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บทคัดยอ 
งานวิจัยเรื่องการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่น  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาความเปนมา  วิธีการแสดงหนังใหญ  และแนวทางคนหาท่ีนําไปสูการสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  การวิจัยในคร้ังน้ี  ไดทําการวิเคราะหเอกสาร  การสัมภาษณเชิงลึก  เจาของคณะ อาจารยนาฏศิลปไทย 
และ ผูท่ีเก่ียวของ  แลวนําขอมูลท่ีไดมาสังเคราะห  นาํเสนอในรูปแบบพรรณา  วิเคราะหตามแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

สรุปผลการวิจัย  พบวา   
 ความเปนมาของการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวีระ  มีเหมือน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง จัดแสดงคร้ังแรกเมื่อพ.ศ.2542  
รวมเปนเวลา  17  ป   โดยไดรับการการถายทอดการพากย-เจรจาจากหมอมจรูญสวัสด์ิ  ศุภสวัสด์ิ  การทําตัวหนังจากครูสงวน  รักมิตร  และการ
เชิดหนังใหญจากครูคลาย  ชางงามและครูล่ํา  ไตรนาวี และไดมีการจัดการแสดงหนังใหญ  มีการทําตัวหนังจากหนังวัวหนังควาย  ฉลุลวดลายตัว
ละครตามเน้ือเร่ือง  แบงหนังออกเปน 2  ลักษณะ  ไดแก  หนังมงคลและหนังอวมงคล   วิธีการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวีระ  มีเหมือน  อําเภอ
สามโก  จังหวัดอางทอง  นั้น กอนเร่ิมการแสดงจะมีการสรางจอหนังใหญใชผาขาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผา สําหรับขึงจอยาว  16 เมตร  กวาง  6 เมตร  
มีผาสีแดงทาบริมรอบท้ัง  4  บนปลายเสาปกดวยหางนกยูงและธง  คนทอดหนังจะตองจัดไวเปนพวก ๆ เชน  พระ  นาง  ยักษ  ลิงและหนัง
เบ็ดเตล็ด  จะตองจัดซอนเรียงไวใหคนเชิดหยิบไปเชิดไดโดยเรว็  ไมมีการผิดพลาด  เครื่องดนตรีสําหรับแสดงหนังใหญใชวงปพาทยเคร่ืองหา  คน
เชิดหนัง  ผูเชิดหนังตองใชทาทางแสดงดวย  ลาํตัว  และขา  เปนส่ิงสําคัญ  ผูเชิดหนัง  แตงตัวดวยผาโจงกระเบนใสเสื้อแขนกระบอก  มีผาคาดพุง
สวมหมวกหูกระตาย  คนพากยเจรจาและตลก  การสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  ของ
คณะคณุครูวีระ  มีเหมือนมีแนวทางในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทยดานการแสดงหนังใหญ   มีการถายทอดองคความรูดานการแสดงหนังใหญ 
การพากย-เจรจา  วิธีการเชิดหนังใหญ การสรางและแกะสลักตัวหนังใหญ พรอมท้ังมีการเก็บรักษาตัวหนังใหญอันเปนมรดกวัฒนธรรมไวท่ี
พิพิธภัณฑกุฏีไศเลนทร    อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  เพื่ออนุชนรุนหลังไดศึกษาตอไป 

คําสําคัญ  :  การแสดงหนังใหญ , มรดกวัฒนธรรมไทย ,  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ABSTRACT 

 Abstract – The study of The Performance of the Grand shadow play as Thai cultural heritage from folk wisdom 
in Samko District, Angthong Province was aimed to reveal its story, how to play and to discover the way to inherit and 
preserve Thai cultural heritage. This research was conducted by documentary analysis, in-depth interview with the 
heads of the troupes, Thai classical dance masters and concerning people. This data collected was synthesized, 
represented in descriptive format and analyzed according to qualitative research method. The  study  say:The story 
behind of the Grand shadow play of the Master Veera Meemhuan’s troupe performing in Samko District, Angthong 
province has performed since 1999 for 17 years.  The Grand shadow play performed by Veera Meemhuan’s troupe in 
Samko District, Angthong province usually started with creating a large screen made by white canvas in rectangle 
shape. Its size was 16 meters length and 6 meters width sewing on all 4 borders with red fabric. At the top of the 
posts were embroidered in peacock tail pattern and golden flag. The shadow figures were categorized by its 
characteristics such as Phra (male), Nang (female), Yak (demons), Ling (monkeys) and others The inheritance and 
preservation of the folk wisdom cultural heritage of Samko district, Angthong province by Veera Meemhuan’s troupe 
proposed the guideline for the Thai cultural heritage preservation in the grand shadow play. The state of knowledge 
of the grand shadow play performance has been passed on in the technique of performing, narration and dialogue 
method, creation and meticulous handicraft to make shadow figures. In order to preserve this cultural heritage, the 
shadow figures were kept in Kudi Sailenthorn museum at Samko district, Angthong province where the people to 
learn. 
 
Keywords : Performance , The Grand Shadow Play ,Thai Cultural 
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บทนาํ 
ความเปนมาและความสําคัญ 

หนังใหญเปนมหรสพท่ีเกาแกชนิดหน่ึงของไทยไดรับการยกยองวา เปนการละเลนของชนชั้นสูงท่ีกลาวไวในกฏมณเฑียรบาล
งานท่ีมีหนังใหญแสดงตองเปนหนังใหญ  และงานหลวงท่ีสําคัญจรงิ ๆ ตามท่ี พาณี  สีสวย (2539:76-82)  ไดกลาวไววา  ลักษณะตัวหนัง
เปนหนังท่ีฉลุสลักดวยลวดลายวิจิตรอยางภาพเขียนลายไทยตามเน้ือเร่ืองท่ีจะแสดง แผนหนังท่ีสลักเปนภาพตาง ๆ ตองระบายสีใหถูกตอง
ตามลักษณะของตัวหนังท่ีแสดงในเร่ือง  สวนมากจะเลนเรื่องรามเกียรต์ิ  มีการพากยเจรจาเหมือนโขนแตไมมีเพลงรอง  เครื่องดนตรีใชวงป
พาทย  หนังใหญสันนิษฐานกันวามีเลนตั้งแตสมัยกรงุศรอียุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199)  พระมหาราชครูไดรับพระ
ราชกระแสรับส่ังพระราชกระแสรับสั่งจากสมเด็จพระนารายณมหาราชใหแตงเรื่องสําหรับแสดงหนังใหญขึ้นใหมเร่ืองหน่ึง  นัยวาเพื่อเลนใน
งานฉลองพระชนมายุครบเบญจเพสซ่ึงโปรดเกลาฯ  ใหจัดงานใหญมีมหรสพฉลองอยางครึกคร้ืน  พระมหาราชครูจึงเอานิทานเรื่องสมุทร
โฆษมาแตงเปนบทพากยหนังใหญ เขาใจวาการเลนหนังใหญมีมาตั้งแตสมัยกรงุศรอียุธยาและเช่ือวาตองมีกอนสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช เร่ืองที่แสดงมีหลายเร่ืองไมจํากัดเฉพาะเร่ืองรามเกียรติ์เทาน้ัน หนังใหญเปนแผนหนังฉลุสลักภาพเปนไปตามเน้ือเรื่องที่แสดงแบง
ออกเปน 6  ชนิด คือ  หนังเฝา  หนังคเนจร  หนังงา  หนังเมือง  หนังจับ  และหนังเบ็ดเตล็ด   

การแสดงหนังใหญในปจจุบันหาชมไดยาก  อาจสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของคนในสังคม  หรือ
แมกระท่ังจารีตหรือระเบียบวิธีขั้นตอนตาง ๆ ในการแสดงหนังใหญท่ียึดถือปฏิบัติตอเน่ืองมีความซับซอน  เครงครัดดานพิธีกรรม  เปนตน  
ก็อาจสงผลใหคานิยมในการแสดงหนังใหญเปล่ียนไปตามกาลเวลา  การแสดงหนังใหญในแตละครั้งจะใชผูเชิด  นักดนตร ี นักพากย-เจรจา  
และผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังส้ินไมนอยกวา  20  คน  จํานวนหนังในการเชิดแตละตอนไมนอยกวา  30-60  ตัว  การแสดงทุกคร้ังจะตอง
ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เพ่ือความเปนศริิมงคลและยึดถือเปนจารีตท่ีจะตองปฏิบัตอิยางเครงครัด  ซึ่งกลาวไดวา  “หนังใหญ
เปนมหรสพก่ึงพิธีกรรม” การแสดงหนังใหญนี้ยังแบงการแสดงออกเปนการแสดงหนังกลางวันและหนังกลางคืน  หนังกลางวันเปนตัวหนังท่ี
มีสีสันชัดเจนกวาตัวหนังกลางคืน  ตัวหนังกลางคืนไมจําเปนตองมีสีของตัวหนังชัดเจน  เน่ืองจากการแสดงเวลากลางคืนใชแสงประกอบการ
แสดง  จึงมักไมเห็นสีของตัวหนงัชัดเจนนัก  และจากการท่ีไดศึกษาพบวา  การแสดงหนังใหญในปจจุบันน้ันไดมีการอนุรักษสืบทอดการ
แสดงหนังใหญอันเปนมรดกวัฒนธรรมของชาติหลายท่ี  เชน  หนังใหญวัดสวางอารมณ  จังหวัดสิงหบุรี  หนังใหญวัดขนอน  จังหวัดราชบุรี  
เปนตน  และมีหนังใหญท่ีมีการจัดเปนพิพิธภัณฑกุฏิไศเลนทร  ซ่ึงเปนหนังใหญครูวีระ  มีเหมือน  ซ่ึงไดจัดเปนแหลงเรียนรูท่ีนาสนใจ ซึ่งเปน
แหลงท่ีสรางหนังใหญไวประมาณ  300  ตัว   

 ดังน้ันจึงเปนผลทําใหผูวิจัยสนใจและตองการศึกษาขอมูลเร่ืองหนังใหญจากแหลงบานครูวีระ  มีเหมือน อําเภอสามโก  จังหวัด
อางทอง  ในเร่ืองท่ีแสดงหนังใหญ  การสรางตัวหนังใหญ  วิธีการแสดง  การพากยเจรจา  ดนตรีประกอบการแสดง  ซ่ึงการแสดงหนังใหญ
น้ี  นับไดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง    จึงไดทําการวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความเปนมาของการแสดงหนังใหญ  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการแสดงหนังใหญ  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง 
3. เพ่ือคนหาแนวทางท่ีนําไปสูการสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินของอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  

 
ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง โดยศกึษา
จากเจาของคณะครูวีระ  มีเหมือน  อาจารยนาฏศิลปไทย  และผูท่ีเก่ียวของ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  ครั้งน้ี เปน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ใชการวิจัยเอกสาร  การสัมภาษณเชิงลึก  และการศึกษาภาคสนาม  ท่ีมุงหาคําตอบทางการวิจัย   เพ่ือทราบถึงความเปนมา  วิธีการแสดง
หนังใหญ และแนวทางท่ีนําไปสูการสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินของคณะครูวีระ  มีเหมือน  โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย  ดังน้ี  

 
ข้ันท่ี 1 การศึกษาการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   ผูวิจัย

ดําเนินการเก็บขอมูลเก่ียวกับ การแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   การศึกษา
เอกสาร  จากหนังสือ  ตํารา  วารสาร  งานวิจัย  เก่ียวกับ  การแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  
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จังหวัดอางทอง   การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  เจาของคณะ อาจารยนาฏศิลปไทย  และผูท่ีเก่ียวของ   โดยการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Collection)  การศึกษาภาคสนาม ไปสังเกตการสาธิต พรอมท้ังสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ  การแสดงหนังใหญ
มรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   

ข้ันท่ี  2   การศึกษาความเปนมาการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัด
อางทอง    

1) นําขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะหเอกสารรวมกับการสัมภาษณ และการศึกษาภาคสนาม  เก่ียวกับ การแสดงหนังใหญมรดก
ทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง    รวมท้ังขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ   เจาของคณะ  อาจารย
นาฏศิลปไทย  และผูท่ีเก่ียวของ  มาสรางเปนกรอบคําถามในการสัมภาษณเก่ียวกับ ความเปนมาของการแสดงหนังใหญมรดกทาง
วัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   การสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth  Interview)  เจาของคณะการแสดง
หนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  โดยการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Collection)  เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับเร่ือง  ความเปนมาของการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสาม
โก  จังหวัดอางทอง   สัมภาษณอาจารยนาฏศิลปไทยและผูท่ีเก่ียวของโดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ในเร่ือง ความเปนมาของการแสดง
หนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   

ขั้นท่ี  3   การศึกษาวิธีการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   
ศึกษาขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะหเอกสาร  รวมกับการสัมภาษณและการศึกษาภาคสนามเก่ียวกับวิธีการแสดงหนังใหญมรดก

ทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง    รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ   เจาของคณะ อาจารย
นาฏศิลปไทย  และผูท่ีเก่ียวของ  เพื่อหากรอบแนวคิดในการสัมภาษณเก่ียวกับ วิธีการแสดงการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจาก
ภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง    สัมภาษณเจาของคณะ  อาจารยนาฏศิลปไทย และผูท่ีเก่ียวของ ในเร่ืองวิธีการแสดงหนัง
ใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  รวบรวมขอมูล เพ่ือประมวลความคดิเห็นและขอสรุป  

ขั้นท่ี  4   การศึกษาแนวทางที่นําไปสูการสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินของคณะครูวีระ  มี
เหมือน    

 ศึกษาขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะหเอกสาร  รวมกับการสัมภาษณและการศึกษาภาคสนาม  เก่ียวกับวิธีการแสดงหนังใหญ
มรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง      รวมทั้งขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ   เจาของคณะ 
อาจารยนาฏศิลปไทย  และผูท่ีเก่ียวของ  เพื่อหากรอบแนวคิดในการสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางท่ีนําไปสูการสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นของคณะครวูีระ  มีเหมอืน    รวบรวมขอมูล เพื่อประมวลความคิดเห็นและขอสรุป  

ขั้นท่ี 5  วิเคราะหขอมูล 
นําขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ  เจาของคณะ  อาจารยนาฏศิลปไทย และผูท่ี

เก่ียวของ นํามาสรุปเก่ียวกับ ความเปนมา  วิธีการแสดงหนังใหญ และแนวทางท่ีนําไปสูการสืบทอดและอนุรกัษมรดกวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถ่ิน
ของคณะครูวีระ  มเีหมือน     

ขั้นท่ี  6  สังเคราะหการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  
   นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ  นํามาสังเคราะหและใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ  นําผลท่ีไดจาก
ผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความเหมาะสม นําผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย มาเขียนรายงานผลการวิจัย  จัดทํารางรายงานการ
นําเสนอผลการวิจัยตอผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแกไขใหถูกตองตามขอเสนอแนะและจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 
แผนแบบการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับระเบียบวิธี
วิจัย  ซ่ึงประกอบดวย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือและการสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กลุมตัวอยาง  ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย  เจาของคณะ อาจารยนาฏศิลปไทย  และผูท่ีเก่ียวของ ในการทําการศึกษา 
การแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปน
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Collection)    คัดเลือกตัวอยางจากประชากร 3 กลุม คือ  เจาของคณะ  อาจารยนาฏศิลป
ไทย จํานวน 2 คน  และผูท่ีเก่ียวของจํานวน   3  คน  
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2) ตัวแปรที่ศึกษา ในการศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยมุงศึกษาถึง การแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่น
อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง     ดังน้ันตัวแปรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคอื การแสดงหนังใหญคณะครูวีระ  มีเหมือน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง 

3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ผูวิจัยใชเคร่ืองมือในการวิจัยประกอบดวย  การสัมภาษณเชิงลึกใชในการเก็บขอมูลจากแบบ
สัมภาษณเชิงลึกแบบไมมีโครงสราง  สําหรับการสัมภาษณเจาของคณะ  อาจารยนาฏศิลปไทย  และผูที่เก่ียวของ  ในการทําการศึกษา  เร่ือง การแสดงหนังใหญ
มรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง    โดยผูวิจัยไดจําแนกประเด็นศึกษาไวเปนกรอบคําถาม
ปลายเปดในการสัมภาษณดงัน้ี   ความเปนมาของการแสดงหนังใหญคณะครูวีระ  มีเหมือน  วิธีการแสดงหนังใหญและ แนวทางท่ีนําไปสู
การสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ 

4) การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยมีกระบวนการในการเก็บขอมูลดังน้ี 
วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร  เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบในการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดติดตอขออนุญาตเขาพบ สัมภาษณเจาของ
คณะและอาจารยนาฏศิลปไทยดวยตนเอง ข้ันแรกไดทําการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางในเร่ืองเก่ียวกับ การแสดงหนังใหญ
มรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง      ทุกสัปดาห ๆ ละ 1 คร้ัง ไดรับการตอบรับท่ีเปนขอมูลสําคัญ 
การศึกษารวมท้ังไดสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  เพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่น
อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง     เรื่อง  ความเปนมา  วิธีการแสดงหนังใหญ และแนวทางท่ีนําไปสูการสืบทอดและอนุรกัษมรดกวัฒนธรรมจากภูมิปญญา
ทองถ่ินของคณะครวูีระ  มีเหมือน   จากการสังเกต  ในทุกสัปดาห   

5) การวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน  2  สวน  คือ 
สวนที่ 1 การวิเคราะหเอกสาร  (Documentary  Research)  โดยแบงขอมูลเปนหัวขอท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค  และจัด

กลุมเน้ือหาเปนแตละประเดน็  โดยนําเสนอขอคนพบในรูปของการพรรณนาความเปนหลัก 
สวนที่ 2 การสรุปผลและวิเคราะหผลที่ไดจากการสัมภาษณ  โดยวิเคราะหตามกรอบคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ  การวิเคราะห

เปน  3  กลุมคือ การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร  เพ่ือหาขอสรุป   การวิเคราะหขอมูล  ที่ไดจากการสัมภาษณ  เพ่ือหาขอคนพบ   การ
วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอกสารการเก็บขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ และออกภาคสนาม  เพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันขอมูล 

6) การนําเสนอขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาสรุปประเมินผลและสังเคราะห    เพื่อนําเสนอเปนการศึกษา การแสดงหนังใหญ
มรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง        โดยนําเสนอในรูปแบบความเรยีงแบบพรรณาวิเคราะห
ตามแนวทางเชิงคุณภาพ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลการวิจัย  พบวา  ความเปนมาของการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวีระ  มีเหมือน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง จัดแสดง
ครั้งแรกเม่ือพ.ศ.2542  รวมเปนเวลา  17  ป   โดยไดรับการการถายทอดการพากย-เจรจาจากหมอมจรูญสวัสดิ์  ศุภสวัสด์ิ  การทําตัวหนัง
จากครูสงวน  รักมิตร  และการเชิดหนังใหญจากครูคลาย  ชางงามและครูล่ํา  ไตรนาวี และไดมีการจัดการแสดงหนังใหญ  มีการทําตัวหนัง
จากหนังวัวหนังควาย  ฉลลุวดลายตัวละครตามเน้ือเร่ือง  แบงหนังออกเปน 2  ลักษณะ  ไดแก  หนังมงคลและหนังอวมงคล    
 วิธีการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวีระ  มีเหมือน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  นั้น กอนเริ่มการแสดงจะมีการสรางจอหนัง
ใหญใชผาขาวรูปส่ีเหล่ียมผืนผา สําหรับขึงจอยาว  16 เมตร  กวาง  6 เมตร  มีผาสีแดงทาบริมรอบท้ัง  4  บนปลายเสาปกดวยหางนกยูงและธง  
คนทอดหนังจะตองจัดไวเปนพวก ๆ เชน  พระ  นาง  ยักษ  ลิงและหนังเบ็ดเตล็ด  จะตองจัดซอนเรียงไวใหคนเชิดหยิบไปเชิดไดโดยเร็ว  ไมมีการ
ผิดพลาด  เคร่ืองดนตรีสําหรับแสดงหนังใหญใชวงปพาทยเครื่องหา  คนเชิดหนัง  ผูเชิดหนังตองใชทาทางแสดงดวย  ลําตัว  และขา  เปนสิ่ง
สําคัญ  ผูเชิดหนัง  แตงตัวดวยผาโจงกระเบนใสเส้ือแขนกระบอก  มีผาคาดพุงสวมหมวกหูกระตาย  คนพากยเจรจาและตลก  คนพากยถือวาเปน
คนสําคัญของหนังใหญ  เพราะเปนผูท่ีทําใหหนังใหญมีอารมณสนุกสนาน  ต่ืนเตน  เศราโศก  ไดมากนอยแคไหนอยูท่ีความสามารถของผูพากย  
เรื่องสําหรับแสดง  ถาเปนการแสดงตอนกลางวัน  จะมีชุดระบําสวย ๆ ถาเปนการแสดงตอนกลางคืนตองมีเบิกหนาพระไหวครูกอน  ตอจากเบิก
หนาพระแลวตองแสดงเรื่องส้ันตอไป  

การสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  ของคณะคุณครูวีระ  มีเหมือนมี
แนวทางในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทยดานการแสดงหนังใหญ   มีการถายทอดองคความรูดานการแสดงหนังใหญ การพากย-เจรจา  
วิธีการเชิดหนังใหญ การสรางและแกะสลักตัวหนังใหญ พรอมท้ังมีการเก็บรักษาตัวหนังใหญอันเปนมรดกวัฒนธรรมไวท่ีพิพิธภัณฑกุฏีไศ
เลนทร    อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  เพื่ออนุชนรุนหลังไดศึกษาตอไป 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ  และขอมลูท่ีไดจากการสัมภาษณเก่ียวกับ การแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจาก
ภูมิปญญาทองถ่ิน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี   
 การแสดงหนังใหญคณะคุณครูวีระ  มีเหมือน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง มีความเปนมาโดยคุณครวูีระ  มีเหมือน  ไดเปนผูท่ีมีความ
ใฝรูใฝเรียนและแสวงหาความรูทางดานการแสดงหนังใหญ  แลวนํามาฝกหัดจนสามารถจัดการแสดงไดและจัดแสดงคร้ังแรกเม่ือพ.ศ.2542  รวม
เปนเวลา  17  ป   โดยไดรบัการการถายทอดการพากย-เจรจาจากหมอมจรูญสวัสดิ์  ศภุสวัสดิ์  การทําตัวหนังจากครูสงวน  รักมิตร  และการเชิด
หนังใหญจากครูคลาย  ชางงามและครูล่ํา  ไตรนาวี และไดมีการจัดการแสดงหนังใหญ  มีการทําตัวหนังจากหนังวัวหนังควาย  ฉลลุวดลายตัวละคร
ตามเน้ือเร่ือง  แบงหนังออกเปน 2  ลกัษณะ  ไดแก  หนังมงคลและหนังอวมงคล  ซ่ึงสอดคลองกับ สุรพล  วิรุฬหรักษ (2549 : 141-143)  ไดกลาว
วา  หนังใหญ  เปนนาฏยศิลปไทยท่ีเกาแกท่ีสุดชนิดหน่ึง  หนังใหญมีหลักฐานปรากฏมาต้ังแตตนยุคกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  การแสดงหนังใหญ
น้ันมีท้ังตัวหนังและเงาหนังท่ีปรากฏบนจอ  หนังใหญในปจจุบันมีการแสดงท้ังแบบจารีตประเพณีการแสดงด้ังเดิมและการนําหนังใหญมา
ประยุกตใชกับ การแสดง 
 

 
 
  ภาพท่ี  1 การแสดงหนังใหญ 
 ท่ีมา  :  อรวัฒนา  เนียมอุทัย  (สัมภาษณเมื่อ 10  สิงหาคม  2559) 
 

วิธีการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวีระ  มีเหมอืน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  น้ัน กอนเร่ิมการแสดงจะมีการสรางจอหนังใหญ
ใชผาขาวรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา สําหรับขึงจอยาว  16 เมตร  กวาง  6 เมตร  มผีาสีแดงทาบริมรอบท้ัง  4  บนปลายเสาปกดวยหางนกยูงและธง  
คนทอดหนังจะตองจัดไวเปนพวก ๆ เชน  พระ  นาง  ยักษ  ลิงและหนังเบ็ดเตล็ด  จะตองจัดซอนเรียงไวใหคนเชิดหยิบไปเชิดไดโดยเร็ว  ไม
มีการผิดพลาด  เคร่ืองดนตรสํีาหรับแสดงหนังใหญใชวงปพาทยเคร่ืองหา  คนเชิดหนัง  ผูเชิดหนังตองใชทาทางแสดงดวย  ลําตัว  และขา  
เปนสิ่งสําคัญ  ผูเชิดหนัง  แตงตัวดวยผาโจงกระเบนใสเส้ือแขนกระบอก  มีผาคาดพุงสวมหมวกหูกระตาย  คนพากยเจรจาและตลก  คน
พากยถือวาเปนคนสําคัญของหนังใหญ  เพราะเปนผูท่ีทําใหหนังใหญมีอารมณสนุกสนาน  ตื่นเตน  เศราโศก  ไดมากนอยแคไหนอยูท่ี
ความสามารถของผูพากย  เรื่องสําหรับแสดง  ถาเปนการแสดงตอนกลางวัน  จะมีชุดระบําสวย ๆ ถาเปนการแสดงตอนกลางคืนตองมีเบิก
หนาพระไหวครูกอน  ตอจากเบิกหนาพระแลวตองแสดงเรื่องส้ันตอไป ดังน้ันศลิปะการแสดงหนังใหญ  ตามท่ี สุวรีย  รัตนพันธ (2542 : 15-
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40)  ไดกลาววา  ศิลปะการแสดงหนังใหญน้ันข้ึนอยูกับองคประกอบแทบทุกสวนของการแสดง  โดยเฉพาะอยางย่ิง  ตัวหนังท่ีสรางอยาง
วิจิตรงดงาม  ทาเตนตามบทบาทที่ออกรสของคนเชิดหนัง  บทพากยและเจรจาท่ีมีความหมายจับใจ  การพากยเจรจาท่ีเราอารมณ  การ
บรรเลงดนตรีท่ีไพเราะตลอดจนการสอกแทรกบทตลกระหวางการแสดง  ซ่ึงองคประกอบการแสดงมีดังน้ี  สถานท่ี  ตัวหนัง  พิธีไหวครู  การ
แสดงเบิกโรง  เร่ืองสําหรับการแสดง  เคร่ืองดนตรีปพาทย  บทพากยบทเจรจา  ผูเชิดและการเชิด 

 การสืบทอดและอนุรักษมรดกวฒันธรรมภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  ของคณะคุณครูวีระ  มีเหมือน มี
แนวทางในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทยดานการแสดงหนังใหญ   มีการถายทอดองคความรูดานการแสดงหนังใหญ การพากย-เจรจา  
วิธีการเชิดหนังใหญ การสรางและแกะสลักตัวหนังใหญ พรอมท้ังมีการเก็บรักษาตัวหนังใหญอันเปนมรดกวัฒนธรรมไวที่พิพิธภัณฑกุฏีไศ
เลนทร    อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   
 

 
    ภาพที่  2 การแสดงหนังใหญ 
    ท่ีมา  :  อรวัฒนา  เนียมอุทัย  (สัมภาษณเม่ือ 10  สิงหาคม  2559) 
 

 
 
   ภาพที่  3 การแสดงหนังใหญ 
   ท่ีมา  :  อรวัฒนา  เนียมอุทัย  (สัมภาษณเม่ือ 10  สิงหาคม  2559) 
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สรุปไดวาการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวีระ  มีเหมือน อําเภอสามโก  จังหวัดอางทองนั้น ไดมีการจัดทําตัวหนังใหญ  โดยฉลุลวดลาย
ท่ีสวยงามและตรงตามเน้ือเรื่องรามเกียรต์ิ  จัดเตรียมคนเชิด  คนพากยและเจรจา  ดนตรีท่ีใชประกอบการแสดง  รวมถึงการสรางจอหนังดวย  
นอกจากน้ียังมีการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมดานการแสดงหนังใหญโดยการเก็บรักษาตัวหนังและการถายทอดองคความรูแกพรอมท้ังมีการสาธิต
การแสดงในสถานท่ีตาง ๆ  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเรื่องหนังใหญท่ีมีจัดแสดงในปจจุบัน  เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษมรดกวัฒรธรรมไทยไดเผยแพรตอไป 
2.ควรมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลเรื่องการสรางหนังใหญและวิธีการแสดงหนังใหญ  เพ่ือสะดวกแกการคนควา 
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