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 การพัฒนาแอนิเมชันเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ
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Abstract 
  

Code of project : A16/2562 

Project name    : The development folk wisdom traditional shadow play animation  

     for increase value  the community economic sustainable 

        from cultural capital  

Researcher name : Dr.Monrawee  Thongsanay 

          Assistant professor Dr.Aunop  Vuthi 

  

 The objectives of the study were 1 ) to development folk wisdom traditional 

shadow play animation for increase value  the community economic sustainable   from 

cultural capital 2) to promote tourism from cultural of shadow play  3) to design the 

pattern of souvenir shadow play 4 )  to make youth and the general public have 

knowledge about traditional wisdom of shadow play.   The population is sage of 

shadow play, research tools are questionnaire and interview.  There were 5  steps in 

develop 1) study the shadow play 2) plan for implementation  3) develop animation 

4) create souvenir products 5) design  tourist routes of shadow play. 

 The results covered the objectives of the study, 1) animation of shadow play 

2) souvenir products 3) 2 shadow play learning center   
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ทุนทางวัฒนธรรม คือ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติซ่ึงกรมสงเสริมวัฒนธรรมของ

กระทรวงวัฒนธรรมกําหนดไวมี 7 สาขา คือ 1) ภาษา  2) วรรณกรรมพ้ืนบาน  3) ศิลปะการแสดง 4) 

แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล  5) งานชางฝมือดั้งเดิม  6) ความรูและแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  7) กีฬา ภูมิปญญาไทย  หมายรวมถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ในรูปแบบของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาษาวรรณกรรม เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ 

ศิลปะการแสดง และงานศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีบรรพบุรุษไดสั่งสมและสรางสรรคไวจนสืบทอดมาเปน

มรดกวัฒนธรรมใหแกอนุชนไดนํามาศึกษาเรียนรูและซาบซ้ึงในสุนทรียแหงความงดงามของ

เอกลักษณวัฒนธรรมไทยอยางไมขาดสาย มรดกทางวัฒนธรรมของชาตินับเปนตนทุนทางวัฒนธรรมท่ี

สามารถสรางรายไดใหแกประเทศท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมอยางมหาศาล ดังนั้นการธํารงรักษามรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติ  ใหคงอยูอยางยั่งยืนควบคูไปกับการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ โดยคํานึงถึง

ปจจัยอันเปนประโยชนท่ีชุมชนและประชาชนจะไดรับอยางเต็มท่ีท้ังทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึง

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 ถึง 

2564)  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน กลาวถึง การ

พัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ สงเสริมการสราง

รายไดจากการทองเท่ียว โดยดาเนินการ การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการดานการทองเท่ียว

โดยใชประโยชนจากอัตลักษณและเอกลักษณแหงความเปนไทยท่ีสะทอนวัฒนธรรมทองถ่ินและวิถี

ชีวิตชุมชน พัฒนากลุมคลัสเตอรทองเท่ียวตามศักยภาพของพ้ืนท่ี เชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเท่ียว

ตามความตองการของตลาด อาทิ การทองเท่ียวโดยชุมชน การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิง

เกษตร การทองเท่ียวทางทะเล การทองเท่ียวสีเขียวการทองเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การ

ทองเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การทองเท่ียวเชิงกีฬาและการทองเท่ียวกลุมมุสลิม 

(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 ถึง 2564) ทุนทางวัฒนธรรมเปน

องคประกอบท่ีสําคัญของทุนทางสังคม และเปนจุดแข็งท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสูทุนทางเศรษฐกิจและ

ทุนอันเปนทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเปนพลังขับเคลื่อนการเสริมสรางการกินดีอยูดีมีความสุขรวมกัน

ของคนในชาติ นอกจากนัน้ทุนทางวัฒนธรรมยังเปนเครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศใหมี

ความเขมแข็งอีกทางหนึ่งดวย การพัฒนาคุณคาของทุนทางวัฒนธรรมดวยการสรางสรรคตอยอดให

เกิดผลิตภัณฑและการบริการทางวัฒนธรรมอยางมีคุณคาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความสําคัญ
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และจําเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนการสงเสริมการสรางผลิตภัณฑแกชุมชนดวยการสรางตนแบบและตอ

ยอดผลิตภัณฑท่ีสรางสรรคจากมรดกศิลปวัฒนธรรม การจัดทําเสนทางทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเพ่ือ

รักษาองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีกําลังจะสูญหายใหคงอยู ในสงเสริมใหชุมชนนําองคความรูจาก

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปใชในการสรางสรรค พัฒนาตอยอดใหมีคุณภาพตามความเหมาะสมตอ

เอกลักษณของแตละชุมชน  

 ทุนทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งคือ ภูมิปญญา ซ่ึงหมายถึง องคความรู ความเชื่อ ความสามารถ

ของคนในทองถ่ิน ท่ีไดจากการสั่งสมประสบการณและการเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนาน มีลักษณะ

เปนองครวม และมีคุณคาทางวัฒนธรรม  สามารถแบงออกไดหลายประเภท  ไดแก  1)  ภูมิปญญา

พ้ืนบาน เปนองคความรู ความสามารถและประสบการณท่ีสั่งสมและสืบทอดกันมา เปนความสามารถ

และศักยภาพในเชิงการแกปญหา การปรับตัวเรียนรูและสืบทอดไปสูคนรุนตอไป เพ่ือการดํารงอยูของ

เผาพันธุ จึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมชาติ ของเผาพันธุหรือเปนวิถีชีวิตของชาวบาน  2)  ภูมิปญญา

ชาวบาน  เปนวิธีการปฏิบัติของชาวบาน ซ่ึงไดมาจากประสบการณ แนวทางแกปญหาแตละเรื่อง      

แตละประสบการณ  แตละสภาพแวดลอม ซ่ึงจะมีเง่ือนไขปจจัยเฉพาะแตกตางกันไป นํามาใชแกไข

ปญหาโดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยูโดยชาวบานคิดเอง เปนความรูท่ีสรางสรรคและมีสวนเสริมสรางการ

ผลิต หรือเปนความรูของชาวบานท่ีผานการปฏิบัติมาแลวอยางโชกโชน เปนสวนหนึ่งของมรดกทาง

วัฒนธรรม  เปนความรูท่ีปฏิบัติไดมีพลังและสําคัญยิ่ง ชวยใหชาวบานมีชีวิตอยูรอดสรางสรรคการ

ผลิตและชวย ในดานการทํางาน  เปนโครงสรางความรู ท่ี มีหลักการ มีเหตุ  มีผลในตัวเอง                        

3)  ภูมิปญญาทองถ่ิน  เปนความรูท่ีเกิดจากประสบการณในชีวิตของคน  ผานกระบวนการศึกษา 

สังเกต คิดวาวิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกเปนองคความรูท่ีประกอบกันข้ึนมาจากความรูเฉพาะ

หลาย ๆ เรื่อง จัดวาเปนพ้ืนฐานขององคความรูสมัยใหมท่ีจะชวยในการเรียนรู การแกปญหาจัดการ

และการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปญญาทองถ่ินเปนความรูท่ีมีอยูท่ัวไปในสังคม ชุมชน

และในตัวผูรูเอง จึงควรมีการสืบคน รวบรวม ศึกษา ถายทอด พัฒนาและนําไปใชประโยชนไดอยาง

กวางขวาง  4) ภูมิปญญาไทย  หมายถึง  องคความรู ความสามารถ ทักษะของคนไทยท่ีเกิดจากการ

สงเสริมประสบการณท่ีผานกระบวนการการเลือกสรร เรียนรูปรุงแตงและถายทอดสืบตอกันมา              

เพ่ือใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย 

 ภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการพัฒนา การปรับตัว ปรับวิถี

ชีวิตของคนในภาคใตท่ีประกอบดวยคนไทยและอีกหลายชาติพันธุท่ีอยูรวมกันในคาบสมุทรมีคน

มาเลย คนจีน และคนท่ีมาจากอินเดียฝายใต แตกลุมชนท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ไทยสยาม ภูมิปญญา

ของภาคใตจึงมีความหลากหลาย ท้ังท่ีไดพัฒนาการจากการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 

หรือคนตางถ่ินท่ีพกพามาจากแหลงอารยธรรมตางๆ จนหลอมรวมกัน เกิดเปนภูมิปญญาประจําถ่ินซ่ึง

มีอยูในหลายลักษณะ ศิลปะการแสดงหนังตะลุงถือเปนภูมิปญญาในดานศิลปการแสดงท่ีมีชื่อเสียง
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และเปนท่ีรูจักกันดีในอดีตอยางหนึ่งของภาคใต ซ่ึงเปนมหรสพท่ีนิยมแพรหลายอยางยิ่งมาเปน

เวลานาน โดยการเลาเรื่องราวท่ีผูกเรื่องเปนนิยาย ดําเนินเรื่องดวยบทรอยกรองท่ีขับรองเปนสําเนียง

ทองถ่ิน มีบทสนทนาแทรกเปนระยะ และใชการแสดงเงาบนจอผาเปนสิ่งดึงดูดสายตาของผูชม ซ่ึงการ

วาบท การสนทนา และการแสดงเงานี้นายหนังตะลุงเปนคนแสดงเองท้ังหมด ซ่ึงแสดงไดท้ังในงานบุญ 

งานศพ หรืองานเฉลิมฉลองท่ีสําคัญ แตเม่ือเวลาผานไป เขาสูยุคเจริญดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ละคร

ทีวี ภาพยนต ท่ีมาแยงความสนใจไปจากศิลปะพ้ืนบาน หนังตะลุงกลับกลายเปนความบันเทิงซบเซา

ลง  หนังตะลุงเลียนแบบมาจากหนังใหญ โดยยอรูปหนังใหเล็กลง   

 ดังท่ีไดกลาวมาขางตนเปนภูมิปญญาท่ีสะสมมายาวนาน กาลเวลา ความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึน และความเจริญในดานตาง ๆ ไดทําใหหนังตะลุงคอย ๆ เลือนหายไปจากคนรุนใหม ท่ีนิยม

บริโภคความบันเทิงสมัยใหม ตาง ๆ ใหทันยุคทันสมัย ความเปนมา ความสวยงาม ท่ีมีอยูในตัวหนัง

ตะลุง ไมวาจะเปน ความปราณีตในการสรางงานฝมือตัวหนัง ลวดลาย เสน สี  ไดถูกเลือนหายไปจาก

คนรุนใหมอยางสิ้นเชิง ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลเบื้องตนกับกลุมปราญชทางดานหนังตะลุง ครูภูมิ

ปญญา และศิลปนแหงชาติ จึงทราบวาทางกลุมหนังตะลงตองการสื่อท่ีเผยแพรและเขาถึงกลุมคนได

หลากหลาย เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลวัฒนธรรมภูมิปญญาทางดานหนังตะลุง และแนะนํา

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามเสนทางหนังตะลุง ผูวิจัย จึงมีความประสงคท่ีจะการพัฒนาการตูน

แอนิเมชันเพ่ือเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหชุมชนจาก

ทุนวัฒนธรรมอยางยั่งยืน  ท่ีสามารถเผยแพรผานโซเชียลมีเดียซ่ึงเปนชองทางท่ีเขาถึงกลุมคนไดมาก

ท่ีสุด และมอบใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทางดานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือจะสามารถ

นําไปใชในการเผยแพรขอมูลหนังตลุงตามขนบดั้งเดิม พรอมท้ังแนะนําเสนทางการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมดานหนังตะลุงและออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกตามมรดรกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาหนัง

ตะลุง ซ่ึงเปนการสงเสริมเศรษฐกิจจากทุนวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาการตูนแอนิเมชันเพ่ือเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมอยางยั่งยืน 

2. เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวจากทุนวัฒนธรรมตามเสนทางภูมิปญญาหนังตะลุง 

3. เพ่ือออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง 

4. เพ่ือทําใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีความรูเก่ียวกับภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบ

ดั้งเดิม 
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3. คําถามการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย (ถามี) 

 1. การตูนแอนิเมชันเปนสื่อเพ่ือเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมไดอยางยั่งยืน 

2. สงเสริมการทองเท่ียวจากทุนวัฒนธรรมตามเสนทางภูมิปญญาหนังตะลุง 

3. มีผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีออกแบบจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง 

4. เยาวชนและประชาชนท่ัวไปไดรับความรูเก่ียวกับภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิม 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากร กลุมปราชญ ครูภูมิปญญา ศิลปนแหงชาติ ดานศิลปะการแสดงหนัง

ตะลุง 

 2. ขอบเขตเนื้อหาภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมนําเสนอในรูปแบบการตูนแอนิเมชัน 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. ไดการตูนแอนิเมชันท่ีสามารถเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมอยางยั่งยืน 

  2. ไดเสนทางการทองเท่ียวจากทุนวัฒนธรรมตามเสนทางภูมิปญญาหนังตะลุง 

   3. ไดตนแบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง 

  4. เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีความรูเก่ียวกับภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมไดอยาง

ถูกตอง สามารถศึกษา เรียนรูอยางไมจํากัดเวลา สถานท่ี ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

  5. ทําใหเกิดประโยชนในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินผานการตูนแอนิเมชันเพ่ือเผยแพรภูมิ

ปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมอยางยั่งยืน  โดยการผสมผสานกระบวนการผานทางการวิจัย 

กอใหเกิดการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเพ่ือเปนแนว

ทางการสืบทอด  ภูมิปญญาพ้ืนบานไทยใหดํารงอยูและพัฒนาตอไปอยางยั่งยืน 

 

 

 



บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ / ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

 

 การพัฒนาแอนิเมชันเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

ใหชุมชนจากทุนวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการทฤษฎี เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตางๆ และงานวิจัย ท่ีเก่ียวของซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาแอนิเมชัน ซ่ึงประกอบดวย

หัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.  ความรูเก่ียวกับหนังตะลุง 

2.  ความรูเก่ียวกับแอนิเมชัน 

3.  ความรูเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก 

4.  เครื่องมือในการพัฒนาแอนิเมชัน 

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

1.  ความรูเกี่ยวกับหนังตะลุง 

1.1 ประวัติความเปนมาของหนังตะลุง 

  นักวิชาการหลายทานเชื่อวา มหรสพการแสดงเงาจําพวกหนังตะลุงนี้ เปนวัฒนธรรมเกาแก

ของมนุษยชาติ เคยปรากฏแพรหลายมาท้ังในแถบประเทศยุโรป และเอเชีย โดยอางวา มีหลักฐาน

ปรากฏอยูวา เม่ือครั้งพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชมีชัยชนะเหนืออียิปต ไดจัดใหมีการแสดงหนัง

(หรือการละเลนท่ีคลายกัน)เพ่ือเฉลิมฉลองชัยชนะและประกาศเกียรติคุณของพระองค และเชื่อวา 

มหรสพการแสดงเงานี้มีแพรหลายในประเทศอียิปตมาแตกอนพุทธกาล ในประเทศอินเดีย พวก

พราหมณแสดงหนังท่ีเรียกกันวา ฉายานาฏกะ เรื่องมหากาพยรามายณะ เพ่ือบูชาเทพเจาและสดุดี

วีรบุรุษ สวนในประเทศจีน มีการแสดงหนังสดุดีคุณธรรมความดีของสนมเอกแหงจักรพรรดิ์ยวนตี่ 

(พ.ศ. 411 - 495) เม่ือพระนางวายชนม 

ในสมัยตอมา การแสดงหนังไดแพรหลายเขาสูในเอเชียอาคเนย เขมร พมา ชวา มาเลเซีย 

และประเทศไทย คาดกันวา หนังใหญคงเกิดข้ึนกอนหนังตะลุง และประเทศแถบนี้คงจะไดแบบมาจาก

อินเดีย เพราะยังมีอิทธิพลของพราหมณหลงเหลืออยูมาก เรายังเคารพนับถือฤาษี พระอิศวร พระ

นารายณ และพระพรหม ยิ่งเรื่องรามเกียรต์ิ ยิ่งถือวาเปนเรื่องขลังและศักดิ์สิทธิ์ หนังใหญจึงแสดง

เฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ เริ่มแรกคงไมมีจอ คนเชิดหนังใหญจึงแสดงทาทางประกอบการเชิดไปดวย 

เชื่อกันวาหนังใหญมีอยูกอนสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เพราะมีหลักฐานอางอิงวา มีนักปราชญ

ผูหนึ่งเปนชาวเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี เปนผูเชี่ยวชาญทางโหราศาสตรและทางกวี สมเด็จพระ
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เจาปราสาททองทรงเรียกตัวเขากรุงศรีอยุธยา ตอมาไดเปนพระอาจารยของสมเด็จพระนารายณ

มหาราช ไดรับการแตงตั้งเปนพระมหาราชครูหรือพระโหราธิบดี และมีรับสั่งใหพระมหาราชครูฟนฟู

การเลนหนัง(หนังใหญ)อันเปนของเกาแกข้ึนใหม  

  หนังใหญ แตเดิมเรียกวา "หนัง" นิยมเลนกันแพรหลายในแถบภาคกลาง สวนหนังตะลุง แต

เดิมคนในทองถ่ินภาคใตก็เรียกสั้นๆวา "หนัง" เชนกัน ดังคํากลาวท่ีไดยินกันบอยวา "ไปแลหนังโนรา" 

จึงสันนิษฐานวา คําวา "หนังตะลุง" คงจะเริ่มใชเม่ือมีการนําหนังจากภาคใตไปแสดงใหเปนท่ีรูจักใน

ภาคกลาง จึงไดเกิดคํา "หนังตะลุง" และ "หนังใหญ" ข้ึนมาเพ่ือไมใหซํ้าซอนกัน หนังจากภาคใตเขาไป

เลนในกรุงเทพฯ ครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยพระยาพัทลุง (เผือก) นําไป

เลนท่ีแถวนางเลิ้ง หนังท่ีเขาไปครั้งนั้นเปนนายหนังจากจังหวัดพัทลุง คนกรุงเทพฯจึงเรียก "หนัง

พัทลุง" ตอมาเสียงเพ้ียนเปน "หนังตะลุง" 

  เชื่อกันวา หนังตะลุงเลียนแบบมาจากหนังใหญ โดยยอรูปหนังใหเล็กลง ในยุคแรกๆคงแสดง

เรื่องรามเกียรติ์เหมือนกัน แตเปลี่ยนบทพากยมาเปนภาษาทองถ่ิน เปลี่ยนเครื่องดนตรีจาก พิณพาทย 

ตะโพน มาเปน ทับ กลอง ฉ่ิง โหมง ซ่ึงเปนเครื่องดนตรีท่ีมีอยูเดิมในภาคใต  

  ตอมา หนังภาคใตหรือหนังตะลุง รับอิทธิพลของหนังชวาเขามาผสมผสาน จึงทําใหเกิด

วิวัฒนาการใน "รูปหนัง" ข้ึนมา รูปหนังใหญจะเปนแผนเดียวกันท้ังตัว เคลื่อนไหวอวัยวะไมได แตรูป

หนังชวาเคลื่อนไหวมือและปากได สวนใหญรูปหนังจะเคลื่อนไหวมือไดเพียงขางเดียว ยกเวนรูปกาก 

หรือตัวตลก และรูปนางบางตัว ท่ีสามารถขยับมือไดท้ังสองขาง รูปหนังชวามีใบหนาท่ีผิดไปจากคน

จริง และหนังตะลุงก็รับแนวคิดนี้มาปรับใชกับรูปตัวตลก เชน แกะรูปหนูนุยใหหนาคลายวัว เทงหนา

คลายนกกระฮัง  

 

 1.2  ความหมาย หนังตะลุง 

  หนังตะลุง หมายถึง คณะมหรสพท่ีนําตัวหนังซ่ึงตัดและแกะจากหนังสัตว มาเปนรูปตัวละคร

ตางๆตามทองเรื่องท่ีจะแสดงมาเชิดบนจอดานใน โดยใชแสงสวางใหเกิดเงาบนจอหนัง หนังตะลุงเปน

การละเลนพ้ืนบานภาคใตท่ีมีประวัติมาอยางชานานและเปนท่ี นิยมอยางแพรหลายและสืบตอกันมา

จนถึงปจจุบัน นักวิชาการไดใหความหมายไวตาง ๆ ดังนี้  

  หนังตะลุงหมายถึง น. การมหรสพอยางหนึ่ง ใชหนังสลักเปนรูปภาพขนาดเล็ก คีบดวยไมตับ

อันเดียว เชิดภายในโรงใหแสงไฟสองผานตัวหนังสรางเงาใหปรากฏบนจอผาขาวหนาโรง ใชป กลอง 

และฆองบรรเลงเพลงประกอบ ผูเชิดเปนผูพาก (พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตราชสถาน, 2542:1244) 

  หนังตะลุงหมายถึง มหรสพพ้ืนบานท่ีข้ึนหนาข้ึนตาของชาวไทยสมัยโบราณอีกอยางหนึ่งคือ

หนัง ซ่ึงเรียกกันภายหลังวาหนังใหญ เพราะมีหนังตะลุงซ่ึงเปนหนังตัวเล็กเกิดข้ึนอีกอยางหนึ่ง จึงได

เติมคําเรียกใหแตกตางกันออกไป?ซ่ึงถาตีความนี้ก็แสดงวาหนังตะลุง นาจะเกิดข้ึนหลังหนังใหญของ
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ภาคกลาง แตเม่ือพิจารณาผลการศึกษาคนควาของนักวิชาการคนอ่ืน ๆ เขาประกอบแลวจะเห็นวายัง

ไมอาจถือเปนขอยุติไดนักวาหนังตะลุงเกิดข้ึน หลังหนังใหญ ท้ังนี้เพราะคําวา หนังตะลุง เปนคําท่ีเรียก

กันในเวลาตอมา ในสมัยกอนชาวภาคใตเรียกการละเลนแบบนี้ในภาคใตวา หนัง หรือบางทีเรียก หนัง

ควน (ธนิต อยูโพธิ์, 2526:1-2) 

 หนังตะลุงหมายถึง การละเลนท่ีไทยไดรับมาจากชวา โดยกลาววา หนังตะลุงเปนการละเลน

ของชวาท่ีมีมากอน ศตวรรษท่ี 11แลวแพรหลายเขสมายังมาลายูและภาคใตของไทย โดยท่ีชาวมลายู

หรือมาเลเซียในปจจุบันเรียกวา วายังกุเล็ต (ไทยใชวายังกุลิต) วายังแปลวารูปหรือหุน กุเล็ต แปลวา

เปลือก หรือหนังสัตวรูปท่ีทําดวยหนังสัตว และตัวหนึ่งท่ีเขามาสูประเทศไทยหรือชวาก็ตามจะเห็นวามี

รูปรางลักษณะท่ี ผิดแปลกแตกตางไปจากมนุษยธรรมดา เปนเพราะความเชื่อของชาวชวานั้นไมนิยม

สรางรูปคนท่ีเปนท่ีเคารพนับถือ การทําตัวหนังจึงไดสรางใหมีลักษณะท่ีตางไปจากคนธรรมดา ซ่ึง

ลักษณะนี้ปรากฏอยูในตัวหนังไทยโดยเฉพาะตัวตลก และ ยังไดสันนิษฐาน เก่ียวกับความเปนมาของ

ของคําวา หนังตะลุง ไววา เหตุท่ีมีผูเรียกการเลนโดยใชเงานี้วา หนังตะลุง เกิดจากการเริ่มเลนมาจาก

เสาตะลุง ซ่ึงเปนเสาสําหรับผูกชาง โดยท่ีชาวชวาเขามาทํามาหากินอยูในภาคใตของไทยและยึดอาชีพ

เลี้ยงชาง รับจางทํางาน เม่ือถึงกลางคืนก็กอไฟข้ึนกันยุงกันหนาวและไดมีผูหนึ่งเอาเล็บจิกเจาะ ใบไม

ข้ึนเปนรูปตาง ๆ และจับใบไมนั้นเชิดเลนอยูหนากองไฟใหเงาของใบไมท่ีเปนรูปตางๆ ไปปรากฏใกลๆ 

ปากก็รองเปนทํานองประกอบไปตามการเชิดใบไม และจากแนวความคิดนี้ไดวิวัฒนาการจากการแกะ

ใบไมซ่ึงไมถาวรมาเปนการแกะ ดวยหนังสัตว สวนการเชิดแทนท่ีจะเชิดใหเงาไปปรากฏท่ีอ่ืนๆซ่ึง

อาจจะเห็นไดไมชัดเจน ก็เปลี่ยนมาเปนการใชผาขึงเขากับเสาตะลุง และอาจจะโดยเหตุนี้เองจึงเรียก

การเลนชนิดนี้วา หนังเสาตะลุง และเม่ือเวลาผานไปจึงเหลือเรียกเพียง หนังตะลุงตามสําเนียงสั้นๆ 

ของภาพ้ืนเมือง หนังตะลุงท่ีเลนกันตั้งแตเดิมไมไดเรียกวาหนังตะลุงอยางเชนทุกวันนี้ หากแตเรียกกัน

วา หนัง หรือบางทีเรียกวา หนังควน เพ่ิงมาเปลี่ยนเรียกหนังตะลุงกันในสมัยรัชกาลท่ี 3 ตอนท่ีหนัง

เขามาเลนในกรุงเทพฯ และหนังสมัยนั้นเปนหนังของคนพัทลุง เม่ือเขามาเลนในกรุงเทพฯ ก็อาจจะ

เรียกเพ้ียนไปจาก พัทลุง มาเปน ตะลุง ก็เปนได (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2525:180) 

 ประวัติความเปนมาของหนังตะลุงในภาคใตวามีความ สัมพันธกับทางอินเดีย โดยกลาวไววา 

เม่ือศึกษาจากประวัติศาสตรและสภาพความเปนจริง เก่ียวกับหนังตะลุงก็จะพบวา หนังตะลุงแบบ

อินเดีย ชวา บาหลี มาเลเซีย และภาคใตของประเทศไทย มีความสัมพันธกันในหลายประการ เชน 

ดานธรรมเนียมการแสดง รูปหนัง ดนตรี ตลอดจนความเชื่อบางประการแตก็มีรายละเอียดตางๆ 

แตกตางไปตามวัฒนธรรมและประเพณีและศาสนา รวมท้ังการพัฒนาการแสดงของแตละประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังตะลุงในภาคใตของประเทศไทยกับหนังตะลุงของชวามีรอง รอยความสัมพันธ

กันหลายประการ และตางก็มีวัฒนธรรมของอินเดียผสมอยูอยูอยางเดนชัด (อุดม หนูทอง, 2533:1) 
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   ตามทรรศนะของนักวิชาการพอจะสรุปไดวา หนังตะลุงเปนการละเลนพ้ืนบานภาคใตท่ีมี

ประวัติสืบตอกันมาอยางชานาน แมนักวิชาการยังไมอาจสรุปไดแนชัดวาหนังตะลุงเกิดข้ึนมาท่ีไหน 

และเม่ือใดนั้น แตนักวิชาการตางเห็นพองกันวาหนังตะลุงเปนการละเลนพ้ืนบานท่ีเกาแก อยางหนึ่ง

และเปนการละเลนท่ีนิยมกันมากในภาคใตตั้งแตในอดีตจนถึง ปจจุบัน 

 

1.3  รูปหนังตะลุง 

  รูปหนัง เปนอุปกรณสําคัญในการแสดงหนังตะลุง หนังคณะหนึ่งๆ ใชรูปหนังประมาณ 150-

200 ตัว หนังตะลุงแกะโดยนายชางผูชํานาญ ในจังหวัดหนึ่งๆ ของภาคใต มีเพียง 2-3 คนเทานั้น 

ตนแบบไดมาจากรูปหนังใหญ เพราะรูปเกาแกท่ีเหลืออยูเทาเหยียบนาค มีอายุกวา 100 ปไปแลว 

ตนแบบสําคัญคือรูปเรื่องรามเกียรต์ิท่ีฝาผนังรอบวัดพระแกว ผสมผสานกับรูปหนังของชวา ทําใหรูป

กะทัดรัดข้ึนและมือหนาเคลื่อนไหวได รูปหนังจะจัดเก็บไวใน แผงหนัง โดยวางเรียงอยางเปนระเบียบ

และตามศักดิ์ของรูป นั่นคือ เอารูปเบ็ดเตล็ดและรูปตลกท่ีไมสําคัญซ่ึงเรียกรวมกันวา รูปกาก ไวลาง 

ถัดข้ึนมาเปนรูปยักษ พระ นาง เจาเมือง ตัวตลกสําคัญ รูปปรายหนาบท พระอิศวร และฤาษี 

ตามลําดับ  

  การละเลนพ้ืนเมืองท่ีไดชื่อวา"หนัง" เพราะผูเลนใชรูปหนังประกอบการเลานิทานหลังเงา การ

แกะรูปหนังตัวสําคัญ เชน ฤาษี พระอิศวร พระอินทร นางกินรี ยังคงเหมือนเดิม แตรูปอ่ืนๆ ได

วิวัฒนาการไปตามสมัยนิยมของผูคน เชน ทรงผม เสื้อผา รูปหนังรุนแรกมีขนาดใหญรองจากรูปหนัง

ใหญฉลุลวดลายงดงามมาก เปนรูปขาวดํา แลวคอยเปลี่ยนรูปใหมีขนาดเล็กลง ระบายสีใหดูสะดุดตา

ยิ่งข้ึน 

  สมัยจอมพล ป. พิบูลยสงคราม เครงครัดทางดานวัฒนธรรมมาก ออกเปนรัฐนิยมหลายฉบับ 

ยักษนุงกางเกงขายาว สวมหมวก รูปตลก รูปนาง รูปพระสวมหมวก สวมเสื้อ นุงกางเกง นุงกระโปรง 

รูปหนังท่ีออกมาแตงกายมีผิดวัฒนธรรม ตํารวจจะจับและถูกปรับทันที  

  การแกะรูปหนังสําหรับเชิดหนัง ใหเดนทางรูปทรงและสีสัน เม่ือทาบกับจอผา แสงไฟชวยให

เกิดเงาดูเดนและสะดุดตา กรรมวิธีแกะรูปหนังแบบพ้ืนบานนําหนังวัวหนังควายมาฟอก ขูดใหเกลี้ยง

เกลา หนังสัตวชนิดอ่ืนก็นิยมใชบาง เชน หนังเสือใชแกะรูปฤาษีประจําโรงเปนเจาแผง   ใ น

ปจจุบัน รูปหนังแกะจากหนังวัวอยางเดียว  

 

1.4  ตัวละครหนังตะลุง 

 ในการแสดงประเภทอ่ืนๆ ตัวละครท่ีโดดเดนและติดตาตรึงใจผูชมท่ีสุด มักจะเปนพระเอก 

นางเอก แตสําหรับหนังตะลุง ตัวละครท่ีจะอยูในความทรงจําของคนดูไดนานท่ีสุดก็คือตัวตลก มี

เหตุผลหลายประการ ท่ีทําใหบทตลกของหนังตะลุงติดตรึงใจผูชมไดมากกวาบทพระเอกหรือนางเอก 
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คือ 1) ตัวตลกมีความผูกพันใกลชิดกับผูชม(ชาวใต)มากกวาตัวละครอ่ืนๆ เพราะตัวตลกทุกตัวเปนคน

ทองถ่ินภาคใต พูดภาษาปกษใต เชื่อกันวาตัวตลกเหลานี้สรางเลียนแบบมาจากบุคลิกของบุคคลท่ีเคย

มีชีวิตอยูจริง 2) นายหนังสามารถอวดฝปากการพากยของตนไดเต็มท่ี ตัวตลกทุกตัวมีบุคลิกเฉพาะ 

และตัวตลกหลายตัวมีถ่ินกําเนิดท่ีชัดเจน ซ่ึงมักจะเปนทองถ่ินท่ีมีสําเนียงพูดท่ีเปนเอกลักษณ แตกตาง

จากตําบลหรืออําเภอขางเคียง นายหนังท่ีพากยไดตรงกับบุคลิก และสําเนียงเหมือนคนทองถ่ินนั้น

ท่ีสุด ก็จะสรางความประทับใจใหแกคนดูไดมาก 3) บทตลกคือบทท่ีสามารถยกประเด็นอะไรข้ึนมาพูด

ก็ไมทําใหเสียเรื่อง จึงมักเปนบทท่ีนายหนังนําเรื่องเหตุการณบานเมือง ปญหาสังคม ธรรมะ ขอคิด

เตือนใจ เขามาสอดแทรกเอาไว หรือแมแตพูดลอเลียนผูชมหนาโรง เสนหของมุกตลก ซ่ึงแสดงไหว

พริบปฏิภาณของนายหนังดวย นายหนังท่ีเกง สามารถคิดมุกตลกไดเอง เพราะหากเก็บมุกตลกเกามา

เลน คนดูจะไมประทับใจ และไมมีการ "เลาตอ" 4) ตัวตลกหนังตะลุงเหลานี้เปนตัวละคร "ยืน" 

หมายถึง ตัวตลกตัวหนึ่งเลนไดหลายเรื่อง โดยใชชื่อเดิม บุคลิกเดิม นอกจากนั้น ตัวตลกหนังตะลุงยัง

เปนพับลิกโดเมนอีกดวย นายหนังทุกคณะสามารถหยิบตัวตลกตัวใดไปเลนก็ได เราจึงเห็น อายเทง 

อายหนูนุย มีอยูในเกือบทุกเรื่อง ของหนังตะลุงเกือบทุกคณะ 

  รูปตัวตลก รูปตัวตลกหนังตะลุง หรือท่ีเรียกวา รูปกาก สวนใหญจะไมใสเสื้อ บางตัวนุงโสรง

สั้นแคเขา บางตัวนุงกางเกง และสวนใหญจะมีอาวุธประจําตัว ตัวตลกทุกตัวสามารถขยับมือขยับปาก

ได หนังแตละคณะจะมีรูปตัวตลกไมนอยกวาสิบตัว แตโดยปกติจะใชแสดงในแตละเรื่องแคไมเกินหก

ตัวเทานั้น ตัวหนังท่ีนายหนังคณะตางๆหลายคณะนิยมนําไปแสดง 

 

1.5  ดนตรีหนังตะลุง 

  ดนตรีหนังตะลุงในอดีต มีความเรียบงาย ชาวพ้ืนบานในทองถ่ินประดิษฐข้ึนไดเอง โดยใชวัสดุ

ในพ้ืนบาน มีทับ กลอง โหมง ฉ่ิง เปนสําคัญ ป ซอ เกิดข้ึนภายหลังก็คงใชวัสดุพ้ืนบานอยูดี ตอมา

วัฒนธรรมภายนอกโดยเฉพาะดนตรีไทยสากล หนังตะลุงจึงเพ่ิมดนตรีใหมๆ เขามาเสริม เชน กลอง

ชุด กีตาร ไวโอลีน ออรแกน จํานวนลูกคูเพ่ิมข้ึน คาใชจายเพ่ิมข้ึน คาราดเพ่ิมข้ึน ยิ่งในปจจุบันคน

ยากจนไมมีทุนรอนพอท่ีจะรับหนังตะลุงไปแสดงไดเลย ดนตรีหนังตะลุง คณะหนึ่งๆ มีดังนี้ 

   1) ทับ  เครื่องกํากับจังหวะและทวงทํานอง ท่ีสําคัญท่ีสุด ผูบรรเลงดนตรีชิ้นอ่ืนๆ ตองคอยฟง

จังหวะยักยายตามเพลงทับ ท่ีนิยมใชมีถึง 12 เพลง คือ เพลงเดิน เพลงถอยหลังเขาคลอง เพลิงเดิน

ยักษ เพลงสามหมู เพลงนาดกลายออกจากวัง เพลงนางเดินปา เพลงสรงน้ํา เพลงเจาเมืองออกสั่งการ 

เพลงชุมพล เพลงยกพล เพลงยักษ และเพลงกลับวัง ผูชํานาญท่ีเรียกวามือทับเทานั้นจึงสามารถตีทับ

ครบ 12 เพลงได ทับหนังตะลุงมี 2 ใบ ใบหนึ่งเสียงเล็กแหลม เรียกวา "หนวยฉับ" อีกใบหนึ่งเสียงทุม 

เรียกวา "หนวยเทิง" ทับหนวยฉับเปนตัวยืน ทับหนวยเทิงเปนตัวเสริม หนังตะลุงในอดีตมีมือทับ 2 คน 
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ไมนอยกวา 60 ปมาแลวใชมือทับเพียงคนเดียว ใชผาผูกไขวกัน บางคนวางบนขา บางคนวางขาขาง

หนึ่งบนทับ กดไวไมใหทับเคลื่อนท่ี  

         โดยท่ัวไป ทับนิยมทําดวยแกนไมขนุน ตบแตงและกลึงไดงาย ตัดไมขนุนออกเปนทอนๆ ยาว

ทอนละประมาณ 60 เซนติเมตร ฟนโกลนดวยขวานใหเปนรูปคลายกลองยาว นํามาเจาะภายใน และ

กลึงใหไดรูปทรงตามตองการลงน้ํามันชักเงาดานนอก หุมดวยหนังคาง ตรงแกมทับรอยไขวดวยเชือก

ดวยหรือไนลอน รอยดวยหวาย ลอดเขาในปลอกหวายสวนหลัง ดึงหวายใหตึงเสมอกัน กอนใชทุกครั้ง 

ตองชุบน้ําท่ีหนังหุม ใชผาขนาดนิ้วกอยอัดท่ีแกมทับดานใน ทําใหหนังตึงมีเสียงไพเราะกังวาน 

  2) โหมง  เปนเครื่องกํากับการขับบทของนายหนัง โหมงมี 2 ใบ รอยเชือกแขวนไวในรางไม 

หางกันประมาณ 2 นิ้ว เรียกวา "รางโหมง" ใบท่ีใชตีเปนเหล็กมีเสียงแหลมเรียกวา "หนวยจี้" อีกใบ

หนึ่งเสียงทุม เรียกวา "หนวยทุม" ในอดีตใชโหมงราง โหมงลูกฟากก็เรียก ทําดวยเหล็กหนาประมาณ 

0.4 เซนติเมตร ยาว 10 นิ้ว กวาง 4 นิ้ว อัดสวนกลางใหเปนปุมสําหรับตี สวนโหมงหลอใชกันมา

ประมาณ 60 ป หลอดวยทองสําริดรูปลักษณะเหมือนฆองวง การซ้ือโหมงตองเลือกซ้ือท่ีเขากับเสียง

ของนายหนัง อาจขูดใตปุมหรือพอกชันอุงดานใน ใหมีใยเสียงกลมกลืนกับเสียงของนายหนัง ไมตีโหมง

ใชอันเดียว ปลายขางหนึ่งพันดวยผาหรือสวมยาง ทําใหโหมงมีเสียงนุมนวล และสึกหรอนอยใชไดนาน 

  3) ฉ่ิง  ใชตีเขาจังหวะกับโหมง คนตีโหมงทําหนาท่ีตีฉ่ิงไปดวย กรับเด๋ียวนี้ไมตองใช นําฝาฉ่ิง

กระแทรกกับรางโหมงแทนเสียงกรับได 

  4) กลองตุก  มีขนาดเล็กกวากลองมโนหรา รูปแบบเหมือนกัน ใชไม 2 อัน โทนใชตีแทน

กลองตุกได  

  5) ป  หนังตะลุงใชปนอกบรรเลงเพลงตางๆ ถือเอาเพลงพัดชาเปนเพลงครู ประกอบดวย

เพลงไทยเดิมอ่ืนๆ ไดแก เพลงสาวสมเด็จ เขมรปแกว เขมรปากทอ ชะนีกันแสง พมารําขวาน พมา

แทงกบ สุดสงวน เขมรพวง ลาวดวงเดือน เพลงลูกทุงหลายเพลงอาศัยทํานองเพลงไทยเดิม คนเปาปก็

เลนไดดี แมเพลงไทยสากลท่ีกําลังฮิต ป ซอ ก็เลนได โดยไมรูตัวโนตเลย ซออู ซอดวง ประกอบป ทํา

ใหเสียงปมิเล็กแหลมเกินไป ชวนฟงยิ่งข้ึน ป ซอ สามารถยักยายจังหวะใหชาลงหรือเร็วข้ึนตามจังหวะ

ทับไดอยางกลมกลืนและลงตัว 

  การบรรเลงดนตรีหนังตะลุง  แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  1) บรรเลงดนตรีลวน เชน ยก

เครื่อง ตั้งเครื่อง ลงโรง  2) บรรเลงเพลงประกอบการรับบท ข้ึนบท ถอนบท เลยบท เชิด บรรเลง

ประกอบการขับกลอนแปด กลอนคํากลอน กลอนลอดโหมง ประกอบการบรรยาย อิริยาบทของตัว

ละครและบรรเลงประกอบบทบาทเฉพาะอยาง เชน บทโศก ลักพา รายมนต 

  ปจจุบันนี้ ดนตรีหนังตะลุงเปลี่ยนแปลงไปมาก มีเครื่องดนตรีมากข้ึน บางทานวาเปนการ

พัฒนาใหเขากับสมัยนิยม แตเปนการทําลายเอกลักษณของดนตรีหนังตะลุงไปอยางนาเปนหวง เวลา 

12.00 น. ของวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2540 มีนายหนังระดับปริญญาโท 2 ทาน คือ หนังนครินทรชา
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ทอง จังหวัดสงขลา หนังบุญธรรม เทอดเกียรติชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดใหสัมภาษณออกทีวี

ชอง 9 ยอมรับในความลืมตัวของนายหนังรุนใหม ทําใหมีคาใชจายสูง โอกาสการแสดงนอยลง ลูกคูยิ่ง

หายาก เพราะไมมีคนสืบสานตอ นี่เปนลางบอกใหทราบลวงหนา หนังตะลุงสัญลักษณของภาคใต จะ

ลงเอยในรูปใด 

 

1.6  โรงหนังตะลุง 

  โรงหนังตะลุง มีรูปรางสี่เหลี่ยม ปลูกสูงจากพ้ืนดินประมาณ 5 ฟุต ดานหนากวางประมาณ 

12 ฟุต และสูงประมาณ 9 ฟุต มีจอขึงอยูเต็มหนาดวยผาขาว ริมขลิบไวดวยผาสีแดง พ้ืนโรงปูดวยไม

กระดาน คนเชิดและนักดนตรี คนจัดตัวหนังตองอยูบนโรงนี้ทุกคน 

ลําดับการแสดง 

  หนังตะลุงทุกคณะมีลําดับข้ันตอนในการแสดงเหมือนกันจนถือเปนธรรมเนียมนิยม ดังนี้  

      1) ตั้งเครื่อง  

      2) แตกแผง หรือแกแผง  

      3) เบิกโรง  

      4) ลงโรง  

      5) ออกลิงหัวคํ่า เปนธรรมเนียมของหนังในอดีต ลิงดําเปนสัญลักษณของอธรรม ลิงขาวเปน

สัญลักษณของธรรมะ เกิดสูรบกัน ฝายธรรมะก็มีชัยชนะแกฝายอธรรม ออกลิงหัวคํ่ายกเลิกไปไมนอย

กวา 70 ปแลว ชวงชีวิตของผูเขียนไมเคยเห็นลิงดําลิงขาวท่ีสูรบกันเลย เพียงไดรับการบอกเลาจาก

ผูสูงอายุ 90 ปข้ึนไป  

      6) ออกฤาษี หรือ ชักฤาษี รูปฤาษี หนังตะลุงถือวาเปนสัญลักษแทนครู-อาจารย การแสดงแต

ละครั้ง จะละเวันรูปฤาษีไมไดแตถาเราคิดในแนวอารยธรรม จะชี้ใหเห็นวาหนังตะลุงนาจะไดรับ

อิทธิพลมาจากอินเดียซ่ึงอาจจะ ผาน เขามาทางภาคใตโดยตรง หรือโดยออมจากชวาก็ได เพราะสมัย

หนึ่งชวาก็ไดรับพุทธศาสนาฝายมหายานเขามาซ่ึงมีหลักฐานคือ เจดียบุโรพุทโธ อยูจนกระท่ังทุกวันนี้  

      7) ออกรูปพระอิศวร หรือรูปโค พระอิศวร เปนรูปแทนเทพเจาของศาสนาฮินดูองคหนึ่งการท่ี

หนังตะลุงมาเชิดก็นาจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นความเชื่อถือและอารยธรรมซ่ึงไดรับการถายทอดจาก 

อินเดียเดนชัดยิ่งข้ึน รูปพระอิศวรนี้ไมถือเปนธรรมเนียมวา จะตองออกเชิดเหมือน รูปฤาษี เพราะถา

หากมีความจําเปนอาจจะตัดออกเสียไดในบางครั้ง  

      8) ออกรูปฉะ หรือรูปจับ "ฉะ" หมายถึง การสูรบระหวางพระรามกับทศกัณฐ ยกเลิกไป

พรอมๆกับลิงหัวคํ่า  

      9) ออกรปูรายหนาบทหรือรูปกาศ ปราย หมายถึง อภิปราย กาศ หมายถึง ประกาศ รูปปราย

หนาบท หรือ รูปกาศ หรือ รูปหนาบท เสมือนเปนตัวแทนนายหนังตะลุง เปนรูปชายหนุมแตงกาย
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โอรสเจาเมือง มือหนาเคลื่อนไหวได มือทําเปนพิเศษใหนิ้วมือท้ัง 4 อาออกจากนิ้วหัวแมมือได อีกมือ

หนึ่งงอเกือบตั้งฉาก ติดกับลําตัวถือดอกบัว หรือชอดอกไม หรือธง  

      10) ออกรูปบอกเรื่อง รูปบอกเรื่อง คือรูปบอกคนดูใหทราบวา ในคืนนี้หนังแสดงเรื่องอะไร 

สมัยท่ีหนังแสดงเรื่องรามเกียรติ์เพียงเรื่องเดียว ก็ตองบอกใหผูดูทราบวาแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนใด 

บอกคณะบอกเคาเรื่องยอๆ เพ่ือใหผูดูสนใจติดตามดู หนังท่ัวไปนิยมใชรูปนายขวัญเมืองบอกเรื่อง  

      11) ขับรองบทเก้ียวจอ  

      12) ตั้งนามเมืองหรือต้ังเมือง เริ่มแสดงเปนเรื่องราว ตั้งนามเมือง เปนการเปดเรื่องหรือจับ

เรื่องท่ีจะนําแสดงในคืนนั้น กลาวคือการออกรูปเจาเมืองและนางเมืองโอกาสในการแสดงของหนัง

ตะลุง เดิมหนังตะลุงนิยมแสดงเฉพาะในงานสมโภช เฉลิมฉลอง ไมแสดงงานอัปมงคล เชน งานศพ แต

ความเชื่อในเรื่องนี้หมดไป โอกาสแสดงของหนังตะลุงจะแนกออกได 3 ประเภท ดังนี้  (1) งานบาน 

เชน แกเหมรย บวชนาค แตงงาน ข้ึนบานใหม งานศพ งานสระหัว งานทําบุญบาน สวดบาน (2) 

งานวัด เชน ฝงลูกนิมิต งานฉลองกุฏิวิหาร งานเทศกาลประจําปของวัด งานชักพระ งานประเพณี

ทําบุญเดือนสิบ (3) งานจัดรายการ ชาวบานเรียกวางานสวนสนุก มีการแขงขันประชันโรง เชน งาน

แขงขันกรีฑา งานมหกรรมหนังตะลุง งานปใหม งานสงกรานต เอกชนเปนผูจัด เพ่ือการคากําไรเปน

สําคัญ ระหวางป พ.ศ.2520-2526 มีงานจัดรายการมากท่ีสุด ตองแยงชิงกันรับหนังท่ีมีชื่อเสียง ตั้งแต

เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมวางเวนไมไดแมคืนเดียว สวนเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม ภาคใต

ฝนตกชุก นักจัดรายการไมกลาเสี่ยง ชวงระยะเวลาดังกลาว  

 

2.  ความรูเกี่ยวกับแอนิเมชัน 

 2.1 ความหมายแอนิเมชัน 

 แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง การทําภาพใหเคลื่อนไหว โดยสามารถทําไดหลายวิธีไม

จํากัด วาจะตองเปนการวาดภาพเคลื่อนไหวเพียงอยางเดียว การนําดินน้ํามันมาปน ดัด เปลี่ยนรูปของ

ดินน้ํามันไปเรื่อย ๆ แลวถายรูปเอาไวทีละภาพ เม่ือนําภาพท่ีถายมาเปดูอยางตอเนื่องและรวดเร็วทํา

ใหเกิดภาพลวงตา ดูเหมือนดินน้ํามันมีการเคลื่อนไหว ก็ถือวาเปนแอนิเมชันเหมือนกัน (Narin 

Roungsan, 2551:24) 

 

2.2  การเขียนบทการตูน (Narin Roungsan, 2551:74-78) 

2.2.1 ความสําคัญของบทการตูน 

  เม่ือตองการสรางการตูน Animation ข้ึนมาหนึ่งเรื่องสิ่งแรกท่ีตองกระทําคือ เขียนบทการตูน

ข้ึนมากอน เพราะบทการตูนนี้จะเปนตัวกําหนดทิศทาง และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทํางานในทุก ๆ 

ข้ันตอน ต้ังแตตนจนจบ เชน เปนขอมูลในการออกแบบตัวละคร เปนขอมูลในการออกแบบฉาก เปน
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ขอมูลในการทํางานเคลื่อนไหวใหตัวละคร รวมไปถึงเปนขอมูลในการพากยเสียง ทุกอยางลวนเริ่มมา

จากบทท่ีกําหนดข้ึนมาท้ังสิ้น และบทนี้คือตัววัดความสําเร็จของการตูนในเบื้องตน วาเม่ือผลิตการตูน

ออกไปแลว จะมีคนติดตามหรือไม ก็อยูท่ีตัวบทเปนพ้ืนฐาน 

 

2.2.2  หลักในการเขียนบทการตูน  หลักในการเขียนบทการตูน มี 6 สวน 

  1) เลือกประเภทการตูน 

  ตองกําหนดประเภทหรือสไตลของการตูนท่ีจะเขียนกอนวา ตองการใหเปนการตูนแนวไหน 

เชน การตูนแอคชั่น การตูนตลก การตูนรัก การตูนแนววิทยาศาสตร การตูนแนวสยองขวัญ การตูน

ยอนยุค การตูนล้ํายุค การตูนประเภทกีฬา หรือจะเปนการตูนผสม ไมจํากัดแนวคิดหรือจินตนาการ 

2) วางเปาหมายในการเขียน 

 เปาหมายในการเขียน คือ ประเด็นท่ีอยากสื่อหรือถายทอดใหผูชมไดรับรู เขาใจหรือมีทัศนคติ

อยางใดอยางหนึ่ง จากการท่ีไดรับชมการตูน จะเรียกอีกอยางวาแกนของเรื่องก็ได เชนตั้งเปาหมายวา

กินผักแลวเกิดประโยชนตอรางกาย อยากใหรูวาพอแมมีพระคุณอันใหญหลวง อยากใหซาบซ้ึงกับ

มิตรภาพของเพ่ือน หรืออยากใหตลกขบขันเม่ือดูการตูนจบแลว จากนั้นเม่ือลงมือเขียนบท จะตองมุง

ไปท่ีเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3) ผูกเรื่องใหตรงเปาหมาย 

 เปาในการเขียนเปรียบเหมือนโจทยใหแกหรือหาคําตอบ เชน เปา คือ อยากสอนเด็กใหเด็ก

ชอบกินผัก เม่ือมีโจทยแลว ตองผูกเรื่องหรือสรางเรื่องข้ึนมาก เพ่ือใหเด็กอยากกินผักหลังจากชม

การตูน ตัวอยางเชน การตูนเรื่องปอบอาย ผูเขียนใสผักขมเขาไปกับตัวเอกของเรื่อง เม่ือกินผักขมแลว

จะทําใหแข็งแรงมีพลังตอสูกับตัวรายได เม่ือเด็กดูการตูนแลวจะเกิดแรงบันดาลใจอยากเกงเหมือน    

ปอบอาย แลวหันมากินผักขม 

  4) วางโครงเรื่อง 

 การวางโครงเรื่อง คือ การกําหนดภาพรวมและทิศทางของเรื่องวามีลําดับเหตุการณอะไร

เกิดข้ึนบาง แตยังไมลงรายละเอียด เปรียบเหมือนการเลาเรื่องโดยยอ โดยวางแผนผังในการเขียนบท 

วาใคร ทําอะไร กับใคร ท่ีไหน เม่ือไหร สรุปเปนอยางไร จากตนจนจบ อาจจะทําเปนแผนผังไวเพ่ือให

เห็นภาพรวมของลําดับเหตุการณในเรื่องไดอยางชัดเจน เหตุผลท่ีวางเคาโครงเรื่องกอนลงมือเขียนบท

การตูนอยางละเอียด เพราะโครงเรื่องจะเปนเหมือนกรอบหรือขอบเขตของลําดับความคิดไมใหแตก

ออกไปในทิศทางอ่ืน แตมุงตรงตอเปาหมายท่ีตั้งไว 

  5) กําหนดรายละเอียดใหกับตัวละคร 

 เม่ือวางโครงเรื่องแลว ข้ันตอนตอไปคือ การกําหนดรายละเอียดตัวละครในเรื่อง เชน สถานะ 

(พระเอก นางเอก นางราย ตัวประกอบ ฯลฯ )  คนหรือสัตว เพศ ชื่อ อายุ ความสูง น้ําหนัก นิสัย สิ่ง
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ท่ีชอบ เกลียด ความสามารถพิเศษ ปมดอย เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเขียนบทการตูนและ                      

การออกแบบตัวการตูนตอไป 

 เหตุท่ีควรกําหนดรายละเอียดของตัวละคร หลังข้ันตอนการวางโครงเรื่องเพราะการวางโครง

เรื่องจะทําใหทราบจํานวนของตัวละครในเรื่องวามีท้ังหมดก่ีตัว ทําใหสามารถกําหนดรายละเอียด

ใหกับตัวละครแตละตัวไดอยางครบถวน 

  6) ใสรายละเอียดของเรื่อง 

 การใสรายละเอียดของเรื่อง คือ การเขียนลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเรื่องอยางละเอียด 

คําพูด การกระทํา สีหนาทาทาง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเรื่อง โดยแยกลําดับข้ันตอน 

 เกริ่นนําเรื่อง คือ การบรรยายเพ่ือใหผูอานหรือผูดูทราบขอมูลพ้ืนฐานของเรื่องกอนวา มี

ความเปนมาอยางไร ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหน มีอะไรเกิดข้ึนบาง โดยพยายามใชคําและสํานวน

ภาษาท่ีนาสนใจ นาติดตาม 

 เนื้อเรื่อง  คือ  การบรรยายรายละเอียดของเรื่อง โดยเลาอยางมีลําดับข้ันตอนของเหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน โดยยึดโครงเรื่องเปนพ้ืนฐาน มีองคประกอบ 2 อยาง คือ  (1)  บอกขอมูล

เบื้องตน  คือ  ลําดับท่ีของฉาก  สถานท่ี  ตัวละครในฉากนั้น (2)  เลาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในฉากนั้น  ๆ 

คือ  คําพูดหรือบทสนทนา   ขอความอธิบายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในฉากนั้น  

บทสรุป  คือ  จุดจบของเหตุการณท้ังหมดของเรื่อง เนนสรางความเขาในใหผูชม หรือฝาก

ขอคิดเอาไวโดยมุงเนนไปท่ีเปาหมายท่ีวางไว 

 

2.3  การออกแบบตัวละครและฉาก  

2.3.1  การออกแบบตัวละคร (Narin Roungsan, 2551:82-86) 

 การออกแบบตัวละคร คือ การใชดินสอรางภาพ ออกแบบตัวการตูนข้ึนมาในกระดาษเปลี่ยน

จากขอมูลของการตูนในเรื่องซ่ึงเปนนามธรรม สราง วาดตัวละคร ใหมีรูปรางหนาตา รูปทรงเปน

การตูนข้ึนมาใหเห็นเปนรูปธรรม โดยอาศัยขอมูลจากข้ันตอนการกําหนดตัวละครเปนพ้ืนฐานในการ

ออกแบบ 

  1)  ออกแบบใหเหมาะสมกับรายละเอียดตัวละคร 

  การออกแบบใหเหมาะสมกับรายละเอียดตัวละคร คือ การนําขอมูลของตัวละครท่ี

กําหนดไวแลวมาเปนพ้ืนฐานในการออกแบบ โดยมีพิจารณา 2 อยาง คือ  

  (1)  วัย (อายุ)   เม่ือจะออกแบบตัวละคร สิ่งแรกท่ีจะตองพิจารณาคือ อายุของตัว

ละคร เพราะรางกายของมนุษยและสัตวจะเติบโตข้ึนมาเรื่อย ๆ ตามอายุ การออกแบบตัวละครจึงควร

ออกแบบใหขนาดและสัดสวนรางกายเหมาะสมกับอายุดวย 
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  (2)  การแตงกาย  การแตงกายของตัวละครควรยึดประเภทของการตูน หรือกาล

สมัยท่ีตัวละครอาศัยอยูเปนขอมูลพ้ืนฐาน ในการออกแบบ เชน  เม่ือเรากําหนดประเภทของการตูน

เปนแนวยอนยุคไทยสมัยโบราณ เม่ือออกแบบตัวละครเราจะตองออกแบบตัวละครต้ังแตรูปราง

ลักษณะ การแตงกาย ทรงผม ควรจะสอดคลองกับยุคสมัยท่ีกําหนดข้ึนมา 

  2) การออกแบบใหมีเอกลักษณเฉพาะตน 

 เอกลักษณเฉพาะตนคือ ความแตกตางท่ีมีแคหนึ่งเดียวและมีเฉพาะตน การออกแบบตัวละคร

ใหมีความแตกตางจากตัวละครอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูก็เพ่ือใหงายตอการจดจําของผูรับชม หรือออกแบบ

อยางไรก็ไดใหมีเพียงตัวเดียวในโลก ซ่ึงเราสามารถสรางเอกลักษณได 3 ประเภท คือ 

  (1)  เอกลักษณเฉพาะรูปราง  ความแตกตางทางดานรูปราง ทําใหงายตอการจดจํา

ของผูชม เพราะสิ่งท่ีแตกตางยอมไดรับความสนใจ  การออกแบบตัวละครไมควรออกแบบใหมีรูปราง

ใกลเคียงกัน เพราะยากตอการจดจําของผูไดรับชม  ควรออกแบบใหมีรูปรางหลากหลาย เชน อวน

บาง ผอมบาง เตี้ยบาง หลอบาง เพ่ือสรางเอกลักษณเฉพาะ ใหตัวละครมีความหลากหลาย ไมจําเจ 

เม่ือนําตัวละครมาเรียงดวยกัน เพียงเห็นแคเงาก็สามารถแยกแยะตัวละครออกไดวาคือตัวอะไร 

  (2)  เอกลักษณดานสีผิว   ลักษณะดานสีผิวก็เปนอีกอยางท่ีสามารถสรางเอกลักษณ

เฉพาะตัว ชวยใหผูรับชมจดจําตัวการตูนของเราไดงายดวย เชน การตูนหมูท่ีมีในโลกนี้ สวนใหญจะ

เปนหมูชมพู เม่ือเราพูดถึงตัวละครตัวใดตัวหนึ่งข้ึนมา คนฟงอาจจะสับสนไดวาตัวไหนเปนตัวไหน ชื่อ

อะไร ถาเราออกแบบการตูนหมูใหมีสีท่ีแตกตางกันออกไป เชน สีเขียว  สามารถดึงดูดความสนใจได 

และงายตอการจดจําของผูชม เพราะหมูสีเขียวมีความเปนเอกลักษณดานสีผิว มีแคหนึ่งเดียวไมซํ้าใคร 

  ถึงแมตัวละครจะมีหนาตาเหมือนกัน แตตัวละครมีสีท่ีแตกตาง จะไดรับความสนใจ

จากผูรับชมมากกวาตัวละครตัวอ่ืน ๆ  

  (3)  เอกลักษณดานลักษณะพิเศษ  ลักษณะพิเศษ คือ สิ่งท่ีมีอยูเฉพาะ ไมเหมือนคน

อ่ืน ไมซํ้าใคร แตกตางออกไปจากพวก และลักษณะพิเศษแบงออกไดหลายอยาง เชน อาชีพ  เชื้อชาติ 

ศาสนา การแตงกาย หรือความสามารถพิเศษของตัวละคร แตละตัว ซ่ึงเราสามารถเอาลักษณะพิเศษ

เหลานี้มาเปนจุดเดนของตัวละครได เปนอีกวิธีท่ีเราสามารถนํามาใชเพ่ือดึงดูดความสนใจของตัว

การตูนได 

 

2.3.2  การออกแบบฉาก (Narin Roungsan, 2551:92-93) 

 ฉากเปนอีกสวนประกอบท่ีเพ่ิมความสวยงาม ความสมจริง และชวยทําใหการตูนท่ีสรางข้ึนมา

มีความสมบูรณมากข้ึน เนื้อเรื่องดี ตัวการตูนดี การตูนท่ีออกมายอมดูดีตามไปดวย ในทางกลับกันถา

วาดออกมาไมไดดี ไมสมจริง งานการตูนก็จะดวยลงไปดวย 
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 เม่ือออกแบบฉากสิ่งแรกท่ีเราตองคํานึงถึงก็คือ ขอมูลของฉากจากบทการตูน จากนั้นนํา

ขอมูลในบทมาพิจารณาวา ฉากท่ีเราจะออกแบบนั้นประกอบดวยขอมูล 3 อยาง คือ 

 1.  ท่ีไหน 

 2.  เวลาใด 

 3.  ในสถานท่ีนั้นมีองคประกอบใดบาง  

 

2.4 การเขียนสตอรี่บอรด (Narin Roungsan, 2551:96-101) 

2.4.1 การเขียนสตอรี่บอรด  

  การเขียนสตอรี่บอรด คือ การวาดภาพ ถายทอดจินตนาการจากการอานบทการตูน ออกมา

เปนลําดับภาพจากตนจนจบใหเห็นเปนรูปธรรม เหตุผลท่ีตองเขียนสตอรี่บอรดกอน เพราะการอาน

เพียงอยางเดียวยังทําใหเห็นภาพไดไมชัดเจนเทากับการวาดภาพออกมาใหเห็นในกระดาษ นอกจากนี้

หากเราทํางานเปนทีม เม่ือสมาชิกในทีมอานบทการตูนแลวจินตนาการของแตละคนก็จะแตกตางกัน

ออกไป สตอรี่บอรดจะทําใหทีมงานทุกคนมองเห็นภาพรวมของการตูนไดตรงกันและชัดเจนมากท่ีสุด 

และเม่ือเราเขียนสตอรี่บอรดแลว เราจะนําสตอรี่บอรดท่ีไดนั้นไปใชในข้ันตอนทําการเคลื่อนไหวใหตัว

ละครตอไป 

  2.4.2 กระดาษสตอรี่บอรด   

  แบงออกไดเปน 3 สวน คือ  

 1) สวนแสดงขอมูลเบื้องตน คือสวนหัวกระดาษท่ีบอกขอมูลเบื้องตน เชน เรื่อง  ตอน  ฉาก  

หนา 

 2)  กรอบแสดงขอมูลของภาพ   คือ  กรอบท่ีมีไวสําหรับวาดภาพวางตําแหนงของการตูน 

โดยอาศัยขอมูลจากบทการตูนเปนพ้ืนฐาน เปรียบเหมือนการวางมุมกลองของภาพยนตร ขนาดกรอบ

ขอมูลของภาพนิยมกําหนดเทากับขนาดท่ีเรานําเสนองาน เชน ขนาดเสนองานคือ 720x576 Pixels 

และเปลี่ยนจากหนวย Pixel เปนเซนติเมตร เทากับ 25.26 cm x 20.21 cm และยอขนาดลงมาท่ี

กระดาษใหได 4 กรอบตอ 1 หนากระดาษ A4 ซ่ึงในแตละกรอบภาพนั้นจะเรียกวา shot แปลวา 

ภาพยนตตอนหนึ่ง 

  3)  กรอบสําหรับบอกขอมูลเสียง  คือ กรอบท่ีบอกถึงขอมูลของเสียงใน Shot นั้นวามีเสียง

อะไรบาง เชน 

 (1) เสียงบรรยาย  :  เสียงบรรยายเลาเรื่อง ดําเนินเรื่อง 

 (2) เสียงตัวละคร :  เสียงตัวละครท้ังคําพูด อุทาน รองให  รองเพลง 

 (3) เพลง : เสียงดนตรีท่ีมีนักรองดวย 

 (4) ดนตรีบรรเลง : เสียงดนตรีท่ีไมมีเสียงนักรอง 
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 (5) Sound Effect : เสียงท่ีเกิดตามธรรมชาติ และเสียงแสดงอารมณของตัวละคร 

 เสียงบรรยาย ฝนตก ฟารอง ของกระแทก เสียงฝเทา  

 

2.4.3 ข้ันตอนการเขียนสตอรี่บอรด แบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 

 1) วาดสเกตภาพวางตําแหนงตัวละคร คือ การวาดภาพตําแหนง  การเคลื่อนไหว อารมณ

ของตัวละครลงไปในกรอบแสดงขอมูลภาพทีละ shot เปรียบเหมือนการวางมุมกลอง ในการเขียน

สตอรี่บอรดนั้น เราไมจําเปนตองพิถีพิถันมาก เอาแคสามารถสื่อใหทีมงานดูแลวเขาใจ รูวาตัวอะไร 

ตําแหนงของตัวละครอยูตรงไหน แตละตัวทําอะไร มีอารมณแบบไหน โดยยึดเอาบทบาทการตูนเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการเขียนสตอรี่บอรด 

 วาดสเกตภาพวางตําแหนงตัวการตูนในสตอรี่บอรด มีเทคนิคมากมายและหลากหลาย 

แลวแตวานักออกแบบจะนําเสนองานในจินตนาการของตนออกมาในรูปแบบใด โดยไมจํากัดความคิด

และจินตนาการ แตมีพ้ืนฐานการวางภาพตัวการตูน ดังนี้ 

(1) Big Close Up  คือ การวางภาพตัวการตูนระยะใกลมาก ๆ เพ่ือเนนรายละเอียดหรือใช

ถายทอดความรูสึกของตัวการตูน เชนภาพท่ีจับแคดวงตา หรือริมฝปากตัวการตูน 

(2) Close Up  คือ  การวางภาพตัวการตูนใหมองเห็นเฉพาะใบหนาท้ังหมด เพ่ือเนนการ

แสดงอารมณของตัวการตูน 

(3) Medium Close Up  คือ การวางแผนตัวการตูนตั้งแตชวงอก ข้ึนไปเพ่ือใหเห็นการแสดง

อารมณของใบหนา และอากัปกิริยาตาง ๆ ของตัวการตูน นิยมใชในฉากการสนทนา 

(4) Medium Shot คือ การวาดภาพตัวการตูนตั้งแตเอวข้ึนไปใชสําหรับถายทอดอากัปกิริยา

โดยท่ีไมเนนการถายทอดอารมณทางใบหนาของตัวการตูน 

(5) Medium Long Shot คือ การวางภาพตัวการตูนต้ังแตเขาข้ึนไป ระยะภาพแบบนี้จะกัน     

ผูดูออกมาเปนผูสังเกตการณ 

(6) Long Shot คือ การวาดภาพตัวการตูนท่ีเห็นเต็มตัว พรอม ๆ กับเห็นสภาพแวดลอม             

อาจใชเพ่ือบอกวาขณะนี้เหตุการณเกิดข้ึนท่ีไหน 

(7) Very Long Shot คือ การวาดภาพใหเห็นพ้ืนท่ีกวางมาก ๆ จนสามารถมองเห็นพ้ืนท่ี   

รอบ ๆ ไดท้ังหมด เนนใหผูดูเห็นสถานท่ีและบรรยากาศของภาพ (หรือสามารถใชแบบ 5 shot 

เชนเดียวกับการถายวีดีโอ) 

  การเขียนสตอรี่บอรดในบางครั้ง อาจเจอบทสนทนายาว ๆ การวางภาพตัวการตูนในมุมเดิม

ซํ้ากันนาน ๆ  อาจจะทําใหงานดูนาเบื่อ ไมนาติดตามได จึงควรนําเสนอภาพในมุมมองท่ีหลากหลาย 

แมจะมีบทสนทนากันมาก งานท่ีออกมาก็ดูนาสนใจ 

  2) เขียนบอกขอมูลเสียงใน Shot นั้น 
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  เม่ือจัดการในสวนของภาพเสร็จแลวข้ันตอนตอไปคือ เขียนบอกขอมูลเสียงในแตละ Shot วา

มีอะไรบาง เชน คําพูด การเคลื่อนไหวเพ่ิมเติม หรือเสียงซาวนเอฟเฟค หรือการอธิบายภาพเพ่ิมเติม

เขาไป เพ่ือบอกขอมูลใน Shot นั้นใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

2.5 การพากยเสียง (Narin Roungsan, 2551:104-105) 

 เหตุผลท่ีตองพากยและตัดตอเสียงรวมถึงแตงเสียงพากยใหเสร็จสมบูรณกอนการลงมือทํา

การเคลื่อนไหวใหตัวละคร ก็เพราะอารมณของเสียงท่ีพากยจะมีสวนชวยใหการแอนิเมทเปนไปอยาง

ธรรมชาติมากข้ึน ไมวาเปนสีหนาทาทางตัวการตูน ก็จะสอดคลองไปในทางเดียวกัน 

2.5.1 คุณสมบัติของการพากยท่ีดี 

1) มีพลัง 

 2) ชัดถอยชัดคํา 

 3) พากเสียงตามคาแร็คเตอรของตัวละคร และแสดงอารมณตาง ๆ ผานเสียงได 

2.5.2 การฝกพูดใหเสียงมีพลัง 

 การพูดโดยใชลมหายใจจากทอง จะทําใหเสียงมีพลังมากกวาการพูดโดยใชลมจากปอดอีกท้ัง

ยังชวยใหมีชวงของลมหายใจท่ียาวนาน ซ่ึงชวยใหสามารถเปลงเสียงไดหลาย ๆ พยางคติดตอกัน 

วิธีการพูดโดยใชลมหายใจจากทอง คือ 

 1) ฝกหายใจเขาใหทองปอง หายใจออกใหทองแฟบ 

 2) ฝกใชลมจากทองมาเปลงเสียง โดยหายใจเขาใหลึกท่ีสุดแลวกลั้นหายใจไวประมาณ 5 

วินาที จากนั้นเปลงเสียงวา “โอ” ตองชัด ดัง เต็มเสียง พรอมกับคอย ๆ ผอนลมหายใจออกมากอยาง

ชา ๆ ดวย ลองจับเวลาวาสามารถพูดไดนายก่ีวินาที เม่ือฝกสมํ่าเสมอเราจะเปลงเสียงไดยาวข้ึน 

นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนคําท่ีฝกไปไดเรื่อย ๆ เชน อา อู เอ อิ อี  สังเกตวาเสียงท่ีเปลงโดยใชลม

จากหนาทองจะมีลมออกมาจากปากดวยเสมอ   

 

2.5.3  การฝกพูดใหชัดถอยชัดคํา 

 โดยการเปลงเสียงใหถูกตองตามอักขระ และใหความสําคัญกับการออกเสียงควบกล้ํา ร  ล 

และอวัยวะตาง ๆ ท่ีตองใชในการเปลงเสียง ซ่ึงมีอยู 5 สวน คือ คอ  ลิ้น  ฟน  ริมฝปาก  กระพุงแกม 

โดยดูวาคํานี้ใชอวัยวะสวนไหนก็ตองฝกใหถูกตอง 

 

2.5.4  พากยเสียงตามคาแร็คเตอรของตัวการตูน 

 การพากยเสียง คือ การอานคาแร็คเตอรของตัวการตูนแลวปรับเสียงใหสูง กลาง หรือต่ํา ตาม

เสียงคาแร็คเตอรนั้น ๆ โดยทาทางและคําพูดในบทของตัวละคร จะเปนตัวกําหนดอารมณของตัว
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การตูน อารมณของตัวการตูนจะเปนตัวกําหนดอีกทีวาจะใชเสียงสูง ต่ํา ดัง หรือ เบา แตจะไมใชการ 

ตัดเสียงเด็ดขาด เพราะจะทําใหเสียงไมมีพลัง และแสดงอารมณไดไมดี ยกเวนการพากยเสียงคนแกก็

พออนุโลมไดบาง สวนเสียงของเด็กผูชายใชเสียงผูหญิงมากพากยก็ได แตปจจุบันนิยมใชเสียง

เด็กผูชายจริง ๆ มาพากยเสียงเลย เพราะเสียงจะเปนธรรมชาติ มากกวา 

 

2.5.5 ระดับเสียงสูง เสียงต่ํา  

 ระดับเสียงสูง เสียงต่ํา สามารถแสดงอารมณและคาแร็คเตอรของตัวการตูนได โดยใชเสียงสูง

กับตัวการตูนท่ีมีความกระฉับกระเฉง ตื่นตัว สวนเสียงต่ําจะใชกับตัวการตูนท่ีมีบุคลิกเชื่องชา สงบ 

 

2.5.6  วิธีพากยเสียงเขาคอมพิวเตอร 

 โปรแกรมท่ีใชในการอัดเสียง  ใชโปรแกรมไดหลากหลายตามความถนัดของผูสราง 

 

2.6 การสรางตัวละคร (Narin Roungsan, 2551:141-154) 

 1)  การกําหนดสีใหตัวละคร 

 การกําหนดสีใหตัวละคร คือ การเลือกละลงสีในทุกสวนของตัวละคร ตั้งแตผมจรดปลายเทา

ใหเหมาะสมกับบุคลิก และลักษณะนิสัยของตัวละครท่ีกําหนดข้ึนมา สาเหตุท่ีตองกําหนดสีให

เหมาะสมกับตัวละครก็เพราะ นอกจากรูปรางหนาตาของตัวละครแลว สียังสามารถบงบอกถึงลักษณะ

นิสัย บทบาท และความสําคัญของตัวละครได เหตุท่ีเปนเชนนั้นก็เพราะสีในแตละสีจะมีความหมาย

และใหความรูสึกท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นเพ่ือใหไดตัวละครท่ีสมบูรณแบบ จึงควรกําหนดสีให

เหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและลักษณะนิสัยของตัวละครท่ีกําหนดข้ึนมา เชน ตัวละครเอกของเรื่อง 

ควรมีสีท่ีโดดเดนท่ีสุดและไมควรนําสีนี้ ไปใชกับตัวละครตัวอ่ืน ๆ หรือ ตัวรายของเรื่อง สีก็ควรจะสื่อ

ความหมายท่ีนากลัว ดุราย เชน สีดํา 

 2)  การกําหนดสีหลักของตัวละคร  

 กําหนดสีหลักตัวละคร คือ ข้ันตอนการเลือกและลงสีใหตัวละคร เพ่ือใหเห็นสีโดยรวมของตัว

ละคร วามีความหมาะสม สวยงาม เหมาะกับลักษณะและบุคลิกของตัวละครเพียงใด กรกําหนดสีตัว

ละครแบงออกเปน 2 สวน คือ (1)  สีของรางกาย   สีของผิว  สีของผม สีของลูกตา สีของลูกตา มนุษย

แตละเชื้อชาตินั้นจะมีความแตกตางกัน ในการวาดการตูนไมมีขอจํากัดในการใชสีใหกับลูกตาของตัว

การตูนแตอยางใด สามารถนําสีท่ีชอบมาเปนสีของลูกตาไดเลย สีท่ีนิยมนํามาใชกับตัวละครก็มีไมก่ีสี 

เชน สีเขียว สีฟา สีฟาออน สีน้ําตาล สีมวง สวนมากนิยมใชสีท่ีมีความหมายตรงกับบุคลิกหรือสถานะ

ของตัวละคร เชน ใชตาสีแดงกับตัวละครท่ีมีความดุรายหรือใชสีเหลืองเขมกับตัวละครท่ีมีนิสัยปา

เถ่ือน (2)  สีเครื่องแตงกาย การเลือกสีเครื่องแตงกายของตัวละครนั้น มีความสําคัญเปนอยางมาก
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เพราะ เครื่องแตงกายคือสวนท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดของตัวละคร การเลือกสีเครื่องแตงกาย สามารถแบง

ออกได  3 หลักการ คือ เลือกสีตามบทบาทของตัวละคร เลือกสีตามลักษณะนิสัย  เลือกสีตามวรรณะ

ของสี   

  

2.7  การกําหนดทิศทางของแสง (Narin Roungsan, 2551:158-171) 

 การกําหนดทิศทางของแสงมีความสําคัญมากตอการลงสีในตัวละคร เพราะแสงเปนตัวบอก

ถึงบรรยากาศท่ีตัวละครอยูในขณะนั้นวาเปนอยางไร เชน กลางวัน กลางคืน เขา เท่ียง เย็น กลางแดด 

หรือในรม นอกจากนี้ การกําหนดทิศทางของแสงยังมีผลตอการเลือกลําดับสีของแสงและเงา พราะ

แสงในแตละชวงเวลามีความเขมและความสวางท่ีไมเทากัน เม่ือลงสีใหตัวละครจึงตองกําหนดคาความ

เขมและความสวางของสีแสงและเงาท่ีแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับบรรยากาศนั้น ๆ   

 

2.7.1  ประเภทของแสง 

 1) แสงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  คือ  แสงท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ เชน แสงจากดวง

อาทิตย แสงจากดวงจันทร แสงท่ีเกิดข้ึนจากไฟปา หรือแสงเกิดจากหิ่งหอย โดยสวนมากแลวเราจะใช

แสงจากดวงอาทิตยเปนหลัก ในการลงสีใหตัวละครในตอนกลางวันและแสงจากดวงจันทรในตอน

กลางคืน เพราะแสงท้ังสองนี้เปนแสงท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด ซ่ึงมีอบูแลวเปนปกติ และยังสามารถบอก

เวลาไดวาขณะนั้นเปนเวลาเทาใด 

 ระยะหางของวัตถุจากแหลงกําเนิดแสงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหวัตถุมีความสวางมาก นอย ไม

เทากัน เพราะแหลงกําเนิดแสงเปนจุดท่ีมีความสวางมากท่ีสุด ยิ่งเราเคลื่อนท่ีไปใกลแสงมากเทาใด ตัว

เราก็จะมีความสวางมากข้ึนเทานั้น และหากเราออกหางจากแหลงกําเนินแสงมากเทาใด ตัวเราก็จะ

สวางนอยลงเทานั้น 

 แสงตอนกลางคืน เปนแสงท่ีเดินทางมาจากจุดกําเนิดแสงทางออม คือ แสงเดินทางจากดวง

อาทิตยไปกระทบเขากับดวงจันทร และสะทอนกลับมายังโลก แลวมากระทบกับวัตถุตาง ๆ ท่ีมีอยูบน

โลกจึงทําใหเกิดแสงและเงา 

 2)  แสงท่ีเกิดข้ึนโดยฝมือมนุษย  หรือแสงท่ีมนุษยประดิษฐข้ึนจนเกิดเปนแสง ไดแก แสงจาก

หลอดไฟ เทียนไข ตะเกียง หรือแสงจากกองไฟ 

2.7.2  หลักในการกําหนดทิศทางของแสง 

 กอนจะกําหนดทิศทางของแสง จะตองกําหนดเวลาท่ีตัวละครอยูในขณะนั้นกอน โดยดูจาก

บทวาเปนตอนกลางวันหรือกลางคือ และเปนเวลาก่ีโมง หรือถาในบทไมไดบอกไว ก็สามารถกําหนด

ข้ึนเองตามความเหมาะสม 
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 เม่ือกําหนดเวลาใหตัวละครแลว จะตองหาตําแหนงท่ีมาของแสง วาสองมาจากทิศทางใด ทํา

มุมกับตัวละครก่ีองศา และเราจะนําคาของขอมูลนี้ไปใชในข้ันตอนการลงสีแสงและเงาใหตัวละคร 

เชน เวลา 15.00 น. แสงจะสงมาจากดวงอาทิตยทางทิศตะวันออก ทําองศากับตัวละคร 45 องศา 

2.7.3  การกําหนดทิศทางของแสงจากดวงอาทิตย 

 การกําหนดทิศทางของแสงจากดวงอาทิตย เราสามารถกําหนดไดตั้งแตเวลา 06.00 น. จนถึง

เวลา 18.00 น. ซ่ึงในแตละวันท่ีกําหนด องศา และความสวางของแสงท่ีกระทบกับวัตถุจะเปลี่ยนไป 

เรื่อย ๆ ไมเทากัน เพราะโลกหมุนรอบตัวอยูตลอดเวลา และสีของแสงในแตละชวงเวลาก็มีความ

แตกตางกันออกไปดวย 

 สีของแสงจากดวงอาทิตย  แสงในแตละชวงเวลาจะมีความสวางไมเทากัน และสีของแสงก็จะ

แตกตางกันออกไปดวย ซ่ึงสีท่ีนิยมใชมี 3 สี แบงออกตามชวงเวลา ไดแก  

 (1) สีเหลืองออน ในชวงเวลา 06.00 – 09.00  น. เม่ือตองการลงสีใหตัวละครในชวงเวลานี้ สี

ท่ีเลือกควรมีสวนผสมของสีเหลืองออนดวย และเพ่ิมสีเหลืองออนใหกับเงาของตัวละครดวยเชนกัน 

 (2) สีขาว ในชวงเวลา 10.00 – 15.00  น. สีท่ีเลือกควรมีสวนผสมของสีขาว สวนสีของเงา

ควรผสมกับสีดํา เพราะเปนชวงท่ีแสงมีความสวางสุด เงาจะมีความเขมมากท่ีสุดดวย 

 (3) สีเหลืองออน ในชวงเวลา 16.00 – 18.00  น.  สีของแสงในชวงเย็นจะเปนสีสมเม่ือ

ตองการลงสีใหตัวละครในชวงเย็น สีท่ีเลือกควรมีสวนผสมของสีสม รวมไปถึงสีของเงาดวย หรือใชสี

น้ําเงิน ซ่ึงเปนสีตรงกันขามกับสีสมก็ได 

 

2.7.4  การกําหนดทิศทางของแสงจากดวงจันทร 

 สามารถกําหนดทิศทางของแสงจากดวงจันทรไดตั้งแตเวลา 18.00 – 06.00 น. ซ่ึงทิศทาง

ของแสงจากดวงจันทรจะหมุนเปลี่ยนทวนเข็มนาฬิกา โดยแสงแตละชวงจะมีความสวางไมเทากัน

เชนเดียวกับแสงจากดวงอาทิตย ชวงเวลาท่ีสวางท่ีสุด คือ เวลาเท่ียงคืน เพราะเปนชวงเวลาท่ีเดิน

ทางเขาไปใกลดวงจันทรมากท่ีสุด สีท่ีนิยมใขลงแสงใหตัวละคร และฉากในเวลากลางคืน คือ สีฟา 

หรือสีน้ําเงิน 

 สีของแสงจากดวงจันทร  นิยมใชสีฟากับสีน้ําเงินมาเปนสีของแสง หลักการลงสีจะเหมือนกับ

การลงสีเอกรงค โดยใชสีขาวและสีดํามาชวยเพ่ิมและลดความเขมของสีหลัก หากไมตองการลงสีใหม 

เนื่องจากตัวละครถูกลงสีไวอยูแลว เราสามารถใชคําสั่ง Tint จาก พาเนล Properties ชวยเพ่ิมคาสี

น้ําเงินใหกับตัวละครแตตัวละครหรือวัตถุนั้น ๆ  (วัตถุจะตองถูกทําใหเปน Symbol กอน) 
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2.7.5  การกําหนดทิศทางของแสงจากแหลงกําเนิดแสงอ่ืน ๆ  

 สามารถทําได 3 ข้ันตอน คือ   

1) กําหนดชนิดของแสงโดยเลือกแหลงกําเนิดแสงท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในบรรยากาศนั้นๆ 

  2) กําหนดทิศทางของแสง 

  3) กําหนดสีของแสง 

 

2.7.6  ทิศทางของแสงกับดานของวัตถุ 

 สามารถกําหนดทิศทางของแสงใหกระทบกับวัตถุไดหลายดาน เชน ดานหนา ดานขาง 

ดานหลัง แลวแตวาจะกําหนดวัตถุใหหันดานใดเขาหาแสง 

 แสงเขาดานหนา  เปนการกําหนดใหแสงกระทบวัตถุดานหนาในเวลา 09.00 น. แสงทํามุม 

45 องศา ภาพท่ีออกมาจะเห็นแสงกระทบกับวัตถุดานหนาและเงาของตัวละครจะเอนไปดานหลัง 

 แสงเขาดานขาง  เปนการกําหนดใหแสงกระทบวัตถุดานขางในเวลา 09.00 น. แสงทํามุม 45 

องศา ภาพท่ีออกมาจะเห็นแสงกระทบกับวัตถุดานขางและเงาของตัวละครจะเอนไปดานท่ีตรงกันขาง

กับแหลงกําเนิดแสง 

 แสงเขาดานหลัง  เปนการกําหนดใหแสงกระทบวัตถุดานหลัง ตัวละครหันหลังใหแสงในเวลา 

09.00 น. แสงทํามุม 45 องศา ภาพท่ีออกมาจะเห็นแสงกระทบกับวัตถุดานหลังดานหนาตัวละครมีสี

เขมและเงาของตัวละครจะเอนมาดานหนา ซ่ึงเปนดานตรงกันขามกับแหลงกําเนิดแสง 

 แสงเขาดานบน  เปนการกําหนดใหแสงกระทบวัตถุดานบน แหลงกําเนิดตัวละครคือ โคมไฟ 

สีของแสง คือ สีเหลืองเขม แสงทํามุม 90  องศา ภาพท่ีออกมาจะเห็นแสงกระทบกับวัตถุดานหลัง

ดานบนและเงาของตัวละครจะอยูใตตัวละครในทิศทางตรงกันขามกับแหลงกําเนิดแสง 

 แสงเขาดานลาง  เปนการกําหนดใหแสงกระทบวัตถุดานลาง แหลงกําเนิดแสงคือ กองไฟ 

เม่ือแสงตกกระทบกับวัตถุแลวทําใหเกิดเงาของตัวละคร ในทิศทางตรงขามกับแหลงกําเนิดแสง 

 

2.8  การเลือกและลงสีใหกับแสงและเงา (Narin Roungsan, 2551:174-184) 

2.8.1  การเลือกสีของแสงและสีของเงา 

 การเลือกสีของแสงและเงาใหตัวละครเปนอีกข้ันท่ีมีความสําคัญ เพราะสีของแสงและเงาจะ

เปนตัวบงบอกถึงความเสมือนจริงของตัวละครท่ีอยูในขณะนั้น วามีสีท่ีเหมาะสมกับบรรยากาศ หรือ

ชวงเวลาท่ีเรากําหนดข้ึนมาหรือไม ถาเลือกสีแสงเงาไดดี เม่ือลงสีใหตัวละครแลว ตัวละครจะมีสีท่ี

สวยงามและเหมาะสมกลมกลืนกับบรรยากาศท่ีเรากําหนดข้ึนมา 
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2.8.2  หลักในการเลือกลําดับสี 

 (1) พิจารณาความเขมของแสง  ในแตละชวงเวลาแสงจะมีความสวางไมเทากัน  ความเขม

ของเงาจะข้ึนอยูกับความสวางของแสง เชน แสงของชวงเวลา 09.00 น. จะไมสวางเทากับแสง

ชวงเวลา 12.00 น. เหตุท่ีเปนเชนนั้นก็เพราะโลกของเราหมุนรอบตัวอยูตลอดเวลา เม่ือเราเดิน

ทางเขาไปใกลดวงอาทิตยมากเทาใด ตัวของเราจะไดรับแสงสวางมากข้ึนเทานั้น ดังนั้นเม่ือเรา

กําหนดเวลาใหตัวละครแลว เราจะตองพิจารณาความสวางของแสงและความเขมของเงาตามเวลาท่ี

เรากําหนดข้ึนมาดวย 

 (2) พิจารณาสถานท่ีท่ีตัวละครอยู  ไมวาจะเปนในรม กลางแดด ใตตนไม ในหอง ในถํ้า  

เพราะถึงแมตัวละครจะอยูในเวลาเดียวกัน แตถาตัวละครอยูในสถานท่ีแตกตางกัน แสงท่ีกระทบกับ

ตัวละครยอมไมเทากัน เชนตัวละครตัวหนึ่งอยูใตตนไม อีกตัวละครตัวหนึ่งอยูกลางแดด การเลือก

ลําดับของสีแสงเงายอมตองแตกตางกันออกไป 

 

2.8.3  วิธีเลือกลําดับของสี 

 กอนท่ีจะเลือกลําดับของสี ตองสรางจานสีเปนตารางสี่เหลี่ยมผืนผาแบงออกเปนสามชองและ

เขียนชื่อกํากับไวแตละชอง ชองแรกคือ สีหลัก ชองท่ีสองคือ สีแสง ชองท่ีสามคือ สีเงา เพ่ือใหสะดวก

ในการจัดวางสี 

 การเลือกลําดับของสีมี 2 ข้ันตอน คือ  

 (1) เลือกสีหลักกอน  

 ใชเครื่องมือ Eyedropper คัดลอกสีตนแบบไว แลวใชเครื่องมือ Paint Bucket เทสีลงไปใน

ชองสีหลัก 

 (2) เลือกสีของแสงและเงา 

 สีของแสงและเงาในโปรแกรม Flash เราสามารถเลือกสีของแสงและเงาไดจาก หนาตาง 

Color Mode และหนาตาง Color Mixer โดยสีของแสงจะเลือกสีท่ีมีความออนกวาสีหลัก และสี

ของเงราจะเลือกสีท่ีมีความเขมกวาสีหลัก  

 

2.8.4  การลงสีแสงและเงาตัวละคร 

 การลงสีแสงและเงาตัวละคร คือ การลงสีของแสงและสีของเงาใหตัวละคร เพ่ือเพ่ิมมิติและ

ความสวยงามใหตัวละครโดยใชสีอของแสง ซ่ึงเลือกเอาไวแลวในข้ันตอนการเลือกสีแสงและเงา 

รวมถึงจะลงสีในทิศทางของแสงท่ีเรากําหนดไวแลวในข้ันตอนการกําหนดทิศทางของแสงดวย 
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2.9  การแยกชิ้นสวนตัวละคร (Narin Roungsan, 2551:202-215) 

 1) การแยกสวนตัว  

 การแยกชิ้นสวนตัวจะแบงออกเปน 15 ชิ้น คือ หัว ตัวบน ตัวลาง แขนทอนบนซาย  แขน

ทอนบนขวา  แขนทอนลางซาย  แขนทอนลางขวา  มือซาย มือขวา ขาทอนบนซาย ขาทอนบนขวา  

ขาทอนลางซาย  ขาทอนลางขวา  เทาซาย  เทาขวา  โดยแยกชิ้นสวนไวชิ้นละ Layer เหตุผลท่ีตอง

แยกวัตถุออกเชนนี้ก็เพ่ือใหตัวละครสามารถทําการเคลื่อนไหวเลียนแบบมนุษยได เชน เดิน  วิ่ง  จับ

ถือสิ่งของ  หรือยกมือได 

2) การแยกสวนหัว 

 การแยกชิ้นสวนหัว คือ การแยกชิ้นสวนบนใบหนาของตัวละคร มีจุดประสงคเพ่ือสรางกลไก

บนใบหนาของตัวละครใหสามารถพูดหรือกระพริบตา จนกระท่ังแสดงอารมณเลียนแบบมนุษยได 

 สําหรับวิธีการแยกสวนหัว เปนการดับเบิลคลิกเขาไปทํางานใน Symbol หัว โดยเพ่ิม Layer 

ใหจํานวน 6 Layer ตามจํานวนชิ้นสวนบนใบหนา จากนั้นตั้งชื่อ Layer  เรียงจากลางสุดข้ึนมา คือ 

หนา ตา เปลือกตา ค้ิว ปาก ผม แลว Copy ใบหนาไปวางไวใน Layer ท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมด จากนั้นคอย 

ๆ ลบ ดัด ตกแตงใบหนาในแตละ Layer เหลือเพียงชิ้นสวนตามชื่อของ Layer ท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะเห็น

วาเราไมไดเคลื่อนยายวัตถุออกมาตกแตงทีละชิ้น ๆ เหมือนการตกแตงชิ้นสวนหัว แตจะคงตําแหนง

ของชิ้นสวนตาง ๆ  ของใบหนาไวท่ีเดิม 

 

3.  ความรูเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก 

3.1 ความหมายของการออกแบบ 

  การออกแบบ หมายถึง กระบวนการสรางสรรคประเภทหนึ่งของมนุษยโดยมีทัศนะธาตุและ

ลักษณะของทัศนะธาตุเปนองคประกอบใชทฤษฎีตาง ๆ เปนแนวทางและใชวัสดุนานาชนิดเปน

วัตถุดิบในการสรางสรรค โดยท่ีนักออกแบบจะตองมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานหลายข้ันตอนตลอด

กระบวนการสรางสรรค (มาโนช กงกะนันท, 2538) 

   

3.2 ความหมายของท่ีระลึก  

ของท่ีระลึกหมายถึง “ของ” ซ่ึงหมายถึงสิ่งตาง ๆ (ใชสําหรับนําหนานามท่ีเปนผูครอบครอง 

“ท่ีระลึก” หมายถึง คิดถึง นึกถึง เรื่องราวในอดีตได ดังนั้นของท่ีระลึกอาจหมายถึง สิ่งท่ีทําใหเกิด

ความนึกถึงและคิดถึง (ประเสริฐ ศิลรัตนา, 2531:2) 
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3.3 ความหมายของการออกแบบของท่ีระลึก 

 แนวทางการออกแบบของท่ีระลึก ของขวัญ ของกํานัล ของใชเฉพาะทางนั้น ปจจุบัน นัก

ออกแบบไดอาศัยการตั้งแนวคิด วิธีคิด หรื่อจะเรียกวา เปนหลักการคิดเพ่ือเปนหลักยึด หรือเปนแนว

ทางการแตกแขนงทางความคิดออกไปหลากหลายทิศทาง โดยนําแนวคิดหลักไปสูการสรางผลงาน

ออกมาอยางมีเอกลักษณเฉพาะ หรือเรียกวาเปนชุด  วิธีคิดงาย ๆ ของการทํางานตามแนวทางนี้คือ 

การคิดหาหลักหรือสัญลักษณแทนความคิด ซ่ึงอาจเริ่มตนหาคําสําคัญ เปนตัวตั้ง หนาท่ีของนัก

ออกแบบคือ การสรางภาพ จากคําสําคัญ ใหออกมาเปนภาพแสดงแทนความเขาใจแทนท่ีตัวหนังสือ 

การวาดภาพแสดงแทนความคิดนี้เราเรียกวา ผลงานการออกแบบ แตลักษณะท่ีออกมานั้นจะมี

คุณลักษณะเชนไร ก็ตองกําหนดความคิดและวาดแสดงรายละเอียดออกมา (ประชิด ทิณบุตร,2530) 

 

3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึก 

 การสรางสรรคผลงานในรูปแบบของผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากการเปนคนชางคิดและ  รูจัก

ประยุกตใช  นอกจากจะกอใหเกิดสินคาท่ีทรงคุณคาทางศิลปะแลว ผลิตภัณฑของท่ีระลึกยังกอใหเกิด

รายไดแกคนในชุมชนนั้น ๆ อีกดวย  ซ่ึงการผลิตสินคาของท่ีระลึกนั้นมักจะทําการผลิตตามลักษณะ

เดนของทองถ่ิน ซ่ึงผูประกอบการท่ีทําการผลิตสินคาของท่ีระลึกประเภทศิลปประดิษฐมักจะเรียนรู

วิธีการประดิษฐโดยการเรียนรูดวยตนเอง และหาความรูเพ่ิมเติมจากผูเชี่ยวชาญ (ทวีป  ศิริรัศมี และ

คณะ : 2549) 

 

4.  เครื่องมือในการพัฒนาแอนิเมชัน  

4.1 Adobe illustrator   

  Adobe Illustrator คือโปรแกรมออกแบบกราฟก เนนการวาดภาพหรือการออกแบบ

สัญลักษณ ทํางานดวยระบบ vector ซ่ึงภาพกราฟกแบบเวคเตอรนี้จะมีความคมชัดอยางมาก 

เนื่องจากเปนการกําหนดรูปทรงดวยสมการทางคณิตศาสตร มีตําแหนงและสีท่ีแนนอน ไมวาจะขยาย

ขนาดเทาไหรภาพก็จะไมแตก และยังคงความคมชัดไดเหมือนเดิม เหมาะกับงานออกแบบท่ัวไปท่ีเนน

ลายละเอียด ไปจนถึงปายโฆษณาหรือโปสเตอรท่ีมีขนาดใหญ (Sirasit A. 2017 : online) 

 

4.2 Adobe Photoshop Photoshop   

  Photoshop  เปนโปรแกรมในตระกูล Adobe ท่ีใชสําหรับตกแตงภาพถายและภาพกราฟฟก 

ไดอยางมีประสิทธิ์ภาพ ไมวาจะเปนงานดานสิ่งพิมพ นิตยสาร และงานดานมัลติมีเดีย อีกท้ังยัง

สามารถ retouching ตกแตงภาพและสรางภาพ สามารถนําโปรแกรม Photoshop ในการแตงภาพ 

การใส Effect ตาง ๆ ใหกับภาพและตัวหนังสือ การทําภาพขาวดําและการทําภาพถายเปนภาพเขียน 
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การนําภาพตางๆ มารวมกัน การ Retouch ตกแตงภาพ  นอกจากนี้โปรแกรมPhotoshop ยังเปน

โปรแกรมสรางและแกไขรูปภาพอยางมืออาชีพโดยเฉพาะนักออกแบบ เปนโปรแกรมท่ีมีเครื่องมือ

มากมายเพ่ือสนับสนุนการสรางงานประเภทสิ่งพิมพ งานวิดีทัศน งานนําเสนอ งานมัลติมีเดีย 

ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบดวย

โปรแกรมสองตัวไดแก Photoshop และ ImageReady การท่ีจะใชงานโปรแกรม Photoshop ตอง

มีเครื่องท่ีมีความสามารถสูง มีความเร็วในการประมวลผล และมีหนวยความจําท่ีเพียงพอ  (Admin 

ITGenius, 2014 : online) 

 

4.3 Adobe After effect)  

  โปรแกรม After Effect เปนโปรแกรมสําหรับงานทางดาน Video Compost  หรืองานซอน

ภาพวีดีโอ รวมถึงงานทางดานการตกแตง หรือเพ่ิมเติม Effect พิเศษใหกับภาพ โปรแกรม After 

Effect  ก็คือ โปรแกรม Photoshop  เพียงแตเปลี่ยนจากการทํางานภาพนิ่งมาเปนภาพเคลื่อนไหว  

ผูท่ีมีพ้ืนทางดานการใชงานโปรแกรม Photoshop  มากอน  ก็จะสามารถใชงานโปรแกรม After 

Effect ไดงายมากข้ึน  โดยใชโปรแกรม Adobe After Effect ซ่ึงเปนโปรแกรมยอดนิยมทางดาน 

Motion Graphic ใชในธุรกิจการตัดตอภาพยนตร งานโทรทัศน การสราง Project การใช Transition  

Effect และ Plug in ตางๆ ในการทํางาน การตัดตองาน Motion Graphic เชน การบันทึกเสียง  การ

ทําเสียงพากย  การใสดนตรีประกอบ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคพิเศษตางๆ เชน การทําตัวอักษรให

เคลื่อนไหว  การซอนภาพ รวมกับโปรแกรมยอดนิยมตางๆ และการทํา Mastering  การบันทึกผลงาน

ลงเทป DV  VHS และการแปลงไฟลเพ่ือทํา VCD  DVD 

          After Effect เปนโปรแกรมท่ีใส Effect ใหกับ ภาพยนตร ในข้ันตอนการตัดตอ ไฟลท่ีนําเขา

มาใชในโปรแกรมนี้ไดเกือบทุกชนิดไดท้ังภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ไฟลเสียง ถาเปนการทํามาจาก

โปรแกรม 3d แลวมาทําตอท่ี After Effect จะทําใหงานสมบูรณยิ่งข้ึน โดยท่ีสามารถจะนําไฟล

ท้ังหลายเหลานี้มาใชงานรวมกัน  เพ่ือใหไดงานท่ีเปนภาพเคลื่อนไหวชิ้นใหมออกมาจากโปรแกรม  

After  Effects ในการทํางานของโปรแกรม  After  Effects  นั้น  เปรียบเทียบกับการทํางาน

ภาพยนตรคือการตัดตอ  เนื่องจากการทํางานของโปรแกรมจะทํางานในลักษณะท่ีเปนการนําไฟลท่ีทํา

เอาไว เรียบรอยแลวจากท่ีอ่ืนเขามาใช  โดยไฟลท่ีจะนํามาใชงานโปรแกรม  After  Effects   สามารถ

เปน ไฟลใด ๆ ก็ไดแทบทุกชนิด  ไมวาจะเปนไฟลภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และไฟลเสียง  โดยท่ี

สามารถจะนําไฟลท้ังหลายเหลานี้มาใชงานรวมกัน  เพ่ือใหไดงานท่ีเปนภาพเคลื่อนไหวชิ้นใหมออกมา

จากโปรแกรม  After  Effects  (หงษาวดี, 2013 : online) 
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4.4 Adobe audition cc 

  Adobe Audition CC เปนหนึ่งในชุด โปรแกรม Adobe Creative Cloud  เปนโปรแกรมท่ี

ถูกพัฒนาใหนํามาใชงานในดานของเสียง หรือออดิโอ เชน การอัดเสียง การตัดตอเสียง การแกไขเสียง 

เพ่ิมเสียงหนัก เสียงเบา หรือเอฟเฟคตางๆ การใชงาน สําหรับ โปรแกรม Adobe Audition ซ่ึงอยูใน

ตระกูลเดียวกับ Adobe Premiere Pro หรือ โปรแกรม Adobe After Effects   โปรแกรมตัดตอ

เสียง Adobe Audition CC มีคุณสมบัติพิเศษสามารถนําไฟลรูป หรือไฟลวีดีโอเพ่ือนํามาประกอบใน

การมิกซเสียงได  (ITSolution, 2019 : online) 

 

5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 5.1 ยงยุทธ มุงหมาย ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความ

ซ่ือสัตย เรื่อง เรื่องดีๆ ของเด็กชายดินสําหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6  การวิจัยในครั้งนี้มี

วัตถุประสงค ดังนี้ 1) ศึกษารูปแบบตัวการตูนท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 2) 

พัฒนาการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย 3) เพ่ือประเมินคุณภาพการตูน

แอนิเมชัน 2 มิติ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ และ 5) ศึกษาการ

รับรูของนักเรียนท่ีเกิดจากการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสอบถาม

รูปแบบตัวการตูนท่ีนักเรียนชื่นชอบ 2) การตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย 

ความยาว 10 นาที 3) แบบประเมินคุณภาพการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 4) แบบวัดความพึงพอใจของ

นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 และ 5) แบบวัดการรับรูของนักเรียน ประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555 จํานวน 80 คน โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ดวยวิธีการ

การจับฉลาก สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการวิเคราะหขอมูล ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการวิจัยสงเสริมคุณธรรม ตามหลักสูตร แกนกลาง

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ และ

จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดแนวทางในการออกแบบตัวการตูน ภาพพ้ืนหลังและเสียง

ประกอบ ใหสอดคลองกับเนื้อหาสงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย การพัฒนาการตูนแอนิเมชันใช

กระบวนการผลิตประกอบดวยข้ันตอนการเตรียมตัวกอนการผลิต ข้ันการผลิต ข้ันหลังการผลิต 

รวมท้ังข้ันการนําไปเผยแพรผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) รูปแบบตัวการตูน SD แบบยอสวนแบบท่ี 2 

สัดสวน 1:4 ลักษณะฉากแบบคลายจริงและมีความเหมาะนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด 2) ผลการประเมินประเมินคุณภาพการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ โดยผูเชี่ยวชาญ มีคุณภาพ

โดยรวมอยูในระดับดี 3) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการชมการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ดานความ
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ซ่ือสัตยโดยรวมอยูในระดับมาก 4) การรับรูหลังจากชมการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ดานความซ่ือสัตย 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

5.2 วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ ไดศึกษาเรื่อง การสรางภาพยนตรการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือใหความรู

เก่ียวกับประกันชีวิต  มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรใหผูเอาประกันไดรับความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

การประกันชีวิตไปพรอมกับความเพลิดเพลิน โดยไดศึกษาถึงองคความรูเก่ียวกับการทําประกันชีวิต 

และสิทธิของผูเอาประกันชีวิตท้ังกอนและหลังทําประกันชีวิต เพ่ือนําเนื้อหาท่ีไดมาใชกับเนื้อเรื่องของ

ภาพยนตร ศึกษาเก่ียวกับหลักการสรางภาพยนตรแอนิเมชัน และหลักการสื่อสารไปถึงผูชมสื่อ

ภาพยนตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูศึกษาไดใชผลการประเมินจากผูชมสื่อและตอบแบบสอบถาม

ออนไลนท้ังหมด 200 คน ผลของการประเมินดานเนื้อหาผูประเมินเห็นวา สื่อมีความเขาใจงายได

ความรูไปพรอมกับความเพลิดเพลิน และหลังชมสื่อไดรับความรูเก่ียวกับประกันชีวิตเพ่ิมข้ึนอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ในดานเทคนิคในการผลิตสื่อ ไดรับการประเมินใหอยูในระดับคุณภาพท่ีดีมากถึงมาก

ท่ีสุด ความตอเนื่องของภาพ สีสัน ภาพรวมสดใส ดึงดูสายตาผูรับชม สรุปผลการประเมินสื่ออยูใน

เกณฑท่ีดี และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 

5.3 ปนัดดา มนูรัษฏา ศึกษาเรื่องโครงการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกเพ่ือจําหนายในรานคา

ผลิตภัณฑ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑการเรียนรู (มิวเซียนสยาม) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา

ขอมูลเก่ียวกับพิพิธภัณฑและสํารวจความตองการผูบริโภค 2) เพ่ือออแบบสินคาของท่ีระลึกจําหนาย

ในรานคาพิพิธภัณฑท่ีตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคกลุมเปาหมาย และ 3) เพ่ือประเมินความ

ถึงพอใจของผูบริโภคกลุมเปาหมายท่ีมีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีผูวิจัยไดทําการออกแบบ  

 โดยมีลําดับข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงค ดังนี้  1) เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามปลายเปดสอบถามเจาหนาท่ีพิพิธภัณฑ และเก็บขอมูลความตองการผูบริโภค

กลุมเปาหมาย สมาชิกมิวเซียมสยาม เฟสบุคแฟนเพจ ใชเวลา 2 สัปดาห มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

100 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 

2) สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 5 คน 

และผูเชี่ยวชาญประจําพิพิธภัณฑการเรียนรู จํานวน 2 คน ใชวิธีเลือกโดยเจาะจง (Purposive 

Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมาตรสวนประเมินคา 3) สอบถามความพึง

พอใจของกลุมผูบิรโภคกลุมเปาหมายท่ีมีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีผูวิจัยออกแบบ ไดแก สมาชิกมิว

เซียนสยามแฟนเพจ ใชเวลา 2 สัปดาห มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบมาตรสวนระเมินคา การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติ 

ความถ่ี และรอยละ เพ่ือวัดความพึงพอใจของผูบริโภค แลวจึงนํามาแปรผลโดยการบรรยาย 
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 ผลการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีผูบริโภคกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจมากท่ีสุดมี 2 

แบบ คิดเปนรอยละ 64.7 เทากัน คือ 1) ชิ้นงาน “เกาะรัตนโกสินทร” นาฬิการแขวนผนังรูปจําลอง

สถานท่ีสําคัญในเกาะรัตนโกสินทร เชน พระบรมมหาราชวัง เสาชิงชา อนุสาวรียประชาธิปไตย วัสดุท่ี

ใชทําจากพลาสติกอะคิลิก ผลิตโดยการตัดเลเซอร ติดเครื่องนาฬิกา และตัวแขวนดานหลัง 2) ชิ้นงาน 

“สยามไอคอน” ชุดแมเหล็กสําหรับตั้งรูป หรือติดตูเย็น วัสดุท่ีใชทําจากพลาสติก อะคิลิก ผลิตโดย

การตัดเลเซอร ติดแมเหล็กดานหลัง สัญลักษณตัวแทนกรุงเทพฯ เชน เสาชิงชา เรือสุพรรณหงส ยักษ 

และรถตุกตุก 
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บทที่ 3 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

   

  การพัฒนาแอนิเมชันเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมเพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง 

เศรษฐกิจใหชุมชนจากทุนวัฒนธรรมอยางยั่งยืน มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 1. ศึกษารวบรวมขอมูลหนังตะลุง  

 2. สรุปรวบรวมวางแผนการดําเนินงาน 

 3. พัฒนาการตูนแอนิเมชัน 

 4. สรางผลิตภัณฑของท่ีระลึก 

 5. ออกแบบเสนทางทองเท่ียว 

 

1. ศึกษารวบรวมขอมูลหนังตะลุง  

 ในการดําเนินการพัฒนาแอนิเมชันเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ทาง เศรษฐกิจใหชุมชนจากทุนวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ผูวิจัยไดทําการกําหนดปญหาและศึกษาความ

เปนไปไดกับครูภูมิปญญา กําหนดขอบเขตของเนื้อหาและวิธีการในการนําเสนอ เลือกสถานท่ีในการ

เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับหนังตะลุงในอดีตจนถึงปจจุบัน ดวยวิธีการสอบถามและสัมภาษณ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลงานวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ โดย

ประชากร คือครูภูมิปญญาหนังตะลุงภาคใต ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) กําหนด

กลุมประชากรแบบเจาะจง  

2. สรุปรวบรวมวางแผนการดําเนินงาน 

  จากการสัมภาษณ ไดขอมูลเก่ียวกับหนังตลุงตามขนบเดิมหลายประการ ไดแก ความเปนมา 

ความหมายของหนังตะลุง องคประกอบของการแสดง โรงหนัง รูปหนัง ตัวหนัง เครื่องดนตรี ขนบ

นิยมการแสดง คุณลักษณะของนายหนัง  

 ในครั้งนี้ไดนําเสนอแอนิเมชันในสวนของตัวหนัง จํานวน 14 ตัว เนื่องจาก  เปนเรื่องราวท่ี

เห็นชัดเจน นําเสนอไดงาย และสามารถใหคนรุนใหมเขาใจและเห็นภาพของหนังตะลุงไดมากข้ึน  
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3. พัฒนาการตูนแอนิเมชัน 

  การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ผลิตแอนิเมชันแบบคอมพิวเตอรแอนิเมชัน (Computer Animation) ท่ี

สรางดวย ระบบดิจิทัล 2 มิติ คอมพิวเตอรแอนิเมชัน เปนการสรางภาพเคลื่อนไหว ดวยคอมพิวเตอร

โดยอาศัยเครื่องมือท่ีสรางจากซอฟทแวรในคอมพิวเตอรกราฟกชวยในการสราง ดัดแปลง และใหแสง 

เงาภาพ ตลอดจนการบันทึกประมวลผลการเคลื่อนไหว ตางๆ โดยเครื่องมือท่ีวาประกอบดวย

ฮารดแวร ซอฟตแวร ท่ีสรางข้ึนจากระเบียบวิธีข้ัน ตอนวิธีหลักการ หรือการคํานวณตางๆ 

3.1 ข้ันตอนการสรางการตูนแอนิเมชั่น 

  งานสรางสรรคการตูนแอนิเมชันท่ีดี มักจะอาศัยข้ันตอนหลักๆ ดวยกัน 3 ข้ันตอนคือ 

3.1.1 ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-Production) ข้ันตอนกอนการผลิต เปนข้ันตอนในการเตรียมสราง

งานแอนิเมชัน ในข้ันตอนนี้จะประกอบไปดวย 

1) การเตรียมเนื้อเรื่องเก่ียวกับตัวละครหนังตะลุง ไดแกประวัติความเปนมาเรื่องราว 

รายละเอียดบุคลิก การแตงกาย ถ่ินกําเนิด   

2) การเตรียมเครื่องมืออุปกรณท่ีใชในการพัฒนา ไดแก คอมพิวเตอร อุปกรณบันทึกเสียง 

อุปกรณวาดภาพ ซอฟทแวรท่ีเก่ียวของ  

  3) การกําหนดแนวคิด การวางหัวขอเรื่อง การกําหนดเนื้อหาเรื่องราว ผูวิจัยมีแนวคิดในการ

นําเสนอในลักษณะการแสดงหนังตะลุงในงานวัดแหงหนึ่ง   

4) การเขียนสคริปต ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้  

 (1) เขียนเรื่องยอ เขียนบทของตัวละคร  พรอมท้ังจัดทําเสียง  เสียงบรรยาย  เสียงตัวละคร  

เพลง ดนตรีบรรเลง  Sound Effect    

  การเขียนเรื่องยอเพ่ือเปนแนวทางในการเขียนบท และจัดทําเสียง ณ การงานวัดแหงหนึ่งใน

จังหวัดพัทลุง มีการออกรานขายของ มีการฉายหนังกลางแปลง การแสดงหนังตะลุง ซ่ึง มีเด็ก 2 คน 

ไปเท่ียวงานฯ และ ไปพบการแสดงหนังตะลุง และเกิดความสงสัยวาเก่ียวกับตัวละครของหนังตะลุงวา

มันคืออะไร และ มีตัวละครอะไรบาง และเด็กท้ัง 3 ไดเด็กไปสอบถามกับคนกับคุณตา ทุกคนได

สอบถามวา หนังตะลุง คืออะไร และมีตัวหนังตะลุงอะไรบาง  เม่ือตาไดอธิบายถึงความเปนมาของ

หนังตะลุง และ ตัวละครจนครบ  เม่ือเด็กขอบคุณคุณตาและลากลับบาน 

(2) กําหนดรายละเอียดของฉาก  

  ฉากงานวัด เริ่มจากทางเขางานวัด  ผูคนท่ีมาเท่ียว กิจกรรม มหรสพ มีการออกรานขายของ 

มีการฉายหนังกลางแปลง การแสดงหนังตะลุง เปนบรรยากาศงานวัดท่ัวไป  

ฉากการแสดงหนังตะลุง  ฉากการนําเสนอตัวหนังตะลุง ข้ึนตัวหนังตะลุงไวดานซายหรือขวา 

ตามแตลักษณะของตัวหนังตะลุง และอีกดานจะเปนรายละเอียดของตัวหนังตะลุง 
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      ฉากจบ แสดงตัวหนังตะลุงท้ังหมด  

 (3) กําหนดฉากการแสดงของตัวละคร  

ฉากท่ี 1 เปดอยากใหเปนฉากงานวัดมีคนเดินเท่ียวในงานวัด  

ฉากท่ี 2 จะใหเห็นเด็ก 2 คน กําลังเดินในงานวัดและไปเจอการแสดงหนังตะลุง และสงสัยวา

มันคือการแสดงอะไร จึงเดินเขาไปดูใกล ๆ แตก็ยังไมเขาใจ จึงไดสอบถามคุณตา ท่ีมานั่งดูหนังตะลุง  

ฉากท่ี 3  คุณตา อธิบายวาหนังตะลุงคืออะไร (โดยอยากใหแสดงเห็นเปนจอของการฉายหนัง

ตะลุง และแสดงทุกอยางอยูในจอหนังตะลุง) 

ฉากท่ี 4  แนะนําตัวหนังตะลุงท้ัง 14 ตัว  

ฉากท่ี 5  คุณตาอธิบายจบแลว ก็หันมาถามเด็ก ๆ วา เขาใจกันม้ัย 

ฉากท่ี 6 เด็ก ๆ หันมาขอบคุณๆ ตา และ ก็เดินกลับบาน 

ฉากท่ี 7 Credit 

5) การออกแบบลักษณะของตัวละคร วาดการตูน การกําหนดทิศทางของศิลปะ ในแอนิเมชัน

ตอนนี้ ตัวละครหลักจะมีท้ังหมด 3 ตัว ไดแก คนแก เด็กผูชาย เด็กผูหญิง  การกําหนดคาแรคเตอร

ของตัวละคร  คนแกจะเปนลักษณะผูใหญใจดี  เด็กผูชายเด็กผูหญิง เปนเด็กรุนใหมสดใสราเริงใฝรู  

รายละเอียดตัวละครท่ีออกแบบมีดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวละครคุณตา 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวละครเด็กผูชาย 
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ภาพท่ี 3 ตัวละครเด็กผูหญิง 

 

6) การสรางสตอรีบอรด สตอรี่บอรด คือ การวาดภาพ ถายทอดจินตนาการจากการอานบท

การตูน ออกมาเปนลําดับภาพจากตนจนจบใหเห็นเปนรูปธรรม เหตุผลท่ีตองเขียนสตอรี่บอรดกอน 

เพราะการอานเพียงอยางเดียวยังทําใหเห็นภาพไดไมชัดเจนเทากับการวาดภาพออกมาใหเห็นใน

กระดาษ สตอรี่บอรดจะทําใหทีมงานทุกคนมองเห็นภาพรวมของการตูนไดตรงกันและชัดเจนมากท่ีสุด 

และเม่ือเขียนสตอรี่บอรดแลว จะนําสตอรี่บอรดท่ีไดนั้นไปใชในข้ันตอนทําการเคลื่อนไหวใหตัวละคร

ตอไป    

ข้ันตอนการเขียนสตอรี่บอรด แบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ (1) วาดสเกตภาพวางตําแหนงตัว

ละคร  (2) เขียนบอกขอมูลเสียงใน Shot นั้น  รายละเอียดสตอรีบอรดมีดั้งนี้  

 

 
ภาพท่ี 4 สตอรีบอรด Scene 1-6 
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ภาพท่ี 5 สตอรีบอรด Scene 7-12 

 
 

ภาพท่ี 6 สตอรีบอรด Scene 13-18 

 
ภาพท่ี 7 สตอรีบอรด Scene 19-24 

 3.1.2 ข้ันตอนการผลิต (Production) 

            ในข้ันตอนนี้จะเปนข้ันตอนของการเริ่มลงมือทํางานแอนิเมชันจาก Storyboard ท่ีเตรียมไว

คือหลังจากเตรียมการท้ังหมดเสร็จสิ้นแลว ก็จะเขาสูการจัดวาง Layout โดยการทําแอนิเมติก การ

เตรียมและทดสอบเสียง กําหนดหลักการเคลื่อนไหวของตัวละครและภาพ ไปจนถึงการทําแอนิเมชัน
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สวนตางๆ จนหมดท้ังเรื่อง หลังจากเสร็จงานในข้ันตอนนี้แลว ก็จะไดการตูนแอนิเมชัน หนึ่งเรื่อง ท่ี

พรอมจะนําไปตัดตอ ตกแตง แกไขเสียงเพ่ือนําไปใชงานตามวัตถุประสงคตอไป 

3.1.3 ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

            ข้ันตอนหลังการผลิต จะเปนข้ันตอนของการปรับแตงเสียง การใส Preladers  ใส Titles 

และ Credit ใสปุมหยุดหรือการเลนซํ้า การนําเสนอชิ้นงานในรูปแบบอินเทอรเน็ต และการนําออกใน

รูปแบบไฟลวิดีโด จบข้ันตอนนี้ก็ไดการตูนแอนิเมชันท่ีเสร็จสมบูรณท้ังภาพและเสียงพรอมจะนําไปใช

งาน 

3.4 สรางผลิตภัณฑของท่ีระลึก 

 แนวคิดในการออกแบบ ใชอัตลักษณรูปตัวหนังตะลุงซ่ึงเปนรูปท่ีมีความสวยงามมีสีสันสดใส

และจดจําไดงาย นํามาออกแบบวางบนรูปเรขาคณิต  ผลิตภัณฑของท่ีระลึกทําจากวัสดุทองถ่ินหางาย 

ราคาไมแพง และนําภาษาถ่ินภาคใตมาประกอบในกระบวนการออกแบบ ประยุกตใหเขากันใน

รูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก เชน กลองใสกระดาษทิชชู พวงกุญแจ จานรองแกว ภาชนะเครื่องใช 

เชน แกว จาน ชาม 

 3.4.1 วางแผนการออกแบบ  

 เม่ือไดขอสรุปจากขอมูลแลวนํามาวางแผนออกแบบลงบนรูปทรงท่ีตองการโดยการจัด

องคประกอบ นําตัวหนังตะลุงท่ีเปนตัวละครเดนคนสวนใหญรูจัก เพ่ือชวยใหสามารถสื่อสารไดรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน  โดยนําตัวละครหนังตะลุงดังกลาวมาจัดวางบนรูปรางรูปทรงตาง ๆ หรือ รูปทรงอิสระจาก

ธรรมชาติประมาณ 6-10 แบบ มาออกแบบเบื้องตน 

 

ภาพท่ี 8 รางแบบของท่ีระลึกเบื้องตน 

2.4.2 นํางานแบบของท่ีระลึกสอบถามคนในทองถ่ิน นักทองเท่ียวท่ัวไป เพ่ือหาความ

เหมาะสมของผลิตภัณฑของท่ีระลึก ซ่ึงเนนของท่ีทําไดงายตนทุนในการผลิตไมสูง สามารถผลิตไดจาก

วัสดุในทองถ่ิน  นําไปสูการพัฒนาแบบ เปนตนแบบท่ีพรอมผลิต การเก็บขอมูลในครั้งนี้ใชเครื่องมือ

แบบสอบถาม จากแบบของท่ีระลึกจํานวน 6 แบบ ใหเลือก 1 แบบ  
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ภาพท่ี 9 สรางรูปทรงแบบของท่ีระลึก 

  2.4.3 สรุปผลจากการสํารวจ ผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีจะนํามาผลิตจริงไดแก พวงกุญแจ ซ่ึง

จะผลิตจากวัสดุในทองถ่ิน หางาย  ตนทุนไมสูง เชน กะลา เปลือกไม ใบไม วัสดุอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน ผลิต

ไดเองในทองถ่ิน รูปภาพและรายละเอียดยืดหยุนไดตามความเหมาะสมแตละทองถ่ิน 

 

ภาพท่ี 10 แบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีจะนํามาผลิต 

                       

5.ออกแบบเสนทางการทองเท่ียว 

  ข้ันตอนในการดําเนิงานดังนี้ 

1. เก็บขอมูลดานเอกสาร เปนการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีเปนขอมูลทุติยภูมิ 

2. เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ใชวิธีการเลือกกลุมผูใหขอมูลแบบเจาะจง  

3. ประมวลผลขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมสรุปขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวตามรอยหนัง

ตะลุงเชิงอนุรักษ 

4. ออกแบบเสนทางการทองเท่ียว 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การพัฒนาแอนิเมชันเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

ใหชุมชนจากทุนวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ออกแบบและดําเนินการตาม

ขอบเขต และวัตถุประสงค ไดผลการวิจัยดังนี้ 

  1. ผลการพัฒนาการตูนแอนิเมชันเพ่ือเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมอยาง

ยั่งยืน 

  2. ผลการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง 

  3. ผลการออกแบบเสนทางการทองเท่ียวจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง 

 

1. ผลการพัฒนาการตูนแอนิเมชันเพ่ือเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมอยางย่ังยืน 

 การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน ไดดําเนินการตามข้ันการการผลิตแอนิเมชัน ประกอบดวย  

 

1.1 Plot เรื่องหนังตะลุง 

  ณ การงานวัดแหงหนึ่งในจังหวัดพัทลุง มีการออกรานขายของ มีการฉายหนังกลางแปลง การ

แสดงหนังตะลุง ซ่ึง มีเด็ก 2 คน ไปเท่ียวงานฯ และ ไปพบการแสดงหนังตะลุง และเกิดความสงสัยวา

เก่ียวกับตัวละครของหนังตะลุงวาคืออะไร และ มีตัวละครอะไรบาง และเด็กท้ัง 3 ไดเด็กไปสอบถาม

กับคนกับคุณตา ทุกคนไดสอบถามวา หนังตะลุง คืออะไร และมีตัวหนังตะลุงอะไรบาง เม่ือตาได

อธิบายถึงความเปนมาของหนังตะลุงและตัวละครจนครบ  เม่ือเด็กขอบคุณคุณตาและลากลับบาน 

  

1.2 Scene ตาง ๆ  

  ฉากท่ี 1 เปนฉากงานวัดมีคนเดินเท่ียวในงานวัด  

  ฉากท่ี 2 จะใหเห็นเด็ก 2 คน กําลังเดินในงานวัดและไปเจอการแสดงหนังตะลุง และสงสัยวา

มันคือการแสดงอะไร จึงเดินเขาไปดูใกล ๆ แตก็ยังไมเขาใจ จึงไดสอบถามคุณตา ท่ีมานั่งดูหนังตะลุง  

  ฉากท่ี 3  คุณตา อธิบายวาหนังตะลุงคืออะไร  

  ฉากท่ี 4  แนะนําตัวหนังตะลุงท้ัง 14 ตัว  

  ฉากท่ี 5  คุณตาอธิบายจบแลว ก็หันมาถามเด็ก ๆ วา เขาใจกันม้ัย 

  ฉากท่ี 6 เด็ก ๆ หันมาขอบคุณๆ ตา และ ก็เดินกลับบาน 

  ฉากท่ี 7 Credit 
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1.3 รายละเอียดของฉากตาง ๆ  

  ฉากงานวัด เริ่มจากทางเขางานวัด  ผูคนท่ีมาเท่ียว กิจกรรม มหรสพ มีการออกรานขายของ 

มีการฉายหนังกลางแปลง การแสดงหนังตะลุง เปนบรรยากาศงานวัดท่ัวไป  

ฉากการแสดงหนังตะลุง  ฉากการนําเสนอตัวหนังตะลุง ข้ึนตัวหนังตะลุงไวดานซายหรือขวา ตามแต

ลักษณะของตัวหนังตะลุง และอีกดานจะเปนรายละเอียดของตัวหนังตะลุง 

      ฉากจบ แสดงตัวหนังตะลุงท้ังหมด  

 

1.4 ตัวอยางหนาจอบางสวนจากวีดีโอแอนิเมชัน 

 

ภาพท่ี 11 หนาจอแรกของแอนิเมชัน 

 

 

ภาพท่ี 12 ชื่อตอนของแอนิชัน 
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ภาพท่ี 13 หนาจอฉากเริ่มเรื่อง 

 

 

ภาพท่ี 14 หนาจอการเท่ียวงานวันของเด็ก 

 

 

ภาพท่ี 15 หนาจอเด็ก ๆ นั่งดูหนังตะลุง 
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ภาพท่ี 16 หนาจอเด็ก ๆ ฟงคุณตาอธิบายเรื่องหนังตะลุง 

 

 

ภาพท่ี 17 หนาจอรวมตัวหนังตะลุง 

 

 

ภาพท่ี 18 หนาจออธิบายตัวหนังตะลุง 
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ภาพท่ี 19 หนาจอจบแอนิเมชัน 

 

 2. ผลการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง 

 แนวคิดในการออกแบบ ใชอัตลักษณรูปตัวหนังตะลุงซ่ึงเปนรูปท่ีมีความสวยงามมีสีสันสดใส

และจดจําไดงาย นํามาออกแบบวางบนรูปเรขาคณิต  ผลิตภัณฑของท่ีระลึกทําจากวัสดุทองถ่ินหางาย 

ราคาไมแพง และนําภาษาถ่ินภาคใตมาประกอบในกระบวนการออกแบบ ประยุกตใหเขากันใน

รูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก เชน กลองใสกระดาษทิชชู พวงกุญแจ จานรองแกว ภาชนะเครื่องใช 

เชน แกว จาน ชาม 

  

2.1 วางแผนการออกแบบ  

 เม่ือไดขอสรุปจากขอมูลแลวนํามาวางแผนออกแบบลงบนรูปทรงท่ีตองการโดยการจัด

องคประกอบ นําตัวหนังตะลุงท่ีเปนตัวละครเดนคนสวนใหญรูจัก เพ่ือชวยใหสามารถสื่อสารไดรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน  โดยนําตัวละครหนังตะลุงดังกลาวมาจัดวางบนรูปรางรูปทรงตาง ๆ เชน              

         หรือรูปทรงอิสระจากธรรมชาติประมาณ 6-10 แบบ มาออกแบบเบื้องตน 

 

2.2 นํางานแบบของท่ีระลึกสอบถามคนในทองถ่ิน นักทองเท่ียวท่ัวไป เพ่ือหาความเหมาะสมของ

ผลิตภัณฑของท่ีระลึก ซ่ึงเนนของท่ีทําไดงายตนทุนในการผลิตไมสูง สามารถผลิตไดจากวัสดุใน

ทองถ่ิน  นําไปสูการพัฒนาแบบ เปนตนแบบท่ีพรอมผลิต การเก็บขอมูลในครั้งนี้ใชเครื่องมือ

แบบสอบถาม จากแบบของท่ีระลึกจํานวน 6 แบบ ใหเลือก 1 แบบ  

 

2.3 สรุปผลจากการสํารวจ ผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีจะนํามาผลิตจริงไดแก พวงกุญแจ ซ่ึงจะผลิตจาก

วัสดุในทองถ่ิน หางาย  ตนทุนไมสูง เชน กะลา เปลือกไม ใบไม วัสดุอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน ผลิตไดเองใน

ทองถ่ิน รูปภาพและรายละเอียดยืดหยุนไดตามความเหมาะสมแตละทองถ่ิน 
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ภาพท่ี 20 ตัวอยางแบบของท่ีระลึก 

 

3. ผลการออกแบบเสนทางการทองเท่ียวจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง 

 จากการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง สรุปได

วา ในสวนของจังหวัดสงขลาและพัทลุง บานนายหนังตะลุงเปนสถานท่ีใหความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ินเฉพาะกลุมมากกวาท่ีจะเรียกสถานท่ีทองเท่ียว เนื่องจากความพรอมในดานตาง ๆ 

ไมอํานวย ไมวาจะเปนสถานท่ี เงินทุน บุคลากร องคประกอบภาพรวมในการดึงดูดนักทองเท่ียว แต

อยากใหเรียกวาเปนแหลงเรียนรู กิจกรรมท่ีบานนายหนังตะลุงจัดใหกับเยาวชนหรือผูสนใจ ไดแก 

สอนเชิด(เลน)หนังตะลุง การสอนแกะตัวหนังตะลุง  การสอนขนบดั้งเดิมของหนังตะลุง ความรูเชิงลึก

ของการเลนหนังตะลุงในทุกดานสําหรับผูท่ีจะยึดหนังตะลุงเปนอาชีพ  

  ถึงอยางไรก็มีสถานท่ีแนะนําสําหรับนักทองเท่ียวและผูสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับหนังตะลุงเชิง

อนุรักษ  2 แหง ท่ีจัดทําเปนพิพิธภัณฑและสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดดังนี้ 

3.1 หอศิลป หนังตะลุง  เจาของคือ คุณกิตติทัต ศรวงศ ท่ีตั้ง  165/2 หมูท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ตําบล

ทามิหรํา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  เปดทําการทุกวัน 10.00 - 17.00 น. 

  หอศิลปหนังตะลุง กําเนิดข้ึนมาเพ่ือรักษาศิลปะการแสดงหนังตะลุงใหดํารง อยูคูเมืองไทย 

ภายในหอศิลปไดจัดสรางเปนพิพิธภัณฑแสดงตัวหนังตะลุง โดยในปจจุบันมีตัวหนังอยูประมาณ 300 

ถึง 400 แบบ แบงเปนตัวครู ไดแก พระฤาษี และพระอิศวร ตัวยอด ไดแก เจาเมือง นางเมือง และ

ยักษ นอกนั้นเปนตัวตลก และตัวท่ัวไป หรือท่ีเรียกวา หนังเบ็ดเตล็ด โดยมีสวนแสดงกรรมวิธีผลิตตัว

หนังตะลุง ประวัติความเปนมาของหนังตะลุง ประวัติชางผูทํา และเครื่องดนตรีหรือเครื่องประกอบใน

การแสดง นอกจากนี้ นักทองเท่ียวจะไดชมการแสดงหนังตะลุงและมโนราห เลือกซ้ือผลิตภัณฑภาพ

แกะหนัง หรือสั่งแกะเปนภาพตามตองการ ชมการสาธิตการแกะหนังตะลุง ซ่ึงท่ีนี่ยังเปดสอนวชิาการ

แกะหนังแกผูสนใจ โดยเปดสอนปละ 2 ครั้ง ระยะเวลาเรียน 20 ชั่วโมง 
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3.2 บานหนังตะลุงสุชาติ เจาของคือ คุณสุชาติ ทรัพยสิน ท่ีตั้ง  10/18 ถนนศรีธรรมโศก 3 ตําบล ใน

เมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เปดทําการทุกวัน เวลา 08.00-18-00 น.   

  บานหนังตะลุงสุชาติเปนแหลงผลิตและจําหนายตัวหนังตะลุงและ หนังใหญ อีกท้ังยัง มีการ

แสดงในลักษณะสาธิตในบริเวณบานหนังตะลุง นอกจากนี้ยังไดแบงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดเปนพิพิธภัณฑแสดง 

เครื่องมือเครื่องใชพ้ืนบาน และพิพิธภัณฑหนังตะลุงนานาชาติ 

 พิพิธภัณฑหนังตะลุงเปนอาคารขนาดใหญสองชั้น จัดแสดงตัวหนังตะลุงในอาคาร มีท้ังเทวดา

ยักษเจาเมืองตัวพระตัวนางผีรวมไปถึงตัวเอียดซ่ึงเปน ตัวตลกหญิง นอกจากนี้ยังมีตัวหนังจากแหลง

ตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศในแตละ ยุคสมัย เชน ตัวหนังในชวงสงคราม โลกครั้งท่ี 2 ตัว

หนังของภาคกลาง ตัวหนังมุสลิม (วายังดูเละ) ตัวหนัง ประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) ตัวหนังนานาชาติ 

เชน อินเดีย อินโดจีน ตุรกี อีกท้ังยังมีตัวหนังตลกอายุ 50-100 ป อยางหนูนุยเทง แกว สะหมอ สาย

นุย หลังขวัญเมือง เปนตน และยังมีการจัด แสดงเครื่องดนตรีท่ี ใชในการเชิดหนังตะลุงอีกดวย  

 ภายในพิพิธภัณฑ มีรานขายของท่ีระลึก จําหนายตัวหนังตะลุงหลากหลายแบบลวดลายออน

ชอยงดงาม มีการสาธิตการทําหนังตะลุง นักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบ งานศิลปะบนตัวหนังตะลุง จะไดชม

ข้ันตอนการผลิตดังกลาวแลว ยังสามาถเลือกซ้ือตัวหนัง เปนของฝากไดดวย  มีการจัดแสดงหนังตะลุง 

 โรงเชิดเปนอาคารขนาดยอม เปดโลง ผูเขาชมไดประมาณ 30 ท่ีนั่ง สุชาติ ทรัพยสิน แมอายุจะเลยวัย

เกษียณมาแลว แตทานยังสามารถ เชิดหนังตะลุงโดยคุณสุชาติ ทรัพยสิน มีลูกชายเลนดนตรี

ประกอบการเชิด  เรื่องท่ีใชเลนหนังตะลุงนั้น หลากหลาย จะแสดงเรื่องใด ก็แลวแตความ เหมาะสม

กับกลุมชนวาเปนเด็กหรือผูใหญ หรือสนใจเรื่องใดเปนพิเศษภายในบานหนังตะลุง 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การพัฒนาแอนิเมชันเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

ใหชุมชนจากทุนวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ออกแบบและดําเนินการตาม

ขอบเขต ไดผลการวิจัยตามวัตถุประสงค  

1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 ผลการพัฒนาการตูนแอนิเมชันเพ่ือเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมอยางยั่งยืน 

 เปนฉากแอนิเมชันงานวัดแหงหนึ่งในจังหวัดพัทลุง มีการออกรานขายของ มีการฉายหนัง

กลางแปลง การแสดงหนังตะลุง เปดฉากงานวัดมีคนเดินเท่ียวในงานวัด มีเด็ก 2 คน กําลังเดินใน

งานวัดและไปเจอการแสดงหนังตะลุง และสงสัยวามันคือการแสดงอะไร จึงเดินเขาไปดูใกล ๆ แตก็ยัง

ไมเขาใจ จึงไดสอบถามคุณตา ท่ีมานั่งดูหนังตะลุง คุณตา อธิบายวาหนังตะลุงคืออะไร  แนะนําตัว

หนังตะลุงท้ัง 14 ตัว คุณตาอธิบายจบแลว ก็หันมาถามเด็ก ๆ วา เขาใจกันม้ัย  เด็ก ๆ หันมาขอบคุณๆ 

ตา และ ก็เดินกลับบาน  

 

1.2 ผลการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง 

  สรุปผลจากการสํารวจ ผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีจะนํามาผลิตจริงไดแก พวงกุญแจ ซ่ึงจะผลิต

จากวัสดุในทองถ่ิน หางาย  ตนทุนไมสูง เชน กะลา เปลือกไม ใบไม วัสดุอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน ผลิตไดเอง

ในทองถ่ิน รูปภาพและรายละเอียดยืดหยุนไดตามความเหมาะสมแตละทองถ่ิน 

              

1.3 ผลการออกแบบเสนทางการทองเท่ียวจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง 

 จากการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง สรุปได

วา ในสวนของจังหวัดสงขลาและพัทลุง บานนายหนังตะลุงเปนสถานท่ีใหความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ินเฉพาะกลุมมากกวาท่ีจะเรียกสถานท่ีทองเท่ียว เนื่องจากความพรอมในดานตาง ๆ 

ไมอํานวย ไมวาจะเปนสถานท่ี เงินทุน บุคลากร องคประกอบภาพรวมในการดึงดูดนักทองเท่ียว แต

อยากใหเรียกวาเปนแหลงเรียนรู กิจกรรมท่ีบานนายหนังตะลุงจัดใหกับเยาวชนหรือผูสนใจ ไดแก 

สอนเชิด(เลน)หนังตะลุง การสอนแกะตัวหนังตะลุง  การสอนขนบดั้งเดิมของหนังตะลุง ความรูเชิงลึก

ของการเลนหนังตะลุงในทุกดานสําหรับผูท่ีจะยึดหนังตะลุงเปนอาชีพ แตมีสถานท่ีแนะนําสําหรับ

นักทองเท่ียวและผูสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับหนังตะลุงเชิงอนุรักษ  2 แหง ท่ีจัดทําเปนพิพิธภัณฑและ

สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดดังนี้ 1) หอศิลปหนังตะลุง   2) บานหนังตะลุงสุชาติ  
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2. การอภิปรายผล 

 การพัฒนาการตูนแอนิเมชันเพ่ือเผยแพรภูมิปญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมอยางยั่งยืน 

 นําเสนอแอนิเมชันตัวหนังตะลุง 14 ตัว กําหนดฉากแอนิเมชันงานวัดแหงหนึ่งในจังหวัดพัทลุง 

มีตัวละคร 3 ตัวในการดําเนินเรื่อง  

 การออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง 

  สรุปผลจากการสํารวจ ผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีจะนํามาผลิตจริงไดแก พวงกุญแจ ซ่ึงจะผลิต

จากวัสดุในทองถ่ิน หางาย  ตนทุนไมสูง เชน กะลา เปลือกไม ใบไม วัสดุอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน ผลิตไดเอง

ในทองถ่ิน รูปภาพและรายละเอียดยืดหยุนไดตามความเหมาะสมแตละทองถ่ิน 

         การออกแบบเสนทางการทองเท่ียวจากทุนวัฒนธรรมภูมิปญญาหนังตะลุง สรุปไดวา ในสวน

ของจังหวัดสงขลาและพัทลุง บานนายหนังตะลุงเปนสถานท่ีใหความรูดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ินเฉพาะกลุมมากกวาท่ีจะเรียกสถานท่ีทองเท่ียว แตมีสถานท่ีแนะนําสําหรับนักทองเท่ียวและ

ผูสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับหนังตะลุงเชิงอนุรักษ  2 แหง ท่ีจัดทําเปนพิพิธภัณฑและสามารถรองรับ

นักทองเท่ียวไดดังนี้ 1) หอศิลปหนังตะลุง   2) บานหนังตะลุงสุชาติ  

 

3. ขอเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรเปลี่ยนจากเสนทางการทองเท่ียวเปนเสนทางการเรียนรูหนัง

ตะลุงเชิงอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต เพราะจะทําใหผูท่ีตองการเรียนรูไดไปยังแหลงขอมูลปฐม

ภูมิ ไดขอมูลเชิงลึกในการศึกษาเรียนรู  ไมไดทองเท่ียวเพ่ือความบันเทิง 
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