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สวัสดีคะ  วันนี้เราจะคยุกันเรื่อง  “หนังใหญ”  ซึ่งเปนมรดกวัฒนธรรมที่สําคัญของไทยอีกอยางหนึง่ทีเ่รา 

คนไทยตองชวยกันอนุรักษและรักษาไวใหเปนสมบัติของชาติ 

 หนงัใหญเปนมหรสพที่เกาแกประเภทหนึง่ของไทย   ซึง่มีการแสดงกนัมาประมาณ  ๕๐๐  ปมาแลว   คือ 

ตั้งแตราวพทุธศตวรรษที่ ๒๐  คนรุนใหมนีน้อยคนนักที่จะเคยไดชมหรือไดรูจักอยางลึกซึ้ง  สําหรับหนงัใหญที่มีชือ่

เปนที่รูจกัอยางแพรหลาย ทีจ่ะนํามาพูดคุยกันในวนันีก้ค็ือ  “หนังใหญ  วัดขนอน” 

 ตามหลกัฐานที่ปรากฏกลาวไววา  หนังใหญวัดขนอน  ผูที่สรางคอืทานพระครศูรัทธาสนุทร ชื่อเดิมวา 

นายกลอม  เกดิแกว  เปนคนทาทราย   ตําบลเบิกไพร   อําเภอบานโปง   จังหวัดราชบุรี   การสรางหนงัใหญของ

วัดขนอนนั้น  จากคําบอกเลาของผูที่เกี่ยวของและผูรวมทําหนังกบัทานหลวงปูกลอม ทราบวาหนังใหญวัดขนอน

ไดเร่ิมมีข้ึนครั้งแรกประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ เศษ  วธิีการทาํตัวหนงัก็จะใชหนังววัทองถิน่ คือเมื่อวัวตายแลวก็จะ

นําเอาหนังมาหมักเกลือตากแดดไวมาก ๆ เวลาจะทําตวัหนังก็เอาหนงัวัวตากแหงมาแชน้ําใหนิ่มแลวเอาขึ้นมาขดู

ขน และพังผดืออกใหหนาบางเทากันตามตองการ แลวจึงทุบใหหนังอยูตัวไมใหออนเหีย่วลงมาเวลาถือเชิด  และ

ไมใหหนังยนเขาออกได  เรียกวา  “ฆาหนังใหตาย”   เมื่อหนงัหมาดพอใชได  เขียนสีติด  จงึวาดรูปหนังใหญ แกะ 

และระบายสีตามลําดับ  ตอจากนั้นกถ็ึงชางสลัก  การสลักเปนลวดลายใช  “ส่ิว”  ขนาดตาง ๆ  แกะเซาะไปที่เปน

รูปส่ีเหลี่ยม สวนรูกลม ๆ ใช  “มุก”  มุกคือเหล็กทีเ่ปนรูกลมมีขนาดตาง ๆ  เรียกตามขนาดวา มุกใหญ มุกกลาง 

และมุกยอด   

เมื่อแกะสลักเปนรูปโปรงตามตองการพอที่แสงไฟจะสองใหเห็นรูปทรงสวยงาม       ตอนที่เปนลายโปรง

จะเปนสีขาว  สวนที่คงไวเปนหนังก็จะเปนสีดํา แลวกน็ํามายอมสี 

 หนงัใหญนี้จะเห็นลายเปนสตีาง ๆ     ชัดตอเมื่อทาบกบัจอ     แสงไฟสองออกมาทางขางหลงัแลวจะเห็น

สีสวยงาม    หนังที่สําเร็จเปนตัวแลวมีลักษณะตาง ๆ  กันเปนหลายทา    เพื่อจะไดสะดวกในการเชิดจึงบัญญัติชื่อ

ตาง ๆ กัน  เชน 

  หนงัทีเ่ปนรูปทาเดนิ   เรียกวาหนัง คเนจร 

  หนงัทีเ่ปนรูปเหาะ   เรียกวาหนัง งา 

  หนงัทีเ่ปนรูปสุมพลสําหรับยกทัพ   เรียกวาหนัง เขน 

  หนงัทีเ่ปนรูปลิงขาวมัดลิงดํามาหาฤาษ ี เรียกวาหนัง เตียว 



๒ 

 

 ยังมหีนงัที่สมมุติเรียกกนัอีกมากมายเหลือจะพรรณนา  เชน  หนังพลบัพลา  เปนรูปประทับในพลับพลา 

หนงัรถ  หนงัประสาท  แตที่สําคัญที่ควรจะกลาวถงึก็คอื  “หนงัเจา” 

 หนงัเจาหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  หนงัครู มี ๓ ตัว คอื รูปพระแผลงสองตัว  รูปฤาษีตัวหนึ่ง  หนงัเจานี้

ไมไดทําดวยหนังวัว  เปนหนงัพิเศษเหน็จะเพื่อความขลังหรือศักดิ์สิทธิ์   ตัวฤาษทีําดวยหนงัหม ี หนังเสือ  สวนรูป

พระแผลงสองตัว ซึง่สมมุติเปนพระนารายณ และพระอศิวร  ตองหาหนงัโคตายทัง้ยังทองอยูมาทํา พธิีสลักหนัง

เจานัน้ก็ตองทาํพิเศษคนเขียนตองนุงขาวหมขาว  และตองเขียนสลกัใหเสร็จภายใน ๑ วนั  มีส่ิงของคํานับครู คอื 

บายศรี ปากชาม ๑, เครื่องกระยาบวช ๑, หัวหม ู๑,  และเงนิติดเทียน ๖ บาท  เปนผลประโยชนของผูสลัก  เสร็จ

แลวจึงระบายสีทั้งสามตัว  รูปพระอิศวรสีเขียว  รูปพระนารายณสีเหลืองออน  หรือจะปดทองก็ได  ทั้งสามตัว 

ระบายสีตามลายผานุง และกระหนก  หนังเจานี้ผูเชิดจะเชิญมาตัง้เบิกหนาพระตั้งแตยังไมค่ํา 
 จอหนัง 
 ส่ิงสําคัญในการเลนหนงัใหญที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือจอหนงั  จอหนงัตอนกลางทําดวยผาขาวบาง, 

อยางหนา  (อยางหยาบ)  มาตัดเพลาะกัน  เพื่อใหสวางเห็นชัดเมื่อสองไฟ  สวนดานขางใชผาดิบอยางหนาหนอย 

เพื่อใหตัวหนังแฝงออกฉาก  จอหนงัขนาดธรรมดาประมาณ ๑๕ เมตร ถงึ ๑๖ เมตร ริมจอทั้ง ๔ ดานกม็ีผาแดง

และผาเขียวครามเพลาะติดกันสองผนืเปนวงรอบเพื่อความสวยงาม 

 การตั้งจอตองใชเสาสี่เสา ใหทานกําลงัจอได   ถาผืนจอกวางประมาณ  ๑๕  เมตร  ก็ใชเสาสงู ๖ เมตร 

เสาทาํดวยไม  เกลาเสียใหกลมเรียบรอย ที่ปลายเสาต่าํลงมาศอกหนึ่งติดลูกรอกสําหรับชักรอก เอาคราวที่ขึงผืน

จอข้ึนไปที่ปลายเสา  แตโบราณใชหางนกยูงผูกมัดเปนกํา  มีธงเสียบปลายเวลามีลมก็จะพล้ิวไปมาดูสวยงาม 
 การใหแสงสวาง 
 ไฟที่ใชในการแสดงหนงัใหญนั้นจะอยูทางดานหลงัของจอหนงั  เดิมใชไตและกะลามะพราวเปนเชื้อเพลิง

เพราะไฟจากกะลามะพราวจะใหแสงเรืองสวยงาม  แตปจจุบันนี้ใชสปอรตไลทหลาย ๆ ดวง แสงจึงแข็งแตก็

สะดวกและชวยใหจอไมดํา 
 คนเชิด 
 คนเชิดหนังตองแตงตัว แตงหนาใหสวยงามเหมือนกับละคร  เพราะการแสดงหนังใหญตองเชิดหนาจอ 

และคนดูจะดูคนเชิดไปดวย  คนเชิดจึงมีความสาํคัญที่จะแสดงใหเห็นอากัปกิริยาของตัวหนงับนจอ ศิลปะการเชิด

หนงันี้ตองไดรับการฝกฝนใหผสมกลมกลนืกับบทพากย  บทเจรจา  และดนตรีประกอบ  จงึจะทําใหตัวหนังมี

ชีวิตชีวา  ผูเชดิจึงตองใสอารมณและออกทาใหเหมือนจริง  จงึเปนจุดสําคัญที่ผูเชิดจะตองแสดงใหถึงบทดวย 
 ดนตรีประกอบการเลน 
 ดนตรีประกอบการเลนหนังใหญใชวงปพาทย  วงปพาทยจะตัง้วงหนัหนาเขาหาจอ หางประมาณ ๔ เมตร 

วงปพาทยจะคอยรับคําสั่งจากผูพากยวาจะใชเพลงอะไร  เพลงที่ใชในการแสดงหนังใหญจะประกอบกับบทและ

เนื้อเร่ืองของการแสดงใหสอดคลองกัน 

 

 



๓ 

 
 การไหวคร ู
 หัวหนาคณะจะตองทาํพิธีไหวครู  ถือวาเปนเรื่องสาํคัญมาก ทุกครัง้เมื่อมกีารแสดงจะตองมกีารไหวครู 

โดยตั้งเครื่องบัดพลีถวายตามโบราณ  เพื่อความเปนสวัสดิมงคลของผูเลนหนงั  พิธีไหวครูเร่ิมดวยการเชิญหนังครู 

๓ ตัว  มพีวงมาลัยคลองอยางสวยงามมาปกไวที่ตนกลวยหนาจอ  ตัวฤาษีอยูกลางระหวางพระนารายณและพระ

อิศวร  ครั้นตั้งตวัหนงัเสร็จแลวหวัหนาคณะก็จุดเทยีน ๓ ดอก  หนงัครูนี้บางทกี็เปนพระรามกับทศกัณฐ สุดแตบท

ไหวครูจะใชบทไหน  นายหนงัจะจุดเทียนใหหัวหนาวงปพาทย ๑ เลม ปกที่ตะโพน แลวกเ็ร่ิมโหมโรงดวยเพลง

สาธุการ  แลวออกตระรัวสามลา   เขามานลา  เสมอ  รวม ๖ เพลง   พิณพาทยหยดุแลว   ผูพากยจะจุดเทยีนอกี 

๒ เลม  บูชาที่หนังเจา คนขางนอกก็โหข้ึนสามลา  พณิพาทยทาํเพลงเชิด  คนเชดิจะออกมาชหูนงัเจาทัง้สองตัว 

สวนหนงัเจาอกีตัวหนึ่ง คือ ตัวฤาษีจะเชญิกลับไปไวในจอแลวพิณพาทยกห็ยุด คนพากยกว็าบทไหวครู ๓ ตอน 

เรียกวา ๓ ทวย 
 การพากยและการเจรจา 
 ผูเชิดและผูพากยตองเขาใจกันเปนอยางด ี  ผูพากยจะตองเขาใจดนตรีดวยวา เมื่อจบตอนควรจะใชเพลง

อะไร  ผูพากยจะตองเปนผูบอกใหปพาทยทําเพลงตามนั้น บทที่คนพากยใชนั้นมี ๒ ประเภท  คือ  คําพากยและ

คําเจรจา   บทพากยเปนคาํรอยกรองประเภทกาพย   ไดแก   กาพยยาน ี และกาพยฉบัง    สวนคําเจรจานัน้เปน

คํารอยกรองประเภทราย  ผูพากยจะดําเนินเรื่องดวยบทพากย แลวจะมีเจรจาสลบักันไป เมื่อจบพากยตอนหนึ่ง

หรือจบบทเจรจาตอนหนึง่ก็ใหเพลงแกวงปพาทย  เปนอยางนี้ตลอดไปจนจบเรื่อง ทานพระครูศรัทธาสุนทร หรือ

หลวงปูกลอม    ผูซึง่สรางหนงัใหญวัดขนอนขึน้เมื่อประมาณรอยปเศษมาแลว  โดยชางเขยีนลวดลาย ชางสลัก 

คนเชิด คนพากยมาจากเมืองราชบุรี  หนังชุดแรกที่สราง คือ ชุดหนุมานถวายแหวน  และสรางตอ ๆ มาอกี เชน  

ชุดศึกสหัสกุมาร,  ชุดเผาลงกา,  ชุดนาคบาศ,  ชุดศึกวิรุญมุข, ชุดศึกมังกรกรรฐ,  ชุดพรหมมาสตร, ชุดสั่งเมอืง 

และชุดศึกประลัยกัลป 

 คณะหนงัใหญวัดขนอนสบืทอดรับชวงตอมาเปนเวลารอยกวาปแนนอนเหลือเกนิวา ทั้งตัวหนัง ตัวคนเชิด 

คนพากย ตางก็พากันชราภาพไปดวยกัน  จนตองวางตวัหนังไปแลวชดุหนึง่  ซึ่งขณะนี้ก็ไดมหีนวยงานหลายฝาย

ชวยกนัดูแล สนับสนนุและอนุรักษหนงัใหญไวใหคงอยูเปนมรดกคูบานคูเมืองไทยสบืไป หนึง่ในหนวยงานนั้นกค็ือ 

ศูนยวฒันธรรมแหงประเทศไทย  และในฉบับหนา ดิฉันมีความยนิดทีี่จะเรียนทานผูอานวา ดิฉันไดเชิญทานผูรู 

และมีประสบการณตรง อีกทั้งมีบทบาทอยูในโครงการอนุรักษหนงัใหญทานหนึง่มาคุยกับทานคะ  คอยอานตอ

ฉบับหนานะคะ 

 

………………………………… 

 

 

 



มารูจักรานหมอภาษากันกอน 
 

 ดวยความตระหนกัในความรบัผิดชอบตอการเปนเจาของภาษา ที่เราจะตองรักษาสิง่ที่เราเปนเจาของไว

ใหดีที่สุด  อยานึกวาภาษาของเราใชมาแตออนแตออก จะพูดจะเขียนอยางไรก็ได ขอใหรูเร่ืองเปนพอ และขอให

คิดอีกอยางหนึ่งวา ภาษาทาํใหมนุษยพฒันา นัน่คือภาษาพัฒนามนุษยใหเจรญิรุงเรือง  และสรางคุณประโยชน

ตอชีวิตนานัปการ  มนษุยจงึควรหนักลบัมาพฒันาภาษาบาง 
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