพท่ี 19 การแกะลายดว้ยมีดแกะ 

                                                           
20 สมัภาษณ์ เตม็บุญสุข สุขแกว้, ช่างแกะหนงัตะลุงพ้ืนบา้น, 6 เมษายน 2560. 
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4.2.5 การลงสีตัวหนัง 
สีท่ีใชใ้นหนงัตะลุงเดิมใชเ้พียงไม่ก่ีสี ไดแ้ก่ สีเดิมของแผน่หนงั (สีเน้ือ) สีด าจากหมึก

จีน และสีสันอ่ืนๆ นิยมใช้เป็นสีเบญจรงค์ (ด า แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง) ตามแบบศิลปะไทย
ในอดีตใชสี้จากสมุนไพร  สีแดงจากหมาก สีเหลืองจากขมิ้นออ้ย สีเขียวจากใบพริก สีด าจากเขม่า
ไฟผสมน ้าขา้ว แต่ในปัจจุบนัช่างนิยมน าผงสีผสมอาหารมาละลายน ้ าอุ่นให้ไดค้วามเขม้สีอ่อนสีแก่
ตามตอ้งการ แลว้ผสมกบัเหลา้ขาวเพื่อเป็นตวัช่วยให้เน้ือสีซึมเขา้แผน่หนงัติดทนไม่ลอก และเน้ือสี
ท่ีไดย้งัคงมีความโปร่งแสง  โดยอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบายนั้น ใชห้วายท่ีทุบปลายร่วมกบัพูก่นัสมยัใหม่20F21 

 

   
ภาพท่ี 20 อุปกรณ์การลงสีตวัหนงัตะลุง 

 
4.2.6 การประกอบตัวหนัง 
ไมส้ าหรับเชิดตวัหนงัเรียกว่า ไมคี้บหนังหรือไมต้บัหนัง โดยใช้ไมไ้ผ่เหลาให้ส่วน

โคนใหญ่กว่าส่วนปลาย บางตวัตอ้งเหลาไมต้บัให้เล็กเรียวเพื่อเวลาเชิดรูปหนงัจะท าให้อ่อนช้อย 
โดยในส่วนปากของตวัตลกท่ีตอ้งการให้ขยบัไดน้ั้นจะใช้ไมไ้ผ่เหลาเล็กๆผูกติดกบัไมต้บัและตวั
หนัง ใช้เชือกผูกปลายไมก้บัปากล่างของตวัหนัง เพื่อให้ไมโ้คง้ตวัและดีดกลบัเม่ือดึงและปล่อย
เชือก หากเป็นตวัหนงัตวัเล็กนิยมใช้ยางเส้นผูกเช่ือมระหว่างปากบนและล่างแทน ส่วนแขนขาใช้
เชือกเอ็นร้อยผูกมดัปมให้ติดกนั แลว้ผูกไมท่ี้ใช้ส าหรับเชิด ซ่ึงกลไกการขยบัของหนงัตะลุงนั้น 
อาศัยเอ็นชักและไม้เชิดเป็นหลัก ตวัหนังถูกประกบด้วยไม้ตับหนัง มีจุดท่ีเป็นข้อต่อสามารถ
เคล่ือนไหวได3้จุด คือ หวัไหล่ ขอ้ศอกและขอ้มือ  ตวัหนงัโดยเฉพาะตวัตลกจะสามารถขยบัปากได ้

                                                           
21 สมัภาษณ์ วาที ทรัพยสิ์น, ทายาทหนงัสุชาติ ทรัพยสิ์น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หนงัตะลุง) ปี2549, 

6 เมษายน 2560. 
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บางตวัขยบัแขนไดข้า้งเดียวบางตวัขยบัไดส้องขา้ง แลว้แต่บุคลิกของรูปหนงัตวันั้น โดยส่วนท่ีเป็น
ขอ้ต่อจะใชด้า้ยหรือเอน็ร้อยผกูเพื่อยดึส่วนต่างๆของตวัหนงัไวด้ว้ยกนั 

 

 

    
 

ภาพท่ี 21 กลไกการขยบัของหนงัตะลุง 
 

5. ผลงานศิลปินทีม่ีความเกีย่วข้องในการออกแบบ 

เน่ืองดว้ยละครหุ่นเงาเป็นวฒันธรรมเก่าแก่ของโลกท่ียงัคงแพร่หลายในหลายประเทศ 
จึงส่งผลใหศิ้ลปินมีการน าไปใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจหรือต่อยอดจากรูปแบบละครเงาแบบเดิมมาเป็น
รูปแบบของงานศิลปะแขนงอ่ืนๆ รวมทั้งรูปแบบของเคร่ืองประดบัร่วมสมยั ซ่ึงศิลปินไดใ้ชค้วาม
ประทบัใจในตวัละครเงา เทคนิค  วสัดุ มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน อาทิ ผลงานของ  Misha Lee ชุด
Silhouettes และผลงานของ Wei Zhou จาก Central Academy of  Fine Arts  

นอกจากน้ีแล้วผูว้ิจยัยงัได้ท าการศึกษาผลงานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัอ่ืนๆท่ีใช้วสัดุ
เดียวกบัหนงัตะลุง อาทิ ผลงานชุด Precious Beasts – Blooming ของ Eunmi Chun และ The Course 
of Time ของ Elisabeth Habig และศึกษาเคร่ืองประดบัร่วมสมยัท่ีใช้วสัดุใกลเ้คียงกบัหนงัตะลุง 
อาทิ ผลงานของแบรนด์สราญ ของ ศรัญญ ์อยูค่งดี, ผลงานชุด Priceless ของ Christel van der Laan 
และผลงานชุด Take away series ของ Kristin D’Agostino  
 

5.1 เคร่ืองประดับร่วมสมัยที่มีแรงบันดาลใจจากละครหุ่นเงา 
5.1.1 ผลงานชุด Silhouettes  ของ Misha Lee 
Silhouettes เป็นชุดผลงานท่ีมีทั้งเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัของ Misha Lee นกั

ออกแบบชาวจีน ในปี ค.ศ.2012 ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากละครเงาของจีน เป็นการผสมผสาน
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รูปแบบดั้ งเดิมเข้ากับงานแฟชั่นสมยัใหม่ โดยใช้เทคนิคของการฉลุลายและการปักด้าย วสัดุท่ี
เลือกใชคื้อ หนงัสัตว ์เส้นดา้ยและโครงสร้างจากโลหะ 

งานของ Misha Lee เป็นงานท่ีเลือกใชเ้ทคนิคและวสัดุเดิมจากละครเงาของจีน ท าให้
แมเ้ห็นคร้ังแรกก็ทราบไดถึ้งท่ีมา และเป็นการดึงเสน่ห์ของศิลปะพื้นบา้นออกมาในรูปแบบใหม่ 
งานเนน้น าเสนอความประณีตในการแกะลวดลายดอกไมแ้ละหญิงสาว แสดงเน้ือผิวจริงของวสัดุ
โดยแต่งแตม้สีสันเพียงบางส่วนและเพิ่มการปักดา้ยในจุดท่ีส าคญั  

โดยนอกจากท่ีมาของงาน Misha Lee และงานของผูว้ิจยันั้นจะไดรั้บแรงบนัดาลใจ
จากละครหุ่นเงาเหมือนกนัแลว้ การศึกษาและวิเคราะห์งานของ Misha Lee นั้นยงัเป็นประโยชน์ใน
ขอ้มูลดา้นการใชเ้ทคนิคการฉลุลาย การประยุกตล์วดลาย การใชว้สัดุหนงัสัตวใ์นการสร้างช้ินงาน 
และการดึงเอกลกัษณ์ของงานดั้งเดิม 
 

                     
                   
 
 
 
  

 

ภาพท่ี 22 ผลงานชุด Silhouettes  ของ Misha Lee 
ท่ีมา : 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 

เป็นผลงานส าเร็จการศึกษาในปี2016 ท่ีเป็นชุดสร้อยคอ ใชรู้ปแบบและเทคนิคจากละครเงาของจีน 
โดยใชว้สัดุหลกัเป็นหนงัและใชโ้ลหะเงิน ไม ้ลูกปัด เขา้มาประกอบ  

โดยงานของ  Wei Zhou  มีความน่าสนใจในส่วนของขอ้ต่อของส่วนหนงัสัตวท่ี์ขยบั
ไดซ่ึ้งเป็นเอกลกัษณ์ของตวัหุ่นละครเงาและสีสันในงานท่ีมีความสดใส 
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ภาพท่ี 23 ผลงานของ Wei Zhou จาก Central Academy of Fine Arts 
ท่ีมา : http://bijoucontemporain.unblog.fr/category/evenements/graduation-show/ 

 
5.2 เคร่ืองประดับร่วมสมัยทีใ่ช้วสัดุเดียวกบัหนังตะลุง 

5.2.1 ผลงานชุด Precious Beasts - Blooming ของ Eunmi Chun 
Precious Beasts - Blooming คือชุดงานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัของ Eunmi Chun 

ศิลปินชาวเกาหลีใต ้ในปี ค.ศ.2013 ท่ีประกอบดว้ยเข็มกลดัและจ้ี Eunmi Chun เลือกท างานกบัวสัดุ
ธรรมชาติ เช่น หนงัหมู หนงัววั เส้นผม ในรูปแบบของงาน3มิติ วสัดุธรรมชาติเหล่าน้ีเป็นตวัแทน
ความไม่เท่ียงธรรม วงจรชีวติของมนุษยพ์ืชและสัตวท่ี์จะกลบัคืนสู่ฝุ่ นและไดรั้บการเกิดใหม่  

เคร่ืองประดบัของ Eunmi Chun แต่ละช้ินมีความคลา้ยคลึงกนัในรูปแบบท่ีเป็นสัตวท่ี์
ถูกซ้อนทบัดว้ยใบไม ้เช่น รูปแกะของสิงโต หมี หรือยีราฟท่ามกลางใบไม ้โดยมีส่วนของโลหะ
อยา่งเงินและสังกะสีเขา้มาประกอบเป็นพื้นหลงั 

 

 
 

ภาพท่ี 24 ผลงานชุด Precious Beasts - Blooming ของ Eunmi Chun 
ท่ีมา : http://www.ornamentumgallery.com/artists/eunmi-chun 
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โดยส่วนท่ีสอดคลอ้งกนัระหวา่งงานของ Eunmi Chun กบังานของผูว้ิจยั คือ มีการใช้
วสัดุหลกัท่ีท าจากวสัดุธรรมชาติอยา่งหนงัววัและวางทบัซอ้นกนัสร้างมิติในงานใหเ้พิ่มข้ึน และยงัมี
การใชโ้ลหะเขา้มาประกอบเพื่อสร้างความแขง็แรงใหก้บัตวัโครงสร้างของเคร่ืองประดบั 
 

5.2.2 ผลงานชุด The course of time ของ Elisabeth Habig  
The course of time เป็นคอลเลกชนัเคร่ืองประดบัร่วมสมยัของ Elisabeth Habig 

ศิลปินชาวออสเตรีย ในช่วงปี ค.ศ2016-2017 โดยใช้วสัดุหนงัและทองค าเปลว (gold leaf) โดย 
Elisabeth บงัเอิญไดพ้บเทคนิคใหม่ท่ีให้ความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วนั้นสามารถจบัภาพ
และเก็บรักษาไดต้ลอดไป โดยส่ือผา่นการพบัแผน่หนงัทบัไปมาให้เกิดจงัหวะให้ความรู้สึกเหมือน
เป็นการหยดุเวลาขณะวตัถุก าลงัเคล่ือนไหว 

งานของ Elisabeth มีความน่าสนใจในส่วนของการสามารถสร้างมิติให้กบัแผน่หนงั
ไดอ้ยา่งชดัเจนผา่นการพบัไปมาของแผ่นหนงัจนท าให้เกิดดูมีมวลมีน ้ าหนกัท่ีมากข้ึนกวา่รูปแบบ
แผน่อยา่งเดิม 

 

 

 

ภาพท่ี 25 ผลงานชุด The course of time ของ Elisabeth Habig 
ท่ีมา : https://klimt02.net/jewellers/elisabeth-habig 

 
 
 
 
 

 

https://klimt02.net/common/media.php?Id=65012&Hash=8b24d05d3f0abc968cece1576e99cd7b&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65014&Hash=5ecb4d7685e81e54437e647359be0bfc&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65015&Hash=bda70c2035894a553e5472fe0268c695&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65018&Hash=77ccf0d36e0dbe5d0d6169f628afaf8b&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65012&Hash=8b24d05d3f0abc968cece1576e99cd7b&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65014&Hash=5ecb4d7685e81e54437e647359be0bfc&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65015&Hash=bda70c2035894a553e5472fe0268c695&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65018&Hash=77ccf0d36e0dbe5d0d6169f628afaf8b&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65012&Hash=8b24d05d3f0abc968cece1576e99cd7b&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65014&Hash=5ecb4d7685e81e54437e647359be0bfc&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65015&Hash=bda70c2035894a553e5472fe0268c695&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65018&Hash=77ccf0d36e0dbe5d0d6169f628afaf8b&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65012&Hash=8b24d05d3f0abc968cece1576e99cd7b&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65014&Hash=5ecb4d7685e81e54437e647359be0bfc&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65015&Hash=bda70c2035894a553e5472fe0268c695&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65018&Hash=77ccf0d36e0dbe5d0d6169f628afaf8b&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65012&Hash=8b24d05d3f0abc968cece1576e99cd7b&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65014&Hash=5ecb4d7685e81e54437e647359be0bfc&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65015&Hash=bda70c2035894a553e5472fe0268c695&Type=Image
https://klimt02.net/common/media.php?Id=65018&Hash=77ccf0d36e0dbe5d0d6169f628afaf8b&Type=Image
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5.3 เคร่ืองประดับร่วมสมัยทีใ่ช้วสัดุใกล้เคียงกบัหนังตะลุง 

5.3.1  แบรนด์สราญ โดย ศรัญญ์ อยู่คงดี 
แบรนดส์ราญ ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.2013 โดยศรัญญ ์อยูค่งดี คอนเซ็ปตห์ลกัของแบรนด ์

คือการเนน้ความเป็นไทยในแง่มุมใหม่สร้างสรรคง์านศิลปะท่ีสวมใส่ได ้โดยใช้เทคนิคหตัถกรรม
การประดิษฐ์ดอกไมใ้นวงัหลวงมาประยุกต์ โดยสาเหตุท่ีเลือกดอกไมเ้พราะคนไทยมีความผูกพนั
กบัดอกไมม้าตั้งแต่เกิดกระทัง่หมดลมหายใจ 

ส าหรับวตัถุดิบหลกัท่ีใชเ้ป็นผา้สักหลาด ( Fabric Felt)  โดยการใชเ้ศษผา้และวสัดุเส้น
ใยมาอดัผา่นความร้อนสูงให้เป็นแผน่บางๆ เหมือนกระดาษและพิมพล์ายดว้ยระบบอิงคเ์จ็ตและใช้
เทคนิคเลเซอร์คตั สามารถกนัน ้ าไดร้้อยเปอร์เซ็นต์ มีน ้ าหนกัเบา มีอายุการใชง้านเกินยี่สิบปี และ
สามารถซึมซับกล่ินน ้ าหอมได้ด้วยจากนั้นจะอาศยัฝีมือด้านหัตกรรมของช่างไทยในการแกะ
ลวดลายให้เป็นดอกไมช้นิดต่างๆ นอกจากน้ียงัใช้เทคนิคอบร ่ า คือการอบกล่ินหอมของไทยใน
สมัยก่อนมาใช้ในการอบเคร่ืองประดับเพื่อให้เกิดกล่ินหอม ทั้งน้ียงัมีการน างานไม้และงาน
ทองเหลืองมาช่วยเสริมใหผ้ลงานดูมีความหลากหลายมากข้ึน 

โดยงานของแบรนด์สราญและงานของผูว้ิจ ัยนั้ น มีรูปแบบของลักษณะตัวงานท่ี
คลา้ยกนัในส่วนของการวางซอ้นส่วนประกอบในตวัช้ินงานท่ีซ้อนเป็นชั้นๆลดหลัน่กนัและใชก้าร
ดัดงอวสัดุให้มีความโค้ง เพื่อเพิ่มมิติให้กับวสัดุและมีการใช้โลหะเข้ามาประกอบสร้างความ
แขง็แรงเป็นโครงสร้างและตวัเรือนใหก้บัช้ินงาน 

 
 

  
 

ภาพท่ี 26 แบรนดส์ราญ โดย ศรัญญ ์อยูค่งดี 
ท่ีมา : http://hellomagazinethailand.com/Fashion-Lifestyle/Jewellery/SARRAN-Brand/SARRAN  
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5.3.2  ผลงานชุด Priceless ของ Christel van der Laan   
Christel van der Laan เป็นนกัออกแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยัชาวเนเธอร์แลนด ์

Priceless  เป็นงานท่ีเกิดข้ึนในปี ค.ศ.2006 ใช้วสัดุจากป้ายราคาโพรพิลีน (Polypropylene price 
tags) ร่วมกบัเงินสเตอร์ลิงชุบทองค า 

แนวคิดในงานเป็นการแสวงหาความงดงามของเคร่ืองประดับในรูปแบบท่ีไม่ใช่      
อญัมณีราคาแพงแต่เป็นการเลือกและการจดัระเบียบวสัดุโดยการวางซ้อนกนั เปล่ียนแปลงบทบาท
ของวตัถุใหเ้ป็นองคป์ระกอบส าคญัของงานแทนอญัมณี 

งานของ Christel มีความน่าสนใจในส่วนของการวางวสัดุท่ีโปร่งแสงทบัซ้อนกนัแลว้
ท าให้เกิดลวดลายจากแสงท่ีผา่นชั้นความหนาท่ีต่างกนั และในส่วนของการเช่ือมต่อกบัโครงสร้าง
โลหะนั้น ยงัคงเนน้รูปแบบท่ีโปร่ง โดยฉลุแผน่โลหะเป็นลายท่ีสอดคลอ้งกบัลายจากแผน่โพรพิลีน 
ซ่ึงวสัดุในงานของผูว้จิยันั้นใชแ้ผน่หนงัววัท่ีใชใ้นงานหตัถกรรมหนงัตะลุงซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นโปร่ง
แสงเช่นเดียวกนักบัแผน่ป้ายราคาโพรพิลีนของ Christel 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 27 ผลงานชุด Priceless ของ Christel van der Laan 
ท่ีมา : http://www.christelvanderlaan.com/priceless.html 

 
 
 
 
 



  46 

5.3.3 ผลงานชุด Take Away Series ของ Kristin D’Agostino 
Take Away Series เป็นผลงานของ Kristin D’Agostino นกัออกแบบเคร่ืองประดบั

ชาวนิวซีแลนด ์ในปี ค.ศ.2011 โดยในชุดประกอบดว้ยงานเข็มกลดัหลายช้ินท่ีใชว้สัดุจากพลาสติก
กล่องขา้ว เอน็ตกปลาและโลหะเงิน 

งานของ Kristin เป็นชุดเข็มกลดัท่ีใช้วสัดุจากกล่องขา้วพลาสติกท่ีเน้ือวสัดุมีความ
โปร่งแสง แลว้จึงน ามาตดัเป็นแผน่ กรีดแบ่งเป็นรูปสามเหล่ียมต่อกนัแลว้พบัท ามุมเล็กนอ้ย โดยใน
แต่ละช่องของสามเหล่ียมมีการสร้างลวดลายดว้ยการเจาะรูและขีดเป็นเส้นเวน้ช่องวา่งบา้งเพื่อสร้าง
จงัหวะและให้งานดูไม่แน่นจนเกินไป ท าให้ตวังานมีความน่าสนใจ อีกทั้งการใชเ้ทคนิคพบัมุมยงั
ช่วยสร้างมิติใหก้บัช้ินงาน ซ่ึงงานของผูว้จิยัเองก็มีการใชล้วดลายในงานท่ีหลากหลายและใชว้สัดุท่ี
มีคุณสมบติัโปร่งแสงเช่นกนั 
 

 

  
 

ภาพท่ี 28 ผลงานชุด Take Away Series ของ Kristin D’Agostino 
ท่ีมา : https://kristindagostino.com/handmade/take-away-series/ 

 
 
 
 
 
 

 

https://kristindagostino.files.wordpress.com/2013/01/chicken-vindaloo.jpg
https://kristindagostino.files.wordpress.com/2013/01/roganjosh.jpg
https://kristindagostino.files.wordpress.com/2013/01/chicken-vindaloo.jpg
https://kristindagostino.files.wordpress.com/2013/01/roganjosh.jpg
https://kristindagostino.files.wordpress.com/2013/01/chicken-vindaloo.jpg
https://kristindagostino.files.wordpress.com/2013/01/roganjosh.jpg
https://kristindagostino.files.wordpress.com/2013/01/chicken-vindaloo.jpg
https://kristindagostino.files.wordpress.com/2013/01/roganjosh.jpg
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บทสรุป 
จากการศึกษาผลงานของศิลปินขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัเห็นถึงแนวทางรูปแบบเทคนิค

ต่างๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ โดยการทดลองหารูปแบบและเทคนิคท่ีเหมาะสมกบังานของ
ผูว้จิยัเอง โดยประเด็นท่ีผูว้จิยัมีความสนใจ ไดแ้ก่  

1.)การใชแ้ผน่หนงัร่วมกบัโลหะอยา่งผลงานชุด Precious Beasts - Blooming ของ 
Eunmi Chun ท่ีนอกจากช่วยเพิ่มความแข็งแรงของช้ินงานแลว้ ยงัสร้างความน่าสนใจดว้ยพื้นผิว
และสีท่ีแตกต่างระหวา่งหนงัและโลหะ 

2.)การใช้เทคนิคทับซ้อนช่วยในการสร้างลวดลายในผลงานชุด Priceless ของ 
Christel van der Laan ท่ีสร้างลวดลายจากคุณสมบติัของวสัดุท่ีมีความโปร่งแสง 

3.)การใช้เทคนิคดดังอในผลงานของแบรนด์สราญ โดย ศรัญญ ์อยู่คงดี และการใช้
เทคนิคพบัมุมในผลงานชุด Take away Series ของ Kristin D’Agostino เพื่อเป็นการเพิ่มมิติให้กบั
ช้ินงานท่ีท าจากวสัดุแบบแผน่ 
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บทที ่3 
การด าเนินงานวจัิย 

 
ผูว้ิจยัไดว้างขั้นตอนในการด าเนินงานวิจยัและกรอบแนวความคิดเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในกระบวนการของงานวิจยั และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดลองเทคนิคจากงานหตัถกรรมหนงั
ตะลุง และทดลองวสัดุและเทคนิคใหเ้หมาะกบังานเคร่ืองประดบั 
 

1. วธีิด าเนินการงานวจัิย 

1.1 ข้ันตอนการเกบ็ข้อมูล 

1.)คน้ควา้ขอ้มูล โดยท าการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพ ์และ
อินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงเน้ือหา เช่น ท่ีมาและประวติัของหนงัตะลุง  ผลงานของศิลปินท่ี
เก่ียวขอ้ง ในส่วนของขอ้มูลปฐมภูมิผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีเพื่อศึกษาขอ้มูลในเชิงปฏิบติั เช่น วสัดุและ
เคร่ืองมือท่ีใช ้ขั้นตอนในการแกะหนงัตะลุง ใน 3 แหล่งเรียนรู้ คือ  

-  พิพิธภณัฑห์นงัตะลุง สุชาติ ทรัพยสิ์น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
-  ศูนยศิ์ลปหตัถกรรมรูปหนงับางแกว้ อ.บางแกว้ จ.พทัลุง 
- บา้นช่างเตม็บุญสุข สุขแกว้ อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช  

2.)สรุปเอกลักษณ์ของหัตถกรรมหนังตะลุง โดยน าข้อมูลท่ีได้ทั้ งหมดมาท าการ
วเิคราะห์และสรุปเป็นค าส าคญั (Key Words) เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
1.2 ขั้นตอนการทดลองและสร้างผลงาน  
ขั้นตอนการทดลอง แบ่งเป็น 2 การทดลองหลกั ไดแ้ก่  
1.)วเิคราะห์ขอ้มูลและทดลองเทคนิคจากหนงัตะลุง โดยการวิเคราะห์ลายท่ีพบในหนงั

ตะลุง แลว้จึงน ามาทดลองสร้างลายดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นหตัถกรรมหนงัตะลุงตามลายตน้แบบเดิม
และลายท่ีดดัแปลงใหม่   

2.)ทดลองวสัดุและเทคนิคให้เหมาะกบังานเคร่ืองประดบั โดยจากการศึกษาผลงาน
ศิลปินท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 จึงไดเ้ป็นแนวทางในการทดลองวสัดุและเทคนิค ดงัน้ี  การทดลองวสัดุ
ใชแ้ผน่หนงั ซ่ึงเป็นวสัดุเดิมจากหนงัตะลุงกบัแผน่โลหะ ทองเหลือง ทองแดง และแปะตัง๊ ซ่ึงเป็น
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แผนการด าเนินการเกบ็ข้อมูล แผนการด าเนินการทดลองและสร้างผลงาน 

วสัดุในงานเคร่ืองประดบัมาใชร่้วมกนั ในส่วนของเทคนิคท่ีใช ้มี 3 เทคนิค คือ เทคนิคทบัซ้อนเป็น
การน าแผ่นหนังและโลหะมาวางทบัซ้อนกนัเป็นชั้นๆ เทคนิคดดังอเป็นการดดังอแผ่นหนังและ
โลหะใหเ้กิดความโคง้  เทคนิคพบัมุมโดยกรีดแผน่หนงัใหเ้ป็นรอยและพบัข้ึนมุม หลงัจากนั้นจึงท า
การสรุปผลและสร้างงานเคร่ืองประดบั 

 

 
 
                            
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 29 ขั้นตอนวธีิการวิจยั 
 

2. กรอบแนวความคิด 
 
 

 
 

ภาพท่ี 30 เอกลกัษณ์ของหตัถกรรมหนงัตะลุง 
 
จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัหนังตะลุงและหัตถกรรมหนังตะลุงในบทท่ี2 น ามาซ่ึง

บทสรุปเอกลกัษณ์ของงานหตัถกรรมหนงัตะลุง เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวความคิดของงานวจิยั  

วเิคราะห์ข้อมลูและทดลอง
เทคนิคจากหนงัตะลงุ 

ทดลองวสัดแุละเทคนิค 
ให้เหมาะกบังานเคร่ืองประดบั 

สรุปผลการทดลอง 

สร้างงานเคร่ืองประดบั 

ค้นคว้าข้อมลู 

ศกึษา 
ข้อมลูทตุยิภมูิ 

ลงพืน้ท่ีเก็บ
ข้อมลูปฐมภมูิ 

สรุปเอกลกัษณ์ 
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โดยผูว้จิยัสรุปไดเ้ป็น 3 ส่วนส าคญั คือ  
ความงามทางศิลปะท่ีแสดงออกผา่นทางทศันธาตุของตวัหนงัตะลุง โดยมีจุดท่ีเกิดจาก

การตอกตุ๊ดตู่เป็นทศันธาตุเด่น เน่ืองจากพบมีการใช้ในงานหัตถกรรมหนงัตะลุงในสัดส่วนท่ีมาก 
ประกอบกบัการใชเ้ส้นโคง้ท่ีอ่อนชอ้ยพล้ิวไหวให้ความรู้สึกล่ืนไหลตามรูปแบบของลายไทย และ
การใชก้ารซ ้ ากนัของการวางระยะในงานหตัถกรรมหนงัตะลุงท่ีท าใหเ้กิดจงัหวะของลวดลาย  

ทักษะเชิงช่างท่ีมีการใช้ภูมิปัญญาในการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีประยุกต์ใช้ส่ิงใกลต้วั
และวสัดุในทอ้งถ่ิน อีกทั้งใช้ฝีมือในการสร้างสรรค์งาน มีความเช่ียวชาญตั้งแต่ขั้นตอนการเขียน
ลายโดยเขา้ใจสัดส่วนและองคป์ระกอบของลายตวัหนงัและมีความรู้เร่ืองลายไทย ขั้นตอนการตอก
ลายท่ีต้องอาศยัความแม่นย  า ตอกลายเรียงสม ่าเสมอ มีระยะ ขนาดและต าแหน่งท่ีเหมาะ และ
ขั้นตอนการแกะลายท่ีตอ้งใชค้วามช านาญในการแกะลายเพื่อใหไ้ดล้ายท่ีพล้ิวไหวอ่อนชอ้ยและตอ้ง
คอยระวงัไม่ใหล้ายขาดระหวา่งการแกะ  

เสน่ห์ของวสัดุแผน่หนงัหรือหนงัแกว้ตามช่ือเรียกของช่างทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นการน าหนงัววั
มาผา่นกรรมวิธีการฟอกท่ีใชก้รดก าจดัส่วนของไขมนัออกจนไดเ้ป็นแผน่หนงับางๆ ท่ีมีคุณสมบติั
โปร่งแสงและการเกิดรอยช ้าเป็นฝ้าขาวเม่ือตอกลายหรือขีดลาย แต่ยงัคงพื้นผวิท่ีมีความสากในแบบ
ของหนงัววั 

 

3. วเิคราะห์ข้อมูลและทดลองเทคนิคจากงานหัตถกรรมหนังตะลุง 

3.1 วเิคราะห์ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ของหนังตะลุง 

 

 
ภาพท่ี 31 ทศันธาตุของหนงัตะลุง 
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3.1.1 วเิคราะห์ทัศนธาตุ 
จุด (Dot) : จุดเป็นทศันธาตุท่ีเห็นไดช้ดัเจนและพบมากท่ีสุดในหนงัตะลุง โดยจุดใน

หนงัตะลุงเกิดจากการตอกดว้ยตุ๊ดตู่ เพื่อฉลุเอาแผน่หนงัส่วนนั้นออก ซ่ึงจุดท่ีซ ้ าๆ กนัเม่ือประกอบ
เขา้ดว้ยกนัก็เกิดเป็นลายของหนงัตะลุง  

เส้น (Line) : เส้นท่ีพบในหนงัตะลุงมี2ลกัษณะ คือ เส้นท่ีเกิดจากการตอกตุ๊ดตู่ติดกนั
ถ่ีๆ เวน้ระยะเป็นช่วงๆ จนกลายเป็นเส้นประท่ีท าหน้าท่ีเป็นเส้นขอบแบ่งส่วนต่างๆ ของตวัหนัง 
และเส้นท่ีเกิดจากการแกะของมีดแกะท่ีมีลกัษณะอ่อนช้อย บางเบา ดว้ยการใชเ้ส้นโคง้เป็นหลกั ดู
ไหลล่ืน ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว 

สี (Color) : สีของแผ่นหนงัเดิมนั้นเป็นสีเน้ือ โดยตวัหนงัท่ีเป็นตวัตลกมกัจะใช้สีด า
เป็นหลกัเพื่อให้เกิดเงาชดัแลว้จึงตดัสีแดงเล็กน้อย แต่ในส่วนของตวัหนงัท่ีเป็นตวัพระตวันางจะมี
การใชสี้สันท่ีหลากหลายและใชสี้ท่ีตดักนัไวใ้กลก้นั เพื่อช่วยในการแบ่งส่วนต่างๆของตวัหนงั ท า
ใหเ้งาของตวัหนงัขณะเชิดมีความสวยงามเห็นสีสันไดช้ดัเจน  

รูปร่างรูปทรง (Form&Shape) : รูปหนงัตะลุงมีลกัษณะเป็นงาน 2 มิติ โดยรูปหนงัท่ี
เป็นมนุษยแ์ละตวัตลกมกัมีรูปร่างท่ีอ่อนชอ้ยคลา้ยตวั S 

น ้าหนัก (Value) : การใช้ตุ๊ดตู่ตอกลายท่ีมีหลายขนาด ท าให้จุดและเส้นท่ีไดมี้ความ
หนาบางไม่เท่ากนั สร้างน ้ าหนักให้กบัลายของตวัหนงัตะลุง ในส่วนของความเขม้สีท่ีใช้ในหนัง
ตะลุงจะลงสีแค่น ้าหนกัเดียว ไม่ไล่สีอ่อนสีแก่ 

ที่ว่าง (Space) : พบไดม้ากในตวัหนงัท่ีเป็นตวัตลก จะมีท่ีวา่งท่ีเป็นพื้นแผ่นหนงัไม่มี
ลายประกอบใดๆจากการตอกและแกะลาย เวลาเชิดจะเป็นส่วนท่ีท าให้เกิดเงาเพราะแสงจะผา่นได้
เพียงบางส่วน 

พื้นผิว (Texture) : แผ่นหนังท่ีใช้ในงานหัตถกรรมหนังตะลุงมีความสากของตวั
ผวิหนงั 
 

3.1.2 วเิคราะห์องค์ประกอบศิลป์  
 

เอกภาพ (Unity) : ความเป็นเอกภาพของตวัหนงัตะลุงเกิดจากมวลของตวัหนงัท่ีดูเป็น
ช้ินเดียวกนัแมจ้ะมีส่วนท่ีเป็นขอ้ต่อในส่วนแขนขา แต่ลายเส้นท่ีพล้ิวไหวไหลล่ืน ท าให้ภาพรวมดู
เป็นช้ินเดียวกนั  

ความสมดุล (Balance) : ตวัหนงัตะลุงมีลกัษณะท่ีเป็นภาพหนัดา้นขา้ง แมไ้ม่สมมาตร
แต่มีความสมดุลดว้ยรูปร่างท่ีเป็นเหมือนตวั S คือ ท่อนบนจะหนกัไปขา้งหนา้และดา้นล่างจะหนกั
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มาด้านหลัง ยกตวัอย่างเช่น ตวัตลกท่ีมีลกัษณะพุงโตและก้นงอน หรือตวันางท่ีเน้นรูปร่างของ
ผูห้ญิงท่ีมีหนา้อกและกน้  

จังหวะ (Dominance) : การซ ้ ากนัของลายตอก ลายฉลุบนตวัหนงัตะลุง เป็นการซ ้ าท่ี
เป็นระเบียบ ให้ความรู้สึกสม ่าเสมอ อีกทั้งขนาดและระยะท่ีต่างกนัก็ท าให้เกิดจงัหวะของเส้นท่ี
ต่างกนั 

ความกลมกลืน (Harmony) : รูปตวัหนงัเป็นรูปแบบของงานศิลปะไทยท่ีผสมผสาน
กบัทกัษะของช่างทอ้งถ่ินลกัษณะงานท่ีไดจึ้งมีการใชเ้ส้นโคง้ท่ีมากตามรูปแบบศิลปะไทย ท าให้มี
การพล้ิวไหวของลวดลายท่ีดูอ่อนหวาน ดูกลมกลืน 

ความขัดแย้ง (Contrast) : การใชสี้ท่ีตดักนัของตวัหนงัตะลุงเป็นการช่วยสร้างความ
โดดเด่น และช่วยแยกส่วนต่างๆของตวัหนงัใหช้ดัข้ึน 

ขนาด สัดส่วน (Size, Proportion) : สัดส่วนของรูปตวัหนงัตะลุงมกัมีความผิดแปลก
ไปจากความเป็นจริง เช่น ในส่วนของตวัพระตวันางท่ีช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปจะสั้นเพื่อให้เวลาเชิด
เกิดเงาท่ีดูสมส่วน หรือสัดส่วนหนา้ตาของตวัตลกท่ีมีความเกินจริง เช่น จมูกใหญ่เกินจริงหรือปาก
แหลมเกินจริง นอกจากน้ียงัพบวา่แขนและมือของตวัหนงัยาวเลยเข่าซ่ึงลว้นเป็นลกัษณะท่ีเกินจริง  

 
3.1.3 สรุปผลการวเิคราะห์ทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์ของหนังตะลุง 
พบวา่ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ท่ีเห็นเด่นชดัในงานหตัถกรรมหนงัตะลุง ไดแ้ก่ 

จุดซ่ึงเป็นทศันธาตุท่ีพบมากท่ีสุดประกอบกบัเส้นโคง้ท่ีอ่อนชอ้ยพล้ิวไหวและการซ ้ ากนัของลายท่ี
เป็นองคป์ระกอบท าใหเ้กิดจงัหวะในงานเกิดเป็นลายต่างๆ 
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3.2 บันทกึและวเิคราะห์ลายทีพ่บในหนังตะลุง 

ผูว้ิจยัท าการศึกษาดว้ยการบนัทึกลายท่ีพบและวิเคราะห์เทคนิคท่ีใช้สร้างลายรวมทั้ง
ต าแหน่งส่วนท่ีพบลาย และเรียงล าดบัผลการบนัทึกโดยการใช้เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างลายเป็น
เกณฑ์ คือเรียงจากเทคนิคการตอกตุ๊ดตู่ เทคนิคมีดแกะ การใช้เทคนิคตอกตุ๊ดตู่และมีดแกะร่วมกนั 
และเทคนิคขีดดว้ยเหล็กปลายแหลม ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 1 ผลการบนัทึกและวเิคราะห์ลายท่ีพบในหนงัตะลุง 
 

ท่ี ภาพลายท่ีพบ บนัทึกลายเส้น ช่ือลาย เทคนิคท่ีใช ้ ส่วนท่ีพบ 
1. 

 

 
 

 

 

 
จุดไข่ปลา 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
ลายของภาพ 

2. 
 

 
 

 

 

 
ตวัหนอน 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
ขอบลายภาพ 

3. 
 

 
 

 

 
 

 
กน้หอย 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
ลายเมฆ 

4. 
 

 
 

 

 

 
ตาราง 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
ผา้นุ่งตวัตลก 

5. 
 

 
 

 

 

 

ลายดอก 
ไข่ปลา 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
ลายผา้สไบ 

 

6. 
 

 
 

 

 

 
ลายดอก 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
เส้ือตวันาง 
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ตารางท่ี 1 ผลการบนัทึกและวเิคราะห์ลายท่ีพบในหนงัตะลุง (ต่อ) 
 

ท่ี ภาพลายท่ีพบ บนัทึกลายเส้น ช่ือลาย เทคนิคท่ีใช ้ ส่วนท่ีพบ 
7. 

 

 
 

 

 

ลายดอก
ตาราง 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
ลายผา้นุ่ง 

8. 
 

 
 

 

 
ประจ ายาม 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

กางเกง 
ตวัพระ 

9. 
 

 
 

 

 

 
ดอกส่ีกลีบ 

(1) 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 

ผา้นุ่ง 
ตวันาง 

 

 
 

 

 

 
ดอกส่ีกลีบ 

(2) 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
ดอกไมร่้วง 

10. 
 

 
 

 

 
 

 
ดอกจอก 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 

ลายเส้ือ 
ตวันาง 

11. 
 

 
 

 

 

 
สังวาล 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
สร้อยสังวาล 

12. 
 

 
 

 

 

 
เส้นคัน่ 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
 

ชายผา้นุ่ง 
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ตารางท่ี 1 ผลการบนัทึกและวเิคราะห์ลายท่ีพบในหนงัตะลุง (ต่อ) 
 

ท่ี ภาพลายท่ีพบ บนัทึกลายเส้น ช่ือลาย เทคนิคท่ีใช ้ ส่วนท่ีพบ 
13. 

 

 
 

 

 

 
 

 
กระจงัตาออ้ย 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
ขอบผา้นุ่ง 

14. 
 

 
 

 

 
 

 
หนา้กระดาน 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 
ขอบผา้นุ่ง 

15. 
 

 
 

 

 

 
กระจงัใบเทศ 

 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

 
สร้อยคอ 

16. 
 

 
 

 

 
 
 

 
บาก 

 
มีดแกะ 

 
แขนเส้ือ 

17. 
 

 
 

 

 

 
วงกลม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ดอกเขม็ 

 
มีดแกะ 

 
ลายเส้ือ 
ตวันาง 

18. 
 

 
 

 

 

 
เกล็ดปลา 

 
มีดแกะ 

 

ลายเส้ือ 
ตวันาง 

19. 
 

 
 

 

 
นารี 

 
มีดแกะ 

 
ตวันาง 
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ตารางท่ี 1 ผลการบนัทึกและวเิคราะห์ลายท่ีพบในหนงัตะลุง (ต่อ) 
 

ท่ี ภาพลายท่ีพบ บนัทึกลายเส้น ช่ือลาย เทคนิคท่ีใช ้ ส่วนท่ีพบ 
20. 

 

 
 

 

 
 

 
ดอกล าดวน 

 

มีดแกะ และ 
ตอกตุ๊ดตู่ 

 

ลายเส้ือ 
ตวันาง 

21. 
 

 
 

 

 

 
หนา้กระดาน 
เปียกปูน 

 
มีดแกะ และ  
ตอกตุ๊ดตู่ 

 
กางเกง 
ตวัพระ 

22. 
 

 
 

 

 

 
 

 
เส้นขีด 

 
ขีดดว้ยเหล็ก
ปลายแหลม 

 
ใชใ้นการร่าง
ลายภาพ 

 
สรุปผล จากการบนัทึกและวิเคราะห์ลายท่ีพบในหนงัตะลุง ผูว้ิจยัพบลายจ านวน 22

ลาย โดยลกัษณะของลายและช่ือลายมีท่ีมาท่ีสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  
1.)กลุ่มลายท่ีมีท่ีมาจากธรรมชาติลายจากสัตว ์ไดแ้ก่ ลายจุดไข่ปลา ลายตวัหนอน ลาย

กน้หอย ลายเกล็ดปลา และลายจากดอกไม ้ไดแ้ก่ ลายดอกไข่ปลา ลายดอก ลายดอกส่ีกลีบ ลายดอก
ล าดวน ลายดอกจอก ลายวงกลมดอกเขม็  

2.)กลุ่มลายท่ีมีท่ีมาจากรูปเรขาคณิต ไดแ้ก่ ลายตาราง ลายหนา้กระดานเปียกปูน  
3.)กลุ่มลายท่ีมีท่ีมาจากลายไทย ได้แก่ ลายดอกตาราง ลายประจ ายาม ลายสังวาล 

ลายเส้นคัน่ ลายกระจงัตาออ้ย ลายหนา้กระดาน ลายกระจงัใบเทศ ลายบาก ลายนารี  
 

เทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างลายในหนงัตะลุง พบ 3 เทคนิค  
1.)เทคนิคการตอกดว้ยตุ๊ดตู่ จ  านวน15ลาย ไดแ้ก่ ลายจุดไข่ปลา ลายตวัหนอน ลายกน้

หอย ลายตาราง ลายดอกไข่ปลา ลายดอก ลายดอกตาราง ลายประจ ายาม ลายดอกส่ีกลีบ ลาย
ดอกจอก ลายสังวาล ลายเส้นคัน่ ลายกระจงัตาออ้ย ลายหนา้กระดาน และลายกระจงัใบเทศ  

2.)เทคนิคการฉลุดว้ยมีดแกะ จ านวน 4 ลาย ไดแ้ก่ ลายบาก ลายวงกลมดอกเข็ม ลาย
เกล็ดปลา และลายนารี ซ่ึงลกัษณะของลายทั้ง 4 เป็นลวดลายท่ีมีลายฉลุขนาดใหญ่และเส้นมีความ
อ่อยชอ้ยพล้ิวไหว  
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และยงัพบลายท่ีใช้เทคนิคร่วมกนัระหว่างการตอกตุ๊ดตู่และฉลุดว้ยมีดแกะ จ านวน 2 
ลาย ไดแ้ก่ ลายดอกล าดวนและลายหนา้กระดานเปียกปูน 

3.)เทคนิคการขีดด้วยเหล็กปลายแหลม ท าให้เกิดเป็นลายเส้นบนแผ่นหนงั จ านวน1
ลาย คือลายเส้นขีด  

 

ลายของตวัหนังตะลุง มกัพบลวดลายในตวัหนังท่ีเป็นตวัพระ -ตวันาง หรือ เจา้เมือง
และมเหสี เน่ืองดว้ยถูกประดบัดว้ยเคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงามเพื่อให้เหมาะสมกบัยศของตวัละครนั้น 
ตวัหนงัท่ีเป็นตวัตลกและตวัประกอบจะมีลวดลายนอ้ย โดยต าแหน่งท่ีพบลายช่างมกันิยมใช้กลุ่ม
ลายดอกไม้ในส่วนของเคร่ืองแต่งกายของตวันาง ตวัอย่างเช่น ลายดอก ลายดอกล าดวน ลาย
ดอกจอก ท่ีพบใชเ้ป็นลายเส้ือของตวันาง กลุ่มลายไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นยาวต่อกนั ตวัอยา่งเช่น  
ลายเส้นคัน่ ลายกระจงัตาออ้ย ลายหนา้กระดาน ท่ีพบนิยมใชก้บัต าแหน่งท่ีเป็นขอบปลายหรือชาย
ผา้ ทั้งน้ีลวดลายต่างๆ ท่ีพบใชใ้นหนงัตะลุงนั้นเกิดจากการสร้างสรรคข์องช่างซ่ึงอาจมีการประยุกต์
หรือดดัแปลงตามเคร่ืองมือท่ีมีและเทคนิคของแต่ละบุคคล อยา่งเช่นลายดอกส่ีกลีบท่ีพบมี 2 แบบ 
เป็นตน้ 
 

3.3 การทดลองเทคนิคจากหัตถกรรมหนังตะลุง 

3.3.1 อุปกรณ์และวสัดุทีใ่ช้ในการทดลอง 

1.)ตุด๊ตู่กลมเบอร์ 11-17  11.)เหล็กปลายแหลมหรือเหล็กจาร 
2.)ตุด๊ตู่เมด็ขา้ว   12.)มีดคตัเตอร์ 
3.)ตุด๊ตู่เส้นยาว   13.)มีดแกะกระดาษ 
4.)ตุด๊ตู่เกล็ดปลา   14.)ไมบ้รรทดั 
5.)ตุด๊ตู่ลูกน ้า   15.)ดินสอและยางลบ 
6.)ตุด๊ตู่พระจนัทร์เส้ียว  16.)แผน่รองตดั 
7.)ตุด๊ตู่หยดน ้า   17.)คอ้นและท่ีรองตอก 
8.)ตุด๊ตู่หวัใจ   18.)กระดาษคราฟท ์ 
9.)ตุด๊ตู่สามเหล่ียม   19.)แผน่หนงัววั  
10.)ตุด๊ตู่ส่ีเหล่ียม   20.)พลาสติกวาดแบบ 



 

 
 
 

ภา
พที่

 32
 อุป

กร
ณ์แ

ละ
วสั

ดุที่
ใช
ใ้น

กา
รท

ดล
อง
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3.3.2 ทดลองลายทีไ่ด้จากเคร่ืองมือ (ตุ๊ดตู่) 
วธีิการทดลอง โดยใชตุ้๊ดตู่แต่ละอนัตอกลงบนกระดาษคราฟทต์ามแนวเส้นตรงเวน้

ระยะเท่ากนั โดยเรียงตามลกัษณะและขนาดของลาย 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลองลายท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือ (ตุ๊ดตู่) 
 

ลายท่ีได ้ เคร่ืองมือท่ีใช ้

     

      

 

 

 

 

      

 

 

 

สรุปผลการทดลอง ไดล้ายปรุแบบเดียวขนาดเดียวกบัเคร่ืองมือ (ตุด๊ตู่) 
 
 
 
 
 

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 ส่ีเหล่ียม 
ตุ๊ดตู่ สามเหล่ียม 
ตุ๊ดตู่ หวัใจ 
ตุ๊ดตู่ หยดน ้า 
ตุ๊ดตู่ เสน้ยาว 
ตุ๊ดตู่ พระจนัทร์เส้ียว 
ตุ๊ดตู่ ลูกน ้า 
ตุ๊ดตู่ เกลด็ปลา 
ตุ๊ดตู่ เมด็ขา้ว 
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3.3.3 การทดลองสร้างลายที่พบในหนังตะลุง 

วิธีการทดลอง ใช้เทคนิคการตอกตุ๊ดตู่ การฉลุด้วยมีด และการขีดด้วยเหล็กปลาย
แหลม ลงบนวสัดุกระดาษคราฟท์ แผ่นหนังววั และแผ่นพลาสติกวาดแบบ ขนาด 10x10cm. 
เรียงล าดบัตามลายท่ีพบจากการบนัทึกและวเิคราะห์ลายในหนงัตะลุง (ตารางท่ี 1)  
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุง 
 

ท่ี ลาย ผลการทดลอง เทคนิคท่ีใช ้ หมายเหตุ 
 

1. 
 

ลายจุดไข่ปลา 

 

 

ลายจุดไข่ปลา (ไล่ขนาด) 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม 
(เบอร์ 11-17) 

 
ลายใหม ่

 

 

ลายจุดไข่ปลาเหล่ียม 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 
ส่ีเหล่ียม 

 

 
ลายใหม ่

 
2. 

 
ลายตวัหนอน 

 

 

ลายตวัหนอน 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม 
(เบอร์ 15) 

 
ลายเดิม 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุง (ต่อ) 
ท่ี ลาย ผลการทดลอง เทคนิคท่ีใช ้ หมายเหตุ 
 

3. 

 

 
ลายกน้หอย 

 

 

ลายกน้หอย 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม 
(เบอร์ 13,15) 

 

 
ลายเดิม 

 
4. 

 

 
ลายตาราง 

 

 

ลายตาราง 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม 
(เบอร์ 17) 

 

 
ลายเดิม 

 

 

ลายตารางใหญ่ 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม 
(เบอร์ 15) 

 

 
ลายใหม ่

 

 

ลายตารางแปลง 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 
เส้นยาว 

+ 
กลม (เบอร์ 17) 

 

 
ลายใหม ่
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุง (ต่อ) 
ท่ี ลาย ผลการทดลอง เทคนิคท่ีใช ้ หมายเหตุ 
 ลายตาราง (ต่อ) 

 

 

ลายโมเสค 

 
มีดแกะ 

 
ลายใหม ่

 

 
5. 

 

 
ลายดอกไข่ปลา 

 

 

ลายดอกไข่ปลา 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม 
(เบอร์ 12,16) 

 
ลายเดิม 

 
6. 

 
ลายดอก 

 

 

ลายดอก 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม 
(เบอร์ 15) 

 
ลายเดิม 

 

 

ลายดอกหยดน ้า 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 
หยดน ้า 

 
ลายใหม ่
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุง (ต่อ) 
ท่ี ลาย ผลการทดลอง เทคนิคท่ีใช ้ หมายเหตุ 
 ลายดอก (ต่อ) 

 

 

ลายดอกเหล่ียม 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 
ส่ีเหล่ียม 

 
ลายใหม ่

 
7. 

 

 
ลายดอกตาราง 

 

 

ลายดอกตาราง 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม 
(เบอร์ 13,17) 

 
ลายเดิม 

 

 

ลายดอกตารางแปลง 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม 
(เบอร์ 14,16) 

 
ลายใหม ่

 
8. 

 

 
ลายประจ ายาม 

 

 

ลายประจ ายาม 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม 
(เบอร์ 12,15) 

 
ลายเดิม 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุง (ต่อ) 
ท่ี ลาย ผลการทดลอง เทคนิคท่ีใช ้ หมายเหตุ 
 

9. 

 

 
ดอกส่ีกลีบ (1) 

 
ดอกส่ีกลีบ (2) 

 

 

ลายดอกส่ีกลีบ,ลายดอกส่ีกลีบแปลง 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

พระจนัทร์เส้ียว 
+ 

กลม (เบอร์ 14) 

 
ลายเดิม 

/ 
ลายใหม ่

 
10. 

 
 

 
ลายดอกจอก 

 

 

ลายดอกจอกแปลง 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

พระจนัทร์เส้ียว 
+ 

กลม (เบอร์ 14) 

 
ลายใหม ่

 
11. 

 

 
ลายสังวาล 

 

 

 

ลายสังวาล 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

พระจนัทร์เส้ียว 
+ 

กลม (เบอร์ 15) 

 
ลายเดิม 

ลายสังวาล (ต่อ) 
 

 

ลายกลีบดอกไม ้

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

พระจนัทร์เส้ียว 
+ 

กลม (เบอร์ 15) 

 
ลายใหม ่
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุง (ต่อ) 
ท่ี ลาย ผลการทดลอง เทคนิคท่ีใช ้ หมายเหตุ 
12. 

 

 
เส้นคัน่ 

 

 

ลายเส้นคัน่ 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 16) 

 
ลายเดิม 

 

13.  

กระจงัตาออ้ย 

 

 
 

กระจงัตาออ้ย, หนา้กระดาน,กระจงัใบเทศ 

 
ตอกตุ๊ดตู่กลม
(เบอร์ 14-16) 

 
ลายเดิม 

 

14.  

หนา้กระดาน 
 

15. 

 

 
กระจงัใบเทศ 

 
16. 

 

 
ลายบาก 

 

 

ลายบาก 

 
มีดแกะ 

 
ลายเดิม 

 
17. 

 
 

 
วงกลมดอกเขม็ 

 

 

 

ลายวงกลมดอกเขม็ 

 
มีดแกะ 

 
ลายเดิม 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุง (ต่อ) 
ท่ี ลาย ผลการทดลอง เทคนิคท่ีใช ้ หมายเหตุ 
 

18. 

 

 
เกล็ดปลา 

 

 

ลายเกล็ดปลา 

 
มีดแกะ 

 
ลายเดิม 

 
19. 

 

 
นารี 

 

 

ลายนารี 

 
มีดแกะ 

 
ลายเดิม 

 
 

**ใชว้สัดุ
แผน่พลาสติก 
วาดแบบ 

 
20. 

 
 

 
ดอกล าดวน 

 

 

ลายดอกล าดวนแปลง 

 
ตอกตุ๊ดตู่ 

พระจนัทร์เส้ียว 
+ 

กลม (เบอร์ 16) 

 
ลายใหม ่

 
21. 

 

 
หนา้กระดาน 
เปียกปูน 

 

 

ลายหนา้กระดานเปียกปูน 

 
มีดแกะ 

+ 
ตอกตุ๊ดตู่กลม 
(เบอร์ 15) 

 
ลายเดิม 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุง (ต่อ) 
 

ท่ี ลาย ผลการทดลอง เทคนิคท่ีใช ้ หมายเหตุ 
 

22. 

 
 

 
เส้นขีด 

 

 

 

ลายเส้นขีด 

 
ขีดดว้ยเหล็ก
ปลายแหลม 

 
ลายเดิม 

 
 
 

**ใชว้สัดุ
แผน่หนงัววั 

 
สรุปผลการทดลอง 

ในการทดลองคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใช้วสัดุทดแทนแผ่นหนังววัด้วยกระดาษคราฟท์เป็น
วสัดุหลกั เน่ืองจากมีความแข็งท่ีน้อยกว่าจึงง่ายต่อการฝึกหัดตอกและแกะลายในระยะเร่ิมต้น 
ยกเวน้ในส่วนของการทดลองลายนารีและลายเส้นขีด โดยการทดลองลายนารีใชว้สัดุแผน่พลาสติก
วาดแบบพบว่าเม่ือท าการกรีดกบัมีดลงบนแผน่พลาสติกแลว้ล่ืนมากท าให้ควบคุมลายไดย้าก เม่ือ
ตอกกบัตุ๊ดตู่ก็เหนียวไม่ขาดออกจากกนัโดยง่าย และในการทดลองลายเส้นขีดเลือกใช้วสัดุแผ่น
หนงัววั เน่ืองจากบนกระดาษคราฟทแ์ละแผน่พลาสติกเขียนแบบไม่สามารถให้คุณสมบติัของลายท่ี
ข้ึนเป็นฝ้าขาวจากการขีดได ้ 

  
ผลการทดลองไดแ้ผ่นลายขนาด 10x10 เซนติเมตร จากลายตน้แบบ 22 ลาย (ตารางท่ี 

1) ไดเ้ป็นลายจากการทดลองทั้งหมดจ านวน 31 ลาย  ไดแ้ก่ ลายเดิมตามตน้แบบท่ีพบในหนงัตะลุง 
19 ลาย และลายใหม่ท่ีดดัแปลงจากลายตน้แบบ 12 ลาย  

 

จากการทดลองสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุง พบมีลกัษณะการสร้างลาย 7 แบบ จาก 3 
เทคนิค  

1.)เทคนิคการตอกดว้ยตุ๊ดตู่ เร่ิมตน้จากการตอกทีละจุดแลว้จึงเช่ือมต่อหรือประกอบ
กนัเป็นลวดลายแบบต่างๆ โดยพบลกัษณะการตอกลาย ดงัน้ี ตอกเป็นจุด ลกัษณะเป็นการตอกดว้ย
ตุด๊ตู่ทีละจุดๆอยา่งลายจุดไข่ปลา ตอกเป็นเส้น ลกัษณะเป็นการตอกดว้ยตุ๊ดตู่ซ ้ าติดกนัเป็นเส้นอยา่ง
ลายตวัหนอน ตอกเป็นลาย ลกัษณะเป็นการตอกดว้ยตุ๊ดตู่ติดกนัเพื่อประกอบเป็นลายอยา่งลายดอก 
โดยจากพื้นฐานการตอกทั้ง 3 นั้น เม่ือน ามาเพิ่มรายละเอียด เปล่ียนแบบ หรือเปล่ียนตุ๊ดตู่ท่ีใชต้อก 
ก็สามารถต่อยอดเป็นลายอ่ืนๆไดม้ากมาย เช่น ลายดอกไข่ปลาท่ีต่อยอดมาจากลายจุดไข่ปลา ลาย
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กน้หอยและลายตารางท่ีต่อยอดมาจากลายตวัหนอน และลายดอกส่ีกลีบท่ีต่อยอดมาจากลายดอก 
เป็นตน้ ทั้งน้ีหากตอ้งการลายท่ีมีความต่อเน่ืองมกัประยุกต์ใช้ลกัษณะการตอกร่วมกนั เช่น ลาย
ประจ ายามท่ีใชก้ารตอกเป็นจุดผสมกบัการตอกเป็นเส้น หรือลายเส้นคัน่ท่ีใชก้ารตอกทั้ง 3 แบบใน
ลายเดียว เป็นตน้   

2.)เทคนิคการกรีดฉลุเป็นลายดว้ยมีดแกะมกัใช้กบัลายท่ีตอ้งการความพล้ิวไหวและ
ลายฉลุท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น ลายบาก ลายวงกลมเก้ียว ลายเกล็ดปลา เป็นตน้  

 และมีการพบการใชเ้ทคนิคร่วมกนัระหวา่งการตอกตุ๊ดตู่และการกรีดฉลุเป็นลายดว้ย
มีดแกะในลายดอกล าดวนและหนา้กระดานเปียกปูน 

3.)เทคนิคการขีดดว้ยเหล็กปลายแหลมเป็นเทคนิคใช้ร่างลายเส้นบนแผ่นหนงัววั แต่
หากท าการลงน ้าหนกัในการขีดให้แรงข้ึนก็จะเกิดเป็นลกัษณะของฝ้าขาว โดยลายท่ีเกิดจากเทคนิค
น้ีคือลายเส้นขีด  
 

ตารางท่ี 4 สรุปลกัษณะการสร้างลายในหนงัตะลุง 
 

ลกัษณะลาย ลายจากการทดลอง 
 

ตอกเป็นจุด 

 

 

                 

         จุดไข่ปลา            จุดไข่ปลาเหล่ียม             ดอกไข่ปลา               ตารางแปลง       

 
   ดอกส่ีกลีบแปลง 

 
ตอกเป็นเส้น

 

 

             

        ตวัหนอน                   กน้หอย                        ตาราง                      ตารางใหญ่ 
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ตารางท่ี 4 สรุปลกัษณะการสร้างลายในหนงัตะลุง (ต่อ) 
 

ลกัษณะลาย ลายจากการทดลอง 
 

ตอกเป็นลาย 

 

 

                     

            ดอก                      ดอกหยดน ้า                ดอกเหล่ียม            ดอกตารางแปลง         

          

       ดอกส่ีกลีบ               ดอกจอกแปลง            กลีบดอกไม ้

 
ตอกแบบผสม 

 
 

 

                       
        ประจ ายาม                 ดอกตาราง                       สงัวาล                      เส้นคัน่                    

              

         กระจงัตาออ้ย             หนา้กระดาน              กระจงัใบเทศ 
 

กรีดฉลุเป็นลาย 

 

 

                 

         โมเสค                        บาก                     วงกลมดอกเขม็               เกล็ดปลา                  

 
            นารี 

 
ตอก+กรีดฉลุ 

 

 

      

  ดอกล าดวนแปลง     หนา้กระดานเปียกปูน 
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ตารางท่ี 4 สรุปลกัษณะการสร้างลายในหนงัตะลุง (ต่อ) 
 

ลกัษณะลาย ลายจากการทดลอง 
 

ขีดดว้ยเหล็กแหลม 

 

 

  

             เส้นขีด 

 

4. การทดลองวสัดุและเทคนิคให้เหมาะสมกบังานเคร่ืองประดับ 

โดยจากการศึกษาผลงานศิลปินท่ีเก่ียวข้องในบทท่ี 2 ท าให้ผูว้ิจ ัยเห็นถึงแนวทาง
รูปแบบเทคนิคท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช ้ทดลอง เพื่อหารูปแบบและเทคนิคท่ีเหมาะสมกบังาน
เคร่ืองประดบั ซ่ึงในการเลือกใชว้สัดุผูว้ิจยัใชแ้นวทางจากผลงานชุด Precious Beasts - Blooming 
ของ Eunmi Chun ท่ีใชแ้ผน่หนงัร่วมกบัโลหะ เพื่อช่วยเพิ่มความแขง็แรงของช้ินงานและสร้างความ
น่าสนใจดว้ยพื้นผิวและสีท่ีแตกต่างกนั โดยในการทดลองผูว้ิจยัเลือกใช้วสัดุแผน่หนงัววั ซ่ึงเป็น
วสัดุเดิมจากหนังตะลุงกับแผ่นโลหะ ทองเหลือง ทองแดง และแปะตั๊ง  ซ่ึงเป็นวสัดุในงาน
เคร่ืองประดบัมาใชร่้วมกนั  

ในส่วนของการทดลองเทคนิค ผูว้ิจยัมีความสนใจ เทคนิคทบัซ้อนท่ีใช้ในผลงานชุด
Priceless ของ Christel van der Laan ซ่ึงเป็นการน าวสัดุมาวางทบัซ้อนกนัเป็นชั้นๆ สร้างมิติและ
ลวดลายจากคุณสมบติัโปร่งแสง  เทคนิคดดังอในผลงานของแบรนด์สราญโดย ศรัญญ ์อยูค่งดี ซ่ึง
เป็นการดดังอวสัดุให้เกิดความโคง้ และเทคนิคพบัมุมในผลงานชุด Take away Series ของKristin 
D’Agostino ซ่ึงกรีดวสัดุให้เป็นรอยและพบัข้ึนมุม เพื่อเป็นการเพิ่มมิติให้กบัช้ินงานท่ีท าจากวสัดุ
แบบแผน่ 
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4.1 ขั้นตอนในการทดลองสร้างตัวช้ินงาน 

4.1.1 ออกแบบตวัทดลองจากลวดลายท่ีพบในงานหตัถกรรมหนงัตะลุง ร่างแบบโดย
แยกเป็นชั้นๆ (Layer) หลายๆช้ิน แล้วติดแบบร่างลงบนแผ่นหนังววัและแผ่นโลหะทองเหลือง 
ทองแดงหรือแปะตัง๊ ตามท่ีออกแบบไว ้

 

 
ภาพท่ี 33 ออกแบบลวดลายตวัทดลอง 

 
4.1.2 ท าการตอกดว้ยตุ๊ดตู่หรือขีดลายดว้ยเหล็กแหลมในส่วนท่ีเป็นลายดา้นในแผ่น

หนงัววั 
 

 
ภาพท่ี 34 ตอกลายบนแผน่หนงัของตวัทดลอง 
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4.1.3 ท าการฉลุลายดว้ยเล่ือยฉลุในส่วนของแผน่โลหะและลายดา้นนอกของแผน่หนงั
ววั (ใชก้ารฉลุแทนการกรีดดว้ยมีดแกะในส่วนของลายดา้นนอกของแผน่หนงัววั) 

 

 
ภาพท่ี 35 ฉลุแผน่โลหะตามลายของตวัทดลอง 

 
4.1.4 ประกอบช้ินงานแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกนัตามท่ีออกแบบไวใ้นแต่ละช้ินทดลอง 

 

 
ภาพท่ี 36 ประกอบช้ินงานของตวัทดลอง 
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4.2 ผลทดลองสร้างช้ินงานด้วยเทคนิคทบัซ้อน  
โดยการน าแผน่หนงัววัและแผน่โลหะทองเหลือง ทองแดงและแปะตัง๊  ท่ีตอกและฉลุ

ลวดลายแลว้มาวางซอ้นประกอบกนัเป็นชั้นๆ 
 

4.2.1 ช้ินงานทดลองเทคนิคทบัซ้อนชุดที่ 1  (ชุดวงกลม) 
 

 
ภาพท่ี 37 ช้ินงานทดลองเทคนิคทบัซอ้นชุดท่ี 1 (ชุดวงกลม) 

 

งานทดลองชุดน้ี ประกอบดว้ย ช้ินงาน 4 ช้ิน คือ A,B,C,D โดยช้ิน A และ B เป็นการ
ทดลองโดยการใช้แผ่นหนงัววัและแผ่นทองเหลืองรูปวงกลมฉลุลาย ขนาด 3,5,7 ซม. มาวางซ้อน
กนัโดยไล่ขนาด ซ่ึงช้ิน A เป็นการซ้อนโดยใช ้1 ช้ินต่อ 1 ขนาด และแต่ละช้ินมีการฉลุลาย ไดแ้ก่ 
ลายตาราง ลายกลีบดอกไม ้และลายดอกส่ีกลีบแปลง ซ่ึงช้ินงานท่ีไดมี้ความโปร่ง ไม่ทึบตนั เห็น
ลวดลายชดัเจน ต่างจากช้ิน B ท่ีเป็นการซ้อนท่ีใช ้2 ช้ินต่อ 1 ขนาด โดยเป็นการน าแผน่ทองเหลือง
ท่ีไม่มีการฉลุลายมารองแผ่นหนังววัท่ีฉลุเป็นลายเส้นคัน่  ลายตารางแปลง และลายดอกส่ีกลีบ
แปลง แลว้ซ้อนกนั ช้ินงานท่ีได้จึงดูทึบตนั เน่ืองดว้ยหนงัววัมีความโปร่งแสงจึงท าให้เห็นสีของ

( A) (B) 

(D) (C) 
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แผน่ทองเหลืองท่ีรองอยู ่ในช้ิน C และ D เพื่อลดความทึบตนัผูว้ิจยัจึงฉลุลายแผน่ทองเหลืองท่ีใช้
รอง โดยช้ิน C เป็นการน าแผน่หนงัววัท่ีเป็นฉลุเป็นรูปดอกไมแ้ละตอกลายกลีบดอกไมก้บัลายตวั
หนอน แลว้คัน่ดว้ยทองเหลืองท่ีฉลุเป็นลายเส้นและรองอีกชั้นดว้ยแผน่ทองเหลืองวงกลมฉลุลายจุด
ไข่ปลา ช้ินงานท่ีไดดู้มีมิติและโปร่งมากข้ึน  ในส่วนของช้ิน D เป็นการใชแ้ผน่หนงัววัและแผ่น
ทองเหลืองขนาดเดียวกนั คือ 5 ซม. แลว้ออกแบบลายฉลุให้มีความสอดคลอ้งกนั คือ ใชล้ายตาราง
ใหญ่และลายดอก เม่ือซ้อนจึงท าให้เห็นทั้ งลายของแผ่นหนังและลายของแผ่นทองเหลือง 
นอกจากน้ียงัเพิ่มส่วนของดอกไมด้า้นบนท่ีออกแบบให้สอดคลอ้งกบัลายฉลุเช่นกนัซ่ึงช่วยเพิ่มมิติ
ให้ช้ินงาน โดยในการทดลองชุดน้ีใช้การประกอบช้ินงานโดยการออกแบบส่วนของแผ่น
ทองเหลืองใหมี้ลกัษณะเป็นหนามเตยแลว้พบัหรือโคง้เกาะตวัแผน่หนงัววัใหย้ดึติดกนั 

 
4.2.2 ช้ินงานทดลองเทคนิคทบัซ้อนชุดที ่2 (ชุดลายหนังตะลุง) 

 

 
ภาพท่ี 38 ช้ินงานทดลองเทคนิคทบัซอ้นชุดท่ี 2 (ชุดลายหนงัตะลุง) 

 

งานทดลองชุดน้ีประกอบดว้ยช้ินงาน 2 ช้ิน คือ E และ F  ช้ิน E เป็นการออกแบบลาย
ให้สอดคลอ้งกนัท าให้เป็นลวดลายไดช้ดัเจน โดยใชแ้ผ่นแปะตัง๊ ฉลุเป็นลายวงกลมดอกเข็ม 2 ช้ิน
ประกบแผน่หนงัววัท่ีตอกลายดอกตารางแปลง โดยให้ลายของแผน่หนงัอยูใ่นต าแหน่งช่วงวา่งของ
ลายแผน่แปะตัง๊พอดี ช้ิน F ออกแบบโดยใชล้ายนารีเป็นหลกัและใชล้ายดอกสลบัลายจุดไข่ปลาใน
ส่วนท่ีเป็นผม และใช้แผน่แปะตัง๊ประกบแผ่นหนงัววัเช่นกนั  การประกอบช้ินงานในการทดลอง
ชุดน้ีใชก้าวเป็นตวัช่วยในการประกบแต่ละส่วน 

 
 
 

(E) (F) 
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4.2.3 ช้ินงานทดลองเทคนิคทบัซ้อนชุดที่ 3 (ชุดลายไทย) 
 

 
ภาพท่ี 39 ช้ินงานทดลองเทคนิคทบัซอ้นชุดท่ี 3 (ชุดลายไทย) 

 

งานทดลองชุดน้ีประกอบดว้ยช้ินงาน 3 ช้ิน คือ G,H,I ทั้ง 3 ช้ินเป็นการออกแบบโดย
ใช้ลายไทย ช้ิน G เป็นลายพุ่มข้าวบินฑ์ ใช้แผ่นหนังววัและแผ่นทองเหลืองวางซ้อนกนัตาม
ต าแหน่งของลาย ช้ิน H และช้ิน I เป็นลายดอกร่วง ช้ิน H ใชโ้ลหะทองแดง ช้ิน I ใชโ้ลหะแปะตัง๊ 
การประกอบช้ินงานในการทดลองชุดน้ีใช้การร้อยดา้ยซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีพบในการประกอบขอ้ต่อ
ของตวัหนงัตะลุง 
 

4.2.4 ช้ินงานทดลองเทคนิคทบัซ้อนชุดที ่4 (ชุดข้อต่อหนังตะลุง) 
 

 
ภาพท่ี 40 ช้ินงานทดลองเทคนิคทบัซอ้นชุดท่ี 4 (ชุดขอ้ต่อ) 

 

(I) (H) (G) 

(J) 
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งานทดลองชุดน้ีมีช้ินงาน 1 ช้ิน คือ ช้ิน J  เป็นการออกแบบโดยดึงลกัษณะของขอ้ต่อ
แขนขาท่ีพบในตวัหนงัตะลุง ใชว้สัดุแผน่หนงัและแผน่ทองเหลือง ประกอบช้ินงานโดยใชก้ารร้อย
ดา้ยซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีพบในการประกอบตวัหนงัตะลุงเช่นกนั 

 
4.3 ผลทดลองสร้างช้ินงานด้วยเทคนิคดัดงอ  

เป็นการดดังอวสัดุแผน่หนงัววัและแผน่โลหะทองเหลือง ทองแดง และแปะตัง๊ ให้เกิด
ความโคง้โดยใช้คีมดดั ซ่ึงในการดดัแผน่หนงัววัจะดดัให้โคง้มากกวา่ท่ีตอ้งการเพราะแผน่หนงัจะ
คืนตวัเล็กนอ้ย แลว้จึงน ามาซอ้นประกอบกนัเป็นช้ินงาน 

 
4.3.1 ช้ินงานทดลองเทคนิคดัดงอชุดที ่1 (ชุดดอกไม้ใหญ่) 

 

 
ภาพท่ี 41 ช้ินงานทดลองเทคนิคดดังอชุดท่ี 1 (ชุดดอกไมใ้หญ่) 

 

งานทดลองชุดน้ีประกอบดว้ยช้ินงาน 2 ช้ิน คือ ช้ิน K และช้ิน L เป็นการออกแบบให้
เป็นรูปทรงของดอกไมซ่ึ้งกลีบดอกของช้ินงานใช้เทคนิคการดดังอดว้ยการใช้คีมดดัให้โคง้แลว้จึง
น ามาซ้อนประกอบกนั โดยการประกอบช้ินงานในการทดลองชุดน้ีใชก้ารเสียบกา้นตรงกลางดอก
ยึดกลีบดอกแต่ละชั้น และใชส้ัดส่วนโลหะ (ทองเหลือง) ในช้ินงานค่อยขา้งนอ้ย โดยฉลุเป็นเพียง
เส้นบางๆตามลกัษณะของกลีบ และมีส่วนท่ีเป็นเสมือนเกสรและกลีบเล้ียงท่ีไวป้ระกบบนล่างของ
ดอกเท่านั้น ท าใหเ้ห็นส่วนท่ีเป็นแผน่หนงัและลวดลายบนแผน่หนงัไดช้ดัเจน โดยลายท่ีใชใ้นช้ิน K 
เป็นการใชล้ายจุดไข่ปลาเหล่ียมร่วมกบัลายเส้นท่ีเกิดจากการขีดเหล็กจาร (เหล็กปลายแหลม) ซ่ึง
เป็นเทคนิคท่ีไดจ้ากการร่างภาพในงานหตัถกรรมหนงัตะลุง  ส่วนลายของช้ิน L เป็นการตอกลาย
จุดไข่ปลากบัลายตวัหนอนประกอบกนั 

 

(L) (K) 
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4.3.2 ช้ินงานทดลองเทคนิคดัดงอชุดที ่ 2 (ชุดดอกไม้เลก็) 
 
 

 
ภาพท่ี 42 ช้ินงานทดลองเทคนิคดดังอชุดท่ี 2 (ชุดดอกไมเ้ล็ก) 

 

งานทดลองชุดน้ีประกอบดว้ยช้ินงาน 6 ช้ิน ซ่ึงออกแบบเป็นดอกไมข้นาดเล็ก ช้ิน M 
มี 4 กลีบ ซ้อนกนั 3 ชั้น ประกอบดว้ย ทองแดง แผ่นหนงั และทองเหลือง ช้ิน N มี 5 กลีบ มีแผ่น
หนงัเป็นกลีบดอก 2 ชั้น และมีเกสรท่ีท าจากแผ่นทองแดง ช้ิน O เป็นช้ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด มี 5 
กลีบ ใชแ้ผน่แปะตัง๊ เป็นกลีบดอกประกบบนล่างแผน่หนงั ช้ิน P มีลกัษณะคลา้ยช้ิน O แต่มีขนาด
ใหญ่กวา่และใช้กลีบท่ีเป็นแผน่หนงัประกบบนล่างกลีบท่ีเป็นแผ่นทองแดง ช้ิน Q มี 8 กลีบ โดย
เป็นการวางกลีบสลบักนัของชั้นท่ีเป็นแผ่นทองเหลืองกบัแผ่นหนงัและมีเกสรทองเหลืองดา้นบน 
ช้ิน R เป็นดอกไม ้6 กลีบ แผ่นหนัง 2 ช้ิน วางกลีบสลบักนัและมีเกสรเป็นแผ่นแปะตัง๊ โดยการ
ประกอบช้ินงานในการทดลองชุดน้ีใช้เทคนิคการร้อยดา้ย การทดลองในชุดน้ีมีการใช้ชนิดของ
แผน่โลหะและสัดส่วนของโลหะท่ีหลากหลายเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

(M) (N) (O) 

(P) (Q) (R) 



  78 

4.3.3 ช้ินงานทดลองเทคนิคดัดงอชุดที ่3 (ชุดดอกจ าปา) 
 

 
ภาพท่ี 43 ช้ินงานทดลองเทคนิคดดังอชุดท่ี 3 (ชุดดอกจ าปา) 

 

งานทดลองชุดน้ีมีช้ินงาน 1 ช้ิน คือ ช้ิน S โดยเป็นการออกแบบประยุกตจ์ากดอกจ าปา 
ซ่ึงจากลกัษณะของกลีบดอกท่ียาวท าให้ช้ินงานมีมิติ เป็นงานลอยตวั ดูมีมวลกว่าช้ินงานอ่ืนๆ การ
ใชส้ัดส่วนระหวา่งแผน่หนงักบัแผน่โลหะ มีอตัรา 50:50 การประกอบช้ินงานใชเ้ทคนิคการร้อยดา้ย  

 
4.4 ผลทดลองสร้างช้ินงานด้วยเทคนิคพบัมุม  

เทคนิคการพบัมุมเป็นการกรีดแผน่หนงัววัดว้ยมีดให้เป็นรอยแต่ไม่ขาดแลว้พบัข้ึนมุม
ตามรอยนั้น แลว้จึงน ามาประกอบกบัแผน่โลหะทองเหลือง ทองแดง และแปะตัง๊  
 

4.4.1 ช้ินงานทดลองเทคนิคพบัมุมชุดที ่1 (ชุดใบไม้) 
 

 
ภาพท่ี 44 ช้ินงานทดลองเทคนิคพบัมุมชุดท่ี 1 (ชุดใบไม)้ 

(T) (U) (V) 

(S) 



  79 

งานทดลองชุดน้ีประกอบดว้ยช้ินงาน 3  ช้ิน คือ T,U,V ในการทดลองชุดน้ีใชว้สัดุเพียง
แผน่หนงัววัเท่านั้นไม่มีการใชโ้ลหะเขา้มาประกอบ โดยเป็นการกรีดตามลายท่ีเป็นเส้นดา้นในของ
รูปใบไม ้แลว้จึงพบัท ามุมตามรอยกรีด  
 

4.4.2 ช้ินงานทดลองเทคนิคพบัมุมชุดที ่2 (ชุดดอก-ใบ) 
 

 
ภาพท่ี 45 ช้ินงานทดลองเทคนิคพบัมุมชุดท่ี 2 (ชุดดอก-ใบ) 

 

งานทดลองชุดน้ีประกอบดว้ยช้ินงาน 3 ช้ิน คือ W,X,Y ช้ิน W เป็นช้ินงานท่ีเป็นรูป
ดอกไม ้ซ่ึงมี 5 กลีบซ้อนกนั โดยแผ่นหนงั 2 ช้ินวางกลีบสลบักนั และแต่ละกลีบพบัหักมุมเขา้หา
กนั มีเกสรท่ีฉลุจากแผน่ทองเหลือง ลวดลายของกลีบใชล้ายจุดไข่ปลาร่วมกบัลายเส้นท่ีเกิดจากการ
ขีดเหล็กจาร ช้ิน X  เป็นช้ินงานท่ีเป็นรูปกา้นใบปลายแหลม เป็นแผน่หนงัประกบกบัแผน่ทองแดง 
แลว้ยดึดว้ยการร้อยดา้ยตามเส้นกา้นท่ีเป็นแกนหลกั และใบแต่ละใบมีการกรีดและพบัมุม ช้ิน Y  มี
ลกัษณะคลา้ยช้ิน X แต่เป็นรูปแบบของกา้นใบปลายมน เส้นท่ีกรีดมีความโคง้กวา่ โดยใชแ้ผน่หนงั
ประกบแผน่ทองเหลืองแลว้ยดึดว้ยการร้อยดา้ยเช่นเดียวกบัช้ิน X 

 
4.5 สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองวสัดุและเทคนิคใหเ้หมาะสมกบังานเคร่ืองประดบัโดยการสร้างช้ินงาน
ทดลองดว้ยเทคนิคทบัซ้อน จ านวน 4 ชุด ดว้ยเทคนิคดดังอ จ านวน 3 ชุด และดว้ยเทคนิคพบัมุม 
จ านวน 2 ชุด น ามาซ่ึงการสรุปผลการทดลองได ้3 ประเด็น คือ เทคนิคในการสร้างช้ินงาน เทคนิค
ในการประกอบช้ินงาน และการใชว้สัดุร่วมระหวา่งแผน่หนงัและโลหะ 

 

(W) (X) (Y) 
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4.5.1 สรุปเทคนิคในการสร้างช้ินงาน จากการทดลองมีการใช้เทคนิคในการสร้าง
ช้ินงาน 3 เทคนิค 

1.)เทคนิคทบัซ้อน เป็นการน าแผ่นหนงัและแผ่นโลหะมาซ้อนกนัตามรูปแบบ
หรือลวดลายท่ีวางไว ้โดยขอ้ดีของเทคนิคคือช่วยสร้างมิติให้ช้ินงานดูหนาข้ึนและมีความลึกต้ืนใน
ตวัช้ินงาน อีกทั้งหากออกแบบให้ลายของแต่ละชั้นเม่ือประกอบกนัแลว้เป็นลวดลายท่ีสอดคลอ้งก็
ยิง่สร้างความน่าสนใจให้กบัช้ินงาน แต่ส่ิงท่ีควรระวงัคือการซ้อนหลายๆชั้นและการใชแ้ผน่โลหะ
เขา้มาซอ้นในสัดส่วนท่ีมากหรือซอ้นทั้งแผน่โดยไม่มีการฉลุเป็นลวดลายจะท าให้งานดูทึบตนั ขาด
เอกลกัษณ์ท่ีเกิดจากคุณสมบติัของแผน่หนงัววัท่ีโปร่งแสง   

2.)เทคนิคดดังอ เป็นการดดังอวสัดุให้เกิดการโคง้โดยใช้คีมและไมแ้ท่งกลมใน
การดดั เพื่อเพิ่มมิติช้ินงานไม่ให้แบนเกินไป โดยในขั้นตอนของการดดัตอ้งดดัให้โคง้มากกว่าท่ี
ตอ้งการเพราะแผน่หนงัววัจะท าการคืนตวัเล็กนอ้ย และตอ้งระวงัรอยหกัของแผน่หนงัท่ีเกิดจากการ
โคง้งอท่ีเร็วเกินไป     

3.)เทคนิคพบัมุม เป็นการกรีดแผน่หนงัววัดว้ยปลายมีดแลว้จึงพบัท ามุมเขา้หากนั
ตามรอยกรีด ขอ้ดีคือช่วยเพิ่มมิติให้ช้ินงาน ขอ้ควรระวงัคือขณะกรีดตอ้งไม่แรงเกินไปจนช้ินงาน
ขาด และปลายของเส้นท่ีกรีดควรตอกเป็นจุดไข่ปลาเพื่อให้สามารถพบัท ามุมไดง่้ายข้ึนและช่วย
ป้องกนัการกรีดเกินต าแหน่งท่ีตอ้งการ  

โดยในการสร้างตวัช้ินงานเคร่ืองประดบันั้นผูว้ิจยัเลือกใช้ทั้งเทคนิคทบัซ้อน, 
เทคนิคดดังอและเทคนิคพบัมุม เพราะทั้ง3เทคนิคช่วยในการเพิ่มมิติของตวัช้ินงาน และแต่ละ
เทคนิคก็ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบท่ีต่างกัน เม่ือน ามาใช้ประกอบกันก็จะช่วยส่งเสริมช้ินงานให้
น่าสนใจยิง่ข้ึน 

 
4.5.2 สรุปเทคนิคในการประกอบช้ินงาน จากการทดลองมีการใช้เทคนิคในการ

ประกอบช้ินงาน 4 เทคนิค  
1.)หนามเตย เป็นการสร้างหนามเตยจากแผ่นโลหะท่ีใช้ประกอบในตวัช้ินงาน 

โดยออกแบบให้หนามเตยเป็นส่วนหน่ึงในลวดลายและท าการเกาะยึดแผน่หนงัววัให้ประกอบกนั
เป็นช้ินงาน เช่น ช้ินงานทดลองชุดวงกลม   

2.)ติดกาว ติดยดึส่วนของช้ินงานไวด้ว้ยกนั เช่น ช้ินงานทดลองชุดลายหนงัตะลุง   
3.)ร้อยดา้ย ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีพบในการใช้ประกอบขอ้ต่อของตวัหนงัตะลุง เป็น

การเจาะรูบนแผน่หนงัและแผน่โลหะในต าแหน่งท่ีตอ้งการยึดแลว้ร้อยดา้ยยึดไวด้ว้ยกนั โดยอาจมี
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การออกแบบให้ด้ายท่ีร้อยกลายเป็นส่วนหน่ึงของลาย เช่น ด้ายท่ีร้อยกลายเป็นส่วนเกสรของ
ดอกไมใ้นช้ินงานทดลองชุดดอกไมเ้ล็ก   

4.)เสียบกา้น เป็นการใชเ้ส้นโลหะเสียบเป็นกา้นเพื่อประกอบส่วนของช้ินงานเขา้
ดว้ยกนั เช่น ช้ินงานทดลองชุดดอกไมใ้หญ่  

โดยเม่ือเปรียบเทียบผลการใชเ้ทคนิคแต่ละแบบในการประกอบช้ินงานสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 5 สรุปเทคนิคในการประกอบช้ินงาน 
คุณสมบัติ 

เทคนิค 
แข็งแรง 

ยดึติดแน่น 
สวยงาม 
กลมกลืน 

หมายเหตุ 

หนามเตย    
ติดกาว    
ร้อยดา้ย   มีท่ีมาจากขอ้ต่อหนงัตะลุง 
เสียบกา้น    

    **หมายเหตุ  = พอใช,้ = ดี, = ดีมาก 
 

จากตารางสรุปเทคนิคในการประกอบช้ินงาน ผูว้ิจยัเลือกใชเ้ทคนิคร้อยดา้ยและ
เทคนิคติดกาวในการสร้างตวัช้ินงานเคร่ืองประดบั เพราะมีความแขง็แรงในการติดยึดส่วนประกอบ
ในแต่ละช้ินและสวยงามกลมกลืนไปกบัตวัช้ินงาน อีกทั้งเทคนิคร้อยดา้ยเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการ
ประกอบขอ้ต่อของตวัหนงัตะลุงจึงสามารถส่ือไดถึ้งกระบวนการในงานหตัถกรรมหนงัตะลุงดว้ย 
 

4.5.3 สรุปการใช้วสัดุร่วมระหว่างแผ่นหนังและโลหะ  
ผลการใชว้สัดุแผน่หนงัววักบัแผน่โลหะ (ทองเหลือง ทองแดงและแปะตัง๊)   

1.)ทองเหลือง มีสีท่ีกลมกลืนกบัแผน่หนงั  มีการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งโลหะกบั
อากาศท่ีท าใหโ้ลหะเปล่ียนเป็นสีท่ีเขม้ข้ึนท่ีชา้และนอ้ยกวา่ทองแดง โดยเปล่ียนจากสีเหลืองสุกเป็น
สีเหลืองหม่น 

2.)ทองแดง มีสีท่ีตดักบัแผน่หนงั มีการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งโลหะกบัอากาศท่ีท า

ใหโ้ลหะเปล่ียนเป็นสีท่ีเขม้ข้ึนท่ีเร็วและชดักวา่ทองเหลือง โดยเปล่ียนจากสีโทนแดงชมพูเป็นสี

โทนแดงส้ม 

3.)แปะตัง๊ มีสีท่ีกลมกลืนกบัแผน่หนงั มีการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งโลหะกบัอากาศ
นอ้ยกวา่ทองเหลืองและทองแดง แต่เน่ืองดว้ยแปะตั้งมีส่วนผสมของนิกเกิลจึงส่งผลให้ผูว้จิยัเกิด
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อาการแพจ้ากการสัมผสัเศษผงจากขั้นตอนการฉลุ ซ่ึงหากจะใชแ้ปะตัง๊ในการผลิตเคร่ืองประดบั
ตอ้งค านึงถึงปัจจยัน้ีดว้ย เพราะอาจเกิดอาการแพโ้ดยผูส้วมใส่ไดเ้ช่นกนั 

จากผลท่ีไดผู้ว้จิยัจึงเลือกใชแ้ผน่หนงัร่วมกบัโลหะทองเหลืองท่ีมีสีกลมกลืนเป็น
หลักและโลหะทองแดงท่ีมีสีตดัเป็นตวัเสริมในบางต าแหน่ง เน่ืองด้วยโลหะทองเหลืองมีการ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะกบัอากาศท่ีท าให้โลหะเปล่ียนเป็นสีท่ีเขม้ข้ึนนอ้ยกว่าทองแดง และไม่
เลือกใชแ้ปะตัง๊ในช้ินงานเพราะมีส่วนผสมของนิกเกิลซ่ึงอาจท าใหผู้ส้วมใส่เกิดอาการแพไ้ด ้
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บทที4่ 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานนั้นประกอบดว้ยผลสรุปของการศึกษาและการ

ทดลอง แลว้จึงท าการวางแนวทางในการออกแบบเพื่อน าไปสู่รูปแบบของการสร้างช้ินงาน และ
ขั้นตอนในการผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบั จนถึงการสวมใส่ 
 

1.สรุปการคัดเลือกผลจากการวเิคราะห์และการทดลอง 

จากการวิเคราะห์และทดลองในบทท่ี3 น ามาซ่ึงการสรุปประเด็นท่ีส่งผลต่อการ
สร้างสรรคผ์ลงานในแต่ละส่วน ไดด้งัน้ี 

 
1.1 ทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์ในงานหัตถกรรมหนังตะลุง 

 ทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์ท่ีพบในงานหตัถกรรมหนงัตะลุงท่ีพบเด่นชดัและมี
เป็นจ านวนมาก คือ จุดซ่ึงเป็นทศันธาตุท่ีพบเป็นมากท่ีสุด เกิดจากการตอกลายโดยการใชตุ้๊ดตู่กลม 
เส้นโคง้ เส้น Outline ท่ีใชใ้นงานหตัถกรรมหนงัตะลุงมกัเป็นเส้นโคง้ท่ีมีลกัษณะพล้ิวไหว และใน
ส่วนขององค์ประกอบศิลป์พบท่ีเห็นเด่นชัด คือ จงัหวะท่ีเกิดจากการวางลายซ ้ าๆ ประกอบกัน  
ดงันั้นผูว้จิยัจึงเลือกใชท้ั้ง 3 ส่วนมาประยกุตใ์นการน ามาออกแบบสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน 

 
1.2 ลายในงานหัตถกรรมหนังตะลุง 

จากตารางท่ี 1 การบนัทึกและวิเคราะห์ลายท่ีพบในหนงัตะลุง พบว่า ต าแหน่งท่ีพบ
ลายส่วนใหญ่มกัเป็นต าแหน่งของเคร่ืองแต่งกายของตวัพระ-นาง ซ่ึงลายท่ีพบใช้เป็นหลกัในงาน
หัตถกรรมหนังตะลุง คือ ลายจุดไข่ปลาและลายตัวหนอน โดยพบใช้เป็นจ านวนมากในทุกๆ
ต าแหน่งของตวัหนงัตะลุง นอกจากน้ียงัมีลายท่ีมีความน่าสนใจอีกกลุ่มคือลายท่ีมีท่ีมาจากดอกไม ้
เพราะพบเป็นจ านวนหลายลายและมีความหลากหลายแตกต่างกนัในแต่ละลาย อาทิ ลายดอก ลาย
ดอกส่ีกลีบ และลายวงกลมดอกเขม็  

จากตารางท่ี 2 การทดลองลายท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือ (ตุ๊ดตู่) ผูว้ิจยัมีความสนใจในลายท่ี
เกิดจากตุ๊ดตู่กลมและตุ๊ดตู่เม็ดข้าว เพราะเป็นลายท่ีมีความอ่อนหวานไม่แข็งและดูไม่เป็นลาย
สมยัใหม่เกินไป 
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จากตารางท่ี 3 การทดลองสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุง ผูว้ิจยัไดท้ดลองสร้างลายตาม
รูปแบบเดิมและทดลองประยุกต์ลายใหม่ข้ึน ซ่ึงลายท่ีมีความน่าสนใจ เหมาะสมกบัการน ามา
ออกแบบจดัวางในการสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองประดบั มีความสวยงามและมีความหลากหลายของ
ลวดลาย อีกทั้งสามารถประยุกตแ์ละดดัแปลงไดง่้าย ไดแ้ก่ กลุ่มของลายท่ีมีท่ีมาจากดอกไม ้ไดแ้ก่ 
ลายดอก ลายดอกตารางแปลง ลายดอกส่ีกลีบ ลายดอกส่ีกลีบแปลง และลายวงกลมดอกเขม็ 

ลายท่ีไดจ้ากการบนัทึกและทดลองท่ีกล่าวมาเป็นลายท่ีผูว้จิยัเห็นเหมาะสมส าหรับการ
น ามาสร้างสรรคเ์ป็นส่วนของงานเคร่ืองประดบั เพราะนอกจากจะส่ือถึงงานหตัถกรรมหนงัตะลุง
แลว้ยงัเป็นลายท่ีมีความอ่อนหวาน สามารถประยกุตแ์ละดดัแปลงไดง่้าย 
 

      
                                                             ลายจุดไข่ปลา                        ลายตวัหนอน 

 

      
                                                            ลายจากตุ๊ดตู่กลม            ลายจากตุ๊ดตู่เมด็ขา้ว 

 

            
                               ลายดอก         ดอกตารางแปลง        ดอกส่ีกลีบ       ดอกส่ีกลีบแปลง   วงกลมดอกเขม็ 
 

ภาพท่ี 46 สรุปลายท่ีเลือกใชใ้นในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 

1.3 เทคนิคในงานหัตถกรรมหนังตะลุง 

จากตารางท่ี 1 การบนัทึกและวิเคราะห์ลายท่ีพบในหนังตะลุง และตารางท่ี 3 การ
ทดลองสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุง พบการสร้างลายในงานหตัถกรรมหนงัตะลุงเกิดจากเทคนิค 3
เทคนิค คือ การตอกดว้ยตุ๊ดตู่ การฉลุดว้ยมีดแกะ และการขีดดว้ยเหล็กแหลม โดยผูว้ิจยัไดท้ดลอง
สร้างลายจากทั้ง 3 เทคนิคและพบวา่ทกัษะของผูว้จิยัสามารถท าเทคนิคการตอกดว้ยตุ๊ดตู่และเทคนิค
การขีดดว้ยเหล็กแหลมได้ แต่ส าหรับเทคนิคการฉลุดว้ยมีดแกะตอ้งใช้ความช านาญและอุปกรณ์
เฉพาะ (มีดแกะท่ีช่างท าข้ึนเองจากการเจียรเหล็กให้มีลกัษณะเป็นปลายแหลมและโคง้งูม้) ผูว้ิจยัจึง
ปรับใชเ้ล่ือยฉลุในการฉลุตดัแผน่หนงัแทนมีดแกะในการสร้างสรรคล์าย  
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1.4 วสัดุส าหรับการสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองประดับ 

จากการทดลองวสัดุให้เหมาะสมกบังานเคร่ืองประดบัในส่วนของการสร้างช้ินงาน
ทดลองในบทท่ี3 ผูว้ิจยัใช้แผน่หนงัววัซ่ึงเป็นวสัดุเดิมจากงานหตัถกรรมหนงัตะลุงซ่ึงมีคุณสมบติั
โปร่งแสงและเกิดรอยช ้าเป็นฝ้าขาวมาตอกหรือขีดลายซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะตวัมาสร้างเป็นช้ินงาน
ทดลองร่วมกบัแผ่นโลหะซ่ึงเป็นวสัดุท่ีใช้ในงานเคร่ืองประดบั โดยทดลองใช้แผ่นทองเหลือง 
ทองแดงและแปะตั้ง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ในรูปแบบท่ีหลากหลายไดม้ากข้ึน เพราะโลหะจะ
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและท าให้ข้ึนรูปทรงได้ง่ายข้ึน ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้แผ่นหนังร่วมกับโลหะ
ทองเหลืองท่ีมีสีกลมกลืนเป็นหลกัในการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัและโลหะทองแดงท่ีมีสีตดัเป็น
ตวัเสริมในบางต าแหน่งเพียงเล็กนอ้ย เน่ืองดว้ยโลหะทองเหลืองมีการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งโลหะกบั
อากาศท่ีท าใหโ้ลหะเปล่ียนเป็นสีท่ีเขม้ข้ึนนอ้ยกวา่ทองแดง และไม่เลือกใชแ้ปะตัง๊ในช้ินงานเพราะ
มีส่วนผสมของนิกเกิลซ่ึงอาจท าใหผู้ส้วมใส่เกิดอาการแพไ้ด ้

 
1.5 เทคนิคส าหรับการสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองประดับ 

จากการทดลองเทคนิคใหเ้หมาะสมกบังานเคร่ืองประดบัในส่วนของการสร้างช้ินงาน
ทดลองในบทท่ี 3 ซ่ึงเทคนิคท่ีผูว้ิจยัเลือกทดลองเป็นเทคนิคท่ีพบจากการศึกษาผลงานศิลปินท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งในการออกแบบ (จากบทท่ี 2) ซ่ึงไดแ้ก่ เทคนิคทบัซอ้นเป็นชั้นๆ เทคนิคดดังอให้เกิด
ความโคง้  เทคนิคพบัมุมดว้ยการกรีดแลว้พบัหักมุม ซ่ึงทั้ง 3 เทคนิคสามารถช่วยในส่วนของการ
ข้ึนรูปทรงตวัช้ินงาน เป็นการเพิ่มมิติจาก 2 มิติให้เป็น 3 มิติไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใช้
ทั้ง 3 เทคนิคในการสร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองประดบั เพราะผลจากแต่ละเทคนิคท่ีมีความแตกต่างกนัก็
เหมาะกบัช้ินงานในแต่ละส่วน  

 
1.6 เทคนิคส าหรับประกอบช้ินงานเป็นเคร่ืองประดับ 

การประกอบช้ินงานแผ่นหนังกับโลหะนั้น จากการทดลองวสัดุและเทคนิคให้
เหมาะสมกบังานเคร่ืองประดบัในส่วนของการสร้างช้ินงานทดลองในบทท่ี 3 ผูว้ิจยัไดท้ดลอง 4
เทคนิค คือ การสร้างหนามเตย การติดกาว  การร้อยดา้ย และการเสียบกา้น โดยจากผลการทดลองท่ี
ให้เกณฑ์ความส าคญักบัการยึดประกอบท่ีแข็งแรงและความสวยงามกลมกลืน ผูว้ิจยัจึงใช้การติด
กาวและการร้อยดา้ยในการน ามาช่วยประกอบช้ินงานส าหรับสร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองประดบั 

 
โดยผลการสรุปประเด็นในแต่ละส่วนจะน ามาใชป้ระกอบในการสร้างสรรคง์าน

เคร่ืองประดบัต่อไป 
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2.แนวทางในการออกแบบ 

จากการวิเคราะห์และทดลองสร้างลายท่ีพบในหนงัตะลุงท าให้ผูว้ิจยัเห็นวา่ลายท่ีพบ
ส่วนใหญ่จะพบในส่วนของเคร่ืองแต่งกายตวันางและมกัเป็นลายท่ีมีท่ีมาจากธรรมชาติโดยเฉพาะ
ลายท่ีมีท่ีมาจากดอกไม ้จากประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัจึงคน้ควา้เพิ่มและพบตวัหนงัท่ีมีลายของดอกไม้
อยู่คู่กับหนังตะลุงตวันาง  โดยพบในต าแหน่งท่ีเป็นลายของเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ลายของ
เคร่ืองประดบั และลายท่ีเป็นดอกไมใ้ชท้ดัหูหรือถือขณะร่ายร า 
 

 
ภาพท่ี 47 ลวดลายดอกไมท่ี้พบในงานหตัถกรรมหนงัตะลุง 

ท่ีมา : www.karmaimages.com.au 
 

โดยดอกไมม้กัถูกใชเ้ป็นสัญญะแทนตวัผูห้ญิงหรือเปรียบเทียบกบัความงามของหญิง
สาว ซ่ึงความงามของดอกไมต่้างชนิด หลากหลายรูปแบบ ก็เปรียบเสมือนกบัผูห้ญิงท่ีมีความงามท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัผูห้ญิงจึงมกันิยมในดอกไมใ้ช้การประดบั
ร่างกายเพื่อความสวยงาม ในหนงัตะลุงพบว่ามีการใชส้ัญญะน้ีทั้งในส่วนของลวดลายท่ีใช้กบัตวั
นางและบทกลอนในเน้ือเร่ืองท่ีแสดง อาทิ 

 

“...จะกล่าวถึงอรุณีท่ีสวยสด  ข้ึนปรากฏใหโ้ลกเห็นเช่นบุปผา...” 
จากเร่ืองแกว้สองภาค ของหนงัจนัทร์แกว้ บุญขวญั 

“…อนัดอกไมเ้ขาเปรียบเทียบนารี  ผูช้ายน้ีโบราณเปรียบเทียบแมลง...” 
จากบทชมสวนดอกไม ้ของหนงัปรีชา สงวนศิลป์22 

                                                           
22 วิมล ด าศรี, หนังตะลุงช้ันครู คู่เมืองนครศรีธรรมราช. พิมพค์ร้ังท่ี2. (นครศรีธรรมราช: คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และ
ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช, 2549) 
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จากความหมายสัญญะของดอกไม้ท่ีพบในงานหนังตะลุง ผูว้ิจยัจึงมีแนวทางการ
ออกแบบท่ีจะใชล้วดลายของดอกไมแ้ละลายท่ีมาจากธรรมชาติท่ีพบในงานหตัถกรรมหนงัตะลุงมา
ใชอ้อกแบบในการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานเคร่ืองประดบั โดยเปล่ียนจากลวดลาย 2 มิติให้เป็นช้ินงาน 
3 มิติ แต่ยงัคงสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ของงานหตัถกรรมหนงัตะลุงทั้งในส่วนของความงามทางศิลปะ 
ทกัษะเชิงช่างและเสน่ห์ของวสัดุ 
 

3.ความเช่ือมโยงของเคร่ืองประดับกบัร่างกาย 

เคร่ืองประดบัและมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กนัมานาน นอกจากเร่ืองของความสวยงาม 
และคุณค่าทางความรู้สึกกบัผูส้วมใส่ เคร่ืองประดบัยงัท าหนา้ท่ีเป็นตวับนัทึกในเร่ืองประวติัศาสตร์ 
ศิลปะ และวฒันธรรมดว้ย เคร่ืองประดบัเป็นวตัถุท่ีอยู่ใกลชิ้ดมนุษยท์ั้งในทางกายภาพและในทาง
จิตใจ ดงันั้นเคร่ืองประดบัจึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นบุคลิกภาพของผูส้วมใส่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ความหมายโดยทัว่ไป เคร่ืองประดบั หมายถึง วตัถุหรือส่ิงท่ีใชต้กแต่งประดบัร่างกาย
มนุษย์เพื่อความสวยงาม มีหลากหลาบรูปแบบแตกต่างกันไปทั้งรูปลักษณะ วสัดุ ฯลฯ โดยมี
ปัจจยัพื้นฐานมาจากความเช่ือ ศิลปวฒันธรรม และรสนิยม  

ความหมายในเชิงสร้างสรรค์และศิลปะ เคร่ืองประดบัหมายถึง วตัถุส่ิงของท่ีมนุษย์
สร้างสรรคข้ึ์นหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นๆ ทั้งน้ีอาจจะสวมใส่บนร่างกายมนุษยไ์ดห้รือไม่
สามารถสวมใส่บนร่างกายมนุษย์ได้จริง แต่มีความเก่ียวข้องสัมพนัธ์ต่อจิตใจของมนุษย์ และ
สามารถสร้างใหเ้กิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆต่อผูส้วมใส่หรือผูช้ม 

โดยผูส้วมใส่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีความส าคญัท่ีสุดส าหรับเคร่ืองประดับ ด้วย
เหตุผลท่ีวา่เคร่ืองประดบันั้นโดยทัว่ไปแลว้ตอ้งมีการเกาะเก่ียว ร้อยพนัไวบ้นร่างกายมนุษยไ์ม่วา่จะ
เป็นการสวมสร้อยคอท่ีวางราบของบนช่วงล าคอและทิ้งช่วงสร้อยคอท่ีเหลือลากไปตามเนินอก 
หรือการสวมแหวนในน้ิวมือน้ิวเทา้ การเจาะใบหูให้มีรูส าหรับคลอ้งเก่ียวหูแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นการ
ใชง้านในเชิงกายภาพ หากแต่ผูส้วมใส่ยอ่มมีความผูกพนัทางจิตใจในการใชเ้คร่ืองประดบัดว้ย เช่น 
การสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีมีกรรมวิธีในการผลิตท่ีเป็นอนุรักษง์านตามแบบดัง่เดิมท่ีส่ือถึงรสนิยม
เฉพาะตวัแลว้ ยงัมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของไทยอยูใ่นผลงานดว้ย 

3.1 รูปแบบและต าแหน่งของเคร่ืองประดับ 
 เน่ืองดว้ยตวังานหัตถกรรมหนงัตะลุงเป็นรูปแบบของละครเงาท่ีมีจุดเด่นในเร่ือง

ของการเคล่ือนไหวท่ีสามารถขยบัข้อต่อได้ ผูว้ิจ ัยมีน าจุดเด่นน้ีมาเช่ือมโยงกับการออกแบบ
ตวัเคร่ืองประดบั โดยเลือกรูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีเป็นลกัษณะแบบสร้อยมีขอ้ต่อท่ีร้อยเรียงกนัเป็น
เส้น ซ่ึงไดแ้ก่ สร้อยคอและสร้อยขอ้มือ  
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 สร้อยคอ 
 

 
ภาพท่ี 48 รูปแบบและระดบัความยาวของสร้อยคอ 

ท่ีมา : https://today.line.me/th/pc/article/ 
 

 ระดบัความยาวของสร้อยคอมีหลายระดบัแตกต่างกนัไปตามรูปแบบของการใช้
งาน โดยส าหรับเคร่ืองประดบัสะทอ้นเอกลกัษณ์หตัถกรรมหนงัตะลุงผูว้ิจยัเลือกใชร้ะดบัความยาว
ท่ีต่างกนั 3ระดบั คือ 

1.)Collar (คอลล่า) ความยาวของสร้อยอยูท่ี่ 12-13 น้ิว เป็นลกัษณะสร้อยแบบแนบ
ติดล าคอ ต าแหน่งของสร้อยจะอยูใ่นช่วงล าคอ  

 

 
ภาพท่ี 49 ต าแหน่งและลกัษณะการสวมใส่สร้อยคอแบบ Collar 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com 
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2.)Matinee (มาธินี) ความยาวของสร้อยอยูท่ี่ 20-24 น้ิว ต าแหน่งของสร้อยจะอยูร่ะดบั
ช่วงอกของผูส้วมใส่ 

 

 
ภาพท่ี 50 ต าแหน่งและลกัษณะการสวมใส่สร้อยคอแบบ Matinee 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com 
 

3.)Lariat (ลาเรียท) ความยาวของสร้อยมากว่า 40 น้ิว ต าแหน่งของสร้อยจะยาวอยู่
ระดบัช่วงล าตวัของผูส้วมใส่ 
 

 
 

ภาพท่ี 51 ต าแหน่งและลกัษณะการสวมใส่สร้อยคอแบบ Lariat 
ท่ีมา : https://www.pinterest.com 
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สร้อยข้อมือ 
สร้อยขอ้มือมีความยาวอยูท่ี่ 6-7 น้ิว สวมใส่โดยการพนัเก่ียวรอบขอ้มือ 

 

 
ภาพท่ี 52 ต าแหน่งและลกัษณะการสวมใส่สร้อยขอ้มือ 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com 
 

4. การออกแบบ 

จากแนวทางการออกแบบ ผูว้ิจ ัยจึงได้น าลายจากงานหัตถกรรมหนังตะลุงท่ีได้
คดัเลือก มาท าการออกแบบ โดยปรับจากลาย 2 มิติเป็นงาน 3 มิติ แลว้จึงออกแบบเป็นส่วนของขอ้
ต่อเพื่อใชป้ระกอบกบัช้ินส่วนท่ีเป็นช้ินดอกไม ้แลว้จึงจดัวางในรูปแบบของเคร่ืองประดบั  

 
4.1 ปรับทัศนธาตุของลายเป็น3มิติ 

ท าการศึกษาทศันธาตุของลวดลายท่ีคดัเลือก ไดแ้ก่ ลายเม็ดขา้ว ลายดอกและลาย
วงกลมดอกเขม็ แลว้จึงปรับใหเ้ป็นโมเดลกระดาษ3มิติ 
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ภาพท่ี 53 ศึกษาทศันธาตุและสร้างโมเดลของลายเมด็ขา้ว 

 

ลายเม็ดข้าว ทศันธาตุท่ีไดเ้ป็นเส้นโคง้ท่ีหันเขา้หากนั เม่ือน ามาต่อเรียงกนัแบบเวน้
ระยะ ก็มีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัลายตวัหนอน หรือหากน าทศันธาตุจากลายเม็ดขา้วมาประกอบโดยน า
มุมมาชนกนั ก็เกิดเป็นลกัษณะของกลีบของดอกไม ้

 

 
ภาพท่ี 54 ศึกษาทศันธาตุและสร้างโมเดลของลายดอก 

 

ลายดอก ทศันธาตุท่ีไดเ้ป็นส่วนของเส้นโคง้ท่ีชนท ามุมกนัอยูเ่ป็นรอยหยกั ผูว้จิยัปรับ
เป็นงาน 3 มิติโดยการจดัวางแบบเรียงต่อกนัเป็นเส้นและวางสลบัฟันปลา และใชเ้ป็นส่วนของกลีบ
ดอกไม ้
 



  92 

 
ภาพท่ี 55 ศึกษาทศันธาตุและสร้างโมเดลของลายวงกลมดอกเขม็ 
 

ลายวงกลมดอกเข็ม  ทัศนธาตุท่ีได้คือส่วนของเส้นโค้งท่ีจัดวางอยู่ในต าแหน่งท่ี
ประกอบกนัเป็นวงกลมคาบเก่ียวกนัอยู่  โดยผูว้ิจยัปรับเป็น 3 มิติโดยการต่อประกอบเป็นรูปทรง
กลมและการน ามาคลอ้งสลบักนัเป็นเส้นยาว  

 
4.2 ออกแบบข้อต่อจากลายด้วยวสัดุจริง 

ท าการออกแบบตวัขอ้ต่อของเคร่ืองประดบัดว้ยวสัดุแผ่นหนงัววัร่วมกบัโลหะ โดย
ประกอบเป็นเส้นยาว 

 

 
ภาพท่ี 56 ขอ้ต่อจากลายเมด็ขา้ว 
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ข้อต่อลายเม็ดข้าว ใช้การออกแบบตวัแพทเทิร์นโดยการเติมส่วนท่ีเป็นเสมือนเดือย
ออกไปจากตวัลาย 2 ดา้น และใชเ้ทคนิคการพบัมุมตรงเดือยใหท้ ามุม 90 องศง ต่อประกอบเป็นเส้น
ยาวโดยติดกาวส่วนท่ีเป็นเดือยของแพทเทิร์น 2 ช้ินเขา้ดว้ยกนัและใช้ตวัขอ้วงกลมสลบัขั้นกลาง
ระหวา่งแต่ละช้ินแพทเทิร์นของลาย 

 

   
ภาพท่ี 57 ขอ้ต่อจากลายลายดอก 

 

ข้อต่อลายดอก ออกแบบแพทเทิร์น 2 แบบ คือ แบบสั้นท่ีเป็นรูปแบบตามลายดอกท่ี
เป็นลกัษณะเส้นโคง้ 4 ดา้น และแบบยาวท่ีเป็นการน าแพทเทิร์นแบบสั้นมายึดส่วนตรงกลางออก 
โดยใหมี้ความยาวเป็น 2 เท่าของแบบสั้น โดยแพทเทิร์นของลายดอกทั้ง2แบบใชก้ารเติมเดือยท่ีดา้น
ปลายของลายพบัมุมตรงเดือยใหท้ ามุม 90 องศง ต่อประกอบเป็นเส้นยาวโดยติดกาวส่วนท่ีเป็นเดือย
ของแพทเทิร์น 2 ช้ินเขา้ดว้ยกนัและใช้ตวัขอ้วงกลมสลบัขั้นกลางระหวา่งแต่ละช้ินแพทเทิร์นของ
ลาย 
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ภาพท่ี 58 ขอ้ต่อจากลายวงกลมดอกเขม็ 

 

ข้อต่อลายวงกลมดอกเข็ม  ออกแบบแพทเทิร์นโดยใชล้ายวงกลมดอกเข็มแลว้ท าการ
บากใหข้าดตรงมุม1ดา้น น าแพทเทิร์น 2 ช้ินท่ีท าจากแผน่หนงัววัมาเสียบขดักนัให้เกิดเป็นทรงกลม
ติดกาวตรงส่วนท่ีเช่ือมต่อ แลว้น ามาต่อกนัโดยสลบัใชแ้พทเทิร์นจากโลหะทองเหลืองสลบัคัน่ 

 
4.3 ออกแบบผลงานเคร่ืองประดับ 

ผูว้ิจยัท าการออกแบบผลงานเคร่ืองประดบัโดยการน าขอ้ต่อท่ีไดม้าออกแบบร่วมกบั
ดอกไมจ้ากลวดลายในงานหนงัตะลุงตามแนวทางการออกแบบ และใชเ้ทคนิค-วสัดุตามผลคดัเลือก
จากการวเิคราะห์และทดลอง โดยท าการออกแบบภาพร่างผลงานเคร่ืองประดบัจ านวน 5 ช้ิน ไดแ้ก่ 
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ช้ินที ่1 สร้อยคอแบบ Lariat 
ความยาวของสร้อยคออยู่ระหวา่งช่วงล าตวัของผูส้วมใส่ ออกแบบโดยใช้ขอ้ต่อลาย

เมด็ขา้วเป็นสร้อยเส้นหลกัของตวัช้ินงานท่ีเช่ือมต่อกบัสร้อยจากห่วงทองเหลืองท่ีมีลกัษณะเป็นโซ่
คลอ้งในต าแหน่งท่ีเป็นดา้นหลงัของล าคอ และสร้างจุดเด่นของตวัช้ินงานดว้ยการออกแบบส่วนท่ี
เป็นดอกบวัขนาดใหญ่และดอกจ าปาท่ีไล่ขนาดร้อยต่อกนั  

 
ภาพท่ี 59 แบบร่างเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 1 (สร้อยคอแบบ Lariat) 
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ช้ินที ่2 สร้อยคอแบบ Matinee 
ความยาวของสร้อยคออยู่ระหว่างช่วงอกของผูส้วมใส่ ออกแบบโดยใช้ขอ้ต่อลาย

วงกลมดอกเข็ม ท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้ต่อทรงกลมท่ีไล่ขนาดจากเล็กไปใหญ่ โดยในส่วนท่ีเป็นขอ้ต่อ
ช้ินใหญ่ดา้นหนา้ท่ีรายละเอียดของแฉกมุมท่ีมากข้ึน และมีส่วนของจ้ีท่ีออกแบบเป็นรูปทรงดอกบวั
ขนาดใหญ่  

 
ภาพท่ี 60 แบบร่างเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 2 (สร้อยคอแบบ Matinee) 
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ช้ินที ่3 สร้อยข้อมือ 
ออกแบบโดยใชข้อ้ต่อลายวงกลมดอกเขม็ โดยใชข้อ้ต่อจากแผน่หนงัขนาดเดียวกนั

คลอ้งต่อเป็นเส้นและออกแบบใหช้ิ้นตรงกลางของสร้อยขอ้มือเป็นส่วนช้ินท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนมา
เล็กนอ้ยและเป็นชั้นท่ีมีรายละเอียดของแฉกมุมท่ีมากข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 61 แบบร่างเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 3 (สร้อยขอ้มือ) 
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ช้ืนที ่4 สร้อยคอแบบ Collar 
ความยาวของสร้อยคออยูช่่วงล าคอของผูส้วมใส่ ออกแบบโดยใชข้อ้ต่อลายดอกแบบ

สั้นท่ีท าจากแผน่หนงัโดยดา้นในออกแบบใหฉ้ลุเป็นลายดอกต่างๆ และสร้างจุดเด่นดว้ยช้ินขอ้ต่อท่ี
เป็นโลหะทองเหลืองประดบัดว้ยช้ินงานรูปทรงดอกไมข้นาดเล็กดา้นบน  

 
 

ภาพท่ี 62 แบบร่างเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 4 (สร้อยคอแบบ Collar) 
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ช้ินที ่5 สร้อยข้อมือ 
ออกแบบโดยใชข้อ้ต่อลายดอกทั้งแบบสั้นและแบบยาว โดยแบบสั้นท่ีเป็นช้ินโลหะ

ประดบัดว้ยรูปทรงดอกไมด้า้นบน และแบบยาวท่ีออกแบบใหมี้การฉลุลายดา้นในดว้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 63 แบบร่างเคร่ืองประดบัช้ินท่ี 5 (สร้อยขอ้มือ) 
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5. ขั้นตอนการผลติช้ินงาน 

 
5.1 การผลติส่วนประกอบของช้ินงาน 

5.1.1 เขียนลายเส้นแพทเทิร์นของแต่ละส่วนประกอบของช้ินงานด้วยโปรแกรม 
Adobe Illustrator ทางคอมพิวเตอร์และค านวณจ านวนของแพทเทิร์นแต่ละแบบท่ีตอ้งใช ้แลว้จึง
พิมพล์งบนกระดาษและน าไปติดลงบนแผน่หนงัววัและแผน่โลหะ 

 

  
 

ภาพท่ี 64 ลายเส้นแพทเทิร์นส่วนประกอบของเคร่ืองประดบั 
 
5.1.2 ท าการตอกลายลงบนแพทเทิร์นท่ีเป็นแผน่หนงัววัในส่วนท่ีออกแบบใหมี้ลาย  

 

 
 

ภาพท่ี 65 การตอกลายแพทเทิร์นแผน่หนงัววั 
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5.1.3 ฉลุตดัแพทเทิร์นแผน่หนงัววัและแผน่โลหะตามแบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 66 การฉลุแพทเทิร์นแผน่หนงัววัและแผน่โลหะ 
 
5.1.4 ท าการขีดลายบนแผน่หนงัววัในส่วนท่ีออกแบบใหมี้ลายขีด  

 

 
 

ภาพท่ี 67 การขีดลายแผน่แพทเทิร์นหนงัววั 
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5.2 การขึน้รูปทรงส่วนประกอบของช้ินงาน 

5.2.1 การพบัมุมส่วนประกอบของช้ินงาน  ท าการพบัมุมแพทเทิร์น ในส่วนของ
แพทเทิร์นท่ีเป็นแผน่หนงัววัท าการกรีดดว้ยมีดคตัเตอร์บางๆตรงส่วนท่ีตอ้งการพบัส าหรับเป็นเส้น
น าและท าการพบัให้เป็นมุมตามรูปแบบท่ีตอ้งการ และในส่วนของแพทเทิร์นท่ีเป็นแผน่โลหะท า
การบากตรงส่วนท่ีตอ้งการพบัดว้ยเล่ือยฉลุแลว้จึงพบัท ามุม 

 

 
 

ภาพท่ี 68 การพบัมุมแผน่แพทเทิร์น 

 
5.2.2 การดดังอส่วนประกอบของช้ินงาน  ท าการดดังอแพทเทิร์น โดยทั้งแผน่หนงัววั

และแผน่โลหะสามารถท าการดดังอไดโ้ดยการดดัดว้ยแท่งไมท้รงกลมและใชคี้มดดั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 69 การดดังอแผน่แพทเทิร์น 
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5.3 การประกอบส่วนประกอบของช้ินงาน 

ประกอบแพทเทิร์นตามแบบ โดยใชเ้ทคนิคตามความเหมาะสมในแต่ละรูปแบบ 
5.3.1 การประกอบดว้ยการติดกาว  น าแพทเทิร์นแต่ละแบบมาซ้อนทบักนัในส่วนท่ี

ตอ้งการติดกาวแลว้จึงติดกาวประกอบแต่ละช้ินตามแบบท่ีวางไว ้
 

 

 
 

ภาพท่ี 70 การติดกาวแผน่แพทเทิร์น 
 

5.3.2 การประกอบด้วยการร้อยด้าย  น าแพทเทิร์นท่ีออกแบบไว้ส าหรับการ
ประกอบดว้ยการร้อยดา้ย มาท าการเจาะรูเพื่อใช่ส าหรับเป็นรูร้อย แลว้จึงน ามาวางซ้อนทบักนัตาม
รูปแบบท่ีตอ้งการ และร้อยดา้ยยดึแพทเทิร์นแต่ละชั้นไวด้ว้ยกนั 

 
 

 
 

ภาพท่ี 71 การร้อยดา้ยยดึส่วนประกอบของช้ินงาน 
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5.3.3 การประกอบดว้ยการเช่ือมโลหะ  ท าการเช่ือมส าหรับแพทเทิร์นท่ีเป็นโลหะ  
 
 

 
 

ภาพท่ี 72 การเช่ือมส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะ 
 

5.4 การจัดวางและประกอบเป็นช้ินงานเคร่ืองประดับ 

น าช้ินส่วนมาประกอบเป็นช้ินงานเคร่ืองประดบัโดยจดัวางองคป์ระกอบตามแบบร่าง
ท่ีออกแบบไว ้

5.4.1 ช้ินส่วนและการประกอบเคร่ืองประดบั ช้ินท่ี 1 (สร้อยคอแบบ Lariat) 
ช้ินท่ี1 เป็นช้ินงานสร้อยคอเส้นยาว ประกอบโดยการใช้ขอ้ต่อลายเม็ดขา้วร้อยท่ีท า

จากหนงัววัและทองเหลืองมาร้อยต่อกนัโดยใชห่้วงจากท่อทองเหลือประกอบกนัเป็นเส้นยาว และมี
จุดเด่นในช้ินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นดอกจ าปาห้อยร้อยต่อกนัดว้ยการใช้ห่วงทองเหลือง และ
ส่วนของดอกบวัท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงเช่ือมตวัฐานกบัสร้อย โดยลกัษณะของเส้นโคง้ทั้งในส่วนของขอ้
ต่อเม็ดขา้ว ดอกจ าปา และกลีบของดอกบวั เป็นไปในลกัษณะเดียวกนั และมีการใชเ้ทคนิคขีดลาย
ดว้ยเหล็กแหลมท่ีกลีบดอกและขอ้ต่อเม็ดขา้ว อีกทั้งตอกลายตวัหนอนในบางกลีบของดอกจ าปา
และดอกบวั เพื่อเพิ่มความเช่ือมโยงในแต่ละส่วน และเลือกจดัวางส่วนท่ีเป็นทองเหลืองสลบักบั
ส่วนท่ีเป็นแผน่หนงัเพื่อใหเ้กิดจงัหวะในตวัช้ินงาน  
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ภาพท่ี 73 การประกอบส่วนของสร้อยจากขอ้ต่อเม็ดขา้ว 
   
 

   
 

ภาพท่ี 74 การประกอบส่วนของสร้อยจากห่วงท่อทองเหลือง 
 

 

   
 

ภาพท่ี 75 การประกอบส่วนของสร้อยในส่วนของดอกจ าปา 
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ภาพท่ี 76 การประกอบส่วนของสร้อยในส่วนของดอกบวั 
 

5.4.2 ช้ินส่วนและการประกอบเคร่ืองประดบั ช้ินท่ี 2 (สร้อยคอแบบ Matinee)  
ช้ินท่ี2 เป็นสร้อยคอพร้อมจ้ี ประกอบโดยการใช้ขอ้ต่อของลายวงกลมดอกเข็มท่ีน า

แผ่นหนังมาไขวข้ดักนัเป็นทรงกลมคลอ้งไขวส้ลบักบัแผ่นทองเหลืองและทองแดงท่ีฉลุเป็นลาย
วงกลมดอกเข็มเช่นกนั โดยไล่ขนาดจากช้ินท่ีมีขนาดเล็กไวด้้านหลงัและเรียงต่อมาจนถึงช้ินท่ีมี
ขนาดใหญ่ไวด้้านหน้า โดยในส่วนท่ีเป็นขอ้ต่อวงกลมดอกเข็มท่ีเป็นช้ินใหญ่ด้านหน้านั้นมีการ
ประกอบแผน่หนงัท่ีมีรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน โดยการติดแผ่นหนงัท่ีพบัมุมในทุกๆดา้นของขอ้ต่อ 
และในส่วนของจ้ีออกแบบให้เป็นดอกบวั ผูว้ิจยัเลือกวางโลหะในส่วนท่ีเป็นทองแดงสลบักบัแผน่
หนงัไวใ้นต าแหน่งดา้นหลงัของสร้อยและเลือกใช้ทองเหลืองสลบักบัแผ่นหนงัในส่วนดา้นหน้า
ของสร้อยและตวัจ้ี 

 
 

   
 

ภาพท่ี 77 การประกอบสร้อยจากขอ้ต่อลายวงกลมดอกเข็ม (สร้อยคอ) 
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ภาพท่ี 78 การประกอบส่วนของขอ้ต่อลายวงกลมดอกเขม็ช้ินใหญ่ (สร้อยคอ) 
 

   
 

ภาพท่ี 79 การประกอบส่วนของจ้ีดอกบวั 
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5.4.3 ช้ินส่วนและการประกอบเคร่ืองประดบั ช้ินท่ี3 (สร้อยขอ้มือ) 
ช้ินท่ี3 เป็นสร้อยขอ้มือ ประกอบโดยการใช้ขอ้ต่อของลายวงกลมดอกเข็มท่ีท าจาก

หนงัววัคลอ้งไขวส้ลบักนั โดยมีส่วนท่ีเป็นจุดเด่นของช้ินงานอยูท่ี่ส่วนท่ีเป็นโลหะทองเหลืองท่ีเป็น
การเช่ือมประกอบให้เป็นทรงกลมเช่นเดียวกบัตวัขอ้ต่อท่ีเป็นแผ่นหนงัและช้ินขอ้ต่อช้ินใหญ่ท่ีมี
รายละเอียดเป็นการติดแผน่หนงัท่ีพบัมุมในทุกๆดา้นของขอ้ต่อ 

 

  
 

ภาพท่ี 80 การประกอบสร้อยจากขอ้ต่อลายวงกลมดอกเข็มจากแผน่หนงั (สร้อยขอ้มือ) 
 

   
 

ภาพท่ี 81 การประกอบส่วนของขอ้ต่อลายวงกลมดอกเขม็จากทองเหลือง (สร้อยขอ้มือ) 
 

   
 

ภาพท่ี 82 การประกอบส่วนของขอ้ต่อลายวงกลมดอกเขม็ช้ินใหญ่ (สร้อยขอ้มือ) 
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5.4.4 ช้ินส่วนและการประกอบเคร่ืองประดบั ช้ินท่ี 4 (สร้อยคอแบบ Collar) 
ช้ินท่ี4 เป็นสร้อยคอแบบแนบล าคอ ประกอบโดยการใช้ขอ้ต่อจากลายดอก โดยใน

ส่วนท่ีเป็นหนงัววัมีการตอกโดยใชล้ายดอก ลายดอกส่ีกลีบแปลง ลายดอกตารางแปลงและลายไข่
ปลา ในส่วนท่ีเป็นช้ินโลหะทองเหลืองนั้นไดป้ระกอบเขา้กบัตวัดอกไมข้นาดเล็กท่ีดดัแปลงมาจาก
ลายดอกส่ีกลีบโดยใหเ้กสรเป็นทองแดงเพื่อเพิ่มสีสันใหก้บัตวัช้ินงาน แลว้จึงน ามาประกอบร้อยต่อ
กนัโดยใชห่้วงจากท่อทองเหลืองประกอบกนัเป็นเส้น 

 
 

   
 

ภาพท่ี 83 การประกอบช้ินส่วนขอ้ต่อลายดอกจากแผน่หนงั (สร้อยคอ) 
 

   
 

ภาพท่ี 84 การประกอบช้ินส่วนขอ้ต่อลายดอกจากแผน่โลหะ (สร้อยคอ) 
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5.4.5 ช้ินส่วนและการประกอบเคร่ืองประดบั ช้ินท่ี 5  (สร้อยขอ้มือ) 
ช้ินท่ี5 เป็นสร้อยขอ้มือประกอบโดยการใช้ขอ้ต่อจากลายดอก 2 แบบ คือ แบบสั้ น

เหมือนในส่วนของสร้อยคอ Choker และแบบยาวท่ีดดัแปลงให้มีความสูงท่ีเพิ่มข้ึน โดยแบบสั้น
เป็นช้ินส่วนท่ีท าจากทองเหลืองแลว้ประกอบดว้ยดอกไมข้นาดเล็กท่ีดดัแปลงมาจากลายดอกส่ีกลีบ
ท่ีมีเกสรท าจากทองแดง ส่วนแบบยาวตวัโครงสร้างท าจากทองเหลืองเช่นกนั แต่ดา้นบนเป็นการ
ประกอบติดกบัแผน่หนงัท่ีท าการตอกลายเป็นลายดอกและลายจุดไข่ปลา แลว้จึงน ามาประกอบร้อย
ต่อกนัโดยใชห่้วงจากท่อทองเหลืองประกอบกนัเป็นเส้น 

 

   
 

ภาพท่ี 85 การประกอบช้ินส่วนขอ้ต่อลายดอกแบบสั้น (สร้อยขอ้มือ) 
 

   
 

ภาพท่ี 86 การประกอบช้ินส่วนขอ้ต่อลายดอกแบบยาว (สร้อยขอ้มือ) 
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6. ผลงานเคร่ืองประดับและการสวมใส่ 

 

 
 

ภาพท่ี 87 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 1 (สร้อยคอแบบ Lariat) 
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ภาพท่ี 88 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 1 (สร้อยคอแบบ Lariat) 
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ภาพท่ี 89 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 2 (สร้อยคอแบบ Matinee) 
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ภาพท่ี 90 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 2 (สร้อยคอแบบ Matinee) 
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ภาพท่ี 91 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 3 (สร้อยขอ้มือ) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 92 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 3 (สร้อยขอ้มือ) 
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ภาพท่ี 93 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 4 (สร้อยคอแบบ Collar) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 94 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 4 (สร้อยคอแบบ Collar) 
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ภาพท่ี 95 เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 5 (สร้อยขอ้มือ) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 96 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 5 (สร้อยขอ้มือ) 
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ภาพท่ี 97 การสวมใส่เคร่ืองประดบัช้ินท่ี 4 (สร้อยคอแบบ Collar) และช้ินท่ี 5 (สร้อยขอ้มือ) 
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บทที5่ 
บทสรุป 

 
ผลงานวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการวจิยัเพื่อสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัสะทอ้นเอกลกัษณ์

หตัถกรรมหนงัตะลุง ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชอ้งคค์วามรู้จากการศึกษาขอ้มูลและท าการทดลองมาสร้างสรรค์
เป็นผลงานเคร่ืองประดบัเพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

โดยองค์ความรู้ท่ีได้เกิดจากการศึกษาและทดลองอย่างเป็นขั้นตอน เร่ิมตน้จากการ
รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิในการลงพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัพทัลุงร่วมกบัการคน้ควา้ 
ขอ้มูลทุติยภูมิ ท าให้ทราบว่าหนงัตะลุงมีความส าคญักบัผูค้นและสังคมมาอย่างยาวนาน โดยหนงั
ตะลุงเป็นวฒันธรรมการแสดงหุ่นเงาประจ าภาคใตข้องประเทศไทยท่ีเล่าเร่ืองราวผ่านเงาของตวั
หนงัซ่ึงเป็นงานหตัถศิลป์ท่ีมีควบคู่กนัมาและผา่นการถ่ายทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น งานหตัถกรรม
หนังตะลุงจึงเป็นการบนัทึกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไวใ้นรูปแบบของงานศิลปะท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

โดยความงามของงานหตัถกรรมหนงัตะลุงนั้นเกิดจากลละเอียดของเส้นสายลายตอก
และลายแกะ จุดเป็นทศันธาตุเด่นท่ีพบมีการใช้ในสัดส่วนท่ีมาก โดยจากตอกตุ๊ดตู่ลงไปบนแผ่น
หนงัจนเกิดเป็นลวดลายท่ีหลากหลาย ประกอบกบัการใชเ้ส้นโคง้ท่ีอ่อนชอ้ยพล้ิวไหวให้ความรู้สึก
ล่ืนไหลตามรูปแบบของลายไทย และการวางลวดลายซ ้ าๆท าให้เกิดระยะจงัหวะในตวัช้ินงาน 
กระบวนการในงานหตัถกรรมหนงัตะลุงนั้นเร่ิมตั้งแต่การเตรียมวสัดุ การใชแ้ผน่หนงัววั ท่ีผา่นการ
ฟอกจนท าใหมี้คุณสมบติัโปร่งแสงและเกิดรอยช ้าเป็นฝ้าขาวเม่ือตอกหรือขีดลาย แต่ยงัคงพื้นผิวท่ีมี
ความสากในแบบของหนังววั ถือเป็นคุณสมบติัเฉพาะของวสัดุ อีกทั้งการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ท่ีเป็นส่ิงใกลต้วัและเป็นของในทอ้งถ่ิน อีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัคือทกัษะของช่างผู ้
สร้างสรรค์งานท่ีตอ้งผ่านการฝึกฝนเทคนิคต่างๆให้เกิดความเช่ียวชาญช านาญ ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เขียนลายโดยเขา้ใจสัดส่วนและองคป์ระกอบของลายตวัหนงัและมีความรู้เร่ืองลายไทย ขั้นตอนการ
ตอกลายท่ีตอ้งอาศยัความแม่นย  า ตอกลายเรียงสม ่าเสมอ มีระยะ ขนาดและต าแหน่งท่ีเหมาะ และ
ขั้นตอนการแกะลายท่ีตอ้งใชค้วามช านาญในการแกะลายเพื่อใหไ้ดล้ายท่ีพล้ิวไหวอ่อนชอ้ยและตอ้ง
คอยระวงัไม่ให้ลายขาดระหว่างการแกะ จากท่ีกล่าวมาจึงสามารถสรุปเป็นเอกลกัษณ์ของงาน
หัตถกรรมหนังตะลุงได้ 3 ขอ้ คือ ความงามทางศิลปะท่ีแสดงออกผ่านทางทศันธาตุของตวัหนัง
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ตะลุง ทกัษะเชิงช่างท่ีใชภู้มิปัญญาและฝีมือในการสร้างสรรคง์าน และเสน่ห์ของวสัดุแผน่หนงัววัท่ี
มีคุณสมบติัเฉพาะตวั  

เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลจนคน้พบเอกลกัษณ์ของงานหัตถกรรมหนังตะลุงแล้ว จึงเขา้สู่
กระบวนการศึกษาและทดลองเพื่อค้นหาวสัดุและเทคนิคส าหรับปรับให้เหมาะสมกับการ
สร้างสรรค์เป็นผลงานเคร่ืองประดบั ซ่ึงจากการศึกษาผลงานของศิลปินท่ีมีความเก่ียวขอ้งท าให้
ผูว้ิจยัไดแ้นวทางในการทดลอง โดยการเลือกใช้วสัดุแผ่นหนงัซ่ึงเป็นวสัดุเดิมจากงานหัตถกรรม
หนงัตะลุงร่วมกบังานโลหะซ่ึงเป็นวสัดุท่ีใช้ในงานเคร่ืองประดบัเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการข้ึน
รูปทรงและเพิ่มความน่าสนใจให้ช้ินงาน และทดลองเทคนิคต่างๆเพื่อเพิ่มมิติจากงาน 2 มิติเป็น 3 
มิติ ได้แก่ เทคนิคทบัซ้อนโดยการซ้อนเป็นชั้นๆ เทคนิคดัดงอโดยการดดัให้เกิดความโคง้ และ
เทคนิคพบัมุมดว้ยการกรีดแลว้พบัหกัมุม 

โดยแนวทางท่ีใช้ในการออกแบบ ผูว้ิจยัสนใจประเด็นท่ีพบจากการวิเคราะห์และ
ทดลองสร้างลายในหนงัตะลุงท่ีวา่ลายส่วนใหญ่จะพบในต าแหน่งของเคร่ืองแต่งกายตวันางและมกั
เป็นลายท่ีมีท่ีมาจากธรรมชาติโดยเฉพาะลายท่ีมีท่ีมาจากดอกไม ้จากประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัจึง
คน้ควา้เพิ่มเติมและพบวา่ดอกไมม้กัถูกใชเ้ป็นสัญญะแทนตวัผูห้ญิงหรือเปรียบเทียบกบัความงาม
ของหญิงสาว ผูห้ญิงจึงมกันิยมใชด้อกไมใ้นการประดบัร่างกายเพื่อความสวยงาม จากความหมาย
สัญญะของดอกไม้ท่ีพบในงานหนังตะลุง ผูว้ิจยัจึงใช้ลวดลายของดอกไม้และลายท่ีมีท่ีมาจาก
ธรรมชาติมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานงานในรูปแบบของเคร่ืองประดบัประเภทสร้อยท่ีมีลกัษณะเป็น
ขอ้ต่อร้อยเรียงกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการแสดงหนงัตะลุงท่ีสามารถเคล่ือนไหวขยบัขอ้ต่อได ้ 

จากการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัสะทอ้นเอกลกัษณ์หตัถกรรมหนงัตะลุงท าให้
เกิดเป็นผลงานท่ีมีช้ินส่วนท่ีเป็นรูปทรงดอกไมแ้ละประกอบกบัช้ินส่วนขอ้ต่อต่างๆท่ีมีท่ีมาจากลาย
ของหนงัตะลุงร้อยเรียงกนั  โทนสีของช้ินงานท่ีกลมกลืนกนัและการลวดลายท่ีละเอียด คุณสมบติัท่ี
ต่างกนัระหวา่งความโปร่งแสงของแผน่หนงักบัความทึบแสงของโลหะ ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงถึงการ
ผสมผสานระหวา่งงานหตัถกรรมหนงัตะลุงเขา้กบัเทคนิคของงานเคร่ืองประดบัในรูปแบบของงาน
ร่วมสมยัท่ีอยู่ใกลชิ้ดมนุษยท์ั้งในทางกายภาพและในทางจิตใจจากการสวมใส่ช้ินงานท่ีมีกรรมวิธี
ในการผลิตท่ีเป็นอนุรักษ์งานตามแบบดัง่เดิมท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และยงัคงไว้
ซ่ึงเอกลกัษณ์ของงานหตัถกรรมหนงัตะลุง  

จากการวจิยัสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์เคร่ืองประดบัสะทอ้นเอกลกัษณ์หตัถกรรม
หนังตะลุงในคร้ังน้ี ก่อให้เกิดการประยุกต์ดดัแปลงงานหัตถกรรมหนังตะลุงในรูปแบบใหม่ๆ
นอกเหนือจากรูปแบบท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไป เป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับวิธีการผลิตผลงานทั้งในส่วนของ
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ช่างทอ้งถ่ินและนกัออกแบบท่ีสามารถใช้ศึกษาเป็นแนวทางเพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่งาน
หตัถกรรมหนงัตะลุงสู่สาธารณชน และเป็นแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานของผูว้จิยัในคร้ังต่อๆไป 

ส าหรับผลงานเคร่ืองประดบันั้น เน่ืองดว้ยตวัช้ินงานท่ีมีทั้งส่วนท่ีเป็นโลหะและหนงั
จึงท าให้เม่ือประกอบช้ินงานเขา้ดว้ยกนัแลว้ การเก็บรายละเอียดและความเรียบร้อยในส่วนโลหะ
ภายหลังนั้นท าได้ยากข้ึนเพราะอาจส่งผลให้ส่วนท่ีเป็นหนังได้รับความเสียหาย  ซ่ึงหากมีการ
น าไปใช้ในการสร้างผลงานคร้ังต่อไปในอนาคต ควรมีการวางล าดบัขั้นตอนในการผลิตท่ีชดัเจน
ข้ึนเพื่อใหส้ามารถควบคุมคุณภาพความเรียบร้อยของช้ินงาน  
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