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implanting its people to cherish and conserve its 

valuable pride that is Nang Yai Shadow Play. It is  

the thai cultural treasure widely acclaimed as the 

advanced art throughly the meaning of Nang Yai , the 

history of Nang Yai, making Nang Yai, the process 

of making Nang Yai in the past and present and 

the belief and preservation for our community. All of 

these, we found that the Khanon community focus 

on Nang Yai Shadow Play having the responsibility 

from the temple and relating to schools inclnded 

with the implantation for young people getting the 

participation and learning such as making Nang Yai  

and show, the belief in respect teachers. Nang Yai  

Wat Khanon is the valuable art with dubbling and 

tuneful singing. Nang Yai Shadow Play is the place 

for the art preservation and practice with puppeting, 

shadow playing include to the performance. In addition,  

it makes a big important role in our community to 

participate and inherited this advanced art of Thai 

cultural heritage tradition.
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บทนำา

	 หนงัใหญ่	นบัว่าเป็นมหรสพท่ีใช่แสดงในพระราชส�านกั	 

มาตั้งแต่คร้ังอดีต	 ค�าว่าหนังใหญ่	 มีความงดงามของ

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 หนังใหญ่

วัดขนอน	 ชุมชนท่ีปลูกฝังให้เยาวชนในชุมนุมมีความรัก 

และรักษา	 อนุรักษ์สิ่งที่มีค่าของชุมชน	ซึ่งเป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมไทยท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะการแสดง 

ชั้นสูง	 โดยศึกษาความหมายของหนังใหญ่,	 การเข้ามา

ของหนังกว่าหนังใหญ่,	การท�าหนงัใหญ่วดัขนอน,	ขัน้ตอน 

การท�าหนังใหญ่ของอดีตและปัจจุบัน,	 ความเช่ือและ 

การสืบสานต่อของชุมชน	ดังนั้นจึงพบว่า	ชุมชนวัดขนอน	

มีการให้ความส�าคัญกับหนังใหญ่	 โดยการดูแลของวัด

และการเชื่อมโยงของโรงเรียน	 รวมทั้งการปลูกฝังให้

เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมและเรียนรู้	 เช่น	 การท�าหนัง	

การแสดง	 รวมท้ังความเชื่อในเร่ืองการบูชาครู	 จึงท�าให้

หนังใหญ่วัดขนอน	 เป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าที่ประกอบด้วย	 

ศิลปะการออกแบบลวดลายไทย	 ความประณีตของฝีมือ

ช่างแกะสลัก	 ศิลปะทางนาฎศิลป์	 รวมทั้งบทพากย์และ

การขับร้องที่ไพเราะ	 และเป็นแหล่งอนุรักษ์และเรียนรู้ 

ฝึกฝนศลิปะ	ทางด้าน	การท�าตวัหนงั	การเชดิหนงั	รวมทัง้ 

การแสดง	 และการสร้างบทบาทให้คนในชุมชนได้เรียนรู ้

โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน	 และสืบสานเพื่อให้หนังใหญ่ 

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสืบไป

ค�ำส�ำคัญ : มรดกทางวัฒนธรรม	/	หนังใหญ่	/	วัดขนอน

Abstract

  This research is aimed to study Nang Yai 

Shadow Play at Wai Khanon, the ideal community 

อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	เอกทัศนศิลป์แอนิเมชั่นออกแบบและดิจิทัลมีเดียอาร์ต	โรงเรียนสาธิต	มศว	ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)

หนังใหญ่วัดขนอน : ภูมิหลัง สภาพการณ์ 

และการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม 

NangYai Shadown Play at Khanon Temple: Background,condition and heritage
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การร่วมรวมการแสดงออกของศิลปะในแต่ละแขนงที่

รู้จักกัน	 เช่น	 ศิลปะด้านหัตถศิลป์	 ศิลปะด้านนาฎศิลป	์

ศิลปะด้านคีตศิลป์	 ศิลปะด้านวาทศิลป์	 และศิลปะด้าน

วรรณศลิป์	วัดขนอน	จดัว่าเป็นชมุชนเทีร่วบรวมความเป็น 

มรดกทางวัฒนธรรมด้านการแสดงหนังใหญ่	 ตั้งอยู ่

บรเิวณลุม่แม่น�า้แม่กลอง	ต�าบลสร้อยฟ้า	อ�าเภอโพธาราม	

จังหวัดราชบุรี	 ความโดดดเด่นของหนังใหญ่วัดขนอนนั้น	 

คือ	 เป็นเพียงวัดเดียวที่ก่อตั้งคณะหนังใหญ่ขึ้นและเป็น

คณะหนังใหญ่ที่ยังคงอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัด	 ปัจจุบัน

มีการควบคุมดูแลโดยพระครูพิทักษ์	 ศิลปาคม	 ซึ่งเป็น

เจ้าอาวาส	 โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับสนองจาก

โครงการพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงอุปถัมภ์ให้เป็นมรดกที่มีคุณค่า

ทางด้านการแสดงหนังใหญ่	 จึงท�าให้วัดขนอนปัจจุบันนี้	 

หนังใหญ่ยังคงมีความส�าคัญต่อชุมชน	 และจากการ

สนับสนุนท้ังองค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	 และ

โรงเรียนวัดขนอน	รวมทั้งวัดที่เป็นส่วนส�าคัญในการจัดหา 

งบประมาณมาดูแลและอนุรักษ์ให้หนังใหญ่วัดขนอน

แห่งนี้	 เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย	 และได้รับรางวัล

จากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ	 (UNESCO)	 ได้รับการยกย่องให้เป็น	 1	

ใน	6	ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟู

มรดกวัฒนธรรม	 รางวัลนี้ได้เพราะการร่วมมือ	 การ

อนุรักษ์ศิลปะการแสดงของทั้งวัด	 โรงเรียน	 ชาวบ้าน	 

หน่วยงาน	 ราชการ	 การร่วมมือกันสร้างความรักและ

หวงแหนรวมทั้งร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ด�ารงอยู	่ 

รวมทั้งความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินอันทรงคุณค่า

ของบรรพชนในอดีต	

	 จากความส�าคัญดังกล่าวท�าให้ชุมชนวัดขนอนแห่งนี้

นีม้คีวามน่าสนใจในการทีเ่ข้าไปศกึษาถงึการสบืสานความ

เป็นหนังใหญ่วัดขนอนของชุมชน	 ความเป็นหนังใหญ่,	 

การเข้ามาของหนงักว่าหนงัใหญ่,	การท�าหนงัใหญ่วัดขนอน,	 

ขั้นตอนการท�าหนังใหญ่ของอดีตและปัจจุบัน,	 ความเชื่อ

และการสบืสานต่อของชมุชน	ทีป่ลกูฝังให้เยาวชนในชมุนมุ

มีความรักและรักษา	 อนุรักษ์สิ่งที่มีค่าของชุมชน	 ซึ่งเป็น

สมบัติทางวัฒนธรรมไทย	 ให้มีการสืบสานและเผยแพร่

ทางวัฒนธรรมให้ด�ารงอยู่ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อศึกษาหนังใหญ่วัดขนอน	 ในประเด็น	ความเป็น 

หนังใหญ่,	 การเข้ามาของหนังกว่าหนังใหญ่,	 การท�าหนัง

ใหญ่วดัขนอน,	ขัน้ตอนการท�าหนังใหญ่ของอดตีและปัจจบุนั,	

ความเชื่อและการสืบสานต่อของชุมชน

ภูมิหลัง

กว่ำจะเป็นหนังใหญ่

	 ความหมายของหนังใหญ่	 (Grand	 Shadow	 Play)	

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 ให้ความหมาย

ว่า	 มหรสพอย่างหนึ่ง	 ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ 

กว่าหนังตะลุงมาก	 คีบด้วยไม้ตับ	 ๒	 อันส�าหรับจับเชิด	

เชิดได้ทั้งหลังจอและหน้าจอ	ใช้ปี่พาทย์และเกราะบรรเลง

ประกอบ	ผู้เชิดกับผู้พากย์เป็นคนละคนกัน	(พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.	 2556)	 ทั้งยังเป็นการแสดง

ที่รวบรวมศาสตร์ของศิลปะหลายๆ	 แขนงด้วยกัน	 

อันได้แก่	 หัตถศิลป์	 นาฏศิลป์	 คีตศิลป์	 ดุริยางค์ศิลปะ	

และวรรณศิลป์	 การแสดงหนังใหญ่เป็นลักษณะของ 

การเล่นแสงเงาบนผืนระนาบผนังหรือฉาก	 จากการ

สัมภาษณ์พระครูพิทักษ์	 ศิลปาคม	 กล่าวว่า	 ถ้าจะพูดถึง

หนังใหญ่	 ต้องท�าความรู้จักค�าว่า	 หนัง	 พูดถึงศัพท์ความ

เป็นหนัง	 หนังเป็นการเล่นเงา	 มีมาตั้งแต่สมัยกษัตริย ์

อเล็กซานเดอร์มหาราช	 (Alexander	 King)	 การเล่น

เงา	 (Shadow	 Play)	 หรือหนังเงา	 จะใช้แสงไฟส่องตัว

หนังเพื่อให้เกิดเงาบนจอ	 กลุ่มพวกทมิฬได้เห็นการแสดง 

พวกนี้มาก่อน	 สันนิษฐานว่า	 ท�าเล่นกันเพื่อเป็นความ

บันเทิง	 พวกวณิพกได้น�าความบันเทิงมาให้ความส�าราญ

กับพวกทหาร	 บุคคลส�าคัญ	 การเล่นจะเป็นรูปของ 

การรบ	 รูปของกองทัพ	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ 

ของกษตัริย์อเล็กซานเดอร์	โดยการแสดงผ่านทางกระดาษ

ท่ีฉลุ	 เม่ือเล่นไปจะท�าให้เกิดการช�ารุดง่ายเพราะท�าจาก

กระดาษ	ครั้งกษัตริย์อเล็กซานเดอร์	กรีธาทัพมาปกครอง 

แคว้นปัญจาบ	ประเทศอินเดีย	การแสดงหนังได้มีการเผย

แพร่และปรับเปลีย่นตามแบบอารยธรรมของตน	พวกอนิเดีย

จงึได้ปรบัปรุงจากกระดาษมาใช้ดบีกุแทน	ตเีป็นแผ่นแล้วน�า

ไปฉลุสลักลายและเล่นเป็นหนัง	แต่ดีบุกจะมีน�้าหนักมาก

ท�าให้เปลี่ยนมาเป็นหนังแพะและหนังแกะมาฉลุสลักแทน	

การแสดงหนังที่น�ามาแสดงในยุคของอินเดีย	พวกกษัตริย์	

พวกพราหมณ์	ที่มีการจัดการศึกษาจะใช้เรื่อง	รามายณะ

เป็นเรื่องในการศึกษา	รวมทั้งเรื่องไตรเพศ	ใช้ในการสอน

ศาสนา	แต่ในการสอนศาสนาน้ันการน�าเอาหนังมาฉลสุลกั

ใช้เป็นสื่อการสอน	 จึงเป็นท่ีมาของการท�าหนังในช่วงน้ัน	

(พระครูพิทักษ์	ศิลปาคม,	2556:	สัมภาษณ์	)	และหลัก

ฐานที่เกี่ยวกับการเล่นหนังนั้นที่เก่าแก่ที่สุดยัง	พบว่า	มา
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จากชาวอนิเดยีซึ่งได้ปรากฎในคัมภรี์พระพุทธศาสนาภาษี

บาลี	“เถรีกถา”	Song	of	the	Nuns)	นอกจากนี้ยังปรากฎ 

ในคัมภีร์มหาภารตะหลายตอน	ยิ่งหลังๆปรากฎหลักฐาน 

เร่ืองต่างๆมากมาย	โดยเรยีกการเล่นหนงัชนดินีว่้า	“ฉายา

นาฎกะ”	(Chaya	Katha)	(อ้างในฉววีรรณ	ศริ,ิ	2552:	244)		

ภำพที่ 1	ภาพหนังใหญ่	

ที่มา:	ถ่ายโดยผู้เขียน

	 การเข้ามาของหนังใหญ่ในประเทศไทยนั้น	 ไม่ได้

ปรากฎหลักฐานชัดเจน	 จากการเล่าขานหนังใหญ่มา

กับพ่อค้าพาณิชย์	 พวกนักสอนศาสนา	 และพวกแสวง 

หาโชค	 เป็นผู้น�าเอาศิลปะเข้ามาเผยแพร่	 โดยผ่านมา

ทางอาณาจักรศรีวิชัย	 ตั้งแต่ทางตอนใต้ของไทยไปจนถึง

ชวา	เรียกหนังว่า	“วายังกุลิต”	เป็นภาษาอินโดนีเซีย	เป็น

ศิลปะการแสดงของชาวชวาหรือภาษาไทย	คือ	หนังตะลุง	

หนังตะลุงนี้ได้ขยายเผยแพร่สู่เขมรหรือขอม	 คร้ังเมื่อ 

เรืองอ�านาจ	ขอมเรียกหนังตะลุงที่มาเผยแพร่	ว่า	อายอง	 

เมื่อศิลปะการแสดงหนังตะลุงมีการเผยแพร่จากหนัง 

ตัวเล็กมาเป็นหนังตัวใหญ่นั้น	 ส่งอิทธิพลมายังสมัย 

พระเจ้าไชยวรมันท่ี	 2	 การน�าลวดลายบนหนังนครวัด 

มาแกะลงบนตัวหนังและมาเล่น	จากการขยายอ�านาจทาง

วฒันธรรมตามลุม่น�า้	ขยายมายงัลุม่แม่น�า้เจ้าพระยา	หนงั

ใหญ่ถกูเผยแพร่ให้เข้ามามบีทบาทในชนชัน้สงู	กษตัรย์ิ	ขนุนาง	

หลกัฐานการแสดงหนงัเริม่เข้ามาโดยเป็นมหรสพตัง้แต่สมยั

สโุขทยั	ทีป่รากฏเป็นหลกัฐานการแสดงหนงัใหญ่นัน้จะมใีน

สมยักรงุศรอียธุยา	ครัง้สมเดจ็พระรามาธบิดทีี	่1	(พระเจ้า

อูท่อง)	ได้บอกไว้ในหนงัสอืกฎมณเทยีรบาลเกีย่วกบัการแสดง

หนังใหญ่ว่าเป็นที่นิยมของชาวไทยในสมัยนั้น	ครั้งสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ	หนงัใหญ่เข้ามาเป็นทีน่ยิมในสงัคมวงั	 

จัดให้เป็นการแสดงมหรสพให้กับพระมหากษัตริย์	 แต ่

ยงัไม่พบหลกัฐานชดัเจนว่า	หนงัใหญ่ของไทยได้แบบอย่าง 

มาจากใคร	 เพียงแต่พบว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มีหนังใหญ่ของเขมรเรียกหนังใหญ่ว่า	 สะแบก	 ซึ่งเป็น

ภาษาเขมรแปลว่า	 หนัง	 ค�าเดิมใช้ว่า	 สะแบกธม	 หมาย

ถึง	 การเล่นเงา	 ธม	 แปลตามค�าแปลว่า	 ใหญ่	 จึงเป็น

ค�าที่ตรงกับภาษาไทยว่า	 หนังใหญ่	 สมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชได้บนัทกึข้อความไว้ในหนงัสือสมุทรโฆษ 

ค�าฉันท์	ในใจค�านั้นกล่าวถึงค�าว่า	สะแบก	(หนังใหญ่)	ไว้

เช่นกัน	(พระครูพิทักษ์	ศิลปาคม,	2556:	สัมภาษณ์	)				

	 นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้แบ่งกลุ่มการเข้ามา

ของหนังใหญ่เป็น	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มแรกเห็นว่าหนังใหญ่

ของไทยน่าจะได้อิทธิพลมาจากชวา	 กลุ่มที่สองเห็นว่าน่า

จะได้อิทธิพลมาจากเขมร	 กลุ่มที่สามเห็นว่าน่าจะได้รับ

หนังใหญ่มาจากอินเดียโดยตรง	หนังใหญ่ที่คนไทยรับเข้า

มามไิด้รบัเข้ามาทัง้หมด	แต่ได้น�ามาปรบัปรงุเปลีย่นแปลง

แก้ไขให้เหมาะสมถูกกับความนิยมและลักษณะแบบแผน

ของไทย	(ฉวีวรรณ	ศิริ,	2528:	10)	

การเข้ามาของหนังใหญ่ วัดขนอน

	 หนงัใหญ่วัดขนอนได้รบัการดแูลจากท่านพระครศูรทัธา

สุนทร	ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า	“หลวงปู่กล่อม”	ในช่วงสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	5)	

ท่านได้รวบรวมช่างที่มีฝีมือในชุมชน	ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่

ในละแวกน้ันจะเป็นชาวนา	และอยู่ในความอปุถมัภ์ดแูลจาก

ทางวัด	ถ้ามีผู้ต้องการติดต่อไปเล่นจะติดต่อทางวัด	หนัง

ชดุแรกทีไ่ด้จากการรวบรวมจากช่างพืน้บ้าน	เช่น	ช่างหนงั	

ช่างพากย์	 คนเชิด	 จากเมืองราชบุรีมาร่วมงาน	 จากการ

สัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดขนอนองค์ปัจจุบัน	 พระครูพิทักษ	์

ศิลปาคม	ท่านได้เล่าว่า	หลังจากที่หลวงปู่กล่อมสิ้นแล้วนี้	

หนังใหญ่ยังคงเป็นสมบัติของวัด	การสานต่อในช่วงนั้นยัง

ไม่มีแต่เป็นเรื่องของคนที่เล่นหนังกันอยู่	คือ	เป็นเรื่องของ

ชาวบ้านที่ยังเล่นหนังกัน	เช่น	ครูลออ	ทองมีสิทธิ์	เป็นทั้ง

ครูหนังและนายหนัง	ลุงชวน	ช่างเกตุ	เป็นครูในพื้นที่		ครู

ลออจะสอนให้เด็กมาเล่นหนัง	 ส่วนลุงชวนจะสอนคนใน

ครอบครัวให้มาเล่นหนัง	 ซึ่งเป็นเร่ืองของคนในครอบครัว	

ลูกหลานก็มาเล่นกัน	 เวลาใครมีงานก็ชักชวนกันไปเล่น

ดนตรีไทย	 เชิดหนัง	หนังใหญ่ของวัดนั้นได้ซบเซาลงหลัง

หลวงปู่กล่อม	และได้มารื้อฟื้นอีกครั้งโดย	ศาสตราจารย์	

พันตรีหญิง	 ผอบ	 โปษะกฤษณะ	 ได้เข้ามาท�าวิจัยเรื่อง

วรรณกรรมประกอบการเล่นหนังใหญ่วัดขนอน	 จังหวัด

ราชบุรี	ท�าให้หนังใหญ่ฟื้นฟูอีก

	 หนงัวดัขนอนนัน้ได้มีโอกาสไปแสดงในทีต่่างๆ	และได้
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เห็นว่า	ยังมีการละเล่นกันอยู่	วัดขนอนได้ท�าเป็นโครงการ

ในพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรม

ราชกมุาร	ีได้เชญิช่างหนงัสชุาต	ิซึง่ท�าหนงัตะลงุ	และเชญิ

ครวูาท	ีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ	จงัหวดัปัตตาน	ีขึน้มาสอน	

โดยพระครพูทิกัษ์เองได้เรยีนและท�าแกะหนงัด้วย	ท้ังยงัท�า

โครงการหนงัใหญ่โดยได้รบัการสนบัสนนุจากสถาบันต่างๆ	

รวมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร	 และได้ท�าตามพระราชด�าริ

ของสมเดจ็พระเทพฯท่ีว่า	“ให้ท�ำหนงัใหม่ขึน้มำใช้ในกำร

แสดง ของเก่ำให้เก็บรักษำในพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทำงกำรศึกษำ ส่วนหนังใหม่ไว้แสดงเป็นกำรเผย

แพร่ ทรงพระรำชด�ำริให้ฝึกหดัเยำวชนเพือ่เล่นหนงัใหญ่” 

(พระครูพิทักษ์	ศิลปาคม,	2556:	สัมภาษณ์)			

 

การทำาหนังใหญ่วัดขนอน

	 การท�าหนังใหญ่หรือตัวหนังนั้น	 ช่างโบราณจะคิด

ประดิษฐ์ลวดลายที่ปรุลงในตัวหนัง	 ด้วยฝีมือที่มีความ

ประณีต	 บรรจง	 โดยกรรมวิธีของช่างโบราณ	 ซึ่งใน

ปัจจุบันยังมีการสืบสานต่อ	 แต่อาจมีกระบวนใหม่ใน

การท�าตัวหนังให้มีความสะดวกด้วยเครื่องมือที่มีความ

ทันสมัย	 แต่ยังคงความประณีตของการท�าตัวหนังให้ 

ยังดูความงามเหมือนดังอดีตที่ท�ากันมา

	 จฬรรณ์	ถาวรนกุลุพงศ์	เป็นคนพ้ืนท่ีในชุมชนวดัขนอน

มาตัง้แต่เกดิ	และเป็นนายหนงัแห่งวดัขนอน	ค�าว่า	นายหนงั	 

หมายถึง	ผู้ดูแลหนังหรือผู้จัดการหนังใหญ่	 เมื่อตอนเด็ก

ได้เป็นเยาวชนคนแรกทีไ่ด้เข้ามาฝึกหดัการแสดงหนงัใหญ่	

เมือ่	20	ปีมาแล้ว	จากน้ันได้มโีอกาสเรยีน	ปวช.	ทีโ่รงเรยีน

เทคนิคโพธาราม	 สาขาวิจิตศิลป์	 จังหวัดราชบุรี	 และได้

ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเพาะช่าง	สาขาศิลปะไทย	หลังจากจบ

ได้ออกมาท�างานเก่ียวกับฝาผนังโบสถ์	 และท�างานเกี่ยว

กับศิลปะไทย	 จึงได้มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับหนังใหญ่	 

เพราะเป็นพื้นที่บ้านเกิด	 ช่างจฬรรณ์ใช้ความสามารถท่ี

เรียนมาเข้ามาดแูลร่วมกบัพระครูพิทักษ์ศลิปาคม	ในการจดั 

การหนังใหญ่วัดขนอนนี้				

ภำพที่ 2	ช่างจฬรรณ์	ถาวรนุกุลพงศ์

ที่มา:	ถ่ายโดยผู้เขียน

	 การท�าหนังใหญ่นั้น	 สมัยก่อนโบราณหนังมาจาก

การที่สมัยนั้นมีงานพิธีต่างๆ	 เช่น	 งานแต่ง	 งานบวช	จะ

มีการล้มวัว	และน�าเนื้อวัวมาท�าอาหารร่วมพิธีในวัด	ส่วน

หนังจะน�าไปฟอกโดยการใช้สมุนไพรแช่	เพื่อดับกลิ่นคาว

โดยมีเกลือเป็นตัวผสมผสานกับสมุนไพร	 แล้วน�ามาขูด

และขึงตาก	 หนังที่ฟอกแล้วจะท�าเป็นหนังกลอง	 และ

บางส่วนน�ามาถวายวัดไว้	 ขั้นตอนการท�าหนังในสมัย

โบราณมีกรรมวิธีที่ซับซ้อน	 และใช้ระยะเวลาเม่ือเทียบ 

กบัการน�าเอาข้ันตอนจากสมยัโบราณมาปรบัใช้ในการท�าตัว

หนัง	โดยจะแบ่งกรรมวธีิสมยัโบราณและปัจจุบนัให้เหน็ขัน้

ตอนการท�าหนังใหญ่ของวัดขนอน	ดังนี้

ขั้นตอนการทำาตัวหนังใหญ่และวิธีการจากอดีตและปัจจุบัน  
กำรท�ำตัวหนังใหญ่ในอดีต กำรท�ำตัวหนังใหญ่ในปัจจุบัน

1. กำรเตรียมหนัง

	นิยมใช้หนังวัวมาท�าเพราะหนังวัวมีความบางและโปร่งใส	

ฉลุง่าย

1. กำรเตรียมหนัง

																		ใช้หนังวัวมาท�าแต่จะเลือกซื้อจากโรงงาน	ทางโรงงาน 

จะรีดหนังได้ตามขนาดความหนา	บาง	ตามที่ต้องการ

ภำพที่ 3
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2. กำรฟอกหนัง

	 	 ใช้พวกพชืสมนุไพรมาหมกัในการฟอก	 เช่น	 การหมกั

หนงัด้วยปูนขาวหรือน�้าเกลือเข้มข้นประมาณ	 1	 ชั่วโมง	 

ตัวหนังจะนิม่	 น�ามาต�า	 จากนัน้น�ามาขงึบนสะดงึจนแห้ง	 

แล้วใช้กะลามะพร้าวหรือมีดขูดเอาขนและพังผืดออก	 

น�าไปหมักกบัน�า้ลกูล�าโพง	 หรอืเรยีกว่า	 ต้นกาสลกั	 แช่เพ่ือ 

ขับพิษในหนัง	 ใช้เวลาประมาณ	 1	 คืน	 จึงน�าหนังมาขึง 

ผึง่แดดจนแห้งสนิท	จะท�าให้หนงัเรียบและตงึอยู่ได้นาน

2. กำรฟอกหนัง

																ตามพื้นบ้านและท้องถิ่นในปัจจุบันจะใช้การฟอกด้วย 

น�้าส้มสายชู	โดยใช้น�้าส้มสายชู	1	ลิตร	ผสมน�้า	20	ลิตร	 

น�าผนืหนงัทีข่ดูเอาพงัผดืและขนออก	 แช่หมกัไว้ประมาณ	 

3	 ชั่วโมง	 น�าหนังไปล้างออกแล้วตากจนแห้ง	 แต่จะมี 

อีกวิธีคือการซื้อตามโรงงานที่ท�าการฟอกหนังด้วยน�้ายา

เคมี	 จะได้หนังในลักษณะเดียวกันแต่ราคาอาจจะแพง

กว่าวิธีการที่ท�าตามท้องถิ่น

3. กำรเขียนลำย

				แต่โบราณจะใช้วัสดุที่เป็นเหล็กแหลมขูดหนังให้เป็นรอย	

ร่างเป็นแบบโครงร่างแล้วจึงใช้พู่กันตัดเส้นเป็นเส้นคร	ู 

(โครงร่างรูปแบบของลายไทย	 รูปแบบของครูที่สอนมา)	

เพื่อจะได้ตอกตามลายที่ร่าง	 การที่ใช้เหล็กแหลมเขียน

ลายนั้นเมื่อร่างแล้ว	 ถ้ากรณีร่างลายผิดสามารถลบลาย

ได้โดยไม่มีรอย

ภำพที่ 4

3. กำรเขียนลำย

	 	 ใช้วิธีการลอกลายหรือร่างลายโดยใช้กระดาษไขวาง 

ทับแบบแล้วร ่างลวดลายจากต้นแบบหรือการวาด 

ลวดลายแล้วน�าไปถ่ายเป็นพมิพ์เขยีว	 (ส�าเนาทีเ่กดิจาก 

การฉายแสงผ่านต้นฉบับที่เป็นกระดาษบางๆ	 ลงบน

กระดาษที่เคลือบสารเคมี	 ซึ่งไวต่อแสง	 ให้ปรากฏเป็น 

ลวดลายสีขาวบนพื้นสีน�้าเงินหรือลวดลายสีน�้าเงินบน

พื้นสีขาว)	หรือถ่ายเอกสารขนาด	A3	หรือ	A4	แล้วน�า 

มาขยายตามสดัส่วนของตวัหนงั	 จากนัน้ปะลงบนตวัหนงั 

แล้วจึงท�าการฉลุฉลาย

ภำพที่ 5

กำรท�ำตัวหนังใหญ่ในอดีต กำรท�ำตัวหนังใหญ่ในปัจจุบัน
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4. กำรปรุลำย

				 เป็นการเจาะหรือตัดให้หนังโปร่งทะลุ	 โดยการตอก

จะใช้มุกหรือปัจจะบัน	หรือที่เรียกภาษาปัจจุบันว่า	ตาไก่	 

(ตุ๊ดตู่)	เป็นตัวใช้ตอกลาย

ภำพที่ 6

การตอกลายจะใช้เครื่องมือ	 2	 ประเภท	 คือ	 เครื่องมือ

ตอกและเครื่องมือตัด

4. กำรปรุลำย

				จะใช้ตัวตุ๊ดตู่หรือตาไก่เป็นตัวตอกตามลวดลายเช่น

เดียวสมัยโบราณ	เครื่องมือที่ใช้จะมีทั้งเครื่องมือตอกและ 

เครื่องมือตัด	จะพัฒนามาใช้มีดที่ท�าจากใบเลื่อย	เป็นมีด 

ที่เป็นเครื่องมือชิ้นเดียว	 เป็นมีดปลายแหลม	 ใช้ตดัหรอื

เฉอืนตามบรเิวณทีต้่องการตดัออกให้เป็นช่อง

•	เครื่องมือตอก

ภำพที่ 7

ภำพที่ 8

จะใช้ส�าหรับการเดินเส้นโปร่ง	เป็นจุดๆ	ตัวที่ใช้ส�าหรับปรุ

จะเป็นแท่งเหล็กยาวกลวง	มีขนาดต่างๆ	กัน

•	เครื่องมือตัด 

ภำพที่ 9 จะใช้สิ่วชนิดต่างๆ	เช่น	สิ่วหน้าตัด	สิ่วเล็ก	 

สิ่วโค้ง	สิ่วตรา	ใช้ตัดหรือกลัดดตามลายที่ได้ร่างไว้

ภำพที่ 10

การใช้มีดจะดีกว่าสิ่วเพราะไม่ต้องเปล่ียนส่ิวหลายหน้า	

หลายตัว	 และจังหวะ	 ที่เจาะลงไปจะเร็วกว่าและสะดวก

ช่องที่เจาะจะดูเรียบร้อย
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การท�าตัวหนังใหญ่ในอดีต การท�าตัวหนังใหญ่ในปัจจุบัน

5.	การลงสี

	 			สีที่ใช้ในการลงตัวหนังจะมีสีด�า	สีขาว	สีน�้าตาลแดง	
สีเหลืองแดง	 หรือสีน�้าตาลอ่อน	 และสีเขียว	 กรรมวิธีแต่
โบราณจะใช้วัสดุธรรมชาติเป็นตัวผสม	 เช่น	 สีเขียว	 ได้
จากการใช้จุนสีที่เป็นผลึกสีฟ้ามาต�า	 ใช้ทาผสมกับกาว
และใช้น�้ามะนาวถูให้หนังมีความนิ่ม	 สีด�า	 จะใช้เขม่นดิน
หม้อ	 โดยการใช้ใบกล้วยมาเผา	 และใช้แผ่นสังกะสีใหญ่
มาท�าเป็นกระโจมแล้วดักควัน	 จากนั้นขูดควันออกมาแล้ว
ผสมกับยางไม้	ซึ่งเป็นกาวกระถินหรือยางมะขวิด	มาผสม
สีน�้าตาลแดง	 จะใช้แกนไม้ฝากน�ามาต้ม	 แต่ก่อนใช้ย้อม
จีวรพระ	เรียกกันว่า	สีกัก	แกนไม้ฝางจะน�ามาต้มจนเกอืบ
แห้งแล้วน�ามาทาตวัหนงั	หรอืใช้หมากแห้งผสมเหล้าขาวแช่
ไว้	2	คืน	แล้วบีบเอายางมาทา	จะได้สีน�้าตาลแดงนี้

	 	 	 	 	 	 สีสนิมทองแดง	 เรียกอีกอย่างว่า	 สีตังแช	 โดย
การใช้ทองแดง	ทองเหลือง	ส�าริด	แช่กับกรดเกลือ	เอามา
ผสมน�้าแล้วแช่ทิ้งไว้ครึ่งหนึ่งของโลหะให้ท�าปฏิกิริยากับ
อากาศให้เกิดเป็นสนิม	บางทีต้องแช่เป็นปีเพื่อให้กัดกร่อน	
ให้เป็นผงฟู	แล้วเอาส่วนนี้มาร่อน	 เอาแต่ที่เป็นสนิม	จาก
นั้นน�ามาแช่	 รินน�้าทิ้งหลายครั้ง	 เพื่อเอาความเค็มของ
กรดเกลือออกให้เจือจางที่สุด	 แล้วน�ามาบดในครก	 ผสม
ด้วยกาวกระถิน	แล้วน�ามาทาตัวหนัง	จะได้เป็นสีสนิมแดง

5.	การลงสี

	 	 	 	สีจะใช้สีที่มีในสมัยโบราณ	คือ	ยังคงใช้สีด�า	ขาว	
น�้าตาลแดง	เขียว	แต่จะสะดวกทางด้านกรรมวิธีในการ
ผสมที่จะได้สีนั้นๆ	คุณภาพจะต่างกันไม่มาก	เช่น	สีด�า	
จะใช้สีอะคลิลิค	 แต่ต้องดูวัตถุประสงค์ในการท�า	 ถ้าจะ
ให้ทึบแสงจะใช้สีด�า	 เพียงให้ติดทนนานและทึบแสง	ถ้า
เป็นสีน�้าตาลแดง	ปัจจุบันยังคงใช้กรรมวิธีที่ใช้หมากแห้ง 
ผสมกับเหล้าขาวแช่ไว้	2	คืน	แล้วบีบยางมาทาเหมือน
สมัยโบราณอยู่	 เพราะหมากหาง่าย	 และในปัจจุบันมีสี
ที่ใช้ทาตัวหนังที่ท�าให้การท�างานสะดวกขึ้น	 คือ	 สีอะค
ลิลิค	 ซึ่งคุณสมบัติทาในหนัง	 ถ้าผสมบางจะโปร่งใสได้	
ถ้าผสมหรือทาทับกันจะเข้ม	ท�าให้มีส่วนที่ทึบได้

ภาพที่	11

6.	การเคลือบหนัง

				ใช้ใบฟักข้าวหรือใช้น�้ามันยางใสทา	แต่ที่จะคงทนและ
ให้หนังดูมันจะเป็นยามะขวิด

6.	การเคลือบหนัง

	 	 	 	 จะใช้น�้ายาแลคเกอร์เคลือบตัวหนัง	 สามารถกัน
ความชื้นและรักษาสภาพของหนังและสีให้คงทน

7.	การผูกไม้

																	การผูกไม้หรือเรียกว่าไม้ตับหนัง	จะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดมา 
เหลาเป็นด้ามไว้จับเวลาเชดิหนงั	 ไม้ตบัหนงัท�ามาจากไผ	่ 
จึงต้องน�าไม้ไปรมควันไฟเพื่อกันพวกแมลงหรือมอดท่ีจะ
มากินไม้ไผ่

7.	การผูกไม้

	 	 	 	 ยังคงใช้แบบเดิมอยู่คือ	 ใช้ไม้ไผ่มาตัดเป็นด้าม	
ส�าหรับท�าเป็นที่จับตัวหนัง

ภำพที่ 12 ภำพที่ 13



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (12) ก.ค. - ธ.ค. 61 / 117

	 จากกรรมวธิกีารดัง้เดมิ	จากรุน่สูรุ่น่	การท�าหนงัใหญ่ 

ก็ยังคงรักษาสิ่งที่เป็นกรรมวิธีแต่ดั้งเดิม	และน�ามาปรับใช้ 

ให้เข้ากับวัตถุที่มีตามยุคสมัย	 ท�าให้การท�าหนังใหญ่ยัง

คงสร้างสรรค์สืบเนื่องกันมา	 การถ่ายทอดภูมิปัญญา	

ตลอดจนการสานต่อของชุมชน	 ท�าให้วัดขนอนยังคง

มีการผลิตหนังใหญ่	 โดยฝีมือช่างท้องถ่ิน	 ในปัจจุบัน

ปัญหาในการท�าตัวหนังน้ัน	 จากการสัมภาษณ์ช่าง 

จฬรรณ์	 กล่าวว่า	 การจะได้หนังผืนใหญ่นั้น	 เพื่อมา

ตอกเป็นผืนเดียว	 เดี๋ยวนี้หนังค่อนข้างหาผืนใหญ่ไม่ได้

แล้ว	จากโรงฆ่าสัตว์ก็ดี	หนังวัดขนอนแต่ก่อนใช้ความสูง

เป็นหลัก	 เมื่อก่อนหนังวัดขนอนสูงเกือบ	 2	 เมตร	 ตาม

มาตรฐาน	1.80	-	1.70	เมตร	ตอนนี้คงได้ประมาณ	1.50	

เมตร	 แต่จะแก้ปัญหาโดยการต่อตัวหนัง	 วิธีการต่อหนัง

จะมี	2	แบบ	คือ	ใช้กาวร้อนแล้วใช้กาวอัด	หนังจะไม่ขาด	 

ส่วนวิธีที่	2	กรณีไว้ใช้แสดงจะใช้ตอกตุ๊ดตู่คู่แล้วเย็บเชื่อม

กัน	(จฬรรณ์	ถาวรนุกุลพงศ์,	2556:	สัมภาษณ์	)

	 ดังนั้นการบ�ารุงรักษาตัวหนังที่เข้ามาในช่วงพระครู

ศรัทธาสุนทร	ตัวหนังจะเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของทาง

วัด	 หนังเก่าจะถูกลอกลายเพื่อน�าไปใช้แสดงและเก็บตัว

จริงไว้	 เป็นการศึกษาและเผยแพร่	 ในการท�าตัวหนังนั้น	 

ทางวัดขนอนปัจจุบันน้ีได้มีการจัดอบรมการท�าหนังให้กับ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ	 รวมทั้งได้น�าวิธี

การท�าหนงัไว้ในรายวชิาเลอืกของโรงเรยีนวดัขนอน	เพือ่ให้

เยาวชนรุน่ต่อไปรู้จกัคุณค่าและเป็นการปลกูฝังให้เยาวชน

ในชุมชนรักและห่วงแหนสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน

ความเชือ่ เรือ่งราว ลวดลาย หนังใหญ่วดัขนอน

	 หนังใหญ่แต่ละผืนถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์	 เพื่อเป็น

สมบัติของวัดขนอน	 แต่ละผืนมีเรื่องราวและลวดลาย	 ที่

เคยใช้ในการแสดงหรือแม้ว่าบางตัวจะไม่ได้น�ามาแสดง	

แต่ได้ถูกเก็บรักษาและดูแลจากทางวัด

	 เรื่องราวของหนังใหญ่ที่น�ามาแสดงของวัดขนอนนั้น

จะเป็นเรื่องรามเกียรติ์	 โดยคร้ังสมัยโบราณ	 เรื่องราว 

ของรามเกียรติ์หรือเรียกทางอินเดียว่า	 รามายณะ	 มี

อิทธิพลต่อศาสนา	 เข้ามาเผยแพร่ในบ้านเรา	 เรื่องราว

รามเกียรติ์มีหลายตอน	 จากที่ได้ข้อมูลของวัดขนอน	

พระครูศรัทราสุนทร	เป็นผู้ริเริ่มโดยการสร้างตัวหนังใหญ่	 

และการน�ามาแสดงหนงัใหญ่	หนงัทีท่่านสร้างไว้จะมีหลาย

ชุด	 เช่น	 ชุดที่สร้างขึ้นเป็นชุดแรกของวัดขนอน	 คือ	 ชุด

หนุมานถวายแหวน	ต่อจากนัน้จะเป็นชดุศกึสหสักมุาร	ชดุ

เผาลงกา	 ชุดนาคบาศ	 ชุดศึกวิรุญมุข	 ชุดศึกมังกรกรรฐ์	

ชุดพรหมาสตร์	 ชุดสั่งเมือง	 และชุดศึกชราลัยกัลป์	 และ

ทีท่างวดัน�ามาแสดงบ่อยครัง้จะเป็นชดุหนมุานถวายแหวน	

เพราะในปัจจุบันตัวหนังยังคงมีอยู่	 จากการสัมภาษณ์

พระครูพิทักษ์	ศิลปาคม	นอกจากชุดหนุมานถวายแหวน	

วัดขนอนยังมีการละเล่นจนถึงตอนเผาลงกา	โดยเรื่องราว

คร่าวๆ	คือ	นางสีดาไม่ยอมกลับ	จึงท�าให้พระรามยกทัพ

มาพิชิตลงกา	ส่วนตอนหนมุานถวายแหวนนัน้	ทีว่ดัเล่นกนั

บ่อย	เนื่องจากว่าตัวหนังเป็นลักษณะที่สามารถน�ามาเล่น

ในหลายๆ	ตอน	แต่ตอนนี้เป็นตอนเริ่มเรื่อง	เป็นลักษณะ

ของการเดินทางไปกรุงลงกา	 กว่าจะถึงกรุงลงกาจะต้อง

ผ่านอะไรบ้าง	เจออะไรบ้าง	เป็นเหมือนตัวด�าเนินเรื่องว่า

เริม่เรือ่งเป็นอย่างไร	จะเป็นการเดินทางไปพบส่ิงต่างๆ	ครัง้

แรกนี	้โดยหนมุานจะเป็นตัวเบกิเนือ้เรือ่ง	และเป็นตัวด�าเนนิ

เรื่อง	 การที่จะกล่าวแต่ครั้งเริ่มเรื่อง	 ที่ปล่อยให้กวางทอง 

มาหลอก	ล่อนางสดีา	นางสดีาอยากได้กวางทอง	พระรามจงึ

ออกตามหากวางทอง	และได้แผลงศรใส่กวางทอง	กวางทอง 

ก่อนตายได้เหาะขึน้ไปบนฟ้าและเลยีนเสียงพระราม	หลอก

ให้พระลักษณ์และนางสีดาตายใจ	 พระลักษณ์จึงออกมา

ตามเสยีง	ให้นางสดีาอยูเ่พียงล�าพงั	ท�าให้ทศกณัฐ์มาลกัตัว 

นางสดีาไปกรงุลงกา	การด�าเนนิเรือ่งของรามเกยีรติน์ัน้เป็น 

ทีน่่าตดิตา	และสาเหตทุีน่ยิมน�าเรือ่งรามเกยีรติม์าเล่นนัน้	 

อาจเป็นเพราะการแสดงหนงัใหญ่นัน้ถอืเป็นการแสดงเพือ่

สรรเสรญิเกยีรตคิณุพระมหากษตัรย์ิ	มคีวามเชือ่กนัว่า	พระ

มหากษตัรย์ิเปรยีบเสมอืนพระนารายณ์อวตารลงมาเกดิ	และ

จะสร้างเนือ้เรือ่งให้ดผูจญภยัและสนกุกค็งจะเป็นตวัหนมุาน

ท่ีผจญภยัต่อสู่จากยักษ์	มาเจอนางบษุามาล	ีเจอผเีส้ือสมทุร	

ผ่านด่านมากมายจนเข้ามาในกรงุลงกา	การเล่าเรือ่งกเ็ล่าไป	 

แต่ตวัหนงัพวกนีย้งัมอียูก่น็�ามาเล่นกนั	จนถงึพระรามจดัทพั 

ยกทัพเข้ากรุงลงกา	 เส้นทางตามที่เดินทางสร้างเรื่องราว

และเหตุการณ์ต่างๆ	 ตัวเรื่องนั้นนอกจากให้ความตื่นเต้น	

ลลีาการเชดิ	และวงดนตรปีระกอบแล้ว	หนงัใหญ่ยงัมคีวาม

เชื่อที่ว่า	ในการน�าเรื่องรามเกียรติ์มาเล่นนั้น	แม้จะมีการ

แกะหนงัครบตามเนือ้เร่ือง	แต่ในการเล่นนัน้จะไม่เล่นตอน 

พระล้มหรอืนางล้ม	หมายถงึ	ผูเ้ล่นจะไม่เล่นตอนมบีทตอน 

ตายของพระหรอืนาง	แม้แต่ตอนสลบกต็ดัรอให้ฟ้ืนก่อน	จงึ

ด�าเนนิเรือ่งต่อ	(พระครพูทิกัษ์	ศลิปาคม,	2556:	สมัภาษณ์)			

	 นอกจากน้ี	 การเล่นหนังใหญ่หรือการท�าหนังยังมี

ความเชื่อในเรื่องของการบูชาครู	 พิธีบูชาครูนั้น	 เรียก

ว่า	 “เบิกหน้าพระ”	 การบูชาครูหรือการไหว้ครูนั้นเป็นสิ่ง

ส�าคัญ	 ก่อนการเล่นจะมีการบูชาครู	 เป็นการบอกกล่าว

ก่อนการแสดง	 โดยในการประกอบพิธีมีตัวหนังใหญ ่
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ซึ่งเป็นหนังเจ้าหรือหนังครู	 3	 ตัว	 คือหนังรูปพระฤๅษ	ี 

พระนารายณ์	และพระอศิวร	(หนงัใหญ่วดัขนอน,	2557:	43)	 

จากการสัมภาษณ์ฉลาด	 ถาวรนุกุลพงศ์	 เล่าว่า	 การที่

จะหาหนังมาท�าหนังครู	 หนังที่ได้มาจะต้องมีความเป็น

พิเศษ	 เช่น	 หนังพระฤๅษีจะต้องท�าจากหนังเสือ	 หนัง 

พระอศิวรกบัพระนารายณ์จะต้องท�าจากหนงัววัตายพราย	 

คือ	 หนังวัวที่ตายในขณะก�าลังตั้งท้อง	 หรือหนังวัวที่ถูก

ฟ้าผ่าตาย	 การท�าพิธีแกะหนัง	 คนที่จะสร้างได้จะต้องนุ่ง

ขาวห่มขาว	 และถือศีล	 8	 ท�าจิตใจให้บริสุทธ์ิ	 การแกะ

สลักหน้าพิธีจะต้องท�าภายในวันเดียว	 เพราะเชื่อว่าเป็น

ต�านานท่ีเล่าต่อกนัว่า	ถ้าท�าพธิกีารแกะสลกัไม่เสรจ็อาจจะ 

มีอาเพศ	 หูตามองไม่เห็น	 หรือประสบอุบัติเหตุ	 ดังนั้น

จึงสันนิษฐานว่า	 หนังครูในโบราณจะมีขนาดตัวหนัง 

ไม่ใหญ่	 เพื่อให้ท�าในวันเดียวเสร็จ	 ส่วนเครื่องบูชาที่จัด

เตรียมในพิธีจะมีบายศรีปากชาม	 1	 เครื่องกระยาบวช	 1	 

หัวหมู	 1	 และเงินติดเทียน	 6	 บาท	 ซึ่งในปัจจุบันนี้วัด

ขนอนไม่มกีารสร้างหนังครูขึน้มาใหม่	แต่ยงัคงมพีธิบีชูาคร ู

ทกุครัง้ท่ีมีการแสดง	โดยจะมีบหุร่ี	1	ซอง	ธปู	เทยีน	ดอกไม้	

สตางค์	2	บาท	และคาถาของหลวงปูก่ล่อมทีใ่ช้สวดทกุครัง้

เวลาจะขึน้แสดง	(ฉลาด	ถาวรนกุลุพงศ์,	2556:	สมัภาษณ์)			

	 ความเชือ่เก่ียวกบัหนงัใหญ่ยังเชือ่ว่า	ถงึความศกัดิส์ทิธิ 

ของหนังที่ผ่านการท�าพิธีบูชาครู	โดยมีเหตุการณ์	หลายๆ

อย่างที่คนในชุมชนเคยเล่าต่อกันมา	 เช่น	 ถ้าคนที่ดวง 

ไม่ดีนั้นการจะน�าเอาหนังใหญ่ไปพิงหรือวางที่ต�่าๆ	 นั้น 

ไม่ได้	เพราะหนังมพีธีิบูชาคร	ูหรอืเร่ืองเล่าจากเหตุการณ์ที่

เคยเกดิข้ึนกบัครใูหญ่วดัขนอน	เมือ่สมยัก่อนทีไ่ด้น�าหนงัใหญ่

ไปแสดงทีก่รงุเทพฯ	และได้น�าเอาหนงัใหญ่ไปพงิไว้ข้างถงัขยะ	

เม่ือเสร็จจากงาน	เกดิอาการขาบวมเดนิไม่ได้	หรอืความเชือ่

ทีว่่าบางคนจะยกหนงัใหญ่โดยไม่บอกกล่าว	ไม่บชูา	ไม่ไหว้	

กลบัมาจากการเชดิ	ได้โดนหนิกระเดน็ถกูดวงตาเกอืบตาบอด	

ดงัน้ันจงึเป็นความเชือ่ทีเ่ป็นเร่ืองเล่าต่อกนัเพือ่ทีจ่ะเป็นการให้

เหน็ความศกัดิส์ทิธขิองหนงัใหญ่	และในทกุปีช่วงเดอืนที	่6	 

ข้างขึน้	ประมาณเดอืนพฤษภาคม	จะมกีารจดัพธิคีรอบครู	

(ฉลาด	ถาวรนุกุลพงศ์,	2556:	สัมภาษณ์)						

	 ดงันัน้ในทกุๆความเชือ่ของหนงัใหญ่	จะเหน็ว่า	ยงัคง

ให้ความส�าคัญกับการเคารพบูชา	การสักการะ	ทั้งตัวหนัง	

การแสดง	ซึ่งเป็นการบูชาครูมาตั้งแต่ครั้งโบราณ	การเชื่อ

ในโชคลาง	ทีจ่ะสร้างความเป็นไปในทางทีด่แีละไม่ดต่ีอการ

เคารพสักการะ	สิ่งเหล่านี้เป็นแนวปฏิบัติกันในเชิงศาสนา	

และความเลื่อมใสต่อสิ่งๆ	นั้น

ด้านลวดลายบนหนังใหญ่ของวัดขนอน 

	 ตัวหนังส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของรามเกียรติ์	 โดย

ตามลักษณะของตัวหนังใหญ่นั้น	 เราแยกประเภทในการ

เชิดเป็นลักษณะ	7	ชนิด	คือ

	 1.	 หนังครู	 เป็นตัวหนังที่ไม่ใช่แสดง	 แต่ใช้ส�าหรับ

พิธีการบูชาครู	 จะมี	3	ตัว	คือ	พระฤๅษี	พระนารายณ์	

และพระอิศวร

	 2.	หนังเฝ้าหรือหนังไหว้	จะใช้แสดงตอนฉากเข้าเฝ้า	

ลกัษณะจะเป็นภาพเดีย่ว	โดยมอีาวธุแนบหรอืสอดข้างกาย

	 3.	หนังคเนจรหรือหนังเดิน	หนังชนิดนี้ใช้แสดงตอน

ยกทัพ	 เป็นลักษณะท่าเดิน	 ไม่ว่าจะเป็นตัวพระ	 ตัวนาง	

ตัวลิง

	 4.	หนังง่า	จะมีอยู่	3	ลักษณะ	คือ	หนังที่เป็นท่ายก

เท้าคล้ายท่าโขน	หนังง่าที่เป็นลิง	ใช้แสดงท่าทางการต่อสู้	

มอืจะถอือาวธุ	และหนงัง่าทีใ่ช้ในท่าเหาะ	เช่น	หนมุานเหาะ

	 5.	หนงัเมอืง	ผนืหนงัจะมรีปูวิหาร	ปราสาท	วงั	พลบัพลา	 

เป็นพื้นประกอบ	ส่วนตัวละครจะอยู่ในอิริยาบถต่างๆ

	 6.	 หนังจับ	 เป็นหนังที่มีส่วนประกอบของตัวละคร

ตั้งแต่	2	ตัวขึ้นไป	

	 7.	 หนังเบ็ดเตล็ด	 เป็นหนังท่ีไม่จัดว่าอยู่ประเภทใด	 

เช่น	 หนังเบน	 หนังที่มีท่าทางแปลก	 เป็นสัตว์ต่างๆ	

อย่างพญานาค	 นก	 ลิงน้อย	 หรือหนังปราสาทที่ม ี

ตัวละครนอนอยู่ในปราสาท	เป็นต้น

	 การแบ่งประเภทของตัวหนังนั้น	 สร้างความเข้าใจ

เพื่อเป็นการบอกลักษณะว่าเป็นชนิดใด	 ประเภทใด	

เพราะความเป็นหนังใหญ่	 นอกจากการเชิด	 การเล่น

หลังเงา	 การร่ายร�า	 การพากย์	 รวมทั้งดนตรี	 ความที่ม ี

ลวดลายเป็นตัวบ่งบอกความงดงามในตัวหนัง	 การแกะ

สลักลายตามเน้ือเรื่องที่แสดง	 เป็นฉากต่างๆ	 นั้น	 จะมี 

รูปแบบมาจากครูช่างโบราณ	เป็นรูปแบบของครูภาพไทย	

จฬรรณ์	ช่างท�าหนังใหญ่วัดขนอน	กล่าวว่า	ลายเส้นของ

หนัง	 เช่น	ลายผ้าชายไหว	ชายแดง	 เป็นหนังใหญ่คล้าย

กับการสร้างภาพในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย	 แต่จะต่าง

กันตรงความเป็นงานหนังกับงานจิตรกรรม	งานหนังจะไม่

ต้องไล่สี	ใช้สีแสดงความเป็นขาวด�า	แสดงเงากับแสง	แต่

งานจิตรกรรมจะละเอียดเพราะต้องแบ่งระยะด้วยสี	 แต่

หนังแบ่งระยะด้วยแสง	 ลวดลายในตัวหนัง	 เช่น	 ถ้าเป็น

หนงัจับจะเห็นลายด้านหลงั	จะเป็นลายผืนผ้าเยอะ	ตวัลาย 

เป็นลูกเล่นของช่างโบราณ	หรือ	ลายราชวัตร	ลายชิงด้วง	 

มกีารผสมผสานลวดลายไม่ให้งานดูซ�า้ซาก	ในงานหนงันัน้ 

จะมีลายเยอะ	 เช่น	 ลายกก	 ซึ่งเป็นแม่ลายมาตรฐาน



ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (12) ก.ค. - ธ.ค. 61 / 119

ของงานไทย	 คือ	 งานจิตรกรรมไทย	 ลวดลายจะมีตัวลิง	 

ยักษ์	 พระ	 นาง	 แต่ว่าสัดส่วนของวัดขนอนจะแตกต่าง

จากหลายที่	 ตัวพระหรือตัวนางลวดลายจะมีแข้งขาใหญ่	

สันนิษฐานว่าช่างโบราณได้ค�านวณประโยชน์ของตัวหนัง

ใหญ่	 เพื่อว่าเวลาชมใหญ่ต้องชมกลางแจ้ง	 ต้องมีจอ	 ตัว

หนังต้องเล่นกับอากาศรอบนอก	จึงท�าให้ดูใหญ่	เมื่อน�าไป

เล่นแสดงจะเห็นชัด	สัดส่วนจะพอดี	แต่พอสังเกตใกล้ตัว

หนังจะดูสัดส่วนแปลกเล็กน้อย	(จฬรรณ์	ถาวรนุกุลพงศ์,

2556:	สัมภาษณ์)			

ภำพที่ 14	หนังเดิน

ภำพที่ 15	หนังครู		                        

ภำพที่ 16	หนังจับ

ที่มา:ภาพจากผู้เขียน

	 จากหนังที่มีความงดงาม	มีลวดลายที่บรรจง	ตัวหนัง 

ที่มีลายไทยที่อ่อนช้อย	ผ่านการจัดองค์ประกอบที่มีความ

สมดลุ	สวยงาม	ไม่ว่าจะเป็นหนงัจบั	หนงัเมอืง	หนงัเผ่า	ท้ัง

ความเชือ่และเร่ืองราวทีน่�ามาแสดงถ่ายทอดให้กลับคนทีม่า

เที่ยวชมวัดขนอนได้สัมผัสความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของหนังใหญ่วัดขนอน	 จึงท�าให้วัดขนอนยังมีความเช่ือ

มั่นท่ีจะพร้อมใจกันกับชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลหนัง

ใหญ่ตลอดจนฝึกให้เยาวชนรับรู้เรื่องราวและสืบทอดศิลป

วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่านี้ต่อไป

เด็กเชิดหนัง : บทบาทของการสานต่อทาง

วัฒนธรรม

	 การแสดงหนงัใหญ่จากคร้ังโบราณส่วนใหญ่ผูแ้สดงจะ

เป็นผู้ใหญ่ที่มีความช�านาญทางการร่ายร�า	การแสดงหนัง

ใหญ่วัดขนอนนั้น	คนที่แสดงจะมีช่วงอายุ	30-40	ปีขึ้นไป	

ดงันัน้ในการฝึกซ้อมหรอืฝึกหดั	บางครัง้จะมปีากเสยีงกนับ้าง	 

จากการสัมภาษณ์	 จฬรรณ์	 ช่างท�าหนังใหญ่และเป็น

เยาวชนคนแรกที่เข้ามาแสดงหนังใหญ่	 กล่าวว่าในวัยเด็ก

ได้สัมผัสการแสดงหนังของรุ่นบิดา	 ในการซ้อมนั้นบางที

ครูผู้สอนจะมีอายุน้อยกว่าคนที่มาหัด	 พอเวลาออกค�าสั่ง

จึงมีการโมโหและโกรธกันบ้าง	การฝึกซ้อมก็เลยไม่ได้ผล	

ดังนั้นจึงคิดว่า	ถ้าเอาไม้อ่อนมาหัดจะเป็นอย่างไร	จากนั้น

ทางวัดขนอนจึงได้มีเยาวชนชุมชนเข้ามาฝึก	 รวมทั้งกลุ่ม

เด็กวัดมาให้พระฝึกฝน	 การที่เป็นเด็กและเป็นเร่ืองสนุก

เมื่อมีกิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม	ดังนั้นจึงมีเด็กๆ	มาร่วมฝึก

และทางวัดจึงได้ยึดจุดนี้มาเป็นการสานต่อการแสดง	ได้มี 
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การหาเยาวชนหรอือาสาสมคัรจากชมุชนหรือจากโรงเรยีน

วดัขนอนเข้ามาฝึกฝน	คนเชดิหนงัส่วนใหญ่จะเป็นเดก็ผู้ชาย	

เพราะตามธรรมเนียมของหนังใหญ่	ตั้งแต่สมัยโบราณจะ

ใช้ผู้เล่นที่เป็นชาย	ผู้หญิงเชิดไม่ได้	เนื่องด้วยสมัยก่อนนั้น

ผู้ทีเ่ชดิจะเป็นมหาดเลก็หรือทหาร	การเชดิด้วยท่าทางของ

การแสดงเป็นท่าทางและอริิยาบถทีด่โูลดโผน	ดงัน้ันผูห้ญงิ

มาเชิดจะดูไม่งาม	ผิดท�าเนียมกริยามารยาทของผู้หญิงใน

ยุคนั้น	 ปัจจุบันนี้ก็ยังยึดการปฏิบัติเช่นนี้มา	 ทางวัดจึงให้ 

เดก็ผูห้ญงิทีม่คีวามสนใจเล่นทางด้านดนตรแีละท�าตวัหนงั	

ส่วนเด็กผู้ชายแสดงเชิดหนัง	 (จฬรรณ์	 ถาวรนุกุลพงศ์,	

2556:	สัมภาษณ์	)			

ภำพที่ 17

ที่มา:	ถ่ายโดยผู้เขียน

	 ท่าทางในการเชิดหนังใหญ่	 จะใช้ท่าร่ายร�า	 ท่าเต้น

ที่ต้องใช้ลักษณะการเต้นแบบโขน	 ต้องมีการใช้มือทั้ง

สองข้างจับตัวหนัง	 ขาทั้งสองต้องโยกตามจังหวะ	 ตาม

บทของตัวละคร	 การฝึกซ้อมจะมีการฝึกที่ลานด้านล่าง

ของวัด	 โดยมีพระหรือรุ่นพี่ที่ผ่านการฝึกมาเป็นคนซ้อม

ให้จากรุ่นสู่รุ่นท่ีได้รับการฝึกฝนและเข้ามามีส่วนอนุรักษ์

การแสดงวัดขนอนในการมาฝึก	 จากการสัมภาษณ์	

ทศพร	หนึ่งในสมาชิกคนเชิด	กล่าวว่า	 ได้มารับเล่นหนัง 

ในช่วงทีก่�าลงัศกึษาอยูป่ระมาณชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	เมือ่

ประมาณ	16	ปี	เริ่มจากการเป็นนักแสดงหนังก่อน	เพราะ

เมื่อเล็กๆ	 ได้อยู่กับหลวงพ่อ	มาเรียนที่วัดขนอนด้วย	ซึ่ง

ตอนนี้เป็นหัวหน้าคุมการแสดงและเป็นครูสอน	 ในระยะ

แรกๆ	จากแสดงตัวหนัง	ด้วยประการณ์และความช�านาญ	

จึงได้มาเป็นนักพากย์และร้อง	โดยการฝึกและมาปรับเอง	

เพราะสามารถจ�าเนื้อเรื่อง	เรื่องราว	ตัวหนัง	จ�าหน้าพากย์

ได้	จึงน�ามาสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดขนอน	(ทศพร	

แพทอง,	2556:	สัมภาษณ์	)			

ภำพที่ 18	ทศพร	แพทอง

	ที่มา:	ถ่ายโดยผู้เขียน

	 ดังนั้นจึงท�าให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวัดขนอนกับ

ทางโรงเรียน	 โดยทางโรงเรียนได้คิดหลักสูตรท้องถิ่น	 

คือ	 การแสดงหนังใหญ่	 การเล่นดนตรีไทย	 และการ

แกะสลักหนัง	 ให้เป็นวิชาเพ่ิมเติมและเปิดสอนในช่วง

เวลาเรียนให้กับเยาวชนเพื่อเป็นการซึมซับ	 และปลูกฝัง 

ให้เกดิความรกัและรกัษาเพือ่สบืสานต่อ	ทางวดัและโรงเรยีน

จึงมีการฝึกซ้อมให้เยาวชนในช่วงหลังเลิกเรียน

	 นักเชิดหนังรุ่นเยาว์	ปรีชา	ถาวรนุกุลพงศ์	เยาวชนที่

เชิดหนัง	ได้เห็นการแสดงจากรุ่นพี่	จึงมีความคิดที่เข้ามา

เล่นหนงั	โดยมหีน้าทีเ่ชดิเป็นตวัลิง	และได้เริม่เล่นมาตัง้แต่

อายุ	5	ขวบ	โดยมีคุณตาเป็นผู้ชักน�า	การเข้ามาเริ่มแรก

จะมีการฝึกซ้อมท่าต่างๆ	เช่น	ท่าเชิด	เต้นเสา	นั่งเหลี่ยม	

ครูทศพรเป็นผู้ฝึกซ้อม	 ในการซ้อมจะมีพิธีไหว้ครู	 เด็กที่

จะเชิดหนัง	จะใช้ตัวเชิดตัวเล็ก	และในการที่ได้เข้ามาเล่น

ท�าให้มีความชอบและคิดที่จะช่วยอนุรักษ์เมื่อเติบโตข้ึน	

(ปรีชา	ถาวรนุกุลพงศ์,	2556:	สัมภาษณ์)								

	 เยาวชนในชุมชนวดัขนอนนี	้ส่วนใหญ่ศกึษาทีโ่รงเรียน

วดัขนอน	การทีไ่ด้มาแสดงและเชิดหนงั	เพราะทีโ่รงเรยีนมี

การเรียนการสอนและก�าหนดเป็นรายวชิาเพ่ิมเตมิ	รวมทัง้

ความชอบทีเ่ยาวชนกลุม่นีไ้ด้เข้ามาเล่นการเชดิหนัง	มคีวาม

รกัและอยากอนุรกัษ์ให้เป็นหน่ึงในมรดกทางวฒันธรรมของ

ไทย	ดังนั้นที่วัดจะมีสอนในวันพฤหัสบดีกับวันจันทร์	เวลา

แสดงเชิดจะสร้างความสนกุในการแสดงรวบกนั	จึงจะเหน็

การแสดงของเยาวชนกลุ่มนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์	

ภำพที่ 19	กลุ่มนักแสดงหนังใหญ่

ที่มา:	ถ่ายโดยผู้เขียน
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ภำพที่ 20	ปรีชา	ถาวรนุกุลพงศ์	

ที่มา:	ถ่ายโดยผู้เขียน

	 ดงัน้ันการปลกูฝังให้เยาวชนให้เรยีนรูค้ณุค่าของส่ิงท่ีมี

อยู่ในชุมชน	ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตั้งแต่ครั้งบรรพชน	รวม

ทัง้การร่วมมือกนัระหว่างชมุชน	วดั	และองค์กร	กเ็ป็นส่วน

หนึง่ท่ีจะเป็นตวัเชือ่มโยงเพือ่สร้างความร่วมมอืกนัในชุมชน	

และชมุชนวดัขนอนแห่งน้ียงัปลูกฝังเยาวชนในท้องถิน่ได้เข้า

มาเรียนรู้การอนุรักษ์และซึมซับศิลปวัฒนธรรมของความ

เป็นหนังใหญ่ของชุมชน	รู้จักรักและหวงแหน	มีความภาค

ภมูใิจในความเป็นเอกลกัษณ์ไทย	จากการสมัภาษณ์คนใน

ชุมชน	กาญจนา		ถาวรนุกุลวงศ์		เป็นกลุ่มเยาวชนผู้สาน

ต่อลมหายใจวัดขนอน	อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	มีความ

สนใจทางด้านหนังใหญ่	กล่าวว่า	ในครอบครัว	สมาชิกทุก

คนมคีวามเกีย่วข้องกบัหนังใหญ่มาตัง้แต่ยคุบรรพบรุุษ	จงึ

คิดว่า	ไม่สามารถที่จะทิ้งหนังใหญ่ได้	เพราะซึมซาบกับสิ่ง

เหล่านี	้ดงันัน้ถ้าสิง่ไหนไม่สมบรูณ์จงึควรฟ้ืนฟใูห้ดมีากกว่า

เดิม	ต้องช่วยกันดูแล	เพราะมีความเชื่อว่า	เราต้องสร้าง

ความเชื่อในหนังใหญ่ให้ผู้มาชมเกิดการซึมซับและชื่นชม

เพือ่เหน็คุณค่าของสิง่นัน้	(กาญจนา	ถาวรนกุลุวงศ์,	2556:	

สัมภาษณ์)

 

ภำพที่ 21	กาญจนา	ถาวรนุกุลวงศ์		

เป็นกลุ่มเยาวชนผู้สานต่อลมหายใจวัดขนอน

ที่มา:	ถ่ายโดยผู้เขียน

	 นี้เป็นเสียงหนึ่งจากเยาวชนที่เป็นเหมือนมัคคุเทศก์

ประจ�าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่	 คอยแนะน�าดูแล	 และให้ราย

ละเอียดกับผู้ที่มาศึกษาพิพิธภัณฑ์

สรุป

	 การศึกษาหนังใหญ่วัดขนอน	:	ภูมิหลัง	สภาพการณ์	

และการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม	 จากข้อมูลในด้าน

เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 พบว่า	 หนังใหญ่ยัง

คงมีความส�าคัญต่อชุมชนวัดขนอน	ด้วยภูมิหลังหนังใหญ่

เป็นการแสดงที่รวบรวมศาสตร์ของศิลปะหลายๆ	 แขนง	

ได้แก่	 หัตถศิลป์	 นาฏศิลป์	 คีตศิลป์	 ดุริยางค์ศิลป์	 และ

วรรณศลิป์	ทัง้ได้รบัอทิธพิลมาจากแถบเอเชยี	เช่น	อนิเดยี	

เขมร	หนังใหญ่จึงได้น�ามาปรับให้เข้ากับความเป็นไทย	ใน

ส่วนของกระบวนการท�าหนงัใหญ่มคีวามส�าคญัมาก	การท�า

หนงัใหญ่กรรมวธีิแบบดัง้เดมิผสมผสานเคร่ืองมอืทีท่นัสมยั

เข้ามาใช้ในการท�างาน	คอื		และน�ามาปรบัใช้ให้เข้ากบัวตัถุที่

มตีามยคุสมยั	ส่วนเรือ่งราวของหนงัใหญ่ทีน่�ามาแสดงของวัด

ขนอนนัน้จะเป็นเรือ่งรามเกยีรติ	์ในด้านความเชือ่คงให้ความ

ส�าคญัในการเคารพบชูาสกัการะทัง้ตวัหนงั	และมกีารบชูาคร	ู 

ก่อนท�าการแสดง	 และความโดดเด่นของหนังใหญ ่

วัดขนอนเป็นเรื่องของการให้ชุมชนมีบทบาทในการ

ร่วมกันดูแลรักษา	 การให้ความส�าคัญโดยทางวัดเป็น

ศูนย์ร่วมระหว่างบ้าน	 วัดและโรงเรียน	 รวมทั้งปลูกฝัง 

ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	 จนปัจจุบันนี้	 

มีการสนับสนุนทั้งองค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	

และโรงเรียนวัดขนอน	 รวมท้ังวัดท่ีเป็นส่วนส�าคัญใน

การจัดหางบประมาณมาดูแลและอนุรักษ์ให้หนังใหญ่วัด

ขนอนแห่งนี้	 เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย	 การได้รับ 

ได้รับรางวัลจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNESCO)	 และการได้

รับการยกย่องให้เป็น	 1	 ใน	 6	 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มี

ผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม	 จากการ

อนุรักษ์ศิลปะการแสดงท่ีเกิดจากความร่วมมือกันทั้ง

วัด	 โรงเรียน	 ชาวบ้าน	 หน่วยงาน	 ราชการ	 ท�าให้เกิด

ความตระหนักและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น	 

รวมทั้งเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ด�ารงอยู่	และยัง

เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการบรหิารจดัการชมุชนให้แต่ละจงัหวดั

ที่มีแหล่งวัฒนธรรมน�ามาจัดการกับท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์

และสืบสานท้องถ่ินให้แหล่งวัฒนธรรมมีคุณค่าต่อชุมชน	

สังคมและผู้มาเยือน
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