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คํานําของผู้เขียน
การศึกษารวบรวมประวัติรูปตัวตลกหนังตะลุงที่จดั ทําขึ้นนี้มีวตั ถุประสงค์หลักอยูส่ องประการ
คือ
ประการแรกเพื่อรวบรวมองค์ความรู ้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลภาคสนาม และความรู ้สะสมของผูเ้ ขียนที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากนายหนังตะลุง ลูกคู่ของหนังตะลุง ตลอดถึงนักวิชาการ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหนัง
ตะลุงมารวบรวมไว้เพื่อศึกษา และเผยแพร่ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับตัวตลกหนังตะลุง ประการที่สองเพื่อนําข้อมูล
ประวัติหนังตะลุงมาใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทําพิพิธภัณฑ์ตวั ตลกหนังตะลุง ณ บ้านหนังสุ ชาติ ทรัพย์สิน ศิลปิ น
แห่งชาติ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
การเรี ยบเรี ยงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติรูปตัวตลกหนังตะลุง ผูเ้ ขียนได้ศึกษาค้นคว้าและนําข้อมูลที่สะสม
จากประสบการณ์ที่มีโอกาสพบปะศิลปิ นหนังตะลุง นักวิชาการ และกลุ่มคนที่มีความรู ้เกี่ยวกับตัวตลกหนัง
ตะลุง จากการฟังเรื่ องเล่าจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ รวมถึงการได้ขอ้ มูลในลักษณะครู พกั ลักจึงเป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี มาเรี ยบเรี ยง ซึ่งหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าข้อมูลประวัติตวั ตลกหนังตะลุง จะได้ถูกบันทึกไว้ใน
หนังสื อเล่มนี้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อวงการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุงในโอกาสต่อไป
ท้ายที่สุด ผูเ้ ขียนต้องขอขอบคุณศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินทรที่ให้งบประมาณในการศึกษาค้นคว้า และ
คอยให้กาํ ลังใจจนงานเขียนชิ้นนี้สาํ เร็ จไปได้ดว้ ยดี

นําเรื่อง
ศิลปะการแสดงหนังตะลุง เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่มีการสื บทอดมายาวนานนับร้อยปี
เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุง พบว่า ทุกภาคของไทยมีการแสดงหนังตะลุง และจากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนปี
2550 ผูเ้ ขียนได้มีโอกาสร่ วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ศิลปะการแสดง เรื่ อง หุ่นเงาะ : เส้นทางประวัติ
ความเป็ นมาการแพร่ กระจาย และการดํารงอยูใ่ นสังคม ณ จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
แห่ งชาติกระทรวงวัฒนธรรม การประชุมครั้งนั้นผูเ้ ขียนได้มีโอกาสพอกับนายหนังตะลุงจากภาคเหนือ ซึ่งมา
จากจังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคอีสานมีนายหนังตะลุงจากจังหวัดบุรีรัมย์ ศรี ษะเกศ ขอนแก่น
ระยอง และมีนายหนังตะลุงจากจังหวัดราชบุรี นครนายก เป็ นตัวแทนของนายหนังตะลุงภาคกลางไปร่ วม
ประชุม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนั้นเป็ นครั้งแรกที่ผเู ้ ขียนได้พบกับนายหนังตะลุงครบทั้งสี่ ภาค และเป็ นการยํ้า
ความมัน่ ใจในข้อมูลที่กล่าวว่าในสังคมไทยมีการแสดงหนังตะลุงกันทัว่ ประเทศ
การศึกษาเกี่ยวกับรู ปตัวตลกหนังตะลุง ได้รับการยืนยันจากนายหนังตะลุงและผูช้ มว่า รู ปตัวตลกจะมี
ความสําคัญต่อการแสดงหนังตะลุงเป็ นอย่างมาก เช่นในภาคอีสาน คนอีสานจะเรี ยกหนังตะลุงหรื อประโมทับ
ว่า “หนังปลักตื้อ” ถือเอาชื่อรู ปตัวตะลุงเป็ นชื่อเรี ยกหนังตะลุง ในภาคกลางคนดูหนังตะลุงมักจะพูดถึงบุคลิก
และลีลาการพูดของไอ้แก้ว ไอ้เปลือย ไอ้ต่าย มากกว่ารู ปหนังตัวอื่นๆ เช่นเดียวกับคนใต้เวลาไปดูหนังตะลุง
จะเฝ้ าดูลีลามุกตลกของนายหนังตะลุงที่ถ่ายทอดผ่านรู ปไอ้แก้ว ไอ้ทอง ไอ้หนูนุย้ และไอ้เท่ง เป็ นต้น
ด้วยบทบาทของรู ปตัวตลกที่มีความผูกพันกับคนดูหนังตะลุงในฐานะตัวละครที่ให้ความสุ ขความ
บันเทิง หรื อการวัดปฏิภาณไหวพริ บของนายหนังตะลุงในการนําข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆ มาถ่ายทอด
ให้กบั ผูช้ ม รวมถึงบทบาทของนายหนังตะลุงต่อการวิพากษ์วจิ ารณ์เหตุการณ์ทางการเมือง และเรื่ องราวใน
สังคมก็มกั จะถ่ายทอดผ่านรู ปตัวตลกเช่นกัน ดังนั้น ในการแสดงหนังตะลุงตัวตลกหนังตะลุงจะมีบทบาท
สําคัญต่อการแสดงหนังเป็ นอย่างยิง่ เช่น ถ้านายหนังตะลุงคณะใดสามารถพูดเจรจาด้วยบุคลิกและสําเนียงของ
รู ปตัวตลกตัวนั้นๆ ได้อย่างแนบเนียม หรื อคนใต้เรี ยกว่า “พากย์ได้กินรู ป” ก็จะได้รับการยกย่องว่าพากย์รูปดี
หรื อนายหนังตะลุงของคณะได้เอาชื่อตัวตลกมาจุดเป็ นจุดขาย โดยนํามาตั้งเป็ น “ฉายา” หรื อ “เป็ นสร้อยห้อย
ท้ายชื่อคณะ” เช่น “หนังอิ่มเท่ง” “หนังปล้อง อ้ายลูกหมี” “หนังบาย ลําไย” “หนังเอี่ยม ทองคํา” เป็ นต้น
“พากย์กินรู ป” เป็ นคําที่ให้ความหมายเกี่ยวกับนายหนังตะลุงที่สามารถพากย์เจรจารู ปตัวตลกได้ตาม
นิสยั และบุคลิกเดิมๆ ของตัวตลกตัวนั้น เพราะเชื่อว่ารู ปตัวตลกทุกตัวมีประวัติความเป็ นมาจากคนในสังคม
เป็ นส่ วนใหญ่ หรื ออาจจะมีรูปตัวตลกบางตัวที่เกิดจากคนในสังคมเป็ นส่ วนใหญ่ หรื ออาจจะมีรูปตัวตลกบาง
ตัวที่เกิดจากการจินตนาการของช่างแกะหนังและนายหนังที่มีร่วมกัน รู ปหนังเหล่านี้กจ็ ะมีประวัติความเป็ นมา
เช่นกัน
หนังตะลุงสุ ชาติ ทรัพย์สิน ได้แบ่งรู ปหนังตะลุงออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ
1. รู ปครู ได้แก่ รู ปพระฤาษี พระอิศวร และรู ปที่ได้รับมอบจากอาจารย์ที่สอนให้เล่นหนังตะลุง

2. รู ปศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ รู ปพระฤาษี รู ปตัวตลกเอกประจําคณะ เช่น ไอ้แก้ว ไอ้ทอง ไอ้หนูนุย้ ไอ้เท่ง
3. รู ปชั้นสู ง ได้แก่ รู ปเทวดา เจ้าเมือง นางเมือง ยักษ์เมือง พระเอก นางเอก
4. รู ปตัวตลก ได้แก่ ตัวตลกต่างๆ ที่ไม่ใช่ตวั ตลกเอก
5. รู ปกากและเบ็ดเตล็ด ได้แก่ รู ปตา-ยาย พระ ชี อาวุธ ต้นไม้
หมายเหตุ มีนกั วิชาการบางคนจัดรู ปตัวตลกอยูก่ ลุ่มรู ปกาก
ข้อสังเกตของผูเ้ ขียนเกี่ยวกับรู ปตัวตลก พบว่า นายตะลุงจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับรู ปตัวตลกเป็ นพิเศษ
มากกว่ารู ปหนังตัวอื่นๆ และจะมีความเชื่อเกี่ยวกับความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของรู ปตัวตลก โดยมีความเชื่อ
เกี่ยวกับการนําหนังสัตว์มาทําเป็ นรู ปหนัง เช่นการใช้หนังเสื อ หนังหมี หนังสัตว์ที่โดนฟ้ าผ่าตาย หรื อตายทั้ง
กลม เพราะเชื่อว่าหนังสัตว์เหล่านี้จะก่อความเข้มขลังเมื่อนํามาแกะสลักเป็ นรู ปหนัง ในวันที่มีกาํ ลังแรงตาม
หลักโหราศาสตร์ เช่น วันเสาร์ วันอังคาร ข้างขึ้น หรื อวันที่เกิดสุ ริยปุ ราคา จันทร์ทรุ ปราคา แล้วนําไปปลุก
เสกตามความเชื่ออีกทีหนึ่ง เมื่อรู ปตัวตลกถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ
ดังกล่าวข้างต้น ผูค้ นในสังคมรวมทั้งนายหนังตะลุงก็จะมีเรื่ องราวเกี่ยวข้องกับรู ปตัวตลกมากมาย เช่น เรื่ องเล่า
เกี่ยวกับ “อีทองดํา” ซึ่งเป็ นตัวตลกของหนังเอี่ยม นายหนังชื่อดังของเมืองนครในอดีต “อีทองดํา” ทําจาก
หนังฝ่ าเท้าของภรรยาหนังเอี่ยมที่ชื่อ “ทองดํา” ไอ้หลํา หนังพร้อมน้อยตะลุงสากลทํามาจากหนังวัวที่แย่งมาจาก
ปากหมาย ปากไอ้แก้ว หนังจูเลี่ยม กิ่งทองทําจาก “เปลือกไข่แขก” คือเอาหนังอวัยวะเพสของมุสลิมมาทําปาก
รู ปหนังสําหรับรู ปตัวตลกเอกของหนังตะลุงสุ ชาติ ทรัพย์สิน ซึ่งผูเ้ ขียนได้สมั ผัสอย่างใกล้ชิด ไอ้แก้วทําจาก
หนังหมี ไอ้ทองทําจากหนังตะโพนวัด ไอ้หนูนุย้ และไอ้เท่งทํามาจากหนังวัวที่โดนฟ้ าผ่าตาย เมื่อรู ปตัวตลกถูก
สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ นายหนังตะลุงจะดูแลรู ปตัวตลกเป็ นพิเศษมากกว่ารู ปหนังตัวอื่นๆ
และถือเป็ นรู ปหนังที่สร้างขวัญกําลังใจ และความมัน่ ใจของนายหนังตะลุงขณะทําการแสดง
ด้วยบทบาทและความสําคัญของตัวตลกหนังตะลุงที่มีความสัมพันธ์กบั สังคมวัฒนธรรมของ
คนใต้มายาวนาน และจากความงามทางศิลปะในรู ปลักษณ์ของตัวตลก รวมถึงเรื่ องราวของตัวตลกแต่ละตัวทั้ง
ที่มีขอ้ มูลและรู ปตัวตลกบางตัว ไม่อาจหาข้อสรุ ปว่าเกิดขึ้นเมื่อใด เป็ นสิ่ งจูงใจให้ผเู ้ ขียนสนใจที่จะเขียน
รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตวั ตลกหนังตะลุงนี้ข้ ึน

ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้ สีแก้ว (แก้วสงขลา)
ไอ้สีแก้วเป็ นคนรู ปร่ างอ้วน ผิวดํา หัวล้าน คอเป็ นโหนก
สี แก้วเป็ นคนกล้าหาญพูดจริ งทําจริ ง มีความรับผิดชอบ เคร่ งศาสนา เวลาโกรธจะใช้หวั ชน
หรื อใช้มือตบ เพราะไม่มีอาวุธประจํากาย
ไอ้สีแก้ว เป็ นชาวระโนดจังหวัดสงขลา เป็ นคนที่มีบุคลิกวางตนเป็ นคนใหญ่ ซึ่งเป็ นที่เกรง
กลัวและเป็ นที่นบั ถือของคนในหมู่บา้ น ผูร้ ู ้บางท่านเล่าว่าไอ้สีแก้วได้รับการแต่งตั้งจากทาง
การให้เป็ นนายด่านรักษาผลประโยชน์ให้กบั รัฐบริ เวณนั้น

ไอ้ ยอดทอง
ไอ้ยอดทองเป็ นคนรู ปร่ างท้วม ผมหยิก พุงย้อย ก้นงาน ริ มฝี ปากขบ จมูกโด่ง ตาจระเข้ นุ่ง
โจงกระเบงด้วยผ้ายกเมืองนครฯ พกกริ ช คาดเข็มขัดสิ บสองนักษัตริ ย ์
ไอ้ยอดทองมีนิสยั พูดเสี ยงดัง คุยโว้โอ้อวด ยกตนข่มท่าน เป็ นคนขี้ขลาด ใจเสาะ บ้ายอและ
ชอบช่วยเหลือเจ้านาย โดยเฉพาะผูห้ ญิงจึงเกิดมีคาํ พูดว่า “ทองบ้านาย”
ไอ้ยอดทองเป็ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีหรับขายหมากขายพลู อยูท่ ี่สถานีรถไฟชุมทางเขา
ชุมทอง เนื่องจากชอบช่วยเหลือใกล้นาย จึงได้รับมอบกริ ชเป็ นรางวัล ยอดทองจึงมีกริ ชเป็ น
อาวุธประจํากาย

ไอ้เท่ ง
ไอ้เท่งเป็ นคนจมูกโต หัวฉอก หน้าตามู่ทู่ ผอมพุงโล ตูดลีบ นิ้วหงิกงอ นุ่งผ้าถุงลายหมากรุ ก
ไอ้เท่งมีนิสยั พูดจาขวานผ่าซาก เสี ยงดัง ไม่เกรงใจใคร กล้าวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างตรงไปตรงมา
พูดจริ ง ทําจริ ง
ไอ้เท่งเป็ นชาวคูขดุ อําเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา อาชีพทําหวาก(นํ้าตาลเมา) และหากุง้
ฝอยในทะเลสาบสงขลา ผูร้ ู ้บางคนเล่าว่าสาเหตุที่เท่งนิ้วหงิกงอก็เพราะนํ้ากัด เนื่องจากต้องไป
ยืนแช่น้ าํ และงมกุง้ อยูใ่ นทะเลสาบ ตํานานการสร้างไอ้เท่ง นายหนังจังหวัดสงขลาเล่าสื บต่อๆ
กันมาว่าหนังจวนคูขดุ เป็ นคนตัดรู ปไอ้เท่งไว้แสดงเป็ นคนแรก โดยนําหนังฝ่ าเท้าของนายเท่ง
มาติดกับปากล่างของไอ้เท่ง และจากการคํานวณหาอายุของหนังจวน ผูท้ ี่นาํ ไอ้เท่งมาใช้แสดง
พอจะประมาณได้หนังจวน น่าจะมีอายุอยูใ่ นช่วงรัชกาลที่สามหรื อประมาณ 150-200 ปี
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ไอ้ หนูน้ ุย
ไอ้หนูนุย้ หน้ายาวเหมือนวัวผมปรกหน้ามีเคราใต้คราง “เคราแพะ” รู ปร่ างผอม พุงป่ องถือ
มีดปาดตาล แต่ผรู ้ ู ้บางท่านกล่าวว่าหนูนุย้ ถือกรรไกรหนีบหมากที่เหลืออยูข่ าเดียวเป็ นอาวุธ
หนูนุย้ มีลกั ษณะเป็ นคนปัญญาอ่อน นํ้าลายย้อยเวลาพูด พูดใจใสสื่ อ ไม่รู้เท่าทันผูอ้ ื่น ขี้ใจ
น้อย ยอมคน เก็บความลับไม่ได้ แต่มีความซื่อสัตย์และจริ งใจ
หนูนุย้ เป็ นคนวิกลจริ ต บ้านอยูจ่ งั หวัดสงขลา มีอาชีพขึ้นตาล เพื่อนํามาทํานํ้าหวานเมา และ
นํ้าตาลตโนด นายหนังตะลุงเห็นว่าหนูนุย้ มีหน้าตาแปลก ชอบแสดงท่าทางแปลกๆ ให้ผอู ้ ื่น
ขําขัน จึงนํามาเป็ นรู ปหนังตะลุง

ไอ้ สะหม้ อ
ไอ้สะหม้อเป็ นคนร่ างเตี้ย หลังค่อมลงพุง สวมหมวกแขก(หมวกกะปิ เยาะห์) นุ่งผ้าถุงแบบ
มุสลิม มือถือไม้พายที่ใช้เวลาหุ งข้าวด้วยกระทะใบบัว
สะหม้อเป็ นมุสลิมที่ใช้ชีวิตร่ วมกับคนพุทธ เป็ นคนซื่อ อวดดี มักจะโดนหลอกได้ง่าย
สะหม้อจะมีความสามารถในการหุงข้าว
ไอ้สะหม้อเป็ นมุสลิม บ้านอยูส่ ะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หนังกั้นทองหล่อจังหวัด
สงขลา เป็ นผูน้ าํ รู ปไอ้สะหม้อมาเป็ นตัวละครหนังตะลุง

ไอ้ขวัญเมือง
ไอ้ขวัญเมืองเป็ นคนผอมลงพุง หน้ายาว จมูกโต ปากกว้าง คางล่างเล็กเรี ยว หัวเล็กผมบาง
หยิก นุ่งผ้าถุง บางคณะจะทํารู ปไอ้ขวัญเมืองสวมหมวกปี ก
ไอ้ขวัญเมืองเป็ นคนซื่อ สุ ขมุ เอาการเอางาน เจ้ายศเจ้าอย่าง บางครั้งทําตัวเหมือนเด็ก
หนังจันทร์แก้ว บุญขวัญ นายหนังตะลุงจังหวัดนครศรี ธรรมราช นํามาใช้เป็ นตัวตลกประจํา
คณะ

ไอ้ พูน
ไอ้พนู เป็ นคนสูงใหญ่ ลํ่าสัน หัวล้านจมูกยาว ไว้ผมเปี ยผูกเป็ นกระจุกคล้ายหูหิ้ว พุงป่ อง ก้น
เชิด หลังแอ่น นุ่งผ้าโจงกระเบน
ไอ้พนู ชอบพูดเสี ยงดัง ขู่ตะคอกให้ผอู ้ ื่นเกรงกลัวประเภทยิง่ กลัวยิง่ ขู่ แต่ถา้ ใครเถียงก็จะยอม
ง่ายๆ และมักจะเป็ นผูย้ ยุ งให้คนทะเลาะกัน ถือขวานเป็ นอาวุธ

ประวัติ

ไม่ปรากฏที่มามีเพียงข้อมูลที่กล่าวว่า ไอ้พนู เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่งบางครั้งจะเรี ยกรู ปหนังตัวนี้วา่
“ผูใ้ หญ่พนู ”
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ไอ้ โถ
ไอ้โถเป็ นคนจีนผิวขาว หัวเล็กตาโปน สวมหมวกไหมพรม นุ่งกางเกงจีนพับขาสูงเลยเข่า
ไอ้โถ เป็ นคนพูดไม่ชดั สําเนียงไทยปนจีน ชอบสนุก ขี้ขลาดตาขาวเห็นแก่กิน
ไอ้โถเป็ นคนจีน ที่เข้ามาอาศัยอยูท่ ี่อาํ เภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา ไม่ปรากฏข้อมูลว่าใคร
เป็ นคนนําไอ้โถมาเป็ นตัวตลกคนแรก
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จีนจ้ ง หรือไอ้เจ็กจ้ ง
จีนจ้ง เป็ นคนจีน เป็ นคนผอมติดยาฝิ่ น ไว้ผมยาวเหมือนชาวแมนจู ใส่ เสื้ อคอจีน
นุ่งกางเกงจีนพับขาข้างเดียว มือหน้าถือไปท์ มือหลังถือมีดปังตอ
จีนจ้ง เป็ นคนจีนที่มีความซื่อสัตย์ ขยัน พูดไทยไม่ชดั ออกสําเนียงจีน ชอบสัง่ สอน
ให้คนขยันทํางาน ขี้บ่น ขี้สงสัย ไม่ทนั คนเพราะขาดความรู ้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น
จีนจ้ง เป็ นชาวจีนที่เข้ามาทํามาหากินในจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยยึดอาชีพค้าเป็ ดไก่
และขายหมู แต่บางท่านก็วา่ จีจง้ ขายนํ้าชาอยูท่ ี่สงขลา แต่ไม่มีขอ้ มูล ว่าใครเป็ นผูน้ าํ
จีนจ้งมาทําเป็ นตัวหนังตะลุงคนแรก เพียงแต่ สันนิฐานว่าเพราะต้องการเลียนเสี ยง
สําเนียงแบบคนจีน จึงทํารู ปจีนจ้งขึ้น
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ไอ้เปลือย
ไอ้เปลือยมีลกั ษณะหัวโต ไว้ทรงผมทรงมหาดไทย พุงป่ อง ก้นงอน ปากเหมือนเป็ ด
เวลาชักปาก ปากจะขยับไพล่กนั ทั้งปากบนและปากล่าง
ไอ้เปลือยเป็ นคนพูดจริ งทําจริ ง มีศีลธรรม ฉลาดหลักแหลม
ไม่มีขอ้ มูลว่าไอ้เปลือยเกิดขึ้นเมื่อไร แต่นายหนังตะลุงเมืองนครศรี ธรรมราชนิยมแสดง
กันในอดีต คู่กบั ไอ้ทอง เชื่อกันว่าไอ้เปลือยจะเป็ นรู ปหนังตะลุงที่มีความศักดิ์สิทธิ์
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ไอ้ซ้ง
ไอ้ซง้ เป็ นคนจีนที่มีร่างกายกํายําแข็งแรง สวมหมวกปี ก ใส่ เสื้ อคอจีน นุ่งกางเกงจีน
ถือขวานทั้งสองมือ
ไอ้ซง้ เป็ นคนขยัน พูดไทยไม่ชดั ออกสําเนียงจีน พูดน้อย พูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมา
ไม่เกรงกลัวใคร
ไอ้ซง้ เป็ นคนจีนที่เข้ามาประกอบอาชีพทําไม้ขาย และมีอาชีพปลูกถัว่ ลิสง อยูท่ ี่ปากนํ้า
กลาย ตําบลกลาย อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช หนังจีนชาวอําเภอท่าศาลาเป็ น
ผูค้ ิดทําเป็ นคนแรก

4

ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้ดิก
ไอ้ดิก มีลกั ษณะหัวและปากเหมือนเป็ ด พุงป่ องยาน เอวเล็ก ตูดโด่ง เวลาเชิดชักปาก
ปากจะกระดิกพร้อมกันเหมือนเป็ ด
ไอ้ดิกมีนิสยั เกเร พูดไม่ชดั นายหนังบางคณะ พากย์เสี ยงไอ้ดิกให้พดู ลิ้นรัว จนกลายเป็ น
เอกลักษณ์ของไอ้ดิก
ไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับความเป็ นมาของไอ้ดิก แต่บางท่านสันนิฐานว่าไอ้ดิก ได้เค้ารู ปแบบ
มาจากรู ปหนังวายังกู และตัวเวาะโซะที่มีปากขยับได้เหมือนกัน
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ไอ้เณรพร
ไอ้เณรพร รู ปร่ างสูงใหญ่ หัวล้าน หน้าโหนก จมูกยาวแหลม ตาเล็ก นุ่งกางเกงขายาว
ใช้ผา้ คาดเอว
ไอ้เณรพรเป็ นคนนิ่งเงียบ เอาจริ งเอาจังกับทุก ๆ เรื่ อง พูดหน้าตาย ทําให้น่าเชื่อถือ
ในบางครั้งก็จะยุแหย่ให้คนทะเลาะกัน ถือมีดงอในอาวุธ
ไอ้เณรพรเป็ นรู ปตัวตลก ของหนังตะลุงฝั่งอันดามัน แถวจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
หนังบางคณะเรี ยกไอ้พรว่า “ไอ้หอย” มีเรื่ องเล่าว่า เณรพรเกิดขึ้นจากเวทมนต์พระฤๅษี
ที่ชุบชีวิตขึ้นจากไม้แก่นจัน มีฤทธิ์ล่องหนได้ และอยูย่ งคงกระพัน หนังตะลุงฝั่งอันดามัน
จะให้ความสําคัญต่อรู ปเณรพร ใช้เป็ นรู ปครู หรื อรู ปศักดิ์สิทธิ์ประจําคณะ
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ไอ้แค้ ง
ไอ้แค้งเป็ นตัวตลกเด็ก หัวล้าน ถือหนังสติ๊ก ร่ างกายอ้วนป้ อม ตัวเตี้ย ลงพุง
จมูกเล็กแบน
ไอ้แค้ง เป็ นเด็กพูดไม่ชดั นิสยั ซุกซนเกเร พูดทะลึ่ง วกไปวนมา
ไอ้แค้ง เป็ นเด็กอยูอ่ าํ เภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยหนังสี หมอก วงศ์เขน
เป็ นผูท้ าํ ขึ้นครั้งแรก
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ไอ้แก้ ว (กระบี่)
ไอ้แก้วกระบี่ เป็ นคนหัวล้าน จมูกโต มีโหนกที่คอ พุงป่ อง ปากล่างหนา ไม่ถืออาวุธ
ไอ้แก้วกระบี่ เป็ นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ชอบพูดคําผวน ตลกแบบสองแง่สองง่าม บางครั้งก็
ฉลาดสุ ด ๆ บางครั้งก็โง่แบบสุ ด ๆ
ไอ้แก้วกระบี่ หรื อนาย หรื อบางท่านเรี ยก “แก้วหนังกราย” เพราะหนังกรายเฒ่า อําเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็ นผูท้ าํ ขึ้นเป็ นคนแรก ซึ่งได้ได้นาํ บุคลิกของคนมาทําเป็ น
รู ปหนัง ผูร้ ู ้บางท่านเล่าว่า ไอ้แก้วนี้ เกิดจากนิมิตของหนังกรายที่เห็นรอยหยดนํ้าที่หกลง
บนพื้น แต่หนังสุ ชาติ ทรัพย์สิน เล่าว่า รู ปไอ้แก้ว เกิดขึ้นจากคําอธิษฐานของหนังกรายที่
ขอจากฟ้ า คือไอ้แก้วได้แบบจากก้อนเมฆที่รวมตัวเป็ นรู ปร่ างหลังจากคําอธิษฐานของหนัง
กราย
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ไอ้แก้ วกบ
ไอ้แก้วกบ มีรูปร่ างอ้วน เตี้ย หัวคล้ายกบ ไม่มีพงุ ไม่มีกน้ และไม่ถืออาวุธ
ไอ้แก้วกบ มีบุคลิกที่เก่งแต่ปาก ชอบวิพากษ์วิจารณ์ ฉลาดแกมโกง แต่มกั จะเสี ยรู ้
ในเรื่ องง่าย ๆ
ไอ้แก้วกบตัวนี้ คือ รู ปหนังที่หนังขํา พันวาว นํารู ปกบของหนังกรายเฒ่า มาใช้แสดงแล้ว
ให้ชื่อว่าแก้วกบ

9

ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้ลูกหมี
ไอ้ลูกหมี มีลกั ษณะรู ปร่ างเตี้ย คล้ายหมีควาย มีเข็มขัดคาดเอว ไม่ถืออาวุธ
ไอ้ลูกหมี มีนิสยั พูดจาทะลึ่ง ตลกแบบสองแง่สองง่าม รู ้มาก ฉลาดแกมโกง
ไอ้ลูกหมี บางท่านเล่าว่าไอ้ลกู หมี คือไอ้แก้วกบที่ทาํ จากหนังหมี จึงเรี ยกว่าไอ้ลูกหมี
โดยหนังเคล้าน้อย รับสื บทอดรู ปแบบมาจากไอ้แก้วกับของหนังขําพันวาว ผูท้ าํ รู ป
เป็ นพระสงฆ์ คือพ่อท่านจบ วัดท่าลิพง แต่ทาํ ผิดเพี้ยนไปจากเดิม หน้าตารู ปหนังคล้ายหมี
จึงเรี ยกไอ้ลูกหมี
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้เหวา
ไอ้เหวา เป็ นคนผอมสูง หน้าเล็ก จมูกยาว หัวเถิกไว้ผมเปี ย พุงป่ อง ก้นลีบ
ถือขวานเป็ นอาวุธ ขาหน้าจะทําต่อเป็ นสองท่อน
ไอ้เหวา เป็ นคนมีอารมณ์ขาํ สติไม่เต็มเต็ง ขี้ขลาด กะล่อน ฉลาดแกมโกง ชอบยุยอน
ให้ผอู ้ ื่นออกหน้า ชอบจีบสาว
ไอ้เหวาเป็ นคนตําบลปากนคร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีอาชีพเป็ นลูกคูห่ นัง
ตะลุง (สี ซอ) ประจําคณะหนังจูเลี่ยม กิ่งทอง และคณะหนังสุ ชาติ ทรัพย์สิน โดยหนัง
จูเลี่ยมได้ให้เพลงบอก สมคิด ทองดี ซึ่งเป็ นลูกคู่ ตีฉิ่ง ทํารู ปไอ้เหวา เพื่อใช้แสดงหนัง
ตะลุง โดยทําขึ้นสองตัว อยูท่ ี่หนังจูเลี่ยม 1 ตัว หนังสุ ชาติ 1 ตัว ปี ที่ทาํ รู ปได้เหวา ประมาณ
คือ ปี 2503 ขณะนั้น ไอ้เหวามีอายุ 30 กว่าปี และไอ้เหวา เสี ยชีวิต เมื่อมีอายุประมาณ 40 ปี
ข้อแตกต่างรู ปได้เหวา ที่ตดั ขึ้นครั้งแรกของหนังจูเลี่ยมไม่มีอวัยวะเพศ ของหนังสุ ชาติมี
อวัยวะเพศ ต่อมาหนังสุ ชาติ เห็นว่าอวัยวะเพศไม่สุภาพ จึงได้ตดั อวัยวะเพศออก
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้นุช
ไอ้นุช มีรูปร่ าง ผอมบาง ปากยืน่ หัวแหลม เวลาพูดจะยักศีรษะไปด้านหลัง นุ่งผ้าถุง
ไว้ชายพก มือถือไม้เป็ นอาวุธ
ไอ้นุช หรื อ วรนุช เป็ นคนพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน พูดช้า ๆ สําเนียงชุมพร ชอบสรรเสริ ญ
เยินยอ เป็ นมิตรกับทุกคน
ไอ้นุช สร้างขึ้นโดยหนังจูเลี่ยม กิ่งทอง โดยสร้างขึ้นพร้อม ๆ กับไอ้แก้ว และไอ้เหวา
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้แก้ ว (ชุ มพร)
ไอ้แก้ว ชุมพร มีรูปร่ างสูงใหญ่ หัวล้าน ลงพุง คอขึ้นโหนก นุ่งกางเกงพับขา เลยเข่า
ไม่ถืออาวุธ
ไอ้แก้วชุมพร เป็ นตัวตลกที่พดู เสี ยงในลําคอ เป็ นคนมีศีลธรรม ซื่อสัตย์ พูดจริ งทําจริ ง
ไอ้แก้วชุมพร ทําขึ้นโดยหนังจูเลี่ยม กิ่งทอง ซึ่งเป็ นนายหนังชาวจังหวัดชุมพร และได้รับ
การยกย่องเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ ประจําปี 2536 หนังสุ ชาติ ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นศิษย์ของหนัง
จูเลี่ยมและหนังกรายเฒ่าเล่าว่า ไอ้แก้วชุมพร ได้รับอิทธิพลมาจากไอ้แก้วกระบี่
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ซามะ
ซามะ มีรูปร่ างลักษณะตาโต จมูกยาวเหมือนงวงช้าง ร่ างสันทัด ลงพุง มือถือขวาน
ซามะ พูดเสี ยงดัง ขี้โม้โอ้อวด แต่ขลาดกลัว
ซามะ เป็ นมุสลิม จังหวัดปัตตานี ไม่มีขอ้ มูลบอกว่าใครเป็ นคนนําซามะมาทําเป็ นรู ป
หนังตะลุง คนแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ซาอิ
ซาอิ เป็ นคนผอม ลงพุง หัวเถิก ไว้ผมยาวผูกรวบไปด้านหลัง ใส่ เสื้ อและกางเกงขายาว
สี ฉูดฉาด มือถือหวี
ซาอิ มีนิสยั กระเดียดไปทางผูห้ ญิง หรื อ กระเทย ชอบแต่งตัว มีความกล้าหาญ
กล้าแสดงออก และชอบล้อเลียนผูอ้ ื่น
ซาอิ เป็ นหลานของเวาะเยาะ อยูท่ ี่บา้ นตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แต่ไม่มีขอ้ มูลบอกว่าใครเป็ นคนนําซาอิ มาทําเป็ นรู ปหนังตะลุงเป็ นคนแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

เวาะโซะ
เวาะโซะ เป็ นรู ปตัวตลก ของชาวไทยมุสลิม มีรูปร่ างอ้วนลงพุง ก้นงอนสู ง หัวเถิก
ปากขยับได้เหมือนปากเป็ ด
เวาะโซะ เป็ นคนดีมีศีลธรรม นิสยั ซื่อตรง รักษาคําพูด และจงรักภักดีต่อเจ้านาย
ข้อมูลจากการสอบถามหนังเดะแม ตะลุงสองภาษา ซึ่งเป็ นนายหนังที่ได้รับความนิยม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เล่าว่า เวาะโซะ เป็ นรู ปศักดิ์สิทธิ์ เป็ นภาคหนึ่งของเทวดา
ชื่อ สะแยตุงกัล ซึ่งเป็ นรู ปหนังตะลุงที่รับอิทธิพลมาจากหนังชวา
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

เวาะเยาะ
เวาะเยาะ มีลกั ษณะเป็ นคนจมูกโต หัวเถิก ผมหยิกเป็ นลอน ลงพุง หลังค่อม
นุ่งผ้าถุงโจงกระเบน มือถือกริ ช
เวาะเยาะ นิสยั พูดช้าหนักแน่น พูดจริ ง ทําจริ ง ใจน้อย โมโหง่าย
เวาะเยาะเป็ นมุสลิม อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไม่มีขอ้ มูลว่าใครเป็ นคนนํา
เวาะเยาะมาทําเป็ นรู ปหนังตะลุงเป็ นคนแรก

17

ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้เผีย๊ ก
มีรูปร่ างผอม ลงพุง หัวฉอก จมูกโต แขนขาลีบแบบหนังหุ ม้ กระดูก
ไว้หนวดหลอมแหลมเหมือนไม้กวาด นุ่งกางเกงขายาวพับขาข้างหนึ่ง
ไอ้เผีย๊ ก นิสยั รู ้มาก ฉลาดทันคน มีความสามารถหลายอย่าง พูดติดอ่าง
ไอ้เผีย๊ ก เป็ นคนอําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ชอบดูหนังตะลุง เวลาคณะหนัง
ตะลุงไปแสดง จะคอยอาสาช่วยเหลือ เพราะจะได้พลอยกินเหล้า ขอบุหรี่ กินอาหารของ
หนังตะลุง หนังจูล้ ี เสี ยงเสน่ห์ เห็นว่าไอ้เผีย๊ กเป็ นคนพูดจาหลักแหลม เท่าทันคน และมี
วิชาอาคม จึงนํามาทําเป็ นรู ปตัวตลกหนังตะลุง
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้ลาํ ใย
ไอ้ลาํ ไย เป็ นคนรู ปร่ างผอม ไว้ผมจุกสูง นุ่งผ้าถุงยาวถึงตาตุ่ม
ไอ้ลาํ ไย เป็ นคนมีอารมณ์ขนั ชอบสอดรู ้สอดเห็น เจ้าบทเจ้ากลอน
ผูเ้ ขียนเคยถ่ายหนังจูเลี่ยม กิ่งทอง เมื่อครั้งที่ยงั มีชีวิตอยู่ หนังจูเลี่ยมบอกไว้วา่ ไอ้ลาํ ไย
เลียนแบบไอ้นุชของหนังจูเลี่ยม แต่หนังบายพากย์ได้กินรู ปและตลกกว่า จึงได้สมนามว่า
“หนังบายลําไย”
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้อนิ แก้ ว
ไอ้อินแก้ว มีรูปร่ างผอม หัวล้านกลม ผมยาวหลอมแหลม หัวขึ้นเป็ นกระจุกอยูก่ ลาง
กระหม่อม ฟันล่างครอบฟันบน นุ่งผ้าถุงลายหมากรุ ก
ไอ้อินแก้ว เป็ นคนซื่อ พูดความจริ ง ตรงไปตรงมา ไม่เกรงใจใคร
มีความรับผิดชอบ เอาการเอางาน
ไอ้อินแก้ว เป็ นชาวบ้านปลักไก่เถื่อน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา แต่ผรู ้ ู ้บางท่านว่า
ไอ้อินแก้ว เป็ นตัวตลก แถบอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย

ประวัติ

ไอ้ปราบ
ไอ้ปราบเป็ นคนไม่มีด้ งั จมูก นุ่งกางเกงขาสั้น มือถือหวี และถือกระจก
ไอ้ปราบเป็ นคนรักสวยรักงาม ทั้ง ๆ ที่หน้าตาไม่ดี เพราะจมูกโหว่ เนื่องจากเป็ นโรค
ริ ดสี ดวงจมูก พูดไม่ชดั จะส่ องกระจกและหวีผมอยูต่ ลอดเวลา จะโกรธเมื่อมีใครมา
หยอกล้อเรื่ องริ ดสี ดวงจมูก
ไม่มีขอ้ มูลว่าไอ้ปราบเป็ นใครมาจากไหน และใครเป็ นผุน้ าํ มาเป็ นรู ปตัวตลกคนแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้สีชูด
ไอ้สีชูด เป็ นคนหน้าตาคล้ายลิงหลังค่อม อ้วนเตี้ย หัวเถิก ตาโปน ปากขบ แก้มตอบ
นุ่งผ้าโจงกระเบน ถือมีดครก
ไอ้สีชูด มีนิสยั อยูน่ ิ่งไม่เป็ น หลุกหลิก พูดทะลึ่ง ไม่เกรงใจใคร ไม่รู้จกั กาลเทศะ ขาดความ
รับผิดชอบ ชอบยุยงให้คนทะเลาะกัน
ไอ้สีชูด เป็ นคนบ้านป่ าลาม อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีอาชีพรับจ้างเก็บมะพร้าว
และขึ้นมะพร้าว นิยมเล่นกันแถบจังหวัดปัตตานี และบางอําเภอของจังหวัดสงขลาที่มีเขต
แดนติดกับจังหวัดปัตตานี “หนังชู ลูกเทศ” หรื อ “หนังชู : สิ งห์เฒ่าเจ้าคารม” ลูกศิษย์
เป็ นนายหนังตะลุงที่พากย์ ไอ้สีชูดได้กินรู ป โดยให้ไอ้สีชูดเป็ นเพื่อนคูห่ ูกบั ไอ้ยอดทอง
ไอ้สีชูดจึงเป็ นตัวตลกที่เป็ น ที่รู้จกั ของคนทัว่ ไปในแถบจังหวัด ปัตตานี ยะลา และบาง
อําเภอของจังหวัดสงขลา โดยหนังเพชรบ้านป่ าลาม อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นํามา
ทําเป็ นรู ปหนังตะลุงเป็ นคนแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย

ประวัติ

หนูเน่ า
หนูเน่าเป็ นผูห้ ญิงผอม พุงป่ อง แต่งตัวไม่เรี ยบร้อย ชอบโชว์
หนูเน่ามีนิสยั ชอบผูช้ าย สอดรู ้สอดเห็นเรื่ องชาวบ้าน นินทาให้ร้าย พูดเสี ยงดัง
ด่าด้วยคําหยาบ ชอบนําเรื่ องในร่ มผ้ามาพูด แบบคนไม่รู้กาลเทศะ ว่าสิ่ งใดควรพูดสิ่ งใด
ไม่ควรพูด
หนังประทุม เสี ยงชาย เป็ นผูค้ ิดนํามาแสดงเป็ นคนแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

สร้ อยโขง
สร้อยโขง เป็ นผูห้ ญิง รู ปร่ างผอมสูง ไว้ผมมวย นุ่งผ้าโจงกระเบน เวลาชักปาก
ปากบนจะขยับไปทางหลัง
สร้อยโขงมีนิสยั ชอบผูช้ าย แต่เลือกมาก พูดเสี ยงดัง ขู่ตะคอก ไม่เกรงใจใคร
ไม่มีขอ้ มูลว่าเป็ นคนที่ไหน และใครนํามาทําเป็ นรู ปหนังตะลุงเป็ นคนแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ตัวเอียด
ตัวเอียดเป็ นผูห้ ญิง ร่ างอ้วน ไว้ผมมวย ห่มสไบ นุ่งผ้าโจงกระเบน
ตัวเอียดเป็ นคนรับใช้ หรื อแม่นม พูดเสี ยงดัง บ่นจุกจิก ชอบจัดการผูอ้ ่ืน ไม่เกรงกลัวใคร
ตัวเอียดเป็ นแม่บา้ นอยูใ่ นจวนเจ้าเมืองนครศรี ธรรมราช ไม่มีขอ้ มูลว่าใครนํามาทํา
เป็ นรู ปหนังตะลุงเป็ นคนแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้วก
ไอ้วกมีรูปร่ างอ้วน กลม คอสั้น หัวล้าน ตาโปนเหมือนกบ
ไอ้วกมีนิสยั วางมาด เป็ นคนอมภูมิ พูดน้อย พูดสั้น ๆ มีน้ าํ หนัก ไม่ถามไม่พดู
ไอ้วกเป็ นรู ปตัวตลก ที่หนังศรี พฒั น์ ฉลามขาว แห่ งเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปเห็นรู ปหนังของหนังประยูรใหญ่ ซึ่งเป็ นนายหนังเมืองนครฯ เห็นว่ารู ปหนังตัวนี้
หนังประยูรไม่ได้ใช้เป็ นตัวแสดงหลัก แต่เก็บไว้ในแผงเฉย ๆ จึงขอมาใช้แสดง เพราะชอบ
ในรู ปร่ างที่แปลง โดยนํามาตั้งชื่อใหม่ ชื่อไอ้วก แต่ก่อนจะมาใช้ชื่อไอ้วก เคยเรี ยกว่า
ไอ้พวม ไอ้ออ้ น และ ไอ้ดาํ
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้หลํา
ไอ้หลํามีรูปร่ างกํายํา สูงใหญ่ หัวเล็ก นุ่งกางเกงขายาว
ไอ้หลํา เป็ นคนชอบพูดเหน็บแนม เสี ยดสี คารมฉลาดหลักแหลม ไม่กลัวใคร
หนังพร้อมน้อย ตะลุงสเกล (ศิลปิ นแห่งชาติ) เล่าว่า ไอ้หลําเป็ นรู ปหนังที่นา้ ชายซึ่งเป็ น
นายหนังตะลุง ได้แย่งหนังจากปากหมาที่คาบผ่านมา แล้วเอาไปแกะเป็ นรู ปหนังเหน็บไว้ที่
ฝาบ้าน หนังพร้อมไปเห็นเข้า จึงขอมาแสดงหนัง ให้ชื่อว่าไอ้หลํา หนังสุ ชาติ ทรัพย์สิน
(ศิลปิ นแห่ งชาติ) เล่าว่า ไอ้หลํา คือ รู ปไอ้ทอง นุ่งกางเกง ของหนังหนูจุน จังหวัดนครฯ
(สมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ช่างหนังนิยมแกะรู ปหนังให้ใส่ เสื้ อผ้า ชุดสูตร เปลี่ยน
จากผ้านุ่ง นุ่งโจงกระเบน เป็ นสวมกางเกง) ไอ้ทองถูกหนูกดั จนหัวขาด หนังหนูจุน จึงนํา
รู ปไอ้ทองไปให้ช่างเปี ย ซึ่งเป็ นช่างแกะหนังที่อาํ เภอร่ อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เป็ นผูซ้ ่อมช่างเปี ย ไม่มีหนังขนาดใหญ่ มีแต่เศษหนังชิ้นเล็กขนาดเท่าหัวแม่โป้ งเท้า พอทํา
เป็ นหัวได้ เมื่อทําเสร็ จก็นาํ มาต่อเข้ากับรู ปไอ้ทอง “การต่อ” ภาษาถิ่นใต้เรี ยก “หลํา” ชื่อ
ไอ้หลํา มาจากความหมายที่วา่ “นําหัวมาหลําเข้าในตัวไอ้ทอง”
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

บกเซี้ยม
บกเซี้ยมเป็ นคนจีน ใส่ เสื้ อคอจีน กางเกงจีน ไว้ผมเปี ย
บกเซี้ยมเป็ นคนบ้า พูดไทยไม่ชดั พูดสําเนียงจีน พูดวกไปเวียนมา เดินบ่นคนเดียว
บกเซี้ยมเป็ นคนจีน เสี ยสติ ที่เดินเร่ รอ่นไปในที่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสงขลาและปั ตตานี
นายหนังจังหวัดปัตตานี นิยมเล่นไอ้บกเซี้ยมหลายคระ หนังมานพ บ้านนาเกตุ อําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สัณนิฐานว่า ไอ้บกเซี้ยมเป็ นรู ปตัวตะลก ที่นายหนังเมืองปัตตานี
ทําขึ้น แต่ไม่ทราบว่าใครเป็ นผูท้ าํ ขึ้นคนแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่ น
บุคลิกนิสัย
ประวัติ

ไอ้ ทองช้ าง
ไอ้ทองช้าง เป็ นคนรู ปร่ างใหญ่ หัวโต จมูกโต คางยืน่ ใส่เสื้ อแขนสั้นผ่าหน้า นุ่งกางเกง
ขาสั้น
ไอ้ทองช้างเป็ นคนซื่อพูดเสี ยงดัง อารมณ์ร้อน พูดตรงไปตรงมา คิดอย่างไรพูดอย่างนั้น
พูดขวานผ่าซาก โกรธง่ายหายเร็ ว บางครั้งก็พดู ทะลึ่ง สองแง่สองง่าม
ไอ้ทองช้าง ทําขึ้นครั้งแรกคือ “หนังแสง บ้านทุ่งขมิ้น” อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
จัดได้วา่ ไอ้ทองช้าง เป็ นรู ปตัวตลก ถิ่นสงขลา
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้ พูน
ไอ้พนู เป็ นคนรู ปร่ างสู งใหญ่ อ้วนลงพุง หัวล้าน จมูกโต ไว้ปอยผมหนากลางศีรษะ คอ
เป็ นโหนก
ไอ้พนู เป็ นคนพูดจา ตลกขบขัน โง่ ขี้ใจน้อย ใหญ่แต่ตวั ไม่สูเ้ พื่อน
ไอ้พนู ตัวนี้บางคนเรี ยก “พูนตรัง” ข้อมูลจากผูร้ ู ้เมืองตรัง เล่าว่า ไอ้พนู จําลองแบบมาจาก
คนจริ ง ๆ ชื่อ “ศรี พฒ
ุ ” บ้างก็วา่ หนังจูล้ ี เสี ยงเสน่ห์ จังหวัดตรัง เป็ นผูท้ าํ ขึ้น แต่หนังสุ ชาติ
ทรัพย์สินให้ขอ้ มูลว่า เคยเห็นหนังน่วมหรื อหนังรุ่ งฟ้ าใช้
ตัวไอ้พนู เป็ นตัวตลกมาก่อน (หนังน่วมเป็ นหนังรุ่ นพี่ เล่นหนังมาก่อนหนังจูล้ ้ ี)
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ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัต

ไอ้ พาน
ไอ้พานเป็ นคนร่ างอ้วนลงพุง คอมีโหนก มีปอยผมกลางศีรษะ
ไอ้พานเป็ นคนพูดจาฉลาด แสดงคู่กบั ไอ้พนู ไอ้พานเป็ นลูกที่คอยสัง่ สอนและตักเตือนไอ้
พูนผูเ้ ป็ นพ่อ
ไอ้พานเป็ นรู ปหนังที่นายหนังน่วม หรื อหนังรุ่ งฟ้ า เมืองตรัง เป็ นคนจินตนาการเพื่อให้
แสดงคู่กบั ไอ้พนู ซึ่งได้รูปแบบมาจากคนจริ ง ๆ โดยจะทํารู ปได้พานให้เล็กกว่ารู ปไอ้พนู
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้ เหมียน (เสมียน)
ไอ้เหมียนเป็ นรู ปหนังที่ทาํ ตัวต่อกันเป็ นท่อนสามส่ วน คือส่ วนหัวสวมมงกุฎ ไม่ใส่ เสื้ อ
ท่อนล่างแต่งกายแบบเครื่ องทรงกษัตริ ย ์ มือถือพระขรรค์
ไอ้เหมียนเป็ นคนสนุกสนาน วาจาสุ ภาพเจ้าบทเจ้ากลอน ชอบรําโนรา
หนังจําเนียร คําหวาน อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครฯ เล่าว่า ไอ้เหมียนทําขึ้นโดยหนังริ่ น คํา
หวาน ผูเ้ ป็ นตาซึ่งเป็ นน้องของปู่ หนังจําเนียร โดยหนังริ่ นนํารู ปเจ้าเมืองที่ชาํ รุ ด มาตัดปาก
ให้ขยับได้แล้วนําหนังมาซ่อมตัดต่อเป็ นสามท่อนตั้งชื่อว่าเหมียน โดยพากย์เลียนแบบนิสยั
เสมียนตราที่ทาํ หน้าที่เก็บอากรที่ด่านท่าศาลา
หนังสุ ชาติ ทรัพย์สิน (ศิลปิ นแห่งชาติ) เล่าว่า ไอ้เหมียน ผูท้ าํ เล่นครั้งแรกคือนายหนังจีน
อําเภอท่าศาลา โดยนํารู ปแบบในอัฏที่ใช้จ่ายในยุคนั้นมาทําเป็ นรู ปหนังหนังจีนเป็ นนาย
หนังรุ่ นเดียวกับหนังเรื้ อย คําหวานผูเ้ ป็ นปู่ ของ หนังจําเนียร
คําหวาน ถือเป็ นรู ปหนังประจําถิ่น อําเภอท่าศาลา อําเภอสิ ชล จังหวัดนครฯ
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ลักษณะเด่น
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อีทองคํา
อีทองคํา เป็ นรู ปผูห้ ญิง มือทั้งสองข้างเคลื่อนไหวได้ ไว้ผมสั้น หน้าอกโต
ตะโพกโต นุ่งผ้าถุง
อีทองคํานิสยั ชอบยัว่ ผูช้ าย แต่ไม่จริ งจังกับใคร ชอบด่าผูช้ าย
อีทองคํา เป็ นรู ปหนังที่ทาํ ขึ้นจากหนังฝ่ าเท้าของนางทองคํา ซึ่งเป็ นเมียของหนังเอี่ยม บ้าน
อ้ายเขียน อําเภอพรหมศีรี จังหวัดนครฯ ช่างที่ทาํ รู ปอีทองคําคือช่างทอง หนูขาว บ้าน
สระแก้ว อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครฯ โดยเอาหนังฝ่ าทรงของนางทรงคําที่ไฟไม่ไหม้มาทํา
ส่ วนหน้าและส่ วนอื่น ๆ ทําจากหนังวัว (ช่างทองหนูขาวเป็ นครู สอนแกะสลักรู ปหนัง
ตะลุงให้กบั หนังสุ ชาติ ทรัพย์สิน)
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ไอ้ นกเขา
ไอ้นกเขาเป็ นคนผอมพุงป่ อง สวมหมวกไหมพรม ใส่ เสื้ อกล้าม นุ่งกางเกาขาสั้น ถือพระ
ขรรค์
ไอ้นกเขาเป็ นคนมีอารมณ์ขนั ช่างพูด เจ้าบทเจ้ากลอน ไม่เกรงกลัวใคร ชอบขับบทกลอน
โนรา
ไอ้นกเขาเป็ นคนอําเภอร่ อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช หนังหนูจุนบ้านเขาชุมทอง
อําเภอร่ อนพิบลู ย์เป็ นผูน้ าํ มาเป็ นรู ปหนังตะลุงเป็ นคนแรก
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ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
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คงขีช้ ัก
คงขี้ชกั เป็ นคนจมูกโต เตี้ยหัวล้าน มือถือกรรไกรขาเดียว นุ่งกางเกงขาสั้น
ไอ้คงขี้ชกั มีนิสยั พูดสุ ภาพ ช้า ๆ ชอบกินเหล้า พูดจาสรรเสริ ญเยินยอทุกคน
ไอ้คงชักเป็ นคนบ้านดอนยาง ตําบลหัวสะพาน อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช มี
อาชีพเจาะนํ้ามันยางขาย มีโรคลมชัก เป็ นโรคประจําตัวหนังริ่ น คําหวาน อําเภอท่าศาลา
จังหวัดนครฯ เป็ นผูน้ าํ มาทําเป็ นรู ปหนังตะลุงเป็ นคนแรก ถือเป็ นรู ปหนังตะลุงประจําถิ่น
อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ไอ้ หนูเนือย
ไอ้หนูเนือย หน้ายาวเหมือนวัวมีเคราใต้คาง “เคราแพะ” รู ปร่ างผอมบาง หลักคู ้ พุงป่ อง
นุ่งผ้านุงมีชายพก มือถือกรรไกรหมากที่เหลืออยูข่ าเคียง
ไอ้หนูเนือยเป็ นคนพูดจาหลง ๆ ลืม คิดแต่เรื่ องกิน หิวอยูต่ ลอดเวลา
ไอ้หนูเนือย เป็ นรู ปหนังที่นายหนังถิ่นสงขลาเป็ นผูค้ ิดทําขึ้น เพื่อให้เป็ นน้องชายของไอ้
หนูนุย้
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ไอ้ วบั
ไอ้วบั หน้ายาวเหมือนม้าหูเหมือนหนูชอบยืนหน้าเชิด พุงป่ อง นุ่งกางเกงขาสั้น
ไอ้วบั มีนิสยั ชอบพูดทะลึ่ง พูดสอดแทรกขณะที่คนอื่นพูด
ไอ้วบั เป็ นตัวตลกประจําถิ่นสุ ราษฎร์ ชุมพร เป็ นรู ปที่จินตนาการขึ้นใหม่แต่ไม่มีขอ้ มูลว่า
ใครเป็ นผูค้ ิดทําขึ้นเป็ นคนแรก
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มาตุลี
มาตุลี แต่งกายด้วยเครื่ องทรงกษัตริ ย ์ หรื อชุดเครื่ องต้น ปากขยับได้เหมือนตัวตลกทัว่ ไป
มาตุลีเป็ นคนรับใช้เทวดาอยูบ่ นสวรรค์ชอบสนุกมีน้ าํ ใจ เอาการเอางาน
ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น ชอบใช้วชิ าอาคมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
มาตุลีเป็ นตัวตลกที่หนังตะลุงทุกคณะต้องมีเป็ นรู ปที่จิตนาการขึ้น ไม่มีขอ้ มูลว่ามาตุลีใคร
เป็ นผูค้ ิดทําขึ้นคนแรก
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ไอ้ คงรอด
ไอ้คงเป็ นคนจมูกโค่ง หน้าแดง ไว้ผมทรงมหาดไทย พุงป่ อง ยืนยกขาหน้า มือหลังถือมีด
พร้าโอ
ไอ้คงรอดมีนิสยั หัวหมอ ช่างพูด ไม่กลัวใคร ชอบวิพากษ์วิจารณ์การเมือง มักแสดงตนเป็ น
ผูร้ ู ้กฎหมาย
ไอ้คงรอด เป็ นคนอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีอาชีพทํานา หนังบัว อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครฯ เป็ นคนนํามาทําเป็ นรู ปหนังตะลุงเป็ นคนแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้ อูน
ไอ้อูนเป็ นคนจมูกบี้แบนไม่มีด้ งั หน้าตาอัปลักษณ์ มือถือหวีและกระจก นุ่งกางเกงขาสั้น
ไอ้อูนเป็ นคนฉลาดรักสวยรักงาม ชอบส่ องกระจก หวีผม จะทําการสิ่ งใดต้องแต่งตัวหวีผม
ก่อนเสมอ
ไอ้อูนเป็ นคนอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช หน้าตาอัปลักษณ์ ตั้งแต่เกิด ไม่มี
ข้อมูลว่า ใครนํามาเป็ นรู ปหนังตะลุงเป็ นคนแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้กลั้ง
ไอ้กลั้งรู ปร่ าง กํายําไว้ผมสั้น ผิวเป็ นกลากเกลื้อน ช่างจะทําให้เห็นอวัยวะเพศ แต่จะตัดเย็บ
ผ้าเป็ นกระโปรงมานุ่งให้ภายหลัง
ไอ้กลั้งเป็ นคนฉลาดน้อย พูดไปเกาไปมืออยูไ่ ม่นิ่งเพราะเป็ นโรคกลากเกลื้อน
มีน้ าํ ใจ ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น เวลาอยูใ่ กล้ผหู ้ ญิงจะเกาไม่หยุดเพราะเขินอาย
ไอ้กลั้งเป็ นตัวตลกเฉพาะถิ่นนครศรี ฯ นิยมเล่นกันแถบอําเภอท่าศาลา อําเภอสิ ชล จังหวัด
นครฯ ไม่มีขอ้ มูลว่าใครนํามาเป็ นรู ปหนังตะลุงเป็ นคนแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

กรีสหร่ าย
กรี สหร่ ายเป็ นผูห้ ญิง ผมหยิก แขนขยับได้ท้ งั สองข้าง เป็ นรู ปหน้าตรง หน้าอกใหญ่
ตะโพกเด้งงอน นุ่งผ้าถุง
กรี สหร่ าย เป็ นผูห้ ญิงชอบพูดชอบเจรจา ขี้อิจฉา ยุยงให้คนแตกคอกัน ชอบแย่งสามีของ
ผูอ้ ื่น
กรี สหร่ าย เป็ นรู ปหนังที่หนังจันทร์แก้ว บุญขวัญ นายหนังอยูบ่ า้ นเขาพระบาท อําเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรี ฯ ได้สร้างขึ้นเลียนแบบ “อีทองคํา” ของหนังเอี่ยม ทองคํา
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้ เห้ ง
ไอ้เห้งหน้าตาเหมือนม้า ไว้ผมทรงมหาดไทย รู ปร่ างผอมคอยาว นุ่งกางเกงขาสั้น
ไอ้เห้งเป็ นคนฉลาด พูดช้า ขี้บ่น เห็นแก่กิน ชอบด่าและนินทาพระ
ไอ้เห้งเป็ นคนบ้านโคกเหล็ก อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ฯ หนังพลัด อําเภอท่าศาลา เป็ น
ผูค้ ิดนําไอ้เห้งมาใช้แสดงเป็ นคนแรก โดยให้หนังริ่ น คําหวาน เป็ นช่างทําขึ้น รู ปไว้เห้งตัว
แรกทําจากหนังควายที่โดนเสื อกัดตาย
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ฤๅษีทองเส้ ง
ฤๅษีทองเส้ง มีลกั ษณะเป็ นรู ปฤๅษีที่แต่งกายไม่เรี ยบร้อย ถือขวดเหล้า เวลาชักพากย์ ขาจะ
กระดกขึ้น
ฤๅษีทองเส้ง จะเป็ นคนพูดจาตรงไปตรงมา พูดจาตลก เป็ นคนมีวิชาอาคม ชอบดื่มเหล้า มี
บุคลิกแตกต่างไปจากพระฤๅษีที่เป็ นผูท้ รงศีล
ฤๅษีทองเส้ง เป็ นตัวตลกที่นายหนังถิ่นนคร คิดทําขึ้นเป็ นรู ปหนังตะลุง ไม่สามารถสื บค้น
ได้วา่ ใครเป็ นผูท้ าํ ขึ้นครั้งแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ฤๅษีนกแค็ด
ฤๅษีนกแค็ด เป็ นฤๅษีที่แต่งกายไม่เรี ยบร้อย ถือขวดเหล้า
ฤๅษีนกแค็ด เป็ นคนมีวิชาไสยสาสตร์ ชอบกิจกรรมทางด้านบันเทิง กินเหล้าเมาทั้งวัน
แกล้งโง่ มีเมตตา ไม่เกรงกลัวใคร
ฤๅษีนกแค็ด เป็ นตัวตลกที่นายหนังจินตนาการขึ้น โดยให้มีบุคลิกแตกต่างไปจากพระสงฆ์
หรื อให้ต่างไปจากพระฤๅษีที่เป็ นผูท้ รงศีล ไม่สามารถสื บค้นได้วา่ ใครเป็ นผูท้ าํ ขึ้นครั้งแรก
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ยักษ์ บ้า
ยักษ์บา้ เป็ นรู ปยักษ์ที่แต่งกายไม่เรี ยบร้อย ลงพุงไม่ใส่ เสื้ อ นุ่งผ้าโจงกระเบน
ยักษ์บา้ จะเป็ นยักษ์ที่ชอบตลก มีเมตตา ชอบช่วยเหลือผูท้ ี่ตกยาก
ยักษ์บา้ เป็ นรู ปตัวตลกที่นายหนังจินตนาการขึ้น เพื่อให้มีบุคลิกแตกต่างจากยักษ์ที่มีนิสยั ดุ
ร้าน ยักษ์บา้ มักจะอาศัยอยูใ่ นป่ า เวลาออกรู ปยักษ์จะใช้บทกลอนตลก ซึ่งถือเป็ น
ลักษณะเฉพาะของยักษ์บา้
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้สีแก้ ว (แก้วสงขลา)
ไอ้สีแก้วเป็ นคนรู ปร่ างอ้วน ผิวดํา หัวล้าน คอเป็ นโหนก
สี แก้วเป็ นคนกล้าหาญพูดจริ งทําจริ ง มีความรับผิดชอบ เคร่ งศาสนา เวลาโกรธจะใช้หวั
ชนหรื อใช้มือตบ เพราะไม่มีอาวุธประจํากาย
ไอ้สีแก้ว เป็ นชาวระโนดจังหวัดสงขลา เป็ นคนที่มีบุคลิกวางตนเป็ นคนใหญ่ ซึ่งเป็ นที่
เกรงกลัวและเป็ นที่นบั ถือของคนในหมู่บา้ น ผูร้ ู ้บางท่านเล่าว่าไอ้สีแก้วได้รับการแต่งตั้ง
จากทางการให้เป็ นนายด่านรักษาผลประโยชน์ให้กบั รัฐบริ เวณนั้น
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้ยอดทอง
ไอ้ยอดทองเป็ นคนรู ปร่ างท้วม ผมหยิก พุงย้อย ก้นงาน ริ มฝี ปากขบ จมูกโด่ง ตาจระเข้
นุ่งโจงกระเบงด้วยผ้ายกเมืองนครฯ พกกริ ช คาดเข็มขัดสิ บสองนักษัตริ ย ์
ไอ้ยอดทองมีนิสยั พูดเสี ยงดัง คุยโว้โอ้อวด ยกตนข่มท่าน เป็ นคนขี้ขลาด ใจเสาะ บ้ายอ
และชอบช่วยเหลือเจ้านาย โดยเฉพาะผูห้ ญิงจึงเกิดมีคาํ พูดว่า “ทองบ้านาย”
ไอ้ยอดทองเป็ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีหรับขายหมากขายพลู อยูท่ ี่สถานีรถไฟชุมทาง
เขาชุมทอง เนื่องจากชอบช่วยเหลือใกล้นาย จึงได้รับมอบกริ ชเป็ นรางวัล ยอดทองจึงมี
กริ ชเป็ นอาวุธประจํากาย
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้เท่ ง
ไอ้เท่งเป็ นคนจมูกโต หัวฉอก หน้าตามู่ทู่ ผอมพุงโล ก้นลีบ นิ้วหงิกงอ นุ่งผ้าถุงลาย
หมากรุ ก
ไอ้เท่งมีนิสยั พูดจาขวานผ่าซาก เสี ยงดัง ไม่เกรงใจใคร กล้าวิพากษ์วจิ ารณ์อย่าง
ตรงไปตรงมาพูดจริ ง ทําจริ ง
ไอ้เท่งเป็ นชาวคูขดุ อําเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา อาชีพทําหวาก(นํ้าตาลเมา) และหา
กุง้ ฝอยในทะเลสาบสงขลา ผูร้ ู ้บางคนเล่าว่าสาเหตุที่เท่งนิ้วหงิกงอก็เพราะนํ้ากัด เนื่องจาก
ต้องไปยืนแช่น้ าํ และงมกุง้ อยูใ่ นทะเลสาบ ตํานานการสร้างไอ้เท่ง นายหนังจังหวัดสงขลา
เล่าสื บต่อๆกันมาว่าหนังจวนคูขดุ เป็ นคนตัดรู ปไอ้เท่งไว้แสดงเป็ นคนแรก โดยนําหนังฝ่ า
เท้าของนายเท่งมาติดกับปากล่างของไอ้เท่ง และจากการคํานวณหาอายุของหนังจวน ผูท้ ี่
นําไอ้เท่งมาใช้แสดงพอจะประมาณได้หนังจวน น่าจะมีอายุอยูใ่ นช่วงรัชกาลที่สามหรื อ
ประมาณ 150-200 ปี
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ชื่อ
ลักษณะเด่น

บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้หนูนุ้ย
ไอ้หนูนุย้ หน้ายาวเหมือนวัวผมปรกหน้ามีเคราใต้คราง “เคราแพะ” รู ปร่ างผอม พุงป่ อง
ถือมีดปาดตาล แต่ผรู ้ ู ้บางท่านกล่าวว่าหนูนุย้ ถือกรรไกรหนีบหมากที่เหลืออยูข่ าเดียวเป็ น
อาวุธ
หนูนุย้ มีลกั ษณะเป็ นคนปัญญาอ่อน นํ้าลายย้อยเวลาพูด พูดใจใสสื่ อ ไม่รู้เท่าทันผูอ้ ื่น
ขี้ใจน้อย ยอมคน เก็บความลับไม่ได้ แต่มีความซื่อสัตย์และจริ งใจ
หนูนุย้ เป็ นคนวิกลจริ ต บ้านอยูจ่ งั หวัดสงขลา มีอาชีพขึ้นตาล เพื่อนํามาทํานํ้าหวานเมา
และนํ้าตาลตโนด นายหนังตะลุงเห็นว่าหนูนุย้ มีหน้าตาแปลก ชอบแสดงท่าทางแปลกๆ
ให้ผอู ้ ื่นขําขัน จึงนํามาเป็ นรู ปหนังตะลุง
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้สะหม้ อ
ไอ้สะหม้อเป็ นคนร่ างเตี้ย หลังค่อมลงพุง สวมหมวกแขก(หมวกกะปิ เยาะห์) นุ่งผ้าถุง
แบบมุสลิม มือถือไม้พายที่ใช้เวลาหุงข้าวด้วยกระทะใบบัว
สะหม้อเป็ นมุสลิมที่ใช้ชีวิตร่ วมกับคนพุทธ เป็ นคนซื่อ อวดดี มักจะโดนหลอกได้ง่าย
สะหม้อจะมีความสามารถในการหุ งข้าว
ไอ้สะหม้อเป็ นมุสลิม บ้านอยูส่ ะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หนังกั้นทองหล่อ
จังหวัดสงขลา เป็ นผูน้ าํ รู ปไอ้สะหม้อมาเป็ นตัวละครหนังตะลุง
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้ขวัญเมือง
ไอ้ขวัญเมืองเป็ นคนผอมลงพุง หน้ายาว จมูกโต ปากกว้าง คางล่างเล็กเรี ยว หัวเล็กผม
บางหยิก นุ่งผ้าถุง บางคณะจะทํารู ปไอ้ขวัญเมืองสวมหมวกปี ก
ไอ้ขวัญเมืองเป็ นคนซื่อ สุ ขมุ เอาการเอางาน เจ้ายศเจ้าอย่าง บางครั้งทําตัวเหมือนเด็ก
หนังจันทร์แก้ว บุญขวัญ นายหนังตะลุงจังหวัดนครศรี ธรรมราช นํามาใช้เป็ นตัวตลก
ประจําคณะ
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้พูน(พูนสงขลา)
ไอ้พนู เป็ นคนสู งใหญ่ ลํ่าสัน หัวล้านจมูกยาว ไว้ผมเปี ยผูกเป็ นกระจุกคล้ายหูหิ้ว พุงป่ อง
ก้นเชิด หลังแอ่น นุ่งผ้าโจงกระเบน
ไอ้พนู ชอบพูดเสี ยงดัง ขู่ตะคอกให้ผอู ้ ื่นเกรงกลัวประเภทยิง่ กลัวยิง่ ขู่ แต่ถา้ ใครเถียงก็จะ
ยอมง่ายๆ และมักจะเป็ นผูย้ ยุ งให้คนทะเลาะกัน ถือขวานเป็ นอาวุธ
ไม่ปรากฏที่มามีเพียงข้อมูลที่กล่าวว่า ไอ้พนู เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่งบางครั้งจะเรี ยกรู ปหนังตัว
นี้วา่ “ผูใ้ หญ่พนู ”
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้พูนจมูกยาว(พูนนครฯ)
ไอ้พนู นครเป็ นคนสู งใหญ่ ลํ่าสัน หัวล้านจมูกยาว พุงป่ อง ก้นเชิด หลังแอ่น
นุ่งผ้าโจงกระเบน
ไอ้พนู นครเป็ นคนนิสยั ตลก ชอบพูดเสี ยงดัง อวดภูมิรู้ทางด้านกฎหมาย ชอบช่วยเหลือ ถือ
ขวานเป็ นอาวุธ
ไม่ปรากฏที่มาว่าไอ้พนู ครสร้างขึ้นเมื่อใด ผูร้ ู ้บางท่านตั้งข้อสังเกต เปรี ยบเทียบระหว่างไอ้
พูนสงขลา ที่มีนิสัยตรงข้ามและไม่ทราบว่า ใครเลียนแบบใครมีเพียงข้อมูลที่กล่าวว่า ไอ้
พูนเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่ งบางครั้งจะเรี ยกรู ปหนังตัวนี้ ว่า “ผูใ้ หญ่พูน” ไอ้พูนจมูกยาวตัวนี้
นายหนังตะลุงอําเภอท่าศาลา อ.สิ ชล จ.นครศรี ธรรมราช จะใช้เป็ นตัวตลกประจําคณะ
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ชื่อ
ลักษณะเด่น
บุคลิกนิสยั
ประวัติ

ไอ้โถ
ไอ้โถเป็ นคนจีนผิวขาว หัวเล็กตาโปน สวมหมวกไหมพรม นุ่งกางเกงจีนพับขาสูงเลยเข่า
ไอ้โถ เป็ นคนพูดไม่ชดั สําเนียงไทยปนจีน ชอบสนุก ขี้ขลาดตาขาวเห็นแก่กิน
ไอ้โถเป็ นคนจีน ที่เข้ามาอาศัยอยูท่ ี่อาํ เภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา ไม่ปรากฏข้อมูลว่า
ใครเป็ นคนนําไอ้โถมาเป็ นตัวตลกคนแรก

สรุ ป.... ส่ งท้าย...ไม่ใช่จบ .... มีเรื่ องราวให้คน้ คว้าอีกมากมาย
การรวบรวมเรื่ องราว ประวัติตวั ตลกหนังตะลุงในครั้งนี้ ผูเ้ ขียนรู ้สึกดีใจเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้มี
โอกาสได้นาํ ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปตัวตลกหนังตะลุง มารวบรวมไว้ในที่ ๆ เดียวกัน แม้วา่ ข้อมูลรู ปหนังตะลุง
บางรู ป จะมีผศู ้ ึกษาค้นคว้าไว้แล้ว แต่กย็ งั มีรูปตัวตลกบางตัวที่ตกสํารวจ และไม่เคยนํามาเผยแพร่ ก็จะได้
นํามาเผยแพร่ ในครั้งนี้
ในอดีต ทุนความรู ้เดิมของผูเ้ ขียน เกิดจากประสบการณ์ตรงถ่ายทอดหนังสุ ชาติ ทรัพย์สิน ผูเ้ ป็ น
พ่อและจากการสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ ศิลปิ นหนังตะลุง และจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เอกสารวิชาการของ
นักวิชาการที่ศึกษาเรื่ องหนังตะลุง เช่น ศ.ชวน เพ็ชรแก้ว ศ.สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ รศ.ประพนธ์ เรื อง
ณรงค์ รศ.เกษม ขนาบแก้ว รศ.อุดม หนูทรง รศ.วิมล ดําศรี ผศ.สมหมาย ปิ่ นพุทธศิลป์ อ. กลิ่น
คงเหมือนเพ็ชร ฯลฯ ผูเ้ ขียนได้ความรู ้สรุ ปได้วา่ รู ปตัวตลกหนังตะลุง ทําขึ้นโดยลอกเลียนภาพลักษณ์
และบุคลิกของคนในสังคมเป็ นประการแรก ประการที่สอง รู ปหนังตะลุง เกิดจากจินตนาการสร้างสรรค์
ขึ้นมาใหม่ โดยนายหนังตะลุง หรื อโดยช่างทํารู ปหนังตะลุง สําหรับการศึกษารวบรวมรู ปหนังตะลุงใน
ครั้งนี้ ผูเ้ ขียนได้มีความรู ้เกี่ยวกับการเกิดรู ปตัวตลกเพิม่ ขึ้นอีก คือ การนํารู ปหนังที่มีอยูเ่ ดิมไปเปลี่ยนเป็ น
ชื่อใหม่ เช่น ไอ้พนู -ไอ้พาน เปลี่ยนเป็ น ไอ้โคม-ไอ้ชาม ไอ้แก้ว ไอ้นุช ไอ้ดุเหงาของหนังจูเลี่ยม กิ่ง
ทอง เปลี่ยนเป็ นไอ้แค็ง ไอ้แฉง ไอ้ไข่ รู ปกบของหนังกรายเฒ่า เปลี่ยนเป็ นไอ้แก้วกบ ไอ้แก้วหัวกบ
กลายเป็ นไอ้ลกู หมี ไอ้ลาํ ไยของหนังบาย ลําไยเลียนแบบไอ้เหวา ของหนังจูเลี่ยม กิ่งทอง
การเกิดรู ปตัวตลกเหล่านี้ ได้สะท้อนถึงการหยิบยืม และการเลียนแบบกันทางวัฒนธรรม ที่นาํ ไป
ปรับปรุ ง กลายเป็ นสิ่ งใหม่ ดังเช่น การเปลี่ยน ซึ่งรู ปหนังตัวเดิมไปใช้ชื่อใหม่ แล้วเปลี่ยนแปลงบุคลิกเดิม
ๆ ของรู ปหนังตัวนั้น ให้มีบุคลิกนิสยั ต่างไปจากเดิม เช่น ในอดีต หนังตะลุงสงขลา จะวางบุคลิกบทบาท
ของไอ้แก้ว เป็ นคนดี มีศีลธรรม และให้ไอ้ทองเป็ นตัวตลก หนังกรายเฒ่า จังหวัดกระบี่ ได้เปลี่ยนให้
บุคลิกไอ้แก้วเป็ นตัวตลกนํา และให้ไอ้ยอดทองเป็ นรอง หรื อสมัยก่อน หนังตะลุงเมืองนครนิยมใช้ตวั ไอ้
เปลือก ไอ้กลิ้ง ไอ้อูน ไอ้เหมียน ไอ้พนู จมูกยาว เป็ นตัวตลกเอง ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2500 หนังเมือง
นครรับเอาอิทธิพลรู ปไอ้หนูนุย้ ไอ้เท่ง ของหนังดั้น ทองหล่อ มาใช้เป็ นตัวตลกเอก ควบคู่กบั ไอ้แก้วไอ้ทอง มีผลทํารู ปตัวตลกบางรู ปของเมืองนครต้องหายไปจากจอหนัง เหลือเพียงแต่ความทรงจําไว้กบั
คนรุ่ นเก่าเท่านั้น
รู ปตัวตลกอีกหลายรู ปที่ยงั คงตกสํารวจ และยังมีอีกหลายรู ปที่ผเู ้ ขียน รู ้จกั ชื่อแต่ไม่รู้จกั หน้าตา
ดังนั้นการรวบรวมรู ปตัวตลกหนังตะลุงคงจะไม่ยตุ ิแต่เพียงแค่น้ ี ในโอกาสต่อไป ผูเ้ ขียนจะพยายามสื บค้น
ร่ องรอยของรู ปตัวตลกเหล่านั้น มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู ้กนั อีก

ท้ายที่สุด ข้อมูลที่ประวัติตวั ตลกอาจจะมีขอ้ ผิดพลาด หรื อไม่ถว้ นถี่ ก็ตอ้ งขออภัย และเป็ นเกียรติ
ของผูเ้ ขียน ถ้าท่านที่อ่านแล้วพบว่ามีขอ้ มูลที่ควรแก่การแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้องค์ความรู ้เกี่ยวกับรู ปตัว
ตลกหนังตะลุงให้สมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุด กรุ ณาให้คาํ ชี้แนะ จะเป็ นพระคุณอย่างยิง่
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