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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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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในอดีต หนังใหญ่ ถือเป็นมหรสพที่มีการแสดงเฉพาะราชสํานัก ซึ่งเป็นการประสานศิลปะ
หลายแขนงเข้าด้วยกัน ได้แก่ หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และวรรณศิลป์ ซึ่งแตกต่าง
ไปจากการแสดงของโขน ละคร หุ่น แต่เดิมนั้น หนังใหญ่ จะใช้แสดงในพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ใหญ่มาก
เพราะในการแสดงแต่ละครั้งต้องมีการตระเตรียมหลายอย่าง ต้องอาศัยกําลังคน กําลังแรงงาน กําลัง
ทรัพย์มาก ทําให้เป็นการยากที่คนรุ่นหลังจะได้เห็นการแสดงหนังใหญ่ในงานมหรสพเหมือนในสมัย
โบราณ
ความงดงามและมนต์เสน่ห์ของหนังใหญ่นั้นอยู่ที่ การผสมผสานการแสดงระหว่างตัวหนัง
ผู้เชิดหรือผู้แสดง เสียงดนตรีปี่พาทย์ เสียงพากย์ กอรปกับการใช้แสงไฟที่ส่องผ่านจากลายฉลุของตัว
หนังในลวดลาย และท่าทางต่างๆ ทําให้เกิดมิติ การรับรู้ที่แปลกตา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับหนังใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การขาดผู้สืบทอด ราคาของตัวหนังที่ค่อนข้างแพงเนื่องจากมีขนาดใหญ่ ช่างทําหนังใหญ่ที่นับวันยิ่ง
เหลือน้อย สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ชื่อของหนังใหญ่แทบจะถูกลืมไป โดยปัจจุบัน
การละเล่นหนังใหญ่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้โดยคนเฉพาะกลุ่ม หรือภายในชุมชนนั้นๆ และมีการจัดแสดง
อย่างสม่ําเสมอในเมืองไทย ก็เห็นจะเหลืออยู่เพียงสามแห่ง คือ วัดขนอน จัง หวัดราชบุรี วัดสว่าง
อารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี และวัดบ้านดอน จังหวัดระยอง กอปรกับความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยี
ต่างๆ ภายในประเทศตามกระแสโลก ที่หลั่งไหลเข้ามา ทําให้วัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ ค่อยๆ
กาลเวลาลบเลือนออกไป
ความโดดเด่นของหนังใหญ่วัดขนอนนั้น คือเป็นเพียงวัดเดียวที่ก่อตั้งคณะหนังใหญ่ขึ้นเป็น
ของตนเอง และทุกวันนี้คณะหนังใหญ่วัดขนอนก็ยังคงอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัด ตํานานหนังใหญ่แห่ง
ลุ่มน้ําแม่กลองนี้เริ่มจากการที่ในสมัยโบราณ บริเวณวัดเคยเป็นที่ตั้งของด่านขนอนสําหรับเรียกเก็บ
เงินภาษีจากเรือที่มาค้าขาย ทําให้มีการติดต่อกับตัวเมืองราชบุรีและเมืองหลวงอยู่เสมอๆ ช่วงรัชกาล
ที่ ๕ ในสมัยที่พระครูศรัทธาสุนทร (กล่อม จันทโชโต) หรือหลวงปู่กล่อม เป็นเจ้าอาวาส ได้มีผู้นําหนัง
ใหญ่ ๒๐ ตัวมาถวายวัด ประกอบกับการที่วัดนี้มีชาวบ้านนําหนังวัวมาถวายวัดเพื่อใช้ทําหน้ากลองอยู่
มาก ครูอั๋งซึ่งเป็นครูโขนของเจ้าเมืองราชบุรีจึงได้ชักชวนหลวงปู่กล่อมทําหนังตะลุง แต่หลวงปู่อยาก
ทําหนังใหญ่มากกว่า จึงได้เรียกบรรดาช่างมาช่วยกันสร้างตัวหนัง (อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2552)
เวลาที่ผันผ่าน ชักนําเอาความบันเทิงใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิตผู้คน หนังใหญ่เองก็ไม่อาจหลีกลี้
ไปจากกฎนี้ (อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ , 2552) หลัง สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา มหรสพความบันเทิง
แบบเดิม เช่น โขน ละคร หุ่น หนังใหญ่ ไม่ได้รับความนิยมเหมือนเช่นแต่ก่อน เพราะรูปแบบและ
1 นสูง อย่างไรก็ตามงานประเพณีพิธีกรรมยังเป็น
เนื้อหาการแสดงต้องใช้เวลาฝึกหัดเป็นนานและลงทุ
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย จึงมีการปรับวิธีการเล่นให้เข้ากับรสนิยมแบบชาวบ้าน คือดําเนินเรื่อง
กระชับ เน้นความสนุกสนาน และสอดแทรกบทพากย์บางตอนให้เข้ากับยุคสมัย (ปกรณ์ คงสวัสดิ์ ,
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2552) แต่ก็ค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงไปตามกาลเวลา ยัง คงเหลือไว้เพีย งการแสดง เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ และให้ความรู้เท่านั้น
การศึกษา ทําความเข้าใจ ภูมิปัญ ญาในระดับท้องถิ่น นําไปสู่การสร้างจิตสํานึกในการดูแล
และสืบสานวัฒนธรรม การแสดงมหรสพของไทยในสมัยโบราณ และนําผลของการศึกษาที่ไ ด้มา
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ที่สามารถถ่ายทอดความงาม และอัตต
ลักษณ์ที่มีอยู่ในตัวของหนังใหญ่ ให้กลมกลืนกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมา และวิเคราะห์รูปแบบการสร้างและการแสดงหนังใหญ่
2.2 เพื่อนําความรู้จากการศึกษาวิเคราะห์ มาพัฒนาสู่ โครงการเสนอแนะการออกแบบ
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
2.3 เพื่อเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
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3. สมุติฐานการศึกษา
การศึกษาแนวทางการออกแบบภายใน ที่ใช้แนวคิดจากภูมิปัญ ญาหนัง ใหญ่ วัดขนอน จ.
ราชบุรี พั ฒนาสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์แห่ ง ชาติ (องค์การมหาชน)ที่ มี
ประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้อง กลมกลืน
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ด้านภูมิปัญญา การสร้างหนังใหญ่ และการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
4.2 ศึกษาพื้นที่ที่ใช้ในการออกแบบอาคารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
4.3 ศึ กษาขบวนการแปรรู ป จากแนวคิด ในหนั ง ใหญ่ วั ด ขนอน จั ง หวั ดราชบุ รี เพื่ อ
เสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
5. ขั้นตอนของการศึกษา
5.1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.2 ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.3 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากพื้นที่ศึกษา
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
5.6 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5.7 แปรรูปสู่งานออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
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6. ความจากัดของการศึกษา
เนื่องจากการแสดงหนังใหญ่นั้น มีประวัติความเป็นมาในประเทศไทยที่ไม่ชัดเจนนัก และ
การแสดงในปัจจุบัน เป็นเพียงการแสดงเพื่อการศึกษา และสืบทอดวัฒนธรรมการแสดงที่สืบต่อกันมา
รุ่นสู่รุ่น การแสดงแบบดั้งเดิมนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งนัก
7. คาจากัดความที่ใช้ในการศึกษา
ภูมิปัญญา (Wisdom) พื้นความรู้ความสามารถ ที่เกิดจากประสบการณ์ที่สั่ง สมสืบทอด
กันเฉพาะกลุ่ม จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
หนังใหญ่ (Large Shadow Play)
เป็นการแสดงหุ่นเงาแบบหนึ่ง ซึ่ง มีลักษณะตั ว
หนังและการเล่นแบบฉบับเฉพาะของคนไทย การแสดงหนังใหญ่นั้นเน้นความงามความเข้าใจด้วยเงา
ของตัวหุ่น อันเกิดจากการวางตัวหุ่นให้คนดูมองย้อนแสง ปรกติจะมีจอผ้าขาวขึงเป็นฉาก และเป็นตัว
กรองแสง
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เป็นแนวทางในการนําเอกลักษณ์ของหนัง ใหญ่ ไปใช้ในงานออกแบบ และงาน
สร้างสรรค์ด้านอื่นๆได้
8.2 สามารถนําไปพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ ในสาขาอื่นๆได้ต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้า
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบว่าได้มีการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละเล่นหนัง ใหญ่ จะทําการสื บค้น แหล่ง ข้อมูลคือ หนัง ใหญ่ วัดขนอน
จังหวัดราชบุรี ซึ่งจะทําการศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล โดยจะทําการศึกษา ตั้ง แต่กระบวนการ
คัดเลือกหนังที่จะใช้ในการทําตัวหนัง ขั้นตอนการเตรียมหนังสําหรับการทําตัวหนัง ขั้นตอนการผลิต
ตัวหนัง จนถึงขั้นตอนในการแสดง และท่วงท่าต่างๆที่ใช้ในการแสดง โดยการศึกษาดัง กล่าวเป็น
การศึกษา และเก็บรวบรวมในส่วนของข้อมูลพื้นฐานของการแสดงหนังใหญ่ ในด้านกระบวนการ
ผลิตตั วหนั ง กรรมวิธีใ นการแสดง ท่วงท่าและลีล าต่า งๆที่ใ ช้ในการแสดง เนื่อ งด้วยโครงการ
ออกแบบ-ภายใน อาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทาง
และองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่มีอยู่ในศิลปะการแสดงหนังใหญ่ เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ จึงมิใช่
เป็นการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในองค์รวม
ของความรู้ และเป็นการค้นหาแนวทางในการออกแบบ เพื่อที่จะสามารถนําไปใช้ในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในได้อย่างครบถ้วน
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ความเป็นมาของคาว่า “หนัง”
คําว่า “หนัง” เกิดมาจากการละเล่นที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของชาวไทยสมัยโบราณชนิดหนึ่ ง ที่
เรียกว่า “หนัง” เพราะเหตุว่ารูปภาพแทนบุคคลหรือตัวละครที่ใช้เล่นนั้นประดิษฐ์ขึ้นด้วยหนังสัตว์
เช่น หนังโค หนังกระบือ หนังแพะ จึงเรียกการละเล่นชนิดนั้นว่า “หนัง” และคําว่าหนังเฉย ๆ คํา
เดียวโดด ๆ นี้ เป็นคําที่ใช้เรียกกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมทั่วไปทั้งในภาคกลางและภาคใต้ คําและความหมาย
ในทํานองเดียวกันนี้ ตามภาษาที่พวกชวา – มลายูใช้เรียกชื่อหนังของตนว่า “วายังปูรวา” หรือ “วา
ยังกุลิต” (Wayang Purava or Wayang Kulit) ซึ่งแปลว่ารูปที่ทําด้วยหนังสัตว์ (วายัง = รูป เงา และ
อื่น ๆ อีกหลายนัย เช่น เทวดา กุลิต = หนังสัตว์ วายังปูรวา แปลว่า วายังเก่าหรือวายังดั้งเดิมมีขึ้น
ก่อนวายังชนิดอื่น ๆ)
หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าแต่ก่อนราเรียกหนังเพียงคําเดียว คือ ในบทละครเรื่อง
อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2460 มีว่า
“ดาหลังวายังแล้วชูเชิด
ฉลุฉลักลายเลิศเลขา”
ประวัติความเป็นมาของหนัง
หนั ง เป็ น มหรสพที่ เ กิ ด ขึ้ น ในยุ ค โบราณเมื่ อ ประมาณ 2,000 ปี ม าแล้ ว และเป็ น
การละเล่นที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ เช่น อินเดี ย จีน อียิปต์ เป็นต้น ซึ่ ง แต่ละประเทศไม่จําเป็ น
จะต้องลอกเลียนแบบไปจากกันก็ได้ เพราะประเทศที่เคยมีอารยธรรมรุ่งเรืองมาก่อนและมีพลเมือง
มากย่อมสามารถที่จะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองได้ตามสภาพ ยกเว้นประเทศเล็กและด้วยความเจริญ ส่วน
4
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ใหญ่มักรับอิทธิพล ได้รับการถ่ายทอดแบบอย่างจากเมืองแม่บททางอารยธรรม ต้นกําเนิดหนัง ใน
ประเทศไทยเกิดจากอินเดีย ต่อมาอินเดียได้ถ่ายทอดแบบอย่างให้แก่อาณาจักศรีวิชัย โดยเฉพาะบน
เกาะชวา หนังเจริญแพร่หลายมาก ไทยเราก็ได้แบบอย่างการเล่นหนัง สืบต่อมาจากอาณาจักรทะเลใต้
ในสมัยศรีวิชัยอีกทอดหนึ่ง โดยได้รับผ่านมาทางแหลมมลายู
หลักฐานเกี่ยวกับหนังที่เก่าแก่ที่สุดปรากฎในคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลีชื่อ “เถรีกถา”
(Song of The Nuns) นอกจากนี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาภารตะหลายตอน ยิ่งในชั้นหลัง ๆ ได้ปรากฏ
อยู่ในหลักฐานเรื่องต่าง ๆ มากมาย โดยเรียกการเล่นชนิดนี้ว่า “ฉายานาฏกะ” มีเล่นกันแพร่หลายจน
กลายเป็นธรรมดาไปในอินเดียโบราณ ในสมัยที่พ่อค้าพาณิช นักบวช นักเผชิญโชคชาวอินเดียเดินทาง
แล่นเรือมาติดต่อค้าขายยังดินแดนเอเชีย อาคเนย์ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 – 7 เป็นต้นมาจนถึง
สมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 – 18) ชาวอินเดียนอกจากนําศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธ และศิลป
วิทยาการมาเผยแพร่ใ ห้กับ คนพื้นเมือ งแล้ ว คงนํ าเอาการละเล่นต่ าง ๆ และดนตรีห ลายชนิ ดมา
เผยแพร่ด้วยเป็นแน่ ชาวอินเดียที่เดินทางมายังอาณาจักรทะเลใต้ก็ลงเรือจากฝั่งตะวัน ออกของอินเดีย
ใต้ข้ามทะเลมุ่งมายังสุมาตรา ชวา และแหลมมลายู นําเรื่องรามายณะและมหาภารตะ มาเผยแพร่สั่ง
สอนจนเป็นที่นิยมฝังใจชาวพื้นเมืองมาจนทุกวันนี้ โดยเฉพาะเรื่องรามายณะได้รับความนิยมยกย่อง
มากที่สุด
หนังที่คนไทยรับเข้ามามิได้รับเข้ามาทุกรูปแบบ แต่ได้นํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะถูกกับ
ความนิยมและลักษณะแบบแผนของคนไทย หนังคงจะเข้ามาในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาภาคกลางตั้งแต่
สมัยสุโขทัยแล้ว มีหลักฐานปรากฏในกฎมณเฑียรบาล พ.ศ. 2001 ส่วนในชวา มีหลักฐานทําให้มือใน
รูปของหนังเคลื่อนไหวแสดงกิริยาท่าทางได้ เริ่มเกิดขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23
1. ประวัติการเล่นหนังใหญ่
ศิลปินไทย รู้จักการเล่นหนังใหญ่เมื่อไหร่นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน แต่เชื่อว่าคง
จะนิยมเล่นหนังกัน อย่างน้อยต้องก่อนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ ระหว่าง
พ.ศ. 2199 – 2231) ทั้งนี้โดยพิจารณาจาก ข้อความในบานแพนกหนัง สือ สมุทรโฆษชาดกคําฉันท์
แต่งโดยพระมหาราชครู ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามพระบรมราชโองการ ให้แต่งตั้ง
เพื่อใช้เล่นหนังเพิ่มเติมจากเรื่องเดิมที่เล่นมาก่อน ดังขอคัดลอกส่วนหนึ่งมาแสดงไว้ ให้ฉลักแสยกภาพ
อันชระเป็นบรรพบุรณะ นเรนทรราชบรรหาร ให้ทวยทักคนผู้ชาญกลเล่นโดยการเป็นบําเทิงกรณี
ในส่วนของแบบแผนและวิธีการแสดงมาจากชาติใดหรือคนไทยคิดขึ้นเองก็กล่าววินิจฉัย
ได้ยากเพราะเท่าที่พบ หนังของชาติอื่น ๆ ดูเหมือนจะมีแต่ขนาดเล็ก อย่างหนังตะลุงทั้งนั้นนอกจาก
ชวาซึ่งมีผู้เล่าว่า เคยเห็นหนังชวาขนาดเท่าหนัง ใหญ่ติดไว้เป็นเครื่องประดับบ้านของเจ้านาย และ
ข้าราชการผู้ใหญ่ชวาบางท่านแต่การแสดงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ล้วนเป็นหนังเล็กๆ ขนาดหนังตะลุงทั้งสิ้น
การเอาอย่างกันระหว่างหนังใหญ่กับหนังตะลุง ได้เคยมีผู้แสดงความเห็นถกเถียงกันแต่ ก็สรุปไม่ได้ว่า
หนังใหญ่เอาอย่างหนังตะลุง หรือหนังตะลุงเอาอย่างหนังใหญ่ ไปดัดแปลงให้มีขนาดเล็กลง เพราะไม่มี
หลักฐานมายืนยันได้ชัดเจน (สน สีมาตรัง, 2523: 16-17)
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การที่หนังใหญ่ได้รับการยกย่อง เนื่องจากหนัง ใหญ่เป็นที่รวมของศิลปะหลายแขนง
ได้แก่ ศิลปะการออกแบบลวดลายไทยฌชิงจิตรกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ช่างแกะสลักที่ประณีต
รวมกันเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่า เมื่อนําออกแสดงก็รวมเป็นศิลปะทางดนตรี กลายเป็นความงามที่เกิด
จากภาพอันวิจิตร เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิต และการดําเนินเรื่องที่มีคุณค่าทางวรรณกรรม ตลิดจนความ
ไพเราะของวงดนตรีปี่พาทย์ จึง ส่ง ให้การแสดงหนัง ใหญ่มีคุณค่า ทางศิลปะ (กนก สุวรรณวัฒนา,
2527 : 1)
มี ห ลั ก ฐานด้ า นเอกสารจากกฎมณเฑี ย รบาลราวต้ น พุ ท ธศตวรรษที่ 20 จากช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงหนังใหญ่ไว้ดังนี้
1.1
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ปรากฏหลักฐานในการแสดงหนังใหญ่ไว้ดังนี้
1.1.1 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ปรากฏหลักฐานใน
กฎมณเฑียรบาลเป็นหนังสือเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1901 ได้บ่งบอกเกี่ยวกับการแสดงหนังใหญ่ไ ว้ว่าเป็น
มหรสพที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของไทยในสมัยนั้น
1.1.2 สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีหลักฐานเกี่ยวกับหนังใหญ่ใน
กฏมณเฑียรบาล พ.ศ. 2001
1.1.3 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหลักฐานปรากฏมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครูแต่งเรื่องสมุทรโฆษชาดกคําฉันท์ขึ้น เพื่อเล่นหนังเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่เล่นกันมาแต่ก่อน ดังปรากฏไว้ในแผนกหนังสือ “สมุทรโฆษคําฉันท์” ของพระมหาราชครูว่า
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“พระบาทกรุงไท้ธรณี
ประเสริฐด้วยเดโชชัย
เดชะอาจผโอนท้าวไท
ตระหนกด้วยเดโชพล
พระบาทกมลนฤมล
มาถวายบังคมเคารพ
สบศิลป์เรศวรพบ
ปการรู้รสธรรม์
พระปรีโชบายอนันต์
พการสุดสงกา
พระรําฤกยศพระศาสดา
สมทรโฆษอาดูร
เสด็จเสวยสุรโลกพิบูลย์
ในมรรคทรงธรณี
แสดงศิลป์ธนูศรศรี
อันโรมในรณควรถวิล

รามาธิบดี
ทั่วทั้งภพไตร
ท้าวทั่วสากล
ธรรมาคมสบ
บริกษสรรปางเป็นราชา
เสร็จเสด็จมาพูล
ผจญคณกษัตริย์
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ได้ไท้เทพีชื่อพิณทุมดีเจียรจีนตโฉมอนงคพิมล
พระให้กล่าวนิพนธ์
จํานองโดยกล
ตระการเพลงยศพระ
ให้ฉลักแสบอันชระ
เป็นบรรพบุรณะ
นเรนทรราชบรรหาร
ให้ทวยนักคนผู้เชาญ
กลเล่นโดยการ
ยเป็นบําเทิงธรณี (พ.ต. หญิง ผอบ โปษะกฤษณะ, 2520 : 5-6)
ในพระราชปรารภของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในการจะเผยแพร่พุทธศาสนา เพราะ
ขณะนั้นฝรั่งเศสกําลังรุกรานคนไทยให้นับถือศาสนาคริสต์ ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมคัมภีรภาพของ
พระองค์ สร้างวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระยศของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ระบือไกล โดย
การใช้หนังใหญ่เป็นสื่อต่อสู้สงครามเย็น โดยใช้นาฏวรรณกรรมเป็นอาวุธ คนไทยสมัยนั้ นนิยมกันมาก
มีดนตรีอึกทึกเร้าใจ (พ.ต. หญิง ผอบ โปษะกฤษณะ, 2520 : 8)
1.1.4 สมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ มีหลักฐานในหนังสือเรียน “ปุณโณ
วาทคํา ฉัน ท์ ” ของพระมหานาค วั ดท่ าทราย ได้ เบ่ าเรื่อ งการเล่ นหนัง ใหญ่แ สดงเรื่อ งรามเกี ยรติ์
บรรยายว่าเป็นมหรสพที่แสดงสมโภชพระพุทธบาทในตอนกลางคืน ในบทไหว้ครูก่อนการเล่นหนัง
ใหญ่ บทเบิกหน้าพระทวยแรก ได้กล่าวไว้ชัดเจนดังนี้
อยุธยาถาวรเปรมปรีย์
ทุกข์ภัยไม่มี
สนุกมิแม้นเมืองสวรรค์
เครื่องเล่นโขนละครหุ่นประชัน
เชิดชูกลางวัน
ด้วยเครื่องวิจตรแต่งกาย
ราตรีรัศมีเพลิงพราย
หนังงามลวดลาย
กระหนกกระหนาบภาพหาญฯลฯ
บทเบิกหน้า พระทวยแรก ความที่ 3
กลางวันโขนละครโสภา
หุ่นเห็นแจ่มตา
ประดับด้วยเครื่องเรืองไร
ราตรีรัศมีแจ่มใส
หนังส่องแสงไฟ
จึงเห็นวิจิตรลวดลาย
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1.2 สมัยกรุงธนบุรี มีหลักฐานเกี่ยวกับหนังใหญ่ปรากฏแต่เพียงว่า มีหนังของจีน
เข้ามาเล่นในเมืองไทยครั้งหนึ่ง ดังความที่บันทึกในจดหมายเหตุครั้งพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อคราวฉลอง
พระแก้วมรกต พ.ศ. 2322
1.3 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานในการแสดงหนังใหญ่ ดังนี้

8
1.3.1 สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 มีหลักฐานว่าการ
แสดงหนังใหญ่ใช้บทละครเรื่องอิเหนา ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 แต่ไม่นิยมเล่นเรื่องอิเหนา
ตลอดมา
1.3.2 สมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้ทรงนิพนธ์บท
ละครเรื่องรามเกียรติ์ มีประชุมบทพากย์รามเกียรติ์ หนังใหญ่ที่มีการสร้างในสมัยนี้ได้แก่หนังใหญ่ที่
เรีย กว่า หนังกลางคืน ปรากฏชัด เจน 2 แห่ง คือ หนั ง ใหญ่ชุ ดพระนครไหวของวัดพลับ พลาไชย
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถูกไฟไหม้เกือบหมดเมื่อ นํามาเก็บไว้ ณ ฝาผนัง โรงละครแห่งชาติหลัง เก่า เมื่อปี
พ.ศ. 2503 และหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง หนังทั้งสองแห่งนี้มีความละม้ายคล้ายคลึงกัน
1.3.3 สมั ย สมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน แต่เท่าที่มีนักศึก ษาชาวต่างประเทศและผู้สนใจพบหนังใหญ่
บริเวณจังหวัดอยุธยาสมุทรสงคราม ราชบุรี (อําเภอดําเนินสะดวก) มีหนัง ที่มีลักษณะเป็นหนังใหญ่
ของไทย จากการสัมภาษณ์อาจารย์เสรี คุปตะคีตพันธ์ ซึ่งได้เดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ
ประเทศเยอรมันพบหนังชุดนี้รวมอยู่ประมาณ 354 ตัว สันนิษฐานว่าคงจะมีการทําหลัง จากสมัย
รัชกาลที่ 2 แล้วแต่ไม่ถึงรัชกาลที่ 5
1.3.4 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีการ
ทําหนังใหญ่ ที่พบจะเป็นหนังกลางวัน มีการแกะสลัก ตัวหนัง ลวดลายคล้ายคลึง กัน เรื่องราวที่ใช้
แสดง สีสันความคงทนถาวรของตัวหนัง ต่อธรรมชาติ ไม่มีการยืดหด หงิกงอ หนัง ชุดนี้การสร้างมี
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือประมาณร้อยปีเศษ พบ 2 แห่ง คือ หนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงห์บุรีและหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
ปัจจุบันไม่พบว่ามีหนังใหญ่ที่ทําขึ้นแสดงหลัง จากที่ทําในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ใช้แสดงได้ก็
เก่ า เก็ บ เต็ ม ที นั บ ได้ ว่ า หนั ง ใหญ่ เ ป็ น ของคู่ บ านคู่ เ มื อ งของไทยอย่ า งแท้ จ ริ ง หนั ง ใหญ่ เ ป็ น
ศิลปะการแสดงที่เจริญคู่กับคนไทยทุกสมัย และยุคนั้นมหรสพมีไม่มาก จึงไม่มหรสพใดมาเทียบกับ
หนังใหญ่ได้เพราะจอหนังสูงใหญ่ ตัวหนังมองเห็นได้ไกล มีดนตรีประกอบอึกทึกเสียงดัง พอจะเรียก
คนดูได้ทั้งหน้าโรงและหลังโรง (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 2-5)
2. ชนิด ลักษณะตัวหนัง และกรรมวิธีในการสร้างตัวหนังใหญ่ของไทย
ตัวหนังใหญ่เกิดจากการนําหนังสัตว์ที่ตายแล้วได้แก่หนังโค เพราะเมื่อฟอกแล้วอ่อน
ม้วนไปมาได้สะดวก เมื่อแห้งแล้วก็ไม่ย่น (พ.ต. หญิง ผอบ โปษะกฤษณะ, 2520 : 9) นํามาฉลุเป็น
ภาพและลวดลาย ใช้สีระบายเพื่อให้เกิดความสวยงาม หนังใหญ่แต่ละตัวแกะฉลุลายตามเนื้อเรื่องที่
แสดง เป็นตัวละครที่มีอยู่ในเรื่องเป็นภาพฉากต้นไม้ ภูเขา ปุา สระน้ํา ปราสาท ยานพาหนะ ตัวละคร
ภาพการต่อสู้ ซึ่งแต่ละตอนของเรื่องที่แสดงจะมีตัวหนังใหญ่เป็นภาพตัวหนัง ซึ่งมีกิริยาท่าทางตามบท
ละครในตอนนั้นๆ
2.1 ชนิดของตัวหนังใหญ่ของไทย
หนั ง ใหญ่ ข องไทยแยกเป็ น ตั ว หนั ง ที ใ ช้ เ วลาแสดงได้ 2 ชนิ ด คื อ หนั ง ที่ ใ ช้ แ สดงในเวลา
กลางคืนได้อย่างเดียวชนิดหนึ่ง กับอีกชนิดหนึ่งคือหนังที่ใช้แสดงได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ดังจะได้
แนะนํารายละเอียดดังนี้
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2.1.1 หนังที่ใช้แสดงกลางคืนได้อย่างเดียว เรียกว่า หนังกลางคืน มีพื้น
เป็นสีดํากับสีขาว 2 สี หนังใหญ่ที่พบว่าเล่นกลางคื นปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ หนังใหญ่วัดพลับพลาไชย
จังหวัดเพชรบุรี และหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง
2.1.2 หนั ง ใหญ่ ที่ ใ ช้ แ สดงได้ ทั้ ง กลางวั น และกลางคื น เรี ย กว่ า หนั ง
กลางวัน มีหลายสี คือ สีขาว สีดํา สีเหลือง สีแดง สีจะช่วยขับให้ตัวหนังมีความสวยงามเด่นชัดขึ้น
หนังกลางวันที่พบในปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ ที่วัดขนอน จัง หวัดราชบุรี และวัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงห์บุรี
2.2 ลักษณะตัวหนังใหญ่ของไทย
หนังใหญ่เป็นแผ่นหนังโคและหนังกระบือที่ฉลุสลักเป็นภาพที่เป็นไปตามเนื้อเรื่องที่ใช้แสดง
ซึ่งแบ่งตามลักษณะท่าทาง กิริยาอาการ อิริยาบถ ที่อยู่อาศัย ธรรมชาติ ฯลฯ ได้ 7 ชนิด คือ
2.2.1 หนั ง พระอิ ศ วรหรื อพระนารายณ์ และทศกัณ ฐ์ เรี ย กว่า “พระ
แผลง” เพราะหนังครูทั้งสองภาพเป็นท่าแผลงศร

ภาพที่ 1 หนังครูฤาษี
ที่มา: เสถียร ชังเกตุ, หนังใหญ่ ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์,
2538), 10.
2.2.2 หนังเฝู าหรือหนัง ไหว้ เป็นภาพหนัง เดี่ยว หน้าเสี้ยว พนมมือ ถ้า
เป็นตัวหนังที่ถืออาวุธ ปลายอาวุธจะสอดใต้รักแร้ และชี้ไปทางเบื้องหลัง 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”
เป็นภาพหนังเดี่ยว หน้าเสี้ยว ถ้าเป็นตัวหนังที่เป็น ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ จะอยู่ในท่าเดิน หนังชนิดนี้
ใช้ตอนยกทัพตรวจพลกองทัพของตัวนาย ถ้าเป็นลิงมักสลักเป็นท่าหย่อง (คือการเอาเท้าทั้งสองวาง
กับพื้นส้นเท้าข้างหนึ่งต้องพ้นจากพื้นเล็กน้อยแล้วหลบเท้าข้างนั้นลงนิดหน่อย) หนัง ชนิดนี้ 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 เป็นหนังภาพเดี่ยวหน้าเสี้ยว ท่าเหาะ คือท่าที่ยกเท้าข้างใด
ข้างหนึ่งไว้ ซึ่งคล้ายกับท่าของโขนและละคร หนังง่ามีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ
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2.2.4.1

หนังง่าที่เป็น ลิง ยักษ์ แสดงท่าทางการสู้รบ ในมือถือ

2.2.4.2

หนังง่าที่อยู่ในท่าเหาะ ได้แก่ หนุมานในท่าเหาะ ลาย

อาวุธ เช่น กริช กระบี่
หนึ่ง และลายที่สอง

ภาพที่ 4 หนังง่ายักษ์
(ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย จากพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์
2552)
2.2.5 หนั ง เมื อ ง เป็ นหนั ง ภาพเดี่ ย วหรื อ หลายภาพก็ไ ด้ อ ยู่ใ นหนั ง ผื น
เดียวกัน ซึ่งในผืนหนังจะต้องประกอบด้วยภาพปราสาท ราชวัง วิมาน พลับพลา ท้องพระโรง ศาลา
ที่มีตัวละครในเรื่องที่จะแสดง นั่ง นอน พูดกัน หรือมีท่าทางอื่น ๆ ตามเนื้อเรื่องที่ใช้แสดง หนังเมือง
จะมีความกว้างมากที่สุดตามขนาดของผืนหนัง สูง ประมาณ 2 เมตร ภาพตัวอย่างหนัง เมือง ได้แก่
ศาลาฤๅษี ตําหนักสวนขวัญของทศกัณฐ์

ภาพที่ 5 หนังตําหนักสวนขวัญของทศกัณฑ์
(ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย จากพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์
2552)
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2.2.6 หนังจับ เป็นหนังที่มีภาพตัวละครในเรื่องตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไปอยู่ใน
หนังผืนเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นภาพตัวละครในเรื่องกําลังต่อสู้ เป็นภาพที่ใช้แสดงต่อจากหนังง่า เช่น
หนังจับพระรามกับทศกัณฐ์ หนังจับลิงขาวกับลิงดํา หนังจับองคตกับยักษ์ปักหลั่น หนังจับหนุมานกับ
นางผีเสื้อสมุทร เป็นต้น หนังจับจะมีความกว้างยาวเท่า ๆ กับหนัง เมือง คือ สูง ประมาณ 2 เมตร
กว้างมากที่สุดตามขนาดของผืนหนังที่จะมีได้ ตัวอย่างภาพหนังจับ ได้แก่ หนังจับลิงขาวกับลิงดํา หนัง
จับองคตกับยักษ์ปักหลั่น หนังจับนางอังกาศตะไลกับหนุมาน

ภาพที่ 6 หนังจับลิงขาวกับลิงดํา
(ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย จากพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์
2552)
2.2.7 หนัง เบ็ตเตล็ดเป็นหนัง ที่ไม่จัดอยู่ในหนังประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยเฉพาะ แยกย่อยได้ดังนี้
2.2.7.1 หนังเตียว เป็นภาพหนัง 2 ตัวกําลังจับมัด เช่น ลิงขาวจับ
ลิงดํา
2.2.7.2 หนั ง ปราสาท เป็ น ภาพหนั ง ที่ มี ตั ว ละครนอนอยู่ ใ น
ปราสาท
2.2.7.3 หนั ง เขน เป็ นหนั ง ที่ เ ป็ น ไพร่ พ ลของกองทั พ ไพร่ พ ลลิ ง
เรียกว่า เขนลิง ไพร่พลยักษ์ เรียกว่า เขนยักษ์ กว้างประมาณ 1.20 เมตร สูงประมาณ 1.40 เมตร
2.2.7.4 หนังเบ็ตเตล็ดที่มีท่าทางแปลก 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
ที่มา: 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 วัสดุที่ใช้ทําหนังใหญ่ ขั้นตอนในการทําหนังใหญ่สัมพันธ์กับระบบความเชื่อ เริ่ม
ตั้งแต่การทําจนถึงการแสดง (ปกรณ์ คงสวัสดิ์, 2552) โดยทั่วไปนิยมใช้หนังวัวยกเว้นหนังเจ้าเป็นหนัง
ในพิธีกรรมไหว้ครูศิลปะการแสดงและดนตรี มีความเชื่อและข้อกําหนดที่เสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์
ได้แก่ หนังพระฤๅษีใช้หนังเสือหนังหมี หนังพระอิศวร และพระนารายณ์ ใช้หนังจากวัวที่ถูกฟูาผ่าตาย
หรือคลอดลูกตายทั้งแม่และลูก หรือแม่วัวท้องแก่ตาย ถือว่าเป็นอาถรรพ์จะทําให้หนัง เจ้ามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ส่วนสาเหตุที่นิยมใช้หนังวัว เพราะมีเนื้อละเอียดกว่าหนังควาย เนื้อหนังวัวมีสีขาวโปร่ง แสง
ส่วนหนังควายมีสีหม่นโปร่งแสง (โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ :
หนังใหญ่วัดขนอน, 2536 : 7) ในสมัยโบราณ เมื่อได้หนังวัวมาสด ๆ ก็นํามาหมักไว้กับน้ําปูนขาว
แล้วเอาขึ้นมาตําในครกตําข้าวให้นิ่ม แล้วแช่ในน้ําแช่ด้วยลูกลําโพงที่มีดอกสีแดงและสีขาว ลูกลําโพง
จะฟอกเอาความขื่นขมพิษที่มีอยู่ในแผ่นหนังออก หมักไว้จนเห็นว่าหนังได้ถูกฟอกออกหมดแล้ว คือ
ประมาณ 3 – 5 วัน ก็อาจจะเอาขึ้นมาตําในครกอีก พอเห็นว่าหนังอ่อนนิ่มได้ที่ดีแล้ วก็เอาหนังมาขึง
ให้ตึง ผึ่งแดดให้แห้ง พอหนังเริ่มจะแห้งสนิท ใช้กะลามะพร้าว มีด สิ่ว เปลือกหอย ขุดพังผืดและขน
ออกจนกระทั่งหนังทั่วแผ่นบางเท่า ๆ กัน มีความเรียบสะอาด ต่อจากนั้นก็เอาแผ่นหนังมาขึงให้ตึง
ตากแดดให้แห้งสนิท แล้วจึงเริ่มกรรมวิธีการให้สีพื้นหนัง กรรมวิธีการฟอกหนัง ที่กล่าวมาแล้วเป็น
กรรมวิธีที่เรียกว่า ฆ่าหนังให้ตาย คือ หนัง จะเรียบ ไม่หงิกงอ เหี่ยวย่น หนัง จะคงอยู่ในสภาพเรียบ
แบนเป็นระยะเวลานับร้อย ๆ ปี
ในบางแห่งไม่มีการหมักหนังก่อน เมื่อได้หนังสด ๆ มาก็คลุกกับขี้เถ้าแล้วนํามาขึงใน
กรอบไม้ โดยใช้ตะปูตอกยึดให้ตึงตลอดทั้งผืน ใช้มีดชําแหละพังผืดที่ติดมากับหนังออกให้หมด แล้ว
นําไปตากแดดจนแห้ง จึงถอดออกจากกรอบ ผู้ใช้มีดขูดตกแต่งหนังทั้งสองด้านโดยขูดเอาขน พังผืด
และไขมันออก แล้วนําไปฟอก
การฟอกหนังในปัจจุบัน ในบางท้องถิ่นใช้ลูกมะเฟือง ข่า ใบสมอ อาจนําหนังสด ๆ มา
ตํากับใบสมอและข่าผสมกับน้ํา หมักกับหนัง จนขนหนัง หลุด จากนั้นนําหนัง ไปล้างให้สะอาด 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
เมื่อหมักได้ที่แล้วจะเกิดลักษณะเป็นวุ้นไขมันที่ผืนหนัง นําหนังมาวางบนแผ่นไม้ ใช้ช้อนหรือมีดที่ไม่
คมขูดเอาวุ้นไขมันและขนออกทั้งสองด้าน ล้างน้ําให้สะอาด แล้วนําไปขึงตากลมไว้ ปัจจุบันการฟอก
หนังนิยมใช้น้ําส้มสายชู เพราะสะดวก ใช้เวลาน้อย โดยใช้น้ําส้มสายชู 1 ลิตร ผสมน้ํา 20 ลิ ตร นําผืน
หนังที่ขูดตกแต่งเอาขนกับไขมันออกแล้วมาแช่น้ําแล้วนําไปหมักในอ่างหรือโอ่งที่ผสมน้ําส้มสายชู แช่
ทิ้งไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง นําหนังไปล้าง แล้วตากลมไว้จนแห้ง (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 25) ถ้าจะดูว่า
ตัวหนังชุดไหนเป็นหนังรุ่นเก่า ให้ดูที่ความบางของหนัง หนังรุ่นเก่าจะบางเรียบเสมอกันเพราะคนทํามี
ฝีมือ หนังที่บางทําให้ตอกลายได้ไว ง่าย ได้ลายที่สวย (อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2552)
3.2 การวาดรูปและแกะสลักลายเป็นตัวหนัง ช่างวาดรูปนําเขม่าก้นหม้อ หรือกาบ
มะพร้าวเผาไฟจนไหม้เป็นแผงถ่านสีดํา มาบดเป็นผงฝุุนสีดํา ผสมกับน้ําข้าว เมื่อผสมได้ที่ดีแล้ว
นําไปทาให้ทั่วผืนหนังวัวที่ผ่านกรรมวิธีเตรียมหนังมาแล้ว สุดท้ายใช้ใบฟักข้างแห้ง (ต้นฟักข้าว เป็น
พืชตระกูลไม้เลื้อยเถา ใต้ใบมีขนสากใช้ขัดผิดตัวหนังใหญ่ได้ ส่วนผลและยอดเป็นผักใช้ทําแกงกินได้)
ถูขัดผิวที่ทาสีดําไว้ เพื่อให้สีติดแนบผิวหนังดีขึ้น และตรวจสอบว่าบริเวณใดสีดําติดไม่ดี ก็จะทาสีดํา
เพิ่มซ่อมไป ขัดจนผิวสีดําเรียบเป็นเงามัน ส่วนช่างวาดกับช่างสลักลายมักเป็นคนเดียวกันก็จะใช้พู่กัน
จุ่มสีขาววาดเป็นภาพตัวละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ตามต้องการลงบนแผ่นหนังสีดํา ช่างสลักลายจะทํา
การสลักเป็นรูปตัวหนังต่อไป ถ้าช่างเขียนลายฝีมือไม่เที่ยงพอ มีการเขียนลายผิด ลบออกยาก จะใช้
เหล็กแหลม “เหล็กจาร” เขียนลาย เพราะรอยเหล็กแหลมที่เขียนลงบนผืนหนังสามารถลบออกได้ง่าย
เพียงแต่ใช้น้ําเช็ดรอยที่เขียนก็ลบออกทันที
การสลักลายหนังมีเรื่องคติความเชื่อมาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะการสลักลายหนังครูว่า
ช่างสลักลายต้องนุ่งขาวห่มขาว ต้องเขียนและสลักให้เสร็จภายใน 1 วัน ในวันนั้นมีพิธีไหว้ครูช่างดนตรี
ด้วยการตั้งเครื่องเช่นไหว้ดังนี้ บายศรีปากชาม 1 เครื่องกระยาบวช 1 หัวหมู 1 เทียน 1 และเงิน 6
บาทติดที่เทียนบูชา เงิน 6 บาทให้เป็นผลประโยชน์ของช่างสลักลายวันนั้ น (โครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ : หนังใหญ่วัดขนอน, 2536 : 8) ในบางท้องถิ่นผู้ที่ตอก
หนัง ก่อ งลงมือ ตอกทุก ครั้ง ต้อ งว่ าชิน บัญ ชรจบหนึ่ ง บางทีก็ว่ าเรื่อยๆ จนตอกเสร็ จ ( อภิวั นทน์
อดุลยพิเชฏฐ์, 2552)

3.3 เทคนิคในการทําตัวหนังเจ้าหรือหนังครู หนังเจ้าเป็นหนังครู เมื่อเป็นหนังครูก็
ต้องมีกรรมวิธีพิเศษในการจัดหาหนัง มาทํา หนัง ครูมีอยู่ด้วยกัน 3 ตัว คือ ฤๅษี 1 พระอิศวร พระ
นารายณ์ 1 ทศกัณฐ์ 1 ดังบทไว้ครู ทวยที่1 บรรทัดสุดท้ายว่า “เบื้องซ้ายข้าไว้ทศกัณฐ์ เบื้องขาว
อภิวันท์ สมเด็จพระรามจักรี ” ภาพพระฤๅษี สลักเป็นภาพฤๅษีถือไม้เท้าท่าทางเป็นคนแก่ ภาพระ
อิศวร พระนารายณ์ เป็นภาพท่าแผลงศร เช่นเดียวกับทศกัณฐ์จะเป็นภาพท่าทางแผลงศร ซึ่งเรียกกัน
ว่า “หนังแผลงศร” หนังทั้งสามตัวใช้บูชาครูก่อนการแสดง เรียกขั้นตอนก่อนการแสดงนี้เรียกว่า
“เบิกหน้าพระ”
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หนังพระอิศวรและพระนารายณ์ต้องทําจากหนังวัวที่ถูกเสือกัดตาย ถูกฟูาผ่าตาย หรือ
ออกลูกตาย ตายลักษณะนี้เรียกว่า โคตายพราย ส่วนตัวฤๅษีจะต้องหาหนังที่มีอํานาจ เช่น หนังเสือ
หนังหมี ซึ่งเชื่อถือกันมีความศักดิ์สิทธิ์ มีตบะ มีพลังที่ จะใช้ในการลงอักขระเลขยันต์ ให้มีเมตตามหา
นิยม
พิธีสลัก ผู้เขียนและผู้สลักต้องนุ่งขาวห่มขาว พร้อมทั้งมีสิ่งของบูชาครูด้วยเครื่องบัดพลี
คือ บายศรีปากชาม 1 เครื่องกระยาบวด 1 หัวหมู 1 เงินกํานัลสองสลึงเฟื้อง ธูปเทียนบูชากรรมวิธีทํา
หนังเจ้า ทุกอย่างต้องทําให้เสร็จในวันเดียว เมื่อเสร็จแล้วใช้ไม้ที่พาดบนโลงศพมาถากเหลาขนาดที่
เหลาไม้ไผ่ที่ใช้ทําตับหนัง เอามาประกบหน้าหลัง แล้วใช้หวายผูกติดกัน คงเหลือไม้ส่วนล่างไว้จับเชิด
ประมาณ 50 เซนติเมตร การทําอย่างนี้เพื่อให้มีความขลังมากยิ่งขึ้น
ทางด้านดนตรี มี “ตะโพนครู ” ใช้ในการบูชา ขึงหนังเสือหน้าหนึ่ง หนังหมีหน้าหนึ่ง
หนัง เสืออยู่ทางหน้าใหญ่ หนังหมีไว้หน้าเล็ก และพิธีประกอบครอบครูหนัง ใหญ่ โขน ละคร ตาม
ประเพณีโบราณ ผู้ประกอบพิธีต้องนั่งบนขันสาคร ใช้หนังสือปูรองสาครที่คว่ําลง แล้วจึงเอาหนังหมี
มาปูบนขันสาคร สําหรับให้ผู้ครอบบรรดาศิษย์ที่เข้ามารับการครอบ การครอบดังกล่าวเชื่อว่าจะเกิด
ความขลัง มีอานุภาพ มีความสําเร็จในการทํากิจการนั้น ๆ เป็นอย่างดี (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 2728)
เครื่องมือใช้สลักลายมี สิ่ว และ มุก สิ่วมี 3 ขนาด คือ สิ่วหน้าตัด สิ่วหน้าตัดเฉียง และ
สิ่วเล็บมือ สิ่วเหล่านี้ใช้ตัด เฉือน และกรีดภาพหนังตามต้องการส่วนมุก มีลักษณะเป็นหลอดเหล็ก
กลาง ปลายหลอดเหล็กแต่งเป็นคมมีด ใช้ตอกเจาะแผ่นหนังให้เป็นรูปวงกลม ปกติจะตอกฉลุเป็นรูป
วงกลมต่อกันเป็นสาย เพื่อสร้างภาพตัวหนัง มุกมี 3 ขนาด ได้แก่ เล็ก มีเส้นผ่าศูนย์ กลางประมาณ 20
มม. กลาง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 มม. และหนัง ใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40 มม.
บริเวณที่ตอก เจาะ และควักออกนี้ เวลาตัวหนังเล่นอยู่หน้าจอผ้าขาวที่สว่างจ้าด้วยแสงไฟที่ส่องกระ
จากด้ า นหลั ง จอผ้ า จะเห็ น ทะลุ เ ป็ น สี ข าวเด่ น ชั ด (โครงการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง
ศิลปะการแสดงหนังใหญ่: หนังใหญ่วัดขนอน, 2536 : 8-9)
3.3 การตกแต่งสีบนตัวหนัง ตัวหนัง หลัง จากสลักเป็นตัวหนัง สําเร็จสมบูรณ์ตาม
ภาพร่างแล้ว ช่างจะตกแต่งสีตัวหนัง ถ้าเป็นหนัง ใช้เล่นกลางวัน จะมีสีสันเหมือนกับภาพจิตรกรรม
ไทยกล่ าวคื อสี สัน มากมาย และบางครั้ ง มี การปิด ทองคํา เปลวด้ วย (โครงการประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง ศิลปะการแสดงหนังใหญ่: หนังใหญ่วัดขนอน, 2536 : 8-9) สีที่ใช้กับหนังประเภทนี้จะ
ทึบแสง ส่วนหนังที่ใช้เล่นเวลากลางคืนเป็นสีโปร่งแสง และมีสีสันประมาณ 4 สีได้ สีขาว สีเหลือง สี
เขียว และสีแดง จะสว่างเฉพาะการตกแต่งหนังที่ใช้เล่นกลางคืน สีขาว ปรกติทําได้ 3 วิธีและใช้ทั้ง
หนังเล่นกลางวัน และกลางคืน
วิธีที่ 1 ใช้มุกตอก เจาะเป็นรูกลมเล็ก ๆ เพื่อให้แสงส่องทะลุทําให้แลเห็นเป็นสีขาว
วิธีที่ 2 ใช้สิ่วสลักเอาแผ่นหนัง บริเวณที่ต้องการให้เป็นสีขาวออก เช่น บริเวณใบหน้าตัว
พระตัวนาง ช่างสลักจะเจาะเอาหนังบริเวณใบหน้าออก คาไว้แต่เส้นคิ้ว ตา จมูก ปาก และเส้นวงหน้า
ไว้ หนังแบบนี้ ช่างเรียกเฉพาะว่า “หนังแขวะ” คงหมายถึงการควักเอาแผ่นหนังออก
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วิธีที่ 3 ใช้ใบมีดขูดเขม่า หรือผงกาบมะพร้าวไหม้สีดําที่ทาไว้ ออกจากผิวหนัง ทั้งสองด้าน
บริเวณนั้นจะเป็นหน้าโปร่งแสงเมื่อส่องไฟจะแลเห็นสีขาวได้เช่นกัน
สีเขียว ใช้ผงจุนสี (สนิมทองแดง) ผสมกับน้ํามะนามทาบนแผ่นหนังที่ขูดลอกเอาเขม่าสีดํา
ออกจากผิวหนังทั้งสองหน้าแล้วสารเคมีชนิดจะให้สีเขียวโปร่งแสง
สีแดง ใช้น้ํายางสีแดงที่ได้จากการต้มแก่นไม้ฝาง (ไม้ฝางเป็นเครื่องยาไทยชนิดหนึ่งใช้รักษา
โรคกระเพาะอาหารได้ด้วย) ผสมกับสารส้ม ทาบนแผ่นหนังที่ขูดออกเขม่าออกจากผิวหนังทั้งสองด้าน
แล้ว สีที่เกิดจะเป็นสีแดงโปร่งแสง
สีเหลือง ใช้น้ํายางสีแดงที่ได้จากแก่นไม้ฝางผสมสารส้ม ทาบริเวณหนัง ที่ขูดลอกเขม่าออก
เช่นเดียวกับสีเขียว และสีแดงสีที่เกิดขึ้นจะเป็นสีแดงก่อน จะต้องใช้ผ้าชุบน้ํามะนาว เช็ดสีแดงออก สี
แดงจะค่อยละลายตามผ้าที่เช็ดออกมา เช็ดจนกลายเป็นสีเหลืองโปร่งแสง
การเคลือบตัวหนังให้เป็นเงางามคงทนถาวรต่อสภาพอุณหภูมิและความชื้นที่เปลี่ยนแปลง ถ้า
ต้องการให้หนังเป็นมัน ใช้ใบฟักข้าวถูทา บางท้องถิ่นใช้น้ํามันยางใสทา แต่ที่พบว่าเป็นมันคงทนถาวร
ใช้ยางมะขวิดดิบ ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายแลคเกอร์หรือยูริเทน เคลือบตัวหนัง สามารถกันความชื้นได้
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
นิยมใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดเหลาให้เล็ก ๆ ด้านในแบนเรียบติดกับผืนหนัง ด้านผิวเหลาให้มนไม่ให้หนาหรือ
บางจนเกินไป ขนาดของไม้ตับหนัง หนาประมาณครึ่งนิ้วถึง 1 นิ้ว ส่วนปลายเล็กกว่าส่วนโคนเล็กน้อย
เพื่อกันมอดหรือแมลงกินไม้ ต้องนําไม้ตับหนังมารมควันไฟเสียก่อน การผูกไม้ตับหนังต้องใช้หวายที่
เหลาเป็นเส้นเล็ก ๆ ผูกให้แน่นเหมือนกับการผูกขอบกระด้งหรือขอบตะแกรง เหลือโคนให้ยาวลงมา
สําหรั บจับเชิดประมาณ 50 เซนติเมตร ถ้าเป็นหนัง ตัวใหญ่ เช่น หนังจับ หนัง พลับพลา หนัง เมือง
หนังราชรถ หนังปราสาท ต้องเหลือไม้ตับไว้ประมาณ 75 เซนติเมตร ที่ต้องทําที่จับให้ยาว เพราะเวลา
ยกหนังมาเต้นที่หน้าจอจะต้องใช้ลําแขนตรงข้อศอกทาบติดกับไม้ช่วยในการยก คนเชิดจะยกหนังให้
ตั้งตรงด้วยข้อมือไม่ไหว ทําให้หนังเอนโย้ไปมา ดูแล้วไม่เกิดความสวยงาม (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 28)
4. ลักษณะโรงหนังใหญ่ ส่วนประกอบโรงหนังใหญ่มีดังต่อไปนี้
4.1 จอผ้าขาว ขนาดความสูง คงที่ ประมาณ 6 เมตร ส่วนความยาวนั้ น มีหลาย
ขนาดตั้งแต่ 16 – 20 เมตร ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการใช้เนื้อที่จอในการแสดงแต่ละตอนไม่เท่ากัน ใน
รามเกียรติ์ตอนส่งเมือง มีขบวนทัพยักษ์และลิง ที่ยกมารบกันเป็นทัพใหญ่ จึงต้องการพื้นที่จอผ้าขาว
มากกว่า ตอนอื่น ๆ เป็นต้น การขยายจะขยายทางแนวนอนของจอเท่านั้น เพราะการแสดงตัวหนัง
จะเรียงกันทางนอน
ลักษณะจอผ้าจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนกลางเป็นผ้าขาวบางโปร่งแสงมาก มี
เนื้อที่ทางยาวประมาณ ½ ของความยาวทั้งหมด ส่วนริมจอทั้งสองข้างจะเป็นผ้าขาวธรรมดา ไม่โปร่ง
แสงมากเท่าผ้าขาวกลางจอ ผ้าขาวธรรมดาจะมีเนื้อที่ด้านละ ¼ ของความยาวทั้งหมด จะมีขลิบสีแดง
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เย็บตลอดทั้ง 4 ด้านของจอ ในบางแห่ง อาจจะมีขลิบสีน้ําเงิน เพิ่มอีกหนึ่ง ขลิบ ทําให้ดูเหมือนธง
ไตรรงค์ แต่มีข้อสังเกตว่าขลิบสีแดงน่าจะเป็นขลิบที่นิยมใช้มาแต่ดั้งเดิม ส่วนขลิบสีน้ําเงินมาเพิ่มเติมที
หลัง และยังไม่เคยพบขลิบสีอื่น ๆ นอกจากสองสีนี้
4.2. การปักหลัก และขึงจอ หลักของจอผ้าขาวใช้ไม้ไ ผ่ทั้งลํามาปักเรียงเป็นแนว
โดยวางระยะห่างเท่ากับ ช่วงของผ้าขาวธรรมดาและผ้าขาวบางของจอผ้า หลักจะสูงประมาณ 7 – 8
เมตร การขึงจะเว้นความสูงของขอบจอล่างสูงจากพื้นดิน 1 เมตร และปล่อยให้ผืนเสื่อลําแพน น้อย
กว่าจอผ้าขาว ใช้ผ้าขาวธรรมดาหรือเสื่อลําแพนคลุมเหนือร้านเพลิงทําหน้าที่กันลมและกันแสงไฟฟูา
สาดส่องไปที่จอ เราเรียกว่า “บังเพลิง”
ในปัจจุบัน ไม่นิยมใช้ไม้ไผ่มาทําเป็ นจอหนัง นิยมใช้เหล็กแปฺบน้ําแทน เพราะ
สะดวกในการขนย้าย ในการแสดงในห้องประชุม พื้นสนาม หรือลานกว้างที่เป็นปูนซิเมนต์ จําเป็นต้อง
ทําขาตั้งแบบกระดานดํา หรือชักรอกแต่คร่าวบนแขวนไว้กับเหล็กขอผ้าม่านของหอประชุม บางครั้ง
ทําเป็นท่ออะลูมิเนียมที่สามารถถอดต่อกันได้ สะดวกในการขนย้ายและเบาแรงในการตั้งจอ
4.3. แสงสว่างที่ใช้แสดงให้แสงเงา ในสมัยโบราณ การให้แสงเงาจะให้ทางด้านหลัง
ตอนกลางของจอ ห่างจากจอพอสมควรปักเสาโน้มเอนรั้งกับเสาจอ 2 ต้นส่วนบน ขึงผ้าหรือลําแพนให้
สูงพอสมควรเพื่อช่วยกันแสงไฟไม่ให้กระจายออกไป คงให้แสงไฟจับอยู่ที่ หลังจอหนัง ที่กั้นนี้เรียกว่า
“บัง เพลิง ” ตรงกลางระหว่างบังเพลิง กับจอหนัง ปลูกร้านเล็ก ๆ 2 ร้าน สูงจากพื้นดินประมาณ 1
เมตร ห่างกันพอสมควร บนพื้นร้านปูด้วยดิน ทราย สังกะสีสําหรับวางกองไต้หรือกะลามะพร้าวจุดให้
ลุกเป็นแสงสว่าง เรียกว่า “ร้านเพลิง ” เหตุที่ใช้กะลามะพร้าวก็เพราะกะลามะพร้าวไฟจะลุกดีข้อ
สําคัญคือเปลวไฟเมื่อถูกลมพัดก็เกิดการเคลื่อนไหวและเมื่อส่องมาทางตัวหนังทําให้หนังนั้นเคลื่อนไหว
ไปโดยธรรมชาตินี่คือคุณสมบัติของเปลวไฟ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2552) พอใกล้เวลาแสดง นายไต้จะเร่ง
ไฟให้สว่างขึ้น ร้านเพลิงนี้สมัยหลัง ๆ ใช้ตะเกียงเจ้าพายุ ไฟฟูาจากหลอดไฟ หลอดนีออน สปอร์ตไลท์
เพื่อความสะดวกสบายเป็นหลัก การใช้ไต้หรือกะลามะพร้าวจุดให้แสงไฟลุกเป็นธรรมชาติและให้
บรรยากาศมากกว่าดวงไฟ เพราะเปลวไฟธรรมชาติลุกเคลื่อนไหว ทําให้ภาพตัวหนังสวยงาม ดูมีชีวิต
จิตใจ เกี่ยวกับการให้แสงสว่างแสดงหนังใหญ่ในสมัยโบราณ มีกล่าวไว้ในบทพากย์ไหว้ครูว่า
“เร่งเร็วเถิดนายไต้
เอาเพลิงใส่แต่หนหลัง
ส่องแสงอย่าให้บัง
จะเล่นให้ท่านทั้งหลายดู”
ที่พัก ของคนเชิดหนังอยู่ด้ านหลัง ของจอและบริเวณใกล้เคี ยงกั น ต้องมีที่จั ดตัว หนัง ใหญ่
เรียงลําดับไว้เพื่อใช้ในการแสดงคืนนั้น ๆ
4.4. ผู้ ทอดหนัง นอกจากจะมี ตัว หนั ง ใหญ่ต ามลั กษณะทั้ง เจ็ด ประเภทที่ กล่ า ว
มาแล้ว ต้องมีตัวหนังที่จะแสดงในชุดนั้น ๆ ให้ครบตามเนื้อเรื่อง จึง ต้องมีตัวหนัง แต่ละชนิดไว้เป็น
จํานวนมาก ในการแสดงหนังใหญ่ ผู้จัดหนังเป็นผู้ที่มีความสําคัญคนหนึ่ง เราเรียกว่า “ผู้ทอดหนัง ”
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงนั้นเป็นอย่างดี และต้องรู้ว่าตัวไหนจะออกก่อนและหลัง ตัวไหน
หมดหน้าที่แล้วตัวไหนจะต้องเอาออกแสดงอีก ผู้ทอดหนังจะทําหน้าที่ทอดหนังไว้ให้ผู้เชิดหนังด้วย
การเอาตัวหนังนั้นพิงซ้อนทับกันไว้บนเสื่อ หรือผืนลําแพนที่ปูเป็ นบริเวณกว้างด้านหลังของจอหนัง
ต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่เรียงเป็นลําดับกัน เช่น ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ลิง หนังเขนยักษ์และเขนลิง
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หนังเมือง หนังปราสาท หนังจับชุดต่าง ๆ หนังเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เพื่อสะดวกกับคนเชิดจะได้หยิบไปเชิด
ได้โดยเร็วและไม่มีการผิดพลาด เมื่อตัวหนังได้เชิดเสร็จแล้วก็รับมาเก็บไว้ ถ้าผู้เชิดมีความชํานาญหรือ
เชิดมาหลายครั้งแล้ว ก็จะช่วยนําไปเก็บไว้ยังที่จัดเตรียมไว้เมื่อเชิดเสร็จแล้ว (เสถียร ชังเกตุ, 2538 :
30-31)
5. นักดนตรีและเครื่องดนตรี
5.1 วงดนตรีที่ใช้บรรเลงในการแสดงหนังใหญ่ เรียกว่า วงปี่พาทย์ คําว่าปี่พาทย์มา
เรียกทีหลัง ปี่ก็คือปี่พาทย์หมายถึง เครื่องตีทุกชนิดเรียกว่าพาทย์หมด เป็นภาษาแขกมาจากคําว่า
วาตะยะ(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2552) เป็นการผสมวงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีไทย 5 ชนิด มีปี่เปุานําวงดนตรี
ที่เรียกว่า “เครื่องห้า” “เครื่องคู่” “เครื่องใหญ่” แล้วแต่ฐานะของงาน แต่จะมีเครื่องดนตรีชนิดพิเศษ
อยู่ 3 ชนิดที่เรียกว่า ปี่กลาง กลองติ๋ง และโกร่ง
ปกติ ใ นวงปี่ พ าทย์ จ ะต้ อ งมี ปี่ ใ นการบรรเลงประกอบการแสดงหนั ง ใหญ่ มี
ประเพณีมาแต่สมัยโบราณว่าปี่ที่ใช้ต้องเป็นปี่ที่เรียกว่า “ปี่กลาง” ปี่กลางเป็นปี่ที่เล็กกว่าปี่ในนิด
หน่อย มีเสียงสูงกว่าปี่ใน 1 เสียง การบรรเลงปี่พาทย์ประกอบการแสดงหนัง ใหญ่ต้องบรรเลงด้วย
เสียงที่เรียกว่า “เสียงกลาง” ตลอดทุกเพลง ตั้งแต่โหมโรงจนสิ้นสุดการแสดง
กลองที่ใช้ในการแสดงหนังใหญ่มี 4-5 ใบ มีกลองติ๋ง 2 ใบ กลองติ๋งมีขนาดเล็ก
กว่ากลองทัดนิดหน่อย มีเสียงสูงกว่าวกลองทัด ซึ่งเจ้าของหนังจะต้องมีกลองติ๋งไว้ประจํา และจะต้อง
มีกลองทัดอีก 2-3 ใบ กลองทัดอยู่ทางอยู่ทางซ้ายมือของคนตี กลองติ๋งอยู่ทางขวามือของคนตี
โกร่งเป็นเครื่องเคาะจังหวะคล้าย ๆ เกราะ เป็นไม้ไ ผ่ทั้ง ลํายาวประมาณ 2-3
เมตร วางทอดทางนอนบนที่วางเตี้ย ๆ ข้างล่างจะเจาะรูยาว ๆ ตามปล้องไม้ไผ่ขนาดนิ้วสอดได้เป็น
ตอน ๆ ไป ใช้ไม้ไผ่ลําเล็ก ๆ ขนาดเท่าไม้ตีกลองหรือใช้ไ ม้ไ ผ่ซีกสําหรับตีก็ไ ด้ ผู้ที่ตีนั่งเรียงกัน ตีไ ด้
หลาย ๆ คน สําหรับตีประกอบจังหวะเวลาเชิด จะตีอยู่ด้านหลังของจอ คนตีส่วนใหญ่ก็คือคนแสดง
หนังใหญ่นั่นเอง โกร่งนี้ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้
วงปี่พาทย์จะตั้งอยู่ด้านหน้าของจอหนังใหญ่ อยู่ระหว่างกึ่งกลางของจอ หันหน้า
เข้าหาจอเพราะต้องดูการเชิดของคนเชิดด้วยจึงจะบรรเลงแลเชิดเข้ากันได้เป็นอย่างดีและมีรสชาติ
และวงดนตรีปี่พาทย์จะอยู่ห่างจากจอประมาณ 4 เมตร (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 31)
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ปี่

กลองทัด

ตะโพน

ระนาดเอก
ระนาดทุ้ม
ฆ้องวง
ภาพที่ 10 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
ที่มา: แนะนาเครื่องดนตรีไทย. 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
นักดนตรีเหล่านี้ตั้งวงบรรเลงอยู่ด้านหน้าจอผ้าขาว (ด้านหน้าโรงแสดง)
5.3 เพลงบรรเลง เพลงที่บรรเลงมีหลายเพลง จะบรรเลงตามความเหมาะสมของ
เรื่องราวที่ดําเนินไป เป็นตัวเชื่อมโยงบอกอธิบายว่า 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)
ดําเนินไปในที่ต่าง ๆ
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เพลงโลม

:

บรรเลงประกอบฉากตัวละครตัวละครเกี้ยวพาราสีและแสดง
ความรัก
เพลงโอด
:
บรรเลงประกอบฉากตัวละครตาย และการพลัดพราก เป็น
บรรยากาศความโศกเศร้า
เพลงตระนอก :
บรรเลงประกอบฉากตัวละครนอนหลับ แสดงบรรยากาศ
กลางคืนและฯลฯ (โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อ ง
ศิลปะการแสดงหนังใหญ่: หนังใหญ่วัดขนอน, 2536 : 12-14)
6. คนพากย์คนเจรจา
หนังใหญ่วัดขนอนโดยเฉพาะบทพากย์เป็นวรรณกรรมแบบชาวบ้าน หนังใหญ่วัด
ขนอนเป็นหนังใหญ่แบบชาวบ้าน บทพากย์และบทเจรจาเป็นของนายละออ ทองมีสิทธิ์ เป็นผู้ริเริ่ม
พากย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 และได้รับถ่ายทอดมาจากหมื่นพินิจอักษร (เพิ่ม ทองมีสิทธิ์) ผู้เป็นอา ผู้แต่ง
บทพากย์ได้เค้าเรื่องมาจากบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 แต่ไ ด้นํามาดัดแปลงให้เหมาะกับสัง คม
ท้องถิ่นในสมัยนั้น และได้สอดแทรก ค่านิยม จริยธรรมของชาวบ้าน เช่น แสดงถึงธรรมเนียมแบบ
ชาวบ้าน บทพากย์ในการแสดงหนังใหญ่ของวัดขนอนมีการแทรกขนบและวิถีชีวิตเข้าไป (ปกรณ์ คง
สวัสดิ์, 2552)
คนพากย์คนเจรจาที่ใช้ในการแสดงหนังใหญ่ต้องมีอย่างน้อย 2-3 คน ไม่ควรเกิน 4 คน
ทั่ว ๆ ไปนิยมใช้เพียง 2 คน คนพากย์คนเจรจาต้องเป็นผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องที่จะเล่น รวมทั้ง
จะต้องสามารถจดจําคําพากย์ที่เป็นบทบังคับได้อย่างแม่นยํา เช่น บทพากย์ไหว้ครู นอกจากนั้นต้อง
เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ทั้งในเรื่องและนอกเรื่องที่จะแสดงในชุดนั้น ๆ เป็นอย่างดี หรือคิดแต่งคํากาพย์
ร่าย ฉันท์ ด้วยการใช้ปฏิภาณของตนเองได้ หรืออาจจะพูดได้ว่ามีความเป็นกวีอยู่ในตัวเองบ้าง บาง
ตอนคําประพันธ์ต้องใช้เป็นร่ายยาวซึ่งต้องสัมผัสคล้องจองกัน ในบางโอกาสก็อาจจะมีการว่ากระทู้แก้
กัน กระทู้ก็คือการเจรจาแบบร่ายยาวและมักจะท่องจําแบบที่ครูสอนมา แต่เรื่องของกระทู้นี้ส่วนมาก
นับ เป็ น ความรู้ พิเ ศษของคนเจรจา ถ้า จะเป็น คนพากย์ คนเจรจาที่ดี ต้ องได้ ก ระทู้ ถ้ าไม่มี ก ระทู้ ก็
เปรียบเสมือนไม่มีครู กระทู้ถือได้ว่าเป็นเครื่องวัดความรู้ความสามารถของคนพากย์และคนเจรจา คือ
กระทู้ของใครก็ของคนนั้น ไม่นิยมนํามาว่าอวดกัน ครูในสมัยโบราณจะแต่งกระทู้ไว้เป็นตอน ๆ เช่น
หนุมานกับนางบุ ษมาลี พระรามกับทศกัณฐ์ พระลักษมณ์กับอิน ทรชิต ทศกัณฐ์กั บพิเภก เป็นต้ น
กระทู้พิเศษนี้ครูจะมอบให้ศิษย์ด้วยความรักหรือมอบให้ลูกหลายที่สืบเชื้อสายไว้เป็นสมบัติเฉพาะตัวก็
ได้ กระทู้ที่มีความไพเราะส่วนใหญ่จะเป็นกระทู้ตอนจัดทัพ คนพากย์ที่ว่า กระทู้ต้องมีเสียงดี กังวาน
แหลมเล็กหรือปานกลาง น้ําเสียงมีเสน่ห์ แฝงความมีสง่าอยู่ในกระแสเสียงนั้น
คนพากย์และคนเจรจายัง ต้องมีความสามารถในการบอกหน้าพาทย์ให้นักดนตรีทํา
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. เรื่องสาหรับการแสดง
เรื่ อ งที่ ห นั ง ใหญ่ ใ ช้ แ สดง นิ ย มเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ กั น เป็ น ส่ ว นใหญ่ เรื่ อ งที่ เ ชิ ด ชู
พระมหากษัตริย์สรรเสริญยกย่องพระเจ้าแผ่นดินว่าเป็นพระรามอวตารมาปราบยุคเข็ญ เป็นการ
เผยแพร่รามเกียรติ์เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักจะได้เคารพยกย่องพระเจ้าแผ่นดินว่าเปรียบเสมือนพระราม
หรือพระนารายณ์ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2552) อีกทั้งมีคําพากย์รามเกียรติ์ของเก่าปรากฏอยู่ และหนังก็
เป็ น ตัว ละครเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ แต่ป รากฏเป็ น ตํ านานในหนั ง สือ สมุ ทรโฆษคํ าฉั น ท์ ว่า สมเด็จ พระ
นารายณ์มหาราชได้โปรดให้พระมหาราชครูแต่ง สมุทรโฆษคําฉันท์ขึ้นสําหรับเล่นหนัง อีกเรื่องหนึ่ง
และดูเหมือนว่าศรีปราชญ์จะได้แต่งอนิรุทธิ์คําฉันท์ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อเล่นหนังอีกเรื่องหนึ่งด้วย
แต่ทั้งสองเรื่องนี้จะไม่ทันได้นําออกเล่นหรืออาจจะไม่ได้รับความนิยมจึงไม่ปรากฏว่าได้ใช้เป็นเรื่องเล่น
หนังกันสืบมาเหมือนอย่างเรื่องรามเกียรติ์ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2552)
8. วิธีการแสดง
บ้านนี้เกิดมา พอโตจับหนังได้ เขาก็จับมาฝึกเลย คําบอกเล่าของผู้เชิดหนัง อาวุโส ที่
เป็นการบอกเล่าถึง บรรยากาศของสังคมชนบทที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ยามว่างจากการงาน
ผู้คนก็มารวมตัวสังสรรค์กันที่วัด ทํากิจส่วนรวม (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2552)
การแสดงหนังใหญ่เดิมเป็นการแสดงแบบหลวงและอยู่ในอุปการะของผู้มีฐานะและ
บารมี อย่างเช่น กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทในรัชกาลที่ 1 ทรงเป็นเจ้าของโขน หุ่น ละคร งิ้ว
มโหรี ปี่พาทย์ ฯลฯ เนื่องจากในการแสดงหนังใหญ่แต่ละครั้งต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งทุน
แรงงาน เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวหนัง การแกะสลักรูปหนัง พิธีกรรมตามความเชื่อ เช่น การไหว้ครูเชิด
การเชิด ไปจนถึงการขนย้าย จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 รัฐได้รวมศูนย์อํานาจการปกครอง โดยการยุบ
ตําแหน่งเจ้าเมืองและแต่งตั้งคนจากส่วนกลางเข้าไปปกครองแทน จึงส่งผลกระทบกับมหรสพที่เจ้า
เมืองเคยอุปถัมภ์ แต่อย่างไรก็ตามมหรสพแบบเดิมก็ยังคงได้รับความนิยมจัดแสดงตามงานประเพณี
ต่างๆ จึงทําให้เกิดกลุ่มผู้อุปถัมภ์กลุ่มใหม่ คือ วัด หากยิ่ง เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ที่มีชื่อด้วยแล้ว จะ
สามารถสร้างขอบข่ายความสัมพันธ์กับคนภายนอกได้ม าก ทําให้ได้รับแหล่งทุนจากการบริจาค จัด
กฐิน ผ้าปุา และงานประจําปีให้คนต่างถิ่นเข้ามาเที่ยวทําบุญ เพื่อนําไปบริหารงานในวัดและอุปถัมภ์
คณะมหรสพต่อไป(ปกรณ์ คงสวัสดิ์, 2552)
ในอดีตถ้าเป็นการแสดงตอนกลางวัน จะแสดงจับระบําชุดเมขลา-รามสูร ประกอบร้อง
เพลง พระทอง เบ้าหลุด บะหลิ่ม และสระบุหรง เพลงทั้งสี่คือระบํา 4 บท ซึ่งเป็นการเลียนแบบการ
เล่นละครมาแสดงประกอบกับตัวหนังใหญ่นั่นเอง
ถ้า เป็ นการแสดงตอนกลางคืน จะเริ่ม ต้ นด้ วยพิธี เบิ กหน้า พระหรื อการไหว้ค รู ซึ่ ง
ขั้นตอนมีดังนี้ คือ ผู้เป็นเจ้าของคณะหนังใหญ่จะนําหนังเจ้าหรือหนังครูทั้งสาม คือ ฤาษี 4 พระอิศวร
หรือพระนารายณ์ 1 ทศกัณฐ์ 1 ออกมาปักไว้หน้าจอเสียบไว้กับผืนจอหนังหรือกับเสาจอหนังก็ได้ รูป
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ฤาษีเอาไว้ตอนกลาง รูปพระอิศวรหรือพระนารายณ์จะเอาไว้ทางขวามือ รูปทศกัณฐ์ไว้ทางซ้ายมือของ
คนไหว้ครู ดังคําพากย์ไหว้ครูตอนท้ายของทวยที่ 1 ว่า “เบื้องซ้ายข้าไหว้ทศกัณฐ์ เบื้องขวาอภิวันท์
สมเด็จพระรามจักรี” และขอเงินกํานลจากเจ้าภาพ 2 สลึงเฟื้อง ปัจจุบัน 12 บาท เทียนขี้ผึ้ง 3 เล่ม
บางคณะมีหัวหมู 2 หัว ไก่ 2 ตัว บายศรีปากชาม กล้วยสุก 2 หวี มะพร้าวอ่อน 2 ผล เหล้า 2 ขวด
ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ไข่ต้ ม 2 ฟอง เมื่อได้เครื่องสังเวยครบแล้วบูชาครูอัญเชิญครูสังเวยเครื่อง
สังเวย ผู้เป็นหัวหน้าประกอบพิธีทําน้ําเทพมนต์ศักดิ์สิทธิ์พรมทุกคนในคณะ จอหนัง ตัวหนัง ดนตรีปี
พาทย์ คนดู เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญและกําลังใจในการแสดง เสร็จแล้วจุดเทียนเล่มหนึ่ง
ไปให้วงปี่พาทย์ติดไว้ที่ตะโพน เริ่มอ่านโองการเบิกหน้าพระ ปี่พาทย์เริ่มโหมโรงเหมือนโหมโรงเย็น
และหยุดบรรเลงที่เพลงเสมอ ครูผู้ทําพิธีก็กล่าวนมัสการตามพิธีแล้วจุดเทียนอีกเล่ม ติดตรงปลายไม้
คาบหนังอันหน้าของรูปพระอิศวร พระนารายณ์ และรูปทศกัณฐ์ซึ่งอยู่ตรงปลายศรพอดี พวกนักแสดง
โห่ขึ้นสามลา ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด ผู้เป็นครูเอาหนังรูปฤาษีเก็บเข้าโรสง คนเชิดหนัง 2 คนจับหนัง
พระอิศวรพระนารายณ์และหนังทศกัณฐ์ขึ้นเชิดออกมาพ้นจากจอ ทําท่าทางสัก 2-3 ท่าไม่มากนัก จะ
เป็นแบบท่าของตัวพระ ไม่มีการเต้น ไม่มีการเก็บเท้าแบบยักษ์และลิง แล้วนําหนั ง เจ้าเข้าทาบจอ
ดังเดิม ปี่พาทย์หยุดบรรเลงเพลง คนพากย์เริ่มพากย์ไหว้ครู 3 ตระซึ่งมี 3 ทวยด้วยกัน
เริ่มทวยที่ 1
“ข้าไหว้พระเสด็จเรืองฤทธา
ทศรศมหา
เป็นเจ้าตําหรับพระธรณี
ไหว้พระบาทวรรนาถจักรี
ในพื้นปฐพี
ไม่มีผู้ใดจะเปรียบปานปูน
ฯลฯ
จําสลักเป็นรูปพระรามา
นางสีดาเข้าแอบแฝง
พระลักษมณ์ผู้ทรงแรง
จะเริ่มเล่นให้อุ่นวัน
เบื้องซ้ายข้าไหว้ทศกัณฐ์
เบื้องขวาอภิวันท์
สมเด็จพระรามจักรี”
จบทวยที่ 1 คนพากย์จะบอกหน้าพาทย์ว่า “ทวย” ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด คนเชิดนําหนัง
แผลงทั้งคู่ออกมาเชิดอีก ทําท่าเหมือนตอนแรกที่ไหว้ครู แล้วเอาเข้ามาทาบจอไว้ ปี่พาทย์หยุดบรรเลง
คนพากย์เริ่มพากย์ทวยที่ 2 เริ่มด้วยบทที่ว่า
“โอมฤาษีสิทธิเดโชชัย
เดชะพระเลิศไกร
ประสิทธิพรมงคล
ศรีสวัสดีอําพน
สุขเกษมสถาผล
ขอเกิดสวัสดีมีชัย
ฯลฯ
ขอกันสารพัด
อุบาทว์เสนียดจัญไร
ไว้แก่ผู้ไยไพ
ติหนังว่าดีบ่มิงาม
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ข้าขอคุณพระลักษมณ์พระราม
สถิตอยู่ทั่วทุกตัวหนัง”

เทพเจ้าผู้ทรงนาม

จากทวยที่ 2 คนพากย์จะบอกหน้าพาทย์ “ทวย” ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด คนเชิดจะนําหนังออกมา
เชิด แต่เป็นการเชิดรบในลักษณะที่รบกันเบา ๆ คื อ คนเชิดทั้งคู่หันหน้าหนังเข้าประจัญกันแล้วเอา
ข้างตัวหนังตีกันเบา ๆ ข้างขวาทีหนึ่ง ข้างซ้ายทีหนึ่ง แล้วเอาเข้ามาทาบจอเหมือนเดิมปี่พาทย์หยุด
บรรเลงเพลง คนพากย์ก็พากย์ทวยที่ 3 ต่อไป ดังคําพากย์ต่อไปนี้
“สําเร็จสมธสานนท์สําแดง
เขียนแล้วดัดแปลง
เป็นเกียรติยศพระรามา
เอาหนังพระโคมาจําหลัก
ให้เห็นประจักษ์อยู่กับตา
เชิญท่านทั้งหลายมา
ชมแต่รูปเงาแทน
ฯลฯ
ที่ใครแพ้ก็ว่าแพ้
อย่าท้อแท้ทําอ่อนหู
ใครชนะเอาเป็นครู
หาท่านผู้รู้มาให้หนัง
เร่งเร็วเถิดนายไต้
เอาเพลิงใส่แต่หนหลัง
ส่องแสงอย่าให้บัง
จะเล่นให้ท่านทั้งหลายดู”
จบทวยที่ 3 คนพากย์บ อก “ทวย” อีก ครั้ง หนึ่ง คนคุ มร้า นเพลิง จะจุด ไหเร่ง ให้ลุก โพลง ปี่ พาทย์
บรรเลงเพลงเชิด คนเชิดนําหนังแผลงทั้งคู่ออกมาเชิดครั้งสุดท้าย ในตอนนี้จะเชิดรบกันโดยหันหน้า
เข้าหากันแล้วเอาข้างตัวหนังตีกันเบา ๆ ข้างขวาทีหนึ่ง ข้ างซ้ายทีหนึ่ง แล้วสับเปลี่ยนที่หันหน้าหนัง
และหน้าคนเชิดเข้าหากัน แล้วเอาข้างตัวหนังตีกันอีกครั้งหนึ่ง เอาข้างขวาตีทีหนึ่ง ข้างซ้ายตีทีหนึ่ง
แล้วลงเหลี่ยมทั้งสองข้า เชิดหนังเข้าโรงทางซ้ายมือของจอ ปี่พาทย์หยุดบรรเลงเพลงเป็นอันว่าหมด
ตอนที่เราเรียกว่า “เบิกหน้าพระ”
การแสดงต่อไปจะเป็นชุดเบิกโรง นิยมเล่นชุด “จับลิงหัวค่ํา” ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด ลิงขาวลิงดํา
ออกมาต่อสู้กัน ลิงดําเสียทีหายเข้าจอทางซ้ายมือของคนดู ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิดนอกตัวหนังจับมี
ลิงขาวลิงดําอยู่ในผืนหนังเดียวกันจะถูกนํามาเชิดเวียนไปมา 1 รอบ มีการโย้ตั วหนังแล้วหายเข้าจอไป
ทางซ้ายมือของคนดู ต้องต่อสู้กันถึง ๓ ครั้ง และเชิดหนังจับ 3 ครั้ง หนังจับแต่ละภาพเป็นรูปของหนัง
ในท่าต่อสู้ไม่ซ้ํากัน เมื่อหนังจับตัวสุดท้ายเข้าโรงไป ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเตียวรูปหนัง ฤๅษีจะถูกนํา
ออกมาเชิดแปะจอทางขวาของจอ ส่วนรูปตัวหนัง ในลักษณะลิง ขาวจับลิงดํามัดอกแอ่นมาจะถูเชิด
ออกมาในท่าของจังหวะลีลาเพลงเตียวเข้ามาหมอบใกล้กับรูปหนังฤาษี ปี่พาทย์หยุดบรรเลง ผู้พากย์
จะพากย์คําต่อไปนี้
“สองกระบีต่ ่อสู้กันเป็นโกลา
บ่มิได้หยุดหย่อนผ่อนแรง
สองกระบี่มีฤทธิ์อยู่เข้มแข็ง

ขบกัดกันไปมา
สู้กันกลางแปลง
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ว่องไวเสมือนหนึ่งมอญผัน
ลิงดําเสียท่าบ่รู้เท่าทัน
กระบี่ขยับจับกร
รวบรัดมัดสองแขนวานร
เอาเถาวัลย์มาพันเข้ามั่นคง
ได้แล้วรีบพาโดยตรง
พระนักสิทธิ์ผู้เป็นอาจารย์”

วานรขาวใจฉกรรจ์
มิอาจจะรานรอน
มาถวายแด่องค์

หลังจากนั้นเป็นการเจรจาการรายงานของลิงขาวต่อฤาษี ลิงดํารับฟังฤาษีสั่งสอน สาเหตุของการถูก
จับมัดตามเนื้อเรื่อง คือ ลิงดําเป็นผู้มีนิสัยกักขฬะเลวทราม ชอบก่อเรื่องวุ่นวาย ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ลิงขาวผู้มีนิสัยดีได้พยายามตักเตือนลิงดําจนเกิดวิวาทกัน ลิงขาวจับลิงดํา มัดแล้วพาตัวไปเฝูาพระฤๅษี
พระฤๅษีตักเตือนสั่งสอนให้มีนิสัยที่ดี ให้ลิงขาวแก้มัดลิง ดํา ทั้ง สองอยู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ปี่พาทย์
บรรเลงเพลงเสมอ รูป หนั งฤๅษี หายเข้ าไปทางขวาของจอ หนัง เตีย วลิ ง ขาวและลิ ง ดํ าหายเข้ าไป
ทางซ้ายของจอ ปี่พาทย์หยุดบรรเลงเพลง เป็นการจบการแสดงชุดเบิกโรง “จับลิงหัวค่ํา” ต่อจากนั้น
เป็นการแสดงชุดใหม่ที่เตรียมไว้
การเล่นเบิกโรงเป็นการเรียกคนดู เพราะเสียงปี่พาทย์เร้าใจ เพลงเชิดทําให้เกิดความคึกคักมีบทเจรจา
ติดตลกทําให้เกิดความครึกครื้น ในขณะเดียวกันมีข้อคิดคําสอนเกี่ยวกับธรรมะย่อมชนะอธรรม หรือ
ความดีย่อมชนะความชั่ว ฉะนั้น การดําเนินเรื่องจะทํานองเดียวกับเรื่องรามเกียรติ์ในปัจจุบัน การ
แสดงหนังใหญ่จะย่นย่อเหลือเพียงทวยเดียว เพราะผู้ชมต้องการชมตัวหนัง การเชิดบทพากย์เจรจา
ต้องการเพียงสั้น ๆ ผู้เขียนเองคลุกคลีอยู่ในวงการหนังใหญ่แต่เยาว์วัย บทเบิกหน้าพระได้ย่นย่อจาก
สามารถทวยเหลือเพียงทวยเดียวดังนี้
“ข้าไหว้พระบาทสมองค์
อุสุภราชฤทธิรอน
ข้าไหว้พระนารายณ์สี่กร
ประจญนรินทร์เรืองณรงค์
ข้าไหว้จตุรพักตร์ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิเลื่องลือนาม
สามองค์ทรงภพทั้งสาม
ขยาดพระยศลือขจร
เรืองเดชเรืองเวชเรืองพร
พระเดชก็จบจักรวาล
ข้าไหว้พระฤาษีทรงญาณ
ในไสยเวชมนตรา
ข้าไหว้ไทเทพเทวา

อิศวรผู้ทรง
ทรงครุฑคเนจร
มหาสุวรรณหงส์
สามโลกเข็ดขาม
เรื่องฟูาดินดอน
เรื่องเดชชัยชาญ
อารักษ์รักษา
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สาคเรศอันลึกเลลาน
เสร็จไหว้ไทเทพทุกสถาน
มุงกฎธิราชกษัตรา
ศรีศรีสิทธิชัยเดชา
ประไลยโกฏฤาษี
พระวิสิฐสวามิศมุนี
ทรงพรตตบะเชี่ยวชาญ
ขอคุ้มจัญไรภัยพาล
อย่าได้ตามมาเบียดเบียน
ขอแถลงแจ้งเรื่องราเกียรติ์
สมุทรมาเป็นพระรามา
ข้าไหว้พระเสด็จเรืองฤทธา
เป็นเจ้าสําหรับพระธรณี
(เสถียร ชังเกตุ, 2538: 33-38)

หนึ่งข้านมัสการ
เดชะพระมหา
เรืองเวชวิธี
ทุกสิ่งสามานย์
ปางพระจากเกษียร
ทศรถมหา

9. การเชิดหนังใหญ่
การเชิดหนังใหญ่คงมีอยู่โดยทั่วไป ทั้งในเมืองหลวงและในจังหวัดต่าง ๆ ของทุกภาคใน
ประเทศไทย ตั้งแต่ใจรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เป็นต้นมา ต่อมาในระยะ
หลังก็เริ่มจางหายไปจากสายตาและความนิยมของประชาชนโดยทั่วไป ไม่มีใครกล่าวถึงมหรสพที่ชื่อ
ว่าหนังใหญ่ เพราะอิทธิพลของสื่อการแสดงหรือมหรสพชนิดใหม่เข้ามามีบทบาทกับสังคมไทย เป็นสื่อ
ที่ให้ความรู้สึก มีภาพการเคลื่อนไหว เสียง เหมือนของจริง สื่อนั้นคือภาพยนตร์ วิดีโอ โทรทัศน์
ในปี พ.ศ. 2473 ได้มีการแสดงหนังใหญ่ในการฉลองรัฐธรรมนูญ แสดงกันบริเวณท้อง
สนามหลวง ต่อมาอดีตอธิบดีกรมศิลปากร คือ ท่านธนิต อยู่โพธิ์ ได้เป็นผู้รื้อฟื้นการแสดงหนังใหญ่ขึ้น
แล้วก็เงียบหายไป มาในยุคปัจจุบัน ได้ มีการฟื้นฟูส่งเสริมอนุรักษ์กันอย่างจริงจัง เมื่อองค์อุปถัมภก
มรดกไทย คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอุปถัมภ์ฟื้นฟู ทรงมีพระดําริ
ให้รักษาตัวหนังใหญ่ของเดิมไว้ ให้จัดทําหนังชุดใหม่ขึ้นแทนหนังชุดเดิม มีรับสั่งให้ฝึกเยาวชนสืบทอด
การแสดง ทั้งคนเชิด คนพากย์ ดนตรีปี่พาทย์ โดยเฉพาะคือชุดหนังใหญ่ของวัดขนอน มีการสืบทอด
ทุกกระบวนการ
การเชิดหนังใหญ่จะยึดเป็นอาชีพที่แน่นอนคงจะไม่ได้เพราะมีการแสดงไม่บ่อยนัก คน
เชิดต้องมีใจรัก มีความอดทนจริง ๆ ทุกฝุายควรจะมาส่งเสริมสนับสนุนรื้อฟื้นการเชิดการแสดงกัน
ใหม่ ด้วยการฝึกหัดเยาวชนรุ่นหลังให้รู้จักการแสดง ท่าทางการเชิด รูปแบบ วิธีการแบบโบราณและ
แบบประยุกต์ ที่มีความจําเป็นและสําคัญ ที่สุดคือ การคัดเลือกบุคคลที่รักจริงมาฝึกหัด ผู้ที่ถ่ายทอด
ต้องมีใจรักและมีผู้ที่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
9.1 การคัดเลือกคนเชิดหนังใหญ่ การเลือกคนเชิดพอจะแบ่งได้เป็น 2 พวก คือ
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9.1.1. การเลือกคนเชิดหนังตามบ้านในแถบที่มีหนังใหญ่แสดงกันอยู่ ไม่
ต้องคัดเลือกอะไรมากนัก พยายามหาคนที่สูงใหญ่รูปร่างโปร่ง ๆ หน้าตาดีพอสมควร ผิวขาวหรือดําไม่
จําหัด มีลักษณะข้อแข็งแรงและที่สําคัญต้องเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างดี สามารถเต้นให้ลง
จังหวะกับดนตรีเป็นอันใช้ได้ หรืออาจจะเลือกจากเด็ก ๆ ที่อยู่ตามวัดเคยร่วมงานกันอยู่แล้ว แล้วหา
ครูทางด้านนี้มาคอยฝึกหัดให้ ตลอดจนแนะนําวิธี ต่าง ๆ แต่ก็คงจะไม่ละเอียดประณีตมากนัก เพราะ
การเชิดหนังแบบพื้นบ้านคงไม่ต้องใช้ท่วงทีและท่าทางมาก นอกจากใช้ขาทั้ง สอง ส่วนใหญ่การตั้ง
เหลี่ยมจะมองดูไม่ได้สัดส่วนที่ถูกต้องและสวยงาม ระดับหน้าขาจะไม่ได้เส้นตรง บางคนก้นโด่ง ขาที่
ยกขึ้นกางออกไปไม่ได้ฉาก และมีส่วนอื่นๆ อีกมาก
9.1.2. คัดเลือกจากพวกที่เป็นโขนและละคร พวกนี้ส่วนใหญ่จะรู้ท่าทีอยู่
แล้ ว มัก จะได้ท่ า เชิ ด ท่ าเสมอ แม่ท่ า ท่ าออกจากจอ และท่ ารบ มี พื้น ฐานในการเต้ น เมื่อ ได้ รั บ
คําแนะนําจากครูฝึกจะเข้าใจง่ายและเป็นเร็ว คือ ถ้าเคยเป็นยักษ์ก็จะใช้เชิดตัวยักษ์ เคยเป็นตัวพระก็
ฝึกหัดเชิดตัวพระ จะเน้นฝึกหัดให้เป็นรูปแบบของแต่ละตัวโดยเฉพาะ ตั้งแต่เหลี่ยม การก้าวเท้าหน้า
ก้าวเท้าข้าง การยกขา (เสถียร ชังเกตุ, 2538: 38-39)
10. การฝึกหัดเชิดหนังเบื้องต้น
เมื่อคัดเลือกพวกเชิดหนังได้แล้ว ให้เข้าแถวยืนเรียงหนึ่งเกาะหลังกันต่อไปเป็นแถว
ยาว ๆ มีลักษณะเหมือนเด็กเล่นงูกินหาง คนที่อยู่หัวแถวควรจะคัดเลือกคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี โดย
ยืนหันหน้าเข้าหาเสาหรืออะไรก็ได้ที่พอจะเอามือยึดเป็นหลักให้เกาะได้ แล้วยกขา (ซ้ายและขวา) ขึ้น
ลงสลับกัน การกระทําเช่นนี้เรียกว่า “เต้นเสา” โดยทําอยู่ในลักษณะที่ว่านี้จนเหงื่อออกท่วมตัว การ
เต้นเสานี้เพื่อต้องการให้ผู้ฝึกมีกําลัง ขาดี เข้มแข็ง และมีความอดทน สามารถเต้นอยู่ไ ด้เป็นระยะ
เวลานาน ๆ โดยไม่รู้สึกปวดเมื่อยแต่อย่างใด เมื่อมีความชํานาญในการเต้น เสามากขึ้น จะสามารถ
บังคับให้เท้าเต้นขึ้นลงได้ตรงกับจังหวะของกลองหรือตะโพน (โดยไม่ล้ําหน้าหรือล้าหลังจังหวะ) เ มื่ อ
สามารถเต้นเสาจนเกิดความชํานาญ ก็เริ่มหัด “เก็บเท้า” ให้แข็งแรง มีจังหวะที่สม่ําเสมอ ถ้าเต้นตัว
ยักษ์ต้องเก็บเท้าได้เร็ว ถ้าเป็นในแบบของลิงจะเริ่มตั้ งแต่เก็บเท้าข้าก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เร็วขึ้นจนอยู่
ในจังหวะที่เสมอกัน จากนั้นจะหัดย่อเหลี่ยมให้ไ ด้ฉากที่ถูก ต้อง แล้ วหัดก้าวเท้าข้างขวาและซ้า ย
ตลอดจนการก้าวเท้าหน้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของวิชานาฏศิลป์ พวกพระและนางก็ต้องก้าวขาให้
แคบลง โดยเฉพาะนางต้องก้าวให้แคบกว่าพระ เวลามองดูแล้วจะเห็นความสวยงาม จากลักษณะที่ว่า
“เหลี่ยมอัด เหลี่ยมข้างขวา เหลี่ยมข้างซ้าย เหลี่ยมข้างหน้า” โดยจะเห็นเป็นมุมฉากในลักษณะต่าง ๆ
กัน ถ้ามองดูแล้วเห็นขาไขว้กันก็ใช้ไม่ได้
ต่อไปจะหัด ยืด -ยุบ กระทบเท้า ลงเหลี่ยม ให้ถูกสัดส่วน การหัดยืด-ยุบ ต้องเป็น
จัง หวะที่ติดต่อกันใน 2 จังหวะ ถ้ามีการกระทบเท้าด้วยต้องเพิ่มเป็น 3 จัง หวะ และเป็นจัง หวะที่
ติดต่อสม่ําเสมอกัน จึงจะถูกต้องตามลักษณะของการยืด-ยุบ และกระทบเท้า
จากนั้นจะหัดสะดุดเท้าให้ตามจังหวะของเพลงเร็ว หัดขยั่นเท้า กระดกเท้า ยกเท้า ทั้ง
ข้างขวาและซ้าย หัดเก็บเท้าในแบบของพระและนาง จนมีความคล่องตัวดี
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ขั้นต่อไปจะเป็นการหัดชูตัวหนัง เพื่อให้ลําแขนและหัวไหล่มีความต้านทานและเคย
ชินจนสามารถชูตัวหนังได้นาน ๆ การชูตัวหนังนี้มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ การชูหนังตัวเล็กและการชูหนัง
ตัวใหญ่ การชูหนังตัวเล็กหมายถึงหนัง เฝูา หนังคเนจร หนังง่า หรือหนังเหาะ ตลอดจนหนัง อื่น ๆ
ส่วนการชูหนังตัวใหญ่นั้นหมายถึงหนังจับ หนังเมือง หนังปราสาท หนังพลับพลา หนังรถ (เสถียร ชัง
เกตุ, 2538: 39-40)
11. วิธีจับหนัง
11.1. วิธีจับหนังตัวเล็ก หนังตัวเล็กมีไม้คาบอันเดียว ผู้เชิดต้องเอามือทั้งสองจับที่
โคนไม้คาบหนังใต้ตัวหนัง ให้มือทั้งสองกําซ้อนต่อกัน ต้องชูตัวหนังไว้ข้างหน้า อย่าให้มือที่กําไม้คาบ
หนังสูงหรือต่ําไป กะให้พอดีกับใบหน้าของผู้เชิด ให้แขนทั้ง สองห่างกันพอสมควร จะได้เป็น รูปวง
สวยงามได้ระดับ ห่างจากใบหน้าประมาณ 1 คืบ หรือประมาณ 12 นิ้ว
11.2. วิธีจับหนังตัวใหญ่ หนังตัวใหญ่จะมีไม้คาบ 2 อัน ผู้เชิดต้องเอามือทั้งสองจับ
ที่โคนไม้คาบตัวหนังใต้ตัวหนังข้างละมือให้ได้ตรงกลางระหว่างไม้คาบ แล้วชูตัวหนังไว้ข้างหน้า มือทั้ง
สองอย่าให้สูงหรือต่ําจนเกินไป กะให้ได้ระดับใบหน้าของคนเชิด ถ้าตัวหนังใหญ่มาก เช่น หนังจับ ผู้
เชิดต้องใช้ลําแขนช่วย ชูตัวหนังให้ห่างจากใบหน้าประมาณ 12 นิ้ว แขนทั้งสองทําให้เป็นวงดูสวยงาม
การชูตัวหนังขึ้นมานั้น ต้องให้ส่วนล่างตรงริมขอบตัวหนัง สูง ระดับเดียวกันศีรษะของคนเชิด จึง จะ
มองดูสวยงาม
เมื่อได้ฝึกหัดทั้งการเต้นและการชูตัวหนังจนเกิดความชํานาญดีแล้ว ก็เอาวิธีปฏิบัติ
ทั้งสองวิธีมาร่วมกันฝึกหัดอีกครั้งหนึ่ง โดยชูตัวหนังแล้วหัดเต้นไปตามจังหวะ ด้วยการหัดเก็บเท้า หัด
สะดุดเท้าไปตามจังหวะ หัดขยั่นเท้าสลับกันไปทั้ง ซ้ายและขวา โดยการเอาเท้าขวามาไว้ข้างหน้า
แล้วขยั่นแล้วใช้เท้าซ้ายบ้างสลับกันไป ในขณะเดียวกันก็ประคองชูตัวหนังให้ตรงไว้อย่าให้โอนเอนไป
ข้างหน้าหรือข้างหลัง พยายามชูตัวหนังให้นิ่ง ๆ เมื่อคนเชิดต้องการจะให้ตัวหนังนิ่ง ต้องการจะโย้ตัว
หนัง ต้องการสั่นตัวหนังก็ต้องปฏิบัติได้ พยายามฝึกหัดจนอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคยชิน คือ
เมื่อต้องการจะเชิดจะเต้นอย่างไรก็สามารถปฏิบัติได้โดยไม่รู้สึกเมื่อย ถ้าสามารถฝึกหัดได้ตามที่ไ ด้
กล่าวมาแล้ว ถือว่าเป็นความสําเร็จในขั้นเบื้องต้นของการฝึกเชิดหนังใหญ่ (เสถียร ชังเกตุ, 2538: 4041)
12. ลีลาในการเชิดหนังใหญ่ ผู้เชิดต้องแบ่งแยกการเชิดหนังแต่ละครั้งแต่ละตัวให้ออกว่า
จะเชิดหนังประเภทใด เช่น กําลังเชิดหนังพระ หนังนาง หนังยักษ์ หรือตัวหนังประเภทอื่นๆ ต้องใช้
ลีลาของตัวหนังแต่ละตัว แต่ถ้าเป็นโขนเป็นละครอยู่แล้ว คงจะไม่ยากเย็นอะไรนัก เพราะมีความรู้
พื้นฐานอยู่บ้างแล้ว แต่ต้องทราบถึงหลักเกณฑ์ของหนังใหญ่ว่าต้องทําอย่างไร
ถ้าเป็นการเชิดหนังใหญ่ตัวยักษ์ ก็ต้องทําท่าทางลีลายักษ์ คือ จะต้องมีการลงเหลี่ยมให้
พอดี สะอึกขึ้นตามลีลาของยักษ์ กระทืบฟันในแบบแข็งๆ กระทืบกลับแบบยักษ์ ลงเสี้ยว หลบฉาก
แบบยักษ์ เต้นเสือลากหาง แจกไม้แบบยักษ์ ด้วยการทําท่าทาง ตลอดจนลีลาให้เข้มแข็ง
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ถ้าเป็นการเชิดหนังลิง ก็ต้องทําท่าของลิง คือมีการลงเหลี่ยมอัด หย่องข้างขวาและหย่อง
ข้างซ้าย กระทืบฟัน ฉะน้อยแบบลิงใช้เพียงส้นเท้ากระทืบพื้นเท่านั้น กระทืบกลับแบบลิงคือ การเก็บ
เท้าตั้งแต่จังหวะช้าไปหาเร็ว หลบฉากแบบลิง ทําท่าเก้ง ท่าขู่ มีกระโดดบ้างเป็นบางครั้งบางคราว แต่
อย่าให้บ่อยนัก เอาแต่เพียงลีลาให้เห็นว่าเป็นลิงเท่านั้น และทําท่าทางให้ว่องไวเข้มแข็ง แต่ยังน้อยกว่า
ยักษ์
การเชิดหนังใหญ่ของตัวพระและตัวนาง จะมีลีลาที่ใกล้เคียงกัน จะมีการใช้ไหล่ ใช้ตัว ใช้
หน้าหนังเก็บเท้าแบบพระ คือจะเปิดปลายเข่านิดหน่อย แบบนางจะหุบปลายเข่าและย่ําเท้าขวาและ
ซ้ายสลับกัน สะอึกขึ้นแบบพระ หลบฉากแบบพระ กลลอกคอแบบพระ กระดกเท้า ยกเท้าหน้า ยก
เท้าข้าง ก้าวเท้าหน้า ก้าวเท้าข้าง ขยั่นเท้า แจกไม้แบบพระ สะดุดเท้า ยกตัวท่ าหลบ ก้าวเท้าเล่น
ตะโพน ประเท้าอยู่กับที่ กล่อมไหล่ ถ้าเป็นลีลาของตัวนาง การก้าวเท้าจะต้องหลบเข่าเสมอ การยก
เท้าก็จะต้องยกให้แคบกว่าพระ ตลอดจนท่วงทีไปมาจะต้องช้ ากว่าพระ ตัวนางจะต้องก้าวเท้าไขว้ทั้ง
ไขว้หน้า และไขว้ข้าง
12.1. เทคนิคในการเชิดหนังใหญ่ การเชิดหนังใหญ่จะต้องมีความเข้าใจในบทพากย์
บทเจรจา เพราะการเล่นหนังใหญ่จะใช้การพากย์และการเจรจาเป็นการดําเนินเรื่อง ถ้าเป็นการเต้น
เชิดหนังก็จะเป็นการเต้นไปตามหน้าพาทย์และให้มีความสัมพันธ์กับจังหวะ หรือเพลงหน้าพาทย์ที่วงปี่
พาทย์บรรเลงอยู่ จึงจะเป็นผู้เชิดหนังที่ดีได้
คุณสมบัติอีกประการของผู้เชิดหนัง จะต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์ ตลอดจน
คําแนะนําของครูผู้ฝึกหัดที่มีมาแต่โบราณ เช่น การหันหน้าหนัง มีความสําคัญมาก จะต้องหันหน้าไป
ตามที่ตัวหนังจะไป หรือหันหน้าหนังไปตามท่าทางของท่าเชิดหนัง โดยจะต้องสับเปลี่ยนมือ อยู่เสมอ
หลักในการหันหน้าหนังนี้ถือว่าสําคัญมาก การเชิดหนังจะดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด สังเกตกันที่การหัน
หน้าหนังว่ามีความสามารถแค่ไหน
การเชิดหนังนั้นมีทั้งการเชิดหน้าจอและเชิดหลังจอ การเชิดหนังหลังจอเป็นเพียงการเชิด
ผ่านไปในเพลงกราวใน หรือเพลงเชิดซึ่งเป็นบทของยักษ์เท่านั้น การเชิดหน้าจอเป็นการเชิดที่ดูท่าทาง
ตลอดจรลีลาของคนเชิดว่ามีความชํานาญและความสามารถมากน้อยเพียงใด มีความคล่องตัวหรือไม่
ซึ่งเป็นเรื่องที่พอจะเปรียบเทียบกันได้
เทคนิคการเชิดหนังในรูปแบบต่าง ๆ กัน
12.1.1 การเชิดหนังเมือง หนั ง เมือ งจะใช้ แ สดงตอนออกว่ าราชการ เช่ น
ทศกัณฐ์ออกท้องพระโรง พระรามเสด็จออกว่าราชการที่พลับพลา หนังเมืองเป็นเรื่องที่ใช้แสดงตอนที่
เล่นยาว ๆ เช่น เริ่มตั้งแต่ฝุายยักษ์ก่อน ปี่พาทย์ทําเพลงเสมอ ผู้เชิดจะต้องค่อย ๆ เอาหนังเมืองคือ
ภาพทศกัณฐ์อยู่ในท้องพระโรงโผล่ขึ้นมาทางใต้จอทางขวามือของจอในลักษณะช้า ๆ และหันตัวหนัง
ไปทางด้านซ้ายมือของจอ ให้ตัวหนังเมืองแนบชิดกับจอพอสมควร อย่าให้หนังเมืองห่างจากจอ ถ้า
ห่างจากจอมาก ๆ จะมองเห็นตัวหนังจาง ๆ วูบวาบไม่ชัดเจน และไม่สวยงามเท่าที่ควร เมื่อตัวหนัง
ทาบจอแล้ว ต้องให้ตัวหนังเมืองนิ่ง ๆ เพราะยังไม่ถึงบท ส่วนไพร่พลเสนายักษ์ก็จะขึ้นตัวหนังมาพร้อม
ๆ กับหนังเมือง แต่ต้องขึ้นมากลางจอ ให้ค่อนไปทางซ้ายมือของจอเล็กน้อย และต้องหันหน้าเข้าหา
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หนั ง เมื อ งแล้ ว นิ่ ง ไว้ เ พราะยั ง ไม่ ถึ ง บท ถ้ า เป็ น ตั ว หนั ง พลั บ พลาพระรามและไพร่ พ ลเสนาลิ ง ก็
เช่นเดียวกัน พอคนพากย์เริ่มพากย์ บททศกัณฐ์หรือบทพระราม คนเชิดหนัง ที่ถือหนัง เมืองที่มีรูป
ทศกัณฐ์นั่งอยู่ในท้องพระโรงหรือหนังเมืองที่มีรูปพระรามอยู่ในพลับพลาขยับตัวหนังให้โย้ไปข้างหน้า
แล้วขยับตัวหนังเมืองให้ตรงขึ้นโดยให้พอดีกับคําพากย์ ถ้ามีบทพากย์โศกจะต้องขยับตัวหนังให้สะดุ้ง
ขึ้น คือคนเชิดจะต้องทํากิริยาสะอื้น พร้อมกับส่ง มือทั้งสองขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าหนัก ๆ ถ้า
เป็นบทหัวเราะก็พยายามหายใจทางปากเข้าออกถี่ ๆ พร้อมทั้งสั่นตัวหนังไปด้วย ถ้าชอบใจมาก ๆ ก็
จะสั่นตัวหนังมาก ๆ ถ้าชอบใจน้อยก็สั่นตัวหนังเพียงเล็กน้อย ข้อสําคัญอย่าให้ตัวหนังไปกระทบกับจอ
จะทําให้ภาพของหนังเสียความงามไป ถ้าเป็นบทเจรจาธรรมดา ก็เชิดขยับตัวหนังบ้างเล็กน้อย หรือ
อาจจะทําในลักษณะกระตุกหนังบ้างก็ได้ จะได้ดูเข้มแข็งมีชีวิตชีวา ทําท่าทางขึงขังเหมือนกันตัวยักษ์
ถ้าเป็นบทเสียใจร้องให้ก็โน้มตัวหนังมาข้างหน้านิดหน่อย แล้วสะดุ้งขึ้นตามจัง หวะของเพลงโอด คือ
สะดุ้งตามเสียงจังหวะของกลอง ผู้เชิดจะทํากิริยาคล้ายกับกําลังสะอื้น ตัวหนังจะเป็นไปในลักษณะที่มี
ชีวิตชีวาตามความประสงค์ของผู้เชิดด้วย
12.1.2. การเชิดบทเจรจา การเคลื่อนไหวของตัวหนังนั้น ควรเชิดตามบทให้
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ควรเชิดตามบทเคลื่อนไหวแต่เพียงช้า ๆ ระยะที่ ๒ เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้น
หน่อยให้ขึงขังน่าเกรงขามขึ้น ระยะที่ 3 ส่วนมากมักจะเป็นอารมณ์ที่สุดขีดของยักษ์หรือของลิงผู้มี
อํานาจ จะต้องเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นโดยทําท่าทางกระทืบเท้าประกอบด้วย มีการหันกลับตัวหนังหรือ
สั่นตัวหนังแต่พอสมควร มีการแสดงการโกรธเพื่อให้ภาพที่ปรากฏในจอดูสมจริงสมจังยิ่งขึ้น
ในขั้นต่อไป เป็นการเชิดประกอบบทพากย์ตอนทศกัณฐ์ยกทัพไปรบกับพระราม ซึ่งใน
เรื่องที่ใช้แสดงมีอยู่หลายตอน คือ เป็นการยกทัพทั้งทัพยักษ์และทัพมนุษย์ ซึ่งมีอิริยาบถและท่าทาง
การเชิดที่สามารถฝึกหัดและนําไปประยุกต์ใช้แสดงในตอนอื่น ๆ ได้ถ้าได้มีการแกะสลักหนังไว้ตามเนื้อ
เรื่อง เช่น เริ่ มตั้งแต่ทศกัณฐ์ใ ห้มโหทรจั ดเตรี ยมทั พไว้ และมโหทรกราบทูล ว่าได้ จัดเตรียมทัพไว้
เรียบร้อยแล้ว หรือบางตอนจะเริ่มตั้งแต่พระรามออกว่า ราชการที่พลับพลา คร่ําครวญถึง นางสีดา
เสนาลิงเข้าเฝูา มีบทพากย์และบทเจรจา
12.1.3. การเชิดหนังเฝูา หนังเฝูาจะเป็นภาพหนังที่ทําท่านั่งพนมมือ เช่น
หนุมาน สุครีพ องคต พิเภก มโหทร พอเจรจาบทมโหทรหรือบทเสนาลิง ผู้เชิดจะขยับตัวหนังเฝูาโย้ไป
ข้างหน้า แล้วคืนกลับมาตั้งตรง มีการขยับไปมาตามบทน้อย ๆ ในที่สุดก็จะโน้มตัวหนัง ก้มต่ําลงมา
ข้างหน้า ทําท่าลักษณะขึ้นลง 3 ครั้ง เหมือนท่าถวายบังคม การเชิดหนังในลักษณะนี้เป็นการเชิดหนัง
แบบธรรมดาไม่ได้ใส่อารมณ์มากนัก เพราะเชิดไปตามเนื้อเรื่องเท่านั้น
สมมุติเป็นการพากย์การเจรจาระหว่างทศกัณฐ์และมโหทร ทศกัณฐ์และมโหทร ทศกัณฐ์
สั่ง ให้ ม โหทรไปจัด ทั พทศกัณ ฐ์ ใปสรงน้ํ าเตรีย มไปสนามรบ คนพากย์ จะเรีย กเพลงหน้ าพาทย์ ว่ า
“เสมอ” หนังมโหทรจะหายไปจากจอ ผู้เชิดจะถอนหนังเมืองออกมาจากจอให้หนังเมืองอยู่ทางขวามือ
ของคนดู แล้วเต้นท่าเสมอแบบยักษ์ คือ ก้าวขึ้นไปข้างหน้า 5 ก้าวตามจังหวะไม้กลอง แล้วถอยลงมา
ข้างหลัง 4 ก้าว หันตัวมาทางขวามือ ในขณะนี้คงหันหน้าหนังมาทางคนดูแล้วลงเหลี่ยมขาขวา พอลง
เหลี่ยมขาขวาคนเชิดต้องกลับหน้าหนังโดยการเปลี่ยนแปลงการถือไม้คาบหนัง จากมือซ้ายไปอยู่มือ
ขวา จากมือขวามาอยู่มือซ้ าย ในขณะนี้หน้าหนัง จะอยู่ทางซ้ายมือของผู้เชิด ผู้เชิดจะทําท่ากระทืบ
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กลับแบบยักษ์พร้อมทั้งกลับหนังเมืองอีกครั้งหนึ่ง หน้าหนังคงหันมาทางขวามือของคนเชิด แล้วคน
เชิดถึงหันตัวมาทางขวามือคือหมุนรอบตัวเอง คงกลับมาอยู่ทางหน้าอัดคือหันมาทางคนดู แล้วมาลง
เหลี่ยมขาซ้าย ดนตรีจะบรรเลง เล่นตะโพน ในระหว่างการเล่นตะโพนจะต้องโย้ตัวหนัง ไปข้างหน้า
และข้างหลังตามจังหวะของตะโพนที่เล่น แล้วเชิดหนังเข้าไปทางซ้ายมือของคนดูหรือทางขวาของจอ
ดนตรีจะบรรเลงเพลงกราวใน ตัวหนังเมืองหรือทศกัณฐ์ตัวเดินจะโผล่ขึ้นมาทางด้านในจอทางขวาของ
จอ (อาจจะใช้ทศกัณฐ์ตัวเดินแทนหนังเมือง)จะมีเสียงโห่ -ฮิ้ว ขึ้น 3 ครั้งพร้อม ๆ กัน ผู้เชิดหนังเมือง
ทศกัณฐ์ตัวเดินตามจังหวะกราวในจากด้านขวาของจอทางด้านในจอผ่านไปทางซ้ายของจอแล้วมา
หยุดอยู่ข้างจอด้านขวามือของคนดู พลทหารหรือมโหทรก็จะขึ้นจากในจอเชิดผ่านจอมาทางขวามือ
ของคนดูเช่ นกันแล้วออกมาเชิดหน้าจอ พลทหารหรือมโหทรจะมีการเชิดไม่มากนักคือจะลงเหลี่ยม
ขวา ลงเหลี่ยมซ้าย แล้วทําท่าโย้หนังไปตามจังหวะของเพลงกราวในเพียงเล็กน้อย แล้วเอาหนังเข้าไป
ทางที่จอนิ่งอยู่ เรียกว่า เอาหนัง “แปะจอ” หันหน้าหนังไปทางซ้ายมือของคนดู
12.1.4. หนังเมืองหรือหนังทศกัณฐ์ ตัวเดินจะออกมาทางซ้ายของจอคือ
ทางขวามือของคนดู หันหน้าหนังเจ้าหาคนดู แต่ตัวหนังนั้นหันหน้าไปทางซ้ายมือของคนเชิด คนเชิด
หันหน้าให้คนดู ผู้เชิดจะเก็บเท้าแบบยักษ์ออกมาหน้าจอ โดยให้ล้ําเข้ามาตอนกลางของจอนิดหน่อย
มาลงเหลี่ยมขวา ทําท่า ตะลึกตึก คือลงเหลี่ยมขาซ้าย ถอนเท้าซ้ายลงเหลี่ยมอัด (ยังคงหันหน้าเข้าหา
คนดู) แล้วทําท่ากระทืบฟัน ก้าวเท้าขวาไขว้ไปข้างหน้าแล้วยกเท้าซ้ายยืด-ยุบ กระทืบเท้าแล้วเก็บเท้า
ไปตามจอจนถึงกลางโรง แล้วลงเหลี่ยมข้างซ้าย สะอึกขึ้นทางซ้ายมือทําท่ากระทืบกลับแบบยักษ์
พร้อมทั้งกลับตัวหนังให้หน้าหนังมาทางขวามือ แล้วหมุนตัวมาทางขวามือจนรอบตัว แล้วตั้งตัวหนัง
ขวางจอ ทําท่าลงเสี้ยวแบบยักษ์ พร้อมทั้งกลับหนังให้หนังหันมาทางซ้ายมือ สะอึกขึ้นทางซ้ายมือ ยืด ยุบ เก็บเท้าถอยลงมานิดหน่อย หันหน้ามาหน้าอัด (คือหันหน้าคนเชิดเข้าหาคนดู) ลงเหลี่ยมขวา
ทําท่าตะลึกตึก ยกเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าซ้ายลงพร้อมกับจังหวะการเต้นเล่นกับจังหวะตะโพนเรื่อยไป
พอมาถึ ง กลางจอสะอึ ก ขึ้ น ทางซ้ า ยจอ (ในตอนนี้ ถ้ า คนเชิ ด ตั ว หนั ง มโหทรหรื อ เสนายั ก ษ์ มี
ความสามารถในการเต้นหนัง ก็จะถอนหนังที่แปะจออยู่ออกมาเต้นไปตามเสียงตะโพนรับกับผู้เชิดตัว
หนังทศกัณฐ์แล้วเต้นสวนกันไปมา ในลักษณะที่เรียกว่า สลับฟันปลา จนวนกลับมาที่เดิมซึ่งเป็นภาพที่
สนุกเร้าใจผู้ชม แต่ถ้าคนเชิดยังไม่มีความชํานาญพอก็จะแปะตัวหนังมโหทรนิ่งไว้ในที่เดิม)
ผู้ที่เชิดหนังตัวทศกัณฐ์คงเต้นต่อไปจนถึงกลางโรงแล้วสะอึกขึ้นทางซ้ายมือ ยังหันหน้าไป
ทางคนดูแล้วทําท่ากระทืบกลับพร้อมทั้งกลับหน้าหนังด้วย แล้วเก็บเท้าทางขวามือจนรอบตัว กลับมา
อยู่หน้าเดิมหันหลังให้คนดู แล้วกลับหนังไปทางซ้ายมือของคนเชิด เก็บเท้าเรื่อยมาทางซ้ายมือของคน
ดู ลงเหลี่ยมขวาก้าวเท้าซ้ายไขว้ไปข้างหน้า ยกเท้าขวาลงเหลี่ยมทําท่าหลบฉาก ค่อย ๆ โน้มตัวหนัง
ตะแคงลงแล้วกลับหนังหายเข้ามาทางริมจอ
ต่อไปจะเปลี่ยนผู้เชิดใหม่ คือเชิดหนังทศกัณฐ์นั่งราชรถ ผู้เชิดจะค่อย ๆ ขึ้นหนังจากใต้
จอจนสุดตัวหนังแล้วทาบหนังแปะกับจอไว้ ปี่พาทย์หยุดบรรเลงเพลง คนพากย์จะพากย์ที่เรียกว่า
“พากย์รถยักษ์” คนพากย์จะพากย์กี่คําก็ได้ แต่ที่นิยมจะพากย์คําคู่คือ 2,4,6,8 คํา คําสุดท้ายจะต้องมี
ความหมายว่ายกไปสนามรบ การพากย์นี้เมื่อจบคําพากย์ทุกคําตะโพนจะตีรับ เมื่อสิ้นเสียงตะโพนก็
จะตีกลองทัด 2 ครั้ง บรรดาคนแสดงที่อยู่ด้านหลัง ของโรงก็จะช่วยกันร้องรับว่า “เพ้ย” ในขณะที่
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พากย์หนังรถ คนเชิดก็จะขยับตัวหนัง รถไปมาเหมือนกับการเชิดหนังเมืองตอนแรก แต่ต้องมีความ
เข้มแข็งและขึงขัง ให้สมกับศักดิ์ศรีของขุนศึกของยักษ์ เมื่อจบคําสุดท้าย ปี่พาทย์ก็จะบรรเลงเพลงเชิด
ผู้ที่เชิดหนังทุกคนจะต้องถอนหนังออกมาจากจอ แล้วเต้นไปทางซ้ายมือของจอ โดยมีหนั งมโหทรหรือ
ยักษ์นําหน้า หนังราชรถทศกัณฐ์จะเต้นตามไปข้างหลัง เต้นตามกันไปจนหายเข้าจอไปทุกตัว ปี่พาทย์
จะหยุดบรรเลงเพลงเชิด ทัพยักษ์จะถอนหนังมาแปะจอทางด้านหน้าทั้งหมด คนพากย์จะเจรจาเสียง
ทศกัณฐ์สั่งให้เสนายักษ์รายล้อมพลับพลา ปี่พาทย์บรรเลงเพลงรัว กองทัพยักษ์จะเชิดหนังเต้นหายเข้า
ไปทางริมจอด้านซ้ายมือทั้งหมด ปี่พาทย์จะหยุดบรรเลง
ต่อไปจะเป็นการเชิดหนังพลับพลาพระราม ในตอนนี้หนังลิงจะขึ้นมาจากใต้จอตามลําดับ
ติดตามด้วยพิเภก พระลักษมณ์จะออกมาทางขวามือของจอ แล้วหนังทุกตัวจะขึ้นตรงกลาง คงทาบ
หนังเฝูานิ่งไว้เรียงกันไปตามลําดับที่ออกมา หนังพลับพลาพระรามจะหันหน้าไปทางขวามือของคนดู
อยู่ด้านซ้ายสุดของดูหนังเฝูาจะหันหน้าหนังไปทางซ้ายมือของคนดู หันหน้าเฝูาพระราม หนัง พลับ
พลาบางภาพจะมีพระลักษมณ์นั้งอยู่ด้วย ถ้ามีพระลักษมณ์อยู่ในพลับพลา หนังเฝูาพระลักษมณ์ก็ไม่
ต้องใช้ ขั้นตอนการออกตัวหนัง ผู้เชิดหนังพลับพลาจะต้องค่อย ๆ เอาหัวหนังพลับพลาโผล่ขึ้นมาทาง
ใต้จอทางซ้ายมือของคนดูขึ้นมาช้า ๆ เรียบ ๆ และให้ตัวหนังหันหน้าไปทางขวามือของคนดู ผู้เชิดหัน
หลังให้คนดู พยายามให้หนังพลับพลาแนบชิดกับจอพอสมควรจึงจะดูงาม เมื่อเอาตัวหนังทาบจอแล้ว
จะต้องให้ตัวหนังพลับพลาอยู่นิ่ง ๆ พอคนพากย์เริ่มพากย์บทพระรามที่เรียกว่า “บทพลับพลา” คน
เชิดจึงค่อย ๆ เคลื่อนหนังพลับพลาทีละน้อยให้นุ่มนวล ไม่ต้องกระตุกหนังหรือสะดุ้งหนังให้เสียความ
สง่างามและภาคภูมิ ถ้ามีบทสะอื้นก็สะอื้นยาว ๆ พร้อมกับส่งตัวหนังขึ้นลงเหมือนกับสะอันเบา ๆ ไม่
ต้องทําให้ขึงขังหรือเข้มแข็ง จะมองดูเป็นการเชิดหนังยักษ์ไป
ทํานองการพากย์หนังพลับพลา ทํานองจะเหมือนกับการพากย์หนังเมืองทศกัณฐ์ เมื่อจบ
คําพากย์แต่ละคําก็จะมีเสียงตะโพนติดตามมา แล้วตามด้วยเสียงกลองทัด 2 ครั้ง ตามด้วยเสียงของ
ชาวคณะหลายคนร้องว่า “เพ้ย” คนเจรจาจะเจรจา พระรามถามพิเภกได้ความว่ามีทัพยักษ์ยกมา
พระรามตรัสสั่งให้พญาลิงจัดทัพ เมื่อจัดทัพเสร็จแล้วทูลเชิญเสด็จออกสนามรบ คนเจรจาเรียกเพลง
เสมอ หนังพลับพลาจะต้องเปลี่ยนเป็นพระรามตัวเดินแทน หนังเฝูาทั้งหมดจะหดหายไปจากจอ หนัง
พระรามตัวเดินจะถอนออกจากจอหันหน้ามาทางคนดูพร้อมทั้งกลับหน้าหนัง เอาไม้คาบหนังทางมือ
ขวามาไว้มื อซ้าย เอามือซ้ายมาจับไม้คาบหนัง ทางมือ ขวา หน้า หนัง จะอยู่ท างซ้ายมือ ของคนเชิ ด
พร้อมทั้งยกเท้าซ้ายก้าวข้างลงจังหวะที่ 1 แล้วโย้ตัว 4 จังหวะ หันมาทางด้านขวาจนหันหน้าเข้าหาจอ
แล้วกลับหนัง ยกเท้าขวาก้ าวลงตามจังหวะ พร้อมทั้งโย้ตัวอีก 4 จังหวะ วางเท้าซ้ายแล้วยกเท้าขวา
กลับหนังแล้วเยื้องตัว 4 จังหวะ วางเท้าขวาหันมาทางขวามือ หันหน้าให้คนดู ยกเท้าซ้ายเยื้องตัว 3
จังหวะ แล้วก้าวเท้าซ้ายหันหน้ามาด้านหลังหันหน้าเข้าจอ กลับหนังแล้วยกเท้าขวาเยื้องตัว 2 จังหวะ
ก้าวเท้าขวาหันมาทางขวาหันหน้าให้คนดู (ในตอนนี้เรียกกันว่า “ไม้เดิน”) กลับหนัง ยกเท้าขวาก้าว
ลงจังหวะที่ 1 เดินเรียงไปอีก 5 ก้าว หันมาทางด้านขวาหันหน้าเข้าจอกลับหนังประเท้าซ้าย ก้าวลง
จังหวะที่ 2 เดินเรียงไปอีก 4 จังหวะ (เข้าไม้ลา) หันหน้าและหันทางขวามือหันรอบตั ว หันหน้ามาทาง
คนดู กลับหนัง เล่นตะโพน หันหลัง ให้คนดูแล้วเชิดหน้าหายเข้าจอไปทางซ้ายมือของคนดู ปี่พาทย์
หยุดบรรเลงเหลี่ยนเป็นเพลงกราวนอก และจะมีเสียงโห่แล้วตามด้วยฮิ้ว 3 ครั้ง ในตอนนี้ พวกหนัง
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คเนจร พวกลิงสิบแปดมงกุฎ หนังเขนลิง จะออกมาทางซ้ายของจอ หรือทางขวามื อของคนดู ออกมา
ทําท่าเต้น 2-3 ท่า แล้วเอาหนังเขนไปทาบแปะจอไว้ที่กลางจอ หนังพญาลิงตัวเดินพวกหนุมาน องคต
สุครีพ ชมพูพาน จะออกมาทางด้านซ้ายของจอตามลําดับ แต่ละตัวมีท่าทางลีลาการเต้นที่คล้ายคลึง
กัน เมื่อเต้นจบแต่ละตัวคงเอาหนังที่เต้นแล้วไปทาบไว้ที่จออยู่หน้าหนังเขน การเชิดหนังของพญาลิงมี
อยู่หลายตัว จะขอยกท่าทางลีลาการเต้นของหนังตัวเดินหรือหนังคเนจรของตัวหนุมานเพียงตัวเดียว
ซึ่งจะออกมาเชิดในท่าทางลีลาของเพลงกราวนอก ส่วนหนังพญาลิงตัวอื่น ๆ ก็เต้นคล้าย ๆ กัน
12.1.5. การเชิ ดหนัง คเนจรตั วลิ ง (หนุม าน) ในท่า ทางลี ลาของเพลงใน
จังหวะกราวนอก ผู้เชิดจะกระโดดออกมาจากมุมจอทางด้านขวามือของคนดู มาเก็บเท้าอยู่หน้าจอหัน
หลังให้คนดู หน้าหนังจะหันไปทางซ้ายมือของคนเชิด ยกเท้าขวา ยืด-ยุบ กระทบเท้าแล้วลงหย่องข้าง
ขวาทําท่าเลาะ ยกเท้าซ้าย ยืด-ยุบ กระทบเท้าลงหย่องข้างซ้ายแล้วกระโดด (เล็กน้อ ย) ลงเหลี่ยมอัด
หันเหลี่ยมไปทางคนดู ทําท่ากระทืบฟันแล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้ายกเท้าซ้าย ยืด -ยุบ กระทบเท้าเอา
เท้าซ้ายลง เก็บเท้าเรียงขึ้นไปตามจอจนถึงกลางจอ กระโดดเอาเท้าขวาลง ก้าวเท้าซ้ายลงในท่าหย่อง
ข้างซ้าย แล้วทําท่าขยับอยู่ในท่าหย่องตามเดิม แล้วโย้ตัวไปตามจั งหวะเพลงกราวนอกแล้วสะอึกขึ้น
ทางซ้ายมือแบบของลิง กระโดดอีกเล็กน้อย ถอยลงมาในท่าเหลี่ยมอัด กลับหนังทําท่ากระทืบกลับ
แบบลิง (เก็บเท้าตั้งแต่ช้าไปหาเร็วจนจังหวะสม่ําเสมอกัน) หันตัวหนังมาทางขวามือจนรอบตัว ตั้งตัว
หนังขวางจอทําท่าลงเสี้ยวแบบลิงคือหย่องข้างขวา พร้อมทั้ งกลับหนังให้หน้าหนังหันมาทางซ้ายมือ
ของคนเชิด สะอึกขึ้นทางซ้ายมือ ยืด-ยุบ เก็บเท้าถอยลงมานิดหน่อย ให้หันหนังมาทางขวามือของคน
ดู แล้วลงเหลี่ยมข้างขวา ทําท่าเลาะยกขาซ้าย แล้วก้าวขาซ้าย พร้อมกับจังหวะเต้นเล่นตะโพนเรื่อย
ขึ้นไป พอมาถึงกลางจอสะอึกขึ้นทางซ้ายมือ ยื ด-ยุบ เก็บเท้าเอาหนังเข้าทางจอ หันหน้าหนัง ทาง
ซ้ายมือของคนเชิด หนังพญาลิงจะเชิดทํานองนี้ทุกตัวในลักษณะเข้าเฝูา
12.1.6. การเชิ ด ตัว หนั ง คเนจรตั ว พระ (พระรามและพระลั กษมณ์ ) ใน
จังหวะเพลงกราวนอก การเชิดหนังพระราม พระลักษมณ์ ในจังหวะเพลงกราวนอกมีลีลาที่คล้าย ๆ
กันและทําท่าพร้อม ๆ กันด้วย ผู้ที่เชิดหนังพระรามจะออกมาทางริมจอทางด้านขวามือของจอ มีพระ
ลักษมณ์ติดตามมาข้างหลัง คนเชิดจะหันหลัง ให้คนดู หน้าหนัง จะหันไปทางขวามือของคนเชิด หัน
หน้าหนังไปทางคนดูค่อย ๆ ขยั่นเท้าขวาออกมาจนถึงหน้าจอ ตัวหนังพระรามนําหน้า ตัวหนังพระ
ลักษมณ์ตามหลัง ให้ตัวหนังเหลี่ยมกันจะได้ไม่บังกัน หยุดแล้วทําท่าขึ้นแบบพระ คือค่อย ๆ ก้าวเท้า
แบบพระคือซอยเท้าหรือย่ําเท้าถี่ ๆ ปลายเข่าจะต้องไม่เปิดมากนัก ถ้าเปิดมากจะดูเป็นยักษ์หรือลิงไป
แล้วยกขาซ้ายก้าวไขว้ไปข้างหน้า เลื่อนเท้าขวาประเท้ายกขึ้น กลับหนัง ยืด -ยุบ ลงเหลี่ยมข้างขวา
ประเท้าซ้ายยกขึ้น กลับหนัง ยืด -ยุบ ลงเหลี่ยมข้างซ้าย ทําท่าย้อนตัวแล้วเก็บเท้าเรียงขึ้นไปจนถึง
กลางจอ ท่าขึ้นทางซ้ายมือแล้วก้าวเท้าขวาไขว้ไปข้างหน้า เลื่อนเท้าซ้ายประเท้ายกขึ้น ยืด -ยุบ ก้าวลง
ข้างซ้ายให้ตัวอยู่กับที่แล้วหยุด โย้ตัวยกเท้าขวาขึ้นไว้ข้างตัว แล้วหันทั้งตัวหนังและคนเชิดทางขวามือ
ให้รอบตัว วางเท้าขวาลงแล้วเก็บเท้า แล้วก้าวเท้าซ้ายไขว้ไ ปข้างหน้า ยกเท้าขวา ก้าวลงข้างขวา
ทําท่าหลบหนังพร้อมทั้งกลังหนังหายเข้ามาทางเดิมที่ออกไป หนัง พญาลิง หนัง เขน จะถอนหนั ง
ออกมาจากจอ หนังราชรถพระรามจะเก็บเท้าออกมาอยู่หน้าจอทางซ้ายมือของคนอู หันหน้าหนังไป
ทางพวกลิง ปี่พาทย์หยุดบรรเลง คนพากย์จะพากย์รถพระ
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ในระหว่างที่คนพากย์กําลังพากย์ทุกคําไป ผู้เชิดหนัง จะต้องกลับหน้าหนั งทั้งหมดแล้ว
ขยับเขยื้อนตัวหนัง หนังราชรถจะเชิดไปตามคําพากย์ หนังพญาลิงและหนังเขนก็จะเต้น ไปตามจังหวะ
การพากย์ และทุกครั้งที่มีเสียง “เพ้ย” พวกลิงทั้งหมดจะออกท่าทางโดยยกขาขวาให้พร้อมกับเสียง
กลองครั้งที่ ๒ พอมีเสียง “เพ้ย” ก็ยุบลงให้พร้อมกับจังกวะ และต้องทําท่านี้ทุก “เพ้ย” ไป พอคํา
สุดท้าย พวกลิงทุกตัวจะต้องกลังหนังหันหน้าหนังเข้าหาพระราม ทําท่าถวายบังคม 3 ครั้งแล้วกลับ
หนัง ทําท่ากระทืบกลับ เต้นหางเข้าไปทางริมจอด้านซ้ายมือทั้งหมด
ต่อไปจะเป็นการเชิดผ่านจอทั้งกองทัพพระรามโดยเอาหนังทาบหลังจอแล้วเลื่อนไปทีละ
น้อย ๆ ไปจนสุดกองทัพ และในที่สุดทั้งสองคงมาปะทะกันที่กลางจอ ทัพพระรามอยู่ทางขวามือ ทัพ
ทศกัณฐ์อยู่ทางซ้ายมือ ในตอนนี้ บางทีคนเจรจาจะว่ากระทู้ตอบโต้กันอย่างน่าฟัง และในที่สุดจะโกรธ
กันจนเกิดการต่อสู้กัน คนพากย์บอกเพลงเชิด ทั้งสองฝุายจะต่อสู้รบกัน ภาษาหนังเรียกว่า “ตีง่า”
12.1.7 วิธีการเชิดหนังรบ (ตีง่า) ของยักษ์กับลิง ตั ว หนั ง ที่ ใ ช้ ต่ อ สู้ กั น
เป็นลักษณะหนังในท่ารบ เป็นหนังเดี่ยว 2 ตัว ผู้เชิดทั้งสองจะนําหนังมาประจัญหน้ากันกลางจอ หนัง
จะหันหน้าเข้าหากัน ผู้ดูจะเห็นแต่ด้านข้างของตัวหนังทั้งสองฝุายในตอนนี้คนดูจะได้ดูแต่ท่าทางของผู้
เชิดได้คล่องมากน้อยเพียงใด ผู้เชิดทั้งสองจะต้องทําท่าพร้อม ๆ กันแต่เป็นการออกท่าเต้นคนละข้าง
เช่นลิงลงเหลี่ยมขวา ยักษ์ต้องลงเหลี่ยมซ้าย ผู้เชิดจะต้องระวังอย่าให้หน้าหนังไปทางเดียวกัน ในขณะ
นี้ยักษ์กับลิงประจัญหน้ากันอยู่ที่กลางจอ หันหน้าลิง ไปทางขวามือของผู้เชิด หันหน้ายักษ์ไ ปทาง
ขวามือของผู้เชิด ยักษ์ลิงเก็บเท้า ยกเท้าขวาพร้อมกัน ยืด-ยุบ กระทบเท้าลงท่าหย่องข้างขวา ยักษ์ลง
เหลี่ยมขวา ลิวทําท่ากระโดดนิดหน่อย ตะแคงตัวมาทางซ้ายมือ กลังหนัง ยกขาขวา ยักษ์ขยับเท้าก้าว
เท้าซ้าย กลับหนัง ยกเท้าขวา ยืด-ยุบ กระทบเท้าพร้อมกัน แล้วก้าวเท้าขวา ลิงลงท่า ย่างขวา ยักลง
เหลี่ยมขวา 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 ยักษ์ลงเหลี่ยมซ้าย ลิงทําหย่องขวา โดยเอา
มือซ้ายที่ถือไม้คาบหนังยันกันไว้ นิ่งอยู่พอสมควร ลิงพลิกกลับตัวหนังหันหน้าหนังมาทางคนดู กลับ
หนังลงเหลี่ยมซ้าย ยักษ์พลิกกลับตัวหนังหันหน้าเข้าจอ กลับหนังยกขาขวาเหยียบหน้าขาขวาของลิง
โน้มตัวลงไปข้างหน้านิดหน่อย ลิงโอนตัวไปข้างหลังนิดหน่อยแล้วตั้งตัวหนังทั้ง สองตัวให้ตรง ยักษ์
กลับหนังหันหน้าออกมาทางคนดูลงเหลี่ยมขวา ลิงกลับหนังหันหน้าเข้าจอ ยกขาซ้ายเหยียบหน้าขา
ซ้ายของยักษ์ โน้มตัวหนังลงไปข้างหน้านิดหน่อย ยักษ์โอนตัวหนังไปข้างหลังนิดหน่อย แล้วตั้งตัวหนัง
ทั้งสองตัวให้ตรง
ต่อไปจะเป็นการตีออกจากกันของยักษ์กับลิง ลิงเอาขาซ้ายลง ยกขาซ้าย ยักษ์ยกขาซ้าย
แล้วเอาหนังมือขวาต่อมือขวาตีกันข้างบน ก้าวขาซ้ายลงพร้อม ๆ กันแล้วยักษ์และลิงยกขาขวาขึ้นเอา
หนังมือซ้ายต่อมือซ้ายตีกันข้างบน กลับหนังคงให้หนังหันหน้ามองกัน ฝุายลิง จะหันหน้าเข้าหาจอ
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ฝุายยัหษ์จะหันหน้าให้คนดุ เก็บเท้าแยกจากกันถอยกลับไปอยู่ทางฝุายของตน ถ้าจะรบต่อไปก็ต้อง
เข้ารบท่าไขว้หลัง ท่าขึ้นลอย ท่าพลาดหนี ท่าพลาดตาย ท่าพลาดจับ เป็นต้น
12.1.8. วิธีการเชิดหนังรบ (หนังง่า) ระหว่างพระกับยักษ์ การเชิดหนังท่า
รบนี้ ผู้เชิดหนังทั้งสองจะต้องมีความสัมพันธ์กัน คือ โดยมากจะก้าวเท้าพร้อม ๆ กัน ในขณะนี้พระกับ
ยักษ์กําลังประจัญหน้ากันอยู่ที่กลางจอ เหมือนกับยักษ์และลิงรบกันในตอนแรก ในขณะนี้ตัวหนังคง
หันหน้าไปทางขวามือของคนเชิดเหมือน ๆ กัน ตัวพระเก็บเท้า แล้วประเท้าขวา ยกขึ้นก้าวข้าง ตัว
ยักษ์จะเก็บเท้า แล้วยเท้าขวาขึ้นลงเหลี่ยมขวา ตัวพระประเท้าซ้าย ยกขึ้นก้ าวข้าง ตัวยักษ์ทําท่าตะ
ลึกตึก ยกขาซ้ายลงเหลี่ยมซ้าย ตัวพระหันหน้าเข้าหาจอ ตะแคงตัวกลับหนัง ประเท้าขวา ยืด -ยุบ ก้าว
ข้าง ตัวยักษ์ขยับเท้าตะแคงตัวมาทางซ้ายมือ ยกขาขวาลงเหลี่ยมขวา ยืด-ยุบ พร้อม ๆ กัน เก็บเท้าวิ่ง
เข้าหากันในลักษะซ้อนตัว ขณะนี้พระกับยักษ์มายืนซ้อนกัน โดยยักษ์หันหลังให้คนดู พระหันหน้าเข้า
หายักษ์ พระยกขาซ้าย ยักษ์ยกขาซ้าย แล้วเอาข้างหนัง มือขวาต่อมือขวาตีกันข้างบน ก้าวซ้ายลง
พร้อม ๆ กัน พระยกขาขวา ยักษ์ยกขาขวา แล้วเอาข้างหนังมือซ้ายต่อมือซ้ายตีกันข้างบน ก้าวขาขวา
ลงพร้อม ๆ กัน ต่างฝุายต่างหันมาทางขวามือ แยกจากกัน พระหันหน้าเข้าหาจด ยักษ์หันหน้าไปทาง
คนดู กลับหนังให้พร้อมกัน พระและยักษ์ยกขาซ้าย ยักษ์ลงเหลี่ยมขวา พระก้าวข้างหน้าโดยเอามือ
ซ้ายที่ถือไม้คาบหนังยันกันไว้ แล้วโย้ไปโย้มา 3 ครั้ง ยืด-ยุบ พร้อม ๆ กัน ตัวพระและตัวยักษ์เก็บเท้า
พร้อม ๆ กัน ยักษ์รุกไป พระถอยมา ตัวยักษ์ก้าวเท้าขวาไขว้ไปข้างหน้า แล้วยกขาซ้าย พระก้าวซ้าย
ไขว้ไปข้างหน้า แล้วยกเท้าขวา โดยให้ตัวหนังติดต่อกันไป แล้ว ยืด -ยุบ ยักษ์ก้าวลงเหลี่ยมซ้าย พระ
ก้าวข้าง ยืด-ยุบ เก็บเท้าพร้อมๆ กันอีกครั้ง ยักษ์ถอย พระรุก พระก้าวขาไขว้ไปข้างหน้าแล้วยกเท้า
ซ้าย ยักษ์ลงเหลี่ยมขวา ยืด-ยุบ พระพลิกตัวกลับหันมาทางขวามือของคนดู แล้วกลับหนัง ก้าวเท้าลง
ข้างซ้าย ยักษ์พลิกตัวหันหน้าเข้าหาจอ แล้วกลับตัวหนังเหยียบเท้าขวาบนหน้าขาขวาของพระ ยักษ์
พลิกตัวหันกลับมาหน้าเดิม ลงเหลี่ยมขวาแล้วกลับหนัง พระพลิกตัวกลับเข้าหาจอเหมือนเดิ ม กลับ
หนัง แล้วเหยียบเท้าซ้ายบนหน้าขาซ้ายของยักษ์ พระเอาเข่าซ้ายลง ขยับเท้าแล้วยกขาซ้าย ยักษ์ยก
ขาซ้ายแล้วเอาข้างหนังมือขวาต่อมือขวาตีกันข้างบน ก้าวเท้าซ้ายลงพร้อม ๆ กัน พระยกขาขวา ยักษ์
ยกขาขวา แล้วเอาข้างหนังมือซ้ายต่อมือซ้ายตีกันข้างบน ก้าวขาขวาลงพร้อม ๆ กัน แล้วเก็บเท้าแยก
ห่างจากกัน คงมาอยู่ตามฝุ ายของตนต่อ ไป ท่า อินทรชิ ตกับพระลักษมณ์ก็จะเข้ารบและมี ท่าทาง
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 ตั้งแต่โบราณมาไม่เคยมีการ
ให้ ยั ก ษ์ขึ้ น ลอย ในการรบระหว่ า งยัก ษ์ กั บลิ ง หรือ พระกั บ ยั กษ์ ถ้ า มีก ารรบที่ ต้ องเหยีย บกั น ตาม
หลักเกณฑ์ฝุายยักษ์จะต้องเป็นฝุายเหยียบพระและลิงก่อน แล้วลิงหรือพระจึงจะเหยียบยักษ์ ในการ
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รบทุกครั้งยักษ์จะต้องเป็นฝุายรุกก่อนเสมอ เรื่องของการหันหน้าหนังก็เหมือนกัน อย่าให้ตัวหนังหัน
หน้ า ตามกั น ในระหว่ า งการต่ อ สู้ กั น หรื อ จะต้ อ งจากกั น ต้ อ งขยั บ ตั ว หนั ง นิ ด หน่ อ ยให้ มี ท่ า ทาง
เหมือนกับตัวหนังนั้นกําลังถอยออกมา
12.1.10 ท่าขึ้นลอยยักษ์กับลิง มี 3 ท่าด้ว ยกัน คือ ท่าลอยที่เป็นท่าที่
ต่อจากท่ารบ ยักษ์จะหันหน้าให้คนดู ตั้งเหลี่ยมอัด ยืด -ยุบ ประเท้า ยกเท้าขวาก้าวข้างหน้า ลิงหัน
หน้าเข้าหาจอ ย่อ ยืด-ยุบ ประเท้า ยกเท้าซ้ายก้าวข้าง เก็บเท้าเรียงมาซ้อนกัน หันหน้าเข้าหากันอยู่
กลางจอ ยักษ์ตั้งเหลี่ยมทั้งสองขา ลิงใช้เท้าซ้ายเป็นหลัก ยืนอยู่บนโคนขาซ้ายของยักษ์ เท้าขวายกขึ้น
ไว้ข้างตัว มือที่ถือหนังข้างซ้ายของลิงต้องจับกับมือที่ถือหนั งข้างขวาของยักษ์ มือซ้ายของยักษ์ที่ถือ
หนังก็ต้องจับมือขวาของลิง คือไม้ตับหนังทั้งสองตัวต้องมาอยู่ซ้อนคู่กันอยู่ในท่านี้สักครู่ คนเชิดยักษ์
จะหันหน้าให้คนดู คนเชิดลิงหันหน้าออก ตัวหนังจะต้องหันหน้าเข้าหากัน
- ท่าลอยอีกท่าหนึ่งที่ยักษ์ตั้งเหลี่ยมทั้งสองขา มือที่ถือหนังต้องอ้อมมาจับสะเอว
ลิง ด้านขวาของลิง ลิงจะใช้เท้าขวาเป็นหลักยืน บนโคนขาซ้ายของยักษ์ เท้าซ้ายจะยืนอยู่บนแขน
ด้านขวาของยักษ์ตรงกล้ามเนื้อโคนแขน ยักษ์หันหน้าออก ลิงหันหน้าเข้า มือซ้ายของลิงจับหนัง 2 ตัว
มือซ้ายของยักษ์จับตัวหนังยักษ์ ผู้เชิดทั้งสองต้องมีความแข็งแรงต้องจับตัวหนังทั้งสองให้ตรง
- ท่าลอยที่ยากต้องสอดมือให้ไวคือยักษ์ตั้งเสาเหลี่ยมทั้งสองขา มือขวาจับหนังให้
มั่น มือซ้ายลอดหว่างขาลิงแล้วรีบจับหนังให้ทัน ลิงใช้เท้าขวายืนเป็นหลักอยู่บนโคนขาซ้ายของยักษ์
เท้าซ้ายไขว้ไปทางด้านหลังของยักษ์ เอาปลายเท้าซ้ายเกี่ยวหัวไหล่ของยักษ์ ยักษ์หันหน้าออก ลิงหัน
หน้าเข้า
- ท่าขึ้นลอยพระกับยักษ์ จะเหมือนท่าลอยพระกับลิงซึ่งจะลอยติดต่อกันเลยก็ได้
เช่น เมื่อขึ้นลอยท่าที่ 1 แล้วจะบิดตัวหันมาทางขวามือ กลับเป็นท่าลอยที่ 3 เลยก็ได้ ท่าลอยพระกับ
ยักษ์ยังมีท่า “ลอยหลัง” คือ ยักษ์ตั้งเหลี่ยมอัดหน้าตรง ทั้งยักษ์และพระหันหน้าให้คนดู พระยืนคร่อม
ข้างหลัง ขาทั้งสองอยู่บนโคนขาทั้งสองของยักษ์ มือทั้งสองจับทั้งตัวหนังและไม้คาบหนังของยักษ์ไว้
(เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 41-51)
13. ลักษณะการแต่งกายของคนเชิดหนังใหญ่
การแต่งตัวของครเชิดหนังใหญ่ที่นิยมมาแต่โบราณ มี 2 แบบ คือ
13.1 แบบที่ 1 เป็นการแต่งกายแบบชาวบ้าน นุ่งผ้าโจงกระเบนด้ายผ้าสีต่าง ๆ ใส่
เสื้อคอกลมแขนสั้นหรือแขนสามส่วน ลายของผ้านั้นอาจจะเป็นดอกมีสีต่าง ๆ กัน ปล่อยชายเสื้อไว้
ข้างนอก ใช้ผ้าขาวม้าคาดพุง การใส่เสื้อรูปแบบของเสื้อไม่ค่อยจะพิถีพิถันมากนัก อาศัยความสะดวก
ความง่ายในการใส่เป็นเกณฑ์ เพราะเป็นเรื่องของขาวบ้าน ตั้งแต่หัวเข่าลงมาจะไม่สวมใส่อะไรทั้งสิ้น
บนศีรษะก็ไม่สวมใส่อะไรเช่นกัน
13.2 แบบที่ 2 การแต่งกายออกจะหนักไปทางสวยงามตามแบบโขนและละคร ซึ้ง
นอกจากจะสวยงามแล้วยังดูเป็นระเบียบอีกด้วย โดยนุ่งผ้าเกี้ยวคือริมมีเชิงเป็นโจงกระเบน สวมเสื้อ
แขนกระบอก (คอตั้ง) ปล่อยชายเสื้อไว้ข้างนอก แล้วคาดรัดประคด บางทีใช้ผ้าลายสีสวย ๆ คาดที่เอว
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บนศีรษะจะสวมหมวกหูกระต่าย ซึ่งมีลักษณะคล้ายหมวกแขก แต่มีขายทิ้งลงมาข้างหูทั้งสองคล้ายหู
กระต่าย ส่วนใต้เข่าจะไม่สวมอะไรเลย
ในปัจจุบันได้วิวัฒนาการการแต่งกายของคนเชิดหนังใหญ่ให้คล้ายกับโขนและละครมาก
ขึ้น เช่ น มี ก ารทาปาก เขี ย นคิ้ ว มี ผ้ า โพกศี ร ษะ สวมเสื้ อ แขนสั้ น แขนยาว มี เ ครื่ อ งประดั บ ที่ ค อ
ตอนล่างมีสนับเพลา กางเกงขายาวมีเชิง ที่ปลายขา นุ่งผ้าหยักรั้ง เสื้อสวมลงมาคลุมขอบสนับเพลา
คาดผ้าทับที่เอว นิยมเป็นผ้าตาดเพื่อความสวยงาม (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 51)
14. เพลงหน้าพาทย์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังใหญ่
เพลงหน้าพาทย์กับการแสดงหนังใหญ่เกี่ยวข้องกันมาก คือ ใช้ในทุกกระบวนการ
ตั้ง แต่ต้นจนจบการแสดงหนังใหญ่ เช่น บรรเลงโหมโรงก่อนการแสดง บรรเลงประกอบพิธีไ หว้ครู
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 จะเปลี่ยนเพลงก็ดี ผู้บรรเลงดนตรีจะต้องสังเกตท่าทางของคนเชิดเป็นหลัก เช่น การโย้ตัวหนัง
การเอาหนังแปะจอเมื่อจะพากย์หรือเจรจา และต้องบรรเลงให้สัมพันธ์กับคนพากย์และคนเจรจา
เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้กันโดยทั่ว ๆ ไป คือ เพลงที่ประกอบกิริยาปกติธรรมดา โดยทั่วไป ได้แก่ เดิน
เหาะ การต่อสู้ เศร้าโศก เรียกเพลงหน้าพาทย์ประกอบนี้ว่า เพลงหน้าพาทย์สามัญ เช่น
14.1. เพลงเชิด เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบได้หลายกิริยา เพลงเชิด
จะเรียกให้ชัดเจนว่า “เชิดกลอง” เพราะมีกลองทัดตีประกอบ ใช้กับกิริยาไปมาในหนทางไกลหรือ
รีบเร่งของเทวดา มนุษย์ ยักษ์ ลิง และสัตว์ทุกอย่าง บรรเลงประกอบการรบ การต่อสู้กันโดยทั่วไป ไม่
เน้นอาวุธที่ใช้เป็นพิเศษ
14.2. เพลงเชิดฉิ่ง คือ การบรรเลงเพลงเชิดโดยไม่ตึกกลองประกอบ แต่มีการใช้ฉิ่ง
อย่างเดียวในการประกอบจังหวะ ใช้บรรเลงประกอบการแผลงศร การเหาะ การแสดงอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ ทั้งตัวพระ ยักษ์ ลิง
14.3. เพลงเชิดนอก หลังจากมีการต่อสู้หรือการรบซึ่งภาษาหนัง ใหญ่เรียกว่า “ตี
ง่า” แล้ว จะมีหนังจับออกมาเชิด จะเป็นการเชิดโดยใช้ระนาดเอกรางเดียว ตะโพน บางครั้งใช้เวลาโย้
ตัวหนังหรือตอนออกจากจอหรือจะเข้าจอทั้งหมด เวลาเชิดหนังจับจะใช้กลองทัดทําจังหวะประกอบ
14.4 เพลงรัว เป็ นเพลงที่ป ระกอบกิริ ยาที่ ต้อ งทํา อย่ างรวดเร็ ว เช่น เข้ าประตู
กระโดด ถีบ แทง ฟัน แก้ผ้าผูกคอ การเสกมนต์คาถา การร่ายมนต์ ส่วนใหญ่จะใช้กับยักษ์และลิง ตัว
ละครอื่น ๆ จะใช้ในบางโอกาส
14.5. เพลงรัวคุพาทย์ เป็นเพลงประกอบของสัตว์ที่แสดงอิทธิฤทธิ์ปราฏิหาริ์ 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 แม้กระทั่งการย่องของลิงก็ใช้เพลงเสมอ
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14.6. เพลงโอด เป็นเพลงหน้าพาทย์สําหรับบรรเลงประกอบกิริยาร้องให้ สลบ
ตาย เศร้าโศก เสียใจ คร่ําครวญรําพึงถึง
14.7. เพลงช้า เป็นเพลงที่ใช้ประกอบกิริยาไปมาอย่างแช่มช้า เป็นสง่าผ่าเผยของ
ตัวเอกในเรื่องเมื่อบรรเลงเพลงช้าต้องต่อด้วยเพลงเร็วอีกเพลงหนึ่ง
14.8. เพลงเร็ว เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ประกอบกิริยาไปมาอย่างกระปรี้กระเปร่า
ของตัวนาง บางเราจะบรรเลงประกอบการเชิดของตัวพระก็ได้
14.9. เพลงทยอย เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบการไปมาที่มีอารมณ์
โศกเศร้า ถ้าถึงขนาดเดินไปร้องให้ไปก็บรรเลงสลับกับเพลงโอดเรียกว่า “ทยอยโอด”
14.10. เพลงปี่กลอง เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบกิริยาที่ใช้แสดงอาการดีใจ
กระโดดโลดเต้ น ของกองทั พที่ เต้ น ตามจั ง หวะของปี่ และกลอง เช่น ตอนที่ หนุ ม านพาพลลิ ง ข้ า ม
มหาสมุทรด้วยการไต่หางข้ามน้ํา
14.11. เพลงกราวนอก เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการเดินทัพของมนุษย์
เทวดา และทัพวานร เป็นการเชิดด้านหน้าของจอล้วน ๆ
14.12. เพลงกราวใน เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ประกอบการเดินทัพของยักษ์ หรือยักษ์
เพียงตนเดียว เพราะจะต้องมาจากด้านในของจอล้วน ๆ
14.13. เพลงกราวรํา เป็นเพลงหน้าพาทย์บรรเลงประกอบกิริยาอาการเยาะเย้น
ยั่วยวน ฝุายตรงข้ามที่ไม่สามารถทําอะไรคู่ต่อสู้ได้ เช่น ตอนที่พระรามแผลงศรไปถูกทศกัณฐ์ขาดเศียร
ขาดกร แล้วทศกัณฐ์กลับมาต่อร่างได้ดังเดิม คนเชิดจะเชิดตามดนตรีที่บรรเลงเพลงกราวรํา
14.14. เพลงกลม เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ประกอบการไปมาของเทวดาผู้สูงศักดิ์ การ
ยกทัพของเทวดา เช่น ตอนที่อินทรชิดแปลงเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
14.15. เพลงเหาะ เป็น เพลงหน้าพาทย์ ประกอบกิริยาเหาะเหิ นเดินอากาศของ
เทวดาสามัญ หรือมนุษย์ก็ได้
14.16. เพลงแผละ เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ประกอบการไปมาของสัตว์ปีกที่มีขนาด
ใหญ่ เช่น พญาครุฑ นกที่มีขนาดใหญ่ เข่น นกสดายุ นกสัมพาที
14.17. เพลงโล้ เป็ น เพลงหน้ า พาทย์ ป ระกอบกิ ริ ย าของมนุ ษย์ สั ต ว์ วั ต ถุ ที่
เคลื่อนไหวไปในน้ํา เช่น ว่ายน้ํา ดําน้ํา ไปทางเรือ หญิงลอยน้ํา เช่น ตอนนางลอย
14.18. เพลงพญาเดิน เป็นเพลหน้าพาทย์ที่ประกอบการไปมาของผู้สูงศักดิ์ จะไปผู้
เดียว หรือร่วมเดินทางไปกับบริวารก็ได้ ใช้เฉพาะเดินทางบก เช่น ตอนหนุมานพาไพร่พลเดินไต่เขา
14.19. เพลงกลองโยน เป็ นเพลงหน้ า พาทย์ป ระกอบการไปมาที่จั ด เป็ น ขบวน
เกียรติยศทางบก เช่น ตอนอินทรชิตเดินทางไปชุปศรพรหมมาสตร์
14.20. เพลงตระนิมิต เป็น เพลงหน้ าพาทย์ประกอบกิริ ยาร่ ายอาคมให้ร่า งกาย
เปลี่ยนแปลง เช่น แปลงกาย บันดาลสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดขึ้น เช่น ชุบ คนตามให้ฟื้น บันดาลให้เกิดพร
ศักดิ์สิทธิ์ ชุบศรพรหมมาสตร์ ศรนาคบาศ ทําสิ่งที่มีอยู่ให้สูญไป 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 เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงประกอบกิริยาที่เดินเข้าสู่
มณฑลพิธีจะกระทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น ชุบศร ลับหอก
14.24. เพลงพราหมณ์ออก เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงประกอบกิริยาที่เดินออก
จากมณฑลพิธี ซึ่งได้ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้ว
14.25. เพลงบาทสกุณี เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงประกอบกิริยาของผู้สูงศักดิ์
ของพระมหากษัตริย์ เช่น พระราม ทศกัณฐ์ ขึ้นสู่ราชรถเพื่อจะออกสู่สงคราม
14.26. เพลงเสมอเถร เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงประกอบกิริยาไปมาใกล้ ๆ
ของฤาษี ผู้ทรงพรตอื่น ๆ และยั ง มี เพลงประกอบอี กมาก เช่ น ตระนารายณ์บ รรทมสิ นธุ์ เสมอ
คาบสมุทร เป็นต้น (เสถียร ชังเกตุ, 2538 : 58-61)
กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ
1. กรณีศึกษาโครงการที่ 1
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ภาพที่ 11
อาคารกระทรวงพาณิชย์
ที่มา : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. 1 สิงหาคม 2553.
http://www.ndmi.or.th/ndmi/index.html.
1.1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.1.1. เพื่อศึกษาโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์
1.1.2. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบโครงการ เพื่ อ นํ า มาประยุ ก ต์ กั บ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์
1.1.3. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการ
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1.2. สถานที่ตั้งโครงการ เลขที่ 4 ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพฯ
1.3. ผู้ออกแบบ designLAB MISC และบริษัทที่ปรึกษาStory! INC และ PICO
(Thailand)
1.4. ปีที่เปิดทําการ
2551
1.5. ความเป็นมาของโครงการ
รัฐบาลมีภารกิจที่สําคัญ คือการทําให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทําให้คนไทยมี
คุณภาพด้วยการที่สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ดังนั้นสังคมจึงควรมีแหล่งที่
จะแสวงหาความรู้ที่มีความหลากหลายในรูปแบบและเนื้อหา ในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากจะมี
แหล่งแสวงหาความรู้สําหรับคนในแต่ละช่วงวัย และมีความสนใจต่างๆ โดยมีทั้งห้อ งสมุด พิพิธภัณฑ์
ศูนย์ วัฒ นธรรม ศูน ย์นั นทนาการและกี ฬา โรงละคร หอศิล ป์ และสถานที่แ สดงดนตรี รวมทั้ ง
สนับสนุนให้ ชุมชนมีกิจกรรมเพื่อการเติบโตของความรู้ สติปัญ ญา และความงอกงามของจิตใจ
สําหรับประเทศไทยซึ่งจําเป็นต้องขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยสถาบันใหม่ที่จะมารองรับการศึกษา
ยุคปฏิรูปให้ทันกับโลกยุคการเรียนรู้แบบไร้ขีดจํากัด (School without walls) เพราะคุณภาพชีวิต
ของคนรุ่นใหม่ให้คุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ ที่ทําให้สามารถเข้าใจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว สามารถเข้ า ใจปั ญ หาที่ เ ผชิ ญ หน้ า ควบคู่ ไ ปกั บ ความเพลิ ด เพลิ น ประเทศจึ ง ต้ อ งการ
"พิพิธภัณฑ์" ในฐานะที่เป็นสถาบันใหม่ที่สะท้อนความมั่นคงของสังคม วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะตน
และความภาคภูมิใจในสังคมของตน

ภาพที่ 12
ผังอาคารชั้น 1
ที่มา: “Art 4 D.” No. 149, (มิถุนายน 2551): 77.
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ภาพที่ 13
ผังอาคารชั้น 3
ที่มา: “Art 4 D.” No. 149, (มิถุนายน 2551): 77.
1.6. แนวความคิดในการออกแบบและวางผัง
การใช้สัญลักษณ์คนทําท่าทางคล้ายกบสีแดงเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ
ซึ่งกบสัญลักษณ์ของน้ํา ฝน และความอุดมสมบูรณ์ และในอดีตมีการนับถือกบ ว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์
ในส่วนของการจัดแสดงนั้น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงการเรียนรู้ที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มเปูาหมาย ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ โดยไม่จํากัดเพศ-วัย คุณวุฒิและฐานะทางสัง คม มีการใช้แนวคิดแบบ
Interactive approach เพื่อสร้าง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและสิ่งแสดงแบบสมัยก่อน อีกทั้งมีการ
นําเสนอที่ใช้แนวคิดเชิง Thematic approach คือ การนําเสนอแก่นเรื่องราวแทนการเน้นแต่วัตถุ
(object - based) เลือกใช้สื่อหลายประเภท (multi-medium for the exhibition) เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และบรรยากาศในการเรียนรู้ของกลุ่มเปูาหมาย
การวางผังจัดแสดงโดยรวมจะเริ่มต้นจากชั้น 1 ซึ่งเป็นการเกริ่นนําก่อนเริ่มการแสดง โดย
มีเนื้อหาในการจัดแสดงคือ เบิกโรง (Immersive Theater), ไทยแท้ (Typically Thai)
ชั้น 3 จั ด แสดง เปิ ดตํ า นานสุ วรณภูมิ (Introduction to Suvarnabhumi), สุ ว รรณภู มิ
(Suvarnabhumi), พุทธิปัญญา (Buddhism), กําเนิดสยามประเทศ (Founding of Ayutthaya),
สยามประเทศ (Siam), สยามยุทธ์ (War Room)
และสิ้นสุดที่ชั้น 2 คือ แผนที่ 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
ที่มา : “Art 4 D.” No. 149, (มิถุนายน 2551): 78.
วิเคราะห์กรณีศึกษาโครงการที่ 1
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของชนชาติไทย และเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผ่านกระบวนการให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในประวัติศาสตร์ความเป็นมา ด้วยสื่อสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันที่มีการสื่อสาร และ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม ทําให้เกิดความน่าสนใจแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้ง สร้างความสอดคล้องกลมกลืน
ภายใต้ ข้อ จํ ากั ด ของบริ บ ทในพื้น ที่ ที่เ ป็ นประวั ติ ศาสตร์ ของเมื อ งไทย ส่ วนข้ อจํ า กัด ของพื้ นที่ นั้ น
สืบเนื่องจากพื้นที่เดิมนั้นตั้งอยู่ในจุดที่ มีการจราจรที่คับคั่ง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อ
เข้าถึงโครงการ
2. กรณีศึกษาโครงการที่ 2
CHINA NATIONAL FILM MUSEUM (CNFM)

ภาพที่ 15
อาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติจีน
ที่มา : CHINA NATIONAL FILM MUSEUM (CNFM). 8 กันยายน 2553.
http://www.cnfm.org.cn/english/main_m001_en.htm.
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2.1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1.1. เพื่อศึกษาโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์
2.1.2. เพื่อศึกษารูปแบบโครงการ เพื่อนํามาประยุกต์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
2.1.3. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการ
2.1.4. เพื่อศึกษาถึงการจัดรูปทรงของอาคาร
2.2. สถานที่ตั้งโครงการ
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
2.3. ผู้ออกแบบ RTKL International Inc., USA
2.4. ปีที่เปิดทําการ
2550
2.5. แนวความคิดของโครงการ
ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งโรงภาพยนตร์จีน โดยแนวความคิดใน
การออกแบบได้ ส ะท้ อ นถึ ง การผสมผสานกั น ระหว่ า งศิ ล ปะภาพยนตร์ และนวั ต กรรมทาง
สถาปัตยกรรม ซึ่งภายในโครงการมีทั้งการแสดงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีน เทคโนโลยีฟิล์มและให้
สถานที่สําหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการวิจัยเพื่อวัฒนธรรมภาพยนตร์ทั้งในประเทศและ
ทั่วโลก
พื้น ที่ใ ช้สอยภายในประกอบไปด้ วย 4 ส่ว นหลัก ๆ คื อ ส่ว นพิ พิ ธภั ณฑ์ : Exhibition,
Expo, ส่วนโรงละคร, และบริการ

ภาพที่ 16
ภายในอาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติจีน
ที่มา : CHINA NATIONAL FILM MUSEUM (CNFM). 8 กันยายน 2553
http://www.cnfm.org.cn/english/main_m001_en.htm.
ส่วน Exhibition จัดแสดงตั้ง แต่ต้น กําเนิด ของฟิล์ ม ประสบการณ์กว่า 100 ปี ของ
ภาพยนตร์จีน ไม่ว่าจะเป็น เชิงทดลอง หรือ เชิงนวัตกรรม ห้องจัดนิทรรศการสมัยต่างๆ จัดแสดงด้วย
ระบบมัลติมีเ ดียที่ช่วยให้ เข้าใจกระบวนการเจริ ญ เติบโตของภาพยนตร์จี นโดยเน้นเรื่ องราว และ
ช่วงเวลาต่างๆ ที่สําคัญ
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ส่วน Expo จัดแสดงขั้นตอน เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ เทคนิค
พิเศษต่างๆ การทําเพลงประกอบ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมด้วยการทําหนังสั้นด้วยตัวเอง พร้อม
ทั้งการบันทึกเสียงและภาพ การแก้ไขตัดต่อ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าชม
ส่วนโรงภาพยนตร์ มี ร ะบบการจั ด แสดง และอุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย และมี โ รงฉาย
ภาพยนตร์หลายโรงซี่งรวมถึงโรงภาพยนตร์ IMAX โรงภาพยนตร์ดิจิตอลและโรงภาพยนตร์ 35 มม.
ส่วนบริการ ภายในหอภาพยนตร์มีส่วนบริการต่างๆที่สามารถรอบรับผู้เข้ามาใช้ง าน
ภายในพื้นที่ เช่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านหนังสือ ร้านอาหารและคอฟฟี่ช็อป พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ
ห้องสัมมนาที่สามารถรองรับการจัดฉายภาพยนตร์สัมมนาและพิธีมอบรางวัล ห้องประชุม และห้อง
VIP ระบบแปลพร้อมกันทําให้การสื่อสารราบรื่นในระหว่างการประชุมระหว่างประเทศ

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

ภาพที่ 18
ภายในอาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติจีน
ที่มา : CHINA NATIONAL FILM MUSEUM (CNFM). 8 กันยายน 2553
http://www.cnfm.org.cn/english/main_m001_en.htm.
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วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 2
หอภาพยนตร์แห่งชาติจีน มีการใช้อัตลักษณ์ชองชนชาติจีนในยุคของการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบรูปทรงของตัวอาคาร ซึ่ง สอดค้องกับพื้นที่ภายใน
โครงการที่ ก่อให้เ กิด ความรู้สึ กถึ งการเคลื่อ นไหวอยู่ต ลอดเวลา การใช้ แสงธรรมชาติ ร่ว มกับ แสง
ประดิษฐ์ภายในอาคารฯ ผ่านวัสดุสังเคราะห์ สร้างมิติในพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจ
3. กรณีศึกษาโครงการที่ 3
SHANGHAI FILM MUSEUM

ภาพที่ 19
ส่วนทางเข้า และส่วนจัดแสดงนิทรรศการ
ที่มา : Shanghai Film Museum. 15 สิงหาคม 2556. http://coordination.asia/shanghai-filmmuseum-3/
3.1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1.1. เพื่อศึกษาโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์
3.1.2. เพื่อศึกษารูปแบบโครงการ เพื่อนํามาประยุกต์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
3.1.3. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโครงการ
3.1.4. เพื่อศึกษาถึงการจัดรูปทรงของอาคาร
3.2. สถานที่ตั้งโครงการ Xujiahui No. 595, Caoxi North Road, Xuhui
District 200030 Shanghai, China
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3.3. ผู้ออกแบบ COORDINATION ASIA
3.4. ปีที่เปิดทําการ
2554
3.5. แนวความคิดของโครงการ
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้สถานที่ ที่เป็นสตูดิโอโรงถ่ายภาพยนตร์เดิม เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จ จุ บั น ลั ก ษณะการจั ด แสดง เริ่ ม ต้ น จากชั้ น 4 ของพื้ น ที่ แล้ ว จึ ง ค่ อ ยไล่ ลํ า ดั บ ลงมาจนถึ ง ส่ ว น
พิพิธภัณฑ์ โดยในทุกพื้นที่ของการจัดแสดง จะมีการสร้างปฏิสัพันธ์กับผู้เข้าชมโครงการ โดยมีการใช้
องค์ประกอบของโรงถ่ายภาพยนตร์เป็นตัวดําเนินเรื่อง พร้อมทั้ง การใช้อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทําภาพยนตร์
จริง หรืออุปกรณ์ประกอบฉากอื่นๆ รวมถึงการใช้แสงสว่างในการสร้างจุดสนใจให้กับพื้นที่

ภาพที่ 20
ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ
ที่มา : Shanghai Film Museum. 15 สิงหาคม 2556. http://coordination.asia/shanghai-filmmuseum-3/
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ภาพที่ 21
ส่วนโรงภาพยนตร์, ส่วนห้องเอนกประสงค์ และส่วนจัดแสดงนิทรรศการ
ที่มา : Shanghai Film Museum. 15 สิงหาคม 2556. http://coordination.asia/shanghai-filmmuseum-3/
วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 3
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ปักกิ่ง มีความน่าสนใจในการใช้พื้นที่เดิมซึ่ งเป็นสตูดิโอสําหรับถ่าย
ทําภาพยนตร์ ปรับเปลี่ยนให้พื้นที่สําหรับจัดแสดงนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ โดยใช้การเล่าเรื่องใน
ลักษณะเหมือนการถ่ายทําภาพยนตร์ มีการนําวัสดุ, สิ่งของ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแสดง มาจัด
แสดงในพื้นที่ได้อย่างโดดเด่น การเลือกใช้สี, วัสดุ รวมถึงการให้แสงส่วางที่คุมบรรยากาศภายในพื้นที่
ให้เกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงถ่ายภาพยนตร์ การเลือกใช้สื่อผสมเพื่อสร้างปฏิสัม พันธ์กับผู้เข้าชม
ให้เกิดความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์นั้นๆ
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4. สรุปการเปรียบเทียบกรณีศึกษา
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกรณีศึกษา
กรณีศึกษา

ที่ตั้งโครงการ

วัตถุประสงค์

การกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม

สรุปเป้าหมาย

สถาบัน
พิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้
แห่งชาติ

เลขที่ 4 ถนน
สนามไชย แขวง
พระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และ
เรียนรู้
ประวัติศาสตร์
ชนชาติ

เป็นพื้นที่
ให้บริการ
สําหรับ
บุคคลทั่วไป

นําเสนอ
วิวัฒนาการ,
วัฒนธรรม,
วิถีชีวิต ของ
คนไทยใน
แผ่นดิน
สุวรรณภูมิ

หอ
กรุงปักกิ่ง ประเทศ เพื่อเฉลิมฉลอง
ภาพยนตร์ จีน
การก่อตัง
แห่งชาติจีน
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์
ภายในประเทศ

เป็นพื้นที่
ให้บริการ
สําหรับ
บุคคลทั่วไป

Shanghai
Film
Museum

เป็นพื้นที่
ให้บริการ
สําหรับ
บุคคลทั่วไป

-ส่วนต้อนรับ,
-ส่วนร้านค้า,
-ส่วน
ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
-ส่วนจัดแสดง
นิทรรศการ
-ส่วน
เอนกประสงค์
-ส่วนจัดแสดง
นิทรรศการ
-ส่วนจัดแสดง
งานนวัตร
กรรมใน
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์
-ส่วนโรง
ภาพยนตร์
-ส่วนบริการ
-ส่วนจัดแสดง
นิทรรศการ
-ส่วนโรง
ภาพยนตร์
-ส่วนบริการ

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

เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และ
เรียนรู้
ประวัติศาสตร์
ของ
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ใน
เมืองเซี่ยงไฮ้

มุ่งเน้นที่การ
นําเสนอ
วิวัฒนาการ
ความทันสมัย
ใน
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์
จีน
เป็นเล่าเรื่อง
ของ
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ใน
เซี่ยงไฮ้ตั้งแต่
อดีตจนถึง
ปัจจุบัน

49
สรุปการทบทวนวรรณกรรม
สรุปแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดภูมิปัญญาหนังใหญ่ วัดขนอน จ. ราชบุรี เพื่อนํามาใช้
ในการออกแบบ จําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในองค์รวม เพื่อที่จะสามารถนําเสนองานออกแบบ ที่ได้
จากแนวความคิด โดยวิเคราะห์ทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรม
การแสดงหนังใหญ่ของวัดขนอนในอดีตที่ผ่าน เป็นการแสดงที่ผ่านการฝึกฝนจากครูบา
อาจารย์ ผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น ทําให้เกิดเอกลักษณ์ในการแสดงที่มีความเฉพาะตัว ในการ
แสดงหนังใหญ่นั้น เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ ที่จะต้องทํางานร่วมกัน
อย่างกลมกลืน ในการที่จะต้องแสดงออกถึงความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ในด้านรูปธรรม ได้นําลักษณะรูปทรงของตัวหนังที่เกิดจากการฉลุลายของตัวหนัง โดย
ผ่านการให้แสงที่ตกกระทบกับฉากในการสร้างมิติการรับรู้
การเคลื่อนไหวของตัวหนัง แต่ละตัวในระหว่างการแสดง ที่ก่อให้เกิดการซ้อนทับของ
รู ป ทรงของตั ว หนั ง นํ า มาเป็ น แนวคิ ด หลั ก ในการแปรรู ป และจั ด วางพื้ น ที่ จนถึ ง การออกแบบ
รายละเอียดเพื่อก่อให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
ด้านสถานที่ที่ใช้ในการแสดง ในอดี ต การแสดงหนั ง ใหญ่ จะทํ า การแสดงในพื้ น ที่ โ ล่ ง
เนื่องจากจะต้องใช้ไฟจากร้านเพลิง ในการช่วยให้แสงสว่างประกอบการแสดง ซึ่งหากแสดงภายใน
พื้นที่ปิดอาจจะทําให้เกิดอัตรายได้ และช่วงเวลาการแสดงจะมีทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน แ ต่
ปัจจุบัน การแสดงหนังใหญ่จะทําการจัดแสดงที่โรงแสดงหนังใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนศาลาภายใน
บริ เ วณวั ด ซึ่ ง ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การโดยพระในวั ด โดยมี เ จ้ า อาวาสเป็ น หั ว เรี่ ย วหั ว แรงในการ
ดําเนินการจัดการ ส่วนนักดนตรี ผู้พากย์ ก็เป็นคนในพื้นที่ ที่ยังมีความรักในการแสดงหนังใหญ่ ส่วนผู้
แสดงนั้นก็เป็นเด็กในพื้นที่ ทีใช้เวลาว่างในวันหยุดมาทําการซ้อมและแสดง โดยได้ค่าตอบแทนเป็นค่า
ขนมเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะทําการจัดแสดงเฉพาะวันเสาร์ ช่วงเวลาเช้า (ประมาณ 10.00 น. – 11.00
น.)
ด้านเนื้อเรื่องในการแสดงหนัง ใหญ่นั้น นอกจากจะเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงและ
ความสวยงามแล้วนั้น การแสดงหนังใหญ่ยังสอดแทรกแนวคิดในเรื่องต่างๆไว้เป็นคติสอนใจชาวบ้าน
และผู้ชมในยุคนั้นด้วย เช่น ในอดีตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งพระมหากษัตริย์จะ
ดํารงตําแหน่งในฐานะสมมุติเทพ ซึ่งเปรียบเสมือนองค์พระนารายณ์อวตาร การแสดงเรื่องรามเกียรติ์
เป็นการแสดงที่สอดแทรกแนวคิดเทวนิยม การสรรเสริญเชิดชูพระมหากษัตริย์ ซึ่งเปรียบเสมือนองค์
พระนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็ญ อีกทั้งยังสอดแทรกแนวความคิด และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนา ในเรื่องของธรรมะที่สามารถเอาชนะความอยุติธรรมทั้งปวง การเจริญสติ การตั้งอยู่ใน
ความไม่ ป ระมาท อีก ทั้ ง ยั ง สอดแทรกวิถี ชี วิ ต แบบชาวบ้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ องของการเสี่ ย งทาย
การละเล่น การใช้สมุนไพรในการแก้พิษต่างๆ
ด้านการแสดงหนังใหญ่ จะมีท่าทางในการแสดงจะคล้ายโขนอยู่มาก ซึ่งจะต้องอาศัยการ
ฝึกฝน การจัดระเบีย บร่างกายและท่าทางในการแสดง ซึ่ง กว่า จะทําการฝึ กฝนจนได้ ขึ้นแสดงนั้ น
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จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ผู้ฝึกจึงต้องมีความอดทน และมีร่างกายที่เข้มแข็ง จึงสามารถทําการ
แสดงได้ การได้ใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมเป็นระยะเวลานาน การได้ฝึ กท่าทางการเชิดและการแสดง
ต่างๆ จะทําให้ผู้ฝึกค่อยๆซึมซับเรื่องของระเบียบวินัยในการทํางาน ความอดทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ความ
สามัคคีในการทํางาน ที่จะต้องอาศัยระยะเวลาและขั้นตอนที่เหมาะสม
ด้านเนื้อหาที่ได้จากบทประพันธ์และเนื้อเรื่อง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้
ศาสนา
เป็นการสอดแทรกเนื้อหาในทางธรรมะ และให้ผู้ชมซึมซับคติธรรม
ในเรื่องต่างๆเช่น ธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ การใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท การให้อภัย
ความเชื่อ
ในเนื้อหาที่แสดงนั้น ได้สอดแทรกแนวความคิดในเรื่องของเทวนิ
ยมลงไปด้วย รวมถึงเรื่องของการถือฤกษ์ยามในการทําพิธี หรือประกอบภารกิจที่สําคัญ
ประเพณี
การให้ความเคารพต่อผู้ที่มีอาวุโสกว่า และการรู้จักทดแทนบุญคุณ
พิธีการ
เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตและการทํางาน การเตรียม
ความพร้อมอยู่เสมอ การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์สถานการณ์
วิถีชีวิต
สอดแทรกคติความเชื่อ ในแบบชาวบ้าน เช่น การเสี่ยงทายต่างๆ
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ เช่น การกินอยู่หลับนอน การใช้สมุนไพรต่างๆในการแก้พิษ การมีอารมณ์
ขบขันในการใช้ชีวิตประจําวัน

ตารางที่ 2 ตารางสรุปข้อมูลทางกายภาพที่ได้จากหนังใหญ่
ชนิดของหนัง

การใช้งาน / การแสดง ป ร ะ โ ย ช น์
ทางด้านสังคม
หนังเจ้า/หนังครู
เฉพาะประกอบพิธีไหว้ - ส อ ด แ ท ร ก
ครู
แ น ว คิ ด ท า ง
ศาสนา
หนังเฝูา/หนังไหว้
ตอนเข้าเฝูา
- สอดแทรก
หนังคเนจร/หนังเดิน ตอนเดินทาง
แนวคิดทางเทวนิ
ตอนยกทัพ
ยม
ตอนตรวจทัพ
หนังง่า
สู้ ร บ / เหาะ / แสดง - ค วามร่ ว มมื อ
และความสามัคคี
อิทธิฤทธิ์
หนังเมือง
ต อ น อ ยู่ ตํ า ห นั ก / ในการทํางาน
ศาลา / สวนปุา
หนังจับ
ตอนต่อสู้ 2 คน
หนังเบ็ดเตล็ด
ไพร่ พ ล / ตั ว ตลก /
ปราสาท / ลิง / ยักษ์

ป ร ะ โ ย ช น์
ทางด้านอารมณ์
- ค ว า ม
สนุกสนาน
- ยกระดับจิตใจ
- ป ลู ก ฝั ง
คุ ณ ธ ร ร ม ,
จริยธรรม

วัสดุที่ใช้

รูปทรง

กรรมวิ ธี ก าร
ผลิต
- หนั ง วั ว ออกลู ก - รูปทรงที่ได้จาก - ตัด
ตาย (ใช้ กั บ หนั ง ธรรมชาติ แต่ มี - เจาะ / ฉลุ
เจ้า / หนังครู)
แบบแผน
- เฉือน
- หนังวัว
- รูปทรง 2 มิติ
- สลัก
- ไม้ไผ่
- ตอก

สีสันที่ได้

การให้แสง / แสง
ที่ได้
เป็นสีที่ได้จ าก -แสงธร รมชาติ
การผสมด้ ว ย จากกองไฟ
วั ส ดุ จ า ก - แสงสัง เคราะห์
ธรรมชาติ
จากหลอดไฟ
- สีขาว
- มี ทั้ ง แ บ บ ทึ บ
- สีเหลือง
แสง
- สีเขียว
- แบบโปร่ ง แสง
- สีแดง
ผสมกั บ สี ที่ ย้ อ ม
- ทองเปลว
ตัวหนัง
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ประวัติความเป็นมาของหอภาพยนตร์ในประเทศไทย
ประเทศไทย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และการผลิตภาพยนตร์มาก เคยติดอยู่ใน
อันดับ 12 ประเทศผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของโลก คือผลิตภาพยนตร์เรื่องมากว่า 100 เรื่องต่อปี
น่าสังเกตว่าความคิดในการจัดเก็บรักษาภาพยนตร์ของชาติได้เคยเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งหนึ่งใน
ปี พ.ศ. 2509 คือ เมื่อคณะอนุกรรมการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการชาติ ว่าด้วยองค์การยูเนสโก
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็นประธาน มีมติในการ
ประชุ มครั้ง หนึ่ง ของปี นั้น เรียกร้องให้หอสมุดแห่ง ชาติ เปิดแผนกเก็บภาพยนตร์ที่ มีคุณค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมขึ้นอีกแผนกหนึ่ง โดยหวังจะให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นไปใน
อดีตได้อย่างชัดแจ้ง และพร้อมกันนั้นก็ต้องการให้เกิดความสะดวกสะบายในการค้นคว้ าด้วย (ไทยรัฐ
7 ตุลาคม 2509) แต่น่าเสียดายว่า การเรียกร้องนั้นไม่สามารถทําให้เกิดการปฏิบัติจริงแต่อย่างใด
เวลาผ่านไปจนถึงปี พ.ศ. 2524 มีเอกชนซึ่งสนใจศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ไทยผู้หนึ่ง ได้ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์เก่าสมัยรัชกาลที่ 7 ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟ
หลวงในอดี ต จึ งเรี ยกร้ องต่ อสาธารณะผ่า นทางสื่อ มวลชน ให้ ทางราชการดํา เนิน การอนุรั ก ษ์
ภาพยนตร์เหล่านั้นและจัดตั้งหน่วยงานทําหน้าที่เก็บรวมรวมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทย
การเรียกร้องนี้ อาจจะไม่เกิดผลเป็นจริงขึ้นได้เลย เช่นเดี ยวกับเมื่อสิบห้าปีก่อนนั้น ถ้าหากว่าเอกชน
นั้นไม่ยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องอย่างเด็ดเดี่ยวและต่อเนื่อง และโดยการลงมือกระทําจริง ด้วยการค้นหา
สะสมฟิล์มภาพยนตร์ที่มีค่าของชาติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2527 กรม
ศิลปากร จึงต้องยอมรับข้อเรียกร้อ ง โดยจัดทําโครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ และขออนุมัติ
โครงการนี้จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2527
คณะกรรมการของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการกรมศิลปากร นักวิชาการ เอกชน
และบุคคลในวงการภาพยนตร์ ได้ศึกษาการจัดตั้ง รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
หรือองค์กรด้านนี้ของประเทศต่าง ๆ ที่สุดได้เห็นชอบให้เรียกชื่อหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทยนี้ว่า หอภาพยนตร์แห่งชาติ และเรียกในภาษาอังกฤษว่า The National Film Archive ตามแบบ
ของประเทศอังกฤษ คณะกรรมการยังมองเห็นว่าหน่วยงานนี้ สามารถพัฒนาให้มีฐานะเป็นเอกเทศ
ระดับกองของหน่วยราชการได้ในอนาคต แต่ในระยะเริ่ม ต้นซึ่ง ไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนอกจาก
แผ่นกระดาษ จึงให้มีฐานะเท่ากับงานหนึ่ง ฝากไว้กับกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในขณะนั้น และ
ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร ให้ใช้อาคารเก่าทิ้งร้างหลังหนึ่ง ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป์ ถนนเจ้าฟูา กรุงเทพ ซึ่งเคยเป็นอาคารโรงกษาปณ์ของกรมธนารักษ์มาก่อน ทําเป็นที่ทําการของ
หอภาพยนตร์แห่งชาติ โดยจ้างลูกจ้างชั่วคราว 4 นาย และแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งมาปฏิบัติหน้าที่
เป็นหัวหน้างาน
ภารกิจในระยะแรกของหอภาพยนตร์แ ห่ง ชาติ คือ การแสวงหาภาพยนตร์และสิ่ ง
เกี่ยวเนื่องใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับภาพยนตร์ เช่น เอกสารเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ ภาพถ่ายเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการโฆษณาเผยแพร่ภาพยนตร์ วัตถุและอุปกรณ์ครุภัณฑ์เกี่ยวกับการสร้าง
ภาพยนตร์ หนังสือและวารสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ ฯลฯ โดยเน้นที่ผลงานซึ่งเป็นของคนไทยหรือของ
ชาติ ซึ่งคนไทยได้เริ่มรู้จักภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 และเริ่มสร้างภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2443 เป็นต้นมา ปัญหาสําคัญคือฟิล์มภาพยนตร์เป็นสื่อที่เปราะบางที่สุด อาจเสื่อมสภาพได้อย่าง
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ง่ายดายหากไม่ได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ จึงเชื่อว่าผลงานภาพยนตร์ของชาติได้เสื่อมสภาพและ
สาบสูญไปแล้วเป็นจํานวนมาก อาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่เคยสร้างขึ้นมา
อย่างไรก็ดี หอภาพยนตร์แห่งชาติ สามารถติดตามค้นหาและแสวงหาฟิล์มภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่ยัง เหลืออยู่ได้เป็นจํานวนมากพอที่จะเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็น
มรดกอย่างหนึ่งของชาติสืบไป ขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่คอยแสวงหาและจัดเก็บบรรดาภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ของชาติที่ได้รับการผลิตในปัจจุบัน เพื่อมิให้สูญหายไปดังในอดีต
ปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรให้โอนหอภาพยนตร์แห่งชาติไปสังกัดเป็นฝุายหนึ่งในกองหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ และในปีนี้เองหอภาพยนตร์แห่งชาติเริ่มเปิดให้บริการแก่สาธารณชน ซึ่งมี 2
ลักษณะ คือการให้บริการแก่ผู้เข้าไปขอค้นคว้าภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ อีกลักษณะ
คือการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ การจัดนิทรรศการ การจัดบรรยายเกี่ยวกับภาพยนตร์ นอกจากนี้
หอภาพยนตร์แห่งชาติยังได้สมัครเป็นสมาชิกสังเกตการณ์ของสหพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ และ
ในปีเดียวกันนี้หอภาพยนตร์แห่งชาติได้รับรางวัลเหรียญเงินขององค์การยูเนสโก นับเป็นเกียรติภูมิ
สําคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงานและของชาติ
ปี พ.ศ. 2540 หอภาพยนตร์แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ย้ า ยสถานที่ ตั้ ง จากอาคารเก่ า ในบริ เ วณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟูา กรุงเทพ ไปยังสถานที่ตั้งใหม่ที่ถนนพุทธมณฑล สาย ๕
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หอภาพยนตร์แห่งชาติที่ศาลายา จะได้รับการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์อนุรักษ์และจัดเก็บภาพยนตร์ของชาติ เป็นศูนย์ให้บริการค้นคว้าศึกษาภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นเอกสาร
ประวัติศาสตร์ เป็นงานศิลปและเป็นมหรสพ โดยจัดสร้างห้องสมุด โรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ (หอภาพยนตร์แห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม : ประวัติหน่วยงาน, 2552)
ประวัติความเป็นมาของหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เมื่อ 23 มิถุนายน 2552 หอภาพยนตร์ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานองค์การ
มหาชน โดยได้ให้เหตุผลในการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนดังนี้
ความจําเป็นอันเนื่องจากภารกิจ การรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ความเป็นไปของสังคม
เศรษฐกิ จและการเมื อ ง อั น เป็ น รากของขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวั ฒนธรรมของไทยที่ ไ ด้
ดําเนินการมาและเรียกกันว่า “จดหมายเหตุ ” ปกติจะเน้นการจัดเก็บและบันทึกจากเอกสารหรือ
หนังสือ สิ่งพิมพ์ รวมทั้งบางส่วนบันทึกในลักษณะของภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง ซึ่ง
เก็บ รักษาบนแผ่ นฟิ ล์ม (film) ระยะแรกในอดีตจะมี ไ ม่ม ากนัก หน่ วยงานรองรับ ภารกิจ คือ หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งมีสถานะเป็นแผนกหนึ่ง อยู่ในกองหรือสํา นักหอจดหมายเหตุแห่ง ชาติ (ใน
ปัจจุบัน) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านภาพยนตร์หรือสื่อ
โสตทัศน์ ซึ่งดําเนินการมาเป็นเวลา 23 ปีแล้ว เมื่อเทคโนโลยีมีราคาถูกลงและพัฒนาปากทให้การ
บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ด้ ว ยฟิ ล์ ม เป็ น เรื่ อ งง่ า ยและมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมากมหาศาลขึ้ น เป็ น ลํ า ดั บ ทั้ ง ใน
รูปลักษณะของ ฟิล์ม (film) แถบแม่เหล็ก (tape) หรือเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทอื่น ที่สําคัญสื่อ
โสตทัศน์เหล่านี้เสื่อมสภาพหรือถูกทําลายได้โดยว่าย ทําให้การเก็บรวมรวมและการอนุรักษ์ อันเป็น
ภารกิจของหอภาพยนตร์แห่งชาติมีความยุ่ง ยากและซับซ้ อนยิ่ง ขึ้น ต้องการการจัดการที่ทันสมั ย
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สามารถร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภารกิจการจัดเก็บ
อนุรักษ์ แผ่นฟิล์มบันทึกภาพและเสียง ส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึง
แผ่นภาพและเสียงที่บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับราชพิธี หรือรัฐพิธีตามโบราณราชประเพณี ที่มีองค์กร
หรือบุคคลอื่นจัดทําทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ประกอบกับในปี พ.ศ 2550 รัฐบาลโดยมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 ได้อนุมัติให้หอภาพยนตร์แห่ง ชาติ เป็นหน่วยงานปฏิบัติ
รับผิดชอบในโครงการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และ ภาพนิ่ง ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 ได้รับงบประมาณ 198.55 ล้านบาท เพื่อดําเนินการก่อสร้างอาคารหอภาพยนตร์ส่วนพระองค์
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ภาพยนตร์และจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนสืบไป และใน
การนี้ได้มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาปรับปรุง โครงสร้างการบริหารจัดการหอภาพยนตร์
แห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะรับผิดชอบดูแลฟิล์มภาพยนตร์และภาพนิ่งส่วนพระองค์
สืบไปด้วย ทําให้ภารกิจเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ความจําเป็นอันเนื่องจากลักษณะองค์กร องค์กรที่จะมาบริหารงานจดหมายเหตุ ใน
ลักษณะของภาพและเสียงบนแผ่นฟิล์มหรือวัสดุอื่น จะต้องมีหน่วยงานหลักประสานเครือข่ายหรือให้
ได้มาซึ่งฟิล์มหรือวัสดุอื่น เพื่อทําการรักษาให้คงสภาพพร้อมใช้ได้ทุกเมื่อ เพื่อเผยแพร่และบริการให้
ประชาชนหรือนานาชาติได้รับรู้ เกิดความสํานึกตระหนักในความมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของที่พร้อมจะร่วม
รักษาสิ่งที่ดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังหรือเกิดความรู้ความเข้าใจของคนต่างชาติ อันนําไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสัมคมในโลก ภารกิจดังกล่าว จึงมีลักษณะที่สามารถมี
รายได้จากการบริการ จะต้องมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและต้องการการบริการ
ที่สนองต่อผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องที่เป็นเครือข่ายทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และเมื่อ
พิจารณาปรับเข้ ากับหลั กการจั ดตั้ง องค์กรภาครัฐซึ่ง มีทัง ในรูปส่วนราชการ องค์ การมหาชนและ
รัฐวิสาหกิจ เห็นว่าไม่มีลักษณะเป็นบริการที่ต้องใช้อํา นาจปกครอง (รองรั บโดยองค์ กรแบบส่ว น
ราชการ) หรือบริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ต้องมีรายได้และกําไร (รองรับโดย
องค์กรแบบรัฐวิสาหกิจ) แต่เป็นบริการทางสังคมที่ไม่มุ่งมั่นหวังกําไรจาการดําเนินการ ซึ่งเป็นลักษณะ
ภารกิจที่สมควรจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
หากหอภาพยนตร์แห่งชาติ มีสถานะดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็จะไม่สามารถพัฒนางานได้
ทันกับความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของสังคม ปัจจุบันนี้หอภาพยนตร์
แห่งชาติประสบปัญญหาไม่สามารถรักษามรดกภาพยนต์และสื่อโสตทัศน์ของชาติได้ทันการณ์และได้
มาตรฐานวิชาการ ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศที่รับภารกิจนี้ หน่วยงานไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะติดตามแสวงหาดูแลสื่อโสตทัศน์รูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย และที่สุด
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล ปัญหาสําคัญ ของหน่วยงานคือการบริหารใน
บริ บทของการเป็น ส่ว นราชการมีข้ อจํ ากั ด ในการบริก ารที่ ต้อ งมี ประสิท ธิภ าพสูง ภารกิ จของหอ
ภาพยนตร์แห่งชาติเป็นบริการแก่สาธารณะด้านทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ ไม่มีการบริการสาธารณะ
ทางปกครอง จึงสมควรแปรสภาพเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
ได้ ซึ่งจะทําให้การบริหารจัดการของหอภาพยนตร์เป็นอิสระ เพิ่มความคล่องตัวมีประสิทธิภาพจริง
(คําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นองค์การมหาชน, 2550 : 2-3)

บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาหนัง ใหญ่ เพื่อการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นการศึกษาถึงกระบวนการความคิด การสร้างสรรค์ และความงดงาม
ของมหรสพไทยในอดีต โดยทาการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา รูปแบบของการ
แสดงแบบดั้งเดิมตั้งแต่อดีต ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาไปสู่แนวความคิดในการ
ออกแบบ โดยได้กาหนดวิธีการศึกษาและวิเคราะห์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ศึกษา และเก็บข้อมูลเบื้องต้น
ทบทวนวรรณกรรม
สรุปวิเคราะห์
กรอบแนวคิดในการออกแบบ
กระบวนการในการแปรรูป

ขั้นตอนการออกแบบ
สรุปและข้อเสนอแนะ
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงกระบวนการศึกษาวิจัย
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1. แนวทำงในกำรศึกษำวิจัย
หัวข้อการศึก ษาวิจั ยที่เกี่ย วกับการแสดงหนั ง ใหญ่ และโครงการเสนอแนะการออกแบบ
ภายในหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แบ่งหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรม เป็นข้อๆ ดังนี้
1.1 การศึกษาทบทวนวรรณกรรมในส่วนของการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี โดย
ศึกษาในเรื่องของประวัติความเป็นมา กรรมวิธีในการสร้าง การแสดง สถานที่จัดแสดง
1.2 การศึกษาโครงสร้างองค์กร ภายในหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อ
ทราบความต้องการพื้นฐานในการอกแบบภายใน
1.3 การศึกษาโครงการตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออแบบให้มีความร่วมสมัย
และเหมาะสมกับยุคสมัย โดยสรุปเป็นแผนภูมิดังนี้
โครงการ การศึกษาภูมิปัญญาหนังใหญ่ วัดขนอน จ. ราชบุรี
พัฒนาเพื่อเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายใน
หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หนังใหญ่ วัดขนอน จ. ราชบุรี

แนวทางการในการออกแบบปรับปรุ ง สภาพแวดล้อม
ภายในหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทบทวนวรรณกรรม

หาข้อมูลจากพื้นที่ศึกษา

สรุ ปวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิเคราะห์โครงการ

ประวัติความเป็ นมา

หนังใหญ่
วัดขนอน จ. ราชบุรี

กรอบแนวคิดการ
ออกแบบ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ขั้นตอนการทา

กระบวนการแปรรู ป

อุปกรณ์ที่ใช้แสดง

ขั้นตอนการออกแบบ

ขั้นตอนการแสดง

สรุ ปและข้อเสนอแนะ

แนวทางการดาเนินงาน
ของโครงการ
สถานที่ต้ งั โครงการ

เนื้ อเรื่ องการแสดง

แผนภูมิที่ 2

แผนภูมิแสดงวิธีการศึกษาหาข้อมูล และการออกแบบ
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จากกรอบแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม นามาจัดระเบียบวิธีวิจัย โดยแบ่งขั้นตอน
ในการศึกษาวิจัยออกเป็นดังนี้
2. ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรวิจัย
2.1
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2
ศึกษากรณีตัวอย่างและโครงการใกล้เคียง
2.3
สร้างเครื่องมือวิจัย
2.4
เก็บรวบรวมข้อมูล
2.5
วิเคราะห์ข้อมูล
2.6
ศึกษา และวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
2.7
กาหนดพื้นที่ตั้งโครงการ
2.8
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2.9
แนวทางในการออกแบบ
2.10
การออกแบบเสร็จสมบูรณ์
2.11
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
3. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภาคสนามโดยตรง เพื่อข้อมูลที่
หลากหลาย และเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การสนทนา และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
การเก็บข้อมูลภาคสนาม นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยภาพถ่ายจากพื้นที่จริง และยัง ทาการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ความชานาญ เกี่ยวกับภูมิปัญญาหนังใหญ่ วัดขนอน จ. ราชบุรี เพื่อความชัดเจน
และมีน้าหนักในการดาเนินงานวิจัย
3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยการนาข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อสร้างกรอบและประเด็นการศึกษา
4. ขอบเขตกำรศึกษำ
4.1 ศึกษาประวัติความเป็นมา ของหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี
4.2 ศึกษาศึกษาโครงสร้างองค์กร หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แนวทางใน
การดาเนินงาน และการบริหารจัดการ
4.3 นาข้อมูลที่ได้มาทาการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อมาประยุกต์ใช้เป็นแนวความคิดในการ
ออกแบบโครงการเสอนแนะ การออกแบบ-ภายในหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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5. เครื่องมือในกำรศึกษำวิจัย
รูปแบบในการศึกษาวิจัย เป็นรูปแบบเชิงคุณภาพเพื่อหาความต้องการทางด้านกิจกรรมที่มี
ความสัมพันธ์กับโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

แผนภูมิที่ 3
5.1

แผนภูมิแสดงรูปแบบการวิจัย

การเก็บข้อมูลทางเอกสาร โดยการศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5.2 การสังเกต ซึ่งจะป็นการสังเกตโดยลงพื้นที่ และสังเกตกิจกรรมที่เกี่ยงข้อง
5.3 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการสนทนา ซักถามและโต้ตอบ
ระหว่ า งผู้ ร วบรวมข้ อ มู ล หรื อ ผู้ สั ม ภาษณ์ (interviewer) กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หรื อ ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์
(interviewee)
5.3.1 การสร้างแบบสอบถาม
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย จะเป็น แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการสร้าง
แบบสอบถามที่ได้จากแนวคิดในการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่ ม
ประชาชนทั่วไป, กลุ่มคนวัยทางาน) จานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับ เพศ สถานภาพการ
สมรส อายุ ระดั บการศึก ษา รายได้ โดยเฉลี่ ยต่ อเดือ น เป็ นแบบสอบถามที่ใ ห้ต รวจสอบรายการ
(checklist)
ส่วนที่ 2
เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะการแสดงหนั ง ใหญ่ ซึ่ ง มี
แบบสอบถามที่เ ป็ น แบบให้ ตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบสอบถามเป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลีเคิร์ท (Likert scale)
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ส่วนที่ 3
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ ความต้องการของการบริการภายในหอภาพยนตร์ กิจกรรม
ต่างๆ ที่ควรจะมี เป็นแบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ (checklist)
ส่วนที่ 4
เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล การใช้ บ ริ ก ารหอภาพยนตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน 5 ข้อ ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ ความถี่ของการใช้บริการ
หอภาพยนตร์ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ วิธีการเดินทาง งบประมาณ เหตุผลในการเข้าใช้บริการ
เป็นแบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ (Checklist)
6. วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ
6.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
6.1.1 ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 สร้ างแบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ในการเก็ บข้ อมู ล โดยกาหนดกลุ่ มเป้ าหมายเป็ น
นักเรียน / นักศึกษา และประชานชนทั่วไปในวัยทางาน จานวน 30 ราย
7. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยนี้ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และแบ่งการเก็บข้อมูลดังนี้
7.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยการศึกษาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น เอกสาร, วารสาร,
หนังสือ, เว็บไซท์หรืออินเตอร์เน็ต, บทความที่เกี่ยวข้อง กับการแสดงหนังใหญ่ รวมถึงภูมิปัญาที่แฝง
อยู่ในการแสดง ประเพณี วิถีชีวิตโดยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจะเป็นแนวทางในการใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการศึกษาวิจัยต่อไป
7.2 การศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนาม
7.2.1 เป็นการลงพื้นที่ที่ศึกษาวิจัยเพื่อทาการกาหนด พื้นที่ที่จะทาการศึกษา ทั้งในด้าน
สภาพแวดล้อมโดยรวม, ภูมิอากาศ, และการเดินทางเข้าถึงโครงการ ซึ่งมีการเก็บ
บันทึกข้อมูลด้วยวิธีการถ่ายภาพ และจดบันทึก
7.2.2 การลงพื้นที่เพื่อศึกษาการแสดงหนัง ใหญ่จากสถานที่จริง คือวัดขนอน จัง หวัด
ราชบุรี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของหนังใหญ่ ประวัติความเป็นมา, การแสดง,
ขั้นตอนการสร้างหนังใหญ่
7.2.3 บทสัมภาษณ์พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาส วัดขนอน ซึ่งเป็นผู้ดูแลเก็บรักษา
และเผยแพร่ ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูลและรูปแบบในการ
แสดง
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แผนภูมิที่ 4

แผนภูมิแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

8. วิธีกำรนำเสนอ สามารถนาเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้
8.1 นาเสนอด้วยเอกสาร
8.2 นาเสนอด้วยโปรแกรมนาเสนองาน (Powerpoint)
8.3 นาเสนอด้วยแบบจาลอง (Mass Model)

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ
จากการศึกษาข้อมูลในส่วนที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการออกแบบ
คือการสรุปเนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา โดยแบ่งตามหัวข้อหลักๆ ดังนี้
1. ความเชื่อมโยงของตัวหนัง
การแสดงหนังใหญ่นั้น มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในหลายประเด็น โดยสามารถแบ่งเป็น
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
1.1 ความเชื่อมโยงระหว่า งตัวหนัง และผู้ชม จากการศึกษาข้อมูลในบททที่ 2 เป็ น
การศึกษาตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของตัวหนัง การจัดแสดง ขั้นตอนการผลิต เนื้อหาที่ใช้ในการแสดง
จนนาไปสู่การแสดงต่อผู้ชม

แผนภูมิที่ 5

แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวหนังกับผู้ชม

จากแผนภูมิที่แสดงความชื่อมโยงระหว่างตัวหนังและผู้ชม โดยที่การแสดงในแต่ละครั้ง
จะใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 45 – 60 นาที ผู้แสดงและตัวหนังจะต้องมีความสอดคล้องกับ
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เนื้อเรื่องที่จะจัดแสดง ส่วนของเนื้อเรื่องที่แสดงนั้น จะเป็นการเล่าเรื่องรามเกียรติ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใน
ระหว่างการแสดงก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหาที่มีความสนุกสนาน และมีคติสอนใจเป็นระยะ การแสดง
หนังใหญ่นั้น ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงการแสดงได้ ทางการมองเห็น การแสดงออก ท่วงท่าการแสดงของผู้
แสดง และตั วหนั ง แสงที่ ส่องผ่า นจอมากระทบกับ ตัวหนัง เสีย งดนตรี ที่ใช้ ในประกอบการแสดง
รวมถึงเสียงของผู้พากษ์ประกอบการแสดง
1.2 ความเชื่อมโยงของตัวหนังกับผู้แสดง ในการแสดงหนังใหญ่นั้นมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้แสดงจะต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการฝึกในแบบที่ไม่มีตัวหนังและฝึก
ไปพร้อมๆกับตัวหนัง ในส่วนของการฝึกฝน การซ้อม การแสดงจะต้องมีการเคลื่อนไหว และอารมณ์ที่
สอดคล้องไปกับตัวหนังแต่ละชนิด และการแสดงในแต่ละตอน
1.3 ความเชื่อมโยงของตัวหนังกับสถานที่ จากข้อมูลการศึกษา ในอดีตการแสดง
หนังใหญ่ในแต่ละครั้ง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในบ้านเมือง เช่น งานเฉลิมฉลอง
วันพระราชสมภพ งานพระราชทานเพลิงศพของบุคคลสาคัญของบ้านเมือง ปัจจุบันการแสดงหนัง
ใหญ่วัดขนอนจะจัดแสดงเฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ ในช่วงเวลาเช้าตั้งแต่ 9.00-11.30 น. หรือจัดแสดง
ตามงานสาคัญต่างๆ ตามแต่จะได้รับเชิญไปแสดง

แผนภูมิที่ 6

ผังแสดงพื้นที่จัดแสดงหนังในอดีต
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ผังแสดงพื้นที่จัดแสดงหนังในปัจจุบัน

2 ขั้นตอนการผลิตตัวหนัง
ในการผลิตตัวหนัง สาหรับใช้ในการแสดงนั้น กล่าวโดยสรุปจะมี
หนังอยู่ 2 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับการแสดงคือ
2.1 หนังใหญ่ที่ใช้แสดง ตัวหนังเกิดการนาหนังวัวที่ตายแล้ว มาเป็นวัตถุดิบในการ
สร้างสรรค์ตัวหนัง เนื่องจากหนังวัว เมื่อนามาฟอกแล้วจะมีความอ่อนนุ่มมากกว่าหนังชนิดอื่น เมื่อ
นามาตากแล้วผิวของหนังจะไม่ย่น จากนั้นจึงนามาฉลุเป็นภาพและลวดลาย และใช้สีระบายเพื่อให้
เกิดความสวยงาม ตัวหนังใหญ่แต่ละตัวจะทาการแกะฉลุลายตามเนื้อเรื่องที่แสดง
2.2 หนังเจ้าหรือหนังครู เป็นหนังที่ใช้ในพิธีกรรมไหว้ครูศิลปะการแสดง ซึ่ง จะใช้
หนังจากวัวที่ถูกฟ้าผ่าตาย หรือคลอดลูกตายทั้งแม่และลูก หรือแม่วัวท้องแก่ตาย ถือว่าเป็นอาถรรพ์
จะทาให้หนังเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์
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แสดงขั้นตอนการผลิตตัวหนัง

3. เอกลักษณ์, รูปทรง, สีสันที่ปรากฎบนตัวหนัง หนังที่ใช้ในการแสดงแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
3.1 หนังที่ใช้ในการประกอบพีธีกรรมไหว้ครูก่อนทาการแสดง ซึ่งก็คือหนังเจ้าหรือ
หนังครูนั่นเอง โดยมากรูปทรงที่ทาการแกะสลัก จะเป็นตัวฤาษี
3.2 หนังที่ใช้ในการแสดง ในส่วนหนัง ที่ใช้สาหรั บการแสดงนั้น สามารถแบ่ง ได้ 6
ตัวโดยที่แต่ละตัวจะทาหน้าที่ในการแสดงแตกต่างกันออกไป
3.2.1 หนังเฝ้าหรือหนังไหว้ ใช้แสดงตอนเข้าเผ้า สูงประมาณ 1.00 เมตร
3.2.2 หนังคเนจรหรือหนัง เดิน ใช้แสดงตอนยกทัพตรวจพลกองทัพของตัว
นายหรือตัวลิง สูงประมาณ 1.40 เมตร
3.2.3 หนังง่า ใช้แสดงตอนที่กาลังจะสู้รบกัน
3.2.4 หนั ง เมื อ ง ใช้ แ สดงตอนบทพู ด ของตั ว ละคร ในสถานที่ ต่ า งๆ สู ง
ประมาณ 2.00 เมตร
3.2.5 หนังจับ เป็นหนังที่มีภาพตัวละครในเรื่องตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไปอยู่ในหนัง
ผืนเดียวกัน ใช้แสดงในตอนที่ตัวละครกาลังต่อสู้กัน
3.2.6 หนังเบ็ดเตล็ด ใช้แสดงประกอบในแต่ละตอน ซึ่งจะมีลักษณะ รูปทรง
ของตัวหนังที่มีกิริยาท่าทางที่แตกต่างกันออกไป
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แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์รูปทรง และสีสันของตัวหนัง

4. แสงเงาที่เกิดจากการแสดง
การแสดงหนังใหญ่ สิ่งที่สาคัญ และมีความจาเป็นต่อการแสดงมากคือ การใช้แสงสว่าง
ซึ่งในอดีต การให้แสงสว่างในการแสดงแต่ละครั้งนั้น จะก่อไฟโดยการใช้กะลามะพร้าวในการกอ่ไฟ
ซึ่งเรียกว่าร้านเพลิง ส่องเข้าหาฉากหลังของผ้า ซึ่งลักษณะของแสงที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางที่ไม่คงที่ จึงทา
ให้แสงเงาที่ส่องผ่านตัวหนังจึงมีทิศทางที่ไม่แน่นอน สร้างมิติทางการมองเห็น และสร้า งความตื่นเต้น
ขณะรับชม ประกอบกับตัวหนังที่มีความโปร่งแสงที่ไม่เท่ากันที่เกิดจากการฉลุลาย และลงสี จึงทาให้
แสงและเงาที่เกิดขึ้นดูมิติมากขึ้น
ส่วนการแสดงในปัจจุบัน การใช้แสงสว่างจะใช้แสงประดิษฐ์ แสงและเงาที่เกิดขึ้นจะมี
ความชัดเจน ทาให้แสงที่ส่องผ่านตัวหนังมองดูแล้วมีมิติเดียว แสงที่ส่องผ่านตัวหนังไม่สามารถสร้าง
มิติทางการมองเห็นได้เท่าแสงจากร้านเพลิง
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แสดงการเปรียบเทียบของการแสดง ในอดีตและปัจจุบัน

5. เรื่องราวที่ใช้ในการแสดง
จากข้อมูลการศุก ษา การแสดงหนั ง ใหญ่ นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ ง
นอกจากจะเป็นเนื้อเรื่องที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้เรื่อง และเข้าใจง่าย ยังเป็นการสอดแทรกความเชื่อเรื่องเทว
บูชา เป็นการยกย่อง เชิดชูพระมหากษัตริย์ พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเปรียบเป็นพระรามอวตารมาปราบยุค
เข็ญ ส่วนของการแสดงเป็นส่วนใหญ่คือ หนุมานถวายแหวน ยกรบ ศึกอินทรชิตครั้งที่ 1 ศึกมังกร
กัณฐ์ ระหว่างการแสดงในแต่ละตอนนั้นเนื่องจากเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ในแต่ละตอนนั้น จะมีเนื้อหาที่มี
แต่ฉากสู้รบ และมีเนื้อหาที่ ดูจริงจัง ซึ่งในระหว่างการแสดงนั้นผู้แสดง และผู้พากษ์ ก็จะสอดแทรก
เนื้อหาที่มีความสนุกสนานเข้ากับยุคสมัย และเนื้อเรื่องในตอนนั้นๆ โดยที่การสอกแทรกเรื่องตลกขา
ขันนั้น จะต้องไม่มากจนเกินไป เพราะจะทาให้เนื้อเรื่องหลักที่ต้องการจะสื่อสารเสียอรรถรสไป

67

แผนภูมิที่ 11

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อเรื่องที่

6. ความสัมพันธ์ของหนังใหญ่กับโครงการ
ในอดีตการแสดงหนังใหญ่นั้น นอกจากจะเป็นที่นิยมสาหรับประชาชนโดยทั่วไป เพราะ
ไม่สามารถหาชมได้ทั่วไป จะต้องเป็นเทศกาลที่มีความพิเศษ ในระดับชาติจริงๆเท่านั้นจึงจะสามารถ
หาชมได้ และยังเป็นการแสดงมหรสพที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และความ
บันเทิงที่สืบทอดต่อกันมาให้กับผู้คนโดยทั่วไป การแสดงจะปรากฎออกมาในรูปแบบของการถ่ายทอด
เรื่องราวผ่านมิติของแสง และเงา บอกเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของความเชื่อ ความศรัทธาในความดีงาม
เป็นไปเพื่อสอดแทรกคติสอนใจ อบรมสั่งสอน ขัดเกลาจิตใจของผู้ชม แต่เมื่อกาลผ่านมาในยุคปัจจุบัน
หนังใหญ่เป็นไปเพียงเพื่อ การสื่อสาร บอกกล่าวให้สังคมรับรู้ถึง การคงอยู่ของศิลปะ และมรดกของ
ชาติชนิดนี้ และจัดให้มีการแสดงในเฉพาะช่วงเวลา เสาร์ -อาทิตย์ ตามงานพิธีสาคัญๆที่มีผู้เชื้อเชิญ
หลังจากนั้นก็เป็นเพียงการดูแล เก็บรักษาไว้เพื่อการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป
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7. บทสรุปจากการสัมภาษณ์
จากการวิจัยโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาส วัด
ขนอน ซึ่งเป็นผู้ดูแลคณะการแสดงหนังใหญ่ของวัด สามารถสรุปได้ดังนี้
ลักษณะของการแสดงหนั ง ใหญ่ ในปัจ จุบั น เป็น เรื่ องของการอนุ รัก ษ์ และเผยแพร่
ความรู้ เป็นการศึกษาภูมิปัญญาจากอดีต มากกว่าเป็นการแสดงเพื่อบันเทิงดังเช่นสมัยก่อน การขาด
หายไปที่ชัดเจนตั้งแต่หลังสงคราโลกครั้งที่ 2 นั้น ทาให้ขาดแคลนผู้ที่จะเข้ามาดูแลและสานต่อการ
แสดง จนกระทั่งวัดขนอน และชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงได้ค่อยๆ ฟื้นฟูและเริ่มที่จะทาการดูแล
อนุรักษ์อย่างจริงจัง จนกระทั่งเกิดเป็นโครงการในพระราชดาริ ในสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งการแสดงในแต่
ละครั้ง นอกจากจะมีการแสดงเป็นประจาในวันเสาร์ และวันอาทิตย์แล้ว ก็ยังมีการได้รับเชิญไปแสดง
ในงานพิเศษต่างๆ
การแสดงหนังใหญ่ในปัจจุบันนั้น มีที่นิยมเล่นกันเพียงไม่กี่ตอน ซึ่งสาเหตุหลักๆ น่าจะ
เกิดจาก การแสดงหนังใหญ่นั้น ค่อนข้างมีความพิถีพิถัน จึงทาให้เกิดความล่าช้า และใช้ระยะเวลาใน
การแสดงมาก ซึ่งทางวัดขนอนก็ได้ทาการปรับในเรื่องของบทพากย์ ปรับในเรื่องของท่าทางของการ
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แสดง ข้อได้เปรียบของการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนคือ เป็นการแสดงแบบพื้นบ้านโบราณ จึงทาให้ไม่
ยึดติดกับรูปแบบของราชสานักมาก
รูปแบบของตัวหนังใหญ่นั้น โดยส่วนใหญ่แล้วมีรูปแบบที่ไ ม่แตกต่างกันมากในแต่ละ
พื้นที่ จะมีส่วนที่แตกต่างก็จะเป็นในเรื่องของลวดลาย รายละเอียด และฝีมือในเชิงช่างผู้สร้างงาน ใน
แต่ละชิ้น
การวางตาแหน่งของตัวละครตัวพระ ตัวนาง หรือตัวยักษ์นั้น ไม่ปรากฏชดเจน แต่เป็น
การอาศัยการเรียนรู้ที่สืบทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการออกแสดงนั้น ถ้าเราหันหน้าเข้ าจอตัวพระ
จะออกมาทางขวามือของจอ ตัวยักษ์จะออกมาทางซ้ายมือของจอ
การเล่นหนังใหญ่ในตอนกลางวันและตอนกลางคืนจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการ
ใช้สี การเล่นหนังกลางวันนั้นจะมีการลงสีบนตัวหนัง ซึ่งเป็นสีที่ได้จากส่วนผสมของธรรมชาติ ส่วน
หนังที่เล่นตอนกลางคืนนั้นจะเป็นหนังขาวดา ซึ่งสีขาวคือสีของตัวหนังที่โปร่งแสง ส่วนสีดาเป็นสีที่ได้
จากเขม่าดินหม้อที่ทาลงบนหนังให้มันเป็นสีดา การเล่นหนังใหญ่ในตอนกลางคืนนอกจากความโดด
เด่นของตัวหนังที่มีสีดาแล้ว ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการใช้แสงสว่าง ซึ่งในอดีตนั้นจะเป็นการใช้ไ ฟ
จากกะลามะพร้าว ซึ่งภายในกะลาจะมีน้ามันมะพร้าว เปลวที่ออกมามีสีเขียว สีเหลือง สีแดง แต่ใน
ปัจจุบันนั้นการเล่นหนังใหญ่ในตอนกลางคืนจะมีเพียงช่วงสงกรานต์ 13 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นงาน
เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน
การแกะลายลงบนตัวหนังนั้น เป็นการนาลวดลายของไทยที่มีอยู่มาผสมผสาน ลงไปบน
ตัวหนัง ซึ่งจะต้องอาศัยประสบการณ์และฝีมือในเชิงช่าง มาประยุกต์ใช้และผสมผสานลวดลายลงไป
ให้กิดความเหมาะสม พอดีกับขนาดของตัวหนัง ในปัจจุบันการแกะลวดลายลงบนตัวหนังนั้นขึ้นอยู่กับ
การนาไปใช้งาน เช่น หากเป็นหนังที่ใช้สาหรับการแสดง จะต้องเจาะรูที่ใหญ่กว่าปกติเพราะว่ารูที่ใหญ่
นั้นทาให้แสงที่ส่องผ่านตัวหนังดูชัดเจนขึ้น และช่วยขับให้ตัวหนังมีความโดนเด่นขึ้นมา หากเป็นหนังที่
ใช้สาหรับประดับตกแต่งในเชิงพาณิชย์ จะทาการแกะลายที่ค่อนข้างละเอียด เนื่องจากจะต้องใช้สาย
มองดูในระยะใกล้
8. การวิเคราะห์เอกลักษณ์ภายในโครงการ
เนื่องจากพื้นที่ที่จะทาการออกแบบนั้น เป็น หอภาพยนตร์ ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่ค้นหา
จัดเก็บ เผยแพร่ความรู้ และประวัติภาพยนตร์ ซึ่งจากโครงสร้างองค์กรที่ศึกษาในบทที่ 2 จะทาให้
เห็นถึงพื้นที่ที่มีความจาเป็นต่อการใช้สอยภายในโครงการคือ
8.1 ส่ ว นด้ า นหน้ า หอภาพยนตร์ ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ กิ จ กรรม / นิ ท รรศการ
กลางแจ้ง
8.2 ส่วนโถงทางเข้า ประกอบด้วย เคาน์เต้อร์ประชาสัมพันธ์ พักคอย ร้านค้าของที่
ระลึกร้านอาหาร ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
8.3 ส่ ว นนิ ท รรศการถาวร ซึ่ ง จะจั ด แสดงประวั ติ ค วามเป็ น มาของภาพยนตร์
ภายในประเทศไทย
8.4 ส่วนโสตทัศน์สถาน เป็นส่วนให้บริการสาหรับการฉายภาพยนตร์ทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบกลุ่ม
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8.5 ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์ ให้บริการทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ทั้ง
รูปแบบของหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
8.6 ส่วนอานวยการ / สานักงาน
8.7 ห้องสุขา
8.8 ส่วนบันได, ลิฟท์โดยสาร, ลิฟท์ขนของ
8.9 ส่วนจอดรถโดยสาร, รถส่งของ
9 การสรุปวิเคราะห์เพื่อหา KEY WORD
จากการศึก ษาวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะเด่ น ของการแสดงหนั ง ใหญ่ การสร้ าง และการสื่ อ
ความหมายต่างๆ สามารถ สามารถสรุปวิเคราะห์ตีความได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 13

แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ KEY WORD

จากแผนภูมิที่แสดงออก จะเห็นถึงจุดร่วมบางอย่างที่คล้ายกันคือ จากอดีต หนังใหญ่ป็น
การแสดงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ และจะแสดงเฉพาะใน
เทศกาลงานพิธีสาคัญต่างๆ จวบจนกระทั่งความเปลี่ยนแปลงของสัง คมที่ค่อยๆ ทาให้ความนิยมใน
การแสดงหนั ง ใหญ่ ถู ก ลดทอนความส าคั ญ ลงไป จนมาถึ ง ในปั จ จุ บั น หนั ง ใหญ่ เ ป็ น เพี ย ง
ศิลปะการแสดงที่ จัดแสดงเพื่อให้สังคม หรือชุมชนรับรู้ถึงการมีอยู่ของศิลปแขนงนี้เท่านั้น จะมีการ
แสดงก็เฉพาะในโอกาส หรืองานพิธีสาคัญๆ หรือแสดงเพียงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันนักขัตฤกษ์
โดยที่ผู้แสดงก็จะเป็นเพียงเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งต้องอาศัยช่วงเวลาหลังเลิกเรียน หรือ
วันหยุดเพื่อซ้อมการแสดง ส่วนการเก้บรักษาก็จะเป็นเพียงการ ดูแลรักษา และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
ภายในวัดเท่ านั้น ส่วนของหอภาพยนตร์นั้น เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการที่จะเสาะหา และเก็บ
รักษาภาพยนตร์ของไทยตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ที่สูญหาย กระจัดกระจายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ความโดดเด่นของการแสดงหนังใหญ่ และแนวคิดในการจัดตั้งหอภาพยนตร์ จากอดีต
จนถึงปัจจุบันนั้น มี จุดร่วมบางอย่างที่คล้ายกันคือ เป็นมหรสพการแสดงที่สร้างความบันเทิงให้กับ
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ผู้คนตั้งแต่อดีตเรื่อยมา จวบจนกระทั่งค่อยๆเลือนหายไปกับ กระแสสังคมจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นเพียง
การเก็บรักษา และเผยแพร่ให้สังคมได้เรียนรู้ศึกษา จึงได้คาสัญของงานว่า “เชื่อมแสง-แปลงเงา”

แผนภูมิที่ 14

แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ KEY WORD
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10. การวิเคราะห์สถานที่ตั้งโครงการ
ที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่ ณ เลขที่ 94 หมู่ 3 ถ. พุทธมณฑลสาย 5 อ. ศาลายา จ.
นครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ภายในกรมศิลปากร เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับอาคารหอภาพยนตร์เดิม มี เนื้อที่รวม
ประมาณ 1,600 ตารางเมตร
ทิศเหนืออยู่ติดกับ วิทยาลัยนาฏศิลปะ ศาลายา
ทิศใต้อยู่ติดกับ สานักช่างสิบหมู่
ทิศตะวันออกอยู่ติดกับ อาคารหอภาพยนตร์เดิม
ทิศตะวันตกอยู่ติดกับ อาคารเก็บฟิล์มภาพยนตร์
ข้อดีของโครงการ อาคารตั้ ง อยู่ ไ ม่ ไ กลจากบริ เ วณชุ ม ชนมากนั ก สามารถเข้ า ถึ ง
โครงการได้สะดวก โดย รถโดยสารประจาทาง, รถตู้โดยสารประจาทาง, รถยนต์ส่วนบุคคล, รถยนต์
สาธารณะ เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ห่างออกมาจากแหล่งชุมชน ทาให้ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องของ
การจราจร ในกรณีที่ผู้เข้าชมมาเป็นหมู่คณะ
ข้อเสียของโครงการ เนื่องจากที่ตั้งของโครงการนั้น อยู่ในพื้นที่ของส่วนราชการ สังกัด
กรมศิลปากร ทาให้การเข้าถึงโครงการค่อนข้างมีกาหนดการที่ชัดเจน แต่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้

ภาพที่ 22

แสดงที่ตั้งอาคารหอภาพยนตร์. 8 กันยายน 2553. Google Earth.

11. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การพิจารณาเลือกสถานที่ตั้ง ของโครงการ ให้เหมาะกับแนวทางการดาเนินงานของ
โครงการ อาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยการเลือกที่ตั้ง อาคารหอภาพยนตร์
แห่งชาติ เลขที่ 94 หมู่ 3 ถ. พุทธมณฑลสาย 5 อ. ศาลายา จ. นครปฐม โดยใช้เกณฑ์การศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการดังนี้
11.1 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ เป็นการศึ กษาความเป็น ไปได้
และความพร้อมของโครงการในส่วนของการบริหารจัดการภายในองค์การ ให้สามารถดาเนินงานได้
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะแบ่งเป็นการพิจารณาในประเด็นหลัก 2 ข้อ คือ
11.1.1 ความพร้อมด้านบุคลากร ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหาร
จะมีจานวนไม่เกิน 11 คน ซึ่งป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้ านภาพยนตร์ ด้า นสื่อ สารมวลชน และด้านอื่นๆที่เกี่ ยวข้ อง ผู้อานวยการ โดย
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คณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อกาหนดของคณะกรรมการบริหาร
และบุคคลากรผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ ละสายงาน โดยมีเกณฑ์ การคัด เลือกตามข้อกาหนดของ
ผู้อานวยการ
11.1.2 ด้านนโยบายการบริหาร ที่ มุ่ ง เ น้ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ภาพยนตร์หรือสื่อโสตทัศน์ของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับมาตรฐานทางวิชาการ รวมถึง
การสร้างองค์ความรู้ ด้านภาพยนตร์หรือสื่อโสตทัศน์ของชาติ อีกทั้งยัง มีการสนับสนุนให้มีการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์หรือสื่อโสตทัศน์ ในการสร้างคุณค่าทางการศึกษา และทางเศรษฐกิจ
11.2 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน เป็นการศึกษาแหล่งที่มาของเงินทุน ใน
การดูแลกิจการภายในองค์การให้สามารถดาเนินการได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากหอภาพยนตร์แห่งชาติ
เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไร ดัง นั้นกิจกรรมการให้บริการหลายอย่างขององค์การ จึง เป็นการ
ให้บริการแบบให้ เปล่า แต่เ มื่อหอภาพยนตร์ แห่ง ชาติไ ด้รับการจัดตั้ง เป็นองค์ก ารมหาชน ทาให้
สามารถขยายการให้บริการได้กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานบริการด้านต่างๆ
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ และการทาสาเนาภาพยนตร์
11.3 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด เนื่ องจากได้ รั บการจั ดตั้ ง เป็ นองค์ก าร
มหาชน ทาให้สามารถขยายขอบเขตของงานด้านการตลาดในเชิ ง รุกมากขึ้ น ไม่วาจะเป็นการจั ด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาสาธารณะ การจัดนิทรรศการ และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือสื่อโสตทัศน์ และสามารถเข้าถึงได้
11.4 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ในที่นี้จะเป็นการกล่าวถึง องค์ประกอบ
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนงานก่อสร้าง และงานบริการ ดังนี้
11.4.1 ระบบสาธารณูปโภค
เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ใ นย่ า นธุ ร กิ จ
ความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคสามารถรองรับการเกิดขึ้นของโครงการได้
11.4.2 ข้อจากัดทางกฎหมาย เนื่ อ งจากเป็ น โครงการที่ ต่ อ เติ ม จาก
อาคารเดิม และก่อสร้างใหม่ในบางส่วน การดาเนินงานจึง ต้องอยู่ภายในข้อกาหนดทางกฎหมาย
ประเภทอาคาร
11.4.3 การเข้าถึงโครงการ
เป็นพื้นที่ที่อยู่ชานเมืองกรุงเทพฯ แต่ก็
มีส่วนที่ดีคือเป็นถนนสายหลักในการเดินทาง เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก และเข้าถึงได้ง่าย ไม่
ว่าจะเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล, รถประจาทาง
11.4.4 ขนาดที่ดินและรูปร่างของที่ดิน ขนาดของที่ ดิ นมี ลั ก ษณะเป็ น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีพื้นที่ที่มีขนาดพอเหมาะกับโครงการขนาดกลาง
11.4.5 เงื่อนไขทางด้านการเงิน เนื่องจากเป็นองค์การที่ไม่แสวงหากาไร
การคานึ งถึ งผลตอบแทนจึ งน้อ ยมาก ซึ่ง จะเน้น หนัก ไปในทางการเก็บ รัก ษา และเผยแพร่ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับภาพยนตร์หรือสื่อโสตทัศน์ของชาติ แต่อย่างไรก็ดี แหล่งเงินทุนสนับสนุนในระยะ
เริ่มต้นของโครงการนั้น จะเป็นงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งเป็นงบราชการผ่านกระทรวงวัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย และงบประมาณจากหน่วยงานเอกชนผู้สนับสนุนโครงการ
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จากผลการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ของหนังใหญ่และการวิเคราะห์แนวทางการดาเนินงาน
ของหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงเงื่อนไขและข้อจากัดต่างๆ ซึ่งสามารถนามาเป็น
แนวความคิดในการออกแบบภายในอาคารหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12. วิเคราะห์ตัวอาคาร
อาคารหอภาพยนตร์ เป็นอาคารสูง 9 ชั้นรวมชั้นใต้ดิน ออกแบบโดย บริษัทต้นศิลป์
สตูดิโอ และบริษัทสถาปนิกก่อกาลดี เป็นอาคารที่ออกแบบโดยเน้นการใช้แสงธรรมชาติมาใช้ภายใน
พื้นที่ตัวอาคาร แบ่งพื้นที่การใช้งานหลักๆ คือ
ชั้นใต้ดิน พื้นที่จอดรถ, ห้องเครื่องปรับอากาศ (AHU.) ห้องเครื่องไฟฟ้า (M&E)
ชั้น 1
โถงประชาสั ม พั น ธ์ , ร้ า นค้ า , ร้ า นอาหาร, นิ ท รรรศการชั่ ว คราว, ลาน
กิจกรรมกลางแจ้ง
ชั้น 2
โรงภาพยนตร์ขนาดกลาง, นิทรรศการชั่วคราว
ชั้น 3
ห้ อ งฝึ ก อบรมขนาดเล็ ก , โรงภาพยนตร์ ข นาดกลาง, ห้ อ งนิ ท รรศการ
ภาพยนตร์, ส่วนสานักงานอานวยการพื้นที่
ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์, ห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก (30 ที่นั่ง) จานวน 2
ชัน้ 4
ห้อง, ห้องสมุด IT.
ชั้น 5
ส่ ว นโถงโรงภาพยนตร์ , ลานกิ จ กรรมกลางแจ้ ง , ห้ อ งพั ก คอย, ห้ อ ง
เตรียมการแสดง, ห้องเตรียมอาหาร
ชั้น 6
ส่วนโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่
ชั้น 7
ส่วนโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ชั้น 2
13. ประวัติความเป็นมาของหอภาพยนตร์ในประเทศไทย
ประเทศไทย ซึ่งมีประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และการผลิตภาพยนตร์มาก เคยติดอยู่ใน
อันดับ 12 ประเทศผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของโลก คือผลิตภาพยนตร์เรื่องมากว่า 100 เรื่องต่อปี
น่าสังเกตว่าความคิดในการจัดเก็บรักษาภาพยนตร์ของชาติได้เคยเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งหนึ่งใน
ปี พ.ศ. 2509 คือ เมื่อคณะอนุกรรมการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการชาติ ว่าด้วยองค์การยูเนสโก
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็นประธาน มีมติในการ
ประชุ มครั้ง หนึ่ง ของปี นั้น เรียกร้องให้หอสมุดแห่ง ชาติ เปิดแผนกเก็บภาพยนตร์ที่ มีคุณค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมขึ้นอีกแผนกหนึ่ง โดยหวังจะให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นไปใน
อดีตได้อย่างชัดแจ้ง และพร้อมกันนั้นก็ต้องการให้เกิดความสะดวกสะบายในการค้นคว้าด้วย (ไทยรัฐ
7 ตุลาคม 2509) แต่น่าเสียดายว่า การเรียกร้องนั้นไม่สามารถทาให้เกิดการปฏิบัติจริงแต่อย่างใด
เวลาผ่านไปจนถึงปี พ.ศ. 2524 มีเอกชนซึ่งสนใจศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ไทยผู้หนึ่ง ได้ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์เก่าสมัยรัชกาลที่ 7 ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟ
หลวงในอดี ต จึ งเรี ยกร้ องต่ อสาธารณะผ่า นทางสื่ อ มวลชน ให้ ทางราชการดาเนิน การอนุรั ก ษ์
ภาพยนตร์เหล่านั้นและจัดตั้งหน่วยงานทาหน้าที่เก็บรวมรวมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทย
การเรียกร้องนี้ อาจจะไม่เกิดผลเป็นจริงขึ้นได้เลย เช่นเดียวกับเมื่อสิบห้าปีก่อนนั้น ถ้าหากว่าเอกชน
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นั้นไม่ยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องอย่างเด็ดเดี่ยวและต่อเนื่อง และโดยการลงมือกระทาจริง ด้วยการค้นหา
สะสมฟิล์มภาพยนตร์ที่มีค่าของชาติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2527 กรม
ศิลปากร จึงต้องยอมรับข้อเรียกร้อง โดยจัดทาโครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ และขออนุมัติ
โครงการนี้จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2527
คณะกรรมการของโครงการ ซึ่ง ประกอบด้วยข้ าราชการกรมศิลปากร นักวิชาการ
เอกชน และบุคคลในวงการภาพยนตร์ ได้ศึกษาการจัดตั้ง รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานหรือองค์กรด้านนี้ของประเทศต่าง ๆ ที่สุดได้เห็นชอบให้เรียกชื่อหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทยนี้ว่า หอภาพยนตร์แห่งชาติ และเรียกในภาษาอังกฤษว่า The National Film Archive
ตามแบบของประเทศอังกฤษ คณะกรรมการยังมองเห็นว่าหน่วยงานนี้ สามารถพัฒนาให้มีฐานะเป็น
เอกเทศระดับกองของหน่วยราชการได้ในอนาคต แต่ในระยะเริ่มต้นซึ่งไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนอกจาก
แผ่นกระดาษ จึงให้มีฐานะเท่ากับงานหนึ่ง ฝากไว้กับกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในขณะนั้น และ
ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร ให้ใช้อาคารเก่าทิ้งร้างหลังหนึ่ง ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ ซึ่งเคยเป็นอาคารโรงกษาปณ์ของกรมธนารักษ์มาก่อน ทาเป็นที่ทาการของ
หอภาพยนตร์แห่งชาติ โดยจ้างลูกจ้างชั่วคราว 4 นาย และแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งมาปฏิบัติหน้าที่
เป็นหัวหน้างาน
ภารกิจในระยะแรกของหอภาพยนตร์แห่ง ชาติ คือ การแสวงหาภาพยนตร์และสิ่ ง
เกี่ยวเนื่องใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับภาพยนตร์ เช่น เอกสารเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ ภาพถ่ายเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการโฆษณาเผยแพร่ภาพยนตร์ วัตถุและอุปกรณ์ครุภัณฑ์เกี่ยวกับการสร้าง
ภาพยนตร์ หนังสือและวารสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ ฯลฯ โดยเน้นที่ผลงานซึ่งเป็นของคนไทยหรือของ
ชาติ ซึ่งคนไทยได้เริ่มรู้จักภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 และเริ่มสร้างภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2443 เป็นต้นมา ปัญหาสาคัญคือฟิล์มภาพยนตร์เป็นสื่อที่เปราะบางที่สุด อาจเสื่อมสภาพได้อย่าง
ง่ายดายหากไม่ได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ จึงเชื่อว่าผลงานภาพยนตร์ของชาติได้เสื่อมสภาพและ
สาบสูญไปแล้วเป็นจานวนมาก อาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่เคยสร้างขึ้นมา
อย่างไรก็ดี หอภาพยนตร์แห่งชาติ สามารถติดตามค้นหาและแสวงหาฟิล์มภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่ยัง เหลืออยู่ได้เป็นจานวนมากพอที่จะเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็น
มรดกอย่างหนึ่งของชาติสืบไป ขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่คอยแสวงหาและจัดเก็บบรรดาภาพยนตร์และ
สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ของชาติที่ได้รับการผลิตในปัจจุบัน เพื่อมิให้สูญหายไปดังในอดีต
ปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรให้โอนหอภาพยนตร์แห่งชาติไปสังกัดเป็นฝ่ายหนึ่งในกอง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และในปีนี้เองหอภาพยนตร์แห่งชาติเริ่มเปิดให้บริการแก่สาธารณชน ซึ่งมี 2
ลักษณะ คือการให้บริการแก่ผู้เข้าไปขอค้นคว้าภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ อีกลักษณะ
คือการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ การจัดนิทรรศการ การจัดบรรยายเกี่ยวกับภาพยนตร์ นอกจากนี้
หอภาพยนตร์แห่งชาติยังได้สมัครเป็นสมาชิกสังเกตการณ์ของสหพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ และ
ในปีเดียวกันนี้หอภาพยนตร์แห่งชาติได้รั บรางวัลเหรียญเงินขององค์การยูเนสโก นับเป็นเกียรติภูมิ
สาคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงานและของชาติ
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ปี พ.ศ. 2540 หอภาพยนตร์แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ย้า ยสถานที่ ตั้ ง จากอาคารเก่ า ในบริ เ วณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพ ไปยังสถานที่ตั้งใหม่ที่ถนนพุทธมณฑล สาย ๕
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หอภาพยนตร์แห่งชาติที่ศาลายา จะได้รับการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์อนุรักษ์และจัดเก็บภาพยนตร์ของชาติ เป็นศูนย์ให้บริการค้นคว้าศึกษาภาพยนตร์
และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นเอกสาร
ประวัติศาสตร์ เป็นงานศิลปและเป็นมหรสพ โดยจัดสร้างห้องสมุด โรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ (หอภาพยนตร์แห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม: ประวัติหน่วยงาน, 2552)
14. ประวัติความเป็นมาของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เมื่อ 23 มิถุนายน 2552 หอภาพยนตร์ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานองค์การ
มหาชน โดยได้ให้เหตุผลในการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนดังนี้
14.1 ความจาเป็นอันเนื่องจากภารกิจ การรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ความเป็นไปของ
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นรากของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยที่ ได้
ดาเนินการมาและเรียกกันว่า “จดหมายเหตุ ” ปกติจะเน้นการจัดเก็บและบันทึกจากเอกสารหรือ
หนังสือ สิ่งพิมพ์ รวมทั้งบางส่วนบันทึกในลักษณะของภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง ซึ่ง
เก็บ รักษาบนแผ่ นฟิ ล์ม (film) ระยะแรกในอดีตจะมี ไ ม่ม ากนัก หน่ วยงานรองรับ ภารกิจ คือ หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งมีสถานะเป็นแผนกหนึ่ง อยู่ในกองหรือสานักหอจดหมายเหตุแห่ง ชาติ (ใน
ปัจจุบัน) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมด้านภาพยนตร์หรือสื่อ
โสตทัศน์ ซึ่งดาเนินการมาเป็นเวลา 23 ปีแล้ว เมื่อเทคโนโลยีมีราคาถูกลงและพัฒนาปากทให้การ
บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ด้ ว ยฟิ ล์ ม เป็ น เรื่ อ งง่ า ยและมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมากมหาศาลขึ้ น เป็ น ล าดั บ ทั้ ง ใน
รูปลักษณะของ ฟิล์ม (film) แถบแม่เหล็ก (tape) หรือเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทอื่น ที่สาคัญสื่อ
โสตทัศน์เหล่านี้เสื่อมสภาพหรือถูกทาลายได้โดยว่าย ทาให้การเก็บรวมรวมและการอนุรักษ์ อันเป็น
ภารกิจของหอภาพยนตร์แห่งชาติมีความยุ่ง ยากและซับซ้ อนยิ่ง ขึ้น ต้องการการจัดการที่ทันสมั ย
สามารถร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภารกิจการจัดเก็บ
อนุรักษ์ แผ่นฟิล์มบันทึกภาพและเสียง ส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึง
แผ่นภาพและเสียงที่บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับราชพิธี หรือรัฐพิธีตามโบราณราชประเพณีที่มีองค์กร
หรือบุคคลอื่นจัดทาทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ประกอบกับในปี พ.ศ 2550 รัฐบาลโดยมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 ได้อนุมัติให้หอภาพยนตร์แห่ง ชาติ เป็นหน่วยงานปฏิบัติ
รับผิดชอบในโครงการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และ ภาพนิ่ง ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 ได้รับงบประมาณ 198.55 ล้านบาท เพื่อดาเนินการก่อสร้างอาคารหอภาพยนตร์ส่ว นพระองค์
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ภาพยนตร์และจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนสืบไป และใน
การนี้ได้มอบให้กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาปรับปรุง โครงสร้างการบริหารจัดการหอภาพยนตร์
แห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะรับผิดชอบดูแลฟิล์มภาพยนตร์และภาพนิ่งส่ วนพระองค์
สืบไปด้วย ทาให้ภารกิจเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
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14.2 ความจาเป็นอันเนื่องจากลักษณะองค์กร องค์กรที่จะมาบริหารงานจดหมายเหตุ
ในลักษณะของภาพและเสียงบนแผ่นฟิล์มหรือวัสดุอื่น จะต้องมีหน่วยงานหลักประสานเครือข่ายหรือ
ให้ได้มาซึ่งฟิล์มหรือวัสดุอื่น เพื่อทาการรักษาให้คงสภาพพร้อมใช้ได้ทุกเมื่อ เพื่อเผยแพร่และบริการให้
ประชาชนหรือนานาชาติได้รับรู้ เกิดความสานึกตระหนักในความมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของที่พร้อมจะร่วม
รักษาสิ่งที่ดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังหรือเกิดความรู้ความเข้าใจของคนต่างชาติ อันนาไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสัมคมในโลก ภารกิจดังกล่าว จึงมีลักษณะที่สามารถมี
รายได้จากการบริการ จะต้องมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและต้องการการบริการ
ที่สนองต่อผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องที่เป็นเครือข่ายทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และเมื่อ
พิจารณาปรับเข้ ากับหลั กการจั ดตั้ง องค์กรภาครัฐซึ่ง มีทัง ในรูปส่วนราชการ องค์ การมหาชนและ
รัฐวิสาหกิจ เห็นว่าไม่มีลักษณะเป็นบริการที่ต้องใช้อานาจปกครอง (รองรั บโดยองค์ กรแบบส่ว น
ราชการ) หรือบริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ต้องมีรายได้และกาไร (รองรับโดย
องค์กรแบบรัฐวิสาหกิจ) แต่เป็นบริการทางสังคมที่ไม่มุ่งมั่นหวังกาไรจาการดาเนินการ ซึ่งเป็นลักษณะ
ภารกิจที่สมควรจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
หากหอภาพยนตร์แห่งชาติ มีสถานะดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็จะไม่สามารถพัฒนางานได้
ทันกับความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของสังคม ปัจจุบันนี้หอภาพยนตร์
แห่งชาติประสบปัญญหาไม่สามารถรักษามรดกภาพยนต์และสื่อโสตทัศน์ของชาติได้ทันการณ์และได้
มาตรฐานวิชาการ ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศที่รับภารกิจนี้ หน่วยงานไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะติดตามแสวงหาดูแลสื่อโสตทัศน์รูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย และที่สุด
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล ปัญหาสาคัญ ของหน่วยงานคือการบริหารใน
บริ บทของการเป็น ส่ว นราชการมีข้ อจ ากั ด ในการบริก ารที่ ต้อ งมี ประสิท ธิภ าพสูง ภารกิ จของหอ
ภาพยนตร์แห่งชาติเป็นบริการแก่สาธารณะด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ ไม่มีการบริการสาธารณะ
ทางปกครอง จึงสมควรแปรสภาพเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
ได้ ซึ่งจะทาให้การบริหารจัดการของหอภาพยนตร์เป็นอิสระ เพิ่มความคล่องตัวมีประสิทธิภาพจริง
(คาชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นองค์การมหาชน, 2550 : 2-3)
15. กรอบโครงสร้างของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
การดาเนินงานขององค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด มี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการทางานในสายงานต่างๆ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงานดังนี้
15.1 กลุ่มงานบริหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผน ติดตามผลการบริหารโดยรวม
ทั้งในส่วนของงานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานการเงิน การประสานนโยบายต่างๆ งานวิเทศน์
สัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ ตลอดจนการประสานโครงการพิเศษต่างๆ ในสายงานบริหารแบ่ง งาน
ออกเป็น 2 ฝ่ายและ 1 หน่วยงานอิสระ คือ ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายนโยบาย หน่วยตรวจสอบภายใน
(หน่วยงานอิสระ ทางานประสานกับคณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน)
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15.2 กลุ่มงานอนุรั กษ์ มีหน้าที่ เกี่ยวกับการแสวงหา รวบรวม ภาพยนตร์ และสิ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ คัดเลือก ทาทะเบียน การตรวจสภาพ การซ่อมสงวนรักษา การจัดเก็บ การ
ทาสาเนา สายงานอนุรักษ์แบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายจัดหาและลงทะเบียน ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมสงวน
รักษาและจัดเก็บ หอภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ฝ่ายพัฒนาสื่อ
15.3 กลุ่มงานบริการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูล ทาเครื่องมือสืบค้น
งานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการ ด าเนิ น งานด้ า นจั ด ห้ อ งสมุ ด เฉพาะทางด้ า นภาพยนตร์ แ ละโทรทั ศ น์
ดาเนินงานจัดพิพิธภัณฑ์ทางด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ ดาเนินงานโรงภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์
แห่งชาติ การพัฒนากิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการต่างๆ การจัดรายการต่างๆ การจัดอบรม โดย
สายงานบริการแบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายข้อมูลและวิจัย ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
จากการแบ่งกลุ่มดังกล่วข้างต้น หอภาพยนตร์แห่งชาติ ได้กาหนดอัตรากาลังสาหรับ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานต่างๆ จานวน 50 อัตรา ดังนี้
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ จานวน 1
อัตรา
รองผู้อานวยการ
จานวน 2
อัตรา
กลุ่มงานบริหาร
จานวน 11
อัตรา
กลุ่มงานอนุรักษ์
จานวน 30
อัตรา
กลุ่มงานบริการ
จานวน 15
อัตรา

หอภาพยนตร์ แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
ผู้อานวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน
และประเมินผลการทางาน
- อัตรา 3 ตาแหน่ง

รองผู้อานวยการ

กลุม่ งาน
อนุรักษ์

กลุม่ งาน
บริ หาร
ฝ่ าย
อานวยการ
- สารบรรณ
- การเงิน / การ
บัญชี
- อาคารพัสดุ,ยาน
ยนต์
- บุคคล, สวัสดิการ
- อัตรา 7 ตาแหน่ง

ฝ่ ายนโยบาย
- แผนงาน
งบประมาณ
- ประชาสีมพันธ์
- พัฒนาธุรกิจ
- อัตรา 4 ตาแหน่ง

ฝ่ ายจัดหา
และ
ลงทะเบียน
- ติดต่อ รับมอบ
- ประเมินคุณค่า
- ลงทะเบียน
- ควบคุมดูแล
ลิขสิทธิ์
- อัตรา 4 ตาแหน่ง

ฝ่ าย
ปฏิบตั กิ าร
ซ่อมสงวน
รักษา
- ตรวจสภาพ
- ซ่อมสงวนรักษา
- ดาเนินการ
ห้ องปฏิบตั ิการ
- ดาเนินการจัดเก็บ
- อัตรา 13
ตาแหน่ง

ฝ่ ายพัฒนา
สื่อ
- แปลงฟิ ล์มเป็ นวีดี
ทัศน์
- ทาสาเนา
ให้ บริการ
- ผลิตสื่อ
- อัตรา 7 ตาแหน่ง

กลุม่ งาน
บริ การ
ฝ่ ายหอ
ภาพยนตร์
ส่วนพระองค์
- ควบคุมดูแลห้ อง
เย็น
- เก็บรักษาฟิ ล์ม
- ตรวจสภาพ
- ควบคุมรักษา
ความปลอดภัย
- อัตรา 6 ตาแหน่ง

ฝ่ ายข้ อมูล
และวิจยั

ฝ่ ายพัฒนา
กิจกรรม

- ทาบัตรรายการ
และเครื่ องมือช่วย
ค้ น
- พัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูล
- ผลิตข้ อมูล
- อัตรา 4 ตาแหน่ง

- จัดทาพิพธิ ภัณฑ์
- จัดรายการฉาย
ภาพยนตร์
- จัดหลักสูตรอบรม
- อัตรา 5 ตาแหน่ง

ฝ่ ายห้ องสมุด
- จัดหาและ
ให้ บริการหนังสือ
วารสาร
- จัดหาและบริการ
โปสเตอร์ โชว์การ์ ด
- จัดหาและบริการ
ภาพนิง่
- อัตรา 6 ตาแหน่ง

แผนภูมิที่ 15 แสดงโครงสร้างการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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16. ภารกิจขององค์การ
16.1 ด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติ หอภาพยนตร์แห่ง ชาติจะเป็นแหล่งเก็บสะสม
และดูแลรักษาบรรดาผลงานด้านภาพยนตร์หรือสื่อโสตทัศน์ทั้งหลายที่ผลิตขึ้นหรือมีใช้อยู่ในประเทศ
ไทย เป็นหลักประกันว่าผลงานโสตทัศน์ทั้งหลายนั้นจะเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูหลานในอนาคต
16.2 ด้านการศึกษา เป็นแหล่งให้บริการค้นคว้าศึกษาและการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
โดยใช้ภาพยนตร์หรือสื่อโสตทัศน์เป็นสื่อ เป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน
16.3 ด้านเศรษฐกิจ เป็นคลัง ทรัพย์สินทางปัญ ญาในรูปมรดกโสตทัศน์ของชาติ ซึ่ง
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ใช้เป็นต้นทุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้งอกเงยต่อยอดได้
16.4 การการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
16.4.1 คุณภาพในการบริการ หอภาพยนตร์แห่งชาติจะมีประสิทธิภาพใน
การบริการอันเนื่องมาจากสภาพขององค์การมหาชนที่ให้อิสระการบริหารแก่องค์การ จะทาให้ต้นทุน
ต่ามีอัตราค่าธรรมเนียม ที่เป็นธรรมหรือในอัตราที่เหมาะสม ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
มากขึ้นและเพิ่มรายได้ ทาให้สามารถนากาไรไปพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูงขึ้น บริการเพิ่มความ
หลากหลาย ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด
16.4.2 ลดงบประมาณแผ่นดินในการจัดบริการสาธารณะ รายได้จากการ
บริการจะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของการดาเนินการ รวมทั้งจะช่วยลดงบประมาณที่รัฐจัดสรรเพื่อ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมที่บันทึกโดยสื่อโสตทัศน์ (หอภาพยนตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน). 2550: 7)
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17. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โครงการ
ในกรณี ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ ใ ช้ โ ครงการ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ ผู้
ให้บริการ และผู้ใช้บริการ
17.1 ผู้ให้บริการ
17.1.1 ผู้อานวยการ / รองผู้อานวยการ
ลักษณะการทางานของผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ จะมีเวลาในการ
ทางานที่ไม่เป็นเวลาที่แน่นอน เนื่องจากจะต้องมีภารกิจในการทางาน ประชุม สัมมนา บรรยาย นอก
สถานที่

แผนภูมิที่ 16

แสดงพฤติกรรมการใช้งานของผู้อานวยการ / รองผู้อานวยการ

17.1.2 กลุ่มงานบริหาร-ฝ่ายอานวยการ, ฝ่ายนโยบาย
พนักงานจะเดินทางถึงสานักงาน ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถประจาทาง โดยรถยนต์จะจอดใน
พื้นที่จอดรถ แล้วเข้าทาง ทางเข้าด้านหลัง แล้วจึงเข้าไปในสานักงาน โดยที่มีเวลาทางานในแต่ละวัน
คือ
เวลาทางาน
08.00 - 17.00 น.
เวลาพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.

แผนภูมิที่ 17

แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริหาร-ฝ่ายอานวยการ, ฝ่ายนโยบาย
17.1.3 กลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายจัดหาและลงทะเบียน

แผนภูมิที่ 18

แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายจัดหาและลงทะเบียน
17.1.4 กลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมสงวนรักษา

แผนภูมิที่ 19

แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมสงวนรักษา
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17.1.5 กลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายพัฒนาสื่อ

แผนภูมิที่ 20

แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายพัฒนาสื่อ
17.1.6 กลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายหอภาพยนตร์ส่วนพระองค์

แผนภูมิที่ 21

แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานอนุรักษ์-ฝ่ายภาพยนตนตร์ส่วนพระองค์
17.1.7 กลุ่มงานบริการ-ฝ่ายข้อมูลและวิจัย

แผนภูมิที่ 22

แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริการ-ฝ่ายข้อมูลและวิจัย
17.1.8 กลุ่มงานบริการ-ฝ่ายพัฒนากิจกรรม

แผนภูมิที่ 23

แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริการ-ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
17.1.9 กลุ่มงานบริการ-ฝ่ายห้องสมุด

แผนภูมิที่ 24

แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มงานบริการ-ฝ่ายห้องสมุด

17.2 ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ อาจจะมาเป็นบุคคลเดียว นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป
เป็ น กลุ่ ม เล็ ก หรื อ มาเป็ น หมู่ ค ณะ โดยในส่ ว นของ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นิ ท รรศการ ห้ อ งฉายภาพยนตร์
ห้องสมุดภาพยนตร์ จะให้บริการตั้งแต่ 10.00 - 19.00 น.
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แผนภูมิที่ 25

แสดงพฤติกรรมการใช้งานของผู้มาใช้บริการ
17.3 พื้นที่การใช้งานแบ่งเป็น
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 ส่วนอานวยการ / สานักงาน
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แผนภูมิที่ 26

แสดง BUBBLE DIAGRAM

บทที่ 5
การแปรรูปสู่กระบวนการออกแบบโครงการ
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรต่างๆนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนามาเป็น ส่วนใน
การคลี่คลาย แปรรูป สู่งานออกแบบ สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ผังแสดงขั้นตอนในการเข้าถึงพื้นที่ใช้สอย
ที่ได้มาจากการกาหนด program ในบทที่ 4 โดยมีสัญลักษณ์ที่แสดงการเข้าถึงพื้นที่ใน
แต่ละส่วน เพื่อที่จะสามารถกาหนดประโยชน์ใช้สอยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และเป้นสัดส่วน

แผนภูมิที่ 27

แสดงแนวความคิดในการกาหนดขั้นตอนการทางานของพื้นที่ใช้สอย

2. KEY WORD
จากการศึกษาวิเ คราะห์ศิลปะการแสดงหนัง ใหญ่ นั้ น เมื่อวิเคราะห์ถึง อัตลักษณ์ของ
ศิลปะการแสดงหนังใหญ่นั้น จะเป็นศิลปะที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ในด้านต่างๆ คือ ด้านศิลปะการ
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แกะตัวหนัง ผ่านการแสดงเรื่องราวในวรรณคดีรามเกียรติ์ โดยใช้ลักษณะท่าทางต่างๆของตัวละครที่
เคลื่อนไหว และทักษะในการแสดงของผู้เชิดหนังที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างช่าชอง ผ่านมิติของแสงไฟ
ก่อให้เกิดเงาที่พาดผ่านบนผืนผ้าจอหนัง การแสดงหนังใหญ่ในแต่ละครั้งจะทาการแสดงก็ต่อเมื่อมีงาน
มหรสพขนาดใหญ่ในระดับเจ้าขุน มูลนาย ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ข้อจากัดของการแสดงหนัง
ใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงนาไปสู่ KEY WORD เปลี่ยนแสง แปลงเงา ซึ่ง จากบท
วิเคราะห์นั้น ได้ใช้ทฤษฎีการเคลื่อนที่, เปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะทาให้สามารถแสดงออกผ่านการเคลื่อนที่ ที่
สอดคล้อง สัมพันธ์กัน โดยจะนาไปสู่การออกแบบโครงการดังนี้

KEY WORD
เชื่อมแสง แปลงเงา
แผนภูมิที่ 28

แสดงแนวคิด KEY WORD

จากแผนภูมิดังกล่าวสามารถอธิบายแนวคิดได้ดังนี้
2.1 MASTER PLAN จากการศึกษาบริบทในการจัดพื้นที่การแสดงหนังใหญ่ ได้นามา
ประยุกต์สู่การออกแบบจัดวาง MASTER PLAN ของโครงการ
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แผนภูมิที่ 29

แสดงแนวคิดการจัดวาง MASTER PLAN

การจัดวาง MASTER PLAN ของโครงการ ได้แนวคิดมาจากการจัดพื้นที่ในการแสดง
หนังใหญ่ ซึ่งจะมีพื้นที่ใช้งานหลักๆ 3 โซนคือ
พื้นที่สาหรับผู้ชมที่มาชมการแสดง จัด วางให้เ ป็น บริ เวณ OPEN SPACE
AREA ซึ่งเป็นพื้นที่สาหรับผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการ โดยก่อนที่จะเข้าไปภายในโครงการ พื้นที่ส่วน
นี้จะเป็นพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ของผู้มาใช้พื้นที่
พื้นที่จัดแสดงหนังใหญ่ จัดวางพื้นที่เป็นส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
พื้นที่ด้านหลังเวทีหรือหลังจอหนัง ซึ่ง เป็นส่วนที่จัดเตรียมการแสดงของผู้
แสดง หรือจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งแทนค่าเป็นส่วนของสานักงานของเจ้าหน้าที่
ของโครงการ
2.2 SPACE ความเชื่อมโยงของพื้น ที่ จะเป็นการเชื่อมโยงในลักษณะของการแสดง
หนังใหญ่ซึ่งส่วนพื้นที่สาหรับชมการแสดงจะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง เชื่อมต่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยการใช้พื้นที่
กิจกรรมต่างๆเป็นตัวเชื่อมพื้นที่ในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน
2.3 FUNCTION จากการสรุปแนวทางในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยตามความต้องการ
ภายในโครงการ โดยสรุปเป็นพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ดังนี้
ชั้นใต้ดินพื้น ที่ จ อดรถ, ห้ อ งเครื่ อ งปรั บ อากาศ (AHU.) ห้ อ งเครื่ องไฟฟ้ า
(M&E)
ชั้น 1 โถงประชาสัมพันธ์, ร้านค้า, ร้านอาหาร, นิทรรรศการชั่วคราว,
ลานกิจกรรมกลางแจ้ง
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ชั้น 2 โรงภาพยนตร์ขนาดกลาง, นิทรรศการชั่วคราว
ชั้น 3 ห้ อ งฝึ ก อบรมขนาดเล็ ก , โรงภาพยนตร์ ข นาดกลาง, ห้ อ ง
นิทรรศการภาพยนตร์, ส่วนสานักงานอานวยการพื้นที่
ชั้น 4 ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์, ห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก (30 ที่นั่ง)
จานวน 2 ห้อง, ห้องสมุด IT.
ชั้น 5 ส่วนโถงโรงภาพยนตร์, ลานกิจกรรมกลางแจ้ง, ห้องพักคอย, ห้อง
เตรียมการแสดง, ห้องเตรียมอาหาร
ชั้น 6 ส่วนโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่
ชั้น 7 ส่วนโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ชั้น 2
2.4 MATERIAL นอกเหนือไปจากตัวหนังที่เป็นวัสดุ หลักในการแสดงหนังใหญ่แล้ว
ความโปร่งแสง และทึบแสงของตัวหนัง การฉลุ ลายก็เป็นส่วนที่มีผลต่อการรับรู้การมองเห็น ด้ว ย
เช่นกัน ซึ่งจะแทนค่าโดยการใช้วัสดุ สังเคราะห์ที่มีความโปร่งแสง ผสมผสานกับการใช้วัสดุธรรมชาติ
ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
2.5 PATTERN ลวดลายต่างๆที่เ กิดจากการฉลุ ตัวหนัง และเส้น สายต่างๆ ที่ สร้า ง
ความรู้สึกเคลื่อนไหว ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ในแต่ละโซนของโครงการ
2.6 TIMING การใช้แสงสว่าง ทั้งจากแสงธรรมชาติ และแสงประดิษฐ์ ภายในพื้นที่
โครงการ เพื่อสร้างให้พื้นที่ในแต่ละพื้นที่เกิดมิติของความเคลื่อนไหว
3. แนวความคิดในการออกแบบจัดวางรูปทรงอาคาร

ภาพที่ 23

แสดงผังพื้นที่โครงการ
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จากพื้นที่เดิมของโครงการ มีบริเวณที่ดินที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดในการจัดวาง MASTER PLAN โดยในพื้นที่โครงการนั้น จะมีอาคารเดิมของโครงการ ซึ่ง
เป็นส่วนสานักงานโครงการ และส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ บริเวณพื้นที่ที่เหลือจะเป็นพื้นที่โล่ง ซึ่ งจะเป็น
พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ

ภาพที่ 24

แสดงแบบร่างที่ 1 การออกแบบจัดวางผังโครงการ (MASTER PLAN)

จากภาพการออกแบบจัดวาง ซึ่งได้แนวคิดข้างต้นมาจากพื้นที่การแสดงหนังใหญ่ ซึ่ง
แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือส่วนของผู้ชม ออกแบบให้เป็นพื้นที่ โล่งสาหรับการจัดกิจกรรม ส่วนของเวที
การแสดง ได้ออกแบบจัดวางให้เป็น พื้นที่ของตัวอาคาร และส่วนด้านหลังเวทีซึ่งจัดให้เป็นส่วนของ
สานักงาน

ภาพที่ 25

แสดงแบบร่างที่ 2 การออกแบบจัดวางผังโครงการ (MASTER PLAN)
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จากแนวความคิดของแบบแรกนั้น ได้ปรับให้ตัวอาคารเดิม ซึ่งเป็นอาคารศรีศาลายาย้าย
ไปอยู่ระหว่างตัวอาคาร กับอาคารสานักงาน เนื่องจากพื้นที่เดิมของอาคารศรีศาลายาเป็นบริเวณ
ทางเข้าโครงการ และหันหน้าออกไปทางถนนใหญ่ ซึ่งปรับมุมมองให้สามารถมองเห็นตัวอาคารหลัก
ได้อย่างชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเก็บรักษาตัวอาคารเดิมไว้ได้ โดยที่อาคารศรีศาลายา
ปรับให้เป็นส่วนพักผ่อนของผู้เข้าใช้โครงการ โดยจัดให้เป็นพื้นที่ของร้านกาแฟกึ่งพิพิธภัณฑ์ สาหรับ
บุคคลทั่วไป และปรับทัศนียภาพโดยรอบให้ดูร่มรื่นมากขึ้นด้วยการทาบ่อน้า และให้ตัวอาคารลอยขึ้น
ทาให้ดูโดดเด่น

ภาพที่ 26

แสดงแบบการจัดวางผังโครงการ (MASTER PLAN)

4. แนวความคิดในการออกแบบผิวอาคาร

ภาพที่ 27

ภาพแสดงแบบการเคลื่อนที่ของตัวหนัง

จากภาพร่างซึ่งได้แนวความคิดมาจาก ลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวหนัง ที่มีลักษณะ
คล้ายกับการไหวไปมา ทาให้เกิดมิติของการเคลื่อนไหว
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ภาพที่ 28

ภาพแสดงแบบการเคลื่อนที่ของตัวหนัง

ภาพที่ 29

ภาพแสดงแบบการเคลื่อนที่ของตัวหนัง
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ภาพที่ 30

แบบร่างแสดงรูปด้านอาคาร

จากแบบร่างแนวความคิดในการออกแบบ ได้นาลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวหนัง โดย
การนาเอาลักษณะการเคลื่อนไหวของโครงไม้ที่ผูกติดกับตัวหนัง นามาใช้เป็นโครงสร้างหลักของผิว
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 ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 พื้นที่หลักๆ คือ
 พื้นที่กิจกรรมกลางแจ้ง
 ตัวอาคาร
 พื้นที่ส่วนสานักงาน
โดยพื้นที่ส่วนกิจกรรมกลางแจ้ง และพื้นที่ตัวอาคาร จัดวางให้เป็นส่วนพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
5.1 ส่วนพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้ง
ภายในตัวอาคารประกอบด้วย
5.2 ส่วนบริการและประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ
5.3 ส่วนพิพิธภัณฑ์ถาวร
5.4 ส่วนนิทรรศการ
5.5 ส่วนโสตทัศน์สถาน
5.6 ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์
5.7 ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์ / ส่วนวิชาการ, วิจัย
5.8 ส่วนโรงภาพยนตร์

95
5.9 ส่วนร้านค้า, ของที่ระลึก และร้านอาหาร
พื้นที่ส่วนสานักงาน
5.10 ส่วนอานวยการ / สานักงาน จะเป็นพื้นที่สาหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ

ภาพที่ 35

ภาพแสดงพื้นที่การใช้งานในแต่ละส่วน

ภาพที่ 36

ภาพแสดงพื้นที่การใช้งาน ชั้น 1
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ภาพที่ 37

ภาพแสดงพื้นที่การใช้งาน ชั้น 1-MF

ภาพที่ 38

ภาพแสดงพื้นที่การใช้งาน ชั้น 2
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ภาพที่ 39

ภาพแสดงพื้นที่การใช้งาน ชั้น 3

ภาพที่ 40

ภาพแสดงพื้นที่การใช้งาน ชั้น 4

98

ภาพที่ 41

ภาพแสดงพื้นที่การใช้งาน ชั้น 4-MF

ภาพที่ 42

ภาพแสดงพื้นที่การใช้งาน ชั้น 5

99

ภาพที่ 43

ภาพแสดงพื้นที่การใช้งาน ชั้น 6

ภาพที่ 44

ภาพแสดงพื้นที่การใช้งาน ชั้น 7
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6. แนวความคิดในการออกแบบภายใน

ภาพที่ 45

ภาพแสดงแนวความคิดในการออกแบบ

จากภาพร่างซึ่งได้แนวความคิดในด้านของรูปทรงมาจาก รูปแบบของตัวหนังใหญ่ ที่มี
ลักษณะเป็นรูปทรงอิสระ รวมถึงรูปแบบการตัด เจาะ ฉลุ เพื่อให้เกิดลวดลาย รวมถึงทาให้เกิดมิติของ
แสงที่ลอดผ่าน โดยลวดลายที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นรูปทรงอิสระ ในด้านการเลือกใช้วัสดุ กาหนดให้
มีก ารเลื อ กใช้ วั สดุ ที่ผสมผสานทั้ง แบบดั้ง เดิ ม และวั ส ดุ ส มัย เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางในการ
ออกแบบ
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ภาพที่ 46

ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ชั้นใต้ดิน (ชั้นจอดรถ)
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ภาพที่ 47

ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ชั้นใต้ดิน (ชั้นจอดรถ)
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ภาพที่ 48

ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ชั้นใต้ดิน (ชั้นจอดรถ)
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ภาพที่ 49

ภาพแสดงผังไฟฟ้า, สื่อสาร ชั้นใต้ดิน (ชั้นจอดรถ)
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ภาพที่ 50

ภาพแสดงทางออกฉุกเฉิน ชั้นใต้ดิน (ชั้นจอดรถ)
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ภาพที่ 51

ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 1
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ภาพที่ 52

ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ชั้น 1
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ภาพที่ 53

ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ชั้น 1
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ภาพที่ 54

ภาพแสดงผังไฟฟ้า, สื่อสาร ชั้น 1
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ภาพที่ 55

ภาพแสดงทางออกฉุกเฉิน ชั้น 1

111

ภาพที่ 56

ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 2
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ภาพที่ 57

ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ชั้น 2
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ภาพที่ 58

ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ชั้น 2
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ภาพที่ 59

ภาพแสดงผังงานระบไฟฟ้า, สื่อสาร ชั้น 2
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ภาพที่ 60

ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ชั้น 2
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ภาพที่ 61

ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 3
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ภาพที่ 62

ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ชั้น 3
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ภาพที่ 63

ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ชั้น 3
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ภาพที่ 64

ภาพแสดงผังงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร ชั้น 3

120

ภาพที่ 65

ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ชั้น 3
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ภาพที่ 66

ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 3 MF
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ภาพที่ 67

ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ชั้น 3 MF
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ภาพที่ 68

ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ชั้น 3 MF
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ภาพที่ 69

ภาพแสดงผังงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร ชั้น 3 MF
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ภาพที่ 70

ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ชั้น 3 MF
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ภาพที่ 71

ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 4
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ภาพที่ 72

ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ชั้น 4
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ภาพที่ 73

ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ชั้น 4
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ภาพที่ 74

ภาพแสดงผังงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร ชั้น 4

130

ภาพที่ 75

ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ชั้น 4
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ภาพที่ 76

ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 4 MF
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ภาพที่ 77

ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ชั้น 4 MF
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ภาพที่ 78

ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ชั้น 4 MF
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ภาพที่ 79

ภาพแสดงผังงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร ชั้น 4 MF
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ภาพที่ 80

ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ชั้น 4 MF
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ภาพที่ 81

ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 5
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ภาพที่ 82

ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ชั้น 5
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ภาพที่ 83

ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ชั้น 5
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ภาพที่ 84

ภาพแสดงผังงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร ชั้น 5
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ภาพที่ 85

ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ชั้น 5
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ภาพที่ 86

ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 6
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ภาพที่ 87

ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ชั้น 6
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ภาพที่ 88

ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ชั้น 6
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ภาพที่ 89

ภาพแสดงผังไฟฟ้าสิ่อสาร ชั้น 6
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ภาพที่ 90

ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ชั้น 6
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ภาพที่ 91

ภาพแสดงผังเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 7
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ภาพที่ 92

ภาพแสดงผังวัสดุพื้น ชั้น 7
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ภาพที่ 93

ภาพแสดงผังฝ้าเพดาน ชั้น 7
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ภาพที่ 94

ภาพแสดงผังงานระบไฟฟ้า, สื่อสาร ชั้น 7
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ภาพที่ 95

ภาพแสดงผังทางออกฉุกเฉิน ชั้น 7
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ภาพที่ 96

ภาพแสดงรูปด้านหน้าโรงภาพยนตร์ ชั้น-6, 7
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ภาพที่ 97

ภาพแสดงแบบขยายเคาน์เตอร์ ชั้น-1

ภาพที่ 98

ภาพแสดงแบบขยายเคาน์เตอร์ ชั้น-5
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7. การออกแบบภายใน
การออกแบบภายในแต่ละพื้นที่ เริ่มจากส่วนของโถงทางเข้าชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง
ส่วนกลางมีเคาน์เตอร์ข้อมูลข่าวสาร ออกแบบให้มีลักษณะของการแทนค่าด้วยตัวหนังใหญ่ โดยที่ให้
รูปทรงของเคาน์เตอร์มีรูปทรงที่แปรรูปมาจากตัวหนัง ตัวเคาน์เตอร์มีลักษณะโปร่งแสงกัดลายนูนต่่า
รูปตัวหนัง พร้อมทั้งซ่อนไฟ LED STRIP ซึ่งเมื่อเปิดไฟแล้วจะมองเห็นรูปทรงเคาน์เตอร์มีลักษณะมีไฟ
ส่องออกมาจากเคาน์เตอร์โดยรอบ

ภาพที่ 99

ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโถงทางเข้า ชั้น 1

วัสดุโดยรวมของพื้นที่ชั้น 1 เนื่องด้วยพื้นที่ชั้น 1 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ให้บริการ วัสดุส่วนใหญ่จะเน้นไป
ทีก่ ารดูแลรักษาได้ง่าย
พื้น
วัสดุเป็นกระเบื้องแกรนิตโตสีขาวผิวด้าน
ผนัง
วัสดุส่วนใหญ่เป็นผิวปูนเปลือยฉาบเคลือบผิว
เพดาน เปิดโล่ง เน้นแสงสว่างจากภายนอก โดยเน้นแสงประดิษฐ์เฉพาะจุด
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ภาพที่ 100

ภาพแสดงทัศนียภาพภายในร้านค้า, ศูนย์อาหาร ชั้น 1

ส่วนศูนย์อาหาร, ร้านขายของที่ระลึก ซึ่งเป็นส่วนต่อเนื่องจากพื้นที่โถงทางเข้า เนื่อง
ด้วยเป็นพื้นที่เปิดโล่งและมีพื้นที่เชื่อมต่อกับแสงส่วางภายนอก การให้แสงภายในพื้นที่จึงเป็นลักษณะ
ของ in-direct light โดยให้แสงออกมาจากวัสดุไม้ฉลุลวดลายอิสระโดยที่ซ่อนไฟ LED ส่วนของร้าน
ขายของที่ระลึก จัดให้มีแสงส่วางแบบ direct light
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ภาพที่ 101

ภาพแสดงทัศนียภาพภายใน M-THEATRE ชั้น 2

M-theatre ชั้ น 2 เป็ น พื้ นที่ ช มภาพยนตร์ใ นลั ก ษณะไม่ เ ป็น ทางการมากนั ก การ
ออกแบบพื้นที่จึงท่าให้มีพื้นที่ส่าหรับนั่ง หรือยืนก็ได้ โดยวัสดุหลักที่ใช้คือ พื้น จ ะ มี ส่ ว น ที่ มี ทั้ ง
คอนกรีตขั ดมันและไม้เนื้อแข็งเพื่อลดความแข็ง กระด้ างของพื้น คอนกรีต พร้อมทั้ง ซ่ อนไฟตาม
ขั้นบั นได ส่ วนผนั งคอนกรีต โปร่ งแสงพิ มพ์ ลายตัว หนั ง ส่วนของฝ้า เพดานออกแบบให้มี ลัก ษณะ
ซ้อนทับกัน โดยใช้แสง in-direct light
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ภาพที่ 102

ภาพแสดงทัศนียภาพภายใน GROUP THEATRE ชั้น 3

157

ภาพที่ 103

ภาพแสดงทัศนียภาพภายในห้องสมุด ชั้น 4

ภาพที่ 104

ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโถงผังพื้นที่ ชั้น 5

ส่วนโถงชั้น 5 และส่วนโรงภาพยนตร์ ออกแบบให้ส่วนขายตั๋วเป็นลักษณะคล้ายฉากของ
ตัวหนัง โดยให้มีลักษณะโปร่งแสง และซ่อนไฟ Led โดยรอบ ส่วนของผู้เข้าใช้พื้นที่มีลักษณะเหมือน
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ผู้ชมส่วนพื้นที่โดยรอบที่เชื่อมต่อกับภายนอก ใช้ฉากที่ฉลุลวดลายเพื่อกรองแสงจากภายนอก เข้า
พื้นที่ภายใน
ส่ ว นภายในโรงภาพยนตร์ ออกแบบให้ ส่ ว นของฝ้ า เพดานฉลุ ล ายซ่ อ นไฟ แทนค่ า
ลวดลายของตัวหนังที่แกะสลัก ต่อเนื่องลงมาถึงผนัง ซึ่ง เพดานและผนังฉลุลายจะท่าหน้าที่ให้แสง
สว่างทางอ้อม (in-direct light) ส่วนของวัสดุพื้นภายในโรงภาพยนตร์จะเป็นพื้นพรมทั้งหมด เพื่อ
ป้องกันเสียงสะท้อน และลดเสียงดังระหว่างเดิน สีที่ใช้ส่วนใหญ่ 60-70 % เป็นวัสดุธรรมขาติเคลือบ
ผิวเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน พร้อมทั้งการน่าเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ทั้ง 3 มิติและ 4 มิติ ในกรณีที่
มีการจัดฉายภาพยนตร์ที่รองรับระบบดังกล่าว

ภาพที่ 105

ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโรงภาพยนตร์ ชั้น 6
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ภาพที่ 106

ภาพแสดงทัศนียภาพภายในโรงภาพยนตร์ ชั้น 6

ภาพที่ 107

ภาพแสดงตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ
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ภาพที่ 108

ภาพแสดงหุ่นจ่าลอง

161

ภาพที่ 109

ภาพแสดงหุ่นจ่าลอง

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประเด็น ได้แก่ ศึกษาความเป็นมา และวิเคราะห์รูปแบบการ
สร้างและการแสดงหนังใหญ่ ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนามาพัฒนาสู่โครงการเสนอแนะการออกแบบ
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
1.

สรุปอภิปรายข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
1.1 อภิปรายผล
การอภิ ป รายข้ อ ค้ น พบจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ในลั ก ษณะของการตี ค วามและ
ประเมินผลเพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่างข้อค้นพบวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาความเป็นมา และวิเคราะห์รูปแบบการสร้างและการแสดง
หนังใหญ่ ผลที่ได้คือ การสร้างหนังใหญ่ในอดีตนั้น จะมีสร้างในเฉพาะในรั้ว ในวังเท่านั้น และจะต้อง
อาศัยความละเอียดอ่อน มีความรู้ในศาสตร์และศิลปวิทยาการในแต่ละขั้นตอนการสร้าง โดยข้ อ
ค้น พบที่ ไ ด้มี ค วามสอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐานการวิ จัย โดยผ่ านกระบวนการวิ จั ย เช่ น การทบทวน
วรรณกรรมและศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ประวัติความเป็นมา แนวคิดและภูมิปัญญาในอดีต
มาวิเคราะห์ผล
วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อนามาพัฒนาสู่โครงการเสนอแนะการออกแบบ
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เนื่องด้วยหอภาพยนตร์ไ ด้รับการ
อนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานองค์การมหาชน โดยมีภารกิจหลักๆ คือการจัดหา และรวบรวมบันทึก
เหตุก ารณ์ ค วามเป็ น ไปของสั งคม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ในอดีต จนถึ ง ปัจ จุ บัน อั นเป็ นรากของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒ นธรรมของไทยที่ไ ด้ดาเนินการมา รวมถึง การศึกษาวิเคราะห์
โครงสร้างการบริหารองค์กรฯ เพื่อเป็นข้อมูล ในการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์ที่ 3 โครงการเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายใน
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการวิจัย ได้นาไปสู่
แนวความคิดในการออกแบบคือ “ เชื่อมแสง แปลงเงา” โดยการนาคุณลักษณะเด่น ทางกายภาพของ
การแสดงหนังใหญ่มาแปรรูปสู่งานออกแบบ ทั้งในด้านของพื้นที่ใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้แสงภายใน
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานภายในพื้นที่ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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1.2 สรุป กระบวนศึกษา วิเคราะห์ ภูมิ ปัญ ญาจากการแสดงหนั ง ใหญ่ แปรรูป สู่
โครงการเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดย
สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารองค์กร ภารกิจขององค์กร รวมถึงพื้นที่ใช้สอย โดยผ่านคา
สาคัญคือ “ เชื่อมแสง แปลงเงา” โดยการศึกษาข้อมูลที่มีขอบเขตมุ่ง เน้นไปที่การศึกษาในด้าน
รูปธรรม และนามธรรม จากคาแนะนาของคณาจารย์ ทาให้ผู้วิจัยสามารถกาหนดขอบเขตที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการแสดงหนังใหญ่
1.3 ข้อเสนอแนะ จากการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า
โครงการเสนอแนะการออกแบบปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1.3.1 ผู้ที่สนใจศึกษาวิจัย ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ ควรจะศึกษาให้คล
อบคลุมทุกประเด็นการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาวิจัยในลักษณะเป็นองค์รวม
1.3.2 ภาครัฐ ควรจะเข้ามามีบทบาทโดยการให้การสนับสนุน มากกว่าที่
เป็นอยู่ เนื่องด้วยภารกิจขององค์กรฯนั้น เป็นไปเพื่อ การจัดหา และรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ความ
เป็ นไปของสัง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อง ในอดีต จนถึ ง ปัจ จุ บัน อัน เป็น รากของขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการทางานศึกษาวิจัย
1.4.1 การสรุปประเด็นปัญ หาของการศึกษาศิลปะการแสดงหนัง ใหญ่
เป็น ปัญ หาและอุป สรรคที่ผู้วิ จัย พยายามที่ จะให้ เกิด ความชัดเจน และคลอบคลุม ประเด็ นปั ญ หา
ตลอดจนน าคาแนะนาของคณาจารย์ ผู้ เชี่ ย วชาญและผู้ ทรงวุฒิ ที่ มี อ งค์ค วามรู้ และวิ สัย ทั ศน์ ม า
สามารถนามาประยุกต์ใช้ ให้สัมฤทธิ์ผลและลุล่วงไปด้วยดี
1.4.2 พื้นที่ ก่อ สร้ างอาคารหอภาพยนตร์ฯ มี ทั้ง ส่ว นที่ เป็ นอาคารเดิ ม
และอาคารใหม่ ที่กาลัง จะก่อ สร้ าง ทาให้ เกิ ดปั ญ หาในการจั ดการพื้นที่ ใช้ สอย จนกระทั่ ง ได้รั บ
คาแนะนาจากคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบที่ต้องการให้คงพื้นที่ใช้สอยบางส่วนและ
ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยบางส่ ว นให้ ส อดคล้ อ งกลมกลื น กั บ แนวความคิ ด ในการออกแบบ
สภาพแวดล้อม และประโยชน์ใช้สอย จึง สามารถนาไปประยุกต์ ให้สอดคล้อง ลงตัว และสามารถ
ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้เป็นอย่างดี
1.4.3 ปัญหาด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญที่ใช้ระยะเวลานาน
ผู้วิจัยพบว่าการสรุปคาสาคัญ การพัฒนาและแปรรูป ให้สอดคล้องกับงานออกแบบเป็นปัจจัยส่งผลให้
โครงการล่าช้า การให้คาแนะนา คาปรึกษาและวิสัยทัศน์ของคณาจารย์รวถึงผู้เชี่ยวชาญล้วนมี ส่วน
สาคัญที่ช่วยผลักดันให้ผลงานออกแบบที่นากระบวนการศึกษาวิเคราะห์ การทบทวนวรรณกรรม และ
การสัมภาษณ์ สาเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี กระบวนการออกแบบมีหลายอย่างที่ไม่ตรงจากที่ตั้งใจไว้ จึง
ควรมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม เนื่องจากในการศึกษาวิจัยไม่มีผลลัพธ์ที่ออกมาสมบูรณ์
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บทสัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาส วัดขนอน
ตําบล สร้อยฟูา อําเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 032-233386 วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม
2553 เวลา 10.00 น.
เครื่องมือวิจัย สัมภาษณ์ด้วยการจดบันทึกและบันทึกเสียง ( 1 ชั่วโมง)
นมัส การครับ ผมสัน ติ แซ่เ ล้า นัก ศึก ษาปริญ ญาโทคณะมัณ ฑนศิลป์ มหาวิ ทยาลัย ศิล ปากรจะขอ
สัม ภาษณ์ พ ระอาจารย์ แ ละขออนุ ญ าติ บั น ทึ ก เสี ย งเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการทํ า วิ จั ย เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่นะครับ
ถาม จริงแล้วในการแสดงหนังใหญ่ในแต่ละครั้งนั้น มีตอนไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการ
แสดงแต่ละที่ครับ
ตอบ การเล่นหนังใหญ่ในปัจจุบัน เป็นเรื่องของการเผยแพร่ เป็นการศึกษา มากกว่าการแสดงให้
ความบันเทิง ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากว่าหนังใหญ่เนี่ยเลิกแสดงไปตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เราเลิก
ไป หนึ่ง เพราะสงคราม อี ก อย่ า งหนึ่ง เพราะเราไปรับ วั ฒ นธรรมอย่ า งอื่น ที่ มั นมี ค วามเร้ า ความ
สนุกสนานมากกว่า จนเราลืมหนังใหญ่นั้นไป อันนี้การอนุรักษ์ ที่เราทําอยู่ในขณะนี้ เป็นโครงการ
พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทําการอนุรักษ์เรื่องของหนังใหญ่ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา ในโครงการพระราชดําริ มีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฝุายสนองโครงการ
พระราชดําริ มีคณะมัณฑนศิลป์ จัดทําหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นมาไว้แทนหนังใหญ่ชุดเก่าสมัยคุณหญิงไข
ศรี ศรี อ รุ ณ ท่ า นเป็ น อธิ ก ารบดี แล้ ว ก็ ส มั ย นั้ น อาจารย์ สน สี ม าตรั ง ตอนนี้ ท่ า นได้ เ ป็ น รอง
ศาสตราจารย์ สน สีมาตรัง ปัจจุบันท่านเกษียณแล้ว ท่านมาเป็นผู้อํานวยการหอศิลป์อยู่ ท่านเป็น
หัวหน้าภาควิชาศิลปะประยุกต์ คณะมัณฑนศิลป์ เป็นคนที่จัดทําหนังใหญ่ชุดใหม่ ขึ้นไว้แสดงแทนชุด
เก่า การที่เราทําตรงนี้ แล้วก็ให้มีเรื่องของการเผยแพร่โดย โดยใช้การแสดง โดยให้วัดขนอนฝึกหัด
เยาวชนขึ้นมาเล่นหนังใหญ่เล่นดนตรีไทย ประกอบในการแสดง เป็นการเผยแพร่มากกว่าการให้ความ
บันเทิง เพราะเป็นกรณีการศึกษา เราทําตรงนี้มาเมื่อปี 50 ทางวัดเราได้รับรางวัล ของสถาบัน ACCU
เป็นของ UNESCO ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค CULTURAL CENTER FOR UNESCO เป็นรางวัลที่
UNESCO ให้ กั บ ชุ ม ชนที่ มี ก ารสื บ ทอดมรดกทางวั ฒ นธรรม และก็ ใ ห้ วั ด ขนอนเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้
การศึกษาของชุมชนโลก อันนี้อาตมาได้เอาตรงนี้ขึ้นมาหยิบอ้างก็เพราะว่า เราบอกว่าเป็นเรื่องของ
การเรียนรู้ การศึกษา มากกว่าให้ความบันเทิง แต่ว่าการเล่นหนังใหญ่เนี่ย ความสําคัญของหนังใหญ่
เนี่ย มันเล่นกันเพื่อในงานเทิดพระเกียรติ์ ในงานพระมหากษัตริย์ เป็นวันพระราชสมภพ หรือว่าวัน
ถวายเพลิงศพ ที่เราเรียกว่างานพระราชสมภพ แล้วก็งานโศกรรณ์ หรือว่างานถวายเพลิงศพพระบรม
วงศ์สานุวงศ์ หรือว่าพระมหากษัตริย์ หรือว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง หรือว่าจะเป็นพระสงฆ์ผู้ใหญ่
งานศพพระสงฆ์ผู้ใหญ่ ก็ใช้หนังใหญ่สําหรับการแสดง นี่คือความสําคัญในอดีต ก็เล่นกันเรื่อยมา ใช้
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เรื่องรามเกียรติ์ในการแสดง ในปัจจุบันที่ทางวัดขนอนเราได้แสดงอยู่ จัดแสดงอยู่ทั่วๆไปเนี่ยะ หยิบ
ตอนไหนที่มันหยิบได้ง่ายๆ เอามาเล่นกัน แต่จะได้รับความนิยมหรือไม่เนี่ยะ ที่เราเล่นกันอยู่ก็ไม่กี่
ตอน ตอนที่เราเล่นกันอยู่ก็ตอน เค้าเรียกกันว่าหนุมานถวายแหวน และก็เล่นบ่อยๆ แล้วก็ที่เล่นแล้ วก็
คนดูรู้จั กก็ศึก ทศกัณ ฑ์ครั้ง ที่ 5 เราเรี ยกว่า ยกรบ แล้ วก็ที่ส ามที่เล่ นอยู่ก็ ศึกอิ นทรชิ ตครั้ง ที่ 1 ที่
เรียกว่า อินทรชิตดูดนมแม่ แล้วก็มาเล่น มัง กรกัณฐ์ มังกรกัณฐ์นี้ก็ มันเป็นต้นศึกของพรหมมาศก์
เนี่ยะก็ที่เล่นๆกันอยู่ก็มีไม่กี่ แต่ว่าเราไปเล่นเนี่ยะ คนปัจจุบันจะเป็นคนดู คนชม ก็ชอบอะไรที่มันเร็วๆ
ไม่ชอบการล่าช้า แต่จริงๆแล้วหนังใหญ่มันล่าช้า ที่มันหมดไปเพราะความล่าช้า ความอืดอาด คนดู
เบื่อ ไม่อยากดูเพราะว่ามันอืดอาด มันช้า มันเอาแต่พากษ์เอยๆ กันไป มันไม่สนุกสนาน แต่ว่าเรามา
ปรับ ปรับในเรื่องของบทพากย์มั่ง ปรับในเรื่องของท่าทางของการแสดงมั่ง หนังใหญ่วัดขนอนเนี่ย
ค่อนข้างจะสบายนิดหนึ่ง เพราะว่าเราไม่ค่อยติดในรูปแบบ เนื่องจากวัดขนอนได้รับการอนุรักษ์เป็น
แบบพื้นบ้านโบราณ คือเราต้องเข้าใจว่าหนังใหญ่ว่ามันเป็นของหลวง การแสดงการเล่นมันก็ต้องอิง
หลวง เป็นมหรสพหลวง ท่าเล่นทั่วไปก็จะเล่นแบบกรมศิลปากร มีท่าทาง มีระเบียบแบบแผน แต่ว่า
วัดขนอนเนี่ย เค้าเอาของหลวงมาให้ชาวบ้านเล่น ก็เล่นได้ด้วยความสนุกสนาน ไม่มีท่าทางที่ตายตัว ก็
จะเล่นกันไป มีการพากษ์สองแง่สองง่ามบ้างบางครั้ง จะไม่ได้ แล้วก็สนุกสนานเฮฮาไปในตอนของมัน
ไม่ให้มันเลยไป ไม่ให้มันเป็นสองแง่สองง่ามเหมือนกับหนัง ตะลุง ถ้าเราไปดูหนังเนี่ย มันสนุกสนาน
เพราะว่ามีการพากษ์สองแง่สองง่าม แต่หนังใหญ่เนี่ยมันมีบ้างแต่ว่ามันไม่มาก แล้วมันก็ไม่ลึกไปจนน่า
เกลียด แต่ก็ยังรักษาความเป็นดั้งเดิมโบราณไว้ วัดขนอนค่อนข้างให้ชาวบ้านเล่น ก็เหมื อนชาวบ้าน
มันก็เลยมีทั้งความค่อนข้างสนุกสนาน แล้วก็เรื่องบทพากษ์เนี่ย มันมีบทพากย์สมัยก่อนมันเป็นการ
เรียนเป็นการพากย์โดยการพูดกันปากต่อปาก เล่ากันปากต่อปาก เมื่อเป็นการเล่ากันปากต่อปาก บาง
ตัวมันขาดหายไปบ้าง บางตัวมันตัดไปบ้างอะไรบ้าง มันก็เหลือไม่มาก พอเหลื อไม่มากมันก็มาตกแต่ง
ให้มันมีอะไรล่ะ ให้มันกระชับเข้า แล้วก็สะดวก แล้วก็ให้มันมีเฉพาะกับตัวหนังที่มันมีอยู่ การพากย์มัน
ก็เลยไม่มาก เมื่อการพากย์ไม่มาก แล้วก็ไม่ได้เอาหลวงมามาก ทําให้หนังใหญ่วัดขนอนค่อนข้างดูได้
ง่าย พอดูได้ง่ายคนก็เลยค่อนข้างจะเข้าถึง เข้าถึงในเรื่องของการแสดง ก็เลยทําให้หนังใหญ่วัดขนอน
เนี่ยะ การเผยแพร่พอไปได้ แต่ถามว่าดีทีเดียวมั้ย มันก็ไม่ งานศิลปวัฒนธรรมมันไม่ใช่ฟูุฟุา การเมื่อกี้
นี้โยมถามว่าวันนี้ทําไมคนเงียบ คือเมื่อตอนเช้าคนก็มากันเยอะมาก มันจะเป็นช่วงที่มาดูการแสดง มา
ช่วงเช้าๆ คนเค้าจะเยอะ เพิ่งกลับกันไปเมื่อซักครู่นี้ อันนี้คือคนที่มาเสพงานศิลปะ
ถาม แล้วอย่างที่ผมทราบมาว่า คือปัจจุบันตัวหนัง ใหญ่จริงๆเนี่ยะ เหลอที่หลักๆอยู่ 3 ที่นะครับ
แล้วอย่างของทางวัดขนอนเนี่ยมีลักษณะที่พิเศษกว่าอีก 2 ที่ยังงัย หรือว่าแต่ละที่มีคาแร็กเตอร์ที่มัน
ต่างกันยังงัยบ้าง
ตอบ ที่เล่า ให้ฟั งเมื่ อซักครู่เนี่ ยะ ของวั ดขนอนเป็นแบบชาวบ้า น เป็ นแบบพื้น บ้านที่ ไ ด้รั บการ
อนุรักษ์ อาจารย์สิริชัยชาญ ฟักจํารูญ ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมศิลปาการ ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของหนัง
ใหญ่วัดขนอนไว้ว่า อาตมาเคยขอท่านว่าเด็กเราเต้นไม่สวย สู้เขาไม่ ได้ อยากจะได้ครูกรมศิลปากรมา
สอนเด็กวัดขนอน อันนี้อาจารย์สิริชัยชาญ ฟักจํารูญ เนี่ยะ นําเรื่องนี้ขึ้นไปทูลองค์สมเด็จพระเทพฯ
สมเด็จพระเทพฯบอกว่าถ้ามายุ่งกับวัดขนอนเนี่ย จะพูดว่ายุ่งมันจะไม่เพราะ คือถ้าเอากรมศิลปากร
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มาสอนวัดขนอนเนี่ย อีกหน่อยความเป็นวัดขนอนไม่เหลือแล้วนะ มันก็จะเป็นกรมศิลปากรไปหมด
แล้ ว เราจะไปดู วั ดขนอนที่ ไหน ถ้า เราจะดู ก รมศิ ลปากรเราก้ ไ ม่ต้ อ งไปดูวั ด ขนอนหรอก ดูที่ ก รม
ศิลปากรก็แล้วกัน วัดขนอนเนี่ยควรจะเก็บรักษาดั้งเดิมเขาไว้ เขาเล่นกันยังงัยก็เล่นกันอย่างงั้น ถ้าเอา
กรมศิลปากรมาสอนเนี่ย ความเป็นวัดขนอนไม่เหลือแล้ว มันเป็นกรมศิลปากรไปหมด อันนี้อาจารย์สิริ
ชัยชาญมาพูดกับทางเรานี่นะ ทางอาจารย์ได้ทราบถึงเรื่องตรงนี้ ก็เลยฝช้การสืบทอดโดยใช้ปราชญ์
พื้นบ้านสอนกันขึ้นมา แล้วก็ใช้พ่อสอนลูกมั่ง พี่สอนน้องมั่ง ใช้การสอนการสืบทอด คนที่เคยได้เรียนรู้
ในอดีต ชาวบ้านบางคนได้เรียนรู้ แม้แต่ตัวอาตมาเองก็เคยเล่นหนังใหญ่ ก็เอามาถ่ายทอดกันตรงนี้นะ
ว่า เราเล่นกันอย่างนี้นะ ใช้แบบชาวบ้านลย เราไม่ได้เอากรมศิลปากรมา อันนี้คือความเป็นนิยามที่เค้า
บอกว่ามันเป็นเรื่องของอะไรล่ะ มันเป็นคาแร็กเตอร์ส่วนตัวของวัดขนอนเรา แต่ว่าท่าทางของที่อื่ น
เนี่ยะ อย่างเช่นของวัดสว่างอารมณ์ก็ดี วัดบ้านดอนก็ดี เค้าก็ยังอิงหลวง เพราะว่าเป็นเรื่องของหลวง
มีระเบียบแบบแผนมากกว่าวัดขนอน ที่ถึงบอกว่าคนดูหรือชาวบ้านได้เข้าถึงงานของเราได้ง่ายกว่า
ถาม

ลักษณะของตัวหนังแต่ละที่เนี่ย มันจะมีคาแร็กเตอร์ต่างกันมากมั้ยครับ

ตอบ หนังแต่ละที่ หนังใหญ่มันมีคาแร็กเตอร์ในตัวของความเป็นหนังใหญ่มันอยู่แล้ว ทุกอย่างจะ
เหมือนกันหมดแหละ แต่มันต่างกันด้วยฝีมือเชิง ช่าง ลวดลายว่าอันนี้คือช่างหลวงนะ อันนี้คือช่าง
ชาวบ้านนะ มันมีเรื่องของด้วยฝีมือเชิงช่าง มันจะต่างกันด้วยฝีมือเชิงช่างว่าความละเอียดอ่อน ความ
งาม กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของหนังใหญ่ชุดพระนครไหว เมื่อก่อนเค้าไม่ได้
เรียกชุดพระนครไหว เป็นหนังใหญ่ที่สร้างในรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สร้างหนังใหญ่ขึ้นมาหนึ่งชุด แล้วก็เล่นกันในพระบรมมหาราชวัง พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมพระ
ยานริศฯ เนี่ย ท่านเป็นราชโอรสรัชกาลที่ 5 (พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ มีพระนามเดิม พระองค์เจ้าจิตรเจริญ เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และพระสั ม พั น ธ์ ว งศ์ เ ธอพระองค์ เ จ้ า พร รณราย : ผู้ เ ขี ย น : ที่ ม า :
http://th.wikipedia.org/wiki/) ท่านได้ดูหนังใหญ่ชุดพระนครไหวเนี่ย หนัง ใหญ่ชุดนี้ เวลามันเล่น
มันมีความงาม มันมีความละเอียด สวยงาม มันเล่น เวลาคนเล่นคนเชิด มันเยือกมันไหวไปทั้งพระนคร
เวลาเค้าโย้หนังที การสั่นหนังเนี่ยมันรู้สึกมันไหวไปทั้งพระนคร เค้าก็เลยเรียกชุดพระนครไหว คือให้
พูดถึงเรื่องของความงามของรายละเอียดต่างๆที่อยู่บนตัวหนังด้วยฝีมือเชิงช่างว่ามันมีความงาม ถือว่า
เป็นหนังหลวงที่มีความงามที่สุดคือชุดพระนครไหว แต่หนังที่มันเกิดขึ้ นอยู่ในวัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี
ก็ดี วัดบ้านดอน จังหวัดระยองก็ดี วัดขนอนนี่ก็ดี มันก็มีฝีมือช่างหลวงบ้าง ฝีมือช่างชาวบ้านบ้าง
ปะปนกันไปนะ ว่าใครจะไปอิงช่างหลวงกันมาก หรือว่าช่างหวงอาจจะมาอยู่กับชาวบ้าน อย่างของวัด
ขนอนเนี่ยะ ตัวหนังของวัดขนอนเนี่ย เค้าเปรียบเทียบ เค้าบอกว่า บางตัวฝีมือระดับช่างหลวงเลย
ทีเดียว เหมือนที่กล่าวไว้ อย่างกับหนังใหญ่ที่อีกที่นึง คนไม่ได้พูดถึง หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย เพชรบุรี
มันมีความงาม และสวยงามเทียบระดับช่างหลวงเลย ที่เพชรบุรีนะ ช่างเมืองเพชรฯ เทียบชุดพระนคร
ไหวได้เลย หนังมีความงามมาก เค้าบอกคนทําคือหลวงพ่อฤทธ์ ซึ่งเป็นศิษย์ของ ขรัว อินโข่ง ท่านได้
สร้างหนังใหญ่ชุดวัดพลับพลาไชย เพชรบุรีเอาไว้ ตอนนี้ประดับไว้ที่วิหารวัดพลับฯ มีตั้งหลายตัว เก็บ
ไว้เยอะมาก เพราะว่าส่วนนึงมันเลยเข้ามาอยู่ในกรมศิลปากร ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่ง ชาติ เขาขอ
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กลับไป ซึ่งมีความงามมาก อันนี้อยู่ที่ลวดลาย รายละเอียดต่างๆ มันจะอยู่ที่ฝีมือเชิงช่าง 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 หนังใหญ่เ นี่ย เวลาเค้าปรุลวดลาย
เค้าทํากันโดยใช้ตุ๊ดตู่เบอร์ที่เล็กธรรมดา 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 คือตัวนี้เหมือนกันหมดทุกที่
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 ที่
มันเรียนรู้มา ทีนี้เรามาเปรียบเทียบเราไม่รู้ว่า เราต้องหันหน้าเข้าหาโรงหรือออกหลังโรง บางครั้งมัน
ขัดๆกับโขนนะ โขนออกอีกทางหนึ่ง ยั กษ์ออกอีกทางหนึ่ง แต่ว่าเวลาเราเล่นกัน ก็จะพยายามให้มัน
ออกมา กับการแสดงเนี่ยมันจะขัดขัดกับโขนนิดนึง มันจะออกต่างกัน แต่ว่าหนังของวัดขนอนมันก็เล่ น
ออกตั้งแต่นั้นมา แต่ว่าก็ แต่ว่าทําไมเราจึงเล่นทางนั้น คือเราดูจากหน้าหนัง หนังเป็นภาพแบนๆ เรา
ต้องดูหน้า เนี่ยะอย่างนี้ที่เค้าออกแบบตัวพระรามชุดนี้มาเนี่ย คนออกแบบเนี่ยะ พระรามจริงๆไม่ได้
อยู่ทางนี้ พระรามจริงๆจะอยู่อีกทางนึง เนี่ยะอย่างเวลาเราไปเล่นหนัง ใหญ่ ตัวพระจะออกอย่างนี้
เวลายักจะเป็นลักษณะนี้ สมมุติว่าจออยู่ทางนี้ มันจะต่างจากพวกโขนไป เวลาโขนพระจะออกทางนี้
ตัวยักษ์ออกทางนี้ อันนี้คือการ การออกการแสดง แต่ว่าที่เราถือก็คือ หนึ่ง เราถือจากเรื่องของหน้า
หนัง
ถาม แล้วอย่างเรื่องของการแสดงในตอนกลางวัน กับกลางคืน
ตอบ หนังเนี่ยะ เรื่องของการเล่นหนังใหญ่ โบราณเค้ามีถึง เรื่องของ เขาว่าหนังกลางวันกับหนัง
กลางคืน ที่จริงมันเป็นหนังคนละรูปแบบกัน ที่บอกว่างานหนังกลางวันเนี่ย เขาไว้สําหรับงานเล่นอะไร
เล่นการออกพระเมรุ เวลาก่อนจะเผาศพ เขาจะมีการเล่นหนังใหญ่ หรือว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ใช้หนังกลางวัน มันมีความงามของสีสันที่มันอยู่บนตัวหนัง ความทึบ มันไม่ได้โปร่งแสง การใช้สีที่มั น
ทึบ ตัวละครบางตัว เค้าจะลงรักปิดทอง เครื่องประดับเครื่องทรงของตัวละครจะลงรักปิดทอง ถ้าตัว
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เหลืองๆเขาจะลงรักปิดทองไปเลย อันนี้คือหนังที่เล่นในเวลากลางวัน แล้วก็เล่นกัน ส่วนเค้าจะเล่น
ดังที่กล่าวไว้ว่า เล่นหน้าศพ แล้วก็เล่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แต่ว่าการมีจอหรือไม่มีจอเนี่ย เราไม่
สามารถจะหาหลักฐานได้ ว่ากลางวันเขาเล่นกันมีจอมั้ย มันไม่สามารถจะหารหลักฐานได้ แต่หนัง
กลางคืนเนี่ยะในสมัยโบราณมันเป็นหนังขาวดํา สีขาวก็คือสีของหนัง สีดําก็คือสีที่ได้จากเขม่าดินหม้อ
ที่ทาลงบนหนังให้มันเป็นสีดํา งานหนังใหญ่มันจะเป็นงานดําขึ้ นมาเป็นเมน ความสําคัญก็คืองานดําๆ
ออกดําๆ หน้าตาตัวละครออกดําๆ มันไม่ได้มีความงาม มันไม่ได้มีสีสันเหมือนหนังตะลุง ที่มันสีสัน
แดง เขียว เหลือง อะไร ทีนี้หนังตรงนั้นมันหมดไป แต่ว่าถ้าหนังกลางคืนจะเล่นต้องมีไฟ โบราณเค้า
บอกใช้ไฟกะลา ปลูกแคร่ สูงประมาณซัก เมตรห้า สิบ ตังอยู่หลังจอ ห่างจากจอประมาณซัก 2 เมตร
2เมตร 3 เมตร ห่างมากก็หนังไม่สว่าง ห่างน้อยก็ร้อน คนเล่นไม่ไหว มันร้อน หรือแม้แต่มีผ้า มีจอบัง
มันก็ยังอุตส่าห์ร้อน มีไปโดนจอนี่ถลอกเลยนะ ความร้อนที่เราเล่นพวกไฟกะลาเนี่ยะ เราจึงไม่ค่อย
นิยม แล้วก็ขนไปลําบาก ก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นซักเท่าไหร่นัก แต่ว่าเล่นใส่กะลาโบราณแล้วมันสวย
หนังเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ หนังในปัจจุบันเนี่ยมันสวย แต่ว่าถ้าในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยะ มันเป็น
หนังแค่ขาวดําเฉยๆ ฟืนนี่เค้าใช้กะลา กะลานี่มันมีน้ํามันมะพร้าว เปลวที่ออกมามีสีเขียว สีเหลือง สี
แดง มันมีความงาม เมื่อมันมีความงามเนี่ย ทําให้คนนั้นชอบดูกันได้ แต่ว่าพอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยะ
หนังมันมาหมดไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว มันมาฟื้นฟูกัน เค้าทําที่เค้าเอาหนังสองอย่าง คือหนัง
กลางวัน กับหนังกลางคืนมารวมกัน แล้วก็เอามาเล่นกัน หนังกลางวันมันมีสีสัน หนั งกลางคืนมันเป็น
หนังขาวดําแต่ว่ามันเอาสีมาใส่ พอเอาสีมาใส่ก็หาสีที่มันโปร่งแสง ก็เลยได้คิดถึงสีที่มันโปร่งแสง สีมันก็
ไม่แชดมาก ถ้าสีมันแชด เวลาไปถูกไฟกะลาเนี่ย ไฟกะลามันออกแดง ออกเหลือง ออกเขียว เวลาถูก
ไฟกะลาแล้วถ้าสีมันแชดแล้วจะทําให้ตัวหนังแดงไปเลย เขาจึงใช้สีไม่เขียวมาก แล้วก็ไม่แดง สีมันจะ
ออกน้ําตาลๆ เค้าเรียกน้ําตาลได้จากแก่นไม้ฝางมาต้ม สีเขียวได้มาจากสนิมทองแดง ได้มาจากจุณสี สี
ดํา แล้วก็สีขาวซึ่งมันเป็นผืนหนัง ซึ่งมันจะออกสีขาวๆ ออกน้ําตาลๆ เหลืองๆ ก็เอาพวกนี้ สีพวกนี้
เวลาไปเข้ า กั บ พวกไฟธรรมชาติ มั น จะทํ า ให้ เ กิ ด ความงาม ก็ เ ลยนิ ย มทํ า หนั ง ที่ มั น มี สี สั น ที่ เ ป็ น
ธรรมชาติที่ค่อนข้างสวยงาม ก็เป็นหนังที่เกิดขึ้นในยุคของกรุง รัตนโกสินทร์ จนมาถึงในปัจจุบัน แต่
ถามว่าที่ว่าหนังกลางวันกลางคืน มันเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เราไม่ค่อยได้เห็น เราไม่ได้เห็น
การแสดงกันเลยนะ รุ่นเราพวกเราในปัจจุบันไม่ไ ด้เห็นการแสดงพวกนี้เลย อาจารย์ก็อยากจะคิด
เหมือนกันนะว่า แต่มันติดขัดด้วยงบประมาณ ว่าถ้าจะลองทํา ผลิตหนังกลางวันซักคณะ ซักโรงหนึ่ง
แล้วลองมาเล่นดูว่ามันจะให้อรรถรสอย่างไร เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เคยได้คุย พูดคุยกับพวกนักวิชาการ
พวกครูบาอาจารย์ ก็จะคุยกันว่า เล่นกันกลางวันก็ไม่มีงานอะไร นอกจากงานออกพระเมรุ งานเวลา
ถวายเพลิงศพก่อนเราจะเผาศพ เอาหนังใหญ่มาเล่นกัน ส่งนางลอยบ้าง หรือว่าจะเล่นตอนอะไรล่ะ
เค้าเรียกอะไร จับนาง ส่วนมากก็จะส่งนางลอย แล้วก็วัดขนอนก็ยังเคยเล่นส่งนางบุษมาลีขึ้นสวรรค์ ก็
เคยเล่นงานตัวหนังใหญ่เนี่ยะ
ถาม

แล้วอย่างตอนที่เล่นตอนกลางคืนอย่างที่ผมทราบมาก็คือจะเล่นในช่วงสงกรานต์

ตอบ คือจริงๆแล้วหนังใหญ่มันเล่นอยู่ได้ตลอด แต่ที่วัดขนอนเรานี่ เราจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัด
ขนอน เมื่อก่อนนี้มันเป็นงานปิดทองหลวงปูุกล่อม คือหลวงปูุกล่อมก็คือท่านพระครูศรัทธาสุนทร ซึ่ง
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เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดขนอน ท่านเป็นคนที่สร้างหนังใหญ่วัดขนอน เมื่อท่านสร้างหนังใหญ่วัดขนอน
ตัวท่านเองก็ทําด้วย รวบรวมช่างด้วย ชาวบ้านด้วย มาทํากัน ในสมัยท่าน ท่านเป็นคนดูแล แล้วก็มี
ลูกมือมีผู้ช่วย คือครูอั๋งมาช่วยทํา แล้วก๋มีชาวบ้าน ช่างฝีมือ จะเป็นช่างในเขตอําเภอบ้านโปุง เขต
สมุทรสงคราม หรือเพชรบุรี ก็มาช่วยทํากันนะ แม้ช่างอยุธยาก็มาช่วยทําหนังใหญ่ หลวงปูุกล่อมก็เลย
ท่านรองศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ท่านเคยบอกว่า หลวงปูุกล่อมเนี่ย เป็นฮีโร่คัลเจอร์ (Hero
Culture) ท่านบอกเป็นฮีโร่เลยนะ ท่านเปรียบเทียบหลวงปูุกล่อมเนี่ยะ ก็คือท่านได้ทําตรงนี้ไว้ ครานี้
ท่านได้มรณภาพลงเมื่อปี 2485 ช่วงนั้นมันเป็นช่วงสงครามโลกพอดี ท่านหลวงปูุกล่อมมรณภาพลง
คนก็ไม่ได้มีจิตใจจะมาเล่นหนังใหญ่ หนังใหญ่มันถูกวางลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วพอดีทาง
วัดขนอน พอหมดหลวงปูุกล่อม ก็ไม่ได้เล่นกัน แต่ว่าชาวบ้านมันพอมีการแสดงกันอยู่บ้างเป็นบางครั้ง
แต่ว่าสมัยหลวงปูุกล่อมอยู่ มีชีวิตอยู่ คนเล่นกันอยู่เยอะ แต่พอท่านมรณภาพก็ไม่ได้เล่นกัน หนังมันก็
เลยถูกวางลง แต่ก็ยังพอมีชาวบ้านเค้าเล่นกัน พอเค้าทําบุญที เค้า ก็จะคิดถึง หลวงปูุก็จะเอาหนังมา
เล่นกัน ชาวบ้านเนี่ยะ ชาวบ้านวัดขนอนเนี่ยะ ก็หยิบหนังขึ้นมาเล่นกัน สงกรานต์ที สาทรอะไรทีก็จะ
เอามาเล่นถวายหลวงปูุกล่อม พอมาถึงในยุคปัจจุบันที่อาจารย์มาทําโครงการพระราขดําริเนี่ยะ หนัง
พวกนี้มันเลิกการแสดงไปมันหายไป แต่มันเป็นต้นแบบของการแสดงโขน อันนี้พวกครูบาอาจารย์ก็ดี
แล้วก็ได้เห็นเรื่องของหนังเนี่ยะว่าที่ไหนมันมีหนัง ก็ตามสืบว่าที่ไหนมันมีหนัง ก็ดูที่นู่นมี ที่นี่มี แต่วัด
ขนอนมันยังมีคนเล่นอยู่ ถึงมันเลิกไปแล้วแต่ว่ามันยังมีคนเล่นอยู่ ก็เลยเข้ามา ก็เลยได้รู้จัก ตั้งแต่สมัย
นั้นก็เลยมารู้จักหนังใหญ่วัดขนอน โดยตั้งแต่ประมาณปี น่าจะอยู่ประมาณ เค้าบอกว่าตั้งแต่ปี 07, 08
ผมยังไม่เกิด ผมเกิดปี 08 ได้มาเล่นทําหนัง กันแล้วก็ครูบาอาจารย์ อย่างเช่น สยามสมาคมเข้ามา
สืบค้น มาเจอก็เอาไปลงนิตยสารว่าหนัง พบหนังเก่าอยู่ในปุา วัดขนอนนี่เหมือนปุาเลยสมั ยก่อนเนี่ยะ
มันไม่มีถนนหนทาง มาเที่ยววัดขนอนต้องมารถไฟ ข้ามแม่น้ําเข้ามา ถึงแม้ว่าพวกนี้จะยังเคยเป็นด่าน
เก็บภาษีอากรก็จริงอยู่ แต่มันเหมือนปุา มีลิง มีค่าง อะไรอยู่ในวัดเยอะแยะ แต่ว่ามีหนังใหญ่ ก็เป็นที่
ฮือฮา ก็เลยตั้งแต่สมัยก่อน สมัยปีน่าจะ มันมี 03 กับ 08 อาตมาจําไม่ได้แน่นอนว่ามันสมัยไหนที่เค้า
มาทํา เค้ามาเจอกัน แล้วก็เอาไปลงหนังสือกัน แล้วพอมาที่คนฮือฮากันอีกช่วงนึงก็คือตอนที่ฝรั่งมาขอ
ซื้อ สมัยเยอรมัน ฝรั่งเยอรมันชาติเยอรมัน เค้ามาซื้อ มากว้านซื้อ พวกนี้เค้าไฮเทคโนโลยีแล้วนะ เค้า
เจริญทางด้านเทคโนโลยีกันมากมาย เสร็จแล้วเขาจะหวนกลับหาอดีต เค้าก็มาซื้อของเก่าในประเทศ
ไทยเราไปเยอะ ซื้อหนังใหญ่ ซื้อของใช้ ของโบราณ ซื้อไป หนังใหญ่วัดขนอนมันเคยถูกมาทาบทามถูก
ซื้อ ชุดหนังใหญ่ของคณะหนึ่งเขาเคยซื้อ เขาซื้อไปแล้ว อยู่ที่ประเทศเยอรมัน 352 ตัวอยู่ที่นั่น เยอะ
มากปัจจุบันยังอยู่เป็นมิวเซี่ยม(Museum)ใหญ่เลย เค้ารวบรวมหนังในทั่วของภาคพื้นเอเซียเลยนะ ที่
เราได้ทราบมามีหนังจีน มีเขมร มีวายังปุริตของอินโดนีเซีย มีหนังของอินเดีย อินเดียนี่มันเป็นต้นแบบ
ของการเล่น หนั งเลยนะ ประมาณ 2,000 ปี มาแล้ว อิ นเดีย เค้ ามี มาน่ะ ฉายานาฏก ขายไปอยู่ ที่
เยอรมัน เขามีอยู่ 2,000 กว่าตัว ทีนี้เราเองไม่เคยไป พอดีพวกอาจารย์ สน สีมาตรัง ไปมา แล้วก็
อาจารย์เสรี คุปตะคีตพั นธ์ แต่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว ท่านทําเรื่องหุ่น ท่า นไปถ่ายรูปมาให้ดู แล้ว ก็
พิพิธภัณฑ์เค้าเนี่ยะ เวลาเราดูหนังเค้าจะบอกว่า เวลาเรากดสวิทช์ปั๊ปไปเนี่ยะ ไฟมันจะสว่างขึ้นมา จะ
มีคําอธิบาย ตัวนี้มันตัวอะไร มีอะไร เราอยากจะทําพิพิธภัณฑ์อย่างนั้น แต่เราไม่มีโอกาส ใช้เงินเยอะ
นั้นคือพิพิธภัณฑ์ที่เค้าดูเรื่องของหนัง เค้าเกิดขึ้นที่นั่น ตรงนี้มันเป็นงานที่มันเกิดขึ้นมาตั้ง แต่ครั้ง
โบราณ จนมาถึงในยุคปัจจุบันแล้วก็ทําให้เรา ชาวบ้านเราไม่ยอมขายหนังไปต่างประเทศ หนังมันเลย
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อยู่ จากที่ มั นกองอี เหละเขะขะที่อ ยู่ ข้ างโรงหุ ง ข้ า วสมั ย ก่อ นเนี่ ยะ เค้า บอกว่ า คนมัน มี ค วามเขื่ อ
สมัยก่อน ว่าหนังมันมีความเสนียดจัญไร เอาไปเก็บไว้ในบ้านเดี๋ยวไฟไหม้ ก็ไม่เอาเข้าบ้าน ไม่เอาเข้า
วัด เก็บไว้ข้างล่าง เค้าเลยทําโรง เค้าเรียกโรงหุงข้าวสมัยโบราณ เราต้องหุงข้าวด้วยกระทะ หุงข้าว
ด้วยฟืน มันจะต้องมีโรงหุงข้าวอยู่ เค้าก็เลยเอาหนังไปเก็บไว้ที่โรงหุงข้าว มันมีควันมี มันก็กันมอด กัน
ปลวกอะไรได้ มันมีควันมีอะไรรมอยู่ หนัง มันก็เลยอยู่ที่นั่น พอคนจะมาซื้อนี่สิ เห็ นคุณค่า เก็บกัน
ขึ้นมา ประมาณซักปี น่าจะอยู่ประมาณซักปี 2510 เพราะว่าถ้าไม่เก็บขึ้นมาพวกจะขายกินกันหมด ก็
เลยเก็บกันขึ้นมา ก็เลยเก็บรักษาไว้จนคนได้เข้ามาดูได้มาเห็นกัน ชุดแรกๆก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากร
นี่แหละ ที่เข้ามาดูแลเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆ แล้วก็มาทํางานวิจัย คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ ท่าน
เป็นศาสตราจารย์พันตรีหญิงคุณหญิงผะอบ ท่านทํางานวิจัยวรรณกรรมหนังใหญ่วัดขนอน หนังสือ
ของท่านเป็นที่รู้จักอยู่ในหอสมุดมหาวิทยาลัย ท่านเป็นคนที่ทํางานวิจัยตรงนี้ ทําให้คนได้รู้จัก น่าจะ
อยู่ประมาณปี 18, 19, 20 หนังสือท่านนะ ตรงนี้คนก็เลยรู้จักหนังใหญ่วัดขนอน แม้แต่ว่าหนังมันเลิก
ไปก็ยังมีคนเล่น แต่ว่าพอมาถึงในปัจจุบันเนี่ย พูดกันตรงๆว่า เราเองเวลาเราจะจัดงานเราต้องใช้
งบประมาณ เราจะหางบประมาณรัฐบาลมาใช้บ้าง หางบประมาณมาจัดงาน จะไปบอกว่างานปิดทอง
หลวงปูุกล่อมเขาคงไม่ให้ เราก็เลยใช้ชื่อ หลายคนก็บอกว่า เราใช้เป็นงานเทศกาล ผมปลุกปล้ํา ปลุก
ปั้นงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนมาตั้งแต่ เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว จากการที่ไม่มีคนดูนะ เมื่อก่อนเล่นเพื่อ
ถวายหลวงปูุกล่อมนะ ไม่ได้สนใจว่า ใครจะมาดูไ ม่มาดู ไม่สนใจ ปีนึง เราก็หยิบขึ้นมาเล่นเพื่อถวาย
หลวงปูุ ก ล่ อ ม แต่ ค รานี้ ผมเล่ น เป็ น งานเทศกาล คื อ ว่ า เอางานวั ฒ นธรรมต่ า งๆ ในภาคพื้ น เรา
วัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค มารวมกัน เป็นศิลปิน เป็นชาวบ้านนักแสดงพื้นบ้านเอามาเล่นกัน มารวมกัน
เราเรียกว่า งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค มีโขน มีหนังใหญ่
มีหุ่นกระบอก มีลิเกฮูลู มีหนังตะลุง ได้เข้ามารวมเล่นกัน ปัจจุบันนี้มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเราพอสมควร
แต่ถามว่าเยอมั้ย มันก็ไม่แน่น คนมาลานจอดรถเต็มไปหมด คนมาเที่ยว มาดูงาน มันอยู่ในช่วงของ
สงกรานต์พอดี บางคนถามว่าทําไมไม่จัดให้มันนอกเหนือจากสงกรานต์ วันอื่น เวลาอื่นได้มั้ย คือการ
จัดงานแต่ละครั้งใช้เงินมาก ใช้งบประมาณมากในการจัดงาน แล้วก็การประชาสัมพันธ์ ให้คนเข้ามา
เที่ยวงานตรงนี้ เรายังไม่มีกลุ่ม ไม่มีทีมงาน ที่จะมาทานตรงนี้ ก็เลยทําให้ งานมีปีละ 1 ครั้ง ในเรื่อง
ของงานเทศกาลหนังใหญ่ ก็เลยจัดไว้วันที่ 13 เมษา สาเหตุจาก หนึ่ง เล่นเพื่ อการถวายให้กับหลวงปูุ
กล่อม เป็นการบูชาคุณของท่าน อีกอย่างเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมหนังใหญ่วัดขนอน เราก็ให้ชื่อว่า
เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน วันที่ 13 เมษา 3 โมงเย็น ถึง 3 ทุ่ม
ถาม
ตอบ

ช่วงเทศกาลนี่แสดงกี่วันครับ
ผมแสดง 2 คืน เผากะลาแบบโบราณนะ ไม่ได้ใช้สปอตท์ไลท์ คนก็ให้ความสนใจดี

ถาม แล้วอย่างตัวหนังในปัจจุบัน คือยังมีคนที่ทําอยู่มั้ยครับ
ตอบ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการทําอยู่ โครงการพระราขดําริที่ทําหนัง ใหญ่ชุดใหม่ ที่ทําที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์เนี่ย เราทําทั้งหมด 313 ตัว โดยใช้การก็อปปี้ลาย จากของเก่าออกมา ก็อป
ปี้ลงไปในกระดาษลอกลาย แกะตับหนังออก ให้นักศึกษาก็อปปี้ เสร็จแล้วก็เอามาถ่ายเป็นพิมพ์ เขียว
ก็อปปี้ผมยังอยู่ที่คณะมัณฑนศิลป์นะ แต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่นครปฐมแล้วนะ ก็ชุดอาจารย์สมพงษ์
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อาจารย์สุรศักดิ์ เป็นคนที่ทําหนังใหญ่วัดขนอนชุดแรกๆที่มาทํา มาดูง าน มาถ่ายรูป เก็บข้อมูล ใน
โครงการพราชดําริเนี่ย จนตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร ก็ก็อปปี้
ลายจากตรงนั้นมา ทําเสร็จเรียบร้อยก็ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จฯ พระเทพฯ พระองค์ก็ได้พระราชทาน
มาให้กับวัดขนอนไว้สําหรับการแสดง เวลาเรามาจัดการแสดงเนี่ย ตัวละครก็ดี ในหนัง 313 ตัวที่เรามี
อยู่ มันไม่สามารถจะมาเล่นตอตนั้นได้ ตอนนี้ได้ ที่ได้กล่าวไว้เ บื้องแรก 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 เนี่ยเป็นฝีมือของจรั ญ เขาจะออกแบบตัวละครออกมา สมัยนี้เราจะ
ออกแบบตัวละครออกมาบนกระดาษ A4 เราต้องการความใหญ่ขนาดไหนเราก็ไปซีร็อกซ์ขยาย พอซี
ร็อกซ์ขยาย เราก็ขยายออกมาให้มันใหญ่ แล้วเราก็ตอกสลักตามที่เราต้องการ อันนี้แหละคืองานที่ทาง
วัดเราได้ทําอยู่ในขณะนี้ และนอกเหนือจากตรงนี้แล้ว เราก็เอามาทําประกอบในเรื่องของการแสดงให้
มันเต็มตอนที่มันมีเรื่องของการแสดงอยู่ นอกเหนือจากการทําเพื่อสําหรับการแสดงแล้วเนี่ย มันยังมี
การทําเพื่อของที่จําหน่าย ของที่ระลึก การทําเพื่อเป็นการตกแต่ง ตกแต่งในบ้าน ตกแต่งสํานักงาน
หรือว่าจะไปใช้ประกอบการแสดงของโขนมั่งอะไรมั่ง เราก็ทําออกไปจําหน่าย อันนี้เราก็จะมีช่างของ
เราทําอยู่ที่ในขณะนี้ก็คือคุณจรัล นอกจากนั้นพวกอาตมาเองก็สามารถจะเป็นคนแกะหนังใหญ่ ก็เคย
เล่น เคยแกะกัน เพราะว่าเราเรียนรู้ในเรื่องของการแกะสลัก แต่ว่าไม่มีความสามารถในการที่จะ
ออกแบบเขียนลายเหมือนกับที่เขาจบ อย่างจรัลนี่ก็ถือว่าเขาจบมาโดยตรง ก็จะออกแบบลายเขียน
ลายตัวละคร เวลาจะทําขายเนี่ย เราไม่ได้ให้เอาลายของหนังใหญ่วัดขนอนไปขาย คุณต้องออกแบบ
ออกมา แล้วคุณก็ไปแกะสลัก แล้วคุณไปขาย แต่ว่า ก็มันเป็นอาชีพของเขาแล้ว เราไม่ได้ไป แต่ว่า
สงวนลวดลายของวัดขนอนไว้ พวกนี้เป็นลายที่เค้าออกแบบขึ้นมาใหม่ สามารถทําขาย จําหน่ายได้
ถาม รูปทรงของตัวละครแต่ละตัว อย่างหนังที่เป็นหนังเมือง หรือหนังพลับพลา คือมีที่มาที่ไปมั้ย
ว่า ทําไมถึงมีรูปทรงแบบนี้ แล้วก็ตัวพระ ตัวนางที่มีรูปทรงที่มันไม่เหมือนกันยังงัย
ตอบ หนัง เรื่ องของงานพลับพลาก็ดี การหนัง ใหญ่เนี่ย มันเป็นการแสดงในการเล่าเรื่องให้คนดู
โดยใช้ฉากมาเล่าเรื่องเพื่อให้คนดู มันเลยจําเป็นจะต้องให้มันจบอยู่ในแผ่นนั้นแผ่นเดียว หนังมันเลย
ตัวใหญ่ มันจะมีเรื่องเล่าอยู่ตัวเดียวเพื่อให้มันจบ ตัวนี้คือพลับพลาก็คือพลับพลาพระราม อั นนี้คือ
เมืองลงกาก็คือทศกัณฑ์อยู่ตรงนี้นะ เรื่องราวเป็นอย่างงี้ การต่อสู้ก็ต่อสู้ให้มันจบ หนัง จับตัวใหญ่ๆ
ราชรถก็มีทหาร มีทัพหน้าในตัวของ ในฟอร์มของหนังของมันอยู่ อันนี้คือลักษณะของตัวละคร ที่มัน
จบอยู่ในแผ่นหนังนั้นเป็นการเล่าเรื่องให้คนดู ที่ถามว่า แต่ละตัวทําไมมันถึงเป็นบุคลิกท่าทางของมัน
อาจารย์ได้เคยพูดคุยกับครูบาอาจารย์ บางทีจะสัง เกตว่าแขนของพระรามทําไมมันใหญ่นะขาใหญ่
ต้องการอะไร เค้าบอกว่า เวลาเราดูงาน เราดูงานของหนังใหญ่หรือดูงานของตัวละครเนี่ยะ หนังใหญ่
มันต้องดูไกลๆงัย มันไม่ใช่มาดูใกล้ๆ พอดูไกลๆ เวลเขาเชิดมันจะอ่อนไหวไปยังงี้ มันจะทําให้เห็นตัว
ละครที่มันพลิ้วไหว มันเป็นทริกเวลาเค้าเชิดเนี่ย มันเลยต้องมองดูให้มันใหญ่เพราะเรามองไกลเขาว่า
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หยั่ง งั้นนะ แล้วก็บางทีไอ้เรื่องของการแกะสลักเนี่ย รูตุ๊ดตู่ที่ตอกลงไปรูใหญ่ๆยัง งี้ให้มันเกิดความ
กระจ่างชัดเจนอันนี้อธิบายให้ฟังทีแรกว่าถ้าราแบ่งลวดลายต่างเนี่ย มันจะใช้ลายให้มันใหญ่ เพื่อจะให้
เกิดความชัดเจนเพราะเรามองไกล แล้วอีกอย่างนึงเค้าบอกว่ามันเป็นอัจฉริยะภาพของคนโบราณที่
เวลาเค้าดูหนังใหญ่ หนังเนี่ยเวลาเรามองด้วยสายตา มันมีเงาอยู่ที่ตัวหนัง มันมีเงามันเกิดขึ้น ทําให้
หนังมันลอยเด่นขึ้นมา เกิดจากการพักแสง แสงข้างในส่องผ่านผ้าขาวออกมา ขับกับตัวหนัง ตัวหนัง
มันจะมีความหนามันจะเกิดความเงา มองหมือนกับหนังเวลาเชิดเล่นแล้วเหมือนกับหนังมันลอยขึ้นมา
แล้วถ้าเราสังเกตดูอรรถรสในการชมหนังเนี่ยจะดูเหมือนกับหนังมันมีชีวิต แต่เป็นภาพนิ่ ง อันนี้ความ
อัจฉริยะภาพของคนโบราณเวลาเล่น
ถาม แล้วอย่างการทําลวดลายบนตัวหนัง เครื่องมือที่ใช้เนี่ย มีตุ๊ดตู่อย่างที่หลวงพ่อบอก แล้วมี
อย่างอื่นอีกเยอะมั้ยครับ
ตอบ ดั้งเดิมเนี่ย การแกะสลักหนังโบราณ โบราณเขามีตุ๊ดตู่ เขาเรียกมุก เป็นเหล็กรูกลมกลวงตรง
กลางตอกมีเบอร์ต่างๆ ตั้งแต่เบอร์ 0 จนไปถึงเบอร์ 17 เค้าตุ๊ดตู่มาประกอบ ตอกประกอบให้เป็นลาย
ตรงไหนที่เป็นลายกว้าง ลายไทยลายฉลุต่างๆ เขาใช้สิ่ว สิ่วตอก สิ่วเล็บ สิ่วน่อง สิ่วฉาก ตอกให้เป็น
ลวดลาย ใช้สิ่วในการแกะสลัก พอมาถึงในยุคปัจจบัน การที่เราทําโครงการพระราชดําริ ในช่วงเมื่อปี
2532 เราเริ่มโครงการพระราชดําริ เราไม่เคยมีความรู้ในเรื่องของการแกะสลักหนังเลย เราก็พยายาม
หาคนที่รู้ ว่าหนังใหญ่เขาเล่นกันยังงัย ก็พยายามถามคนเฒ่าคนแก่ ก็พูดกันให้ฟังว่ามันมีอย่างนี้ แต่ว่า
ใครเป็นช่างมั่ง มันไม่มีภาคกลางหาช่างไม่ได้ เพราะมันเลิก แสดงไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว
มันก็ไม่มีช่างทํา ทางบ้านเรามันยังมีช่างในเรื่องของการสอนหนังตะลุง ที่ทางภาคใต้ที่เขานิยมกัน เรา
ก็เลยได้เชิญหนังสุชาติ นครศรีธรรมราช หนังสุชาติ ก็เลยให้อาจารย์ วาที ทรัพย์สิน ลูกชาย อาจารย์
วาที จบโทจากศิลปากร มาสอนหนัง สืออยู่ ม. ปัตตานี จากที่ทําโครงการพระราชดําริ มาสอนหนัง
ใหญ่นี่แหละ แล้วก็มาเรียนปริญญาโทต่อที่มหาวิทยาลัยฯ เราก็เลยได้เทคนิคจากการทําหนัง การ
แกะสลักนี่มาจากภาคใต้ โดยในปัจจุบันนี่เขาใช้มีดแทนสิ่ว มันเป็นมีดแกะสลัก แกะลวดลาย แกะด้วย
ความรวดเร็ว เมื่อก่อนใช้สิ่วตอกทีละตัว ทีละตัว กว่าจะได้หนังออกมา เดี๋ยวนี้เขาใช้มีดแกะเร็วมาก
ใช้มีด ใช้ใบเลื่อย ทําเป็นมีดฟัก แกะตัวหนัง แทนสิ่วอย่างเดียว ใข้ตัวนี้ตัวเดียวเลย แกะได้หมด รวม
กับตุ๊ดตู่นะ ในการทํา แล้วก็ใช้ความมันที่มันเกิดจากไขปลาวาฬหรือเทียนไข เอาพวกนี้ไปถูให้เกิด
ความมันในการตอกสลักเค้าใช้แค่นี้ พวกสีสันในปัจจุบันเค้ายังใช้ของเก่าๆ อยู่ แต่ว่าในปัจจุบันมันมี
ความรุ่งเรืองมาก ก็เอาสีอย่างอื่นที่มันมาแทน 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
ลักษณะของลายที่เรามีการสอน การเรียนอยู่ อย่างเช่น กระจัง ตาอ้อย กระจัง ฟันปลา ลายใบเทศ
ลายดอกประจํายาม กระหนกเปลว กระหนกหางไหล มันมีลายที่บัง คับด้วยลายไทยของมันอยู่ เรา
ต้องทํา เราต้องอาศัยลายตรงนั้นไป การยากง่ายมันอยู่ที่ตัวลาย ตัวที่เราจะใส่ตรงนั้นลงไป การแกะ
ลายเนี่ย ทํายังงัยให้มันออกมาอันนี้คือ กระหนกเปลวนะ กระหนกสามตัวนะ อัน นี้คือกระจังตาอ้อย
นะ อันนี้คือกระจังฟันปลานะ อันนี้คือใบเทศนะ อันนี้คือประจํายามนะ มันมีลายของมัน ที่มันเป็น
เขาเรียกอะไร เอกลักษณ์ แบบของมันอยู่แล้ว
ถาม
ตอบ
ไป

ก็อยู่ที่ว่า
การเอามาใส่ ว่าเสื้อผ้าประกอบด้วยลายอะไรบ้าง มันอยู่ด้วยฝีมือเชิงช่างที่คนจะเขียนลายลง

ถาม ก็คือเอารูปแบบของลายไทยมาใช้ เพียงแต่ว่าอยู่ที่ฝีมือทางช่างว่า จะมาประยุกต์ให้อยู่บน
ลายยังงัย
ตอบ อย่างฉากหลัง มีฉากหลังเราจะสังเกตบางที ถ้าขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเนี่ย เรา
จะเห็นว่ามีช่างหลายคน ที่ทําหนังใหญ่ ตัวทศกัณฑ์ กรุง ลงกาอาจจะมีฉากหลัง ที่ไ ม่เหมือนกันใน
ปราสาทของท่าน เวลาเราจะเขียนปราสาท เขาจะแกะลายผ้าม่าน เขาเรียกว่า ฉากผ้าข้างหลังมันก็จะ
มีลายของมันต่างหาก ลายดอกประจํายาม หรือว่ามีกระหนกเฉยๆ ดอกจัน มันก็จะเป็นลักษณะนั้น
ถาม เหมือนกับว่า อย่างสมมุติตัวละครแต่ละตัวก็จะมีแบคกราวด์ที่ไม่เหมือนกัน ไม่จําเป็นต้อง
เหมือนกัน
ตอบ เราว่ามันเป็นที่ช่าง เชิงช่างมากกว่า ช่างเค้าอาจจะใส่ลายลงไป เวลาเราไปดูภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง เราไปดูมันจะมี ช่างเค้าจะใส่ความงามของงานเค้าเข้าไป
ถาม
ตอบ

แล้วนอกจากคุณจรัล กับหลวงพ่อแล้วเนี่ย มีคนที่ทํานอกจากนี้มั้ยครับ
ก็ยังมี ยังมีเด็กๆ

ถาม ก็คือฝึกขึ้นมาเรื่อยๆ
ตอบ ฝึกขึ้นมาเรื่อยๆ ก็มี คือว่าคนที่สนใจของพวกนี้ ทําขึ้นมา ชาวบ้านก็มี แม่อาจารย์เค้าก็ทําได้
แม่เค้าแกะได้นะ การใช้เครื่องมือการแกะสลักมันก็ได้กันหลายคน แต่ว่าการที่ เราจะไปออกแบบ เรา
ยังไม่มี มีจรัลคนเดียวที่จะออกแบบ เวลาเราทําเราก็จะอาศัย
ถาม

ให้คุณจรัล
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ตอบ แล้วก็อาศัยช่างเก่าๆ งานช่างเก่าๆ เวลาเราทําอะไรขึ้นมา เป็นการสิต การอะไรขึ้นมา แต่ว่า
เราจะไม่เอาไปขาย แต่ก็มีการสอนให้กับโรงเรียนต่างๆ สอนให้เด็กนักเรียนได้รู้จักว่า สอนเป็นราย
ชั่วโมงเลย เปิดสอน เปิดเป็นคอร์สเลย ให้เรียนรู้เรื่องของการแกะสลักหนังใหญ่ ตอนนี้พยายามจะ
เขีย นโครงการขึ้ นมา ให้ ไปเป็นหลักสู ตรท้ องถิ่ นในเรื่ องของหนัง ใหญ่แ ละการแสดง ตอนนี้เ ขีย น
ค่อนข้างจะเสร็จสมบูรณ์ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เขียนได้ประมาณ เขียนท่าทางของหนังใหญ่วัดขนอน
นะ ไม่ใช่ไปใช้กับทุกที่ไม่ได้ คือเขียนเรื่องของท่าบังคับออกมาหมดแล้ว ประมาณ 21-22 ท่า กําลังจะ
เขียนการเชิดอย่างไร เริ่มด้วยอย่างไร เหมือนกับเวลาไปเรียนกระบี่กระบอง ขยับย่างสามขุม ยกเท้า
ขวา ไขว้มาข้างหน้า ย่ําเท้าสองครั้ง ยกขึ้น
ถาม เหมือนกับเป็นวิชาของเฉพาะที่
ตอบ ยังไม่ได้เขียนเรื่องของการต่อสู้ เวลาเราเล่นยังงัย จับหนังจับเชิดยัง งัย โก่งศรเชิดยังงัย ท่า
พวกนี้มันเขียน คือมันต้องมีเวลา แล้วก็รังสรรค์ เขียนงานออกมาแต่ละชิ้นๆ ต้องมีเวลามาก ยังไม่รู้ว่า
จะเขียนได้จบมั้ย แต่พวกท่าต่างเขียนบ้างแล้ว แต่ครานี้ ขายงานบ้าง พูดกันตรงๆ ปกติเราก็เอางาน
ไปนําเสนอให้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบ้าง ว่าเราทํางานตรงนี้มานะ เขาก็มีเงินให้เราบ้าง มี
เงินให้เราในส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เราทําเป็นโครงการฝึกหัดเด็กขึ้นมา แล้วก็จรัล จะให้จรัลเขี ยนเรื่องของ
การแกะสลัก สอนการแกะสลัก ทําเป็นโครงการแล้วก็สอนนักเรียน แล้วก็หาเงินกันมา เอาเงินมาแล้ว
ก็เอาให้จรัล เราได้มา อาจจะได้มา 30,000 นะ นี่ซื้อหนัง นี่ค่าครูสอน เอาไปชั่วโมงละ 200 พอ สอน
เด็กให้มันเป็น เผื่อมันอาจจะยังไม่ได้หรอกตอนนี้ ก็ได้รับรู้บ้างอะไรบ้าง ต่อไปข้างหน้ามันอาจจะให้
ความสนใจ และอาจจะเป็นคนแกะหนังได้บ้าง แต่ว่า 30 ชั่วโมงที่ทําโครงการขึ้นมา มันยังไม่ค่อยได้
หรอก
ถาม คือมันเหมือนกับมันเป็นแค่
ตอบ พื้นฐาน แต่พื้นฐานตรงนี้ก็จะทําให้มันเป็นงานเลย เป็นโครงการให้เด็กได้ฝึก ได้รับรู้ การเชิด
ผมก็มาสอน เป็นหลักสูตรเร่งรัด 30-40 ชั่วโมงจริงแล้วมันไม่ได้ พูดถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยะ อย่าง
30 ชั่วโมงเนี่ยะ ให้คนมาเล่นหนังใหญ่ไม่ได้หรอก ต้องเป็นเดือน เป็นปีๆ สมัยก่อนกว่าจะได้ขึ้นเวที่นี่
เป็นปีๆนะ สมัยนี้เด็กฝึกอยู่ประมาณ 3 เดือน 4 เดือน “อาจารย์ ผมจะได้ขึ้นเวทีหรือยัง” อาจารย์จะ
มีเวทีให้เล่น “อาจารย์ ผมขอขึ้นเวทีมั่ง ไม่ไ ด้เหรอ” คือมันเห็นเพื่อนได้สตางค์ ได้ค่าขนม ก็เลย
อยากจะได้มั่ง บางทีก็เล่นไม่ดีหรอก ก็พยายามฝึกฝนตรงนี้ให้เด็กไป เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เรามี
อยู่แต่ว่ามันเป็นแบบชาวบ้าน ฉันเองไม่ได้จบศิลปากร ไม่ได้จบอะไรมา แต่ว่าแค่แต่ผ่านเรียน ผ่านมา
แต่ก็มาทํางานตรงนี้มา เพื่อจะส่งให้เด็กได้มีโอกาส
ครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากหลวงพ่อพอสมควร ก็ขอบคุณมากครับหลวงพ่อที่สละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประ
โยขน์

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ
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แบบสอบถาม

แบบสอบถามเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาหนังใหญ่วัดขนอน จ. ราชบุรี
พัฒนาสู่โครงการเสนอแนะ การออกแบบภายในหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1. แบบสอบถามนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท บั ญ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล
เป้าหมายที่เข้ามาใช้พื้นที่ เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการกาหนดโครงสร้างหลักของโครงการ ลักษณะ
องค์ประกอบของโครงการ และของข้อมูลการจัดแสดงต่างๆ
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี หน้า โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1
เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่ ม
ประชาชนทั่วไป, กลุ่มคนวัยทางาน) จานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับ เพศ สถานภาพการ
สมรส อายุ ระดั บการศึก ษา รายได้ โดยเฉลี่ ย ต่ อเดือ น เป็ นแบบสอบถามที่ใ ห้ต รวจสอบรายการ
(checklist)
ส่วนที่ 2
เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะการแสดงหนั ง ใหญ่ ซึ่ ง มี
แบบสอบถามที่เ ป็ น แบบให้ ตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบสอบถามเป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลีเคิร์ท (Likert scale)
ส่วนที่ 3
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ ความต้องการของการบริการภายในหอภาพยนตร์ กิจกรรม
ต่างๆ ที่ควรจะมี เป็นแบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ (checklist)
ส่วนที่ 4
เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล การใช้ บ ริ ก ารหอภาพยนตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน 5 ข้อ ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ ความถี่ของการใช้บริการ
หอภาพยนตร์ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ วิธีการเดินทาง งบประมาณ เหตุผลในการเข้าใช้บริการ
เป็นแบบสอบถามที่ให้ตรวจสอบรายการ (Checklist)
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
1.1 เพศ
ชาย

 หญิง

1.2 สถานภาพ
 โสด

 สมรส

 หย่า / แยกกันอยู่

1.3 อายุ
 น้อยกว่า 20 ปี
 41 – 50 ปี

 23 – 30 ปี
 51 – 60 ปี

 31 – 40 ปี
 60 ปีขึ้นไป

1.4 ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี

 ปริญญาตรี
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................

1.5 อาชีพ
 รับราชการ
 ธุรกิจส่วนตัว

 พนักงานบริษัทเอกชน
 นักเรียน / นักศึกษา

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 น้อยกว่า 5,000 บาท  5,001 – 20,000 บาท
50,000 บาท
 50,001 – 80,000 บาท  80,000 บาท ขึ้นไป

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 อื่นๆ (โปรดระบุ).............
 20,001 –
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงหนังใหญ่
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
2.1 คุณรู้จักการแสดงหนังใหญ่หรือไม่
 รู้จัก
 ไม่รู้จัก
2.2 เมื่อนึกถึงการแสดงหนังใหญ่แล้วคุณนึกถึงอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  ศิลปะการแสดงชั้นสูง
 งานมหรสพแบบโบราณ
 การเล่นแสง / เงา
 การแกะสลักหนัง
 อื่นๆ (โปรดระบุ).............
2.3 คุณเคยชมการแสดงหนังใหญ่หรือไม่
 ไม่เคยชมการแสดง
 เคยชมการแสดง
2.4 คุณเคยชมการแสดงหนังใหญ่จากที่ใด
 Free TV
 Cable TV
 VCD / DVD
 งานมหรสพ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................

 Social media
 งานสาคัญของบ้านเมือง

2.5 โปรดให้คะแนนตามลาดับความสาคัญ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
1. ไม่สาคัญ 2. สาคัญน้อย 3. สาคัญปานกลาง 4. สาคัญมาก 5. สาคัญมากที่สุด
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียด
สถานที่จัดการแสดงหนังใหญ่
ความสะดวกสบายของสถานที่จัดแสดง
เนื้อเรื่องที่แสดงต้องมีความน่าสนใจ
ความเชี่ยวชาญ และความชานาญของผู้แสดงและคณะ
ดนตรีประกอบการแสดง
ระยะเวลาในการจัดแสดง
การเดินทางมาชมการแสดง

1

2

3

4

5
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
3.1 คุณรู้จักหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือไม่
 รู้จัก
 ไม่รู้จัก
3.2 กิจกรรมที่คุณนึกถึงเมื่อมาใช้บริการหอภาพยนตร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เพื่อความบันเทิง, พักผ่อน
 เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
 เพื่อศึกษาหาความรู้ทางด้านภาพยนตร์  ติดตามศิลปิน / นักแสดงที่ชื่นชอบ
 ซื้อของที่ระลึก
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................
3.3 โปรดให้คะแนนตามลาดับความสาคัญ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
1. ไม่สาคัญ 2. สาคัญน้อย 3. สาคัญปานกลาง 4. สาคัญมาก 5. สาคัญมากที่สุด
ข้อ
รายละเอียด
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ประชาสัมพันธ์
ร้านค้าของที่ระลึก
ร้านอาหาร, เครื่องดื่ม
ส่วนพักคอย, พักผ่อน
ลานกิจกรรมกลางแจ้งสาหรับกิจกรรมสาคัญ
ส่วนนิทรรศการชั่วคราวสาหรับกิจกรรมสาคัญ
ส่วนนิทรรศการถาวรแสดงประวัติของภาพยนตร์
ส่วนนิทรรศการถาวรแสดงประวัติของหอภาพยนตร์
ส่วนนิทรรศการถาวรแสดงภาพยนตร์ส่วนพระองค์
ส่วนห้องสมุดภาพยนตร์
ส่วนบริการข้อมูล IT ทางด้านภาพยนตร์
ส่วนโรงภาพยนตร์แบบกลุ่มย่อย
ส่วนโรงภาพยนตร์แบบกลุ่มใหญ่
ห้องประชุม, สัมมนา, workshop เกี่ยวกับภาพยนตร์
อื่นๆ
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ส่วนที่ 4
ข้อมูลการใช้บริการหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
4.1 ความถี่ในการเข้าชมภาพยนตร์ที่ใดก็ได้ กี่ครั้งต่อปี
 1 – 2 ครั้ง  3 – 5 ครั้ง
 5 – 10 ครั้ง

 10 ครั้งขึ้นไป

4.2 ความถี่ในการเข้าใช้บริการใช้บริการหอภาพยนตร์ กี่ครั้งต่อปี
 1 – 2 ครั้ง  3 – 5 ครั้ง
 5 – 10 ครั้ง

 10 ครั้งขึ้นไป

4.3 เหตุผลในการเลือกใช้บริการหอภาพยนตร์
 เพื่อศึกษาหาความรู้
 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์ไทย
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................

 เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
 เพือ่ ความบันเทิง

4.4 การเดินทางเพื่อใช้บริการหอภาพยนตร์
 รถยนต์ส่วนบุคคล
 รถโดยสารประจาทาง
 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 / นักแสดงที่ชื่นชอบ
 ซื้อของที่ระลึก
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสาหรับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2549

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2542 – 2545
พ.ศ. 2545 – 2547
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน

นายสันติ แซ่เล้า
เลขที่ 60 ซอยพระราม 2 ซอย 27 ถนนพระราม2 แขวงบาง มด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2428-2089
สาเร็จการศึกษาปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาศิลปอุตสาหกรรม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
มัณฑนากร บริษัทเอกชน
มัณฑนากร บริษัท บางกอกคาซ่า จากัด กรุงทพฯ
มัณฑนากร บริษัท เจดีซายน์แอนด์เดคคอเรทีฟเฮ้าส์ จากัด
กรุงเทพฯ

