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บทคัดย่อ 

หนังโลม หมายถึงภาพหนังใหญ่ที่มีตัวละครแสดงท่าเข้าพระเข้านาง เช่น หนังหนุมานโลม
นางเบญกาย หนังหนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา เป็นต้น บทความวิจัยน้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและ
เน้ือหาของหนังโลมที่หลงเหลืออยูใ่นประเทศไทย โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากภาพหนังใหญ่ในความดูแล
ของส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงห์บุรี และหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง และเพ่ือชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค าพากย์-เจรจา
เรื่องรามเกียรติ์กับภาพหนังโลม 

 

ผลการศึกษาพบว่า หนังโลมทีห่ลงเหลืออยู่ในประเทศไทยประกอบด้วย ภาพชุดหนุมานโลมนาง 
ได้แก่ 1) หนังหนุมานโลมนางบุษมาลี 2) หนังหนุมานโลมนางเบญกาย 3) หนังหนุมานโลมนางสุพรรณ
มัจฉา 4) หนังหนุมานโลมนางวานริน 5) หนังทศกัณฐ์แปลง (หนุมาน) โลมนางมณโฑ และ 6) หนังหนุมาน

                                                           

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคุณดรุณี มาบพา เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ช านาญงาน และคุณกัญณศมนต์   
กะมุทา ภัณฑารักษ์กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่เอื้อเฟื้อ
ข้อมูลและภาพหนังใหญ่ทั้งหมดในความดูแลของส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.  
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โลมนางสุวรรณกันยุมา และภาพชุดทศกัณฐ์โลมนาง ได้แก่ หนังทศกัณฐ์โลมนางสีดา หนังโลมทั้ง 2 ชุด
สะท้อนลักษณะนิสัยและบทบาทความเจ้าชู้ของตัวละครหนุมานและทศกัณฐ์ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการ
ด าเนินเรื่องรามเกียรติ์ให้สนุกสนาน มีรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศของการศึกสงคราม ทั้งยังแสดงขนบ
ของช่างในการแกะสลักตัวหนังใหญ่ เพื่อถ่ายทอดความงามทางด้านทัศนศิลป์ที่มีองค์ประกอบเฉพาะ
แตกต่างกันไปตามเน้ือหาและมีความสัมพันธ์กับค าพากย์-เจรจาโลมอย่างแนบแน่น 

 

นอกจากน้ันหนังโลมที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยยังเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความนิยมใน
ตอนที่ใช้แสดงหนังใหญ่ในอดีต ได้แก่ ตอนหนุมานถวายแหวน ตอนนางลอย ตอนจองถนน ตอนศึกวิรุญ
จ าบัง ตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ และตอนหนุมานอาสา  
 

ค าส าคัญ : หนังโลม; หนังใหญ่; ค าพากย์-เจรจา; รามเกียรติ ์
 
Abstract 

‘Nang Lom’ means the grand-shadow-play puppet figures in flirting characters such as 
Hanuman flirting with Benyakai or Hanuman flirting with Suvankanyuma. This research aims at 
exploring and analysing of patterns and contents of the remaining puppet figures in flirting 
characters in Thailand and the relationship between the narrations-negotiations in Ramakien and 
puppet figures in flirting characters. Thus, the data, pertaining to the puppet figures, are gathered 
by the researcher from the following sources: the puppet figures under the supervision of the Office 
of National Museum, Khanon Temple of Ratchaburi Province, Sawang Arom Temple of Singburi 
Province and Ban Don Temple of Rayong Province. 

 

According to the research results, the remaining puppet figures in flirting characters in 
Thailand are: 1) Hanuman flirting with Busamali, 2) Hanuman flirting with Benyakai, 3) Hanuman 
flirting with Suvarnamacha, 4) Hanuman flirting with Vanarin, 5) Thosakan (Hanuman in disguise) 
flirting with Montho, and 6) Hanuman flirting with Suvankanyuma. With respect to the puppet 
figures of Thosakan in flirting characters, Thosakan flirting with Sita is found. It can be said that 
puppet figures of Hanuman and Thosakan in flirting characters reflect their behavior and the role of 
flirtation, which are an important spicy element in the midst of warfare scene of Ramakien. 
Moreover, the traditions of craftsmen are also reflected through the creation of those puppet 
figures. This is to disperse the beauty of visual art that boasts of unique content elements and of 
close relationship with the narrations-negotiations in light of flirtation.  

 

Besides, the remaining puppet figures in flirting characters in Thailand are also the 
evidence of popularity of certain episodes of Ramakien in grand shadow play of the old days such 
as Hanuman presenting the Holy Ring, Nang Loy, Hanuman building a Causeway, Virunchambang 
Battle, Montho preparing the Sacred Water and Hanuman’s Volunteers. 
 

Keywords: Nang Lom; grand shadow play; narrations-negotiations; Ramakien  
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หนังใหญ่ ใครว่ามีแตห่นังรบ? 
หนังใหญ่ เป็นมหรสพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหรสพชั้นสูงอย่างหน่ึง มีลีลาการแสดงที่งดงาม 

เพราะตามปกติเป็นการละเล่นของหลวง จึงมีกล่าวไว้อยู่บ่อยๆ ในกฎมณเฑียรบาลและอื่นๆ ในสมัย
โบราณถือว่าการละเล่นประเภทน้ีจะขึ้นหน้าขึ้นตามากที่สุดกว่ามหรสพอย่างอื่น งานใดที่มีหนังใหญ่แสดง
ก็หมายความว่างานน้ันเป็นงานใหญ่มาก แม้จะเป็นงานหลวงก็ต้องเป็นงานใหญ่หรือส าคัญจริงๆ (อาคม 
สายาคม, 2545: 58) 

 

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้พระมหาราชครูแต่งสมุทรโฆษค ำฉันท์ขึ้น ส าหรับ
เล่นหนังอีกเรื่องหน่ึง และในรัชสมัยน้ียังได้มีการแต่งอนิรุทธค ำฉันท์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือเล่นหนังอีก
เรื่องหน่ึงด้วย แต่ทั้งสองเรื่องน้ีเห็นจะไม่ทันได้น าออกเล่นหรือคงจะไม่ได้รับความนิยม จึงไม่ปรากฏว่าได้
ใช้เป็นเรื่องเล่นหนังกันสืบมา ยังคงนิยมเล่นเรื่องรำมเกียรติ์เป็นพื้น ดังปรากฏหลักฐานคือ ค าพากย์
รามเกียรติ์ของเก่าและตัวหนังของเก่าที่หลงเหลืออยู่ (ธนิต อยู่โพธิ์, 2500: 6) นอกจากน้ีในบุณโณวำท   
ค ำฉันท์ของพระมหานาค วัดท่าทราย ที่แต่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ก็ได้กล่าวถึงวิธีเล่น  
หนังใหญ่ไว้ด้วยว่ามีการพากย์สามตระ ซ่ึงเป็นการเบิกหน้าพระและการแสดงเบิกโรงชุด จับลิงหัวค่ า เป็น
มหรสพสมโภชพระพุทธบาทในเวลากลางคืน (ปัญญา นิตยสุวรรณ, 2542: 6947) 

  

การเล่นหนังใหญ่ จะใช้ผ้าขาวขึงเป็นจอผูกกับเสา 4 ต้น จุดไต้ก่อไฟที่บริเวณด้านหลังของจอ 
เพื่อให้เห็นเงาของตัวหนัง ตัวหนังท าด้วยหนังวัวหรือหนังควายฉลุฉลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ 
คนเล่นหนัง เรียกว่า “คนเชิด” คนเชิดหนังจะเชิดให้เงาของตัวหนังไปติดอยู่ที่จอผ้าขาว เพื่อคนดูจะได้เห็น
รูปและลวดลายอันงดงามของตัวหนังได้เด่นชัด แต่คนเชิดไม่ต้องพูดและร้อง เพราะมีคนพูดแทน เรียกว่า 
“คนพากย”์ คนพากย์จะต้องเป็นคนรอบรู้เรื่องราวที่จะเล่นหนังตอนน้ันๆ ดี และเป็นกวีอยู่ในตัวด้วย (ธนิต 
อยู่โพธิ,์ 2500: 5) 

 

หนังใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ หนังกลางวันและหนังกลางคืน บางครั้งแบ่งตามขนาดของ
ตัวหนังเป็นหนังใหญ่ หนังกลาง และหนังเล็ก หรืออาจแบ่งตามเน้ือเรื่องเป็นหนังเฝ้า หนังคเนจร หนังง่า 
หนังเมือง หนังจับ หนังเบ็ดเตล็ด ได้อีกด้วย 

 

ปัจจุบันมีหนังใหญ่ที่ยังคงเก็บรักษาอยู่ในวัดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ รวม 11 แห่ง ได้แก่ หนังใหญ่
ในความดูแลของกรมศิลปากร  หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี  หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงห์บุรี  หนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง  หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี  หนังใหญ่วัด
ประศุก จังหวัดสิงห์บุรี  หนังใหญ่วัดบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม  หนังใหญ่ในพิพิธภัณฑ์พระพุทธ  
เลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) จังหวัดสมุทรสงคราม  หนังใหญ่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี  หนังใหญ่วัดตะเคียน จังหวัดลพบุรี  และหนังใหญ่ของครูวีระ มีเหมือน  และมีหนังใหญ่
ของชาวบ้านที่ยังคงจัดแสดงอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 3 คณะ คือ หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี  หนังใหญ่
วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี  และหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวดัระยอง 
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สืบเน่ืองจากเม่ือ พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา มีข่าวใหญ่อันน่าปีติยินดีที่ประเทศไทยได้รับมอบหนังใหญ่
จ านวน 30 รายการคืนจากสหรัฐอเมริกา คาดว่ามีอายุเก่าแก่ประมาณ 200 ปี โดยกรมอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ว่า Dr.Sarah M. Bekker ประสงค์จะ
บริจาคหนังใหญ่ จ านวน 30 รายการให้แก่รัฐบาลไทย หนังใหญ่ดังกล่าวมีขนาดตั้งแต่ 19x40 น้ิว ถึง 
33x82 น้ิว คาดว่าเป็นของเก่าแก่ซึ่งควรได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมว่า Dr.Sarah M. 
Bekker และ Dr.Konrad Bekker สามี ซ้ือหนังใหญ่ดังกล่าวมาจากประเทศไทยช่วง ค.ศ.1970-1979 (พ.ศ.
2513-2522) โดยซ้ือต่อมาจากนาง Irmgard Eisenhofer ภรรยาของนาย Emil Eisenhofer เจ้าของเดิมชาว
เยอรมัน ซ่ึงเคยพ านักอยู่ในประเทศไทย และคาดว่าซ้ือต่อมาจากนักเชิดหนังของไทยประมาณ ค.ศ.1910 
(พ.ศ.2453) 

 

หนังใหญ่ชุดน้ี The German Leather Museum at Offenbach เคยยืมบางส่วนไปจัดแสดงและ
ประเมินราคาไว้ เม่ือ พ.ศ.2527 ประมาณชิ้นละ 3,500 ดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่ร้านขายของเก่าในประเทศ
ไทยเคยประเมินราคาไว้เม่ือ พ.ศ.2528 ประมาณชิ้นละ 1,000-1,500 ดอลล่าร์สหรัฐ 

 

เม่ือรับมอบหนังใหญ่ชุดดังกล่าวกลับมาแล้ว กรมศิลปากรจึงมอบหมายให้ กลุ่มทะเบียน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ร่วมกับกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ตรวจสอบรายละเอียดหนังใหญ่ชุดดังกล่าว ได้ผลสรุปว่า  

 

1)  หนังใหญ่ทั้ง 30 รายการ ประกอบด้วย หนังจับ (ตัวหนัง 2 ตัวในท่ารบหรือจับกัน) หนัง
คเนจร หรือหนังเดิน (ตัวหนังเดี่ยวในท่าเดิน) หนังง่า (ตัวหนังเดี่ยวในท่ายกขาข้างหน่ึงหรือเหาะ) และ
หนังเบ็ดเตล็ด ส่วนใหญ่เป็นตัวภาพในเรื่องรามเกียรติ์ มีขนาดความสูงตั้งแต่ประมาณ 100 เซนติเมตร ถึง
กว่า 200 เซนติเมตร หนังใหญ่บางรายการท าขึ้นด้วยฝีมือประณีตงดงามยิ่งคล้ายคลึงกับหนังใหญ่ชุด  
พระนครไหว ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 2 เช่น ภาพหนังใหญ่พระลักษณ์รบ พระอินทร์แปลง (อินทรชิต) ภาพ
หนังใหญ่พระรามน่ังเมือง ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา เป็นต้น 

 

2) หนังใหญ่ทั้งหมดมีสภาพช ารุดซ่ึงเกิดจากแผ่นหนังบิดงอเป็นคลื่น ขอบลวดลายฉีกขาดและ
แหว่งตามกาลเวลา หลายตัวพับงอครึ่งหน่ึง ไม้ประกับ (ไม้ที่ยึดตัวหนังส าหรับเชิด) ไม่สมบูรณ์ ช ารุดน้อย 
5 รายการ ช ารุดมาก 25 รายการ แต่สามารถซ่อมแซมอนุรักษ์ให้แข็งแรงได้ 

 

กลุ่มทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรมศิลปากรได้รับมอบหนังใหญ่ทั้ง 30 รายการ ไว้เป็น
สมบัติของชาติ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 และได้เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน เม่ือ พ.ศ.2555 เพราะมี
คุณค่าและความส าคัญทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเป็นสิ่งรวบรวมงานศิลปะหลายสาขา อาท ิ
ทัศนศิลป ์นาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวรรณศิลป ์
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 ภาพที่ 1 หนังใหญ่ทั้ง 30 รายการ ที่ได้รับคืนจากสหรัฐอเมริกา 
ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

 ภาพหนังตัวหน่ึงในหนังใหญ่ชุดดังกล่าวซ่ึงมีรายละเอียดของภาพค่อนข้างสมบูรณ์ คือ ภาพ
หนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา อยู่ในเน้ือเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานอาสา กล่าวถึงหนุมาน
ทหารเอกของพระรามอาสาไปน ากล่องดวงใจของทศกัณฐ์ ด้วยอุบายแกล้งท าเป็นสวามิภักดิ์ต่อทศกัณฐ์ 
หนุมานยกทัพออกไปรบแกล้งเข้าตีทัพของพระลักษณ์จนแตกพ่าย แล้วหย่าทัพเพื่อรบกันต่อในวันรุ่งขึ้น 
ทศกัณฐ์หลงเชื่อและเห็นว่าหนุมานรบได้ชัยชนะ จึงแต่งตั้งให้เป็นอุปราชน่ังเมืองลงกา พร้อมทั้งยก    
นางสุวรรณกันยุมา ภรรยาหม้ายของอินทรชิตให้   
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ภาพที่ 2 ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา ที่ได้รับคืนจากสหรัฐอเมริกา 
 

ชื่อภาพ หนังใหญ่ภาพหนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา 
ขนาด กว้าง 140 เซนติเมตร  สูง 170 เซนติเมตร 
สภาพ ช ารุด ตัวหนังบิดงอฉีกขาด ขอบตัวหนังขาดหายไปเกือบทั้งหมด 
ปัจจุบัน เก็บรักษาอยู่ท่ีคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) คลัง 1 ห้อง 12 
(ภาพและข้อมูลจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 
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จากการพบภาพหนังใหญ่ดังกล่าว ท าให้ผู้เขียนเกิดความสนใจใคร่รู้ว่าหนังใหญ่ ประเภทหนัง
โลมที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร ผู้เขียนจึงตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ีว่า 
1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและเน้ือหาของหนังโลมที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทย และ 2) เพื่อชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างค าพากย์-เจรจาเรื่องรามเกียรติ์กับภาพหนังโลม เน่ืองจากภาพหนังใหญ่ในความรับรู้
ของคนทั่วไปจะเป็นภาพ “หนังรบ” ได้แก่ ภาพตัวละครของกองทัพฝ่ายพระรามและทศกัณฐ์ ตลอดจนภาพ
จับแสดงการต่อสู้ระหว่างสองฝ่าย ท าให้ “หนังรัก” หรือหนังที่แสดงเน้ือหาท่าทางในบทรักหรือบทเข้าพระ
เข้านางไม่เป็นที่รู้จักมากเท่าที่ควร ผู้เขียนได้ด าเนินการ “แกะรอย” รวบรวมข้อมูลภาพหนังใหญ่ ประเภท
หนังโลม จากแหล่งต่างๆ ที่ปรากฏภาพหนังโลม ดังน้ี 

 

1)  หนังใหญใ่นความดูแลของส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
2) หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี 
3) หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี 
4)  หนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง 
 

หนังใหญ่จากทั้ง 4 แห่ง ล้วนเป็นฝีมือของช่างสมัยรัตนโกสินทร์ แม้หนังใหญ่ชุดดังกล่าวจะมี
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์แตกต่างกันในรายละเอียด แต่ก็แสดงขนบของช่างในการแกะสลักภาพ 
หนังใหญ่ประเภทหนังโลม ให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

 
แล้วหนังรักเป็นอย่างไร? : รูปแบบและเนื้อหาของหนังโลมในประเทศไทย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 1244) ได้ให้ความหมายค าว่า “หนังโลม” 
ไว้ว่า น. ตัวหนังใหญ่ที่แสดงบทเข้าพระเข้านาง เช่น หนุมานเกี้ยวนางเบญกาย, โลม ก็ว่า สอดคล้องกับ
ความหมายค าว่า “โลม” (2546: 1046) ที่ว่า ก.ท าอาการประคองลูบให้รู้สึกว่าเอ็นดูรักใคร่เป็นต้น 

 

เม่ือพิเคราะห์ดูจากเน้ือหาในเรื่องรามเกียรติ์ จะพบว่าตัวละครที่มีบทบาทเด่นในบทเข้าพระ   
เข้านางมากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้น “หนุมาน” ทหารเอกของพระรามที่มีความสามารถท้ังการรบทัพจับศึก 
การด าเนินกลอุบายต่างๆ ในการท าสงคราม และรวมไปถึงความสามารถในการเกี้ยวพาราสีนางต่างๆ    
ในเรื่องด้วย ท้ังน้ีบทบาทความเจ้าชู้ของหนุมานเป็นไปเพ่ือจุดมุ่งหมายส าคัญคือ เพ่ือให้การศึกสงคราม 
แต่ละครั้งส าเร็จราบรื่นตามค าสั่งของพระรามผู้เป็นนายน่ันเอง ในเรื่องรามเกียรติ์ปรากฏช่ือนางต่างๆ ที่
เป็นเมียของหนุมานตามล าดับเน้ือเรื่อง รวมทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ นางบุษมาลี นางเบญกาย นางสุพรรณมัจฉา 
นางวานริน นางมณโฑ และนางสุวรรณกันยุมา  

 

นอกจากน้ี “ทศกัณฐ์” ก็เป็นตัวละครอีกตัวหน่ึงที่มีบทบาทเด่นในบทเข้าพระเข้านางเช่นเดียวกัน 
จนเป็นที่มาของส านวน “เจ้าชู้ยักษ์” โดยนอกจากจะก่อศึกสงครามเพราะหวังได้นางสีดา มเหสีของพระราม
แล้ว ทศกัณฐ์ก็มีมเหสีและนางสนมอยู่ในเมืองลงกาเป็นจ านวนมาก เช่น นางมณโฑเป็นมเหสีเอก นางนาค 
คือนางกาลอัคคี นางช้าง นางปลา ซ่ึงเมียเหล่าน้ียังได้ช่วยทศกัณฐ์คิดกลศึกและสู้รบกับทัพของฝ่าย
พระรามด้วย 

 



56 Writing Diversity : Memory and Siamese-Thai Studies in Global Context  
 

ผู้เขียนพบว่าตัวละครหนุมานและตัวละครทศกัณฐ์เป็นตัวละครหลักที่ปรากฏในภาพหนังใหญ่ 
ประเภทหนังโลม ในกิริยาอาการประคองนาง แสดงความรู้สึกรักใคร่ ผูกพัน บางครั้งจึงเรียกหนังประเภท
น้ีว่า “หนังเกี้ยว” ได้ด้วย สอดคล้องกับการแบ่งประเภทหนังใหญ่ของไทยตั้งแต่อดีต ซ่ึงโดยมากนิยม
แบ่งเป็นหนังภาพเดี่ยวและหนังภาพจับ ประกอบการเล่าเรื่องรามเกียรติ์ ดังปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรก
ใน ต าราเล่นหนังในงานมหรสพ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ที่ว่า 

 

หนังที่สลักส าเร็จเป็นตัวขึ้นแล้วน้ันก็บัญญัติชื่อต่างๆ กัน หนังที่เป็นรูปคนเดิน
ไม่ว่ายักษ์ ลิง มนุษย์ นาง สุดแต่เป็นรูปเดินแล้ว เรียกชื่อว่า “คเนจร” หนังที่เป็นรูปท่า
เหาะไม่ว่ายักษ์ ลิง สุดแต่เป็นท่าเหาะแล้ว เรียกว่า “ง่า” หนังที่เป็นสุมพลส าหรับยกทัพ 
ไม่ว่ายักษ์ ลิง สุดแต่เป็นสุมพลแล้ว เรียกชื่อว่า “เขน” หนังที่เป็นรูปลิงขาวมัดลิงด ามา
หาฤๅษีนั้น เรียกชื่อว่า “เตียว” หนังที่เป็นรูปตลกน้ัน เรียกชื่อว่า “จ าอวด”  หนังจับสาม
น้ันเรียกชื่อว่า “จับหน่ึง จับสอง จับสาม” แล้วยังมีหนังฉากหนี 1 ฉากไล่ 1 ลากชาย 1 
หนังโก่ง 1 หนังแผลง 1 หนังไหว้ 1 หนังรถ 1 หนังเมือง 1 หนังพลับพลา 1 หนัง
ปราสาทพูด 1 หนังปราสาทโลม 1 รวมชื่อของหนังที่สมมติเรียกกันน้ันต่างๆ นักเหลือ
ที่จะพรรณนา  

ต าราเล่นหนังในงานมหรสพ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ 

ใน ประชุมค าพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 1 (2546: 229-230) 
 

นอกจากน้ัน อาคม สายาคม (2545: 66) ได้กล่าวถึงการแบ่งลักษณะตัวหนังใหญ่ของไทย เป็น 6 
ประเภท (เพิ่มเติมรายละเอียดจากที่ครูมนตรี ตราโมท ได้กล่าวไว้ในหนังสือการละเล่นของไทย) คือ 

 

1) หนังเฝ้า (หนังไหว้) เป็นหนังภาพเดี่ยว หน้าเสี้ยว พนมมือ หากถืออาวุธก็พนมมือให้ปลาย
อาวุธสอดใต้รักแร้ ให้ปลายชี้มาทางเบื้องหลังหรือเหน็บไว้กับเอว หนังชนิดน้ีใช้ในตอนเข้าเฝ้า สูงประมาณ 
1 เมตร 

 

2) หนังคเนจร (หนังเดิน) เป็นหนังภาพเดี่ยว หน้าเสี้ยว ถ้าเป็นพระ นาง ยักษ์ จะอยู่ในท่าเดิน 
หนังชนิดน้ีใช้ในตอนยกทัพ ตรวจพลกองทัพของตัวนาย ถ้าเป็นลิงมักสลักเป็นท่าหย่อง (คือการเอาเท้าทั้ง
สองวางกับพื้น แต่ส้นเท้าข้างใดข้างหน่ึงต้องพ้นจากพื้นแล้วหลบเข่าข้างน้ันลงนิดหน่อย) สูงประมาณ 
1.50 เมตร 

 

3) หนังง่า เป็นหนังภาพเดี่ยว หน้าเสี้ยว ท่าเหาะ (คือยกขาข้างใดข้างหน่ึงไว้ ซ่ึงคล้ายกับท่า
ของโขนและละคร) หนังประเภทน้ียังแยกได้เป็นหนังโก่งและหนังแผลง ได้อีก 

 

 หนังโก่ง  คือตัวหนังที่สลักเป็นท่าโก่งศร จึงเรียกว่า “หนังโก่ง” 
หนังแผลง  คือตัวหนังที่สลักเป็นท่าแผลงศร (โดยที่ในมือของตัวหนังจะมีลูกศร

อยู่ด้วย ใช้แสดงในตอนเหาะเหินเดินอากาศ) 
  

 หนังประเภทหนังง่าจะสูงประมาณ 1.50 เมตร 
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4) หนังเมือง เป็นหนังที่มีภาพเดี่ยวหรือหลายภาพก็ได้ แต่ต้องประกอบด้วยภาพปราสาท
ราชวัง วิมาน พลับพลา หรืออาคารใดๆ ก็ได้ ท่ีมีตัวโขนหรือละครในเรื่องน่ัง หรืออาจเป็นอิริยาบถอื่นๆ 
แยกได้เป็น 

 

 หนังพลับพลา ใช้ส าหรับพระรามในป่า 
 หนังปราสาทพูด เป็นภาพของทศกัณฐ์ออกว่าราชการหรือภาพอินทรชิตถูกศรก าลัง

ดื่มกษิรธารา (ดื่มนม) นางมณโฑ 
 หนังปราสาทโลม เป็นภาพทศกัณฐ์โลมนางสีดา 
 หนังศาลา เป็นภาพหนุมานลองฤทธิ์ฤๅษี 

 

 หนังเมืองจะมีความสูงประมาณ 2 เมตร 
 

5) หนังจับ เป็นหนังท่ีมีภาพตัวในเรื่อง ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยมากจะเป็นท่าทางรบกันหรือจับ
กัน เช่น พระรามรบทศกัณฐ์ พระลักษณ์รบกับกุมภกรรณ องคตต่อสู้กับยักษ์ปักหลั่น ลิงก าลังหกกัดยักษ์ 
หนุมานรบไมยราพณ์ ลิงขาวกับลิงด ารบกัน หรือท่าขึ้นลอย หนังจับจะสูงประมาณ 2 เมตร 

 

6) หนังเบ็ดเตล็ด เป็นหนังท่ีมิได้จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหน่ึงดังท่ีกล่าวมาแล้ว เช่น หนัง
ภาพลิงขาวจับลิงด าเดินอกแอ่นมา จึงเรียกหนังลักษณะน้ีว่า “หนังเตียว” (เตียวหมายถึงมัด) เข้าใจว่า
อาจจะใช้ชื่อหนังตามชื่อของเพลงก็ได้ หนังอีกจ าพวกหน่ึงเป็นหนังจ าพวกตลกจ าอวด หนังหนีฉาก หนัง
ฉากไล่ ฉากชาย หนังรถ หรือหนังประเภทไพร่พลหรือเขน (เขนคือตัวไพร่พลในกองทัพยักษ์หรือลิง) 
นอกจากน้ียังมีหนังท่าแปลกๆ อีก เช่น คนถือบ้องกัญชา หรือถือขวาน ฯลฯ บ้างก็เป็นรูปชาวบ้านบ้าง 
เจ๊กจีนบ้าง ตลอดจนพวกตัวหนังขนาดเล็ก เช่น ดอกไม้ ศร ฯลฯ  

  

รวมทั้งยังมีหนังเจ้าหรือหนังครู คือ หนังพระฤๅษี 1 หนังพระอิศวร 1 และหนังพระนารายณ์ 1 
ด้วย  

 

การศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับหนังใหญ่ในสมัยต่อๆ มาก็นิยมแบ่งประเภทของหนังใหญ่
ตามที่อาคม สายาคมได้กล่าวไว้ข้างต้น 

 

ผู้เขียนพบว่าในการแบ่งประเภทหนังใหญ่นี้ ได้กล่าวถึง หนังโลม ในชื่อ “หนังปราสาทโลม” คาด
ว่าหมายถึงภาพตัวละครแสดงท่าเล้าโลมหรือเข้าพระเข้านางภายในปราสาท และจัดอยู่ในประเภทใหญ่ 
คือ “หนังเมือง” ที่องค์ประกอบส าคัญของภาพคือ สถานที่ที่ถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ตอนต่างๆ ใน
เรื่องรามเกียรติ์ เช่น ปราสาท ราชวัง วิมาน พลับพลา หรืออาคาร  บางครั้งก็เรียกแยกย่อยลงไปอีกเป็น 
“หนังปราสาท” ส าหรับฝ่ายทัพทศกัณฐ์ และ “หนังพลับพลา” ส าหรับฝ่ายทัพพระราม  

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพหนังใหญ่จากแหล่งต่างๆ ที่ปรากฏภาพหนังโลม ผู้เขียนพบว่า
นอกจากจะปรากฏภาพ “หนังปราสาทโลม” ตามความหมายข้างต้นแล้ว ยังมีหนังโลมบางภาพที่ตัวละคร
แสดงท่าเลา้โลมหรือเข้าพระเข้านางอื่นๆ ด้วย ซ่ึงมีดังต่อไปน้ี 

 

1) ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางบุษมาลี 
2) ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางเบญกาย 
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3) ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุพรรณมัจฉา 
4) ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางวานริน 
5) ภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์แปลง (หนุมาน) โลมนางมณโฑ 
6) ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา 
7) ภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์โลมนางสีดา 
 

1)  ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางบุษมาลี 
 นางบุษมาลีเป็นเมียคนแรกของหนุมาน หนุมานพบระหว่างเดินทางไปสืบข่าวนางสีดาที่เมือง

ลงกา ผ่านเมืองมายัน และได้พบนางอยู่ในปราสาทแต่เพียงผู้เดียว เน่ืองจากนางบุษมาลีเป็นนางฟ้าซ่ึงถูก
พระอินทร์สาปให้อยู่ในปราสาทน้ี จะพ้นค าสาปก็ต่อเม่ือหนุมาน ทหารของพระรามผ่านมาช่วยเหลือ    
หนุมานได้แสดงตนผ่านการ “หาวเป็นดาวเดือน” ให้นางได้ประจักษ์ ก่อนจะโลมเล้าได้นางเป็นเมีย และ
ช่วยขว้างนางกลับขึ้นไปบนสวรรค์ดังเดิม 
 

 ผู้เขียนพบภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางบุษมาลี จ านวน 2 ภาพ ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางบุษมาลี 
ภาพจากหนังสือวรรณกรรมประกอบการเล่นหนังใหญ่ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี 

(ผะอบ โปษะกฤษณะ, 2520: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
 



พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบรบิทสากล 59 
 

   

ภาพที่ 4 ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางบุษมาลี 
ภาพจากหนังสือวรรณกรรมประกอบการเล่นหนังใหญ่ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี 

(ผะอบ โปษะกฤษณะ, 2520: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
 

ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางบุษมาลีนี้ ใช้แสดงหนังใหญ่ตอนหนุมานถวายแหวน ซึ่งมี 
ค าพากย์โลมปรากฏในประชุมค าพากย์รามเกียรติ์ของเก่า และค าเจรจาโลมปรากฏในค าเจรจาหนังใหญ่
วัดขนอน จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเป็นตอนทีค่ณะหนังใหญ่วัดขนอนนิยมแสดงมากที่สุดด้วย 
 

ตัวอย่างค าพากย์โลม จากประชุมค าพากย์รามเกียรต์ิ ภาค 4 ตอนหนุมานถวายแหวน 
 หนุมานช้อนเชยกานดา โอบแอบอุรา 
ประกับประกิตชิดชน 
 เสพสมชมแก้วโกมล รวยรื่นรสคนธ ์
กระเษมกระสันรัญจวน 
 ขุนกระบิลจึงบอกแสนสงวน พี่จ าจากนวล 
เพราะราชกิจติดพัน 
 ว่าแล้วน าอรสู่บัญ ชรแก้วแพรวพรรณ 
กระบิลก็โยนนารี 
 ขึ้นยังหาสห้องเมฆี นางสิ้นชีว ี
ไปดลนิเวศหัสนัยน์ ฯ  

(ประชุมค าพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 1, 2546: 198) 
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ตัวอย่างค าเจรจาโลม จากค าเจรจาหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี 
 หนุมานส าราญอารมณ์สมคิด  ขึ้นบนเตียงเคียงชิดสะกิดนาง  พลางมีวาจาว่ากล่าวเจ้างามข าล้ า
เลิศสาวชาวสวรรค์  พี่หาวเห็นเป็นส าคัญควรจะเชื่อได้  พี่สัญญาว่าไว้อย่างไร  หรือจะแข็งขึงดึงดื้อไปโดย
ใจน้ัน  จงผันผ่อนหย่อนตามแก่ตัวพี่  หน่ึงจอมเมรุคีรีสั่งจ าเพาะให้พี่ช่วยสงเคราะห์ขว้างนางส่งสู่สวรรค์  
ก็ย่อมรู้อยู่ด้วยกันกับใจเจ้า  เชิญโฉมยงนงเยาว์เยื้อนพาที  พลางทับเพลาเซ้าซ้ีหยอกยียวน  อุ้ยหน่าน้อง
อย่าข่วนขัดแค้นจิต  จงปรานีพี่สักนิดหน่ึงเถิดแม่ 
 

 นะน่าพิโรธโกรธขึ้ง  ปากว่าก็มือถึงท าจุกจิก  มาคว้าไขว่จะใคร่หยิกอย่านะคะ  เขาออมอดลดละ
แล้วลวนลามยิ่งห้ามก็ยิ่งหนัก  ถึงหาวให้เห็นเป็นประจักษ์จะเชื่อฟังยังไม่  แม้นส่งน้องล่องลอยไปใน
สวรรค์ชั้นโสฬส  จะเห็นจริงทุกสิ่งหมดหายสงสัย  ท่านจะใช้สอยสิ่งใดไม่ขัดสิ้น  ตามแต่คุณขุนกระบิลจะ
เมตตา  เอออะไรท าไมมาเฝ้าแอบอิง   น่ิงๆ เสียสักหน่อยค่อยๆ  ก็เป็นไร  ฉันจะหนีไปข้างไหนพ้นนะคะ 
 

 ชินุชสุดสวาท  ชั้นเชิงฉลาดย้อนยอกแยบคายอุบายบอกหลอกลิงเล่น พอพรายพริ้มยิ้ม...กัน
ดอกนะเจ้า  จะให้พี่โง่ โอ๋เปล่าปล่อยนุชหลุดมือไป  น้องคงยิ้มอิ่มใจในสถานพิมานทิพ  ให้พี่ชะแง้แลลิบ
เพราะหลงลม  จะตามติดไปชิดชมถึงเมืองแมนน้ีแสนยาก  อย่ายักเยื้องกระเดื่องกระดากท าดึงดื้อ  พลาง
ฉวยฉุดเอาข้อมือมาสิเจ้า  สัพยอกหยอกเย้าเฝ้ายียวน  นางผลักพลิกหยิกข่วนแล้วค้อนคม  ขุนกระบี่
ภิรมย์ชมโฉมประโลมนาง  อยู่ในปรางค์มาศปราสาทชัยบัดน้ี โลม 
 

 นางเทพอักษรบวรลักษณ์  ร่วมรสรักพานรินทร์  ชื่อชมสมถวิลสิ้นกังวลที่ทนทุกข์ปรีดาผาสุก
เกษมใจยิ่งกว่านางได้ไปไตรตรึงส์  น่ังแนบแอบเคล้าคลึงเคลียคลอชิด  ท้าวแขนหยัดดัดจริตหัวเราะริก  
ลิงขยับทับเพลาพลิกหยิกข่วนค้อน  แล้วหลบเม่ียงเคียงฉะอ้อนอ่อนออเซาะ  ลูบคล าท าฉอเลาะช่วยจุด
หลัง  วานรกระทั่งกระทบกันหวั่นสะดุ้ง  ลิงหลอกหยอกยื้อยุ่งแย่งสไบ  ต่างบันเทิงสะเลิงฤทัยอยู่ในที่สงัด 
บัดน้ี 
       (ผะอบ โปษะกฤษณะ, 2520: 56-57)   
 

 จะเห็นว่าในค าเจรจาโลมของวัดขนอน จังหวัดราชบุรี ได้บอกชื่อหน้าพาทย์โลมไว้ด้วย ซ่ึง
ตรงกันกับเพลงหน้าพาทย์ในบทโลมของทางโขนละคร 
 
2)  ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางเบญกาย 

นางเบญกาย เมียคนที่สองของหนุมาน เป็นลูกสาวของพระยาพิเภก ทศกัณฐ์ท าอุบายใช้ให้นาง
แปลงเป็นนางสีดาแกล้งท าตายลอยน้ ามา พระรามและพระลักษณ์ลงมาสรงน้ าพบศพนางสีดาลอยมาก็เกิด
ความเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมาก  แต่ด้วยปฏิภาณของหนุมานทหารเอก สังเกตว่าศพลอยทวนน้ าขึ้นมา
และไม่มีธ ามรงค์และผ้าสไบติดมาด้วย จึงพิสูจน์ด้วยการเผานางเบญกาย นางทนความร้อนไม่ได้จึงเหาะ
หนี หนุมานตามจับมา พิเภกขอให้ประหารชีวิตนางเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระราม พระรามอภัยโทษ
ให้นางเบญกายโดยมอบหมายให้หนุมานน าตัวไปส่งกลับยังเมืองลงกา หนุมานได้โอกาสจึงเล้าโลมและ 
ได้นางเป็นเมียในที่สุด ภายหลังนางเบญกายให้ก าเนิดลูกกับหนุมานคืออสุรผัด  

 

ผู้เขียนพบภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางเบญกาย จ านวน 2 ภาพ ดังน้ี 
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ภาพที่ 5 ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางเบญกาย 
 

ชื่อภาพ หนังใหญ่ตัวนางเบญจกายกับหนุมาน 
ขนาด กว้าง 89 เซนติเมตร  สูง 87 เซนติเมตร   
สภาพ ช ารุด  
ประวัต ิ เป็นของเก็บในคลังประพาสพิพิธภัณฑ์เดิม สันนิษฐานว่ากรมมหรสพส่งมาให้ เม่ือ พ.ศ.2469  

และได้ส่งมาเก็บรักษาที่คลังกลางเม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 
ปัจจุบัน เก็บรักษาอยู่ท่ีคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) คลัง 1 ห้องหมายเลข 12 ชั้น C6 
(ภาพและข้อมูลจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 
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ภาพที่ 6 ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางเบญกาย 
 

ชื่อภาพ หนังใหญ่ตัวหนุมานกับตัวนาง 
ขนาด กว้าง 140 เซนติเมตร  สูง 145.50 เซนติเมตร   
สภาพ ช ารุด  
ประวัต ิ เป็นของเก็บในคลังประพาสพิพิธภัณฑ์เดิม สันนิษฐานว่ากรมมหรสพส่งมาให้เม่ือ พ.ศ.2469  

และได้ส่งมาเก็บรักษาที่คลังกลาง เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2550 
ปัจจุบัน เก็บรักษาอยู่ท่ีคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) คลัง 1 ห้องหมายเลข 12 ชั้น B5 
(ภาพและข้อมูลจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 
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ผู้เขียนมีความเห็นว่าภาพหนังใหญ่ดังกล่าวเป็นภาพหนุมานโลมนางเบญกาย เน่ืองจากช่าง
แกะสลักภาพตัวละครทั้งสองน่ังอยู่บนพื้นดิน ใต้ต้นไม้ ซ่ึงสัมพันธ์กับเน้ือเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานเข้า
โลมนางเบญกาย หลังจากรับค าสั่งพระรามให้พานางมาส่งยังเมืองลงกา  

 

ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางเบญกายน้ี ใช้แสดงหนังใหญ่ตอนนางลอย ซ่ึงมีค าพากย์โลม
ปรากฏในประชุมค าพากย์รามเกียรติ์ของเก่า ดังน้ี 

 

ตัวอย่างค าพากย์โลม จากประชุมค าพากย์รามเกียรต์ิ ภาค 6 ตอนพระรามประชุมพล 
 

 ฤดีฟุ้งรสกรีฑา ถนอมวัจนวาจา 

ประโลมยุพินเลียบเลียม 

 ว่าอันแสนสุดเสน่ห์เรียม หวังนุชเท่าเทียม 

ชีวาตม์วิตกเตือนใจ 

 จะทูลขอโทษอรไท พอพระภูวไนย 

มหันตทัณฑ์แปลงปลง 
 พี่เปรมปรีดาจ านง ฝากไมตรีตรง 
บหน่ายสนิทในนาง 
 เบญกายคมค้อนค าพลาง น่ีชีพบวาง 
กระบิลจึงปองปรานี 

 เดิมจ านองภัยมากมี กลา่วร้ายกลับดี 
บเชิงจะชิดเชื้อใจ 

 ลูกลมสนองค าทรามวัย ว่าโองการไท 

ธใช้เฉพาะแต่เรียม 

 บควรอรเคียดเคืองเกรียม กรมโกรธแหนงเหนียม 

สิเนหป่วยใจปอง 
 กิจใดจ านงสมพอง ถ้าสองต่อสอง 
บมิจะพ้นมือชาย 

 พลางโอนองค์อิงแอบกาย เน้นแนบไม่คลาย 

สโรชกองกรรพุม  

 ภุมรินม่ัวรสรึงรุม เกสรโกสุม 

ก็ไขสุคันธแบ่งบาน 

  (ประชุมค าพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2, 2546: 78-79) 
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3)  ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางสุพรรณมัจฉา 
นางสุพรรณมัจฉา เมียคนที่สามของหนุมาน เป็นลูกสาวของทศกัณฐ์กับนางปลา ทศกัณฐ์ใช้ให้

นางพาบริวารไปขนก้อนหินที่เหล่าทหารของพระรามน ามาถมเป็นถนนข้ามไปยังเมืองลงกา ฝ่ายไพร่พล
ทหารของพระรามถมก้อนหินลงไปในน้ าเท่าไรก็หายไปหมด สุครีพจึงให้หนุมานลงไปดูในน้ าพบบริวาร
ของนางสุพรรณมัจฉาก าลังขนก้อนหินกันอย่างอลหม่าน หนุมานจึงได้จับตัวนางสุพรรณมัจฉาไว้ และ
เล้าโลมจนได้นางเป็นเมีย จากน้ันนางสุพรรณมัจฉาจึงช่วยสามีด้วยการสั่งบริวารปลาของตนให้ขน    
ก้อนหินทั้งหมดกลับไปถมคืนที่เดิม ภายหลังนางสุพรรณมัจฉาให้ก าเนิดลูกกับหนุมานคือมัจฉานุ  

 

ผู้เขียนพบภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุพรรณมัจฉา จ านวน 3 ภาพ ดังน้ี 

 
 

ภาพที่ 7 ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุพรรณมัจฉา 
 

ชื่อภาพ หนังใหญ่รูปหนุมานจับนางมัจฉา 
ขนาด กว้าง 133 เซนติเมตร  สูง 148 เซนติเมตร   
สภาพ ช ารุด  
ประวัต ิ เป็นของเก็บในคลังประพาสพิพิธภัณฑ์เดิม สันนิษฐานว่ากรมมหรสพส่งมาให้ เม่ือ พ.ศ.2469  

และได้ส่งมาเก็บรักษาที่คลังกลาง เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2550 
ปัจจุบัน เก็บรักษาอยู่ท่ีคลงัพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) คลัง 1 ห้องหมายเลข 12 ชั้น B3 
(ภาพและข้อมูลจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 
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ภาพที่ 8 ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางสุพรรณมัจฉา 
 

ชื่อภาพ หนังใหญ่ตัวหนุมานถือพระขรรค ์
ขนาด กว้าง 135 เซนติเมตร  สูง 161 เซนติเมตร   
สภาพ ช ารุด  
ประวัต ิ เป็นของเก็บในคลังประพาสพิพิธภัณฑ์เดิม สันนิษฐานว่ากรมมหรสพส่งมาให้เม่ือ พ.ศ.2469  

และได้ส่งมาเก็บรักษาที่คลังกลาง เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2550 
ปัจจุบัน เก็บรักษาอยู่ท่ีคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) คลัง 1 ห้องหมายเลข 12 ชั้น B1 
(ภาพและข้อมูลจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 
 

ผู้เขียนมีความเห็นว่าภาพหนังใหญ่ดังกล่าวเป็นภาพหนุมานโลมนางสุพรรณมัจฉา เน่ืองจาก
ช่างแกะสลักภาพด้านล่างเป็นแม่น้ า ตัวละครทั้งสองจึงเสมือนอยู่ในน้ า ซ่ึงสัมพันธ์กับเน้ือเรื่องรามเกียรติ์
ตอนหนุมานเข้าโลมนางสุพรรณมัจฉา ในภาพนางสุพรรณมัจฉาท าท่าโศก เน่ืองจากเกิดความเศร้าเสียใจ
ที่หนุมานต้องรีบลานางกลับไปท าราชการต่อ 
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ภาพที่ 9 ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางสุพรรณมัจฉา 
ภาพจากพิพิธภัณฑ์หนังใหญวั่ดสว่างอารมณ์ จังหวัดสงิห์บุร ี

 

ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุพรรณมัจฉาน้ี ใช้แสดงหนังใหญ่ตอนจองถนน ซ่ึงมีค าพากย์โลม
ปรากฏในประชุมค าพากย์รามเกียรติ์ของเก่า ดังน้ี 
 

ตัวอย่างค าพากย์โลม จากประชุมค าพากย์รามเกียรต์ิ ภาค 6 ตอนพระรามประชุมพล 
 พี่ขอมอบมิตรไมตรี ฝากชีพชีวี 
ไว้คู่สนิทในสมร 

 มัจฉาตอบขุนพานร ข้าอยูส่าคร 
เปนชาติเชื้อมัจฉา 

 ไม่ควรคู่ผู้ศักดา ใช่ชาติภาษา 

จะร่วมสนิทชิดชม 

 สรรเสรญิเยินยอไม่สม ประดิษฐ์คิดคม 

จะลองจะล่อพอสบาย 

 วางข้าจะลาผันผาย มารัดรึงกาย 

ให้ช้ าระก าน้ าใจ 
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 วานรลูบโลมอรไท วรโฉมวิไล 

วิลาสล้ าสาวสวรรค ์

 พี่ได้แนบสนิทติดพัน ถึงชาติต่างกัน 

ก็ควรจะครองใจชาย 

 เรียมห่อนให้อรอับอาย ปลอบพลางแนบกาย 

บรรสานสนิทเนียนนอน 

 โพยมพยับอับแสงทินกร นิกรหมู่ภมร 
ก็มั่วในกลีบกุสุมาลย์ 
 กลั้วเกลือกรสกลิ่นมณฑาร เสาวคนธ์แบ่งบาน 

ก็ฟุ้งด้วยกลิ่นมาลา 

  (ประชุมค าพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2, 2546: 88) 
 
4) ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางวานริน 

นางวานริน เมียคนที่สี่ของหนุมาน หนุมานพบระหว่างตามจับตัววิรุญจ าบัง ซ่ึงหนีไปซ่อนตัวอยู่
ในฟองน้ าในมหาสมุทร นางถูกค าสาปของพระอิศวรให้อยู่ในถ้ า เม่ือใดที่พระรามใช้ให้หนุมานตามไปฆ่า 
วิรุญจ าบังและนางได้บอกทางแก่หนุมาน นางจึงจะพ้นค าสาป เม่ือหนุมานเข้าไปในถ้ านางวานรินได้ 
แปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้าเกี้ยวพาราสีก่อนจะแจ้งให้นางทราบว่าตนคือหนุมาน พร้อมทั้งหาวเป็นดาว
เป็นเดือนให้นางดู ก่อนที่จะโลมเล้าได้นางเป็นเมีย ภายหลังหนุมานได้ส่งนางวานรินขึ้นสวรรค์ ภารกิจ
ของนางวานรินจึงคล้ายคลึงกับนางบุษมาลี เมียคนแรกของหนุมานน่ันเอง  

 

ผู้เขียนพบภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางวานริน จ านวน 1 ภาพ ดังน้ี 
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ภาพที่ 10 ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางวานริน 
 

ชื่อภาพ หนังใหญ่ตอนหนุมานเกี้ยวนางบุษมาลี 
ขนาด กว้าง 156 เซนติเมตร  สูง 177 เซนติเมตร 
สภาพ ช ารุด ชิ้นส่วนตัวหนังหายไปบ้าง 
ประวัต ิ ส านักการสังคีตไดส้่งมอบให้กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ด าเนินการซ่อมแล้วเสร็จ  

น ามาเก็บรักษาที่คลังกลาง เม่ือวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2552 
ปัจจุบัน เก็บรักษาอยู่ท่ีคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) คลัง 1 ห้องหมายเลข 12 ชั้น G10 
(ภาพและข้อมูลจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 
 

ผู้เขียนมีความเห็นว่าภาพหนังใหญ่ดังกล่าวเป็นภาพหนุมานโลมนางวานริน เน่ืองจากช่าง
แกะสลักภาพภูเขาล้อมรอบตัวละคร ตัวละครทั้งสองจึงเสมือนอยู่ในถ้ า ซ่ึงสัมพันธ์กับเน้ือเรื่องรามเกียรติ์
ตอนหนุมานเข้าโลมนางวานริน 

 

ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางวานรินนี้ ใช้แสดงหนังใหญ่ตอนศึกวิรุญจ าบัง ผู้เขียนไม่พบ
ค าพากย์-เจรจาโลมในตอนดังกล่าว 
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5) ภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์แปลง (หนุมาน) โลมนางมณโฑ 
นางมณโฑ มเหสีเอกของทศกัณฐ์ ตกเป็นเมียของหนุมาน เม่ือครั้งหนุมานได้รับมอบหมายให้ไป

ท าลายพธิีหุงน้ าทิพย์ ด้วยการแปลงกายเป็นทศกัณฐ์เข้าไปในปราสาท และแจ้งแก่นางมณโฑว่าได้ท าลาย
ไพร่พลฝ่ายพระรามไปได้หมดแล้ว ให้เลิกพิธีหุงน้ าทิพย์ เพื่อชุบชีวิตไพร่พลของตนที่ล้มตายเสีย นาง
มณโฑหลงเช่ืออุบาย คิดว่าเป็นทศกัณฐ์ตัวจริง หนุมานจึงเล้าโลมและได้เสียนางในปราสาท เม่ือท าลาย
พิธีเป็นที่เรียบร้อยจึงลวงนางกลับมายังพลับพลาพระราม 

 

ผู้เขียนพบภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์แปลง (หนุมาน) โลมนางมณโฑ จ านวน 1 ภาพ ดังน้ี 

 
 

ภาพที่ 11 ภาพหนังใหญ่ทศกณัฐ์แปลง (หนุมาน) โลมนางมณโฑ 
 

ชื่อภาพ หนังใหญ่ภาพทศกัณฐ์โลมนางมณโฑ 
ขนาด - 
สภาพ ช ารุด ชิ้นส่วนตัวหนังหายไปบ้าง 
ประวัต ิ ส านักการสังคีตได้ส่งมอบให้กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ด าเนินการซ่อมแล้วเสร็จ  

น ามาเก็บรักษาที่คลังกลาง เม่ือวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2552 
ปัจจุบัน เก็บรักษาอยู่ท่ีคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) คลัง 1 ห้องหมายเลข 12 ชั้น G5 
(ภาพและข้อมูลจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 

 

ภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์แปลง (หนุมาน) โลมนางมณโฑนี้ ใช้แสดงหนังใหญ่ตอนนางมณโฑหุง  
น้ าทิพย์ ผู้เขียนไม่พบค าพากย-์เจรจาโลมในตอนดังกล่าว 
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6) ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา 
นางสุวรรณกันยุมา เมียคนที่หกของหนุมาน เดิมเป็นเมียของอินทรชิต อุปราชเมืองลงกา เม่ือ

อินทรชิตตายนางจึงตกเป็นหม้าย พระรามใช้ให้หนุมานแกล้งท าอุบายเข้าสวามิภักดิ์กับทศกัณฐ์ เพื่อ
ล่อลวงเอากล่องดวงใจ โดยหนุมานอาสาตีทัพพระลักษณ์จนแตกพ่าย ทศกัณฐ์เห็นความดีความชอบจึง
แต่งตั้งให้หนุมานเป็นอุปราชน่ังเมืองลงกาต่อไป พร้อมทั้งมอบเครื่องทรง ทรัพย์สมบัติของอินทรชิตให้ 
หนุมาน รวมทั้งยกนางสุวรรณกันยุมาให้ด้วย  

 

ผู้เขียนพบภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา จ านวน 4 ภาพ ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 12 ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา 
 

ชื่อภาพ หนังใหญ่รูปหนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา 
ขนาด -   
สภาพ ช ารุด มีชิ้นส่วนของตัวหนังหายไปเล็กน้อย 
ประวัต ิ ส านักการสังคีตได้ส่งมอบให้กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ด าเนินการซ่อมแล้วเสร็จ  

น ามาเก็บรักษาที่คลังกลาง เม่ือวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2552 
ปัจจุบัน เก็บรักษาอยู่ท่ีคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) คลัง 1 ห้องหมายเลข 12 ชั้น G6 
(ภาพและข้อมูลจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 



พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบรบิทสากล 71 
 

 
 

ภาพที่ 13 ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา 
 

ชื่อภาพ หนังใหญ่รูปหนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา (เป็นหนังชุดพระนครไหว) 
ขนาด กว้าง 149 เซนติเมตร  สูง 170 เซนติเมตร 
สภาพ ช ารุด มีชิ้นส่วนของตัวหนังหายไปเล็กน้อย 
ประวัต ิ ส านักการสังคีตได้ส่งมอบให้กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ด าเนินการซ่อมแล้วเสร็จ  

น ามาเก็บรักษาที่คลังกลาง เม่ือวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2552 
ปัจจุบัน เก็บรักษาอยู่ท่ีคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) คลัง 1 ห้องหมายเลข 12 บนหลังตู้ B 
(ภาพและข้อมูลจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 
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ภาพที่ 14 ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา 
 

เลขที่ในบัญชี 93 
ชื่อภาพ หนุมานเข้าห้องนางสุวรรณคันธมาลี 
ประเภท หนังเมือง 
ภาพและข้อมูลจากหนังสือหนังใหญ่วัดบ้านดอน (หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม, 2538: 67) 
 

ผู้เขียนมีความเห็นว่าภาพหนังใหญ่ดังกล่าวเป็นภาพหนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา เน่ืองจาก
ช่างแกะสลักภาพตัวละครอยู่ในปราสาท คือหนุมานแต่งเครื่องทรงอินทรชิต สวมมงกุฎยอดกาบไผ่ ตาม
แบบมงกุฎของอินทรชิต และอยู่ในท่าเล้าโลมนางสุวรรณกันยุมา ภรรยาหม้ายของอินทรชิต ส าหรับชื่อ 
นางสุวรรณคันธมาลี ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเกิดจากการสับสนระหว่างชื่อ นางสุวรรณกันยุมา มเหสีของ
อินทรชิต กับนางคันธมาลี มเหสีของกุมภกรรณ มากกว่า 
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ภาพที่ 15 ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา 
 

เลขที่ในบัญชี 107  
ชื่อภาพ หนุมานเข้าหานางมณโฑ 
ประเภท หนังเมือง 
ภาพและข้อมูลจากหนังสือหนังใหญ่วัดบ้านดอน (หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม, 2538: 68) 

 

ผู้เขียนมีความเห็นว่าภาพหนังใหญ่ดังกล่าวเป็นภาพหนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา เน่ืองจาก
ช่างแกะสลักภาพตัวละครอยู่ในปราสาท คือหนุมานแต่งเครื่องทรงอินทรชิต สวมมงกุฎยอดกาบไผ่ ตาม
แบบมงกุฎของอินทรชิต และอยู่ในท่าเล้าโลมนางสุวรรณกันยุมา ภรรยาหม้ายของอินทรชิต 

ขณะที่หากเป็นภาพหนุมานเข้าหานางมณโฑ หรือหนุมานโลมนางมณโฑ ช่างแกะสลักหนังใหญ่
จะแกะสลักเป็นภาพทศกัณฐ์แปลง (หนุมาน) โลมนางมณโฑ (วีระ มีเหมือน, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 
2556) ประกอบกับเหตุการณ์ในเรื่องตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์ เมื่อครั้งหนุมานเข้าโลมนางมณโฑ 
หนุมานยังไม่ได้รับพระราชทานต าแหน่งอุปราชเมืองลงกาแทนอินทรชิต จึงยังไม่มีเครื่องทรงสวมศีรษะ
อย่างแน่นอน 
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ภาพที่ 16 ภาพหนังใหญห่นุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา 
ภาพจากหนังสือหนังใหญ่วัดบ้านดอน (ชีวสิทธ์ิ บุณยเกียรต,ิ บรรณาธิการ, 2549: 21) 

อธิบายภาพว่า พาลีเข้าหานางมณโฑ 
 

ภาพน้ีเป็นภาพเดียวกับภาพก่อนหน้าแต่สลับด้านกัน รายละเอียดของตัวหนังช ารุดเสียหาย
มากกว่าเดิม เช่น ส่วนยอดมงกุฎของหนุมาน ผู้เขียนมีความเห็นว่าภาพหนังใหญ่ดังกล่าวเป็นภาพ
หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา เช่นเดียวกัน เน่ืองจากช่างแกะสลักภาพตัวละครอยู่ในปราสาท คือหนุมาน
แต่งเครื่องทรงอินทรชิต สวมมงกุฎยอดกาบไผ่ ตามแบบมงกุฎของอินทรชิต และอยู่ในท่าเล้าโลม
นางสุวรรณกันยุมา ภรรยาหม้ายของอินทรชิต  ภาพหนังใหญ่ดังกล่าวยังเช่ือมโยงกับภาพหนุมานโลม
นางสุวรรณกันยุมาของวัดบ้านดอนอีกภาพหน่ึงด้วย 

 

ขณะที่ตอนพาลีโลมนางมณโฑไม่เคยพบในการแสดงหนังใหญ่มาก่อน (วีระ มีเหมือน, 
สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2556) ผู้เขียนมีความเห็นเพิ่มเติมว่าตอนพาลีได้นางมณโฑเป็นตอนต้นเรื่อง
ก่อนจะเกิดตัวละครองคต และการโลมของตัวละครดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับการด าเนินเรื่องศึกสงคราม
ระหว่างฝ่ายพระรามกับทศกัณฐ์มากนัก  

 

ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมานี้ ใช้แสดงหนังใหญ่ตอนหนุมานอาสา ซึ่งมี
ค าเจรจาโลมปรากฏในค าเจรจาหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี และมีค าพากย์-เจรจาโลมปรากฏใน 
ค าพากย์-เจรจาหนังใหญ่ของครูวีระ มีเหมือน ดังน้ี 
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ตัวอย่างค าเจรจาโลม จากค าเจรจาหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี 
หนุมานท้าวแขนขัดสมาธิอยู่เหนืออาสน์อันบวร  ช้อนชายเนตรต้องตานางพลางตลึงแลเล็งเพ่ง

พินิจ  ฉิช่างงามรูปงามจริตกริยามารยาท  ผิวเน้ือเหลืองเรืองรองดังทองธรรมชาติอันหล่อหลอมเหลือล้น
ออกมานอกเบ้า  ควรอยู่นะเจ้าซ่ึงเป็นอัครนารีศรีสะใภ้แห่งพระองค์พงศ์จักรพันธุ์ยักษ์หลักโลกเลิศพิภพ  
แต่ใต้ฟ้านี่หาจบไม่มีเสมอ  เออหนอวาสนามาเห็นงามเม่ือยามเศร้า  แม้นเห็นเจ้าเม่ือรุ่นงามทรามชมยัง
เป็นพรหมจารี  ยิ่งจะมีศรีศุภลักษณ์เลิศลอยฟ้า   เจ้าพี่ชรอยวาสนามาชักน า  พี่จึงให้ภักดีมาสู่โพธิ
สมภารได้ประทานน้องน่ีต้องจิต  เจ้าพี่เราฝากชีวิตกันสืบไป  อย่าสละลืมอาลัยกันเลยนะเจ้า  จงมาน่ังบน
เตียงเคียงกับพี่  จะได้สนทนาพาทีกันสืบไปนะเจ้า 

 

นางสุวรรณกันยุมา  ฟังวาจาขุนกระบี่ที่โสกีค่อยเสื่อมสร่าง  พลางชายเนตรคมค้อนประนมกร
ตอบวาจา  ขอพระองค์จงโปรดเกล้า  ตัวข้าพระเจ้าใช่สาวแส้เป็นคนแก่มีลูกเต้า  ผัวข้าพระเจ้าก็เพิ่งตาย
ใหม่ๆ ได้เจ็ดวัด  ครั้นจะขึ้นไปน่ังเตียงเคียงพักตราความนินทาก็จะมี  อันที่พระบิดาโปรดประทานขอเป็น
พนักงานช่วงใช้  อน่ึงนางในนับแสนแม้น (พระ) องค์จะต้องประสงค์รูปร่างอย่างไร  ก็ตามพระทัยจะ
ปรารถนาเถิดพระเจ้าค่ะ 

 

เจ้าพี่เอยสุวรรณกันยุมา  นางในพี่ไม่ปรารถนา  เจ้าเป็นเอกอัครชายาแห่งองค์พระราชโอรสเจ้า
กรุงมาร  พี่มาท าราชการแทน  แม้นเจ้าไม่ปรองดองก็จะต้องยื้อยุดฉุดคร่า  ว่าแล้วลินลาลงจากบัลลังก์
แก้ว  แล้วโอบอุ้มนางขึ้นวางบนแท่นรัตน์  พลางสัมผัสต้องอินทรีย์รวบรัดฤดีด้วยนาง  อยู่บนปรางค์
ปราสาท บัดน้ี โลม 

 

หนุมานแสนส าราญเริงรื่น  เชยชมชื่นด้วยสุวรรณกันยุมาในราตรี  ทั้งสองศรีก็หลับไปใน
ปราสาทสวรรค์ บัดน้ี กระ (เพลงตระนอน) 

(ผะอบ โปษะกฤษณะ, 2520: 152-153)   
 

จะเห็นว่าในค าเจรจาโลมของวัดขนอน จังหวัดราชบุรี ได้บอกชื่อหน้าพาทย์โลม และกระ 
(ตระนอน) ไว้ด้วย ซ่ึงตรงกันกับเพลงหน้าพาทย์ในบทโลมของทางโขนละคร 
 

ตัวอย่างค าพากย์-เจรจาโลม จากค าพากย์-เจรจาหนังใหญ่ของครูวีระ มีเหมือน 
 หนุมานเชยชิดพิสมัย สวมกอดอรไท 
เข้าแนบไว้ในอุรา 
 ทรวงนางแนบทรวงขุนวา อุระแนบอุรา 
อุรามารศรี 
 สองต่อสองต้องเสพสามัคคี เสียวซ่านทั้งอินทรีย์ 
ก็ซาบก็ซ่านไปทั่วมังสา 
  (รัตนพล ชื่นค้า, 2554: 111)   

 

 ค าแหงหนุมานเข้าร่วมภิรมย์สมสนิทเสน่หา กับนวลนางสุวรรณกันยุมาให้เสียวซ่านสิ้นทั้ง
อินทรีย์  ขุนกระบี่น่ิงระงับหลับไป  หวนระลึกขึ้นได้เม่ือวันมา  องค์สมเด็จพระจักราด ารัสไว้ 

(รัตนพล ชื่นค้า, 2554: 123)   
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7) ภาพหนังใหญท่ศกัณฐ์โลมนางสีดา 
 เม่ือทศกัณฐ์ลักนางสีดามายังกรุงลงกา ก็ให้นางประทับอยู่ที่อุทยาน ทศกัณฐ์สบโอกาสจึงได้เข้า
ไปเล้าโลมเกี้ยวพาราสีนางสีดาด้วยความรักใคร่เสน่หา นางสีดาเกิดความน้อยใจ อยากให้พระรามมา
ช่วยเหลือตน คิดฆ่าตัวตาย ภายหลังหนุมานเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันพร้อมทั้งถวายแหวนและผ้าสไบ
ให้แก่นางสีดา เพื่อแจ้งว่าพระรามก าลังเดินทัพมาต่อสู้และรับนางกลับคืน 
 

ผู้เขียนพบภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์โลมนางสีดา จ านวน 1 ภาพ ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 17 ภาพหนังใหญ่ทศกณัฐ์โลมนางสีดา 
 

ชื่อภาพ หนังใหญ่ภาพทศกัณฐ์โลมนางสีดา (เป็นหนังชุดพระนครไหว) 
ขนาด - 
สภาพ ช ารุด ชิ้นส่วนตัวหนังหายไปบ้าง 
ประวัต ิ ส านักการสังคีตได้ส่งมอบให้กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ด าเนินการซ่อมแล้วเสร็จ  

น ามาเก็บรักษาที่คลังกลาง เม่ือวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2552 
ปัจจุบัน เก็บรักษาอยู่ท่ีคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (คลังกลาง) คลัง 1 ห้องหมายเลข 12 ชั้น G10 
(ภาพและข้อมูลจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 
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ภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์โลมนางสีดานี้ ใช้แสดงหนังใหญ่ตอนหนุมานถวายแหวน ซ่ึงมีค าพากย์
โลมปรากฏในประชุมค าพากย์ของเก่า ดังน้ี 

 

ตัวอย่างค าพากย์โลม จากประชุมค าพากย์รามเกียรต์ิ ภาค 4 ตอนหนุมานถวายแหวน 
 ครั้นใกล้สีดานาร ี โองการสารศร ี
สโรชสุนทรปราศรัย 
 ไยโฉมสิริลักษณวิไล มาอยู่เดียวใด 
รันลุงด้วยแสนโศกา 
 พี่หวังบ าเรอรักษา สงวนเชยวนิดา 
บให้ระคายหฤทัย 
 ผัวเก่าเขาไม่อาลัย ซัดอรไว้ใน 
วนานตเออาทวา 
 หากพี่ไปพบพามา เยียวอยู่ชีวา 
จะม้วยเปนภักษ์หมู่มาร 
 อันเรียมรักเยาวยุพาล สู้สิ้นเสียปราณ 
บทิ้งให้น้องหมองสมร 
 ผัวนางผู้เดียวเที่ยวซอน อาศัยสิงขร 
บมีพิริยโยธา 
 เฉกชาติทุพลพาลา ที่ไหนจะสา 
แก่มืออสูรสังหาร 
 วันน้ันร้องก้องดงดาน เห็นจะถึงกาล 
ด้วยกวางกระลีบีฑา 
 ขอเชิญอรสู่นครา ครองแสนศวรรยา 
เปนจอมจรรโลงบริบาล  [...] 
 ทศเศียรฟังเสียงสีดา แจ้วจับวิญญา 
ก็ดาลระลุงสมประด ี
 บมิเจ็บช้ าน้ าค าเทวี ยิ้มแล้วจึ่งมี 
สโรชสุนทรเอาใจ 
 ว่าพี่พิศวาสทรามวัย ดุจดวงหฤทัย 
แลเนตรอันเน่ืองในสกนธ์ 
 บมิให้เขิงค้างกลางหน จะเษกนฤมล 
เปนใหญ่ในกรุงลงกา 
 ปลอบพลางกราบไหว้สีดา เจ้าจงเมตตา 
ด ารงเสน่ห์เรียมนาน 
  (ประชุมค าพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 1, 2546: 215-217) 
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จะเห็นว่าภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์โลมนางสีดาแตกต่างจากภาพหนังใหญ่ชุดหนุมานโลมนาง
ทั้งหมด เน่ืองจากทศกัณฐ์ไม่สามารถเข้าใกล้ตัวนางสีดาได้ ช่างแกะสลักหนังใหญ่จึงแกะสลักภาพให้นาง 
สีดาเอี้ยวล าตัวไปด้านข้างคล้ายกับจะลุกหนี แสดงอาการหมางเมิน โดยไม่สนใจท่าทีเล้าโลมของทศกัณฐ์
แม้แต่น้อย 
 

กล่าวโดยสรุป ผู้เขียนพบว่าภาพหนังโลมที่พบในประเทศไทยท้ังหมด ประกอบด้วย ภาพชุด 
หนุมานโลมนาง แบ่งเป็น ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางบุษมาลี ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางเบญกาย 
ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุพรรณมัจฉา ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางวานริน ภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์
แปลง (หนุมาน) โลมนางมณโฑ ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา และภาพชุดทศกัณฐ์
โลมนาง ได้แก่ ภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์โลมนางสีดา 

 

หนังโลมทั้ง 2 ชุดสะท้อนลักษณะนิสัยและบทบาทความเจ้าชู้ของตัวละครหนุมานและทศกัณฐ์ได้
เป็นอย่างดี ซ่ึงท าให้การด าเนินเรื่องรามเกียรติ์เกิดความสนุกสนาน มีรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศการรบ
พุ่งของทั้งสองฝ่าย ดังที่ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ และสุมาลย์ บ้านกล้วย (2525: 151-152) ได้กล่าวถึง
พฤติกรรมของหนุมานในฐานะ “นักรัก” ว่า  

 

หนุมานมีพฤติกรรมแบบชายเจ้าชู้ รู้จักใช้ถ้อยค าที่หวานหูต่อหญิง แม้จะถูก
ผลักไสก็ใช้วิธีปากว่ามือถึง ปลอบประโลมจนฝ่ายหญิงใจอ่อนรับรัก ดังที่แสดงกับนาง     
บุษมาลีเพื่อถามทางไปลงกา หรือกับนางเบญกายตอนจะพาไปส่งยังกรุงลงกา ในกรณีนาง
สุพรรณมัจฉาก็เช่นกัน หนุมานไล่จับนางเพราะพาพวกมัจฉามาขนศิลาท่ีจองถนนไปท้ิง 
พอเจรจาทราบว่าเป็นใคร และนางอ้อนวอนขอชีวิตหนุมานก็หายโกรธและเกี้ยวพานางจน
ได้เป็นภรรยา ในท านองเดียวกับนางเบญกายและบุษมาลี  นอกจากน้ีก็ยังมีนางวานริน 
นางมณโฑ (โดยปลอมเป็นทศกัณฐ์) และนางสุวรรณกันยุมา ที่ตกเป็นของหนุมาน 

 

แม้จะได้นางใดเป็นภรรยา หนุมานก็มิได้หลงใหลจนลืมราชการ เช่น เมื่อได้
นางบุษมาลีแล้วหนุมานก็รีบถามหนทางเพื่อจะไปลงกา เม่ือได้นางเบญกายแล้ว หนุมาน
ก็รีบอ าลานางโดยบอกว่าต้องไปท าศึก เม่ือได้นางสุพรรณมัจฉาแล้ว หนุมานก็ขอร้องนาง
ให้ช่วยเหลือในการจองถนน ส่วนนางวานริน หนุมานก็ขอให้บอกที่ซ่อนของวิรุญจ าบัง 
นอกจากน้ีการได้นางเบญกายก็มีประโยชน์ คือภายหลังหนุมานไปขอน้ าล้างเท้าจากนาง
เพื่อเปิดอุโมงค์ท าลายพิธีกรรมของทศกัณฐ์ นอกจากน้ีลูกของหนุมานที่ เกิดจากนาง
สุพรรณมัจฉาและนางเบญกายยังได้ช่วยราชการในเวลาต่อมาด้วย 

  

และได้กล่าวถึงพฤติกรรมแบบเจ้าชู้ยักษ์ของทศกัณฐ์ว่า 
 

ทศกัณฐ์เม่ือรักแล้ว แม้หญิงจะไม่รักตอบก็เจรจาหว่านล้อมและอ้อนวอนเซ้าซ้ี 
แม้จะถูกด่าว่าก็ไม่โกรธ ไม่เลิกความพยายาม เช่น ถึงแม้เข้าใกล้นางสีดาไม่ได้ แต่
ทศกัณฐ์ยังมีความหวังว่าจะได้นางสีดามาเชยชม และตั้งแต่ได้นางสีดามา ทศกัณฐ์ก็ไม่
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น าพากับนางอื่น พาลดุด่านางยักษ์ที่เฝ้าอุทยานว่าไม่เกลี้ยกล่อมให้นางสีดารักตน 
(ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ และสุมาลย์ บ้านกล้วย, 2525: 57-58) 

 

 จะเห็นได้ว่าลักษณะนิสัยและบทบาทความเจ้าชู้ของทั้งหนุมานและทศกัณฐ์แทบไม่แตกต่างกัน 
แต่ทศกัณฐ์เป็นตัวละครฝ่ายปรปักษ์จึงไม่สามารถเล้าโลมนางสีดาได้ส าเร็จ ภาพหนังโลมที่ปรากฏจึงเป็น
ภาพแสดงการเกี้ยวพาราสีระหว่างตัวละครเท่าน้ัน เน่ืองจากทศกัณฐ์ไม่สามารถเข้าใกล้นางสีดาได้เพราะ 
“เดชะด้วยโพธิสมภาร  พระมารดาโลกดวงสมร  พระยายักษ์เข้าใกล้บังอร  ให้ร้อนฤาทัยดั่งไฟกัลป”์  
 

 ภาพหนังโลมส่วนใหญ่สัมพันธ์กับค าพากย์-เจรจาหนังใหญ่ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน มีภาพหนัง
เพียง 2 ชุดที่ไม่ปรากฏค าพากย์-เจรจาโลมเลย คือ ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางวานริน ในศึกวิรุญจ าบัง 
และภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์แปลง  (หนุมาน) โลมนางมณโฑ ในตอนนางมณโฑหุงน้ าทิพย์  อย่างไรก็ตาม
รายละเอียดของภาพยังตรงกันกับเน้ือหาในบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ซ่ึงถือว่า
เป็นรามเกียรติ์ส านวนที่มีเน้ือความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 
 

 นอกจากน้ีผู้เขียนยังพบว่าอีกว่าค าพากย์หนังโลมทั้งหมดแต่งด้วยค าประพันธ์ประเภทกาพย์
ฉบัง 16 ซ่ึงเป็นค าประพันธ์ท่ีนิยมใช้พากย์หนังใหญ่มากกว่าค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 เป็นเครื่อง
ยืนยันว่าการพากย์ฉบัง 16 สามารถใช้ได้กับเน้ือหาของตัวหนังทุกประเภท ทั้ง “หนังรบ” และ “หนังรัก”  
เน้ือหาของค าพากย์เป็นการกล่าวเกี้ยวพาราสีแสดงความรัก และบรรจุบทอัศจรรย์ที่งดงามตามขนบ 
วรรณศิลป์ไทย ขณะเดียวกันค าเจรจาที่พบก็มีลักษณะของการโต้ตอบของตัวละครชาย-หญิง ผู้เขียนเชื่อ
ว่าเป็นค าเจรจาประเภทกระทู้ที่โบราณาจารย์ได้คิดผูกขึ้นไว้ส าหรับให้คนพากย์ -เจรจาท่องจ า และใช้
เจรจาประกอบตัวหนังโลมในตอนต่างๆ น่ันเอง 
 
ภาพเล่าเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับทัศนศิลป์ในภาพหนังโลม 
 การใช้เส้น (Line) อันเป็นลักษณะส าคัญของศิลปะไทย มิได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่มีมูลเหตุมาจาก
ความคิดที่ต้องการแสดงสภาวะของเทพน่ันเอง ในการสร้างรูปทรง (Form) ก็เช่นเดียวกัน จะพบว่าช่าง
เขียนมักจะใช้เส้นสายที่สะบัดขึ้นอย่างอ่อนพลิ้ว จนกระทั่งเกิดเป็นรูปทรง (Form) สามเหลี่ยม ยอดแหลม 
เหมือนดังชฎา หรือยอดเจดีย์ ตลอดจนลายกนก สิ่งเหล่าน้ีก็ล้วนเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นอย่างมีความหมาย คือ 
ต้องการให้ดูเล่ือนลอยเป็นทิพย์ หาได้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นตามแรงสะบัดของมือช่างอย่างไม่มีต้นสายปลาย
เหตุ หรือไปตาม “อารมณ์ศิลปิน” ไม่  การใช้วัตถุธาตุทางศิลปะ (Art Elements) อย่างมีเหตุผลที่ชัดเจน
ประกอบกับรสนิยมอันดีของชาติน้ี ท างานศิลปะไทยกระโดดจากความเป็น Primitive หรือศิลปะยุค
แรกเริ่ม (คมกฤช เครือสุวรรณ, 2534: 141) 
 

 ภาพหนังใหญ่ ถือเป็นงานทัศนศิลป์ ประเภทประติมากรรม ที่ช่วยยืนยันข้อความข้างต้นได้เป็น
อย่างดี โดยอาศัยฝีมือของช่างร่างและช่างแกะสลักตัวหนังเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์และลวดลายไทย 
ซ่ึงสัมพันธก์ับค าพากย์-เจรจา  
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ช่างที่ท าหนังใหญ่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในสุนทรียะและศิลปะชั้นสูง มี
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับตัวภาพตามหลักพื้นฐานเชิงช่างไทยโบราณ คือ กระหนก นารี กระบี่ 
และคชะ การแสดงออกถึงความรู้สึก อารมณ์ ลักษณะเฉพาะของตัวภาพที่มีความแตกต่างกันด้วยเครื่อง
แต่งกาย เครื่องประดับ มงกุฎหรืออาวุธ สีกาย หน้าตา และให้ตรงกับเรื่องหรือตอนที่แสดง (กรมศิลปากร, 
2551: 13) 

 

ช่างแกะสลักหนังใหญ่ต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องรามเกียรติ์เป็นอย่างดี จึงจะสามารถถ่ายทอด
ความคิด เน้ือหา ผ่านวัตถุธาตุทางศิลปะ คือ เส้น สี รูปทรง ลวดลาย ได้อย่างงดงามมีศิลปะ แสดงความ
แตกต่างของตัวละครได้ เช่น การแกะสลักภาพหนังหน้าเต็ม (ภาพหนังทั่วๆ ไป) และหนังหน้าแขวะ 
(ภาพทีฉ่ลุเอาหนังออก เหลือแต่เส้นวงหน้า ตา คิ้ว ปาก ล าคอ แขน โดยมากเป็นภาพตัวนาง) เช่น ภาพ
หนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา เพื่อถ่ายทอดภาพของลิงและนางให้ผู้ชมเห็นได้ชัดเจนเม่ือน าไป
ทาบบนจอหนังในการแสดงจริง  หรือการใส่รายละเอียดตัวละครหนุมานทีมี่ทั้งสวมมงกุฎและไม่สวมมงกุฎ
ก็สามารถตีความเน้ือหาในตอนดังกล่าวได้แตกต่างกัน   

 

ผู้เขียนยังพบอีกว่าภาพตัวนางที่ปรากฏในภาพหนังใหญ่ส่วนมากไม่สามารถระบุได้ว่าคือใคร 
เชื่อว่าเป็นขนบของช่างแกะสลักหนังใหญ่ คือ การแกะเป็นภาพหนังหน้าแขวะ แต่ช่างเหล่าน้ันได้ใส่
รายละเอียดส าคัญ คือ สถานท่ี เช่น ปราสาท ราชวัง ถ้ า พื้นดิน ลงบนแผ่นหนัง เพื่อสื่อความหมายถึง  
ตัวละครในตอนต่างๆ ด้วย  
 

 ดังน้ันภาพหนังใหญ่แม้เพียงหน่ึงภาพก็บรรจุเรื่องราวเน้ือหาในเรื่องรามเกียรติ์ไว้มากมาย
มหาศาล เช่นที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงรูปแบบและเน้ือหาของหนังโลมในประเทศไทยไปข้างต้น นอกจากภาพ
เหล่าน้ันจะแสดงการเล้าโลมประคองกอดของตัวละครชาย-หญิงแล้ว ภาพหนังใหญ่ยังช่วยฉายภาพ
เรื่องราวเหตุการณ์ก่อนหน้าและเรื่องราวเหตุการณ์ตอนต่อไปไปพร้อมๆ กัน ดังน้ันภาพหนังใหญ่ทั้งหมด
ที่หลงเหลืออยู่จึงมีความส าคัญที่ช่วยเติมเต็มรายละเอียดของเหตุการณ์ในการแสดงแต่ละตอนได้ จุดน้ีเอง
ที่ท าให้การแสดงหนังใหญ่แตกต่างจากการแสดงโขนละคร เน่ืองจากต้องใช้ตัวหนังแสดงอากัปกิริยาแทน
การใช้ผู้แสดงร าท าบท  
 

ผู้เขียนพบว่าการจัดวางภาพหนังใหญ่ ประเภทหนังโลม มีลักษณะเด่น ดังน้ี 
 

1) ภาพหนังใหญ่ประกอบด้วยตัวละคร 2 ตัว เป็นตัวละครชายและหญิง ต่างจากหนังจับทั่วไปที่
มักเป็นหนังรบแสดงภาพพระจับยักษ์ หรือลิงจับยักษ์  หนังใหญ่บางภาพเป็นหนังเดี่ยว บางภาพเป็นหนัง
เรื่องมีตัวละครในภาพมากถึง  4-5 ตัว 

 

2) ตัวละครชาย (เท่าที่พบคือหนุมานและทศกัณฐ์) แสดงกิริยาท่าทางเกี้ยวพาราสี เล้าโลมนาง 
มีทั้งภาพที่ประคองกอด ก าลังพูดจาอ้อนวอน (ไม่พบภาพทศกัณฐ์ประคองกอดนางสีดา) ท่าทางเหล่าน้ัน
เป็นไปเพื่อแสดงความรัก 

 

 มีหนังใหญ่อีกหลายตัวที่มีรายละเอียดของภาพใกล้เคียงกับภาพหนังโลม ได้แก่ หนังจับ ซ่ึง
หมายถึงภาพหนังที่มีตัวละครรบหรือจับกันอยู่ เช่น พระจับยักษ์ (พระรามรบทศกัณฐ์ พระลักษณ์รบ



พิพิธพรรณวรรณา : ความทรงจ าและสยาม-ไทยศึกษาในบรบิทสากล 81 
 

อินทรชิต) ลิงรบยักษ์ (หนุมานรบทศกัณฐ์) เป็นต้น แต่มีหนังบางตัวที่แสดงภาพหนุมานจับนาง เช่น 
หนุมานจับนางเบญกาย บนท้องฟ้า หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ในน้ า ถือเป็น “หนังจับ” ที่แสดงลีลาของ
การต่อสู้ขึงขัง ผิดกับหนังโลมที่จะแสดงลีลาของความอ่อนหวาน อ่อนช้อย เพื่อมุ่งแสดงความรักของ    
ตัวละครทั้งสอง 

 

3) สถานที่ที่เป็นฉากในภาพหนังใหญ่แตกต่างกันไปตามตัวละคร มีทั้งปราสาท บนพื้นดิน ใน
น้ า และในถ้ า โดยช่างแกะสลักรายละเอียดขององค์ประกอบแวดล้อมเพื่อบ่งบอกสถานที่น้ันๆ อย่างชัดเจน 

  

 ภาพที่จัดอยู่ในประเภทหนังปราสาทโลม คือ ตัวละครแสดงท่าเล้าโลมเกี้ยวพาราสีอยู่ใน
ปราสาทราชวัง ได้แก่ 

1) ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางบุษมาลี 
2) ภาพหนังใหญ่ทศกัณฐ์แปลง (หนุมาน) โลมนางมณโฑ 
3) ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา 

 

 เน่ืองจากเป็นภาพหนังโลมที่พบเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะภาพหนังหนุมานโลมนางสุวรรณ
กันยุมา ผู้ เขียนเชื่อว่าอาจเป็นที่มาของการเรียกหนังประเภทน้ีว่า “หนังปราสาทโลม” น่ันเอง  
ขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีหนังในลักษณะเดียวกันน้ีจัดอยู่ในประเภทหนังโลมได้อีก 4 รูปแบบด้วย  

  

 และเม่ือน าภาพหนังโลมทั้งหมดไปเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตามที่ต่างๆ  
หรือท่าทางการแสดงโขนในปัจจุบัน ก็พบว่ายังคงมีการสืบทอด “ท่าโลม” หรือท่าเข้าพระเข้านางจากภาพ
หนังโลมบางส่วนมาอย่างต่อเน่ือง 

 
 

ภาพที่ 18 ภาพหนังใหญ่หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
ภาพจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
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ภาพที่ 19-20 ภาพหนังใหญ่หนุมานจับนางเบญกาย 
ภาพจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
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ภาพที่ 21-22 ภาพหนังใหญห่นุมานจับนางเบญกาย 
ภาพจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
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 นอกจากน้ีในการพิจารณาภาพหนังใหญ่ ประเภทหนังโลมแต่ละชุด อาจดูความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกับหนังใหญ่ในชุดเดียวกัน หรือรายละเอียดของภาพที่ปรากฏก่อนหน้าหรือหลังจากน้ันได้ด้วย 
ดังเช่นภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางบุษมาลี และภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางวานริน เน่ืองจากนางท้ัง
สองเป็นนางฟ้าซึ่งถูกสาปให้พบกับหนุมาน ผู้ซ่ึงจะช่วยเหลือให้พ้นจากค าสาปน้ันๆ มักจะปรากฏภาพ
หนังหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เพื่อแสดงตนให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นหนุมานตัวจริงคู่กับภาพตัวนาง
ด้วย ส่วนจะเป็นนางบุษมาลีหรือนางวานรินน้ัน ผู้เขียนพบว่าช่างจะแกะสลักหนังใหญ่เพื่อให้รายละเอียด
ของสถานที่ที่หนุมานพบนางเพื่อแสดงความแตกต่างอย่างชัดเจนคือ หนุมานพบนางบุษมาลีในปราสาท 
และหนุมานพบนางวานรินในถ้ า 
 

 
 

ภาพที่ 23 ภาพหนังใหญห่นุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้นางบุษมาลีดู 
ภาพจากหนังสือวรรณกรรมประกอบการเล่นหนังใหญ่ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี 

(ผะอบ โปษะกฤษณะ, 2520: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
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ภาพที่ 24 ภาพหนังใหญห่นุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้นางวานรินดู 
ภาพจากกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

 

 และยังปรากฏภาพหนังใหญ่ในตอนหลังจากทีห่นุมานได้นางบุษมาลีและนางวานรินเป็นเมียแล้ว 
นางจึงพ้นจากค าสาป หนุมานจึงเป็นผู้ส่งนางทั้งสองขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพหนังใหญ่หนุมานส่งนางบุษมาลีขึ้นสู่ท้องฟ้า 
ภาพจากหนังสือวรรณกรรมประกอบการเล่นหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี 

(ผะอบ โปษะกฤษณะ, 2520: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
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ผู้เขียนขอสรุปรายละเอียดของหนังโลมที่หลงเหลืออยูใ่นประเทศไทยทั้งหมดเป็นตาราง ดังน้ี 
 

ภาพหนังโลม ตัวละคร สถานที่ รายละเอียดของเหตุการณ์                  
ท่ีสัมพันธ์กัน 

หนุมานโลมนางบุษมาลี 1) หนุมาน 
2) นางบุษมาลี (นางฟ้า) 

ในปราสาท 1) หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน 
2) หนุมานขว้างนางขึ้นสู่ท้องฟ้า 

หนุมานโลมนางเบญกาย 1) หนุมาน 
2) นางเบญกาย                    
(นางยักษ์) 

บนพื้นดิน /  
ใต้ต้นไม้ 

1) หนุมานจับนางเบญกายบนท้องฟ้า 

หนุมานโลมนางสุพรรณมัจฉา 1) หนุมาน 
2) นางสุพรรณมัจฉา 
(นางปลา) 

ในน้ า 1) หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาในน้ า 

หนุมานโลมนางวานริน 1) หนุมาน 
2) นางวานริน (นางฟ้า) 

ในถ้ า 1) หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน 
2) หนุมานขว้างนางขึ้นสู่ท้องฟ้า 

ทศกัณฐ์แปลง (หนุมาน)      
โลมนางมณโฑ 

1) ทศกัณฐ์แปลง            
(หนุมาน)  
2) นางมณโฑ 

ในปราสาท - 

หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา 1) หนุมาน (ทรงเครื่อง) 
2) นางสุวรรณกันยุมา 
(นางยักษ์) 

ในปราสาท - 

ทศกัณฐ์โลมนางสีดา 1) ทศกัณฐ์ 
2) นางสีดา 

ในอุทยาน - 

 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าไม่มีภาพหนังโลมประเภทใดเลยที่มีรายละเอียดซ้ าซ้อนกันทั้งหมด 
ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นเครื่องยืนยัน “อัจฉริยภาพ” ของช่างผู้แกะสลักหนังใหญ่ได้ดีที่สุด ที่สามารถบรรจุ
เน้ือหาและความงดงามลงบนผืนหนังได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้ภาพหนังโลมกลายเป็นภาพหนังรักที่
มีคุณค่าและความงดงามไม่แพ้หนังใหญ่ประเภทอื่นๆ  
 
ความส่งท้าย 
 จากการเดินทางแกะรอย “หนังโลม” ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย ด้วยแรงบันดาลใจจาก
ภาพหนังใหญ่หนุมานโลมนางสุวรรณกันยุมา ที่เพ่ิงได้รับกลับคืนจากสหรัฐอเมริกา ท าให้ผู้เขียนพบว่า 
ภาพหนังใหญ่หน่ึงภาพสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้มากมายไม่รู้จบ เน่ืองจากช่างแกะสลักหนังใหญ่ได้
พยายามเก็บเน้ือหาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนต่างๆ ไว้ในตัวหนังใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ นับเป็น
การบูรณาการศาสตร์ทางศิลป์ทั้งวรรณศิลป์และทัศนศิลป์อย่างลงตัวและน่าสนใจยิ่ง การศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบและเน้ือหาของหนังโลมจึงช่วยยืนยันคุณค่าทางวรรณคดีและทางทัศนศิลป์ในภาพหนังใหญ่อีก
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ทางหน่ึง  นอกจากน้ันยังเป็นการสานต่อองค์ความรู้ทางด้านหนังใหญ่ที่โบราณาจารย์ได้เพียรวางรอยไว้
ในเบื้องต้นแล้วด้วย  
 

อย่างไรก็แล้วแต่ผู้เขียนมุ่งหวังให้บทความน้ีจุดประกายให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจใคร่รู้
เรื่องวรรณคดีมรดกของชาติอย่าง “รามเกียรติ์”  และเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชมคมอาเซียน เรื่อง
รามเกียรติ์หรือรามายณะน้ีก็จะมีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงสานสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิกให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น เยาวชนรุ่นใหม่อาจเริ่มต้นจากการตั้งค าถามกับภาพหนังใหญ่เพียง
หน่ึงภาพแล้วเดินทางต่อยอดความรู้เพ่ือเช่ือมโยงเรื่องราวท่ีซุกซ่อนอยู่ น่ันเท่ากับเป็นการช่วยสานต่อ
ชีวิตและลมหายใจของหนังใหญ่ให้โลดแล่นต่อไปได้  

 

 ปัจจุบันยังมีหนังใหญ่อีกเป็นจ านวนมากที่เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ องค์ความรู้
ทางด้าน “สยามศึกษา” หรือ “ไทยศึกษา” จึงมิได้มีขอบเขตพรมแดนอยู่แต่ในประเทศไทยเท่าน้ัน หากยัง
หมายรวมถึงองค์ความรู้ที่เกิดการแพร่กระจายและแลกเปล่ียนไปมาทั่วโลก  ในอนาคตผู้เขียนเช่ือว่าเรา
อาจพบภาพหนังใหญ่ชุดอื่นๆ หรือภาพหนังโลมนอกเหนือจากที่ได้กล่าวถึงในบทความน้ี เพราะจะมี
ผู้สนใจเข้ามาร่วมเติมเต็มองค์ความรู้ด้านน้ีมากยิ่งขึ้นอีกอย่างแน่นอน 
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