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ร่วมอนุรักษ์มรดกไทย  “หนังใหญ่ วัดขนอน” 

 
นิชาพร  ยอดมณี 

อาจารยป์ระจ าคณะศิลปศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 
“คนสวยโพธาราม   คนงามบ้านโป่ง   เมืองโอ่งมงักร   วัดขนอนหนังใหญ่   ต่ืนใจถ า้งาม 
                                ตลาดน า้ด าเนิน   เพลินค้างคาวร้อยล้าน   ย่านย่ีสกปลาดี” 

 
เม่ือเอ่ยถึงจังหวัดราชบุรี หลายคนคงคุน้เคยกบั  อ าเภอโพธาราม  อ าเภอบา้นโป่ง  เมืองโอ่งมงักร  ถ ้ า

สวยงามต่าง ๆ อยา่ง ถ ้าเขาบิน ถ ้าจอมพล  ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก  หรือ  ถ ้าคา้งคาวเขาช่องพราน ดงัปรากฏใน
ค าขวญั  แต่เช่ือว่านอ้ยคนนกัจะนึกถึง “วดัขนอน” วดัท่ีมีการแสดง “หนงัใหญ่” มรดกทางวฒันธรรมอนัล ้ าค่า
ของไทย   เรามาท าความรู้จกั วัดขนอนหนังใหญ่ สถานท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีปรากฏในค าขวญัให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึนดีกว่า   
เพราะ “วดัขนอน” อาจจะเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียวจงัหวดัราชบุรีคร้ังต่อไปของคุณก็เป็นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังใหญ่   เป็นมหรสพอย่างหน่ึงท่ีมีมาแต่สมัยโบราณ เป็นสมบัติทางวฒันธรรมไทยซ่ึงได้รับ         
การยกยอ่งวา่เป็นการแสดงชั้นสูง   หนงัใหญ่ ไม่ใช่หนงัท่ีฉายจอใหญ่ หรือหนงัท่ีฉายท่ีโรงใหญ่   แต่ท่ีเรียกวา่ 
‘หนงั’ นั้นเป็นเพราะส่ิงท่ีใช้แสดง คือ ตวัหนงั ท ามาจากหนังววัหรือหนังควายแผ่นใหญ่ ๆ น ามาออกแบบ
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ลวดลายไทยและแกะสลกัฉลุลายอยา่งวิจิตรบรรจงเป็นรูปตวัละครในเร่ืองท่ีจะแสดง เช่น เร่ืองรามเกียรต์ิจะฉลุ
ลายเป็นรูปพระราม พระลกัษณ์ นางสีดา ทศกณัฐ ์หนุมาน เป็นตน้  

 
การแสดงหนงัใหญ่เป็นการแสดงภาพตวัหนงัท่ีเชิดหนา้จอผา้ขาว มีไฟอยูด่า้นหนา้ผูเ้ชิด เงาของตวัหนงั

จะปรากฏบนจอ และผูเ้ชิดตวัหนงัก็แสดงท่าเตน้คลา้ยการแสดงโขน มีดนตรี บทพากย ์และบทเจรจาอยา่งโขน 
คนเชิดหนงัจบัตวัหนงัซ่ึงเป็นแผน่ใหญ่มาก เตน้ไปตามบทและตามดนตรี  หนงัใหญ่จึงจดัเป็นงานท่ีรวมเอา
ศิลปกรรมหลายอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั  คือเร่ิมตั้งแต่การแกะตวัหนงั  ระบายสี  ท่าเชิด  บทพากย ์ บทเจรจา  ซ่ึงทุก
ขั้นตอนตอ้งอาศยัความประณีตทั้งส้ิน   ดว้ยเหตุท่ีการแสดงหนงัใหญ่ตอ้งลงแรงและลงทุนมาก อีกทั้งต่อมาไม่
ค่อยมีผูนิ้ยมดู เน่ืองจากมีส่ือบนัเทิงสมยัใหม่ต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย การแสดงหนงัใหญ่จึงค่อย ๆ หายไปจาก
สังคมไทย  ปัจจุบนัพบการท าและแสดงหนงัใหญ่เพียง 2 แห่ง คือ หนงัใหญ่วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงห์บุรี 
และหนงัใหญ่วดัขนอน จงัหวดัราชบุรี    

 
หนังใหญ่ วัดขนอน   สร้างในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5 โดยผูท่ี้ริเร่ิม

แกะสลกัตวัหนงั คือ ท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่ กล่อม) เจา้อาวาสวดัขนอนซ่ึงเป็นช่างเอกสมยันั้น ท่าน
เกิดปี พ.ศ. 2391  มรณภาพในปี พ.ศ.2485 รวมอายุได ้95 ปี   ท่านมีความคิดท่ีจะสร้างหนงัใหญ่ให้มีขนาดใหญ่
กว่าเดิม จึงไดช้กัชวนครูอัง๋ ช่างจาด ช่างจ๊ะ และช่างพ่วง มาร่วมกนัสร้าง ชุดแรกท่ีสร้างคือ ชุดหนุมานถวาย
แหวน (ประมาณ พ.ศ.2420 - 2430)  ต่อมาไดส้ร้างเพิ่มอีกรวม 9 ชุด (ปัจจุบนัมีตวัหนงั 313 ตวั) เป็นคณะหนงั
ใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงมากในสมยันั้นเน่ืองจากมีตวัหนงัใหญ่ท่ีครบสมบูรณ์ นบัเป็นสมบติัของวดัท่ีไดร่้วมกนัรักษา
สืบทอดมา   ต่อมาเม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท าให้ศิลปะทุกแขนงหยุดชะงกัลง รวมทั้งการแสดงหนงัใหญ่
ดว้ย ซ่ึงภายหลงัส้ินสุดสงคราม หนงัใหญ่ไดสู้ญหายไป ไม่มีคนสนใจเพราะมองวา่ไม่สนุกเหมือนศิลปะอ่ืนๆ 

 
จนกระทัง่ปี พ.ศ.2530 พระครูพิทกัษ์ศิลปาคม เจา้อาวาสรูปปัจจุบนั ไดม้าบวชท่ีน่ีและไดท้ราบความ

เป็นมาของวดัขนอน จึงเกิดความคิดท่ีจะร้ือฟ้ืนศิลปะหนังใหญ่วดัขนอนให้กลับมีชีวิตข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง       
พระครูไดติ้ดต่อกบักลุ่มท่ีท างานดา้นการอนุรักษศิ์ลปะเพื่อช่วยกนัหาทุนแต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จเพราะติด
ปัญหาเร่ืองท่ีไม่มีคนดู ไม่มีใครรู้จกัและสนใจหนงัใหญ่ แต่พระครูก็ไม่ยอ่ทอ้ พยายามท าทุกวิถีทางเพื่อให้หนงั
ใหญ่กลบัมา   จนเม่ือพระครูไดมี้โอกาสถวายหนงัใหญ่แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในโอกาสในวนัพระราชสมภพ ปี พ.ศ.2532 จึงท าใหห้นงัใหญ่วดัขนอนไดเ้ขา้เป็นโครงการในพระราชด าริ
ของพระองคท์่าน    

 
นบัจากจุดเร่ิมตน้จนมาถึงปัจจุบนั เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ท่ีพระครูพิทกัษ์ศิลปาคมไดทุ้่มเทแรงกาย

แรงใจ เพื่อหนงัใหญ่วดัขนอน พระครูไดก้ลายเป็นผูฝึ้กหดัการเชิดหนงัให้กบัเด็ก ๆ อายุ 5 -11 ขวบ ซ่ึงเขา้มา
เรียนรู้การเชิดหนงั และออกเดินสายเชิดหนงักบัทางวดั โดยเด็กท่ีมาพระครูมีค่าขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ แต่ค่า
ขนมไม่ส าคัญเพราะส่ิงท่ีเด็ก ๆ ได้คือความภาคภูมิใจท่ีคร้ังหน่ึงตนได้เคยร่วมเชิดหนังใหญ่ สมบัติทาง
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วฒันธรรมล ้าค่าของชุมชน   และถึงแมบ้างคร้ังเด็กท่ีมาเรียนจะมีจ านวนมากถึง 30 – 40 คน แต่ทา้ยท่ีสุดอาจ
เหลือท่ีแสดงไดจ้ริงไม่ถึง 10 คนเท่านั้น เพราะการเชิดหนงั ตอ้งหมัน่ฝึกซ้อม ตอ้งอดทน บางคร้ังเม่ือเด็กเจอ
พระครูจบัดดัตวัท าท่าให้สวยงามก็ร้อง เจ็บ และไม่มาฝึกอีก นอกจากน้ีเม่ือเด็กโตข้ึนก็มีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ 
ตอ้งเรียน ตอ้งท างาน พระครูจึงตอ้งสอนเด็กรุ่นใหม่ข้ึนมาแทน รุ่นแลว้รุ่นเล่า ไม่มีวนัส้ินสุด 

 

ปัจจุบนัน้ีทางวดัไดจ้ดัพิพิธภณัฑสถานแสดงนิทรรศการหนงัใหญ่ เปิดใหป้ระชาชนและผูส้นใจเขา้ร่วม
ชมศึกษา พร้อมทั้งสาธิตการแสดงหนังใหญ่ ตลอดจนฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิลปวฒันธรรมอนั
ทรงคุณค่าน้ี เพื่อสนองโครงการตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบ
ต่อไป 

 

และเม่ือปี พ.ศ.2550 หนงัใหญ่วดัขนอนก็ไดก้ลายเป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างชาติจากการท่ีคณะกรรมการ
ผูเ้ช่ียวชาญทางวฒันธรรมของยเูนสโกประกาศให้ “การสืบทอดและฟ้ืนฟูหนงัใหญ่วดัขนอน” ไดรั้บรางวลัจาก
องคก์รการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  หรือยเูนสโก (UNESCO) และไดรั้บการยกยอ่ง
ให้เป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกท่ีมีผลงานในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกวฒันธรรมเชิงนามธรรม (The 
Safeguarding of Intagible Cultural Heritage : ICH)   โดยเม่ือวนัท่ี 8 - 11 มิถุนายน 2550 องคก์ร ACCU (Asia – 
Pacific Cultural Centre for UNESCO) ไดจ้ดัพิธีมอบเหรียญรางวลั  เกียรติบตัร และการสัมมนาแลกเปล่ียน
ความรู้ประสบการณ์ระหว่างผูแ้ทนชุมชนต่าง ๆ ท่ีได้รับรางวลักับบรรดาผูเ้ช่ียวชาญทางวฒันธรรมและ
คณะกรรมการของยเูนสโก ณ ประเทศญ่ีปุ่น ในวาระน้ีพระครูพิทกัษศิ์ลปาคม และคณะไดเ้ขา้ร่วมงานและรับ
รางวลัดงักล่าว 

 

กวา่คณะหนงัใหญ่วดัขนอนจะเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนั ทางคณะลว้นเผชิญกบัปัญหานานปัการ  ทั้งความ
นิยมในการเล่นหนังใหญ่ท่ีนับว ันจะซบเซาลงไปเร่ือย ๆ เน่ืองจากการเข้ามาทดแทนของส่ือบันเทิง
สมยัใหม่  และตวัหนงัท่ีอยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรม  การร่วมกนัอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงน้ีของทั้งวดั 
ชาวบ้าน หน่วยงานราชการในจงัหวดั และพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  จึงท าให้คณะหนงัใหญ่วดัขนอนกลบัมามีชีวิตอีกคร้ัง  วดัขนอนไดก้ลายเป็นแหล่งอนุรักษแ์ละเรียนรู้
ฝึกฝนศิลปะการท าตวัหนงั การเชิดหนงั การบรรเลงป่ีพาทยป์ระกอบการแสดงหนงัรวมถึงมีพิพิธภณัฑ์หนัง
ใหญ่ท่ีเก็บรักษาตวัหนงัเก่าแก่ล ้าค่าเอาไว ้
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การติดต่อเข้าชม พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่ วดัขนอน เปิดบริการให้เขา้ชมทุกวนั ตั้งแต่เวลา  8.00 - 17.00 น.   

ในส่วนการแสดงไดจ้ดัแสดงเชิดหนงัใหญ่ ณ โรงแสดงหนงัใหญ่วดัขนอน ทุกวนัเสาร์ เวลา 10.00 - 11.00 น. 
เพียงรอบเดียว (ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเป็นหมู่คณะในวนัธรรมดาควรติดต่อล่วงหน้า สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์0-3223-3386 หรือ 081-753-1230) นอกจากน้ียงัมีงานเทศกาลหนงั
ใหญ่วดัขนอน ซ่ึงจดัในวนัท่ี 13 - 14 เมษายน ของทุกปีอีกดว้ย  

   
การเดินทางไปยงัวดัขนอนนั้น หากเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนตวั ให้ใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนน

เพชรเกษม) ผา่นจงัหวดันครปฐมเขา้สู่อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จากนั้นเล้ียวขวาบริเวณส่ีแยกอ าเภอบาง
แพ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3090 เขา้สู่อ าเภอโพธาราม ขา้มสะพานแม่น ้ าแม่กลอง แลว้เล้ียวขวาไปตาม
เส้นทางหลวงหมายเลข 3089 ประมาณ 3 กิโลเมตร วดัขนอนตั้งอยูท่างขวามือ   หากเดินทางดว้ยรถโดยสาร
ประจ าทาง มีรถโดยสารออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต ้สายกรุงเทพฯ - โพธาราม ทุกวนั ตั้งแต่เวลา 6.30 - 
19.30 น. แลว้จากท่ารถสองแถวสายบา้นโป่ง - โพธารามมาลงท่ีหนา้วดัขนอน  

 
หากใครไดมี้โอกาสไดไ้ปเท่ียวจงัหวดัราชบุรี คร้ังต่อไปก็อยากจะให้บรรจุ “หนังใหญ่ วัดขนอน” เป็น

อีกจุดหมายปลายทางหน่ึงของการเดินทาง เพราะนอกจากคุณจะไดรู้้สึกประทบัใจกบัความสวยงามและความ
สนุกจากเร่ืองราวของหนงัใหญ่   ความสามารถในการพากย ์การเล่นดนตรีไทย และการแสดงของเด็ก ๆ แลว้   
คุณยงัจะไดภ้าคภูมิใจไปกบัวฒันธรรมท่ีล ้ าค่าของชาติในฐานะผูอ้นุรักษ ์“หนงัใหญ่” เป็นการต่อลมหายใจให้
วฒันธรรมท่ีสูงค่าของไทยน้ีคงอยูต่่อไปได ้

 
………………………………………………… 
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เอกสารอ้างองิ 

 
เอกสาร หนงัใหญ่ วดัขนอน Nang Yai Shodow Puppet Drama at Wat Khanon Temple จดัพิมพโ์ดย  
  พระครูพิทกัษศิ์ลปาคม พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่ วดัขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 
บทวทิยรุายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
  เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 7.00 - 7.30 น. 
ผูจ้ดัการออนไลน์. 2556. สืบสาน “หนังใหญ่วัดขนอน” ด้วย “หลักสูตรท้องถ่ิน” อนุรักษ์ “ศาสตร์-ศิลป์”  
  แห่งแผ่นดินสยาม.  
  (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา : http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?  
  NewsID=9560000087149&Html=1&TabID=3&. 25 พฤศจิกายน 2556. 
สอนสุพรรณ. 2556. ตามหาหนังสือ : หนังใหญ่ชุดพระนครไหว. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา :  
  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=83816. 30 พฤศจิกายน 2556. 
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