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สวัสดีคะ    “คุยกับหมอภาษา”     ฉบับนี้  จะเปนการสัมภาษณผูอํานวยการกองกองทนุสงเสริมงาน-

วัฒนธรรม  ทานอาจารยสมโภชน  ฉายะเกษตริน  อดีตผูอํานวยการศูนยวฒันธรรมแหงประเทศไทย  ที่มโีอกาส

เขาไปมีสวนในการอนุรักษหนงัใหญวัดขนอน    โดยไดนําคณะไปถายวีดทิัศนการแสดงหนังใหญวัดขนอนไว

กอนทีจ่ะตองวางตวัหนงั   นับวาเปนโชคดีมากที่เราไดเก็บจิตวิญญาณของตัวหนงัชุดเดิมไวไดทัน    ซึ่งทาน

อาจารยสมโภชน คงจะมีอะไรคุยใหฟง  เปนความรูเกี่ยวกับเร่ืองหนงัใหญ  คาํศัพทเฉพาะตาง ๆ  เกีย่วกับการ

แสดง หรือเปนเกร็ดเล็ก ๆ นอย ๆ  ทีเ่ปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจจะชมหนังใหญ จะไดเขาใจลึกซึ้งยิง่ขึ้นคะ  พบ

กับทานอาจารยไดเลยนะคะ 

 

 สวัสดีครับ…  ผมรูสึกเปนเกียรติและดีใจที่ไดมีโอกาสพดูคุยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเรื่องหนังใหญ  เมื่อ

ประมาณป  พ.ศ.  ๒๕๓๖  สิบกวาปมาแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดมีพระราชดํารัส

วา  “ตัวหนงัใหญทีน่ักแสดงของวัดขนอนใชเชิดแสดงอยูนั้นไดเกาแกและชํารุดมากแลว  ควรที่จะเก็บรักษาไวใน

พิพิธภัณฑ  ใหลูกหลานไดศึกษาวธิกีารสรางตัวหนงั แตไมไดใหนักแสดงคณะหนังใหญเหลานัน้เลิกแสดง จึงโปรด

ใหสรางตวัหนงัใหมใชแสดงสืบทอดตอไป  แตกวาจะสรางตัวหนงัใหมเสร็จ ซึง่จะตองใชงบประมาณจํานวนมาก

ถึงเกือบ  ๓  ลานบาท       และยงัจะตองสรางพิพธิภัณฑสําหรับเกบ็ตัวหนังเกาอกี    และนี่คือสาเหตทุี่วัดขนอน

จึงยงัวางตัวหนังชุดเกาไมไดในตอนนัน้  ภาระหนาที่ของตัวหนงัใหญชุดเดิมจึงตองรับแสดงตอไป  ทัง้ ๆ ทีห่าก

เปรียบเทียบตัวหนังวามชีีวิตจิตใจเหมือนคน  ก็คงจะอยูในวยัชราที่สมควรแกการพกัผอนมากกวาอยางอื่น  แต

จําตองกัดฟนทํางานเพื่อหาทุนมาเพื่อการดังกลาว  แตอยางไรก็ดี แมวาหนงัใหญวัดขนอนชุดเดิมจะคงตองรับ

งานแสดงตอไปจนกวาหนงัชุดใหมจะเสรจ็  ซึ่งก็คงแสดงไดอีกไมกี่คร้ัง ก็ตองวางตัวหนงัพักผอนอยูในพิพธิภัณฑ

ไปอีกนานแสนนาน  และในชวงนัน้พอดี เราไดมีโอกาสไปสัมภาษณและชมการแสดงหนังใหญทีว่ัดขนอนเนื่องใน

วันฉลองสมณศักดิ์เจาอาวาสวัดขนอน  จึงนับเปนโอกาสดีอยางยิง่ที่จะไดบันทกึวีดิทัศนการแสดงหนงัใหญวัด

ขนอนฉบับด้ังเดิมเก็บไวกอนที่จะวางตัวหนัง 

 

 

๒ 



 

 การแสดงหนังใหญคอนขางจะเครงครัดประเพณีเกาอยูมาก  คือ ตัง้แตกอนแสดงก็ตองตัง้เครื่องสังเวย

บูชาครูอาจารย มีเปด ไก ผลไม ขนมนมเนย เปนตน  เมื่อวงปพาทยเร่ิมบรรเลงเพลงโหมโรงครูผูใหญก็จะเริ่มทาํ

พิธีบูชา  โดยนําเอาตัวหนงัเจาคือ ฤาษี  พระราม  และทศกัณฐ มาตั้งไวหนาจอ  จากนั้นจงึเริม่พิธีสวดบูชาครู 

ตามพิธกีาร เมื่อจบการบูชาครูก็เร่ิมการพากย  “สามตระ”   คือ การพากยที่มีเนื้อความบูชาเทพเจาทัง้หลาย  

จากนั้นก็ใหวงปพาทยบรรเลงเพลงเชิดเพื่อใหพระแผลงรบกัน ซึง่ถือกนัวาเปนตอนเบิกหนาพระ ตอนเบิกหนาพระ

นี้เขาใชตัวหนงัเจาดงึพระราม ทีว่างไวแตแรกเขารบกัน  เมื่อเร่ิมการแสดงเบิกโรง ซึ่งก็ถือประเพณีอีกเชนเดียวกัน

วา ตองมกีารเชิดหนงัเบิกโรง  ดวยการเลนเรื่องตาง ๆ  เชน  หวัลานชนกนั  ลาวฟน  ชวาแทงกริช  ชนแรด บองตัน

แทงเสือ  แตที่นยิมกนัมากก็คือ  จับลิงหวัค่ํา  ซึง่วนันีก้็แสดงจับลิงหัวค่ําอยางทีน่ิยมกัน  ลักษณะการแสดงก็เร่ิม

จากการเชิดหนังลงิขาว ผูเชดิจะตองออกมาเตนแสดงความแข็งแรง และความสวยงามของตัวหนงั  ซึง่เปนศิลปะ

ของการเตนทีค่ลายกับการเตนโขน  เมื่อผูแสดงเชิดลิงดําก็ออกมาเตนแสดงพลงัความแข็งแรง และสวยงามตาม

แบบศิลปะการเชิดหนงัแลว ก็เตนหายเขาโรงไป  จากนั้นทั้งผูเชิดลงิขาวและลิงดําก็เตนมาพบกนั  ลิงดํานัน้มนีิสัย

อันธพาลเกเร  ก็เขาทาทายและตอสูกับลิงขาว  ชวงเวลาที่รบกันนานพอสมควร  ผูชมบางคนอาจจะรูสึกเบื่อ 

เพราะการรบกันของตัวลงิดาํกับลิงขาวนัน้ เปนศิลปะที่แสดงซ้ําไปซ้าํมา  คอื การเตนเขาหากนัหมนุไปมาแลวนํา

ตัวหนงัเขาตกีนัผลัดกันเหยยีบ  ซึ่งเปนศลิปะการรบของการเชิดหนงั  แลวลิงขาว ซึง่มีกาํลังมากกวา เกงกวาก็จบั

ลิงดําได  ผูแสดงก็จะเปลีย่นตัวหนงัเปน  “หนังจับ”  ซึ่งผูแสดงตองชํานาญพอสมควร เพราะถาการเตรียมตัวหนัง

ไมดี  พอเชิดเขามาแลวหยบิตัว  “หนังจบั”  ผิดก็จะถอืกันวาแสดงผดิแบบแผนกันเลยทีเดียว  ซึง่ตัวหนงัจับนัน้เปน

รูปตัวละครจํานวน  ๒  ตัวทาํทาตอสูกัน   และมีทาตางกนัถึง  ๓  ชนิด  คือ  ทาจับที ่๑  ทาจับที ่ ๒ และทาจับที่ ๓  

หลังจากจับที ่ ๑  แลวก็เขารบกันเชนเดิมจนกระทั่งลงิขาวจับได  กห็ยบิตัวหนังจับที ่ ๒ และ ๓  ตามลําดับ   จึงจะ

เปนอันจับได  ลิงขาวจงึนําลงิดําไปหาพระฤาษ ี พระฤาษีก็ส่ังสอนลิงดําใหเลิกจากการเปนอนัธพาลเกเร หนัมาทํา

แตความดี  ลิงขาวจงึปลอยลิงดําไป เปนอันวาจบการแสดงเบิกโรง  การแสดงตอนนี้ถาเราไดดูโขนตอนจองถนน  

เราก็จะไดดูลิงขาวกับลิงดําพบกนั  ซึง่ก็คอืหนุมานกับนลิพัท  ซึง่ลักษณะการแสดงคลายคลึงกนั คือ การเขารบกัน

และจะตองจับไดถึง  ๓ ทา  แตการแสดงโขนจะดูสนกุกวามาก  เพราะผูแสดงหนุมานและนิลพทั ตางก็ใชทาทาง

ซึ่งครูอาจารยไดแตงขึ้นในลักษณะการรบกัน  จนกระทั่งทาจับตาง ๆ มีการเปลี่ยนทาทางที่เราความสนใจของผูชม

อยูตลอดเวลา  ซึง่ผิดกับหนงัใหญตรงที่หนังจับ แมจะเปลี่ยนตัวหนังจับทั้ง ๓ ทากจ็ริง แตก็เปนตัวหนงั การแสดง

กิริยาทาทางไมเปลี่ยน จงึถอืวาแตกตางจากการแสดงโขนอยูมากทางดานรสชาต ิ

 

 มาถงึตอนเขาเรื่องจริง ๆ  คอืเร่ืองรามเกยีรติ์ ซึ่งวนันี้แสดงตอนสืบมรรคา  เปนตอนทีพ่ระรามมบีัญชาให

หนุมาน ชมพพูาน และองคตกับพวกเหลากระบี่ไปสืบหากรงุลงกา  การแสดงเริ่มจากการตั้งพลบัพลา  ผูแสดงจะ

นําตัวหนังที่เรียกวา   “หนังเมือง”   คือ   ตัวหนังเปนรูปปราสาทราชวัง  มีตัวละครพิงอยู  ออกมาพาดที่จอหนงั 

ตอจากนัน้กม็ตีัวหนงัลงิพญาตาง ๆ  ออกมาพาดที่จอเชนเดียวกัน    การดําเนนิเรื่องก็เร่ิมจากการพากยและเจรจา 

 

๓ 



 

กลาวถึงพระรามเมื่อรูวาทศกัณฐลักนางสดีาไปไวในกรุงลงกา    จึงใชใหหนุมาน  ชมพูพาน  องคต  และพวกลงิ

ทั้งหลายไปสืบทางวาจะไปอยางไร  หนมุานรับอาสาพากองทพัลงิออก  ชวงนี้เขาจะใชปพาทยบรรเลง  เพลง  

“กราวนอก” ชื่อเพลงนีห้มายถึง  การยกทพั  หนมุาน ชมพูพาน และองคตก็ออกตรวจพลกองทพัลิงกนัสนุกสนาน 

เปนทีน่าสังเกตอีกตอนหนึ่งคือ การยกทพันั้นเขาจะมตีวัหนงัอีกชนิดหนึ่ง เรียกวา “หนังเขน” ใชสําหรับการยกทัพ

โดยเฉพาะเปนรูปสุมพล  ซึ่งแตกตางจากการแสดงโขนอยูมาก  คือเขนในการแสดงโขนนั้นเปนลูกทัพที่แตงตัว

แบบงาย ๆ ไมทรงเครื่องอะไร  ศีรษะโลน มือถืออาวธุ แตสําหรับตัวหนังเขน กลับเปนรูปของลิงพญามยีอดออกมา 

เตนตรวจพลกอนทีห่นมุาน ชมพูพาน และองคตจะออกมาเตนตรวจพล  หลังจากตรวจพลเรียบรอยแลว  ปพาทย

บรรเลงเพลงเชิด  หนุมานกน็ํากองทัพเดนิทางไปกรุงลงกา  ชวงนี้จะมตีัวหนงัอีกชนดิหนึง่ ซึ่งผูแสดงจะเปลี่ยนจาก

การตรวจพลเปนตัว  “หนังคเนจร”  เปนหนงัที่ตวัละครทําทาเดิน  ขณะที่หนุมาน ชมพูพาน องคต  และกองทัพ

ลิงเดินทางไปทางนัน้กพ็บยกัษปกหลั่น     ซึ่งมีหนาทีป่องกันดานหนาของกรุงลงกา   องคตเขาตอสูกับปกหลั่น 

การตอสูระหวางองคตกบัปกหลัน่ก็มีลักษณะการแสดงเหมือนการแสดงของลิงขาวกับลิงดํา คือตอสูไปมาและใน

ที่สุด  องคตกจ็ับปกหลัน่ได  ผูแสดงเปลี่ยนเปนหนังจับ  ซึ่งตองม ี ๓ จับ  เชนเดียวกัน  ชวงการตอสูนั้น ปพาทยจะ

บรรเลงเพลง  “เชิดนอก”    ซึ่งเปนเพลงที่มีความหมาย หมายถงึการตอสูไลจับกันของตัวละคร  เมื่อองคตจับ

ยักษปกหลัน่ไดก็ฆาใหตาย  กองทพัลิงจึงเดินทางตอไปได  จากนัน้หนุมานจงึใหชมพูพานและองคตคุมกองทพั 

สวนหนมุานกเ็หาะไปกรุงลงกา  ชวงนี้เราจะไดรูจักตัวหนังอีกชนิดหนึง่ เรียกวา “หนังงา”  เปนตวัหนังที่ตัวละคร

ทําทาเหาะ จะใชเฉพาะเมื่อตัวละครเหาะเหินเดนิอากาศเพียงอยางเดยีว  แตเปนที่นาเสียดายทีก่ารแสดงจบลง

เพียงเทานี ้

  

 ถึงแมวาการแสดงหนังใหญในวนันี้  จะเปนการแสดงตอนสั้น ๆ   แตเราก็ไดเหน็ลักษณะของการแสดง

หนงัใหญเกือบชัดเจนวา    มีรูปแบบที่เปนศิลปะสืบทอดกันมานานนับต้ังแตการไหวครู   การพากยและเจรจา 

การแสดงลักษณะอารมณของการเชิดหนังอนัเปนศิลปะที่ควรจะทะนุบํารุง   และรักษาไวเปนมรดกของชาติสืบไป  

ขณะนี้ตัวหนงัชุดใหม ซึง่สรางเลียนแบบจากตัวหนงัชุดเดิมกําลังทาํหนาที่ผูสืบสานเอกลักษณของชาติดานนี้ไวให

ลูกหลานไดรูจัก  “หนังใหญ”  สมบัติวฒันธรรมภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทยทีน่าภาคภูมิใจของเราตอไป  เรา ๆ 

ทาน ๆ ทุกคน ซึง่ไดชื่อวาเปนเจาของหนงัใหญดวยกัน  จงึมีบทบาทและมีสวนรวมในการอนุรักษ สงเสริม และ

สนับสนนุใหมรดกไทยชิ้นสาํคัญนี้คงอยูเพือ่ยืนยนัความเปนไทยสืบตอไป จึงขอเชิญชวนทุกทานไปชวยกนัอนุรักษ

ศิลปะการแสดงหนังใหญของเราไดที่ วัดขนอน  อําเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี ครับ 

  

………………………………… 
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