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ประวัติความเปนมา1

 มหากาพย “รามายณะ” เปนที่นิยมแพรหลายในดินแดนตาง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เปนยอดแหงวรรณคดีเร่ืองหนึ่งที่มีตนกําเนดิมาจากวัฒนธรรมอินเดีย เนื่องมาจากความแพรหลาย

ของรามายณะ ผูคนจึงพัฒนา “เครื่องมือ” ที่ใชในการสื่อความหมายหรือเผยแพรมหากาพยอัน

ศักดิ์สิทธิ์นี้ใหกวางขวาง 
หนังตะลุงและมหากาพยรามายณะนั้นมีความสัมพันธกนัอยางใกลชิด ไมเพียงแตทั้งคูตางก็

เปนงานทางศลิปะที่เปนผลผลิตทางวัฒนธรรมอินเดียเทานั้น หากยังมีความเกีย่วเนือ่งกันในลกัษณะ
ที่วา การแสดงหนังตะลุงหรือหนังเงาเปนเครื่องมือในการสื่อสารหรือบอกเลาเนื้อหาของมหากาพย
ที่ยิ่งใหญแพรหลายแกคนทัว่ไป เพราะในอดีตนั้นความรูเกี่ยวกับการอานการเขียนนั้นจํากัดอยูแต

เฉพาะในราชสํานักและเมืองหลวงเปนสวนใหญ การแสดงหนังตะลุงที่มักจะแสดงเรื่อง “รา
มายณะ” เปนหลัก จึงเปนการเผยแพร ตีความหมายใหความรูที่แฝงไวดวยคติธรรมทางศาสนา และ
คติทางโลกรวมทั้งความบันเทิงแกผูชมในระดับกวางไดเปนอยางด ี 

หนังตะลุงและมหากาพยรามายณะ ถูกเผยแพรและกระจายมายงัแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตใหในราวตนปทางคริสตศักราช 

 
หนังตะลุงในประเทศไทย 
หนังตะลุงหรือหนังเงาของไทย แบงออกเปน 2 ประเภท ตามขนาดและลักษณะการแสดง

เปนเกณฑ ไดแก หนังตะลุงและหนังใหญ โดยหนังทั้งสองประเภทมีลักษณะสําคัญที่แตกตางกัน 
คือ ตัวหนังตะลุงมีขนาดเล็กกวาหนังใหญ และเปนที่นยิมแพรหลายไปตามหัวเมืองตาง ๆ มากกวา 
แตการแสดงทัง้สองอยางก็เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมอินเดียทีแ่พรกระจายมายังดนิแดนเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตและยังพบวาเรื่องมหากาพยรามายณะหรือรามเกียรติ์เปนเรื่องที่นยิมในการแสดง

อยางแพรหลาย 
หนังตะลุงของไทยเปนทีน่ิยมอยางแพรหลายในทกุภูมภิาคของไทย แตเชื่อกันวาเริม่ตน

พัฒนามาจากหัวเมืองทางใต แตเมื่อหนังตะลุงกลายเปนศิลปการแสดงประจําถ่ินของแตละภาค ที่มี
การปรับปรุงและดัดแปลงอยางมากเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ินนั้น 

                                                                 
1
 เก็บความจาก สุริยา สมุทคุปตและคณะ, 2536. 

................................................................................................................................................................................................................. 
งานขอมูลทองถิ่น สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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                     การแสดงหนังใหญ 

 
 
 
หนังตะลุงภาคใต ถือเปนตนแบบของหนงัตะลุงในภาคอื่น ๆ เนื่องจากไดรับอิทธพิลการ

แพรกระจายของวัฒนธรรมอินเดียโดยตรง จากชองทางตาง ๆ เชน ทําเลที่ตั้ง และความใกลชิดทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการคาทางทะเล มีขอสันนิษฐานวา คําวา “ตะลุง”  มาจาก “พทัลุง” และคณะ
หนังไดถูกพัฒนาอยางเปนทางการครั้งแรกโดยไดแสดงตอหนาพระทีน่ัง่ของรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 
2419 

 
หนังตะลุงของภาคใต 

................................................................................................................................................................................................................. 
งานขอมูลทองถิ่น สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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หนังตะลุงภาคกลาง เกิดจากการแพรกระจายของหนังตะลุงจากภาคใตเขามายังดินแดนใน
ภาคกลางในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน โดยเฉพาะในเขตศูนยกลางอํานาจทางการเมืองและ

เศรษฐกิจของประเทศ มีชาวบานบางสวนไดปรับเปลี่ยนเอาหนังใหญซ่ึงเปนวฒันธรรมของราช

สํานักใหกลายเปนหนังตะลุง เพื่อใหเหมาะสมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมราษฎร นอกจากนัน้แลว
ชองทางหนึ่งของการเผยแพรจากภาคใต คือ การติดตอกบัราชสํานัก เชน การแสดงถวายตอหนา
พระที่นั่ง การแพรกระจายผานการติดตอทางวฒันธรรมระหวางชาวบานกับชาวบาน เชน การแสดง
หนังตะลุงในงานพิธีตาง ๆ 

 
หนังตะลุงภาคอีสาน มีลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณของตนเองและกลายมาเปนมหรสพ

ประจําถ่ิน  
หนังตะลุงในภาคอีสาน มีช่ือเรียกตาง ๆ กนัไปหลายชื่อ2 เชน 

1. หนังปราโมทยั สันนิษฐานวามาจากคําวา “ปราโมทย” ซ่ึงหมายถึง ความบันเทิงใจ 
ความปลื้มใจ 

2. หนังปะโมทยั คําวา ปะโมทัย มีผูใหความเหน็วา อาจจะเปนชื่อคณะหนังตะลุงที่มี
ช่ือเสียงก็ได 

3. หนังบักตื้อ คาํวา บักตื้อ หรือ ปลัดตื้อ เปนชื่อรูปตลกที่สําคัญรูปหนึ่ง ซ่ึงจะเปนรูปที่
ออกมาประกาศเรื่องที่จะแสดงในคืนนั้น ๆ ใหผูชมทราบ 

4. หนังบักปองบกัแกว นํามาจากชื่อตัวตลก คอื บักปอง บักแกว 
 

จากการศึกษารวบรวมของนกัวิชาการ พบวา การแพรกระจายของหนังตะลุงภาคใตมายัง

ภาคอีสาน เปนเรื่องของการติดตอทางวัฒนธรรมระหวางชาวบานตอชาวบานลวน ๆ จากการเรียนรู
ดวยประสบการณของตนเองทั้งจากภาคใตและภาคกลาง และผานการปรับเปลี่ยนจนเปนที่ยอมรบั

ของคนในพื้นที่ โดยคําวาหนังประโมทัยนั้น คือการนําหมอลํากับหนงัตะลุงมารวมกัน หรือ หนงั
ประโมทัยก็เหมือนกับหมอลาํ เพียงแตเอารูปหนังมาเชิดแทน เพื่อใหสอดคลองและกลมกลืนกับ

คานิยมและบรรทัดฐานของสังคมอีสาน 
จากงานเขยีนของ มิลเลอร และ เจริญชยั ชนะไพโรจน ไดกลาววา อุบลราชธานี เปน

ศูนยกลางแหงแรกของหนังประโมทัย มีคณะหนังที่เกาแกที่สุดคือ คณะฟาบานทุง ตัง้ขึ้นในป พ.ศ. 
2469 ปาง สะดุน ซ่ึงเปนหวัหนาคณะหนงัประโมทัยคณะหนึ่งในอุบลราชธานี กลาววา หนังประ
โมทัย ใน จ.อุบลราชธานี ไดรับความนยิมมากในระหวาง พ.ศ. 2469-2472 หลังจากป 2472 ความ

                                                                 
2
 เก็บความจาก รถัพร ซังธาดา, 2526. 

................................................................................................................................................................................................................. 
งานขอมูลทองถิ่น สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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นิยมเริ่มลดลง เพราะมีลิเกจากภาคกลางเขามาแสดงในภาคอีสาน หนังประโมทัยกลับมาไดรับความ
นิยมอีกครั้ง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

 
กระบวนการปรับเปลี่ยนและแพรกระจายของหนังตะลุงสูหนังประโมทัย ซ่ึงเกิดจาก 3

1. การเผยแพรทางวัฒนธรรม หมายถึง การกระจายหรือการสื่อสารขามพื้นที่ของ

องคประกอบหรือลักษณะทางวัฒนธรรม จากแนวคิดนี้ จะเหน็วามีองคประกอบที่ทําใหการ

แพรกระจายจากหนังตะลุงสูหนังประโมทยั ดวยกนั 3 ประการ 
1.1 วัฒนธรรมเดิม มีหนังตะลุงเปนตนกําเนิดของการแสดงหนังประโมทยั 
1.2 ส่ือที่ทําใหเกดิการแพรกระจายทางวัฒนธรรม การที่ประชาชนทางภาคอีสานไดมา

หางานทําตางถิ่น เนื่องจากปญหาภายในทองถ่ิน แรงงานจากภาคอีสานเขามา

ทํางานในภาคใตเปนจํานวนมาก เมื่อไดสัมผัสและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมทางใต
ไดดีพอแลว จงึไดนําเอาวัฒนธรรมที่ตนเองไดพบเห็นกลับไปยังภาคอสีานดวย ซ่ึง
เปนปจจยัที่ทําใหเกิดการเคลือ่นยายทางวัฒนธรรมที่สําคัญ 

1.3 วัฒนธรรมใหม เมื่อไดรับวัฒนธรรมใหมมาสูภูมภิาคอีสานแลว ไดปรับ

วัฒนธรรมนั้นใหเกิดความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนที่มีอยูเดิม 
2. การปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรม หนังประโมทัยจะเปนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่

เห็นไดอยางชดัเจน โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรปูแบบการแสดงหนังตะลุงใหเหมาะสมกบั

ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนระบบคานิยมและความเชื่อตาง ๆ ที่มีอยูเดมิ 
 
องคประกอบของการแสดงหนังประโมทยั4 ที่สําคัญ คือ ผูเชิด ตัวหนัง โรงและจอหนัง บท

พากย บทเจรจา ดนตรีประกอบ ตลอดจนแสงเสียงที่ใชในการแสดง  
 
บุคลากรในคณะหนังประโมทัย ในภาคอีสานนิยมเรียกเปนคณะ ในคณะหนึ่ง ๆ จะมี

บุคลากร  5-10 คน โดย แบงหนาที่ออกกัน ดังนี ้
1. คนเชิดหนัง มปีระมาณ 2-3 คน 
2. คนพากยและเจรจา  
3. นักดนตรี มีประมาณ 3-4 คน ตามจํานวนชิน้ของเครื่องดนตรี 

 

                                                                 
3
 นภดล  ทิพยรัตน, 2542. 

4
 เก็บความจากวิทยานิพนธของ ชุมเดช เดชภมิล, 2531.  
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 คนเชิดและคนพากยหนังประโมทัยมักจะเปนคน ๆ เดยีวกันเสมอ และสวนใหญจะเปน

ผูชาย จะมีผูหญิงรวมพากยและเชิดเพยีง 1-2 คน เทานั้น หรือบางคณะอาจจะไมมเีลย เนื่องจาก
ความไมสะดวกในการรวมเดินทางไปแสดงเปนประจํากับชาวคณะ เลนไดไมนานก็เลิก 
 ผูเชิดและผูพากยบางคนเปนหมอลํา เพราะบางเรื่องตองใชลีลาการรองแบบหมอลําหรือ

บางคนก็เปนพระนักเทศนมากอน 
 

                                                                

คุณสมบัตขิองผูแสดงหนงัประโมทัย5

1. เปนคนทีม่ีเสียงดี กลาวคือ 
เสียงดังฟงชัด เพราะตองพากยและ

เจรจาอยูตลอดเวลา และตองสามารถทํา
เสียงไดหลายเสียงเพื่อใหเขากับลักษณะ

ของตัวละคร รวมทัง้บางครั้งตอง

สามารถลําในแบบตาง ๆ และสามารถ
รองเพลงไดอีกดวย 

2. มีศิลปะในการเชิด สามารถ
สวมวิญญาณใหกับรูปหนังทีต่นเชิดได

ทุกตัว และสามารถสับเปลี่ยนเลนเปนตวัอ่ืน ๆ ไดโดยฉับพลัน 
3. เปนผูมีปฏิภาณไหวพริบดี เพราะบางทตีองคิดแตงกลอนสด หรือดดัแปลงเรื่องใหเขากับ

สถานการณปจจุบัน 
4. เปนผูมีอารมณขัน มีมุขตลกที่ดี เพราะผูที่มาดูสวนมากจะมาดูและขาํบทตลก 
5. เปนผูมีความรอบรู ทั้งในคดีโลกและคดีธรรม 
6. เปนผูที่มีความสามารถในการจดจํา ถามคีวามจําดจีดจาํเรื่องราว ขอคิด บทกลอน ตาง  ๆ 

มาใชในการแสดงไดมาก จะทําใหผูชมตดิใจไดมากเชนกัน 
 
ตัวหนัง  มีขนาดสูงประมาณ 1-2 ฟุต เหมือนกับหนังตะลุงทางภาคใต แตรูปลักษณและสี

จะแตกตางกนั ในคณะหนึง่ จะมีตวัหนงัในราว 80-200 ตัว โดยทั่ว ๆ ไป ตัวหนังจะไมมี

ลักษณะเฉพาะ ทําใหใชแสดงไดหลายเร่ือง เชน ตัวพระ ตัวนาง ตวัยกัษ  ในเรื่องรามเกียรติ์ตวัหนงั
ที่ตองใช เชน รูปฤาษี พระราม พระลักษณ นางสีดา ทศกัณฑ หนุมาน รูปยักษ รูปลิง รูปตลก เปน
ตน   

 
5
 รัถพร ซังธาดา, 2526. 
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ตัวหนังจะทําดวยหนังววัหรือหนังควาย บางที่อาจจะใชหนังลูกววั ลูกควาย เพราะบางและ
โปรงแสงมากกวา ตัวหนังแตละตัวจะประกอบดวยตวัละครเพียงตวัเดยีว เปนตวัละครลอยตัว ไมมี
ฉากและลวดลายประกอบอยางหนังใหญ เพราะมีตัวหนงัเบ็ดเตร็ดที่ทําเปนรูปฉากตาง ๆ ที่มือขาง
หนึ่งของตัวหนังจะขยับเขยือ้นได โดยการเจาะรูตามขอพับตาง ๆ ไดแก ขอศอก และขอมือ แลวใช
เชือกรอยผูกไว ที่มือของตัวหนังผูกไมเล็ก ๆ สําหรับใหแขนและมอืขยับเคลื่อนไหวไปมาได ตัว
ตลกมักจะทําใหแขนเคลื่อนไหวไดทั้งสองขาง และปากก็ใชเชือกผูกไวที่คาง สามารถชักใหขยับขึน้
ลงเหมือนพูดไดอีกดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวหนังประโมทัยที่ใชในการแสดงในภาคอีสาน 

 
ตัวหนังประโมทัย ที่สวนหวัสวนมากจะเปนภาพใบหนาดานขาง ในสวนลําตัวจะมองเห็น

แขนขาไดครบทั้งสองขาง ยกเวนตวันางจะเปนภาพหนาตรง โดยแกะบริเวณที่ตองการใหมองเห็น
เปนสีขาวในเวลาฉายออก เรียกหนังตัวนางวา “หนังหนาแขวะ” 
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ขั้นตอนการทําตัวหนงั 
1. การ “ฆาหนัง” คือการ นําเอาหนังววัหรือหนังควายที่เปนแผนมาแชน้าํเกลือไว 5-7 คืน

จากนั้นขดูขนและทําความสะอาดใหเกลีย้ง จากนั้นทําใหมีความหนาของหนังเสมอกนั
ทั้งแผน และนาํไปขึงตากแดดใหแหง จะไดแผนหนังที่มลัีกษณะบางใส 

2. การเขียนรูปหนัง  นยิมใชอยู 2 วิธี ไดแก 
       2.1    ใชรูปหนังเกาทาบลงบนหนังที่เตรียมไวแลวเขียนรูปและลวดลายตามรูปหนังเกา 
       2.2 เขียนรูปลงบนกระดาษแลวกน็ําไปทาบกับแผนหนัง จากนั้นตัดหนงัหรือสับ

หนังตามลายบนกระดาษ  
อุปกรณที่ใชในการแกะหรือสับตัวหนังไดแก ส่ิวรอง ส่ิวแบน เปนตน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวหนังประโมทัยที่เปนตัวนาง หรือที่เรียกวา “หนังหนาแขวะ” 

 
3. ระบายสีตัวหนัง เมื่อตัดตัวหนังเสร็จแลวทําการระบายสีสันใหสวยงาม นิยมใชสียอม

ไหมผสมน้ําแลวทา ซ่ึงจะซมึเขาไปในตวัหนังไดดีกวาสียอมฝาย หนังที่บางและโปรง
แสงที่ระบายสแีลวเมื่อสองไฟจะเห็นเงาสชัีดเจน การทาสีมักจะทาดานเดียว 

4. การยึดตัวหนงักับไมตับหรือไมหีบ ที่ตอนกลางของตัวหนัง ผูกเชือก 3-5 จุด จากเทา
ไปหาสวนหัวของตวัหนัง เพื่อยึดตวัหนังกับไมตับ ปลอยดานลางยาวยื่นลงมาสําหรับ
ใหคนเชดิถือ 
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5. การเก็บตัวหนัง ที่นิยมกนัมี 2 
ลักษณะ คือ 
5.1 ใชลังสังกะสี แตไมดีนักเพราะ

รูปหนังโคงงอ เพราะตัวหนัง

ไดรับความชืน้ไดงาย 
5.2 ใชแผงเก็บรูป ซ่ึงสานดวยไมไผ

ทําเปนแผง 2 ช้ิน ประกบกัน

เหมือนทางใต เร กวา “ฝาเบอะ”  
การเก็บแบบนีรู้ปหนังจะไมโคง

งอ เก็บไดมากและอัดแนน ชวย
รักษาร ทรงของรูปหนัง อีกทั้ง
ยังเบา ระบายอากาศไดดี 

ีย

ูป

และ

 
การ ดเก็บรูปหนังเขาแผงเกบ็รูป นิยมเกบ็รูปตัวตลกไวขางลาง ช้ันตอมาเปนรูปเบ็ดเตร็ด 

ตอมาคือ

โรงและจอหนัง โรงหนังสวนใหญจะเปนรูปทรงสี่เหล่ียม ยกพืน้สูงจากพื้นดนิ 1-2 เมตร มี
หลังคาท

ระมาณ 4 ตน สําหรับเสียบตัวหนังจะวางไวตามดานขางของ
โรงหนัง

ร (ตามขนาดของโรง) กวาง 1.5 เมตร จอหนังจะถูกขึงใหตึง
เพื่อใหภ

นตะเกยีงหรือในปจจบุันจะใชหลอดไฟ  
 

ื่องที่ใชแสดง เร่ืองที่หนังประโมทัยนยิมแสดงมาตั้งแตดั้งเดิมคือ รามเกียรติ์ ตอมาหนัง
ระโมท

ัง

จั

รูปยักษ รูปลิง และมนุษย สวนรูปฤาษีจัดไวขางบนสุด เพราะถือเปนรูปครูในการแสดง
หนังประโมทยั 
 

ั้ง 2 ดานกั้นทึบ ดานหลังโรงใชเปนทางเขาออกของผูแสดง ดานหนากั้นดวยจอผาขาวทีม่ี
ผาสีดําหรือน้ําเงินเปนขอบโดยรอบ  

ภายในโรงหนงัมีตนกลวย ป
ทั้ง 4 ดาน ตนทีว่างไวติดชดิกับจอจะใชสําหรับปกตัวหนังในขณะทีแ่สดง สวนตนอื่น ๆ มี

ไวปก ตวัหนังที่เตรียมไวรอออกแสดงหรอืพักตัวหนังเพื่อรอฉากตอ ๆ ไป นักแสดงทั้งหมด ไดแก 
คนเชิด และนกัดนตรี จะอยูบนโรงนี้ 

จอหนังยาวประมาณ 3-4 เมต
าพทีป่รากฏบนจอสวยและคมชัด 
แหลงกําเนิดแสงจะอยูหลังจอจะเป

 
 เร
ป ัยบางคณะไดนําวรรณกรรมพื้นบานอีสานมาแสดงดวย เชน สังขศิลปชัย จําปาสี่ตน 
การะเกด ฯลฯ บางก็แตงเรื่องขึ้นเอง ซ่ึงก็ไดรับความนยิมชมชอบเชนกัน การแสดงหน ประโมทัย

เร่ืองวรรณคดอีีสานนั้นจะแสดงเหมือนหมอลําผสมหนังตะลุง คือตัวพระถึงแมจะพากยและเจรจา
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ดวยภาษาไทยกลาง แตก็สามารถรองหมอลําไดดวย ตัวนางน เลนแบบหมอลํา เจรจาดวยภาษา

อีสาน การเลนลักษณะนี้พบไดทาง จ. อุดรธานี และ จ.ขอนแกน 
 

ัน้

บทพากยและบทเจรจา ในการแสดงหนังประโมทัยจะมทีั้ง การพากยและการเจรจา ซ่ึง

นไปใ

ารเจรจาวา “ความ
า”   

บทพากยหนังประโมทัย  จะเปนบทกลอนที่ไดรับการฝกฝนและจดจํามาจากครูหรือจาก

นังสือ

ท น

จากหนังสือ

รรณคด

 
เป นทํานองเดียวกันกับโขนและหนังตะลุงภาคใตทัง้ทวงทํานองและลีลาการพากยตลอดจน

องคประกอบอื่น ๆ ของหนงัประโมทัยเปนไปในรูปแบบของการแสดงแบบเกา 
 ชาวอีสานเรียกการพากยหนงัประโมทัยวา “ฮองหนังตะลุง” และเรียกก
เว

 
ห ที่มีผูแตงไว มีบางครั้งที่เปนกลอนสด ทั้งที่เปนกลอนแปด กลอนหก กลอนบทละครแบบ
ภาคกลาง และกลอนลําชนดิตาง ๆ เชน ทางยาว ทางสั้น เตย เปนตน ทั้งนีแ้ลวแตเร่ืองที่แสดง ถา
แสดงเรื่องรามเกียรติ์กจ็ะใชบทพากยที่เปนกลอนแปด กลอนบทละครจากภาคกลางเปนหลัก ถา

เปนเรื่องสังขศิลปชัย ก็จะพากยเปนกลอนลําเปนหลัก ํานองการพากย ที่พบเห็นไดนั้นแบงเป  2 
ลักษณะใหญ ๆ  คือการพากยทํานองรองหนังตะลุง และการพากยทํานองแบบหมอลาํ  
 การพากยทํานองหนังตะลุงมักเปนบทกลอนสั้น ๆ  (ยกเวนบทไหวครู) ที่นํามา
ว ีของภาคกลาง สวนมากแลวในการดําเนนิเรื่องจะเปนบทเจรจาเสียมากกวา ถ

ง

า ๆ 

ธรรมดาเหมือนพดูคุยกันทั่วไปซึ่งมีลักษณะ

มือนก

าง นยิมใชกับตัวพระ นาง ยักษ ลิง ที่เปนทาวพระยามหากษตัริย 

2. ับตัวตลกและเสนา ขาทาสบริวาร และลิงตัวรอง 

บท หนาคณะหนังกจ็ะพยายามแทรกบท

ตลกเขาไปใหมากเพื่อเอาใจผูชม 

าเปนกลอนลํา

ยาวมาก ๆ จะใชพากยพระฤาษี บรรยายเรือ่ง บรรยายราชรถ ความรูสึกนึกคิดของตวัละคร ใชเปน
ทํานองหลักของคณะที่เลนเรื่องรามเกียรติ ์มีทํานองเหมอืนกับอานทํานองเสนาะ จะแตกตางกันบาง
ที่สําเนียงเพีย้น ๆ จากสําเนยีงกลางเปนสาํเนียงอีสาน บางคนเรียกวา “พากยทํานองอานหนังสือ” 
 การพากยทํานองแบบหมอลาํ ถาหากมีการแสดงวรรณกรรมพื้นบาน ก็จะมีการลําทํานอ
ช เรียกวา “ลําอานหนงัสือ” และทํานองลําเตยของหมอลํา ซ่ึงเปนทํานองที่มคีวามครึกครื้น
สนุกสนานเขาไปใชเพิ่มเติม ตัวหนังที่ทําหนาที่ลําเตย ไดแก ตวัตลก เชน ปลัดตื้อ บกัปอง บักแกว 
การพากยทํานองแบบหมอลาํเปนหลักนี้สืบทอดมาจากทางอุดรธานี ขอนแกน ซ่ึงมีการแสดงหมอ
ลําหมูกอนแหงอ่ืน กลุมนี้จะใชกลอนลําแทนบทพากย 
 บทเจรจาของหนังประโมทยั คือ บทสนทนา
เห ับหนงัตะลุงภาคใตไดแก 

1. บทเจรจาเปนภาษากล

รวมทั้งยักษ และลิงที่เปนทาวพระยา 
บทเจรจาเปนภาษาถิ่นอีสาน นิยมใชก
ๆ  บางคณะตวันางกเ็จรจาดวยภาษาถิ่นอีสานดวย 
ตลก คนดูสวนใหญติดใจบทตลกของตัวตลก หัว
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ตัวหนังที่เปนตัวตลกในการแสดงหนังประโมทัย 

 
ดนตรปีระกอบ  ลักษณ มทัย ที่พบเหน็ทั่วไปม ี

 แบบ คือ 
 

ีที่ใช ประกอบดวย  ระนาดเอก  กลอง ฉิ่ง ฉาบ เปนตน ลักษณะการจดัวงไมมีแบบแผน 
ารใชร

เร

 แบบที่ 2 แบบที่ใช  เครือ่งดนตรีที่ใชในกลุม
ี้ คือ พิณ  แคน ซอ กลอง ฉิ่ง ฉาบ เปนตน 

ตรีประกอบมักไมใชระนาดจะใชเฉพาะดนตรีพืน้เมอืง 
นทําน

ะของดนตรีที่ใชประกบการแสดงหนังประโ

2
แบบที่ 1 แบบที่ใชระนาดเอกเปนหลักของวง โดยมากมักจะเปนคณะที่เลนเรื่องรามเกียรติ ์

เครื่องดนตร

ก ะนาด เปนเครื่องดนตรีนี้ ทําใหเชื่อวาหนังประโมทัยนั้นไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลาง 
ทํานองเพลงที่ใชระนาดเปนหลักนี้ นอกจากเพลงเร็วซ่ึงใชเปนทํานองหลักบรรเลงควบคูกับการ

แสดงตลอดทัง้ ื่องแลว ยังมีเพลงสําคัญตอนเริ่มตนการแสดง เชน การไหวครู การออกรูปเตนโชว 
เพลงที่ถือเปนเอกลักษณของการเลนหนังประโมทัย ไดแก เพลงเชิด เพลงออกแขก เพลงปลัดตื้อ 
 
 
 
 
 

เครื่องดนตรีที่ใชประกอบการแสดงหนังประโมทัย 

 
เครื่องดนตรีพื้นเมืองอสีานประกอบการแสดง

น

 การแสดงหนังประโมทัยในแถบ จ.รอยเอด็ ที่นิยมแสดงเกี่ยวกับวรรณคดีอีสาน จะใชการ
รองหมอลํา เปนหลัก ในการดําเนินเรื่อง ดน
เล องหมอลําเปนหลัก 
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ปจจุบันไดมีการรับเอาวัฒนธรรมทางดนตรีจากตางถ่ินทัง้ในและนอกประเทศ เขามา

ผสมผสานกับเครื่องดนตรีที่มีอยู เชน กตีารไฟฟา อิเลคโทน และกลองชุด เปนตน จนเกิดเปน
รูปแบบการแสดงหนังประโมทัยแบบใหมขึ้น 
 
 แสงสวางที่ใชในการแสดงหนังประโมทัย 
 แสงสวางนับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งจะทําใหเกดิเงาของภาพตัวหนัง ปรากฎบนจอหนงั ใน

สมัยกอนใชขีใ้ต (ขีก้ระบอง) ตอมาใชตะเกยีงน้ํามันกาด ตะเกยีงเจาพายุ ปจจุบนัใชหลอดไฟฟา 
การใชหลอดไฟจะไมนิยมใชหลายหลอด เพราะจะทําใหเกิดหลายเงา ทําใหไดภาพซอนไมสวย การ
ติดตั้งหลอดไฟจะตองอยูเหนือศีรษะของผูพากย ในชวงตรงกลางระหวางจอหนังกบัผูพากย 
 
 วิธีการแสดง การแสดงหนังประโมทัยมีขนบนิยมของการแสดงตามขั้นตอน ตอไปนี้ 

1. การเตรียมความพรอม  เปนการจดัวางอุปกรณของการแสดงตาง ๆ เชน เครื่องดนตรี หีบ
หนัง และปกตวัหนังกับตนกลวย เพื่อเตรยีมพรอมการแสดง 

2. การไหวครู หัวหนาคณะจะนําไหวครู และยกคายกับรูปฤาษี เพื่ออัญเชิญเทวดาใหมาชวย
คุมครอง และดลบันดาลใหการแสดงในคืนนั้นประสบความสําเร็จเปนที่นิยมชมชอบ คายหรอื

เครื่องไหวครู ประกอบดวย ขันธ 5  เงิน สุรา แปง น้ํามนั  หวี กระจกเงา หมาก บุหร่ี เปนตน เมื่อ
ไหวหรือยกครูเสร็จแลว จะรินเหลาแจกลูกวงดื่มอยางทั่วถึง เมื่อเร่ิมการแสดงจะตองไหวครูในจอ
หรือไหวครูในการแสดงอีกครั้ง โดยการออกรูปฤาษี และออกรูปตัวแสดงทั้งหมด 

3. การโหมโรง ผูเชิดและนกัดนตรีจะแยกยายประจําตําแหนง นกัดนตรีจะเริ่มบรรเลงเพลง
โหมโรง 

4. การประกาศบอกเรื่อง เมื่อบรรเลงเพลงโหมโรงจบ หัวหนาคณะหรอืโฆษกประจาํคณะ
หนังประโมทยั จะประกาศบอกเรื่อง และตอนที่จะแสดงในคืนนั้น ๆ ซ่ึงมีทั้งใชภาษากลางและ
ภาษาอีสาน 

5. การออกรูป จะมีการออกรูปฤาษี รูปปลัดตื้อ รูปเตนโชวหรือชกมวย และออกรูปตัว
แสดงทั้งหมดเปนเบื้องตน 
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การออกรูปการแสดงหนังประโมทัย 

 
เมื่อออกรูปฤาษีแลวจะมกีารรองบทพากยฤาษี ซ่ึงเปนการไหวครูบาอาจารย ส่ิงศักดิสิ์ทธิ์

ทั้งหลาย และขอเชิญคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใหมาชวยใหการแสดงดําเนินไปดวยด ี
คารวะผูชม และขออภัยตอผูชมหากมีการผิดพลาดระหวางการแสดง จากนั้นจะมกีารแสดงเบิกโรง 
โดยการออกตวัตลก รูปเตนโชว หรือการชกมวย 

                  การยืนเชิดหนังประโมทัย 

 

6. การเชิด การเชิดหนังประโมทัย

นั้น ผูเชิดจะยนืเชิด เมื่อผูเชดิจับตัวหนังตวัใด
ก็จะพากยและเจรจาตัวนั้นไปดวยซ่ึงแตกตาง

จากภาคใตและภาคกลางที่คนพากยและคน

เชิดเปนคนละคนกัน 
 ตัวหนังที่เปนตัวพระ ตัวนาง ยักษ 
ลิง ซ่ึงปากขยบัไมได ก็จะใชการเคลื่อนไหว
มือขางหนึ่งประกอบคําพูด ถาเปนตัวตลกซึ่ง
ขยับปากได เพราะมียางยืดบังคับอยู จะใชนิ้ว
กระตุกดึงเชือกใหปากขยับตรงกับคําพูด ซ่ึงผู
เชิดจะตองมีความชํานาญมาก การเชิดจะตอง
ทําตัวหนังเหมอืนมีชีวิต ผูเชิดจะออกหนาตา
ทาทางหรือบางทีเตนตามไปดวย

7. การดําเนินเร่ือง หลังจากการแสดงเบกิโรง ก็จะเปนการดําเนินเรือ่งไปตามเนื้อเร่ืองจน
จบการแสดง 
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การดําเนินเรื่องการแสดง 

 
8. การจบ เมื่อจะจบการแสดง จะมีขนบสําคัญอยางหนึ่งที่ทํากนัแทบทุกคณะ โดยเฉพาะใน จ.
รอยเอ็ด คือ ใชตัวตลกตวัใดตัวหนึ่งออกมาบอกเลิกการแสดง แตละคณะกจ็ะมวีิธีการแตกตางกนั
ไป 
 
 หนังประโมทยักับความเชื่อ การแสดงหนังประโมทัยมีความเชื่อในเรื่องตาง ๆ นอยมาก 
เมื่อเทียบกับความเชื่อของหนังตะลุงภาคใต  ดังพอจะพบเห็นไดบาง เชน 
 

การทํารูปหนังรูปศักดิ์สิทธ์ิ หนังประโมทัยไมมี

ความเชื่อเกีย่วกับการสรางรูปศักดิ์สิทธิ์เพือ่ปองกันเสนียด

จัญไร แตกจ็ะมีการเคารพนับถือรูปฤาษีเพียงรูปเดยีวเทานั้น 
โดยถือรูปฤาษีเปนรูปครู บางคณะในระหวางเขาพรรษาจะ

นํารูปฤาษีขึ้นไปไวบนหิ้งบชูา และไมนาํรูปฤาษีไปแสดงที่

ไหนในระหวางเขาพรรษา ซ่ึงอาจจะเปนอิทธิพลของ

ประเพณีทางพทุธศาสนาในชวงเขาพรรษา 
 
 

การจัดเก็บรูปหนังเขาแผงเกบ็รูป นิยมเก็บรูปตัวตลกไวขางลาง ช้ันตอมาเปนรูปกาก ตอมา
คือรูปยักษ รูปลิง และมนุษย สวนรูปฤาษีจดัไวขางบนสุด เพราะถือเปนรูปครู 
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การสืบสานหนังประโมทัย : โรงเรียนบานหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) 
 ในปจจุบนัจะพบวา การแสดงหนังประโมทัยนั้นเริ่มจะไมคอยมีงานแสดงเหมือนเชนอดีต
ที่ผานมา อีกทั้งวัฒนธรรมเดิมที่ใชวิธีเลนหนังแลกขาวก็เปลี่ยนไปจากเดิม หนังประโมทัย ถือเปน
หนึ่งการแสดงของไทยที่นาจะอนุรักษกันเอาไว  

ในป 2549 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานขอมูลทองถ่ิน ได

ดําเนินการจัดโครงการ “หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กําลังเลือนหาย” ขึ้น โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อ อนุรักษ สืบสานและสงเสริมศิลปะการแสดงพื้นบานอีสาน ตลอดจนรวบรวม

และเผยแพรขอมูลศิลปวัฒนธรรมการละเลนพื้นบานอีสาน ในการดําเนินโครงการโดยไดรับความ

อนุเคราะหชุดการแสดงหนังประโมทัยจากโรงเรียนบานหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัศรีสะเกษ เขต 1 ปจจุบันโรงเรียนแหงนี้ ไดทําการอนุรักษและ
สืบสานศิลปะการแสดงหนังประโมทัย โดยการนําเอาภูมปิญญาทองถ่ินดานศิลปะการแสดงนี้มาใช
เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวประสบความสําเร็จอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี เปนแนวทางอยางหนึ่งในการอนุรักษศิลปะการแสดงพื้นบาน

อีสานที่นับวันจะเลือนหายลงไปทุกวนั 
 
ประวัติโรงเรียนบานหนองแวง (โสวรรณีวทิยาคม) 
ป พ.ศ. 2462 นายพันธ บุญเฉลียว ไดเปดโรงเรียนทําการสอนพระภิกษุสามเณรและเด็กวัด 

ขึ้นในวัดสวางวนาราม ของบานหนองแวง  โดยสอนการอานเขียนหนงัสือไทย วิชาคณิตศาสตร
 พ.ศ. 2476 ทางราชการไดแยกนกัเรยีนจากบานแสงใหญ และบานหนามแทงใหเปด

โรงเรียนสาขาที่ศาลาวัดบานหนองแสงใหญทําการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 สวนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 3-4-5-6 ใหเรียนอยูที่บานหนองแวงตามเดิม โดยใหนายมิ่ง รุงเรอืง นายทองศรี 
สุจริต ไปเปนครูทําการสอน กิจการตาง ๆ ขึ้นตอครูใหญโรงเรียนบานหนองแวงตามเดิม 
 พ.ศ. 2477-2478 ทางราชการ ไดส่ังใหยุบโรงเรียนประชาบาล 1 วัดบานหนองแวง แลวให
เดินทางไปเขาเรียนกับโรงเรยีนประชาบาล 1 วัดบานหนองแกว ตําบลหนองแกว ในขณะนัน้ นาย
สวน ศรีขาว ดํารงตําแหนงครูใหญ มีบานหนองแกว บานกอก บานหัวนา บานหนองแวง มาเรียน
รวมกันทั้ง 4 หมูบาน สภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนไปดวยความแออัด เนื่องจากมี

นักเรียนเกนิอตัรา นักเรียนจากบางหมูบานตองเดินทางไกลเพื่อไปเรียนหนงัสือ อุปกรณส่ือการ

เรียนการสอนก็หายากและไมเพียงพอ 
 พ.ศ. 2478 ทางราชการมีคําส่ังใหครูและนักเรียนทีไ่ปเรียนที่โรงเรียนบานหนองแกว

กลับมาเปดการเรียนการสอนที่ศาลาวัดบานหนองแวงตามเดิม โดยแตงตั้งให นายสงัด เชื้อทอง 
ดํารงตําแหนงครูใหญ ที่บานหนองแวงนีห้ลวงปูเจาคณุศรีจันทรคุณ  และชาวบานในหมูบานหนอง
แวง ไดรวมกนัสรางอาคารเรียนขึ้น บนเนื้อที่ที่จัดซื้อและไดรับการบริจาคจากชาวบาน และมีการ
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งานขอมูลทองถิ่น สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                                                14



หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงที่กําลังเลือนหาย 15 

รับมอบใหทางการในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2480  นับวาเปนอาคารเรียนเอกเทศถาวรหลังแรก
ของ จังหวัดศรีสะเกษ ใหช่ือวา โรงเรียนประชาบาล 1 (โสวรรณีวิทยาคม) (โสวรรณี เปนนามสกลุ
เดิมของหลวงปูเจาคุณศรีจนัทรคุณ) และไดดําเนินกจิกรรมการเรียนการสอนเรื่อยมา ในดานการ

บริหารก็ไดปรับเปลี่ยนไปตามระบบระเบยีบการบริหารราชการที่ไดรับคําส่ังมาจากสวนกลาง 
 ในปจจุบนั โรงเรียนบานหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) มี นายทองใบ ทองแสน ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา และ นางสงวนศรี แสงงาม ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ มีครู
อาจารย 20 คน และนกัเรียน 426 คน เปดทําการสอนตั้งแตชวงชัน้ที่ 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบานหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) 

 
 หนังประโมทยักับโรงเรียนบานหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) 

หนังประโมทยั เปนศิลปะการแสดงพื้นบานของชาวบานหนองแวง ต.หนองแวง อ.กันทรา
รมย จ.ศรีสะเกษ โดยแทจริง ในหมูบานแหงนี้เคยมีคณะหนังประโมทัยที่มีช่ือเสียงอยูคณะหนึ่ง ซ่ึง
นับถึงปจจุบันก็กวา 60 ปแลว โดยมีผูรวมกอตั้งในสมัยนั้นคือ 

1. พอใหญวนั จนัทพรม 
2. พอใหญปา  แหลงหลา 
3. พอใหญหนิ พรมดี 
4. พอใหญพูน ผุยพรหม 
5. พอใหญพันธ  บุญบําเรอ 
6. พอใหญปุย แหลงหลา 
ทางคณะหนังประโมทัยจะมตีัวหนังทํามาจากหนังวัว ควาย นํามาสลักลวดลาย ลงส ี เปน

ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ หรือที่ชาวบานรูจักกนัในนาม พระลักษณพระราม ในการแสดงจะมทีั้ง
บทพากษ และบทเจรจา มีดนตรีประกอบ คือ กลอง ระนาด ฉิ่ง นักแสดงใชผูชายลวน ๆ การแสดง
หนังประโมทยัของชาวบานบานหนองแวงไดรับความนยิมในชวงระยะเวลาหนึ่ง ก็ถูกวัฒนธรรม
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ใหมเขาครอบงํา ศิลปะการแสดงเหลานีก้เ็ร่ิมเลือนหายไปจากชุมชน แตในจิตวิญญาณของศิลปน

แลวส่ิงเหลานีไ้มไดเลือนหายไปไหน แมวาผูแสดงในคณะหนังประโมทัยบางคนจะเสียชีวิตลงไป

บางตามวัย ในบางโอกาสผูเฒาผูแกในชุมชนบางคนยังอยากเห็นบรรยากาศเกา ๆ กไ็ดมีการนําการ
แสดงหนังประโมทัยออกมาแสดงบาง แตดวยวัยที่ชราภาพแลวก็ทําใหไมสามารถแสดงไดเต็มที ่
และในชวงเวลานั้นเองก็มีผูสนใจอยากไดตัวหนังประโมทัย ไดมีการเสนอราคาซื้อกับเจาของตัว

หนังอยูเนือง ๆ 
ดวยเหตุผลนี ้ ชาวบานจึงเล็งเห็นความสําคัญและอยากใหศิลปะการแสดงนี้คงอยูตอไป 

และไมอยากขายตัวหนังซ่ึงถือวาเปนภูมิปญญาทองถ่ินของตนใหผูอ่ืน จึงไดติดตอใหทางโรงเรียน

บานหนองแวง (โสวรรณีวทิยาคม) โดยการนําของ นายทองใบ ทองแสน ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ใหเปนผูซ้ือตัวหนังเพื่อเก็บรักษาไวและใชเปนสื่อทําการเรียนการสอนภูมิปญญาทองถ่ินใหกับ

นักเรียนในโรงเรียนบานหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) โดย มี พอใหญหิน  พรมดี  เปนผูถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ินนี้ใหกับนักเรียนดวยตนเอง โดยเริ่มขึ้นใน ป 2545 เปนตนมา หนังประโมทัยจึงได
เขามาเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนแหงนี ้

ทางโรงเรียนไดดําเนนิการสอนศิลปะการแสดงหนังประโมทัยใหกับนักเรียน โดยได

มอบหมายใหบุคลากรในโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ ไดแก 
1. นายวัฒนา แหลงหลา 
2. นายบุญธรรม บุญฉลวย 
3. นายประสิทธิ์  ชนะนิล 
4. นางอุไรวรรณ  ใจอุน 

นักเรียนที่เขารวมฝกการแสดงหนังประโมทัย รุนแรก ไดแก 
1. เด็กชายสุรวิทย กลัดม ี
2. เด็กชายดนุพล กายแกว 
3. เด็กชายพลวัฒน  พรมด ี
4. เด็กชายสุวัฒน สงวนงาม 
5. เด็กชายอดิศักดิ์ แหลงหลา 
6. เด็กชายภาคนิยั แสนทวีสุข 
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พอใหญ หิน พรมดี และ นายทองใบ ทองแสน ผูสืบสานตํานานหนังประโมทัยแหงบานหนองแวง 

 

 
พอใหญหิน พรมดี ผูแสดงนํา 

 

ปจจุบัน นักเรียนที่ไดรับการฝกฝนและเรียนรูการแสดงหนังประโมทัย ไดนําชุดการแสดง
หนังประโมทยัออกไปแสดงตามงานตาง ๆ ในชุมชน และไดประยกุตใชตวัคนแสดงแทนตวัหนัง 
ซ่ึงไดรับความนิยมและชื่นชมในการแสดงเปนอยางมาก นบัเปนการอนุรักษและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินใหคงอยูตอไป ไดเปนอยางด ี
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งานขอมูลทองถิ่น สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                                                17



หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงที่กําลังเลือนหาย 18 
 

ตัวหนังประโมทัยรูปตาง ๆ 
 

แหลงขอมูล :  โรงเรียนบานหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ต.หนองแวง อ.กันทรารมย  
จ.ศรีสะเกษ 

ถายภาพโดย :  นางศกุนตลา  เกตวงศา  นักวิชาการโสตทัศศึกษา สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  
ภาพตัวหนัง ชื่อและรายละเอียดตัวหนัง 

ฤาษี  การแสดงหนังประโมทัยบางคณะจะถือเปนรูปครู หัวหนา
คณะจะทําการไหวครูกับรูปฤาษี และเริ่มการแสดงดวยการไหวครู
ในจอ โดยการขึ้นรูปฤาษีกอนเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระอุมา เปนมเหสีของพระอิศวร มีสองภาคคือภาคใจดีกับภาคดุ
ราย พระอุมาในภาคใจดีเปนหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามมาก สวน
ในภาคดุรายจะมีรูปรางนาเกลียดนากลัวมีหัวกะโหลกมนุษยหอยที่

พระศอ มี 10 กร แตละกรถืออาวุธตาง ๆ กัน ทั้งยังมีจิตใจ
โหดเหี้ยมมากแมแตพระอิศวรเองก็ยังเกรงพระอุมาในภาคดุรายนี้ 
พระนามของพระอุมาในภาคดุรายมีช่ือเรียกอยางอื่นเชน ทุรคา กาลี 
จัณฑี เปนตน 

................................................................................................................................................................................................................. 
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ทาวมาลีวราช หรือมาลีวัคคพรหม เปนพรหมมี 4 พักตร 8 กร มี
ความยุติธรรมมากจึงไดรับพรจากพระอิศวรใหมีวาจาสิทธิ์ ทาว
มาลีวราช มีศักดิ์เปนปูของทศกัณฐ เมื่อทศกัณฐทําสงครามกับ
พระรามตองสูญเสียญาติมิตรและบริวารเปนจํานวนมาก  
    ทศกัณฐหวังจะใหทาวมาลีวราชสาปแชงพระราม จึงฟองรอง
ตอทาวมาลีวราชใสรายพระรามมากมาย ทาวมาลีวราชไมตองการ
ฟงความขางเดียว จึงใหเชิญพระรามและนางสีดาไปสอบสวนจนได
ความจริง ทาวมาลีวราชสั่งใหทศกัณฐคืนนางสีดาไป แตทศกัณฐไม
ยินยอม ทาวมาลีวราชโกรธมากกลาวคําสาปแชงใหทศกัณฐตอง
ตายดวยศรของพระราม 
 
 
 

 

พระนารายณ  เปนเทวดาผูเปนใหญฝายปราบปราม มีกายสีดอก
ตะแบก มี 4 กรซึ่งกรทั้ง 4 นั้นถืออาวุธตาง ๆ กัน คือ คฑา ตรี จักร 
สังข ประทับอยูกลางเกษียรสมุทรบนหลังพญานาค ช่ือ อนันต
นาคราช พระมเหสีของพระองคคือพระลักษมี ทรงใชครุฑเปน
พาหนะพระนารายณมีช่ือเรียกอยางอื่นอีก เชน พระทรงครุฑ พระสี่
กร พระทรงสังข พระวิษณุ พระธราธร พระสังขกร เปนตน 
 
 
 
 
 
 

พระราม คือ พระนารายณอวตาร (แบงภาค) ลงมา ถือกําเนิดเปน
พระราชโอรสของทาวทศรถกับนางเกาสุริยา แหงกรุงอยุธยา เพื่อ
จะปราบปรามทศกัณฐ พระรามมีพระอนุชาตางพระมารดา 3 
พระองค คือ พระพรต พระลักษมณ และพระสัตรุต พระมเหสีของ
พระราม คือ นางสีดา พระรามมีกายสีเขียว สามารถปรากฎรางเปน
พระนารายณมีสี่กรได อาวุธประจําพระองค คือ ศร ซึ่งเปนอาวุธ
วิเศษที่ไดประทานมาจากพระอิศวร. 
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พระลักษมณ คือ พญาอนันตนาคราช ที่ประทับของพระนารายณ
มาเกิดมีกายสีทอง พระลักษมณ เปนพระโอรสของทาวทศรถและ
นางสมุทรเทวี มีพระอนุชารวมพระมารดา คือ พระสัตรุตพระ
ลักษมณมีความจงรักภักดีตอพระรามมาก เมื่อพระรามตองออกเดิน
ปาถึง 14 ปพระลักษมณก็ไดติดตามไปดวย และยังชวยออกรบกับ
กองทัพของกรุงลงกาอยางกลาหาญหลายครั้งหลายหน 
 
 
 
 
 
 

 

นางสีดา คือ พระลักษมี มเหสีของพระนารายณ อวตารลงมาเกิด
เพื่อเปนคูครองของพระราม ตามบัญชาของพระอิศวร นางสีดาเปน
พระธิดาของทศกัณฐกับนาง มณโฑ แตเมื่อประสูติแลว พิเภกได
ทํานายวา นางเปนกาลกิณีแกพระบิดาและบานเมือง ทศกัณฐจึงสั่ง
ใหนํานางใสผอบลอยน้ําไป พระฤาษีชนกพบเขา จึงเก็บไปเลี้ยง
เปนลูก โดยฝงดินฝากพระแมธรณีไว เวลาผานไปถึง 16 ป พระ
ฤาษีชนกเบื่อหนายการบําเพ็ญพรตคิดกลับไปครองกรุงมิถิลา

เชนเดิม จึงลาเพศพรหมจรรยไปขุดนางขึ้นมาและตั้งช่ือใหวา สีดา
(แปลวารอยไถ) จากนั้นพานางเขาเมืองมิถิลา จัดพิธียกศร
คูบานคูเมืองเพ่ือเสี่ยงทายหาคูครองใหนางสีดา พระรามยกศรไดจึง
ไดอภิเษกสมรสกับนางสีดา

 

 

พาล ี เปนลิงมีกายสีเขียว เปนโอรสของพระอินทรกับนางกาลอัจนา 
ถูกฤๅษีโคดมสาปใหกายเปนลิงพรอม ๆ กับสุครีพผูเปนนอง 
หลังจากที่ฤๅษีรูความจริงวาทั้งสองเปนลูกชู พระอินทรสงสาร
โอรสที่ตองซัดเซพเนจรอยูในปาจึงสรางเมืองขีดขินใหปกครอง 
และตั้งนามใหโอรสวาพระยากากาศ (ซึ่งภายหลังไดนามใหมวา
พาลี) แลวใหสุครีพเปนมหาอุปราช ครั้งหนึ่ง พระอิศวรฝากนาง
ดารามากับพาลีเพื่อเปนรางวัลใหสุครีพ แตพาลีกลับยึดนางไวเปน
ภรรยาของตนเสียเอง และตอมาพาลีก็ยังแยงนางมณโฑมาจาก
ทศกัณฐขณะทศกัณฐพานางเหาะผานเมืองขีดขิน ภายหลังพาลีถูก
พระรามสังหารดวยศรจนสิ้นชีวิต
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หนุมาน เปนลิงเผือก (กายสีขาว) มีลักษณะพิเศษ คือ มีเขี้ยวแกวอยู
กลางเพดานปาก มีกุณฑลขนเพชร สามารถแผลงฤทธิ์ใหมีสี่หนา
แปดมือ และหาวเปนดาวเปนเดือนได ใชตรีเพชร(สามงาม) เปน
อาวุธประจําตัว (จะใชเมื่อรบกับยักษตัวสําคัญๆ) มีความเกงกลา
มาก สามารถแปลงกายหายตัวได ทั้งยังอยูยงคงกระพัน แมถูกอาวุธ
ของศัตรูจนตาย เมื่อมีลมพัดมาก็จะฟนคืนไดอีก  
    เมื่อนางสวาหะ ถูกมารดาสาปใหไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลม 
พระอิศวร จึงบัญชาใหพระพาย นําเทพอาวุธของพระองค  ไปซัดเขา
ปากของนาง นางจึงต้ังครรภและคลอดบุตร เปนลิงเผือกเหาะ
ออกมาจากปาก ไดช่ือวา หนุมาน หนุมานจึงถือวาพระพายเปนพอ
ของตน หนุมานไดถวายตัวเปนทหารเอกของพระรามชวยทําการ
รบจนสิ้นสงคราม 

 

สุครีพ เปนลิงมีกายสีแดง มีศักดิ์เปนนาของหนุมาน สุครีพเปนลูก
ของพระอาทิตยกับนางกาลอัจนา เมื่อพระฤๅษีโคดมรูความจริงจาก
นางสวาหะวาสุครีพไมใชลูกของตน แตเปนลูกชู จึงสาปให
กลายเปนลิงพรอมกับพาลีผูเปนพี่ชาย ซึ่งเปนลูกของพระอินทร 
แลวไลใหเขาปาไป ตอมาสุครีพไดเปนทหารของพระราม ไดรับ
ความไววางพระทัยจากพระราม ใหเปนผูจัดกองทัพออกสูรบกับ
กองทัพของกรุงลงกาอยูเสมอ

 
 
 
 
 

นิลพัท เปนลิง กายสีน้ํารัก (สีดําสนิท) มีเขี้ยวแกวเชนเดียวกับหนุ
มานมีฤทธิ์เดชเกงกลามาก เมื่อพระรามใหพวกวานรทําถนนขามไป
กรุงลงกา นิลพัทกับหนุมานเกิดทะเลาะวิวาทและตอสูกัน แตไมมี
ใครเอาชนะได เพราะตางก็มีฤทธิ์เดชเทาเทียมกัน พระรามกริ้วมาก
สั่งใหนิลพัทไปรักษาเมืองขีดขินคอยสงเสบียงอาหารใหกองทัพ

ของพระราม สวนหนุมานก็ใหทําถนนใหเสร็จภายใน 7 วัน 
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องคต เปนลิง มีกายสีเขียว เปนบุตรของพาลีกับนางมณโฑ 
กลาวคือเมื่อพาลีแยงนางมณโฑมาจากทศกัณฐแลว นางตองเปน
ภรรยาของพาลีจนกระทั่งตั้งครรภ ทศกัณฐไปฟองฤๅษีอังคัตผูเปน
อาจารยของพาลีใหมาวากลาวพาลี จนพาลียอมคืนนางมณโฑใหแต
ขอลูกเอาไว ฤๅษีอังคัตจึงทําพิธีเอาลูกออกจากทองนางมณโฑไปใส
ในทองแพะ เมื่อครบกําหนดคลอดพระฤๅษีก็ทําพิธีใหออกจากทอง
แพะใหช่ือวา องคต ทศกัณฐยังผูกใจเจ็บ จึงแปลงกายเปนปูยักษ 
คอยอยูกนแมน้ําเพื่อจะฆาองคตขณะทําพิธีลงสรง แตถูกพาลีจับได 
แลวเอามาผูกไวใหลูกลากเลนอยูเจ็ดวันจึงปลอยไป เมื่อสุครีพขอ
ใหพระรามมาชวยปราบพาลี กอนที่พาลีจะสิ้นใจตาย ไดสํานึกตน
วาทําผิดตอสุครีพ ทั้งไมรักษาคําสัตยสาบาน จึงไดทูลฝากฝงสุครีพ
และองคตไวกับพระราม องคตไดชวยทําศึกกับกองทัพของทศกัณฐ
อยางเต็มความสามารถ พระรามเคยสงองคตเปนทูตไปเจรจากับ
ทศกัณฐ เพื่อทวงนางสีดาคืนแมจะไมสําเร็จ แตก็ไดแสดงความ
เฉลียวฉลาดและความกลาหาญ ใหประจักษแกตาของทศกัณฐ 
 

 

มัจฉาน ุ เปนบุตรของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา จึงมีรางกายเปน
ลิงเผือกเชนเดียวกับหนุมาน แตมีหางเปนปลา เมื่อนางสุพรรณ
มัจฉาคลอดมัจฉานุออกมาแลว ก็กลัวทศกัณฐจะรู จึงนํามัจฉานุไป
ทิ้งที่ชายหาด มัยราพณ ซึ่งเปนญาติกับ ทศกัณฐ มาพบเขามีความ
สงสาร ไดนําไปเลี้ยงไวเปนบุตรบุญธรรม ตอมามัยราพณลักพาตัว
พระรามมาไวที่เมืองบาดาล หนุมานติดตามมาชวย ไดพบกับมัจฉา
นุจึงตอสูกัน แตไมสามารถเอาชนะกันได จนกระทั่งไดรูวาเปนพอ
ลูกกัน 
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พิเภก คือ เทพบุตรเวสสุญาณ จติุลงมาเกิดเพื่อชวยพระรามปราบ
ทศกัณฐ พิเภกเปนยักษมีกายสีเขียว เปนนองของทศกัณฐ มีความรู
ทางโหราศาสตรอยางยอดเยี่ยม สามารถทํานายเหตุการณลวงหนา
ไดอยางแมนยํา เมื่อทศกัณฐลักพานางสีดามา พิเภกไดทูลตักเตือน
และแนะนําใหสงนางสีดาคืนไป ทําใหทศกัณฐโกรธมาก จนขับไล
พิเภกออกไปจากเมืองพิเภกจึงไปสวามืภักดิ์กับพระราม ให
คําแนะนําที่เปนประโยชนจนกระทั่งพระรามชนะสงคราม หลังจาก
เสร็จศึกแลว พระรามไดสถาปนาใหพิเภกเปนกษัตริยครองกรุง
ลงกา มีพระนามวา ทาวทศคีรีวงศ 
 
 
 

นนทก เปนยักษที่ทําหนาที่ลางเทาเทวดาอยูที่เชิงเขาไกรลาส ถูก
พวกเทวดาแกลงตบหัวบาง ถอนผมบาง จนหัวโลน นนทกมี
ความแคนมาก จึงเขาเฝาพระอิศวรทูลขอพรใหมีนิ้วเปนเพชร 
สามารถชี้ใหผูใดตายก็ได  
    จากนั้นนนทุกก็ใชนิ้วเพชรช้ีใหเทวดา พญาครุฑ คนธรรพ ตาย
เกลื่อนกลาด พระนารายณจึงตองไปปราบ กอนตายนนทุกตอวา
พระนารายณวา ตนเองมีเพียงสองมือเทานั้นจะชนะพระนารายณที่
มีถึงสี่กรไดอยางไร พระนารายณจึงประทานพรใหแกนนทุกไปเกิด
เปนยักษมีสิบหนา ยี่สิบมือ แลวพระองคจะไปเกิดเปนมนุษยมีเพียง
สองมือ เพื่อปราบนนทกในชาติใหม ใหหมดสิ้นทั้งวงศยักษ นนทก
จึงกลับชาติมาเกิดเปนทศกัณฐ 
 

ทศกัณฐ ก็คือยักษนนทุกกลับชาติมาเกิดเพื่อรบกับพระนารายณ ซึ่ง
อวตารมาเกิดเปนมนุษยธรรมดา ทศกัณฐ เปนกษัตริยแหงกรุงลงกา 
รางกายเปนยักษ มี 10 หนา 20 มือ มีสีกายเปนสีเขียว ไมมีใครฆา
ใหตายได เพราะถอดดวงใจใสกลองฝากไวกับพระฤๅษีโคบุตรผู
เปนอาจารย ทศกัณฐมีนิสัยเจาชู มีชายาและนางสนมมากมาย แตถึง
กระนั้น เมื่อรูวานางสีดาเปนหญิงที่มีความงดงามมาก แมนางจะมี
พระสวามีอยูแลว ก็ยังลักพาตัวไป จึงเปนสาเหตุใหตองทําศึกกับ
พระราม จนญาติมิตรลมตายไปเปนจํานวนมาก และในที่สุดตนเอง
ก็ถูกพระรามฆาตาย 
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กุมภกรรณ เปนยักษกายสีเขียว มีหอกโมกขศักดิ์เปนอาวุธ ไดช่ือวา
กุมภกรรณ (หูหมอ) เพราะมีรางกายใหญโตจนเอาหมอใสไวในหู
ได กุมภกรรณเปนนองรวมมารดาของทศกัณฐ โดยเปนพี่ของพิเภก 
ครั้งหนึ่ง กุมภกรรณออกรบกับพระลักษมณ ไดพุงหอกโมกขศักดิ์
ไปถูกพระลักษมณจนสลบ แตพิเภกและหนุมานชวยแกไขใหฟน
ได ตอมา กุมภกรรณไดทําพิธีทดน้ํา โดยเนรมิตรกายใหใหญโต
ขวางทางน้ําไว เพื่อใหกองทัพของพระรามอดน้ําตาย แตถูกหนุมาน
ทําลายพิธี ครั้งสุดทาย กุมภกรรณออกรบกับพระราม ถูกศรของ
พระรามจนเสียชีวิต 
 
 
 

ฤาษีมารีศ เปนยักษกายสีขาว เปนบุตรของนางกากนาสูร มีศักดิ์
เปนนาของทศกัณฐ เมื่อทศกัณฐไดฟงคํายอโฉมนางสีดาจากนาง
สํามนักขา ก็ใหหลงใหลอยากไดนางเปนชายา จึงบังคับมารีศให
แปลงเปนกวางทองเดินไปใหนางสีดาเห็น นางสีดาอยากได
กวางทองจึงออนวอนใหพระรามออกไปจับมาให พระรามใชศรยิง
มารีศลมลง มารีศแกลงตัดเสียงเปนพระรามรองขึ้นดัง ๆ เหมือน
ไดรับบาดเจ็บ นางสีดาไดยินคิดวาพระรามมีอันตรายขอใหพระ
ลักษมณตามไปชวย แลวมารีศก็ขาดใจตาย 
 
 
 
 
 

วิรุณจําบัง เปนยักษ กายสีมอหมึก (สีขาวเจือดํา) เปนบุตรของพญา
ทูษณแหงกรุงจารึก จึงเปนหลานของ ทศกัณฐ มีมาคูใจชื่อนิลพาหุ 
มาตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์ สามารถหายตัวได วิรุณจําบังยกทัพไปชวย
ทศกัณฐทําศึกกับพระราม โดยขี่มานิลพาหุ หายตัวเขาไปในกองทัพ
ของพระราม ลอบฆาพวกไพรพลลิงตายไปเปนจํานวนมาก พิเภก 
ถวายคําแนะนําใหพระรามแผลงศรไปฆามานิลพาหุเสีย วิรุณจําบัง
หนีไปซอนตัวในฟองน้ํา แตก็ถูกกหนุมานตามไปฆาตาย 
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นางสํามนักขา เปนยักษ กายสีเขียว เปนนองรวมมารดาคนสุดทอง
ของทศกัณฐ สามีช่ือชิวหา ตอมาชิวหาถูกทศกัณฐขวางจักรตัดลิ้น
ขาดถึงแกความตาย นางสํามนักขาจึงเปนมาย มีความวาเหวออก
ทองเที่ยวไปจนไดพบพระราม นางเห็นพระรามรูปงามก็นึกรัก
อยากไดไปเปนคูครอง ถึงกับตบตีนางสีดาดวยความหึงหวงจึงถูก
พระลักษมณตัดหู จมูก มือและเทาแลวไลไปนางสํามนักขากลับไป
ฟองพี่ชาย คือ ทูษณ ขร และตรีเศียร วาถูกพระรามขมเหง แตยักษ
ทั้ง 3 ตน ก็ถูกพระรามสังหาร นางสํามนักขาจึงไปหาทศกัณฐ ชม
โฉมนางสีดาใหฟง จนทศกัณฐนึกอยากไดเปนชายา จนกระทั่งไป
ลักพานางสีดามา 
 

 

นางเบญกาย เปนธิดาของพิเภกกับนางตรีชฎา ทศกัณฐไดใชใหนาง
เบญกายแปลงเปนสีดาลอยน้ํามาเพื่อลวงใหพระรามเลิกทัพกลับไป 
พระรามลงสรงน้ําเห็นศพลอยมาติดทาน้ําคิดวานางสีดาตายจริง ๆ ก็
เสียพระทัย แตหนุมานสงสัย ทูลขออนุญาตนําศพขึ้นมาเผาไฟ นาง
เบญกายทนความรอนไมไหวจึงเหาะหนีไป หนุมานตามไปจับตัว
มาถวายพระรามได พระรามเห็นแกพิเภกจึงใหหนุมานพานางไปสง
ที่กรุงลงกา ระหวางทางหนุมานพูดจาเกี้ยวพาราสีจนไดนาง
เบญกายเปนภรรยา เวลาตอมาหลังจากเสร็จศึกแลวนางมีบุตรชาย
กับหนุมานช่ืออสุรผัด 
 
 
 

นางมณโฑ เปนมเหสีของทศกัณฑ มีชาติกําเนิดเดิมเปนกบ อาศัย
อยูใกลอาศรมของพระฤๅษี 4 ตน พระฤๅษีมักจะใหทานน้ํานมนาง
กบอยูเสมอ วันหนึ่ง นางกบเห็นนางนาคมาคายพิษใสอางน้ํานม 
เพื่อฆาพระฤๅษีทั้ง 4 นางจึงสละชีวิต กระโดดลงไปกินนมในอาง
จนตาย  
    พระฤๅษีไดชุบชีวิตนางใหฟนขึ้นเพื่อถามเรื่องราว เมื่อทราบ
ความจริงแลว จึงชุบนางกบใหเปนมนุษย มีความสวยงาม ต้ังช่ือให
วา มณโฑ (แปลวากบ)แลวนํานางไปถวายพระอุมาบนสวรรค 
ตอมา พระอิศวรประทานนางมณโฑใหแก  ทศกัณฐเปนรางวัลตอบ
แทน ที่ยกเขาไกรลาสใหต้ังตรงเหมือนเดิมได แตถูกพาลีชิงนางไป
ระหวางทาง นางตองไปเปนภรรยาของพาลีจนตั้งครรภ พระฤๅษี
อังคัต จึงสั่งพาลีใหคืนนางใหแกทศกัณฑโดยผาทองนําทารกไป
ฝากไวในทองแพะ ตอมาจึงเกิดเปนองคต 

................................................................................................................................................................................................................. 
งานขอมูลทองถิ่น สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                                                25



หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงที่กําลังเลือนหาย 26 
 

 

สดายุ เปนพญานก กายสีเขียว เปนเพื่อนกับทาวทศรถ วันหนึ่งสดา
ยุ พบทศกัณฐอุมนางสีดาเหาะมา นางสีดาเรียกใหชวย สดายุจึงเขา
ตอสูกับทศกัณฐเพื่อแยงนางสีดา ทศกัณฐสูไมได สดายุมีความฮึก
เหิมพูดอวดตนวา ตนไมเคยเกรงกลัวใครเลย นอกจากพระอิศวร 
พระนารายณและพระธํามรงคของพระอิศวรที่นางสีดาสวมอยู

เทานั้น ทศกัณฐจึงถอดพระธํามรงควงนั้นขวางไปถูกปกของสดายุ
หักไดรับบาดเจ็บสาหัส แลวทศกัณฐก็พานางสีดาไป สดายุทน
ความเจ็บปวดคาบพระธํามรงครอจนพระรามตามมาถึง เมื่อทูล
เรื่องราวทั้งหมดและถวายพระธํามรงคแลวสดายุก็สิ้นใจ  
 

พระพรต คือ จักรของพระนารายณมาเกิด  กายสีทับทิม เปนผูมีใจ
ยุติธรรมและซื่อสัตยมาก  พระพรตเปนโอรสองคที่ ๒ ของทาวทศ
รถกับนางไกยเกษ ี  พระพรตโกรธพระมารดามาก เมื่อทราบวา
พระรามตองออกปา ๑๔ ป เพราะนางไกยเกษีทูลขอทาวทศ
รถ  พระพรตรีบตามไปออนวอนใหพระรามเสด็จกลับแตไมสําเร็จ 
พระพรตจึงถวายสัตยปฏิญาณวา หากครบ ๑๔ ปแลว พระรามยังไม
กลับ จะเขากองไฟเผาตนเองใหตาย จากนั้นพระพรตก็ใหสรางเมือง
ประจันตคามไวที่ชายแดนเมืองอโยธยา เพื่อคอยรับเสด็จ
พระราม  ครั้นเวลาผานไปครบ ๑๔ ป พระพรตไมเห็นพระราม
กลับมา ก็เตรียมจะเขากองไฟกับพระสัตรุต แตหนุมานมาหามไว
ทัน 
 
 

ทรพา 

ทรพา นีลา ทรพี มียักษอยูตนหนึ่งช่ือ "นนทกาล" มีหนาที่เปนยาม
เฝาประตูวังสวรรค ของพระศิวะ (เขาไกรลาส) ยักษตนนี้ไดทําผิด
กฏ โดยการปลุกปล้ํานางฟานาม "มาลี" นางฟาไดนําเรื่องทูล ตอ
องคศิวะเจา พระศิวะทรงกริ้วจึงสาป ใหยักษไปเปนควาย มีนามวา 
"ทรพา" และจะตองถูกสังหารโดยลูกของตัวเอง ผูมีช่ือวา "ทรพี" 
หลังจากนั้นถูกจะพนคําสาป  
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นีลา 

ทรพี 

 

นนทกาลเกิดเปนควาย หลายเมีย มันจะฆาลูกชายที่จะเกิดทุกตัว 
เมียทรพาตัวหนึ่งช่ือนีลา หนีไปและไดคลอดลูกที่อื่น ควายตัวนี้ 
ไดรับการเลี้ยงดูโดยเทวดา เทวดาไดต้ังช่ือควายตัวนี้วา "ทรพี" ทุก
วันทรพีจะวัดขนาดกีบของมันกับของพอ เมื่อใหญเทากันจึงถือวา
พรอมที่จะสู ทายสุดทรพา ก็ถูกลูกของ ตนฆาตาย

กวางทอง ทศกัณฐใชให “มารีจ” พระยายักษผูมีฤทธิ์ตนหนึ่งแปลง
กายเปนกวางทอง มาลอลวงใหพระรามออกไปจากศาลาและทิ้ง
นางสีดาไวลําพัง เพื่อเปดโอกาสใหทศกัณฐเขาไปลักตัวนางสีดาไป
กรุงลงกา พระรามไมรูในกลอุบายจึงออกติดตามกวางทองไปในปา 
ครั้นรูสึกสงสัยจงึใชศรยิงกวางทองลมลง แตกวาจะไดรูขอเท็จจริง 
นางสีดาก็ถูกลักพาตัวไปเสียแลว 
 
 
 
 
 
 
 

หอกโมกขศักดิ์ อาวุธประจํากายของ กุมภกรรณ ซึ่งเปนอนุชารวม
มารดาของทศกัณฐ เปนยักษดีอยูในศีลธรรม แตขัดพี่ชายไมไดจึง
ตองออกไปรบ หอกโมกขศักดิ์เปนเทพอาวุธมีฤทธิ์พุงถูกผูใดแลว
จะถอนไมหลุด และเมื่อผูใดตองหอกนี้เขา เมื่อถูกแสงอาทิตยสองก็
จะตายทันที 
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ปลัดต้ือ  ตัวตลกที่มีรูปรางลักษณะ กนงอน พุงยื่น จมูกโดง ปากยื่น 
ถือขวานเปนอาวุธ สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น ใสกางเกงขายาว สวม
รองเทาหุมสน เปนคนอารมณดี หัวเราะอยูเสมอ ซื่อสัตยตอหนาที่ 
ทําหนาเที่เปนพัศดีเรือนจําเปนทหารของฝายพระราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บักแกว เปนคูหูของบักปอง เปนเสนาของทศกัณฑ รูปรางลักษณะ
จะศีรษะลาน ลงพุง นุงโสรงลายตาหมากรุก นิสัยเอาจริงเอาจัง 
รอบคอบ มีลักษณะเปนผูนํา กลาหาญ พูดภาษาถิ่นอีสาน พูดได
คลองแคลว ชัดถอยชัดคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิงถุง เปนทหารของฝายพระราม ทําหนาที่เปนทหารคนสนิทของ
พระรามและนางสีดา รูปรางลักษณะเปนลิง มีหางยื่นออกมา เดิน
สองขาอยางมนุษย นิสัยคลองแคลววองไว ฉลาดและตลกคะนอง 
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บักแอว หรือ สีสะแอว   รูปรางคอนขางเล็ก จมูกแหลม คางสั้น ชอบ
สายเอวอยูเสมอ จะสวมกางเกงขาสั้น สวมเสื้อกลาม เอาเขาขางใน
กางเกง  นิสัยเอาจริงเอาจัง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ซื่อสัตย จะ
ทําอะไรมักไตรตรองเปนอยางดีเสียกอน 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพตัวหนังอืน่ ๆ ท่ีใชประกอบการแสดงหนังประโมทัย 

  
ตัวประกอบ ทหารยักษฝายทศกัณฑ 
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นักมวย นาวี 

 
 
 

  
บักเปอย แมใหญนมยาน 
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สาวงิก สาวแงก 

 
 
 

  
หมอแคน อาศรม 
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ตนไม เสือ 
 

  
ราชรถทรง ชาง 

 

 
เตา 

 

................................................................................................................................................................................................................. 
งานขอมูลทองถิ่น สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                                                32



หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงที่กําลังเลือนหาย 33 

เอกสารอางอิง 
จัดทัพ. (26  กมุภาพันธ 2550). Available from : URL : http://www.siamnt.com/literature-
        ramakien/html/ramakien-character-7.html 
ชุมเดช  เดชภมิล.  2531.  การศึกษาเรื่องหนังประโมทัยในจังหวัดรอยเอ็ด.  ปริญญานิพนธศิลป 
        ศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.  
นพวรรณ  สิริเวชกุล.  หนังตะลุงอีสาน ปราโมทัย. (25 ธันวาคม 2549).   Available from : URL :  
        http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9480000099964  
นภดล ทิพยรัตน. หนังตะลุงสูหนังประโมทัย : การแพรกระจายและการปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรม.   
        รูสมิแล. 20(1).  32-37. 
มานิตย สนับบุญ.  หนังตะลุงอีสาน มนตเมืองน้ําดําของดีท่ีรอวันจางหาย.  โพสตทูเดย. 24 กรกฎาคม 
        2548. A.2. 
รชนี  กรกระหวัด.  2542.  เชดิหนังแลกพรกิแลกขาว หนังตะลุงอิสานบานสระแกว.  วฒันธรรมไทย. 
        36 (12) : 15-18. 
รัถพร ซังธาดา.  2526.  หนังปะโมทัย: หนงัตะลุงภาคอีสาน.  กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการ 
        สงเสริมหนังสือตามแนวพระราชดําริ. 
ลักขณา จินดาวงษ.  ยกครูคาย หนังประโมทัยบานแต. เมืองโบราณ. 28(4 ).   
สุริยา  สมุทคุปติ์ และคณะ.  2535.  หนังประโมทัยของอีสาน การแพรกระจายและการปรับเปลี่ยน 
        ทางวัฒนธรรมในหมูบานอีสาน.  ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ. 
หนังประโมทยั ตํานานที่ตองสืบสานตอตอลมหายใจ.  (25 ธันวาคม 2549). Available from : URL :  
        http://c.1asphost.com/jigko/entertain/pramothai_01.html
หนังประโมทยัมหรสพเลนเงาของอีสาน.  ศิลปวัฒนธรรม. 17 (10). 136-138. 
หนังปราโมทยั หรือหนังปะโมทัย หรือหนังบักตื้อ. (25 ธันวาคม 2549). Available from : URL :  
        http://www.isangate.com/entertain/dance_04.htm 
 

................................................................................................................................................................................................................. 
งานขอมูลทองถิ่น สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                                                33

http://www.siamnt.com/literature-
http://c.1asphost.com/jigko/entertain/pramothai_01.html
http://c.1asphost.com/jigko/entertain/pramothai_01.html



