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  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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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ศิลปวฒันธรรมของไทยทุกประเภท ไดแ้ก่ หตัถศิลป์ นาฏศิลป์ และดุริยศิลป์ ลว้นเป็น
ส่ิงที่ละเอียดอ่อน มีความงดงามและอ่อนชอ้ย บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามทางอารยธรรมอยา่ง
ต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตกาล สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั ศิลปกรรมของไท ยที่พฒันารูปแบบจากผลงาน
พื้นบา้น (Folk Art) มาสู่ผลงานประยกุตศิ์ลป์ที่รวมความงดงามในจุดเด่นของศาสตร์แต่ละแขนงเขา้
ไวด้ว้ยกนั  ยกตวัอยา่ง ไดแ้ก่ หุ่นกระบอกของไทย ซ่ึงเป็นการแสดงที่สวยงามไม่ดอ้ยไปกวา่การ
แสดงอ่ืนๆ "หุ่น" เป็นมหรสพชนิดหน่ึงของประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา  ปรากฏ
หลกัฐานในกลอนสวดเร่ือง เนมิกราช ซ่ึงเขียนในแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  วา่ “มีหุ่น มี
โขน” ต่อมาในแผน่ดินสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ ปรากฏวา่มีการแสดงหุ่นเร่ือง พระไชยทตั แต่
จะเป็นหุ่นชนิดใดไม่ปรากฏชดัเจน 

       จกัรพนัธุ์ โปษยกฤต ศิลปินที่มีผลงานดา้นทศันศิลป์ที่มีคุณภาพสู งและเป็นที่ยอมรับ
อยา่งกวา้งขวา้ง ผลงานจ านวนมากมายและหลากหลายของเขาลว้นแลว้แต่ไดรั้บการยกยอ่งวา่ดีเลิศ 
ท่านไดรั้บการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม)   ประจ าปีพทุธศกัราช 
2531 จกัรพนัธุ์ ไดเ้ขา้มาควบคุมดูแลและซ่อมแซมหุ่นหลวง  ซ่ึงเป็นศิลป กรรม ตั้งแต่สมยัตน้
รัตนโกสินทร์ที่ช ารุดทรุดโทรมมากจนเสร็จสมบูรณ์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2526 - 2529 รวมทั้งยงัควบคุม
และซ่อมแซมหุ่นกรมพระราชวงับวรวไิชยชาญ หรือหุ่นวงัหนา้ จ  านวน 100 ตวั ระหวา่ง  พ.ศ. 2536 
- 2540 ฯลฯ  
        การไดเ้ขา้มาซ่อมแซมศิลปกรรมของชาติสาขาน้ีไดส้ร้างแรงบั นดาลใจในการสร้าง
และแสดงหุ่นกระบอกพร้อมกนักบัการท าเคร่ืองโขน  รวมทั้งการสร้างและแสดงหุ่นกระบอก               
เพือ่อนุรักษฟ้ื์นฟูศิลปะการแสดงของไทยแขนงน้ีอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบั น ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2518   
จกัรพนัธุไ์ดป้รับปรุงและพฒันาการสร้างหุ่นใหเ้จริญงอกงามขึ้นมาตามล าดบั  ดงัจะเห็นไดจ้ากหุ่น
กระบอก  เร่ืองพระอภยัมณี  ตอน หนีนางผเีส้ือ รามเกียรต์ิ  ตอน  นางลอย  สามก๊ก                            
ตอน โจโฉแตกทพัเรือ และเร่ืองตะเลงพา่ย ที่ก  าลงัจดัสร้างในขณะน้ี 
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หุ่นกระบอกของจกัรพนัธุไ์ดร้วบรวมงานช่างฝีมือมากมายหลายแขนงของไทยไว้  โดย
เร่ิมตั้งแต่กรรมวธีิการสร้างตวัหุ่น เส้ือผา้อาภรณ์ และเคร่ืองประดบั รวมเขา้ไวใ้นหุ่นกระบอกแต่ละ
ตวั การก าหนดท่าทางในการเชิดหุ่นเป็นการน า เอาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์และคีตศิลป์  น ามา
ประสานเขา้ดว้ยกนั  เพือ่ใหก้ารแสดงหุ่นนั้นมีสีสนัและมีชีวติโลดแล่นอยูบ่นเวที 

       หุ่นกระบอก ชุด สามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ เป็นผลงานการสร้างหุ่นชุดที่เสร็จส้ิน
การแสดงไปแลว้ไดรั้บ การยกยอ่งวา่มี ความสวยงาม  มีความวจิิตรอลงัการ ไม่วา่จะ เป็นตวัของ            
หุ่นกระบอก ดนตรี การขบัร้อง การเชิด และฉากที่ท  าใหก้ารแสดงหุ่น สมบูรณ์ลงตวัมี การสอด
ประสานขององคป์ระกอบต่างๆ ได้เป็นอยา่งดี ดงัค  ากล่าวของท่าน พลตรีหม่อมราชวงศ ์คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช ไดก้ล่าวไวว้า่  

 
          ส าหรับตวัผม ซ่ึงมีความจ ากดัในหลายๆ ทาง ผมไม่เคยดูหุ่นอะไรท่ีมีความประเสริฐ
เช่นเดียวกบัหุ่นของคุณจกัรพนัธ์ุท่ีไดน้ ามาแสดงในคราวน้ี ตวัหุ่นแต่ละตวันั้น เป็น
ศิลปวตัถุท่ีงดงามวิจิตรจริงๆ เพราะศิลปะท่ีปรากฏอยูใ่นตวัหุ่นทุกตวัน้ีมีความงาม มีความ
วิจิตร มีความประณีตทุกประการ สมท่ีจะยกข้ึนเป็นศิลปะคู่แผน่ดินได้1 

 
หุ่นกระบอกของจกัรพนัธุแ์ละคณะเป็นศิลปะอนัล ้าค่าของชาติต่อไปภายภาคหนา้ จึง  

ก่อใหเ้กิดความตอ้งการศึกษา การวเิคราะห์ที่มาของหุ่น  และการสร้างสรรคหุ่์นกระบอกของ       
จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ  ที่ไดพ้ฒันาหุ่นกระบอกจากชุดต่างๆ จนถึงหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก  
ตอน โจโฉแตกทพัเรือ และพฒันาการต่อมาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพา่ย จึงเหมาะส าหรับการใชเ้ป็น
ประเด็นในการศึกษาแหล่งที่มาของอิทธิพลต่างๆ เช่น การแต่งกาย เคร่ืองประดบั และกลไกใน หุ่น
กระบอกของจกัรพนัธุ์ โปษยกฤต  

 
วัตถุประสงค์ของการท าวิทยานิพนธ์ 

        1. ศึกษาความเป็นมาของหุ่นกระบอกในประเทศไทย 
        2. ศึกษาถึงกระบวนการทางความคิด แรงบั นดาลใจ อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อ การสร้าง
หุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
        3. ศึกษาการพฒันารูปแบบหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ  จนถึงการ
พฒันามาสู่หุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ย 

                                                             

         1 หม่อมราชวงศ ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช, "ซอยสวนพลู," สยามรัฐ (31 มกราคม 2532): 2. 
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        4. ศึกษาประสบการณ์ในการท างานและการแกไ้ขอุปสรรค์ต่างๆของจกัรพนัธุ ์เพือ่ น า
ความรู้นั้นมาเป็นฐานขอ้มูลในการวเิคราะห์รูปแบบและการน าเสนอหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ย ของ
จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
 
สมมติฐานในการศึกษา 
        ผลงานหุ่นกระบอกที่ผา่นมาในอดีตลว้นสร้างขึ้นตามแบบฉบบัที่สืบทอดต่อกนัมาจาก
รุ่นสู่รุ่น อีกทั้งการแสดงหุ่นกระบอกมีการแสดงกนัตามหวัเมืองเท่านั้น เม่ือหุ่นกระบอกเขา้มา
แพร่หลายในพระนคร จึงเกิดคณะหุ่นขึ้นมากมายและมีแบบฉบบัในการสร้างหุ่นเป็นของตนเอง   
แต่หากยงัไม่มีกลไกใดๆ ซบัซอ้นมากนกั หุ่นของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ตั้งแต่หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก 
ตอน โจโฉแตกทพัเรือ เป็นตน้มา ไดเ้ร่ิมใชว้สัดุแบบใหม่ที่เบากวา่เดิมท าใหส้ามารถเชิดหุ่นไดง่้าย
ยิง่กวา่เดิม และการสร้างกลไกที่ซบัซอ้นมากขึ้นเพือ่ใหหุ่้นมีความเคล่ือนไหวสมจริงมากขึ้น รวมถึง
ส่วนประกอบต่างในการแสดงหุ่นที่มีความน่าสนใจ  
 
ขอบเขตของการศึกษา  

1. ศึกษาประวติัความเป็นมาของหุ่น กระบอกในประเทศไทย  อนัไดแ้ก่ หุ่นกระบอก       
คณะนายเหน่ง  คณะหม่อมราชวงศเ์ถาะ  คณะนายเปียก  ประเสริฐกุล  คณะเชิดชูช านาญศิลป                   
หุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ 
        2. ศึกษารูปแบบตลอดจนอิทธิพลส่ิงแวดลอ้มรอบตวัศิลปินและ แรงบลัดาลใจ ในการ
สร้างหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือและ หุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ย ของ                        
จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
        3. ศึกษารูปแบบการจดัการแสดง ไดแ้ก่ ฉากที่ใชใ้นการแสดง หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก 
ตอนโจโฉแตกทพัเรือ และหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ย ของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
 
วิธีการศึกษา 

       1. ศึกษาประวตัิ ความเป็นมาของหุ่ นกระบอก ในประเทศไทย ซ่ึงไดมี้บนัทึกไวเ้ป็น
หลกัฐานแลว้ในหนงัสือ ประกอบกบัวธีิศึกษาโดยการคน้ควา้ประวติั จากหนงัสือเอกสารอ่ืนๆ     
เช่น พงศาวดาร หนงัสือพระราชนิพนธ ์หนงัสือทางวชิาการ วารสาร วทิยานิพนธ ์ฯลฯ 

       2. ศึกษา ผลงานสร้างสรรค์ หุ่นกระบอก ชุดสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือและ หุ่น
กระบอกชุดตะเลงพา่ย ของ  จกัรพนัธุ ์โปษยกฤ ต โดยส ารวจขอ้มูลจากเอกสารวชิาการ  วารสาร 
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วทิยานิพนธ ์ และเวป็ไซตส์าธารณะ  อีกทั้งการเก็บขอ้มูลทางการ สมัภาษณ์ ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การสร้างหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์พร้อมบนัทึกเสียงการสนทนา 

       3. เก็บขอ้มูลจากศิลปวตัถุของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤ ต ไดแ้ก่ ตวัหุ่นกระบอกสามก๊ก
ตอนโจโฉแตกทพัเรือและหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ย โดยการ ถ่ายภาพผลงานของศิลปิน อีกทั้งการ
วจิยัภาคสนามการส ารวจโรงสร้างหุ่นของศิลปิน เพือ่เขา้ใจขั้นตอนในการสร้างหุ่นกระบอกของ
ศิลปิน 

 4. รวบรวมขอ้มูลเบื้องตน้  ไดแ้ก่ เอกสาร ต่างๆ บทสมัภาษณ์ จกัรพนัธุ ์ รวมทั้งผูท้ี่
เก่ียวขอ้งในการสร้างหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือและ หุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ย             
ของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต โดยการน าขอ้มูลต่างๆ เหล่าน่ีมาท าการพจิารณาสงัเคราะห์ส่วนประกอบ
ต่างๆ ไดแ้ก่ อิทธิพลที่มีต่อรูปแบบทางศิลปวตัถุ (หุ่นกระบอก) ของ จกัรพนัธุ์                                        
การพฒันารูปแบบของหุ่นกระบอกและรูปแบบการจดัการแสดงหุ่นกระบอกของ จกัรพนัธุ ์        
โปษยกฤต 

       5. วเิคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลที่ไดรั้บจากการคน้ควา้ทั้งหมดเพือ่สรุปเป็น
ผลงานวจิยัที่สมบูรณ์ 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
        กรณีศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวเิคราะห์ เอกสารผลงานหุ่นกระบอกของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
การสมัภาษณ์ศิลปินหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัศิลปิน รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญแขนงต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
งานวจิยั โดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี 
        1. การศึกษาโดยการเก็บรวบรวมเอกสาร ของหุ่ นกระบอก ในประเทศไทย และ หุ่น
กระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือและหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ย ของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤ ต 
ซ่ึงไดมี้บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1.1. การสืบคน้ขอ้มูลจาก หนงัสือ และเอกสารอ่ืนๆ  เช่น พงศาวดาร หนงัสือ                 
พระราชนิพนธ ์พระราชหตัถเลขา จดหมายเหตุ หนงัสือทางวชิาการ วารสาร วทิยานิพนธ ์             
ที่เก่ียวขอ้ง 

1.2. การเก็บรวบรวมและบนัทึกภาพผลงานหุ่น และหุ่นกระบอกที่อยูใ่น
ขอบเขตของการศึกษาจากเอกสารต่างๆ และส่ือออนไลน์  

2. การศึกษาภาคสนาม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
2.1. การเก็บขอ้มูลจากการ สมัภาษณ์ ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการสร้างหุ่น

กระบอกของจกัรพนัธุ ์และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั พร้อมกบัการบนัทึกเสียง
สนทนา การสงัเกตและจดบนัทึก เพือ่เป็นขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ 
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2.2. การเก็บขอ้มูลจากวตัถุทางศิลปะของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤ ต ไดแ้ก่ ตวัหุ่น
กระบอกสามก๊กตอนโจโฉแตกทพัเรือ และหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ย โดยการ ถ่ายภาพผลงานของ
ศิลปินรวมทั้งการส ารวจโรงสร้างหุ่นของศิลปิน เพือ่เขา้ใจขั้นตอนในการสร้างหุ่นกระบอกของ
ศิลปิน 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล เม่ือรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแลว้ จึงด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยขั้นตอนต่อไปน้ี 

3.1. ตรวจสอบขอ้มูลวา่มีความถูกตอ้งครบถว้นตามกรอบความคิดในการวจิยัที่
ตอ้งการ 

3.2. จดัระเบียบขอ้มูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดยการน าขอ้มูลเหล่านั้น
มาสงัเคราะห์ เพือ่ใชใ้นการวเิคราะห์ตามกรอบความคิดในการวจิยั 

3.3. วเิคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลที่ไดรั้บจากการคน้ควา้ทั้งหมด 
        4. สรุปเป็นผลการศึกษา 
  
แหล่งข้อมูล 
        1. ดา้นศิลปกรรม 

1.1 สถานที่จดัเก็บหุ่นกระบอกที่บา้นพกัของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
1.2 สถานที่ที่ใชใ้นการจดัสร้างหุ่นกระบอก  

2. ดา้นเอกสาร 
2.1 หอสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร 
2.2 สถานที่อ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุด

แห่งชาติ  ฯลฯ 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

1. กลอ้งถ่ายภาพ ประกอบไปดว้ย กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล และขาตั้งกลอ้ง 
2. เคร่ืองอดัเสียง 
3. คอมพวิเตอร์ 
4. สมุดบนัทึก 
 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
       1. ท าใหท้ราบถึงประวติัความเป็นมาของหุ่นกระบอกในอดีตและอิทธิพลที่มีต่อการ

สร้างหุ่นกระบอกของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
       2. ได้เรียนรู้และทราบถึง กระบวนการในการพฒันาการสร้างหุ่นกระบอกตั้งแต่หุ่น

กระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ จนถึงหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ย 
       3. การศึกษาท าใหเ้รียนรู้เทคนิควธีิการแบบใหม่ และกลไกต่างๆ ในการสร้างหุ่น

กระบอกของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ที่แตกต่างไปจากหุ่นกระบอกแบบโบราณ 
       4. เพือ่เป็นขอ้มูลต่อผูท้ี่สนใจและตอ้งการศึกษาคน้ควา้หุ่นกระบอก                                

ของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ต่อไปในอนาคต 
 
 

 
   ส
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บทที่ 2 

ประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกไทย 

       เพือ่เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ผลงานของศิลปิน การศึกษา หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก 
ตอน โจโฉแตกทพัเรือและหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ย ของ  จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต  จาํเป็นตอ้งทราบ
ถึงความเป็นมาของหุ่นเสียก่อน เน่ืองจากหุ่นหลวง หุ่นวงัหนา้ หรือหุ่นกรมพระราชวงับวรสถาน
มงคล และหุ่นกระบอกที่ถือกาํเนิดภายในพระนครลว้นมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคหุ่์นกระบอก
ของจกัรพนัธุท์ ั้งส้ิน  

 
       การใชหุ่้นเพือ่การแสดงมหรสพเร่ิม ปรากฏขึ้นในสมยัอยธุยา ตอนกลาง  จากหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงการเล่นหุ่นในประเทศไทย ไดม้าจาก จดหมายเหตุของ
บาทหลวง ตาชาร์ด ราชทูตในพระเจา้หลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝร่ังเศส  ซ่ึงเดินทางมากรุงศรีอยธุ ยา 
เม่ือปีพ .ศ . 2228 และจดหมายเหตุของลาลูแบร์ อคัรราชทตูผูมี้อาํนาจเตม็ของพระเจา้หลุยส์ที่ 14 ซ่ึง
เดินทางมา กรุงศรีอยธุยา เป็นคร้ังที่สองในปี พ.ศ. 2230 ตรงกบัรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชแห่งกรุงศรีอยธุยา  จดหมายเหตุ ของบาทหลวงตาชารดก์ล่าว ถึงการเล่นหุ่น ไว้ ดงัน้ี  
“ในขณะที่คนจีนออกงิ้วทางหน่ึงน้ี อีกทางหน่ึงคนลาวซ่ึงเป็นชาวประเทศเพือ่นบา้นของสยาม
ทางดา้นทิศเหนือ ก็แสดงหุ่นใหช้ม ซ่ึงก็ไม่ต่างจากหุ่นของเราเท่าไหร่นกั ”1 จดหมายเหตุของลาลู
แบร์ไดก้ล่าว เปรียบเทียบ หุ่นไทยและหุ่นลาวไวว้า่  "หุ่นในประเทศสยามเป็นใบไ้ม่ออกเสียง หุ่น
ที่มาจากประเทศลาวนั้นยงัมีคนชอบดูมากกวา่ของประเทศสยามเสียอีก แต่ไม่วา่จะเป็นหุ่นของชาติ
ไหนในสองประเทศน้ี ก็เป็นมหรสพพื้นๆ ไม่ขึ้นหนา้ขึ้นตาในประเทศดว้ยกนัทั้งคู่"2  

 
 
 

                                                             

       1 บาทหลวงตาชารด,์ จดหมายเหตุการเดินทางสู่สยาม, แปลโดย สนัต ์ท. โกมลบุตร, 
กรมศิลปากร (กรุงเทพ ฯ: อกัษรเจริญทศัน์, 2549), 83. 

       2 ซีมอง เดอ ลู ลาแบร์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ฉบับสมบูรณ์, แปลโดย สนั ท. โกมลบุตร
(พระนคร: กา้วหนา้, 2510), 211. 
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1. หุ่นหลวง 
        จาก เอกสาร ทั้งสองฉบบั ดงักล่าวทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่การเล่นหุ่น หลวงน่าจะเร่ิม

แพร่หลายอาจเกิดขึ้นในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนอกจากหุ่นไทยยงัมีหุ่นลาวที่เขา้มา

เล่นในสยาม หุ่นในประเทศสยามที่กล่าวถึงในจดหมายเหตุทั้งสองฉบบัสนันิษฐานวา่น่าจะ เป็นหุ่น

หลวงเพราะในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการเล่นหุ่น เร่ือง พระเนมิราชกลอนสวด  ตอนพธีิ

ราชาภิเษกพระเนมิราช เอ่ยถึงมหรสพในงานมีทั้งหุ่นและโขน 3 หลกัฐานที่บ่งบอกถึงการเล่นหุ่น

หลวงปรากฏในคาํพากยร์ามเกียรต์ิ สาํนวนเก่า ซ่ึงเป็นบทเบิกหนา้พระ ความที่สอง ซ่ึงกล่าวถึงโขน

ละครหุ่นเล่นตอนกลางวนั ส่วนหนงัเล่นตอนกลางคืน ดงัน้ี 

เคร่ืองเล่นโขนละคอนหุ่นประชนั  เชิดชูกลางวนั  
 ดว้ยเคร่ืองวิจิตรแต่งกาย  

ราตรีรัศมีเพลิงพลาย   หนงังามลวดลาย  
 กระหนกกระหนาบภาพหาญ 4 

   
ส่วนในบทเบิกพระ พากยส์ามตระที่สาม วา่ 
    

 กลางวนัโขนละคอนโสภา   หุ่นเห็นแจ่มตา  
  ประดบัดว้ยเคร่ืองเรืองไร  

  ราตรีอคัคีแจ่มใส    หนงัส่องแสงไฟ  

  จึงเห็นวิจิตรลวดลาย 5 

 

       จากบทพากยข์า้งตน้ซ่ึงกล่าวถึงหุ่น อาจสนันิษฐานไดว้า่ เป็นหุ่นหลวงที่มีลกัษณะ
เคร่ืองแต่งกายที่เป็นแบบโขนละคร ซ่ึงสืบเน่ืองมาถึง สมยัอยธุยาตอนปลาย หลกัฐานการแสดงหุ่น
ที่ปรากฏในปุณโณวาทคาํฉนัทข์องพระมหานาค วดัท่าทราย ในสมยัของสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรม
โกษฐ ์กล่าวถึงงานสมโภชพระพทุธบาทที่มีการแสดงหุ่นโรงใหญ่ มีโหมโรง ไหวค้รู และเร่ิมเล่น

                                                             

       3 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, หุ่นไทย (กรุงเทพ ฯ: ยเูนสโก, 2525), 10. 
       4 ประชุมค าพากย์รามเกียรต์ ภาค 1 (พระนคร:โรงพมิพส์าํนกัทาํเนียบนายกรัฐมนตรี, 

2512), 5.        
       5 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 7. 

   ส
ำนกัหอ
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เร่ืองไชยทดั และกล่าวถึงวา่มีการแสดงหุ่นตามช่องระทาวา่ “โขนหนงัระดบัช่อง ระทาหุ่นแลรามญั 
ราํเล่นบเปนฉนั ทจสุนทราแล”6  
        หนงัสือพระวทิูรบณัฑิตกลอนสวด ในสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกษฐ ์ที่ระบุวา่แต่งเม่ือปี 
พ.ศ. 2300 กล่าวถึงการมหรสพในงานพระศพพระเจา้โกรพราช วา่ “ฝ่ายพวกโขนหุนวุน่ไปย 
ละคอนมอรไท ทงังิวแลงาวลาวยวน ”7 นอกจากน้ี ยงัปรากฏบทกลอนที่กล่าวถึงการแสดงหุ่นโรง
ใหญ่สองโรงประชนักนั ดงัน้ี 
    
   หุนโรงหนึงนนัเช้ิยวชาน เล่นเร้ืองขนุมาร ผวันางสูพนักลัะยา  
   สงัสินไชเสด่จไปตามอา รบกบัยกัษี พาอามาถึงบูรี  

  โรงหนึงไชยทัด้สะวดัดี ตองยานารี ผมีูให้คลงัไคลไ้ป 8  

 

       บทกลอนขา้งตน้สอดคลอ้งกบัความเห็น ของ อรไท ผลดี ที่กล่าววา่ ส่วนมากแต่เดิมคง
นิยมเล่นเป็นเร่ืองจากบทละครนอก เช่น เร่ืองไชยทตั และ สงัศิลป์ไชย เป็นตน้9 
        การเสียกรุงศรีอยธุยาแก่พม่า คร้ังที่ 2 ในปี พ .ศ . 2310 ทาํใหไ้ทยตอ้งยา้ย เมืองหลวง ไป
ที่กรุงธนบุรี ในสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ถึงแมว้า่ระยะเวลาที่กรุงธนบุรีได้
เป็นเมืองหลวงจะสั้นเพยีง 15 ปี คือระหวา่ง ปี พ .ศ.  2310 – 2325 และแมว้า่การมหรสพจะหยดุเล่น
ไปในระยะเสียกรุง  แต่ก็ไดรั้บการฟ้ืนฟูในระยะเวลาอนัสั้น ตามหลกัฐานการเล่นหุ่นในงานพระ
ราชพธีิต่าง ๆ  อยา่งไรก็ตาม หุ่นที่เล่นในสมยัธนบุรีมกัเป็นหุ่นต่าง ชาติที่มาจากลาว ดงัปรากฏใน
หมายรับสัง่หลายฉบบั เช่น ในหมายรับสัง่ จ .ศ.  1138 (พ.ศ.2319) พระราชพธีิพระราชทานเพลิง
พระบรมศพ   พระพนัปีหลวง กรมหลวงพทิกัเทพามาต ณ วดับางยีเ่รือนอก เคร่ืองเล่นกลางวนั
นอกจากโขน งิ้ว ราํหญิง หนงักลางวนั เทพทอง  แลว้ยงั มี "การแสดงหุ่นลาวระหวา่งระทา  2โรง 

                                                             

       6 "ฉนัทเ์ร่ืองปุณโณวาท สมุดไทยขาว ," เลขที่ 26, ตู ้ 113, ชั้น  6/5, มดัที่ 17, ประวตัิ
สมบตัิเดิมของหอสมุด, หนา้ตน้, 51. 

       7 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 13. 
       8 เร่ืองเดียวกนั 

           
9
 ศกัดา ป้ันเหน่งเพช็ร์, การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทยส่ือพืน้บ้านในภูมิภาค

ตะวันตก (นครปฐม: สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2525), 5 - 6. 

   ส
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และหุ่นญวนระหวา่งระทา 1โรง"10 ส่วนในหมายรับสัง่ จ.ศ. 114 (พ.ศ. 2332) เม่ือสมเด็จพระเจา้ลูก
เธอเจา้ฟ้ากรมขนุอินทรพทิกัษ ์เสด็จขึ้นไปอญัเชิญพระแกว้มรกตจากนครเวยีงจนัทร์ ประเทศลาว 
มาประดิษฐานในพระราชวงักรุงธนบุรี ไดมี้พระราชพธีิสมโภชพระแกว้มรกต ขึ้นโดยมีการเล่น
มหรสพต่าง ๆ รวมถึงการแสดงหุ่นดว้ย  ดงัที่กล่าวไวด้งัน้ี  “อน่ึง การสมโภชพระแกว้ ณ พระนคร
ทนบุรี มีเคร่ืองเล่นหุ่น คือ หุ่นลาวโรงใหญ่ขนุทิพยนโรง  1 หุ่นลาวระหวา่งระทา ขนุทิพยน 4 โรง
และหุ่นมอญมทองป่ีภาษโรง 1”11 
        นอกจากน้ียงักล่าวถึงการแสดงหุ่น จีนและหุ่นทวาย วา่หุ่นจีนแสดงตลกคนชอบดูกนั 
ส่วนหุ่นทวายคนไม่นิยม ลกัษณะของหุ่นจีนและหุ่นทวายปรากฏใน พระสุธน กลอนสวด ตอน
อภิเษกพระสุธน ไดก้ล่าววา่ หุ่นทวายพึ่งมีมาเล่นประชนักบัหุ่นจีน ลกัษณะของหุ่นทวายกบัหุ่นจีน 
เป็นหุ่นชกัสายขา้งบน โดยเฉพาะหุ่นจีนนั้นตากลอกไปมาได ้เป็นหุ่นแตจ๋ิ้ว ในสงัขท์องกลอนสวด 
เอ่กล่าวยถึงหุ่นจีนระบุวา่  “พวกจีนจะจิว ”12 จากเอกสารดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่มีการแสดงหุ่น
หลวงในสมยักรุงธนบุรีแมก้ระทัง่ในงานพระราชพธีิหลวงที่สาํคญัต่างๆ ซ่ึงปรากฏตาํแหน่ง
ผูรั้บผดิชอบทางดา้นการแสดงหุ่น คือขนุทิพยน ไดน้าํหุ่นต่างภาษาโดยเฉพาะหุ่นลาวมาเล่นแทบ
ทั้งส้ิน 
        ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 – 2352) 
แห่งกรุงรัตนโกสินตพ์ระองคท์รงฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมการแสดงมหรสพหลวง โดยเฉพาะโขนหุ่น
ของหลวง ทรงโปรดใหห้ดัขึ้นทั้งวงัหลวงและวงัหนา้ หุ่นหลวงที่หดัขึ้นใหม่ไดท้นัออกแสดงใน
งานสมโภชฉลองวดัพระศรีรัตนศาสดารามในปี พ.ศ. 2327 ปรากฏในโคลงสรรเสริญพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของพระชาํนิโวหาร วา่ “หุ่นไทยปชนัหุ่นง้ิว จีน
เขียน หนา้นา”13 
        การสมโภชคร้ังใหญ่ในรัชสมยัน้ีคือการสมโภชพระบรมอฐิัสมเด็จพระชนกาธิบดี เม่ือ
ปี พ .ศ . 2339 ปรากฏในโคลงถวายพระเพลิงพระบรมอฐิัพระเจา้หลวงของกรมหม่ืนศรีสุเรนทร์วา่มี 
โขน หุ่น ละครและงิ้วประชนักนั โขนที่แสดงในงานเป็นโขนชกัรอกโรงใหญ่ฝ่ายวงัหลวงและวงั

                                                             

       10 "หมายรับสัง่กรุงธนบุรี เร่ือง หมายกาํหนดการ จ.ศ. 1138," สมุดไทยดาํ , เลขที่ 2, ตู ้
118, ชั้น 1/1, มดัที ่1, ประวตัิสมบตัิเดิมของหอพระสมุดวชิรญาณ, หนา้ตน้, 15. 

       11 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 19. 
       12 เร่ืองเดียวกนั, 16.   

       13 เร่ืองเดียวกนั ,20. 

   ส
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หนา้ หุ่นที่เล่นประชนัโรงหน่ึงเล่นเร่ือง โสวดั อีกโรงหน่ึงแสดงเร่ือง ไชยทดั หุ่นสมยัน้ีใชบ้ทละคร
นอกแสดง มีโคลงปรากฏดงัน้ี 

    
   โรงหน่ึงหุ่นเหลน้เร่ือง  โสวดั  
  พระเสดจ็โยดงดดั    ดุ่มเดา้  
  พบองคอ์นงคส์วสัด์ิ   ปทุมเมศ  
  สมสนิทชิดเฉยเคลา้   สอดคลอ้งสองเกษม  

    โรงหน่ึงคนเชิดเตน้  ตวัลมุน  
   เร่ิมเร่ืองไชยทดัคุณ   เวดรตอ้ง  
   หลงไหลไฝ่ดรุณ    เยาวเรศ หน่ึงนา  
   บ่หน่ายคลายคลาศห้อง   เสน่ห์ไหมเ้มาโฉม 14 

 

        ในรัชสมยัของรัชกาลที่ 1 สนันิษฐานวา่มีการเล่นหุ่นโดยใชหุ่้นตวัชกัรอก 
เช่นเดียวกบัที่นิยมเล่นในการแสดงโขน เม่ือคร้ังงานสมโภชพระบรมอฐิัสมเด็จพระชนกาธิบดี จ.ศ.  
1158 (พ.ศ. 2339) ที่มีการแสดงโขนชกัรอกโรงใหญ่ทั้งโขนวงัหลวงและวงัหนา้แลว้ผสมโรงเล่น
กลางแปลง15การแสดงหุ่นนิยมเล่น เร่ืองไชยทตั เช่นเดียวกบัสมยัอยธุยา การเล่นหุ่นหลวงในรัชกาล
น้ีปรากฏหลกัฐานในหมายรับสัง่รัชกาลที่  1 หลายฉบบั ส่วนมากเป็นงานออกพระเมรุ ปรากฏใน 
หมายกาํหนดการศพทา้วสมศกัด์ิ ณ เมรุวดัสุวรรณทาราม ตอนใกลส้ิ้นรัชกาลเม่ือปี พ.ศ. 2346 วา่ 

“มีเคร่ืองเล่น โขน หุ่น หนงั ตน้กาํมพฤก ดอกไมรุงภูมเพลิงรธา”16  

        เจา้พนกังานผูรั้บผดิชอบจดัการแสดงหุ่นหลวงในสมยัรัชกาลที่ 1 ดาํรงตาํแหน่งวา่    
"พนัจนั" ส่วนผูรั้บผดิชอบในการปลูกโรงแสดงหุ่นคือสมุห์บญัชีจตุสดม ภ ์การแสดงหุ่นหลวงใน
รัชสมยัน้ีรุ่งเรืองมาก ดงัจะสงัเกตไดจ้ากค่าใชจ่้ายสาํหรับโรงหุ่นเม่ือเปรียบเทียบกบัสมยัธนบุรีคือ
หุ่นลาวไดรั้บเบี้ยเล้ียงโรงหุ่น โรงละ 6 ตาํลึง ส่วนโรงหุ่นหลวงนั้นไดรั้บ โรงละ 7 ตาํลึง เป็นตน้ 

 

                                                             

       14 เร่ืองเดียวกนั, 21. 
       15 เจา้พระยาทิพากรพงศ ์,พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 (พระนคร: องคก์ร

การคา้คุรุสภา, 2503), 254. 
       16 "หมายรับสัง่รัชกาลที่ 1 จ.ศ. 1165," เร่ืองหมายกาํหนดการศพเทา้สมศกัด์ิ, สมุดไทย

ดาํ, เลขที่ 1, ตู ้118, ชั้น 1/1, มดัที่ 1, ประวตัิไดม้าจากกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 7 กรกฎาคม 
2482, หนา้ตน้, 3. 

   ส
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ภาพท่ี 1 หุ่นหลวงพระพรต 
ท่ีมา : จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นวงัหน้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงเทพ, 2540), 24. 

 

 
 
ภาพท่ี 2 หุ่นหลวงนางสีดา 
ท่ีมา : จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นวงัหน้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงเทพ, 2540), 24. 
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ภาพท่ี 3 หุ่นหลวงพระพิราพ 
ท่ีมา : จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นวงัหน้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงเทพ, 2540), 24. 
 

 
   
ภาพท่ี 4 หุ่นหลวงพญาพาลี 
ท่ีมา : จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นวงัหน้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงเทพ, 2540), 24. 
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        รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั  (พ.ศ.  2352 - 2367) เป็นยคุทอง
แห่งศิลปวฒันธรรม  การมหรสพที่ไดเ้ร่ิมฟ้ืนฟูในรัชกาลก่อนกลบัรุ่งเรืองในรัชกาลน้ี เน่ืองจาก
รัชกาลที่ 2 ทรงเป็นองคอุ์ปถมัภก์ารศิลปะแขนงต่างๆ  อีกทั้งพระองคท์รงเป็นอคัรศิลปินดว้ย 
พระองคท์รงแกะหนา้หุ่นดว้ยพระองคเ์อง ซ่ึงเป็นหนา้หุ่นหลวงเร่ืองรามเกียรต์ิ คือหวัพระราม และ
พระลกัษณ์ เรียกกนัวา่ พระยารักใหญ่ และ พระยารักนอ้ย ดงัปรากฏหลกัฐานในสาสน์สมเด็จวา่   
 

      หนา้หุ่นทรงแกะดว้ยฝีพระหตัถก์็มีหนา้พระใหญ่กบัพระนอ้ยอยูคู่่หน่ึง เรียกกนัว่า 
พระยารักใหญ่ พระยารักนอ้ย (รักนั้นหมายความว่าแกะดว้ยไมรั้ก) งามไม่มีหนา้พระอ่ืน
เสมอสองถา้จะตามดูจงระวงัสงัเกตหนา้ท่ีสวมชฎานั้นและเป็นฝีพระหตัถบ์รรจุในลุง้
เดียวกนัทั้งคู่ มีอยูอี่กคู่หน่ึงซ่ึงสวมมงกุฎนั้นไม่ใช่ฝีพระหตัถ ์พระองคเ์จา้สิงหนาทราชดุรง
ฤทธ์ิ ทรงจดัการให้ทาํข้ึนใหม่เพราะพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไม่โปรด
สวมชฏาดว้ยทรงพระดาํริว่าเป็นพระยาราชาควรจะทรงมงกุฎ17 

 
        ในรัชสมยัน้ีทรงโปรดเกลา้ฯ ใหร้ะดมช่างฝีมือสร้างหวัหุ่นหลวงขึ้นมาใหม่ ส่วนมาก
จะเป็นตวัละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ ปรากฏหลกัฐานการแสดงหุ่นหลวงเร่ืองรามเกียรต์ิใน บทพระ
ราชนิพนธเ์ร่ืองอิเหนา ตอนพธีิอภิเษกจรกากบับุษบา ดงัน้ี 
 
   พวกหุ่นชูเชิดชกัสาย  คล่องคลา้ยคนรําทาํท่า  
  เล่นเร่ืองพระรามคลัง่ฆ่าสีดา  ตะวนับ่ายปล่อยมา้อุปการ 18 

 

        หุ่นหลวงในสมยัน้ีนอกจากจะเล่นเร่ืองรามเกียรต์ิแลว้ ยงัเล่นบทละครนอกอีกดว้ย เช่น
หุ่นนั้นเล่นเร่ืองสงัขศิ์ลป์ชยั ดงัปรากฏในกลอนวา่ 
     
   โรงหุ่นก็ระดมตี   เล่นเร่ืองอสูริยก์ุมพนัท์  
  ยกัลกันางเกสอน 19 
  

                                                             

       17 สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวตัิวงศ ์และสมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, สาสน์
สมเด็จ, เล่ม 1 (พระนคร: องคก์รการคา้คุรุสภา, 2504), 36 – 37. 

       18 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ,อิเหนา (พระนคร: แพร่พทิยา, 2514), 534. 
       19 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 25. 
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        ก่อนการแสดงมหรสพหลวง จะมีหมายรับสัง่ในการสร้างโรงเล่นหุ่นและเคร่ืองหุ่น
ต่างๆโดยมีเจา้พนกังานที่รับผดิชอบดา้นการปลูกโรงหุ่น คือ สมุห์บญัชีจตุสดม ภท์ั้งส่ีจะทาํการเบิก
ไมจ้ากพระคลงัหลวง ส่วนผูรั้บผดิชอบการจดัหาเคร่ืองเล่นและหุ่น คือ "พนัจนั" หวัพนัมหาดไทย
เช่นเดียวกบัสมยัรัชกาลที่  1 ส่วนการแสดงหุ่นหลวงในรัชกาลที่ 2 ยงัคงเป็นมหรสพประกอบงาน
ออกพระเมรุเช่นกนั ดงัปรากฏหลกัฐานในหมายรับสัง่รัชกาลที่ 2 เช่น หมายรับสัง่ จ.ศ.  1176 (พ.ศ. 
2357) งานศพเจา้จอมมารดากรมหลวงจกัรเจษฎา ณ เมรุวดัสุวรรณธาราม มีโขน หุ่น หนงั ดอกไม้
เพลิง ระทา ทิ้งทาน และหมายรับสัง่ จ.ศ.  1177 (พ.ศ. 2358) งานศพพระบวรญาณมุนีวดัราชบูรณะ 
ณ เมรุวดัสุวรรณธาราม ซ่ึงมีการแสดง "โขน หุ่น ทิ้งทานตน้กาํมพฤก"20 
 

 
   
ภาพท่ี 5  หวัหุ่นหลวง พระยารักใหญ่ และพระยารักนอ้ย ฝีพระหตัถพ์ระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้ 
                นภาลยั 
  
        การมหรสพในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัซบเซาลง เน่ืองจากพระองค์
ไม่ทรงโปรดการละเล่นต่างๆ แต่การมหรสพหลวงก็คงมีการเล่นกนัอยูต่ามประเพณี  รายละเอีย ด
เก่ียวกบัเร่ืองการมหรสพ โขน หุ่น หนงั ในสมยัรัชกาลที่ 3 มีหลกัฐานการแสดงหุ่นปรากฏใหเ้ห็น
ในภาพจิตรกรรมฝาผนงัฝีมือช่างสมยัรัชกาลที่ 3 ที่วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม  ความและใน
จดหมายเหตุทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทว ีในรัชกาลที่ 3 ที่ทรงเล่าวา่  " พระบาทสมเดจ็พระนัง่
เกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ชกัพระพุทธรูปหล่อใหม่ไปไวเ้ป็นพระประธานในพระ

                                                             

           
20

 เร่ืองเดียวกนั,  27. 
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อุโบสถวดัสุทศัน์เทพธาราม แลว้โปรดให้มีการละเล่นเคร่ืองมหรสพสมโภชอนัไดแ้ก่ โขน ละคร ง้ิว มอญ
รํา และหุ่น"21  
  
        นอกจากน้ียงัปรากฏคาํใหก้ารจีนกัก๊เร่ืองบาหลีอีกดว้ย กล่าวคือเม่ือ จ .ศ. 1208 ( พ.ศ .
2389  )พระยาสวสัดิวารี แต่งเรือสาํเภาใหจี้นกัก๊ไปคา้ขายที่เมืองบาหลี เม่ือกลบัถึงกรุงเทพ จึงโปรด
ใหถ้ามคาํใหก้าร จีนกัก๊เล่าวา่ เจา้เมืองถามวา่ที่กรุงเทพมีหนงัมีละครอยา่งน้ีหรือไม่ จีนกัก๊บอกวา่ที่
กรุงเทพมี โขน หุ่น ละคร หนงั งิ้ว สาํหรับเร่ืองหุ่นจีนกัก๊อธิบายวา่  
 

      หุ่นนั้นเอาไมม้าทาํเป็นรูปคน ชายบา้ง หญิงบา้ง รูปยกัษบ์า้ง รูปลิงบา้ง รูปสตัวต์่างๆ  
บา้ง สูงประมาณศอกคืบ มีคนชกัสายกระดิกรําไดเ้หมือนคน โรงหน่ึง 40 ตวั 50 ตวั คนเล่น
ประมาณ 50 คน 60 คน เคร่ืองแต่งตวัหุ่นก็เหมือนกบัเคร่ืองแต่งตวัโขน ถา้จะเล่นก็มีป่ีพาทย์
สองสาํรับ คนสาํหรับเจรจา 4 คน 5คน เหมือนกบัโขน22  

 
        ผูรั้บผดิชอบการจดัหาเคร่ืองเล่นและหุ่นคือ พนัจนั หวัพนัมหาดไทย เช่นเดียวกบัใน
รัชกาลก่อนหนา้ การมหรสพหลวงยงัคงประกอบงานออกพระเมรุ เช่น งานพระศพสมเด็จพระศรีสุ
ลาไลย ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวง ตามที่ปรากฏในหมายรับสัง่รัชกาลที่ 3 จ.ศ.  1200 (พ.ศ. 2381) 
วา่มีโขน หุ่น ละครไทย ไมสู้ง งิ้ว ละครชาตรี หนงั ดอกไมเ้พลิง งานศพเจา้จอมมารดาชั้น ณ เมรุวดั
อรุณราชวนาราม จ.ศ.  1206 (พ.ศ. 2387) มีโขน หุ่น หนงั ดอกไมเ้พลิง 3 คืน และ การพระ ศพ
พระองคเ์จา้หญิงสุท  จ.ศ.  1212 (พ.ศ. 2393) ตอนปลายรัชกาล มีโขน หุ่น ง้ิว มอญราํ ไมต้าํสูง 
หนงั23 

        การแสดงหุ่นไดรั้บความนิยมสืบเน่ือ งต่อมาในรัชกาล ของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั โดยพบหลกัฐานการเล่นหุ่นจากภาพจิตรกรรมฝาผนงั ที่วดัโสมนสัวรวหิารและวดั
มชัฌิมาวาส   จงัหวดัสงขลา  เม่ือล่วงมาถึงสมยัรัชกาลที่ 4 หุ่นหลวงในสมยัรัชกาลที่ 2 จึงชาํรุด
เสียหายเกือบทั้งหมด จึงเพราะขาดการดูแลรักษาทาํใหต้อนตน้รัชกาลที่ 4 ไม่มีหุ่นหลวงในการเล่น 
จึงตอ้งนาํหุ่นส่วนพระองคอ์อกเล่น ในงานสมโภชพระวสูิตรรัตนกริณี ชา้งพงัเผอืกโท ในหมาย

                                                             

           
21

 ศกัดา ป้ันเหน่งเพช็ร์, การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทยส่ือพืน้บ้านในภูมิภาค

ตะวันตก, 42. 

       22 ประชุมพงศาวดาร, เล่ม 8 ( พระนคร: องคก์รการคา้คุรุสภา, 2507), 19. 
       23 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, หุ่นไทย, 27 - 28. 
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รับสัง่ส่วนพระองคข์องรัชกาลที่ 4 ถึงหม่ืนพทิกัษพ์ลพยห์ุปลดักรมกบันายเอ่ียมเสมียน ในคราว
เสด็จขึ้นไปรับชา้งที่อยธุยา ความวา่ 
 

   จตหมาย ้มาถึงหมืนพิทกัพรพยปุลตักรมกบันายเอยิ่มเสมียร ดวยก้ารสมโพชชา้งท่ิ
กรุงเทพฯ กาํหตณวน ัฯ  ๕ ๔ คํ่านั้นใดกราบทูลกรมพรพิทกัเทเวตข่อหุนไนกรมเลนรบสังัว่า
หุนนั้นชาํรุตฤๅเส่ิยมต แลว้เลนไม่ไดกรมหลวงวงษาธิราชสนิจ์รบสังัใหเอาหุนของเราเลน จะ
ตองเลนเปนแนกาํหนดวน ัฯ ๔ คาํทงั ๓ วน ัใหปลตักรมกบนัายเอยิ่มนายแสงพ่ิเลยิ่งหาตวันาย
เน่ิยม มาค่ิตวานจตัแจงตวัหุนแลเคริองโรงแผงชองกุตฉากทางไมพ้ลบัพลาอาสมซอมแซมเสิย
ไห่มให้งามด่ิ การเขียรนั้นให้นายแสง พิเลยิ่งเอาตวันายภึงชา้งเขียรมาทาํกระดาษแลเครืองเขีย
รนน ้ใหคิตอานลงทุนจตัซือเอากอ่ร ต่อลงไปถึง ณ กรุงเทพ แลว้จึงจตัแจงไชทุนใหตามมาก
แลนอย้ แต่ผา้หุมเสาเพดารมาร ชองกุตนั้นจจตัแจงลงไปแต กรุงเก่า กาํหนดณวน ัฯ ๘

๕ ๔ คาํจ
ใหถิงกรุงเทพฯ เครืองโรงทงัปวงจะขาษสิงใดก็ให้ทงั ๔ นาย ชวยกนจัตัแจงใหจงครบ การ
คร้ังน้ีเปนการไหญอยูอ่ยาพุท แต่โดยงายเหนแต่ลาํบากยากเน่ิยเกยิ่ตคร้านอยาให้เสียราชการ
ใดเปนอนัขาษ อน่ิงท่บา้นจมิผูไ้ดเจบปวยบางฤๅอยดิูเปนศุกสบายอยปูระการได ก็ให้จตหมาย้  
ฝากคนราชการขึนไปใหรูบ่าง...อนึงให้หลวงเสนาพิมุกเบ่ิกทององักฤษต่อเชาพรคลงัไนซาย
มาทาํจาํปา รอยเปนอุปะพวงละ ๘ ดอก แขวนเพดาน โรงสมโพชทงั ๒ เพดานๆละ ๓๒ 
พวงใหเรงทาํใหทนณัฯ ๕ ๔ คํ่า พรญาชา้งจะข้ึนจากแพ จตหมาย ้๑๔ฯ ๔ คํ่าปีขาลฉศก24  

  
        จึงสนันิษฐานไดว้า่หุ่นหลวงที่ใชเ้ล่นในรัชกาลที่ 3 นั้นคงจะชาํรุดมากแลว้และขาด
การดูแลรักษาอยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในรัชกาลที่ 3 พระเจา้แผน่ดินทรงไม่ส่งเสริมการมหรสพมุ่ง
สนพระทยัไปที่การคา้ขายและการทาํนุบาํรุงพระศาสนา ดงันั้นการมหรสพในสมยัพระองคจึ์งเป็น
เพยีงแค่การปฏิบติัตามพระราชประเพณี ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
สนันิษฐานวา่กรมมหรสพและกรมหุ่นหลวงที่กรมพระพทิกัษเ์ทเวศน์ (ตน้ราชสกุลกุญชร) เป็น
เจา้กรมอยู ่รับผดิชอบในการดาํเนินการซ่อมแซมหุ่นหลวงที่ชาํรุดเสียหายอยา่งเร่งด่วน และอาจมี
การสร้างเพิม่เติมขึ้นมาบา้ง เช่น หวัหุ่นเร่ืองพระอภยัมณี ดงัปรากฏหลกัฐานวา่ไดน้าํออกเล่นใน
งานพระศพสมเด็จพระอริยวงษาคตยาน ณ เมรุวดัสะเกศ ใน จ.ศ. 1220 (พ.ศ. 2401) ซ่ึงมีมหรสพ 
โขน หนงั หุ่น ดอกไมเ้พลิง25  
                                                             

       24 "หมายรับสัง่รัชกาลที่ 4 เร่ืองมีหุ่นเล่นในงานสมโภชชา้ง จ.ศ. 1216" สมุดไทยดาํ, 
เลขที่ 40, ตู ้118, ชั้น 1/3, มดัที่ 7, ประวตัิตน้ฉบบักระทรวงมหาดไทย, หนา้ตน้, 2. 

       25 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 30. 
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        การเล่นหุ่นหลวงยงัคงเป็นการเล่นในงานออกพระเมรุมาตลอดรัชกาลที่ 4 ใน จ.ศ. 
1225 (พ.ศ.2406) กรมพระพทิกัษเ์ทเวศน์ เจา้กรมมหรสพและกรมหุ่นหลวงไดส้ิ้นพระชนมล์ง พระ
ราชโอรสคือ พระองคเ์จา้ สิงหนาทราชดุรงฤทธ์ิ  พระโอรส ทรงวา่ราชการในกรมต่อจากพระบิดา
ตลอดรัชกาล ในการพระศพพระเจา้พีย่าเธอ กรมพระพทิกัษเ์ทเวศน์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ชิญพระศพมาตั้งที่พระเมรุแลว้พระราชทานเพลิง ณ ทอ้งสนามหลวง 
สนันิษฐานวา่การมหรสพของหลวงคงจะไดจ้ดัเล่นมหรสพเป็นการใหญ่รวมทั้งหุ่นในกรมดว้ย ใน
ปีเดียวกนัน้ีไดมี้งานพระเมรุกลางเมืองที่สาํคญัอีกงานหน่ึงคืองานพระศพพระเจา้ลูกเธอ กรมหม่ืน
วศินุนารถนิภาธรณ ณ พระเมรุทอ้งสนามหลวง มีโขน 2 โรง หุ่น 2 โรง ง้ิว 1 โรง มอญราํ 1 โรง 
ละครชาตรี โมงครุ่ม กุลาตีไม ้สิงโต ยวนหก ไมต้ ํ่าสูง ยวนราํกถาง มงักรดอกไมเ้พลิง จากนั้นโปรด
เกลา้ใหร้อไวไ้ม่ร้ือพระเมรุ จดังานพระศพพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ขนิษฐานอ้ย ณ พระเมรุทอ้ง
สนามหลวง ในปีเดียวกนั นบัตั้งแต่นั้นมาก็มีงานพระเมรุกลางเมือง ณ ทอ้งสนามหลวง สืบ
ต่อเน่ืองกนัมา แมแ้ต่งานศพเสนาบดีก็โปรดเกลา้ใหท้าํ ณ ทอ้งสนามหลวง26 
        นอกจากจะนิยมเล่นหุ่นหลวงในงานพระเมรุมาโดยตลอดแลว้ ยงันิยม เล่น ในงาน
มหรสพที่จดัขึ้นเน่ืองในงานพระราชพธีิและเทศกาลต่างๆ เช่น งานพระราชพธีิบรมราชาภิเษก  พระ
ราชพธีิโสกนัต์   งานเฉลิมพระราชมณเฑียร   งานสมโภชชา้ง  งานสาํคญัที่หุ่นหลวงออกเล่นนั้น
ไดแ้ก่ งาน ฉลองวดัหลวง เช่นงานฉลองวดัปทุมวนาราม เม่ือปลายรัชกาล จ.ศ. 1229 (พ.ศ.  2410) 
การเล่นหุ่นหลวงปรากฏในพระราชพงศาวดารวา่  “มีการสมโภช โขนหุ่นละครง้ิว ไมต้ ํ่าสูง 3 วนั 
เวลาคํ่ามีหนงั มีระทาสูง 12 วา 6 ระทา และดอกไมเ้พลิงต่างๆ 4 คืน เสด็จไปประทบัแรมที่วงัริมวดั
ปทุม 5 ราตรี”27  
        ผูรั้บผดิชอบในการปลูกโรงหุ่น คือ สมุห์บญัชีจตุสดม ภท์ั้งส่ี แบ่งแยกตามหนา้ที่คือ 
กรมเมือง กรมท่า มีหนา้ที่ทาํโรงโขน ส่วนกรมวงั กรมนา ทาํโรงหุ่น โดยเบิกไมไ้ผแ่ละหวายจาก     
พระคลงัหลวง ผูรั้บผดิชอบในการจดัหาเคร่ืองเล่นและหุ่น คือ พนัจนัทนุมาตย หวัพนัมหาดไทย
เช่นเดียวกบัสมยัรัชกาลก่อนๆ การแสดงและการละครในสมยัรัชกาลที่ 4 เฟ่ืองฟูมาก เน่ืองจากทรง
เห็นวา่มีการแสดงละครมากๆ นั้นดี ทาํใหบ้า้นเมืองครึกคร้ืน อีกทั้งยงัเป็นหนา้เป็นตาใหแ้ก่
บา้นเมืองได ้จึงทรงอนุญาตใหพ้ระบรมวงศานุวงศ ์ขา้ราชการผูใ้หญ่และผูน้อ้ย เล่นละครผูช้าย
ผูห้ญิงได ้ทาํใหเ้กิดความนิยมละครกนัอยา่งแพร่หลาย เจา้ของโรงละครไดรั้บผลประโยชน์ จึงไดมี้

                                                             

       26 เร่ืองเดียวกนั, 31 - 32. 
       27 เจา้พระยาทิพากรพงศ ์,พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4 (พระนคร: องคก์ร

การคา้คุรุสภา, 2521), 369. 
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การบญัญติัภาษีละคอนขึ้น ในปี พ.ศ. 2402 ส่วนการเล่นหุ่นก็ตอ้งเสียภาษีดว้ยเช่นกนั กล่าวคือ หุ่น
ไทย เล่นวนั 1 ภาษี 1 บาท หุ่นจีน เล่นวนั 1 ภาษี 1 บาท28 

  
  

 
 
ภาพท่ี 6 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเล่าเร่ืองการแสดงหุ่นหลวงในวดัโสมนสัวิหาร 
ท่ีมา : เมืองโบราณ, วดัโสมนัสวหิาร (กรุงเทพฯ: ด่านสุธาการพิมพ,์ 2538), 58. 
 

 
 
ภาพท่ี 7 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเล่าเร่ืองการแสดงหุ่นหลวงในวดัมชัฌิมาวาส 
ท่ีมา : เมืองโบราณ, วดัมัชฌิมาวาส (กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุ่์งเรืองรัตน์, 2526), 22. 

                                                             

       28 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ,ต านานเร่ืองลครอิเหนา 
(กรุงเทพฯ: โรงพมิพไ์ทย, 2464), 100. 
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        ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงเป็นสมยัแห่งการปฏิรูป
ประเทศเขา้สู่สากลเพือ่ป้องกนัอธิปไตยของชาติจากลทัธิจกัรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคม 
ประเทศสยามในสมยัรัชกาลที่ 4 ซ่ึงเอาแบบอยา่งทางวฒันธรรมของตะวนัตกเขา้มาผสมผสานและ
ปรับใหเ้ขา้กบัวถีิความเป็นไทย แต่การแสดงหุ่นก็ยงัคงเล่นกนัต่อมาในรัชกาลน้ี พบหลกัฐานการ
แสดงหุ่นหลวงในจิตรกรรมฝาผนงัที่ วดัทองธรรมชาติ ฝ่ังธนบุรี ที่เขียนในรัชกาลน้ี  
        การเล่นหุ่นหลวงในรัชกาลน้ียงัคงเป็นมหรสพที่ใชเ้ล่นในงานพระเมรุเป็นหลกัเหมือน
รัชกาลก่อนๆ หากแต่ในรัชสมยัน้ีมีงานพระเมรุมาก ขอยกตวัอยา่งเฉพาะงานพระเมรุสาํคญั ตาม
หลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี เช่น งานพระศพพระเจา้ราชวงศเ์ธอ กรมขนุราชสีหวกิรม ณ เมรุวดัอรุณ จ.ศ. 
1231 (พ.ศ. 2412) มี โขน 1 โรง หุ่น 1 โรง ง้ิว 1 โรง หนงั 2 โรง29 งานพระบรมศพพระบามสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ณ ทอ้งสนามหลวง เคร่ืองเล่นสมโภชพระบรมศพ ใน จ.ศ.1231 (พ.ศ. 2412) 
ไดแ้ก่ โขน หุ่น หนงั โรงราํรธาลคอน มอญราํ งิ้ว สิงโต มงักร ไมต้ ํ่าสูง ดาบยวน นอนร้านหอก
ดาบ30  

       ในงานพระเมรุสาํคญัๆ เม่ือ ร.ศ. 108 (พ.ศ.  2432) ปรากฏหลกัฐานวา่มีการเล่นหุ่น
หลวงดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่ง เช่น งานศพเจา้พระยาสุรวงษไ์วยวฒัน์ และพระยาประภากรวงษ ์งาน
พระศพพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงวรศกัดาพศิาล งานพระศพพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้านภาจรจาํรัส
ศรี และพระเจา้ลูกเธอพระองคเ์จา้สมยัวโรดม และงานพระศพพระเจา้นอ้งยาเธอพระองคเ์จา้ศรี
เสาวภางค ์ณ เมรุทอ้งสนามหลวง เม่ือ ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) งานพระเมรุพระเจา้ราชวงศเ์ธอ กรม
ขนุเจริญผลภูลสวสัด์ิและพระเจา้ราชวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้กินรี งานพระเมรุพระเจา้บวรวงศเ์ธอ 
พระองคเ์จา้ดวงประภา และ พระเจา้บวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สุธารศ เม่ือสมยัปลายรัชกาล ร.ศ. 117 
(พ.ศ. 2441) หุ่นหลวงยงัคงมีการจดัแสดงหุ่นในงานพระเมรุ เช่น การพระศพพระสมัพนัธวงศเ์ธอ 
กรมหม่ืนนฤบาลมุขมาตย ์ณ เมรุวดัสระเกศ และการพระศพพระเจา้ลูกยาเธอ พระองคเ์จา้อนุสรศิริ
ประสาธน์ ณ เมรุวดัเทพศิรินทราวาศ เป็นตน้31 

       โดยทัว่ไปแต่เดิมหุ่นหลวงจะเล่นกนับนโรงเท่านั้น แต่ในสมยัรัชกาลที่ 5 มีการเล่นหุ่น
หลวงบนโรงพธีิโดยพระองคเ์จา้สิงหนาทราชดุรงฤทธ์ิทรงจดัหุ่นหลวงและพณิพาทยข์ึ้นไปเล่นบน

                                                             

       29 คณะกรรมการเอกสารทางประวตัิศาสตร์ สาํนกันายกรัฐมนตรี ,จดหมายเหตุพระ
ราชกิจรายวันในรัชกาลที่ 5 ปีมะโรง พ.ศ. 2411- ปีระกา พ.ศ. 2416 (กรุงเทพ ฯ: โรงพมิพท์าํเนียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2516), 35. 

       30 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 35-36. 
       31 เร่ืองเดียวกนั, 39, 41, 47. 
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เขาไกรลาศในพระราชพธีิโสกนัต ์พระเจา้ลูกเธอพระองคเ์จา้ศรีวไิลลกัษณ์ ดงัปรากฏในราชกิจจา
นุเบกษา วา่ “แลว้เกณฑหุ่์นเล่นบนเง้ือมเขาไกรลาศ แลลครเหล่าเชลยศกัด์ิเล่นหนา้ราชวตัร
ทรงเคร่ืองลอ้มเขาไกรลาศทั้งส่ีทิศ”32  

 
 
 

 
ภาพท่ี 8 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเล่าเร่ืองราวการแสดงหุ่นหลวงในวดัทองธรรมชาติ 
ท่ีมา : เมืองโบราณ, วดัทองธรรมชาต ิ(กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุ่์งเรืองรัตน์, 2525), 66. 
  
        งานฉลองคร้ังยิง่ใหญ่ในรัชสมยัน้ี คือ พระราชพธีิสมโภชพระนครครบหน่ึงร้อยปี ใน  
จ.ศ. 1244 (พ.ศ. 2425) มีมหรสพฉลองที่ทอ้งสนามหลวง ซ่ึงปรากฏหลกัฐาน ดงัน้ี 
 

       ในการสมโภชพระนครน้ีไดเ้กณฑพ์ระบรมวงศานุวงศท่ี์มีกรมแลว้ทาํระทาใหญ่และ
เกณฑก์รมเมืองทาํโรงโขน โรง  1 กรมนาทาํโรงโขนโรง  1 กรมวงัทาํโรงหุ่นโรง  1 กรมท่า 

                                                             

       32 "พระราชพธีิโสกนัต,์" ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 5, ตอนที่ 21 (22 กนัยายน 1886): 332-
348. 
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ทาํโรงหุ่นโรง 1 เป็นตน้ ทั้งน้ีให้เบิกไมไ้ผ ่ไมห้วาย จากพระคลงัราชการตามเคย และไดมี้
การสมโภชพระบรมอฐิัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทั้ง 4 พระองค ์อีก 5 วนั ให้              
พนัจนัทนุมาศหมายทูลพระบรมวงศานุวงศท่ี์มีกรมตอ้ง เกณฑร์ะทาให้ทราบ ระทานั้นอยา่
เพ่อให้ร้ือเสียงานหลงัจะตอ้งจุดอีก 5 คืน ให้เปล้ืองแต่เคร่ืองลงมาตบแต่งซ่อมแซมทาํเสียให้
งามดี เม่ือจวนถึงเวลางานจะไดแ้ต่ใหม่ แลว้ให้หมายบอกผูต้อ้งเกณฑท์าํโรง โขน ง้ิว หุ่น 
ละคอนท่ีทอ้งสนามหลวงนั้น ให้รอไวง้านหลงั อยา่เพ่อร้ือ แต่โรงตามแถวกาํแพงรอบพระ
นคร 18 ตาํบลนั้นร้ือได”้33  

 
        ในปี ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437) ในพระราชพธีิโสกนัต ์สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ  เจา้ฟ้า 
บริพฒัน์สุขมุพนัธุ ์และ สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าสมมติวงศว์โรไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
ฯ ใหท้าํเขาไกรลาศที่สนามหญา้หนา้พระที่นัง่จกัรีมหาปราสาท หุ่นที่แสดงยงัคงเป็นหุ่นหลวงเล่น
ที่ไหล่เขาชั้นล่างไม่ไดเ้ล่นในโรง34 

        นบัไดว้า่รัชสมยัน้ีเป็นยคุสุดทา้ยของการเล่นหุ่นหลวง เน่ืองจากปลายรัชสมยัไดย้ติุการ
แสดงมหรสพประกอบงานพระเมรุที่ทอ้งสนามหลวง และสนันิษฐานวา่หุ่นหลวงจะเลิกเล่น
หลงัจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัสวรรคต35 
 
2. หุ่นวังหน้า 

        ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ปรากฏการแสดงหุ่นที่มี
ลกัษณะ รูปแบบ และกลไกคลา้ยหุ่นหลวง แต่มีขนาดเล็กกวา่คือ หุ่นวงัหนา้ ซ่ึงสร้างโดย กรม
พระราชวงับวรวไิชยชาญ (พระองคเ์จา้ยอดยิง่ยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร ) กรมพระราชวงับวร
สถานมงคล พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั  พระองค์ ทรงมีพระปรีชา
สามารถรอบรู้ อีกทั้งโปรดการช่างและศิลปะแขนงต่าง ๆ โดยทรงใหก้ารอุปถมัภช่์างฝีมือเอก  ทรง
ตั้งโรงงานการช่างขึ้นในวงัหนา้หลาย ประเภท ทั้งช่างไม ้ช่างหล่อ  ช่างกลึง ช่างเคลือบ ของที่
ประดิษฐค์ิดทาํลว้นเป็นฝีมืออยา่งประณีตเรียกวา่สกุลช่างวงัหนา้ ที่มีฝีมือชั้นสูงในงานศิลปะหลาย
แขนง  และ ไดรั้บการยกยอ่งถือเป็นแบบอยา่งของช่างไทยสมยัหลงั  ในดา้นการแสดงกรม
พระราชวงับวรสถานมงคลทรงตั้งโรงละครและคณะงิ้วผูห้ญิงที่เรียกกนัวา่ ง้ิววงัหนา้ดว้ย  

                                                             

       33 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 40. 
       34 สมโภชพระนครครบร้อยปี (พระนคร: โรงพิมพรุ่์งเรืองรัตน์, 2502), 12. 
       35 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 48. 
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        ดว้ยเหตุผลน้ี วงัหนา้ในสมยัของพระองคจึ์งเป็นแหล่งศิลปวทิยาการที่สาํคญั แทบทุก
ดา้น งานประณีตศิลป์แห่งวงัหนา้ซ่ึงเป็นที่รู้จกักนัดีอีกประ เภทหน่ึง คือ งานการสร้างหุ่น  กรม
พระราชวงับวรสถานมงคลทรงโปรดเกลา้ใหส้ร้างหุ่นขึ้น 2 ชนิด คือหุ่นจีนและหุ่นไทย  โดยสร้าง
หุ่นจีนขึ้นก่อนและต่อมาจึงโปรดใหส้ร้างหุ่นไทย หุ่นทั้งสองชนิดแสดงอยูใ่นวงัหนา้ และอาจแสดง
ในงานอ่ืนๆ ตามแต่พระราชประสงค ์ดงัปรากฏในราชกิจจานุเบกษาวา่  "ในงานทาํบุญวนัสมภพ  ใน
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ครบ ๗๑ ปี กรมพระราชวงับวรสถานมงคล  จดัทาํหุ่นไปช่วย
เพลา ๑"36

 

 

 
 
ภาพท่ี 9 กรมพระราชวงับวรวิไชยชาญ ผูท้รงให้กาํเนิดหุ่นจีน และหุ่นวงัหนา้ 
ท่ีมา : Wikipedia, กรมพระราชวงับวรวไิชยชาญ, เขา้ถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม 2556,  เขา้ถึงไดจ้าก www. 
th.wikipedia.org 
  
        หุ่นไทยที่กรมพระราชวงับวรวไิชยชาญทรงคิดทาํขึ้นให ม่เป็นหุ่นที่สร้างเพือ่แสดง
เร่ือง รามเกียรต์ิ อนัประกอบดว้ย หุ่นตวัพระ หุ่นตวันาง หุ่นยกัษ ์หุ่นลิง หุ่นไพร่พลลิง หุ่นไพร่พล
ยกัษ ์ตวัถือธง ตวักางกลด หุ่นรูปมา้ หุ่น ฤๅษี หุ่นพราหมณ์ หุ่นนางค่อม หุ่นตวักากที่เป็นชาวบา้น
ชายหญิง และหุ่นตวันก  ฯลฯ ลกัษณะของหุ่น คลา้ยหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่อยา่งโบราณ  ตวัหุ่นมี
แขนขาเตม็ตวั มีไมแ้กนกั บสายใยชกัอวยัวะต่างๆ  ใหเ้คล่ือนไหว ได้ แต่ทาํตวัหุ่นใหมี้ขนาดเล็ก        
จกัรพนัธุไ์ดบ้รรยายลกัษณะหุ่นไทยของกรมพระราชวงับวรวไิชยชาญไวว้า่ 

                                                             

        36 "พระราชพธีิโสกนัต,์" ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 5, ตอนที่ 21 (22 กนัยายน 1886): 315. 
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      ตวัหุ่นทั้งหมดทาํดว้ยไมเ้น้ือเบา แกะเหลาเป็นรูปร่างคนตั้งแต่อกลงมาจนถึงสะโพก 
ส่วนเอวเคล่ือนไหวไม่ไดเ้หมือนอยา่งหุ่นหลวง มีแขน  3 ส่วน คือจากตน้แขนถึงขอ้ศอก
ส่วนหน่ึงจากขอ้ศอกถึงปลายขอ้มือส่วนหน่ึง และฝ่ามืออีกส่วนหน่ึง น้ิวมือของหุ่นน้ีกระดิก
ไม่ไดเ้ช่นหุ่นหลวง หากทาํน้ิวติดกนัเหมือนมือท่ีกาํลงัตั้งวงรํา กระดกไดท้ั้งมือ ส่วนขามี 2 
ส่วน คือจากตน้ขาถึงเข่าส่วนหน่ึงและจากเข่าถึงปลายเทา้ส่วนหน่ึง ทั้งหมดทาํดว้ยไมเ้น้ือ
เบาเช่นกนั เหลาแกะให้เป็นรูปร่าง แลว้เจาะเป็นรูตลอดลาํ เพ่ือร้อยสายใยเป็นเชือกเส้นเลก็ๆ 
สาํหรับบงัคบัให้หุ่นเคล่ือนไหว รูท่ีตน้แขนนบัดูแลว้มี 5 รู แต่ส่วนอ่ืนของหุ่นไม่สามารถจะ
ทราบไดว้่ามีก่ีรู สายชกัทั้งหมดมารวมกนัอยูท่ี่กน้หุ่น มีไมเ้ป็นแกนเสียบเขา้ไปทางกน้หุ่น
สาํหรับจบัชกัเชิด และมีแกนไมอ้นัเลก็ๆ สาํหรับเสียบคอหุ่นบงัคบัให้หนัไปมาไดอ้ยูเ่คียง
กนัอีก 1 คนั ท่ีแก่นไมอ้นัแรกมีแป้นติดไวเ้ป็นโลหะหรือไมแ้บนๆ ช้ินเลก็ๆ เจาะรู้ไว ้ 16 รู
สาํหรับแกนคอและสายชกัทุกสายให้ลงมาผา่นแป้น ท่ีแจะรู้ไวน้ี้ และปลายสายทุกสายจะมี
ห่วงวงแหวน ขนาดท่ีน้ิวคนจะสอดเขา้ไปในห่วงน้ีไดส้าํหรับชกัเชิดให้หุ่นเคล่ือนไหว”37 

  
        ส่วนหนา้หุ่นและเคร่ืองประดบัศีรษะ ตลอดจนเคร่ืองแต่งกายหุ่นทุกอยา่งทาํขึ้นอยา่ง
ประณีต ดงัที่จกัรพนัธุไ์ดบ้รรยายไวว้า่ 
 

      ศีรษะหุ่นทุกศีรษะจะมีนํ้าหนกัเบามาก คงจะเกาะดว้ยไมเ้น้ือเบาเช่นกนั ลวดลาย
กระจงัเคร่ืองประดบัศีรษะ เช่น ชฎาและจอนหู ลว้นเป็นอนัเลก็ๆ ปิดทองประดบักระจก
เกรียบตดัอนัเลก็ๆ หนา้ยกัษ ์หนา้ลิง หนา้พระ เขียนสีมีเส้นทองเส้นฮ่ออยา่งหวัโขน แต่
ไม่ไดท้าํอยา่งเป็นตวัโขนสวมหวัโขน หากทาํเป็นสีตามพงศท์ั้งตวั คือเขียนสีมาถึงคอ มือ 
และขาของตวัหุ่น หนา้นางและหนา้พระท่ีเป็นหนา้มนุษย ์ไม่ไดเ้ขียนเส้นฮ่ออยา่งหนา้พระ
นางของหวัโขนหรือหุ่นหลวง หากทาํผิวสีนวลจนัทร์ (สีจนัทร์อ่อน) เขียนสีเป็นเส้นค้ิว เส้น
ตา และปากดว้ยสีบางๆ ลอ้ดว้ยเส้นทองเส้นเลก็ๆการเยบ็ปักเคร่ืองแต่งกายหุ่นชุดเลก็น้ี ปัก
เยบ็ดว้ยเล่ือมเงิน เล่ือมทองขนาดเลก็จุกดว้ยลูกปัดแกว้สี และมีไหมทองตรึงเป็นลวดลายไป
รอบๆ เล่ือมอยูต่ามชายไหว ชายแครง ผา้รัดสะเอว สนบัเพลา และผา้ห่มนาง ท่ีน่าสงัเกต คือ
มีแถบ “นมหนู” ขนาดเลก็ทาํดว้ยแผน่เงินพบัขดักนัไปมา ตรึงลอ้ไปตามขอบของชายไหว 
ชายแครง อินทรธนู และเคร่ืองแต่งกายหุ่นเลก็น้ีแทบจะทุกช้ิน38 

  

                                                             

       37 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 88 - 89. 
       38 เร่ืองเดียวกนั, 89. 
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        หุ่นวงัหนา้   ที่กรมพระราชวงับวรวไิชยชาญทรงสร้างขึ้นน้ี   มีหลกัฐานวา่ไดเ้คยเล่น
ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้อยูห่วั ทอดพระเนตรในงานสมโภชชา้งเผอืกที่หนา้พระที่นัง่              
พุทไธสวรรย์   ดงัปรากฏในหนงัสือข่าวราชการ   เม่ือวนัที่   28  มิถุนายน   พทุธศกัราช 2419  ตอน
หน่ึงวา่  
     

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจึงเสดจ็ออกประทบั ณ พลบัพลาหนา้โรงทอดพระเนตรหุ่น
อยา่งใหม่ของกรมพระราชวงับวรสถานมงคลไดท้รงคิดข้ึนใหม่นั้นปลูกโรงลงในทอ้งถนน
ตรงหนา้พลบัพลาโรงนั้นยาวประมาณ ๑๐ วา ตวัหุ่นนั้นสูงประมาณ ๘ น้ิว  เม่ือเชิดนั้นไม่เห็น
ตวัคนเชิด แลเจรจาหรือพากยก์็ดีไม่เห็นตวัคนพากยค์นเจรจา มีแต่ตวัหุ่นออกมาเตน้รําท่าทาง
ต่างๆ แลในโรงนั้น รางพ้ืน รางเพดานเพ่ือจะไดเ้ชิดแลเหาะ 39 

 
        เน่ืองจากไม่พบหลกัฐานหรือรูปถ่ายบนัทึกการแสดง  ตลอดจนลกัษณะโรงของหุ่น
ชุดน้ีในที่ใดอีกนอกจากตวัหุ่นที่ยงัเหลืออยูเ่ท่านั้น จึงเป็นเร่ืองที่น่าเสียดายอยา่งยิง่ 

 

 
 

ภาพท่ี 10 หุ่นวงัหนา้พระสตัรุด 
ท่ีมา : จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นวงัหน้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงเทพ, 2540), 133. 
 

                                                             

       39 เร่ืองเดียวกนั, 33. 
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ภาพท่ี 11 หุ่นวงัหนา้นางเบญกาย 
ท่ีมา : จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นวงัหน้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงเทพ, 2540), 137. 
 

 
    
ภาพท่ี 12 หุ่นวงัหนา้มา้อุปการ 
ท่ีมา : จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นวงัหน้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงเทพ, 2540), 145. 
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ภาพท่ี 13 หุ่นวงัหนา้ทศกณัฐ์ 
ท่ีมา : จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นวงัหน้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงเทพ, 2540), 255. 
 

 
   
ภาพท่ี 14 หุ่นวงัหนา้หนุมาน 
ท่ีมา : จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นวงัหน้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงเทพ, 2540), 277. 
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ภาพท่ี 15 หุ่นวงัหนา้พระฤๅษี 
ท่ีมา : จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นวงัหน้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงเทพ, 2540), 280. 
 

 
    
ภาพท่ี 16 หุ่นวงัหนา้ตวักาก และตวัประกอบลกัษณะต่างๆ 
ท่ีมา : จกัรพนัธ์ุ  โปษยกฤต, หุ่นวงัหน้า (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รุงเทพ, 2540), 288. 
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3. หุ่นกระบอก 
        เป็นหุ่นที่เกิดขึ้นในสมยัรัชกาลที่ 5 หลกัฐานและความเป็นมาสามารถสืบคน้ไดม้าก
ที่สุดในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั หุ่นกระบอกน่าจะกาํเนิดขึ้นเป็นคร้ัง
แรกในบริเวณหวัเมืองทางภาคเหนือเร่ิมตั้งแต่ นครสวรรค ์พษิณุโลก และอุตรดิตถ ์หลกัฐานที่
เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงหุ่นกระบอกปรากฏในหนงัสือ ประวติัการณ์จอมพลเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี 
คร้ังที่ยกทพักลบัจากการไปปราบฮ่อ เม่ือเดือน 7 จ.ศ. 2149 (พ.ศ. 2430) ความวา่ 
 

    ในคืนวนัน้ี พระไชยบูรณ์ (นอ้งชายหม่อมหรุ่นในสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรี          
สุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ปลดัเมืองพิษณุโลกไดมี้หุ่นกระบอกฉลองแม่ทพักบักองทพั เล่น
เร่ืองขนุชา้ง ขนุแผน ตอน พระไวยรับอาสายกกองทพัไปตีเมืองนครเชียงใหม่ คร้ันรุ่งข้ึน   
แม่ทพัและนายทพันายกองก็พากนัไปนมสัการลาพระพุทธชินราช40 

 
        3.1 หุ่นกระบอกนายเหน่ง 

หุ่นกระบอกที่เล่นกนัในยคุแรกทางหวัเมืองเหนือสนันิษฐานวา่ เร่ิมมาจาก  นาย
เหน่ง ดงัปรากฏในสาสน์สมเด็จ ซ่ึงเป็นหตัถเลขาตอบโตก้นัระหวา่งสมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระยานริศ
รานุวติัวงศ ์กบั สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ความวา่  
 

จะทูลเลยไปถึงเร่ืองหุ่นกระบอกเพราะเร่ืองประวติัเก่ียวขอ้งกบัตวัหม่อมฉนัมากอยู ่
เม่ือพ.ศ. ๒๔๓๕ ปีท่ีกระหม่อมเขา้ว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงเดือนตุลาคม หม่อมฉนัข้ึน
ไปตรวจหวัเมืองเหนือ คร้ันนั้นลูกชายกลางอิทธิดาํรง (นอ้งรองจุลดิศ) อายไุดส้กั ๕ ขวบ ติด
หม่อมฉนัจึงตามไปดว้ย หม่อมราชวงศเ์ถาะ (เป็นทหารมหาดเลก็อยูก่่อนท่านคงรู้จกั) รับ
อาสาเป็นพ่ีเล้ียง เม่ือไปถึงเมืองอุตรดิตถ ์สามเณรรณชยัเวลานั้นเป็นพระยาสุโขทยัให้หุ่น
กระบอกมาเล่นให้ดู ไดเ้ห็นเป็นคร้ังแรก แกเล่าให้ฟังว่าหุ่นกระบอกเกิดข้ึนท่ีเมืองสุโขทยั 
ดว้ยคนข้ียาช่ือ "เหน่ง" ซ่ึงเท่ียวอาศยัอยูต่ามวดั เห็นหุ่นจีนไหหลาํ จึงเอาอยา่งมาคิดทาํเป็น
หุ่นไทย และคิดกระบวนร้องตามรอยหุ่นไหหลาํ มีคนชอบจึงเท่ียวเล่นหากิน ลูกชายกลาง

                                                             

       40 เจา้พระยาสุศกัด์ิมนตรี, ประวัติการณ์ จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (กรุงเทพฯ: 
องคก์รการคา้คุรุสภา, 2504), 68. 
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หม่อมฉนัไดเ้ห็นหุ่นชอบเป็นกาํลงั สามเณรรณชยัจึงไปขอมาให้ตวัหน่ึง แต่เวลาเดินทาง
หม่อมฉนัให้เขาทาํวอป่าให้เธอนัง่ ก็เล่นเชิดหุ่นเร่ือยมากบัคุณเถาะตลอดทาง41  

 
ประวติัของ นายเหน่ง จากคาํบอกเล่าของ นางบุญช่วย เปรมบุญ ซ่ึงเป็นหลานของ

นายเหน่งกล่าววา่ นายเหน่งไม่ใช่คนขี้ยาดงัที่ปรากฏในสาสน์สมเด็จ42 นายเหน่งเดิมเป็นคนหมู่บา้น
บางมะฝ่อ  อาํเภอโกรกพระ  จงัหวดันครสวรรค ์ ที่มีช่ือวา่ เหน่ง เน่ืองจากวา่ นายเหน่งเป็นคนมี
ศีรษะลา้น เป็นผูท้ี่มีความสามารถทางการแกะสลกั เขียนรูป ทั้งยงัสามารถแกะหนา้บนัได ้เน่ืองจาก
กระทาํผดิกฎหมายรับจา้งแกะแม่พมิพเ์หรียญเงินปลอม มีโทษถึงขั้นตอกเล็บมือ ดว้ยความกลวัจึง
หลบหนีอาญาลงไปทางใต ้และ ไดเ้ห็นการแสดงหุ่นจีนไหหลาํ  เกิดติดใจจึงคิดแกะหวัหุ่นขึ้นเป็น
หุ่นไทย แต่ทาํตวัหุ่นเลียนแบบจีนไหหลาํ คือ มีกระบอกเป็นแกน  

หุ่นกระบอกนายเหน่งในตอนแรกใชว้สัดุที่ไม่ค่อยจะคงทนนกั โดยใชห้วัมนัเทศ
มาแกะเป็นหวัหุ่นแทน พอหวัหุ่นเน่าเสียก็แกะขึ้นใหม่ไดท้นัที นายเหน่งทั้งร้องและเชิดหุ่นน้ี ต่อมา
นายเหน่งไดส้ร้างคณะหุ่นกระบอกขึ้นที่เมืองสุโขทยั และมีช่ือเสียง มาก ไม่สามารถสืบทราบไดว้า่ 
นายเหน่งมาอยูสุ่โขทยัเม่ือใด นอกจากน้ี นายเหน่งยงัมีเพือ่นช่ือ ตาดดั ซ่ึงเคยไปเชิดหุ่นกระบอกอยู่
กบันายเหน่งพกัหน่ึง ต่อมาจึงตั้งคณะหุ่นของตวัเรียกวา่  หุ่นตาดดั ที่เมืองพจิิตร  นายเหน่งมีลูกสาม
คนซ่ึงรับช่วงเล่นหุ่นต่อ คือ สุ่น กุล เปล้ือง ทั้งสามคนยดึอาชีพแสดงหุ่นกระบอกมาโดยตลอด 
หลงัจาก พีส่าวทั้งสองคนเสียชีวติ นางเปล้ือง จึงยา้ยมาเล่นหุ่นที่ปากนํ้ าโพ มีผูสื้บทอดต่อมาคือ 
นางบุญช่วยผูเ้ป็นลูก และตกทอดต่อกนัมาสู่รุ่นหลานคือ นางเชวง อ่อนละมา้ย ซ่ึงปัจจุบนัยงัทาํการ
แสดงหุ่นอยูท่ี่จงัหวดันครสวรรค ์ลกัษณะหุ่นของ นายเหน่ง มีศีรษะหุ่นแกะดว้ยไมเ้น้ือเบา เคร่ือง

                                                             

       41 สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวตัิวงศ ์และสมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, สาสน์
สมเด็จ, เล่ม 9 (พระนคร: องคก์รการคา้คุรุสภา, 2504), 125 - 126. 

       42 จกัรพนัธุ ์ไดรั้บคาํทกัทว้งจากคุณอดุลย ์เปรมบุญ ซ่ึงเดินทางมารับชมการแสดง                         
หุ่นกระบอก เร่ืองพระอภยัมณี ตอนหนีนางผเีส้ือสมุทร ในปี 2518 เก่ียวกบัเร่ืองราวของนายเหน่งวา่ 
"เป็นคนขี้ยา" นั้นไม่เป็นความจริงดงัที่ปรากฏในสาสน์สมเด็จฯ พร้อมนาํนางบุญช่วย เปรมบุญ 
ทายาทรุ่นหลานของนายเหน่งมายนืยนัความถูกตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ในเร่ืองของคาํวา่ "คนขี้ยา"  อาจ
สนันิษฐานไดว้า่อีกประการหน่ึงวา่ เป็นผูช่ื้นชอบในการสูบยาสูบมาก หากเป็นผูท้ี่ติดยาเสพติด
ร้ายแรงในสมยันั้น (ฝ่ิน) จะมีสรรพนามในการเรียกอยา่ งชดัเจน เช่น คนติดฝ่ิน หรือคนขี้ ฝ่ิน ฯลฯ
ดงันั้น "คนขี้ยา" ที่ปรากฏในสาสน์สมเด็จฯ จึงอาจมิไดห้มายถึงผูติ้ดยาเสพติดร้ายแรงแต่ประการใด 
ดงัความเขา้ใจของคนยคุปัจจุบนั 
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สวมศีรษะไม่เหลือเคา้ใหเ้ห็นลวดลายหรือกระจงัใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากไดรั้บการตกแต่งซ่อมแซม
ทบัถมกนัมาหลายฝีมือหลายสมยั จึงมีลกัษณะแปลกไปจากหุ่นกระบอกที่เห็นโดยทัว่ไป43  

 

 
    
ภาพท่ี 17 ลกัษณะของหุ่นกระบอกของนายเหน่ง ท่ีสืบทอดมาจนถึง นางเชวง อ่อนละมา้ย ในปัจจุบนั 
ท่ีมา : หุ่นกระบอกโบราณ คณะแม่ชะเวง นครสวรรค์, เขา้ถึงเม่ือ 17 มิถุนายน 2556. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://thaishowtv.blogspot.com/2010/02/blog-post.html 
 

 
  
ภาพท่ี 18 การแสดงหุ่นกระบอกของ คณะแม่เชวง จงัหวดันครสวรรค ์
ท่ีมา : หุ่นกระบอกโบราณ คณะแม่ชะเวง นครสวรรค์, เขา้ถึงเม่ือ 17 มิถุนายน 2556. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://thaishowtv.blogspot.com/2010/02/blog-post.htm 

                                                             

       43 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 150. 
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       3.2 หุ่นกระบอกคณะหม่อมราชวงศเ์ถาะ 
บุคคลสาํคญัอีกท่านหน่ึงที่ทาํใหหุ่้นกระบอกไดรั้บการบนัทึกเป็นหลกัฐาน  อีกทั้ง

ยงัสนันิษฐานวา่เป็นหุ่นกระบอกคณะแรกของกรุงเทพฯ แมว้า่การเล่นหุ่นกระบอกจะมีมาแลว้ตาม
หวัเมือง เน่ืองจากในปี พ .ศ . 2435 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เสด็จไป
ตรวจราชการเมืองเหนือ  หม่อมราชวงศเ์ถาะไดต้ามเสด็จดว้ยในฐานะ พระพีเ่ล้ียงพระโอรส ของ
เสด็จในกรม เม่ือไดมี้โอกาสพบหุ่นกระบอกทางหวัเมืองเหนือ จึงไดน้าํแบบอยา่งมาสร้างหุ่น ทาํให้
เกิดหุ่นคณะคุณเถาะขึ้น 

หุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศเ์ถาะ หรือที่เรียกวา่หุ่นคุณเถาะ เป็นหุ่นกระบอกที่
ทาํขึ้นในปี พ.ศ. 2436 ซ่ึงถือเป็นหุ่นกระบอกคณะแรกของกรุงเทพฯ และเป็นที่รู้จกัรํ่าลือกนัใน
สมยันั้น เพราะถึงแมว้า่หุ่นกระบอกตามหวัเมืองจะมีเล่นกนัก่อนหนา้น้ีแลว้ แต่หุ่นหม่อม ราชวงศ์
เถาะ ก็เป็นของใหม่สาํหรับคนในกรุงเทพฯ อีกทั้งคงจะสร้างตวัหุ่นและฉากประกอบการแสดงได้
งดงามกวา่หุ่นที่เล่นตาม หวัเมือง  คนทัว่ไปจึงนิยมดูกนัมาก  เป็นเหตุใหเ้กิดหุ่นกระบอกคณะอ่ืนๆ  

ตามมาอีกหลายคณะในยคุเดียวกนั 

ประวตัิความเป็นมาของหม่อมราชวงศเ์ถาะไม่ค่อยชดัเจนเน่ืองจากไม่อาจสรุปได้
วา่สกุลของท่าน คือ "พยคัเสนา" จากไดรั้บการบอกเล่าของ คุณวราห์ โรจนวภิาต ซ่ึงมีศกัด์ิเป็น
เหลนของหม่อมราชวงศเ์ถาะ  ยนืยนัวา่หม่อมราชวงศเ์ถาะมิไดใ้ชส้กุลวา่ "พยคัฆเสนา" ดงัที่ได้
บรรยายไวใ้นหนงัสือ "การละเล่นของไทย" ของนายมนตรี ตราโมท หากมีนามสกุลวา่ "ปาลกะ
วงศ"์ ตามสกุลที่สืบมา44  หม่อมราชวงศเ์ถาะ เป็นบุตรของ หม่อมเจา้ชายจกัรจัน่ ปาลกะวงศ ์โอรส
ของกรมหม่ืนนราเทเวศร์ (ทองปาน  )ตน้ราชสกุลปาลกะวงศ ์กบั เจา้หญิงมะเด่ือ ผูเ้ป็นธิดาของ 
สมเด็จเจา้ฟ้ากรมขนุอินทรพทิกัษ ์ (จุย้ )  พระราชโอรสองคโ์ตของสมเด็จพระเจา้ตากสิน มหาราช  

เม่ือสืบคน้จากหนงัสือราชสกุลวงศไ์ดพ้บช่ือพระบิดาของหม่อมราชวงศเ์ถาะ อีกทั้งบา้นของท่าน
อยูแ่ถววดัดุสิตตาราม ซ่ึงเป็นที่พาํนกัของเจา้นายฝ่ายวงัหลงั ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้า่ หม่อมราชวงศ์
เถาะ สืบเช้ือสายมาจากราชสกุลปาลกะวงศ ์อนัเป็นเช้ือสายมาจากกรมพระราชวงับวรสถานพมุิข 
(วงัหลงั) ซ่ึงสามารถเขียน แผนผงัไดด้งัน้ีเพือ่ง่ายต่อความเขา้ใจ 
 
 

                                                             

       44 เร่ืองเดียวกนั, 156. 
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แผงผงัที่ 1 แสดงลาํดบัสายสกุลของหม่อมราชวงศเ์ถาะ ปาลกะวงศ ์

การเสด็จตรวจราชการหวัเมืองเหนือ ของสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ใน

ปี พ.ศ. 2435 พระยาศรีธรรมศุภราช (ครุธ หงสนนัท์)  ผูส้าํเร็จราชการเมืองสุโขทยั ไดจ้ดัหุ่น

กระบอกมาเล่นใหท้อดพระเนตร เม่ือคราวกลบัมาถึงกรุงเทพ หม่อมราชวงศเ์ถาะเกิดความคิดที่จะ

เล่นหุ่น    จึงทูลขอทุนทรัพย์จากสมเด็จในกรมไปลงทุนทาํ  ทาํให้เกิดหุ่นกระบอกขึ้นในกรุงเทพ 

เรียกวา่ หุ่นคุณเถาะ ดงัปรากฏในสาสน์สมเด็จ ความวา่  

      แต่เม่ือกลบัมากรุงเทพฯไดส้กัหน่อยหน่ึง ชายกลางป่วยส้ินชีพ คุณเถาะเกิดความคิดจะ
เล่นหุ่นยืมเงินหม่อมฉนัไดล้งทุนทาํ ก็เกิดมีหุ่นกระบอกข้ึนในกรุงเทพฯ ราวพ.ศ. ๒๔๓๖  
แต่แรกมกัเรียกว่า “หุ่นคุณเถาะ” ดว้ยประการฉะน้ี45  

 
หุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศเ์ถาะมีช่ือเสียงวา่สวยงามและเป็นหุ่นกระบอกคณะ

แรกของกรุงเทพที่เคยไดแ้สดงต่อหนา้พระพกัตร์ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาที่บางปะอิน ดงั

                                                             

        45 สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวตัิวงศแ์ละสมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, สาสน์
สมเด็จ, เล่ม 9, 346 - 347. 

สมเดจ็เจ้าฟ้า กรมพระยาอนุรักษ์เทเวศ์ กรมพระราชวงับวรสถานพมุิข 
กรมพระราชวงัหลงัในรัชกาลท่ี 1 (พระนามเดิม ทองอิน) 

 

พระอคัรชายา 
(เจา้ครอกขา้งในทองอยู)่ 

สมเดจ็เจ้าฟ้า กรมขุนอนิทรพทิักษ์ 
พระราชโอรสองคโ์ตของสมเด็จพระเจา้ตากสิน 

(พระนามเดิม จุย้) 

 

พระสัมพนัธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปาน กรมหมื่นนราเทเวศร์ 
(พระนามเดิม ทองปาน )ตน้ราชสกุลปาลกะวงศ ์

 

เจ้าหญิงมะเดือ่ 

 

หม่อมเจ้าชายจักรจั่น 

หม่อมราชวงศ์เถาะ ปาลกะวงศ์  

หม่อมไม่ทราบนาม 
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ปรากฏในสาส์นสมเด็จ ความวา่วา่ “ หุ่นคุณเถาะนั้นไดเ้ห็นเป็นคร้ังแรกที่ไหน ฝ่าบาทนาํไปเล่น
ถวาย ดูเหมือนที่บางปะอิน จะเป็นงานอะไรก็ลืมไปเสียแลว้”46  (งานบางปะอิน) ที่สมเด็จเจา้ฟ้ากรม
พระยานริศรานุวตัิวงศ ์ทรงเอ่ยถึงน้ีปรากฏหลกัฐานในราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10 
แผน่ที่ 27 วนัที่ 1 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก 112 หนา้ 285 ดงัน้ี 
  

     วนัท่ี 19 กนัยายน รัตนโกสินทร์ศก 112 เวลาย ํ่าคํ่า พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็
ออกพระท่ีนัง่วโรพาษพิมาน ประทบัท่ีปรําริมนํ้าขา้งตพานเสดจ็ โปรดเกลา้ฯ ให้เรียกเรือ
แข่ง... เม่ือเรือแข่งแลว้ เร่ิมมีการเล่นท่ีลานพระท่ีนัง่วโรพาษพิมาน และในสระมีแตรวงพิณ
พาทย ์ทแย แลเพลงแคนต่างๆ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทอดพระเนตรหุ่น (เลียนอยา่ง) 
เมืองเหนือจนเวลาทุ่มเศษ เสดจ็ข้ึนประทบัในพระท่ีนัง่วโรพาษพิมาน47 

  
หุ่น  “เลียนอยา่ง ” เมืองเหนือน้ี สนันิษฐานวา่ก็คือหุ่นของ หม่อมราชวงศเ์ถาะ

นัน่เอง อาจเป็นไปไดว้า่ในสมยันั้นยงัไม่ไดเ้รียกวา่หุ่นกระบอก  
หม่อมราชวงศเ์ถาะ ยงัเคยสร้างหุ่นกระบอกถวาย สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ             

เจา้ฟ้าอษัฏางคเ์ดชาวธุ กรมหลวงนครราชสีมา เม่ือยงัทรงพระเยาว ์ซ่ึงเป็นที่โปรดปรานและถูก
พระทยัเป็นอยา่งมาก  ในส่วนของการเชิดหุ่น คนเชิดหุ่นในคณะของ หม่อมราชวงศเ์ถาะ  คือ แม่
เคลือบ  ผูมี้ช่ือเสียงในดา้นการเชิดหุ่นที่มีความอ่อนชอ้ย งดงาม และขบัร้องไดอ้ยา่งไพเราะ ดงั
ปรากฏในสาสน์สมเด็จ วา่“เร่ืองหุ่นกระบอก เรียกวา่หุ่นคุณเถาะนั้น เกลา้กระหม่อมทราบดี คนเล่น
ก็ทราบวา่ช่ือนางเคลือบ”48  

นอกจากแม่เคลือบแลว้ก็ยงัมี นายเปียก ประเสริฐกุล ผูท้ี่มีช่ือเสียงมากที่สุดคน
หน่ึงในวงการหุ่นไทย แต่เดิมเป็นเด็กในบา้นของ หม่อมราชวงศเ์ถาะ  ทาํหนา้ที่คุมเคร่ืองโขนและ
เป็นผูเ้ชิดหุ่นคนสาํคญัอีกคนหน่ึง ต่อมา นายเปียก ผูน้ี้ไดต้ั้งคณะหุ่นของตนเองขึ้นมา ซ่ึงจะกล่าว
ประวติัคณะหุ่นกระบอกของนายเปียกในหวัขอ้ต่อไป หม่อมราชวงศเ์ถาะมีภรรยาช่ือ คุณทิพย ์เป็น
ผูดู้แลและจดัการทุกส่ิงทุกอยา่งในคณะ เม่ือคุณทิพยถึ์งแก่กรรม กิจการการแสดงหุ่นของคุณเถาะก็
เร่ิมซบเซาลง จนตอ้งยกเลิกกิจการและไดข้ายหุ่นกระบอกทุกตวัไป หลงัจากเลิกเล่นหุ่นไม่นาน 
หม่อมราชวงศเ์ถาะก็ถึงแก่กรรม                 
                                                             

       46 เร่ืองเดียวกนั, 363. 
       47 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 154-155. 
       48 สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวตัิวงศแ์ละสมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, สาสน์

สมเด็จ, เล่ม 9, 363. 
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3.3 หุ่นกระบอกคณะนายเปียก ประเสริฐกุล 
หุ่นกระบอกคณะนายเปียก เกิดขึ้นหลงัจากคณะหุ่นของ หม่อมราชวงศเ์ถาะ  หรือ

อาจกล่าวไดว้า่ เป็นหุ่นกระบอกที่แตกแขนงออกมาจากคณะหุ่น หม่อมราชวงศเ์ถาะ  "นายเปียกผู ้
ก่อตั้งคณะ เกิดเม่ือ พ.ศ. 2420 ตน้สมยัรัชกาลที่ 5 บา้นเกิดอยูข่า้งวดัเสาประโคน หรือ วดัดุสิตตา
รามเชิงสะพานพระป่ินเกลา้ในปัจจุบนั พอ่ช่ือนุย้ แม่ช่ืออ่ิม" 49  เดิมเป็นเด็ก คุมเคร่ืองโขน หม่อม
ราชวงศเ์ถาะ ตั้งแต่ยงัไม่ไดส้ร้างหุ่น และมีญาติผูพ้ีท่ี่เป็นคนเชิดหุ่นอยูใ่นคณะช่ือวา่ “แม่เคลือบ ” 
หลงัจากการก่อตั้ง คณะหุ่นหม่อมราชวงศเ์ถาะ แลว้ นายเปียกจึงเร่ิมหดัเชิดหุ่นจนเป็น โดยเร่ิมจาก
การเชิดหุ่นตวัตลกก่อน และจึงค่อยๆ หดัการเชิดหุ่นตวัพระ นาง และยกัษต์ามลาํดบั กล่าวไดว้า่นาย
เปียก เชิดหุ่นไดดี้ตั้งแต่อาย ุ16 ปีเท่านั้น ซ่ึงถือวา่อายยุงันอ้ย การแสดงหุ่นคร้ังแรกที่พระราชวงับาง
ปะอินในงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือ ปี พ.ศ. 2436 มี
การเล่นหุ่นเร่ือง ขนุชา้ง ขนุแผน ตอน แต่งงานพระไวย "นายเปียก ไดเ้ชิดหุ่นขนุชา้งซ่ึงเป็นตวัตลก 
ปรากฏวา่บทเจราจาเป็นที่ตอ้งพระทยัพระเจา้อยูห่วัและขา้ราชบริพารที่ตามเสด็จ จึงพระราชทาน
เงิน 1 ถุงเป็นรางวลัพเิศษสาํหรับบทตลก" 50 "ใครมีงาน หาหุ่นคุณเถาะไปเล่น มกักาํชบัวา่ตอ้งเอา 
นายเปียกไปเชิดดว้ย"51 

ในปี พ .ศ . 2440 นายเปียกไดแ้ต่งงานมีครอบครัวกบั “แม่ม่ิง” ผูเ้คยเป็นละครของ
พระองคเ์จา้เฉิดโฉมฯ พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั นายเปียกจึงคิดสร้างหุ่น
กระบอกขึ้นเป็นของตนเอง เม่ือปี พ .ศ . 2442 ซ่ึงในขณะนั้นนายเปียกมีอายไุด้ 22 ปี และไดค้ิดสร้าง
หุ่นกระบอกเพือ่ใชแ้สดงเองดงัความวา่ 
 

    แรกทีเร่ิมสร้างหุ่นตอ้ง “แอบ”สร้างมิให้คุณเถาะผูเ้ป็นเจา้นายทราบ ดว้ยคนแต่ก่อนถือ
ว่าเป็นการแขง็ขอ้หรือ “ตั้งตน” เอาใจออกห่างเจา้นาย  อยา่งไรก็ตามเม่ือคุณเถาะเห็นว่านาย
เปียกมีความตั้งใจจริงและรักในอาชีพและศิลป ะการเล่นหุ่นกระบอก ถึงแมจ้ะด่าว่าใน
ระยะแรก แต่ก็อนุโมทนาและนิยมยินดี52 
 
       ดว้ยเหตุน้ีหุ่นคณะนายเปียกจึงเป็นหุ่นคณะเกิดใหม่ ที่แตกสายมาจากหุ่นกระบอกของ

หม่อมราชวงศเ์ถาะ  และร่วมสมยัเดียวกบัหุ่นกระบอกทุกคณะที่เกิดขึ้นภายหลงั เช่น หุ่นพระองค์
                                                             

       49 อเนก นาวกิมูล, “หุ่นมีตวั,” อนุสารอสท. 20, 12 (กรกฎาคม, 2523) : 52. 
       50 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 157. 
       51 อเนก นาวกิมูล, “หุ่นมีตวั,”, 54. 
       52 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 190. 
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เจา้สุทศัน์ฯ หุ่นจางวางต่อ หุ่นจางวางสอน หุ่นนายวงิ เป็นตน้ หุ่นคณะนายเปียกเป็นที่นิยมมาก
เน่ืองจากเชิดหุ่นไดอ้ยา่งอ่อนชอ้ยคลา้ยละคร เน่ืองจาก แม่ม่ิงภรรยานายเปียก เคยเล่นละครมาก่อน 
จึงไดด้ดัแปลงผสมผสานท่าทางการเชิดหุ่นกบัท่าราํละครเขา้ดว้ยกนัทาํใหส้ามารถเชิดหุ่นไดอ้ยา่ง
สวยงาม 
 

 
 

ภาพท่ี 19 นายเปียก ประเสริฐกุล ผูก่้อตั้งคณะหุ่นกระบอกนายเปียกท่ีมีช่ือเสียงในอดีต 
ท่ีมา : อเนก นาวิกมูล, หุ่นเมืองไทย (กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ,์ 2547), 37. 

 

การสร้างหุ่นกระบอกชุดแรกของนายเปียก ตามคาํบอกเล่าของ ครูช้ืน สกุลแกว้ 

บุตรสาวของนายเปียก เล่าวา่  

ผูส้ร้างหุ่นชุดแรกนั้นมีดว้ยกนั 2 คน คือ ครูมณี เป็นสตรีและเป็นช่างป้ัน ครูศิริ เป็นช่างทาํ
หวัโขนท่ีมีช่ือเสียงมาก ศีรษะหุ่นกระบอกของนายเปียก ท่ีเป็นหวัพระ หวันาง หวัพราหมณ์
เกสร หวักุมาร หวัอุศเรน ท่ีเป็นหนา้แบบละครลว้นเป็นฝีมือของครูมณีทั้งส้ิน หวัหุ่นฝีมือครู
มณี ใชว้สัดุท่ีเป็นกระดาษ ขา้งในกะโหลกกลวง ใชข้ี้ผ้ึงผสมชนัป้ันแต่งแลว้จึงปิดกระดาษ
เขียนสี อีกทั้งมีลกัษณะเป็นหนา้อยา่งมนุษย ์ไม่ทาํหนา้ทรงมะตูมแบบอยา่งโบราณ ส่วนศีรษะ
หุ่นท่ีครูสิริสร้างนั้นมี ศีรษะพระฤๅษี รวมทั้งหวัยกัษแ์ละหวัลิง ใชว้สัดุท่ีเป็นไมส้กัแกะเป็น
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ส่วนหวัและป้ันแต่งดว้ยรัก ปิดกระดาษเขียนสี ส่วนเส้ือหุ่นและมือของหุ่นนั้น แม่ม่ิง ภรรยา
ของนายเปียกเป็นผูส้ร้างข้ึนเอง มือหุ่นของคณะนายเปียกมือขวาของตวัพระท่ีถืออาวุธแกะ
ดว้ยไม ้แต่มือซ้ายท่ีตั้งวงรําทาํดว้ยหนงั คือใชห้นงัววัหรือควายท่ีขดูขนออกส้ิน แลว้มาแช่นํ้า
อยูห่ลายอาทิตย ์จนหนงันุ่ม จึงเอามาตดัเป็นรูปมือมีน้ิว จึงเอาลวดพนัจนงอ เหมือนมือกาํลงัรํา 
นาํไปตากแดดให้คงท่ี เม่ือแกะลวดออกแลว้ปิดกระดาษทาสีฝุ่ นสีขาว53 

 

 
   
ภาพท่ี 20 จกัรพนัธ์ุ ขณะเชิดหุ่นกบัครูช้ืน (ชูศรี) สกุลแกว้ ทายาทผูสื้บทอดหุ่นกระบอกจากนายเปียก ผู ้
                 เป็นพ่อ  
ท่ีมา : คดิถึงคุณยายช้ืน สกุลแก้ว ปรมาจารย์ด้านหุ่นกระบอก, เขา้ถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://mblog.manager.co.th/suriya105/th-54589/ 

 

หุ่นกระบอกชุดแรกของ นายเปียก ใชเ้ชิดมาได ้15 ปี คือ พ.ศ. 2457 นายเปียก รู้สึก
วา่หุ่นมีขนาดเล็กเกินไปทาํใหผู้ช้มที่อยูไ่กลมองเห็นไม่ชดั ดงันั้นเขาจึงสร้างหุ่นขึ้นใหม่อีกชุด
เรียกวา่ “หุ่นละครเล็ก” มีแขนและขาเหมือนละครจริง และนาํออกแสดงหลงัจากสงครามโลกคร้ังที่ 
2 สงบ หุ่นกระบอกชุดแรกจึงถูกเก็บไวไ้ม่ไดถู้กนาํออกมาแสดงอีกเลย จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2495 ใน
รายการของสถานีโทรทศัน์ หุ่นกระบอกชุดแรกของ นายเปียก  ไดถู้กนาํออกมาแสดงอีกคร้ังโดย
เล่นเร่ือง พระอภยัมณี เป็นตอนยาว และต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ก็ไดก้ลบัไปแสดงทางโทรทศัน์อีก
คร้ังในทอ้งเร่ืองเดิม หลงัจากนายเปียก ประเสริฐกุล ถึงแก่กรรม ในปี  พ.ศ. 2502 หุ่นกระบอกคณะ
นายเปียกไดอ้ยูใ่นความดูแลของบุตรสาวคือ น.ส. หวา่ ประเสริฐกุล (พีส่าวของครู ช้ืน สกุลแกว้) 
และตกอยูใ่นความดูแลของครูช้ืน สกุลแกว้ หลงัจาก น.ส. หวา่ ถึงแก่กรรม จนถึงปี พ.ศ. 2519 ครู
                                                             

       53 เร่ืองเดียวกนั, 191 - 192. 
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ช้ืนไดข้ายหุ่นกระบอกชุดแรกใหแ้ก่ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ซ่ึงเขาไดน้าํหุ่นเหล่านั้นมาซ่อมแซม อีก
ทั้งยงัสร้างตวัหุ่นเพิม่เติมขึ้นอีก ต่อมาจกัรพนัธุไ์ดน้าํหุ่นชุดน้ีออกแสดง เร่ืองพระอภยัมณี ตอนหนี
ผเีส้ือสมุทร ในวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นการเกิดหุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์โปษยก
ฤต และคณะขึ้น  
 

 
    
ภาพท่ี 21 หุ่นกระบอกอาเหยก็ หุ่นตวัตลก (ตวักาก) ท่ีสร้างช่ือเสียงให้คณะนายเปียกในอดีต 
ท่ีมา : ยรู กมลเสรี, คุณยายหุ่นกระบอก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2540), 39. 

 

 
    
ภาพท่ี 22  หุ่นกระบอกนายโรง (ตวัพระ) คณะนายเปียก 
ท่ีมา : ยรู กมลเสรี, คุณยายหุ่นกระบอก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2540), 41. 
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ภาพท่ี 23 หุ่นกระบอกนางผีเส้ือสมุทร คณะนายเปียก 
ท่ีมา : ยรู กมลเสรี, คุณยายหุ่นกระบอก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2540), 45. 
 

 
   
ภาพท่ี 24 หุ่นกระบอกพระฤๅษี หุ่นกระบอกรุ่นแรกของคณะนายเปียก 
ท่ีมา : ยรู กมลเสรี, คุณยายหุ่นกระบอก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2540), 47. 
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ภาพท่ี 25 หุ่นกระบอกสินสมุทร หุ่นกระบอกรุ่นแรกของคณะนายเปียก 
ท่ีมา : ยรู กมลเสรี, คุณยายหุ่นกระบอก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2540), 47. 
 
        3.4 หุ่นกระบอกคณะเชิดชูชาํนาญศิลป 

หุ่นกระบอกคณะเชิดชูชาํนาญศิลปก่อตั้งโดย ครูวงษ ์รวมสุข ที่อาํเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ครูวงษ ์รวมสุข  ซ่ึงแก่กวา่ครูช้ืนไม่ก่ีปี  เกิดที่บา้นขา้งวดัเพชรสมุทร ปลาย
สมยัรัชกาลที่ 5  เม่ือวนัที่ 17 ตุลาคม พ .ศ.  2451 ท่านเป็นบุตรคนที่ 6 ของนายสวา่ง นางสมบูรณ์ 
รวมสุข จากจาํนวนบุตรธิดา  13 คน ซ่ึงเป็นหญิง 7 คน ชาย 6 คน ครูวงษ์ถึงแก่กรรมดว้ยโรคชรา 
เม่ือวนัที่ 12 กนัยายน พ .ศ.  2537 อาย ุ86 ปี ครูวงษ์เร่ิมหดัเชิดหุ่นกระบอกกบัแม่เคลือบผูเ้ป็นตน้
เสียงหุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศเ์ถาะ โดยแม่เคลือบยา้ยไปใชชี้วติบั้นปลายที่จงัหวดั
สมุทรสงคราม และไดห้ดัใหใ้นคนละแวกนั้นเชิดหุ่น จนตั้งเป็นคณะแลว้คุมกนัออกแสดง ซ่ึงครู
วงษก์็เป็นเด็กร่วมอยูใ่นคณะของแม่เคลือบดว้ย โดยเร่ิมเชิดเป็นตวัประกอบและตวักาก ตวัเขน จน
เล่ือนฐานะขึ้นมาไดเ้ชิดหุ่นตวัดี เม่ือครูวงษไ์ดห้ลกัการเชิดหุ่นจากแม่เคลือบแลว้จึงฝึกต่อเอาเอง
ดว้ยใจรักจนสามารถบงัคบัไมก้ระบอกหุ่นไดอ้ยา่งชาํนาญภายหลงั เม่ือปีพ.ศ.  2475 มีผูม้าขอใหค้รู
วงษไ์ปสอนเชิดหุ่นที่ตาํบลแควออ้ม อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ผูห้าคือแม่กลีบ เนติ
พกัตร์ ซ่ึงมีใจรักหุ่นกระบอก ถึงกบัแกะหนา้หุ่นเองทั้งโรง ครูวงษไ์ดไ้ปหดัหุ่นใหก้บัคณะแม่กลีบ 
สร้างตวัหุ่นและฉากจนสามารถออกเล่นรับงาน และในที่สุดก็ไดรั้บช่วงต่อเป็นหวัหนา้คณะหุ่น 
เป็นที่รู้จกักนัในช่ือวา่ "หุ่นนายวงษ"์ หรือ "หุ่นตาวงษ"์ 

เม่ือเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2520 ครูวงษไ์ดรั้บเชิญจากหุ่นกระบอกสมคัรเล่นคณะ        
จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ใหม้าร่วมเชิดในฐานะครูอาวโุส ในการแสดงหุ่นกระบอกเร่ืองรามเกียรต์ิตอน
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นางลอย ณ วงัสวนผกักาด และต่อมาในปี พ.ศ. 2521 หอศิลป์พรีะศรี ไดเ้ชิญหุ่นกระบอกคณะชูเชิด
ชาํนาญศิลป ของครูวงษ ์รวมสุข ใหม้าแสดงหุ่นเร่ืองพระอภยัมณี ตอนหนีนางผเีส้ือ ณ หอศิลป์พรีะ
ศรี 2 รอบ ปรากฏวา่ไดรั้บความสนใจอยา่งคบัคัง่และยงัไดรั้บเชิญมาแสดงในรายการของ ดร.อุทิศ 
นาคสวสัด์ิ ทางโทรทศัน์ เร่ืองพระอภยัมณี ตอนหนีนางผเีส้ือ อีกหลายคร้ังเม่ือปี พ.ศ. 2522  

ตวัหุ่นกระบอกของคณะเชิดชูชาํนาญศิลป จะมีขนาดใหญ่กวา่หุ่นกระบอกคณะ
อ่ืนๆเล็กนอ้ย ทั้งการสร้างหุ่น ฉากและการแสดงก็เป็นลกัษณะแบบหุ่นกระบอก "พื้นบา้น" โดย
แทจ้ริง คือไม่เนน้ความวจิิตรของตวัหุ่น ฉาก เคร่ืองประกอบฉาก ตลอดจนการร่ายราํ ตวัหุ่นนาง
ผเีส้ือสมุทรทาํหวัเป็นผมกระเซิงและมีหนา้อก (นม) หอ้ยโผล่ออกมาจากผา้ห่มนางเหมือนหุ่นตวั
ตลก และเล่นสนุกคะนองเตม็ที่ ส่วนหวัหุ่นตวัพระตวันางอ่ืนๆ ก็แกะดว้ยไมท้ั้งแท่ง หวัตวัตลกบาง
ตวัทาํปากอา้ไดหุ้บไดส้าํหรับบทเจรจา ทางร้องเพลงหุ่นเคลา้ซออูข้องคณะคณะเชิดชูชาํนาญศิลป มี
ทางร้องที่ไพเราะแปลกออกไปจากที่ร้องๆ กนัอยูโ่ดยมาก โดยเฉพาะเม่ือเร่ิม "ร้องทา้ว" จะฟังดู
แปลกเป็นอีกสกุลช่างหน่ึงทีเดียว ขอ้ที่น่าสงัเกตก็คือ แมหุ่้นของครูวงษ ์จะออกมาในรูปของ
การละเล่นแบบพื้นบา้นไม่พถีิพถินัในความงดงามของตวัหุ่นหรือเคร่ืองประกอบการแสดง แต่ครู
วงษก์็เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการถ่ายทอดและให ้"หลกั" ในการเชิดเบื้องตน้ ตลอดจนกลเม็ด
ต่างๆ ของการเชิดหุ่นไดเ้ป็นอยา่งดี54 
 

 
  
ภาพท่ี 26  ครูวงษ ์รวมสุข ผูก่้อตั้งหุ่นกระบอกคณะเชิดชูชาํนาญศิลป  
ท่ีมา : คณะหุ่นกระบอก, เขา้ถึงเม่ือ 17 มิถุนายน 2556. เขา้ถึงไดจ้ากhttp://kanchanapisek.or.th/kp6/ 
sub/book/book.php?book=32&chap=2&page=t32-2infodetail09.html 

                                                             

       54 เร่ืองเดียวกนั, 205 - 206. 
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      3.5 หุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ 
จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต เป็นจิตรกรอิสระ ที่ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 52 นายช่าง

เอกในรอบ 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จกัรพนัธุเ์กิดเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม  2486 เป็นบุตรคน
สุดทอ้งจากจาํนวนสองคนของ นายชุบและนางสวา่งจนัทร์ โปษยกฤต ครอบครัวของจกัรพนัธุ ์เป็น
ผูท้ี่รักและช่ืนชมในศิลปะ หลายแขนง จกัรพนัธุช่ื์นชอบอตัลกัษณ์ของศิลปวฒันธรรมไทยหลาย
ประการ กล่าวคือ ชอบฟังเพลงไทยดูโขนละคร และชอบอ่านวรรณคดีไทย อีกทั้งยงัชอบเขียนภาพ
มาตั้งแต่เด็ก บิดามารดาเห็นพรสวรรคท์ี่มีอยูข่องบุตรชายจึงใหก้ารสนบัสนุน  
 

     เม่ืออายไุด ้ 8-9 ปี สมยัท่ีศึกษาอยูช่ ั้นปีท่ี 2 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั จกัรพนัธ์ุไดว้าด
ภาพพระสาทิสลกัษณ์ สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าวชิราลงกรณ์ ซ่ึงพระยาภรตราชา ผูบ้งัคบั
การโรงเรียนในสมยันั้นไดน้าํตวัจกัรพนัธ์ุและผลงานเขา้เฝ้าทูลเกลา้ถวายแด่พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั เม่ืออายไุด ้16 บิดาพาไปฝากตวัให้เป็นศิษยข์อง ศาสตราจารย ์ศิลป์ พีระศรี ซ่ึง
ไดรั้บคาํแนะนาํในเร่ืองวิธีการวาดเส้น และให้รู้จกัสงัเกตส่ิงต่างๆ ตามธรรมชาติ55 

 
แต่เป็นที่น่าเสียดาย ปีที่จกัรพนัธุไ์ดเ้ขา้ศึกษาต่อในคณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นปีที่ ศาสตราจารยศิ์ลป์ พรีะศรี ถึงแก่กรรมพอดี  ขณะที่
ศึกษาอยูท่ี่มหาวทิยาลยัศิลปากร จกัรพนัธุ ์ไดรั้บทุนการศึกษาเรียนดีตั้งแต่เป็นนกัศึกษาชั้นปีที่ 2 
จนกระทัง่เรียนจบหลกัสูตร 5 ปี และ จกัรพนัธุ์ ไดรั้บพระราชทานปริญญาศิลปบณัฑิต สาขา
จิตรกรรม ในปี พ.ศ. 2511 จากงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติผลงานจิตรกรรมของจกัรพนัธุไ์ดรั้บ
รางวลั ไดแ้ก่ งานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังที่ 16 ในปี พ.ศ. 2508 ภาพเหมือนวสุิตา ไดรั้บ
รางวลัเกียรตินิยมเหรียญทองแดง ซ่ึงขณะนั้นจกัรพนัธุ ์ยงัเป็นนกัศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2509 
ภาพเหมือน สุวรรณี ไดรั้บรางวลัเกียรตินิยมเหรียญเงินจากงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังที่ 
17 ไดรั้บรางวลัเกียรตินิยมเหรียญเงิน จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่  19 (พ.ศ. 2512) 
จากผลงานช่ือ กลุ่ม , 20 ปีพ.ศ. 2514 จากผลงานช่ือ  ดวงตา , 21 (พ.ศ. 2515) จากผลงานช่ือ หลง 
และ 22 (พ.ศ. 2517) จากผลงานช่ือ คนนัง่  จกัรพนัธุเ์คยไดรั้บเชิญจากคณะมณัฑณศิลป์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นอาจารยพ์เิศษสอนวชิาวจิยัศิลปะไทยแก่นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นเวลา 5 ปี 

                                                             

       55 ณัฐดินี ชมภูเอ่ียม, "แฟ้มศิลปิน : จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต," บรรณสารมศก.ท ปีที่ 15, 1-
2 (เมษายน 2543-มีนาคม 2544): 33. 
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ภาพท่ี 27 จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต สวมชุดครุยบณัฑิตคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 
                มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุ มหาวทิยาลัยศิลปากร , เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2556. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.archives.su.ac.th/senior/sen60/chakrapan.htm 
 
         จกัรพนัธุ ์เป็นผูมี้ความรักและนิยมในศิลปกรรมของไทย ผลงานต่างๆ ของจกัรพนัธุ ์
ไดแ้ก่ งานจิตรกรรม ประณีตศิลปกรรม และหุ่นกระบอก ลว้นแต่แสดงออกถึงความเป็นไทยอยา่ง
ชดัเจน ซ่ึงจกัรพนัธุเ์คยให้สมัภาษณ์ไวว้า่  
 

   งานทุกอยา่งท่ีผมทาํเป็นงานท่ีผมถนดั ผมชอบ อยา่งการเขียนภาพนางในวรรณคดี ก็เป็น
เพราะผมชอบอ่านวรรณคดี เช่นเร่ืองสงัขท์อง ผมชอบหุ่นกระบอก ผมก็ทาํหุ่น หรือจิตรกรรม
ไทยประเพณีท่ีบงัเอิญผมก็ชอบดว้ย ซ่ึงส่วนมากช่างเขียนท่ีเขียนภาพเหมือน เขาจะไม่เขียนรูป
จิตรกรรมไทยประเพณีและคนท่ีเขียนรูปจิตรกรรมไทยประเพณีก็จะไม่มาเขียนภาพเหมือน
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แบบน้ี แต่บงัเอิญผมชอบทั้งสองอยา่ง ทั้งหมดเป็นเพราะผมชอบถึงไดท้าํ ไม่ไดมี้อะไรท่ี
มากกว่าความชอบ”56 
 

        จกัรพนัธุมี์ผลงานที่สาํคญัมากมาย ไดแ้ก่ ระหวา่งปี  พ.ศ. 2516 – 2517 สมเด็จพระนาง
เจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้กัรพนัธุเ์ขียนภาพจิตรกรรมไทย
ประเพณีจากวรรณคดี ลงบนผนืผา้ เพือ่ประกอบเป็นพระวชินี 11 เล่ม หน่ึงในนั้นไดถู้กถวายแด่                        
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อลิซาเบธที่ 2 แห่งองักฤษ อีกทั้งยงัไดเ้ขา้ร่วม ซ่อมแซมภาพจิตรกรรม  
ฝาผนงัเร่ืองรามเกียรต์ิ ณ ระเบียงวดัพระศรีรัตนศาสดาราม หอ้งที่ 159 ตอนนางสีดาประสูติ       
พระบุตรพระลบ และในปีเดียวกนั จกัรพนัธุไ์ดเ้ขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีบนฉากไมปิ้ดทอง 
จากวรรณคดีเร่ืองอิเหนา 3 ตอน คือ อิเหนาลานางบุษบา บุษบาชมสวน และลมหอบบุษบา  
 
 

 

ภาพท่ี 28  ภาพ "มโนห์รา" ตอนพรานบุญจบันางมโนห์รา เทคนิคสีนํ้า  ผลงานของจกัรพนัธ์ุขณะศึกษาอยู ่
                ชั้นป่ีท่ี 3 คณะจิตรกรรม ฯ ในปี พ.ศ. 2508 
ท่ีมา : นนัทวนั หยุน่, ชีวติและผลงานของจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต (กรุงเทพฯ: นวลนาง, 2521), 81. 
 

                                                             

       56 อินทีวร, "จกัรพนัธุ ์โปษยกฤตผูส้ร้างสรรคศิ์ลปะไทยเป็นงานร่วมสมยั," บ้านและ
สวน 27, 323 (สิงหาคม 2546): 210. 
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ภาพท่ี 29 ภาพเร่ือง "อิเหนา" ตอนลมหอบบุษบา / อิเหนาลานางบุษบา เทคนิค สีฝุ่ นบนฉากไมปิ้ดทอง  
ท่ีมา : นนัทวนั หยุน่, ชีวติและผลงานของจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต (กรุงเทพฯ: นวลนาง, 2521), 54. 

 

ผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีของจกัรพนัธุท์ี่เป็นการเขียนแบบใหม่ คือ  การ

เขียนภาพจิตรกรรมไทยดว้ยเทคนิคสีนํ้ ามนั นับวา่เป็นการสร้างจิตรกรรมไทยที่ใชเ้ทคนิควธีิการที่

แตกต่าง จากการวาดจิตรกรรมไทยแบบโบราณที่ใชสี้ฝุ่ น ในเวลานั้นไดมี้นิทรรศการทางศิลปกรรม

ของนกัศึกษาคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ซ่ึงจดัการแสดงนิทรรศการ

ศิลปสญัจรและไดมี้โอกาสมาจดัแสดงที่จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลงานจิตรกรรมไทยพระเพณีที่ใช้

เทคนิคใหม่น้ี เป็นเร่ืองราวของพระสุธมโนห์รา ตอน พรานบุญจบัมโนห์รา จิตรกรรมไทยภาพน้ี

เป็นภาพซ่ึงเขียนส่งในรายวชิาวจิยัศิลปะไทยของนกัศึกษาชั้นปีที่ 3 และใชเ้ป็นงานส่งสอบปลาย
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ภาค ซ่ึงอาจารยเ์ฟ้ือ หริพทิกัษ ์ผูส้อนในรายวชิาน้ีไดใ้หค้าํสัง่ในการทาํงานโดยนกัศึกษาหาเน้ือหา

และจดัทาํองคป์ระกอบเอง57 

 

 

ภาพท่ี 30  ภาพเร่ือง พระสุธน-มโนห์รา / พระสุธนเลือกคู่ เทคนิคสีนํ้ามนั ประดบัภายในห้องเสวย  
   พระตาํหนกัภูพิงคราชนิเวศ์  
ท่ีมา : มาณพ อิศรเดช , " จิตรกรรมท่ีประดบัภายในพระตาํหนกัภูพิงคราชนิเวศน์ฝีมือจกัรพนัธ์ุ               
โปษยกฤต," ใน การแสดง ศิลปกรรม คร้ังที่ 16 ของอาจารย์คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่า
พระ, 15 กนัยายน-5 ตุลาคม 2542 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2542), 75. 

                                                             

        57 มาณพ อิศรเดช, "จิตรกรรมท่ีประดบัภายในพระตาํหนกัภูพิงคราชนิเวศน์ฝีมือ     จกัรพนัธ์ุ  
โปษยกฤต," ใน การแสดง ศิลปกรรม คร้ังที่ 16 ของอาจารย์คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่า
พระ, 15 กนัยายน-5 ตุลาคม 2542 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2542), 75. 
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ภาพท่ี 31 ภาพเร่ือง พระลอ / พระลอลงสวน เทคนิคสีนํ้ามนั ประดบัภายในห้องสาํราญพระอิริยาบท พระ 
                ตาํหนกัภูพิงคราชนิเวศ์  
ท่ีมา : มาณพ อิศรเดช " ,จิตรกรรมท่ีประดบัภายในพระตาํหนกัภูพิงคราชนิเวศน์ฝีมือจกัรพนัธ์ุ              
โปษยกฤต ",ใน การแสดงศิลปกรรม คร้ังที่ 16 ของอาจารย์คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่า
พระ ,15 กนัยายน-5 ตุลาคม 2542 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2542), 76. 
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ระหวา่งปี พ.ศ. 2521 – 2525 จกัรพนัธุเ์ขียนภาพสีนํ้ าพทุธประวติัตั้งแต่ ประสูติ 
ตรัสรู้และปรินิพพาน ทั้งหมด 33 ภาพ เป็นสมบติัส่วนตวัของผูมี้จิตศรัทธาในพระพทุธศาสนา
ทั้งหมด  ในปีพ.ศ. 2526 – 2529 จกัรพนัธุแ์ละคณะไดรั้บมอบหมายจากกรมศิลปากรใหซ่้อมแซม
หุ่นหลวงในพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติ ทั้งหมด 5 ตวั ซ่ึงมีสภาพชาํรุดทรุดโทรมอยา่งมาก โดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากบริษทัปูนซีเมนตไ์ทย  ต่อมาในระหวา่งปี  พ.ศ.  2536 – 2538 กรมศิลปากรไดรั้บ
การสนบัสนุนจากบริษทัปูนซีเมนตไ์ทยอีกคร้ัง  ในการใหทุ้นอนุรักษหุ่์นวงัหนา้ ชุดรามเกียรต์ิ  
จาํนวนทั้งส้ิน 100 ตวั โดยมี  จกัรพนัธุ์ และคณะรวม 22 คน เป็นผูด้าํเนินการซ่อม   ภายหลงัการ
ซ่อมแลว้เสร็จจึงไดส่้งมอบคืนแก่กรมศิลปากร  ในปี พ.ศ.  2540 จกัรพนัธุไ์ดรั้บการติดต่อจาก
พระเทพวชัรธรรมาภรณ์ ในปี พ.ศ. 2533 อดีตเจา้อาวาสวดัตรีทศเทพ เพือ่เขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัใหก้บัพระอุโบสถตรีมุขหลงัใหม่ ซ่ึงสร้างถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในวโรกาสที่พระองคท์รงมีพระชนมายคุรบ 60 พรรษา 

การสร้างหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุจ์ะเกิดขึ้นไม่ไดห้ากขาดแรงบนัดาลใจที่จะ
สร้างผลงานวจิิตรศิลป์เหล่าน้ีขึ้นมา ซ่ึงความรักและความชอบหุ่นไทย เกิดจากการที่ไดเ้คยเห็นหุ่น
ไทยต่างๆ ในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ  ปรากฏในการให้ สมัภาษณ์ วา่ “สาํหรับหุ่นกระบอกเป็น
ความชอบที่ผกูพนัมานาน เพราะผูใ้หญ่พาไปเที่ยวที่ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ  ผมเห็นตวัหุ่นเล็กๆ
น่ารักดี ”58  ผลงานการสร้างหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์เกิดขึ้นจากความรักและความชอบหุ่น
กระบอกโดยพื้นฐานที่มีอยูแ่ต่เดิม จากการบนัทึกของจกัรพนัธุ ์ไดก้ล่าวถึงแรงบนัดาลใจที่มีต่อการ
สร้างหุ่นกระบอกความวา่ 
 

    ขา้พเจา้ไดเ้ห็นหุ่นกระบอกคร้ังแรกจากการแสดงของคณะนายเปียก ประเสริฐกุล เร่ือง  
พระอภยัมณี ทางโทรทศัน์ในราวปี ๒๔๙๕ – ๒๔๙๙ เม่ือแรกตั้งสถานีโทรทศัน์ข้ึนใหม่ 
ขณะนั้นขา้พเจา้อายไุด ้๑๒ ปี ศึกษาอยูช่ ั้นมธัยมปีท่ี ๓ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั หลงัจากท่ี
เห็นการแสดงหุ่นกระบอกในคร้ังนั้น ขา้พเจา้ไดท้าํหุ่นกระบอกข้ึนเองบา้งดว้ยวสัดุต่างๆ เช่น 
เปลือกหอย เปลือกไข่ ไมร้ะกาํ ใชด้า้มพู่กนัท่ีเสียแลว้เป็นแกนตวั และไมก้า้นธูปเป็นตะเกียบ 
และทาํฉากหุ่นมีประตูสาํหรับหุ่นเขา้ออก เป็นหุ่นโรงเลก็ๆชนิด “เล่นเองดูเอง ” โดยดูจาก
กระจกเงา เม่ือศึกษาอยูใ่นคณะจิตรกรรมประติมากรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร มีหลกัสูตรท่ี
จะตอ้งไปศึกษาศิลปกรรมไทยท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ทาํให้ไดเ้ห็นหุ่นต่างๆ ท่ีเป็นวตัถุอีก
มากขา้พเจา้จึงไดท้าํหุ่นกระบอกตวัเลก็สูงประมาณ ๑คืบข้ึน ๑โรง ใชไ้มซ้าง  เป็นลาํตวัแทน

                                                             

       58 อินทีวร, บ้านและสวน 27, 210 
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ไมก้ระบอก ใชด้า้มพู่กนัเป็นตะเกียบ และไดเ้ขียนฉากทาํโรงขนาดยอ่มให้พอเหมาะกบัหวัหุ่น
ข้ึนอีกดว้ย59 

 
 

 
 
ภาพท่ี 32 หวัหุ่นกระบอก ผลงานในวยัเดก็ของจกัรพนัธ์ุ ประดิษฐจ์ากวสัดุใกลต้วั 
ท่ีมา : พลอยแกมเพชร, จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาต ิ(กรุงเทพฯ: ศรีสารา, 2544), 8. 
 

  
 
ภาพท่ี 33 หวัตุ๊กตาประดิษฐจ์ากเปลือกหอย ผลงานของจกัรพนัธ์ุในวยัเยาว์ 
ท่ีมา : พลอยแกมเพชร, จกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาต ิ(กรุงเทพฯ: ศรีสารา, 2544), 8. 

                                                             

       59 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 210. 
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การไดรั้บชมหุ่นกระบอกคณะนายเปียกที่ถ่ายทอดทางสถานีโทรทศัน์ ในปี พ .ศ .
2495 นบัไดว้า่เป็นประสบการณ์ในวยัเยาวข์องจกัรพนัธุ ์ซ่ึงทาํใหเ้กิดความรักความชอบในหุ่น
กระบอก และเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่กระตุน้ใหเ้กิดการสร้างหุ่นกระบอกขึ้น หากแต่การทดลองสร้าง
คร้ังแรกนั้นยงัเป็นเพยีงอยูใ่นขั้นตอนของการทดลองซ่ึงเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ไดเ้ห็นเท่านั้น ต่
มาเม่ือจกัรพนัธุ ์กาํลงัศึกษาอยูท่ี่มหาวทิยาลยัศิลปากร เขามีโอกาสไดเ้ห็นกบัหุ่นกระบอกอีกคร้ัง
และไดพ้บกบัคุณครูช้ืน สกุลแกว้ ทายาทผูส้ร้างหุ่นของคณะนายเปียก ดงัปรากฏในบนัทึกของจกัร
พนัธุ ์ความวา่ 

      ในปีพ .ศ .๒๕๑๗ ขา้พเ จา้ไดมี้โอกาสรู้จกักบั คุณครูช้ืน (ประเสริฐกุล )สกุลแกว้ 
เจา้ของหุ่นกระบอกคณะนายเปียกฯ จึงไดเ้ร่ิมสะสมศีรษะหุ่นของคณะนายเปียกฯ โดยครูช้ืน
ไดก้รุณาขายให้ ทั้งยงัถ่ายทอดวิชาการเชิดหุ่นให้ดว้ยเห็นว่าขา้พเจา้สนใจในเร่ืองหุ่น
กระบอก ขา้พเจา้ไดน้าํหวัหุ่นเก่าเหล่านั้นมาซ่อมจนสมบูรณ์ และเก็บไวใ้นลกัษณะศิลปวตัถุ
โบราณ60  

  
ในปี พ .ศ . 2519 ครูช้ืน สกุลแกว้ ไดข้ายศีรษะหุ่นกระบอกตวัเอกของคณะนาย

เปียกหลายตวั ยกเวน้หวัสินสมุทร พร้อมทั้งตูใ้ส่หุ่นทั้งหมดใหแ้ก่ จกัรพนัธุ ์หุ่นกระบอกเหล่าน้ีเป็น
หุ่นชุดแรกที่นายเปียกสร้างขึ้น และไดถู้กซ่อมแซมใหม่ในภายหลงั หลงัจากนั้น จึง wfh,uการสร้าง
หุ่นกระบอกคณะจกัรพนัธุ ์ในเวลาต่อมา 

1. หวัพระฤาษีหนา้ทอง 

  2. หวัพระใหญ่ ใชเ้ล่นเป็นนายโรง เช่น พระอภยัมณี พระไชยเชษฐ ์พระสุวรรณ
หงส์ 
  3. หวัพระเล็กสวมชฎายอดชยั ใชเ้ล่นเป็นตวัศรีสุวรรณ หรือบทคร้ังเป็นพระ
ลกัษณวงศ ์พระสงัข ์
  4. หวันางสวมรัดเกลา้ (น่าจะหมายถึงรัดเกลา้ยอด )ใชเ้ล่นเป็นตวันางเอก เช่น 
รจนา นางสุวรรณมาลี รัดเกลา้น้ีสามารถเปล่ียนยอดได ้
  5. หวันางสวมรัดเกลา้ ใชเ้ล่นเป็นตวันางตลาด เช่น (น่าจะเป็นรัดเกลา้เปลว) นาง
ยีสุ่่น สามารถเปล่ียนยอดได ้
  6. หวัสวมรัดเกลา้ (หนา้ใหญ่) ใชเ้ล่นเป็นตวัแม่ เช่น นางมณฑา รัดเกลา้น้ีสามารถ
เปล่ียนยอดได ้(ไม่ไดปิ้ดกระดาษทบัหนา้คงปล่อยใหเ้ห็นเน้ือรักที่ช่างป้ันป้ันไวแ้ต่แรก) 
  7. หวัปันจุเหร็จ ใชเ้ล่นเป็นพระไวย หรือ ไกรทอง  
                                                             

       60 เร่ืองเดียวกนั, 210. 
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  8. หวัปันจุเหร็จ (ไดท้าํการถอดปันจุเร็จออก โดยนางช้ืนไดจ้า้งให ้นายชิตแกว้ 
ดวงใหญ่ ทาํชฎายอดชยัสวมแทน)  

  9. หวัพราหมณ์มีกระบงัหนา้ ใชเ้ล่นเป็นตวัพรามณ์เกสร พรามณ์เกศสุริยง  
  10. หวักุมาร (ใหญ่ )ใชเ้ล่นเป็นสุดสาคร  
  11. หวักุมาร (เล็ก )ใชเ้ล่นเป็นพระสงัข์  
  12. หวัผเีส้ือสมุทร หนา้สีจนัทร์ ผมปีก ปากแสยะ ตาจระเข้ 
  13. หวัแกว้หนา้มา้ หนา้สีจนัทร์ทาํเป็นหนา้มา้ทั้งหวั 
  14. หวัยกัษม์งกุฏกระหนก หนา้สีเทา ปากขบ ตาจระเข ้ (หมึกสีมอ)เปล่ียนเป็น
ภายหลงั 
  15. หวัผเีส้ือสมุทร หนา้เขียว ผมปีก ปากแสยะ ตาจระเข้ 
  16. หวัอินทรชิตมงกุฏยอดกาบไผ ่หนา้ทอง ปากขบ ตาโพลง 
  17. หวัสุครีพมงกุฏยอดสะบดั หนา้สีชาด ปากอา้ ตาโพลง 
  18. หวัอุศเรน 
  19. หวันางละเวง 
  20. หวันางยพุาผกา 
  21. หวันางราํพาส่าหรี 
  22. หวัพม่า 
  23. หวัจีนตัง๋ 
  24. หวัลาว ใชเ้ล่นเป็นพลายชุมพล และนางสร้อยฟ้า 
  25. หวัอาเหยก ตวัตลกสาํคญัของนายเปียก 
  26. ไอแ้กละ ตวัตลก 
  27. หวัขนุชา้ง (หวัลา้น) มี 2 หวั 
  28. หวัตาเงือก 
  29. หวัยายเงือก 
  30. หวัลูกสาวเงือก สวมกระบงัหนา้ ผมยาว 
  31. หวัแขกเจา้ละมาน 
  32. หวัพระ สวมชฎายอดชยั ทาํหนา้ทรงมะตูมอยา่งโบราณ 
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ภาพท่ี 34 หุ่นกระบอกท่ีซ่อมแซม และหุ่นกระบอกท่ีสร้างข้ึนใหม่เพ่ือใชใ้นการแสดงหุ่นกระบอกพระ 
               อภยัมณี ตอนหนีนางผีเส้ือ 
ท่ีมา : หุ่นกระบอกเร่ืองพระอภยัมณ,ี เขา้ถึงเม่ือ 10 มิถุนายน 2556. เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.chakrabhand. 
org/puppetry/index02.asp 
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ภาพท่ี 35 พระฤๅษีหนา้ทองใชใ้นการแสดงเร่ืองพระอภยัมณี ปัจจุบนัใชเ้ป็นหุ่นประกอบไหวค้รู 
 

 
  

ภาพท่ี 36  หุ่นกระบอกอุศเรนในเร่ืองพระอภยัมณี 
ท่ีมา : หุ่นกระบอกเร่ืองพระอภยัมณ,ี เขา้ถึงเม่ือ 10 มิถุนายน 2556. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.chakrabhand.org/puppetry/index02.asp 
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ภาพท่ี 37 หุ่นกระบอกนางละเวงในเร่ืองพระอภยัมณี 
ท่ีมา : หุ่นกระบอกเร่ืองพระอภยัมณ,ี เขา้ถึงเม่ือ 10 มิถุนายน 2556. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.chakrabhand.org/puppetry/index02.asp 
 

การสร้างหุ่นกระบอกของคณะจกัรพนัธุแ์บ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก เป็นการ
สร้างหวัหุ่นในชุดแรกที่สร้างขึ้นในคณะน้ีสร้างดว้ยปูนปลาสเตอร์และปูนนํ้ ามนั ประดบัลายดว้ย
รัก ใชใ้นการแสดงหุ่นเร่ืองพระอภยัมณี เพือ่เป็นการประหยดัเวลาในการสร้างหวัหุ่นเพิม่เติม แต่
หุ่นชุดแรกเกิดปัญหาในการเชิดเป็นอยา่งมากเน่ืองจากหวัหุ่นมีนํ้ าหนกัมาก  ช่วงที่สอง จึงไดเ้ปล่ียน
มาใชว้สัดุที่เป็นไม ้ไดแ้ก่ ไมล้าํพแูละไมส้กั ซ่ึงมีนํ้ าหนกัไม่มากนกั มาแกะสลกัเป็นโครงหนา้และ
ป้ันเติมดว้ยขี้ผึ้งประดบัลายดว้ยรัก ใชใ้นการแสดงหุ่นเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอน นางลอย และ ช่วงที่
สาม เป็นการใชว้สัดุที่ทนัสมยัและหาง่ายในปัจจุบนั คือการสร้างหุ่นดว้ยอีพอ๊กซ่ี (สารเคมีที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาของเรซินกบั hardener) ผสมกบัผงไมข้ี้กระดาษทราย ตกแต่งลายดว้ยสีโป๊วรถยนต์  (Putty) 
ซ่ึงใชส้ร้างหุ่นกระบอกชุดสามก๊กกบัตะเลงพา่ย แต่หุ่นที่สร้างจากขี้ผึ้งป้ันแต่งนั้นมีความบอบบาง
แตกหกัง่ายอีกทั้งเร่ืองนํ้ าหนกัก็ยงัเป็นเร่ืองสาํคญัอยู ่ 
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เส้ือหุ่นของคณะจกัรพนัธุน์ั้นมิไดใ้ชเ้ส้ือหุ่นของคณะนายเปียกเลย แต่ทาํขึ้นมา
ใหม่ทั้งส้ิน เน่ืองจากเส้ือหุ่นเก่านั้นมีสภาพชาํรุดอยา่งมาก ในปี พ .ศ . 2521 จกัรพนัธุไ์ดมี้โอกาสรู้จกั
กบั “ท่านอาจารยเ์ยือ้น  ภาณุทตั” ซ่ึงเป็นครูการประณีตศิลปะอาวโุส และเป็นผูปั้กฉลองพระองค์
และผา้ปักซ่ึงใชใ้นงานพระราชพธีิในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั "ซ่ึงท่านอาจารย์
เยือ้นไดส้อนกรรมวธีิในการปักด้ินเล่ือมทาํลวดลายปักใหแ้ปลกๆ พสิดารออกไปซ่ึงวธีิการปักดิ้น 
เล่ือมน้ีมีประโยชน์ในการทาํเส้ือหุ่นไทย และหุ่นจีนเร่ืองสามก๊กในเวลาต่อมา"61 

 

 
 
ภาพท่ี 38  ท่านอาจารยเ์ยื้อน ภาณุทตั ผูถ้่ายทอดวิชาการปักผา้ชั้นสูงให้แก่ จกัรพนัธ์ุ 
ท่ีมา : มูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, งานประณีตศิลป์, เขา้ถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2556.  
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.chakrabhand.org/chakrabhand/index04.asp 

 
หลงัจากไดท้าํการสร้างหุ่นกระบอกชุดแรกครบ การแสดงหุ่นกระบอกของ     

จกัรพนัธุค์ร้ังแรก ในวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 สมาคมแม่บา้นอาสาจดัการแสดงหุ่นกระบอก
เร่ืองพระอภยัมณี ตอน หนีนางผเีส้ือ เก็บรายไดโ้ดยเสด็จพระราชกุศล และกราบทูลเชิญสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา)  

                                                             

       61 เร่ืองเดียวกนั, 219. 
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เสด็จทอดพระเนตร ในปี พ.ศ. 2520 มูลนิธิจุมภฏ-พนัธุท์ิพยบ์ริพตัร และสมาคมคีตกว ีไดจ้ดัการ
แสดงหุ่นกระบอกคณะจกัรพนัธุ ์เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นางลอย ที่วงัสวนผกักาด รายไดเ้ขา้มูลนิธิ
เพือ่การกุศล จากนั้นจึงไดห้ยดุแสดงไประยะหน่ึง และในเดือนกุมภาพนัธุ ์ปี พ.ศ. 2522 หุ่น
กระบอกคณะจกัรพนัธุ์ ไดเ้ดินทางไปที่จงัหวดัเชียงใหม่ เพือ่แสดงหุ่นกระบอกเร่ือง พระอภยัมณี 
ตอน หนีนางผเีส้ือ อีกคร้ัง เพือ่เก็บเงินบาํรุงการกุศลใหก้บัสมาคมผูบ้าํเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศ
ไทย และในเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกนั ไดแ้สดงหุ่นกระบอกเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นางลอย  อีกคร้ัง                 
ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 บางลาํพ ูหลงัจากนั้นก็ไม่มีการแสดงหุ่นอีกเลย 

หากพจิารณาแลว้อาจสนันิษฐานไดว้า่หุ่นกระบอก ของนายเปียกเหล่าน้ีอาจไดรั้บ
รูปแบบการสร้างหุ่นมาจากคณะหุ่นของหม่อมราชวงศเ์ถาะ ปาลกะวงศ ์ซ่ึงเป็นผูน้าํหุ่นกระบอกเขา้
มาเผยแพร่เป็นคณะแรก เน่ืองจากนายเปียกเคยอาศยั และเชิดหุ่นในคณะน้ีตั้งแต่ยงัเด็ก จึงไดส้มัผสั
และจดจาํลกัษณะของหุ่นได ้หลงัจากก่อตั้งคณะของตนเองจึงไดส้ร้างหุ่นชุดแรกขึ้นซ่ึงหุ่นเหล่าน้ี
เป็นตน้แบบของหุ่นกระบอกใหค้ณะจกัรพนัธุ ์ส่ิงที่น่าสนใจคือหุ่นตวัพระตวันางของคณะนาย
เปียกตามบนัทึกในหนงัสือ "หุ่นไทย" ของจกัรพนัธุ ์ตรงลกัษณะหนา้หุ่นไม่มีลกัษณะหนา้อยา่ง
โขนเหมือนหุ่นหลวง แต่มีลกัษณะหนา้แบบละคร ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างลกัษณะรูปแบบหนา้ละคร
ในหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก รูปแบบหนา้ละครและหนา้มนุษยท์ี่เหมือนจริงของหุ่นกระบอกชุดตะเลง
พา่ยในเวลาต่อมา 
        อิทธิพลสาํคญัที่ส่งผลต่อการพฒันาหุ่นกระบอกชุดสามก๊กในเวลาต่อมา อาจกล่าวได้
วา่เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก ในปี  พ .ศ . 2526 – 2529 เม่ือจกัรพนัธุแ์ละคณะไดรั้บมอบหมายจากกรม
ศิลปากรใหท้าํการซ่อมแซมหุ่นหลวง ในพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติ  ซ่ึงหุ่นเหล่านั้นอยูใ่นสภาพที่
ชาํรุดทรุดโทรมเป็นอยา่งมาก อีกทั้งจกัรพนัธุแ์ละคณะไดมี้โอกาสไดซ่้อมแซมโครงหุ่นหลวงที่ยงั
ไม่ไดก้ารตกแต่ง จึงเป็นโอกาสใหจ้กัรพนัธุไ์ดศึ้กษาเรียนรู้ระบบกลไกการเคล่ือนไหวของหุ่น
หลวงในส่วนขอ้มือของหุ่นหลวง ทาํใหใ้นเวลาต่อมาหุ่นกระบอกชุดสามก๊กสามารถขยบัขอ้มือได ้
ซ่ึงต่างจากหุ่นกระบอกที่สร้างกนัมาแต่โบราณที่มือของหุ่นกระบอกจะมีลกัษณะตั้งวงและไม่
สามารถขยบัได ้
        จนกระทัง่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2532 หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ 
ซ่ึงเป็นหุ่นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ไดจ้ดัแสดงที่ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย  หุ่นกระบอก
ชุด สามก๊กไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความสวยงามและวจิิตรอลงัการ มาก  ไม่วา่จะเป็นตวัของหุ่น
กระบอก ดนตรี การขบัร้อง การเชิด และฉากที่ทาํใหก้ารแสดงหุ่นสมบูรณ์ลงตวั และสอดประสาน
กบัองคป์ระกอบต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัคาํกล่าวของพลตรีหม่อมราชวงศ ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช ไดก้ล่าว
ไวว้า่  
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     สาํหรับตวัผม ซ่ึงมีความจาํกดัในหลายๆทาง ผมไม่เคยดูหุ่นอะไรท่ีมีความประเสริฐ

เช่นเดียวกบัหุ่นของคุณจกัรพนัธ์ุท่ีไดน้าํมาแสดงในคราวน้ี ” “ตวัหุ่นแต่ละตวันั้น เป็น
ศิลปวตัถุท่ีงดงามวิจิตรจริงๆ  เพราะศิลปะท่ีปรากฏอยูใ่นตวัหุ่นทุกตวัน้ีมีความงาม มีความ
วิจิตร มีความประณีตทุกประการ สมท่ีจะยกข้ึนเป็น ศิลปะคู่แผน่ดินได้62  

 

 
 
ภาพท่ี 39 จกัรพนัธ์ุ กบั หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช ในคราวรับชมการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก 
 (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 
                                                             

       62 หม่อมราชวงศ ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช, "ซอยสวนพลู," สยามรัฐ ( 31 มกราคม  2532): 2. 



   58 

        ววิฒันาการของหุ่นไทยแต่ละสมยั มีการถ่ายทอดและสืบเน่ืองต่อกนัมา จนถึงหุ่น
กระบอกซ่ึงมาจากหวัเมืองเหนือ และเกิดขึ้นในภายหลงัหุ่นหลวง และหุ่นวงัหนา้ หากแต่หุ่น
กระบอกยงัคงมีการสืบเน่ืองมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ในขณะที่หุ่นสองประเภทซ่ึงกล่าวมาขา้งตน้น้ี ได้
สูญหายโดยไม่มีผูท้ี่สืบทอดต่อมาอีก หุ่นกระบอกเกิดขึ้นมาหลายคณะ ในคราวที่ หม่อมราชวงศ์
เถาะไดน้าํรูปแบบของหุ่นกระบอกเขา้มาเผยแพร่ในกรุงเทพเป็นคณะแรก การววิฒันาการของหุ่น
กระบอกก็ยงัคงดาํเนินต่อมาเร่ือยๆ จนขาดช่วงไประยะเวลาหน่ึง จนกระทัง่กระแสหุ่นกระบอกได้
เกิดขึ้นมาอีกคร้ัง โดยการสร้างสรรคหุ่์นกระบอกที่สวยงามของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
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บทที่ 3 
พัฒนาการหุ่นกระบอกของจักรพันธ์ุ โปษยกฤต 

 
 หุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ เป็นหุ่นกระบอกที่มีเอกลกัษณ์โดดเด่น 
แตกต่างจากหุ่นกระบอกแบบโบราณที่ไดส้ร้างมา เน่ืองจากรูปแบบของหุ่นกระบอก ฉากและ
เคร่ืองประกอบฉาก ดนตรีและการเชิดแสดง ไดมี้การเปล่ียนแปลงใหมี้ความสมจริงอีกทั้งยงัช่วย
เสริมอารมณ์ร่วมของผูช้มใหค้ลอ้ยตามไปกบัการแสดงหุ่น ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นตอ้งอาศยั
ประสบการณ์ที่ไดส้ัง่สม จากการที่จกัรพนัธุแ์ละคณะไดรั้บมอบหมายจากกรมศิลปากรใหท้าํการ
ซ่อมแซมหุ่นหลวง ในพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติ  ซ่ึงหุ่นเหล่านั้นอยูใ่นสภาพชาํรุดทรุดโทรมเป็น
อยา่งมาก อีกทั้งจกัรพนัธุแ์ละคณะยงัไดมี้โอกาสไดซ่้อมแซมโครงหุ่นหลวงที่ยงัไม่ไดรั้บการ
ตกแต่งในปี พ.ศ. 2526 - 2529 และการซ่อมแซมหุ่นกระบอกของครูช้ืนเพือ่การแสดงหุ่นกระบอก
ของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ ในช่วงแรกเร่ิมเม่ือ วนัที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 เม่ือสมาคม
แม่บา้นอาสาจดัการแสดงหุ่นกระบอกเร่ืองพระอภยัมณีตอนหนีนางผเีส้ือและในปี พ.ศ. 2520 เม่ือ
มูลนิธิจุมภฏ-พนัธุท์ิพยบ์ริพตัรและสมาคมคีตกวไีดจ้ดัการแสดงหุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์และคณะ 
เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนนางลอย ที่วงัสวนผกักาด ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นเหตุในการสร้างและพฒันาหุ่น
กระบอกในยคุต่อมาของคณะจกัรพนัธุ ์คือ หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ  และหุ่น
กระบอกชุดตะเลงพา่ย 
 

พัฒนาการหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรือ 
 

 หุ่นออกภาษา (หุ่นจีน)  ที่แสดงตามทอ้งเร่ืองในพงศาวดาร จีนปรากฏในประเทศไทย
บา้งแต่เป็นหุ่นคนละสกุล ไดแ้ก่ หุ่นจีนไหหลาํ แตจ๋ิ้ว และฮกเก้ียน ทั้งน้ียงัปรากฏหุ่นจีนในไทยที่
สร้างโดย  กรมพระราชวงับวรวไิชยชาญ ซ่ึง ทรงโปรดหุ่นมาก  ถึงกบัใหต้ั้งคณะหุ่นจีนเป็นของ
พระองคเ์อง ซ่ึงเป็นหุ่นออกภาษาที่ทาํขึ้นเพือ่แสดงในทอ้งเร่ืองจีน โดยทาํแบบ หุ่นจีนฮกเก้ียน  ซ่ึง
อาจเป็นวธีิการเดียวกบัการสร้างหุ่นฮกเก้ียนในประเทศจีนและสิงคโปร์ แสดงใหเ้ห็นวา่มีการสร้าง
หุ่นออกภาษาที่แสดงขึ้นเป็นเร่ืองราวของจีนปรากฏอยูก่่อนแลว้ แต่เป็นการแสดงถวายใหเ้ฉพาะ
เจา้นายชั้นสูงไดท้อดพระเนตรเท่านั้น ในส่วนของหุ่นกระบอกไม่ปรากฏการสร้างหุ่นกระบอก
สาํเนียงจีนหรือการเล่นหุ่นกระบอกตามเร่ืองราวในวรรณคดีจีน อาจมีการสร้างหุ่นออกภาษาเพยีง
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เพือ่เป็นตวัประกอบหรือตวัตลกเท่านั้น นบัไดว้า่หุ่นกระบอกสามก๊กของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และ
คณะเป็นหุ่นกระบอกคณะแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ที่ดาํเนินการสร้างหุ่นกระบอกออกภาษาแสดง
ตามทอ้งเร่ืองในพงศาวดารสามก๊กของจีน 

       หุ่นกระบอกสามก๊กของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ มีรูปแบบการสร้างหุ่นกระบอก
ที่มีลกัษณะแบบอยา่งคลา้ยจีน หรือหุ่นอยา่งหนา้จีน ซ่ึงในการสร้างหุ่นกระบอกของไทยตั้งแต่
โบราณมามีปรากฏการสร้างหุ่นกระบอกไทยแบบอยา่งจีนนอ้ยมาก ปรากฏเพยีงหุ่นกระบอกอยา่ง
ไทย โดยส่วนมากเป็นตวัละครตามทอ้งเร่ืองวรรณคดีไทยหรือนิทานพื้นบา้น จึงกล่าวไดว้า่หุ่น
กระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ เป็นหุ่นกระบอกที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งส้ิน มีหนา้ตาไปทาง
ตวัละครแบบจีน แต่อิทธิพลและกระบวนการในการสร้างนั้นก็ยงัคงใชว้ธีิการสร้างตามลกัษณะของ
หุ่นไทย 
 เน่ืองจากเน้ือหาที่ใชแ้สดงในหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือน้ีมาจาก
พงศาวดารสมยัอาณาจกัรฮั่ นตอนปลาย  และไดเ้ลือกตอนสาํคญัที่เป็นที่นิยมและถือวา่เป็นตอนที่
สนุกสนาน คือ ศึกผาแดง หรือ ศึกเซ็กเพก็ ซ่ึงเป็นสงครามที่มีความสาํคญัที่สุดสงครามหน่ึง ศึกผา
แดงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 751 โดยฝ่ังหน่ึงเป็นกองทพัพนัธมิตรของเล่าป่ีและซุนกวนทางตอนใต ้และ
อีกฝ่ังคือทพัของโจโฉทางตอนเหนือ ซุนกวนและเล่าป่ีนั้นไดช้ยัชนะเหนือโจโฉ ทาํใหค้วาม
พยายามในการยดึดินแดนทางใตข้องโจโฉตอ้งลม้เหลวลง จุดแตกหกัเกิดขึ้น ณ ตาํบลที่ มีช่ือวา่  
"เซ็กเพก็" ริมแม่นํ้ าแยงซีเกียง  ศึกผาแดงน้ีนบัวา่เป็นศึกที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในสามก๊ก  อีกทั้ง
ประวตัิศาสตร์จีนยงัถือวา่เป็นมูลเหตุที่ทาํใหแ้ผน่ดินฮัน่แบ่งออกเป็นสามก๊ก  

จาํนวนหุ่นที่ใชแ้สดงในเร่ืองน้ีมีเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากเป็นการรบพุง่กนัระหวา่ง
กองทพัสามฝ่าย อีกทั้งแต่ละฝ่ายมีตวัละครเอกประกอบหลายตวั ทาํใหจ้กัรพนัธุต์อ้งผลิตหุ่นเป็น
จาํนวนมาก ตวัหุ่น หรือ เส้ือหุ่นเป็นศิลปกรรมแบบจีนผสมกบัศิลปกรรมแบบไทย การสร้างฉาก
และเคร่ืองประกอบฉากเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองที่แสดงบทประพนัธค์าํร้องประกอบ ดนตรีของ
ไทย ส่วนลกัษณะการเชิดและการแสดงออกสาํเนียงแบบจีน 

       พฒันาการของหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ สามารถแบ่งตามพฒันาการ
ในการสร้างส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

1. พฒันาการของตวัหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก 
2. พฒันาการของฉากและเคร่ืองประกอบฉาก 
3. พฒันาการในการการเชิดหุ่นและการนาํเสนอ 
4. พฒันาการของดนตรีประกอบ บทร้องและพากษใ์นการแสดงหุ่น 
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1. พัฒนาการของตัวหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก 
 หุ่นกระบอกนบัไดว้า่เป็นส่วนสาํคญัและจุดเด่นในการแสดง ดงันั้น หุ่นกระบอกทุก
ตวัจึงจาํเป็นตอ้งสร้างออกมาใหมี้ความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ตามหนา้ที่และบทบาทของตวัหุ่นเอง 
หุ่นกระบอกทุกตวัจึงเปรียบเหมือนผลงานศิลปกรรมอีกช้ินหน่ึงที่ผสมผสานความรู้ต่างๆ ในเชิง
ช่าง ไดแ้ก่ ช่างแกะ ช่างป้ัน ช่างรัก ช่างเขียน และช่างปัก ฯลฯ พฒันาการในการสร้างหุ่นกระบอก
ชุดสามก๊กกล่าวไดว้า่ไดรั้บอิทธิพลมาจากการซ่อมแซมหุ่นหลวง และหุ่นกระบอกของครูช้ืนดงัที่
กล่าวมาขา้งตน้ เกิดเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งกลไกของหุ่นหลวงและหุ่นกระบอกแนวใหม่
ขึ้นมา ดงัคาํกล่าวของ วลัลภิศร์ สดประเสริฐ รองประธานมูลนิธิจกัรพนัธุ ์           

   
 การเร่ิมให้มีการพฒันาให้มีการขยบั มาจากว่าเราไปซ่อมหุ่นหลวงดว้ย พอไปซ่อมหุ่น
หลวงมนัก็ไดเ้ห็นกลไก วิธีการร้อยเชือก ร้อยสาย การใชเ้ส้นสาย เราจึงคิดว่า ทาํไมเราตอ้ง
ติดท่ีว่าหุ่นหลวงตอ้งอยูส่่วนหุ่นหลวง หุ่นกระบอกตอ้งอยูส่่วนหุ่นกระบอก มนัเอามาผสม
กนัน่าจะได ้เอากลไกและกรรมวิธีของหุ่นหลวงมาใชก้บัหุ่นกระบอกได้ 1 
 

        ลกัษณะของหุ่นกระบอกชุดน้ีมีลกัษณะที่โดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ เน่ืองจากเป็นหุ่น
ออกภาษา (หุ่นจีน) ซ่ึงการสร้างหุ่นกระบอกแต่โบราณนั้นมกัไม่ค่อยมีการสร้างหุ่นออกภาษามาก
นกัหรือสร้างเพยีงเพือ่เป็นตวัประกอบ เช่น หุ่นของคณะครูช้ืน ไดแ้ก่ หุ่นนางละเวง และ อุศเรน     
(หุ่นฝร่ัง) ในเร่ืองพระอภยัมณี หรือ อาเหยก็ (หุ่นกาก) ของคณะนายเปียก ซ่ึงตกทอดมาสู่ครูช้ืน 
หากแต่หุ่นคณะจกัรพนัธุไ์ดส้ร้างเป็นหุ่นออกภาษาทั้งหมดและเล่นในทอ้งเร่ืองพงศาวดารสามก๊ก
ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ และเพือ่สร้างความเขา้ใจในกระบวนการการพฒันาหุ่นกระบอกชุด      
สามก๊ก จึงจาํเป็นตอ้งแยกส่วนประกอบออกเป็นลาํดบั ดงัน้ี 

       1.1 ลกัษณะของหวัหุ่น 
                  1.1.1 รูปแบบการสร้างโครงหนา้หุ่น 

        1.1.2 รูปแบบการเขียนหนา้และเคร่ืองประดบัหวัหุ่น 
 1.2 ลกัษณะของเส้ือและมือหุ่น 
        1.2.1  เส้ือหุ่น 
                                     1.2.2  มือหุ่น 

         1.3 ลกัษณะของกลไกและการเคล่ือนไหวของหุ่น 
                                                 
        1 สมัภาษณ์ วลัลภิศร์ สดประเสริฐ, รองประธานมูลนิธิจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, 10 มิถุนายน 
2556. 



62 
 

 

          1.3.1 การเคล่ือนไหวส่วนหวัหุ่น 
          1.3.2 การเคล่ือนไหวส่วนมือหุ่น 
 1.1 ลักษณะของหัวหุ่น 

หวัหุ่นกระบอกแบบโบราณมีลกัษณะและกรรมวธีิในการสร้างที่ซบัซอ้น คือ การ
สร้างโครงหวัหุ่นดว้ยไมเ้น้ือเบาโดยการโกลนไมเ้ป็นโครงหนา้ของหุ่นจะตอ้งทาํการแช่ไมล้งไปใน
นํ้ าประมาณหน่ึงเดือนใหย้างเน่าเพือ่เป็นการป้องกนัมอดและแมลงกดักินไม ้เม่ือแกะหนา้หุ่นเสร็จ
แลว้จึงนาํหนา้หุ่นมาตกแต่งรายละเอียดดว้ยรักหรือขี้ผึ้ง ปิดดว้ยกระดาษ เสร็จแลว้จึงตกแต่งผวิเพือ่
ทาํการเขียนหนา้หุ่นต่อไป การนาํไมม้าแกะเป็นรูปทรงของหวัหุ่นจากนั้นจึงป้ันเติมรายละเอียดดว้ย
ขี้ผึ้งหรือการป้ันรักนั้น วลัลภิศร์ สดประเสริฐ ไดใ้หข้อ้มูลไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ “ หวัหุ่นใชไ้มเ้น้ือเบา 
ไมนุ่้น ไมท้องหลาง แลว้เอาไปแช่นํ้ าใหย้างมนัเน่าก่อน”2 

จากการที่ จกัรพนัธุ ์ ไดน้าํหุ่นเก่าของครูช้ืนมาซ่อมแซมเพือ่ใชใ้นการแสดงพระ
อภยัมณี ตอน หนีนางผเีส้ือ ในปี พ.ศ. 2518 รวมถึงยงัขาดหุ่นที่ใชใ้นการแสดงบางตวัเช่น หุ่นนาง
ผเีส้ือแปลงและหุ่นสินสมุทร จกัรพนัธุจึ์งไดค้ิดคน้และทดลองการทาํหวัหุ่นโดยใชว้สัดุที่ใชใ้นงาน
ประติมากรรม คือ 

การป้ันหวัหุ่นตน้แบบขึ้นจากดินนํ้ ามนัแลว้ทาํการหล่อดว้ยปูนปลาสเตอร์กลวง
ประดบัลวดลายดว้ยรักตีลายไดแ้ก่ หวันางผเีส้ือแปลง  
การป้ันหุ่นดว้ยปูนนํ้ ามนั คือ ปูนขาวผสมนํ้ ามนัตั้งอ้ิวประดบัลวดลายดว้ยรักตีลาย ไดแ้ก่หวัสิน
สมุทร 

หุ่นที่ทาํการสร้างและเขียนหนา้ขึ้นใหม่หลงัจากการแสดงหุ่นพระอภยัมณี ไดแ้ก่ 
หุ่นไหวค้รู หวัเทวดาสวมเทริดทรงอยธุยายอดนาค ถือพณินํ้ าเตา้ โดยการนาํหวัหุ่นเก่ามาทาํความ
สะอาด ลอกหนา้ของหุ่นออกทั้งหมดใหเ้หลือแต่โกลนของหวัหุ่นไว ้จากนั้นจึงป้ันแต่งหนา้หุ่นดว้ย
ขี้ผึ้งแท ้ปิดกระดาษสา ทารองพื้นหนา้หุ่นขดัแต่ง แลว้จึงเขียนหนา้หุ่นแบบหวัโขน เทริดสร้างจาก
กระดาษเน้ือแขง็ ยอดเทริดรูปพญานาคป้ันขึ้นดว้ยรัก แต่หุ่นเหล่าน้ียงัมีปัญหาเร่ืองนํ้ าหนกัเช่นกนั  
การสร้างหวัหุ่นในลกัษณะน้ีมีขั้นตอนที่ซบัซอ้นและไม่สะดวกในการสร้างหุ่นในจาํนวนมากๆ 
       
          
 

                                                 
        2 สมัภาษณ์ วลัลภิศร์ สดประเสริฐ, รองประธานมูลนิธิจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, 10 มิถุนายน 
2556 
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1.1.1 รูปแบบการสร้างโครงหนา้หุ่น  

                  การสร้างหุ่นกระบอกชุดสามก๊กในปี พ.ศ. 2521 หวัหุ่นมีลกัษณะใบหนา้
แบบจีนแต่ภายในลกัษณะใบหนา้แบบจีนยงัคงผสมผสานลกัษณะของความเป็นศิลปะไทยไวด้ว้ย  
เน่ืองจากในการแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ีจาํเป็นตอ้งใชหุ่้นเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งเป็นการแกไ้ขปัญหา
เร่ืองนํ้ าหนกัของหุ่นที่แต่เดิมมีนํ้ าหนกัมากใหเ้บาลง จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ จึงไดท้ดลองใช้
วสัดุทาง3วทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ อีพอ๊กซ่ี ซ่ึงแรกเร่ิมทางคณะไดน้าํอีพอ๊กซ่ีแบบแหง้ชา้ผสมกบัชนัยา
เรือเพือ่ใหห้วัหุ่นมีนํ้ าหนกัเบาและแขง็แรงขึ้น จากนั้นจึงไดมี้การพฒันาวสัดุที่ใชท้าํหวัหุ่นให้
แขง็แรงกวา่เดิมคือ การใชอี้พอ๊กซ่ีมาผสมกบั ผงไมข้ี้กระดาษทราย ใหค้วามคงทนและแขง็แรง
มากกวา่ จนกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ในการใชว้สัดุสมยัใหม่ซ่ึงมีความคงทนมากกวา่ในเวลาต่อมา โดย 
วลัลภิศร์ สดประเสริฐ  ไดก้ล่าวไวว้า่ "สามก๊กตวัละครมนัเยอะหากทาํตามแบบโบราณหนา้มนัจะ
ไม่เท่ากนั สามก๊กหล่อดว้ย อีพอ๊กซ่ีเดิม คร้ังแรกผสมชนัก่อนใหม้นัเบา แลว้ตอนหลงัเราก็ประยกุต์
ใหม่เอาผงไมข้ี้กระดาษทราย มาผสมมนัใชไ้ดเ้หนียวกวา่ดว้ย"3 

                   จากขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ พฒันาการในการใชว้สัดุแบบใหม่
มาแทนที่วสัดุที่ใชก้นัมาแต่โบราณ สามารถช่วยประหยดัเวลาในการสร้างหนา้หุ่นเป็นอยา่งมาก  
เน่ืองจากวสัดุแบบโบราณมีกรรมวธีิที่ซบัซอ้นและใชเ้วลาอยา่งมาก อีกทั้งตวัหุ่นที่สร้างขึ้นจากวสัดุ
สมยัใหม่ยงัมีนํ้ าหนกัเบากวา่หุ่นที่สร้างตามวสัดุแบบโบราณ วธีิการยดึหวัหุ่นสามก๊กเร่ิมแรกยงัคง
ใชไ้หล่หุ่นที่ทาํจากไมแ้ละตวักระบอกเป็นไมไ้ผเ่ช่นเดียวกบัแบบโบราณ เน่ืองจากกระบอกไมไ้ผ่
เป็นวสัดุไม่คงทนต่อแมลงกินไม ้รวมถึงมาตรฐานดา้นขนาดที่ไม่เท่ากนั จกัรพนัธุจึ์งเปล่ียนมาใช้
ท่อพวีซีีที่มีขนาดท่อเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 6 หุน เพือ่ใหไ้ดม้าตราฐานกระบอกหุ่นที่เท่ากนัและมีคุณภาพ
ที่คงทนกวา่ ส่วนไหล่หุ่นนั้นยงัคงเป็นไมเ้ช่นเดิม 
                    ดา้นรูปแบบการสร้างโครงหนา้หุ่นกระบอกชุดน้ี จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
และคณะ ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้รูปแบบโครงหนา้หุ่นบางตวัจากประติมากรรมจีน เช่น หุ่นนาง   
บิฮูหยนิ ซ่ึงไดรู้ปแบบโครงหนา้และหมวกหุ่นมาจากตุก๊ตาหินในวดับวรนิเวศ โดยหุ่นนางบิฮูหยิ
นถูกสร้างขึ้นเป็นหุ่นตวัแรกของหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก และการศึกษาภาพจิตรกรรมจีน หรือ    

                                                 
        3 สมัภาษณ์ วลัลภิศร์ สดประเสริฐ, รองประธานมูลนิธิจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, 10 มิถุนายน 
2556 
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ภาพลายเสน้ตวัละครสามก๊กประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊กของ4เจา้พระยาพระคลงั (หน) เป็น
ตน้แบบทางความคิดและสร้างสรรคอ์อกมาเป็นหวัหุ่นกระบอกชุดน้ี 
 

 
 
 

ภาพท่ี 40 ลกัษณะของตุ๊กตาหินจีนตน้แบบของหุ่นกระบอกนางบิฮูหยิน 
 

 
 

ภาพท่ี 41 ลกัษณะใบหนา้ตุ๊กตาท่ีมีส่วนคลา้ยคลึงกบัใบหนา้หุ่นกระบอกสามก๊ก 

                                                 
       4เจา้พระยาพระคลงั (หน),สามก๊กของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภา
ชําระ. (พระนคร: แพร่พทิยา, 2513), 13. 
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ภาพท่ี 42 เคร่ืองแบบขนุนางจีนสมยัราชวงศฮ์ัน่ จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 66. 

 

 
 
ภาพท่ี 43 เคร่ืองแบบขนุนางจีนฝ่ายบู๊สมยัราชวงศฮ์ัน่ จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรม 
                สามก๊ก  
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 78. 
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                   1.1.2 รูปแบบการเขียนหนา้หุ่นและเคร่ืองประดบัหวัหุ่น  
                  หวัหุ่นเหล่าน้ีเม่ือไดโ้ครงหนา้หุ่นเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ขั้นต่อไปจึงทาํการปิด
กระดาษ ทาสีรองพื้นดว้ยสีพลาสติกทาภายในและขดัแต่งผวิหนา้หุ่น การขดัแต่งผวิหนา้หุ่นเป็น
งานที่ละเอียดอ่อน เน่ืองจากการขดัจาํเป็นตอ้งระวงัรูปทรงของหนา้หุ่นไม่ใหผ้ดิเพี้ยน เม่ือเสร็จ
ขั้นตอนน้ีจึงทาํการรองสีรองพื้นเกซโซ (Gesso) เพือ่ทาํการเขียนหนา้ต่อไป โดยจะสามารถสงัเกต
ไดว้า่ขั้นตอนในการปิดกระดาษที่หนา้หุ่นยงัเป็นวธีิการสร้างหุ่นแบบเก่า แต่ขั้นตอนในการรองพื้น
ไดเ้ปล่ียนมาใชว้สัดุที่ทนัสมยัเพือ่ความสะดวกในการสร้างหุ่นที่มีจาํนวนมาก 

1.1.2.1 การเขียนหนา้หุ่น ลกัษณะรูปแบบของการเขียนใบหนา้ของหุ่น
กระบอกชุดน้ีอาจมีแหล่งที่มาจากคาํบรรยายที่เป็นตวัอกัษรและภาพลายเสน้ประกอบหนงัสือใน
วรรณกรรมสามก๊ก หนา้ของหุ่นกระบอกบ่งบอกถึงลกัษณะและบทบาทของตวัหุ่น หุ่นชุดน้ีสร้าง
ออกมาเป็นลกัษณะแบบหุ่นจีนที่มีการเขียนหนา้หุ่นและการสร้างเคร่ืองประดบัแบบจีน หากแต่
ยงัคงผสมผสานคุณลกัษณะแบบศิลปะไทยไวเ้ช่นกนั และเพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจลกัษณะของหนา้
หุ่นกระบอกสามก๊ก จาํเป็นตอ้งนาํลกัษณะส่วนตวั ประวติั และบทบาทของตวัละครหลกัแต่ละตวัที่
ปรากฏในวรรณกรรมสามก๊กมาประกอบความเขา้ใจ โดยจาํแนกหุ่นกระบอกแต่ละตวั ตามลกัษณะ
การแบ่งฝ่ายดงัน้ี 

ฝ่ายวยุก๊ก                                  
โจโฉ  หรือ  จกัรพรรดิเวย่อู่ต้ี  เป็นตวัละค รในวรรณกรรมจีนอิง

ประวติัศาสตร์เร่ืองสามก๊ก  ที่มีตวัตนจริงในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก  มีชีวติอยูร่ะหวา่ง  พ.ศ. 698 - 
763 เกิดที่เมือง โป๋โจว มณฑลอนัฮุย  มีช่ือรองวา่  เม่ิงเต๋อ เป็นบุตรบุญธรรมของโจโก๋  อดีตหวัหนา้
ขนัทีในวงัหลวง ในวยัเด็กเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นรองเจา้เมืองเม่ือ
อายไุด ้20 ปี เป็นขนุศึก แม่ทพั และผูส้าํเร็จราชการแผน่ดินคนสุดทา้ย ในราชวงศฮ์ัน่ตะวนัออกของ
จีน ภายหลงัโจโฉไดก่้อตั้ง  วยุก๊ก5 ซ่ึงเป็นหน่ึงในสามอาณาจกัรของยคุสามก๊ก  ลกัษณะของโจโฉ
ตามคาํบรรยายในวรรณกรรมสามก๊ก ฉบบัเจา้พระยาพระคลงั (หน) กล่าวไวว้า่ “ แลนายทพันั้น
ช่ือโจโฉ สูงประมาณ หา้ศอก  จกัษุเล็ก หนวดยาว ”  นอกจากนั้นยงัระบุลกัษณะของโจโฉอีกวา่ 
ดวงตากล้ิงกลอกแสดงความระแวดระวงัอยูเ่สมอ  ไม่ใคร่ยอมไวว้างใจต่อเหตุการณ์อนัใด  รูปหนา้
เหล่ียม กรามใหญ่ หนวดยาว คิ้วสั้น คือ หวัคิ้วเขม้แต่ปลายคิ้วบาง ฉลาดแบบเจา้เล่ห์ เก่งในการเอา
ตวัรอด เช่ียวชาญตาํราพชิยัสงคราม แต่ก็ช่ืนชอบในศิลปะ อุปนิสยัรอบคอบ 
 

                                                 
        5เร่ืองเดียวกนั. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._698
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._763
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81
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ภาพท่ี 44 ลกัษณะของโจโฉ จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 75. 
        

เคาทู ทหารเอกของโจโฉ มีร่างกายใหญ่โต ชาํนาญการใชท้วน เป็น
คนซ่ือสตัยแ์ละเคร่งครัด เม่ือเตียนอุยนาํกาํลงัไปปราบโจรโพกผา้เหลือง  ไดเ้ห็นเคาทูจบัโจรเอาไว้
หมดแลว้เตียนอุยบอกเคาทูใหส่้งโจรมา แต่เคาทูไม่ยอมจึงไดสู้ก้นั  เตียนอุยกลบัไปรายงานโจโฉวา่  
เคาทูมีพลกาํลงัแขง็แรงมาก โจโฉชอบใจจึงเกล้ียกล่อมใหม้าช่วยราชการ  ลกัษณะของ เคาทูตามคาํ
บรรยายในวรรณกรรมสามก๊ก ฉบบัเจา้พระยาพระคลงั (หน) กล่าวไวว้า่  “โจโฉเห็นรูปร่างเคาทู
ใหญ่โตสูงประมาณหกศอก สมเป็นทหาร โจโฉคิดจะไคร่ไดไ้วเ้ป็นทหาร ”6 เคาทูเคยปกป้องโจโฉ
ไวห้ลายคร้ัง ในสงครามพายพัไดเ้ป็นองครักษแ์ก่โจโฉไดสู้ก้บัมา้เฉียวที่แคน้เพราะโจโฉสงัหารมา้
เทง้พอ่ของตนไป  มา้เฉียวจึงบุกโจมตี คร้ันโจโฉถูกซุ่มโจมตีคิดจะหนีไปทางเรือ เคาทูก็อุม้โจโฉ
แลว้กระโจนลงเรือทนัทีแต่ขา้ศึกยงัยงิเกาทนัฑใ์ส่  เคาทูจึงใชมื้อซา้ยปัดป้องมิใหโ้ดนโจโฉจน
ตวัเองบาดเจบ็ เป็นที่สรรเสริญนบัแต่นั้นมา 

 
 
 

                                                 
        6 เร่ืองเดียวกนั, 204. 
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ภาพท่ี 45 ลกัษณะของเคาทู จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 77. 

 
เตียวเล้ียว  เป็นขนุพลคนสาํคญัของโจโฉ เดิมอยูรั่บใชลิ้โป้ ต่อมาลิ

โป้ถูกจบัไดท้ี่เมืองแหฝื้อถูกประหาร  ส่วนเตียวเล้ียว ก็ถูกโจโฉเกล้ียกล่อมใหม้าร่วมงานดว้ย  เตียว
เล้ียวเป็นขนุพลที่มีความชาํนาญทั้งในพชิยัสงคราม กลศึก  การรบบนหลงัมา้ จึงมกัไดรั้บหนา้ที่
ภาระสาํคญัจากโจโฉเสมอ ๆ แมจ้ะเป็นขนุพลผูม้าสวามิภกัด์ิภายหลงั เช่น การรักษาเมืองหบัป๋า  ซ่ึง
เป็นจุดยทุธศาสตร์สาํคญัในการรบกบัซุนกวน  ซ่ึงเตียวเล้ียวก็สามารถทาํหนา้ที่ไดดี้  นอกจากจะ
รักษาฐานที่มัน่ไวไ้ดโ้ดยตลอดแลว้ ยงัสามารถเป็นฝ่ายรุก  รบชนะทพัง่อหลายคร้ัง จนเกือบจะจบั
เป็นซุนกวนไดเ้ตียวเล้ียวจึงเป็นขนุพลที่ มีตาํแหน่งเป็นหน่ึงในหา้ทหารเสือของวยุก๊ก 

 

 
 

ภาพท่ี 46 ลกัษณะของเตียวเล้ียว จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 79. 
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เตียวคบั  ยอดขนุพลแห่งวยุก๊ก  ก่อนหนา้จะมาอยูก่บัโจโฉ  เคยเป็น
ทหารเอกของอว้นเส้ียว แต่วา่ขนุนางของอว้นเส้ียวแยง่ความดีความชอบกนั จึงทาํใหเ้ตียวคบัหนีไป
สวามิภกัด์ิต่อโจโฉ ทาํสงครามมีความดีความชอบมากมาย  ตอนที่โจโฉเรืองอาํนาจ เตียวคบัเคยรบ
กบัเตียวหุยแมท้พัของเตียวคบัจะพา่ยแพ ้แต่ในการสูต้วัต่อตวักบัเตียวหุยกลบัสูสี 

 

 
 
ภาพท่ี 47 ลกัษณะของเตียวคบั จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 78. 

 
 ฝ่ายจก๊ก๊ก 
 เล่าป่ี  หรือ หลิวเป้ย  หรือ จกัรพรรดิเจียงบูเ๊ต้  เป็นตวัละค รใน

วรรณกรรมจีนอิงประวติัศาสตร์เร่ืองสามก๊กที่มีตวัตนจริงในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก เสด็จพระราช
สมภพที่เมืองจวัโจว มณฑล เหอเป่ย ในปี (พ.ศ. 703) และเสด็จสวรรคตที่แขวงไป๋ต้ีเฉิง เมืองฉงช่ิง 
มณฑลส้ือชวน ประเทศจีน ในปี (พ.ศ. 766) ทรงเป็นผูก่้อตั้งอาณาจกัรจก๊ก๊ก และราชวงศฮ์ัน่  (สู่ฮนั)  
เป็นชาวเมืองตุน้กวน เล่าป่ีแต่ เดิมเป็นคนยากจน มีอาชีพทอเส่ือและรองเทา้ฟางขาย  บิดาเป็นเช้ือ
พระวงศฮ์ัน่ แต่ส่งบรรณาการชา้จึงถูกถอดออกจากบรรดาศกัด์ิ พอ่ของเล่าป่ีเสียชีวติตั้งแต่เล่าป่ียงั
เด็ก ตอนเด็กมีฐานะยากจนมากตอ้งยงัชีพดว้ยการทอเส่ือขาย ขายไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง  แทบไม่มีเงินไป
ซ้ือขา้วมาหุงกินกบั มารดาของตนเอง  ลกัษณะเล่าป่ีตามคาํบรรยายในวรรณกรรมสามก๊ก ฉบบั
เจา้พระยาพระคลงั (หน) วา่ “กอปรดว้ยลกัษณะรูปร่างใหญ่สมบูรณ์  สูงประมาณหา้ศอก เศษ หูยาน
ถึงบ่า มือยาวถึงเข่า หนา้ขาวดงัสีหยก ฝีปากแดงดงัชาดแตม้ จกัษุชาํเลืองไปเห็นหู ”7 เล่าป่ี มีกระบี่คู่
แบบโบราณเป็นอาวธุประจาํกาย เก่งกาจเชิงยทุธ มีคุณธรรม อ่อนนอ้มถ่อมตน สาํรวมกายสาํรวม
ใจเป็นเลิศ  เล่าป่ีร่วมสาบานเป็นพีน่อ้งในสวนทอ้กบักวนอูและเตียวหุย  ร่วมรบกบัทหารจากวงั
หลวงในการปราบปรามโจรโพกผา้เหลือง  เล่าป่ีสืบเช้ือสายมาจากราชวงศฮ์ัน่ มีบรรพบุรุษ คือ        

                                                 
        7 เร่ืองเดียวกนั, 6. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89
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จงซานจ้ิงอ๋อง  ผูเ้ป็นพระราชโอรสในจกัรพรรดิฮัน่เกงเต้  จกัรพรรดิแห่งราชวงศฮ์ัน่ ในลาํดบั
อาลกัษณ์ราชวงศฮ์ัน่ เล่าป่ีมีศกัด์ิเป็นเสด็จอาของพระเจา้เห้ียนเต้  จึงทรงมีพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งใหมี้ตาํแหน่งทางพระราชวงศเ์ป็นพระปิตุลาธิราช หรือ พระเจา้อา  (เล่าฮวงเจก๊)  ส่วน
ตาํแหน่งทางการเมืองดาํรงตาํแหน่งขนุพลฝ่ายซา้ย  
 

                                       
 

  
ภาพท่ี 48 ลกัษณะของเล่าป่ี จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 65. 
 

จูกดัเหลียง  หรือ  ขงเบง้  เป็นตวัละค รในวรรณกรรมจีนอิง
ประวติัศาสตร์เร่ืองสามก๊กที่มีตวัตนจริงในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก  เกิดในปี (พ.ศ. 724 - 777) 
นอกจากน้ียงัมีฉายาอ่ืน ยงัไดรั้บฉายาจากบงัเตก็กงวา่ "ฮกหลง" หมายถึงมงักรซุ่มหรือมงักรหลบั  
เป็นนกัการเมือง  เสนาธิการ และสมุหนายกของจก๊ก๊ก สมยัปลายราชวงศฮ์ัน่ของจีน  หรือในสมยั
หลงัราชวงศฮ์ัน่  ลกัษณะ ของขงเบง้ ตามคาํบรรยายในวรรณกรรมสามก๊ก ฉบบัเจา้พระยาพระคลงั 
(หน) กล่าววา่  "เล่าป่ีแลเห็นขงเบง้รูปร่างใหญ่โต สูงถึงหกศอก สีหนา้ขาวเหมือนหยวก แต่งตวัโอ่
โถง ท่วงทีเป็นอาจารยผ์ูใ้หญ่”8 จูกดัเหลียงดาํรงตาํแหน่งเป็นที่ปรึกษาดา้นการยทุธนาการของพระ
เจา้เล่าป่ี  ในตาํแหน่งสมุหนายก  และผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดแห่ง จก๊ก๊ก มีความสามารถในดา้น
การเมือง การทูต วชิาการ  วศิวกร  และไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระดิษฐค์ิดคน้ที่ยิง่ใหญ่ โดยคิดคน้หมัน่โถว  
โคมลอย และระบบชลประทาน ศิลปินมกัวาดภาพใหจู้กดัเหลียงสวมชุดยาวแบบนกัปราชญ ์สวม
หมวกนกัพรต และถือพดัขนนกกระเรียนอยูใ่นมือเสมอในวรรณกรรมเร่ืองสามก๊กจูกดัเหลียงถูกยก
ยอ่งวา่เป็นผูห้ย ัง่รู้ดินฟ้ามหาสมุทร  

                                                 
        8 เร่ืองเดียวกนั, 683. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ภาพท่ี 49 ลกัษณะของขงเบง้ จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 66. 
            

 กวนอู เป็นตวัละครในวรรณกรรมจีนอิงประวตัิศาสตร์เร่ืองสาม
ก๊กที่มีตวัตนจริงในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก  เกิดเม่ือวนัที่ 24 เดือน 6 จีนศกัราชเอ่ียงฮี ปี  พ.ศ. 703 
ในรัชสมยัของพระเจา้ฮั้นฮวนเต ้เสียชีวติเม่ือวนัที่ 12 เดือนที่ 7 จีนศกัราชเคี่ยงเซง้ ปี  พ.ศ. 762  มีช่ือ
รองวา่ "หุนเตี๋ยง" เป็นชาวอาํเภอไก่เหลียง ลกัษณะตามคาํบรรยายในวรรณกรรมสามก๊ก ฉบบั
เจา้พระยาพระคลงั (หน) กล่าวไวว้า่  

 
 มีคนหน่ึงรูปร่างใหญ่โต ขบัเกวียนมาถึงหนา้ร้านสุราเขา้ไปเรียกผูข้ายสุราว่า เอาสุรา
มาขายจงเร็วเรากินแลว้จะรีบไปอาสาแผน่ดิน เล่าป่ีเห็นผูน้ั้นสูง ประมาณหกศอก หนวดยาว
ประมาณศอกเศษ หนา้แดง ดงัผลพุทราสุก  ปากแดงดงัแตม้ชาด  ค้ิวดัง่ตวัไหม จกัษุยาวดงันก
การเวก เห็นกริยาผิดประหลาดกว่าคนทั้งปวง9  

 

 กวนอู มีงา้วรูปจนัทร์เส้ียว ยาว 11 ศอก หนกั 82 ชัง่ เป็นอาวธุ
ประจาํกายเรียกวา่ "งา้วมงักรเขียว" หรือ "งา้วมงักรจนัทร์ฉงาย" กวนอูมีความเช่ียวชาญและเก่งกาจ
วทิยายทุธ จงรักภกัดี กตญัํูรู้คุณ มีคุณธรรมและซ่ือสตัยเ์ป็นเลิศ  ในจินตนาการของศิลปินมกัวาด
ภาพหรือป้ันภาพใหก้วนอูแต่งกายดว้ยชุดสีเขียวและมีผา้โพกศีรษะ  

                                                 
        9 เร่ืองเดียวกนั, 8. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._703
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._762
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ภาพที่ 50 ลกัษณะของกวนอู จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 65. 
           

 เตียวหุย  (พ.ศ. 710 - 764) เป็นแม่ทพัในวรรณกรรมจีนเร่ืองสาม
ก๊ก มีช่ือรองวา่ เตียวเอ็กเต ้ในภาษาจีนกลางเรียก จงัเฟย เป็นหน่ึงในหา้ทหารเสือแห่ง  จก๊ก๊ก  คนที่ 2 
เป็นพระอนุชาร่วมสาบานคนสุดทอ้งของพระเจา้เล่าป่ีและกวนอู โดยการสาบานที่สวนดอกทอ้นั้น  
กระทาํขึ้นที่หลงับา้นของเตียวหุยเอง  อีกทั้งเตียวหุยยงัเป็นผูอ้อกทุนทรัพยใ์นการรวบรวมผูค้น ทาํ
สงครามปราบโจรโพกผา้เหลืองเป็นคร้ังแรก  เตียวหุย มีนิสยัวูว่าม  อารมณ์ร้อน ชอบด่ืมสุราจนเมา
มายแลว้เฆ่ียนตีทหารบ่อยๆ อาชีพเดิมของ  เตียวหุย  คือคนขายหมูในเมืองตุน้กวน ต่อมาไดติ้ดตาม
เล่าป่ีเพือ่ปราบโจรกบฏผา้เหลือ ง เตียวหุย เป็นผูมี้พลกาํลงัมาก  อาวธุประจาํตวัคือทวนยาว 8 ศอก 
หนกั 80 ชัง่ เรียกวา่ทวนอสรพษิ บางตาํราเรียกวา่ ทวนยาวอสรพษิ ตวัคมทวนขดไปมาเป็นคล่ืน
คลา้ยงู ปลายคมเป็นรูปจนัทร์เส้ียว ลกัษณะของเตียวหุยตามที่บรรยายในวรรณกรรม สามก๊กฉบบั
เจา้พระยาพระคลงั (หน) กล่าวไวว้า่ "มีคนหน่ึงยนือยูข่า้งหลงัเล่าป่ีแลว้วา่ เป็นผูช้ายแลว้ไม่ช่วยทาํนุ
บาํรุงแผน่ดินแลว้สิมาทอดใจใหญ่ ฝ่ายเล่าป่ีกลบัหนา้มาดู เห็นผูน้ั้นสูงประมาณหา้ศอก ศีรษะ
เหมือนเสือ จกัษุกลมใหญ่ คางพองโต เสียงดงัฟ้าร้อง กิริยาดัง่มา้ควบ"10 

 

                                                 
        10 เร่ืองเดียวกนั, 7. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._168
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._221
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%81
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ภาพท่ี 51 ลกัษณะของเตียวคบั จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 65. 
           

 จูล่ง ช่ือจริงคือ เตียวหยนุ  แม่ทพัคนสาํคญัของเล่าป่ี  ในยคุสาม
ก๊กของจีน และเป็น 1 ใน 5 ขนุพลทหารเสือของเล่าป่ีในวรรณกรรมสามก๊ก จูล่งเป็นทหารเสือคนที่ 
3 จูล่ง ไดรั้บฉายาเป็น "สุภาพบุรุษจากเสียงสาน" เกิดในช่วง ปี (พ.ศ.   711 - 772) ที่อาํเภอเจินติ้ง 
เมืองเสียงสาน แซ่เตียว (จา้ว) แต่ไม่มีใครเรียกวา่ เตียวจูล่ง มีนิสยัซ่ือสตัย ์สุภาพเรียบร้อย นํ้ าใจกลา้
หาญ สวมเกราะสีขาว  ใชท้วนยาวเป็นอาวธุ พาหนะคู่ใจ คือ มา้สีขาว คอยติดตามเล่าป่ีและขงเบง้ 
ลกัษณะของจูล่งตามที่บรรยายในวรรณกรรมสามก๊กฉบบัเจา้พระยาพระคลงั (หน) กล่าวไวว้า่ "กอง
ซุนจา้นออกมาจากเง้ือมเขาเห็นทหารคนนั้นสูงประมาณหกศอก หนา้ผากแลคิ้วใหญ่ ตาโต  จึงถาม
วา่ท่านน้ีช่ือใด มาช่วยเราน้ีขอบใจนกั จูล่งยอ่ตวัลงคาํนบันบัแลว้วา่ ขา้พเจา้ช่ือจูล่ง แซ่เตียว อยู ่ณ 
เมืองเซียงสนั"11                   

 

 
 
ภาพท่ี 52 ลกัษณะของจูล่ง จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 67. 

                                                 
        11 เร่ืองเดียวกนั, 110. 
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ฝ่ายง่อก๊ก 
ซุนกวน  หรือ พระเจา้หวตูา้ต้ี  เป็นตวัละค รในวรรณกรรมจีนอิง

ประวติัศาสตร์เร่ืองสามก๊กที่มีตวัตนจริงในประวติัศาสตร์ยคุสามก๊ก  เป็นผูก่้อตั้งแล ะเป็นจกัรพรรดิ
ของง่อก๊ก  หน่ึงในสามอาณาจกัรของยคุสามก๊ก  ซุนกวนเป็นบุตรคนที่สองของซุนเก๋ียน  และเป็น
นอ้งชายของซุนเซ็ก เม่ือซุนเซ็กพีช่ายตายไป จึงไดข้ึ้นครองเมืองกงัตัง๋แทนดว้ยวยัเพยีง 18 ปี แมซุ้น
กวนจะไม่ปรากฏความสามารถในการรบเหมือนผูพ้ี่ แต่มีความสามารถในการปกครองสูง  ลกัษณะ
ของซุนกวนตามที่บรรยายในวรรณกรรมสามก๊กฉบบัเจา้พระยาพระคลงั (หน) กล่าวไวว้า่  “แลซุน
กวนนั้นรูปงามหนา้ผากใหญ่ปากกวา้งจกัษุแดง” 12 ลกัษณะของซุนกวนที่ปรากฏ อีกลกัษณะ  คือ มี 
หนวดเคราแดง เม่ือขึ้นครองเมืองแต่ยงัเยาวว์ยั ซุนกวนเป็นผูมี้อายนุอ้ยที่สุดในบรรดาผูน้าํก๊กทั้ง 3  

 
 
 

 
 
ภาพท่ี 53 ลกัษณะของซุนกวน จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 71. 
           

จิวยี ่เป็นตวัละครในวรรณกรรมจีนอิงประวติัศาสตร์เร่ืองสามก๊กที่
มีตวัตนจริงในประวติัศาสตร์ในยคุสามก๊ก  เขาเป็น แม่ทพัคนสาํคญัของง่อก๊ก  เป็น ขนุพลผู ้
ปราดเปร่ือง และเป็นคู่ปรับคนสาํคญัของขงเบง้ ดาํรงตาํแหน่งแม่ทพัใหญ่แห่งกงัตัง๋ ในสงครามเซ็ก
เพก็ หรือศึกผาแดงอนัเล่ืองช่ือ จิวยีเ่ป็นชาวเมืองลู่เจียนซู เกิดในครอบครัวขนุนางเก่า ช่ือรอง  กงจ้ิน 
ลกัษณะเป็นบุรุษรูปงาม  หนา้ขาว เม่ือวยัเด็กไดเ้รียนรู้วชิาอยา่งแตกฉาน  ทั้งการทหารและศิลปะ
แขนงต่างๆ จิวยีเ่ป็นผูช้าํนาญทางดนตรี  กล่าวกนัวา่ ถา้ใครดีดพณิผดิแมนิ้ดเดียว ใครต่อใครจบั

                                                 
        12 เร่ืองเดียวกนั, 529. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89
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ไม่ได ้แต่จิวยีส่ามารถจบัได ้จิวยีเ่ป็นผูมี้นิสยัโอบออ้ม มีนํ้ าใจต่อเพือ่นฝงู  จึงมีผูท้ี่เคารพนบัถือเป็น
มิตรสหายมากมาย  

 

 
 
ภาพท่ี 54 ลกัษณะของจิวยี่ จากภาพลายเส้นประกอบหนงัสือวรรณกรรมสามก๊ก 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, สามก๊ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 72. 
 

นอกจากจะอาศยัการบรรยายบุคลิกลกัษณะของตวัละครตาม
วรรณกรรมสามก๊กในการเขียนหนา้หุ่นแลว้ อาจยงัตอ้งอาศยัแนวทางของการแต่งหนา้และการ
เขียนลวดลายบนใบหนา้ของอุปรากรจีน (ง้ิวหลวง หรือ งิ้วปักก่ิง) มาเป็นแนวทางพอสงัเขปเพือ่ใช้
ประกอบในการเขียนหนา้หุ่นดว้ย อีกทั้งการสร้างเคร่ืองประดบัหวัหุ่นก็อาจอา้งอิงมาจากอุปรากร
จีนมาพอสงัเขปเช่นเดียวกนัเพือ่ความเขา้ใจและเป็นแนวทางในการผสมผสานกบัจินตนาการของ
ศิลปินผูส้ร้างเพือ่ใหหุ่้นมีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์ในตวัหุ่นเอง ดงัปรากฏใหเ้ห็นในหุ่น
กระบอกฝ่ายบู ๊เช่น กวนอู เตียวหุย เตียวคบั เตียวเล้ียว และเคาทู ฯลฯ  

 

 
 
ภาพท่ี 55 รูปแบบการแต่งหนา้อุปรากรจีน (ง้ิวหลวง) ในลกัษณะต่างๆ 
ท่ีมา : หน้ากากงิว้สามก๊ก Beijing Opera masks, เขา้ถึงเม่ือ 20 สิงหาคม 2556.  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://samkok911.blogspot.com/ 
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สีที่ใชใ้นการเขียนหนา้หุ่นกระบอกสามก๊ก ไดแ้ก่ สีฝุ่ น ซ่ึงให้
คุณลกัษณะของสีที่เนียนสวยโดยใชต้วักลางในการประสานเน้ือสี เช่น กาวยางมะขวดิ กาวหนงั
สตัว ์และเจลาติน คุณสมบติัของเจลาตินมีคุณภาพดีกวา่ เน่ืองจากกาวยางมะขวดิและกาวหนงัสตัว์
เม่ือแหง้แลว้อาจมีรอยแตกของสี แตกต่างจากคุณสมบติัของเจลาตินที่มีความคงทนมากกวา่โดยไม่
ทิ้งรอยแตกของสีเม่ือแหง้แลว้ สีอีกประเภทที่ใชใ้นการเขียนหนา้หุ่น คือ สีแท่งแบบฝนกบันํ้ าของ
ประเทศจีนซ่ึงใหคุ้ณสมบตัิของสีที่สดสวย  

 

 
 
ภาพท่ี 56 สีฝุ่ น กาวหนงัสตัว ์และเจลาติน ท่ีใชใ้นการเขียนใบหนา้หุ่นกระบอกสามก๊ก 
 

 
 
ภาพท่ี 57 สีฝุ่ นแท่งฝนกบันํ้า ให้สีสนัสดสวย ใชใ้นการเขียนใบหนา้หุ่นกระบอกสามก๊กเช่นกนั 
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กระบวนการเขียนหนา้หุ่นกระบอกชุดสามก๊กแบ่งการเขียนหนา้
หุ่นออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 หวัหุ่นหนา้ขาวและหนา้สีเน้ือ เป็นหวัหุ่นที่มีหนา้สี
ขาวและสีเน้ือสร้างหนา้แบบละครและลกัษณะแบบหนา้คน การเขียนหุ่นหนา้ขาวในหุ่นกระบอก
สามก๊กใชเ้กซโซเป็นพื้นหนา้ เม่ือตอ้งการใหมี้ส่วนของสีเน้ือผสมก็จะเจือสีอะคลิลิคสีเน้ือลงไปใน
เกซโซ การเขียนหุ่นหนา้ขาวไม่ไดอิ้งตามลกัษณะการแต่งหนา้แบบอุปรากรจีน (ง้ิวหลวง) แต่มี
ลกัษณะแบบคน และอาจใชข้อ้มูลการบรรยายลกัษณะในวรรณกรรมสามก๊กประกอบการเขียนหนา้
หุ่น 

การเขียนหนา้หุ่นหนา้ขาวจะเร่ิมตน้ที่การเขียนเสน้สีนํ้ าตาลอ่อน
หรือสีดาํลอ้ไปตามแนวเสน้ขอบใบหู ร่องหู ตา ปาก และร่องจมูกของหุ่น ตดัเสน้ดว้ยสีดาํจากสีฝุ่ น
หรือหมึกจีนสีดาํ เขียนคิ้วดว้ยสีฝุ่ นดาํหรือหมึกจีนเช่นกนั รูปแบบการเขียนๆเป็นเสน้แบบคิ้วมนุษย์
ตามลกัษณะของตวัละครส่วนของรูจมูกใชห้มึกจีนสีดาํลวงตาใหเ้กิดความรู้สึกลึก ส่วนริมฝีปากหุ่น
ใชสี้แดงชาดจากสีแท่งฝนกบันํ้ าของประเทศจีน ที่ใหค้วามสดสวย ระบายลงบนริมฝีปากจากนั้นจึง
ตดัเสน้ดว้ยหมึกสีดาํเพือ่ทาํใหป้ากมีมิติราวกบัวา่ซอ้นทบักนั ส่วนดวงตาระบายสีตามลกัษณะของ
ตวัหุ่นหลงัจากนั้นใชอี้พอ๊กซ่ีแบบใสระบายฉาบลงบนดวงตาอีกทีเพือ่ใหเ้กิดความใสแวววาวคลา้ย
กบัมีความช้ืนเคลือบอยูภ่ายในดวงตา  

เม่ือเขียนหนา้หุ่นเป็นที่เรียบร้อยแลว้ หุ่นบางตวัตอ้งติดหนวดเครา
ดว้ยเสน้ผมจริง วธีิการติดเคราเพือ่ใหดู้สมจริง จะนาํเสน้ผมมาจดัเรียงใหเ้ป็นรูปทรงของหนวดเครา
แลว้ติดดว้ยกาวยางวทิยาศาสตร์ เม่ือไดรู้ปทรงตามตอ้งการแลว้จึงนาํมาประกอบเขา้กบัหวัหุ่นและ
ตดัแต่งตามรูปทรง ในขั้นตอนสุดทา้ยจะใชห้มึกจีนสีดาํแต่งเป็นไรขนบริเวณตีนหนวด เครา และ
จอนผมเพือ่ใหเ้กิดความกลมกลืน  

หุ่นหนา้ขาวและหนา้สีเน้ือที่ปรากฏในหุ่นกระบอกสามก๊กแบ่ง
ออกเป็น 3 ฝ่ายคือ 

ฝ่ายวยุก๊ก ไดแ้ก่ โจโฉ และ เทียหยก 
ฝ่ายจกก๊ก ไดแ้ก่ เล่าป่ี ขงเบง้ จูล่ง และ นางบีฮูหยนิ  
ฝ่ายง่อก๊ก ไดแ้ก่ ซุนกวน จิวยี ่และ อุยกาย 
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ภาพท่ี 58 ลกัษณะหุ่นหนา้ขาว ฝ่ายโจโฉ 
               (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 

 
 

ภาพท่ี 59 ลกัษณะหุ่นหนา้ขาว ฝ่ายเล่าป่ี  
                (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
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ภาพท่ี 60 ลกัษณะหุ่นหนา้ขาว ฝ่ายซุนกวน  
                (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 

รูปแบบที่ 2 หวัหุ่นหนา้เขียนสี เป็นหวัหุ่นที่มีหนา้แบบละคร และ
อาจสร้างตามบุคลิกลกัษณะของตวัละครในวรรณกรรมสามก๊กตามที่ไดไ้วบ้รรยายเช่นเดียวกบัตวั
ละครหนา้ขาว หุ่นหนา้เขียนสีของหุ่นกระบอกชุดสามก๊กปรากฏใหเ้ห็นในตวัละครฝ่ายบูต๊วัสาํคญั
ของแต่ละฝ่าย รูปแบบลวดลายที่ใชใ้นการเขียนหนา้หุ่นเขียนสีอาจมีการใชล้กัษณะของการ
แต่งหนา้ง้ิวหลวง  หรือเรียกอีกอยา่งวา่การเขียนหนา้เขม้ มาเป็นแนวทางพอสงัเขป ผสานกบั
จินตนาการของผูส้ร้างจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของหุ่นแต่ละตวั 

ลวดลายที่ปรากฏบนใบหนา้หุ่นเขียนสีแต่ละตวัมีความแตกต่างกนั
ออกไปเพือ่ประโยชน์ในการแยกหุ่นแต่ละฝ่าย รวมถึงบ่งบอกลกัษณะของหุ่นที่มีลกัษณะเด่น เช่น 
หุ่นกวนอูที่มีใบหนา้สีแดงชดัเจน ฯลฯ การเขียนลวดลายบนหนา้หุ่นใชสี้ฝุ่ น สีแท่งแบบฝนนํ้ า และ
สีอะคริลิค ลวดลายที่ปรากฏสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะพอสงัเขป ไดแ้ก่  

การลงสีพื้นหนา้สีอ่อน เช่น สีขาว สีเหลืองอ่อนหรือสีเน้ือ จากนั้น
จึงเขียนลวดลายที่ใชสี้ แดง สีเขียว และสีเทา ตดัเสน้เก็บรายละเอียดดว้ยสีฝุ่ นสีดาํหรือหมึกจีน พบ
ไดใ้นหุ่นเตียวคบั เตียวเล้ิยว แฮหวัอ๋ิน ชีเซ่ง ฯลฯ 

การลงสีพื้นหนา้สีเขม้ เช่น สีเทาดาํ สีดาํ  จากนั้นจึงเขียนลวดลายที่
ใชสี้ขาว เทา นํ้ าเงิน และสีแดง ตดัเสน้เก็บรายละเอียดดว้ยสีฝุ่ นสีดาํ หรือหมึกจีน พบไดใ้นหุ่น เคาทู 
และเตียวหุย ฯลฯ 

การลงสีพื้นหนา้เขม้สีเดียว เช่น สีนํ้ าตาลอ่อน สีแดงชาด เขียนเสน้
สีนํ้ าตาลอ่อน หรือสีดาํลอ้ไปตามทางของแนวเสน้ขอบใบหู ร่องหู ตา ปาก และร่องจมูกของหุ่น ตดั
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เสน้ดว้ยสีดาํจากสีฝุ่ น หรือหมึกจีนสีดาํเช่นเดียวกบัหุ่นหนา้ขาว มีการเขียนลายดว้ยสีขาว สีเทา และ
สีแดงเล็กนอ้ย พบไดใ้นหุ่นซิหลง และกวนอู ฯลฯ 

ในส่วนของรูจมูกทาํเช่นเดียวกบัหุ่นหนา้ขาวโดยการใชห้มึกจีนสี
ดาํระบายลวงตาเพือ่ใหมี้ความลึก ลกัษณะของคิ้วเขียนในรูปแบบคิ้วหนาและใหค้วามรู้สึกดกดาํ 
แสดงลกัษณะของนกัรบปรากฏในหุ่นหนา้เขียนสีทหารฝ่ายบู ๊ยกเวน้หุ่นกวนอูที่เขียนเสน้คิ้วแบบ
หุ่นหนา้ขาว หุ่นหนา้เขียนสีทุกตวัใชสี้แดงชาดระบายบนริมฝีปากเช่นกนั เม่ือเขียนหนา้เสร็จแลว้จึง
ทาํการตกแต่งดว้ยหนวดเคราที่ทาํจากเสน้ผมและเขียนสีตกแต่งเป็นไรขนตามลกัษณะของหุ่นแต่
ละตวั ส่วนใหญ่ใชว้ธีิแบบเดียวกบัหุ่นหนา้ขาว 

หุ่นหนา้เขียนสีที่ปรากฏในหุ่นกระบอกสามก๊กแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย
คือ  

ฝ่ายวยุก๊ก ไดแ้ก่ เคาทู เตียวคบั เตียวเล้ิยว ซิหลง และแฮหวัอ๋ิน  
ฝ่ายจกก๊ก ไดแ้ก่ กวนอู และเตียวหุย  
ฝ่ายง่อก๊ก ไดแ้ก่ ชีเซ่ง 

 

 
 
ภาพท่ี 61 ลกัษณะการเขียนหุ่นสามก๊กหนา้เขียนสีอาจใชล้กัษณะการเขียนใบหนา้การแสดงอุปรากรจีน 
                (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 

 
 
ภาพท่ี 62 ลกัษณะหุ่นหนา้เขียนสี ฝ่ายโจโฉ 
               (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
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ภาพท่ี 63 ลกัษณะหุ่นหนา้เขียนสี ฝ่ายเล่าป่ี  
                (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546)  

 
รูปแบบที่ 3 หวัหุ่นชาวบา้น ตวัตลก และล่ิวลอ้พลทหาร หุ่นทั้งสาม

ประเภทน้ีเรียกอีกช่ือวา่ "ตวักาก"  เป็นหุ่นที่มีหนา้ที่เป็นตวัประกอบหรือแสดงในฉากตลก หุ่นตวั
กากที่ใชใ้นการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กมีลกัษณะการเขียนหนา้แบบคน เช่น หุ่นอาซ้ิม หวัหุ่นตวั
ตลกแต่ละตวัจะมีการผา่ปากเพือ่ใหส้ามารถขยบัปาก (รายละเอียดอธิบายใน 4.1.3) ส่วนหุ่นพล
ทหารล่ิวลอ้มีลกัษณะการเขียนหนา้แบบคนเช่นกนั แต่มีลกัษณะของหนา้ตาที่แตกต่างกนัไป บาง
ตวัมีลกัษณะการเขียนแบบหนา้คนธรรมดา บางตวัเป็นหนา้สีขาว สีดาํ หรือสีเน้ือ 

สีที่ใชใ้นการระบายหนา้หุ่นไดแ้ก่ เกซโซและสีอะคริลิคสีเน้ือ 
ตกแต่งโดยการเขียนเสน้สีนํ้ าตาลอ่อนหรือสีดาํลอ้ไปตามทางของแนวเสน้บนใบหนา้หุ่น
เช่นเดียวกบัหุ่นหนา้ขาวและหุ่นหนา้เขียนสี จากนั้นจึงแต่งเติมรายละเอียดใหมี้เอกลกัษณ์ เช่น หุ่น
อาซ้ิมมีการแตม้สีใหมี้ลกัษณะเหมือนรอยตกกระของคนแก่เพือ่เนน้ความสมจริงยิง่ขึ้น หุ่นพล
ทหารล่ิวลอ้มีการตกแต่งเขียนหนา้คลา้ยมนุษยเ์ช่นเดียวกนั ลกัษณะสีหนา้ของหุ่นพลทหารมีกิริยาที่
แตกต่างกนั เช่น การอา้ปาก หรือการยงิฟัน ฯลฯ หุ่นพลทหารบางตวัมีลกัษณะของการเขียนหนา้
คลา้ยกบัการเขียนหนา้ตวัตลกแบบงิ้ว สงัเกตไดจ้ากลายบนหนา้ที่เขียนไวบ้ริเวณกลางใบหนา้ตั้งแต่
ดวงตามาจนถึงแกม้หุ่น ดูคลา้ยกบัวา่สวมหนา้กาก 
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ภาพที่ 64  หุ่นอาซ้ิม หุ่นกระบอกตวัตลก (ตวักาก) ของหุ่นกระบอกสามก๊ก 
                  (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 

 
 

ภาพที่ 65 หุ่นพลทหาร หุ่นกระบอกตวัประกอบ ของหุ่นกระบอกสามก๊ก 
                 (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
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เคร่ืองประดบัหวัหุ่นกระบอกสามก๊กมีรายละเอียดที่สวยงามและ
เป็นส่วนประกอบที่สาํคญัในส่วนของหวัหุ่น รวมถึงเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกบทบาทของหุ่นแต่ละตวั 
รูปแบบการสร้างเคร่ืองประดบัหวัหุ่นคณะจกัรพนัธุไ์ดใ้ชข้อ้มูลอา้งอิงมาจากภาพประกอบใน
หนงัสือสามก๊กของเจา้พระยาพระคลงั (หน) เป็นหลกั และศึกษาจากการอธิบายลกัษณะของตวั
ละครในวรรณกรรม รวมถึงภาพประกอบลายเสน้ตวัละครจีนจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนเช่นกนั จากนั้นจึง
นาํมาขอ้มูลเหล่าน้ีมาสงัเคราะห์สร้างลกัษณะและลวดลายเคร่ืองประดบัหวัหุ่นผสมผสานกบั
จินตนาการใหมี้รูปแบบไทยผสมจีน โดย วลัลภิศร์ สดประเสริฐ ไดก้ล่าววา่ 

 
 ดูจากรูปประกอบในหนงัสือสามก๊กฉบบัพระยาพระคลงั แลว้ก็ดูจากหนงัสืออ่ืนเหมือนกนั 
เพราะว่าบางทีมนัมีรูปเล่าป่ีเนน้ถึงจิตรกรรมจีนเหมือนกนั หรือรูปจีนตวัอ่ืน ตวัละครอ่ืนท่ีเป็น
จกัรพรรด์ิดูว่าน่าจะเป็นเล่าป่ีก็เอามาผสมกนั ตวัน้ีน่าจะเป็นโจโฉ หรือแมแ้ต่โจโฉในภาพอ่ืนก็มี แต่

ส่วนใหญ่แลว้มนัออกมาคลา้ยๆ กนั เพราะเขาก็คงเขียนออกมาจากตวัหนงัสือ13 
                       

1.1.2.2 เคร่ืองประดบัหวัหุ่น จกัรพนัธุแ์ละคณะไดท้าํการศึกษาลกัษณะ
เคร่ืองประดบัศีรษะของอุปรากรจีนเป็นแนวทางพอสงัเขป ไม่ไดอ้า้งอิงความถูกตอ้งของรูปแบบ
เคร่ืองประดบัตามยคุสมยัต่างๆ ตามอุปรากรจีน เพือ่ใชป้ระกอบในการสร้าง เคร่ืองประดบัหวัหุ่น
จึงมีลกัษณะผสมผสานลกัษณะตามจินตนาการของผูส้ร้าง  

เม่ือพจิารณาภาพประกอบลายเสน้สามก๊กฉบบัเจา้พระยาพระคลงั 
(หน) (ดูภาพที่ 42 และ 43) จะพบวา่มีความคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองประดบัศีรษะของอุปรากรจีนเช่นกนั  
ดงันั้นจึงอาจเป็นไปไดว้า่ภาพประกอบเหล่าน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจและวาดตามแบบของอุปรากรจีน 
เน่ืองจากอุปรากรจีนกาํเนิดขึ้นตั้งแต่สมยัราชวงศซ์อ้งเร่ือยมา นิยมใชเ้ร่ืองราวจากพงศาวดารและ
ประวติัศาสตร์ตอนสาํคญัมาเป็นเน้ือหาในการแสดง เพราะฉะนั้นรูปแบบของเคร่ืองประดบัจึงเป็น
แบบสมยัราชวงศซ์อ้งและหมิงตามทอ้งเร่ืองนั้นๆ เพือ่เขา้ถึงรูปแบบเคร่ืองประดบัหวัหุ่น
จาํเป็นตอ้งศึกษาลกัษณะเคร่ืองประดบัเหล่าน้ีโดยอิงรูปแบบจากภาพประกอบลายเสน้สามก๊กฉบบั
เจา้พระยาพระคลงั (หน) และ เคร่ืองประดบัศีรษะจากอุปรากรจีน โดยแบ่งรูปแบบออกเป็น 3 
ลกัษณะ คือ 

1. หมวกเจา้นายและขนุนาง  จะบ่งบอกถึงฐานนัดรศกัด์ิและมี
รูปแบบคลา้ยคลึงกบัหมวกบรรดาศกัด์ิที่ปรากฏในภาพประกอบลายเสน้สามก๊กฉบบัเจา้พระยาพระ

                                                 
        13 สมัภาษณ์ วลัลภิศร์ สดประเสริฐ, รองประธานมูลนิธิจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, 10 
มิถุนายน 2556. 
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คลงั (หน) และเคร่ืองประดบัศีรษะที่ใชก้บัอุปรากรจีนซ่ึงอาจมีรูปแบบมาจากหมวกขนุนางในสมยั
ราชวงศซ์อ้งและหมิง  

หมวกเจา้นายที่คลา้ยกบัหมวกกษตัริยข์องราชวงศห์มิงเป็นหมวก
ทรงเหล่ียมประดบัลวดลายแบบไทยผสมจีนเช่น ลายดอกไมแ้ละมงักร มีปีกหมวกสองขา้งติดอยู่
ดา้นหลงัแบบแนวตั้งมีพูสี่แดงกา้นยาวปักอยูบ่ริเวณกลางหมวกทั้งดา้นซา้ยขวาของหมวกหอ้ย
ประดบัพูแ่ละลูกปัด หุ่นที่สวมหมวกลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ หุ่นเล่าป่ี  

หมวกขนุนางบรรดาศกัด์ิสูง คลา้ยกบัหมวกขนุนางสมยัราชวงศ์
ซอ้งบอกถึงตาํแหน่งสมุหนายก มีลกัษณะเป็นหมวกเหล่ียมหนา้หมวกประดบัลวดลาย ปีกหมวก
เล็กยาวเป็นส่ีเหล่ียมแบนบริเวณส่วนปลายของปีกหมวกมีลกัษณะหกัและยกเชิดขึ้น หุ่นที่สวม
หมวกลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ โจโฉ  

หมวกขนุนางที่ปรึกษา เป็นหมวกขนุนางฝ่ายบุ๋นคลา้ยกบัหมวกขนุ
นางของราชวงศห์มิง มีลกัษณะเป็นหมวกเหล่ียม มีทั้งปีกหมวกแบบแหลมและแบบกลม หุ่นที่สวม
หมวกลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ โลกซก เตียวเจียว และซีหอง หมวกขนุนางลกัษณะอ่ืนที่มีรูปแบบหมวก
ทรงเหล่ียม หรือบา้งมีสายรัดผกูดา้นหลงัหอ้ยยาวคลา้ยหมวกในสมยัราชวงศห์มิง หุ่นที่สวมหมวก
ลกัษณะน้ี ไดแ้ก่   เทียหยก และ ลกเจก๊  

 

 
 

ภาพที่ 66 เคร่ืองประดบัหวัหุ่นเล่าป่ี มีลกัษณะครอบหวัหุ่นคร่ึงหวั  
                 (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
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ภาพที่ 67 เคร่ืองประดบัหวัหุ่นโจโฉ มีลกัษณะครอบหวัหุ่นคร่ึงหวั ประดบัปีกหมวกดา้นหลงั 
                  (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 

2. เก้ียวครอบผม เป็นเคร่ืองประดบัศีรษะที่แสดงฐานะของผูส้วม
ใส่ ลกัษณะของเก้ียวจะสวมครอบลงบนมวยผม จากนั้นจึงใชป่ิ้นปักขั้นเพือ่ป้องกนัการหลุด การ
สวมเก้ียวประดบัศีรษะมีปรากฏในประเทศจีนยคุสมยัต่างๆ มาเป็นเวลาชา้นาน รูปแบบของเก้ียว
ครอบผมในภาพประกอบลายเสน้สามก๊กฉบบัเจา้พระยาพระคลงั (หน) อาจจะไดรั้บรูปแบบเก้ียว
ครอบผมในสมยัราชวงศฮ์ัน่มาเป็นตน้แบบในการวาด ซ่ึงคณะจกัรพนัธุไ์ดน้าํรูปแบบผสมผสาน
ระหวา่งรูปทรงของเก้ียวจีนและลวดลายของไทยไดอ้ยา่งลงตวั สวยงามและน่าสนใจ หุ่นที่สวม
เก้ียวครอบผมไดแ้ก่  ขงเบง้ และ ซุนกวน  
 

 
 

ภาพที่ 68 เคร่ืองประดบัหวัหุ่นขงเบง้ และซุนกวน มีลกัษณะครอบเก้ียวบนลงมวยผมหุ่น  
                 (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
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3. ลกัษณะหมวกขนุพล หุ่นกระบอกสามก๊กประกอบดว้ยหุ่น
ขนุพล (ฝ่ายบู)๊ ของทั้งสามฝ่าย รูปแบบหมวกของแต่ละฝ่ายอา้งอิงตามภาพประกอบลายเสน้สามก๊ก
ฉบบัเจา้พระยาพระคลงั (หน) เป็นหลกั หากพจิารณาลกัษณะหมวกขนุพลอาจมาจากรูปแบบหมวก
ในสมยัราชวงศซ์อ้งตามที่ปรากฏในภาพประกอบ คณะจกัรพนัธุไ์ดอ้อกแบบและสร้างหมวกขนุพล
ของหุ่นชุดน้ีโดยการผสมผสานลกัษณะรูปทรงของหมวกกบัลวดลายของไทยและจีนไดอ้ยา่งลงตวั
และมีเอกลกัษณ์ ลกัษณะหมวกขนุพลแบ่งตามลกัษณะเพือ่สะดวกต่อการจาํแนกได ้ดงัน้ี 

หมวกขนุพลที่มีลกัษณะเป็นหมวกมีกระบงัหนา้ มีพูป่ระดบัอยูท่ี่
ยอดหมวก หมวกขนุพล มีลกัษณะการผสมผสานลวดลายจีนและไทยเขา้ดว้ยกนั ในส่วนปลายของ
กระบงัหนา้มีลกัษณะเคา้โครงคลา้ยลายกนกหรือตวัเหงาของไทย หมวกหุ่นบางตวัมีลายดอกไม้
ใบไมเ้ป็นส่วนประกอบลายหลกั หมวกหุ่นบางตวัมีลวดลายมงักรผสมอยู ่และประดบัช่อคลา้ย
ดอกไมท้ี่กระบงัหนา้หมวก หุ่นที่สวมหมวกลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ กวนอู เตียวหุย เคาทู เตียวเล้ียว เตียว
คบั และ แฮหวัอ๋ิน (ภาพที่ 69) 

หมวกขนุพลมีลกัษณะคลา้ยกบัหมวกขนุพลที่กล่าวมาแลว้แต่มีการ
ประดบัหมวกดว้ยขนหางไก่ฟ้า มีลกัษณะเด่นและพเิศษกวา่หมวกของหุ่นตวัอ่ืน รูปแบบคลา้ยคลึง
กบัภาพประกอบหนงัสือและเคร่ืองประดบัศีรษะของอุปรากรจีน หุ่นที่สวมหมวกลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ 
หุ่นจิวยี ่(ภาพที่ 70) 

หมวกขนุพลที่เป็นการออกแบบรูปแบบหมวกใหม่ โดยศึกษาจาก
การบรรยายลกัษณะในหนงัสือผสมผสานกบัจินตนาการส่วนตวัของผูส้ร้าง เช่น หมวกหุ่นจูล่งเป็น
รูปทรงหมวกจีนประดบัลวดลายหนา้สิงห์ มีครีบหนา้หมวกสองเสน้ลกัษณะยาวปลายงอเขา้
เล็กนอ้ยหุม้ผา้    กาํมะหยสีีแดง ซ่ึงไดรู้ปแบบมาจากครีบหนา้หมวกของซามูไรญี่ปุ่ น บนยอดหมวก
ประดบัพูสี่แดง หุ่นซิหลงเป็นหมวกลกัษณะกลมประดบัดว้ยลวดลายแบบไทยยอดหมวกประดบัพู่
สีแดง (ภาพที่ 71) 

หมวกขนุพลที่มีลกัษณะเป็นแบบผา้โพกศีรษะ ไดแ้ก่ ชีเซ่ง และ 
หมวกขนุพลที่มีลกัษณะผสมผสานระหวา่งหมวกกบัผา้โพกศีรษะ มีพูป่ระดบั ลูกปัดหอ้ยทั้ง
ดา้นซา้ยและขวา หุ่นที่สวมหมวกลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ อุยกาย  
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ภาพที่ 69 เคร่ืองประดบัหวัหุ่นแบบครอบหวัหุ่นของขนุผลฝ่ายต่างๆ  
                 (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 

 
 

ภาพที่ 70 เคร่ืองประดบัหวัหุ่นจิวยี่ แบบครอบหวัหุ่น ประดบัดว้ยขนหางไก่ฟ้าโดดเด่น 
   (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
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ภาพที่ 71 เคร่ืองประดบัหวัหุ่นจูล่งและซิหลง ออกแบบตามจินตนาการของผูส้ร้าง  
                 (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 

เม่ือทราบถึงรูปแบบและลกัษณะของเคร่ืองประดบัหวัหุ่นสามก๊ก
ในรูปแบบต่างๆแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการศึกษากรรมวธีิและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองประดบัหวัหุ่น 
ซ่ึงในขั้นตอนน้ีมีความละเอียดและซบัซอ้นมาก จึงจาํเป็นตอ้งลาํดบัขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนการทาํโครงหมวก  หุ่นกระบอกสามก๊กมีเคร่ืองประดบั
หวัหุ่นที่มีลกัษณะแตกต่างกนัดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ รูปทรงของหมวกมีทั้งทรงกลม ทรงกลมสูง 
(หมวกขนุพล) ทรงเหล่ียม (หมวกโจโฉและขนุนางที่ปรึกษา) และรูปทรงพเิศษที่สร้างเป็นรูปทรง 
เช่น โครงหมวกของจูล่ง จกัรพนัธุแ์ละคณะไดท้าํตน้แบบโครงหมวกสร้างดว้ยดินนํ้ ามนัเป็น
แม่แบบในการสร้างโครงหมวกเพือ่ใหไ้ดรู้ปทรงตามตอ้งการ จากนั้นจึงหล่อแม่แบบโครงสร้าง
หมวกดว้ยอีพอ๊กซ่ี จากนั้นจึงตกแต่งร่องรอยที่เป็นฟองอากาศและขดัพื้นผวิใหเ้รียบเนียนเป็น
ขั้นตอนสุดทา้ย 

2. ขั้นตอนการประดบัลวดลายการปิดทอง และการฝัง
เคร่ืองประดบั เม่ือไดโ้ครงหมวกเป็นที่เรียบร้อยแลว้จึงเป็นขั้นตอนในการประดบัลวดลายที่ใชเ้ป็น
แบบในการสร้างสรรค ์จกัรพนัธุแ์ละคณะศึกษาจากภาพประกอบจีน จิตรกรรมจีน รูปแบบลวดลาย
ที่ใช ้ไดแ้ก่ ดอกไม ้ใบไม ้ลายเถา ลายไทยประดิษฐท์ี่ผสมความเป็นจีน เช่น มงักร และ หงส์ ฯลฯ 
เน่ืองจากมีลวดลายเป็นจาํนวนมากในการประดบัโครงหมวกหุ่น จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะได้
ใชเ้ทคนิคการแกะแม่พมิพหิ์นสบู่ซ่ึงเป็นวธีิการแบบโบราณในการผลิตลวดลายที่ตอ้งการเป็น
จาํนวนมาก (ภาพที่  68) โดยในส่วนของขั้นตอนการแกะหินสบู่สร้างโดย วลัลภิศร์ สดประเสริฐ  
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วสัดุที่ใชใ้นการกระแหนะลวดลายคือ สีโป๊วรถยนตสี์เทาของ ICI ซ่ึงมีคุณสมบตัิที่เหนียวและ
แขง็แรง  

ขั้นต่อไปคือการนาํลวดลายที่ไดจ้ากการกระแหนะดว้ยหินสบู่มา
ประดบัตกแต่งบนโครงหมวกที่เตรียมไวต้ามลกัษณะที่ออกแบบเคร่ืองประดบัศีรษะหุ่นแต่ละหวั
ดว้ยกาวลาเทก๊ซ์เม่ือไดห้มวกหุ่นที่มีลวดลายที่สวยงามแลว้จึงปิดทองคาํเปลวเพือ่เพิม่ความสวยงาม 
วธีิการปิดทองทางคณะจกัรพนัธุไ์ดใ้ชว้สัดุปิดทองแบบใหม่ ไดแ้ก่ อีพอ๊กซ่ีแบบใส ซ่ึงสารเคมีชนิด
น้ีช่วยใหแ้ผน่ทองที่ปิดลงบนหมวกหุ่นมีความมนัวาวเป็นเงางามมากกวา่การใชรั้กแบบโบราณ การ
ใชสี้นํ้ ามนัเฟลกซ์ ( Flex) ในส่วนของหมวกหุ่นโจโฉและหุ่นขนุนางนั้นใชว้ธีิการบุผา้แพรลงบน
โครงหมวกหุ่นใหเ้กิดความรู้สึกเหมือนสร้างจากผา้ช้ินเดียว จากนั้นจึงตกแต่งลวดลายที่ปิดทองแลว้
บนหมวกหุ่น 

ขั้นสุดทา้ยในการเพิม่ความงดงามใหก้บัเคร่ืองประดบัหวัหุ่นคือ
การฝังเคร่ืองประดบัสวยงาม ไดแ้ก่ กระจก เล่ือม ลูกแกว้สี และเพชรกระจก ลงบนร่องของลวดลาย
ที่เตรียมไว ้  
 

 
 

ภาพที่ 72 หินสบู่แกะลวดลายท่ีใชใ้นการประดบัเคร่ืองประดบัหวัหุ่นกระบอกสามก๊ก  
                 (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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3. ขั้นตอนการติดผมหุ่นและการประกอบเคร่ืองประดบัหวัหุ่น การ
ปิดผมหุ่นเพือ่ใหหุ่้นนั้นดูราวมีชีวติ ขั้นตอนน้ีมีความสาํคญัมากจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะ ความประณีต 
ความอดทน และความละเอียดอ่อนอยา่งสูง  วสัดุที่ใชท้าํผมหุ่นนั้นทาํจากเสน้ผมจริงและเสน้ผมที่
ผา่นการยอ้มสี (ใชก้บัหุ่นซุนกวน) หุ่นที่ใชว้ธีิการติดผมจริง ไดแ้ก่ หุ่นนางกาํนลั หุ่นบิฮูหยนิ หุ่น
นางไตเ้ก้ียว เส้ียวเก้ียว หุ่นขงเบง้ และ หุ่นซุนกวน ในช่วงแรกเร่ิมการประดิษฐผ์มหุ่น จกัรพนัธุ ์
และคณะใชว้ธีิการถกัเป็นวกิผมเม่ือเสร็จแลว้จึงนาํไปประกอบกบัหวัหุ่นอีกคร้ังหน่ึงเพือ่ประดบั
ตกแต่งต่อไป กรรมวธีิน้ีใชเ้วลาไม่มากแต่ผลงานที่ไดค้่อนขา้งหยาบ ผมหุ่นที่ใชว้ธีิน้ี ไดแ้ก่ หุ่นนาง
กาํนลัเมืองกงัตัง๋ หลงัจากนั้นจึงเปล่ียนมาเป็นกรรมวธีิติดผมหุ่นโดยการเรียงเสน้ผมไปตามทาง
เดียวกบัหวัหุ่นใหดู้เป็นธรรมชาติใชก้าวยางวทิยาศาสตร์เป็นตวัผนึก วธีิน้ีไดผ้มหุ่นที่เรียบสวยงาม
แต่ใชเ้วลานานในการติดพบไดใ้นหุ่นขงเบง้ และ หุ่นซุนกวน 

วธีิการประกอบเคร่ืองประดบัหวัหุ่นเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการ
สร้างหวัหุ่นกระบอก     สามก๊กโดยใชอี้พอ๊กซ่ีแบบใสเป็นตวัยดึเกาะหวัหุ่นกบัเคร่ืองประดบัให้
ติดกนั ลกัษณะของการประกอบเคร่ืองประดบัหวัหุ่นเพือ่ใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจแบ่งออกเป็น 
3 แบบ คือ 

1. หวัหุ่นที่สวมหมวกครอบทั้งหวั การประกอบลกัษณะน้ีจะไม่
สามารถเห็นผมหุ่นหรือไรผมของหุ่นเลยเน่ืองจากครอบเก็บทั้งหวัหุ่นเวน้ไวเ้พยีงหนา้หุ่นจึงไม่
จาํเป็นตอ้งติดผมหุ่นหรือวาดแนวผม หุ่นที่ประกอบดว้ยวธีิน้ี ไดแ้ก่ หุ่นขนุพล  

2. หวัหุ่นที่สวมหมวกครอบคร่ึงหวั การประกอบลกัษณะน้ี ก่อน
การประกอบหวัหุ่นกบัเคร่ืองประดบัจะตอ้งวาดแนวผมดว้ยสีหมึกจีนสีดาํเพือ่ใหหุ่้นดูเหมือนราว
กบัมีเสน้ผม หุ่นที่ประกอบดว้ยวธีิน้ี ไดแ้ก่ หุ่นเล่าป่ี หุ่นโจโฉ และหุ่นขนุนางที่ปรึกษา 

3. หวัหุ่นที่สวมเก้ียวครอบผม การประกอบหวัหุ่นลกัษณะน้ีตอ้งทาํ
การติดเสน้ผมจริงดงัที่อธิบายไวแ้ลว้ คือ การติดผมไปตามรูปทรงของหวัหุ่นทั้งดา้นล่างและ
ดา้นบนใหเ้ป็นทรงผมโดยรอบ เวน้ไวเ้ฉพาะส่วนบริเวณกลางหวัที่ตอ้งประดบัเก้ียว หลงัจากนั้นจึง
นาํเก้ียวที่หนุนดว้ยผา้สีดาํทาํใหดู้คลา้ยมวยผม (หุ่นขงเบง้) มาประกอบลงบนบริเวณที่เวน้วา่งไว้
ตรงกลาง ในส่วนของหุ่นซุนกวนมีลกัษณะเก้ียวแบบครอบไม่เห็นเสน้ผมใชว้ธีิการประกอบ
เช่นเดียวกบัหุ่นขงเบง้ 

 1.2 ลักษณะของเส้ือและมือหุ่น 
เส้ือหุ่นกระบอกเป็นส่วนประกอบของตวัหุ่นกระบอกที่ใชป้กปิดตวักระบอก ไม้

ตะเกียบ และมือของผูเ้ชิดจากสายตาของผูช้ม เส้ือหุ่นไม่ไดมี้หนา้ที่เพยีงแค่ปกปิดกลไกภายในตวั
หุ่นเท่านั้นหากแต่ตอ้งมีความสวยงามประณีตเช่นกบัส่วนของหวัหุ่นดว้ย เส้ือของหุ่นกระบอกสาม
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ก๊กมีลกัษณะพเิศษ สร้างออกมาสวยงามตามแบบอยา่งของเคร่ืองแต่งกายอุปรากรจีนที่ผสมผสาน
ความเป็นศิลปะไทยเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่เคยปรากฏในหุ่นกระบอกมาก่อน 

ในปี พ.ศ. 2521 จกัรพนัธุไ์ดมี้โอกาสรู้จกักบัท่านอาจารยเ์ยือ้น ภาณุทตั ผูปั้กฉลอง
พระองคแ์ละผา้ปักซ่ึงใชใ้นงานพระราชพธีิในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงจกัร
พนัธุไ์ดท้าํการศึกษากรรมวธีิและเทคนิคในการปักด้ินและเล่ือมจากท่านอาจารยเ์ยือ้น กรรมวธีิ
เหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํเส้ือหุ่นไทยของครูช้ืนที่กาํลงัซ่อมแซม และหุ่นไทยที่สร้างขึ้นใหม่
รวมถึงหุ่นจีนเร่ืองสามก๊กในเวลาต่อมา ลกัษณะและวธีิการปักด้ินและเล่ือมที่จกัรพนัธุไ์ดรั้บการ
ถ่ายทอดมาจากท่านอาจารยเ์ยือ้น คือ วธีิการปักด้ินแบบเกลียวเป็นแบบพื้นฐาน วสัดุที่ใชป้ระกอบ
ในการปักเส้ือหุ่น ไดแ้ก่ ปุ่ มปูดและเล่ือมใชป้ระดบัลวดลาย ไหมจีนใชเ้ดินเสน้ลวดลาย กิมเจงใช้
เดินขอบลายแทนการปักด้ินแบบเกลียว และด้ินโปร่งใชใ้นการเดินลวดลายหรือถมลาย วธีิการปัก
ของท่านอาจารยเ์ยือ้นเนน้การปักแบบจบเป็นจุด เสน้ดา้ยทางดา้นหลงัของลวดลายไม่ปักผกูหรือ
โยงต่อเขา้กนัทีเดียว เน่ืองจากหากเสียในจุดใดจุดหน่ึง สามารถซ่อมแซมจุดนั้นไดโ้ดยไม่ตอ้งแก้
ใหม่ทั้งหมด ซ่ึง วลัลภิศร์ สดประเสริฐ ไดก้ล่าวเก่ียวกบัวธีิการปักผา้ของท่านอาจารยเ์ยือ้นไวว้า่ 
   

 อาจารยเ์ยื้อนท่านยา้ยมาจากบา้นท่านมาปักท่ีน่ีเพราะว่าเราจะไดต้รวจงานง่าย ท่านมา
อยูท่ี่ ซอยสวสัดี มาอยูท่ี่บา้นลูกศิษย ์ทีน้ีท่านก็บอกว่าไหนๆ จะปักแลว้อาจารยม์าเรียนซะ
เถอะจะสอนให้...ทีน้ีเราก็ไปหดั สอนให้ เรา สอนให้อาจารยพ้ื์นฐานการปักเกลียว ปักดอก...
ผา้ทางของท่านอาจารยเ์ยื้อนจะวิจิตรพิศดารกว่าของคนอ่ืนมนัจะละเอียดลออหมด แลว้เวลา
ปักขา้งหลงัน้ีท่านไม่ให้โยงต่อกนั ท่านบอกว่าเวลามนัเสียร้ือแลว้มนัพงัหมด ให้ผกูเฉพาะตวั
จบตรงไหนจบตรงนั้นเสียเวลาหน่อย ถา้ตวัน้ีเสียก็แกต้วัน้ีตวัอ่ืนก็ไม่หลุดออกมา ละเอียดหมด
และไม่ยน่ดว้ยเพราะมนัจบท่ีตวั ท่านก็สอนมา เราก็มาคล่ีคลายเอามาเร่ิมใชวิ้ชาเตม็ท่ีกบัสาม
ก๊ก ปักเป็นเกราะเป็นดอก เป็นลาย ถึงจะเป็นลายจีน แต่ก็เป็นลายดอก ลายเกลียว  วสัดุท่ีใชมี้
เล่ือม ด้ิน ไหม14 

  
มือหุ่นของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤตและคณะ เกิดจากการที่สร้างเส้ือหุ่นขึ้นมาใหม่จึง

ไดท้าํมือขึ้นใหม่ดว้ย ซ่ึงแต่เดิมมือที่ถืออาวธุแกะจากไม ้ส่วนมือที่ตั้งวงราํนั้นทาํจากหนงั จกัรพนัธุ ์
จึงคิดคน้วธีิใหม่ โดยใชปู้นปลาสเตอร์ มีแกนน้ิวทาํดว้ยลวดเพือ่ไม่มิใหห้กัง่าย ป้ันเป็นรูปมือ
เหมือนมือคนกาํลงัราํจริงๆ จากนั้นขดัเรียบแลว้ปิดดว้ยกระดาษสา ทาสีเหมือนหนา้หุ่น แต่วสัดุ

                                                 
        14สมัภาษณ์ วลัลภิศร์ สดประเสริฐ, รองประธานมูลนิธิจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, 10 
มิถุนายน 2556. 
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ชนิดน้ีไม่สะดวกในการเชิดเน่ืองจากมีนํ้ าหนกัมาก จึงปรับเปล่ียนมาใชข้ี้ผึ้ง ซ่ึงใชก้รรมวธีิเดียวกบั
การสร้างดว้ยปูน คือ มีลวดเป็นแกนน้ิวแลว้ป้ันแต่ขี้ผึ้ง จากนั้นจึงปิดกระดาษสา ทาสี ผลออกมามี
ความสวยงาม นํ้ าหนกัเบา แต่บอบบางและใชเ้วลาในการประดิษฐน์านมาก มือหุ่นไทยรุ่นหลงัและ
หุ่นจีนสามก๊กสร้างจากอีพอ๊กซ่ีผสมกบัขี้กบไฟฟ้า หลงัจากหล่อแลว้จึงนาํไปขดัแต่งผวิใหเ้รียบแลว้
จึงปิดกระดาษทาสี กรรมวธีิน้ีสามารถสร้างมือหุ่นไดม้ากและมีนํ้ าหนกัเบา สะดวกต่อการเชิด 
               1.2.1 เส้ือหุ่น  

จกัรพนัธุแ์ละคณะ ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ลกัษณะของ เส้ือหุ่นของหุ่น
กระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ จากภาพประกอบลายเสน้ในหนงัสือสามก๊ก ฉบบัเจา้พระยา
พระคลงั (หน) รวมถึงลกัษณะเคร่ืองแต่งกายของอุปรากรจีนที่มีรูปแบบมาจากเคร่ืองแต่งกายสมยั
ราชวงศซ์อ้งและหมิงมาเป็นแนวทางในการสร้างเส้ือหุ่น รูปแบบและสีอาจไดเ้คา้โครงมาจากคาํ
บรรยายลกัษณะในวรรณกรรมมาปรับใชอ้ยา่งลงตวั ไม่ไดย้ดึตามแบบอุปรากรจีนเป็นหลกั หากแต่
จะมีการผสมผสานจินตนาการและคุณลกัษณะแบบไทยเขา้ไปช่วยทาํใหเ้ส้ือหุ่นมีเอกลกัษณ์โดด
เด่น เส้ือหุ่นกระบอกสามก๊กสามารถแบ่งออกตามลกัษณะเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1.2.1.1 เส้ือหุ่นที่มีลกัษณะแบบเส้ือคลุมจีน เส้ือหุ่นในลกัษณะน้ีเป็นเส้ือ
หุ่นที่มีรายละเอียดธรรมดา รูปแบบของเส้ือหุ่นแบ่งออกเป็นเส้ือหุ่นฝ่ายชาย ไดแ้ก่ หุ่นโจโฉ หุ่นซุน
กวน หุ่นเล่าป่ี หุ่นขงเบง้ และ หุ่นขนุนางที่ปรึกษา ลกัษณะ เส้ือหุ่น ฝ่ายชาย มีลกัษณะคลา้ยชุด
บรรดาศกัด์ิของราชวงศห์มิงในอุปรากรจีน ในส่วน ดา้นหนา้อกและกลางหลงัมีรูปส่ีเหล่ียมอยูบ่น
ชุดและมีภาพต่างๆอยูภ่ายในส่ีเหล่ียมนั้น เส้ือหุ่นกระบอกชุดน้ีอาจจะใชล้กัษณะแบบเดียวกบัง้ิว คือ
ไม่ไดน้าํมาใชต้ามกฎอยา่งเคร่งครัด หากแต่นาํมาเป็นสญัลกัษณ์เช่นกนั เส้ือหุ่นฝ่ายชายที่มีลกัษณะ
พเิศษอาจสร้างตามคาํบรรยายในวรรณกรรม และอุปรากรจีน ไดแ้ก่ เส้ือหุ่นขงเบง้  เป็นชุดสาํหรับ
กุนซือ มีสญัลกัษณ์แปดเหล่ียม  (หยนิหยาง ) สญัลกัษณ์ทางลทัธิเต๋า ตรงบริเวณ หนา้อก ตวัเส้ือหุ่น
ฝ่ายชายพื้นเส้ือเป็นผา้จีนนาํเขา้มาจากต่างประเทศมีลวดลายแบบ จีน เช่น ลายดอกไม ้มงักร และ
หงส์ ในส่วนที่ใชก้ารปักจะสงัเกตเห็นไดจ้ากลวดลายปักในบริเวณขอ้มือหุ่นและกรองคอหุ่นร้อย
ลูกปัดสี มีรายละเอียดสวยงาม บริเวณขอ้มือหุ่นมีผา้แถบสีขาวคลา้ยกบัชายแขนเส้ือของอุปรากรจีน 
ในส่วนของหุ่นฝ่ายหญิงหรือหุ่นตวันาง มีลกัษณะคลา้ยหุ่นฝ่ายชาย แตกต่างกนัในส่วนบริเวณ
หนา้อกที่ไม่มีการปักลายสญัลกัษณ์  
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ภาพที่ 73 เส้ือหุ่นกระบอกแบบเส้ือคลุมจีน  
                 (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 

 
 

ภาพที่ 74 เส้ือหุ่นกระบอกตวันาง แบบเส้ือคลุมจีนเช่นกนั  
                 (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
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1.2.1.2 เส้ือหุ่นที่มีลกัษณะแบบเส้ือเกราะ  เส้ือหุ่นในลกัษณะน้ีมี
รายละเอียดในการปักมากปรากฏในเส้ือหุ่นขนุพล พื้นเส้ือหุ่นใชว้สัดุแบบเดียวกบัหุ่นที่กล่าวมาใน
ขอ้แรก มีการประกอบลวดลายตั้งแต่ส่วนคอกบัลาํตวัหุ่น คือ กรองคอ เกราะหนา้อก ส่วนขา้งลาํตวั 
ในส่วนของหุ่นที่สามารถทาํใหดู้ราวกบัวา่หุ่นมีแขน คือ เกราะ คลุมทบัไหล่ และเกราะคาดขอ้มือ 
ลวดลายเกราะปักดว้ยด้ินเงินด้ินทองประดบัลูกปัดและเพชรแกว้  ลวดลาย ส่วนมากมีลกัษณะคลา้ย
เกล็ดปลาตรงส่วน ของเกราะอกมีรูปคลา้ยหวัสิงห์  บริเวณขอบของชุดเกราะตกแต่งดว้ยขนมิงค์
สงัเคราะห์ยอ้มสี หุ่นที่ใส่เส้ือหุ่นแบบชุดเกราะไดแ้ก่ หุ่นกวนอู หุ่นเตียวหุย หุ่นเคาทู หุ่นซิหลง หุ่น
เตียวเล้ียว หุ่นเตียวคบั หุ่นแฮหวัอ๋ิน หุ่นอุยกาย และหุ่นชีเซ่ง ฯลฯ  

เส้ือหุ่นสวมเกราะที่มีลกัษณะพเิศษกวา่หุ่นสวมเกราะตวัอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ เส้ือหุ่นจูล่ง ซ่ึงมีการประกอบลวดลายตั้งแต่ส่วนคอกบัลาํตวัหุ่น คือ  กรองคอ  เกราะ หนา้อก 
ขา้งลาํตวั และขอ้มือ สร้างเช่นเดียวกบัเส้ือหุ่นสวมเกราะ หากแต่ เส้ือหุ่นของจูล่งสร้างจากลกัษณะ
คาํบรรยายในวรรณกรรม คือ สวมเกราะสีขาว  ในส่วนของเส้ือหุ่นจิวยี่ มีส่วนประกอบลายละเอียด
ลวดลายชุดเกราะในแบบเดียวกนั แต่มีรายละเอียดมากกวา่ ลกัษณะ พเิศษที่ปรากฏในเส้ือหุ่นจิวยี ่
คือ ดา้นหลงัเส้ือหุ่นปักดา้มธง 4 ผนื มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองแต่งกายจิวยีใ่นอุปรากรจีน  
 

 
 
ภาพที่ 75 เส้ือหุ่นกระบอกแบบเส้ือเกราะของหุ่นกวนอู  
                (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
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ภาพที่ 76 เส้ือหุ่นกระบอกจูล่งมีลกัษณะเกราะสีขาวโดดเด่น  
                (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 

 
 

ภาพที่ 77 เส้ือหุ่นกระบอกจิวยี่มีรายละเอียดท่ีสวยงาม พร้อมธงดา้นหลงัเส้ือหุ่นดูคลา้ยอุปรากรจีน 
                 (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
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1.2.1.3 เส้ือหุ่นตวัประกอบ เป็นเส้ือหุ่นที่มีผา้เป็นสีพื้นไม่แสดงลวดลาย
หรือรายละเอียดแต่อยา่งใด มีลกัษณะเส้ือแบบเส้ือจีนและเส้ือคอจีนพบเห็นไดใ้นหุ่นชาวบา้น และ
หุ่นอาซ้ิม (ดูภาพที่ 64) หุ่นล้ิวลอ้พลทหารมีลกัษณะเส้ือหุ่นเป็นผา้สีพื้นเช่นกนั แต่มีการปักแทบผา้
สีคาดบริเวณแขนหุ่น กลางหนา้อกปักลายเป็นสญัลกัษณ์วงกลม (ดูภาพที่ 65) หรือหุ่นพลทหารบาง
ตวัใชผ้า้สีพื้นเพยีงอยา่งเดียว เส้ือหุ่นแยกสีออกตามฝ่าย หุ่นล้ิวลอ้พลทหารไม่มีกรองคอแบบหุ่นตวั
เอกมีเพยีงผา้สีพื้นทาํเป็นลกัษณะผา้พนัคอ  
 

 
 
ภาพที่ 78  เส้ือหุ่นกระบอกตวัประกอบเป็นแบบเส้ือคอจีน  
                 (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 

 
 
ภาพที่ 79  เส้ือหุ่นกระบอกพลทหาร  
                 (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
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 1.2.2 มือหุ่น 
การสร้างมือหุ่นกระบอกแบบโบราณ  ลกัษณะมือหุ่นดา้นขวานิยม แกะดว้ย

ไม ้มีขนาดประมาณ  4 - 5 เซนติเมตร พอดีกบัขนาดของตวัหุ่น ส่วนมือหุ่นดา้นซา้ยทาํจากวสัดุเช่น
หนงัสตัว ์(หนงัควาย) ตดัเป็นรูปมือและน้ิวนาํมาแช่นํ้ าใหอ่้อนนุ่ม หลงัจากนั้นจึงดดัดว้ยการผกูเสน้
ลวดให้มีความอ่อนชอ้ยอยา่งมือละคร มือขวาของหุ่น มกัใช้กาํอาวธุ  จึงเจาะรูตรงกลางไวส้าํหรับ
เสียบอาวธุสามารถเปล่ียนได ้มือซา้ยเป็นรูปมือแบ บตั้งวงราํ มือตวันาง ส่วนมากมีลกัษณะตั้ง วงราํ
ทั้ง 2 ขา้ง มือหุ่นทั้ง 2 ขา้ง ยดึติดกบัไมต้ะเกียบสาํหรับเชิด  

เม่ือยคุสมยัปล่ียนแปลงไป วสัดุสมยัใหม่สามารถสร้างสรรคหุ่์นกระบอกได้
รวดเร็วกวา่สมยัโบราณ อีกทั้งหุ่นกระบอกสามก๊กจาํเป็นตอ้งสร้างมือหุ่นเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น  
มือหุ่นของจกัรพนัธุ ์และคณะจึงสร้างขึ้นโดยใชว้สัดุสมยัใหม่ เช่น อีพอ๊กซ่ีแบบแหง้ชา้ วสัดุ
เดียวกบัการสร้างหวัหุ่น การสร้างมือหุ่นเร่ิมจากการสร้างแม่พมิพรู์ปมือดว้ยขี้ผึ้ง เม่ือไดพ้มิพท์ี่
สวยงามแลว้จึงทาํการหล่อแบบดว้ยอีพอ๊กซ่ีผสมกบั ผงไมข้ี้กระดาษทราย หลงัจากไดรู้ปทรงของ
มือหุ่นขั้นต่อไปคือการปิดกระดาษดว้ยสีพลาสติคทาภายนอกสีขาวและขดัแต่งผวิดว้ยกระดาษ
ทรายเป็นขั้นตอนสุดทา้ยเช่นเดียวกบัการสร้างหวัหุ่น หลงัจากนั้นจึงยดึมือหุ่นเขา้กบัไมต้ะเกียบ  
จกัรพนัธุ ์ไดก้าํหนดมาตราฐานไมต้ะเกียบใหมี้ความยาว 49.5 เซนติเมตร จากขอ้มือหุ่น  

ลกัษณะมือหุ่นกระบอกสามก๊กมือขวาของหุ่นมีรูปแบบเดียวกบัมือหุ่น
โบราณ คือ การเจาะรูที่มือหุ่นเพือ่สามารถเปล่ียนอาวธุได ้ส่วนรูปแบบมือขา้งซา้ยของหุ่นกระบอก
สามก๊กมีความแตกต่างจากเม่ือหุ่นแบบโบราณอยา่งเห็นไดช้ดั คือ ลกัษณะของมือหุ่นเป็นการตั้งวง
แบบมือจีนคลา้ยกบัการตั้งวงแบบอุปรากรจีน มือที่สร้างเป็นพเิศษ คือมือของ หุ่นจิวยี ่ซ่ึงสามารถ
ขยบัน้ิวเพือ่ใชใ้นการจบัขนหางไก่ฟ้าที่ประดบับนหมวกของหุ่นโดยขยบัน้ิวช้ีและน้ิวกลางได ้ส่วน
รูปแบบมือในลกัษณะอ่ืน ไดแ้ก่ มือหุ่นตวักากที่แบออกเห็นน้ิวทั้ง 5 น้ิว เช่น หุ่นอาซ้ิม ฯลฯ  
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ภาพที่ 80  ลกัษณะของมือหุ่นกระบอกสามก๊กแบบต่างๆ  
                 (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 
 1.3 ลักษณะของกลไกและการเคลื่อนไหวของหุ่น 

หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤตและคณะ นบั
ไดว้า่เป็นหุ่นกระบอกคณะแรกที่ประดิษฐก์ลไกสาํหรับหุ่นเพือ่ใหหุ่้นร่ายราํและกระทาํกริยา
เลียนแบบท่าทางของมนุษยไ์ดค้ลา้ยคลึงที่สุด เน่ืองจาก จกัรพนัธุ ์โปษยกฤตและคณะ  ไดมี้โอกาส
ซ่อมแซมหุ่นหลวงและหุ่นวงัหนา้ ทาํใหเ้รียนรู้ถึงระบบกลไกการเคล่ือนไหวของหุ่นทั้งสอง
ประเภท จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรคหุ่์นกระบอกที่สามารถเคล่ือนไหวดว้ยกลไก ซ่ึงแตกต่างจาก
หุ่นกระบอกที่มีมาแต่เดิม พฒันาการของกลไกการเคล่ือนไหวของหุ่นกระบอกสามก๊กสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
        1.3.1 การเคล่ือนไหวส่วนหวัหุ่น 

ระบบกลไกการเคล่ือนไหวหวัหุ่นกระบอกสามก๊กเป็นการเร่ิมตน้การ
เคล่ือนไหวใหห้วัหุ่นสามารถเคล่ือนไหวได ้ซ่ึงหุ่นกระบอกแบบโบราณไม่สามารถหมุนคอเพือ่ให้
หุ่นหนัหนา้ไดเ้น่ืองจากหุ่นกระบอกแบบโบราณจะยดึคอหุ่นไวอ้ยูก่บักระบอกไมไ้ผด่ว้ยการพนัผา้
ลงบนคอหุ่นหลายชั้น จากนั้นจึงอดัคอหุ่นลงในรูกระบอกโดยไม่มีการยดึหวัหุ่นดว้ยน๊อตหรือตะปู
เกลียว จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ สร้างกลไกหุ่นกระบอกชุดน้ีในส่วนคอหุ่นใหห้มุนไดโ้ดย
การสร้างแกนในของหุ่นซ่ึงทาํจากไมก้ลึงขนาดประมาณ 3-4 หุน ยดึติดกบัหวัหุ่นแบบถาวร 
จากนั้นจึงนาํหวัหุ่นที่ยดึติดอยา่งแน่นหนามาเสียบลงในตวักระบอกที่ประกอบไหล่หุ่นเป็นที่
เรียบร้อยแลว้ ในส่วนของตวักระบอกมีการฉลุช่องส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดประมาณ 3 x 1.5 เซนติเมตร 
วดัจากตวักระบอกขึ้นมาประมาณ 12 เซนติเมตร  สาํหรับยดึปุ่ มบงัคบัคอหุ่นกบัแกนในหวัหุ่นโดย
ใชน๊้อตเกลียวในการยดึปุ่ มบงัคบั ดา้นบนและดา้นล่างของปุ่ มบงัคบัหวัหุ่นมีการยดึน๊อตเกลียวใช้
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ในการขึงหนงัยางเพือ่ใหปุ้่ มบงัคบัหวัหุ่นและหวัหุ่นเคล่ือนที่กลบัตาํแหน่งเดิมเม่ือบงัคบัเรียบร้อย
แลว้ ลกัษณะการบงัคบัหมุนคอหุ่นทาํโดยการเล่ือนปุ่ มบงัคบัหวัหุ่น เม่ือตอ้งการใหหุ่้นหนัหนา้ไป
ทางซา้ยตอ้งเล่ือนปุ่ มไปทางขวา และเม่ือตอ้งการใหหุ่้นหนัหนา้ไปทางขวาตอ้งเล่ือนปุ่ มไปทางซา้ย  
(ภาพที่ 81)  

กลไกอีกประเภทที่ปรากฏในส่วนหวัหุ่นกระบอกสามก๊ก ไดแ้ก่ กลไกใน
การขยบัปาก ซ่ึงใชใ้นหุ่นตวัตลก (ตวักาก) ที่ตอ้งใชบ้ทเจรจา ลกัษณะกลไกที่ใชใ้นการขยบัปากมี
ปรากฏในหุ่นกระบอกแบบโบราณมานานแลว้ ยกตวัอยา่งเช่น หุ่นตวัตลกอาเหยก๊ที่สร้างช่ือเสียง
ใหแ้ก่คณะหุ่นกระบอกของนายเปียก ประเสริฐกุล ลกัษณะการขยบัปากหุ่นกระบอกแบบโบราณมี
การใชส้ปริงโลหะซ่อนไวภ้ายในหวัหุ่นโดยยดึกบัปากหุ่นที่ทาํการผา่ออกจากหวัหุ่น จากนั้นจึงร้อย
เชือกเขา้กบัสปริงผา่นทางคอหุ่น เม่ือเสร็จแลว้ก็ยดึปากหุ่นกบัหวัหุ่นดว้ยเดือยเหล็ก กรณีของหุ่นตวั
กากในหุ่นกระบอกชุดน้ีมีวธีิการสร้างกลไกการขยบัปากคลา้ยแบบโบราณ คือ การยดึสปริงกบัคาน
ที่ฝังไวใ้นหวัหุ่น จากนั้นเจาะรูในตาํแหน่งของปาก ใตค้าง และหนา้อกของหุ่นเพือ่ร้อยเชือกสะลิง
บงัคบัปากหุ่น ยดึปากหุ่นกบัหวัหุ่นดว้ยเดือยเหล็ก นอกจากน้ี หุ่นตวักากในหุ่นกระบอกสามก๊ก
สามารถหมุนคอหุ่นไดเ้ช่นเดียวกบัหุ่นตวัอ่ืนซ่ึงไม่ปรากฏในหุ่นตวักากแบบโบราณ (ภาพที ่82) 
 
 



100 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 81  ส่วนประกอบและกลไกในการบงัคบัการเคล่ือนไหวส่วนหวัของหุ่น 
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ภาพที่ 82  ส่วนประกอบและกลไกในการบงัคบัการปากของหุ่นตวัตลก (ตวักาก) 
 
        1.3.2 การเคล่ือนไหวส่วนมือหุ่น 

มือหุ่นกระบอกเป็นส่วนประกอบของหุ่นที่ใชร่้ายราํประกอบกริยาท่าทาง
ต่างๆเพือ่ใหผู้ช้มเขา้ใจถึงเร่ืองราวที่กาํลงัดาํเนินอยู ่มือของหุ่นกระบอกแบบโบราณมีลกัษณะตั้งวง
ตายตวัทั้งสองขา้ง คือ มือขวาถืออาวธุมือซา้ยตั้งวงราํ ฯลฯ มือของหุ่นกระบอกแบบโบราณมี
ขอ้จาํกดัในการเคล่ือนไหวขอ้มือใหค้ลา้ยคลึงแบบมือมนุษย ์หุ่นกระบอกสามก๊กของ จกัรพนัธุ ์
โปษยกฤตและคณะ ไดพ้ฒันาการเคล่ือนไหวขอ้มือที่ขยบัขึ้นลงของหุ่นกระบอกใหใ้กลเ้คียงมนุษย์
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มากที่สุด กลไกในการขยบัขอ้มือของหุ่นกระบอกไดพ้ฒันามาจากวธีิการร้อยเชือกกลไกมาจากหุ่น
หลวง  ลกัษณะการเคล่ือนไหวมือหุ่นกระบอกสามก๊กเร่ิมทดลองและพฒันาขึ้นเฉพาะหุ่นบางตวั
เท่านั้น เช่น กลไกการเคล่ือนไหวมือหุ่นจิวยี ่มือหุ่นที่ปรึกษา และมือหุ่นตวักาก 

1.3.2.1 การเคล่ือนไหวมือหุ่นจิวยี ่เน่ืองจากหุ่นกระบอกจิวยีมี่บทบาทและ
ลกัษณะการเคล่ือนไหวดว้ยท่าพเิศษกวา่หุ่นตวัอ่ืนๆ คือ การใชมื้อจบัพูข่นหางไก่ฟ้าที่ประดบัไวบ้น
หมวกใหลู่้ลง ลกัษณะมือหุ่นจิวยีมี่รูปแบบการตั้งวงแบบมือจีนสามารถขยบัขอ้มือและน้ิวได ้ใน
ส่วนของขอ้มือมีการฝังแผน่อะลูมิเนียมขึ้นรูป มีลกัษณะคลา้ยห่วงเดือย จากนั้นจึงยดึขอ้และมือหุ่น
ดว้ยลวดทองเหลืองเขา้ดว้ยกนัทาํใหส้ามารถขยบัขอ้มือขึ้นลงได ้น้ิวกลางและน้ิวนางของหุ่นถูกผา่
ออกจากมือสร้างเป็นเดือยของน้ิวเพือ่เสียบลงในท่ออะลูมิเนียมซ่ึงใชเ้ป็นจุดหมุนของน้ิวหุ่น ยดึน้ิว
และมือหุ่นดว้ยลวดทองเหลือง จากนั้นร้อยเชือกสลิงตามแบบกลไกของหุ่นหลวงใหมื้อหุ่นสามารถ
ขยบัได ้เชือกที่ใชใ้นการร้อยมือหุ่นแบ่งออกเป็นสองสาย ไดแ้ก่ เชือกบงัคบัน้ิวมือจะร้อยไวก้บัรูที่
เจาะตามตาํแหน่งต่างๆ บริเวณมือ และเชือกบงัคบัขอ้มือที่ร้อยเขา้กบัรูที่เจาะผา่นหนา้มือและหลงั
มือร้อยผา่นตามตาํแหน่งรูที่เจาะไวท้ี่ขอ้มือ สายเชือกบงัคบัขอ้มือถือไดว้า่เป็นสายเชือกหลกัในการ
บงัคบัการเคล่ือนไหวมือหุ่น จากนั้นจึงนาํสายที่ร้อยสาํเร็จแลว้มาร้อยผกูกบัหลอดอะลูมิเนียม
สาํหรับใชใ้นการบงัคบัมือหุ่นที่ยดึกบัสปริงซ่ึงเป็นตวัร้ังเชือกกบัมือหุ่น หนา้ที่ของสปริงมีไวเ้พือ่
มือหุ่นกลบัสู่ตาํแหน่งเดิมเม่ือปล่อยหลอดบงัคบัมือหุ่น พนัผา้กาํมะหยีต่ามตาํแหน่งพอเหมาะที่กา้น
ตะเกียบเหนือหลอดบงัคบัมือหุ่นเพือ่เป็นการร้ังไม่ใหห้ลอดบงัคบัมือหุ่นหดตามสปริง กลไกพเิศษ
อยา่งหน่ึงของหุ่นจิวยี ่คือไดแ้ก่ พดัที่สามารถกางและหุบได ้สร้างจากวสัดุแผน่ทองเหลืองฉลุเป็นซ่ี
เช่นเดียวกบัการทาํพดั จากนั้นนาํมาร้อยเขา้ดว้ยกนัและผกูติดกบักลไกที่มีลกัษณะเป็นประกบัเม่ือ
ดึงสายเชือกคา้งไวพ้ดัจะหุบเขา้และเม่ือปล่อยเชือกพดัจะกางออกปกติ  

1.3.2.2 การเคล่ือนไหวมือหุ่นตวักาก สามารถเคล่ือนไหวไดเ้ฉพาะบริเวณ
ขอ้มือของหุ่นเท่านั้น เช่น มือของหุ่นที่ปรึกษามีลกัษณะตั้งวงแบบมือจีน มือของหุ่นตวักากเป็น
แบบแบมือออก ไม่ไดต้ั้งวงแบบหุ่นตวัเอกและไม่สามารถขยบัน้ิวได ้ในส่วนระบบกลไกการ
เคล่ือนไหวของหุ่นตวักาก เช่น การยดึมือและขอ้หุ่นเขา้ดว้ยกนั การร้อยสายเชือกบงัคบัขอ้มือ
คลา้ยคลึงกบัหุ่นจิวยี่  แตกต่างกนัเพยีงวสัดุที่ใชใ้นการยดึขอ้และมือของหุ่นตวักากใชเ้สน้ลวด
ทองเหลืองทาํห่วงเดือยฝังลงในขอ้มือหุ่น 
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ภาพที่ 83  ส่วนประกอบ และกลไกในการเคล่ือนไหวขอ้มือของหุ่น 
 

 
 

 

ภาพที่ 84  ส่วนประกอบ และกลไกในการเคล่ือนไหวขอ้มือและน้ิวมือของหุ่นจิวยี่ 
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ภาพที่ 85  ส่วนประกอบ การร้อยสายเชือกกลไก และลกัษณะการเคล่ือนไหวมือหุ่น 
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ภาพที่ 86  กลไกของพดัจิวยี่ ท่ีสามารถคล่ีและหุบพดัไดด้ว้ยการร้อยสายเชือก  
                 (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 

 
มือหุ่นกระบอกสามก๊กดา้นขวาทาํจากวสัดุประเภทเดียวกนั ลกัษณะ

ของมือหุ่นสร้างออกมาในรูปแบบมือกาํส่ิงของ เช่น อาวธุ พดั และแสม้า้ ยกเวน้หุ่นเล่าป่ีมีรูปแบบ
มือกาํแสม้า้ขา้งซา้ยมือ และหุ่นนางไตเ้ก้ียว เสียวเก้ียว ที่ถือพดัมือซา้ยเช่นกนั ในส่วนของอาวธุที่ถือ
โดยหุ่นกระบอกขนุพลเป็นที่น่าสงัเกตวา่เร่ิมมีการพฒันารูปแบบของอาวธุหุ่นใหมี้ขนาดที่สมจริง
มากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัขนาดอาวธุหุ่นกระบอกแบบรุ่นเก่าที่สร้างออกมาขนาดเล็กคลา้ยกบัของ
จาํลอง 
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หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ที่สร้างออกมาประกอบ
ไปดว้ยหุ่น 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 

1. ฝ่ายวยุก๊ก   
หวัโจโฉ    หนา้ขาว  
หวัเทียหยก  หนา้ขาว  
หวัเตียวคบั  หนา้เขียนสี (ฝ่ายบู)๊  
หวัเตียวเล้ียว  หนา้เขียนสี (ฝ่ายบู)๊  
หวัเคาทู               หนา้เขียนสี (ฝ่ายบู)๊  
หวัซิหลง             หนา้เขียนสี (ฝ่ายบู)๊  
หวัแฮหวัอ๋ิน        หนา้เขียนสี (ฝ่ายบู)๊   

2. ฝ่ายจกก๊ก 
หวัเล่าป่ี                หนา้ขาว  
หวัขงเบง้              หนา้ขาว  
หวักวนอู              หนา้สีแดง (ฝ่ายบู)๊  
หวัเตียวหุย             หนา้สีดาํ (ฝ่ายบู)๊  
หวัจูล่ง                  หนา้ขาว (ฝ่ายบู)๊  
หวันางบีฮูหยนิ      หนา้ขาว 

3. ฝ่ายง่อก๊ก 
หวัซุนกวน             หนา้ขาว ผมแดง หนวดแดง  
หวัโลซก                หนา้ขาว (ฝ่ายบุ๋น)  
หวัเตียวเจียว           หนา้ขาว (ฝ่ายบุ๋น)  
หวัลกเจก๊                หนา้ขาว (ฝ่ายบุ๋น)  
หวัชีหอง                 หนา้ขาว (ฝ่ายบุ๋น)  
หวัอุยกาย               หนา้สีเน้ือ (ฝ่ายบู)๊  
หวัจิวยี ่                    หนา้ขาว (ฝ่ายบู)๊  
หวัชีเซ่ง                    หนา้เขียนสี (ฝ่ายบู)๊  
นางระบาํ              หนา้ขาว จาํนวน 6 หวั 
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2. พัฒนาการของฉากและเคร่ืองประกอบฉาก 
 องคป์ระกอบสาํคญัที่สร้างความอลงัการในการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก คือ ฉากและ
เคร่ืองประกอบฉาก ซ่ึงเป็นผลงานที่ตอ้งอาศยัฝีมือทางเชิงช่างและการออกแบบในการสร้างสรรค์
เช่น ทกัษะทางดา้นจิตรกรรมและประติมากรรมเพือ่ใหฉ้ากมีสีสนั เคร่ืองประกอบฉากเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัที่ทาํใหก้ารนาํเสนอเร่ืองราวมีความสมจริงและความบนัเทิงแก่ผูช้มยิง่ขึ้น  ดงั
ปรากฏในบทความ ซอยสวนพลู ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ความวา่ 
 

 ความจริง การสร้างฉากหุ่น ใครๆ ก็ทาํไดไ้ม่ยากเยน็ท่ีตรงไหนเลย  หุ่นกระบอกท่ีเรา
เล่นกนัมาแต่ก่อน ก็มีฉากเดียว เป็นฉากพ้ืนๆ แลว้ตวัหุ่นก็ออกทางประตู 2 ขา้ง มาเชิดกนัอยู่
หนา้ฉาก ดูแลว้ก็แค่นั้น  แต่ฉากหุ่นของคุณจกัรพนัธ์ุน้ี มีความลึก มีความสูง และมีความกวา้ง
อนัเป็นท่ีจบัใจของคนดู ... แต่ท่ีประทบัใจท่ีสุดก็คือ ในการแสดงหุ่นของคุณจกัรพนัธ์ุน้ี เม่ือ
ไม่มีทางท่ีจะแกไ้ขฉากหลงัไดคุ้ณจกัรพนัธ์ุก็ต่อเติมเอาดว้ยการสร้าง ฉากขา้งหนา้มีเป็นรูปเก๋ง
จีนและรูปอ่ืนๆ ซ่ึงสลกัโปร่ง และมาตั้งไวดู้เหมือนของจริง... 15 

 
 2.1 ฉากหุ่น 
       2.1.1 ฉากส่วนแรก 
       2.1.2 ฉากส่วนที่สอง 
 2.2 เคร่ืองประกอบฉากหุ่น 
  
 2.1 ฉากหุ่น 

ฉากหุ่นกระบอก เป็นองคป์ระกอบที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการแสดงหุ่น 
ลกัษณะของฉากเปรียบไดเ้ช่นเดียวกบัผลงานศิลปกรรมช้ินหน่ึงเน่ืองจากการออกแบบและวาด
ระบายสีตามทอ้งเร่ืองต่างๆ เพือ่เป็นแนวทางสาํหรับทาํความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองการสร้างฉากหุ่น
กระบอกจึงจาํเป็นตอ้งทราบลกัษณะการสร้างฉากหุ่นแบบโบราณ ซ่ึงฉากหุ่นแต่โบราณแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ  ฉากส่วนแรก  คือ ฉากที่ขึงไวเ้สมอดา้นหนา้โรงระหวา่งเสาทั้ง 2 ขา้ง โดยขึง
ตลอดตั้งแต่ชายหลงัคาจนจรดพื้นโรง เบื้องล่างมกัเขียนเป็นรูปป้อมปราการ มีกาํแพงเมือง และสุม
พุม่ไมต้กแต่ง ที่ฉากส่วนน้ี มกัมีผา้ต่วน หรือผา้แพรยกดอก แขวนตลอดความสูง ทาํเป็นม่านไวท้ั้ง
สองขา้ง โดยแขวนม่านน้ีทบัดา้นนอกของฉากอีกทีหน่ึง  

                                                 
        15 มูลนิธิจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, สามก๊กโจโฉแตกทัพเรือ (กรุงเทพฯ: ศรีสารา, 2546), 6. 
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ฉากส่วนที่ 2 คือ ฉากที่เขียนบนจอ ซ่ึงขึงโดยใหอ้ยูลึ่กจากริมโรงเขา้ไปประมาณ 
30 เซนติเมตร กั้นเป็นจอ เขียนรูปอยา่งฉากละคร ฉากน้ีเป็นฉากใหญ่ ความยาวประมาณ 3 เมตร 
พอดีกบัโรง ในยคุที่การละเล่นหุ่นกระบอกเฟ่ืองฟู นายเปียก  ประเสริฐกุล ใชว้ธีิเปล่ียนฉากตาม
ทอ้งเร่ือง ฉากที่ใชเ้ปล่ียนตามทอ้งเร่ือง มี 3 ฉากดว้ยกนั คือ ฉากปราสาทราชมนเทียร ฉากป่าเขา
ลาํเนาไ พร และฉากทอ้งทะเลมหาสาคร แต่โดยทัว่ไปแลว้ พื้นจอจะเขียนใหเ้ป็นรูปอยา่งไรก็ได ้
แลว้แต่ความนิยมของยคุสมยัหรือเห็นงามเท่าที่นิยมกนั ในปัจจุบนัมกัเขียนเป็นรูปปราสาทราชวงั 
อยา่งไรก็ตาม ฉากส่วนตรงกลางโรงน้ี จะตอ้งมีประตูเขา้ออก 2 ขา้ง โดยมีขนาดใหพ้อเหมาะกบัตวั
หุ่นกระบอก ที่ประตูทั้ง 2 ขา้ง ติดม่านแหวกกลางไว ้เพือ่บงัไม่ใหค้นดูเห็นเขา้ไปขา้งในโรง เบื้อง
ล่างของฉากส่วนน้ี ยกสูงจากพื้นโรงประมาณ 50 เซนติเมตรเพือ่ใหผู้เ้ชิดที่นัง่อยูห่ลงัฉาก สามารถ
ลอดมือออกไปเชิดหุ่นที่หนา้ฉากไดส้ะดวก บริเวณส่วนที่เป็นชายของจอน้ีทาํดว้ยผา้โปร่งขาว สูง
ราว 50 เซนติเมตรและยาวตลอดแนวฉากเพือ่ใหค้นเชิดมองลอดออกไปเห็นตวัหุ่นที่ตนเชิดที่หนา้
ฉากได ้แต่ผูช้มจะมองไม่เห็นผูเ้ชิด หรือถา้จะเห็นก็เพยีงรางๆ เท่านั้น 

ฉากส่วนที่ 3 คือ แผงกระจกติดภาพต่างๆ ใชก้นัสายตา ตั้งเรียงติดต่อกนัประมาณ 
6 - 7 ภาพที่ดา้นล่างของโรงหุ่นกระบอกในระดบัพื้นโรงสาํหรับบงัไม่ใหค้นดูเห็นมือคนเชิดที่ลอด
ใตฉ้ากออกมา และบงัชายดา้นล่างสุดของผา้ขาวบางนั้นไวจ้ากสายตาของผูช้ม แผงกระจกเหล่าน้ี
เรียกวา่ "กระจกบงัมือ"  มกัประดบัดว้ย ภาพตวัละครสาํคญัในวรรณคดีเอกของไทย ซ่ึงเป็นที่รู้จกั
กนัดี เช่น พระราม พระลกัษมณ์ ทศกณัฐ ์หนุมานตอนหาวเป็นดาวเป็นเดือน หรือรูปสตัวใ์น
วรรณคดี เช่น พญาครุฑ กินรี กินนร ไกรสร ราชสีห์ หรือไม่ ก็ใชว้ธีิการวาดภาพบนแผน่กระจก 
เป็นแผงติดดา้นล่างของโรง หุ่นกระบอกคณะของนายเปียก ประเสริฐกุล ใชว้ธีิวาดภาพบนดา้นหลงั
แผน่กระจกน้ี เพือ่ใหค้งทนไม่ชาํรุดง่าย ภาพบนแผงกระจกเหล่าน้ีจะช่วยดึงดูดความสนใจใหค้น
เขา้มายนืชมก่อนที่จะมีการแสดง เป็นการฆ่าเวลาระหวา่งนัง่รอชมการแสดง 

ฉากหุ่นกระบอกสามก๊กของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ  มีรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไป เน่ืองจากแสดงในทอ้งเร่ืองจีนลกัษณะโดยรวมของฉากสร้างขึ้นแบบศิลปกรรมจีน
ผสมผสานกบัศิลปกรรมไทย สงัเกตไดจ้ากรูปแบบลกัษณะสถาปัตยกรรมของฉากที่มีโครงสร้าง
แบบจีนที่ประดบัสวยลายแบบศิลปะไทย ส่วนประกอบของฉากหุ่นกระบอกชุดน้ีสร้างขึ้นตามแบบ
ฉากหุ่นกระบอกโบราณ หากแต่มีการพฒันารูปแบบใหเ้ป็น 3 มิติ รวมถึงการเพิม่ฉากก่อนการ
แสดงเรียกวา่ “ฉากไหวค้รู” ซ่ึงเขียนเป็นภาพจิตรกรรมไทยประเพณี เทคนิคสีอะคริลิคบนผา้ใบตดั
เสน้สีแดงดว้ยสีฝุ่ นผสมวานิชรูปมารผจญ ขนาด 4 x 7 เมตร ออกแบบและวาดโดย วลัลภิศร์ สด
ประเสริฐ และคณะ  นอกจากน้ี ฉากยงัสามารถเปล่ียนไปตามสถานการณ์ของทอ้งเร่ือง เช่น ฉาก
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เวลากลางคืนเป็นฉากที่ระบายดว้ยสีดาํติดหลอดไฟขนาดเล็กเพือ่ทาํใหดู้คลา้ยกบัดวงดาวบน
ทอ้งฟ้า ฯลฯ ส่วนประกอบฉากของหุ่นกระบอกสามก๊กสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
        2.1.1 ฉากส่วนแรก  

ฉากหุ่นกระบอกสามก๊กของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ ไม่ปลูกโรงขึ้น
แบบโรงหุ่นโบราณ เน่ืองจากการแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ีทาํการแสดงภายในตวัอาคารหอประชุม
เล็ก ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ตวัฉากวาดลงบนผนืผา้ใบดว้ยสีอะคริ ลิกใชเ้ป็นฉากหลกั 
ออกแบบและวาดโดยจกัรพนัธุต์ลอดทั้งผนืผา้ ลกัษณะฉากสร้างขึ้นมาใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์
ในทอ้งเร่ืองเก่ียวกบัการทาํสงครามทางนํ้ าของทพัเรือ ฉากจึงมีลกัษณะเป็นทิวเขา หนา้ผา เวิง้นํ้ าที่
ใหค้วามรู้สึกกวา้งแผก่วา้งออกไป มีส่ิงปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมจีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือ
เร่ืองมากที่สุด รูปแบบศิลปกรรมของฉากวาดขึ้นโดยไดรั้บรูปแบบอิทธิพลจากภาพจิตรกรรมหมึก
จีน หากแต่รูปของฉากนั้นใชสี้ในการวาดทาํใหภ้าพฉากใหค้วามรู้สึกถึงบรรยากาศมากขึ้น สี
ส่วนรวมเป็นสีโทนสวา่งและอบอุ่น เป็นสีเหลืองแกมนํ้ าตาลซ่ึงทาํใหบ้รรยากาศในภาพเกิดความ
สวา่งมากขึ้น การสร้างฉากของหุ่นกระบอกชุดน้ีแมว้า่จะสร้างตามอิทธิพลของรูปเขียนแบบจีนแต่ก็
มีการผสมผสานการเขียนภาพแบบจิตรกรรมไทยดว้ยเช่นกนั โดยสงัเกตไดจ้ากรูปแบบของทิวเขาที่
มีการผสมรูปแบบของไทยกบัจีน และส่วนของภาพที่แสดงเป็นแม่นํ้ าที่มีลกัษณะการวาดคล่ืนนํ้ า
แบบอยา่งจิตรกรรมไทย  

 ฉากส่วนน้ีมีขนาดโดยรวมทั้งส้ิน 4 x 7  เมตร ส่วนล่างของฉากเยบ็ติดกบัผา้
บางสาํหรับผูเ้ชิดมองหุ่นมีขนาด 60 เซนติเมตร ประตูทางออกทั้งสองขา้งมีขนาด 1.50 เมตร 
ดา้นหลงัฉากน้ีมีแท่นขนาด 1  x 3 เมตร มีความหนา 30 เซนติเมตร  ใชส้าํหรับผูเ้ชิดหุ่นยนืทาํระดบั
ขณะมีฉากการเดินสวนกนัของหุ่นระหวา่งผูเ้ชิด รวมถึงฉากร้ัวในส่วนทอ้งพระโรงนอกเมืองกงัตัง๋
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมิติ มีความลึก ประยกุตข์ึ้นตามรูปแบบจิตรกรรมจีนจากหนงัสือสารคดี
ต่างประเทศโดยไดรั้บความช่วยเหลือเร่ืองหนงัสือภาพประกอบสถาปัตยกรรมจีนจากอาจารยอ์วบ 
สาณะเสน กรรมวธีิในการสร้างฉากส่วนน้ีอาศยัเทคนิคการป้ันลายประดบัโดยป้ันแม่ลายดว้ยขี้ผึ้ง
ถอดแม่พมิพซิ์ลิโคน (Silicone) พมิพห์ล่อลวดลายดว้ยเรซ่ิน ( Resin) ระบายสีตกแต่ง ในบางส่วน
ปรากฏลวดลายจีนประยกุตแ์บบไทยใชว้ธีิการวาดและลงสี สีที่ใชใ้นการวาดและระบาย ไดแ้ก่ สี 
เฟรส สีอะคริลิก และสีพลากา้ ฯลฯ ในส่วนของหลงัคาประตูทางเขา้ออกหุ่นใชว้สัดุจาํพวกกระดาษ
ลูกฟูกสีแดงซ่ึงใหค้วามรู้สึกคลา้ยกบักระเบื้องหลงัคา  
        2.1.2 ฉากส่วนที่สอง  

เป็นส่วนของกระจกบงัมือ เน่ืองจากหุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และ
คณะ ใชว้ธีิการยนืเชิดเพือ่ความคล่องตวัเน่ืองจากตอ้งมีการเชิดหุ่นในลกัษณะที่โลดโผน เช่นการตี
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ลงัการวมถึงการสลบัตาํแหน่งของหุ่นบ่อยคร้ัง ฉากส่วนน้ีจึงมีขนาด 1.50 x 7.00 เมตร ใชส้าํหรับ
หลบนกัเชิดหุ่นจากสายตาผูช้ม รูปแบบศิลปกรรมของฉากส่วนน้ีมีลกัษณะแบบจิตรกรรมจีนปน
ไทยวาดเป็นรูปธรรมชาติ เช่น นกและตน้ไมด้ว้ยสีทองบนพื้นสีดาํ 
 

 
 

ภาพที่ 87  ฉากส่วนแรกมีลกัษณะของวิวทิวทศัน์ท่ีไดบ้รรยากาศแบบภาพจิตรกรรมจีน  
                 (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 

 
 

ภาพที่ 88  ประตูหุ่น และฉากทอ้งพระโรงท่ีดดัแปลงและสร้างจากลกัษณะในสถาปัตยกรรมจีน 
                 (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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 2.2 เคร่ืองประกอบฉากหุ่น 
การแสดงหุ่นกระบอกแต่โบราณมาไม่ค่อยปรากฏการสร้างเคร่ืองประกอบฉากใน

การแสดงมากนกั มีปรากฏขึ้นเพยีงการแสดงหุ่นกระบอกพระองคเ์จา้สุทศัน์ เช่น ฉากการแห่พระ
โกศในพระนุมาศ ฯลฯ ขณะที่เคร่ืองประกอบฉากหุ่นสามก๊กจาํเป็นตอ้งสร้างขึ้นมาเป็นจาํนวนมาก
เพือ่ใหส้อดคลอ้งและสมจริงกบัการแสดง โดยนาํเอาลกัษณะรูปแบบมาจากหนงัสือสารคดีจีน
ต่างประเทศเพือ่เป็นตน้แบบทางความคิด เคร่ืองประกอบฉากหลกัที่สาํคญั ไดแ้ก่ เรือรบขนาดใหญ่
มีลกัษณะเป็นเรือหวัมงักร ตวัเรือเป็นรูปตวัมงักร บนเรือมีสถาปัตยกรรมเก๋งจีน เจาะเป็นรู หนา้ต่าง
บุดว้ยกระดาษสา เรือหวัมงักรมีเสากระโดงเรือ 3 เสา สามารถชกัใบเรือขึ้นลงได ้ใชแ้สดงเป็นเรือ
รบฝ่ายโจโฉ 1 ลาํ กรรมวธีิการสร้างเรือหวัมงักรใชเ้ทคนิคการป้ันเขา้ช่วย ในส่วนของหวัมงักรใช้
วสัดุประเภทสีโป๊วรถยนตแ์บบแหง้เร็วผสมฮารดเ์ดนเนอร์ (Hardener) เร่งใหสี้โป๊วแหง้และแขง็เร็ว
ป้ันเป็นโครงร่างหวัมงักรคร่าวๆ หลงัจากนั้นแกะดว้ยเคร่ืองมือแกะไมใ้หเ้กิดรูปร่างขดัแต่งดว้ย
กระดาษทราย และวาดระบายสีฝุ่ นผสมวานิชเพิม่รายละเอียดเป็นขั้นตอนสุดทา้ย  

 

 
 
ภาพท่ี 89 เรือหวัมงักร เคร่ืองประกอบฉากสาํคญัของหุ่นกระบอกสามก๊ก  
               (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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เรือสาํเภาขนาดเล็กที่ใชใ้นการทาํเรือรบนบัวา่เป็นเคร่ืองประกอบฉากที่สาํคญัของ
การแสดงหุ่นเร่ืองน้ีเช่นกนั รูปแบบเรือมีลกัษณะวางซอ้นกนัใหเ้กิดมิติ ใชว้สัดุประเภทไมอ้ดัฉลุ
เป็นรูปโครงเรือระบายดว้ยสีอะคริลิค ใชไ้มไ้ผส่ร้างเป็นเสากระโดงเรือร้อยเชือกกบัโครงไมไ้ผท่ี่ยดึ
กบัใบเรือซ่ึงทาํจากผา้ดิบโดยใบเรือสามารถชกัขึ้นลงได ้ใบเรือบางลาํ เช่น เรือขนเสบียงใชใ้นฉาก
เผาทพัเรือโจโฉ สร้างจากวสัดุประเภทไมไ้ผส่านสามารถชกัขึ้นลงไดเ้ช่นเดียวกนั เรืออีกประเภท 
ไดแ้ก่ เรือโดยสารมีลกัษณะเป็นเรือขนาดเล็กมีเสากระโดงเรือสองเสาใบเรือสามารถชกัขึ้นลงได ้
หอ้งโดยสารบนเรือทาํจากไมฉ้ลุเขียนลวดลายแบบจีนพร้อมทั้งแขวนม่านไมไ้ผส่ามารถมว้นขึ้นลง
ได ้ภายในเรือมีแท่นสามารถวางหุ่นทาํใหดู้ราวกบัวา่หุ่นนัง่อยูบ่นเรือ เช่น ฉากขงเบง้และโลซก
เดินทางไปกงัตัง๋ อีกประการหน่ึงส่วนประกอบของโครงเรือมีลอ้ติดตั้งอยูเ่พือ่ทาํใหเ้รือนั้นสามารถ
เคล่ือนที่ได ้ 

เคร่ืองประกอบฉากปลีกยอ่ยที่ใชป้ระกอบการแสดง ไดแ้ก่ รถลากติดลอ้ประดบั
ร่มของนางบิฮูหยนิ สร้างจากวสัดุประเภทไมอ้ดั โคมไฟจีนสาํเร็จรูปขนาดเล็ก (โคมเตงลั้ง) (ภาพที่ 
92) และพดั บงัสูรย์ แบบจีน สร้างโครงจากกระดาษแขง็บุดว้ยผา้สีแดงเขียนลวดลายจีนดว้ยสี
อะคริลิคสี ทอง เคร่ืองประกอบฉากของพวกร้ีพล ไดแ้ก่ ร้ิวธงทหารสร้างจากผา้สีต่างๆ ประดบัยอด
มีลกัษณะคลา้ยหอกทาํจากเรซ่ิน ธงนายทพัประดบัยอดธงดว้ยหอกเช่นกนัแต่ลกัษณะธงเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ทาํจากผา้ดิบระบายสี บนผนืผา้เขียนอกัษรไทยประดิษฐใ์หค้ลา้ยภาษาจีน และธงขน
นกยงูซ่ึงสร้างจากขนนกยงูจริงมีลกัษณะหอ้ยยาวคลา้ยกบัตุง เคร่ืองประกอบฉากโตะ๊ประราํพธีิขง
เบง้ตอนเรียกลมสลาตนัทาํจากไมอ้ดัระบายสีเขียนลวดลายแบบเคร่ืองตั้งจีน แจกนัและกระถางธูป
ประยกุตจ์ากวสัดุหาง่ายที่ทาํสาํเร็จแลว้ เช่น ไมก้ลึงรูปแบบต่างๆ ระบายดว้ยสีบรอซ์ทองเขียน
ประดบัลวดลายจีนดว้ยสีอะคริลิค  

มา้ศึกของขนุพลเป็นเคร่ืองประกอบฉากที่สามารถเคล่ือนไหวในส่วนของลาํคอได ้
ส่วนประกอบของมา้ศึกในหุ่นกระบอกชุดน้ีประกอบดว้ย ส่วน ลาํตวั โดย โครงสร้างช่วงลาํตวั
ประดิษฐจ์าก ไฟเบอร์ กลาสมีแกนกระบอกสาํหรับถือ คลา้ยกระบอกหุ่น  ลาํตวับุดว้ยผา้กาํมะหยี่
ดา้นล่างมีชายผา้ยาวลอ้มสาํหรับบงัแกนกระบอก ดา้นบนลาํตวัมา้ประดบัผา้ปูอานมา้และอานมา้
สร้างโครงจากกระดาษแขง็บุผา้แพรลวดลายจีนสาํเร็จรูป ดา้นขา้งทั้งสองของลาํตวัประดบัดว้ยซอง
เกาทณัฑแ์ละลูกเกาทณัฑส์ร้างจากกระดาษแขง็ระบายสีเขียนลวดลายแบบจีนผสมไทย บั้นทา้ยมา้
ประดบัสายเชือกร้อยลูกปัดและพูสี่แดงทาํจากไหมจีน ขนหางมา้ทาํจากเสน้พลาสติคชนิดเล็กบาง
ลกัษณะคลา้ยเสน้พลาสติคใชก้บัคนัสีของซอ ส่วนหวัและลาํคอมา้ หวัมา้สร้างจากวสัดุประเภทไฟ
เบอร์เช่นเดียวกนั วธีิการสร้างคลา้ยคลึงกบัการสร้างหวัหุ่นกระบอกเม่ือขดัแต่งผวิเป็นที่เรียบร้อย
แลว้จึงทาํการวาดหนา้และระบายสี หวัมา้ประดบัดว้ยพูแ่ละบงัเหียนมา้ที่สร้างจากเชือก ช่วงลาํคอ
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สร้างจากผา้กาํมะหยีเ่ยบ็เป็นถุงมีลกัษณะคลา้ยลาํคอมา้ ภายในยดันุ่นแน่นพอประมาณ ระหวา่งหวั
และคอมา้ประดบัดว้ยขนแผงคอมา้ทาํจากวสัดุไหมจีนเช่นกบัพู ่บริเวณปากมา้ดา้นขวาติดกา้นร่ม
เพือ่ใชบ้งัคบัใหห้นา้ของมา้สามารถหนัและคอมา้สามารถขยบัขึ้นลงได ้ 
  

 
 
ภาพท่ี 90 เรือลกัษณะต่างๆท่ีใชป้ระกอบการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก  
                (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 

 
 

ภาพท่ี 91 เรือสามารถชกัใบข้ึนลงได ้พร้อมประดบัม่านไมไ้ผท่ี่สามารถมว้นข้ึนลงไดเ้ช่นกนั 
                (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
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ภาพท่ี 92 รถลากติดลอ้ประดบัร่มของนางบิฮูหยิน  
                (จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเร่ืองสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปีพุทธศกัราช 2546) 
 

 
 
ภาพท่ี 93 รูปแบบของธงลกัษณะต่างๆท่ีใชป้ระกอบการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก  
                (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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ภาพท่ี 94 แท่นพิธีเรียกลมของขงเบง้  
                (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 

 

 
 
ภาพท่ี 95 ลกัษณะของมา้ และเคร่ืองประกอบบนตวัมา้ศึก  
               (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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ภาพท่ี 96 ส่วนหวัของมา้ศึก และแกนบงัคบัคอมา้ให้ขยบัได ้ 
                (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 
3. พัฒนาการในการเชิดหุ่นและการนําเสนอ 
 ลกัษณะการเชิดหุ่นกระบอกแบบโบราณสนันิษฐานไดว้า่มีการการเชิดในลกัษณะการ
ร่ายราํแบบละครบา้ง แมจ้ะไม่ชดัเจนมากนกั เม่ือนายเปียก ประเสริฐกุล ตั้งคณะหุ่นกระบอกขึ้นราว
ปี พ.ศ. 2442 นบัวา่เป็นหุ่นกระบอกคณะล่าสุดในสมยันั้นที่สามารถเชิดหุ่นใหมี้ลกัษณะการร่ายราํ
คลา้ยละครมากที่สุดจนเป็นที่นิยมของผูช้ม แม่ม่ิงภรรยาของนายเปียกเป็นผูป้ระดิษฐพ์ลิกแพลงท่า
ราํใหเ้ขา้กบัหุ่น เน่ืองจากแม่ม่ิงเป็นผูมี้ความรู้ทางดา้นนาฏศิลป์ เพราะแต่เดิมเป็นนางละครของ
พระองคเ์ฉิดโฉมฯ พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั ลกัษณะการเชิดของหุ่น
โบราณนั้นคาดวา่เป็นการนัง่เชิด เน่ืองจากหุ่นกระบอกคณะนายเปียกที่ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูก คือ ครู
ช้ืน สกุลแกว้ มีลกัษณะการนัง่เชิดเช่นเดียวกนั ในส่วนของการนาํเสนอการแสดงหุ่นแต่โบราณมา
สนันิษฐานวา่มีการประชุมหารือกนัระหวา่งคนในคณะเพือ่เตรียมการแสดงและวางตวัผูเ้ชิด หากแต่
ยงัไม่มีการวางแบบแผนการแสดงแบบการละครเวทีในเร่ืองของการกาํหนดตาํแหน่งและแสงไฟ
เพือ่เนน้และเสริมบรรยากาศใหก้ารแสดงหุ่นมีอรรถรสมากขึ้น เน่ืองจากความรู้และเทคโนโลยี
ดงักล่าวยงัไม่เจริญเท่ากบัในปัจจุบนั 
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 3.1 รูปแบบการเชิดหุ่นกระบอกสามก๊ก 
หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะได้

พฒันาการเชิดหุ่นใหมี้ความพเิศษและเป็นที่น่าสนใจกวา่หุ่นกระบอกยคุก่อน เน่ืองจากการพฒันา
ทางเทคโนโลยทีางดา้นแสงสีรวมถึงการใชร้ะบบการวางแผนการแสดงแบบละครเวที จึงสามารถ
จาํแนกออกเป็น 2 หวัขอ้ดงัน้ี 
        3.1.1 ลกัษณะการเชิดหุ่น  

หุ่นกระบอกสามก๊กยงัคงใชพ้ื้นฐานท่าเชิดแบบหุ่นไทย เช่น การกล่อมหุ่น 
ส่ิงที่แตกต่างสาํหรับการเชิดหุ่นของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤตและคณะกบัหุ่นกระบอกยคุก่อน ไดแ้ก่ 
การใชว้ธีิการยนืเชิด เน่ืองจากการยนืเชิดทาํใหผู้เ้ชิดหุ่นสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระและมี
ความคล่องตวักวา่การนัง่เชิด ในส่วนของท่วงท่าในการเชิดหุ่นกระบอกชุดน้ี มีการออกแบบ
ลกัษณะท่าหุ่นกระบอกใหม่ทั้งหมด เน่ืองจากหุ่นชุดน้ีเป็นหุ่นออกภาษาแบบจีนไม่สามารถใชท้่า
แบบการราํละครของไทยได ้โดย วลัลภิศร์ สดประเสริฐ ไดใ้หส้มัภาษณ์วา่ 
   

 หุ่นสามก๊กทาํทุกส่ิงทุกอยา่งหมดแลว้แต่ไม่รู้ว่าจะเชิดยงัไง บงัเอิญมีหุ่นจีนแดงมาเล่น
ท่ีพนัธ์ุทิพยเ์ป็นหุ่นกระบอกแต่ตวัโต เชิดจากขา้งล่าง ออกแบบใหม่ โครงสร้างคลา้ยหุ่นละคร
เลก็นิดๆ คนเชิดคนหน่ึงเป็นตวัและอีกคนเป็นมือ บางบทก็ใชค้นเดียว เชิดเก่ง แคล่วคล่อง
ว่องไว ลีลาดี ตอนนั้นเพ่ือนเราเป็นเจา้ของพนัธ์ุทิพยอ์ยู ่ตอนนั้นยงัไม่ขาย ก็ไดติ้ดต่อพามาเยี่ยม
บา้นอาจารยด์ว้ย เขาก็มาเยี่ยมพอมาเห็นหุ่นจิวยี่วางอยูเ่ขาก็มาจบัเลย อาจารยเ์ห็นเลยฝากตวัเป็น
ศิษยข์อเรียน แกก็ไปหาท่ีพนัธ์ุทิพยแ์กก็ต่อท่าควงพลอง ท่าแบบจีนไวห้มดเลย ลีลาแบบจีน"16  

  
จากบทสมัภาษณ์ขา้งตน้ทาํใหท้ราบถึงที่มาของการประดิษฐท์่าเชิดแบบจีน 

โดยจกัรพนัธุไ์ดรั้บการถ่ายทอดมาจาก หวงั ซิบิ่น ( Wang Xibin) หวัหนา้คณะหุ่นกระบอกปักก่ิง 
และการใชท้่าทางแบบอุปรากรจีน (ง้ิว) จากคุณหลีเจงกงั และภรรยาของคุณมุ่ยเลง้จึง                    
(อาํพนั เจริญสุขลาภ) มาดดัแปลงในการเชิดหุ่นกระบอกสามก๊ก เช่น ฉากที่ 5 จิวยีต่รวจพล  โดยหุ่น 
จิวยีห่นัหลงัออกเขา้โรงคลา้ยกบัการแสดงง้ิว  

        
 
 

                                                 
        16สมัภาษณ์ วลัลภิศร์ สดประเสริฐ, รองประธานมูลนิธิจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, 10 
มิถุนายน 2556. 
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       3.1.2 การวางตาํแหน่งผูเ้ชิดหุ่นกระบอก  
ตาํแหน่งนบัไดว้า่เป็นส่ิงที่สาํคญัสาํหรับการแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ีเป็นอยา่ง

มาก เน่ืองจากหุ่นชุดน้ีมีฉากที่ตอ้งใชหุ่้นเป็นจาํนวนมาก เพือ่ป้องกนัการชุลมุนรวมถึงการวาง
ตาํแหน่งและการจดัขบวนที่สวยงามในการแสดงหุ่น จาํเป็นตอ้งมีการประชุมวางแผนในการจดั
ตาํแหน่งต่างๆใหก้บัผูเ้ชิด โดยแสดงแผนผงัการวางตาํแหน่งและลาํดบัการเชิดหุ่นของฉากต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. ขบวนอพยพของฝ่ายเล่าป่ี 
2. เล่าป่ีแตกทพัและการเขา้ตีของทพัโจโฉ 
3. ทพัโจโฉตีครอบครัว - พลเมืองเล่าป่ี 
4. จูล่งอุม้อาเตา๊ 
5. จูล่งรบจงสิน 
6. จูล่งรบทหาร แฮหวัอ๋ิน เตียวคบั เตียวเล้ียว 
7. ฉากยกทพั 
8. ฉากเอาเกาทณัฑ ์
9. ฉากเผาเรือโจโฉ 
10. จิวยี ่กราวจีน 
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 3.2 การนําเสนอหุ่นกระบอกสามก๊ก 

แสงและสีที่ใชใ้นการประกอบการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กจดัวา่เป็น
ส่วนประกอบสาํคญัที่ช่วยส่งเสริมใหก้ารแสดงหุ่นมีความสวยงาม บ่งบอกบรรยากาศและ
สถานการณ์รวมถึงเร้าอารมณ์ผูช้มใหค้ลอ้ยตามไปกบัการแสดงในแต่ละฉาก การกาํกบัแสงสีใน
การแสดงหุ่นชุดน้ีผา่นการประชุมใหญ่ผูร่้วมแสดงหุ่นทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายผูก้าํกบัฉาก  ฝ่ายแสงสี 
และผูป้ระพนัธบ์ท (ยกเวน้ผูเ้ชิด) โดยมีจกัรพนัธุ ์เป็นประธานในที่ประชุม นบัไดว้า่เป็นการประชุม
เพือ่จดัเตรียมงานในการแสดงหุ่นอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกตั้งแต่เร่ิมมีการแสดงหุ่นชุดต่างๆ ก่อน
หนา้ของหุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ ฝ่ายแสงสีประกอบดว้ย คุณมณฑาทิพย ์และ
คุณวฒันา ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัแสงสีการแสดงละครเวที และเป็นอาจารยศิ์ลปะการละครแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นผูอ้อกแบบแสงสีที่ใชป้ระกอบการแสดงในแต่ละฉากตามความ
ตอ้งการของจกัรพนัธุแ์ละผูป้ระพนัธบ์ท การจดัแสงสีทั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของจกัรพนัธุ์
โดยตรงเพือ่ใหแ้สงที่ออกมาไม่สวา่งและมืดจนเกินไปเพือ่ความสวยงามในการแสดงหุ่นชุดน้ี การ
จดัแสงสีประกอบการแสดงในฉากสาํคญั ไดแ้ก่ 

3.2.1 ฉากแรก 
ฉากดาํเนินเร่ืองและฉากเล่าป่ีกาํลงัอพยพ เป็นฉากที่นาํเสนอแบบการเล่า

เร่ืองซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากวยัเด็กของผูป้ระพนัธบ์ท (วลัลภิศร์ สดประเสริฐ) ที่ราํลึกถึงอดีตใน
วยัเด็กของตนที่ฟังบิดาเล่านิทานขณะนอนดูดาวในเวลากลางคืน เป็นฉากผา้ใบทาสีดาํ ประดบัเล่ือม
สีดาํเพือ่จาํลองเป็นดวงดาวที่กระพริบบนทอ้งฟ้าเม่ือแสงสีนํ้ าเงินอมฟ้าส่องมากระทบ นอกจากนั้น
ยงัมีถึงการใชไ้ปกะพริบดวงเล็กใชค้นถือลากไปมาเพือ่ใหดู้คลา้ยกบัมีแมลงห่ิงหอ้ยบินอยู ่ 
         3.2.2 ฉากฝ่ังเมืองกงัแฮและทอ้งพระโรงกงัตัง๋  

 มีการจดัแสงสวา่งใหมี้ลกัษณะคลา้ยกบัแสงในตวัอาคารดา้นบนของฉากมี
แสงสีสม้อมแดงส่วนดา้นล่างของฉากเป็นตาํแหน่งของฉากดา้นล่างที่จาํลองเป็นฉากภายในอาคาร 
มีการจดัแสงสวา่งสีนวลส่องมาที่ตวัหุ่นกระบอก แต่ส่ิงที่น่าสงัเกต คือ แสงที่ส่องมานั้นไม่แสดง
ขอบวงกลมที่ชดัเจนลงมากระทบที่ตวัหุ่น เน่ืองจากจกัรพนัธต์อ้งการใหแ้สงสีออกมาคลา้ยภาพ
จิตรกรรมที่มีแสงสวา่งนวลๆ ในบริเวณจุดเด่น  
         3.2.3 ฉากตรวจพล (จิวยีก่ราวจีน)  

 การจดัแสงสีในฉากน้ีมีสีเหลืองอมแดงเล็กนอ้ย เพือ่ถ่ายทอดบรรยากาศที่ 
เขม้แขง็ ราวกบัการเตรียมพร้อมเพือ่ยกทพัไปต่อสูก้บัขา้ศึก   
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        3.2.4 ฉากขงเบง้เอาเกาทณัฑ ์ 
เป็นฉากสาํคญัที่แสดงความสามารถและสติปัญญาของขงเบง้ที่ล่วงรู้อุบาย

ของจิวยีร่วมถึงการพยากรณ์ภูมิอากาศที่แม่นยาํ ในฉากแสดงเหตุการณ์การล่องเรือของขงเบง้กบัโล
ซกเพือ่ไปเอาลูกเกาทณัฑ ์แสงสีในฉากใชสี้นํ้ าเงินอมฟ้าส่องสลวัๆพอใหส้งัเกตเห็นเรือไดแ้สดงถึง
เวลากลางคืน ในส่วนของเกาทณัฑมี์การประดิษฐว์งลอ้ไมอ้ดัระบายดว้ยสีดาํดา้นหลงัติดแกนไว้
สาํหรับหมุนบนกระดานไมอ้ดัติดลูกเกาทณัฑท์ี่ประดิษฐจ์ากไมแ้หลมขนาดพอประมาณระบายดว้ย
สีสะทอ้นแสงสีแดง เม่ือถึงเวลายงิเกาทณัฑจึ์งทาํการหมุนวงลอ้ ลูกเกาทณัฑท์ี่หมุนไปตามวงลอ้จะ
กระทบกบัแสงไฟแบล็คไลทท์ี่ติดไวบ้ริเวณกระจกบงัมือสร้างความรู้สึกใหเ้หมือนลูกเกาทณัฑ์
กาํลงัพุง่ออกไปสู่เรือรบซุนกวนที่ติดแผงเกาทณัฑร์ะบายสีสะทอ้นแสงเช่นเดียวกนั (ดูผงัการวาง
ตาํแหน่งผูเ้ชิดหุ่นกระบอก หวัขอ้ที่ 8 ประกอบ)  ขณะที่จะมีการหมุนแผงเกาทณัฑข์ึ้นทีละแผงจน
เตม็ดูราวกบัวา่เรือถูกลูกเกาทณัฑย์งิจนเตม็ นอกจากน้ียงัใชน้ํ้ าแขง็แหง้ ( Dry Ice) ในฉากน้ีเพือ่
แสดงถึงบรรยากาศที่มีหมอกลงในเวลากลางคืน  
        3.2.5 ฉากขงเบง้เรียกลมสลาตนั  

ฉากน้ีผูป้ระพนัธต์อ้งการใหเ้กิดบรรยากาศขลงัและศกัด์ิสิทธ์ิ แสงสีที่ใชค้ือสี
นํ้ าเงินอมดาํ (Indigo) และใชพ้ดัลมเป่าใหดู้ราวกบัวา่ลมกาํลงัพดัมาโดยเพิม่ระดบัความแรงของลม
จากเบาไปแรง  
        3.2.6 ฉากเผาทพัเรือโจโฉ  

แสงสีที่ใชใ้นฉากน้ีเป็นสีนํ้ าเงินอมดาํแสดงบรรยากาศในเวลากลางคืน เรือ
รบในการแสดงหุ่นคร้ังน้ียงัมีส่วนประกอบของเทคนิคการใชแ้สงสีที่แสดงใหเ้ห็นเรือที่ถูกเผาไหม้
ไดอ้ยา่งเหมือนจริง คือ การใชผ้า้สีแดงบางๆ ที่ตดัหรือฉีกใหเ้ป็นร้ิวคลา้ยไฟ ระบายดว้ยสีสะทอ้น
แสงติดบริเวณเรือ เม่ือตอ้งการแสดงตอนเกิดไฟลุกไหม ้จึงใชล้มเป่าดา้นล่างใหร้ิ้วผา้กระพอืขึ้น
ประกอบกบัแสงไฟแบล็คไลท ์ทาํใหดู้ราวกบัวา่ถูกไฟเผาจริง ในส่วนของเกาทณัฑเ์พลิงใชด้อกไม้
ไฟประเภทไฟเยน็ทาํใหดู้สมจริง  
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ภาพท่ี 111  แสงสีในฉากดาํเนินเร่ือง  
                  (จากวีดีทศัน์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ) 
 

 
  

 
ภาพท่ี 112  แสงสีฉากฝ่ังเมืองกงัแฮและทอ้งพระโรงกงัตัง๋ 
                  (จากวีดีทศัน์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ) 
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ภาพท่ี 113  แสงสีฉากตรวจพล (จิวยี่กราวจีน)  
                  (จากวีดีทศัน์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ) 
 

 
 
ภาพท่ี 114  แสงสีฉากขงเบง้เอาเกาทณัฑ ์ 
                  (จากวีดีทศัน์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ) 
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ภาพท่ี 115  แสงสีฉากขงเบง้เรียกลมสลาตนั  
                  (จากวีดีทศัน์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ) 
 

 
 
ภาพท่ี 116  แสงสีฉากเผาทพัเรือโจโฉ  
                  (จากวีดีทศัน์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ) 
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4. พัฒนาการของดนตรีประกอบ บทร้อง และพากย์ในการแสดงหุ่น 
 ดนตรีและการพากยเ์ป็นส่ิงที่ช่วยเสริมใหก้ารแสดงหุ่นกระบอกสมบูรณ์มากขึ้นเพราะ
เป็นการเล่าสถานการณ์ของเร่ืองที่กาํลงัดาํเนินอยู ่ในการแสดงหุ่นจาํเป็นตอ้งทราบถึงองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของการแสดงหุ่นกระบอกแต่โบราณเพือ่เป็นแนวทางในการวเิคราะห์หุ่นกระบอกสามก๊ก
ของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ ส่วนประกอบในการแสดงหุ่นประกอบดว้ย 
 ส่วนที่ 1 ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง เคร่ืองดนตรีที่ใชใ้นการแสดงหุ่นกระบอก
แต่โบราณประกอบดว้ยป่ีพาทยเ์คร่ืองหา้ ไดแ้ก่ ป่ีใน ระนาดเอก ฆอ้งวงใหญ่ ตะโพน -กลองแขก 
และกลองทดั มีฉ่ิง กรับ หรือกรับพวงเป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ เคร่ืองดนตรีที่ขาดไม่ไดใ้นการ
แสดงหุ่น ไดแ้ก่ ซออู ้กลองตอ๊ก และแต๋ว  การแสดงหุ่นกระบอกโบราณ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
กล่าวคือ ก่อนทาํการแสดงตอ้งมีการโหมโรงดว้ยเพลงสาธุการและเพลงตระสามตวั เช่น เพลงตระ
หญา้ปากคอก ตระปลายพระลกัษณ์ และตระมารละม่อม เพือ่เป็นการนอ้มราํลึกถึงคุณพระศรี
รัตนตรัยและขอความเป็นสิริมงคล เม่ือไดเ้วลาอนัควร ป่ีพาทยจ์ะทาํเพลงวา ส่วนซออูจ้ะทาํเพลง
หุ่นซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของการแสดงหุ่น หลงัจากนั้นจะบรรเลงเพลงเสมอใหหุ่้นนายโรง (ตวัพระ) 
ออกฉากราํไหวค้รูดว้ยเพลงชา้ป่ีแลว้ออกเพลงปีนตลิ่งจนจบเพลงลวั จากนั้นจึงบรรเลงเพลงรัวสาม
ลาเพือ่ใหหุ่้นเขา้ฉาก เม่ือทาํการเร่ิมแสดงเขา้ทอ้งเร่ืองจะเร่ิมดว้ยเพลงหุ่นเคลา้ซออู ้ประกอบจงัหวะ
ดว้ยกลองตอ๊ก แต๋ว ฉ่ิง กรับ เสมอ เช่น เพลงหุ่นพระอภยัมณีหนีนางผเีส้ือ 
 
   จะกล่าวกลบัจบัความไปตามเร่ือง  
   ถึงบทเบื้องปรเมษพระเชษฐา  
   องคอ์ภยัมณีศรีโสภา  
   ตกยากอยูคู่หามาชา้นาน  
   กบัดว้ยนางอสุรีนีฤมิต  
   เป็นคู่ชิดเชยชมสมสมาน  
   ตอ้งรักใคร่กนัไปตามยามกนัดาร  
   จนนางมารเกิดบุตรบุรุษชาย ฯ 17 
 

                                                 
        17จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, หุ่นไทย (กรุงเทพฯ :ยเูนสโก 2525), 119. 
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 ลกัษณะของเพลงที่ใชใ้นการประกอบการแสดงหุ่นกระบอกเหมือนกบัการแสดงละคร
ทุกประการ เช่น เพลงร้องสองชั้น เพลงชั้นเดียว เพลงร่าย และเพลงหนา้พาทยท์ี่ใชบ้รรเลงประกอบ
กริยาอาการของหุ่นและบทบาทต่างๆ เช่น 

เพลงเขา้ม่าน ประกอบการเดินเขา้ฉากระยะใกล้ๆ ของหุ่นตวัเอก 
เพลงเสมอ ประกอบการไป-มาระยะใกล้ๆ   

เพลงเชิด ประกอบการไป-มาไกลและใชใ้นการต่อสู ้
เพลงตระนิมิตรประกอบการแปลงกายของหุ่นที่เป็นตวัเอกๆ 
เพลงชุบ ประกอบการเดินของนางกาํนลั 
เพลงโลม ประกอบการ โลมเลา้เก้ียวพาระหวา่งหุ่นที่เป็นตวัเอกมกัต่อดว้ยเพลงตระ

นอน 
เพลงตระนอนใชส้าํหรับหุ่นตวัเอกเม่ือจะเขา้นอน 
เพลงโอด ประกอบการเศร้าโศกเสียใจ 
เพลงโล ้ประกอบการ เดินทางทางนํ้ า 
เชิดฉ่ิง ประกอบการเดินทาง การเหาะ  
เชิดกลอง บรรเลงต่อจากเพลงเชิดฉ่ิง  
เพลงรัวต่างๆ ประกอบการแผลงอิทธิฤทธ์ิ หรือแปลงตวัอยา่งรวบรัด 
เพลงกราวนอก ประกอบการยกทพัตรวจพลของกระบวนทพัฝ่ายมนุษย ์
เพลงกราวใน ประกอบการยกทพัตรวจพลของกระบวนทพัฝ่ายยกัษ์18 

 ส่วนที่  2 บทร้องและการพากย ์การแสดงหุ่นกระบอกโบราณนิยมใช ้ “คนบท” ซ่ึงมี
ความรู้และแตกฉานในบทกลอนละคอนและนิทานพื้นบา้นเป็นอยา่งดีเป็นผูเ้ตรียมเรียบเรียงบท
กลอนที่ใชใ้นการแสดงหุ่น ส่วนของการพากยหุ่์นกระบอกแต่โบราณมา ผูเ้ชิดหุ่นจะเป็นผูพ้ากยบ์ท
เจรจาเอง ส่วนของบทร้องจะมีผูข้บัร้อง ทอ้งเร่ืองส่วนใหญ่ที่นิยมแสดง ไดแ้ก่เร่ือง 

พระอภยัมณี นิยมเล่นตอน หนีนางผเีส้ือ ศึกเจา้ละมาน ศึกเกา้ทพั และหลงรูปละเวง 
ลกัษณวงศ ์ นิยมเล่นตอน ประหารลกัษณวงศก์บันางสุวรรณอาํภายขุนัพาพราหมณ์

เขา้ถวายตวั และยีสุ่่นขึ้นหึง-ฆ่าพราหมณ์ 
คาว ีนิยมเล่นตอน สนันุราชชุบตวั-คนัธมาลีขึ้นหึง  
สุวรรณหงส์ นิยมเล่นตอน กุมภณัฑถ์วายมา้ และชมเขาเพชร 

ไชยเชษฐ ์นิยมเล่นตอน ขบันางสุวญิชา และนางแมวเยย้ซุม้   

                                                 
        18เร่ืองเดียวกนั, 116-117. 



140 
 

 

ไกรทอง นิยมเล่นตอน ชาละวนัสัง่ถํ้า (เม่ือชาละวนัคาบนางตะเภาทองลงนํ้ า และ
ไกรทองจุดเทียนชนวนลงไปปราบชาละวนั) และพอ้ล่าง พอ้บน (ตะเภาแกว้ตะเภาทองขึ้นหึงนางวิ
มาลา) 

ขนุชา้ง-ขนุแผน นิยมเล่นตอน วนัทองหา้มทพั-พระไวยยก (พระไวยแตกทพั) จบัเถร
ขวาด และจบัเสน่ห์สร้อยฟ้า 

วงศส์วรรค-์จนัทวาส นิยมเล่นตอน ตรีสุริยา-จินดาสมุทร พีน่อ้งรบกนัและจินดา 
สมุทรหนีแม่ 

พระป่ินทอง (แกว้หนา้มา้) นิยมเล่นตอน แกว้หนา้มา้ถวายลูก และลูกแกว้หนา้มา้19 
 การแสดง หุ่นกระบอกสามก๊กจดัไดว้า่เป็นการแสดงหุ่นที่พเิศษแตกต่างจากการแสดง
หุ่นกระบอกแบบโบราณที่แสดงตามทอ้งเร่ืองแบบไทย หุ่นกระบอกชุดน้ีสร้างตามวรรณกรรมจีน
จึงจาํเป็นตอ้งประพนัธบ์ทคาํร้อง บทพากษ ์และดนตรีขึ้นใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงหุ่น
ตามเน้ือเร่ือง รวมถึงลกัษณะการแสดงที่เปล่ียนไปจากแบบโบราณโดย จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และ
คณะใชร้ะบบการพากษใ์นส่วนของการเจรจา รวมถึงการร้องเพลงหุ่นคลา้ยแบบโขนและละคร ผู ้
เชิดมีหนา้ที่ในการเชิดหุ่นใหส้อดคลอ้งกบับทร้องและบทเจรจา หากแต่ลกัษณะที่ยงัแสดงตามแบบ
หุ่นกระบอกโบราณ คือการขึ้นเพลงสาธุการและการราํหุ่นไหวค้รู หุ่นที่ใชไ้หวค้รูของคณะจกัร
พนัธุ ์ไดแ้ก่ หุ่นเทวดาสวมมงกุฏชยัถือตรีศูล และหุ่นเทวดาสวมเทริดยอดนาคถือพณินํ้ าเตา้ ซ่ึงใช้
จนมาถึงปัจจุบนั เพือ่ ความเขา้ใจในรูปแบบ ดนตรีประกอบบท ร้อง และพากษใ์นการแสดงหุ่น
กระบอกชุดน้ีจึงไดท้าํการจาํแนกออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 4.1 การประพนัธด์นตรี 
 4.2 การประพนัธบ์ทร้องและบทพากยแ์ละการบรรจุเพลงเขา้บท 
              
 4.1 การประพันธ์ดนตรี 

การแสดงหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์และคณะทุกคร้ัง วงป่ีพาทยท์ี่บรรเลง
ประกอบการแสดง คือวงป่ีพาทยค์รูบุญยงค ์เกตุคง หวัหนา้แผนกดนตรีไทยวงเทศบาล
กรุงเทพมหานคร (ขณะนั้น) ซ่ึงท่านเป็นนกัดนตรีไทยอาวโุสที่มีช่ือเสียงและเป็นศิษยรุ่์นสุดทา้ย
ของ หลวงประดิษฐไ์พเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูเพชร จรรยน์าฏ และครูพุม่ บาปุยะวาท โดยครูบุญ
ยงคไ์ดป้ระพนัธเ์พลงขึ้นใหม่เป็นเพลงไทยสาํเนียงจีนเพือ่ใชป้ระกอบการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก 
ไดแ้ก่ เพลง ระบาํไตห้วนั เพลงพื้นเมืองจีนแดง (กลัยาเยีย่มหอ้ง 2 ลูกรับทางเปล่ียน) เพลงทา้ยฮ่อ

                                                 
        19เร่ืองเดียวกนั, 130-131. 
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แห่ และเพลงโอดจีนทางเปล่ียน รวมถึงเพลงจีนปะกะทะ ประพนัธโ์ดย ครูพุม่ บาปุยะวาท ฯลฯ 
เคร่ืองดนตรีที่ใช ้ไดแ้ก่ ป่ีพาทยเ์คร่ืองเจด็ นอกจากน้ี ยงัไดเ้พิม่เคร่ืองดนตรี เช่น ขิม ซอดว้ง มา้ฬ่อ 
ฆอ้ง และป่ีจีน เพือ่ใหไ้ดบ้รรยากาศและสาํเนียงแบบจีน แสดงใหเ้ห็นวา่เพลงที่ใชใ้นการแสดงหุ่น
กระบอกชุดน้ีเปล่ียนไปจากเพลงที่ใชแ้สดงหุ่นกระบอกแบบโบราณ โดยใชเ้พลงสาํเนียงจีนทั้งส้ิน 
เช่น เพลงจีนลัน่ทัน่สองชั้น และชั้นเดียว เพลงจีนราํพดั เพลงจีนไจย้อ เพลงจีนหลวง ฯลฯ เพลงหุ่น
กระบอกสามก๊กทาํการบรรจุเพลงคร้ังแรก เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2521 โดยครูบุญยงค ์มีที่ปรึกษาดา้น
ดนตรีไทย ไดแ้ก่ ครูสุดา เขียววจิิตร และครูสุดจิตต ์ดุริยประณีต การบรรจุเพลงคร้ังที่สอง เม่ือวนั
พธุที่ 17 ธนัวาคม พ.ศ.  2523 โดยครูบุญยงค ์และที่ปรึกษาดา้นดนตรีไทย  ครูจาํเนียร ศรีไทยพนัธุ ์
หุ่นกระบอกสามก๊กดาํเนินการสร้างมาถึงปีราว พ.ศ. 2524 ยงัไม่แลว้เสร็จดว้ยดี เน่ืองจาก ยงัขาดหุ่น
อีกหลายตวัทางคณะจกัรพนัธุจึ์งเร่ิมใหมี้การบนัทึกเสียงการบรรเลงดนตรีและการขบัร้องไว้
ล่วงหนา้เพือ่เตรียมไวใ้ชใ้นการซอ้ม โดยบนัทึกเสียงคร้ังแรกเม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 
คร้ังที่สองเม่ือวนัที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2524 และคร้ังที่สาม เม่ือวนัที่ 9 พ.ศ. 2524 
 4.2 การประพันธ์บทร้องและบทพากย์และการบรรจุเพลงเข้าบท  

บทละครสามก๊กตอนโจโฉแตกทพัเรือทางร้อง ไม่เคยปรากฏหลกัฐานวา่มีการแต่ง
บทมาแต่เดิม ปรากฏเพยีงบทตอนอ่ืนๆ เช่น ตอนนางเตียวเส้ียนลวงตัง๋โตะ๊ หรือ ตอนจิวยีร่ากเลือด 
ฯลฯ อาจเป็นเพราะเป็นเร่ืองของการศึกและพชิยัยทุธที่ตอ้งใชเ้ล่ห์สูงมีรายละเอียดมากจึงไม่นิยม
นาํมาเขียนเป็นบทละคร คณะจกัรพนัธุ ์จึงเป็นคณะหุ่นคณะแรกที่ไดท้าํการประพนัธบ์ทการแสดง
หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ประพนัธโ์ดย วลัลภิศร์ สดประเสริฐ  ซ่ึงแต่ขึ้นราว
ปลายปี พ.ศ. 2520 วลัลภิศร์เป็นผูมี้ความสามารถในทางดา้นศิลปกรรมรวมถึงความสามารถ
ทางดา้นดนตรีไทย และวรรณศิลป์ โคลง กลอน จึงเป็นที่ไดรั้บความไวว้างใจจากจกัรพนัธุใ์หเ้ป็น
ผูป้ระพนัธบ์ทในการแสดงหุ่นชุดน้ี โดยถอดโครงเร่ืองทั้งหมดของตอนโจโฉแตกทพัเรือในสามก๊ก
ฉบบัเจา้พระยาพระคลงั (หน) เป็นตน้เคา้ในการประพนัธบ์ทร้องร้อยกรองกลอนแปด และบท
เจรจาหุ่น รวมถึงการอญัเชิญกลอน “ตบัจูล่ง” พระนิพนธใ์นสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรม
พระยานริศรานุวตัิวงศ ์มาประกอบในบทประพนัธ ์บรรจุเพลงเขา้บทโดยครูบุญยงค ์เกตุคง บทหุ่น
ชุดน้ีมีการผสมภาษาจีนเขา้ไปในบทหุ่นเล็กนอ้ยเพือ่ความกลมกลืนตามทอ้งเร่ืองจีนอีกดว้ย ทั้งน้ี
เพือ่ความเขา้ใจในลกัษณะบทประพนัธแ์ละดนตรีประกอบที่ใชใ้นการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก จึง
จาํเป็นตอ้งอธิบายความบทหุ่นที่มีการประพนัธไ์วเ้ป็นร้อยแกว้ประกอบดนตรีตามฉาก โดยเร่ิมจาก
ฉากไหวค้รูและการแสดงหุ่นตามทอ้งเร่ืองรวม 11 ฉาก ดงัน้ี  
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ฉากไหวค้รู 
ป่ีพาทยท์าํเพลงวา 
ซออู ้
เสมอ 
รัว 

 ร้องป่ีชา้  สิบน้ิว ลูกจะยก ขึ้นประนม  
   ขอถวาย บงัคม เหนือเกศี  
   ไหวพ้ระพทุธ พระธรรม ลํ้าโลกีย์  
   โพยภยั อยา่ไดมี้ มาบีฑา  
 ร้องปีนตล่ิง - รับเตม็  
   ไหวคุ้ณ บิดา มารดร  
   ครูพกั อกัษร ทุกแหล่งหลา้  
   ไหวท้ั้ง ฝงูเทพ เทวา  
   ขอจงมา ชูช่วย อาํนวยชยัฯ  
 
        4.2.1 ฉากที่ 1 เล่าป่ีอพยพ  

เล่าป่ีและชาวบา้นหนีกองทพัโจโฉเพือ่ไปอาศยัเล่าจ๋องที่เกงจ๋ิว แต่ถูกซวัมอ
หา้มไม่เปิดประตูเมืองใหเ้ขา้ จาํเป็นตอ้งหนีขา้ศึกที่ตามไล่หลงัมาไปเมืองกงัแฮ ระหวา่งนั้น เล่าป่ีได้
ส่งขงเบง้ กวนอูและซุนเขียนไปขอกาํลงัทหารจากเล่าก๋ีที่เมืองกงัแฮ จูล่งทาํหนา้ที่คุม้กนัขบวน
ชาวบา้นอพยพรวมถึงครอบครัวของเล่าป่ี ประกอบดว้ย นางกาํฮูหยนิ นางบิฮูหยนิ อาเตา๊ และบุตร
นางกาํฮูหยนิ ใหเ้ตียวหุยระวงัหลงั เม่ือเดินทางมาถึงเขาเกงสนั ประมาณสามยาม กองทพัโจโฉ
ตามมาทนัเกิดการปะทะรบพุง่กนั ครอบครัวกระจดักระจาย เตียวหุยช่วยเล่าป่ีตีฝ่าวงลอ้มหนีขา้ม
สะพานเตียงปันไป  ฝ่ายจูล่งรบกบัขา้ศึกจนสวา่ง เที่ยวตามหาครอบครัวเล่าป่ีที่พลดัหาย จนพบกาํฮู
หยนิและบิตก๊จึงชิงมา้ศึกมาใหบ้ิตก๊และกาํฮูหยนิหนีไป ส่วนตวัเองออกตามหาบิฮูหยนิและอาเตา๊
ต่อไป เม่ือพบนาง    บิฮูหยนิก็พบวา่นางบาดเจบ็ที่ขาไม่สามารถเดินได ้จึงพยายามใหน้างขึ้นมา้ 
ตวัเองจะเดินรบเพือ่ช่วยเหลือนาง นางบิฮูหยนิไม่ยอมทาํตาม ส่งอาเตา๊ใหแ้ก่จูล่ง จากนั้นจึงกระโดด
บ่อนํ้ าฆ่าตวัตายเพือ่ไม่ใหเ้ป็นภาระแก่จูล่ง จูล่งนาํอาเตา๊ห่อใส่เกราะขี้มา้ฝ่ากองทพัโจโฉ  10 หม่ืน 
ฆ่านายกองใหญ่ตายไปสองนาย ทหารเอกอีกหา้สิบนาย หนีไปจนถึงสะพานเตียงปันเกี้ยว 
บทหุ่นเร่ืองสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ 
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 ร้องหุ่น   จะจดัเร่ือง ร่ืนเริง บาํเทิงเล่น 
   ใหก้ะเกณฑ ์ช่างฉลกั ปักทั้งหลาย 
   ทั้งพลเชิด ช่างประทดั ถนดัลาย 
   ตามประทีป โคมลาย ละเลิงชม 
   ผกูสาํเภา ขึ้นสาย ทาํใบชกั 
   เอาธงปัก ค่ายคู ประตูถม 
   ออกภาษา จีนจบั ทพัระงม 
   คนนิยม ก่อนเก่า เล่าใหฟั้ง 
   เบื้องโบราณ การสงคราม เร่ืองสามก๊ก 
   พทุธศก เจด็ร้อย นบัถอยหลงั 
   เมืองฮูโต๋ ธานี มีกาํลงั 
   โจโฉตั้ง เกณฑพ์หล พลโยธี 
   ทาํสงคราม เล่าป่ี เสียทีทพั 
   ตอ้งยอ่ยยบั เสียเชิง กระเจิงหนี  
   ไดข้งเบง้ เจา้ปัญญา วชิาดี 
   หลอกไพรี ลงสมุทร ยทุธนา 
   (เล่งซือเป สีไหอ๊วง) 
   อาศยัล้ิน ร้อยเล่ห์ จึงเทถ่าย 
   เส้ียมศึกใหญ่ มาประจบ รบหนกัหนา 
   คือซุ่นกวน กงัตัง๋ ฝ่ังคงคา 
   ต่อนาวา รบทพั กบัแซ่โจ 
   จะจบัแต่ จูล่ง อุม้อาเตา๊ 
   จนลวงเผา พา่ยยบั ทพัโจโฉ  
   พอไดฤ้กษ ์เบิกสนาม สงครามโต 
   ใหข้านโห่ เร่ิมศึก คึกคะนอง  
 (ขบวนอพยพเล่าป่ี เดินผา่นฉากเขา้หลืบซา้ย) 
  -โหมโรงจีน- 
  -ขา้งกลอง 3 ที - ชิมโป 4 ที - 
  -ป่ีจีน......กลองจีน (โหมโรง) - 
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  - ป่ีพาทยท์าํคู่ฮ่อแห่ (ไมแ้ขง็) ไปตลอด 
  - (ระลอก 1) 
  - (ระลอก 2) 
  - ต่อ – ป่ีพาทยท์าํเพลงคู่ฮ่อแห่ (ไมแ้ขง็) ไปตลอด 
  - (ระลอก 4) - 
  - (ระลอก 4) - 
  - ป่ีพาทยล์งทอด - 
  - เคาะเกราะเสียงมา้วิง่ - 
  - ระนาดนาํหวั (ไมแ้ขง็) - 
 ร้องเกร่ิน  (ชาย) 
   บดันั้น 
   จูล่งดนั คน้หา เมียเล่าป่ี 
   พอพบนาง พลางโจน จากพาชี 
   เขา้ไปนอ้ม เกศี แลว้โศกา 
  - ป่ีพาทยท์าํเพลงโอดจีน 1 (ไมน้วม) - 
 ร้องจีนฮูหยนิ  (หญิง) - (ไมน้วม) - มโหรี - 
   เม่ือนั้น 
   บีฮูหยนิ อุม้อาเตา๊ เศร้าสีหนา้ 
   พอเหลือบเห็น จูล่ง ตรงเขา้มา 
   นางดีใจ จึงร้องวา่ ไปทนัใด 
   ขา้ถูกแทง ดว้ยทวน ที่ตรงขา 
   เจบ็ใจหนา หนีต่อ ไปไม่ได ้
   ขา้ศึก ไล่ออ้ม ลอ้มเอาไว ้
   นึกวา่ลูก คงประลยั เศร้าใจคอ 
   เจา้ตามมา ไดป้ะ เป็นบุญหนกั 
   จงรับเอา ลูกรัก ไปส่งพอ่ 
   ตวัเราตาย ก็ช่าง อยา่ร้ังรอ 
   พลางส่งลูก นอ้ยหน่อ ใหท้นัใด 
 
 ร้องจีนเสียผี  (ชาย) - (ไมน้วม) - มโหรี -  
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   บดันั้น 
   จูล่ง จะรับ ก็หาไม่ 
   ตอบวา่ยาก เพยีงน้ี มิเป็นไร 
   ขา้จะช่วย แกไ้ข ในบดัน้ี 
   เสียงขา้ศึก ใกลน้กั อยา่ชกัชา้ 
   เชิญอุม้บุตร ขึ้นมา้ ขมนัขมี 
   ขา้จะเดิน รบฝ่า นาํพาชี 
   ตีหกัหมู่ ไพรี หนีออกไป 
 ร้องจีนขิมเล็ก  (หญิง) - (ไมน้วม) - มโหรี -  
   เม่ือนั้น  
   ฮูหยนิตอบ วาจา หาชา้ไม่ 
   จะเดินดิน สูศ้ึก นึกเอาชยั 
   ลูกขา้ คงบรรลยั เศร้าใจนกั 
   ตวัขา้ เจบ็จวน จะส้ินใจ 
   อยา่อาลยั เป็นห่วง หน่วงหนกั 
   วา่พลาง วางอาเตา๊ ไวต้่อพกัตร์ 
   นงลกัษณ์ โจนบ่อ มรณา 
  - ป่ีพาทยท์าํเพลง โอดจีน 2 - 
 ร้องจีนชว้น  (ชาย) - (ไมน้วม) - มโหรี -  
   บดันั้น  
   จูล่ง เสียใจ จนมืดหนา้ - (รับ) 
   กวาดเถา้ ถมบ่อ ไม่รอชา้ 
   อุม้อาเตา๊ ขึ้นมา้ ฝ่าฟันไป - (ไม่รับ) 
  - ป่ีพาทยรั์บ เพลงคู่ฮ่อแห่ (ไมแ้ขง็ ) ไปตลอด 
   เพลงคู่ฮ่อแห่หยดุ กลองจีนรัวรบ 1 ทนัที 
    - (จบฉาก 1) 
 
        4.2.2 ฉากที่ 2 ฝ่ังเมืองกงัแฮ  

เล่าป่ีเม่ือหนีมาอยูเ่มืองกงัแฮแลว้ ขงเบง้จึงแนะนาํวา่เมืองกงัแฮเป็นเมืองเล็ก 
คบัขนัขดัสนยากแก่การป้องกนัขา้ศึก จาํจะตอ้งอาศยักองทพัเมืองกงัตัง๋มารับศึก ดว้ยโจโฉยกทพั
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ใหญ่มาอยา่งเอิกเกริก ซุนกวนคงตอ้งใชค้นมาสืบข่าวดูลาดเลาอยา่งแน่นอน ขงเบง้จึงอาสาขอเรือ
ลาํนอ้ยขา้มแม่นํ้ าใชล้ิ้นสามน้ิวไปพดูเจรจายแุหยใ่หซุ้นกวนรบพุง่กบัโจโฉ เม่ือโลซกมาถึงเล่าป่ีจึง
จดัแจงเล้ียงโตะ๊แก่โลซกเจรจาความกนั โลซกตอ้งการใชปั้ญญาของขงเบง้จดัการกบัโจโฉจึงไดน้าํ
ขงเบง้ขา้มนํ้ าไปเมืองกงัตัง๋เพือ่เขา้พบซุนกวน 
    - ซออูน้าํ - 
 ร้องหุ่น   จะกล่าวถึง เล่าป่ี เสียทีทพั 
   ตอ้งยอ่ยยบั พา่ยแพ ้สุดแกไ้ข 
   มาอาศยั ชายฝ่ัง กงัแฮไกล 
   ทะเลใหญ่ ขวางหนา้ เขา้ตาจน 
   ถามขงเบง้ ที่ปรึกษา อาจารยใ์หญ่ 
   บอกใหไ้ป กงัตัง๋ ตั้งพหล 
   ยชุุ่นกวน รบแทน ดว้ยแผนกล 
   ก็จกัพน้ วอดวาย อุบายมี 
 -เจรจา-  
 ขงเบง้ -   น่ีแน่ะ ท่านเล่าป่ี ทพัโจโฉยกมาคร้ังน้ี 
   เอิกเกริกดงัแผน่ดินจะถล่ม ดีร้าย 
   ชุ่นกวนจะใชค้นสอดแนมมาถึงเรา 
 เล่าป่ี -   อนัความคิดของท่านอาจารยท์ั้งน้ี เราก ็
   เห็นดว้ย แต่ทวา่ผูใ้ดซ่ึงจะมาหาเรานั้น 
   ยงัไม่เห็นเลย 
   - ป่ีพาทยท์าํเพลงโล ้- (ไมน้วม) - มโหรี - เบาๆ ไปเร่ือยๆ 
 ทหาร -   บดัน้ี ชุ่นกวนใชใ้หโ้ลซกขา้มมาถึงยงัเมือง 
   กงัแฮแลว้นายท่าน 
 ขงเบง้ -   โลซกมาคร้ังน้ี ชะรอยจะมาสืบเอากิจการบา้นเมือง 
   เป็นมัน่คง ถา้โลซกมาหาท่านจะพดูจาไถ่ถามถึงโจโฉ 
   ประการใด ไวเ้ป็นพนกังานขา้พเจา้เองเถิด 
   - ป่ีพาทยห์ยดุเพลงโล ้พอดีเรือจอด - 
 ร้องกลัยาเยีย่มหอ้ง (หญิง รับลูกคอ) - (ไมน้วม) - มโหรี-  
   โลซก มาถึง ซ่ึงเล่าป่ี 
   เขาแต่งที่ โตะ๊ใหญ่ ไวค้อยท่า 
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   คาํนบัเชิญ กนักิน รินสุรา 
   แลว้ปรึกษา ราชการ บา้นเมือง ฯ 
 ร้องร่าย   โลซก จึงคาํนบั กบัขงเบง้ 
   วา่เราเอง สงสยั จะไดเ้ร่ือง 
   ซ่ึงรบพุง่ ฆ่าฟัน กนัแน่นเน่ือง 
 (ทอด)   ท่านขดัเคือง แพช้าํนะ ประการใด 
  
 -เจรจา-  
 ขงเบง้-   ท่านโลซก อนัโจโฉนั้น ประกอบดว้ยปัญญา 
   ความคิด เราหรือจะอาจขบัเคี่ยวดว้ยได ้
   กาํลงัทหารเราก็นอ้ยนกั จึงอุตส่าห์หลีกหนีมาเสีย 
   ตั้งใจจะไปอาศยัอาวส้ิว เจา้เมืองซงังาว 
   ดว้ยเป็นที่ชอบกนักบัเล่าป่ี 
 โลซก-   ท่านขงเบง้ อนัเมืองซงังาวนั้น ผูค้นขา้วปลา 
   อาหารก็นอ้ย แต่ตวัอาวส้ิวเองก็ยงัรักสญัญา 
   มีใคร่ได ้เหตุใดจะอาจรักษาผูอ่ื้นไดเ้ล่า 
   อน่ึง ชุ่นกวนนายเราก็มีนํ้ าใจอารี อาณา 
   ประชาราษฎร์ก็รักใคร่เป็นอนัมาก ทั้งขา้วปลา 
   อาหารก็บริบูรณ์ ขอท่านอาจารยจ์งไปยงัเมือง 
   กงัตัง๋ พดูจาเกล้ียกล่อมชุ่นกวนเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 
   กาํจดัโจโฉเห็นจะสาํเร็จสมความคิดท่าน 
 ร้องร่าย   ขงเบง้ ทาํที วา่ดีหนกั 
   พระคุณนกั ท่านแจง้ แถลงไข 
   ประดุจจุง มือเรา เขา้แสงไฟ 
   ใหพ้น้ภยั หมดทุกข ์สุขสาํราญ 
   เราจกัไป กงัตัง๋ ฝ่ังสมุทร 
   ใหเ้ร่งรุด รับศึก ที่ฮึกหาญ 
 (รับซํ้ า)   ทั้งโลชก ขงเบง้ เก่งชาํนาญ 
   จึงกราบกราน เล่าป่ี ร่ีเร็วไป ฯ 
 จีนหนา้เรือ  (หญิง ชาย หมู่) - (ไมน้วม) - มโหรี - 
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   ขึ้นนัง่ เภตา ฝ่าระลอก 
   ดั้นออก อ่าวสมุทร ชะเลไหล 
   ติดลม แล่นรุด สุดสายใบ 
   สู่เวยีงชยั กงัตัง๋ ฝ่ังนที ฯ 
  - ป่ีพาทยท์าํเพลงจีนโป๊ยกงัเหล็ง (ไมน้วม) - มโหรี - 
    - (จบฉาก 2) - 
 
        4.2.3 ฉากที ่3 ทอ้งพระโรงนอกเมืองกงัตัง๋  

เม่ือขงเบง้มาถึงเมืองกงัตัง๋ โลซกไดพ้าขงเบง้ไปยงัที่ออกวา่ราชการเมืองเพือ่
พบขนุนางและปราชญเ์มืองกงัตัง๋ก่อนเขา้พบซุนกวน จนเกิดเหตุการปะทะคารมกนัระหวา่งขนุนาง
ที่ปรึกษาของซุนกวน ซ่ึงประกอบดว้ย เตียวเจียว ชีหอง และลกเจก๊ ฯลฯ ดว้ยคนเหล่าน้ีมีความคิด
ใหซุ้นกวนยอมแพ ้จึงตอ้งการต่อตา้นใหข้งเบง้จนปัญญากลบัไป เพือ่ไม่ใหเ้จรจาความเมืองสาํเร็จ 
แต่ขงเบง้ก็สามารถปราบพยศเหล่าที่ปรึกษาลงได ้เม่ือขนุพลอุยกาย ทหารเอกคร้ังสมยัซุนเก๋ียนผูพ้อ่
เขา้มาเห็นจึงวา่กล่าวและไม่เห็นดว้ยกบัการยอมแพ ้อุยกายและโลซกจึงนาํขงเบง้ไปเขา้พบซุนกวน
เพือ่เจรจาการเมือง 
  - ป่ีพาทยท์าํเพลงระบาํไตห้วนั (ไมน้วม) - มโหรี 
  - ระนาดเด่ียว - ซอดว้งเด่ียว - 
  - รับทั้งวง - 
  - จบเพลง - ตีชิมโป 1 ที - 
 ร้องจีนเก็บบุปผาแปลง  (หญิง รับลูกคู่) - (ไมน้วม) - มโหรี -  
   คร้ังถึง จึงเขา้ ยงัที่นัง่ 
   ออกขนุนาง ชุ่นกวน ถว้นทั้งหลาย 
   ที่ปรึกษา ตวัดี ปรีชาชาย 
   เขมน้หมาย มุ่งมอง จกัลองก ู
 ร้องจีนตอ้งเชียง  - (ไมน้วม) - มโหรี -   
 (ชาย)   เตียวเจียว ช่างฉลาด เป็นปราชญพ์ดู  
   วสิยัทูต แยม้พราย ระคายหู 
   เขาเล่ืองลือ ขงเบง้ เก่งชั้นครู 
   เราจกัดู เชิงชัง่ หย ัง่ปัญญา 
 - เจรจา -  
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 เตียวเจียว -  แต่ก่อนขา้พเจา้แจง้วา่ อาจารยฮ์กหลงอยู่  
   เขาโงลั้งกัง๋ เขาเล่ืองลือวา่กอปรดว้ยสติ 
   ปัญญามาก ดุจอาจารยข์วญัต๋งงกัเยนั้น ไม่เห็นสม 
   ดว้ยวา่ แต่ก่อนเล่าป่ีจะไดท้่านมาอยูด่ว้ย  
   จะทาํการส่ิงใดก็สาํเร็จ บดัน้ี ไดท้่านมาไวเ้ป็น 
   ที่ทาํนุบาํรุงแลว้ เหตุใดจึงตอ้งเที่ยวหนีโจโฉ  
   ซุกซ่อนดุจหนูหนีจัน่ แต่แผน่ดินสกัเท่าใบพทุรา 
   ก็ไม่มีที่จะอยู ่ซ่ึงเล่ืองลือวา่ท่านมีปัญญา ดงัหน่ึง 
   จะหย ัง่รู้ตลอดไปในแผน่ดินนั้น หาสมไม่ เราวา่มา 
   ทั้งน้ีตามความจริง ท่านอยา่นอ้ยใจเลย 
 ร้องร่าย   ฝ่ายขงเบง้ เก่งกาจ ฉลาดรู้  
   พเิคราะห์ดู แหลมหลกั ไม่หนกัหนา 
   กูจะตอบ รุกใหร่้น จนปัญญา 
   อยา่ดูเบา เราจกัวา่ ฟังพาที 
 (ทอด) 
 - เจรจา - 
 ขงเบง้ -   ธรรมดาผูมี้ปัญญาอนัพสิดาร แมจ้ะคิดการส่ิงใด  
   ก็ลึกซ้ึง ผูมี้ปัญญานอ้ยหาหย ัง่รู้ไม่ อุปมาเหมือน 
   พระยาครุฑยอ่มจะไปโดยอากาศอนัสูง มิไดบ้ิน 
   ตํ่าดงัสกุณชาติอนักาํลงันอ้ย อน่ึง การใหญ่นั้น 
   จะรีบรัดใหส้าํเร็จโดยพลนัจะไดห้รือ ประหน่ึง  
   คนไขห้นกั จะประกอบยากลา้ กาํลงัคนไขก้็จะทานมิได ้
   แลเม่ือเล่าป่ีนายเราเสียทีโจโฉนั้น มีกาํลงันอ้ย 
   กวา่นอ้ยนกั ดุจคนไขห้นกั แลประเพณีการแพช้นะ 
   ในสงคราม ใช่จะมีแต่นายเราก็หาไม่ คร้ันพระเจา้ 
   ฮัน่โกโจทาํศึกก็ยงัแพแ้ก่พระเจา้ฌอ้ปาอ๋องเป็นหลายคร้ัง 
   มาภายหลงัเอาชนะเพยีงหนเดียวก็ได ้
   เป็นกษตัริยอ์นัประเสริฐ เตียวเจียว ตวัท่านน้ีดี  
   แต่จะพดูลบหลู่ผูอ่ื้น ยกตวัวา่ดี แมก้ารมาถึงตวั 
   เกรงจะทาํไม่ไดเ้หมือนปากวา่ การร้อยส่ิงจกัสาํเร็จ 
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   แต่สกัส่ิงก็ทั้งยาก ไปเบื้องหนา้จะอปัยศแก่คนทั้งปวง 
 ร้องจีนพยาครุฑ  - (ไมน้วม) - มโหรี -  
 (ชาย 1)   เตียวเจียว น่ิงอั้น สาํคญัหมด  
   อปัยศ สุดรู้ จกัสูห้นี 
 (ชาย 2)   แต่ชีทอง เหิมใจ จกัใคร่ดี  
   จึงพาที หกัหาญ ประจานไป 
   อนัโจโฉ เป็นผูใ้ด ใครก็แจง้ 
 (”)   ตวักาํแหง เหิมฮึก ทาํศึกใหญ่ 
 (”)   ซ่ึงเล่าป่ี นายท่าน นั้นเป็นใคร  
   ดุจเอาไข่ กระทบหิน บิ่นระยาํ 
 - เจรจา -  
 ขงเบง้-   โจโฉนั้นเป็นศตัรูพระเจา้เห้ียนเต ้ใครๆ  ก็แจง้อยูส้ิ่น 
   ซ่ึงนายเรากระทาํการก็ดว้ยเจบ็ร้อนแทนพระเจา้ 
   แผน่ดิน ท่านก็เป็นขา้แผน่ดินอยูซิ่ กลบัมาเห็น 
   ชอบดว้ยศตัรูราชสมบติั หามีกตญัํูไม่ คาํน้ีท่าน 
   ชีหองอยา่เจรจาสืบไปเลย เราไม่ขอฟัง 
 ร้องจีนเขา้หอ้ง  - - (ไมน้วม) - มโหรี -  
 (ชาย 2)   ชีหอง ระทดทอ้ ยอ่สลด  
   ปัญญาหมด ส้ินคารม คมขาํ 
 (ชาย 3)   ลกเจก๊ เห็นชอบ จึงตอบคาํ  
   อนัโจฉาํ อุปราช ชาติขนุนาง 
 (”)   เป็นบิดา โจโฉ โตตาํแหน่ง 
   คนเขาแจง้ เจนจดั ไม่ขดัขวาง 
 (”)   แต่เล่าป่ี ต ํ่าชา้ น่าระคาง 
   ชาติรับจา้ง ทอเส่ือ เหลือระอา 
 ร้องเพลงพื้นเมืองจีนแดง ( กลัยาเยีย่มหอ้ง ๒ ลูกรับทางเปล่ียน ) 
 ( ชาย )   - ( ไมน้วม ) -มโหรี - ขึ้นกลอง -ผา่ง -  
   เอออะไร ท่านหรือ ช่ือลกเจก๊ 
   เม่ือเป็นเด็ก ขี้ฉอ้ พอหนกัหนา 
   ชอบแต่ลกั สม้ไป ใหม้ารดา  
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   นัง่เถิดรา เราจกัเล่า ใหเ้จา้ฟัง 
  (รับป่ีพาทย ์เล่นกลอง) 
   อนัโจฉาํ สตัยซ่ื์อ ระบือทัว่ 
   โจโฉ ชัว่ก่น แต่หนหลงั 
   ซ่ึงนายเรา ทาํกิน ส้ินกาํลงั 
   มิไดต้ั้ง ทรยศ คดโกงใคร 
   (รับป่ีพาทย ์เล่นกลอง) 
   แลพระ ฮัน่โกโจ จอมกษตัริย ์
   จกัอุบตัิ จากสุรา ฟากฟ้าไหน 
   เป็นแต่พนั นายบา้น พรานไพร 
   คนทัว่ไป เขาก็รู้ บูชากนั 
  (รับป่ีพาทย ์เล่นกลอง) 
   ตวัเป็นเด็ก เล็กนกั จกัสู่รู้ 
   มาขนัสู ้ครูบา จกัอาสญั 
   ฤาถือดี ที่เป็นใหญ่ กระไรกนั 
   ไยน่ิงอั้น อดสู แก่กูเรา 
  (รับป่ีพาทย ์เล่นกลอง) 
 ร้องร่าย   อุยกาย ร้องไป อะไรนัน่  
   คนทั้งนั้น ทุ่งเถียง ไม่เดียงสา 
   มาเถิดท่าน ผูดี้ มีปัญญา 
   เราจกัพา เขา้ขา้งใน พบนายเรา 
  - รัวกลองจีนออกตวั – 
    - (จบฉาก 3)- 
 
        4.2.4 ฉากที่ 4 ทอ้งพระโรงในเมืองกงัตัง๋  

ซุนกวนออกตอ้นรับขงเบง้ เม่ือเขา้มานัง่ยงัที่นัง่จึงถามความเก่ียวกบักองทพั
ของโจโฉ เม่ือขงเบง้พเิคราะห์ลกัษณะของซุนกวนวา่เป็นคนเขม้ขน้ จกัษุและเครามีสีแดง เป็นผูมี้
บุญแต่จิตใจด้ือดึง เจรจาดว้ยความสุภาพไม่ได ้จึงตอ้งย ัว่ใหโ้กรธเสียก่อนการจึงจะสาํเร็จ ดงันั้น ขง
เบง้จึงย ัว่ยสุบประมาททางกงัตัง๋วา่ควรถอดเกราะทิ้งอาวธุไปสวามิภกัด์ิแก่โจโฉก็จะรอดตาย แลว้
กล่าวอีกวา่เล่าป่ีผูเ้จา้นายเป็นเช้ือชาติกษตัริยห์ายอมแพโ้จโฉไม่ ยอมสูก้บัโจโฉทั้งที่รู้วา่สูไ้ม่ได ้ ซุน
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กวนโกรธจึงเขา้ขา้งในไม่เจรจาความอีก โลซกจึงวา่กล่าวแก่ขงเบง้ ขงเบง้จึงวา่กองทพัโจโฉ
สามารถทาํลายไดง้่ายดงัพลิกฝ่ามือ โลซกทราบความ ดงันั้น จึงเขา้ไปแจง้แก่ซุนกวน ซุนกวนทราบ
เร่ืองก็คลายความโกรธออกมาเจรจากบัขงเบง้อีกคร้ัง ซ่ึงขงเบง้แนะนาํวา่ควรร่วมมือกบัเล่าป่ี เพือ่
กาํจดัโจโฉ ซ่ึงทหารโจโฉส่วนใหญ่มาจากทางภาคเหนือไม่มีความชาํนาญในการรบทางนํ้ า ซุน
กวนจึงมีความยนิดีที่จะสูศึ้ก แต่ขนุนางฝ่ายบุ๋นใหย้อมแพ ้ส่วนขนุนางฝ่ายบูใ๊หสู้ ้เหลือเพยีงแต่จิวยี่
ที่ยงัน่ิงเฉยและวา่ไม่ควรสู ้จึงเกิดปากเสียงกบัโลซก ขงเบง้จึงแกลง้กล่าววา่โลซกเป็นผูโ้ง่เขลาไม่รู้
สถานการณ์ ขนุศึกต่างๆไดแ้ก่ อว้นเส้ียว อว้นสุด ลิโป้ ต่างพา่ยแพแ้ก่โจโฉจนหมดส้ิน เม่ือตอ้งการ
จะถอยทพัโจโฉมีอีกวธีิหน่ึง ใหเ้อาทองร้อยตาํลึงไปซ้ือตวัสองหญิงงามส่งเป็นบรรณาการแก่โจโฉ
กองทพัร้อยหม่ืนก็จะถอยไปส้ินแลว้วา่กล่าวอีกวา่ คร้ังตนเองยงัอยูท่ี่โงลงักัง๋ไดย้นิวา่โจโฉ สร้าง
ปราสาทไวริ้มแม่นํ้ าเตียงโหและจดัสาวงามมาบาํเรอตนเอง โจโฉยงัแจง้วา่บุตรีของเก้ียวก๊กโลทั้ง
สองงามไม่มีที่ติ เม่ือยดึเมืองกงัตัง๋ไดจ้ะนาํนางทั้งสองไปบาํเรอตนเอง พร้อมทั้งยงัผกูโคลงไวว้า่ 
“ปรัศวซ์า้ยขวาซ่ึงเราทาํไวช่ื้อวา่หยกฮองกิมฮอง เราจะกอดนางสองเก้ียวไวท้ั้งซา้ยขวาใหมี้ความสุข
ทุกเวลา มิใหอ้นาทรเลย ” จิวยีไ่ดย้นิดงันั้นจึงโกรธกระทืบเทา้และกล่าวไม่ขออยูเ่หยบีบแผน่ดิน
เดียวกบัโจโฉอีกต่อไปดว้ยเหตุวา่นางสองเก้ียวนั้น ไตเ้ก้ียวคือภรรยาของซุนเซ๊กผูพ้ีซุ่นกวน และ
นางเสียวเก้ียวคือภรรยาของจิวยี ่ซุนกวนจึงประกาศสงครามกบัโจโฉโดยตั้งใหจิ้วยีเ่ป็นแม่ทพั 
    - รัวกลองจีน - 
 ร้องจีนเลียบแช  ( หญิง รับลูกคู่ ) - ไมน้วม - มโหรี - 
   ฝ่ายชุ่นกวน กงัตัง๋ นัง่เกา้อ้ี 
   กบัจิวยี ่ที่ปรึกษา ครูบาเขา 
   ต่างออกมา ตอ้นรับ คาํนบัเอา 
   แลว้พาเขา้ ขึ้นมา พดูจากนั 
  - รับป่ีพาทยท์า้ยเพลง - ( ไมน้วม ) - มโหรี - 
 - เจรจา - 
 ซุ่นกวน -  เราไดย้นิโลชกมาเจรจาสรรเสริญท่านวา่มีปัญญา 
   ความคิดปรากฏ วนัน้ีท่านมาเป็นบุญหนกั ส่ิงใด 
   ที่ชอบ ขอจงอนุเคราะห์วา่กล่าวแก่เราดว้ย อน่ึง 
   ทพัโจโฉท่ียกมาจะมีประมาณสกัเพยีงไหน และ 
   จะคิดอ่านทาํประการใดจึงจะควร 
 ร้องจีนราํพดั  (ชาย) - (ไมน้วม) - มโหรี - 
   ฮกหลง องอาจ เป็นปราชญรู้์ 
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   พเิคราะห์ดู ซุ่นกวน ลว้นแขง็ขนั 
   ทั้งทิฎฐิ ถือดี มีครบครัน 
   กูจกัป้ัน ลูกชุด จุดโกรธา 
 -เจรจา- 
 ขงเบง้ -   ขา้พเจา้ก็มีสติปัญญาเป็นประมาณ ซ่ึงจะอาจ 
   สัง่สอนท่านนั้นมิควร ทพัโจโฉมาคร้ังน้ี ทั้งทพับก 
   ทพัเรือประมาณร้อยหม่ืน ลาํพงัแต่ทหารที่มีฝีมือ 
   เป็นเอกนั้น ก็มีประมาณสองพนั ขา้พเจา้บอกแต ่
   เพยีงน้ีเพือ่จะเอานํ้ าใจทหารเมืองกงัตัง๋ คร้ันจะ 
   วา่มากนกัเกรงจะเสียนํ้ าใจ 
 ซุ่นกวน -  ซ่ึงโจโฉยกมาดงัน้ี เราจะรบดีหรือวา่อยา่รบ 
 ขงเบง้ -   การทั้งน้ีขอท่านจงประมาณใจดู ถา้เห็นพอสูไ้ด ้
   ก็จงสู ้ถา้เห็นสูมิ้ได ้ก็จงชวนกนัถอดเกราะ 
   ทิ้งทวน เขา้ไปคาํนบัโจโฉเสียเถิด 
 ซุ่นกวน -  ท่านวา่น้ีก็ชอบอยู ่แต่เล่าป่ีนายท่านสูโ้จโฉมิได ้
   เหตุใด จึงมิไปคาํนบัโจโฉเล่า 
 ขงเบง้ -   นายขา้พเจา้เป็นเช้ือสายพระเจา้เห้ียนเต ้ถึงมาตร  
   วา่จะสูโ้จโฉมิได ้ที่จะไปอ่อนนอ้มนั้น อยา่พงึนึก 
   สาํมะหาอะไรแต่เตียนทองทหารเลว พระเจา้ 
   เจฮวนก๋ง ยงัมีมานะสูต้ายในสนามสงคราม แลเล่าป่ี 
   นายขา้พเจา้นั้นหรือจะอ่อนนอ้มต่อโจโฉ ผดิก็จะ 
   สูต้ายใหป้รากฏ 
 ร้องหุ่น   (หญิง) 
   ฝ่ายจิวยี ่ที่ปรึกษา วา่ขา้เจา้ 
   พนิิจเอา การหลกั เห็นหนกัหนา 
   ทั้งทพับก ทพัเรือ เหลือคณา 
   ดุจคงคา สายสมุทร สุดกาํลงั 
   เห็นจาํยอม ออมอยู ่สูผ้อ่นผนั 
   ประนอมกนั ไมตรี มีแต่หลงั 
   ถือมานะ สูต้าย จกัพา่ยพงั 
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   ขอจงฟัง คาํขา้ ปรึกษาการ 
 ร้องจีนลัน่ถนัสองชั้น (ชาย) - (ไมน้วม) - มโหรี - 
   ขงเบง้ เสสรวล จึงชวนตอบ 
   เราเห็นชอบ คาํท่าน นั้นอาจหาญ 
   ซ่ึงจกัคิด นอบนอ้ม ยอมประจาน 
   จงแต่งสาส์น ส่งประคอง สองนางไป 
   เห็นโจโฉ ยกมา จกัหยา่ทพั 
   คืนกลบั ยงับุรี ที่เป็นใหญ่ 
   ที่ก่อศึก ฮึกหาญ ประการใด 
   ดว้ยอาลยั รักตอ้ง สองกญัญา 
 -เจรจา- 
 ขงเบง้-   อนัโจโฉมีใจประดิพทัธใ์นหญิงทั้งสองน้ีถึงกบั 
   ผกูโคลงไว ้เป็นความดงัน้ี 
 ร้องจีนลัน่ถนัชั้นเดียว (หญิง) - (ไมน้วม) - มโหรี- 
   เราสร้างเหลาเนานางสาํอางโอ่ 
   ฝ่ังเตียงโหงามกระไรทั้งซา้ยขวา  - รับ 
   ช่ือหยกฮองกิมฮองละอองตา 
   จกัพานางสองเก้ียวเที่ยมชมจนัทร์  - รับ 
   ใหเ้ลือกลว้นดุริยางคน์างขบั 
   คอยรับสองสุดามาสู่ขวญั  - รับ 
   เยีย่มวมิานขวาซา้ยไม่รากนั 
   ทุกคืนวนัเดือนฤดูมิรู้ไกล - รับ 
    - รัวกลองจีน - 
 ร้องจีนขิมเล็กชั้นเดียว (ชาย) - (ไมน้วม) - มโหรี - 
   จิวยี ่ยนืทะยาน บนัดาลโกรธ  - รับ 2 
   ทุดไอโ้ฉด อปัรีย ์จกัมีไหน  - รับ 3 
   ที่จะอ่อน หยอ่นมึง อยา่พงึใจ - รับ 2 
   ไอจ้ญัไร มึงกู ไดดู้กนั 
 -เจรจา - 
 ขงเบง้-   ท่านจิวยี ่เหตุใดแผน่ดินท่าน ท่านมิรัก จะมารัก 
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   หญิงทั้งสองน้ีดว้ยประโยชน์อนัใด 
 จิวยี ่-   ท่านมิรู้หรือ วา่นางไตเ้ก้ียวผูพ้ีน่ั้น เป็นภรรยา 
   ซุ่นเซ็กนายเรา ส่วนนางเสียวเก้ียวผูน้อ้งนั้น 
   เป็นภรรยาเรา ไอศ้ตัรูเฒ่าคนน้ี กูมิขอเหยยีบ 
   แผน่ดินร่วมกบัมนัเลย 
 ร้องขึ้นเตียง 1  (ชาย) - (ไมน้วม) - มโหรี - 
   ซุ่นกวน นัง่ฟัง กาํลงัขดั 
   โกรธจดั จบักระบี่ ทีกระสนั 
   ไอโ้จโฉ สตัวช์ัว่ ตวัฉกรรจ์ 
   กูจะฟัน ใหย้บั ลงกบัมือ 
   น้ีกระบี่ เป็นที่ อาญาสิทธ์ิ 
   เราไม่คิด อ่อนนอ้ม ยอมนบัถือ 
   จกัรับศึก สืบไป ใหเ้ล่ืองลือ 
   ปรากฏช่ือ กงัตัง๋ ฝ่ังเมืองกู 
    - รัวกลองจีน - 
    - (จบฉาก 4)- 
 
        4.2.5 ฉากที่ 5 จิวยีต่รวจพล  

จิวยีย่กกองทพัมาตั้งบริเวณปากอ่าวเมืองกงัแฮ ตระเตรียมกองทพัทหาร
เสบียงระวงักองทพัโจโจที่ตั้งค่ายอยูท่างดา้นทิศเหนือ 
   - ป่ีพาทยข์ึ้นเพลงทา้ยฮ่อแห่ (ไมแ้ขง็) - 
   - กองทพัเล่าป่ี - กองทพัชุ่นกวนออกหลืบขวา 
   - เพลงทา้ยฮ่อแห่บรรเลงตลอด - 
   - (อุยกาย - ชีเซ่ง ออกตรวจพล) - 
   - (อุยกาย - ชีเซ่ง ตรวจพลเสร็จ) - 
   - ป่ีพาทยล์ง (เป้ียวลงรูปู) - 
   - กลองจีน ออกตวัแปลง - 
   - ป่ีพาทยท์าํเพลงกราวจีน - 
   - (ทหารจูงมา้ออกมาใหจิ้วยี ่ - อุยกาย - ชีเซ่ง) - 
   - กราวจีนหยดุ - 
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   - ป่ีพาทยท์าํเพลงตน้นาคราช (ไมแ้ขง็) - 
   - (ชีเซ่ง - จิวยี ่- อุยกาย ขึ้นมา้เคล่ือนทพัเขา้หลืบซา้ย) 
   - ป่ีพาทยท์อดลง - 

(พกัคร่ึงเวลา 15 นาที) 
 
        4.2.6 ฉากที่ 6 เอาเกาทนัฑ ์ 

จิวยีมี่จิตคิดระแวงขงเบง้ตลอดเวลา เม่ือสบโอกาสจึงหาเร่ืองแกลง้สงัหารขง
เบง้โดยใหข้งเบง้เป็นนายกองเตรียมสร้างลูกเกาทณัฑ ์10 หม่ืนใหเ้สร็จภายใน 10 วนั ขงเบง้ล่วงรู้ถึง
ความคิด  จิวยี ่จึงวา่การศึกเร่งด่วนขอเวลาเพยีงสามวนัจะทาํใหแ้ลว้เสร็จ หากไม่เสร็จยนิดีใหฆ่้า ขง
เบง้จึงใหโ้ลซกเตรียมเรือ 20 ลาํ ฟาง ผา้ดาํ นํ้ ามนั และคนเรือลาํละสามสิบส่ีสิบคน จนยา่งเขา้วนัที่
สามพอดีเป็นเดือน 12 ขา้งแรม หมอกลงจดั ขงเบง้จึงชวนโลซกลงเรือไปยงัทพัโจโฉประมาณสาม
ยามเศษทั้ง 20 ลาํ แลว้สัง่ใหตี้มา้ฬ่อ ฆอ้งกลองทาํที่จะเขา้รบ ทหารโจโฉเห็นไม่กลา้ออกรบจึงระดม
ยงิลูกเกาทณัฑท์ั้งทพับกทพัเรือดงัห่าฝน ขงเบง้ใชฟ้างรับลูกเกาทณัฑไ์วไ้ดก้วา่สิบหม่ืน พอรุ่งสาง
จึงนาํมามอบใหจิ้วยี ่จิวยีไ่ม่รู้จะทาํประการใดจึงแสร้งปรึกษาราชการศึกคิดทาํลายกองทพัโจโฉ
อยา่งไร ต่างคนจึงต่างเขียนแผนการไวใ้นมือ เม่ือแบมือออกดูพร้อมกนัมีขอ้ความตรงกนัวา่ “เพลิง” 
 ร้องหุ่น                 (ชาย) จกักล่าวกลบั จบัอุบาย ฝ่ายจิวยี่ 
                                              หมายชีว ีฮกหลง ขงเบง้อยู ่(โจ่ยแช โจส่ี้)  

                                              จึงใหเ้หลา   เกาทณัฑ ์ ร้อยพนัดู  

                                              มิเสร็จสู ้ สิบเพลา  จกัฆ่าฟัน  (อ๊ิวไหล่  ป๊อช้ิว)  
 ร้องจีนโลเ้รือ           (ชาย  หญิง  หมู่)  -  (ไมน้วม)  -  มโหรี  -  

                                               ชกัใบ  ขึ้นกบรอก  

                                               ใหล้า้ดา้  ออกไป  เอาเกาทณัฑ์  
                                               ขงเบง้  จึงชวน  โลซก  (ชํ้า)           
                                               พอเมฆ  หมอกตก  กลางคนืกลางวนั  

                                               ไปเอา  ลูกเกาทณัฑ์  
                                               ใหไ้ด ้ ร้อยพนั  จึงจะกลบัมา  

                                               ฤกษดี์  ตีมา้ฬอ  

                                               ถอนสมอ  เคล่ือนเภตรา  

                                               เสียงร้อง  กนัอยูโ่ลเ้ล ้ (ซํ้ า)  

                                               เสียงเฮฮา  จะยทุธนา  
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                                               เกาทณัฑ ์ ระดมมา  

                                               พอเตม็นาวา  จึงใหก้ลบัพล  (ไม่รับ)  
  - รัวกลองจีน  - 
  - ป่ีพาทยท์าํเพลงเชิดตวั 17 (ไมแ้ขง็) 
  - พอหมดเพลงเชิด  -  

  - กลองจีนยงัรัวอยู ่ -  

 (จบฉาก 6)     
 

        4.2.7 ฉากที่ 7 จิวยีส่ลบ  
จิวยีใ่ชอุ้บายเจบ็ตวัโดยการโบยตีขนุพลอุยกาย เพือ่ใหอุ้ยกายแสดงตวัวา่เป็น

ใสศึ้ก ขอไปสวามิภกัดก์บัโจโฉ โดยใหง้าํเตก๊นาํจดหมายลบัไปส่งใหโ้จโฉเน้ือความวา่จะมาเขา้
ดว้ยและจะนาํเรือเสบียงมาให ้ฝ่ายโจโฉยงัแคลงใจจึงส่งซวัตงซวัโฮเป็นไสศึ้กเพือ่สืบหาข่าวได้
ความวา่อุยกายกบัจิวยีผ่ดิใจกนัจริง โจโฉยนิดีจึงรีบส่งงาํเตก๊กลบัไปนดัหมายอุยกาย อยูม่าวนัหน่ึง
เจียวกา้นผูท้ี่โจโฉใชใ้หเ้ป็นไสศึ้กแอบลอบนาํตวับงัทองเขา้พบโจโฉ โจโฉรู้วา่บงัทองมาเขา้กบั
พวกตนก็ยิง่ดีใจ บงัทองจึงลวงแนะนาํใหโ้จโฉผกูเรือทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัเพือ่มิใหท้หารเมาคล่ืนลม 
โจโฉไม่รู้กลจึงยอมทาํตาม ขณะนั้นจิวยีอ่ยูบ่นเนินมองไปทางทพัโจโฉ พอดีเกิดพายพุดัธงชยั
ของโจโฉหกัลง จิวยีเ่ห็นจึงหวัเราะและเห็นวา่น้ีเป็นลางร้ายของโจโฉ เม่ือพดูไม่ขาดคาํธงชยัของโจ
โฉก็ปลิวมาอยูต่รงหนา้จิวยี ่จึงคิดไดว้า่ทพัโจโฉอยูต่น้ลมสุดปัญญาจะเผาทพัโจโฉได ้จึงอาเจียน
เป็นโลหิตลม้ลงสลบกบัที่ 

- รัวกลองจีนออกตวั  -   
 ร้องเพลงจีนปังหลงั  (ชาย  รับลูกคอ)  -  (ไม่นวม)  -  มโหรี  -   
                                                 ถว้นคาํรบ  ครบสาม  ราตรี  
                                                 จิวยี ่ นัง่กลาง  หวา่งพหล  
                                                 พอมา้ใช ้ แอบแฝง  แจง้ยบุล  
                                                 วา่แพก้ล  ขงเบา้  เก่งเหลือใจ  
 ร้องร่าย                 คร้ันฮกหลง  ตรงมา  หาคาํนบั  
                                                 ใหไ้ปรับ  ลูกเหลา  เกาทณัฑใ์หม่  
                                                 ไดสิ้บหม่ืน  ด่ืนดาษ  กลาดกระไร  
                                                 คอยท่าไว ้ รับศึก  ปรึกษาการ  
                                                 ใหค้ัง่แคน้  แน่นอก  ตกใจนกั  
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 (ทอด)-                 แต่แยม้พกัตร์  แสร้งระร่ืน  ช่ืนสนาน  
                                                 จกัหารือ  ท่านต่อ  ขอ้ราชการ 
 (ซํ้ า)-                    ลวงประหาร  ทพัใหญ่  ดว้ยไฟวาง 
 -  เจรจา- 
 จิวยี ่ -         อนักองทพัเรือโจโฉคร้ังน้ีใหญ่หลวงเขม้ขนันกั 
                                  จะเขา้หกัโหมรบพุง่ซ่ึงหนา้  เห็นขดัสน  เราคิด  
                                                 อุบายจะลวงเผาโจโฉเสียดว้ยเพลิง  ท่านอาจารย์ 
                                                 ฮกหลงจะเห็นประการใด 
 ขงเบง้-                 ความคิดท่านน้ีดีนกั  จงเร่งกระทาํเถิด  
 จิวยี-่                     เราใหล้วงโจโฉวา่  อุยกายมีใจเจบ็แคน้เราจะขอ  
                                                 ไปเขา้ดว้ยโจโฉ  ก็สมความคิด  บดัน้ี  โจโฉนดัมา 
                                                 ใหอุ้ยกายเร่งไปหาพร้อมทั้งเรือเสบียง  เราจะเผา  
                                                 ทพัโจโฉเสียในวนันั้น  ดว้ยเรือประทุกฟาง  สาด  
                                                 นํ้ ามนัแลดินประสิวสุพรรณถนั  อน่ึง  บงัทองนั้น 
                                                 ไดเ้ขา้ไปลวงโจโฉใหต้รึงเรือทุกลาํเขา้ดว้ยกนั 
                                                 เป็นดุจลาํเดียว  เพลิงก็จะลุกลามผลาญกองทพั 
                                                 เรือทั้งพนั  ใหฉิ้บหายเสียโดยพลนั  (ค่อยๆ  หวัเราะ  
                                                 จากเบาจนเป็นดงัลัน่  แต่ดูใหจิ้วยีส่่ายตวัเสียก่อน)  
 ทหารเลว-             -(คาํนบั)  ท่านแม่ทพั  บดัน้ี  เป็นนิมิตดีแก่ทพั 
                                                  เราแลว้  (คาํนบัผงกหวั  2 - 3  ท)ี  ธงนาํทพัโจโฉ 
                                                  ปลิวตกลงมายงัทพัเรานายท่าน  (ส่งธงยืน่ใหจิ้วยีดู่)  
  - รัวกลองเล็ก  -   
 -  เจรจา  - 
 ขงเบง้ -           ท่านแม่ทพั  การน่ายนิดีดงัน้ีแลว้  เหตุใดท่าน 
                                                  จึงมีอาการป่วยขึ้นปัจจุบนัเล่า 
           - จิวยีลุ่กขึ้นไปโบกมือใหท้หารออกไป  -   
 จิวยี ่ -                    ท่านขงเบง้  เราพนิาศแลว้  ท่านมิเห็นรึ  เทพยดา  
                                                 เป็นใจดว้ยอา้ยศตัรู  จึงบนัดาลใหล้มประจาํฤดู  
                                             พดัแต่ทพัโจโฉใหม้าสู่เรา  ไหนเล่า  เราจะอาจเผา  
                                             ทพัฮูโต๋ไดส้าํเร็จ  การทั้งน้ี  จะคิดอ่านแกไ้ข 
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                                            ประการใด  ขอท่านอาจารย ์ จงช่วยอนุเคราะห์ 
                                             สัง่สอนแก่ขา้พเจา้  ดว้ยเถิด 
 ขงเบง้-   ท่านแม่ทพั  การเพยีงน้ี  ท่านอยา่ร้อนใจไปเลย 
                                             ถึงมาตรวา่ขา้พเจา้น้ีจะมีสติปัญญานอ้ย  แต่เผอิญ 
                                             มีวาสนาไดพ้บอาจารยท์่านหน่ึง  บอกตาํราเรียก 
                                             ลมเรียกฝนไวใ้ห ้ ถา้ท่านจะประสงคล์มสลาตนั 
                                             ก็ใหป้ลูกร้านสามชั้นขึ้นบนเขาลาํปินสาน  กบั 
                                             ทหารร้อยยีสิ่บถือธงต่างๆ นัง่เรียงรายลอ้มโรงพธีิ 
                                             จะทาํการเรียกลมใหบ้งัเกิดหนกัในเดือนอา้ย 
                                           แรมหา้ค ํ่า  เวลายามเศษ  แต่ซ่ึงใหจ้ะทาํการ 
                                             ใหถ้นดั  ขา้พเจา้จาํจกัตอ้งขออาญาสิทธ์ิไปดว้ย 
                                             ท่านจะเห็นประการใด 
 ร้องร่าย                 จิวยี ่ ดีใจ  ไดส้มคิด  
                                             เรามอบสิทธ์ิ  ขาดให ้ ไม่ขดัขวาง 
                                             ไปจดัตั้ง  โรงพธีิ  ดูที่ทาง 
                                            ตามแบบอยา่ง  ท่านถนดั  เร่งจดัทาํ 
  - รัวกลองจีน -   

 - (จบฉาก 7)  -   
 
        4.2.8 ฉากที่ 8 ขงเบง้เรียกลม  

เม่ือความรู้ถึงขงเบง้เก่ียวกบัอาการป่วยของจิวยีจึ่งรีบเขา้เยีย่ม แลว้บอกวา่ตน
จะเรียกลมมาใหใ้นเดือนอา้ย แรมหา้ค ํ่า เวลายามเศษ จนถึงแรมเจด็ค ํ่าจึงจะสงบ แต่ตอ้งปลูกร้าน
สามชั้นขึ้นบนเขาลาํปินสาน พร้อมทหารร้อยยีสิ่บถือธงต่างๆ ลอ้มโรงพธีิ พร้อมขออาญาสิทธ์ิไป
ดว้ย จิวยีย่นิดีหายป่วยในทนัที จึงรีบอนุญาตพร้อมเตรียมกองทพั ขงเบง้รู้อยูก่่อนแลว้วา่ลมจะพดัมา
ทางดา้นทิศอาคเนยแ์ต่เกรงวา่จิวยีจ่ะจดจาํไดจึ้งแสร้งทาํพธีิเรียกลมที่เขาลาํปินสาน เม่ือลมพดัมา
เวลายามเศษ ขงเบง้จึงหลบหนีลงเรือที่จูล่งนาํมารอรับอยูก่่อนหนา้แลว้ 

- ป่ีพาทยข์ึ้นเพลงจีนปะ กะ ทะ  -   
  ร้องจีนปะกะทะ       (หญิง  รับลูกคู่)  -  (ไมน้วม)  -  มโหรี  -   

                                               มายงัเขา  ลาํปินสาน  สถานท่ี  

                                               โรงพธีิ  ทาํตาม  เม่ือสามคํ่า  
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                                               ประคาํนบั  หลบัตา  บริกรรม  

                                               แสร้งกระทาํ  มนตรา  เรียกวาโย  

                                               ถว้นคาํรบ  ครบเพลา  แรมหา้คํ่า  

                                               พระพายนาํ  หนุนคงคา  มาอกัโข  

                                               ทั้งคล่ืนลม  อาคเนย ์ ทะเลโต  

                                               ทพัโจโฉ  ตั้งกลบั  รับปลายแรง  

  -ป่ีพาทยท์าํเพลงฮ่อแห่  -  (ไมน้วม)  -   

  -ตอนขงเบง้ตะโกน  ใหเ้บาลง  -   

 -  เจรจา  -                 (ตะโกน)  

 ขงเบง้  -                   ท่านจงกลบัไปบอกจิวยีเ่ถิดวา่  บดัน้ีลมมีมาแลว้  

                                              ใหเ้ร่งกระทาํการเถิด  ตวัเราจะลากลบัไปเมือง  

                                              กงัเฮก่อน  ต่อวนัหนา้จึงกลบัมาเยอืนจิวยี่  
 -(จบฉาก8)-  

 

        4.2.9 ฉากที่ 9 จิวยีเ่ชือดคอ  
ขงเบง้สามารถหลบหนีจิวยีท่ี่กาํลงัวางแผนปองร้ายไปได ้เม่ือจิวยีท่ราบวา่ขง

เบง้หลบน้ีไปไดแ้ลว้ก็เจบ็แคน้ใจเพราะขงเบง้ล่วงรู้กลอุบายของตนอยา่งแตกฉาน มีปัญญาเหนือตน
จึงคิดฆ่าตนเอง พร้อมราํพนัวา่ “เม่ือฟ้าส่งจิวยีม่าเกิดแลว้ ใยสัง่ขงเบง้มาเกิดอีกเล่า ” โลซกไดเ้ขา้
หา้มปรามแลว้กล่าววา่การใหญ่ยงัไม่สาํเร็จลมไดพ้ดัมาแลว้จึงขอใหจิ้วยีส่ัง่การ 
   -ป่ีพาทยข์ึ้นเพลงเชิดจีนตวัหา้  -   
 ร้องเชิดจีนตวัหา้     (ชาย)  -  (ไมน้วม)  -  มโหรี  -   
                                              จิวยี ่ อยูใ่นค่าย  เป็นนายทพั  (หน่อพงินอ) 
                                              ไดส้ดบั  กรองข่าว  เล่าแถลง  
                                              วา่ขงเบง้  รู้ฉลาด  หวาดระแวง  (หน่อพงินอ)  
                                              จึงแอบแฝง  คืนหลงั  ฝั่งกงัแฮ  
                                              ลุกขึ้นยนื  แลว้ร้องวา่  สุราฤทธ์ิ  (ขี่ชีนงั)  
                                              แกลง้ลิขิต  ตวัขา้  มาเป็นแน่  
                                              ใหข้งเบง้  ข่มแหงใจ  ไล่รังแก  (ขี่ชีนงั)  
                                              กูพา่ยแพ ้ เสียกล  จนใจ  
  - รัวกลองจีน   - 
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  - จิวยีท่าํตวัสัน่  -  ส่ายตวั  2 รอบ  -   
  - กม้หนา้หวัเราะค่อยๆ  จนดงัลัน่  -   
 จิวยี ่ -                     เทียนเชินยี ่ เหอบิเชินเหลียง  ฟ้าใหข้า้มาเกิดแลว้  

                                             เหตุไฉน  ใหไ้อข้งเบง้มาเกิดเล่า  

 ร้องร่าย                  ใหค้ัง่แคน้  แน่นอารมณ์  ไม่สมคิด  

                                             กจูกัเอา  ชีวติ  มึงมิได้  
                                             อปัยศ  เสียรู้  จกัอยูไ่ย  

  (ครวญ)     ถอดกระบี่  รํ่าไห ้ จกัเชือดคอ  

  (ซํ้ า)           -  รัวกลองใหญ่จีน  -  ฉาบ  -  

 ร้องร่าย                   โลซก  ตกใจ  ยดึไวม้ัน่  

                                             กระไรกนั  โกรธขึ้ง  ถึงบัน่ศอ  

                                             แต่การใหญ่  ไดท้ี  มวัรีรอ  

                                             พายพุอ  พานพดั  เร่งจดัการ  

 ร้องร่าย                   จิวยี ่ ไดฟั้ง  จึงย ั้งหยดุ  

                                             ทิ้งอาวธุ  วา่งนัง่  สัง่ทหาร  

                                             ไปจดัเตรียม  โยธา  อยา่ชา้นาน  

                                             พร้อมสญัญาณ  ยงิประทดั  นดัพร้อมกนั  

  - รัวกลองจีน  -  

 - (จบฉาก 9)- 
 
        4.2.10 ฉากที่ 10 เผาเรือโจโฉ  

ฝ่ายโจโฉเม่ือไดรั้บนดัหมายจากอุยกาย ก็เคล่ือนทพัเรือบุกกงัตัง๋ เม่ือมาพบ
กองเรือฝ่ายอุยกายยกมาพร้อมเรือเสบียงปักธงตะขาบเขียวที่บรรทุกฟางสาดนํ้ ามนั พร้อมดินประ
สิวและกาํมะถนั พอไดร้ะยะลมสลาตนัโหมพดัหนกั จึงจุดประถดัสญัญาณขึ้น ทหารกงัตัง๋ทั้งปวง
จึงจุดเพลิงเผาเรือเสบียงแล่นตามลมไปติดไหมท้พัเรือโจโฉขึ้น ลุกลามรวดเร็วดว้ยลมแรงกลา้จดั
เหลือกาํลงัที่ทหาร ฮูโต๋จะดบัไดจึ้งแตกต่ืนหนีตายกนัชุลมุน 
 ร้องหุ่น                   ขา้งโจโฉ  ใหช้วัโฮ  เป็นไสศึ้ก  

                                             เวลาดึก  สัง่พหล  พลขนัธ์  
                                             ใหเ้คล่ือนทพั  เรือบก  ยกประจนั  

                                             สลาตนั  พดักลาย  อยูป่ลายลม  
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                                             ไม่รู้กล  ศึกร้าย  อุยกายนดั  

                                             พอลมจดั  โยนมหา  คงคาขรม  

                                             มาปะทะ  เรือเสบียง  เสียงระงม  

                                             คิดวา่สม  การเรา  เขา้ตาํรา  

 ร้องรัวฉ่ิงโบราณ    (หญิง  ชาย  หมู่)  

                                             ชาวกงัตัง๋  ระวงัเหตุ  สงัเกตมัน่  

                                             วางเกาทณัฑ ์ พลุเพลิง  ระเริงร่า  

                               พร้อมสญัญาณ  ประทดัชุด  จุดนาวา 
                                             ไดเ้พลา  ลมคะนอง  กองเพลิงพลนั  

  - ประทดัเป็นตบั  -  

  - กลองจีนรัวตลอด  -  

 - (จบฉาก 10)- 
 

        4.2.11 ฉากที่ 11 โจโฉแตกทพั 
โจโฉและทหารที่เหลือตายลงเรือเล็กหนีขึ้นบก จะกลบัเขา้ค่ายก็ไม่ได้

เน่ืองจากไฟติดลุกลามไปทัว่ โจโฉ เตียวคบั เตียวเล้ียว เทียหยก จึงพาทหารหนีมาถึงตาํบลฮวัหลิม 
โจโฉเห็นดงไมเ้ป็นที่ชอบกลจึงหวัเราะวา่ขงเบง้ไม่รู้จริง ถา้เป็นตนจะซุ่มทหารไว ้พอขาดคาํจูล่งก็
คุมทหารออกมาโจมตีสกดั เตียวคบั เตียวเล้ียว เขา้รบตา้นทาน แลว้พาโจโฉหนีมาพบเคาทูและซิ
หลงพร้อมเหล่าที่ปรึกษาชั้นผูน้อ้ยอีกส่ีหา้คน จึงสมทบกนั พอดีฝนตกเคร่ืองรบเกราะอานมา้ทหาร
ลว้นเปียกส้ิน เม่ือฝนหยดุลงที่ตาํบลโฮโลก๊ก โจโฉใหท้หารถอดเกราะออกตากและฆ่ามา้เอาเน้ือมา
ตม้กิน เม่ือรุ่งสาง โจโฉก็หวัเราะเยาะขงเบง้อีกเช่นเคย พอส้ินคาํ เตียวหุยก็คุมทพัออกสกดัตี ปลน้
เอาแต่ขา้วยงัไม่ทนัสุก เคาทูซิหลงเขา้รบพุง่ตา้นทาน แลว้พาโจโฉหนีไปทางสองแพร่งที่จะไปเมือง
ลาํกุ๋น แลเห็นทางลดัมีเพลิงติดอยู ่โจโฉจึงสัง่ใหไ้ปทางนั้นดว้ยคาดวา่ขงเบง้จุดเพลิงเพือ่ลวงตนให้
ไปทางใหญ่ที่ซุ่มพลไว ้ทหารและมา้ทั้งปวงต่างอิดโรยอ่อนลา้ พอมาถึงตาํบลฮวัหยงโจโฉจึง
หวัเราะคาดความคิดของขงเบง้อีกวา่ น่าจะซุ่มทหารไวต้รงน้ี พอส้ินคาํแลเห็นกวนอูขี่มา้เซ็กเทาถือ
งา้วคุมทหารออกมาสกดั เทียหยกจึงแนะนาํใหโ้จโฉเขา้ไปออ้นวอนกวนอูใหร้ะลึกถึงความหลงั 
ดว้ยโจโฉเคยชุบเล้ียงกวนอูมาก่อน กวนอูเป็นผูมี้ความกตญัํู ระลึกถึงคุณโจโฉแต่หนหลงั และไม่
อาจที่จะทาํอนัตรายแก่ผูท้ี่หมดทางสูไ้ด ้จึงสัง่ใหท้หารเปิดทางใหโ้จโฉผา่นไป เหตุน้ีเป็นอุบายของ
ขงเบง้ที่จะไวชี้วติโจโฉเพือ่ถ่วงดุลอาํนาจของซุนกวนกบัจิวยี ่

- กลองจีนรัวตลอด  - 
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 ร้องร่าย                  โจโฉ  แตกหนี  เสียทพั  
                                             เขา้ตาอบั  เชิงครีี  ท่ีคบัขนั  
                                             เห็นพุม่พฤกษ ์ แอบแฝง  แจง้สาํคญั  
                                             หวัเราะลัน่  ขงเบง้  ไม่เก่งดี  
 - เจรจาติดตลก  ช่วง 1  
  - (ระยะสั้น) 
     (จูล่ง  คุมทหารออก)  - 
  - ประทดั  -  กลองจีนตลอดจนถึงเจรจา 
  ช่วง  1-2 )  - 
  - (เตียวคบั  -  เตียวเส้ียว  ยนืรบกบัจูล่ง  -ทหารเลว)  
  - (โจโฉ  -  เทียหยก  -  เคาทู  -  ชิหลง  วิง่หนีเขา้หลืบซา้ย)  
  - (เตียวคบั  -  เตียวส้ึยว  -  จูล่ง  ทหารเลววิง่ตามเขา้หลืบซา้ย)  
  - (ตวัละครทั้งหมดหยดุกลางโรง)  - 
 - เจรจาติดตลกช่วง  2  - 
  - (ระยะค่อนยาว)  - 
  - ประทดั  -  กลองจีนรัวตลอดจนถึงเจรจาช่วง  3  - 
  - (เคาทู  -ชิหลง  ยนืรบกบัเตียวหุย  ทหารเลว)  
  - ( เตียวคบั  -  เตียวเส้ียว  -  โจโฉ  -  เทียหยก , เตียวหุย  ทหารเลว)  -   
     (ทั้งหมดวิง่ตามเขา้หลืบซา้ย) 
  - (ตวัละครทั้งหมดอยูก่ลางโรง)  - 
 - เจรจาติดตลก 3 - 
  - (กวนอู  -  ออกพร้อมกองทหาร) 
  - รัวกลองจีน  - 
 - เจรจาติดตลกช่วง 4 - 
 
 ร้องหุ่น                   -     (ตวัตลกวิง่ออกเข่าหลืบขวา) 
                                             เราแตกพา่ย  จิวยี ่ คราวน้ีหนกั  
                                             ลาํบากนกั  อบัจน  ไม่พน้หนี  
                                             ส้ินผูค้น  ลม้ตาย  วายชีวี  
                                             ดุจวารี  ท่วมทน้  ไม่พน้ภยั  
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  - ป่ีพาทยท์าํเพลงโอดจีน  -  (ไมน้วม) 
 ร้องจีนหลวง           (ชาย) 
                                             จงโปรดเถิด  เมตตา  ปล่อยขา้น้ี  
                                             เป็นไมตรี  การุณ  บุญคุณใหญ่  
                                             เม่ือคร้ังท่าน  หกัหาญ  ล่วงด่านใหญ่  
                                             เรามิได ้ ถือโกรธ  เอาโทษทณัฑ์  
                                             เคยรักใคร่  อุม้ชู  เล้ียงดูท่าน  
                                             คร้ังน้ีการ  ตกอบั  เราคบัขนั  
                                             แมน้ไม่มี  เมตตา  จกัฆ่าฟัน  
                                             เห็นชีวนั  เราจกัสิ้น  กลางดินลง  
 ร้องอาหนู               (ชาย) 
                                             กวนอู  แจง้จิต  คดิอนาถ  
                                             อุปราช  มีคุณ  เคยหนุนส่ง  
                                             สัง่ใหห้ลีก  ร้ีพล  ไม่รณรงค์  
                                             ปล่อยใหค้ง  คืนลบั  กลบัไม่รอด  (ไม่รับ)  
  - ป่ีพาทยน์าํหวัเพลงจีนไจย้อ  - 
 ร้องจีนไจย้อ            (หญิง  ชาย  หมู่) 
                                             โจโฉ  แตกพา่ย  อุบายทพั  
                                             คืนหลงักลบั  ฮูโต๋  เมืองใหญ่  
                                             หลีกไพรี  เสียที  แทบบรรลยั  
                                             จึงใหเ้ลิก  ทพัชยั  ไปบรีุ  
                                             เจ๊ะไจ้ยอฮ่อฝัน  ฮ่อจง 
                                             ตองฮ้อฮอต้องฮ้อมุ่ยเชียง  
                                             เอี่ยวหลมีาเพยีวไอ้ยอ  
                                             ไอ้ยูลิวผิวหนูม้าฝันไอ้ยอ  
                                 สามศึกเสา้  เป็นศตัรู  คู่สงคราม 
                                             ปรากฏนาม  ฮูโต๋  กรุงศรี  
                                             รบซุ่นกวน  กงัตัง๋  ฝ่ังนที  
                                             สปัยทุธเล่าป่ี  ปราชยั  พา่ยกล  
       หนูต้ังกอฮ้อฝันฮ้อยินไฟ 
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                                             จีนเจียวอามาเพยีวไอ้ยอ  
                                             เอี่ยวหลม้ีาฝันไอ้ยอ  
                                             ไอ้ยูหน่ึงแตอิ๋วม้าฝันไอ้ยอ  
                                             ขา้งวยุก๊ก  โจโฉ  โตใหญ่  
                                             จกก๊กได ้ เล่าป่ี  มีพหล  
                                             ง่อก๊กตั้ง  กงัตัง๋  ฝ่ังชล  
                                             เปิดสงคราม  ขา้มประจญั  รณรงค์  
                                             ฮ้อยู้ฮวงฮ้อสันกือแฮ 
                                             ตงฮ้อฮอตองฮ้อมุ่ยเชียง  
                                             เอี่ยวหลม้ีาเพยีวไอ้ยอ  
                                             ไอ้หยูหลิ่วผิวหวันนํ้าฝันไอ้ยอ  
 - ป่ีพาทยท์าํเพลงจีนลัน่ถนัชั้นเดียว  - (ไมน้วม)  -  มโหรี  - 
 - ทั้งวง  (เที่ยว  1-2  -  สร้อย) 
 - เด่ียวขลุ่ยหรือป่ี  -  (เที่ยว 1) 
 - เด่ียวซอ้ดว้ง  -  (เที่ยว 2) 
 - ทั้งวง  (สร้อย) 
 - เด่ียวทุกเคร่ืองมือ  -  (เที่ยว 2) 
 - ทั้งวง  (สร้อย) 
 - ป่ีพาทยดู์ใหหุ่้นเขา้โรงหมดแลว้ทอดลง 
 - ป่ีพาทยท์าํเพลงหุ่นท่อน 3  - 

- จบบริบูรณ์  - 
 

พัฒนาการหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย 

 

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมทุกประเภทยอ่มเกิดปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะ
การสร้างหุ่นกระบอกที่ตอ้งอาศยังานช่างศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมถึงศิลปแขนงอ่ืนเขา้มา
ประกอบ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะไดส้ร้างสรรครู์ปแบบหุ่นกระบอกใหข้ยายออกไปจาก
ขอบเขตของหุ่นกระบอกแบบเก่า เร่ิมตั้งแต่หุ่นกระบอกที่แสดงขึ้นจนถึงหุ่นกระบอกสามก๊ก 
ตอนโจโฉแตกทพัเรือ ซ่ึงเป็นการแสดงหุ่นออกภาษาชุดใหญ่มีความวจิิตรพสิดารมากขึ้น รวมถึง
หุ่นที่ใชมี้จาํนวนมากเน่ืองจากทอ้งเร่ืองที่แสดงเกี่ยวกบัการสงคราม  
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 เวลาในการเตรียมการสร้างและการแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ีมีนอ้ยและจาํกดั การสร้าง
หุ่นในระยะแรกยงัคงสร้างตามกรรมวธีิแบบโบราณ และยงัติดลกัษณะในการอนุรักษอ์ยูบ่า้ง หุ่น
กระบอกจกัรพนัธุ ์โปษยกฤตและคณะ ยงัคงใชว้ธีิการป้ันแต่งเติมหวัหุ่นขึ้นใหม่ นบัวา่เป็น
อุปสรรคในระยะแรกเร่ิมที่ตอ้งพบ เน่ืองจากกรรมวธีิดงักล่าวสามารถผลิตหุ่นที่ตอ้งใชใ้นการแสดง
ไดช้า้ และหวัหุ่นมีนํ้ าหนกัมาก ทางคณะจึงไดค้ิดคน้ แกปั้ญหา และทดลองวสัดุแบบใหม่เพือ่
สามารถผลิตหวัหุ่นออกมาไดร้วดเร็วทนัเวลา รวมถึงมีนํ้ าหนกัเบาเพือ่สะดวกในการเชิด ในส่วน
ปัญหาและอุปสรรคของฉากและเคร่ืองประกอบฉากปรากฏบา้งพอสมควร แต่ก็ไดมี้การแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ รวมถึงการเพิม่เติมเพือ่ใหฉ้ากดูสวยงามมากขึ้น เช่น ฉากเบิกโรงและฉากเล่าป่ี
อพยพ ที่มีการประดบัเล่ือมสีดาํภายหลงัเพือ่ใหฉ้ากมีความสวยงามระยบิระยบัเสมือนมีดวงดาวอยู่
บนทอ้งฟ้า หรือขนาดของเวทีภายในอาคารที่ใชใ้นการจดัฉากการแสดงหุ่นมีความแคบ ปีกโรงสั้น
เน่ืองจากหุ่นที่ใชใ้นการแสดงมีจาํนวนมาก แต่ก็สามารถจดัการเน้ือที่สาํหรับใชใ้นการแสดงได ้
ปัญหาในส่วนของบทประพนัธแ์ละดนตรีของการแสดงหุ่นชุดน้ีพบไดจ้ากตวัเน้ือเร่ือง ตอนโจโฉ
แตกทพัเรือมีเน้ือหาที่ยาวมากทางผูป้ระพนัธบ์ทจึงตอ้งแกปั้ญหาโดยการเรียบเรียงบท ตดัทอนบท
เพือ่ไม่ใหเ้สียเน้ือเร่ืองและอรรถรส รวมถึงใหส้อดคลอ้งกบัเวลาในการแสดงที่กาํหนดไว ้ 
 การเชิดหุ่นกระบอกชุดสามก๊กเป็นอุปสรรคสาํคญัอีกประการหน่ึง เน่ืองจากหุ่น
กระบอกชุดน้ีเป็นหุ่นออกภาษาจึงทาํการเชิดแบบหุ่นไทย ไม่ไดห้ากแต่พื้นฐานในการเชิดยงัคงตอ้ง
อาศยัพื้นฐานการกล่อมหุ่นแบบไทย ปัญหาน้ีคล่ีคลายลงไดด้ว้ยความช่วยเหลือในการใหท้่าหุ่นของ
คณะหุ่นปักก่ิง และคาํแนะนาํในเร่ืองท่าง้ิวจาก คุณอาํพนั เจริญสุขลาภ และภรรยา ทาํใหจ้กัรพนัธุ์
สามารถออกแบบท่าราํในการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กไดอ้ยา่งสวยงาม แต่ปัญหาที่สาํคญัอีก
ประการหน่ึงคือ การเตรียมความพร้อมในการฝึกหดัผูเ้ชิดในคณะ ซ่ึงไม่มีพื้นฐานในการเชิดหุ่น ให้
เชิดหุ่นกระบอกชุดน้ีได ้เน่ืองจากเวลาที่มีอยูอ่ยา่งจาํกดั  
 หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ ถือไดว้า่เป็นผลงานศิลปกรรมชุดใหญ่ชุด
หน่ึง การเชิดหุ่นจึงตอ้งทาํการเชิดอยา่งระมดัระวงัและเหมือนการร่ายราํของคนจริงใหม้ากที่สุด
เพือ่ใหหุ่้นมีชีวติชีวา หากแต่มีการชาํรุดเน่ืองจากหุ่นชุดน้ีทาํการแสดงทั้งหมด 15 รอบ ปัญหาหุ่น
ชาํรุดสามารถพบไดใ้นส่วนของสายเชือกที่ใชบ้งัคบัการขยบัขอ้มือ มือ และปากของหุ่นตวักากที่
ขาดบ่อยเน่ืองจากการใชง้านหนกัรวมถึงวสัดุสายเชือกที่ใชข้าดง่าย จึงตอ้งทาํการซ่อมแซมบ่อยคร้ัง 
ทาํใหท้างคณะเกิดการเรียนรู้และทราบถึงความคงทนของวสัดุ ทาํใหส้ามารถพฒันาและ
เปล่ียนแปลงวสัดุใหค้งทนยิง่ขึ้น 
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 อุปสรรคที่สาํคญัอีกประการหน่ึงในการแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ี คือการใชร้ะบบการ
แสดงแบบละครเวที ซ่ึงทางคณะตอ้งการแสดงออกมาใหเ้หมือนจริงมากที่สุดเพือ่สร้างความ
สนุกสนานและความต่ืนตาแก่ผูรั้บชม โดย วลัลภิศร์ สดประเสริฐ ไดใ้หส้มัภาษณ์ความวา่ 
 

 เป็นความตอ้งการของเราและคณะ และก็เป็นความตอ้งการของอาจารยด์ว้ย คือ ทาํให้ดี
ท่ีสุด  เหมือนท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แต่ตอ้งอยูใ่นพ้ืนฐานของหุ่นกระบอกและตอ้งการความเป็น
หุ่นโดยไม่ให้ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากนกั เช่น การฉายวีดีทศัน์ ฯลฯ ยกตวัอยา่งฉากท่ีอาจใช ้  
วีดีทศัน์ฉายข้ึนบนจอจากภาพตน้แบบขนาดเลก็ก็ทาํได ้แต่อาจารยต์อ้งการให้ฉากเป็นผลงาน
จิตรกรรมดว้ย หุ่นกระบอกทั้งเร่ืองจึงเปรียบเหมือนผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ี
เคล่ือนไหวได ้ดงันั้น อาจารยอ์อกโจทยม์าแลว้ ตอ้งไปคิดไปทาํออกมาให้ได้20  

 

 หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ นบัไดว้า่เป็นการเปิดประตูทางความคิด
ใหแ้ก่การแสดงหุ่นกระบอกชุด ตะเลงพา่ย ในทุกมิติ โดยมีการระดมความคิดจากผูช้าํนาญการใน
แขนงต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพือ่การพฒันาหุ่นใหดี้ยิง่ขึ้น เช่น ตวับทที่ถ่ายทอดเก่ียวกบัการสงคราม การ
ใชก้ลยทุธและกลอุบายต่างๆ เพลงที่ใชป้ระกอบการแสดงมีการแต่งขึ้นใหม่โดยการเอาเพลงทาํนอง
มาแต่งเป็นทางร้อง วสัดุในการสร้างหวัหุ่น กรรมวธีิในการปักเส้ือหุ่น การพฒันาการขยบัขอ้มือ
และมือของหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ยที่มีความเหมือนจริงและขยบัไดอ้ยา่งอิสระมากขึ้น รวมถึง
การสร้างฉากและเคร่ืองประกอบฉากต่างๆที่ใชป้ระกอบการแสดงมีลกัษณะซบัซอ้นมากขึ้น การ
กาํกบัตวัหุ่นระหวา่งการแสดงเพือ่ไม่ใหเ้กิดความสบัสนและความผดิพลาดในการแสดง ดงันั้น หุ่น
กระบอกสามก๊กจึงเป็นตน้แบบของการพฒันาหุ่นตะเล่งพา่ยในเวลาต่อมา 
 หลงัจากการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ปิดการแสดงเป็นที่
เรียบร้อยแลว้ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ ไดริ้เร่ิมสร้างหุ่นกระบอกชุดใหม่ขึ้น คือ หุ่นกระบอก
เร่ืองตะเลงพา่ย หุ่นกระบอกชุดน้ีแสดงเน้ือเร่ืองตามเร่ืองราวในพงศาวดารของไทยสมยัอยธุยา มี
เน้ือหาเก่ียวกบัพระราชประวติัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเม่ือคร้ังทรงยทุธหตัถีมีชยัต่อสมเด็จ       
พระมหาอุปราชา (มงัสามเกียด) แห่งกรุงหงสาวดี 
 การริเร่ิมที่จะสร้างหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ  มิไดมี้
การคิดล่วงหนา้ หลงัจากปิดการแสดงหุ่นกระบอกชุดสามก๊กแต่อยา่งใด ดงัปรากฏในบทความซ่ึง
เขียนโดย วลัลภิศร์ สดประเสริฐ ความวา่ 

                                                 
        20 สมัภาษณ์ วลัลภิศร์ สดประเสริฐ, รองประธานมูลนิธิจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, 15 
กนัยายน  2556. 
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 พ.ศ. 2532 หลงัจากปิดการแสดงหุ่นกระบอกเร่ือง สามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ ท่ี
หอประชุมเลก็ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ดว้ยความช่ืนชมประทบัใจของผูช้มอยา่งลน้
หลาม หากความคิดถึงอาลยัอาวรณ์ ในสมัพนัธภาพ ระหว่างนกัแสดง นกัดนตรี และ
ผูร่้วมงานทุกท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บรรดา  ครูอาวุโส อนัเป็นท่ีเคารพ คือ  คุณครูช้ืน สกุล
แกว้ คุณครูบุญยงค ์เกตุคง คุณครูบุญยงั เกตุคง คุณครูจาํเนียร ศรีไทยพนัธ์ุ  มิไดจื้ดจางจบลง
ดว้ย อาจารยจ์กัรพนัธ์ุ โปษยกฤต หวัหนา้คณะจึงนดัหมายพบป ะรับประทานอาหาร พูดจา
สนทนากนั ดว้ยความอบอุ่นคุน้เคย ตามประสาเพ่ือนมิตร ศิษย ์ครู  
 คุณครูบุญยงค ์ปรารภกบัเรา “พ่อต๋อง แต่งเร่ืองอะไรใหม่ข้ึนมาเล่นกนัอีกดีกว่า …….
ไม่ใช่ผมอยากไดต้งัคน์า…มนัสนุกดี”  เรากราบเรียนไปว่า  “ผมก็อยากเล่นครับครู แต่ยงันึก
ไม่ออกเลยว่าจะหา  เร่ืองอะไรมาทาํ กลวัออกมาไม่ดีเหมือนสามก๊ก” “เร่ือง ตะเลงพ่าย ไงล่ะ 
พ่อต๋อง…..ผมว่าดีนา ออกภาษา มอญ พม่า” 
  ครูประยงค ์กิจนิเทศ (จ่าไก่) คนเคร่ืองหนงัประจาํวง พูดแนะข้ึนอยา่งหนกัแน่น ซ่ึงเรา
กบัอาจารยจ์กัรพนัธ์ุยงัจาํได ้เราจึงตอบรับคาํอยา่งคร่ึงๆ  กลางๆ ดว้ยไม่มัน่ใจว่า เทวดาท่าน
จกัเมตตาให้สติปัญญานึกคิดออกมาไดด้ัง่เร่ืองสามก๊กหรือไม่ ทั้งท่ีใจเป่ียมดว้ยความเคารพ
ศรัทธา สาํนึกในพระคุณของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ตดัสินใจจกัทาํถวายอยูใ่นส่วนลึก
แลว้ก็ตาม21  

  

 หลงัจากนั้นไม่นาน จกัรพนัธุ์  จึงไดเ้ร่ิมการสร้างหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ยขึ้น โดยเร่ิม
จากการประพนัธบ์ทหุ่นเร่ืองตะเลงพา่ยที่มีสาํเนียงออกภาษามอญ พม่า โดยในปี พ.ศ. 2532       
จกัรพนัธุ์ มอบหมายให ้ วลัลภิศร์ สดประเสริฐ  เป็นผูป้ระพนัธบ์ทขึ้นเพือ่ใชใ้นการแสดงหุ่นชุดน้ี 
จากนั้นไดมี้การเตรียมการสร้างหุ่นกระบอกพร้อมทั้งการออกแบบและการวาดฉากไหวค้รูขึ้น ซ่ึง
หุ่นพระนางสุพรรณกลัยา เร่ิมสร้างขึ้นราวปลายปี พ.ศ. 2545 นบัไดว้า่ หุ่นกระบอกของชุดตะเลง
พา่ยที่สร้างขึ้นเสร็จตวัแรกในปี พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งหุ่นตวัพระ ตวันาง ที่ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และ
คณะสร้างขึ้นอยูต่ลอดเวลา (บางส่วน) เพือ่ใชเ้ตรียมการแสดงและไดใ้ชใ้นการแสดง ตอนส่งตวั
พระสุพรรณกลัยาไปเมืองหงสาวดี ในงานนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติของจกัรพนัธุ ์         
โปษยกฤต ณ มหาวทิยาลยัศิลปากรวงัท่าพระ เม่ือวนัที่ 17 กรกฎาคม ปีเดียวกนั 
 หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยนบัวา่เป็นหุ่นกระบอกชุดหน่ึงที่ไดรั้บพฒันาการมาจาก          
หุ่นกระบอกชุดสามก๊กที่สร้างขึ้นก่อนหนา้อยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากมีการสร้างหุ่นเพือ่ใชใ้นการแสดง 
                                                 
        21 วลัลภิศร์ สดประเสริฐ, ที่มาของหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย, เขา้ถึงเม่ือ 10 กนัยายน 2556 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.chakrabhand.org/puppetry/index05.asp. 



169 
 

 

เป็นจาํนวนมาก อีกทั้งสามารถพบไดจ้ากการรูปแบบการสร้างหุ่นออกภาษามอญ พม่า เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการแสดงเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในพงศาวดารระหวา่งอยธุยาของไทย และหงสาวดีของ
พม่า หรือการนาํเสนอเน้ือเร่ืองที่เก่ียวกบัยทุธวธีิทางการศึกสงครามที่ตอ้งอาศยัเล่ห์เพทุบาย 
เช่นเดียวกบัหุ่นกระบอกสามก๊ก รวมถึงการสร้างหุ่นที่มีกลไกในการขยบัหวัหุ่นหรือมือหุ่นที่
สามารถขยบัและหยบิจบัส่ิงของ การปักเส้ือหุ่นและเส้ือเกราะหุ่นที่อาศยัเทคนิควธีิการเดียวกนักบั
การสร้างเส้ือหุ่นของหุ่นสามก๊ก รวมถึงฉากและเคร่ืองประกอบฉากหุ่นที่สร้างขึ้นเพือ่ใหเ้กิดความ
สมจริงในเน้ือเร่ืองมากที่สุดลว้นไดรั้บอิทธิพลในการพฒันารูปแบบจากหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก
ทั้งส้ิน หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยเป็นหุ่นกระบอกชุดใหม่ล่าสุดของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ  ซ่ึง
อยูใ่นระหวา่งการสร้างและการซอ้มการแสดง (ในขณะน้ี พ.ศ. 2556) ทางคณะไดส้ร้างหุ่นและ
เคร่ืองประกอบฉากที่สามารถใชใ้นการการซอ้มการแสดงหุ่นไดแ้ลว้เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเพยีงพอต่อ
การศึกษาพฒันาการหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย โดยสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 1. พฒันาการของตวัหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย 
 2. พฒันาการของฉากและเคร่ืองประกอบฉาก 
 3. พฒันาการในการเชิดหุ่นและการนาํเสนอ 
 4. พฒันาการของดนตรีประกอบ บทร้องและพากษใ์นการแสดงหุ่น 

 
1. พัฒนาการของตัวหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย 
 หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยเป็นหุ่นกระบอกชุดที่ 2 ที่สร้างขึ้นโดย จกัรพนัธุ ์จดัไดว้า่เป็น
หุ่นที่มีพฒันาการต่างๆ มากขึ้น รวมถึงความสวยงามและความละเอียดสูงในดา้นศิลปกรรม หุ่น
กระบอกชุดน้ีมีลกัษณะเป็นหุ่นไทยและหุ่นออกภาษาแบบมอญพม่าที่มีลกัษณะผสมผสานศิลปะ
ไทย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งเร่ืองซ่ึงแสดงเก่ียวกบัพงศาวดารไทยกบัพม่า และไดรั้บการจดัสร้าง
ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมด หุ่นกระบอกชุดน้ีดาํเนินเร่ืองราวการทาํสงครามระหวา่งฝ่ายไทยกบัฝ่าย
มอญพม่า จาํนวนหุ่นที่ใชจึ้งมีจาํนวนมากและมีลกัษณะของเคร่ืองแต่งกายที่แตกต่างกนัไปตาม    
อตัลกัษณ์ของแต่ละฝ่าย แต่ละลาํดบัชั้น ฯลฯ ดงันั้น เพือ่เขา้ใจถึงกระบวนการการพฒันาหุ่น
กระบอกตะเลงพา่ย จึงจาํเป็นตอ้งจาํแนกส่วนประกอบออกเป็นลาํดบั ดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะของหวัหุ่น 
1.1.1 รูปแบบการสร้างโครงหนา้หุ่น 
1.1.2 รูปแบบการเขียนหนา้และเคร่ืองประดบัหวัหุ่น 

 1.2 ลกัษณะของเส้ือและมือหุ่น 
 1.2.1  รูปแบบของเส้ือหุ่น 
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 1.2.2 รูปแบบของมือหุ่น อาวธุ และอุปกรณ์ในมือหุ่น 
1.3 ลกัษณะของกลไกและการเคล่ือนไหวของหุ่น 

1.3.1 การเคล่ือนไหวส่วนหวัหุ่น 
1.3.2 การเคล่ือนไหวส่วนมือหุ่น 

 1.1 ลักษณะของหัวหุ่น 
หวัหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมีลกัษณะหวัหุ่นแบบหุ่นไทย วสัดุที่ใชใ้นการสร้างหุ่น

ชุดน้ีลว้นเป็นวสัดุสมยัใหม่ซ่ึงช่วยกระชบัเวลาในการสร้างหุ่นรวมถึงนํ้ าหนกัของหวัหุ่นที่เบาขึ้น
กวา่หวัหุ่นชุดก่อนๆ  
        1.1.1 รูปแบบการสร้างโครงหนา้หุ่น  

หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมีรูปแบบการสร้างหวัหุ่นที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ โครงหนา้หุ่นแบบไทยประเพณีที่มีลกัษณะโครงหนา้หุ่นแบบประติมากรรมไทย 
และโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริงซ่ึงโครงหนา้หุ่นลกัษณะน้ีสร้างตามแบบจิตรกรรมไทยรูป
ชาวบา้นแต่มีลกัษณะที่ผสมผสานรายละเอียดความเป็นจริงบา้ง เช่น โหนกแกม ปาก และถุงใตต้า 
ฯลฯ ลกัษณะโครงหนา้หุ่นตะเลงพา่ยจะมีการแต่งเติมในส่วนของรูจมูก ร่องตา และรูหูเพือ่ใหเ้กิด
ความรู้สึกคลา้ยคนมากขึ้น วสัดุที่ใชใ้นการสร้างตน้แบบโครงหนา้ของหวัหุ่นชุดน้ี ไดแ้ก่ สีโป๊ว
รถยนตสี์เทา โดยการใชสี้โป๊วเติมแต่งบนตน้แบบหวัหุ่นที่มีอยูเ่ดิมตามรูปแบบหนา้หุ่นแบบต่างๆ 
จากนั้นจึงใชส่ิ้วและเคร่ืองมือแกะสลกัปรับแต่งหนา้หุ่นแลว้จึงขดัเรียบ ลาํดบัต่อมาคือการสร้าง
แม่พมิพหุ่์นดว้ยซิลิโคนหลงัจากนั้นจึงหล่อแบบหวัหุ่นดว้ยไฟเบอร์ เม่ือไดโ้ครงหนา้หวัหุ่นเป็นที่
เรียบร้อยแลว้จึงปิดดว้ยกระดาษสาและรองพื้นดว้ยสีนํ้ าพลาสติคทาภายในเพือ่ทาํการเขียนหนา้หุ่น
ต่อไป 
 

 
 
ภาพท่ี 117  วลัลภิศร์กาํลงัรองพ้ืนสีหนา้หุ่นสาํหรับทาํการเขียนหนา้หุ่นในขั้นต่อไป  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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        1.1.2 รูปแบบการเขียนหนา้และเคร่ืองประดบัหวัหุ่น  
เม่ือไดโ้ครงหวัหุ่นที่ปิดกระดาษและรองพื้นดว้ยสีนํ้ าพลาสติคทาภายในเป็น

ที่เรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนก่อนการเขียนหนา้หุ่นแต่ละตวัจะตอ้งทาํการขดัตกแต่งพื้นผวิของหนา้หุ่น 
ซ่ึงขั้นตอนการขดัแต่งหุ่นชุดน้ีเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนเช่นกนั โดยการขดัตกแต่งผวิหนา้จะตอ้ง
ใชค้วามพถีิพถินัและความรอบคอบเพือ่มิใหข้ดักินพื้นที่เขา้ไปในส่วนของขอบตา เบา้ตา ริมฝีปาก
และปีกจมูก ทาํใหห้นา้หุ่นเสียลกัษณะได ้เม่ือไดห้วัหุ่นที่ขดัแต่งเสร็จแลว้จึงทาสีเกซโซรองพื้นเป็น
ขั้นสุดทา้ย 

1.1.2.1 การเขียนหนา้หุ่น หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมีส่ิงที่น่าสนใจอีกประการ
หน่ึงคือ ลกัษณะหนา้หุ่นที่เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละตวั คลา้ยกบัคนที่มีลกัษณะ ตาํหนิ และสีหนา้ที่
แตกต่างกนัออกไปตามบุคลิกของแต่ละบุคคล หุ่นกระบอกชุดน้ี จกัรพนัธุ ์และคณะอาศยัขอ้มูล
ลกัษณะของตวัละครตีความตามพงศาวดาร รวมถึงผสมผสานจินตนาการเพือ่สร้างลกัษณะหนา้ตา
และบุคคลิกของตวัละครแต่ละตวั สีที่ใชใ้นการเขียนหนา้หุ่นกระบอกชุดน้ี ไดแ้ก่ สีฝุ่ นโดยใช้
ตวักลางในการประสานเน้ือสี คือ เจลาตินผงผสมนํ้ า (ดูภาพที่ 55) สีแท่งแบบฝนกบันํ้ าของประเทศ
จีน (ดูภาพที่ 56) และสีฝุ่ นตลบัสาํเร็จรูป ที่ใหคุ้ณสมบตัิของสีที่สดสวย การจาํแนกลกัษณะการ
เขียนหนา้หุ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายไดด้งัน้ี 

 

 
 
ภาพท่ี 118   วลัลภิศร์ขณะเขียนหนา้หุ่นสมเดจ็พระมหาอุปราชา  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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ภาพท่ี 119    ช่างขณะเขียนหนา้และแต่งเติมรายละเอียดหุ่นตวัรองฝ่ายต่างๆ  
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 

 
  
ภาพท่ี 120    ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นแบบก่ึงไทยประเพณี และ แบบก่ึงเหมือนจริง  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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1. การเขียนหนา้หุ่นกระบอกฝ่ายไทย หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยฝ่ายไทย
มีลกัษณะการเขียนหนา้แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของตวัละคร และบทบาทของหุ่นในแต่ละ
ตวั สามารถแบ่งหุ่นฝ่ายไทยออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

   หวัหุ่นตวัเอก เป็นหวัของหุ่นที่ใชใ้นบทบาทสาํคญัของฝ่ายไทย 
ลกัษณะการเขียนหนา้ของหวัหุ่นตวัเอกจะมีลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นแบบไทยประเพณี หนา้หุ่น
แบบละคร และแบบไทยประเพณีที่ผสมความเหมือนจริงเล็กนอ้ย หวัหุ่นตวัเอกฝ่ายไทย
ประกอบดว้ย 

สมเด็จพระมหาธรรมราชา  เป็นพระราชบิดาของ พระนางสุพรรณ
กลัยา สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ ลกัษณะโครงหวัหุ่นเป็นตวัพระแบบไทย
ประเพณี สีของหนา้หุ่นเป็นสีขาว มีลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นแบบจิตรกรรมไทยที่มีการตดัทอน
แลว้โดยมีการเขียนคิ้ว เสน้หนวด เสน้ฮ่อและการพรายปากแบบจิตรกรรมไทย หุ่นสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาเป็นฝีมือการเขียนหนา้หุ่นโดย จกัรพนัธุ ์

พระนางสุพรรณกลัยา เป็นพระพีน่าง ของสมเด็จพระนเรศวร และ
สมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นหุ่นที่สร้างขึ้นเป็นตวัแรกของชุดตะเลงพา่ย ลกัษณะโครงหวัหุ่นเป็นตวั
นางแบบไทยประเพณี สีของหนา้หุ่นเป็นสีขาว ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นอยา่งละคร โดย จกัรพนัธุ์
เป็นผูล้งมือเขียนเอง หวัหุ่นพระนางสุพรรณกลัยามีความพเิศษบริเวณดวงตาของหุ่นทีทาํจากแกว้
และใชว้ธีิการฝังดวงตาทาํใหหุ่้นดูราวกบัมีชีวติ 

สมเด็จพระนเรศวร เป็นหุ่นที่ใชเ้ป็นตวัเอกของหุ่นกระบอกชุด
ตะเลงพา่ย มีลกัษณะโครงหวัหุ่นเป็นตวัพระแบบไทยประเพณี  สีของหนา้หุ่นเป็นสีขาวออก
ประกายทองซ่ึงเกิดจากการผสมสีขาวกบัผงทองพอประมาณทาํใหสี้ผวิของหุ่นมีลกัษณะออกคลํ่า 
แต่มีความเป็นประกายของทองที่สวยงาม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระสมญัญานามวา่ "พระองคด์าํ"  
ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นเป็นแบบไทยประเพณีที่ผสมผสานความเหมือนจริงบา้งเล็กนอ้ย โดย
สงัเกตไดจ้ากการเขียนไรคิ้วของหุ่นที่มีลกัษณะเป็นทีคลา้ยเสน้ขนที่ใชจุ้ดสีดาํบนเสน้สีทอง เพือ่
ความโดดเด่นจึงมีการแตม้จุดสีทองลอ้ไปตามบริเวณตีนคิ้วหุ่นประยกุตจ์ากวธีิเขียนของหวัโขน  
บริเวณขอบตาหุ่นที่มีการเขียนเสน้ทองลอ้ไปตามขอบตาเช่นกนั มีการพรายปากเล็กนอ้ย  รูจมูกทาํ
การเจาะรูและระบายสีดาํเพือ่สร้างความลึก จกัรพนัธุ ์และคณะไดส้ร้างหุ่นสมเด็จพระนเรศวร
ขึ้นมาจาํนวน 4 ตวั เพือ่ใชใ้นการแสดงบทบาทต่าง ลกัษณะสีผวิและการเขียนหนา้ของหวัหุ่นทั้ง 4 
หวั ไดแ้ก่ ชุดลาํลอง (ชุดชนไก่) ชุดสูจ้ระเขแ้ละทาํนายฝัน ชุดกราวตรวจพล และชุดกระทาํยทุธ
หตัถี ซ่ึงมีลกัษณะหวัหุ่นแบบเดียวกนัทั้งหมด  
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สมเด็จพระเอกาทศรถ  เป็นหุ่นที่มีบทบาทเป็นตวัรองจากหุ่นสมเด็จ
พระนเรศวร มีลกัษณะโครงหวัหุ่นเป็นตวัพระแบบไทยประเพณี มีลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นแบบ
เดียวกบัหวัหุ่นสมเด็จพระนเรศวรและมีหวัหุ่นจาํนวน 4 หวัเช่นเดียวกนั หวัหุ่นของสมเด็จพระเอกา
ทศรถ  มีความแตกต่างกบัหวัหุ่นสมเด็จพระนเรศวรในส่วนของสีผวิ โดยมีการเจือผงทองลงในสี
ขาวพอประมาณเพือ่ใหผ้วิที่ออกมาเป็นสีขาวประกายทอง และสอดคลอ้งกบัพระสมญัญานามวา่ 
"พระองคข์าว" 

หวัหุ่นตวัรอง เป็นหวัของหุ่นที่ใชใ้นบทบาทรองของฝ่ายไทย ไดแ้ก่ 
หุ่นเสนาอาํมาตย ์หุ่นนายทหาร และทหารชั้นรอง มีลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นแบบไทยประเพณีก่ึง
จริง คลา้ยคลึงกบัจิตรกรรมไทย หวัหุ่นตวัรองฝ่ายไทยประกอบดว้ย 

เสนาอาํมาตย ์มีโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง สีที่ใชใ้นการระบาย
หนา้หุ่นเป็นสีเน้ือ ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือนจริง
โดยสงัเกตไดจ้ากลกัษณะของสีหนา้ การเขียนตา ปาก จมูก คิ้ว และไรหนวด ส่วนหวัระบายดว้ยสี
เทา ตาํหนิบริเวณหนา้ เช่น ไฝ และกระคลา้ยกบัคน แต่ละหนา้จะมีความแตกต่างกนัออกไปตามแต่
จินตนาการของผูเ้ขียน โดยอยูใ่นความควบคุมดูแลของจกัรพนัธุ ์หวัหุ่นเสนาอาํมาตยท์ี่สาํคญั ไดแ้ก่ 
พระยาสีหราชเดโช 

นายทหาร จตุรังคบาท มีโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง สีที่ใชใ้น
การระบายหนา้หุ่นเป็นสีเน้ือ ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึง
เหมือนจริง เช่นเดียวกบัหุ่นเสนาอาํมาตย ์หากแต่ไม่มีตาํหนิ เช่น ไฝและกระบริเวณใบหนา้ บางหวั
มีหนวดเคราในลกัษณะต่างๆ และบางตวัไม่มีหนวดเครา หวัหุ่นนายทหารมีจาํนวนทั้งหมด 5 ตวั 
โดย จกัรพนัธุแ์ละคณะสร้างหวัหุ่นนายทหารเพิม่ขึ้นเพือ่ใชใ้นการออกฉากกราวตรวจพลของฝ่าย
ไทย หวัหุ่นนายทหารที่สาํคญั ไดแ้ก่ ขนุเทพวรชุน พระศรีไสยณรงค ์พระยาอินทรนครบาล พระยา
คลงั และ พระยาพชิยัรณฤทธ์ิ 

ทหารชั้นรอง พลธงนาํ พลหลงัชา้ง พลปืน พลทหาร พลแบกพระวอ 
และทหารมหาดเล็ก มีโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง สีที่ใชใ้นการระบายหนา้หุ่นเป็นสีเน้ือ 
ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือนจริง  เช่นเดียวกบัหุ่นเสนา
อาํมาตย ์และหุ่นนายทหาร มีการเขียนตาํหนิแต่งเติมหนา้หุ่น เช่น ไฝและกระบริเวณใบหนา้ บาง
หวัมีหนวดเคราในลกัษณะต่างๆ และบางตวัไม่มีหนวดเครา 

หวัหุ่นเทวดา นางฟ้าและสนมนางใน เป็นหวัหุ่นที่ จกัรพนัธุ ์และคณะ
ไดส้ร้างไวอ้ยูก่่อนแลว้และสร้างเพิม่ขึ้นเร่ือยๆ เพือ่ใชป้ระกอบในฉากส่งเสด็จพระนางสุพรรณ
กลัยา และฉากประกาศอิสรภาพ โครงหวัหุ่นเป็นตวัพระและตวันางแบบไทยประเพณี  สีของหนา้
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หุ่นเป็นสีขาว ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นเป็นแบบอยา่งละครหวัหุ่นเทวดา นางฟ้าและสนมนางใน มี
จาํนวน 18  หวั ในขณะน้ี (พ.ศ. 2557) 

หวัหุ่นตวักากหรือตวัตลกฝ่ายไทย  เป็นหุ่นที่ใชใ้นการแสดงฉาก
สนทนาและเจรจาสด โดยมีหุ่นกาก 2 ตวั ไดแ้ก่ หุ่นทนายอุม้ไก่ ใชใ้นฉากการตีไก่ระหวา่งสมเด็จ
พระนเรศวรกบัสมเด็จพระมหาอุปราชา มีโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง สีที่ใชใ้นการระบายหนา้
หุ่นเป็นสีเน้ือ ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือนจริง มีการ
แต่งเติมตาํหนิ เช่น ไฝ และกระบริเวณใบหนา้  บริเวณฟันหุ่นปิดทอง ส่วนหุ่นพระโหราธิบดี เป็น
หุ่นตวักากที่ใชใ้นฉากทาํนายฝันของสมเด็จพระนเรศวร  มีโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง สีที่ใช้
ในการระบายหนา้หุ่นเป็นสีเน้ือ มีลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง มีการแต่งเติมตาํหนิ
บริเวณใบหนา้เช่นเดียวกบัหุ่นทนาย มีการเขียนไรหนวด และคิ้ว จากนั้นติดขนจามรีสีเทาบริเวณคิ้ว
และเคราทาํใหดู้สมจริง หวัหุ่นมีการผา่ปากสร้างกลไกเพือ่ใหป้ากขยบัได ้(ดูที่ การเคล่ือนไหวส่วน
หวัหุ่น) 

ลกัษณะดวงตาของหุ่นฝ่ายไทย ยกเวน้หุ่นพระนางสุพรรณกลัยา มีการ
ระบายสีของดวงตาใหส้มจริง จากนั้นจึงใชก้รรมวธีิสร้างความนูนใหก้บัดวงตาของหุ่นโดยการใช้
อีพอ๊กซ่ีแบบใส หยอดแววตาตรงบริเวณลูกตาดาํ 2 ชั้น โดยหยอดบริเวณตาดาํดา้นในใน 1 ชั้น และ
ตาดาํดา้นนอก อีก 1 ชั้น จากนั้นจึง ระบายอีพอ๊กซ่ีทบัลงบนดวงตาของหุ่นหน่ึงชั้นเพือ่ใหดู้มี
ลกัษณะของความชุ่มช่ืนในดวงตา รวมถึงมีความนูนและแววตาคลา้ยดวงตาจริง 

การเขียนหนา้หุ่นกระบอกออกภาษาฝ่ายพม่ามอญ มีลกัษณะการเขียน
หนา้แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของตวัละคร และบทบาทของหุ่นในแต่ละตวัโดย จกัรพนัธุ์
และคณะ อาศยัขอ้มูลประวติัศาสตร์ทางพงศาวดารไทย และพงศาวดารพม่าที่มาจากคาํใหก้ารของ
ชาวกรุงเก่า ภาพเขียน และภาพถ่ายมาเป็นขอ้มูลในการเขียนหนา้หุ่น ซ่ึงสามารถแบ่งหุ่นออกภาษา
ฝ่ายมอญพม่าไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

หวัหุ่นตวัเอก เป็นหวัของหุ่นที่ใชใ้นบทบาทสาํคญัของฝ่ายพม่า 
ลกัษณะการเขียนหนา้ของหวัหุ่นตวัเอกจะมีลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นแบบไทยประเพณีที่ผสม
ความเหมือนจริงเล็กนอ้ย หวัหุ่นตวัเอกฝ่ายพม่าประกอบดว้ย 

พระเจา้นนัทบุเรง  เป็นพระราชโอรสพระองคโ์ตของพระเจา้บุเรงนอง 
มีช่ือที่เรียกในภาษาพม่าวา่ "นานเตี๊ยะบาเยง" ขึ้นครองราชยใ์นปี  พ.ศ. 2124 ภายหลงัการสวรรคต
ของ พระเจา้บุเรงนอง เม่ือขึ้นครองราชย ์มีพระนามวา่ "หานตาวดี เซงยงูาซีเชง" แปลวา่ "พระเจา้
หงสาวดีชา้งเผอืกทั้ง 5" ทรงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระมหาอุปราชา  ลกัษณะโครงหวัหุ่นเป็น
ตวัพระแบบไทยประเพณี สีของหนา้หุ่นเป็นสีขาว รูปแบบหนา้หุ่นไดม้าจากรูปแบบหนา้จาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2124
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ภาพถ่ายของพระเจา้มินดง การเขียนหนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือนจริง 
ลกัษณะการเขียนหนา้คลา้ยคนจีน บริเวณคิ้วมีการเขียนเป็นเสน้คลา้ยขนคิ้วคน บริเวณดวงตาดา้น
ในตดัเสน้ดว้ยสีแดงแลว้จึงเนน้ความชดัเจนดว้ยเสน้สีดาํ ตดัขอบนอกตานอกเสน้สีแดงอีกรอบ  ใน
ส่วนของบริเวณเปลือกตาและร่องปีกจมูกตดัเสน้ดว้ยสีชมพแูลว้จึงตดัเสน้สีนํ้ าตาลสีเน้ืออีกรอบ
หน่ึง ส่วนของปากระบายดว้ยสีชมพทูั้งริมฝีปาก ตดัเสน้ดว้ยสีแดงชาดบริเวณร่องปากแลว้จึงตดั
เสน้สีนํ้ าตาลแกมดาํเสน้ในสุด บริเวณหนวดมีการเขียนไรหนวดขึ้นก่อนจากนั้นจึงติดหนวดโดยใช้
เสน้ผมจริงติดดว้ยกาวยางวทิยาศาสตร์แลว้จึงทาํการตดัแต่งขนหนวดใหเ้ขา้รูปทรง 

สมเด็จพระมหาอุปราชา เป็นพระราชโอรสของพระเจา้ นนัทบุเรง  ใน
พงศาวดารฝ่ายไทยออกพระนามวา่  "มงักะยอชวา "   ลกัษณะโครงหวัหุ่นเป็นตวัพระแบบไทย
ประเพณี สีของหนา้หุ่นเป็นสีขาว มีขั้นตอนการเขียนหนา้หุ่นเช่นเดียวกบัหวัหุ่นพระเจา้นนัทบุเรง 
แต่การเขียนหนา้หุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชามีวธีิการเขียนหนา้ใหแ้ตกต่างและมีความหนุ่มกวา่หวั
หุ่นของพระเจา้    นนัทบุเรง บริเวณหนวดมีการเขียนไรหนวดและติดขนหนวดเช่นเดียวกนักบั หวั
หุ่นพระเจา้นนัทบุเรง มีการเจาะรูจมูกและระบายสีดาํสร้างความลึก การเจาะรูจมูกของพระมหาอุป
ราชาสร้างขึ้นเพือ่ใชใ้นการปล่อยควนัจากรูจมูก เน่ืองจากหุ่นพระมหาอุปราชาสูบกลอ้งยาสูบในชุด
ลาํลอง หวัหุ่นสมเด็จพระมหาธรรมราชาสร้างขึ้นทั้งรวมทั้งส้ิน 3 หวั เพือ่ใชก้บัชุดลาํลอง ฉากพระ
มหาอุปราชาตรวจพล และฉากกระทาํยทุธหตัถี 

มงัจาปโร ในพงศาวดารไทยเรียก  "มางจาชะโร  หรือ มงัจาชะโร " ร้ัง
ตาํแหน่งเจา้เมืองจาปโรและขนุศึกฝ่ายหงสาวดี ลกัษณะโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง สีของหนา้
หุ่นเป็นสีเน้ือแกมสีม่วง  การเขียนหนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือนจริง  
บริเวณหนวดมีการเขียนไรหนวดดว้ยสีนํ้ าตาลแกมดาํ ไม่มีการติดเสน้ขนหนวดจากผมจริง  หวั
หุ่นมงัจาปะโร สร้างขึ้นจาํนวน 3 หวั เพือ่ใชป้ระกอบฉากพม่าในชุดลาํลอง ฉากพระมหาอุปราชา
ตรวจพล และฉากกระทาํยทุธหตัถี 

พระสงัขทตั (นดัจินหน่อง)  พระราชโอรสของพระเจา้ตองอู ซ่ึงเป็น
พระญาติกบักษตัริยแ์ห่งกรุงหงสาวดี มีบทบาทในการสงครามตีเมืองรุม เมืองคงัของชาวไทยใหญ่  
ลกัษณะโครงหวัหุ่นเป็นตวัพระแบบไทยประเพณี สีของหนา้หุ่นเป็นสีเน้ืออ่อน  การเขียนหนา้หุ่นมี
ลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือนจริงและมีลกัษณะแบบหนา้หนุ่ม บริเวณหนวดมีการ
เขียนไรหนวดดว้ยสีนํ้ าตาลแกมดาํ ไม่มีการติดเสน้ขนหนวดจากผมจริง เช่นเดียวกบัหวัหุ่นมงัจาป
โร หวัหุ่น พระสงักทตั สร้างขึ้น 2 หวั เพือ่ใชป้ระกอบฉากพม่าในชุดลาํลอง และฉากพระมหาอุป
ราชาตรวจพล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
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หวัหุ่นตวัรอง เป็นหวัของหุ่นที่ใชใ้นบทบาทรองของฝ่ายพม่า ไดแ้ก่
หุ่นเสนาแดง หุ่นนายทหาร จตุรังคบาท ทหารชั้นรอง พลธงนาํ พลหลงัชา้ง และมหาดเล็ก ลกัษณะ
การเขียนหนา้ของหวัหุ่นตวัรองจะมีลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นแบบไทยประเพณีก่ึงจริงคลา้ยคลึงกบั
จิตรกรรมไทย หวัหุ่นตวัรองฝ่ายพม่าประกอบดว้ย 

เสนาพม่า (เสนาแดง) มีโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง สีที่ใชใ้นการ
ระบายหนา้หุ่นเป็นสีเน้ือ ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือน
จริงโดยสงัเกตไดจ้ากลกัษณะของสีหนา้ การเขียนตา ปาก จมูก คิ้วและไรหนวด ตาํหนิบริเวณหนา้ 
เช่น ไฝและกระคลา้ยกบัคน แต่ละหนา้จะมีความแตกต่างกนัออกไปตามจินตนาการของผูเ้ขียน 
โดยอยูใ่นความควบคุมดูแลของ จกัรพนัธุ ์เช่นเดียวกบัหวัหุ่นเสนาอาํมาตยฝ่์ายไทย 

นายทหาร จตุรังคบาท มีโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง สีที่ใชใ้น
การระบายหนา้หุ่นมี 2 ลกัษณะ เช่น สีเน้ือใชร้ะบายหนา้นายทหาร จตุรังคบาท ลกัษณะการเขียน
หนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือนจริง  เช่นเดียวกบัหุ่นเสนาแดง เช่น ไฝและ
กระบริเวณใบหนา้ บางหวัมีหนวดเคราในลกัษณะต่างๆ และบางตวัไม่มีหนวดเครา โดย จกัรพนัธุ์
และคณะสร้างหวัหุ่นนายทหารเพิม่ขึ้นเพือ่ใชใ้นการออกฉากกราวตรวจพลของฝ่ายพม่า  หวัหุ่น
นายทหารที่สาํคญั ไดแ้ก่ พระยาลอ พระเจา้แปร สมิงจอคลาน สมิงจกัตราน สมิงเปลว และซกัแซ
กกระยอถ่าง 

ทหารชั้นรอง พลธงนาํ พลหลงัชา้ง และมหาดเล็ก มีโครงหนา้หุ่นแบบ
ก่ึงเหมือนจริง สีที่ใชใ้นการระบายหนา้หุ่นมี 2 ลกัษณะ เช่น สีเน้ือ สีเน้ือแกมเทา และสีเน้ือแกมสี
ม่วง ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือนจริง  เช่นเดียวกบัหุ่น
เสนาแดง และหุ่นนายทหาร เช่น ไฝและกระบริเวณใบหนา้ บางหวัมีหนวดเคราในลกัษณะต่างๆ 
และบางตวัไม่มีหนวดเครา  ลกัษณะของหนา้หุ่นบางตวัแสดงสีหนา้ที่แตกต่างกนั เช่น หนา้สงบ 
หนา้ยิม้ และหนา้ดุร้าย 

หวัหุ่นนางราํชาวไทยใหญ่ ใชป้ระกอบในฉากระบาํไทยใหญ่ ตอนส่ง
บรรณาการหลงัสงครามเมืองรุม เมืองคงั โครงหวัหุ่นเป็นตวัพระและตวันางแบบไทยประเพณีแต่
ลกัษณะโครงหวัหุ่นมีการหล่อโครงเป็นรูปทรงผมติดกบัหวัหุ่น มีลกัษณะโครงแบบผมทรงสูง และ
ผมทรงปล่อยชาย  สีของหนา้หุ่นเป็นสีขาว ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นเป็นแบบอยา่งละคร
เช่นเดียวกบัหวัหุ่นเทวดา นางฟ้า และ สนมนางในของฝ่ายไทย หวัหุ่นนางชาวราํไทยใหญ่ มี
จาํนวน 12 หวั 
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หวัหุ่นฝ่ายมอญ เป็นหวัหุ่นที่ใชป้ระกอบฉากวดัของมหาเถรคนัฉ่อง 
ลกัษณะการเขียนหนา้ของหวัหุ่นตวัเอกจะมีลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นแบบไทยประเพณีก่ึงจริง หวั
หุ่นฝ่ายมอญประกอบดว้ย 

พระมหาเถรคนัฉ่อง เป็นพระสงฆช์าวมอญ เป็นที่เคารพศรัทธาของ
พระเจา้หงสาวดี มีลูกศิษย ์ไดแ้ก่ พระยาเกียรติ และพระยาราม โครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง สีที่
ใชใ้นการระบายหนา้หุ่นเป็นสีเน้ืออ่อน ลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือนจริงแบบชาย
ชรา มีตาํหนิบริเวณหนา้ เช่น ไฝและกระ ระบายสีเทาใหมี้ความรู้สึกเหมือนศีรษะโลน้ของพระสงฆ ์

สามเณร ใชป้ระกอบในฉากพระมหาเถรคนัฉ่อง หวัหุ่นสามเณรมี
ขนาดเล็กกวา่หวัหุ่นตะเลงพา่ยแบบปกติ โครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง  มีลกัษณะหนา้กลมแบบ
เด็ก สีของหนา้หุ่นเป็นสีเน้ืออ่อน การเขียนหนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือน
จริงแบบหนา้เด็ก ลกัษณะการระบายสีศีรษะแบบเดียวกบัพระมหาเถรคนัฉ่อง 

พระยาเกียรติ  พระยาราม  ศิษยข์อง  พระมหาเถรคนัฉ่อง  ขนุนางฝ่าย
มอญ ผูน้าํแผนปองร้ายของสมเด็จพระมหาอุปราชามากราบบงัคมทูลแก่สมเด็จพระนเรศวร โครง
หวัหุ่นเป็นตวัพระแบบไทยประเพณี บริเวณหวัหุ่นดา้นหนา้ทาํโหนกลกัษณะกลมคลา้ยมวยผมไว้
สาํหรับติดผมหุ่น สีของหนา้หุ่นเป็นสีเน้ืออ่อน  การเขียนหนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทย
ประเพณีก่ึงเหมือนจริง บริเวณหนวดมีการเขียนไรหนวดดว้ยสีนํ้ าตาลแกมดาํ ไม่มีการติดเสน้และ
ติดขนหนวดจากผมจริง 

ศิษยม์หาเถรคนัฉ่อง (ศิษยว์ดั) ใชป้ระกอบในฉากพระมหาเถรคนัฉ่อง 
ประกอบดว้ย เด็กเชิญตาลปัตรมีโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง  ลกัษณะหนา้กลมแบบเด็ก สีของ
หนา้หุ่นเป็นสีเน้ือ อ่อน เขียนหนา้หุ่นลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือนจริงแบบหนา้
เด็ก และคนรับผา้ไตรมีโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง และระบายสีของหนา้หุ่น เป็นสีเน้ือ อ่อน
เช่นเดียวกนั ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นเป็นแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึงเหมือนจริง และมีการ
สวมแวน่ตาบริเวณหนา้หุ่น 

หวัหุ่นตวักากหรือตวัตลกฝ่ายพม่า  เป็นหุ่นที่ใชใ้นการแสดงฉาก
สนทนาและเจรจาสดเช่นเดียวกบัหุ่นตวักากฝ่ายไทย ประกอบดว้ยหุ่นตวักาก 2 ตวั ไดแ้ก่ กรรมการ
ไก่พม่า หนา้สีเน้ือแกมเทา ลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีก่ึง
เหมือนจริง และทนายอุม้ไก่พม่า มีลกัษณะโครงหนา้หุ่นแบบก่ึงเหมือนจริง สีที่ใชใ้นการระบาย
หนา้หุ่นเป็นสีเน้ืออ่อน ลกัษณะของใบหนา้ มีการแต่งเติมตาํหนิ เช่น ไฝและกระบริเวณใบหนา้  
รวมถึงการผา่ปากสร้างกลไกในการขยบัปากเช่นเดียวกบัหุ่นตวักากฝ่ายไทย บริเวณปากคาบบุหร่ี
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พม่า (ขี้โย) และมีการฝังเพชรบนฟันของหุ่น หุ่นตวักาก หรือตวัตลกฝ่ายพม่า ใชใ้นฉากการตีไก่
ระหวา่งสมเด็จพระนเรศวรกบัสมเด็จพระมหาอุปราชา  

ลกัษณะดวงตาของหุ่นฝ่ายมอญพม่ามีขั้นตอนการสร้างเช่นเดียวกบัหวั
หุ่นฝ่ายไทย หากแต่หวัหุ่นฝ่ายพม่ามีการเจาะรูตรงบริเวณติ่งหูเพือ่ใชป้ระดบัเคร่ืองประดบัจาํพวก
ต่างหู 

1.1.2.2 เคร่ืองประดบัหวัหุ่น หวัหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมีเคร่ืองประดบัหวั
หุ่นแบบลกัษณะต่างๆ ซ่ึงเคร่ืองประดบัหวัหุ่นเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองบ่งบอกลกัษณะ บทบาท ลาํดบัชั้น
ของหุ่นแต่ละตวั จกัรพนัธุ ์และคณะไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลลกัษณะของเคร่ืองประดบัหวัหุ่น
ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่า และออกแบบเคร่ืองประดบัหวัหุ่นขึ้นใหม่ โดยเคร่ืองประดบัหวัหุ่นบางตวั
ออกแบบขึ้นจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรคโ์ดย จกัรพนัธุ ์และคณะ เพือ่ใหเ้คร่ืองประดบั
หวัหุ่นออกมาสวยงามและมีความลงตวัในแบบศิลปะไทย วสัดุที่ใชส้ร้างไดแ้ก่ โครงเคร่ืองประดบั
หวัหุ่นหล่อจากเรซ่ิน ประดบัลายดว้ยสีโป๊วรถยนตสี์เทา กระเหนาะลายจากหินสบู่แบบเทคนิค
โบราณ และเคร่ืองประดบัหวัหุ่นที่สร้างจากโลหะเงิน และอญัมณีแท ้ฯลฯ เคร่ืองประดบัหวัหุ่น
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายไดด้งัน้ี 

1. เคร่ืองประดบัหวัหุ่นกระบอกฝ่ายไทย  สร้างขึ้นโดยอาศยัรูปแบบ
หรือลกัษณะเคร่ืองประดบัศีรษะตามแบบที่ปรากฏในพงศาวดารฝ่ายไทย วรรณคดี และขอ้มูลภาพ
จิตรกรรมของไทยเป็นแนวทาง เคร่ืองประดบัหวัหุ่นบางตวัออกแบบขึ้นใหม่ตามจินตนาการของ
ผูอ้อกแบบที่ยงัคงรูปแบบความเป็นศิลปะไทยไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัและสวยงาม เคร่ืองประดบัหวัหุ่น
ฝ่ายไทยออกแบบและควบคุมการสร้างโดย จกัรพนัธุ ์และ วลัลภิศร์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดงัน้ี 

เคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวัเอก ใชส้าํหรับหุ่นที่มีบทบาทสาํคญั โดย
เคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวัเอกมีขั้นตอนร่วมถึงการเลือกใชว้สัดุที่หลากหลาย ดงัน้ี 

เคร่ืองประดบัหวัหุ่นสมเด็จพระมหาธรรมราชา มีลกัษณะแบบเทริด
สวมศีรษะกษตัริยส์มยัอยธุยา เคร่ืองประดบัหวัหุ่นพระมหาธรรมราชามีส่วนประกอบ ไดแ้ก่ ตวั
เทริดที่ทาํการป้ันติดกบัหวัหุ่นไวก่้อนแลว้ เม่ือหล่อโครงหวัหุ่นลกัษณะเทริดจะติดมากบัหวัหุ่น 
จากนั้นจึงกระเหนาะลวดลายไทย ประดบัลงบนตวัเทริด ส่วนยอดมีลกัษณะเป็นยอดชยัปลายแหลม
สร้างโครงดว้ยไมก้ลึงประดบัลวดลายไทยที่กระเหนาะจากหินสบู่เช่นกนั ส่วนต่อมา คือ ส่วนของ
กรรเจียกจอนหูที่กระเหนาะลวดลายกนกจากสีโป๊วรถยนต ์วางลวดลายที่ไดบ้นโครงอะลูมิเนียม 
เม่ือไดเ้ทริดที่ต่อยอดประดบัลวดลายเป็นที่เรียบร้อยแลว้  ขั้นต่อไปคือการปิดทองคาํเปลว โดยใช้
อีพอ๊กซ่ีแบบใสผสมสีฝุ่ นสีแดงเล็กนอ้ย เพือ่ใชเ้ป็นที่สงัเกตความเสมอของพื้นผวิอีพอ๊กซ่ีขณะทา
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ลงบนเทริด เม่ืออีพอ๊กซ่ีอยูต่วัจึงทาํการปิดทองใหเ้สมอกนัทั้งเทริด จากนั้นจึงใชพู้ก่นัขนอ่อนปัด
แผน่ทองคาํเปลวใหเ้รียบเนียน และเป็นมนัแวววาว รวมถึงทาํใหท้องคาํเปลวสามารถเขา้ถึงตามร่อง
ลวดลายของเทริด ขั้นตอนสุดทา้ยคือการประดบัเพชรกระจกสวารอฟสกี้  ( Swarovski) ตาม
ตาํแหน่งที่ไดว้างไวบ้นลวดลายของเทริด บนตวัเทริดยงัประกอบดว้ยช้ินส่วนประดบัช้ินเล็กๆ เพือ่
เพิม่ความสวยงาม ไดแ้ก่ ช่อดอกไมไ้หว ที่สร้างจากเงินแทป้ระดบัเพชรกระจก และอุบะหอ้ยหนา้
ดา้นขวาทาํจากผา้ 

เคร่ืองประดบัหวัหุ่นพระนางสุพรรณกลัยา มีลกัษณะแบบรัดเกลา้
ยอดแบบละคร ซ่ึงจกัรพนัธุไ์ดมี้โอกาสเห็นรัดเกลา้แบบโบราณในพพิธิภณัฑ ์ลกัษณะรัดเกลา้พระ
นางสุพรรณกลัยาเป็นแบบโปร่งฝีมือการออกแบบของ จกัรพนัธุ์  มอบหมายให ้จ.ส.อ. สุทธิพจน์ 
พลูทวเีกรียติ  เป็นผูส้ร้างโดยอยูใ่นการควบคุมของจกัรพนัธุอ์ยา่งละเอียดทุกขั้นตอน รัดเกลา้ยอด
ของพระนางสุพรรณกลัยาสร้างจากเงินแท ้100 เปอร์เซนต ์ชุบดว้ยทองคาํขาว ประดบัทบัทิมสยาม
สีชมพ ูทุกขั้นตอนทาํดว้ยมือทั้งส้ิน เช่น การรีดเสน้เงิน หรือกระเปราะที่ใชใ้นการวางทบัทิม ซ่ึงใช้
เคร่ืองมือช่างทองในการทาํ โดยวางทบัทิมแลว้หุม้ขอบทบัทิมดว้ยเงินทีละเม็ดซ่ึงเป็นขั้นตอนที่
ละเอียดมาก รัดเกลา้ยอดพระนางสุพรรณกลัยาสร้างขึ้นทีละชั้นประกอบดว้ยตวัเก้ียวรัดเกลา้ร้อย มี
ขั้นตอนการสร้าง 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนแรก ใชล้วดเงินวางเป็นเสน้จากนั้นวางกระเปราะเงินทรง
กลมแลว้จึงวางเสน้เงินอีกเสน้ไวด้า้นบน เม่ือเช่ือมต่อกนัแลว้จึงดดัและเคาะใหเ้ขา้รูปทรงกลมโดย
สร้างขึ้นเป็นจาํนวน 3 วง โดยใชเ้ป็นวงในการประกอบเก้ียวรัดเกลา้ โดยมีวงที่ใชค้าดกลางเก้ียวจะ
มีขนาดใหญ่กวา่อีกสองวง   

ขั้นตอนที่สอง นาํวงคาดกลางเก้ียววางเป็นแบบ จากนั้นจึงวาง
กระเปาะเงินทรงเพชรมาคี (เพชรเม็ดขา้วสีขาว) มาต่อเรียงกนัใหเ้ป็นรูปแบบรักร้อย ทั้ง 4 ดา้น 
จากนั้นจึงเช่ือมเขา้ดว้ยกนัตรงดา้นทั้ง 4 เหลือพื้นที่ไวเ้พือ่ติดประจาํยาม  

ขั้นตอนที่สาม เม่ือไดโ้ครงเก้ียวรักร้อยแลว้ จึงนาํมาเคาะดดัเขา้
รูปทรงรัดเกลา้ โดยมีโครงเรซ่ินเป็นตน้แบบใหเ้ท่ากนัทั้งดา้นบนและดา้นล่าง เม่ือไดรู้ปทรงแลว้จึง
นาํวงดา้นบนและวงดา้นล่างที่ทาํเตรียมไวม้าเช่ือมต่อกนั เป็นอนัเสร็จขั้นตอนการสร้างเก้ียวรักร้อย
ของรัดเกลา้  

ส่วนประกอบชั้นต่อมา คือการสร้างกระจงัตาออ้ยที่ใชป้ระดบัขึ้นไป
อีกสองชั้น ขั้นตอนการสร้าง คือ การนาํเสน้ลวดมาดดัเป็นรูปกระจงัตาออ้ยจากนั้นจึงนาํกระเปราะ
เงินมาวางตรงกลางของกระจงั เม่ือไดก้ระจงัแลว้ขั้นต่อไปคือการสร้างฐานของกระจงัโดย ใชล้วด
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เงินวางเป็นเสน้จากนั้นวางกระเปราะเงินทรงกลมแลว้จึงวางเสน้เงินอีกเสน้ไวด้า้นบนแลว้เช่ือมเขา้
ดว้ยกนั ขั้นสุดทา้ยคือการนาํกระจงัมาเช่ือมกบัฐานกระจงั หลงัจากนั้นจึงดดัโคง้เป็นวงต่อกนั 

ชั้นสุดทา้ย คือ การสร้างกระจงัรูปทรงกลีบบวัที่ฉลุจากแผน่เงินเป็น
ลายกระจงั จากนั้นจึงเดินเสน้ลวดเงินลอ้ตามลายที่ฉลุไว ้แลว้จึงวางกระเปราะลงบนบริเวณส่วนที่
เป็นช่องวา่ง ขั้นต่อมาคือการตีเคาะวงเพือ่ใหเ้ป็นวงกลมเพือ่นาํไปวางไวด้า้นบนของรัดเกลา้ 
จากนั้นจึงทาํการดดักระจงัใหมี้ลกัษณะคลา้ยกลีบบวั ตรงปลายดา้นล่างของกระจงักลีบบวัติดมีการ
ติดตุง้ติ้งซ่ึงทาํจากระเปาะเงิน ดา้นขา้งช่องไฟระหวา่งกระจงักลีบบวั ประดบัดอกไมไ้หวทาํจากเงิน
ฝังดว้ยพลอยสีเขียว เพือ่ใหเ้กิดรัดเกลา้สวยโดดเด่น  

ยอดของรัดเกลา้มีขั้นตอนการสร้างเช่นเดียวกบัการสร้าง
ส่วนประกอบของรัดเกลา้เช่นเดียวกบัที่ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ หากแต่มีขนาดเล็กกวา่ ส่วนปลียอดรัด
เกลา้ทาํจากแผน่เงินซ่ึงนาํมาเคาะกบัแม่แบบไมแ้บ่งคร่ึง จากนั้นจึงนาํมาเช่ือมประกบเขา้ดว้ยกนั ขดั
ดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบเงา ฐานรองรับยอดรัดเกลา้ทาํจากแผน่เงินวงกลม เจาะรูตรงกลางเพือ่ใช้
เสียบยอด ลาํดบัสุดทา้ยประดบัประจาํยามบนหนา้เกี้ยว  

กรรเจียกจอนหูรัดเกลา้ที่สร้างจากเงินดว้ยวธีิการฉลุลายเป็นรูป
จอนหู จากนั้นเดินเสน้ลวดเงินลอ้ไปตามลายแลว้จึงฉลุลายใหมี้ความโปร่งอีกคร้ัง ขั้นต่อมา คือ การ
วางกระเปาะตามตาํแหน่งเพือ่ใชฝั้งทบัทิม เม่ือไดรั้ดเกลา้ที่สมบูรณ์แลว้ขั้นตอนต่อไปคือการฝัง
ทบัทิมสยามสีชมพ ูโดยการเลือกทบัทิมใหมี้ขนาดใกลเ้คียงกบักระเปาะ ขั้นตอนสุดทา้ย คือ การชุบ
ทองคาํขาวทัว่ทั้งรัดเกลา้เพือ่ความสวยงาม นอกจากน้ี รัดเกลา้ยงัประดบัดว้ยอุบะหอ้ยดา้นซา้ยทาํ
จากผา้เป็นขั้นตอนในการประกอบเคร่ืองประดบัหวัหุ่น พระนางสุพรรณกลัยา หลงัจากหนา้หุ่น
เขียนเสร็จแลว้จึงจะประดบัผมหุ่นดว้ยเสน้ผมจริง  โดยติดเสน้ผมดว้ยกาวยางวทิยาศาสตร์เป็นแนว
ผมยาว รัดผมดว้ยฉอ้งรัดผมที่ทาํจากเงินฝังทบัทิม จากนั้นจึงประกอบรัดเกลา้ลงบนหวัหุ่น 
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ภาพท่ี 121    จ.ส.อ. สุทธิพจน์ พูลทวีเกรียติ ขณะปฏิบติังานสร้างรัดเกลา้เงินของพระนางสุพรรณกลัยา  
                     โดยอยูใ่นการควบคุมของจกัรพนัธ์ุอยา่งละเอียดทุกขั้นตอน 
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 

เคร่ืองประดบัหวัหุ่นสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ 
ออกแบบโดยจกัรพนัธุ ์และ วลัลภิศร์ เคร่ืองประดบัหวัหุ่นสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกา
ทศรถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

พระมาลาชุดลาํลอง เป็นหมวกที่สวมบนหวัหุ่นชุดลาํลอง (ชุดตีไก่) 
ของสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ รูปแบบหมวกออกแบบขึ้นใหม่โดยรูปแบบ
หมวกมาจากหมวกกะโล่ พระมาลาชุดลาํลองทาํจากเงินแท ้99.5 เปอร์เซนต ์จกัรพนัธุ ์มอบหมายให ้
จ.ส.อ. ยศวยี ์   พชัรบุญเกียรติ เป็นผูส้ร้างโดยอยูใ่นการควบคุมของจกัรพนัธุเ์ช่นเดียวกนั มีขั้นตอน
การสร้างที่ซบัซอ้น โดยการสร้างโครงหมวกจากไมเ้ป็นตน้แบบ จากนั้นนาํกระดาษมาพอกใหเ้ป็น
รูปทรงของหมวกแลว้จึงถอดออกจากพมิพ ์หลงัจากนั้นนาํโครงกระดาษที่ไดม้าตดัเป็นแฉกแลว้แบ
ออกเป็นแผน่เพือ่ใชเ้ป็นแบบในการตดัแผน่เงินที่รีดเป็นแผน่จนบาง เม่ือเสร็จขั้นตอนการตดัแผน่
เงินแลว้จึงขึ้นรูปดว้ยการดดัโคง้ใหไ้ดรู้ปทรงหมวก จากนั้นจึงใชเ้สน้ลวดเงินเดินเสน้เช่ือมใหร้อย
ตดัติดกนั ในส่วนของปีกหมวกทาํจากเงินซ่ึงมีความหนากวา่โครงหมวกโดยการรีดเป็นแผน่ 
จากนั้นจึงเช่ือมเขา้กบัตวัหมวก ยอดหมวกทาํจากเงินชุบทองไมครอนฝังพลอยสีแดง รอบหมวก
ประดบัลวดลายรักร้อย โดยการสร้างตน้แบบขึ้นหน่ึงช้ินจากนั้นนาํไปหล่อเป็นช้ินๆ แลว้จึงนาํมา
ประกอบเขา้ดว้ยกนั บนลวดลายรักร้อยมีการฝังเพชรกระจกเพือ่ความแวววาวสวยงาม  ดา้นทั้งส่ี



183 
 

 

ของหมวกลายประจาํยามฝังพลอย โดย ประจาํยามของหมวกสมเด็จพระนเรศวร รอบลายประจาํ
ยามฝังพลอยสีเขียวตรงกลางฝังพลอยสีแดง และประจาํยามของหมวกสมเด็จพระเอกาทศรถ รอบ
ลายประจาํยามฝังพลอยสีแดงตรงกลางฝังพลอยสีเขียว กรรเจียกจอนหูสร้างจากเงินดว้ยวธีิการฉลุ
ลาย เช่นเดียวกบักรรเจียกจอนหูของพระนางสุพรรณกลัยา ขั้นตอนสุดทา้ยในการสร้างกรรเจียก
จอน คือ การชุบทองไมครอน ในส่วนของผา้หอ้ยชายดา้นขา้งเช่ือมกบัเชือกรัดคาง และผา้หอ้ย
ดา้นหลงัของหมวกทาํจากผา้ปัก เป็นลายกนก ลายคลา้ยเกล็ดปลา และลายหนา้สิงห์ดว้ยด้ินมนัสี
ทองประดบัดว้ยปีกแมลงทบั จากนั้นจึงทาํการปักกระเปราะเงินเพือ่ใชใ้นการฝังพลอย 

พระมาลาชุดทาํสูจ้ระเขแ้ละทาํนายฝัน ของสมเด็จพระนเรศวร และ 
สมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นหมวกที่ออกแบบขึ้นใหม่ โดย จกัรพนัธุ ์ไดรู้ปแบบหมวกมาจากหมวก
ของกรมพระราชวงับวร  วไิชยชาญ โครงหมวกสร้างจากเรซ่ินโดยการสร้างตน้แบบดว้ยดินนํ้ ามนั 
เม่ือไดโ้ครงหมวกแลว้ขั้นต่อไปคือการบุผา้สกัหลาดเน้ือละเอียดรอบหมวก ตุม้ยอดหมวกสร้างจาก
เงินแทป้ระดบัดว้ยพูก่ลมสีแดง กรรเจียกจอนหูและ รัดรอบหมวก สร้างจากเงินดว้ยวธีิการฉลุลาย
เช่นเดียวกบัหมวกชุดลาํลอง  ในส่วนของที่รัดรอบหมวกดา้นบนประดบัดว้ยพลอยสีสม้และสี
เหลือง ดา้นล่างประดบัดว้ยเพชรมาคีสีขาวและสีชมพวูางเรียงสลบัแนวสวยงาม ขา้งหมวกดา้นซา้ย
ประดบัดอกไมเ้งินฝังเพชรติดดว้ยช่อขนนกป่าจากต่างประเทศสีดาํและขนนกยงู 

พระมาลาเบี่ยง ของสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ 
เป็นเคร่ืองมหาพชิยัยทุธท์ี่มีจารึกไวใ้นพงศาวดาร รูปแบบหมวกออกแบบโดยอาศยัขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ แม่พมิพข์องโครงพระมาลาเบียงสร้างจากไมก้ลึงเป็น
รูปหมวก จากนั้นจึงปิดกระดาษสาหลายชั้นเพือ่ใหไ้ดค้วามหนาและมีความคงทนแขง็แรง เม่ือถอด
โครงหมวกออกจากแม่พมิพแ์ลว้ ขั้นต่อมาคือการระบายสีพลาสติคภายในและขดัเรียบ เสร็จแลว้
ระบายดว้ยยางรักสีดาํจนทัว่หมวก ยอดพระมาลาเบียงของสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกา
ทศรถมีลกัษณะเป็นตุม้หมวก ดา้นบนขั้วตุม้มีลกัษณะคลา้ยกลีบบวัปิดทองคาํเปลวประดบัยอด
หมวกดว้ยภู่สีแดงทาํจากดา้ยไนล่อนสีแดง รอบปีกหมวกประดบัดว้ยพูสี่แดงเช่นกนั แต่มีขนาดเล็ก
และสั้นกวา่พูย่อดหมวกปลายพูหุ่่มดว้ยขั้วลกัษณะคลา้ยกลีบลาํดวนสีทอง ขั้วของพูเ่หล่าน้ีผกูติดกบั
เสน้เชือกที่ร้อยกบัมว้นตะกรุดที่ทาํจากทองคาํแท ้รัดรอบ พระมาลาเบียงมีลวดลายสร้างจากสีโป๊ว
รถยนตสี์เทากดลงแม่พมิพล์ายหินสบู่ จากนั้นปิดทองคาํเปลวดว้ยอีพอ๊กซ่ีแบบใส ลายดา้นบนเป็น
พระพทุธรูปองคเ์ล็กๆประดบัรอบพระมาลา ส่วนลายดา้นล่างของฐานพระพทุธรูป ดดัแปลงมาจาก
ยนัตเ์กราะเพชรซ่ึงมีลกัษณะเป็นลายส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดัประดบัดว้ยปีกแมลงทบั  ในส่วนของผา้
หอ้ยชายดา้นขา้งเช่ือมกบัเชือกรัดคาง และหอ้ยดา้นหลงัส่วนนอก เป็นผา้ปัก เป็นลายกนกดว้ยด้ิน
มนัสีทองและกระเปราะเงินเพือ่ใชใ้นการฝังพลอย และผา้หอ้ยดา้นหลงัส่วนในเป็นผา้พื้นสีดาํมี
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ลกัษณะบางโปร่ง พระมาลาเบียงมีพูสี่แดงผกูติดกบัสายเชือก สายเชือกทั้งสองขา้งหอ้ยดว้ยมว้น
ตะกรุดทาํจากทองคาํเช่นเดียวกนั 

 
 

 
 

ภาพท่ี 122    ภาพร่างพระมาลาเบ่ียงหุ่นสมเดจ็พระนเรศวร  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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ภาพท่ี 123    หินสบู่สาํหรับกดลวดลายประดบัเคร่ืองประดบัหวัหุ่น  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 

 
 
ภาพท่ี 124    สีโป๊วสีเทาใชส้าํหรับกดลาย  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 

เคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวัรอง ไดแ้ก่ หุ่นเสนาอาํมาตย ์ขนุนางเชิญ
เคร่ืองสูง หุ่นนายทหาร และทหารชั้นรอง จกัรพนัธุ ์และคณะศึกษาลกัษณะเคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวั
รองจากบนัทึกตามพงศาวดารและภาพจิตรกรรมไทย เพือ่เป็นขอ้มูลในการออกแบบรวมถึง
ประยกุตใ์หมี้ความสวยงามยิง่ขึ้น เคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวัรองฝ่ายไทยประกอบดว้ย 
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เคร่ืองประดบัหวัหุ่นเสนาอาํมาตย ์และขนุนางเชิญเคร่ืองสูง เรียกวา่ 
"หมวกทรงลอมพอก" เป็นหมวกแสดงฐานะขนุนางในสมยัอยธุยา มีลกัษณะเป็นยอดสูงทาํจากผา้
พนัสานเป็นชั้นๆ หมวกลอ้มพอกหุ่นเสนาอาํมาตยส์ร้างจากไฟเบอร์ โดยสร้างแม่แบบโครงหมวก
จากดินนํ้ ามนั เม่ือถอดพมิพเ์ป็นรูปทรงหมวกแลว้จึงทาํการปิดกระดาษสา จากนั้นระบายดว้ยสีนํ้ า
พลาสติคทาภายในและขดัตกแต่งพื้นผวิใหเ้รียบเนียน ขอบดา้นล่างของหมวกระบายดว้ยสีทอง รัด
รอบหมวกสร้างจากสีโป๊วรถยนตสี์เทากดลวดลายบนหินสบู่ เป็นลายกระจงัตาออ้ยอยูด่า้นบนและ
ลายดอกกลมอยูด่า้นล่างติดรอบหมวก ระบายดว้ยสีทองและประดบัดว้ยเล่ือมเพือ่ใหดู้แวววาว 
หมวกลอ้มพอกมีเชือกรัดคางทาํจากเสน้ไหมถกัสีเงิน หมวกลอ้มพอกหุ่นเสนาอาํมาตยส์ร้างแยก
ออกจากหวัหุ่น เม่ือสร้างหมวกเสร็จแลว้จึงตอ้งนาํมาประกอบเขา้กบัหวัหุ่นคลา้ยกบัการสวมหมวก
ของคน 

หมวกหวัหุ่นนายทหาร จตุรังคบาท ทหารชั้นรอง พลธงนาํ พลปืน 
พลหลงัชา้ง และพลแบกพระวอ มีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามลาํดบัชั้นและสถานการณ์ สามารถ
จาํแนกไดด้งัน้ี 

หมวกหุ่นนายทหาร (หมวกทรงประพาส หรือพระไวย)  หมวก
นายทหารเป็นหมวกแสดงฐานะขนุนางฝ่ายทหารในสมยัอยธุยา มีลกัษณะเป็นหมวกครอบทรงสูง
ไม่มีปีกหมวก รัดรอบหมวกมีลกัษณะแบบกลีบลาํดวนซอ้นสลบักนัทั้ง  4 ดา้น โครงหมวกสร้าง
จากไฟเบอร์กลาส โดยสร้างแม่พมิพจ์ากดินนํ้ ามนัถอดแม่พมิพด์ว้ยซิลิโคน เม่ือไดโ้ครงหมวกแลว้
บุดว้ยผา้สกัหลาดสีต่างๆ ตามบทบาทของหุ่น ไดแ้ก่  สีแดง ดาํ นํ้ าเงิน และสีเขียว ยอดบนประดบั
ดว้ยยอดลกัษณะแบบบวัตูมสร้างจากเรซ่ินปิดทองคาํเปลว รัดรอบหมวกบริเวณกลีบลาํดวน
ชั้นนอกทาํจากผา้สกัหลาด บริเวณขอบกลีบปักเดินเสน้ดา้ยกิมเจงสองชั้น ดา้นในปักถมด้ินมนัสี
ทอง ด้ินโปร่งเงิน ด้ินขอ้ และปุ่ มปูด เป็นลวดลายไทยหนา้สิงห์ ดวงตาประดบัดว้ยเล่ือม กลีบดอก
ชั้นในใชว้ธีิการเดียวกนักบักลีบดอกชั้นนอกแต่มีขนาดเล็กกวา่ ดา้นในกลีบปักถมดว้ยด้ินมนัทอง
รูปดอกไมค้ลา้ยกระจงั เม่ือติดกลีบลาํดวนที่สร้างเสร็จบนโครงหมวกจึงคาดดว้ยเสน้ผา้แถบทอง
ดา้นล่าง ผา้ปิดขา้งหูและผา้ปิดทา้ยทอยหลงัหมวก ขั้นตอนการสร้างเช่นเดียวกบัการสร้างรัดรอบ
หมวกขอบนอกปักเดินเสน้กิมเจงสองชั้น ดา้นในไม่ปักลวดลาย ในขั้นตอนการประดบัหมวกใช้
วธีิการติดผา้ปิดขา้งหูและผา้ปิดทา้ยทอยบนหวัหุ่นก่อนแลว้จึงนาํโครงหมวกประกอบลงอีกชั้นหน่ึง 
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ภาพท่ี 125    คณะช่างขณะเขียนหนา้และประดบัเคร่ืองสวมหวัหุ่นตวัรองฝ่ายต่างๆ  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 
หมวกหุ่นนายททหารชุดออกรบ และจตุรังคบาท เป็นหมวกทรงสูง

คลา้ยหมวกพระมาลาเบี่ยง ลวดลายบนหมวกเป็นลายนูนดดัแปลงจากลายยนัตต์ามตาํราคมัภีร์พระ
เวทของ อาจารยเ์ทพ สาริกบุตร ออกแบบโดย วลัลภิศร์ โครงหมวกสร้างดว้ยไฟเบอร์กลาสโดยการ
สร้างแม่พมิพจ์ากดินนํ้ ามนัถอดแม่พมิพด์ว้ยซิลิโคน เม่ือไดโ้ครงหมวกแลว้จึงทาํการปิดกระดาษสา 
จากนั้นระบายดว้ย   สีนํ้ าพลาสติคทาภายในและขดัตกแต่งพื้นผวิใหเ้รียบเนียน ระบายดว้ยสี
อะคริลิคสีดาํลวดลายนูนรูปยนัตปิ์ดดว้ยทองคาํเปลว  บริเวณปีกหมวกเดินเสน้ดว้ยอีพอ๊กซ่ีแบบใส
และปิดทองคาํเปลว ยอดหมวกประดบัตุม้ยอดหมวกปิดดว้ยทองคาํเปลวเช่นกนั ดา้นในของตุม้
กลวงเพือ่ประดบัพูห่มวกทาํจากเชือกสีแดง ผา้ปิดทา้ยทอยชั้นในเป็นผา้บางเดินเสน้ขอบทอง ซ่ึงผา้
ปิดทา้ยทอยในของหุ่นนายทหารมีสีดาํ และของจตุรังคบาทมีสีแดง ผา้ปิดขา้งหูและผา้ปิดทา้ยทอย
ชั้นนอกของหมวกมีขั้นตอนเช่นเดียวกบัการสร้างหมวกทรงประพาส แต่มีรายละเอียดในการปัก
ลวดลายมากกวา่ ลวดลายที่ใชปั้กเป็นลายเกราะลกัษณะคลา้ยเกล็ดปลา เดินเสน้ขอบดว้ยกิมเจงและ
ปักถมด้ินมนัทอง ขั้นตอนการประดบัหมวกคลา้ยการประดบัหมวกทรงประพาส 
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ภาพท่ี 126    การปิดทองตกแต่งรายละเอียดบนหมวกหุ่นจตุรังคบาทฝ่ายไทย  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 
หมวกหุ่นทหารชั้นรอง มีขั้นตอนการสร้างเช่นเดียวกบัหมวกหุ่น

นายททหาร หากแต่หมวกทหารชั้นรองไม่มีการสร้างลวดลายยนัตนู์นเช่นเดียวกบัหมวกหุ่นนายทท
หาร แต่มีการเขียนลวดลายยนัตล์งบนหมวกดว้ยสีอะคริลิคสีทอง ผา้ปิดขา้งหูและผา้ปิดทา้ยทอยไม่
มีการปักลวดลาย เพยีงแต่ปักเดินเสน้ดว้ยกิมเจง หมวกหุ่นทหารชั้นรองฝ่ายไทยระบายดว้ยสี
อะคริลิค และประดบัผา้ปิดทา้ยทอยชั้นใน แบ่งออกเป็น 2 สี ไดแ้ก่ สีแดง และสีเขียว 

พลธงนาํ พลหลงัชา้ง พลปืน พลทหาร และพลแบกพระวอ มี
ขั้นตอนการสร้างเช่นเดียวกบัหมวกทรงประพาสของหุ่นนายทหาร แตกต่างกนัในส่วนของสีและ
ไม่มีการปักลวดลายบนกลีบรัดรอบหมวก โครงหมวกบุดว้ยผา้สกัหลาดสีดาํ ยอดหมวกประดบัดว้ย
พูก่ลมสีแดง สีของกลีบหมวกและผา้ปิดทา้ยทอยของทหารทั้ง 3 กลุ่มมีสีที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ หมวก
พลธงนาํ และพลหลงัชา้ง รัดรอบหมวกรูปกลีบดอกลาํดวนบุผา้สกัหลาดสีแดง ไม่มีกลีบดอกดา้น
ใน บริเวณขอบกลีบของกลีบดอกปักเดินเสน้ดว้ยไหมเงินถกั ขอบหมวกดา้นล่างเดินแถบผา้ทอง
เช่นเดียวกนั ไม่มีผา้ปิดขา้งหู มีเพยีงผา้ปิดทา้ยทอย เป็นผา้สกัหลาดสีเขียวขี้มา้อ่อนๆ เดินเสน้ขอบ
ดว้ยแถบทองเสน้เงินเด่ียว หมวกของพลปืนพลทหาร มีสีกลีบหมวกและผา้ปิดทา้ยทอยเป็นสีเขียว
ขี้มา้แก่ และหมวกพลแบกพระวอ มีสีกลีบหมวกเป็นสีเขียวขี้มา้อ่อน ผา้ปิดทา้ยทอยเป็นสีแดง  
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หมวกหุ่นทหารมหาดเล็ก  มีลกัษณะหมวกแบบเรียบไม่มียอด มีผา้
ปิดขา้งหูคลา้ยหูกระต่ายพบัลงสองดา้น การสร้างหมวกใชว้ธีิการตดัเยบ็จากผา้ลวดลายพื้นเป็น
รูปทรงหมวก ไม่มีการปักลวดลาย ขอบหมวกดา้นบนและดา้นล่างปักเดินเสน้ดว้ยแถบทองเสน้เงิน
เด่ียว 

เคร่ืองประดบัหวัหุ่นเทวดา นางฟ้า และสนมนางใน มีลกัษณะแบบ
เคร่ืองประดบัศีรษะโขนละครสร้างจากวสัดุหลายประเภท สามารถจาํแนกลกัษณะเคร่ืองประดบั
เคร่ืองประดบัหวัหุ่นเทวดา นางฟ้า และสนมนางใน ไดด้งัน้ี 

ชฎายอด เป็นเคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวัพระและตวันาง มีขั้นตอนการ
สร้างคลา้ยคลึงกบัการสร้างเคร่ืองประดบัหวัหุ่นพระมหาธรรมราชา เม่ือไดโ้ครงของชฎาแลว้จึง
กระเหนาะลวดลายไทยประดบั ส่วนต่อมา คือ ส่วนของกรรเจียกจอนหูที่กระเหนาะลวดลายกนก
จากสีโป๊วรถยนตว์างลวดลายที่ไดบ้นโครงอะลูมิเนียมเช่นกนั ขั้นต่อไปคือการปิดทองคาํเปลว
เช่นเดียวกนักบัเทริดของพระมหาธรรมราชา ขั้นตอนสุดทา้ย คือ การประดบัเล่ือม ตามร่องของ
ลวดลายเพือ่ความแวววาวและสวยงาม พร้อมประดบัรายละเอียด ไดแ้ก่ ช่อดอกไมไ้หวที่สร้างจาก
เงินแทป้ระดบัเพชรกระจก หรือโครงดอกไมไ้หวที่สร้างจากอะลูมิเนียมติดลายประดบัเล่ือม และ
อุบะหอ้ยหนา้ทาํจากผา้ ไม่มีการติดเสน้ผมบนหวัหุ่น   

รัดเกลา้เปลว เป็นเคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวันาง มีขั้นตอนการสร้าง
ดว้ยวธีิกระเหนาะลวดลายไทยประดบับนโครงรัดเกลา้และกรรเจียกจอนหูซ่ึงทาํจากโครง
อะลูมิเนียมเช่นเดียวกบัชฎายอดชยั บริเวณดา้นหลงัของลายกระจงัดา้นหนา้ติดตุง้ติ้งรูปกระจงัหน่ึง
ช้ิน ประดบัเล่ือม และอุบะหอ้ยหนา้ดา้นซา้ยทาํจากผา้  วธีิการประดบัรัดเกลา้เปลวมีขั้นตอน
เช่นเดียวกบัรัดเกลา้ของพระนางสุพรรณกลัยา   

กระบงัหนา้  เป็นเคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวันางมีขั้นตอนการสร้าง
เช่นเดียวกบั ชฎายอด และ รัดเกลา้เปลว ดา้นบนของกระบงัหนา้ประดบัดว้ยดอกไมไ้หวที่สร้างจาก
อะลูมิเนียมติดลายประดบัเล่ือม วธีิการประดบักระบงัหนา้คือการติดผมหุ่นเป็นลาํดบัแรกจากนั้นจึง
สวมกระบงัลงบนหนา้หุ่น 

ปัจจุเร็จ เป็นเคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวัพระสร้างจากวสัดุที่แตกต่างกนั 
โดยแบ่งออกได ้3  แบบดงัน้ี  

ปัจจุเร็จสร้างจากเงิน โดยการนาํเคร่ืองประดบัเงินเก่าที่มีลวดลาย
สวยงามมาออกแบบและนาํเคร่ืองประดบัเหล่านั้นมาวางประกอบใหม่ใหไ้ดรู้ปทรงตามที่ตอ้งการ 
จากนั้นจึงวางประกอบลงบนโครงอะลูมิเนียมที่ฉลุเตรียมไว ้กรรเจียกจอนหูซ่ึงทาํจากเงินแทต้ิดบน
โครงอะลูมิเนียม เม่ือไดท้รงปัจจุเร็จแลว้จึงประดบัดว้ยเพชรกระจกและพลอย  
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ปัจจุเร็จสร้างจากผา้ปักลาย โดยการปักลวดลายดว้ยด้ินมนัสีเงินบน
ผา้กาํมะหยีสี่ดาํ จากนั้นจึงนาํลวดลายที่ปักเสร็จแลว้มาประกอบหุม้เขา้กบัโครงปัจจุเร็จซ่ึงสร้างจาก
อะลูมิเนียม กรรเจียกจอนหูมีขั้นตอนการสร้างดว้ยการปักด้ินมนัเงินเช่นกนั จากนั้นประดบัดว้ย
พลอยและเล่ือม 

ปัจจุเร็จสร้างจากการติดลวดลาย โดยการสร้างโครงปัจจุเร็จและ
กรรเจียกจอนหูจากอะลูมิเนียม จากนั้น กระเหนาะลวดลายไทยประดบับนโครง เช่นเดียวกบั ชฎา
ยอด รัดเกลา้เปลว และกระบงัหนา้ เม่ือไดโ้ครงปัจจุเร็จจึงปิดทองคาํเปลวดว้ยอีพอ๊กซ่ีแบบใส 
ประดบัดว้ยพลอยและเล่ือมเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 127   การสร้างปัจจุเร็จประยกุตจ์ากเคร่ืองประดบั และ การประดบัปัจจุเร็จบนหวัหุ่น 
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 
เคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวักากหรือตวัตลกฝ่ายไทย  เป็นผา้พื้นมี

ลายเสน้ยาว ไม่มีลวดลายสีแดง ลกัษณะการประดบัโพกผา้ลงบนโครงเรซ่ินคลา้ยโครงหมวกของ
หุ่นนายทหาร จากนั้นจึงผนึกดว้ยกาวยางวทิยาศาสตร์ เม่ือไดโ้ครงที่โพกผา้เป็นที่เรียบร้อยแลว้จึง
นาํมาประกอบกบัหวัหุ่นโดยการยดึติดดว้ยพตุต้ี ( Putty) เพือ่ความคงทนแขง็แรง ในส่วนของ
เคร่ืองประดบัหวัหุ่นของพระโหราธิบดีมีลกัษณะเดียวกนักบัเคร่ืองประหวัหุ่นเสนาอาํมาตย ์
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2. เคร่ืองประดบัหวัหุ่นกระบอกออกภาษาฝ่ายพม่ามอญ  สร้างขึ้น
โดยอาศยัรูปแบบหรือลกัษณะเคร่ืองประดบัศีรษะตามแบบที่ปรากฏในพงศาวดารฝ่ายไทย 
วรรณคดี และขอ้มูลภาพจิตรกรรมของไทย ภาพถ่าย และเอกสารทางประวติัศาสตร์ของพม่าเป็น
แนวทาง เคร่ืองประดบัหวัหุ่นฝ่ายพม่าออกแบบขึ้นใหม่ตามจินตนาการของผูอ้อกแบบที่ยงัคงเนน้
รูปแบบความเป็นไทย เคร่ืองประดบัหวัหุ่นฝ่ายมอญพม่าออกแบบและควบคุมการสร้างโดย      
จกัรพนัธุ ์และวลัลภิศร์ สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

เคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวัเอก ใชส้าํหรับหุ่นที่มีบทบาทสาํคญัฝ่ายพม่า
มอญ เคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวัเอกมีขั้นตอนร่วมถึงวสัดุที่ใชห้ลากหลายเช่นเดียวกบัหวัหุ่นฝ่ายไทย 

เคร่ืองประดบัหวัหุ่นพระเจา้นนัทบุเรง มีลกัษณะทรงมงกุฎยอดหวั
พญานาค ออกแบบโดย วลัลภิศร์ ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองประดบัหวัหุ่นพระเจา้นนัทบุเรงมี
วธีิการและขั้นตอนคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองประดบัหวัหุ่นสมเด็จพระมหาธรรมราชา ส่วนยอดหวั
พญานาคสร้างจากเรซ่ินโดยการป้ันแม่แบบจากขี้ผึ้งถอดแม่พมิพด์ว้ยซิลิโคน ดวงตาพญานาค
ประดบัดว้ยพลอยสีแดง เกล็ดพญานาคประดบัดว้ยปีกแมลงทบัฉลุ ปิดทองคาํเปลวดว้ยอีพอ๊กซ่ี
แบบใส จากนั้นประดบัดว้ยเพชรชวารอฟสก้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 

 

 
 
ภาพท่ี 128    ภาพร่างนาคยอดมงกุฎหุ่นพระเจา้นนัทบุเรง  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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เคร่ืองประดบัหวัหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชา เป็นเคร่ืองประดบัที่มี

ความสวยงามและแปลกตา ซ่ึง วลัลภิศร์  ไดใ้ชข้อ้มูลเคร่ืองประดบัของพม่ามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ ดดัแปลงรูปแบบตามจินตนาการจนไดรู้ปแบบผสมผสานความเป็นไทยที่สวยงามตาม
ความตอ้งการของ   จกัรพนัธุ ์เคร่ืองประดบัหวัหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชาแบ่งออก 2 ชุด ไดแ้ก่ 

พระมาลาชุดลาํลอง เป็นหมวกที่สวมบนหวัหุ่นชุดลาํลอง (ชุดตีไก่) 
มีลกัษณะเป็นหมวกทรงสูง ปีกหมวกแคบ ส่วนของหนา้หมวกมีลกัษณะเป็นโหนกนูนออกมาเป็น
วงกลม ซ่ึงไดรู้ปแบบจากที่รัดมวยผมของชาวพม่าชั้นสูง ขั้นแรกสร้างแม่แบบโครงหมวกสร้างจาก
ไมก้ลึงเป็นรูปทรงหมวกแต่ง ส่วนโหนกดว้ยขี้ผึ้ง ถอดแบบดว้ยไฟเบอร์กลาส เม่ือไดโ้ครงหมวก
แลว้จึงนาํมาขดัแต่งติดลวดลายกระจงัในส่วนของรัดรอบหมวกดว้ยสีโป๊วรถยนตสี์เทา ขั้นต่อมา 
คือการปิดกระดาษสาและรองพื้นดว้ยสีพลาสติคทาภายในแลว้จึงขดัใหเ้รียบเนียน จากนั้นจึงทาํการ
ปิดทองคาํเปลวดว้ยอีพอ็กซ่ีแบบใสใหท้ัว่หมวก ปัดดว้ยพูก่นัขนอ่อนเพือ่ใหท้องคาํเปลวติดเรียบ
สนิทกบัพื้นผวิ บริเวณหมวกดา้นหลงัตอนบนติดแถบแบนยาวพบัขั้วเขา้หากนัซ่ึงสร้างจากเรซ่ินบุ
ดว้ยผา้สกัหลาดสีแดง 2 ช้ิน รัดรอบหมวกประดบัดว้ยพลอยสีแดงและสีเขียว ในส่วนของผา้ปิดทา้ย
ทอยชั้นในสร้างจากผา้บางสีแดง ผา้ปิดทา้ยทอยชั้นนอกและผา้ปิดขา้งหูทาํจากผา้ปักดว้ยด้ินมนั ด้ิน
ขอ้ และไหมทองเป็นลวดลายแบบไทยพร้อมฝังอญัมณีที่สวยงาม  ขั้นตอนในการประกอบ
เคร่ืองประดบัเขา้กบัหวัหุ่น ขั้นแรกนาํส่วนของผา้ปิดทา้ยทอยชั้นใน ผา้ปิดทา้ยทอยชั้น นอก และผา้
ปิดขา้งหูมาประกอบเขา้กบัหวัหุ่นเป็นอนัดบัแรก จากนั้นจึงนาํหมวกที่สร้างเสร็จแลว้ครอบ
ประกอบลงไปเป็นขั้นสุดทา้ย 

พระมาลาออกรบ เป็นหมวกทรงสูงคลา้ยหมวกกระโล่ซ่ึงมีลกัษณะ
กลมและโปร่งมากกวา่หมวกของฝ่ายไทย ปีกหมวกกวา้ง ยอดสูง สร้างแม่แบบโครงหมวกจากไม้
กลึงเช่นกนั วสัดุที่ใชท้าํหมวกคือเรซ่ินยาง มีความแขง็แรงและสามารถยดืหยุน่ไดเ้ล็กนอ้ย ดา้นใน
ของหมวกบุดว้ยกระดาษสาเพือ่เสริมความแขง็แรงอีกชั้นหน่ึง ระบายดว้ยสีอะคริลิคสีบอรนซ์ทอง
แดง ยอดสร้างจากวสัดุประเภทเดียวกนัปิดทองคาํเปลว ฝังเพชรกระจกและหอ้ยตุง้ติ้งประดบัเพชร
เช่นกนั ส่วนยอดสามารถแยกออกได ้ฐานยอดป้ันจากขี้ผึ้งติดลายรูปประจาํยามปิดทองคาํเปลว 
รอบหมวกประดบัลวดลายกระจงั รัดรอบหมวกเป็นรูปสตัวม์งคล 5 ประเภทรวมกนั เรียกในภาษา
พม่าวา่ "เปียนซะยปู้า" ซ่ึงประกอบดว้ย ชา้ง มงักร กวาง ปลา และนก ป้ันจากขี้ผึ้งติดลาย หลงัจาก
นั้นปิดทองคาํเปลวและประดบัดว้ย เพชรกระจก พลอยสีชมพ ูและปีกแมลงทบัระบายสีเขียวตาม
แนวเกล็ด ส่วนของหวัและปีกของเปียนซะยปู้าสร้างจากเรซ่ินยาง งาสร้างจากแท่งพลาสติก ประดบั
ดว้ยเพชรกระจกและปีกแมลงทบันาํมาประกอบเขา้ดว้ยกนับริเวณหนา้หมวก ส่วนหวัและปีกของ
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เปียนซะยปู้ามีการฝังเสน้สวดสปริงเพือ่ใหส้ัน่ไหวไดเ้ล็กนอ้ย  ในส่วนของผา้ปิดทา้ยทอยชั้นใน
สร้างจากผา้บางสีนํ้ าเงินฟ้า ผา้ปิดทา้ยทอยชั้นนอกและผา้ปิดขา้งหูมีลกัษณะแบบเดียวกบัพระมาลา
ชุดลาํลอง   

เคร่ืองประดบัหวัหุ่นมงัจาปโรและพระสงัขทตั แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
ไดแ้ก่ 

หุ่นมงัจาปโรและพระสงัขทตั ชุดลาํลอง มีลกัษณะเป็นผา้โพกศีรษะ
ดว้ยผา้พื้นที่มีลวดลายโดยการโพกผา้ลงบนโครงหมวกลกัษณะเดียวกนักบัโครงหมวกทรงประพาส
ของนายทหารฝ่ายไทย ขั้นตอนในการประดบัขั้นแรกคือการติดเสน้ผมจริงลงบนหวัหุ่นจากทา้ย
ทอยที่มีการระบายสีหวัหุ่นและแนวตีนผมขึ้นไปดา้นบนประมาณก่ึงกลางของหวัหุ่นดว้ยกาวยาง
วทิยาศาสตร์ จากนั้นจึงนาํโครงหมวกที่ทาํการโพกผา้เรียบร้อยแลว้ประกอบเขา้กบัหวัหุ่นที่ทาํการ
ติดผมเตรียมไวก่้อนหนา้โดยการยดึติดดว้ยพตุต้ี เป็นขั้นตอนสุดทา้ย 

หุ่นมงัจาปโรและพระสงัขทตั ชุดออกรบ เป็นหมวกทรงสูงคลา้ย
หมวกกระโล่เช่นเดียวกบัพระมาลาออกรบของพระมหาอุปราชา ปีกหมวกกวา้ง ยอดสูง สร้าง
แม่แบบโครงหมวกจากไมก้ลึงเช่นกนั เม่ือไดโ้ครงหมวกจึงปิดกระดาษสา รองพื้นดว้ยสีพลาสติ
คทาภายใน จากนั้นขดัพื้นผวิใหเ้รียบ ระบายดว้ยสีอะคริลิคสีนํ้ าตาลแกมดาํ ยอดหมวกสร้างจากเร
ซ่ินปิดทองคาํเปลว ฐานหมวกเป็นลายประจาํยาม และรัดรอบหมวกดา้นบนลายกระจงั ส่วนฐานรัด
รอบหมวกมีลกัษณะคลา้ยลายรักร้อยใชว้ธีิการกระเหนาะลวดลายติดลงบนหมวก จากนั้นปิด
ทองคาํเปลวและประดบัเล่ือมเพือ่ความสวยงาม  ในส่วนของผา้ปิดทา้ยทอยชั้นในสร้างจากผา้บางสี
แดง ผา้ปิดทา้ยทอยชั้นนอกและผา้ปิดขา้งหูมีลกัษณะแบบเดียวกบัของนายทหารฝ่ายไทย  

 เคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวัรอง ไดแ้ก่ หุ่นเสนาอาํมาตย ์หุ่นนายทหาร 
ทหารชั้นรอง และพลหลงัชา้งฝ่ายพม่า 

 เคร่ืองประดบัหวัหุ่นเสนาพม่า (เสนาแดง) ออกแบบและประยกุต์
สร้างตามรูปแบบหมวกประดบัศีรษะของขนุนางพม่าที่ปรากฏอยูใ่นภาพจิตรกรรมและรูปถ่ายพม่า
ในอดีต ลกัษณะหมวกเป็นทรงสูง โครงหมวกสร้างจากไฟเบอร์กลาสบุดว้ยผา้สกัหลาดสีแดง รัด
รอบหมวกดา้นบนประดบัดว้ยลายกระจงักระเหนาะลายศิลปะแบบพม่า ระบายดว้ยสีอะคริลิคสี
ทอง ดา้นล่างของกระจงัและขอบหมวกดา้นล่างเดินเสน้ดว้ยแถบทอง บริเวณพื้นที่วา่งระหวา่งแถบ
ทองประดบัดว้ยดอกไมก้ลมกระเหนาะลายระบายสีทองเช่นกนั ขั้นตอนการประกอบหมวกใช้
วธีิการเดียวกบัการประกอบเคร่ืองประดบัหวัหุ่นมงัจาปโรและพระสงัขทตั คือการติดเสน้ผมจริงลง
บนหวัหุ่นก่อนแลว้จึงประกอบหมวกเขา้กบัหวัหุ่นเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
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เคร่ืองประดบัหวัหุ่นนายทหาร จตุรังคบาท ทหารชั้นรอง พลหลงั
ชา้ง มีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามลาํดบัชั้นและสถานการณ์เช่นเดียวกบัฝ่ายไทย สามารถจาํแนกได ้
ดงัน้ี  

หมวกหุ่นนายทหารชุดลาํลอง และหมวกหุ่นมหาดเล็ก มีลกัษณะ
เป็นผา้โพกศีรษะดว้ยผา้พื้น เช่นเดียวกกบัเคร่ืองประดบัหวัหุ่นชุดลาํลองของหุ่น มงัจาปโรและ
พระสงัขทตั ขั้นตอนในการสร้างผา้โพกหวัและการประกอบ หมวกหุ่นนายทหารชุดลาํลองมี
ขั้นตอนเช่นเดียวกบัหุ่นมงัจาปโรและพระสงัขทตั 

หมวกหุ่นนายทหารและจตุรังคบาท  มีขั้นตอนการสร้างเช่นเดียวกบั  
เคร่ืองประดบัหวัหุ่นชุดออกรบของหุ่นมงัจาปโรและพระสงัขทตั แต่มีลกัษณะแตกต่างกนัในส่วน
ของยอดหมวก ซ่ึงยอดหมวกหุ่นนายทหารมีขนาดสั้นกวา่ ในส่วนของผา้ปิดทา้ยทอยชั้นในสร้าง
จากผา้บางสีดาํ ผา้ปิดทา้ยทอยชั้นนอกและผา้ปิดขา้งหูมีลกัษณะแบบเดียวกบัของนายทหารฝ่ายไทย  

 

 
 

ภาพท่ี 129    การตกแต่งรายละเอียดหมวกหุ่นจตุรังคบาทฝ่ายพม่า  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 
หมวก หุ่นทหารชั้นรอง  มีลกัษณะหมวกแบบเดียวกบัหมวกหุ่น

นายทหารแล จตุรังคบาท แตกต่างกนัในส่วนของรายละเอียดซ่ึงรัดรอบหมวกของทหารชั้นรองไม่
มีการตกแต่งรายละเอียด ยอดหมวกและรัดรอบหมวกระบายดว้ยสีอะคริลิคสีทองแดง ในส่วนของ
ผา้ปิดทา้ยทอยชั้นนอกและผา้ปิดขา้งหูมีลกัษณะแบบเดียวกบัของทหารชั้นรองฝ่ายไทย แต่ไม่มีผา้
ปิดทา้ยทอยชั้นใน 
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 หมวกหุ่นพลหลงัชา้ง มีขั้นตอนการสร้างคลา้ยคลึงกบัพลธง พลปืน 
พลหลงัชา้ง และพลแบกพระวอของฝ่ายไทย แตกต่างกนัในส่วนของกลีบรัดรอบหมวกมีลกัษณะ
คลา้ยกลีบบวัซ่ึงมีจาํนวน 6 กลีบเยบ็รอบ ไม่มีการซอ้นเหมือนกลีบหมวกสีทรงประพาสแบบไทย 
และไม่มีการปักลวดลายบนกลีบรัดรอบหมวก โครงหมวกและรัดรอบหมวกรูปกลีบดอกบวับุดว้ย
ผา้สกัหลาดสีม่วง ยอดหมวกประดบัดว้ยพูก่ลมสีดาํ บริเวณขอบกลีบของกลีบดอกและขอบหมวก
ดา้นล่างปักเดินเสน้แถบทองเสน้เงินเด่ียว ไม่มีผา้ปิดขา้งหู มีเพยีงผา้ปิดทา้ยทอย เป็นผา้สกัหลาดสี
ม่วงเดินเสน้ขอบดว้ยไหมเงินถกั  

เคร่ืองประดบัหวัหุ่นนางราํชาวไทยใหญ่ มีส่วนประกอบของ
เคร่ืองประดบับนส่วนหวัเล็กนอ้ย ความน่าสนใจของหวัหุ่นนางราํชาวไทยใหญ่ อยูใ่นส่วนของทรง
ผม ซ่ึงจกัรพนัธุ ์และคณะไดท้าํการศึกษารูปแบบของทรงผมโบราณจากเอกสารวชิาการของ
นกัวชิาการและนกัโบราณคดีชาวพม่า "หม่อง ตวนิ" มาเป็นแนวทางในการออกแบบทรงผมของ
นางราํ รูปแบบของทรงผมนางราํชาวไทยใหญ่ในตะเลงพา่ยปรากฏเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

มวยผมทรงสูง ใชว้ธีิการติดผมดว้ยเสน้ผมจริงรอบหวัหุ่นแลว้จึง
พนัเสน้ผมเดินรอบไปตามโครงผมที่ติดมากบัหวัของหุ่น จากนั้นประดบัช่อดอกไมท้าํจากผา้ และ
ชายไหวร้อยดว้ยลูกปัดไข่มุกที่มวยผม  

มวยผมปล่อยชาย ใชว้ธีิการติดผมดว้ยเสน้ผมจริงไปตามโครงที่
เตรียมไวเ้ช่นเดียวกนั มีลกัษณะการมวยผมทรงตํ่า ปล่อยชายผมยาวไวบ้ริเวณดา้นขวาเพือ่ใชส้ะบดั
เสน้ผมขณะราํ ขั้นสุดทา้ยคือการประดบัดอกไมผ้า้และเสน้เชือกเงินบริเวณมวยผมเพือ่ความ
สวยงาม   

 

 
 

ภาพท่ี 130    การผมหุ่นนางรําชาวไทยใหญ่จากเส้นผมจริง  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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เคร่ืองประดบัหวัหุ่นฝ่ายมอญ มีลกัษณะเป็นมวยผมมุ่นไวบ้นส่วน
หวัดา้นหนา้และมีผา้ลายดอกพื้นรัดโพกหวัอีกคร้ัง หุ่นฝ่ายมอญมีขั้นตอนการติดเสน้ผมจริงบนหวั
หุ่นคลา้ยหุ่นฝ่ายพม่า ซ่ึงหุ่นที่มีการสร้างทรงผมแบบมอญ ไดแ้ก่ หุ่นพระยาเกรียต์ิ พระยาราม หุ่น
ศิษยม์หาเถรถือตาลปัตร ส่วนหุ่นศิษยม์หาเถรรับผา้ไตรไม่มีผา้โพกหวัแต่มีลกัษณะการมุ่ยมวยผม
เช่นเดียวกนั 

เคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวักากหรือตวัตลก มีลกัษณะและขั้นตอนใน
การสร้างเช่นเดียวกบัหุ่นนายทหารพม่าชุดลาํลอง คือการติดเสน้ผมจริงและโพกผา้บนหวัหุ่น 
ลกัษณะของผา้ที่โพกหวัเป็นผา้พื้นแบบไม่มีลวดลาย 
 1.2 ลักษณะของเส้ือและมือหุ่น 

จากประสบการณ์และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของจกัรพนัธุ ์และคณะ  ทาํให้ลกัษณะ
ของเส้ือ และมือ หุ่นของหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมีความละเอียดอ่อนและพเิศษกวา่หุ่นกระบอกยคุ
ก่อนและหุ่นกระบอกร่วมสมยัเดียวกนักบัหุ่นของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ ดว้ยการศึกษา
คน้ควา้จากขอ้มูลในพงศาวดาร เอกสารทางวชิาการ ภาพจิตรกรรม และภาพถ่ายของฝ่ายไทยและ
พม่าเป็นแนวทางในการออกแบบพร้อมทั้งสอดผสานจินตนาการ และความใส่ใจในรายละเอียด
ของจกัรพนัธุ ์ทาํใหรู้ปแบบของเส้ือหุ่นมีความประณีตวจิิตรสวยงามทุกตวั มือหุ่นกระบอกตะเลง
พา่ยมีการพฒันารูปแบบในการสร้างจากระบบกลไกของหุ่นหลวงที่มีความซบัซอ้นมากขึ้น รวมถึง
วสัดุที่ใชใ้นการสร้างมือหุ่นมีการพฒันาและทดลองในการใชว้สัดุหลากหลายประเภท หุ่นตะเลง
พา่ยเป็นหุ่นไทยและหุ่นออกภาษาที่ใชล้กัษณะการราํแบบไทย รูปแบบของมือหุ่นจึงมีหลาย
ลกัษณะตามบทบาทของหุ่นแต่ละตวั   
        1.2.1  รูปแบบของเส้ือหุ่น  

หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมีลกัษณะของเส้ือหุ่นที่แตกต่างกนัตามลกัษณะของ
วฒันธรรมของชนชาตินั้นๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ไทย พม่า และมอญ หากแต่ส่ิงที่น่าสนใจของหุ่นชุดน้ี 
คือ รูปแบบของเส้ือหุ่นเหล่าน้ีใชล้วดลายของไทยเป็นพื้นฐานในการออกแบบผสมผสานรวมเขา้
กบัเส้ือหุ่นประเภทต่างๆ เพือ่ใหมี้กล่ินอายของความเป็นไทยเจืออยูใ่นหุ่นตวันั้นแมว้า่จะเป็นหุ่น
แบบอยา่งพม่าก็ตาม เช่น เส้ือหุ่นของพม่าที่มีลกัษณะรูปแบบเคร่ืองแต่งกายพม่าที่ใชล้วดลายของ
ไทยในการปักตกแต่งลวดลาย ส่ิงพเิศษที่ปรากฏในส่วนประกอบของเส้ือหุ่นกระบอกชุดน้ี ไดแ้ก่ 
การเสริมนวมในบริเวณแขนของหุ่นเพือ่ใหหุ่้นเหมือนมีแขน รวมถึงหุ่นบางตวัมีการเสริมอกกบั
ส่วนของโครงไหล่หุ่นเพือ่ใหหุ่้นดูพึ่งผายและสง่า ซ่ึงสามารถพบเห็นไดใ้นหุ่นทหาร นกัรบต่างๆ 
การปักเส้ือหุ่นเร่ิมจากการร่างและกาํหนดลวดลายขึ้นเป็นแม่แบบบนกระดาษตามขนาดที่ตอ้งการ 
ปักดว้ยวสัดุที่ใชใ้นการปักเส้ือหุ่น ไดแ้ก่ ด้ินมนัสีทอง และสีเงิน ด้ินขอ้ เสน้ไหมสี เสน้ไหมทอง 
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กิมเจง ปุ่ มปูด ลูกปัดสีต่างๆ เล่ือม ปีกแมลงทบั และอญัมณีสี ตามลกัษณะของหุ่นแต่ละตวัที่ได้
ออกแบบไว ้รูปแบบของเส้ือหุ่นตะเลงพา่ยสามารถจาํแนกรูปแบบและลกัษณะออกเป็นฝ่ายไดด้งัน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 131    แบบร่างใชส้าํหรับบอกตาํแหน่งในการปักลวดลายของเส้ือหุ่น  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 

 
 
ภาพท่ี 132   วสัดุท่ีใชใ้นการปักเส้ือหุ่น  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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ภาพท่ี 133    อกหุ่นใชส้าํหรับเสริมให้หุ่นดูมีความพ่ึงผาย  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 
1.2.1.1 เส้ือหุ่นฝ่ายไทย มีลกัษณะเส้ือหุ่นแบบไทยประเพณี โดย

ออกแบบสร้างและดดัแปลง ตามขอ้มูลพงศาวดารและภาพจิตรกรรมไทยผสมผสานกบัจินตนาการ
ของผูส้ร้างจนเกิดเป็นเส้ือหุ่นที่มีความวจิิตรสวยงาม และมีรายละเอียดอนัประณีตพถีิพถินั เส้ือหุ่น
ฝ่ายไทยสามารถจาํแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. เส้ือหุ่นตวัเอก เป็นเส้ือหุ่นที่มีรูปแบบสวยงาม มีรายละเอียดของ
ลวดลายและขั้นตอนในการปักเส้ือหุ่นที่ซบัซอ้น โดยเส้ือหุ่นตวัเอกประกอบดว้ย 

เส้ือหุ่นสมเด็จพระมหาธรรมราชา ลกัษณะเส้ือมีรูปแบบไทย
ประเพณี โดยการออกแบบและวางแม่ลายของเส้ือหุ่นใหม่ใหมี้ความสวยงามและโดดเด่น เส้ือหุ่น
ของสมเด็จพระมหาธรรมราชา มีลกัษณะการปักลวดลายไทยบนผา้พื้นสีม่วง สามารถแบ่งออกเป็น
ส่วนประกอบต่างๆ ไดแ้ก่ เส้ือหุ่นดา้นใน สร้างจากผา้อินเดียที่มีลวดลายสวยงามไม่มีการปัก
เดินไหมเป็นลวดลาย โดยเลือกส่วนของลวดลายที่สวยงามเยบ็เป็นเส้ือหุ่นพร้อมปักเล่ือมประดบั 
ส่วนที่สอง กรองคอและอินธนูปักประดบัอญัมณีและปีกแมลงทบั ส่วนที่สาม เส้ือหุ่นรอง เป็นส่วน
ที่ทาํใหหุ่้นดูคลา้ยกบักาํลงัสวมเส้ือซ่ึงอยูบ่ริเวณส่วนของแขนหุ่นและหนา้อก บริเวณดา้นล่างมีเชิง
ไหวรูปพญานาค และส่วนสุดทา้ย คือ ผา้ปักปิดบริเวณขอ้มือหุ่นมีลกัษณะคลา้ยกบัสนบัขอ้มือ คอ
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หุ่นสวมสร้อยไข่มุก พร้อมประดบัดว้ยทบัทรวงสร้างจากทองประดบัพลอยสีม่วง และสายสร้อย
คลา้ยสงัวาลย ์

เส้ือหุ่นพระนางสุพรรณกลัยา มีลกัษณะเส้ือหุ่นแบบชุดโขนละคร 
ความพเิศษของเส้ือหุ่นพระนางสุพรรณกลัยา คือ สีของเส้ือหุ่นมีความสอดคลอ้งกบัเคร่ืองประดบั
ของหุ่น เส้ือหุ่นเป็นผา้สีขาวนวลมีลายไทยสีทองปักเล่ือมประดบั ผา้ห่มนางของหุ่นมีสีเดียวกนัเส้ือ
หุ่น ส่วนเคร่ืองประดบัไดแ้ก่ กรองคอของพระนางสุพรรณกลัยาสร้างจากเงินเช่นเดียวกบั
เคร่ืองประดบัหวัหุ่นของพระนาง ทบัทรวงสร้างจากทองตรงกลางเป็นพลอยสีแดงประดบัเพชร
รอบ สวมสร้อยสงัวาลยป์ระดบัดว้ยทบัทิมสยามสีชมพ ูเส้ือหุ่นของพระนางฯ แตกต่างจากหุ่นตวั
นางตวัอ่ืนๆ เม่ือปรากฏในฉากขบวนส่งพระนางไปพม่าจะมีความโดดเด่นและแตกต่าง เน่ืองจาก
หุ่นพระนางฯ ลอ้มรอบดว้ยหุ่นกระบอกสนมนางในที่มีเคร่ืองประดบัเป็นสีทองประกอบอยูโ่ดย
ส่วนมาก 

เส้ือหุ่นสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ มีลกัษณะ
แบบเดียวกนั โดยสามารถจาํแนกเส้ือหุ่นออกเป็น 3 ชุด ดงัน้ี 

เส้ือหุ่นชุดลาํลอง (ชุดตีไก่) ลกัษณะเส้ือหุ่นดา้นใน บริเวณคอหุ่นมี
ลกัษณะแบบเส้ือคอจีนปักลวดลายดว้ยด้ินและไหมทองบนผา้พื้นสีดาํ เส้ือหุ่นดา้นในเป็นผา้พื้นสีดาํ
เช่นเดียวกนั ไม่มีการปักลวดลายแต่อยา่งใด  คอหุ่นสวมสร้อยประดบัดว้ยเพชร พลอยสีเขียว แซม
ดว้ยพลอยสีแดง กรองคอหุ่นสร้างจากทองคาํประดบัเพชร เส้ือคลุมดา้นนอกเป็นผา้พื้นสีแดงปัก
เดินเสน้ดว้ยไหมทองเป็นลวดลายธรรมชาติแบบจิตรกรรมไทย บริเวณไหล่หุ่นสวมอินธนูรูปเศียร
พญานาคประดบัดว้ยพลอยสีสม้ เขียว และชมพ ูเกล็ดพญานาคประดบัดว้ยปีกแมลงทบั ตน้แขนหุ่น
ประดบัดว้ยลายหนา้พญานาค ขอบของเส้ือทั้ง 2 ขา้งปักเป็นรูปพญานาคขา้งละ 3 ตวั ดวงตา
พญานาคประดบัอญัมณีและเกล็ดประดบัดว้ยปีกแมลงทบั ระหวา่งเศียรของพญานาคคู่แรกประดบั
หวัเขม็ขดัสร้างจากทองประดบัทบัทิมสีชมพแูซมดว้ยพลอยสีเขียว สนบัขอ้มือหุ่นปักเป็นลวดลาย
หนา้สิงห์บนผา้พื้นสีดาํ ส่วนเส้ือหุ่นของสมเด็จพระเอกาทศรถ มีลกัษณะและรายละเอียดคลา้ยคลึง
กบัเส้ือหุ่นสมเด็จพระนเรศวร โดยสีของเส้ือหุ่นแตกต่างกนั เส้ือหุ่นหลกัของสมเด็จพระเอกาทศรถ
เป็นสีนํ้ าเงินฟ้า และเส้ือหุ่นรองเป็นผา้สกัหลาดผา้สีเขียวใบตอง ส่วนสนบัขอ้มือหุ่นปักบนผา้พื้นสี
นํ้ าเงินฟ้าเช่นเดียวกบัเส้ือหุ่นหลกั สร้อยคอหุ่นประดบัดว้ยทบัทิมสีชมพลูอ้มเพชร  กรองคอและหวั
เขม็ขดัประดบัดว้ยทบัทิมสีชมพู 
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ภาพท่ี 134    หุ่นกระบอกสมเดจ็พระมหาธรรมราชา  
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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ภาพท่ี 135    หุ่นกระบอกพระนางสุพรรณกลัยา  
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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ภาพท่ี 136    หุ่นกระบอกสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช (ชุดลาํลอง)  
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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ภาพท่ี 137    หุ่นกระบอกสมเดจ็พระเอกาทศรถ (ชุดลาํลอง)  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 

เส้ือหุ่นชุดสูจ้ระเข ้และ ชุดทาํนายฝัน ลกัษณะเส้ือหุ่นสร้างจากผา้
สกัหลาดสีม่วงเขม้ คอเส้ือหุ่นมีลกัษณะแบบเส้ือคอจีน ไม่มีเส้ือหุ่นรอง บริเวณก่ึงกลางของเส้ือหุ่น
และขอบแขนเส้ือหุ่น ปํกลวดลายเถาและดอกไมแ้บบจิตรกรรมไทยดว้ยเสน้ไหมเงิน กรองคอและ
อินธนูปักลวดลายเถาดว้ยเสน้ไหมเงินบนพื้นผา้สีดาํทาํใหล้วดลายโดดเด่นสวยงาม สายสร้อยหุ่น
ประดบัอญัมณีสีสม้ ติ่งสายสร้อยของสมเด็จพระนเรศวรประดบัดว้ยพลอยสีชมพ ูส่วนของสมเด็จ
พระเอกาทศรถเป็นพลอยสีฟ้าอ่อน 
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ภาพท่ี 138    หุ่นกระบอกสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และ สมเดจ็พระเอกาทศรถ (ชุดสู้จระเข ้และ ชุด  
                     ทาํนายฝัน)  
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 

เส้ือหุ่นชุดออกตรวจพลและออกรบ  เส้ือหุ่นสร้างจากผา้เน้ือมนั ปัก
ลวดลายชุดเกราะและลวดลายยนัต ์โดยบริเวณแขนหุ่นปักรูปเกราะลายเกล็ดปลาประดบัดว้ยปีก
แมลงทบัลอ้มดว้ยลายหวัสิงห์ สนบัขอ้มือปักลายหวัสิงห์เช่นกนัทั้ง 2 ขา้ง กลางหนา้อกของหุ่นปัก
รูปพญาครุฑ ดา้นล่างของลายครุฑปักลายยนัตม์หาราช ดา้นขา้งของยนัตม์หาราชทางดา้นซา้ยและ
ขวาปักลายยนัตอ์อกศึก บริเวณเส้ือหุ่นดา้นล่างปักเป็นรูปพญานาค กรองคอปักดว้ยลวดลายไทย 
อินธนูเป็นรูปเศียรพญานาคและลวดลายไทย สร้อยคอหุ่นประดบัพลอยสีชมพเูขม้ สายสร้อย
ประดบัเพชรและพลอยสีฟ้าอ่อน เส้ือหุ่นออกรบสมเด็จพระนเรศวรมีพื้นเส้ือสีดาํ ส่วนของสมเด็จ
พระเอกาทศรถมีพื้นเส้ือสีนํ้ าตาล 
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ภาพท่ี 139    หุ่นกระบอกสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และ สมเดจ็พระเอกาทศรถ (ชุดออกตรวจพลและ
        ออกรบ ) เชิดโดย จกัรพนัธ์ุ   
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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2. เส้ือหุ่นตวัรอง เป็นเส้ือหุ่นที่มีรูปแบบสวยงาม ลกัษณะ
รายละเอียดของลวดลายและขั้นตอนในการปักเส้ือหุ่นที่มีรายละเอียดรองลงมา รวมถึงการใช้
เทคนิคอ่ืนเขา้ช่วยในการสร้าง เส้ือหุ่นตวัรองประกอบดว้ย 

เส้ือหุ่นเสนาอาํมาตย ์และ ขนุนางเชิญเคร่ืองสูง (ลอมพอก) ลกัษณะ
เส้ือหุ่นตดัเยบ็จากผา้อินเดียและผา้ลายไทย โดยเส้ือหุ่นเสนาอาํมาตยมี์พื้นผา้สีสม้ และขนุนางเชิญ
เคร่ืองสูงมีพื้นผา้สีแดงเลือดนก ขาว ดาํ และเขียว ไม่มีเส้ือคลุมดา้นนอก ลกัษณะคอเส้ือหุ่นมี
ลกัษณะแบบคอจีน กรองคอปักเป็นลวดลายดอกไมโ้ดยพื้นผา้กรองคอหุ่นแต่ละตวัจะมีสีที่แตกต่าง
กนั นอกจากน้ี บริเวณขอบชายของกรองคอประดบัดว้ยการร้อยลูกปัดสีต่างๆอยา่งงดงาม 
 

 
 

ภาพท่ี 140    หุ่นกระบอกเสนาอาํมาตยฝ่์ายไทย และ ขนุนางเชิญเคร่ืองสูง (ลอมพอก)  
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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เส้ือหุ่นนายทหาร และจตุรังคบาท สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
นายทหารชุดลาํลอง (พระไวย) ลกัษณะเส้ือหุ่นตดัเยบ็จากผา้

กาํมะหยี ่โดยหุ่นนายทหารมีสีเส้ือหุ่นแตกต่างกนั ไดแ้ก่ สีแดง ดาํ นํ้ าเงิน เขียว และเขียวอ่อน คอ
เส้ือหุ่นมีลกัษณะแบบคอจีน กรองคอหุ่นแต่ละตวัปักลวดลายลงบนพื้นผา้สีแตกต่างกนั ลกัษณะ
ลวดลายบนกรองคอเป็นลวดลายกระจงั ดอกไมแ้ละใบไมแ้บบจิตรกรรมไทย บริเวณหนา้อกของ
หุ่นนายทหารแต่ละตวัปักลวดลายแตกต่างกนั เช่น รูปลวดลายดอกไมแ้บบจิตรกรรมไทย  รูปหนา้
สิงห์ ฯลฯ ไหล่หุ่นปักเป็นรูปหวัสิงห์แบบเดียวกนัทุกตวั สนบัขอ้มือหุ่นปักรูปลวดลายเถา
เช่นเดียวกนัทุกตวั 

นายทหารชุดตรวจพลและออกรบ มีลกัษณะเส้ือหุ่นแบบชุดเกราะ 
การปักเส้ือหุ่นนายทหารชุดลาํลอง เส้ือหุ่นตดัเยบ็จากผา้สกัหลาดสีนํ้ าเงิน ดาํ เขียว และม่วงเขม้ 
หากแต่ลวดลายในการปัก เป็นรูปหนา้สิงห์จะมีลกัษณะและรูปแบบที่แตกต่างกนั 

 จตุรังคบาท ลกัษณะเส้ือหุ่นแบบชุดเกราะ คอเส้ือหุ่นมีลกัษณะแบบ
คอจีน พื้นของเส้ือหุ่นเป็นผา้สีแดงพมืพล์วดลายเกล็ดของเกราะดว้ยสีทอง กรองคอปักเดินเสน้ดว้ย
กิมเจงบนพื้นผา้สีแดง ประดบัดว้ยปุ่ มปูดและไหมทอง บริเวณหนา้อกเป็นเกราะปักรูปหนา้สิงห์ 
ช่วงหวัไหล่ตลอดถึงขอ้มือหุ่นปักลวดลายเกราะหวัสิงห์ บนคอหุ่นผกูดว้ยผา้พนัคอสีแดง 
  

 
 

ภาพท่ี 141   หุ่นกระบอกนายทหารลาํลอง  (ชุดพระไวย)  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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ภาพท่ี 142    หุ่นกระบอกนายทหาร (ชุดตรวจพล และ ออกรบ)   
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 

 
 
ภาพท่ี 143    หุ่นกระบอกจตุรังคบาทฝ่ายไทย  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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เส้ือหุ่นทหารชั้นรอง เส้ือหุ่นมีลกัษณะแบบชุดเกราะ คอเส้ือหุ่นมี
ลกัษณะแบบคอจีน  ลวดลายของชุดเกราะแบบเดียวกบัเส้ือหุ่นจตุรังคบาทแต่ไม่มีการปักลวดลาย 
โดยเกราะของเส้ือหุ่นทหารชั้นรองใชเ้ทคนิคการพมิพล์วดลายดว้ยสีทอง จากนั้นจึงระบายสีตกแต่ง
ในส่วนของรายละเอียดเพือ่เพิม่ความสวยงาม  กรองคอหุ่นปักบนพื้นผา้สีดาํมีลกัษณะและรูปแบบ
การปักเช่นเดียวกบักรองคอหุ่นจตุรังคบาท สนบัขอ้มือหุ่นเดินเสน้ดว้ยกิมเจง ไม่ปักประดบั
ลวดลายในสนบัขอ้มือ เส้ือหุ่นทหารชั้นรองแบ่งออกเป็น 2 สี ไดแ้ก่ สีแดงและสีเขียว ส่วน
ผา้พนัคอหุ่นมีสีตามลกัษณะของสีเส้ือหุ่นนั้นๆ 

เส้ือหุ่นพลธงนาํและพลหลงัชา้ง ลกัษณะเส้ือหุ่นเป็นเส้ือหุ่นดา้นใน
ตดัเยบ็จากผา้ลายไทยลวดลายสวยงาม คอเส้ือหุ่นมีลกัษณะแบบคอจีน ดา้นล่างต่อผา้ลายพื้นสี
นํ้ าตาลคลา้ยหุ่นกาํลงันุ่งผา้ เส้ือคลุมดา้นนอกเป็นผา้กาํมะหยีสี่แดงติดกระดุมสีทอง 5 เม็ด ทั้ง
ดา้นซา้ยและขวา กรองคอใชผ้า้พื้นสีดาํและสีแดง มีลวดลายเดินขอบดว้ยแถบทองเสน้เงินเด่ียวปัก
ประดบัด้ินเงินโปร่งและปุ่ มปูด สนบัรัดขอ้มือหุ่นใชผ้า้พื้นสีดาํและสีแดง มีลวดลายเช่นเดียวกบั
กรองคอ โดยเลือกนาํส่วนของลวดลายที่สวยงามมาตดัเยบ็พร้อมติดกระดุมสีทองที่ขอ้มือขา้งละ 2 
เม็ด 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 144    หุ่นกระบอกทหารชั้นรองฝ่ายไทย  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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เส้ือหุ่นพลปืนและพลทหาร มีลกัษณะเป็นเส้ือคอจีน เส้ือหุ่นพลปืน
ดา้นในเป็นผา้กาํมะหยีสี่ม่วงนํ้ าเงิน เดินเสน้ขอบปกคอดว้ยไหมทองถกั ติดกระดุมทองเม็ดเล็ก 5 
เม็ด เส้ือคลุมดา้นนอกเป็นผา้กาํมะหยีสี่เขียวขี้มา้ เดินขอบดว้ยเสน้ไหมเงินถกัพร้อมติดกระดุมทอง 
5  เม็ด สนบัขอ้มือหุ่นตดัเยบ็จากผา้สีเดียวกบัเส้ือดา้นในเดินเสน้ขอบดว้ยไหมเงินถกั 2 ชั้น ติด
กระดุมทองขา้งละ 2 เม็ด คอหุ่นหอ้ยที่บรรจุดินปืนเขาสตัวส์ร้างจากเรซ่ินร้อยดว้ยเชือกสีแดง ส่วน
เส้ือหุ่นพลทหารมีลกัษณะแบบเดียวกบัหุ่นพลปืน แตกต่างกนัในส่วนของสี โดยเส้ือหุ่นพลทหาร
ดา้นในและสนบัขอ้มือหุ่นเป็นผา้กาํมะหยีสี่นํ้ าตาล เส้ือคลุมดา้นนอกเป็นผา้กาํมะหยีสี่แดง 

เส้ือหุ่นพลแบกพระวอ  มีลกัษณะเป็นเส้ือคอจีนปกคอสีม่วง เดิน
ขอบดว้ยแถบทองเสน้เงินเด่ียวตดัเยบ็จากผา้กาํมะหยีสี่แดง ไม่สวมเส้ือคลุมดา้นนอก กรองคอเป้น
ผา้สีม่วงมีขนาดเล็ก เดินขอบดว้ยแถบทองเสน้เงินเด่ียวติดกระดุมตรงกลาง 3 เม็ด สนบัขอ้มือหุ่น
เป็นผา้กาํมะหยีสี่ม่วงเดินขอบชั้นในดว้ยผา้ลายสีแดงพร้อมประดบัริมของขอบชั้นในทั้ง 2 ดา้นดว้ย
แถบทองเสน้เงินเด่ียว 

เส้ือหุ่นทหารมหาดเล็ก ลกัษณะเป็นเส้ือคอจีนตดัเยบ็จากผา้ลวดลาย
อินเดียสีแดงซ่ึงเป็นวสัดุเดียวกนัในการทาํหมวกหุ่นทหารมหาดเล็ก กรองคอหุ่นตดัเยบ็จากผา้
ลกัษณะเดียวกนัเป็นรูปทรงสามเหล่ียมหวัคว ํ่า เดินขอบปกคอและกรองคอดว้ยแถบทองเสน้เงิน
เด่ียว 

3. เส้ือหุ่นเทวดา นางฟ้า และสนมนางใน มีลกัษณะเส้ือหุ่นคลา้ยการ
แต่งกายของโขนละครสามารถแบ่งเส้ือหุ่นออกเป็นตวัพระและตวันาง ดงัน้ี 

เส้ือหุ่นพระยอด และปัจจุเร็จ ลกัษณะเส้ือหุ่นเป็นผา้พื้นสีมีลวดลาย
แบบไทยปักประดบัดว้ยเล่ือมและลูกปัดขนาดเล็ก เคร่ืองประดบัเส้ือหุ่นประกอบดว้ย อินธนูและ
กรองคอ ปักลวดลายไทยแบบลกัษณะคลา้ยโขนละคร สวมสร้อยคอและทบัทรวงทาํจากเงินฉลุลาย 
และสีโป๊วกดลายบนหินสบู่ปิดทองคาํเปลว สีของเส้ือหุ่นพระยอดและปัจจุเร็จ ไดแ้ก่ สีแดง สม้ 
แดงเลือดหมู  นํ้ าตาลเขม้ เหลือง ทอง ทองสม้ ม่วง ม่วงเขม้ ม่วงอ่อน ม่วงนํ้ าเงิน นํ้ าเงิน ฟ้า เขียว 
และเขียวอ่อน ฯลฯ ขอ้มือหุ่นประดบัดว้ยกาํไลร้อยลูกปัดสีและลูกปัดทอง 

เส้ือหุ่นนางยอด รัดเกลา้เปลว และกระบงัหนา้  ลกัษณะเส้ือหุ่นเป็น
ผา้พื้นสีมีลวดลายแบบไทยปักประดบัดว้ยเล่ือมและลูกปัดขนาดเล็ก เช่นเดียวกบัเส้ือหุ่นพระยอด
และปัจจุเร็จ เคร่ืองประดบัเส้ือหุ่นประกอบดว้ย ผา้สไบนางและกรองคอ ปักลวดลายไทยแบบ
ลกัษณะคลา้ยโขนละคร สีของเส้ือหุ่นนางยอด รัดเกลา้เปลว และกระบงัหนา้  ไดแ้ก่  สีแดง สม้ สม้
ทอง ทอง ชมพ ูม่วง นํ้ าตาล นํ้ าตาลสม้ ฯลฯ ขอ้มือหุ่นประดบัดว้ยกาํไลร้อยลูกปัดสีและลูกปัดทอง
เช่นเดียวกบัพระยอดและ ปัจจุเร็จ 
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ภาพท่ี 145    หุ่นกระบอกสนมนางใน ในร้ิวขบวนส่งเสดจ็พระนางสุพรรณกลัยาไปหงสาวดี  
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 

4. เส้ือหุ่นตวักาก หรือตวัตลกฝ่ายไทย  ลกัษณะเส้ือหุ่นมีความพเิศษ
แตกต่างจากหุ่นตวัอ่ืนๆ คือ ลกัษณะเส้ือหุ่นเป็นแบบเส้ือคลุมชั้นนอก เปิดใหเ้ห็นส่วนของหนา้อก
และลาํตวัซ่ึงสร้างจากไฟเบอร์กลาสวสัดุเดียวกนักบัหวัหุ่น สีของอกเป็นสีเดียวกบัสีของใบหนา้หุ่น 
บนหนา้อกและลาํตวัหุ่นเขียนลวดลายยนัตสี์ดาํดดัแปลงจากตาํราคมัภีร์พระเวทยข์อง อาจารยเ์ทพ 
คอหุ่นผกูผา้พนัคอลวดลายยนัตสี์แดง เส้ือหุ่นเป็นผา้ลวดลายไทยสีนํ้ าตาลอ่อน ตดัเยบ็คลา้ยเส้ือจีน
ติดกระดุมผา้แบบผกู ถดัจากลาํตวัของหุ่นเป็นเส้ือหุ่นดา้นในมีลกัษณะคลา้ยผา้นุ่งโจงกระเบนสี
แดงลายพื้น รอบสะเอวของหุ่นคาดผา้ขาวมา้แบบกระวดัจ่า หุ่นตวักากฝ่ายไทยประกอบขาสองขา้ง
เพือ่แสดงความสมจริง ซ่ึงเป็นความพเิศษและแปลกใหม่แตกต่างจากหุ่นตวักากที่ผา่นมาในอดีต ใน
ส่วนของเส้ือหุ่นพระโหราธิบดี มีลกัษณะเส้ือหุ่นคลา้ยหุ่นเสนาอาํมาตยฝ่์ายไทย แตกต่างในส่วน
ของผา้เส้ือหุ่นพระโหราธิบดีเป็นผา้อินเดียสีขาวนวลลวดลายทอง คอหุ่นพระโหราธิปดีคลอ้ง
ประดบักระดานฉนวนสร้างจากพลาสวูด๊ (ไมเ้ทียม) หวับวัขา้งกระดานทั้งส่ีมุมทาํจากงาชา้ง 
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ภาพท่ี 146    หุ่นกระบอกตวัตลก (ตวักาก) ฝ่ายไทย 

 
1.2.1.2 เส้ือหุ่นออกภาษาฝ่ายพม่ามอญ มีลกัษณะเส้ือหุ่นแบบไทยประเพณี

ผสมผสานกบัศิลปะพม่า ออกแบบสร้างและดดัแปลงขึ้นใหม่โดยศึกษาจากขอ้มูลพงศาวดาร และ
ภาพจิตรกรรมไทยและพม่าเป็นแนวทางพอสงัเขป ผสานกบัจินตนาการของผูส้ร้างออกมาเป็นเส้ือ
หุ่นที่มีความวจิิตรสวยงาม แปลกใหม่ รวมถึงมีความประณีตทางดา้นรายละเอียด เส้ือหุ่นออกภาษา
ฝ่ายพม่ามอญสามารถจาํแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. เส้ือหุ่นตวัเอก เป็นเส้ือหุ่นที่มีรูปแบบแปลกใหม่สวยงาม รวมถึงมี
รายละเอียดของลวดลาย วสัดุ และขั้นตอนในการปักเส้ือหุ่นที่ซบัซอ้น เส้ือหุ่นตวัเอกประกอบดว้ย 

เส้ือหุ่นพระเจา้นนัทบุเรง ออกแบบและดดัแปลงจากลกัษณะเคร่ือง
ทรงของพระมหากษตัริยพ์ม่า ผสมผสานลกัษณะความเป็นไทยไดอ้ยา่งลงตวั เส้ือหุ่นมีลกัษณะแบบ
คอจีนตดัเยบ็จากผา้อินเดียลวดลายสวยงาม โครงสีของผา้เป็นสีสม้โดยรวม เส้ือหุ่นใชเ้ทคนิคใน
การต่อสี และลายผา้ โดยเลือกลวดลายที่แตกต่างกนัมาประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งลงตวัสวยงาม ปัก
ประดบัดว้ยด้ิน เล่ือม ลูกปัด และอญัมณี อินธนูมีลกัษณะซอ้น 2 ชั้น มีแถบขา้งหอ้ยยาวลงมา
ลกัษณะคลา้ยเชิงไหวรูปใบไมปั้ก ลวดลายของอินธนูปักเป็นลวดลายใบไมป้ระดบัดว้ยเล่ือมและ
ลูกปัด กรองคอหุ่นพระเจา้นนัทบุเรงมีลกัษณะพเิศษและโดดเด่น โดยกรองคอมีลกัษณะผสมผสาน
กบัหอ้ยหนา้ 3 ชั้น ไล่ขนาดจากขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ ไดล้กัษณะแบบเคร่ืองแต่งกายศิลปะพม่า 
ลวดลายปักเยบ็กรองคอเป็นลวดลายแบบธรรมชาติผสมแบบอยา่งจิตรกรรมไทย ไดแ้ก่ ดอกไมแ้ละ
ใบไม ้เพิม่ความสวยงามดว้ยการปักประดบัเล่ือมและลูกปัด ทบัทรวงตดัเยบ็จากผา้ปักลวดลาย
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ประดบัพลอยสีชมพลูอ้มเพชร แซมดว้ยพลอยสีเขียวอ่อนประกอบติดกบักรองคอ ส่วนคอหุ่น
สร้อยคอและสายสร้อยประดบัดว้ยพลอยสีชมพแูละเพชร 
 

 
  
ภาพท่ี 147    หุ่นกระบอกพระเจา้นนัทบุเรง  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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เส้ือหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชา เป็นเส้ือหุ่นที่ออกแบบขึ้นใหม่โดย 
จกัรพนัธุ ์และ วลัลภิศร์ โดยอาศยัขอ้มูลศิลปะแบบพม่ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างพอสงัเขป 
เส้ือหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชาผสมผสานความเป็นพม่าและความเป็นไทยไดอ้ยา่งลงตวั สวยงาม 
และแปลกใหม่ โดยเส้ือหุ่นสามารถจาํแนกออกเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 

เส้ือหุ่นชุดลาํลอง (ชุดตีไก่)  ลกัษณะเส้ือหุ่นเป็นแบบคอจีนตดัเยบ็
จากผา้เน้ือมนัสีดาํมีลกัษณะคลา้ยเส้ือคลุม ขอบชายเส้ือดา้นล่างประดบัขอบดว้ยผา้ลายสีสม้
ลกัษณะคลา้ยเชิงไหว พร้อมปักลวดลายไทย บริเวณกลางเส้ือหุ่นมีลกัษณะคลา้ยเกราะหนา้เสือตดั
เยบ็ดว้ยหนงัของลูกเสือโคร่งจริง รอบหนงัเสือปักตกแต่งดว้ยลวดลายกนก บริเวณดวงตาของเสือ
ประดบัดว้ยพลอยสีสม้เขม้ ดวงตาดา้นในประดบัพลอยสีเหลือง และดวงตาดาํประดบัดว้ยพลอยสี
นํ้ าเงินเขม้ จมูกเสือประดบัพลอยสีชมพเูขม้ เขี้ยวและฟันเสือสร้างจากเปลือกหอยมุก ผา้คลุม
ดา้นหลงัเส้ือหุ่นตดัเยบ็จากหนงัเสือเช่นกนั ดา้นล่างของเส้ือหุ่นต่อดว้ยผา้ลายตารางคลา้ยผา้โสร่ง
พม่าสีนํ้ าตาล สนบัขอ้มือหุ่นทั้งสองขา้งตดัเยบ็จากหนงัเสือปักประดบัเป็นลวดลายหนา้สิงห์ 
เดินลายดว้ยด้ินและไหมทอง กรองคอมีลกัษณะซอ้นกนั 3 ชั้น ปักประดบัดว้ยอญัมณีและปีกแมลง
ทบัสวยงาม อินธนูมีลกัษณะแบบหงษพ์ม่า ปักเป็นรูปตวัหงษป์ระดบัอญัมฌีและปีกแมลงทบั
เช่นเดียวกนั สร้อยคอหุ่นประดบัดว้ยพลอยสีชมพแูละสีนํ้ าเงินลอ้มเพชร สงัวาลยท์าํจากทองคาํ
ประดบัพลอยสีฟ้าลอ้มเพชร สายของสงัวาลยท์าํจากเพชรเช่นกนั 

เส้ือหุ่นชุดตรวจพลและออกรบ มีลกัษณะเส้ือหุ่นแบบ คอจีน สวม
ชุดเกราะตดัเยบ็จากผา้พื้นสีม่วงลายเสน้ทองแนวตั้ง เกราะปิดแขนมีลกัษณะยาวจนถึงสนบัขอ้มือ
หุ่นปักลวดลายหางสิงห์พม่าทั้งสองขา้ง ลวดลายของเกราะปิดแขนปักลวดลายธรรมชาติแบบ
จิตรกรรมไทย ลายวงเกราะดา้นในประดบัดว้ยปีกแมลงทบั เกราะบริเวณอกเป็นลวดลายลาํตวัสิงห์
พม่าหนัหนา้เขา้หากนัผา้พื้นสีสม้ กลางเกราะประดบัดว้ยพลอยสีชมพ ูกรองคอเส้ือหุ่นสมเด็จพระ
มหาอุปราชาชุดน้ีมีขนาดใหญ่กวา่หุ่นชุดออกรบตวัอ่ืน โดยปักเป็นลวดลายรูปหวัสิงห์พม่าหนัหนา้
เขา้หากนั ผกูลวดลายเป็นรูปประจาํยาม ดวงตาของสิงห์ประดบัอญัมณีสีเขม้ กลางประจาํยาม
ประดบัดว้ยพลอยสีเหลือง ลวดลายชุดเกราะปักบนพื้นผา้สีสม้เป็นหลกั แซมดว้ยผา้สีนํ้ าเงินฟ้า  
สร้อยคอหุ่นประดบัดว้ยอญัมณีสีชมพสูวยงาม 
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ภาพท่ี 148    หุ่นกระบอกสมเดจ็พระมหาอุปราชา (ชุดลาํลอง)   
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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ภาพท่ี 149    หุ่นกระบอกสมเดจ็พระมหาอุปราชา (ชุดตรวจพลและออกรบ)  เชิดโดย จกัรพนัธ์ุ  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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เส้ือหุ่นมงัจาปโร มีลกัษณะเคร่ืองแต่งกายแบบชาวพม่าชั้นสูง 
สามารถจาํแนกออกได ้2ชุด ดงัน้ี 

เส้ือหุ่นชุดลาํลอง ลกัษณะเส้ือแบบคอจีนตดัเยบ็จากผา้พื้นสีทอง 
เส้ือหุ่นตดัเยบ็จากผา้พื้นสีดาํปักประดบัลวดลายดอกไมด้ว้ยไหมจีน ปุ่ มปูด ลูกปัด และเล่ือม 
ส่วนล่างของเส้ือหุ่นต่อดว้ยผา้สีนํ้ าตาลลายดอกไม ้สนบัขอ้มือหุ่นปักลวดลายแบบเกล็ดปลาประดบั
ดว้ยปีกแมลงทบั กรองคอเส้ือหุ่นมงัจาปโร คลา้ยกบักรองคอหุ่นเสนาอาํมาตยฝ่์ายไทย 

เส้ือหุ่นชุดตรวจพลและออกรบ มีลกัษณะเส้ือหุ่นแบบ คอจีนปัก
ลวดลายดอกไมสี้ทองบนพื้นผา้สีแดง สวมชุดเกราะตดัเยบ็จากผา้พื้นสีนํ้ าเงินปักปุ่ มปูดประดบั 
เกราะปิดหนา้อกปักลวดลายพญานาคประดบัอญัมณีบนพื้นผา้สีดาํ เกราะปิดแขนทั้งสองขา้งปัก
ลวดลายแบบจิตรกรรมไทยบนพื้นผา้สีดาํ ลายของเกราะที่แสดงลกัษณะคลา้ยแผน่เหล็กของเกราะ
ปักจากด้ินโปร่งสีเงินตดัขอบแผน่เกราะดว้ยด้ินโปร่งสีทอง กรองคอคลา้ยกรองคอของนายทพัพม่า 
มีลกัษณะซอ้นกนั 2 ชั้น ชั้นบนปักลวดลายหนา้สิงห์ประดบัอญัมณี และชั้นล่างกรองคอปักลวดลาย
ธรรมชาติแบบจิตรกรรมไทย บนสนบัขอ้มือหุ่นปักลวดลายธรรมชาติบนพื้นผา้สีดาํ 

เส้ือหุ่นพระสงัขทตั มีลกัษณะเคร่ืองแต่งกายแบบชาวพม่าชั้นสูง 
สามารถจาํแนกออกได ้2ชุดเช่นเดียวกบัเส้ือหุ่นมงัจาปโร ดงัน้ี 

เส้ือหุ่นชุดลาํลอง  เส้ือหุ่นดา้นในมีลกัษณะเส้ือคอจีนตดัเยบ็จาก
ผา้พื้นสีเขียวอ่อน ติดกระดุมชายขา้งดา้นขวาทาํจากวสัดุโลหะสีทองรูปดอกไมฝั้งเพชร สวม
สร้อยคอประดบัดว้ยปีกแมลงทบั เพชร พลอยสีชมพแูละพลอยสีเหลือง ดา้นล่างของเส้ือดา้นในตดั
เยบ็จากผา้ลายตารางคลา้ยโสร่งพม่าสีฟ้า เส้ือคลุมดา้นนอกตดัเยบ็ดว้ยผา้อินเดียพื้นสีม่วงลวดลาย
ดอกไมสี้เหลือง ขอบเส้ือคลุมทั้งสองขา้งเยบ็แถบผา้ลายดอกสีทองประดบัดว้ยปุ่ มปูด 

เส้ือหุ่นชุดตรวจพลและออกรบ มีลกัษณะเส้ือหุ่นแบบ คอจีนปัก
ลวดลายดอกไม ้สวมชุดเกราะ ตดัเยบ็จากผา้พื้นสีนํ้ าเงิน ขอบดา้นล่างของเส้ือหุ่นเป็นสีเขียว เกราะ
ปิดหนา้อกและสนบัรัดขอ้มือปักลวดลายธรรมชาติแบบจิตรกรรมไทย เกราะปิดแขนทั้งสองขา้งปัก
ลวดลายธรรมชาติแบบจิตรกรรมไทย ไดแ้ก่ ดอกไมแ้ละใบไม ้บนพื้นผา้สีม่วง กรองคอคลา้ยกรอง
คอของนายทพัพม่า มีลกัษณะซอ้นกนั 3 ชั้น ปักลวดลายไทยแบบธรรมชาติประดบัอญัมณี กรองคอ
ชั้นบนปักลวดลายบนพื้นผา้สีม่วง ชั้นที่สองปักลวดลายบนพื้นผา้สีดาํ และชั้นล่างกรองคอปักบน
พื้นผา้สีแดง 
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ภาพท่ี 150    หุ่นกระบอกมงัจาปโร (ชุดลาํลอง)  
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 

 
 
ภาพท่ี 151   หุ่นกระบอกพระสงัขทตั (นดัจินหน่อง) (ชุดลาํลอง)  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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2. เส้ือหุ่นตวัรอง เป็นเส้ือหุ่นที่มีรูปแบบสวยงาม ลกัษณะเส้ือหุ่นมี
รายละเอียดของลวดลายและขั้นตอนในการปักเส้ือหุ่นที่มีรายละเอียดรองลงมา รวมถึงมีการใช้
เทคนิคอ่ืนเขา้ช่วยในการสร้าง เส้ือหุ่นตวัรองประกอบดว้ย 

เส้ือหุ่นเสนาพม่า (เสนาแดง) ลกัษณะเส้ือหุ่นออกแบบโดยใชข้อ้มูล
เคร่ืองแต่งกายของ  ขนุนางพม่าเป็นแนวทางในการตดัเยบ็เส้ือหุ่นพอสงัเขป รวมถึงการผสมผสาน
ลกัษณะเส้ือหุ่นจากจินตนาการ เส้ือหุ่นดา้นในมีลกัษณะเส้ือแบบคอจีนสีครีม ดา้นล่างตดัเยบ็จาก
ผา้ลายตารางคลา้ย  โสร่งพม่า ซ่ึงทาํใหหุ่้นดูราวกบักาํลงันุ่งผา้ โดยหุ่นเสนาพม่านุ่งผา้ 2 แบบ ไดแ้ก่ 
แบบลายตารางสีเขียวนํ้ าเงิน และแบบลายตารางสีแดงเขียว เส้ือคลุมดา้นนอกตดัเยบ็ดว้ยผา้กาํมะหยี่
สีแดง มีลกัษณะแบบเส้ือจีน ขอบชายเส้ือและขอบแขนเส้ือของเส้ือคลุมเดินขอบดว้ยผา้อินเดียสี
ทองมีลวดลายสวยงาม 
  

 
 
ภาพท่ี 152    หุ่นกระบอกเสนาพม่า (เสนาแดง)  
 

เส้ือหุ่นนายทหารพม่าชุดลาํลอง มีลกัษณะเคร่ืองแต่งกายแบบศิลปะ
พม่าผสมผสานลกัษณะความเป็นไทย คลา้ยคลึงกบัเส้ือหุ่นมงัจาปโร เส้ือหุ่นนายทหารพม่าที่สาํคญั 
ไดแ้ก่  



220 
 

 

เส้ือหุ่นพระยาลอ เส้ือหุ่นมีลกัษณะแบบคอจีนสีทอง ตวัเส้ือตดัเยบ็
จากผา้พื้นสีนํ้ าเงิน ปักประดบัดว้ยไหมจีน ด้ินมนั เล่ือม และลูกปัดเป็นรูปดอกไม ้กรองคอหุ่นพระ
ยาลอคลา้ยกรองคอหุ่นเสนาอาํมาตยฝ่์ายไทย ไม่ปักสนบัขอ้มือ 

เส้ือหุ่นสมิงจอคราน ลกัษณะเส้ือหุ่นแบบคอจีนสีนํ้ าตาลลายดอกไม ้
ตดัเยบ็จากผา้พื้นสีนํ้ าตาลลายตารางสีแดง ขอบดา้นล่างเยบ็ต่อผา้ลายตารางสีแดง เส้ือหุ่นปัก
เดินเสน้ดว้ยกิมเจงมีลกัษณะคลา้ยหุ่นกาํลงัสวมเส้ือ ลวดลายภายในปักประดบัดว้ยกระดุมรูป
ดอกไมโ้ลหะสีทอง ลูกปัด เล่ือม และอญัมณี สนบัขอ้มือหุ่นปักลวดลายดอกไมแ้ละใบไมบ้นพื้นผา้
สีแดง กรองคอและอินธนูซอ้น 2 ชั้น ปักลวดลายเถาแบบจิตรกรรมไทยบนพื้นผา้สีแดง  

เส้ือหุ่นซกัแซกกระยอถ่าง เส้ือดา้นในมีลกัษณะแบบเส้ือคอจีน ติด
กระดุมชายขา้งดา้นขวา ดา้นล่างเส้ือหุ่นเยบ็ต่อดว้ยผา้ถอลายตารางส่ีเหล่ียมสีแดงและนํ้ าเงิน เส้ือ
คลุมดา้นนอกตดัเยบ็จากผา้สีดาํลายแนวตั้ง ขอบเส้ือและชายขอบแขนเส้ือขอ้มือหุ่นเดินขอบดว้ย
เสน้แถบทอง 

เส้ือหุ่นนายทหารพม่าชุดตรวจพล และชุดออกรบ มีลกัษณะเส้ือหุ่น
คลา้ยคลึงกบัเส้ือหุ่นออกรบของมงัจาปโรและพระสงัขทตั ลกัษณะลวดลายของเกราะปักเป็นรูป
สิงห์หรือพญานาค เส้ือหุ่นนายทหารพม่าชุดตรวจพล และออกรบแต่ละตวัมีสีพื้นเส้ือที่แตกต่างกนั 
เช่น เส้ือสีเขียวลายแนวตั้งสีชมพเูหลือง และเส้ือผา้พื้นสีนํ้ าเงินกรมท่าลายตาราง เส้ือหุ่นนายทหาร
พม่าที่ปรากฏ ไดแ้ก่ เส้ือหุ่นพระเจา้แปร มีเส้ือหุ่นลายตารางบนพื้นผา้สีกรมท่า เกราะปิดแขนปัก
ลวดลายหนา้สิงห์ทั้งสองขา้ง เกราะบริเวณหนา้อกปักลวดลายพญานาค กรองคอหุ่นซอ้น 2 ชั้น ชั้น
บนปักลวดลายพญานาค ชั้นล่างปักลวดลายเถา สนบัขอ้มือปักเป็นลวดลายจิตรกรรมไทย 

 

 
 

ภาพท่ี 153    หุ่นกระบอกพระยาลอ  
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ภาพท่ี 154    หุ่นกระบอกสมิงจอคราน  
 

 
 

ภาพท่ี 155    หุ่นกระบอกซกัแซกกระยอถ่าง  
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ภาพท่ี 156   หุ่นกระบอกนายทหารพม่า (ชุดตรวจพล และชุดออกรบ)  
 

เส้ือหุ่นจตุรังคบาทพม่า  ลกัษณะเส้ือหุ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 สี 
ไดแ้ก่ เส้ือแบบคอจีนสีเขียวลวดลายไทยสีทองประดบัปุ่ มปูด เส้ือหุ่นตดัเยบ็จากผา้ลายตารางสีแดง
ดาํ และเส้ือแบบคอจีนสีนํ้ าเงินลายดอกไมสี้ทอง เส้ือหุ่นตดัเยบ็จากผา้ลายตารางสีแดงนํ้ าเงิน กรอง
คอและเกราะปิดแขนปักลวดลายไทยและลายเกล็ดปลา สนบัขอ้มือหุ่นปักลวดลายไทยเช่นกนั 
เกราะบริเวณหนา้อกปักลายรูปมงักร ดวงตาประดบัอญัมณีสีเขียวอ่อนดา้นบนหวัมงักรบนพื้นผา้สี
ดาํ ส่วนบริเวณปากมงักรปักลวดลายบนพื้นผา้สีแดง 

เส้ือหุ่นทหารชั้นรอง ลกัษณะเส้ือหุ่นแบบคอจีนเดินขอบดว้ยกิมเจง
และแถบทองเสน้เงินเด่ียว เส้ือหุ่นทหารชั้นรอง ตดัเยบ็ดว้ยผา้เน้ือมนัแบ่งออกตามสี ไดแ้ก่ สีแดง
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อมนํ้ าตาล ฟ้า และเทา มีการใชเ้ทคนิคการพมิพล์วดลายหวัมงักรสีทอง ซ่ึงเป็นแม่ลายเดียวกบัเส้ือ
หุ่นจตุรังคบาท จากนั้นจึงระบายสีตกแต่งรายละเอียดบนลวดลาย สนบัขอ้มือหุ่นตดัเยบ็ดว้ยผา้
กาํมะหยีสี่แดง เดินขอบดว้ยกิมเจงและแถบทองเสน้เงินเด่ียวไม่ปักลวดลาย กรองคอปักลวดลาย
ไทยประดบัดว้ยเล่ือมและปุ่ มปูดลกัษณะเดียวกบักรองคอจตุรังคบาทพม่า 

 

 
 
ภาพท่ี 157    หุ่นกระบอกทหารชั้นรองฝ่ายพม่า  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 
เส้ือหุ่นพลธงนาํ และพลหลงัชา้งพม่า  ลกัษณะเคร่ืองแต่งกาย

คลา้ยคลึงกนั โดยแตกต่างกนัในส่วนของสีเส้ือหุ่น เส้ือหุ่นพลธงนาํดา้นในมีลกัษณะแบบเส้ือคอจีน
ตดัเยบ็ดว้ยผา้สีขาวติดกระดุมสีดาํ เดินขอบปกคอเส้ือดว้ยไหมทองถกั ดา้นล่างเยบ็ต่อดว้ยผา้ลาย
ตารางคลา้ยโสร่งพม่าสีนํ้ าตาล เส้ือคลุมดา้นนอกตดัเยบ็จากผา้กาํมะหยีสี่ม่วงเขม้ ปักเดินเสน้ขอบ
เส้ือคลุมดว้ยแถบทองเสน้เงินคู่ สองแถว ส่วนเส้ือหุ่นพลหลงัชา้งพม่า ดา้นในมีลกัษณะแบบเส้ือคอ
จีนตดัเยบ็ดว้ยผา้สีนํ้ าเงิน และม่วงอ่อน ติดกระดุมโลหะรูปดอกไมฝั้งเพชรบริเวณชายขา้งดา้นขวา 
เดินขอบปกคอเส้ือดว้ยไหมทองถกั ดา้นล่างเยบ็ต่อดว้ยผา้ลายตารางคลา้ยโสร่งพม่าสีนํ้ าเงิน เส้ือ
คลุมดา้นนอกตดัเยบ็จากผา้กาํมะหยีสี่แดงเลือดนก แบบของเส้ือมีลกัษณะเดียวกบัเส้ือหุ่นพลธงนาํ 
หุ่นทั้งสองแบบไม่สวมกรองคอและประดบัสนบัขอ้มือ 
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เส้ือหุ่นมหาดเล็กพม่า (ถือสพัธน) ลกัษณะเส้ือดา้นในแบบคอจีนตดั
เยบ็จากผา้สีขาวติดกระดุมผา้แบบจีนบริเวณชายขา้งดา้นขวา ดา้นล่างเยบ็ต่อผา้เป็นผา้นุ่งหุ่นพื้นสี
ม่วงลายตารางตรงกลางปักลายคลา้ยดอกไมข้นาดเล็ก เส้ือคลุมดา้นนอกเป็นผา้พื้นสีนํ้ าเงินไม่มี
ลวดลาย ขอบเส้ือคลุมเดินดว้ยเสน้แถบเงินและเสน้ลูกไมสี้ทอง ขอบแขนเส้ือคลุมบริเวณขอ้มือตดั
เยบ็จากผา้พื้นสีดาํลายดอกไมสี้ทอง 

3. เส้ือหุ่นนางราํชาวเง้ียว ลกัษณะของเคร่ืองแต่งกายออกแบบ
ประยกุตจ์ากเคร่ืองแต่งกายพม่าแบบโบราณ สามารถจาํแนกออกไดด้งัน้ี 

เส้ือหุ่นนางราํผมทรงสูง มีเคร่ืองแต่งกาย 2 แบบ ไดแ้ก่ 
เส้ือหุ่นแบบเส้ือคลุม ตดัเยบ็จากผา้อินเดียสีเขียวอ่อนลายทอง เดิน

ขอบดว้ยผา้ลายไทยสีแดงที่ประดบัขอบลายลูกไมส้วยงาม ขอบเส้ือคลุมดา้นบนปักลวดลายใบไม้
บนผา้พื้นสีแดงประดบัดว้ยหอ้ยชายยาว ปลายหอ้ยชายมีลกัษณะคลา้ยพดัจีน ติดหวัเขม็ขดั
ประดบัอญัมณี เส้ือหุ่นดา้นในมีลกัษณะแบบผา้กระโจมอก ตดัเยบ็จากผา้พื้นสีดาํเดินขอบดา้นบน
ดว้ยผา้ลายไทย คอหุ่นประดบัสร้อยเพชรและสร้อยร้อยลูกปัด ขอ้มือหุ่นสวมกาํไลร้อยลูกปัด
เช่นกนั ผา้นุ่งหุ่นมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ผา้ทอลายขวางสีเขียว แดง และผา้ทอสีเทานํ้ าเงินขอบสีเขียวต่อ
แถบลายดว้ยผา้อินเดียสีกรมท่า ปักประดบัดว้ยเล่ือมและลูกปัดเพิม่ความสวยงาม 

เส้ือหุ่นแบบคอจีน ตดัเยบ็จากผา้อินเดียสีขาวลายทอง ปกคอเส้ือปัก
ประดบัลูกปัดลายดอกไม ้สวมสร้อยคอลูกปัดสีเขียว ขอบเส้ือเดินแถบดว้ยผา้ลายไทยสีแดงอ่อน
ประดบัดว้ยปุ่ มปูดชายเส้ือประดบัลูกไม ้ผา้นุ่งหุ่นเป็นผา้ทอพื้นเมืองมี 2 สี ไดแ้ก่ สีกรมท่า และ สี
บานเยน็ ผา้นุ่งหุ่นต่อแถบลายดว้ยผา้อินเดียสีบานเยน็ลวดลายงดงาม ปักประดบัดว้ยเล่ือมและ
ลูกปัดเพิม่ความสวยงาม ขอ้มือหุ่นสวมกาํไลร้อยลูกปัดเช่นกบัเส้ือหุ่นแบบเส้ือคลุม 

เส้ือหุ่นนางราํมวยผมปล่อยชาย มีลกัษณะเคร่ืองแต่งกายแบบ
เดียวกนั เส้ือคลุมหุ่นดา้นนอกมีสีที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ สีเหลืองอ่อน และสีเหลืองเขม้ ตดัเยบ็จากผา้
บางเดินขอบเส้ือคลุมดว้ยแถบทองเสน้เงินคู่ ติดหอ้ยชายลกัษณะคลา้ยพดัจีนขนาดเล็กทั้ง 2 ขา้ง เส้ือ
หุ่นดา้นในมีลกัษณะแบบผา้กระโจมอกตดัเยบ็จากผา้ไทยสีม่วงลายทอง คอหุ่นประดบัผา้แถบทอง 
สวมสร้อยไข่มุก ผา้นุ่งหุ่นตดัเยบ็จากผา้ทอพม่าพื้นเมืองลวดลายสวยงามและสีสนัสดใส 
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ภาพท่ี 158    หุ่นกระบอกนางรําชาวไทยใหญ่  
 

4. เส้ือหุ่นฝ่ายมอญ มีลกัษณะเคร่ืองแต่งกายคลา้ยเส้ือหุ่นพม่า มี
ลกัษณะเรียบง่ายกวา่แต่มีอตัลกัษณ์แบบเคร่ืองแต่งกายชาวมอญ อีกทั้งยงัเป็นการแยกใหเ้ห็นชดัเจน
ถึงลกัษณะของหุ่นมอญและหุ่นพม่า เส้ือหุ่นประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

เส้ือหุ่นพระมหาเถรคนัฉ่อง และสามเณร  มีลกัษณะเส้ือหุ่นแบบ
ครองผา้จีวรมว้นลูกบวบ เส้ือหุ่นดา้นในเป็นถุงผา้สีนํ้ าตาลแกมแดง เส้ือหุ่นดา้นนอกตดัเยบ็เป็นผา้
จีวรสีนํ้ าตาลแกมแดงเช่นกนั จากนั้นจึงนาํมาคลอ้งพนัเขา้กบัตวัหุ่นคลา้ยกบัวธีิการครองผา้ของ
พระภิกษุจริง หุ่นพระมหาเถรคนัฉ่องสวมประคาํทาํจากไม ้ผา้คลุมไหล่หุ่นตดัเยบ็จากผา้สีนํ้ าตาล
เขม้ ส่วนหุ่นสามเณรลกัษณะเส้ือหุ่นแบบเดียวกบัพระมหาเถรคนัฉ่อง ไม่สวมประคาํและคลุมผา้
คลุมไหล่ 

เส้ือหุ่นพระยาเกีรยติ ลกัษณะเส้ือดา้นในตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายสีขาว
นวลติดกระดุมโลหะฝังอญัมฌีสีแดง ผา้นุ่งหุ่นมีลกัษณะเป็นผา้ทอพื้นเมืองสีนํ้ าตาลแกมดาํ เส้ือ
คลุมดา้นนอกตดัเยบ็จากผา้ทอสีชมพโูอลดโ์รส ( Old Rose) ลวดลายสานสีนํ้ าตาลและสีเขียว เดิน
ขอบเส้ือคลุมดว้ยผา้พื้นสีดาํลวดลายสีทอง 
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เส้ือหุ่นพระยาราม  ลกัษณะเคร่ืองแต่งกายคลา้ยพระยาเกียรติ เส้ือ
ดา้นในตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายสีขาวนวลติดกระดุมโลหะฝังอญัมณีสีดาํ ลกัษณะผา้นุ่งหุ่นเป็นผา้พื้นสี
ม่วงแกมนํ้ าเงินเขม้ ลวดลายตารางเสน้สีขาวบริเวณกลางตารางเป็นลายดอกไมข้นาดเล็กสีขาว
เช่นกนั เส้ือคลุมดา้นนอกตดัเยบ็จากผา้ทอลวดลายส่ีเหล่ียมสีขาวบนพื้นผา้สีแดง เดินขอบเส้ือคลุม
ดว้ยผา้พื้นสีดาํลวดลายสีทองแดง 

เส้ือหุ่นศิษยม์หาเถรถือตาลปัตร เส้ือดา้นในมีลกัษณะแบบเส้ือคอตั้ง 
ตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายสีขาวนวล ติดกระดุมโลหะฝังอญัมฌีสีแดงบริเวณปกคอเส้ือ 1 เม็ด ผา้นุ่งหุ่นมี
ลกัษณะคลา้ยโสร่งลายตารางสีแดงเลือดนก เส้ือคลุมดา้นนอกตดัเยบ็จากผา้ฝ้ายทอสีนํ้ าเงิน 

เส้ือหุ่นศิษยม์หาเถรรับผา้ไตร เส้ือดา้นในมีลกัษณะแบบเดียวกบัหุ่น
ศิษยม์หาเถรถือตาลปัตร ผา้นุ่งหุ่นตดัเยบ็จากผา้สีแดงมีลกัษณะลายตารางคลา้ยโสร่ง เส้ือคลุมดา้น
นอกตดัเยบ็จากผา้ฝ้ายสีดาํทอเดินขดัเสน้ดว้ยดา้ยสีขาว 

 

 
 

ภาพท่ี 159    หุ่นกระบอกพระมหาเถรคนัฉ่อง และสามเณร 
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ภาพท่ี 160    หุ่นกระบอกพระยาเกีรยติ และ พระยาราม  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 

 
 
ภาพท่ี 161    หุ่นกระบอกศิษยม์หาเถร  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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5. เส้ือหุ่นตวัตลก หรือ ตวักากฝ่ายพม่า มีลกัษณะเส้ือหุ่นคลา้ยเคร่ือง
แต่งกายชาวบา้นพม่าแบบโบราณ ไดแ้ก่ 

เส้ือหุ่นกรรมการไก่พม่า สวมเส้ือคลุมลกัษณะเปิดอกและลาํตวั
เช่นเดียวกบัทนายอุม้ไก่ฝ่ายไทย บริเวณหนา้อกและหนา้ทอ้งเป็นสีเดียวกบัสีของใบหนา้หุ่น มีการ
วาดลวดลายยนัตภ์าษาพม่าสีดาํลงบนหนา้อกและหนา้ทอ้ง ยนัตเ์หล่าน้ีดดัแปลงลวดลายการสกั
ยนัตช์าวพม่าในเอกสารภาพของชาวต่างชาติ คอหุ่นพนัดว้ยผา้พนัคอลายตารางสีเขียวและนํ้ าเงิน  
เส้ือคลุมหุ่นตดัเยบ็จากผา้ทอสีเหลืองไพลลายตาราง ลกัษณะของผา้นุ่งหุ่นคลา้ยผา้โสร่งพม่าลาย
ตารางสีเขียว และสีสม้ 

เส้ือหุ่นทนายอุม้ไก่พม่า เส้ือหุ่นลกัษณะแบบเส้ือพม่ามีคอปกแบบ
คอจีน ตดัเยบ็ดว้ยผา้พื้นสีเทาอ่อน ติดกระดุมขา้งทาํจากไมด้า้นขวา ผา้นุ่งหุ่นมีลกัษณะแบบผา้โสร่ง
พม่าลายตารางสีขาวและสีเขียว 

 

 
 

ภาพท่ี 162    หุ่นกระบอกตวัตลก (ตวักาก) ฝ่ายพม่า 
 
              1.2.2 รูปแบบของมือหุ่น อาวธุ และอุปกรณ์ในมือหุ่น 

หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยเป็นหุ่นกระบอกที่มีความสวยงามและสมจริงในทุก
รายละเอียด จกัรพนัธุ ์ไดก้าํหนดขนาดของตวัของหุ่นกระบอกใหมี้ลกัษณะใกลเ้คียงมนุษยม์าก
ที่สุด โดยยอ่ขนาดหุ่นจากสดัส่วนของมนุษย ์ดงันั้น อาวธุ และอุปกรณ์ในมือหุ่นจึงมีขนาด สดัส่วน 
และรายละเอียดที่สมจริงตามที่จกัรพนัธุไ์ดก้าํหนดไว ้
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1.2.2.1 ลกัษณะของมือหุ่น ลกัษณะมือหุ่นตะเลงพา่ยมีหลายลกัษณะแบบ 
เน่ืองจากทาํการแสดงแบบหุ่นไทย จึงตอ้งอาศยัการร่ายราํเลียนแบบใหใ้กลเ้คียงท่าทางของมนุษย์
มากที่สุด ลกัษณะของมือหุ่นจึงมีรูปแบบมือที่แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะและบทบาทของหุ่น
ในแต่ละตวั มือหุ่นตะเลงพา่ยสามารถขยบัและหยบิจบัส่ิงของไดใ้กลเ้คียงกบัมือของมนุษยอ์นัเป็น
ลกัษณะพเิศษของหุ่นชุดน้ีเช่นกนั วสัดุที่ใชใ้นการสร้างมือหุ่นชุดน้ีไดมี้การทดลองและพฒันาวสัดุ
ที่ใชท้าํน้ิวมือหุ่นเร่ือยมา โดยการทดลองสร้างน้ิวมือหุ่นจากอีพอ๊กซ่ี อะลูมิเนียม เรซ่ิน และพลา
สติคแบบฉีดขึ้นรูป มือหุ่นชุดน้ีมีส่วนประกอบของมือ 3 ส่วน ไดแ้ก่ น้ิวหุ่น มือหุ่น และขอ้มือหุ่น 
หลงัจากนาํส่วนประกอบมาประกอบเขา้เป็นมือหุ่นขั้นต่อไปคือการปิดกระดาษลงสีพลาสติคสีขาว
ทาภายนอกและขดัแต่งผวิดว้ยกระดาษทรายเป็นขั้นตอนสุดทา้ยเช่นเดียวกบัการสร้างหวัหุ่น 
หลงัจากนั้นทาํการยดึมือหุ่นกบัไมต้ะเกียบซ่ึง จกัรพนัธุไ์ดก้าํหนดมาตราฐานไมต้ะเกียบใหมี้ขนาด
ความยาว 49.5 เซนติเมตร วดัจากขอ้มือหุ่น ซ่ึงมีขนาดยาวกวา่ไมต้ะเกียบหุ่นแบบรุ่นเก่า ทาํใหมี้
ความคล่องตวัในการเชิดมากยิง่ขึ้น ลกัษณะของมือหุ่นสามารถจาํแนกออกได ้ดงัน้ี 
  

 
 
ภาพท่ี 163    น้ิวมือหุ่นขนาดต่างๆ สร้างจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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ภาพท่ี 164   มือหุ่นแบบมือรําขนาดต่างๆ 
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 

 
 
ภาพท่ี 165    มือหุ่นแบบมือกาํถาวร สร้างจากวสัดุท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เรซ่ิน (ดา้นบน) เรซ่ินยาง (ดา้น  
                     ล่าง)   
                     (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  



231 
 

 

 
ภาพท่ี 166   ขอ้มือหุ่นสร้างจากวสัดุท่ีแขง็แรง ไดแ้ก่ เรซ่ินแบบแขง็ และอะลูมิเนียม (สาํหรับมือหุ่นแบบ  
                    กาํถาวร)   
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 
1. มือราํแบบช้ีน้ิว มีลกัษณะแบบมือตั้งวงราํ ใชใ้นบทบาทการราํ

แบบช้ีน้ิว โดยน้ิวช้ีมีลกัษณะแบบช้ีคา้งไม่สามารถขยบัได ้ส่วนน้ิวมืออีกสามน้ิวมีลกัษณะเป็นขอ้
ต่อน้ิวละสามขอ้คลา้ยน้ิวมนุษย ์สร้างจากเรซ่ินขดัแต่งไดรู้ปทรง มือราํแบบช้ีน้ิวเป็นลกัษณะมือของ
หุ่นพระมหาธรรมราชา และพระเจา้นนัทบุเรง 
  

 
 
ภาพท่ี 167   มือหุ่นแบบมือรําช้ีน้ิว  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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2. มือราํแบบจีบน้ิว มีลกัษณะแบบมือตั้งวงราํใชใ้นบทบาทร่ายราํ 
น้ิวทุกน้ิว (ยกเวน้น้ิวโป้ง) มีลกัษณะโคง้งอคลา้ยมือราํสร้างจากพลาสติคแบบฉีดขึ้นรูป แบ่งขนาด
ตามลกัษณะของหุ่น ไดแ้ก่ น้ิวมือพระ และน้ิวมือนางซ่ึงมีขนาดต่างกนั มือราํแบบจีบน้ิวเป็น
ลกัษณะมือของหุ่นพระนางสุพรรณกลัยา พระยาเกีรยติ พระยาราม เทวดานางฟ้า สนมนางใน และ
นางราํชาวไทยใหญ่ 
  

 
 
ภาพท่ี 168   มือหุ่นแบบมือรําจีบน้ิว  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 

3. มือกาํแบบเคล่ือนไหวได ้มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
มือกาํลกัษณะเคล่ือนไหวแบบมือตั้งวงราํ ใชใ้นบทบาทร่ายราํและ

หยบิจบัส่ิงของ น้ิวทุกน้ิว (ยกเวน้น้ิวโป้ง) มีขอ้ต่อน้ิวมือน้ิวละสามขอ้คลา้ยน้ิวมนุษย ์อยูใ่นลกัษณะ
มือราํสร้างจากเรซ่ินขดัแต่งรูปทรง เป็นลกัษณะมือของ สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเอกาทศรถ 
สมเด็จพระมหาอุปราชา และหุ่นนายทหาร 

มือกาํลกัษณะเคล่ือนไหวแบบมือธรรมดา ใชใ้นบทบาทร่ายราํ 
เจรจา และหยบิจบัส่ิงของ น้ิวทั้งส่ีน้ิว (ยกเวน้น้ิวโป้ง) มือหุ่นสร้างจากเรซ่ินขดัแต่งรูปทรงหล่อเรียง
ติดกนั มือกาํแบบลกัษณะน้ีมีขนาดที่แตกต่างกนั โดยแบ่งลกัษณะตามมือของผูใ้หญ่และเด็ก มือกาํ
ลกัษณะเคล่ือนไหวแบบมือธรรมดาเป็นลกัษณะมือของ พระมหาเถรคนัฉ่อง สามเณร ศิษยพ์ระมหา
เถร เสนาอาํมาตยฝ่์ายไทย และเสนาพม่า ฯลฯ 

4. มือกาํแบบเคล่ือนไหวไม่ได ้(กาํถาวร)  มีลกัษณะแบบมือกาํไม่
สามารถขยบัไดมื้อหุ่นสร้างจากเรซ่ิน และเรซ่ินยางขดัแต่งรูปทรง มือหุ่นลกัษณะน้ีใชส้าํหรับมือ
ดา้นซา้ยและดา้นขวาหยบิจบัอาวธุและส่ิงของๆ หุ่น เช่น หุ่นตวัเอก ตวัรองฝ่ายบู ๊มือกาํอาวธุขา้ง
ซา้ย หุ่นขนุนางเชิญเคร่ืองสูง มีลกัษณะมือกาํส่ิงของทั้ง 2 ขา้ง ทหารชั้นรอง และทหารมีลกัษณะมือ
กาํอาวธุรูปแบบ ต่างๆ ฯลฯ มือกาํแบบเคล่ือนไหวไม่ได ้สามารถถอดเปล่ียนอาวธุและส่ิงของได ้
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ภาพท่ี 169   มือหุ่นแบบเคล่ือนไหวสามารถกาํได ้อยูใ่นลกัษณะมือตั้งวงรํา  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุโปษยกฤต) 

 

 
 
ภาพท่ี 170   มือหุ่นลกัษณะกาํแบบมือธรรมดา  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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ภาพท่ี 171   มือหุ่นลกัษณะกาํแบบกาํถาวร  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 
1.2.2.2 ลกัษณะอาวธุของหุ่น จกัรพนัธุ ์และคณะไดท้าํการศึกษารูปแบบ

สรรพวธุ ประจาํตวัทหาร แบบโบราณเพือ่ประดบัหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย โดยอาศยัขอ้มูลจาก 
พพิธิภณัฑ ์ภาพจิตรกรรมไทย และหนงัสืออาวธุโบราณของไทยและต่างประเทศ เพือ่เป็นแนวทาง
ในการสร้างอาวธุหุ่นใหส้มจริง จกัรพนัธุ ์ใหค้วามสาํคญัเกี่ยวกบัขนาดและสดัส่วนของอาวธุที่ใช้
ในหุ่นชุดน้ี โดยใหอ้าวธุมีขนาดที่เหมาะสมกบัสดัส่วนของหุ่นอยา่งสมจริง แตกต่างจากลกัษณะ
อาวธุหุ่นกระบอกแบบโบราณที่มีขนาดเล็กกวา่สดัส่วนของหุ่นกระบอก อาวธุที่ปรากฏในหุ่น
ตะเลงพา่ยมีดงัต่อไปน้ี 
 

 
  
ภาพท่ี 172   อาวุธหุ่นตน้แบบสร้างจากไม ้ 
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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1. อาวธุฟันแทง ประกอบดว้ย 
ดาบ  เป็นอาวธุที่ใชร้บในระยะประชิดตวั ดาบไทยมีอยูด่ว้ยกนั 4 

แบบคือดาบหวับวั ดาบหวัตดั ดาบหวัปลาหลด ดาบหวัปลาซิว  มีลกัษณะแตกต่างกนัตามตาํแหน่ง
และฐานะของผูใ้ช้  ในประเทศไทยมีการใชด้าบในการรบตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นตน้มา 
อานุภาพของดาบอยูท่ี่กาํลงัของผูใ้ชเ้ป็นสาํคญั  ดาบมีส่วนประกอบสาํคญั คือ ตวัดาบ กระบงัดาบ 
ดา้มดาบ22 ลกัษณะดาบของหุ่นตะเลงพา่ยปรากฏแบบอ่ืนเพิม่เติม ไดแ้ก่ ดาบหนา้ลูกไก่ ฯลฯ ดาบ
หุ่นสามารถจาํแนกออกไดด้งัน้ี  

 

 
 

ภาพท่ี 173  ภาพร่างดาบลกัษณะต่างๆ ร่างโดย วลัลภิศร์  
                  (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 
พระแสงดาบหุ่นสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ 

ดาบและฝักดาบสร้างจากเรซ่ิน ดา้มดาบมีที่ข ั้นมือทั้งดา้นบนและล่าง บริเวณดา้มจบัพนัดว้ยผา้
สกัหลาดเพือ่ใหมื้อหุ่นจบัชกัดาบไดส้ะดวก รวมถึงไม่ทาํใหด้าบหลุดจากมือหุ่น ปลายของดา้มดาบ
มีลกัษณะคลา้ยหวับวั ใบดาบปิดดว้ยแผน่เงินเปลว พระแสงดาบหุ่นสมเด็จพระนเรศวรปิดดว้ยแผน่

                                                 
        22 มูลนิธิอนุรักษโ์บราณสถานในพระราชวงัเดิม, อาวุธโบราณของไทย, เขา้ถึงเม่ือ  31 
ตุลาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.wangdermpalace.org/exhibition/weapon/thai_stabbing. 
html 
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ทองคาํเปลว  และพระแสงดาบหุ่นสมเด็จพระเอกาทศรถปิดดว้ยแผน่เงินเปลว ฝักดาบถกัร้อยสาย
ดาบดว้ยเชือกสีแดงสวยงามทั้ง 2 เล่ม 

ดาบหุ่นนายทหาร มีลกัษณะคลา้ยพระแสงดาบของสมเด็จพระ
นเรศวร และ ดาบสมเด็จพระเอกาทศรถ ฝักดาบสร้างจากไมแ้ละเรซ่ิน ดา้มดาบไม่มีที่ข ั้นมือ บริเวณ
ดา้มจบัพนัดว้ยผา้สกัหลาดเพือ่ใหมื้อหุ่นจบัชกัดาบไดส้ะดวก ดาบหุ่นนายทหารระบายดว้ยสี
นํ้ าตาล ปลายดา้มดาบ รวมถึงขอ้ของฝักดาบปิดดว้ยแผน่ทองและเงินเปลว ฝักดาบถกัร้อยสายดาบ
ดว้ยเชือกสีแดงเช่นเดียวกนั 

ดาบทหารชั้นรอง สร้างจากวสัดุประเภทไมไ้ผเ่หล่าขึ้นรูปเป็นทรง
ดาบลกัษณะต่างๆ ไม่มีฝักดาบ เน่ืองจากหุ่นกระบอกทหารฝ่ายต่างๆ จาํเป็นตอ้งประดบัดาบเป็น
จาํนวนมาก จกัรพนัธุ ์และคณะจึงทาํการถอดพมิพด์าบลกัษณะต่างๆ แลว้จึงหล่อดว้ยเรซ่ินเพือ่ช่วย
ประหยดัเวลาในการสร้างเม่ือไดด้าบที่หล่อเสร็จแลว้จึงขดัแต่งใหไ้ดรู้ปทรง ระบายสีที่ดา้มดาบดว้ย
สีนํ้ าตาล จากนั้นปิดแผน่เงินเปลว หรือทาสีเงินที่ใบดาบใหส้มจริงเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 

พระขรรค ์เป็นอาวธุมีคมลกัษณะคลา้ยดาบ มีคมสองดา้นตรงกลาง
คอด พระขรรค์ในหุ่นตะเลงพา่ยเป็นอาวธุของ หุ่นสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ 
ในฉากสูจ้ระเขแ้ละฉากทาํนายฝัน พระขรรคแ์ละฝักสร้างจากเรซ่ิน ดา้มพระขรรคมี์ลกัษณะยาวไม่
มีที่ข ั้นมือบริเวณดา้มจบัพนัดว้ยผา้สกัหลาดเพือ่ใหมื้อหุ่นจบัชกัดาบ พระขรรคปิ์ดดว้ยแผน่
ทองคาํเปลว ฝักพระขรรคถ์กัร้อยสายดว้ยเชือกสีแดง ฝักสามารถถอดออกจากมือหุ่นได ้

กระบี่ เป็นอาวธุของหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชาชุดลาํลอง ลกัษณะ
ของกระบี่ออกแบบขึ้นใหม่มีลกัษณะสวยงามและแปลกตา ปลายดา้มกระบี่คลา้ยกลอ้งยาสูบ ดา้ม
กระบี่มีที่ข ั้นมือทั้งดา้นบนและล่าง บริเวณดา้มจบัพนัดว้ยผา้สกัหลาดเพือ่ใหมื้อหุ่นจบัชกัดาบได้
สะดวก รวมถึงไม่ทาํใหด้าบหลุดจากมือหุ่น เล่มกระบี่ปิดดว้ยแผน่เงินเปลว ฝักกระบี่มีลกัษณะเรียว
ถกัร้อยสายกระบี่ดว้ยเชือกสีแดง ปลายฝักติดห่วงร้อยพูสี่แดง ดา้มและฝักกระบี่ปิดทองคาํเปลว 

หอก เป็นอาวธุที่ใชร้บในระยะประชิดตวัอีกแบบหน่ึงมี 2 ชนิด คือ
หอกมีกระบงัและไม่มี กระบงั มีความยาวตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป หอกมีหลายชนิดไดแ้ก่ หอกซดั 
หอกใบพาย หอกใบขา้ว23 หุ่นทหารชั้นรองและพลทหารถือหอกแบบใบขา้ว วสัดุที่ใชส้ร้างใบหอก 
ไดแ้ก่ เรซ่ิน ปิดดว้ยแผน่เงินเปลวใหดู้สมจริง ดา้มหอกสร้างจากไมไ้ผเ่หลาและขดัแต่งใหไ้ด้
รูปทรง จากนั้นระบายสีนํ้ าตาลเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 

                                                 
        23เร่ืองเดียวกนั. 
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งา้วและของา้ว  (พระแสงของา้ว)  อาวธุทั้งสองชนิดน้ีเป็นอาวธุ
ประเภทเดียวกนั แต่แตกต่างกนัตรงที่ของา้วจะมีขอสาํหรับสบัชา้งติดอยูบ่นตวังา้ว ส่วนใหญ่การใช้
อาวธุชนิดน้ี มกัใชใ้นการรบบนหลงัชา้ง 24 ของา้ว  หรือ พระแสงของา้วในหุ่นตะเลงพา่ยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท มีลกัษณะการใชง้าน และการสร้างที่แตกต่างกนั ดงัน้ี 

ของา้ว  หรือ พระแสงของา้ว หุ่นตวัราํ ใชส้าํหรับหุ่น สมเด็จพระ
นเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระมหาอุปราชา และ หุ่นนายทหารในฉากตรวจพล ขอ
งา้ว และดา้มสร้างจากไมท้ั้งหมด ใบงา้วและขอปิดดว้ยแผน่เงิน ส่วนคองา้วปิดทองคาํเปลว ดา้มขอ
งา้วระบายดว้ยสีดาํ ปลายดา้มปิดทองคาํเปลว ดา้มของา้มมีที่ข ั้นมือดา้นบนบริเวณปลายของคองา้ว 
และดา้นล่างติดกบัปลายงา้ว เพือ่ใหหุ่้นสามารถราํ และรูดงา้วโดยไม่หลุดออกจากมือหุ่น  

ของา้ว หรือ พระแสงของา้วหุ่นตวัออกรบ ใชส้าํหรับหุ่นสมเด็จพระ
นเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ  สมเด็จพระมหาอุปราชา และหุ่นนายทหารในฉากออกรบบน
หลงัชา้ง ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการต่อสูฟ้าด และฟันอยา่งแรง ของา้วจึงจาํเป็นตอ้งสร้างจากวสัดุที่คงทน 
ใบและขอของงา้วสร้างจากโพลิ เมอร์ (Polymer) โดยการเหลาใหไ้ดล้กั ษณะ จากนั้นจึงทาํการเจีย
และขดัแต่งใหรู้ปทรงของอาวธุปิดดว้ยแผน่เงินและแผน่ทองตามส่วนต่างๆ คลา้ยของา้วตวัราํ ดา้ม
ของของา้วสร้างจาก  กราไฟต ์(Graphite) สีดาํ ปิดทองบริเวณปลายดา้มงา้ว 

2. เคร่ืองป้องกนัอาวธุ ประกอบดว้ย 
ดั้ง มีลกัษณะคลา้ยกาบกลว้ย ใชป้้องกนัอาวธุของขา้ศึกในการรบ

แบบประชิดตวั มีขนาดกวา้งประมาณ 15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 100 เซนติเมตร มกัจะใชคู้่กบั
ดาบ เรียกวา่ ดาบดั้ง 25 วสัดุที่ใชส้ร้างดั้งของหุ่นตะเลงพา่ย ไดแ้ก่ เรซ่ิน หล่อเป็นโครงของดั้ง จาก
นั้นหุ่มดว้ยผา้สีดาํพมิพล์วดลายสีทอง รูปแบบลวดลายของดั้งหุ่นมีลกัษณะต่างกนั ไดแ้ก่ ดั้งทหาร
ฝ่ายไทยมีลกัษณะการออกแบบผกูลวดลายไทย กรอบดา้นในกลางดั้งเป็นลายยนัต ์และดั้งทหารฝ่าย
พม่ามีลกัษณะการออกแบบผกูลวดลายพญานาคพนักนั 

เขน เป็นเคร่ืองป้องกนัอาวธุเช่นเดียวกบัดั้ง มีลกัษณะกลมตรงกลาง
นูนคลา้ยกระทะ ทาํดว้ยหวายสาน หนงัสตัว ์หรือโลหะ มกัใชคู้่กบัดาบ  เรียกวา่ ดาบเขน 26 เขนของ
หุ่นตะเลงพา่ยถูกใชส้าํหรับพลทหาร วสัดุที่ใชส้ร้างเขนไดแ้ก่ เรซ่ิน หล่อเป็นโครง จากนั้นระบาย
ดว้ยสีอะคลิลิคสีดาํวาดลวดลายไทยสีทองรูปหวัสิงห์คาบดาบ 

                                                 
        24เร่ืองเดียวกนั. 
        25เร่ืองเดียวกนั. 
        26เร่ืองเดียวกนั. 
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โล่ เป็นเคร่ืองป้องกนัอาวธุเช่นเดียวกบัดั้ง มีลกัษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้แบนๆ ทาํดว้ย หนงัสตัว ์ใชคู้่กบัดาบ เรียกวา่ ดาบโล่ หรืออาจใชก้บั หอก แหลน 
หลาว ก็ได ้ทหารที่ประจาํอยูใ่นหน่วยรบที่ถือโล่ เรียกวา่ "พลโล่"27 โล่ของหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมี
ขั้นตอนในการสร้างเช่นเดียวกบัขั้นตอนการสร้างดั้ง ลกัษณะของโล่และลวดลายของแต่ละฝ่ายมี
ลกัษณะแตกต่างกนั ไดแ้ก่ โล่ทหารฝ่ายไทยมีลกัษณะโครงโล่รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ออกแบบผกู
ลวดลายไทยลายดอกพตุตาล และโล่ทหารฝ่ายพม่ามีลกัษณะลกัษณะโครงโล่รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
ดา้นบนและล่างของโล่มีลกัษณะเวา้โคง้ตรงกลาง ออกแบบผกูลวดลายรูปสตัวม์งคลเปียนซะยปู้า 

3. อาวธุยงิ ประกอบดว้ย 
ปืนเล็ก มีใชค้ร้ังแรกในสมยัอยธุยาเช่นกนั  ชนิดที่ใชก้นัแพร่หลาย 

ไดแ้ก่ ปืนคาบชุด ปืนคาบศิลา และปืนนกสบั ทั้งสามชนิดน้ีมีความแตกต่างตรงกลไกในการ
ยงิ "ปืนคาบชุด" เป็นอาวธุขั้นพื้นฐาน ผลิตขึ้นในยโุรปเม่ือประมาณ พ.ศ.  1993 "ปืนคาบศิลา"  ปืน
ชนิดน้ีมีระบบติดไฟ และถูกพฒันามาจากปืนคาบชุด  ส่วน  "ปืนนกสบั"  เป็นปืนที่มีการ ปรับปรุง
รูปแบบมาจากปืนคาบศิลา 28 ปืนถูกประดบัไวก้บัหุ่นพลปืนฝ่ายไทยมีลกัษณะแบบ ปืนคาบศิล า 
สร้างตน้แบบจากของจริงโดยพานทา้ยดา้มปืนสร้างจากไม ้ลาํกลอ้งสร้างจากท่ออะลูมิเนียม ถอด
แบบดว้ยเรซ่ิน 

1.2.2.3 ลกัษณะ อุปกรณ์ในมือหุ่น  เพือ่ความงดงามและสมจริง จกัรพนัธุ ์
และคณะไดท้าํการสร้าง อุปกรณ์ ลกัษณะต่างๆ เพือ่ใชป้ระดบัมือหุ่นตวัประกอบที่ใชใ้นการออก
ฉากสาํคญัต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 

1. เคร่ืองสูง คือ ส่ิงที่ใชเ้พือ่แสดงพระอิสริยยศของพระมหากษตัริย ์
หรือพระราชวงศ ์เคร่ืองสูง มกัใชใ้นการเสด็จเป็นกระบวน เช่น กระบวนพยหุยาตรา 29 เคร่ืองสูงใน
หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยปรากฏในฉากขบวนส่งเสด็จพระนางสุพรรณกลัยาไปเมืองหงสาวดี โดย
จกัรพนัธุไ์ดแ้รงบนัดาลใจกระบวนพยหุยาตรา และลกัษณะของเคร่ืองสูงจากภาพจิตรกรรมฝาผนงั
พระที่นัง่พทุไธสวรรยเ์ป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองสูง ซ่ึงประกอบดว้ย 

ฉตัร 5 ชั้น มีรูปคลา้ยร่มซอ้นกนัขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็ก
กวา่ชั้นล่าง  ลดหลัน่กนัไปโดยลาํดบั สาํหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเขา้กระบวนแห่เป็นเกียรติยศ  

                                                 
        27เร่ืองเดียวกนั. 

        
28

 เร่ืองเดียวกนั. 
        29ราชบณัฑิตยสถาน, เคร่ืองสูง, เขา้ถึงเม่ือ 31 ตุลาคม 2556 เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=2695 
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ฉตัร 5 ชั้นในขบวนส่งเสด็จหุ่นพระนางสุพรรณกลัยามีทั้งส้ิน 12 อนั ยอดฉตัรสร้างจากเรซ่ินปิด
ทอง ขอบฉตัรเป็นลวดลายไทยโดยสร้างแม่แบบจากสีโป๊วกดลวดลาย ถอดแม่พมิพซิ์ลิโคน จากนั้น
หล่อดว้ยเรซ่ิน ปิดทองประดบัเล่ือมเพือ่ความสวยงาม ผา้ฉตัรตดัเยบ็จากผา้โปร่งมี 2 สี ไดแ้ก่ ฉตัร
ผา้สีแดงเดินขอบชายดว้ยแถบทองและผา้สีเขียว และฉตัรผา้สีเขียวเดินขอบชายดว้ยแถบทองและผา้
สีแดง ดา้มฉตัรสร้างฉากแท่งอะลูมิเนียมที่มีความคงทนแขง็แรง 

พดัโบก ใชส้าํหรับโบกลมถวายพระมหากษตัริย ์ซ่ึงประทบั ณ ที่สูง  
ใชใ้นขบวนส่งเสด็จหุ่นพระนางสุพรรณกลัยามีทั้งส้ิน 1 อนั 

บงัสูรย  ์เป็นเคร่ืองบงัแดดขนาดใหญ่ คลา้ยรูปใบโพธ์ิ ชั้นในขบวน
ส่งเสด็จหุ่นพระนางสุพรรณกลัยามีทั้งส้ิน 1 อนั 

บงัแทรก  สาํหรับใชใ้นร้ิวขบวนพธีิแห่  รูปแบนกลม มีขอบรูป หยกั
คลา้ยใบสาเกโดยรอบ และมียอดแหลม สาํหรับปักหรือแห่เสด็จพระราชดาํเนินระ ห่วางฉตัร 5 ชั้น 
ใชใ้นขบวนส่งเสด็จหุ่นพระนางสุพรรณกลัยามีทั้งส้ิน 4 อนั 

จามร เดิมเป็นแสท้าํดว้ยขนจามรีมีดา้มยาว สาํหรับเจา้พนกังานเชิญ
ถือปัดในเวลาประทบัอยูเ่บื้องสูง จามรเป็นแส ้จึงมีปลอกหนงั คลา้ยนํ้ าเตา้แบนสวมภายนอก ต่อมา
ตวัแสข้นจามรีขาดหายไป จึงมีแต่ปลอกติดอยู ่

พดัโบก บงัแทรก  บงัสูรย์ และจามร ในหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมี
ขั้นตอนในการสร้างลกัษณะเดียวกนั โครงของเคร่ืองสูงเหล่าน้ีสร้างจากเรซ่ินหล่อใหไ้ดต้าม
ลกัษณะรูปทรงของเคร่ืองสูงเหล่านั้น จากนั้นจึงบุดว้ยผา้พมิพล์วดลายไทยสีทองบนผา้พื้นสีแดงทั้ง
สองดา้น ประดบัดว้ยเล่ือมเพิม่ความสวยงาม ดา้มของเคร่ืองสูงเหล่าน้ีสร้างจากแท่งอะลูมิเนียม
เช่นเดียวกนั 
 

 
 

ภาพท่ี 174   เคร่ืองสูงแบบต่างๆ ในขบวนส่งเสดจ็พระนางสุพรรณกลัยา 
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2. ตาลปัตร และผา้ไตรของพระมหาเถรคนัฉ่อง จาํลองยอ่ส่วนจาก
เคร่ืองสงัฆภณัฑ ์ตาลปัตรสร้างจากวสัดุจริงทั้งหมด เช่น ใบตาลปัตรสร้างจากใบปาลม์แหง้หุม้ขอบ
ดว้ยผา้กาํมะหยีสี่แดง ดา้มและฐานตาลปัตรสร้างจากไมชิ้งชนัเคลือบดว้ยนํ้ ายาชกัเงา คอ ปลายดา้ม 
บวัหวัเสา และปุ่ มรองฐานตาลปัตรสร้างจากงาชา้ง ผา้ไตรตดัเยบ็จากผา้ลกัษณะเดียวกนักบัเส้ือหุ่น
พระมหาเถร ผา้รัดอกคาดผา้ไตรสีนํ้ าตาลแดง พบัและเยบ็คลา้ยมีลกัษณะคลา้ยผา้ไตรจริง  

3. สพัธน (ร่ม) เป็นอุปกรณ์ประดบัมือหุ่นทหารมหาดเล็ก ใชก้างใน
ฉากการเสด็จของหุ่นตวัเอก สพัธนของสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระมหาอุปราชา ตดัเยบ็จาก
ผา้อินเดียสีทองลวดลายสวยงาม สพัธนของสมเด็จพระเอกาทศรถตดัเยบ็จากผา้อินเดียสีม่วงทอง 
โครงร่มสร้างจากไม ้คนัร่มระบายสีแดง โดยมีตน้แบบจากร่มจริงทาํใหส้ามารถบงัคบักา้งเขา้และ
ออกได ้กา้นคนัร่มฝ่ายพม่าตกแต่งเป็นปลอ้งขอ้ปิดทอง ยอดสร้างตน้แบบจากไมก้ลึงถอดแบบเร
ซ่ินปิดทอง ยอดสพัธนฝ่ายไทยมีลกัษณะคลา้ยดอกบวั และสพัธนฝ่ายพม่ามีลกัษณะซอ้นเป็นชั้นๆ 

4. พระสุวรรณภิงคาร (หมอ้นํ้ าทองคาํ) มีลกัษณะคลา้ยคนโทนํ้ าวาง
บนพานแวน่ฟ้า ปรากฏในฉากสมเด็จพระนเรศวรทรงหลัง่นํ้ าทกัษิโณทกประกาศอิสรภาพ พระ
สุวรรณภิงคารสร้างแม่แบบจากไมก้ลึงขึ้นรูป ถอดพมิพด์ว้ยซิลิโคน หล่อดว้ยเรซ่ิน ปิดทองคาํเปลว
เป็นขั้นตอนสุดทา้ย ใตพ้านแวน่ฟ้ายดึติดดว้ยแท่งไมก้ลึงสาํหรับมือหุ่นทหารมหาดเล็กถือ 

5. ช่อใบไมเ้งิน ใบไมท้อง เป็นอุปกรณ์ประดบัมือหุ่นนางราํชาวไทย
ใหญ่ ใบไมป้ระดิษฐจ์ากผา้สีเงินและทอง ดา้มมีลกัษณะคลา้ยดอกบวับานสร้างจากเรซ่ินปิดดว้ย
ทองคาํเปลว 

6. ธงปลายหอก เป็นอุปกรณ์ประดบัมือหุ่นทหารชั้นรองถือธงและ
พลธงนาํ ปลายธงประดบัหอกใบขา้วสร้างจากเรซ่ินปิดดว้ยแผน่เงิน ดา้มธงสร้างจากแท่ง
อะลูมิเนียม พื้นธงมีลกัษณะสามเหล่ียม และร้ิวธงยาว มีสีแตกต่างกนัในแต่ละฝ่าย เช่น ธงปลาย
หอกทหารฝ่ายไทยมีพื้นธงสีแดง ร้ิวธงสีเขียว และธงปลายหอกทหารฝ่ายพม่ามีพื้นธงสีม่วง ร้ิวธงสี
แดง ส่วนพลธงนาํ ฝ่ายไทยมีพื้นธงสีแดง และพลธงนาํ ฝ่ายพม่ามีพื้นธงสีเขียวไม่มีร้ิวธง 

7. บอ้งกญัชา เป็นอุปกรณ์ในมือขา้งขวาของหุ่นทนายอุม้ไก่ฝ่ายไทย 
สร้างจากตน้ไผข่นาดเล็กโดยเลือกรูปทรงที่มีลกัษณะคลา้ยบอ้งยา ทาสีนํ้ าตาลแดงเคลือบเงา ภายใน
บอ้งกญัชาติดแผงวงจรหลอดไฟคลา้ยกบักลอ้งยาสูบของสมเด็จพระมหาอุปราชา  
 1.3 ลักษณะของกลไกและการเคลื่อนไหวของหุ่น 

หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมีกลไกเพือ่ใหหุ่้นร่ายราํและกระทาํกริยาเลียนแบบท่าทาง
ใหค้ลา้ยคลึงมนุษยม์ากที่สุด โดย จกัรพนัธุ ์และคณะไดพ้ฒันาลกัษณะกลไกการเคล่ือนไหวหุ่นให้
ซบัซอ้นขึ้น รวมถึงกลเม็ดของกลไกที่มีความแปลกใหม่ สมจริง สามารถสร้างความประทบัใจ



241 
 

 

ใหแ้ก่ผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี ลกัษณะการเคล่ือนไหวของหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ส่วน คือ 
        1.3.1 การเคล่ือนไหวส่วนหวัหุ่น 

ระบบกลไกการเคล่ือนไหวหวัหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย มีลกัษณะเดียวกบัหุ่น
กระบอกสามก๊ก จกัรพนัธุ ์และคณะสร้างกลไกหุ่นกระบอกชุดน้ีในส่วนคอหุ่นใหห้มุนไดโ้ดยการ
สร้างแกนในของหุ่นซ่ึงสร้างจากท่ออะลูมิเนียมขนาดประมาณ 3-4 หุล ยดึติดกบัหวัหุ่นแบบถาวร 
จากนั้นจึงนาํหวัหุ่นที่ยดึติดอยา่งแน่นหนามาเสียบลงในตวักระบอกที่ประกอบไหล่หุ่นเป็นที่
เรียบร้อยแลว้ ในส่วนของตวักระบอกมีการฉลุช่องสีเหล่ียมผนืผา้ขนาดประมาณ 3 x 1.5 เซนติเมตร 
วดัจากตวักระบอกขึ้นมาประมาณ 12 เซนติเมตร เพือ่ใชใ้นการยดึปุ่ มบงัคบัคอหุ่นกบัแกนในหวัหุ่น 
โดยใชน๊้อตเกรียวในการยดึปุ่ มบงัคบั ดา้นบนและดา้นล่างของปุ่ มบงัคบัหวัหุ่นมีการยดึน๊อตเกรียว
ใชใ้นการขึงหนงัยางเพือ่ใหปุ้่ มบงัคบัหวัหุ่นและหวัหุ่นเคล่ือนที่กลบัตาํแหน่งเดิมเม่ือบงัคบั
เรียบร้อยแลว้ ลกัษณะการบงัคบัหมุนคอหุ่นทาํโดยการเล่ือนปุ่ มบงัคบัหวัหุ่นเม่ือตอ้งการใหหุ่้นหนั
หนา้ไปทางซา้ยตอ้งทาํการเล่ือนปุ่ มไปทางขวาและเม่ือตอ้งการใหหุ่้นหนัหนา้ไปทางขวาตอ้งทาํ
การเล่ือนปุ่ มไปทางซา้ยเช่นเดียวกบัหวัหุ่นสามก๊ก  (ดูภาพที่ 77)  

กลไกการขยบัปาก ซ่ึงใชใ้นหุ่นตวัตลก (ตวักาก) ที่ตอ้งมีบทเจรจาของหุ่น
ตะเล่งพา่ย มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงลกัษณะกลไกที่ใชใ้นการขยบัปากเพือ่สะดวกต่อการเชิด 
หวัของหุ่นตวักากจะถูกผา่บริเวณปากหุ่นจากริมฝีปากล่างจนถึงคางหุ่น จากนั้นเสริมช้ินส่วนของ
ปากดา้นในสาํหรับการยดึปากหุ่นกบัหวัหุ่นเขา้หากนัดว้ยสลกัอะลูมิเนียมซ่ึงใชเ้ป็นจุดหมุนในการ
ขยบัปากหุ่น จากนั้นจึงใชส้ปริงโลหะซ่อนไวบ้ริเวณปากหุ่นที่ผา่ออกโดยยดึสปริงเขา้กบัปากหุ่น
และสลกัไมท้ี่ฝังไวใ้นหวัหุ่นใกลบ้ริเวณหูหุ่น ร้อยสายเชือกบงัคบัปากหุ่นเขา้กบัช้ินส่วนเสริมของ
ปากดา้นในจากนั้นจึงโยงเชือกพาดผา่นสลกัไมท้ี่ฝังไวใ้นหวัหุ่นดา้นบน ร้อยเชือกผา่นรูของแกน
หวัหุ่นและกระบอกหุ่นที่เจาะไว ้ผกูสายเชือกบงัคบัปากหุ่นเขา้กบักระเด่ืองบงัคบัปากหุ่นกบัหวัหุ่น 
หุ่นตวักากในหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยสามารถหมุนคอหุ่นไดเ้ช่นเดียวกบัหุ่นตวัอ่ืนๆ  
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ภาพท่ี 175   ส่วนประกอบของกลไกการขยบัปากหุ่น 
  

 กลไกพเิศษอีกประเภท ไดแ้ก่ กลไกพน่ควนัของหุ่นกระบอก ซ่ึงกลไก
ลกัษณะน้ีถูกประดิษฐค์ิดคน้โดย จกัรพนัธุ ์โปษยกฤตและคณะ เป็นคณะแรก เปิดมิติใหม่ของการ
แสดงหุ่นกระบอกซ่ึงไม่เคยปรากฏกลไกลกัษณะน้ีมาก่อน ถือเป็นการพฒันากลวธีิเพือ่ใหก้ารแสดง
หุ่นมีความน่าสนใจพร้อมทั้งเพิม่อรรถรสความสนุกสนานแก่ผูช้ม กลไกพน่ควนัประดิษฐข์ึ้น
สาํหรับใชใ้นหุ่นสมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระมหาอุปราชา ทนายอุม้ไก่ฝ่ายไทย และกรรมการไก่
พม่า ที่ปรากฏบทบาทการสูบกลอ้งยาสูบ บอ้งกญัชา และบุหร่ี ส่วนประกอบของกลไก ไดแ้ก่  
มอเตอร์สูบลมขนาดเล็ก ท่อยาง เคร่ืองกาํเนิดควนั (บุหร่ีไฟฟ้า) และถ่านขนาด 9 โวลต ์ในส่วนของ
กลอ้งยาสูบที่ติดบนปลายดา้มกระบี่ของสมเด็จพระมหาอุปราชา มีการฝังหลอดไฟสีเหลืองอมสม้
ติดสายไฟภายในกา้นกลอ้งยาสูบ ปลายกลอ้งยาสูบติดปุ่ มเปิดปิดหลอดไฟแบบสมัผสั เม่ือปากหุ่น
สมัผสัปลายกล่องยาสูบ ไฟภายในกลอ้งยาสูบจะติดขึ้น ส่วนบอ้งกญัชาของทนายอุม้ไก่ฝ่ายไทยมี
ลกัษณะการวางกลไกคลา้ยกบักลอ้งยาสูบของสมเด็จพระมหาอุปราชา 
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ภาพท่ี 176   ระบบและส่วนประกอบของกลไกการพ่นควนั 
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ภาพท่ี 177   วลัลภิศร์ขณะกาํลงัสาธิตหุ่นพ่นควนั 
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 

 
 
ภาพท่ี 178   หุ่นสมเดจ็พระมหาอุปราชาพ่นควนั  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 
        1.3.2 การเคล่ือนไหวส่วนมือหุ่น 

หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ ไดพ้ฒันาการ
เคล่ือนไหวมือและขอ้มือใหข้ยบัขึ้นลงไดใ้กลเ้คียงมนุษยม์ากที่สุด ซ่ึงกลไกในการขยบัขอ้มือของ
หุ่นกระบอกชุดน้ีไดพ้ฒันามาจากวธีิการร้อยเชือกกลไกจากหุ่นหลวงเช่นกนั  เชือกที่ใชใ้นการร้อย
มือหุ่นแบ่งออกเป็นสองสาย ไดแ้ก่ เชือกบงัคบัน้ิวมือหุ่น ซ่ึงร้อยไวก้บัรูที่เจาะตามตาํแหน่งต่างๆ 
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บริเวณมือ และ เชือกบงัคบัขอ้มือหุ่น ซ่ึงร้อยเขา้กบัรูที่เจาะผา่นหนา้มือและหลงัมือร้อยผา่นตาม
ตาํแหน่งรูที่เจาะไวท้ี่ขอ้มือ สายเชือกบงัคบัขอ้มือ ถือไดว้า่เป็นสายเชือกหลกัในการบงัคบัการ
เคล่ือนไหวมือหุ่น จากนั้นนาํสายที่ร้อยสาํเร็จแลว้ร้อยผกูกบัหลอดพลาสติคที่ใชใ้นการบงัคบัมือหุ่น 
ยดึกบัสปริงซ่ึงเป็นตวัร้ังเชือกกบัมือหุ่น หนา้ที่ของสปริงมีไวเ้พือ่มือหุ่นกลบัสู่ตาํแหน่งเดิมเม่ือ
ปล่อยหลอดบงัคบัมือหุ่น มือและขอ้มือหุ่นยดึเขา้หากนัดว้ยลวดสแตนเลสขดมว้นที่ใชเ้ป็นจุดหมุน 
มือหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยเกือบทุกตวัสามารถขยบัมือได ้ซ่ึงลกัษณะการเคล่ือนไหวมือหุ่นมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี 179   ส่วนประกอบของไมต้ะเกียบบงัคบัมือหุ่น 
 
1.3.2.1 มือราํแบบช้ีน้ิว น้ิวช้ีหุ่นมีลกัษณะแบบช้ีคา้งไม่สามารถขยบัได ้

สามารถขยบัน้ิวใหมี้ลกัษณะกาํลงไดเ้ม่ือกดกลไกบงัคบัน้ิว ทาํใหหุ่้นดูราวกบัวา่กาํลงัช้ีน้ิว ส่วนน้ิว
มืออีกสามน้ิวมีลกัษณะเป็นขอ้ต่อน้ิวละสามขอ้แต่ละขอ้ต่อยดึติดกนัดว้ยลวดสแตนเลสขดมว้นใช้
เป็นจุดหมุนของขอ้น้ิวมือ ขอ้น้ิวทุกขอ้เจาะรูขนาดเล็กสาํหรับร้อยเชือกบงัคบัน้ิวมือหุ่น ปลายน้ิว
มือ (ขอ้น้ิวบนสุด) เจาะรูร้อยดา้ยเพือ่บงัคบัใหน้ิ้วกาํและคลายออกพร้อมกนั 
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ภาพท่ี 180   ลกัษณะการเคล่ือนไหวมือหุ่นมือรําแบบช้ีน้ิว  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 
1.3.2.2 มือกาํลกัษณะเคล่ือนไหวแบบมือตั้งวงราํ ใชใ้นบทบาทร่ายราํและ

หยบิจบัส่ิงของ น้ิวทุกน้ิว (ยกเวน้น้ิวโป้ง) มีขอ้ต่อน้ิวมือน้ิวละสามขอ้คลา้ยน้ิวมนุษยอ์ยูใ่นลกัษณะ
มือราํ สามารถขยบัน้ิวและขอ้มือพบัลงอยูใ่นลกัษณะกาํมือและหยบิจบัส่ิงของ น้ิวทุกน้ิวมีขอ้ต่อน้ิว
ละสามขอ้ แต่ละขอ้ต่อยดึติดกนัดว้ยลวดสแตนเลสขดมว้นใชเ้ป็นจุดหมุนของขอ้น้ิวมือ ขอ้น้ิวทุก
ขอ้เจาะรูขนาดเล็กสาํหรับร้อยเชือกบงัคบัน้ิวมือหุ่น ปลายน้ิวมือ (ขอ้น้ิวบนสุด) เจาะรูร้อยดา้ยเพือ่
บงัคบัใหน้ิ้วกาํและคลายออกพร้อมกนั  
  

 
 
ภาพท่ี 181   ส่วนประกอบและกลไกการเคล่ือนไหวมือหุ่นกาํแบบมือตั้งวงรํา 
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ภาพท่ี 182   ลกัษณะการเคล่ือนไหวมือหุ่นมือกาํแบบมือตั้งวงรํา  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 
1.3.2.3 มือราํแบบจีบน้ิว มีลกัษณะแบบมือตั้งวงราํใชใ้นบทบาทร่ายราํ น้ิว

ทุกน้ิว (ยกเวน้น้ิวโป้ง) มีลกัษณะโคง้งอคลา้ยมือราํ สามารถขยบัน้ิวและขอ้มือพบัลงอยูใ่นลกัษณะ
การจีบมือราํเม่ือกดกลไกบงัคบัน้ิว มือหุ่นทาํร่องส่ีร่องสาํหรับประกอบน้ิวยดึดว้ยเด่ือยลวดสแตน
เลสเป็นจุดหมุน น้ิวช้ีเจาะรูขนาดเล็กสาํหรับร้อยเชือกบงัคบัน้ิวมือหุ่น น้ิวช้ีและน้ิวกลางติดแผง
ลวดสแตนเลส ลดหลัน่เป็นระดบัสาํหรับบงัคบัใหน้ิ้วหุ่น จีบกรีดน้ิว และตั้งวง บริเวณขอ้มือราํ
แบบจีบน้ิวรองเสริมดว้ยแผน่ซิลิโคนเพือ่ถ่วงไม่ใหมื้อหุ่นดีดกลบัคืนลกัษณะตั้งวงไวเกินไป 
 
 

 
 
ภาพท่ี 183   ส่วนประกอบและกลไกการเคล่ือนไหวมือหุ่นมือรําแบบจีบน้ิว 
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ภาพท่ี 184   ลกัษณะการเคล่ือนไหวมือหุ่นมือรําแบบจีบน้ิว  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 

 
1.3.2.4 มือกาํลกัษณะเคล่ือนไหวแบบมือธรรมดา สามารถขยบัน้ิวและ

ขอ้มือพบัลงอยูใ่นลกัษณะกาํมือและหยบิจบัส่ิงของ มือหุ่นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มือดา้นบน และ
มือดา้นล่าง ยดึติดเขา้หากนัดว้ยลวดสแตนเลสขดมว้นที่ใชเ้ป็นจุดหมุน มือทั้งสองส่วนเจาะรูขนาด
เล็กสาํหรับร้อยเชือกบงัคบัน้ิวมือหุ่น แก่นจุดหมุนขอ้มือสร้างจากอะลูมิเนียมเพือ่ความคงทน  
  

 
 
ภาพท่ี 185   ส่วนประกอบและกลไกการเคล่ือนไหวมือหุ่นมือกาํแบบมือธรรมดา 

 
1.3.2.5 มือกาํแบบเคล่ือนไหวไม่ได ้(กาํถาวร)  สามารถขยบัขอ้มือได ้ใน

ส่วนบริเวณขอ้มือ มือหุ่นประกอบเขา้กบัขอ้มือหุ่นดว้ยเด่ือย ลวดสแตนเลส  มือหุ่นเจาะรูขนาดเล็ก
สาํหรับร้อยเชือกบงัคบัน้ิวมือหุ่น  
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ภาพท่ี 186  ส่วนประกอบและกลไกการเคล่ือนไหวมือหุ่นแบบมือกาํถาวร 
 

 
 
ภาพท่ี 187   ลกัษณะการเคล่ือนไหวมือหุ่นมือแบบมือกาํถาวร  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 
2. พัฒนาการของฉากและเคร่ืองประกอบฉาก 
 หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมีรูปแบบของฉาก และเคร่ืองประกอบฉาก ที่เตม็ไปดว้ย
รายละเอียดจาํนวนมาก มีความสวยงามอนัเป็นเอกลกัษณ์ เน่ืองจากจกัรพนัธุใ์หค้วามสาํคญัต่อ
ความเป็นมิติทางการเห็นอยา่งสูง ดงันั้น การสร้างฉากและเคร่ืองประกอบจึงตอ้งอาศยัความชาํนาญ
ทางดา้นจิตรกรรมและประติมากรรมเขา้ช่วย รวมถึงเทคนิคและกลไกที่ช่วยส่งเสริมใหฉ้าก และ
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เคร่ืองประกอบฉากต่างๆ สามารถบอกเล่าเร่ืองราวไดอ้ยา่งน่าสนใจ ทาํใหก้ารแสดงหุ่นกระบอกชุด
น้ีมีบรรยากาศแห่งความสมจริง สร้างความสนุกสนานแก่ผูรั้บชม อีกทั้งในอนาคตยงัมีความเป็นไป
ไดว้า่การสร้างฉากและเคร่ืองประกอบฉากในการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยจะยงัคงมีพฒันาการ
ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากกวา่ในปัจจุบนั เพือ่ใหก้ารแสดงมีความสมบูรณ์และสวยงามกวา่เดิม  เน่ืองจาก
หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยยงัอยูใ่นระหวา่งการจดัสร้างและการซอ้มการแสดง ซ่ึงในขณะน้ี           
(พ.ศ. 2557 ) ฉาก และเคร่ืองประกอบฉาก หุ่นชุดน้ีมีจาํนวนมากพอต่อการศึกษารายละเอียด โดย
จาํแนกออกดงัน้ี 

 2.1 ฉากหุ่น 
 2.2 เคร่ืองประกอบฉากหุ่น 

  
 2.1 ฉากหุ่น 

ฉากหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมีความละเอียดและความสวยงามทางดา้นศิลปกรรม
สูง เน่ืองจากการแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ีตอ้งการความมีมิติที่สอดคลอ้งกบัการแสดงหุ่น ฉากหุ่น
กระบอกตะเลงพา่ยยงัคงพื้นฐานของฉากหุ่นกระบอกแบบเดิมไว ้หากแต่ลกัษณะของฉากและ
รูปแบบของฉากยงัมีการพฒันาเทคนิคและกลไกต่างๆ เพือ่ใหฉ้ากสร้างความโดดเด่นใหก้บัการ
แสดงหุ่น โดยสามารถจาํแนกอกเป็นส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี 
         2.1.1 ลกัษณะฉากส่วนแรก 

เป็นส่วนของกระจกบงัมือ เน่ืองจากหุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และ
คณะใชว้ธีิการยนืเชิด ฉากส่วนน้ีจึงมีขนาด 1.50 เมตร ซ่ึงสูงกวา่กระจกบงัมือแบบดั้งเดิม เพือ่ใช้
สาํหรับหลบนกัเชิดหุ่นจากสายตาผูช้ม รูปแบบศิลปกรรมของฉากส่วนน้ีมีลกัษณะแบบจิตรกรรม
ไทยประเพณีวาดลายเสน้สีทองรูปเทวดาประโคมเคร่ืองดนตรี ระบายดา้นบนใชปิ้ดตะเขบ็รอยต่อ
ของผา้วาดรูปตราสญัลกัษณ์หุ่นกระบอกตะเลงพา่ย  
         2.1.2 ลกัษณะฉากส่วนที่สอง 

เน่ืองจากการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยตอ้งการแสดงบรรยากาศและ
ความสมจริงเพือ่ส่งเสริมใหหุ่้นที่กาํลงัทาํการแสดงอยูใ่นฉากมีความสวยงามและโดดเด่น ดงันั้น 
ส่วนประกอบของฉากส่วนที่สองจึงมีรูปแบบของฉากหลายลกัษณะเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรรยากาศ 
รวมถึงกลไกที่ซ่อนอยูใ่นฉากอนัจะสามารถสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูช้ม โดยลกัษณะฉากส่วนที่
สองสามารถจาํแนกออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

2.1.2.1 ฉากหลกั  เป็น ฉากป่ายนืเร่ื อง ลกัษณะของฉากเขียนเป็นภาพ
จิตรกรรมแบบเหมือนจริง โดยจกัรพนัธุเ์ป็นผูว้าดและควบคุมการวาด เป็นภาพววิทิวทศัน์ที่
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ประกอบดว้ยทิวเขาและป่าไม ้รูปแบบลกัษณะของป่า จกัรพนัธุแ์ละคณะไดท้าํการศึกษารูปแบบป่า
ลกัษณะต่างๆ จากป่าแถบเมืองกาญจนบุรีและจนัทบุรี ฉากป่าวาดและระบายบนผา้ใบ ขนาด 19 x 4 
เมตร ดว้ยสีอะคริลิค มีลกัษณะสีบรรยากาศแบบสีโทนเยน็ มีการวาดระบายสีใหเ้กิดระยะความใกล้
ไกล 
  

 
 
ภาพท่ี 188   ฉากป่ายืนเร่ือง  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 

 
2.1.2.2 ฉากไหวค้รู ในการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยไดมี้การสร้างฉาก

ไหวค้รูขึ้นใหม่ โดยฉากไหวค้รูมีลกัษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณีรูปพระพทุธเจา้เสด็จลงจาก
ดาวดึงษ ์ออกแบบ และควบคุมการสร้างโดย จกัรพนัธุ ์และวลัลภิศร์ ฉากไหวค้รูวาดลงบนผนืผา้ใบ
ขนาด   18 x 4 เมตร ระบายดว้ยสีอะคริลิค ลกัษณะของพระพทุธเจา้ ครองจีวรแบบห่มคลุม ตาม
เสด็จดว้ย พระสาวก พระอินทร์ พระพรหม และเทพประจาํทิศทั้งส่ี เสด็จลงจากดาวดึงษด์ว้ย
ดอกบวัเป็นขั้นๆ ซ่ึงแตกต่างจากรูปจิตรกรรมไทยประเพณีแบบเก่าที่เสด็จดว้ยบนัได กรอบของ
ฉากไหวค้รูเป็นผา้พื้นสีแดง วาดเป็นรูปเทวดาชุมนุมสีทองทั้งกรอบ 

2.1.2.3 ฉากเปิดเร่ือง เป็นฉากที่ใชแ้สดงบอกเล่าเร่ืองราวก่อนการแสดงหุ่น 
โดยฉากเปิดเร่ืองในการแสดงหุ่นตะเลงพา่ยประกอบดว้ย 
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1. ฉากสมุดข่อย บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัการยทุธแ์ละพชิยัสงคราม
สมยัอยธุยาสร้างให ้ฉากมีลกัษณะคลา้ยสมุดข่อย ตดัเยบ็จากผา้สีดาํเยบ็ประกบกบัแผน่พลาสติก
ลูกฟูก (Feature Board) ที่ตดัเป็นรูปทรงสมุดข่อย บนผา้พื้นสีดาํเขียนลวดลายเสน้สีทองและระบาย
สอดสีรูปแบบของขบวนพชิยัสงครามในตาํราสมุดข่อย เม่ือบอกเล่าเร่ืองราวเสร็จแลว้จะค่อยๆ พบั
กลบัคืนรูปทรงแบบสมุดข่อย  

2. ฉากแผนที่เกาะกรุงศรีอยธุยา บอกเล่าเร่ืองราวและเหตุการณ์การ
ปิดลอ้มโจมตีกรุงศรีอยธุยาของพม่า ฉากตดัเยบ็จากผา้พื้นสีดาํขนาด 18 x 4 เมตร วาดลวดลายแบบ
จิตรกรรมไทยประเพณีลายเสน้สีทอง 

3. ฉากแผนที่เกาะกรุงศรีอยธุยาแบบนูนตํ่า สร้างจากไฟเบอร์กลาส
ถอดพมิพต์น้แบบจากขี้ผึ้งป้ันลวดลายนูนตํ่าแบบไทยประเพณี รูปปราสาทราชวงั บา้นเรือน แม่นํ้ า 
และตน้ไม ้ฉากระบายสีทองพร้อมระบายสอดสีตามส่ิงปลูกสร้างและตน้ไมเ้พือ่เพิม่ความเด่นชดั
และสวยงาม ลกัษณะของฉากถูกแยกออกเป็นช้ิน มีจาํนวน ทั้งส้ิน 16 ช้ิน สามารถเล่ือนขึ้นลงได้
ดว้ยกลไก ฉากถูกติดตั้งบนโครงเหล็กติดลอ้สาํหรับเขน็ จาํนวน 8 คนั 
 
 

 
 
ภาพท่ี 189   ฉากสาํหรับเชิดไหวค้รูก่อนการแสดง  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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ภาพท่ี 190   ภาพร่างลายเส้นของฉากสมุดข่อยตาํราพิชยัสงคราม  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 

 
 
ภาพท่ี 191   ฉากสมุดข่อยตาํราพิชยัสงครามเปิดเร่ือง  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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ภาพท่ี 192   ฉากลายเส้นทองบนผา้พ้ืนสีดาํรูปแผนท่ีเกาะกรุงศรีอยธุยา  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
  

 
 
ภาพท่ี 193   ภาพร่างเกาะกรุงศรีอยธุยาแบบนูนตํ่า  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 

 
2.1.2.4 ประตูเขา้ออกหุ่น และฉากเคล่ือนที่ ลกัษณะประตูเขา้ออกหุ่น

กระบอกตะเลงพา่ย มีลกัษณะพเิศษ คือ ประตูทางเขา้ออกจะไม่เยบ็ติดกบัฉาก สามารถเล่ือนเขา้
ออกไดเ้พือ่เปล่ียนแปลงบรรยากาศและสถานที่ตามทอ้งเร่ือง ประตูเขา้ออกหุ่น และฉากเคล่ือนที่ 
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ไดมี้การออกแบบดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์และสร้างแบบจาํลองเพือ่ใชป้ระกอบการสร้าง  ประตู
เขา้ออกหุ่น และฉากเคล่ือนที่ของจริง โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายไทยและฝ่ายพม่า มีลกัษณะดงัน้ี 

1. ประตูเขา้ออกหุ่น และฉากเคล่ือนที่ของฝ่ายไทย จกัรพนัธุ ์และ
คณะไดท้าํการศึกษาคน้ควา้รูปแบบกาํแพงเมือง ปราสาทราชวงัของจิตรกรรมไทยประเพณีมาเป็น
แนวทางพอสงัเขป ออกแบบและประยกุตข์ึ้นใหม่ใหมี้เอกลกัษณ์ของตนเอง โดยใหมี้ลกัษณะการ
นาํสายตาแบบ  ทศันียวทิยา ซุม้ประตูทางเขา้ออกหุ่นฝ่ายไทยมีลกัษณะนูนตํ่า พื้นสีทองระบายสอด
สี สร้างจาก เรซ่ินถอดพมิพต์น้แบบดว้ยการป้ันขี้ผึ้งตามแบบลกัษณะทางสถาปัตยกรรมไทย บริเวณ
กลางซุม้ประตูสร้างเป็นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ดา้นล่างประดบัตวัอกัษรภาษาไทยเขียนวา่ 
"บวรทราวดีศรีอยธุยา" ส่วนฉากเคล่ือนที่วาดเป็นรูปปราสาทพระราชวงัมียอดเป็นมณฑป และส่วน
ของบลัลงักโ์ดยการวาดใหเ้กิดมิติ ตวัฉากเคล่ือนที่มีพื้นสีทองระบายสอดสี  ประตูเขา้ออกหุ่น และ
ฉากเคล่ือนที่ของฝ่ายไทยสามารถแยกออกจากกนัได ้เป็น 5 ส่วน 

2. ประตูเขา้ออกหุ่น และฉากเคล่ือนที่ของฝ่ายพม่า จกัรพนัธุ ์และ
คณะไดท้าํการศึกษาคน้ควา้รูปแบบจากเอกสารศิลปะ สถาปัตยกรรมพม่า และจิตรกรรมจากวดับวก
ครกหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแนวทางพอสงัเขปเพือ่ใชใ้นการประยกุตแ์ละออกแบบขึ้นใหม่ใหมี้
ลกัษณะผสมผสานความเป็นแบบอยา่งศิลปะไทยที่แฝงกล่ินอายความเป็นศิลปะแบบพม่า ซุม้ประตู
ทางเขา้ออกหุ่นฝ่ายพม่ามีลกัษณะนูนตํ่า พื้นสีทองระบายสอดสี สร้างจากเรซ่ินถอดพมิพต์น้แบบ
ดว้ยการป้ันขี้ผึ้งเช่นเดียวกบัของฝ่ายไทย โดยซุม้ประตูออกแบบผกูลายโดย จกัรพนัธุ ์มีลกัษณะเป็น
รูปหงษพ์ม่า ดา้นขา้งประตูมีลกัษณะแบบกาํแพงแกว้ ดา้นล่างประดบัตวัอกัษรภาษาพม่าเขียนวา่ 
"หงัตาวดี" ซ่ึงหมายถึง เมืองหงสาวดี ส่วนฉากเคล่ือนที่วาดเป็นรูปตวัเรือนพระราชวงั และ "ปยา
ทาด" ในภาษาพม่าซ่ึงหมายถึงปราสาทมียอดแบบสถาปัตยกรรมพม่าซอ้นเป็นชั้นๆ รวมถึง บลัลงัก์
เมืองหงสาวดี  โดยการวาดใหเ้กิดมิติ ตวัฉากเคล่ือนที่มีพื้นสีทองระบายสอดสี  ประตูเขา้ออกหุ่น 
และฉากเคล่ือนที่ของฝ่ายพม่าสามารถแยกออกจากกนัได ้เป็น 7 ส่วน นอกจากน้ี ฝ่ายพม่ายงัมี
รูปแบบฉากเคล่ือนที่ๆใชป้ระกอบการแสดงฉากนางราํชาวไทยใหญ่และฉากตีไก่ โดยฉากมี
ลกัษณะเป็นกาํแพงแกว้ บริเวณกลางกาํแพงมีลกัษณะคลา้ยประตูบานพบั บนประตูประดบัลวดลาย
นูนตํ่ารูปทวารบาลแบบอยา่งศิลปะพม่า ฉากกาํแพงแกว้ สามารถแยกออกจากกนัได ้เป็น 8 ส่วน 

ประตูเขา้ออกหุ่น และฉากเคล่ือนถูกสร้างใหแ้ยกออกเป็นช้ิน ติดตั้ง
ลงบนโครงเหล็กที่แขง็แรงพร้อมติดลอ้เล่ือนเพือ่ใชใ้นการเคล่ือนยา้ยและเปล่ียนฉาก 
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ภาพท่ี 194   วลัลภิศร์ขณะตรวจแบบจาํลองประตูหุ่นและฉากเคล่ือนท่ี  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 

 
 
ภาพท่ี 195   หนา้บนัประตูรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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ภาพท่ี 196   ประตูเขา้ออกหุ่นฝ่ายไทย  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 

 
 
ภาพท่ี 197   ประตูเขา้ออกหุ่นฝ่ายพม่า  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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ภาพท่ี 198   บลัลงัก์ทอ้งพระโรงเมืองหงสาวดี  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 

 

 
 
ภาพท่ี 199   ฉากประตูพร้อมกาํแพงแกว้แบบอยา่งศิลปะพม่า  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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2.1.2.5 ระบายเสริมดา้นขา้ง ใชป้ระดบัและตกแต่งเสริมปิดดา้นขา้งของโรง
ทั้ง 2 ขา้งใหมี้ความสวยงาม โดย ระบายเสริมดา้นขา้ง ตดัเยบ็จากผา้พื้นสีดาํทรงสีเหล่ียมผนืผา้แนว
ยาว วาดลวดลายเสน้ทองระบายสอดสีรูปทิวทศัน์ป่าไมแ้บบจิตรกรรมไทยประเพณี 
 

 
  
ภาพท่ี 200   ระบายดา้นขา้งฉากหลกัฉากรูปทิวทศัน์แบบจิตรกรรมไทยประเพณี  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 
 2.2 เคร่ืองประกอบฉากหุ่น 
 ส่ิงที่สร้างความอลงัการและความสมจริงใหแ้ก่การแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย นัน่
คือ การสร้างเคร่ืองประกอบฉากของหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย ซ่ึงเป็นผลงานทางศิลปกรรมที่รวบรวม
หลกัวชิาการหลากหลายสาขา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และประยกุตศิ์ลป์เขา้
ไวด้ว้ยกนั จกัรพนัธุ ์และคณะไดส้ร้างเคร่ืองประกอบฉากเหล่าน้ีใหมี้ความเหมาะสมสวยงาม
รวมถึงการสอดแทรกกลไก และเทคนิคต่างๆ เพือ่ใหเ้คร่ืองประกอบฉากเหล่าน้ีส่งเสริมใหก้าร
แสดงหุ่นมีชีวติชีวา อีกทั้งยงัช่วยสร้างความสนุกสนานใหแ้ก่ผูรั้บชมมากยิง่ขึ้น โดยเคร่ืองประกอบ
ฉากหุ่นเหล่าน้ีสามารถจาํแนกออกไดด้งัน้ี   
        2.2.1 พระพทุธมหาปารมีนุภาพพสุิทธ์ิอนุตตรสงัคามวชิยั  

เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัจาํลองจากองคจ์ริง ที่ใชเ้ป็นพระประธานใน
การแสดงหุ่นกระบอก เร่ือง “ตะเลงพา่ย” เพือ่ระลึกถึงคุณพระบูรพกษตัราธิราช และวรีบรรพชนผู ้
กอบกู ้ปกปัก ษรั์กษาแผน่ดินไทยใหย้นืยงมาจนทุกวนัน้ี พระพทุธรูปองคน้ี์เป็นผลงานออกแบบ 
และตรวจการป้ันหล่อของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต มีความงดงามดว้ยพทุธลกัษณะ และวจิิตรศิลป์อยา่ง
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สมบูรณ์ พระพกัตร์งามสงบเป่ียมพระเมตตา 30  รูปแบบทางพทุธศิลป์ของพระพทุธรูปเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งพทุธศิลป์สุโขทยั และเชียงแสง ทรงเคร่ืองสวมเทริดแบบพระพทุธรูปศิลปะ
อยธุยา มีขนาดของหนา้ตกั 30 น้ิว พระพทุธรูป หล่อดว้ยโลหะสาํริด ลงรักปิดทองคาํเปลว ประดบั
เพชรกระจกเพิม่ความสวยงาม พระพทุธมหาปารมีนุภาพพสุิทธ์ิอนุตตรสงัคามวชิยั  ปรากฏในการ
แสดง ไดแ้ก่ ราํไหวค้รู ฉากวดัพระมหาเถรคนัฉ่อง และฉากประกาศอิสรภาพ  
 
 

 
 
ภาพท่ี 201   พระพุทธปารมีนุภาพพิสุทธ์ิอนุตตรสงัคามวิชยั พระประธานในการแสดงหุ่นกระบอก 

                                                 
        30  มูลนิธิจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต, พระพุทธปารมีนุภาพพิสุทธ์ิอนุตตรสังคามวิชัย, เขา้ถึง
เม่ือ 15 พฤษจิกายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.chakrabhand.org/buddha_statue/index02.asp.   
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ภาพท่ี 202   จกัรพนัธ์ุขณะตกแต่งพระพุทธปารมีนุภาพพิสุทธ์ิอนุตตรสงัคามวิชยั  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 
        2.2.2 พระวอสีวกิากาญจน์  

เป็นพระราชยานประทบัราบสาํหรับเจา้นายฝ่ายในและพระสงฆท์รงสมณ
ศกัด์ิ พระวอสีวกิากาญจน์ ที่ใชป้ระกอบการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย ในฉากส่งเสด็จพระนาง
สุพรรณกลัยาไปเมืองหงสาวดี จกัรพนัธุ ์ไดรั้บแนวคิดจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระที่นัง่พทุไธ
สวรรย ์พระราชวงับวรสถานมงคล ภาพจิตรกรรมดงักล่าวเป็นภาพพทุธประวติัในฉากร้ิวขบวนของ
พระนางสิริมหามายาประทบัวอ ลกัษณะของวอเป็นวอมีหลงัคาเคร่ืองยอด ซ่ึงภาพดงักล่าวถูกนาํมา
มาเป็นแบบอยา่งปรับใชใ้นการออกแบบสร้างพระวอ โดยมอบหมายให ้ ดร. สมโชค สินนุกูล เป็น
ผูอ้อกแบบและเขียนแบบ ภายใตก้ารควบคุมดูแลของจกัรพนัธุ ์เม่ือทาํการศึกษาแบบวอจาก
จิตรกรรมดงักล่าวแลว้ จกัรพนัธุแ์ละคณะจึงทาํการเก็บขอ้มูลและศึกษารายละเอียดของวอซ่ึงเป็น
พระราชยานจริง โดยศึกษารูปแบบ องคป์ระกอบทางการประดบัตกแต่ง ตลอดจนโครงสร้าง 
รวมถึงการเก็บขอ้มูลศึกษาจากงานที่มีลกัษณะคลา้ยกนั เช่น บุษบก ธรรมาสน์ และธรรมมาสน์เทศ 
เพือ่ศึกษาถึงองคป์ระกอบและโครงสร้าง  
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ภาพท่ี 203   ภาพจิตรกรรมฝาผนงัร้ิวขบวนเสดจ็ของพระนางสิริมหามายาตน้แบบทางความคิดสาํหรับการ 
                    สร้างพระวอสีวิกากาญจน์ และเคร่ืองสูง 
ท่ีมา : เมืองโบราณ, พระทีน่ั่งพุทไธสวรรย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุ่์งเร่ืองรัตน์, 2526), 36. 

 
ในการออกแบบพระวอ ผูอ้อกแบบไดอ้าศยัเคา้โครงรูปแบบของวอจากงาน

จิตรกรรมตามที่ จกัรพนัธุไ์ดว้างแนวทางไว ้ผสมผสานกบัลกัษณะขององคป์ระกอบการตกแต่ง
และโครงสร้างจากวอของจริงรวมทั้งบุษบก ธรรมาสน์ โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและ
โครงสร้างใหมี้ความเหมาะสมสวยงาม ในขั้นตอนของการออกแบบ ไดด้าํเนินการทาํแบบร่างและ
พฒันาแบบขึ้นมาในเบื้องตน้ 3 รูปแบบ โดย 2 รูปแบบแรกมีขนาดค่อนขา้งใหญ่และองคป์ระกอบ
ทางสถาปัตยกรรมซบัซอ้นมากเกินไป จกัรพนัธุไ์ม่ตอ้งการใหพ้ระวอมีขนาดใหญ่เหมือนปราสาท 
ตอ้งการใหมี้ขนาดยอ่มดูแลว้น่ารักและน่าเอ็นดู จึงไดท้าํการพฒันาแบบที่ 3 ขึ้น ซ่ึงเป็นแบบที่ใชใ้น
การจดัสร้างจริง โดยทาํแบบคร้ังแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547  

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของพระวอสีวกิากาญจน์ ที่ใชป้ระกอบการแสดง
หุ่นกระบอกตะเลงพา่ย  มีผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ฐานวอมีลกัษณะเป็นฐานสิงห์ เสาวอมี 4 ตน้ 
และมีพนกัโดยรอบ หลงัคาซอ้น 2 ชั้น หลงัคาชุดล่างประกอบดว้ยหลงัคาทรงจัว่แบบมีกนัสาดรอบ
หลงัคา หลงัคาชุดบน เป็นหลงัคาทรงจัว่จตุรมุขรับเคร่ืองยอดปราสาทซอ้น 3 ชั้น หนา้จัว่แต่ละดา้น
ประดบัเคร่ืองลาํยอง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ สนัหลงัคาประดบับราลีหลงัคาปราสาท 3 ชั้น ยอ่มุม
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ไมสิ้บสองประดบันาคปัก แต่ละดา้นยกเก็จประดบับนัแถลงและกระจงั เชิงกลอนประดบักระจงั 
เหนือชั้นหลงัคาประกอบดว้ยบลัลงัก ์เหม บวัทรงคลุ่มเถา และปลียอดตามลาํดบั  

โครงสร้างของพระวอสีวกิากาญจน์สร้างจากไมส้กัระบายสีทอง หลงัคาพระ
วอสร้างจากแผน่ไมเ้ทียม (Plaswood Sheet) ระบายสีนํ้ าตาลอมแดง บนหลงัคาเขียนลวดลายเสน้
ทองลายเถา รายละเอียดของเคร่ืองลาํยอง หนา้บนั คนัทวย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ สร้างตน้แบบ
จากขี้ผึ้งถอดแบบดว้ยเรซ่ิน ระบายสีทองประดบัเล่ือม ลวดลายต่างๆ ไดรั้บการแกไ้ขและผกูลายขึ้น
โดยวลัลภิศร์ พนกัดา้นขา้งหน่ึงดา้นติดกลไกสามารถเล่ือนขึ้นลงได ้รอบพระวอทั้งส่ีดา้นติดม่าน
ตดัเยบ็จากผา้โปร่งบาง สามารถรูดเขา้ออกได ้ พระวอ สีวกิากาญจน์ ของพระนางสุพรรณกลัยามี
ความพเิศษ คือ 

เป็นวอที่จดัสร้างขึ้นเหมือนวอที่เป็นพระราชยานของจริง โดยสามารถนาํหุ่น
เขา้ไปเชิดภายในไดจ้ริง ในขณะที่วอซ่ึงเป็นเคร่ืองประกอบฉากหุ่นกระบอกโดยทัว่ไปจะเป็นฉาก
แบบแบนๆเขียนเป็นงานจิตรกรรมฉลุโปร่งแลว้นาํหุ่นไปเชิดดา้นหลงัใหเ้หมือนวา่อยูใ่นวอจริง 

เป็นวอซ่ึงมีหลงัคาเคร่ืองยอด ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก
งานจิตรกรรมดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ในขณะที่วอซ่ึงเป็นพระราชยานจริงมีเฉพาะหลงัคาซอ้นชั้น
ธรรมดา ไม่ปรากฏลกัษณะของหลงัคาเคร่ืองยอด 
 

 
 

ภาพท่ี 204   จกัรพนัธ์ุ และ วลัลภิศร์ ขณะตรวจโครงสร้างไมข้องพระวอสีวิกากาญจ ์ 
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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ภาพท่ี 205  ช่างขณะเขียนลายเส้นทองบนหลงัคาพระวอสีวิกากาญจ์  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 

 
 
ภาพท่ี 206   พระวอสีวิกากาญจ์ประดบัตกแต่งลวดลายสวยงามพร้อมม่านแขวน  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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        2.2.3 พระคชาธาร และชา้งศึก  
เป็นพาหนะการศึกของพระมหากษตัริย ์และนายทพั พระคชาธาร และชา้ง

ศึกในหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยปรากฏในฉากตรวจพลของฝ่ายไทยและพม่า รวมถึงฉากกระทาํยทุธ
หตัถี พระคชาธาร และชา้งศึก มีส่วนประกอบดงัน้ี 

2.2.3.1 พระคชาธาร และชา้งศึก  ถอดแบบจากชา้งไมแ้กะสลกัที่มีลกัษณะ
และสดัส่วนที่สวยงาม จากนั้นจึงทาํการป้ันและแต่งเติมใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้นโดยการศึกษา
ลกัษณะและรูปแบบของชา้งพนัธุเ์อเชียตามธรรมชาติ โครงภายในของชา้งสร้างจากเรซ่ินไวนิลซ่ึงมี
ความแขง็แรงและนํ้ าหนกัเบา โครงภายในของชา้งผกูติดกบัเชือกตามช้ินส่วนต่าง ไดแ้ก่ หู งวง หาง 
และขาทั้งส่ีขา้ง จากนั้นจึงร้อยเขา้กบักลไกดา้นล่างของตวัชา้ง ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยรถเขน็เพือ่ใชใ้น
การขยบัและเคล่ือนไหวชา้งใหส้มจริง หนงัชา้งภายนอกสร้างจากซิลิโคนเสริมดว้ยผา้ ระบายดว้ยสี
ผสมซิลิโคนที่ใชส้าํหรับยาแนวกระจก งาชา้งสร้างจากเรซ่ินแขง็ รอบงาชา้งครอบดว้ยไมห้วายดดั
ถกัร้อยเขา้กนัดว้ยเชือก ดวงตาชา้งประดบัดว้ยดวงตาแกว้ 
  

 
  
ภาพท่ี 207   พระคชาธาร และ ชา้งศึก ท่ีใชป้ระกอบการแสดงหุ่นทั้ง 2 ฝ่าย 
 

 
 

ภาพท่ี 208  การขยบังวงของพระคชาธาร และ ชา้งศึก ไดอ้ยา่งสมจริง 
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ภาพท่ี 209   ลกัษณะการขยบัหางไปมาของพระคชาธาร และ ชา้งศึก  
 

 
 
ภาพท่ี 210   ส่วนประกอบและระบบกลไกสาํหรับการบงัคบัส่วนต่างๆ ของพระคชาธาร และ ชา้งศึก  
 

2.2.3.2 ผา้หลงัคชาธาร และผา้หลงั ชา้งศึก เป็นผา้วางพาดรองบนหลงัชา้ง
ก่อนทาํการวางและผกู สปัคบัคชาธาร กูบหลงัชา้งหรือกูบลงบนหลงัชา้ง ผา้หลงัคชาธารทรงของ
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สมเด็จพระ นเรศวรเป็นผา้ปักดว้ยด้ินและเล่ือมเป็นลวดลายไทย และลายรูปเสือแบบจิตรกรรมไทย
บนผา้พื้นสีแดง ผา้หลงัคชาธารทรงของสมเด็จพระมหาอุปราชา เป็นผา้ปักดว้ยด้ินและเล่ือมรูปสตัว์
มงคลของพม่าเรียกวา่ตวั "นายา่" ซ่ึงเป็นสตัวท์ี่ผสมผสานกนัระหวา่งสตัวม์งคล 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
พญานาค และกวาง ผา้หลงัคชาธารทรงออกแบบลวดลายโดย  วลัลภิศร์  ส่วนผา้หลงัชา้งศึก
นายทหารตดัเยบ็จากผา้อินเดีย ดว้ยวธีิการเลือกลายผา้ต่อลวดลายที่ในบริเวณลวดลายที่สวยงาม ปัก
ประดบัดว้ยเล่ือมและปุ่ มปูด  

2.2.3.3 สปัคบัคชาธารพระที่นัง่บนหลงัชา้ง  (กูบหลงัชา้ง) เป็นพระราชยาน
เคร่ืองมัน่ผกูติดกบัหลงัชา้งใชใ้นการเสด็จพระราชดาํเนิน หรือทรงออกราชการสงครามของ
พระมหากษตัริย ์ส่วนชา้งศึกของนายทหารเรียกวา่ "กูบ" สปัคบัคชาธา รหลงัชา้งในการแสดงหุ่น
ตะเลงพา่ย จาํลองยอ่แบบจากของจริงใหมี้ขนาดที่เหมาะสมตามสดัส่วนของชา้งและหุ่นกระบอก  
โดยการสร้างตน้แบบ สปัคบัคชาธาร ดว้ยไม ้จากนั้นจึงทาํการถอดแม่พมิพซิ์ลิโคน หล่อดว้ยเรซ่ิน 
ดา้นล่างขาสปัคบัตรึงดว้ยห่วงเหล็กทั้ง 4 ดา้น ดา้นขา้งและดา้นหลงัของสปัคบัของทั้งสองฝ่ายมี
ลกัษณะที่แตกต่างกนั โดยดา้นขา้งสปัคบัฝ่ายไทยมีลกัษณะวงกลมขอบหยกัโคง้ ดา้นในวาด
ลวดลายจิตรกรรมไทยสีทองระบายสอดสีรูปหนา้เสือ ดา้นหลงัมีลกัษณะคลา้ยรูปทรงสามเหล่ียมมี
ขอบยกัโคง้สวยงาม ดา้นในวาดลวดลายจิตรกรรมไทยสีทองระบายสอดสีรูปหนา้เสือเช่นเดียวกนั 
มุมสปัคบัดา้นหลงัทั้งสองมุมติดเสา หวัเสามีลกัษณะคลา้ยดอกบวั ฐานขารองที่นัง่ทั้งสองดา้น
ระบายสีทองวาดเป็นรูปหวัสิงห์ มุมขาสปัคบัทั้งส่ีขาระบายสีทองวาดลายเสน้รูปเทา้สิงห์  

ส่วนดา้นขา้งสปัคบัฝ่ายพม่ามีลกัษณะหยกัคลา้ยฟันปลา 3 หยกั ดา้น
ในวาดลวดลายจิตรกรรมไทยผสมผสานศิลปะแบบพม่าสีทองระบายสอดสีรูปสิงห์พม่าสามตวั มุม
ทั้งส่ีดา้นของสปัคบัติดเสา หวัเสามีลกัษณะคลา้ยของฝ่ายไทย ดา้นหลงัสปัคบัฝ่ายพม่ามีลกัษณะ
คลา้ยรูปทรงคลา้ยฟันปลา 3 หยกัเช่นกนั ดา้นในวาดลวดลายจิตรกรรมไทยสีทองระบายสอดสีรูป
หนา้สิงห์พม่าคาบพญานาค มุมสปัคบัดา้นหลงัทั้งส่ีมุมติดเสา หวัเสามีลกัษณะคลา้ยดอกบวั ฐานขา
รองที่นัง่ทั้งสองดา้นระบายสีแดงวาดลายเสน้ทองเป็นลวดลายไทย มุมขาสปัคบัทั้งส่ีขาระบายสีแดง
วาดลายเสน้ทองรูปปลาแบบจิตรกรรมไทย  

นอกจากน้ี สปัคบัคชาธาร ยงัประดบัตกแต่งดว้ยอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
เช่น ธงติดบริเวณดา้นหนา้ของสปัคบั โดยธงของฝ่ายไทยเป็นสีแดง และธงฝ่ายพม่าเป็นสีเขียว ปืน
คาบศิลาลาํกลอ้งยาวหล่อจากเรซ่ิน และอาวธุหลงัชา้งหล่อจากเรซ่ินติดบริเวณดา้นขา้งสปัคบัทั้ง
สองดา้น ไดแ้ก่ ของา้ว หอกซดั ทวน และปืนคาบศิลา ฯลฯ 
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ภาพท่ี 211   ขั้นตอนของการสร้างสปัคบัและกูบหลงัชา้ง  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
 

 
 
ภาพท่ี 212   สปัคบัชา้งทรงของฝ่ายไทย และ ฝ่ายพม่า ดา้นล่างสปัคบัพาดดว้ยผา้หลงัชา้ง  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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        2.2.4 จระเข ้

ปรากฏขึ้นในฉากการต่อสูร้ะหวา่งสมเด็จพระนเรศวรกบัจระเขใ้นพระสุบิน
นิมิตร โครงสร้างภายในของจระเขส้ร้างจากเรซ่ินไวนิล ซ่ึงมีความคงทนแขง็แรงและนํ้ าหนกัเบา 
ถอดแบบจากซากจระเขจ้ริง โดยแยกส่วนออกเป็นช้ินๆ แลว้จึงนาํมาประกอบเขา้ดว้ยกนัคลา้ยการ
ต่อโครงกระดูก ทาํใหจ้ระเขส้ามารถขยบัเคล่ือนไหวไดต้ามการเชิด หนงัของจระเข้ ภายนอกสร้าง
จากซิลิโคนเสริมผา้ ถอดแบบจากโครงจระเขจ้ริง ระบายดว้ยสีผสมซิลิโคนที่ใชส้าํหรับยาแนว
กระจกเช่นเดียวกบัหนงัของชา้งศึก ดา้นล่างบริเวณกลางลาํตวัจระเขย้ดึติดกบัแท่นแก่นเหล็กซ่ึงยดึ
ติดกบัโครงเหล็กติดลอ้สาํหรับเขน็เคล่ือนที่ บริเวณคอจระเขติ้ดมือจบัสาํหรับยดึจบัและบงัคบัคอ
จระเข ้บริเวณปากจระเขด้า้นล่างติดคนับงัคบัปากเพือ่ใชใ้นการบงัคบัปากในลกัษณะงบั นอกจากน้ี 
ดวงตาของจระเขท้ั้งสองขา้งฝังหลอดไฟสีเหลืองโดยใชก้าํลงัไฟจากถ่าน ทาํใหด้วงตาของจระเขมี้
ประกายวาวในที่มืด ช่วยสร้างบรรยากาศความน่าสะพรึงกลวั  
  
 

 
 
ภาพท่ี 213   โครงสร้างของจระเขซ่ึ้งกาํลงัอยูใ่นขั้นตอนการติดผิวหนงั  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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ภาพท่ี 214   จระเขท่ี้ติดผิวหนงัแลว้ดูสมจริง 
 

 
 
ภาพท่ี 215   ส่วนประกอบและระบบกลไกสาํหรับการบงัคบัจระเข ้
  
        2.2.5 ไก่ชน  

ปรากฏในฉากการประลองเปรียบไก่ระหวา่งสมเด็จพระนเศวรและสมเด็จ
พระมหาอุปราชา สร้างขึ้นตามลกัษณะของไก่ชนที่ปรากฏในการตีไก่จากพงศาวดาร หวัไก่ ขาไก่ 
และโครงสร้างดา้นในป้ันแม่แบบดว้ยขี้ผึ้งถอดแบบดว้ยเรซ่ิน หวัไก่ และขาไก่ระบายสีตกแต่งให้
สมจริง ปีกไก่สร้างจากวสัดุประเภทไมป้ระกอบคลา้ยปีกของไก่จริง ภายนอกตวัไก่ตกแต่งดว้ยขน
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ไก่จริง โดยขนไก่ไทยมีแผงคอสีนํ้ าตาลแดง ขนบริเวณตวัสีดาํและหางสีดาํแซมขาว ส่วนขนไก่พม่า
มีแผงคอสีขาว ขนบริเวณลาํตวัและหางมีสีดาํแซมขาว โครงสร้างดา้นในตวัไก่ร้อยสายเชือกผกูติด
กบักลไกบงัคบัตวัไก่ ซ่ึงสามารถบงัคบัใหไ้ก่ขยบัหวัและผองขนบริเวณลาํคอ รวมถึงตีปีกและขยบั
ขาได ้ 
 

 
 
ภาพท่ี 216   ลกัษณะของไก่ชนฝ่ายไทย 
 
 

 
 
ภาพท่ี 217   ลกัษณะของไก่ชนฝ่ายพม่า 
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ภาพท่ี 218   กลไกบงัคบัส่วนต่างๆ ของไก่ให้เคล่ือนไหว 
 
        2.2.6 มา้ศึก 

เป็นเคร่ืองประกอบฉากหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยที่กาํลงัทาํการพฒันาและ
จดัสร้าง ลกัษณะของมา้เป็นแบบไทยประเพณีกึ่งเหมือนจริง มีสดัส่วนที่สวยงาม ตน้แบบมา้ศึกป้ัน
ขี้ผึ้งเป็นตน้แบบหล่อแม่พมิพซิ์ลิโคน ถอดแบบเป็นไฟเบอร์กลาส มีขั้นตอนการสร้างและประกอบ
เป็นโครงมา้ 2 วธีิ คือ ถอดแบบเป็นตวัมาเตม็ตวั แลว้จึงตดัออกเป็นส่วนต่างๆ เพือ่นาํมาประกอบ
เป็นโครงมา้ หรือการถอดพมิพโ์ครงมาเป็นส่วนๆ แลว้จึงนาํมาประกอบเป็นโครงมา้ ยดึขอ้ต่อต่างๆ 
ดว้ยสลกั คลา้ยการต่อโครงกระดูกเพือ่ใหโ้ครงมา้เคล่ือนไหวได ้โครงภายในของมา้ศึกผกูติดกบั
เชือกตามช้ินส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ ปาก คอ ขา ลาํตวั และหาง จากนั้นจึงร้อยเขา้กบักลไก ติดลอ้รถเขน็
เพือ่ใชใ้นการเคล่ือนที่ โครงของมา้ศึกบุดว้ยผา้กาํมะหยีซ่ึ่งใหค้วามรู้สึกเหมือนขนมา้จริง บริเวณตา
มา้ระบายสีเพือ่ใหเ้กิดความสมจริง 
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ภาพท่ี 219   ช่างขณะทาํการร้อยสายกลไกภายในตวัมา้ศึก และ มา้ศึกท่ีทาํการบุขนเรียบร้อยแลว้ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 220   กลไกบงัคบัการเคล่ือนไหวมา้ศึก และ ลอ้สาํหรับเขน็เคล่ือนท่ี 
 
3. พัฒนาการในการเชิดหุ่นและการนําเสนอ 
 หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยถือไดว้า่เป็นหุ่นกระบอกที่มีพฒันาการในการเชิดและการ
นาํเสนอที่กา้วหนา้และแปลกใหม่ การเชิดและการนาํเสนอจึงตอ้งมีการวางแผนและกาํหนด
รูปแบบของตาํแหน่งต่างๆในการแสดง โดยมีการประชุมและหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละฝ่าย 
เพือ่ใหก้ารแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ีเกิดความสวยงาม ยิง่ใหญ่สมพระเกีรยติพระมหาบูรพกษตัริย ์
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รวมถึงสร้างความสนุกสนานใหก้บัผูท้ี่ไดรั้บชม ซ่ึงขณะน้ี (พ.ศ. 2557) กาํลงัอยูร่ะหวา่งการ
ดาํเนินการจดัซอ้มแสดง 
 3.1 รูปแบบการเชิดหุ่นกระบอก 

หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมีลกัษณะการแสดงตามทอ้งเร่ืองในพงศาวดารของไทย
และพม่า ดงันั้น การแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ีจึงปรากฏรูปแบบของหุ่นออกภาษา (หุ่นแสดงบทบาท
พม่า) เช่นกนั การเชิดหุ่นกระบอกใหร่้ายราํจึงประยกุตจ์ากลกัษณะและรูปแบบทางนาฎศิลป์ไทย 
เน่ืองจากการแสดงหุ่นชุดน้ีมีจาํนวนของหุ่นกระบอก เคร่ืองประกอบฉาก และผูเ้ชิดเป็นจาํนวนมาก 
การแสดงหุ่นตะเลงพา่ยจึงดาํเนินการโดยใชร้ะบบการวางแผนการแสดงแบบละครเวที เขา้มา
จดัการระบบการกาํกบัฉากเพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงความงดงามของร้ิวกระบวนของ
การแสดงในฉากต่างๆ ดงันั้น รูปแบบการเชิดหุ่นจึงสามารถจาํแนกออกเป็น 2 หวัขอ้ดงัน้ี 
        3.1.1 ลกัษณะการเชิดหุ่น  

การเชิดหุ่นกระบอกในสมยัก่อนยงัไม่ปรากฏลกัษณะการวางแบบแผนหรือ
การผกูท่าทางในการร่ายราํของหุ่นกระบอกขึ้นมาอยา่งชดัเจน ลกัษณะการเชิดหุ่นยคุก่อนจึงอาศยั
ลกัษณะการ "ดน้สด" คือ การออกท่าอยา่งฉบัไว โดยอาศยัความชาํนาญของตวัผูเ้ชิดเป็นสาํคญั หุ่น
กระบอกตะเลงพา่ยยงัคงใชพ้ื้นฐานท่าเชิดแบบหุ่นไทย เช่น การกล่อมหุ่นในลกัษณะต่างๆ หากแต่
หุ่นกระบอกชุดน้ีไดมี้การวางแบบท่าทาง และการร่ายราํหุ่นอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากหุ่นกระบอก
ตะเลงพา่ยมีจาํนวนผูเ้ชิดและเคร่ืองประกอบฉากจาํนวนมาก ลกัษณะการเชิดหุ่นของจกัรพนัธุ ์และ
คณะ จึงใชว้ธีิการยนืเชิดเพือ่ความคล่องตวัสาํหรับผูเ้ชิดหุ่น รวมถึงจกัรพนัธุมี์ความตอ้งการให้
ท่วงท่าของหุ่นกระบอกที่เชิดออกมานั้นมีความเป็นธรรมชาติและใกลเ้คียงมนุษยม์ากที่สุด สงัเกต
ไดจ้ากการประดิษฐท์่าของหุ่นในท่าการตีบทเจรจา หรือท่าในบทเพลงร้อง ซ่ึงจกัรพนัธุ ์และ       
วลัลภิศร์ เป็นผูว้างแบบท่า โดยทาํการผกูท่าจากตวัหุ่นกระบอก  

เน่ืองดว้ยหุ่นกระบอกมีขอ้จาํกดัในการเคล่ือนไหว การออกแบบท่าสาํหรับ
หุ่นจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ เพือ่ใหหุ่้นกระบอกมีลีลาท่าทางคลา้ยคนจริงมากที่สุด ดงันั้น  หุ่น
กระบอกชุดน้ีจึงอาศยัลกัษณะของท่าร่ายราํแบบนาฏศิลป์ไทยของคนจริงเป็นแบบอยา่งสาํหรับการ
ประดิษฐ ์และดดัแปลงใหล้ง ตวัเป็นท่าร่ายราํของหุ่น โดยการใชผู้ช้าํนาญทางดา้นนาฏศิลป์เป็นผู ้
ออกท่า ในระยะแรก จกัรพนัธุ ์และคณะ ไดเ้ชิญ ครูเวณิกา บุนนาค (  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนาฏศิลป์ไทย  

ละคร-พระ) สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม เป็นผูอ้อกแบบและวางท่า
ราํ เพือ่ดดัแปลงเป็นท่าราํของหุ่นกระบอก เช่น ท่าเดิน หุ่นพระนางสุพรรณกลัยา ท่าหุ่นเพลงลา
บา้บ่น และเพลงรัวสามลา ฯลฯ ภายหลงั ครูเวณิกา จึงแนะนาํ อาจารยส์รัสวชิ ภูวสรรญเพชร (ครู
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นาฏศิลป์) ใหแ้ก่ จกัรพนัธุ ์ในการใหค้าํแนะนาํ ออกท่าราํ วางท่าราํ เพือ่ใหจ้กัรพนัธุด์ดัแปลงเป็นท่า
ราํสาํหรับหุ่นประกอบการร่ายราํในเพลงหนา้พาทยต์่างๆในเวลาต่อมา 

ในส่วนของหุ่นออกภาษาพม่ามอญ จกัรพนัธุ ์และคณะไดท้าํการศึกษาลีลา
ท่าทางการร่ายราํของนาฏศิลป์พม่า จากนั้นจึงทาํการออกแบบท่าหุ่นโดยใชน้าฏศิลป์ไทยเป็นหลกั
แต่มีการประดิษฐท์่าทางใหไ้ดล้กัษณะและลีลาแบบพม่า เช่น ฉากสมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล 
โดย หุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชาราํเพลงพญาม่านส่ีไม ้ซ่ึงออกแบบท่าราํโดย ดร. ศุภชยั 
จนัทรสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ. 2548  
        3.1.2 การวางตาํแหน่งผูเ้ชิดหุ่นกระบอก 

การแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยมีความซบัซอ้นในดา้นของมิติการแสดง 
ไดแ้ก่ การราํ และการจดัขบวนของหุ่นในฉากต่างๆ ซ่ึงการซอ้มการแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ีใช้
ระบบการจดัการบริหารการแสดงแบบกาํกบัเวที โดยมีผูค้วบคุมส่วนต่างๆไดแ้ก่ ผูก้าํกบัฉากเวที ผู ้
กาํกบัแสงสี ผูก้าํกบัเสียง และผูก้าํกบัหุ่น ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายไทยและฝ่ายพม่า ส่ิงที่
ขาดไม่ไดใ้นการแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ี คือ การวางตาํแหน่งของผูเ้ชิดหุ่นในแต่ละฉาก ซ่ึงอาจมี
การปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมในการแสดงจริง ลกัษณะรูปแบบของตาํแหน่งและร้ิวขบวนที่ใช้
ในการซอ้มการแสดงในปัจจุบนั สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

ไหวค้รูเบิกโรง 
ฉาก 1 ทอ้งพระโรงไทย 
ฉาก 2 เหาะ (ส่งเสด็จพระนางสุพรรณกลัยาไปหงสาวดี) 
ฉาก 3 หงสาวดี  
ฉาก 4 ยาตราไปเมืองคงั 
ฉาก 6 ระบาํพม่า และตีไก่ 
ฉาก 7 เขา้พบพระมหาเถรคนัฉ่อง และประกาศอิสระภาพ 
ฉาก 8 สูจ้ระเข ้และแกฝั้น 
ฉาก 9 ทอ้งพระโรงพม่า และแน (สมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล) 
ฉาก 10 ศรีไสยณรงค ์กราวนอก และบาทสกุณี (สมเด็จพระนเรศวรตรวจ

พล) 
ฉาก 11 ตะละเญียะ คร้ันเพลาครารุ่ง และคชารองสองกษตัริย ์
ฉาก 12 เม่ือศึกม่านลาญไป 
ฉาก 13 เลิกเอย เลิกพล 
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 3.2 การนําเสนอหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย 

แสงและสีที่ใชใ้นการประกอบการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย เป็น
ส่วนประกอบที่ช่วยส่งเสริมใหก้ารแสดงหุ่นมีความสวยงาม บ่งบอกบรรยากาศและสถานการณ์ 
รวมถึงเร้าอารมณ์ผูช้มใหค้ล่อยตามไปกบัการแสดงในแต่ละฉาก โดยการแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ีมี
ผูก้าํกบัฝ่ายแสงสี คือ คุณฉลาดเลิศ ตุงคะมณี ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัแสงสีเวที เป็นผูอ้อกแบบแสงสีที่
ใชป้ระกอบการแสดงในแต่ละฉากตามความตอ้งการของจกัรพนัธุแ์ละผูป้ระพนัธบ์ท การซอ้ม
แสดงหุ่นชุดน้ีในระยะแรกทางคณะใชร้ะบบหลอดไฟแบบธรรมดา ซ่ึงมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของสีและ
ความร้อน ภายหลงัทางคณะจึงไดเ้ปล่ียนหลอดไฟแบบ LED ซ่ึงเป็นหลอดไฟที่ใหค้วามร้อนตํ่า 
รวมถึงสามารถผสมสีไดห้ลากสีโดยผา่นวงจรแผงควบคุมหลอดไฟที่มีการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
การจดัแสงสีทั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของจกัรพนัธุโ์ดยการออกแบบและการจดัแสงในการ
แสดงจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ แสงสีในส่วนของฉาก และแสงสีในส่วนพื้นที่
แสดง เพือ่ความสวยงามและความชดัเจนในการแสดง การจดัแสงสีในลกัษณะน้ีมีความซบัซอ้น 
เช่น แสงสีในส่วนของฉากมีความสลวั แต่แสงสีในส่วนพื้นที่ทาํการแสดงหุ่นตอ้งสวา่ง และไม่
รบกวนแสงสีในส่วนของฉาก แสงสีที่ใชป้ระกอบการแสดงนั้นจกัรพนัธุไ์ดแ้นวคิดจาก ภาพผลงาน
จิตรกรรม รวมถึงจินตนาการจากธรรมชาติ และช่วงเวลา การออกแบบแสงสีที่ใชใ้นหุ่นชุดน้ีถือได้
วา่ยงัไม่ลงตวัอยา่งสมบูรณ์ เน่ืองจากยงัอยูใ่นระหวา่งการซอ้มการแสดงจึงยงัสามารถพฒันาและ
เปล่ียนแปลงไดอี้ก โดยแสงสีประกอบการแสดงหุ่นตะเลงพา่ยสามารถแบ่งออกตามลกัษณะพอ
สงัเขป ดงัน้ี    

3.2.1 แสงสีที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรือง 
มีลกัษณะแสงสีออกสีเหลืองทองเป็นหลกั โดยการใชสี้ในฉากจะมีลกัษณะสี

เหลืองทองแบบมลงัเมลือง ปรากฏแสงสีลกัษณะน้ีในฉากที่เก่ียวขอ้งกบัสถาปัตยกรรม ส่ิงปลูก
สร้าง หรือภายในอาคาร ทาํใหรู้้สึกถึงความโอ่โถ่งและยิง่ใหญ่ แสงสีลกัษณะน้ีปรากฏในฉาก
พระราชวงัไทยของฝ่ายอยธุยา ฉากทอ้งพระโรงเมืองหงสาวดี ฉากนางราํชาวไทยใหญ่ ฉากตีไก่  
และฉากเขา้พบพระมหาเถรคนัฉ่อง ฯลฯ  
        3.2.2 แสงสีที่บ่งบอกถึงบรรยากาศ และ ช่วงเวลา 

ลกัษณะแสงสีที่ใชป้ระกอบฉากลกัษณะน้ี ถูกออกแบบขึ้นตามลกัษณะที่ได้
พรรณาไวใ้นบทประพนัธุข์องหุ่น และความรู้สึกถึงการเปล่ียนผนัของช่วงเวลาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะของฉากนั้นๆ เช่น ฉากส่งเสด็จพระนางสุพรรณกลัยาไปหงสาวดี ซ่ึงช่วงแรกแสงสีที่ใชใ้น
ฉากจะมีลกัษณะแบบสีเหลืองทองแบบภายในพระราชวงั เม่ือถึงช่วงการเดินทาง ฉากเร่ิมค่อยๆ 
เปล่ียนบรรยากาศสลวัดว้ยแสงสีฟ้าอมเทา และเปล่ียนเป็นแสงสีฟ้าอมนํ้ าเงินคลา้ยลกัษณะกลางคืน 
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หรือฉากตะละเญียะของสมเด็จพระมหาอุปราชาที่ออกตรวจค่ายร้ีพล ซ่ึงบรรยายถึงบรรยากาศยาม
โพลเ้พล้  ใชแ้สงสีแสดงบรรยากาศดว้ยสีแดงอมสม้คลา้ยแสงสีของพระอาทิตยต์กดิน แลว้ค่อยๆ
เปล่ียนเป็นแสงสีสลวัๆ ฟ้าอมนํ้ าเงินคลา้ยลกัษณะกลางคืน ฯลฯ ลกัษณะของฉากที่ปรากฏแสงสีบ่ง
บอกถึงบรรยากาศ และช่วงเวลา ไดแ้ก่ ฉากยาตราไปเมืองคงั และฉากตีไก่ช่วงหลงั ฯลฯ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 250   แสงสีท่ีให้ความรู้สึกถึงความรุ่งเรืองปรากฏในฉากท่ีมีลกัษณะเป็นส่ิงปลูกสร้าง  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 
        3.2.3 แสงสีที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความศกัด์ิสิทธ์ิ และความลึกลบั 

แสงสีในลกัษณะน้ีช่วยส่งเสริม เนน้ความรู้สึกของผูช้มใหค้ลอ้ยตามการ
แสดงในฉากนั้นๆใหรู้้สึกถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ และความลึกลบัน่าคน้หา เช่น ฉากประกาศอิสรภาพ
ของสมเด็จพระนเรศวร ซ่ึงช่วงแรกแสงสีที่ใชใ้นฉากจะมีลกัษณะแบบสีเหลืองทอง เม่ือถึงช่วงเวลา
ที่หุ่นพระนเรศวรตั้งจิตอธิษฐาน และทาํการประกาศอิสระภาพ หลัง่นํ้ าสิโณทก แสงสีในฉากน้ีจึง
ค่อยๆเปล่ียนเป็นสีแดงสม้อมเหลืองแบบสลวัๆ ในฉากพระสุบินนิมิตรที่สมเด็จพระนเรศวรสูก้บั
จระเขล้กัษณะแสงสีของฉากเป็นสีฟ้าอมนํ้ าเงินสลวัๆ บริเวณแสงสีพื้นที่แสดงหุ่นเจือดว้ยสีแดง
อ่อนๆพร้อมการใชค้วนั ทาํใหฉ้ากน้ีดูเกิดความลึกลบัน่าสะพรึงกลวั ในขณะเดียวกนัยงัให้
ความรู้สึกแบบความฝัน และฉากการทาํยทุธหตัถี หุ่นสมเด็จพระนเรศวรตั้งจิตอธิษฐานช่วงก่อน
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การทาํยทุธหตัถี แสงสีที่ใชอ้อกแบบลกัษณะใหค้ลา้ยคลึงกบัสีของทอ้งฟ้าแบบผตีากผา้ออ้ม ซ่ึงมี
ลกัษณะของแสงสีเหลืองอมเขียว ช่วยเนน้ใหฉ้ากน้ีมีความขลงัและความศกัด์ิสิทธ์ิ  
        3.2.3 แสงสีที่บ่งบอกถึงบรรยากาศของธรรมชาติ 

แสงสีในลกัษณะน้ี ออกแบบในการจดัแสงสีใหค้วามรู้สึกตามลกัษณะ และ
สภาพของป่าไม ้เช่น ป่าทึบจะใหแ้สงสีเขียวเขม้เพือ่ใหเ้กิดความรู้สึกทึบ หากเป็นป่าแบบโปร่งจะมี
การใหแ้สงสีเขียวอมเหลือง สีตองอ่อน หรือสีเขียวแบบทุ่งหญา้ระบดั ฯลฯ 
 

 
 
ภาพท่ี 251   แสงสีของบรรยากาศ และช่วงเวลา ท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงในฉากส่งเสดจ็พระนางสุพรรณ 
                    กลัยา  
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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ภาพท่ี 252   แสงสีของบรรยากาศ ในฉากตะละเญียะท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลง  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 

 
 
ภาพท่ี 253   บรรยากาศเปล่ียนเป็นเวลาพลบคํ่าในฉากตีไก่   
                    (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
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ภาพท่ี 254   แสงสีท่ีให้ความรู้สึกศกัด์ิสิทธ์ิในฉากประกาศอิสระภาพ   
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  

 

 
 
ภาพท่ี 255   บรรยากาศของแสงสีในฉากพระสุบินนิมิตรให้ความรู้สึกลึกลบั  
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต) 
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ภาพท่ี 256   แสงสีแบบผีตากผา้ออ้มในฉากก่อนการกระทาํยทุธหตัถี   
                   (จากมูลนิธิจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต)  
 
4. พัฒนาการของดนตรีประกอบ บทร้องและพากษ์ในการแสดงหุ่น 
 การแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยเป็นการแสดงหุ่นตามทอ้งเร่ืองในพงศาวดารระหวา่ง
ไทยและพม่า ซ่ึงหุ่นกระบอกชุดน้ีปรากฏหุ่นออกภาษาพม่ามอญที่มีลกัษณะความเป็นไทย จึง
จาํเป็นตอ้งประพนัธบ์ทคาํร้อง บทพากษแ์ละดนตรีขึ้นใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงหุ่น     
จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ ยงัคงใชร้ะบบการพากษใ์นส่วนของการเจรจารวมถึงการร้องเพลง
หุ่นคลา้ยแบบโขนและละคร ผูเ้ชิดมีหนา้ที่ในการเชิดหุ่นใหส้อดคลอ้งกบับทร้องและบทเจรจา 
หากแต่ลกัษณะที่ยงัแสดงตามแบบหุ่นกระบอกโบราณ คือ การขึ้นเพลงสาธุการและการราํหุ่นไหว้
ครู ซ่ึงหุ่นที่ใชไ้หวค้รูของการแสดงหุ่นกระบอกชุดน้ี ไดแ้ก่ หุ่นเทวดาสวมเทริดยอดนาคถือ       
พณินํ้ าเตา้ เพือ่ความเขา้ใจในรูปแบบดนตรีประกอบ บทร้องและพากษใ์นการแสดงหุ่นกระบอกชุด
น้ีจึงไดท้าํการจาํแนกออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 4.1 การประพันธ์ดนตรี 

การแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย จกัรพนัธุแ์ละคณะไดเ้ชิญ ครูบุญยงคแ์ละบุญยงั 
เกตุคง ครู จาํเนียร ศรีไทยพนัธุ์  เป็นประพนัธแ์ละบรรจุเพลงหลกัเพือ่ใชป้ระกอบการแสดงหุ่น
กระบอกชุดน้ี โดยการนาํเพลงไทยเพลงต่างๆ ที่เป็นเพลงโบราญมาทาํการบรรจุ เช่น เพลงเสมอ 
เพลงสาธุการขึ้นดว้ยสาธุการทอดเชือกร้องต่อท่อนทา้ยดว้ยพระเจา้เปิดโลก เพลงมอญแปลงทาง
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ละคร ฯลฯ รวมถึงการน าเพลงหน้าพาทยท์าํทางร้อง เช่น เพลงกราวในสามชั้น (ฉากวงัไทย) เพลง
เถรลอยชาย (ฉากตีไก่) เพลงคุกพาทย ์เพลงตระมงคลจกัรวาล (ฉากประกาศอิสรภาพ) เพลงเชิดฉาด 
เพลงยอ้นเสียนยอ้นหนาม เพลงปลูกตน้ไม ้เพลงพญาพายเรือ (ฉากยทุธหตัถี) เพลงเชิดแขก (อาสา
อาทมาท) ฯลฯ  

จกัรพนัธุแ์ละคณะไดท้าํเพลงปรับเปล่ียนจงัหวะใหม่และทาํทางร้องเพิม่เติม โดยมี           
ครูสุเชาว ์หลิมพานิช  หวัหนา้วงป่ีพาทยป์ากลดั  จงัหวดัสมุทรปราการ  เป็นผูท้าํทาํนอง เช่น เพลง
พญาม่านส่ีไม ้(พญาม่านมงักะยอ) ใชใ้นฉากของสมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล ซ่ึงนาํทาํนอง
ของเพลงมีลม มาปรับเปล่ียนใหมี้จงัหวะเร้าอารมณ์แฝงสาํเนียงแบบพม่า และใหค้วามรู้สึกถึงความ
ศกัด์ิสิทธ์ิคลา้ยเพลงหนา้พาทยเ์พลงบาทสกุณีที่ใชใ้นฉากตรวจพลของสมเด็จพระนเรศวร หรือ
เพลงอาศิรพาทยท์ี่แปลงทาํนองจากเพลงตระหญา้ปากคอก ฯลฯ นอกจากน้ี ยงัมีเพลงที่ปรับแต่ง
จงัหวะ ทาํนอง และเพิม่ทางร้องขึ้นใหม่จาํนวนมาก เช่น เพลงพระรามเดินดง เพลงตะเลงราํฤก 
เพลงตะเลงราํพงึ เพลงเตียว เพลงร้องฟ้อนเมืองรัวสามชั้น ฯลฯ 

เน่ืองจากการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยเป็นการแสดงหุ่นไทยที่ปรากฏหุ่นออก
ภาษาพม่ามอญจึงไม่สามารถขาดดนตรีที่ใหค้วามรู้สึกถึงความเป็นชนชาติดงัที่ไดก้ล่าวมาได ้จกัร
พนัธุแ์ละคณะจึงไดน้าํเพลงออกภาษาสาํเนียงพม่ามอญทาํทางร้องเพือ่ใชใ้นการแสดงหุ่นชุดน้ีดว้ย 
เช่น เพลงไทยสาํเนียงพม่าโดยครูบุญยงค ์ไดแ้ก่ เพลงรัวแปลงเป็นสาํเนียงพม่า และต่อทา้ยดว้ย
เพลงชเวดากองใชเ้ล่นต่อจากเพลงพญาม่านส่ีไมใ้นฉากสมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล  
นอกจากน้ียงัปรากฏเพลงพม่า ไดแ้ก่ เพลงพื้นเมืองยะไข่ ในการบรรจุเพลงหุ่นดว้ย ในส่วนของ
เพลงออกภาษามอญ ทางคณะไดค้รูสุเชาว ์หลิมพานิช เป็นผูใ้หเ้พลงไว ้เช่น เพลงตน้มูเซอ เพลงยะ
เปิงมาง เพลงกระเจิ้น เพลงเมินเลง ฯลฯ ในการเอ้ือนเพลงหุ่นทางคณะใชก้ารเอ้ือนเพลงหุ่นแบบ
อมัพวาทางของครูวงษ ์รวมสุข 

การบรรจุดนตรีและ ทาํการบนัทึกเสียง คร้ังแรกในวนัที่ 8 ธนัวาคม 2532 ณ บา้น
จกัรพนัธุ์โดย วงป่ีพาทยค์รูบุญยงค ์เกตุคงและคณะ ครูบุญยงค ์เป็นระนาดทุม้ บุญยงั เกตุคง เป็น
ระนาดเอก และซอหุ่น ครูจาํเนียร ศรีไทยพนัธุ ์ทาํทางร้อง ในปี พ.ศ. 2542-2545 ไดมี้การปรับเพลง
ขึ้นเป็นคร้ังที่ 2 โดย จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ครูสุเชาว ์หลิมพานิช และ วลัลภิศร์ สดประเสริฐ และทาํ
การปรับเพลงคร้ังที่ 3 ในปี พ.ศ. 2546-2549 โดยมีครูไชยยะ ทางมีศรี เขา้รวมการปรับเพลง และใช้
มาจนถึงการซอ้มแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยในปัจจุบนั  
 4.2 การประพันธ์บทร้องและบทพากย์ 

จกัรพนัธุไ์ดม้อบหมายให ้วลัลภิศร์ เป็นประพนัธบ์ทร้องและบทพากษหุ่์น
กระบอกตะเลงพา่ย ซ่ึงบทหุ่นกระบอกชุดน้ีถูกประพนัธข์ึ้นในวนัที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2532 และ
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เสร็จสมบูรณ์ในวนัที่ 24 กนัยายน พ.ศ. 2532  การประพนัธเ์น้ือหาไดอ้าศยัแนวทางจากหนงัสือ
พงศาวดารพระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนิพนธใ์นสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุ
ภาพ ซ่ึงมีเน้ือหาและความเป็นไปไดใ้นทางประวติัศาสตร์ เป็นขอ้มูลในการประพนัธบ์ทหุ่น
กระบอกชุดน้ี โดยมีจกัรพนัธุเ์ป็นผูแ้นะนาํและใหล้กัษณะสีสนัความเป็นละครในฉากต่างๆ เพือ่
ไม่ใหบ้ทหุ่นมีลกัษณะความเป็นประวติัศาสตร์มากจนเกินไป เช่น มีการนาํเสนอฉากตีไก่ ฉากสู้
จระเข ้ฯลฯ เพือ่ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผูช้ม ดงัที่วลัลภิศร์ไดเ้ขียนในบทความวา่ 
 

 ส่วนโครงเร่ืองนั้น วางตามคาํแนะของอาจารยจ์กัรพนัธ์ุ โปษยกฤต ว่าน่าจกัมีฉากชน
ไก่ กบัทรงพระสุบินสู้กบัจระเข ้เพราะสนุกต่ืนเตน้เป็นละครดี  เราจึงดาํเนินเร่ืองตาม
สนันิษฐานของสมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ว่าพระมหาอุปราชา คงจกัทา้สมเดจ็พระ
นเรศวรเล่นชนไก่กนัหลงัจากตีเมืองคงัแลว้เพ่ือรวบรัดเน้ือเร่ือง โดยไม่ตอ้งยอ้นความจบัมา
แต่คร้ังยงัทรงพระเยาว ์หากก็มิไดค้า้นขดัคาํให้การชาวกรุงเก่า ดว้ยเห็นว่าธรรมดานกัเลงไก่
ทั้งหลายไม่มีใครเล่นประลองเดิมพนักนัแค่คร้ังเดียว  สมเดจ็พระนเรศวร กบัพระมหาอุป
ราชา เติบโต เล่นคลุกคลีกนัมาในเมืองหงสาวดี จึงน่าท่ีจกัเล่นชนไก่กนัอยูเ่นืองๆ31 

 

บทประพนัธุบ์อกเล่าเก่ียวกบัเร่ืองราวความกลา้หาญและพระสติปัญญาอนัเฉียบ
แหลมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดงันั้น บทประพนัธจึ์งสอดแทรกการวางแผน กลยทุธ 
ยทุธศาสตร์ทางการสงคราม และการชิงไหวชิงพริบของฝ่ายต่างๆ  โดยไดศ้ึกษาลกัษณะการรบทพั
จบัศึกจากตาํราพชิยัสงครามเป็นแนวทางในการประพนัธ ์ในส่วนของบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 
วลัลภิศร์อาศยัการตีความทางประวติัศาสตร์ และจินตนาการบุคลิกลกัษณะอุปนิสยัของตวัละครขึ้น
ดงับทความของวลัลภิศร์ตอนหน่ึง ความวา่ 
 

 ส่วนเร่ืองบุคลิกภาพของพระมหาอุปราชนั้น เราเห็นขดักบั “ลิลิตตะเลงพ่าย”ของ
สมเดจ็กรมพระปรมานุชิตชิโนรส แลประวติัศาสตร์ไทยหลายฉบบัท่ีว่าวิสยัเป็นคนขลาด 
รักแต่เร่ืองโลกีย ์ไม่ประสาการศึก จนถึงกบัพระบิดาตรัสประชดให้ไปเอาอาภรณ์อิสตรีมา
นุ่งห่มขอ้น้ีเป็นไปไม่ไดโ้ดยเดด็ขาด ความในประวติัศาสตร์กลบัคา้นกนัเอง เพราะปรากฏ
ช่ือพระมหาอุปราชาผูน้ี้อยูใ่นสงครามเชิงรุกทุกคร้ัง ก่อนแต่การขาดคอชา้งส้ินพระชนม์

                                                 
        31 วลัลภิศร์ สดประเสริฐ, บทหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย, เขา้ถึงเม่ือ 6 ธนัวาคม 2556, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.chakrabhand.org/puppetry/index05.asp.    
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จากนั้นมา พม่าก็ตกเป็นฝ่ายรับอยา่งบอบชํ้ายบัเยินมาโดยตลอด จนเสียกรุงหงสาวดี แก่
สมเดจ็พระนเรศวร32 

 

นอกจากการตีความทางประวติัศาสตร์แลว้ แรงบนัดาลใจในการประพนัธบ์ทหุ่น
กระบอกชุดน้ีในทาํนองร้อยแกว้ของวลัลภิศร์ ไดจ้ากลิลิตตะเลงพา่ยซ่ึงมีความไพเราะและความงาม
ทางฉนัทลกัษณ์ โดยวลัลภิศร์ไดน้าํโคลงกลอนของลิลิตตะเลงพา่ยบางส่วนมาแปลงเป็นกลอนใน
บทของหุ่นดว้ย เช่น กลอนในลิลิตตะเลงพา่ยความวา่ "พระพีพ่ระผูผ้า่นภพอุดมเอย" ออกมากลอน
หุ่นในฉากยทุธหตัถีความวา่ "พระพีผู่ผ้า่นพื้นภพตะเลง" ฯลฯ นอกจากน้ี การประพนัธบ์ทร้องยงั
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเพลงออกสาํเนียงมอญ และเพลงตบัตะเลงพา่ย ซ่ึงประพนัธ ์โดย หลวง
ประดิษฐไ์พเราะ เพือ่ใหเ้กิดจินตนาการเป็นภาพในสมองออกมาเป็นบทร้องในแต่ละฉาก ในส่วน
ของบทเจรจาหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยนั้นมีความพเิศษเช่นกนั คือ ลกัษณะการผกูสมัผสัถอ้ยคาํในบท
เจรจาใหมี้ความไพเราะคลา้ยบทเจรจาของโขน 

บทร้องและบทพากยหุ่์นกระบอกชุดน้ี แต่เดิมไม่มีการประพนัธภ์าษาพม่ามอญ
บรรจุเขา้ไวใ้นบทหุ่น หลงัจากที่ไดมี้การซอ้มหุ่นเขา้เพลงแลว้ จึงไดมี้การประพนัธส์อดแทรกภาษา
พม่ามอญ เพือ่ใหบ้ทหุ่นมีลกัษณะออกภาษาเพิม่อรรถรสในการซอ้มแสดงหุ่น โดยจกัรพนัธุ ์และ
คณะ ไดเ้ชิญเจา้ของภาษามาช่วยทาํการแปลภาษาไทยใหเ้ป็นภาษาพม่ามอญ โดยผูแ้ปลภาษาพม่า 
ไดแ้ก่ ครูหม่องตวนิ (แฮร่ี) ชาวพม่า และผูแ้ปลภาษามอญ ไดแ้ก่ครูฉววีรรณ ควรแสวง เพือ่ความ
เขา้ใจในลกัษณะบทประพนัธแ์ละดนตรีประกอบที่ใชใ้นการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย จึง
จาํเป็นตอ้งแสดงบทหุ่นประกอบดนตรีตามฉาก โดยเร่ิมจากฉากไหวค้รูและการแสดงหุ่นตาม
ทอ้งเร่ืองรวม ดงัน้ี 

 
บทไหวค้รูเบิกโรงหุ่นกระบอก (ของเก่า) 

- วา - 
- ซออูหุ่้นกระบอก – 

- เสมอ – 
- รัว – 

เพลงชา้ป่ี 
สิบน้ิว  ลูกจะยก  ขึ้นประนม   ขอถวาย    (ปีพาทยรั์บ)  
     ขอถวาย    บงัคม  (นัน่แหละ)   เหนือเกศี  
                                                 
        32เร่ืองเดียวกนั. 
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ไหวพ้ระพทุธ  พระธรรม  ลํ้าโลกีย ์ โพยภยั    (ป่ีพาทยรั์บ) 
     โพยภยั    อยา่ไดมี้   (นัน่แหละ)   มาบีฑา  
 

เพลงปีนตล่ิง 
 ไหวคุ้ณ  บิดา  มารดร  ครูพกั  อกัษร  (อกัษร)  ทุกแหล่งหลา้  
ไหวท้ั้ง  ฝงูเทพ  เทวา    ขอจงมา  ชูช่วย  (เอ๋ย  ชูช่วย)  อาํนวยชยั  

 
(ป่ีพาทยรั์บปีนตล่ิง  -  รัวสามลา) 

 
เปิดฉาก 

หุ่ยตี 1 คร้ัง - ป่ีนาํ - ระนาดไมแ้ขง็ - 
 

ร้องรัวประลองเสภา  (ไมแ้ขง็-เด่ียว  ชาย) 
 ขึ้นเสาร์  เดือนเกา้  แรมสิบเอ็ด พระสรรเพชญ  สองพนั  ร้อยสิบสอง  
ปีมะเส็ง  ศึกพระเจา้  บุเรงนอง   ยดึครอง  อยธุยา  เป็นขา้มอญ  

 
ร้องพระรามเดินดง (ฆอ้งใหญ่นาํ-หมู่ หญิง) 

 เอาพระบุตร  องคด์าํ  พระธรรมราช พานิราศ  แรมทาง  กลางสมร  
พลดัพราก  จากแผน่ดิน  ถ่ินมารดร  สู่นคร  หงสา  กวา่หา้ปี  ฯาะ 

 
- ป่ีพาทยรั์บเพลงเร็วพระรามเดินดง - 

1. ร้องหุ่น (เด่ียว ชาย)  ซอแนวธรรมดา 
 

ซอขึ้นเพลงหุ่นชา้ๆ 3 ชั้น  แลว้มา 2 ชั้น  (6 จงัหวะฉ่ิง)  ทอดใหร้้องจงัหวะ 5 
  
 จกักล่าวขบั  จบัตาํนาน  เร่ืองการศึก ยอ้นราํลึก  หนหลงั  คร้ังกรุงศรี  
ทาํสงคราม  กบัพม่า  เสียธานี   พา่ยไพรี  ตกเป็นขา้  เมืองรามญั  
เม่ือพระเจา้  นรทา  กระยอดิน   ปราบแผน่ดิน  ลือเดช  ทุกเขตขณัฑ์  
ทศทิศ  หวัน่เลวง  เกรงรามญั   ครองสุพรรณ  ภูมิไว ้ ใตพ้กุาม  ฯาะ  
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สร้อย (หมู่  หญิง) 
 เอา้มายเุลเฮเ้ห่   เอา้มายเุลเห่เฮ  
 ตะละมุนตะละมนั   ซอนยาปิ 
 มายเุขว มายเุขว ่  มาละเวม้าละเวโ้ยคี  มาละเวม้าละเวโ้ยคี  

 
(ป่ีพาทยรั์บเพลงพม่าจงัหวะเร็ว) 

 
ซอถอนจงัหวะใหเ้ป็นเพลงหุ่น 2 ชั้น  มาจนชั้นเดียว  เพือ่ส่งร้อง 2 จงัหวะฉ่ิง 

  
 คร้ันโอรส  องคด์าํ  จาํเริญวยั  กลบัไป  ยงัประเทศ  เขตสยาม  
เจนจบ  การณรงค ์ สงคราม   ตามอยา่ง  วทิยา  ประสามอญ  
 อุปเท่ห์  เล่ห์กล  พยหูะ  เชิงชาํนะ  ยทุธพ์ชิยั  ขา้งไทยสอน  
ตั้งค่าย  ประจญับาน  ราญรอน   แปรกลอน  แกศึ้ก  ฝึกกระบวน  ฯาะ 
      

(รับทาํนองเออ้เฮย) 
 

กรับตีเป็น 3 จงัหวะ  หยดุ 1  จงัหวะ 
 
สร้อย (หมู่ หญิง  เร่งจงัหวะเร็ว) 
  โยธากลา้ศึกเหิมฮึกร่ายราํ  ตามพระองคด์าํไปรบพม่า  
 เพลงหอกก็ถว้น  เพลงทวนก็ลือ  เพลงดาบสองมือขึ้นช่ือลือชา  

ซอเล่นเพลงหุ่นชั้นเดียว 2 จงัหวะฉ่ิง  แลว้ถอนจงัหวะใหค้นร้อง 
   
    ประดาทพั  กาํกบักอง  รองบาท ประชาราษฎร์  เรียกองค ์ นเรศวร  
 โปรดใหส้ร้าง  ป้อมคู  ประตูพวน   ครบถว้น  พร้อมสรรพ  รับไพรี  
 กบัทั้งองค ์ เอกา  ทศรฐ   ชาํนาญคช  คู่ยทุ  ธหตัถี  (หมู่   หญิง  รับสร้อย) 

 
- หุ่ย  -  มะโหระทึก  -  ไมแ้ขง็  -  นาํหวักราวใน  3  ชั้น  - 

 
สร้อย ( หมู่  ชาย) จึงโบกธงสญัญาณขานโห่สามลา  (โห่ 3 ลา) เคล่ือนขบัโยธายกฝ่าแดนไป 
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  จึงโบกธงสญัญาณขานโห่สามลา    เคล่ือนขบัโยธายกฝ่าแดนไป  
 ( หมู่  หญิง) หมายมุ่งมรคา  ยทุธนาเอาชยั  ช่วงชาติชิงไทยใหค้ืนกลบัมา 
  หมายมุ่งมรคา  ยทุธนาเอาชยั  ช่วงชาติชิงไทยใหค้ืนกลบัมา  

(โห่สามลา) 
 

-  ป่ีพาทยรั์บกราวใน  - 
 

ร้องครอบจกัรวาล  (เด่ียว  หญิง-ลูกคู่  หญิง) 
  
 จกักล่าวถึง  องคพ์ระธรรม  ราชา  ครองพารา  อยธุเยศ  เขตสยาม  
ตรึกตรอง  หมองพระทยั  พา่ยสงคราม  ขึ้นพกุาม  อปัยศ  ตอ้งอดตาย  
 

ร้องสะสม (เด่ียว  ชาย) 
 

 จาํจกัคิด  ผอ่นปรน  ใหพ้น้ทาส  แกช้าติ  ไทยกลบัมา  ขยบัขยาย  
ครุ่นคาํนึง  ถึงเล่ห์  เพทุบาย    เอาบุตรชาย  คืนมา  จากรามญั  ฯาะ  
 

ร้องร้ือร่าย 
 

 จึงทรง  ปรึกษา  กบัขา้บาท   พฤฒามาตย ์ บริษทั  จดัสรร  
ซ่ึงเราคิด  คบหา  พดูจากนั    พวกท่าน  เคืองเขญ็  ฤๅเห็นตาม   ฯาะ  
บทเจรจา 
พระยาอินทรนครบาล - พระพทุธเจา้ขา้   อนัวเิทโศบาย  แห่งพระสรรเพชญเจา้นั้น  ขา้บาท  เห็น
เป็นอนัดี  ดว้ยวา่บดัน้ี  พระราชบุตรองคใ์หญ่  คงจะจาํเริญพระชนัษาไดร่้วม ๑๖  ปี  แลซ่ึงพญาหง
สาวดี  มีพระกรุณา  ชุบเล้ียงเป็นบุตรบุญธรรมนั้น  เห็นทีจะไดท้รงศึกษาในหลกัพชิยัสงครามอยา่ง
รามญั  รอบรู้กลศึก   ต้ืนลึกขา้งมอญเป็นมัน่คง  สืบไปเบื้องหนา้  หากไดส้ถาปนาขึ้นทรงราชย ์ ก็
อาจคิดการกอบกูแ้ผน่ดิน  ใหเ้ป็นโสดแก่ตวัได ้ ซ่ึงพระดาํริ...ที่จะนาํพระโอรส  กลบัคืนมานั้น  น่า
ที่จกัเป็นคุณแก่แผน่ดิน  เป็นอนัมาก 
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พระมหาธรรมราชา -  พระยาอินทร์ฯวา่มาทั้งน้ี  เราก็เห็นชอบ  แต่ยงัขดัดว้ยวา่  จกัหาเหตุอนัใด  
ขึ้นไปทูลต่อรอง  กะบุเรงนอง  ใหเ้ห็นคลอ้ยตาม  อนัพระเจา้หงสาผูน้ี้  มีพระปรีชาวอ่งไว  ดุจดัง่
เสือ  เกลือกวา่  จะทรงรู้เท่านึกระแวง  ไม่อนุญาตตาม  ซํ้ าร้าย  จกัมิกลบัเป็นอนัตรายต่อลูกเราหรือ 

ร้องชา้งประสานงา  (เด่ียว  ชาย) 
 

 ขนุเทพ  วรชุน  จึงทูลวา่   ธรรมดา  การศึก  ที่คึกขาม  
ปะทะแขง็  แรงหยอ่น  ใหผ้อ่นตาม  ผกูความ  ไมตรี  จงดีครัน  
จาํตอ้งใช ้ มายา  อิสตรี    เขา้ต่อตี  ตดัแรง  ที่แขง็ขนั  
ดัง่กลเรียง  หลกัยนื  ฝืนประจนั   ใชส้มัพนัธ ์ มอบเมีย  ใหเ้สียเมือง  

 

ร้องฝร่ังควง(เด่ียว  ชาย-ลูกคู่  ชาย) 
  
 ซ่ึงพระองค ์ ประสงค ์ จาํนงมาด  จกัปลดทาส  จากไทย  ใหก้ระเด่ือง  
จาํสละ  นางกษตัริย ์ อยา่ขดัเคือง   ก็อาจเปล้ือง  ทุกขข์า้  ประชาชน  ฯาะ  
 
บทเจรจา 
พระยาเดโช  -  ขอเดชะ... คาํของขนุเทพวรชุน  ชอบดว้ยกลแลว้...พระพทุธเจา้ขา้  อน่ึง...เม่ือพญา
ละแวกยกมาปลน้คร้ังที่แลว้  มาตรวา่  เราจะรักษาเมืองไวไ้ดก้็จริงอยู่ แต่บรรดาหวัเมืองรายทางนั้น  
เห็นวา่อ่อนแอเตม็ทน  ทพัเขมรจึงรุกเขา้มาถึงกรุงไดแ้ลบดัน้ี  ถึงแมจ้ะล่าถอยไปแลว้ก็ดี  แต่ก็ยงัมกั  
แต่งพลมาลาด  ทั้งทางบกทางเรือเป็นหลายคร้ังกวาดตอ้นเอาผูค้น  ทางหวัเมืองตะวนัออกไปเป็น
อนัมาก  ความเร่ืองน้ี  เห็นจะมีนํ้ าหนกั  พอแก่การที่พระองคจ์กักล่าวอา้ง  เอาพระราชบุตร  กลบัมา
ช่วยราชการ  ป้องกนัพระราชอาณาเขต  ของพระเจา้หงสาวดีเอง  แต่ประการที่พระองค ์ จกัทรง
ส่งขตัติยนารีผูใ้ด  ไปเป็นบรรณาการ  แลกเอาพระองคด์าํกลบัมา  ตามอุบายของขนุเทพวรชุนนั้น  
สุดแต่พระราชวนิิจฉยัเถิด... พระพทุธเจา้ขา้ 

 

ร้องแสนคาํนึง (เด่ียว  หญิง-ลูกคู่  หญิง) 
 

 สมเด็จ  พระเจา้  จอมสยาม  ทราบความ  กโลบาย  คลายฉงน  
ซ่ึงลูกขนุ  ทูลตอบ  นั้นชอบกล   ทรงพล  ตรึกเห็น   เป็นการดี  

 
ร้องแป๊ะ  ท่อน 1  (เด่ียว  ชาย) 
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 อนัพระนาง  สุพรรณ  กลัยา  พระธิดา  แรกรุ่น  ดรุณศรี  
โนเน  น่าชงั   ดงักินนรี    น่าที่  ประดิพทัธ ์ กษตัรา  

ร้องแป๊ะ  ท่อน 2  (เด่ียว  ชาย) 
 

 จาํกู  จกัส่ง  นางไป   ถวายไท  ทศเทศ  พระเชษฐา  
แลกกบั  พระมงกุฎ  บุตรา   คืนมา  ยงัราช  ธานี  ฯาะ  
 
สร้อย (หมู่  หญิง) โกสุมปทุมเมศ  เม่ือยามเด็ดยงัมีใย  
  พลดัพรากจากกนัไป  สุดอาลยัแลว้เอย  

 
ร้องเสมอ  (หมู่  หญิง) 

 
 สัง่เสร็จ  พระเสด็จ  ครรไล   ไปยงั  พระธิดา   มารศรี  
เล่าแจง้  แถลงไข   ใหบุ้ตรี    ยอมพลี  เพือ่ชาติ  ราชการ  ฯาะ  

 
-รัว  ไม่เล่นตะโพน- 

 
ฉากสอง 

-  กรับตี  3  คร้ัง  -  หุ่ย  1  คร้ัง  - 
 
 

-  ป่ีพาทยน์าํเหาะ  - 
 

   คร้ันได ้ ศุภฤกษ ์ เบิกดิถี  จึงมี  พระราช  บรรหาร  
  ใหเ้ตรียม  วอสี  วกิากาญจน์  บริพาร  นกัสนม  กรมใน  
(หมู่ ชาย)  ทหารราบ  ดาบธง  องครักษ ์ พร้อมพรัก  ครบถว้น  กระบวนใหญ่  
(หมู่ ชาย หญิง) คอยท่า  เทียบวอ  อรไท   โปรดให ้ โดยเสด็จ  สด กตาม  ฯาะ 

 
-  ป่ีนาํ  - 
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-  ป่ีพาทยรั์บสีนวลใน  ท่อนหน่ึง  1  เที่ยว  และสร้อย  1  เที่ยว  แลว้ทอดส่งร้อง  - 
 

ร้องสีนวลใน  (เด่ียว  หญิง-ลูกคู่  หญิง) 
 ขึ้นนัง่  บงัสี  วกิามาศ   ม่านตาด  กรองกาญจน์  คานหาม  
ดงัเดือนเพง็  ผอ่งผดั  จรัสงาม   ออกสนาม  สนมเมียง  เคียงประคอง  ฯาะ  

 
ร้องสีนวลนอก  (เด่ียว  หญิง-ลูกคู่  หญิง) 

 
 เหลียวหลงั  บงัคม  บรมบาท  นบพระธาตุ  ประทกัษิณ  ใหส้ิ้นหมอง  
ผา่นพหิาร  จอมไตร  อาลยัมอง   ประนมสอง  หตัถห์นั  ขึ้นวนัทา  ฯาะ  
 

-  นาํเพลงเร็วสาวสวย  - 
 

ร้องเพลงเร็ว  (หมู่  ชาย  หญิง) 
 
พระเอย  พระบุตรี  จะจากธานี  ไปเมืองพม่า           จะไปทางไหน / จะไปหงสา  ไปอยูพ่ารา        
หงสาวดี  (ซํ้ า) 
พระเอย  พระจอมขวญั  จะจรจรัล  ไปสกักี่ปี จกัเฝ้านบัวนั / จกัเฝ้านบัปี  คืนกลบัธานี  อยธุยา  
(ซํ้ า) 
หรือพระ  จากไป  ไกลห่าง  จากแลว้  แรมร้าง ห่างไกลเลย  (ซํ้ า) /  
ไม่คืนกลบัมา  อยธุยาน่ีเอย   เจา้ช่ออบเชย  ลบัแลว้  ตอ้งเลย  ร้างรา  
แสนสุด  เสียดาย  ดวงแกว้  จากแลว้  จาํรัก  หกัใจลา  (ซํ้ า) /  
หอมกล่ิน  เกสร  กุหลาบมอญ  เมืองพม่า  แพก้ล่ิน  กระดงังา  ที่พระธิดา  รํ่าเอย  ฯาะ 

 

-  ส่งเพลงเร็วจนหุ่นเขา้โรงหมด  - 
 

-  ออกเพลงฉ่ิง  -  ลาบา้บิ่น  - 
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ฉากสาม 

เมืองหงสาวดี 

2.  ร้องหุ่น  (เด่ียว  ชาย)  ซอแนวธรรมดา 
 

ซอขึ้นเพลงคะยอน  3  ชั้น  แลว้มา  2  ชั้น  (4 จงัหวะฉ่ิง)  ส่งร้องหุ่น...(ร้องเอ้ือนทางลุงวงษ)์ 
 

 จกัเล่าลดั  ตดัความ  ไปตามเร่ือง  ถึงบาทเบื้อง  บรมพงศ ์ เมืองหงสา  

ครองราช  สมบตัิ  ถดัมา    พระชนัษา  ไดห้ก  สิบหา้ปี  

 

ซอเล่นเพลงไต่ลวด  (4  จงัหวะฉ่ิง)  ส่งร้องหุ่น... 
 

 ผลดัแผน่ดิน  ส้ินชีวนั  สวรรคต  พระโอรส  มงัเอิง  เถลิงศรี  

เศวตฉตัร  กษตัริยท์รง  หงสาวดี   มวลมนตรี  เรียกนนั  ทบุเรง...เอย  

 

สร้อย  (หญิง  หมู่)  หม่า...ลา...ซี...แย  มองนามาเวเ้ล่เขว  นา้...เอ...เข่หงายาเม...  

 เปปาสิเย...เล ้ เปปา...สิเย  
 

-  ร้องโยคีจาํแลง  - 
 

(หมู่  ชาย  หญิง)  แลว้ตั้ง  มงักระยอ  ราชบุตร  เป็นมงกุฎ  อุปราช  ฉกาจเก่ง  
คุมทพั  กาํกบัพล  คนตะเลง    ยาํเยง  ยน่ระยอบ  ขอบสีมา  ฯาะ 

 

สร้อย  (หญิง  หมู่) โดมีเม ้ ชีแมโยนา  โอมีเม ้ ชีแมโยนา  โดมีเม ้ ชีแมโยนา  

  ชีวา้...เว  โย...เว...เล...โหว.่..ยี  
 

-  จบทา้ยโยคี  3  ชั้น  - 
 

ร้องพญาแปร  (เด่ียว  ชาย)  
 

 ครานั้น  พระองค ์ (เหล่...เล)้  ทรงราช ตรัสประภาษ  บรรดามี  (เล.้..เล...เล...เหล่)  ที่
ปรึกษา 
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เม่ือรามญั  นั้นเปล่ียน  (เล...เล.้..เล...เหล่)  กษตัรา พวกพารา  ประเทศราช  (เหล่...เล...เล)้  ก็อา
จอง 
อนัเมืองรุม  เมืองคงั  (เหล่...เล)้  มนับงัอาจ  ตั้งประกาศ  แขง็เขื่อง  (เล.้..เล...เล...เหล่)  ต่อ
งเมืองหงส์ 
จาํกู  จะกาํราบ(เล...เล.้..เล...เหล่)  ใหร้าบลง พวกท่านจง  ช่วยดาํริ  (เหล่...เล่...เล)้  ตริการ  
ฯาะ 
บทเจรจา 
มหาอุปราช  -  มังล่าบ่า  อเชนพญา  จุนดอมีโย้  เช่าวท้าบ่าย่าเส่ 
 การเร่ืองน้ี  ขอพระบิดา  อยา่ไดร้้อนพระทยัไปเลย  ขา้พเจา้...จกัขออาสาคุมทพัหงัตา 
สมทบกบัทพัพระสงัขทตั  เมืองตองอู  ยกไปปราบ  จบัเอาตวัเจา้เง้ียวเมืองคงัมาถวายใหจ้งได ้
 
พระเจ้านันทบุเรง  -  ซ่ึงเจา้วา่มาน้ีก็ชอบอยู ่ แต่ทวา่  ประเพณีการศึก  ที่จะประมาทอาจองนกันั้นมิ
ควรโบราณวา่...มวย..กเล้  แบโส่บีย์้  อเทนมเต้ย์แน่ะ  ตู๊หม่าแล  อเซ็กซีแด...งูตวัเล็ก  อยา่วา่ไร้พษิ... 
ประการหน่ึง  เมืองรุมเมืองคงัน้ี  แมจ้ะเป็นเมืองนอ้ย  แต่ชยัภูมิปราการมัน่คงนกั  ที่เจา้จะหกัเอา
โดยง่ายแต่ลาํพงัสองทพันั้น  อยา่ถึงนึก  และหากวา่เจา้  ปราบพวกเง้ียวลงมิไดบ้รรดาประเทศราชก็
จะพากนัเอาเยีย่งอยา่ง  ชวนกนัแขง็เมืองขึ้น  หงัตาวดี...ก็จะไดรั้บความอปัยศการเร่ืองน้ี...แม่ทพั
นายกองทั้งปวง  จะวา่ประการใด 
 
มังจาปโร –  มังล่าบ่า  ... ขอเดชะ 
 ขา้เจา้เห็นวา่  เราควรจะมีใบบอกลงไปถึงกรุงโยดยา  เกณฑใ์หพ้ระสุธรรมราชา  ส่งพระ
ราชบุตรทั้งสองคุมทพัขึ้นมาช่วยรบเมืองคงั  เพราะนบัแต่พระองคด์าํ  กลบัคืนสู่โยดยา  ก็เป็นที่
เล่ืองลือวา่  กระทาํการซ่องสุมฝึกปรือทแกลว้ทหาร  มีขนุศึก  นายทพั  ทหารเอก  ทหารรอง  เป็น
อนัมากหากพระองค ์ เรียกตวัมาช่วยราชการสงคราม  ก็จะเป็นคุณแก่หงัตาวดีโดยสามประการ  คือ
เพือ่ดูท่าทีชาวสยาม  วา่ยงัคงสามิภกัด์ิต่อหงัตาหรือไม่  ประการหน่ึงเพือ่อาศยักาํลงัเจา้ประเทศราช  
ปราบปรามกนัเอง  ประการหน่ึงและเพือ่รู้กาํลงัความสามารถของ  นยีดอ  นองดอ  บะเยนนป้า...
คือกษตัริยส์องพีน่อ้งน้ี...อเชนพญา้ 

 
ร้องม่านมวย (หมู่  หญิง) 

 
 พระเจา้  จอมนรินทร์  ป่ินหงสา ฟังมงัจา  ปโรราช  ฉลาดขาน  
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จึงตรัสสัง่  ยงัสมิง  จอคราน   ใหถื้อสาร  ทอ้งตรา  กรุงรามญั  
 

 ไปยงั  พระสุธรรม  ราชา  อยธุยา  ประเทศ  เขตขณัฑ์  
เกณฑ ์ โยธาหาญ  ชาญฉกรรจ ์  จงถว้นทนั  ทพับก  รีบยกมา  ฯาะ 
 

-  ป่ีพาทยรั์บเชิดพม่า  - 
ฉากส่ี 

 
ร้องพม่าฉ่อย  (ประเดิมเสภา)  (เด่ียว  ชาย-ลูกคู่  ชาย) 

 
 ขา้งฝ่าย  องคพ์ระ  นเรศวร  จดักระบวน  ทพัตรง  ถึงหงสา  
สมทบทพั  กบัอุป  ราชา    ยาตรา  ไปเมืองคงั  ประดงักนั  
 

-  ฆอ้งนาํโยคีจาํแลงชั้นเดียว  - 
 

ร้องตน้โยคี  (หมู่  หญิง) 
 จึงตั้งค่าย  มัน่คง  ลงไว ้ ประจนัใกล ้ กองกาํกบั  คบัขนั  
ใหป้ลูกสณั  ฐาคาร  สถานพลนั   แต่กลางวนั  นดัรุม  ประชุมพล  ฯาะ 
 
บทเจรจา 
มหาอุปราชา -  ...ยีลากาน  ซ่าเส่... 
 บดัน้ี  ท่านทั้งหลาย  ไดม้าพร้อมกนัเป็นอนัดี  ตวัเราผูเ้ป็นประธาน  ใคร่จะหารือท่าน
เมืองคงัน้ี  ชยัภูมิปราการมัน่คงแขง็แรงนกั  ทั้งตั้งอยูบ่นดอย  หนทางขึ้นลงก็คบัขนั  ยากแก่การเขา้
ตีมาตรวา่เราจะระดมเขา้ตีพร้อมกนัทั้ง  3  ทพั  เห็นขดัสนอิดโรยแก่ไพร่โดยเปล่าเราคิดเห็นเป็นกล
อุบายไวไ้ดอ้ยา่งหน่ึงดงัน้ี  คือถา้กระไร  เราจะผลดักนัเขา้ตีทพัละวนั  สลบักนัไปนอ้งเราทั้งสอง  
จะวา่ประการใด 
 

พระสังขทัต  -  ...อุ๊บปยาซาฮา  เล็งมา  ป๊าน่าแด... 
 ท่านมหาอุปราชน้ีความคิดแยบคายนกั  ดว้ยอุบายแมน้ี้  กองทพัเราทั้งสามก็จะมีโอกาสได้
พกัผอ่นทพัละ 2  วนั  ในขณะที่ชาวเมืองคงั  จะตอ้งตรากตราํ  เกณฑก์นัคอยรักษาเชิงเทินทุกวนั ก็
จะอิดโรยลงเป็นลาํดบั  ที่สุด...ก็จะตอ้งเสียเมืองแก่เรา 
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พระมหาอุปราชา -  ...ฮกป่า  เบ่แด๋... 
 นดัจิงหน่อง  เขา้ใจถูกตอ้ง  แต่พระองคด์าํนอ้งเราเล่า  เหตุใด...จึงมิไดว้า่กล่าวอนัใดหรือ
จะไม่เห็นดว้ยกบัความคิดเรากระมงั 
 
พระนเรศวร  -  มังล่าบ่า  อเชนพญา 
 ท่านมหาอุปราช  ขา้พเจา้เป็นผูน้อ้ย  ทั้งบา้นเมืองก็ยงัเป็นขา้ขณัฑสีมาแก่ท่านไหนเลย  จกั
อาจลบหลู่ความคิดของพระเชษฐาได ้ ชอบแต่ทาํการออกหนา้สนองพระเดชพระคุณ  พระเจา้หงสา
อยักาเจา้  ที่ไดท้รงพระกรุณา  ชุบเล้ียงขา้พเจา้  มาจนคุม้ใหญ่  
 ฉะนั้น  ขา้พเจา้จกัขออาสา  นาํทพัไทยเขา้ตีเป็นประเดิม  ถา้เห็นท่วงทีจะหกัไดโ้ดยง่าย ก็
จะหกัเอามาถวายเสีย  โดยมิพกัตอ้งยาก  แก่ไพร่พลรามญัเลย 
 

ร้องกลางเชิญใหญ่ (เด่ียว  ชาย) 
 

 ไดย้นิคาํ  จ่ึงอุป  ราชา  ตรึกตรา  ในพระทยั  เป็นหลายหน  
ดว้ยทรงเห็น  ทพัไทย  ไม่ชอบกล   ผูค้น  ฮึกหาญ  ชาญชยั  
 

ร้องตน้มูเซอ  (เด่ียว  ชาย) 
 

 มาตรจะให ้ องคด์าํ  นาํหนา้  หามนัตี  พารา  เอามาได้  
ตวักู  ก็จะเสีย  ยศไกร    ชา้งไทย  เกินกํ้า  จะลาํพอง  
 

(ป่ีพาทยรั์บ) 
 อยา่กระนั้น  จาํกู  จะตีตดั  สงัขทตั  ตามตี  เป็นที่สอง  
ไวท้พั  พวกเชลย  เป็นสาํรอง   มนัจะตอ้ง  ร้ังทา้ย  อบัอายรา  ฯาะ  
 
บทเจรจา 
มหาอุปราชา  -  ...โกดอเมียะ  ตบ๋อตุ้วยด่อหมู่แด๋ 
 ซ่ึงนอ้งเรามีใจสามิภกัด์ิต่อหงัตาวดี  พีก่็ขอบใจ  แต่ประเพณีการศึกนั้น  ชอบที่เราผูเ้ป็ น
ใหญ่จะออกหนา้เป็นปฐมฤกษ ์ จึงจะควร  กระนั้นคืนน้ี  วนัจนัทร์...  ตะเน้นล่ะ   ขึ้น 5  ค ํ่า  เดือน  5 
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เพลา  4  ทุ่ม  พอเดือนตก  เราจะเขา้ปลน้เมืองคงั  ถา้ยงัมิได ้ พรุ่งน้ี... อิงคา   ใหพ้ระสงัขทตัเขา้ตีถา้
ยงัมิไดอี้ก  วนัมะรืน... บุ๊ดดะฮู้   จ่ึงค่อยเป็นพนกังานของเจา้  จงแยกยา้ยกนักลบัไปเตรียมการ  ใ น
บดัน้ี 
 ยีลากาน  แซ้เส่ 
 

ฉากหา้ 
3.  ร้องหุ่น  (เด่ียว  ชาย) 

-  เปิงรัวนาํ  ป่ีเป่าทา้ยเพลงพื้นเมืองยะไข่  2  เที่ยว  - 
 
(หมู่หญิง)  ลา...จ้าบ่าเล  โด่ะหลู่  ดะดุเว  ไวพ้วยกา  เวโล่ะ  ซองม่ะเล  
  แล่กตวยจ้า  เส่อองบวยย่า  มตเวหยั่นตุโก่ ไน้แมเฮ  
  หมะโซ้ะตัน  ไต้ะเล...เฮ้  
  หยั่นตู๊โก  ไนแมเฮ...เฮ้  
  โด่ะ...อชวาน  เป้ียะ  โซ้ะเล  
  
 ตรัสเสร็จ  จึงเสด็จ  มา  ณ  ค่าย สัง่นาย  กองประทวน  ถว้นทุกเหล่า  
เตรียมพะอง  พร้อมสรรพ  กาํกบัเอา  ผูเ้คร่ืองเครา  ผูค้น  จกัปลน้เมือง  ฯาะ  

 
ซอเล่นทอดเพลง  (1 จงัหวะฉ่ิง) 

  
คร้ังเพลา  ส่ีทุ่ม  (หยั่นตูโก...เฮ้...ไหน่...แมเฮ...เฮ้...โด่ะ...อชวาน  เป๊ียะ  โซะ...เล...)  พอเดือนตก 
     จึงใหย้ก  พลประจาํ  ขา้มลาํเหมือง  
(หมู่ชาย) ปีนโขด  เขาถนดั  ขดัเคือง  หนุนเน่ือง  รบพุง่  จนรุ่งราง...เอย  
 (หมู่หญิง) หยั่นตูโก...ไน...แมเฮ หมะโซ้ะตัน  ไต้ะ...เล  เฮ้  ฌอ  เห่  เฮ  
     โด่ะ...อชวาน  เป้ียะ  โซ้ะ...เล  เห่  เฮ  
 

ร้องเง้ียวราํลึก  ชั้นเดียว-ฆอ้งขึ้น  (หมู่  หญิง) 
 พวกชาวเง้ียว  เมืองคงั  ต่างตั้งรับ ทุ่มทบั  แท่งศิลา  มาขดัขวาง  
บรรดาพล  ลม้ตาย  วายวาง   จนสวา่ง  จึงถอยทพั  คืนกลบัมา  ฯ  
 พอถึงเวร  สงัขทตั  ผลดัรอง  เขา้ชิงครอง  เชิงเทิน  เนินผา  
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พระองคด์าํ  จึงชวน  อนุชา   เที่ยวตรวจตรา  ตรึกตรอง  ทุกช่องชาน  ฯ  
 

ร้องลูกหมดเพชรนอ้ย  (หมู่  ชาย  หญิง) 
 

 พอผลดัสาม  ยามสงดั  ใหจ้ดัทพั  แบ่งประกบั  เป็นสอง  กองทหาร  
กองนอ้ย  อ่อยก่อน  เขา้รอนราญ   ทาํอาการ  รบรา  หนา้ธานี  ฯ  
 ฝ่ายชาวเมือง  รับศึก  ไม่นึกรู้  พากนักรู  ป้องกนั  ไม่หนัหนี  
ดา้นหลงั  กองใหญ่  ไดท้่วงที   จึงบุกตี  ขนาบไป  ไดพ้ารา  ฯ  
 

-  รับลูกหมดเพชรนอ้ย  - 
 

-เชิดตวั  17  ทางเปล่ียน  - 
 

ฉากหก 
 

-  ฆอ้งขึ้น  -  ป่ีพาทยท์าํเพลงยะเปิงมาง  - 
 

-  กรงทองชั้นเดียว  3  ท่อน  - 
 

(เม่ือพระนเรศวรไดเ้มืองคงัแลว้  เสด็จเขา้พาํนกัในกรุงหงสาวดี 
ลาํดบัน้ี  แสดงถึงบา้นเมือง  ความเป็นอยูข่องชาวรามญั) 

-  ฆอ้งขึ้น  -  ป่ีพาทยน์าํกะเจ้ิน  1 เที่ยว  - 
ร้องเด่ียวเชิญใหญ่  (เด่ียว  ชาย)  

 
 ครานั้น  มงักระยอ  โอรส   อปัยศ  ขายพกัตร์  เป็นหนกัหนา  
ใหชิ้งชงั  คัง่แคน้  แน่นอุรา   แต่แสร้งวา่  พดูเล่น  ทาํเป็นดี  
 

-  ป่ีพาทยรั์บสร้อยเร็ว  - 
 

 พระทยัคิด  คาดช่อง  ตรองการ  จกัประจาน  หน่อกษตัริย ์ ใหบ้ดัสี  
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อนัเมืองม่าน  กูชาํนาญ  เร่ืองไก่ตี   ในวนัน้ี  กูจกัทา้  ระกาชน  ฯาะ 
 

-  ป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงตะเลงราํพงึ (เบาๆ)  คลอเจรจา  - 
 
บทเจรจา 
พระมหาอุปราชา  -  นยีดอโก  มต้วยย่าด่าจ่าปยี  นองดอ  ดดี๊ยะ  ล่าบ่าเบ่แด๋ 
 พระนอ้งรัก  แต่จากกนัวนัเม่ือเจา้กลบักรุงโยดยา  พีก่็ตั้งตาราํฦกถึงเจา้ผูเ้ป็นเพือ่นเล่นกนั
มาแต่นอ้ย  มิไดข้าดสกัเพลาเดียวก็แลการกุกุฏกรีฑาน้ี  เคยเป็นที่สาํราญบนัเทิงของเราทั้งสอง  เม่ือ
คร้ัง...ยงัลูกะเลเล็ก  เด็กดรุณ 
 ถา้กระไร  เราพงึเล่นชนไก่กนั  ใหดุ้จดัง่คืนวนัหนหลงั  เถิดพระนอ้งรัก  
 

-  ป่ีพาทย ์ นาํทา้ยเมิงเลิง  - 
ร้องเมิงเลิง  (เด่ียว  ชาย) 

 
 กระไรเล่า  เจา้นอ้ง  นเรศวร  พีจ่กัชวน  ชิงชยั  ไก่สกัหน  
อนัตวัเจา้  เล่าก็ชาญ  เร่ืองการรณ   เรามาชน  ไก่เล่น  (เตะเอย)  เป็นสาํราญ  ฯาะ 
 
สร้อย  (หมู่  หญิง)  ติ...เอ๋ย...ปลาย   ติ.๊..นาย...มะนิโล่น โป่นยา...เละเยี้ยะ...นาน  
  ป๊ะเหละจุ่ย...ปะเหละเจะ๊  ก๊าวกะเซะ...เป๊ะเจ่อะจาน  
  ออหละหน่าย  เกลิงวาน  ต่อ...จะแนะ   แกวะ๊แกวะหร่ันชาย  
  นิ...กัม่ลงั   ทัง่ซะ...ติปลาย ทงัสะ...ก๊าวบ่าย  หร่ันชาย...นายเอย  
  

-  ป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงตะเลงราํฦก  (เบาๆ)  คลอเจรจา  - 
 

บทเจรจา 
พระนเรศวร  -  นยีดอแล้  นองดอโก  ดดี๊ย่ะ  ล่าบ่าแด่พญ้า 
 ซ่ึงพระเจา้พี ่ มีพระกรุณาราํฦกถึงเด็กเล็ก  ลูกเจา้ประเทศราชอนัเป็นทาสจาํนาํศึก  อยูถึ่ง
ความหลงันั้นขา้พเจา้ซาบซ้ึงนกั  ขา้พเจา้ผูน้อ้ย  ก็ราํฦกถึงพระพีอ่ยูมิ่ไดข้าดเช่นกนั 
 เหตุนั้น  แมน้วา่ขา้พเจา้  จกัเดินทางไปในทิศภาคใดก็ตาม  ก็ยอ่มจะติดเอาไก่ไปเป็นเพือ่น   
เพือ่เตือนใหส้าํนึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งพระเชษฐาธิราช 
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 ถา้กระนั้น  ในวนัน้ี  ขอพระพีเ่จา้จงทรงพระเกษมสาํราญ  เช่นวนันั้นเถิด... อเชนพญ้า... 
 

ร้องร่าย 
 

(หญิง  1)  ตรัสสัง่  พวกทนาย  ทั้งหลายเหล่า  เอ็งไปเอา  ไก่ขา้  มาหนา้ฉาน  
 พระเชษฐา  ตอ้งประสงค ์ จาํนงการ  จกัราํบาญ  ไก่พนนั  บนัเทิงใจ  ฯาะ 
(หญิง  2) จึงกาํชบั  พวกบ่าว  ชาวตะเลง  มึงเร่ง  ตระเตรียม  สงัเวยีนไว้  
 ประกาศพวก  พารา  ขา้ไท  (ทอดคร่ึง)  

 

ร้องพม่าราํขวานชั้นเดียว  (เด่ียว  ชาย) 
 

  จึงกาํชบั  พวกบ่าว  ชาวตะเลง  มึงเร่ง  ตระเตรียม  สงัเวยีนไว้  
 ประกาศพวก  พารา  ขา้ไท   จงรีบไป  พร้อมกนั  ใหท้นัดู  (รับ)  
 

-  หุ่นเดินจากตลาดไปสนามชน  -  ไก่ชนั  3-4  ที  (ทา้ยดนตรี) 
 

  คร้ันถึง  ซ่ึงยงั  สนามชน   ผูค้น  นกัพนนั  ขนัสู้  
 ต่างต่อรอง  เดิมพนั  พนัตู    มึงกู  ถือหาง  ชา้งมอญไทย  ฯาะ 
 

-  ตีปีก-ไก่ขนั  1  ที  - 
 
บทเจรจา 
มหาอุปราชา  -  โอ้  ฮล่ะไล่ด่า  แก๊ะต่าเหย  ชิไล่ด่า  นยีดอแย่ะ  ไต้แจ๊ะกะ  แต่หล่ะบ่าลา 
 พระนอ้งรัก...กุกุฏของเจา้ตวัน้ี  มีดวงจกัษุเหลืองแจ่มใสเป็นประกายดุดนั  ดุจดัง่ผลึกอาํพนั   
ตอ้งกนักบัสีกายแลขนคอ  ทั้งมุขตุณฑกะ   จะงอยปากก็ดาํขลบั  รับกบับาทแขง้อยา่งแสงนิลได้
ลกัษณะระกาชน...เป็นยิง่นกั 
 
พระนเรศวร  -  มังหล่าบ๋า  นองดอกขะ  แจ๊ะแจียอิลลักขณาโก๋  โปปยี ้ น้าแหล่บ่าแด่  พญ้า 
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 พระเจา้พีน้ี่ทรงพระปรีชา  รอบรู้ในตาํราตมัพจูฬ  ลกัษณะอยา่งลึกซ้ึง  ทัว่ทั้งปฐพหีงสาจะ
หาผูใ้ด...ชาํนาญการกุกุฏยทุธ  มหุสสว  ไดเ้สมอพระราชบุตรมงักระยอ  นั้นมิไดมี้แลว้ลาํพงัไก่
พนัทางอยา่งสยามชาติของขา้พเจา้  ไหนเลยจกัทนัไก่พม่าพนัธุพ์ญาหงสาวดี...ไดเ้ล่าพระเจา้พี ่
 
พระมหาอุปราชา  -  นยีดอกข่ะ  โก๊ะโก่ะโก  เน่งช่าปยี่  มจเช่าป่าแน่ 
 ซ่ึงนอ้งเราวา่มาทั้งน้ี  ก็จริงอยู ่ อนัพญาหงัตาวดีของเราตวัน้ี  เป็นไก่ร้ายนกั  มกัตีเอาคู่ชน
ถึงตาย มิไดเ้คยมีรอดแต่สกัราย  ถา้กระไร...ไก่เจา้  เกิดเพล่ียงพลํ้าเป็นอนัตรายลง  เจา้ก็จงอดโทษ 
อยา่ไดถื้อโกรธพีเ่ลยนะ  จกัหาไก่พม่าตวังามๆ  ใชค้ืนเจา้ 
 
พระนเรศวร  -  เจซูด่อ...จีหล่ะ  บ่าแด่...พญ้า 
 อนัพระมหากรุณาธิคุณ  ของเชษฐาน้ี  หาที่สุดมิได ้ถา้อยา่งนั้น  เม่ือพวกพนกังานพร้อม
แลว้  เราเร่ิมชนเลยดีกวา่  พระเจา้พี ่
 
 
พระมหาอุปราชา  -  เฮ่...งาโกดอแย่ะ  ไต้แจ๊ะโก  ตวาอยูแก้ะซาง 
 เฮย้  พวกทนาย  มึงอุม้ลูกรักกูลงสงัเวยีน  ณ  บดัน้ี  ใครอยากจะพนนัขนัต่ออยา่งไร  ก็
ตามแต่อชัฌาสยั แต่กูขอประกาศไว ้ ไอพ้วกพม่ารามญัขา้ขณัฑสีมา  ถา้ใครไม่ถือหางขา้งไก่กู  มึง
จงรู้ไว ้ กูจะใหร้าชมลั  ไปจบัมากระทืบแต่พอคลาน..นะมึง 
 

-  ไก่ขนั   - 
 

(ต่อแต่นี้เป็นบทไพร่เจรจาติดตลก) 
 

ร้องร่าย 
 

 ขา้งฝ่าย  พวกทนาย  ไพร่ทั้งสอง  เขม่นมอง  มาดกนั  ดว้ยหมัน่ไส้  
อุม้ไก่  เขา้เปรียบกนั  ทนัใด   ไก่ต่อไก่  ต่างลาด  สาด  กนั  ฯาะ 
 

-  ป่ีทาํเพลงสะระหม่า  - 
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-  ป่ีกลอง  โยนแปลง  - 
 

ร้องตะเขิ่ง  ชั้นเดียว  (หมู่  ชาย) 
 

 ต่างตวั  ต่างจอ้ง  พองขน   วงวน  เวยีนประกบั  คบัขนั  
พอเสียงเกราะ  เคาะประเดิม  เร่ิมอนั  ขยบัผนั  โผนจิก  ขยกิตี  ฯาะ 
 

-  ระฆงั  1  - 
 

-  ป่ีกลอง  เจา้เซ็น  เคลา้ร่าย  - 
 

 ชาติระกา  รามญั  นั้นสง่า   ท่วงท่า  องอาจ  ประกาศศรี  
ไก่ไทย  ดุดนั  ไม่พร่ันที    เขา้ราว ี รบราญ  ผลาญผจญ  
 พม่าเขา้  ชิงคม  โถมจิก   ไทยพลิก  เล่ียงได ้ เป็นหลายหน  
ถอ้ยที  ผลดัรุก  บุกบน      กระเจิงขน  ดลเดือด  เลือดแดง  
 แต่ตีกนั  พลัวนั  ชุลมุน   คลุกฝุ่ น  ฟุ้งคลี  ไม่มีแหยง  
พอรามญั  กระสนัโลด  โดดแทง   ไทยตะแบง  ถอยกระหยด  ก็หมดอนั  ฯาะ 
 

-  ระฆงั 2  - 
 

-  ป่ีหยดุพร้อมร่าย  หมดยก  1  - 
 

เจรจาแทรก  -  ตลก 
-  ระฆงั  3  - 

 
-  ป่ีกลอง  เจา้เซ็น  เคลา้ร่าย  - 

 
 อนัสอง  ต่างมอง  จอ้งพฆิาต  พุง่ปราด  เปิดสงัเวยีน  ไม่เหียนหนั  
ไก่ม่าน  ลานละเลิง  เชิงฉกรรจ ์  โดดประจญั  จิกใส่  หมายลูกตา  
 กุกุฏไทย  ไววอ่ง  คล่องฉาก  สวนปาก  ปิดตะเกียง  เอียงถลา  
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เขา้พนัลาํ  ซํ้ าซอ้น  มอญระกา   สลดัขา  เดือยดกั  ปักกา้นคอ  ฯาะ 
 

-  ป่ีพาทยรั์บโอดเอม  - 
 

ร้องเตียว  (หมู่  ชาย) 
 

 มีชยั  ไก่องค ์ อุปราช   ด้ินพราด  แพห้กั  ชะงกัหงอ  
ตีปีก  เหยาะยา่ง  ทาํกร่างกรอ   ขนัจอ้  จองหอง  ลาํพองใจ  ฯาะ 
 

-  ตีปีก  -  ไก่ขนั  3  ที  - 
 

-  รับทา้ยเตียว  - 
 

ร้องฟ้อนเมือง  ชั้นเดียว  (เด่ียว  ชาย) 
 

 เห็นกุกุฏ  สะดุดควา้ง  กางปีก  ตาฉีก  หวัตก  ยกไม่ไหว  
มงักระยอ  เดือดจดั  ขดัพระทยั   ไอจ้งัไร  ชาติขี้ขา้  ห่าระยาํ  
ตรัสประชด  ขึ้งเคียด  เสียดสี   ไก่กาลี  ลูกทาส  ประดาษตํ่า  
เป็นเชลย  รูปชัว่  ตวัดาํ    บงัอาจคํ้า  ไก่พญา  หงสาวดี  ฯาะ 
 
 
 
 
บทเจรจา 
พระมหาอุปราชา  -  ห่า...ง้าเก่า  ชวงตวาบ๋ี 
 ทุด...ไอไ้ก่เชลยระยาํ  มึงบงัอาจ  ตีไก่พญาหงัตาวดีของกูถึงตายไปเบื้องหนา้  พวกขี้ขา้มนั
จกัคิดกบฏแก่กู  เป็นมัน่คง  คร้ันกูจกัลุแก่โทสาใหฆ่้ามนัเสีย คนทั้งนั้นก็จะนินทาไดว้า่รังแกสตัว์
เดรัจฉาน  ไม่ตอ้งการ 
 พระนอ้งรัก  พีข่อฝากชีวติ  ไอเ้ดรัจฉานเชลยตวัน้ี  แก่ตวัเจา้  เอาไปเล้ียงไวใ้หจ้งดี  ในวนั
หนา้  เราจกัเดิมพนักบัเจา้ดว้ยชีวติ 



331 
 

 

 เน้าดเจง  ต้วยจยาเยียน  นองดอแน่ะนยีดอ  ซีเจยียน  โธ่จย่ะ  ด่าบ้อ 
 

ร้องเถรลอยชาย  (เด่ียว  ชาย) 
 

  องคน์เรศ  เกศเกลา้  ชาวสยาม   มานะตาม  ชาติขตัติย ์ กษตัริยศ์รี 
 จึงตรัสทวน  สวนควนั ไปทนัที   ซ่ึงพระพี ่ ตรัสชม  คมสาํคญั  
 พระเชษฐา  ธิราช  ฉลาดเฉลย   ไก่เชลย  ตวัน้ี  ดีขยนั  
 อยา่วา่แต่  มนัจะดี  ตีพนนั   ชนประชนั  ชิงชาติ  ไม่ขลาดตี  ฯาะ 
 
บทเจรจา 
พระนเรศวร  -  พระมหาอุปราช  วนัน้ีเป็นเวลาจวนคํ่า  เขา้ไตเ้ขา้ไฟแลว้  ขา้พเจา้จาํตอ้งทูลลาไป
ก่อนรุ่งขึ้น  พรุ่งน้ี  จะตอ้งออกจากหงสาวดี  คืนกลบัอยธุยา  ต่อวนัหนา้  หากมีราชสงครามที่เหลือ
กาํลงัชาวตะเลง  ขา้พเจา้...จึงจกัขออาสา  นาํทหารเชลยจากทวารวดี  ขึ้นมาช่วยรบ 
 

ร้องสยาม  ชั้นเดียว  (เด่ียว  ชาย)  
 

 ใหเ้จบ็จาํ  คาํองค ์ อุปราช   กูก็ชาติ  ชายหน่ึง  (ชายหน่ึง)  ในกรุงศรี  
เอาเถอะ  วนัน้ี  มึงเป็นที    วนัหนา้มี  มอญไทย  (มอญไทย)  ไดเ้ห็นกนั  
ฯาะ 

-  รับทางเปล่ียน  - 
 
 
 

ร้องมอญจบัชา้ง  ชั้นเดียว  (เด่ียว  ชาย) 
 

 คร้ันเม่ือ  องคด์าํ  อาํลาไป  จอมไผท  หงสา  นราสนั  
    (หมู่  หญิง) บากํามา  อะเหย่ปา  อ๊ะ...ยา...เยา  เตะตูแบ 
ราํลึก  ตรึกใน  พระทยัพลนั   นบัวนั  มนักาํเริบ  เติบโต  
    (หมู่  หญิง) ตะ...เน  แท่กตะเหน่  ดีเก๊า...กัน  แตะหล่าแด 
หาทิ้งไว ้ เป็นภยั  แก่ตะเลง    จะข่มเหง  หาญหกั  เราอกัโข  
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    (หมู่  หญิง)   บากัน...อะ...ตวย  เบ๊อันดาแย  ชิไน่แด  
เห็นลูกเสือ  เช้ือศกัด์ิ  พยคัโฆ   ไม่ควรโง่  เล้ียงไว ้ ใหพ้ว่งพ ี ฯาะ 
    (หมู่  หญิง) ด่า...เจ๊า  ดีเกาโก่  หมะมุ่ย...ถ่า  เซ่ียนเด๊าะบู 
 

ร้องดาวกระจ่าง  ชั้นเดียว  (หมู่  หญิง) 
 

 จึงใหห้า  ซกัแซก  กระยอถ่าง  เจา้ทาง  เมืองแครง  แหล่งวถีิ  
กระซิบสัง่  ความลบั  กาํชบัดี   หมายชีว ี ผกูอุบาย  ใหต้ายใจ  ฯาะ  (รับ) 
 

-  หุ่นเขา้โรงหมด  ปิดฉากเมืองพม่า  - 
 

ฉากเจด็ 
 

4.  ร้องหุ่น  (เด่ียว  ชาย)  (เพลงหุ่นน้ีตอ้งจงัหวะกระชบั)  
 

ซอขึ้นเพลงหุ่น  3 ชั้น  มา  2  ชั้น  ชั้นเดียว  (6  จงัหวะฉ่ิง)  แลว้ทอดส่งร้อง 
  

 จกักล่าวฝ่าย  จอมณรงค ์ พงศน์เรศ กลบัประเทศ  ถึงแผน่ดิน  ถ่ินไถง  
ไดรั้บแจง้  ใบบอก  ใหอ้อกไป   ตีกรุงไกร  องัวะ  ณ  แดนมอญ...เอย  
      (หมู่  หญิง  รับซํ้ า)  

ร้องเวสสุกรรม  (ติดทา้ยหุ่น-หมู่  หญิง) 

 วนัอาทิตย ์ สิบเอ็ดทุ่ม  เกา้บาท  เห็นพระธาตุ  แจ่มจรัส  ประภสัสร  
ตรัสใหเ้คล่ือน  พหล  พลนิกร    บทจร  ทพัชยั  ไปเมืองแครง  ฯาะ 

 

-  ป่ีพาทยรั์บเจดียเ์จด็ยอด  ลงเช็ดเช ้ -  

ร้องนาคราช  ชั้นเดียว  (หมู่  ชาย) 
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 คร้ันถึง  จึงเจา้  กระยอถ่าง  บอกใหว้าง  ทพัไว ้ ที่ชายแขวง  
ไม่สาํคญั  ทุจริต  คิดระแวง   ตรัสแสดง  ยบัย ั้ง  ขา้งเสมา  ฯาะ 

-  รับเที่ยวเดียว  - 
 

ร้องกลางดาวกระจ่าง  (เด่ียว  ชาย) 
 

 ขา้งตุเ๊จา้ รามญั ช่ือคนัฉ่อง  อยูค่รอง  ศีลวนิยั  ไตรสิกขา  
ผูค้น  มอญไทย  ไดบู้ชา    เป็นครูบา  ควรเคารพ  อพภิวนั  
 เม่ือคร้ังองค ์ นเรศวร  เป็นเจา้  ผา่นเขา้  ยงันิเวศน์  เขตขณัฑ์  
เสด็จไป  ถวาย  กปัปิยภณัฑ ์  กระทาํอญั  ชลีกรรม  บาํเพญ็ทาน  ฯาะ 
 
บทเจรจา 
มหาเถรคนัฉ่อง  -  สาธุ...สาธุ...สาธุ..สะมูน  เอกรัช  โต๊ะหยิบา 
 การที่บพติรทั้งสอง   เสด็จมายบัย ั้งทพัอยู ่  ณ   พทัธสีมาน้ีแลว้ ทรงอุตสาหะเสด็จเขา้มา
กระทาํวนัทนาการ   เยีย่มเยอืนแก่อาตมภาพในคร้ังน้ี   คงจะเป็นดว้ยพระบุญญาธิการของพระ
บพติรเจา้ทั้งสองพระองค ์  ที่จะไดเ้ป็นกษตัริยผ์ูป้ระเสริฐสืบไปเป็นมัน่คง 
 

พระเอกาทศรฐ  -  เหตุใดพระคุณเจา้   จึงปรารภแก่โยมดงัน้ีเล่า 
มหาเถรคนัฉ่อง   -  สะมูน  ตะแหละตอย    เจริญพรบพติร อาตมภาพเป็นสงฆ ์  ไม่ขอตอบเร่ืองน้ี   
ขอจงทรงไล่เลียงเอากบัพญาเกียรติ   พญาราม  ศิษยอ์าตมา...เอาเองเถิด... 
 

 

ร้องกระบอกเงิน   (เด่ียว   ชาย) 
 อยา่งไรกนั   ท่านพญา   รามญั  ความนั้น   เป็นไฉน   จงไขขาน  

   เอ็นดูเถิด   เปิดแถลง   ใหแ้จง้การ  ส้ินชา้นาน   สืบไป   ไดท้ดแทน   ฯาะ  

 

ร้องมอญราํดาบ (เด่ียว   ชาย-หมู่   ชาย) 
 

 พระเอย   พระองค ์  จงโปรดเกลา้  ไม่รู้เคา้   เล่ห์ศึก   มนัลึกแสน  

   จกัลวงลา้ง   อา้งรบ   ประจบแดน  เขาวางแผน   ฆ่าฟัน   ถึงบรรลยั  
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(หมู่ ชาย)  ส่งขา้บาท   ทั้งสอง   เป็นกองหนา้  หลอกพา   พวกพระองค ์  ใหห้ลงใหล  

   ถึงที่ชฏั   ลดัแลง   แฝงพลไกร   เขา้รบไล่   รณรงค ์  ปลงพระชนม ์  ฯาะ  

 

บทเจรจา 
พระนเรศวร  -  กระน้ีเองรึ  ดีละ  เราขอบใจท่านทั้งสองเป็นอนัมาก  ที่ยงัมีนํ้ าใจเป็นสตัยเ์ป็นธรรม  
แลซ่ึงไมตรีของพระคุณเจา้  กบับรรดาศิษยน้ี์  หากมิตายแลว้  โยมจะแทนคุณใหถึ้งขนาด 

 

ร้องร่าย 
 

 กราบเสร็จ   จึงเสด็จ   อุฏฐาการ  ล่วงทวาร   ออกมา   หนา้พหล  

ใหล้ัน่   กลองรุม  (ลัน่กลอง)   ประชุมพล  ถว้นสถล   ทพัชยั   ไปพร้อมกนั  ฯาะ  

 

-  ไมแ้ขง็  รับเสมอ 3  ลา  - 
 

ร้องเช้ือ  ชั้นเดียว  (หมู่ หญิง) 
 

 แลว้ทรง  บนัลือ  สีหนาท         ประกาศ  ผูค้น  พลขนัธ์  

อนัองค ์  อุปราช   ชาติรามญั   มุ่งชีวนั  กูไซร้  ทั้งไพร่นาย  

 เรามา โดยความ  สุจริต   มนัจกัลา้ง  ชีวติ  ใหฉิ้บหาย  

ดีแลว้ วนัน้ี กูมิตาย    มึงอยา่หมาย ร่วมภพ ประสบพาน   ฯาะ  

-   ป่ีพาทยข์ึ้นสาธุการทอดเชือก   ต่อพระเจา้เปิดโลก   - 
 

ร้องพระเจา้เปิดโลก   (หมู่   ชาย) 
 

 พระจึง  ยอกร  จบนลาฏ   ระหวา่งธาตุ อุตมาง คสถาน  

ราํลึกคุณ พระผู ้ พชิิตมาร    จบัสุวรรณ  ภิงคาร ขึ้นบูชา   ฯาะ 

 

ร้องตระมงคลจกัรวาล   (หมู่   หญิง) 
 

 นะพระศรี   สรรเพชญ   เสด็จเกลา้  แลปวง   เทพเจา้   ทุกทิศา  

แต่จาตุ  มหา  ราชิกา    ยามา  ดาวดึงส์  ถึงพรหมินทร์  

 จงเล็ง   ทิพยเ์นตร   เป็นพยาน  จกัหลัง่ธาร  ใหป้ระจกัษ ์ เป็นทกัษิณ  
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นบัแต่น้ี  สืบไป  ในแผน่ดิน   ไดสุ้ดส้ิน ไมตรี  มีต่อกนั  

 

ร้องคุกพาทย ์  (ไมแ้ขง็-หมู่   ชาย) 
 

 อนัผนื   ปัฐพนิ   ถ่ินพกุาม  ซ่ึงความ  ปฏิญาณ  สมานฉนัท์  

กบัไผท  สยามชาติ  จงขาดพลนั   ตราบจนวนั โลกธาตุ พนิาศเทอญ   ฯาะ  

 

 

---   พักคร่ึงการแสดง   --- 
 

ฉากแปด 
 

5.  ร้องหุ่น  (หญิง   เด่ียว) 
 

ซอขึ้นเพลงสุรินทราหู (6 จงัหวะฉ่ิง) ฉ่ิงตี 3 ชั้นเขา้จงัหวะ 2  แลว้ทองลงร้อง...ฉ่ิงตีเขา้จงัหวะหุ่น 

 

 คร้ังกระนั้น  ภูวดล  จึงพน้ทาส  เอกราช  คืนไทย  ไดส้รรเสริญ  

จึงกวาดตอ้น  ผูค้น  ดน้เดิน   ระหกเหิน  กลบัมา  ยงัธานี...เอย  

(หมู่  หญิง)  จึงกวาดตอ้น  ผูค้น  ดน้เดิน  ระหกเหิน  กลบัมา  (เอ่อ  เอ๊ิง  เอย)  ยงัธานี  (ซอเขา้
แป๊ะฮวยพงั) 
 

ซออู ้  ทาํเพลงแป๊ะฮวยพงั  4  จงัหวะฉ่ิง 
 

    พอคร้ันรุ่ง   ปีขาล   วนัองัคาร  พระสมภาร   ผูบ้าํรุง   ซ่ึงกรุงศรี  

เสด็จสู่   สรวงสวรรค ์  อสญัญี   ประชาชี   ทูลทรง   องคน์เรนทร์  

พระสรรเพชญ   ที่สอง   ครองราชย ์ อุปราช   อนุชา   บญัชาเสน  

เขม้งวด   ตรวจส่อง   กองคเชนทร์   ดาบเขน   ทวนประเทือง   เคร่ืองศาสตรา  

      (หมู่   หญิง   รับ)  

 

ซอเล่นเพลงหุ่นชั้นเดียว  2  จงัหวะฉ่ิง 
 

 ตั้งเตรียม   พร้อมสรรพ   สาํหรับรบ หวงัประจบ   ประจญับาน   ม่านหงสา  
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ซ่อมสร้าง   วางป้อม   ลอ้มพารา   คอยท่า   ปัจจามิตร   ติดนคร  

วนัเม่ือ   ถึงสมยั   (หมู่   หญิง   รับสร้อยจีน)   ใหเ้ป็นเหตุ องคน์เรศ   ประทมฝัน   บรรจถรณ์  

ปัจฉิมทิศ  นองบ่า  ลว้นสาคร   ไม่ขาดตอน   ท่วมทน้   สถลธาร  

      (หมู่   หญิง   รับทาํนองเห่)  

 

-  ป่ีพาทยท์าํเพลงฉ่ิงแขกมดัตีนหมู  (คร่ึงเดียว)  - 
 

-  แลว้ถอนส่งจระเขข้วางคลอง  - 
 

ร้องจระเขข้วางคลอง  (หมู่  ชาย) 
 

 เสด็จเลิง  ลุยไป  ในชลเช่ียว  แต่องคเ์ดียว  ทวนระลอก  กระฉอกฉาน  

มาปะทะ  เถ่ือนทุ่ง  สุงสุมาร   ลาํพองพาล  พุง่ปราด  จกัฟาดกิน  ฯาะ 
 

-  เชิดตวั 12  - 
 

ร้องใชเ้รือ (หมู่  ชาย  หญิง) 
 

 ทรงพระแสง  ดาบไว ้ ในพระหตัถ ์เขา้ต่อสตัว ์ สปัระยทุธ ์ จนสุดส้ิน  

พฆิาตคุม  กุมภีล ์ ถึงชีวนิ    กระแสสินธุ ์ แดงเดือด  ก็เหือดไป  ฯาะ  

-  ป่ีพาทยรั์บรัวใชเ้รือ  - 
 

ร้องร้ือร่ายนอก 

 

 ต่ืนผทม  กรมโหร  ใหเ้ร่งหา  นิมิตขา้  ท่านเห็น  เป็นไฉน  

โหรา  ตรึกมูล  แลว้ทูลไป   จกัเกิดภยั  ในอมิตร  ทิศประจิม (ทอดเตม็)  

 

บทเจรจา 
พระโหราธิบดี   -  ซ่ึงมหาสุบินนิมิตน้ี  ชะรอยเทพยดาจกัเขา้ดลใจ  แสดงเหตุแก่พระองค ์ วา่
ปัจจามิตรขา้งตะวนัตก  คือหงสาวดี  จะยกพยหุแสนยามาย ํา่ยบีา้นเมืองเรา  แลพระองคจ์กัทรง
กระทาํยทุธหตัถีมีชยัชาํนะ  สงัหารเสนาบดีแห่งทพัดว้ยพระหตัถเ์ป็นมัน่คง  พระพทุธเจา้ขา้ 
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พระนเรศวร  - ดีแลว้  ถา้กระนั้น  เราจะใหม้า้เร็ว  กองตระเวนด่านไปเที่ยวสืบ  คอยลาดเอาความ
ขา้งหงสาวดี  มารายงานใหจ้งกวดขนัยิง่ขึ้นอีก 

 

ร้องนํ้ าลอดใตท้ราย  ชั้นเดียว  (หมู่  หญิง) 
 

 จึงตรัสสัง่  กองมา้  อาทมาฏ  จงเที่ยวลาด  เอาความ  ขา้งปัจฉิม  

มาสู่ขา้ง  พวกเรา  ชาวปุริม   ฟังประพมิพ ์ ประพายทพั  สดบัมา  ฯาะ  

 

ร้องเชิดแขก  (หมู่  หญิง) 
 

 อาสา  อาทมาฏ  ฉกาจเก่ง   มุ่งตะเลง  แหล่งข่าว  ชาวหงสา  

พากนั  กราบถวาย  บงัคมลา    ขึ้นหลงั  อาชา  แลว้รีบไป  ฯาะ 

 

-  รับเชิดแขก  - 
 

ฉากเกา้ 
 

6.  ร้องหุ่น  (เด่ียว  ชาย) 
 

ซอขึ้นเพลงมอญแปลง  3 ชั้น  มา 2  ชั้น  แลว้ลงชั้นเดียว  (4  จงัหวะฉ่ิง)  ส่งร้อง 
 

เลเหล่...  เลเล...  เลเ้ชีย..เหง่เป๊ียวเด...  เล...  เล.้..  เล...  เล.้..  เล...  เล้  
 

 จกักล่าวกลบั  จบัทาง  ขา้งรามญั  พระเจา้นนั  ทบุเรง  เชวงใหญ่  

ไดแ้จง้สาร  การผลดั  กษตัริยไ์ทย   หมายพระทยั  คามคุก  ใคร่รุกราน  

 
ซอทอด 1 จงัหวะฉ่ิง  แลว้ส่งร้องจงัหวะเขม้แขง็ 

 
(ตึกรับชั้นเดียวแลว้มา 2 ชั้น) 

 

ปรารภการณรงค ์ ลูกคู่  หญิง  โย.้..ขะยา...โก่  เอ่า...เหม่ียงเอา  เปียชี  เตียไป่ยา่แม  เต๊ียไป่ยา่แม  



338 
 

 

ลูกคู่  ชาย  ชองเล  ชองเล  ซวยยา  ชองเล  ที่ทรงนึก  กบัขนุศึก  ที่ปรึกษา  ขา้ทหาร  

พวกท่าน  ครํ่าเคร่ง  เก่งชาํนาญ   เห็นวา่การ  ควรอยา่งไร  ใหบ้อก...เรา  

 

(กรับตีสองชั้น) 
 

หมู่  หญิง  รับสร้อย เหล่เลเ้ล  เลเล...เลเลเล   จ่าเป๊าซา  จีหล่า...เหยง  จา...บะเยยีน   เพยีหล่า...
แม 

   เซนเป๊าซา  จีหล่า...เหยง  เซน้...บะเยยีน  เพยีหล่า...แม  

   มีมะหล่องเคน้กา...ตา...ถ่า...ยา...แม  

 

-  ป่ีพาทยรั์บสร้อยพม่า  - 
 

บทเจรจา 
พระยาลอ - นากคา  ฮเลีย้ะป่า...  อเชนพญ้า  ชอบแลว้  พระเจา้ขา้ 
 นบัแต่ตดัทางพระราชไมตรี  รบพุง่ติดพนักนัมาหลายคร้ัง  ผูค้น...แลเคร่ืองศาสตรา  ชา้งมา้  

พนิาศลงเป็นอนัมาก  แมว้า่ชา้งไทย  จะมีชยัชนะอยูทุ่กคร้ังก็ตาม  แต่ทวา่สมรภูมินั้น  อยูใ่นแผน่ดิน
สยาม ความบอบชํ้าขา้งมาก  ก็ยอ่มจกัเกิดแก่ไทยเป็นแน่  หากฝ่ายเราคอยบุกโจมตีซํ้ าเติม  อยา่ให้
ตั้งตวัได ้ถึงมาตรวา่  นยีดอ...นองดอ  ทั้งสองจกัอาจหาญอยา่งไร  ก็คงสุดกาํลงัที่จะทานได ้ อเช
นพญ้า... 
 

พระมหาอุปราชา - บะเยียนนอเปียยอแล  ชีได  ไต๊ป่ีอิลอาแล  เปียวแลดั๊ดแด  ดบอชีแด... 
 ขา้พเจา้....ก็เห็นดว้ยกบัพระยาลอ  แผน่ดินเปล่ียนกษตัริยย์อ้มจะอิดโรย อุปมาดัง่รุกชาติอนั
ผลดัใบ เร่ิมแตกใบอ่อน  หากลิดรอน  ราก  ก่ิงแลนํ้ าเสีย  ก็ยอ่มจกัเฉาตายในที่สุด 

  อน่ึง  แผน่ดินขา้งพกุามประเทศน้ี  มากดว้ยผูค้น  ชา้งมา้  ขา้ขณัฑสีมา  เม่ือเทียบขา้งโยดยา
แลว้ เห็นวา่ดอ้ยกวา่เรา  มากกวา่มากนกั 

 ลาํพงัแต่กาํลงัไพร่เลว  พลราบ  ก็อาจย ํา่ปฐพสียาม  ใหร้าบลงดุจหนา้กลอง  

หากเราจกัทุ่มเททบัเอา  โดยกลสีหพยหุบาตร  ก็เห็นทีจะไดโ้ดยง่าย  อเชนพญ้า... 
 

พระเจ้าหงสา - โกดอเมี๊ยะ  เทนท้าแด่ะ  อไดหม่าแด๊... 
 เจา้วา่มาน้ี  ตอ้งใจพอ่นกั  
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 อน่ึง กรุงทวารวดีเพิง่จกัมีชยัแก่เราไปเม่ือเดือน  ๗  น่าที่จะละเลิงประมาท คาดไม่ทนัวา่เรา
จะยกไปอีก  แลบดัน้ี  มีระแคะระคายมาวา่  พญาละแวกแต่เมืองเขมร 
 มกัเขา้มาตีปลน้ทางชายแดนตะวนัออกอยูเ่นืองๆ  ดีร้าย  หากเรายกขึ้นไป  ในขณะที่พระ
นเรศวร ยกไปรับศึกกมัพชุ  ก็จะไดท้่วงทีตีหกัเอาโดยง่าย  
 

ร้องพญาปลอน  (เด่ียว  ชาย) 
 

 เห็นสมจริง  ดัง่คาํ  พระบิดา  ขา้งพารา  ไทยร้ัง  กาํลงัเขลา  

คงจกัเป็น  ท่วงที  มีแก่เรา (ลูกคู่  ชาย) หากรุกเขา้  โดยพลนั  มิทนันาน  

ขา้พเจา้  จกัทูล  ขออาสา    ยาตรา  พลไกร  ไพร่ทหาร  

ยกเขา้  ทางลดั  จงัหวดักาญจน์ (ลูกคู่  ชาย) ผา่นด่าน  พระเจดีย ์ มุ่งตีไทย  ฯาะ 

 

บทเจรจา 
พระเจ้าหงสา  -  ถา้กระนั้น  พอ่อนุญาต  เจา้จงเป็นจอมทพั  ไปกะเกณฑพ์ล  เอาตามอาํเภอใจเถิด 

พอ่ขอประสาทพรใหเ้จา้ ...จงมีชยัแก่โยดยา 
 โย้ดะยา  มิว้ด่อโก่  เติง้ไป่ไนบ่า  เส่โล่ะ  พ่าขมีดอ  ซู่ตองไล่บ่าแด 

ร้องพม่าเห่  ชั้นเดียว  (เด่ียว  ชาย) 
 

 ขอเจา้  จงรุ่งเรือง  ดว้ยเดชะ  ปราบชาํนะ  ศึกสุข  ทุกสมยั  

ขา้งกรุง  อยธุยา  จงปราชยั   ใหย้ิง่ใหญ่  เยีย่งคร้ัน  บรรพชน  ฯาะ 

 

-  นาํมอญโพกผา้  (ติดเลย)  - 
 

ร้องมอญโพกผา้  (หมู่  หญิง) 
 คร้ันเสร็จ  รับราช  บรรหาร  จึงสัง่การ  เลกสกั พรรคสถล  

ใชม้า้เร็ว  ส่ือสาร  การรณ    ไปเกณฑพ์ล  เชียงใหม่  ในทนัที  

เราจกัยก  ไพร่พล  พกุาม    ล่องตาม  แม่กษตัริย ์ ตดัวถีิ  

เดินบก  วกผา่น  กาญจน์บุรี   ประชุมทพั  รับที่  เมืองสุพรรณ  

 

-  รับ  จนหุ่นเขา้โรงหมด  - 
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-  เป่าเขา  -  โหม่ง  ๓  ใบ  -  ร้องจา๊  - 
 

ร้องแน  ชั้นเดียว  (ป่ีพาทยน์าํหวั-กลองศึก) 
 

 พร้อมจดั  สตัตรงค  เสนา   พยหุบาตร  ยาตรา  คบัขนั  

หาญฮึก  ศึกสาร  ชาญฉกรรจ ์  ติดนํ้ ามนั  เจด็ร้อย  คชาชาญ    ฯาะ 

 

 มา้รบ  สามพนั  กัน่ฉกาจ   แคล่วคลาด  คล่องทวน  ลว้นกลา้หาญ  

พลราบ  ดาบสอง  กองอาจารย ์  ประจญับาน  ดาบโล่  โตมร ฯาะ 

 

 ไพร่เถมิน  เดินเทา้  ราวหา้แสน  เนืองแน่น  เป็นระยบั  สลบัสลอน  

ตากเตม็  ธรณินทร์  ดินดอน   ดัง่สาคร  ครืนคร่ัน  สนัน่ธาร ฯาะ 

 

-  เพลงเชิญบายศรี  - 
 

-  เพลงพญาม่านมงักระยอ  - 
(ป่ีพาทยน์าํพม่าประเทศ ๑ เที่ยว  -  กลองศึก) 

 

ร้องพม่าประเทศ (เด่ียว หญิง-ลูกคู่ หญิง) 
 

 จ่ึงพระจอม  บลัลงัก ์มงักระยอ  ขึ้นทรง  พทัธกอ  ณคอสาร  

หนา้หลงั  จตัตุลงั  องัคบาล   เป็นประธาน  ทพัหลวง กระทรวงพล  ฯาะ 

 ใหม้งั  จาปโร  เป็นทพัหนา้  ขบัคชา  พชัเนียง  เคียงพหล  

ยกล่วง  เลยไป  หลายตาํบล   ปราบถนน  ก่นพนสั  ทาํจดัจอง  ฯาะ 

-  ออกพม่าไต่สวด  (ติดเลย)  - 
ร้องพม่าไต่ลวด  (หมู่ ชาย) 

 

 พระเจา้แปร  ปีกหลงั  นัง่ชา้งพลาย เป็นเกียกกาย  กองเสบียง  ลาํเลียงของ  

พวกตองอู  อยูก่าํกบั  เป็นทพัรอง   นดัจิงหน่อง  เป็นนายทพั  ขบักรินทร์ ฯาะ 

สร้อยท่อน ๑ (หมู่  หญิง)  เน.้..เยา้เอ๊าหม่า  ด่าลนัด่าเล  เหม่ียไดกาตูย  เยะอ๊ะยาโดย  

    ฮา้เมียะ...สิเจง  เส่เดเหล็ดแนะ  ตุ่ยเยะเยาเปียง  เยา้เปียงดาฮา  
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-  ชา้งร้อง  - 
 

 คร้ันได ้ศุภฤกษ ์ เบิกดิถี   โปรดใหตี้  ฆอ้งประดงั  หลัง่สินธุ์ 
ก็เคล่ือนขบั  พลรบ  ตลบตฤณ   มุ่งแผน่ดิน  อยธุเยศ  เขตสงคราม  ฯาะ 

 

สร้อยซวยยา  (หมู่  หญิง) 
1. ซวยยาหย ัน่บ่เล  อาเกิงพวะยา่ซวย  

   หย ัน่ยยูวน  ยวยยหูยนั  เหยด็หยบัหยกิ  

   มะมงัเล  เปปาหยบิยอ้  นะปาปิเล  

   หม่าเขวหละแหวะ  ยดัเติงแม่ปะแนะ  ยดัเติงแม่ปะแนะ  นะปาปิเล  

   อะโยข้ะยา  โบ.้..ตะหวา่เน ้ โบต้ะหวา่เน ้ ตะ๊โลป่าแบ  

 

-  ชา้งร้อง  - 
  

  2.  ซวยยา  ตโมะดยา  เด...กะไฮล้จี  
   ดะเวโล  อะซงอ๊ะ  ซะหมะซิ  
   ตะ๊ยยุยยุ  เมียวลาตะโล ้ ตะ๊โลแบ  
   หัน่ตา๊วดี  ตะมะดอกาเล  อินอาจ๊ี  มะปาป่าแด  
   โยข้ะยา  โบ.้..ตะหวา่เน ้ โบต้ะหวา่เน ้ ตะ๊โลป่าแบ  
 

-  ชา้งร้อง  - 
 

  3.  ซิดตี...โบ่บา  ตดัตอตาตัน๊ตู่เว 

   เหม่าตนัดุย  หม่ินตนัดุ๊ย  เซ้ียงตนัดุย  

   จา๊ยาดา  จอ๊กซายา้  เก๊าลาบ่าแด  

   เอ่าไนตู้ฮา  หนัตาวด๊ี  หนัตาวด๊ี  ตะปาป่าแบ  

   อะโยข้ะยา  โบต้ะหวา่เน ้ โบต้ะหวา่เน ้ตะ๊โลป่าแบ  

   หัน่ตา๊วดี  ตะมะดอกาเล  อินอาจ๊ี  มะปาป่าแด  

   อะโยข้ะยา  โบ.้.ตะหวา่เน ้ โบต้ะหวา่เน ้ตะ๊โลป่าแบ  

 

-  ร้องจนหุ่นเขา้โรงหมด – ชา้งร้อง - 
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ฉากสิบ 

 

ร้องฤาษีเดินดง  (ป่ีพาทยน์าํ  - หมู่  ชาย) 
 

 ขา้งฝ่าย  นายกอง  ตระเวนด่าน  แดนกาญ  จนบุรี  เจดียส์าม  

คอยสดบั ตรับฟัง  ขา้งพกุาม   พอแจง้ความ  ถว้นถ่ี  ร่ีเร็วไป  ฯาะ 

 

-  ออกเชิดพม่า  ท่อน 1 และ 3 - 
 

ร้องร้ือร่ายนอก 

 

 คร้ันถึง  จึงตรง  เขา้ไปเฝ้า  ทูลกล่าว  เล่าแจง้  แถลงไข  

วา่ศึกม่าน  ราญรุก  บุกแดนไทย   เป็นทพัใหญ่  ยกเน่ือง  เมืองสุพรรณ  ฯาะ 

 

บทเจรจา 
พระนเรศวร –  บดัน้ี  มา้เร็วมาแจง้ข่าวศึกดา้นตะวนัตก แก่เราแลว้ พวกท่านทั้งหลาย  จกัคิดอ่าน
ประการใด 

 

ร้องกระบอกทอง  (เด่ียว  ชาย) 
 

 อนุชา  เอกา  ทศรฐ   สนองพจน์  ทูลนอ้ม  วา่หม่อมฉนั  

เห็นควรเล่ือน  ทพัชยั  ไปประจญั   รบรามญั  ขณัฑข์อก นอกนคร  

อยา่ใหศึ้ก  สะอึกลํ้า  ก ํ้าธานี   ตอ้งต่อตี  ตดัทาง  กลางสมร  

ปะทะเล่น  ลองเพลิง  ดูเชิงมอญ   เร่งลิดรอน  ตน้ลม  ชิงคมเอา  ฯาะ 

บทเจรจา 
พระยาศรีไสยณรงค์  -  ขอเดชะ  พระอาญามิพน้เกลา้ 
 ขา้พระพทุธเจา้  เห็นดว้ยกบัพระราชดาํริ  ของพระมหาอุปราชเป็นที่ยิง่เพราะหากปล่อยให้
ขา้ศึก  รุกมาติดพระนครได ้ ก็จกัเป็นการบอบชํ้า  เสียหายแก่อาณาประชาราษฎร์ 
 แลพม่า  ก็จะไดใ้จวา่ไทยอ่อนแอ  อีกประการหน่ึง  กองทพัเราที่จะยกไปปราบเขมรก็ตั้ง
พร้อมอยูแ่ลว้  ณ  ทุ่งบุ่งขวด  พระพทุธเจา้ขา้ 
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พระนเรศวร  -  ดีแลว้  อนัเป็นความเห็นของท่านทั้งสองน้ี  ตอ้งความคิดเรานกั  เป็นเอกจิต  เอก
ฉนัทแ์ก่กนั 

ฉะนั้น  เราจะยกทพัเรือไปขึ้นท่าที่ป่าโมก  แลว้เดินบกจนกระทัง่แดนสุพรรณ  
เจา้คุณศรีไสยณรงค ์ท่านจงเร่งไปกะเกณฑพ์ลท่าไว ้ ใหจ้งดี  
ย ํา่รุ่งวนัอาทิตย ์ ไดพ้ชิยัฤกษ ์ เราจกัยกไป 

 

ร้ือร่ายใน 

 

 จึงตรัสสัง่  ยงัพระยา  ไสยาณรงค ์ ท่านจง  จดัใหท้นั  ในวนัเสาร์  

วนัอาทิตย ์ สิบเอ็ดค ํ่า  พอย ํา่เพรา   ถว้นทุกเหล่า  เรือบก  จกัยกไป  ฯาะ 

 

-  รับปลายเขา้ม่าน  - 
 

-  หุ่ยนาํ  -  รัวกลองทดั  - พร้อมโห่  1  ลา  - 
 

ร้องกราวนอก  (ไมแ้ขง็  ป่ีพาทยน์าํ  1 เด่ียว-หมู่  ชาย) 
 

(เอ้ือนหวัเพลง) 
 

 เกณฑก์นั  ปัญจ  เสนา   ทพัหนา้  นกัณรงค ์ ธงไสว  

ออกญา  สีหราช  เดโชชยั    พลไกร  หน่ึงหม่ืน  ด่ืนดิน  (ส่งทา้ย)  

 ใหพ้ระยา  พชิยั  รณฤทธ์ิ   มีสิทธ์ิ  บญัชา  ปีกขวาส้ิน  

ถือพล  หา้พนั  กนัอรินทร์   โดยกระบิล   บกถว้น  ลว้นฉกรรจ ์ (โห่  3 ลา) 
 

- รับ – 
 

 ปีกซา้ย  ไดพ้ระยา  พชิิตณรงค ์ ทวนธง  ถือถนดั  ขดัขนั  

รบราญ  หาญกลา้  ทั้งหา้พนั   เกาทณัฑ ์ สนัทดั  จดัเจน  (ส่งทา้ย)  

 พระยาเทพ  วรชุน  เกียกกาย  หม่ืนนาย  กองบาํรุง  ผดุงเสน  

ยกกระบตัร  พระยาคลงั  ร้ังเวร   บญัชีเกณฑ ์ เคร่ืองคาด  ศาสตรา  (โห่ ๓ ลา)  
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-  รับ  - 
 

ร้องบรเทศ  ชั้นเดียว  (หมู่  หญิง) 
 

 หนา้หลงั  ตั้งกอง  สองปราศว ์ อาทมาฏ  เลือกทนาย ซา้ยขวา  

ผกูตุรงค ์ องอาจ  ชาติอาชา   เทียบคชา  พร้อมสรรพ  กบัเกยรอง  ฯาะ 

 

(หยดุเล็กนอ้ย) 
 

-  ย ํา่มะโหระทึก  -  เปิงพรวด  -  เชิงพลประพาส  - 
 

- หุ่ย นาํ 3 ที – 
 

- ตั้งบาทสกุณี  ไมแ้ขง็ – 
ร้องพญาเดิน  (ป่ีพาทยน์าํหวั  -  หมู่  ชาย) 

 

 เสด็จนัง่  ยงัคชา  ไชยานุภาพ  หลายปราบ  ไตรจกัร  สะพรัก สอง  

ซบัมนั  คร่ันคลัง่  กาํลงัลอง  (ชา้ง 1) พล่านลาํพอง  โกญจนาท  กราดเกรียว  ฯาะ  (ชา้ง 1) 
 ทหารดาบ  ทะลวงฟัน  ประจนัหนา้ ศาสตรา  สองแขน  แน่นเหนียว  

จตัตุลงัค ์ ระวงับาท  ปราดเปรียว   ชาญเช่ียว  เชิงชะงดั  สกดักนั ฯาะ 

 

ร้องปฐม (ติดเลย-หมู่ หญิง) 
 

 พลเขน  ดาบโล่  โตมร   ทวนซอ้น  หอกชดั  สตัถ ์กระสนั  

ดาบดั้ง  ตั้งประกบ  ครบครัน   หมายมัน่  มุ่งประจบ  รบตะเลง  ฯาะ 

 คร้ันได ้ โดยสมยั  พชิยัฤกษ ์ ใหเ้บิก  โขลนทวาร  ขานเขนง  

ลัน่ฆอ้ง  กลองศึก  คึกเครง   รีบเร่ง  ยกแยง่  แขวงสุพรรณ  ฯาะ 

 

-  รับปฐม  ทา้ยเช็ดเช ้ - 
 

ฉากสิบเอ็ด  
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ร้องตลุ่มโปง  (ชั้นเดียวส่งทา้ย-หมู่  ชาย) 
 

 ถบั ถึง  เถ่ือนทอ้ง  หนองสาหร่าย  จึงตั้งค่าย  ครุฑนาม ตามขนนั   

ณ ฉายา ป่าประดู่  ดูสาํคญั   พอตะวนั  สัง่ฟ้า  เพลาเยน็  ฯาะ 

 สงัเกตกอง  มองมา้  รามญั  ควบตระบนั  บงัไพร  ไดท้นัเห็น  

จึงตรัสสัง่  ทพัหนา้  ประดาเป็น   ยกกระเส็น  สืบล่วง  ดูท่วงที  ฯาะ 

 

-  รับตลุ่มโปง  ท่อน 2  - 
 

ร้องมอญแปลง ทางละคร  (เด่ียว ชาย) 
 

ฝ่ายพระวงศ ์ องคอุ์ป  ราชา  (หมู่  ชาย)  พอเพลา  ย ํา่ค ํ่า  ต ํ่ารังสี 

สร้อย  (หญิงหมู่)  ตะละเญียะ...ตอนกลา...  หน่าย(ฮ)มา...เวีย่งระ  อุ๊ปปะเรีย...เจ่ีย... 
  ปะยาม...ซองวักลา  รอนรอน...อ่อนสุริยา  ย ํา่สนธยา...  อ๊อดอาเหม่ียเก๊ียะ... 
  เหล่ียเยยีะ...เร่ียง...ซอย  

 

 เสด็จเลียบ  ค่ายดู  ดูโยธี    (หมู่  ชาย)    บรรดามี  มากมวล  ถว้นทุกกอง  ฯาะ 
 

ร้องร่าย 
 คร้ันสมิง  จกัตราน  สมิงเปว  มา้เร็ว  ซายม่วน   ถว้นทั้งผอง 
ทูลแถลง  แจง้ความ  ตามทาํนอง   วา่ปะกอง  ทพัไทย  ใกลก้ระพงั ฯาะ 

 

บทเจรจา 
มหาอุปราชา  -  จ๊าติห้ล่าแด้  ดดิ๊นอโซงโก  อเมียนโซ่ง  ดดอว์อู๊ ต่ินซาน 

 รีบรายงานมา  อนักองทพัไทย  ที่ท่านทั้งสามพบนั้น  มีประมาณสกัเท่าใด  

สมิงเปว  -  อิลอา  ตต๊ีน  โคนตอง  ตต๊ิน  ชิตองเลา  ชิบ่าแด  อเชนพญ้า 
 พระเจา้ขา้  ประมาณสิบเจด็  สิบแปดหม่ืน  เห็นจะได้  

 

มหาอุปราชา  -  เก๋าบหยี่  ต้วยจ๋า  เดด่าบ้อ 

 ทพัสยามยกมาคร้ังน้ี  นบัวา่เป็นทพัใหญ่อยูแ่ลว้  แต่ทวา่  ยงันอ้ยกวา่ขา้งเราสองสามเท่า  
ถา้กระไร..เราจงทุ่มทบั  หกัเอาดว้ยกาํลงัพล  ใหแ้ตกฉานยอ่ยยบั  อยา่ใหต้ั้งตวั 
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ท่านทั้งปวงจะเห็นประการใด 

 

ร้องเพลเร็วพม่ากลาง-ไมแ้ขง็ (หมู่  ชาย) 
 

 เหล่าแม่ทพั  กาํกบัค่าย  พระนายกอง ต่างเห็นพอ้ง  ตอ้งกนั  มัง่ฉมงั  

วา่ควรโหม  หกัทวย  ดว้ยกาํลงั   อยา่ใหต้ั้ง  ตวัทนั  เป็นมัน่คง  ฯาะ 

 

-  รับทา้ยท่อน 1 – 
 

-  ส่งพญาลาํพองแนวเร็ว  - 
 

 

ร้องพญาลาํพอง(หมู่ หญิง) 
 

 พอเพลา  สิบเอ็ดทุ่ม  จึงคุมกนั  ยกประชนั  ทพัใหญ่  ไพรระหง  

สร้อย (หมู่ ชาย)   อะเข่ินกาละ  จ๊าบเมียะซอนทุ่ม 

  โก่มเก๊า  มั่วฮาน  เยีย้ะ..ตรา  เยีย้ะ..ตรา  โกนปะนาน  

  โต่บ..โหน่ก...ลุ่บจาบ  เอิงเอย  เกร่ิบเลียะ...เฮ่ินโรง  

ครึนคร่ัน  ลัน่เล่ือน  สะเทือนดง   หมายณรงค ์ แหลกลาญ  ผลาญทพัไทย  ฯาะ 

สร้อย (หมู่  ชาย)  กรุ้กรุ...เกร่ิมเกร้ิม  เธียะเร้ิม...เลียะตุ้  

  ฮูมเสียงเฮียงป๊าด..ฮ่ึย  เป๊ียะ,,,รุ้...เป๊ียะ...รุ้  เลียะโล่ง  

  เล้...เหล่...เล...เจ๊าะ...จ๊อด เฮอะโย่ง  

  เปียะต๊าก  เป้อเมียะ  เกี๊ยะเอย  เจ๊ียะเนี้ยะ...เก๊อะม่าน  

 

-  รับป๊ัว  อยา่งสั้นและเร็ว  - 
ร้องแม่เพลงปากลดั  (หมู่  ชาย) 

 

 ปะทะลอง  กองหนา้  พระยาศรี  เขา้ต่อตี  รบรา  คชาไส  

พลสยาม  แตกพา่ย  กระจายไป   ตะลุยไล่  รุกมา  กลางราตรี  ฯาะ 

 

-  เพลงไตส่ี้ไตเ้มา  (ฆอ้งกลอง)  - 
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ร้องพระอาทิตยชิ์งดวง  (ป่ีพาทยไ์มแ้ขง็นาํหวั-หมู่  หญิง) 
 

 คร้ันเพลา  ครารุ่ง  ปัจจุสมยั   (รับ)  ทพัหลวงไทย  เทียบขนดั  พลหตัถี  

พอมา้เร็ว  เล่าแถลง  แจง้คดี   วา่เสียที  ทพัม่าน  ลาญลงมา  ฯาะ 
สร้อย  (หมู่  ชาย)  โปรดเถิดพระองค ์ ทรงสงคราม  จะรับศึกพกุาม  อยา่งไรดีเอย 

 

บทเจรจา 
ทหาร  -  พระพทุธเจา้ขา้  พระอาญามิพน้เกลา้  บดัน้ี...ทพัหนา้ของพระยาศรีไสยณรงค ์ ที่ยกล่วง
ขึ้นไปนั้น 

 ปะทะกบัทพัหนา้ของพม่าที่ดอนเผาขา้ว  เห็นหนกัหนากวา่กาํลงันกั  แตกร่นรวนอยูไ่ม่เป็น
กระบวน 

จวนจะเสียอยูร่อมร่อ พอที่พระองค ์ จกัทรงวนิิจฉยัใหท้นัการเถิด...พระพทุธเจา้ขา้ 
 

พระนเรศวร – การเร่ืองน้ีพวกท่านทั้งหลาย  จะเห็นควรแกไ้ขประการใด 

 

ร้องร่าย 
 

 ที่ปรึกษา  ทั้งมูน  ทูลสนอง  ต่างเห็นพอ้ง  แต่งทพั  รับหงสา  

ประวงิหน่วง  ถ่วงไว ้ ไดเ้วลา   จึงยาตรา  พลหลวง  ทะลวงโจม  ฯาะ 

 

 

บทเจรจา 
พระนเรศวร – พวกท่านวา่มาทั้งน้ี  เรามิเห็นดว้ย  บดัน้ีทพัหนา้  แตกร่นลงมาไม่เป็นกระบวนแลว้ 

หากแต่งขึ้นไปรับ  จะมิพลอยแตกยบัไปกนัใหญ่รึ  จาํเราจกัคิดเป็นอุบายถ่ายเทศึก 

ที่สะอึกโจมโหมหนกัมา  โดยชะล่าใจ  ใหอุ้ปมาดัง่กลล่อชา้งป่า  จึงจกัควร 
 

ร้องเบา้หลุด  ชั้นเดียว  (ส่งทา้ย) (เด่ียว  ชาย) 
 

 เราเห็นควร  ซุ่มระงบั  ทพัใหญ่  ท่าไว ้ รอศึก  ที่ฮึกโหม  

เปิดถอย  แนวหนา้  อยา่ราโรม   ลวงตระโบม  แล่นลํ้า  ถลาํเพลิน  ฯา 
 



348 
 

 

ร้องร่ายใน 

 

 ค่อยยอยก  พลใหญ่  ไปประชิด  ลอ้มปิด  ปลน้ประจบ ตลบเถิน  

ที่มีชยั  พา่ยกลบั  จะยบัเยนิ   ดว้ยเผอิญ  มวัประมาท  พลาดแพเ้รา  ฯาะ 

 

-  เชิดอาชา  - 
 

ร้องกระบอกดน้  (เด่ียว  ชาย) 
 

 

 

(เอ้ือนนาํ)   ฝ่ายพระศรี  ไสยา  บญัชารบ ก็ถอนกลบั  คืนมา  ไม่ฝ่าฝืน  

ขา้งพกุาม  ยา่มใจ  ดงัไฟฟืน   ระดะด่ืน  ด่วนได ้ ไล่รุกตาม  ฯาะ 
พอปะช่อง  ซ่องสุม ประชุมพล   ขบัพหล  รบประจญ  ลนัหลาม  

สปัระยทุธ ์ ชิงชาญ  (ชิงชาญ)  ละลานลาม  ทพัสยาม  ตีประกบ  ทพัรามญั  ฯาะ 

 

-  รับกระบอก  - 
 

ร้องทะเลบา้  ชั้นเดียว  (หมู่  ชาย) 
 

 คชารอง  สองกษตัริย ์ ตระกดั ศึก             คะนองคึก  หูหาง  กางกระสนั  

ปะทะแทง  ถีบฉดั กลดันํ้ ามนั  (ชา้ง  1  ที)              ตรลบควนั  ฝุ่ นร้อง  ลาํพองพาล  (ชา้ง  2  ท)ี 
 ทั้งชา้งมา้ ม่านไทย  ไสสกดั           ควบตระบดั  บงัรัช  ประหตัประหาร  

ฤทธ์ิกาํลงั  คลัง่บา้  คชาธาร  (ชา้ง  1  ท)ี  ละเลิงร่าน  แล่นโร่  กลางโยธี  (ชา้ง  2  ท)ี 
 ใหมื้ดมน  อนธการ  บนัดาลเป็น  ไม่แลเห็น  ทบัแสง  สุริยศ์รี  

แต่องคเ์ดียว  เที่ยวถวดั  หสัดี   มิรู้ที่  พลดัพราง  อยูข่า้งใด  

 

(ชา้ง) 
 

(ป่ีพาทยส่์งพญาพายเรือ  แนวชา้ลง) 
 

ร้องพญาพายเรือ  (หมู่  หญิง) 
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 จึงทรง  ตั้งจิต  พษิฐาน   สาธุการ  คาํรพ  จบสมยั  

ดว้ยเดชะ  พระรัต  นตรัย    จกัสืบไทย  ทูนศาสน์  ใหร้าษฎร์เยน็  

ขอทุกเทพ  เทวญั  จงบนัดาล   คคันานต ์ จงสวา่ง  กระจ่างเห็น  

พอขาดคาํ  พระองค ์ ทรงบาํเพญ็   ก็กลบัเป็น  ปรากฏ  หมดธุมางค์  

   (หมู่  ชาย  ร้องซํ้ า) ก็กลบัเป็น  ปรากฏ  หมดธุมางค ์

 

- รัวดองไมท้อง  ตดัลง  -  ชา้ง 2-3  ที – 
 

-  ส่งพญาตานีตดั  - 
 

ร้องพญาตานีตดั  (เด่ียว  ชาย) 
 

 ลาํพงัเพือ่น  พีน่อ้ง  สองพระองค ์ อยูก่ลางดง  แดนพม่า  โยธาขวาง  

กบัเพยีงพล  จตัตุลงัค ์ ระวงัวาง   แลคนกลาง  คนควาญ  พระสารทรง  ฯาะ 

องคน์รินทร์  ป่ินภพ  จบทวาร์   ร้ังคชา  เรียกสติ  มิใหห้ลง  

กวาดพระเนตร  สงัเกตมอง  ทุกช่องพง  ก็ปะองค ์ อุปราช  ชาติพกุาม  

 

-  ส่งวลินัดาตดั  - 
 

ร้องวลินัดาตดั  (หมู่  หญิง) 
 

 ประทบัชา้ง  กลางพง  ใตต้น้ข่อย  เคร่าคอย  บญัชาการ  ผลาญสยาม  

จึงขบัชา้ง  วางขนาบ  เขา้ทาบทาม   ทา้สงคราม  ยทุธหตัถ ์ กระษตัรา  ฯาะ 

 

ร้องยอ้นเส้ียนยอ้นหนาม  (ส่งทา้ย)  (เด่ียว  ชาย) 
 

 พระพีผู่ ้ ผา่นพื้น  ภพตะเลง  ลือเลวง หวัน่เดช  เขตหงสา  

ท่านก็ชาย  ชาติทหาร  ชาญคชา   แกลว้กลา้  กาจกอ้ง  ทาํนองรณ  

แต่ตวักู  ผูเ้ดียว  ยงัเที่ยวรบ   ลุยตรลบ  กลางธาร  ม่านพหล  

มิไดเ้กรง  แก่ศตัรู  สูป้ระจญ   ท่านก็คน  ควรราช  ฤาขลาดกนั  ฯาะ 
 

- ฆอ้งใหญ่  ระนาดทุม้บรรเลงเพลงจิ้งจกทอง (เบาๆ)  คลอเจรจา  - 
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บทเจรจา 
พระนเรศวร  -  เนา้ดเจง  ตว้ยจยาเยยีน  นองดอแน่ะนยดีอ  ซีเจยยีน  โธ่จยะ่  ด่าบอ้  

 ในวนัหนา้  เราสองพีน่อ้ง  จกัประลองยทุธบาํราญ อนัเป็นพระเกียรติยศอยา่งขตัติย
ราชธรรมแก่กนั 

พระเจา้พีผู่มี้ศกัด์ิอนัใหญ่ในพกุามประเทศ  ท่านยงัพอจกัจาํคาํประกาศ  ของมงักระยอราชบุตร  
มหาอุปราชาแห่งหงสาวดี  ไดอ้ยูฤ่าหาไม่ 

 

พระมหาอุปราชา – แทวกปีแด  ซินซแว  เปียนวินโย  ธ้งส่านมช่ีบู... 
 งาคชสาร  งอกแลว้ไม่ถอยคืนฉนัใด  เรา...มงักระยอราชบุตร  ผูร้าชนดัดาแห่งพระเจา้
ปราบสิบทิศหงัตา เมนพญาบายนินอง  เป็นชายชาติกษตัริย ์ ตรัสคาํใดไม่คืนคาํนั้น  ฉนันั้น 

 

พระนเรศวร  –  นองดอพญา  โพ้งด่อ  อโด้นเฉ่เส่โบ้  ซุเตาว์  เปป่าเย่ะ  พญ่า... 
 ขอจงทรงจาํเริญพระเกียรติยศเถิดพีเ่จา้  

ธรรมดาเกิดเป็นชายชาตินกัรบ  ร้ังบลัลงักน์ัง่ใตค้นัสุพรรณฉตัร  ที่จกักลวัแก่ความตาย ใชท้หารให้
ออกหนา้  ลอ้มราชาไวก้ลางพล  กาํบงัตนอยูใ่นหมู่จตุรงคเสนายาบาท  นั้นมิควรเทพยดาแลมนุษย ์ 
จะติฉินไดว้า่  เป็นกษตัริยข์ลาดเขลาดัง่เจา้อิสตรี  มาเถิดพระพีเ่จา้... 
 เชิญพระองค ์ จงไสพระพทัธกอคชาธารอนัสูงสง่างามออกมาหนา้ศึก  ทรงสาํราญร่วมคช
ยทุธแก่กนั เพยีงลาํพงัสองเรา ในวนัน้ี 

 

-  ระนาดเอกช้ินเชิดฉาน  - 
 

ร้องเชิดฉาน  ตวั 1  (หมู่  ชาย) 
 (ในวนัน้ี)  ท่านพี ่ กบัเรานอ้ง  จงประลอง  ฤทธ์ิงา  จนอาสญั  

ใครเช่ียว  ใครชาญ  หาญฉกรรจ ์  เชิญประชนั  เชิงขอ  อยา่รอราญ  

ไวเ้ป็น  เกียรติยศ  ปรากฏไกล   แก่เทพไท  เทวา  โยธาหาญ  

ตราบแผน่ดิน  ส้ินฟ้า  สุธาธาร   แต่ศึกสาร  สองสู ้ (ท่านเอย  พีเ่อย)  จกัอยูย่ง  
ฯาะ 

ร้องบางขนุพรหม  ชั้นเดียว  (เด่ียว  ชาย) 
 

 ฝ่ายองค ์ อุปราช  ชาติรามญั  ตอบจาํนรรจ ์ ขนุสยาม  ตามประสงค์  

อนัตวัเรา  เล่าก็ชาติ  กษตัริยท์รง   การรณรงค ์ ต่อตวั  ไม่กลวัมึง  ฯ  
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มาเถิด  องคด์าํ  อยา่กํ่ากลา้   กูจกัฆ่า  เข่นชีวติ  ใหป้ลิดถึง  

กะเตก  เตือน  หตัถี  ร่ีตระบึง   มากลางกึ่ง  สนามรบ  ประจบไทย  ฯาะ 

 

-  รับท่อน  3  - 
 

บทเจรจา 
มหาอุปราชา  -  ต๊ิซซาเบา  ยงจีโล่ะมย่าแดะตู่แบ 
 เฮย้...ไอก้บฏ... กูมายนืชา้งต่อหนา้มึงแลว้  จกัคอยฤกษอ์นัใด  
  - อเตน  เซียงซีบี ้ ซีเจ่ียนโธ้จ่าหย่าเอ่า  แต๊ะลาแกด้อ 
 มึงจงเร่งไสชา้ง  วางยทุธหตัถีเขา้มา  รับคมงา้วกู...บดัน้ี  
 
พระนเรศวร  -  เตสาหัง  สิรสา  ปาเท  วันทามิ  ปุริสุตตเม 
 ขา้พเจา้  ขอวนัทาบรมบาท  แห่งพระพทุธเจา้ทั้งหลายดว้ยเศียรเกลา้  
          - สมันตา  จักกวาเฬสุ  อัตตราคจัฉันตุ  เทวตา 
 ของปวงเทพยดาในรอบจกัรวาลทั้งส้ิน  จงมาประชุม ณ สถานที่น้ี  เพือ่เป็นสกัขีพยาน  
 อนัตวัขา้พเจา้ผูน้เรศวร  ขอเอาโลหิตแลชีวติเป็นเดิมพนั  
 เพือ่แลกแลว้ซ่ึงความย ัง่ยนืของแผน่ดินสยาม  สืบไปเทอญ  
 

ร้องสรภญัญะ 2 ชั้น  (ส่งทา้ย  -  หมู่ ชาย  หญิง) 
 

 จ่ึงต่างองค ์ ประจงหตัถ ์ นมสัการ  พระทรงญาณ  สพัพญัํู  ผูเ้ป็นใหญ่  
ปวงไท ้ เทเวศ  ทุกเขตไพร   สคัคาลยั   โสฬส  จรดพรหม 
จงเล็ง  ทิพยเ์นตร  เป็นสกัขี   หสัดี  ยทุธป์ระจญั  อญัขยม  
ใครชัว่ดี  ช้ีชดั  ถนดัชม    ราชนิยม  ประดิยทุธ ์ ดุษฎี  ฯาะ  
 

- ป่ีพาทยน์าํเชิด  2  ชั้น  ตวั 1  - 
 

-  ชา้งร้องเหล่ือมกนั  2  ตวั  -  ฆอ้งหมุ่ยเป็นระยะ  -  เป่าเขา-สงัข-์กลองศึกพม่า-ไทย-ฉาบใหญ่ - 
ร้องเห่ฉ่ิง  เชิดลาํลอง  (หมู่ ชาย หญิง) 
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 แลว้ไสชา้ง  วางวิง่  เขา้ชิงชยั  ทั้งมอญไทย  ฟาดฟัน  ไม่หนัหนี  (ลูกคู่รับซํ้ า)  
ปะทะสวน  มว้นงวง  ดูท่วงที   ต่างกรี   ต่างค ํ้า  บาํรูงา ฯา  (ลูกคู่รับซํ้ า) 
กระลึงกระลอก  กลอกกลบั  รับรุก  ตะลุยบุก  บัน่บึ่ง  ดว้ยหึงสา  (ลูกคู่รับซํ้ า)  
กระทบท่าว งา้วกราย  หมายชีวา   คู่พญา  พยศพอ้ง  ทั้งสองพลาย  ฯาะ  (ลูกคู่รับ
ซํ้ า) 
 

ร้องร่าย 
 

 พอชา้งทรง  องคด์าํ  ถลาํพลาด  คชาชาติ  มอญงดั  ถนดัหงาย  
ฟาดพระแสง  แรงรุด  สุดพระกาย   เขมน้หมาย  มุ่งมาด  ใหข้าดองค ์ ฯาะ  
ชาํเลืองเนตร  สงัเกตมัน่  เห็นคนัขอ  มงักระยอ  รุกรัน  ประจญัส่ง  
เบี่ยงหลบ  ซบตระพอง  ไม่ตอ้งตรง  มาลาทรง  ขาดกระจดั  กบัศสัตรา  ฯาะ  
 

-  รับสั้น  - 
 

ร้องร่ายรุด  (หมู่  ชาย) 
 

 ธแกก้ลอน  ยอ้นเกล็ด  นาคราช  ฟันฟาด  ใตแ้ล่ง  พระพาหา  
ตอ้งตรง  องคอุ์ป  ราชา    ขาดคชา  ด่วนดบั  กบัหสัดินทร์  ฯาะ  
 

-  โอดพม่า  ติดรัว  3  ชั้นเลย – 
 

ร้องรัว  3  ชั้น  (หมู่  ชาย  หญิง) 
 

 ชา้งพระองค ์ เอกา  ทศรฐ   กระทาํคช  ราํบาญ  ประสานศิลป์  
จว้งจาม  จาปราช  ขาดชีวนิ   ก็สุดส้ิน  ศึกกษตัริย ์ ขตัติยา  ฯาะ  
 

-  รับ  - 
 

 มีชยั  ไสเศิก  เบิกพยห์ุ   มุทะลุ  ทะลวงไล่  ฝ่ายหงสา  
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ตอ้นตะเลง  ลุยลา้ง  กลางพนา   พลพม่า  พา่ยยบั  กลบันคร  ฯาะ  
 

-  ชา้งร้อง  2-3 ที – 
 

-  ส่งม่านโอฬาร  - 
 

ร้องม่านโอฬาร (หมู่  ชาย  หญิง) 
 

เมื่อศึกม่าน  ลาญไป  (ลูกคู่  หญิง)    ในคร้ังน้ัน 
  เซียะปวยมา  ตูเยก้องดูย  ตูเ๊หยก่องดุ๊ย  โก๊เหล่ชา้หยา่แบ  
พลรามัญ  วายวาง  (ลูกคู่  หญิง)    กลางสมร 
  เซียะเมยเบี่ยน  เซียะมีเบี่ยน  เซียะตาดู่ย  เซียะต่าดูยเยะ  ป่ีเจง๊ปาแบะ  
เสียช้างม้า  ร้ีพหล  (ลูกคู่  หญิง)    สกนธ์กร  
  เซียะต่าดูยเยะ  ป่ีเจง๊ปาแบะ  เซียะต่าดูยเยะ  ป่ีเจง๊ปาแบะ  
ส้ินภูธร  อุปราช  (เคร่ือง)  ราชกมุาร  ฯาะ 
ต่างเลิกรา  จาบัลย์  (ลูกคู่  หญิง)    เข้าบรรจบ 
  เยตุ้ยจาน  เงา้ลาดาแหนะ  เงาลาดาแนะ  อะเมียวเป่ียว..สะยา  
กันพระศพ  ถอยทัพ  (ลูกคู่  หญิง)     กลับถิ่นฐาน 
  เซียะเมยเบี่ยน  เซียะมีเบี่ยน  เซียะตาดุ่ย  เยตูย้จาน  เง่าลา้ดาแหนะ  
ข้ามเขิน  เขาขนัด  (ลูกคู่  หญิง)    จังหวัดกาญจน์ 
  เยตู้ย้จาน  เง่าลา้ดาแหนะ  เยตู้ย้จาน  เง่าลา้ดาแหนะ  
ล่องธาร  แม่กษัตริย์  (เคร่ือง)  ตระบัดตรง  ฯาะ 
 

-  ป่ีมอญ  รับม่านโอฬาร  หมดตามกระบวน  - 
 

ฉากสิบสอง 
 

ร้องตุง้ติ้ง  (หมู่  ชาย  หญิง) 
โห่นาํ  1  ลา 
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 เลิกเอย  เลิกพล    โดยสถล  มารคใหญ่  ไพรระหง  
ถอนถบั  ทพัคชา  มาตงค ์   กลบัตุรงค ์คืนครุฑ  อยธุยา  ฯาะ 
 โยธี  ม่ีกอ้ง  อุตลุด   นบัสมุทร  เสมอแสน  แน่นหนา  
ยกขา้ม  เขตสุพรรณ  อรัญวา   ตดัป่า  แปลงทุ่ง  มุ่งบุรี  ฯาะ  
 
 ลุล่วง  เลยคาม  ชนบท   เคล่ือนคต  เขา้คุง้  กรุงศรี  
แลลออ  ช่อฟ้า  บราลี    เจดีย ์ ดารดาษ  ระดบักนั  ฯาะ  
 ทองทอ  มรฑป  จบพหิาร  ศาลาลาน  รายระเบียง  เคียงกระสนั  
ปรางคป์รา  มุขเด็จ  เก็จสุวรรณ   ทวารบรรพ ์ ดั้นคช  บทจร  ฯาะ  
 

- รับตุง้ติ้ง – 
 

-  เด่ียวทยอยทีละเคร่ือง - 
 

7.  ร้องหุ่น  (หญิง  เด่ียว) 
 

ซอขึ้นเพลงพญาขวญัชา้ๆ แบบโศกเศร้าชวนใหน้ํ้ าตาไหล  (4  จงัหวะฉ่ิง)  ตี  3  ชั้น 
พอเขา้หุ่นใหตี้จงัหวะหุ่น 

 
 จกัจบเร่ือง  เบื้องบรรเลง  ตะเลงพา่ย คนทั้งหลาย  ฟังวา่  อุทาหรณ์  
การสงคราม  ตามตรึก  ศึกไทยมอญ  แต่กาลก่อน  สืบรอย  ส่ีร้อยปี  ฯาะ  
 

ซอทอด  1  จงัหวะฉ่ิง 
 

 ตระพงัตรุ  ลุแควน้  แดนสุพรรณ  ที่ประจญั  ประจบัยทุ  ธหตัถี  
ปรากฏองค ์ อนุสรณ์  ดอนเจดีย ์  แลกชีว ี คู่ขบั  กบัแผน่ดิน...เอย...  
      (ลากเสียงมอญ)  

ซอสีเพลงยาดเลใ้หโ้ศก 
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(หมู่  หญิง)  หสัดี  (เอิง...ฮึ...เอย...) รณเรศ  (เล.้..เล...) อวสาน  ตราบเท่านาน  นบักาล  ผา่นถวลิ  (เล ้ 
เล...) 

ซอทอดเพลงหุ่น  2  จงัหวะฉ่ิง 
 

 เป็นตาํนาน  ขานขบั  สดบัยนิ  สองนรินทร์  รบร้ัง  คร้ังโบราณ  
ตรลอดพื้น  พา่งภพ  จบสยาม   ตรลบนาม  กษตัรา  กลา้หาญ  
แลนกัรบ  กลบกลา้  ธราบาล   สละทาน  ชีพกษยั ใหธ้าตรี  
      (หมู่  หญิง  รับหวัจีนหนา้เรือ)  
สร้อยยวนย่าเหล  (หมู่  หญิง) ดอกเอ๋ย  ดอกแกว้  ร่วงแลว้ก็โรยรา 
    แดด...ลม...ฝนปราย...เลือนหาย...ใตพ้สุธา  
 

ขลุ่ยทาํเพลงเด่ียว  รับทา้ยดอก  ซํ้ าทางร้อง  1  เที่ยว  แลว้ซอส่งร้องหุ่น  (2 จงัหวะฉ่ิง) 
 
 จึงคืนคง  ดาํรงไว ้ ไทยประเทศ    ดว้ยจาํเบศ บริรักษ ์เป็นสกัขี (ลูกคู่ หญิงรับ) 
ผจงจาร  จารุ  สดุดี  (ครวญ)  (หมู่  หญิง)  ต่างมาลี...เอย  จวงจนัทน์ วนัทา..เอย 
      (เอ้ือนลงอาศิรพาทย)์  
 

-  หุ่ยนาํ  - 
-  เพลงอาศิรพาทย ์ -  (นกัร้องขึ้นแซงก่อนดนตรีจบ) 

 
สร้อย  (หมู่  ชาย)  ตราบแผน่ดินส้ินฟ้า  เกียรติยศขจร  กวา่เกสรผกา  
(หมู่  หญิง)  ยกหตัถป์ระนม  กราบกม้วนัทา (หมู่  ชาย  หญิง)  ขอบูชา  คุณ...เอย  

-  ลงเอ้ือนกราวใน  3  ชั้น  (หมู่  ชาย  หญิง)  - 
 

-  เพลงหุ่นท่อน  3  - 
 

จบบริบูรณ์ 
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 หุ่นกระบอกตะเล่งพา่ยจดัวา่เป็นผลงานการสร้างสรรคหุ่์นกระบอกแบบใหม่ของ   
จกัรพนัธุ ์และคณะ ซ่ึงไม่เคยมีที่ใดทาํมาก่อน ถือไดว้า่เป็นผลงานที่รวบรวมความรู้ และ
ประสบการณ์ต่างๆจากการสร้างหุ่นกระบอกสามก๊ก เขา้ไวด้ว้ยกนัและต่อยอดการพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้น 
เน่ืองจากหุ่นกระบอกชุดน้ีกาํลงัอยูร่ะหวา่งการซอ้ม และขั้นตอนเตรียมการแสดง จึงจาํเป็นตอ้งมี
การพฒันาและแกไ้ขปัญหาที่เกิดอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงปัญหาต่างๆ ในการสร้างหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย
เกิดจากความคิด และความตอ้งการของผูส้ร้างเป็นส่วนสาํคญั เน่ืองจากผูส้ร้างตอ้งการใหก้ารแสดง
หุ่นกระบอกมีความสวยงาม วจิิตรอลงัการ เตม็ไปดว้ยความน่าสนใจ และสอดคลอ้งตาม
จินตนาการของผูส้ร้าง ดงันั้น จึงเกิดความพยายามในการนาํเสนอการแสดงในส่วนต่างๆ ใหมี้การ
ซํ้ านอ้ยที่สุด รายละเอียดที่ซบัซอ้นต่างๆ จึงตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขตลอดเวลา 
 เน่ืองจากทางมูลนิธิจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต กาํลงัดาํเนินการก่อสร้างพพิธิภณัฑแ์ละโรง
หุ่นเพือ่ใชใ้นการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย การเชิดหุ่นที่มีจาํนวนมาก และเคร่ืองประกอบฉาก
หุ่นอีกหลายช้ินที่กาํลงัดาํเนินการสร้างอยูข่ณะน้ี จาํเป็นตอ้งใชผู้ช่้วยเชิดประกอบเป็นจาํนวนมาก 
เน่ืองจากหุ่นชุดน้ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการสงคราม ปัญหาผูเ้ชิดประกอบจึงเป็นปัญหาหลกัใน
อนาคตที่ตอ้งแกไ้ข การกาํกบัลาํดบัฉากเปิดเร่ือง และฉากขนาดใหญ่ที่ตอ้งมีการซอ้มทดลองกบั
สถานที่จริง หรือการพฒันาส่วนประกอบ และกลไกต่างๆ ยงัคงทาํการสร้างสรรคต์่อไป เช่น การ
ออกแบบฉากการเขา้ตีเมืองรุม เมืองคงัที่อยูบ่นที่สูง การใชอ้าวธุยทุโธปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ ปืนใหญ่ 
ปืนคาบศิลา ที่ยงัคงตอ้งการพฒันากลไกใหส้มจริงยิง่ขึ้น หรือการสูจ้ระเขใ้นฉากพระสุบินนิมิตรที่
ตอ้งมีการสร้างนํ้ าป่าไหลหลากเพือ่ใหเ้กิดความต่ืนเตน้และน่าสนใจ หรือการสร้างฉาก และหุ่น
ชาวบา้น ที่สร้างบรรยากาศความมีชีวติชีวา รวมถึงการกาํกบัแสงไฟที่ตอ้งสอดคลอ้งไปกบัการ
กาํกบัดนตรี เป็นปัญหาที่ตอ้งขบคิดเพือ่การพฒันาในการแสดงใหส้มบูรณ์ต่อไป 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบหุ่นกระบอกของจักรพันธ์ุ โปษยกฤต  

ชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรือ และ ชุดตะเลงพ่าย 
 
 ในปี พ.ศ. 2517  จกัรพนัธุไ์ดเ้ร่ิมสะสมศีรษะหุ่นของคณะนายเปียกโดยครูช้ืนไดก้รุณา
ขายให ้จกัรพนัธุไ์ดน้าํหวัหุ่นเก่าเหล่านั้นมาซ่อมจนสมบูรณ์ และเก็บไวใ้นลกัษณะศิลปวตัถุโบราณ 
จนกระทัง่ สมาคมแม่บา้นอาสา ไดข้อนาํหุ่นเหล่าน้ีไปตั้งแสดงที่สยามสมาคม ในงานแสดงช่ือวา่ 
"งานอดิเรก"  ซ่ึงไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก จกัรพนัธุจึ์งไดค้ิดสร้างหุ่นและหวัหุ่นที่ยงัขาดอยู่
ขึ้นจนครบพอที่จะเล่นเป็นเร่ืองได ้การแสดงหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์โปษยกฤตและคณะ จดั
แสดงเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 สมาคมแม่บา้นอาสา เร่ืองพระอภยัมณี ตอน 
หนีนางผเีส้ือ ที่โรงละครแห่งชาติโรงเล็ก เก็บรายไดโ้ดยเสด็จพระราชกุศล และกราบทูลเชิญสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า  สิรินธรเทพรัตนราชสุดา) 
เสด็จทอดพระเนตร นบัไดว้า่เป็นการเร่ิมตน้สร้างหุ่นกระบอกอยา่งจริงจงัของจกัรพนัธุ ์หากแต่หุ่น
เหล่านั้นบางตวัเป็นหุ่นเก่าของครูช้ืนที่นาํมาซ่อมแซม และสร้างเพิม่ขึ้นภายหลงัเพือ่ใชใ้นการแสดง  
และมีลกัษณะเป็นหุ่นแบบโบราณที่สร้างสืบทอดกนัมา 
 จกัรพนัธุเ์ป็นผูห้น่ึงที่ศึกษาและมีความเช่ียวชาญในเร่ืองของหุ่นไทยชนิดต่างๆ และ
หุ่นกระบอกสกุลช่างอ่ืนๆ อยา่งละเอียดถ่องแทท้่านหน่ึงในประเทศไทย อีกทั้งยงัไดป้ระพนัธ์
หนงัสือเก่ียวกบัหุ่น ไดแ้ก่ "หุ่นไทย" และ "หุ่นวงัหนา้  "อนัเป็นแหล่งความรู้ที่สาํคญัและมีคุณค่า
สาํหรับผูศึ้กษาเร่ืองของหุ่นไทยเป็นอยา่งยิง่ จกัรพนัธุ ์และคณะ ไดส้ะสมประสบการณ์ต่างๆมาก
ขึ้นจากการซ่อมแซมหุ่นกระบอกของครูช้ืน การสร้างหุ่นกระบอกเพือ่ใชใ้นการแสดง รวมถึง การ
ไดรั้บมอบหมายจากกรมศิลปากรใหท้าํการซ่อมแซมหุ่นหลวง ในพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติ  ซ่ึงหุ่น
เหล่านั้นอยูใ่นสภาพที่ชาํรุดทรุดโทรมเป็นอยา่งมาก อีกทั้งจกัรพนัธุแ์ละคณะยงัไดมี้โอกาส
ซ่อมแซมโครงหุ่นหลวงที่ยงัไม่ไดก้ารตกแต่ง เป็นโอกาสที่ทาํใหจ้กัรพนัธุไ์ดศึ้กษาเรียนรู้ระบบ
กลไกการเคล่ือนไหวของหุ่นหลวง จึงเป็นการกาํเนิดหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุข์ึ้น  
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เช่น หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ ซ่ึงเป็นหุ่นที่เร่ิมสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521       
และเป็นหุ่นออกภาษา (หุ่นจีน) แบบไทย หุ่นชุดน้ีจกัรพนัธุแ์ละคณะจดัสร้างขึ้นเองใหม่ทั้งหมด 
หลงัจากนั้นจึงไดมี้การพฒันาการสร้างหุ่นดว้ยประสบการณ์ที่สัง่สมมาจากหุ่นกระบอกสามก๊กขึ้น
อีกเป็นชุดที่สอง ซ่ึงถือวา่เป็นหุ่นที่สวยงามที่สุดในทุกองคป์ระกอบของหุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์นั้น
คือ หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยที่จดัสร้างขึ้นโดยการเร่ิมตน้ประพนัธบ์ทตั้งแต่ปี พ.ศ.  2532 และทาํการ
ซอ้มแสดงจนถึงปัจจุบนั 
 หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ และ ชุดตะเลงพา่ยนั้นเป็นผลงานการ
สร้างสรรคหุ่์นกระบอกขึ้นใหม่ทั้งหมด โดย จกัรพนัธุ ์หุ่นทั้งสองชุดน้ีมีความวจิิตรสวยงามใน
รายละเอียดของตวัหุ่น อีกทั้งแฝงดว้ยลูกเล่นและกลไกที่ซบัซอ้น การสร้างฉากและเคร่ืองประกอบ
ฉากที่สวยงามยิง่ใหญ่สมจริงแฝงดว้ยคุณค่าทางผลงานศิลปกรรมทุกแขนง  การเชิดหุ่นรวมถึงการ
จดัการแสดงที่ใชร้ะบบการจดัการกาํกบัฉากแบบละครเวทีเพือ่เพิม่ความสวยงามในการแสดงหุ่น 
บทเพลงและบทประพนัธป์ระกอบการแสดงหุ่นที่มีความไพเราะ ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหก้ารแสดงหุ่น
กระบอกของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ มีความสวยงามและยิง่ใหญ่อลงัการ หุ่นกระบอกที่
สร้างขึ้นใหม่ทั้งสองชุดน้ีจึงเป็นหุ่นที่มีเสน่ห์ แปลกใหม่ มีคุณค่าทางวจิิตรศิลป์และศิลปะแขนง
ต่างๆ ในยคุรัตนโกสินทร์อยา่งแทจ้ริง และส่ิงเหล่าน้ีเองเป็นที่มาของการ วเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
เพือ่ใหท้ราบถึงพฒันาการของหุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์โปษยกฤต จากงหุ่นกระบอก ชุดสามก๊ก 
ตอนโจโฉแตกทพัเรือมาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยในเวลาต่อมา  โดยจะแยกการวเิคราะห์เป็นหวัขอ้
ดงัต่อไปน้ี 
 1. วเิคราะห์พฒันาการของตวัหุ่นกระบอก 
 2. วเิคราะห์พฒันาการของฉากและเคร่ืองประกอบฉาก 
 3. วเิคราะห์พฒันาการในการเชิดหุ่นและการนาํเสนอ 
 4. วเิคราะห์พฒันาการของดนตรีประกอบ บทร้องและพากยใ์นการแสดงหุ่น 
 

วิเคราะห์พัฒนาการของตัวหุ่นกระบอก 
 
 จุดเร่ิมตน้ในการสร้างหุ่นของจกัรพนัธุ ์เร่ิมขึ้นตั้งแต่อดีตในวยัเด็กของท่าน ซ่ึงท่านมี
ความรักและความผกูพนักบัหุ่นเป็นอยา่งมาก โดยสามารถทราบไดจ้ากการที่จกัรพนัธุเ์ร่ิมทาํการ
สร้างหุ่นและโรงหุ่นขึ้นเองจากวสัดุใกลต้วั หลงัจากนั้น จกัรพนัธุจึ์งไดมี้โอกาสรู้จกักบัทายาทผู ้
สร้างสรรคหุ่์นกระบอกคณะนายเปียกซ่ึงร่วมสมยักบัหุ่นกระบอกโบราณ อีกทั้งยงัไดส้ะสมหุ่น
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กระบอกของคณะนายเปียกซ่ึงหุ่นเหล่านั้นมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และศิลปกรรม เป็นแรง
บนัดาลใจในการสร้างหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุใ์นเวลาต่อมา 
 การสร้างหุ่นอยา่งจริงจงัของจกัรพนัธุป์รากฏชดัเจนในการสร้างหุ่นกระบอกชุดสาม
ก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ ซ่ึงมีความวจิิตรสวยงาม ดว้ยความเป็นศิลปินที่มีความละเอียดอ่อน 
ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคข์องท่าน จึงทาํใหหุ่้นกระบอกสามก๊กที่สร้างออกมามีความแปลก
ใหม่กวา่หุ่นกระบอกที่มีการสร้างกนัมาแต่เดิม และต่อยอดการพฒันามาสู่หุ่นตะเลงพา่ย ซ่ึงมีความ
สวยงามและสมบูรณ์แบบในขณะน้ี ดงันั้นเพือ่ใหง่้ายต่อความเขา้ใจ การวเิคราะห์การส่งต่อ
พฒันาการของตวัหุ่นกระบอกทั้งสองชุดน้ี จึงจาํแนกการวเิคราะห์ส่วนประกอบตวัหุ่นออกเป็น 2 
ส่วน  ไดแ้ก่  
       
1. หัวหุ่น ตัวหุ่น และ มือหุ่น  
 จากการศึกษาและสงัเคราะห์พฒันาการหุ่นกระบอกสามก๊กและหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย
ของจกัรพนัธุอ์ยา่งละเอียด จะพบวา่ลกัษณะการสร้างหวัหุ่นและมือหุ่นกระบอกของทั้งสองชุดน้ีมี
การทดลองและพฒันาเร่ือยมา ไม่วา่จะเป็นรูปแบบของหวั และมือหุ่น รวมถึงวสัดุที่ใชใ้นการสร้าง
ลว้นแต่มีการใชก้ระบวนการแบบใหม่ทั้งส้ิน โดยอาจเกิดจากปัจจยัของยคุสมยัที่มีเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยทีี่กา้วหนา้ รวมทั้งการประหยดัเวลาในการสร้างหุ่นกระบอกจาํนวนมากเพือ่ใช้
ประกอบการแสดงหุ่นตามทอ้งเร่ืองขนาดใหญ่ อนัจาํเป็นตอ้งใชหุ่้นเขา้ฉากเป็นจาํนวนมาก 
 1.1 หวัหุ่นและตวัหุ่น 

การสร้างหวัหุ่นกระบอกสามก๊กมีลกัษณะพเิศษ คือ ลกัษณะหวัหุ่นที่เป็นหวัหุ่น
ออกภาษา (หุ่นจีน) ซ่ึงผสมผสานความเป็นแบบอยา่งและลกัษณะแบบศิลปะไทยไว ้หากแต่ยงัคง
การเขียนใบหนา้แบบละครอยู ่ซ่ึงการสร้างหุ่นกระบอกออกภาษาที่ใชใ้นการแสดงตามทอ้งเร่ืองจีน
นั้นไม่ค่อยปรากฏในการแสดงหุ่นไทยในอดีต นอกจากน้ี ขนาดของหวัหุ่นสามก๊กยงัใชส้ดัส่วนที่
ยอ่ลงใหใ้กลเ้คียงกบัสดัส่วนมนุษยม์ากที่สุด ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป เป็นสดัส่วนที่สวยงาม 
ซ่ึงลกัษณะต่างๆ ที่กล่าวมาขา้งตน้ลว้นพฒันาต่อมาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยเช่นกนั ไม่วา่จะเป็น
หุ่นที่สร้างออกมาเป็นแบบหุ่นออกภาษา (พม่ามอญ) แต่ก็ยงัคงผสมผสานลกัษณะความเป็น
แบบอยา่งศิลปกรรมไทยไว ้สงัเกตไดจ้ากลกัษณะหวัหุ่นที่พฒันาจนมีความละเอียดมากขึ้น ไดแ้ก่ 
โครงหนา้หุ่นแบบไทยประเพณีที่มีลกัษณะโครงหนา้หุ่นแบบประติมากรรมไทย และโครงหนา้หุ่น
แบบก่ึงเหมือนจริงซ่ึงโครงหนา้หุ่นลกัษณะน้ีสร้างตามแบบจิตรกรรมไทยรูปชาวบา้น แต่มีลกัษณะ
ที่ผสมผสานรายละเอียดความเป็นจริงบา้ง เช่น โหนกแกม้ ปาก และถุงใตต้า ฯลฯ ลกัษณะโครง
หนา้หุ่นตะเลงพา่ยจะมีการแต่งเติมในส่วนของรูจมูก ร่องตา และรูหูชดัเจน เพือ่ใหค้วามรู้สึกคลา้ย
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คนมากขึ้น รวมถึงสีหนา้ของหุ่นแต่ละตวัที่มีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัออกไป โดยหุ่นกระบอกสามก๊ก
จะไม่มีการใส่รายละเอียดของโครงหนา้มากนกั   

วสัดุที่ใชใ้นการสร้างโครงหวัหุ่นของสามก๊ก เร่ิมมีการใชว้สัดุที่ทนัสมยัและ
สะดวกในการสร้างหวัหุ่น เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองนํ้ าหนกัของหุ่นที่แต่เดิมมีนํ้ าหนกัมากให้
เบาลงและช่วยประหยดัเวลาในการสร้างหุ่นที่มีจาํนวนมาก จกัรพนัธุ ์และคณะจึงไดท้ดลองใชว้สัดุ
ทางวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ อีพอ๊กซ่ี ซ่ึงแรกเร่ิมทางคณะไดน้าํอีพอ๊กซ่ีแบบแหง้ชา้ผสมกบัชนัยาเรือ
เพือ่ใหห้วัหุ่นมีนํ้ าหนกัเบาและแขง็แรงขึ้น จากนั้นจึงไดมี้การพฒันาวสัดุที่ใชท้าํหวัหุ่นใหแ้ขง็แรง
กวา่เดิมคือ การใชอี้พอ๊กซ่ีมาผสมกบั ผงไมข้ี้กระดาษทราย ซ่ึงใหค้วามคงทนและแขง็แรงมากกวา่ 
ดงันั้นการเลือกใชว้สัดุสมยัใหม่จึงเกิดจากการเรียนรู้ตามประสบการณ์จากการซ่อมหุ่นเก่า และการ
สร้างหุ่นกระบอกดว้ยวสัดุที่มีนํ้ าหนกัมากในชุดก่อนหนา้ของจกัรพนัธุ ์อีกทั้งพฒันาการในการใช ้       
อีพอ๊กซ่ีสาํหรับการหล่อหวัหุ่นสามก๊กจึงกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ในการใชว้สัดุใหม่ๆ เช่น เรซ่ิน และ              
ไฟเบอร์กลาส ซ่ึงมีความสะดวกรวดเร็ว และมีนํ้ าหนกัเบาสาํหรับการสร้างหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย
ในเวลาต่อมา ในส่วนของการรองพื้นหนา้หุ่นกระบอกสามก๊ก และ หุ่นกระบอกตะเลงพา่ย ยงัคงใช้
วธีิการแบบดั้งเดิม คือ การปิดกระดาษสาที่ใบหนา้หุ่น จากนั้นรองพื้นดว้ยเกซโซและขดัตกแต่งดว้ย
กระดาษทราย ซ่ึงการใชว้ธีิการดงักล่าวจะทาํใหห้นา้หุ่นมีความเนียนนุ่มและสวยงาม หากแต่การขดั
แต่งผวิหนา้หุ่นกระบอกทั้ง  2 ชุดนั้นมีความแตกต่างกนั โดยหุ่นกระบอกสามก๊กมีรายละเอียดบน
ใบหนา้นอ้ยกวา่จึงทาํการขดัตกแต่งไดส้ะดวกกวา่หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยซ่ึงมีการพฒันา
รายละเอียดบนใบหนา้หุ่นใหมี้ความสมจริงกวา่ ไดแ้ก่ ขอบตา ริมฝีปาก รูจมูก ร่องปีกจมูก ฯลฯ 
ดงันั้น การขดัตกแต่งใบหนา้หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยจึงตอ้งอาศยัความละเอียดพถีิพถินัเป็นอยา่งมาก 
เพือ่ไม่ใหก้ารขดัตกแต่งมีผลกระทบต่อรายละเอียดบนใบหนา้หุ่นดงัที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

การเขียนใบหนา้หุ่นกระบอกของจกัรพนัธุมี์ความสวยงาม ลกัษณะหนา้หุ่น
กระบอกของจกัรพนัธุ ์จะมีลกัษณะการเขียนหนา้หุ่นแบบหนา้ละคร มีรายละเอียดที่สมจริง และให้
ความรู้สึกถึงกล่ินอายแบบอยา่งศิลปะของชนชาตินั้นๆ ผสมผสานลกัษณะความเป็นไทยไดอ้ยา่งลง
ตวั ดงัปรากฏใหเ้ห็นในหุ่นกระบอกชุดสามก๊กที่มีลกัษณะการเขียนใบหนา้หุ่นแบบจีน ซ่ึงไดรั้บ
แรงบนัดาลใจจากบุคลิกลกัษณะตวัละคร โดยมีแหล่งที่มาจากคาํบรรยายที่เป็นตวัอกัษรและภาพ
ลายเสน้ประกอบหนงัสือในวรรณกรรมสามก๊ก รวมถึงการศึกษาลกัษณะการวาดหนา้แบบอุปรากร
จีนพอสงัเขป ทาํใหก้ารเขียนใบหนา้หุ่นกระบอกสามก๊กมีเอกลกัษณ์โดดเด่น ส่ิงเหล่าน้ีนบัไดว้า่
ส่งผลสืบทอดพฒันาการเขียนใบหนา้หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยในเวลาต่อมา ซ่ึงนอกจากจะเขียน
ใบหนา้หุ่นตามพงศาวดารแลว้ บุคลิกลกัษณะของหุ่นกระบอกชุดน้ียงัไดน้าํลกัษณะบุคลิกของตวั
ละครใน  สามก๊กมาผสมผสานกนัเป็นตวัละครในหุ่นตะเลงพา่ย เช่น หุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชา มี
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การผสมผสานบุคลิกลกัษณะระหวา่งโจโฉและจิวยีเ่ขา้ดว้ยกนั คือ มีลกัษณะฉลาดเจา้เล่ห์แฝงไป
ดว้ยความระแวงรวมถึงความอิจฉาริษยา หรือ หุ่นสมเด็จพระนเรศวรมีบุคลิกลกัษณะฉลาดหลกั
แหลม และมีความกลา้หาญ ซ่ึงเป็นลกัษณะของขงเบง้และจูล่งผสมผสานเขา้ดว้ยกนั ฯลฯ 
พฒันาการอีกประการหน่ึงของการเขียนใบหนา้หุ่นที่โดดเด่นในหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย คือ การ
เขียนใบหนา้หุ่น ก่ึงเหมือนจริง มีการแต่งเติมตาํหนิ เช่น ไฝและกระบริเวณใบหนา้ ซ่ึงทาํใหหุ่้นมี
ความสมจริงมากขึ้น ปรากฏใหเ้ห็นในหุ่นกระบอกตวัรอง ซ่ึงการเขียนตาํหนิใหส้มจริงบนใบหนา้
หุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์พฒันามาจากการเขียนหนา้หุ่นตวักาก และหุ่นทหารของหุ่นกระบอก
สามก๊กที่เร่ิมมีลกัษณะก่ึงเหมือนจริงเกิดขึ้นบา้งแลว้ การพฒันาที่ต่อยอดของหุ่นตะเลงพา่ยซ่ึงได้
รับมาจากหุ่นสามก๊กอีกประการหน่ึง คือ ลกัษณะดวงตา สงัเกตไดจ้ากการเขียนดวงตาหุ่นกระบอก
สามก๊กที่มีการระบายสีเติมแสงสะทอ้นในดวงตาของหุ่นใหมี้ความสมจริง ซ่ึงในหุ่นตะเลงพา่ยมี
การคิดคน้พฒันาใหด้วงตาของหุ่นมีความสมจริงมากกวา่นั้น ไดแ้ก่ การคิดคน้กรรมวธีิสร้างความ
นูนใหก้บัดวงตาของหุ่นโดยการใชอี้พอ๊กซ่ีแบบใส หยอดแววตา เพือ่ใหดู้มีลกัษณะของความชุ่ม
ช่ืนในดวงตา รวมถึงมีความนูนและแววตาคลา้ยดวงตาจริง 

ในส่วนของเคร่ืองประดบัหวัหุ่นจะเห็นไดว้า่การสร้างเคร่ืองประดบัหวัหุ่นสามก๊ก 
ไม่วา่เป็นหุ่นตวัเอกหรือหุ่นตวัรองจะใชว้สัดุแบบเดียวกนัทั้งส้ิน คือ การสร้างโครงเคร่ืองประดบั
หวัหุ่นดว้ยอีพอ๊กซ่ี จากนั้นจึงการกระแหนะลวดลายจากสีโปวรถยนตสี์เทาของ ICI ดว้ยหินสบู่  
แลว้จึงทาํการปิดทองคาํเปลว ประดบักระจก เล่ือม ลูกแกว้สี และเพชรกระจก เพือ่เพิม่ความ
สวยงาม ตามแบบอยา่งลกัษณะความเป็นจีนผสมผสานลงในศิลปะแบบไทย ซ่ึงวธีิการเหล่าส่งผล
มาสู่การสร้างเคร่ืองประดบัหวัหุ่นตะเลงพา่ยในเวลาต่อมาเช่นกนั หากแต่เคร่ืองประดบัหวัหุ่นตวั
เอกในหุ่นตะเลงพา่ยมีการพฒันาใชว้สัดุ และอญัมณีจริงในการสร้าง เช่น เคร่ืองประดบัหวัหุ่น พระ
นางสุพรรณกลัยา สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่สร้างจากเงินแทฝั้งอญัมณีจริง 
หรือปัจจุเร็จหุ่นตวัพระที่ประยกุตจ์ากเคร่ืองประดบัเก่า ฯลฯ พฒันาการสาํคญัอีกประการหน่ึงของ
การประดบัหวัหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์คือ การติดผมจริงบนหวัหุ่น ซ่ึงผมหุ่นกระบอกสามก๊กใน
ช่วงแรกใชว้ธีิการถกัเป็นวกิผมเม่ือเสร็จแลว้จึงนาํไปประกอบกบัหวัหุ่น หลงัจากนั้นจึงเปล่ียนมา
เป็นกรรมวธีิติดผมหุ่นโดยการเรียงเสน้ผมไปตามทางเดียวกบัหวัหุ่นใหดู้เป็นธรรมชาติใชก้าวยาง
วทิยาศาสตร์เป็นตวัผนึก ซ่ึงกรรมวธีิแบบหลงัน้ียงัคงสืบเน่ืองมาสู่การติดผมหุ่นตะเลงพา่ยในเวลา
ต่อมา 
 เม่ือทาํการสร้างหวัหุ่นเสร็จจนเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ การยดึหวัหุ่น 
หุ่นกระบอกสามก๊กเร่ิมแรกยงัคงใชไ้หล่หุ่นที่ทาํจากไมแ้ละตวักระบอกเป็นไมไ้ผเ่ช่นเดียวกบัแบบ
โบราณ แต่เน่ืองจากกระบอกไมไ้ผเ่ป็นวสัดุไม่คงทนต่อแมลงกินไมร้วมถึงมาตรฐานดา้นขนาดที่
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ไม่เท่ากนั จกัรพนัธุจึ์งเปล่ียนมาใชท้่อพวีซีีที่มีขนาดท่อเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 6 หุน เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐาน
กระบอกหุ่นที่เท่ากนัและมีคุณภาพคงทนกวา่ มีการเจาะช่องเพือ่ติดปุ่ มบงัคบัหวัหุ่นซ่ึงเป็น
พฒันาการเร่ิมตน้ของการเคล่ือนไหวหุ่นกระบอกอนัไม่เคยปรากฏมาก่อน ส่วนไหล่หุ่นนั้นยงัคง
เป็นไมเ้ช่นเดิม การยดึหวัหุ่นกบัท่อพลาสติกพวีซีีและระบบการเคล่ือนไหวในส่วนของหวัหุ่นยงัคง
พฒันาสืบทอดต่อมาจนถึงหุ่นตะเลงพา่ย หากแต่ในส่วนของไหล่หุ่นตะเลงพา่ยมีการพฒันาต่อยอด
ในส่วนของวสัดุที่มีนํ้ าหนกัเบา ไดแ้ก่ การถอดพมิพไ์หล่หุ่นดว้ยเรซ่ิน รวมถึงการเสริมในส่วนของ
อกหุ่นเพือ่ใหหุ่้นดูมีความผึ่งผายขึ้น รวมไปถึงการเสริมนวมภายในเส้ือหุ่นเพือ่ใหหุ่้นดูราวกบัมี
แขน คือการพฒันามาจากรูปแบบของเส้ือหุ่นกระบอกสามก๊กที่ปักเป็นเกราะบงัแขนทาํใหหุ่้นดูราว
กบัวา่มีแขนอยูภ่ายใน  

ส่วนที่จาํเป็นตอ้งกล่าวถึงอีกประการหน่ึง คือ กลไกการขยบัปากของหวัหุ่นตวั
กาก จะพบวา่การสร้างกลไกการขยบัปากหุ่นของหุ่นกระบอกสามก๊กมีการสร้างกลไกการขยบัปาก
คลา้ยแบบโบราณ ไดแ้ก่ การยดึสปริงกบัคานที่ฝังไวใ้นหวัหุ่น จากนั้นเจาะรูในตาํแหน่งของปากใต้
คางและหนา้อกของหุ่นเพือ่ใชร้้อยเชือกสริงบงัคบัปากหุ่น ยดึปากหุ่นกบัหวัหุ่นดว้ยเดือยเหล็ก แต่
ส่ิงที่เพิม่เติมและแตกต่างจากหุ่นแบบโบราณ คือ การขยบัหรือหมุนคอหุ่นตวักากพร้อมขยบัปากได ้
ซ่ึงเป็นความพยามในการพฒันาและนาํเสนอส่ิงแปลกใหม่ของหุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์การสร้าง
กลไกการขยบัปากหุ่นตวักากสามก๊กในลกัษณะ น้ี ยงัคงมีขอ้แกไ้ขอีกมาก เน่ืองจากยงัคงเห็นสาย
เชือกที่เช่ือมโยงมาจากใตค้าง ห่วงที่ใชใ้นการบงัคบัปากหุ่น รวมไปถึงความเสียหายของเชือกที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเสียดสีกบัรูที่ดา้มกระบอกซ่ึงทาํใหเ้ชือกขาดได ้ดงันั้น การพฒันาเพือ่สร้างกลไกการ
ขยบัปากหุ่นตวักากจึงไดถู้กนาํมาพฒันาต่อในหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย โดยการนาํปัญหาที่เกิดขึ้น
จากหุ่นตวักากในสามก๊ก มาพฒันาแกไ้ขใหดี้ยิง่ขึ้น เช่น การเสริมช้ินส่วนของปากดา้นในสาํหรับ
การยดึปากหุ่นกบัหวัหุ่นเขา้หากนั ทาํใหป้ากมีเน้ือที่ดา้นในสาํหรับการแต่งเติมรายละเอียดอาทิฟัน 
และล้ินภายในปากใหส้มจริงได ้การร้อยเชือกผา่นรูของแกนหวัหุ่นและกระบอกหุ่นที่เจาะไวค้ลา้ย
หุ่นชุดก่อน หากแต่เชือกที่ใชใ้นหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยเป็นวสัดุที่คงทนและมีความยดืหยุน่มากกวา่
เดิม รวมไปถึงการประดิษฐ ์กระเด่ืองบงัคบัปากหุ่นซ่ึงเพิม่ความสะดวกสบายในการเชิด  

ส่ิงที่สร้างความแปลกใหม่ใหก้บัหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยอีกประการหน่ึง คือ การ
ประดิษฐก์ลไกสาํหรับการพน่ควนั เพือ่สร้างความสมจริง และสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูรั้บชม
กลไกลกัษณะน้ียงัไม่เคยปรากฏมาก่อนในการสร้างหุ่นกระบอกแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั หุ่น
กระบอกของจกัรพนัธุจึ์งเป็นคณะแรกในประเทศไทยที่ไดส้ร้างกลไกการพน่ควนัในหุ่นกระบอก 
เป็นผลงานการพฒันาอนัเกิดจากความคิดสร้างสรรคป์ระกอบกบัประสบการณ์ต่างๆ ที่สัง่สมไวจ้าก
การสร้างหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุแ์ละคณะ 
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 1.2 มือหุ่น 
หุ่นกระบอกทั้ง 2 ชุดของจกัรพนัธุ ์มีความน่าสนใจในส่วนของมือหุ่นไม่นอ้ยกวา่

ความสวยงามของหวัหุ่นเลยแมแ้ต่นอ้ย เน่ืองจากมือหุ่นกระบอกทั้ง 2 ชุดน้ี สามารถเคล่ือนไหวและ
แสดงกริยาเลียนแบบมนุษยไ์ดใ้กลเ้คียงมากที่สุด สืบเน่ืองมาจากจกัรพนัธุเ์ป็นผูใ้ส่ใจในรายละเอียด 
และใหค้วามสาํคญักบัความสมจริง จากการที่จกัรพนัธุ ์และคณะไดรั้บมอบหมายจากกรมศิลปากร
ใหซ่้อมแซมหุ่นหลวง ในพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติ  จึงมีโอกาสศึกษาระบบกลไกต่างๆ ของหุ่น
หลวง และไดน้าํความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาในคร้ังนั้นมาประยกุตพ์ฒันาใหหุ่้นกระบอกสามารถขยบั 
และเคล่ือนไหวมือได ้นบัวา่เป็นการผสมผสานกลไกของหุ่นหลวงกบัหุ่นกระบอกเขา้ดว้ยกนัเป็น
คร้ังแรก คือพฒันาการที่สาํคญัและไม่เคยมีปรากฏในการสร้างกลไกการขยบัมือหุ่นมาก่อน แต่เดิม
ลกัษณะของการสร้างมือหุ่นกระบอกแบบเก่า สร้างจาก วสัดุเช่นหนงัสตัว ์(หนงัควาย)  ดดัเป็นรูป
มือแบบตั้งวง และมือที่ใชส้าํหรับกาํอาวธุเจาะรูตรงกลางไวส้าํหรับเสียบอาวธุสามารถเปล่ียนได้ ซ่ึง
หุ่นกระบอกสามก๊กไดมี้การเปล่ียนวสัดุสาํหรับการสร้างมือหุ่นดว้ยอีพอ็กซ่ีตามกรรมวธีิแบบ
เดียวกบัการสร้างหวัหุ่น แต่ลกัษณะที่เปล่ียนไปของมือหุ่นกระบอกนั้น ไดแ้ก่ มือที่มีลกัษณะการตั้ง
วงแบบมือจีนอนัแตกต่างจากมือหุ่นแบบไทยที่ตั้งวงราํ  

ส่ิงที่สาํคญักวา่นั้นคือ การสร้างขอ้มือของหุ่นกระบอกสามก๊กสามารถขยบัขอ้มือ
ขึ้นลงได ้ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นในมือหุ่นขนุนางที่ปรึกษา และหุ่นอาซ้ิม (ตวักาก) และการขยบัน้ิวบาง
น้ิว และขอ้มือ พบไดใ้นมือหุ่นจิวยี ่ระบบกลไกการขยบัมือของหุ่นกระบอกสามก๊กยงัมีขอ้จาํกดัใน
เร่ืองของวสัดุที่คงทน และเทคโนโลยสีาํหรับการสร้างมือหุ่น จึงสามารถสร้างมือหุ่นใหข้ยบัไดใ้น
กริยาที่จาํกดั ดงันั้น การคิดคน้และพฒันาการเคล่ือนไหวมือหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุจึ์งยงัไม่หยดุ
เพยีงเท่าน้ี หากแต่ยงัคงคิดคน้และต่อยอดจากพฒันาการในการเคล่ือนไหวมือจากหุ่นกระบอกสาม
ก๊กไปสู่หุ่นตะเลงพา่ย ทาํใหก้ารสร้างมือหุ่นตะเลงพา่ยมีลกัษณะการเคล่ือนไหวที่หลากหลาย 
สมจริงและใกลเ้คียงมนุษยม์ากขึ้น เช่น การขยบัขอ้มือ การจีบมือหุ่นขณะราํ การหยบิจบัส่ิงของ 
ฯลฯ หากพจิารณาแลว้จะพบวา่ ปัจจยัของพฒันาการในการเคล่ือนไหวมือหุ่นตะเลงพา่ย เกิดขึ้นจาก
วสัดุอุปกรณ์ที่คงทน รวมถึงเทคโนโลยทีี่สูงขึ้น ผสานกบัประสบการณ์จากการสร้างมือหุ่นให้
เคล่ือนไหวของหุ่นสามก๊ก รวมถึงความคิดสร้างสรรคใ์นการประดิษฐค์ิดคน้ ทาํใหมื้อของหุ่น
ตะเลงพา่ยพฒันาการเคล่ือนไหวไดส้มจริงถึงขีดสุด 

ความน่าสนใจอีกประการหน่ึงของมือหุ่นทั้ง  2 ชุด ไดแ้ก่ อาวธุในมือหุ่น ซ่ึงแต่
เดิมอาวธุในมือหุ่นกระบอกแบบโบราณนั้นจะมีลกัษณะของอาวธุที่กะทดัรัดและมีสดัส่วนที่เล็ก
กวา่สดัส่วนของหุ่น หากแต่จกัรพนัธุเ์ร่ิมพฒันาใหอ้าวธุของหุ่นมีขนาดพอเหมาะกบัสดัส่วนของ
หุ่นเพือ่ความสวยงามและสมจริง สามารถสงัเกตไดจ้ากอาวธุของหุ่นกระบอกสามก๊ก โดยการสร้าง
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อาวธุของหุ่นกระบอกสามก๊กเร่ิมสร้างใหมี้ขนาดเหมาะสมกบัสดัส่วนของหุ่นกระบอก การให้
ความสาํคญัในการสร้างอาวธุหุ่นอยา่งจริงจงัยงัสืบเน่ือง และปรากฏในหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย สืบ
ผลมาจากความรู้ที่ไดรั้บจากการสร้างหุ่นกระบอกชุดก่อนหนา้ รวมถึงการศึกษาคน้ควา้ลกัษณะของ
อาวธุแบบโบราณของไทยและพม่าอยา่งถ่องแท ้ทาํใหข้นาดของอาวธุหุ่นตะเลงพา่ยมีสดัส่วนที่
ถูกตอ้ง สวยงาม สอดคลอ้งเขา้กบัขนาดของหุ่นพอดี รวมถึงอาวธุเหล่านั้นยงัมีลกัษณะคลา้ยของ
จริงอยา่งมาก เช่น ดาบหุ่นสามารถชกัเขา้ออกจากฝักได ้เน่ืองจากการจาํลองวธีิการสร้างตาม
แบบอยา่งของอาวธุจริง 
 
2. เส้ือหุ่น 
 การปักเส้ือหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์เกิดจากการศึกษากรรมวธีิและเทคนิคในการปัก
ด้ินและเล่ือมจากท่านอาจารยเ์ยือ้น ภานุทตั กรรมวธีิเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํเส้ือหุ่นไทยของ
ครูช้ืนที่กาํลงัซ่อมแซม และหุ่นไทยที่สร้างขึ้นใหม่ รวมถึงหุ่นจีนเร่ืองสามก๊ก การปักเส้ือหุ่น           
สามก๊กเป็นกา้วแรกของการปักเส้ือหุ่นแบบใหม่ที่มีลกัษณะแบบจีนผสมผสานความเป็นไทย โดย
เป็นการออกแบบเส้ือหุ่นใหม่ทั้งส้ิน ทั้งน้ีจะพบวา่การศึกษาเรียนรู้การปักผา้ดว้ยเทคนิคในการปัก
ด้ินและเล่ือมของ ท่านอาจารยเ์ยือ้น  ช่วยใหก้ารทาํงานในการสร้างเส้ือหุ่นของจกัรพนัธุมี์ความ
ละเอียดสวยงาม เป็นอยา่งมาก แต่ส่ิงที่ขาดไม่ได ้คือ ความคิดสร้างสรรคแ์ละฝีมือทางเชิงช่าง 
รวมถึงความละเอียดอ่อนทางดา้นศิลปกรรมของ จกัรพนัธุ ์ที่ส่งผลใหเ้ส้ือหุ่นกระบอกสามก๊กที่
ออกแบบ มีความสวยงามโดดเด่นมากยิง่ขึ้น เช่น การประกอบ ลวดลายตั้งแต่ส่วนคอกบัลาํตวัหุ่น
ไดแ้ก่ กรองคอ เกราะหนา้อก ส่วนขา้งลาํตวั เกราะคลุมทบัไหล่ของหุ่น ที่สามารถทาํใหดู้ราวกบัวา่
หุ่นมีแขน และเกราะคาดขอ้มือ ลวดลายเกราะ ปักดว้ยด้ินเงินด้ินทองประดบัลูกปัดและเพชรแกว้  
ลวดลายส่วนมากมีลกัษณะคลา้ยเกล็ดปลา  ตรงส่วนของเกราะอกมีรูปคลา้ยหวัสิงห์  หรือ กรองคอ
หุ่นร้อยลูกปัดสีที่มีรายละเอียดการปักที่สวยงาม ฯลฯ นอกจากน้ี การปักเส้ือหุ่นที่มีรายละเอียดสูง
ของหุ่นสามก๊ก จะพบไดจ้ากเส้ือหุ่นของจิวยีท่ี่มีความวจิิตรบรรจง แสดงใหเ้ห็นถึงความใสใจใน
รายละเอียดปลีกยอ่ยของการปักเส้ือหุ่นสามก๊กของ จกัรพนัธุ ์นบัเป็นมรดกสืบทอดใหก้บั
พฒันาการของการปักเส้ือหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยในเวลาต่อมา เทคนิควธีิการในการปักรวมถึงวสัดุ
อุปกรณ์ในการปักเหล่าน้ีลว้นเกิดจากประสบการณ์ในการสร้างเส้ือหุ่นกระบอกชุดก่อนหนา้ทั้งส้ิน 
 การปักเส้ือหุ่นตะเลงพา่ย เป็นหุ่นที่ใชใ้นการแสดงหุ่นกระบอกแบบไทยและหุ่น
กระบอกออกภาษา (พม่ามอญ)  การออกแบบเส้ือหุ่นจึงมีลวดลายซบัซอ้น และพสิดารกวา่เส้ือหุ่น
สามก๊ก แต่อิทธิพลการปักเส้ือหุ่นสามก๊กยงัคงปรากฏใหเ้ห็น สงัเกตไดจ้ากการปักเส้ือหุ่นที่มี
รูปแบบเป็นชุดเกราะ เช่น เส้ือหุ่นชุดออกตรวจพลและออกรบของสมเด็จพระนเรศวร บริเวณแขน
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หุ่นปักรูปเกราะลายเกล็ดปลาประดบัดว้ยปีกแมลงทบัลอ้มดว้ยลายหวัสิงห์ สนบัขอ้มือ ปักลายหวั
สิงห์เช่นกนัทั้ง 2 ขา้ง หรือ เส้ือหุ่นของนกัรบฝ่ายต่างๆ ที่สวมชุดเกราะ ก็ไดรั้บวธีิการประยกุต์
รูปแบบจากการปักเส้ือหุ่นนกัรบของสามก๊กทั้งส้ิน ในส่วนของการผกูลวดลายต่างๆ ของเส้ือหุ่นจะ
มีการศึกษารูปแบบจากประวติัศาสตร์เป็นแนวทางพอสงัเขป และการศึกษาลวดลายแปลกใหม่ที่
น่าสนใจ เช่นลวดลายยนัต ์นาํมาประยกุตอ์อกแบบเส้ือหุ่นใหมี้เอกลกัษณ์โดดเด่นตามลกัษณะของ
หุ่นฝ่ายต่างๆ อาทิหุ่นพระเจา้นนัทบุเรงซ่ึงดดัแปลงจากลกัษณะเคร่ืองทรงของพระมหากษตัริยพ์ม่า 
ผสมผสานลกัษณะความเป็นไทยไดอ้ยา่งลงตวั โดยใหค้วามรู้สึกแบบเคร่ืองแต่งกายพม่า หรือ เส้ือ
หุ่นชุดออกตรวจพลและออกรบของสมเด็จพระนเรศวร ออกแบบลวดลายเกราะปิดกลางหนา้อก
เป็นรูปพญาครุฑ ดา้นล่างของลายครุฑผกูลวดลายปักลายยนัตม์หาราช ดา้นขา้งของยนัตม์หาราช
ทางดา้นซา้ยและขวาปักลายยนัตอ์อกศึก ฯลฯ เส้ือหุ่นตะเลงพา่ยมีลกัษณะที่แตกต่างกนัตาม
ตาํแหน่งหนา้ที่ และลาํดบัชั้นอยา่งชดัเจน เช่น หุ่นที่มีบทบาทกษตัริย ์หุ่นนายทหาร และทหารชั้น
รองลงมา ในขณะที่หุ่นสามก๊กจะไม่มีการแยกลกัษณะเส้ือหุ่นเป็นลาํดบัชั้นอยา่งชดัเจน ส่ิงสาํคญั
อีกประการหน่ึงของเส้ือหุ่นตะเลงพา่ยในส่วนของตวัเอก เช่น หุ่นสมเด็จพระนเรศวร หุ่นสมเด็จ
พระมหาอุปราชา และหุ่นมงัจาปโร จะมีการตดัเยบ็เส้ือหุ่นเพิม่ขึ้นในแบบเดียวกนั พบไดจ้ากเส้ือ
หุ่นชุดตรวจพล (ใชส้าํหรับราํ) และ ชุดออกรบ (ใชส้าํหรับต่อสูบ้นหลงัชา้ง) 
 ส่ิงที่น่าสนใจและถือไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์ของเส้ือหุ่นตะเลงพา่ย ซ่ึงแตกต่างจากหุ่น
กระบอกสามก๊ก คือ การประดบัเส้ือหุ่นดว้ยอญัมณีจริง การตดัเยบ็เส้ือหุ่นจากวสัดุจริง รวมถึง
เคร่ืองประดบัหุ่นซ่ึงสร้างจากวสัดุจริง จะพบเห็นไดจ้ากหุ่นตวัเอกและหุ่นตวัรองบางตวัเท่านั้น เช่น 
เส้ือหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชาชุดลาํลอง บริเวณกลางเส้ือหุ่นมีลกัษณะคลา้ยเกราะหนา้เสือตดัเยบ็
ดว้ยหนงัของลูกเสือโคร่งจริง รอบหนงัเสือปักตกแต่งดว้ยลวดลายกนก บริเวณดวงตาของเสือ
ประดบัดว้ยพลอยสีสม้เขม้ ดวงตาดา้นในประดบัพลอยสีเหลือง และดวงตาดาํประดบัดว้ยพลอยสี
นํ้ าเงินเขม้ จมูกเสือประดบัพลอยสีชมพเูขม้ เขี้ยวและฟันเสือสร้างจากเปลือกหอยมุก ผา้คลุม
ดา้นหลงัเส้ือหุ่นตดัเยบ็จากหนงัเสือเช่นกนั หรือ การประดบัอญัมณีจริง เช่น หุ่นสมเด็จพระนเรศวร  
คอหุ่นสวมสร้อยประดบัดว้ยเพชร พลอยสีเขียว แซมดว้ยพลอยสีแดง กรองคอหุ่นสร้างจากทองคาํ
ประดบัเพชร ฯลฯ การประดบัส่ิงของมีค่าบนเส้ือหุ่นเหล่าน้ีช่วยส่งเสริมใหหุ่้นมีความงามโดดเด่น
มากขึ้น นอกจากน้ี เส้ือยงัใชเ้ทคนิคการพมิพส์กรีนลวดลายระบายสอดสี เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว 
และสวยงามในการสร้างเส้ือหุ่นทหารชั้นรองที่มีจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นลกัษณะพเิศษในการสร้างเส้ือ
หุ่นตะเลงพา่ยอีกประการหน่ึง 
  เส้ือหุ่นนอกจากจะมีความสวยงาม และมีเอกลกัษณ์ตามแบบอยา่งชนชาตินั้นๆ แลว้ 
เส้ือหุ่นยงัมีการตดัเยบ็ที่ซบัซอ้น และใหค้วามรู้สึกสมจริง เสมือนหุ่นกาํลงัสวมเคร่ืองแต่งกายจริงๆ 
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อนัเป็นเอกลกัษณ์ และความพเิศษอีกประการหน่ึงของเส้ือหุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์ซ่ึงปรากฏในหุ่น
กระบอกสามก๊กบา้งแลว้ เช่น ลกัษณะเส้ือหุ่นที่มีการปล่อยชายผา้แถบสีขาวคลา้ยเส้ือของอุปรากร
จีน ทาํใหหุ่้นเหมือนราวกบัสวมเส้ือดา้นในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงรูปแบบการตดัเยบ็เส้ือหุ่นใหมี้ลกัษณะ
เหมือนหุ่นสวมเคร่ืองแบบนั้นปรากฏชดัเจนต่อมาในหุ่นตะเลงพา่ย ดงัเช่น ลกัษณะเส้ือหุ่นของพระ
นเรศวรชุดลาํลอง มีลกัษณะแบบเส้ือหุ่นดา้นในเป็นคอจีนตดัเยบ็จากผา้พื้นสีดาํ เยบ็ซอ้นดว้ยเส้ือ
คลุมดา้นนอกซ่ึงเป็นผา้พื้นสีแดง ทาํใหหุ่้นดูราวกบัมีเส้ือคลุมตวัหุ่นอยู ่ 2 ชั้น ลกัษณะการตดัเยบ็
เส้ือหุ่นลกัษณะเหมือนสวมเส้ือจริง ปรากฏใหเ้ห็นในหุ่นฝ่ายพม่ามอญอยา่งเด่นชดัในเส้ือหุ่น
พระสงัคทตัโดย หุ่นดา้นในมีลกัษณะเส้ือคอจีนตดัเยบ็จากผา้พื้นสีเขียวอ่อนเยบ็ประกอบดา้นล่าง
ของเส้ือดา้นในกบัผา้ลายตารางคลา้ยโสร่งพม่าสีฟ้า ทาํใหหุ่้นดูคลา้ยกบักาํลงันุ่งผา้ ส่วนเส้ือคลุม
ดา้นนอกตดัเยบ็ดว้ยผา้อินเดียพื้นสีม่วงลวดลายดอกไมสี้เหลือง คลุมซอ้นและเยบ็ต่อเขา้ดว้ยกนั
ทั้งหมดอยา่งแนบเนียน หรือการสร้างเส้ือหุ่นของพระมหาเถรคนัฉ่อง และสามเณร ที่มีการครองผา้
แบบมว้นลูกบวบคลา้ยเคร่ืองแต่งกายสงฆจ์ริง ฯลฯ 
 การสร้างอกหุ่นดว้ยไฟเบอร์กลาสดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ นอกจากเพือ่ช่วยเสริม
ความผึ่งผายแลว้ ยงัเป็นส่วนเสริมที่ประกอบเขา้กบัเส้ือหุ่นดว้ย เช่น เส้ือคลุมหุ่นนางราํชาวไทย
ใหญ่ ดา้นในที่มีลกัษณะแบบผา้กระโจมอก ซ่ึงมีการเปิดอกดา้นบนใหเ้ห็นไปจนถึงส่วนคอหุ่น แต่
เส้ือหุ่นที่มีลกัษณะการเปิดส่วนหนา้อกใหเ้ห็นทั้งส่วนซ่ึงเป็นลกัษณะพเิศษ และไดรั้บรูปแบบ 
ลกัษณะการสร้างเส้ือหุ่นคลา้ยเส้ือหุ่นตวักากซือแปในหุ่นกระบอกสามก๊ก ไดแ้ก่ เส้ือหุ่นตวักากฝ่าย
ไทย และพม่า โดยเส้ือคลุมชั้นนอก เปิดใหเ้ห็นส่วนของหนา้อกและลาํตวั บนหนา้อกและลาํตวัหุ่น
เขียนลวดลายยนัตสี์ดาํ เยบ็ต่อดา้นล่างดว้ยผา้มีลกัษณะคลา้ยผา้นุ่งโจงกระเบน รอบสะเอวของหุ่น
คาดผา้ขาวมา้แบบกระวดัจ่า ดงันั้น เส้ือหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยจึงมีพฒันาเขา้ใกลรู้ปแบบเหมือน
จริงยิง่ขึ้นทุกขณะ อนัสืบเน่ืองมาจากองคค์วามรู้ในการสร้างหุ่นกระบอกชุดสามก๊กของจกัรพนัธุ ์
และคณะ 
 

วิเคราะห์พัฒนาการของฉากและเคร่ืองประกอบฉาก 
 
 ฉากและเคร่ืองประกอบฉากหุ่นกระบอกเป็นส่วนประกอบที่ช่วยส่งเสริมใหก้ารแสดง
หุ่นมีความงดงามยิง่ขึ้น นบัไดว้า่เป็นส่วนประกอบที่สาํคญัอีกประการหน่ึงทั้งในแง่ของการแสดง
บรรยากาศ และช่วยกระตุน้จินตนาการใหผู้รั้บชมเสมือนเขา้ไปสู่เน้ือเร่ืองของการแสดงหุ่น ดงันั้น
การวเิคราะห์เปรียบเทียบพฒันาการของฉากและเคร่ืองประกอบฉากหุ่นกระบอกสามก๊กที่ส่งผลต่อ
ยอดการพฒันามาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพา่ย จึงจาํแนกออก ดงัน้ี 
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1. ฉากหุ่นกระบอก 
 การสร้างฉากหุ่นกระบอกแต่โบราณมา จะมีการปลูกโรงขึ้นสาํหรับการแสดงภายใน
พื้นที่อนัจาํกดัไว ้ในยคุที่การละเล่นหุ่นกระบอกเฟ่ืองฟู นายเปียก ประเสริฐกุล ได้ใชว้ธีิเปล่ียนฉาก
ตามทอ้งเร่ือง ฉากที่ใชเ้ปล่ียนตามทอ้งเร่ือง มี 3 ฉากดว้ยกนั คือ ฉากปราสาทราชม ณเฑียร ฉากป่า
เขาลาํเนาไม ้และฉากทอ้งทะเลมหาสาคร แต่โดยทัว่ไปแลว้ พื้นจอจะเขียนใหเ้ป็นรูปอยา่งไรก็ได ้
แลว้แต่ความนิยมของยคุสมยั หรือเห็นงามเท่าที่นิยมกนั ซ่ึงในปัจจุบนัมกัเขียนเป็นรูปปราสาทราช
วงั หากแต่ฉากหุ่นกระบอกของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ  มีลกัษณะของฉากและรูปแบบ
ศิลปกรรมแตกต่างออกไป คือ ไม่มีการปลูกโรงหุ่นขึ้นแบบโบราณ แต่มีการปลูกฉากขึ้นเพือ่จดั
แสดงภายในอาคารปลูกสร้าง ส่ิงที่น่าสนใจในการสร้างฉากของจกัรพนัธุ ์คือ การเพิม่ฉากก่อนการ
แสดงเรียกวา่ “ฉากไหวค้รู ” เขียนเป็นภาพจิตรกรรมไทยประเพณี  ซ่ึงปรากฏขึ้นในการแสดงหุ่น
กระบอกสามก๊ก "รูปมารผจญ" และในการเตรียมการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยจกัรพนัธุ ์ไดท้าํ
การสร้างฉากไหวค้รู "รูปพระพทุธเจา้เสด็จลงจากดาวดึงส์" สงัเกตไดว้า่การสร้างฉากไหวค้รูเป็น
ส่วนประกอบสาํคญัที่จาํเป็นตอ้งคงไวแ้ละสืบทอดต่อมายงัหุ่นตะเลงพา่ย ฉากไหวค้รูของจกัรพนัธุ์
นอกจากจะมีความงามทางศิลปกรรมแนวไทยประเพณีที่ไดรั้บการออกแบบผกูลวดลายเป็นอยา่งดี
แลว้ ยงัเป็นฉากที่มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัพทุธประวติัของพระพทุธเจา้ มีนยัเปรียบดงัการบูชาพระคุณ
ของพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นบรมศาสดาทรงคุณอนัประเสริฐ และทรงเป็นบรมครูของโลกดว้ยเช่นกนั  
 ตวัฉากและส่วนประกอบฉากทุกส่วนในหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุจ์ะแฝงคุณค่าทาง
ศิลปกรรมไว ้รวมถึงการสร้างฉากใหมี้ระยะและมีมิติ สามารถพบไดจ้ากฉากยนืเร่ืองหุ่น หรือฉาก
หลกั ซ่ึงฉากหลกัที่ใชใ้นการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก มีลกัษณะ ฉากสร้างขึ้นมาใหส้อดคลอ้งกบั
เหตุการณ์ในทอ้งเร่ืองการทาํสงครามทางนํ้ าของทพัเรือ ฉากจึงมีลกัษณะเป็นทิวเขา หนา้ผา เวิง้นํ้ าที่
ใหค้วามรู้สึกกวา้งขวางออกไป และมีส่ิงปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมจีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือ
เร่ืองมากที่สุด รูปแบบศิลปกรรมของฉากวาดขึ้นโดยไดรั้บรูปแบบอิทธิพลจากภาพจิตรกรรมหมึก
จีน หากแต่รูปของฉากนั้นใชสี้ในการวาดทาํใหภ้าพฉากส่ือความรู้สึกถึงบรรยากาศมากขึ้น สงัเกต
ไดจ้ากรูปแบบของทิวเขาที่มีการผสมรูปแบบของไทยกบัจีน และส่วนของภาพที่แสดงเป็นแม่นํ้ า
โดยมีลกัษณะการวาดคล่ืนนํ้ าแบบจิตรกรรมไทย  การสร้างฉากหลกัถูกพฒันาใหมี้ความสมจริงมาก
ขึ้นในหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย สงัเกตไดจ้ากฉากเป็นภาพววิทิวทศัน์แบบเหมือนจริงที่ประกอบดว้ย
ทิวเขาและป่าไม ้มีลกัษณะสีบรรยากาศแบบสีโทนเยน็ มีการวาดระบายสีใหเ้กิดระยะความใกล ้
ไกล นอกจากน้ี การสร้างฉากของหุ่นตะเลงพา่ยยงัเพิม่เติมในส่วนของฉากเปิดเร่ือง โดยฉากเหล่าน้ี
มีหนา้ที่ในการเกร่ินนาํเร่ืองแก่ผูช้มก่อนการเขา้สู่เน้ือหาการรับชมการแสดง นบัไดว้า่เป็นความคิด
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สร้างสรรคใ์นการพฒันาเพิม่เติมฉากเพือ่ใชน้าํเร่ืองซ่ึงไม่มีปรากฏมาก่อนตั้งแต่การสร้างฉากหุ่น
กระบอกสามก๊ก 
 ลกัษณะที่น่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ ความสอดคลอ้งของรูปแบบในการสร้างฉาก
ประกอบของหุ่นกระบอกสามก๊ก และหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย โดยจะสงัเกตไดจ้ากการวาง
ส่วนประกอบที่คลา้ยคลึงกนั เช่น ประตูทางเขา้ออกหุ่น และฉากร้ัว มีลกัษณะตามแบบอยา่งศิลปะ
ชนชาตินั้นๆ เห็นไดจ้ากรูปแบบประตูหุ่นและฉากร้ัวของหุ่นสามก๊กอนัมีลกัษณะเป็นศิลปกรรม
แบบจีน สร้างในแบบลกัษณะการฉลุโปร่ง เขียนลวดลายระบายสี และมีการป้ันประดบัรายละเอียด
ในส่วนของประตูหุ่นเพือ่ทาํใหเ้กิดเป็นมิติลวงตา รวมถึงการดดัแปลงในการใชว้สัดุที่มีความ
คลา้ยคลึงวตัถุนั้นๆ เช่น หลงัคาที่สร้างจากกระดาษลูกฟูก ใหล้กัษณะและความรู้สึกเป็นร่องของ
กระเบื้อง ลกัษณะของฉากสามารถชกัรอกยกขึ้นลงเม่ือทาํการเปล่ียนฉาก รวมไปถึงฉากเหล่าน้ียงั
ใชป้ระกอบการแสดงแบบรวม ไม่มีการแยกออกเป็นฝ่าย ขณะที่ฉากในการแสดงหุ่นตะเลงพา่ยมี
การพฒันาในดา้นมิติของฉากใหม้ากขึ้นไปกวา่เดิม สงัเกตไดจ้ากการสร้างประตูหุ่น และฉากร้ัว ที่
ใชค้วามรู้ทางดา้นประติมากรรมเขา้มาเกี่ยวขอ้ง โดยการสร้างประตูหุ่นและฉากร้ัวใหมี้ลกัษณะ
แบบนูนตํ่า ทาํใหเ้ห็นความลึกและความหนาของประตูหุ่นเพือ่เพิม่ความสมจริง การสร้าง
ส่วนประกอบของฉากต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพระราชวงั ยงัคงมีการสร้าง
แบบฉลุโปร่งเช่นกนั แต่ส่ิงที่แตกต่างกนัพบเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดั คือ การวาดฉากเป็นแบบจิตรกรรม
ไทยประเพณี และ จิตรกรรมไทยผสมผสานความเป็นศิลปะพม่า การวาดฉากดงักล่าวน้ีเป็น
แบบอยา่งจิตรกรรมประเพณีที่มีลกัษณะความเป็นทศันียวทิยา และระบายสีฉากลวงตาใหเ้กิดความ
เป็นมิติ ไม่มีการใชว้สัดุในการสร้างประกอบและตกแต่งระบายสีอยา่งที่เคยสร้างในฉากหุ่นสามก๊ก 
แต่ส่วนประกอบฉากหุ่นตะเลงพา่ยเหล่าน้ี มีการพฒันาแตกต่างไปจากฉากของหุ่นสามก๊กซ่ึงเดิม
เป็นฉากที่สร้างประกอบกนัเป็นแผงเดียว และใชก้ารชกัรอกยกขึ้นลง แต่ฉากประกอบของหุ่น
ตะเลงพา่ย สร้างและแยกออกจากกนัเป็นช้ิน สามารถประกอบซอ้นเขา้กนัทาํใหเ้กิดความเป็นมิติได้
เป็นอยา่งดี ส่วนดา้นล่างของฉากมีการสร้างฐานดว้ยโครงเหล็กแขง็แรงและติดลอ้เพือ่ใชใ้นการ
เล่ือนเขา้ออกสาํหรับการเปล่ียนฉาก เน่ืองจากฉากหุ่นตะเลงพา่ยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายไทย
และฝ่ายพม่า ดงันั้น ฉากจึงจาํเป็นตอ้งสามารถเล่ือนเปล่ียนไปตามบรรยากาศ และ สถานการณ์ใน
ตอนนั้นๆ รวมไปถึงการใหค้วามรู้สึกเสมือนหุ่นกาํลงัเคล่ือนที่ไปอีกสถานที่หน่ึงดว้ย 
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2. เคร่ืองประกอบฉากหุ่นกระบอก 
 ความสวยงามและความยิง่ใหญ่ในการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก และหุ่นกระบอก
ตะเลงพา่ย ส่วนหน่ึงมาจากความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างเคร่ืองประกอบฉากหุ่นใหมี้ความ
สมจริง ทั้งยงัช่วยเพิม่สีสนัและอรรถรสแก่ผูไ้ดรั้บชมหุ่นกระบอก ซ่ึงการสร้างเคร่ืองประกอบฉาก
เหล่าน้ีลว้นตอ้งอาศยัจินตนาการ ความรู้ทางดา้นกลไก และความสามารถทางดา้นศิลปกรรม เพือ่ใช้
ประกอบในการสร้างเคร่ืองประกอบฉากหุ่นทั้งหมด การพฒันาในการสร้างเคร่ืองประกอบฉากหุ่น
ของจกัรพนัธุ ์และคณะ ปรากฏเด่นชดัขึ้นในการแสดงหุ่นสามก๊ก กล่าวคือมีการสร้างเคร่ือง
ประกอบฉากใหมี้การเคล่ือนไหวได ้และมีความสมจริงมากขึ้น แต่ลกัษณะของเคร่ืองประกอบฉาก
ยงัมีลกัษณะการสร้างคลา้ยคลึงกบัการสร้างฉากหุ่นสามก๊ก คือ การฉลุโปร่งมีความเป็น 2 มิติ ใช้
ลกัษณะการปิดทบัซอ้นเพือ่สร้างความลึกขึ้นมาเล็กนอ้ย เช่น เรือสาํเภาขนาดเล็กใชว้สัดุประเภทไม้
อดัฉลุเป็นรูปโครงเรือวางส่วนประกอบต่างๆ ซอ้นทบักนั ระบายดว้ยสีอะคริลิค ใชไ้มไ้ผส่ร้างเป็น
เสากระโดงเรือร้อยเชือกกบัโครงไมไ้ผท่ี่ยดึกบัใบเรือทาํจากผา้ดิบ ซ่ึงใบเรือสามารถชกัขึ้นลงได้  
และ เรือหวัมงักรที่มีการสร้างโดยการฉลุไมเ้ป็นโครงเรือ มีการป้ันประดบัตกแต่งเพือ่ใหเ้กิดความ
เป็นมิติเช่นกนั แต่เคร่ืองประกอบฉากหุ่นสามก๊กเหล่าน้ียงัคงมีขอ้จาํกดัอีกประการหน่ึง คือ 
สามารถเห็นไดด้า้นเดียวเท่านั้น รวมไปถึงการสร้างกลไกบางอยา่งที่ซ่อนไว ้ก็มีลกัษณะแบบกลไก
ง่ายๆ ไม่มีความซบัซอ้นมากนกั และง่ายต่อการแสดง เช่น มา้ศึกของขนุพลในการแสดงหุ่นสามก๊ก 
ที่สามารถเคล่ือนไหวในส่วนของลาํคอขึ้นลงได ้เน่ืองจากสร้างดว้ยช่วงลาํคอสร้างจากผา้กาํมะหยี่
เยบ็เป็นถุงมีลกัษณะคลา้ยลาํคอมา้ ภายในยดันุ่นแน่นพอประมาณ บริเวณปากมา้ดา้นขวาติดกา้นร่ม
เพือ่ใชส้าํหรับการบงัคบั ส่วนลาํตวัประดิษฐจ์าก ไฟเบอร์ กลาส มีแกนกระบอกสาํหรับถือ คลา้ย
กระบอกหุ่น ลาํตวับุดว้ยผา้กาํมะหยีด่า้น ล่างมีชายผา้ยาวลอ้มสาํหรับบงัแกนกระบอก ฯลฯ 
 ปัจจยัในการสร้างเคร่ืองประกอบฉากหุ่นสามก๊กยงัคงเป็นแรงบนัดาลใจในการพฒันา
สร้างสรรคเ์คร่ืองประกอบฉากที่เขา้ใกลค้วามเหมือนจริงใหแ้ก่หุ่นตะเลงพา่ยในเวลาต่อมา 
เน่ืองจากจกัรพนัธุเ์ป็นผูใ้หค้วามสาํคญักบัความสมจริง รวมถึงใส่ใจในรายละเอียดสูง การแสดงหุ่น
กระบอกตะเลงพา่ยจึงมีรูปแบบการแสดงที่เป็นแบบ 3 มิติ ในทุกส่วน ดงันั้นเคร่ืองประกอบฉากหุ่น
จึงตอ้งมีความเป็น 3 มิติ สามารถมองเห็นไดทุ้กดา้น ไม่วา่ผูช้มจะอยูมุ่มใด เคร่ืองประกอบฉากหุ่นที่
มีลกัษณะเป็นของจริงยอ่ขนาดใหเ้ล็กลงเหมาะสมกบัตวัหุ่น และมีการคิดแกปั้ญหาในการนาํหุ่นเขา้
ไปเชิดดา้นในไดส้มจริง ดงัจะพบไดจ้ากเคร่ืองประกอบฉากหุ่นที่มีความโดดเด่น ไดแ้ก่ พระวอ
สีวกิาญจน์ ซ่ึงเป็นวอที่จดัสร้างขึ้นเหมือนวอที่เป็นพระราชยานของจริง โดยสามารถนาํหุ่นเขา้ไป
เชิดภายในไดจ้ริง และพระวอหลงัน้ีสร้างจากวสัดุจริงทั้งส้ิน หรือ การสร้าง พระพทุธมหาปารมี      
นุภาพพสุิทธ์ิอนุตตรสงัคามวชิยั  จาํลองจากองคจ์ริง ที่ใชเ้ป็นพระประธานในการแสดงหุ่น ตะเลง
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พา่ยซ่ึงมีขนาดของหนา้ตกั 30 น้ิว พระพทุธรูป หล่อดว้ยโลหะสาํริดลงรักปิดทองคาํเปลว ประดบั
เพชรกระจกเพิม่ความสวยงาม 
 เคร่ืองประกอบฉากอีกลกัษณะหน่ึงที่ช่วยทาํใหก้ารแสดงหุ่นตะเลงพา่ย มีชีวติชีวา นั้น
คือเคร่ืองประกอบฉากที่ใชก้ลไกบงัคบัใหเ้คล่ือนไหวได ้เม่ือพจิารณาแลว้จะพบวา่ เคร่ืองประกอบ
ฉากที่เคล่ือนไหวไดใ้นหุ่นตะเลงพา่ยมีลกัษณะกลไกที่ซบัซอ้นและเหมือนจริง โดยลกัษณะกลไก
เหล่าน้ีเป็นความรู้ที่ไดรั้บมาจากการศึกษากลไกและการร้อยเชือกหุ่นหลวงของจกัรพนัธุ ์และคณะ  
รวมถึงความเป็นไปไดจ้ากความเจริญทางดา้นวสัดุและเทคโนโลย ีทาํใหก้ารประดิษฐก์ลไกการ
เคล่ือนไหวเคร่ืองประกอบฉากหุ่นประสบความสาํเร็จในหุ่นตะเลงพา่ย  เคร่ืองประกอบฉากหุ่นที่
เคล่ือนไหวได ้มีทั้งแบบส่วนประกอบการเคล่ือนไหวที่ไม่ซบัซอ้น และใชก้ารบงัคบัดว้ยมือ
โดยตรงของผูเ้ชิด เช่น หุ่นจระเข ้โดยบริเวณคอจระเขติ้ดมือจบัสาํหรับยดึจบัและบงัคบัคอจระเข ้
บริเวณปากจระเขด้า้นล่างติดคนับงัคบัปากเพือ่ใชใ้นการบงัคบัปากในลกัษณะงบั และเคร่ือง
ประกอบฉากหุ่นที่มีรายละเอียดของส่วนประกอบที่ซบัซอ้น ไดแ้ก่ คชาธาร หรือ ชา้งศึก ซ่ึงสร้าง
เลียนแบบชา้งไดส้มจริง ไม่วา่จะเป็นลกัษณะของชา้ง และการเคล่ือนไหวของชา้ง ลว้นแต่ไดรั้บ
การศึกษาอยา่งถ่องแท ้จึงสามารถทาํใหก้ารร้อยสายเชือกกลไกในการขยบัในส่วนต่างๆ รวมไปถึง
อิริยาบทชา้ง มีความสมจริง นอกจากน้ี จกัรพนัธุ ์ยงัใหค้วามสาํคญักบัรายละเอียดส่วนประกอบ
ต่างๆบนตวัชา้ง เช่น พระราชยานเคร่ืองมัน่ผกูติดกบัหลงัชา้ง อาวธุที่ใชบ้นหลงัชา้ง จาํลองยอ่แบบ
จากของจริงใหมี้ขนาดที่เหมาะสมตามสดัส่วนของชา้งและหุ่นกระบอก เพือ่ความสมบูรณ์แบบอีก
ดว้ย นอกจากชา้งศึกแลว้ ยงัมีหุ่นไก่ชน และมา้ศึกที่ใชว้ธีิการสร้างและร้อยเชือกกลไกบงัคบัการ
เคล่ือนไหวเช่นเดียวกนั หากแต่มีระบบในการบงัคบัที่แตกต่างกนั 
 

วิเคราะห์พัฒนาการในการเชิดหุ่นและการน าเสนอ 
 
 ส่ิงที่ทาํใหก้ารแสดงหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์และคณะ ประสบความสาํเร็จอยา่งสูง
อีกประการหน่ึง คือ การเชิดและการนาํเสนอการแสดงหุ่นกระบอก จะพบวา่การแสดงหุ่นกระบอก
ของจกัรพนัธุ ์และคณะไดน้าํองคค์วามรู้ทางดา้นการจดัการละครเวที เขา้ช่วยในการบริหารจดัการ 
ทางดา้นการเชิด ฉาก แสงสี และเสียงออกเป็นส่วนๆ ซ่ึงไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในการแสดงหุ่น
กระบอกแต่โบราณ ทาํใหหุ่้นกระบอกสามก๊กมีความสวยงามและน่าสนใจ และส่งผลต่อพฒันา การ
เชิดหุ่นและการนาํเสนอมาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยในเวลาต่อมา  
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 ในการเชิดหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์และคณะมีพื้นฐานการเชิดแบบหุ่นไทยเป็นหลกั 
ไดแ้ก่ การกล่อมหุ่นในลกัษณะต่างๆ โดยจกัรพนัธุไ์ดศึ้กษาวธีิการและเคล็ดลบัเหล่าน้ีจากบรมครู
ทางดา้นการแสดงหุ่นกระบอก คือ ครูช้ืน สกุลแกว้ และ ครูวงษ ์รวมสุข รวมไปถึงการพฒันา
รูปแบบการกล่อมในลกัษณะต่างๆ ใหส้วยงามยิง่ขึ้น จากประสบการณ์ของจกัรพนัธุใ์นการแสดง
หุ่นกระบอกสามก๊ก แมว้า่หุ่นจะมีลกัษณะแบบจีน และมีการประดิษฐค์ิดคน้ ดดัแปลงท่าราํหุ่นมา
จากการแสดงอุปรากรจีนก็ตาม แต่ทกัษะการกล่อมและการเชิดหุ่นแบบไทยก็ยงัคงใชอ้ยูเ่ช่นเดิม 
ลกัษณะเหล่าน้ีปรากฏชดัเจนในการเชิดหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย ซ่ึงมีลกัษณะแบบหุ่นไทย และหุ่น
ออกภาษาสาํเนียงมอญพม่า ที่มีการกล่อมหุ่นเป็นพื้นฐานเช่นเดิม อีกทั้งมีการดดัแปลงท่าราํจาก
นาฏศิลป์ไทย รวมถึงการประดิษฐท์่าราํต่างๆ ใหไ้ดส้าํเนียงและกล่ินอายแบบอยา่งพม่า เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัท่าราํของหุ่นที่สามารถขยบัมือในลกัษณะต่างๆ ไดใ้กลเ้คียงมนุษย ์
 ลกัษณะเด่นในการแสดงหุ่นกระบอกของ จกัรพนัธุ ์และคณะอีกประการหน่ึง คือ การ
ยนืเชิด แต่เดิมการเชิดหุ่นจะอยูใ่นลกัษณะการนัง่เชิดซ่ึงมีความจาํกดัทางดา้นประโยชน์ใชส้อยของ
พื้นที่ในการเชิดหุ่น การยนืเชิดจึงสร้างความสะดวกในการเชิด รวมไปถึงการจดัขบวนหุ่นกระบอก
ในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงจะพบไดจ้ากการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กที่มีหุ่นเป็นจาํนวนมาก รวมไปถึง
การจดัขบวนในการแสดงที่ซบัซอ้น เป็นการบริหารการใชพ้ื้นที่ในการเชิดหุ่นอยา่งมีประโยชน์ ส่ิง
ต่างๆ เหล่าน้ีถูกนาํมาใชแ้ละพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้นในหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย ซ่ึงมีจาํนวนหุ่นกระบอก
จาํนวนมาก และการจดัรูปขบวนที่ซบัซอ้น รวมไปถึงความมีมิติในการแสดงกวา่หุ่นกระบอกสาม
ก๊กสามารถสงัเกตไดว้า่การเชิดหุ่นของจกัรพนัธุ ์และคณะ ไดพ้ฒันารูปแบบใหมี้ความเป็นระเบียบ
แบบแผน เกิดความพร้อมเพรียงและสวยงาม ซ่ึงไม่เคยปรากฏลกัษณะการเชิดหุ่นกระบอกตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั การพฒันารูปแบบการเชิดใหมี้ความทนัสมยั เป็นผลมาจากการแสดงหุ่น
กระบอกสามก๊ก และสืบทอดต่อมายงัหุ่นตะเลงพา่ยในเวลาต่อมา โดยอาศยัองคค์วามรู้จากการ
จดัการดา้นละครเวที ซ่ึงมีการแยกองคป์ระกอบการกาํกบัการแสดงต่างๆ อยา่งเป็นระเบียบ ไดแ้ก่  
 การกาํกบัฉากเวที  โดยการสร้างผงัวางตาํแหน่งผูเ้ชิด รวมถึงการเปล่ียนฉาก และการ
ใชเ้คร่ืองประกอบฉากต่างๆ เพือ่เกิดความเป็นระเบียบและความสวยงาม ในรูปขบวนที่ตอ้งทาํการ
เดิน และสลบัตาํแหน่งของผูเ้ชิด หรือการแปรขบวนของหุ่นที่อยูใ่นฉาก รวมไปถึงการเขา้ออกของ
หุ่นที่ถูกตอ้ง เพือ่ไม่ใหเ้กิดปัญหาความชุลมุน การกาํกบัฉากเวทีถูกพฒันาขึ้นมาในการแสดงหุ่น
กระบอกสามก๊ก และยงัคงใชก้ารวางผงัการแสดงในหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยที่กาํลงัซอ้มการแสดง 
 การกาํกบัหุ่นกระบอก เป็นการกาํกบัคิวหุ่นเพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ชิดในฉาก
ต่อไป รวมถึงเพือ่ไม่ใหเ้กิดความสบัสนในการออกฉากของหุ่นแต่ละขา้ง จะพบวา่การกาํกบัหุ่น
กระบอกจะถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายโดยมีผูค้วบคุมในแต่ละฝ่าย เช่น ในการแสดงหุ่นสามก๊ก หุ่น
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กระบอกถูกแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายเล่าป่ี ซุนกวน และ โจโฉ และในหุ่นตะเลงพา่ยแบ่ง
ออกเป็น 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายไทย และพม่ามอญ ฯลฯ 

 การกาํกบัแสงสี การกาํกบัแสงสีในการแสดงหุ่นชุดน้ี ไดท้าํการประชุมใหญ่กบัผูร่้วม
แสดงหุ่นทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายผูก้าํกบัฉาก  ฝ่ายแสงสี และผูป้ระพนัธบ์ท เพือ่ใหแ้สงสีมีความสวยงาม
ส่งเสริมใหหุ่้นที่กาํลงัเชิดอยูใ่นฉากมีความโดดเด่น การสร้างแสงสีน้ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของ
จกัรพนัธุ ์เน่ืองจากท่านเป็นผูท้ี่มีชาํนาญเร่ืองของสีเป็นอยา่งมาก ดงันั้น แสงสีที่สร้างออกมาจะมี
ลกัษณะคลา้ยกบัแสงสีในภาพผลงานจิตรกรรม และเพือ่ใหแ้สงที่ออกมาไม่สวา่งและมืดจนเกินไป
เพือ่ความสวยงามในการแสดงหุ่นชุดน้ี โดยแสงสีประกอบการแสดง ซ่ึงเร่ิมพฒันาการออกแบบ
แสงสีใหมี้ความสวยงามและสอดคลอ้งกบับรรยากาศในเร่ืองราวในคราวแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก 
เช่น  ฉากผา้ใบระบายสีดาํประดบัเล่ือมสีดาํเพือ่จาํลองเป็นดวงดาวระยบิระยบับนทอ้งฟ้าเม่ือมีแสง
สีนํ้ าเงินอมฟ้าส่องกระทบ รวมถึงการใชไ้ฟกะพริบดวงเล็กใหค้นถือลากไปมาจนดูคลา้ยกบัมีแมลง
ห่ิงหอ้ยบิน หรือ ฉากเผาทพัเรือโจโฉที่ใชเ้ทคนิคแสงสีแสดงใหเ้ห็นถึงเรือที่ถูกเผาไหมไ้ดอ้ยา่ง
เหมือนจริง ฯลฯ แสงสีที่ใชใ้นการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กมีการจดัแสงสีที่ง่าย และมีความลงตวั 
เน่ืองจากมีความเป็น 2 มิติ และจาํนวนฉากที่มีนอ้ยกวา่ ประกอบกบัการร่ายราํของหุ่นมีลีลาท่าทาง
ไม่ซบัซอ้นมากนกั ดงันั้น การพฒันารูปแบบของแสงสียงัคงส่งผา่นมาสู่หุ่นตะเลงพา่ยใหมี้ความ
สมบูรณ์แบบยิง่ขึ้น เน่ืองจากหุ่นตะเลงพา่ยมีลกัษณะความเป็น 3 มิติสูงกวา่หุ่นสามก๊ก การกาํกบั
แสงสีของหุ่นตะเลงพา่ย จึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ แสงสีในส่วนของฉาก และ 
แสงสีในส่วนพื้นที่แสดง เพือ่ไม่ใหแ้สงทั้ง 2 ส่วนน้ีทาํงานรบกวนซ่ึงกนัและกนั อนัเป็นการพฒันา
จากประสบการณ์ในการจดัแสงสีที่ผา่นมา นอกจากน้ี จกัรพนัธุย์งัไดแ้นวคิดในการจดัแสงสีจาก 
ภาพผลงานจิตรกรรม รวมถึงจินตนาการบรรยากาศ และช่วงเวลาจากธรรมชาติ ที่สามารถเปล่ียน
แสงสีภายในฉากไดอ้ยา่งแนบเนียนและกลมกลืนมากขึ้น เน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยใีนดา้นแสงสี การเปล่ียนหลอดไฟแบบ LED ซ่ึงหลอดไฟชนิดน้ีใหค้วามร้อนตํ่า รวมถึง
สามารถผสมสีไดห้ลากสีโดยผา่นวงจรแผงควบคุมหลอดไฟที่มีการจดัการอยา่งเป็นระบบ ทาํให้
แสงสีในการซอ้มการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย มีความสมบูรณ์และมีความสมจริงมากยิง่ขึ้น  

 
วิเคราะห์พัฒนาการของดนตรีประกอบ บทร้องและพากย์ในการแสดงหุ่น 

 
 การแสดง หุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์และคณะ จดัไดว้า่เป็นการแสดงหุ่นที่พเิศษ คือ
เป็นการแสดงหุ่นออกภาษา จึงจาํเป็นตอ้งประพนัธบ์ทคาํร้อง บทพากยแ์ละดนตรีขึ้นใหม่เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการแสดงหุ่น การใชร้ะบบการพากยใ์นส่วนของการเจรจารวมถึงการร้องเพลงหุ่น
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คลา้ยแบบโขนและละคร ผูเ้ชิดมีหนา้ที่ในการเชิดหุ่นใหส้อดคลอ้งกบับทร้องและบทเจรจา  ซ่ึง
แตกต่างจากการแสดงหุ่นกระบอกแบบเดิม ซ่ึงผูเ้ชิดตอ้งทาํหนา้ที่ในการร้องและเจรจาเองในขณะ
เชิดหุ่นดว้ย ถือไดว้า่เป็นพฒันาการในการเปล่ียนแปลงการแสดงหุ่นกระบอกเขา้สู่ลกัษณะการ
แสดงอยา่งมีระบบ แบบแผน อยา่งแทจ้ริง เพือ่เขา้ใจถึงพฒันาการของดนตรี และบทร้องและบท
พากย ์จึงจาํแนกออก ดงัน้ี  
  
1. การประพันธ์ดนตรี 
 การแสดงหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์และคณะ ตั้งแต่การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กเป็น
ตน้มา จะพบวา่ไดท้าํการประพนัธเ์พลงขึ้นใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงหุ่น เช่น เพลงระบาํ
ไตห้วนั เพลงพื้นเมืองจีนแดง เพลงทา้ยฮ่อแห่ และเพลงโอดจีนทางเปล่ียน รวมถึงเพลงจีนปะกะทะ 
ลว้นแต่เป็น เพลงไทยสาํเนียงจีนทั้งส้ิน นอกจากน้ี จกัรพนัธุย์งัไดน้าํดนตรีสาํเนียงจีนที่เคยแต่ง
ขึ้นอยูก่่อนแลว้มาปรับทาํนองและจงัหวะใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น เคร่ืองดนตรีที่ใช ้ยงัคงเป็นเคร่ือง
ดนตรีไทย หากแต่จะมีเคร่ืองดนตรีจีนประกอบอยูบ่า้งเช่นกนั ทั้งน้ีเพือ่ใหไ้ดส้าํเนียงและลกัษณะ
ดนตรีแบบจีน เม่ือพจิารณาแลว้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นส่งผลมาสู่การประพนัธด์นตรีของหุ่นกระบอก
ตะเลงพา่ยในเวลาต่อมา ซ่ึงเพลงที่ประพนัธข์ึ้นส่วนใหญ่เป็นเพลงไทยที่มีการประพนัธไ์วก่้อนหนา้ 
หากแต่นาํมาปรับปรุงทาํนองและจงัหวะใหดี้ขึ้นเช่นเดียวกนั พฒันาการทางดา้นดนตรีของหุ่น
ตะเลงพา่ยที่น่าสนใจ อีกประการหน่ึง คือ การแต่งทางร้องสาํหรับดนตรีหนา้พาทยเ์พือ่ใชป้ระกอบ
ท่าราํหุ่น หรือการเรียบเรียงดนตรีใหจ้งัหวะและทาํนองมีลกัษณะคลา้ยหนา้พาทย ์กลายเป็นเพลง
ใหม่เพือ่ใชเ้ป็นเพลงราํหุ่นตวัเอก เช่น เพลงพญาม่านส่ีไม ้ของฉากสมเด็จพระมหาธรรมราชาตรวจ
พล ฯลฯ ส่ิงที่ขาดไม่ไดข้องหุ่นตะเลงพา่ย ไดแ้ก่ การประพนัธด์นตรีออกภาษาที่ใหล้กัษณะและ
สาํเนียงความเป็นพม่ามอญ โดยการนาํดนตรีไทยสาํเนียงมอญ ดนตรีมอญ และดนตรีพม่า มาเรียบ
เรียงใหเ้กิดเป็นเพลงที่ใหค้วามรู้สึกถึงชนชาตินั้น และทาํทางร้อง เช่น เพลงไทยสาํเนียงพม่า อาทิ 
เพลงรัวแปลงเป็นสาํเนียงพม่า และต่อทา้ยดว้ยเพลงชเวดากอง ซ่ึงเป็นเพลงที่ครูบุญยงค ์เกตุคงเป็น
ผูป้ระพนัธไ์ว ้ใชเ้ล่นต่อจากเพลงพญาม่านส่ีไมใ้นฉากสมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล 
   
2. การประพันธ์บทร้องและพากย์ 
 การประพนัธบ์ทร้องและบทเจรจาของการแสดงหุ่นกระบอกจกัรพนัธุ ์และคณะได้          
วลัลภิศร์ สดประเสริฐ  ผูมี้ความสามารถในทางดา้นดนตรีไทยและวรรณศิลป์โคลงกลอน  จึงเป็นที่
ไดรั้บความไวว้างใจจากจกัรพนัธุใ์หเ้ป็นผูป้ระพนัธบ์ทในการแสดง  โดยการประพนัธบ์ทหุ่น
กระบอกสามก๊ก วลัลภิศร์ ถอดโครงเร่ืองทั้งหมดของตอนโจโฉแตกทพัเรือในสามก๊กฉบบั
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เจา้พระยาพระคลงั (หน) เป็นตน้เคา้ในการประพนัธบ์ทร้องร้อยกรองกลอนแปด และบทเจรจาหุ่น 
รวมถึงการอญัเชิญกลอน “ตบัจูล่ง” พระนิพนธใ์นสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศ
รานุวตัิวงศ ์มาประกอบในบทประพนัธ ์ 
 ลกัษณะการประพนัธบ์ทร้องและบทเจรจาน้ี ยงัคงสืบเน่ืองมาถึงหุ่นกระบอกตะเลง
พา่ย ซ่ึงวลัลภิศร์ ประพนัธบ์ทร้องและบทพากยหุ่์นกระบอก โดยอาศยัแนวทางจากหนงัสือ
พงศาวดาร   พระประวตัิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนิพนธใ์นสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุ
ภาพ ซ่ึงมีเน้ือหาและความเป็นไปไดใ้นทางประวติัศาสตร์ เป็นขอ้มูลในการประพนัธบ์ทหุ่น
กระบอกชุดน้ี โดยมีจกัรพนัธุเ์ป็นผูแ้นะนาํและใหล้กัษณะสีสนัความเป็นละครในฉากต่างๆ เพือ่
ไม่ใหบ้ทหุ่นมีลกัษณะความเป็นประวติัศาสตร์มากจนเกินไป เช่น มีการนาํเสนอฉากตีไก่ ฉากสู้
จระเข ้ฯลฯ เพือ่ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผูช้ม นอกจากการตีความทางประวติัศาสตร์แลว้แรง
บนัดาลใจในการประพนัธุบ์ทหุ่นกระบอกยงัไดจ้ากลิลิตตะเลงพา่ยซ่ึงมีความไพเราะและความงาม
ทางฉนัทลกัษณ์ โดยวลัลภิศร์ไดน้าํโคลงกลอนของลิลิตตะเลงพา่ยบางส่วนมาแปลงเป็นกลอนใน
บทของหุ่นดว้ย หากสงัเกตบทหุ่นสามก๊กจะพบวา่มีการใชพ้ชิยัสงคราม เล่ห์กล การชิงไหวชิงพริบ 
และอุบายต่างๆ ในการศึก เช่น ขงเบง้ทาํกลอุบายเรียกลมเพือ่หนีจิวยีก่ลบัเมืองเกงจิ๋ว หรือการใชก้ล
ศึกเพือ่เผาทพัเรือโจโฉ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นมรดกอีกประการหน่ึงของสามก๊กที่ตกทอดมาสู่การ
ประพนัธบ์ทหุ่นตะเลงพา่ย ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจการประพนัธจ์ากเชิงพชิยัสงคราม และอุบาย
ต่างๆ ในการศึกของสามก๊ก และหลกัพชิยัสงครามแบบโบราณ  
 ความพเิศษอีกประการหน่ึงในการประพนัธบ์ทหุ่น คือ การใชภ้าษาต่างชาติเขา้มาผสม
ในบทร้องและบทเจรจาหุ่นเพือ่ใหเ้กิดสาํเนียงและความรู้สึกแบบชนชาตินั้น เช่น ในการใชค้าํ
ภาษาจีนเขา้มาผสมไดส้มัผสัอยา่งลงตวัในการประพนัธบ์ทร้องและบทเจรจาของหุ่นสามก๊ก ทาํให้
บทหุ่นสามก๊กสร้างความรู้สึกถึงบรรยากาศ และลกัษณะความเป็นจีนใหแ้ก่ผูรั้บชมไดเ้ป็นอยา่งดี
เม่ือบทร้องดงักล่าวผสมผสานเขา้กบัดนตรีสาํเนียงจีนที่ไดป้ระพนัธไ์ว ้การประพนัธบ์ทหุ่นที่ใช้
ภาษาต่างประเทศยงัคงปรากฏในบทหุ่นตะเลงพา่ย ซ่ึงมีการใชภ้าษามอญพม่าเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
เพือ่ใหบ้ทหุ่นมีลกัษณะออกภาษาเพิม่อรรถรสในการซอ้มแสดงหุ่น โดยจะพบวา่หุ่นตะเลงพา่ยมี
การใชภ้าษาต่างชาติบรรจุเขา้ไวใ้นบทหุ่นเป็นจาํนวนมาก ยิง่เม่ือเทียบเคียงกบับทหุ่นสามก๊ก         
จะพบวา่ มีการใชภ้าษาต่างชาตินอ้ยกวา่ การประพนัธบ์ทออกภาษากระทาํโดยการแปลภาษาไทย
ใหเ้ป็นภาษาพม่ามอญ แลว้จึงทาํการแต่งภาษาต่างชาติใหเ้ขา้กบัสมัผสัและทาํนองร้อยกรองของ
ไทย นบัวา่เป็นความสามารถที่โดดเด่นของผูป้ระพนัธ ์ที่สามารถสร้างความแปลกใหม่ น่าสนใจ
ใหก้บับทพากยอ์อกภาษา อีกทั้งยงัมีลกัษณะเด่นอีกประการหน่ึงของบทเจรจาหุ่น คือ การเขียนบท
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เจรจาใหมี้ท่อนสมัผสั ซ่ึงสร้างความไพเราะ และใหล้กัษณะการพากยท์ี่คลา้ยคลึงกบัการพากยโ์ขน
ละครดว้ย  

จกัรพนัธุพ์ฒันาหุ่นกระบอกมาอยา่งต่อเน่ืองโดยลาํดบั  เร่ิมจากการซ่อมแซมและสร้าง
หุ่นกระบอกพระอภยัมณี ตอนหนีนางผเีส้ือ และ หุ่นกระบอกนางลอย ที่สร้างตามอยา่งหุ่นกระบอก
ไทยประเพณี (หุ่นกระบอกแบบดั้งเดิม) มาจนถึงหุ่นสามก๊กและหุ่นตะเลงพา่ยในปัจจุบนั ดว้ยฝีมือ
ทางเชิงช่างที่ยอดเยีย่มของจกัรพนัธุผ์สานกบัความคิดสร้างสรรค ์ทาํใหเ้ขาไม่หยดุย ั้งในการพฒันา
หุ่นกระบอกใหมี้ความสมบูรณ์มากขึ้น  ดงัจะสงัเกตไดจ้ากความละเอียดอ่อนของจกัรพนัธุใ์นการ
สร้างหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดมาตรฐานสดัส่วนของตวั
หุ่น หวัหุ่น และไมต้ะเกียบสาํหรับบงัคบัมือหุ่น การเขียนหนา้หุ่นที่มีความงดงามพร้อมกบัการ
สร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัหุ่นแต่ละตวั รวมทั้งการออกแบบลวดลายเส้ือหุ่นที่ผสมผสานเคร่ืองแต่งกาย
แบบจีนเขา้กบัจินตนาการเพือ่ใหเ้ส้ือหุ่นสามก๊กที่ถึงแมว้า่เป็นเส้ือหุ่นแบบจีนแต่ก็ยงัอบรํ่าดว้ยกล่ิน
อายของศิลปะไทย โดยยิง่ไปกวา่นั้นนวตักรรมทางเทคนิคที่เกิดจากการริเร่ิมนาํกลไกของหุ่นหลวง
มาผสมผสานเขา้กบัหุ่นกระบอกทาํใหจ้กัรพนัธุส์ามารถพฒันาการเคล่ือนไหวของหุ่นกระบอกได้
สมจริงและใกลค้วามสมบูรณ์แบบมากขึ้น ดงัที่ปรากฏใหเ้ห็นในหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย ณ ปัจจุบนั  

ความงดงามและความสมบูรณ์แบบที่ปรากฏในการสร้างสรรคหุ่์นกระบอกของ      
จกัรพนัธุเ์กิดจากทกัษะทางศิลปะอนัยอดเยีย่มที่สัง่สมมายาวนานของเขา จกัรพนัธุส์ร้างหุ่น
กระบอกโดยใชห้ลกัการเก่ียวกบัการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะดงัเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากการ
ออกแบบฉากขบวนเสด็จพระนางสุพรรณกลัยาไปหงสาวดีอนังดงามยิง่ ทั้งดา้นการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ การกาํหนดแสงสีทองใหอ้าบไลท้ัว่ฉาก ดา้นเคร่ืองประกอบฉากที่แพรวพราว
ดว้ยสีทอง และเคร่ืองแต่งกายของเหล่าสนมนางในที่มีสีสนัสดใสหลากหลายเฉดสี ถึงแมว้า่เคร่ือง
ทรงสีขาวนวลของหุ่นพระนางสุพรรณกลัยาจะใหค้วามรู้สึกสะอาดบริสุทธ์ิปนความโศกเศร้า แต่
การตกแต่งเคร่ืองทรงที่สร้างดว้ยเงินและทบัทิมสีชมพ ูก็ทาํใหหุ่้นของพระนางสุพรรณกลัยาโดด
เด่นและงดงามยิง่เม่ืออยูท่่ามกลางองคป์ระกอบอ่ืนๆในฉาก ไม่เพยีงเท่านั้นบทเพลงประกอบฉากยงั
ถูกร้อยเรียงใหมี้เน้ือหากินใจและท่วงทาํนองเศร้าสร้อยอีกดว้ย 

 แรงบนัดาลใจจากความบนัเทิงในแบบวฒันธรรมพื้นบา้น จินตนาการอนัไม่มีวนั
ส้ินสุดและจิตวญิญาณของนายช่างจิตรกรทาํใหหุ่้นกระบอกของจกัรพนัธุถู์กพฒันาและยกระดบั
จากงานหตัถกรรมขึ้นมาสู่งานประยกุตศิ์ลป์ซ่ึงกลายเป็นความภาคภูมิใจและมรดกตกทอดใหแ้ก่
ลูกหลานไทยต่อไปในอนาคต  
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ศิลปกรรมของไทยที่ไดร้วมความงดงามและจุดเด่นของศาสตร์แต่ละแขนง ไวไ้ดอ้ยา่ง
ลงตวั นัน่คือ หุ่นกระบอกของไทย ซ่ึงเป็นการแสดงที่สวยงามไม่ดอ้ยไปกวา่การแสดงอ่ืน เป็นการ
รวมศาสตร์ในงานช่างต่างๆ  ของไทยไวม้ากมาย  หากพเิคราะห์ใหดี้แลว้ในดา้นของตวัหุ่น
เปรียบเสมือนการชุมนุมทางดา้นฝีมือของงานวจิิตรศิลป์ ผูส้ร้างจึงจ าเป็นตอ้งมี ความเขา้ใจงานช่าง
ศิลป์ไทยเป็นอยา่งดี เร่ิมตั้งแต่กรรมวธีิการสร้างตวัหุ่น เส้ือผา้อาภรณ์ และเคร่ืองประดบั น าเขา้มา
ประกอบเขา้ไวใ้นหุ่นกระบอกแต่ละตวั ตอ้งอาศยัความรัก ความช านาญ และความพถีิพถินั
ละเอียดอ่อน จึงสามารถสร้างหุ่นกระบอกที่สวยงามขึ้นได้  ดงัปรากฏใน หุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์
โปษยกฤต ซ่ึงเป็นศิลปวตัถุอนัประณีต มีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ และอาจกล่าวไดว้า่เป็นผลงาน
ยอดเยีย่มที่สร้างขึ้นในสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์  
 จากหลกัฐานและความเป็นมาของหุ่นกระบอก สืบคน้ไดม้ากที่สุดในสมยัแผน่ดินของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงหุ่นกระบอกมีก าเนิดเร่ิมตน้คร้ังแรกที่หวัเมืองทาง
ภาคเหนือ เร่ิมตั้งแต่ นครสวรรค ์พษิณุโลก และ อุตรดิตถ์  สนันิษฐานวา่เร่ิมมาจาก นายเหน่ง ดงัมี
ปรากฏพระหตัถเลขาตอบโตก้นัระหวา่งสมเด็จเจา้ฟ้า ฯ กรมพระยานริศรานุวติัวงศก์บั สมเด็จพระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ใน สาสน์สมเด็จ เน่ืองจากในปี  พ.ศ. 2435 สมเด็จกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจราชการเมืองเหนือหม่อมราชวงศเ์ถาะ  ไดต้ามเสด็จดว้ยใน
ฐานะพระพีเ่ล้ียงพระโอรสของเสด็จในกรม ไดมี้โอกาสพบหุ่นกระบอกทางหวัเมืองเหนือ และได้
น าแบบอยา่งมาสร้างหุ่น จึงไดเ้กิดหุ่นคณะคุณเถาะขึ้นในกรุงเทพ หุ่นกระบอกที่แตกสายออกมาอีก
สายหน่ึงของคณะหุ่นหม่อมราชวงศเ์ถาะ  คือ หุ่นกระบอกคณะนายเปียก ซ่ึงเป็นที่นิยมเน่ืองจากมี
การเชิดที่อ่อนชอ้ยคลา้ยละคร โดยไดด้ดัแปลงผสมผสานท่าทางการเชิดหุ่นกบัละครใหหุ่้นมีท่าทาง
ที่สวยงาม ภายหลงัจากการถึงแก่กรรมของ นายเปียก ประเสริฐกุล หุ่นกระบอกคณะนายเปียกไดอ้ยู่
ในความดูแลของบุตรสาว น.ส. หวา่ ประเสริฐกุล และตกอยูใ่นความดูแลของ ครูช้ืน สกุลแกว้ 
หลงัจากที่ น.ส. หวา่ ถึงแก่กรรม ครูช้ืนไดข้ายหุ่นกระบอกชุดแรกใหแ้ก่จกัรพนัธุ ์และไดน้ าหุ่น 
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เหล่านั้นมาซ่อมแซม อีกทั้งยงัสร้างตวัหุ่นเพิม่เติมขึ้นอีก เพือ่ใชใ้นการ ออกแสดง เร่ืองพระอภยัมณี 
ตอน  หนีผเีส้ือสมุทร ในวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ถือเป็นจุดก าเนิด หุ่นกระบอกจกัรพนัธุ์      
โปษยกฤต และคณะขึ้น  
 การสร้างหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ์  จะเกิดขึ้นไม่ไดห้ากขาดแรงบนัดาลใจที่จะสร้าง
ผลงานวจิิตรศิลป์เหล่าน้ีขึ้นมา ดว้ยความรักและความชอบหุ่นไทย โดยเกิดจากประสบการณ์ในวยั
เยาวข์องจกัรพนัธุท์ี่ไดเ้คยเห็นหุ่นไทยต่างๆ ในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ  รวมถึงการไดรั้บชมหุ่น
กระบอกคณะนายเปียกที่ถ่ายทอดทางสถานีโทรทศัน์ ในปี พ.ศ. 2495 เป็นสาเหตุหน่ึงที่กระตุน้ให้
เกิดการทดลองสร้างหุ่นกระบอกขึ้นจากประสบการณ์ที่ไดพ้บเห็นโดยการน าวสัดุต่างๆ เช่น เปลือก
หอย เปลือกไข่ ไมร้ะก า ใชด้า้มพูก่นัที่เสียแลว้เป็นแกนตวั และไมก้า้นธูปเป็นตะเกียบ และท าฉาก
หุ่นมีประตูส าหรับหุ่นเขา้ออก  แมข้ณะศึกษาอยูใ่นคณะจิตรกรรมประติมากรรม  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร ซ่ึงมีหลกัสูตรที่ตอ้งไปศึกษาศิลปกรรมไทยที่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ ท  าใหจ้กัรพนัธุไ์ด้
เห็นหุ่นต่างๆ ที่เป็นศิลปวตัถุอีกมาก และไดท้  าหุ่นกระบอกตวัเล็กสูงประมาณ 1 คืบขึ้น 1โรง ใชไ้ม้
ซาง  เป็นล าตวัแทนไมก้ระบอก ใชด้า้มพูก่นัเป็นตะเกียบ และไดเ้ขียนฉากท าโรงขนาดยอ่มให้
พอเหมาะกบัหวัหุ่นอีกดว้ย 
 จกัรพนัธุ ์ไดมี้โอกาสไดพ้บเห็นกบัหุ่นกระบอกอีกคร้ัง โดยไดพ้บกบัทายาทผูส้ร้างหุ่น
ของคณะนายเปียก คือ คุณครูช้ืน (ประเสริฐกุล) สกุลแกว้ เจา้ของหุ่นกระบอกคณะนายเปียกฯ ในปี  
พ.ศ. 2517 จึงไดเ้ร่ิมสะสมศีรษะหุ่นของคณะนายเปียกฯ โดยครูช้ืนไดก้รุณาขายให ้ทั้งยงัถ่ายทอด
วชิาการเชิดหุ่นใหด้ว้ย ในปี พ.ศ. 2519 ครูช้ืน สกุลแกว้ไดข้ายศีรษะหุ่นกระบอกตวัเอกของคณะ
นายเปียกหลายตวั ยกเวน้หวัสินสมุทร พร้อมทั้งตูใ้ส่หุ่นทั้งหมดใหแ้ก่ จกัรพนัธุ ์หุ่นกระบอกเหล่าน้ี
เป็นหุ่นชุดแรกที่ นายเปียกสร้างขึ้น และไดถู้กซ่อมแซมใหม่ในภายหลงั หุ่นเหล่าน้ีเป็นตน้แบบของ
หุ่นกระบอกใหค้ณะจกัรพนัธุ ์ในเวลาต่อมา คือ ลกัษณะหนา้หุ่นแบบละคร ซ่ึงส่งผลต่อการสร้าง
ลกัษณะรูปแบบหนา้ละครในหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก  รูปแบบหนา้ละคร และหนา้มนุษยท์ี่เหมือน
จริงของหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ยในเวลาต่อมา 
 จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะไดส้ร้างสรรครู์ปแบบหุ่นกระบอกใหข้ยายออกไปจาก
ขอบเขตของหุ่นกระบอกแบบเก่า เร่ิม ตน้จากหุ่นกระบอก ชุดก่อนหนา้ ที่จดัแสดงขึ้นจนถึงหุ่น
กระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ ซ่ึงเป็นการแสดงหุ่นออกภาษาชุดใหญ่มีความวจิิตรพสิดาร
มากขึ้น รวมถึงหุ่นที่ใชมี้จ  านวนมากเน่ืองจากทอ้งเร่ืองที่แสดงเกี่ยวกบัการสงคราม การสร้างหุ่นใน
ระยะแรกยงัคงสร้างตามกรรมวธีิแบบโบราณ และยงัติดลกัษณะในการอนุรักษอ์ยูบ่า้ง ท  าให้
สามารถผลิตหุ่นที่ตอ้งใชใ้นการแสดงไดช้า้ และหวัหุ่นมีน ้ าหนกัมาก ทางคณะจึงไดค้ิดคน้ 
แกปั้ญหา และทดลองวสัดุแบบใหม่เพือ่ใหส้ามารถผลิตหวัหุ่นออกมาไดร้วดเร็วทนัเวลา มีน ้ าหนกั
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เบาเพือ่สะดวกในการเชิด รวมถึงการสร้างเส้ือหุ่นขึ้นมาใหม่ทั้ง หมด โดยจกัรพนัธุไ์ดมี้โอกาสรู้จกั
กบั ท่านอาจารยเ์ยือ้น ภาณุทตั ซ่ึงท่านไดส้อนกรรมวธีิในการปักด้ินเล่ือมท าลวดลายปักเล่ือมซ่ึงมี
ประโยชน์ในการท าเส้ือหุ่นไทย และหุ่นจีนเร่ืองสามก๊ก ทั้งยงัสามารถ ต่อยอดพฒันาอยา่งเตม็
รูปแบบในหุ่นตะเลงพา่ย  โดยวธีิการปักด้ินแบบเก ลียวเป็นแบบพื้นฐาน วสัดุที่ใชป้ระกอบในการ
ปักเส้ือหุ่น ไดแ้ก่ ปุ่ มปูดและเล่ือมใชป้ระดบัลวดลาย ไหมจีนใชเ้ดินเสน้ลวดลาย กิมเจงใชเ้ดินขอบ
ลายแทนการปักด้ินแบบเกลียว และด้ินโปร่งใชใ้นการเดินลวดลายหรือถมลาย 
 หุ่นกระบอกของ จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต และคณะ นบัไดว้า่เป็นหุ่นกระบอกคณะแรกที่
ประดิษฐก์ลไก เพือ่ใหหุ่้นสามารถกระท ากริยาเลียนแบบท่าทางของมนุษย์ ได้คลา้ยคลึงที่สุด เช่น  
ส่วนคอหุ่นสามารถบงัคบั ใหห้วัหุ่นหนัหนา้ไปทางซา้ยและขวาไดอ้ยา่งแนบเนียน กลไกอีก
ประเภทที่ปรากฏในส่วนหวัหุ่นกระบอกสามก๊ก ไดแ้ก่ กลไกในการขยบัปาก ซ่ึงใชใ้นหุ่นตวัตลก 
(ตวักาก) นอกจากน้ี หุ่นตวักากในหุ่นกระบอกสามก๊กสามารถหมุนคอหุ่นไดเ้ช่นเดียวกบัหุ่นตวัอ่ืน 
และมือหุ่นกระบอกสามก๊กที่สามารถขยบัร่ายร า  เช่น หุ่นจิวยี ่สามารถขยบัน้ิวเพือ่ใชใ้นการจบัขน
หางไก่ฟ้าที่ประดบับนหมวกของหุ่นได ้ลกัษณะกลไกการเหล่าน้ียงัพฒันาสืบทอดมาสู่หุ่นกระบอก
ตะเลงพา่ยใหมี้รูปแบบและการเคล่ือนไหวในลกัษณะต่างๆ  ไดอ้ยา่งสมจริงที่สุด รวมถึงกลไกที่มี
ความละเอียดซบัซอ้นมากขึ้น  
  ส่วนประกอบส าคญัในการสร้างอรรถรสในการแสดงหุ่นกระบอก ไดแ้ก่ ฉากและ
เคร่ืองประกอบฉาก จดัไดว้า่เป็นผลงานที่ตอ้งอาศยัทกัษะทางดา้นศิลปกรรมในการสร้างสรรคซ่ึ์ง
ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นจิตรกรรมและประติมากรรม ฉากหุ่นกระบอกของจกัรพนัธุ ์ มีลกัษณะ
ของฉากทีส่ร้างขึ้นมาใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ตามทอ้งเร่ืองนั้น แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็น  2 มิติ มี
ความกวา้ง และ ลึก รวมถึงเคร่ืองประกอบฉาก ที่สร้างขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น เรือรบขนาดใหญ่มี
ลกัษณะเป็นเรือหวัมงักร เรือส าเภาขนาดเล็กที่ใชใ้นการท าเรือรบ เสากระโดงเรือสามารถชกัขึ้นลง
ได ้ส่ิงเหล่าน้ีลว้นถูกพฒันามาสู่การสร้างฉากที่สมจริงของหุ่นกระบอกตะเลงพา่ยที่มีส่วนประกอบ
อนัซบัซอ้น และแสดงลกัษณะความเป็น 3 มิติมากกวา่เดิม รวมถึงการสอดแทรกกลไก และเทคนิค
ต่างๆ เพือ่ใหเ้คร่ืองประกอบฉากเหล่าน้ีส่งเสริมใหก้ารแสดงหุ่นมีชีวติชีวา  อีกทั้งยงัช่วยสร้างความ
สนุกสนานใหแ้ก่ผูรั้บชมมากยิง่ขึ้น 
 ในส่วนของท่วงท่าในการเชิดหุ่นกระบอกส ามก๊ก  มีการออกแบบลกัษณะท่าหุ่น
กระบอกใหม่ทั้งหมด มีการประดิษฐท์่าเชิดแบบจีนขึ้น หากแต่หุ่นกระบอกสามก๊ก ยงัคงใชพ้ื้นฐาน
ท่าเชิดแบบหุ่นไทย เช่น การกล่อมหุ่น ส่ิงที่แตกต่างส าหรับการเชิดหุ่นของ จกัรพนัธุ์  และคณะ 
ไดแ้ก่ การใชว้ธีิการยนืเชิด เน่ืองจากการยนืเชิดท าใหผู้เ้ชิดหุ่นสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ
และมีความคล่องตวักวา่การนัง่เชิด นอกจากน้ี  การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ยงัมีการประชุม
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วางแผนในการจดัต าแหน่งต่างๆ  ใหก้บัผูเ้ชิด โดยการออกแบบแผนผงัการวางต าแหน่งและล าดบั
การเชิดหุ่นออกเป็นฉากต่างๆ เน่ืองจากหุ่นชุดน้ีมีฉากที่ตอ้งใชหุ่้นเป็นจ านวนมาก เพือ่ป้องกนัความ
ชุลมุนรวมถึงการวางต าแหน่งและการจดัขบวนที่สวยงามในการแสดงหุ่น  ซ่ึงพฒันาการส่วนน้ี
ยงัคงสืบทอดมาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยทั้งส้ิน 
 ส่ิงที่ขาดไม่ไดอี้กประการหน่ึง คือ แสงและสีที่ใชใ้นการประกอบการแสดงหุ่น
กระบอกสามก๊กจดัวา่เป็นส่วนประกอบส าคญัที่ช่วยส่งเสริมใหก้ารแสดงหุ่นมีความสวยงาม บ่ง
บอกบรรยากาศและสถานการณ์ รวมถึงเร้าอารมณ์ผูช้มให้ คลอ้ยตามไปกบัการแสดงในแต่ละฉาก 
การจดัวางแสงสีประกอบการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก มีการประชุมเพือ่จดัเตรียมงานในการแสดง
หุ่นอยา่งเป็นทางการ เพือ่ให้แสงสีที่ออกแบบในแต่ละฉากเป็นไปตามความตอ้งการของจกัรพนัธุ์
และผูป้ระพนัธบ์ท การจดัแสงสีทั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของจกัรพนัธุโ์ดยตรง  เพือ่ใหแ้สงที่
ออกมามีความสวยงามไม่สวา่งและมืดจนเกินไป ส่ิงเหล่าน้ีลว้นถูกน ามาปรับใชอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
ในหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย เช่น การจดัการแสงสีอยา่งเป็นระบบ โดยออกแบบและการจดัแสงใน
การแสดงที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ แสงสีในส่วนของฉาก และแสงสีในส่วน
พื้นที่แสดง เพือ่ไม่ใหแ้สงสีทั้ง 2 ส่วนรบกวนซ่ึงกนัและกนั  
 การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก มีการประพนัธบ์ทค าร้อง บทพาก ย ์และดนตรีขึ้นใหม่
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงหุ่นที่สร้างตามทอ้งเร่ืองในวรรณกรรมจีน รวมถึงลกัษณะการแสดงที่
ใชร้ะบบการพากยใ์นส่วนของการเจรจา  รวมถึงการร้องเพลงหุ่นคลา้ยแบบโขนและละคร ผูเ้ชิดมี
หนา้ที่ในการเชิดหุ่นใหส้อดคลอ้งกบับทร้องและบทเจรจา การประพนัธเ์พลงที่ใชป้ระกอบการ
แสดงหุ่นกระบอกสามก๊กท าขึ้น โดยครูบุญยงค์  นกัดนตรีไทยอาวโุสที่มีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นเพลงไทย
ส าเนียงจีน  
 ในส่วนของบทละครสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือทางร้องเคยไม่ ปรากฏหลกัฐานวา่
มีการแต่งบทมาแต่เดิม คณะหุ่น ของจกัรพนัธุ ์จึงเป็นคณะแรกที่ไดท้  าการประพนัธบ์ทการแสดง
หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรือ โดยถอดโครงเร่ืองทั้งหมดของตอนโจโฉแตก
ทพัเรือในสามก๊กฉบบัเจา้พระยาพระคลงั (หน) เป็นตน้เคา้ในการประพนัธบ์ทร้องร้อยกรองกลอน
แปด และบทเจรจาหุ่น รวมถึงการอญัเชิญกลอน “ตบัจูล่ง” พระนิพนธใ์นสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์
เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์มาประกอบในบทประพนัธ ์บทหุ่นชุดน้ีมีการผสมภาษาจีน
เขา้ไปในบทหุ่นเล็กนอ้ยเพือ่ความกลมกลืนตามทอ้งเร่ืองจีนอีกดว้ย  
 ส่ิงต่างๆ  เหล่าน้ีลว้นเป็นมรดกสืบทอดมาสู่การพฒันาบทประพนัธเ์พลง บทพากยหุ่์น
ของหุ่นกระบอกตะเลงพา่ย ในเวลาต่อมา  เช่น การน าเพลงออกภาษาส าเนียงพม่ามอญ และเพลง
พม่าพื้นเมือง รวมถึง การน าเพลงหนา้พาทย์ ท  าทางร้อง และการสอดแทรกภาษาพม่ามอญ เพือ่ให้
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บทหุ่นมีลกัษณะออกภาษาเพิม่อรรถรสเพือ่ใชใ้นการแสดงหุ่นชุดน้ี นอกจากน้ี  บทประพนัธหุ่์น
ตะเลงพา่ยยงัสอดแทรกการวางแผน กล ยทุธ์ ยทุธศาสตร์ทางการสงคราม และการชิงไหวชิงพริบ
ของฝ่ายต่างๆ ท าใหรู้้สึกถึงกล่ินอายของบทประพนัธหุ่์นกระบอกสามก๊กอยา่งมาก 
 หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทพัเรือ นบัไดว้า่เป็นการเปิดประตูทางความคิด
ใหแ้ก่การแสดงหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ยในทุกมิติ โดยมีการระดมความคิดจากผูช้  านาญการใน
แขนงต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้ง  เพือ่การพฒันาหุ่นใหดี้ยิง่ขึ้น เช่น วสัดุในการสร้างหวัหุ่น กรรมวธีิในการ
ปักเส้ือหุ่น การพฒันาการขยบัขอ้มือและมือของหุ่นกระบอกชุดตะเลงพา่ยที่มีความเหมือนจริง และ
ขยบัไดอ้ยา่งอิสระมากขึ้น รวมถึงการสร้างฉากและเคร่ืองประกอบฉากต่างๆ  ที่ใชป้ระกอบการ
แสดงมีลกัษณะซบัซอ้นมากขึ้น การก ากบัตวัหุ่นระหวา่งการแสดงเพือ่ไม่ใหเ้กิดความสบัสนและ
ความผดิพลาดในการแสดง ตวับทที่ถ่ายทอดเก่ียวกบัการสงคราม การใชก้ล ยทุธ์และกลอุบายต่างๆ 
เพลงที่ใชป้ระกอบการแสดงมีการแต่งขึ้นใหม่โดยการเอาเพลงท านองมาแต่งเป็นทางร้อง ดงันั้น  
หุ่นกระบอกสามก๊กจึงเป็นตน้แบบของการพฒันาหุ่นตะเลงพา่ย 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. วทิยานิพนธฉ์บบัน้ี ไดท้  าการศึกษาพฒันาการของหุ่นกระบอกที่สร้างขึ้นโดย                            
จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต เพือ่ใหท้ราบถึงพฒันาการในส่วนต่างๆ ของหุ่นกระบอกสามก๊ก ที่ส่งผลมาสู่
หุ่นกระบอกตะเลงพา่ย ซ่ึงส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นกระบอกทั้งสองชุดลว้นมีรายละเอียดที่
ซบัซอ้นมากมาย จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาอยา่งมาก ดงันั้นการสงัเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ
ของหุ่นกระบอกจึงจ าเป็นตอ้งมีรายละเอียดทั้งในเชิงลึกและในมิติของภาพรวมองคป์ระกอบ
ทั้งหมด เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่เพยีงพอต่อการศึกษาวเิคราะห์หุ่นกระบอกเหล่าน้ี 
  2. หุ่นกระบอกตะเลงพา่ยที่ใชเ้ป็นกรณีศึกษาในวทิยานิพนธฉ์บบัน้ี  ยงัอยูใ่นช่วงการ
เตรียมการแสดง และยงัไม่มีก าหนดการในการแสดง ดงันั้น อาจมีปัจจยัในการพฒันาเพิม่เติม
ส่วนประกอบต่างๆ ขึ้นอีกในอนาคต วทิยานิพนธฉ์บบัน้ี จึงไดร้วบรวมรายละเอีย ด และส่ิงที่อาจมี
ประโยชน์ในการใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูท้ี่ตอ้งการศึกษา และวจิยั หุ่นกระบอกของ                    
จกัรพนัธุ ์โปษยกฤต ต่อไป 
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