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      The purpose of this research is to study in Large Shadow Play at 

WatKhanon in Ratchaburi province, and the concept of the proposed design 

guidelines this time was aimed to advance knowledge, wisdom applied to the design 

improvement suggestions. Environmental design at Film Archive (Public Organization), 

a study the wisdom of Large Shadow Play at WatKhanon applied in project design 

improvement suggestions and environment in the Film Archive (Public Organization). 

      Method of research study related to documents that were divided into 

two parts: the Physical Analysis of the Large Shadow Play. And the operation 

management of the Film Archive (Public Organization) to blend the two parts of the 

analysis applied in the design process by introducing the concept of Large Shadow 

Play wisdom for project suggestions, environmental design at the Film Archive (Public 

Organization). 

       The results of this research study showed that concept has been applied 

to the environment design project of the Film Archive (Public Organization) by 

creating a new context with the area from defining the space inside the building to 

the furniture style. The objectives consisted with patterns of shadow. And how to 

create spaces, lights, shades, and how to use the right material and color. 
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ประสาทวิชาความรู้ พลังใจ จนท าให้ผู้วิจัยสามารถส าเร็จการศึกษามาจนถึงบัดนี้ได้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย..........................................................................................................................    ง       
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....................................................................................................................    จ     
กิตติกรรมประกาศ...........................................................................................................................    ฉ       
สารบัญภาพ.....................................................................................................................................   ญ 
สารบัญแผนภูมิ................................................................................................................................    ฏ       
บทท่ี 
  1 บทน า.................................................................................................................................    1       
      ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา.....................................................................     1       
      ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา............................................................     2       
      สมมุติฐานของการศึกษา.............................................................................................     2            
      ขอบเขตการศึกษา.......................................................................................................    2       
      ขั้นตอนของการศึกษา.................................................................................................     2       
      ความจ ากัดของการศึกษา...........................................................................................     3       
      ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการศึกษา...................................................................................     3       
      ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ..........................................................................................    3       
  2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการค้นคว้า...................................................................     4 
      ความเป็นมาของค าว่าหนัง..........................................................................................     4 
      ประวัติความเป็นมาของหนัง.......................................................................................     4 
             ประวัติการเล่นหนังใหญ่....................................................................................     5 
             ชนิดลักษณะตัวหนังและกรรมวิธีในการสร้างตัวหนังใหญ่ของไทย....................     8 
             กรรมวิธีในการสร้างตัวหนังใหญ่........................................................................   14 
             เทคนิคในการท าตัวหนังเจ้าหรือหนังครู.............................................................  15 
      ลักษณะโรงหนังใหญ่...................................................................................................   17 
      นักดนตรีและเครื่องดนตรี...........................................................................................   19 
      คนพากย์ คนเจรจา.....................................................................................................   21 
      เรื่องส าหรับการแสดง.................................................................................................   22 
      วิธีการแสดง................................................................................................................   22 
      การเชิดหนังใหญ่.........................................................................................................   26 
      การฝึกหัดเชิดหนังเบ้ืองต้น.........................................................................................   27 
      วิธีจับหนัง....................................................................................................................  28 
      ลีลาในการเชิดหนังใหญ่..............................................................................................   28 
      ลักษณะการแต่งกายของคนเชิดหนังใหญ่...................................................................   36 
      เพลงหน้าพาทย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงหนังใหญ่.......................................................   37 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 
 

บทท่ี           หน้า 
      กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ.................................................................................   39 
  กรณีศึกษาท่ี 1 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้....................................................   39 
  กรณีศึกษาท่ี 2 CHINA NATIONAL FILM MUSEUM (CNFM)......................   42 

 กรณีศึกษาท่ี 3 SHANGHAI FILM MUSEUM…………………………………………..   45 
    สรุปการเปรียบเทียบกรณีศึกษา.................................................................................   48     

      สรุปการทบทวนวรรณกรรม........................................................................................  49 
      ประวัติความเป็นมาของหอภาพยนตร์ในประเทศไทย.................................................   52 
      ประวัติความเป็นมาของหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)..............................   53 
  3 วิธีด าเนินการวิจัย..............................................................................................................   55   
      แนวทางในการศึกษาวิจัย............................................................................................   56 

     ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย.....................................................................................   57 
     แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา.......................................................................................   57 
     ขอบเขตการศึกษา.......................................................................................................  57 
     เครื่องมือในการวิจัย....................................................................................................   58 
     วิธีการสร้างเครื่องมือ..................................................................................................   59 
     การเก็บรวบรวมข้อมูล................................................................................................   59    
     วิธีการน าเสนอ............................................................................................................   60 

4 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ................................................   61 
      ความเช่ือมโยงของตัวหนัง...........................................................................................  62 

     ขั้นตอนการผลิตตัวหนัง..............................................................................................   63 
      เอกลักษณ์, รูปทรง, สีสันท่ีปรากฎบนตัวหนัง.............................................................   6 4
      แสงเงาท่ีเกิดจากการแสดง….......................................................................................   65 

     เรื่องราวท่ีใช้ในการแสดง............................................................................................   66 
     ความสัมพันธ์ของหนังใหญ่กับโครงการ.......................................................................  67 
     บทสรุปจากการสัมภาษณ์...........................................................................................   68 
     การวิเคราะห์เอกลักษณ์ภายในโครงการ.....................................................................   69 
     การสรุปวิเคราะห์เพื่อหา KEY WORD........................................................................   70 
     การวิเคราะห์สถานท่ีต้ังโครงการ.................................................................................   72 
     การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ………………………………………………………….……   72 

          การวิเคราะห์ตัวอาคาร................................................................................................  74 
      ประวัติความเป็นมาของหอภาพยนตร์ในประเทศไทย.................................................   74 
      ประวัติความเป็นใของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)...............................................   76 
      กรอบโครงสร้างของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)..................................................   77 
      ภารกิจองค์การ............................................................................................................  80 
       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

 
บทท่ี           หน้า    
        วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โครงการ.................................................................................  81   
  5 การแปรรูปสู่กระบวนการออกแบบโครงการ.....................................................................   85 
      KEY WORD…………………………………….......................................................................   85 
      แนวความคิดในการออกแบบจัดวางรูปทรงอาคาร......................................................  88 
      แนวความคิดในการออกแบบผิวอาคาร.......................................................................   90 
      การแปรรูปแนวคิดสู่การออกแบบพื้นท่ีใช้สอย............................................................   94 
      การออกแบบและก าหนดพื้นท่ีใช้สอยโดยรวม............................................................   97 
      แนวความคิดในการออกแบบพื้นท่ีภายใน.................................................................. 100 
      การออกแบบภายใน....................................................................................................153 
      โถงทางเข้า.................................................................................................................. 153 
      ส่วนร้านค้า, ศูนย์อาหาร............................................................................................. 154 
      ส่วนห้องฉายภาพยนตร์...............................................................................................155 
      ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์.............................................................................................. 157 
      ส่วนโถงช้ัน 5...............................................................................................................157 
      ส่วนโรงภาพยนตร์ชั้น 6.............................................................................................. 158 
      วัสดุ สี และทัศนียภาพบรรยากาศโดยรวม................................................................. 159 
  6 บทสรุปและเสนอแนะ....................................................................................................... 162 
      อภิปรายผล................................................................................................................. 162 
      สรุป.............................................................................................................................162 
      ข้อเสนอแนะ............................................................................................................... 163 
รายการอ้างอิง................................................................................................................................ 164  
ภาคผนวก........................................................................................................................................166 
 ภาคผนวก ก บทสัมภาษณ์พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาส วัดขนอน……………………… 166 
 ภาคผนวก ข แบบสอบถาม............................................................................................... 178 
ประวัติผู้วิจัย.................................................................................................................................... 184 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพที่           หน้า 
1 หนังครูฤาษี........................................................................................................................     9       
2 หนังเฝ้า..............................................................................................................................    9 
3 หนังพระรามตัวเดิน...........................................................................................................   10 
4 หนังง่ายักษ์........................................................................................................................   11 
5 หนังต าหนักสวนขวัญของทศกัณฑ์.....................................................................................  11 
6 หนังจับลิงขาวกับลิงด า......................................................................................................   12 
7 หนังเตียวลิงขาวมัดลิงด า...................................................................................................   13 
8 หนังปราสาท......................................................................................................................  13 
9 หนังเขนลิง.........................................................................................................................   14 
10 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง...................................................................................   20 
11 อาคารกระทรวงพาณิชย์....................................................................................................   39 
12 ผังอาคารชั้น 1...................................................................................................................   40 
13 ผังอาคารชั้น 3...................................................................................................................   41 
14 ภายในพิพิธภัณฑ์...............................................................................................................   42 
15 อาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติจีน........................................................................................  42 
16 ภายในอาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติจีน.............................................................................   43 
17 ภายนอกอาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติจีน.........................................................................   44 
18 ภายในอาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติจีน.............................................................................   44 
19 ส่วนทางเข้า และส่วนจัดแสดงนิทรรศการ SHANGHAI FILM MUSEUM........................   45 
20 ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ SHANGHAI FILM MUSEUM....................................................  46 
21 ส่วนโรงภาพยนตร์ SHANGHAI FILM MUSEUM.............................................................   47 
22 แสดงท่ีต้ังอาคารหอภาพยนตร์..........................................................................................   74 
23 แสดงผังพื้นท่ีโครงการ………………………………………………….............................................   88 
24 แสดงแบบร่างท่ี 1 การออกแบบจัดวางรูปทรงอาคาร.......................................................   89 
25 แสดงแบบร่างท่ี 2 การออกแบบจัดวางรูปทรงอาคาร.......................................................   89 
26 แสดงแบบการจัดวางผังโครงการ.......................................................................................   90 
27 แสดงแบบแนวความคิดการออกแบบผิวอาคาร.................................................................   90 
28 แสดงแบบการเคล่ือนท่ีของตัวหนัง....................................................................................   91 
29 แสดงแบบการเคล่ือนท่ีของตัวหนัง....................................................................................   91 
30 แบบร่างแสดงรูปด้านตัวอาคาร.........................................................................................   92 
31 ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร........................................................................................   93 
32 ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร........................................................................................   93 
33 รูปด้านทิศเหนือ.................................................................................................................   94 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

ภาพที่           หน้า 
34 รูปด้านทิศเหนือ.................................................................................................................   94 
35 ภาพแสดงพื้นท่ีใช้งาน........................................................................................................   95 
36 ภาพแสดงพื้นท่ีใช้งานช้ัน 1...............................................................................................   95 
37 ภาพแสดงพื้นท่ีใช้งานช้ัน 2...............................................................................................   96 
38 ภาพแสดงพื้นท่ีใช้งานช้ัน 3...............................................................................................   96 
39 ภาพแสดงพื้นท่ีใช้งานช้ัน 3-MF.........................................................................................  97 
40 ภาพแสดงพื้นท่ีใช้งานช้ัน 4...............................................................................................   97 
41 ภาพแสดงพื้นท่ีใช้งานช้ัน 4-MF.........................................................................................  98 
42 ภาพแสดงพื้นท่ีใช้งานช้ัน 5...............................................................................................   98 
43 ภาพแสดงพื้นท่ีใช้งานช้ัน 6................................................................................................  99 
44 ภาพแสดงพื้นท่ีใช้งานช้ัน 7...............................................................................................   99 
45 ภาพแสดงแนวความคิดในการออกแบบ............................................................................ 100 
46 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ช้ันใต้ดิน (ช้ันจอดรถ)................................................................ 101 
47 ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ช้ันใต้ดิน (ช้ันจอดรถ).......................................................................102 
48 ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ช้ันใต้ดิน (ช้ันจอดรถ)....................................................................103 
49 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ันใต้ดิน (ช้ันจอดรถ)............................................................ 104 
50 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ันใต้ดิน (ช้ันจอดรถ).......................................................... 105 
51 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ช้ัน 1...........................................................................................106 
52 ภาพแสดงผังวัสดุพื้นช้ัน 1................................................................................................. 107 
53 ภาพแสดงผังฝ้าเพดานช้ัน 1.............................................................................................. 108 
54 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 1......................................................................................109 
55 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 1................................................................................... 110 
56 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ช้ัน 2...........................................................................................111 
57 ภาพแสดงผังวัสดุพื้นช้ัน 2................................................................................................. 112 
58 ภาพแสดงผังฝ้าเพดานช้ัน 2.............................................................................................. 113 
59 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 2......................................................................................114 
60 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 2................................................................................... 115 
61 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ช้ัน 3...........................................................................................116 
62 ภาพแสดงผังวัสดุพื้นช้ัน 3................................................................................................. 117 
63 ภาพแสดงผังฝ้าเพดานช้ัน 3.............................................................................................. 118 
64 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 3......................................................................................119 
65 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 3................................................................................... 120 
66 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ช้ัน 3-MF....................................................................................121 
67 ภาพแสดงผังวัสดุพื้นช้ัน 3-MF.......................................................................................... 122 
68 ภาพแสดงผังฝ้าเพดานช้ัน 3-MF....................................................................................... 123 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 
 

ภาพที่           หน้า 
69 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 3-MF............................................................................... 124 
70 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 3-MF............................................................................. 125 
71 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ช้ัน 4...........................................................................................126 
72 ภาพแสดงผังวัสดุพื้นช้ัน 4................................................................................................. 127 
73 ภาพแสดงผังฝ้าเพดานช้ัน 4.............................................................................................. 128 
74 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 4......................................................................................129 
75 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 4................................................................................... 130 
76 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ช้ัน 4-MF....................................................................................131 
77 ภาพแสดงผังวัสดุพื้นช้ัน 4-MF.......................................................................................... 132 
78 ภาพแสดงผังฝ้าเพดานช้ัน 4-MF....................................................................................... 133 
79 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 4-MF............................................................................... 134 
80 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 4-MF............................................................................. 135 
81 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ช้ัน 5...........................................................................................136 
82 ภาพแสดงผังวัสดุพื้นช้ัน 5................................................................................................. 137 
83 ภาพแสดงผังฝ้าเพดานช้ัน 5.............................................................................................. 138 
84 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 5......................................................................................139 
85 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 5................................................................................... 140 
86 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ช้ัน 6...........................................................................................141 
87 ภาพแสดงผังวัสดุพื้นช้ัน 6................................................................................................. 142 
88 ภาพแสดงผังฝ้าเพดานช้ัน 6.............................................................................................. 143 
89 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 6......................................................................................144 
90 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 6................................................................................... 145 
91 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ช้ัน 7...........................................................................................146 
92 ภาพแสดงผังวัสดุพื้นช้ัน 7................................................................................................. 147 
93 ภาพแสดงผังฝ้าเพดานช้ัน 7.............................................................................................. 148 
94 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 7......................................................................................149 
95 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 7................................................................................... 150 
96 ภาพแสดงรูปด้านหน้าดรงภาพยนตร์ ช้ัน-6, 7.................................................................. 151 
97 ภาพแสดงแบบขยายเคาน์เตอร์ช้ัน-1................................................................................. 152 
98 ภาพแสดงแบบขยายเคาน์เตอร์ช้ัน-5................................................................................. 152 
99 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโถงทางเข้า ช้ัน-1.................................................................. 153 
100 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในร้านค้า,ศูนย์อาหาร ช้ัน-1...................................................... 154 
101 ภาพแสดงทัศนียภาพภายใน M-THEATRE ช้ัน-2............................................................. 155 
102 ภาพแสดงทัศนียภาพภายใน GROUP THEATRE ช้ัน-3....................................................156 
103 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในห้องสมุด ช้ัน-4...................................................................... 157 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฐ 
 

ภาพที่           หน้า 
104 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโถง ช้ัน-5.............................................................................. 157 
105 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโรงภาพยนตร์ ช้ัน-6............................................................. 158 
106 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโรงภาพยนตร์ ช้ัน-6............................................................. 159 
107 ภาพแสดงตัวอย่างวัสดุท่ีใช้ในงานออกแบบ...................................................................... 159 
108 ภาพแสดงหุ่นจ าลอง......................................................................................................... 160 
109 ภาพแสดงหุ่นจ าลอง......................................................................................................... 161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฑ 
 

สารบัญแผนภูมิ 
แผนภูมิท่ี          หน้า 
     1    แผนภูมิแสดงกระบวนการศึกษาวิจัย.............................................................................   55       
     2    แผนภูมิแสดงการศึกษาหาข้อมูลและการออกแบบ.......................................................   56 
     3    แผนภูมิแสดงรูปแบบการวิจัย........................................................................................   58 
     4    แผนภูมแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล..........................................................................  60 
     5    แสดงความเช่ือมโยงระหว่างตัวหนังกับผู้ชม..................................................................   61 
     6    ผังแสดงพื้นท่ีจัดแสดงหนังในอดีต………………………………..………………………………………   62 
     7    ผังแสดงพื้นท่ีจัดแสดงหนังในปัจจุบัน…………………………………..………………………………   63 
     8    แสดงขั้นตอนการผลิตตัวหนัง…………………………………………………….……………………….   64 
     9    แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์รูปทรง และสีสันของตัวหนัง……………..………………………….   65 
     10    แสดงการเปรียบเทียบของการแสดง ในอดีตและปัจจุบัน………………….……………………   66 
     11    แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงของเนื้อเรื่องท่ี………………………………………………………..…   67 
     12    แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงของหนังใหญ่กับโครงการ……………………………………………   68 
     13    แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ KEY WORD……………………………………………………………...   70 
     14    แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ KEY WORD.......................................................................   71 
     15    แสดงโครงสร้างการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)…………………………………...   79 
     16    แสดงพฤติกรรมการใช้งานของผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ…………………………..…..   81 
     17    แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริหาร-ฝ่ายอ านวยการ, ฝ่ายนโยบาย..............   81 
     18    แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายจัดหาและลงทะเบียน……………....   81 
     19    แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมสงวนรักษา…………   81 
     20    แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายพัฒนาส่ือ……………..…………………   82 
     21    แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายภาพยนตนตร์ส่วนพระองค์...........   82 
     22    แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริการ-ฝ่ายข้อมูลและวิจัย………………..………..   82 
     23    แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริการ-ฝ่ายพัฒนากิจกรรม………..……………….   82 
     24    แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริการ-ฝ่ายห้องสมุด………………………………..   82 
     25    แสดงพฤติกรรมการใช้งานของผู้มาใช้บริการ.................................................................   83 
     26    แสดง BUBBLE DIAGRAM……………………………………………..………………………………….   84 
     27    แสดงแนวความคิดในการก าหนดพื้นท่ีใช้สอย...............................................................   85 
     28    แสดงแนวคิด KEY WORD……………………………………………………………………………..……   86 
     29   แสดงแนวคิดการจัดวาง MASTER PLAN………………………………………………………………   87 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

  
 บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
     ในอดีต หนังใหญ่ ถือเป็นมหรสพท่ีมีการแสดงเฉพาะราชสํานัก ซึ่งเป็นการประสานศิลปะ
หลายแขนงเข้าด้วยกัน ได้แก่ หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และวรรณศิลป์ ซึ่งแตกต่าง
ไปจากการแสดงของโขน ละคร หุ่น แต่เดิมนั้น หนังใหญ่จะใช้แสดงในพระราชพิธีต่าง ๆ ท่ีใหญ่มาก 
เพราะในการแสดงแต่ละครั้งต้องมีการตระเตรียมหลายอย่าง ต้องอาศัยกําลังคน กําลังแรงงาน กําลัง
ทรัพย์มาก ทําให้เป็นการยากท่ีคนรุ่นหลังจะได้เห็นการแสดงหนังใหญ่ในงานมหรสพเหมือนในสมัย
โบราณ 
     ความงดงามและมนต์เสน่ห์ของหนังใหญ่นั้นอยู่ท่ี การผสมผสานการแสดงระหว่างตัวหนัง 
ผู้เชิดหรือผู้แสดง เสียงดนตรีปี่พาทย์ เสียงพากย์ กอรปกับการใช้แสงไฟท่ีส่องผ่านจากลายฉลุของตัว
หนังในลวดลาย และท่าทางต่างๆ ทําให้เกิดมิติ การรับรู้ท่ีแปลกตา 
     ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับหนังใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การขาดผู้สืบทอด ราคาของตัวหนังท่ีค่อนข้างแพงเนื่องจากมีขนาดใหญ่ ช่างทําหนังใหญ่ท่ีนับวันยิ่ง
เหลือน้อย ส่ิงเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีทําให้ช่ือของหนังใหญ่แทบจะถูกลืมไป  โดยปัจจุบัน
การละเล่นหนังใหญ่ท่ียังคงอนุรักษ์ไว้โดยคนเฉพาะกลุ่ม หรือภายในชุมชนนั้นๆ  และมีการจัดแสดง
อย่างสม่ําเสมอในเมืองไทย ก็เห็นจะเหลืออยู่เพียงสามแห่งคือ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี วัดสว่าง
อารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี และวัดบ้านดอน จังหวัดระยอง กอปรกับความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยี
ต่างๆ ภายในประเทศตามกระแสโลก ท่ีหล่ังไหลเข้ามา ทําให้วัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ ค่อยๆ 
กาลเวลาลบเลือนออกไป 
     ความโดดเด่นของหนังใหญ่วัดขนอนนั้น คือเป็นเพียงวัดเดียวที่ก่อต้ังคณะหนังใหญ่ขึ้นเป็น
ของตนเอง และทุกวันนี้คณะหนังใหญ่วัดขนอนก็ยังคงอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัด ตํานานหนังใหญ่แห่ง
ลุ่มน้ําแม่กลองนี้เริ่มจากการท่ีในสมัยโบราณ บริเวณวัดเคยเป็นท่ีต้ังของด่านขนอนสําหรับเรียกเก็บ
เงินภาษีจากเรือท่ีมาค้าขาย ทําให้มีการติดต่อกับตัวเมืองราชบุรีและเมืองหลวงอยู่เสมอๆ ช่วงรัชกาล
ท่ี ๕ ในสมัยท่ีพระครูศรัทธาสุนทร (กล่อม จันทโชโต) หรือหลวงปู่กล่อม เป็นเจ้าอาวาส ได้มีผู้นําหนัง
ใหญ่ ๒๐ ตัวมาถวายวัด ประกอบกับการที่วัดนี้มีชาวบ้านนําหนังวัวมาถวายวัดเพื่อใช้ทําหน้ากลองอยู่
มาก ครูอั๋งซึ่งเป็นครูโขนของเจ้าเมืองราชบุรีจึงได้ชักชวนหลวงปู่กล่อมทําหนังตะลุง แต่หลวงปู่อยาก
ทําหนังใหญ่มากกว่า จึงได้เรียกบรรดาช่างมาช่วยกันสร้างตัวหนัง (อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2552) 
     เวลาท่ีผันผ่าน ชักนําเอาความบันเทิงใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิตผู้คน หนังใหญ่เองก็ไม่อาจหลีกล้ี
ไปจากกฎนี้ (อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2552) หลังสมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา มหรสพความบันเทิง
แบบเดิม เช่น โขน ละคร หุ่น หนังใหญ่ ไม่ได้รับความนิยมเหมือนเช่นแต่ก่อน เพราะรูปแบบและ
เนื้อหาการแสดงต้องใช้เวลาฝึกหัดเป็นนานและลงทุนสูง อย่างไรก็ตามงานประเพณีพิธีกรรมยังเป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย จึงมีการปรับวิธีการเล่นให้เข้ากับรสนิยมแบบชาวบ้าน คือดําเนินเรื่อง
กระชับ เน้นความสนุกสนาน และสอดแทรกบทพากย์บางตอนให้เข้ากับยุคสมัย (ปกรณ์ คงสวัสด์ิ, 
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2552) แต่ก็ค่อยๆ เส่ือมความนิยมลงไปตามกาลเวลา ยังคงเหลือไว้เพียงการแสดง เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ และให้ความรู้เท่านั้น 
 การศึกษา ทําความเข้าใจ ภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่น นําไปสู่การสร้างจิตสํานึกในการดูแล 
และสืบสานวัฒนธรรม การแสดงมหรสพของไทยในสมัยโบราณ   และนําผลของการศึกษาท่ีได้มา   
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน   ท่ีสามารถถ่ายทอดความงาม   และอัตต
ลักษณ์ท่ีมีอยู่ในตัวของหนังใหญ่   ให้กลมกลืนกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
    2.1  เพื่อศึกษาความเป็นมา และวิเคราะห์รูปแบบการสร้างและการแสดงหนังใหญ่ 
    2.2  เพื่อนําความรู้จากการศึกษาวิเคราะห์ มาพัฒนาสู่โครงการเสนอแนะการออกแบบ
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
    2.3  เพื่อเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) 
 
3. สมุติฐานการศึกษา  
 การศึกษาแนวทางการออกแบบภายใน ท่ีใช้แนวคิดจากภูมิปัญญาหนังใหญ่ วัดขนอน จ. 
ราชบุรี พัฒนาสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ท่ีมี
ประโยชน์ใช้สอยท่ีสอดคล้อง กลมกลืน 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
    4.1  ด้านภูมิปัญญา การสร้างหนังใหญ่ และการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี 
    4.2  ศึกษาพื้นท่ีท่ีใช้ในการออกแบบอาคารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
    4.3  ศึกษาขบวนการแปรรูปจากแนวคิดในหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เพื่อ
เสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 
5. ขั้นตอนของการศึกษา 
    5.1  ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    5.2  ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    5.3  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
    5.4  การเก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากพื้นท่ีศึกษา  
    5.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    5.6  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    5.7  แปรรูปสู่งานออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 
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6. ความจ ากัดของการศึกษา 
    เนื่องจากการแสดงหนังใหญ่นั้น มีประวัติความเป็นมาในประเทศไทยท่ีไม่ชัดเจนนัก และ
การแสดงในปัจจุบัน เป็นเพียงการแสดงเพื่อการศึกษา และสืบทอดวัฒนธรรมการแสดงท่ีสืบต่อกันมา
รุ่นสู่รุ่น การแสดงแบบด้ังเดิมนั้นไม่สามารถเกิดข้ึนได้บ่อยครั้งนัก 
 
7. ค าจ ากัดความที่ใช้ในการศึกษา 
    ภูมิปัญญา (Wisdom) พื้นความรู้ความสามารถ ท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีส่ังสมสืบทอด
กันเฉพาะกลุ่ม จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง 
    หนังใหญ่ (Large Shadow Play) เป็นการแสดงหุ่นเงาแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะตัว
หนังและการเล่นแบบฉบับเฉพาะของคนไทย การแสดงหนังใหญ่นั้นเน้นความงามความเข้าใจด้วยเงา
ของตัวหุ่น อันเกิดจากการวางตัวหุ่นให้คนดูมองย้อนแสง ปรกติจะมีจอผ้าขาวขึงเป็นฉาก และเป็นตัว
กรองแสง 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1  เป็นแนวทางในการนําเอกลักษณ์ของหนังใหญ่   ไปใช้ในงานออกแบบ   และงาน
สร้างสรรค์ด้านอื่นๆได้ 
    8.2  สามารถนําไปพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้    ในสาขาอื่นๆได้ต่อไป  
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บทที่ 2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการค้นคว้า 

      จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบว่าได้มีการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการละเล่นหนังใหญ่  จะทําการสืบค้นแหล่งข้อมูลคือ หนังใหญ่ วัดขนอน 
จังหวัดราชบุรี  ซึ่งจะทําการศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล โดยจะทําการศึกษา ต้ังแต่กระบวนการ
คัดเลือกหนังท่ีจะใช้ในการทําตัวหนัง  ขั้นตอนการเตรียมหนังสําหรับการทําตัวหนัง  ขั้นตอนการผลิต
ตัวหนัง  จนถึงขั้นตอนในการแสดง และท่วงท่าต่างๆท่ีใช้ในการแสดง  โดยการศึกษาดังกล่าวเป็น
การศึกษา  และเก็บรวบรวมในส่วนของข้อมูลพื้นฐานของการแสดงหนังใหญ่  ในด้านกระบวนการ
ผลิตตัวหนัง  กรรมวิธีในการแสดง  ท่วงท่าและลีลาต่างๆท่ีใช้ในการแสดง   เนื่องด้วยโครงการ
ออกแบบ-ภายใน อาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทาง  
และองค์ความรู้ในด้านต่างๆท่ีมีอยู่ในศิลปะการแสดงหนังใหญ่  เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ  จึงมิใช่
เป็นการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในองค์รวม
ของความรู้  และเป็นการค้นหาแนวทางในการออกแบบ  เพื่อท่ีจะสามารถนําไปใช้ในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในได้อย่างครบถ้วน 
 
ความเป็นมาของค าว่า “หนัง” 
     คําว่า “หนัง” เกิดมาจากการละเล่นท่ีขึ้นหน้าขึ้นตาของชาวไทยสมัยโบราณชนิดหนึ่ ง ท่ี
เรียกว่า “หนัง” เพราะเหตุว่ารูปภาพแทนบุคคลหรือตัวละครท่ีใช้เล่นนั้นประดิษฐ์ขึ้นด้วยหนังสัตว์ 
เช่น หนังโค หนังกระบือ หนังแพะ จึงเรียกการละเล่นชนิดนั้นว่า “หนัง” และคําว่าหนังเฉย ๆ คํา
เดียวโดด ๆ นี้ เป็นคําท่ีใช้เรียกกันมาต้ังแต่ด้ังเดิมท่ัวไปท้ังในภาคกลางและภาคใต้ คําและความหมาย
ในทํานองเดียวกันนี้ ตามภาษาท่ีพวกชวา – มลายูใช้เรียกช่ือหนังของตนว่า “วายังปูรวา” หรือ “วา
ยังกุลิต” (Wayang Purava or Wayang Kulit) ซึ่งแปลว่ารูปท่ีทําด้วยหนังสัตว์ (วายัง = รูป เงา และ
อื่น ๆ อีกหลายนัย เช่น เทวดา กุลิต = หนังสัตว์ วายังปูรวา แปลว่า วายังเก่าหรือวายังด้ังเดิมมีขึ้น
ก่อนวายังชนิดอื่น ๆ) 
     หลักฐานอีกอย่างหนึ่งท่ีช้ีให้เห็นว่าแต่ก่อนราเรียกหนังเพียงคําเดียว คือ ในบทละครเรื่อง
อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 1 ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2460 มีว่า 

“ดาหลังวายังแล้วชูเชิด   ฉลุฉลักลายเลิศเลขา” 
 
ประวัติความเป็นมาของหนัง 
       หนังเป็นมหรสพท่ีเกิดขึ้นในยุคโบราณเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว และเป็น
การละเล่นท่ีเกิดขึ้นในหลายประเทศ เช่น อินเดีย จีน อียิปต์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเทศไม่จําเป็น
จะต้องลอกเลียนแบบไปจากกันก็ได้ เพราะประเทศท่ีเคยมีอารยธรรมรุ่งเรืองมาก่อนและมีพลเมือง
มากย่อมสามารถท่ีจะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองได้ตามสภาพ ยกเว้นประเทศเล็กและด้วยความ เจริญส่วน
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ใหญ่มักรับอิทธิพล ได้รับการถ่ายทอดแบบอย่างจากเมืองแม่บททางอารยธรรม ต้นกําเนิดหนังใน
ประเทศไทยเกิดจากอินเดีย ต่อมาอินเดียได้ถ่ายทอดแบบอย่างให้แก่อาณาจักศรีวิชัย โดยเฉพาะบน
เกาะชวา หนังเจริญแพร่หลายมาก ไทยเราก็ได้แบบอย่างการเล่นหนัง สืบต่อมาจากอาณาจักรทะเลใต้ 
ในสมัยศรีวิชัยอีกทอดหนึ่ง โดยได้รับผ่านมาทางแหลมมลายู 
               หลักฐานเกี่ยวกับหนังท่ีเก่าแก่ท่ีสุดปรากฎในคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลีช่ือ “เถรีกถา” 
(Song of The Nuns) นอกจากนี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาภารตะหลายตอน ยิ่งในช้ันหลัง ๆ ได้ปรากฏ
อยู่ในหลักฐานเรื่องต่าง ๆ มากมาย โดยเรียกการเล่นชนิดนี้ว่า “ฉายานาฏกะ” มีเล่นกันแพร่หลายจน
กลายเป็นธรรมดาไปในอินเดียโบราณ ในสมัยท่ีพ่อค้าพาณิช นักบวช นักเผชิญโชคชาวอินเดียเดินทาง
แล่นเรือมาติดต่อค้าขายยังดินแดนเอเชียอาคเนย์ ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 6 – 7 เป็นต้นมาจนถึง
สมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 – 18) ชาวอินเดียนอกจากนําศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธ และศิลป
วิทยาการมาเผยแพร่ให้กับคนพื้นเมืองแล้ว คงนําเอาการละเล่นต่าง ๆ และดนตรีหลายชนิดมา
เผยแพร่ด้วยเป็นแน่ ชาวอินเดียท่ีเดินทางมายังอาณาจักรทะเลใต้ก็ลงเรือจากฝ่ังตะวันออกของอินเดีย
ใต้ข้ามทะเลมุ่งมายังสุมาตรา ชวา และแหลมมลายู นําเรื่องรามายณะและมหาภารตะ มาเผยแพร่ส่ัง
สอนจนเป็นท่ีนิยมฝังใจชาวพื้นเมืองมาจนทุกวันนี้ โดยเฉพาะเรื่องรามายณะได้รับความนิยมยกย่อง
มากท่ีสุด 
      หนังท่ีคนไทยรับเข้ามามิได้รับเข้ามาทุกรูปแบบ แต่ได้นํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะถูกกับ
ความนิยมและลักษณะแบบแผนของคนไทย หนังคงจะเข้ามาในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาภาคกลางต้ังแต่
สมัยสุโขทัยแล้ว มีหลักฐานปรากฏในกฎมณเฑียรบาล พ.ศ. 2001 ส่วนในชวา มีหลักฐานทําให้มือใน
รูปของหนังเคล่ือนไหวแสดงกิริยาท่าทางได้ เริ่มเกิดขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23  
     1. ประวัติการเล่นหนังใหญ่ 
        ศิลปินไทย รู้จักการเล่นหนังใหญ่เมื่อไหร่นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน แต่เช่ือว่าคง
จะนิยมเล่นหนังกัน อย่างน้อยต้องก่อนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ ระหว่าง 
พ.ศ. 2199 – 2231) ท้ังนี้โดยพิจารณาจาก ข้อความในบานแพนกหนังสือ สมุทรโฆษชาดกคําฉันท์ 
แต่งโดยพระมหาราชครู ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามพระบรมราชโองการ ให้แต่งต้ัง
เพื่อใช้เล่นหนังเพิ่มเติมจากเรื่องเดิมท่ีเล่นมาก่อน ดังขอคัดลอกส่วนหนึ่งมาแสดงไว้ ให้ฉลักแสยกภาพ
อันชระเป็นบรรพบุรณะ นเรนทรราชบรรหาร ให้ทวยทักคนผู้ชาญกลเล่นโดยการเป็นบําเทิงกรณี  
        ในส่วนของแบบแผนและวิธีการแสดงมาจากชาติใดหรือคนไทยคิดขึ้นเองก็กล่าววินิจฉัย
ได้ยากเพราะเท่าท่ีพบ หนังของชาติอื่นๆ ดูเหมือนจะมีแต่ขนาดเล็ก อย่างหนังตะลุงท้ังนั้นนอกจาก
ชวาซึ่งมีผู้เล่าว่า เคยเห็นหนังชวาขนาดเท่าหนังใหญ่ติดไว้เป็นเครื่องประดับบ้านของเจ้านาย และ
ข้าราชการผู้ใหญ่ชวาบางท่านแต่การแสดงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ล้วนเป็นหนังเล็กๆ ขนาดหนังตะลุงท้ังส้ิน 
การเอาอย่างกันระหว่างหนังใหญ่กับหนังตะลุง ได้เคยมีผู้แสดงความเห็นถกเถียงกันแต่ก็สรุปไม่ได้ว่า 
หนังใหญ่เอาอย่างหนังตะลุง หรือหนังตะลุงเอาอย่างหนังใหญ่ ไปดัดแปลงให้มีขนาดเล็กลง เพราะไม่มี
หลักฐานมายืนยันได้ชัดเจน (สน สีมาตรัง, 2523: 16-17) 
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        การท่ีหนังใหญ่ได้รับการยกย่อง เนื่องจากหนังใหญ่เป็นท่ีรวมของศิลปะหลายแขนง 
ได้แก่ ศิลปะการออกแบบลวดลายไทยฌชิงจิตรกรรมท่ีมีความวิจิตรบรรจง ช่างแกะสลักท่ีประณีต 
รวมกันเป็นช้ินงานท่ีมีคุณค่า เมื่อนําออกแสดงก็รวมเป็นศิลปะทางดนตรี กลายเป็นความงามท่ีเกิด
จากภาพอันวิจิตร เคล่ือนไหวอย่างมีชีวิต และการดําเนินเรื่องท่ีมีคุณค่าทางวรรณกรรม ตลิดจนความ
ไพเราะของวงดนตรีปี่พาทย์ จึงส่งให้การแสดงหนังใหญ่มีคุณค่าทางศิลปะ (กนก สุวรรณวัฒนา, 
2527 : 1) 

       มีหลักฐานด้านเอกสารจากกฎมณเฑียรบาลราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 จากช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงหนังใหญ่ไว้ดังนี้ 
        1.1 สมัยกรุงศรีอยุธยา 
      ปรากฏหลักฐานในการแสดงหนังใหญ่ไว้ดังนี้ 
   1.1.1 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ปรากฏหลักฐานใน
กฎมณเฑียรบาลเป็นหนังสือเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1901 ได้บ่งบอกเกี่ยวกับการแสดงหนังใหญ่ไ ว้ว่าเป็น
มหรสพที่ข้ึนหน้าขึ้นตาของไทยในสมัยนั้น  
   1.1.2 สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีหลักฐานเกี่ยวกับหนังใหญ่ใน
กฏมณเฑียรบาล พ.ศ. 2001 
   1.1.3 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหลักฐานปรากฏมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครูแต่งเรื่องสมุทรโฆษชาดกคําฉันท์ขึ้น เพื่อเล่นหนังเพิ่มเติมจาก
เรื่องท่ีเล่นกันมาแต่ก่อน ดังปรากฏไว้ในแผนกหนังสือ “สมุทรโฆษคําฉันท์” ของพระมหาราชครูว่า 
 
  “พระบาทกรุงไท้ธรณี   รามาธิบดี 
 ประเสริฐด้วยเดโชชัย    
  เดชะอาจผโอนท้าวไท   ท่ัวทั้งภพไตร 
 ตระหนกด้วยเดโชพล 
  พระบาทกมลนฤมล   ท้าวทั่วสากล 
 มาถวายบังคมเคารพ 
  สบศิลป์เรศวรพบ   ธรรมาคมสบ 
 ปการรู้รสธรรม์ 
  พระปรีโชบายอนันต์   บริกษสรร- 
 พการสุดสงกา 
  พระรําฤกยศพระศาสดา   ปางเป็นราชา 
 สมทรโฆษอาดูร 
  เสด็จเสวยสุรโลกพิบูลย์   เสร็จเสด็จมาพูล 
 ในมรรคทรงธรณี 
  แสดงศิลป์ธนูศรศรี   ผจญคณกษัตริย์ 
 อันโรมในรณควรถวิล 
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  ได้ไท้เทพีชื่อพิณ-   ทุมดีเจียรจีน- 
 ตโฉมอนงคพิมล 
  พระให้กล่าวนิพนธ์   จํานองโดยกล 
 ตระการเพลงยศพระ 
  ให้ฉลักแสบอันชระ   เป็นบรรพบุรณะ 
 นเรนทรราชบรรหาร 
  ให้ทวยนักคนผู้เชาญ   กลเล่นโดยการ 
 ยเป็นบําเทิงธรณี (พ.ต. หญิง ผอบ โปษะกฤษณะ, 2520 : 5-6) 
     ในพระราชปรารภของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในการจะเผยแพร่พุทธศาสนา เพราะ
ขณะนั้นฝรั่งเศสกําลังรุกรานคนไทยให้นับถือศาสนาคริสต์ ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมคัมภีรภาพของ
พระองค์ สร้างวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระยศของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ระบือไกล โดย
การใช้หนังใหญ่เป็นส่ือต่อสู้สงครามเย็น โดยใช้นาฏวรรณกรรมเป็นอาวุธ คนไทยสมัยนั้นนิยมกันมาก 
มีดนตรีอึกทึกเร้าใจ (พ.ต. หญิง ผอบ โปษะกฤษณะ, 2520 : 8) 
   1.1.4 สมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ มีหลักฐานในหนังสือเรียน “ปุณโณ
วาทคําฉันท์” ของพระมหานาค วัดท่าทราย ได้เบ่าเรื่องการเล่นหนังใหญ่แสดงเรื่องรามเกียรต์ิ 
บรรยายว่าเป็นมหรสพท่ีแสดงสมโภชพระพุทธบาทในตอนกลางคืน ในบทไหว้ครูก่อนการเล่นหนัง
ใหญ่ บทเบิกหน้าพระทวยแรก ได้กล่าวไว้ชัดเจนดังนี้ 
  อยุธยาถาวรเปรมปรีย์   ทุกข์ภัยไม่มี 
 สนุกมิแม้นเมืองสวรรค์ 
  เครื่องเล่นโขนละครหุ่นประชัน  เชิดชูกลางวัน 
 ด้วยเครื่องวิจตรแต่งกาย 
  ราตรีรัศมีเพลิงพราย   หนังงามลวดลาย 
 กระหนกกระหนาบภาพหาญฯลฯ 
 บทเบิกหน้า พระทวยแรก ความท่ี 3 
  กลางวันโขนละครโสภา   หุ่นเห็นแจ่มตา 
 ประดับด้วยเครื่องเรืองไร 
  ราตรีรัศมีแจ่มใส    หนังส่องแสงไฟ 
 จึงเห็นวิจิตรลวดลาย 
 
  1.2 สมัยกรุงธนบุรี มีหลักฐานเกี่ยวกับหนังใหญ่ปรากฏแต่เพียงว่า มีหนังของจีน
เข้ามาเล่นในเมืองไทยครั้งหนึ่ง ดังความท่ีบันทึกในจดหมายเหตุครั้งพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อคราวฉลอง
พระแก้วมรกต พ.ศ. 2322 
  1.3 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานในการแสดงหนังใหญ่ ดังนี้ 
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   1.3.1 สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 มีหลักฐานว่าการ
แสดงหนังใหญ่ใช้บทละครเรื่องอิเหนา ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 1 แต่ไม่นิยมเล่นเรื่องอิเหนา
ตลอดมา 
   1.3.2 สมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ได้ทรงนิพนธ์บท
ละครเรื่องรามเกียรต์ิ มีประชุมบทพากย์รามเกียรต์ิ หนังใหญ่ท่ีมีการสร้างในสมัยนี้ได้แก่หนังใหญ่ท่ี
เรียกว่า หนังกลางคืน ปรากฏชัดเจน 2 แห่ง คือ หนังใหญ่ชุดพระนครไหวของวัดพลับพลาไชย 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถูกไฟไหม้เกือบหมดเมื่อนํามาเก็บไว้ ณ ฝาผนังโรงละครแห่งชาติหลังเก่า เมื่อปี 
พ.ศ. 2503 และหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง หนังท้ังสองแห่งนี้มีความละม้ายคล้ายคลึงกัน 
   1.3.3 สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน แต่เท่าท่ีมีนักศึกษาชาวต่างประเทศและผู้สนใจพบหนังใหญ่
บริเวณจังหวัดอยุธยาสมุทรสงคราม ราชบุรี (อําเภอดําเนินสะดวก) มีหนังท่ีมีลักษณะเป็นหนังใหญ่
ของไทย จากการสัมภาษณ์อาจารย์เสรี  คุปตะคีตพันธ์ ซึ่งได้เดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ
ประเทศเยอรมันพบหนังชุดนี้รวมอยู่ประมาณ 354 ตัว สันนิษฐานว่าคงจะมีการทําหลังจากสมัย
รัชกาลท่ี 2 แล้วแต่ไม่ถึงรัชกาลท่ี 5 
   1.3.4 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 มีการ
ทําหนังใหญ่ ท่ีพบจะเป็นหนังกลางวัน มีการแกะสลัก ตัวหนังลวดลายคล้ายคลึงกัน เรื่องราวท่ีใช้
แสดง สีสันความคงทนถาวรของตัวหนังต่อธรรมชาติ ไม่มีการยืดหด หงิกงอ หนังชุดนี้การสร้างมี
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือประมาณร้อยปีเศษ พบ 2 แห่ง คือ หนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงห์บุรีและหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี 
     ปัจจุบันไม่พบว่ามีหนังใหญ่ท่ีทําขึ้นแสดงหลังจากท่ีทําในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีใช้แสดงได้ก็
เก่าเก็บเต็มที นับได้ว่าหนังใหญ่เป็นของคู่บานคู่เมืองของไทยอย่างแท้จริง  หนังใหญ่เป็น
ศิลปะการแสดงท่ีเจริญคู่กับคนไทยทุกสมัย และยุคนั้นมหรสพมีไม่มาก จึงไม่มหรสพใดมาเทียบกับ
หนังใหญ่ได้เพราะจอหนังสูงใหญ่  ตัวหนังมองเห็นได้ไกล มีดนตรีประกอบอึกทึกเสียงดัง พอจะเรียก
คนดูได้ท้ังหน้าโรงและหลังโรง (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 2-5) 
     2. ชนิด ลักษณะตัวหนัง และกรรมวิธีในการสร้างตัวหนังใหญ่ของไทย 

  ตัวหนังใหญ่เกิดจากการนําหนังสัตว์ที่ตายแล้วได้แก่หนังโค เพราะเมื่อฟอกแล้วอ่อน 
ม้วนไปมาได้สะดวก เมื่อแห้งแล้วก็ไม่ย่น (พ.ต. หญิง ผอบ โปษะกฤษณะ, 2520 : 9) นํามาฉลุเป็น
ภาพและลวดลาย ใช้สีระบายเพื่อให้เกิดความสวยงาม หนังใหญ่แต่ละตัวแกะฉลุลายตามเนื้อเรื่องท่ี
แสดง เป็นตัวละครที่มีอยู่ในเรื่องเป็นภาพฉากต้นไม้ ภูเขา ปุา สระน้ํา ปราสาท ยานพาหนะ ตัวละคร 
ภาพการต่อสู้ ซึ่งแต่ละตอนของเรื่องท่ีแสดงจะมีตัวหนังใหญ่เป็นภาพตัวหนัง ซึ่งมีกิริยาท่าทางตามบท
ละครในตอนนั้นๆ 
  2.1 ชนิดของตัวหนังใหญ่ของไทย 
 หนังใหญ่ของไทยแยกเป็นตัวหนังทีใช้เวลาแสดงได้ 2 ชนิด คือ หนังท่ีใช้แสดงในเวลา
กลางคืนได้อย่างเดียวชนิดหนึ่ง กับอีกชนิดหนึ่งคือหนังท่ีใช้แสดงได้ท้ังกลางวันและกลางคืน ดังจะได้
แนะนํารายละเอียดดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   2.1.1 หนังท่ีใช้แสดงกลางคืนได้อย่างเดียว เรียกว่า หนังกลางคืน มีพื้น
เป็นสีดํากับสีขาว 2 สี หนังใหญ่ท่ีพบว่าเล่นกลางคืนปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ หนังใหญ่วัดพลับพลาไชย 
จังหวัดเพชรบุรี และหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง 
   2.1.2 หนังใหญ่ท่ีใช้แสดงได้ท้ังกลางวันและกลางคืน เรียกว่า หนัง
กลางวัน มีหลายสี คือ สีขาว สีดํา สีเหลือง สีแดง สีจะช่วยขับให้ตัวหนังมีความสวยงามเด่นชัดขึ้น 
หนังกลางวันท่ีพบในปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ ท่ีวัดขนอน จังหวัดราชบุรี และวัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงห์บุรี 
  2.2 ลักษณะตัวหนังใหญ่ของไทย 
 หนังใหญ่เป็นแผ่นหนังโคและหนังกระบือท่ีฉลุสลักเป็นภาพท่ีเป็นไปตามเนื้อเรื่องท่ีใช้แสดง 
ซึ่งแบ่งตามลักษณะท่าทาง กิริยาอาการ อิริยาบถ ท่ีอยู่อาศัย ธรรมชาติ ฯลฯ ได้ 7 ชนิด คือ 
   2.2.1 หนังพระอิศวรหรือพระนารายณ์ และทศกัณฐ์ เรียกว่า “พระ
แผลง” เพราะหนังครูทั้งสองภาพเป็นท่าแผลงศร 
 

 
 
ภาพที่ 1 หนังครูฤาษี 
ท่ีมา: เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 
2538), 10. 
 
   2.2.2 หนังเฝูาหรือหนังไหว้ เป็นภาพหนังเด่ียว หน้าเส้ียว พนมมือ ถ้า
เป็นตัวหนังท่ีถืออาวุธ ปลายอาวุธจะสอดใต้รักแร้ และช้ีไปทางเบ้ืองหลัง หรือเหน็บไว้กับเอว หนังไหว้ 
ได้แก่ หนุมาน องคต สุครีพ พิเภก เป็นต้น หนังชนิดนี้ใช้แสดงตอนเข้าเผ้า สูงประมาณ 1 เมตร 
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ภาพที่ 2 หนังเฝูา 
  (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย จากพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 
2552) 
 
   2.2.3 หนังคเนจรหรือหนังเดิน ในบางครั้งเรียกหนังชนิดนี้ว่า “ตัวเดิน” 
เป็นภาพหนังเด่ียว หน้าเส้ียว ถ้าเป็นตัวหนังท่ีเป็น ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ จะอยู่ในท่าเดิน หนังชนิดนี้
ใช้ตอนยกทัพตรวจพลกองทัพของตัวนาย ถ้าเป็นลิงมักสลักเป็นท่าหย่อง (คือการเอาเท้าท้ังสองวาง
กับพื้นส้นเท้าข้างหนึ่งต้องพ้นจากพื้นเล็กน้อยแล้วหลบเท้าข้างนั้นลงนิดหน่อย) หนังชนิดนี้ จะสูง
ประมาณ 1.40 เมตร หนังตัวเดิน ได้แก่ พระรามตัวเดิน ทศกัณฐ์ตัวเดิน นางสีดาตัวเดิน เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 3 หนังพระรามตัวเดิน 
  (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย จากพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 
2552) 
 
   2.2.4 หนังง่า เป็นหนังภาพเด่ียวหน้าเส้ียว ท่าเหาะ คือท่าท่ียกเท้าข้างใด
ข้างหนึ่งไว้ ซึ่งคล้ายกับท่าของโขนและละคร หนังง่ามีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ 
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    2.2.4.1     หนังง่าท่ีเป็น ลิง ยักษ์ แสดงท่าทางการสู้รบ ในมือถือ
อาวุธ เช่น กริช กระบี่ 
    2.2.4.2     หนังง่าท่ีอยู่ในท่าเหาะ ได้แก่ หนุมานในท่าเหาะ  ลาย
หนึ่ง  และลายท่ีสอง 
 

 
 
ภาพที่ 4 หนังง่ายักษ์ 
  (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย จากพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 
2552) 
 
   2.2.5 หนังเมือง เป็นหนังภาพเด่ียวหรือหลายภาพก็ได้อยู่ในหนังผืน
เดียวกัน  ซึ่งในผืนหนังจะต้องประกอบด้วยภาพปราสาท  ราชวังวิมาน พลับพลา ท้องพระโรง ศาลา 
ท่ีมีตัวละครในเรื่องท่ีจะแสดง นั่ง นอน พูดกัน หรือมีท่าทางอื่น ๆ ตามเนื้อเรื่องท่ีใช้แสดง หนังเมือง
จะมีความกว้างมากท่ีสุดตามขนาดของผืนหนังสูงประมาณ 2 เมตร ภาพตัวอย่างหนังเมือง ได้แก่ 
ศาลาฤๅษี ตําหนักสวนขวัญของทศกัณฐ์ 
 

   
 
ภาพที่ 5 หนังตําหนักสวนขวัญของทศกัณฑ์ 
  (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย จากพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 
2552) 
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   2.2.6 หนังจับ เป็นหนังท่ีมีภาพตัวละครในเรื่องต้ังแต่ 2 ตัว ขึ้นไปอยู่ใน
หนังผืนเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นภาพตัวละครในเรื่องกําลังต่อสู้ เป็นภาพที่ใช้แสดงต่อจากหนังง่า เช่น 
หนังจับพระรามกับทศกัณฐ์ หนังจับลิงขาวกับลิงดํา หนังจับองคตกับยักษ์ปักหล่ัน หนังจับหนุมานกับ
นางผีเส้ือสมุทร เป็นต้น หนังจับจะมีความกว้างยาวเท่า ๆ กับหนังเมือง คือ สูงประมาณ 2 เมตร 
กว้างมากท่ีสุดตามขนาดของผืนหนังท่ีจะมีได้ ตัวอย่างภาพหนังจับ ได้แก่ หนังจับลิงขาวกับลิงดํา หนัง
จับองคตกับยักษ์ปักหล่ัน หนังจับนางอังกาศตะไลกับหนุมาน 
 

 
 
ภาพที่ 6 หนังจับลิงขาวกับลิงดํา 
  (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย จากพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 
2552) 
 
   2.2.7 หนังเบ็ตเตล็ดเป็นหนังท่ีไม่จัดอยู่ในหนังประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยเฉพาะ แยกย่อยได้ดังนี้ 
    2.2.7.1 หนังเตียว เป็นภาพหนัง 2 ตัวกําลังจับมัด เช่น ลิงขาวจับ
ลิงดํา 
    2.2.7.2 หนังปราสาท เป็นภาพหนัง ท่ีมี ตัวละครนอนอยู่ ใน
ปราสาท 
    2.2.7.3 หนังเขน เป็นหนังท่ีเป็นไพร่พลของกองทัพไพร่พลลิง 
เรียกว่า เขนลิง ไพร่พลยักษ์ เรียกว่า เขนยักษ์ กว้างประมาณ 1.20 เมตร สูงประมาณ 1.40 เมตร 
    2.2.7.4 หนังเบ็ตเตล็ดท่ีมีท่าทางแปลก เช่น หนุมานส่งนางบุษมา
ลี ตัวตลก คนถือบ้องกัญชา คนจี ภูเขา สระน้ํา นก ดอกไม้ พญานาค ลิงเล็กลิงน้อย เป็นต้น (เสถียร 
ชังเกตุ, 2538 : 9-20) 
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ภาพที่ 7 หนังเตียวลิงขาวมัดลิงดํา 
ท่ีมา: เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ชวน
พิมพ์, 2538), 18. 
 

 
 
ภาพที่ 8 หนังปราสาท 
  (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย จากพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 
2552) 
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ภาพที่ 9 หนังเขนลิง 
  (ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย จากพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 
2552) 
 
     3. กรรมวิธีในการสร้างตัวหนังใหญ่ 
  3.1  วัสดุท่ีใช้ทําหนังใหญ่ ขั้นตอนในการทําหนังใหญ่สัมพันธ์กับระบบความเช่ือ เริ่ม
ต้ังแต่การทําจนถึงการแสดง (ปกรณ์ คงสวัสด์ิ, 2552) โดยท่ัวไปนิยมใช้หนังวัวยกเว้นหนังเจ้าเป็นหนัง
ในพิธีกรรมไหว้ครูศิลปะการแสดงและดนตรี มีความเช่ือและข้อกําหนดท่ีเสริมสร้างความศักด์ิสิทธิ์ 
ได้แก่ หนังพระฤๅษีใช้หนังเสือหนังหมี หนังพระอิศวร และพระนารายณ์ ใช้หนังจากวัวท่ีถูกฟูาผ่าตาย 
หรือคลอดลูกตายท้ังแม่และลูก หรือแม่วัวท้องแก่ตาย ถือว่าเป็นอาถรรพ์จะทําให้หนังเจ้ามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ส่วนสาเหตุท่ีนิยมใช้หนังวัว เพราะมีเนื้อละเอียดกว่าหนังควาย เนื้อหนังวัวมีสีขาวโปร่งแสง 
ส่วนหนังควายมีสีหม่นโปร่งแสง (โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะการแสดงหนังใหญ่: 
หนังใหญ่วัดขนอน, 2536 : 7)     ในสมัยโบราณ เมื่อได้หนังวัวมาสด ๆ ก็นํามาหมักไว้กับน้ําปูนขาว 
แล้วเอาขึ้นมาตําในครกตําข้าวให้นิ่ม แล้วแช่ในน้ําแช่ด้วยลูกลําโพงท่ีมีดอกสีแดงและสีขาว ลูกลําโพง
จะฟอกเอาความขื่นขมพิษท่ีมีอยู่ในแผ่นหนังออก หมักไว้จนเห็นว่าหนังได้ถูกฟอกออกหมดแล้ว คือ 
ประมาณ 3 – 5 วัน ก็อาจจะเอาขึ้นมาตําในครกอีก พอเห็นว่าหนังอ่อนนิ่มได้ท่ีดีแล้วก็เอาหนังมาขึง
ให้ตึง ผ่ึงแดดให้แห้ง พอหนังเริ่มจะแห้งสนิท ใช้กะลามะพร้าว มีด ส่ิว เปลือกหอย ขุดพังผืดและขน
ออกจนกระท่ังหนังท่ัวแผ่นบางเท่า ๆ กัน มีความเรียบสะอาด ต่อจากนั้นก็เอาแผ่นหนังมาขึงให้ตึง 
ตากแดดให้แห้งสนิท แล้วจึงเริ่มกรรมวิธีการให้สีพื้นหนัง กรรมวิธีการฟอกหนังท่ีกล่าวมาแล้วเป็น
กรรมวิธีท่ีเรียกว่า ฆ่าหนังให้ตาย คือ หนังจะเรียบ ไม่หงิกงอ เหี่ยวย่น หนังจะคงอยู่ในสภาพเรียบ
แบนเป็นระยะเวลานับร้อย ๆ ปี 
        ในบางแห่งไม่มีการหมักหนังก่อน เมื่อได้หนังสด ๆ มาก็คลุกกับขี้เถ้าแล้วนํามาขึงใน
กรอบไม้ โดยใช้ตะปูตอกยึดให้ตึงตลอดท้ังผืน ใช้มีดชําแหละพังผืดท่ีติดมากับหนังออกให้หมด แล้ว
นําไปตากแดดจนแห้ง จึงถอดออกจากกรอบ ผู้ใช้มีดขูดตกแต่งหนังท้ังสองด้านโดยขูดเอาขน พังผืด 
และไขมันออก แล้วนําไปฟอก 
       การฟอกหนังในปัจจุบัน  ในบางท้องถิ่นใช้ลูกมะเฟือง ข่า ใบสมอ อาจนําหนังสด ๆ มา
ตํากับใบสมอและข่าผสมกับน้ํา หมักกับหนังจนขนหนังหลุด จากนั้นนําหนังไปล้างให้สะอาด แล้ว
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นําไปขึงกับกรอบไม้ตากลมจนแห้ง บางช่างอาจยังไม่นําไปตากแดดเลย แต่จะแช่น้ําข่ากับใบสมอไว้
ประมาณ 1 วัน นําหนังไปล้างจนสะอาดแล้วขึงตากลม การทําในลักษณะนี้นาน ๆ ไปหนังจะย่น เป็น
ฝูาขาวที่ผืนหนัง ช่างบางคนฟอกหนังด้วยสับปะรด ใช้สับปะรด 3 กิโลกรัมต่อน้ําหนักหนัง 1 กิโลกรัม 
เติมน้ําพอประมาณ นําหนังมาหมักไว้ประมาณ 2 – 5 วัน หนังบางจะใช้เวลาหมักน้อยกว่าหนังหนา 
เมื่อหมักได้ท่ีแล้วจะเกิดลักษณะเป็นวุ้นไขมันท่ีผืนหนัง นําหนังมาวางบนแผ่นไม้ ใช้ช้อนหรือมีดท่ีไม่
คมขูดเอาวุ้นไขมันและขนออกท้ังสองด้าน ล้างน้ําให้สะอาด แล้วนําไปขึงตากลมไว้   ปัจจุบันการฟอก
หนังนิยมใช้น้ําส้มสายชู เพราะสะดวก ใช้เวลาน้อย โดยใช้น้ําส้มสายชู 1 ลิตร ผสมน้ํา 20 ลิตร นําผืน
หนังท่ีขูดตกแต่งเอาขนกับไขมันออกแล้วมาแช่น้ําแล้วนําไปหมักในอ่างหรือโอ่งท่ีผสมน้ําส้มสายชู  แช่
ท้ิงไว้ประมาณ 3 ช่ัวโมง นําหนังไปล้าง แล้วตากลมไว้จนแห้ง (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 25) ถ้าจะดูว่า
ตัวหนังชุดไหนเป็นหนังรุ่นเก่า ให้ดูท่ีความบางของหนัง หนังรุ่นเก่าจะบางเรียบเสมอกันเพราะคนทํามี
ฝีมือ หนังท่ีบางทําให้ตอกลายได้ไว ง่าย ได้ลายท่ีสวย (อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2552) 
  3.2  การวาดรูปและแกะสลักลายเป็นตัวหนัง ช่างวาดรูปนําเขม่าก้นหม้อ หรือกาบ
มะพร้าวเผาไฟจนไหม้เป็นแผงถ่านสีดํา  มาบดเป็นผงฝุุนสีดํา ผสมกับน้ําข้าว เมื่อผสมได้ท่ีดีแล้ว 
นําไปทาให้ท่ัวผืนหนังวัวท่ีผ่านกรรมวิธีเตรียมหนังมาแล้ว สุดท้ายใช้ใบฟักข้างแห้ง (ต้นฟักข้าว เป็น
พืชตระกูลไม้เล้ือยเถา ใต้ใบมีขนสากใช้ขัดผิดตัวหนังใหญ่ได้ ส่วนผลและยอดเป็นผักใช้ทําแกงกินได้) 
ถูขัดผิวท่ีทาสีดําไว้ เพื่อให้สีติดแนบผิวหนังดีขึ้น และตรวจสอบว่าบริเวณใดสีดําติดไม่ดี ก็จะทาสีดํา
เพิ่มซ่อมไป ขัดจนผิวสีดําเรียบเป็นเงามัน ส่วนช่างวาดกับช่างสลักลายมักเป็นคนเดียวกันก็จะใช้พู่กัน
จุ่มสีขาววาดเป็นภาพตัวละคร ในเรื่องรามเกียรต์ิตามต้องการลงบนแผ่นหนังสีดํา ช่างสลักลายจะทํา
การสลักเป็นรูปตัวหนังต่อไป ถ้าช่างเขียนลายฝีมือไม่เท่ียงพอ มีการเขียนลายผิด ลบออกยาก จะใช้
เหล็กแหลม “เหล็กจาร” เขียนลาย เพราะรอยเหล็กแหลมท่ีเขียนลงบนผืนหนังสามารถลบออกได้ง่าย 
เพียงแต่ใช้น้ําเช็ดรอยท่ีเขียนก็ลบออกทันที 
        การสลักลายหนังมีเรื่องคติความเช่ือมาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะการสลักลายหนังครูว่า 
ช่างสลักลายต้องนุ่งขาวห่มขาว ต้องเขียนและสลักให้เสร็จภายใน 1 วัน ในวันนั้นมีพิธีไหว้ครูช่างดนตรี 
ด้วยการต้ังเครื่องเช่นไหว้ดังนี้ บายศรีปากชาม 1 เครื่องกระยาบวช 1 หัวหมู 1 เทียน 1 และเงิน 6 
บาทติดท่ีเทียนบูชา เงิน 6 บาทให้เป็นผลประโยชน์ของช่างสลักลายวันนั้น (โครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ : หนังใหญ่วัดขนอน, 2536 : 8) ในบางท้องถิ่นผู้ท่ีตอก
หนัง ก่องลงมือตอกทุกครั้ง ต้องว่าชินบัญชรจบหนึ่ง บางทีก็ว่าเรื่อยๆ จนตอกเสร็จ (อภิวันทน์ 
อดุลยพิเชฏฐ์, 2552) 
  3.3  เทคนิคในการทําตัวหนังเจ้าหรือหนังครู หนังเจ้าเป็นหนังครู เมื่อเป็นหนังครูก็
ต้องมีกรรมวิธีพิเศษในการจัดหาหนังมาทํา หนังครูมีอยู่ด้วยกัน 3 ตัว คือ ฤๅษี 1 พระอิศวร พระ
นารายณ์ 1 ทศกัณฐ์ 1 ดังบทไว้ครู ทวยท่ี1 บรรทัดสุดท้ายว่า “เบื้องซ้ายข้าไว้ทศกัณฐ์ เบื้องขาว
อภิวันท์ สมเด็จพระรามจักรี” ภาพพระฤๅษี สลักเป็นภาพฤๅษีถือไม้เท้าท่าทางเป็นคนแก่ ภาพระ
อิศวร พระนารายณ์ เป็นภาพท่าแผลงศร เช่นเดียวกับทศกัณฐ์จะเป็นภาพท่าทางแผลงศร ซึ่งเรียกกัน
ว่า “หนังแผลงศร” หนังท้ังสามตัวใช้บูชาครูก่อนการแสดง เรียกขั้นตอนก่อนการแสดงนี้เรียกว่า 
“เบิกหน้าพระ” 
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        หนังพระอิศวรและพระนารายณ์ต้องทําจากหนังวัวท่ีถูกเสือกัดตาย ถูกฟูาผ่าตาย หรือ
ออกลูกตาย ตายลักษณะนี้เรียกว่า โคตายพราย ส่วนตัวฤๅษีจะต้องหาหนังท่ีมีอํานาจ เช่น หนังเสือ 
หนังหมี ซึ่งเช่ือถือกันมีความศักด์ิสิทธิ์ มีตบะ มีพลังท่ีจะใช้ในการลงอักขระเลขยันต์ ให้มีเมตตามหา
นิยม 
        พิธีสลัก ผู้เขียนและผู้สลักต้องนุ่งขาวห่มขาว พร้อมท้ังมีส่ิงของบูชาครูด้วยเครื่องบัดพลี 
คือ บายศรีปากชาม 1 เครื่องกระยาบวด 1 หัวหมู 1 เงินกํานัลสองสลึงเฟื้อง ธูปเทียนบูชากรรมวิธีทํา
หนังเจ้า ทุกอย่างต้องทําให้เสร็จในวันเดียว เมื่อเสร็จแล้วใช้ไม้ท่ีพาดบนโลงศพมาถากเหลาขนาดท่ี
เหลาไม้ไผ่ท่ีใช้ทําตับหนัง เอามาประกบหน้าหลัง แล้วใช้หวายผูกติดกัน คงเหลือไม้ส่วนล่างไว้จับเชิด
ประมาณ 50 เซนติเมตร การทําอย่างนี้เพื่อให้มีความขลังมากยิ่งขึ้น 
        ทางด้านดนตรี มี “ตะโพนครู” ใช้ในการบูชา ขึงหนังเสือหน้าหนึ่ง หนังหมีหน้าหนึ่ง 
หนังเสืออยู่ทางหน้าใหญ่ หนังหมีไว้หน้าเล็ก และพิธีประกอบครอบครูหนังใหญ่ โขน ละคร ตาม
ประเพณีโบราณ ผู้ประกอบพิธีต้องนั่งบนขันสาคร ใช้หนังสือปูรองสาครท่ีคว่ําลง แล้วจึงเอาหนังหมี
มาปูบนขันสาคร สําหรับให้ผู้ครอบบรรดาศิษย์ท่ีเข้ามารับการครอบ การครอบดังกล่าวเช่ือว่าจะเกิด
ความขลัง มีอานุภาพ มีความสําเร็จในการทํากิจการนั้น ๆ เป็นอย่างดี (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 27-
28) 
        เครื่องมือใช้สลักลายมี ส่ิว และ มุก ส่ิวมี 3 ขนาด คือ ส่ิวหน้าตัด ส่ิวหน้าตัดเฉียง และ
ส่ิวเล็บมือ ส่ิวเหล่านี้ใช้ตัด เฉือน และกรีดภาพหนังตามต้องการส่วนมุก มีลักษณะเป็นหลอดเหล็ก
กลาง ปลายหลอดเหล็กแต่งเป็นคมมีด ใช้ตอกเจาะแผ่นหนังให้เป็นรูปวงกลม ปกติจะตอกฉลุเป็นรูป
วงกลมต่อกันเป็นสาย เพื่อสร้างภาพตัวหนัง มุกมี 3 ขนาด ได้แก่ เล็ก มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 
มม. กลาง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 มม. และหนังใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40 มม. 
บริเวณท่ีตอก เจาะ และควักออกนี้ เวลาตัวหนังเล่นอยู่หน้าจอผ้าขาวท่ีสว่างจ้าด้วยแสงไฟท่ีส่องกระ
จากด้านหลังจอผ้า จะเห็นทะลุเป็นสีขาวเด่นชัด  (โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
ศิลปะการแสดงหนังใหญ่: หนังใหญ่วัดขนอน, 2536 : 8-9) 
  3.3  การตกแต่งสีบนตัวหนัง ตัวหนังหลังจากสลักเป็นตัวหนังสําเร็จสมบูรณ์ตาม
ภาพร่างแล้ว ช่างจะตกแต่งสีตัวหนัง ถ้าเป็นหนังใช้เล่นกลางวัน จะมีสีสันเหมือนกับภาพจิตรกรรม
ไทยกล่าวคือสีสันมากมาย และบางครั้งมีการปิดทองคําเปลวด้วย  (โครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง ศิลปะการแสดงหนังใหญ่: หนังใหญ่วัดขนอน, 2536 : 8-9) สีท่ีใช้กับหนังประเภทนี้จะ
ทึบแสง ส่วนหนังท่ีใช้เล่นเวลากลางคืนเป็นสีโปร่งแสง และมีสีสันประมาณ 4 สีได้ สีขาว สีเหลือง สี
เขียว และสีแดง จะสว่างเฉพาะการตกแต่งหนังท่ีใช้เล่นกลางคืน สีขาว ปรกติทําได้ 3 วิธีและใช้ท้ัง
หนังเล่นกลางวัน และกลางคืน 
 วิธีท่ี 1  ใช้มุกตอก เจาะเป็นรูกลมเล็ก ๆ เพื่อให้แสงส่องทะลุทําให้แลเห็นเป็นสีขาว 
 วิธีท่ี 2  ใช้ส่ิวสลักเอาแผ่นหนัง บริเวณท่ีต้องการให้เป็นสีขาวออก เช่น บริเวณใบหน้าตัว
พระตัวนาง ช่างสลักจะเจาะเอาหนังบริเวณใบหน้าออก คาไว้แต่เส้นค้ิว ตา จมูก ปาก และเส้นวงหน้า
ไว้ หนังแบบนี้ ช่างเรียกเฉพาะว่า “หนังแขวะ” คงหมายถึงการควักเอาแผ่นหนังออก 
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 วิธีท่ี 3  ใช้ใบมีดขูดเขม่า หรือผงกาบมะพร้าวไหม้สีดําท่ีทาไว้ ออกจากผิวหนังท้ังสองด้าน 
บริเวณนั้นจะเป็นหน้าโปร่งแสงเมื่อส่องไฟจะแลเห็นสีขาวได้เช่นกัน 
 สีเขียว ใช้ผงจุนสี (สนิมทองแดง) ผสมกับน้ํามะนามทาบนแผ่นหนังท่ีขูดลอกเอาเขม่าสีดํา
ออกจากผิวหนังท้ังสองหน้าแล้วสารเคมีชนิดจะให้สีเขียวโปร่งแสง 
 สีแดง ใช้น้ํายางสีแดงท่ีได้จากการต้มแก่นไม้ฝาง (ไม้ฝางเป็นเครื่องยาไทยชนิดหนึ่งใช้รักษา
โรคกระเพาะอาหารได้ด้วย) ผสมกับสารส้ม ทาบนแผ่นหนังท่ีขูดออกเขม่าออกจากผิวหนังท้ังสองด้าน
แล้ว สีท่ีเกิดจะเป็นสีแดงโปร่งแสง 
 สีเหลือง ใช้น้ํายางสีแดงท่ีได้จากแก่นไม้ฝางผสมสารส้ม ทาบริเวณหนังท่ีขูดลอกเขม่าออก 
เช่นเดียวกับสีเขียว และสีแดงสีท่ีเกิดขึ้นจะเป็นสีแดงก่อน จะต้องใช้ผ้าชุบน้ํามะนาว เช็ดสีแดงออก สี
แดงจะค่อยละลายตามผ้าท่ีเช็ดออกมา เช็ดจนกลายเป็นสีเหลืองโปร่งแสง 
 การเคลือบตัวหนังให้เป็นเงางามคงทนถาวรต่อสภาพอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเปล่ียนแปลง ถ้า
ต้องการให้หนังเป็นมัน ใช้ใบฟักข้าวถูทา บางท้องถิ่นใช้น้ํามันยางใสทา แต่ท่ีพบว่าเป็นมันคงทนถาวร 
ใช้ยางมะขวิดดิบ ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายแลคเกอร์หรือยูริเทน เคลือบตัวหนัง สามารถกันความช้ืนได้ 
สามารถรักษาสภาพของหนังและสีให้คงทนต่อสภาพดินฟูาอากาศ (สน สีมาตรัง, 2523 : 20-22) 
  3.4  ไม้ตับหนัง ขั้นตอนสุดท้ายของการทํารูปหนังใหญ่ คือ การผูกไม้สําหรับเชิด 
เรียกว่า “ไม้ตับหนัง” หรือ “ไม้คาบหนัง” ลักษณะคล้ายตับปิ้งปลา ถ้าเป็นหนังตัวเล็กใช้ไม้ประกบ
เป็นไม้ตับคู่เดียว ถ้าเป็นหนังใหญ่ ๆ ใช้ไม้ประกบเป็นไม้ตับ 2 คู่และให้ห่างกันพอสมควร ไม้ตับหนัง
นิยมใช้ไม้ไผ่ท่ีแก่จัดเหลาให้เล็ก ๆ ด้านในแบนเรียบติดกับผืนหนัง ด้านผิวเหลาให้มนไม่ให้หนาหรือ
บางจนเกินไป ขนาดของไม้ตับหนัง หนาประมาณครึ่งนิ้วถึง 1 นิ้ว ส่วนปลายเล็กกว่าส่วนโคนเล็กน้อย 
เพื่อกันมอดหรือแมลงกินไม้ ต้องนําไม้ตับหนังมารมควันไฟเสียก่อน การผูกไม้ตับหนังต้องใช้หวายท่ี
เหลาเป็นเส้นเล็ก ๆ ผูกให้แน่นเหมือนกับการผูกขอบกระด้งหรือขอบตะแกรง เหลือโคนให้ยาวลงมา
สําหรับจับเชิดประมาณ 50 เซนติเมตร ถ้าเป็นหนังตัวใหญ่ เช่น หนังจับ หนังพลับพลา หนังเมือง 
หนังราชรถ หนังปราสาท ต้องเหลือไม้ตับไว้ประมาณ 75 เซนติเมตร ท่ีต้องทําท่ีจับให้ยาว เพราะเวลา
ยกหนังมาเต้นท่ีหน้าจอจะต้องใช้ลําแขนตรงข้อศอกทาบติดกับไม้ช่วยในการยก คนเชิดจะยกหนังให้
ต้ังตรงด้วยข้อมือไม่ไหว ทําให้หนังเอนโย้ไปมา ดูแล้วไม่เกิดความสวยงาม (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 28) 
 
     4. ลักษณะโรงหนังใหญ่ ส่วนประกอบโรงหนังใหญ่มีดังต่อไปนี้ 
  4.1  จอผ้าขาว ขนาดความสูงคงท่ีประมาณ 6 เมตร ส่วนความยาวนั้น มีหลาย
ขนาดต้ังแต่ 16 – 20 เมตร ท้ังนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เนื้อท่ีจอในการแสดงแต่ละตอนไม่เท่ากัน  ใน
รามเกียรต์ิตอนส่งเมือง มีขบวนทัพยักษ์และลิง ท่ียกมารบกันเป็นทัพใหญ่ จึงต้องการพื้นท่ีจอผ้าขาว
มากกว่า ตอนอื่น ๆ เป็นต้น การขยายจะขยายทางแนวนอนของจอเท่านั้น เพราะการแสดงตัวหนัง 
จะเรียงกันทางนอน 
               ลักษณะจอผ้าจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนกลางเป็นผ้าขาวบางโปร่งแสงมาก มี
เนื้อที่ทางยาวประมาณ ½ ของความยาวทั้งหมด ส่วนริมจอท้ังสองข้างจะเป็นผ้าขาวธรรมดา ไม่โปร่ง
แสงมากเท่าผ้าขาวกลางจอ ผ้าขาวธรรมดาจะมีเนื้อที่ด้านละ ¼ ของความยาวท้ังหมด จะมีขลิบสีแดง
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เย็บตลอดท้ัง 4 ด้านของจอ ในบางแห่งอาจจะมีขลิบสีน้ําเงิน เพิ่มอีกหนึ่งขลิบ ทําให้ดูเหมือนธง
ไตรรงค์ แต่มีข้อสังเกตว่าขลิบสีแดงน่าจะเป็นขลิบท่ีนิยมใช้มาแต่ด้ังเดิม ส่วนขลิบสีน้ําเงินมาเพิ่มเติมที
หลัง และยังไม่เคยพบขลิบสีอื่น ๆ นอกจากสองสีนี้ 
  4.2.  การปักหลัก และขึงจอ หลักของจอผ้าขาวใช้ไม้ไผ่ท้ังลํามาปักเรียงเป็นแนว 
โดยวางระยะห่างเท่ากับ ช่วงของผ้าขาวธรรมดาและผ้าขาวบางของจอผ้า หลักจะสูงประมาณ 7 – 8 
เมตร การขึงจะเว้นความสูงของขอบจอล่างสูงจากพื้นดิน 1 เมตร และปล่อยให้ผืนเส่ือลําแพน น้อย
กว่าจอผ้าขาว ใช้ผ้าขาวธรรมดาหรือเส่ือลําแพนคลุมเหนือร้านเพลิงทําหน้าท่ีกันลมและกันแสงไฟฟูา
สาดส่องไปท่ีจอ เราเรียกว่า “บังเพลิง” 
        ในปัจจุบัน ไม่นิยมใช้ไม้ไผ่มาทําเป็นจอหนัง นิยมใช้เหล็กแปฺบน้ําแทน เพราะ
สะดวกในการขนย้าย ในการแสดงในห้องประชุม พื้นสนาม หรือลานกว้างท่ีเป็นปูนซิเมนต์ จําเป็นต้อง
ทําขาต้ังแบบกระดานดํา หรือชักรอกแต่คร่าวบนแขวนไว้กับเหล็กขอผ้าม่านของหอประชุม บางครั้ง
ทําเป็นท่ออะลูมิเนียมที่สามารถถอดต่อกันได้ สะดวกในการขนย้ายและเบาแรงในการตั้งจอ 
  4.3.  แสงสว่างท่ีใช้แสดงให้แสงเงา ในสมัยโบราณ การให้แสงเงาจะให้ทางด้านหลัง
ตอนกลางของจอ ห่างจากจอพอสมควรปักเสาโน้มเอนรั้งกับเสาจอ 2 ต้นส่วนบน ขึงผ้าหรือลําแพนให้
สูงพอสมควรเพื่อช่วยกันแสงไฟไม่ให้กระจายออกไป คงให้แสงไฟจับอยู่ท่ีหลังจอหนัง ท่ีกั้นนี้เรียกว่า 
“บังเพลิง” ตรงกลางระหว่างบังเพลิงกับจอหนังปลูกร้านเล็ก ๆ 2 ร้าน สูงจากพื้นดินประมาณ 1 
เมตร ห่างกันพอสมควร บนพื้นร้านปูด้วยดิน ทราย สังกะสีสําหรับวางกองไต้หรือกะลามะพร้าวจุดให้
ลุกเป็นแสงสว่าง เรียกว่า “ร้านเพลิง” เหตุท่ีใช้กะลามะพร้าวก็เพราะกะลามะพร้าวไฟจะลุกดีข้อ
สําคัญคือเปลวไฟเมื่อถูกลมพัดก็เกิดการเคล่ือนไหวและเมื่อส่องมาทางตัวหนังทําให้หนังนั้นเคล่ือนไหว
ไปโดยธรรมชาตินี่คือคุณสมบัติของเปลวไฟ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2552) พอใกล้เวลาแสดง นายไต้จะเร่ง
ไฟให้สว่างขึ้น ร้านเพลิงนี้สมัยหลัง ๆ ใช้ตะเกียงเจ้าพายุ ไฟฟูาจากหลอดไฟ หลอดนีออน สปอร์ตไลท์ 
เพื่อความสะดวกสบายเป็นหลัก การใช้ไต้หรือกะลามะพร้าวจุดให้แสงไฟลุกเป็นธรรมชาติและให้
บรรยากาศมากกว่าดวงไฟ เพราะเปลวไฟธรรมชาติลุกเคล่ือนไหว ทําให้ภาพตัวหนังสวยงาม  ดูมีชีวิต
จิตใจ เกี่ยวกับการให้แสงสว่างแสดงหนังใหญ่ในสมัยโบราณ มีกล่าวไว้ในบทพากย์ไหว้ครูว่า 
  “เร่งเร็วเถิดนายไต้  เอาเพลิงใส่แต่หนหลัง 
 ส่องแสงอย่าให้บัง   จะเล่นให้ท่านท้ังหลายดู” 
 ท่ีพักของคนเชิดหนังอยู่ด้านหลังของจอและบริเวณใกล้เคียงกัน ต้องมีท่ีจัดตัวหนังใหญ่
เรียงลําดับไว้เพื่อใช้ในการแสดงคืนนั้น ๆ 
  4.4.  ผู้ทอดหนัง นอกจากจะมีตัวหนังใหญ่ตามลักษณะท้ังเจ็ดประเภทท่ีกล่าว
มาแล้ว ต้องมีตัวหนังท่ีจะแสดงในชุดนั้น ๆ ให้ครบตามเนื้อเรื่อง จึงต้องมีตัวหนังแต่ละชนิดไว้เป็น
จํานวนมาก ในการแสดงหนังใหญ่ ผู้จัดหนังเป็นผู้ท่ีมีความสําคัญคนหนึ่ง เราเรียกว่า “ผู้ทอดหนัง” 
ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีจะแสดงนั้นเป็นอย่างดี และต้องรู้ว่าตัวไหนจะออกก่อนและหลัง ตัวไหน
หมดหน้าท่ีแล้วตัวไหนจะต้องเอาออกแสดงอีก ผู้ทอดหนังจะทําหน้าท่ีทอดหนังไว้ให้ผู้เชิดหนังด้วย
การเอาตัวหนังนั้นพิงซ้อนทับกันไว้บนเส่ือ หรือผืนลําแพนท่ีปูเป็นบริเวณกว้างด้านหลังของจอหนัง 
ต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่เรียงเป็นลําดับกัน เช่น ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ลิง หนังเขนยักษ์และเขนลิง 
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หนังเมือง หนังปราสาท หนังจับชุดต่าง ๆ หนังเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เพื่อสะดวกกับคนเชิดจะได้หยิบไปเชิด
ได้โดยเร็วและไม่มีการผิดพลาด เมื่อตัวหนังได้เชิดเสร็จแล้วก็รับมาเก็บไว้ ถ้าผู้เชิดมีความชํานาญหรือ
เชิดมาหลายครั้งแล้ว ก็จะช่วยนําไปเก็บไว้ยังท่ีจัดเตรียมไว้เมื่อเชิดเสร็จแล้ว (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 
30-31) 
 
     5. นักดนตรีและเคร่ืองดนตรี  
  5.1  วงดนตรีที่ใช้บรรเลงในการแสดงหนังใหญ่ เรียกว่า วงปี่พาทย์ คําว่าปี่พาทย์มา
เรียกทีหลัง ปี่ก็คือปี่พาทย์หมายถึงเครื่องตีทุกชนิดเรียกว่าพาทย์หมด เป็นภาษาแขกมาจากคําว่า 
วาตะยะ(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2552) เป็นการผสมวงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีไทย 5 ชนิด มีปี่เปุานําวงดนตรี 
ท่ีเรียกว่า “เครื่องห้า” “เครื่องคู่” “เครื่องใหญ่” แล้วแต่ฐานะของงาน แต่จะมีเครื่องดนตรีชนิดพิเศษ
อยู่ 3 ชนิดท่ีเรียกว่า ปี่กลาง กลองต๋ิง และโกร่ง 
       ปกติในวงปี่พาทย์จะต้องมีปี่ในการบรรเลงประกอบการแสดงหนังใหญ่ มี
ประเพณีมาแต่สมัยโบราณว่าปี่ท่ีใช้ต้องเป็นปี่ท่ีเรียกว่า “ปี่กลาง” ปี่กลางเป็นปี่ท่ีเล็กกว่าปี่ในนิด
หน่อย มีเสียงสูงกว่าปี่ใน 1 เสียง การบรรเลงปี่พาทย์ประกอบการแสดงหนังใหญ่ต้องบรรเลงด้วย
เสียงท่ีเรียกว่า “เสียงกลาง” ตลอดทุกเพลง ต้ังแต่โหมโรงจนส้ินสุดการแสดง 
       กลองท่ีใช้ในการแสดงหนังใหญ่มี 4-5 ใบ มีกลองต๋ิง 2 ใบ กลองต๋ิงมีขนาดเล็ก
กว่ากลองทัดนิดหน่อย มีเสียงสูงกว่าวกลองทัด ซึ่งเจ้าของหนังจะต้องมีกลองต๋ิงไว้ประจํา และจะต้อง
มีกลองทัดอีก 2-3 ใบ กลองทัดอยู่ทางอยู่ทางซ้ายมือของคนตี กลองต๋ิงอยู่ทางขวามือของคนตี 
       โกร่งเป็นเครื่องเคาะจังหวะคล้าย ๆ เกราะ เป็นไม้ไผ่ท้ังลํายาวประมาณ 2 -3 
เมตร วางทอดทางนอนบนท่ีวางเต้ีย ๆ ข้างล่างจะเจาะรูยาว ๆ ตามปล้องไม้ไผ่ขนาดนิ้วสอดได้เป็น
ตอน ๆ ไป ใช้ไม้ไผ่ลําเล็ก ๆ ขนาดเท่าไม้ตีกลองหรือใช้ไม้ไผ่ซีกสําหรับตีก็ได้ ผู้ท่ีตีนั่งเรียงกัน ตีได้
หลาย ๆ คน สําหรับตีประกอบจังหวะเวลาเชิด จะตีอยู่ด้านหลังของจอ คนตีส่วนใหญ่ก็คือคนแสดง
หนังใหญ่นั่นเอง โกร่งนี้ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ 
       วงปี่พาทย์จะต้ังอยู่ด้านหน้าของจอหนังใหญ่ อยู่ระหว่างกึ่งกลางของจอ หันหน้า
เข้าหาจอเพราะต้องดูการเชิดของคนเชิดด้วยจึงจะบรรเลงแลเชิดเข้ากันได้เป็นอย่างดีและมีรสชาติ 
และวงดนตรีปี่พาทย์จะอยู่ห่างจากจอประมาณ 4 เมตร (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 31) 
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ภาพที่ 10 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 
ท่ีมา: แนะน าเคร่ืองดนตรีไทย. www.dontrithai.com/history/point.htm. 3 เมษายน 2551. 
 
  5.2  นักดนตรี นักดนตรีมีจํานวน 6 คน เท่ากับจํานวนเครื่องดนตรี ได้แก่  
   5.2.1 คนเปุาปี่นอก 
   5.2.2 คนตีกลองทัด 
   5.2.3 คนตีตะโพน 
   5.2.4 คนตีระนาดเอก 
   5.2.5 คนตีระนาดทุ้ม 
   5.2.6 คนตีฆ้องวง  
นักดนตรีเหล่านี้ต้ังวงบรรเลงอยู่ด้านหน้าจอผ้าขาว (ด้านหน้าโรงแสดง) 
 
  5.3  เพลงบรรเลง เพลงท่ีบรรเลงมีหลายเพลง จะบรรเลงตามความเหมาะสมของ
เรื่องราวท่ีดําเนินไป เป็นตัวเช่ือมโยงบอกอธิบายว่า กําลังเดินหรือเหาะหรือกําลังรบกัน (สุจิตต์ วงษ์
เทศ, 2552) เพลงบรรเลงเหล่านี้ครูเพลงได้แต่งขึ้น ใช้กับการแสดงโขนและละครในการแสดงหนัง
ใหญ่ได้นํามาใช้บรรเลงเช่นกัน มีดังนี้ 
 เพลงสาธุการ : บรรเลงพิธีเบิกหน้าพระ (ไหว้ครู) 
 เพลงกราวใน : บรรเลงประกอบฉากการยกทัพ เดินทัพ ของเขนยักษ์ 
 เพลงกราวนอก : บรรเลงประกอบฉากการยกทัพ เดินทัพ ของเขนยักษ์ 
 เพลงเชิด : บรรเลงประกอบฉากต่อสู้ การเชิดภาพหนังจับ 
 เพลงพระยาเดิน : บรรเลงประกอบฉากตัวพระและตัวยักษ์ (พระรามและทศกัณฐ์) 
    ดําเนินไปในท่ีต่าง ๆ 

 
               ปี่                                กลองทัด                               ตะโพน 

 
           ระนาดเอก                        ระนาดทุ้ม                           ฆ้องวง 

http://www.dontrithai.com/history/point.htm.%203%20เมษายน%202551


21 
 

  
 

 เพลงโลม : บรรเลงประกอบฉากตัวละครตัวละครเกี้ยวพาราสีและแสดง 
    ความรัก 
 เพลงโอด : บรรเลงประกอบฉากตัวละครตาย และการพลัดพราก เป็น 
    บรรยากาศความโศกเศร้า 
 เพลงตระนอก : บรรเลงประกอบฉากตัวละครนอนหลับ แสดงบรรยากาศ 
    กลางคืนและฯลฯ (โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
ศิลปะการแสดงหนังใหญ่: หนังใหญ่วัดขนอน, 2536 : 12-14) 
 
     6. คนพากย์คนเจรจา 
         หนังใหญ่วัดขนอนโดยเฉพาะบทพากย์เป็นวรรณกรรมแบบชาวบ้าน  หนังใหญ่วัด
ขนอนเป็นหนังใหญ่แบบชาวบ้าน บทพากย์และบทเจรจาเป็นของนายละออ  ทองมีสิทธิ์ เป็นผู้ริเริ่ม
พากย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 และได้รับถ่ายทอดมาจากหมื่นพินิจอักษร (เพิ่ม ทองมีสิทธิ์) ผู้เป็นอา ผู้แต่ง
บทพากย์ได้เค้าเรื่องมาจากบทพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 1 แต่ได้นํามาดัดแปลงให้เหมาะกับสังคม
ท้องถิ่นในสมัยนั้น และได้สอดแทรก ค่านิยม จริยธรรมของชาวบ้าน เช่น แสดงถึงธรรมเนียมแบบ
ชาวบ้าน บทพากย์ในการแสดงหนังใหญ่ของวัดขนอนมีการแทรกขนบและวิถีชีวิตเข้าไป (ปกรณ์ คง
สวัสด์ิ, 2552) 
         คนพากย์คนเจรจาท่ีใช้ในการแสดงหนังใหญ่ต้องมีอย่างน้อย 2-3 คน ไม่ควรเกิน 4 คน 
ท่ัว ๆ ไปนิยมใช้เพียง 2 คน คนพากย์คนเจรจาต้องเป็นผู้ท่ีมีความชํานาญในเรื่องท่ีจะเล่น รวมท้ัง
จะต้องสามารถจดจําคําพากย์ท่ีเป็นบทบังคับได้อย่างแม่นยํา เช่น บทพากย์ไหว้ครู นอกจากนั้นต้อง
เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ท้ังในเรื่องและนอกเรื่องท่ีจะแสดงในชุดนั้น ๆ เป็นอย่างดี หรือคิดแต่งคํากาพย์ 
ร่าย ฉันท์ ด้วยการใช้ปฏิภาณของตนเองได้ หรืออาจจะพูดได้ว่ามีความเป็นกวีอยู่ในตัวเองบ้าง บาง
ตอนคําประพันธ์ต้องใช้เป็นร่ายยาวซึ่งต้องสัมผัสคล้องจองกัน ในบางโอกาสก็อาจจะมีการว่ากระทู้แก้
กัน กระทู้ก็คือการเจรจาแบบร่ายยาวและมักจะท่องจําแบบท่ีครูสอนมา แต่เรื่องของกระทู้นี้ส่วนมาก
นับเป็นความรู้พิเศษของคนเจรจา ถ้าจะเป็นคนพากย์คนเจรจาท่ีดีต้องได้กระทู้ ถ้าไม่มีกระทู้ก็
เปรียบเสมือนไม่มีครู กระทู้ถือได้ว่าเป็นเครื่องวัดความรู้ความสามารถของคนพากย์และคนเจรจา คือ
กระทู้ของใครก็ของคนนั้น ไม่นิยมนํามาว่าอวดกัน ครูในสมัยโบราณจะแต่งกระทู้ไว้เป็นตอน ๆ เช่น 
หนุมานกับนางบุษมาลี พระรามกับทศกัณฐ์ พระลักษมณ์กับอินทรชิต ทศกัณฐ์กับพิเภก เป็นต้น 
กระทู้พิเศษนี้ครูจะมอบให้ศิษย์ด้วยความรักหรือมอบให้ลูกหลายท่ีสืบเช้ือสายไว้เป็นสมบัติเฉพาะตัวก็
ได้ กระทู้ท่ีมีความไพเราะส่วนใหญ่จะเป็นกระทู้ตอนจัดทัพ คนพากย์ท่ีว่ากระทู้ต้องมีเสียงดี กังวาน 
แหลมเล็กหรือปานกลาง น้ําเสียงมีเสน่ห์ แฝงความมีสง่าอยู่ในกระแสเสียงนั้น 
        คนพากย์และคนเจรจายังต้องมีความสามารถในการบอกหน้าพาทย์ให้นักดนตรีทํา
เพลงประกอบการแสดงได้อย่างถูกต้อง ในสมัยโบราณ คนพากย์มักจะบอกเพลงให้ปี่พาทย์ทําด้วยคํา
แผลง ซึ่งเป็นการลองเชิดดูสติปัญญาของผู้บรรเลงว่าจะมีปฏิภาณไหวพริบหรือไม่ เช่น “เพลงกลม” 
คนพากย์จะบอกว่า “ลูกกระสุน” ถ้า “เพลงวา” ก็จะกางมือออกพร้อมกางแขนจนสุด ปี่พาทย์ก็จะ
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บรรเลง “เพลงวา” ในบางโอกาสต้องใช้เพลงนั้นเพลงนี้แทนกัน สัมพันธ์กับความสามารถของนัก
ดนตรี (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 32) 
 
     7. เร่ืองส าหรับการแสดง 
        เรื่อง ท่ีหนัง ใหญ่ ใช้แสดง นิยมเรื่องรามเกียร ต์ิกันเป็นส่วนใหญ่ เรื่อง ท่ี เชิดชู
พระมหากษัตริย์สรรเสริญยกย่องพระเจ้าแผ่นดินว่าเป็นพระรามอวตารมาปราบยุคเข็ญ เป็นการ
เผยแพร่รามเกียรต์ิเพื่อให้คนท่ัวไปได้รู้จักจะได้เคารพยกย่องพระเจ้าแผ่นดินว่าเปรียบเสมือนพระราม
หรือพระนารายณ์ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2552) อีกท้ังมีคําพากย์รามเกียรต์ิของเก่าปรากฏอยู่ และหนังก็
เป็นตัวละครเรื่องรามเกียรต์ิ แต่ปรากฏเป็นตํานานในหนังสือสมุทรโฆษคําฉันท์ว่า สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชได้โปรดให้พระมหาราชครูแต่งสมุทรโฆษคําฉันท์ขึ้นสําหรับเล่นหนังอีกเรื่องหนึ่ง 
และดูเหมือนว่าศรีปราชญ์จะได้แต่งอนิรุทธิ์คําฉันท์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเล่นหนังอีกเรื่องหนึ่งด้วย 
แต่ท้ังสองเรื่องนี้จะไม่ทันได้นําออกเล่นหรืออาจจะไม่ได้รับความนิยมจึงไม่ปรากฏว่าได้ใช้เป็นเรื่องเล่น
หนังกันสืบมาเหมือนอย่างเรื่องรามเกียรต์ิ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2552) 
 
     8. วิธีการแสดง 
         บ้านนี้เกิดมา พอโตจับหนังได้ เขาก็จับมาฝึกเลย คําบอกเล่าของผู้เชิดหนังอาวุโส ท่ี
เป็นการบอกเล่าถึงบรรยากาศของสังคมชนบทท่ีมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ยามว่างจากการงาน 
ผู้คนก็มารวมตัวสังสรรค์กันท่ีวัด ทํากิจส่วนรวม  (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2552) 
         การแสดงหนังใหญ่เดิมเป็นการแสดงแบบหลวงและอยู่ในอุปการะของผู้มีฐานะและ
บารมี อย่างเช่น กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทในรัชกาลท่ี 1 ทรงเป็นเจ้าของโขน หุ่น ละคร งิ้ว 
มโหรี ปี่พาทย์ ฯลฯ เนื่องจากในการแสดงหนังใหญ่แต่ละครั้งต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน ท้ังทุน 
แรงงาน เริ่มต้ังแต่การเตรียมตัวหนัง การแกะสลักรูปหนัง พิธีกรรมตามความเช่ือ เช่น การไหว้ครูเชิด 
การเชิด ไปจนถึงการขนย้าย จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี 5 รัฐได้รวมศูนย์อํานาจการปกครอง โดยการยุบ
ตําแหน่งเจ้าเมืองและแต่งต้ังคนจากส่วนกลางเข้าไปปกครองแทน  จึงส่งผลกระทบกับมหรสพท่ีเจ้า
เมืองเคยอุปถัมภ์ แต่อย่างไรก็ตามมหรสพแบบเดิมก็ยังคงได้รับความนิยมจัดแสดงตามงานประเพณี
ต่างๆ จึงทําให้เกิดกลุ่มผู้อุปถัมภ์กลุ่มใหม่ คือ วัด หากยิ่งเป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์ท่ีมีช่ือด้วยแล้ว จะ
สามารถสร้างขอบข่ายความสัมพันธ์กับคนภายนอกได้มาก ทําให้ได้รับแหล่งทุนจากการบริจาค จัด
กฐิน ผ้าปุา และงานประจําปีให้คนต่างถิ่นเข้ามาเท่ียวทําบุญ เพื่อนําไปบริหารงานในวัดและอุปถัมภ์
คณะมหรสพต่อไป(ปกรณ์ คงสวัสด์ิ, 2552) 
         ในอดีตถ้าเป็นการแสดงตอนกลางวัน จะแสดงจับระบําชุดเมขลา-รามสูร ประกอบร้อง
เพลง พระทอง เบ้าหลุด บะหล่ิม และสระบุหรง เพลงท้ังส่ีคือระบํา 4 บท ซึ่งเป็นการเลียนแบบการ
เล่นละครมาแสดงประกอบกับตัวหนังใหญ่นั่นเอง 
         ถ้าเป็นการแสดงตอนกลางคืน จะเริ่มต้นด้วยพิธีเบิกหน้าพระหรือการไหว้ครู ซึ่ง
ขั้นตอนมีดังนี้ คือ ผู้เป็นเจ้าของคณะหนังใหญ่จะนําหนังเจ้าหรือหนังครูท้ังสาม คือ ฤาษี 4 พระอิศวร
หรือพระนารายณ์ 1 ทศกัณฐ์ 1 ออกมาปักไว้หน้าจอเสียบไว้กับผืนจอหนังหรือกับเสาจอหนังก็ได้ รูป
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ฤาษีเอาไว้ตอนกลาง รูปพระอิศวรหรือพระนารายณ์จะเอาไว้ทางขวามือ รูปทศกัณฐ์ไว้ทางซ้ายมือของ
คนไหว้ครู ดังคําพากย์ไหว้ครูตอนท้ายของทวยท่ี 1 ว่า “เบื้องซ้ายข้าไหว้ทศกัณฐ์ เบื้องขวาอภิวันท์ 
สมเด็จพระรามจักรี” และขอเงินกํานลจากเจ้าภาพ 2 สลึงเฟื้อง ปัจจุบัน 12 บาท เทียนขี้ผ้ึง 3 เล่ม 
บางคณะมีหัวหมู 2 หัว ไก่ 2 ตัว บายศรีปากชาม กล้วยสุก 2 หวี มะพร้าวอ่อน 2 ผล เหล้า 2 ขวด 
ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ไข่ต้ม 2 ฟอง เมื่อได้เครื่องสังเวยครบแล้วบูชาครูอัญเชิญครูสังเวยเครื่อง
สังเวย ผู้เป็นหัวหน้าประกอบพิธีทําน้ําเทพมนต์ศักด์ิสิทธิ์พรมทุกคนในคณะ จอหนัง ตัวหนัง ดนตรีปี
พาทย์ คนดู เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญและกําลังใจในการแสดง เสร็จแล้วจุดเทียนเล่มหนึ่ง
ไปให้วงปี่พาทย์ติดไว้ท่ีตะโพน เริ่มอ่านโองการเบิกหน้าพระ ปี่พาทย์เริ่มโหมโรงเหมือนโหมโรงเย็น 
และหยุดบรรเลงท่ีเพลงเสมอ ครูผู้ทําพิธีก็กล่าวนมัสการตามพิธีแล้วจุดเทียนอีกเล่ม ติดตรงปลายไม้
คาบหนังอันหน้าของรูปพระอิศวร พระนารายณ์ และรูปทศกัณฐ์ซึ่งอยู่ตรงปลายศรพอดี พวกนักแสดง
โห่ข้ึนสามลา ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด ผู้เป็นครูเอาหนังรูปฤาษีเก็บเข้าโรสง คนเชิดหนัง 2 คนจับหนัง
พระอิศวรพระนารายณ์และหนังทศกัณฐ์ขึ้นเชิดออกมาพ้นจากจอ ทําท่าทางสัก 2-3 ท่าไม่มากนัก จะ
เป็นแบบท่าของตัวพระ ไม่มีการเต้น ไม่มีการเก็บเท้าแบบยักษ์และลิง แล้วนําหนั งเจ้าเข้าทาบจอ
ดังเดิม ปี่พาทย์หยุดบรรเลงเพลง คนพากย์เริ่มพากย์ไหว้ครู 3 ตระซึ่งมี 3 ทวยด้วยกัน 
 เริ่มทวยที่ 1  
   “ข้าไหว้พระเสด็จเรืองฤทธา ทศรศมหา 
  เป็นเจ้าตําหรับพระธรณี  
   ไหว้พระบาทวรรนาถจักรี  ในพื้นปฐพี 
  ไม่มีผู้ใดจะเปรียบปานปูน 
     ฯลฯ 
   จําสลักเป็นรูปพระรามา  นางสีดาเข้าแอบแฝง 
  พระลักษมณ์ผู้ทรงแรง   จะเริ่มเล่นให้อุ่นวัน 
   เบ้ืองซ้ายข้าไหว้ทศกัณฐ์  เบ้ืองขวาอภิวันท์ 
  สมเด็จพระรามจักรี” 
 
 จบทวยที่ 1 คนพากย์จะบอกหน้าพาทย์ว่า “ทวย” ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด คนเชิดนําหนัง
แผลงท้ังคู่ออกมาเชิดอีก ทําท่าเหมือนตอนแรกที่ไหว้ครู แล้วเอาเข้ามาทาบจอไว้ ปี่พาทย์หยุดบรรเลง 
คนพากย์เริ่มพากย์ทวยที่ 2 เริ่มด้วยบทท่ีว่า 
   “โอมฤาษีสิทธิเดโชชัย  เดชะพระเลิศไกร 
  ประสิทธิพรมงคล 
   ศรีสวัสดีอําพน   สุขเกษมสถาผล 
  ขอเกิดสวัสดีมีชัย 
    ฯลฯ 
   ขอกันสารพัด   อุบาทว์เสนียดจัญไร 
  ไว้แก่ผู้ไยไพ    ติหนังว่าดีบ่มิงาม 



24 
 

  
 

   ข้าขอคุณพระลักษมณ์พระราม เทพเจ้าผู้ทรงนาม 
  สถิตอยู่ท่ัวทุกตัวหนัง” 
 
จากทวยที่ 2 คนพากย์จะบอกหน้าพาทย์ “ทวย” ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด คนเชิดจะนําหนังออกมา
เชิด แต่เป็นการเชิดรบในลักษณะท่ีรบกันเบา ๆ คือ คนเชิดท้ังคู่หันหน้าหนังเข้าประจัญกันแล้วเอา
ข้างตัวหนังตีกันเบา ๆ ข้างขวาทีหนึ่ง ข้างซ้ายทีหนึ่ง แล้วเอาเข้ามาทาบจอเหมือนเดิมปี่พาทย์หยุด
บรรเลงเพลง คนพากย์ก็พากย์ทวยที่ 3 ต่อไป ดังคําพากย์ต่อไปนี้ 
  “สําเร็จสมธสานนท์สําแดง  เขียนแล้วดัดแปลง 
  เป็นเกียรติยศพระรามา 
  เอาหนังพระโคมาจําหลัก   ให้เห็นประจักษ์อยู่กับตา 
 เชิญท่านท้ังหลายมา    ชมแต่รูปเงาแทน 
    ฯลฯ 
  ท่ีใครแพ้ก็ว่าแพ้    อย่าท้อแท้ทําอ่อนหู 
 ใครชนะเอาเป็นครู    หาท่านผู้รู้มาให้หนัง 
  เร่งเร็วเถิดนายไต้   เอาเพลิงใส่แต่หนหลัง 
 ส่องแสงอย่าให้บัง    จะเล่นให้ท่านท้ังหลายดู” 
 
จบทวยท่ี 3 คนพากย์บอก “ทวย” อีกครั้งหนึ่ง คนคุมร้านเพลิงจะจุดไหเร่งให้ลุกโพลง ปี่พาทย์
บรรเลงเพลงเชิด คนเชิดนําหนังแผลงท้ังคู่ออกมาเชิดครั้งสุดท้าย ในตอนนี้จะเชิดรบกันโดยหันหน้า
เข้าหากันแล้วเอาข้างตัวหนังตีกันเบา ๆ ข้างขวาทีหนึ่ง ข้างซ้ายทีหนึ่ง แล้วสับเปล่ียนท่ีหันหน้าหนัง
และหน้าคนเชิดเข้าหากัน แล้วเอาข้างตัวหนังตีกันอีกครั้งหนึ่ง เอาข้างขวาตีทีหนึ่ง ข้างซ้ายตีทีหนึ่ง 
แล้วลงเหล่ียมท้ังสองข้า เชิดหนังเข้าโรงทางซ้ายมือของจอ ปี่พาทย์หยุดบรรเลงเพลงเป็นอันว่าหมด
ตอนท่ีเราเรียกว่า “เบิกหน้าพระ” 
การแสดงต่อไปจะเป็นชุดเบิกโรง นิยมเล่นชุด “จับลิงหัวคํ่า” ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด ลิงขาวลิงดํา
ออกมาต่อสู้กัน ลิงดําเสียทีหายเข้าจอทางซ้ายมือของคนดู ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิดนอกตัวหนังจับมี
ลิงขาวลิงดําอยู่ในผืนหนังเดียวกันจะถูกนํามาเชิดเวียนไปมา 1 รอบ มีการโย้ตัวหนังแล้วหายเข้าจอไป
ทางซ้ายมือของคนดู ต้องต่อสู้กันถึง ๓ ครั้ง และเชิดหนังจับ 3 ครั้ง หนังจับแต่ละภาพเป็นรูปของหนัง
ในท่าต่อสู้ไม่ซ้ํากัน เมื่อหนังจับตัวสุดท้ายเข้าโรงไป ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเตียวรูปหนังฤๅษีจะถูกนํา
ออกมาเชิดแปะจอทางขวาของจอ ส่วนรูปตัวหนังในลักษณะลิงขาวจับลิงดํามัดอกแอ่นมาจะถูเชิด
ออกมาในท่าของจังหวะลีลาเพลงเตียวเข้ามาหมอบใกล้กับรูปหนังฤาษี ปี่พาทย์หยุดบรรเลง ผู้พากย์
จะพากย์คําต่อไปนี้ 
 
   “สองกระบีต่่อสู้กันเป็นโกลา ขบกัดกันไปมา 
  บ่มิได้หยุดหย่อนผ่อนแรง 
   สองกระบี่มีฤทธิ์อยู่เข้มแข็ง สู้กันกลางแปลง 
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  ว่องไวเสมือนหนึ่งมอญผัน 
   ลิงดําเสียท่าบ่รู้เท่าทัน  วานรขาวใจฉกรรจ์ 
  กระบี่ขยับจับกร  
   รวบรัดมัดสองแขนวานร  มิอาจจะรานรอน 
  เอาเถาวัลย์มาพันเข้ามั่นคง 
   ได้แล้วรีบพาโดยตรง  มาถวายแด่องค์ 
  พระนักสิทธิ์ผู้เป็นอาจารย์” 
 
หลังจากนั้นเป็นการเจรจาการรายงานของลิงขาวต่อฤาษี ลิงดํารับฟังฤาษีส่ังสอน สาเหตุของการถูก
จับมัดตามเนื้อเรื่อง คือ ลิงดําเป็นผู้มีนิสัยกักขฬะเลวทราม ชอบก่อเรื่องวุ่นวาย ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
ลิงขาวผู้มีนิสัยดีได้พยายามตักเตือนลิงดําจนเกิดวิวาทกัน ลิงขาวจับลิงดํามัดแล้วพาตัวไปเฝูาพระฤๅษี 
พระฤๅษีตักเตือนส่ังสอนให้มีนิสัยท่ีดี ให้ลิงขาวแก้มัดลิงดํา ท้ังสองอยู่เป็นเพื่อนท่ีดีต่อกัน ปี่พาทย์
บรรเลงเพลงเสมอ รูปหนังฤๅษีหายเข้าไปทางขวาของจอ หนังเตียวลิงขาวและลิงดําหายเข้าไป
ทางซ้ายของจอ ป่ีพาทย์หยุดบรรเลงเพลง เป็นการจบการแสดงชุดเบิกโรง “จับลิงหัวคํ่า” ต่อจากนั้น
เป็นการแสดงชุดใหม่ท่ีเตรียมไว้ 
การเล่นเบิกโรงเป็นการเรียกคนดู เพราะเสียงปี่พาทย์เร้าใจ เพลงเชิดทําให้เกิดความคึกคักมีบทเจรจา
ติดตลกทําให้เกิดความครึกครื้น ในขณะเดียวกันมีข้อคิดคําสอนเกี่ยวกับธรรมะย่อมชนะอธรรม หรือ
ความดีย่อมชนะความช่ัว ฉะนั้น การดําเนินเรื่องจะทํานองเดียวกับเรื่องรามเกียรต์ิในปัจจุบัน การ
แสดงหนังใหญ่จะย่นย่อเหลือเพียงทวยเดียว เพราะผู้ชมต้องการชมตัวหนัง การเชิดบทพากย์เจรจา
ต้องการเพียงส้ัน ๆ ผู้เขียนเองคลุกคลีอยู่ในวงการหนังใหญ่แต่เยาว์วัย บทเบิกหน้าพระได้ย่นย่อจาก
สามารถทวยเหลือเพียงทวยเดียวดังนี้ 
 
   “ข้าไหว้พระบาทสมองค์  อิศวรผู้ทรง 
  อุสุภราชฤทธิรอน 
   ข้าไหว้พระนารายณ์ส่ีกร  ทรงครุฑคเนจร 
  ประจญนรินทร์เรืองณรงค์   
   ข้าไหว้จตุรพักตร์ผู้ทรง  มหาสุวรรณหงส์ 
  มหิทธิฤทธิเล่ืองลือนาม 
   สามองค์ทรงภพท้ังสาม  สามโลกเข็ดขาม 
  ขยาดพระยศลือขจร 
   เรืองเดชเรืองเวชเรืองพร  เรื่องฟูาดินดอน 
  พระเดชก็จบจักรวาล 
   ข้าไหว้พระฤาษีทรงญาณ  เรื่องเดชชัยชาญ 
  ในไสยเวชมนตรา 
   ข้าไหว้ไทเทพเทวา  อารักษ์รักษา 
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  สาคเรศอันลึกเลลาน 
   เสร็จไหว้ไทเทพทุกสถาน  หนึ่งข้านมัสการ 
  มุงกฎธิราชกษัตรา 
   ศรีศรีสิทธิชัยเดชา  เดชะพระมหา 
  ประไลยโกฏฤาษี 
   พระวิสิฐสวามิศมุนี  เรืองเวชวิธี 
  ทรงพรตตบะเช่ียวชาญ 
   ขอคุ้มจัญไรภัยพาล  ทุกส่ิงสามานย์ 
  อย่าได้ตามมาเบียดเบียน 
   ขอแถลงแจ้งเรื่องราเกียรต์ิ ปางพระจากเกษียร 
  สมุทรมาเป็นพระรามา 
   ข้าไหว้พระเสด็จเรืองฤทธา ทศรถมหา 
  เป็นเจ้าสําหรับพระธรณี  
(เสถียร ชังเกตุ, 2538: 33-38) 
 
     9. การเชิดหนังใหญ่ 
        การเชิดหนังใหญ่คงมีอยู่โดยท่ัวไป ท้ังในเมืองหลวงและในจังหวัดต่าง ๆ ของทุกภาคใน
ประเทศไทย ต้ังแต่ใจรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 เป็นต้นมา ต่อมาในระยะ
หลังก็เริ่มจางหายไปจากสายตาและความนิยมของประชาชนโดยท่ัวไป  ไม่มีใครกล่าวถึงมหรสพท่ีช่ือ
ว่าหนังใหญ่ เพราะอิทธิพลของส่ือการแสดงหรือมหรสพชนิดใหม่เข้ามามีบทบาทกับสังคมไทย เป็นส่ือ
ท่ีให้ความรู้สึก มีภาพการเคล่ือนไหว เสียง เหมือนของจริง ส่ือนั้นคือภาพยนตร์ วิดีโอ โทรทัศน์ 
        ในปี พ.ศ. 2473 ได้มีการแสดงหนังใหญ่ในการฉลองรัฐธรรมนูญ แสดงกันบริเวณท้อง
สนามหลวง ต่อมาอดีตอธิบดีกรมศิลปากร คือ ท่านธนิต อยู่โพธิ์ ได้เป็นผู้รื้อฟื้นการแสดงหนังใหญ่ขึ้น 
แล้วก็เงียบหายไป มาในยุคปัจจุบัน ได้มีการฟื้นฟูส่งเสริมอนุรักษ์กันอย่างจริงจัง เมื่อองค์อุปถัมภก
มรดกไทย คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอุปถัมภ์ฟื้นฟู ทรงมีพระดําริ
ให้รักษาตัวหนังใหญ่ของเดิมไว้ ให้จัดทําหนังชุดใหม่ข้ึนแทนหนังชุดเดิม มีรับส่ังให้ฝึกเยาวชนสืบทอด
การแสดง ท้ังคนเชิด คนพากย์ ดนตรีปี่พาทย์ โดยเฉพาะคือชุดหนังใหญ่ของวัดขนอน มีการสืบทอด
ทุกกระบวนการ 
        การเชิดหนังใหญ่จะยึดเป็นอาชีพท่ีแน่นอนคงจะไม่ได้เพราะมีการแสดงไม่บ่อยนัก คน
เชิดต้องมีใจรัก มีความอดทนจริง ๆ ทุกฝุายควรจะมาส่งเสริมสนับสนุนรื้อฟื้นการเชิดการแสดงกัน
ใหม่ ด้วยการฝึกหัดเยาวชนรุ่นหลังให้รู้จักการแสดง ท่าทางการเชิด รูปแบบ วิธีการแบบโบราณและ
แบบประยุกต์ ท่ีมีความจําเป็นและสําคัญท่ีสุดคือ การคัดเลือกบุคคลท่ีรักจริงมาฝึกหัด ผู้ท่ีถ่ายทอด
ต้องมีใจรักและมีผู้ท่ีให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  
  9.1  การคัดเลือกคนเชิดหนังใหญ่ การเลือกคนเชิดพอจะแบ่งได้เป็น 2 พวก คือ 
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   9.1.1.  การเลือกคนเชิดหนังตามบ้านในแถบท่ีมีหนังใหญ่แสดงกันอยู่ ไม่
ต้องคัดเลือกอะไรมากนัก พยายามหาคนท่ีสูงใหญ่รูปร่างโปร่ง ๆ หน้าตาดีพอสมควร ผิวขาวหรือดําไม่
จําหัด มีลักษณะข้อแข็งแรงและท่ีสําคัญต้องเป็นคนท่ีมีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างดี สามารถเต้นให้ลง
จังหวะกับดนตรีเป็นอันใช้ได้  หรืออาจจะเลือกจากเด็ก ๆ ท่ีอยู่ตามวัดเคยร่วมงานกันอยู่แล้ว แล้วหา
ครูทางด้านนี้มาคอยฝึกหัดให้ ตลอดจนแนะนําวิธีต่าง ๆ แต่ก็คงจะไม่ละเอียดประณีตมากนัก เพราะ
การเชิดหนังแบบพื้นบ้านคงไม่ต้องใช้ท่วงทีและท่าทางมาก นอกจากใช้ขาท้ังสอง ส่วนใหญ่การต้ัง
เหล่ียมจะมองดูไม่ได้สัดส่วนท่ีถูกต้องและสวยงาม ระดับหน้าขาจะไม่ได้เส้นตรง บางคนก้นโด่ง ขาท่ี
ยกขึ้นกางออกไปไม่ได้ฉาก และมีส่วนอื่นๆ อีกมาก  
   9.1.2.  คัดเลือกจากพวกท่ีเป็นโขนและละคร พวกนี้ส่วนใหญ่จะรู้ท่าทีอยู่
แล้ว มักจะได้ท่าเชิด ท่าเสมอ แม่ท่า ท่าออกจากจอ และท่ารบ มีพื้นฐานในการเต้น เมื่อได้รับ
คําแนะนําจากครูฝึกจะเข้าใจง่ายและเป็นเร็ว คือ ถ้าเคยเป็นยักษ์ก็จะใช้เชิดตัวยักษ์ เคยเป็นตัวพระก็
ฝึกหัดเชิดตัวพระ จะเน้นฝึกหัดให้เป็นรูปแบบของแต่ละตัวโดยเฉพาะ ต้ังแต่เหล่ียม การก้าวเท้าหน้า 
ก้าวเท้าข้าง การยกขา (เสถียร ชังเกตุ, 2538: 38-39) 
 
     10. การฝึกหัดเชิดหนังเบื้องต้น 
  เมื่อคัดเลือกพวกเชิดหนังได้แล้ว ให้เข้าแถวยืนเรียงหนึ่งเกาะหลังกันต่อไปเป็นแถว
ยาว ๆ มีลักษณะเหมือนเด็กเล่นงูกินหาง คนท่ีอยู่หัวแถวควรจะคัดเลือกคนท่ีมีปฏิภาณไหวพริบดี โดย
ยืนหันหน้าเข้าหาเสาหรืออะไรก็ได้ท่ีพอจะเอามือยึดเป็นหลักให้เกาะได้ แล้วยกขา (ซ้ายและขวา) ขึ้น
ลงสลับกัน การกระทําเช่นนี้เรียกว่า “เต้นเสา” โดยทําอยู่ในลักษณะท่ีว่านี้จนเหงื่อออกท่วมตัว การ
เต้นเสานี้เพื่อต้องการให้ผู้ฝึกมีกําลังขาดี เข้มแข็ง และมีความอดทน สามารถเต้นอยู่ได้เป็นระยะ
เวลานาน ๆ โดยไม่รู้สึกปวดเมื่อยแต่อย่างใด เมื่อมีความชํานาญในการเต้น เสามากขึ้น จะสามารถ
บังคับให้เท้าเต้นขึ้นลงได้ตรงกับจังหวะของกลองหรือตะโพน (โดยไม่ลํ้าหน้าหรือล้าหลังจังหวะ) เ มื่ อ
สามารถเต้นเสาจนเกิดความชํานาญ ก็เริ่มหัด “เก็บเท้า” ให้แข็งแรง มีจังหวะท่ีสม่ําเสมอ ถ้าเต้นตัว
ยักษ์ต้องเก็บเท้าได้เร็ว ถ้าเป็นในแบบของลิงจะเริ่มต้ังแต่เก็บเท้าข้าก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เร็วขึ้นจนอยู่
ในจังหวะท่ีเสมอกัน จากนั้นจะหัดย่อเหล่ียมให้ได้ฉากท่ีถูกต้อง แล้วหัดก้าวเท้าข้างขวาและซ้าย 
ตลอดจนการก้าวเท้าหน้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของวิชานาฏศิลป์ พวกพระและนางก็ต้องก้าวขาให้
แคบลง โดยเฉพาะนางต้องก้าวให้แคบกว่าพระ เวลามองดูแล้วจะเห็นความสวยงาม จากลักษณะท่ีว่า 
“เหล่ียมอัด เหล่ียมข้างขวา เหล่ียมข้างซ้าย เหล่ียมข้างหน้า” โดยจะเห็นเป็นมุมฉากในลักษณะต่าง ๆ 
กัน ถ้ามองดูแล้วเห็นขาไขว้กันก็ใช้ไม่ได้ 
          ต่อไปจะหัด ยืด-ยุบ กระทบเท้า ลงเหล่ียม ให้ถูกสัดส่วน การหัดยืด-ยุบ ต้องเป็น
จังหวะท่ีติดต่อกันใน 2 จังหวะ ถ้ามีการกระทบเท้าด้วยต้องเพิ่มเป็น 3 จังหวะ และเป็นจังหวะท่ี
ติดต่อสม่ําเสมอกัน จึงจะถูกต้องตามลักษณะของการยืด-ยุบ และกระทบเท้า 
          จากนั้นจะหัดสะดุดเท้าให้ตามจังหวะของเพลงเร็ว หัดขย่ันเท้า กระดกเท้า ยกเท้า ท้ัง
ข้างขวาและซ้าย หัดเก็บเท้าในแบบของพระและนาง จนมีความคล่องตัวดี 
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          ขั้นต่อไปจะเป็นการหัดชูตัวหนัง เพื่อให้ลําแขนและหัวไหล่มีความต้านทานและเคย
ชินจนสามารถชูตัวหนังได้นาน ๆ การชูตัวหนังนี้มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ การชูหนังตัวเล็กและการชูหนัง
ตัวใหญ่ การชูหนังตัวเล็กหมายถึงหนังเฝูา หนังคเนจร หนังง่า หรือหนังเหาะ ตลอดจนหนังอื่น ๆ  
ส่วนการชูหนังตัวใหญ่นั้นหมายถึงหนังจับ หนังเมือง หนังปราสาท หนังพลับพลา หนังรถ (เสถียร ชัง
เกตุ, 2538: 39-40) 
 
     11. วิธีจับหนัง 
  11.1.  วิธีจับหนังตัวเล็ก หนังตัวเล็กมีไม้คาบอันเดียว ผู้เชิดต้องเอามือท้ังสองจับท่ี
โคนไม้คาบหนังใต้ตัวหนัง ให้มือท้ังสองกําซ้อนต่อกัน ต้องชูตัวหนังไว้ข้างหน้า อย่าให้มือท่ีกําไม้คาบ
หนังสูงหรือตํ่าไป กะให้พอดีกับใบหน้าของผู้เชิด ให้แขนท้ังสองห่างกันพอสมควร จะได้เป็น รูปวง
สวยงามได้ระดับ ห่างจากใบหน้าประมาณ 1 คืบ หรือประมาณ 12 นิ้ว  
  11.2.  วิธีจับหนังตัวใหญ่ หนังตัวใหญ่จะมีไม้คาบ 2 อัน ผู้เชิดต้องเอามือท้ังสองจับ
ท่ีโคนไม้คาบตัวหนังใต้ตัวหนังข้างละมือให้ได้ตรงกลางระหว่างไม้คาบ แล้วชูตัวหนังไว้ข้างหน้า มือท้ัง
สองอย่าให้สูงหรือตํ่าจนเกินไป กะให้ได้ระดับใบหน้าของคนเชิด ถ้าตัวหนังใหญ่มาก เช่น หนังจับ ผู้
เชิดต้องใช้ลําแขนช่วย ชูตัวหนังให้ห่างจากใบหน้าประมาณ 12 นิ้ว แขนท้ังสองทําให้เป็นวงดูสวยงาม
การชูตัวหนังขึ้นมานั้น ต้องให้ส่วนล่างตรงริมขอบตัวหนังสูงระดับเดียวกันศีรษะของคนเชิด จึงจะ
มองดูสวยงาม 
  เมื่อได้ฝึกหัดท้ังการเต้นและการชูตัวหนังจนเกิดความชํานาญดีแล้ว ก็เอาวิธีปฏิบัติ
ท้ังสองวิธีมาร่วมกันฝึกหัดอีกครั้งหนึ่ง โดยชูตัวหนังแล้วหัดเต้นไปตามจังหวะ ด้วยการหัดเก็บเท้า หัด
สะดุดเท้าไปตามจังหวะ  หัดขยั่นเท้าสลับกันไปท้ังซ้ายและขวา โดยการเอาเท้าขวามาไว้ข้างหน้า 
แล้วขยั่นแล้วใช้เท้าซ้ายบ้างสลับกันไป ในขณะเดียวกันก็ประคองชูตัวหนังให้ตรงไว้อย่าให้โอนเอนไป
ข้างหน้าหรือข้างหลัง พยายามชูตัวหนังให้นิ่ง ๆ เมื่อคนเชิดต้องการจะให้ตัวหนังนิ่ง ต้องการจะโย้ตัว
หนัง ต้องการส่ันตัวหนังก็ต้องปฏิบัติได้ พยายามฝึกหัดจนอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคยชิน คือ
เมื่อต้องการจะเชิดจะเต้นอย่างไรก็สามารถปฏิบัติได้โดยไม่รู้สึกเมื่อย ถ้าสามารถฝึกหัดได้ตามท่ีได้
กล่าวมาแล้ว ถือว่าเป็นความสําเร็จในขั้นเบ้ืองต้นของการฝึกเชิดหนังใหญ่ (เสถียร ชังเกตุ, 2538: 40-
41) 
 
     12. ลีลาในการเชิดหนังใหญ่ ผู้เชิดต้องแบ่งแยกการเชิดหนังแต่ละครั้งแต่ละตัวให้ออกว่า
จะเชิดหนังประเภทใด เช่น กําลังเชิดหนังพระ หนังนาง หนังยักษ์ หรือตัวหนังประเภทอื่นๆ ต้องใช้
ลีลาของตัวหนังแต่ละตัว แต่ถ้าเป็นโขนเป็นละครอยู่แล้ว คงจะไม่ยากเย็นอะไรนัก เพราะมีความรู้
พื้นฐานอยู่บ้างแล้ว แต่ต้องทราบถึงหลักเกณฑ์ของหนังใหญ่ว่าต้องทําอย่างไร 
      ถ้าเป็นการเชิดหนังใหญ่ตัวยักษ์ ก็ต้องทําท่าทางลีลายักษ์ คือ จะต้องมีการลงเหล่ียมให้
พอดี สะอึกขึ้นตามลีลาของยักษ์ กระทืบฟันในแบบแข็งๆ กระทืบกลับแบบยักษ์ ลงเส้ียว หลบฉาก
แบบยักษ์ เต้นเสือลากหาง แจกไม้แบบยักษ์ ด้วยการทําท่าทาง ตลอดจนลีลาให้เข้มแข็ง 
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      ถ้าเป็นการเชิดหนังลิง ก็ต้องทําท่าของลิง คือมีการลงเหล่ียมอัด หย่องข้างขวาและหย่อง
ข้างซ้าย กระทืบฟัน ฉะน้อยแบบลิงใช้เพียงส้นเท้ากระทืบพื้นเท่านั้น กระทืบกลับแบบลิงคือ การเก็บ
เท้าต้ังแต่จังหวะช้าไปหาเร็ว หลบฉากแบบลิง ทําท่าเก้ง ท่าขู่ มีกระโดดบ้างเป็นบางครั้งบางคราว แต่
อย่าให้บ่อยนัก เอาแต่เพียงลีลาให้เห็นว่าเป็นลิงเท่านั้น และทําท่าทางให้ว่องไวเข้มแข็ง แต่ยังน้อยกว่า
ยักษ์ 
      การเชิดหนังใหญ่ของตัวพระและตัวนาง จะมีลีลาท่ีใกล้เคียงกัน จะมีการใช้ไหล่ ใช้ตัว ใช้
หน้าหนังเก็บเท้าแบบพระ คือจะเปิดปลายเข่านิดหน่อย แบบนางจะหุบปลายเข่าและย่ําเท้าขวาและ
ซ้ายสลับกัน สะอึกขึ้นแบบพระ หลบฉากแบบพระ กลลอกคอแบบพระ กระดกเท้า ยกเท้าหน้า ยก
เท้าข้าง ก้าวเท้าหน้า ก้าวเท้าข้าง ขยั่นเท้า แจกไม้แบบพระ สะดุดเท้า ยกตัวท่าหลบ ก้าวเท้าเล่น
ตะโพน ประเท้าอยู่กับท่ี กล่อมไหล่  ถ้าเป็นลีลาของตัวนาง การก้าวเท้าจะต้องหลบเข่าเสมอ การยก
เท้าก็จะต้องยกให้แคบกว่าพระ ตลอดจนท่วงทีไปมาจะต้องช้ากว่าพระ ตัวนางจะต้องก้าวเท้าไขว้ท้ัง
ไขว้หน้า และไขว้ข้าง 
  12.1.  เทคนิคในการเชิดหนังใหญ่ การเชิดหนังใหญ่จะต้องมีความเข้าใจในบทพากย์ 
บทเจรจา เพราะการเล่นหนังใหญ่จะใช้การพากย์และการเจรจาเป็นการดําเนินเรื่อง ถ้าเป็นการเต้น
เชิดหนังก็จะเป็นการเต้นไปตามหน้าพาทย์และให้มีความสัมพันธ์กับจังหวะ หรือเพลงหน้าพาทย์ท่ีวงปี่
พาทย์บรรเลงอยู่ จึงจะเป็นผู้เชิดหนังท่ีดีได้ 
      คุณสมบัติอีกประการของผู้เชิดหนัง จะต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์ ตลอดจน
คําแนะนําของครูผู้ฝึกหัดท่ีมีมาแต่โบราณ เช่น การหันหน้าหนัง มีความสําคัญมาก จะต้องหันหน้าไป
ตามท่ีตัวหนังจะไป หรือหันหน้าหนังไปตามท่าทางของท่าเชิดหนัง โดยจะต้องสับเปล่ียนมืออยู่เสมอ 
หลักในการหันหน้าหนังนี้ถือว่าสําคัญมาก การเชิดหนังจะดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด สังเกตกันท่ีการหัน
หน้าหนังว่ามีความสามารถแค่ไหน 
      การเชิดหนังนั้นมีท้ังการเชิดหน้าจอและเชิดหลังจอ การเชิดหนังหลังจอเป็นเพียงการเชิด
ผ่านไปในเพลงกราวใน หรือเพลงเชิดซึ่งเป็นบทของยักษ์เท่านั้น การเชิดหน้าจอเป็นการเชิดท่ีดูท่าทาง 
ตลอดจรลีลาของคนเชิดว่ามีความชํานาญและความสามารถมากน้อยเพียงใด มีความคล่องตัวหรือไม่ 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีพอจะเปรียบเทียบกันได้ 
 
เทคนิคการเชิดหนังในรูปแบบต่าง ๆ กัน 
   12.1.1 การเชิดหนังเมือง หนังเมืองจะใช้แสดงตอนออกว่าราชการ เช่น 
ทศกัณฐ์ออกท้องพระโรง พระรามเสด็จออกว่าราชการท่ีพลับพลา หนังเมืองเป็นเรื่องท่ีใช้แสดงตอนท่ี
เล่นยาว ๆ เช่น เริ่มต้ังแต่ฝุายยักษ์ก่อน ปี่พาทย์ทําเพลงเสมอ ผู้เชิดจะต้องค่อย ๆ เอาหนังเมืองคือ
ภาพทศกัณฐ์อยู่ในท้องพระโรงโผล่ขึ้นมาทางใต้จอทางขวามือของจอในลักษณะช้า ๆ และหันตัวหนัง
ไปทางด้านซ้ายมือของจอ ให้ตัวหนังเมืองแนบชิดกับจอพอสมควร อย่าให้หนังเมืองห่างจากจอ ถ้า
ห่างจากจอมาก ๆ จะมองเห็นตัวหนังจาง ๆ วูบวาบไม่ชัดเจน และไม่สวยงามเท่าท่ีควร เมื่อตัวหนัง
ทาบจอแล้ว ต้องให้ตัวหนังเมืองนิ่ง ๆ เพราะยังไม่ถึงบท ส่วนไพร่พลเสนายักษ์ก็จะขึ้นตัวหนังมาพร้อม 
ๆ กับหนังเมือง แต่ต้องขึ้นมากลางจอ ให้ค่อนไปทางซ้ายมือของจอเล็กน้อย และต้องหันหน้าเข้าหา
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หนังเมืองแล้วนิ่งไว้เพราะยังไม่ถึงบท ถ้าเป็นตัวหนังพลับพลาพระรามและไพร่พลเสนาลิงก็
เช่นเดียวกัน พอคนพากย์เริ่มพากย์ บททศกัณฐ์หรือบทพระราม คนเชิดหนังท่ีถือหนังเมืองท่ีมีรูป
ทศกัณฐ์นั่งอยู่ในท้องพระโรงหรือหนังเมืองท่ีมีรูปพระรามอยู่ในพลับพลาขยับตัวหนังให้โย้ไปข้างหน้า 
แล้วขยับตัวหนังเมืองให้ตรงขึ้นโดยให้พอดีกับคําพากย์ ถ้ามีบทพากย์โศกจะต้องขยับตัวหนังให้สะดุ้ง
ขึ้น คือคนเชิดจะต้องทํากิริยาสะอื้น พร้อมกับส่งมือท้ังสองขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าหนัก ๆ ถ้า
เป็นบทหัวเราะก็พยายามหายใจทางปากเข้าออกถี่ ๆ พร้อมท้ังส่ันตัวหนังไปด้วย ถ้าชอบใจมาก ๆ ก็
จะส่ันตัวหนังมาก ๆ ถ้าชอบใจน้อยก็ส่ันตัวหนังเพียงเล็กน้อย ข้อสําคัญอย่าให้ตัวหนังไปกระทบกับจอ 
จะทําให้ภาพของหนังเสียความงามไป ถ้าเป็นบทเจรจาธรรมดา  ก็เชิดขยับตัวหนังบ้างเล็กน้อย หรือ
อาจจะทําในลักษณะกระตุกหนังบ้างก็ได้ จะได้ดูเข้มแข็งมีชีวิตชีวา ทําท่าทางขึงขังเหมือนกันตัวยักษ์ 
ถ้าเป็นบทเสียใจร้องให้ก็โน้มตัวหนังมาข้างหน้านิดหน่อย แล้วสะดุ้งขึ้นตามจังหวะของเพลงโอด คือ
สะดุ้งตามเสียงจังหวะของกลอง ผู้เชิดจะทํากิริยาคล้ายกับกําลังสะอื้น ตัวหนังจะเป็นไปในลักษณะท่ีมี
ชีวิตชีวาตามความประสงค์ของผู้เชิดด้วย 
   12.1.2. การเชิดบทเจรจา การเคล่ือนไหวของตัวหนังนั้น ควรเชิดตามบทให้
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ควรเชิดตามบทเคล่ือนไหวแต่เพียงช้า ๆ ระยะท่ี ๒ เคล่ือนไหวให้เร็วขึ้น
หน่อยให้ขึงขังน่าเกรงขามขึ้น ระยะท่ี 3 ส่วนมากมักจะเป็นอารมณ์ท่ีสุดขีดของยักษ์หรือของลิงผู้มี
อํานาจ จะต้องเคล่ือนไหวให้เร็วขึ้นโดยทําท่าทางกระทืบเท้าประกอบด้วย มีการหันกลับตัวหนังหรือ
ส่ันตัวหนังแต่พอสมควร มีการแสดงการโกรธเพื่อให้ภาพที่ปรากฏในจอดูสมจริงสมจังยิ่งขึ้น 
      ในขั้นต่อไป เป็นการเชิดประกอบบทพากย์ตอนทศกัณฐ์ยกทัพไปรบกับพระราม ซึ่งใน
เรื่องท่ีใช้แสดงมีอยู่หลายตอน คือ เป็นการยกทัพท้ังทัพยักษ์และทัพมนุษย์ ซึ่งมีอิริยาบถและท่าทาง
การเชิดท่ีสามารถฝึกหัดและนําไปประยุกต์ใช้แสดงในตอนอื่น ๆ ได้ถ้าได้มีการแกะสลักหนังไว้ตามเนื้อ
เรื่อง เช่น เริ่มต้ังแต่ทศกัณฐ์ให้มโหทรจัดเตรียมทัพไว้ และมโหทรกราบทูลว่าได้จัดเตรียมทัพไว้
เรียบร้อยแล้ว หรือบางตอนจะเริ่มต้ังแต่พระรามออกว่าราชการท่ีพลับพลา คร่ําครวญถึงนางสีดา 
เสนาลิงเข้าเฝูา มีบทพากย์และบทเจรจา 
   12.1.3. การเชิดหนังเฝูา หนังเฝูาจะเป็นภาพหนังท่ีทําท่านั่งพนมมือ เช่น 
หนุมาน สุครีพ องคต พิเภก มโหทร พอเจรจาบทมโหทรหรือบทเสนาลิง ผู้เชิดจะขยับตัวหนังเฝูาโย้ไป
ข้างหน้า แล้วคืนกลับมาต้ังตรง มีการขยับไปมาตามบทน้อย ๆ ในท่ีสุดก็จะโน้มตัวหนังก้มตํ่าลงมา
ข้างหน้า ทําท่าลักษณะขึ้นลง 3 ครั้ง เหมือนท่าถวายบังคม การเชิดหนังในลักษณะนี้เป็นการเชิดหนัง
แบบธรรมดาไม่ได้ใส่อารมณ์มากนัก เพราะเชิดไปตามเนื้อเรื่องเท่านั้น 
        สมมุติเป็นการพากย์การเจรจาระหว่างทศกัณฐ์และมโหทร ทศกัณฐ์และมโหทร ทศกัณฐ์
ส่ังให้มโหทรไปจัดทัพทศกัณฐ์ใปสรงน้ําเตรียมไปสนามรบ คนพากย์จะเรียกเพลงหน้าพาทย์ว่า 
“เสมอ” หนังมโหทรจะหายไปจากจอ ผู้เชิดจะถอนหนังเมืองออกมาจากจอให้หนังเมืองอยู่ทางขวามือ
ของคนดู แล้วเต้นท่าเสมอแบบยักษ์ คือ ก้าวขึ้นไปข้างหน้า 5 ก้าวตามจังหวะไม้กลอง แล้วถอยลงมา
ข้างหลัง 4 ก้าว หันตัวมาทางขวามือ  ในขณะนี้คงหันหน้าหนังมาทางคนดูแล้วลงเหล่ียมขาขวา พอลง
เหล่ียมขาขวาคนเชิดต้องกลับหน้าหนังโดยการเปล่ียนแปลงการถือไม้คาบหนังจากมือซ้ายไปอยู่มือ
ขวา จากมือขวามาอยู่มือซ้าย ในขณะนี้หน้าหนังจะอยู่ทางซ้ายมือของผู้เชิด ผู้เชิดจะทําท่ากระทืบ
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กลับแบบยักษ์พร้อมท้ังกลับหนังเมืองอีกครั้งหนึ่ง หน้าหนังคงหันมาทางขวามือของคนเชิด แล้วคน
เชิดถึงหันตัวมาทางขวามือคือหมุนรอบตัวเอง คงกลับมาอยู่ทางหน้าอัดคือหันมาทางคนดู แล้วมาลง
เหล่ียมขาซ้าย ดนตรีจะบรรเลง เล่นตะโพน ในระหว่างการเล่นตะโพนจะต้องโย้ตัวหนังไปข้างหน้า
และข้างหลังตามจังหวะของตะโพนท่ีเล่น แล้วเชิดหนังเข้าไปทางซ้ายมือของคนดูหรือทางขวาของจอ 
ดนตรีจะบรรเลงเพลงกราวใน ตัวหนังเมืองหรือทศกัณฐ์ตัวเดินจะโผล่ขึ้นมาทางด้านในจอทางขวาของ
จอ (อาจจะใช้ทศกัณฐ์ตัวเดินแทนหนังเมือง)จะมีเสียงโห่-ฮิ้ว ขึ้น 3 ครั้งพร้อม ๆ กัน ผู้เชิดหนังเมือง
ทศกัณฐ์ตัวเดินตามจังหวะกราวในจากด้านขวาของจอทางด้านในจอผ่านไปทางซ้ายของจอแล้วมา
หยุดอยู่ข้างจอด้านขวามือของคนดู พลทหารหรือมโหทรก็จะขึ้นจากในจอเชิดผ่านจอมาทางขวามือ
ของคนดูเช่นกันแล้วออกมาเชิดหน้าจอ พลทหารหรือมโหทรจะมีการเชิดไม่มากนักคือจะลงเหล่ียม
ขวา ลงเหล่ียมซ้าย แล้วทําท่าโย้หนังไปตามจังหวะของเพลงกราวในเพียงเล็กน้อย แล้วเอาหนังเข้าไป
ทางท่ีจอนิ่งอยู่ เรียกว่า เอาหนัง “แปะจอ” หันหน้าหนังไปทางซ้ายมือของคนดู 
   12.1.4. หนังเมืองหรือหนังทศกัณฐ์  ตัวเดินจะออกมาทางซ้ายของจอคือ
ทางขวามือของคนดู หันหน้าหนังเจ้าหาคนดู แต่ตัวหนังนั้นหันหน้าไปทางซ้ายมือของคนเชิด คนเชิด
หันหน้าให้คนดู ผู้เชิดจะเก็บเท้าแบบยักษ์ออกมาหน้าจอ โดยให้ลํ้าเข้ามาตอนกลางของจอนิดหน่อย 
มาลงเหล่ียมขวา ทําท่า ตะลึกตึก คือลงเหล่ียมขาซ้าย ถอนเท้าซ้ายลงเหล่ียมอัด (ยังคงหันหน้าเข้าหา
คนดู) แล้วทําท่ากระทืบฟัน ก้าวเท้าขวาไขว้ไปข้างหน้าแล้วยกเท้าซ้ายยืด-ยุบ กระทืบเท้าแล้วเก็บเท้า
ไปตามจอจนถึงกลางโรง แล้วลงเหล่ียมข้างซ้าย สะอึกขึ้นทางซ้ายมือทําท่ากระทืบกลับแบบยักษ์ 
พร้อมท้ังกลับตัวหนังให้หน้าหนังมาทางขวามือ แล้วหมุนตัวมาทางขวามือจนรอบตัว แล้วต้ังตัวหนัง
ขวางจอ ทําท่าลงเส้ียวแบบยักษ์ พร้อมท้ังกลับหนังให้หนังหันมาทางซ้ายมือ สะอึกขึ้นทางซ้ายมือ ยืด-
ยุบ เก็บเท้าถอยลงมานิดหน่อย หันหน้ามาหน้าอัด (คือหันหน้าคนเชิดเข้าหาคนดู) ลงเหล่ียมขวา
ทําท่าตะลึกตึก ยกเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าซ้ายลงพร้อมกับจังหวะการเต้นเล่นกับจังหวะตะโพนเรื่อยไป 
พอมาถึงกลางจอสะอึกขึ้นทางซ้ายจอ (ในตอนนี้ถ้าคนเชิดตัวหนังมโหทรหรือเสนายักษ์มี
ความสามารถในการเต้นหนัง ก็จะถอนหนังท่ีแปะจออยู่ออกมาเต้นไปตามเสียงตะโพนรับกับผู้เชิดตัว
หนังทศกัณฐ์แล้วเต้นสวนกันไปมา ในลักษณะท่ีเรียกว่า สลับฟันปลา จนวนกลับมาท่ีเดิมซึ่งเป็นภาพท่ี
สนุกเร้าใจผู้ชม แต่ถ้าคนเชิดยังไม่มีความชํานาญพอก็จะแปะตัวหนังมโหทรนิ่งไว้ในท่ีเดิม) 
      ผู้ท่ีเชิดหนังตัวทศกัณฐ์คงเต้นต่อไปจนถึงกลางโรงแล้วสะอึกขึ้นทางซ้ายมือ ยังหันหน้าไป
ทางคนดูแล้วทําท่ากระทืบกลับพร้อมท้ังกลับหน้าหนังด้วย แล้วเก็บเท้าทางขวามือจนรอบตัว กลับมา
อยู่หน้าเดิมหันหลังให้คนดู แล้วกลับหนังไปทางซ้ายมือของคนเชิด เก็บเท้าเรื่อยมาทางซ้ายมือของคน
ดู ลงเหล่ียมขวาก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปข้างหน้า ยกเท้าขวาลงเหล่ียมทําท่าหลบฉาก ค่อย ๆ โน้มตัวหนัง
ตะแคงลงแล้วกลับหนังหายเข้ามาทางริมจอ 
      ต่อไปจะเปล่ียนผู้เชิดใหม่ คือเชิดหนังทศกัณฐ์นั่งราชรถ ผู้เชิดจะค่อย ๆ ขึ้นหนังจากใต้
จอจนสุดตัวหนังแล้วทาบหนังแปะกับจอไว้ ปี่พาทย์หยุดบรรเลงเพลง คนพากย์จะพากย์ท่ีเรียกว่า 
“พากย์รถยักษ์” คนพากย์จะพากย์กี่คําก็ได้ แต่ท่ีนิยมจะพากย์คําคู่คือ 2,4,6,8 คํา คําสุดท้ายจะต้องมี
ความหมายว่ายกไปสนามรบ การพากย์นี้เมื่อจบคําพากย์ทุกคําตะโพนจะตีรับ เมื่อส้ินเสียงตะโพนก็
จะตีกลองทัด 2 ครั้ง บรรดาคนแสดงท่ีอยู่ด้านหลังของโรงก็จะช่วยกันร้องรับว่า “เพ้ย” ในขณะท่ี
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พากย์หนังรถ คนเชิดก็จะขยับตัวหนังรถไปมาเหมือนกับการเชิดหนังเมืองตอนแรก แต่ต้องมีความ
เข้มแข็งและขึงขัง ให้สมกับศักดิ์ศรีของขุนศึกของยักษ์ เมื่อจบคําสุดท้าย ปี่พาทย์ก็จะบรรเลงเพลงเชิด 
ผู้ท่ีเชิดหนังทุกคนจะต้องถอนหนังออกมาจากจอ แล้วเต้นไปทางซ้ายมือของจอ โดยมีหนังมโหทรหรือ
ยักษ์นําหน้า หนังราชรถทศกัณฐ์จะเต้นตามไปข้างหลัง เต้นตามกันไปจนหายเข้าจอไปทุกตัว ปี่พาทย์
จะหยุดบรรเลงเพลงเชิด ทัพยักษ์จะถอนหนังมาแปะจอทางด้านหน้าท้ังหมด คนพากย์จะเจรจาเสียง
ทศกัณฐ์ส่ังให้เสนายักษ์รายล้อมพลับพลา ปี่พาทย์บรรเลงเพลงรัว กองทัพยักษ์จะเชิดหนังเต้นหายเข้า
ไปทางริมจอด้านซ้ายมือท้ังหมด ปี่พาทย์จะหยุดบรรเลง 
      ต่อไปจะเป็นการเชิดหนังพลับพลาพระราม ในตอนนี้หนังลิงจะขึ้นมาจากใต้จอตามลําดับ 
ติดตามด้วยพิเภก พระลักษมณ์จะออกมาทางขวามือของจอ แล้วหนังทุกตัวจะขึ้นตรงกลาง คงทาบ
หนังเฝูานิ่งไว้เรียงกันไปตามลําดับท่ีออกมา หนังพลับพลาพระรามจะหันหน้าไปทางขวามือของคนดู 
อยู่ด้านซ้ายสุดของดูหนังเฝูาจะหันหน้าหนังไปทางซ้ายมือของคนดู หันหน้าเฝูาพระราม หนังพลับ
พลาบางภาพจะมีพระลักษมณ์นั้งอยู่ด้วย ถ้ามีพระลักษมณ์อยู่ในพลับพลา หนังเฝูาพระลักษมณ์ก็ไม่
ต้องใช้ ขั้นตอนการออกตัวหนัง ผู้เชิดหนังพลับพลาจะต้องค่อย ๆ เอาหัวหนังพลับพลาโผล่ขึ้นมาทาง
ใต้จอทางซ้ายมือของคนดูขึ้นมาช้า ๆ เรียบ ๆ และให้ตัวหนังหันหน้าไปทางขวามือของคนดู ผู้เชิดหัน
หลังให้คนดู พยายามให้หนังพลับพลาแนบชิดกับจอพอสมควรจึงจะดูงาม เมื่อเอาตัวหนังทาบจอแล้ว
จะต้องให้ตัวหนังพลับพลาอยู่นิ่ง ๆ พอคนพากย์เริ่มพากย์บทพระรามท่ีเรียกว่า “บทพลับพลา” คน
เชิดจึงค่อย ๆ เคล่ือนหนังพลับพลาทีละน้อยให้นุ่มนวล ไม่ต้องกระตุกหนังหรือสะดุ้งหนังให้เสียความ
สง่างามและภาคภูมิ ถ้ามีบทสะอื้นก็สะอื้นยาว ๆ พร้อมกับส่งตัวหนังขึ้นลงเหมือนกับสะอันเบา ๆ ไม่
ต้องทําให้ขึงขังหรือเข้มแข็ง จะมองดูเป็นการเชิดหนังยักษ์ไป 
      ทํานองการพากย์หนังพลับพลา ทํานองจะเหมือนกับการพากย์หนังเมืองทศกัณฐ์ เมื่อจบ
คําพากย์แต่ละคําก็จะมีเสียงตะโพนติดตามมา แล้วตามด้วยเสียงกลองทัด 2 ครั้ง ตามด้วยเสียงของ
ชาวคณะหลายคนร้องว่า “เพ้ย” คนเจรจาจะเจรจา พระรามถามพิเภกได้ความว่ามีทัพยักษ์ยกมา 
พระรามตรัสส่ังให้พญาลิงจัดทัพ เมื่อจัดทัพเสร็จแล้วทูลเชิญเสด็จออกสนามรบ คนเจรจาเรียกเพลง
เสมอ หนังพลับพลาจะต้องเปล่ียนเป็นพระรามตัวเดินแทน หนังเฝูาท้ังหมดจะหดหายไปจากจอ หนัง
พระรามตัวเดินจะถอนออกจากจอหันหน้ามาทางคนดูพร้อมท้ังกลับหน้าหนัง เอาไม้คาบหนังทางมือ
ขวามาไว้มือซ้าย เอามือซ้ายมาจับไม้คาบหนังทางมือขวา หน้าหนังจะอยู่ทางซ้ายมือของคนเชิด 
พร้อมท้ังยกเท้าซ้ายก้าวข้างลงจังหวะท่ี 1 แล้วโย้ตัว 4 จังหวะ หันมาทางด้านขวาจนหันหน้าเข้าหาจอ
แล้วกลับหนัง ยกเท้าขวาก้าวลงตามจังหวะ พร้อมท้ังโย้ตัวอีก 4 จังหวะ วางเท้าซ้ายแล้วยกเท้าขวา 
กลับหนังแล้วเยื้องตัว 4 จังหวะ วางเท้าขวาหันมาทางขวามือ หันหน้าให้คนดู ยกเท้าซ้ายเยื้องตัว 3 
จังหวะ แล้วก้าวเท้าซ้ายหันหน้ามาด้านหลังหันหน้าเข้าจอ กลับหนังแล้วยกเท้าขวาเยื้องตัว 2 จังหวะ 
ก้าวเท้าขวาหันมาทางขวาหันหน้าให้คนดู (ในตอนนี้เรียกกันว่า “ไม้เดิน”) กลับหนัง ยกเท้าขวาก้าว
ลงจังหวะท่ี 1 เดินเรียงไปอีก 5 ก้าว หันมาทางด้านขวาหันหน้าเข้าจอกลับหนังประเท้าซ้าย ก้าวลง
จังหวะท่ี 2 เดินเรียงไปอีก 4 จังหวะ (เข้าไม้ลา) หันหน้าและหันทางขวามือหันรอบตัว หันหน้ามาทาง
คนดู กลับหนัง เล่นตะโพน หันหลังให้คนดูแล้วเชิดหน้าหายเข้าจอไปทางซ้ายมือของคนดู ปี่พาทย์
หยุดบรรเลงเหล่ียนเป็นเพลงกราวนอก และจะมีเสียงโห่แล้วตามด้วยฮิ้ว 3 ครั้ง ในตอนนี้ พวกหนัง



33 
 

  
 

คเนจร พวกลิงสิบแปดมงกุฎ หนังเขนลิง จะออกมาทางซ้ายของจอ หรือทางขวามือของคนดู ออกมา
ทําท่าเต้น 2-3 ท่า แล้วเอาหนังเขนไปทาบแปะจอไว้ที่กลางจอ หนังพญาลิงตัวเดินพวกหนุมาน องคต 
สุครีพ ชมพูพาน จะออกมาทางด้านซ้ายของจอตามลําดับ แต่ละตัวมีท่าทางลีลาการเต้นท่ีคล้ายคลึง
กัน เมื่อเต้นจบแต่ละตัวคงเอาหนังท่ีเต้นแล้วไปทาบไว้ที่จออยู่หน้าหนังเขน การเชิดหนังของพญาลิงมี
อยู่หลายตัว จะขอยกท่าทางลีลาการเต้นของหนังตัวเดินหรือหนังคเนจรของตัวหนุมานเพียงตัวเดียว 
ซึ่งจะออกมาเชิดในท่าทางลีลาของเพลงกราวนอก ส่วนหนังพญาลิงตัวอื่น ๆ ก็เต้นคล้าย ๆ กัน 
   12.1.5. การเชิดหนังคเนจรตัวลิง (หนุมาน) ในท่าทางลีลาของเพลงใน
จังหวะกราวนอก ผู้เชิดจะกระโดดออกมาจากมุมจอทางด้านขวามือของคนดู มาเก็บเท้าอยู่หน้าจอหัน
หลังให้คนดู หน้าหนังจะหันไปทางซ้ายมือของคนเชิด ยกเท้าขวา ยืด-ยุบ กระทบเท้าแล้วลงหย่องข้าง
ขวาทําท่าเลาะ ยกเท้าซ้าย ยืด-ยุบ กระทบเท้าลงหย่องข้างซ้ายแล้วกระโดด (เล็กน้อย) ลงเหล่ียมอัด
หันเหล่ียมไปทางคนดู ทําท่ากระทืบฟันแล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้ายกเท้าซ้าย ยืด-ยุบ กระทบเท้าเอา
เท้าซ้ายลง เก็บเท้าเรียงขึ้นไปตามจอจนถึงกลางจอ กระโดดเอาเท้าขวาลง ก้าวเท้าซ้ายลงในท่าหย่อง
ข้างซ้าย แล้วทําท่าขยับอยู่ในท่าหย่องตามเดิม แล้วโย้ตัวไปตามจังหวะเพลงกราวนอกแล้วสะอึกขึ้น
ทางซ้ายมือแบบของลิง กระโดดอีกเล็กน้อย ถอยลงมาในท่าเหล่ียมอัด กลับหนังทําท่ากระทืบกลับ
แบบลิง (เก็บเท้าต้ังแต่ช้าไปหาเร็วจนจังหวะสม่ําเสมอกัน) หันตัวหนังมาทางขวามือจนรอบตัว ต้ังตัว
หนังขวางจอทําท่าลงเส้ียวแบบลิงคือหย่องข้างขวา พร้อมท้ังกลับหนังให้หน้าหนังหันมาทางซ้ายมือ
ของคนเชิด สะอึกขึ้นทางซ้ายมือ ยืด-ยุบ เก็บเท้าถอยลงมานิดหน่อย ให้หันหนังมาทางขวามือของคน
ดู แล้วลงเหล่ียมข้างขวา ทําท่าเลาะยกขาซ้าย แล้วก้าวขาซ้าย พร้อมกับจังหวะเต้นเล่นตะโพนเรื่อย
ขึ้นไป พอมาถึงกลางจอสะอึกขึ้นทางซ้ายมือ ยืด-ยุบ เก็บเท้าเอาหนังเข้าทางจอ หันหน้าหนังทาง
ซ้ายมือของคนเชิด หนังพญาลิงจะเชิดทํานองนี้ทุกตัวในลักษณะเข้าเฝูา 
   12.1.6. การเชิดตัวหนังคเนจรตัวพระ (พระรามและพระลักษมณ์) ใน
จังหวะเพลงกราวนอก การเชิดหนังพระราม พระลักษมณ์ ในจังหวะเพลงกราวนอกมีลีลาท่ีคล้าย ๆ 
กันและทําท่าพร้อม ๆ กันด้วย ผู้ท่ีเชิดหนังพระรามจะออกมาทางริมจอทางด้านขวามือของจอ มีพระ
ลักษมณ์ติดตามมาข้างหลัง คนเชิดจะหันหลังให้คนดู หน้าหนังจะหันไปทางขวามือของคนเชิด หัน
หน้าหนังไปทางคนดูค่อย ๆ ขยั่นเท้าขวาออกมาจนถึงหน้าจอ ตัวหนังพระรามนําหน้า ตัวหนังพระ
ลักษมณ์ตามหลัง ให้ตัวหนังเหล่ียมกันจะได้ไม่บังกัน หยุดแล้วทําท่าขึ้นแบบพระ คือค่อย ๆ ก้าวเท้า
แบบพระคือซอยเท้าหรือย่ําเท้าถี่ ๆ ปลายเข่าจะต้องไม่เปิดมากนัก ถ้าเปิดมากจะดูเป็นยักษ์หรือลิงไป 
แล้วยกขาซ้ายก้าวไขว้ไปข้างหน้า เล่ือนเท้าขวาประเท้ายกขึ้น กลับหนัง ยืด -ยุบ ลงเหล่ียมข้างขวา 
ประเท้าซ้ายยกขึ้น กลับหนัง ยืด-ยุบ ลงเหล่ียมข้างซ้าย ทําท่าย้อนตัวแล้วเก็บเท้าเรียงขึ้นไปจนถึง
กลางจอ ท่าขึ้นทางซ้ายมือแล้วก้าวเท้าขวาไขว้ไปข้างหน้า เล่ือนเท้าซ้ายประเท้ายกขึ้น ยืด-ยุบ ก้าวลง
ข้างซ้ายให้ตัวอยู่กับท่ีแล้วหยุด โย้ตัวยกเท้าขวาขึ้นไว้ข้างตัว แล้วหันท้ังตัวหนังและคนเชิดทางขวามือ
ให้รอบตัว วางเท้าขวาลงแล้วเก็บเท้า แล้วก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปข้างหน้า ยกเท้าขวา ก้าวลงข้างขวา 
ทําท่าหลบหนังพร้อมท้ังกลังหนังหายเข้ามาทางเดิมท่ีออกไป หนังพญาลิง หนังเขน จะถอนหนัง
ออกมาจากจอ หนังราชรถพระรามจะเก็บเท้าออกมาอยู่หน้าจอทางซ้ายมือของคนอู หันหน้าหนังไป
ทางพวกลิง ปี่พาทย์หยุดบรรเลง คนพากย์จะพากย์รถพระ 
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      ในระหว่างท่ีคนพากย์กําลังพากย์ทุกคําไป ผู้เชิดหนังจะต้องกลับหน้าหนั งท้ังหมดแล้ว
ขยับเขย้ือนตัวหนัง หนังราชรถจะเชิดไปตามคําพากย์ หนังพญาลิงและหนังเขนก็จะเต้นไปตามจังหวะ
การพากย์ และทุกครั้งท่ีมีเสียง “เพ้ย” พวกลิงท้ังหมดจะออกท่าทางโดยยกขาขวาให้พร้อมกับเสียง
กลองครั้งท่ี ๒ พอมีเสียง “เพ้ย” ก็ยุบลงให้พร้อมกับจังกวะ และต้องทําท่านี้ทุก “เพ้ย” ไป พอคํา
สุดท้าย พวกลิงทุกตัวจะต้องกลังหนังหันหน้าหนังเข้าหาพระราม ทําท่าถวายบังคม 3 ครั้งแล้วกลับ
หนัง ทําท่ากระทืบกลับ เต้นหางเข้าไปทางริมจอด้านซ้ายมือท้ังหมด 
      ต่อไปจะเป็นการเชิดผ่านจอท้ังกองทัพพระรามโดยเอาหนังทาบหลังจอแล้วเล่ือนไปทีละ
น้อย ๆ ไปจนสุดกองทัพ และในท่ีสุดท้ังสองคงมาปะทะกันท่ีกลางจอ ทัพพระรามอยู่ทางขวามือ ทัพ
ทศกัณฐ์อยู่ทางซ้ายมือ ในตอนนี้ บางทีคนเจรจาจะว่ากระทู้ตอบโต้กันอย่างน่าฟัง และในท่ีสุดจะโกรธ
กันจนเกิดการต่อสู้กัน คนพากย์บอกเพลงเชิด ท้ังสองฝุายจะต่อสู้รบกัน ภาษาหนังเรียกว่า “ตีง่า”  
   12.1.7 วิธีการเชิดหนังรบ (ตีง่า) ของยักษ์กับลิง ตัวหนัง ท่ี ใช้ ต่อสู้กัน
เป็นลักษณะหนังในท่ารบ เป็นหนังเด่ียว 2 ตัว ผู้เชิดท้ังสองจะนําหนังมาประจัญหน้ากันกลางจอ หนัง
จะหันหน้าเข้าหากัน ผู้ดูจะเห็นแต่ด้านข้างของตัวหนังท้ังสองฝุายในตอนนี้คนดูจะได้ดูแต่ท่าทางของผู้
เชิดได้คล่องมากน้อยเพียงใด ผู้เชิดท้ังสองจะต้องทําท่าพร้อม ๆ กันแต่เป็นการออกท่าเต้นคนละข้าง 
เช่นลิงลงเหล่ียมขวา ยักษ์ต้องลงเหล่ียมซ้าย ผู้เชิดจะต้องระวังอย่าให้หน้าหนังไปทางเดียวกัน ในขณะ
นี้ยักษ์กับลิงประจัญหน้ากันอยู่ท่ีกลางจอ หันหน้าลิงไปทางขวามือของผู้เชิด หันหน้ายักษ์ไปทาง
ขวามือของผู้เชิด ยักษ์ลิงเก็บเท้า ยกเท้าขวาพร้อมกัน ยืด-ยุบ กระทบเท้าลงท่าหย่องข้างขวา ยักษ์ลง
เหล่ียมขวา ลิวทําท่ากระโดดนิดหน่อย ตะแคงตัวมาทางซ้ายมือ กลังหนัง ยกขาขวา ยักษ์ขยับเท้าก้าว
เท้าซ้าย กลับหนัง ยกเท้าขวา ยืด-ยุบ กระทบเท้าพร้อมกัน แล้วก้าวเท้าขวา ลิงลงท่าย่างขวา ยักลง
เหล่ียมขวา ยืด-ยุบ พร้อม ๆ กัน เก็บเท้าวิ่งเข้าหากันในลักษณะซ้อนตัว 
      ขณะนี้ยักษ์กับลิงมายืนซ้อนกัน ยักษ์จะหันหลังให้คนดู ลิงหันหน้าเข้าหายักษ์ หนัง 2 ตัว 
จะซ้อนกันอยู่ ลิงยกขาซ้าย ยักษ์ยกขาซ้าย เอาข้างหนังมือขวาต่อมือขวา ตีหนังกันเบา ๆ ข้างบนก้าว
ขาซ้ายลงพร้อม ๆ กัน ลิงยกขาขวา ยักษ์ยกขาขวา แล้วเอาหนังมือซ้ายต่อมือซ้ายตีกันข้างบนเบา ๆ 
ก้าวขาขวาพร้อมๆ กัน ต่าง ฝุายต่างหันมาทางขวามือแยกจากกัน ลิงหันหน้าเข้าหาจอ ยักษ์หันหน้า
ไปทางคนดู กลับหนังพร้อม ๆ กัน ยักษ์และลิงยกขาซ้าย ยักษ์ลงเหล่ียมซ้าย ลิงทําหย่องขวา โดยเอา
มือซ้ายท่ีถือไม้คาบหนังยันกันไว้ นิ่งอยู่พอสมควร ลิงพลิกกลับตัวหนังหันหน้าหนังมาทางคนดู กลับ
หนังลงเหล่ียมซ้าย ยักษ์พลิกกลับตัวหนังหันหน้าเข้าจอ กลับหนังยกขาขวาเหยียบหน้าขาขวาของลิง 
โน้มตัวลงไปข้างหน้านิดหน่อย ลิงโอนตัวไปข้างหลังนิดหน่อยแล้วต้ังตัวหนังท้ังสองตัวให้ตรง ยักษ์
กลับหนังหันหน้าออกมาทางคนดูลงเหล่ียมขวา ลิงกลับหนังหันหน้าเข้าจอ ยกขาซ้ายเหยียบหน้าขา
ซ้ายของยักษ์ โน้มตัวหนังลงไปข้างหน้านิดหน่อย ยักษ์โอนตัวหนังไปข้างหลังนิดหน่อย แล้วต้ังตัวหนัง
ท้ังสองตัวให้ตรง 
      ต่อไปจะเป็นการตีออกจากกันของยักษ์กับลิง ลิงเอาขาซ้ายลง ยกขาซ้าย ยักษ์ยกขาซ้าย
แล้วเอาหนังมือขวาต่อมือขวาตีกันข้างบน ก้าวขาซ้ายลงพร้อม ๆ กันแล้วยักษ์และลิงยกขาขวาขึ้นเอา
หนังมือซ้ายต่อมือซ้ายตีกันข้างบน กลับหนังคงให้หนังหันหน้ามองกัน ฝุายลิงจะหันหน้าเข้าหาจอ 
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ฝุายยัหษ์จะหันหน้าให้คนดุ เก็บเท้าแยกจากกันถอยกลับไปอยู่ทางฝุายของตน ถ้าจะรบต่อไปก็ต้อง
เข้ารบท่าไขว้หลัง ท่าขึ้นลอย ท่าพลาดหนี ท่าพลาดตาย ท่าพลาดจับ เป็นต้น 
   12.1.8. วิธีการเชิดหนังรบ (หนังง่า) ระหว่างพระกับยักษ์ การเชิดหนังท่า
รบนี้ ผู้เชิดหนังท้ังสองจะต้องมีความสัมพันธ์กัน คือ โดยมากจะก้าวเท้าพร้อม ๆ กัน ในขณะนี้พระกับ
ยักษ์กําลังประจัญหน้ากันอยู่ท่ีกลางจอ เหมือนกับยักษ์และลิงรบกันในตอนแรก ในขณะนี้ตัวหนังคง
หันหน้าไปทางขวามือของคนเชิดเหมือน ๆ กัน ตัวพระเก็บเท้า แล้วประเท้าขวา ยกขึ้นก้าวข้าง ตัว
ยักษ์จะเก็บเท้า แล้วยเท้าขวาขึ้นลงเหล่ียมขวา ตัวพระประเท้าซ้าย ยกขึ้นก้าวข้าง ตัวยักษ์ทําท่าตะ
ลึกตึก ยกขาซ้ายลงเหล่ียมซ้าย ตัวพระหันหน้าเข้าหาจอ ตะแคงตัวกลับหนัง ประเท้าขวา ยืด-ยุบ ก้าว
ข้าง ตัวยักษ์ขยับเท้าตะแคงตัวมาทางซ้ายมือ ยกขาขวาลงเหล่ียมขวา ยืด-ยุบ พร้อม ๆ กัน เก็บเท้าวิ่ง
เข้าหากันในลักษะซ้อนตัว ขณะนี้พระกับยักษ์มายืนซ้อนกัน โดยยักษ์หันหลังให้คนดู พระหันหน้าเข้า
หายักษ์ พระยกขาซ้าย ยักษ์ยกขาซ้าย แล้วเอาข้างหนังมือขวาต่อมือขวาตีกันข้างบน ก้าวซ้ายลง
พร้อม ๆ กัน พระยกขาขวา ยักษ์ยกขาขวา แล้วเอาข้างหนังมือซ้ายต่อมือซ้ายตีกันข้างบน ก้าวขาขวา
ลงพร้อม  ๆ กัน ต่างฝุายต่างหันมาทางขวามือ แยกจากกัน พระหันหน้าเข้าหาจด ยักษ์หันหน้าไปทาง
คนดู กลับหนังให้พร้อมกัน พระและยักษ์ยกขาซ้าย ยักษ์ลงเหล่ียมขวา พระก้าวข้างหน้าโดยเอามือ
ซ้ายท่ีถือไม้คาบหนังยันกันไว้ แล้วโย้ไปโย้มา 3 ครั้ง ยืด-ยุบ พร้อม ๆ กัน ตัวพระและตัวยักษ์เก็บเท้า
พร้อม ๆ กัน ยักษ์รุกไป พระถอยมา ตัวยักษ์ก้าวเท้าขวาไขว้ไปข้างหน้า แล้วยกขาซ้าย พระก้าวซ้าย
ไขว้ไปข้างหน้า แล้วยกเท้าขวา โดยให้ตัวหนังติดต่อกันไป แล้ว ยืด-ยุบ ยักษ์ก้าวลงเหล่ียมซ้าย พระ
ก้าวข้าง ยืด-ยุบ เก็บเท้าพร้อมๆ กันอีกครั้ง ยักษ์ถอย พระรุก พระก้าวขาไขว้ไปข้างหน้าแล้วยกเท้า
ซ้าย ยักษ์ลงเหล่ียมขวา ยืด-ยุบ พระพลิกตัวกลับหันมาทางขวามือของคนดู แล้วกลับหนัง ก้าวเท้าลง
ข้างซ้าย ยักษ์พลิกตัวหันหน้าเข้าหาจอ แล้วกลับตัวหนังเหยียบเท้าขวาบนหน้าขาขวาของพระ ยักษ์
พลิกตัวหันกลับมาหน้าเดิม ลงเหล่ียมขวาแล้วกลับหนัง พระพลิกตัวกลับเข้าหาจอเหมือนเดิม กลับ
หนัง แล้วเหยียบเท้าซ้ายบนหน้าขาซ้ายของยักษ์ พระเอาเข่าซ้ายลง ขยับเท้าแล้วยกขาซ้าย ยักษ์ยก
ขาซ้ายแล้วเอาข้างหนังมือขวาต่อมือขวาตีกันข้างบน ก้าวเท้าซ้ายลงพร้อม ๆ กัน พระยกขาขวา ยักษ์
ยกขาขวา แล้วเอาข้างหนังมือซ้ายต่อมือซ้ายตีกันข้างบน ก้าวขาขวาลงพร้อม ๆ กัน  แล้วเก็บเท้าแยก
ห่างจากกัน คงมาอยู่ตามฝุายของตนต่อไป ท่าอินทรชิตกับพระลักษมณ์ก็จะเข้ารบและมีท่าทาง
คล้ายๆ กัน  นอกจากนี้ยังมีท่ารบอีก เช่น ท่าพลาดหนีฉาก ท่าตีผ่าน ท่าพลาดรับศร ท่าขึ้นลอย เป็น
ต้น 
   12.1.9 การเชิดท่าขึ้นลอย การเชิดท่านี้ต้องดูความเหมาะสมของท่าลอย 
ว่าท่าไหนจะใช้ในการเชิดหนังรบ เพราะท่าลอยมีอยู่หลายท่า ถ้านําท่าลอยมาใช้ไม่เหมาะสมกับตัว
หนังจะทําให้ภาพของตัวละหนังซ้อนกันและคนดูจะเสียภาพพจน์ในการเชิด ในบางครั้ง การสลักหนัง
ก็มีภาพท่าลอยอยู่แล้วทั้งของยักษ์กับลิงและพระกับยักษ์ การขึ้นลอยถือเป็นการอวดฝีมือในการเชิด
หนังใหญ่ เพราะจะได้เห็นลีลาในการเชิดท่าขึ้นลอย การขึ้นลอยยักษ์จะต้องเป็นฝุายให้พระและลิงขึ้น
ลอย ยักษ์ไม่มีโอกาสได้ขึ้นลอย ยักษ์จะต้องเป็นฝุายรับลอยอยู่ตลอดเวลา ต้ังแต่โบราณมาไม่เคยมีการ
ให้ยักษ์ขึ้นลอย ในการรบระหว่างยักษ์กับลิงหรือพระกับยักษ์ถ้ามีการรบท่ีต้องเหยียบกัน ตาม
หลักเกณฑ์ฝุายยักษ์จะต้องเป็นฝุายเหยียบพระและลิงก่อน แล้วลิงหรือพระจึงจะเหยียบยักษ์ ในการ
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รบทุกครั้งยักษ์จะต้องเป็นฝุายรุกก่อนเสมอ เรื่องของการหันหน้าหนังก็เหมือนกัน อย่าให้ตัวหนังหัน
หน้าตามกันในระหว่างการต่อสู้กัน หรือจะต้องจากกัน ต้องขยับตัวหนังนิดหน่อยให้มีท่าทาง
เหมือนกับตัวหนังนั้นกําลังถอยออกมา 
   12.1.10      ท่าขึ้นลอยยักษ์กับลิง มี 3 ท่าด้วยกัน คือ ท่าลอยท่ีเป็นท่าท่ี
ต่อจากท่ารบ ยักษ์จะหันหน้าให้คนดู ต้ังเหล่ียมอัด ยืด-ยุบ ประเท้า ยกเท้าขวาก้าวข้างหน้า ลิงหัน
หน้าเข้าหาจอ ย่อ ยืด-ยุบ ประเท้า ยกเท้าซ้ายก้าวข้าง เก็บเท้าเรียงมาซ้อนกัน หันหน้าเข้าหากันอยู่
กลางจอ ยักษ์ต้ังเหล่ียมท้ังสองขา ลิงใช้เท้าซ้ายเป็นหลัก ยืนอยู่บนโคนขาซ้ายของยักษ์ เท้าขวายกขึ้น
ไว้ข้างตัว มือท่ีถือหนังข้างซ้ายของลิงต้องจับกับมือท่ีถือหนังข้างขวาของยักษ์ มือซ้ายของยักษ์ท่ีถือ
หนังก็ต้องจับมือขวาของลิง คือไม้ตับหนังท้ังสองตัวต้องมาอยู่ซ้อนคู่กันอยู่ในท่านี้สักครู่ คนเชิดยักษ์
จะหันหน้าให้คนดู คนเชิดลิงหันหน้าออก ตัวหนังจะต้องหันหน้าเข้าหากัน 
  -     ท่าลอยอีกท่าหนึ่งท่ียักษ์ตั้งเหล่ียมท้ังสองขา มือท่ีถือหนังต้องอ้อมมาจับสะเอว
ลิงด้านขวาของลิง ลิงจะใช้เท้าขวาเป็นหลักยืนบนโคนขาซ้ายของยักษ์ เท้าซ้ายจะยืนอยู่บนแขน
ด้านขวาของยักษ์ตรงกล้ามเนื้อโคนแขน ยักษ์หันหน้าออก ลิงหันหน้าเข้า มือซ้ายของลิงจับหนัง 2 ตัว 
มือซ้ายของยักษ์จับตัวหนังยักษ์ ผู้เชิดท้ังสองต้องมีความแข็งแรงต้องจับตัวหนังท้ังสองให้ตรง 
  -     ท่าลอยท่ียากต้องสอดมือให้ไวคือยักษ์ตั้งเสาเหล่ียมท้ังสองขา มือขวาจับหนังให้
มั่น มือซ้ายลอดหว่างขาลิงแล้วรีบจับหนังให้ทัน ลิงใช้เท้าขวายืนเป็นหลักอยู่บนโคนขาซ้ายของยักษ์ 
เท้าซ้ายไขว้ไปทางด้านหลังของยักษ์เอาปลายเท้าซ้ายเกี่ยวหัวไหล่ของยักษ์ ยักษ์หันหน้าออก ลิงหัน
หน้าเข้า 
  -     ท่าขึ้นลอยพระกับยักษ์ จะเหมือนท่าลอยพระกับลิงซึ่งจะลอยติดต่อกันเลยก็ได้ 
เช่น เมื่อข้ึนลอยท่าท่ี 1 แล้วจะบิดตัวหันมาทางขวามือ กลับเป็นท่าลอยท่ี 3 เลยก็ได้ ท่าลอยพระกับ
ยักษ์ยังมีท่า “ลอยหลัง” คือ ยักษ์ต้ังเหล่ียมอัดหน้าตรง ท้ังยักษ์และพระหันหน้าให้คนดู พระยืนคร่อม
ข้างหลัง ขาท้ังสองอยู่บนโคนขาท้ังสองของยักษ์ มือท้ังสองจับท้ังตัวหนังและไม้คาบหนังของยักษ์ไว้  
(เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 41-51) 
 
     13. ลักษณะการแต่งกายของคนเชิดหนังใหญ่ 
  การแต่งตัวของครเชิดหนังใหญ่ท่ีนิยมมาแต่โบราณ มี 2 แบบ คือ 
  13.1  แบบท่ี 1 เป็นการแต่งกายแบบชาวบ้าน  นุ่งผ้าโจงกระเบนด้ายผ้าสีต่าง ๆ ใส่
เส้ือคอกลมแขนส้ันหรือแขนสามส่วน ลายของผ้านั้นอาจจะเป็นดอกมีสีต่าง ๆ กัน ปล่อยชายเส้ือไว้
ข้างนอก ใช้ผ้าขาวม้าคาดพุง การใส่เส้ือรูปแบบของเส้ือไม่ค่อยจะพิถีพิถันมากนัก อาศัยความสะดวก 
ความง่ายในการใส่เป็นเกณฑ์ เพราะเป็นเรื่องของขาวบ้าน ต้ังแต่หัวเข่าลงมาจะไม่สวมใส่อะไรท้ังส้ิน 
บนศีรษะก็ไม่สวมใส่อะไรเช่นกัน 
  13.2  แบบท่ี 2 การแต่งกายออกจะหนักไปทางสวยงามตามแบบโขนและละคร ซึ้ง
นอกจากจะสวยงามแล้วยังดูเป็นระเบียบอีกด้วย โดยนุ่งผ้าเกี้ยวคือริมมีเชิงเป็นโจงกระเบน สวมเส้ือ
แขนกระบอก (คอต้ัง) ปล่อยชายเส้ือไว้ข้างนอก แล้วคาดรัดประคด บางทีใช้ผ้าลายสีสวย ๆ คาดท่ีเอว 
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บนศีรษะจะสวมหมวกหูกระต่าย ซึ่งมีลักษณะคล้ายหมวกแขก แต่มีขายท้ิงลงมาข้างหูท้ังสองคล้ายหู
กระต่าย ส่วนใต้เข่าจะไม่สวมอะไรเลย 
      ในปัจจุบันได้วิวัฒนาการการแต่งกายของคนเชิดหนังใหญ่ให้คล้ายกับโขนและละครมาก
ขึ้น เช่น มีการทาปาก เขียนค้ิว มีผ้าโพกศีรษะ สวมเส้ือแขนส้ันแขนยาว มีเครื่องประดับท่ีคอ 
ตอนล่างมีสนับเพลา กางเกงขายาวมีเชิงท่ีปลายขา นุ่งผ้าหยักรั้ง เส้ือสวมลงมาคลุมขอบสนับเพลา 
คาดผ้าทับท่ีเอว นิยมเป็นผ้าตาดเพื่อความสวยงาม (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 51) 
 
     14. เพลงหน้าพาทย์ที่เก่ียวข้องกับการแสดงหนังใหญ่ 
  เพลงหน้าพาทย์กับการแสดงหนังใหญ่เกี่ยวข้องกันมาก คือ ใช้ในทุกกระบวนการ
ต้ังแต่ต้นจนจบการแสดงหนังใหญ่ เช่น บรรเลงโหมโรงก่อนการแสดง บรรเลงประกอบพิธีไหว้ครู 
บรรเลงประกอบกิริยาอาการต่าง ๆ เป็นต้นว่า การยืน เดิน นั่ง นอน วิ่ง เหาะ บิน รบกัน เสียใจ ร้อง
ให้ แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ แผลงศร แปลงกาย เป็นต้น ผู้เชิดจะต้องยึดทํานองเพลง การตีตะโพน
การตีกลองทัด ฉิ่ง เป็นสําคัญ ผู้เชิดจะต้องเชิดให้ถูกท่าทางและจังหวะของเพลง การหยุดเชิดหรือจะ
จบก็ดี จะเปล่ียนเพลงก็ดี ผู้บรรเลงดนตรีจะต้องสังเกตท่าทางของคนเชิดเป็นหลัก เช่น การโย้ตัวหนัง 
การเอาหนังแปะจอเมื่อจะพากย์หรือเจรจา และต้องบรรเลงให้สัมพันธ์กับคนพากย์และคนเจรจา 
เพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้กันโดยท่ัว ๆ ไป คือ เพลงท่ีประกอบกิริยาปกติธรรมดา โดยท่ัวไป ได้แก่ เดิน 
เหาะ การต่อสู้ เศร้าโศก เรียกเพลงหน้าพาทย์ประกอบนี้ว่า เพลงหน้าพาทย์สามัญ เช่น 
  14.1.  เพลงเชิด เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้บรรเลงประกอบได้หลายกิริยา เพลงเชิด
จะเรียกให้ชัดเจนว่า “เชิดกลอง” เพราะมีกลองทัดตีประกอบ ใช้กับกิริยาไปมาในหนทางไกลหรือ
รีบเร่งของเทวดา มนุษย์ ยักษ์ ลิง และสัตว์ทุกอย่าง บรรเลงประกอบการรบ การต่อสู้กันโดยท่ัวไป ไม่
เน้นอาวุธท่ีใช้เป็นพิเศษ 
  14.2.  เพลงเชิดฉิ่ง คือ การบรรเลงเพลงเชิดโดยไม่ตึกกลองประกอบ แต่มีการใช้ฉิ่ง
อย่างเดียวในการประกอบจังหวะ ใช้บรรเลงประกอบการแผลงศร การเหาะ การแสดงอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ ท้ังตัวพระ ยักษ์ ลิง 
  14.3.  เพลงเชิดนอก หลังจากมีการต่อสู้หรือการรบซึ่งภาษาหนังใหญ่เรียกว่า “ตี
ง่า” แล้ว จะมีหนังจับออกมาเชิด จะเป็นการเชิดโดยใช้ระนาดเอกรางเดียว ตะโพน บางครั้งใช้เวลาโย้
ตัวหนังหรือตอนออกจากจอหรือจะเข้าจอท้ังหมด เวลาเชิดหนังจับจะใช้กลองทัดทําจังหวะประกอบ 
  14.4  เพลงรัว เป็นเพลงท่ีประกอบกิริยาท่ีต้องทําอย่างรวดเร็ว เช่น เข้าประตู 
กระโดด ถีบ แทง ฟัน แก้ผ้าผูกคอ การเสกมนต์คาถา การร่ายมนต์ ส่วนใหญ่จะใช้กับยักษ์และลิง ตัว
ละครอื่น ๆ จะใช้ในบางโอกาส 
  14.5.  เพลงรัวคุพาทย์ เป็นเพลงประกอบของสัตว์ท่ีแสดงอิทธิฤทธิ์ปราฏิหาริ์ เช่น 
ลิง และนก ได้แก่ ตอนนกสัมพาทีออกจากถ้ํา หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน 
  14.5.  เพลงเสมอ เป็นเพลงหน้าพาทย์บรรเลงประกอบกิริยาไปมาหนทางใกล้ ๆ 
เช่น จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง ใช้กับตัวพระ เช่น ทศกัณฐ์ พระราม พระลักษมณ์ คนแก่ ฤาษี 
และใช้เชิดตัวนาง เช่น สีดา มณโฑ เป็นต้น แม้กระท่ังการย่องของลิงก็ใช้เพลงเสมอ 
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  14.6. เพลงโอด เป็นเพลงหน้าพาทย์สําหรับบรรเลงประกอบกิริยาร้องให้ สลบ 
ตาย เศร้าโศก เสียใจ คร่ําครวญรําพึงถึง 
  14.7. เพลงช้า เป็นเพลงท่ีใช้ประกอบกิริยาไปมาอย่างแช่มช้า เป็นสง่าผ่าเผยของ
ตัวเอกในเรื่องเมื่อบรรเลงเพลงช้าต้องต่อด้วยเพลงเร็วอีกเพลงหนึ่ง 
  14.8. เพลงเร็ว เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีประกอบกิริยาไปมาอย่างกระปรี้กระเปร่า
ของตัวนาง บางเราจะบรรเลงประกอบการเชิดของตัวพระก็ได้ 
  14.9. เพลงทยอย เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้บรรเลงประกอบการไปมาท่ีมีอารมณ์
โศกเศร้า ถ้าถึงขนาดเดินไปร้องให้ไปก็บรรเลงสลับกับเพลงโอดเรียกว่า “ทยอยโอด” 
  14.10. เพลงปี่กลอง เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้ประกอบกิริยาท่ีใช้แสดงอาการดีใจ 
กระโดดโลดเต้นของกองทัพท่ีเต้นตามจังหวะของปี่และกลอง เช่น ตอนท่ีหนุมานพาพลลิงข้าม
มหาสมุทรด้วยการไต่หางข้ามน้ํา 
  14.11. เพลงกราวนอก เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้ประกอบการเดินทัพของมนุษย์ 
เทวดา และทัพวานร เป็นการเชิดด้านหน้าของจอล้วน ๆ 
  14.12. เพลงกราวใน เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีประกอบการเดินทัพของยักษ์ หรือยักษ์
เพียงตนเดียว เพราะจะต้องมาจากด้านในของจอล้วน ๆ 
  14.13. เพลงกราวรํา เป็นเพลงหน้าพาทย์บรรเลงประกอบกิริยาอาการเยาะเย้น 
ยั่วยวน ฝุายตรงข้ามท่ีไม่สามารถทําอะไรคู่ต่อสู้ได้ เช่น ตอนท่ีพระรามแผลงศรไปถูกทศกัณฐ์ขาดเศียร
ขาดกร แล้วทศกัณฐ์กลับมาต่อร่างได้ดังเดิม คนเชิดจะเชิดตามดนตรีที่บรรเลงเพลงกราวรํา 
  14.14. เพลงกลม เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีประกอบการไปมาของเทวดาผู้สูงศักด์ิ การ
ยกทัพของเทวดา เช่น ตอนท่ีอินทรชิดแปลงเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 
  14.15. เพลงเหาะ เป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาเหาะเหินเดินอากาศของ
เทวดาสามัญ หรือมนุษย์ก็ได้ 
  14.16. เพลงแผละ เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีประกอบการไปมาของสัตว์ปีกท่ีมีขนาด
ใหญ่ เช่น พญาครุฑ นกท่ีมีขนาดใหญ่ เข่น นกสดายุ นกสัมพาที 
  14.17. เพลงโล้ เป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาของมนุ ษย์  สัตว์ วัตถุ ท่ี
เคล่ือนไหวไปในน้ํา เช่น ว่ายน้ํา ดําน้ํา ไปทางเรือ หญิงลอยน้ํา เช่น ตอนนางลอย 
  14.18. เพลงพญาเดิน เป็นเพลหน้าพาทย์ท่ีประกอบการไปมาของผู้สูงศักด์ิ จะไปผู้
เดียว หรือร่วมเดินทางไปกับบริวารก็ได้ ใช้เฉพาะเดินทางบก เช่น ตอนหนุมานพาไพร่พลเดินไต่เขา 
  14.19. เพลงกลองโยน เป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบการไปมาท่ีจัดเป็นขบวน
เกียรติยศทางบก เช่น ตอนอินทรชิตเดินทางไปชุปศรพรหมมาสตร์ 
  14.20. เพลงตระนิมิต เป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาร่ายอาคมให้ร่างกาย
เปล่ียนแปลง เช่น แปลงกาย บันดาลส่ิงหนึ่งส่ิงใดให้เกิดขึ้น เช่น ชุบคนตามให้ฟื้น บันดาลให้เกิดพร
ศักดิ์สิทธิ์ ชุบศรพรหมมาสตร์ ศรนาคบาศ ทําส่ิงท่ีมีอยู่ให้สูญไป แล้วบรรเลงเพลงย่อยของเพลงตระ
นิมิต  
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  14.21. เพลงตระนอน เป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาการนอน การบรรทม 
เมื่อบรรทมแล้วต่อด้วยการฝัน ต้องต่อด้วยเพลงตระนิมิต 
  14.22. เพลงกระบอกกัณฑ์ เป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาต่าง ๆ เหมือนตระ
นิมิต และยังเป็นเพลงประกอบการประสิทธิ์ประสาทพรให้เกิดสิริมงคลหรือความสําเร็จอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 
  14.23. เพลงพราหมณ์เข้า เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีบรรเลงประกอบกิริยาท่ีเดินเข้าสู่
มณฑลพิธีจะกระทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น ชุบศร ลับหอก 
  14.24. เพลงพราหมณ์ออก เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีบรรเลงประกอบกิริยาท่ีเดินออก
จากมณฑลพิธี ซึ่งได้ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้ว 
  14.25. เพลงบาทสกุณี เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีบรรเลงประกอบกิริยาของผู้สูงศักด์ิ 
ของพระมหากษัตริย์ เช่น พระราม ทศกัณฐ์ ขึ้นสู่ราชรถเพื่อจะออกสู่สงคราม 
  14.26. เพลงเสมอเถร เป็นเพลงหน้าพาทย์ท่ีบรรเลงประกอบกิริยาไปมาใกล้ ๆ 
ของฤาษี ผู้ทรงพรตอื่น ๆ  และยังมีเพลงประกอบอีกมาก เช่น ตระนารายณ์บรรทมสินธุ์ เสมอ
คาบสมุทร เป็นต้น (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 58-61) 
 
กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ 

1. กรณีศึกษาโครงการท่ี 1  
          สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
 

 
ภาพที่ 11 อาคารกระทรวงพาณิชย์ 
ท่ีมา : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. 1 สิงหาคม 2553. 
http://www.ndmi.or.th/ndmi/index.html.  
 

1.1.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.1.1.  เพื่อศึกษาโครงการท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์ 
1.1.2.  เพื่ อศึกษารูปแบบโครงการ เพื่อ นํามาประยุก ต์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ 
1.1.3.  เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังโครงการ 

http://www.ndmi.or.th/ndmi/index.html
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1.2. สถานท่ีต้ังโครงการ เลขท่ี 4  ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพฯ 

1.3. ผู้ออกแบบ designLAB MISC และบริษัทท่ีปรึกษาStory! INC และ PICO 
(Thailand) 

1.4. ปีท่ีเปิดทําการ 2551 
1.5. ความเป็นมาของโครงการ 

      รัฐบาลมีภารกิจท่ีสําคัญ คือการทําให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทําให้คนไทยมี
คุณภาพด้วยการที่สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ดังนั้นสังคมจึงควรมีแหล่งท่ี
จะแสวงหาความรู้ท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบและเนื้อหา ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนมากจะมี
แหล่งแสวงหาความรู้สําหรับคนในแต่ละช่วงวัย และมีความสนใจต่างๆ โดยมีท้ังห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 
ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์นันทนาการและกีฬา โรงละคร หอศิลป์ และสถานท่ีแสดงดนตรี รวมท้ัง
สนับสนุนให้ ชุมชนมีกิจกรรมเพื่อการเติบโตของความรู้ สติปัญญา และความงอกงามของจิตใจ  
สําหรับประเทศไทยซึ่งจําเป็นต้องขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยสถาบันใหม่ท่ีจะมารองรับการศึกษา
ยุคปฏิรูปให้ทันกับโลกยุคการเรียนรู้แบบไร้ขีดจํากัด (School without walls) เพราะคุณภาพชีวิต
ของคนรุ่นใหม่ให้คุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ ท่ีทําให้สามารถเข้าใจโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว สามารถเข้าใจปัญหาท่ีเผชิญหน้าควบคู่ไปกับความเพลิดเพลิน ประเทศจึงต้องการ 
"พิพิธภัณฑ์" ในฐานะท่ีเป็นสถาบันใหม่ท่ีสะท้อนความมั่นคงของสังคม วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะตน 
และความภาคภูมิใจในสังคมของตน 
 

 
ภาพที่ 12 ผังอาคารชั้น 1 
ท่ีมา: “Art 4 D.” No. 149, (มิถุนายน 2551): 77. 
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ภาพที่ 13 ผังอาคารชั้น 3 
ท่ีมา: “Art 4 D.” No. 149, (มิถุนายน 2551): 77. 
 

1.6. แนวความคิดในการออกแบบและวางผัง  
          การใช้สัญลักษณ์คนทําท่าทางคล้ายกบสีแดงเป็นส่ือกลางในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ 

ซึ่งกบสัญลักษณ์ของน้ํา ฝน และความอุดมสมบูรณ์ และในอดีตมีการนับถือกบ ว่าเป็นสัตว์ศักด์ิสิทธ์ 
ในส่วนของการจัดแสดงนั้น เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงการเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มเปูาหมาย ท้ังชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ โดยไม่จํากัดเพศ-วัย คุณวุฒิและฐานะทางสังคม มีการใช้แนวคิดแบบ 
Interactive approach เพื่อสร้าง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและส่ิงแสดงแบบสมัยก่อน อีกท้ังมีการ
นําเสนอท่ีใช้แนวคิดเชิง Thematic approach คือ การนําเสนอแก่นเรื่องราวแทนการเน้นแต่วัตถุ 
(object - based) เลือกใช้ส่ือหลายประเภท (multi-medium for the exhibition) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และบรรยากาศในการเรียนรู้ของกลุ่มเปูาหมาย 

          การวางผังจัดแสดงโดยรวมจะเริ่มต้นจากช้ัน 1 ซึ่งเป็นการเกริ่นนําก่อนเริ่มการแสดง โดย
มีเนื้อหาในการจัดแสดงคือ เบิกโรง (Immersive Theater), ไทยแท้ (Typically Thai) 

ช้ัน 3 จัดแสดง เปิดตํานานสุวรณภูมิ (Introduction to Suvarnabhumi), สุวรรณภูมิ 
(Suvarnabhumi), พุทธิปัญญา (Buddhism), กําเนิดสยามประเทศ (Founding of Ayutthaya), 
สยามประเทศ (Siam), สยามยุทธ์ (War Room) 

          และส้ินสุดท่ีช้ัน 2 คือ แผนท่ี ความยอกย้อนบนแผ่นกระดาษ (Map Room), กรุงเทพฯ 
ภายใต้ฉากอยุธยา (Bangkok, New Ayutthaya), ชีวิตนอกกรุงเทพฯ (Village Life), แปลงโฉมสยาม
ประเทศ (Change), กําเนิดประเทศไทย (Polltics & Communications), สีสันตะวันตก (Thailand 
and the World), เมืองไทยวันนี้ (Thailand Today), มองไปข้างหน้า (Thailand Tomorrow) 
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ภาพที่ 14 ภายในพิพิธภัณฑ์ 
ท่ีมา : “Art 4 D.” No. 149, (มิถุนายน 2551): 78. 
 
วิเคราะห์กรณีศึกษาโครงการท่ี 1 
      สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นสถาบันท่ีให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของชนชาติไทย และเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผ่านกระบวนการให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในประวัติศาสตร์ความเป็นมา ด้วยส่ือสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันท่ีมีการส่ือสาร และ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม ทําให้เกิดความน่าสนใจแต่ละพื้นท่ี พร้อมท้ังสร้างความสอดคล้องกลมกลืน
ภายใต้ข้อจํากัดของบริบทในพื้นท่ีท่ีเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทย ส่วนข้อจํากัดของพื้นท่ีนั้น 
สืบเนื่องจากพื้นท่ีเดิมนั้นต้ังอยู่ในจุดท่ีมีการจราจรท่ีคับค่ัง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อ
เข้าถึงโครงการ 
 

2. กรณีศึกษาโครงการท่ี 2 
  CHINA NATIONAL FILM MUSEUM (CNFM)  

 
ภาพที่ 15 อาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติจีน 
ท่ีมา : CHINA NATIONAL FILM MUSEUM (CNFM). 8 กันยายน 2553. 
http://www.cnfm.org.cn/english/main_m001_en.htm.  

http://www.cnfm.org.cn/english/main_m001_en.htm.
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2.1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1.1. เพื่อศึกษาโครงการท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์ 
2.1.2. เพื่อศึกษารูปแบบโครงการ เพื่อนํามาประยุกต์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2.1.3. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังโครงการ 
2.1.4. เพื่อศึกษาถึงการจัดรูปทรงของอาคาร 

2.2. สถานท่ีต้ังโครงการ  กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 
2.3. ผู้ออกแบบ RTKL International Inc., USA 
2.4. ปีท่ีเปิดทําการ 2550 
2.5. แนวความคิดของโครงการ 

      ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งโรงภาพยนตร์จีน โดยแนวความคิดใน
การออกแบบได้สะท้อนถึง การผสมผสานกันระหว่างศิลปะภาพยนตร์  และนวัตกรรมทาง
สถาปัตยกรรม ซึ่งภายในโครงการมีท้ังการแสดงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีน เทคโนโลยีฟิล์มและให้
สถานท่ีสําหรับการแลกเปล่ียนทางวิชาการ และการวิจัยเพื่อวัฒนธรรมภาพยนตร์ท้ังในประเทศและ
ท่ัวโลก 
      พื้นท่ีใช้สอยภายในประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนพิพิธภัณฑ์ : Exhibition, 
Expo, ส่วนโรงละคร, และบริการ  
 

 
ภาพที่ 16 ภายในอาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติจีน 
ท่ีมา : CHINA NATIONAL FILM MUSEUM (CNFM). 8 กันยายน 2553 
http://www.cnfm.org.cn/english/main_m001_en.htm.  
 
      ส่วน Exhibition จัดแสดงต้ังแต่ต้นกําเนิดของฟิล์ม ประสบการณ์กว่า 100 ปี ของ
ภาพยนตร์จีน ไม่ว่าจะเป็น เชิงทดลอง หรือ เชิงนวัตกรรม ห้องจัดนิทรรศการสมัยต่างๆ จัดแสดงด้วย
ระบบมัลติมีเดียท่ีช่วยให้เข้าใจกระบวนการเจริญเติบโตของภาพยนตร์จีนโดยเน้นเรื่องราว และ
ช่วงเวลาต่างๆ ท่ีสําคัญ 

http://www.cnfm.org.cn/english/main_m001_en.htm.%208%20กันยายน%202553
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      ส่วน Expo จัดแสดงขั้นตอน เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ เทคนิค
พิเศษต่างๆ การทําเพลงประกอบ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมด้วยการทําหนังส้ันด้วยตัวเอง พร้อม
ท้ังการบันทึกเสียงและภาพ การแก้ไขตัดต่อ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าชม 
      ส่วนโรงภาพยนตร์ มีระบบการจัดแสดง และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และมีโรงฉาย
ภาพยนตร์หลายโรงซี่งรวมถึงโรงภาพยนตร์ IMAX โรงภาพยนตร์ดิจิตอลและโรงภาพยนตร์ 35 มม. 
      ส่วนบริการ ภายในหอภาพยนตร์มีส่วนบริการต่างๆท่ีสามารถรอบรับผู้เข้ามาใช้งาน
ภายในพื้นท่ี เช่น ร้านค้าของท่ีระลึก ร้านหนังสือ ร้านอาหารและคอฟฟี่ช็อป พื้นท่ีจัดแสดงงานศิลปะ 
ห้องสัมมนาท่ีสามารถรองรับการจัดฉายภาพยนตร์สัมมนาและพิธีมอบรางวัล ห้องประชุมและห้อง 
VIP  ระบบแปลพร้อมกันทําให้การส่ือสารราบรื่นในระหว่างการประชุมระหว่างประเทศ  
 

 
 
ภาพที่ 17 ภายนอกอาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติจีน 
ท่ีมา : CHINA NATIONAL FILM MUSEUM (CNFM). 8 กันยายน 2553 
http://www.cnfm.org.cn/english/main_m001_en.htm.  
 

 
 
ภาพที ่18 ภายในอาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติจีน 
ท่ีมา : CHINA NATIONAL FILM MUSEUM (CNFM). 8 กันยายน 2553 
http://www.cnfm.org.cn/english/main_m001_en.htm. 
 

http://www.cnfm.org.cn/english/main_m001_en.htm
http://www.cnfm.org.cn/english/main_m001_en.htm.
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วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ี 2 
 หอภาพยนตร์แห่งชาติจีน มีการใช้อัตลักษณ์ชองชนชาติจีนในยุคของการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบรูปทรงของตัวอาคาร ซึ่งสอดค้องกับพื้นท่ีภายใน
โครงการท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา การใช้แสงธรรมชาติร่วมกับแสง
ประดิษฐ์ภายในอาคารฯ ผ่านวัสดุสังเคราะห์ สร้างมิติในพื้นท่ีได้อย่างน่าสนใจ 
 

3. กรณีศึกษาโครงการที่ 3 
 SHANGHAI FILM MUSEUM 
 

     

     
 
ภาพที่ 19 ส่วนทางเข้า และส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 
ท่ีมา : Shanghai Film Museum. 15 สิงหาคม 2556. http://coordination.asia/shanghai-film-
museum-3/ 
 

3.1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
3.1.1. เพื่อศึกษาโครงการท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์ 
3.1.2. เพื่อศึกษารูปแบบโครงการ เพื่อนํามาประยุกต์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
3.1.3. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังโครงการ 
3.1.4. เพื่อศึกษาถึงการจัดรูปทรงของอาคาร 

3.2. สถานท่ีต้ังโครงการ Xujiahui No. 595, Caoxi North Road, Xuhui 
District 200030 Shanghai, China 

http://coordination.asia/shanghai-film-museum-3/
http://coordination.asia/shanghai-film-museum-3/
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3.3. ผู้ออกแบบ COORDINATION ASIA 
3.4. ปีท่ีเปิดทําการ 2554 
3.5. แนวความคิดของโครงการ 

      เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีใช้สถานท่ี ท่ีเป็นสตูดิโอโรงถ่ายภาพยนตร์เดิม เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ท่ี
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ลักษณะการจัดแสดง เริ่มต้นจากช้ัน4 ของพื้นท่ี แล้วจึงค่อยไล่ลําดับลงมาจนถึงส่วน
พิพิธภัณฑ์ โดยในทุกพื้นท่ีของการจัดแสดง จะมีการสร้างปฏิสัพันธ์กับผู้เข้าชมโครงการ โดยมีการใช้
องค์ประกอบของโรงถ่ายภาพยนตร์เป็นตัวดําเนินเรื่อง พร้อมท้ังการใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ถ่ายทําภาพยนตร์
จริง หรืออุปกรณ์ประกอบฉากอื่นๆ รวมถึงการใช้แสงสว่างในการสร้างจุดสนใจให้กับพื้นท่ี 
 

     

     
 
ภาพที่ 20 ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 
ท่ีมา : Shanghai Film Museum. 15 สิงหาคม 2556. http://coordination.asia/shanghai-film-
museum-3/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://coordination.asia/shanghai-film-museum-3/
http://coordination.asia/shanghai-film-museum-3/
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ภาพที่ 21 ส่วนโรงภาพยนตร์, ส่วนห้องเอนกประสงค์ และส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 
ท่ีมา : Shanghai Film Museum. 15 สิงหาคม 2556. http://coordination.asia/shanghai-film-
museum-3/ 
 
วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ี 3  
      พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ปักกิ่ง มีความน่าสนใจในการใช้พื้นท่ีเดิมซึ่งเป็นสตูดิโอสําหรับถ่าย
ทําภาพยนตร์ ปรับเปล่ียนให้พื้นท่ีสําหรับจัดแสดงนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ โดยใช้การเล่าเรื่องใน
ลักษณะเหมือนการถ่ายทําภาพยนตร์ มีการนําวัสดุ, ส่ิงของ หรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการแสดง มาจัด
แสดงในพื้นท่ีได้อย่างโดดเด่น การเลือกใช้สี, วัสดุ รวมถึงการให้แสงส่วางท่ีคุมบรรยากาศภายในพื้นท่ี
ให้เกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงถ่ายภาพยนตร์ การเลือกใช้ส่ือผสมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม 
ให้เกิดความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์นั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://coordination.asia/shanghai-film-museum-3/
http://coordination.asia/shanghai-film-museum-3/
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4. สรุปการเปรียบเทียบกรณีศึกษา 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบกรณีศึกษา 
 
กรณีศึกษา ที่ต้ังโครงการ วัตถุประสงค์ การก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรม สรุปเป้าหมาย 

สถาบัน
พิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้
แห่งชาติ 

เลขท่ี 4  ถนน 
สนามไชย แขวง
พระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 

เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว และ
เรียนรู้
ประวัติศาสตร์
ชนชาติ 

เป็นพื้นท่ี
ให้บริการ
สําหรับ
บุคคลท่ัวไป 

-ส่วนต้อนรับ,  
-ส่วนร้านค้า, 
-ส่วน
ร้านอาหาร
เครื่องด่ืม 
-ส่วนจัดแสดง
นิทรรศการ 
-ส่วน
เอนกประสงค์ 

นําเสนอ
วิวัฒนาการ, 
วัฒนธรรม, 
วิถีชีวิต ของ
คนไทยใน
แผ่นดิน
สุวรรณภูม ิ

หอ
ภาพยนตร์
แห่งชาติจีน 

กรุงปักกิ่ง ประเทศ
จีน 

เพื่อเฉลิมฉลอง
การก่อตัง
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์
ภายในประเทศ 

เป็นพื้นท่ี
ให้บริการ
สําหรับ
บุคคลท่ัวไป 

-ส่วนจัดแสดง
นิทรรศการ 
-ส่วนจัดแสดง
งานนวัตร
กรรมใน
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ 
-ส่วนโรง
ภาพยนตร์ 
-ส่วนบริการ 

มุ่งเน้นท่ีการ
นําเสนอ
วิวัฒนาการ
ความทันสมัย
ใน
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์
จีน 

Shanghai 
Film 
Museum 
 

Xujiahui No. 595, 
Caoxi North Road, 
Xuhui District 
200030 Shanghai, 
China 
 

เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว และ
เรียนรู้
ประวัติศาสตร์
ของ
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ใน
เมืองเซี่ยงไฮ ้

เป็นพื้นท่ี
ให้บริการ
สําหรับ
บุคคลท่ัวไป 

-ส่วนจัดแสดง
นิทรรศการ 
-ส่วนโรง
ภาพยนตร์ 
-ส่วนบริการ 
 

เป็นเล่าเรื่อง
ของ
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ใน
เซี่ยงไฮ้ต้ังแต่
อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
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สรุปการทบทวนวรรณกรรม 
      สรุปแนวคิดท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
      จากการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดภูมิปัญญาหนังใหญ่ วัดขนอน จ. ราชบุรี เพื่อนํามาใช้
ในการออกแบบ จําเป็นท่ีจะต้องมีความเข้าใจในองค์รวม เพื่อท่ีจะสามารถนําเสนองานออกแบบ ท่ีได้
จากแนวความคิด โดยวิเคราะห์ท้ังทางด้านรูปธรรมและนามธรรม 
      การแสดงหนังใหญ่ของวัดขนอนในอดีตท่ีผ่าน เป็นการแสดงท่ีผ่านการฝึกฝนจากครูบา
อาจารย์ ผู้รู้และผู้เช่ียวชาญในท้องถิ่น ทําให้เกิดเอกลักษณ์ในการแสดงท่ีมีความเฉพาะตัว ในการ
แสดงหนังใหญ่นั้น เกิดจากการรวมตัวของผู้เช่ียวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ ท่ีจะต้องทํางานร่วมกัน
อย่างกลมกลืน ในการท่ีจะต้องแสดงออกถึงความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
      ในด้านรูปธรรม ได้นําลักษณะรูปทรงของตัวหนังท่ีเกิดจากการฉลุลายของตัวหนังโดย
ผ่านการให้แสงท่ีตกกระทบกับฉากในการสร้างมิติการรับรู้ 
      การเคล่ือนไหวของตัวหนังแต่ละตัวในระหว่างการแสดง ท่ีก่อให้เกิดการซ้อนทับของ
รูปทรงของตัวหนัง นํามาเป็นแนวคิดหลักในการแปรรูปและจัดวางพื้นท่ี จนถึงการออกแบบ
รายละเอียดเพื่อก่อให้เกิดการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพ 

     ด้านสถานท่ีท่ีใช้ในการแสดง ในอดีตการแสดงหนังใหญ่จะทําการแสดงในพื้นท่ีโล่ง
เนื่องจากจะต้องใช้ไฟจากร้านเพลิงในการช่วยให้แสงสว่างประกอบการแสดง ซึ่งหากแสดงภายใน
พื้นท่ีปิดอาจจะทําให้เกิดอัตรายได้ และช่วงเวลาการแสดงจะมีท้ังช่วงเวลากลางวันและกลางคืน   แ ต่
ปัจจุบัน การแสดงหนังใหญ่จะทําการจัดแสดงท่ีโรงแสดงหนังใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนศาลาภายใน
บริเวณวัด ซึ่งดูแลและบริหารจัดการโดยพระในวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการ
ดําเนินการจัดการ ส่วนนักดนตรี ผู้พากย์ ก็เป็นคนในพื้นท่ี ท่ียังมีความรักในการแสดงหนังใหญ่ ส่วนผู้
แสดงนั้นก็เป็นเด็กในพื้นท่ี ทีใช้เวลาว่างในวันหยุดมาทําการซ้อมและแสดง โดยได้ค่าตอบแทนเป็นค่า
ขนมเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะทําการจัดแสดงเฉพาะวันเสาร์ ช่วงเวลาเช้า (ประมาณ 10.00 น. – 11.00 
น.) 

     ด้านเนื้อเรื่องในการแสดงหนังใหญ่นั้น นอกจากจะเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงและ
ความสวยงามแล้วนั้น การแสดงหนังใหญ่ยังสอดแทรกแนวคิดในเรื่องต่างๆไว้เป็นคติสอนใจชาวบ้าน
และผู้ชมในยุคนั้นด้วย เช่น ในอดีตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งพระมหากษัตริย์จะ
ดํารงตําแหน่งในฐานะสมมุติเทพ ซึ่งเปรียบเสมือนองค์พระนารายณ์อวตาร การแสดงเรื่องรามเกียรต์ิ 
เป็นการแสดงท่ีสอดแทรกแนวคิดเทวนิยม การสรรเสริญเชิดชูพระมหากษัตริย์ ซึ่งเปรียบเสมือนองค์
พระนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็ญ อีกท้ังยังสอดแทรกแนวความคิด และเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนา ในเรื่องของธรรมะท่ีสามารถเอาชนะความอยุติธรรมท้ังปวง การเจริญสติ การต้ังอยู่ใน
ความไม่ประมาท อีกท้ังยังสอดแทรกวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเส่ียงทาย 
การละเล่น การใช้สมุนไพรในการแก้พิษต่างๆ 

 
     ด้านการแสดงหนังใหญ่ จะมีท่าทางในการแสดงจะคล้ายโขนอยู่มาก ซึ่งจะต้องอาศัยการ

ฝึกฝน การจัดระเบียบร่างกายและท่าทางในการแสดง ซึ่งกว่าจะทําการฝึกฝนจนได้ขึ้นแสดงนั้น
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จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ผู้ฝึกจึงต้องมีความอดทน และมีร่างกายท่ีเข้มแข็ง จึงสามารถทําการ
แสดงได้ การได้ใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมเป็นระยะเวลานาน การได้ฝึกท่าทางการเชิดและการแสดง
ต่างๆ จะทําให้ผู้ฝึกค่อยๆซึมซับเรื่องของระเบียบวินัยในการทํางาน ความอดทนต่อส่ิงยั่วยุต่างๆ ความ
สามัคคีในการทํางาน ท่ีจะต้องอาศัยระยะเวลาและขั้นตอนท่ีเหมาะสม 

 
     ด้านเนื้อหาท่ีได้จากบทประพันธ์และเนื้อเรื่อง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

ศาสนา  เป็นการสอดแทรกเนื้อหาในทางธรรมะ และให้ผู้ชมซึมซับคติธรรม
ในเรื่องต่างๆเช่น ธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ การใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท การให้อภัย 

ความเช่ือ  ในเนื้อหาท่ีแสดงนั้น ได้สอดแทรกแนวความคิดในเรื่องของเทวนิ
ยมลงไปด้วย รวมถึงเรื่องของการถือฤกษ์ยามในการทําพิธี หรือประกอบภารกิจท่ีสําคัญ 

ประเพณี การให้ความเคารพต่อผู้ท่ีมีอาวุโสกว่า และการรู้จักทดแทนบุญคุณ 
พิธีการ  เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตและการทํางาน การเตรียม

ความพร้อมอยู่เสมอ การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์สถานการณ์ 
วิถีชีวิต  สอดแทรกคติความเช่ือในแบบชาวบ้าน เช่น การเส่ียงทายต่างๆ 

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ เช่น การกินอยู่หลับนอน การใช้สมุนไพรต่างๆในการแก้พิษ การมีอารมณ์
ขบขันในการใช้ชีวิตประจําวัน 
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ตารางท่ี 2  ตารางสรุปข้อมูลทางกายภาพที่ได้จากหนังใหญ่ 
ชนิดของหนัง การใช้งาน / การแสดง ป ร ะ โ ย ช น์

ทางด้านสังคม 
ป ร ะ โ ย ช น์
ทางด้านอารมณ์ 

วัสดุที่ใช้ รูปทรง กรรมวิธีการ
ผลิต 

สีสันที่ได้ การให้แสง / แสง
ที่ได้ 

หนังเจ้า/หนังครู เฉพาะประกอบพิธีไหว้
ครู 

- ส อ ด แ ท ร ก
แ น ว คิ ด ท า ง
ศาสนา 
- ส อ ด แ ท ร ก
แนวคิดทางเทวนิ
ยม 
- ค วามร่ วมมื อ 
และความสามัคคี
ในการทํางาน 

- ค ว า ม
สนุกสนาน 
- ยกระดับจิตใจ 
- ป ลู ก ฝั ง
คุ ณ ธ ร ร ม , 
จริยธรรม 

- หนังวัวออกลูก
ตาย (ใช้กับหนัง
เจ้า / หนังครู) 
- หนังวัว 
- ไม้ไผ่ 

- รูปทรงที่ได้จาก
ธรรมชาติ แต่มี
แบบแผน 
- รูปทรง 2 มิติ 

- ตัด 
- เจาะ / ฉลุ 
- เฉือน 
- สลัก 
- ตอก 

เป็นสีที่ได้จาก
การผสมด้วย
วั ส ดุ จ า ก
ธรรมชาติ 
- สีขาว 
- สีเหลือง 
- สีเขียว 
- สีแดง 
- ทองเปลว 

-แสงธร รมชา ติ
จากกองไฟ 
- แสงสังเคราะห์
จากหลอดไฟ 
- มี ทั้ ง แ บ บ ทึ บ
แสง 
- แบบโปร่งแสง
ผสมกับสีที่ ย้อม
ตัวหนัง 

หนังเฝูา/หนังไหว้ ตอนเข้าเฝูา 
หนังคเนจร/หนังเดิน ตอนเดินทาง 

ตอนยกทัพ 
ตอนตรวจทัพ 

หนังง่า สู้รบ / เหาะ / แสดง
อิทธิฤทธ์ิ 

หนังเมือง ต อ น อ ยู่ ตํ า ห นั ก  / 
ศาลา / สวนปุา 

หนังจับ ตอนต่อสู้ 2 คน 
หนังเบ็ดเตล็ด ไพร่พล / ตัวตลก / 

ปราสาท / ลิง / ยักษ์ 
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ประวัติความเป็นมาของหอภาพยนตร์ในประเทศไทย 
ประเทศไทย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และการผลิตภาพยนตร์มาก เคยติดอยู่ใน

อันดับ 12 ประเทศผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของโลก คือผลิตภาพยนตร์เรื่องมากว่า 100 เรื่องต่อปี  
น่าสังเกตว่าความคิดในการจัดเก็บรักษาภาพยนตร์ของชาติได้เคยเกิดข้ึนอย่างเป็นทางการครั้งหนึ่งใน
ปี พ.ศ. 2509 คือ เมื่อคณะอนุกรรมการส่ือสารมวลชน ในคณะกรรมการชาติ ว่าด้วยองค์การยูเนสโก
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร  ทรงเป็นประธาน มีมติในการ
ประชุมครั้งหนึ่งของปีนั้น เรียกร้องให้หอสมุดแห่งชาติ  เปิดแผนกเก็บภาพยนตร์ท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมขึ้นอีกแผนกหนึ่ง โดยหวังจะให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นไปใน
อดีตได้อย่างชัดแจ้ง และพร้อมกันนั้นก็ต้องการให้เกิดความสะดวกสะบายในการค้นคว้าด้วย (ไทยรัฐ 
7 ตุลาคม 2509) แต่น่าเสียดายว่า การเรียกร้องนั้นไม่สามารถทําให้เกิดการปฏิบัติจริงแต่อย่างใด  

เวลาผ่านไปจนถึงปี พ.ศ. 2524 มีเอกชนซึ่งสนใจศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ไทยผู้หนึ่ง ได้ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์เก่าสมัยรัชกาลท่ี 7 ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟ
หลวงในอดีต จึงเรียกร้องต่อสาธารณะผ่านทางส่ือมวลชน  ให้ทางราชการดําเนินการอนุรักษ์
ภาพยนตร์เหล่านั้นและจัดต้ังหน่วยงานทําหน้าท่ีเก็บรวมรวมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทย
การเรียกร้องนี้ อาจจะไม่เกิดผลเป็นจริงขึ้นได้เลย เช่นเดียวกับเมื่อสิบห้าปีก่อนนั้น ถ้าหากว่าเอกชน
นั้นไม่ยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องอย่างเด็ดเด่ียวและต่อเนื่อง และโดยการลงมือกระทําจริง ด้วยการค้นหา
สะสมฟิล์มภาพยนตร์ท่ีมีค่าของชาติให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะ  ในท่ีสุดเมื่อปี พ.ศ. 2527 กรม
ศิลปากร จึงต้องยอมรับข้อเรียกร้อง โดยจัดทําโครงการจัดต้ังหอภาพยนตร์แห่งชาติ และขออนุมัติ
โครงการนี้จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติเมื่อวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2527  

คณะกรรมการของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการกรมศิลปากร นักวิชาการ เอกชน 
และบุคคลในวงการภาพยนตร์ ได้ศึกษาการจัดต้ัง รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
หรือองค์กรด้านนี้ของประเทศต่าง ๆ ท่ีสุดได้เห็นชอบให้เรียกช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดต้ังขึ้นในประเทศ
ไทยนี้ว่า หอภาพยนตร์แห่งชาติ และเรียกในภาษาอังกฤษว่า The National Film Archive ตามแบบ
ของประเทศอังกฤษ คณะกรรมการยังมองเห็นว่าหน่วยงานนี้ สามารถพัฒนาให้มีฐานะเป็นเอกเทศ
ระดับกองของหน่วยราชการได้ในอนาคต แต่ในระยะเริ่มต้นซึ่งไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนอกจาก
แผ่นกระดาษ จึงให้มีฐานะเท่ากับงานหนึ่ง ฝากไว้กับกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในขณะนั้น  และ
ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร ให้ใช้อาคารเก่าท้ิงร้างหลังหนึ่ง ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป์ ถนนเจ้าฟูา กรุงเทพ ซึ่งเคยเป็นอาคารโรงกษาปณ์ของกรมธนารักษ์มาก่อน ทําเป็นท่ีทําการของ
หอภาพยนตร์แห่งชาติ โดยจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 4 นาย และแต่งต้ังข้าราชการคนหนึ่งมาปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นหัวหน้างาน 

ภารกิจในระยะแรกของหอภาพยนตร์แห่งชาติ คือการแสวงหาภาพยนตร์และส่ิง
เกี่ยวเนื่องใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับภาพยนตร์ เช่น เอกสารเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ ภาพถ่ายเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ ส่ิงพิมพ์เกี่ยวกับการโฆษณาเผยแพร่ภาพยนตร์ วัตถุและอุปกรณ์ครุภัณฑ์เกี่ยวกับการสร้าง
ภาพยนตร์ หนังสือและวารสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ ฯลฯ โดยเน้นท่ีผลงานซึ่งเป็นของคนไทยหรือของ
ชาติ ซึ่งคนไทยได้เริ่มรู้จักภาพยนตร์มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2440 และเริ่มสร้างภาพยนตร์มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2443 เป็นต้นมา ปัญหาสําคัญคือฟิล์มภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีเปราะบางท่ีสุด อาจเส่ือมสภาพได้อย่าง
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ง่ายดายหากไม่ได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ จึงเช่ือว่าผลงานภาพยนตร์ของชาติได้เส่ือมสภาพและ
สาบสูญไปแล้วเป็นจํานวนมาก อาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของท้ังหมดท่ีเคยสร้างขึ้นมา 

อย่างไรก็ดี หอภาพยนตร์แห่งชาติ สามารถติดตามค้นหาและแสวงหาฟิล์มภาพยนตร์
และส่ิงเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ท่ียังเหลืออยู่ได้เป็นจํานวนมากพอท่ีจะเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็น
มรดกอย่างหนึ่งของชาติสืบไป ขณะเดียวกันก็ทําหน้าท่ีคอยแสวงหาและจัดเก็บบรรดาภาพยนตร์และ
ส่ิงเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ของชาติท่ีได้รับการผลิตในปัจจุบัน เพื่อมิให้สูญหายไปดังในอดีต 

    ปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรให้โอนหอภาพยนตร์แห่งชาติไปสังกัดเป็นฝุายหนึ่งในกองหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ และในปีนี้เองหอภาพยนตร์แห่งชาติเริ่มเปิดให้บริการแก่สาธารณชน ซึ่งมี 2 
ลักษณะ คือการให้บริการแก่ผู้เข้าไปขอค้นคว้าภาพยนตร์และส่ิงเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ อีกลักษณะ
คือการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ การจัดนิทรรศการ การจัดบรรยายเกี่ยวกับภาพยนตร์ นอกจากนี้
หอภาพยนตร์แห่งชาติยังได้สมัครเป็นสมาชิกสังเกตการณ์ของสหพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ และ
ในปีเดียวกันนี้หอภาพยนตร์แห่งชาติได้รับรางวัลเหรียญเงินขององค์การยูเนสโก  นับเป็นเกียรติภูมิ
สําคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงานและของชาติ 

    ปี พ.ศ. 2540 หอภาพยนตร์แห่งชาติได้ย้ายสถานท่ีต้ังจากอาคารเก่าในบริเวณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟูา กรุงเทพ ไปยังสถานท่ีต้ังใหม่ท่ีถนนพุทธมณฑล สาย ๕ 
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หอภาพยนตร์แห่งชาติท่ีศาลายา จะได้รับการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์อนุรักษ์และจัดเก็บภาพยนตร์ของชาติ เป็นศูนย์ให้บริการค้นคว้าศึกษาภาพยนตร์
และส่ิงเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นเอกสาร
ประวัติศาสตร์ เป็นงานศิลปและเป็นมหรสพ โดยจัดสร้างห้องสมุด โรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ (หอภาพยนตร์แห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม : ประวัติหน่วยงาน, 2552) 
 
ประวัติความเป็นมาของหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

    เมื่อ 23 มิถุนายน 2552 หอภาพยนตร์ได้รับการอนุมัติให้จัดต้ังเป็นหน่วยงานองค์การ
มหาชน โดยได้ให้เหตุผลในการจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนดังนี้ 

    ความจําเป็นอันเนื่องจากภารกิจ การรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ความเป็นไปของสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นรากของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยท่ีได้
ดําเนินการมาและเรียกกันว่า “จดหมายเหตุ” ปกติจะเน้นการจัดเก็บและบันทึกจากเอกสารหรือ
หนังสือ ส่ิงพิมพ์ รวมท้ังบางส่วนบันทึกในลักษณะของภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียง ซึ่ง
เก็บรักษาบนแผ่นฟิล์ม (film) ระยะแรกในอดีตจะมีไม่มากนัก หน่วยงานรองรับภารกิจ คือ หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งมีสถานะเป็นแผนกหนึ่งอยู่ในกองหรือสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (ใน
ปัจจุบัน) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าท่ีทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านภาพยนตร์หรือส่ือ
โสตทัศน์ ซึ่งดําเนินการมาเป็นเวลา 23 ปีแล้ว เมื่อเทคโนโลยีมีราคาถูกลงและพัฒนาปากทให้การ
บันทึกเหตุการณ์ด้วยฟิล์ม เป็นเรื่องง่ายและมีแนวโน้มท่ีจะมากมหาศาลขึ้นเป็นลําดับ ท้ังใน
รูปลักษณะของ ฟิล์ม (film) แถบแม่เหล็ก (tape) หรือเทคโนโลยีการส่ือสารประเภทอื่น ท่ีสําคัญส่ือ
โสตทัศน์เหล่านี้เส่ือมสภาพหรือถูกทําลายได้โดยว่าย ทําให้การเก็บรวมรวมและการอนุรักษ์ อันเป็น
ภารกิจของหอภาพยนตร์แห่งชาติมีความยุ่งยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น ต้องการการจัดการท่ีทันสมัย  
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สามารถร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภารกิจการจัดเก็บ 
อนุรักษ์ แผ่นฟิล์มบันทึกภาพและเสียง ส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึง
แผ่นภาพและเสียงท่ีบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับราชพิธี หรือรัฐพิธีตามโบราณราชประเพณี ท่ีมีองค์กร
หรือบุคคลอื่นจัดทําท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชน ประกอบกับในปี พ.ศ 2550 รัฐบาลโดยมติ
คณะรัฐมนตรี วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2550 ได้อนุมัติให้หอภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานปฏิบัติ
รับผิดชอบในโครงการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และ ภาพนิ่งส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 ได้รับงบประมาณ 198.55 ล้านบาท เพื่อดําเนินการก่อสร้างอาคารหอภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ภาพยนตร์และจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนสืบไป และใน
การนี้ได้มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการหอภาพยนตร์
แห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีจะรับผิดชอบดูแลฟิล์มภาพยนตร์และภาพนิ่งส่วนพระองค์
สืบไปด้วย ทําให้ภารกิจเพิ่มข้ึนท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

ความจําเป็นอันเนื่องจากลักษณะองค์กร องค์กรท่ีจะมาบริหารงานจดหมายเหตุ ใน
ลักษณะของภาพและเสียงบนแผ่นฟิล์มหรือวัสดุอื่น จะต้องมีหน่วยงานหลักประสานเครือข่ายหรือให้
ได้มาซึ่งฟิล์มหรือวัสดุอื่น เพื่อทําการรักษาให้คงสภาพพร้อมใช้ได้ทุกเมื่อ เพื่อเผยแพร่และบริการให้
ประชาชนหรือนานาชาติได้รับรู้ เกิดความสํานึกตระหนักในความมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของท่ีพร้อมจะร่วม
รักษาส่ิงท่ีดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังหรือเกิดความรู้ความเข้าใจของคนต่างชาติ อันนําไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสัมคมในโลก ภารกิจดังกล่าว จึงมีลักษณะท่ีสามารถมี
รายได้จากการบริการ จะต้องมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและต้องการการบริการ
ท่ีสนองต่อผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องท่ีเป็นเครือข่ายท้ังในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และเมื่อ
พิจารณาปรับเข้ากับหลักการจัดต้ังองค์กรภาครัฐซึ่งมีทังในรูปส่วนราชการ องค์การมหาชนและ
รัฐวิสาหกิจ เห็นว่าไม่มีลักษณะเป็นบริการท่ีต้องใช้อํานาจปกครอง (รองรับโดยองค์กรแบบส่วน
ราชการ) หรือบริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีต้องมีรายได้และกําไร (รองรับโดย
องค์กรแบบรัฐวิสาหกิจ) แต่เป็นบริการทางสังคมท่ีไม่มุ่งมั่นหวังกําไรจาการดําเนินการ ซึ่งเป็นลักษณะ
ภารกิจท่ีสมควรจัดต้ังเป็นองค์การมหาชน 

     หากหอภาพยนตร์แห่งชาติ มีสถานะดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็จะไม่สามารถพัฒนางานได้
ทันกับความก้าวหน้าเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของสังคม ปัจจุบันนี้หอภาพยนตร์
แห่งชาติประสบปัญญหาไม่สามารถรักษามรดกภาพยนต์และส่ือโสตทัศน์ของชาติได้ทันการณ์และได้
มาตรฐานวิชาการ ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศท่ีรับภารกิจนี้ หน่วยงานไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะติดตามแสวงหาดูแลส่ือโสตทัศน์รูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นมากมาย และท่ีสุด
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล ปัญหาสําคัญของหน่วยงานคือการบริหารใน
บริบทของการเป็นส่วนราชการมีข้อจํากัดในการบริการท่ีต้องมีประสิทธิภาพสูง ภารกิจของหอ
ภาพยนตร์แห่งชาติเป็นบริการแก่สาธารณะด้านทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี ไม่มีการบริการสาธารณะ
ทางปกครอง จึงสมควรแปรสภาพเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
ได้ ซึ่งจะทําให้การบริหารจัดการของหอภาพยนตร์เป็นอิสระ เพิ่มความคล่องตัวมีประสิทธิภาพจริง  
(คําช้ีแจงประกอบการขอจัดต้ังหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นองค์การมหาชน, 2550 : 2-3) 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
 

ในการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาหนังใหญ่ เพื่อการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นการศึกษาถึงกระบวนการความคิด การสร้างสรรค์ และความงดงาม 
ของมหรสพไทยในอดีต โดยท าการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา รูปแบบของการ
แสดงแบบด้ังเดิมต้ังแต่อดีต ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาไปสู่แนวความคิดในการ
ออกแบบ โดยได้ก าหนดวิธีการศึกษาและวิเคราะห์ ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1   แผนภูมิแสดงกระบวนการศึกษาวิจัย 

ศึกษา และเก็บข้อมูลเบื้องต้น 

ทบทวนวรรณกรรม 

สรุปวิเคราะห์ 

กรอบแนวคิดในการออกแบบ 

กระบวนการในการแปรรูป 

ข้ันตอนการออกแบบ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
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1. แนวทำงในกำรศึกษำวิจัย 
 หัวข้อการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับการแสดงหนังใหญ่ และโครงการเสนอแนะการออกแบบ

ภายในหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แบ่งหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรม เป็นข้อๆ ดังนี้ 
1.1 การศึกษาทบทวนวรรณกรรมในส่วนของการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี โดย

ศึกษาในเรื่องของประวัติความเป็นมา กรรมวิธีในการสร้าง การแสดง สถานท่ีจัดแสดง 
1.2 การศึกษาโครงสร้างองค์กร ภายในหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อ

ทราบความต้องการพื้นฐานในการอกแบบภายใน 
1.3 การศึกษาโครงการตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออแบบให้มีความร่วมสมัย 

และเหมาะสมกับยุคสมัย โดยสรุปเป็นแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 แผนภูมิแสดงวิธีการศึกษาหาข้อมูล และการออกแบบ 
 

โครงการ การศึกษาภูมิปัญญาหนังใหญ่ วัดขนอน จ. ราชบุรี 
พัฒนาเพื่อเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายใน 

หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

หนงัใหญ่ วดัขนอน จ. ราชบุรี 

ทบทวนวรรณกรรม หาขอ้มูลจากพื้นที่ศึกษา 

ประวตัิความเป็นมา หนังใหญ่ 
วดัขนอน จ. ราชบุรี 

ขั้นตอนการท า 

อุปกรณ์ที่ใชแ้สดง 

ขั้นตอนการแสดง 

เน้ือเร่ืองการแสดง 

แนวทางการในการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดลอ้ม
ภายในหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

สรุปวเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์โครงการ 

กรอบแนวคิดการ
ออกแบบ 

วตัถุประสงคข์อง
โครงการ 

กระบวนการแปรรูป 
แนวทางการด าเนินงาน

ของโครงการ 
ขั้นตอนการออกแบบ 

สถานที่ตั้งโครงการ 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 
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 จากกรอบแนวคิดท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม น ามาจัดระเบียบวิธีวิจัย โดยแบ่งขั้นตอน
ในการศึกษาวิจัยออกเป็นดังนี้ 
 

2. ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
2.1 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 ศึกษากรณีตัวอย่างและโครงการใกล้เคียง 
2.3 สร้างเครื่องมือวิจัย 
2.4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
2.5 วิเคราะห์ข้อมูล 
2.6 ศึกษา และวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ 
2.7 ก าหนดพื้นท่ีต้ังโครงการ 
2.8 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.9 แนวทางในการออกแบบ 
2.10 การออกแบบเสร็จสมบูรณ์ 
2.11 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

  
3. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 

3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภาคสนามโดยตรง เพื่อข้อมูลท่ี
หลากหลาย และเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การสนทนา และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
การเก็บข้อมูลภาคสนาม นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยภาพถ่ายจากพื้นท่ีจริง  และยังท าการ
สัมภาษณ์ผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญ เกี่ยวกับภูมิปัญญาหนังใหญ่ วัดขนอน จ. ราชบุรี เพื่อความชัดเจน
และมีน้ าหนักในการด าเนินงานวิจัย 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสาร และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยการน าข้อมูลท่ีได้มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อสร้างกรอบและประเด็นการศึกษา 
 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
4.1 ศึกษาประวัติความเป็นมา ของหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี 
4.2 ศึกษาศึกษาโครงสร้างองค์กร หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แนวทางใน

การด าเนินงาน และการบริหารจัดการ 
4.3 น าข้อมูลท่ีได้มาท าการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อมาประยุกต์ใช้เป็นแนวความคิดในการ

ออกแบบโครงการเสอนแนะ การออกแบบ-ภายในหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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5. เคร่ืองมือในกำรศึกษำวิจัย 
 รูปแบบในการศึกษาวิจัย เป็นรูปแบบเชิงคุณภาพเพื่อหาความต้องการทางด้านกิจกรรมท่ีมี
ความสัมพันธ์กับโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน 
 

 
แผนภูมิท่ี 3 แผนภูมิแสดงรูปแบบการวิจัย 
 

5.1 การเก็บข้อมูลทางเอกสาร โดยการศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัย
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

5.2 การสังเกต ซึ่งจะป็นการสังเกตโดยลงพื้นท่ี และสังเกตกิจกรรมท่ีเกี่ยงข้อง 
5.3 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการสนทนา ซักถามและโต้ตอบ

ระหว่างผู้รวบรวมข้อมูลหรือผู้สัมภาษณ์ (interviewer) กับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ 
(interviewee)  

5.3.1 การสร้างแบบสอบถาม 
  เครื่องมือในการศึกษาวิจัย จะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการสร้าง
แบบสอบถามท่ีได้จากแนวคิดในการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน
ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่ม
ประชาชนท่ัวไป, กลุ่มคนวัยท างาน) จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับ เพศ สถานภาพการ
สมรส อายุ ระดับการศึกษา รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามท่ีให้ตรวจสอบรายการ 
(checklist) 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับศิลปะการแสดงหนัง ใหญ่  ซึ่ งมี
แบบสอบถามท่ีเป็นแบบให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลีเคิร์ท (Likert scale)  
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 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ ความต้องการของการบริการภายในหอภาพยนตร์ กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีควรจะมี เป็นแบบสอบถามท่ีให้ตรวจสอบรายการ (checklist) 

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้บริการหอภาพยนตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ ความถี่ของการใช้บริการ
หอภาพยนตร์ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ วิธีการเดินทาง งบประมาณ เหตุผลในการเข้าใช้บริการ 
เป็นแบบสอบถามท่ีให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 

6. วิธีกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
6.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

6.1.1 ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
6.1.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล  โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 

นักเรียน / นักศึกษา และประชานชนท่ัวไปในวัยท างาน จ านวน 30 ราย 
 

7. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และแบ่งการเก็บข้อมูลดังนี้ 

7.1 การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นโดยการศึกษาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น เอกสาร, วารสาร, 
หนังสือ, เว็บไซท์หรืออินเตอร์เน็ต, บทความท่ีเกี่ยวข้อง กับการแสดงหนังใหญ่ รวมถึงภูมิปัญาท่ีแฝง
อยู่ในการแสดง ประเพณี วิถีชีวิตโดยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจะเป็นแนวทางในการใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการศึกษาวิจัยต่อไป 

7.2 การศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนาม 
7.2.1 เป็นการลงพื้นท่ีท่ีศึกษาวิจัยเพื่อท าการก าหนด พื้นท่ีท่ีจะท าการศึกษา ท้ังในด้าน

สภาพแวดล้อมโดยรวม, ภูมิอากาศ, และการเดินทางเข้าถึงโครงการ ซึ่งมีการเก็บ
บันทึกข้อมูลด้วยวิธีการถ่ายภาพ และจดบันทึก 

7.2.2 การลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาการแสดงหนังใหญ่จากสถานท่ีจริง คือวัดขนอน จังหวัด
ราชบุรี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของหนังใหญ่ ประวัติความเป็นมา, การแสดง, 
ขั้นตอนการสร้างหนังใหญ่ 

7.2.3 บทสัมภาษณ์พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาส วัดขนอน ซึ่งเป็นผู้ดูแลเก็บรักษา
และเผยแพร่ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและรูปแบบในการ
แสดง 
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แผนภูมิท่ี 4 แผนภูมิแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

8. วิธีกำรน ำเสนอ สามารถน าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้ 
8.1 น าเสนอด้วยเอกสาร 
8.2 น าเสนอด้วยโปรแกรมน าเสนองาน (Powerpoint) 
8.3 น าเสนอด้วยแบบจ าลอง (Mass Model) 
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บทที่ 4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ 
 
       จากการศึกษาข้อมูลในส่วนท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการออกแบบ 
คือการสรุปเนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ศึกษา โดยแบ่งตามหัวข้อหลักๆ ดังนี้ 
 
1. ความเชื่อมโยงของตัวหนัง 
       การแสดงหนังใหญ่นั้น มีความเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงในหลายประเด็น โดยสามารถแบ่งเป็น
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

1.1 ความเช่ือมโยงระหว่างตัวหนังและผู้ชม จากการศึกษาข้อมูลในบททท่ี 2 เป็น
การศึกษาต้ังแต่ประวัติความเป็นมาของตัวหนัง การจัดแสดง ขั้นตอนการผลิต เนื้อหาท่ีใช้ในการแสดง 
จนน าไปสู่การแสดงต่อผู้ชม 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงความเช่ือมโยงระหว่างตัวหนังกับผู้ชม 
 
       จากแผนภูมิท่ีแสดงความช่ือมโยงระหว่างตัวหนังและผู้ชม โดยท่ีการแสดงในแต่ละครั้ง 
จะใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 45 – 60 นาที  ผู้แสดงและตัวหนังจะต้องมีความสอดคล้องกับ
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เนื้อเรื่องท่ีจะจัดแสดง ส่วนของเนื้อเรื่องท่ีแสดงนั้น จะเป็นการเล่าเรื่องรามเกียรต์ิเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใน
ระหว่างการแสดงก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหาท่ีมีความสนุกสนาน และมีคติสอนใจเป็นระยะ การแสดง 
หนังใหญ่นั้น ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงการแสดงได้ ทางการมองเห็น การแสดงออก ท่วงท่าการแสดงของผู้
แสดง และตัวหนัง แสงท่ีส่องผ่านจอมากระทบกับตัวหนัง เสียงดนตรีท่ีใช้ในประกอบการแสดง 
รวมถึงเสียงของผู้พากษ์ประกอบการแสดง 

1.2 ความเช่ือมโยงของตัวหนังกับผู้แสดง ในการแสดงหนังใหญ่นั้นมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผู้แสดงจะต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการฝึกในแบบท่ีไม่มีตัวหนังและฝึก
ไปพร้อมๆกับตัวหนัง ในส่วนของการฝึกฝน การซ้อม การแสดงจะต้องมีการเคล่ือนไหว และอารมณ์ท่ี
สอดคล้องไปกับตัวหนังแต่ละชนิด และการแสดงในแต่ละตอน 

1.3 ความเช่ือมโยงของตัวหนังกับสถานท่ี จากข้อมูลการศึกษา ในอดีตการแสดง
หนังใหญ่ในแต่ละครั้ง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นในบ้านเมือง เช่น งานเฉลิมฉลอง
วันพระราชสมภพ งานพระราชทานเพลิงศพของบุคคลส าคัญของบ้านเมือง ปัจจุบันการแสดงหนัง
ใหญ่วัดขนอนจะจัดแสดงเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเวลาเช้าต้ังแต่ 9.00-11.30 น. หรือจัดแสดง
ตามงานส าคัญต่างๆ ตามแต่จะได้รับเชิญไปแสดง 
 

 
แผนภูมิท่ี 6 ผังแสดงพื้นท่ีจัดแสดงหนังในอดีต 
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แผนภูมิท่ี 7 ผังแสดงพื้นท่ีจัดแสดงหนังในปัจจุบัน 
 
 
2 ขั้นตอนการผลิตตัวหนัง ในการผลิตตัวหนังส าหรับใช้ในการแสดงนั้น กล่าวโดยสรุปจะมี
หนังอยู่ 2 ชนิดท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงคือ 

2.1 หนังใหญ่ท่ีใช้แสดง ตัวหนังเกิดการน าหนังวัวท่ีตายแล้ว มาเป็นวัตถุดิบในการ
สร้างสรรค์ตัวหนัง เนื่องจากหนังวัว เมื่อน ามาฟอกแล้วจะมีความอ่อนนุ่มมากกว่าหนังชนิดอื่น เมื่อ
น ามาตากแล้วผิวของหนังจะไม่ย่น จากนั้นจึงน ามาฉลุเป็นภาพและลวดลาย และใช้สีระบายเพื่อให้
เกิดความสวยงาม ตัวหนังใหญ่แต่ละตัวจะท าการแกะฉลุลายตามเนื้อเรื่องท่ีแสดง 

2.2 หนังเจ้าหรือหนังครู เป็นหนังท่ีใช้ในพิธีกรรมไหว้ครูศิลปะการแสดง ซึ่งจะใช้
หนังจากวัวที่ถูกฟ้าผ่าตาย หรือคลอดลูกตายท้ังแม่และลูก หรือแม่วัวท้องแก่ตาย ถือว่าเป็นอาถรรพ์
จะท าให้หนังเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ 
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แผนภูมิท่ี 8 แสดงขั้นตอนการผลิตตัวหนัง 
 
3. เอกลักษณ์, รูปทรง, สีสันที่ปรากฎบนตัวหนัง หนังท่ีใช้ในการแสดงแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

3.1 หนังท่ีใช้ในการประกอบพีธีกรรมไหว้ครูก่อนท าการแสดง ซึ่งก็คือหนังเจ้าหรือ
หนังครูนั่นเอง โดยมากรูปทรงท่ีท าการแกะสลัก จะเป็นตัวฤาษี 

3.2 หนังท่ีใช้ในการแสดง ในส่วนหนังท่ีใช้ส าหรับการแสดงนั้น สามารถแบ่งได้ 6 
ตัวโดยท่ีแต่ละตัวจะท าหน้าท่ีในการแสดงแตกต่างกันออกไป 

3.2.1 หนังเฝ้าหรือหนังไหว้ ใช้แสดงตอนเข้าเผ้า สูงประมาณ 1.00 เมตร 
3.2.2 หนังคเนจรหรือหนังเดิน ใช้แสดงตอนยกทัพตรวจพลกองทัพของตัว

นายหรือตัวลิง สูงประมาณ 1.40 เมตร 
3.2.3 หนังง่า ใช้แสดงตอนท่ีก าลังจะสู้รบกัน 
3.2.4 หนังเมือง ใช้แสดงตอนบทพูดของตัวละคร ในสถานท่ีต่างๆ สูง

ประมาณ 2.00 เมตร 
3.2.5 หนังจับ เป็นหนังท่ีมีภาพตัวละครในเรื่องต้ังแต่ 2 ตัว ขึ้นไปอยู่ในหนัง

ผืนเดียวกัน ใช้แสดงในตอนท่ีตัวละครก าลังต่อสู้กัน 
3.2.6 หนังเบ็ดเตล็ด ใช้แสดงประกอบในแต่ละตอน ซึ่งจะมีลักษณะ รูปทรง

ของตัวหนังท่ีมีกิริยาท่าทางท่ีแตกต่างกันออกไป 
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แผนภูมิท่ี 9 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์รูปทรง และสีสันของตัวหนัง 
 
4. แสงเงาที่เกิดจากการแสดง 

           การแสดงหนังใหญ่ ส่ิงท่ีส าคัญ และมีความจ าเป็นต่อการแสดงมากคือ การใช้แสงสว่าง 
ซึ่งในอดีต การให้แสงสว่างในการแสดงแต่ละครั้งนั้น จะก่อไฟโดยการใช้กะลามะพร้าวในการกอ่ไฟ 
ซึ่งเรียกว่าร้านเพลิง ส่องเข้าหาฉากหลังของผ้า ซึ่งลักษณะของแสงท่ีเกิดขึ้นจะมีทิศทางท่ีไม่คงท่ีจึงท า
ให้แสงเงาท่ีส่องผ่านตัวหนังจึงมีทิศทางท่ีไม่แน่นอน สร้างมิติทางการมองเห็น และสร้างความต่ืนเต้น
ขณะรับชม ประกอบกับตัวหนังท่ีมีความโปร่งแสงท่ีไม่เท่ากันท่ีเกิดจากการฉลุลาย และลงสี จึงท าให้
แสงและเงาท่ีเกิดขึ้นดูมิติมากขึ้น 

           ส่วนการแสดงในปัจจุบัน การใช้แสงสว่างจะใช้แสงประดิษฐ์ แสงและเงาท่ีเกิดขึ้นจะมี
ความชัดเจน ท าให้แสงท่ีส่องผ่านตัวหนังมองดูแล้วมีมิติเดียว แสงท่ีส่องผ่านตัวหนังไม่สามารถสร้าง
มิติทางการมองเห็นได้เท่าแสงจากร้านเพลิง 
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แผนภูมิท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบของการแสดง ในอดีตและปัจจุบัน 
 
5. เร่ืองราวท่ีใช้ในการแสดง 

           จากข้อมูลการศุกษา การแสดงหนังใหญ่นิยมแสดงเรื่องรามเกียรต์ิเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นเนื้อเรื่องท่ีผู้คนส่วนใหญ่รู้เรื่อง และเข้าใจง่าย ยังเป็นการสอดแทรกความเช่ือเรื่องเทว
บูชา เป็นการยกย่อง เชิดชูพระมหากษัตริย์ พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเปรียบเป็นพระรามอวตารมาปราบยุค
เข็ญ ส่วนของการแสดงเป็นส่วนใหญ่คือ หนุมานถวายแหวน ยกรบ ศึกอินทรชิตครั้งท่ี 1 ศึกมังกร
กัณฐ์ ระหว่างการแสดงในแต่ละตอนนั้นเนื่องจากเนื้อเรื่องรามเกียรต์ิในแต่ละตอนนั้น จะมีเนื้อหาท่ีมี
แต่ฉากสู้รบ และมีเนื้อหาท่ีดูจริงจัง ซึ่งในระหว่างการแสดงนั้นผู้แสดง และผู้พากษ์ก็จะสอดแทรก
เนื้อหาท่ีมีความสนุกสนานเข้ากับยุคสมัย และเนื้อเรื่องในตอนนั้นๆ โดยท่ีการสอกแทรกเรื่องตลกข า
ขันนั้น จะต้องไม่มากจนเกินไป เพราะจะท าให้เนื้อเรื่องหลักท่ีต้องการจะส่ือสารเสียอรรถรสไป 
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แผนภูมิท่ี 11 แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงของเนื้อเรื่องท่ี 
 
6. ความสัมพันธ์ของหนังใหญ่กับโครงการ 

ในอดีตการแสดงหนังใหญ่นั้น นอกจากจะเป็นท่ีนิยมส าหรับประชาชนโดยท่ัวไป เพราะ
ไม่สามารถหาชมได้ท่ัวไป จะต้องเป็นเทศกาลท่ีมีความพิเศษ ในระดับชาติจริงๆเท่านั้นจึงจะสามารถ
หาชมได้ และยังเป็นการแสดงมหรสพท่ีถ่ายทอดเรื่องราวทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และความ
บันเทิงท่ีสืบทอดต่อกันมาใหก้ับผู้คนโดยท่ัวไป การแสดงจะปรากฎออกมาในรูปแบบของการถ่ายทอด
เรื่องราวผ่านมิติของแสง และเงา บอกเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของความเช่ือ ความศรัทธาในความดีงาม 
เป็นไปเพื่อสอดแทรกคติสอนใจ อบรมส่ังสอน ขัดเกลาจิตใจของผู้ชม แต่เมื่อกาลผ่านมาในยุคปัจจุบัน 
หนังใหญ่เป็นไปเพียงเพื่อการส่ือสาร บอกกล่าวให้สังคมรับรู้ถึงการคงอยู่ของศิลปะ และมรดกของ
ชาติชนิดนี้ และจัดให้มีการแสดงในเฉพาะช่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ ตามงานพิธีส าคัญๆท่ีมีผู้เช้ือเชิญ 
หลังจากนั้นก็เป็นเพียงการดูแล เก็บรักษาไว้เพื่อการศึกษาส าหรับบุคคลท่ัวไป 
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แผนภูมิท่ี 12 แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงของหนังใหญ่กับโครงการ 
 
7. บทสรุปจากการสัมภาษณ์   
จากการวิจัยโดยการลงพื้นท่ีภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาส วัด
ขนอน ซึ่งเป็นผู้ดูแลคณะการแสดงหนังใหญ่ของวัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ลักษณะของการแสดงหนังใหญ่ในปัจจุบัน เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ และเผยแพร่
ความรู้ เป็นการศึกษาภูมิปัญญาจากอดีต มากกว่าเป็นการแสดงเพื่อบันเทิงดังเช่นสมัยก่อน การขาด
หายไปท่ีชัดเจนต้ังแต่หลังสงคราโลกครั้งท่ี 2 นั้น ท าให้ขาดแคลนผู้ท่ีจะเข้ามาดูแลและสานต่อการ
แสดง จนกระท่ังวัดขนอน และชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงได้ค่อยๆ ฟื้นฟูและเริ่มท่ีจะท าการดูแล 
อนุรักษ์อย่างจริงจัง จนกระท่ังเกิดเป็นโครงการในพระราชด าริ ในสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งการแสดงในแต่
ละครั้ง นอกจากจะมีการแสดงเป็นประจ าในวันเสาร์ และวันอาทิตย์แล้ว ก็ยังมีการได้รับเชิญไปแสดง
ในงานพิเศษต่างๆ  

           การแสดงหนังใหญ่ในปัจจุบันนั้น มีท่ีนิยมเล่นกันเพียงไม่กี่ตอน ซึ่งสาเหตุหลักๆ น่าจะ
เกิดจาก การแสดงหนังใหญ่นั้น ค่อนข้างมีความพิถีพิถัน จึงท าให้เกิดความล่าช้า และใช้ระยะเวลาใน
การแสดงมาก ซึ่งทางวัดขนอนก็ได้ท าการปรับในเรื่องของบทพากย์ ปรับในเรื่องของท่าทางของการ
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แสดง  ข้อได้เปรียบของการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนคือ เป็นการแสดงแบบพื้นบ้านโบราณ จึงท าให้ไม่
ยึดติดกับรูปแบบของราชส านักมาก 

           รูปแบบของตัวหนังใหญ่นั้น โดยส่วนใหญ่แล้วมีรูปแบบท่ีไม่แตกต่างกันมากในแต่ละ
พื้นท่ี จะมีส่วนท่ีแตกต่างก็จะเป็นในเรื่องของลวดลาย รายละเอียด และฝีมือในเชิงช่างผู้สร้างงาน ใน
แต่ละช้ิน 

           การวางต าแหน่งของตัวละครตัวพระ ตัวนาง หรือตัวยักษ์นั้น ไม่ปรากฏชดเจน แต่เป็น
การอาศัยการเรียนรู้ที่สืบทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการออกแสดงนั้น ถ้าเราหันหน้าเข้าจอตัวพระ
จะออกมาทางขวามือของจอ ตัวยักษ์จะออกมาทางซ้ายมือของจอ 

           การเล่นหนังใหญ่ในตอนกลางวันและตอนกลางคืนจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการ
ใช้สี การเล่นหนังกลางวันนั้นจะมีการลงสีบนตัวหนัง ซึ่งเป็นสีท่ีได้จากส่วนผสมของธรรมชาติ ส่วน
หนังท่ีเล่นตอนกลางคืนนั้นจะเป็นหนังขาวด า ซึ่งสีขาวคือสีของตัวหนังท่ีโปร่งแสง ส่วนสีด าเป็นสีท่ีได้
จากเขม่าดินหม้อท่ีทาลงบนหนังให้มันเป็นสีด า การเล่นหนังใหญ่ในตอนกลางคืนนอกจากความโดด
เด่นของตัวหนังท่ีมีสีด าแล้ว ส่วนท่ีขาดไม่ได้เลยก็คือการใช้แสงสว่าง ซึ่งในอดีตนั้นจะเป็นการใช้ไฟ
จากกะลามะพร้าว ซึ่งภายในกะลาจะมีน้ ามันมะพร้าว เปลวท่ีออกมามีสีเขียว สีเหลือง สีแดง แต่ใน
ปัจจุบันนั้นการเล่นหนังใหญ่ในตอนกลางคืนจะมีเพียงช่วงสงกรานต์ 13 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นงาน
เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน 

           การแกะลายลงบนตัวหนังนั้น เป็นการน าลวดลายของไทยท่ีมีอยู่มาผสมผสาน ลงไปบน
ตัวหนัง ซึ่งจะต้องอาศัยประสบการณ์และฝีมือในเชิงช่าง มาประยุกต์ใช้และผสมผสานลวดลายลงไป
ให้กิดความเหมาะสม พอดีกับขนาดของตัวหนัง ในปัจจุบันการแกะลวดลายลงบนตัวหนังนั้นขึ้นอยู่กับ
การน าไปใช้งาน เช่น หากเป็นหนังท่ีใช้ส าหรับการแสดง จะต้องเจาะรูที่ใหญ่กว่าปกติเพราะว่ารูท่ีใหญ่
นั้นท าให้แสงท่ีส่องผ่านตัวหนังดูชัดเจนขึ้น และช่วยขับให้ตัวหนังมีความโดนเด่นขึ้นมา หากเป็นหนังท่ี
ใช้ส าหรับประดับตกแต่งในเชิงพาณิชย์ จะท าการแกะลายท่ีค่อนข้างละเอียด เนื่องจากจะต้องใช้สาย
มองดูในระยะใกล้ 
 
8. การวิเคราะห์เอกลักษณ์ภายในโครงการ 
        เนื่องจากพื้นท่ีท่ีจะท าการออกแบบนั้น เป็นหอภาพยนตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีค้นหา 
จัดเก็บ เผยแพร่ความรู้ และประวัติภาพยนตร์ ซึ่งจากโครงสร้างองค์กรท่ีศึกษาในบทท่ี 2  จะท าให้
เห็นถึงพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นต่อการใช้สอยภายในโครงการคือ 

8.1 ส่วนด้านหน้าหอภาพยนตร์ซึ่งจะประกอบด้วยพื้นท่ีกิจกรรม / นิทรรศการ
กลางแจ้ง 

8.2 ส่วนโถงทางเข้า ประกอบด้วย เคาน์เต้อร์ประชาสัมพันธ์ พักคอย ร้านค้าของท่ี
ระลึกร้านอาหาร ส่วนจัดแสดงนิทรรศการช่ัวคราว 

8.3 ส่วนนิทรรศการถาวร ซึ่ งจะจัดแสดงประวั ติความเป็นมาของภาพยนตร์
ภายในประเทศไทย 

8.4 ส่วนโสตทัศน์สถาน เป็นส่วนให้บริการส าหรับการฉายภาพยนตร์ท้ังแบบเด่ียวและ
แบบกลุ่ม 
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8.5 ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์ ให้บริการท้ังในส่วนของข้อมูลท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร์ ท้ัง
รูปแบบของหนังสือ และส่ือโสตทัศน์ 

8.6 ส่วนอ านวยการ / ส านักงาน 
8.7 ห้องสุขา 
8.8 ส่วนบันได, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟท์ขนของ 
8.9 ส่วนจอดรถโดยสาร, รถส่งของ 

 
9 การสรุปวิเคราะห์เพื่อหา KEY WORD 

           จากการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเด่นของการแสดงหนังใหญ่ การสร้าง และการส่ือ
ความหมายต่างๆ สามารถ สามารถสรุปวิเคราะห์ตีความได้ดังนี้ 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 13 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ KEY WORD 
 
       จากแผนภูมิท่ีแสดงออก จะเห็นถึงจุดร่วมบางอย่างท่ีคล้ายกันคือ จากอดีต หนังใหญ่ป็น
การแสดงท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจ และจะแสดงเฉพาะใน
เทศกาลงานพิธีส าคัญต่างๆ จวบจนกระท่ังความเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีค่อยๆ ท าให้ความนิยมใน
การแสดงหนังใหญ่ถูกลดทอนความส าคัญลงไป  จนมาถึง ในปัจจุบัน หนั งใหญ่ เป็นเพียง
ศิลปะการแสดงท่ี จัดแสดงเพื่อให้สังคม หรือชุมชนรับรู้ถึงการมีอยู่ของศิลปแขนงนี้เท่านั้น จะมีการ
แสดงก็เฉพาะในโอกาส หรืองานพิธีส าคัญๆ หรือแสดงเพียงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันนักขัตฤกษ์ 
โดยท่ีผู้แสดงก็จะเป็นเพียงเด็กท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งต้องอาศัยช่วงเวลาหลังเลิกเรียน หรือ
วันหยุดเพื่อซ้อมการแสดง ส่วนการเก้บรักษาก็จะเป็นเพียงการ ดูแลรักษา และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
ภายในวัดเท่านั้น ส่วนของหอภาพยนตร์นั้น เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการท่ีจะเสาะหา และเก็บ
รักษาภาพยนตร์ของไทยต้ังแต่ยุคแรกเริ่ม ท่ีสูญหาย กระจัดกระจายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
       ความโดดเด่นของการแสดงหนังใหญ่ และแนวคิดในการจัดต้ังหอภาพยนตร์  จากอดีต
จนถึงปัจจุบันนั้น มีจุดร่วมบางอย่างท่ีคล้ายกันคือ เป็นมหรสพการแสดงท่ีสร้างความบันเทิงให้กับ
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ผู้คนต้ังแต่อดีตเรื่อยมา จวบจนกระท่ังค่อยๆเลือนหายไปกับกระแสสังคมจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นเพียง
การเก็บรักษา และเผยแพร่ให้สังคมได้เรียนรู้ศึกษา จึงได้ค าสัญของงานว่า “เชื่อมแสง-แปลงเงา” 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 14 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ KEY WORD 
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10. การวิเคราะหส์ถานที่ต้ังโครงการ 

           ท่ีต้ังของโครงการต้ังอยู่ ณ เลขท่ี 94  หมู่ 3  ถ. พุทธมณฑลสาย 5  อ. ศาลายา  จ. 
นครปฐม ซึ่งเป็นพื้นท่ีภายในกรมศิลปากร เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกับอาคารหอภาพยนตร์เดิม มี เนื้อท่ีรวม
ประมาณ 1,600 ตารางเมตร 

      ทิศเหนืออยู่ติดกับ วิทยาลัยนาฏศิลปะ ศาลายา 
      ทิศใต้อยู่ติดกับ ส านักช่างสิบหมู่ 
      ทิศตะวันออกอยู่ติดกับ อาคารหอภาพยนตร์เดิม 
      ทิศตะวันตกอยู่ติดกับ อาคารเก็บฟิล์มภาพยนตร์ 
      ข้อดีของโครงการ อาคารต้ังอยู่ไม่ ไกลจากบริเวณชุมชนมากนักสามารถเข้าถึง

โครงการได้สะดวก โดย รถโดยสารประจ าทาง, รถตู้โดยสารประจ าทาง, รถยนต์ส่วนบุคคล, รถยนต์
สาธารณะ เนื่องจากท่ีต้ังโครงการอยู่ห่างออกมาจากแหล่งชุมชน ท าให้ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องของ
การจราจร ในกรณีท่ีผู้เข้าชมมาเป็นหมู่คณะ 

      ข้อเสียของโครงการ เนื่องจากท่ีต้ังของโครงการนั้น อยู่ในพื้นท่ีของส่วนราชการ สังกัด
กรมศิลปากร ท าให้การเข้าถึงโครงการค่อนข้างมีก าหนดการท่ีชัดเจน แต่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้ 
 

  
ภาพที่ 22 แสดงท่ีต้ังอาคารหอภาพยนตร์. 8 กันยายน 2553. Google Earth.  
 
11. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

           การพิจารณาเลือกสถานท่ีต้ังของโครงการ ให้เหมาะกับแนวทางการด าเนินงานของ
โครงการ อาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยการเลือกท่ีต้ัง อาคารหอภาพยนตร์
แห่งชาติ เลขท่ี 94  หมู่ 3  ถ. พุทธมณฑลสาย 5  อ. ศาลายา  จ. นครปฐม โดยใช้เกณฑ์การศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการดังนี้ 

11.1 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ 
และความพร้อมของโครงการในส่วนของการบริหารจัดการภายในองค์การ ให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะแบ่งเป็นการพิจารณาในประเด็นหลัก 2 ข้อ คือ 

11.1.1 ความพร้อมด้านบุคลากร ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหาร  
จะมีจ านวนไม่เกิน 11 คน ซึ่งป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านภาพยนตร์ ด้านส่ือสารมวลชน และด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ผู้อ านวยการ โดย
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คณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อก าหนดของคณะกรรมการบริหาร 
และบุคคลากรผู้เช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละสายงาน  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อก าหนดของ
ผู้อ านวยการ 

11.1.2 ด้านนโยบายการบริหาร ท่ี มุ่ ง เ น้ น ก า ร พั ฒ น าก า ร อ นุ รั ก ษ์
ภาพยนตร์หรือส่ือโสตทัศน์ของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับมาตรฐานทางวิชาการ รวมถึง
การสร้างองค์ความรู้ ด้านภาพยนตร์หรือส่ือโสตทัศน์ของชาติ อีกท้ังยังมีการสนับสนุนให้มีการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์หรือส่ือโสตทัศน์ ในการสร้างคุณค่าทางการศึกษา และทางเศรษฐกิจ 

11.2 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน เป็นการศึกษาแหล่งท่ีมาของเงินทุน ใน
การดูแลกิจการภายในองค์การให้สามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากหอภาพยนตร์แห่งชาติ
เป็นหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาก าไร ดังนั้นกิจกรรมการให้บริการหลายอย่างขององค์การ จึงเป็นการ
ให้บริการแบบให้เปล่า แต่เมื่อหอภาพยนตร์แห่งชาติได้รับการจัดต้ังเป็นองค์การมหาชน ท าให้
สามารถขยายการให้บริการได้กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานบริการด้านต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ และการท าส าเนาภาพยนตร์ 

11.3 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด เนื่องจากได้รับการจัดต้ังเป็นองค์การ
มหาชน ท าให้สามารถขยายขอบเขตของงานด้านการตลาดในเชิงรุกมากขึ้น ไม่วาจะเป็นการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาสาธารณะ การจัดนิทรรศการ และการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือส่ือโสตทัศน์ และสามารถเข้าถึงได้ 

11.4 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ในท่ีนี้จะเป็นการกล่าวถึง องค์ประกอบ
และเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในส่วนงานก่อสร้าง และงานบริการ ดังนี้ 

11.4.1 ระบบสาธารณูปโภค เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ ในย่านธุรกิจ 
ความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคสามารถรองรับการเกิดขึ้นของโครงการได้ 

11.4.2 ข้อจ ากัดทางกฎหมาย เนื่องจากเป็นโครงการท่ีต่อเติมจาก
อาคารเดิม และก่อสร้างใหม่ในบางส่วน การด าเนินงานจึงต้องอยู่ภายในข้อก าหนดทางกฎหมาย 
ประเภทอาคาร 

11.4.3 การเข้าถึงโครงการ เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ชานเมืองกรุงเทพฯ  แต่ก็
มีส่วนท่ีดีคือเป็นถนนสายหลักในการเดินทาง เป็นเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก และเข้าถึงได้ง่าย ไม่
ว่าจะเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล, รถประจ าทาง 

11.4.4 ขนาดท่ีดินและรูปร่างของท่ีดิน ขนาดของท่ีดินมีลักษณะเป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า และมีพื้นท่ีท่ีมีขนาดพอเหมาะกับโครงการขนาดกลาง 

11.4.5 เงื่อนไขทางด้านการเงิน เนื่องจากเป็นองค์การท่ีไม่แสวงหาก าไร 
การค านึงถึงผลตอบแทนจึงน้อยมาก ซึ่งจะเน้นหนักไปในทางการเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อ มูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับภาพยนตร์หรือส่ือโสตทัศน์ของชาติ แต่อย่างไรก็ดี แหล่งเงินทุนสนับสนุนในระยะ
เริ่มต้นของโครงการนั้น จะเป็นงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งเป็นงบราชการผ่านกระทรวงวัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย และงบประมาณจากหน่วยงานเอกชนผู้สนับสนุนโครงการ 
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จากผลการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ของหนังใหญ่และการวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงาน
ของหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆ ซึ่งสามารถน ามาเป็น
แนวความคิดในการออกแบบภายในอาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
12. วิเคราะห์ตัวอาคาร 

อาคารหอภาพยนตร์ เป็นอาคารสูง 9 ช้ันรวมช้ันใต้ดิน ออกแบบโดย บริษัทต้นศิลป์
สตูดิโอ และบริษัทสถาปนิกก่อกาลดี เป็นอาคารท่ีออกแบบโดยเน้นการใช้แสงธรรมชาติมาใช้ภายใน
พื้นท่ีตัวอาคาร แบ่งพื้นท่ีการใช้งานหลักๆ คือ 

ช้ันใต้ดิน พื้นท่ีจอดรถ, ห้องเครื่องปรับอากาศ (AHU.) ห้องเครื่องไฟฟ้า (M&E) 
ช้ัน 1 โถงประชาสัมพันธ์ , ร้านค้า, ร้านอาหาร, นิทรรรศการช่ัวคราว, ลาน

กิจกรรมกลางแจ้ง 
ช้ัน 2 โรงภาพยนตร์ขนาดกลาง, นิทรรศการช่ัวคราว 
ช้ัน 3 ห้องฝึกอบรมขนาดเล็ก, โรงภาพยนตร์ขนาดกลาง, ห้องนิทรรศการ

ภาพยนตร์, ส่วนส านักงานอ านวยการพื้นท่ี 
ช้ัน 4 ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์, ห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก (30 ท่ีนั่ง) จ านวน 2 

ห้อง, ห้องสมุด IT. 
ช้ัน 5 ส่วนโถงโรงภาพยนตร์ , ลานกิจกรรมกลางแจ้ง , ห้องพักคอย, ห้อง

เตรียมการแสดง, ห้องเตรียมอาหาร 
ช้ัน 6 ส่วนโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ 
ช้ัน 7 ส่วนโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ช้ัน 2 

 
13. ประวัติความเป็นมาของหอภาพยนตร์ในประเทศไทย 

ประเทศไทย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และการผลิตภาพยนตร์มาก เคยติดอยู่ใน
อันดับ 12 ประเทศผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของโลก คือผลิตภาพยนตร์เรื่องมากว่า 100 เรื่องต่อปี  
น่าสังเกตว่าความคิดในการจัดเก็บรักษาภาพยนตร์ของชาติได้เคยเกิดข้ึนอย่างเป็นทางการครั้งหนึ่งใน
ปี พ.ศ. 2509 คือ เมื่อคณะอนุกรรมการส่ือสารมวลชน ในคณะกรรมการชาติ ว่าด้วยองค์การยูเนสโก
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร  ทรงเป็นประธาน มีมติในการ
ประชุมครั้งหนึ่งของปีนั้น เรียกร้องให้หอสมุดแห่งชาติ เปิดแผนกเก็บภาพยนตร์ท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมขึ้นอีกแผนกหนึ่ง โดยหวังจะให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นไปใน
อดีตได้อย่างชัดแจ้ง และพร้อมกันนั้นก็ต้องการให้เกิดความสะดวกสะบายในการค้นคว้าด้วย (ไทยรัฐ 
7 ตุลาคม 2509) แต่น่าเสียดายว่า การเรียกร้องนั้นไม่สามารถท าให้เกิดการปฏิบัติจริงแต่อย่างใด  

เวลาผ่านไปจนถึงปี พ.ศ. 2524 มีเอกชนซึ่งสนใจศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ไทยผู้หนึ่ง ได้ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์เก่าสมัยรัชกาลท่ี 7 ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว  กรมรถไฟ
หลวงในอดีต จึงเรียกร้องต่อสาธารณะผ่านทางส่ือมวลชน ให้ทางราชการด าเนินการอนุรักษ์
ภาพยนตร์เหล่านั้นและจัดต้ังหน่วยงานท าหน้าท่ีเก็บรวมรวมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทย
การเรียกร้องนี้ อาจจะไม่เกิดผลเป็นจริงขึ้นได้เลย เช่นเดียวกับเมื่อสิบห้าปีก่อนนั้น  ถ้าหากว่าเอกชน
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นั้นไม่ยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องอย่างเด็ดเด่ียวและต่อเนื่อง และโดยการลงมือกระท าจริง ด้วยการค้นหา
สะสมฟิล์มภาพยนตร์ท่ีมีค่าของชาติให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะ  ในท่ีสุดเมื่อปี พ.ศ. 2527 กรม
ศิลปากร จึงต้องยอมรับข้อเรียกร้อง โดยจัดท าโครงการจัดต้ังหอภาพยนตร์แห่งชาติ และขออนุมัติ
โครงการนี้จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติเมื่อวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2527  

 คณะกรรมการของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการกรมศิลปากร นักวิชาการ 
เอกชน และบุคคลในวงการภาพยนตร์ ได้ศึกษาการจัดต้ัง รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของ
หน่วยงานหรือองค์กรด้านนี้ของประเทศต่าง ๆ ท่ีสุดได้เห็นชอบให้เรียกช่ือหน่วยงานท่ีจะจัดต้ังขึ้นใน
ประเทศไทยนี้ว่า หอภาพยนตร์แห่งชาติ และเรียกในภาษาอังกฤษว่า The National Film Archive 
ตามแบบของประเทศอังกฤษ คณะกรรมการยังมองเห็นว่าหน่วยงานนี้ สามารถพัฒนาให้มีฐานะเป็น
เอกเทศระดับกองของหน่วยราชการได้ในอนาคต แต่ในระยะเริ่มต้นซึ่งไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนอกจาก
แผ่นกระดาษ จึงให้มีฐานะเท่ากับงานหนึ่ง ฝากไว้กับกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในขณะนั้น  และ
ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร ให้ใช้อาคารเก่าท้ิงร้างหลังหนึ่ง ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ ซึ่งเคยเป็นอาคารโรงกษาปณ์ของกรมธนารักษ์มาก่อน ท าเป็นท่ีท าการของ
หอภาพยนตร์แห่งชาติ โดยจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 4 นาย และแต่งต้ังข้าราชการคนหนึ่งมาปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นหัวหน้างาน 

 ภารกิจในระยะแรกของหอภาพยนตร์แห่งชาติ คือการแสวงหาภาพยนตร์และส่ิง
เกี่ยวเนื่องใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับภาพยนตร์ เช่น เอกสารเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ ภาพถ่ายเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ ส่ิงพิมพ์เกี่ยวกับการโฆษณาเผยแพร่ภาพยนตร์ วัตถุและอุปกรณ์ครุภัณฑ์เกี่ยวกับการสร้าง
ภาพยนตร์ หนังสือและวารสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ ฯลฯ โดยเน้นท่ีผลงานซึ่งเป็นของคนไทยหรือของ
ชาติ ซึ่งคนไทยได้เริ่มรู้จักภาพยนตร์มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2440 และเริ่มสร้างภาพยนตร์มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2443 เป็นต้นมา ปัญหาส าคัญคือฟิล์มภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีเปราะบางท่ีสุด อาจเส่ือมสภาพได้อย่าง
ง่ายดายหากไม่ได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ จึงเช่ือว่าผลงานภาพยนตร์ของชาติได้เส่ือมสภาพและ
สาบสูญไปแล้วเป็นจ านวนมาก อาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของท้ังหมดท่ีเคยสร้างขึ้นมา 

 อย่างไรก็ดี หอภาพยนตร์แห่งชาติ สามารถติดตามค้นหาและแสวงหาฟิล์มภาพยนตร์
และส่ิงเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ท่ียังเหลืออยู่ได้เป็นจ านวนมากพอท่ีจะเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็น
มรดกอย่างหนึ่งของชาติสืบไป ขณะเดียวกันก็ท าหน้าท่ีคอยแสวงหาและจัดเก็บบรรดาภาพยนตร์และ
ส่ิงเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ของชาติท่ีได้รับการผลิตในปัจจุบัน เพื่อมิให้สูญหายไปดังในอดีต 

 ปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรให้โอนหอภาพยนตร์แห่งชาติไปสังกัดเป็นฝ่ายหนึ่งในกอง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และในปีนี้เองหอภาพยนตร์แห่งชาติเริ่มเปิดให้บริการแก่สาธารณชน ซึ่งมี 2 
ลักษณะ คือการให้บริการแก่ผู้เข้าไปขอค้นคว้าภาพยนตร์และส่ิงเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ อีกลักษณะ
คือการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ การจัดนิทรรศการ  การจัดบรรยายเกี่ยวกับภาพยนตร์ นอกจากนี้
หอภาพยนตร์แห่งชาติยังได้สมัครเป็นสมาชิกสังเกตการณ์ของสหพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ และ
ในปีเดียวกันนี้หอภาพยนตร์แห่งชาติได้รับรางวัลเหรียญเงินขององค์การยูเนสโก นับเป็นเกียรติภูมิ
ส าคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงานและของชาติ 
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ปี พ.ศ. 2540 หอภาพยนตร์แห่งชาติได้ย้ายสถานท่ีต้ังจากอาคารเก่าในบริเวณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ ไปยังสถานท่ีต้ังใหม่ท่ีถนนพุทธมณฑล สาย ๕ 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หอภาพยนตร์แห่งชาติท่ีศาลายา จะได้รับการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์อนุรักษ์และจัดเก็บภาพยนตร์ของชาติ เป็นศูนย์ให้บริการค้นคว้าศึกษาภาพยนตร์
และส่ิงเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นเอกสาร
ประวัติศาสตร์ เป็นงานศิลปและเป็นมหรสพ โดยจัดสร้างห้องสมุด โรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ (หอภาพยนตร์แห่งชาติ กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม: ประวัติหน่วยงาน, 2552) 
 
14. ประวัติความเป็นมาของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

เมื่อ 23 มิถุนายน 2552 หอภาพยนตร์ได้รับการอนุมัติให้จัดต้ังเป็นหน่วยงานองค์การ
มหาชน โดยได้ให้เหตุผลในการจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนดังนี้ 

14.1 ความจ าเป็นอันเนื่องจากภารกิจ การรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ความเป็นไปของ
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นรากของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยท่ีได้
ด าเนินการมาและเรียกกันว่า “จดหมายเหตุ” ปกติจะเน้นการจัดเก็บและบันทึกจากเอกสารหรือ
หนังสือ ส่ิงพิมพ์ รวมท้ังบางส่วนบันทึกในลักษณะของภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียง ซึ่ง
เก็บรักษาบนแผ่นฟิล์ม (film) ระยะแรกในอดีตจะมีไม่มากนัก หน่วยงานรองรับภารกิจ คือ หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งมีสถานะเป็นแผนกหนึ่งอยู่ในกองหรือส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (ใน
ปัจจุบัน) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าท่ีทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านภาพยนตร์หรือส่ือ
โสตทัศน์ ซึ่งด าเนินการมาเป็นเวลา 23 ปีแล้ว เมื่อเทคโนโลยีมีราคาถูกลงและพัฒนาปากทให้การ
บันทึกเหตุการณ์ด้วยฟิล์ม เป็นเรื่องง่ายและมีแนวโน้มท่ีจะมากมหาศาลขึ้นเป็นล าดับ ท้ังใน
รูปลักษณะของ ฟิล์ม (film) แถบแม่เหล็ก (tape) หรือเทคโนโลยีการส่ือสารประเภทอื่น ท่ีส าคัญส่ือ
โสตทัศน์เหล่านี้เส่ือมสภาพหรือถูกท าลายได้โดยว่าย ท าให้การเก็บรวมรวมและการอนุรักษ์  อันเป็น
ภารกิจของหอภาพยนตร์แห่งชาติมีความยุ่งยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น ต้องการการจัดการท่ีทันสมัย 
สามารถร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภารกิจการจัดเก็บ 
อนุรักษ์ แผ่นฟิล์มบันทึกภาพและเสียง ส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึง
แผ่นภาพและเสียงท่ีบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับราชพิธี หรือรัฐพิธีตามโบราณราชประเพณีท่ีมีองค์กร
หรือบุคคลอื่นจัดท าท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชน ประกอบกับในปี พ.ศ 2550 รัฐบาลโดยมติ
คณะรัฐมนตรี วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2550 ได้อนุมัติให้หอภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานปฏิบัติ
รับผิดชอบในโครงการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และ ภาพนิ่งส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 ได้รับงบประมาณ 198.55 ล้านบาท เพื่อด าเนินการก่อสร้างอาคารหอภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ภาพยนตร์และจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนสืบไป และใน
การนี้ได้มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการหอภาพยนตร์
แห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีจะรับผิดชอบดูแลฟิล์มภาพยนตร์และภาพนิ่งส่วนพระองค์
สืบไปด้วย ท าให้ภารกิจเพิ่มข้ึนท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
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14.2 ความจ าเป็นอันเนื่องจากลักษณะองค์กร องค์กรท่ีจะมาบริหารงานจดหมายเหตุ 
ในลักษณะของภาพและเสียงบนแผ่นฟิล์มหรือวัสดุอื่น จะต้องมีหน่วยงานหลักประสานเครือข่ายหรือ
ให้ได้มาซึ่งฟิล์มหรือวัสดุอื่น เพื่อท าการรักษาให้คงสภาพพร้อมใช้ได้ทุกเมื่อ เพื่อเผยแพร่และบริการให้
ประชาชนหรือนานาชาติได้รับรู้ เกิดความส านึกตระหนักในความมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของท่ีพร้อมจะร่วม
รักษาส่ิงท่ีดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังหรือเกิดความรู้ความเข้าใจของคนต่างชาติ อันน าไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสัมคมในโลก ภารกิจดังกล่าว จึงมีลักษณะท่ีสามารถมี
รายได้จากการบริการ จะต้องมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและต้องการการบริการ
ท่ีสนองต่อผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องท่ีเป็นเครือข่ายท้ังในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และเมื่อ
พิจารณาปรับเข้ากับหลักการจัดต้ังองค์กรภาครัฐซึ่งมีทังในรูปส่วนราชการ องค์การมหาชนและ
รัฐวิสาหกิจ เห็นว่าไม่มีลักษณะเป็นบริการท่ีต้องใช้อ านาจปกครอง (รองรับโดยองค์กรแบบส่วน
ราชการ) หรือบริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีต้องมีรายได้และก าไร (รองรับโดย
องค์กรแบบรัฐวิสาหกิจ) แต่เป็นบริการทางสังคมท่ีไม่มุ่งมั่นหวังก าไรจาการด าเนินการ ซึ่งเป็นลักษณะ
ภารกิจท่ีสมควรจัดต้ังเป็นองค์การมหาชน 

      หากหอภาพยนตร์แห่งชาติ มีสถานะดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็จะไม่สามารถพัฒนางานได้
ทันกับความก้าวหน้าเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของสังคม ปัจจุบันนี้หอภาพยนตร์
แห่งชาติประสบปัญญหาไม่สามารถรักษามรดกภาพยนต์และส่ือโสตทัศน์ของชาติได้ทันการณ์และได้
มาตรฐานวิชาการ ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศท่ีรับภารกิจนี้ หน่วยงานไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะติดตามแสวงหาดูแลส่ือโสตทัศน์รูปแบบใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นมากมาย และท่ีสุด
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล ปัญหาส าคัญของหน่วยงานคือการบริหารใน
บริบทของการเป็นส่วนราชการมีข้อจ ากัดในการบริการท่ีต้องมีประสิทธิภาพสูง ภารกิจของหอ
ภาพยนตร์แห่งชาติเป็นบริการแก่สาธารณะด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี ไม่มีการบริการสาธารณะ
ทางปกครอง จึงสมควรแปรสภาพเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
ได้ ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการของหอภาพยนตร์เป็นอิสระ เพิ่มความคล่องตัวมีประสิทธิภาพจริง  
(ค าช้ีแจงประกอบการขอจัดต้ังหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นองค์การมหาชน, 2550 : 2-3) 
 
15. กรอบโครงสร้างของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

 การด าเนินงานขององค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องมีบุคลากรและผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในการท างานในสายงานต่างๆ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงานดังนี้ 

15.1 กลุ่มงานบริหาร  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน ติดตามผลการบริหารโดยรวม 
ท้ังในส่วนของงานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานการเงิน การประสานนโยบายต่างๆ งานวิเทศน์
สัมพันธ์ งานอาคารสถานท่ี ตลอดจนการประสานโครงการพิเศษต่างๆ ในสายงานบริหารแบ่งงาน
ออกเป็น 2 ฝ่ายและ 1 หน่วยงานอิสระ คือ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายนโยบาย หน่วยตรวจสอบภายใน 
(หน่วยงานอิสระ ท างานประสานกับคณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน) 
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15.2 กลุ่มงานอนุรักษ์  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการแสวงหา รวบรวม ภาพยนตร์และส่ิง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ คัดเลือก ท าทะเบียน การตรวจสภาพ การซ่อมสงวนรักษา การจัดเก็บ การ
ท าส าเนา สายงานอนุรักษ์แบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายจัดหาและลงทะเบียน ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมสงวน
รักษาและจัดเก็บ หอภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ฝ่ายพัฒนาส่ือ 

15.3 กลุ่มงานบริการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูล ท าเครื่องมือสืบค้น
งานวิจัย ผลงานวิชาการ ด าเนินงานด้านจัดห้องสมุดเฉพาะทางด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ 
ด าเนินงานจัดพิพิธภัณฑ์ทางด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ ด าเนินงานโรงภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์
แห่งชาติ การพัฒนากิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการต่างๆ การจัดรายการต่างๆ การจัดอบรม โดย
สายงานบริการแบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายข้อมูลและวิจัย ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายพัฒนากิจกรรม 

จากการแบ่งกลุ่มดังกล่วข้างต้น หอภาพยนตร์แห่งชาติ ได้ก าหนดอัตราก าลังส าหรับ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานต่างๆ จ านวน 50 อัตรา ดังนี้ 

ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ จ านวน 1 อัตรา 
รองผู้อ านวยการ    จ านวน 2 อัตรา 
กลุ่มงานบริหาร    จ านวน 11 อัตรา 
กลุ่มงานอนุรักษ์    จ านวน 30 อัตรา 
กลุ่มงานบริการ    จ านวน 15 อัตรา 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 15 แสดงโครงสร้างการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

หอภาพยนตร์แหง่ชาติ (องค์การ
มหาชน) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
และประเมนิผลการท างาน 

- อตัรา 3 ต าแหนง่ 

กลุม่งาน
บริหาร 

กลุม่งาน
อนรัุกษ์ 

กลุม่งาน
บริการ 

ฝ่ายจดัหา 
และ

ลงทะเบียน 
- ติดต่อ รับมอบ 
- ประเมินคุณค่า 
- ลงทะเบียน 
- ควบคุมดูแล
ลขิสทิธิ์ 
- อตัรา 4 ต าแหนง่ 

ฝ่าย
ปฏิบตักิาร
ซ่อมสงวน
รักษา 

- ตรวจสภาพ 
- ซอ่มสงวนรักษา 
- ด าเนนิการ
ห้องปฏิบตัิการ 
- ด าเนนิการจดัเก็บ 
- อตัรา 13 
ต าแหนง่ 

ฝ่ายพฒันา
ส่ือ 

- แปลงฟิล์มเป็นวีดี
ทศัน์ 
- ท าส าเนา
ให้บริการ 
- ผลติสื่อ 
- อตัรา 7 ต าแหนง่ 

ฝ่ายข้อมลู 
และวจิยั 

- ท าบตัรรายการ 
และเคร่ืองมือช่วย
ค้น 
- พฒันาระบบ
ฐานข้อมูล 
- ผลติข้อมูล 
- อตัรา 4 ต าแหนง่ 

ฝ่ายพฒันา
กิจกรรม 

- จดัท าพพิธิภณัฑ์ 
- จดัรายการฉาย
ภาพยนตร์ 
- จดัหลกัสตูรอบรม 
- อตัรา 5 ต าแหนง่ 

ฝ่ายหอ
ภาพยนตร์
สว่นพระองค์ 

- ควบคุมดูแลห้อง
เย็น 
- เก็บรักษาฟิล์ม 
- ตรวจสภาพ 
- ควบคุมรักษา
ความปลอดภยั 
- อตัรา 6 ต าแหนง่ 

ฝ่าย
อ านวยการ 

- สารบรรณ 
- การเงิน / การ
บญัชี 
- อาคารพสัดุ,ยาน
ยนต์ 
- บคุคล, สวสัดิการ 
- อตัรา 7 ต าแหนง่ 

ฝ่ายนโยบาย 
- แผนงาน
งบประมาณ 
- ประชาสีมพนัธ์ 
- พฒันาธุรกิจ 
- อตัรา 4 ต าแหนง่ 

ฝ่ายห้องสมดุ 
- จดัหาและ
ให้บริการหนงัสือ
วารสาร 
- จดัหาและบริการ
โปสเตอร์ โชว์การ์ด 
- จดัหาและบริการ
ภาพนิง่ 
- อตัรา 6 ต าแหนง่ 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

79 



80 
 

16. ภารกิจขององค์การ 
16.1 ด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ หอภาพยนตร์แห่งชาติจะเป็นแหล่งเก็บสะสม

และดูแลรักษาบรรดาผลงานด้านภาพยนตร์หรือส่ือโสตทัศน์ท้ังหลายท่ีผลิตขึ้นหรือมีใช้อยู่ในประเทศ
ไทย เป็นหลักประกันว่าผลงานโสตทัศน์ท้ังหลายนั้นจะเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูหลานในอนาคต 

16.2 ด้านการศึกษา เป็นแหล่งให้บริการค้นคว้าศึกษาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
โดยใช้ภาพยนตร์หรือส่ือโสตทัศน์เป็นส่ือ เป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน 

16.3 ด้านเศรษฐกิจ เป็นคลังทรัพย์สินทางปัญญาในรูปมรดกโสตทัศน์ของชาติ ซึ่ง
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ใช้เป็นต้นทุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้งอกเงยต่อยอดได้ 

16.4 การการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
16.4.1 คุณภาพในการบริการ หอภาพยนตร์แห่งชาติจะมีประสิทธิภาพใน

การบริการอันเนื่องมาจากสภาพขององค์การมหาชนท่ีให้อิสระการบริหารแก่องค์การ จะท าให้ต้นทุน
ต่ ามีอัตราค่าธรรมเนียม ท่ีเป็นธรรมหรือในอัตราท่ีเหมาะสม ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
มากขึ้นและเพิ่มรายได้ ท าให้สามารถน าก าไรไปพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูงขึ้น บริการเพิ่มความ
หลากหลาย ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด 

16.4.2 ลดงบประมาณแผ่นดินในการจัดบริการสาธารณะ รายได้จากการ
บริการจะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของการด าเนินการ รวมทั้งจะช่วยลดงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรเพื่อ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท่ีบันทึกโดยส่ือโสตทัศน์ (หอภาพยนตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน). 2550: 7) 
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17. วิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้ใช้โครงการ 

ในกรณีศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้โครงการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  ผู้
ให้บริการ และผู้ใช้บริการ 

 
17.1 ผู้ให้บริการ 

17.1.1 ผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ 
ลักษณะการท างานของผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ จะมีเวลาในการ

ท างานท่ีไม่เป็นเวลาท่ีแน่นอน เนื่องจากจะต้องมีภารกิจในการท างาน ประชุม สัมมนา บรรยาย นอก
สถานท่ี 

 

 
แผนภูมิท่ี 16 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ 
 

17.1.2 กลุ่มงานบริหาร-ฝ่ายอ านวยการ, ฝ่ายนโยบาย 
พนักงานจะเดินทางถึงส านักงาน ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถประจ าทาง โดยรถยนต์จะจอดใน
พื้นท่ีจอดรถ แล้วเข้าทาง ทางเข้าด้านหลัง แล้วจึงเข้าไปในส านักงาน โดยท่ีมีเวลาท างานในแต่ละวัน
คือ 
  เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น. 
  เวลาพักเท่ียง 12.00 - 13.00 น. 
 

 
แผนภูมิท่ี 17 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริหาร-ฝ่ายอ านวยการ, ฝ่ายนโยบาย 
 

17.1.3 กลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายจัดหาและลงทะเบียน 
 

 
แผนภูมิท่ี 18 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายจัดหาและลงทะเบียน 
 
 

17.1.4 กลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมสงวนรักษา 
 

 
แผนภูมิท่ี 19 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมสงวนรักษา 
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17.1.5 กลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายพัฒนาส่ือ 

 

 
แผนภูมิท่ี 20 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายพัฒนาส่ือ 
 

17.1.6 กลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายหอภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 
 

 
แผนภูมิท่ี 21 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายภาพยนตนตร์ส่วนพระองค์ 
 

17.1.7 กลุ่มงานบริการ-ฝ่ายข้อมูลและวิจัย 
 

 
แผนภูมิท่ี 22 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริการ-ฝ่ายข้อมูลและวิจัย 
 

17.1.8 กลุ่มงานบริการ-ฝ่ายพัฒนากิจกรรม 
 

 
แผนภูมิท่ี 23 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริการ-ฝ่ายพัฒนากิจกรรม 
 
 

17.1.9 กลุ่มงานบริการ-ฝ่ายห้องสมุด 
 

 
แผนภูมิท่ี 24 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริการ-ฝ่ายห้องสมุด 
 

17.2  ผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้บริการ อาจจะมาเป็นบุคคลเดียว นักท่องเท่ียว ประชาชนท่ัวไป 
เป็นกลุ่มเล็ก หรือมาเป็นหมู่คณะ โดยในส่วนของ พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ ห้องฉายภาพยนตร์ 
ห้องสมุดภาพยนตร์ จะให้บริการตั้งแต่ 10.00 - 19.00 น. 
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แผนภูมิท่ี 25 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของผู้มาใช้บริการ 
 

17.3  พื้นท่ีการใช้งานแบ่งเป็น 
17.3.1 ส่วนบริการและประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ 
17.3.2 ส่วนพิพิธภัณฑ์ถาวร 
17.3.3 ส่วนนิทรรศการ 
17.3.4 ส่วนโสตทัศน์สถาน 
17.3.5 ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์ 
17.3.6 ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์ / ส่วนวิชาการ, วิจัย 
17.3.7 ส่วนอ านวยการ / ส านักงาน 
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แผนภูมิท่ี 26 แสดง BUBBLE DIAGRAM 
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บทที่ 5 
 

การแปรรูปสู่กระบวนการออกแบบโครงการ 
 
 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรต่างๆนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน ามาเป็นส่วนใน
การคล่ีคลาย แปรรูป สู่งานออกแบบ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
1. ผังแสดงขั้นตอนในการเข้าถึงพื้นที่ใช้สอย  
       ท่ีได้มาจากการก าหนด program ในบทท่ี 4 โดยมีสัญลักษณ์ท่ีแสดงการเข้าถึงพื้นท่ีใน
แต่ละส่วน เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดประโยชน์ใช้สอยในแต่ละพื้นท่ีได้อย่างชัดเจน และเป้นสัดส่วน 
 

 
แผนภูมิท่ี 27 แสดงแนวความคิดในการก าหนดขั้นตอนการท างานของพื้นท่ีใช้สอย 
 
2. KEY WORD 
       จากการศึกษาวิเคราะห์ศิลปะการแสดงหนังใหญ่นั้น เมื่อวิเคราะห์ถึงอัตลักษณ์ของ
ศิลปะการแสดงหนังใหญ่นั้น จะเป็นศิลปะท่ีแสดงออกถึงอัตลักษณ์ในด้านต่างๆ คือ ด้านศิลปะการ
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แกะตัวหนัง ผ่านการแสดงเรื่องราวในวรรณคดีรามเกียรต์ิ โดยใช้ลักษณะท่าทางต่างๆของตัวละครท่ี
เคล่ือนไหว และทักษะในการแสดงของผู้เชิดหนังท่ีผ่านการฝึกฝนมาอย่างช่ าชอง ผ่านมิติของแสงไฟ 
ก่อให้เกิดเงาท่ีพาดผ่านบนผืนผ้าจอหนัง การแสดงหนังใหญ่ในแต่ละครั้งจะท าการแสดงก็ต่อเมื่อมีงาน
มหรสพขนาดใหญ่ในระดับเจ้าขุน มูลนาย ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ข้อจ ากัดของการแสดงหนัง
ใหญ่เกิดการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย จึงน าไปสู่ KEY WORD เปล่ียนแสง แปลงเงา ซึ่งจากบท
วิเคราะห์นั้น ได้ใช้ทฤษฎีการเคล่ือนท่ี, เปล่ียนผ่าน ซึ่งจะท าให้สามารถแสดงออกผ่านการเคล่ือนท่ี ท่ี
สอดคล้อง สัมพันธ์กัน โดยจะน าไปสู่การออกแบบโครงการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 28 แสดงแนวคิด KEY WORD 
 
จากแผนภูมิดังกล่าวสามารถอธิบายแนวคิดได้ดังนี้ 

2.1 MASTER PLAN จากการศึกษาบริบทในการจัดพื้นท่ีการแสดงหนังใหญ่ ได้น ามา
ประยุกต์สู่การออกแบบจัดวาง MASTER PLAN ของโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
KEY WORD 

เชื่อมแสง แปลงเงา 
 



87 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 29 แสดงแนวคิดการจัดวาง MASTER PLAN 
 
       การจัดวาง MASTER PLAN ของโครงการ ได้แนวคิดมาจากการจัดพื้นท่ีในการแสดง
หนังใหญ่ ซึ่งจะมีพื้นท่ีใช้งานหลักๆ 3 โซนคือ  
         พื้นท่ีส าหรับผู้ชมท่ีมาชมการแสดง จัดวางให้เป็นบริเวณ OPEN SPACE 
AREA ซึ่งเป็นพื้นท่ีส าหรับผู้ท่ีจะเข้ามาภายในโครงการ โดยก่อนท่ีจะเข้าไปภายในโครงการ พื้นท่ีส่วน
นี้จะเป็นพื้นท่ีส าหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ของผู้มาใช้พื้นท่ี 
         พื้นท่ีจัดแสดงหนังใหญ่ จัดวางพื้นท่ีเป็นส่วนพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคาร 
         พื้นท่ีด้านหลังเวทีหรือหลังจอหนัง  ซึ่งเป็นส่วนท่ีจัดเตรียมการแสดงของผู้
แสดง หรือจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งแทนค่าเป็นส่วนของส านักงานของเจ้าหน้าท่ี
ของโครงการ 

2.2 SPACE ความเช่ือมโยงของพื้นท่ี จะเป็นการเช่ือมโยงในลักษณะของการแสดง
หนังใหญ่ซึ่งส่วนพื้นท่ีส าหรับชมการแสดงจะเป็นพื้นท่ีเปิดโล่ง เช่ือมต่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยการใช้พื้นท่ี
กิจกรรมต่างๆเป็นตัวเช่ือมพื้นท่ีในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน 

2.3 FUNCTION จากการสรุปแนวทางในการออกแบบพื้นท่ีใช้สอยตามความต้องการ
ภายในโครงการ โดยสรุปเป็นพื้นท่ีใช้สอยต่างๆ ดังนี้ 

  ช้ันใต้ดิน พื้นท่ีจอดรถ, ห้องเครื่องปรับอากาศ (AHU.) ห้องเครื่องไฟฟ้า 
(M&E) 

  ช้ัน 1 โถงประชาสัมพันธ์, ร้านค้า, ร้านอาหาร, นิทรรรศการช่ัวคราว, 
ลานกิจกรรมกลางแจ้ง 
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  ช้ัน 2 โรงภาพยนตร์ขนาดกลาง, นิทรรศการช่ัวคราว 
  ช้ัน 3 ห้องฝึกอบรมขนาดเล็ก,  โรงภาพยนตร์ขนาดกลาง,  ห้อง

นิทรรศการภาพยนตร์, ส่วนส านักงานอ านวยการพื้นท่ี 
  ช้ัน 4 ส่วนหอ้งสมุดภาพยนตร์, ห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก (30 ท่ีนั่ง) 

จ านวน 2 ห้อง, ห้องสมุด IT. 
  ช้ัน 5 ส่วนโถงโรงภาพยนตร์, ลานกิจกรรมกลางแจ้ง, ห้องพักคอย, ห้อง

เตรียมการแสดง, ห้องเตรียมอาหาร 
  ช้ัน 6 ส่วนโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ 
  ช้ัน 7 ส่วนโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ช้ัน 2 
2.4 MATERIAL นอกเหนือไปจากตัวหนังท่ีเป็นวัสดุหลักในการแสดงหนังใหญ่แล้ว 

ความโปร่งแสง และทึบแสงของตัวหนัง การฉลุลายก็เป็นส่วนท่ีมีผลต่อการรับรู้การมองเห็นด้วย
เช่นกัน ซึ่งจะแทนค่าโดยการใช้วัสดุสังเคราะห์ท่ีมีความโปร่งแสง ผสมผสานกับการใช้วัสดุธรรมชาติ 
ท้ังภายใน และภายนอกอาคาร 

2.5 PATTERN ลวดลายต่างๆท่ีเกิดจากการฉลุตัวหนัง และเส้นสายต่างๆ ท่ีสร้าง
ความรู้สึกเคล่ือนไหว ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีในแต่ละโซนของโครงการ 

2.6 TIMING การใช้แสงสว่าง ท้ังจากแสงธรรมชาติ และแสงประดิษฐ์ ภายในพื้นท่ี
โครงการ เพื่อสร้างให้พื้นท่ีในแต่ละพื้นท่ีเกิดมิติของความเคล่ือนไหว 
 
3. แนวความคิดในการออกแบบจัดวางรูปทรงอาคาร 
 

 
ภาพท่ี 23 แสดงผังพื้นท่ีโครงการ 
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           จากพื้นท่ีเดิมของโครงการ มีบริเวณท่ีดินท่ีเป็นลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดในการจัดวาง MASTER PLAN โดยในพื้นท่ีโครงการนั้น จะมีอาคารเดิมของโครงการ ซึ่ง
เป็นส่วนส านักงานโครงการ และส่วนท่ีเป็นพิพิธภัณฑ์ บริเวณพื้นท่ีท่ีเหลือจะเป็นพื้นท่ีโล่ง ซึ่งจะเป็น
พื้นท่ีก่อสร้างของโครงการ 

 

 
ภาพที่ 24 แสดงแบบร่างท่ี 1 การออกแบบจัดวางผังโครงการ (MASTER PLAN) 

 
       จากภาพการออกแบบจัดวาง ซึ่งได้แนวคิดข้างต้นมาจากพื้นท่ีการแสดงหนังใหญ่ ซึ่ง

แบ่งพื้นท่ีเป็น 3 ส่วน คือส่วนของผู้ชม ออกแบบให้เป็นพื้นท่ีโล่งส าหรับการจัดกิจกรรม ส่วนของเวที
การแสดง ได้ออกแบบจัดวางให้เป็นพื้นท่ีของตัวอาคาร และส่วนด้านหลังเวทีซึ่งจัดให้เป็นส่วนของ
ส านักงาน 

 

 
ภาพที่ 25 แสดงแบบร่างท่ี 2 การออกแบบจัดวางผังโครงการ (MASTER PLAN) 
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       จากแนวความคิดของแบบแรกนั้น ได้ปรับให้ตัวอาคารเดิมซึ่งเป็นอาคารศรีศาลายาย้าย

ไปอยู่ระหว่างตัวอาคาร กับอาคารส านักงาน เนื่องจากพื้นท่ีเดิมของอาคารศรีศาลายาเป็นบริเวณ
ทางเข้าโครงการ และหันหน้าออกไปทางถนนใหญ่ ซึ่งปรับมุมมองให้สามารถมองเห็นตัวอาคารหลัก
ได้อย่างชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเก็บรักษาตัวอาคารเดิมไว้ได้ โดยท่ีอาคารศรีศาลายา 
ปรับให้เป็นส่วนพักผ่อนของผู้เข้าใช้โครงการ โดยจัดให้เป็นพื้นท่ีของร้านกาแฟกึ่งพิพิธภัณฑ์ ส าหรับ
บุคคลท่ัวไป และปรับทัศนียภาพโดยรอบให้ดูร่มรื่นมากขึ้นด้วยการท าบ่อน้ า และให้ตัวอาคารลอยขึ้น
ท าให้ดูโดดเด่น 

 

 
ภาพที่ 26 แสดงแบบการจัดวางผังโครงการ (MASTER PLAN) 

 
4. แนวความคิดในการออกแบบผิวอาคาร 

 

 
ภาพที่ 27 ภาพแสดงแบบการเคล่ือนท่ีของตัวหนัง 
 
       จากภาพร่างซึ่งได้แนวความคิดมาจาก ลักษณะการเคล่ือนไหวของตัวหนัง ท่ีมีลักษณะ
คล้ายกับการไหวไปมา ท าให้เกิดมิติของการเคล่ือนไหว 
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ภาพที่ 28 ภาพแสดงแบบการเคล่ือนท่ีของตัวหนัง 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 29 ภาพแสดงแบบการเคล่ือนท่ีของตัวหนัง 
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ภาพที่ 30 แบบร่างแสดงรูปด้านอาคาร 
 

       จากแบบร่างแนวความคิดในการออกแบบ ได้น าลักษณะการเคล่ือนไหวของตัวหนัง โดย
การน าเอาลักษณะการเคล่ือนไหวของโครงไม้ท่ีผูกติดกับตัวหนัง น ามาใช้เป็นโครงสร้างหลักของผิว
อาคาร โดยให้ผิวอาคารมีลักษณะโปร่งแสง สามารถมองเข้าไปเห็นตัวอาคารได้ 
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ภาพที่ 31 ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร 
 
 

 
 
ภาพที่ 32 ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร 
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ภาพที่ 33 รูปด้านทิศเหนือ 
 
 

 
ภาพที่ 34 รูปด้านทิศใต้ 
 
5. ZONING & FUNCTION 
       จากแนวความคิดในการจัดวาง MASTER PLAN ซึ่งแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 พื้นท่ีหลักๆ คือ 

 พื้นท่ีกิจกรรมกลางแจ้ง 
 ตัวอาคาร 
 พื้นท่ีส่วนส านักงาน 

 โดยพื้นท่ีส่วนกิจกรรมกลางแจ้ง และพื้นท่ีตัวอาคาร จัดวางให้เป็นส่วนพื้นท่ีให้บริการ ดังนี้ 
5.1 ส่วนพื้นท่ีกิจกรรมกลางแจ้ง 
ภายในตัวอาคารประกอบด้วย 
5.2 ส่วนบริการและประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ 
5.3 ส่วนพิพิธภัณฑ์ถาวร 
5.4 ส่วนนิทรรศการ 
5.5 ส่วนโสตทัศน์สถาน 
5.6 ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์ 
5.7 ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์ / ส่วนวิชาการ, วิจัย 
5.8 ส่วนโรงภาพยนตร์ 
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5.9 ส่วนร้านค้า, ของท่ีระลึก และร้านอาหาร 
พื้นท่ีส่วนส านักงาน 
5.10 ส่วนอ านวยการ / ส านักงาน จะเป็นพื้นท่ีส าหรับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 35 ภาพแสดงพื้นท่ีการใช้งานในแต่ละส่วน 
 
 

 
ภาพที่ 36 ภาพแสดงพื้นท่ีการใช้งาน ช้ัน 1 
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ภาพที่ 37 ภาพแสดงพื้นท่ีการใช้งาน ช้ัน 1-MF 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 38 ภาพแสดงพื้นท่ีการใช้งาน ช้ัน 2 



97 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 39 ภาพแสดงพื้นท่ีการใช้งาน ช้ัน 3 
 
 

 
ภาพที่ 40 ภาพแสดงพื้นท่ีการใช้งาน ช้ัน 4 
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ภาพที่ 41 ภาพแสดงพื้นท่ีการใช้งาน ช้ัน 4-MF 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 42 ภาพแสดงพื้นท่ีการใช้งาน ช้ัน 5 
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ภาพที่ 43 ภาพแสดงพื้นท่ีการใช้งาน ช้ัน 6 
 
 

 
ภาพที่ 44 ภาพแสดงพื้นท่ีการใช้งาน ช้ัน 7 
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6. แนวความคิดในการออกแบบภายใน 

 
 

ภาพที่ 45 ภาพแสดงแนวความคิดในการออกแบบ 
  
       จากภาพร่างซึ่งได้แนวความคิดในด้านของรูปทรงมาจาก รูปแบบของตัวหนังใหญ่ ท่ีมี
ลักษณะเป็นรูปทรงอิสระ รวมถึงรูปแบบการตัด เจาะ ฉลุ เพื่อให้เกิดลวดลาย รวมถึงท าให้เกิดมิติของ
แสงท่ีลอดผ่าน โดยลวดลายท่ีเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นรูปทรงอิสระ ในด้านการเลือกใช้วัสดุ ก าหนดให้
มีการเลือกใช้วัสดุท่ีผสมผสานท้ังแบบด้ังเดิม และวัสดุสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการ
ออกแบบ  
 
 
 



101 
 

 
 
ภาพที่ 46 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ช้ันใต้ดิน (ช้ันจอดรถ) 
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ภาพที่ 47 ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ช้ันใต้ดิน (ช้ันจอดรถ) 
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ภาพที่ 48 ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ช้ันใต้ดิน (ช้ันจอดรถ) 
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ภาพที่ 49 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ันใต้ดิน (ช้ันจอดรถ) 
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงทางออกฉุกเฉิน ช้ันใต้ดิน (ช้ันจอดรถ) 
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ภาพที่ 51 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ช้ัน 1 
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ภาพที่ 52 ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ช้ัน 1 
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ภาพที่ 53 ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ช้ัน 1 
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ภาพที่ 54 ภาพแสดงผังไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 1 
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ภาพที่ 55 ภาพแสดงทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 1 
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ภาพที่ 56 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ช้ัน 2 
 

 
 



112 
 

 
 
ภาพที่ 57 ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ช้ัน 2 
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ภาพที่ 58 ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ช้ัน 2 
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ภาพที่ 59 ภาพแสดงผังงานระบไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 2 
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ภาพที่ 60 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 2 
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ภาพที่ 61 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ช้ัน 3 
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ภาพที่ 62 ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ช้ัน 3 
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ภาพที่ 63 ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ช้ัน 3 
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ภาพที่ 64 ภาพแสดงผังงานระบบไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 3 
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ภาพที่ 65 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 3 
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ภาพที่ 66 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ช้ัน 3 MF 
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ภาพที่ 67 ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ช้ัน 3 MF 
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ภาพที่ 68 ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ช้ัน 3 MF 
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ภาพที่ 69 ภาพแสดงผังงานระบบไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 3 MF 
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ภาพที่ 70 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 3 MF 
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ภาพที่ 71 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ช้ัน 4 
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ภาพที่ 72 ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ช้ัน 4 
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ภาพที่ 73 ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ช้ัน 4 
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ภาพที่ 74 ภาพแสดงผังงานระบบไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 4 
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ภาพที่ 75 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 4 
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ภาพที่ 76 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ช้ัน 4 MF 
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ภาพที่ 77 ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ช้ัน 4 MF 
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ภาพที่ 78 ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ช้ัน 4 MF 
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ภาพที่ 79 ภาพแสดงผังงานระบบไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 4 MF 
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ภาพที่ 80 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 4 MF 
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ภาพที่ 81 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ช้ัน 5 
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ภาพที่ 82 ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ช้ัน 5 
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ภาพที่ 83 ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ช้ัน 5 
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ภาพที่ 84 ภาพแสดงผังงานระบบไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 

 
 

ภาพที่ 85 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 5 
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ภาพที่ 86 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ช้ัน 6 
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ภาพที่ 87 ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ช้ัน 6 
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ภาพที่ 88 ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ช้ัน 6 
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ภาพที่ 89 ภาพแสดงผังไฟฟ้าส่ิอสาร ช้ัน 6 
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ภาพที่ 90 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 6 
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ภาพที่ 91 ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ช้ัน 7 
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ภาพที่ 92 ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ช้ัน 7 
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ภาพที่ 93 ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ช้ัน 7 
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ภาพที่ 94 ภาพแสดงผังงานระบไฟฟ้า, ส่ือสาร ช้ัน 7 
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ภาพที่ 95 ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ช้ัน 7 
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ภาพที่ 96 ภาพแสดงรูปด้านหน้าโรงภาพยนตร์ ช้ัน-6, 7 
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ภาพที่ 97 ภาพแสดงแบบขยายเคาน์เตอร์ ช้ัน-1 

 

 
ภาพที่ 98 ภาพแสดงแบบขยายเคาน์เตอร์ ช้ัน-5 
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7. การออกแบบภายใน 
       การออกแบบภายในแต่ละพื้นท่ี เริ่มจากส่วนของโถงทางเข้าช้ัน 1 ซึ่งเป็นพื้นท่ีโล่ง 
ส่วนกลางมีเคาน์เตอร์ข้อมูลข่าวสาร ออกแบบให้มีลักษณะของการแทนค่าด้วยตัวหนังใหญ่ โดยท่ีให้
รูปทรงของเคาน์เตอร์มีรูปทรงท่ีแปรรูปมาจากตัวหนัง ตัวเคาน์เตอร์มีลักษณะโปร่งแสงกัดลายนูนต่่า
รูปตัวหนัง พร้อมท้ังซ่อนไฟ LED STRIP ซึ่งเมื่อเปิดไฟแล้วจะมองเห็นรูปทรงเคาน์เตอร์มีลักษณะมีไฟ
ส่องออกมาจากเคาน์เตอร์โดยรอบ 
 

 
ภาพที่ 99 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโถงทางเข้า ช้ัน 1 
 
วัสดุโดยรวมของพื้นท่ีช้ัน 1 เนื่องด้วยพื้นท่ีช้ัน 1 ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีให้บริการ วัสดุส่วนใหญ่จะเน้นไป
ท่ีการดูแลรักษาได้ง่าย 
       พื้น  วัสดุเป็นกระเบ้ืองแกรนิตโตสีขาวผิวด้าน 
       ผนัง วัสดุส่วนใหญ่เป็นผิวปูนเปลือยฉาบเคลือบผิว 
       เพดาน เปิดโล่ง เน้นแสงสว่างจากภายนอก โดยเน้นแสงประดิษฐ์เฉพาะจุด 
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ภาพที่ 100 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในร้านค้า, ศูนย์อาหาร ช้ัน 1 
 
       ส่วนศูนย์อาหาร, ร้านขายของท่ีระลึก ซึ่งเป็นส่วนต่อเนื่องจากพื้นท่ีโถงทางเข้า  เนื่อง
ด้วยเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งและมีพื้นท่ีเช่ือมต่อกับแสงส่วางภายนอก การให้แสงภายในพื้นท่ีจึงเป็นลักษณะ
ของ in-direct light โดยให้แสงออกมาจากวัสดุไม้ฉลุลวดลายอิสระโดยท่ีซ่อนไฟ LED ส่วนของร้าน
ขายของท่ีระลึก จัดให้มีแสงส่วางแบบ direct light 
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ภาพที่ 101 ภาพแสดงทัศนียภาพภายใน M-THEATRE ช้ัน 2 
 
       M-theatre ช้ัน 2 เป็นพื้นท่ีชมภาพยนตร์ในลักษณะไม่เป็นทางการมากนัก การ
ออกแบบพื้นท่ีจึงท่าให้มีพื้นท่ีส่าหรับนั่ง หรือยืนก็ได้ โดยวัสดุหลักท่ีใช้คือ พื้น จ ะ มี ส่ ว น ท่ี มี ท้ั ง
คอนกรีตขัดมันและไม้เนื้อแข็งเพื่อลดความแข็งกระด้างของพื้นคอนกรีต พร้อมท้ังซ่อนไฟตาม
ขั้นบันได ส่วนผนังคอนกรีตโปร่งแสงพิมพ์ลายตัวหนัง ส่วนของฝ้าเพดานออกแบบให้มีลักษณะ
ซ้อนทับกัน โดยใช้แสง in-direct light 
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ภาพที่ 102 ภาพแสดงทัศนียภาพภายใน GROUP THEATRE ช้ัน 3 
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ภาพที่ 103 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในห้องสมุด ช้ัน 4 
 
 

 
 
ภาพที่ 104 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโถงผังพื้นท่ี ช้ัน 5 
 
       ส่วนโถงช้ัน 5 และส่วนโรงภาพยนตร์ ออกแบบให้ส่วนขายต๋ัวเป็นลักษณะคล้ายฉากของ
ตัวหนัง โดยให้มีลักษณะโปร่งแสง และซ่อนไฟ Led โดยรอบ ส่วนของผู้เข้าใช้พื้นท่ีมีลักษณะเหมือน
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ผู้ชมส่วนพื้นท่ีโดยรอบท่ีเช่ือมต่อกับภายนอก ใช้ฉากท่ีฉลุลวดลายเพื่อกรองแสงจากภายนอก เข้า
พื้นท่ีภายใน 
       ส่วนภายในโรงภาพยนตร์  ออกแบบให้ส่วนของฝ้าเพดานฉลุลายซ่อนไฟ แทนค่า
ลวดลายของตัวหนังท่ีแกะสลัก ต่อเนื่องลงมาถึงผนัง ซึ่งเพดานและผนังฉลุลายจะท่าหน้าท่ีให้แสง
สว่างทางอ้อม (in-direct light) ส่วนของวัสดุพื้นภายในโรงภาพยนตร์จะเป็นพื้นพรมท้ังหมด เพื่อ
ป้องกันเสียงสะท้อน และลดเสียงดังระหว่างเดิน สีท่ีใช้ส่วนใหญ่ 60-70 % เป็นวัสดุธรรมขาติเคลือบ
ผิวเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน พร้อมท้ังการน่าเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ทั้ง 3 มิติและ 4 มิติ ในกรณีท่ี
มีการจัดฉายภาพยนตร์ที่รองรับระบบดังกล่าว 
 

 

 
 
ภาพที่ 105 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโรงภาพยนตร์ ช้ัน 6 
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ภาพที่ 106 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโรงภาพยนตร์ ช้ัน 6 

 
 

 
ภาพที่ 107 ภาพแสดงตัวอย่างวัสดุท่ีใช้ในการออกแบบ 
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ภาพที่ 108 ภาพแสดงหุ่นจ่าลอง 
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ภาพที่ 109 ภาพแสดงหุ่นจ่าลอง 
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บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประเด็น ได้แก่ ศึกษาความเป็นมา และวิเคราะห์รูปแบบการ
สร้างและการแสดงหนังใหญ่ ศึกษาวิเคราะห์เพื่อน ามาพัฒนาสู่โครงการเสนอแนะการออกแบบ
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 
1. สรุปอภิปรายข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

1.1 อภิปรายผล 
        การอภิปรายข้อค้นพบจากวัตถุประสงค์การวิจัยในลักษณะของการตีความและ
ประเมินผลเพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่างข้อค้นพบวัตถุประสงค์ 

 วัตถุประสงค์ท่ี 1 ศึกษาความเป็นมา และวิเคราะห์รูปแบบการสร้างและการแสดง
หนังใหญ่ ผลท่ีได้คือ การสร้างหนังใหญ่ในอดีตนั้น จะมีสร้างในเฉพาะในรั้ว ในวังเท่านั้น และจะต้อง
อาศัยความละเอียดอ่อน มีความรู้ในศาสตร์และศิลปวิทยาการในแต่ละขั้นตอนการสร้าง โดยข้อ
ค้นพบท่ีได้มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยโดยผ่านกระบวนการวิจัย เช่น การทบทวน
วรรณกรรมและศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ประวัติความเป็นมา แนวคิดและภูมิปัญญาในอดีต
มาวิเคราะห์ผล 

 วัตถุประสงค์ท่ี 2 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อน ามาพัฒนาสู่โครงการเสนอแนะการออกแบบ
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  เนื่องด้วยหอภาพยนตร์ได้รับการ
อนุมัติให้จัดต้ังเป็นหน่วยงานองค์การมหาชน โดยมีภารกิจหลักๆ คือการจัดหา และรวบรวมบันทึก
เหตุการณ์ความเป็นไปของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในอดีตจนถึงปัจจุบันอันเป็นรากของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยท่ีได้ด าเนินการมา รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์
โครงสร้างการบริหารองค์กรฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

 วัตถุประสงค์ท่ี 3 โครงการเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายใน
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการวิจัย ได้น าไปสู่
แนวความคิดในการออกแบบคือ “ เช่ือมแสง แปลงเงา” โดยการน าคุณลักษณะเด่นทางกายภาพของ
การแสดงหนังใหญ่มาแปรรูปสู่งานออกแบบ ท้ังในด้านของพื้นท่ีใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้แสงภายใน
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานภายในพื้นท่ี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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1.2 สรุป กระบวนศึกษา วิเคราะห์ ภูมิปัญญาจากการแสดงหนังใหญ่ แปรรูปสู่
โครงการเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดย
สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารองค์กร ภารกิจขององค์กร รวมถึงพื้นท่ีใช้สอย โดยผ่านค า 
ส าคัญคือ “ เช่ือมแสง แปลงเงา” โดยการศึกษาข้อมูลท่ีมีขอบเขตมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาในด้าน
รูปธรรม และนามธรรม จากค าแนะน าของคณาจารย์ ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับการแสดงหนังใหญ่ 

1.3 ข้อเสนอแนะ จากการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า
โครงการเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.3.1 ผู้ท่ีสนใจศึกษาวิจัย ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ ควรจะศึกษาให้คล
อบคลุมทุกประเด็นการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาวิจัยในลักษณะเป็นองค์รวม 

1.3.2 ภาครัฐ ควรจะเข้ามามีบทบาทโดยการให้การสนับสนุนมากกว่าท่ี
เป็นอยู่ เนื่องด้วยภารกิจขององค์กรฯนั้น เป็นไปเพื่อการจัดหา และรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ความ
เป็นไปของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในอดีตจนถึงปัจจุบันอันเป็นรากของขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย 

1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการท างานศึกษาวิจัย 
1.4.1 การสรุปประเด็นปัญหาของการศึกษาศิลปะการแสดงหนังใหญ่ 

เป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีผู้วิจัยพยายามท่ีจะให้เกิดความชัดเจน และคลอบคลุมประเด็นปัญหา 
ตลอดจนน าค าแนะน าของคณาจารย์ ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงวุฒิท่ีมีองค์ความรู้ และวิสัยทัศน์มา
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ใหสั้มฤทธิ์ผลและลุล่วงไปด้วยดี 

1.4.2 พื้นท่ีก่อสร้างอาคารหอภาพยนตร์ฯ มีท้ังส่วนท่ีเป็นอาคารเดิม 
และอาคารใหม่ท่ีก าลังจะก่อสร้าง ท าให้เกิดปัญหาในการจัดการพื้นท่ีใช้สอย  จนกระท่ังได้รับ
ค าแนะน าจากคณาจารย์ และผู้เช่ียวชาญในด้านการออกแบบท่ีต้องการให้คงพื้นท่ีใช้สอยบางส่วนและ
ปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นท่ีใช้สอยบางส่วนให้สอดคล้องกลมกลืนกับแนวความคิดในการออกแบบ
สภาพแวดล้อม และประโยชน์ใช้สอย จึงสามารถน าไปประยุกต์ให้สอดคล้อง ลงตัว และสามารถ
ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้เป็นอย่างดี 

1.4.3 ปัญหาด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญท่ีใช้ระยะเวลานาน 
ผู้วิจัยพบว่าการสรุปค าส าคัญ การพัฒนาและแปรรูป ให้สอดคล้องกับงานออกแบบเป็นปัจจัยส่งผลให้
โครงการล่าช้า การให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและวิสัยทัศน์ของคณาจารย์รวถึงผู้เช่ียวชาญล้วนมีส่วน
ส าคัญท่ีช่วยผลักดันให้ผลงานออกแบบท่ีน ากระบวนการศึกษาวิเคราะห ์การทบทวนวรรณกรรม และ
การสัมภาษณ์ ส าเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี กระบวนการออกแบบมีหลายอย่างท่ีไม่ตรงจากท่ีต้ังใจไว้ จึง
ควรมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม เนื่องจากในการศึกษาวิจัยไม่มีผลลัพธ์ท่ีออกมาสมบูรณ์ 
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บทสัมภาษณ์ 
 
บทสัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาส วัดขนอน 
 
 ตําบล สร้อยฟูา  อําเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 032-233386 วันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคม 
2553 เวลา 10.00 น. 
เครื่องมือวิจัย สัมภาษณ์ด้วยการจดบันทึกและบันทึกเสียง ( 1 ช่ัวโมง) 
 
นมัสการครับ ผมสันติ แซ่เล้า นักศึกษาปริญญาโทคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรจะขอ
สัมภาษณ์พระอาจารย์และขออนุญาติบันทึกเสียงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่นะครับ 
 
ถาม จริงแล้วในการแสดงหนังใหญ่ในแต่ละครั้งนั้น มีตอนไหนท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในการ
แสดงแต่ละท่ีครับ 
 
ตอบ การเล่นหนังใหญ่ในปัจจุบัน เป็นเรื่องของการเผยแพร่ เป็นการศึกษา มากกว่าการแสดงให้
ความบันเทิง ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากว่าหนังใหญ่เนี่ยเลิกแสดงไปต้ังแต่สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เราเลิก
ไป หนึ่งเพราะสงคราม อีกอย่างหนึ่งเพราะเราไปรับวัฒนธรรมอย่างอื่นท่ีมันมีความเร้า ความ
สนุกสนานมากกว่า จนเราลืมหนังใหญ่นั้นไป อันนี้การอนุรักษ์ ท่ีเราทําอยู่ในขณะนี้ เป็นโครงการ
พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทําการอนุรักษ์เรื่องของหนังใหญ่ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา ในโครงการพระราชดําริ มีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฝุายสนองโครงการ
พระราชดําริ มีคณะมัณฑนศิลป์ จัดทําหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นมาไว้แทนหนังใหญ่ชุดเก่าสมัยคุณหญิงไข
ศรี ศรีอรุณ ท่านเป็นอธิการบดี แล้วก็สมัยนั้น อาจารย์ สน สีมาตรัง ตอนนี้ ท่านได้เป็นรอง
ศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง ปัจจุบันท่านเกษียณแล้ว ท่านมาเป็นผู้อํานวยการหอศิลป์อยู่ ท่านเป็น
หัวหน้าภาควิชาศิลปะประยุกต์ คณะมัณฑนศิลป์ เป็นคนท่ีจัดทําหนังใหญ่ชุดใหม่ ขึ้นไว้แสดงแทนชุด
เก่า การท่ีเราทําตรงนี้ แล้วก็ให้มีเรื่องของการเผยแพร่โดย โดยใช้การแสดง โดยให้วัดขนอนฝึกหัด
เยาวชนขึ้นมาเล่นหนังใหญ่เล่นดนตรีไทย ประกอบในการแสดง เป็นการเผยแพร่มากกว่าการให้ความ
บันเทิง เพราะเป็นกรณีการศึกษา เราทําตรงนี้มาเมื่อปี 50 ทางวัดเราได้รับรางวัล ของสถาบัน  ACCU 
เป็นของ UNESCO ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค CULTURAL CENTER FOR UNESCO เป็นรางวัลท่ี 
UNESCO ให้กับชุมชนท่ีมีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และก็ให้วัดขนอนเป็นแหล่งเรียนรู้
การศึกษาของชุมชนโลก อันนี้อาตมาได้เอาตรงนี้ขึ้นมาหยิบอ้างก็เพราะว่า เราบอกว่าเป็นเรื่องของ
การเรียนรู้ การศึกษา มากกว่าให้ความบันเทิง แต่ว่าการเล่นหนังใหญ่เนี่ย ความสําคัญของหนังใหญ่
เนี่ย มันเล่นกันเพื่อในงานเทิดพระเกียรต์ิ ในงานพระมหากษัตริย์ เป็นวันพระราชสมภพ หรือว่าวัน
ถวายเพลิงศพ ท่ีเราเรียกว่างานพระราชสมภพ แล้วก็งานโศกรรณ์ หรือว่างานถวายเพลิงศพพระบรม
วงศ์สานุวงศ์ หรือว่าพระมหากษัตริย์ หรือว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง หรือว่าจะเป็นพระสงฆ์ผู้ใหญ่ 
งานศพพระสงฆ์ผู้ใหญ่ ก็ใช้หนังใหญ่สําหรับการแสดง นี่คือความสําคัญในอดีต ก็เล่นกันเรื่อยมา ใช้
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เรื่องรามเกียรต์ิในการแสดง ในปัจจุบันท่ีทางวัดขนอนเราได้แสดงอยู่ จัดแสดงอยู่ท่ัวๆไปเนี่ยะ หยิบ
ตอนไหนท่ีมันหยิบได้ง่ายๆ เอามาเล่นกัน แต่จะได้รับความนิยมหรือไม่เนี่ยะ ท่ีเราเล่นกันอยู่ก็ไม่กี่
ตอน ตอนท่ีเราเล่นกันอยู่ก็ตอน เค้าเรียกกันว่าหนุมานถวายแหวน และก็เล่นบ่อยๆ แล้วก็ท่ีเล่นแล้วก็
คนดูรู้จักก็ศึกทศกัณฑ์ครั้งท่ี 5 เราเรียกว่า ยกรบ แล้วก็ท่ีสามท่ีเล่นอยู่ก็ ศึกอินทรชิตครั้งท่ี 1 ท่ี
เรียกว่า อินทรชิตดูดนมแม่ แล้วก็มาเล่น มังกรกัณฐ์ มังกรกัณฐ์นี้ก็ มันเป็นต้นศึกของพรหมมาศก์ 
เนี่ยะก็ท่ีเล่นๆกันอยู่ก็มีไม่กี่ แต่ว่าเราไปเล่นเนี่ยะ คนปัจจุบันจะเป็นคนดู คนชม ก็ชอบอะไรที่มันเร็วๆ 
ไม่ชอบการล่าช้า แต่จริงๆแล้วหนังใหญ่มันล่าช้า ท่ีมันหมดไปเพราะความล่าช้า ความอืดอาด คนดู
เบ่ือ ไม่อยากดูเพราะว่ามันอืดอาด มันช้า มันเอาแต่พากษ์เอยๆ กันไป มันไม่สนุกสนาน แต่ว่าเรามา
ปรับ ปรับในเรื่องของบทพากย์มั่ง ปรับในเรื่องของท่าทางของการแสดงมั่ง หนังใหญ่วัดขนอนเนี่ย 
ค่อนข้างจะสบายนิดหนึ่ง เพราะว่าเราไม่ค่อยติดในรูปแบบ เนื่องจากวัดขนอนได้รับการอนุรักษ์เป็น
แบบพื้นบ้านโบราณ คือเราต้องเข้าใจว่าหนังใหญ่ว่ามันเป็นของหลวง การแสดงการเล่นมันก็ต้องอิง
หลวง เป็นมหรสพหลวง ท่าเล่นท่ัวไปก็จะเล่นแบบกรมศิลปากร มีท่าทาง มีระเบียบแบบแผน แต่ว่า
วัดขนอนเนี่ย เค้าเอาของหลวงมาให้ชาวบ้านเล่น ก็เล่นได้ด้วยความสนุกสนาน ไม่มีท่าทางท่ีตายตัว ก็
จะเล่นกันไป มีการพากษ์สองแง่สองง่ามบ้างบางครั้ง จะไม่ได้ แล้วก็สนุกสนานเฮฮาไปในตอนของมัน 
ไม่ให้มันเลยไป ไม่ให้มันเป็นสองแง่สองง่ามเหมือนกับหนังตะลุง ถ้าเราไปดูหนังเนี่ย มันสนุกสนาน
เพราะว่ามีการพากษ์สองแง่สองง่าม แต่หนังใหญ่เนี่ยมันมีบ้างแต่ว่ามันไม่มาก แล้วมันก็ไม่ลึกไปจนน่า
เกลียด แต่ก็ยังรักษาความเป็นด้ังเดิมโบราณไว้ วัดขนอนค่อนข้างให้ชาวบ้านเล่น ก็เหมือนชาวบ้าน 
มันก็เลยมีท้ังความค่อนข้างสนุกสนาน แล้วก็เรื่องบทพากษ์เนี่ย มันมีบทพากย์สมัยก่อนมันเป็นการ
เรียนเป็นการพากย์โดยการพูดกันปากต่อปาก เล่ากันปากต่อปาก เมื่อเป็นการเล่ากันปากต่อปาก บาง
ตัวมันขาดหายไปบ้าง บางตัวมันตัดไปบ้างอะไรบ้าง มันก็เหลือไม่มาก พอเหลือไม่มากมันก็มาตกแต่ง
ให้มันมีอะไรล่ะ ให้มันกระชับเข้า แล้วก็สะดวก แล้วก็ให้มันมีเฉพาะกับตัวหนังท่ีมันมีอยู่ การพากย์มัน
ก็เลยไม่มาก เมื่อการพากย์ไม่มาก แล้วก็ไม่ได้เอาหลวงมามาก ทําให้หนังใหญ่วัดขนอนค่อนข้างดูได้
ง่าย พอดูได้ง่ายคนก็เลยค่อนข้างจะเข้าถึง เข้าถึงในเรื่องของการแสดง ก็เลยทําให้หนังใหญ่วัดขนอน
เนี่ยะ การเผยแพร่พอไปได้ แต่ถามว่าดีทีเดียวมั้ย มันก็ไม่ งานศิลปวัฒนธรรมมันไม่ใช่ฟูุฟุา การเมื่อกี้
นี้โยมถามว่าวันนี้ทําไมคนเงียบ คือเมื่อตอนเช้าคนก็มากันเยอะมาก มันจะเป็นช่วงท่ีมาดูการแสดง มา
ช่วงเช้าๆ คนเค้าจะเยอะ เพิ่งกลับกันไปเมื่อซักครู่นี้ อันนี้คือคนท่ีมาเสพงานศิลปะ 
 
ถาม แล้วอย่างท่ีผมทราบมาว่า คือปัจจุบันตัวหนังใหญ่จริงๆเนี่ยะ เหลอท่ีหลักๆอยู่ 3 ท่ีนะครับ 
แล้วอย่างของทางวัดขนอนเนี่ยมีลักษณะท่ีพิเศษกว่าอีก 2 ท่ียังงัย หรือว่าแต่ละท่ีมีคาแร็กเตอร์ท่ีมัน
ต่างกันยังงัยบ้าง 
 
ตอบ ท่ีเล่าให้ฟังเมื่อซักครู่เนี่ยะ ของวัดขนอนเป็นแบบชาวบ้าน เป็นแบบพื้นบ้านท่ีได้รับการ
อนุรักษ์ อาจารย์สิริชัยชาญ ฟักจํารูญ ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมศิลปาการ ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของหนัง
ใหญ่วัดขนอนไว้ว่า อาตมาเคยขอท่านว่าเด็กเราเต้นไม่สวย สู้เขาไม่ได้ อยากจะได้ครูกรมศิลปากรมา
สอนเด็กวัดขนอน อันนี้อาจารย์สิริชัยชาญ ฟักจํารูญเนี่ยะ นําเรื่องนี้ขึ้นไปทูลองค์สมเด็จพระเทพฯ 
สมเด็จพระเทพฯบอกว่าถ้ามายุ่งกับวัดขนอนเนี่ย จะพูดว่ายุ่งมันจะไม่เพราะ คือถ้าเอากรมศิลปากร
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มาสอนวัดขนอนเนี่ย อีกหน่อยความเป็นวัดขนอนไม่เหลือแล้วนะ มันก็จะเป็นกรมศิลปากรไปหมด 
แล้วเราจะไปดูวัดขนอนท่ีไหน ถ้าเราจะดูกรมศิลปากรเราก้ไม่ต้องไปดูวัดขนอนหรอก ดูท่ีกรม
ศิลปากรก็แล้วกัน วัดขนอนเนี่ยควรจะเก็บรักษาด้ังเดิมเขาไว้ เขาเล่นกันยังงัยก็เล่นกันอย่างงั้น ถ้าเอา
กรมศิลปากรมาสอนเนี่ย ความเป็นวัดขนอนไม่เหลือแล้ว มันเป็นกรมศิลปากรไปหมด อันนี้อาจารย์สิริ
ชัยชาญมาพูดกับทางเรานี่นะ ทางอาจารย์ได้ทราบถึงเรื่องตรงนี้ ก็เลยฝช้การสืบทอดโดยใช้ปราชญ์
พื้นบ้านสอนกันขึ้นมา แล้วก็ใช้พ่อสอนลูกมั่ง พี่สอนน้องมั่ง ใช้การสอนการสืบทอด คนท่ีเคยได้เรียนรู้
ในอดีต ชาวบ้านบางคนได้เรียนรู้ แม้แต่ตัวอาตมาเองก็เคยเล่นหนังใหญ่ ก็เอามาถ่ายทอดกันตรงนี้นะ
ว่า เราเล่นกันอย่างนี้นะ ใช้แบบชาวบ้านลย เราไม่ได้เอากรมศิลปากรมา อันนี้คือความเป็นนิยามท่ีเค้า
บอกว่ามันเป็นเรื่องของอะไรล่ะ มันเป็นคาแร็กเตอร์ส่วนตัวของวัดขนอนเรา แต่ว่าท่าทางของท่ีอื่ น
เนี่ยะ อย่างเช่นของวัดสว่างอารมณ์ก็ดี วัดบ้านดอนก็ดี เค้าก็ยังอิงหลวง เพราะว่าเป็นเรื่องของหลวง 
มีระเบียบแบบแผนมากกว่าวัดขนอน ท่ีถึงบอกว่าคนดูหรือชาวบ้านได้เข้าถึงงานของเราได้ง่ายกว่า 
 
ถาม ลักษณะของตัวหนังแต่ละท่ีเนี่ย มันจะมีคาแร็กเตอร์ต่างกันมากมั้ยครับ 
 
ตอบ หนังแต่ละท่ี หนังใหญ่มันมีคาแร็กเตอร์ในตัวของความเป็นหนังใหญ่มันอยู่แล้ว ทุกอย่างจะ
เหมือนกันหมดแหละ แต่มันต่างกันด้วยฝีมือเชิงช่าง ลวดลายว่าอันนี้คือช่างหลวงนะ อันนี้คือช่าง
ชาวบ้านนะ มันมีเรื่องของด้วยฝีมือเชิงช่าง มันจะต่างกันด้วยฝีมือเชิงช่างว่าความละเอียดอ่อน ความ
งาม กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของหนังใหญ่ชุดพระนครไหว เมื่อก่อนเค้าไม่ได้
เรียกชุดพระนครไหว เป็นหนังใหญ่ท่ีสร้างในรัชกาลท่ี 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สร้างหนังใหญ่ขึ้นมาหนึ่งชุด แล้วก็เล่นกันในพระบรมมหาราชวัง พอมาถึงในสมัยรัชกาลท่ี 5 กรมพระ
ยานริศฯ เนี่ย ท่านเป็นราชโอรสรัชกาลท่ี 5 (พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ มีพระนามเดิม พระองค์เจ้าจิตรเจริญ เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระสัมพันธ์วงศ์เธอพระองค์เจ้าพร รณราย : ผู้เขียน : ท่ีมา : 
http://th.wikipedia.org/wiki/) ท่านได้ดูหนังใหญ่ชุดพระนครไหวเนี่ย หนังใหญ่ชุดนี้ เวลามันเล่น 
มันมีความงาม มันมีความละเอียด สวยงาม มันเล่น เวลาคนเล่นคนเชิด มันเยือกมันไหวไปท้ังพระนคร 
เวลาเค้าโย้หนังที การส่ันหนังเนี่ยมันรู้สึกมันไหวไปท้ังพระนคร เค้าก็เลยเรียกชุดพระนครไหว คือให้
พูดถึงเรื่องของความงามของรายละเอียดต่างๆท่ีอยู่บนตัวหนังด้วยฝีมือเชิงช่างว่ามันมีความงาม ถือว่า
เป็นหนังหลวงท่ีมีความงามท่ีสุดคือชุดพระนครไหว แต่หนังท่ีมันเกิดขึ้นอยู่ในวัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี
ก็ดี วัดบ้านดอน จังหวัดระยองก็ดี วัดขนอนนี่ก็ดี มันก็มีฝีมือช่างหลวงบ้าง ฝีมือช่างชาวบ้านบ้าง 
ปะปนกันไปนะ ว่าใครจะไปอิงช่างหลวงกันมาก หรือว่าช่างหวงอาจจะมาอยู่กับชาวบ้าน อย่างของวัด
ขนอนเนี่ยะ ตัวหนังของวัดขนอนเนี่ย เค้าเปรียบเทียบ เค้าบอกว่า บางตัวฝีมือระดับช่างหลวงเลย
ทีเดียว เหมือนท่ีกล่าวไว้ อย่างกับหนังใหญ่ท่ีอีกท่ีนึง คนไม่ได้พูดถึง หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย เพชรบุรี 
มันมีความงาม และสวยงามเทียบระดับช่างหลวงเลย ท่ีเพชรบุรีนะ ช่างเมืองเพชรฯ เทียบชุดพระนคร
ไหวได้เลย หนังมีความงามมาก เค้าบอกคนทําคือหลวงพ่อฤทธ์ ซึ่งเป็นศิษย์ของ ขรัว อินโข่ง ท่านได้
สร้างหนังใหญ่ชุดวัดพลับพลาไชย เพชรบุรีเอาไว้ ตอนนี้ประดับไว้ท่ีวิหารวัดพลับฯ มีต้ังหลายตัว เก็บ
ไว้เยอะมาก เพราะว่าส่วนนึงมันเลยเข้ามาอยู่ในกรมศิลปากร ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เขาขอ

http://th.wikipedia.org/wiki/
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กลับไป ซึ่งมีความงามมาก อันนี้อยู่ท่ีลวดลาย รายละเอียดต่างๆ มันจะอยู่ท่ีฝีมือเชิงช่าง แต่ว่าพวกคา
แร๊กเตอร์ของตัวหนังใหญ่มันมีตัวที่บ่งบอกความเป็นหนังใหญ่อยู่แล้วก็คือ ตัวหนังใหญ่นี่ ตัวละครเค้า
จะมีกรอบ เป็นโค้งๆ กลมๆ มีกรอบ มีลวดลาย แกะสลักและเล่าเรื่องให้มันจบในงานนั้นๆ ในตัวนั้นๆ 
แล้วก็นํามาเล่นกัน ไม่สามารถจะขยับแขน ขยับขาเหมือนกับหนังตะลุงได้อันนี้คือคาแร็กเตอร์ของ
หนังใหญ่ แล้วก็ปรุลาย การแบ่งลาย การแกะสลัก การแกะสลักต่างๆ มันมีการแบ่ง แบ่งรูปของตัว
ละครออกมา อย่างเช่น การวาดภาพเนี่ย ถ้าจะแบ่งตัวละครเนี่ย หนังใหญ่เนี่ย เวลาเค้าปรุลวดลาย
เค้าทํากันโดยใช้ตุ๊ดตู่เบอร์ท่ีเล็กธรรมดา สมมุติว่า ใช้ตุ๊ดตู่เบอร์ 11 ในการแกะ หรือว่าเบอร์ 10 ใน
การแกะสลักตัวลาย แต่ว่าถ้าเป็นการแบ่งภาพเขาจะใช้ถึงเบอร์ 7 หรือเบอร์ 6 ให้มันใหญ่ ถ้าเบอร์
น้อย รูมันใหญ่ขึ้น ถ้าเบอร์เล็กๆเนี่ย เบอร์ 12, 13 รูก็จะเล็กจะเล็กลงไป เวลาเค้าแบ่งภาพ เค้าจะใช้รู
ใหญ่แบ่งภาพ แบ่งตัวละคร เสร็จแล้วลงรายละเอียดต่างๆ ก็จะใช้เบอร์เล็ก แบ่งเขียนรายละเอียดลง
ไป แล้วก็จะมีเรื่องของเงา เรื่องของการแสดง เรื่องของการพักแสง รูปร่างของตัวละคร มันบ่งบอกคา
แร็กเตอร์ว่าอันนี้คือหนังใหญ่ แล้วก็จะมีไม้ตับมาคาด ความเป็นหนังใหญ่ อย่างเช่นการออกแบบเนี่ยะ 
จะเป็นลักษณะวงรีๆ คือตัวนี้เหมือนกันหมดทุกท่ี 
 
ถาม อย่างในการแสดงแต่ละตอน มันมีเรื่องของการวางตําแหน่งของตัวละคร เรามีรูปแบบมั้ยครับ
ว่า ตัวพระต้องอยู่ตําแหน่งตรงนั้ ตัวนางต้องอยู่ตรงนี้ ตัวยักษ์ต้องอยู่ตรงนี้ 
 
ตอบ หนังใหญ่วัดขนอนเนี่ย มันจะค่อนข้าง เวลาออกตัวละคร คือการเรียนรู้ของการออกจากจอ
เนี่ยะ ความเป็นวัดขนอนเราจะออกทางด้าน ถ้าเป็นตัวพระเราจะออกทางด้านของ ถ้าเราหันหน้าเข้า
หาจอเนี่ยะ เราจะออกทางด้านขวามือ ถ้าเป็นยักษ์จะออกซ้ายมือ อันนี้คือเรา จริงๆมันมีการเรียนรู้มา 
อันนี้เวลาเราพูดคุยกันว่ายักษ์ ยักษ์ขวาหรือมนุษย์เป็นทางขวา หรือว่ายักษ์เป็นทางซ้ายอะไรเนี่ยะ ท่ี
มันเรียนรู้มา ทีนี้เรามาเปรียบเทียบเราไม่รู้ว่า เราต้องหันหน้าเข้าหาโรงหรือออกหลังโรง บางครั้งมัน
ขัดๆกับโขนนะ โขนออกอีกทางหนึ่ง ยักษ์ออกอีกทางหนึ่ง แต่ว่าเวลาเราเล่นกัน ก็จะพยายามให้มัน
ออกมา กับการแสดงเนี่ยมันจะขัดขัดกับโขนนิดนึง มันจะออกต่างกัน แต่ว่าหนังของวัดขนอนมันก็เล่น
ออกตั้งแต่นั้นมา แต่ว่าก็ แต่ว่าทําไมเราจึงเล่นทางนั้น คือเราดูจากหน้าหนัง หนังเป็นภาพแบนๆ เรา
ต้องดูหน้า เนี่ยะอย่างนี้ท่ีเค้าออกแบบตัวพระรามชุดนี้มาเนี่ย คนออกแบบเนี่ยะ พระรามจริงๆไม่ได้
อยู่ทางนี้ พระรามจริงๆจะอยู่อีกทางนึง เนี่ยะอย่างเวลาเราไปเล่นหนังใหญ่ ตัวพระจะออกอย่างนี้ 
เวลายักจะเป็นลักษณะนี้ สมมุติว่าจออยู่ทางนี้ มันจะต่างจากพวกโขนไป เวลาโขนพระจะออกทางนี้ 
ตัวยักษ์ออกทางนี้ อันนี้คือการ การออกการแสดง แต่ว่าท่ีเราถือก็คือ หนึ่ง เราถือจากเรื่องของหน้า
หนัง  
ถาม แล้วอย่างเรื่องของการแสดงในตอนกลางวัน กับกลางคืน 
ตอบ หนังเนี่ยะ เรื่องของการเล่นหนังใหญ่ โบราณเค้ามีถึงเรื่องของ เขาว่าหนังกลางวันกับหนัง
กลางคืน ท่ีจริงมันเป็นหนังคนละรูปแบบกัน ท่ีบอกว่างานหนังกลางวันเนี่ย เขาไว้สําหรับงานเล่นอะไร 
เล่นการออกพระเมรุ เวลาก่อนจะเผาศพ เขาจะมีการเล่นหนังใหญ่ หรือว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ใช้หนังกลางวัน มันมีความงามของสีสันท่ีมันอยู่บนตัวหนัง ความทึบ มันไม่ได้โปร่งแสง การใช้สีท่ีมัน
ทึบ ตัวละครบางตัว เค้าจะลงรักปิดทอง เครื่องประดับเครื่องทรงของตัวละครจะลงรักปิดทอง ถ้าตัว
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เหลืองๆเขาจะลงรักปิดทองไปเลย อันนี้คือหนังท่ีเล่นในเวลากลางวัน แล้วก็เล่นกัน ส่วนเค้าจะเล่น
ดังท่ีกล่าวไว้ว่า เล่นหน้าศพ แล้วก็เล่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แต่ว่าการมีจอหรือไม่มีจอเนี่ย เราไม่
สามารถจะหาหลักฐานได้ ว่ากลางวันเขาเล่นกันมีจอมั้ย มันไม่สามารถจะหารหลักฐานได้ แต่หนัง
กลางคืนเนี่ยะในสมัยโบราณมันเป็นหนังขาวดํา สีขาวก็คือสีของหนัง สีดําก็คือสีท่ีได้จากเขม่าดินหม้อ
ท่ีทาลงบนหนังให้มันเป็นสีดํา งานหนังใหญ่มันจะเป็นงานดําขึ้นมาเป็นเมน ความสําคัญก็คืองานดําๆ 
ออกดําๆ หน้าตาตัวละครออกดําๆ มันไม่ได้มีความงาม มันไม่ได้มีสีสันเหมือนหนังตะลุง ท่ีมันสีสัน
แดง เขียว เหลือง อะไร ทีนี้หนังตรงนั้นมันหมดไป แต่ว่าถ้าหนังกลางคืนจะเล่นต้องมีไฟ โบราณเค้า
บอกใช้ไฟกะลา ปลูกแคร่ สูงประมาณซัก เมตรห้าสิบ ตังอยู่หลังจอ ห่างจากจอประมาณซัก 2 เมตร 
2เมตร 3 เมตร ห่างมากก็หนังไม่สว่าง ห่างน้อยก็ร้อน คนเล่นไม่ไหว มันร้อน หรือแม้แต่มีผ้า มีจอบัง 
มันก็ยังอุตส่าห์ร้อน มีไปโดนจอนี่ถลอกเลยนะ ความร้อนท่ีเราเล่นพวกไฟกะลาเนี่ยะ เราจึงไม่ค่อย
นิยม แล้วก็ขนไปลําบาก ก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นซักเท่าไหร่นัก แต่ว่าเล่นใส่กะลาโบราณแล้วมันสวย 
หนังเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ หนังในปัจจุบันเนี่ยมันสวย แต่ว่าถ้าในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยะ มันเป็น
หนังแค่ขาวดําเฉยๆ ฟืนนี่เค้าใช้กะลา กะลานี่มันมีน้ํามันมะพร้าว เปลวท่ีออกมามีสีเขียว สีเหลือง สี
แดง มันมีความงาม เมื่อมันมีความงามเนี่ย ทําให้คนนั้นชอบดูกันได้ แต่ว่าพอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยะ 
หนังมันมาหมดไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว มันมาฟื้นฟูกัน เค้าทําท่ีเค้าเอาหนังสองอย่าง คือหนัง
กลางวัน กับหนังกลางคืนมารวมกัน แล้วก็เอามาเล่นกัน หนังกลางวันมันมีสีสัน หนังกลางคืนมันเป็น
หนังขาวดําแต่ว่ามันเอาสีมาใส่ พอเอาสีมาใส่ก็หาสีท่ีมันโปร่งแสง ก็เลยได้คิดถึงสีท่ีมันโปร่งแสง สีมันก็
ไม่แชดมาก ถ้าสีมันแชด เวลาไปถูกไฟกะลาเนี่ย ไฟกะลามันออกแดง ออกเหลือง ออกเขียว เวลาถูก
ไฟกะลาแล้วถ้าสีมันแชดแล้วจะทําให้ตัวหนังแดงไปเลย เขาจึงใช้สีไม่เขียวมาก แล้วก็ไม่แดง สีมันจะ
ออกน้ําตาลๆ เค้าเรียกน้ําตาลได้จากแก่นไม้ฝางมาต้ม สีเขียวได้มาจากสนิมทองแดง ได้มาจากจุณสี สี
ดํา แล้วก็สีขาวซึ่งมันเป็นผืนหนัง ซึ่งมันจะออกสีขาวๆ ออกน้ําตาลๆ เหลืองๆ ก็เอาพวกนี้ สีพวกนี้
เวลาไปเข้ากับพวกไฟธรรมชาติ มันจะทําให้เกิดความงาม ก็เลยนิยมทําหนังท่ีมันมีสีสันท่ีเป็น
ธรรมชาติท่ีค่อนข้างสวยงาม ก็เป็นหนังท่ีเกิดขึ้นในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ จนมาถึงในปัจจุบัน แต่
ถามว่าท่ีว่าหนังกลางวันกลางคืน มันเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เราไม่ค่อยได้เห็น เราไม่ได้เห็น
การแสดงกันเลยนะ รุ่นเราพวกเราในปัจจุบันไม่ได้เห็นการแสดงพวกนี้เลย อาจารย์ก็อยากจะคิด
เหมือนกันนะว่า แต่มันติดขัดด้วยงบประมาณ ว่าถ้าจะลองทํา ผลิตหนังกลางวันซักคณะ ซักโรงหนึ่ง 
แล้วลองมาเล่นดูว่ามันจะให้อรรถรสอย่างไร เพราะว่าส่วนใหญ่ท่ีเคยได้คุย พูดคุยกับพวกนักวิชาการ 
พวกครูบาอาจารย์ ก็จะคุยกันว่า เล่นกันกลางวันก็ไม่มีงานอะไร นอกจากงานออกพระเมรุ งานเวลา
ถวายเพลิงศพก่อนเราจะเผาศพ เอาหนังใหญ่มาเล่นกัน ส่งนางลอยบ้าง หรือว่าจะเล่นตอนอะไรล่ะ 
เค้าเรียกอะไร จับนาง ส่วนมากก็จะส่งนางลอย แล้วก็วัดขนอนก็ยังเคยเล่นส่งนางบุษมาลีขึ้นสวรรค์ ก็
เคยเล่นงานตัวหนังใหญ่เนี่ยะ 
 
ถาม แล้วอย่างตอนท่ีเล่นตอนกลางคืนอย่างท่ีผมทราบมาก็คือจะเล่นในช่วงสงกรานต์ 
 
ตอบ คือจริงๆแล้วหนังใหญ่มันเล่นอยู่ได้ตลอด แต่ท่ีวัดขนอนเรานี่ เราจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัด
ขนอน เมื่อก่อนนี้มันเป็นงานปิดทองหลวงปูุกล่อม คือหลวงปูุกล่อมก็คือท่านพระครูศรัทธาสุนทร ซึ่ง
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เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดขนอน ท่านเป็นคนท่ีสร้างหนังใหญ่วัดขนอน เมื่อท่านสร้างหนังใหญ่วัดขนอน 
ตัวท่านเองก็ทําด้วย รวบรวมช่างด้วย ชาวบ้านด้วย มาทํากัน ในสมัยท่าน ท่านเป็นคนดูแล แล้วก็มี
ลูกมือมีผู้ช่วย คือครูอั๋งมาช่วยทํา แล้วก๋มีชาวบ้าน ช่างฝีมือ จะเป็นช่างในเขตอําเภอบ้านโปุง เขต
สมุทรสงคราม หรือเพชรบุรี ก็มาช่วยทํากันนะ แม้ช่างอยุธยาก็มาช่วยทําหนังใหญ่ หลวงปูุกล่อมก็เลย 
ท่านรองศาสตราจารย์ ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม ท่านเคยบอกว่า หลวงปูุกล่อมเนี่ย เป็นฮีโร่คัลเจอร์ (Hero 
Culture) ท่านบอกเป็นฮีโร่เลยนะ ท่านเปรียบเทียบหลวงปูุกล่อมเนี่ยะ ก็คือท่านได้ทําตรงนี้ไว้ ครานี้
ท่านได้มรณภาพลงเมื่อปี 2485 ช่วงนั้นมันเป็นช่วงสงครามโลกพอดี ท่านหลวงปูุกล่อมมรณภาพลง 
คนก็ไม่ได้มีจิตใจจะมาเล่นหนังใหญ่ หนังใหญ่มันถูกวางลงในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 แล้วพอดีทาง
วัดขนอน พอหมดหลวงปูุกล่อม ก็ไม่ได้เล่นกัน แต่ว่าชาวบ้านมันพอมีการแสดงกันอยู่บ้างเป็นบางครั้ง 
แต่ว่าสมัยหลวงปูุกล่อมอยู่ มีชีวิตอยู่ คนเล่นกันอยู่เยอะ แต่พอท่านมรณภาพก็ไม่ได้เล่นกัน หนังมันก็
เลยถูกวางลง แต่ก็ยังพอมีชาวบ้านเค้าเล่นกัน พอเค้าทําบุญที เค้าก็จะคิดถึงหลวงปูุก็จะเอาหนังมา
เล่นกัน ชาวบ้านเนี่ยะ ชาวบ้านวัดขนอนเนี่ยะ ก็หยิบหนังขึ้นมาเล่นกัน สงกรานต์ที สาทรอะไรทีก็จะ
เอามาเล่นถวายหลวงปูุกล่อม พอมาถึงในยุคปัจจุบันท่ีอาจารย์มาทําโครงการพระราขดําริเนี่ยะ หนัง
พวกนี้มันเลิกการแสดงไปมันหายไป แต่มันเป็นต้นแบบของการแสดงโขน อันนี้พวกครูบาอาจารย์ก็ดี 
แล้วก็ได้เห็นเรื่องของหนังเนี่ยะว่าท่ีไหนมันมีหนัง ก็ตามสืบว่าท่ีไหนมันมีหนัง ก็ดูท่ีนู่นมี ท่ีนี่มี แต่วัด
ขนอนมันยังมีคนเล่นอยู่ ถึงมันเลิกไปแล้วแต่ว่ามันยังมีคนเล่นอยู่ ก็เลยเข้ามา ก็เลยได้รู้จัก ต้ังแต่สมัย
นั้นก็เลยมารู้จักหนังใหญ่วัดขนอน โดยต้ังแต่ประมาณปี น่าจะอยู่ประมาณ เค้าบอกว่าต้ังแต่ปี 07, 08 
ผมยังไม่เกิด ผมเกิดปี 08 ได้มาเล่นทําหนังกันแล้วก็ครูบาอาจารย์ อย่างเช่น สยามสมาคมเข้ามา
สืบค้น มาเจอก็เอาไปลงนิตยสารว่าหนัง พบหนังเก่าอยู่ในปุา วัดขนอนนี่เหมือนปุาเลยสมัยก่อนเนี่ยะ 
มันไม่มีถนนหนทาง มาเท่ียววัดขนอนต้องมารถไฟ ข้ามแม่น้ําเข้ามา ถึงแม้ว่าพวกนี้จะยังเคยเป็นด่าน
เก็บภาษีอากรก็จริงอยู่ แต่มันเหมือนปุา มีลิง มีค่าง อะไรอยู่ในวัดเยอะแยะ แต่ว่ามีหนังใหญ่ ก็เป็นท่ี
ฮือฮา ก็เลยต้ังแต่สมัยก่อน สมัยปีน่าจะ มันมี 03 กับ 08 อาตมาจําไม่ได้แน่นอนว่ามันสมัยไหนท่ีเค้า
มาทํา เค้ามาเจอกัน แล้วก็เอาไปลงหนังสือกัน แล้วพอมาท่ีคนฮือฮากันอีกช่วงนึงก็คือตอนท่ีฝรั่งมาขอ
ซื้อ สมัยเยอรมัน ฝรั่งเยอรมันชาติเยอรมัน เค้ามาซื้อ มากว้านซื้อ พวกนี้เค้าไฮเทคโนโลยีแล้วนะ เค้า
เจริญทางด้านเทคโนโลยีกันมากมาย เสร็จแล้วเขาจะหวนกลับหาอดีต เค้าก็มาซื้อของเก่าในประเทศ
ไทยเราไปเยอะ ซื้อหนังใหญ่ ซื้อของใช้ ของโบราณ ซื้อไป หนังใหญ่วัดขนอนมันเคยถูกมาทาบทามถูก
ซื้อ ชุดหนังใหญ่ของคณะหนึ่งเขาเคยซื้อ เขาซื้อไปแล้ว อยู่ท่ีประเทศเยอรมัน 352 ตัวอยู่ท่ีนั่น เยอะ
มากปัจจุบันยังอยู่เป็นมิวเซี่ยม(Museum)ใหญ่เลย เค้ารวบรวมหนังในท่ัวของภาคพื้นเอเซียเลยนะ ท่ี
เราได้ทราบมามีหนังจีน มีเขมร มีวายังปุริตของอินโดนีเซีย มีหนังของอินเดีย อินเดียนี่มันเป็นต้นแบบ
ของการเล่นหนังเลยนะ ประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว อินเดียเค้ามีมาน่ะ ฉายานาฏก ขายไปอยู่ ท่ี
เยอรมัน เขามีอยู่ 2,000 กว่าตัว ทีนี้เราเองไม่เคยไป พอดีพวกอาจารย์ สน สีมาตรัง ไปมา แล้วก็ 
อาจารย์เสรี คุปตะคีตพันธ์ แต่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว ท่านทําเรื่องหุ่น ท่านไปถ่ายรูปมาให้ดู แล้วก็
พิพิธภัณฑ์เค้าเนี่ยะ เวลาเราดูหนังเค้าจะบอกว่า เวลาเรากดสวิทช์ปั๊ปไปเนี่ยะ ไฟมันจะสว่างขึ้นมา จะ
มีคําอธิบาย ตัวนี้มันตัวอะไร มีอะไร เราอยากจะทําพิพิธภัณฑ์อย่างนั้น แต่เราไม่มีโอกาส ใช้เงินเยอะ 
นั้นคือพิพิธภัณฑ์ท่ีเค้าดูเรื่องของหนัง เค้าเกิดขึ้นท่ีนั่น ตรงนี้มันเป็นงานท่ีมันเกิดขึ้นมาต้ังแต่ครั้ง
โบราณ จนมาถึงในยุคปัจจุบันแล้วก็ทําให้เรา ชาวบ้านเราไม่ยอมขายหนังไปต่างประเทศ หนังมันเลย
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อยู่ จากท่ีมันกองอีเหละเขะขะท่ีอยู่ข้างโรงหุงข้าวสมัยก่อนเนี่ยะ เค้าบอกว่าคนมันมีความเขื่อ
สมัยก่อน ว่าหนังมันมีความเสนียดจัญไร เอาไปเก็บไว้ในบ้านเด๋ียวไฟไหม้ ก็ไม่เอาเข้าบ้าน ไม่เอาเข้า
วัด เก็บไว้ข้างล่าง เค้าเลยทําโรง เค้าเรียกโรงหุงข้าวสมัยโบราณ เราต้องหุงข้าวด้วยกระทะ หุงข้าว
ด้วยฟืน มันจะต้องมีโรงหุงข้าวอยู่ เค้าก็เลยเอาหนังไปเก็บไว้ที่โรงหุงข้าว มันมีควันมี มันก็กันมอด กัน
ปลวกอะไรได้ มันมีควันมีอะไรรมอยู่ หนังมันก็เลยอยู่ท่ีนั่น พอคนจะมาซื้อนี่สิ เห็ นคุณค่า เก็บกัน
ขึ้นมา ประมาณซักปี น่าจะอยู่ประมาณซักปี 2510 เพราะว่าถ้าไม่เก็บขึ้นมาพวกจะขายกินกันหมด ก็
เลยเก็บกันขึ้นมา ก็เลยเก็บรักษาไว้จนคนได้เข้ามาดูได้มาเห็นกัน ชุดแรกๆก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากร
นี่แหละ ท่ีเข้ามาดูแลเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆ แล้วก็มาทํางานวิจัย คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ ท่าน
เป็นศาสตราจารย์พันตรีหญิงคุณหญิงผะอบ ท่านทํางานวิจัยวรรณกรรมหนังใหญ่วัดขนอน หนังสือ
ของท่านเป็นท่ีรู้จักอยู่ในหอสมุดมหาวิทยาลัย ท่านเป็นคนท่ีทํางานวิจัยตรงนี้ ทําให้คนได้รู้จัก น่าจะ
อยู่ประมาณปี 18, 19, 20 หนังสือท่านนะ ตรงนี้คนก็เลยรู้จักหนังใหญ่วัดขนอน แม้แต่ว่าหนังมันเลิก
ไปก็ยังมีคนเล่น แต่ว่าพอมาถึงในปัจจุบันเนี่ย พูดกันตรงๆว่า เราเองเวลาเราจะจัดงานเราต้องใช้
งบประมาณ เราจะหางบประมาณรัฐบาลมาใช้บ้าง หางบประมาณมาจัดงาน จะไปบอกว่างานปิดทอง
หลวงปูุกล่อมเขาคงไม่ให้ เราก็เลยใช้ช่ือ หลายคนก็บอกว่า เราใช้เป็นงานเทศกาล ผมปลุกปลํ้า ปลุก
ปั้นงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนมาต้ังแต่ เมื่อ 5-6 ปีท่ีแล้ว จากการท่ีไม่มีคนดูนะ เมื่อก่อนเล่นเพื่อ
ถวายหลวงปูุกล่อมนะ ไม่ได้สนใจว่า ใครจะมาดูไม่มาดู ไม่สนใจ ปีนึงเราก็หยิบขึ้นมาเล่นเพื่อถวาย
หลวงปูุกล่อม แต่ครานี้ผมเล่นเป็นงานเทศกาล คือว่าเอางานวัฒนธรรมต่างๆ ในภาคพื้นเรา 
วัฒนธรรมท้ัง 4 ภาค มารวมกัน เป็นศิลปิน เป็นชาวบ้านนักแสดงพื้นบ้านเอามาเล่นกัน มารวมกัน 
เราเรียกว่า งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน เป็นการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท้ัง 4 ภาค มีโขน มีหนังใหญ่ 
มีหุ่นกระบอก มีลิเกฮูลู มีหนังตะลุง ได้เข้ามารวมเล่นกัน ปัจจุบันนี้มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเราพอสมควร 
แต่ถามว่าเยอมั้ย มันก็ไม่แน่น คนมาลานจอดรถเต็มไปหมด คนมาเท่ียว มาดูงาน มันอยู่ในช่วงของ
สงกรานต์พอดี บางคนถามว่าทําไมไม่จัดให้มันนอกเหนือจากสงกรานต์ วันอื่น เวลาอื่นได้มั้ย คือการ
จัดงานแต่ละครั้งใช้เงินมาก ใช้งบประมาณมากในการจัดงาน แล้วก็การประชาสัมพันธ์ ให้คนเข้ามา
เท่ียวงานตรงนี้ เรายังไม่มีกลุ่ม ไม่มีทีมงาน ท่ีจะมาทานตรงนี้ ก็เลยทําให้ งานมีปีละ 1 ครั้ง ในเรื่อง
ของงานเทศกาลหนังใหญ่ ก็เลยจัดไว้วันท่ี 13 เมษา สาเหตุจาก หนึ่ง เล่นเพื่อการถวายให้กับหลวงปูุ
กล่อม เป็นการบูชาคุณของท่าน อีกอย่างเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมหนังใหญ่วัดขนอน เราก็ให้ช่ือว่า 
เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน วันท่ี 13 เมษา 3 โมงเย็น ถึง 3 ทุ่ม 
 
ถาม ช่วงเทศกาลนี่แสดงกี่วันครับ 
ตอบ ผมแสดง 2 คืน เผากะลาแบบโบราณนะ ไม่ได้ใช้สปอตท์ไลท์ คนก็ให้ความสนใจดี 
 
ถาม แล้วอย่างตัวหนังในปัจจุบัน คือยังมีคนท่ีทําอยู่มั้ยครับ 
ตอบ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการทําอยู่ โครงการพระราขดําริท่ีทําหนังใหญ่ชุดใหม่ ท่ีทําท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์เนี่ย เราทําท้ังหมด 313 ตัว โดยใช้การก็อปป้ีลาย จากของเก่าออกมา ก็อป
ปี้ลงไปในกระดาษลอกลาย แกะตับหนังออก ให้นักศึกษาก็อปปี้ เสร็จแล้วก็เอามาถ่ายเป็นพิมพ์ เขียว 
ก็อปปี้ผมยังอยู่ท่ีคณะมัณฑนศิลป์นะ แต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่นครปฐมแล้วนะ ก็ชุดอาจารย์สมพงษ์ 
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อาจารย์สุรศักด์ิ เป็นคนท่ีทําหนังใหญ่วัดขนอนชุดแรกๆท่ีมาทํา มาดูงาน มาถ่ายรูป เก็บข้อมูล ใน
โครงการพราชดําริเนี่ย จนตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ก็อปปี้
ลายจากตรงนั้นมา ทําเสร็จเรียบร้อยก็ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จฯ พระเทพฯ พระองค์ก็ได้พระราชทาน
มาให้กับวัดขนอนไว้สําหรับการแสดง เวลาเรามาจัดการแสดงเนี่ย ตัวละครก็ดี ในหนัง 313 ตัวท่ีเรามี
อยู่ มันไม่สามารถจะมาเล่นตอตนั้นได้ ตอนนี้ได้ ท่ีได้กล่าวไว้เบื้องแรก ว่าเราเล่นตอนยกรบมั่ง ตอน
หนุมานถวายแหวนบ้าง เล่นตอนศึกมังกรกัณฐ์บ้าง เล่นตอนศึกอินทรชิตบ้าง หนังมันไม่ได้อยู่ครบทุก
ตัว บางตัวมันขาดหายไป ก็มีการทําขึ้นมา ก็มีช่าง นอกเหนือจากนี้ก็มีการสืบสาน ส่วนหนึ่งทางวัด
ขนอนก็มีจรัญ ถาวรนุกูลพงษ์ ซึ่งเป็นเด็กเล่นหนังใหญ่วัดขนอน มีการใฝุเรียน ก็เรียนจากวัดขนอน ก็
คือไม่ใช่คนรวย ลูกชาวบ้านนี่แหละ วัดมั่ง ช่วยกันส่งไปเรียนวัดไทร จบจากวัดไทร เข้ากรุงเทพฯ ไป
เรียนจบเพาะช่าง ก็เลยได้เรียนรู้ทางด้านของช่าง จรัญก็เลยได้รับความรู้จากการทําหนังใหญ่ การ
แกะสลัก รู้จักการออกแบบ เนี่ยเป็นฝีมือของจรัญ เขาจะออกแบบตัวละครออกมา สมัยนี้เราจะ
ออกแบบตัวละครออกมาบนกระดาษ A4 เราต้องการความใหญ่ขนาดไหนเราก็ไปซีร็อกซ์ขยาย พอซี
ร็อกซ์ขยาย เราก็ขยายออกมาให้มันใหญ่ แล้วเราก็ตอกสลักตามท่ีเราต้องการ อันนี้แหละคืองานท่ีทาง
วัดเราได้ทําอยู่ในขณะนี้ และนอกเหนือจากตรงนี้แล้ว เราก็เอามาทําประกอบในเรื่องของการแสดงให้
มันเต็มตอนท่ีมันมีเรื่องของการแสดงอยู่ นอกเหนือจากการทําเพื่อสําหรับการแสดงแล้วเนี่ย มันยังมี
การทําเพื่อของท่ีจําหน่าย ของท่ีระลึก การทําเพื่อเป็นการตกแต่ง ตกแต่งในบ้าน ตกแต่งสํานักงาน 
หรือว่าจะไปใช้ประกอบการแสดงของโขนมั่งอะไรมั่ง เราก็ทําออกไปจําหน่าย อันนี้เราก็จะมีช่างของ
เราทําอยู่ท่ีในขณะนี้ก็คือคุณจรัล นอกจากนั้นพวกอาตมาเองก็สามารถจะเป็นคนแกะหนังใหญ่ ก็เคย
เล่น เคยแกะกัน เพราะว่าเราเรียนรู้ในเรื่องของการแกะสลัก แต่ว่าไม่มีความสามารถในการท่ีจะ
ออกแบบเขียนลายเหมือนกับท่ีเขาจบ อย่างจรัลนี่ก็ถือว่าเขาจบมาโดยตรง ก็จะออกแบบลายเขียน
ลายตัวละคร เวลาจะทําขายเนี่ย เราไม่ได้ให้เอาลายของหนังใหญ่วัดขนอนไปขาย คุณต้องออกแบบ
ออกมา แล้วคุณก็ไปแกะสลัก แล้วคุณไปขาย แต่ว่า ก็มันเป็นอาชีพของเขาแล้ว เราไม่ได้ไป แต่ว่า
สงวนลวดลายของวัดขนอนไว้ พวกนี้เป็นลายท่ีเค้าออกแบบขึ้นมาใหม่ สามารถทําขาย จําหน่ายได้ 
 
ถาม รูปทรงของตัวละครแต่ละตัว อย่างหนังท่ีเป็นหนังเมือง หรือหนังพลับพลา คือมีท่ีมาท่ีไปมั้ย
ว่า ทําไมถึงมีรูปทรงแบบนี้ แล้วก็ตัวพระ ตัวนางท่ีมีรูปทรงท่ีมันไม่เหมือนกันยังงัย 
ตอบ หนัง เรื่องของงานพลับพลาก็ดี การหนังใหญ่เนี่ย มันเป็นการแสดงในการเล่าเรื่องให้คนดู 
โดยใช้ฉากมาเล่าเรื่องเพื่อให้คนดู มันเลยจําเป็นจะต้องให้มันจบอยู่ในแผ่นนั้นแผ่นเดียว หนังมันเลย
ตัวใหญ่ มันจะมีเรื่องเล่าอยู่ตัวเดียวเพื่อให้มันจบ ตัวนี้คือพลับพลาก็คือพลับพลาพระราม อันนี้คือ 
เมืองลงกาก็คือทศกัณฑ์อยู่ตรงนี้นะ เรื่องราวเป็นอย่างงี้ การต่อสู้ก็ต่อสู้ให้มันจบ หนังจับตัวใหญ่ๆ 
ราชรถก็มีทหาร มีทัพหน้าในตัวของ ในฟอร์มของหนังของมันอยู่ อันนี้คือลักษณะของตัวละคร ท่ีมัน
จบอยู่ในแผ่นหนังนั้นเป็นการเล่าเรื่องให้คนดู ท่ีถามว่า แต่ละตัวทําไมมันถึงเป็นบุคลิกท่าทางของมัน 
อาจารย์ได้เคยพูดคุยกับครูบาอาจารย์ บางทีจะสังเกตว่าแขนของพระรามทําไมมันใหญ่นะขาใหญ่ 
ต้องการอะไร เค้าบอกว่า เวลาเราดูงาน เราดูงานของหนังใหญ่หรือดูงานของตัวละครเนี่ยะ หนังใหญ่
มันต้องดูไกลๆงัย มันไม่ใช่มาดูใกล้ๆ พอดูไกลๆ เวลเขาเชิดมันจะอ่อนไหวไปยังงี้ มันจะทําให้เห็นตัว
ละครที่มันพล้ิวไหว มันเป็นทริกเวลาเค้าเชิดเนี่ย มันเลยต้องมองดูให้มันใหญ่เพราะเรามองไกลเขาว่า
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หยั่งงั้นนะ แล้วก็บางทีไอ้เรื่องของการแกะสลักเนี่ย รูตุ๊ดตู่ท่ีตอกลงไปรูใหญ่ๆยังงี้ให้มันเกิดความ
กระจ่างชัดเจนอันนี้อธิบายให้ฟังทีแรกว่าถ้าราแบ่งลวดลายต่างเนี่ย มันจะใช้ลายให้มันใหญ่ เพื่อจะให้
เกิดความชัดเจนเพราะเรามองไกล แล้วอีกอย่างนึงเค้าบอกว่ามันเป็นอัจฉริยะภาพของคนโบราณท่ี
เวลาเค้าดูหนังใหญ่ หนังเนี่ยเวลาเรามองด้วยสายตา มันมีเงาอยู่ท่ีตัวหนัง มันมีเงามันเกิดขึ้น ทําให้
หนังมันลอยเด่นขึ้นมา เกิดจากการพักแสง แสงข้างในส่องผ่านผ้าขาวออกมา ขับกับตัวหนัง ตัวหนัง
มันจะมีความหนามันจะเกิดความเงา มองหมือนกับหนังเวลาเชิดเล่นแล้วเหมือนกับหนังมันลอยขึ้นมา 
แล้วถ้าเราสังเกตดูอรรถรสในการชมหนังเนี่ยจะดูเหมือนกับหนังมันมีชีวิต แต่เป็นภาพนิ่ง อันนี้ความ
อัจฉริยะภาพของคนโบราณเวลาเล่น 
 
ถาม แล้วอย่างการทําลวดลายบนตัวหนัง เครื่องมือท่ีใช้เนี่ย มีตุ๊ดตู่อย่างท่ีหลวงพ่อบอก แล้วมี
อย่างอื่นอีกเยอะมั้ยครับ 
ตอบ ด้ังเดิมเนี่ย การแกะสลักหนังโบราณ โบราณเขามีตุ๊ดตู่ เขาเรียกมุก เป็นเหล็กรูกลมกลวงตรง
กลางตอกมีเบอร์ต่างๆ ต้ังแต่เบอร์ 0 จนไปถึงเบอร์ 17 เค้าตุ๊ดตู่มาประกอบ ตอกประกอบให้เป็นลาย 
ตรงไหนท่ีเป็นลายกว้าง ลายไทยลายฉลุต่างๆ เขาใช้ส่ิว ส่ิวตอก ส่ิวเล็บ ส่ิวน่อง ส่ิวฉาก ตอกให้เป็น
ลวดลาย ใช้ส่ิวในการแกะสลัก พอมาถึงในยุคปัจจบัน การท่ีเราทําโครงการพระราชดําริ ในช่วงเมื่อปี 
2532 เราเริ่มโครงการพระราชดําริ เราไม่เคยมีความรู้ในเรื่องของการแกะสลักหนังเลย เราก็พยายาม
หาคนท่ีรู้ ว่าหนังใหญ่เขาเล่นกันยังงัย ก็พยายามถามคนเฒ่าคนแก่ ก็พูดกันให้ฟังว่ามันมีอย่างนี้ แต่ว่า
ใครเป็นช่างมั่ง มันไม่มีภาคกลางหาช่างไม่ได้ เพราะมันเลิกแสดงไปต้ังแต่สงครามโลกครั้งท่ี 2 แล้ว 
มันก็ไม่มีช่างทํา ทางบ้านเรามันยังมีช่างในเรื่องของการสอนหนังตะลุง ท่ีทางภาคใต้ท่ีเขานิยมกัน เรา
ก็เลยได้เชิญหนังสุชาติ นครศรีธรรมราช หนังสุชาติ ก็เลยให้อาจารย์ วาที ทรัพย์สิน ลูกชาย อาจารย์ 
วาที จบโทจากศิลปากร มาสอนหนังสืออยู่ ม. ปัตตานี จากท่ีทําโครงการพระราชดําริ มาสอนหนัง
ใหญ่นี่แหละ แล้วก็มาเรียนปริญญาโทต่อท่ีมหาวิทยาลัยฯ เราก็เลยได้เทคนิคจากการทําหนัง การ
แกะสลักนี่มาจากภาคใต้ โดยในปัจจุบันนี่เขาใช้มีดแทนส่ิว มันเป็นมีดแกะสลัก แกะลวดลาย แกะด้วย
ความรวดเร็ว เมื่อก่อนใช้ส่ิวตอกทีละตัว ทีละตัว กว่าจะได้หนังออกมา เด๋ียวนี้เขาใช้มีดแกะเร็วมาก 
ใช้มีด ใช้ใบเล่ือย ทําเป็นมีดฟัก แกะตัวหนัง แทนส่ิวอย่างเดียว ใข้ตัวนี้ตัวเดียวเลย แกะได้หมด รวม
กับตุ๊ดตู่นะ ในการทํา แล้วก็ใช้ความมันท่ีมันเกิดจากไขปลาวาฬหรือเทียนไข เอาพวกนี้ไปถูให้เกิด
ความมันในการตอกสลักเค้าใช้แค่นี้ พวกสีสันในปัจจุบันเค้ายังใช้ของเก่าๆ อยู่ แต่ว่าในปัจจุบันมันมี
ความรุ่งเรืองมาก ก็เอาสีอย่างอื่นท่ีมันมาแทน ผสมสีให้มันใกล้เคียงกับของโบราณใช้กันบ้างก็มี 
 
ถาม เวลาเจาะลงไปบนตัวหนัง เจาะลงไปบนลวดลาย มีกําหนดมั้ยครับว่าระยะห่างระหว่างรูเจาะ
เท่าไหร่ 
ตอบ ก็มี มันเป็นด้วยฝีมือเชิงช่าง ระยะความเหมาะสม ความงาม ความกระจ่าง หนังเรา เวลาเรา
ทําหนัง เราจะถามเค้าว่าคุณเอาไปเล่น หรือคุณเอาไปประดับตกแต่ง ถ้ามองตกแต่ง มันมองด้วย
สายตาใกล้ๆ มันก็ต้องใส่ลวดลาย ใส่ความละเอียดให้มันมีความงาม ถ้าเอาไปเล่นต้องเจาะให้มีความ
กว้างๆใหญ่ๆ ให้มีความคมชัดเวลามองไกลๆ 
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ถาม แต่ละลายมีความยากง่ายต่างกันมั้ยครับ 
ตอบ ลายเราจะไม่ให้มันเสีย การทําหนังใหญ่เนี่ยะ ความเป็นไทย ลายมันจะถูกบังคับด้วยลวดลาย 
ลักษณะของลายท่ีเรามีการสอน การเรียนอยู่ อย่างเช่น กระจังตาอ้อย กระจังฟันปลา ลายใบเทศ 
ลายดอกประจํายาม กระหนกเปลว กระหนกหางไหล มันมีลายท่ีบังคับด้วยลายไทยของมันอยู่ เรา
ต้องทํา เราต้องอาศัยลายตรงนั้นไป การยากง่ายมันอยู่ท่ีตัวลาย ตัวท่ีเราจะใส่ตรงนั้นลงไป การแกะ
ลายเนี่ย ทํายังงัยให้มันออกมาอันนี้คือ กระหนกเปลวนะ กระหนกสามตัวนะ อันนี้คือกระจังตาอ้อย
นะ อันนี้คือกระจังฟันปลานะ อันนี้คือใบเทศนะ อันนี้คือประจํายามนะ มันมีลายของมัน ท่ีมันเป็น 
เขาเรียกอะไร เอกลักษณ์ แบบของมันอยู่แล้ว 
 
ถาม ก็อยู่ท่ีว่า 
ตอบ การเอามาใส่ ว่าเส้ือผ้าประกอบด้วยลายอะไรบ้าง มันอยู่ด้วยฝีมือเชิงช่างท่ีคนจะเขียนลายลง
ไป 
 
ถาม ก็คือเอารูปแบบของลายไทยมาใช้ เพียงแต่ว่าอยู่ท่ีฝีมือทางช่างว่า จะมาประยุกต์ให้อยู่บน
ลายยังงัย 
ตอบ อย่างฉากหลัง มีฉากหลังเราจะสังเกตบางที ถ้าขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเนี่ย เรา
จะเห็นว่ามีช่างหลายคน ท่ีทําหนังใหญ่ ตัวทศกัณฑ์ กรุงลงกาอาจจะมีฉากหลังท่ีไม่เหมือนกันใน
ปราสาทของท่าน เวลาเราจะเขียนปราสาท เขาจะแกะลายผ้าม่าน เขาเรียกว่า ฉากผ้าข้างหลังมันก็จะ
มีลายของมันต่างหาก ลายดอกประจํายาม หรือว่ามีกระหนกเฉยๆ ดอกจัน มันก็จะเป็นลักษณะนั้น 
 
ถาม เหมือนกับว่า อย่างสมมุติตัวละครแต่ละตัวก็จะมีแบคกราวด์ท่ีไม่เหมือนกัน ไม่จําเป็นต้อง
เหมือนกัน 
 
ตอบ เราว่ามันเป็นท่ีช่าง เชิงช่างมากกว่า ช่างเค้าอาจจะใส่ลายลงไป เวลาเราไปดูภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง เราไปดูมันจะมี ช่างเค้าจะใส่ความงามของงานเค้าเข้าไป 
 
ถาม แล้วนอกจากคุณจรัล กับหลวงพ่อแล้วเนี่ย มีคนท่ีทํานอกจากนี้มั้ยครับ 
ตอบ ก็ยังมี ยังมีเด็กๆ  
 
ถาม ก็คือฝึกขึ้นมาเรื่อยๆ 
ตอบ ฝึกขึ้นมาเรื่อยๆ ก็มี คือว่าคนท่ีสนใจของพวกนี้ ทําขึ้นมา ชาวบ้านก็มี แม่อาจารย์เค้าก็ทําได้ 
แม่เค้าแกะได้นะ การใช้เครื่องมือการแกะสลักมันก็ได้กันหลายคน แต่ว่าการท่ีเราจะไปออกแบบ เรา
ยังไม่มี มีจรัลคนเดียวที่จะออกแบบ เวลาเราทําเราก็จะอาศัย 
 
ถาม ให้คุณจรัล 
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ตอบ แล้วก็อาศัยช่างเก่าๆ งานช่างเก่าๆ เวลาเราทําอะไรขึ้นมา เป็นการสิต การอะไรขึ้นมา แต่ว่า
เราจะไม่เอาไปขาย แต่ก็มีการสอนให้กับโรงเรียนต่างๆ สอนให้เด็กนักเรียนได้รู้จักว่า สอนเป็นราย
ช่ัวโมงเลย เปิดสอน เปิดเป็นคอร์สเลย ให้เรียนรู้เรื่องของการแกะสลักหนังใหญ่ ตอนนี้พยายามจะ
เขียนโครงการขึ้นมา ให้ไปเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องของหนังใหญ่และการแสดง ตอนนี้เขียน
ค่อนข้างจะเสร็จสมบูรณ์ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เขียนได้ประมาณ เขียนท่าทางของหนังใหญ่วัดขนอน
นะ ไม่ใช่ไปใช้กับทุกท่ีไม่ได้ คือเขียนเรื่องของท่าบังคับออกมาหมดแล้ว ประมาณ 21-22 ท่า กําลังจะ
เขียนการเชิดอย่างไร เริ่มด้วยอย่างไร เหมือนกับเวลาไปเรียนกระบี่กระบอง ขยับย่างสามขุม ยกเท้า
ขวา ไขว้มาข้างหน้า ย่ําเท้าสองครั้ง ยกขึ้น 
 
ถาม เหมือนกับเป็นวิชาของเฉพาะท่ี 
ตอบ ยังไม่ได้เขียนเรื่องของการต่อสู้ เวลาเราเล่นยังงัย จับหนังจับเชิดยังงัย โก่งศรเชิดยังงัย ท่า
พวกนี้มันเขียน คือมันต้องมีเวลา แล้วก็รังสรรค์ เขียนงานออกมาแต่ละช้ินๆ ต้องมีเวลามาก ยังไม่รู้ว่า
จะเขียนได้จบมั้ย แต่พวกท่าต่างเขียนบ้างแล้ว แต่ครานี้ ขายงานบ้าง พูดกันตรงๆ ปกติเราก็เอางาน
ไปนําเสนอให้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบ้าง ว่าเราทํางานตรงนี้มานะ เขาก็มีเงินให้เราบ้าง มี
เงินให้เราในส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เราทําเป็นโครงการฝึกหัดเด็กขึ้นมา แล้วก็จรัล จะให้จรัลเขียนเรื่องของ
การแกะสลัก สอนการแกะสลัก ทําเป็นโครงการแล้วก็สอนนักเรียน แล้วก็หาเงินกันมา เอาเงินมาแล้ว
ก็เอาให้จรัล เราได้มา อาจจะได้มา 30,000 นะ นี่ซื้อหนัง นี่ค่าครูสอน เอาไปช่ัวโมงละ 200 พอ สอน
เด็กให้มันเป็น เผ่ือมันอาจจะยังไม่ได้หรอกตอนนี้ ก็ได้รับรู้บ้างอะไรบ้าง ต่อไปข้างหน้ามันอาจจะให้
ความสนใจ และอาจจะเป็นคนแกะหนังได้บ้าง แต่ว่า 30 ช่ัวโมงท่ีทําโครงการขึ้นมา มันยังไม่ค่อยได้
หรอก 
 
ถาม คือมันเหมือนกับมันเป็นแค่ 
ตอบ พื้นฐาน แต่พื้นฐานตรงนี้ก็จะทําให้มันเป็นงานเลย เป็นโครงการให้เด็กได้ฝึก ได้รับรู้ การเชิด
ผมก็มาสอน เป็นหลักสูตรเร่งรัด 30-40 ช่ัวโมงจริงแล้วมันไม่ได้ พูดถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยะ อย่าง 
30 ช่ัวโมงเนี่ยะ ให้คนมาเล่นหนังใหญ่ไม่ได้หรอก ต้องเป็นเดือน เป็นปีๆ สมัยก่อนกว่าจะได้ขึ้นเวท่ีนี่
เป็นปีๆนะ สมัยนี้เด็กฝึกอยู่ประมาณ 3 เดือน 4 เดือน “อาจารย์ ผมจะได้ขึ้นเวทีหรือยัง” อาจารย์จะ
มีเวทีให้เล่น “อาจารย์ ผมขอขึ้นเวทีมั่งไม่ได้เหรอ” คือมันเห็นเพื่อนได้สตางค์ ได้ค่าขนม ก็เลย
อยากจะได้มั่ง บางทีก็เล่นไม่ดีหรอก ก็พยายามฝึกฝนตรงนี้ให้เด็กไป เป็นการถ่ายทอดความรู้ท่ีเรามี
อยู่แต่ว่ามันเป็นแบบชาวบ้าน ฉันเองไม่ได้จบศิลปากร ไม่ได้จบอะไรมา แต่ว่าแค่แต่ผ่านเรียน ผ่านมา 
แต่ก็มาทํางานตรงนี้มา เพื่อจะส่งให้เด็กได้มีโอกาส 
 
ครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากหลวงพ่อพอสมควร ก็ขอบคุณมากครับหลวงพ่อท่ีสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประ
โยขน์ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 
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แบบสอบถามเร่ืองการศึกษาภูมิปัญญาหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี 
พัฒนาสู่โครงการเสนอแนะ การออกแบบภายในหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 
1. แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท บัญฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล
เป้าหมายท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ี เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดโครงสร้างหลักของโครงการ ลักษณะ
องค์ประกอบของโครงการ และของข้อมูลการจัดแสดงต่างๆ 
 

2. แบบสอบถามท้ังหมดมี  หน้า โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่ม

ประชาชนท่ัวไป, กลุ่มคนวัยท างาน) จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับ เพศ สถานภาพการ
สมรส อายุ ระดับการศึกษา รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามท่ีให้ตรวจสอบรายการ 
(checklist) 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ศิลปะการแสดงหนัง ใหญ่  ซึ่ งมี
แบบสอบถามท่ีเป็นแบบให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลีเคิร์ท (Likert scale)  

ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ ความต้องการของการบริการภายในหอภาพยนตร์ กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีควรจะมี เป็นแบบสอบถามท่ีให้ตรวจสอบรายการ (checklist) 

ส่วนที่ 4  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้บริการหอภาพยนตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ ความถี่ของการใช้บริการ
หอภาพยนตร์ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ วิธีการเดินทาง งบประมาณ เหตุผลในการเข้าใช้บริการ 
เป็นแบบสอบถามท่ีให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง  
 
1.1 เพศ 
 ชาย     หญิง 

 
1.2 สถานภาพ 
  โสด     สมรส    หย่า / แยกกันอยู่ 

 
1.3 อายุ 
  น้อยกว่า 20 ปี    23 – 30 ปี    31 – 40 ปี 
  41 – 50 ปี    51 – 60 ปี    60 ปีขึ้นไป 

 
1.4 ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
  สูงกว่าปริญญาตรี   อื่นๆ (โปรดระบุ)........................... 

 
1.5 อาชีพ 
  รับราชการ    พนักงานบริษัทเอกชน   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ธุรกิจส่วนตัว    นักเรียน / นักศึกษา    อื่นๆ (โปรดระบุ)............. 

 
1.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  น้อยกว่า 5,000 บาท   5,001 – 20,000 บาท    2 0 , 0 0 1  – 
50,000 บาท 
  50,001 – 80,000 บาท  80,000 บาท ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงหนังใหญ่ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
 
2.1 คุณรู้จักการแสดงหนังใหญ่หรือไม่ 
  รู้จัก     ไม่รู้จัก 

 
2.2 เมื่อนึกถึงการแสดงหนังใหญ่แล้วคุณนึกถึงอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน   ศิลปะการแสดงช้ันสูง   งานมหรสพแบบโบราณ 
  การเล่นแสง / เงา   การแกะสลักหนัง     อื่นๆ (โปรดระบุ)............. 

 
2.3 คุณเคยชมการแสดงหนังใหญ่หรือไม่ 
  เคยชมการแสดง    ไม่เคยชมการแสดง 

 
2.4 คุณเคยชมการแสดงหนังใหญ่จากท่ีใด 
  Free TV    Cable TV    Social media 
 VCD / DVD    งานมหรสพ    งานส าคัญของบ้านเมือง 
  อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................ 

 
2.5 โปรดให้คะแนนตามล าดับความส าคัญ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 

1. ไม่ส าคัญ     2. ส าคัญน้อย     3.  ส าคัญปานกลาง 4.  ส าคัญมาก 5.  ส าคัญมากท่ีสุด 
 
ข้อ รายละเอียด 1 2 3 4 5 

1 สถานท่ีจัดการแสดงหนังใหญ่      
2 ความสะดวกสบายของสถานท่ีจัดแสดง      
3 เนื้อเรื่องท่ีแสดงต้องมีความน่าสนใจ      
4 ความเช่ียวชาญ และความช านาญของผู้แสดงและคณะ      
5 ดนตรีประกอบการแสดง      
6 ระยะเวลาในการจัดแสดง      
7 การเดินทางมาชมการแสดง      
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
 
3.1 คุณรู้จักหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือไม่ 
  รู้จัก     ไม่รู้จัก 
 

3.2 กิจกรรมท่ีคุณนึกถึงเมื่อมาใช้บริการหอภาพยนตร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เพื่อความบันเทิง, พักผ่อน    เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง  
  เพื่อศึกษาหาความรู้ทางด้านภาพยนตร์   ติดตามศิลปิน / นักแสดงท่ีช่ืนชอบ 
  ซื้อของท่ีระลึก      อื่นๆ (โปรดระบุ)........................... 

 
3.3 โปรดให้คะแนนตามล าดับความส าคัญ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 

1. ไม่ส าคัญ     2. ส าคัญน้อย     3.  ส าคัญปานกลาง 4.  ส าคัญมาก 5.  ส าคัญมากท่ีสุด 
ข้อ รายละเอียด 1 2 3 4 5 

1 ประชาสัมพันธ์      
2 ร้านค้าของท่ีระลึก      
3 ร้านอาหาร, เครื่องด่ืม      
4 ส่วนพักคอย, พักผ่อน      
5 ลานกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับกิจกรรมส าคัญ      
6 ส่วนนิทรรศการช่ัวคราวส าหรับกิจกรรมส าคัญ      
7 ส่วนนิทรรศการถาวรแสดงประวัติของภาพยนตร์      
8 ส่วนนิทรรศการถาวรแสดงประวัติของหอภาพยนตร์      
9 ส่วนนิทรรศการถาวรแสดงภาพยนตร์ส่วนพระองค์      
10 ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์      
11 ส่วนบริการข้อมูล IT ทางด้านภาพยนตร์      
12 ส่วนโรงภาพยนตร์แบบกลุ่มย่อย      
13 ส่วนโรงภาพยนตร์แบบกลุ่มใหญ่      
14 ห้องประชุม, สัมมนา, workshop เกี่ยวกับภาพยนตร์      
15 อื่นๆ      
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลการใช้บริการหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง  
 
4.1 ความถ่ีในการเข้าชมภาพยนตร์ที่ใดก็ได้ กี่ครั้งต่อปี 
  1 – 2 ครั้ง   3 – 5 ครั้ง    5 – 10 ครั้ง    10 ครั้งขึ้นไป 

 
4.2 ความถ่ีในการเข้าใช้บริการใช้บริการหอภาพยนตร์ กี่ครั้งต่อปี 
  1 – 2 ครั้ง   3 – 5 ครั้ง    5 – 10 ครั้ง    10 ครั้งขึ้นไป 
 

4.3 เหตุผลในการเลือกใช้บริการหอภาพยนตร์ 
  เพื่อศึกษาหาความรู้       เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง  
  เพื่อติดตามความเคล่ือนไหวในวงการภาพยนตร์ไทย   เพื่อความบันเทิง 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)........................... 

 
4.4 การเดินทางเพื่อใช้บริการหอภาพยนตร์ 
  รถยนต์ส่วนบุคคล    รถโดยสารประจ าทาง  
  รถตู้      อื่นๆ (โปรดระบุ)........................... 

 
4.5 งบประมาณต่อการชมภาพยนตร์ 1 ครั้ง 
  น้อยกว่า 500 บาท   500 – 1,500 บาท   1,501 – 2,500 บาท 
  2,501 – 3,500 บาท  3,501 – 5,000   5,000 บาท ขึ้นไป 
 

4.6 เหตุผลในการเข้าชมภาพยนตร์แต่ละครั้ง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เพื่อความบันเทิง, พักผ่อน    เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง  
  เพื่อศึกษาหาความรู้ทางด้านภาพยนตร์   ติดตามศิลปิน / นักแสดงท่ีช่ืนชอบ 
  ซื้อของท่ีระลึก      อื่นๆ (โปรดระบุ)........................... 

 
 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ 
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