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“หนงัใหญ่” เป็นมหรสพทีมี่มาแต่สมัยโบราณ เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมไทยได้รบัการยกย่องว่า เป็นการแสดงช้ันสงู ซึง่
รวมเอาศลิปกรรมหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกนั ซึง่ทุกข้ันตอนต้อง
อาศยัความประณตี อดทน เพือ่ให้ได้มาซ่ึงงานทีล่ะเอยีดอ่อน 
หนังใหญ่เดิมเป็นการแสดงในราชส�านัก ที่เรียกว่า‘หนัง’ นั้น
เพราะสิง่ทีใ่ช้แสดง คอื “ตวัหนงั” ซึง่แกะสลกัจากหนงัววัหรือ
หนงัควาย ท่ีต้องผ่านกรรมวธิกีารฟอกหนงั การวาดรปูตวัหนงั
โดยใช้ทักษะการวาดลายไทยผูกลายต่อเนื่องเกี่ยวกันเป็น
ตลอดรปูไม่ให้เส้นขาดจากกนัจงึค่อยน�ามาแกะหรอืตอกอย่าง
วิจิตรบรรจง ลงสีเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความสวยงามเมื่อ
ยามเชดิแสดง จากนัน้ผกูกับไม้ตับส�าหรบัให้ผู้เชดิแสดงได้เชดิ
ด้วยท่าทางที่เข้าจังหวะกับเสียงดนตรีปี่พาทย์และบทพากษ์ 
บทเจรจา ถือเป็นต้นก�าเนิดของศิลปะการแสดงโขน อันเป็น
เอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะเชิงช่าง                                                                 

ภูมิปัญญาการสร้างตัวหนังของบรรพบุรุษ จะใส่ใจ
ต้ังแต่การท�าแผ่นหนังส�าหรับใช้แกะหรือตอกเป็นรูปตัวหนัง 
สมัยก่อนการหาหนังมาใช้ได้จากการน�าหนังวัวที่ตายแล้วมา
ผ่านกรรมวธิกีารฟอกแบบโบราณ (อธบิายในกรรมวธีิการฟอก
หนัง) เพื่อลอกเอาขนและพังผืดออกให้หมด ให้ได้หนังเนื้อใส 
แผ่นเรยีบไม่บดิงอ คงสภาพเป็นเวลานาน เรยีกว่า “การฆ่าหนงั” 
หนงัทีใ่ช้ในการท�ารปูหนงัมกีารเลอืกเฉพาะส�าหรบับางรปู อาท ิ
หนังครู หรือหนังพระอิศวร หรือหนังพระฤาษี ในอดีตต้อง
เลือกเอาเฉพาะแต่หนังเสือ หรือหนังวัว ที่ตายผิดธรรมชาติ 
เช่น วัวที่โดนฟ้าผ่าตาย วัวที่คลอดลูกตาย เป็นต้น ถือเป็น
ความเชื่อเพื่อจะได้รูปหนังที่มีความศักดิ์สิทธิ์  

การวาดลวดลาย ใช้ทักษะทางด้านจิตรกรรมไทยใน
การวาดรูปตัวละคร ส่วนใหญ่เป็นรปูตวัละครในเรือ่งรามเกยีรติ ์
ซึง่เป็นเร่ืองทีนิ่ยมเล่น มเีทคนคิในการวารผกูลายคอื ต้องวาด
ลายจติรกรรมให้มีขนาดใหญ่ข้ึนเผือ่การตอกซึง่จะกนิเส้นลาย
เข้าไปอีก การผูกลายใช้การวาดให้ลายเกาะเกีย่วกนัไม่ให้หลดุ
ขาดจากกัน เรียกว่า “เอ็นตัวหนัง” เป็นจุดส�าคัญที่การตอก

หนงัในขัน้ตอนต่อไป ต้องตอกเชือ่มให้เส้นลายตัวละครทัง้ตวั
ไม่ขาดออกจากกัน เช่นกัน 

การแกะลาย ใช้แกะส�าหรับช่องลายขนาดใหญ่ เช่น 
ใบหน้า ดวงตา ปาก มีดแกะช่างแกะมักจะท�าขึ้นเองเพื่อให้
ด้ามจับถนัดมือ ส่วนการตอกลาย เพื่อให้แสงผ่าน เกิดเป็น
รายละเอยีดของตวัหนงัเพิม่ความงดงามอ่อนช้อย เส้นตอกจะ
ต้องเป็นการตอกให้ขาดในครั้งเดียวและตอกลายต่อเนื่องกัน 
เรียกว่า “ไข่ปลา” 

ส�าหรับภูมิปัญญาของการลงสีในอดีตนั้น มีสีให้เลือกใช้
เพียงไม่กี่สี สีที่ใช้มากที่สุดคือสีด�า จะท�าให้เกิดแสงเงาที่คมชัด 
ส่วนสเีขยีวกบัสนี�า้ตาลแดง เป็นสรีะยะกลางเมือ่ลงบนตวัหนงั
จะช่วยให้ดูสบายตามากยิ่งขึ้น หนังใหญ่บางตัวใช้แผ่นทอง
เปลวติด ซึ่งจะท�าให้ตัวหนังดูเด่นและสง่างาม 

การสร้างตัวหนังถือเป็นทักษะเชิงช่างที่ต้องอาศัยท้ัง
ฝีมอืในการวาดรปูจติรกรรม การลงส ีการแกะสลกั หรอืการตอก 
ทีต้่องอาศยัความช�านาญในการสร้างงานบนผนืหนังขนาดใหญ่ 
เพื่อให้ได้มิติที่มองเห็นในระยะไกล ผ่านแสงไฟ เผื่อระยะตัว
เงาท่ีเกิดข้ึนจนเกิดเป็นสุนทรีย์ภาพท่ีน่าประทับใจสอดรับไป
กับอรรถรสการแสดงที่ประกอบด้วยการเชิด และเสียงดนตรี
ที่เร้าใจสนุกสนานน่าติดตาม
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ชนิดของตัวหนังใหญ่ของไทย

หนังใหญ่ของไทยแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
หนังที่ใช้แสดงกลางคืน เรียกว่า หนังกลางคืน มีสีพื้น

ตัวหนังเป็นสีด�ากับสีขาวของช่องไฟตัวลาย  ได้แก่ หนังใหญ่
วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง

หนงัทีใ่ช้แสดงได้ทัง้กลางวนัและกลางคนื เรยีกว่า หนงั
กลางวัน มีหลายสีบนตัวหนังคือ สีขาว สีด�า สีเขียว สีเหลือง 
สแีดง สต่ีาง ๆ  จะช่วยขบัให้ตวัหนงัมคีวามสวยงามเด่นชดัขึน้ 
หนังกลางวันที่พบในปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ ที่วัดขนอน จังหวัด
ราชบุรีและวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี
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ลักษณะตัวหนังใหญ่

หนังใหญ่เป็นศิลปะบนแผ่นหนังวัวและหนังควายที่น�า
มาตอกแกะ ฉลุลาย เป็นไปตามเนื้อเรื่องที่ใช้แสดงซึ่งแบ่งตาม
ลกัษณะท่าทาง กิรยิาอาการ อริิยาบถ ทีอ่ยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
เป็น 7 ชนิด คือ

หนงัเจ้าหรอืหนงัครูเป็นตวัหนงัท่ีใช้ส�าหรบัพิธไีหว้คร ูไม่
ใช้แสดง มี 3 ตัว คือ พระฤาษี พระอิศวรหรือพระนารายณ์และ
ทศกณัฐ์ หนงัพระอศิวรหรือพระนารายณ์และทศกณัฐ์ เรยีกว่า 
“พระแผลง” เพราะหนังครูทั้งสองภาพเป็นท่าแผลงศร

หนังเฝ้าหรือหนังไหว้เป็นภาพตัวหนังเด่ียว หน้าเสี้ยว 
พนมมอืไหว้ ถ้าเป็นตวัหนงัทีถ่อือาวธุ ด้ามอาวธุจะสอดใต้รกัแร้
และปลายอาวุธชี้ไปทางด้านหลัง หรือเหน็บไว้กับเอว หนังไหว้
ได้แก่ หนุมาน องคต สุครีพ พิเภก เป็นต้น หนังชนิดนี้ใช้แสดง
ตอนเข้าเฝ้า 

หนงัคเนจรหรอืหนงัเดิน บางครัง้เรยีกว่า “ตวัเดนิ” เป็น
ภาพหนงัเด่ียว หน้าเสีย้ว ถ้าเป็นตวัหนงัทีเ่ป็นตวัพระ ตวันาง ตัว
ยักษ์จะอยู่ในท่าเดิน หนังชนิดนี้ใช้ตอนยกทัพตรวจพลกองทัพ
ของตวันาย ถ้าเป็นลงิมกัสลกัเป็นท่าย่างเดนิ (คือการเอาเท้าทัง้
สองวางกบัพืน้ส้นเท้าข้างหนึง่วางบนพืน้ ส้นเท้าอกีข้างหนึง่ต้อง
พ้นจากพืน้เลก็น้อย) ตัวหนงัเดิน ได้แก่ พระรามตัวเดิน ทศกณัฐ์
ตัวเดิน นางสีดาตัวเดิน เป็นต้น

หนังง่า เป็นหนังภาพเดี่ยว หน้าเสี้ยว ท่าเหาะ คือ ท่าที่
ยกเท้าข้างใดข้างหนึง่ไว้ซึง่คล้ายกบัท่าโขน เช่น หนงัง่าท่ีเป็นลงิ 
ยักษ์แสดงท่าทางการสู้รบในมือถืออาวุธ เช่น กริช กระบี่ หนัง
ง่าที่อยู่ในท่าเหาะ ได้แก่ หนุมานในท่าเหาะ

หนังเมือง เป็นหนังภาพเดี่ยวหรือหลายภาพอยู่ในหนัง
ผืนเดียวกัน ซึ่งในผืนหนังจะต้องประกอบด้วยภาพปราสาท
ราชวงั วมิาน พลบัพลา ท้องพระโรง ศาลา ทีต่วัละครในเรือ่งทีแ่สดง 
นั่ง นอน เจรจา หรือมีท่าทางอื่น ๆ ตามเนื้อเรื่องที่ใช้แสดง 

หนงัจับ เป็นหนังทีมี่ภาพตัวละครในเร่ืองต้ังแต่ 2 ตวัขึน้
ไปอยู่ในหนังผืนเดียวกันส่วนใหญ่จะเป็นภาพตัวละครในเรื่อง 
ก�าลังต่อสู้กัน เป็นภาพที่ใช้แสดงต่อจากหนังง่า เช่น หนังจับ
พระรามกับทศกัณฐ์ หนังจับลิงขาวกับลิงด�า เป็นต้น 

หนังเบ็ดเตล็ด เป็นหนังที่ไม่จัดอยู่ในหนังประเภทใด
ประเภทหนึง่โดยเฉพาะ ได้แก่ หนงัเตยีว เป็นภาพหนงั 2 ตวัก�าลงั
จับมดั เช่น ลงิขาวจบัลงิด�า หนงัปราสาทเป็นภาพหนงัทีมี่ตวัละคร
นอนอยูใ่นปราสาท เช่น ปราสาทอนิทรชติ หนงัเขน เป็นหนังไพร่พล
ของกองทัพไพร่พลลิง เรยีกว่า เขนลงิ ไพร่พลยกัษ์ เรยีกว่า เขนยักษ์ 

หนังคนจรหรือหนังเดิน

หนังง่า
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ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่

หนังใหญ่ เป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ชนิดหน่ึงของไทย 
กล่าวกนัว่ามมีาตัง้แต่สมยัสโุขทัย แต่หลกัฐานการแสดงหนงัใหญ่
เริ่มมีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
(พระเจ้าอู่ทอง) การแสดงที่ใช้ตัวหนังขนาดใหญ่เป็นตัวละคร 
โดยมผีูเ้ชดิให้เกดิเงาบนจอ และใช้การพากย์ การเจรจา ด�าเนนิเรือ่ง 
หลักฐานที่กล่าวถึงหนังใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดปรากฎอยู ่ในกฎ
มณเฑียรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หนังใหญ่จึงได้รับ
การยกย่องว่าเป็น มหรสพชัน้สงู มกัจดัขึน้ในงานพระราชพธีิต่าง ๆ  
เช่น พิธีอภิเษกของกษัตริย์และเจ้านาย พระราชพิธีเกี่ยวกับ
ความตาย และการแสดงในงานสมโภชต่าง ๆ เนื้อเรื่องที่แสดง
มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์และวีรกรรม เช่น มหาภารตะ 
รามเกยีรติ ์ในสมยักรงุศรอียธุยาเรยีก หนงัใหญ่ว่า “หนงั” ภายหลงั
ยบุกรมโขนและกรมมหรสพ หลงัสมยัรัชกาลที ่๗ หนงัใหญ่จงึไป
อยูใ่ต้อปุถมัภ์ของวดั จงึเรยีกหนงัใหญ่ในสมยัน้ีว่า “หนงัราษฎร์”

การเสยีกรงุศรอียธุยา ครัง้ที ่2 พ.ศ. 2310 ท�าให้ศิลปะ
การแสดง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ถูกท�าลายเสยีหายไปมาก 
และมีการฟื้นฟูข้ึนอีกครั้ง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏ 
หลกัฐานในการแสดงหนงัใหญ่ ต้ังแต่สมยัสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จฬุาโลกมหาราชทรงพระราชนพินธ์บทละครเรือ่งอเิหนา เพือ่ใช้
แสดงเพิ่มขึ้นนอกจากเรื่องรามเกียรติ์

สมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีหลักฐานการ
สร้างตวัหนงัใหญ่และบทวรรณกรรมทีใ่ช้เรือ่งรามเกยีรติ ์หนงัใหญ่
ทีม่กีารสร้างขึน้ในสมยันีเ้ป็นหนงัใหญ่ท่ีเรยีกว่า หนงักลางคนื 
2 ส�านัก คือ หนังใหญ่ชุดพระนครไหวของวัดพลับพลาไชย  
จังหวัดเพชรบรีุ ซึง่ถกูไฟไหม้เกอืบหมดเม่ือน�ามาเกบ็ไว้ ณ ฝาผนงั
โรงละครแห่งชาติหลังเก่าเมื่อ พ.ศ. 2503 และหนังใหญ่วัด
บ้านดอน จังหวัดระยอง หนงัใหญ่ทัง้สองแห่งนีมี้ความคล้ายคลงึกัน

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้สนใจค้นพบหนังใหญ่ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม ราชบุรี    

สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั มกีาร
สร้างหนงัใหญ่ แต่ทีพ่บจะเป็นหนงักลางวัน มีการแกะสลกั ตัวหนงั
ลวดลายคล้ายคลงึกนั หนงัชดุนีก้ารสร้างมรีะยะเวลาใกล้เคียง
กนั มีอายปุระมาณร้อยปีเศษ พบ 2 แห่ง คอื หนงัใหญ่ของวดั
สว่างอารมณ์ จังหวัดสงิห์บุรแีละหนงัใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
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เมือ่พิจารณาองค์ประกอบของหนงัใหญ่พบว่ามหรสพนี้
ประกอบด้วยศิลปะถึง 5 ประเภท คือ 

หตัถศลิป์ ส่ือด้วยฝีมอืการแกะตัวหนงัท่ีผูแ้กะต้องรูจ้กั
เส้นสายลายไทยและรูจ้กัเร่ืองรามเกยีรติเ์ป็นอย่างด ีจึงสามารถ
เลือกใช้แผ่นหนังมาแกะสลักเป็นตัวละครเป็นฉากต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม

นาฏศลิป์ ผูเ้ชดิหนงันบัว่าเป็นผูส้ร้างชวีติให้กบัตวัหนงั 
ดังน้ันทักษะของผู้เชิดจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ต้องรู้จักดนตรีไทย  
และผ่านการฝึกฝนท่าทางต่าง ๆ ทั้งท่าเดิน ท่าเต้น การโยกตัว 
การเชิดตัวหนังให้เข้ากับจังหวะของดนตรีและเรื่องราวตาม
บทพากย์เจรจา   

วรรณศิลป์ คือบทพากย์ประกอบการแสดงท่ีส่ือภาพ
ของตัวหนังท่ีเห็นเบ้ืองหน้าให้ก่อเกิดจินตนาการแก่ผู้ชม ใน
การเข้าใจเรือ่งราวทีน่�ามาแสดง แม้เร่ืองหลกัทีแ่สดงหนงัใหญ่
จะเป็นรามเกียรติ์ แต่มีหลักฐานที่สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชโปรดให้พระมหาราชครูแต่ง สมุทรโฆษค�าฉันท์ เพื่อ
ใช้แสดงหนังใหญ่ นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมอีกเรื่องที่เชื่อว่า
แต่งขึ้นเพื่อการแสดงมหรสพนี้คือ อนิรุทธ์ค�าฉันท์

วาทศิลป์ คือน�้าเสียงของผู้พากย์ท่ีต้องกังวาน เสริม
สร้างอารมณ์ให้ผูช้ม รวมทัง้มปีฏภิานไหวพรบิในการพากย์ให้
สนกุ และรูจ้กัท�านองดนตรเีพือ่บอกจังหวะให้ป่ีพาทย์บรรเลง

ดุริยางคศิลป์ คือดนตรีประกอบการแสดง มักเป็นวง
ป่ีพาทย์เครือ่งห้า เครือ่งคู ่และเครือ่งใหญ่ และมเีครือ่งดนตรี
อื่นอีก เช่น ปี่กลางที่ให้เสียงกลางตลอดการแสดง กลองติ๋ง 
และโกร่งที่ให้เสียงคล้ายเกรา
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การแสดงหนังใหญ่ในประเทศไทย

คณะแสดงหนังใหญ่ปัจจุบันมีเหลือเพียง 3 คณะ คือ 
หนงัใหญ่วดัขนอน อ�าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ีหนังใหญ่วดั
สว่างอารมณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และหนังใหญ่วัดบ้าน
ดอน อ�าเภอเมอืง จังหวดัระยอง และมีคณะโขนหลวงสงักดักรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วย

หนังใหญ่วัดขนอน อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มี
ประวัติว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 พระครูศรัทธาสุนทร เจ้าอาวาส 
ร่วมกับครูอั๋งสร้างตัวหนังขึ้น เช่น เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมาน
ถวายแหวน ศึกสหัสกุมาร ศึกประลัยกัลป์ เป็นต้น หนังชุดเดิมนี้
เหลืออยู่ 313 ตัว ได้มีการอนุรักษ์และจัดสร้างชุดใหม่ส�าหรับ
ใช้ในการแสดงแทนของเดิม โดยทางวดัได้ต้ังพพิฑิภณัฑ์หนงัใหญ่
ให้เป็นแหล่งศึกษา และน�าออกแสดงหนังใหญ่ด้วยหนังชุดใหม่

หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
ตามประวตัว่ิาครเูปีย คณะหนังใหญ่จากอยธุยาได้ถวายตวัหนงั
ชุดหนึ่งให้หลวงพ่อเรือง เจ้าอาวาส เมื่อพ.ศ.2418 รวมทั้งหัด
การแสดงหนังให้คนในชุมชนด้วย หนังใหญ่ของที่นี่มีหนังเจ้า  
ชดุเบกิโรงคอื ลงิจบัหัวค�า่ รามเกยีรต์ิ ตอนศึกอนิทรชิต (นาคบาศ) 
ศึกวิรุณจ�าบัง ศึกใหญ่ (มีตัวละครครบและใช้แสดงบ่อย) และ
ศึกพระมงกุฎ-พระลบ จ�านวนประมาณ 270 ตัว ปัจจุบันมีการ
ฝึกการแสดงและสร้างตัวหนังขึ้นใหม่โดยฝีมือคนในชุมชน

หนังใหญ่วัดบ้านดอน อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อ 
พ.ศ.2431 พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม เจ้าเมือง
ระยอง ได้ซื้อตัวหนังชุดหนึ่งมาจากพัทลุง มีหนังเจ้า ชุดเบิกโรง 
รามเกียรติ ์ตอนศึกพรหมาศ ทศกณัฐ์สัง่เมือง สดีาลยุไฟ ก�าเนดิ
สองกุมาร ปล่อยม้าอุปการ และพระพรตและพระสัตรุตรบ
พระมงกุฎ-พระลบ ทางวดัจดัตัง้พพิธิภณัฑ์เกบ็รกัษาหนงัชดุเก่า
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับคนทั่วไปด้วย

นอกจากนีม้ตีวัหนงัใหญ่จากทีต่่าง ๆ  ได้แก่ วดัพลบัพลาชยั 
จัดหวัดเพชรบุรี วัดประศุก จังหวัดสิงห์บุรี วัดบางน้อย จังหวัด
สมุทรสงคราม วัดตะเคียน จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบันเก็บรักษาที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์) และหนังใหญ่
บางส่วนเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

ส่วนในสมัยรัชกาลที่ 9 ได้มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นชุด
หนึ่ง โดยใช้ต้นแบบจากหนังใหญ่ชุดพระนครไหว สร้างจ�านวน 
130 ตัว เพื่อเป็นมหรสพประจ�ารัชกาล หลังจากที่สร้างเสร็จใน 
พ.ศ. 2539 ได้ออกแสดงในงานสมโภชครั้งส�าคัญเป็นครั้งคราว

หนังใหญ่วัดขนอน

หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์

หนังใหญ่วัดบ้านดอน
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กรรมวิธีการเตรียมหนังส�าหรับ
แกะสลักหนังใหญ่ 

หนังสัตว์หลายชนิดที่สามารถน�ามาฟอกแล้วแกะ
ฉลุลายเป็นรูปตัวหนังได้ แต่ที่นิยมคือหนังวัวและหนังควาย 
คนไทยนยิมใช้หนังววัมากกว่าหนังชนิดอืน่ ๆ  เน่ืองจากมคีวาม
บางและโปร่งแสง และฉลุลายได้ละเอียดกว่า ส่วนหนังแพะ
หรือหนังแกะ มีขนาดย่อมลงมามักใช้แกะตัวหนังตะลุง หรือ
แกะเป็นตัวหนังที่ระลึก

สมัยโบราณมกัหาหนงัสดจากววัทีต่ายแล้วมาฟอกเอง
ด้วยกรรมวธิแีบบธรรมชาติ ซึง่ต้องใช้เวลานานหลายเดอืนกว่า
จะได้หนังทีแ่ห้งสนทิส�าหรบัแกะสลกัหนงัใหญ่ ปัจจุบนัช่างจงึ
เปลีย่นมาใช้การซือ้หนงัส�าเร็จจากโรงงานอตุสาหกรรมฟอกหนงั 
(องค์การฟอกหนังเดิม) จังหวัดสมุทรปราการ หนังประเภทนี้
เรียกว่า “หนังกาวตากแห้ง” มทีัง้สนี�า้ตาลและสขีาว แบ่งเป็น 
2 เกรดคือ

หนังผิวหรือหนังเกรดเอ เหมาะส�าหรับใช้แกะหนัง
ใหญ่ ท�าหนังกลอง มักส่งออกไปจ�าหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศบราซิล

หนงัท้องหรอืหนงัเกรดบ ีใช้มดัเป็นก้อนให้สนุขักดัเล่น
ตวัหนังใหญ่ทีแ่กะสลกัเพือ่ใช้ในการแสดงต้องมคีวาม

หนา 1.5 มิลลิเมตร หนังจับซึ่งมีขนาดใหญ่สุดจะกว้างยาว  
1.8 เมตร ถ้าหากเป็นหนังเดิน หนังคเนจร หนังง่า หนังต่อสู้ 
หนังเดี่ยว จะมีขนาดประมาณ 1.2-1.5 เมตร 

อย่างไรกต็ามหากเปรยีบเทยีบระหว่างหนงัทีผ่่านการ
ฟอกแบบโบราณด้วยวัสดุธรรมชาติ กับหนังที่ฟอกด้วยสาร
เคมี พบว่าหนังทีฟ่อกแบบโบราณจะมอีายกุารใช้งานนานกว่า 
สจีะซดีจางช้ากว่าหนงัทีฟ่อกด้วยสารเคม ีขณะทีท่�าการฟอก
สารเคมีถูกดูดซึมและฝังตัวลงบนผืนหนังจะท�าให้หนังมีอายุ
การใช้งานสั้นและท�าให้สีที่เขียนระบายซีดจางเร็ว

การฟอกหนังแบบโบราณ 

การฟอกหนังแบบโบราณจะน�าหนังสดมาหมักกับน�้า
ปูนขาว  แล้วน�าขึ้นมาใส่ครกต�าข้าว ต�าจนนิ่ม จากนั้นน�าไป
แช่ในน�้าลูกดอกล�าโพง 3-5 วัน เพื่อฟอกเอาพังผืดและไขมัน
ออก น�ากลับขึ้นมาต�าอีกครั้ง จึงน�าไปขึงให้ตึง ผึ่งแดดให้แห้ง 
เมื่อหนังเริ่มแห้งสนิทท�าความสะอาดอีกครั้งโดยใช้กะลา
มะพร้าว  มีด  สิ่ว  เปลือกหอยกาบ  ขูดพังผืดและขนออกจน
กระทัง่หนงัทัง้ผนืบางสม�า่เสมอกนั การฟอกหนงัแบบโบราณ
เป็นกรรมวิธีที่เรียกว่า ฆ่าหนังให้ตาย คือหนังจะเรียบ ไม่หงิกงอ 
เหี่ยวย่น คงสภาพเรียบแบนเป็นเวลานับร้อยปี 

ในบางแห่งไม่มีการหมักหนังก่อน เมื่อได้หนังสด ๆ  
มาคลกุกบัขีเ้ถ้าแล้วน�ามาขงึในกรอบไม้โดยใช้ตะปตูอกยดึให้
ตึงตลอดท้ังผืน ใช้มีดช�าแหละพังผืดท่ีติดมากับหนังออกให้
หมด น�าไปตากแดดจนแห้ง จึงถอดออกจากกรอบ ใช้มีดขูด
ตกแต่งหนังทั้งสองด้านโดยขูดเอาขน พังผืด และไขมันออก 
แล้วน�าไปฟอก

การฟอกหนงัแบบปัจจบุนันยิมใช้น�า้ส้มสายช ูฟอกหนัง
โดยใช้น�้าส้มสายชู 1 ลิตร ผสมน�้า 20 ลิตร หมักหนังที่ขูดตกแต่ง
ขนกับไขมันออกแล้วในอ่างหรือโอ่งที่ผสมน�้าส้มสายชู แช่ทิ้งไว้
ประมาณ 3 ชัว่โมง จึงน�าหนงัไปล้างให้สะอาดแล้วผึง่ลมไว้จน
แห้งสนิท

หนังวัวที่ฟอกแล้ว

หนังกาวตากแห้ง
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การออกแบบลายหนังใหญ่

การออกแบบลายหนังใหญ่แต่เดิมนั้นช่างโบราณที่
ช�านาญการผูกลายจะใช้เหล็กท่ีเรียกว่า “เหล็กจาร” เขียน
ลายลงบนผืนหนัง รอยเหล็กแหลมที่เขียนลงบนผืนหนัง
สามารถลบออกได้ง่าย  เพยีงแต่ใช้น�า้เช็ดรอยท่ีเขียนกล็บออก
ได้  แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้การออกแบบลงบนกระดาษก่อน 
เมื่อแก้ไขจนลงตัวจึงน�าไปย่อขยายตามต้องการ แล้วจึงน�า
แบบไปผนึกลงบนผืนหนังเพื่อน�าไปตอกฉลุลาย 

ตามประเพณีนิยมการผูกลายมีแนวเดียวกับการ
ออกแบบภาพจิตรกรรมฝาผนงั กล่าวคอืใช้เส้นครเูดยีวกนั ทีส่�าคัญ
คือลายต่าง ๆ เหล่านั้นต้องเกาะเกี่ยวกับตัวภาพ เป็นระยะๆ 
เรียกว่าเอ็นตัวหนังจะได้ไม่ขาดออกจากกันเมื่อน�าไปฉลุลาย 
ขนาดของตวัภาพต้องใหญ่กว่าภาพจติรกรรมไทย เนือ่งจากการ
เขยีนต่างกบัการตอกแกะสลกัเครือ่งมอืจะกนิตวัภาพบางส่วนไป 
ทรวดทรงความอ่อนช้อยของตวัภาพอาจลดลงจากแบบร่างๆ

การร่างแบบหนังใหญ่

วางแบบร่างบนหนัง
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การฉลุลายตัวหนัง

ส่วนที่เป็นลวดลายและเส้นต่างๆ ช่างแกะสลักจะใช้ 
“ตุด๊ตูห่รอืมุก” ตอกออกเรียกว่ากัดมกุ และใช้มดีแกะสลกัใน
ส่วนทีต้่องการให้เกดิช่องไฟ  ถ้าลวดลายกลมหรือไข่ปลา ช่างจะ
ใช้มุกตอกตามลวดลาย ส่วนลายในส่วนที่ใหญ่ หรือลักษณะ
เป็นเหลีย่ม ๆ  จะใช้มดีแกะสลกั มกุมหีลายขนาดเรียกว่า มกุใหญ่ 
มกุกลาง มกุยอด การแกะในบางมมุช่องไฟของลวดลายใช้สิว่
ขนาดต่าง ๆ  เพื่อให้แสงไฟส่องเห็นเป็นรูปทรงงดงาม  ในส่วนที่
เป็นลายโปร่งจะเป็นสีขาว

การฉลุลายตัวหนัง จะเริ่มจากลวดลายที่มีขนาดใหญ่
ก่อนเพ่ือสร้างเค้าโครงของตัวหนัง ในสมัยโบราณใช้สิ่วเป็น
เครื่องมือหลัก เช่น สิ่วโค้ง สิ่วเล็ก สิ่วตรง สิ่ววี ตัวหนังที่ช่างใช้
สิว่ตอกแกะลายจะออกแนวพืน้บ้าน อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ปัจจุบันช่างพัฒนามาเป็นการใช้มีดที่ประดิษฐ์ขึ้น
เฉพาะให้มีขนาดเหมาะมือ เมื่อฉลุลายจะจับโคนด้ามมีดต้อง
อยูอุ่ง้มอื ปลายมดียาวเท่าปลายนิว้ชี ้ใช้ทัง่ไม้หรอืเขยีงจากไม้
เนื้อนิ่มรองไว้ด้านล่าง เช่น ไม่นุ่น ไม้ตีนเป็ด เพื่อให้ปลายมีด
กดทะลุลงในเขียง ลายตัวหนังจึงสวยคมงดงาม

 ส่วนการตอกแกะสลักตัวหนังเพื่อการแสดง ช่างจะ
ใช้มุกขนาดใหญ่เมื่อดูหนังในระยะไกล ลวดลายจะปรากฏ
ชัดเจน ในทางกลับกันถ้าตัวหนังใช้เพื่อประดับตกแต่งช่างจะ
เปลี่ยนมาใช้มุกขนาดย่อมลงมา เพื่อเพิ่มลายละเอียดของ
ลวดลาย เนื่องจากตัวหนังเหล่านี้มองในระยะใกล้

 เขยีงทีใ่ช้ตอกแกะ ช่างสมยัโบราณจะเลือกใช้ไม้เนือ้
แข็งเพื่อถนอมอุปกรณ์ ทางภาคใต้ใช้ไม้ลูกหยี ส่วนทางภาค
กลางใช้ไม้เขลง กล่าวกนัว่าเป็นไม้เนือ้แขง็ทีส่ดุในโลกมขีึน้อยู่
ตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณช้ืนท่ัวไปใกล้ล�าธาร พบ
มากทาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน
เปลี่ยนมาใช้เขียงอะคลิลิกหรือไฟเบอร์แทน หากเกิดต�าหนิ
หรือริ้วรอยสามารถซ่อมแซมด้วยการใช้กาวติดเชื่อมแล้วใช้
กระดาษทรายขัดให้เรียบ

 “มุกหรอืตุด๊ตู”่ ตีขึน้จากเหลก็ทัว่ไป ตรงปลายชบุซิ
งก์เพื่อเพิ่มความแข็งและทนทาน เพราะมุกไม่สามารถลับคม
ได้เหมอืนสิว่หรอืมดี สมยัโบราณใช้สว่านเจาะปลายเหลก็แล้ว
ชุบด้วยน�้าขี้เถ้าไม้รวกให้เนื้อเหล็กแกร่งขึ้น

 “ค้อน” ทีใ่ช้ส�าหรบัตอกต้องท�าจากเนือ้แขง็ เช่น ไม้
ลูกหยี ไม้แดง ไม้เต็ง ขนาดตามความถนัดของช่าง เดิมช่างใช้
ค้อนเหล็ก แต่พบปัญหาคือเมื่อใช้ไปไปนานเข้าจะท�าให้ส่วน
ด้ามของมุกบานออก ตัวค้อนจะเป็นหลุม ช่างต้องเจียรค้อน
และปลายมุกอยู่เสมอ  ดังนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้ค้อนไม้แทนเพื่อ
ยืดอายุการใช้งานของมุกและค้อน

ในบรรดาตวัหนงัใหญ่ท้ังหมด ตวันางเป็นตวัท่ีแกะยาก
ที่สุด หากจะให้เป็นสีขาวที่ใบหน้า  หรือล�าตัว ต้องสลักส่วน
พืน้ตวัออก  หรอืพืน้ส่วนหน้าออก  เรยีกว่า  “นางหน้าแขวะ”  
ถ้าจะให้มีสีขาวในบางส่วน  คือขาวจางๆ  เมื่อส่องกับแสงไฟ  
ช่างจะขูดสีด�าออกและท�าให้ตรงส่วนนั้นบางลงไปอีก  หรือ
ต้องการให้บริเวณไหนมีสีขาวโดยทั่วไป  ช่างจะใช้มุกสลักให้
ละเอียดมากเรียกว่า “เอามุกเดิน”

ตัวหนังที่ฉลุเรียบร้อยแล้ว ฉลุลายตัวหนัง

หนังใหญ่ – ตอกหนัง 11



การลงสีบนตัวหนัง

การลงสบีนตัวหนังใหญ่จะลงทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั 
ลงสีอ่อนก่อนตามด้วยลงสีด�าทับ หนังที่ใช้แสดงกลางคืนใช้
โทนสีด�าและสีน�้าตาลแดงเป็นหลัก เน้นที่หน้าตัวภาพ และ
ขอบตวัหนงั  ส่วนหนังทีใ่ช้แสดงกลางวนั แสงเข้าจากรอบด้าน 
ช่างจึงลงสีสันให้สดใส เช่น สีเขียว สีเหลือง สีฟ้า เป็นต้น 

สดี�า ได้จากการเขม่าดนิหม้อ คอื ก้นหม้อดนิทีใ่นอดตี
ต้ังไฟหุงต้มด้วยเตาถ่าน เมื่อก้นหม้อด�า ขูดน�าเขม่าสีด�านั้น
ออกมาใช้ท�าสี 

สีน�้าตาลแดง ได้จากแก่นไม้ฝางต้ม แต่กรรมวิธีค่อน
ข้างยุ่งยาก จึงเปลี่ยนมาใช้หมากแห้งหมักกับเหล้าขาวแทน 

สเีขยีวตงัแช เป็นสโีบราณซึง่เป็นทีน่ยิมในหมูช่่างเขยีน
ภาพจติรกรรมฝาผนงั ได้จากการน�าทองเหลอืง ทองแดง และ
ส�าริด ไปแช่ในน�้าที่ผสมกรดเกลือเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ท�าให้
มสีนิมเขยีวเกาะทีโ่ลหะซึง่ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีขึน้ไป ช่างจะ
ขูดสนิมออกแล้วน�ามาร่อนด้วยแร่ง (เครื่องมือในการร่อนให้
ละเอยีด) น�าไปล้างกรดเกลอืออกด้วยน�า้เปล่า แล้วน�าไปผสม
กับยางมะขวดิหรือยางกระถนิอนิเดยี ได้สเีขยีวตังแช ปัจจบุนั
เปลี่ยนมาใช้สีเขียวผสมอาหารผสมกับเหล้าขาวแทน

ข้อดขีองการใช้สแีบบโบราณคอืสามารถคุมโทนได้โดย
ไม่ต้องใช้ทฤษฎีการเบรกสีเข้าช่วย สีสมัยใหม่ซึ่งผลิตจาก 
สารเคมีเมื่อแห้งแล้วสีจะลอย เช่น สีเขียวเมื่อลงตัวภาพและ
ทิ้งไว้จนแห้งจะมีสีเหลืองลอยขึ้นมา เพราะในสีเขียวมีเนื้อ 
สีเหลืองผสมอยู่ด้วย คนโบราณจึงต้องน�าไปผสมเหล้าขาว 
เพื่อกดสีให้จม สีท่ีมีความนิ่งจะต้องเป็นสีเดียวกันทั้งขณะ
เปียกและแห้ง

การลงสีตัวหนัง

การลงสีตัวหนัง
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ไม้ตับหรือไม้คาบหนัง

ขัน้ตอนสุดท้ายของการท�ารปูหนงัใหญ่  คอื การผกูไม้
ส�าหรบัเชดิ เรยีกว่า “ไม้ตบัหนงั” หรอื “ไม้คาบหนงั” ถ้าเป็น
หนังตัวเล็กใช้ไม้ประกบเป็นไม้ตับคู่เดียว  ถ้าเป็นตัวหนังใหญ่ ๆ  
ใช้ไม้ประกบเป็นไม้ตบั 2 คูแ่ละให้ห่างกนัพอสมควร ไม้ตบัหนงั
นิยมใช้ไม้ไผ่สีสุกตากแห้งหรือไม้หลาวชะโอนที่แก่จัดเหลา 
ให้เล็ก ๆ ด้านในแบนเรียบติดกับผืนหนัง ด้านผิวเหลาให้มน
ไม่ให้หนาหรือบางจนเกินไป ขนาดของไม้ตบัหนงั หนาประมาณ 
0.5-1 น้ิว ส่วนปลายเรยีวเลก็กว่าส่วนโคนเลก็น้อย ต้องน�าไม้
ตับหนังมารมควันไฟเสียก่อนเพื่อกันมอดหรือแมลงกินไม้  
การผกูไม้ตบัหนงัต้องใช้หวายทีเ่หลาเป็นเส้นเลก็ ๆ  ผกูให้แน่น
เหมือนกับการผูกขอบกระด้งหรือขอบตะแกรง เหลือโคนให้
ยาวลงมาส�าหรับจับเชิด 

ไม้ตับหรือไม้คาบหนัง
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อุปกรณ์ในการท�าหนังใหญ่

หนังสัตว์ เช่น หนังวัวหรือหนังควาย
มุกหรือตุ๊ดตู่ ส�าหรับตอกแกะสลักลวดลาย
เขียงหรือทั่งไม้ 
มีดฉลุลาย
สีต่าง ๆ ใช้ส�าหรับระบายสีตัวภาพ
ดินสอด�า กระดาษร่างภาพ
ค้อนไม้
ไม้คาบหนัง หรือไม้ตับหนัง

หนังสัตว์

มีดฉลุลาย, เขียง

มุกหรือตุ๊ดตู่, ฆ้อน

กระดาษร่างภาพ, ดินสอด�า
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หนังใหญ่เป็นการผสมผสานศิลปะ หลายแขนง คือ 
หตัถศลิป์ วรรณศลิป์ นาฏศิลป์ วาทศิลป์ และคีตศิลป์ มาปรงุแต่ง
เข้าด้วยกนัอย่างผสมกลมกลนื ปัจจบุนันอกจากกรมศลิปากร
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ท�าหน้าที่ในการอนุรักษ์และ
สบืสานหนังใหญ่แล้ว มหีนงัใหญ่ในประเทศไทยเหลอือยูเ่พยีง 
3 คณะเท่าน้ัน คอื หนงัใหญ่วัดขนอน จังหวดัราชบรุ ีหนงัใหญ่
วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี และหนังใหญ่วัดบ้านดอน 
จังหวดัระยอง ทีย่งัคงรกัษา และสบืทอดมรดกภูมปัิญญาไทย
นี้ไว้ สมควรอย่างยิ่งที่ภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาต่อยอดให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์

หนังใหญ่วัดบ้านดอน
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