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คำนำ 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงาน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำหนาที ่ในการดำเนินงาน 

ดานการศึกษา คนควา วิจัยเรื ่องราวและสืบคนขอมูลเกี ่ยวกับประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น อีกทั้งยังทำหนาที่เปนหนวยอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ซึ่งไดเล็งเห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร ภูมิปญญาทองถิ่น โดยไดดำเนินการ
คนหาความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน จากพื้นที่การพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดแก พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอางทอง  

สถาบันอยุธยาศึกษา จึงไดเลือกภูมิปญญาการทำหนังใหญ แหงอำเภอ 

สามโก จังหวัดอางทอง ซึ่งเปนภูมิปญญาไทยในวัฒนธรรมอยุธยา ท่ีมีความโดดเดน 
ควรคาตอการอนุรักษ เผยแพร และนำมาจัดพิมพเอกสารเพื่อใหเยาวชนและผูสนใจ
ไดศึกษา ใหเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง หนังสือภูมิปญญา
ทองถิ่นเลมนี้ จึงเปนเครื่องมือในการผลักดันใหเกิดการเห็นคุณคาของภูมิปญญา
ทองถ่ิน และอนุรักษไวสืบไป 

 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐานอำเภอสามโก้ 
จังหวัดอ่างทอง 

ประวัติความเป็นมา 
อำเภอสามโก จ ังหว ัดอ างทอง แหลงภ ูม ิป ญญาการทำหน ัง ใหญ   

ในวัฒนธรรมอยุธยาท่ียังหลงเหลืออยูนั้น เคยมีฐานะเปนตำบลมากอน ปจจุบันไดรับ
การยกฐานะเปนอำเภอหนึ่งในจังหวัดอางทอง คำวา “สามโก” ไมปรากฏหลักฐานวา
ใครเปนผูต้ังช่ือ แตมีคำบอกเลาเชิงมุขปาฐะสืบตอกันมาวา เดิมเรียก บานสามตะโก 

เพราะมีต นตะโกขึ ้นอยู ร ิมบึง ๓ ตน ดวยลักษณะภูม ิประเทศเปนที ่ราบลุม  
จึงมีความสำคัญตอกรุงศรีอยุธยา เหมาะแกการเปนแหลงเพาะปลูกขาวสงเขาไปยัง 
กรุงศรีอยุธยา และเปนแหลงเสบียงยามศึกสงคราม 

“สามโก” ปรากฏหลักฐานในเอกสารทางประว ัต ิศาสตรหลายครั้ ง  
ตั ้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน เชน เมื ่อคราวสงครามพระเจาตะเบ็งชะเวต้ี  
(คราวเสียพระสุร ิโยทัย) กองทัพหงสาวดียกทัพเขามาตีกรุงศรีอยุธยาผานทาง
สุพรรณบุรี ลำสามโก ปาโมก บางโผงเผง เขามาถึงชานพระนครทางทิศเหนือบริเวณ
ทุงลุมพลี และกลาวถึง บานสามโก อีกครั ้งในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

คราวสงครามยุทธหัตถี ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานสันนิษฐานไววา นาจะเปนบริเวณ
ชุมชนใกลบึงสามโกในปจจุบัน 

หลังจากนั ้นชื ่อบานสามโก ก็มิไดปรากฏในพระราชพงศาวดารอีกเลย  
กลายฐานะเปนเพียงตำบลหนึ่งขึ้นกับแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเรื่อยมา จนเขาสูสมัย
รัตนโกสินทรหลังจากยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๐๕ จังหวัดอางทองไดยกฐานะตำบลสามโก ขึ้นเปนกิ่งอำเภอสามโก โดยมี
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ตำบลในการปกครอง ๒ ตำบล ไดแก ตำบลสามโก และตำบลอบทม ตอมาก็ไดรับ
การยกฐานะเปนอำเภอสามโก เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ในปจจุบันมี
พื ้นที ่การปกครองออกเปน ๕ ตำบล ๓๗ หมู บาน ไดแก ตำบลสามโก ตำบล    
ราษฎรพัฒนา ตำบลอบทม ตำบลโพธิ์มวงพันธ และ ตำบลมงคลธรรมนิมิต 

ลักษณะที่ต้ัง 
อำเภอสามโก มีพื ้นที่การปกครอง ๘๙.๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือเทากับ 

๕๕,๙๗๕ ไร อยูหางจากตัวจังหวัดอางทองไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๖๔ แลวแยกเขาทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๕ ระยะทาง
ประมาณ ๒๙ กิโลเมตร 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ   ติดตอกับอำเภอโพธิ์ทอง 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับอำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอวิเศษชัยชาญ 

ทิศใต   ติดตอกับอำเภอวิเศษชัยชาญ 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับอำเภอศรีประจันต (จังหวัดสุพรรณบุร)ี 
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มหรสพหนังใหญท่ีปรากฏบนภาพจิตรกรรม จากวัดไทรอารีรักษ จงัหวัดราชบุร ี
ท่ีมา :ปทพงษ  ชื่นบุญ บันทึกภาพเมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
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ภูมิปัญญาไทย 
หนังใหญ่ในวัฒนธรรมอยธุยา 

 “หนังใหญ” เปนมหรสพชั ้นสูงที ่ม ีมาตั ้งแตสมัย
โบราณ โดยมีการกลาวถึงในกฎมณเฑียรบาลไวหลายคร้ัง  
(ปราพีร เทพธรานนท. ๒๕๒๒:๗๑) แตหลักฐานที่มีการบันทึกไว
ชัดเจนที่สุด ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลสมัยของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ ราวพุทธศักราช ๒๐๐๑ ซ่ึงกลาววา ในสมัยน้ันนิยม
ชมหนังเปนมหรสพกันมาก โดยการแสดงหนังมีความคลายคลึง
ก ับการแสดงหนังในชวา (สุจ ิตรา มาถาวร . ๒๕๔๑ :๑๖)   

ที่เรียกวา “วายัง ” ซึ่งหมายถึง การแสดงที่ใชหนังแกะเปนตัว
ละคร เชิดหุนบนจอผามีลักษณะเหมือนหุนเงา 

รัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ซึ ่งครองราชย
ระหวาง พุทธศักราช ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑  เปนชวงเวลาที่บานเมือง
ปราศจากศกึสงคราม มีการฟนฟกูารเลนหนังใหญขึ้นมาอีกครั้ง 
และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพระมหาราชครู 

แตงเรื่อง “สมุทรโฆษคำฉันท” สำหรับเลนหนังใหญ ( สุจิตรา 
มาถาวร . ๒๕๔๑:๑๙ ) ในงานฉลองพระชนมายุครบเบญจเพส 

ซ่ึงเปนงานใหญมีมหรสพฉลองอยางครึกครื้น ( อเนก นาวิกมูล . 
๒๕๓๗:๒๙๙ )  

  



 

๙ 

ดังพระราชปรารภของสมเด็จพระนารายณมหาราชที่ปรากฏในกาพยฉบัง 
๑๖ ตอนตนเรื่อง ดังนี้  

๏ พระใหกลาวกาพยนิพนธ   จำนองโดยกล 

ตระการเพลงยศพระ 

 ๏ ใหฉลักแสบกภาพอันชระ  เปนบรรพบุรณะ 

นเรนทรราชบรรหาร 

 ๏ ใหทวยนักคนผูชาญ0

๑   กลเลนโดยการ- 

ยเปนบำเทิงธรณี 

      (กรมศิลปากร. ๒๕๔๕ :๑๑๒) 

 

สมุดไทยดำดินสอขาวเรื่องสมุทรโฆษคำฉันท ท่ีมา : กรมศิลปากร 

สันนิษฐานวาการละเลนหนังใหญคงจะไดรับความนิยมแสดงในงานมหรสพ
นับแตนั้นเปนตนมา จนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานจากวรรณคดี

 

๑
 แสบก หมายถึง หนงั , สลกัแสบกภาพอนัชระ หมายถึง การฉลหุนงัใหเ้ป็นรูปที่สวยงาม 



 

๑๐ 

เรื่อง “บุณโณวาทคำฉันท” ซึ่งพระมหานาควัดทาทราย เปนผูแตงในคราวที่สมเด็จ
พระเจ าอย ู ห ัวบรมโกศเสด ็จพระราชดำเน ินไปนม ัสการ และฉลองสมโภช 

รอยพระพุทธบาทเมืองสระบุรี พระมหานาคไดพรรณาการแสดงมหรสพชวงกลางวัน
ในงานสมโภชรอยพระพุทธบาท ซึ่งมีหลากหลายประเภท โดยมีตอนหนึ่งกลาวไววา 

๏ โขนหนังระดับชอง   ระทาหุนและรามัญ 

รำเลนบเปนฉัน     ทิจะสุนทราแล 

(กรมศิลปากร. ๒๕๔๕ :๑๑๒) 

ในบทดังกลาวนี้ มีการบรรยายถึงหนังใหญอีกประเภทหนึ่งที ่เรียกกันวา 
“หนังชองระทา” เปนตัวหนังขนาดยอม ใชสำหรับแสดงตามจอที่ขึงระหวางนั่งราน
ของตัวระทา ซึ่งเปนดอกไมเพลิงโบราณประเภทหนึ่ง 

ตอมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเขาสูภาวะสงคราม สันนิษฐานวาตัวหนังใหญที่เปน
ฝมือชางหลวง คงถูกทำลายเสียหายจากเพลิงไหมจนหมด ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชทรงกอบกูเอกราชไดแลว เปนการเริ่มตนสมัยกรุงธนบุรศีรีมหาสมุทร 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการฟนฟูมหรสพ 
หนังใหญขึ้นอีกครั้ง โดยจัดแสดง “หนังชองระทา” พรอมกันถึง ๙ โรง ในงานพิธี
ฉลองสมโภชพระแก วมรกต ซ ึ ่ ง เจ าพระยามหากษ ัตร ิย ศ ึกอ ัญเช ิญมาจาก 

กรุงเวียงจันทน 
ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร เมื ่อคราวท่ีมีการสมโภชวัดพระเชตุพน 

วิมลมังคลาราม ปรากฏหลักฐานวามีการละเลนหนังใหญประชันกันถึง ๙ โรง  
โดยเนนการละเลนเรื่องรามเกียรต์ิเปนหลัก เนื่องดวยเปนบทพระราชนิพนธในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  



 

๑๑ 

ในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย อาจกลาวไดวา      
เปนยุคทองแหงวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร มีกวีและชางศิลปเกิดขึ ้นมากมาย  

สงผลให โขน หุน ละคร และการละเลนหนังใหญเจริญถึงขีดสุด มีการทำหนังใหญ
อยางประณีตโดยฝมือชางหลวงท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีกลาวขวัญมากท่ีสุดในชวงเวลา
นั้น เนื ่องจากเปนชุดตัวหนังท่ีมีความงดงามทั้งลวดลาย สีสัน เมื ่อแสดงประกอบ 

จอหนังที ่ม ีการโหมดวยไฟกะลาทำใหมีแสงที่วูบไหว ประกอบกับเครื ่องดนตรี  
และนาฏลีลาของผูเชิดหนัง ถึงกับทำใหผูชมรูสึกซาบซึ้งในความงามจึงเรียกกันติด
ปากวา “หนังใหญชุดพระนครไหว”   

แตเนื่องจากหนังใหญเปนการแสดงที่ตองอาศัยแสงและเงา รวมถึงคนเชิด 
คนพากย แตกตางจากการแสดงรูปแบบอื ่น เชน โขน ละคร ตอมาในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงเกรงวาการเลนหนังใหญจะ 

สูญหายไป จึงทรงใหนำตัวหนังใหญมาแกะลงบนแผนศิลาติดไวบนผนังกำแพงแกว  
พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มาจนถึงทุกวันนี ้
 เมื่อประเทศไทยเขาสูยุคท่ีจะตองมกีารติดตอกับนานาชาติมากข้ึน ทำใหเกิด
การแลกเปลี่ยนทางสังคมพหุวัฒนธรรม สงผลใหความนิยมการละครแบบตะวันตก
เขามาแทนท่ีหนังใหญซึ่งเปนมหรสพแบบโบราณดั้งเดิม จนกระทั่งในรัชสมัยแหง
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว หนังใหญชุดพระนครไหว ถูกนำสงเขาไป
รวบรวมเก็บรักษาไวในโรงละครศิลปากร ตอมาเกิดไหมโรงละครศิลปากรเมื่อวันท่ี  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ จึงทำใหหนังใหญถูกเผาไหมไปเปนจำนวนมาก ท่ียังเหลืออยูก็
ชำรุดเสียหาย ไมสามารถนำมาออกมาแสดงไดอีก กรมศิลปากรจึงไดใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรมาทำความสะอาด และอนุรักษซอมแซมหนังใหญที ่ยังเหลืออยู 
เพื่อเก็บรักษาไวในมรดกของชาติ และนำมาจัดแสดงไว ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
พระนคร มาจนทุกวันนี้ ( สิรนิทร ยวนใยดี. ๒๕๕๔:๑๑๖ )  



 

๑๒ 

จากหลักฐานดังกลาวนี้ จึงพอสรุปไดวา การละเลนหนังใหญในประเทศไทย
คงมีมานานแลวกอนการละเลนโขน โดยปรากฏหลักฐานที่มีการบันทึกไวตั้งแตใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา และนิยมใชเลนกับวรรณคดีหลายเรื่อง จนถึงสมัยรัตนโกสินทรจึง
นิยมเลนเฉพาะเรื่องรามเกียรต์ิเพียงเรื่องเดียวมาจนถึงปจจุบันนี ้

ข้อมูลครภููมิปัญญาไทย 

 

ช่ือ-นามสกุล :  นายวีระ  มีเหมือน 

บานเลขท่ี :  ๑๑๙  หมู ๔  บานหนองผักเขียว ตำบลมงคลธรรมนิมิต  
อำเภอสามโก จังหวัดอางทอง  

การติดตอ :   ๐๘-๑๕๙๑-๐๙๕๑ 

 

 



 

๑๓ 

   

ครูวีระ มีเหมือน ชางฝมือแกะสลักหนังใหญ เกิดเมื ่อวันที่ ๗ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๔๘๗ เด ิมเปนชาวอำเภอเมือง จังหว ัดนนทบุร ี จบการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปที ่ ๔ จากโรงเรียนสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี และจบการศึกษา 

ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ ๖ จากโรงเรียนศรีบุณยานนท จังหวัดนนทบุร ี หลังสำเร็จ
การศึกษา ไดเขารับราชการในตำแหนงชางจังหวัดของกรมไปรษณียโทรเลขกลาง 
โดยทำงานอยูที่สถานีเครื่องรับวิทยุตางประเทศ กรมไปรษณียโทรเลขกลางบางรัก 

ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสามโก จังหวัดอางทอง 
ในระหวางที่ศึกษาที่โรงเรียนศรีบุญยานนท  ทางโรงเรียนไดวาจางครู

นาฏศิลปใหมาสอนโขนใหกับนักเรียน ครูวีระ ไดสมัครเขารับการฝกอบรมโขน  
พากยโขน กับครูหยัด เพิ่มสุวรรณ ครูประพิศ พรหมศร และครูประภา พรหมศร   
ซึ ่งทั ้ง ๓ ทานเปนครูที ่สืบสายมหรสพหลวงในสมัยรัชกาลที ่ ๔ ถึงรัชกาลที ่ ๕  

การไดรับฝกอบรมดังกลาวทำใหครูวีระ มีเหมือน ไดมีโอกาสแสดงโขนในที่ตาง ๆ 
เมื ่อหมดสัญญาของครูทั้ง ๓ ทาน ครูวีระ ยังติดตามคณะไปแสดงโขนในที่ตาง ๆ  

อยูเสมอ ทำใหคณะครูเมตตาถายทอดความรูเกี ่ยวกับการแสดงโขนใหเปนพิเศษ  

และยังไดเรียนรูเรื ่องโขนชักรอก การทำหัวโขน การปกเครื ่องโขน จากครูโขน   

ท่ีมีช่ือเสียงของไทย  



 

๑๔ 

ในขณะท่ีรับราชการท่ีกรมไปรษณียโทรเลข ไดมีโอกาสฝกแกะสลักหนังใหญ 
ฝกการพากยโขนกับครูสงา ศะศิวนิช เรียนการทำหัวโขนกับครูชิด แกวดวงใหญ 
เรียนทำรอกในโขนชักรอกกับครูวิเชียร หลงรัก เรียนการปกเครื่องโขนกับครูช้ิน   
ศิลปบรรเลง ฝากตัวเปนศิษยการทำหนังใหญกบัครูสงวน รักมิตร และทำหัวโขนจาก 
ม.ร.ว. จรูญศักด์ิ สุขสวัสด์ิ จนภายหลังไดวิชาหนังใหญมาท้ังหมดต้ังแตการทำตัวหนัง 
การเชิด การพากย รวมท้ังไดรับสืบทอดพิธีไหวครอบครูหนังใหญอีกดวย 

วัสดุและอุปกรณ์ 

วัสดุ และอุปกรณหลักท่ีใชในการแกะ ฉลุ หนังใหญ ประกอบดวย 

หนัง  
ถือเปนวัสดุหลักที่สำคัญที่สุด หากเปนตัวละครอื่นทั่วไปจะใชหนังโค หรือ

หนังกระบือ ยกเวนเฉพาะหนังเจาหรือหนังครูที ่มีไวสำหรับไหวครูเทานั ้น ไดแก   
พระอิศวร พระนารายณ จะนิยมใชหนังโคที่เรียกวา โคตายพราย คือ วัวที่ตายอยาง
ผิดธรรมชาติ สวนหนังพระษี จะนิยมใชหนังเสือ 

  

หนังวัว หนังเสือ 



 

๑๕ 

 
มีดขูดหนัง 

มีดขูดหนัง และมีดเจียนหนัง  
มีดขูดหนัง ใชชำแหละ

พังผืดที ่ต ิดมากับหนัง สวนมีด
เจียนหนังใชมีดขูดตกแตงหนังท้ัง
สองดานโดยขูดเอขน พังผืด และ
ไขมันออกกอนนำหนังไปฟอก 

เขียงใหญ่ และเขียงสูง  
นิยมใชเขียงขนาดใหญท่ี

ทำจากไมมะขาม เพราะมีความ
แข็งแรงทนทาน ไมแตกงายซึ่งถา
หากผืนหนังมีขนาดใหญ ชางทำ
หนังใหญอาจตองยืนแกะฉลุหนัง 

สิ่วเล็บมือ  
ใชสำหรับตอกลงบนตัว

หนังเพื่อฉลุลายทางโคง รวมท้ัง
สรางลวดลายดอกไม ประจำยาม 
ลายกระหนก บนผานุง และเครื่อง- 
ประดับของตัวละคร 

 
เขียงใหญ 

 
สิ่วเล็บมือ 



 

๑๖ 

 
สิ่วหนาตัด 

 
ตุดตู 

 
คอนไม 

สิ่วหน้าตัด  
ใช  สำหร ับตอกลงบน 

ต ั วหน ั ง เพ ื ่ อฉล ุ ลายทางตรง 
รวมทั ้งสรางลวดลายผานุ งและ
เครื่องประดับของตัวละคร 

ตุ๊ดตู่  
เปนวัสดุที ่ทำจากเหล็ก

เนื้อแข็ง มีลักษณะคลายปากกา 
ปลายด านหน ึ ่ งจะทำพ ิมพ ฉลุ 

ที ่มีร ูปรางตางกัน เชน วงกลม  
วงรี สี ่เหลี ่ยม สามเหลี่ยม ใบโพ 
ส ำ ห ร ั บ ต อ ก ล ง บ น ต ั ว ห นั ง  
เพ ื ่อฉลุลายลวดลายผานุ งและ
เคร ื ่ อ งประด ับของต ั วละคร 
ป ร ะ ก อ บ เป  น ล า ย ไทย  เ ช น  
ลายกระจัง ลายประจำยามตาง ๆ 

ค้อนไม้  
 ใชสำหรับตอกสิ่ว และตุดตู 

เพื่อสรางลวดลายตาง ๆ 
 



 

๑๗ 

 
สีสำหรับทาตัวหนัง 

สสีำหรับทาตัวหนัง และพู่กัน  
ใ น อ ด ี ต จ ะ ใ ช  ส ี จ า ก

ธรรมชาต ิ  แต ป จจ ุบ ันม ีการ
ปรับเปลี ่ยนมาใชสีน ้ำพลาสติก 
เพื่อความคงทนของสี ทำใหสีไม
ซีดจางเรว็ 

กระดาษไข 
ใชสำหรับลอกลายท่ีตองการ กอนนำไปขึงบนแผนหนังเพื่อทำการตอกลาย 

 

 

 



 

๑๘ 

 
ไมคาบหนัง หรือไมตับ 

 
เชือกหรือดายที่ทำจากฝาย 

ไม้คาบหนัง หรือไม้ตบั 

นิยมใชไมไผสีสุกตากแหง
หรือไมหลาวชะโอนที่แกจัดเหลา
ใหเล็ก ๆ ดานในแบนเรียบติดกับ
ผืนหนัง ดานผิวเหลาใหมน ไมให
หนาหรือบางจนเกินไป ขนาดของ
ไมคาบหนัง หนาประมาณ ๑ นิ้ว 
สวนปลายเรียวเล็กกวาสวนโคน
เล็กนอย ตองนำไมคาบหนังมา
รมควันไฟเสียกอนเพื ่อกันมอด
หรือแมลงกินไม หนังบางชนิด 
เชน หนังครูหรือหนังเจา จะเพิ่ม
ความศักด์ิสิทธิ์ โดยการใช ไมไผท่ี
หามผี หรือใชเขี ่ยศพเวลาศพท่ี
ตายวันเสารหรือวันอังคาร 

เชือกหรือด้ายที่ทำจากฝ้าย 

สำหรับผูกยึดตัวหนังกับ
ไมคาบหนัง หรือไมตับ 
 

 



 

๑๙ 

กรรมวิธีในการฉลุแกะสลักหนังใหญ่ 

ข้ันตอนที่ ๑ การเลือกหนัง  
หนังที ่ใชในการทำตัวหนังใหญใชหนังกระบือหรือหนังโค เพราะเปน 

หนังผืนใหญ แตชางทำหนังใหญนิยมเลือกใชหนังกระบือ เพราะหนังกระบือจะสีสวย
กวาหนังโค มีความหนาเสมอกันท้ังผืน โดยเฉพาะหนังกระบือตัวเมียจะบางเหมาะสม
สำหรับตัวหนังใหญ สวนกระบือตัวผู จะมีหนังหนาจึงนิยมนำไปใชทำหนังกลอง  
แหลงซื้อแผนหนังอยูท่ีอำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย สำหรับหนังเสือท่ีใชทำหนังเจา 
หรือหนังครู ปจจุบันไมสามารถทำไดเนื่องจากผิดกฎหมาย จึงตองใชหนังเทียมแทน
หนังเสือจริง 

 

  

ลักษณะของหนังท่ีจะนำมาใชตอกฉลุหนังใหญ จะไมมีการนำแผนหนังมาตอกัน 



 

๒๐ 

ข้ันตอนที่ ๒ การฟอกหนัง  
เมื่อไดรับหนังมาแลวจะนำมาเขียนขอบใหมีรูปรางใกลเคียงกับตัวหนังที่จะ

แกะสลักแลวนำไปแชน้ำยาท่ีไดจากปูนขาวผสมเกลือและสารสมในโองประมาณ  

๑ สัปดาห ซึ่งอัตราสวนการผสมน้ำยาเปนไปตามความชำนาญของครวูีระ โดยจะชิม
ใหมีรสเผื่อน เปรี้ยว เค็ม จากนั้นจึงนำขึ้นมาขูดขนและหนังกำพรา แลวนำมาข้ึน
สะดึงเหล็กเพื่อตากหนัง ในการตากหนังนั้นตองตากกับแดดออน ๆ ถาแดดแรงตอง
เก็บเขารม โดยตากแดดไวประมาณ ๓ วัน จากนั ้นจึงนำมาผึ ่งลมอีกประมาณ  
๓ เดือน (ถานำหนังออกกอนเวลา หนังจะยน สูมือ ทำตัวหนังยาก)  จนไดหนังแกว 

ท่ีมีสีเหลืองแสงสามารถลอดผานได จากนั้นใชมีดเจียนหนังเพื่อใหไดหนังตามรูปแบบ
ท่ีตองการ 

 

ตัวอยางหนังวัวท่ีผานกระบวนการฟอกและตากแลว 

ท่ีมา : อานนท แซแต บันทึกภาพเมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 

๒๑ 

ข้ันตอนที่ ๓ การออกแบบลายหนังใหญ่ 

ในอดีตจะนิยมใชเหล็กจารปลายแหลม ซึ่งเปนอุปกรณชนิดเดียวกันกับที่ใช
จารใบลานเขียนลายลงบนผืนหนัง เพราะสามารถลบออกไดงายโดยการใชน้ำเช็ด 

ทำความสะอาด  ในปจจุบันมีการปรับเปลี ่ยนวัสดุอำนวยความสะดวกมากข้ึน  

โดยการใชกระดาษไข ลอกลายจากแบบท่ีรางไวแลวลวงหนาบนกระดาษ  จากนั้นจึง
นำกระดาษไขไปวางขึงบนผืนหนังเพื่อเขาสูขั ้นตอนการตอกฉลุลาย ลายที่ครูวีระ
นำมาออกแบบทำหนังใหญนี ้ ไดรับการสืบทอดมาจากครูอาจารย โดยใชการถาย
เอกสารจากลายตนแบบ นำกระดาษไขมาทาบเพื่อลอกลายไวสำหรับฉลุลงบนแผนหนัง 

 

 

กระดาษไขสำหรับรางลวดลายท่ีจะตอกฉลุลงบนหนังใหญ 



 

๒๒ 

ข้ันตอนที่ ๔ การตอก และฉลลุาย  
การฉลุลายตัวหนัง จะเริ่มจากลวดลายท่ีมีขนาดใหญกอน เพื่อสรางเคาโครง

ของตัวหนัง จะตอกหนังตามลายท่ีลอกไวบนแผนหนัง โดยตอกเฉพาะจุดท่ีตองการให
ทะลุ อุปกรณท่ีใชในการตอกลายนี้ ประกอบดวย สิ่วเล็บมือขนาดตาง ๆ สิ่วหนาตัด
ขนาดตาง ๆ ตุดตู ขนาดตาง ๆ คอน ตะปูผอมขนาด ๑ นิ้วสำหรับยึดแผนหนัง  
กับเขียงไมมะขาม หรือไมหยี 

 

สาธิตการตอกฉลุหนังใหญ โดยครู วีระ มีเหมือน 

  



 

๒๓ 

ข้ันตอนที่ ๕ การลงส ี 
การลงส ีจะลงส ีลง

ตามลวดลายที ่ตอกไว หาก
เปนตัวหนังประเภทหนังงาน
มงคล จะนิยมใชสีสันสดใส
เรียกว า “หนังเบญจรงค” 

ประกอบดวย สีเขียว สีแดง  
สีเหลือง สีทองจะใชทากับตัวหนังที่เลนตอนกลางวันเทานั้น หากตัวหนังที่ใชแสดง
กลางคืน  ไมตองทาทองคำเปลว เพราะจะทำใหทึบแสง สีเหลืองจากหนังกลางคืน 

จะเปนสีของหนัง สวนสีขาวไดจากสีของจอหนังที่ลอดผานลวดลายบนตัวหนัง  
สวนตัวหนังท่ีใชแสดงในงานอวมงคลจะเนนสีดำท้ังตัว โดยสีดำไดจากยางรักและสมุก 

นอกจากนี้ยังพบวาในสมัยกอนใชสีที่ไดจากธรรมชาติเชน ชินสี ไดจากสนิม
ของทองแดง ผสมกับน้ำมะนาว แตปจจุบันเนื ่องจากชินสีหายากและสีซีดงาย  

จึงเปลี ่ยนมาเปนการใชปากกาหมึกซึม สีเขียวตังแช ไดจากการนำทองเหลือง 
ทองแดง และ สำริด ไปแชในน้ำที ่ผสมกรดเกลือเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเปนเวลา 

อยางนอย ๑ ปขึ้นไป ทำใหมีสนิมเขียวเกาะที่โลหะ จากนั้นชางจะขูดสนิมออกแลว
นำมารอนดวยอุปกรณที่เรียกวา “แรง” ลางน้ำเปลาเพื่อใหกรดเกลือออกจนหมด  

แลวนำไปผสมกับยางมะขวิดหรือยางกระถินอินเดีย สีแดง ไดจากผลคำแสด สีทอง 
ไดจากทองคำเปลว 

ปจจุบันไดมีการพัฒนามาใชสีน้ำพลาสติกท่ีมีขายตามทองตลาด เพราะสีจะ
คงทนกวาในอดีต ไมหลุดลอกหรือซีดงาย 

  



 

๒๔ 

ข้ันตอนที่ ๖ การคาบตับ  
คือ การนำไมมาประกบติดกับตัวหนังเพื่อใชสำหรับเชิด โดยใชไมรวก  

ไมหลาวชะโอน หรือไมไผสีสุกขนาดสูงกวาตัวหนัง ใชเข็มขนาดใหญรอยดายเสนใหญ
หลาย ๆ เสน แลวรอยดายเพื่อผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดตัวหนังกับไมคาบตับใหติดกัน 

 

การผูกไมคาบตับกับตัวหนังโดยใชเงื่อนตะกรุดเบ็ด 



 

๒๕ 

 

 

 

 

 

  



 

๒๖ 

องค์ประกอบการแสดงหนงัใหญ่ 

องคประกอบในการแสดงหนังใหญนั้นมีรายละเอียดปลีกยอยจำนวนมาก  
แตพอจะสรุปสวนท่ีสำคัญท่ีเปนองคประกอบหลัก ไดแก ผูเชิดหนัง จอหนัง บทพากย 
บทเจรจา และเครื่องดนตรีประกอบ 

 

 

การแสดงหนังใหญ ท่ีผูเชิดตองอยูหนาจอ และใชไฟกะลา โหมดานหลังจอใหเกิดแสง 

 

 



 

๒๗ 

 

การฝกเชิดหนังใหญ 

ผูเ้ชิดหนัง 
ตัวหนังใหญจะสามารถเคล่ือนไหวโลดแลนมีชีวิตชีวาบนจอผาไดจากการเชิด 

ดังนั้น หัวใจของการแสดงหนังใหญนั้นผูเชิดหนัง หรือบางแหงเรียกวา คนจับหนัง   
ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งการแสดง ในแตละคณะจะมผูีเชิดไมนอยกวา ๑๐ คน เพราะตัว
หนังบางชนิด เชน หนังบท ตองใชผูเชิดถึง ๒ คน ผูเชิดหนังจะตองเปนผูมีสุขภาพดี 
แข็งแรง เนื่องจากผูเชิดจะตองใชกำลังมาก เพราะตัวหนังคอนขางหนัก ผูเชิดหนัง
จะตองผานการฝกฝนมาอยางหนักจนชำนาญ ดวยทาเต นแบบเดียวกับโขน  
แตจะตองแสดงลักษณะทาทางเปนอันหนึ่งเดียวกับตัวหนัง 

 



 

๒๘ 

 

 

จอผาขาวท่ีใชแสดงหนังใหญ แบบกลางวัน และกลางคืน 

จอหนัง 
 สมัยกอนการเลนหนังใหญ จะเลนในที่โลง จอหนังตั้งอยูกับพื้นโดยยังไมมี
การปลูกโรงยกสูง จอหนังขนาดมาตรฐานมีขนาดยาว ๑๖ เมตร สูง ๖ เมตร แบงจอ
ออกเปน ๓ สวน ตรงกลางยาวประมาณ ๘ เมตร ขึงดวยผาโปรงสีขาว เวลาแสดงจะ
เชิดตัวหนังใหทาบกันสวนตรงกลางจอ สำหรับชายลางของจอจะสูงกวาพื้นดินราว  
๑ เมตร ใชผาลายดอกสีสวย ๆ หอยปลอยชาย ปดลองถุนไมใหคนดูมองเห็นหลังโรง
และใหผูแสดงเดินลอดเขาออกได บนปลายเสาปกดวยหางนกยูง ธงแดง หรือธงชาง 
ในอดีตหากเปนการแสดงกลางคืน จะใชกะลามะพราวโหมไฟดานหลังของจอทำให
เกิดแสงวูบไหว จะชวยใหตัวหนังใหญดูมีชีวิตชีวามาก 



 

๒๙ 

 

บทพากยหนังใหญตอนทาวมาลีวราชวาความ 

ท่ีมา : อานนท แซแต บันทึกภาพเมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 

บทพากย์ บทเจรจา 
การแสดงหนังใหญนั้น นอกจากการเชิดที่สวยงาม พลิ้วไหวไปตามจังหวะ 

และเนื้อเรื่องแลว บทพากย บทเจรจา และตลก นับวามีสวนสำคัญท่ีจะตองผานการ
เปนคนเชิดหนังมากอน ทั้งนี้จะไดรูเรื่องราวของเรื่องที่จะแสดง นอกจากนี้จะตอง
เขาใจดนตรีดวยวา เมื่อจบตอนไหนควรใชเพลงอะไร แตละคณะจะมีบทพากยและ
บทเจรจาเปนของตนเอง บทพากย จะเปนบทพรรณนาในขณะท่ี บทเจรจา เปนการ
ออกเสียงบรรยายแบบทำนองเสนาะ การออกเสียงจะขึ้นเสียงสูงต่ำตามถอยคำ   

แบบราย สวนบทตลกมักจะแทรกนำแลวตามดวยบทเจรจา เพื ่อใหเกิดความ
สนุกสนานยิ่งข้ึน บางตอนจะใชเสียงพูดเพื่อแทรกคติ คำพังเพย สอนใจผูชมอีกดวย 



 

๓๐ 

 

วงพิณพาทยประกอบการแสดงหนัง
ใหญ จากจิตรกรรมวัดไทรอารีรักษ 
จังหวัดราชบุรี  

ที่มา :ปทพงษ  ชื่นบุญ บันทึกภาพ
เมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

กรับ เครื่องดนตรีอีกชนิดหน่ึงท่ีใช
ประกอบในการแสดงหนังใหญ 

ที่มา : ปทพงษ  ชื่นบุญ บันทึกภาพ
เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

เคร่ืองดนตรี 
การแสดงหนังใหญจะตองมีเครื่องดนตรีประกอบการแสดง ในสมุดภาพเรื่อง

หนังใหญหรือหนังไทยสมัยกอน ระบุวาตองมีมาฬอ โกรง ซึ ่งทำจากไมไผแหง 
เจาะปลองเยื้องกันคลายกับเกราะ มีกรับสำหรับตีกับโกรงใหเขาผสมกับวงพิณพาทย     
ซึ่งวงพิณพาทยประกอบดวย พิณพาทย ระนาด ฆอง ตะโพน กลอง ป ฉิ ่ง ฉาบ   
(หนังใหญชุดพระนครไหว, ๒๕๒๖: ๗-๘) 
 

 



 

๓๑ 
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๓๒ 

แผนทีแ่หล่งภูมิปัญญา   

 

แหลงภูมิปญญาไทย เรือนพิพิธภัณฑกุฎีไศเลนทร เลขท่ี ๑๑๙   หมู ๔  บานหนองผักเขียว  

ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก จังหวัดอางทอง  
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