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ความเชื่อและพิธีกรรมในการแสดงหนังใหญ่วดั บ้ านดอน จังหวัดระยอง
Beliefs and Rites in the Performance of Wat Ban Don Nang Yai, Rayong Province
วราภรณ์ บุญประสิ ทธิ์ 
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาความเชื่ อและพิ ธี ก รรมในการแสดงหนังใหญ่ วดั บ้านดอน จังหวัด
ระยอง มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ กษาภูมิหลังและองค์ประกอบในการแสดงหนังใหญ่ วดั บ้านดอน และศึ กษา
ความเชื่ อและพิธีกรรมในการแสดงหนังใหญ่ วดั บ้านดอน โดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ จากการเข้าร่ วม
สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจากผูเ้ กี่ ยวข้องกับหนังใหญ่วดั บ้านดอน นาข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุ ป
และนาเสนอผลการศึกษาในรู ปแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า หนังใหญ่ เป็ นศิ ล ปะการแสดงเก่ าแก่ ที่ วิวฒั นาการมาจากการแสดงประกอบ
พิธีกรรม จึงมี แบบแผนการแสดงเฉพาะตัว หนังใหญ่มีตน้ กาเนิ ดในราชสานัก นิ ยมแสดงในพระราชพิ ธี
สาคัญของบ้านเมือง ถือเป็ นมหรสพชั้นสู งที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากในอดี ต แม้วา่ หนังใหญ่วดั บ้านดอน
จะไม่ได้อยูใ่ นการอุปถัมภ์ของราชสานัก แต่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแบบแผนการแสดงหนังใหญ่ด้ งั เดิม
เมื่ อถ่ ายทอดสู่ ทอ้ งถิ่ น จึ งมี ก ารพัฒนาและปรั บเปลี่ ยนรายละเอี ยดการแสดงให้เข้ากับ ยุคสมัยและสภาพ
ท้องถิ่น จนกลายเป็ นแบบแผนการแสดงหนังใหญ่วดั บ้านดอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
คำสำคัญ: หนังใหญ่, ความเชื่อ และพิธีกรรม, วัดบ้านดอน, จังหวัดระยอง
Abstract
In this thesis, the researcher studies beliefs and rites associated with the performance of the Wat
Ban Don Nang Yai (Shadow Play) in Rayong province. As such, the researcher investigates the
background and elements incorporated into these shadow play performances at Wat Ban Don in addition
to examining associated beliefs and rites. The researcher used the qualitative research methods of
observation and conducting interviews with those concerned with the Nang Yai (shadow play)
performances at Wat Ban Don. The data collected were subsequently analyzed, summarized and presented
in the form of descriptive analysis.
Findings showed that as an old performing art, Nang Yai evolved from ritual performances. It has
unique performance patterns. Nang Yai origins are to be sought in commonly performed ceremonies at
royal courts. It was considered an expression of high culture greatly favored in the past. Although Wat
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Ban Don Nang Yai was not under royal patronage, it still maintained all the original Nang Yai
performance patterns. When transferred to the control of the locality, Nang Yai has developed and
changed in the details of performance in consonance with different historical periods and local
surroundings. It has finally developed to the point that Wat Ban Don Nang Yai performance patterns are
unique.
Keywords: Nang Yai or Shadow Play, Beliefs and Rites, Wat Ban Don, Rayong province
บทนา
ศิลปะการแสดงหรื อมหรสพถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรม ซึ่ งมีที่มาจากการละเล่นพื้นบ้าน คาว่า
“การละเล่น” มีความหมายที่ กว้างมาก แต่คนส่ วนใหญ่ มกั เข้าใจกันว่าการละเล่ นหมายถึ ง “การร้องราทา
เพลง” ซึ่ งหมายถึ งการละเล่น 3 อย่างได้แก่ การร้อง การรา และการทาเพลง คาว่า “การร้อง” หมายถึง การ
ขับหรื อลานาโคลงกลอน คาว่า “การรา” หมายถึง ฟ้ อนหรื อระบาและราเต้นเป็ นท่าทาง ส่ วนคาว่า “การทา
เพลง” หมายถึ ง การใช้เครื่ อ งมื อ ดี ด สี ตี เป่ า น ามาประโคมและบรรเลงเป็ นท านอง ทั้ง 3 อย่า งนี้ เป็ น
การละเล่ นพื้ นฐานที่ มีอยู่ในกลุ่ มชนทุ กหมู่ เหล่ าและทุ กเผ่าพันธุ์ ของภูมิ ภาคอุ ษ าคเนย์ม าตั้งแต่ยุคแรก ๆ
(สุ จิตต์ วงษ์เทศ, 2540, หน้า 17)
สังคมไทยมีมหรสพหรื อการละเล่นเพื่อตอบสนองความบันเทิงรื่ นรมย์ในรู ปแบบใดแบบหนึ่งมาแต่
ครั้ งดึ กดาบรรพ์ ทั้งมหรสพที่ เป็ นของราชสานัก และของชาวบ้านทัว่ ไป และมี หลักฐานปรากฏเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรมาแต่โบราณ เช่น ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา พบว่ามีการละเล่นจานวนมากที่ได้รับความนิยมในราช
สานัก จนถึงกับมีการตราไว้ในกฎมณเฑียรบาลว่า เป็ นพระราชกิจของพระมหากษัตริ ยท์ ี่จะต้องชมการแสดง
หรื อแม้แต่ในวรรณคดีสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ก็ยงั มีกล่าวถึงการละเล่นหลายชนิ ด (ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล,
2535, หน้า 366) เช่ น โขน ละคร หุ่ น งิ้ว หนังจีน หนังไทย หกคะเมน ไต่ลวด และมอญรา แสดงให้เห็ นว่า
วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่โบราณมีความเกี่ ยวพันกับวัฒนธรรมในส่ วนของความรื่ นรมย์และความบันเทิง
อย่างเหนียวแน่นตลอดมา
การละเล่นยุคแรกมิได้มีข้ ึนเพื่อความสนุ กสนานบันเทิงเริ งรมย์ หรื อเพื่อผ่อนคลายความเครี ยดแต่
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เพราะผู ้เล่ น และผู ้ช มต่ า งมี ค วามมุ่ ง มั่น หรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งร่ ว มกัน
นอกเหนื อจากความสนุกสนาน เช่น ร่ วมกันจัดให้มีการละเล่นเพื่อความอุดมสมบูรณ์ หรื อเพื่อความ “มัง่ คัง่ ”
และความ “มัน่ คง” ทั้งในแง่บุคคลและส่ วนรวมระดับชุ มชน การละเล่นดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับ “พิธีกรรม”
ตามระบบความเชื่ ออันศักดิ์สิทธิ์ เช่ น พิธีกรรมเกี่ยวกับการทามาหากิ น และพิธีกรรมที่เกี่ ยวกับชุ มชนหรื อ
สังคมเป็ นส่ วนรวม ต่อมาภายหลังเมื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมค่อย ๆ คลี่ คลายลด
ลักษณะพิธีกรรมลงเรื่ อย ๆ การละเล่นก็ค่อย ๆ ปรับเปลี่ ยนเป็ นการแสดงเพื่อความสนุ กสนานและความ
บันเทิ งเป็ นหลัก เมื่ อเวลาผ่านไปการละเล่ นบางอย่างจึ งกลายเป็ นการแสดงเพื่ อความสนุ กสนานแต่เพียง

96 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

อย่างเดียว โดยอาจไม่เหลือร่ องรอยหรื อความหมายของความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ (สุ จิตต์ วงษ์เทศ, 2540,
หน้า 17-18)
มหรสพที่เก่ าแก่และมี แบบแผนซึ่ งใกล้จะสู ญสิ้ นอีกอย่างหนึ่ งก็คือ “หนังใหญ่” ในสมัยโบราณดู
เหมือนว่าการละเล่นประเภทนี้ จะมีชื่อเสี ยง และได้รับการยกย่องว่าเป็ นมหรสพชั้นสู ง งานใดที่มีหนังใหญ่
แสดง หมายความว่า งานนั้นเป็ นงานใหญ่ แม้จะเป็ นงานหลวงก็ตอ้ งเป็ นงานใหญ่หรื อสาคัญมาก จึงจะมี
หนังใหญ่ (มนตรี ตราโมท, 2540, หน้า 117)
หนังใหญ่ คื อ การแสดงที่ ใช้ภาพแกะสลักด้วยหนัง ทั้งผืน (นิ ยมใช้หนังโค) มาเชิ ดเป็ นเรื่ องราว
ประกอบกับ ค าพากย์ ค าเจรจา และดนตรี ปี่ พาทย์ นิ ย มเล่ น เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ มี ล ัก ษณะคล้ายหนังตะลุ ง
สันนิ ษฐานว่าน่ าจะมีมาก่ อนสมัยกรุ งศรี อยุธยา เพราะมี หลักฐานกล่ าวถึ งชัดเจนในกฎมณเฑี ยรบาลสมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช มี หลักฐานปรากฏในบานแพนก
หนังสื อ “สมุทรโฆษคาฉันท์” ที่พระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มให้ พ ระมหาราชครู แ ต่ ง ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เล่ น หนั ง เพิ่ ม เติ ม จากเรื่ อ งที่ เล่ น มาแต่ เดิ ม ดั ง นี้
(พระมหาราชครู , 2522, หน้า 3)
พระให้กล่าวกาพยนิพนธ์
จานองโดยกล
ตระการเพลงยศพระ
ให้ฉลักแสบกภาพอันชระ
เป็ นบรรพบุรณะ
นเรนทรราชบรรหาร
ให้ทวยนักคนผูช้ าญ
กลเล่นโดยการยเป็ นบาเทิงธรณี
นอกจากนี้ ยังปรากฎในวรรณกรรมและเอกสารราชการของไทยตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาสื บต่อมา
จนสมัยรั ตนโกสิ น ทร์ หลัก ฐานส่ วนใหญ่ บ นั ทึ ก ว่า หนัง ใหญ่ เป็ นมหรสพชั้นสู งเก่ าแก่ มัก จะแสดงใน
พระราชพิธีสมโภชที่เกี่ ยวกับพระมหากษัตริ ย ์ เจ้านายและเชื้ อพระวงศ์ หรื องานราชการบ้านเมืองและงาน
พระเมรุ จนกระทัง่ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงได้มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดง
หนังใหญ่ออกสู่ ชาวบ้าน ในอดีตนิ ยมใช้วดั เป็ นศูนย์กลางในการสื บทอด เนื่ องจากหนังใหญ่เป็ นการแสดง
เพื่อบวงสรวงบูชาสรรเสริ ญเทพเจ้าตามความเชื่ อของมนุ ษย์ที่สืบทอดกันมา และเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ จึงต้อง
ประกอบพิธีกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูและความเคารพต่อเทพเจ้า ครู อาจารย์ ซึ่ งศิลปิ นเคารพและยึดถื อ
ปฏิบตั ิ รู ปแบบของการแสดงหนังใหญ่จึงกล่าวได้วา่ เป็ นการแสดงกึ่งพิธีกรรม (สรกิจ โศภิตกุล, 2542)
หนังใหญ่เป็ นมหรสพที่มีพิธีกรรมและแฝงความเชื่ อไว้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กรรมวิธีการทาตัวหนัง
การขนย้าย จัดเก็บ การทาโรงและตั้งจอ ไปจนถึงการเชิดและการแสดง ศิลปิ นหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับหนัง
ใหญ่จะต้องสักการบูชาบอกกล่าวหรื อประกอบพิธีกรรมเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลและความสบายใจ หากไม่มี
การบอกกล่าวสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ และครู อาจารย์ เชื่ อว่าการแสดงในครั้งนั้นไม่ประสบผลสาเร็ จหรื ออาจเกิดเรื่ อง
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ไม่เป็ นมงคลขึ้นได้ (ปทุมมาศ สุ ทธิ สวัสดิ์, 2549) แสดงให้เห็นอิทธิ พลของความเชื่ อที่ส่งผลต่อการกาหนด
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนไทย ไม่เว้นแม้แต่ในศาสตร์ ของการแสดง
ความสาคัญและความนิ ยมในการแสดงหนังใหญ่ที่แพร่ หลายสื บต่อมาเป็ นเวลายาวนาน ประกอบ
กับ ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของศิ ล ปวัฒ นธรรมไทยในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้น ได้ผ ลัก ดัน ให้ ห นัง ใหญ่
แพร่ กระจายจากราชสานักไปสู่ ชาวบ้าน ทาให้เกิดแหล่งเรี ยนรู ้และสื บทอดการแสดงหนังใหญ่ข้ ึนตามเมือง
ต่าง ๆ ภายใต้การอุ ปถัมภ์ของวัด หนังใหญ่ จึงเป็ นที่ รู้จกั อย่างกว้างขวางและไม่จากัดอยู่ในราชส านักอี ก
ต่อไป
ปั จจุบนั หนังใหญ่ไม่เป็ นที่นิยมเล่นและว่าจ้างไปแสดง เนื่องจากอิทธิ พลอารยธรรมตะวันตกทาให้
มีการละเล่นใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ประกอบกับผูแ้ สดงหนังใหญ่ลว้ นแต่เป็ นผูส้ ู งอายุ หนังใหญ่จึงเสื่ อมลง
จนสู ญหายไปในบางแห่ ง ส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะไม่มีผสู ้ ื บทอดการแสดงอย่างจริ งจัง ในปี พ.ศ. 2524 เอนก
นาวิกมูล (2546, หน้า 231-232) ได้สารวจและรวบรวมข้อมูลหนังใหญ่ไว้ในหนังสื อหนังตะลุง -หนังใหญ่
พบว่านอกจากหนังใหญ่ ของกรมศิลปากรแล้ว ยังมี หนังใหญ่ ที่หลงเหลื ออยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ อี ก ได้แก่
หนังใหญ่วดั ขนอน จังหวัดราชบุรี หนังใหญ่วดั สว่างอารมณ์ จังหวัดสิ งห์บุรี หนังใหญ่วดั ตะเคียน จังหวัด
ลพบุรี หนังใหญ่วดั ตะกู อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา หนังใหญ่วดั พลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี
และหนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยอง บางแห่ งตัวหนังสู ญหายไป หรื อไม่ก็เหลื อเพียงตัวหนัง บางแห่ ง
ยุติการแสดงไปแล้วก็มี เป็ นที่น่าเสี ยดายอย่างยิ่ง คณะหนังใหญ่ที่ยงั คงรักษาตัวหนัง บทพากย์ และสื บทอด
การแสดงจนสามารถออกแสดงเผยแพร่ ได้ จนถึ งปั จจุ บ ัน เหลื อ เพี ย ง 3 คณะได้แก่ หนังใหญ่ วดั ขนอน
จังหวัดราชบุรี หนังใหญ่วดั สว่างอารมณ์ จังหวัดสิ งห์บุรี และหนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยอง
วัดบ้านดอนตั้งอยู่ที่ ตาบลเชิ งเนิ น อาเภอเมื องระยอง เป็ นวัดที่ มี หนังใหญ่ เป็ นมรดกตกทอดมา
ยาวนาน กว่า 200 ปี มีลวดลายสวยงาม และเข้าใจว่าเป็ นฝี มือของช่างหลวง พระยาศรี สมุทรโภคชัยโชคชิ ต
สงคราม (เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยองในสมัยนั้น เป็ นผูต้ ิดต่อขอซื้ อมาจากจังหวัดพัทลุง แม้จะมีประวัติที่
ยังไม่ชดั เจน แต่มีความผูกพันกับชี วิตวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่ นของภาคตะวันออกเป็ นอย่างยิ่ง (อานาจ
มณี แสง, 2540, หน้า 10) ในช่ วงสามสิ บกว่าปี ที่ผ่านมาหนังใหญ่ วัดบ้านดอนได้รับการฟื้ นฟูข้ ึนอย่างเป็ น
รู ปธรรมโดยพระครู บุรเขตวุฒิกร เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนองค์ปัจจุบนั และคณะกรรมการอนุรักษ์หนังใหญ่วดั
บ้านดอน ตลอดจนหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนาออกแสดงในงานต่าง ๆ มากมายทั้งในและต่างจังหวัด
โดยมีนกั แสดงรุ่ นเยาวชนเป็ นผูเ้ ชิ ด
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหนังใหญ่ ผูว้ จิ ยั พบว่า ส่ วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาในเรื่ องประวัติ
ความเป็ นมา ประเภทตัวหนัง วิธีการทาหนังใหญ่ บทพากย์ องค์ประกอบและวิธีการแสดงหนังใหญ่ สภาพ
ในปั จจุบนั ไปจนถึงการอนุรักษ์และฟื้ นฟูหนังใหญ่ แต่การศึกษาความเชื่ อและพิธีกรรมเกี่ยวกับหนังใหญ่
ยังไม่มีผวู ้ จิ ยั และรวบรวมไว้อย่างเด่นชัด
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ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาความเชื่ อและพิธีกรรมในการแสดงหนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัด
ระยอง เพราะหนังใหญ่วดั บ้านดอนเป็ นคณะหนังใหญ่ไม่กี่แห่ งในประเทศไทยที่สืบทอดศิลปะการแสดง
หนังใหญ่ไว้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม สามารถเก็บรักษาตัวหนังเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยงั มี บท
พากย์ท ้องถิ่ นดั้งเดิ ม ที่คดั ลอกสื บต่อกันมา ที่ สาคัญคือ มี ทายาทครู หนังที่ ยงั มี ชีวิตและท าหน้าที่ ถ่ายทอด
การแสดง ความเชื่อและพิธีกรรมให้แก่คนรุ่ นหลัง เช่น พิธีไหว้ครู หนังใหญ่ หรื อ “การเบิกหน้าพระ” ที่ชาว
คณะหนังใหญ่ วดั บ้านดอนยึดถื อและปฏิ บ ตั ิ สื บ ต่ อเป็ นประจาทุ ก ปี หนังใหญ่ วดั บ้านดอนจึงเป็ นมรดก
วัฒนธรรมอันล้ าค่าของชุ มชนบ้านดอน ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและความเชื่ อของผูค้ นในท้องถิ่ นจังหวัด
ระยอง ผลการศึกษาที่ได้นอกจากจะทาให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจความเชื่ อและพิธีกรรมในการแสดงหนัง
ใหญ่แล้ว ยังเป็ นประโยชน์ในการบันทึกรายละเอียดหนังใหญ่ มหรสพเก่าแก่ของชาติที่กาลังจะสู ญสิ้ นให้คง
อยูต่ ่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
จากการศึ ก ษาและทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อ ง ผูว้ ิ จยั ได้ก าหนดขอบเขตและวิธี ก ารศึ ก ษา
ความเชื่ อและพิธีกรรมในการแสดงหนังใหญ่วดั บ้านดอน ตาบาลเชิงเนิน อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยใช้
วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (qualitative research) โดยเข้าร่ วมสังเกตการณ์ ภาคสนาม และสัมภาษณ์ ผูม้ ีความรู้
และเกี่ ยวข้องกับหนังใหญ่วดั บ้านดอน ได้แก่ เจ้าอาวาสวัด บ้านดอน คณะกรรมการอนุ รักษ์หนังใหญ่วดั
บ้านดอน บุคคลในคณะ หนังใหญ่ วดั บ้านดอนได้แก่ นายโรง ผูพ้ ากย์ ผูเ้ ชิ ดหนัง หัวหน้าวงปี่ พาทย์ และ
ชาวบ้านชุมชนวัดบ้านดอน รวมจานวน 15 คน จากนั้นนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุ ป อภิปรายผล และนาเสนอ
ผลการศึกษาในรู ปแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า หนังใหญ่ วดั บ้านดอนแม้จะไม่ ไ ด้อยู่ภายใต้ก ารอุ ป ถัม ภ์ข องราชส านัก มาแต่
โบราณ แต่เป็ นคณะหนังใหญ่ที่มีองค์ประกอบการแสดงครบถ้วนตามแบบแผนการแสดงหนังใหญ่ด้ งั เดิ ม
ตั้งแต่กรรมวิธีสร้างหนัง ประเภทตัวหนัง นายโรง ผูเ้ ชิด ผูพ้ ากย์ บทพากย์ ดนตรี ประกอบ และวิธีการแสดง
เมื่ อถ่ ายทอดมาสู่ ท ้องถิ่ นจึ งมี ก ารพัฒนาและปรั บ เปลี่ ยนรายละเอี ยดการแสดงบางอย่างให้เข้ากับ สภาพ
ท้องถิ่นและยุคสมัย จนกลายเป็ นแบบแผนการแสดงหนังใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของวัดบ้านดอน เช่น ลด
ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมโดยไหว้ครู หนังใหญ่ เพียงแค่ปี ละครั้งแทนการไหว้ครู ทุ กครั้ งก่ อนการ
แสดง ไม่ปลูกโรงแสดงกลางแจ้ง และทาการแสดงในสถานที่ร่ม เช่ น หอประชุ ม หรื อศาลาวัด เปลี่ยนบท
พากย์และเครื่ องแต่งกายให้ทนั สมัย หรื อพัฒนาท่าทางการเชิ ดให้มีลีลาเร้ าใจและโลดโผนขึ้นจากเดิ ม เป็ นต้น
การปรั บ เปลี่ ย นเหล่ า นี้ กระท าไปโดยวัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ความสะดวก ประหยัด เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ย แต่
วัตถุประสงค์ที่สาคัญคือ เพื่อความอยู่รอดของคณะและการดารงอยู่ต่อไปของหนังใหญ่ การแสดงดั้งเดิ ม
ในฐานะการแสดงประกอบพิ ธีกรรมอันศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ส ะท้อนให้เห็ นความคิ ดความเชื่ อของคนในท้องถิ่ น
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หนังใหญ่จึงเป็ นมหรสพเก่าแก่ที่สามารถปรับตัวสู ้กบั กระแสแห่ งเทคโนโลยี และดารงอยูใ่ นสังคมโดยไม่
สู ญหายไปตามกาลเวลา
จากการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมในการแสดงหนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยอง ผูว้ ิจยั พบว่า
หนังใหญ่เป็ นศิลปะการแสดงที่ปรากฏความเชื่อและพิธีกรรมดังนี้ ความเชื่อที่ปรากฏในการแสดงหนังใหญ่
วัดบ้านดอน ได้แก่ ความเชื่ อเรื่ องเจ้าที่ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่ อเรื่ องฤกษ์ยามและวันเวลา ความเชื่อเรื่ องเครื่ อง
สังเวยและเครื่ องกระยาบวช และความเชื่ อเกี่ยวกับตัวหนัง ความเชื่ อเหล่านี้ มีความเกี่ ยวข้องกับการนับถือผี
ซึ่ งเป็ นความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ของสั ง คมไทย นอกจากนี้ ยัง ปรากฏความเชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากคติ ท าง
พระพุทธศาสนา คือความเชื่อเรื่ องพระรัตนตรัย และความเชื่อเรื่ องครู ซึ่ งเป็ นความเชื่อสาคัญในการแสดง
หนังใหญ่
ความเชื่ อเป็ นบ่อเกิ ดของพิธีกรรม ความเชื่ อดังกล่ าวได้นาไปสู่ พิ ธีกรรมส าคัญของหนังใหญ่ วดั
บ้า นดอน คื อ พิ ธี ก รรมการปลู ก โรง พิ ธี ก รรมบู ช าครู ก่ อ นและหลัง แสดง พิ ธี ก รรมไหว้ค รู ห นัง ใหญ่
วัดบ้านดอน และพิธีกรรมแกะสลักตัวหนัง พิธีกรรมส่ วนใหญ่ มีข้ นั ตอนและระเบี ยบวิธีที่ได้รับอิ ทธิ พ ล
ความเชื่ อจากศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู เป็ นพิธีไสยศาสตร์ เพราะมีการกล่าวถึงเทพเจ้า ผีสาง เจ้าที่ หรื อเจ้าป่ า
เจ้าเขา พิธีกรรมดังกล่าวกระทาขึ้นเพื่อขจัดปั ดเป่ าอุปสรรคและสิ่ งเลวร้าย เสริ มสร้างความเป็ นสิ ริมงคลหรื อ
ความสาเร็ จให้ผปู ้ ระกอบพิธี อีกทั้งเป็ นการขอบคุณสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุม้ ครองให้การแสดงสาเร็ จลุล่วงและขอ
ขมาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หากกระทาการใด ๆ อันเป็ นการล่วงล้ าหรื อละเมิดไปด้วยความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
เมื่ อ พิ จ ารณาความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมในการแสดงหนั ง ใหญ่ ว ดั บ้า นดอน จัง หวัด ระยอง พบว่า
หนังใหญ่เป็ นศิลปะการแสดงที่ได้รับอิทธิ พลมาจากความเชื่ อดั้งเดิมเรื่ องการนับถือผีและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และ
อิ ท ธิ พ ลความเชื่ อ ในศาสนา ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู และศาสนาพุ ท ธ ความเชื่ อทั้ง 3 ประการได้
ผสมผสานเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างกลมกลืน
นอกจากนี้การแสดงหนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยองยังปรากฏค่านิยมทางสังคมของไทยหลาย
ประการได้แก่ ค่านิยมเรื่ องความกตัญญูกตเวที การเคารพนับถือผูอ้ าวุโส การรู ้จกั ฐานะและหน้าที่ของตนเอง
และการให้อภัยซึ่ งกันและกัน ค่านิ ยมเหล่านี้ แฝงอยู่ในความเชื่ อและพิธีกรรมในการแสดงหนังใหญ่ และ
กลายเป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิที่เป็ นแนวทางหรื อแบบอย่างการดาเนิ นชี วิตที่ ถูกต้องตามครรลองของชุ มชน
และสังคม เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข
สรุ ปและอภิปรายผล
การแสดงหนัง ใหญ่ ว ดั บ้า นดอนแม้จ ะไม่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มเช่ น ในอดี ต แต่ ถื อ เป็ นการแสดงที่
ประชาชนในท้องถิ่ นให้ความสาคัญในฐานะมรดกวัฒนธรรมเก่าแก่ของจังหวัดระยองที่สืบทอดต่อกันมา
ปั จจุ บนั หนังใหญ่ วดั บ้านดอนไม่ได้เป็ นการแสดงประกอบพิ ธีกรรมหรื อมหรสพสมโภชในพระราชพิ ธี
สาคัญเช่ นในอดี ต แต่เป็ นการแสดงสาธิ ตที่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ออนุ รักษ์และเผยแพร่ ไม่ให้สูญหาย นับเป็ น
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ความโชคดี ของหนังใหญ่วดั บ้านดอนที่ยงั มีผูเ้ ห็นความสาคัญให้การสนับสนุ น ทาให้สามารถสื บสานการ
แสดงไว้โดยไม่สูญหายไปเหมือนหนังใหญ่ในบางพื้นที่
ผูว้ จิ ยั พบว่า ความเชื่ อและพิธีกรรมที่ปรากฏในการแสดงหนังใหญ่วดั บ้านดอน มีความคล้ายคลึงกับ
ความเชื่ อและพิธีกรรมที่เป็ นนาฏกรรมชั้นสู งอย่างโขน ละคร และดนตรี ปี่พาทย์ ในหลายด้าน ทั้งที่มาของ
ความเชื่ อ เทพเจ้าที่เคารพนับถื อ และขั้นตอนรายละเอี ยดพิธีกรรม ทั้งนี้ อาจเพราะมี ประวัติความเป็ นมาที่
กาเนิ ดจากราชสานักและมีองค์ประกอบการแสดงที่คล้ายกัน กล่าวคือ โขนวิวฒั นาการมาจากหนังใหญ่ มี
บทพากย์ บทเจรจา และมีเค้าเรื่ องเดิมมาจากรามายณะของอินเดี ยเหมือนกัน นอกจากนี้ ท้ งั โขน หนังใหญ่
และละครล้วนใช้ดนตรี ปี่พาทย์ประกอบการแสดง มีการไหว้ครู เป็ นพิธีกรรมสาคัญ แสดงให้เห็นถึงจุดร่ วม
หรื อความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะการแสดงของไทยแขนงต่าง ๆ ผลการศึกษาที่ได้สะท้อนให้เห็นความเชื่ อ
และค่านิ ยมของชาวบ้านในท้องถิ่ น ถึ งแม้ความเชื่ อที่ มีแต่เดิ มจะลดน้อยลงไปในปั จจุบนั แต่การที่หนัง
ใหญ่วดั บ้านดอนสามารถรักษาและสื บทอดพิธีกรรมตามอย่างบรรพบุรุษไว้ได้ ย่อมแสดงให้เห็ นถึ งความ
กลมเกลียวและเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกันของชาวบ้านในการกระทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดร่ วมกัน ความเชื่ อจึงเสมือน
เครื่ องมือสร้างความสามัคคีและความเป็ นปึ กแผ่น ทาให้ชุมชนวัดบ้านดอนมีความเข้มแข็ง อันเป็ นรากฐาน
นาไปสู่ การอนุรักษ์และสื บทอดการแสดงหนังใหญ่ให้คงอยูส่ ื บไป
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความเชื่ อและพิ ธีกรรมในการแสดงหนังใหญ่ วดั บ้านดอน จังหวัดระยอง สามารถ
นาไปศึกษาต่อยอดในประเด็นอื่นที่ยงั ไม่เคยมีผวู ้ จิ ยั ดังนี้
1. ศึกษาเปรี ยบเทียบการแสดงหนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยอง กับการแสดงหนังใหญ่คณะอื่น
ที่ยงั หลงเหลืออยู่ เช่น หนังใหญ่วดั ขนอน จังหวัดราชบุรี หรื อหนังใหญ่วดั สว่างอารมณ์ จังหวัดสิ งห์บุรี โดย
ศึกษาเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างขององค์ประกอบการแสดงหนังใหญ่ รวมถึงความเชื่อและ
พิธีกรรมที่ปรากฏ
2. ศึกษาเฉพาะบทพากย์หนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยอง ซึ่ งเป็ นบทพากย์เก่ าแก่ในประเด็น
การใช้ภาษา วิถีชีวติ หรื อแง่คิดที่แฝงอยูใ่ นบทพากย์
3. ศึ ก ษาความเชื่ อและพิ ธี ก รรมที่ ป รากฏในศิ ล ปะการแสดงประเภทอื่ น อาจเป็ นการแสดงใน
ราชสานัก หรื อการแสดงของท้องถิ่ นใดแห่ งหนึ่ ง ทั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ทาให้ทราบถึงความคิดและความ
เชื่อของคนในสังคมหรื อท้องถิ่นนั้น ๆ
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