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ร่ วมอนุรักษ์ มรดกไทย “หนังใหญ่ วัดขนอน”
นิชาพร ยอดมณี
อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“คนสวยโพธาราม คนงามบ้ านโป่ ง เมืองโอ่ งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถา้ งาม
ตลาดนา้ ดาเนิน เพลินค้ างคาวร้ อยล้ าน ย่ านยี่สกปลาดี”
เมื่อเอ่ยถึ งจังหวัดราชบุรี หลายคนคงคุ น้ เคยกับ อาเภอโพธาราม อาเภอบ้านโป่ ง เมืองโอ่งมังกร ถ้ า
สวยงามต่าง ๆ อย่าง ถ้ าเขาบิน ถ้ าจอมพล ตลาดน้ าดาเนิ นสะดวก หรื อ ถ้ าค้างคาวเขาช่องพราน ดังปรากฏใน
คาขวัญ แต่เชื่ อว่าน้อยคนนักจะนึ กถึง “วัดขนอน” วัดที่มีการแสดง “หนังใหญ่” มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่า
ของไทย เรามาทาความรู้จกั วัดขนอนหนังใหญ่ สถานที่อีกแห่ งหนึ่ งที่ปรากฏในคาขวัญให้ลึกซึ้ งยิ่งขึ้นดีกว่า
เพราะ “วัดขนอน” อาจจะเป็ นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีครั้งต่อไปของคุณก็เป็ นได้

หนั ง ใหญ่ เป็ นมหรสพอย่า งหนึ่ ง ที่ มี ม าแต่ ส มัย โบราณ เป็ นสมบัติ ท างวัฒ นธรรมไทยซึ่ งได้รั บ
การยกย่องว่าเป็ นการแสดงชั้นสู ง หนังใหญ่ ไม่ใช่หนังที่ฉายจอใหญ่ หรื อหนังที่ฉายที่โรงใหญ่ แต่ที่เรี ยกว่า
‘หนัง’ นั้นเป็ นเพราะสิ่ งที่ใช้แสดง คือ ตัวหนัง ทามาจากหนังวัวหรื อหนังควายแผ่นใหญ่ ๆ นามาออกแบบ
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ลวดลายไทยและแกะสลักฉลุลายอย่างวิจิตรบรรจงเป็ นรู ปตัวละครในเรื่ องที่จะแสดง เช่น เรื่ องรามเกียรติ์จะฉลุ
ลายเป็ นรู ปพระราม พระลักษณ์ นางสี ดา ทศกัณฐ์ หนุมาน เป็ นต้น
การแสดงหนังใหญ่เป็ นการแสดงภาพตัวหนังที่เชิดหน้าจอผ้าขาว มีไฟอยูด่ า้ นหน้าผูเ้ ชิ ด เงาของตัวหนัง
จะปรากฏบนจอ และผูเ้ ชิ ดตัวหนังก็แสดงท่าเต้นคล้ายการแสดงโขน มีดนตรี บทพากย์ และบทเจรจาอย่างโขน
คนเชิ ดหนังจับตัวหนังซึ่ งเป็ นแผ่นใหญ่มาก เต้นไปตามบทและตามดนตรี หนังใหญ่จึงจัดเป็ นงานที่รวมเอา
ศิลปกรรมหลายอย่างเข้าไว้ดว้ ยกัน คือเริ่ มตั้งแต่การแกะตัวหนัง ระบายสี ท่าเชิ ด บทพากย์ บทเจรจา ซึ่ งทุก
ขั้นตอนต้องอาศัยความประณี ตทั้งสิ้ น ด้วยเหตุที่การแสดงหนังใหญ่ตอ้ งลงแรงและลงทุนมาก อีกทั้งต่อมาไม่
ค่อยมีผนู ้ ิ ยมดู เนื่องจากมีสื่อบันเทิงสมัยใหม่ต่าง ๆ เกิ ดขึ้นมากมาย การแสดงหนังใหญ่จึงค่อย ๆ หายไปจาก
สังคมไทย ปั จจุบนั พบการทาและแสดงหนังใหญ่เพียง 2 แห่ ง คือ หนังใหญ่วดั สว่างอารมณ์ จังหวัดสิ งห์บุรี
และหนังใหญ่วดั ขนอน จังหวัดราชบุรี
หนังใหญ่ วัดขนอน สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 5 โดยผูท้ ี่ริเริ่ ม
แกะสลักตัวหนัง คือ ท่านพระครู ศรัทธาสุ นทร (หลวงปู่ กล่อม) เจ้าอาวาสวัดขนอนซึ่ งเป็ นช่างเอกสมัยนั้น ท่าน
เกิดปี พ.ศ. 2391 มรณภาพในปี พ.ศ.2485 รวมอายุได้ 95 ปี ท่านมีความคิดที่จะสร้างหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่
กว่าเดิ ม จึงได้ชกั ชวนครู องั๋ ช่ างจาด ช่ างจ๊ะ และช่ างพ่วง มาร่ วมกันสร้ าง ชุ ดแรกที่ สร้ างคือ ชุ ดหนุ มานถวาย
แหวน (ประมาณ พ.ศ.2420 - 2430) ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีกรวม 9 ชุด (ปั จจุบนั มีตวั หนัง 313 ตัว) เป็ นคณะหนัง
ใหญ่ที่มีชื่อเสี ยงมากในสมัยนั้นเนื่ องจากมีตวั หนังใหญ่ที่ครบสมบูรณ์ นับเป็ นสมบัติของวัดที่ได้ร่วมกันรักษา
สื บทอดมา ต่อมาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้ศิลปะทุกแขนงหยุดชะงัก ลง รวมทั้งการแสดงหนังใหญ่
ด้วย ซึ่ งภายหลังสิ้ นสุ ดสงคราม หนังใหญ่ได้สูญหายไป ไม่มีคนสนใจเพราะมองว่าไม่สนุกเหมือนศิลปะอื่นๆ
จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2530 พระครู พิทกั ษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสรู ปปั จจุบนั ได้มาบวชที่ นี่และได้ทราบความ
เป็ นมาของวัดขนอน จึ ง เกิ ดความคิ ดที่ จะรื้ อฟื้ นศิ ล ปะหนัง ใหญ่ วดั ขนอนให้ ก ลับ มี ชี วิ ต ขึ้ น มาอี ก ครั้ งหนึ่ ง
พระครู ได้ติดต่อกับกลุ่มที่ทางานด้านการอนุ รักษ์ศิลปะเพื่อช่ วยกันหาทุนแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็ จเพราะติด
ปัญหาเรื่ องที่ไม่มีคนดู ไม่มีใครรู ้จกั และสนใจหนังใหญ่ แต่พระครู ก็ไม่ยอ่ ท้อ พยายามทาทุกวิถีทางเพื่อให้หนัง
ใหญ่กลับมา จนเมื่อพระครู ได้มีโอกาสถวายหนังใหญ่แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสในวันพระราชสมภพ ปี พ.ศ.2532 จึงทาให้หนังใหญ่วดั ขนอนได้เข้าเป็ นโครงการในพระราชดาริ
ของพระองค์ท่าน
นับจากจุดเริ่ มต้นจนมาถึ งปั จจุบนั เป็ นเวลามากกว่า 20 ปี ที่พระครู พิทกั ษ์ศิลปาคมได้ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ เพื่อหนังใหญ่วดั ขนอน พระครู ได้กลายเป็ นผูฝ้ ึ กหัดการเชิ ดหนังให้กบั เด็ก ๆ อายุ 5 -11 ขวบ ซึ่ งเข้ามา
เรี ยนรู้การเชิ ดหนัง และออกเดิ นสายเชิ ดหนังกับทางวัด โดยเด็กที่มาพระครู มีค่าขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ แต่ค่า
ขนมไม่ ส าคัญ เพราะสิ่ ง ที่ เ ด็ ก ๆ ได้คื อ ความภาคภู มิ ใ จที่ ค รั้ งหนึ่ ง ตนได้เ คยร่ ว มเชิ ด หนัง ใหญ่ สมบัติ ท าง
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วัฒนธรรมล้ าค่าของชุ มชน และถึงแม้บางครั้งเด็กที่มาเรี ยนจะมีจานวนมากถึง 30 – 40 คน แต่ทา้ ยที่สุดอาจ
เหลื อที่แสดงได้จริ งไม่ถึง 10 คนเท่านั้น เพราะการเชิ ดหนัง ต้องหมัน่ ฝึ กซ้อม ต้องอดทน บางครั้งเมื่อเด็กเจอ
พระครู จบั ดัดตัวทาท่าให้สวยงามก็ร้อง เจ็บ และไม่มาฝึ กอีก นอกจากนี้ เมื่อเด็กโตขึ้นก็มีภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบ
ต้องเรี ยน ต้องทางาน พระครู จึงต้องสอนเด็กรุ่ นใหม่ข้ ึนมาแทน รุ่ นแล้วรุ่ นเล่า ไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
ปั จจุบนั นี้ทางวัดได้จดั พิพิธภัณฑสถานแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ เปิ ดให้ประชาชนและผูส้ นใจเข้าร่ วม
ชมศึ กษา พร้ อมทั้ง สาธิ ตการแสดงหนังใหญ่ ตลอดจนฝึ กเยาวชนให้เรี ย นรู ้ และสื บทอดศิ ลปวัฒนธรรมอัน
ทรงคุ ณค่านี้ เพื่อสนองโครงการตามพระราชดาริ ในสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี สื บ
ต่อไป
และเมื่อปี พ.ศ.2550 หนังใหญ่วดั ขนอนก็ได้กลายเป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างชาติจากการที่คณะกรรมการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมของยูเนสโกประกาศให้ “การสื บทอดและฟื้ นฟูหนังใหญ่วดั ขนอน” ได้รับรางวัลจาก
องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อยูเนสโก (UNESCO) และได้รับการยกย่อง
ให้เป็ น 1 ใน 6 ชุ ม ชนดี เด่ นของโลกที่ มีผ ลงานในการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟู มรดกวัฒนธรรมเชิ งนามธรรม (The
Safeguarding of Intagible Cultural Heritage : ICH) โดยเมื่อวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2550 องค์กร ACCU (Asia –
Pacific Cultural Centre for UNESCO) ได้จดั พิธีมอบเหรี ยญรางวัล เกียรติบตั ร และการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ป ระสบการณ์ ระหว่า งผูแ้ ทนชุ ม ชนต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้รั บรางวัล กับ บรรดาผูเ้ ชี่ ย วชาญทางวัฒ นธรรมและ
คณะกรรมการของยูเนสโก ณ ประเทศญี่ปุ่ น ในวาระนี้ พระครู พิทกั ษ์ศิลปาคม และคณะได้เข้าร่ วมงานและรับ
รางวัลดังกล่าว
กว่าคณะหนังใหญ่วดั ขนอนจะเป็ นที่รู้จกั ในปั จจุบนั ทางคณะล้วนเผชิ ญกับปั ญหานานัปการ ทั้งความ
นิ ย มในการเล่ น หนั ง ใหญ่ ที่ นั บ วัน จะซบเซาลงไปเรื่ อย ๆ เนื่ อ งจากการเข้า มาทดแทนของสื่ อ บัน เทิ ง
สมัยใหม่ และตัวหนังที่อยู่ในสภาพชารุ ดทรุ ดโทรม การร่ วมกันอนุ รักษ์ศิลปะการแสดงแขนงนี้ ของทั้งวัด
ชาวบ้า น หน่ วยงานราชการในจัง หวัด และพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จึงทาให้คณะหนังใหญ่วดั ขนอนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง วัดขนอนได้กลายเป็ นแหล่งอนุ รักษ์และเรี ยนรู ้
ฝึ กฝนศิลปะการทาตัวหนัง การเชิ ดหนัง การบรรเลงปี่ พาทย์ประกอบการแสดงหนังรวมถึ งมีพิพิธภัณฑ์หนัง
ใหญ่ที่เก็บรักษาตัวหนังเก่าแก่ล้ าค่าเอาไว้
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การติดต่ อเข้ าชม พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน เปิ ดบริ การให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.
ในส่ วนการแสดงได้จดั แสดงเชิ ดหนังใหญ่ ณ โรงแสดงหนังใหญ่วดั ขนอน ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 11.00 น.
เพี ย งรอบเดี ย ว (ส าหรั บ นัก ท่ องเที่ ย วที่ เดิ นทางมาเป็ นหมู่ค ณะในวันธรรมดาควรติ ดต่ อล่ วงหน้า สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3223-3386 หรื อ 081-753-1230) นอกจากนี้ ยงั มีงานเทศกาลหนัง
ใหญ่วดั ขนอน ซึ่ งจัดในวันที่ 13 - 14 เมษายน ของทุกปี อีกด้วย
การเดินทางไปยังวัดขนอนนั้น หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนน
เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดนครปฐมเข้าสู่ อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี จากนั้นเลี้ ยวขวาบริ เวณสี่ แยกอาเภอบาง
แพ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3090 เข้าสู่ อาเภอโพธาราม ข้ามสะพานแม่น้ าแม่กลอง แล้วเลี้ ยวขวาไปตาม
เส้นทางหลวงหมายเลข 3089 ประมาณ 3 กิโลเมตร วัดขนอนตั้งอยูท่ างขวามือ หากเดินทางด้วยรถโดยสาร
ประจาทาง มีรถโดยสารออกเดินทางจากสถานี ขนส่ งสายใต้ สายกรุ งเทพฯ - โพธาราม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.30 19.30 น. แล้วจากท่ารถสองแถวสายบ้านโป่ ง - โพธารามมาลงที่หน้าวัดขนอน
หากใครได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดราชบุรี ครั้งต่อไปก็อยากจะให้บรรจุ “หนังใหญ่ วัดขนอน” เป็ น
อีกจุดหมายปลายทางหนึ่ งของการเดินทาง เพราะนอกจากคุณจะได้รู้สึกประทับใจกับความสวยงามและความ
สนุ กจากเรื่ องราวของหนังใหญ่ ความสามารถในการพากย์ การเล่นดนตรี ไทย และการแสดงของเด็ก ๆ แล้ว
คุณยังจะได้ภาคภูมิใจไปกับวัฒนธรรมที่ล้ าค่าของชาติในฐานะผูอ้ นุ รักษ์ “หนังใหญ่” เป็ นการต่อลมหายใจให้
วัฒนธรรมที่สูงค่าของไทยนี้คงอยูต่ ่อไปได้
…………………………………………………
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เอกสารอ้างอิง
เอกสาร หนังใหญ่ วัดขนอน Nang Yai Shodow Puppet Drama at Wat Khanon Temple จัดพิมพ์โดย
พระครู พิทกั ษ์ศิลปาคม พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน ต.สร้อยฟ้ า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
บทวิทยุรายการ "รู ้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 7.00 - 7.30 น.
ผูจ้ ดั การออนไลน์. 2556. สื บสาน “หนังใหญ่ วัดขนอน” ด้ วย “หลักสูตรท้ องถิ่น” อนุรักษ์ “ศาสตร์ -ศิลป์ ”
แห่ งแผ่ นดินสยาม.
(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?
NewsID=9560000087149&Html=1&TabID=3&. 25 พฤศจิกายน 2556.
สอนสุ พรรณ. 2556. ตามหาหนังสื อ : หนังใหญ่ ชุดพระนครไหว. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=83816. 30 พฤศจิกายน 2556.

