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52005204: สาขาวชิาทฤษฎีศิลป์ 
ค าส าคญั:   จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต / การพฒันาหุ่นกระบอก / หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตก 

ทพัเรือ / หุ่นกระบอกตะเลงพา่ย 
ดนยั อ่ิมสุวรรณวทิยา: การพฒันาหุ่นกระบอกของจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต : กรณีศึกษาหุ่น

กระบอกชุดสามก๊ก และหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ย. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์:  อ.มาณพ        
อิศรเดช. 386 หนา้. 
 

หุ่นกระบอกเป็นศิลปกรรมของไทยท่ีไดร้วมความงดงามและจุดเด่นของศาสตร์แต่ละ
แขนงไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต จิตรกรอิสระ ไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็น 1 ใน 52 นาย
ช่างเอกในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์  ไดรั้บแรงบนัดาล
ใจในการสร้างผลงานหุ่นกระบอกข้ึน ดว้ยความรักและความผกูพนัอนั เกิดจากการท่ีไดเ้คยเห็นและ
สัมผสัหุ่นกระบอกในวยัเยาว ์เป็นประสบการณ์ท่ีท าใหจ้กัรพนัธ์ุ ริเร่ิมสร้างสรรครู์ปแบบของหุ่น
กระบอกข้ึนใหม่ดว้ยตนเอง หลุดพน้ออกจากรูปแบบของหุ่นกระบอกดั้งเดิม เร่ิมจากการสร้างหุ่น
ออกภาษาชุดใหญ่ ท่ีมีรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆมากมาย  คือ หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน     
โจโฉแตกทพัเรือ ซ่ึงเป็นการเปิดประตูทางความคิดใหก้บัการพฒันาหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ยใน
เวลาต่อมา จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาพฒันาการในการสร้างหุ่นกระบอก ของจกัรพนัธ์ุ โดยผล
การศึกษาคน้พบวา่ 

1. หุ่นกระบอกสามก๊กไดส่้งผลการพฒันามาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพา่ย ส าหรับการใช้
วสัดุแบบใหม่ในการสร้างหุ่น รวมถึงการสร้างกลไกการเคล่ือนไหวในส่วนของหวั และมือหุ่นให้
คลา้ยคลึงมนุษยม์ากท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างจากหุ่นกระบอกแบบดั้งเดิม 

2. การสร้างฉากและเคร่ืองประกอบฉากหุ่นกระบอกสามก๊กท่ีเร่ิมใหค้วามส าคญักบั
ความเหมือนจริง ไดส่้งผลการพฒันามาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพา่ย ใหมี้ความสวยงามยิง่ใหญ่ และ
สมจริง แสดงความเป็นมิติมากข้ึน ทั้งแฝงดว้ยคุณค่าทางศิลปกรรมทุกแขนง  

3. พฒันาการการเชิดหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย ไดน้ าเอาความรู้และประสบการณ์ดา้น การ
ก ากบัเวที การประพนัธ์บท และดนตรีประกอบฉากจากหุ่นกระบอกชุดสามก๊กมาพฒันาต่อ 
 

 

ภาควชิาทฤษฎีศิลป์                                                         บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                           ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   ........................................ 
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52005204: MAJOR: ART THEORY 
      KEY WORD: CHAKRABHAND POSAYAKRIT / DEVELOPMENT OF PUPPETRY / PUPPETRY / 

THE ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS / TALENG PHAI PUPPET THEATRE  
                   DANAI IMSUWANVITAYA: THE DEVELOPMENT OF THE CHAKRABHAND 
POSAYAKRIT PUPPET THEATRE : A CASE STUDY OF THE ROMANCE OF THE THREE 
KINGDOMS AND TALENG PHAI. THESIS ADVISOR: MANOP ISARADEJ. 386 pp. 
 
  Thai puppetry is a composite art which has been perfected over time. Chakrabhand 
Posayakrit, one among the 52 celebrated master craftsmen of the bicentennial Ratanakosin period and 
National Artist in Visual Arts, has been inspired to create his puppet collections and productions out of 
love and commitment that has come from his childhood days of seeing puppetry in production. He has 
created puppet collections in his own style, which differs from the old traditions. He made his own 
puppet collections for "The Romance of the Three Kingdoms, the episode of the Battle of the Red 
Cliff”, which has led to the ongoing development of "Taleng Phai."  The study of the development of 
the puppetry of Chakrabhand Posayakrit has the following findings: 

 1. The puppet production of "The Romance of the Three Kingdoms, the episode of The 
Battle of the Red Cliff” has led to the development of the "Taleng Phai Puppet Production" by using 
new materials in creation and devising mechanism for the movement of the puppet head and hand to 
resemble human mobility, which differs from old puppet traditions. 
         2. In creating puppets, scenery and props, "The Romance of the Three Kingdoms, the 
episode of The Battle of the Red Cliff” puts major emphasis on realism. It has resulted in the 
development of "Taleng Phai" in a larger-scale, more exquisite and realistic style, with added artistic 
dimensions and properties of other fields of art. 
         3. In developing "Taleng Phai", knowledge in modern theatre is applied with the 
systematic use of stage direction, lighting and special effects, following written scripts and full live 
orchestra, many components of which derived from the previous production of "The Romance of The 
Three Kingdoms, the episode of The Battle of the Red Cliff.”   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
        วทิยานิพนธ์ ฉบบัน้ี ไม่อาจสาํเร็จไดห้ากมิไดรั้บ การสนบัสนุนในทุกๆ ดา้นจาก
ครอบครัวอ่ิมสุวรรณวทิยาของขา้พเจา้ รวมถึง ความเมตตากรุณาจากท่านอาจารยจ์กัรพนัธุ์           
โปษยกฤต ที่ไดอ้นุญาตใหข้า้พเจา้ทาํการศึกษาคน้ควา้เร่ืองหุ่นกระบอกของท่านอยา่งละเอียด 
พร้อมทั้งความเมตตาจากพีต๋่อง (วลัลภิศร์ สดประเสริฐ) ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ทาํวทิยานิพนธข์องขา้พเจา้จนสาํเร็จในทุกขั้นตอน นอกจากน้ีท่านทั้งสองยงัมอบ โอกาสอนัมีค่า
ใหก้บัขา้พเจา้ในการเขา้มาศึกษาเรียนรู้การเชิดหุ่นกระบอก พร้อมทั้งมอบหมายใหข้า้พเจา้ เป็นผูเ้ชิด
หุ่นคนหน่ึงในคณะหุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์ โปษยกฤต และคณะ อีกทั้งขา้พเจา้ยงัไดรั้บการช่วยเหลือ
จากท่านอาจารยน์พมาส แววหงส์  และคุณพีเ่ล็ก  (วชัราภรณ์   อาจหาญ) ที่ช่วยอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ ใหข้า้พเจา้ พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ยงัไดรั้บความเป็นกลัยาณมิตรจากพี่ๆ  นอ้งๆ ช่าง และนกัเชิด
หุ่นของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ ทุกท่านที่ช่วยเหลือขา้พเจา้ในทุกดา้นเสมอมา 
        ขา้พเจา้ไดรั้บความเมตตาจากท่านอาจารยม์าณพ อิศรเดช ผูเ้ป็นที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หลกัของขา้พเจา้ ซ่ึงท่านใหค้าํแนะนาํต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานในวทิยานิพนธฉ์บบั
น้ี และขา้พเจา้ยงัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านรองศาสตราจารย ์ดร. กฤษณา หงษอุ์เทน ที่สละ
เวลาใหค้าํแนะนาํและตอบรับเป็นประธานในการสอบวทิยานิพนธฉ์บบัน้ี รวมถึง อาจารย ์          
ดร. ภาสกร อินทุมาร จากคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึงสละเวลาอนัมี
ค่าของท่านมาเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหก้บัขา้พเจา้ 
        ส่ิงที่ขาดมิที่จะกล่าวถึง คือ ขา้พเจา้ยงัมีกลัยาณมิตรที่ดีซ่ึงเสนอความช่วยเหลือขา้พเจา้
ในยามที่ไม่มีผูใ้ดช่วยเหลือขา้พเจา้ไดอี้ก คือ คุณหสัภพ ตั้งมหาเมฆ (คุณสม้ล้ิม) ผูมี้ความถนดัใน
ดา้นการอ่าน การเขียน และตวัอกัษร เป็นผูพ้สูิจน์อกัษรใหข้า้พเจา้อยา่งละเอียด 
        ขา้พเจา้จะมิมีวนัลืมบุญคุณท่านทั้งหลายที่ขา้พเจา้ไดเ้อ่ยมาน้ี ส่ิงใดๆที่ขา้พเจา้สามารถ
ตอบแทนบุญคุณท่านทั้งหลายเหล่าน้ีได ้ขา้พเจา้ยนิดีกระทาํ โดยไม่ ผดัผอ่น แต่ประการใด แม้
ขา้พเจา้จะลาํบากเพยีงใดก็ตาม ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายเหล่าน้ีจากใจจริง ทา้ยสุดน้ีขา้พเจา้ขอ
อาํนาจแห่งองคพ์ระตถาคตเจา้ พระธรรมเจา้ และพระสงัฆเจา้ในกาลน้ี ทรงช่วยปกปักษรั์กษา 
อาํนวยพรชยัใหท้่านทั้งหลายเหล่าน้ี ปราศจากโรคาพยาธิ ประสบแต่ความสุขและความเจริญยิง่ขึ้น
ดว้ย เทอญ 
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