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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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วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ ไม่ อาจสําเร็จได้หากมิได้รับ การสนับสนุนในทุกๆ ด้านจาก
ครอบครัวอิ่มสุวรรณวิทยาของข้าพเจ้า รวมถึง ความเมตตากรุ ณาจากท่านอาจารย์จกั รพันธุ์
โปษยกฤต ที่ได้อนุญาตให้ขา้ พเจ้าทําการศึกษาค้นคว้าเรื่ องหุ่นกระบอกของท่านอย่างละเอียด
พร้อมทั้งความเมตตาจากพีต่ ๋ อง (วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ) ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มู ลอัน เป็ นประโยชน์ต่อการ
ทําวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าจนสําเร็จในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ท่านทั้งสองยังมอบ โอกาสอันมีค่า
ให้กบั ข้าพเจ้าในการเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้การเชิดหุ่นกระบอก พร้อมทั้งมอบหมายให้ขา้ พเจ้า เป็ นผูเ้ ชิด
หุ่นคนหนึ่งในคณะหุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ อีกทั้งข้าพเจ้ายังได้รับการช่วยเหลือ
จากท่านอาจารย์นพมาส แววหงส์ และคุณพีเ่ ล็ก (วัชราภรณ์ อาจหาญ) ที่ช่วยอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ให้ขา้ พเจ้า พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้ายังได้รับความเป็ นกัลยาณมิตรจากพีๆ่ น้องๆ ช่าง และนักเชิด
หุ่นของจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ทุกท่านที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกด้านเสมอมา
ข้าพเจ้าได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์มาณพ อิศรเดช ผูเ้ ป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หลักของข้าพเจ้า ซึ่งท่านให้คาํ แนะนําต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานในวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้ และข้าพเจ้ายังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อุเทน ที่สละ
เวลาให้คาํ แนะนําและตอบรับเป็ นประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมถึง อาจารย์
ดร. ภาสกร อินทุมาร จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสละเวลาอันมี
ค่าของท่านมาเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิให้กบั ข้าพเจ้า
สิ่งที่ขาดมิที่จะกล่าวถึง คือ ข้าพเจ้ายังมีกลั ยาณมิตรที่ดีซ่ ึงเสนอความช่วยเหลือข้าพเจ้า
ในยามที่ไม่มีผใู ้ ดช่วยเหลือข้าพเจ้าได้อีก คือ คุณหัสภพ ตั้งมหาเมฆ (คุณส้มลิ้ม) ผูม้ ีความถนัดใน
ด้านการอ่าน การเขียน และตัวอักษร เป็ นผูพ้ สิ ูจน์อกั ษรให้ขา้ พเจ้าอย่างละเอียด
ข้าพเจ้าจะมิมีวนั ลืมบุญคุณท่านทั้งหลายที่ขา้ พเจ้าได้เอ่ยมานี้ สิ่งใดๆที่ขา้ พเจ้าสามารถ
ตอบแทนบุญคุณท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ ข้าพเจ้ายินดีกระทํา โดยไม่ ผัดผ่อน แต่ประการใด แม้
ข้าพเจ้าจะลําบากเพียงใดก็ตาม ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายเหล่านี้จากใจจริ ง ท้ายสุดนี้ขา้ พเจ้าขอ
อํานาจแห่งองค์พระตถาคตเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้าในกาลนี้ ทรงช่วยปกปั กษ์รักษา
อํานวยพรชัยให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ปราศจากโรคาพยาธิ ประสบแต่ความสุขและความเจริ ญยิง่ ขึ้น
ด้วย เทอญ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ศิลปวัฒนธรรมของไทยทุกประเภท ได้แก่ หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ และดุริยศิลป์ ล้วนเป็ น
สิ่งที่ ละเอียดอ่อน มีความงดงามและอ่อนช้อย บ่งบอกถึงความเจริ ญงอกงามทางอารยธรรมอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตกาล สืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั ศิลปกรรมของไท ยที่พฒั นารู ปแบบจากผลงาน
พื้นบ้าน (Folk Art) มาสู่ผลงานประยุกต์ศิลป์ ที่รวมความงดงามในจุดเด่นของศาสตร์แต่ละแขนงเข้า
ไว้ดว้ ยกัน ยกตัวอย่าง ได้แก่ หุ่นกระบอกของไทย ซึ่งเป็ นการแสดงที่สวยงามไม่ดอ้ ยไปกว่าการ
แสดงอื่น ๆ "หุ่น" เป็ นมหรสพชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา ปรากฏ
หลักฐานในกลอนสวดเรื่ อง เนมิกราช ซึ่งเขียนในแผ่นดิ นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ว่า “มีหุ่น มี
โขน” ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ปรากฏว่ามีการแสดงหุ่นเรื่ อง พระไชยทัต แต่
จะเป็ นหุ่นชนิดใดไม่ปรากฏชัดเจน
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปิ นที่มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพสู งและเป็ นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขว้าง ผลงานจานวนมากมายและหลากหลายของเขาล้วนแล้วแต่ได้รับการยกย่องว่าดีเลิศ
ท่านได้รับการเชิดชูเกียรติเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจาปี พุทธศักราช
2531 จักรพันธุ์ ได้เข้ามาควบคุมดูแลและซ่อมแซมหุ่นหลวง
ซึ่งเป็ นศิลป กรรม ตั้งแต่สมัยต้น
รัตนโกสินทร์ที่ชารุ ดทรุ ดโทรมมากจนเสร็จสมบูรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2526 - 2529 รวมทั้งยัง ควบคุม
และซ่อมแซมหุ่นกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หรื อหุ่นวังหน้า จานวน 100 ตัว ระหว่าง พ.ศ. 2536
- 2540 ฯลฯ
การได้เข้ามาซ่อมแซมศิลปกรรมของชาติสาขานี้ได้สร้างแรงบั นดาลใจในการสร้าง
และแสดงหุ่นกระบอกพร้อมกันกับการทาเครื่ องโขน รวมทั้งการสร้างและแสดงหุ่นกระบอก
เพือ่ อนุรักษ์ฟ้ื นฟูศิลปะการแสดงของไทยแขนงนี้ อย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบ ั น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518
จักรพันธุไ์ ด้ปรับปรุ งและพัฒนาการสร้างหุ่นให้เจริ ญงอกงามขึ้นมาตามลาดับ ดังจะเห็นได้จากหุ่น
กระบอก เรื่ องพระอภัยมณี
ตอน หนีนางผีเสื้ อ รามเกียรติ์
ตอน นางลอย สามก๊ก
ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ และเรื่ องตะเลงพ่าย ที่กาลังจัดสร้างในขณะนี้
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หุ่นกระบอกของจักรพันธุไ์ ด้รวบรวมงานช่างฝี มือมากมายหลายแขนงของไทยไว้ โดย
เริ่ มตั้งแต่กรรมวิธีการสร้างตัวหุ่น เสื้อผ้าอาภรณ์ และเครื่ องประดับ รวมเข้าไว้ในหุ่นกระบอกแต่ละ
ตัว การกาหนดท่าทางในการเชิดหุ่นเป็ นการนา เอาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ และคีตศิลป์ นามา
ประสานเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้การแสดงหุ่นนั้นมีสีสนั และมีชีวติ โลดแล่นอยูบ่ นเวที
หุ่นกระบอก ชุด สามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ เป็ น ผลงานการสร้างหุ่นชุดที่เสร็จสิ้น
การแสดงไปแล้วได้รับ การยกย่องว่ามี ความสวยงาม มี ความวิจิตรอลังการ ไม่วา่ จะ เป็ น ตัวของ
หุ่นกระบอก ดนตรี การขับร้อง การเชิด และฉากที่ทาให้การแสดงหุ่น สมบูรณ์ลงตัวมี การสอด
ประสานขององค์ประกอบต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ดังคากล่าวของท่าน พลตรี หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์
ปราโมช ได้กล่าวไว้วา่
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สซึ่งมีความจากัดในหลายๆ ทาง ผมไม่เคยดูหุ่นอะไรที่มีความประเสริฐ
สาหรับตัวผม

เช่นเดียวกับหุ่นของคุณจักรพันธุ์ที่ได้นามาแสดงในคราวนี้ ตัวหุ่นแต่ละตัวนั้น เป็ น
ศิลปวัตถุที่งดงามวิจิตรจริ งๆ เพราะศิลปะที่ปรากฏอยูใ่ นตัวหุ่นทุกตัวนี้มีความงาม มีความ
วิจิตร มีความประณี ตทุกประการ สมที่จะยกขึ้นเป็ นศิลปะคู่แผ่นดินได้1

หุ่นกระบอกของจักรพันธุแ์ ละคณะเป็ นศิลปะอันล้ าค่าของชาติต่อไปภายภาคหน้า จึง
ก่อให้เกิดความต้องการศึกษา การวิเคราะห์ที่มาของหุ่น และการสร้างสรรค์หุ่นกระบอกของ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ที่ได้พฒั นาหุ่นกระบอกจากชุดต่างๆ จนถึงหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก
ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ และพัฒนาการต่อมาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย จึงเหมาะสาหรับการใช้เป็ น
ประเด็นในการศึกษาแหล่งที่มาของอิทธิพลต่างๆ เช่น การแต่งกาย เครื่ องประดับ และกลไกใน หุ่น
กระบอกของจักรพันธุ์ โปษยกฤต
วัตถุประสงค์ของการทาวิทยานิพนธ์
1. ศึกษาความเป็ นมาของหุ่นกระบอกในประเทศไทย
2. ศึกษาถึงกระบวนการทางความคิด แรงบั นดาลใจ อิทธิพลต่างๆที่มีผลต่อ การสร้าง
หุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ โปษยกฤต
3. ศึกษาการพัฒนารู ปแบบหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ จนถึงการ
พัฒนามาสู่หุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่าย
1

หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช, "ซอยสวนพลู," สยามรัฐ (31 มกราคม 2532): 2.

3
4. ศึกษาประสบการณ์ในการทางานและการแก้ไขอุปสรรค์ต่างๆของจักรพันธุ์ เพือ่ นา
ความรู ้น้ นั มาเป็ นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์รูปแบบและการนาเสนอหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่าย ของ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต
สมมติฐานในการศึกษา
ผลงานหุ่นกระบอกที่ผา่ นมาในอดีตล้วนสร้างขึ้นตามแบบฉบับที่สืบทอดต่อกันมาจาก
รุ่ นสู่รุ่น อีกทั้งการแสดงหุ่นกระบอกมีการแสดงกันตามหัวเมืองเท่านั้น เมื่อหุ่นกระบอกเข้ามา
แพร่ หลายในพระนคร จึงเกิดคณะหุ่นขึ้นมากมายและมีแบบฉบับในการสร้างหุ่นเป็ นของตนเอง
แต่หากยังไม่มีกลไกใดๆ ซับซ้อนมากนัก หุ่นของจักรพันธุ์ โปษยกฤต ตั้งแต่หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก
ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ เป็ นต้นมา ได้เริ่ มใช้วสั ดุแบบใหม่ที่เบากว่าเดิมทาให้สามารถเชิดหุ่นได้ง่าย
ยิง่ กว่าเดิม และการสร้างกลไกที่ซบั ซ้อนมากขึ้นเพือ่ ให้หุ่นมีความเคลื่อนไหวสมจริ งมากขึ้น รวมถึง
ส่วนประกอบต่างในการแสดงหุ่นที่มีความน่าสนใจ
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาประวัติความเป็ นมาของหุ่น กระบอกในประเทศไทย อันได้แก่ หุ่นกระบอก
คณะนายเหน่ง คณะหม่อมราชวงศ์เถาะ คณะนายเปี ยก ประเสริ ฐกุล คณะเชิดชูชานาญศิลป
หุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ
2. ศึกษารู ปแบบตลอดจนอิทธิพลสิ่งแวดล้อมรอบตัวศิลปิ นและ แรงบัลดาลใจ ในการ
สร้างหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อและ
หุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่าย ของ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต
3. ศึกษารู ปแบบการจัดการแสดง ได้แก่ ฉากที่ใช้ในการแสดง หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก
ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ และหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่าย ของจักรพันธุ์ โปษยกฤต
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาประวัติ ความเป็ นมาของหุ่ นกระบอก ในประเทศไทย ซึ่งได้มีบนั ทึกไว้เป็ น
หลักฐานแล้วในหนังสือ ประกอบกับวิธีศึกษาโดยการค้นคว้าประวัติ จากหนังสือเอกสารอื่นๆ
เช่น พงศาวดาร หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ ฯลฯ
2. ศึกษา ผลงานสร้างสรรค์ หุ่นกระบอก ชุดสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อและ หุ่น
กระบอกชุดตะเลงพ่าย ของ จักรพันธุ์ โปษยกฤ ต โดยสารวจข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสาร
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วิทยานิพนธ์ และเว็ปไซต์สาธารณะ อีกทั้งการเก็บข้อมูลทางการ สัมภาษณ์ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การสร้างหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ พร้อมบันทึกเสียงการสนทนา
3. เก็บข้อมูลจากศิลปวัตถุของ จักรพันธุ์ โปษยกฤ ต ได้แก่ ตัวหุ่นกระบอกสามก๊ก
ตอนโจโฉแตกทัพเรื อและหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่าย โดยการ ถ่ายภาพผลงานของศิลปิ น อีกทั้งการ
วิจยั ภาคสนามการสารวจโรงสร้างหุ่นของศิลปิ น เพือ่ เข้าใจขั้นตอนในการสร้างหุ่นกระบอกของ
ศิลปิ น
4. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ เอกสาร ต่างๆ บทสัมภาษณ์ จักรพันธุ์ รวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในการสร้างหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อและ หุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่าย
ของจักรพันธุ์ โปษยกฤต โดยการนาข้อมูลต่างๆ เหล่านี่มาทาการพิจารณาสังเคราะห์ส่วนประกอบ
ต่างๆ ได้แก่ อิทธิพลที่มีต่อรู ปแบบทางศิลปวัตถุ (หุ่นกระบอก) ของ
จักรพันธุ์
จักรพันธุ์
การพัฒนารู ปแบบของหุ่นกระบอกและรู ปแบบการจัดการแสดงหุ่นกระบอกของ
โปษยกฤต
5. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้าทั้งหมดเพือ่ สรุ ปเป็ น
ผลงานวิจยั ที่สมบูรณ์
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ขั้นตอนการศึกษา
กรณี ศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ เอกสารผลงานหุ่นกระบอกของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
การสัมภาษณ์ศิลปิ นหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับศิลปิ น รวมทั้งผูเ้ ชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจยั โดยมีข้นั ตอนต่อไปนี้
1. การศึกษาโดยการเก็บรวบรวมเอกสาร ของหุ่ นกระบอก ในประเทศไทย และหุ่น
กระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อและหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่าย ของ จักรพันธุ์ โปษยกฤ ต
ซึ่งได้มีบนั ทึกไว้เป็ นหลักฐานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1. การสืบค้นข้อมูลจาก หนังสือ และเอกสารอื่นๆ เช่น พงศาวดาร หนังสือ
พระราชนิพนธ์ พระราชหัตถเลขา จดหมายเหตุ หนังสือทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์
ที่เกี่ยวข้อง
1.2. การเก็บรวบรวมและบันทึกภาพผลงานหุ่น และหุ่นกระบอกที่อยูใ่ น
ขอบเขตของการศึกษาจากเอกสารต่างๆ และสื่อออนไลน์
2. การศึกษาภาคสนาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1. การเก็บข้อมูลจากการ สัมภาษณ์ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างหุ่น
กระบอกของจักรพันธุ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั พร้อมกับการบันทึกเสียง
สนทนา การสังเกตและจดบันทึก เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
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2.2. การเก็บข้อมูลจากวัตถุทางศิลปะของ จักรพันธุ์ โปษยกฤ ต ได้แก่ ตัวหุ่น
กระบอกสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรื อ และหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่าย โดยการ ถ่ายภาพผลงานของ
ศิลปิ นรวมทั้งการสารวจโรงสร้างหุ่นของศิลปิ น เพือ่ เข้าใจขั้นตอนในการสร้างหุ่นกระบอกของ
ศิลปิ น
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงดาเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยขั้นตอนต่อไปนี้
3.1. ตรวจสอบข้อมูลว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามกรอบความคิดในการวิจยั ที่
ต้องการ
3.2. จัดระเบียบข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดยการนาข้อมูลเหล่านั้น
มาสังเคราะห์ เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ตามกรอบความคิดในการวิจยั
3.3. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้าทั้งหมด
4. สรุ ปเป็ นผลการศึกษา
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แหล่ งข้ อมูล
1. ด้านศิลปกรรม
1.1 สถานที่จดั เก็บหุ่นกระบอกที่บา้ นพักของจักรพันธุ์ โปษยกฤต
1.2 สถานที่ที่ใช้ในการจัดสร้างหุ่นกระบอก
2. ด้านเอกสาร
2.1 หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 สถานที่อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุด
แห่งชาติ ฯลฯ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้ า
1. กล้องถ่ายภาพ ประกอบไปด้วย กล้องถ่ายภาพดิจิตอล และขาตั้งกล้อง
2. เครื่ องอัดเสียง
3. คอมพิวเตอร์
4. สมุดบันทึก
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงประวัติความเป็ นมาของหุ่นกระบอกในอดีตและอิทธิพลที่มีต่อการ
สร้างหุ่นกระบอกของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
2. ได้เรี ยนรู ้และทราบถึง กระบวนการในการพัฒนาการสร้างหุ่นกระบอกตั้งแต่หุ่น
กระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ จนถึงหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่าย
3. การศึกษาทาให้เรี ยนรู ้เทคนิควิธีการแบบใหม่ และกลไกต่างๆ ในการสร้างหุ่น
กระบอกของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต ที่แตกต่างไปจากหุ่นกระบอกแบบโบราณ
4. เพือ่ เป็ นข้อมูลต่อผูท้ ี่สนใจและต้องการศึกษาค้นคว้าหุ่นกระบอก
ของจักรพันธุ์ โปษยกฤต ต่อไปในอนาคต
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บทที่ 2
ประวัติความเป็ นมาของหุ่นกระบอกไทย
เพือ่ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ผลงานของศิลปิ น การศึกษา หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก
ตอน โจโฉแตกทัพเรื อและหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่าย ของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต จําเป็ นต้องทราบ
ถึงความเป็ นมาของหุ่นเสียก่อน เนื่องจากหุ่นหลวง หุ่นวังหน้า หรื อหุ่นกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล และหุ่นกระบอกที่ถือกําเนิดภายในพระนครล้วนมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์หุ่นกระบอก
ของจักรพันธุท์ ้งั สิ้น
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การใช้หุ่นเพือ่ การแสดงมหรสพเริ่ ม ปรากฏขึ้นในสมัยอยุธยา ตอนกลาง จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงการเล่นหุ่นในประเทศไทย ได้มาจาก จดหมายเหตุของ
บาทหลวง ตาชาร์ด ราชทูตในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรัง่ เศส ซึ่งเดินทางมากรุ งศรี อยุธ ยา
เมื่อปี พ .ศ.2228 และจดหมายเหตุของลาลูแบร์ อัครราชทูตผูม้ ีอาํ นาจเต็ม ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ซึ่ง
เดิ นทางมา กรุ งศรี อยุธยา เป็ นครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2230 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชแห่งกรุ งศรี อยุธยา จดหมายเหตุ ของบาทหลวงตาชารด์กล่าว ถึงการเล่นหุ่น ไว้ ดังนี้
“ในขณะที่คนจีนออกงิ้วทางหนึ่งนี้ อีกทางหนึ่งคนลาวซึ่งเป็ นชาวประเทศเพือ่ นบ้านของสยาม
ทางด้านทิศเหนือ ก็แสดงหุ่นให้ชม ซึ่งก็ไม่ต่างจากหุ่นของเราเท่าไหร่ นกั ”1 จดหมายเหตุของลาลู
แบร์ได้กล่าว เปรี ยบเทียบ หุ่นไทยและหุ่นลาวไว้วา่ "หุ่นในประเทศสยามเป็ นใบ้ไม่ออกเสียง หุ่น
ที่มาจากประเทศลาวนั้นยังมีคนชอบดูมากกว่าของประเทศสยามเสียอีก แต่ไม่วา่ จะเป็ นหุ่นของชาติ
ไหนในสองประเทศนี้ ก็เป็ นมหรสพพื้นๆ ไม่ข้ ึนหน้าขึ้นตาในประเทศด้วยกันทั้งคู่"2

1

บาทหลวงตาชารด์, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ สยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร,
กรมศิลปากร (กรุ งเทพ ฯ: อักษรเจริ ญทัศน์, 2549), 83.
2
ซีมอง เดอ ลู ลาแบร์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์, แปลโดย สัน ท. โกมลบุตร
(พระนคร: ก้าวหน้า, 2510), 211.
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1. หุ่นหลวง
จาก

เอกสาร ทั้งสองฉบับ ดังกล่าวทําให้สนั นิษฐานได้วา่ การเล่นหุ่น หลวงน่าจะเริ่ ม

แพร่ หลายอาจเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนอกจากหุ่นไทยยังมีหุ่นลาวที่เข้ามา
เล่นในสยาม หุ่นในประเทศสยามที่กล่าวถึงในจดหมายเหตุท้งั สองฉบับสันนิษฐานว่าน่าจะ เป็ นหุ่น
หลวงเพราะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการเล่นหุ่น เรื่ อง พระเนมิราชกลอนสวด ตอนพิธี
ราชาภิเษกพระเนมิราช เอ่ยถึงมหรสพในงานมีท้งั หุ่นและโขน 3 หลักฐานที่บ่งบอกถึงการเล่นหุ่น
หลวงปรากฏในคําพากย์รามเกียรติ์ สํานวนเก่า ซึ่งเป็ นบทเบิกหน้าพระ ความที่สอง ซึ่งกล่าวถึงโขน
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ละครหุ่นเล่นตอนกลางวัน ส่วนหนังเล่นตอนกลางคืน ดังนี้

ด้วยเครื่ องวิจิตรแต่งกาย
ราตรี รัศมีเพลิงพลาย หนังงามลวดลาย
4
กระหนกกระหนาบภาพหาญ

ส่วนในบทเบิกพระ พากย์สามตระที่สาม ว่า
กลางวันโขนละคอนโสภา หุ่นเห็นแจ่มตา
ประดับด้วยเครื่ องเรื องไร
ราตรี อคั คีแจ่มใส หนังส่องแสงไฟ
5
จึงเห็นวิจิตรลวดลาย

จากบทพากย์ขา้ งต้นซึ่งกล่าวถึงหุ่น อาจสันนิษฐานได้วา่ เป็ นหุ่นหลวงที่มีลกั ษณะ
เครื่ องแต่งกายที่เป็ นแบบโขนละคร ซึ่งสืบเนื่องมาถึง สมัยอยุธยาตอนปลาย หลักฐานการแสดงหุ่น
ที่ปรากฏในปุณโณวาทคําฉันท์ของพระมหานาค วัดท่าทราย ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรม
โกษฐ์ กล่าวถึงงานสมโภชพระพุทธบาทที่มีการแสดงหุ่นโรงใหญ่ มีโหมโรง ไหว้ครู และเริ่ มเล่น
3

จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย (กรุ งเทพ ฯ: ยูเนสโก, 2525), 10.
4
ประชุมคาพากย์ รามเกียรต์ ภาค 1 (พระนคร:โรงพิมพ์สาํ นักทําเนียบนายกรัฐมนตรี ,
2512), 5.
5

จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 7.

9
เรื่ องไชยทัด และกล่าวถึงว่ามีการแสดงหุ่นตามช่องระทาว่า “โขนหนังระดับช่อง ระทาหุ่นแลรามัญ
รําเล่นบเปนฉัน ทจสุนทราแล”6
หนังสือพระวิทูรบัณฑิตกลอนสวด ในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกษฐ์ ที่ระบุวา่ แต่งเมื่อปี
พ.ศ. 2300 กล่าวถึงการมหรสพในงานพระศพพระเจ้าโกรพราช ว่า “ฝ่ ายพวกโขนหุนวุน่ ไปย
ละคอนมอรไท ทังงิวแลงาวลาวยวน ”7 นอกจากนี้ ยังปรากฏบทกลอนที่กล่าวถึงการแสดงหุ่นโรง
ใหญ่สองโรงประชันกัน ดังนี้
หุนโรงหนึงนันเชิ้ยวชาน เล่นเรื้ องขุนมาร ผัวนางสูพนั กัละยา
สังสิ นไชเสด่จไปตามอา รบกับยักษี พาอามาถึงบูรี
โรงหนึงไชยัทด้ สะวัดดี ตองยานารี ผูมีให้คลังไคล้ไป
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บทกลอนข้างต้นสอดคล้องกับความเห็น ของ อรไท ผลดี ที่กล่าวว่า ส่วนมากแต่เดิมคง
นิยมเล่นเป็ นเรื่ องจากบทละครนอก เช่น เรื่ องไชยทัต และ สังศิลป์ ไชย เป็ นต้น9
การเสียกรุ งศรี อยุธยาแก่พม่า ครั้งที่ 2 ในปี พ .ศ.2310 ทําให้ไทยต้องย้าย เมืองหลวง ไป
ที่กรุ งธนบุรี ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุ งธนบุรี ถึงแม้วา่ ระยะเวลาที่กรุ งธนบุรีได้
เป็ นเมืองหลวงจะสั้นเพียง 15 ปี คือระหว่าง ปี พ.ศ. 2310 – 2325 และแม้วา่ การมหรสพจะหยุดเล่น
ไปในระยะเสียกรุ ง แต่ก็ได้รับการฟื้ นฟูในระยะเวลาอันสั้น ตามหลักฐานการเล่นหุ่นในงานพระ
ราชพิธีต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หุ่นที่เล่นในสมัยธนบุรีมกั เป็ นหุ่นต่าง ชาติ ที่มาจากลาว ดัง ปรากฏใน
หมายรับสัง่ หลายฉบับ เช่น ในหมายรับสัง่ จ .ศ. 1138 (พ.ศ.2319) พระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระบรมศพ พระพันปี หลวง กรมหลวงพิทกั เทพามาต ณ วัดบางยีเ่ รื อนอก เครื่ องเล่นกลางวัน
นอกจากโขน งิว้ รําหญิง หนังกลางวัน เทพทอง แล้วยัง มี "การแสดงหุ่นลาวระหว่างระทา 2โรง

6

"ฉันท์เรื่ องปุณโณวาท สมุดไทยขาว ," เลขที่ 26, ตู ้ 113, ชั้น 6/5, มัดที่ 17, ประวัติ
สมบัติเดิมของหอสมุด, หน้าต้น, 51.
7
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 13.
8
เรื่ องเดียวกัน
9
ศักดา ปั้ นเหน่งเพ็ชร์ , การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทยสื่ อพืน้ บ้ านในภูมิภาค
ตะวันตก (นครปฐม: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525), 5 - 6.

10
และหุ่นญวนระหว่างระทา 1โรง"10 ส่วนในหมายรับสัง่ จ.ศ. 114 (พ.ศ. 2332) เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้ ากรมขุนอินทรพิทกั ษ์ เสด็จขึ้นไปอัญเชิญพระแก้วมรกตจากนครเวียงจันทร์ ประเทศลาว
มาประดิษฐานในพระราชวังกรุ งธนบุรี ได้มี พระราชพิธีสมโภชพระแก้วมรกต ขึ้น โดยมีการเล่น
มหรสพต่าง ๆ รวมถึงการแสดงหุ่นด้วย ดังที่กล่าวไว้ดงั นี้ “อนึ่ง การสมโภชพระแก้ว ณ พระนคร
ทนบุรี มีเครื่ องเล่นหุ่น คือ หุ่นลาวโรงใหญ่ขนุ ทิพยนโรง 1 หุ่นลาวระหว่างระทา ขุนทิพยน 4 โรง
และหุ่นมอญมทองปี่ ภาษโรง 1”11
นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงการแสดงหุ่น จีนและหุ่นทวาย ว่าหุ่นจีนแสดงตลกคนชอบดูกนั
ส่วนหุ่นทวายคนไม่นิยม ลักษณะของหุ่นจีนและหุ่นทวายปรากฏใน พระสุธน กลอนสวด ตอน
อภิเษกพระสุธน ได้กล่าวว่า หุ่นทวายพึ่งมีมาเล่นประชันกับหุ่นจีน ลักษณะของหุ่นทวายกับหุ่นจีน
เป็ นหุ่นชักสายข้างบน โดยเฉพาะหุ่นจีนนั้นตากลอกไปมาได้ เป็ นหุ่นแต้จิ๋ว ในสังข์ทองกลอนสวด
เอ่กล่าวยถึงหุ่นจีนระบุวา่ “พวกจีนจะจิว ”12 จากเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไม่มีการแสดงหุ่น
หลวงในสมัยกรุ งธนบุรีแม้กระทัง่ ในงานพระราชพิธีหลวงที่สาํ คัญต่างๆ ซึ่งปรากฏตําแหน่ง
ผูร้ ับผิดชอบทางด้านการแสดงหุ่น คือขุนทิพยน ได้นาํ หุ่นต่างภาษาโดยเฉพาะหุ่นลาวมาเล่นแทบ
ทั้งสิ้น
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 – 2352)
แห่งกรุ งรัตนโกสินต์พระองค์ทรงฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมการแสดงมหรสพหลวง โดยเฉพาะโขนหุ่น
ของหลวง ทรงโปรดให้หดั ขึ้นทั้งวังหลวงและวังหน้า หุ่นหลวงที่หดั ขึ้นใหม่ได้ทนั ออกแสดงใน
งานสมโภชฉลองวัดพระศรี รัตนศาสดารามในปี พ.ศ. 2327 ปรากฏในโคลงสรรเสริ ญพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชของพระชํานิโวหาร ว่า “หุ่นไทยปชันหุ่นงิ้ว จีน
เขียน หน้านา”13
การสมโภชครั้งใหญ่ในรัชสมัยนี้คือการสมโภชพระบรมอัฐิสมเด็จพระชนกาธิบดี เมื่อ
ปี พ .ศ.2339 ปรากฏในโคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงของกรมหมื่นศรี สุเรนทร์วา่ มี
โขน หุ่น ละครและงิ้วประชันกัน โขนที่แสดงในงานเป็ นโขนชักรอกโรงใหญ่ฝ่ายวังหลวงและวัง
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"หมายรับสัง่ กรุ งธนบุรี เรื่ อง หมายกําหนดการ จ.ศ. 1138," สมุดไทยดํา , เลขที่ 2, ตู ้
118, ชั้น 1/1, มัดที่ 1, ประวัติสมบัติเดิมของหอพระสมุดวชิรญาณ, หน้าต้น, 15.
11
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 19.
12
เรื่ องเดียวกัน, 16.
13
เรื่ องเดียวกัน ,20.

11
หน้า หุ่นที่เล่นประชันโรงหนึ่งเล่นเรื่ อง โสวัด อีกโรงหนึ่งแสดงเรื่ อง ไชยทัด หุ่นสมัยนี้ใช้บทละคร
นอกแสดง มีโคลงปรากฏดังนี้
โรงหนึ่งหุ่นเหล้นเรื่ อง โสวัด
พระเสด็จโยดงดัด ดุ่มเด้า
พบองค์อนงค์สวัสดิ์ ปทุมเมศ
สมสนิทชิดเฉยเคล้า สอดคล้องสองเกษม
โรงหนึ่งคนเชิดเต้น ตัวลมุน
เริ่ มเรื่ องไชยทัดคุณ เวดรต้อง
หลงไหลไฝ่ ดรุ ณ เยาวเรศ หนึ่งนา
บ่หน่ายคลายคลาศห้อง เสน่ห์ไหม้เมาโฉม
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ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 สันนิษฐานว่ามีการเล่นหุ่นโดยใช้หุ่นตัวชักรอก
เช่นเดียวกับที่นิยมเล่นในการแสดงโขน เมื่อครั้งงานสมโภชพระบรมอัฐิสมเด็จพระชนกาธิบดี จ.ศ.
1158 (พ.ศ. 2339) ที่มีการแสดงโขนชักรอกโรงใหญ่ท้งั โขนวังหลวงและวังหน้าแล้วผสมโรงเล่น
กลางแปลง15การแสดงหุ่นนิยมเล่น เรื่ องไชยทัต เช่นเดียวกับสมัยอยุธยา การเล่นหุ่นหลวงในรัชกาล
นี้ปรากฏหลักฐานในหมายรับสัง่ รัชกาลที่ 1 หลายฉบับ ส่วนมากเป็ นงานออกพระเมรุ ปรากฏใน
หมายกําหนดการศพท้าวสมศักดิ์ ณ เมรุ วดั สุวรรณทาราม ตอนใกล้สิ้นรัชกาลเมื่อปี พ.ศ. 2346 ว่า
“มีเครื่ องเล่น โขน หุ่น หนัง ต้นกํามพฤก ดอกไมรุ งภูมเพลิงรธา”16
เจ้าพนักงานผูร้ ับผิดชอบจัดการแสดงหุ่นหลวงในสมัยรัชกาลที่ 1 ดํารงตําแหน่งว่า
"พันจัน" ส่วนผูร้ ับผิดชอบในการปลูกโรงแสดงหุ่นคือสมุห์บญั ชีจตุสดม ภ์ การแสดงหุ่นหลวงใน
รัชสมัยนี้รุ่งเรื องมาก ดังจะสังเกตได้จากค่าใช้จ่ายสําหรับโรงหุ่นเมื่อเปรี ยบเทียบกับสมัยธนบุรีคือ
หุ่นลาวได้รับเบี้ยเลี้ยงโรงหุ่น โรงละ 6 ตําลึง ส่วนโรงหุ่นหลวงนั้นได้รับ โรงละ 7 ตําลึง เป็ นต้น

14

เรื่ องเดียวกัน, 21.
15
เจ้าพระยาทิพากรพงศ์ ,พงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 1 (พระนคร: องค์กร
การค้าคุรุสภา, 2503), 254.
16
"หมายรับสัง่ รัชกาลที่ 1 จ.ศ. 1165," เรื่ องหมายกําหนดการศพเท้าสมศักดิ์, สมุดไทย
ดํา, เลขที่ 1, ตู ้ 118, ชั้น 1/1, มัดที่ 1, ประวัติได้มาจากกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 7 กรกฎาคม
2482, หน้าต้น, 3.

12

ภาพที่ 1 หุ่นหลวงพระพรต
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นวังหน้ า (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์กรุ งเทพ, 2540), 24.

ภาพที่ 2 หุ่นหลวงนางสี ดา
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นวังหน้ า (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์กรุ งเทพ, 2540), 24.

13

ภาพที่ 3 หุ่นหลวงพระพิราพ
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นวังหน้ า (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์กรุ งเทพ, 2540), 24.

ภาพที่ 4 หุ่นหลวงพญาพาลี
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นวังหน้ า (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์กรุ งเทพ, 2540), 24.

14
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(พ.ศ. 2352 - 2367) เป็ นยุคทอง
แห่งศิลปวัฒนธรรม การมหรสพที่ได้เริ่ มฟื้ นฟูในรัชกาลก่อนกลับรุ่ งเรื องในรัชกาลนี้ เนื่องจาก
รัชกาลที่ 2 ทรงเป็ นองค์อุปถัมภ์การศิลปะแขนงต่างๆ อีกทั้งพระองค์ทรงเป็ นอัครศิลปิ นด้วย
พระองค์ทรงแกะหน้าหุ่นด้วยพระองค์เอง ซึ่งเป็ นหน้าหุ่นหลวงเรื่ องรามเกียรติ์ คือหัวพระราม และ
พระลักษณ์ เรี ยกกันว่า พระยารักใหญ่ และ พระยารักน้อย ดังปรากฏหลักฐานในสาสน์สมเด็จว่า
หน้าหุ่นทรงแกะด้วยฝี พระหัตถ์ก็มีหน้าพระใหญ่กบั พระน้อยอยูค่ ู่หนึ่ง เรี ยกกันว่า
พระยารักใหญ่ พระยารักน้อย (รักนั้นหมายความว่าแกะด้วยไม้รัก) งามไม่มีหน้าพระอื่น
เสมอสองถ้าจะตามดูจงระวังสังเกตหน้าที่สวมชฎานั้นและเป็ นฝี พระหัตถ์บรรจุในลุง้
เดียวกันทั้งคู่ มีอยูอ่ ีกคู่หนึ่งซึ่ งสวมมงกุฎนั้นไม่ใช่ฝีพระหัตถ์ พระองค์เจ้าสิ งหนาทราชดุรง
ฤทธิ์ ทรงจัดการให้ทาํ ขึ้นใหม่เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ไม่โปรด
สวมชฏาด้วยทรงพระดําริ ว่าเป็ นพระยาราชาควรจะทรงมงกุฎ17

ในรัชสมัยนี้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ระดมช่างฝี มือสร้างหัวหุ่นหลวงขึ้นมาใหม่ ส่วนมาก
จะเป็ นตัวละครในเรื่ องรามเกียรติ์ ปรากฏหลักฐานการแสดงหุ่นหลวงเรื่ องรามเกียรติ์ใน บทพระ
ราชนิพนธ์เรื่ องอิเหนา ตอนพิธีอภิเษกจรกากับบุษบา ดังนี้
พวกหุ่นชูเชิดชักสาย คล่องคล้ายคนรําทําท่า
เล่นเรื่ องพระรามคลัง่ ฆ่าสี ดา ตะวันบ่ายปล่อยม้าอุปการ

18

หุ่นหลวงในสมัยนี้นอกจากจะเล่นเรื่ องรามเกียรติ์แล้ว ยังเล่นบทละครนอกอีกด้วย เช่น
หุ่นนั้นเล่นเรื่ องสังข์ศิลป์ ชัย ดังปรากฏในกลอนว่า
โรงหุ่นก็ระดมตี เล่นเรื่ องอสูริยก์ ุมพันท์
ยักลักนางเกสอน

17

19

สมเด็จฯกรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ และสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสน์
สมเด็จ, เล่ม 1 (พระนคร: องค์กรการค้าคุรุสภา, 2504), 36 – 37.
18
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ,อิเหนา (พระนคร: แพร่ พทิ ยา, 2514), 534.
19
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 25.

15
ก่อนการแสดงมหรสพหลวง จะมีหมายรับสัง่ ในการสร้างโรงเล่นหุ่นและเครื่ องหุ่น
ต่างๆโดยมีเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบด้านการปลูกโรงหุ่น คือ สมุห์บญั ชีจตุสดม ภ์ท้งั สี่จะทําการเบิก
ไม้จากพระคลังหลวง ส่วนผูร้ ับผิดชอบการจัดหาเครื่ องเล่นและหุ่น คือ "พันจัน" หัวพันมหาดไทย
เช่นเดียวกับสมัยรัชกาลที่ 1 ส่วนการแสดงหุ่นหลวงในรัชกาลที่ 2 ยังคงเป็ นมหรสพประกอบงาน
ออกพระเมรุ เช่นกัน ดังปรากฏหลักฐานในหมายรับสัง่ รัชกาลที่ 2 เช่น หมายรับสัง่ จ.ศ. 1176 (พ.ศ.
2357) งานศพเจ้าจอมมารดากรมหลวงจักรเจษฎา ณ เมรุ วดั สุวรรณธาราม มีโขน หุ่น หนัง ดอกไม้
เพลิง ระทา ทิ้งทาน และหมายรับสัง่ จ.ศ. 1177 (พ.ศ. 2358) งานศพพระบวรญาณมุนีวดั ราชบูรณะ
ณ เมรุ วดั สุวรรณธาราม ซึ่งมีการแสดง "โขน หุ่น ทิ้งทานต้นกํามพฤก"20

ภาพที่ 5 หัวหุ่นหลวง พระยารักใหญ่ และพระยารักน้อย ฝี พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย

การมหรสพในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ซบเซาลง เนื่องจากพระองค์
ไม่ ทรงโปรดการละเล่นต่างๆ แต่การมหรสพหลวงก็คงมีการเล่นกันอยูต่ ามประเพณี รายละเอีย ด
เกี่ยวกับเรื่ องการมหรสพ โขน หุ่น หนัง ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีหลักฐานการแสดงหุ่นปรากฏให้เห็น
ในภาพจิตรกรรมฝาผนังฝี มือช่างสมัยรัชกาลที่ 3 ที่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ความและใน
จดหมายเหตุทรงจําของกรมหลวงนริ นทรเทวี ในรัชกาลที่ 3 ที่ทรงเล่าว่า " พระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ชกั พระพุทธรู ปหล่อใหม่ไปไว้เป็ นพระประธานในพระ
20

เรื่ องเดียวกัน, 27.

16
อุโบสถวัดสุทศั น์เทพธาราม แล้วโปรดให้มีการละเล่นเครื่ องมหรสพสมโภชอันได้แก่ โขน ละคร งิ้ว มอญ
รํา และหุ่น"21

นอกจากนี้ยงั ปรากฏคําให้การจีนกัก๊ เรื่ องบาหลีอีกด้วย กล่าวคือเมื่อ จ .ศ.1208 .ศ.พ (
2389 พระยาสวัสดิวารี )แต่งเรื อสําเภาให้จีนกัก๊ ไปค้าขายที่เมืองบาหลี เมื่อกลับถึงกรุ งเทพ จึงโปรด
ให้ถามคําให้การ จีนกัก๊ เล่าว่า เจ้าเมืองถามว่าที่กรุ งเทพมีหนังมีละครอย่างนี้หรื อไม่ จีนกัก๊ บอกว่าที่
กรุ งเทพมี โขน หุ่น ละคร หนัง งิว้ สําหรับเรื่ องหุ่นจีนกัก๊ อธิบายว่า
หุ่นนั้นเอาไม้มาทําเป็ นรู ปคน ชายบ้าง หญิงบ้าง รู ปยักษ์บา้ ง รู ปลิงบ้าง รู ปสัตว์ต่างๆ
บ้าง สูงประมาณศอกคืบ มีคนชักสายกระดิกรําได้เหมือนคน โรงหนึ่ง 40 ตัว 50 ตัว คนเล่น
ประมาณ 50 คน 60 คน เครื่ องแต่งตัวหุ่นก็เหมือนกับเครื่ องแต่งตัวโขน ถ้าจะเล่นก็มีปี่พาทย์
สองสํารับ คนสําหรับเจรจา 4 คน 5คน เหมือนกับโขน22

ผูร้ ับผิดชอบการจัดหาเครื่ องเล่นและหุ่นคือ พันจัน หัวพันมหาดไทย เช่นเดียวกับใน
รัชกาลก่อนหน้า การมหรสพหลวงยังคงประกอบงานออกพระเมรุ เช่น งานพระศพสมเด็จพระศรี สุ
ลาไลย ณ พระเมรุ ทอ้ งสนามหลวง ตามที่ปรากฏในหมายรับสัง่ รัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1200 (พ.ศ. 2381)
ว่ามีโขน หุ่น ละครไทย ไม้สูง งิ้ว ละครชาตรี หนัง ดอกไม้เพลิง งานศพเจ้าจอมมารดาชั้น ณ เมรุ วดั
อรุ ณราชวนาราม จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387) มีโขน หุ่น หนัง ดอกไม้เพลิง 3 คืน และ การพระ ศพ
พระองค์เจ้าหญิงสุท จ.ศ. 1212 (พ.ศ. 2393) ตอนปลายรัชกาล มีโขน หุ่น งิ้ว มอญรํา ไม้ตาํ สูง
หนัง23
การแสดงหุ่นได้รับความนิยมสืบเนื่อ งต่อ มาในรัชกาล ของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยพบหลักฐานการเล่นหุ่นจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วดั โสมนัสวรวิหารและวัด
มัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา เมื่อล่วงมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 หุ่นหลวงในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงชํารุ ด
เสียหายเกือบทั้งหมด จึงเพราะขาดการดูแลรักษาทําให้ตอนต้นรัชกาลที่ 4 ไม่มีหุ่นหลวงในการเล่น
จึงต้องนําหุ่นส่วนพระองค์ออกเล่น ในงานสมโภชพระวิสูตรรัตนกริ ณี ช้างพังเผือกโท ในหมาย
21

ศักดา ปั้ นเหน่งเพ็ชร์ , การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทยสื่ อพืน้ บ้ านในภูมิภาค

ตะวันตก, 42.
22

ประชุมพงศาวดาร, เล่ม 8 ( พระนคร: องค์กรการค้าคุรุสภา, 2507), 19.
23
จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย, 27 - 28.

17
รับสัง่ ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 4 ถึงหมื่นพิทกั ษ์พลพยุห์ปลัดกรมกับนายเอี่ยมเสมียน ในคราว
เสด็จขึ้นไปรับช้างที่อยุธยา ความว่า
จตหมาย้ มาถึงหมืนพิทกั พรพยุปลัตกรมกับนายเอยิ่มเสมียร ดวย้การสมโพชช้างทิ่
กรุ งเทพฯ กําหตณวนั ฯ ๕ ๔ คํ่านั้นใดกราบทูลกรมพรพิทกั เทเวตข่อหุนไนกรมเลนรบัสงั ว่า
หุนนั้นชํารุ ตฤๅเสิ่ ยมต แล้วเลนไม่ไดกรมหลวงวงษาธิราชสนิจ์รบัสงั ใหเอาหุนของเราเลน จะ
ตองเลนเปนแนกําหนดวนั ฯ ๔ คําทัง ๓ วนั ใหปลัตกรมกบันายเอยิม่ นายแสงพิ่เลยิง่ หาตัวนาย
เนิ่ยม มาคิ่ตวานจัตแจงตัวหุนแลเคริ องโรงแผงชองกุตฉากทางไม้พลับพลาอาสมซอมแซมเสิ ย
ไห่มให้งามดิ่ การเขียรนั้นให้นายแสง พิเลยิ่งเอาตัวนายภึงช้างเขียรมาทํากระดาษแลเครื องเขีย
รนน้ ใหคิตอานลงทุนจัตซื อเอากอ่ร ต่อลงไปถึง ณ กรุ งเทพ แล้วจึงจัตแจงไชทุนใหตามมาก
แลนอ้ย แต่ผา้ หุมเสาเพดารมาร ชองกุตนั้นจจัตแจงลงไปแต กรุ งเก่า กําหนดณวนั ฯ ๘๕ ๔ คําจ
ใหถิงกรุ งเทพฯ เครื องโรงทังปวงจะขาษสิ งใดก็ให้ทงั ๔ นาย ชวยกนัจตั แจงใหจงครบ การ
ครั้งนี้เปนการไหญอยูอ่ ยาพุท แต่โดยงายเหนแต่ลาํ บากยากเนิ่ยเกยิ่ตคร้านอยาให้เสี ยราชการ
ใดเปนอันขาษ อนิ่งท่บา้ นจมิผไู้ ดเจบปวยบางฤๅอยูดิเปนศุกสบายอยูประการได ก็ให้จตหมาย้
ฝากคนราชการขึนไปใหรู บ่าง...อนึงให้หลวงเสนาพิมุกเบิ่กทองอังกฤษต่อเชาพรคลังไนซาย
มาทําจําปา รอยเปนอุปะพวงละ ๘ ดอก แขวนเพดาน โรงสมโพชทัง ๒ เพดานๆละ ๓๒
พวงใหเรงทําใหทนัณฯ ๕ ๔ คํ่า พรญาช้างจะขึ้นจากแพ จตหมาย้ ๑๔ฯ ๔ คํ่าปี ขาลฉศก24

จึงสันนิษฐานได้วา่ หุ่นหลวงที่ใช้เล่นในรัชกาลที่ 3 นั้นคงจะชํารุ ดมากแล้วและขาด
การดูแลรักษาอย่างไรก็ตามเนื่องจากในรัชกาลที่ 3 พระเจ้าแผ่นดินทรงไม่ส่งเสริ มการมหรสพมุ่ง
สนพระทัยไปที่การค้าขายและการทํานุบาํ รุ งพระศาสนา ดังนั้นการมหรสพในสมัยพระองค์จึงเป็ น
เพียงแค่การปฏิบตั ิตามพระราชประเพณี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
สันนิษฐานว่ากรมมหรสพและกรมหุ่นหลวงที่กรมพระพิทกั ษ์เทเวศน์ (ต้นราชสกุลกุญชร) เป็ น
เจ้ากรมอยู่ รับผิดชอบในการดําเนินการซ่อมแซมหุ่นหลวงที่ชาํ รุ ดเสียหายอย่างเร่ งด่วน และอาจมี
การสร้างเพิม่ เติมขึ้นมาบ้าง เช่น หัวหุ่นเรื่ องพระอภัยมณี ดังปรากฏหลักฐานว่าได้นาํ ออกเล่นใน
งานพระศพสมเด็จพระอริ ยวงษาคตยาน ณ เมรุ วดั สะเกศ ใน จ.ศ. 1220 (พ.ศ. 2401) ซึ่งมีมหรสพ
โขน หนัง หุ่น ดอกไม้เพลิง25
24

"หมายรับสัง่ รัชกาลที่ 4 เรื่ องมีหุ่นเล่นในงานสมโภชช้าง จ.ศ. 1216" สมุดไทยดํา,
เลขที่ 40, ตู ้ 118, ชั้น 1/3, มัดที่ 7, ประวัติตน้ ฉบับกระทรวงมหาดไทย, หน้าต้น, 2.
25
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 30.
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การเล่นหุ่นหลวงยังคงเป็ นการเล่นในงานออกพระเมรุ มาตลอดรัชกาลที่
4 ใน จ.ศ.
1225 (พ.ศ.2406) กรมพระพิทกั ษ์เทเวศน์ เจ้ากรมมหรสพและกรมหุ่นหลวงได้สิ้นพระชนม์ลง พระ
ราชโอรสคือ พระองค์เจ้า สิงหนาทราชดุรงฤทธิ์ พระโอรส ทรงว่าราชการในกรมต่อจากพระบิดา
ตลอดรัชกาล ในการพระศพพระเจ้าพีย่ าเธอ กรมพระพิทกั ษ์เทเวศน์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระศพมาตั้งที่พระเมรุ แล้วพระราชทานเพลิง ณ ท้องสนามหลวง
สันนิษฐานว่าการมหรสพของหลวงคงจะได้จดั เล่นมหรสพเป็ นการใหญ่รวมทั้งหุ่นในกรมด้วย ใน
ปี เดียวกันนี้ได้มีงานพระเมรุ กลางเมืองที่สาํ คัญอีกงานหนึ่งคืองานพระศพพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่น
วิศนุนารถนิภาธรณ ณ พระเมรุ ทอ้ งสนามหลวง มีโขน 2 โรง หุ่น 2 โรง งิ้ว 1 โรง มอญรํา 1 โรง
ละครชาตรี โมงครุ่ ม กุลาตีไม้ สิงโต ยวนหก ไม้ต่าํ สูง ยวนรํากถาง มังกรดอกไม้เพลิง จากนั้นโปรด
เกล้าให้รอไว้ไม่ร้ื อพระเมรุ จัดงานพระศพพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าขนิษฐาน้อย
ณ พระเมรุ ทอ้ ง
สนามหลวง ในปี เดียวกัน นับตั้งแต่น้ นั มาก็มีงานพระเมรุ กลางเมือง
ณ ท้องสนามหลวง สืบ
ต่อเนื่องกันมา แม้แต่งานศพเสนาบดีก็โปรดเกล้าให้ทาํ ณ ท้องสนามหลวง26
นอกจากจะนิยมเล่นหุ่นหลวงในงานพระเมรุ มาโดยตลอดแล้ว
ยัง นิยมเล่น ในงาน
มหรสพที่จดั ขึ้นเนื่องในงานพระราชพิธีและเทศกาลต่างๆ เช่น งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระ
ราชพิธีโสกันต์ งานเฉลิมพระราชมณเฑียร งานสมโภชช้าง งานสําคัญที่หุ่นหลวงออกเล่นนั้น
ได้แก่ งาน ฉลองวัดหลวง เช่นงานฉลองวัดปทุมวนาราม เมื่อปลายรัชกาล จ.ศ. 1229 (พ.ศ. 2410)
การเล่นหุ่นหลวงปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า “มีการสมโภช โขนหุ่นละครงิ้ว ไม้ต่าํ สูง 3 วัน
เวลาคํ่ามีหนัง มีระทาสูง 12 วา 6 ระทา และดอกไม้เพลิงต่างๆ 4 คืน เสด็จไปประทับแรมที่วงั ริ มวัด
ปทุม 5 ราตรี ”27
ผูร้ ับผิดชอบในการปลูกโรงหุ่น คือ สมุห์บญั ชีจตุสดม ภ์ท้งั สี่ แบ่งแยกตามหน้าที่คือ
กรมเมือง กรมท่า มีหน้าที่ทาํ โรงโขน ส่วนกรมวัง กรมนา ทําโรงหุ่น โดยเบิกไม้ไผ่และหวายจาก
พระคลังหลวง ผูร้ ับผิดชอบในการจัดหาเครื่ องเล่นและหุ่น คือ พันจันทนุมาตย หัวพันมหาดไทย
เช่นเดียวกับสมัยรัชกาลก่อนๆ การแสดงและการละครในสมัยรัชกาลที่ 4 เฟื่ องฟูมาก เนื่องจากทรง
เห็นว่ามีการแสดงละครมากๆ นั้นดี ทําให้บา้ นเมืองครึ กครื้ น อีกทั้งยังเป็ นหน้าเป็ นตาให้แก่
บ้านเมืองได้ จึงทรงอนุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการผูใ้ หญ่และผูน้ อ้ ย เล่นละครผูช้ าย
ผูห้ ญิงได้ ทําให้เกิดความนิยมละครกันอย่างแพร่ หลาย เจ้าของโรงละครได้รับผลประโยชน์ จึงได้มี
26

เรื่ องเดียวกัน, 31 - 32.
27
เจ้าพระยาทิพากรพงศ์ ,พงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 4 (พระนคร: องค์กร
การค้าคุรุสภา, 2521), 369.

19
การบัญญัติภาษีละคอนขึ้น ในปี พ.ศ. 2402 ส่วนการเล่นหุ่นก็ตอ้ งเสียภาษีดว้ ยเช่นกัน กล่าวคือ หุ่น
ไทย เล่นวัน 1 ภาษี 1 บาท หุ่นจีน เล่นวัน 1 ภาษี 1 บาท28

ภาพที่ 6 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่ องการแสดงหุ่นหลวงในวัดโสมนัสวิหาร
ที่มา : เมืองโบราณ, วัดโสมนัสวิหาร (กรุ งเทพฯ: ด่านสุธาการพิมพ์, 2538), 58.

ภาพที่ 7 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่ องการแสดงหุ่นหลวงในวัดมัชฌิมาวาส
ที่มา : เมืองโบราณ, วัดมัชฌิมาวาส (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรื องรัตน์, 2526), 22.

28

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ,ตานานเรื่องลครอิเหนา
(กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 2464), 100.

20
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่งเป็ นสมัยแห่งการปฏิรูป
ประเทศเข้าสู่สากลเพือ่ ป้ องกันอธิปไตยของชาติจากลัทธิจกั รวรรดินิยมและการล่าอาณานิคม
ประเทศสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเอาแบบอย่างทางวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามาผสมผสานและ
ปรับให้เข้ากับวิถีความเป็ นไทย แต่การแสดงหุ่นก็ยงั คงเล่นกันต่อมาในรัชกาลนี้ พบหลักฐานการ
แสดงหุ่นหลวงในจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดทองธรรมชาติ ฝั่งธนบุรี ที่เขียนในรัชกาลนี้
การเล่นหุ่นหลวงในรัชกาลนี้ยงั คงเป็ นมหรสพที่ใช้เล่นในงานพระเมรุ เป็ นหลักเหมือน
รัชกาลก่อนๆ หากแต่ในรัชสมัยนี้มีงานพระเมรุ มาก ขอยกตัวอย่างเฉพาะงานพระเมรุ สาํ คัญ ตาม
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ เช่น งานพระศพพระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม ณ เมรุ วดั อรุ ณ จ.ศ.
1231 (พ.ศ. 2412) มี โขน 1 โรง หุ่น 1 โรง งิ้ว 1 โรง หนัง 2 โรง 29 งานพระบรมศพพระบามสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ ท้องสนามหลวง เครื่ องเล่นสมโภชพระบรมศพ ใน จ.ศ.1231 (พ.ศ. 2412)
ได้แก่ โขน หุ่น หนัง โรงรํารธาลคอน มอญรํา งิว้ สิงโต มังกร ไม้ต่าํ สูง ดาบยวน นอนร้านหอก
ดาบ30
ในงานพระเมรุ สาํ คัญๆ เมื่อ ร.ศ. 108 (พ.ศ. 2432) ปรากฏหลักฐานว่ามีการเล่นหุ่น
หลวงด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง เช่น งานศพเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ และพระยาประภากรวงษ์ งาน
พระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวรศักดาพิศาล งานพระศพพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ านภาจรจํารัส
ศรี และพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสมัยวโรดม และงานพระศพพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรี
เสาวภางค์ ณ เมรุ ทอ้ งสนามหลวง เมื่อ ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) งานพระเมรุ พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรม
ขุนเจริ ญผลภูลสวัสดิ์และพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากินรี งานพระเมรุ พระเจ้าบวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าดวงประภา และ พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุธารศ เมื่อสมัยปลายรัชกาล ร.ศ. 117
(พ.ศ. 2441) หุ่นหลวงยังคงมีการจัดแสดงหุ่นในงานพระเมรุ เช่น การพระศพพระสัมพันธวงศ์เธอ
กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์ ณ เมรุ วดั สระเกศ และการพระศพพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอนุสรศิริ
ประสาธน์ ณ เมรุ วดั เทพศิรินทราวาศ เป็ นต้น31
โดยทัว่ ไปแต่เดิมหุ่นหลวงจะเล่นกันบนโรงเท่านั้น แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเล่นหุ่น
หลวงบนโรงพิธีโดยพระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงฤทธิ์ทรงจัดหุ่นหลวงและพิณพาทย์ข้ ึนไปเล่นบน
29

คณะกรรมการเอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี ,จดหมายเหตุพระ
ราชกิจรายวันในรัชกาลที่ 5 ปี มะโรง พ.ศ. 2411- ปี ระกา พ.ศ. 2416 (กรุ งเทพ ฯ: โรงพิมพ์ทาํ เนียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี , 2516), 35.
30
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 35-36.
31
เรื่ องเดียวกัน, 39, 41, 47.

21
เขาไกรลาศในพระราชพิธีโสกันต์ พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าศรี วไิ ลลักษณ์ ดังปรากฏในราชกิจจา
นุเบกษา ว่า “แล้วเกณฑ์หุ่นเล่นบนเงื้อมเขาไกรลาศ แลลครเหล่าเชลยศักดิ์เล่นหน้าราชวัตร
ทรงเครื่ องล้อมเขาไกรลาศทั้งสี่ทิศ”32

ภาพที่ 8 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่ องราวการแสดงหุ่นหลวงในวัดทองธรรมชาติ
ที่มา : เมืองโบราณ, วัดทองธรรมชาติ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรื องรัตน์, 2525), 66.

งานฉลองครั้งยิง่ ใหญ่ในรัชสมัยนี้ คือ พระราชพิธีสมโภชพระนครครบหนึ่งร้อยปี ใน
จ.ศ. 1244 (พ.ศ. 2425) มีมหรสพฉลองที่ทอ้ งสนามหลวง ซึ่งปรากฏหลักฐาน ดังนี้
ในการสมโภชพระนครนี้ได้เกณฑ์พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีกรมแล้วทําระทาใหญ่และ
เกณฑ์กรมเมืองทําโรงโขน โรง 1 กรมนาทําโรงโขนโรง 1 กรมวังทําโรงหุ่นโรง 1 กรมท่า
32

348.

"พระราชพิธีโสกันต์," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 5, ตอนที่ 21 (22 กันยายน 1886): 332-
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ทําโรงหุ่นโรง 1 เป็ นต้น ทั้งนี้ให้เบิกไม้ไผ่ ไม้หวาย จากพระคลังราชการตามเคย และได้มี
การสมโภชพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทั้ง
4 พระองค์ อีก 5 วัน ให้
พันจันทนุมาศหมายทูลพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีกรมต้อง เกณฑ์ระทาให้ทราบ ระทานั้นอย่า
เพ่อให้ร้ื อเสี ยงานหลังจะต้องจุดอีก 5 คืน ให้เปลื้องแต่เครื่ องลงมาตบแต่งซ่อมแซมทําเสี ยให้
งามดี เมื่อจวนถึงเวลางานจะได้แต่ใหม่ แล้วให้หมายบอกผูต้ อ้ งเกณฑ์ทาํ โรง โขน งิ้ว หุ่น
ละคอนที่ทอ้ งสนามหลวงนั้น ให้รอไว้งานหลัง อย่าเพ่อรื้ อ แต่โรงตามแถวกําแพงรอบพระ
นคร 18 ตําบลนั้นรื้ อได้”33

ในปี ร.ศ.
113 (พ.ศ. 2437) ในพระราชพิธีโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ า
บริ พฒั น์สุขมุ พันธุ์ และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ าสมมติวงศ์วโรไทย ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
ฯ ให้ทาํ เขาไกรลาศที่สนามหญ้าหน้าพระที่นงั่ จักรี มหาปราสาท หุ่นที่แสดงยังคงเป็ นหุ่นหลวงเล่น
ที่ไหล่เขาชั้นล่างไม่ได้เล่นในโรง34
นับได้วา่ รัชสมัยนี้เป็ นยุคสุดท้ายของการเล่นหุ่นหลวง เนื่องจากปลายรัชสมัยได้ยตุ ิการ
แสดงมหรสพประกอบงานพระเมรุ ที่ทอ้ งสนามหลวง และสันนิษฐานว่าหุ่นหลวงจะเลิกเล่น
หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั สวรรคต35
2. หุ่นวังหน้ า
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ปรากฏการแสดงหุ่นที่มี
ลักษณะ รู ปแบบ และกลไกคล้ายหุ่นหลวง แต่มีขนาดเล็กกว่าคือ หุ่นวังหน้า
ซึ่งสร้างโดย กรม
พระราชวังบวรวิไชยชาญ (พระองค์เจ้ายอดยิง่ ยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร ) กรมพระราชวังบวร
สถานมงคล พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระองค์ ทรงมี พระปรี ชา
สามารถรอบรู ้ อีกทั้งโปรดการช่างและศิลปะแขนงต่าง ๆ โดยทรงให้การอุปถัมภ์ช่างฝี มือเอก ทรง
ตั้งโรงงานการช่างขึ้นในวังหน้าหลาย ประเภท ทั้งช่างไม้ ช่างหล่อ ช่างกลึง ช่างเคลือบ ของที่
ประดิษฐ์คิดทําล้วนเป็ นฝี มืออย่างประณี ตเรี ยกว่าสกุลช่างวังหน้า ที่มีฝีมือชั้นสูงในงานศิลปะหลาย
แขนง และได้รับการยกย่องถือเป็ นแบบอย่างของช่างไทยสมัยหลัง
ในด้านการแสดงกรม
พระราชวังบวรสถานมงคลทรงตั้งโรงละครและคณะงิ้วผูห้ ญิงที่เรี ยกกันว่า งิ้ววังหน้าด้วย

33

จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 40.
34
สมโภชพระนครครบร้ อยปี (พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งเรื องรัตน์, 2502), 12.
35
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 48.
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ด้วยเหตุผลนี้
วังหน้าในสมัยของพระองค์จึงเป็ นแหล่งศิลปวิทยาการที่สาํ คัญ แทบทุก
ด้าน งานประณี ตศิลป์ แห่งวังหน้าซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันดีอีกประ เภทหนึ่ง คือ งานการสร้างหุ่น กรม
พระราชวังบวรสถานมงคลทรงโปรดเกล้าให้สร้างหุ่นขึ้น 2 ชนิด คือหุ่นจีนและหุ่นไทย โดยสร้าง
หุ่นจีนขึ้นก่อนและต่อมาจึงโปรดให้สร้างหุ่นไทย หุ่นทั้งสองชนิดแสดงอยูใ่ นวังหน้า และอาจแสดง
ในงานอื่นๆ ตามแต่พระราชประสงค์ ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษาว่าในงานทําบุญวันสมภพ" ใน
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ ครบ ๗๑ ปี กรมพระราชวังบวรสถานมงคล จัดทําหุ่นไปช่วย
เพลา ๑"36

ภาพที่ 9 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ผูท้ รงให้กาํ เนิดหุ่นจีน และหุ่นวังหน้า
ที่มา : Wikipedia, กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก www.
th.wikipedia.org

หุ่นไทยที่กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงคิดทําขึ้นให ม่ เป็ นหุ่นที่สร้างเพือ่ แสดง
เรื่ อง รามเกียรติ์ อันประกอบด้วย หุ่นตัวพระ หุ่นตัวนาง หุ่นยักษ์ หุ่นลิง หุ่นไพร่ พลลิง หุ่นไพร่ พล
ยักษ์ ตัวถือธง ตัวกางกลด หุ่นรู ปม้า หุ่น ฤๅษี หุ่นพราหมณ์ หุ่นนางค่อม หุ่นตัวกากที่เป็ นชาวบ้าน
ชายหญิง และหุ่นตัวนก ฯลฯ ลักษณะของหุ่น คล้ายหุ่นหลวงหรื อหุ่นใหญ่อย่างโบราณ ตัวหุ่นมี
แขนขาเต็มตัว มีไม้แกนกั บสายใยชักอวัยวะต่างๆ ให้เคลื่อนไหว ได้ แต่ทาํ ตัวหุ่นให้มีขนาดเล็ก
จักรพันธุไ์ ด้บรรยายลักษณะหุ่นไทยของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญไว้วา่
36

"พระราชพิธีโสกันต์," ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 5, ตอนที่ 21 (22 กันยายน 1886): 315.
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ตัวหุ่นทั้งหมดทําด้วยไม้เนื้อเบา แกะเหลาเป็ นรู ปร่ างคนตั้งแต่อกลงมาจนถึงสะโพก
ส่วนเอวเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนอย่างหุ่นหลวง มีแขน 3 ส่วน คือจากต้นแขนถึงข้อศอก
ส่วนหนึ่งจากข้อศอกถึงปลายข้อมือส่วนหนึ่ง และฝ่ ามืออีกส่วนหนึ่ง นิ้วมือของหุ่นนี้กระดิก
ไม่ได้เช่นหุ่นหลวง หากทํานิ้วติดกันเหมือนมือที่กาํ ลังตั้งวงรํา กระดกได้ท้งั มือ ส่วนขามี 2
ส่วน คือจากต้นขาถึงเข่าส่วนหนึ่งและจากเข่าถึงปลายเท้าส่วนหนึ่ง ทั้งหมดทําด้วยไม้เนื้อ
เบาเช่นกัน เหลาแกะให้เป็ นรู ปร่ าง แล้วเจาะเป็ นรู ตลอดลํา เพื่อร้อยสายใยเป็ นเชือกเส้นเล็กๆ
สําหรับบังคับให้หุ่นเคลื่อนไหว รู ที่ตน้ แขนนับดูแล้วมี 5 รู แต่ส่วนอื่นของหุ่นไม่สามารถจะ
ทราบได้ว่ามีกี่รู สายชักทั้งหมดมารวมกันอยูท่ ี่กน้ หุ่น มีไม้เป็ นแกนเสี ยบเข้าไปทางก้นหุ่น
สําหรับจับชักเชิด และมีแกนไม้อนั เล็กๆ สําหรับเสี ยบคอหุ่นบังคับให้หนั ไปมาได้อยูเ่ คียง
กันอีก 1 คัน ที่แก่นไม้อนั แรกมีแป้ นติดไว้เป็ นโลหะหรื อไม้แบนๆ ชิ้นเล็กๆ เจาะรู้ไว้ 16 รู
สําหรับแกนคอและสายชักทุกสายให้ลงมาผ่านแป้ น ที่แจะรู้ไว้น้ ี และปลายสายทุกสายจะมี
ห่วงวงแหวน ขนาดที่นิ้วคนจะสอดเข้าไปในห่วงนี้ได้สาํ หรับชักเชิดให้หุ่นเคลื่อนไหว”37

ส่วนหน้าหุ่นและเครื่ องประดับศีรษะ
ประณี ต ดังที่จกั รพันธุไ์ ด้บรรยายไว้วา่

ตลอดจนเครื่ องแต่งกายหุ่นทุกอย่างทําขึ้นอย่าง

ศีรษะหุ่นทุกศีรษะจะมีน้ าํ หนักเบามาก คงจะเกาะด้วยไม้เนื้อเบาเช่นกัน ลวดลาย
กระจังเครื่ องประดับศีรษะ เช่น ชฎาและจอนหู ล้วนเป็ นอันเล็กๆ ปิ ดทองประดับกระจก
เกรี ยบตัดอันเล็กๆ หน้ายักษ์ หน้าลิง หน้าพระ เขียนสี มีเส้นทองเส้นฮ่ออย่างหัวโขน แต่
ไม่ได้ทาํ อย่างเป็ นตัวโขนสวมหัวโขน หากทําเป็ นสี ตามพงศ์ท้งั ตัว คือเขียนสี มาถึงคอ มือ
และขาของตัวหุ่น หน้านางและหน้าพระที่เป็ นหน้ามนุษย์ ไม่ได้เขียนเส้นฮ่ออย่างหน้าพระ
นางของหัวโขนหรื อหุ่นหลวง หากทําผิวสี นวลจันทร์ (สี จนั ทร์ อ่อน) เขียนสี เป็ นเส้นคิ้ว เส้น
ตา และปากด้วยสี บางๆ ล้อด้วยเส้นทองเส้นเล็กๆการเย็บปักเครื่ องแต่งกายหุ่นชุดเล็กนี้ ปัก
เย็บด้วยเลื่อมเงิน เลื่อมทองขนาดเล็กจุกด้วยลูกปัดแก้วสี และมีไหมทองตรึ งเป็ นลวดลายไป
รอบๆ เลื่อมอยูต่ ามชายไหว ชายแครง ผ้ารัดสะเอว สนับเพลา และผ้าห่มนาง ที่น่าสังเกต คือ
มีแถบ “นมหนู” ขนาดเล็กทําด้วยแผ่นเงินพับขัดกันไปมา ตรึ งล้อไปตามขอบของชายไหว
ชายแครง อินทรธนู และเครื่ องแต่งกายหุ่นเล็กนี้แทบจะทุกชิ้น38

37

จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 88 - 89.
38
เรื่ องเดียวกัน, 89.
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หุ่นวังหน้า ที่กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงสร้างขึ้นนี้ มีหลักฐานว่าได้เคยเล่น
ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยูห่ วั ทอดพระเนตรในงานสมโภชช้างเผือกที่หน้าพระที่นงั่
พุทไธสวรรย์ ดังปรากฏในหนังสือข่าวราชการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2419 ตอน
หนึ่งว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงเสด็จออกประทับ ณ พลับพลาหน้าโรงทอดพระเนตรหุ่น
อย่างใหม่ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ทรงคิดขึ้นใหม่น้ นั ปลูกโรงลงในท้องถนน
ตรงหน้าพลับพลาโรงนั้นยาวประมาณ ๑๐ วา ตัวหุ่นนั้นสูงประมาณ ๘ นิ้ว เมื่อเชิดนั้นไม่เห็น
ตัวคนเชิด แลเจรจาหรื อพากย์ก็ดีไม่เห็นตัวคนพากย์คนเจรจา มีแต่ตวั หุ่นออกมาเต้นรําท่าทาง
ต่างๆ แลในโรงนั้น รางพื้น รางเพดานเพื่อจะได้เชิดแลเหาะ 39

เนื่องจากไม่พบหลักฐานหรื อรู ปถ่ายบันทึกการแสดง ตลอดจนลักษณะโรงของหุ่น
ชุดนี้ในที่ใดอีกนอกจากตัวหุ่นที่ยงั เหลืออยูเ่ ท่านั้น จึงเป็ นเรื่ องที่น่าเสียดายอย่างยิง่

ภาพที่ 10 หุ่นวังหน้าพระสัตรุ ด
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นวังหน้ า (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์กรุ งเทพ, 2540), 133.

39

เรื่ องเดียวกัน, 33.
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ภาพที่ 11 หุ่นวังหน้านางเบญกาย
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นวังหน้ า (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์กรุ งเทพ, 2540), 137.

ภาพที่ 12 หุ่นวังหน้าม้าอุปการ
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นวังหน้ า (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์กรุ งเทพ, 2540), 145.
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ภาพที่ 13 หุ่นวังหน้าทศกัณฐ์
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นวังหน้ า (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์กรุ งเทพ, 2540), 255.

ภาพที่ 14 หุ่นวังหน้าหนุมาน
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นวังหน้ า (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์กรุ งเทพ, 2540), 277.
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ภาพที่ 15 หุ่นวังหน้าพระฤๅษี
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นวังหน้ า (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์กรุ งเทพ, 2540), 280.

ภาพที่ 16 หุ่นวังหน้าตัวกาก และตัวประกอบลักษณะต่างๆ
ที่มา : จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นวังหน้ า (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์กรุ งเทพ, 2540), 288.
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3. หุ่นกระบอก
เป็ นหุ่นที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 หลักฐานและความเป็ นมาสามารถสืบค้นได้มาก
ที่สุดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หุ่นกระบอกน่าจะกําเนิดขึ้นเป็ นครั้ง
แรกในบริ เวณหัวเมืองทางภาคเหนือเริ่ มตั้งแต่ นครสวรรค์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ หลักฐานที่
เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงหุ่นกระบอกปรากฏในหนังสือ ประวัติการณ์จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ครั้งที่ยกทัพกลับจากการไปปราบฮ่อ เมื่อเดือน 7 จ.ศ. 2149 (พ.ศ. 2430) ความว่า
ในคืนวันนี้ พระไชยบูรณ์ (น้องชายหม่อมหรุ่ นในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ปลัดเมืองพิษณุโลกได้มีหุ่นกระบอกฉลองแม่ทพั กับกองทัพ เล่น
เรื่ องขุนช้าง ขุนแผน ตอน พระไวยรับอาสายกกองทัพไปตีเมืองนครเชียงใหม่ ครั้นรุ่ งขึ้น
แม่ทพั และนายทัพนายกองก็พากันไปนมัสการลาพระพุทธชินราช40

3.1 หุ่นกระบอกนายเหน่ง
หุ่นกระบอกที่เล่นกันในยุคแรกทางหัวเมืองเหนือสันนิษฐานว่า เริ่ มมาจาก นาย
เหน่ง ดังปรากฏในสาสน์สมเด็จ ซึ่งเป็ นหัตถเลขาตอบโต้กนั ระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้ าฯ กรมพระยานริ ศ
รานุวตั ิวงศ์ กับ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ความว่า
จะทูลเลยไปถึงเรื่ องหุ่นกระบอกเพราะเรื่ องประวัติเกี่ยวข้องกับตัวหม่อมฉันมากอยู่
เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๕ ปี ที่กระหม่อมเข้าว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงเดือนตุลาคม หม่อมฉันขึ้น
ไปตรวจหัวเมืองเหนือ ครั้นนั้นลูกชายกลางอิทธิดาํ รง (น้องรองจุลดิศ) อายุได้สกั ๕ ขวบ ติด
หม่อมฉันจึงตามไปด้วย หม่อมราชวงศ์เถาะ (เป็ นทหารมหาดเล็กอยูก่ ่อนท่านคงรู้จกั ) รับ
อาสาเป็ นพี่เลี้ยง เมื่อไปถึงเมืองอุตรดิตถ์ สามเณรรณชัยเวลานั้นเป็ นพระยาสุโขทัยให้หุ่น
กระบอกมาเล่นให้ดู ได้เห็นเป็ นครั้งแรก แกเล่าให้ฟังว่าหุ่นกระบอกเกิดขึ้นที่เมืองสุโขทัย
ด้วยคนขี้ยาชื่อ "เหน่ง" ซึ่ งเที่ยวอาศัยอยูต่ ามวัด เห็นหุ่นจีนไหหลํา จึงเอาอย่างมาคิดทําเป็ น
หุ่นไทย และคิดกระบวนร้องตามรอยหุ่นไหหลํา มีคนชอบจึงเที่ยวเล่นหากิน ลูกชายกลาง

40

เจ้าพระยาสุศกั ดิ์มนตรี , ประวัติการณ์ จอมพลเจ้ าพระยาสุ รศักดิ์มนตรี (กรุ งเทพฯ:
องค์กรการค้าคุรุสภา, 2504), 68.

30
หม่อมฉันได้เห็นหุ่นชอบเป็ นกําลัง สามเณรรณชัยจึงไปขอมาให้ตวั หนึ่ง แต่เวลาเดินทาง
หม่อมฉันให้เขาทําวอป่ าให้เธอนัง่ ก็เล่นเชิดหุ่นเรื่ อยมากับคุณเถาะตลอดทาง41

ประวัติของ นายเหน่ง จากคําบอกเล่าของ นางบุญช่วย เปรมบุญ ซึ่งเป็ นหลานของ
นายเหน่งกล่าวว่า นายเหน่งไม่ใช่คนขี้ยาดังที่ปรากฏในสาสน์สมเด็จ42 นายเหน่งเดิมเป็ นคนหมู่บา้ น
บางมะฝ่ อ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีชื่อว่า เหน่ง เนื่องจากว่า นายเหน่งเป็ นคนมี
ศีรษะล้าน เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถทางการแกะสลัก เขียนรู ป ทั้งยังสามารถแกะหน้าบันได้ เนื่องจาก
กระทําผิดกฎหมายรับจ้างแกะแม่พมิ พ์เหรี ยญเงินปลอม มีโทษถึงขั้นตอกเล็บมือ ด้วยความกลัวจึง
หลบหนีอาญาลงไปทางใต้ และ ได้เห็นการแสดงหุ่นจีนไหหลํา เกิดติดใจจึงคิดแกะหัวหุ่นขึ้นเป็ น
หุ่นไทย แต่ทาํ ตัวหุ่นเลียนแบบจีนไหหลํา คือ มีกระบอกเป็ นแกน
หุ่นกระบอกนายเหน่งในตอนแรกใช้วสั ดุที่ไม่ค่อยจะคงทนนัก โดยใช้หวั มันเทศ
มาแกะเป็ นหัวหุ่นแทน พอหัวหุ่นเน่าเสียก็แกะขึ้นใหม่ได้ทนั ที นายเหน่งทั้งร้องและเชิดหุ่นนี้ ต่อมา
นายเหน่งได้สร้างคณะหุ่นกระบอกขึ้นที่เมืองสุโขทัย และมีชื่อเสียงมาก ไม่สามารถสืบทราบได้วา่
นายเหน่งมาอยูส่ ุโขทัยเมื่อใด นอกจากนี้ นายเหน่งยังมีเพือ่ นชื่อ ตาดัด ซึ่งเคยไปเชิดหุ่นกระบอกอยู่
กับนายเหน่งพักหนึ่ง ต่อมาจึงตั้งคณะหุ่นของตัวเรี ยกว่า หุ่นตาดัด ที่เมืองพิจิตร นายเหน่งมีลูกสาม
คนซึ่งรับช่วงเล่นหุ่นต่อ คือ สุ่น กุล เปลื้อง ทั้งสามคนยึดอาชีพแสดงหุ่นกระบอกมาโดยตลอด
หลังจาก พีส่ าวทั้งสองคนเสียชีวติ นางเปลื้อง จึงย้ายมาเล่นหุ่นที่ปากนํ้าโพ มีผสู ้ ืบทอดต่อมาคือ
นางบุญช่วยผูเ้ ป็ นลูก และตกทอดต่อกันมาสู่รุ่นหลานคือ นางเชวง อ่อนละม้าย ซึ่งปั จจุบนั ยังทําการ
แสดงหุ่นอยูท่ ี่จงั หวัดนครสวรรค์ ลักษณะหุ่นของ นายเหน่ง มีศีรษะหุ่นแกะด้วยไม้เนื้อเบา เครื่ อง
41

สมเด็จฯกรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ และสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสน์
สมเด็จ, เล่ม 9 (พระนคร: องค์กรการค้าคุรุสภา, 2504), 125 - 126.
42
จักรพันธุ์ ได้รับคําทักท้วงจากคุณอดุลย์ เปรมบุญ ซึ่งเดินทางมารับชมการแสดง
หุ่นกระบอก เรื่ องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้ อสมุทร ในปี 2518 เกี่ยวกับเรื่ องราวของนายเหน่งว่า
"เป็ นคนขี้ยา" นั้นไม่เป็ นความจริ งดังที่ปรากฏในสาสน์สมเด็จฯ พร้อมนํานางบุญช่วย เปรมบุญ
ทายาทรุ่ นหลานของนายเหน่งมายืนยันความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ในเรื่ องของคําว่า "คนขี้ยา" อาจ
สันนิษฐานได้วา่ อีกประการหนึ่งว่า เป็ นผูช้ ื่นชอบในการสูบยาสูบมาก หากเป็ นผูท้ ี่ติดยาเสพติด
ร้ายแรงในสมัยนั้น (ฝิ่ น) จะมีสรรพนามในการเรี ยกอย่า งชัดเจน เช่น คนติดฝิ่ น หรื อคนขี้ฝิ่น ฯลฯ
ดังนั้น "คนขี้ยา" ที่ปรากฏในสาสน์สมเด็จฯ จึงอาจมิได้หมายถึงผูต้ ิดยาเสพติดร้ายแรงแต่ประการใด
ดังความเข้าใจของคนยุคปั จจุบนั

31
สวมศีรษะไม่เหลือเค้าให้เห็นลวดลายหรื อกระจังใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากได้รับการตกแต่งซ่อมแซม
ทับถมกันมาหลายฝี มือหลายสมัย จึงมีลกั ษณะแปลกไปจากหุ่นกระบอกที่เห็นโดยทัว่ ไป43

ภาพที่ 17 ลักษณะของหุ่นกระบอกของนายเหน่ง ที่สืบทอดมาจนถึง นางเชวง อ่อนละม้าย ในปัจจุบนั
ที่มา : หุ่นกระบอกโบราณ คณะแม่ ชะเวง นครสวรรค์, เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://thaishowtv.blogspot.com/2010/02/blog-post.html

ภาพที่ 18 การแสดงหุ่นกระบอกของ คณะแม่เชวง จังหวัดนครสวรรค์
ที่มา : หุ่นกระบอกโบราณ คณะแม่ ชะเวง นครสวรรค์, เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://thaishowtv.blogspot.com/2010/02/blog-post.htm
43

จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 150.
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3.2 หุ่นกระบอกคณะหม่อมราชวงศ์เถาะ
บุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งที่ทาํ ให้หุ่นกระบอกได้รับการบันทึก เป็ น หลักฐาน อีกทั้ง
ยังสันนิษฐานว่าเป็ นหุ่นกระบอกคณะแรกของกรุ งเทพฯ แม้วา่ การเล่นหุ่นกระบอกจะมีมาแล้วตาม
หัวเมือง เนื่องจากในปี พ .ศ.2435 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จไป
ตรวจราชการเมืองเหนือ หม่อมราชวงศ์เถาะได้ตามเสด็จด้วยในฐานะ พระพีเ่ ลี้ยงพระโอรส ของ
เสด็จในกรม เมื่อได้มีโอกาสพบหุ่นกระบอกทางหัวเมืองเหนือ จึงได้นาํ แบบอย่างมาสร้างหุ่น ทําให้
เกิดหุ่นคณะคุณเถาะขึ้น
หุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศ์เถาะ หรื อที่เรี ยกว่าหุ่นคุณเถาะ เป็ นหุ่นกระบอกที่
ทําขึ้นในปี พ.ศ. 2436 ซึ่งถือเป็ นหุ่นกระบอกคณะแรกของกรุ งเทพฯ และเป็ นที่รู้จกั รํ่าลือกันใน
สมัยนั้น เพราะถึงแม้วา่ หุ่นกระบอกตามหัวเมืองจะมีเล่นกันก่อนหน้านี้แล้ว แต่หุ่นหม่อม ราชวงศ์
เถาะ ก็เป็ นของใหม่สาํ หรับคนในกรุ งเทพฯ อีกทั้งคงจะสร้างตัวหุ่นและฉากประกอบการแสดงได้
งดงามกว่าหุ่นที่เล่นตาม หัวเมือง คนทัว่ ไปจึงนิยมดูกนั มาก เป็ นเหตุให้เกิดหุ่นกระบอกคณะอื่นๆ
ตามมาอีกหลายคณะในยุคเดียวกัน
ประวัติความเป็ นมาของหม่อมราชวงศ์เถาะไม่ค่อยชัดเจนเนื่องจากไม่อาจสรุ ปได้
ว่าสกุลของท่าน คือ "พยัคเสนา" จากได้รับการบอกเล่าของ คุณวราห์ โรจนวิภาต ซึ่งมีศกั ดิ์เป็ น
เหลนของหม่อมราชวงศ์เถาะ ยืนยันว่าหม่อมราชวงศ์เถาะมิได้ใช้สกุลว่า "พยัคฆเสนา" ดังที่ได้
บรรยายไว้ในหนังสือ "การละเล่นของไทย" ของนายมนตรี ตราโมท หากมีนามสกุลว่า "ปาลกะ
วงศ์" ตามสกุลที่สืบมา44 หม่อมราชวงศ์เถาะ เป็ นบุตรของ หม่อมเจ้าชายจักรจัน่ ปาลกะวงศ์ โอรส
ของกรมหมื่นนราเทเวศร์ (ทองปาน )ต้นราชสกุลปาลกะวงศ์ กับ เจ้าหญิงมะเดื่อ ผูเ้ ป็ นธิดาของ
สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมขุนอินทรพิทกั ษ์ ) จุย้ ( พระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช
เมื่อสืบค้นจากหนังสือราชสกุลวงศ์ได้พบชื่อพระบิดาของหม่อมราชวงศ์เถาะ อีกทั้งบ้านของท่าน
อยูแ่ ถววัดดุสิตตาราม ซึ่งเป็ นที่พาํ นักของเจ้านายฝ่ ายวังหลัง ซึ่งมีความเป็ นไปได้วา่ หม่อมราชวงศ์
เถาะ สืบเชื้อสายมาจากราชสกุลปาลกะวงศ์ อันเป็ นเชื้อสายมาจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
(วังหลัง) ซึ่งสามารถเขียน แผนผังได้ดงั นี้ เพือ่ ง่ายต่อความเข้าใจ

44

เรื่ องเดียวกัน, 156.
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สมเด็จเจ้ าฟ้า กรมพระยาอนุรักษ์ เทเวศ์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
กรมพระราชวังหลังในรัชกาลที่ 1 (พระนามเดิม ทองอิน)

พระอัครชายา
(เจ้าครอกข้างในทองอยู)่

สมเด็จเจ้ าฟ้า กรมขุนอินทรพิทักษ์
พระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระเจ้าตากสิ น
(พระนามเดิม จุย้ )

พระสัมพันธวงศ์ เธอ พระองค์เจ้ าปาน กรมหมื่นนราเทเวศร์
(พระนามเดิม ทองปาน )ต้นราชสกุลปาลกะวงศ์

เจ้ าหญิงมะเดือ่

หม่ อมเจ้ าชายจักรจั่น

หม่ อมไม่ ทราบนาม

หม่ อมราชวงศ์ เถาะ ปาลกะวงศ์

แผงผังที่ 1 แสดงลําดับสายสกุลของหม่อมราชวงศ์เถาะ ปาลกะวงศ์
การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองเหนือ ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ใน
ปี พ.ศ. 2435 พระยาศรี ธรรมศุภราช ) ครุ ธ หงสนันท์( ผูส้ าํ เร็จราชการเมืองสุโขทัย ได้จดั หุ่น
กระบอกมาเล่นให้ทอดพระเนตร เมื่อคราวกลับมาถึงกรุ งเทพ หม่อมราชวงศ์เถาะเกิดความคิดที่จะ
เล่นหุ่น จึงทูลขอทุนทรัพย์จากสมเด็จ ในกรมไปลงทุนทํา ทําให้ เกิดหุ่นกระบอกขึ้นในกรุ งเทพ
เรี ยกว่า หุ่นคุณเถาะ ดังปรากฏในสาสน์สมเด็จ ความว่า
แต่เมื่อกลับมากรุ งเทพฯได้สกั หน่อยหนึ่ง ชายกลางป่ วยสิ้ นชีพ คุณเถาะเกิดความคิดจะ
เล่นหุ่นยืมเงินหม่อมฉันได้ลงทุนทํา ก็เกิดมีหุ่นกระบอกขึ้นในกรุ งเทพฯ ราวพ.ศ. ๒๔๓๖
แต่แรกมักเรี ยกว่า “หุ่นคุณเถาะ” ด้วยประการฉะนี้45

หุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศ์เถาะมีชื่อเสียงว่าสวยงามและเป็ นหุ่นกระบอกคณะ
แรกของกรุ งเทพที่เคยได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาที่บางปะอิน
ดัง
45

สมเด็จฯกรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์และสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสน์
สมเด็จ, เล่ม 9, 346 - 347.
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ปรากฏในสาส์นสมเด็จ ความว่าว่า “ หุ่นคุณเถาะนั้นได้เห็นเป็ นครั้งแรกที่ไหน ฝ่ าบาทนําไปเล่น
ถวาย ดูเหมือนที่บางปะอิน จะเป็ นงานอะไรก็ลืมไปเสียแล้ว”46 (งานบางปะอิน) ที่สมเด็จเจ้าฟ้ ากรม
พระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ ทรงเอ่ยถึงนี้ปรากฏหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10
แผ่นที่ 27 วันที่ 1 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก 112 หน้า 285 ดังนี้
วันที่ 19 กันยายน รัตนโกสิ นทร์ ศก 112 เวลายํ่าคํ่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
ออกพระที่นง่ั วโรพาษพิมาน ประทับที่ปรําริ มนํ้าข้างตพานเสด็จ โปรดเกล้าฯ ให้เรี ยกเรื อ
แข่ง... เมื่อเรื อแข่งแล้ว เริ่ มมีการเล่นที่ลานพระที่นงั่ วโรพาษพิมาน และในสระมีแตรวงพิณ
พาทย์ ทแย แลเพลงแคนต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทอดพระเนตรหุ่น (เลียนอย่าง)
เมืองเหนือจนเวลาทุ่มเศษ เสด็จขึ้นประทับในพระที่นงั่ วโรพาษพิมาน47

หุ่น “เลียนอย่าง ” เมืองเหนือนี้ สันนิษฐานว่าก็คือหุ่นของ หม่อมราชวงศ์เถาะ
นัน่ เอง อาจเป็ นไปได้วา่ ในสมัยนั้นยังไม่ได้เรี ยกว่าหุ่นกระบอก
หม่อมราชวงศ์เถาะ ยังเคยสร้างหุ่นกระบอกถวาย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ าอัษฏางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา เมื่อยังทรงพระเยาว์ ซึ่งเป็ นที่โปรดปรานและถูก
พระทัยเป็ นอย่างมาก ในส่วนของการเชิดหุ่น คนเชิดหุ่นในคณะของ หม่อมราชวงศ์เถาะ คือ แม่
เคลือบ ผูม้ ีชื่อเสียงในด้านการเชิดหุ่นที่มีความอ่อนช้อย งดงาม และขับร้องได้อย่างไพเราะ
ดัง
ปรากฏในสาสน์สมเด็จ ว่า“เรื่ องหุ่นกระบอก เรี ยกว่าหุ่นคุณเถาะนั้น เกล้ากระหม่อมทราบดี คนเล่น
ก็ทราบว่าชื่อนางเคลือบ”48
นอกจากแม่เคลือบแล้วก็ยงั มี นายเปี ยก ประเสริ ฐกุล ผูท้ ี่มีชื่อเสียงมากที่สุดคน
หนึ่งในวงการหุ่นไทย แต่เดิมเป็ นเด็กในบ้านของ หม่อมราชวงศ์เถาะ ทําหน้าที่คุมเครื่ องโขนและ
เป็ นผูเ้ ชิดหุ่นคนสําคัญอีกคนหนึ่ง ต่อมา นายเปี ยก ผูน้ ้ ี ได้ต้งั คณะหุ่นของตนเองขึ้นมา ซึ่งจะกล่าว
ประวัติคณะหุ่นกระบอกของนายเปี ยกในหัวข้อต่อไป หม่อมราชวงศ์เถาะมีภรรยาชื่อ คุณทิพย์ เป็ น
ผูด้ ูแลและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในคณะ เมื่อคุณทิพย์ถึงแก่กรรม กิจการการแสดงหุ่นของคุณเถาะก็
เริ่ มซบเซาลง จนต้องยกเลิกกิจการและได้ขายหุ่นกระบอกทุกตัวไป หลังจากเลิกเล่นหุ่นไม่นาน
หม่อมราชวงศ์เถาะก็ถึงแก่กรรม
46

เรื่ องเดียวกัน, 363.
47
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 154-155.
48
สมเด็จฯกรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์และสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสน์
สมเด็จ, เล่ม 9, 363.
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3.3 หุ่นกระบอกคณะนายเปี ยก ประเสริ ฐกุล
หุ่นกระบอกคณะนายเปี ยก เกิดขึ้นหลังจากคณะหุ่นของ หม่อมราชวงศ์เถาะ หรื อ
อาจกล่าวได้วา่ เป็ นหุ่นกระบอกที่แตกแขนงออกมาจากคณะหุ่น หม่อมราชวงศ์เถาะ "นายเปี ยกผู ้
ก่อตั้งคณะ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2420 ต้นสมัยรัชกาลที่ 5 บ้านเกิดอยูข่ า้ งวัดเสาประโคน หรื อ วัดดุสิตตา
รามเชิงสะพานพระปิ่ นเกล้าในปั จจุบนั พ่อชื่อนุย้ แม่ชื่ออิ่ม" 49 เดิมเป็ นเด็ก คุมเครื่ องโขน หม่อม
ราชวงศ์เถาะ ตั้งแต่ยงั ไม่ได้สร้างหุ่น และมีญาติผพู ้ ที่ ี่เป็ นคนเชิดหุ่นอยูใ่ นคณะชื่อว่า “แม่เคลือบ ”
หลังจากการก่อตั้ง คณะหุ่นหม่อมราชวงศ์เถาะ แล้ว นายเปี ยกจึงเริ่ มหัดเชิดหุ่นจนเป็ น โดยเริ่ มจาก
การเชิดหุ่นตัวตลกก่อน และจึงค่อยๆ หัดการเชิดหุ่นตัวพระ นาง และยักษ์ตามลําดับ กล่าวได้วา่ นาย
เปี ยก เชิดหุ่นได้ดีต้งั แต่อายุ 16 ปี เท่านั้น ซึ่งถือว่าอายุยงั น้อย การแสดงหุ่นครั้งแรกที่พระราชวังบาง
ปะอินในงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อ ปี พ.ศ. 2436 มี
การเล่นหุ่นเรื่ อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอน แต่งงานพระไวย "นายเปี ยก ได้เชิดหุ่นขุนช้างซึ่งเป็ นตัวตลก
ปรากฏว่าบทเจราจาเป็ นที่ตอ้ งพระทัยพระเจ้าอยูห่ วั และข้าราชบริ พารที่ตามเสด็จ จึงพระราชทาน
เงิน 1 ถุงเป็ นรางวัลพิเศษสําหรับบทตลก" 50 "ใครมีงาน หาหุ่นคุณเถาะไปเล่น มักกําชับว่าต้องเอา
นายเปี ยกไปเชิดด้วย"51
ในปี พ .ศ.2440 นายเปี ยกได้แต่งงานมีครอบครัวกับ “แม่มิ่ง ” ผูเ้ คยเป็ นละครของ
พระองค์เจ้าเฉิดโฉมฯ พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั นายเปี ยกจึงคิดสร้างหุ่น
กระบอกขึ้นเป็ นของตนเอง เมื่อปี พ .ศ.2442 ซึ่งในขณะนั้นนายเปี ยกมีอายุได้ 22 ปี และได้คิดสร้าง
หุ่นกระบอกเพือ่ ใช้แสดงเองดังความว่า
แรกทีเริ่ มสร้างหุ่นต้อง “แอบ”สร้างมิให้คุณเถาะผูเ้ ป็ นเจ้านายทราบ ด้วยคนแต่ก่อนถือ
ว่าเป็ นการแข็งข้อหรื อ “ตั้งตน” เอาใจออกห่างเจ้านาย อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเถาะเห็นว่านาย
เปี ยกมีความตั้งใจจริ งและรักในอาชีพและศิลป ะการเล่นหุ่นกระบอก ถึงแม้จะด่าว่าใน
ระยะแรก แต่ก็อนุโมทนาและนิยมยินดี52

ด้วยเหตุน้ ีหุ่นคณะนายเปี ยกจึงเป็ นหุ่นคณะเกิดใหม่ ที่แตกสายมาจากหุ่นกระบอกของ
หม่อมราชวงศ์เถาะ และร่ วมสมัยเดียวกับหุ่นกระบอกทุกคณะที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น หุ่นพระองค์
49

อเนก นาวิกมูล, “หุ่นมีตวั ,” อนุสารอสท. 20, 12 (กรกฎาคม, 2523) : 52.
50
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 157.
51
อเนก นาวิกมูล, “หุ่นมีตวั ,”, 54.
52
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 190.
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เจ้าสุทศั น์ฯ หุ่นจางวางต่อ หุ่นจางวางสอน หุ่นนายวิง เป็ นต้น หุ่นคณะนายเปี ยกเป็ นที่นิยมมาก
เนื่องจากเชิดหุ่นได้อย่างอ่อนช้อยคล้ายละคร เนื่องจาก แม่มิ่งภรรยานายเปี ยก เคยเล่นละครมาก่อน
จึงได้ดดั แปลงผสมผสานท่าทางการเชิดหุ่นกับท่ารําละครเข้าด้วยกันทําให้สามารถเชิดหุ่นได้อย่าง
สวยงาม

ภาพที่ 19 นายเปี ยก ประเสริ ฐกุล ผูก้ ่อตั้งคณะหุ่นกระบอกนายเปี ยกที่มีชื่อเสี ยงในอดีต
ที่มา : อเนก นาวิกมูล, หุ่นเมืองไทย (กรุ งเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์, 2547), 37.

การสร้างหุ่นกระบอกชุดแรกของนายเปี ยก ตามคําบอกเล่าของ ครู ช้ืน สกุลแก้ว
บุตรสาวของนายเปี ยก เล่าว่า
ผูส้ ร้างหุ่นชุดแรกนั้นมีดว้ ยกัน 2 คน คือ ครู มณี เป็ นสตรี และเป็ นช่างปั้น ครู ศิริ เป็ นช่างทํา
หัวโขนที่มีชื่อเสี ยงมาก ศีรษะหุ่นกระบอกของนายเปี ยก ที่เป็ นหัวพระ หัวนาง หัวพราหมณ์
เกสร หัวกุมาร หัวอุศเรน ที่เป็ นหน้าแบบละครล้วนเป็ นฝี มือของครู มณี ท้งั สิ้ น หัวหุ่นฝี มือครู
มณี ใช้วสั ดุที่เป็ นกระดาษ ข้างในกะโหลกกลวง ใช้ข้ ีผ้ งึ ผสมชันปั้นแต่งแล้วจึงปิ ดกระดาษ
เขียนสี อีกทั้งมีลกั ษณะเป็ นหน้าอย่างมนุษย์ ไม่ทาํ หน้าทรงมะตูมแบบอย่างโบราณ ส่วนศีรษะ
หุ่นที่ครู สิริสร้างนั้นมี ศีรษะพระฤๅษี รวมทั้งหัวยักษ์และหัวลิง ใช้วสั ดุที่เป็ นไม้สกั แกะเป็ น

37
ส่วนหัวและปั้นแต่งด้วยรัก ปิ ดกระดาษเขียนสี ส่วนเสื้ อหุ่นและมือของหุ่นนั้น แม่มิ่ง ภรรยา
ของนายเปี ยกเป็ นผูส้ ร้างขึ้นเอง มือหุ่นของคณะนายเปี ยกมือขวาของตัวพระที่ถืออาวุธแกะ
ด้วยไม้ แต่มือซ้ายที่ต้งั วงรําทําด้วยหนัง คือใช้หนังวัวหรื อควายที่ขดู ขนออกสิ้ น แล้วมาแช่น้ าํ
อยูห่ ลายอาทิตย์ จนหนังนุ่ม จึงเอามาตัดเป็ นรู ปมือมีนิ้ว จึงเอาลวดพันจนงอ เหมือนมือกําลังรํา
นําไปตากแดดให้คงที่ เมื่อแกะลวดออกแล้วปิ ดกระดาษทาสี ฝนสี
ุ่ ขาว 53

ภาพที่ 20 จักรพันธุ์ ขณะเชิดหุ่นกับครู ช้ืน (ชูศรี ) สกุลแก้ว ทายาทผูส้ ื บทอดหุ่นกระบอกจากนายเปี ยก ผู้
เป็ นพ่อ
ที่มา : คิดถึงคุณยายชื้น สกุลแก้ ว ปรมาจารย์ ด้านหุ่นกระบอก, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://mblog.manager.co.th/suriya105/th-54589/

หุ่นกระบอกชุดแรกของ นายเปี ยก ใช้เชิดมาได้ 15 ปี คือ พ.ศ. 2457 นายเปี ยก รู ้สึก
ว่าหุ่นมีขนาดเล็กเกินไปทําให้ผชู ้ มที่อยูไ่ กลมองเห็นไม่ชดั ดังนั้นเขาจึงสร้างหุ่นขึ้นใหม่อีกชุด
เรี ยกว่า “หุ่นละครเล็ก” มีแขนและขาเหมือนละครจริ ง และนําออกแสดงหลังจากสงครามโลกครั้งที่
2 สงบ หุ่นกระบอกชุดแรกจึงถูกเก็บไว้ไม่ได้ถูกนําออกมาแสดงอีกเลย จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2495 ใน
รายการของสถานีโทรทัศน์ หุ่นกระบอกชุดแรกของ นายเปี ยก ได้ถูกนําออกมาแสดงอีกครั้งโดย
เล่นเรื่ อง พระอภัยมณี เป็ นตอนยาว และต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ก็ได้กลับไปแสดงทางโทรทัศน์อีก
ครั้งในท้องเรื่ องเดิม หลังจากนายเปี ยก ประเสริ ฐกุล ถึงแก่กรรม ในปี พ.ศ. 2502 หุ่นกระบอกคณะ
นายเปี ยกได้อยูใ่ นความดูแลของบุตรสาวคือ น.ส. หว่า ประเสริ ฐกุล (พีส่ าวของครู ชื้น สกุลแก้ว)
และตกอยูใ่ นความดูแลของครู ช้ืน สกุลแก้ว หลังจาก น.ส. หว่า ถึงแก่กรรม จนถึงปี พ.ศ. 2519 ครู
53

เรื่ องเดียวกัน, 191 - 192.
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ชื้นได้ขายหุ่นกระบอกชุดแรกให้แก่ จักรพันธุ์ โปษยกฤต ซึ่งเขาได้นาํ หุ่นเหล่านั้นมาซ่อมแซม อีก
ทั้งยังสร้างตัวหุ่นเพิม่ เติมขึ้นอีก ต่อมาจักรพันธุไ์ ด้นาํ หุ่นชุดนี้ออกแสดง เรื่ องพระอภัยมณี ตอนหนี
ผีเสื้อสมุทร ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งนับได้วา่ เป็ นการเกิดหุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยก
ฤต และคณะขึ้น

ภาพที่ 21 หุ่นกระบอกอาเหย็ก หุ่นตัวตลก (ตัวกาก) ที่สร้างชื่อเสี ยงให้คณะนายเปี ยกในอดีต
ที่มา : ยูร กมลเสรี , คุณยายหุ่นกระบอก (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 39.

ภาพที่ 22 หุ่นกระบอกนายโรง (ตัวพระ) คณะนายเปี ยก
ที่มา : ยูร กมลเสรี , คุณยายหุ่นกระบอก (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 41.

39

ภาพที่ 23 หุ่นกระบอกนางผีเสื้ อสมุทร คณะนายเปี ยก
ที่มา : ยูร กมลเสรี , คุณยายหุ่นกระบอก (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 45.

ภาพที่ 24 หุ่นกระบอกพระฤๅษี หุ่นกระบอกรุ่ นแรกของคณะนายเปี ยก
ที่มา : ยูร กมลเสรี , คุณยายหุ่นกระบอก (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 47.

40

ภาพที่ 25 หุ่นกระบอกสิ นสมุทร หุ่นกระบอกรุ่ นแรกของคณะนายเปี ยก
ที่มา : ยูร กมลเสรี , คุณยายหุ่นกระบอก (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 47.

3.4 หุ่นกระบอกคณะเชิดชูชาํ นาญศิลป
หุ่นกระบอกคณะเชิดชูชาํ นาญศิลปก่อตั้งโดย ครู วงษ์ รวมสุข ที่อาํ เภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ครู วงษ์ รวมสุข ซึ่งแก่กว่าครู ช้ืนไม่กี่ปี เกิดที่บา้ นข้างวัดเพชรสมุทร ปลาย
สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม พ .ศ. 2451 ท่านเป็ นบุตรคนที่ 6 ของนายสว่าง นางสมบูรณ์
รวมสุข จากจํานวนบุตรธิดา 13 คน ซึ่งเป็ นหญิง 7 คน ชาย 6 คน ครู วงษ์ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ .ศ. 2537 อายุ 86 ปี ครู วงษ์ เริ่ มหัดเชิดหุ่นกระบอกกับแม่เคลือบผูเ้ ป็ นต้น
เสียงหุ่นกระบอกของหม่อมราชวงศ์เถาะ โดยแม่เคลือบย้ายไปใช้ชีวติ บั้นปลายที่จงั หวัด
สมุทรสงคราม และได้หดั ให้ในคนละแวกนั้นเชิดหุ่น จนตั้งเป็ นคณะแล้วคุมกันออกแสดง ซึ่งครู
วงษ์ก็เป็ นเด็กร่ วมอยูใ่ นคณะของแม่เคลือบด้วย โดยเริ่ มเชิดเป็ นตัวประกอบและตัวกาก ตัวเขน จน
เลื่อนฐานะขึ้นมาได้เชิดหุ่นตัวดี เมื่อครู วงษ์ได้หลักการเชิดหุ่นจากแม่เคลือบแล้วจึงฝึ กต่อเอาเอง
ด้วยใจรักจนสามารถบังคับไม้กระบอกหุ่นได้อย่างชํานาญภายหลัง เมื่อปี พ.ศ. 2475 มีผมู ้ าขอให้ครู
วงษ์ไปสอนเชิดหุ่นที่ตาํ บลแควอ้อม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผูห้ าคือแม่กลีบ เนติ
พักตร์ ซึ่งมีใจรักหุ่นกระบอก ถึงกับแกะหน้าหุ่นเองทั้งโรง ครู วงษ์ได้ไปหัดหุ่นให้กบั คณะแม่กลีบ
สร้างตัวหุ่นและฉากจนสามารถออกเล่นรับงาน และในที่สุดก็ได้รับช่วงต่อเป็ นหัวหน้าคณะหุ่น
เป็ นที่รู้จกั กันในชื่อว่า "หุ่นนายวงษ์" หรื อ "หุ่นตาวงษ์"
เมื่อเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2520 ครู วงษ์ได้รับเชิญจากหุ่นกระบอกสมัครเล่นคณะ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ให้มาร่ วมเชิดในฐานะครู อาวุโส ในการแสดงหุ่นกระบอกเรื่ องรามเกียรติ์ตอน
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นางลอย ณ วังสวนผักกาด และต่อมาในปี พ.ศ. 2521 หอศิลป์ พีระศรี ได้เชิญหุ่นกระบอกคณะชูเชิด
ชํานาญศิลป ของครู วงษ์ รวมสุข ให้มาแสดงหุ่นเรื่ องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้ อ ณ หอศิลป์ พีระ
ศรี 2 รอบ ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างคับคัง่ และยังได้รับเชิญมาแสดงในรายการของ ดร.อุทิศ
นาคสวัสดิ์ ทางโทรทัศน์ เรื่ องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้ อ อีกหลายครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522
ตัวหุ่นกระบอกของคณะเชิดชูชาํ นาญศิลป จะมีขนาดใหญ่กว่าหุ่นกระบอกคณะ
อื่นๆเล็กน้อย ทั้งการสร้างหุ่น ฉากและการแสดงก็เป็ นลักษณะแบบหุ่นกระบอก "พื้นบ้าน" โดย
แท้จริ ง คือไม่เน้นความวิจิตรของตัวหุ่น ฉาก เครื่ องประกอบฉาก ตลอดจนการร่ ายรํา ตัวหุ่นนาง
ผีเสื้อสมุทรทําหัวเป็ นผมกระเซิงและมีหน้าอก (นม) ห้อยโผล่ออกมาจากผ้าห่มนางเหมือนหุ่นตัว
ตลก และเล่นสนุกคะนองเต็มที่ ส่วนหัวหุ่นตัวพระตัวนางอื่นๆ ก็แกะด้วยไม้ท้งั แท่ง หัวตัวตลกบาง
ตัวทําปากอ้าได้หุบได้สาํ หรับบทเจรจา ทางร้องเพลงหุ่นเคล้าซออูข้ องคณะคณะเชิดชูชาํ นาญศิลป มี
ทางร้องที่ไพเราะแปลกออกไปจากที่ร้องๆ กันอยูโ่ ดยมาก โดยเฉพาะเมื่อเริ่ ม "ร้องท้าว" จะฟังดู
แปลกเป็ นอีกสกุลช่างหนึ่งทีเดียว ข้อที่น่าสังเกตก็คือ แม้หุ่นของครู วงษ์ จะออกมาในรู ปของ
การละเล่นแบบพื้นบ้านไม่พถิ ีพถิ นั ในความงดงามของตัวหุ่นหรื อเครื่ องประกอบการแสดง แต่ครู
วงษ์ก็เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการถ่ายทอดและให้ "หลัก" ในการเชิดเบื้องต้น ตลอดจนกลเม็ด
ต่างๆ ของการเชิดหุ่นได้เป็ นอย่างดี54

ภาพที่ 26 ครู วงษ์ รวมสุข ผูก้ ่อตั้งหุ่นกระบอกคณะเชิดชูชาํ นาญศิลป
ที่มา : คณะหุ่นกระบอก, เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จากhttp://kanchanapisek.or.th/kp6/
sub/book/book.php?book=32&chap=2&page=t32-2infodetail09.html
54

เรื่ องเดียวกัน, 205 - 206.
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3.5 หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็ นจิตรกรอิสระ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ น 1 ใน 52 นายช่าง
เอกในรอบ 200 ปี แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ จักรพันธุเ์ กิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2486 เป็ นบุตรคน
สุดท้องจากจํานวนสองคนของ นายชุบและนางสว่างจันทร์ โปษยกฤต ครอบครัวของจักรพันธุ์ เป็ น
ผูท้ ี่รักและชื่นชมในศิลปะ หลายแขนง จักรพันธุช์ ื่นชอบอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยหลาย
ประการ กล่าวคือ ชอบฟังเพลงไทยดูโขนละคร และชอบอ่านวรรณคดีไทย อีกทั้งยังชอบเขียนภาพ
มาตั้งแต่เด็ก บิดามารดาเห็นพรสวรรค์ที่มีอยูข่ องบุตรชายจึงให้การสนับสนุน
เมื่ออายุได้ 8-9 ปี สมัยที่ศึกษาอยูช่ ้นั ปี ที่ 2 โรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย จักรพันธุ์ได้วาด
ภาพพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าวชิราลงกรณ์ ซึ่ งพระยาภรตราชา ผูบ้ งั คับ
การโรงเรี ยนในสมัยนั้นได้นาํ ตัวจักรพันธุ์และผลงานเข้าเฝ้ าทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เมื่ออายุได้ 16 บิดาพาไปฝากตัวให้เป็ นศิษย์ของ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ซึ่ ง
ได้รับคําแนะนําในเรื่ องวิธีการวาดเส้น และให้รู้จกั สังเกตสิ่ งต่างๆ ตามธรรมชาติ55

แต่เป็ นที่น่าเสียดาย ปี ที่จกั รพันธุไ์ ด้เข้าศึกษาต่อในคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นปี ที่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ถึงแก่กรรมพอดี ขณะที่
ศึกษาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยศิลปากร จักรพันธุ์ ได้รับทุนการศึกษาเรี ยนดีต้งั แต่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2
จนกระทัง่ เรี ยนจบหลักสูตร 5 ปี และ จักรพันธุ์ ได้รับพระราชทานปริ ญญาศิลปบัณฑิต สาขา
จิตรกรรม ในปี พ.ศ. 2511 จากงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติผลงานจิตรกรรมของจักรพันธุไ์ ด้รับ
รางวัล ได้แก่ งานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 16 ในปี พ.ศ. 2508 ภาพเหมือนวิสุตา ได้รับ
รางวัลเกียรตินิยมเหรี ยญทองแดง ซึ่งขณะนั้นจักรพันธุ์ ยังเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ในปี พ.ศ. 2509
ภาพเหมือน สุวรรณี ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรี ยญเงินจากงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่
17 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรี ยญเงิน จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (พ.ศ. 2512)
จากผลงานชื่อ กลุ่ม , 20 ปี พ.ศ. 2514 จากผลงานชื่อ ดวงตา , 21 (พ.ศ. 2515) จากผลงานชื่อ หลง
และ 22 (พ.ศ. 2517) จากผลงานชื่อ คนนัง่
จักรพันธุเ์ คยได้รับเชิญจากคณะมัณฑณศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนวิชาวิจยั ศิลปะไทยแก่นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 3 เป็ นเวลา 5 ปี

55

ณัฐดินี ชมภูเอี่ยม, "แฟ้ มศิลปิ น : จักรพันธุ์ โปษยกฤต," บรรณสารมศก.ท ปี ที่ 15, 12 (เมษายน 2543-มีนาคม 2544): 33.
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ภาพที่ 27 จักรพันธุ์ โปษยกฤต สวมชุดครุ ยบัณฑิตคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มา : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร
, เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.archives.su.ac.th/senior/sen60/chakrapan.htm

จักรพันธุ์ เป็ นผูม้ ีความรักและนิยมในศิลปกรรมของไทย ผลงานต่างๆ ของจักรพันธุ์
ได้แก่ งานจิตรกรรม ประณี ตศิลปกรรม และหุ่นกระบอก ล้วนแต่แสดงออกถึงความเป็ นไทยอย่าง
ชัดเจน ซึ่งจักรพันธุเ์ คยให้สมั ภาษณ์ไว้วา่
งานทุกอย่างที่ผมทําเป็ นงานที่ผมถนัด ผมชอบ อย่างการเขียนภาพนางในวรรณคดี ก็เป็ น
เพราะผมชอบอ่านวรรณคดี เช่นเรื่ องสังข์ทอง ผมชอบหุ่นกระบอก ผมก็ทาํ หุ่น หรื อจิตรกรรม
ไทยประเพณี ที่บงั เอิญผมก็ชอบด้วย ซึ่ งส่วนมากช่างเขียนที่เขียนภาพเหมือน เขาจะไม่เขียนรู ป
จิตรกรรมไทยประเพณี และคนที่เขียนรู ปจิตรกรรมไทยประเพณี ก็จะไม่มาเขียนภาพเหมือน
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แบบนี้ แต่บงั เอิญผมชอบทั้งสองอย่าง ทั้งหมดเป็ นเพราะผมชอบถึงได้ทาํ ไม่ได้มีอะไรที่
มากกว่าความชอบ”56

จักรพันธุม์ ีผลงานที่สาํ คัญมากมาย ได้แก่ ระหว่างปี พ.ศ. 2516 – 2517 สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้จกั รพันธุเ์ ขียนภาพจิตรกรรมไทย
ประเพณี จากวรรณคดี ลงบนผืนผ้า เพือ่ ประกอบเป็ นพระวิชนี 11 เล่ม หนึ่งในนั้นได้ถูกถวายแด่
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ อีกทั้งยังได้เข้าร่ วม ซ่อมแซมภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเรื่ องรามเกียรติ์ ณ ระเบียงวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ห้องที่
159 ตอนนางสีดาประสูติ
พระบุตรพระลบ และในปี เดียวกัน จักรพันธุไ์ ด้เขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี บนฉากไม้ปิดทอง
จากวรรณคดีเรื่ องอิเหนา 3 ตอน คือ อิเหนาลานางบุษบา บุษบาชมสวน และลมหอบบุษบา

ภาพที่ 28 ภาพ "มโนห์รา" ตอนพรานบุญจับนางมโนห์รา เทคนิคสี น้ าํ ผลงานของจักรพันธุ์ขณะศึกษาอยู่
ชั้นปี่ ที่ 3 คณะจิตรกรรม ฯ ในปี พ.ศ. 2508
ที่มา : นันทวัน หยุน่ , ชีวติ และผลงานของจักรพันธุ์ โปษยกฤต (กรุ งเทพฯ: นวลนาง, 2521), 81.

56

อินทีวร, "จักรพันธุ์ โปษยกฤตผูส้ ร้างสรรค์ศิลปะไทยเป็ นงานร่ วมสมัย ," บ้ านและ
สวน 27, 323 (สิงหาคม 2546): 210.
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ภาพที่ 29 ภาพเรื่ อง "อิเหนา" ตอนลมหอบบุษบา / อิเหนาลานางบุษบา เทคนิค สี ฝนบนฉากไม้
ุ่
ปิดทอง
ที่มา : นันทวัน หยุน่ , ชีวติ และผลงานของจักรพันธุ์ โปษยกฤต (กรุ งเทพฯ: นวลนาง, 2521), 54.

ผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ของจักรพันธุท์ ี่เป็ นการเขียนแบบใหม่ คือ การ
เขียนภาพจิตรกรรมไทยด้วยเทคนิคสีน้ าํ มัน นับว่าเป็ นการสร้างจิตรกรรมไทยที่ใช้เทคนิควิธีการที่
แตกต่าง จากการวาดจิตรกรรมไทยแบบโบราณที่ใช้สีฝุ่น ในเวลานั้นได้มีนิทรรศการทางศิลปกรรม
ของนักศึกษาคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจัดการแสดงนิทรรศการ
ศิลปสัญจรและได้มีโอกาสมาจัดแสดงที่จงั หวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลงานจิตรกรรมไทยพระเพณี ที่ใช้
เทคนิคใหม่น้ ี เป็ นเรื่ องราวของพระสุธมโนห์รา ตอน พรานบุญจับมโนห์รา จิตรกรรมไทยภาพนี้
เป็ นภาพซึ่งเขียนส่งในรายวิชาวิจยั ศิลปะไทยของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และใช้เป็ นงานส่งสอบปลาย
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ภาค ซึ่งอาจารย์เฟื้ อ หริ พทิ กั ษ์ ผูส้ อนในรายวิชานี้ ได้ให้คาํ สัง่ ในการทํางานโดยนักศึกษาหาเนื้ อหา
และจัดทําองค์ประกอบเอง57

ภาพที่ 30 ภาพเรื่ อง พระสุธน-มโนห์รา / พระสุธนเลือกคู่ เทคนิคสี น้ าํ มัน ประดับภายในห้องเสวย
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศ์
ที่มา : มาณพ อิศรเดช , " จิตรกรรมที่ประดับภายในพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ฝีมือจักรพันธุ์
โปษยกฤต," ใน การแสดง ศิลปกรรม ครั้งที่ 16 ของอาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ, 15 กันยายน-5 ตุลาคม 2542 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2542), 75.
57

มาณพ อิศรเดช, "จิตรกรรมที่ประดับภายในพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ฝีมือ จักรพันธุ์
โปษยกฤต," ใน การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 16 ของอาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ, 15 กันยายน-5 ตุลาคม 2542 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2542), 75.
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ภาพที่ 31 ภาพเรื่ อง พระลอ / พระลอลงสวน เทคนิคสี น้ าํ มัน ประดับภายในห้องสําราญพระอิริยาบท พระ
ตําหนักภูพิงคราชนิเวศ์
ที่มา : มาณพ อิศรเดช " ,จิตรกรรมที่ประดับภายในพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ฝีมือจักรพันธุ์
โปษยกฤต ",ใน การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 16 ของอาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ ,15 กันยายน-5 ตุลาคม 2542 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2542), 76.
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ระหว่างปี พ.ศ. 2521 – 2525 จักรพันธุเ์ ขียนภาพสีน้ าํ พุทธประวัติต้งั แต่ ประสูติ
ตรัสรู ้และปริ นิพพาน ทั้งหมด 33 ภาพ เป็ นสมบัติส่วนตัวของผูม้ ีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2526 – 2529 จักรพันธุแ์ ละคณะได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรให้ซ่อมแซม
หุ่นหลวงในพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ ทั้งหมด 5 ตัว ซึ่งมีสภาพชํารุ ดทรุ ดโทรมอย่างมาก โดยได้รับ
การสนับสนุนจากบริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2538 กรมศิลปากรได้รับ
การสนับสนุนจากบริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทยอีกครั้ง ในการให้ทุนอนุรักษ์หุ่นวังหน้า ชุดรามเกียรติ์
จํานวนทั้งสิ้น 100 ตัว โดยมี จักรพันธุ์ และคณะรวม 22 คน เป็ นผูด้ าํ เนินการซ่อม ภายหลังการ
ซ่อมแล้วเสร็จจึงได้ส่งมอบคืนแก่กรมศิลปากร ในปี พ.ศ. 2540 จักรพันธุไ์ ด้รับการติดต่อจาก
พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ ในปี พ.ศ. 2533 อดีตเจ้าอาวาสวัดตรี ทศเทพ เพือ่ เขียนภาพจิตรกรรมฝา
ผนังให้กบั พระอุโบสถตรี มุขหลังใหม่ ซึ่งสร้างถวายเป็ นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
การสร้างหุ่นกระบอกของจักรพันธุจ์ ะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดแรงบันดาลใจที่จะ
สร้างผลงานวิจิตรศิลป์ เหล่านี้ข้ นึ มา ซึ่งความรักและความชอบหุ่นไทย เกิด จากการที่ได้เคยเห็นหุ่น
ไทยต่างๆ ในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ปรากฏในการให้ สัมภาษณ์ ว่า “สําหรับหุ่นกระบอกเป็ น
ความชอบที่ผกู พันมานาน เพราะผูใ้ หญ่พาไปเที่ยวที่ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ผมเห็นตัวหุ่นเล็กๆ
น่ารักดี ”58 ผลงานการสร้างหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ เกิดขึ้นจากความรักและความชอบหุ่น
กระบอกโดยพื้นฐานที่มีอยูแ่ ต่เดิม จากการบันทึกของจักรพันธุ์ ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่มีต่อการ
สร้างหุ่นกระบอกความว่า
ข้าพเจ้าได้เห็นหุ่นกระบอกครั้งแรกจากการแสดงของคณะนายเปี ยก ประเสริ ฐกุล เรื่ อง
พระอภัยมณี ทางโทรทัศน์ในราวปี ๒๔๙๕ – ๒๔๙๙ เมื่อแรกตั้งสถานีโทรทัศน์ข้ ึนใหม่
ขณะนั้นข้าพเจ้าอายุได้ ๑๒ ปี ศึกษาอยูช่ ้นั มัธยมปี ที่ ๓ โรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย หลังจากที่
เห็นการแสดงหุ่นกระบอกในครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้ทาํ หุ่นกระบอกขึ้นเองบ้างด้วยวัสดุต่างๆ เช่น
เปลือกหอย เปลือกไข่ ไม้ระกํา ใช้ดา้ มพู่กนั ที่เสี ยแล้วเป็ นแกนตัว และไม้กา้ นธูปเป็ นตะเกียบ
และทําฉากหุ่นมีประตูสาํ หรับหุ่นเข้าออก เป็ นหุ่นโรงเล็กๆชนิด “เล่นเองดูเอง ” โดยดูจาก
กระจกเงา เมื่อศึกษาอยูใ่ นคณะจิตรกรรมประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักสูตรที่
จะต้องไปศึกษาศิลปกรรมไทยที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทําให้ได้เห็นหุ่นต่างๆ ที่เป็ นวัตถุอีก
มากข้าพเจ้าจึงได้ทาํ หุ่นกระบอกตัวเล็กสูงประมาณ ๑คืบขึ้น ๑โรง ใช้ไม้ซาง เป็ นลําตัวแทน
58

อินทีวร, บ้ านและสวน 27, 210
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ไม้กระบอก ใช้ดา้ มพู่กนั เป็ นตะเกียบ และได้เขียนฉากทําโรงขนาดย่อมให้พอเหมาะกับหัวหุ่น
ขึ้นอีกด้วย59

ภาพที่ 32 หัวหุ่นกระบอก ผลงานในวัยเด็กของจักรพันธุ์ ประดิษฐ์จากวัสดุใกล้ตวั
ที่มา : พลอยแกมเพชร, จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปิ นแห่ งชาติ (กรุ งเทพฯ: ศรี สารา, 2544), 8.

ภาพที่ 33 หัวตุ๊กตาประดิษฐ์จากเปลือกหอย ผลงานของจักรพันธุ์ในวัยเยาว์
ที่มา : พลอยแกมเพชร, จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปิ นแห่ งชาติ (กรุ งเทพฯ: ศรี สารา, 2544), 8.

59

จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,หุ่นไทย, 210.
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การได้รับชมหุ่นกระบอกคณะนายเปี ยกที่ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ ในปี พ .ศ.
2495 นับได้วา่ เป็ นประสบการณ์ในวัยเยาว์ของจักรพันธุ์ ซึ่งทําให้เกิดความรักความชอบในหุ่น
กระบอก และเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่กระตุน้ ให้เกิดการสร้างหุ่นกระบอกขึ้น หากแต่การทดลองสร้าง
ครั้งแรกนั้นยังเป็ นเพียงอยูใ่ นขั้นตอนของการทดลองซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้เห็นเท่านั้น ต่
มาเมื่อจักรพันธุ์ กําลังศึกษาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยศิลปากร เขามีโอกาสได้เห็นกับหุ่นกระบอกอีกครั้ง
และได้พบกับคุณครู ช้ืน สกุลแก้ว ทายาทผูส้ ร้างหุ่นของคณะนายเปี ยก ดังปรากฏในบันทึกของจักร
พันธุ์ ความว่า
ในปี พ ข้าพเ ๒๕๑๗ .ศ.จ้าได้มีโอกาสรู้จกั กับ คุณครู ช้ืน สกุลแก้ว ) ประเสริ ฐกุล (
เจ้าของหุ่ นกระบอกคณะนายเปี ยกฯ จึงได้เริ่ มสะสมศีรษะหุ่นของคณะนายเปี ยกฯ โดยครู ช้ืน
ได้กรุ ณาขายให้ ทั้งยังถ่ายทอดวิชาการเชิดหุ่นให้ดว้ ยเห็นว่าข้าพเจ้าสนใจในเรื่ องหุ่น
กระบอก ข้าพเจ้าได้นาํ หัวหุ่นเก่าเหล่านั้นมาซ่อมจนสมบูรณ์ และเก็บไว้ในลักษณะศิลปวัตถุ
โบราณ60

ในปี พ .ศ.2519 ครู ช้ืน สกุลแก้ว ได้ขายศีรษะหุ่นกระบอกตัวเอกของคณะนาย
เปี ยกหลายตัว ยกเว้นหัวสินสมุทร พร้อมทั้งตูใ้ ส่หุ่นทั้งหมดให้แก่ จักรพันธุ์ หุ่นกระบอกเหล่านี้เป็ น
หุ่นชุดแรกที่นายเปี ยกสร้างขึ้น และได้ถูกซ่อมแซมใหม่ในภายหลัง หลังจากนั้น จึง wfh,uการสร้าง
หุ่นกระบอกคณะจักรพันธุ์ ในเวลาต่อมา
1. หัวพระฤาษีหน้าทอง
2. หัวพระใหญ่ ใช้เล่นเป็ นนายโรง เช่น พระอภัยมณี พระไชยเชษฐ์ พระสุวรรณ
หงส์
3. หัวพระเล็กสวมชฎายอดชัย ใช้เล่นเป็ นตัวศรี สุวรรณ หรื อบทครั้งเป็ นพระ
ลักษณวงศ์ พระสังข์
4. หัวนางสวมรัดเกล้า ใช้เล่นเป็ นตัวนางเอก เช่น )น่าจะหมายถึงรัดเกล้ายอด(
รจนา นางสุวรรณมาลี รัดเกล้านี้ สามารถเปลี่ยนยอดได้
5. หัวนางสวมรัดเกล้า ใช้เล่นเป็ นตัวนางตลาด เช่น (น่าจะเป็ นรัดเกล้าเปลว) นาง
ยีส่ ุ่น สามารถเปลี่ยนยอดได้
6. หัวสวมรัดเกล้า (หน้าใหญ่) ใช้เล่นเป็ นตัวแม่ เช่น นางมณฑา รัดเกล้านี้ สามารถ
เปลี่ยนยอดได้ (ไม่ได้ปิดกระดาษทับหน้าคงปล่อยให้เห็นเนื้อรักที่ช่างปั้ นปั้ นไว้แต่แรก)
7. หัวปั นจุเหร็จ ใช้เล่นเป็ นพระไวย หรื อ ไกรทอง
60

เรื่ องเดียวกัน, 210.
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8. หัวปั นจุเหร็จ ได้ทาํ การถอดปั นจุเร็จออก โดยนางชื้นได้จา้ งให้ นายชิตแก้ว(
)ดวงใหญ่ ทําชฎายอดชัยสวมแทน
9. หัวพราหมณ์มีกระบังหน้า ใช้เล่นเป็ นตัวพรามณ์เกสร พรามณ์เกศสุริยง
10. หัวกุมาร ใช้เล่นเป็ นสุดสาคร )ใหญ่(
11. หัวกุมาร ใช้เล่นเป็ นพระสังข์ )เล็ก(
12. หัวผีเสื้อสมุทร หน้าสีจนั ทร์ ผมปี ก ปากแสยะ ตาจระเข้
13. หัวแก้วหน้าม้า หน้าสีจนั ทร์ทาํ เป็ นหน้าม้าทั้งหัว
14. หัวยักษ์มงกุฏกระหนก หน้าสีเทา ปากขบ ตาจระเข้ เปลี่ยนเป็ น)หมึกสีมอ(
ภายหลัง
15. หัวผีเสื้อสมุทร หน้าเขียว ผมปี ก ปากแสยะ ตาจระเข้
16. หัวอินทรชิตมงกุฏยอดกาบไผ่ หน้าทอง ปากขบ ตาโพลง
17. หัวสุครี พมงกุฏยอดสะบัด หน้าสีชาด ปากอ้า ตาโพลง
18. หัวอุศเรน
19. หัวนางละเวง
20. หัวนางยุพาผกา
21. หัวนางรําพาส่าหรี
22. หัวพม่า
23. หัวจีนตัง๋
24. หัวลาว ใช้เล่นเป็ นพลายชุมพล และนางสร้อยฟ้ า
25. หัวอาเหยก ตัวตลกสําคัญของนายเปี ยก
26. ไอ้แกละ ตัวตลก
27. หัวขุนช้าง (หัวล้าน) มี 2 หัว
28. หัวตาเงือก
29. หัวยายเงือก
30. หัวลูกสาวเงือก สวมกระบังหน้า ผมยาว
31. หัวแขกเจ้าละมาน
32. หัวพระ สวมชฎายอดชัย ทําหน้าทรงมะตูมอย่างโบราณ
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ภาพที่ 34 หุ่นกระบอกที่ซ่อมแซม และหุ่นกระบอกที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการแสดงหุ่นกระบอกพระ
อภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้ อ
ที่มา : หุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณี, เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จากhttp://www.chakrabhand.
org/puppetry/index02.asp
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ภาพที่ 35 พระฤๅษีหน้าทองใช้ในการแสดงเรื่ องพระอภัยมณี ปัจจุบนั ใช้เป็ นหุ่นประกอบไหว้ครู

ภาพที่ 36 หุ่นกระบอกอุศเรนในเรื่ องพระอภัยมณี
ที่มา : หุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณี, เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.chakrabhand.org/puppetry/index02.asp
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ภาพที่ 37 หุ่นกระบอกนางละเวงในเรื่ องพระอภัยมณี
ที่มา : หุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณี, เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก
http://www.chakrabhand.org/puppetry/index02.asp

การสร้างหุ่นกระบอกของคณะจักรพันธุแ์ บ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก เป็ นการ
สร้างหัวหุ่นในชุดแรกที่สร้างขึ้นในคณะนี้สร้างด้วยปูนปลาสเตอร์และปูนนํ้ามัน ประดับลายด้วย
รัก ใช้ในการแสดงหุ่นเรื่ องพระอภัยมณี เพือ่ เป็ นการประหยัดเวลาในการสร้างหัวหุ่นเพิม่ เติม แต่
หุ่นชุดแรกเกิดปั ญหาในการเชิดเป็ นอย่างมากเนื่องจากหัวหุ่นมีน้ าํ หนักมาก ช่วงที่สอง จึงได้เปลี่ยน
มาใช้วสั ดุที่เป็ นไม้ ได้แก่ ไม้ลาํ พูและไม้สกั ซึ่งมีน้ าํ หนักไม่มากนัก มาแกะสลักเป็ นโครงหน้าและ
ปั้ นเติมด้วยขี้ผ้ งึ ประดับลายด้วยรัก ใช้ในการแสดงหุ่นเรื่ อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย และ ช่วงที่
สาม เป็ นการใช้วสั ดุที่ทนั สมัยและหาง่ายในปั จจุบนั คือการสร้างหุ่นด้วยอีพอ๊ กซี่ (สารเคมีที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาของเรซินกับ hardener) ผสมกับผงไม้ข้ ีกระดาษทราย ตกแต่งลายด้วยสีโป๊ วรถยนต์ (Putty)
ซึ่งใช้สร้างหุ่นกระบอกชุดสามก๊กกับตะเลงพ่าย แต่หุ่นที่สร้างจากขี้ผ้ งึ ปั้ นแต่งนั้นมีความบอบบาง
แตกหักง่ายอีกทั้งเรื่ องนํ้าหนักก็ยงั เป็ นเรื่ องสําคัญอยู่
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เสื้อหุ่นของคณะจักรพันธุน์ ้ นั มิได้ใช้เสื้อหุ่นของคณะนายเปี ยกเลย แต่ทาํ ขึ้นมา
ใหม่ท้งั สิ้น เนื่องจากเสื้อหุ่นเก่านั้นมีสภาพชํารุ ดอย่างมาก ในปี พ .ศ.2521 จักรพันธุไ์ ด้มีโอกาสรู ้จกั
กับ “ท่านอาจารย์เยือ้ น ภาณุทตั ” ซึ่งเป็ นครู การประณี ตศิลปะอาวุโส และเป็ นผูป้ ั กฉลองพระองค์
และผ้าปั กซึ่งใช้ในงานพระราชพิธีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั "ซึ่งท่านอาจารย์
เยือ้ นได้สอนกรรมวิธีในการปั กดิ้นเลื่อมทําลวดลายปั กให้แปลกๆ พิสดารออกไปซึ่งวิธีการปั กดิ้น
เลื่อมนี้มีประโยชน์ในการทําเสื้ อหุ่นไทย และหุ่นจีนเรื่ องสามก๊กในเวลาต่อมา"61

ภาพที่ 38 ท่านอาจารย์เยื้อน ภาณุทตั ผูถ้ า่ ยทอดวิชาการปักผ้าชั้นสูงให้แก่ จักรพันธุ์
ที่มา : มูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต, งานประณีตศิลป์ , เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556.
เข้าถึงได้จาก http://www.chakrabhand.org/chakrabhand/index04.asp

หลังจากได้ทาํ การสร้างหุ่นกระบอกชุดแรกครบ การแสดงหุ่นกระบอกของ
จักรพันธุค์ รั้งแรก ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 สมาคมแม่บา้ นอาสาจัดการแสดงหุ่นกระบอก
เรื่ องพระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้ อ เก็บรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล และกราบทูลเชิญสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา)
61

เรื่ องเดียวกัน, 219.
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เสด็จทอดพระเนตร ในปี พ.ศ. 2520 มูลนิธิจุมภฏ-พันธุท์ ิพย์บริ พตั ร และสมาคมคีตกวี ได้จดั การ
แสดงหุ่นกระบอกคณะจักรพันธุ์ เรื่ องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย ที่วงั สวนผักกาด รายได้เข้ามูลนิธิ
เพือ่ การกุศล จากนั้นจึงได้หยุดแสดงไประยะหนึ่ง และในเดือนกุมภาพันธุ์ ปี พ.ศ.
2522 หุ่น
กระบอกคณะจักรพันธุ์ ได้เดินทางไปที่จงั หวัดเชียงใหม่ เพือ่ แสดงหุ่นกระบอกเรื่ อง พระอภัยมณี
ตอน หนีนางผีเสื้อ อีกครั้ง เพือ่ เก็บเงินบํารุ งการกุศลให้กบั สมาคมผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์แห่งประเทศ
ไทย และในเดือนพฤษภาคม ปี เดียวกัน ได้แสดงหุ่นกระบอกเรื่ องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย อีกครั้ง
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 บางลําพู หลังจากนั้นก็ไม่มีการแสดงหุ่นอีกเลย
หากพิจารณาแล้วอาจสันนิษฐานได้วา่ หุ่นกระบอก ของนายเปี ยกเหล่านี้อาจได้รับ
รู ปแบบการสร้างหุ่นมาจากคณะหุ่นของหม่อมราชวงศ์เถาะ ปาลกะวงศ์ ซึ่งเป็ นผูน้ าํ หุ่นกระบอกเข้า
มาเผยแพร่ เป็ นคณะแรก เนื่องจากนายเปี ยกเคยอาศัย และเชิดหุ่นในคณะนี้ต้งั แต่ยงั เด็ก จึงได้สมั ผัส
และจดจําลักษณะของหุ่นได้ หลังจากก่อตั้งคณะของตนเองจึงได้สร้างหุ่นชุดแรกขึ้นซึ่งหุ่นเหล่านี้
เป็ นต้นแบบของหุ่นกระบอกให้คณะจักรพันธุ์ สิ่งที่น่าสนใจคือหุ่นตัวพระตัวนางของคณะนาย
เปี ยกตามบันทึกในหนังสือ "หุ่นไทย" ของจักรพันธุ์ ตรงลักษณะหน้าหุ่นไม่มีลกั ษณะหน้าอย่าง
โขนเหมือนหุ่นหลวง แต่มีลกั ษณะหน้าแบบละคร ซึ่งส่งผลต่อการสร้างลักษณะรู ปแบบหน้าละคร
ในหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก รู ปแบบหน้าละครและหน้ามนุษย์ที่เหมือนจริ งของหุ่นกระบอกชุดตะเลง
พ่ายในเวลาต่อมา
อิทธิพลสําคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาหุ่นกระบอกชุดสามก๊กในเวลาต่อมา อาจกล่าวได้
ว่าเป็ นผลสืบเนื่องมาจาก ในปี พ .ศ.2526 – 2529 เมื่อ จักรพันธุแ์ ละคณะได้รับมอบหมายจากกรม
ศิลปากรให้ทาํ การซ่อมแซมหุ่นหลวง ในพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งหุ่นเหล่านั้นอยูใ่ นสภาพที่
ชํารุ ดทรุ ดโทรมเป็ นอย่างมาก อีกทั้งจักรพันธุแ์ ละคณะได้มีโอกาสได้ซ่อมแซมโครงหุ่นหลวงที่ยงั
ไม่ได้การตกแต่ง จึงเป็ นโอกาสให้จกั รพันธุไ์ ด้ศึกษาเรี ยนรู ้ระบบกลไกการเคลื่อนไหวของหุ่น
หลวงในส่วนข้อมือของหุ่นหลวง ทําให้ในเวลาต่อมาหุ่นกระบอกชุดสามก๊กสามารถขยับข้อมือได้
ซึ่งต่างจากหุ่นกระบอกที่สร้างกันมาแต่โบราณที่มือของหุ่นกระบอกจะมีลกั ษณะตั้งวงและไม่
สามารถขยับได้
จนกระทัง่ เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2532 หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ
ซึ่งเป็ นหุ่นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ได้จดั แสดงที่ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย หุ่นกระบอก
ชุด สามก๊กได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามและวิจิตรอลังการ มาก ไม่วา่ จะเป็ นตัวของหุ่น
กระบอก ดนตรี การขับร้อง การเชิด และฉากที่ทาํ ให้การแสดงหุ่นสมบูรณ์ลงตัว และสอดประสาน
กับองค์ประกอบต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ดังคํากล่าวของพลตรี หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้กล่าว
ไว้วา่
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สําหรับตัวผม ซึ่ งมีความจํากัดในหลายๆทาง ผมไม่เคยดูหุ่นอะไรที่มีความประเสริ ฐ
เช่นเดียวกับหุ่นของคุณจักรพันธุ์ที่ได้นาํ มาแสดงในคราวนี้ ” “ตัวหุ่นแต่ละตัวนั้น เป็ น
ศิลปวัตถุที่งดงามวิจิตรจริ งๆ เพราะศิลปะที่ปรากฏอยูใ่ นตัวหุ่นทุกตัวนี้มีความงาม มีความ
วิจิตร มีความประณี ตทุกประการ สมที่จะยกขึ้นเป็ น ศิลปะคู่แผ่นดินได้62

ภาพที่ 39 จักรพันธุ์ กับ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในคราวรับชมการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

62

หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช, "ซอยสวนพลู," สยามรัฐ ( 31 มกราคม 2532): 2.
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วิวฒั นาการของหุ่นไทยแต่ละสมัย มีการถ่ายทอดและสืบเนื่องต่อกันมา จนถึงหุ่น
กระบอกซึ่งมาจากหัวเมืองเหนือ และเกิดขึ้นในภายหลังหุ่นหลวง และหุ่นวังหน้า หากแต่หุ่น
กระบอกยังคงมีการสืบเนื่องมาได้จนถึงปั จจุบนั ในขณะที่หุ่นสองประเภทซึ่งกล่าวมาข้างต้นนี้ ได้
สูญหายโดยไม่มีผทู ้ ี่สืบทอดต่อมาอีก หุ่นกระบอกเกิดขึ้นมาหลายคณะ ในคราวที่ หม่อมราชวงศ์
เถาะได้นาํ รู ปแบบของหุ่นกระบอกเข้ามาเผยแพร่ ในกรุ งเทพเป็ นคณะแรก การวิวฒั นาการของหุ่น
กระบอกก็ยงั คงดําเนินต่อมาเรื่ อยๆ จนขาดช่วงไประยะเวลาหนึ่ง จนกระทัง่ กระแสหุ่นกระบอกได้
เกิดขึ้นมาอีกครั้ง โดยการสร้างสรรค์หุ่นกระบอกที่สวยงามของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต

บทที่ 3
พัฒนาการหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ โปษยกฤต
หุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ เป็ นหุ่นกระบอกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
แตกต่างจากหุ่นกระบอกแบบโบราณที่ได้สร้างมา เนื่องจากรู ปแบบของหุ่นกระบอก ฉากและ
เครื่ องประกอบฉาก ดนตรี และการเชิดแสดง ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสมจริ งอีกทั้งยังช่วย
เสริ มอารมณ์ร่วมของผูช้ มให้คล้อยตามไปกับการแสดงหุ่น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนต้องอาศัย
ประสบการณ์ที่ได้สงั่ สม จากการที่จกั รพันธุแ์ ละคณะได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรให้ทาํ การ
ซ่อมแซมหุ่นหลวง ในพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งหุ่นเหล่านั้นอยูใ่ นสภาพชํารุ ดทรุ ดโทรมเป็ น
อย่างมาก อีกทั้งจักรพันธุแ์ ละคณะยังได้มีโอกาสได้ซ่อมแซมโครงหุ่นหลวงที่ยงั ไม่ได้รับการ
ตกแต่งในปี พ.ศ. 2526 - 2529 และการซ่อมแซมหุ่นกระบอกของครู ช้ืนเพือ่ การแสดงหุ่นกระบอก
ของจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ในช่วงแรกเริ่ มเมื่อ วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2518 เมื่อสมาคม
แม่บา้ นอาสาจัดการแสดงหุ่นกระบอกเรื่ องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้ อและในปี พ.ศ. 2520 เมื่อ
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุท์ ิพย์บริ พตั รและสมาคมคีตกวีได้จดั การแสดงหุ่นกระบอกจักรพันธุ์ และคณะ
เรื่ องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ที่วงั สวนผักกาด ปั จจัยเหล่านี้ลว้ นเป็ นเหตุในการสร้างและพัฒนาหุ่น
กระบอกในยุคต่อมาของคณะจักรพันธุ์ คือ หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ และหุ่น
กระบอกชุดตะเลงพ่าย
พัฒนาการหุ่นกระบอกสามก๊ ก ตอน โจโฉแตกทัพเรือ
หุ่นออกภาษา (หุ่นจีน) ที่แสดงตามท้องเรื่ องในพงศาวดาร จีนปรากฏในประเทศไทย
บ้างแต่เป็ นหุ่นคนละสกุล ได้แก่ หุ่นจีน ไหหลํา แต้จิ๋ว และฮกเกี้ยน ทั้งนี้ยงั ปรากฏหุ่นจีนในไทยที่
สร้างโดย กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ซึ่ง ทรงโปรดหุ่นมาก ถึงกับให้ต้งั คณะหุ่นจีนเป็ นของ
พระองค์เอง ซึ่งเป็ นหุ่นออกภาษาที่ทาํ ขึ้นเพือ่ แสดงในท้องเรื่ องจีน โดยทําแบบ หุ่นจีนฮกเกี้ยน ซึ่ง
อาจเป็ นวิธีการเดียวกับการสร้างหุ่นฮกเกี้ยนในประเทศจีนและสิงคโปร์ แสดงให้เห็นว่ามีการสร้าง
หุ่นออกภาษาที่แสดงขึ้นเป็ นเรื่ องราวของจีนปรากฏอยูก่ ่อนแล้ว แต่เป็ นการแสดงถวายให้เฉพาะ
เจ้านายชั้นสูงได้ทอดพระเนตรเท่านั้น ในส่วนของหุ่นกระบอกไม่ปรากฏการสร้างหุ่นกระบอก
สําเนียงจีนหรื อการเล่นหุ่นกระบอกตามเรื่ องราวในวรรณคดีจีน อาจมีการสร้างหุ่นออกภาษาเพียง
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เพือ่ เป็ นตัวประกอบหรื อตัวตลกเท่านั้น นับได้วา่ หุ่นกระบอกสามก๊กของจักรพันธุ์ โปษยกฤต และ
คณะเป็ นหุ่นกระบอกคณะแรกในกรุ งรัตนโกสินทร์ที่ดาํ เนินการสร้างหุ่นกระบอกออกภาษาแสดง
ตามท้องเรื่ องในพงศาวดารสามก๊กของจีน
หุ่นกระบอกสามก๊กของจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ มีรูปแบบการสร้างหุ่นกระบอก
ที่มีลกั ษณะแบบอย่างคล้ายจีน หรื อหุ่นอย่างหน้าจีน ซึ่งในการสร้างหุ่นกระบอกของไทยตั้งแต่
โบราณมามีปรากฏการสร้างหุ่นกระบอกไทยแบบอย่างจีนน้อยมาก ปรากฏเพียงหุ่นกระบอกอย่าง
ไทย โดยส่วนมากเป็ นตัวละครตามท้องเรื่ องวรรณคดีไทยหรื อนิทานพื้นบ้าน จึงกล่าวได้วา่ หุ่น
กระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ เป็ นหุ่นกระบอกที่สร้างขึ้นมาใหม่ท้งั สิ้น มีหน้าตาไปทาง
ตัวละครแบบจีน แต่อิทธิพลและกระบวนการในการสร้างนั้นก็ยงั คงใช้วธิ ีการสร้างตามลักษณะของ
หุ่นไทย
เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้แสดงในหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อนี้ มาจาก
พงศาวดารสมัยอาณาจักรฮั่ นตอนปลาย และได้เลือกตอนสําคัญที่เป็ นที่นิยมและถือว่าเป็ นตอนที่
สนุกสนาน คือ ศึกผาแดง หรื อ ศึกเซ็กเพ็ก ซึ่งเป็ นสงครามที่มีความสําคัญที่สุดสงครามหนึ่ง ศึกผา
แดงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 751 โดยฝั่งหนึ่งเป็ นกองทัพพันธมิตรของเล่าปี่ และซุนกวนทางตอนใต้ และ
อีกฝั่งคือทัพของโจโฉทางตอนเหนือ ซุนกวนและเล่าปี่ นั้นได้ชยั ชนะเหนือโจโฉ ทําให้ความ
พยายามในการยึดดินแดนทางใต้ของโจโฉต้องล้มเหลวลง จุดแตกหักเกิดขึ้น ณ ตําบลที่ มีชื่อว่า
"เซ็กเพ็ก" ริ มแม่น้ าํ แยงซีเกียง ศึกผาแดงนี้นบั ว่าเป็ นศึกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสามก๊ก อีกทั้ง
ประวัติศาสตร์จีนยังถือว่าเป็ นมูลเหตุที่ทาํ ให้แผ่นดินฮัน่ แบ่งออกเป็ นสามก๊ก
จํานวนหุ่นที่ใช้แสดงในเรื่ องนี้มีเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากเป็ นการรบพุง่ กันระหว่าง
กองทัพสามฝ่ าย อีกทั้งแต่ละฝ่ ายมีตวั ละครเอกประกอบหลายตัว ทําให้จกั รพันธุต์ อ้ งผลิตหุ่นเป็ น
จํานวนมาก ตัวหุ่น หรื อ เสื้อหุ่นเป็ นศิลปกรรมแบบจีนผสมกับศิลปกรรมแบบไทย การสร้างฉาก
และเครื่ องประกอบฉากเพือ่ ให้สอดคล้องกับเรื่ องที่แสดงบทประพันธ์คาํ ร้องประกอบ ดนตรี ของ
ไทย ส่วนลักษณะการเชิดและการแสดงออกสําเนียงแบบจีน
พัฒนาการของหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ สามารถแบ่งตามพัฒนาการ
ในการสร้างส่วนต่างๆ ดังนี้
1. พัฒนาการของตัวหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก
2. พัฒนาการของฉากและเครื่ องประกอบฉาก
3. พัฒนาการในการการเชิดหุ่นและการนําเสนอ
4. พัฒนาการของดนตรี ประกอบ บทร้องและพากษ์ในการแสดงหุ่น
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1. พัฒนาการของตัวหุ่นกระบอกชุดสามก๊ ก
หุ่นกระบอกนับได้วา่ เป็ นส่วนสําคัญและจุดเด่นในการแสดง ดังนั้น หุ่นกระบอกทุก
ตัวจึงจําเป็ นต้องสร้างออกมาให้มีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ตามหน้าที่และบทบาทของตัวหุ่นเอง
หุ่นกระบอกทุกตัวจึงเปรี ยบเหมือนผลงานศิลปกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่ผสมผสานความรู ้ต่างๆ ในเชิง
ช่าง ได้แก่ ช่างแกะ ช่างปั้ น ช่างรัก ช่างเขียน และช่างปั ก ฯลฯ พัฒนาการในการสร้างหุ่นกระบอก
ชุดสามก๊กกล่าวได้วา่ ได้รับอิทธิพลมาจากการซ่อมแซมหุ่นหลวง และหุ่นกระบอกของครู ช้ืนดังที่
กล่าวมาข้างต้น เกิดเป็ นการผสมผสานกันระหว่างกลไกของหุ่นหลวงและหุ่นกระบอกแนวใหม่
ขึ้นมา ดังคํากล่าวของ วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ รองประธานมูลนิธิจกั รพันธุ์
การเริ่ มให้มีการพัฒนาให้มีการขยับ มาจากว่าเราไปซ่อมหุ่นหลวงด้วย พอไปซ่อมหุ่น
หลวงมันก็ได้เห็นกลไก วิธีการร้อยเชือก ร้อยสาย การใช้เส้นสาย เราจึงคิดว่า ทําไมเราต้อง
ติดที่ว่าหุ่นหลวงต้องอยูส่ ่วนหุ่นหลวง หุ่นกระบอกต้องอยูส่ ่วนหุ่นกระบอก มันเอามาผสม
กันน่าจะได้ เอากลไกและกรรมวิธีของหุ่นหลวงมาใช้กบั หุ่นกระบอกได้ 1

ลักษณะของหุ่นกระบอกชุดนี้มีลกั ษณะที่โดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ เนื่องจากเป็ นหุ่น
ออกภาษา (หุ่นจีน) ซึ่งการสร้างหุ่นกระบอกแต่โบราณนั้นมักไม่ค่อยมีการสร้างหุ่นออกภาษามาก
นักหรื อสร้างเพียงเพือ่ เป็ นตัวประกอบ เช่น หุ่นของคณะครู ช้ืน ได้แก่ หุ่นนางละเวง และ อุศเรน
(หุ่นฝรั่ง) ในเรื่ องพระอภัยมณี หรื อ อาเหย็ก (หุ่นกาก) ของคณะนายเปี ยก ซึ่งตกทอดมาสู่ครู ช้ืน
หากแต่หุ่นคณะจักรพันธุไ์ ด้สร้างเป็ นหุ่นออกภาษาทั้งหมดและเล่นในท้องเรื่ องพงศาวดารสามก๊ก
ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ และเพือ่ สร้างความเข้าใจในกระบวนการการพัฒนาหุ่นกระบอกชุด
สามก๊ก จึงจําเป็ นต้องแยกส่วนประกอบออกเป็ นลําดับ ดังนี้
1.1 ลักษณะของหัวหุ่น
1.1.1 รู ปแบบการสร้างโครงหน้าหุ่น
1.1.2 รู ปแบบการเขียนหน้าและเครื่ องประดับหัวหุ่น
1.2 ลักษณะของเสื้อและมือหุ่น
1.2.1 เสื้อหุ่น
1.2.2 มือหุ่น
1.3 ลักษณะของกลไกและการเคลื่อนไหวของหุ่น
1

2556.

สัมภาษณ์ วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ, รองประธานมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต, 10 มิถุนายน
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1.3.1 การเคลื่อนไหวส่วนหัวหุ่น
1.3.2 การเคลื่อนไหวส่วนมือหุ่น
1.1 ลักษณะของหัวหุ่น
หัวหุ่นกระบอกแบบโบราณมีลกั ษณะและกรรมวิธีในการสร้างที่ซบั ซ้อน คือ การ
สร้างโครงหัวหุ่นด้วยไม้เนื้อเบาโดยการโกลนไม้เป็ นโครงหน้าของหุ่นจะต้องทําการแช่ไม้ลงไปใน
นํ้าประมาณหนึ่งเดือนให้ยางเน่าเพือ่ เป็ นการป้ องกันมอดและแมลงกัดกินไม้ เมื่อแกะหน้าหุ่นเสร็จ
แล้วจึงนําหน้าหุ่นมาตกแต่งรายละเอียดด้วยรักหรื อขี้ผ้ งึ ปิ ดด้วยกระดาษ เสร็จแล้วจึงตกแต่งผิวเพือ่
ทําการเขียนหน้าหุ่นต่อไป การนําไม้มาแกะเป็ นรู ปทรงของหัวหุ่นจากนั้นจึงปั้ นเติมรายละเอียดด้วย
ขี้ผ้ งึ หรื อการปั้ นรักนั้น วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ ได้ให้ขอ้ มูลไว้อย่างน่าสนใจว่า “ หัวหุ่นใช้ไม้เนื้อเบา
ไม้นุ่น ไม้ทองหลาง แล้วเอาไปแช่น้ าํ ให้ยางมันเน่าก่อน”2
จากการที่ จักรพันธุ์ ได้นาํ หุ่นเก่าของครู ช้ืนมาซ่อมแซมเพือ่ ใช้ในการแสดงพระ
อภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้ อ ในปี พ.ศ. 2518 รวมถึงยังขาดหุ่นที่ใช้ในการแสดงบางตัวเช่น หุ่นนาง
ผีเสื้อแปลงและหุ่นสินสมุทร จักรพันธุจ์ ึงได้คิดค้นและทดลองการทําหัวหุ่นโดยใช้วสั ดุที่ใช้ในงาน
ประติมากรรม คือ
การปั้ นหัวหุ่นต้นแบบขึ้นจากดินนํ้ามันแล้วทําการหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์กลวง
ประดับลวดลายด้วยรักตีลายได้แก่ หัวนางผีเสื้อแปลง
การปั้ นหุ่นด้วยปูนนํ้ามัน คือ ปูนขาวผสมนํ้ามันตั้งอิ้วประดับลวดลายด้วยรักตีลาย ได้แก่หวั สิน
สมุทร
หุ่นที่ทาํ การสร้างและเขียนหน้าขึ้นใหม่หลังจากการแสดงหุ่นพระอภัยมณี ได้แก่
หุ่นไหว้ครู หัวเทวดาสวมเทริ ดทรงอยุธยายอดนาค ถือพิณนํ้าเต้า โดยการนําหัวหุ่นเก่ามาทําความ
สะอาด ลอกหน้าของหุ่นออกทั้งหมดให้เหลือแต่โกลนของหัวหุ่นไว้ จากนั้นจึงปั้ นแต่งหน้าหุ่นด้วย
ขี้ผ้ งึ แท้ ปิ ดกระดาษสา ทารองพื้นหน้าหุ่นขัดแต่ง แล้วจึงเขียนหน้าหุ่นแบบหัวโขน เทริ ดสร้างจาก
กระดาษเนื้อแข็ง ยอดเทริ ดรู ปพญานาคปั้ นขึ้นด้วยรัก แต่หุ่นเหล่านี้ยงั มีปัญหาเรื่ องนํ้าหนักเช่นกัน
การสร้างหัวหุ่นในลักษณะนี้มีข้นั ตอนที่ซบั ซ้อนและไม่สะดวกในการสร้างหุ่นในจํานวนมากๆ
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1.1.1 รู ปแบบการสร้างโครงหน้าหุ่น
การสร้างหุ่นกระบอกชุดสามก๊กในปี พ.ศ. 2521 หัวหุ่นมีลกั ษณะใบหน้า
แบบจีนแต่ภายในลักษณะใบหน้าแบบจีนยังคงผสมผสานลักษณะของความเป็ นศิลปะไทยไว้ดว้ ย
เนื่องจากในการแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้จาํ เป็ นต้องใช้หุ่นเป็ นจํานวนมาก อีกทั้งเป็ นการแก้ไขปั ญหา
เรื่ องนํ้าหนักของหุ่นที่แต่เดิมมีน้ าํ หนักมากให้เบาลง จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ จึงได้ทดลองใช้
วัสดุทาง3วิทยาศาสตร์ ได้แก่ อีพอ๊ กซี่ ซึ่งแรกเริ่ มทางคณะได้นาํ อีพอ๊ กซี่แบบแห้งช้าผสมกับชันยา
เรื อเพือ่ ให้หวั หุ่นมีน้ าํ หนักเบาและแข็งแรงขึ้น จากนั้นจึงได้มีการพัฒนาวัสดุที่ใช้ทาํ หัวหุ่นให้
แข็งแรงกว่าเดิมคือ การใช้อีพอ๊ กซี่มาผสมกับ ผงไม้ข้ ีกระดาษทราย ให้ความคงทนและแข็งแรง
มากกว่า จนกลายเป็ นจุดเริ่ มต้นในการใช้วสั ดุสมัยใหม่ซ่ ึงมีความคงทนมากกว่าในเวลาต่อมา โดย
วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ ได้กล่าวไว้วา่ "สามก๊กตัวละครมันเยอะหากทําตามแบบโบราณหน้ามันจะ
ไม่เท่ากัน สามก๊กหล่อด้วย อีพอ๊ กซี่เดิม ครั้งแรกผสมชันก่อนให้มนั เบา แล้วตอนหลังเราก็ประยุกต์
ใหม่เอาผงไม้ข้ ีกระดาษทราย มาผสมมันใช้ได้เหนียวกว่าด้วย"3
จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นได้วา่ พัฒนาการในการใช้วสั ดุแบบใหม่
มาแทนที่วสั ดุที่ใช้กนั มาแต่โบราณ สามารถช่วยประหยัดเวลาในการสร้างหน้าหุ่นเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากวัสดุแบบโบราณมีกรรมวิธีที่ซบั ซ้อนและใช้เวลาอย่างมาก อีกทั้งตัวหุ่นที่สร้างขึ้นจากวัสดุ
สมัยใหม่ยงั มีน้ าํ หนักเบากว่าหุ่นที่สร้างตามวัสดุแบบโบราณ วิธีการยึดหัวหุ่นสามก๊กเริ่ มแรกยังคง
ใช้ไหล่หุ่นที่ทาํ จากไม้และตัวกระบอกเป็ นไม้ไผ่เช่นเดียวกับแบบโบราณ เนื่องจากกระบอกไม้ไผ่
เป็ นวัสดุไม่คงทนต่อแมลงกินไม้ รวมถึงมาตรฐานด้านขนาดที่ไม่เท่ากัน จักรพันธุจ์ ึงเปลี่ยนมาใช้
ท่อพีวซี ีที่มีขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 หุน เพือ่ ให้ได้มาตราฐานกระบอกหุ่นที่เท่ากันและมีคุณภาพ
ที่คงทนกว่า ส่วนไหล่หุ่นนั้นยังคงเป็ นไม้เช่นเดิม
ด้านรู ปแบบการสร้างโครงหน้าหุ่นกระบอกชุดนี้ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
และคณะ ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้ารู ปแบบโครงหน้าหุ่นบางตัวจากประติมากรรมจีน เช่น หุ่นนาง
บิฮูหยิน ซึ่งได้รูปแบบโครงหน้าและหมวกหุ่นมาจากตุก๊ ตาหินในวัดบวรนิเวศ โดยหุ่นนางบิฮูหยิ
นถูกสร้างขึ้นเป็ นหุ่นตัวแรกของหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก และการศึกษาภาพจิตรกรรมจีน หรื อ
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ภาพลายเส้นตัวละครสามก๊กประกอบหนังสือวรรณกรรมสามก๊กของ4เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็ น
ต้นแบบทางความคิดและสร้างสรรค์ออกมาเป็ นหัวหุ่นกระบอกชุดนี้

ภาพที่ 40 ลักษณะของตุ๊กตาหิ นจีนต้นแบบของหุ่นกระบอกนางบิฮูหยิน

ภาพที่ 41 ลักษณะใบหน้าตุ๊กตาที่มีส่วนคล้ายคลึงกับใบหน้าหุ่นกระบอกสามก๊ก

4

เจ้าพระยาพระคลัง (หน),สามก๊ กของเจ้ าพระยาพระคลัง (หน) ฉบับราชบัณฑิตสภา
ชําระ. (พระนคร: แพร่ พทิ ยา, 2513), 13.
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ภาพที่ 42 เครื่ องแบบขุนนางจีนสมัยราชวงศ์ฮนั่ จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก
ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 66.

ภาพที่ 43 เครื่ องแบบขุนนางจีนฝ่ ายบู๊สมัยราชวงศ์ฮนั่ จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรม
สามก๊ก
ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 78.
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1.1.2 รู ปแบบการเขียนหน้าหุ่นและเครื่ องประดับหัวหุ่น
หัวหุ่นเหล่านี้เมื่อได้โครงหน้าหุ่นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปจึงทําการปิ ด
กระดาษ ทาสีรองพื้นด้วยสีพลาสติกทาภายในและขัดแต่งผิวหน้าหุ่น การขัดแต่งผิวหน้าหุ่นเป็ น
งานที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากการขัดจําเป็ นต้องระวังรู ปทรงของหน้าหุ่นไม่ให้ผดิ เพี้ยน เมื่อเสร็จ
ขั้นตอนนี้จึงทําการรองสีรองพื้นเกซโซ (Gesso) เพือ่ ทําการเขียนหน้าต่อไป โดยจะสามารถสังเกต
ได้วา่ ขั้นตอนในการปิ ดกระดาษที่หน้าหุ่นยังเป็ นวิธีการสร้างหุ่นแบบเก่า แต่ข้นั ตอนในการรองพื้น
ได้เปลี่ยนมาใช้วสั ดุที่ทนั สมัยเพือ่ ความสะดวกในการสร้างหุ่นที่มีจาํ นวนมาก
1.1.2.1 การเขียนหน้าหุ่น ลักษณะรู ปแบบของการเขียนใบหน้าของหุ่น
กระบอกชุดนี้อาจมีแหล่งที่มาจากคําบรรยายที่เป็ นตัวอักษรและภาพลายเส้นประกอบหนังสือใน
วรรณกรรมสามก๊ก หน้าของหุ่นกระบอกบ่งบอกถึงลักษณะและบทบาทของตัวหุ่น หุ่นชุดนี้สร้าง
ออกมาเป็ นลักษณะแบบหุ่นจีนที่มีการเขียนหน้าหุ่นและการสร้างเครื่ องประดับแบบจีน หากแต่
ยังคงผสมผสานคุณลักษณะแบบศิลปะไทยไว้เช่นกัน และเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจลักษณะของหน้า
หุ่นกระบอกสามก๊ก จําเป็ นต้องนําลักษณะส่วนตัว ประวัติ และบทบาทของตัวละครหลักแต่ละตัวที่
ปรากฏในวรรณกรรมสามก๊กมาประกอบความเข้าใจ โดยจําแนกหุ่นกระบอกแต่ละตัว ตามลักษณะ
การแบ่งฝ่ ายดังนี้
ฝ่ ายวุยก๊ก
โจโฉ หรื อ จักรพรรดิเว่ยอู่ต้ ี เป็ นตัวละค รในวรรณกรรมจีนอิง
ประวัติศาสตร์เรื่ องสามก๊ก ที่มีตวั ตนจริ งในประวัติศาสตร์ยคุ สามก๊ก มีชีวติ อยูร่ ะหว่าง พ.ศ. 698 763 เกิดที่เมือง โป๋ โจว มณฑลอันฮุย มีชื่อรองว่า เมิ่งเต๋ อ เป็ นบุตรบุญธรรมของโจโก๋ อดีตหัวหน้า
ขันทีในวังหลวง ในวัยเด็กเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นรองเจ้าเมืองเมื่อ
อายุได้ 20 ปี เป็ นขุนศึก แม่ทพั และผูส้ าํ เร็จราชการแผ่นดินคนสุดท้าย ในราชวงศ์ฮนั่ ตะวันออกของ
จีน ภายหลังโจโฉได้ก่อตั้ง วุยก๊ ก5 ซึ่งเป็ นหนึ่งในสามอาณาจักรของยุคสามก๊ก ลักษณะของโจโฉ
ตามคําบรรยายในวรรณกรรมสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กล่าวไว้วา่ “ แลนายทัพนั้น
ชื่อโจโฉ สูง ประมาณ ห้าศอก จักษุเล็ก หนวดยาว ” นอกจากนั้นยังระบุลกั ษณะของโจโฉอีกว่า
ดวงตากลิ้งกลอกแสดงความระแวดระวังอยูเ่ สมอ ไม่ใคร่ ยอมไว้วางใจต่อเหตุการณ์อนั ใด รู ปหน้า
เหลี่ยม กรามใหญ่ หนวดยาว คิว้ สั้น คือ หัวคิว้ เข้มแต่ปลายคิว้ บาง ฉลาดแบบเจ้าเล่ห์ เก่งในการเอา
ตัวรอด เชี่ยวชาญตําราพิชยั สงคราม แต่ก็ชื่นชอบในศิลปะ อุปนิสยั รอบคอบ

5

เรื่ องเดียวกัน.
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ภาพที่ 44 ลักษณะของโจโฉ จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก
ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 75.

เคาทู ทหารเอกของโจโฉ มีร่างกายใหญ่โต ชํานาญการใช้ทวน เป็ น
คนซื่อสัตย์และเคร่ งครัด เมื่อเตียนอุยนํากําลังไปปราบโจรโพกผ้าเหลือง ได้เห็นเคาทูจบั โจรเอาไว้
หมดแล้วเตียนอุยบอกเคาทูให้ส่งโจรมา แต่เคาทูไม่ยอมจึงได้สูก้ นั เตียนอุยกลับไปรายงานโจโฉว่า
เคาทูมีพลกําลังแข็งแรงมาก โจโฉชอบใจจึงเกลี้ยกล่อมให้มาช่วยราชการ ลักษณะของ เคาทู ตามคํา
บรรยายในวรรณกรรมสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กล่าวไว้วา่ “โจโฉเห็นรู ปร่ างเคาทู
ใหญ่โตสูงประมาณหกศอก สมเป็ นทหาร โจโฉคิดจะไคร่ ได้ไว้เป็ นทหาร ”6 เคาทูเคยปกป้ องโจโฉ
ไว้หลายครั้ง ในสงครามพายัพได้เป็ นองครักษ์แก่โจโฉได้สูก้ บั ม้าเฉียวที่แค้นเพราะโจโฉสังหารม้า
เท้งพ่อของตนไป ม้าเฉียวจึงบุกโจมตี ครั้นโจโฉถูกซุ่มโจมตีคิดจะหนีไปทางเรื อ เคาทูก็อุม้ โจโฉ
แล้วกระโจนลงเรื อทันทีแต่ขา้ ศึกยังยิงเกาทันฑ์ใส่ เคาทูจึงใช้มือซ้ายปั ดป้ องมิให้โดนโจโฉจน
ตัวเองบาดเจ็บ เป็ นที่สรรเสริ ญนับแต่น้ นั มา

6

เรื่ องเดียวกัน, 204.
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ภาพที่ 45 ลักษณะของเคาทู จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก
ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 77.

เตียวเลี้ยว เป็ นขุนพลคนสําคัญของโจโฉ เดิมอยูร่ ับใช้ลิโป้ ต่อมาลิ
โป้ ถูกจับได้ที่เมืองแห้ฝือถูกประหาร ส่วนเตียวเลี้ยว ก็ถูก โจโฉเกลี้ยกล่อมให้มาร่ วมงานด้วย เตียว
เลี้ยวเป็ นขุนพลที่มีความชํานาญทั้งในพิชยั สงคราม กลศึก การรบบนหลังม้า จึงมักได้รับหน้าที่
ภาระสําคัญจากโจโฉเสมอ ๆ แม้จะเป็ นขุนพลผูม้ าสวามิภกั ดิ์ภายหลัง เช่น การรักษาเมืองหับป๋ า ซึ่ง
เป็ นจุดยุทธศาสตร์สาํ คัญในการรบกับซุนกวน ซึ่งเตียวเลี้ยวก็สามารถทําหน้าที่ได้ดี นอกจากจะ
รักษาฐานที่มนั่ ไว้ได้โดยตลอดแล้ว ยังสามารถเป็ นฝ่ ายรุ ก รบชนะทัพง่อหลายครั้ง จนเกือบจะจับ
เป็ นซุนกวนได้เตียวเลี้ยวจึงเป็ นขุนพลที่ มีตาํ แหน่งเป็ นหนึ่งในห้าทหารเสือของวุยก๊ก

ภาพที่ 46 ลักษณะของเตียวเลี้ยว จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก
ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 79.
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เตียวคับ ยอดขุนพลแห่งวุยก๊ก ก่อนหน้าจะมาอยูก่ บั โจโฉ เคยเป็ น
ทหารเอกของอ้วนเสี้ยว แต่วา่ ขุนนางของอ้วนเสี้ ยวแย่งความดีความชอบกัน จึงทําให้เตียวคับหนีไป
สวามิภกั ดิ์ต่อโจโฉ ทําสงครามมีความดีความชอบมากมาย ตอนที่โจโฉเรื องอํานาจ เตียวคับเคยรบ
กับเตียวหุยแม้ทพั ของเตียวคับจะพ่ายแพ้ แต่ในการสูต้ วั ต่อตัวกับเตียวหุยกลับสูสี

ภาพที่ 47 ลักษณะของเตียวคับ จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก
ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 78.

ฝ่ ายจ๊กก๊ก
เล่าปี่ หรื อ หลิวเป้ ย หรื อ จักรพรรดิเจียงบูเ๊ ต้ เป็ นตัวละค รใน
วรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่ องสามก๊กที่มีตวั ตนจริ งในประวัติศาสตร์ยคุ สามก๊ก เสด็จพระราช
สมภพที่เมืองจัวโจว มณฑล เหอเป่ ย ในปี (พ.ศ. 703) และเสด็จสวรรคตที่แขวงไป๋ ตี้เฉิง เมืองฉงชิ่ง
มณฑลสื้อชวน ประเทศจีน ในปี (พ.ศ. 766) ทรงเป็ นผูก้ ่อตั้งอาณาจักรจ๊กก๊ก และราชวงศ์ฮนั่ (สู่ฮนั )
เป็ นชาวเมืองตุน้ กวน เล่าปี่ แต่ เดิมเป็ นคนยากจน มีอาชีพทอเสื่อและรองเท้าฟางขาย บิดาเป็ นเชื้อ
พระวงศ์ฮนั่ แต่ส่งบรรณาการช้าจึงถูกถอดออกจากบรรดาศักดิ์ พ่อของเล่าปี่ เสียชีวติ ตั้งแต่เล่าปี่ ยัง
เด็ก ตอนเด็กมีฐานะยากจนมากต้องยังชีพด้วยการทอเสื่อขาย ขายได้บา้ งไม่ได้บา้ ง แทบไม่มีเงินไป
ซื้อข้าวมาหุงกินกับ มารดาของตนเอง ลักษณะเล่าปี่ ตามคําบรรยายในวรรณกรรมสามก๊ก ฉบับ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ว่า “กอปรด้วยลักษณะรู ปร่ างใหญ่สมบูรณ์ สูงประมาณห้าศอก เศษ หูยาน
ถึงบ่า มือยาวถึงเข่า หน้าขาวดังสีหยก ฝี ปากแดงดังชาดแต้ม จักษุชาํ เลืองไปเห็นหู ”7 เล่าปี่ มีกระบี่คู่
แบบโบราณเป็ นอาวุธประจํากาย เก่งกาจเชิงยุทธ มีคุณธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน สํารวมกายสํารวม
ใจเป็ นเลิศ เล่าปี่ ร่ วมสาบานเป็ นพีน่ อ้ งในสวนท้อกับกวนอูและเตียวหุย ร่ ว มรบกับทหารจากวัง
หลวงในการปราบปรามโจรโพกผ้าเหลือง เล่าปี่ สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮนั่ มีบรรพบุรุษ คือ
7

เรื่ องเดียวกัน, 6.
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จงซานจิ้งอ๋ อง ผูเ้ ป็ นพระราชโอรสในจักรพรรดิฮนั่ เกงเต้ จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮนั่ ในลําดับ
อาลักษณ์ราชวงศ์ฮนั่ เล่าปี่ มีศกั ดิ์เป็ นเสด็จอาของพระเจ้าเหี้ ยนเต้ จึงทรงมีพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งให้มีตาํ แหน่งทางพระราชวงศ์เป็ นพระปิ ตุลาธิราช หรื อ พระเจ้าอา
(เล่าฮวงเจ๊ก) ส่วน
ตําแหน่งทางการเมืองดํารงตําแหน่งขุนพลฝ่ ายซ้าย

ภาพที่ 48 ลักษณะของเล่าปี่ จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก

ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 65.

จูกดั เหลียง หรื อ ขงเบ้ง เป็ นตัวละค รในวรรณกรรมจีนอิง
ประวัติศาสตร์เรื่ องสามก๊กที่มีตวั ตนจริ งในประวัติศาสตร์ยคุ สามก๊ก เกิดในปี (พ.ศ. 724 - 777)
นอกจากนี้ยงั มีฉายาอื่น ยังได้รับฉายาจากบังเต็กกงว่า "ฮกหลง" หมายถึงมังกรซุ่มหรื อมังกรหลับ
เป็ นนักการเมือง เสนาธิการ และสมุหนายกของจ๊กก๊ก สมัยปลายราชวงศ์ฮนั่ ของจีน หรื อในสมัย
หลังราชวงศ์ฮนั่ ลักษณะของขงเบ้ง ตามคําบรรยายในวรรณกรรมสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง
(หน) กล่าวว่า "เล่าปี่ แลเห็นขงเบ้งรู ปร่ างใหญ่โต สูงถึงหกศอก สีหน้าขาวเหมือนหยวก แต่งตัวโอ่
โถง ท่วงทีเป็ นอาจารย์ผใู ้ หญ่”8 จูกดั เหลียงดํารงตําแหน่งเป็ นที่ปรึ กษาด้านการยุทธนาการของพระ
เจ้าเล่าปี่ ในตําแหน่งสมุหนายก และผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุดแห่ง จ๊กก๊ก มีความสามารถในด้าน
การเมือง การทูต วิชาการ วิศวกร และได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระดิษฐ์คิดค้นที่ยงิ่ ใหญ่ โดยคิดค้นหมัน่ โถว
โคมลอย และระบบชลประทาน ศิลปิ นมักวาดภาพให้จูกดั เหลียงสวมชุดยาวแบบนักปราชญ์ สวม
หมวกนักพรต และถือพัดขนนกกระเรี ยนอยูใ่ นมือเสมอในวรรณกรรมเรื่ องสามก๊กจูกดั เหลียงถูกยก
ย่องว่าเป็ นผูห้ ยัง่ รู ้ดินฟ้ ามหาสมุทร
8

เรื่ องเดียวกัน, 683.
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ภาพที่ 49 ลักษณะของขงเบ้ง จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก
ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 66.

กวนอู เป็ นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่ องสาม
ก๊กที่มีตวั ตนจริ งในประวัติศาสตร์ยคุ สามก๊ก เกิดเมื่อวันที่ 24 เดือน 6 จีนศักราชเอี่ยงฮี ปี พ.ศ. 703
ในรัชสมัยของพระเจ้าฮั้นฮวนเต้ เสียชีวติ เมื่อวันที่ 12 เดือนที่ 7 จีนศักราชเคี่ยงเซ้ง ปี พ.ศ. 762 มีชื่อ
รองว่า "หุนเตี๋ยง" เป็ นชาวอําเภอไก่เหลียง ลักษณะตามคําบรรยายในวรรณกรรมสามก๊ก
ฉบับ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) กล่าวไว้วา่
มีคนหนึ่งรู ปร่ างใหญ่โต ขับเกวียนมาถึงหน้าร้านสุราเข้าไปเรี ยกผูข้ ายสุราว่า เอาสุรา
มาขายจงเร็ วเรากินแล้วจะรี บไปอาสาแผ่นดิน เล่าปี่ เห็นผูน้ ้ นั สูง ประมาณหกศอก หนวดยาว
ประมาณศอกเศษ หน้าแดงดัง ผลพุทราสุก ปากแดงดังแต้มชาด คิ้วดัง่ ตัว ไหม จักษุยาวดังนก
การเวก เห็นกริ ยาผิดประหลาดกว่าคนทั้งปวง9

กวนอู มีงา้ วรู ปจันทร์เสี้ ยว ยาว 11 ศอก หนัก 82 ชัง่ เป็ นอาวุธ
ประจํากายเรี ยกว่า "ง้าวมังกรเขียว" หรื อ "ง้าวมังกรจันทร์ฉงาย" กวนอูมีความเชี่ยวชาญและเก่งกาจ
วิทยายุทธ จงรักภักดี กตัญํูรู้คุณ มีคุณธรรมและซื่อสัตย์เป็ นเลิศ ในจินตนาการของศิลปิ นมักวาด
ภาพหรื อปั้ นภาพให้กวนอูแต่งกายด้วยชุดสีเขียวและมีผา้ โพกศีรษะ

9

เรื่ องเดียวกัน, 8.

72

ภาพที่ 50 ลักษณะของกวนอู จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก
ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 65.

เตียวหุย (พ.ศ. 710 - 764) เป็ นแม่ทพั ในวรรณกรรมจีนเรื่ องสาม
ก๊ก มีชื่อรองว่า เตียวเอ็กเต้ ในภาษาจีนกลางเรี ยก จังเฟย เป็ นหนึ่งในห้าทหารเสือแห่ง จ๊กก๊ก คนที่ 2
เป็ นพระอนุชาร่ วมสาบานคนสุดท้องของพระเจ้าเล่าปี่ และกวนอู โดยการสาบานที่สวนดอกท้อนั้น
กระทําขึ้นที่หลังบ้านของเตียวหุยเอง อีกทั้ง เตียวหุย ยังเป็ น ผูอ้ อกทุนทรัพย์ในการรวบรวมผูค้ น ทํา
สงครามปราบโจรโพกผ้าเหลืองเป็ นครั้งแรก เตียวหุย มีนิสยั วูว่ าม อารมณ์ร้อน ชอบดื่มสุราจนเมา
มายแล้วเฆี่ยนตีทหารบ่อยๆ อาชีพเดิมของ เตียวหุย คือคนขายหมูในเมืองตุน้ กวน ต่อมาได้ติดตาม
เล่าปี่ เพือ่ ปราบโจรกบฏผ้าเหลือ ง เตียวหุย เป็ นผูม้ ีพลกําลังมาก อาวุธประจําตัวคือทวนยาว 8 ศอก
หนัก 80 ชัง่ เรี ยกว่าทวนอสรพิษ บางตําราเรี ยกว่า ทวนยาวอสรพิษ ตัวคมทวนขดไปมาเป็ นคลื่น
คล้ายงู ปลายคมเป็ นรู ปจันทร์เสี้ ยว ลักษณะของเตียวหุยตามที่บรรยายในวรรณกรรม สามก๊ก ฉบับ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) กล่าวไว้วา่ "มีคนหนึ่งยืนอยูข่ า้ งหลังเล่าปี่ แล้วว่า เป็ นผูช้ ายแล้วไม่ช่วยทํานุ
บํารุ งแผ่นดินแล้วสิมาทอดใจใหญ่ ฝ่ ายเล่าปี่ กลับหน้ามาดู เห็นผูน้ ้ นั สูงประมาณห้าศอก
ศีรษะ
เหมือนเสือ จักษุกลมใหญ่ คางพองโต เสียงดังฟ้ าร้อง กิริยาดัง่ ม้าควบ"10

10

เรื่ องเดียวกัน, 7.
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ภาพที่ 51 ลักษณะของเตียวคับ จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก

ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 65.

จูล่ง ชื่อจริ งคือ เตียวหยุน แม่ทพั คนสําคัญของเล่าปี่ ในยุคสาม
ก๊กของจีน และเป็ น 1 ใน 5 ขุนพลทหารเสือของเล่าปี่ ในวรรณกรรมสามก๊ก จูล่งเป็ นทหารเสือคนที่
3 จูล่ง ได้รับฉายาเป็ น "สุภาพบุรุษจากเสียงสาน" เกิดในช่วง ปี (พ.ศ. 711 - 772) ที่อาํ เภอเจินติ้ง
เมืองเสียงสาน แซ่เตียว (จ้าว) แต่ไม่มีใครเรี ยกว่า เตียวจูล่ง มีนิสยั ซื่อสัตย์ สุภาพเรี ยบร้อย นํ้าใจกล้า
หาญ สวมเกราะสีขาว ใช้ทวนยาวเป็ นอาวุธ พาหนะคู่ใจ คือ ม้าสีขาว คอยติดตามเล่าปี่ และขงเบ้ง
ลักษณะของจูล่งตามที่บรรยายในวรรณกรรมสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กล่าวไว้วา่ "กอง
ซุนจ้านออกมาจากเงื้อมเขาเห็นทหารคนนั้นสูงประมาณหกศอก หน้าผากแลคิว้ ใหญ่ ตาโต จึงถาม
ว่าท่านนี้ชื่อใด มาช่วยเรานี้ขอบใจนัก จูล่งย่อตัวลงคํานับนับแล้วว่า ข้าพเจ้าชื่อจูล่ง แซ่เตียว อยู่ ณ
เมืองเซียงสัน"11

ภาพที่ 52 ลักษณะของจูล่ง จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก

ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 67.
11

เรื่ องเดียวกัน, 110.
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ฝ่ ายง่อก๊ก
ซุนกวน หรื อ พระเจ้าหวูตา้ ตี้ เป็ นตัวละค รในวรรณกรรมจีนอิง
ประวัติศาสตร์เรื่ องสามก๊กที่มีตวั ตนจริ งในประวัติศาสตร์ยคุ สามก๊ก เป็ น ผูก้ ่อตั้งและเป็ น จักรพรรดิ
ของง่อก๊ก หนึ่งในสามอาณาจักรของยุคสามก๊ก ซุนกวนเป็ นบุตรคนที่สองของซุนเกี๋ยน และเป็ น
น้องชายของซุนเซ็ก เมื่อซุนเซ็กพีช่ ายตายไป จึงได้ข้ ึนครองเมืองกังตัง๋ แทนด้วยวัยเพียง 18 ปี แม้ซุน
กวนจะไม่ปรากฏความสามารถในการรบเหมือนผูพ้ ี่ แต่มีความสามารถในการปกครองสูง ลักษณะ
ของซุนกวนตามที่บรรยายในวรรณกรรมสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กล่าวไว้วา่ “แลซุน
กวนนั้นรู ปงามหน้าผากใหญ่ปากกว้างจักษุแดง” 12 ลักษณะของซุนกวนที่ปรากฏ อีกลักษณะ คือ มี
หนวดเคราแดง เมื่อขึ้นครองเมืองแต่ยงั เยาว์วยั ซุนกวนเป็ นผูม้ ีอายุนอ้ ยที่สุดในบรรดาผูน้ าํ ก๊กทั้ง 3

ภาพที่ 53 ลักษณะของซุนกวน จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก
ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 71.

จิวยี่ เป็ นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่ องสามก๊กที่
มีตวั ตนจริ งในประวัติศาสตร์ในยุคสามก๊ก เขาเป็ น แม่ทพั คนสําคัญของง่อก๊ก เป็ น ขุนพลผู ้
ปราดเปรื่ อง และเป็ นคู่ปรับคนสําคัญของขงเบ้ง ดํารงตําแหน่งแม่ทพั ใหญ่แห่งกังตัง๋ ในสงครามเซ็ก
เพ็ก หรื อศึกผาแดงอันเลื่องชื่อ จิวยีเ่ ป็ นชาวเมืองลู่เจียนซู เกิดในครอบครัวขุนนางเก่า ชื่อรอง กงจิ้น
ลักษณะเป็ นบุรุษรู ปงาม หน้าขาว เมื่อวัยเด็กได้เรี ยนรู ้วชิ าอย่างแตกฉาน ทั้งการทหารและศิลปะ
แขนงต่างๆ จิวยีเ่ ป็ นผูช้ าํ นาญทางดนตรี กล่าวกันว่า ถ้าใครดีดพิณผิดแม้นิดเดียว ใครต่อใครจับ
12

เรื่ องเดียวกัน, 529.
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ไม่ได้ แต่จิวยีส่ ามารถจับได้ จิวยีเ่ ป็ นผูม้ ีนิสยั โอบอ้อม มีน้ าํ ใจต่อเพือ่ นฝูง จึงมีผทู ้ ี่เคารพนับถือเป็ น
มิตรสหายมากมาย

ภาพที่ 54 ลักษณะของจิวยี่ จากภาพลายเส้นประกอบหนังสื อวรรณกรรมสามก๊ก
ที่มา : กรมศิลปากร, สามก๊ ก ฉบับพระยาพระคลัง (หน) (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2510), 72.

นอกจากจะอาศัยการบรรยายบุคลิกลักษณะของตัวละครตาม
วรรณกรรมสามก๊กในการเขียนหน้าหุ่นแล้ว อาจยังต้องอาศัยแนวทางของการแต่งหน้าและการ
เขียนลวดลายบนใบหน้าของอุปรากรจีน (งิ้วหลวง หรื อ งิ้วปั กกิ่ง) มาเป็ นแนวทางพอสังเขปเพือ่ ใช้
ประกอบในการเขียนหน้าหุ่นด้วย อีกทั้งการสร้างเครื่ องประดับหัวหุ่นก็อาจอ้างอิงมาจากอุปรากร
จีนมาพอสังเขปเช่นเดียวกันเพือ่ ความเข้าใจและเป็ นแนวทางในการผสมผสานกับจินตนาการของ
ศิลปิ นผูส้ ร้างเพือ่ ให้หุ่นมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ในตัวหุ่นเอง ดังปรากฏให้เห็นในหุ่น
กระบอกฝ่ ายบู๊ เช่น กวนอู เตียวหุย เตียวคับ เตียวเลี้ยว และเคาทู ฯลฯ

ภาพที่ 55 รู ปแบบการแต่งหน้าอุปรากรจีน (งิ้วหลวง) ในลักษณะต่างๆ
ที่มา : หน้ ากากงิว้ สามก๊ ก Beijing Opera masks, เข้าถึงเมื่อ 20 สิ งหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://samkok911.blogspot.com/
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สีที่ใช้ในการเขียนหน้าหุ่นกระบอกสามก๊ก ได้แก่ สีฝนุ่ ซึ่งให้
คุณลักษณะของสีที่เนียนสวยโดยใช้ตวั กลางในการประสานเนื้ อสี เช่น กาวยางมะขวิด กาวหนัง
สัตว์ และเจลาติน คุณสมบัติของเจลาตินมีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากกาวยางมะขวิดและกาวหนังสัตว์
เมื่อแห้งแล้วอาจมีรอยแตกของสี แตกต่างจากคุณสมบัติของเจลาตินที่มีความคงทนมากกว่าโดยไม่
ทิ้งรอยแตกของสีเมื่อแห้งแล้ว สีอีกประเภทที่ใช้ในการเขียนหน้าหุ่น คือ สีแท่งแบบฝนกับนํ้าของ
ประเทศจีนซึ่งให้คุณสมบัติของสีที่สดสวย

ภาพที่ 56 สี ฝนุ่ กาวหนังสัตว์ และเจลาติน ที่ใช้ในการเขียนใบหน้าหุ่นกระบอกสามก๊ก

ภาพที่ 57 สี ฝนแท่
ุ่ งฝนกับนํ้า ให้สีสนั สดสวย ใช้ในการเขียนใบหน้าหุ่นกระบอกสามก๊กเช่นกัน
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กระบวนการเขียนหน้าหุ่นกระบอกชุดสามก๊กแบ่งการเขียนหน้า
หุ่นออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
รู ปแบบที่ 1 หัวหุ่นหน้าขาวและหน้าสีเนื้ อ เป็ นหัวหุ่นที่มีหน้าสี
ขาวและสีเนื้อสร้างหน้าแบบละครและลักษณะแบบหน้าคน การเขียนหุ่นหน้าขาวในหุ่นกระบอก
สามก๊กใช้เกซโซเป็ นพื้นหน้า เมื่อต้องการให้มีส่วนของสีเนื้อผสมก็จะเจือสีอะคลิลิคสีเนื้ อลงไปใน
เกซโซ การเขียนหุ่นหน้าขาวไม่ได้อิงตามลักษณะการแต่งหน้าแบบอุปรากรจีน (งิ้วหลวง) แต่มี
ลักษณะแบบคน และอาจใช้ขอ้ มูลการบรรยายลักษณะในวรรณกรรมสามก๊กประกอบการเขียนหน้า
หุ่น
การเขียนหน้าหุ่นหน้าขาวจะเริ่ มต้นที่การเขียนเส้นสีน้ าํ ตาลอ่อน
หรื อสีดาํ ล้อไปตามแนวเส้นขอบใบหู ร่ องหู ตา ปาก และร่ องจมูกของหุ่น ตัดเส้นด้วยสีดาํ จากสีฝนุ่
หรื อหมึกจีนสีดาํ เขียนคิว้ ด้วยสีฝนุ่ ดําหรื อหมึกจีนเช่นกัน รู ปแบบการเขียนๆเป็ นเส้นแบบคิว้ มนุษย์
ตามลักษณะของตัวละครส่วนของรู จมูกใช้หมึกจีนสีดาํ ลวงตาให้เกิดความรู ้สึกลึก ส่วนริ มฝี ปากหุ่น
ใช้สีแดงชาดจากสีแท่งฝนกับนํ้าของประเทศจีน ที่ให้ความสดสวย ระบายลงบนริ มฝี ปากจากนั้นจึง
ตัดเส้นด้วยหมึกสีดาํ เพือ่ ทําให้ปากมีมิติราวกับว่าซ้อนทับกัน ส่วนดวงตาระบายสีตามลักษณะของ
ตัวหุ่นหลังจากนั้นใช้อีพอ๊ กซี่แบบใสระบายฉาบลงบนดวงตาอีกทีเพือ่ ให้เกิดความใสแวววาวคล้าย
กับมีความชื้นเคลือบอยูภ่ ายในดวงตา
เมื่อเขียนหน้าหุ่นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว หุ่นบางตัวต้องติดหนวดเครา
ด้วยเส้นผมจริ ง วิธีการติดเคราเพือ่ ให้ดูสมจริ ง จะนําเส้นผมมาจัดเรี ยงให้เป็ นรู ปทรงของหนวดเครา
แล้วติดด้วยกาวยางวิทยาศาสตร์ เมื่อได้รูปทรงตามต้องการแล้วจึงนํามาประกอบเข้ากับหัวหุ่นและ
ตัดแต่งตามรู ปทรง ในขั้นตอนสุดท้ายจะใช้หมึกจีนสีดาํ แต่งเป็ นไรขนบริ เวณตีนหนวด เครา และ
จอนผมเพือ่ ให้เกิดความกลมกลืน
หุ่นหน้าขาวและหน้าสีเนื้ อที่ปรากฏในหุ่นกระบอกสามก๊กแบ่ง
ออกเป็ น 3 ฝ่ ายคือ
ฝ่ ายวุยก๊ก ได้แก่ โจโฉ และ เทียหยก
ฝ่ ายจกก๊ก ได้แก่ เล่าปี่ ขงเบ้ง จูล่ง และ นางบีฮูหยิน
ฝ่ ายง่อก๊ก ได้แก่ ซุนกวน จิวยี่ และ อุยกาย
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ภาพที่ 58 ลักษณะหุ่นหน้าขาว ฝ่ ายโจโฉ
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

ภาพที่ 59 ลักษณะหุ่นหน้าขาว ฝ่ ายเล่าปี่
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)
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ภาพที่ 60 ลักษณะหุ่นหน้าขาว ฝ่ ายซุนกวน
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

รู ปแบบที่ 2 หัวหุ่นหน้าเขียนสี เป็ นหัวหุ่นที่มีหน้าแบบละคร และ
อาจสร้างตามบุคลิกลักษณะของตัวละครในวรรณกรรมสามก๊กตามที่ได้ไว้บรรยายเช่นเดียวกับตัว
ละครหน้าขาว หุ่นหน้าเขียนสีของหุ่นกระบอกชุดสามก๊กปรากฏให้เห็นในตัวละครฝ่ ายบูต๊ วั สําคัญ
ของแต่ละฝ่ าย รู ปแบบลวดลายที่ใช้ในการเขียนหน้าหุ่นเขียนสีอาจมีการใช้ลกั ษณะของการ
แต่งหน้างิ้วหลวง หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าการเขียนหน้าเข้ม มาเป็ นแนวทางพอสังเขป ผสานกับ
จินตนาการของผูส้ ร้างจนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของหุ่นแต่ละตัว
ลวดลายที่ปรากฏบนใบหน้าหุ่นเขียนสีแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน
ออกไปเพือ่ ประโยชน์ในการแยกหุ่นแต่ละฝ่ าย รวมถึงบ่งบอกลักษณะของหุ่นที่มีลกั ษณะเด่น เช่น
หุ่นกวนอูที่มีใบหน้าสีแดงชัดเจน ฯลฯ การเขียนลวดลายบนหน้าหุ่นใช้สีฝนุ่ สีแท่งแบบฝนนํ้า และ
สีอะคริ ลิค ลวดลายที่ปรากฏสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะพอสังเขป ได้แก่
การลงสีพน้ื หน้าสีอ่อน เช่น สีขาว สีเหลืองอ่อนหรื อสีเนื้อ จากนั้น
จึงเขียนลวดลายที่ใช้สี แดง สีเขียว และสีเทา ตัดเส้นเก็บรายละเอียดด้วยสีฝนสี
ุ่ ดาํ หรื อหมึกจีน พบ
ได้ในหุ่นเตียวคับ เตียวเลิ้ยว แฮหัวอิ๋น ชีเซ่ง ฯลฯ
การลงสีพ้นื หน้าสีเข้ม เช่น สีเทาดํา สีดาํ จากนั้นจึงเขียนลวดลายที่
ใช้สีขาว เทา นํ้าเงิน และสีแดง ตัดเส้นเก็บรายละเอียดด้วยสีฝนสี
ุ่ ดาํ หรื อหมึกจีน พบได้ในหุ่น เคาทู
และเตียวหุย ฯลฯ
การลงสีพ้นื หน้าเข้มสีเดียว เช่น สีน้ าํ ตาลอ่อน สีแดงชาด เขียนเส้น
สีน้ าํ ตาลอ่อน หรื อสีดาํ ล้อไปตามทางของแนวเส้นขอบใบหู ร่ องหู ตา ปาก และร่ องจมูกของหุ่น ตัด
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เส้นด้วยสีดาํ จากสีฝนุ่ หรื อหมึกจีนสีดาํ เช่นเดียวกับหุ่นหน้าขาว มีการเขียนลายด้วยสีขาว สีเทา และ
สีแดงเล็กน้อย พบได้ในหุ่นซิหลง และกวนอู ฯลฯ
ในส่วนของรู จมูกทําเช่นเดียวกับหุ่นหน้าขาวโดยการใช้หมึกจีนสี
ดําระบายลวงตาเพือ่ ให้มีความลึก ลักษณะของคิว้ เขียนในรู ปแบบคิว้ หนาและให้ความรู ้สึกดกดํา
แสดงลักษณะของนักรบปรากฏในหุ่นหน้าเขียนสีทหารฝ่ ายบู๊ ยกเว้นหุ่นกวนอูที่เขียนเส้นคิ้วแบบ
หุ่นหน้าขาว หุ่นหน้าเขียนสีทุกตัวใช้สีแดงชาดระบายบนริ มฝี ปากเช่นกัน เมื่อเขียนหน้าเสร็จแล้วจึง
ทําการตกแต่งด้วยหนวดเคราที่ทาํ จากเส้นผมและเขียนสีตกแต่งเป็ นไรขนตามลักษณะของหุ่นแต่
ละตัว ส่วนใหญ่ใช้วธิ ีแบบเดียวกับหุ่นหน้าขาว
หุ่นหน้าเขียนสีที่ปรากฏในหุ่นกระบอกสามก๊กแบ่งออกเป็ น 3 ฝ่ าย
คือ
ฝ่ ายวุยก๊ก ได้แก่ เคาทู เตียวคับ เตียวเลิ้ยว ซิหลง และแฮหัวอิ๋น
ฝ่ ายจกก๊ก ได้แก่ กวนอู และเตียวหุย
ฝ่ ายง่อก๊ก ได้แก่ ชีเซ่ง

ภาพที่ 61 ลักษณะการเขียนหุ่นสามก๊กหน้าเขียนสี อาจใช้ลกั ษณะการเขียนใบหน้าการแสดงอุปรากรจีน
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

ภาพที่ 62 ลักษณะหุ่นหน้าเขียนสี ฝ่ ายโจโฉ
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)
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ภาพที่ 63 ลักษณะหุ่นหน้าเขียนสี ฝ่ ายเล่าปี่
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

รู ปแบบที่ 3 หัวหุ่นชาวบ้าน ตัวตลก และลิ่วล้อพลทหาร หุ่นทั้งสาม
ประเภทนี้เรี ยกอีกชื่อว่า "ตัวกาก" เป็ นหุ่นที่มีหน้าที่เป็ นตัวประกอบหรื อแสดงในฉากตลก หุ่นตัว
กากที่ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กมีลกั ษณะการเขียนหน้าแบบคน เช่น หุ่นอาซิ้ม หัวหุ่นตัว
ตลกแต่ละตัวจะมีการผ่าปากเพือ่ ให้สามารถขยับปาก (รายละเอียดอธิบายใน 4.1.3) ส่วนหุ่นพล
ทหารลิ่วล้อมีลกั ษณะการเขียนหน้าแบบคนเช่นกัน แต่มีลกั ษณะของหน้าตาที่แตกต่างกันไป บาง
ตัวมีลกั ษณะการเขียนแบบหน้าคนธรรมดา บางตัวเป็ นหน้าสีขาว สีดาํ หรื อสีเนื้ อ
สีที่ใช้ในการระบายหน้าหุ่นได้แก่ เกซโซและสีอะคริ ลิคสีเนื้ อ
ตกแต่งโดยการเขียนเส้นสีน้ าํ ตาลอ่อนหรื อสีดาํ ล้อไปตามทางของแนวเส้นบนใบหน้าหุ่น
เช่นเดียวกับหุ่นหน้าขาวและหุ่นหน้าเขียนสี จากนั้นจึงแต่งเติมรายละเอียดให้มีเอกลักษณ์ เช่น หุ่น
อาซิ้มมีการแต้มสีให้มีลกั ษณะเหมือนรอยตกกระของคนแก่เพือ่ เน้นความสมจริ งยิง่ ขึ้น หุ่นพล
ทหารลิ่วล้อมีการตกแต่งเขียนหน้าคล้ายมนุษย์เช่นเดียวกัน ลักษณะสีหน้าของหุ่นพลทหารมีกิริยาที่
แตกต่างกัน เช่น การอ้าปาก หรื อการยิงฟัน ฯลฯ หุ่นพลทหารบางตัวมีลกั ษณะของการเขียนหน้า
คล้ายกับการเขียนหน้าตัวตลกแบบงิ้ว สังเกตได้จากลายบนหน้าที่เขียนไว้บริ เวณกลางใบหน้าตั้งแต่
ดวงตามาจนถึงแก้มหุ่น ดูคล้ายกับว่าสวมหน้ากาก
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ภาพที่ 64 หุ่นอาซิ้ ม หุ่นกระบอกตัวตลก (ตัวกาก) ของหุ่นกระบอกสามก๊ก
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

ภาพที่ 65 หุ่นพลทหาร หุ่นกระบอกตัวประกอบ ของหุ่นกระบอกสามก๊ก
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)
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เครื่ องประดับหัวหุ่นกระบอกสามก๊กมีรายละเอียดที่สวยงามและ
เป็ นส่วนประกอบที่สาํ คัญในส่วนของหัวหุ่น รวมถึงเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกบทบาทของหุ่นแต่ละตัว
รู ปแบบการสร้างเครื่ องประดับหัวหุ่นคณะจักรพันธุไ์ ด้ใช้ขอ้ มูลอ้างอิงมาจากภาพประกอบใน
หนังสือสามก๊กของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็ นหลัก และศึกษาจากการอธิบายลักษณะของตัว
ละครในวรรณกรรม รวมถึงภาพประกอบลายเส้นตัวละครจีนจากแหล่งข้อมูลอื่นเช่นกัน จากนั้นจึง
นํามาข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์สร้างลักษณะและลวดลายเครื่ องประดับหัวหุ่นผสมผสานกับ
จินตนาการให้มีรูปแบบไทยผสมจีน โดย วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ ได้กล่าวว่า
ดูจากรู ปประกอบในหนังสื อสามก๊กฉบับพระยาพระคลัง แล้วก็ดูจากหนังสื ออื่นเหมือนกัน
เพราะว่าบางทีมนั มีรูปเล่าปี่ เน้นถึงจิตรกรรมจีนเหมือนกัน หรื อรู ปจีนตัวอื่น ตัวละครอื่นที่เป็ น
จักรพรรดิ์ดูว่าน่าจะเป็ นเล่าปี่ ก็เอามาผสมกัน ตัวนี้น่าจะเป็ นโจโฉ หรื อแม้แต่โจโฉในภาพอื่นก็มี แต่
ส่ วนใหญ่แล้วมันออกมาคล้ายๆ กัน เพราะเขาก็คงเขียนออกมาจากตัวหนังสื อ 13

1.1.2.2 เครื่ องประดับหัวหุ่น จักรพันธุแ์ ละคณะได้ทาํ การศึกษาลักษณะ
เครื่ องประดับศีรษะของอุปรากรจีนเป็ นแนวทางพอสังเขป ไม่ได้อา้ งอิงความถูกต้องของรู ปแบบ
เครื่ องประดับตามยุคสมัยต่างๆ ตามอุปรากรจีน เพือ่ ใช้ประกอบในการสร้าง เครื่ องประดับหัวหุ่น
จึงมีลกั ษณะผสมผสานลักษณะตามจินตนาการของผูส้ ร้าง
เมื่อพิจารณาภาพประกอบลายเส้นสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง
(หน) (ดูภาพที่ 42 และ 43) จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับเครื่ องประดับศีรษะของอุปรากรจีนเช่นกัน
ดังนั้นจึงอาจเป็ นไปได้วา่ ภาพประกอบเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจและวาดตามแบบของอุปรากรจีน
เนื่องจากอุปรากรจีนกําเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซอ้ งเรื่ อยมา นิยมใช้เรื่ องราวจากพงศาวดารและ
ประวัติศาสตร์ตอนสําคัญมาเป็ นเนื้ อหาในการแสดง เพราะฉะนั้นรู ปแบบของเครื่ องประดับจึงเป็ น
แบบสมัยราชวงศ์ซอ้ งและหมิงตามท้องเรื่ องนั้นๆ เพือ่ เข้าถึงรู ปแบบเครื่ องประดับหัวหุ่น
จําเป็ นต้องศึกษาลักษณะเครื่ องประดับเหล่านี้โดยอิงรู ปแบบจากภาพประกอบลายเส้นสามก๊กฉบับ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และ เครื่ องประดับศีรษะจากอุปรากรจีน โดยแบ่งรู ปแบบออกเป็ น 3
ลักษณะ คือ
1. หมวกเจ้านายและขุนนาง จะบ่งบอกถึงฐานันดรศักดิ์และมี
รู ปแบบคล้ายคลึงกับหมวกบรรดาศักดิ์ที่ปรากฏในภาพประกอบลายเส้นสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระ
13

สัมภาษณ์ วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ, รองประธานมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต, 10
มิถุนายน 2556.
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คลัง (หน) และเครื่ องประดับศีรษะที่ใช้กบั อุปรากรจีนซึ่งอาจมีรูปแบบมาจากหมวกขุนนางในสมัย
ราชวงศ์ซอ้ งและหมิง
หมวกเจ้านายที่คล้ายกับหมวกกษัตริ ยข์ องราชวงศ์หมิงเป็ นหมวก
ทรงเหลี่ยมประดับลวดลายแบบไทยผสมจีนเช่น ลายดอกไม้และมังกร มีปีกหมวกสองข้างติดอยู่
ด้านหลังแบบแนวตั้งมีพสู่ ีแดงก้านยาวปั กอยูบ่ ริ เวณกลางหมวกทั้งด้านซ้ายขวาของหมวกห้อย
ประดับพูแ่ ละลูกปั ด หุ่นที่สวมหมวกลักษณะนี้ ได้แก่ หุ่นเล่าปี่
หมวกขุนนางบรรดาศักดิ์สูง คล้ายกับหมวกขุนนางสมัยราชวงศ์
ซ้องบอกถึงตําแหน่งสมุหนายก มีลกั ษณะเป็ นหมวกเหลี่ยมหน้าหมวกประดับลวดลาย ปี กหมวก
เล็กยาวเป็ นสี่เหลี่ยมแบนบริ เวณส่วนปลายของปี กหมวกมีลกั ษณะหักและยกเชิดขึ้น หุ่นที่สวม
หมวกลักษณะนี้ ได้แก่ โจโฉ
หมวกขุนนางที่ปรึ กษา เป็ นหมวกขุนนางฝ่ ายบุ๋นคล้ายกับหมวกขุน
นางของราชวงศ์หมิง มีลกั ษณะเป็ นหมวกเหลี่ยม มีท้งั ปี กหมวกแบบแหลมและแบบกลม หุ่นที่สวม
หมวกลักษณะนี้ ได้แก่ โลกซก เตียวเจียว และซีหอง หมวกขุนนางลักษณะอื่นที่มีรูปแบบหมวก
ทรงเหลี่ยม หรื อบ้างมีสายรัดผูกด้านหลังห้อยยาวคล้ายหมวกในสมัยราชวงศ์หมิง หุ่นที่สวมหมวก
ลักษณะนี้ ได้แก่ เทียหยก และ ลกเจ๊ก

ภาพที่ 66 เครื่ องประดับหัวหุ่นเล่าปี่ มีลกั ษณะครอบหัวหุ่นครึ่ งหัว
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)
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ภาพที่ 67 เครื่ องประดับหัวหุ่นโจโฉ มีลกั ษณะครอบหัวหุ่นครึ่ งหัว ประดับปี กหมวกด้านหลัง
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

2. เกี้ยวครอบผม เป็ นเครื่ องประดับศีรษะที่แสดงฐานะของผูส้ วม
ใส่ ลักษณะของเกี้ยวจะสวมครอบลงบนมวยผม จากนั้นจึงใช้ปิ่นปั กขั้นเพือ่ ป้ องกันการหลุด การ
สวมเกี้ยวประดับศีรษะมีปรากฏในประเทศจีนยุคสมัยต่างๆ มาเป็ นเวลาช้านาน รู ปแบบของเกี้ยว
ครอบผมในภาพประกอบลายเส้นสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) อาจจะได้รับรู ปแบบเกี้ยว
ครอบผมในสมัยราชวงศ์ฮนั่ มาเป็ นต้นแบบในการวาด ซึ่งคณะจักรพันธุไ์ ด้นาํ รู ปแบบผสมผสาน
ระหว่างรู ปทรงของเกี้ยวจีนและลวดลายของไทยได้อย่างลงตัว สวยงามและน่าสนใจ หุ่นที่สวม
เกี้ยวครอบผมได้แก่ ขงเบ้ง และ ซุนกวน

ภาพที่ 68 เครื่ องประดับหัวหุ่นขงเบ้ง และซุนกวน มีลกั ษณะครอบเกี้ยวบนลงมวยผมหุ่น
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)
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3. ลักษณะหมวกขุนพล หุ่นกระบอกสามก๊กประกอบด้วยหุ่น
ขุนพล (ฝ่ ายบู)๊ ของทั้งสามฝ่ าย รู ปแบบหมวกของแต่ละฝ่ ายอ้างอิงตามภาพประกอบลายเส้นสามก๊ก
ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็ นหลัก หากพิจารณาลักษณะหมวกขุนพลอาจมาจากรู ปแบบหมวก
ในสมัยราชวงศ์ซอ้ งตามที่ปรากฏในภาพประกอบ คณะจักรพันธุไ์ ด้ออกแบบและสร้างหมวกขุนพล
ของหุ่นชุดนี้โดยการผสมผสานลักษณะรู ปทรงของหมวกกับลวดลายของไทยและจีนได้อย่างลงตัว
และมีเอกลักษณ์ ลักษณะหมวกขุนพลแบ่งตามลักษณะเพือ่ สะดวกต่อการจําแนกได้ ดังนี้
หมวกขุนพลที่มีลกั ษณะเป็ นหมวกมีกระบังหน้า มีพูป่ ระดับอยูท่ ี่
ยอดหมวก หมวกขุนพล มีลกั ษณะการผสมผสานลวดลายจีนและไทยเข้าด้วยกัน ในส่วนปลายของ
กระบังหน้ามีลกั ษณะเค้าโครงคล้ายลายกนกหรื อตัวเหงาของไทย หมวกหุ่นบางตัวมีลายดอกไม้
ใบไม้เป็ นส่วนประกอบลายหลัก หมวกหุ่นบางตัวมีลวดลายมังกรผสมอยู่ และประดับช่อคล้าย
ดอกไม้ที่กระบังหน้าหมวก หุ่นที่สวมหมวกลักษณะนี้ ได้แก่ กวนอู เตียวหุย เคาทู เตียวเลี้ยว เตียว
คับ และ แฮหัวอิ๋น (ภาพที่ 69)
หมวกขุนพลมีลกั ษณะคล้ายกับหมวกขุนพลที่กล่าวมาแล้วแต่มีการ
ประดับหมวกด้วยขนหางไก่ฟ้า มีลกั ษณะเด่นและพิเศษกว่าหมวกของหุ่นตัวอื่น รู ปแบบคล้ายคลึง
กับภาพประกอบหนังสือและเครื่ องประดับศีรษะของอุปรากรจีน หุ่นที่สวมหมวกลักษณะนี้ ได้แก่
หุ่นจิวยี่ (ภาพที่ 70)
หมวกขุนพลที่เป็ นการออกแบบรู ปแบบหมวกใหม่ โดยศึกษาจาก
การบรรยายลักษณะในหนังสือผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัวของผูส้ ร้าง เช่น หมวกหุ่นจูล่งเป็ น
รู ปทรงหมวกจีนประดับลวดลายหน้าสิงห์ มีครี บหน้าหมวกสองเส้นลักษณะยาวปลายงอเข้า
เล็กน้อยหุม้ ผ้า กํามะหยีสีแดง ซึ่งได้รูปแบบมาจากครี บหน้าหมวกของซามูไรญี่ปุ่น บนยอดหมวก
ประดับพูส่ ีแดง หุ่นซิหลงเป็ นหมวกลักษณะกลมประดับด้วยลวดลายแบบไทยยอดหมวกประดับพู่
สีแดง (ภาพที่ 71)
หมวกขุนพลที่มีลกั ษณะเป็ นแบบผ้าโพกศีรษะ ได้แก่ ชีเซ่ง และ
หมวกขุนพลที่มีลกั ษณะผสมผสานระหว่างหมวกกับผ้าโพกศีรษะ มีพปู่ ระดับ ลูกปั ดห้อยทั้ง
ด้านซ้ายและขวา หุ่นที่สวมหมวกลักษณะนี้ ได้แก่ อุยกาย
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ภาพที่ 69 เครื่ องประดับหัวหุ่นแบบครอบหัวหุ่นของขุนผลฝ่ ายต่างๆ
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

ภาพที่ 70 เครื่ องประดับหัวหุ่นจิวยี่ แบบครอบหัวหุ่น ประดับด้วยขนหางไก่ฟ้าโดดเด่น
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

88

ภาพที่ 71 เครื่ องประดับหัวหุ่นจูล่งและซิ หลง ออกแบบตามจินตนาการของผูส้ ร้าง
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

เมื่อทราบถึงรู ปแบบและลักษณะของเครื่ องประดับหัวหุ่นสามก๊ก
ในรู ปแบบต่างๆแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการศึกษากรรมวิธีและขั้นตอนการสร้างเครื่ องประดับหัวหุ่น
ซึ่งในขั้นตอนนี้มีความละเอียดและซับซ้อนมาก จึงจําเป็ นต้องลําดับขั้นตอนออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการทําโครงหมวก หุ่นกระบอกสามก๊กมีเครื่ องประดับ
หัวหุ่นที่มีลกั ษณะแตกต่างกันดังกล่าวมาแล้วข้างต้น รู ปทรงของหมวกมีท้งั ทรงกลม ทรงกลมสูง
(หมวกขุนพล) ทรงเหลี่ยม (หมวกโจโฉและขุนนางที่ปรึ กษา) และรู ปทรงพิเศษที่สร้างเป็ นรู ปทรง
เช่น โครงหมวกของจูล่ง จักรพันธุแ์ ละคณะได้ทาํ ต้นแบบโครงหมวกสร้างด้วยดินนํ้ามันเป็ น
แม่แบบในการสร้างโครงหมวกเพือ่ ให้ได้รูปทรงตามต้องการ จากนั้นจึงหล่อแม่แบบโครงสร้าง
หมวกด้วยอีพอ๊ กซี่ จากนั้นจึงตกแต่งร่ องรอยที่เป็ นฟองอากาศและขัดพื้นผิวให้เรี ยบเนียนเป็ น
ขั้นตอนสุดท้าย
2. ขั้นตอนการประดับลวดลายการปิ ดทอง และการฝัง
เครื่ องประดับ เมื่อได้โครงหมวกเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วจึงเป็ นขั้นตอนในการประดับลวดลายที่ใช้เป็ น
แบบในการสร้างสรรค์ จักรพันธุแ์ ละคณะศึกษาจากภาพประกอบจีน จิตรกรรมจีน รู ปแบบลวดลาย
ที่ใช้ ได้แก่ ดอกไม้ ใบไม้ ลายเถา ลายไทยประดิษฐ์ที่ผสมความเป็ นจีน เช่น มังกร และ หงส์ ฯลฯ
เนื่องจากมีลวดลายเป็ นจํานวนมากในการประดับโครงหมวกหุ่น จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะได้
ใช้เทคนิคการแกะแม่พมิ พ์หินสบู่ซ่ ึงเป็ นวิธีการแบบโบราณในการผลิตลวดลายที่ตอ้ งการเป็ น
จํานวนมาก (ภาพที่ 68) โดยในส่วนของขั้นตอนการแกะหินสบู่สร้างโดย วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ
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วัสดุที่ใช้ในการกระแหนะลวดลายคือ สีโป๊ วรถยนต์สีเทาของ ICI ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนียวและ
แข็งแรง
ขั้นต่อไปคือการนําลวดลายที่ได้จากการกระแหนะด้วยหินสบู่มา
ประดับตกแต่งบนโครงหมวกที่เตรี ยมไว้ตามลักษณะที่ออกแบบเครื่ องประดับศีรษะหุ่นแต่ละหัว
ด้วยกาวลาเท๊กซ์เมื่อได้หมวกหุ่นที่มีลวดลายที่สวยงามแล้วจึงปิ ดทองคําเปลวเพือ่ เพิม่ ความสวยงาม
วิธีการปิ ดทองทางคณะจักรพันธุไ์ ด้ใช้วสั ดุปิดทองแบบใหม่ ได้แก่ อีพอ๊ กซี่แบบใส ซึ่งสารเคมีชนิด
นี้ช่วยให้แผ่นทองที่ปิดลงบนหมวกหุ่นมีความมันวาวเป็ นเงางามมากกว่าการใช้รักแบบโบราณ การ
ใช้สีน้ าํ มันเฟลกซ์ ( Flex) ในส่วนของหมวกหุ่นโจโฉและหุ่นขุนนางนั้นใช้วธิ ีการบุผา้ แพรลงบน
โครงหมวกหุ่นให้เกิดความรู ้สึกเหมือนสร้างจากผ้าชิ้นเดียว จากนั้นจึงตกแต่งลวดลายที่ปิดทองแล้ว
บนหมวกหุ่น
ขั้นสุดท้ายในการเพิม่ ความงดงามให้กบั เครื่ องประดับหัวหุ่นคือ
การฝังเครื่ องประดับสวยงาม ได้แก่ กระจก เลื่อม ลูกแก้วสี และเพชรกระจก ลงบนร่ องของลวดลาย
ที่เตรี ยมไว้

ภาพที่ 72 หิ นสบู่แกะลวดลายที่ใช้ในการประดับเครื่ องประดับหัวหุ่นกระบอกสามก๊ก
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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3. ขั้นตอนการติดผมหุ่นและการประกอบเครื่ องประดับหัวหุ่น การ
ปิ ดผมหุ่นเพือ่ ให้หุ่นนั้นดูราวมีชีวติ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญมากจําเป็ นต้องใช้ทกั ษะ ความประณี ต
ความอดทน และความละเอียดอ่อนอย่างสูง วัสดุที่ใช้ทาํ ผมหุ่นนั้นทําจากเส้นผมจริ งและเส้นผมที่
ผ่านการย้อมสี (ใช้กบั หุ่นซุนกวน) หุ่นที่ใช้วธิ ีการติดผมจริ ง ได้แก่ หุ่นนางกํานัล หุ่นบิฮูหยิน หุ่น
นางไต้เกี้ยว เสี้ยวเกี้ยว หุ่นขงเบ้ง และ หุ่นซุนกวน ในช่วงแรกเริ่ มการประดิษฐ์ผมหุ่น จักรพันธุ์
และคณะใช้วธิ ีการถักเป็ นวิกผมเมื่อเสร็จแล้วจึงนําไปประกอบกับหัวหุ่นอีกครั้งหนึ่งเพือ่ ประดับ
ตกแต่งต่อไป กรรมวิธีน้ ีใช้เวลาไม่มากแต่ผลงานที่ได้ค่อนข้างหยาบ ผมหุ่นที่ใช้วธิ ีน้ ี ได้แก่ หุ่นนาง
กํานัลเมืองกังตัง๋ หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็ นกรรมวิธีติดผมหุ่นโดยการเรี ยงเส้นผมไปตามทาง
เดียวกับหัวหุ่นให้ดูเป็ นธรรมชาติใช้กาวยางวิทยาศาสตร์เป็ นตัวผนึก วิธีน้ ี ได้ผมหุ่นที่เรี ยบสวยงาม
แต่ใช้เวลานานในการติดพบได้ในหุ่นขงเบ้ง และ หุ่นซุนกวน
วิธีการประกอบเครื่ องประดับหัวหุ่นเป็ นขั้นตอนสุดท้ายในการ
สร้างหัวหุ่นกระบอก สามก๊กโดยใช้อีพอ๊ กซี่แบบใสเป็ นตัวยึดเกาะหัวหุ่นกับเครื่ องประดับให้
ติดกัน ลักษณะของการประกอบเครื่ องประดับหัวหุ่นเพือ่ ให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจแบ่งออกเป็ น
3 แบบ คือ
1. หัวหุ่นที่สวมหมวกครอบทั้งหัว การประกอบลักษณะนี้ จะไม่
สามารถเห็นผมหุ่นหรื อไรผมของหุ่นเลยเนื่องจากครอบเก็บทั้งหัวหุ่นเว้นไว้เพียงหน้าหุ่นจึงไม่
จําเป็ นต้องติดผมหุ่นหรื อวาดแนวผม หุ่นที่ประกอบด้วยวิธีน้ ี ได้แก่ หุ่นขุนพล
2. หัวหุ่นที่สวมหมวกครอบครึ่ งหัว การประกอบลักษณะนี้ ก่อน
การประกอบหัวหุ่นกับเครื่ องประดับจะต้องวาดแนวผมด้วยสีหมึกจีนสีดาํ เพือ่ ให้หุ่นดูเหมือนราว
กับมีเส้นผม หุ่นที่ประกอบด้วยวิธีน้ ี ได้แก่ หุ่นเล่าปี่ หุ่นโจโฉ และหุ่นขุนนางที่ปรึ กษา
3. หัวหุ่นที่สวมเกี้ยวครอบผม การประกอบหัวหุ่นลักษณะนี้ตอ้ งทํา
การติดเส้นผมจริ งดังที่อธิบายไว้แล้ว คือ การติดผมไปตามรู ปทรงของหัวหุ่นทั้งด้านล่างและ
ด้านบนให้เป็ นทรงผมโดยรอบ เว้นไว้เฉพาะส่วนบริ เวณกลางหัวที่ตอ้ งประดับเกี้ยว หลังจากนั้นจึง
นําเกี้ยวที่หนุนด้วยผ้าสีดาํ ทําให้ดูคล้ายมวยผม (หุ่นขงเบ้ง) มาประกอบลงบนบริ เวณที่เว้นว่างไว้
ตรงกลาง ในส่วนของหุ่นซุนกวนมีลกั ษณะเกี้ยวแบบครอบไม่เห็นเส้นผมใช้วธิ ีการประกอบ
เช่นเดียวกับหุ่นขงเบ้ง
1.2 ลักษณะของเสื้อและมือหุ่น
เสื้อหุ่นกระบอกเป็ นส่วนประกอบของตัวหุ่นกระบอกที่ใช้ปกปิ ดตัวกระบอก ไม้
ตะเกียบ และมือของผูเ้ ชิดจากสายตาของผูช้ ม เสื้ อหุ่นไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ปกปิ ดกลไกภายในตัว
หุ่นเท่านั้นหากแต่ตอ้ งมีความสวยงามประณี ตเช่นกับส่วนของหัวหุ่นด้วย เสื้อของหุ่นกระบอกสาม
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ก๊กมีลกั ษณะพิเศษ สร้างออกมาสวยงามตามแบบอย่างของเครื่ องแต่งกายอุปรากรจีนที่ผสมผสาน
ความเป็ นศิลปะไทยเข้าไว้ดว้ ยกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏในหุ่นกระบอกมาก่อน
ในปี พ.ศ. 2521 จักรพันธุไ์ ด้มีโอกาสรู ้จกั กับท่านอาจารย์เยือ้ น ภาณุทตั ผูป้ ั กฉลอง
พระองค์และผ้าปั กซึ่งใช้ในงานพระราชพิธีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่งจักร
พันธุไ์ ด้ทาํ การศึกษากรรมวิธีและเทคนิคในการปั กดิ้นและเลื่อมจากท่านอาจารย์เยือ้ น กรรมวิธี
เหล่านี้เป็ นประโยชน์ต่อการทําเสื้อหุ่นไทยของครู ช้ืนที่กาํ ลังซ่อมแซม และหุ่นไทยที่สร้างขึ้นใหม่
รวมถึงหุ่นจีนเรื่ องสามก๊กในเวลาต่อมา ลักษณะและวิธีการปั กดิ้นและเลื่อมที่จกั รพันธุไ์ ด้รับการ
ถ่ายทอดมาจากท่านอาจารย์เยือ้ น คือ วิธีการปั กดิ้นแบบเกลียวเป็ นแบบพื้นฐาน วัสดุที่ใช้ประกอบ
ในการปั กเสื้อหุ่น ได้แก่ ปุ่ มปูดและเลื่อมใช้ประดับลวดลาย ไหมจีนใช้เดินเส้นลวดลาย กิมเจงใช้
เดินขอบลายแทนการปั กดิ้นแบบเกลียว และดิ้นโปร่ งใช้ในการเดินลวดลายหรื อถมลาย วิธีการปั ก
ของท่านอาจารย์เยือ้ นเน้นการปั กแบบจบเป็ นจุด เส้นด้ายทางด้านหลังของลวดลายไม่ปักผูกหรื อ
โยงต่อเข้ากันทีเดียว เนื่องจากหากเสียในจุดใดจุดหนึ่ง สามารถซ่อมแซมจุดนั้นได้โดยไม่ตอ้ งแก้
ใหม่ท้งั หมด ซึ่ง วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ ได้กล่าวเกี่ยวกับวิธีการปั กผ้าของท่านอาจารย์เยือ้ นไว้วา่
อาจารย์เยื้อนท่านย้ายมาจากบ้านท่านมาปักที่นี่เพราะว่าเราจะได้ตรวจงานง่าย ท่านมา
อยูท่ ี่ ซอยสวัสดี มาอยูท่ ี่บา้ นลูกศิษย์ ทีน้ ีท่านก็บอกว่าไหนๆ จะปักแล้วอาจารย์มาเรี ยนซะ
เถอะจะสอนให้...ทีน้ ีเราก็ไปหัด สอนให้ เรา สอนให้อาจารย์พ้ืนฐานการปักเกลียว ปักดอก...
ผ้าทางของท่านอาจารย์เยื้อนจะวิจิตรพิศดารกว่าของคนอื่นมันจะละเอียดลออหมด แล้วเวลา
ปักข้างหลังนี้ท่านไม่ให้โยงต่อกัน ท่านบอกว่าเวลามันเสี ยรื้ อแล้วมันพังหมด ให้ผกู เฉพาะตัว
จบตรงไหนจบตรงนั้นเสี ยเวลาหน่อย ถ้าตัวนี้เสี ยก็แก้ตวั นี้ตวั อื่นก็ไม่หลุดออกมา ละเอียดหมด
และไม่ยน่ ด้วยเพราะมันจบที่ตวั ท่านก็สอนมา เราก็มาคลี่คลายเอามาเริ่ มใช้วิชาเต็มที่กบั สาม
ก๊ก ปักเป็ นเกราะเป็ นดอก เป็ นลาย ถึงจะเป็ นลายจีน แต่ก็เป็ นลายดอก ลายเกลียว วัสดุที่ใช้มี
เลื่อม ดิ้น ไหม14

มือหุ่นของจักรพันธุ์ โปษยกฤตและคณะ เกิดจากการที่สร้างเสื้อหุ่นขึ้นมาใหม่จึง
ได้ทาํ มือขึ้นใหม่ดว้ ย ซึ่งแต่เดิมมือที่ถืออาวุธแกะจากไม้ ส่วนมือที่ต้งั วงรํานั้นทําจากหนัง จักรพันธุ์
จึงคิดค้นวิธีใหม่ โดยใช้ปูนปลาสเตอร์ มีแกนนิ้วทําด้วยลวดเพือ่ ไม่มิให้หกั ง่าย ปั้ นเป็ นรู ปมือ
เหมือนมือคนกําลังรําจริ งๆ จากนั้นขัดเรี ยบแล้วปิ ดด้วยกระดาษสา ทาสีเหมือนหน้าหุ่น แต่วสั ดุ
14

สัมภาษณ์ วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ, รองประธานมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต, 10
มิถุนายน 2556.
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ชนิดนี้ไม่สะดวกในการเชิดเนื่องจากมีน้ าํ หนักมาก จึงปรับเปลี่ยนมาใช้ข้ ีผ้ งึ ซึ่งใช้กรรมวิธีเดียวกับ
การสร้างด้วยปูน คือ มีลวดเป็ นแกนนิ้วแล้วปั้ นแต่ข้ ีผ้ งึ จากนั้นจึงปิ ดกระดาษสา ทาสี ผลออกมามี
ความสวยงาม นํ้าหนักเบา แต่บอบบางและใช้เวลาในการประดิษฐ์นานมาก มือหุ่นไทยรุ่ นหลังและ
หุ่นจีนสามก๊กสร้างจากอีพอ๊ กซี่ผสมกับขี้กบไฟฟ้ า หลังจากหล่อแล้วจึงนําไปขัดแต่งผิวให้เรี ยบแล้ว
จึงปิ ดกระดาษทาสี กรรมวิธีน้ ี สามารถสร้างมือหุ่นได้มากและมีน้ าํ หนักเบา สะดวกต่อการเชิด
1.2.1 เสื้อหุ่น
จักรพันธุแ์ ละคณะ ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าลักษณะของ เสื้อหุ่นของหุ่น
กระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ จากภาพประกอบลายเส้นในหนังสือสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยา
พระคลัง (หน) รวมถึงลักษณะเครื่ องแต่งกายของอุปรากรจีนที่มีรูปแบบมาจากเครื่ องแต่งกายสมัย
ราชวงศ์ซอ้ งและหมิงมาเป็ นแนวทางในการสร้างเสื้ อหุ่น รู ปแบบและสีอาจได้เค้าโครงมาจากคํา
บรรยายลักษณะในวรรณกรรมมาปรับใช้อย่างลงตัว ไม่ได้ยดึ ตามแบบอุปรากรจีนเป็ นหลัก หากแต่
จะมีการผสมผสานจินตนาการและคุณลักษณะแบบไทยเข้าไปช่วยทําให้เสื้อหุ่นมีเอกลักษณ์โดด
เด่น เสื้อหุ่นกระบอกสามก๊กสามารถแบ่งออกตามลักษณะเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.2.1.1 เสื้อหุ่นที่มีลกั ษณะแบบเสื้อคลุมจีน เสื้อหุ่นในลักษณะนี้เป็ นเสื้อ
หุ่นที่มีรายละเอียดธรรมดา รู ปแบบของเสื้ อหุ่นแบ่งออกเป็ นเสื้อหุ่นฝ่ ายชาย ได้แก่ หุ่นโจโฉ หุ่นซุน
กวน หุ่นเล่าปี่ หุ่นขงเบ้ง และ หุ่นขุนนางที่ปรึ กษา ลักษณะ เสื้อหุ่น ฝ่ ายชาย มีลกั ษณะคล้ายชุด
บรรดาศักดิ์ของราชวงศ์หมิง ในอุปรากรจีน ในส่วน ด้านหน้าอกและกลางหลังมีรูปสี่เหลี่ยมอยูบ่ น
ชุดและมีภาพต่างๆอยูภ่ ายในสี่เหลี่ยมนั้น เสื้อหุ่นกระบอกชุดนี้อาจจะใช้ลกั ษณะแบบเดียวกับงิ้ว คือ
ไม่ได้นาํ มาใช้ตามกฎอย่างเคร่ งครัด หากแต่นาํ มาเป็ นสัญลักษณ์เช่นกัน เสื้อหุ่นฝ่ ายชายที่มีลกั ษณะ
พิเศษอาจสร้างตามคําบรรยายในวรรณกรรม และอุปรากรจีน ได้แก่ เสื้อหุ่นขงเบ้ง เป็ นชุดสําหรับ
กุนซือ มีสญ
ั ลักษณ์แปดเหลี่ยม (หยินหยาง) สัญลักษณ์ทางลัทธิเต๋ า ตรงบริ เวณ หน้าอก ตัวเสื้อหุ่น
ฝ่ ายชายพื้นเสื้อเป็ นผ้าจีนนําเข้ามาจากต่างประเทศมีลวดลายแบบ จีน เช่น ลายดอกไม้ มังกร และ
หงส์ ในส่วนที่ใช้การปั กจะสังเกตเห็นได้จากลวดลายปั กในบริ เวณข้อมือหุ่นและกรองคอหุ่นร้อย
ลูกปั ดสี มีรายละเอียดสวยงาม บริ เวณข้อมือหุ่นมีผา้ แถบสีขาวคล้ายกับชายแขนเสื้อของอุปรากรจีน
ในส่วนของหุ่นฝ่ ายหญิงหรื อหุ่นตัวนาง มีลกั ษณะคล้ายหุ่นฝ่ ายชาย แตกต่างกันในส่วนบริ เวณ
หน้าอกที่ไม่มีการปั กลายสัญลักษณ์
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ภาพที่ 73 เสื้ อหุ่นกระบอกแบบเสื้ อคลุมจีน
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

ภาพที่ 74 เสื้ อหุ่นกระบอกตัวนาง แบบเสื้ อคลุมจีนเช่นกัน
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)
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1.2.1.2 เสื้อหุ่นที่มีลกั ษณะแบบเสื้อเกราะ เสื้อหุ่นในลักษณะนี้มี
รายละเอียดในการปั กมากปรากฏในเสื้ อหุ่นขุนพล พื้นเสื้อหุ่นใช้วสั ดุแบบเดียวกับหุ่นที่กล่าวมาใน
ข้อแรก มีการประกอบลวดลายตั้งแต่ส่วนคอกับลําตัวหุ่น คือ กรองคอ เกราะหน้าอก ส่วนข้างลําตัว
ในส่วนของหุ่นที่สามารถทําให้ดูราวกับว่าหุ่นมีแขน คือ เกราะ คลุมทับไหล่ และเกราะคาดข้อมือ
ลวดลายเกราะปั กด้วยดิ้นเงินดิ้นทองประดับลูกปั ดและเพชรแก้ว ลวดลายส่วนมากมีลกั ษณะคล้าย
เกล็ดปลาตรงส่วน ของเกราะอกมีรูปคล้ายหัวสิงห์ บริ เวณขอบของชุดเกราะตกแต่งด้วยขนมิงค์
สังเคราะห์ยอ้ มสี หุ่นที่ใส่เสื้อหุ่นแบบชุดเกราะได้แก่ หุ่นกวนอู หุ่นเตียวหุย หุ่นเคาทู หุ่นซิหลง หุ่น
เตียวเลี้ยว หุ่นเตียวคับ หุ่นแฮหัวอิ๋น หุ่นอุยกาย และหุ่นชีเซ่ง ฯลฯ
เสื้อหุ่นสวมเกราะที่มีลกั ษณะพิเศษกว่าหุ่นสวมเกราะตัวอื่นๆ
ได้แก่ เสื้อหุ่นจูล่ง ซึ่งมีการประกอบลวดลายตั้งแต่ส่วนคอกับลําตัวหุ่น คือ กรองคอ เกราะหน้าอก
ข้างลําตัว และข้อมือ สร้างเช่นเดียวกับเสื้อหุ่นสวมเกราะ หากแต่ เสื้อหุ่นของจูล่งสร้างจากลักษณะ
คําบรรยายในวรรณกรรม คือ สวมเกราะสีขาว ในส่วนของเสื้อหุ่นจิวยี่ มีส่วนประกอบลายละเอียด
ลวดลายชุดเกราะในแบบเดียวกัน แต่มีรายละเอียดมากกว่า ลักษณะ พิเศษที่ปรากฏในเสื้อหุ่นจิวยี่
คือ ด้านหลังเสื้อหุ่นปั กด้ามธง 4 ผืน มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับเครื่ องแต่งกายจิวยีใ่ นอุปรากรจีน

ภาพที่ 75 เสื้ อหุ่นกระบอกแบบเสื้ อเกราะของหุ่นกวนอู
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)
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ภาพที่ 76 เสื้ อหุ่นกระบอกจูล่งมีลกั ษณะเกราะสี ขาวโดดเด่น
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

ภาพที่ 77 เสื้ อหุ่นกระบอกจิวยี่มีรายละเอียดที่สวยงาม พร้อมธงด้านหลังเสื้ อหุ่นดูคล้ายอุปรากรจีน
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)
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1.2.1.3 เสื้อหุ่นตัวประกอบ เป็ นเสื้อหุ่นที่มีผา้ เป็ นสีพ้นื ไม่แสดงลวดลาย
หรื อรายละเอียดแต่อย่างใด มีลกั ษณะเสื้อแบบเสื้อจีนและเสื้อคอจีนพบเห็นได้ในหุ่นชาวบ้าน และ
หุ่นอาซิ้ม (ดูภาพที่ 64) หุ่นลิ้วล้อพลทหารมีลกั ษณะเสื้ อหุ่นเป็ นผ้าสีพ้นื เช่นกัน แต่มีการปั กแทบผ้า
สีคาดบริ เวณแขนหุ่น กลางหน้าอกปั กลายเป็ นสัญลักษณ์วงกลม (ดูภาพที่ 65) หรื อหุ่นพลทหารบาง
ตัวใช้ผา้ สีพ้นื เพียงอย่างเดียว เสื้อหุ่นแยกสีออกตามฝ่ าย หุ่นลิ้วล้อพลทหารไม่มีกรองคอแบบหุ่นตัว
เอกมีเพียงผ้าสีพ้นื ทําเป็ นลักษณะผ้าพันคอ

ภาพที่ 78 เสื้ อหุ่นกระบอกตัวประกอบเป็ นแบบเสื้ อคอจีน
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

ภาพที่ 79 เสื้ อหุ่นกระบอกพลทหาร
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)
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1.2.2 มือหุ่น
การสร้างมือหุ่นกระบอกแบบโบราณ ลักษณะมือหุ่นด้านขวานิยม แกะด้วย
ไม้ มีขนาดประมาณ 4 - 5 เซนติเมตร พอดีกบั ขนาดของตัวหุ่น ส่วนมือหุ่นด้านซ้ายทําจากวัสดุเช่น
หนังสัตว์ (หนังควาย) ตัดเป็ นรู ปมือและนิ้วนํามาแช่น้ าํ ให้อ่อนนุ่ม หลังจากนั้นจึงดัดด้วยการผูกเส้น
ลวดให้มีความอ่อนช้อยอย่างมือละคร มือขวาของหุ่น มักใช้ กาํ อาวุธ จึงเจาะรู ตรงกลางไว้สาํ หรับ
เสียบอาวุธสามารถเปลี่ยนได้ มือซ้ายเป็ นรู ปมือแบ บตั้งวงรํา มือตัวนาง ส่วนมากมีลกั ษณะตั้ง วงรํา
ทั้ง 2 ข้าง มือหุ่นทั้ง 2 ข้าง ยึดติดกับไม้ตะเกียบสําหรับเชิด
เมื่อยุคสมัยปลี่ยนแปลงไป วัสดุสมัยใหม่สามารถสร้างสรรค์หุ่นกระบอกได้
รวดเร็วกว่าสมัยโบราณ อีกทั้งหุ่นกระบอกสามก๊กจําเป็ นต้องสร้างมือหุ่นเป็ นจํานวนมาก ดังนั้น
มือหุ่นของจักรพันธุ์ และคณะจึงสร้างขึ้นโดยใช้วสั ดุสมัยใหม่ เช่น อีพอ๊ กซี่แบบแห้งช้า วัสดุ
เดียวกับการสร้างหัวหุ่น การสร้างมือหุ่นเริ่ มจากการสร้างแม่พมิ พ์รูปมือด้วยขี้ผ้ งึ เมื่อได้พมิ พ์ที่
สวยงามแล้วจึงทําการหล่อแบบด้วยอีพอ๊ กซี่ผสมกับ ผงไม้ข้ ีกระดาษทราย หลังจากได้รูปทรงของ
มือหุ่นขั้นต่อไปคือการปิ ดกระดาษด้วยสีพลาสติคทาภายนอกสีขาวและขัดแต่งผิวด้วยกระดาษ
ทรายเป็ นขั้นตอนสุดท้ายเช่นเดียวกับการสร้างหัวหุ่น หลังจากนั้นจึงยึดมือหุ่นเข้ากับไม้ตะเกียบ
จักรพันธุ์ ได้กาํ หนดมาตราฐานไม้ตะเกียบให้มีความยาว 49.5 เซนติเมตร จากข้อมือหุ่น
ลักษณะมือหุ่นกระบอกสามก๊กมือขวาของหุ่นมีรูปแบบเดียวกับมือหุ่น
โบราณ คือ การเจาะรู ที่มือหุ่นเพือ่ สามารถเปลี่ยนอาวุธได้ ส่วนรู ปแบบมือข้างซ้ายของหุ่นกระบอก
สามก๊กมีความแตกต่างจากเมื่อหุ่นแบบโบราณอย่างเห็นได้ชดั คือ ลักษณะของมือหุ่นเป็ นการตั้งวง
แบบมือจีนคล้ายกับการตั้งวงแบบอุปรากรจีน มือที่สร้างเป็ นพิเศษ คือมือของ หุ่นจิวยี่ ซึ่งสามารถ
ขยับนิ้วเพือ่ ใช้ในการจับขนหางไก่ฟ้าที่ประดับบนหมวกของหุ่นโดยขยับนิ้วชี้และนิ้วกลางได้ ส่วน
รู ปแบบมือในลักษณะอื่น ได้แก่ มือหุ่นตัวกากที่แบออกเห็นนิ้วทั้ง 5 นิ้ว เช่น หุ่นอาซิ้ม ฯลฯ
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ภาพที่ 80 ลักษณะของมือหุ่นกระบอกสามก๊กแบบต่างๆ
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

1.3 ลักษณะของกลไกและการเคลื่อนไหวของหุ่น
หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ของจักรพันธุ์ โปษยกฤตและคณะ นับ
ได้วา่ เป็ นหุ่นกระบอกคณะแรกที่ประดิษฐ์กลไกสําหรับหุ่นเพือ่ ให้หุ่นร่ ายรําและกระทํากริ ยา
เลียนแบบท่าทางของมนุษย์ได้คล้ายคลึงที่สุด เนื่องจาก จักรพันธุ์ โปษยกฤตและคณะ ได้มีโอกาส
ซ่อมแซมหุ่นหลวงและหุ่นวังหน้า ทําให้เรี ยนรู ้ถึงระบบกลไกการเคลื่อนไหวของหุ่นทั้งสอง
ประเภท จึงเป็ นที่มาของการสร้างสรรค์หุ่นกระบอกที่สามารถเคลื่อนไหวด้วยกลไก ซึ่งแตกต่างจาก
หุ่นกระบอกที่มีมาแต่เดิม พัฒนาการของกลไกการเคลื่อนไหวของหุ่นกระบอกสามก๊กสามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ส่วน คือ
1.3.1 การเคลื่อนไหวส่วนหัวหุ่น
ระบบกลไกการเคลื่อนไหวหัวหุ่นกระบอกสามก๊กเป็ นการเริ่ มต้นการ
เคลื่อนไหวให้หวั หุ่นสามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งหุ่นกระบอกแบบโบราณไม่สามารถหมุนคอเพือ่ ให้
หุ่นหันหน้าได้เนื่องจากหุ่นกระบอกแบบโบราณจะยึดคอหุ่นไว้อยูก่ บั กระบอกไม้ไผ่ดว้ ยการพันผ้า
ลงบนคอหุ่นหลายชั้น จากนั้นจึงอัดคอหุ่นลงในรู กระบอกโดยไม่มีการยึดหัวหุ่นด้วยน๊อตหรื อตะปู
เกลียว จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ สร้างกลไกหุ่นกระบอกชุดนี้ในส่วนคอหุ่นให้หมุนได้โดย
การสร้างแกนในของหุ่นซึ่งทําจากไม้กลึงขนาดประมาณ 3-4 หุน ยึดติดกับหัวหุ่นแบบถาวร
จากนั้นจึงนําหัวหุ่นที่ยดึ ติดอย่างแน่นหนามาเสียบลงในตัวกระบอกที่ประกอบไหล่หุ่นเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว ในส่วนของตัวกระบอกมีการฉลุช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 3 x 1.5 เซนติเมตร
วัดจากตัวกระบอกขึ้นมาประมาณ 12 เซนติเมตร สําหรับยึดปุ่ มบังคับคอหุ่นกับแกนในหัวหุ่นโดย
ใช้น๊อตเกลียวในการยึดปุ่ มบังคับ ด้านบนและด้านล่างของปุ่ มบังคับหัวหุ่นมีการยึดน๊อตเกลียวใช้

99
ในการขึงหนังยางเพือ่ ให้ปุ่มบังคับหัวหุ่นและหัวหุ่นเคลื่อนที่กลับตําแหน่งเดิมเมื่อบังคับเรี ยบร้อย
แล้ว ลักษณะการบังคับหมุนคอหุ่นทําโดยการเลื่อนปุ่ มบังคับหัวหุ่น เมื่อต้องการให้หุ่นหันหน้าไป
ทางซ้ายต้องเลื่อนปุ่ มไปทางขวา และเมื่อต้องการให้หุ่นหันหน้าไปทางขวาต้องเลื่อนปุ่ มไปทางซ้าย
(ภาพที่ 81)
กลไกอีกประเภทที่ปรากฏในส่วนหัวหุ่นกระบอกสามก๊ก ได้แก่ กลไกใน
การขยับปาก ซึ่งใช้ในหุ่นตัวตลก (ตัวกาก) ที่ตอ้ งใช้บทเจรจา ลักษณะกลไกที่ใช้ในการขยับปากมี
ปรากฏในหุ่นกระบอกแบบโบราณมานานแล้ว ยกตัวอย่างเช่น หุ่นตัวตลกอาเหย๊กที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่คณะหุ่นกระบอกของนายเปี ยก ประเสริ ฐกุล ลักษณะการขยับปากหุ่นกระบอกแบบโบราณมี
การใช้สปริ งโลหะซ่อนไว้ภายในหัวหุ่นโดยยึดกับปากหุ่นที่ทาํ การผ่าออกจากหัวหุ่น จากนั้นจึงร้อย
เชือกเข้ากับสปริ งผ่านทางคอหุ่น เมื่อเสร็จแล้วก็ยดึ ปากหุ่นกับหัวหุ่นด้วยเดือยเหล็ก กรณี ของหุ่นตัว
กากในหุ่นกระบอกชุดนี้มีวธิ ีการสร้างกลไกการขยับปากคล้ายแบบโบราณ คือ การยึดสปริ งกับคาน
ที่ฝังไว้ในหัวหุ่น จากนั้นเจาะรู ในตําแหน่งของปาก ใต้คาง และหน้าอกของหุ่นเพือ่ ร้อยเชือกสะลิง
บังคับปากหุ่น ยึดปากหุ่นกับหัวหุ่นด้วยเดือยเหล็ก นอกจากนี้ หุ่นตัวกากในหุ่นกระบอกสามก๊ก
สามารถหมุนคอหุ่นได้เช่นเดียวกับหุ่นตัวอื่นซึ่งไม่ปรากฏในหุ่นตัวกากแบบโบราณ (ภาพที่ 82)
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ภาพที่ 81 ส่วนประกอบและกลไกในการบังคับการเคลื่อนไหวส่วนหัวของหุ่น
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ภาพที่ 82 ส่วนประกอบและกลไกในการบังคับการปากของหุ่นตัวตลก (ตัวกาก)
1.3.2 การเคลื่อนไหวส่วนมือหุ่น
มือหุ่นกระบอกเป็ นส่วนประกอบของหุ่นที่ใช้ร่ายรําประกอบกริ ยาท่าทาง
ต่างๆเพือ่ ให้ผชู ้ มเข้าใจถึงเรื่ องราวที่กาํ ลังดําเนินอยู่ มือของหุ่นกระบอกแบบโบราณมีลกั ษณะตั้งวง
ตายตัวทั้งสองข้าง คือ มือขวาถืออาวุธมือซ้ายตั้งวงรํา ฯลฯ มือของหุ่นกระบอกแบบโบราณมี
ข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวข้อมือให้คล้ายคลึงแบบมือมนุษย์ หุ่นกระบอกสามก๊กของ จักรพันธุ์
โปษยกฤตและคณะ ได้พฒั นาการเคลื่อนไหวข้อมือที่ขยับขึ้นลงของหุ่นกระบอกให้ใกล้เคียงมนุษย์
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มากที่สุด กลไกในการขยับข้อมือของหุ่นกระบอกได้พฒั นามาจากวิธีการร้อยเชือกกลไกมาจากหุ่น
หลวง ลักษณะการเคลื่อนไหวมือหุ่นกระบอกสามก๊กเริ่ มทดลองและพัฒนาขึ้นเฉพาะหุ่นบางตัว
เท่านั้น เช่น กลไกการเคลื่อนไหวมือหุ่นจิวยี่ มือหุ่นที่ปรึ กษา และมือหุ่นตัวกาก
1.3.2.1 การเคลื่อนไหวมือหุ่นจิวยี่ เนื่องจากหุ่นกระบอกจิวยีม่ ีบทบาทและ
ลักษณะการเคลื่อนไหวด้วยท่าพิเศษกว่าหุ่นตัวอื่นๆ คือ การใช้มือจับพูข่ นหางไก่ฟ้าที่ประดับไว้บน
หมวกให้ลู่ลง ลักษณะมือหุ่นจิวยีม่ ีรูปแบบการตั้งวงแบบมือจีนสามารถขยับข้อมือและนิ้วได้ ใน
ส่วนของข้อมือมีการฝังแผ่นอะลูมิเนียมขึ้นรู ป มีลกั ษณะคล้ายห่วงเดือย จากนั้นจึงยึดข้อและมือหุ่น
ด้วยลวดทองเหลืองเข้าด้วยกันทําให้สามารถขยับข้อมือขึ้นลงได้ นิ้วกลางและนิ้วนางของหุ่นถูกผ่า
ออกจากมือสร้างเป็ นเดือยของนิ้วเพือ่ เสียบลงในท่ออะลูมิเนียมซึ่งใช้เป็ นจุดหมุนของนิ้วหุ่น ยึดนิ้ว
และมือหุ่นด้วยลวดทองเหลือง จากนั้นร้อยเชือกสลิงตามแบบกลไกของหุ่นหลวงให้มือหุ่นสามารถ
ขยับได้ เชือกที่ใช้ในการร้อยมือหุ่นแบ่งออกเป็ นสองสาย ได้แก่ เชือกบังคับนิ้วมือจะร้อยไว้กบั รู ที่
เจาะตามตําแหน่งต่างๆ บริ เวณมือ และเชือกบังคับข้อมือที่ร้อยเข้ากับรู ที่เจาะผ่านหน้ามือและหลัง
มือร้อยผ่านตามตําแหน่งรู ที่เจาะไว้ที่ขอ้ มือ สายเชือกบังคับข้อมือถือได้วา่ เป็ นสายเชือกหลักในการ
บังคับการเคลื่อนไหวมือหุ่น จากนั้นจึงนําสายที่ร้อยสําเร็จแล้วมาร้อยผูกกับหลอดอะลูมิเนียม
สําหรับใช้ในการบังคับมือหุ่นที่ยดึ กับสปริ งซึ่งเป็ นตัวรั้งเชือกกับมือหุ่น หน้าที่ของสปริ งมีไว้เพือ่
มือหุ่นกลับสู่ตาํ แหน่งเดิมเมื่อปล่อยหลอดบังคับมือหุ่น พันผ้ากํามะหยีต่ ามตําแหน่งพอเหมาะที่กา้ น
ตะเกียบเหนือหลอดบังคับมือหุ่นเพือ่ เป็ นการรั้งไม่ให้หลอดบังคับมือหุ่นหดตามสปริ ง กลไกพิเศษ
อย่างหนึ่งของหุ่นจิวยี่ คือได้แก่ พัดที่สามารถกางและหุบได้ สร้างจากวัสดุแผ่นทองเหลืองฉลุเป็ นซี่
เช่นเดียวกับการทําพัด จากนั้นนํามาร้อยเข้าด้วยกันและผูกติดกับกลไกที่มีลกั ษณะเป็ นประกับเมื่อ
ดึงสายเชือกค้างไว้พดั จะหุบเข้าและเมื่อปล่อยเชือกพัดจะกางออกปกติ
1.3.2.2 การเคลื่อนไหวมือหุ่นตัวกาก สามารถเคลื่อนไหวได้เฉพาะบริ เวณ
ข้อมือของหุ่นเท่านั้น เช่น มือของหุ่นที่ปรึ กษามีลกั ษณะตั้งวงแบบมือจีน มือของหุ่นตัวกากเป็ น
แบบแบมือออก ไม่ได้ต้งั วงแบบหุ่นตัวเอกและไม่สามารถขยับนิ้วได้ ในส่วนระบบกลไกการ
เคลื่อนไหวของหุ่นตัวกาก เช่น การยึดมือและข้อหุ่นเข้าด้วยกัน การร้อยสายเชือกบังคับข้อมือ
คล้ายคลึงกับหุ่นจิวยี่ แตกต่างกันเพียงวัสดุที่ใช้ในการยึดข้อและมือของหุ่นตัวกากใช้เส้นลวด
ทองเหลืองทําห่วงเดือยฝังลงในข้อมือหุ่น
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ภาพที่ 83 ส่วนประกอบ และกลไกในการเคลื่อนไหวข้อมือของหุ่น

ภาพที่ 84 ส่วนประกอบ และกลไกในการเคลื่อนไหวข้อมือและนิ้วมือของหุ่นจิวยี่

104

ภาพที่ 85 ส่วนประกอบ การร้อยสายเชือกกลไก และลักษณะการเคลื่อนไหวมือหุ่น
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ภาพที่ 86 กลไกของพัดจิวยี่ ที่สามารถคลี่และหุบพัดได้ดว้ ยการร้อยสายเชือก
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

มือหุ่นกระบอกสามก๊กด้านขวาทําจากวัสดุประเภทเดียวกัน ลักษณะ
ของมือหุ่นสร้างออกมาในรู ปแบบมือกําสิ่งของ เช่น อาวุธ พัด และแส้มา้ ยกเว้นหุ่นเล่าปี่ มีรูปแบบ
มือกําแส้มา้ ข้างซ้ายมือ และหุ่นนางไต้เกี้ยว เสียวเกี้ยว ที่ถือพัดมือซ้ายเช่นกัน ในส่วนของอาวุธที่ถือ
โดยหุ่นกระบอกขุนพลเป็ นที่น่าสังเกตว่าเริ่ มมีการพัฒนารู ปแบบของอาวุธหุ่นให้มีขนาดที่สมจริ ง
มากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับขนาดอาวุธหุ่นกระบอกแบบรุ่ นเก่าที่สร้างออกมาขนาดเล็กคล้ายกับของ
จําลอง
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หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ที่สร้างออกมาประกอบ
ไปด้วยหุ่น 3 ฝ่ าย ได้แก่
1. ฝ่ ายวุยก๊ก
หัวโจโฉ หน้าขาว
หัวเทียหยก หน้าขาว
หัวเตียวคับ หน้าเขียนสี (ฝ่ ายบู)๊
หัวเตียวเลี้ยว หน้าเขียนสี (ฝ่ ายบู)๊
หัวเคาทู
หน้าเขียนสี (ฝ่ ายบู)๊
หัวซิหลง
หน้าเขียนสี (ฝ่ ายบู)๊
หัวแฮหัวอิ๋น หน้าเขียนสี (ฝ่ ายบู)๊
2. ฝ่ ายจกก๊ก
หัวเล่าปี่
หน้าขาว
หัวขงเบ้ง
หน้าขาว
หัวกวนอู
หน้าสีแดง (ฝ่ ายบู)๊
หัวเตียวหุย
หน้าสีดาํ (ฝ่ ายบู)๊
หัวจูล่ง
หน้าขาว (ฝ่ ายบู)๊
หัวนางบีฮูหยิน หน้าขาว
3. ฝ่ ายง่อก๊ก
หัวซุนกวน
หน้าขาว ผมแดง หนวดแดง
หัวโลซก
หน้าขาว (ฝ่ ายบุ๋น)
หัวเตียวเจียว
หน้าขาว (ฝ่ ายบุ๋น)
หัวลกเจ๊ก
หน้าขาว (ฝ่ ายบุ๋น)
หัวชีหอง
หน้าขาว (ฝ่ ายบุ๋น)
หัวอุยกาย
หน้าสีเนื้ อ (ฝ่ ายบู)๊
หัวจิวยี่
หน้าขาว (ฝ่ ายบู)๊
หัวชีเซ่ง
หน้าเขียนสี (ฝ่ ายบู)๊
นางระบํา
หน้าขาว จํานวน
6 หัว
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2. พัฒนาการของฉากและเครื่องประกอบฉาก
องค์ประกอบสําคัญที่สร้างความอลังการในการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก คือ ฉากและ
เครื่ องประกอบฉาก ซึ่งเป็ นผลงานที่ตอ้ งอาศัยฝี มือทางเชิงช่างและการออกแบบในการสร้างสรรค์
เช่น ทักษะทางด้านจิตรกรรมและประติมากรรมเพือ่ ให้ฉากมีสีสนั เครื่ องประกอบฉากเป็ น
องค์ประกอบสําคัญที่ทาํ ให้การนําเสนอเรื่ องราวมีความสมจริ งและความบันเทิงแก่ผชู ้ มยิง่ ขึ้น ดัง
ปรากฏในบทความ ซอยสวนพลู ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ความว่า
ความจริ ง การสร้างฉากหุ่น ใครๆ ก็ทาํ ได้ไม่ยากเย็นที่ตรงไหนเลย
หุ่นกระบอกที่เรา
เล่นกันมาแต่ก่อน ก็มีฉากเดียว เป็ นฉากพื้นๆ แล้วตัวหุ่นก็ออกทางประตู 2 ข้าง มาเชิดกันอยู่
หน้าฉาก ดูแล้วก็แค่น้ นั แต่ฉากหุ่นของคุณจักรพันธุ์น้ ี มีความลึก มีความสูง และมีความกว้าง
อันเป็ นที่จบั ใจของคนดู ... แต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือ ในการแสดงหุ่นของคุณจักรพันธุ์น้ ี เมื่อ
ไม่มีทางที่จะแก้ไขฉากหลังได้คุณจักรพันธุ์ก็ต่อเติมเอาด้วยการสร้าง ฉากข้างหน้ามีเป็ นรู ปเก๋ ง
จีนและรู ปอื่นๆ ซึ่ งสลักโปร่ ง และมาตั้งไว้ดูเหมือนของจริ ง... 15

2.1 ฉากหุ่น
2.1.1 ฉากส่วนแรก
2.1.2 ฉากส่วนที่สอง
2.2 เครื่ องประกอบฉากหุ่น
2.1 ฉากหุ่น
ฉากหุ่นกระบอก เป็ นองค์ประกอบที่ช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศในการแสดงหุ่น
ลักษณะของฉากเปรี ยบได้เช่นเดียวกับผลงานศิลปกรรมชิ้นหนึ่งเนื่องจากการออกแบบและวาด
ระบายสีตามท้องเรื่ องต่างๆ เพือ่ เป็ นแนวทางสําหรับทําความเข้าใจในเนื้ อเรื่ องการสร้างฉากหุ่น
กระบอกจึงจําเป็ นต้องทราบลักษณะการสร้างฉากหุ่นแบบโบราณ ซึ่งฉากหุ่นแต่โบราณแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ ฉากส่วนแรก คือ ฉากที่ขึงไว้เสมอด้านหน้าโรงระหว่างเสาทั้ง 2 ข้าง โดยขึง
ตลอดตั้งแต่ชายหลังคาจนจรดพื้นโรง เบื้องล่างมักเขียนเป็ นรู ปป้ อมปราการ มีกาํ แพงเมือง และสุม
พุม่ ไม้ตกแต่ง ที่ฉากส่วนนี้ มักมีผา้ ต่วน หรื อผ้าแพรยกดอก แขวนตลอดความสูง ทําเป็ นม่านไว้ท้งั
สองข้าง โดยแขวนม่านนี้ทบั ด้านนอกของฉากอีกทีหนึ่ง
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มูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต, สามก๊ กโจโฉแตกทัพเรือ (กรุ งเทพฯ: ศรี สารา, 2546), 6.
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ฉากส่วนที่ 2 คือ ฉากที่เขียนบนจอ ซึ่งขึงโดยให้อยูล่ ึกจากริ มโรงเข้าไปประมาณ
30 เซนติเมตร กั้นเป็ นจอ เขียนรู ปอย่างฉากละคร ฉากนี้เป็ นฉากใหญ่ ความยาวประมาณ 3 เมตร
พอดีกบั โรง ในยุคที่การละเล่นหุ่นกระบอกเฟื่ องฟู นายเปี ยก ประเสริ ฐกุล ใช้วธิ ีเปลี่ยนฉากตาม
ท้องเรื่ อง ฉากที่ใช้เปลี่ยนตามท้องเรื่ อง มี 3 ฉากด้วยกัน คือ ฉากปราสาทราชมนเทียร ฉากป่ าเขา
ลําเนาไ พร และฉากท้องทะเลมหาสาคร แต่โดยทัว่ ไปแล้ว พื้นจอจะเขียนให้เป็ นรู ปอย่างไรก็ได้
แล้วแต่ความนิยมของยุคสมัยหรื อเห็นงามเท่าที่นิยมกัน ในปั จจุบนั มักเขียนเป็ นรู ปปราสาทราชวัง
อย่างไรก็ตาม ฉากส่วนตรงกลางโรงนี้ จะต้องมีประตูเข้าออก 2 ข้าง โดยมีขนาดให้พอเหมาะกับตัว
หุ่นกระบอก ที่ประตูท้งั 2 ข้าง ติดม่านแหวกกลางไว้ เพือ่ บังไม่ให้คนดูเห็นเข้าไปข้างในโรง เบื้อง
ล่างของฉากส่วนนี้ ยกสูงจากพื้นโรงประมาณ 50 เซนติเมตรเพือ่ ให้ผเู ้ ชิดที่นงั่ อยูห่ ลังฉาก สามารถ
ลอดมือออกไปเชิดหุ่นที่หน้าฉากได้สะดวก บริ เวณส่วนที่เป็ นชายของจอนี้ทาํ ด้วยผ้าโปร่ งขาว สูง
ราว 50 เซนติเมตรและยาวตลอดแนวฉากเพือ่ ให้คนเชิดมองลอดออกไปเห็นตัวหุ่นที่ตนเชิดที่หน้า
ฉากได้ แต่ผชู ้ มจะมองไม่เห็นผูเ้ ชิด หรื อถ้าจะเห็นก็เพียงรางๆ เท่านั้น
ฉากส่วนที่ 3 คือ แผงกระจกติดภาพต่างๆ ใช้กนั สายตา ตั้งเรี ยงติดต่อกันประมาณ
6 - 7 ภาพที่ดา้ นล่างของโรงหุ่นกระบอกในระดับพื้นโรงสําหรับบังไม่ให้คนดูเห็นมือคนเชิดที่ลอด
ใต้ฉากออกมา และบังชายด้านล่างสุดของผ้าขาวบางนั้นไว้จากสายตาของผูช้ ม แผงกระจกเหล่านี้
เรี ยกว่า "กระจกบังมือ" มักประดับด้วย ภาพตัวละครสําคัญในวรรณคดีเอกของไทย ซึ่งเป็ นที่รู้จกั
กันดี เช่น พระราม พระลักษมณ์ ทศกัณฐ์ หนุมานตอนหาวเป็ นดาวเป็ นเดือน หรื อรู ปสัตว์ใน
วรรณคดี เช่น พญาครุ ฑ กินรี กินนร ไกรสร ราชสีห์ หรื อไม่ ก็ใช้วธิ ีการวาดภาพบนแผ่นกระจก
เป็ นแผงติดด้านล่างของโรง หุ่นกระบอกคณะของนายเปี ยก ประเสริ ฐกุล ใช้วธิ ีวาดภาพบนด้านหลัง
แผ่นกระจกนี้ เพือ่ ให้คงทนไม่ชาํ รุ ดง่าย ภาพบนแผงกระจกเหล่านี้จะช่วยดึงดูดความสนใจให้คน
เข้ามายืนชมก่อนที่จะมีการแสดง เป็ นการฆ่าเวลาระหว่างนัง่ รอชมการแสดง
ฉากหุ่นกระบอกสามก๊กของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ มีรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไป เนื่องจากแสดงในท้องเรื่ องจีนลักษณะโดยรวมของฉากสร้างขึ้นแบบศิลปกรรมจีน
ผสมผสานกับศิลปกรรมไทย สังเกตได้จากรู ปแบบลักษณะสถาปั ตยกรรมของฉากที่มีโครงสร้าง
แบบจีนที่ประดับสวยลายแบบศิลปะไทย ส่วนประกอบของฉากหุ่นกระบอกชุดนี้สร้างขึ้นตามแบบ
ฉากหุ่นกระบอกโบราณ หากแต่มีการพัฒนารู ปแบบให้เป็ น 3 มิติ รวมถึงการเพิม่ ฉากก่อนการ
แสดงเรี ยกว่า “ฉากไหว้ครู ” ซึ่งเขียนเป็ นภาพจิตรกรรมไทยประเพณี เทคนิคสีอะคริ ลิคบนผ้าใบตัด
เส้นสีแดงด้วยสีฝนุ่ ผสมวานิชรู ปมารผจญ ขนาด 4 x 7 เมตร ออกแบบและวาดโดย วัลลภิศร์ สด
ประเสริ ฐ และคณะ นอกจากนี้ ฉากยังสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของท้องเรื่ อง เช่น ฉาก
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เวลากลางคืนเป็ นฉากที่ระบายด้วยสีดาํ ติดหลอดไฟขนาดเล็กเพือ่ ทําให้ดูคล้ายกับดวงดาวบน
ท้องฟ้ า ฯลฯ ส่วนประกอบฉากของหุ่นกระบอกสามก๊กสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
2.1.1 ฉากส่วนแรก
ฉากหุ่นกระบอกสามก๊กของจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ไม่ปลูกโรงขึ้น
แบบโรงหุ่นโบราณ เนื่องจากการแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้ทาํ การแสดงภายในตัวอาคารหอประชุม
เล็ก ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย ตัวฉากวาดลงบนผืนผ้าใบด้วยสีอะคริ ลิก ใช้เป็ นฉากหลัก
ออกแบบและวาดโดยจักรพันธุต์ ลอดทั้งผืนผ้า ลักษณะฉากสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
ในท้องเรื่ องเกี่ยวกับการทําสงครามทางนํ้าของทัพเรื อ ฉากจึงมีลกั ษณะเป็ นทิวเขา หน้าผา เวิง้ นํ้าที่
ให้ความรู ้สึกกว้างแผ่กว้างออกไป มีสิ่งปลูกสร้างทางสถาปั ตยกรรมจีนเพือ่ ให้สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่ องมากที่สุด รู ปแบบศิลปกรรมของฉากวาดขึ้นโดยได้รับรู ปแบบอิทธิพลจากภาพจิตรกรรมหมึก
จีน หากแต่รูปของฉากนั้นใช้สีในการวาดทําให้ภาพฉากให้ความรู ้สึกถึงบรรยากาศมากขึ้น สี
ส่วนรวมเป็ นสีโทนสว่างและอบอุ่น เป็ นสีเหลืองแกมนํ้าตาลซึ่งทําให้บรรยากาศในภาพเกิดความ
สว่างมากขึ้น การสร้างฉากของหุ่นกระบอกชุดนี้แม้วา่ จะสร้างตามอิทธิพลของรู ปเขียนแบบจีนแต่ก็
มีการผสมผสานการเขียนภาพแบบจิตรกรรมไทยด้วยเช่นกัน โดยสังเกตได้จากรู ปแบบของทิวเขาที่
มีการผสมรู ปแบบของไทยกับจีน และส่วนของภาพที่แสดงเป็ นแม่น้ าํ ที่มีลกั ษณะการวาดคลื่นนํ้า
แบบอย่างจิตรกรรมไทย
ฉากส่วนนี้มีขนาดโดยรวมทั้งสิ้น 4 x 7 เมตร ส่วนล่างของฉากเย็บติดกับผ้า
บางสําหรับผูเ้ ชิดมองหุ่นมีขนาด 60 เซนติเมตร ประตูทางออกทั้งสองข้างมีขนาด 1.50 เมตร
ด้านหลังฉากนี้มีแท่นขนาด 1 x 3 เมตร มีความหนา 30 เซนติเมตร ใช้สาํ หรับผูเ้ ชิดหุ่นยืนทําระดับ
ขณะมีฉากการเดินสวนกันของหุ่นระหว่างผูเ้ ชิด รวมถึงฉากรั้วในส่วนท้องพระโรงนอกเมืองกังตัง๋
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็ นมิติ มีความลึก ประยุกต์ข้ ึนตามรู ปแบบจิตรกรรมจีนจากหนังสือสารคดี
ต่างประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือเรื่ องหนังสือภาพประกอบสถาปั ตยกรรมจีนจากอาจารย์อวบ
สาณะเสน กรรมวิธีในการสร้างฉากส่วนนี้อาศัยเทคนิคการปั้ นลายประดับโดยปั้ นแม่ลายด้วยขี้ผ้ งึ
ถอดแม่พมิ พ์ซิลิโคน (Silicone) พิมพ์หล่อลวดลายด้วยเรซิ่น ( Resin) ระบายสีตกแต่ง ในบางส่วน
ปรากฏลวดลายจีนประยุกต์แบบไทยใช้วธิ ีการวาดและลงสี สีที่ใช้ในการวาดและระบาย ได้แก่ สี
เฟรส สีอะคริ ลิก และสีพลาก้า ฯลฯ ในส่วนของหลังคาประตูทางเข้าออกหุ่นใช้วสั ดุจาํ พวกกระดาษ
ลูกฟูกสีแดงซึ่งให้ความรู ้สึกคล้ายกับกระเบื้องหลังคา
2.1.2 ฉากส่วนที่สอง
เป็ นส่วนของกระจกบังมือ เนื่องจากหุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และ
คณะ ใช้วธิ ีการยืนเชิดเพือ่ ความคล่องตัวเนื่องจากต้องมีการเชิดหุ่นในลักษณะที่โลดโผน เช่นการตี
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ลังการวมถึงการสลับตําแหน่งของหุ่นบ่อยครั้ง ฉากส่วนนี้จึงมีขนาด 1.50 x 7.00 เมตร ใช้สาํ หรับ
หลบนักเชิดหุ่นจากสายตาผูช้ ม รู ปแบบศิลปกรรมของฉากส่วนนี้มีลกั ษณะแบบจิตรกรรมจีนปน
ไทยวาดเป็ นรู ปธรรมชาติ เช่น นกและต้นไม้ดว้ ยสีทองบนพื้นสีดาํ

ภาพที่ 87 ฉากส่วนแรกมีลกั ษณะของวิวทิวทัศน์ที่ได้บรรยากาศแบบภาพจิตรกรรมจีน
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 88 ประตูหุ่น และฉากท้องพระโรงที่ดดั แปลงและสร้างจากลักษณะในสถาปัตยกรรมจีน
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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2.2 เครื่องประกอบฉากหุ่น
การแสดงหุ่นกระบอกแต่โบราณมาไม่ค่อยปรากฏการสร้างเครื่ องประกอบฉากใน
การแสดงมากนัก มีปรากฏขึ้นเพียงการแสดงหุ่นกระบอกพระองค์เจ้าสุทศั น์ เช่น ฉากการแห่พระ
โกศในพระนุมาศ ฯลฯ ขณะที่เครื่ องประกอบฉากหุ่นสามก๊กจําเป็ นต้องสร้างขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก
เพือ่ ให้สอดคล้องและสมจริ งกับการแสดง โดยนําเอาลักษณะรู ปแบบมาจากหนังสือสารคดีจีน
ต่างประเทศเพือ่ เป็ นต้นแบบทางความคิด เครื่ องประกอบฉากหลักที่สาํ คัญ ได้แก่ เรื อรบขนาดใหญ่
มีลกั ษณะเป็ นเรื อหัวมังกร ตัวเรื อเป็ นรู ปตัวมังกร บนเรื อมีสถาปั ตยกรรมเก๋ งจีน เจาะเป็ นรู หน้าต่าง
บุดว้ ยกระดาษสา เรื อหัวมังกรมีเสากระโดงเรื อ 3 เสา สามารถชักใบเรื อขึ้นลงได้ ใช้แสดงเป็ นเรื อ
รบฝ่ ายโจโฉ 1 ลํา กรรมวิธีการสร้างเรื อหัวมังกรใช้เทคนิคการปั้ นเข้าช่วย ในส่วนของหัวมังกรใช้
วัสดุประเภทสีโป๊ วรถยนต์แบบแห้งเร็วผสมฮารด์เดนเนอร์ (Hardener) เร่ งให้สีโป๊ วแห้งและแข็งเร็ว
ปั้ นเป็ นโครงร่ างหัวมังกรคร่ าวๆ หลังจากนั้นแกะด้วยเครื่ องมือแกะไม้ให้เกิดรู ปร่ างขัดแต่งด้วย
กระดาษทราย และวาดระบายสีฝนุ่ ผสมวานิชเพิม่ รายละเอียดเป็ นขั้นตอนสุดท้าย

ภาพที่ 89 เรื อหัวมังกร เครื่ องประกอบฉากสําคัญของหุ่นกระบอกสามก๊ก
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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เรื อสําเภาขนาดเล็กที่ใช้ในการทําเรื อรบนับว่าเป็ นเครื่ องประกอบฉากที่สาํ คัญของ
การแสดงหุ่นเรื่ องนี้เช่นกัน รู ปแบบเรื อมีลกั ษณะวางซ้อนกันให้เกิดมิติ ใช้วสั ดุประเภทไม้อดั ฉลุ
เป็ นรู ปโครงเรื อระบายด้วยสีอะคริ ลิค ใช้ไม้ไผ่สร้างเป็ นเสากระโดงเรื อร้อยเชือกกับโครงไม้ไผ่ที่ยดึ
กับใบเรื อซึ่งทําจากผ้าดิบโดยใบเรื อสามารถชักขึ้นลงได้ ใบเรื อบางลํา เช่น เรื อขนเสบียงใช้ในฉาก
เผาทัพเรื อโจโฉ สร้างจากวัสดุประเภทไม้ไผ่สานสามารถชักขึ้นลงได้เช่นเดียวกัน เรื ออีกประเภท
ได้แก่ เรื อโดยสารมีลกั ษณะเป็ นเรื อขนาดเล็กมีเสากระโดงเรื อสองเสาใบเรื อสามารถชักขึ้นลงได้
ห้องโดยสารบนเรื อทําจากไม้ฉลุเขียนลวดลายแบบจีนพร้อมทั้งแขวนม่านไม้ไผ่สามารถม้วนขึ้นลง
ได้ ภายในเรื อมีแท่นสามารถวางหุ่นทําให้ดูราวกับว่าหุ่นนัง่ อยูบ่ นเรื อ เช่น ฉากขงเบ้งและโลซก
เดินทางไปกังตัง๋ อีกประการหนึ่งส่วนประกอบของโครงเรื อมีลอ้ ติดตั้งอยูเ่ พือ่ ทําให้เรื อนั้นสามารถ
เคลื่อนที่ได้
เครื่ องประกอบฉากปลีกย่อยที่ใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ รถลากติดล้อประดับ
ร่ มของนางบิฮูหยิน สร้างจากวัสดุประเภทไม้อดั โคมไฟจีนสําเร็จรู ปขนาดเล็ก (โคมเตงลั้ง) (ภาพที่
92) และพัด บังสูรย์ แบบจีน สร้างโครงจากกระดาษแข็งบุดว้ ยผ้าสีแดงเขียนลวดลายจีนด้วยสี
อะคริ ลิคสี ทอง เครื่ องประกอบฉากของพวกรี้ พล ได้แก่ ริ้ วธงทหารสร้างจากผ้าสีต่างๆ ประดับยอด
มีลกั ษณะคล้ายหอกทําจากเรซิ่น ธงนายทัพประดับยอดธงด้วยหอกเช่นกันแต่ลกั ษณะธงเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าทําจากผ้าดิบระบายสี บนผืนผ้าเขียนอักษรไทยประดิษฐ์ให้คล้ายภาษาจีน และธงขน
นกยูงซึ่งสร้างจากขนนกยูงจริ งมีลกั ษณะห้อยยาวคล้ายกับตุง เครื่ องประกอบฉากโต๊ะประรําพิธีขง
เบ้งตอนเรี ยกลมสลาตันทําจากไม้อดั ระบายสีเขียนลวดลายแบบเครื่ องตั้งจีน แจกันและกระถางธูป
ประยุกต์จากวัสดุหาง่ายที่ทาํ สําเร็จแล้ว เช่น ไม้กลึงรู ปแบบต่างๆ ระบายด้วยสีบรอซ์ทองเขียน
ประดับลวดลายจีนด้วยสีอะคริ ลิค
ม้าศึกของขุนพลเป็ นเครื่ องประกอบฉากที่สามารถเคลื่อนไหวในส่วนของลําคอได้
ส่วนประกอบของม้าศึกในหุ่นกระบอกชุดนี้ประกอบด้วย ส่วน ลําตัว โดย โครงสร้างช่วงลําตัว
ประดิษฐ์จาก ไฟเบอร์ กลาสมีแกนกระบอกสําหรับถือ คล้ายกระบอกหุ่น ลําตัวบุดว้ ยผ้ากํามะหยี่
ด้านล่างมีชายผ้ายาวล้อมสําหรับบังแกนกระบอก ด้านบนลําตัวม้าประดับผ้าปูอานม้าและอานม้า
สร้างโครงจากกระดาษแข็งบุผา้ แพรลวดลายจีนสําเร็จรู ป ด้านข้างทั้งสองของลําตัวประดับด้วยซอง
เกาทัณฑ์และลูกเกาทัณฑ์สร้างจากกระดาษแข็งระบายสีเขียนลวดลายแบบจีนผสมไทย บั้นท้ายม้า
ประดับสายเชือกร้อยลูกปั ดและพูส่ ีแดงทําจากไหมจีน ขนหางม้าทําจากเส้นพลาสติคชนิดเล็กบาง
ลักษณะคล้ายเส้นพลาสติคใช้กบั คันสีของซอ ส่วนหัวและลําคอม้า หัวม้าสร้างจากวัสดุประเภทไฟ
เบอร์เช่นเดียวกัน วิธีการสร้างคล้ายคลึงกับการสร้างหัวหุ่นกระบอกเมื่อขัดแต่งผิวเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้วจึงทําการวาดหน้าและระบายสี หัวม้าประดับด้วยพูแ่ ละบังเหียนม้าที่สร้างจากเชือก ช่วงลําคอ
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สร้างจากผ้ากํามะหยีเ่ ย็บเป็ นถุงมีลกั ษณะคล้ายลําคอม้า ภายในยัดนุ่นแน่นพอประมาณ ระหว่างหัว
และคอม้าประดับด้วยขนแผงคอม้าทําจากวัสดุไหมจีนเช่นกับพู่ บริ เวณปากม้าด้านขวาติดก้านร่ ม
เพือ่ ใช้บงั คับให้หน้าของม้าสามารถหันและคอม้าสามารถขยับขึ้นลงได้

ภาพที่ 90 เรื อลักษณะต่างๆที่ใช้ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 91 เรื อสามารถชักใบขึ้นลงได้ พร้อมประดับม่านไม้ไผ่ที่สามารถม้วนขึ้นลงได้เช่นกัน
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)
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ภาพที่ 92 รถลากติดล้อประดับร่ มของนางบิฮูหยิน
(จากปฏิทิน AIA หุ่นกระบอกเรื่ องสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปี พุทธศักราช 2546)

ภาพที่ 93 รู ปแบบของธงลักษณะต่างๆที่ใช้ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 94 แท่นพิธีเรี ยกลมของขงเบ้ง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 95 ลักษณะของม้า และเครื่ องประกอบบนตัวม้าศึก
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 96 ส่วนหัวของม้าศึก และแกนบังคับคอม้าให้ขยับได้
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

3. พัฒนาการในการเชิดหุ่นและการนําเสนอ
ลักษณะการเชิดหุ่นกระบอกแบบโบราณสันนิษฐานได้วา่ มีการการเชิดในลักษณะการ
ร่ ายรําแบบละครบ้าง แม้จะไม่ชดั เจนมากนัก เมื่อนายเปี ยก ประเสริ ฐกุล ตั้งคณะหุ่นกระบอกขึ้นราว
ปี พ.ศ. 2442 นับว่าเป็ นหุ่นกระบอกคณะล่าสุดในสมัยนั้นที่สามารถเชิดหุ่นให้มีลกั ษณะการร่ ายรํา
คล้ายละครมากที่สุดจนเป็ นที่นิยมของผูช้ ม แม่มิ่งภรรยาของนายเปี ยกเป็ นผูป้ ระดิษฐ์พลิกแพลงท่า
รําให้เข้ากับหุ่น เนื่องจากแม่มิ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ทางด้านนาฏศิลป์ เพราะแต่เดิมเป็ นนางละครของ
พระองค์เฉิดโฉมฯ พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั ลักษณะการเชิดของหุ่น
โบราณนั้นคาดว่าเป็ นการนัง่ เชิด เนื่องจากหุ่นกระบอกคณะนายเปี ยกที่ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูก คือ ครู
ชื้น สกุลแก้ว มีลกั ษณะการนัง่ เชิดเช่นเดียวกัน ในส่วนของการนําเสนอการแสดงหุ่นแต่โบราณมา
สันนิษฐานว่ามีการประชุมหารื อกันระหว่างคนในคณะเพือ่ เตรี ยมการแสดงและวางตัวผูเ้ ชิด หากแต่
ยังไม่มีการวางแบบแผนการแสดงแบบการละครเวทีในเรื่ องของการกําหนดตําแหน่งและแสงไฟ
เพือ่ เน้นและเสริ มบรรยากาศให้การแสดงหุ่นมีอรรถรสมากขึ้น เนื่องจากความรู ้และเทคโนโลยี
ดังกล่าวยังไม่เจริ ญเท่ากับในปั จจุบนั
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3.1 รู ปแบบการเชิดหุ่นกระบอกสามก๊ ก
หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อของจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะได้
พัฒนาการเชิดหุ่นให้มีความพิเศษและเป็ นที่น่าสนใจกว่าหุ่นกระบอกยุคก่อน เนื่องจากการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีทางด้านแสงสีรวมถึงการใช้ระบบการวางแผนการแสดงแบบละครเวที จึงสามารถ
จําแนกออกเป็ น 2 หัวข้อดังนี้
3.1.1 ลักษณะการเชิดหุ่น
หุ่นกระบอกสามก๊กยังคงใช้พ้นื ฐานท่าเชิดแบบหุ่นไทย เช่น การกล่อมหุ่น
สิ่งที่แตกต่างสําหรับการเชิดหุ่นของ จักรพันธุ์ โปษยกฤตและคณะกับหุ่นกระบอกยุคก่อน ได้แก่
การใช้วธิ ีการยืนเชิด เนื่องจากการยืนเชิดทําให้ผเู ้ ชิดหุ่นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและมี
ความคล่องตัวกว่าการนัง่ เชิด ในส่วนของท่วงท่าในการเชิดหุ่นกระบอกชุดนี้ มีการออกแบบ
ลักษณะท่าหุ่นกระบอกใหม่ท้งั หมด เนื่องจากหุ่นชุดนี้เป็ นหุ่นออกภาษาแบบจีนไม่สามารถใช้ท่า
แบบการรําละครของไทยได้ โดย วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ ได้ให้สมั ภาษณ์วา่
หุ่นสามก๊กทําทุกสิ่ งทุกอย่างหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเชิดยังไง บังเอิญมีหุ่นจีนแดงมาเล่น
ที่พนั ธุ์ทิพย์เป็ นหุ่นกระบอกแต่ตวั โต เชิดจากข้างล่าง ออกแบบใหม่ โครงสร้างคล้ายหุ่นละคร
เล็กนิดๆ คนเชิดคนหนึ่งเป็ นตัวและอีกคนเป็ นมือ บางบทก็ใช้คนเดียว เชิดเก่ง แคล่วคล่อง
ว่องไว ลีลาดี ตอนนั้นเพื่อนเราเป็ นเจ้าของพันธุ์ทิพย์อยู่ ตอนนั้นยังไม่ขาย ก็ได้ติดต่อพามาเยี่ยม
บ้านอาจารย์ดว้ ย เขาก็มาเยี่ยมพอมาเห็นหุ่นจิวยี่วางอยูเ่ ขาก็มาจับเลย อาจารย์เห็นเลยฝากตัวเป็ น
ศิษย์ขอเรี ยน แกก็ไปหาที่พนั ธุ์ทิพย์แกก็ต่อท่าควงพลอง ท่าแบบจีนไว้หมดเลย ลีลาแบบจีน"16

จากบทสัมภาษณ์ขา้ งต้นทําให้ทราบถึงที่มาของการประดิษฐ์ท่าเชิดแบบจีน
โดยจักรพันธุไ์ ด้รับการถ่ายทอดมาจาก หวัง ซิบิ่น ( Wang Xibin) หัวหน้าคณะหุ่นกระบอกปั กกิ่ง
และการใช้ท่าทางแบบอุปรากรจีน (งิ้ว) จากคุณหลีเจงกัง และภรรยาของคุณมุ่ยเล้งจึง
(อําพัน เจริ ญสุขลาภ) มาดัดแปลงในการเชิดหุ่นกระบอกสามก๊ก เช่น ฉากที่ 5 จิวยีต่ รวจพล โดยหุ่น
จิวยีห่ นั หลังออกเข้าโรงคล้ายกับการแสดงงิ้ว

16

สัมภาษณ์ วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ, รองประธานมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต, 10
มิถุนายน 2556.
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3.1.2 การวางตําแหน่งผูเ้ ชิดหุ่นกระบอก
ตําแหน่งนับได้วา่ เป็ นสิ่งที่สาํ คัญสําหรับการแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้เป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากหุ่นชุดนี้มีฉากที่ตอ้ งใช้หุ่นเป็ นจํานวนมาก เพือ่ ป้ องกันการชุลมุนรวมถึงการวาง
ตําแหน่งและการจัดขบวนที่สวยงามในการแสดงหุ่น จําเป็ นต้องมีการประชุมวางแผนในการจัด
ตําแหน่งต่างๆให้กบั ผูเ้ ชิด โดยแสดงแผนผังการวางตําแหน่งและลําดับการเชิดหุ่นของฉากต่างๆ
ดังนี้
1. ขบวนอพยพของฝ่ ายเล่าปี่
2. เล่าปี่ แตกทัพและการเข้าตีของทัพโจโฉ
3. ทัพโจโฉตีครอบครัว - พลเมืองเล่าปี่
4. จูล่งอุม้ อาเต๊า
5. จูล่งรบจงสิน
6. จูล่งรบทหาร แฮหัวอิ๋น เตียวคับ เตียวเลี้ยว
7. ฉากยกทัพ
8. ฉากเอาเกาทัณฑ์
9. ฉากเผาเรื อโจโฉ
10. จิวยี่ กราวจีน

ภาพที่ 97 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ชบวนอพยพของฝ่ ายเล่าปี่
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ภาพที่ 98 ผังการวางตําแหน่งการเชิด เล่าปี่ แตกทัพและการเข้าตีของทัพโจโฉ
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ภาพที่ 99 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ทัพโจโฉตีครอบครัว - พลเมืองเล่าปี่
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ภาพที่ 100 ผังการวางตําแหน่งการเชิด จูล่งอุม้ อาเต๊า
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ภาพที่ 101 ผังการวางตําแหน่งการเชิด จูล่งรบจงสิ น
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ภาพที่ 102 ผังการวางตําแหน่งการเชิด จูล่งรบทหาร แฮหัวอิ๋น, เตียวคับ, เตียวเลี้ยว
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ภาพที่ 103 ผังการวางตําแหน่งการเชิด จูล่งรบทหาร แฮหัวอิ๋น, เตียวคับ, เตียวเลี้ยว (ต่อ)
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ภาพที่ 104 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ยกทัพ
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ภาพที่ 105 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ยกทัพ (ต่อ)
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ภาพที่ 106 ผังการวางตําแหน่งการเชิด เอาเกาทัณฑ์

128

ภาพที่ 107 ผังการวางตําแหน่งการเชิด เผาเรื อโจโฉ
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ภาพที่ 108 ผังการวางตําแหน่งการเชิด จิวยี่ กราวจีน 1
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ภาพที่ 109 ผังการวางตําแหน่งการเชิด จิวยี่ กราวจีน 2
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ภาพที่ 110 ผังการวางตําแหน่งการเชิด จิวยี่ กราวจีน 3

132
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3.2 การนําเสนอหุ่นกระบอกสามก๊ ก
แสงและสีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กจัดว่าเป็ น
ส่วนประกอบสําคัญที่ช่วยส่งเสริ มให้การแสดงหุ่นมีความสวยงาม บ่งบอกบรรยากาศและ
สถานการณ์รวมถึงเร้าอารมณ์ผชู ้ มให้คล้อยตามไปกับการแสดงในแต่ละฉาก การกํากับแสงสีใน
การแสดงหุ่นชุดนี้ผา่ นการประชุมใหญ่ผรู ้ ่ วมแสดงหุ่นทุกฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายผูก้ าํ กับฉาก ฝ่ ายแสงสี
และผูป้ ระพันธ์บท (ยกเว้นผูเ้ ชิด) โดยมีจกั รพันธุ์ เป็ นประธานในที่ประชุม นับได้วา่ เป็ นการประชุม
เพือ่ จัดเตรี ยมงานในการแสดงหุ่นอย่างเป็ นทางการครั้งแรกตั้งแต่เริ่ มมีการแสดงหุ่นชุดต่างๆ ก่อน
หน้าของหุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ฝ่ ายแสงสีประกอบด้วย คุณมณฑาทิพย์ และ
คุณวัฒนา ผูเ้ ชี่ยวชาญในการจัดแสงสีการแสดงละครเวที และเป็ นอาจารย์ศิลปะการละครแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผูอ้ อกแบบแสงสีที่ใช้ประกอบการแสดงในแต่ละฉากตามความ
ต้องการของจักรพันธุแ์ ละผูป้ ระพันธ์บท การจัดแสงสีท้งั หมดอยูภ่ ายใต้การควบคุมของจักรพันธุ์
โดยตรงเพือ่ ให้แสงที่ออกมาไม่สว่างและมืดจนเกินไปเพือ่ ความสวยงามในการแสดงหุ่นชุดนี้ การ
จัดแสงสีประกอบการแสดงในฉากสําคัญ ได้แก่
3.2.1 ฉากแรก
ฉากดําเนินเรื่ องและฉากเล่าปี่ กําลังอพยพ เป็ นฉากที่นาํ เสนอแบบการเล่า
เรื่ องซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวัยเด็กของผูป้ ระพันธ์บท (วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ) ที่ราํ ลึกถึงอดีตใน
วัยเด็กของตนที่ฟังบิดาเล่านิทานขณะนอนดูดาวในเวลากลางคืน เป็ นฉากผ้าใบทาสีดาํ ประดับเลื่อม
สีดาํ เพือ่ จําลองเป็ นดวงดาวที่กระพริ บบนท้องฟ้ าเมื่อแสงสีน้ าํ เงินอมฟ้ าส่องมากระทบ นอกจากนั้น
ยังมีถึงการใช้ไปกะพริ บดวงเล็กใช้คนถือลากไปมาเพือ่ ให้ดูคล้ายกับมีแมลงหิ่งห้อยบินอยู่
3.2.2 ฉากฝั่งเมืองกังแฮและท้องพระโรงกังตัง๋
มีการจัดแสงสว่างให้มีลกั ษณะคล้ายกับแสงในตัวอาคารด้านบนของฉากมี
แสงสีสม้ อมแดงส่วนด้านล่างของฉากเป็ นตําแหน่งของฉากด้านล่างที่จาํ ลองเป็ นฉากภายในอาคาร
มีการจัดแสงสว่างสีนวลส่องมาที่ตวั หุ่นกระบอก แต่สิ่งที่น่าสังเกต คือ แสงที่ส่องมานั้นไม่แสดง
ขอบวงกลมที่ชดั เจนลงมากระทบที่ตวั หุ่น เนื่องจากจักรพันธ์ตอ้ งการให้แสงสีออกมาคล้ายภาพ
จิตรกรรมที่มีแสงสว่างนวลๆ ในบริ เวณจุดเด่น
3.2.3 ฉากตรวจพล (จิวยีก่ ราวจีน)
การจัดแสงสีในฉากนี้ มีสีเหลืองอมแดงเล็กน้อย เพือ่ ถ่ายทอดบรรยากาศที่
เข้มแข็ง ราวกับการเตรี ยมพร้อมเพือ่ ยกทัพไปต่อสูก้ บั ข้าศึก
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3.2.4 ฉากขงเบ้งเอาเกาทัณฑ์
เป็ นฉากสําคัญที่แสดงความสามารถและสติปัญญาของขงเบ้งที่ล่วงรู ้อุบาย
ของจิวยีร่ วมถึงการพยากรณ์ภูมิอากาศที่แม่นยํา ในฉากแสดงเหตุการณ์การล่องเรื อของขงเบ้งกับโล
ซกเพือ่ ไปเอาลูกเกาทัณฑ์ แสงสีในฉากใช้สีน้ าํ เงินอมฟ้ าส่องสลัวๆพอให้สงั เกตเห็นเรื อได้แสดงถึง
เวลากลางคืน ในส่วนของเกาทัณฑ์มีการประดิษฐ์วงล้อไม้อดั ระบายด้วยสีดาํ ด้านหลังติดแกนไว้
สําหรับหมุนบนกระดานไม้อดั ติดลูกเกาทัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากไม้แหลมขนาดพอประมาณระบายด้วย
สีสะท้อนแสงสีแดง เมื่อถึงเวลายิงเกาทัณฑ์จึงทําการหมุนวงล้อ ลูกเกาทัณฑ์ที่หมุนไปตามวงล้อจะ
กระทบกับแสงไฟแบล็คไลท์ที่ติดไว้บริ เวณกระจกบังมือสร้างความรู ้สึกให้เหมือนลูกเกาทัณฑ์
กําลังพุง่ ออกไปสู่เรื อรบซุนกวนที่ติดแผงเกาทัณฑ์ระบายสีสะท้อนแสงเช่นเดียวกัน (ดูผงั การวาง
ตําแหน่งผูเ้ ชิดหุ่นกระบอก หัวข้อที่ 8 ประกอบ) ขณะที่จะมีการหมุนแผงเกาทัณฑ์ข้ ึนทีละแผงจน
เต็มดูราวกับว่าเรื อถูกลูกเกาทัณฑ์ยงิ จนเต็ม นอกจากนี้ ยงั ใช้น้ าํ แข็งแห้ง ( Dry Ice) ในฉากนี้เพือ่
แสดงถึงบรรยากาศที่มีหมอกลงในเวลากลางคืน
3.2.5 ฉากขงเบ้งเรี ยกลมสลาตัน
ฉากนี้ผปู ้ ระพันธ์ตอ้ งการให้เกิดบรรยากาศขลังและศักดิ์สิทธิ์ แสงสีที่ใช้คือสี
นํ้าเงินอมดํา (Indigo) และใช้พดั ลมเป่ าให้ดูราวกับว่าลมกําลังพัดมาโดยเพิม่ ระดับความแรงของลม
จากเบาไปแรง
3.2.6 ฉากเผาทัพเรื อโจโฉ
แสงสีที่ใช้ในฉากนี้เป็ นสีน้ าํ เงินอมดําแสดงบรรยากาศในเวลากลางคืน เรื อ
รบในการแสดงหุ่นครั้งนี้ยงั มีส่วนประกอบของเทคนิคการใช้แสงสีที่แสดงให้เห็นเรื อที่ถูกเผาไหม้
ได้อย่างเหมือนจริ ง คือ การใช้ผา้ สีแดงบางๆ ที่ตดั หรื อฉีกให้เป็ นริ้ วคล้ายไฟ ระบายด้วยสีสะท้อน
แสงติดบริ เวณเรื อ เมื่อต้องการแสดงตอนเกิดไฟลุกไหม้ จึงใช้ลมเป่ าด้านล่างให้ริ้วผ้ากระพือขึ้น
ประกอบกับแสงไฟแบล็คไลท์ ทําให้ดูราวกับว่าถูกไฟเผาจริ ง ในส่วนของเกาทัณฑ์เพลิงใช้ดอกไม้
ไฟประเภทไฟเย็นทําให้ดูสมจริ ง
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ภาพที่ 111 แสงสี ในฉากดําเนินเรื่ อง
(จากวีดีทศั น์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ)

ภาพที่ 112 แสงสีฉากฝั่งเมืองกังแฮและท้องพระโรงกังตัง๋
(จากวีดีทศั น์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ)
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ภาพที่ 113 แสงสี ฉากตรวจพล (จิวยี่กราวจีน)
(จากวีดีทศั น์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ)

ภาพที่ 114 แสงสี ฉากขงเบ้งเอาเกาทัณฑ์
(จากวีดีทศั น์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ)
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ภาพที่ 115 แสงสี ฉากขงเบ้งเรี ยกลมสลาตัน
(จากวีดีทศั น์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ)

ภาพที่ 116 แสงสี ฉากเผาทัพเรื อโจโฉ
(จากวีดีทศั น์การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ)
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4. พัฒนาการของดนตรีประกอบ บทร้ อง และพากย์ ในการแสดงหุ่น
ดนตรี และการพากย์เป็ นสิ่งที่ช่วยเสริ มให้การแสดงหุ่นกระบอกสมบูรณ์มากขึ้นเพราะ
เป็ นการเล่าสถานการณ์ของเรื่ องที่กาํ ลังดําเนินอยู่ ในการแสดงหุ่นจําเป็ นต้องทราบถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ ของการแสดงหุ่นกระบอกแต่โบราณเพือ่ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์หุ่นกระบอกสามก๊ก
ของจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ส่วนประกอบในการแสดงหุ่นประกอบด้วย
ส่วนที่
1 ดนตรี และเพลงประกอบการแสดง เครื่ องดนตรี ที่ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอก
แต่โบราณประกอบด้วยปี่ พาทย์เครื่ องห้า ได้แก่ ปี่ ใน ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน -กลองแขก
และกลองทัด มีฉิ่ง กรับ หรื อกรับพวงเป็ นเครื่ องประกอบจังหวะ เครื่ องดนตรี ที่ขาดไม่ได้ในการ
แสดงหุ่น ได้แก่ ซออู ้ กลองต๊อก และแต๋ ว การแสดงหุ่นกระบอกโบราณ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
กล่าวคือ ก่อนทําการแสดงต้องมีการโหมโรงด้วยเพลงสาธุการและเพลงตระสามตัว เช่น เพลงตระ
หญ้าปากคอก ตระปลายพระลักษณ์ และตระมารละม่อม เพือ่ เป็ นการน้อมรําลึกถึงคุณพระศรี
รัตนตรัยและขอความเป็ นสิริมงคล เมื่อได้เวลาอันควร ปี่ พาทย์จะทําเพลงวา ส่วนซออูจ้ ะทําเพลง
หุ่นซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของการแสดงหุ่น หลังจากนั้นจะบรรเลงเพลงเสมอให้หุ่นนายโรง (ตัวพระ)
ออกฉากรําไหว้ครู ดว้ ยเพลงช้าปี่ แล้วออกเพลงปี นตลิ่งจนจบเพลงลัว จากนั้นจึงบรรเลงเพลงรัวสาม
ลาเพือ่ ให้หุ่นเข้าฉาก เมื่อทําการเริ่ มแสดงเข้าท้องเรื่ องจะเริ่ มด้วยเพลงหุ่นเคล้าซออู ้ ประกอบจังหวะ
ด้วยกลองต๊อก แต๋ ว ฉิ่ง กรับ เสมอ เช่น เพลงหุ่นพระอภัยมณี หนีนางผีเสื้ อ
จะกล่าวกลับจับความไปตามเรื่ อง
ถึงบทเบื้องปรเมษพระเชษฐา
องค์อภัยมณี ศรี โสภา
ตกยากอยูค่ ูหามาช้านาน
กับด้วยนางอสุรีนีฤมิต
เป็ นคู่ชิดเชยชมสมสมาน
ต้องรักใคร่ กนั ไปตามยามกันดาร
จนนางมารเกิดบุตรบุรุษชาย ฯ

17
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จักรพันธุ์ โปษยกฤต, หุ่นไทย (กรุ งเทพฯ :ยูเนสโก 2525), 119.
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ลักษณะของเพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดงหุ่นกระบอกเหมือนกับการแสดงละคร
ทุกประการ เช่น เพลงร้องสองชั้น เพลงชั้นเดียว เพลงร่ าย และเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบ
กริ ยาอาการของหุ่นและบทบาทต่างๆ เช่น
เพลงเข้าม่าน ประกอบการเดินเข้าฉากระยะใกล้ๆของหุ่นตัวเอก
เพลงเสมอ ประกอบการไป-มาระยะใกล้ๆ
เพลงเชิด ประกอบการไป-มาไกลและใช้ในการต่อสู ้
เพลงตระนิมิตรประกอบการแปลงกายของหุ่นที่เป็ นตัวเอกๆ
เพลงชุบ ประกอบการเดินของนางกํานัล
เพลงโลม ประกอบการ โลมเล้าเกี้ยวพาระหว่างหุ่นที่เป็ นตัวเอกมักต่อด้วยเพลงตระ
นอน
เพลงตระนอนใช้สาํ หรับหุ่นตัวเอกเมื่อจะเข้านอน
เพลงโอด ประกอบการเศร้าโศกเสียใจ
เพลงโล้ ประกอบการ เดินทางทางนํ้า
เชิดฉิ่ง ประกอบการเดินทาง การเหาะ
เชิดกลอง บรรเลงต่อจากเพลงเชิดฉิ่ง
เพลงรัวต่างๆ ประกอบการแผลงอิทธิฤทธิ์ หรื อแปลงตัวอย่างรวบรัด
เพลงกราวนอก ประกอบการยกทัพตรวจพลของกระบวนทัพฝ่ ายมนุษย์
เพลงกราวใน ประกอบการยกทัพตรวจพลของกระบวนทัพฝ่ ายยักษ์18
ส่วนที่
2 บทร้องและการพากย์ การแสดงหุ่นกระบอกโบราณนิยมใช้ “คนบท” ซึ่งมี
ความรู ้และแตกฉานในบทกลอนละคอนและนิทานพื้นบ้านเป็ นอย่างดีเป็ นผูเ้ ตรี ยมเรี ยบเรี ยงบท
กลอนที่ใช้ในการแสดงหุ่น ส่วนของการพากย์หุ่นกระบอกแต่โบราณมา ผูเ้ ชิดหุ่นจะเป็ นผูพ้ ากย์บท
เจรจาเอง ส่วนของบทร้องจะมีผขู ้ บั ร้อง ท้องเรื่ องส่วนใหญ่ที่นิยมแสดง ได้แก่เรื่ อง
พระอภัยมณี นิยมเล่นตอน หนีนางผีเสื้ อ ศึกเจ้าละมาน ศึกเก้าทัพ และหลงรู ปละเวง
ลักษณวงศ์ นิยมเล่นตอน ประหารลักษณวงศ์กบั นางสุวรรณอําภายุขนั พาพราหมณ์
เข้าถวายตัว และยีส่ ุ่นขึ้นหึง-ฆ่าพราหมณ์
คาวี นิยมเล่นตอน สันนุราชชุบตัว-คันธมาลีข้ ึนหึง
สุวรรณหงส์ นิยมเล่นตอน กุมภัณฑ์ถวายม้า และชมเขาเพชร
ไชยเชษฐ์ นิยมเล่นตอน ขับนางสุวญ
ิ ชา และนางแมวเย้ยซุม้
18
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ไกรทอง นิยมเล่นตอน ชาละวันสัง่ ถํ้า (เมื่อชาละวันคาบนางตะเภาทองลงนํ้า และ
ไกรทองจุดเทียนชนวนลงไปปราบชาละวัน) และพ้อล่าง พ้อบน (ตะเภาแก้วตะเภาทองขึ้นหึงนางวิ
มาลา)
ขุนช้าง-ขุนแผน นิยมเล่นตอน วันทองห้ามทัพ-พระไวยยก (พระไวยแตกทัพ) จับเถร
ขวาด และจับเสน่ห์สร้อยฟ้ า
วงศ์สวรรค์-จันทวาส นิยมเล่นตอน ตรี สุริยา-จินดาสมุทร พีน่ อ้ งรบกันและจินดา
สมุทรหนีแม่
พระปิ่ นทอง (แก้วหน้าม้า) นิยมเล่นตอน แก้วหน้าม้าถวายลูก และลูกแก้วหน้าม้า19
การแสดง
หุ่นกระบอกสามก๊กจัดได้วา่ เป็ นการแสดงหุ่นที่พเิ ศษแตกต่างจากการแสดง
หุ่นกระบอกแบบโบราณที่แสดงตามท้องเรื่ องแบบไทย หุ่นกระบอกชุดนี้สร้างตามวรรณกรรมจีน
จึงจําเป็ นต้องประพันธ์บทคําร้อง บทพากษ์ และดนตรี ข้ ึนใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแสดงหุ่น
ตามเนื้อเรื่ อง รวมถึงลักษณะการแสดงที่เปลี่ยนไปจากแบบโบราณโดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต และ
คณะใช้ระบบการพากษ์ในส่วนของการเจรจา รวมถึงการร้องเพลงหุ่นคล้ายแบบโขนและละคร ผู ้
เชิดมีหน้าที่ในการเชิดหุ่นให้สอดคล้องกับบทร้องและบทเจรจา หากแต่ลกั ษณะที่ยงั แสดงตามแบบ
หุ่นกระบอกโบราณ คือการขึ้นเพลงสาธุการและการรําหุ่นไหว้ครู หุ่นที่ใช้ไหว้ครู ของคณะจักร
พันธุ์ ได้แก่ หุ่นเทวดาสวมมงกุฏชัยถือตรี ศูล และหุ่นเทวดาสวมเทริ ดยอดนาคถือพิณนํ้าเต้า ซึ่งใช้
จนมาถึงปั จจุบนั เพือ่ ความเข้าใจในรู ปแบบ ดนตรี ประกอบบท ร้องและพากษ์ในการแสดงหุ่น
กระบอกชุดนี้จึงได้ทาํ การจําแนกออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
4.1 การประพันธ์ดนตรี
4.2 การประพันธ์บทร้องและบทพากย์และการบรรจุเพลงเข้าบท
4.1 การประพันธ์ ดนตรี
การแสดงหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ และคณะทุกครั้ง วงปี่ พาทย์ที่บรรเลง
ประกอบการแสดง คือวงปี่ พาทย์ครู บุญยงค์ เกตุคง หัวหน้าแผนกดนตรี ไทยวงเทศบาล
กรุ งเทพมหานคร (ขณะนั้น) ซึ่งท่านเป็ นนักดนตรี ไทยอาวุโสที่มีชื่อเสียงและเป็ นศิษย์รุ่นสุดท้าย
ของ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครู เพชร จรรย์นาฏ และครู พมุ่ บาปุยะวาท โดยครู บุญ
ยงค์ได้ประพันธ์เพลงขึ้นใหม่เป็ นเพลงไทยสําเนียงจีนเพือ่ ใช้ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก
ได้แก่ เพลง ระบําไต้หวัน เพลงพื้นเมืองจีนแดง (กัลยาเยีย่ มห้อง 2 ลูกรับทางเปลี่ยน) เพลงท้ายฮ่อ
19
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แห่ และเพลงโอดจีนทางเปลี่ยน รวมถึงเพลงจีนปะกะทะ ประพันธ์โดย ครู พุม่ บาปุยะวาท ฯลฯ
เครื่ องดนตรี ที่ใช้ ได้แก่ ปี่ พาทย์เครื่ องเจ็ด นอกจากนี้ ยังได้เพิม่ เครื่ องดนตรี เช่น ขิม ซอด้วง ม้าฬ่อ
ฆ้อง และปี่ จีน เพือ่ ให้ได้บรรยากาศและสําเนียงแบบจีน แสดงให้เห็นว่าเพลงที่ใช้ในการแสดงหุ่น
กระบอกชุดนี้เปลี่ยนไปจากเพลงที่ใช้แสดงหุ่นกระบอกแบบโบราณ โดยใช้เพลงสําเนียงจีนทั้งสิ้น
เช่น เพลงจีนลัน่ ทัน่ สองชั้น และชั้นเดียว เพลงจีนรําพัด เพลงจีนไจ้ยอ เพลงจีนหลวง ฯลฯ เพลงหุ่น
กระบอกสามก๊กทําการบรรจุเพลงครั้งแรก เมื่อต้นปี พ.ศ. 2521 โดยครู บุญยงค์ มีที่ปรึ กษาด้าน
ดนตรี ไทย ได้แก่ ครู สุดา เขียววิจิตร และครู สุดจิตต์ ดุริยประณี ต การบรรจุเพลงครั้งที่สอง เมื่อวัน
พุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยครู บุญยงค์ และที่ปรึ กษาด้านดนตรี ไทย ครู จาํ เนียร ศรี ไทยพันธุ์
หุ่นกระบอกสามก๊กดําเนินการสร้างมาถึงปี ราว พ.ศ. 2524 ยังไม่แล้วเสร็จด้วยดี เนื่องจากยังขาดหุ่น
อีกหลายตัวทางคณะจักรพันธุจ์ ึงเริ่ มให้มีการบันทึกเสียงการบรรเลงดนตรี และการขับร้องไว้
ล่วงหน้าเพือ่ เตรี ยมไว้ใช้ในการซ้อม โดยบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2524 และครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 9 พ.ศ. 2524
4.2 การประพันธ์ บทร้ องและบทพากย์ และการบรรจุเพลงเข้ าบท
บทละครสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรื อทางร้อง ไม่เคยปรากฏหลักฐานว่ามีการแต่ง
บทมาแต่เดิม ปรากฏเพียงบทตอนอื่นๆ เช่น ตอนนางเตียวเสี้ ยนลวงตัง๋ โต๊ะ หรื อ ตอนจิวยีร่ ากเลือด
ฯลฯ อาจเป็ นเพราะเป็ นเรื่ องของการศึกและพิชยั ยุทธที่ตอ้ งใช้เล่ห์สูงมีรายละเอียดมากจึงไม่นิยม
นํามาเขียนเป็ นบทละคร คณะจักรพันธุ์ จึงเป็ นคณะหุ่นคณะแรกที่ได้ทาํ การประพันธ์บทการแสดง
หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ประพันธ์โดย วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ ซึ่งแต่ข้ ึนราว
ปลายปี พ.ศ. 2520 วัลลภิศร์เป็ นผูม้ ีความสามารถในทางด้านศิลปกรรมรวมถึงความสามารถ
ทางด้านดนตรี ไทย และวรรณศิลป์ โคลง กลอน จึงเป็ นที่ได้รับความไว้วางใจจากจักรพันธุใ์ ห้เป็ น
ผูป้ ระพันธ์บทในการแสดงหุ่นชุดนี้ โดยถอดโครงเรื่ องทั้งหมดของตอนโจโฉแตกทัพเรื อในสามก๊ก
ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็ นต้นเค้าในการประพันธ์บทร้องร้อยกรองกลอนแปด และบท
เจรจาหุ่น รวมถึงการอัญเชิญกลอน “ตับจูล่ง ” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรม
พระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ มาประกอบในบทประพันธ์ บรรจุเพลงเข้าบทโดยครู บุญยงค์ เกตุคง บทหุ่น
ชุดนี้มีการผสมภาษาจีนเข้าไปในบทหุ่นเล็กน้อยเพือ่ ความกลมกลืนตามท้องเรื่ องจีนอีกด้วย ทั้งนี้
เพือ่ ความเข้าใจในลักษณะบทประพันธ์และดนตรี ประกอบที่ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก จึง
จําเป็ นต้องอธิบายความบทหุ่นที่มีการประพันธ์ไว้เป็ นร้อยแก้วประกอบดนตรี ตามฉาก โดยเริ่ มจาก
ฉากไหว้ครู และการแสดงหุ่นตามท้องเรื่ องรวม 11 ฉาก ดังนี้

142
ฉากไหว้ครู
ปี่ พาทย์ทาํ เพลงวา
ซออู ้
เสมอ
รัว
ร้องปี่ ช้า สิบนิ้ว ลูกจะยก ขึ้นประนม
ขอถวาย บังคม เหนือเกศี
ไหว้พระพุทธ พระธรรม ลํ้าโลกีย ์
โพยภัย อย่าได้มี มาบีฑา
ร้องปี นตลิ่ง - รับเต็ม
ไหว้คุณ บิดา มารดร
ครู พกั อักษร ทุกแหล่งหล้า
ไหว้ท้งั ฝูงเทพ เทวา
ขอจงมา ชูช่วย อํานวยชัยฯ
4.2.1 ฉากที่ 1 เล่าปี่ อพยพ
เล่าปี่ และชาวบ้านหนีกองทัพโจโฉเพือ่ ไปอาศัยเล่าจ๋ องที่เกงจิ๋ว แต่ถูกซัวมอ
ห้ามไม่เปิ ดประตูเมืองให้เข้า จําเป็ นต้องหนีขา้ ศึกที่ตามไล่หลังมาไปเมืองกังแฮ ระหว่างนั้น เล่าปี่ ได้
ส่งขงเบ้ง กวนอูและซุนเขียนไปขอกําลังทหารจากเล่ากี๋ที่เมืองกังแฮ จูล่งทําหน้าที่คุม้ กันขบวน
ชาวบ้านอพยพรวมถึงครอบครัวของเล่าปี่ ประกอบด้วย นางกําฮูหยิน นางบิฮูหยิน อาเต๊า และบุตร
นางกําฮูหยิน ให้เตียวหุยระวังหลัง เมื่อเดินทางมาถึงเขาเกงสัน ประมาณสามยาม กองทัพโจโฉ
ตามมาทันเกิดการปะทะรบพุง่ กัน ครอบครัวกระจัดกระจาย เตียวหุยช่วยเล่าปี่ ตีฝ่าวงล้อมหนีขา้ ม
สะพานเตียงปั นไป ฝ่ ายจูล่งรบกับข้าศึกจนสว่าง เที่ยวตามหาครอบครัวเล่าปี่ ที่พลัดหาย จนพบกําฮู
หยินและบิตก๊ จึงชิงม้าศึกมาให้บิตก๊ และกําฮูหยินหนีไป ส่วนตัวเองออกตามหาบิฮูหยินและอาเต๊า
ต่อไป เมื่อพบนาง บิฮูหยินก็พบว่านางบาดเจ็บที่ขาไม่สามารถเดินได้ จึงพยายามให้นางขึ้นม้า
ตัวเองจะเดินรบเพือ่ ช่วยเหลือนาง นางบิฮูหยินไม่ยอมทําตาม ส่งอาเต๊าให้แก่จูล่ง จากนั้นจึงกระโดด
บ่อนํ้าฆ่าตัวตายเพือ่ ไม่ให้เป็ นภาระแก่จูล่ง จูล่งนําอาเต๊าห่อใส่เกราะขี้มา้ ฝ่ ากองทัพโจโฉ 10 หมื่น
ฆ่านายกองใหญ่ตายไปสองนาย ทหารเอกอีกห้าสิบนาย หนีไปจนถึงสะพานเตียงปั นเกี้ยว
บทหุ่นเรื่ องสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ
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ร้องหุ่น

จะจัดเรื่ อง รื่ นเริ ง บําเทิงเล่น
ให้กะเกณฑ์ ช่างฉลัก ปั กทั้งหลาย
ทั้งพลเชิด ช่างประทัด ถนัดลาย
ตามประทีป โคมลาย ละเลิงชม
ผูกสําเภา ขึ้นสาย ทําใบชัก
เอาธงปั ก ค่ายคู ประตูถม
ออกภาษา จีนจับ ทัพระงม
คนนิยม ก่อนเก่า เล่าให้ฟัง
เบื้องโบราณ การสงคราม เรื่ องสามก๊ก
พุทธศก เจ็ดร้อย นับถอยหลัง
เมืองฮูโต๋ ธานี มีกาํ ลัง
โจโฉตั้ง เกณฑ์พหล พลโยธี
ทําสงคราม เล่าปี่ เสียทีทพั
ต้องย่อยยับ เสียเชิง กระเจิงหนี
ได้ขงเบ้ง เจ้าปั ญญา วิชาดี
หลอกไพรี ลงสมุทร ยุทธนา
(เล่งซือเป สีไหอ๊วง)
อาศัยลิ้น ร้อยเล่ห์ จึงเทถ่าย
เสี้ยมศึกใหญ่ มาประจบ รบหนักหนา
คือซุ่นกวน กังตัง๋ ฝั่งคงคา
ต่อนาวา รบทัพ กับแซ่โจ
จะจับแต่ จูล่ง อุม้ อาเต๊า
จนลวงเผา พ่ายยับ ทัพโจโฉ
พอได้ฤกษ์ เบิกสนาม สงครามโต
ให้ขานโห่ เริ่ มศึก คึกคะนอง
(ขบวนอพยพเล่าปี่ เดินผ่านฉากเข้าหลืบซ้าย)
-โหมโรงจีน-ข้างกลอง 3 ที - ชิมโป 4 ที -ปี่ จีน......กลองจีน (โหมโรง) -
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- ปี่ พาทย์ทาํ คู่ฮ่อแห่ (ไม้แข็ง) ไปตลอด
- (ระลอก 1)
- (ระลอก 2)
- ต่อ – ปี่ พาทย์ทาํ เพลงคู่ฮ่อแห่ (ไม้แข็ง) ไปตลอด
- (ระลอก 4) - (ระลอก 4) - ปี่ พาทย์ลงทอด - เคาะเกราะเสียงม้าวิง่ - ระนาดนําหัว (ไม้แข็ง) ร้องเกริ่ น (ชาย)
บัดนั้น
จูล่งดัน ค้นหา เมียเล่าปี่
พอพบนาง พลางโจน จากพาชี
เข้าไปน้อม เกศี แล้วโศกา
- ปี่ พาทย์ทาํ เพลงโอดจีน 1 (ไม้นวม) ร้องจีนฮูหยิน
(หญิง) - (ไม้นวม) - มโหรี เมื่อนั้น
บีฮูหยิน อุม้ อาเต๊า เศร้าสีหน้า
พอเหลือบเห็น จูล่ง ตรงเข้ามา
นางดีใจ จึงร้องว่า ไปทันใด
ข้าถูกแทง ด้วยทวน ที่ตรงขา
เจ็บใจหนา หนีต่อ ไปไม่ได้
ข้าศึก ไล่ออ้ ม ล้อมเอาไว้
นึกว่าลูก คงประลัย เศร้าใจคอ
เจ้าตามมา ได้ปะ เป็ นบุญหนัก
จงรับเอา ลูกรัก ไปส่งพ่อ
ตัวเราตาย ก็ช่าง อย่ารั้งรอ
พลางส่งลูก น้อยหน่อ ให้ทนั ใด
ร้องจีนเสียผี (ชาย) - (ไม้นวม) - มโหรี -
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บัดนั้น
จูล่ง จะรับ ก็หาไม่
ตอบว่ายาก เพียงนี้ มิเป็ นไร
ข้าจะช่วย แก้ไข ในบัดนี้
เสียงข้าศึก ใกล้นกั อย่าชักช้า
เชิญอุม้ บุตร ขึ้นม้า ขมันขมี
ข้าจะเดิน รบฝ่ า นําพาชี
ตีหกั หมู่ ไพรี หนีออกไป
ร้องจีนขิมเล็ก
(หญิง) - (ไม้นวม) - มโหรี เมื่อนั้น
ฮูหยินตอบ วาจา หาช้าไม่
จะเดินดิน สูศ้ ึก นึกเอาชัย
ลูกข้า คงบรรลัย เศร้าใจนัก
ตัวข้า เจ็บจวน จะสิ้นใจ
อย่าอาลัย เป็ นห่วง หน่วงหนัก
ว่าพลาง วางอาเต๊า ไว้ต่อพักตร์
นงลักษณ์ โจนบ่อ มรณา
- ปี่ พาทย์ทาํ เพลง โอดจีน 2 ร้องจีนช้วน (ชาย) - (ไม้นวม) - มโหรี บัดนั้น
จูล่ง เสียใจ จนมืดหน้า - (รับ)
กวาดเถ้า ถมบ่อ ไม่รอช้า
อุม้ อาเต๊า ขึ้นม้า ฝ่ าฟันไป - (ไม่รับ)
- ปี่ พาทย์รับ เพลงคู่ฮ่อแห่ (ไม้แข็ง ) ไปตลอด
เพลงคู่ฮ่อแห่หยุด กลองจีนรัวรบ 1 ทันที
- (จบฉาก 1)
4.2.2 ฉากที่ 2 ฝั่งเมืองกังแฮ
เล่าปี่ เมื่อหนีมาอยูเ่ มืองกังแฮแล้ว ขงเบ้งจึงแนะนําว่าเมืองกังแฮเป็ นเมืองเล็ก
คับขันขัดสนยากแก่การป้ องกันข้าศึก จําจะต้องอาศัยกองทัพเมืองกังตัง๋ มารับศึก ด้วยโจโฉยกทัพ
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ใหญ่มาอย่างเอิกเกริ ก ซุนกวนคงต้องใช้คนมาสืบข่าวดูลาดเลาอย่างแน่นอน ขงเบ้งจึงอาสาขอเรื อ
ลําน้อยข้ามแม่น้ าํ ใช้ลิ้นสามนิ้วไปพูดเจรจายุแหย่ให้ซุนกวนรบพุง่ กับโจโฉ เมื่อโลซกมาถึงเล่าปี่ จึง
จัดแจงเลี้ยงโต๊ะแก่โลซกเจรจาความกัน โลซกต้องการใช้ปัญญาของขงเบ้งจัดการกับโจโฉจึงได้นาํ
ขงเบ้งข้ามนํ้าไปเมืองกังตัง๋ เพือ่ เข้าพบซุนกวน
- ซออูน้ าํ ร้องหุ่น
จะกล่าวถึง เล่าปี่ เสียทีทพั
ต้องย่อยยับ พ่ายแพ้ สุดแก้ไข
มาอาศัย ชายฝั่ง กังแฮไกล
ทะเลใหญ่ ขวางหน้า เข้าตาจน
ถามขงเบ้ง ที่ปรึ กษา อาจารย์ใหญ่
บอกให้ไป กังตัง๋ ตั้งพหล
ยุชุ่นกวน รบแทน ด้วยแผนกล
ก็จกั พ้น วอดวาย อุบายมี
-เจรจาขงเบ้ง นี่แน่ะ ท่านเล่าปี่ ทัพโจโฉยกมาครั้งนี้
เอิกเกริ กดังแผ่นดินจะถล่ม ดีร้าย
ชุ่นกวนจะใช้คนสอดแนมมาถึงเรา
เล่าปี่ อันความคิดของท่านอาจารย์ท้งั นี้ เราก็
เห็นด้วย แต่ทว่าผูใ้ ดซึ่งจะมาหาเรานั้น
ยังไม่เห็นเลย
- ปี่ พาทย์ทาํ เพลงโล้ - (ไม้นวม) - มโหรี - เบาๆ ไปเรื่ อยๆ
ทหาร บัดนี้ ชุ่นกวนใช้ให้โลซกข้ามมาถึงยังเมือง
กังแฮแล้วนายท่าน
ขงเบ้ง โลซกมาครั้งนี้ ชะรอยจะมาสืบเอากิจการบ้านเมือง
เป็ นมัน่ คง ถ้าโลซกมาหาท่านจะพูดจาไถ่ถามถึงโจโฉ
ประการใด ไว้เป็ นพนักงานข้าพเจ้าเองเถิด
- ปี่ พาทย์หยุดเพลงโล้ พอดีเรื อจอด ร้องกัลยาเยีย่ มห้อง (หญิง รับลูกคอ) - (ไม้นวม) - มโหรี โลซก มาถึง ซึ่งเล่าปี่
เขาแต่งที่ โต๊ะใหญ่ ไว้คอยท่า
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ร้องร่ าย

(ทอด)
-เจรจาขงเบ้ง-

คํานับเชิญ กันกิน ริ นสุรา
แล้วปรึ กษา ราชการ บ้านเมือง ฯ
โลซก จึงคํานับ กับขงเบ้ง
ว่าเราเอง สงสัย จะได้เรื่ อง
ซึ่งรบพุง่ ฆ่าฟัน กันแน่นเนื่อง
ท่านขัดเคือง แพ้ชาํ นะ ประการใด

ท่านโลซก อันโจโฉนั้น ประกอบด้วยปั ญญา
ความคิด เราหรื อจะอาจขับเคี่ยวด้วยได้
กําลังทหารเราก็นอ้ ยนัก จึงอุตส่าห์หลีกหนีมาเสีย
ตั้งใจจะไปอาศัยอาวสิ้ว เจ้าเมืองซังงาว
ด้วยเป็ นที่ชอบกันกับเล่าปี่
โลซกท่านขงเบ้ง อันเมืองซังงาวนั้น ผูค้ นข้าวปลา
อาหารก็นอ้ ย แต่ตวั อาวสิ้วเองก็ยงั รักสัญญา
มีใคร่ ได้ เหตุใดจะอาจรักษาผูอ้ ื่นได้เล่า
อนึ่ง ชุ่นกวนนายเราก็มีน้ าํ ใจอารี อาณา
ประชาราษฎร์ก็รักใคร่ เป็ นอันมาก ทั้งข้าวปลา
อาหารก็บริ บูรณ์ ขอท่านอาจารย์จงไปยังเมือง
กังตัง๋ พูดจาเกลี้ยกล่อมชุ่นกวนเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
กําจัดโจโฉเห็นจะสําเร็จสมความคิดท่าน
ร้องร่ าย
ขงเบ้ง ทําที ว่าดีหนัก
พระคุณนัก ท่านแจ้ง แถลงไข
ประดุจจุง มือเรา เข้าแสงไฟ
ให้พน้ ภัย หมดทุกข์ สุขสําราญ
เราจักไป กังตัง๋ ฝั่งสมุทร
ให้เร่ งรุ ด รับศึก ที่ฮึกหาญ
(รับซํ้า)
ทั้งโลชก ขงเบ้ง เก่งชํานาญ
จึงกราบกราน เล่าปี่ รี่ เร็วไป ฯ
จีนหน้าเรื อ (หญิง ชาย หมู่) - (ไม้นวม) - มโหรี -
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ขึ้นนัง่ เภตา ฝ่ าระลอก
ดั้นออก อ่าวสมุทร ชะเลไหล
ติดลม แล่นรุ ด สุดสายใบ
สู่เวียงชัย กังตัง๋ ฝั่งนที ฯ
- ปี่ พาทย์ทาํ เพลงจีนโป๊ ยกังเหล็ง (ไม้นวม) - มโหรี - (จบฉาก 2) 4.2.3 ฉากที่ 3 ท้องพระโรงนอกเมืองกังตัง๋
เมื่อขงเบ้งมาถึงเมืองกังตัง๋ โลซกได้พาขงเบ้งไปยังที่ออกว่าราชการเมืองเพือ่
พบขุนนางและปราชญ์เมืองกังตัง๋ ก่อนเข้าพบซุนกวน จนเกิดเหตุการปะทะคารมกันระหว่างขุนนาง
ที่ปรึ กษาของซุนกวน ซึ่งประกอบด้วย เตียวเจียว ชีหอง และลกเจ๊ก ฯลฯ ด้วยคนเหล่านี้มีความคิด
ให้ซุนกวนยอมแพ้ จึงต้องการต่อต้านให้ขงเบ้งจนปั ญญากลับไป เพือ่ ไม่ให้เจรจาความเมืองสําเร็จ
แต่ขงเบ้งก็สามารถปราบพยศเหล่าที่ปรึ กษาลงได้ เมื่อขุนพลอุยกาย ทหารเอกครั้งสมัยซุนเกี๋ยนผูพ้ อ่
เข้ามาเห็นจึงว่ากล่าวและไม่เห็นด้วยกับการยอมแพ้ อุยกายและโลซกจึงนําขงเบ้งไปเข้าพบซุนกวน
เพือ่ เจรจาการเมือง
- ปี่ พาทย์ทาํ เพลงระบําไต้หวัน (ไม้นวม) - มโหรี
- ระนาดเดี่ยว - ซอด้วงเดี่ยว - รับทั้งวง - จบเพลง - ตีชิมโป 1 ที ร้องจีนเก็บบุปผาแปลง (หญิง รับลูกคู่) - (ไม้นวม) - มโหรี ครั้งถึง จึงเข้า ยังที่นงั่
ออกขุนนาง ชุ่นกวน ถ้วนทั้งหลาย
ที่ปรึ กษา ตัวดี ปรี ชาชาย
เขม้นหมาย มุ่งมอง จักลองกู
ร้องจีนต้องเชียง - (ไม้นวม) - มโหรี (ชาย) เตียวเจียว ช่างฉลาด เป็ นปราชญ์พดู
วิสยั ทูต แย้มพราย ระคายหู
เขาเลื่องลือ ขงเบ้ง เก่งชั้นครู
เราจักดู เชิงชัง่ หยัง่ ปั ญญา
- เจรจา -
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เตียวเจียว - แต่ก่อนข้าพเจ้าแจ้งว่า อาจารย์ฮกหลงอยู่
เขาโงลั้งกัง๋ เขาเลื่องลือว่ากอปรด้วยสติ
ปั ญญามาก ดุจอาจารย์ขวัญต๋ งงักเยนั้น ไม่เห็นสม
ด้วยว่า แต่ก่อนเล่าปี่ จะได้ท่านมาอยูด่ ว้ ย
จะทําการสิ่งใดก็สาํ เร็จ บัดนี้ ได้ท่านมาไว้เป็ น
ที่ทาํ นุบาํ รุ งแล้ว เหตุใดจึงต้องเที่ยวหนีโจโฉ
ซุกซ่อนดุจหนูหนีจนั่ แต่แผ่นดินสักเท่าใบพุทรา
ก็ไม่มีที่จะอยู่ ซึ่งเลื่องลือว่าท่านมีปัญญา ดังหนึ่ง
จะหยัง่ รู ้ตลอดไปในแผ่นดินนั้น หาสมไม่ เราว่ามา
ทั้งนี้ตามความจริ ง ท่านอย่าน้อยใจเลย
ร้องร่ าย ฝ่ ายขงเบ้ง เก่งกาจ ฉลาดรู ้
พิเคราะห์ดู แหลมหลัก ไม่หนักหนา
กูจะตอบ รุ กให้ร่น จนปั ญญา
อย่าดูเบา เราจักว่า ฟังพาที
(ทอด)
- เจรจา ขงเบ้ง - ธรรมดาผูม้ ีปัญญาอันพิสดาร แม้จะคิดการสิ่งใด
ก็ลึกซึ้ง ผูม้ ีปัญญาน้อยหาหยัง่ รู ้ไม่ อุปมาเหมือน
พระยาครุ ฑย่อมจะไปโดยอากาศอันสูง มิได้บิน
ตํ่าดังสกุณชาติอนั กําลังน้อย อนึ่ง การใหญ่น้ นั
จะรี บรัดให้สาํ เร็จโดยพลันจะได้หรื อ ประหนึ่ง
คนไข้หนัก จะประกอบยากล้า กําลังคนไข้ก็จะทานมิได้
แลเมื่อเล่าปี่ นายเราเสียทีโจโฉนั้น มีกาํ ลังน้อย
กว่าน้อยนัก ดุจคนไข้หนัก แลประเพณี การแพ้ชนะ
ในสงคราม ใช่จะมีแต่นายเราก็หาไม่ ครั้นพระเจ้า
ฮัน่ โกโจทําศึกก็ยงั แพ้แก่พระเจ้าฌ้อปาอ๋ องเป็ นหลายครั้ง
มาภายหลังเอาชนะเพียงหนเดียวก็ได้
เป็ นกษัตริ ยอ์ นั ประเสริ ฐ เตียวเจียว ตัวท่านนี้ดี
แต่จะพูดลบหลู่ผอู ้ ื่น ยกตัวว่าดี แม้การมาถึงตัว
เกรงจะทําไม่ได้เหมือนปากว่า การร้อยสิ่งจักสําเร็จ
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แต่สกั สิ่งก็ท้งั ยาก ไปเบื้องหน้าจะอัปยศแก่คนทั้งปวง
ร้องจีนพยาครุ ฑ - (ไม้นวม) - มโหรี (ชาย 1) เตียวเจียว นิ่งอั้น สําคัญหมด
อัปยศ สุดรู ้ จักสูห้ นี
(ชาย 2) แต่ชีทอง เหิมใจ จักใคร่ ดี
จึงพาที หักหาญ ประจานไป
อันโจโฉ เป็ นผูใ้ ด ใครก็แจ้ง
(”)
ตัวกําแหง เหิมฮึก ทําศึกใหญ่
(”) ซึ่งเล่าปี่ นายท่าน นั้นเป็ นใคร
ดุจเอาไข่ กระทบหิน บิ่นระยํา
- เจรจา ขงเบ้ง- โจโฉนั้นเป็ นศัตรู พระเจ้าเหี้ ยนเต้ ใครๆ
ก็แจ้งอยูส่ ิ้น
ซึ่งนายเรากระทําการก็ดว้ ยเจ็บร้อนแทนพระเจ้า
แผ่นดิน ท่านก็เป็ นข้าแผ่นดินอยูซ่ ิ กลับมาเห็น
ชอบด้วยศัตรู ราชสมบัติ หามีกตัญํูไม่ คํานี้ท่าน
ชีหองอย่าเจรจาสืบไปเลย เราไม่ขอฟัง
ร้องจีนเข้าห้อง - - (ไม้นวม) - มโหรี (ชาย 2) ชีหอง ระทดท้อ ย่อสลด
ปั ญญาหมด สิ้นคารม คมขํา
(ชาย 3) ลกเจ๊ก เห็นชอบ จึงตอบคํา
อันโจฉํา อุปราช ชาติขนุ นาง
(”)
เป็ นบิดา โจโฉ โตตําแหน่ง
คนเขาแจ้ง เจนจัด ไม่ขดั ขวาง
(”)
แต่เล่าปี่ ตํ่าช้า น่าระคาง
ชาติรับจ้าง ทอเสื่อ เหลือระอา
ร้องเพลงพื้นเมืองจีนแดง ( กัลยาเยีย่ มห้อง ๒ ลูกรับทางเปลี่ยน )
( ชาย ) - ( ไม้นวม ) -มโหรี - ขึ้นกลอง -ผ่าง เอออะไร ท่านหรื อ ชื่อลกเจ๊ก
เมื่อเป็ นเด็ก ขี้ฉอ้ พอหนักหนา
ชอบแต่ลกั ส้มไป ให้มารดา
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นัง่ เถิดรา เราจักเล่า ให้เจ้าฟัง
(รับปี่ พาทย์ เล่นกลอง)
อันโจฉํา สัตย์ซื่อ ระบือทัว่
โจโฉ ชัว่ ก่น แต่หนหลัง
ซึ่งนายเรา ทํากิน สิ้นกําลัง
มิได้ต้งั ทรยศ คดโกงใคร
(รับปี่ พาทย์ เล่นกลอง)
แลพระ ฮัน่ โกโจ จอมกษัตริ ย ์
จักอุบตั ิ จากสุรา ฟากฟ้ าไหน
เป็ นแต่พนั นายบ้าน พรานไพร
คนทัว่ ไป เขาก็รู้ บูชากัน
(รับปี่ พาทย์ เล่นกลอง)
ตัวเป็ นเด็ก เล็กนัก จักสู่รู้
มาขันสู ้ ครู บา จักอาสัญ
ฤาถือดี ที่เป็ นใหญ่ กระไรกัน
ไยนิ่งอั้น อดสู แก่กูเรา
(รับปี่ พาทย์ เล่นกลอง)
ร้องร่ าย อุยกาย ร้องไป อะไรนัน่
คนทั้งนั้น ทุ่งเถียง ไม่เดียงสา
มาเถิดท่าน ผูด้ ี มีปัญญา
เราจักพา เข้าข้างใน พบนายเรา
- รัวกลองจีนออกตัว –
- (จบฉาก 3)4.2.4 ฉากที่ 4 ท้องพระโรงในเมืองกังตัง๋
ซุนกวนออกต้อนรับขงเบ้ง เมื่อเข้ามานัง่ ยังที่นงั่ จึงถามความเกี่ยวกับกองทัพ
ของโจโฉ เมื่อขงเบ้งพิเคราะห์ลกั ษณะของซุนกวนว่าเป็ นคนเข้มข้น จักษุและเครามีสีแดง เป็ นผูม้ ี
บุญแต่จิตใจดื้อดึง เจรจาด้วยความสุภาพไม่ได้ จึงต้องยัว่ ให้โกรธเสียก่อนการจึงจะสําเร็จ ดังนั้น ขง
เบ้งจึงยัว่ ยุสบประมาททางกังตัง๋ ว่าควรถอดเกราะทิ้งอาวุธไปสวามิภกั ดิ์แก่โจโฉก็จะรอดตาย แล้ว
กล่าวอีกว่าเล่าปี่ ผูเ้ จ้านายเป็ นเชื้อชาติกษัตริ ยห์ ายอมแพ้โจโฉไม่ ยอมสูก้ บั โจโฉทั้งที่รู้วา่ สูไ้ ม่ได้ ซุน

152
กวนโกรธจึงเข้าข้างในไม่เจรจาความอีก โลซกจึงว่ากล่าวแก่ขงเบ้ง ขงเบ้งจึงว่ากองทัพโจโฉ
สามารถทําลายได้ง่ายดังพลิกฝ่ ามือ โลซกทราบความ ดังนั้น จึงเข้าไปแจ้งแก่ซุนกวน ซุนกวนทราบ
เรื่ องก็คลายความโกรธออกมาเจรจากับขงเบ้งอีกครั้ง ซึ่งขงเบ้งแนะนําว่าควรร่ วมมือกับเล่าปี่ เพือ่
กําจัดโจโฉ ซึ่งทหารโจโฉส่วนใหญ่มาจากทางภาคเหนือไม่มีความชํานาญในการรบทางนํ้า ซุน
กวนจึงมีความยินดีที่จะสูศ้ ึก แต่ขนุ นางฝ่ ายบุ๋นให้ยอมแพ้ ส่วนขุนนางฝ่ ายบูใ๊ ห้สู้ เหลือเพียงแต่จิวยี่
ที่ยงั นิ่งเฉยและว่าไม่ควรสู ้ จึงเกิดปากเสียงกับโลซก ขงเบ้งจึงแกล้งกล่าวว่าโลซกเป็ นผูโ้ ง่เขลาไม่รู้
สถานการณ์ ขุนศึกต่างๆได้แก่ อ้วนเสี้ยว อ้วนสุด ลิโป้ ต่างพ่ายแพ้แก่โจโฉจนหมดสิ้น เมื่อต้องการ
จะถอยทัพโจโฉมีอีกวิธีหนึ่ง ให้เอาทองร้อยตําลึงไปซื้ อตัวสองหญิงงามส่งเป็ นบรรณาการแก่โจโฉ
กองทัพร้อยหมื่นก็จะถอยไปสิ้นแล้วว่ากล่าวอีกว่า ครั้งตนเองยังอยูท่ ี่โงลังกัง๋ ได้ยนิ ว่าโจโฉ สร้าง
ปราสาทไว้ริมแม่น้ าํ เตียงโหและจัดสาวงามมาบําเรอตนเอง โจโฉยังแจ้งว่าบุตรี ของเกี้ยวก๊กโลทั้ง
สองงามไม่มีที่ติ เมื่อยึดเมืองกังตัง๋ ได้จะนํานางทั้งสองไปบําเรอตนเอง พร้อมทั้งยังผูกโคลงไว้วา่
“ปรัศว์ซา้ ยขวาซึ่งเราทําไว้ชื่อว่าหยกฮองกิมฮอง เราจะกอดนางสองเกี้ยวไว้ท้งั ซ้ายขวาให้มีความสุข
ทุกเวลา มิให้อนาทรเลย ” จิวยีไ่ ด้ยนิ ดังนั้นจึงโกรธกระทืบเท้าและกล่าวไม่ขออยูเ่ หยีบบแผ่นดิน
เดียวกับโจโฉอีกต่อไปด้วยเหตุวา่ นางสองเกี้ยวนั้น ไต้เกี้ยวคือภรรยาของซุนเซ๊กผูพ้ ซี่ ุนกวน และ
นางเสียวเกี้ยวคือภรรยาของจิวยี่ ซุนกวนจึงประกาศสงครามกับโจโฉโดยตั้งให้จิวยีเ่ ป็ นแม่ทพั
- รัวกลองจีน ร้องจีนเลียบแช
( หญิง รับลูกคู่ ) - ไม้นวม - มโหรี ฝ่ ายชุ่นกวน กังตัง๋ นัง่ เก้าอี้
กับจิวยี่ ที่ปรึ กษา ครู บาเขา
ต่างออกมา ต้อนรับ คํานับเอา
แล้วพาเข้า ขึ้นมา พูดจากัน
- รับปี่ พาทย์ทา้ ยเพลง - ( ไม้นวม ) - มโหรี - เจรจา ซุ่นกวน - เราได้ยนิ โลชกมาเจรจาสรรเสริ ญท่านว่ามีปัญญา
ความคิดปรากฏ วันนี้ท่านมาเป็ นบุญหนัก สิ่งใด
ที่ชอบ ขอจงอนุเคราะห์วา่ กล่าวแก่เราด้วย อนึ่ง
ทัพโจโฉที่ยกมาจะมีประมาณสักเพียงไหน และ
จะคิดอ่านทําประการใดจึงจะควร
ร้องจีนรําพัด
(ชาย) - (ไม้นวม) - มโหรี ฮกหลง องอาจ เป็ นปราชญ์รู้
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พิเคราะห์ดู ซุ่นกวน ล้วนแข็งขัน
ทั้งทิฎฐิ ถือดี มีครบครัน
กูจกั ปั้ น ลูกชุด จุดโกรธา
-เจรจาขงเบ้ง -

ข้าพเจ้าก็มีสติปัญญาเป็ นประมาณ ซึ่งจะอาจ
สัง่ สอนท่านนั้นมิควร ทัพโจโฉมาครั้งนี้ ทั้งทัพบก
ทัพเรื อประมาณร้อยหมื่น ลําพังแต่ทหารที่มีฝีมือ
เป็ นเอกนั้น ก็มีประมาณสองพัน ข้าพเจ้าบอกแต่
เพียงนี้เพือ่ จะเอานํ้าใจทหารเมืองกังตัง๋ ครั้นจะ
ว่ามากนักเกรงจะเสียนํ้าใจ
ซุ่นกวน - ซึ่งโจโฉยกมาดังนี้ เราจะรบดีหรื อว่าอย่ารบ
ขงเบ้ง การทั้งนี้ขอท่านจงประมาณใจดู ถ้าเห็นพอสูไ้ ด้
ก็จงสู ้ ถ้าเห็นสูม้ ิได้ ก็จงชวนกันถอดเกราะ
ทิ้งทวน เข้าไปคํานับโจโฉเสียเถิด
ซุ่นกวน - ท่านว่านี้ก็ชอบอยู่ แต่เล่าปี่ นายท่านสูโ้ จโฉมิได้
เหตุใด จึงมิไปคํานับโจโฉเล่า
ขงเบ้ง นายข้าพเจ้าเป็ นเชื้อสายพระเจ้าเหี้ ยนเต้ ถึงมาตร
ว่าจะสูโ้ จโฉมิได้ ที่จะไปอ่อนน้อมนั้น อย่าพึงนึก
สํามะหาอะไรแต่เตียนทองทหารเลว พระเจ้า
เจฮวนก๋ ง ยังมีมานะสูต้ ายในสนามสงคราม แลเล่าปี่
นายข้าพเจ้านั้นหรื อจะอ่อนน้อมต่อโจโฉ ผิดก็จะ
สูต้ ายให้ปรากฏ
ร้องหุ่น
(หญิง)
ฝ่ ายจิวยี่ ที่ปรึ กษา ว่าข้าเจ้า
พินิจเอา การหลัก เห็นหนักหนา
ทั้งทัพบก ทัพเรื อ เหลือคณา
ดุจคงคา สายสมุทร สุดกําลัง
เห็นจํายอม ออมอยู่ สูผ้ อ่ นผัน
ประนอมกัน ไมตรี มีแต่หลัง
ถือมานะ สูต้ าย จักพ่ายพัง
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ขอจงฟัง คําข้า ปรึ กษาการ
ร้องจีนลัน่ ถันสองชั้น (ชาย) - (ไม้นวม) - มโหรี ขงเบ้ง เสสรวล จึงชวนตอบ
เราเห็นชอบ คําท่าน นั้นอาจหาญ
ซึ่งจักคิด นอบน้อม ยอมประจาน
จงแต่งสาส์น ส่งประคอง สองนางไป
เห็นโจโฉ ยกมา จักหย่าทัพ
คืนกลับ ยังบุรี ที่เป็ นใหญ่
ที่ก่อศึก ฮึกหาญ ประการใด
ด้วยอาลัย รักต้อง สองกัญญา
-เจรจาขงเบ้งอันโจโฉมีใจประดิพทั ธ์ในหญิงทั้งสองนี้ถึงกับ
ผูกโคลงไว้ เป็ นความดังนี้
ร้องจีนลัน่ ถันชั้นเดียว (หญิง) - (ไม้นวม) - มโหรี เราสร้างเหลาเนานางสําอางโอ่
ฝั่งเตียงโหงามกระไรทั้งซ้ายขวา - รับ
ชื่อหยกฮองกิมฮองละอองตา
จักพานางสองเกี้ยวเที่ยมชมจันทร์ - รับ
ให้เลือกล้วนดุริยางค์นางขับ
คอยรับสองสุดามาสู่ขวัญ - รับ
เยีย่ มวิมานขวาซ้ายไม่รากัน
ทุกคืนวันเดือนฤดูมิรู้ไกล - รับ
- รัวกลองจีน ร้องจีนขิมเล็กชั้นเดียว (ชาย) - (ไม้นวม) - มโหรี จิวยี่ ยืนทะยาน บันดาลโกรธ - รับ 2
ทุดไอ้โฉด อัปรี ย ์ จักมีไหน - รับ 3
ที่จะอ่อน หย่อนมึง อย่าพึงใจ - รับ 2
ไอ้จญั ไร มึงกู ได้ดูกนั
-เจรจา ขงเบ้งท่านจิวยี่ เหตุใดแผ่นดินท่าน ท่านมิรัก จะมารัก
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จิวยี่ -

ร้องขึ้นเตียง 1

หญิงทั้งสองนี้ดว้ ยประโยชน์อนั ใด
ท่านมิรู้หรื อ ว่านางไต้เกี้ยวผูพ้ นี่ ้ นั เป็ นภรรยา
ซุ่นเซ็กนายเรา ส่วนนางเสียวเกี้ยวผูน้ อ้ งนั้น
เป็ นภรรยาเรา ไอ้ศตั รู เฒ่าคนนี้ กูมิขอเหยียบ
แผ่นดินร่ วมกับมันเลย
(ชาย) - (ไม้นวม) - มโหรี ซุ่นกวน นัง่ ฟัง กําลังขัด
โกรธจัด จับกระบี่ ทีกระสัน
ไอ้โจโฉ สัตว์ชวั่ ตัวฉกรรจ์
กูจะฟัน ให้ยบั ลงกับมือ
นี้กระบี่ เป็ นที่ อาญาสิทธิ์
เราไม่คิด อ่อนน้อม ยอมนับถือ
จักรับศึก สืบไป ให้เลื่องลือ
ปรากฏชื่อ กังตัง๋ ฝั่งเมืองกู
- รัวกลองจีน - (จบฉาก 4)-

4.2.5 ฉากที่ 5 จิวยีต่ รวจพล
จิวยีย่ กกองทัพมาตั้งบริ เวณปากอ่าวเมืองกังแฮ ตระเตรี ยมกองทัพทหาร
เสบียงระวังกองทัพโจโจที่ต้งั ค่ายอยูท่ างด้านทิศเหนือ
- ปี่ พาทย์ข้ ึนเพลงท้ายฮ่อแห่ (ไม้แข็ง)
- กองทัพเล่าปี่
- กองทัพชุ่นกวนออกหลืบขวา
- เพลงท้ายฮ่อแห่บรรเลงตลอด
- (อุยกาย
- ชีเซ่ง ออกตรวจพล) - (อุยกาย
- ชีเซ่ง ตรวจพลเสร็จ) - ปี่ พาทย์ลง (เปี้ ยวลงรู ปู)
- กลองจีน ออกตัวแปลง
- ปี่ พาทย์ทาํ เพลงกราวจีน - (ทหารจูงม้าออกมาให้จิวยี่
- อุยกาย - ชีเซ่ง) - กราวจีนหยุด
-
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- ปี่ พาทย์ทาํ เพลงต้นนาคราช (ไม้แข็ง)
- (ชีเซ่ง
- จิวยี่ - อุยกาย ขึ้นม้าเคลื่อนทัพเข้าหลืบซ้าย)
- ปี่ พาทย์ทอดลง
(พักครึ่ งเวลา 15 นาที)
4.2.6 ฉากที่ 6 เอาเกาทันฑ์
จิวยีม่ ีจิตคิดระแวงขงเบ้งตลอดเวลา เมื่อสบโอกาสจึงหาเรื่ องแกล้งสังหารขง
เบ้งโดยให้ขงเบ้งเป็ นนายกองเตรี ยมสร้างลูกเกาทัณฑ์ 10 หมื่นให้เสร็จภายใน 10 วัน ขงเบ้งล่วงรู ้ถึง
ความคิด จิวยี่ จึงว่าการศึกเร่ งด่วนขอเวลาเพียงสามวันจะทําให้แล้วเสร็จ หากไม่เสร็จยินดีให้ฆ่า ขง
เบ้งจึงให้โลซกเตรี ยมเรื อ 20 ลํา ฟาง ผ้าดํา นํ้ามัน และคนเรื อลําละสามสิบสี่สิบคน จนย่างเข้าวันที่
สามพอดีเป็ นเดือน 12 ข้างแรม หมอกลงจัด ขงเบ้งจึงชวนโลซกลงเรื อไปยังทัพโจโฉประมาณสาม
ยามเศษทั้ง 20 ลํา แล้วสัง่ ให้ตีมา้ ฬ่อ ฆ้องกลองทําที่จะเข้ารบ ทหารโจโฉเห็นไม่กล้าออกรบจึงระดม
ยิงลูกเกาทัณฑ์ท้งั ทัพบกทัพเรื อดังห่าฝน ขงเบ้งใช้ฟางรับลูกเกาทัณฑ์ไว้ได้กว่าสิบหมื่น พอรุ่ งสาง
จึงนํามามอบให้จิวยี่ จิวยีไ่ ม่รู้จะทําประการใดจึงแสร้งปรึ กษาราชการศึกคิดทําลายกองทัพโจโฉ
อย่างไร ต่างคนจึงต่างเขียนแผนการไว้ในมือ เมื่อแบมือออกดูพร้อมกันมีขอ้ ความตรงกันว่า “เพลิง”
ร้องหุ่น
(ชาย) จักกล่าวกลับ จับอุบาย ฝ่ ายจิวยี่
หมายชีวี ฮกหลง ขงเบ้งอยู ่ (โจ่ยแช โจ้สี่)
จึงให้เหลา เกาทัณฑ์ ร้อยพันดู
มิเสร็จสู ้ สิบเพลา จักฆ่าฟัน (อิ๊วไหล่ ป๊ อชิ้ว)
ร้องจีนโล้เรื อ
(ชาย หญิง หมู่) - (ไม้นวม) - มโหรี ชักใบ ขึ้นกบรอก
ให้ลา้ ด้า ออกไป เอาเกาทัณฑ์
ขงเบ้ง จึงชวน โลซก (ชํ้า)
พอเมฆ หมอกตก กลางคืนกลางวัน
ไปเอา ลูกเกาทัณฑ์
ให้ได้ ร้อยพัน จึงจะกลับมา
ฤกษ์ดี ตีมา้ ฬอ
ถอนสมอ เคลื่อนเภตรา
เสียงร้อง กันอยูโ่ ล้เล้ (ซํ้า)
เสียงเฮฮา จะยุทธนา
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- รัวกลองจีน
- ปี่ พาทย์ทาํ เพลงเชิดตัว
- พอหมดเพลงเชิด - กลองจีนยังรัวอยู่ -

เกาทัณฑ์ ระดมมา
พอเต็มนาวา จึงให้กลับพล (ไม่รับ)
17 (ไม้แข็ง)

(จบฉาก 6)
4.2.7 ฉากที่ 7 จิวยีส่ ลบ
จิวยีใ่ ช้อุบายเจ็บตัวโดยการโบยตีขนุ พลอุยกาย เพือ่ ให้อุยกายแสดงตัวว่าเป็ น
ใส้ศึก ขอไปสวามิภกั ด์กบั โจโฉ โดยให้งาํ เต๊กนําจดหมายลับไปส่งให้โจโฉเนื้อความว่าจะมาเข้า
ด้วยและจะนําเรื อเสบียงมาให้ ฝ่ ายโจโฉยังแคลงใจจึงส่งซัวตงซัวโฮเป็ นไส้ศึกเพือ่ สืบหาข่าวได้
ความว่าอุยกายกับจิวยีผ่ ดิ ใจกันจริ ง โจโฉยินดีจึงรี บส่งงําเต๊กกลับไปนัดหมายอุยกาย อยูม่ าวันหนึ่ง
เจียวก้านผูท้ ี่โจโฉใช้ให้เป็ นไส้ศึกแอบลอบนําตัวบังทองเข้าพบโจโฉ โจโฉรู ้วา่ บังทองมาเข้ากับ
พวกตนก็ยงิ่ ดีใจ บังทองจึงลวงแนะนําให้โจโฉผูกเรื อทั้งหมดเข้าด้วยกันเพือ่ มิให้ทหารเมาคลื่นลม
โจโฉไม่รู้กลจึงยอมทําตาม ขณะนั้นจิวยีอ่ ยูบ่ นเนินมองไปทางทัพโจโฉ พอดีเกิดพายุพดั ธงชัย
ของโจโฉหักลง จิวยีเ่ ห็นจึงหัวเราะและเห็นว่านี้เป็ นลางร้ายของโจโฉ เมื่อพูดไม่ขาดคําธงชัยของโจ
โฉก็ปลิวมาอยูต่ รงหน้าจิวยี่ จึงคิดได้วา่ ทัพโจโฉอยูต่ น้ ลมสุดปั ญญาจะเผาทัพโจโฉได้ จึงอาเจียน
เป็ นโลหิตล้มลงสลบกับที่
-รัวกลองจีนออกตัว ร้องเพลงจีนปั งหลัง (ชาย รับลูกคอ) - (ไม่นวม) - มโหรี ถ้วนคํารบ ครบสาม ราตรี
จิวยี่ นัง่ กลาง หว่างพหล
พอม้าใช้ แอบแฝง แจ้งยุบล
ว่าแพ้กล ขงเบ้า เก่งเหลือใจ
ร้องร่ าย
ครั้นฮกหลง ตรงมา หาคํานับ
ให้ไปรับ ลูกเหลา เกาทัณฑ์ใหม่
ได้สิบหมื่น ดื่นดาษ กลาดกระไร
คอยท่าไว้ รับศึก ปรึ กษาการ
ให้คงั่ แค้น แน่นอก ตกใจนัก
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(ทอด)(ซํ้า)- เจรจาจิวยี่ -

-

-

แต่แย้มพักตร์ แสร้งระรื่ น ชื่นสนาน
จักหารื อ ท่านต่อ ข้อราชการ
ลวงประหาร ทัพใหญ่ ด้วยไฟวาง

อันกองทัพเรื อโจโฉครั้งนี้ใหญ่หลวงเข้มขันนัก
จะเข้าหักโหมรบพุง่ ซึ่งหน้า เห็นขัดสน เราคิด
อุบายจะลวงเผาโจโฉเสียด้วยเพลิง ท่านอาจารย์
ฮกหลงจะเห็นประการใด
ขงเบ้งความคิดท่านนี้ดีนกั จงเร่ งกระทําเถิด
จิวยี-่
เราให้ลวงโจโฉว่า อุยกายมีใจเจ็บแค้นเราจะขอ
ไปเข้าด้วยโจโฉ ก็สมความคิด บัดนี้ โจโฉนัดมา
ให้อุยกายเร่ งไปหาพร้อมทั้งเรื อเสบียง เราจะเผา
ทัพโจโฉเสียในวันนั้น ด้วยเรื อประทุกฟาง สาด
นํ้ามันแลดินประสิวสุพรรณถัน อนึ่ง บังทองนั้น
ได้เข้าไปลวงโจโฉให้ตรึ งเรื อทุกลําเข้าด้วยกัน
เป็ นดุจลําเดียว เพลิงก็จะลุกลามผลาญกองทัพ
เรื อทั้งพัน ให้ฉิบหายเสียโดยพลัน (ค่อยๆ หัวเราะ
จากเบาจนเป็ นดังลัน่ แต่ดูให้จิวยีส่ ่ายตัวเสียก่อน)
ทหารเลว-(คํานับ) ท่านแม่ทพั บัดนี้ เป็ นนิมิตดีแก่ทพั
เราแล้ว (คํานับผงกหัว 2 - 3 ที) ธงนําทัพโจโฉ
ปลิวตกลงมายังทัพเรานายท่าน (ส่งธงยืน่ ให้จิวยีด่ ู)
รัวกลองเล็ก - เจรจา ขงเบ้ง ท่านแม่ทพั การน่ายินดีดงั นี้แล้ว เหตุใดท่าน
จึงมีอาการป่ วยขึ้นปั จจุบนั เล่า
จิวยีล่ ุกขึ้นไปโบกมือให้ทหารออกไป จิวยี่ ท่านขงเบ้ง เราพินาศแล้ว ท่านมิเห็นรึ เทพยดา
เป็ นใจด้วยอ้ายศัตรู จึงบันดาลให้ลมประจําฤดู
พัดแต่ทพั โจโฉให้มาสู่เรา ไหนเล่า เราจะอาจเผา
ทัพฮูโต๋ ได้สาํ เร็จ การทั้งนี้ จะคิดอ่านแก้ไข
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ขงเบ้ง-

ร้องร่ าย

-

ประการใด ขอท่านอาจารย์ จงช่วยอนุเคราะห์
สัง่ สอนแก่ขา้ พเจ้า ด้วยเถิด
ท่านแม่ทพั การเพียงนี้ ท่านอย่าร้อนใจไปเลย
ถึงมาตรว่าข้าพเจ้านี้ จะมีสติปัญญาน้อย แต่เผอิญ
มีวาสนาได้พบอาจารย์ท่านหนึ่ง บอกตําราเรี ยก
ลมเรี ยกฝนไว้ให้ ถ้าท่านจะประสงค์ลมสลาตัน
ก็ให้ปลูกร้านสามชั้นขึ้นบนเขาลําปิ นสาน กับ
ทหารร้อยยีส่ ิบถือธงต่างๆ นัง่ เรี ยงรายล้อมโรงพิธี
จะทําการเรี ยกลมให้บงั เกิดหนักในเดือนอ้าย
แรมห้าคํ่า เวลายามเศษ แต่ซ่ ึงให้จะทําการ
ให้ถนัด ข้าพเจ้าจําจักต้องขออาญาสิทธิ์ไปด้วย
ท่านจะเห็นประการใด
จิวยี่ ดีใจ ได้สมคิด
เรามอบสิทธิ์ ขาดให้ ไม่ขดั ขวาง
ไปจัดตั้ง โรงพิธี ดูที่ทาง
ตามแบบอย่าง ท่านถนัด เร่ งจัดทํา
รัวกลองจีน - (จบฉาก 7) -

4.2.8 ฉากที่ 8 ขงเบ้งเรี ยกลม
เมื่อความรู ้ถึงขงเบ้งเกี่ยวกับอาการป่ วยของจิวยีจ่ ึงรี บเข้าเยีย่ ม แล้วบอกว่าตน
จะเรี ยกลมมาให้ในเดือนอ้าย แรมห้าคํ่า เวลายามเศษ จนถึงแรมเจ็ดคํ่าจึงจะสงบ แต่ตอ้ งปลูกร้าน
สามชั้นขึ้นบนเขาลําปิ นสาน พร้อมทหารร้อยยีส่ ิบถือธงต่างๆ ล้อมโรงพิธี พร้อมขออาญาสิทธิ์ไป
ด้วย จิวยีย่ นิ ดีหายป่ วยในทันที จึงรี บอนุญาตพร้อมเตรี ยมกองทัพ ขงเบ้งรู ้อยูก่ ่อนแล้วว่าลมจะพัดมา
ทางด้านทิศอาคเนย์แต่เกรงว่าจิวยีจ่ ะจดจําได้จึงแสร้งทําพิธีเรี ยกลมที่เขาลําปิ นสาน เมื่อลมพัดมา
เวลายามเศษ ขงเบ้งจึงหลบหนีลงเรื อที่จูล่งนํามารอรับอยูก่ ่อนหน้าแล้ว
-ปี่ พาทย์ข้ ึนเพลงจีนปะ กะ ทะ ร้องจีนปะกะทะ (หญิง รับลูกคู่) - (ไม้นวม) - มโหรี มายังเขา ลําปิ นสาน สถานที่
โรงพิธี ทําตาม เมื่อสามคํ่า
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ประคํานับ หลับตา บริ กรรม
แสร้งกระทํา มนตรา เรี ยกวาโย
ถ้วนคํารบ ครบเพลา แรมห้าคํ่า
พระพายนํา หนุนคงคา มาอักโข
ทั้งคลื่นลม อาคเนย์ ทะเลโต
ทัพโจโฉ ตั้งกลับ รับปลายแรง
-ปี่ พาทย์ทาํ เพลงฮ่อแห่ - (ไม้นวม) -ตอนขงเบ้งตะโกน ให้เบาลง - เจรจา (ตะโกน)
ขงเบ้ง ท่านจงกลับไปบอกจิวยีเ่ ถิดว่า บัดนี้ลมมีมาแล้ว
ให้เร่ งกระทําการเถิด ตัวเราจะลากลับไปเมือง
กังเฮก่อน ต่อวันหน้าจึงกลับมาเยือนจิวยี่
-(จบฉาก8)4.2.9 ฉากที่ 9 จิวยีเ่ ชือดคอ
ขงเบ้งสามารถหลบหนีจิวยีท่ ี่กาํ ลังวางแผนปองร้ายไปได้ เมื่อจิวยีท่ ราบว่าขง
เบ้งหลบนี้ไปได้แล้วก็เจ็บแค้นใจเพราะขงเบ้งล่วงรู ้กลอุบายของตนอย่างแตกฉาน มีปัญญาเหนือตน
จึงคิดฆ่าตนเอง พร้อมรําพันว่า “เมื่อฟ้ าส่งจิวยีม่ าเกิดแล้ว ใยสัง่ ขงเบ้งมาเกิดอีกเล่า ” โลซกได้เข้า
ห้ามปรามแล้วกล่าวว่าการใหญ่ยงั ไม่สาํ เร็จลมได้พดั มาแล้วจึงขอให้จิวยีส่ งั่ การ
-ปี่ พาทย์ข้ ึนเพลงเชิดจีนตัวห้า ร้องเชิดจีนตัวห้า
(ชาย) - (ไม้นวม) - มโหรี จิวยี่ อยูใ่ นค่าย เป็ นนายทัพ (หน่อพิงนอ)
ได้สดับ กรองข่าว เล่าแถลง
ว่าขงเบ้ง รู ้ฉลาด หวาดระแวง (หน่อพิงนอ)
จึงแอบแฝง คืนหลัง ฝั่งกังแฮ
ลุกขึ้นยืน แล้วร้องว่า สุราฤทธิ์ (ขี่ชีนงั )
แกล้งลิขิต ตัวข้า มาเป็ นแน่
ให้ขงเบ้ง ข่มแหงใจ ไล่รังแก (ขี่ชีนงั )
กูพา่ ยแพ้ เสียกล จนใจ
รัวกลองจีน -
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-

จิวยีท่ าํ ตัวสัน่ - ส่ายตัว 2 รอบ ก้มหน้าหัวเราะค่อยๆ จนดังลัน่ จิวยี่ เทียนเชินยี่ เหอบิเชินเหลียง ฟ้ าให้ขา้ มาเกิดแล้ว
เหตุไฉน ให้ไอ้ขงเบ้งมาเกิดเล่า
ร้องร่ าย
ให้คงั่ แค้น แน่นอารมณ์ ไม่สมคิด
กูจกั เอา ชีวติ มึงมิได้
อัปยศ เสียรู ้ จักอยูไ่ ย
(ครวญ) ถอดกระบี่ รํ่าไห้ จักเชือดคอ
(ซํ้า)
- รัวกลองใหญ่จีน - ฉาบ ร้องร่ าย
โลซก ตกใจ ยึดไว้มนั่
กระไรกัน โกรธขึ้ง ถึงบัน่ ศอ
แต่การใหญ่ ได้ที มัวรี รอ
พายุพอ พานพัด เร่ งจัดการ
ร้องร่ าย
จิวยี่ ได้ฟัง จึงยั้งหยุด
ทิ้งอาวุธ ว่างนัง่ สัง่ ทหาร
ไปจัดเตรี ยม โยธา อย่าช้านาน
พร้อมสัญญาณ ยิงประทัด นัดพร้อมกัน
- รัวกลองจีน - (จบฉาก 9)4.2.10 ฉากที่ 10 เผาเรื อโจโฉ
ฝ่ ายโจโฉเมื่อได้รับนัดหมายจากอุยกาย ก็เคลื่อนทัพเรื อบุกกังตัง๋ เมื่อมาพบ
กองเรื อฝ่ ายอุยกายยกมาพร้อมเรื อเสบียงปั กธงตะขาบเขียวที่บรรทุกฟางสาดนํ้ามัน พร้อมดินประ
สิวและกํามะถัน พอได้ระยะลมสลาตันโหมพัดหนัก จึงจุดประถัดสัญญาณขึ้น ทหารกังตัง๋ ทั้งปวง
จึงจุดเพลิงเผาเรื อเสบียงแล่นตามลมไปติดไหม้ทพั เรื อโจโฉขึ้น ลุกลามรวดเร็วด้วยลมแรงกล้าจัด
เหลือกําลังที่ทหาร ฮูโต๋ จะดับได้จึงแตกตื่นหนีตายกันชุลมุน
ร้องหุ่น
ข้างโจโฉ ให้ชวั โฮ เป็ นไส้ศึก
เวลาดึก สัง่ พหล พลขันธ์
ให้เคลื่อนทัพ เรื อบก ยกประจัน
สลาตัน พัดกลาย อยูป่ ลายลม
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ไม่รู้กล ศึกร้าย อุยกายนัด
พอลมจัด โยนมหา คงคาขรม
มาปะทะ เรื อเสบียง เสียงระงม
คิดว่าสม การเรา เข้าตํารา
ร้องรัวฉิ่งโบราณ (หญิง ชาย หมู่)
ชาวกังตัง๋ ระวังเหตุ สังเกตมัน่
วางเกาทัณฑ์ พลุเพลิง ระเริ งร่ า
พร้อมสัญญาณ ประทัดชุด จุดนาวา
ได้เพลา ลมคะนอง กองเพลิงพลัน
- ประทัดเป็ นตับ - กลองจีนรัวตลอด - (จบฉาก 10)4.2.11 ฉากที่ 11 โจโฉแตกทัพ
โจโฉและทหารที่เหลือตายลงเรื อเล็กหนีข้ ึนบก จะกลับเข้าค่ายก็ไม่ได้
เนื่องจากไฟติดลุกลามไปทัว่ โจโฉ เตียวคับ เตียวเลี้ยว เทียหยก จึงพาทหารหนีมาถึงตําบลฮัวหลิม
โจโฉเห็นดงไม้เป็ นที่ชอบกลจึงหัวเราะว่าขงเบ้งไม่รู้จริ ง ถ้าเป็ นตนจะซุ่มทหารไว้ พอขาดคําจูล่งก็
คุมทหารออกมาโจมตีสกัด เตียวคับ เตียวเลี้ยว เข้ารบต้านทาน แล้วพาโจโฉหนีมาพบเคาทูและซิ
หลงพร้อมเหล่าที่ปรึ กษาชั้นผูน้ อ้ ยอีกสี่หา้ คน จึงสมทบกัน พอดีฝนตกเครื่ องรบเกราะอานม้าทหาร
ล้วนเปี ยกสิ้น เมื่อฝนหยุดลงที่ตาํ บลโฮโลก๊ก โจโฉให้ทหารถอดเกราะออกตากและฆ่าม้าเอาเนื้อมา
ต้มกิน เมื่อรุ่ งสาง โจโฉก็หวั เราะเยาะขงเบ้งอีกเช่นเคย พอสิ้นคํา เตียวหุยก็คุมทัพออกสกัดตี ปล้น
เอาแต่ขา้ วยังไม่ทนั สุก เคาทูซิหลงเข้ารบพุง่ ต้านทาน แล้วพาโจโฉหนีไปทางสองแพร่ งที่จะไปเมือง
ลํากุ๋น แลเห็นทางลัดมีเพลิงติดอยู่ โจโฉจึงสัง่ ให้ไปทางนั้นด้วยคาดว่าขงเบ้งจุดเพลิงเพือ่ ลวงตนให้
ไปทางใหญ่ที่ซุ่มพลไว้ ทหารและม้าทั้งปวงต่างอิดโรยอ่อนล้า พอมาถึงตําบลฮัวหยงโจโฉจึง
หัวเราะคาดความคิดของขงเบ้งอีกว่า น่าจะซุ่มทหารไว้ตรงนี้ พอสิ้นคําแลเห็นกวนอูขี่มา้ เซ็กเทาถือ
ง้าวคุมทหารออกมาสกัด เทียหยกจึงแนะนําให้โจโฉเข้าไปอ้อนวอนกวนอูให้ระลึกถึงความหลัง
ด้วยโจโฉเคยชุบเลี้ยงกวนอูมาก่อน กวนอูเป็ นผูม้ ีความกตัญํู ระลึกถึงคุณโจโฉแต่หนหลัง และไม่
อาจที่จะทําอันตรายแก่ผทู ้ ี่หมดทางสูไ้ ด้ จึงสัง่ ให้ทหารเปิ ดทางให้โจโฉผ่านไป เหตุน้ ีเป็ นอุบายของ
ขงเบ้งที่จะไว้ชีวติ โจโฉเพือ่ ถ่วงดุลอํานาจของซุนกวนกับจิวยี่
- กลองจีนรัวตลอด -
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ร้องร่ าย

-

โจโฉ แตกหนี เสียทัพ
เข้าตาอับ เชิงคีรี ทีค่ บั ขัน
เห็นพุม่ พฤกษ์ แอบแฝง แจ้งสําคัญ
หัวเราะลัน่ ขงเบ้ง ไม่เก่งดี
- เจรจาติดตลก ช่วง 1
- (ระยะสั้น)
(จูล่ง คุมทหารออก) - ประทัด - กลองจีนตลอดจนถึงเจรจา
ช่วง 1-2 ) - (เตียวคับ - เตียวเสี้ยว ยืนรบกับจูล่ง -ทหารเลว)
- (โจโฉ - เทียหยก - เคาทู - ชิหลง วิง่ หนีเข้าหลืบซ้าย)
- (เตียวคับ - เตียวสึ้ยว - จูล่ง ทหารเลววิง่ ตามเข้าหลืบซ้าย)
(ตัวละครทั้งหมดหยุดกลางโรง) เจรจาติดตลกช่วง 2 (ระยะค่อนยาว) ประทัด - กลองจีนรัวตลอดจนถึงเจรจาช่วง 3 (เคาทู -ชิหลง ยืนรบกับเตียวหุย ทหารเลว)
( เตียวคับ - เตียวเสี้ยว - โจโฉ - เทียหยก, เตียวหุย ทหารเลว) (ทั้งหมดวิง่ ตามเข้าหลืบซ้าย)
(ตัวละครทั้งหมดอยูก่ ลางโรง) เจรจาติดตลก 3 (กวนอู - ออกพร้อมกองทหาร)
รัวกลองจีน เจรจาติดตลกช่วง 4 ร้องหุ่น

- (ตัวตลกวิง่ ออกเข่าหลืบขวา)
เราแตกพ่าย จิวยี่ คราวนี้ หนัก
ลําบากนัก อับจน ไม่พน้ หนี
สิ้นผูค้ น ล้มตาย วายชีวี
ดุจวารี ท่วมท้น ไม่พน้ ภัย
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-

-

ปี่ พาทย์ทาํ เพลงโอดจีน - (ไม้นวม)
ร้องจีนหลวง
(ชาย)
จงโปรดเถิด เมตตา ปล่อยข้านี้
เป็ นไมตรี การุ ณ บุญคุณใหญ่
เมื่อครั้งท่าน หักหาญ ล่วงด่านใหญ่
เรามิได้ ถือโกรธ เอาโทษทัณฑ์
เคยรักใคร่ อุม้ ชู เลี้ยงดูท่าน
ครั้งนี้การ ตกอับ เราคับขัน
แม้นไม่มี เมตตา จักฆ่าฟัน
เห็นชีวนั เราจักสิ้น กลางดินลง
ร้องอาหนู
(ชาย)
กวนอู แจ้งจิต คิดอนาถ
อุปราช มีคุณ เคยหนุนส่ง
สัง่ ให้หลีก รี้ พล ไม่รณรงค์
ปล่อยให้คง คืนลับ กลับไม่รอด (ไม่รับ)
ปี่ พาทย์นาํ หัวเพลงจีนไจ้ยอ ร้องจีนไจ้ยอ
(หญิง ชาย หมู่)
โจโฉ แตกพ่าย อุบายทัพ
คืนหลังกลับ ฮูโต๋ เมืองใหญ่
หลีกไพรี เสียที แทบบรรลัย
จึงให้เลิก ทัพชัย ไปบุรี
เจ๊ ะไจ้ ยอฮ่ อฝัน ฮ่ อจง
ตองฮ้ อฮอต้ องฮ้ อมุ่ยเชียง
เอี่ยวหลีมาเพียวไอ้ ยอ
ไอ้ ยูลิวผิวหนูม้าฝันไอ้ ยอ
สามศึกเส้า เป็ นศัตรู คู่สงคราม
ปรากฏนาม ฮูโต๋ กรุ งศรี
รบซุ่นกวน กังตัง๋ ฝั่งนที
สัปยุทธเล่าปี่ ปราชัย พ่ายกล
หนูต้งั กอฮ้ อฝันฮ้ อยินไฟ
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-

จีนเจียวอามาเพียวไอ้ ยอ
เอี่ยวหลีม้าฝันไอ้ ยอ
ไอ้ ยูหนึ่งแตอิ๋วม้ าฝันไอ้ ยอ
ข้างวุยก๊ก โจโฉ โตใหญ่
จกก๊กได้ เล่าปี่ มีพหล
ง่อก๊กตั้ง กังตัง๋ ฝั่งชล
เปิ ดสงคราม ข้ามประจัญ รณรงค์
ฮ้ อยู้ฮวงฮ้ อสั นกือแฮ
ตงฮ้ อฮอตองฮ้ อมุ่ยเชียง
เอี่ยวหลีม้าเพียวไอ้ ยอ
ไอ้ หยูหลิ่วผิวหวันนํ้าฝันไอ้ ยอ
ปี่ พาทย์ทาํ เพลงจีนลัน่ ถันชั้นเดียว - (ไม้นวม) - มโหรี ทั้งวง (เที่ยว 1-2 - สร้อย)
เดี่ยวขลุ่ยหรื อปี่ - (เที่ยว 1)
เดี่ยวซ้อด้วง - (เที่ยว 2)
ทั้งวง (สร้อย)
เดี่ยวทุกเครื่ องมือ - (เที่ยว 2)
ทั้งวง (สร้อย)
ปี่ พาทย์ดูให้หุ่นเข้าโรงหมดแล้วทอดลง
ปี่ พาทย์ทาํ เพลงหุ่นท่อน 3 - จบบริ บูรณ์ พัฒนาการหุ่นกระบอกตะเลงพ่ าย

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทย่อมเกิดปั ญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะ
การสร้างหุ่นกระบอกที่ตอ้ งอาศัยงานช่างศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมถึงศิลปแขนงอื่นเข้ามา
ประกอบ จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะได้สร้างสรรค์รูปแบบหุ่นกระบอกให้ขยายออกไปจาก
ขอบเขตของหุ่นกระบอกแบบเก่า เริ่ มตั้งแต่หุ่นกระบอกที่แสดงขึ้นจนถึงหุ่นกระบอกสามก๊ก
ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ ซึ่งเป็ นการแสดงหุ่นออกภาษาชุดใหญ่มีความวิจิตรพิสดารมากขึ้น รวมถึง
หุ่นที่ใช้มีจาํ นวนมากเนื่องจากท้องเรื่ องที่แสดงเกี่ยวกับการสงคราม
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เวลาในการเตรี ยมการสร้างและการแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้มีนอ้ ยและจํากัด การสร้าง
หุ่นในระยะแรกยังคงสร้างตามกรรมวิธีแบบโบราณ และยังติดลักษณะในการอนุรักษ์อยูบ่ า้ ง หุ่น
กระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤตและคณะ ยังคงใช้วธิ ีการปั้ นแต่งเติมหัวหุ่นขึ้นใหม่ นับว่าเป็ น
อุปสรรคในระยะแรกเริ่ มที่ตอ้ งพบ เนื่องจากกรรมวิธีดงั กล่าวสามารถผลิตหุ่นที่ตอ้ งใช้ในการแสดง
ได้ชา้ และหัวหุ่นมีน้ าํ หนักมาก ทางคณะจึงได้คิดค้น แก้ปัญหา และทดลองวัสดุแบบใหม่เพือ่
สามารถผลิตหัวหุ่นออกมาได้รวดเร็วทันเวลา รวมถึงมีน้ าํ หนักเบาเพือ่ สะดวกในการเชิด ในส่วน
ปั ญหาและอุปสรรคของฉากและเครื่ องประกอบฉากปรากฏบ้างพอสมควร แต่ก็ได้มีการแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการเพิม่ เติมเพือ่ ให้ฉากดูสวยงามมากขึ้น เช่น ฉากเบิกโรงและฉากเล่าปี่
อพยพ ที่มีการประดับเลื่อมสีดาํ ภายหลังเพือ่ ให้ฉากมีความสวยงามระยิบระยับเสมือนมีดวงดาวอยู่
บนท้องฟ้ า หรื อขนาดของเวทีภายในอาคารที่ใช้ในการจัดฉากการแสดงหุ่นมีความแคบ ปี กโรงสั้น
เนื่องจากหุ่นที่ใช้ในการแสดงมีจาํ นวนมาก แต่ก็สามารถจัดการเนื้ อที่สาํ หรับใช้ในการแสดงได้
ปั ญหาในส่วนของบทประพันธ์และดนตรี ของการแสดงหุ่นชุดนี้พบได้จากตัวเนื้อเรื่ อง ตอนโจโฉ
แตกทัพเรื อมีเนื้อหาที่ยาวมากทางผูป้ ระพันธ์บทจึงต้องแก้ปัญหาโดยการเรี ยบเรี ยงบท ตัดทอนบท
เพือ่ ไม่ให้เสียเนื้อเรื่ องและอรรถรส รวมถึงให้สอดคล้องกับเวลาในการแสดงที่กาํ หนดไว้
การเชิดหุ่นกระบอกชุดสามก๊กเป็ นอุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากหุ่น
กระบอกชุดนี้เป็ นหุ่นออกภาษาจึงทําการเชิดแบบหุ่นไทย ไม่ได้หากแต่พ้นื ฐานในการเชิดยังคงต้อง
อาศัยพื้นฐานการกล่อมหุ่นแบบไทย ปั ญหานี้คลี่คลายลงได้ดว้ ยความช่วยเหลือในการให้ท่าหุ่นของ
คณะหุ่นปั กกิ่ง และคําแนะนําในเรื่ องท่างิ้วจาก คุณอําพัน เจริ ญสุขลาภ และภรรยา ทําให้จกั รพันธุ์
สามารถออกแบบท่ารําในการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กได้อย่างสวยงาม แต่ปัญหาที่สาํ คัญอีก
ประการหนึ่งคือ การเตรี ยมความพร้อมในการฝึ กหัดผูเ้ ชิดในคณะ ซึ่งไม่มีพ้นื ฐานในการเชิดหุ่น ให้
เชิดหุ่นกระบอกชุดนี้ได้ เนื่องจากเวลาที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด
หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ ถือได้วา่ เป็ นผลงานศิลปกรรมชุดใหญ่ชุด
หนึ่ง การเชิดหุ่นจึงต้องทําการเชิดอย่างระมัดระวังและเหมือนการร่ ายรําของคนจริ งให้มากที่สุด
เพือ่ ให้หุ่นมีชีวติ ชีวา หากแต่มีการชํารุ ดเนื่องจากหุ่นชุดนี้ทาํ การแสดงทั้งหมด 15 รอบ ปั ญหาหุ่น
ชํารุ ดสามารถพบได้ในส่วนของสายเชือกที่ใช้บงั คับการขยับข้อมือ มือ และปากของหุ่นตัวกากที่
ขาดบ่อยเนื่องจากการใช้งานหนักรวมถึงวัสดุสายเชือกที่ใช้ขาดง่าย จึงต้องทําการซ่อมแซมบ่อยครั้ง
ทําให้ทางคณะเกิดการเรี ยนรู ้และทราบถึงความคงทนของวัสดุ ทําให้สามารถพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงวัสดุให้คงทนยิง่ ขึ้น
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อุปสรรคที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งในการแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้ คือการใช้ระบบการ
แสดงแบบละครเวที ซึ่งทางคณะต้องการแสดงออกมาให้เหมือนจริ งมากที่สุดเพือ่ สร้างความ
สนุกสนานและความตื่นตาแก่ผรู ้ ับชม โดย วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ ได้ให้สมั ภาษณ์ความว่า
เป็ นความต้องการของเราและคณะ และก็เป็ นความต้องการของอาจารย์ดว้ ย คือ ทําให้ดี
ที่สุด เหมือนที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นพื้นฐานของหุ่นกระบอกและต้องการความเป็ น
หุ่นโดยไม่ให้ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากนัก เช่น การฉายวีดีทศั น์ ฯลฯ ยกตัวอย่างฉากที่อาจใช้
วีดีทศั น์ฉายขึ้นบนจอจากภาพต้นแบบขนาดเล็กก็ทาํ ได้ แต่อาจารย์ตอ้ งการให้ฉากเป็ นผลงาน
จิตรกรรมด้วย หุ่นกระบอกทั้งเรื่ องจึงเปรี ยบเหมือนผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่
เคลื่อนไหวได้ ดังนั้น อาจารย์ออกโจทย์มาแล้ว ต้องไปคิดไปทําออกมาให้ได้20

หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ นับได้วา่ เป็ นการเปิ ดประตูทางความคิด
ให้แก่การแสดงหุ่นกระบอกชุด ตะเลงพ่าย ในทุกมิติ โดยมีการระดมความคิดจากผูช้ าํ นาญการใน
แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ การพัฒนาหุ่นให้ดียงิ่ ขึ้น เช่น ตัวบทที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับการสงคราม การ
ใช้กลยุทธและกลอุบายต่างๆ เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงมีการแต่งขึ้นใหม่โดยการเอาเพลงทํานอง
มาแต่งเป็ นทางร้อง วัสดุในการสร้างหัวหุ่น กรรมวิธีในการปั กเสื้ อหุ่น การพัฒนาการขยับข้อมือ
และมือของหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่ายที่มีความเหมือนจริ งและขยับได้อย่างอิสระมากขึ้น รวมถึง
การสร้างฉากและเครื่ องประกอบฉากต่างๆที่ใช้ประกอบการแสดงมีลกั ษณะซับซ้อนมากขึ้น การ
กํากับตัวหุ่นระหว่างการแสดงเพือ่ ไม่ให้เกิดความสับสนและความผิดพลาดในการแสดง ดังนั้น หุ่น
กระบอกสามก๊กจึงเป็ นต้นแบบของการพัฒนาหุ่นตะเล่งพ่ายในเวลาต่อมา
หลังจากการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ปิ ดการแสดงเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ได้ริเริ่ มสร้างหุ่นกระบอกชุดใหม่ข้ ึน คือ หุ่นกระบอก
เรื่ องตะเลงพ่าย หุ่นกระบอกชุดนี้แสดงเนื้อเรื่ องตามเรื่ องราวในพงศาวดารของไทยสมัยอยุธยา มี
เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งทรงยุทธหัตถีมีชยั ต่อสมเด็จ
พระมหาอุปราชา (มังสามเกียด) แห่งกรุ งหงสาวดี
การริ เริ่ มที่จะสร้างหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายของ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ มิได้มี
การคิดล่วงหน้า หลังจากปิ ดการแสดงหุ่นกระบอกชุดสามก๊กแต่อย่างใด ดังปรากฏในบทความซึ่ง
เขียนโดย วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ ความว่า
20

สัมภาษณ์ วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ, รองประธานมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต, 15
กันยายน 2556.
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พ.ศ. 2532 หลัง จากปิ ดการแสดงหุ่นกระบอกเรื่ อง สามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ ที่
หอประชุมเล็ก ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยความชื่นชมประทับใจของผูช้ มอย่างล้น
หลาม หากความคิดถึงอาลัยอาวรณ์ ในสัมพันธภาพ ระหว่างนักแสดง นักดนตรี และ
ผูร้ ่ วมงานทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดา ครู อาวุโส อันเป็ นที่เคารพ คือ คุณครู ช้ืน สกุล
แก้ว คุณครู บุญยงค์ เกตุคง คุณครู บุญยัง เกตุคง คุณครู จาํ เนียร ศรี ไทยพันธุ์ มิได้จืดจางจบลง
ด้วย อาจารย์จกั รพันธุ์ โปษยกฤต หัวหน้าคณะจึงนัดหมายพบป ะรับประทานอาหาร พูดจา
สนทนากัน ด้วยความอบอุ่นคุน้ เคย ตามประสาเพื่อนมิตร ศิษย์ ครู
คุณครู บุญยงค์ ปรารภกับเรา “พ่อต๋ อง แต่งเรื่ องอะไรใหม่ข้ ึนมาเล่นกันอีกดีกว่า …….
ไม่ใช่ผมอยากได้ตงั ค์นา…มันสนุกดี ” เรากราบเรี ยนไปว่า “ผมก็อยากเล่นครับครู แต่ยงั นึก
ไม่ออกเลยว่าจะหา เรื่ องอะไรมาทํา กลัวออกมาไม่ดีเหมือนสามก๊ก” “เรื่ อง ตะเลงพ่าย ไงล่ะ
พ่อต๋ อง…..ผมว่าดีนา ออกภาษา มอญ พม่า”
ครู ประยงค์ กิจนิเทศ (จ่าไก่) คนเครื่ องหนังประจําวง พูดแนะขึ้นอย่างหนักแน่น ซึ่ งเรา
กับอาจารย์จกั รพันธุ์ยงั จําได้ เราจึงตอบรับคําอย่างครึ่ งๆ กลางๆ ด้วยไม่มนั่ ใจว่า เทวดาท่าน
จักเมตตาให้สติปัญญานึกคิดออกมาได้ดง่ั เรื่ องสามก๊กหรื อไม่ ทั้งที่ใจเปี่ ยมด้วยความเคารพ
ศรัทธา สํานึกในพระคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตัดสิ นใจจักทําถวายอยูใ่ นส่วนลึก
แล้วก็ตาม21

หลังจากนั้นไม่นาน จักรพันธุ์
จึงได้เริ่ มการสร้างหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่ายขึ้น โดยเริ่ ม
จากการประพันธ์บทหุ่นเรื่ องตะเลงพ่ายที่มีสาํ เนียงออกภาษามอญ พม่า โดยในปี พ.ศ.
2532
จักรพันธุ์ มอบหมายให้ วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ เป็ นผูป้ ระพันธ์บทขึ้นเพือ่ ใช้ในการแสดงหุ่นชุดนี้
จากนั้นได้มีการเตรี ยมการสร้างหุ่นกระบอกพร้อมทั้งการออกแบบและการวาดฉากไหว้ครู ข้ ึน ซึ่ง
หุ่นพระนางสุพรรณกัลยา เริ่ มสร้างขึ้นราวปลายปี พ.ศ. 2545 นับได้วา่ หุ่นกระบอกของชุดตะเลง
พ่ายที่สร้างขึ้นเสร็จตัวแรกในปี พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งหุ่นตัวพระ ตัวนาง ที่ จักรพันธุ์ โปษยกฤต และ
คณะสร้างขึ้นอยูต่ ลอดเวลา (บางส่วน) เพือ่ ใช้เตรี ยมการแสดงและได้ใช้ในการแสดง ตอนส่งตัว
พระสุพรรณกัลยาไปเมืองหงสาวดี ในงานนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติของจักรพันธุ์
โปษยกฤต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ปี เดียวกัน
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายนับว่าเป็ นหุ่นกระบอกชุดหนึ่งที่ได้รับพัฒนาการมาจาก
หุ่นกระบอกชุดสามก๊กที่สร้างขึ้นก่อนหน้าอย่างแท้จริ ง เนื่องจากมีการสร้างหุ่นเพือ่ ใช้ในการแสดง
21

วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ, ที่มาของหุ่นกระบอกตะเลงพ่ าย, เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2556
เข้าถึงได้จาก http://www.chakrabhand.org/puppetry/index05.asp.
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เป็ นจํานวนมาก อีกทั้งสามารถพบได้จากการรู ปแบบการสร้างหุ่นออกภาษามอญ พม่า เพือ่ ให้
สอดคล้องกับการแสดงเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในพงศาวดารระหว่างอยุธยาของไทย และหงสาวดีของ
พม่า หรื อการนําเสนอเนื้ อเรื่ องที่เกี่ยวกับยุทธวิธีทางการศึกสงครามที่ตอ้ งอาศัยเล่ห์เพทุบาย
เช่นเดียวกับหุ่นกระบอกสามก๊ก รวมถึงการสร้างหุ่นที่มีกลไกในการขยับหัวหุ่นหรื อมือหุ่นที่
สามารถขยับและหยิบจับสิ่งของ การปั กเสื้อหุ่นและเสื้อเกราะหุ่นที่อาศัยเทคนิควิธีการเดียวกันกับ
การสร้างเสื้อหุ่นของหุ่นสามก๊ก รวมถึงฉากและเครื่ องประกอบฉากหุ่นที่สร้างขึ้นเพือ่ ให้เกิดความ
สมจริ งในเนื้อเรื่ องมากที่สุดล้วนได้รับอิทธิพลในการพัฒนารู ปแบบจากหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก
ทั้งสิ้น หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายเป็ นหุ่นกระบอกชุดใหม่ล่าสุดของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ซึ่ง
อยูใ่ นระหว่างการสร้างและการซ้อมการแสดง (ในขณะนี้ พ.ศ. 2556) ทางคณะได้สร้างหุ่นและ
เครื่ องประกอบฉากที่สามารถใช้ในการการซ้อมการแสดงหุ่นได้แล้วเป็ นจํานวนมาก ซึ่งเพียงพอต่อ
การศึกษาพัฒนาการหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย โดยสามารถแบ่งออกเป็ นส่วนต่างๆ ได้ดงั นี้
1. พัฒนาการของตัวหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย
2. พัฒนาการของฉากและเครื่ องประกอบฉาก
3. พัฒนาการในการเชิดหุ่นและการนําเสนอ
4. พัฒนาการของดนตรี ประกอบ บทร้องและพากษ์ในการแสดงหุ่น
1. พัฒนาการของตัวหุ่นกระบอกตะเลงพ่ าย
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายเป็ นหุ่นกระบอกชุดที่ 2 ที่สร้างขึ้นโดย จักรพันธุ์ จัดได้วา่ เป็ น
หุ่นที่มีพฒั นาการต่างๆ มากขึ้น รวมถึงความสวยงามและความละเอียดสูงในด้านศิลปกรรม หุ่น
กระบอกชุดนี้มีลกั ษณะเป็ นหุ่นไทยและหุ่นออกภาษาแบบมอญพม่าที่มีลกั ษณะผสมผสานศิลปะ
ไทย เพือ่ ให้สอดคล้องกับท้องเรื่ องซึ่งแสดงเกี่ยวกับพงศาวดารไทยกับพม่า และได้รับการจัดสร้าง
ออกแบบขึ้นใหม่ท้งั หมด หุ่นกระบอกชุดนี้ดาํ เนินเรื่ องราวการทําสงครามระหว่างฝ่ ายไทยกับฝ่ าย
มอญพม่า จํานวนหุ่นที่ใช้จึงมีจาํ นวนมากและมีลกั ษณะของเครื่ องแต่งกายที่แตกต่างกันไปตาม
อัตลักษณ์ของแต่ละฝ่ าย แต่ละลําดับชั้น ฯลฯ ดังนั้น เพือ่ เข้าใจถึงกระบวนการการพัฒนาหุ่น
กระบอกตะเลงพ่าย จึงจําเป็ นต้องจําแนกส่วนประกอบออกเป็ นลําดับ ดังนี้
1.1 ลักษณะของหัวหุ่น
1.1.1 รู ปแบบการสร้างโครงหน้าหุ่น
1.1.2 รู ปแบบการเขียนหน้าและเครื่ องประดับหัวหุ่น
1.2 ลักษณะของเสื้อและมือหุ่น
1.2.1 รู ปแบบของเสื้อหุ่น
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1.2.2 รู ปแบบของมือหุ่น อาวุธ และอุปกรณ์ในมือหุ่น
1.3 ลักษณะของกลไกและการเคลื่อนไหวของหุ่น
1.3.1 การเคลื่อนไหวส่วนหัวหุ่น
1.3.2 การเคลื่อนไหวส่วนมือหุ่น
1.1 ลักษณะของหัวหุ่น
หัวหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมีลกั ษณะหัวหุ่นแบบหุ่นไทย วัสดุที่ใช้ในการสร้างหุ่น
ชุดนี้ลว้ นเป็ นวัสดุสมัยใหม่ซ่ ึงช่วยกระชับเวลาในการสร้างหุ่นรวมถึงนํ้าหนักของหัวหุ่นที่เบาขึ้น
กว่าหัวหุ่นชุดก่อนๆ
1.1.1 รู ปแบบการสร้างโครงหน้าหุ่น
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมีรูปแบบการสร้างหัวหุ่นที่สามารถแบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะ ได้แก่ โครงหน้าหุ่นแบบไทยประเพณี ที่มีลกั ษณะโครงหน้าหุ่นแบบประติมากรรมไทย
และโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ งซึ่งโครงหน้าหุ่นลักษณะนี้สร้างตามแบบจิตรกรรมไทยรู ป
ชาวบ้านแต่มีลกั ษณะที่ผสมผสานรายละเอียดความเป็ นจริ งบ้าง เช่น โหนกแกม ปาก และถุงใต้ตา
ฯลฯ ลักษณะโครงหน้าหุ่นตะเลงพ่ายจะมีการแต่งเติมในส่วนของรู จมูก ร่ องตา และรู หูเพือ่ ให้เกิด
ความรู ้สึกคล้ายคนมากขึ้น วัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบโครงหน้าของหัวหุ่นชุดนี้ ได้แก่ สีโป๊ ว
รถยนต์สีเทา โดยการใช้สีโป๊ วเติมแต่งบนต้นแบบหัวหุ่นที่มีอยูเ่ ดิมตามรู ปแบบหน้าหุ่นแบบต่างๆ
จากนั้นจึงใช้สิ่วและเครื่ องมือแกะสลักปรับแต่งหน้าหุ่นแล้วจึงขัดเรี ยบ ลําดับต่อมาคือการสร้าง
แม่พมิ พ์หุ่นด้วยซิลิโคนหลังจากนั้นจึงหล่อแบบหัวหุ่นด้วยไฟเบอร์ เมื่อได้โครงหน้าหัวหุ่นเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้วจึงปิ ดด้วยกระดาษสาและรองพื้นด้วยสีน้ าํ พลาสติคทาภายในเพือ่ ทําการเขียนหน้าหุ่น
ต่อไป

ภาพที่ 117 วัลลภิศร์ กาํ ลังรองพื้นสี หน้าหุ่นสําหรับทําการเขียนหน้าหุ่นในขั้นต่อไป
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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1.1.2 รู ปแบบการเขียนหน้าและเครื่ องประดับหัวหุ่น
เมื่อได้โครงหัวหุ่นที่ปิดกระดาษและรองพื้นด้วยสีน้ าํ พลาสติคทาภายในเป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว ขั้นตอนก่อนการเขียนหน้าหุ่นแต่ละตัวจะต้องทําการขัดตกแต่งพื้นผิวของหน้าหุ่น
ซึ่งขั้นตอนการขัดแต่งหุ่นชุดนี้เป็ นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนเช่นกัน โดยการขัดตกแต่งผิวหน้าจะต้อง
ใช้ความพิถีพถิ นั และความรอบคอบเพือ่ มิให้ขดั กินพื้นที่เข้าไปในส่วนของขอบตา เบ้าตา ริ มฝี ปาก
และปี กจมูก ทําให้หน้าหุ่นเสียลักษณะได้ เมื่อได้หวั หุ่นที่ขดั แต่งเสร็จแล้วจึงทาสีเกซโซรองพื้นเป็ น
ขั้นสุดท้าย
1.1.2.1 การเขียนหน้าหุ่น หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมีสิ่งที่น่าสนใจอีกประการ
หนึ่งคือ ลักษณะหน้าหุ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละตัว คล้ายกับคนที่มีลกั ษณะ ตําหนิ และสีหน้าที่
แตกต่างกันออกไปตามบุคลิกของแต่ละบุคคล หุ่นกระบอกชุดนี้ จักรพันธุ์ และคณะอาศัยข้อมูล
ลักษณะของตัวละครตีความตามพงศาวดาร รวมถึงผสมผสานจินตนาการเพือ่ สร้างลักษณะหน้าตา
และบุคคลิกของตัวละครแต่ละตัว สีที่ใช้ในการเขียนหน้าหุ่นกระบอกชุดนี้ ได้แก่ สีฝนโดยใช้
ุ่
ตัวกลางในการประสานเนื้ อสี คือ เจลาตินผงผสมนํ้า (ดูภาพที่ 55) สีแท่งแบบฝนกับนํ้าของประเทศ
จีน (ดูภาพที่ 56) และสีฝนุ่ ตลับสําเร็จรู ป ที่ให้คุณสมบัติของสีที่สดสวย การจําแนกลักษณะการ
เขียนหน้าหุ่นสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ ายได้ดงั นี้

ภาพที่ 118 วัลลภิศร์ ขณะเขียนหน้าหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชา
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 119 ช่างขณะเขียนหน้าและแต่งเติมรายละเอียดหุ่นตัวรองฝ่ ายต่างๆ
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 120 ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นแบบกึ่งไทยประเพณี และ แบบกึ่งเหมือนจริ ง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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1. การเขียนหน้าหุ่นกระบอกฝ่ ายไทย หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายฝ่ ายไทย
มีลกั ษณะการเขียนหน้าแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของตัวละคร และบทบาทของหุ่นในแต่ละ
ตัว สามารถแบ่งหุ่นฝ่ ายไทยออกได้เป็ น 4 กลุ่มดังนี้
หัวหุ่นตัวเอก เป็ นหัวของหุ่นที่ใช้ในบทบาทสําคัญของฝ่ ายไทย
ลักษณะการเขียนหน้าของหัวหุ่นตัวเอกจะมีลกั ษณะการเขียนหน้าหุ่นแบบไทยประเพณี หน้าหุ่น
แบบละคร และแบบไทยประเพณี ที่ผสมความเหมือนจริ งเล็กน้อย หัวหุ่นตัวเอกฝ่ ายไทย
ประกอบด้วย
สมเด็จพระมหาธรรมราชา เป็ นพระราชบิดาของ พระนางสุพรรณ
กัลยา สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ ลักษณะโครงหัวหุ่นเป็ นตัวพระแบบไทย
ประเพณี สีของหน้าหุ่นเป็ นสีขาว มีลกั ษณะการเขียนหน้าหุ่นแบบจิตรกรรมไทยที่มีการตัดทอน
แล้วโดยมีการเขียนคิว้ เส้นหนวด เส้นฮ่อและการพรายปากแบบจิตรกรรมไทย หุ่นสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาเป็ นฝี มือการเขียนหน้าหุ่นโดย จักรพันธุ์
พระนางสุพรรณกัลยา เป็ นพระพีน่ าง ของสมเด็จพระนเรศวร และ
สมเด็จพระเอกาทศรถ เป็ นหุ่นที่สร้างขึ้นเป็ นตัวแรกของชุดตะเลงพ่าย ลักษณะโครงหัวหุ่นเป็ นตัว
นางแบบไทยประเพณี สีของหน้าหุ่นเป็ นสีขาว ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นอย่างละคร โดย จักรพันธุ์
เป็ นผูล้ งมือเขียนเอง หัวหุ่นพระนางสุพรรณกัลยามีความพิเศษบริ เวณดวงตาของหุ่นทีทาํ จากแก้ว
และใช้วธิ ีการฝังดวงตาทําให้หุ่นดูราวกับมีชีวติ
สมเด็จพระนเรศวร เป็ นหุ่นที่ใช้เป็ นตัวเอกของหุ่นกระบอกชุด
ตะเลงพ่าย มีลกั ษณะโครงหัวหุ่นเป็ นตัวพระแบบไทยประเพณี
สีของหน้าหุ่นเป็ นสีขาวออก
ประกายทองซึ่งเกิดจากการผสมสีขาวกับผงทองพอประมาณทําให้สีผวิ ของหุ่นมีลกั ษณะออกคลํ่า
แต่มีความเป็ นประกายของทองที่สวยงาม เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระสมัญญานามว่า "พระองค์ดาํ "
ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นเป็ นแบบไทยประเพณี ที่ผสมผสานความเหมือนจริ งบ้างเล็กน้อย โดย
สังเกตได้จากการเขียนไรคิ้วของหุ่นที่มีลกั ษณะเป็ นทีคล้ายเส้นขนที่ใช้จุดสีดาํ บนเส้นสีทอง เพือ่
ความโดดเด่นจึงมีการแต้มจุดสีทองล้อไปตามบริ เวณตีนคิ้วหุ่นประยุกต์จากวิธีเขียนของหัวโขน
บริ เวณขอบตาหุ่นที่มีการเขียนเส้นทองล้อไปตามขอบตาเช่นกัน มีการพรายปากเล็กน้อย รู จมูกทํา
การเจาะรู และระบายสีดาํ เพือ่ สร้างความลึก จักรพันธุ์ และคณะได้สร้างหุ่นสมเด็จพระนเรศวร
ขึ้นมาจํานวน 4 ตัว เพือ่ ใช้ในการแสดงบทบาทต่าง ลักษณะสีผวิ และการเขียนหน้าของหัวหุ่นทั้ง 4
หัว ได้แก่ ชุดลําลอง (ชุดชนไก่) ชุดสูจ้ ระเข้และทํานายฝัน ชุดกราวตรวจพล และชุดกระทํายุทธ
หัตถี ซึ่งมีลกั ษณะหัวหุ่นแบบเดียวกันทั้งหมด
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สมเด็จพระเอกาทศรถ เป็ นหุ่นที่มีบทบาทเป็ นตัวรองจากหุ่นสมเด็จ
พระนเรศวร มีลกั ษณะโครงหัวหุ่นเป็ นตัวพระแบบไทยประเพณี มีลกั ษณะการเขียนหน้าหุ่นแบบ
เดียวกับหัวหุ่นสมเด็จพระนเรศวรและมีหวั หุ่นจํานวน 4 หัวเช่นเดียวกัน หัวหุ่นของสมเด็จพระเอกา
ทศรถ มีความแตกต่างกับหัวหุ่นสมเด็จพระนเรศวรในส่วนของสีผวิ โดยมีการเจือผงทองลงในสี
ขาวพอประมาณเพือ่ ให้ผวิ ที่ออกมาเป็ นสีขาวประกายทอง และสอดคล้องกับพระสมัญญานามว่า
"พระองค์ขาว"
หัวหุ่นตัวรอง เป็ นหัวของหุ่นที่ใช้ในบทบาทรองของฝ่ ายไทย ได้แก่
หุ่นเสนาอํามาตย์ หุ่นนายทหาร และทหารชั้นรอง มีลกั ษณะการเขียนหน้าหุ่นแบบไทยประเพณี ก่ ึง
จริ ง คล้ายคลึงกับจิตรกรรมไทย หัวหุ่นตัวรองฝ่ ายไทยประกอบด้วย
เสนาอํามาตย์ มีโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง สีที่ใช้ในการระบาย
หน้าหุ่นเป็ นสีเนื้อ ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ ง
โดยสังเกตได้จากลักษณะของสีหน้า การเขียนตา ปาก จมูก คิ้ว และไรหนวด ส่วนหัวระบายด้วยสี
เทา ตําหนิบริ เวณหน้า เช่น ไฝ และกระคล้ายกับคน แต่ละหน้าจะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่
จินตนาการของผูเ้ ขียน โดยอยูใ่ นความควบคุมดูแลของจักรพันธุ์ หัวหุ่นเสนาอํามาตย์ที่สาํ คัญ ได้แก่
พระยาสีหราชเดโช
นายทหาร จตุรังคบาท มีโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง สีที่ใช้ใน
การระบายหน้าหุ่นเป็ นสีเนื้อ ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึง
เหมือนจริ ง เช่นเดียวกับหุ่นเสนาอํามาตย์ หากแต่ไม่มีตาํ หนิ เช่น ไฝและกระบริ เวณใบหน้า บางหัว
มีหนวดเคราในลักษณะต่างๆ และบางตัวไม่มีหนวดเครา หัวหุ่นนายทหารมีจาํ นวนทั้งหมด 5 ตัว
โดย จักรพันธุแ์ ละคณะสร้างหัวหุ่นนายทหารเพิม่ ขึ้นเพือ่ ใช้ในการออกฉากกราวตรวจพลของฝ่ าย
ไทย หัวหุ่นนายทหารที่สาํ คัญ ได้แก่ ขุนเทพวรชุน พระศรี ไสยณรงค์ พระยาอินทรนครบาล พระยา
คลัง และ พระยาพิชยั รณฤทธิ์
ทหารชั้นรอง พลธงนํา พลหลังช้าง พลปื น พลทหาร พลแบกพระวอ
และทหารมหาดเล็ก มีโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง สีที่ใช้ในการระบายหน้าหุ่นเป็ นสีเนื้อ
ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ ง เช่นเดียวกับหุ่นเสนา
อํามาตย์ และหุ่นนายทหาร มีการเขียนตําหนิแต่งเติมหน้าหุ่น เช่น ไฝและกระบริ เวณใบหน้า บาง
หัวมีหนวดเคราในลักษณะต่างๆ และบางตัวไม่มีหนวดเครา
หัวหุ่นเทวดา นางฟ้ าและสนมนางใน เป็ นหัวหุ่นที่ จักรพันธุ์ และคณะ
ได้สร้างไว้อยูก่ ่อนแล้วและสร้างเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ เพือ่ ใช้ประกอบในฉากส่งเสด็จพระนางสุพรรณ
กัลยา และฉากประกาศอิสรภาพ โครงหัวหุ่นเป็ นตัวพระและตัวนางแบบไทยประเพณี สีของหน้า
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หุ่นเป็ นสีขาว ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นเป็ นแบบอย่างละครหัวหุ่นเทวดา นางฟ้ าและสนมนางใน มี
จํานวน 18 หัว ในขณะนี้ (พ.ศ. 2557)
หัวหุ่นตัวกากหรื อตัวตลกฝ่ ายไทย เป็ นหุ่นที่ใช้ในการแสดงฉาก
สนทนาและเจรจาสด โดยมีหุ่นกาก 2 ตัว ได้แก่ หุ่นทนายอุม้ ไก่ ใช้ในฉากการตีไก่ระหว่างสมเด็จ
พระนเรศวรกับสมเด็จพระมหาอุปราชา มีโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง สีที่ใช้ในการระบายหน้า
หุ่นเป็ นสีเนื้อ ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ ง มีการ
แต่งเติมตําหนิ เช่น ไฝ และกระบริ เวณใบหน้า บริ เวณฟันหุ่นปิ ดทอง ส่วนหุ่นพระโหราธิบดี เป็ น
หุ่นตัวกากที่ใช้ในฉากทํานายฝันของสมเด็จพระนเรศวร มีโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง สีที่ใช้
ในการระบายหน้าหุ่นเป็ นสีเนื้อ มีลกั ษณะการเขียนหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง มีการแต่งเติมตําหนิ
บริ เวณใบหน้าเช่นเดียวกับหุ่นทนาย มีการเขียนไรหนวด และคิ้ว จากนั้นติดขนจามรี สีเทาบริ เวณคิ้ว
และเคราทําให้ดูสมจริ ง หัวหุ่นมีการผ่าปากสร้างกลไกเพือ่ ให้ปากขยับได้ (ดูที่ การเคลื่อนไหวส่วน
หัวหุ่น)
ลักษณะดวงตาของหุ่นฝ่ ายไทย ยกเว้นหุ่นพระนางสุพรรณกัลยา มีการ
ระบายสีของดวงตาให้สมจริ ง จากนั้นจึงใช้กรรมวิธีสร้างความนูนให้กบั ดวงตาของหุ่นโดยการใช้
อีพอ๊ กซี่แบบใส หยอดแววตาตรงบริ เวณลูกตาดํา 2 ชั้น โดยหยอดบริ เวณตาดําด้านในใน 1 ชั้น และ
ตาดําด้านนอก อีก 1 ชั้น จากนั้นจึง ระบายอีพอ๊ กซี่ทบั ลงบนดวงตาของหุ่นหนึ่งชั้นเพือ่ ให้ดูมี
ลักษณะของความชุ่มชื่นในดวงตา รวมถึงมีความนูนและแววตาคล้ายดวงตาจริ ง
การเขียนหน้าหุ่นกระบอกออกภาษาฝ่ ายพม่ามอญ มีลกั ษณะการเขียน
หน้าแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของตัวละคร และบทบาทของหุ่นในแต่ละตัวโดย จักรพันธุ์
และคณะ อาศัยข้อมูลประวัติศาสตร์ทางพงศาวดารไทย และพงศาวดารพม่าที่มาจากคําให้การของ
ชาวกรุ งเก่า ภาพเขียน และภาพถ่ายมาเป็ นข้อมูลในการเขียนหน้าหุ่น ซึ่งสามารถแบ่งหุ่นออกภาษา
ฝ่ ายมอญพม่าได้เป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
หัวหุ่นตัวเอก เป็ นหัวของหุ่นที่ใช้ในบทบาทสําคัญของฝ่ ายพม่า
ลักษณะการเขียนหน้าของหัวหุ่นตัวเอกจะมีลกั ษณะการเขียนหน้าหุ่นแบบไทยประเพณี ที่ผสม
ความเหมือนจริ งเล็กน้อย หัวหุ่นตัวเอกฝ่ ายพม่าประกอบด้วย
พระเจ้านันทบุเรง เป็ นพระราชโอรสพระองค์โตของพระเจ้าบุเรงนอง
มีชื่อที่เรี ยกในภาษาพม่าว่า "นานเตี๊ยะบาเยง" ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2124 ภายหลังการสวรรคต
ของ พระเจ้าบุเรงนอง เมื่อขึ้นครองราชย์ มีพระนามว่า "หานตาวดี เซงยูงาซีเชง" แปลว่า "พระเจ้า
หงสาวดีชา้ งเผือกทั้ง 5" ทรงเป็ นพระราชบิดาของสมเด็จพระมหาอุปราชา ลักษณะโครงหัวหุ่นเป็ น
ตัวพระแบบไทยประเพณี สีของหน้าหุ่นเป็ นสีขาว รู ปแบบหน้าหุ่นได้มาจากรู ปแบบหน้าจาก
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ภาพถ่ายของพระเจ้ามินดง การเขียนหน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ ง
ลักษณะการเขียนหน้าคล้ายคนจีน บริ เวณคิ้วมีการเขียนเป็ นเส้นคล้ายขนคิ้วคน บริ เวณดวงตาด้าน
ในตัดเส้นด้วยสีแดงแล้วจึงเน้นความชัดเจนด้วยเส้นสีดาํ ตัดขอบนอกตานอกเส้นสีแดงอีกรอบ ใน
ส่วนของบริ เวณเปลือกตาและร่ องปี กจมูกตัดเส้นด้วยสีชมพูแล้วจึงตัดเส้นสีน้ าํ ตาลสีเนื้ออีกรอบ
หนึ่ง ส่วนของปากระบายด้วยสีชมพูท้งั ริ มฝี ปาก ตัดเส้นด้วยสีแดงชาดบริ เวณร่ องปากแล้วจึงตัด
เส้นสีน้ าํ ตาลแกมดําเส้นในสุด บริ เวณหนวดมีการเขียนไรหนวดขึ้นก่อนจากนั้นจึงติดหนวดโดยใช้
เส้นผมจริ งติดด้วยกาวยางวิทยาศาสตร์แล้วจึงทําการตัดแต่งขนหนวดให้เข้ารู ปทรง
สมเด็จพระมหาอุปราชา เป็ นพระราชโอรสของพระเจ้า นันทบุเรง ใน
พงศาวดารฝ่ ายไทยออกพระนามว่า "มังกะยอชวา " ลักษณะโครงหัวหุ่นเป็ นตัวพระแบบไทย
ประเพณี สีของหน้าหุ่นเป็ นสีขาว มีข้นั ตอนการเขียนหน้าหุ่นเช่นเดียวกับหัวหุ่นพระเจ้านันทบุเรง
แต่การเขียนหน้าหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชามีวธิ ีการเขียนหน้าให้แตกต่างและมีความหนุ่มกว่าหัว
หุ่นของพระเจ้า นันทบุเรง บริ เวณหนวดมีการเขียนไรหนวดและติดขนหนวดเช่นเดียวกันกับ หัว
หุ่นพระเจ้านันทบุเรง มีการเจาะรู จมูกและระบายสีดาํ สร้างความลึก การเจาะรู จมูกของพระมหาอุป
ราชาสร้างขึ้นเพือ่ ใช้ในการปล่อยควันจากรู จมูก เนื่องจากหุ่นพระมหาอุปราชาสูบกล้องยาสูบในชุด
ลําลอง หัวหุ่นสมเด็จพระมหาธรรมราชาสร้างขึ้นทั้งรวมทั้งสิ้น 3 หัว เพือ่ ใช้กบั ชุดลําลอง ฉากพระ
มหาอุปราชาตรวจพล และฉากกระทํายุทธหัตถี
มังจาปโร ในพงศาวดารไทยเรี ยก "มางจาชะโร หรื อ มังจาชะโร " รั้ง
ตําแหน่งเจ้าเมืองจาปโรและขุนศึกฝ่ ายหงสาวดี ลักษณะโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง สีของหน้า
หุ่นเป็ นสีเนื้อแกมสีม่วง การเขียนหน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ ง
บริ เวณหนวดมีการเขียนไรหนวดด้วยสีน้ าํ ตาลแกมดํา ไม่มีการติดเส้นขนหนวดจากผมจริ ง
หัว
หุ่นมังจาปะโรสร้างขึ้นจํานวน 3 หัว เพือ่ ใช้ประกอบฉากพม่าในชุดลําลอง ฉากพระมหาอุปราชา
ตรวจพล และฉากกระทํายุทธหัตถี
พระสัง ขทัต (นัดจินหน่อง) พระราชโอรสของพระเจ้าตองอู ซึ่งเป็ น
พระญาติกบั กษัตริ ยแ์ ห่งกรุ งหงสาวดี มีบทบาทในการสงครามตีเมืองรุ ม เมืองคังของชาวไทยใหญ่
ลักษณะโครงหัวหุ่นเป็ นตัวพระแบบไทยประเพณี สีของหน้าหุ่นเป็ นสีเนื้ออ่อน การเขียนหน้าหุ่นมี
ลักษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ งและมีลกั ษณะแบบหน้าหนุ่ม บริ เวณหนวดมีการ
เขียนไรหนวดด้วยสีน้ าํ ตาลแกมดํา ไม่มีการติดเส้นขนหนวดจากผมจริ ง เช่นเดียวกับหัวหุ่นมังจาป
โร หัวหุ่น พระสังกทัต สร้างขึ้น 2 หัว เพือ่ ใช้ประกอบฉากพม่าในชุดลําลอง และฉากพระมหาอุป
ราชาตรวจพล
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หัวหุ่นตัวรอง เป็ นหัวของหุ่นที่ใช้ในบทบาทรองของฝ่ ายพม่า ได้แก่
หุ่นเสนาแดง หุ่นนายทหาร จตุรังคบาท ทหารชั้นรอง พลธงนํา พลหลังช้าง และมหาดเล็ก ลักษณะ
การเขียนหน้าของหัวหุ่นตัวรองจะมีลกั ษณะการเขียนหน้าหุ่นแบบไทยประเพณี ก่ ึงจริ งคล้ายคลึงกับ
จิตรกรรมไทย หัวหุ่นตัวรองฝ่ ายพม่าประกอบด้วย
เสนาพม่า (เสนาแดง) มีโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง สีที่ใช้ในการ
ระบายหน้าหุ่นเป็ นสีเนื้อ ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือน
จริ งโดยสังเกตได้จากลักษณะของสีหน้า การเขียนตา ปาก จมูก คิ้วและไรหนวด ตําหนิบริ เวณหน้า
เช่น ไฝและกระคล้ายกับคน แต่ละหน้าจะมีความแตกต่างกันออกไปตามจินตนาการของผูเ้ ขียน
โดยอยูใ่ นความควบคุมดูแลของ จักรพันธุ์ เช่นเดียวกับหัวหุ่นเสนาอํามาตย์ฝ่ายไทย
นายทหาร จตุรังคบาท มีโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง สีที่ใช้ใน
การระบายหน้าหุ่นมี 2 ลักษณะ เช่น สีเนื้อใช้ระบายหน้านายทหาร จตุรังคบาท ลักษณะการเขียน
หน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ ง เช่นเดียวกับหุ่นเสนาแดง เช่น ไฝและ
กระบริ เวณใบหน้า บางหัวมีหนวดเคราในลักษณะต่างๆ และบางตัวไม่มีหนวดเครา โดย จักรพันธุ์
และคณะสร้างหัวหุ่นนายทหารเพิม่ ขึ้นเพือ่ ใช้ในการออกฉากกราวตรวจพลของฝ่ ายพม่า หัวหุ่น
นายทหารที่สาํ คัญ ได้แก่ พระยาลอ พระเจ้าแปร สมิงจอคลาน สมิงจักตราน สมิงเปลว และซักแซ
กกระยอถ่าง
ทหารชั้นรอง พลธงนํา พลหลังช้าง และมหาดเล็ก มีโครงหน้าหุ่นแบบ
กึ่งเหมือนจริ ง สีที่ใช้ในการระบายหน้าหุ่นมี 2 ลักษณะ เช่น สีเนื้อ สีเนื้อแกมเทา และสีเนื้อแกมสี
ม่วง ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ ง เช่นเดียวกับหุ่น
เสนาแดง และหุ่นนายทหาร เช่น ไฝและกระบริ เวณใบหน้า บางหัวมีหนวดเคราในลักษณะต่างๆ
และบางตัวไม่มีหนวดเครา ลักษณะของหน้าหุ่นบางตัวแสดงสีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น หน้าสงบ
หน้ายิม้ และหน้าดุร้าย
หัวหุ่นนางรําชาวไทยใหญ่ ใช้ประกอบในฉากระบําไทยใหญ่ ตอนส่ง
บรรณาการหลังสงครามเมืองรุ ม เมืองคัง โครงหัวหุ่นเป็ นตัวพระและตัวนางแบบไทยประเพณี แต่
ลักษณะโครงหัวหุ่นมีการหล่อโครงเป็ นรู ปทรงผมติดกับหัวหุ่น มีลกั ษณะโครงแบบผมทรงสูง และ
ผมทรงปล่อยชาย สีของหน้าหุ่นเป็ นสีขาว ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นเป็ นแบบอย่างละคร
เช่นเดียวกับหัวหุ่นเทวดา นางฟ้ า และ สนมนางในของฝ่ ายไทย หัวหุ่นนางชาวรําไทยใหญ่ มี
จํานวน 12 หัว
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หัวหุ่นฝ่ ายมอญ เป็ นหัวหุ่นที่ใช้ประกอบฉากวัดของมหาเถรคันฉ่อง
ลักษณะการเขียนหน้าของหัวหุ่นตัวเอกจะมีลกั ษณะการเขียนหน้าหุ่นแบบไทยประเพณี ก่ ึงจริ ง หัว
หุ่นฝ่ ายมอญประกอบด้วย
พระมหาเถรคันฉ่อง เป็ นพระสงฆ์ชาวมอญ เป็ นที่เคารพศรัทธาของ
พระเจ้าหงสาวดี มีลูกศิษย์ ได้แก่ พระยาเกียรติ และพระยาราม โครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง สีที่
ใช้ในการระบายหน้าหุ่นเป็ นสีเนื้ออ่อน ลักษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ งแบบชาย
ชรา มีตาํ หนิบริ เวณหน้า เช่น ไฝและกระ ระบายสีเทาให้มีความรู ้สึกเหมือนศีรษะโล้นของพระสงฆ์
สามเณร ใช้ประกอบในฉากพระมหาเถรคันฉ่อง หัวหุ่นสามเณรมี
ขนาดเล็กกว่าหัวหุ่นตะเลงพ่ายแบบปกติ โครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง มีลกั ษณะหน้ากลมแบบ
เด็ก สีของหน้าหุ่นเป็ นสีเนื้ออ่อน การเขียนหน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือน
จริ งแบบหน้าเด็ก ลักษณะการระบายสีศีรษะแบบเดียวกับพระมหาเถรคันฉ่อง
พระยาเกียรติ พระยาราม ศิษย์ของ พระมหาเถรคันฉ่อง ขุนนางฝ่ าย
มอญ ผูน้ าํ แผนปองร้ายของสมเด็จพระมหาอุปราชามากราบบังคมทูลแก่สมเด็จพระนเรศวร โครง
หัวหุ่นเป็ นตัวพระแบบไทยประเพณี บริ เวณหัวหุ่นด้านหน้าทําโหนกลักษณะกลมคล้ายมวยผมไว้
สําหรับติดผมหุ่น สีของหน้าหุ่นเป็ นสีเนื้ออ่อน การเขียนหน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทย
ประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ ง บริ เวณหนวดมีการเขียนไรหนวดด้วยสีน้ าํ ตาลแกมดํา ไม่มีการติดเส้นและ
ติดขนหนวดจากผมจริ ง
ศิษย์มหาเถรคันฉ่อง (ศิษย์วดั ) ใช้ประกอบในฉากพระมหาเถรคันฉ่อง
ประกอบด้วย เด็กเชิญตาลปั ตรมีโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง ลักษณะหน้ากลมแบบเด็ก สีของ
หน้าหุ่น เป็ นสีเนื้อ อ่อน เขียนหน้าหุ่นลักษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ งแบบหน้า
เด็ก และคนรับผ้าไตรมีโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง และระบายสีของหน้าหุ่น เป็ นสีเนื้อ อ่อน
เช่นเดียวกัน ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นเป็ นแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ ง และมีการ
สวมแว่นตาบริ เวณหน้าหุ่น
หัวหุ่นตัวกากหรื อตัวตลกฝ่ ายพม่า เป็ นหุ่นที่ใช้ในการแสดงฉาก
สนทนาและเจรจาสดเช่นเดียวกับหุ่นตัวกากฝ่ ายไทย ประกอบด้วยหุ่นตัวกาก 2 ตัว ได้แก่ กรรมการ
ไก่พม่า หน้าสีเนื้อแกมเทา ลักษณะการเขียนหน้าหุ่นมีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ก่ ึง
เหมือนจริ ง และทนายอุม้ ไก่พม่า มีลกั ษณะโครงหน้าหุ่นแบบกึ่งเหมือนจริ ง สีที่ใช้ในการระบาย
หน้าหุ่นเป็ นสีเนื้ออ่อน ลักษณะของใบหน้า มีการแต่งเติมตําหนิ เช่น ไฝและกระบริ เวณใบหน้า
รวมถึงการผ่าปากสร้างกลไกในการขยับปากเช่นเดียวกับหุ่นตัวกากฝ่ ายไทย บริ เวณปากคาบบุหรี่
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พม่า (ขี้โย) และมีการฝังเพชรบนฟันของหุ่น หุ่นตัวกาก หรื อตัวตลกฝ่ ายพม่า ใช้ในฉากการตีไก่
ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระมหาอุปราชา
ลักษณะดวงตาของหุ่นฝ่ ายมอญพม่ามีข้นั ตอนการสร้างเช่นเดียวกับหัว
หุ่นฝ่ ายไทย หากแต่หวั หุ่นฝ่ ายพม่ามีการเจาะรู ตรงบริ เวณติง่ หูเพือ่ ใช้ประดับเครื่ องประดับจําพวก
ต่างหู
1.1.2.2 เครื่ องประดับหัวหุ่น หัวหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมีเครื่ องประดับหัว
หุ่นแบบลักษณะต่างๆ ซึ่งเครื่ องประดับหัวหุ่นเหล่านี้เป็ นเครื่ องบ่งบอกลักษณะ บทบาท ลําดับชั้น
ของหุ่นแต่ละตัว จักรพันธุ์ และคณะได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลลักษณะของเครื่ องประดับหัวหุ่น
ทั้งฝ่ ายไทยและฝ่ ายพม่า และออกแบบเครื่ องประดับหัวหุ่นขึ้นใหม่ โดยเครื่ องประดับหัวหุ่นบางตัว
ออกแบบขึ้นจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โดย จักรพันธุ์ และคณะ เพือ่ ให้เครื่ องประดับ
หัวหุ่นออกมาสวยงามและมีความลงตัวในแบบศิลปะไทย วัสดุที่ใช้สร้างได้แก่ โครงเครื่ องประดับ
หัวหุ่นหล่อจากเรซิ่น ประดับลายด้วยสีโป๊ วรถยนต์สีเทา กระเหนาะลายจากหินสบู่แบบเทคนิค
โบราณ และเครื่ องประดับหัวหุ่นที่สร้างจากโลหะเงิน และอัญมณี แท้ ฯลฯ เครื่ องประดับหัวหุ่น
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ ายได้ดงั นี้
1. เครื่ องประดับหัวหุ่นกระบอกฝ่ ายไทย สร้างขึ้นโดยอาศัยรู ปแบบ
หรื อลักษณะเครื่ องประดับศีรษะตามแบบที่ปรากฏในพงศาวดารฝ่ ายไทย วรรณคดี และข้อมูลภาพ
จิตรกรรมของไทยเป็ นแนวทาง เครื่ องประดับหัวหุ่นบางตัวออกแบบขึ้นใหม่ตามจินตนาการของ
ผูอ้ อกแบบที่ยงั คงรู ปแบบความเป็ นศิลปะไทยไว้ได้อย่างลงตัวและสวยงาม เครื่ องประดับหัวหุ่น
ฝ่ ายไทยออกแบบและควบคุมการสร้างโดย จักรพันธุ์ และ วัลลภิศร์ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม
ดังนี้
เครื่ องประดับหัวหุ่นตัวเอก ใช้สาํ หรับหุ่นที่มีบทบาทสําคัญ โดย
เครื่ องประดับหัวหุ่นตัวเอกมีข้นั ตอนร่ วมถึงการเลือกใช้วสั ดุที่หลากหลาย ดังนี้
เครื่ องประดับหัวหุ่นสมเด็จพระมหาธรรมราชา มีลกั ษณะแบบเทริ ด
สวมศีรษะกษัตริ ยส์ มัยอยุธยา เครื่ องประดับหัวหุ่นพระมหาธรรมราชามีส่วนประกอบ ได้แก่ ตัว
เทริ ดที่ทาํ การปั้ นติดกับหัวหุ่นไว้ก่อนแล้ว เมื่อหล่อโครงหัวหุ่นลักษณะเทริ ดจะติดมากับหัวหุ่น
จากนั้นจึงกระเหนาะลวดลายไทย ประดับลงบนตัวเทริ ด ส่วนยอดมีลกั ษณะเป็ นยอดชัยปลายแหลม
สร้างโครงด้วยไม้กลึงประดับลวดลายไทยที่กระเหนาะจากหินสบู่เช่นกัน ส่วนต่อมา คือ ส่วนของ
กรรเจียกจอนหูที่กระเหนาะลวดลายกนกจากสีโป๊ วรถยนต์ วางลวดลายที่ได้บนโครงอะลูมิเนียม
เมื่อได้เทริ ดที่ต่อยอดประดับลวดลายเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือการปิ ดทองคําเปลว โดยใช้
อีพอ๊ กซี่แบบใสผสมสีฝนุ่ สีแดงเล็กน้อย เพือ่ ใช้เป็ นที่สงั เกตความเสมอของพื้นผิวอีพอ๊ กซี่ขณะทา
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ลงบนเทริ ด เมื่ออีพอ๊ กซี่อยูต่ วั จึงทําการปิ ดทองให้เสมอกันทั้งเทริ ด จากนั้นจึงใช้พกู่ นั ขนอ่อนปั ด
แผ่นทองคําเปลวให้เรี ยบเนียน และเป็ นมันแวววาว รวมถึงทําให้ทองคําเปลวสามารถเข้าถึงตามร่ อง
Swarovski) ตาม
ลวดลายของเทริ ด ขั้นตอนสุดท้ายคือการประดับเพชรกระจกสวารอฟสกี้ (
ตําแหน่งที่ได้วางไว้บนลวดลายของเทริ ด บนตัวเทริ ดยังประกอบด้วยชิ้นส่วนประดับชิ้นเล็กๆ เพือ่
เพิม่ ความสวยงาม ได้แก่ ช่อดอกไม้ไหว ที่สร้างจากเงินแท้ประดับเพชรกระจก และอุบะห้อยหน้า
ด้านขวาทําจากผ้า
เครื่ องประดับหัวหุ่นพระนางสุพรรณกัลยา มีลกั ษณะแบบรัดเกล้า
ยอดแบบละคร ซึ่งจักรพันธุไ์ ด้มีโอกาสเห็นรัดเกล้าแบบโบราณในพิพธิ ภัณฑ์ ลักษณะรัดเกล้าพระ
นางสุพรรณกัลยาเป็ นแบบโปร่ งฝี มือการออกแบบของ จักรพันธุ์ มอบหมายให้ จ.ส.อ. สุทธิพจน์
พูลทวีเกรี ยติ เป็ นผูส้ ร้างโดยอยูใ่ นการควบคุมของจักรพันธุอ์ ย่างละเอียดทุกขั้นตอน รัดเกล้ายอด
ของพระนางสุพรรณกัลยาสร้างจากเงินแท้ 100 เปอร์เซนต์ ชุบด้วยทองคําขาว ประดับทับทิมสยาม
สีชมพู ทุกขั้นตอนทําด้วยมือทั้งสิ้น เช่น การรี ดเส้นเงิน หรื อกระเปราะที่ใช้ในการวางทับทิม ซึ่งใช้
เครื่ องมือช่างทองในการทํา โดยวางทับทิมแล้วหุม้ ขอบทับทิมด้วยเงินทีละเม็ดซึ่งเป็ นขั้นตอนที่
ละเอียดมาก รัดเกล้ายอดพระนางสุพรรณกัลยาสร้างขึ้นทีละชั้นประกอบด้วยตัวเกี้ยวรัดเกล้าร้อย มี
ขั้นตอนการสร้าง 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก ใช้ลวดเงินวางเป็ นเส้นจากนั้นวางกระเปราะเงินทรง
กลมแล้วจึงวางเส้นเงินอีกเส้นไว้ดา้ นบน เมื่อเชื่อมต่อกันแล้วจึงดัดและเคาะให้เข้ารู ปทรงกลมโดย
สร้างขึ้นเป็ นจํานวน 3 วง โดยใช้เป็ นวงในการประกอบเกี้ยวรัดเกล้า โดยมีวงที่ใช้คาดกลางเกี้ยวจะ
มีขนาดใหญ่กว่าอีกสองวง
ขั้นตอนที่สอง นําวงคาดกลางเกี้ยววางเป็ นแบบ จากนั้นจึงวาง
กระเปาะเงินทรงเพชรมาคี (เพชรเม็ดข้าวสีขาว) มาต่อเรี ยงกันให้เป็ นรู ปแบบรักร้อย ทั้ง
4 ด้าน
จากนั้นจึงเชื่อมเข้าด้วยกันตรงด้านทั้ง 4 เหลือพื้นที่ไว้เพือ่ ติดประจํายาม
ขั้นตอนที่สาม เมื่อได้โครงเกี้ยวรักร้อยแล้ว จึงนํามาเคาะดัดเข้า
รู ปทรงรัดเกล้า โดยมีโครงเรซิ่นเป็ นต้นแบบให้เท่ากันทั้งด้านบนและด้านล่าง เมื่อได้รูปทรงแล้วจึง
นําวงด้านบนและวงด้านล่างที่ทาํ เตรี ยมไว้มาเชื่อมต่อกัน เป็ นอันเสร็จขั้นตอนการสร้างเกี้ยวรักร้อย
ของรัดเกล้า
ส่วนประกอบชั้นต่อมา คือการสร้างกระจังตาอ้อยที่ใช้ประดับขึ้นไป
อีกสองชั้น ขั้นตอนการสร้าง คือ การนําเส้นลวดมาดัดเป็ นรู ปกระจังตาอ้อยจากนั้นจึงนํากระเปราะ
เงินมาวางตรงกลางของกระจัง เมื่อได้กระจังแล้วขั้นต่อไปคือการสร้างฐานของกระจังโดย ใช้ลวด
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เงินวางเป็ นเส้นจากนั้นวางกระเปราะเงินทรงกลมแล้วจึงวางเส้นเงินอีกเส้นไว้ดา้ นบนแล้วเชื่อมเข้า
ด้วยกัน ขั้นสุดท้ายคือการนํากระจังมาเชื่อมกับฐานกระจัง หลังจากนั้นจึงดัดโค้งเป็ นวงต่อกัน
ชั้นสุดท้าย คือ การสร้างกระจังรู ปทรงกลีบบัวที่ฉลุจากแผ่นเงินเป็ น
ลายกระจัง จากนั้นจึงเดินเส้นลวดเงินล้อตามลายที่ฉลุไว้ แล้วจึงวางกระเปราะลงบนบริ เวณส่วนที่
เป็ นช่องว่าง ขั้นต่อมาคือการตีเคาะวงเพือ่ ให้เป็ นวงกลมเพือ่ นําไปวางไว้ดา้ นบนของรัดเกล้า
จากนั้นจึงทําการดัดกระจังให้มีลกั ษณะคล้ายกลีบบัว ตรงปลายด้านล่างของกระจังกลีบบัวติดมีการ
ติดตุง้ ติ้งซึ่งทําจากระเปาะเงิน ด้านข้างช่องไฟระหว่างกระจังกลีบบัว ประดับดอกไม้ไหวทําจากเงิน
ฝังด้วยพลอยสีเขียว เพือ่ ให้เกิดรัดเกล้าสวยโดดเด่น
ยอดของรัดเกล้ามีข้นั ตอนการสร้างเช่นเดียวกับการสร้าง
ส่วนประกอบของรัดเกล้าเช่นเดียวกับที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น หากแต่มีขนาดเล็กกว่า ส่วนปลียอดรัด
เกล้าทําจากแผ่นเงินซึ่งนํามาเคาะกับแม่แบบไม้แบ่งครึ่ ง จากนั้นจึงนํามาเชื่อมประกบเข้าด้วยกัน ขัด
ด้วยกระดาษทรายให้เรี ยบเงา ฐานรองรับยอดรัดเกล้าทําจากแผ่นเงินวงกลม เจาะรู ตรงกลางเพือ่ ใช้
เสียบยอด ลําดับสุดท้ายประดับประจํายามบนหน้าเกี้ยว
กรรเจียกจอนหูรัดเกล้าที่สร้างจากเงินด้วยวิธีการฉลุลายเป็ นรู ป
จอนหู จากนั้นเดินเส้นลวดเงินล้อไปตามลายแล้วจึงฉลุลายให้มีความโปร่ งอีกครั้ง ขั้นต่อมา คือ การ
วางกระเปาะตามตําแหน่งเพือ่ ใช้ฝังทับทิม เมื่อได้รัดเกล้าที่สมบูรณ์แล้วขั้นตอนต่อไปคือการฝัง
ทับทิมสยามสีชมพู โดยการเลือกทับทิมให้มีขนาดใกล้เคียงกับกระเปาะ ขั้นตอนสุดท้าย คือ การชุบ
ทองคําขาวทัว่ ทั้งรัดเกล้าเพือ่ ความสวยงาม นอกจากนี้ รัดเกล้ายังประดับด้วยอุบะห้อยด้านซ้ายทํา
จากผ้าเป็ นขั้นตอนในการประกอบเครื่ องประดับหัวหุ่น พระนางสุพรรณกัลยา หลังจากหน้าหุ่น
เขียนเสร็จแล้วจึงจะประดับผมหุ่นด้วยเส้นผมจริ ง โดยติดเส้นผมด้วยกาวยางวิทยาศาสตร์เป็ นแนว
ผมยาว รัดผมด้วยฉ้องรัดผมที่ทาํ จากเงินฝังทับทิม จากนั้นจึงประกอบรัดเกล้าลงบนหัวหุ่น

182

ภาพที่ 121 จ.ส.อ. สุทธิพจน์ พูลทวีเกรี ยติ ขณะปฏิบตั ิงานสร้างรัดเกล้าเงินของพระนางสุพรรณกัลยา
โดยอยูใ่ นการควบคุมของจักรพันธุ์อย่างละเอียดทุกขั้นตอน
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

เครื่ องประดับหัวหุ่นสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ
ออกแบบโดยจักรพันธุ์ และ วัลลภิศร์ เครื่ องประดับหัวหุ่นสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกา
ทศรถแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่
พระมาลาชุดลําลอง เป็ นหมวกที่สวมบนหัวหุ่นชุดลําลอง (ชุดตีไก่)
ของสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ รู ปแบบหมวกออกแบบขึ้นใหม่โดยรู ปแบบ
หมวกมาจากหมวกกะโล่ พระมาลาชุดลําลองทําจากเงินแท้ 99.5 เปอร์เซนต์ จักรพันธุ์ มอบหมายให้
จ.ส.อ. ยศวีย ์ พัชรบุญเกียรติ เป็ นผูส้ ร้างโดยอยูใ่ นการควบคุมของจักรพันธุเ์ ช่นเดียวกัน มีข้นั ตอน
การสร้างที่ซบั ซ้อน โดยการสร้างโครงหมวกจากไม้เป็ นต้นแบบ จากนั้นนํากระดาษมาพอกให้เป็ น
รู ปทรงของหมวกแล้วจึงถอดออกจากพิมพ์ หลังจากนั้นนําโครงกระดาษที่ได้มาตัดเป็ นแฉกแล้วแบ
ออกเป็ นแผ่นเพือ่ ใช้เป็ นแบบในการตัดแผ่นเงินที่รีดเป็ นแผ่นจนบาง เมื่อเสร็จขั้นตอนการตัดแผ่น
เงินแล้วจึงขึ้นรู ปด้วยการดัดโค้งให้ได้รูปทรงหมวก จากนั้นจึงใช้เส้นลวดเงินเดินเส้นเชื่อมให้รอย
ตัดติดกัน ในส่วนของปี กหมวกทําจากเงินซึ่งมีความหนากว่าโครงหมวกโดยการรี ดเป็ นแผ่น
จากนั้นจึงเชื่อมเข้ากับตัวหมวก ยอดหมวกทําจากเงินชุบทองไมครอนฝังพลอยสีแดง รอบหมวก
ประดับลวดลายรักร้อย โดยการสร้างต้นแบบขึ้นหนึ่งชิ้นจากนั้นนําไปหล่อเป็ นชิ้นๆ แล้วจึงนํามา
ประกอบเข้าด้วยกัน บนลวดลายรักร้อยมีการฝังเพชรกระจกเพือ่ ความแวววาวสวยงาม ด้านทั้งสี่
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ของหมวกลายประจํายามฝังพลอย โดย ประจํายามของหมวกสมเด็จพระนเรศวร รอบลายประจํา
ยามฝังพลอยสีเขียวตรงกลางฝังพลอยสีแดง และประจํายามของหมวกสมเด็จพระเอกาทศรถ รอบ
ลายประจํายามฝังพลอยสีแดงตรงกลางฝังพลอยสีเขียว กรรเจียกจอนหูสร้างจากเงินด้วยวิธีการฉลุ
ลาย เช่นเดียวกับกรรเจียกจอนหูของพระนางสุพรรณกัลยา ขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างกรรเจียก
จอน คือ การชุบทองไมครอน ในส่วนของผ้าห้อยชายด้านข้างเชื่อมกับเชือกรัดคาง และผ้าห้อย
ด้านหลังของหมวกทําจากผ้าปั ก เป็ นลายกนก ลายคล้ายเกล็ดปลา และลายหน้าสิงห์ดว้ ยดิ้นมันสี
ทองประดับด้วยปี กแมลงทับ จากนั้นจึงทําการปั กกระเปราะเงินเพือ่ ใช้ในการฝังพลอย
พระมาลาชุดทําสูจ้ ระเข้และทํานายฝัน ของสมเด็จพระนเรศวร และ
สมเด็จพระเอกาทศรถ เป็ นหมวกที่ออกแบบขึ้นใหม่ โดย จักรพันธุ์ ได้รูปแบบหมวกมาจากหมวก
ของกรมพระราชวังบวร วิไชยชาญ โครงหมวกสร้างจากเรซิ่นโดยการสร้างต้นแบบด้วยดินนํ้ามัน
เมื่อได้โครงหมวกแล้วขั้นต่อไปคือการบุผา้ สักหลาดเนื้อละเอียดรอบหมวก ตุม้ ยอดหมวกสร้างจาก
เงินแท้ประดับด้วยพูก่ ลมสีแดง กรรเจียกจอนหูและ รัดรอบหมวก สร้างจากเงินด้วยวิธีการฉลุลาย
เช่นเดียวกับหมวกชุดลําลอง ในส่วนของที่รัดรอบหมวกด้านบนประดับด้วยพลอยสีสม้ และสี
เหลือง ด้านล่างประดับด้วยเพชรมาคีสีขาวและสีชมพูวางเรี ยงสลับแนวสวยงาม ข้างหมวกด้านซ้าย
ประดับดอกไม้เงินฝังเพชรติดด้วยช่อขนนกป่ าจากต่างประเทศสีดาํ และขนนกยูง
พระมาลาเบี่ยง ของสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ
เป็ นเครื่ องมหาพิชยั ยุทธ์ที่มีจารึ กไว้ในพงศาวดาร รู ปแบบหมวกออกแบบโดยอาศัยข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ แม่พมิ พ์ของโครงพระมาลาเบียงสร้างจากไม้กลึงเป็ น
รู ปหมวก จากนั้นจึงปิ ดกระดาษสาหลายชั้นเพือ่ ให้ได้ความหนาและมีความคงทนแข็งแรง เมื่อถอด
โครงหมวกออกจากแม่พมิ พ์แล้ว ขั้นต่อมาคือการระบายสีพลาสติคภายในและขัดเรี ยบ เสร็จแล้ว
ระบายด้วยยางรักสีดาํ จนทัว่ หมวก ยอดพระมาลาเบียงของสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกา
ทศรถมีลกั ษณะเป็ นตุม้ หมวก ด้านบนขั้วตุม้ มีลกั ษณะคล้ายกลีบบัวปิ ดทองคําเปลวประดับยอด
หมวกด้วยภู่สีแดงทําจากด้ายไนล่อนสีแดง รอบปี กหมวกประดับด้วยพูส่ ีแดงเช่นกัน แต่มีขนาดเล็ก
และสั้นกว่าพูย่ อดหมวกปลายพูห่ ุ่มด้วยขั้วลักษณะคล้ายกลีบลําดวนสีทอง ขั้วของพูเ่ หล่านี้ผกู ติดกับ
เส้นเชือกที่ร้อยกับม้วนตะกรุ ดที่ทาํ จากทองคําแท้ รัดรอบ พระมาลาเบียงมีลวดลายสร้างจากสีโป๊ ว
รถยนต์สีเทากดลงแม่พมิ พ์ลายหินสบู่ จากนั้นปิ ดทองคําเปลวด้วยอีพอ๊ กซี่แบบใส ลายด้านบนเป็ น
พระพุทธรู ปองค์เล็กๆประดับรอบพระมาลา ส่วนลายด้านล่างของฐานพระพุทธรู ป ดัดแปลงมาจาก
ยันต์เกราะเพชรซึ่งมีลกั ษณะเป็ นลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดประดับด้วยปี กแมลงทับ ในส่วนของผ้า
ห้อยชายด้านข้างเชื่อมกับเชือกรัดคาง และห้อยด้านหลังส่วนนอก เป็ นผ้าปั ก เป็ นลายกนกด้วยดิ้น
มันสีทองและกระเปราะเงินเพือ่ ใช้ในการฝังพลอย และผ้าห้อยด้านหลังส่วนในเป็ นผ้าพื้นสีดาํ มี
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ลักษณะบางโปร่ ง พระมาลาเบียงมีพสู่ ีแดงผูกติดกับสายเชือก สายเชือกทั้งสองข้างห้อยด้วยม้วน
ตะกรุ ดทําจากทองคําเช่นเดียวกัน

ภาพที่ 122 ภาพร่ างพระมาลาเบี่ยงหุ่นสมเด็จพระนเรศวร
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 123 หิ นสบู่สาํ หรับกดลวดลายประดับเครื่ องประดับหัวหุ่น
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 124 สี โป๊ วสี เทาใช้สาํ หรับกดลาย
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

เครื่ องประดับหัวหุ่นตัวรอง ได้แก่ หุ่นเสนาอํามาตย์ ขุนนางเชิญ
เครื่ องสูง หุ่นนายทหาร และทหารชั้นรอง จักรพันธุ์ และคณะศึกษาลักษณะเครื่ องประดับหัวหุ่นตัว
รองจากบันทึกตามพงศาวดารและภาพจิตรกรรมไทย เพือ่ เป็ นข้อมูลในการออกแบบรวมถึง
ประยุกต์ให้มีความสวยงามยิง่ ขึ้น เครื่ องประดับหัวหุ่นตัวรองฝ่ ายไทยประกอบด้วย
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เครื่ องประดับหัวหุ่นเสนาอํามาตย์ และขุนนางเชิญเครื่ องสูง เรี ยกว่า
"หมวกทรงลอมพอก" เป็ นหมวกแสดงฐานะขุนนางในสมัยอยุธยา มีลกั ษณะเป็ นยอดสูงทําจากผ้า
พันสานเป็ นชั้นๆ หมวกล้อมพอกหุ่นเสนาอํามาตย์สร้างจากไฟเบอร์ โดยสร้างแม่แบบโครงหมวก
จากดินนํ้ามัน เมื่อถอดพิมพ์เป็ นรู ปทรงหมวกแล้วจึงทําการปิ ดกระดาษสา จากนั้นระบายด้วยสีน้ าํ
พลาสติคทาภายในและขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรี ยบเนียน ขอบด้านล่างของหมวกระบายด้วยสีทอง รัด
รอบหมวกสร้างจากสีโป๊ วรถยนต์สีเทากดลวดลายบนหินสบู่ เป็ นลายกระจังตาอ้อยอยูด่ า้ นบนและ
ลายดอกกลมอยูด่ า้ นล่างติดรอบหมวก ระบายด้วยสีทองและประดับด้วยเลื่อมเพือ่ ให้ดูแวววาว
หมวกล้อมพอกมีเชือกรัดคางทําจากเส้นไหมถักสีเงิน หมวกล้อมพอกหุ่นเสนาอํามาตย์สร้างแยก
ออกจากหัวหุ่น เมื่อสร้างหมวกเสร็จแล้วจึงต้องนํามาประกอบเข้ากับหัวหุ่นคล้ายกับการสวมหมวก
ของคน
หมวกหัวหุ่นนายทหาร จตุรังคบาท ทหารชั้นรอง พลธงนํา พลปื น
พลหลังช้าง และพลแบกพระวอ มีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามลําดับชั้นและสถานการณ์ สามารถ
จําแนกได้ดงั นี้
หมวกหุ่นนายทหาร (หมวกทรงประพาส หรื อพระไวย)
หมวก
นายทหารเป็ นหมวกแสดงฐานะขุนนางฝ่ ายทหารในสมัยอยุธยา มีลกั ษณะเป็ นหมวกครอบทรงสูง
ไม่มีปีกหมวก รัดรอบหมวกมีลกั ษณะแบบกลีบลําดวนซ้อนสลับกันทั้ง 4 ด้าน โครงหมวกสร้าง
จากไฟเบอร์กลาส โดยสร้างแม่พมิ พ์จากดินนํ้ามันถอดแม่พมิ พ์ดว้ ยซิลิโคน เมื่อได้โครงหมวกแล้ว
บุดว้ ยผ้าสักหลาดสีต่างๆ ตามบทบาทของหุ่น ได้แก่ สีแดง ดํา นํ้าเงิน และสีเขียว ยอดบนประดับ
ด้วยยอดลักษณะแบบบัวตูมสร้างจากเรซิ่นปิ ดทองคําเปลว รัดรอบหมวกบริ เวณกลีบลําดวน
ชั้นนอกทําจากผ้าสักหลาด บริ เวณขอบกลีบปั กเดินเส้นด้ายกิมเจงสองชั้น ด้านในปั กถมดิ้นมันสี
ทอง ดิ้นโปร่ งเงิน ดิ้นข้อ และปุ่ มปูด เป็ นลวดลายไทยหน้าสิงห์ ดวงตาประดับด้วยเลื่อม กลีบดอก
ชั้นในใช้วธิ ีการเดียวกันกับกลีบดอกชั้นนอกแต่มีขนาดเล็กกว่า ด้านในกลีบปั กถมด้วยดิ้นมันทอง
รู ปดอกไม้คล้ายกระจัง เมื่อติดกลีบลําดวนที่สร้างเสร็จบนโครงหมวกจึงคาดด้วยเส้นผ้าแถบทอง
ด้านล่าง ผ้าปิ ดข้างหูและผ้าปิ ดท้ายทอยหลังหมวก ขั้นตอนการสร้างเช่นเดียวกับการสร้างรัดรอบ
หมวกขอบนอกปั กเดินเส้นกิมเจงสองชั้น ด้านในไม่ปักลวดลาย ในขั้นตอนการประดับหมวกใช้
วิธีการติดผ้าปิ ดข้างหูและผ้าปิ ดท้ายทอยบนหัวหุ่นก่อนแล้วจึงนําโครงหมวกประกอบลงอีกชั้นหนึ่ง
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ภาพที่ 125 คณะช่างขณะเขียนหน้าและประดับเครื่ องสวมหัวหุ่นตัวรองฝ่ ายต่างๆ
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

หมวกหุ่นนายททหารชุดออกรบ และจตุรังคบาท เป็ นหมวกทรงสูง
คล้ายหมวกพระมาลาเบี่ยง ลวดลายบนหมวกเป็ นลายนูนดัดแปลงจากลายยันต์ตามตําราคัมภีร์พระ
เวทของ อาจารย์เทพ สาริ กบุตร ออกแบบโดย วัลลภิศร์ โครงหมวกสร้างด้วยไฟเบอร์กลาสโดยการ
สร้างแม่พมิ พ์จากดินนํ้ามันถอดแม่พมิ พ์ดว้ ยซิลิโคน เมื่อได้โครงหมวกแล้วจึงทําการปิ ดกระดาษสา
จากนั้นระบายด้วย สีน้ าํ พลาสติคทาภายในและขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรี ยบเนียน ระบายด้วยสี
อะคริ ลิคสีดาํ ลวดลายนูนรู ปยันต์ปิดด้วยทองคําเปลว บริ เวณปี กหมวกเดินเส้นด้วยอีพอ๊ กซี่แบบใส
และปิ ดทองคําเปลว ยอดหมวกประดับตุม้ ยอดหมวกปิ ดด้วยทองคําเปลวเช่นกัน ด้านในของตุม้
กลวงเพือ่ ประดับพูห่ มวกทําจากเชือกสีแดง ผ้าปิ ดท้ายทอยชั้นในเป็ นผ้าบางเดินเส้นขอบทอง ซึ่งผ้า
ปิ ดท้ายทอยในของหุ่นนายทหารมีสีดาํ และของจตุรังคบาทมีสีแดง ผ้าปิ ดข้างหูและผ้าปิ ดท้ายทอย
ชั้นนอกของหมวกมีข้นั ตอนเช่นเดียวกับการสร้างหมวกทรงประพาส แต่มีรายละเอียดในการปั ก
ลวดลายมากกว่า ลวดลายที่ใช้ปักเป็ นลายเกราะลักษณะคล้ายเกล็ดปลา เดินเส้นขอบด้วยกิมเจงและ
ปั กถมดิ้นมันทอง ขั้นตอนการประดับหมวกคล้ายการประดับหมวกทรงประพาส
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ภาพที่ 126 การปิ ดทองตกแต่งรายละเอียดบนหมวกหุ่นจตุรังคบาทฝ่ ายไทย
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

หมวกหุ่นทหารชั้นรอง มีข้นั ตอนการสร้างเช่นเดียวกับหมวกหุ่น
นายททหาร หากแต่หมวกทหารชั้นรองไม่มีการสร้างลวดลายยันต์นูนเช่นเดียวกับหมวกหุ่นนายทท
หาร แต่มีการเขียนลวดลายยันต์ลงบนหมวกด้วยสีอะคริ ลิคสีทอง ผ้าปิ ดข้างหูและผ้าปิ ดท้ายทอยไม่
มีการปั กลวดลาย เพียงแต่ปักเดินเส้นด้วยกิมเจง หมวกหุ่นทหารชั้นรองฝ่ ายไทยระบายด้วยสี
อะคริ ลิค และประดับผ้าปิ ดท้ายทอยชั้นใน แบ่งออกเป็ น 2 สี ได้แก่ สีแดง และสีเขียว
พลธงนํา พลหลังช้าง พลปื น พลทหาร และพลแบกพระวอ มี
ขั้นตอนการสร้างเช่นเดียวกับหมวกทรงประพาสของหุ่นนายทหาร แตกต่างกันในส่วนของสีและ
ไม่มีการปั กลวดลายบนกลีบรัดรอบหมวก โครงหมวกบุดว้ ยผ้าสักหลาดสีดาํ ยอดหมวกประดับด้วย
พูก่ ลมสีแดง สีของกลีบหมวกและผ้าปิ ดท้ายทอยของทหารทั้ง 3 กลุ่มมีสีที่แตกต่างกัน ได้แก่ หมวก
พลธงนํา และพลหลังช้าง รัดรอบหมวกรู ปกลีบดอกลําดวนบุผา้ สักหลาดสีแดง ไม่มีกลีบดอกด้าน
ใน บริ เวณขอบกลีบของกลีบดอกปั กเดินเส้นด้วยไหมเงินถัก ขอบหมวกด้านล่างเดินแถบผ้าทอง
เช่นเดียวกัน ไม่มีผา้ ปิ ดข้างหู มีเพียงผ้าปิ ดท้ายทอย เป็ นผ้าสักหลาดสีเขียวขี้มา้ อ่อนๆ เดินเส้นขอบ
ด้วยแถบทองเส้นเงินเดี่ยว หมวกของพลปื นพลทหาร มีสีกลีบหมวกและผ้าปิ ดท้ายทอยเป็ นสีเขียว
ขี้มา้ แก่ และหมวกพลแบกพระวอ มีสีกลีบหมวกเป็ นสีเขียวขี้มา้ อ่อน ผ้าปิ ดท้ายทอยเป็ นสีแดง
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หมวกหุ่นทหารมหาดเล็ก มีลกั ษณะหมวกแบบเรี ยบไม่มียอด มีผา้
ปิ ดข้างหูคล้ายหูกระต่ายพับลงสองด้าน การสร้างหมวกใช้วธิ ีการตัดเย็บจากผ้าลวดลายพื้นเป็ น
รู ปทรงหมวก ไม่มีการปั กลวดลาย ขอบหมวกด้านบนและด้านล่างปั กเดินเส้นด้วยแถบทองเส้นเงิน
เดี่ยว
เครื่ องประดับหัวหุ่นเทวดา นางฟ้ า และสนมนางใน มีลกั ษณะแบบ
เครื่ องประดับศีรษะโขนละครสร้างจากวัสดุหลายประเภท สามารถจําแนกลักษณะเครื่ องประดับ
เครื่ องประดับหัวหุ่นเทวดา นางฟ้ า และสนมนางใน ได้ดงั นี้
ชฎายอด เป็ นเครื่ องประดับหัวหุ่นตัวพระและตัวนาง มีข้นั ตอนการ
สร้างคล้ายคลึงกับการสร้างเครื่ องประดับหัวหุ่นพระมหาธรรมราชา เมื่อได้โครงของชฎาแล้วจึง
กระเหนาะลวดลายไทยประดับ ส่วนต่อมา คือ ส่วนของกรรเจียกจอนหูที่กระเหนาะลวดลายกนก
จากสีโป๊ วรถยนต์วางลวดลายที่ได้บนโครงอะลูมิเนียมเช่นกัน ขั้นต่อไปคือการปิ ดทองคําเปลว
เช่นเดียวกันกับเทริ ดของพระมหาธรรมราชา ขั้นตอนสุดท้าย คือ การประดับเลื่อม ตามร่ องของ
ลวดลายเพือ่ ความแวววาวและสวยงาม พร้อมประดับรายละเอียด ได้แก่ ช่อดอกไม้ไหวที่สร้างจาก
เงินแท้ประดับเพชรกระจก หรื อโครงดอกไม้ไหวที่สร้างจากอะลูมิเนียมติดลายประดับเลื่อม และ
อุบะห้อยหน้าทําจากผ้า ไม่มีการติดเส้นผมบนหัวหุ่น
รัดเกล้าเปลว เป็ นเครื่ องประดับหัวหุ่นตัวนาง มีข้นั ตอนการสร้าง
ด้วยวิธีกระเหนาะลวดลายไทยประดับบนโครงรัดเกล้าและกรรเจียกจอนหูซ่ ึงทําจากโครง
อะลูมิเนียมเช่นเดียวกับชฎายอดชัย บริ เวณด้านหลังของลายกระจังด้านหน้าติดตุง้ ติ้งรู ปกระจังหนึ่ง
ชิ้น ประดับเลื่อม และอุบะห้อยหน้าด้านซ้ายทําจากผ้า วิธีการประดับรัดเกล้าเปลวมีข้นั ตอน
เช่นเดียวกับรัดเกล้าของพระนางสุพรรณกัลยา
กระบังหน้า เป็ นเครื่ องประดับหัวหุ่นตัวนางมีข้นั ตอนการสร้าง
เช่นเดียวกับ ชฎายอด และ รัดเกล้าเปลว ด้านบนของกระบังหน้าประดับด้วยดอกไม้ไหวที่สร้างจาก
อะลูมิเนียมติดลายประดับเลื่อม วิธีการประดับกระบังหน้าคือการติดผมหุ่นเป็ นลําดับแรกจากนั้นจึง
สวมกระบังลงบนหน้าหุ่น
ปั จจุเร็จ เป็ นเครื่ องประดับหัวหุ่นตัวพระสร้างจากวัสดุที่แตกต่างกัน
โดยแบ่งออกได้ 3 แบบดังนี้
ปั จจุเร็จสร้างจากเงิน โดยการนําเครื่ องประดับเงินเก่าที่มีลวดลาย
สวยงามมาออกแบบและนําเครื่ องประดับเหล่านั้นมาวางประกอบใหม่ให้ได้รูปทรงตามที่ตอ้ งการ
จากนั้นจึงวางประกอบลงบนโครงอะลูมิเนียมที่ฉลุเตรี ยมไว้ กรรเจียกจอนหูซ่ ึงทําจากเงินแท้ติดบน
โครงอะลูมิเนียม เมื่อได้ทรงปั จจุเร็จแล้วจึงประดับด้วยเพชรกระจกและพลอย
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ปั จจุเร็จสร้างจากผ้าปั กลาย โดยการปั กลวดลายด้วยดิ้นมันสีเงินบน
ผ้ากํามะหยีส่ ีดาํ จากนั้นจึงนําลวดลายที่ปักเสร็จแล้วมาประกอบหุม้ เข้ากับโครงปั จจุเร็จซึ่งสร้างจาก
อะลูมิเนียม กรรเจียกจอนหูมีข้นั ตอนการสร้างด้วยการปั กดิ้นมันเงินเช่นกัน จากนั้นประดับด้วย
พลอยและเลื่อม
ปั จจุเร็จสร้างจากการติดลวดลาย โดยการสร้างโครงปั จจุเร็จและ
กรรเจียกจอนหูจากอะลูมิเนียม จากนั้น กระเหนาะลวดลายไทยประดับบนโครง เช่นเดียวกับ ชฎา
ยอด รัดเกล้าเปลว และกระบังหน้า เมื่อได้โครงปั จจุเร็จจึงปิ ดทองคําเปลวด้วยอีพอ๊ กซี่แบบใส
ประดับด้วยพลอยและเลื่อมเป็ นขั้นตอนสุดท้าย

ภาพที่ 127 การสร้างปัจจุเร็ จประยุกต์จากเครื่ องประดับ และ การประดับปัจจุเร็ จบนหัวหุ่น
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

เครื่ องประดับหัวหุ่นตัวกากหรื อตัวตลกฝ่ ายไทย
เป็ นผ้าพืน้ มี
ลายเส้นยาว ไม่มีลวดลายสีแดง ลักษณะการประดับโพกผ้าลงบนโครงเรซิ่นคล้ายโครงหมวกของ
หุ่นนายทหาร จากนั้นจึงผนึกด้วยกาวยางวิทยาศาสตร์ เมื่อได้โครงที่โพกผ้าเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วจึง
นํามาประกอบกับหัวหุ่นโดยการยึดติดด้วยพุตตี้ ( Putty) เพือ่ ความคงทนแข็งแรง ในส่วนของ
เครื่ องประดับหัวหุ่นของพระโหราธิบดีมีลกั ษณะเดียวกันกับเครื่ องประหัวหุ่นเสนาอํามาตย์
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2. เครื่ องประดับหัวหุ่นกระบอกออกภาษาฝ่ ายพม่ามอญ สร้างขึ้น
โดยอาศัยรู ปแบบหรื อลักษณะเครื่ องประดับศีรษะตามแบบที่ปรากฏในพงศาวดารฝ่ ายไทย
วรรณคดี และข้อมูลภาพจิตรกรรมของไทย ภาพถ่าย และเอกสารทางประวัติศาสตร์ของพม่าเป็ น
แนวทาง เครื่ องประดับหัวหุ่นฝ่ ายพม่าออกแบบขึ้นใหม่ตามจินตนาการของผูอ้ อกแบบที่ยงั คงเน้น
รู ปแบบความเป็ นไทย เครื่ องประดับหัวหุ่นฝ่ ายมอญพม่าออกแบบและควบคุมการสร้างโดย
จักรพันธุ์ และวัลลภิศร์ สามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
เครื่ องประดับหัวหุ่นตัวเอก ใช้สาํ หรับหุ่นที่มีบทบาทสําคัญฝ่ ายพม่า
มอญ เครื่ องประดับหัวหุ่นตัวเอกมีข้นั ตอนร่ วมถึงวัสดุที่ใช้หลากหลายเช่นเดียวกับหัวหุ่นฝ่ ายไทย
เครื่ องประดับหัวหุ่นพระเจ้านันทบุเรง มีลกั ษณะทรงมงกุฎยอดหัว
พญานาค ออกแบบโดย วัลลภิศร์ ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องประดับหัวหุ่นพระเจ้านันทบุเรงมี
วิธีการและขั้นตอนคล้ายคลึงกับเครื่ องประดับหัวหุ่นสมเด็จพระมหาธรรมราชา ส่วนยอดหัว
พญานาคสร้างจากเรซิ่นโดยการปั้ นแม่แบบจากขี้ผ้ งึ ถอดแม่พมิ พ์ดว้ ยซิลิโคน ดวงตาพญานาค
ประดับด้วยพลอยสีแดง เกล็ดพญานาคประดับด้วยปี กแมลงทับฉลุ ปิ ดทองคําเปลวด้วยอีพอ๊ กซี่
แบบใส จากนั้นประดับด้วยเพชรชวารอฟสกี้เป็ นขั้นตอนสุดท้าย

ภาพที่ 128 ภาพร่ างนาคยอดมงกุฎหุ่นพระเจ้านันทบุเรง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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เครื่ องประดับหัวหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชา เป็ นเครื่ องประดับที่มี
ความสวยงามและแปลกตา ซึ่ง วัลลภิศร์ ได้ใช้ขอ้ มูลเครื่ องประดับของพม่ามาเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบ ดัดแปลงรู ปแบบตามจินตนาการจนได้รูปแบบผสมผสานความเป็ นไทยที่สวยงามตาม
ความต้องการของ จักรพันธุ์ เครื่ องประดับหัวหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชาแบ่งออก 2 ชุด ได้แก่
พระมาลาชุดลําลอง เป็ นหมวกที่สวมบนหัวหุ่นชุดลําลอง (ชุดตีไก่)
มีลกั ษณะเป็ นหมวกทรงสูง ปี กหมวกแคบ ส่วนของหน้าหมวกมีลกั ษณะเป็ นโหนกนูนออกมาเป็ น
วงกลม ซึ่งได้รูปแบบจากที่รัดมวยผมของชาวพม่าชั้นสูง ขั้นแรกสร้างแม่แบบโครงหมวกสร้างจาก
ไม้กลึงเป็ นรู ปทรงหมวกแต่ง ส่วนโหนกด้วยขี้ผ้ งึ ถอดแบบด้วยไฟเบอร์กลาส เมื่อได้โครงหมวก
แล้วจึงนํามาขัดแต่งติดลวดลายกระจังในส่วนของรัดรอบหมวกด้วยสีโป๊ วรถยนต์สีเทา ขั้นต่อมา
คือการปิ ดกระดาษสาและรองพื้นด้วยสีพลาสติคทาภายในแล้วจึงขัดให้เรี ยบเนียน จากนั้นจึงทําการ
ปิ ดทองคําเปลวด้วยอีพอ็ กซี่แบบใสให้ทวั่ หมวก ปั ดด้วยพูก่ นั ขนอ่อนเพือ่ ให้ทองคําเปลวติดเรี ยบ
สนิทกับพื้นผิว บริ เวณหมวกด้านหลังตอนบนติดแถบแบนยาวพับขั้วเข้าหากันซึ่งสร้างจากเรซิ่นบุ
ด้วยผ้าสักหลาดสีแดง 2 ชิ้น รัดรอบหมวกประดับด้วยพลอยสีแดงและสีเขียว ในส่วนของผ้าปิ ดท้าย
ทอยชั้นในสร้างจากผ้าบางสีแดง ผ้าปิ ดท้ายทอยชั้นนอกและผ้าปิ ดข้างหูทาํ จากผ้าปั กด้วยดิ้นมัน ดิ้น
ข้อ และไหมทองเป็ นลวดลายแบบไทยพร้อมฝังอัญมณี ที่สวยงาม
ขั้นตอนในการประกอบ
เครื่ องประดับเข้ากับหัวหุ่น ขั้นแรกนําส่วนของผ้าปิ ดท้ายทอยชั้นใน ผ้าปิ ดท้ายทอยชั้น นอก และผ้า
ปิ ดข้างหูมาประกอบเข้ากับหัวหุ่นเป็ นอันดับแรก จากนั้นจึงนําหมวกที่สร้างเสร็จแล้วครอบ
ประกอบลงไปเป็ นขั้นสุดท้าย
พระมาลาออกรบ เป็ นหมวกทรงสูงคล้ายหมวกกระโล่ซ่ ึงมีลกั ษณะ
กลมและโปร่ งมากกว่าหมวกของฝ่ ายไทย ปี กหมวกกว้าง ยอดสูง สร้างแม่แบบโครงหมวกจากไม้
กลึงเช่นกัน วัสดุที่ใช้ทาํ หมวกคือเรซิ่นยาง มีความแข็งแรงและสามารถยืดหยุน่ ได้เล็กน้อย ด้านใน
ของหมวกบุดว้ ยกระดาษสาเพือ่ เสริ มความแข็งแรงอีกชั้นหนึ่ง ระบายด้วยสีอะคริ ลิคสีบอรนซ์ทอง
แดง ยอดสร้างจากวัสดุประเภทเดียวกันปิ ดทองคําเปลว ฝังเพชรกระจกและห้อยตุง้ ติ้งประดับเพชร
เช่นกัน ส่วนยอดสามารถแยกออกได้ ฐานยอดปั้ นจากขี้ผ้ งึ ติดลายรู ปประจํายามปิ ดทองคําเปลว
รอบหมวกประดับลวดลายกระจัง รัดรอบหมวกเป็ นรู ปสัตว์มงคล 5 ประเภทรวมกัน เรี ยกในภาษา
พม่าว่า "เปี ยนซะยูป้า" ซึ่งประกอบด้วย ช้าง มังกร กวาง ปลา และนก ปั้ นจากขี้ผ้ งึ ติดลาย หลังจาก
นั้นปิ ดทองคําเปลวและประดับด้วย เพชรกระจก พลอยสีชมพู และปี กแมลงทับระบายสีเขียวตาม
แนวเกล็ด ส่วนของหัวและปี กของเปี ยนซะยูป้าสร้างจากเรซิ่นยาง งาสร้างจากแท่งพลาสติก ประดับ
ด้วยเพชรกระจกและปี กแมลงทับนํามาประกอบเข้าด้วยกันบริ เวณหน้าหมวก ส่วนหัวและปี กของ

193
เปี ยนซะยูป้ามีการฝังเส้นสวดสปริ งเพือ่ ให้สัน่ ไหวได้เล็กน้อย ในส่วนของผ้าปิ ดท้ายทอยชั้นใน
สร้างจากผ้าบางสีน้ าํ เงินฟ้ า ผ้าปิ ดท้ายทอยชั้นนอกและผ้าปิ ดข้างหูมีลกั ษณะแบบเดียวกับพระมาลา
ชุดลําลอง
เครื่ องประดับหัวหุ่นมังจาปโรและพระสังขทัต แบ่งออกเป็ น 2 แบบ
ได้แก่
หุ่นมังจาปโรและพระสังขทัต ชุดลําลอง มีลกั ษณะเป็ นผ้าโพกศีรษะ
ด้วยผ้าพื้นที่มีลวดลายโดยการโพกผ้าลงบนโครงหมวกลักษณะเดียวกันกับโครงหมวกทรงประพาส
ของนายทหารฝ่ ายไทย ขั้นตอนในการประดับขั้นแรกคือการติดเส้นผมจริ งลงบนหัวหุ่นจากท้าย
ทอยที่มีการระบายสีหวั หุ่นและแนวตีนผมขึ้นไปด้านบนประมาณกึ่งกลางของหัวหุ่นด้วยกาวยาง
วิทยาศาสตร์ จากนั้นจึงนําโครงหมวกที่ทาํ การโพกผ้าเรี ยบร้อยแล้วประกอบเข้ากับหัวหุ่นที่ทาํ การ
ติดผมเตรี ยมไว้ก่อนหน้าโดยการยึดติดด้วยพุตตี้ เป็ นขั้นตอนสุดท้าย
หุ่น มังจาปโรและพระสังขทัต ชุด ออกรบ เป็ นหมวกทรงสูงคล้าย
หมวกกระโล่เช่นเดียวกับพระมาลาออกรบของพระมหาอุปราชา ปี กหมวกกว้าง ยอดสูง สร้าง
แม่แบบโครงหมวกจากไม้กลึงเช่นกัน เมื่อได้โครงหมวกจึงปิ ดกระดาษสา รองพื้นด้วยสีพลาสติ
คทาภายใน จากนั้นขัดพื้นผิวให้เรี ยบ ระบายด้วยสีอะคริ ลิคสีน้ าํ ตาลแกมดํา ยอดหมวกสร้างจากเร
ซิ่นปิ ดทองคําเปลว ฐานหมวกเป็ นลายประจํายาม และรัดรอบหมวกด้านบนลายกระจัง ส่วนฐานรัด
รอบหมวกมีลกั ษณะคล้ายลายรักร้อยใช้วธิ ีการกระเหนาะลวดลายติดลงบนหมวก จากนั้นปิ ด
ทองคําเปลวและประดับเลื่อมเพือ่ ความสวยงาม ในส่วนของผ้าปิ ดท้ายทอยชั้นในสร้างจากผ้าบางสี
แดง ผ้าปิ ดท้ายทอยชั้นนอกและผ้าปิ ดข้างหูมีลกั ษณะแบบเดียวกับของนายทหารฝ่ ายไทย
เครื่ องประดับหัวหุ่นตัวรอง ได้แก่ หุ่นเสนาอํามาตย์ หุ่นนายทหาร
ทหารชั้นรอง และพลหลังช้างฝ่ ายพม่า
เครื่ องประดับหัวหุ่นเสนาพม่า (เสนาแดง) ออกแบบและประยุกต์
สร้างตามรู ปแบบหมวกประดับศีรษะของขุนนางพม่าที่ปรากฏอยูใ่ นภาพจิตรกรรมและรู ปถ่ายพม่า
ในอดีต ลักษณะหมวกเป็ นทรงสูง โครงหมวกสร้างจากไฟเบอร์กลาสบุดว้ ยผ้าสักหลาดสีแดง รัด
รอบหมวกด้านบนประดับด้วยลายกระจังกระเหนาะลายศิลปะแบบพม่า ระบายด้วยสีอะคริ ลิคสี
ทอง ด้านล่างของกระจังและขอบหมวกด้านล่างเดินเส้นด้วยแถบทอง บริ เวณพื้นที่วา่ งระหว่างแถบ
ทองประดับด้วยดอกไม้กลมกระเหนาะลายระบายสีทองเช่นกัน ขั้นตอนการประกอบหมวกใช้
วิธีการเดียวกับการประกอบเครื่ องประดับหัวหุ่นมังจาปโรและพระสังขทัต คือการติดเส้นผมจริ งลง
บนหัวหุ่นก่อนแล้วจึงประกอบหมวกเข้ากับหัวหุ่นเป็ นลําดับสุดท้าย
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เครื่ องประดับหัวหุ่นนายทหาร จตุรังคบาท ทหารชั้นรอง พลหลัง
ช้าง มีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามลําดับชั้นและสถานการณ์เช่นเดียวกับฝ่ ายไทย สามารถจําแนกได้
ดังนี้
หมวกหุ่นนายทหารชุดลําลอง และหมวกหุ่นมหาดเล็ก มีลกั ษณะ
เป็ นผ้าโพกศีรษะด้วยผ้าพื้น เช่นเดียวกกับเครื่ องประดับหัวหุ่นชุดลําลองของหุ่น มังจาปโรและ
พระสังขทัต ขั้นตอนในการสร้างผ้าโพกหัวและการประกอบ หมวกหุ่นนายทหารชุดลําลองมี
ขั้นตอนเช่นเดียวกับหุ่นมังจาปโรและพระสังขทัต
หมวกหุ่นนายทหารและจตุรังคบาท มีข้นั ตอนการสร้างเช่นเดียวกับ
เครื่ องประดับหัวหุ่นชุดออกรบของหุ่นมังจาปโรและพระสังขทัต แต่มีลกั ษณะแตกต่างกันในส่วน
ของยอดหมวก ซึ่งยอดหมวกหุ่นนายทหารมีขนาดสั้นกว่า ในส่วนของผ้าปิ ดท้ายทอยชั้นในสร้าง
จากผ้าบางสีดาํ ผ้าปิ ดท้ายทอยชั้นนอกและผ้าปิ ดข้างหูมีลกั ษณะแบบเดียวกับของนายทหารฝ่ ายไทย

ภาพที่ 129 การตกแต่งรายละเอียดหมวกหุ่นจตุรังคบาทฝ่ ายพม่า
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

หมวก หุ่นทหารชั้นรอง มีลกั ษณะหมวกแบบเดียวกับหมวกหุ่น
นายทหารแล จตุรังคบาท แตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดซึ่งรัดรอบหมวกของทหารชั้นรองไม่
มีการตกแต่งรายละเอียด ยอดหมวกและรัดรอบหมวกระบายด้วยสีอะคริ ลิคสีทองแดง ในส่วนของ
ผ้าปิ ดท้ายทอยชั้นนอกและผ้าปิ ดข้างหูมีลกั ษณะแบบเดียวกับของทหารชั้นรองฝ่ ายไทย แต่ไม่มีผา้
ปิ ดท้ายทอยชั้นใน
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หมวกหุ่นพลหลังช้าง มีข้นั ตอนการสร้างคล้ายคลึงกับพลธง พลปื น
พลหลังช้าง และพลแบกพระวอของฝ่ ายไทย แตกต่างกันในส่วนของกลีบรัดรอบหมวกมีลกั ษณะ
คล้ายกลีบบัวซึ่งมีจาํ นวน 6 กลีบเย็บรอบ ไม่มีการซ้อนเหมือนกลีบหมวกสีทรงประพาสแบบไทย
และไม่มีการปั กลวดลายบนกลีบรัดรอบหมวก โครงหมวกและรัดรอบหมวกรู ปกลีบดอกบัวบุดว้ ย
ผ้าสักหลาดสีม่วง ยอดหมวกประดับด้วยพูก่ ลมสีดาํ บริ เวณขอบกลีบของกลีบดอกและขอบหมวก
ด้านล่างปั กเดินเส้นแถบทองเส้นเงินเดี่ยว ไม่มีผา้ ปิ ดข้างหู มีเพียงผ้าปิ ดท้ายทอย เป็ นผ้าสักหลาดสี
ม่วงเดินเส้นขอบด้วยไหมเงินถัก
เครื่ องประดับหัวหุ่นนางรําชาวไทยใหญ่ มีส่วนประกอบของ
เครื่ องประดับบนส่วนหัวเล็กน้อย ความน่าสนใจของหัวหุ่นนางรําชาวไทยใหญ่ อยูใ่ นส่วนของทรง
ผม ซึ่งจักรพันธุ์ และคณะได้ทาํ การศึกษารู ปแบบของทรงผมโบราณจากเอกสารวิชาการของ
นักวิชาการและนักโบราณคดีชาวพม่า "หม่อง ตวิน" มาเป็ นแนวทางในการออกแบบทรงผมของ
นางรํา รู ปแบบของทรงผมนางรําชาวไทยใหญ่ในตะเลงพ่ายปรากฏเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
มวยผมทรงสูง ใช้วธิ ีการติดผมด้วยเส้นผมจริ งรอบหัวหุ่นแล้วจึง
พันเส้นผมเดินรอบไปตามโครงผมที่ติดมากับหัวของหุ่น จากนั้นประดับช่อดอกไม้ทาํ จากผ้า และ
ชายไหวร้อยด้วยลูกปั ดไข่มุกที่มวยผม
มวยผมปล่อยชาย ใช้วธิ ีการติดผมด้วยเส้นผมจริ งไปตามโครงที่
เตรี ยมไว้เช่นเดียวกัน มีลกั ษณะการมวยผมทรงตํ่า ปล่อยชายผมยาวไว้บริ เวณด้านขวาเพือ่ ใช้สะบัด
เส้นผมขณะรํา ขั้นสุดท้ายคือการประดับดอกไม้ผา้ และเส้นเชือกเงินบริ เวณมวยผมเพือ่ ความ
สวยงาม

ภาพที่ 130 การผมหุ่นนางรําชาวไทยใหญ่จากเส้นผมจริ ง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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เครื่ องประดับหัวหุ่นฝ่ ายมอญ มีลกั ษณะเป็ นมวยผมมุ่นไว้บนส่วน
หัวด้านหน้าและมีผา้ ลายดอกพื้นรัดโพกหัวอีกครั้ง หุ่นฝ่ ายมอญมีข้นั ตอนการติดเส้นผมจริ งบนหัว
หุ่นคล้ายหุ่นฝ่ ายพม่า ซึ่งหุ่นที่มีการสร้างทรงผมแบบมอญ ได้แก่ หุ่นพระยาเกรี ยติ์ พระยาราม หุ่น
ศิษย์มหาเถรถือตาลปั ตร ส่วนหุ่นศิษย์มหาเถรรับผ้าไตรไม่มีผา้ โพกหัวแต่มีลกั ษณะการมุ่ยมวยผม
เช่นเดียวกัน
เครื่ องประดับหัวหุ่นตัวกากหรื อตัวตลก มีลกั ษณะและขั้นตอนใน
การสร้างเช่นเดียวกับหุ่นนายทหารพม่าชุดลําลอง คือการติดเส้นผมจริ งและโพกผ้าบนหัวหุ่น
ลักษณะของผ้าที่โพกหัวเป็ นผ้าพื้นแบบไม่มีลวดลาย
1.2 ลักษณะของเสื้อและมือหุ่น
จากประสบการณ์และการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของจักรพันธุ์ และคณะ ทําให้ ลกั ษณะ
ของเสื้อ และมือ หุ่น ของหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมีความละเอียดอ่อนและพิเศษกว่าหุ่นกระบอกยุค
ก่อนและหุ่นกระบอกร่ วมสมัยเดียวกันกับหุ่นของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ด้วยการศึกษา
ค้นคว้าจากข้อมูลในพงศาวดาร เอกสารทางวิชาการ ภาพจิตรกรรม และภาพถ่ายของฝ่ ายไทยและ
พม่าเป็ นแนวทางในการออกแบบพร้อมทั้งสอดผสานจินตนาการ และความใส่ใจในรายละเอียด
ของจักรพันธุ์ ทําให้รูปแบบของเสื้ อหุ่นมีความประณี ตวิจิตรสวยงามทุกตัว มือหุ่นกระบอกตะเลง
พ่ายมีการพัฒนารู ปแบบในการสร้างจากระบบกลไกของหุ่นหลวงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึง
วัสดุที่ใช้ในการสร้างมือหุ่นมีการพัฒนาและทดลองในการใช้วสั ดุหลากหลายประเภท หุ่นตะเลง
พ่ายเป็ นหุ่นไทยและหุ่นออกภาษาที่ใช้ลกั ษณะการรําแบบไทย รู ปแบบของมือหุ่นจึงมีหลาย
ลักษณะตามบทบาทของหุ่นแต่ละตัว
1.2.1 รู ปแบบของเสื้อหุ่น
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมีลกั ษณะของเสื้อหุ่นที่แตกต่างกันตามลักษณะของ
วัฒนธรรมของชนชาติน้ นั ๆ ซึ่งประกอบด้วย ไทย พม่า และมอญ หากแต่สิ่งที่น่าสนใจของหุ่นชุดนี้
คือ รู ปแบบของเสื้อหุ่นเหล่านี้ใช้ลวดลายของไทยเป็ นพื้นฐานในการออกแบบผสมผสานรวมเข้า
กับเสื้อหุ่นประเภทต่างๆ เพือ่ ให้มีกลิ่นอายของความเป็ นไทยเจืออยูใ่ นหุ่นตัวนั้นแม้วา่ จะเป็ นหุ่น
แบบอย่างพม่าก็ตาม เช่น เสื้อหุ่นของพม่าที่มีลกั ษณะรู ปแบบเครื่ องแต่งกายพม่าที่ใช้ลวดลายของ
ไทยในการปั กตกแต่งลวดลาย สิ่งพิเศษที่ปรากฏในส่วนประกอบของเสื้อหุ่นกระบอกชุดนี้ ได้แก่
การเสริ มนวมในบริ เวณแขนของหุ่นเพือ่ ให้หุ่นเหมือนมีแขน รวมถึงหุ่นบางตัวมีการเสริ มอกกับ
ส่วนของโครงไหล่หุ่นเพือ่ ให้หุ่นดูพ่งึ ผายและสง่า ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในหุ่นทหาร นักรบต่างๆ
การปั กเสื้อหุ่นเริ่ มจากการร่ างและกําหนดลวดลายขึ้นเป็ นแม่แบบบนกระดาษตามขนาดที่ตอ้ งการ
ปั กด้วยวัสดุที่ใช้ในการปั กเสื้ อหุ่น ได้แก่ ดิ้นมันสีทอง และสีเงิน ดิ้นข้อ เส้นไหมสี เส้นไหมทอง
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กิมเจง ปุ่ มปูด ลูกปั ดสีต่างๆ เลื่อม ปี กแมลงทับ และอัญมณี สี ตามลักษณะของหุ่นแต่ละตัวที่ได้
ออกแบบไว้ รู ปแบบของเสื้อหุ่นตะเลงพ่ายสามารถจําแนกรู ปแบบและลักษณะออกเป็ นฝ่ ายได้ดงั นี้

ภาพที่ 131 แบบร่ างใช้สาํ หรับบอกตําแหน่งในการปักลวดลายของเสื้ อหุ่น
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 132 วัสดุที่ใช้ในการปักเสื้ อหุ่น
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

198

ภาพที่ 133 อกหุ่นใช้สาํ หรับเสริ มให้หุ่นดูมีความพึ่งผาย
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

1.2.1.1 เสื้อหุ่นฝ่ ายไทย มีลกั ษณะเสื้ อหุ่นแบบไทยประเพณี โดย
ออกแบบสร้างและดัดแปลง ตามข้อมูลพงศาวดารและภาพจิตรกรรมไทยผสมผสานกับจินตนาการ
ของผูส้ ร้างจนเกิดเป็ นเสื้อหุ่นที่มีความวิจิตรสวยงาม และมีรายละเอียดอันประณี ตพิถีพถิ นั เสื้ อหุ่น
ฝ่ ายไทยสามารถจําแนกออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. เสื้อหุ่นตัวเอก เป็ นเสื้อหุ่นที่มีรูปแบบสวยงาม มีรายละเอียดของ
ลวดลายและขั้นตอนในการปั กเสื้อหุ่นที่ซบั ซ้อน โดยเสื้อหุ่นตัวเอกประกอบด้วย
เสื้อหุ่นสมเด็จพระมหาธรรมราชา ลักษณะเสื้ อมีรูปแบบไทย
ประเพณี โดยการออกแบบและวางแม่ลายของเสื้อหุ่นใหม่ให้มีความสวยงามและโดดเด่น เสื้อหุ่น
ของสมเด็จพระมหาธรรมราชา มีลกั ษณะการปั กลวดลายไทยบนผ้าพื้นสีม่วง สามารถแบ่งออกเป็ น
ส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ เสื้อหุ่นด้านใน สร้างจากผ้าอินเดียที่มีลวดลายสวยงามไม่มีการปั ก
เดินไหมเป็ นลวดลาย โดยเลือกส่วนของลวดลายที่สวยงามเย็บเป็ นเสื้ อหุ่นพร้อมปั กเลื่อมประดับ
ส่วนที่สอง กรองคอและอินธนูปักประดับอัญมณี และปี กแมลงทับ ส่วนที่สาม เสื้อหุ่นรอง เป็ นส่วน
ที่ทาํ ให้หุ่นดูคล้ายกับกําลังสวมเสื้อซึ่งอยูบ่ ริ เวณส่วนของแขนหุ่นและหน้าอก บริ เวณด้านล่างมีเชิง
ไหวรู ปพญานาค และส่วนสุดท้าย คือ ผ้าปั กปิ ดบริ เวณข้อมือหุ่นมีลกั ษณะคล้ายกับสนับข้อมือ คอ
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หุ่นสวมสร้อยไข่มุก พร้อมประดับด้วยทับทรวงสร้างจากทองประดับพลอยสีม่วง และสายสร้อย
คล้ายสังวาลย์
เสื้อหุ่นพระนางสุพรรณกัลยา มีลกั ษณะเสื้อหุ่นแบบชุดโขนละคร
ความพิเศษของเสื้อหุ่นพระนางสุพรรณกัลยา คือ สีของเสื้อหุ่นมีความสอดคล้องกับเครื่ องประดับ
ของหุ่น เสื้อหุ่นเป็ นผ้าสีขาวนวลมีลายไทยสีทองปั กเลื่อมประดับ ผ้าห่มนางของหุ่นมีสีเดียวกันเสื้อ
หุ่น ส่วนเครื่ องประดับได้แก่ กรองคอของพระนางสุพรรณกัลยาสร้างจากเงินเช่นเดียวกับ
เครื่ องประดับหัวหุ่นของพระนาง ทับทรวงสร้างจากทองตรงกลางเป็ นพลอยสีแดงประดับเพชร
รอบ สวมสร้อยสังวาลย์ประดับด้วยทับทิมสยามสีชมพู เสื้ อหุ่นของพระนางฯ แตกต่างจากหุ่นตัว
นางตัวอื่นๆ เมื่อปรากฏในฉากขบวนส่งพระนางไปพม่าจะมีความโดดเด่นและแตกต่าง เนื่องจาก
หุ่นพระนางฯ ล้อมรอบด้วยหุ่นกระบอกสนมนางในที่มีเครื่ องประดับเป็ นสีทองประกอบอยูโ่ ดย
ส่วนมาก
เสื้อหุ่นสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ มีลกั ษณะ
แบบเดียวกัน โดยสามารถจําแนกเสื้ อหุ่นออกเป็ น 3 ชุด ดังนี้
เสื้อหุ่นชุดลําลอง (ชุดตีไก่) ลักษณะเสื้อหุ่นด้านใน บริ เวณคอหุ่นมี
ลักษณะแบบเสื้อคอจีนปั กลวดลายด้วยดิ้นและไหมทองบนผ้าพื้นสีดาํ เสื้อหุ่นด้านในเป็ นผ้าพื้นสีดาํ
เช่นเดียวกัน ไม่มีการปั กลวดลายแต่อย่างใด คอหุ่นสวมสร้อยประดับด้วยเพชร พลอยสีเขียว แซม
ด้วยพลอยสีแดง กรองคอหุ่นสร้างจากทองคําประดับเพชร เสื้ อคลุมด้านนอกเป็ นผ้าพื้นสีแดงปั ก
เดินเส้นด้วยไหมทองเป็ นลวดลายธรรมชาติแบบจิตรกรรมไทย บริ เวณไหล่หุ่นสวมอินธนูรูปเศียร
พญานาคประดับด้วยพลอยสีสม้ เขียว และชมพู เกล็ดพญานาคประดับด้วยปี กแมลงทับ ต้นแขนหุ่น
ประดับด้วยลายหน้าพญานาค ขอบของเสื้ อทั้ง 2 ข้างปั กเป็ นรู ปพญานาคข้างละ 3 ตัว ดวงตา
พญานาคประดับอัญมณี และเกล็ดประดับด้วยปี กแมลงทับ ระหว่างเศียรของพญานาคคู่แรกประดับ
หัวเข็มขัดสร้างจากทองประดับทับทิมสีชมพูแซมด้วยพลอยสีเขียว สนับข้อมือหุ่นปั กเป็ นลวดลาย
หน้าสิงห์บนผ้าพื้นสีดาํ ส่วนเสื้อหุ่นของสมเด็จพระเอกาทศรถ มีลกั ษณะและรายละเอียดคล้ายคลึง
กับเสื้อหุ่นสมเด็จพระนเรศวร โดยสีของเสื้ อหุ่นแตกต่างกัน เสื้อหุ่นหลักของสมเด็จพระเอกาทศรถ
เป็ นสีน้ าํ เงินฟ้ า และเสื้อหุ่นรองเป็ นผ้าสักหลาดผ้าสีเขียวใบตอง ส่วนสนับข้อมือหุ่นปั กบนผ้าพื้นสี
นํ้าเงินฟ้ าเช่นเดียวกับเสื้อหุ่นหลัก สร้อยคอหุ่นประดับด้วยทับทิมสีชมพูลอ้ มเพชร กรองคอและหัว
เข็มขัดประดับด้วยทับทิมสีชมพู
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ภาพที่ 134 หุ่นกระบอกสมเด็จพระมหาธรรมราชา
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

201

ภาพที่ 135 หุ่นกระบอกพระนางสุพรรณกัลยา
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

202

ภาพที่ 136 หุ่นกระบอกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ชุดลําลอง)
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 137 หุ่นกระบอกสมเด็จพระเอกาทศรถ (ชุดลําลอง)
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

เสื้อหุ่นชุดสูจ้ ระเข้ และ ชุดทํานายฝัน ลักษณะเสื้ อหุ่นสร้างจากผ้า
สักหลาดสีม่วงเข้ม คอเสื้อหุ่นมีลกั ษณะแบบเสื้อคอจีน ไม่มีเสื้อหุ่นรอง บริ เวณกึ่งกลางของเสื้อหุ่น
และขอบแขนเสื้อหุ่น ปํ กลวดลายเถาและดอกไม้แบบจิตรกรรมไทยด้วยเส้นไหมเงิน กรองคอและ
อินธนูปักลวดลายเถาด้วยเส้นไหมเงินบนพืน้ ผ้าสีดาํ ทําให้ลวดลายโดดเด่นสวยงาม สายสร้อยหุ่น
ประดับอัญมณี สีสม้ ติ่งสายสร้อยของสมเด็จพระนเรศวรประดับด้วยพลอยสีชมพู ส่วนของสมเด็จ
พระเอกาทศรถเป็ นพลอยสีฟ้าอ่อน
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ภาพที่ 138 หุ่นกระบอกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระเอกาทศรถ (ชุดสู้จระเข้ และ ชุด
ทํานายฝัน)
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

เสื้อหุ่นชุดออกตรวจพลและออกรบ เสื้ อหุ่นสร้างจากผ้าเนื้อมัน ปั ก
ลวดลายชุดเกราะและลวดลายยันต์ โดยบริ เวณแขนหุ่นปั กรู ปเกราะลายเกล็ดปลาประดับด้วยปี ก
แมลงทับล้อมด้วยลายหัวสิงห์ สนับข้อมือปั กลายหัวสิงห์เช่นกันทั้ง 2 ข้าง กลางหน้าอกของหุ่นปั ก
รู ปพญาครุ ฑ ด้านล่างของลายครุ ฑปั กลายยันต์มหาราช ด้านข้างของยันต์มหาราชทางด้านซ้ายและ
ขวาปั กลายยันต์ออกศึก บริ เวณเสื้ อหุ่นด้านล่างปั กเป็ นรู ปพญานาค กรองคอปั กด้วยลวดลายไทย
อินธนูเป็ นรู ปเศียรพญานาคและลวดลายไทย สร้อยคอหุ่นประดับพลอยสีชมพูเข้ม สายสร้อย
ประดับเพชรและพลอยสีฟ้าอ่อน เสื้อหุ่นออกรบสมเด็จพระนเรศวรมีพ้นื เสื้อสีดาํ ส่วนของสมเด็จ
พระเอกาทศรถมีพ้นื เสื้อสีน้ าํ ตาล
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ภาพที่ 139 หุ่นกระบอกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระเอกาทศรถ (ชุดออกตรวจพลและ
ออกรบ ) เชิดโดย จักรพันธุ์
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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2. เสื้อหุ่นตัวรอง เป็ นเสื้ อหุ่นที่มีรูปแบบสวยงาม ลักษณะ
รายละเอียดของลวดลายและขั้นตอนในการปั กเสื้อหุ่นที่มีรายละเอียดรองลงมา รวมถึงการใช้
เทคนิคอื่นเข้าช่วยในการสร้าง เสื้ อหุ่นตัวรองประกอบด้วย
เสื้อหุ่นเสนาอํามาตย์ และ ขุนนางเชิญเครื่ องสูง (ลอมพอก) ลักษณะ
เสื้อหุ่นตัดเย็บจากผ้าอินเดียและผ้าลายไทย โดยเสื้ อหุ่นเสนาอํามาตย์มีพ้นื ผ้าสีสม้ และขุนนางเชิญ
เครื่ องสูงมีพ้นื ผ้าสีแดงเลือดนก ขาว ดํา และเขียว ไม่มีเสื้อคลุมด้านนอก ลักษณะคอเสื้ อหุ่นมี
ลักษณะแบบคอจีน กรองคอปั กเป็ นลวดลายดอกไม้โดยพื้นผ้ากรองคอหุ่นแต่ละตัวจะมีสีที่แตกต่าง
กัน นอกจากนี้ บริ เวณขอบชายของกรองคอประดับด้วยการร้อยลูกปั ดสีต่างๆอย่างงดงาม

ภาพที่ 140 หุ่นกระบอกเสนาอํามาตย์ฝ่ายไทย และ ขุนนางเชิญเครื่ องสูง (ลอมพอก)
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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เสื้อหุ่นนายทหาร และจตุรังคบาท สามารถจําแนกได้ดงั นี้
นายทหารชุดลําลอง (พระไวย) ลักษณะเสื้อหุ่นตัดเย็บจากผ้า
กํามะหยี่ โดยหุ่นนายทหารมีสีเสื้ อหุ่นแตกต่างกัน ได้แก่ สีแดง ดํา นํ้าเงิน เขียว และเขียวอ่อน คอ
เสื้อหุ่นมีลกั ษณะแบบคอจีน กรองคอหุ่นแต่ละตัวปั กลวดลายลงบนพืน้ ผ้าสีแตกต่างกัน ลักษณะ
ลวดลายบนกรองคอเป็ นลวดลายกระจัง ดอกไม้และใบไม้แบบจิตรกรรมไทย บริ เวณหน้าอกของ
หุ่นนายทหารแต่ละตัวปั กลวดลายแตกต่างกัน เช่น รู ปลวดลายดอกไม้แบบจิตรกรรมไทย รู ปหน้า
สิงห์ ฯลฯ ไหล่หุ่นปั กเป็ นรู ปหัวสิงห์แบบเดียวกันทุกตัว สนับข้อมือหุ่นปั กรู ปลวดลายเถา
เช่นเดียวกันทุกตัว
นายทหารชุดตรวจพลและออกรบ มีลกั ษณะเสื้ อหุ่นแบบชุดเกราะ
การปั กเสื้อหุ่นนายทหารชุดลําลอง เสื้ อหุ่นตัดเย็บจากผ้าสักหลาดสีน้ าํ เงิน ดํา เขียว และม่วงเข้ม
หากแต่ลวดลายในการปั ก เป็ นรู ปหน้าสิงห์จะมีลกั ษณะและรู ปแบบที่แตกต่างกัน
จตุรังคบาท ลักษณะเสื้ อหุ่นแบบชุดเกราะ คอเสื้ อหุ่นมีลกั ษณะแบบ
คอจีน พื้นของเสื้อหุ่นเป็ นผ้าสีแดงพืมพ์ลวดลายเกล็ดของเกราะด้วยสีทอง กรองคอปั กเดินเส้นด้วย
กิมเจงบนพื้นผ้าสีแดง ประดับด้วยปุ่ มปูดและไหมทอง บริ เวณหน้าอกเป็ นเกราะปั กรู ปหน้าสิงห์
ช่วงหัวไหล่ตลอดถึงข้อมือหุ่นปั กลวดลายเกราะหัวสิงห์ บนคอหุ่นผูกด้วยผ้าพันคอสีแดง

ภาพที่ 141 หุ่นกระบอกนายทหารลําลอง (ชุดพระไวย)
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 142 หุ่นกระบอกนายทหาร (ชุดตรวจพล และ ออกรบ)
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 143 หุ่นกระบอกจตุรังคบาทฝ่ ายไทย
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

209
เสื้อหุ่นทหารชั้นรอง เสื้อหุ่นมีลกั ษณะแบบชุดเกราะ คอเสื้ อหุ่นมี
ลักษณะแบบคอจีน ลวดลายของชุดเกราะแบบเดียวกับเสื้อหุ่นจตุรังคบาทแต่ไม่มีการปั กลวดลาย
โดยเกราะของเสื้อหุ่นทหารชั้นรองใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายด้วยสีทอง จากนั้นจึงระบายสีตกแต่ง
ในส่วนของรายละเอียดเพือ่ เพิม่ ความสวยงาม กรองคอหุ่นปั กบนพืน้ ผ้าสีดาํ มีลกั ษณะและรู ปแบบ
การปั กเช่นเดียวกับกรองคอหุ่นจตุรังคบาท สนับข้อมือหุ่นเดินเส้นด้วยกิมเจง ไม่ปักประดับ
ลวดลายในสนับข้อมือ เสื้ อหุ่นทหารชั้นรองแบ่งออกเป็ น 2 สี ได้แก่ สีแดงและสีเขียว ส่วน
ผ้าพันคอหุ่นมีสีตามลักษณะของสีเสื้ อหุ่นนั้นๆ
เสื้อหุ่นพลธงนําและพลหลังช้าง ลักษณะเสื้อหุ่นเป็ นเสื้อหุ่นด้านใน
ตัดเย็บจากผ้าลายไทยลวดลายสวยงาม คอเสื้ อหุ่นมีลกั ษณะแบบคอจีน ด้านล่างต่อผ้าลายพื้นสี
นํ้าตาลคล้ายหุ่นกําลังนุ่งผ้า เสื้อคลุมด้านนอกเป็ นผ้ากํามะหยีส่ ีแดงติดกระดุมสีทอง 5 เม็ด ทั้ง
ด้านซ้ายและขวา กรองคอใช้ผา้ พื้นสีดาํ และสีแดง มีลวดลายเดินขอบด้วยแถบทองเส้นเงินเดี่ยวปั ก
ประดับดิ้นเงินโปร่ งและปุ่ มปูด สนับรัดข้อมือหุ่นใช้ผา้ พื้นสีดาํ และสีแดง มีลวดลายเช่นเดียวกับ
กรองคอ โดยเลือกนําส่วนของลวดลายที่สวยงามมาตัดเย็บพร้อมติดกระดุมสีทองที่ขอ้ มือข้างละ 2
เม็ด

ภาพที่ 144 หุ่นกระบอกทหารชั้นรองฝ่ ายไทย
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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เสื้อหุ่นพลปื นและพลทหาร มีลกั ษณะเป็ นเสื้อคอจีน เสื้อหุ่นพลปื น
ด้านในเป็ นผ้ากํามะหยีส่ ีม่วงนํ้าเงิน เดินเส้นขอบปกคอด้วยไหมทองถัก ติดกระดุมทองเม็ดเล็ก 5
เม็ด เสื้อคลุมด้านนอกเป็ นผ้ากํามะหยีส่ ีเขียวขี้มา้ เดินขอบด้วยเส้นไหมเงินถักพร้อมติดกระดุมทอง
5 เม็ด สนับข้อมือหุ่นตัดเย็บจากผ้าสีเดียวกับเสื้อด้านในเดินเส้นขอบด้วยไหมเงินถัก 2 ชั้น ติด
กระดุมทองข้างละ 2 เม็ด คอหุ่นห้อยที่บรรจุดินปื นเขาสัตว์สร้างจากเรซิ่นร้อยด้วยเชือกสีแดง ส่วน
เสื้อหุ่นพลทหารมีลกั ษณะแบบเดียวกับหุ่นพลปื น แตกต่างกันในส่วนของสี โดยเสื้อหุ่นพลทหาร
ด้านในและสนับข้อมือหุ่นเป็ นผ้ากํามะหยีส่ ีน้ าํ ตาล เสื้อคลุมด้านนอกเป็ นผ้ากํามะหยีส่ ีแดง
เสื้อหุ่นพลแบกพระวอ มีลกั ษณะเป็ นเสื้อคอจีนปกคอสีม่วง เดิน
ขอบด้วยแถบทองเส้นเงินเดี่ยวตัดเย็บจากผ้ากํามะหยีส่ ีแดง ไม่สวมเสื้อคลุมด้านนอก กรองคอเป้ น
ผ้าสีม่วงมีขนาดเล็ก เดินขอบด้วยแถบทองเส้นเงินเดี่ยวติดกระดุมตรงกลาง 3 เม็ด สนับข้อมือหุ่น
เป็ นผ้ากํามะหยีส่ ีม่วงเดินขอบชั้นในด้วยผ้าลายสีแดงพร้อมประดับริ มของขอบชั้นในทั้ง 2 ด้านด้วย
แถบทองเส้นเงินเดี่ยว
เสื้อหุ่นทหารมหาดเล็ก ลักษณะเป็ นเสื้ อคอจีนตัดเย็บจากผ้าลวดลาย
อินเดียสีแดงซึ่งเป็ นวัสดุเดียวกันในการทําหมวกหุ่นทหารมหาดเล็ก กรองคอหุ่นตัดเย็บจากผ้า
ลักษณะเดียวกันเป็ นรู ปทรงสามเหลี่ยมหัวควํ่า เดินขอบปกคอและกรองคอด้วยแถบทองเส้นเงิน
เดี่ยว
3. เสื้อหุ่นเทวดา นางฟ้ า และสนมนางใน มีลกั ษณะเสื้ อหุ่นคล้ายการ
แต่งกายของโขนละครสามารถแบ่งเสื้อหุ่นออกเป็ นตัวพระและตัวนาง ดังนี้
เสื้อหุ่นพระยอด และปั จจุเร็จ ลักษณะเสื้ อหุ่นเป็ นผ้าพื้นสีมีลวดลาย
แบบไทยปั กประดับด้วยเลื่อมและลูกปั ดขนาดเล็ก เครื่ องประดับเสื้ อหุ่นประกอบด้วย อินธนูและ
กรองคอ ปั กลวดลายไทยแบบลักษณะคล้ายโขนละคร สวมสร้อยคอและทับทรวงทําจากเงินฉลุลาย
และสีโป๊ วกดลายบนหินสบู่ปิดทองคําเปลว สีของเสื้ อหุ่นพระยอดและปั จจุเร็จ ได้แก่ สีแดง ส้ม
แดงเลือดหมู นํ้าตาลเข้ม เหลือง ทอง ทองส้ม ม่วง ม่วงเข้ม ม่วงอ่อน ม่วงนํ้าเงิน นํ้าเงิน ฟ้ า เขียว
และเขียวอ่อน ฯลฯ ข้อมือหุ่นประดับด้วยกําไลร้อยลูกปั ดสีและลูกปั ดทอง
เสื้อหุ่นนางยอด รัดเกล้าเปลว และกระบังหน้า ลักษณะเสื้อหุ่นเป็ น
ผ้าพื้นสีมีลวดลายแบบไทยปั กประดับด้วยเลื่อมและลูกปั ดขนาดเล็ก เช่นเดียวกับเสื้อหุ่นพระยอด
และปั จจุเร็จ เครื่ องประดับเสื้ อหุ่นประกอบด้วย ผ้าสไบนางและกรองคอ ปั กลวดลายไทยแบบ
ลักษณะคล้ายโขนละคร สีของเสื้ อหุ่นนางยอด รัดเกล้าเปลว และกระบังหน้า ได้แก่ สีแดง ส้ม ส้ม
ทอง ทอง ชมพู ม่วง นํ้าตาล นํ้าตาลส้ม ฯลฯ ข้อมือหุ่นประดับด้วยกําไลร้อยลูกปั ดสีและลูกปั ดทอง
เช่นเดียวกับพระยอดและ ปั จจุเร็จ
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ภาพที่ 145 หุ่นกระบอกสนมนางใน ในริ้ วขบวนส่งเสด็จพระนางสุพรรณกัลยาไปหงสาวดี
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

4. เสื้อหุ่นตัวกาก หรื อตัวตลกฝ่ ายไทย ลักษณะเสื้อหุ่นมีความพิเศษ
แตกต่างจากหุ่นตัวอื่นๆ คือ ลักษณะเสื้ อหุ่นเป็ นแบบเสื้อคลุมชั้นนอก เปิ ดให้เห็นส่วนของหน้าอก
และลําตัวซึ่งสร้างจากไฟเบอร์กลาสวัสดุเดียวกันกับหัวหุ่น สีของอกเป็ นสีเดียวกับสีของใบหน้าหุ่น
บนหน้าอกและลําตัวหุ่นเขียนลวดลายยันต์สีดาํ ดัดแปลงจากตําราคัมภีร์พระเวทย์ของ อาจารย์เทพ
คอหุ่นผูกผ้าพันคอลวดลายยันต์สีแดง เสื้ อหุ่นเป็ นผ้าลวดลายไทยสีน้ าํ ตาลอ่อน ตัดเย็บคล้ายเสื้ อจีน
ติดกระดุมผ้าแบบผูก ถัดจากลําตัวของหุ่นเป็ นเสื้อหุ่นด้านในมีลกั ษณะคล้ายผ้านุ่งโจงกระเบนสี
แดงลายพื้น รอบสะเอวของหุ่นคาดผ้าขาวม้าแบบกระวัดจ่า หุ่นตัวกากฝ่ ายไทยประกอบขาสองข้าง
เพือ่ แสดงความสมจริ ง ซึ่งเป็ นความพิเศษและแปลกใหม่แตกต่างจากหุ่นตัวกากที่ผา่ นมาในอดีต ใน
ส่วนของเสื้อหุ่นพระโหราธิบดี มีลกั ษณะเสื้ อหุ่นคล้ายหุ่นเสนาอํามาตย์ฝ่ายไทย แตกต่างในส่วน
ของผ้าเสื้อหุ่นพระโหราธิบดีเป็ นผ้าอินเดียสีขาวนวลลวดลายทอง คอหุ่นพระโหราธิปดีคล้อง
ประดับกระดานฉนวนสร้างจากพลาสวูด๊ (ไม้เทียม) หัวบัวข้างกระดานทั้งสี่มุมทําจากงาช้าง
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ภาพที่ 146 หุ่นกระบอกตัวตลก (ตัวกาก) ฝ่ ายไทย

1.2.1.2 เสื้อหุ่นออกภาษาฝ่ ายพม่ามอญ มีลกั ษณะเสื้อหุ่นแบบไทยประเพณี
ผสมผสานกับศิลปะพม่า ออกแบบสร้างและดัดแปลงขึ้นใหม่โดยศึกษาจากข้อมูลพงศาวดาร และ
ภาพจิตรกรรมไทยและพม่าเป็ นแนวทางพอสังเขป ผสานกับจินตนาการของผูส้ ร้างออกมาเป็ นเสื้ อ
หุ่นที่มีความวิจิตรสวยงาม แปลกใหม่ รวมถึงมีความประณี ตทางด้านรายละเอียด เสื้ อหุ่นออกภาษา
ฝ่ ายพม่ามอญสามารถจําแนกออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. เสื้อหุ่นตัวเอก เป็ นเสื้อหุ่นที่มีรูปแบบแปลกใหม่สวยงาม รวมถึงมี
รายละเอียดของลวดลาย วัสดุ และขั้นตอนในการปั กเสื้อหุ่นที่ซบั ซ้อน เสื้อหุ่นตัวเอกประกอบด้วย
เสื้อหุ่นพระเจ้านันทบุเรง ออกแบบและดัดแปลงจากลักษณะเครื่ อง
ทรงของพระมหากษัตริ ยพ์ ม่า ผสมผสานลักษณะความเป็ นไทยได้อย่างลงตัว เสื้อหุ่นมีลกั ษณะแบบ
คอจีนตัดเย็บจากผ้าอินเดียลวดลายสวยงาม โครงสีของผ้าเป็ นสีสม้ โดยรวม เสื้ อหุ่นใช้เทคนิคใน
การต่อสี และลายผ้า โดยเลือกลวดลายที่แตกต่างกันมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสวยงาม ปั ก
ประดับด้วยดิ้น เลื่อม ลูกปั ด และอัญมณี อินธนูมีลกั ษณะซ้อน 2 ชั้น มีแถบข้างห้อยยาวลงมา
ลักษณะคล้ายเชิงไหวรู ปใบไม้ปัก ลวดลายของอินธนูปักเป็ นลวดลายใบไม้ประดับด้วยเลื่อมและ
ลูกปั ด กรองคอหุ่นพระเจ้านันทบุเรงมีลกั ษณะพิเศษและโดดเด่น โดยกรองคอมีลกั ษณะผสมผสาน
กับห้อยหน้า 3 ชั้น ไล่ขนาดจากขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ ได้ลกั ษณะแบบเครื่ องแต่งกายศิลปะพม่า
ลวดลายปั กเย็บกรองคอเป็ นลวดลายแบบธรรมชาติผสมแบบอย่างจิตรกรรมไทย ได้แก่ ดอกไม้และ
ใบไม้ เพิม่ ความสวยงามด้วยการปั กประดับเลื่อมและลูกปั ด ทับทรวงตัดเย็บจากผ้าปั กลวดลาย
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ประดับพลอยสีชมพูลอ้ มเพชร แซมด้วยพลอยสีเขียวอ่อนประกอบติดกับกรองคอ ส่วนคอหุ่น
สร้อยคอและสายสร้อยประดับด้วยพลอยสีชมพูและเพชร

ภาพที่ 147 หุ่นกระบอกพระเจ้านันทบุเรง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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เสื้อหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชา เป็ นเสื้ อหุ่นที่ออกแบบขึ้นใหม่โดย
จักรพันธุ์ และ วัลลภิศร์ โดยอาศัยข้อมูลศิลปะแบบพม่ามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างพอสังเขป
เสื้อหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชาผสมผสานความเป็ นพม่าและความเป็ นไทยได้อย่างลงตัว สวยงาม
และแปลกใหม่ โดยเสื้อหุ่นสามารถจําแนกออกเป็ น 2 ชุด ดังนี้
เสื้อหุ่นชุดลําลอง (ชุดตีไก่) ลักษณะเสื้อหุ่นเป็ นแบบคอจีนตัดเย็บ
จากผ้าเนื้อมันสีดาํ มีลกั ษณะคล้ายเสื้ อคลุม ขอบชายเสื้อด้านล่างประดับขอบด้วยผ้าลายสีสม้
ลักษณะคล้ายเชิงไหว พร้อมปั กลวดลายไทย บริ เวณกลางเสื้ อหุ่นมีลกั ษณะคล้ายเกราะหน้าเสือตัด
เย็บด้วยหนังของลูกเสือโคร่ งจริ ง รอบหนังเสือปั กตกแต่งด้วยลวดลายกนก บริ เวณดวงตาของเสือ
ประดับด้วยพลอยสีสม้ เข้ม ดวงตาด้านในประดับพลอยสีเหลือง และดวงตาดําประดับด้วยพลอยสี
นํ้าเงินเข้ม จมูกเสือประดับพลอยสีชมพูเข้ม เขี้ยวและฟันเสือสร้างจากเปลือกหอยมุก ผ้าคลุม
ด้านหลังเสื้อหุ่นตัดเย็บจากหนังเสือเช่นกัน ด้านล่างของเสื้อหุ่นต่อด้วยผ้าลายตารางคล้ายผ้าโสร่ ง
พม่าสีน้ าํ ตาล สนับข้อมือหุ่นทั้งสองข้างตัดเย็บจากหนังเสือปั กประดับเป็ นลวดลายหน้าสิงห์
เดินลายด้วยดิ้นและไหมทอง กรองคอมีลกั ษณะซ้อนกัน 3 ชั้น ปั กประดับด้วยอัญมณี และปี กแมลง
ทับสวยงาม อินธนูมีลกั ษณะแบบหงษ์พม่า ปั กเป็ นรู ปตัวหงษ์ประดับอัญมฌีและปี กแมลงทับ
เช่นเดียวกัน สร้อยคอหุ่นประดับด้วยพลอยสีชมพูและสีน้ าํ เงินล้อมเพชร สังวาลย์ทาํ จากทองคํา
ประดับพลอยสีฟ้าล้อมเพชร สายของสังวาลย์ทาํ จากเพชรเช่นกัน
เสื้อหุ่นชุดตรวจพลและออกรบ มีลกั ษณะเสื้ อหุ่นแบบ คอจีน สวม
ชุดเกราะตัดเย็บจากผ้าพื้นสีม่วงลายเส้นทองแนวตั้ง เกราะปิ ดแขนมีลกั ษณะยาวจนถึงสนับข้อมือ
หุ่นปั กลวดลายหางสิงห์พม่าทั้งสองข้าง ลวดลายของเกราะปิ ดแขนปั กลวดลายธรรมชาติแบบ
จิตรกรรมไทย ลายวงเกราะด้านในประดับด้วยปี กแมลงทับ เกราะบริ เวณอกเป็ นลวดลายลําตัวสิงห์
พม่าหันหน้าเข้าหากันผ้าพื้นสีสม้ กลางเกราะประดับด้วยพลอยสีชมพู กรองคอเสื้ อหุ่นสมเด็จพระ
มหาอุปราชาชุดนี้มีขนาดใหญ่กว่าหุ่นชุดออกรบตัวอื่น โดยปั กเป็ นลวดลายรู ปหัวสิงห์พม่าหันหน้า
เข้าหากัน ผูกลวดลายเป็ นรู ปประจํายาม ดวงตาของสิงห์ประดับอัญมณี สีเข้ม กลางประจํายาม
ประดับด้วยพลอยสีเหลือง ลวดลายชุดเกราะปั กบนพื้นผ้าสีสม้ เป็ นหลัก แซมด้วยผ้าสีน้ าํ เงินฟ้ า
สร้อยคอหุ่นประดับด้วยอัญมณี สีชมพูสวยงาม
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ภาพที่ 148 หุ่นกระบอกสมเด็จพระมหาอุปราชา (ชุดลําลอง)
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

216

ภาพที่ 149 หุ่นกระบอกสมเด็จพระมหาอุปราชา (ชุดตรวจพลและออกรบ) เชิดโดย จักรพันธุ์
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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เสื้อหุ่นมังจาปโร มีลกั ษณะเครื่ องแต่งกายแบบชาวพม่าชั้นสูง
สามารถจําแนกออกได้ 2ชุด ดังนี้
เสื้อหุ่นชุดลําลอง ลักษณะเสื้ อแบบคอจีนตัดเย็บจากผ้าพื้นสีทอง
เสื้อหุ่นตัดเย็บจากผ้าพืน้ สีดาํ ปั กประดับลวดลายดอกไม้ดว้ ยไหมจีน ปุ่ มปูด ลูกปั ด และเลื่อม
ส่วนล่างของเสื้อหุ่นต่อด้วยผ้าสีน้ าํ ตาลลายดอกไม้ สนับข้อมือหุ่นปั กลวดลายแบบเกล็ดปลาประดับ
ด้วยปี กแมลงทับ กรองคอเสื้ อหุ่นมังจาปโร คล้ายกับกรองคอหุ่นเสนาอํามาตย์ฝ่ายไทย
เสื้อหุ่นชุดตรวจพลและออกรบ มีลกั ษณะเสื้ อหุ่นแบบ คอจีนปั ก
ลวดลายดอกไม้สีทองบนพื้นผ้าสีแดง สวมชุดเกราะตัดเย็บจากผ้าพื้นสีน้ าํ เงินปั กปุ่ มปูดประดับ
เกราะปิ ดหน้าอกปั กลวดลายพญานาคประดับอัญมณี บนพื้นผ้าสีดาํ เกราะปิ ดแขนทั้งสองข้างปั ก
ลวดลายแบบจิตรกรรมไทยบนพื้นผ้าสีดาํ ลายของเกราะที่แสดงลักษณะคล้ายแผ่นเหล็กของเกราะ
ปั กจากดิ้นโปร่ งสีเงินตัดขอบแผ่นเกราะด้วยดิ้นโปร่ งสีทอง กรองคอคล้ายกรองคอของนายทัพพม่า
มีลกั ษณะซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นบนปั กลวดลายหน้าสิงห์ประดับอัญมณี และชั้นล่างกรองคอปั กลวดลาย
ธรรมชาติแบบจิตรกรรมไทย บนสนับข้อมือหุ่นปั กลวดลายธรรมชาติบนพื้นผ้าสีดาํ
เสื้อหุ่นพระสังขทัต มีลกั ษณะเครื่ องแต่งกายแบบชาวพม่าชั้นสูง
สามารถจําแนกออกได้ 2ชุดเช่นเดียวกับเสื้อหุ่นมังจาปโร ดังนี้
เสื้อหุ่นชุดลําลอง เสื้อหุ่นด้านในมีลกั ษณะเสื้ อคอจีนตัดเย็บจาก
ผ้าพื้นสีเขียวอ่อน ติดกระดุมชายข้างด้านขวาทําจากวัสดุโลหะสีทองรู ปดอกไม้ฝังเพชร สวม
สร้อยคอประดับด้วยปี กแมลงทับ เพชร พลอยสีชมพูและพลอยสีเหลือง ด้านล่างของเสื้อด้านในตัด
เย็บจากผ้าลายตารางคล้ายโสร่ งพม่าสีฟ้า เสื้อคลุมด้านนอกตัดเย็บด้วยผ้าอินเดียพื้นสีม่วงลวดลาย
ดอกไม้สีเหลือง ขอบเสื้อคลุมทั้งสองข้างเย็บแถบผ้าลายดอกสีทองประดับด้วยปุ่ มปูด
เสื้อหุ่นชุดตรวจพลและออกรบ มีลกั ษณะเสื้ อหุ่นแบบ คอจีนปั ก
ลวดลายดอกไม้ สวมชุดเกราะ ตัดเย็บจากผ้าพื้นสีน้ าํ เงิน ขอบด้านล่างของเสื้อหุ่นเป็ นสีเขียว เกราะ
ปิ ดหน้าอกและสนับรัดข้อมือปั กลวดลายธรรมชาติแบบจิตรกรรมไทย เกราะปิ ดแขนทั้งสองข้างปั ก
ลวดลายธรรมชาติแบบจิตรกรรมไทย ได้แก่ ดอกไม้และใบไม้ บนพื้นผ้าสีม่วง กรองคอคล้ายกรอง
คอของนายทัพพม่า มีลกั ษณะซ้อนกัน 3 ชั้น ปั กลวดลายไทยแบบธรรมชาติประดับอัญมณี กรองคอ
ชั้นบนปั กลวดลายบนพื้นผ้าสีม่วง ชั้นที่สองปั กลวดลายบนพื้นผ้าสีดาํ และชั้นล่างกรองคอปั กบน
พื้นผ้าสีแดง
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ภาพที่ 150 หุ่นกระบอกมังจาปโร (ชุดลําลอง)
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 151 หุ่นกระบอกพระสังขทัต (นัดจินหน่อง) (ชุดลําลอง)
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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2. เสื้อหุ่นตัวรอง เป็ นเสื้ อหุ่นที่มีรูปแบบสวยงาม ลักษณะเสื้ อหุ่นมี
รายละเอียดของลวดลายและขั้นตอนในการปั กเสื้อหุ่นที่มีรายละเอียดรองลงมา รวมถึงมีการใช้
เทคนิคอื่นเข้าช่วยในการสร้าง เสื้ อหุ่นตัวรองประกอบด้วย
เสื้อหุ่นเสนาพม่า (เสนาแดง) ลักษณะเสื้อหุ่นออกแบบโดยใช้ขอ้ มูล
เครื่ องแต่งกายของ ขุนนางพม่าเป็ นแนวทางในการตัดเย็บเสื้ อหุ่นพอสังเขป รวมถึงการผสมผสาน
ลักษณะเสื้อหุ่นจากจินตนาการ เสื้อหุ่นด้านในมีลกั ษณะเสื้ อแบบคอจีนสีครี ม ด้านล่างตัดเย็บจาก
ผ้าลายตารางคล้าย โสร่ งพม่า ซึ่งทําให้หุ่นดูราวกับกําลังนุ่งผ้า โดยหุ่นเสนาพม่านุ่งผ้า 2 แบบ ได้แก่
แบบลายตารางสีเขียวนํ้าเงิน และแบบลายตารางสีแดงเขียว เสื้ อคลุมด้านนอกตัดเย็บด้วยผ้ากํามะหยี่
สีแดง มีลกั ษณะแบบเสื้ อจีน ขอบชายเสื้อและขอบแขนเสื้อของเสื้อคลุมเดินขอบด้วยผ้าอินเดียสี
ทองมีลวดลายสวยงาม

ภาพที่ 152 หุ่นกระบอกเสนาพม่า (เสนาแดง)

เสื้อหุ่นนายทหารพม่าชุดลําลอง มีลกั ษณะเครื่ องแต่งกายแบบศิลปะ
พม่าผสมผสานลักษณะความเป็ นไทย คล้ายคลึงกับเสื้อหุ่นมังจาปโร เสื้อหุ่นนายทหารพม่าที่สาํ คัญ
ได้แก่
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เสื้อหุ่นพระยาลอ เสื้อหุ่นมีลกั ษณะแบบคอจีนสีทอง ตัวเสื้ อตัดเย็บ
จากผ้าพื้นสีน้ าํ เงิน ปั กประดับด้วยไหมจีน ดิ้นมัน เลื่อม และลูกปั ดเป็ นรู ปดอกไม้ กรองคอหุ่นพระ
ยาลอคล้ายกรองคอหุ่นเสนาอํามาตย์ฝ่ายไทย ไม่ปักสนับข้อมือ
เสื้อหุ่นสมิงจอคราน ลักษณะเสื้ อหุ่นแบบคอจีนสีน้ าํ ตาลลายดอกไม้
ตัดเย็บจากผ้าพื้นสีน้ าํ ตาลลายตารางสีแดง ขอบด้านล่างเย็บต่อผ้าลายตารางสีแดง เสื้ อหุ่นปั ก
เดินเส้นด้วยกิมเจงมีลกั ษณะคล้ายหุ่นกําลังสวมเสื้อ ลวดลายภายในปั กประดับด้วยกระดุมรู ป
ดอกไม้โลหะสีทอง ลูกปั ด เลื่อม และอัญมณี สนับข้อมือหุ่นปั กลวดลายดอกไม้และใบไม้บนพื้นผ้า
สีแดง กรองคอและอินธนูซอ้ น 2 ชั้น ปั กลวดลายเถาแบบจิตรกรรมไทยบนพื้นผ้าสีแดง
เสื้อหุ่นซักแซกกระยอถ่าง เสื้อด้านในมีลกั ษณะแบบเสื้อคอจีน ติด
กระดุมชายข้างด้านขวา ด้านล่างเสื้อหุ่นเย็บต่อด้วยผ้าถอลายตารางสี่เหลี่ยมสีแดงและนํ้าเงิน เสื้อ
คลุมด้านนอกตัดเย็บจากผ้าสีดาํ ลายแนวตั้ง ขอบเสื้อและชายขอบแขนเสื้อข้อมือหุ่นเดินขอบด้วย
เส้นแถบทอง
เสื้อหุ่นนายทหารพม่าชุดตรวจพล และชุดออกรบ มีลกั ษณะเสื้ อหุ่น
คล้ายคลึงกับเสื้อหุ่นออกรบของมังจาปโรและพระสังขทัต ลักษณะลวดลายของเกราะปั กเป็ นรู ป
สิงห์หรื อพญานาค เสื้ อหุ่นนายทหารพม่าชุดตรวจพล และออกรบแต่ละตัวมีสีพ้นื เสื้อที่แตกต่างกัน
เช่น เสื้อสีเขียวลายแนวตั้งสีชมพูเหลือง และเสื้ อผ้าพื้นสีน้ าํ เงินกรมท่าลายตาราง เสื้ อหุ่นนายทหาร
พม่าที่ปรากฏ ได้แก่ เสื้อหุ่นพระเจ้าแปร มีเสื้ อหุ่นลายตารางบนพื้นผ้าสีกรมท่า เกราะปิ ดแขนปั ก
ลวดลายหน้าสิงห์ท้งั สองข้าง เกราะบริ เวณหน้าอกปั กลวดลายพญานาค กรองคอหุ่นซ้อน 2 ชั้น ชั้น
บนปั กลวดลายพญานาค ชั้นล่างปั กลวดลายเถา สนับข้อมือปั กเป็ นลวดลายจิตรกรรมไทย

ภาพที่ 153 หุ่นกระบอกพระยาลอ
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ภาพที่ 154 หุ่นกระบอกสมิงจอคราน

ภาพที่ 155 หุ่นกระบอกซักแซกกระยอถ่าง
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ภาพที่ 156 หุ่นกระบอกนายทหารพม่า (ชุดตรวจพล และชุดออกรบ)

เสื้อหุ่นจตุรังคบาทพม่า ลักษณะเสื้อหุ่นสามารถแบ่งออกเป็ น 2 สี
ได้แก่ เสื้อแบบคอจีนสีเขียวลวดลายไทยสีทองประดับปุ่ มปูด เสื้ อหุ่นตัดเย็บจากผ้าลายตารางสีแดง
ดํา และเสื้อแบบคอจีนสีน้ าํ เงินลายดอกไม้สีทอง เสื้ อหุ่นตัดเย็บจากผ้าลายตารางสีแดงนํ้าเงิน กรอง
คอและเกราะปิ ดแขนปั กลวดลายไทยและลายเกล็ดปลา สนับข้อมือหุ่นปั กลวดลายไทยเช่นกัน
เกราะบริ เวณหน้าอกปั กลายรู ปมังกร ดวงตาประดับอัญมณี สีเขียวอ่อนด้านบนหัวมังกรบนพื้นผ้าสี
ดํา ส่วนบริ เวณปากมังกรปั กลวดลายบนพื้นผ้าสีแดง
เสื้อหุ่นทหารชั้นรอง ลักษณะเสื้อหุ่นแบบคอจีนเดินขอบด้วยกิมเจง
และแถบทองเส้นเงินเดี่ยว เสื้ อหุ่นทหารชั้นรอง ตัดเย็บด้วยผ้าเนื้ อมันแบ่งออกตามสี ได้แก่ สีแดง
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อมนํ้าตาล ฟ้ า และเทา มีการใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายหัวมังกรสีทอง ซึ่งเป็ นแม่ลายเดียวกับเสื้อ
หุ่นจตุรังคบาท จากนั้นจึงระบายสีตกแต่งรายละเอียดบนลวดลาย สนับข้อมือหุ่นตัดเย็บด้วยผ้า
กํามะหยีส่ ีแดง เดินขอบด้วยกิมเจงและแถบทองเส้นเงินเดี่ยวไม่ปักลวดลาย กรองคอปั กลวดลาย
ไทยประดับด้วยเลื่อมและปุ่ มปูดลักษณะเดียวกับกรองคอจตุรังคบาทพม่า

ภาพที่ 157 หุ่นกระบอกทหารชั้นรองฝ่ ายพม่า
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

เสื้อหุ่นพลธงนํา และพลหลังช้างพม่า
ลักษณะเครื่ องแต่งกาย
คล้ายคลึงกัน โดยแตกต่างกันในส่วนของสีเสื้อหุ่น เสื้อหุ่นพลธงนําด้านในมีลกั ษณะแบบเสื้ อคอจีน
ตัดเย็บด้วยผ้าสีขาวติดกระดุมสีดาํ เดินขอบปกคอเสื้ อด้วยไหมทองถัก ด้านล่างเย็บต่อด้วยผ้าลาย
ตารางคล้ายโสร่ งพม่าสีน้ าํ ตาล เสื้อคลุมด้านนอกตัดเย็บจากผ้ากํามะหยีส่ ีม่วงเข้ม ปั กเดินเส้นขอบ
เสื้อคลุมด้วยแถบทองเส้นเงินคู่ สองแถว ส่วนเสื้อหุ่นพลหลังช้างพม่า ด้านในมีลกั ษณะแบบเสื้ อคอ
จีนตัดเย็บด้วยผ้าสีน้ าํ เงิน และม่วงอ่อน ติดกระดุมโลหะรู ปดอกไม้ฝังเพชรบริ เวณชายข้างด้านขวา
เดินขอบปกคอเสื้อด้วยไหมทองถัก ด้านล่างเย็บต่อด้วยผ้าลายตารางคล้ายโสร่ งพม่าสีน้ าํ เงิน เสื้อ
คลุมด้านนอกตัดเย็บจากผ้ากํามะหยีส่ ีแดงเลือดนก แบบของเสื้ อมีลกั ษณะเดียวกับเสื้อหุ่นพลธงนํา
หุ่นทั้งสองแบบไม่สวมกรองคอและประดับสนับข้อมือ
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เสื้อหุ่นมหาดเล็กพม่า (ถือสัพธน) ลักษณะเสื้อด้านในแบบคอจีนตัด
เย็บจากผ้าสีขาวติดกระดุมผ้าแบบจีนบริ เวณชายข้างด้านขวา ด้านล่างเย็บต่อผ้าเป็ นผ้านุ่งหุ่นพื้นสี
ม่วงลายตารางตรงกลางปั กลายคล้ายดอกไม้ขนาดเล็ก เสื้ อคลุมด้านนอกเป็ นผ้าพื้นสีน้ าํ เงินไม่มี
ลวดลาย ขอบเสื้อคลุมเดินด้วยเส้นแถบเงินและเส้นลูกไม้สีทอง ขอบแขนเสื้ อคลุมบริ เวณข้อมือตัด
เย็บจากผ้าพื้นสีดาํ ลายดอกไม้สีทอง
3. เสื้อหุ่นนางรําชาวเงี้ยว ลักษณะของเครื่ องแต่งกายออกแบบ
ประยุกต์จากเครื่ องแต่งกายพม่าแบบโบราณ สามารถจําแนกออกได้ดงั นี้
เสื้อหุ่นนางรําผมทรงสูง มีเครื่ องแต่งกาย 2 แบบ ได้แก่
เสื้อหุ่นแบบเสื้อคลุม ตัดเย็บจากผ้าอินเดียสีเขียวอ่อนลายทอง เดิน
ขอบด้วยผ้าลายไทยสีแดงที่ประดับขอบลายลูกไม้สวยงาม ขอบเสื้ อคลุมด้านบนปั กลวดลายใบไม้
บนผ้าพื้นสีแดงประดับด้วยห้อยชายยาว ปลายห้อยชายมีลกั ษณะคล้ายพัดจีน ติดหัวเข็มขัด
ประดับอัญมณี เสื้อหุ่นด้านในมีลกั ษณะแบบผ้ากระโจมอก ตัดเย็บจากผ้าพื้นสีดาํ เดินขอบด้านบน
ด้วยผ้าลายไทย คอหุ่นประดับสร้อยเพชรและสร้อยร้อยลูกปั ด ข้อมือหุ่นสวมกําไลร้อยลูกปั ด
เช่นกัน ผ้านุ่งหุ่นมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ผ้าทอลายขวางสีเขียว แดง และผ้าทอสีเทานํ้าเงินขอบสีเขียวต่อ
แถบลายด้วยผ้าอินเดียสีกรมท่า ปั กประดับด้วยเลื่อมและลูกปั ดเพิม่ ความสวยงาม
เสื้อหุ่นแบบคอจีน ตัดเย็บจากผ้าอินเดียสีขาวลายทอง ปกคอเสื้ อปั ก
ประดับลูกปั ดลายดอกไม้ สวมสร้อยคอลูกปั ดสีเขียว ขอบเสื้ อเดินแถบด้วยผ้าลายไทยสีแดงอ่อน
ประดับด้วยปุ่ มปูดชายเสื้อประดับลูกไม้ ผ้านุ่งหุ่นเป็ นผ้าทอพื้นเมืองมี 2 สี ได้แก่ สีกรมท่า และ สี
บานเย็น ผ้านุ่งหุ่นต่อแถบลายด้วยผ้าอินเดียสีบานเย็นลวดลายงดงาม ปั กประดับด้วยเลื่อมและ
ลูกปั ดเพิม่ ความสวยงาม ข้อมือหุ่นสวมกําไลร้อยลูกปั ดเช่นกับเสื้อหุ่นแบบเสื้อคลุม
เสื้อหุ่นนางรํามวยผมปล่อยชาย มีลกั ษณะเครื่ องแต่งกายแบบ
เดียวกัน เสื้อคลุมหุ่นด้านนอกมีสีที่แตกต่างกัน ได้แก่ สีเหลืองอ่อน และสีเหลืองเข้ม ตัดเย็บจากผ้า
บางเดินขอบเสื้อคลุมด้วยแถบทองเส้นเงินคู่ ติดห้อยชายลักษณะคล้ายพัดจีนขนาดเล็กทั้ง 2 ข้าง เสื้อ
หุ่นด้านในมีลกั ษณะแบบผ้ากระโจมอกตัดเย็บจากผ้าไทยสีม่วงลายทอง คอหุ่นประดับผ้าแถบทอง
สวมสร้อยไข่มุก ผ้านุ่งหุ่นตัดเย็บจากผ้าทอพม่าพื้นเมืองลวดลายสวยงามและสีสนั สดใส
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ภาพที่ 158 หุ่นกระบอกนางรําชาวไทยใหญ่

4. เสื้อหุ่นฝ่ ายมอญ มีลกั ษณะเครื่ องแต่งกายคล้ายเสื้อหุ่นพม่า มี
ลักษณะเรี ยบง่ายกว่าแต่มีอตั ลักษณ์แบบเครื่ องแต่งกายชาวมอญ อีกทั้งยังเป็ นการแยกให้เห็นชัดเจน
ถึงลักษณะของหุ่นมอญและหุ่นพม่า เสื้อหุ่นประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ดังนี้
เสื้อหุ่นพระมหาเถรคันฉ่อง และสามเณร มีลกั ษณะเสื้อหุ่นแบบ
ครองผ้าจีวรม้วนลูกบวบ เสื้ อหุ่นด้านในเป็ นถุงผ้าสีน้ าํ ตาลแกมแดง เสื้อหุ่นด้านนอกตัดเย็บเป็ นผ้า
จีวรสีน้ าํ ตาลแกมแดงเช่นกัน จากนั้นจึงนํามาคล้องพันเข้ากับตัวหุ่นคล้ายกับวิธีการครองผ้าของ
พระภิกษุจริ ง หุ่นพระมหาเถรคันฉ่องสวมประคําทําจากไม้ ผ้าคลุมไหล่หุ่นตัดเย็บจากผ้าสีน้ าํ ตาล
เข้ม ส่วนหุ่นสามเณรลักษณะเสื้ อหุ่นแบบเดียวกับพระมหาเถรคันฉ่อง ไม่สวมประคําและคลุมผ้า
คลุมไหล่
เสื้อหุ่นพระยาเกีรยติ ลักษณะเสื้อด้านในตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ ายสีขาว
นวลติดกระดุมโลหะฝังอัญมฌีสีแดง ผ้านุ่งหุ่นมีลกั ษณะเป็ นผ้าทอพื้นเมืองสีน้ าํ ตาลแกมดํา เสื้อ
คลุมด้านนอกตัดเย็บจากผ้าทอสีชมพูโอลด์โรส ( Old Rose) ลวดลายสานสีน้ าํ ตาลและสีเขียว เดิน
ขอบเสื้อคลุมด้วยผ้าพื้นสีดาํ ลวดลายสีทอง
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เสื้อหุ่นพระยาราม ลักษณะเครื่ องแต่งกายคล้ายพระยาเกียรติ เสื้อ
ด้านในตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ ายสีขาวนวลติดกระดุมโลหะฝังอัญมณี สีดาํ ลักษณะผ้านุ่งหุ่นเป็ นผ้าพื้นสี
ม่วงแกมนํ้าเงินเข้ม ลวดลายตารางเส้นสีขาวบริ เวณกลางตารางเป็ นลายดอกไม้ขนาดเล็กสีขาว
เช่นกัน เสื้อคลุมด้านนอกตัดเย็บจากผ้าทอลวดลายสี่เหลี่ยมสีขาวบนพืน้ ผ้าสีแดง เดินขอบเสื้ อคลุม
ด้วยผ้าพื้นสีดาํ ลวดลายสีทองแดง
เสื้อหุ่นศิษย์มหาเถรถือตาลปั ตร เสื้ อด้านในมีลกั ษณะแบบเสื้ อคอตั้ง
ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ ายสีขาวนวล ติดกระดุมโลหะฝังอัญมฌีสีแดงบริ เวณปกคอเสื้ อ 1 เม็ด ผ้านุ่งหุ่นมี
ลักษณะคล้ายโสร่ งลายตารางสีแดงเลือดนก เสื้ อคลุมด้านนอกตัดเย็บจากผ้าฝ้ ายทอสีน้ าํ เงิน
เสื้อหุ่นศิษย์มหาเถรรับผ้าไตร เสื้ อด้านในมีลกั ษณะแบบเดียวกับหุ่น
ศิษย์มหาเถรถือตาลปั ตร ผ้านุ่งหุ่นตัดเย็บจากผ้าสีแดงมีลกั ษณะลายตารางคล้ายโสร่ ง เสื้อคลุมด้าน
นอกตัดเย็บจากผ้าฝ้ ายสีดาํ ทอเดินขัดเส้นด้วยด้ายสีขาว

ภาพที่ 159 หุ่นกระบอกพระมหาเถรคันฉ่อง และสามเณร
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ภาพที่ 160 หุ่นกระบอกพระยาเกีรยติ และ พระยาราม
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 161 หุ่นกระบอกศิษย์มหาเถร
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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5. เสื้อหุ่นตัวตลก หรื อ ตัวกากฝ่ ายพม่า มีลกั ษณะเสื้อหุ่นคล้ายเครื่ อง
แต่งกายชาวบ้านพม่าแบบโบราณ ได้แก่
เสื้อหุ่นกรรมการไก่พม่า สวมเสื้อคลุมลักษณะเปิ ดอกและลําตัว
เช่นเดียวกับทนายอุม้ ไก่ฝ่ายไทย บริ เวณหน้าอกและหน้าท้องเป็ นสีเดียวกับสีของใบหน้าหุ่น มีการ
วาดลวดลายยันต์ภาษาพม่าสีดาํ ลงบนหน้าอกและหน้าท้อง ยันต์เหล่านี้ดดั แปลงลวดลายการสัก
ยันต์ชาวพม่าในเอกสารภาพของชาวต่างชาติ คอหุ่นพันด้วยผ้าพันคอลายตารางสีเขียวและนํ้าเงิน
เสื้อคลุมหุ่นตัดเย็บจากผ้าทอสีเหลืองไพลลายตาราง ลักษณะของผ้านุ่งหุ่นคล้ายผ้าโสร่ งพม่าลาย
ตารางสีเขียว และสีสม้
เสื้อหุ่นทนายอุม้ ไก่พม่า เสื้อหุ่นลักษณะแบบเสื้อพม่ามีคอปกแบบ
คอจีน ตัดเย็บด้วยผ้าพื้นสีเทาอ่อน ติดกระดุมข้างทําจากไม้ดา้ นขวา ผ้านุ่งหุ่นมีลกั ษณะแบบผ้าโสร่ ง
พม่าลายตารางสีขาวและสีเขียว

ภาพที่ 162 หุ่นกระบอกตัวตลก (ตัวกาก) ฝ่ ายพม่า

1.2.2 รู ปแบบของมือหุ่น อาวุธ และอุปกรณ์ในมือหุ่น
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายเป็ นหุ่นกระบอกที่มีความสวยงามและสมจริ งในทุก
รายละเอียด จักรพันธุ์ ได้กาํ หนดขนาดของตัวของหุ่นกระบอกให้มีลกั ษณะใกล้เคียงมนุษย์มาก
ที่สุด โดยย่อขนาดหุ่นจากสัดส่วนของมนุษย์ ดังนั้น อาวุธ และอุปกรณ์ในมือหุ่นจึงมีขนาด สัดส่วน
และรายละเอียดที่สมจริ งตามที่จกั รพันธุไ์ ด้กาํ หนดไว้
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1.2.2.1 ลักษณะของมือหุ่น ลักษณะมือหุ่นตะเลงพ่ายมีหลายลักษณะแบบ
เนื่องจากทําการแสดงแบบหุ่นไทย จึงต้องอาศัยการร่ ายรําเลียนแบบให้ใกล้เคียงท่าทางของมนุษย์
มากที่สุด ลักษณะของมือหุ่นจึงมีรูปแบบมือที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะและบทบาทของหุ่น
ในแต่ละตัว มือหุ่นตะเลงพ่ายสามารถขยับและหยิบจับสิ่งของได้ใกล้เคียงกับมือของมนุษย์อนั เป็ น
ลักษณะพิเศษของหุ่นชุดนี้เช่นกัน วัสดุที่ใช้ในการสร้างมือหุ่นชุดนี้ได้มีการทดลองและพัฒนาวัสดุ
ที่ใช้ทาํ นิ้วมือหุ่นเรื่ อยมา โดยการทดลองสร้างนิ้วมือหุ่นจากอีพอ๊ กซี่ อะลูมิเนียม เรซิ่น และพลา
สติคแบบฉีดขึ้นรู ป มือหุ่นชุดนี้มีส่วนประกอบของมือ 3 ส่วน ได้แก่ นิ้วหุ่น มือหุ่น และข้อมือหุ่น
หลังจากนําส่วนประกอบมาประกอบเข้าเป็ นมือหุ่นขั้นต่อไปคือการปิ ดกระดาษลงสีพลาสติคสีขาว
ทาภายนอกและขัดแต่งผิวด้วยกระดาษทรายเป็ นขั้นตอนสุดท้ายเช่นเดียวกับการสร้างหัวหุ่น
หลังจากนั้นทําการยึดมือหุ่นกับไม้ตะเกียบซึ่ง จักรพันธุไ์ ด้กาํ หนดมาตราฐานไม้ตะเกียบให้มีขนาด
ความยาว 49.5 เซนติเมตร วัดจากข้อมือหุ่น ซึ่งมีขนาดยาวกว่าไม้ตะเกียบหุ่นแบบรุ่ นเก่า ทําให้มี
ความคล่องตัวในการเชิดมากยิง่ ขึ้น ลักษณะของมือหุ่นสามารถจําแนกออกได้ ดังนี้

ภาพที่ 163 นิ้วมือหุ่นขนาดต่างๆ สร้างจากพลาสติกฉี ดขึ้นรู ป
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 164 มือหุ่นแบบมือรําขนาดต่างๆ
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 165 มือหุ่นแบบมือกําถาวร สร้างจากวัสดุที่แตกต่างกัน ได้แก่ เรซิ่ น (ด้านบน) เรซิ่ นยาง (ด้าน
ล่าง)
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 166 ข้อมือหุ่นสร้างจากวัสดุที่แข็งแรง ได้แก่ เรซิ่ นแบบแข็ง และอะลูมิเนียม (สําหรับมือหุ่นแบบ
กําถาวร)
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

1. มือรําแบบชี้นิ้ว มีลกั ษณะแบบมือตั้งวงรํา ใช้ในบทบาทการรํา
แบบชี้นิ้ว โดยนิ้วชี้มีลกั ษณะแบบชี้คา้ งไม่สามารถขยับได้ ส่วนนิ้วมืออีกสามนิ้วมีลกั ษณะเป็ นข้อ
ต่อนิ้วละสามข้อคล้ายนิ้วมนุษย์ สร้างจากเรซิ่นขัดแต่งได้รูปทรง มือรําแบบชี้นิ้วเป็ นลักษณะมือของ
หุ่นพระมหาธรรมราชา และพระเจ้านันทบุเรง

ภาพที่ 167 มือหุ่นแบบมือรําชี้น้ิว
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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2. มือรําแบบจีบนิ้ว มีลกั ษณะแบบมือตั้งวงรําใช้ในบทบาทร่ ายรํา
นิ้วทุกนิ้ว (ยกเว้นนิ้วโป้ ง) มีลกั ษณะโค้งงอคล้ายมือรําสร้างจากพลาสติคแบบฉีดขึ้นรู ป แบ่งขนาด
ตามลักษณะของหุ่น ได้แก่ นิ้วมือพระ และนิ้วมือนางซึ่งมีขนาดต่างกัน มือรําแบบจีบนิ้วเป็ น
ลักษณะมือของหุ่นพระนางสุพรรณกัลยา พระยาเกีรยติ พระยาราม เทวดานางฟ้ า สนมนางใน และ
นางรําชาวไทยใหญ่

ภาพที่ 168 มือหุ่นแบบมือรําจีบนิ้ว
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

3. มือกําแบบเคลื่อนไหวได้ มี 2 ลักษณะ ได้แก่
มือกําลักษณะเคลื่อนไหวแบบมือตั้งวงรํา ใช้ในบทบาทร่ ายรําและ
หยิบจับสิ่งของ นิ้วทุกนิ้ว (ยกเว้นนิ้วโป้ ง) มีขอ้ ต่อนิ้วมือนิ้วละสามข้อคล้ายนิ้วมนุษย์ อยูใ่ นลักษณะ
มือรําสร้างจากเรซิ่นขัดแต่งรู ปทรง เป็ นลักษณะมือของ สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเอกาทศรถ
สมเด็จพระมหาอุปราชา และหุ่นนายทหาร
มือกําลักษณะเคลื่อนไหวแบบมือธรรมดา ใช้ในบทบาทร่ ายรํา
เจรจา และหยิบจับสิ่งของ นิ้วทั้งสี่นิ้ว (ยกเว้นนิ้วโป้ ง) มือหุ่นสร้างจากเรซิ่นขัดแต่งรู ปทรงหล่อเรี ยง
ติดกัน มือกําแบบลักษณะนี้มีขนาดที่แตกต่างกัน โดยแบ่งลักษณะตามมือของผูใ้ หญ่และเด็ก มือกํา
ลักษณะเคลื่อนไหวแบบมือธรรมดาเป็ นลักษณะมือของ พระมหาเถรคันฉ่อง สามเณร ศิษย์พระมหา
เถร เสนาอํามาตย์ฝ่ายไทย และเสนาพม่า ฯลฯ
4. มือกําแบบเคลื่อนไหวไม่ได้ (กําถาวร) มีลกั ษณะแบบมือกําไม่
สามารถขยับได้มือหุ่นสร้างจากเรซิ่น และเรซิ่นยางขัดแต่งรู ปทรง มือหุ่นลักษณะนี้ใช้สาํ หรับมือ
ด้านซ้ายและด้านขวาหยิบจับอาวุธและสิ่งของๆ หุ่น เช่น หุ่นตัวเอก ตัวรองฝ่ ายบู๊ มือกําอาวุธข้าง
ซ้าย หุ่นขุนนางเชิญเครื่ องสูง มีลกั ษณะมือกําสิ่งของทั้ง 2 ข้าง ทหารชั้นรอง และทหารมีลกั ษณะมือ
กําอาวุธรู ปแบบ ต่างๆ ฯลฯ มือกําแบบเคลื่อนไหวไม่ได้ สามารถถอดเปลี่ยนอาวุธและสิ่งของได้
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ภาพที่ 169 มือหุ่นแบบเคลื่อนไหวสามารถกําได้ อยูใ่ นลักษณะมือตั้งวงรํา
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์โปษยกฤต)

ภาพที่ 170 มือหุ่นลักษณะกําแบบมือธรรมดา
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 171 มือหุ่นลักษณะกําแบบกําถาวร
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

1.2.2.2 ลักษณะอาวุธของหุ่น จักรพันธุ์ และคณะได้ทาํ การศึกษารู ปแบบ
สรรพวุธ ประจําตัวทหาร แบบโบราณเพือ่ ประดับหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย โดยอาศัยข้อมูลจาก
พิพธิ ภัณฑ์ ภาพจิตรกรรมไทย และหนังสืออาวุธโบราณของไทยและต่างประเทศ เพือ่ เป็ นแนวทาง
ในการสร้างอาวุธหุ่นให้สมจริ ง จักรพันธุ์ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับขนาดและสัดส่วนของอาวุธที่ใช้
ในหุ่นชุดนี้ โดยให้อาวุธมีขนาดที่เหมาะสมกับสัดส่วนของหุ่นอย่างสมจริ ง แตกต่างจากลักษณะ
อาวุธหุ่นกระบอกแบบโบราณที่มีขนาดเล็กกว่าสัดส่วนของหุ่นกระบอก อาวุธที่ปรากฏในหุ่น
ตะเลงพ่ายมีดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 172 อาวุธหุ่นต้นแบบสร้างจากไม้
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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1. อาวุธฟันแทง ประกอบด้วย
ดาบ เป็ นอาวุธที่ใช้รบในระยะประชิดตัว ดาบไทยมีอยูด่ ว้ ยกัน 4
แบบคือดาบหัวบัว ดาบหัวตัด ดาบหัวปลาหลด ดาบหัวปลาซิว มีลกั ษณะแตกต่างกันตามตําแหน่ง
และฐานะของผูใ้ ช้ ในประเทศไทยมีการใช้ดาบในการรบตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นต้นมา
อานุภาพของดาบอยูท่ ี่กาํ ลังของผูใ้ ช้เป็ นสําคัญ ดาบมีส่วนประกอบสําคัญ คือ ตัวดาบ กระบังดาบ
ด้ามดาบ22 ลักษณะดาบของหุ่นตะเลงพ่ายปรากฏแบบอื่นเพิม่ เติม ได้แก่ ดาบหน้าลูกไก่ ฯลฯ ดาบ
หุ่นสามารถจําแนกออกได้ดงั นี้

ภาพที่ 173 ภาพร่ างดาบลักษณะต่างๆ ร่ างโดย วัลลภิศร์
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

พระแสงดาบหุ่นสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ
ดาบและฝักดาบสร้างจากเรซิ่น ด้ามดาบมีที่ข้นั มือทั้งด้านบนและล่าง บริ เวณด้ามจับพันด้วยผ้า
สักหลาดเพือ่ ให้มือหุ่นจับชักดาบได้สะดวก รวมถึงไม่ทาํ ให้ดาบหลุดจากมือหุ่น ปลายของด้ามดาบ
มีลกั ษณะคล้ายหัวบัว ใบดาบปิ ดด้วยแผ่นเงินเปลว พระแสงดาบหุ่นสมเด็จพระนเรศวรปิ ดด้วยแผ่น
22

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม, อาวุธโบราณของไทย, เข้าถึงเมื่อ 31
ตุลาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.wangdermpalace.org/exhibition/weapon/thai_stabbing.
html
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ทองคําเปลว และพระแสงดาบหุ่นสมเด็จพระเอกาทศรถปิ ดด้วยแผ่นเงินเปลว ฝักดาบถักร้อยสาย
ดาบด้วยเชือกสีแดงสวยงามทั้ง 2 เล่ม
ดาบหุ่นนายทหาร มีลกั ษณะคล้ายพระแสงดาบของสมเด็จพระ
นเรศวร และ ดาบสมเด็จพระเอกาทศรถ ฝักดาบสร้างจากไม้และเรซิ่น ด้ามดาบไม่มีที่ข้นั มือ บริ เวณ
ด้ามจับพันด้วยผ้าสักหลาดเพือ่ ให้มือหุ่นจับชักดาบได้สะดวก ดาบหุ่นนายทหารระบายด้วยสี
นํ้าตาล ปลายด้ามดาบ รวมถึงข้อของฝักดาบปิ ดด้วยแผ่นทองและเงินเปลว ฝักดาบถักร้อยสายดาบ
ด้วยเชือกสีแดงเช่นเดียวกัน
ดาบทหารชั้นรอง สร้างจากวัสดุประเภทไม้ไผ่เหล่าขึ้นรู ปเป็ นทรง
ดาบลักษณะต่างๆ ไม่มีฝักดาบ เนื่องจากหุ่นกระบอกทหารฝ่ ายต่างๆ จําเป็ นต้องประดับดาบเป็ น
จํานวนมาก จักรพันธุ์ และคณะจึงทําการถอดพิมพ์ดาบลักษณะต่างๆ แล้วจึงหล่อด้วยเรซิ่นเพือ่ ช่วย
ประหยัดเวลาในการสร้างเมื่อได้ดาบที่หล่อเสร็จแล้วจึงขัดแต่งให้ได้รูปทรง ระบายสีที่ดา้ มดาบด้วย
สีน้ าํ ตาล จากนั้นปิ ดแผ่นเงินเปลว หรื อทาสีเงินที่ใบดาบให้สมจริ งเป็ นขั้นตอนสุดท้าย
พระขรรค์ เป็ นอาวุธมีคมลักษณะคล้ายดาบ มีคมสองด้านตรงกลาง
คอด พระขรรค์ ในหุ่นตะเลงพ่ายเป็ นอาวุธของ หุ่นสมเด็จพระนเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ
ในฉากสูจ้ ระเข้และฉากทํานายฝัน พระขรรค์และฝักสร้างจากเรซิ่น ด้ามพระขรรค์มีลกั ษณะยาวไม่
มีที่ข้นั มือบริ เวณด้ามจับพันด้วยผ้าสักหลาดเพือ่ ให้มือหุ่นจับชักดาบ
พระขรรค์ปิดด้วยแผ่น
ทองคําเปลว ฝักพระขรรค์ถกั ร้อยสายด้วยเชือกสีแดง ฝักสามารถถอดออกจากมือหุ่นได้
กระบี่ เป็ นอาวุธของหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชาชุดลําลอง ลักษณะ
ของกระบี่ออกแบบขึ้นใหม่มีลกั ษณะสวยงามและแปลกตา ปลายด้ามกระบี่คล้ายกล้องยาสูบ ด้าม
กระบี่มีที่ข้นั มือทั้งด้านบนและล่าง บริ เวณด้ามจับพันด้วยผ้าสักหลาดเพือ่ ให้มือหุ่นจับชักดาบได้
สะดวก รวมถึงไม่ทาํ ให้ดาบหลุดจากมือหุ่น เล่มกระบี่ปิดด้วยแผ่นเงินเปลว ฝักกระบี่มีลกั ษณะเรี ยว
ถักร้อยสายกระบี่ดว้ ยเชือกสีแดง ปลายฝักติดห่วงร้อยพูส่ ีแดง ด้ามและฝักกระบี่ปิดทองคําเปลว
หอก เป็ นอาวุธที่ใช้รบในระยะประชิดตัวอีกแบบหนึ่งมี 2 ชนิด คือ
หอกมีกระบังและไม่มี กระบัง มีความยาวตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป หอกมีหลายชนิดได้แก่ หอกซัด
หอกใบพาย หอกใบข้าว23 หุ่นทหารชั้นรองและพลทหารถือหอกแบบใบข้าว วัสดุที่ใช้สร้างใบหอก
ได้แก่ เรซิ่น ปิ ดด้วยแผ่นเงินเปลวให้ดูสมจริ ง ด้ามหอกสร้างจากไม้ไผ่เหลาและขัดแต่งให้ได้
รู ปทรง จากนั้นระบายสีน้ าํ ตาลเป็ นขั้นตอนสุดท้าย

23
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ง้าวและของ้าว (พระแสงของ้าว) อาวุธทั้งสองชนิดนี้เป็ นอาวุธ
ประเภทเดียวกัน แต่แตกต่างกันตรงที่ของ้าวจะมีขอสําหรับสับช้างติดอยูบ่ นตัวง้าว ส่วนใหญ่การใช้
อาวุธชนิดนี้ มักใช้ในการรบบนหลังช้าง 24 ของ้าว หรื อ พระแสงของ้าวในหุ่นตะเลงพ่ายแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท มีลกั ษณะการใช้งาน และการสร้างที่แตกต่างกัน ดังนี้
ของ้าว หรื อ พระแสงของ้าว หุ่นตัวรํา ใช้สาํ หรับหุ่น สมเด็จพระ
นเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระมหาอุปราชา และ หุ่นนายทหารในฉากตรวจพล ขอ
ง้าว และด้ามสร้างจากไม้ท้งั หมด ใบง้าวและขอปิ ดด้วยแผ่นเงิน ส่วนคอง้าวปิ ดทองคําเปลว ด้ามขอ
ง้าวระบายด้วยสีดาํ ปลายด้ามปิ ดทองคําเปลว ด้ามของ้ามมีที่ข้นั มือด้านบนบริ เวณปลายของคอง้าว
และด้านล่างติดกับปลายง้าว เพือ่ ให้หุ่นสามารถรํา และรู ดง้าวโดยไม่หลุดออกจากมือหุ่น
ของ้าว หรื อ พระแสงของ้าวหุ่นตัวออกรบ ใช้สาํ หรับหุ่น สมเด็จพระ
นเรศวร และ สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระมหาอุปราชา และหุ่นนายทหารในฉากออกรบบน
หลังช้าง ซึ่งจําเป็ นต้องมีการต่อสูฟ้ าด และฟันอย่างแรง ของ้า วจึงจําเป็ นต้องสร้างจากวัสดุที่คงทน
ใบและขอของง้าวสร้างจากโพลิ เมอร์ (Polymer) โดยการเหลาให้ได้ลกั ษณะ จากนั้นจึงทําการเจีย
และขัดแต่งให้รูปทรงของอาวุธปิ ดด้วยแผ่นเงินและแผ่นทองตามส่วนต่างๆ คล้ายของ้าวตัวรํา ด้าม
ของของ้าวสร้างจาก กราไฟต์ (Graphite) สีดาํ ปิ ดทองบริ เวณปลายด้ามง้าว
2. เครื่ องป้ องกันอาวุธ ประกอบด้วย
ดั้ง มีลกั ษณะคล้ายกาบกล้วย ใช้ป้องกันอาวุธของข้าศึกในการรบ
แบบประชิดตัว มีขนาดกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 100 เซนติเมตร มักจะใช้คู่กบั
ดาบ เรี ยกว่า ดาบดั้ง 25 วัสดุที่ใช้สร้างดั้งของหุ่นตะเลงพ่าย ได้แก่ เรซิ่น หล่อเป็ นโครงของดั้ง จาก
นั้นหุ่มด้วยผ้าสีดาํ พิมพ์ลวดลายสีทอง รู ปแบบลวดลายของดั้งหุ่นมีลกั ษณะต่างกัน ได้แก่ ดั้งทหาร
ฝ่ ายไทยมีลกั ษณะการออกแบบผูกลวดลายไทย กรอบด้านในกลางดั้งเป็ นลายยันต์ และดั้งทหารฝ่ าย
พม่ามีลกั ษณะการออกแบบผูกลวดลายพญานาคพันกัน
เขน เป็ นเครื่ องป้ องกันอาวุธเช่นเดียวกับดั้ง มีลกั ษณะกลมตรงกลาง
นูนคล้ายกระทะ ทําด้วยหวายสาน หนังสัตว์ หรื อโลหะ มักใช้คู่กบั ดาบ เรี ยกว่า ดาบเขน 26 เขนของ
หุ่นตะเลงพ่ายถูกใช้สาํ หรับพลทหาร วัสดุที่ใช้สร้างเขนได้แก่ เรซิ่น หล่อเป็ นโครง จากนั้นระบาย
ด้วยสีอะคลิลิคสีดาํ วาดลวดลายไทยสีทองรู ปหัวสิงห์คาบดาบ
24
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โล่ เป็ นเครื่ องป้ องกันอาวุธเช่นเดียวกับดั้ง มีลกั ษณะเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบนๆ ทําด้วย หนังสัตว์ ใช้คู่กบั ดาบ เรี ยกว่า ดาบโล่ หรื ออาจใช้กบั หอก แหลน
หลาว ก็ได้ ทหารที่ประจําอยูใ่ นหน่วยรบที่ถือโล่ เรี ยกว่า "พลโล่"27 โล่ของหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมี
ขั้นตอนในการสร้างเช่นเดียวกับขั้นตอนการสร้างดั้ง ลักษณะของโล่และลวดลายของแต่ละฝ่ ายมี
ลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ โล่ทหารฝ่ ายไทยมีลกั ษณะโครงโล่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ออกแบบผูก
ลวดลายไทยลายดอกพุตตาล และโล่ทหารฝ่ ายพม่ามีลกั ษณะลักษณะโครงโล่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ด้านบนและล่างของโล่มีลกั ษณะเว้าโค้งตรงกลาง ออกแบบผูกลวดลายรู ปสัตว์มงคลเปี ยนซะยูป้า
3. อาวุธยิง ประกอบด้วย
ปื นเล็ก มีใช้ครั้งแรกในสมัยอยุธยาเช่นกัน ชนิดที่ใช้กนั แพร่ หลาย
ได้แก่ ปื นคาบชุด ปื นคาบศิลา และปื นนกสับ ทั้งสามชนิดนี้มีความแตกต่างตรงกลไกในการ
ยิง "ปื นคาบชุด" เป็ นอาวุธขั้นพื้นฐาน ผลิตขึ้นในยุโรปเมื่อประมาณ พ.ศ. 1993 "ปื นคาบศิลา" ปื น
ชนิดนี้มีระบบติดไฟ และถูกพัฒนามาจากปื นคาบชุด ส่วน "ปื นนกสับ" เป็ นปื นที่มีการ ปรับปรุ ง
รู ปแบบมาจากปื นคาบศิลา 28 ปื นถูกประดับไว้กบั หุ่นพลปื นฝ่ ายไทยมีลกั ษณะแบบ ปื นคาบศิล า
สร้างต้นแบบจากของจริ งโดยพานท้ายด้ามปื นสร้างจากไม้ ลํากล้องสร้างจากท่ออะลูมิเนียม ถอด
แบบด้วยเรซิ่น
1.2.2.3 ลักษณะอุปกรณ์ในมือหุ่น เพือ่ ความงดงามและสมจริ ง จักรพันธุ์
และคณะได้ทาํ การสร้าง อุปกรณ์ ลักษณะต่างๆ เพือ่ ใช้ประดับมือหุ่นตัวประกอบที่ใช้ในการออก
ฉากสําคัญต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เครื่ องสูง คือ สิ่งที่ใช้เพือ่ แสดงพระอิสริ ยยศของพระมหากษัตริ ย ์
หรื อพระราชวงศ์ เครื่ องสูง มักใช้ในการเสด็จเป็ นกระบวน เช่น กระบวนพยุหยาตรา 29 เครื่ องสูงใน
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายปรากฏในฉากขบวนส่งเสด็จพระนางสุพรรณกัลยาไปเมืองหงสาวดี โดย
จักรพันธุไ์ ด้แรงบันดาลใจกระบวนพยุหยาตรา และลักษณะของเครื่ องสูงจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
พระที่นงั่ พุทไธสวรรย์เป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องสูง ซึ่งประกอบด้วย
ฉัตร 5 ชั้น มีรูปคล้ายร่ มซ้อนกันขึ้นไปเป็ นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็ก
กว่าชั้นล่าง ลดหลัน่ กันไปโดยลําดับ สําหรับแขวน ปั ก ตั้ง หรื อเชิญเข้ากระบวนแห่เป็ นเกียรติยศ
27

เรื่ องเดียวกัน.
28
เรื่ องเดียวกัน.
29
ราชบัณฑิตยสถาน, เครื่องสู ง, เข้าถึงเมื่อ 31 ตุลาคม 2556 เข้าถึงได้จาก
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=2695
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ฉัตร 5 ชั้นในขบวนส่งเสด็จหุ่นพระนางสุพรรณกัลยามีท้งั สิ้น 12 อัน ยอดฉัตรสร้างจากเรซิ่นปิ ด
ทอง ขอบฉัตรเป็ นลวดลายไทยโดยสร้างแม่แบบจากสีโป๊ วกดลวดลาย ถอดแม่พมิ พ์ซิลิโคน จากนั้น
หล่อด้วยเรซิ่น ปิ ดทองประดับเลื่อมเพือ่ ความสวยงาม ผ้าฉัตรตัดเย็บจากผ้าโปร่ งมี 2 สี ได้แก่ ฉัตร
ผ้าสีแดงเดินขอบชายด้วยแถบทองและผ้าสีเขียว และฉัตรผ้าสีเขียวเดินขอบชายด้วยแถบทองและผ้า
สีแดง ด้ามฉัตรสร้างฉากแท่งอะลูมิเนียมที่มีความคงทนแข็งแรง
พัดโบก ใช้สาํ หรับโบกลมถวายพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่งประทับ ณ ที่สูง
ใช้ในขบวนส่งเสด็จหุ่นพระนางสุพรรณกัลยามีท้งั สิ้น 1 อัน
บังสูรย์ เป็ นเครื่ องบังแดดขนาดใหญ่ คล้ายรู ปใบโพธิ์ ชั้นในขบวน
ส่งเสด็จหุ่นพระนางสุพรรณกัลยามีท้งั สิ้น 1 อัน
บังแทรก สําหรับใช้ในริ้ วขบวนพิธีแห่ รู ปแบนกลม มีขอบรู ป หยัก
คล้ายใบสาเกโดยรอบ และมียอดแหลม สําหรับปั กหรื อแห่เสด็จพระราชดําเนินระ ห่ วางฉัตร 5 ชั้น
ใช้ในขบวนส่งเสด็จหุ่นพระนางสุพรรณกัลยามีท้งั สิ้น 4 อัน
จามร เดิมเป็ นแส้ทาํ ด้วยขนจามรี มีดา้ มยาว สําหรับเจ้าพนักงานเชิญ
ถือปั ดในเวลาประทับอยูเ่ บื้องสูง จามรเป็ นแส้ จึงมีปลอกหนัง คล้ายนํ้าเต้าแบนสวมภายนอก ต่อมา
ตัวแส้ขนจามรี ขาดหายไป จึงมีแต่ปลอกติดอยู่
พัดโบก บังแทรก บังสูรย์ และจามร ในหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมี
ขั้นตอนในการสร้างลักษณะเดียวกัน โครงของเครื่ องสูงเหล่านี้สร้างจากเรซิ่นหล่อให้ได้ตาม
ลักษณะรู ปทรงของเครื่ องสูงเหล่านั้น จากนั้นจึงบุดว้ ยผ้าพิมพ์ลวดลายไทยสีทองบนผ้าพื้นสีแดงทั้ง
สองด้าน ประดับด้วยเลื่อมเพิม่ ความสวยงาม ด้ามของเครื่ องสูงเหล่านี้สร้างจากแท่งอะลูมิเนียม
เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 174 เครื่ องสูงแบบต่างๆ ในขบวนส่งเสด็จพระนางสุพรรณกัลยา
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2. ตาลปั ตร และผ้าไตรของพระมหาเถรคันฉ่อง จําลองย่อส่วนจาก
เครื่ องสังฆภัณฑ์ ตาลปั ตรสร้างจากวัสดุจริ งทั้งหมด เช่น ใบตาลปั ตรสร้างจากใบปาล์มแห้งหุม้ ขอบ
ด้วยผ้ากํามะหยีส่ ีแดง ด้ามและฐานตาลปั ตรสร้างจากไม้ชิงชันเคลือบด้วยนํ้ายาชักเงา คอ ปลายด้าม
บัวหัวเสา และปุ่ มรองฐานตาลปั ตรสร้างจากงาช้าง ผ้าไตรตัดเย็บจากผ้าลักษณะเดียวกันกับเสื้อหุ่น
พระมหาเถร ผ้ารัดอกคาดผ้าไตรสีน้ าํ ตาลแดง พับและเย็บคล้ายมีลกั ษณะคล้ายผ้าไตรจริ ง
3. สัพธน (ร่ ม) เป็ นอุปกรณ์ประดับมือหุ่นทหารมหาดเล็ก ใช้กางใน
ฉากการเสด็จของหุ่นตัวเอก สัพธนของสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระมหาอุปราชา ตัดเย็บจาก
ผ้าอินเดียสีทองลวดลายสวยงาม สัพธนของสมเด็จพระเอกาทศรถตัดเย็บจากผ้าอินเดียสีม่วงทอง
โครงร่ มสร้างจากไม้ คันร่ มระบายสีแดง โดยมีตน้ แบบจากร่ มจริ งทําให้สามารถบังคับก้างเข้าและ
ออกได้ ก้านคันร่ มฝ่ ายพม่าตกแต่งเป็ นปล้องข้อปิ ดทอง ยอดสร้างต้นแบบจากไม้กลึงถอดแบบเร
ซิ่นปิ ดทอง ยอดสัพธนฝ่ ายไทยมีลกั ษณะคล้ายดอกบัว และสัพธนฝ่ ายพม่ามีลกั ษณะซ้อนเป็ นชั้นๆ
4. พระสุวรรณภิงคาร (หม้อนํ้าทองคํา) มีลกั ษณะคล้ายคนโทนํ้าวาง
บนพานแว่นฟ้ า ปรากฏในฉากสมเด็จพระนเรศวรทรงหลัง่ นํ้าทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ พระ
สุวรรณภิงคารสร้างแม่แบบจากไม้กลึงขึ้นรู ป ถอดพิมพ์ดว้ ยซิลิโคน หล่อด้วยเรซิ่น ปิ ดทองคําเปลว
เป็ นขั้นตอนสุดท้าย ใต้พานแว่นฟ้ ายึดติดด้วยแท่งไม้กลึงสําหรับมือหุ่นทหารมหาดเล็กถือ
5. ช่อใบไม้เงิน ใบไม้ทอง เป็ นอุปกรณ์ประดับมือหุ่นนางรําชาวไทย
ใหญ่ ใบไม้ประดิษฐ์จากผ้าสีเงินและทอง ด้ามมีลกั ษณะคล้ายดอกบัวบานสร้างจากเรซิ่นปิ ดด้วย
ทองคําเปลว
6. ธงปลายหอก เป็ นอุปกรณ์ประดับมือหุ่นทหารชั้นรองถือธงและ
พลธงนํา ปลายธงประดับหอกใบข้าวสร้างจากเรซิ่นปิ ดด้วยแผ่นเงิน ด้ามธงสร้างจากแท่ง
อะลูมิเนียม พื้นธงมีลกั ษณะสามเหลี่ยม และริ้ วธงยาว มีสีแตกต่างกันในแต่ละฝ่ าย เช่น ธงปลาย
หอกทหารฝ่ ายไทยมีพ้นื ธงสีแดง ริ้ วธงสีเขียว และธงปลายหอกทหารฝ่ ายพม่ามีพ้นื ธงสีม่วง ริ้ วธงสี
แดง ส่วนพลธงนํา ฝ่ ายไทยมีพ้นื ธงสีแดง และพลธงนํา ฝ่ ายพม่ามีพ้นื ธงสีเขียวไม่มีริ้วธง
7. บ้องกัญชา เป็ นอุปกรณ์ในมือข้างขวาของหุ่นทนายอุม้ ไก่ฝ่ายไทย
สร้างจากต้นไผ่ขนาดเล็กโดยเลือกรู ปทรงที่มีลกั ษณะคล้ายบ้องยา ทาสีน้ าํ ตาลแดงเคลือบเงา ภายใน
บ้องกัญชาติดแผงวงจรหลอดไฟคล้ายกับกล้องยาสูบของสมเด็จพระมหาอุปราชา
1.3 ลักษณะของกลไกและการเคลื่อนไหวของหุ่น
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมีกลไกเพือ่ ให้หุ่นร่ ายรําและกระทํากริ ยาเลียนแบบท่าทาง
ให้คล้ายคลึงมนุษย์มากที่สุด โดย จักรพันธุ์ และคณะได้พฒั นาลักษณะกลไกการเคลื่อนไหวหุ่นให้
ซับซ้อนขึ้น รวมถึงกลเม็ดของกลไกที่มีความแปลกใหม่ สมจริ ง สามารถสร้างความประทับใจ
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ให้แก่ผชู ้ มได้เป็ นอย่างดี ลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 2 ส่วน คือ
1.3.1 การเคลื่อนไหวส่วนหัวหุ่น
ระบบกลไกการเคลื่อนไหวหัวหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย มีลกั ษณะเดียวกับหุ่น
กระบอกสามก๊ก จักรพันธุ์ และคณะสร้างกลไกหุ่นกระบอกชุดนี้ในส่วนคอหุ่นให้หมุนได้โดยการ
สร้างแกนในของหุ่นซึ่งสร้างจากท่ออะลูมิเนียมขนาดประมาณ 3-4 หุล ยึดติดกับหัวหุ่นแบบถาวร
จากนั้นจึงนําหัวหุ่นที่ยดึ ติดอย่างแน่นหนามาเสียบลงในตัวกระบอกที่ประกอบไหล่หุ่นเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว ในส่วนของตัวกระบอกมีการฉลุช่องสีเหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 3 x 1.5 เซนติเมตร
วัดจากตัวกระบอกขึ้นมาประมาณ 12 เซนติเมตร เพือ่ ใช้ในการยึดปุ่ มบังคับคอหุ่นกับแกนในหัวหุ่น
โดยใช้น๊อตเกรี ยวในการยึดปุ่ มบังคับ ด้านบนและด้านล่างของปุ่ มบังคับหัวหุ่นมีการยึดน๊อตเกรี ยว
ใช้ในการขึงหนังยางเพือ่ ให้ปุ่มบังคับหัวหุ่นและหัวหุ่นเคลื่อนที่กลับตําแหน่งเดิมเมื่อบังคับ
เรี ยบร้อยแล้ว ลักษณะการบังคับหมุนคอหุ่นทําโดยการเลื่อนปุ่ มบังคับหัวหุ่นเมื่อต้องการให้หุ่นหัน
หน้าไปทางซ้ายต้องทําการเลื่อนปุ่ มไปทางขวาและเมื่อต้องการให้หุ่นหันหน้าไปทางขวาต้องทํา
การเลื่อนปุ่ มไปทางซ้ายเช่นเดียวกับหัวหุ่นสามก๊ก (ดูภาพที่ 77)
กลไกการขยับปาก ซึ่งใช้ในหุ่นตัวตลก (ตัวกาก) ที่ตอ้ งมีบทเจรจาของหุ่น
ตะเล่งพ่าย มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงลักษณะกลไกที่ใช้ในการขยับปากเพือ่ สะดวกต่อการเชิด
หัวของหุ่นตัวกากจะถูกผ่าบริ เวณปากหุ่นจากริ มฝี ปากล่างจนถึงคางหุ่น จากนั้นเสริ มชิ้นส่วนของ
ปากด้านในสําหรับการยึดปากหุ่นกับหัวหุ่นเข้าหากันด้วยสลักอะลูมิเนียมซึ่งใช้เป็ นจุดหมุนในการ
ขยับปากหุ่น จากนั้นจึงใช้สปริ งโลหะซ่อนไว้บริ เวณปากหุ่นที่ผา่ ออกโดยยึดสปริ งเข้ากับปากหุ่น
และสลักไม้ที่ฝังไว้ในหัวหุ่นใกล้บริ เวณหูหุ่น ร้อยสายเชือกบังคับปากหุ่นเข้ากับชิ้นส่วนเสริ มของ
ปากด้านในจากนั้นจึงโยงเชือกพาดผ่านสลักไม้ที่ฝังไว้ในหัวหุ่นด้านบน ร้อยเชือกผ่านรู ของแกน
หัวหุ่นและกระบอกหุ่นที่เจาะไว้ ผูกสายเชือกบังคับปากหุ่นเข้ากับกระเดื่องบังคับปากหุ่นกับหัวหุ่น
หุ่นตัวกากในหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายสามารถหมุนคอหุ่นได้เช่นเดียวกับหุ่นตัวอื่นๆ
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ภาพที่ 175 ส่วนประกอบของกลไกการขยับปากหุ่น

กลไกพิเศษอีกประเภท ได้แก่ กลไกพ่นควันของหุ่นกระบอก ซึ่งกลไก
ลักษณะนี้ถูกประดิษฐ์คิดค้นโดย จักรพันธุ์ โปษยกฤตและคณะ เป็ นคณะแรก เปิ ดมิติใหม่ของการ
แสดงหุ่นกระบอกซึ่งไม่เคยปรากฏกลไกลักษณะนี้มาก่อน ถือเป็ นการพัฒนากลวิธีเพือ่ ให้การแสดง
หุ่นมีความน่าสนใจพร้อมทั้งเพิม่ อรรถรสความสนุกสนานแก่ผชู ้ ม กลไกพ่นควันประดิษฐ์ข้ ึน
สําหรับใช้ในหุ่นสมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระมหาอุปราชา ทนายอุม้ ไก่ฝ่ายไทย และกรรมการไก่
พม่า ที่ปรากฏบทบาทการสูบกล้องยาสูบ บ้องกัญชา และบุหรี่ ส่วนประกอบของกลไก ได้แก่
มอเตอร์สูบลมขนาดเล็ก ท่อยาง เครื่ องกําเนิดควัน (บุหรี่ ไฟฟ้ า) และถ่านขนาด 9 โวลต์ ในส่วนของ
กล้องยาสูบที่ติดบนปลายด้ามกระบี่ของสมเด็จพระมหาอุปราชา มีการฝังหลอดไฟสีเหลืองอมส้ม
ติดสายไฟภายในก้านกล้องยาสูบ ปลายกล้องยาสูบติดปุ่ มเปิ ดปิ ดหลอดไฟแบบสัมผัส เมื่อปากหุ่น
สัมผัสปลายกล่องยาสูบ ไฟภายในกล้องยาสูบจะติดขึ้น ส่วนบ้องกัญชาของทนายอุม้ ไก่ฝ่ายไทยมี
ลักษณะการวางกลไกคล้ายกับกล้องยาสูบของสมเด็จพระมหาอุปราชา
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ภาพที่ 176 ระบบและส่วนประกอบของกลไกการพ่นควัน
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ภาพที่ 177 วัลลภิศร์ ขณะกําลังสาธิตหุ่นพ่นควัน
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 178 หุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชาพ่นควัน
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

1.3.2 การเคลื่อนไหวส่วนมือหุ่น
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ได้พฒั นาการ
เคลื่อนไหวมือและข้อมือให้ขยับขึ้นลงได้ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุด ซึ่งกลไกในการขยับข้อมือของ
หุ่นกระบอกชุดนี้ได้พฒั นามาจากวิธีการร้อยเชือกกลไกจากหุ่นหลวงเช่นกัน เชือกที่ใช้ในการร้อย
มือหุ่นแบ่งออกเป็ นสองสาย ได้แก่ เชือกบังคับนิ้วมือหุ่น ซึ่งร้อยไว้กบั รู ที่เจาะตามตําแหน่งต่างๆ
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บริ เวณมือ และ เชือกบังคับข้อมือหุ่น ซึ่งร้อยเข้ากับรู ที่เจาะผ่านหน้ามือและหลังมือร้อยผ่านตาม
ตําแหน่งรู ที่เจาะไว้ที่ขอ้ มือ สายเชือกบังคับข้อมือ ถือได้วา่ เป็ นสายเชือกหลักในการบังคับการ
เคลื่อนไหวมือหุ่น จากนั้นนําสายที่ร้อยสําเร็จแล้วร้อยผูกกับหลอดพลาสติคที่ใช้ในการบังคับมือหุ่น
ยึดกับสปริ งซึ่งเป็ นตัวรั้งเชือกกับมือหุ่น หน้าที่ของสปริ งมีไว้เพือ่ มือหุ่นกลับสู่ตาํ แหน่งเดิมเมื่อ
ปล่อยหลอดบังคับมือหุ่น มือและข้อมือหุ่นยึดเข้าหากันด้วยลวดสแตนเลสขดม้วนที่ใช้เป็ นจุดหมุน
มือหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายเกือบทุกตัวสามารถขยับมือได้ ซึ่งลักษณะการเคลื่อนไหวมือหุ่นมี
ลักษณะดังต่อไปนี้

ภาพที่ 179 ส่วนประกอบของไม้ตะเกียบบังคับมือหุ่น

1.3.2.1 มือรําแบบชี้นิ้ว นิ้วชี้หุ่นมีลกั ษณะแบบชี้คา้ งไม่สามารถขยับได้
สามารถขยับนิ้วให้มีลกั ษณะกําลงได้เมื่อกดกลไกบังคับนิ้ว ทําให้หุ่นดูราวกับว่ากําลังชี้นิ้ว ส่วนนิ้ว
มืออีกสามนิ้วมีลกั ษณะเป็ นข้อต่อนิ้วละสามข้อแต่ละข้อต่อยึดติดกันด้วยลวดสแตนเลสขดม้วนใช้
เป็ นจุดหมุนของข้อนิ้วมือ ข้อนิ้วทุกข้อเจาะรู ขนาดเล็กสําหรับร้อยเชือกบังคับนิ้วมือหุ่น ปลายนิ้ว
มือ (ข้อนิ้วบนสุด) เจาะรู ร้อยด้ายเพือ่ บังคับให้นิ้วกําและคลายออกพร้อมกัน
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ภาพที่ 180 ลักษณะการเคลื่อนไหวมือหุ่นมือรําแบบชี้น้ิว
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

1.3.2.2 มือกําลักษณะเคลื่อนไหวแบบมือตั้งวงรํา ใช้ในบทบาทร่ ายรําและ
หยิบจับสิ่งของ นิ้วทุกนิ้ว (ยกเว้นนิ้วโป้ ง) มีขอ้ ต่อนิ้วมือนิ้วละสามข้อคล้ายนิ้วมนุษย์อยูใ่ นลักษณะ
มือรํา สามารถขยับนิ้วและข้อมือพับลงอยูใ่ นลักษณะกํามือและหยิบจับสิ่งของ นิ้วทุกนิ้วมีขอ้ ต่อนิ้ว
ละสามข้อ แต่ละข้อต่อยึดติดกันด้วยลวดสแตนเลสขดม้วนใช้เป็ นจุดหมุนของข้อนิ้วมือ ข้อนิ้วทุก
ข้อเจาะรู ขนาดเล็กสําหรับร้อยเชือกบังคับนิ้วมือหุ่น ปลายนิ้วมือ (ข้อนิ้วบนสุด) เจาะรู ร้อยด้ายเพือ่
บังคับให้นิ้วกําและคลายออกพร้อมกัน

ภาพที่ 181 ส่วนประกอบและกลไกการเคลื่อนไหวมือหุ่นกําแบบมือตั้งวงรํา
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ภาพที่ 182 ลักษณะการเคลื่อนไหวมือหุ่นมือกําแบบมือตั้งวงรํา
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

1.3.2.3 มือรําแบบจีบนิ้ว มีลกั ษณะแบบมือตั้งวงรําใช้ในบทบาทร่ ายรํา นิ้ว
ทุกนิ้ว (ยกเว้นนิ้วโป้ ง) มีลกั ษณะโค้งงอคล้ายมือรํา สามารถขยับนิ้วและข้อมือพับลงอยูใ่ นลักษณะ
การจีบมือรําเมื่อกดกลไกบังคับนิ้ว มือหุ่นทําร่ องสี่ร่องสําหรับประกอบนิ้วยึดด้วยเดื่อยลวดสแตน
เลสเป็ นจุดหมุน นิ้วชี้เจาะรู ขนาดเล็กสําหรับร้อยเชือกบังคับนิ้วมือหุ่น นิ้วชี้และนิ้วกลางติดแผง
ลวดสแตนเลส ลดหลัน่ เป็ นระดับสําหรับบังคับให้นิ้วหุ่น จีบกรี ดนิ้ว และตั้งวง บริ เวณข้อมือรํา
แบบจีบนิ้วรองเสริ มด้วยแผ่นซิลิโคนเพือ่ ถ่วงไม่ให้มือหุ่นดีดกลับคืนลักษณะตั้งวงไวเกินไป

ภาพที่ 183 ส่วนประกอบและกลไกการเคลื่อนไหวมือหุ่นมือรําแบบจีบนิ้ว
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ภาพที่ 184 ลักษณะการเคลื่อนไหวมือหุ่นมือรําแบบจีบนิ้ว
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

1.3.2.4 มือกําลักษณะเคลื่อนไหวแบบมือธรรมดา สามารถขยับนิ้วและ
ข้อมือพับลงอยูใ่ นลักษณะกํามือและหยิบจับสิ่งของ มือหุ่นแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ มือด้านบน และ
มือด้านล่าง ยึดติดเข้าหากันด้วยลวดสแตนเลสขดม้วนที่ใช้เป็ นจุดหมุน มือทั้งสองส่วนเจาะรู ขนาด
เล็กสําหรับร้อยเชือกบังคับนิ้วมือหุ่น แก่นจุดหมุนข้อมือสร้างจากอะลูมิเนียมเพือ่ ความคงทน

ภาพที่ 185 ส่วนประกอบและกลไกการเคลื่อนไหวมือหุ่นมือกําแบบมือธรรมดา

1.3.2.5 มือกําแบบเคลื่อนไหวไม่ได้ (กําถาวร) สามารถขยับข้อมือได้ ใน
ส่วนบริ เวณข้อมือ มือหุ่นประกอบเข้ากับข้อมือหุ่นด้วยเดื่อย ลวดสแตนเลส มือหุ่น เจาะรู ขนาดเล็ก
สําหรับร้อยเชือกบังคับนิ้วมือหุ่น
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ภาพที่ 186 ส่วนประกอบและกลไกการเคลื่อนไหวมือหุ่นแบบมือกําถาวร

ภาพที่ 187 ลักษณะการเคลื่อนไหวมือหุ่นมือแบบมือกําถาวร
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

2. พัฒนาการของฉากและเครื่องประกอบฉาก
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมีรูปแบบของฉาก และเครื่ องประกอบฉาก ที่เต็มไปด้วย
รายละเอียดจํานวนมาก มีความสวยงามอันเป็ นเอกลักษณ์ เนื่องจากจักรพันธุใ์ ห้ความสําคัญต่อ
ความเป็ นมิติทางการเห็นอย่างสูง ดังนั้น การสร้างฉากและเครื่ องประกอบจึงต้องอาศัยความชํานาญ
ทางด้านจิตรกรรมและประติมากรรมเข้าช่วย รวมถึงเทคนิคและกลไกที่ช่วยส่งเสริ มให้ฉาก และ
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เครื่ องประกอบฉากต่างๆ สามารถบอกเล่าเรื่ องราวได้อย่างน่าสนใจ ทําให้การแสดงหุ่นกระบอกชุด
นี้มีบรรยากาศแห่งความสมจริ ง สร้างความสนุกสนานแก่ผรู ้ ับชม อีกทั้งในอนาคตยังมีความเป็ นไป
ได้วา่ การสร้างฉากและเครื่ องประกอบฉากในการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายจะยังคงมีพฒั นาการ
ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากกว่าในปั จจุบนั เพือ่ ให้การแสดงมีความสมบูรณ์และสวยงามกว่าเดิม เนื่องจาก
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายยังอยูใ่ นระหว่างการจัดสร้างและการซ้อมการแสดง ซึ่งในขณะนี้
(พ.ศ. 2557 ) ฉาก และเครื่ องประกอบฉาก หุ่นชุดนี้มีจาํ นวนมากพอต่อการศึกษารายละเอียด โดย
จําแนกออกดังนี้
2.1 ฉากหุ่น
2.2 เครื่ องประกอบฉากหุ่น
2.1 ฉากหุ่น
ฉากหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมีความละเอียดและความสวยงามทางด้านศิลปกรรม
สูง เนื่องจากการแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้ตอ้ งการความมีมิติที่สอดคล้องกับการแสดงหุ่น ฉากหุ่น
กระบอกตะเลงพ่ายยังคงพื้นฐานของฉากหุ่นกระบอกแบบเดิมไว้ หากแต่ลกั ษณะของฉากและ
รู ปแบบของฉากยังมีการพัฒนาเทคนิคและกลไกต่างๆ เพือ่ ให้ฉากสร้างความโดดเด่นให้กบั การ
แสดงหุ่น โดยสามารถจําแนกอกเป็ นส่วนต่างๆ ได้ดงั นี้
2.1.1 ลักษณะฉากส่วนแรก
เป็ นส่วนของกระจกบังมือ เนื่องจากหุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และ
คณะใช้วธิ ีการยืนเชิด ฉากส่วนนี้จึงมีขนาด 1.50 เมตร ซึ่งสูงกว่ากระจกบังมือแบบดั้งเดิม เพือ่ ใช้
สําหรับหลบนักเชิดหุ่นจากสายตาผูช้ ม รู ปแบบศิลปกรรมของฉากส่วนนี้มีลกั ษณะแบบจิตรกรรม
ไทยประเพณี วาดลายเส้นสีทองรู ปเทวดาประโคมเครื่ องดนตรี ระบายด้านบนใช้ปิดตะเข็บรอยต่อ
ของผ้าวาดรู ปตราสัญลักษณ์หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย
2.1.2 ลักษณะฉากส่วนที่สอง
เนื่องจากการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายต้องการแสดงบรรยากาศและ
ความสมจริ งเพือ่ ส่งเสริ มให้หุ่นที่กาํ ลังทําการแสดงอยูใ่ นฉากมีความสวยงามและโดดเด่น ดังนั้น
ส่วนประกอบของฉากส่วนที่สองจึงมีรูปแบบของฉากหลายลักษณะเพือ่ ให้สอดคล้องกับบรรยากาศ
รวมถึงกลไกที่ซ่อนอยูใ่ นฉากอันจะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผชู ้ ม โดยลักษณะฉากส่วนที่
สองสามารถจําแนกออกเป็ นส่วนต่างๆ ดังนี้
2.1.2.1 ฉากหลัก เป็ น ฉากป่ ายืนเรื่ อง ลักษณะของฉากเขียนเป็ นภาพ
จิตรกรรมแบบเหมือนจริ ง โดยจักรพันธุเ์ ป็ นผูว้ าดและควบคุมการวาด เป็ นภาพวิวทิวทัศน์ที่
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ประกอบด้วยทิวเขาและป่ าไม้ รู ปแบบลักษณะของป่ า จักรพันธุแ์ ละคณะได้ทาํ การศึกษารู ปแบบป่ า
ลักษณะต่างๆ จากป่ าแถบเมืองกาญจนบุรีและจันทบุรี ฉากป่ าวาดและระบายบนผ้าใบ ขนาด 19 x 4
เมตร ด้วยสีอะคริ ลิค มีลกั ษณะสีบรรยากาศแบบสีโทนเย็น มีการวาดระบายสีให้เกิดระยะความใกล้
ไกล

ภาพที่ 188 ฉากป่ ายืนเรื่ อง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

2.1.2.2 ฉากไหว้ครู ในการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายได้มีการสร้างฉาก
ไหว้ครู ข้ ึนใหม่ โดยฉากไหว้ครู มีลกั ษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี รูปพระพุทธเจ้าเสด็จลงจาก
ดาวดึงษ์ ออกแบบ และควบคุมการสร้างโดย จักรพันธุ์ และวัลลภิศร์ ฉากไหว้ครู วาดลงบนผืนผ้าใบ
ขนาด 18 x 4 เมตร ระบายด้วยสีอะคริ ลิค ลักษณะของพระพุทธเจ้า ครองจีวรแบบห่มคลุม ตาม
เสด็จด้วย พระสาวก พระอินทร์ พระพรหม และเทพประจําทิศทั้งสี่ เสด็จลงจากดาวดึงษ์ดว้ ย
ดอกบัวเป็ นขั้นๆ ซึ่งแตกต่างจากรู ปจิตรกรรมไทยประเพณี แบบเก่าที่เสด็จด้วยบันได กรอบของ
ฉากไหว้ครู เป็ นผ้าพื้นสีแดง วาดเป็ นรู ปเทวดาชุมนุมสีทองทั้งกรอบ
2.1.2.3 ฉากเปิ ดเรื่ อง เป็ นฉากที่ใช้แสดงบอกเล่าเรื่ องราวก่อนการแสดงหุ่น
โดยฉากเปิ ดเรื่ องในการแสดงหุ่นตะเลงพ่ายประกอบด้วย
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1. ฉากสมุดข่อย บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับการยุทธ์และพิชยั สงคราม
สมัยอยุธยาสร้างให้ ฉากมีลกั ษณะคล้ายสมุดข่อย ตัดเย็บจากผ้าสีดาํ เย็บประกบกับแผ่นพลาสติก
ลูกฟูก (Feature Board) ที่ตดั เป็ นรู ปทรงสมุดข่อย บนผ้าพื้นสีดาํ เขียนลวดลายเส้นสีทองและระบาย
สอดสีรูปแบบของขบวนพิชยั สงครามในตําราสมุดข่อย เมื่อบอกเล่าเรื่ องราวเสร็จแล้วจะค่อยๆ พับ
กลับคืนรู ปทรงแบบสมุดข่อย
2. ฉากแผนที่เกาะกรุ งศรี อยุธยา บอกเล่าเรื่ องราวและเหตุการณ์การ
ปิ ดล้อมโจมตีกรุ งศรี อยุธยาของพม่า ฉากตัดเย็บจากผ้าพื้นสีดาํ ขนาด 18 x 4 เมตร วาดลวดลายแบบ
จิตรกรรมไทยประเพณี ลายเส้นสีทอง
3. ฉากแผนที่เกาะกรุ งศรี อยุธยาแบบนูนตํ่า สร้างจากไฟเบอร์กลาส
ถอดพิมพ์ตน้ แบบจากขี้ผ้ งึ ปั้ นลวดลายนูนตํ่าแบบไทยประเพณี รู ปปราสาทราชวัง บ้านเรื อน แม่น้ าํ
และต้นไม้ ฉากระบายสีทองพร้อมระบายสอดสีตามสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้เพือ่ เพิม่ ความเด่นชัด
และสวยงาม ลักษณะของฉากถูกแยกออกเป็ นชิ้น มีจาํ นวน ทั้งสิ้น 16 ชิ้น สามารถเลื่อนขึ้นลงได้
ด้วยกลไก ฉากถูกติดตั้งบนโครงเหล็กติดล้อสําหรับเข็น จํานวน 8 คัน

ภาพที่ 189 ฉากสําหรับเชิดไหว้ครู ก่อนการแสดง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 190 ภาพร่ างลายเส้นของฉากสมุดข่อยตําราพิชยั สงคราม
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 191 ฉากสมุดข่อยตําราพิชยั สงครามเปิ ดเรื่ อง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 192 ฉากลายเส้นทองบนผ้าพื้นสี ดาํ รู ปแผนที่เกาะกรุ งศรี อยุธยา
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 193 ภาพร่ างเกาะกรุ งศรี อยุธยาแบบนูนตํ่า
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

2.1.2.4 ประตูเข้าออกหุ่น และฉากเคลื่อนที่ ลักษณะประตูเข้าออกหุ่น
กระบอกตะเลงพ่าย มีลกั ษณะพิเศษ คือ ประตูทางเข้าออกจะไม่เย็บติดกับฉาก สามารถเลื่อนเข้า
ออกได้เพือ่ เปลี่ยนแปลงบรรยากาศและสถานที่ตามท้องเรื่ อง ประตูเข้าออกหุ่น และฉากเคลื่อนที่
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ได้มีการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสร้างแบบจําลองเพือ่ ใช้ประกอบการสร้าง ประตู
เข้าออกหุ่น และฉากเคลื่อนที่ของจริ ง โดยแบ่งออกเป็ นฝ่ ายไทยและฝ่ ายพม่า มีลกั ษณะดังนี้
1. ประตูเข้าออกหุ่น และฉากเคลื่อนที่ของฝ่ ายไทย จักรพันธุ์ และ
คณะได้ทาํ การศึกษาค้นคว้ารู ปแบบกําแพงเมือง ปราสาทราชวังของจิตรกรรมไทยประเพณี มาเป็ น
แนวทางพอสังเขป ออกแบบและประยุกต์ข้ ึนใหม่ให้มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยให้มีลกั ษณะการ
นําสายตาแบบ ทัศนียวิทยา ซุม้ ประตูทางเข้าออกหุ่นฝ่ ายไทยมีลกั ษณะนูนตํ่า พื้นสีทองระบายสอด
สี สร้างจาก เรซิ่นถอดพิมพ์ตน้ แบบด้วยการปั้ นขี้ผ้ งึ ตามแบบลักษณะทางสถาปั ตยกรรมไทย บริ เวณ
กลางซุม้ ประตูสร้างเป็ นรู ปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ด้านล่างประดับตัวอักษรภาษาไทยเขียนว่า
"บวรทราวดีศรี อยุธยา" ส่วนฉากเคลื่อนที่วาดเป็ นรู ปปราสาทพระราชวังมียอดเป็ นมณฑป และส่วน
ของบัลลังก์โดยการวาดให้เกิดมิติ ตัวฉากเคลื่อนที่มีพ้นื สีทองระบายสอดสี ประตูเข้าออกหุ่น และ
ฉากเคลื่อนที่ของฝ่ ายไทยสามารถแยกออกจากกันได้ เป็ น 5 ส่วน
2. ประตูเข้าออกหุ่น และฉากเคลื่อนที่ของฝ่ ายพม่า จักรพันธุ์ และ
คณะได้ทาํ การศึกษาค้นคว้ารู ปแบบจากเอกสารศิลปะ สถาปั ตยกรรมพม่า และจิตรกรรมจากวัดบวก
ครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นแนวทางพอสังเขปเพือ่ ใช้ในการประยุกต์และออกแบบขึ้นใหม่ให้มี
ลักษณะผสมผสานความเป็ นแบบอย่างศิลปะไทยที่แฝงกลิ่นอายความเป็ นศิลปะแบบพม่า ซุม้ ประตู
ทางเข้าออกหุ่นฝ่ ายพม่ามีลกั ษณะนูนตํ่า พื้นสีทองระบายสอดสี สร้างจากเรซิ่นถอดพิมพ์ตน้ แบบ
ด้วยการปั้ นขี้ผ้ งึ เช่นเดียวกับของฝ่ ายไทย โดยซุม้ ประตูออกแบบผูกลายโดย จักรพันธุ์ มีลกั ษณะเป็ น
รู ปหงษ์พม่า ด้านข้างประตูมีลกั ษณะแบบกําแพงแก้ว ด้านล่างประดับตัวอักษรภาษาพม่าเขียนว่า
"หังตาวดี" ซึ่งหมายถึง เมืองหงสาวดี ส่วนฉากเคลื่อนที่วาดเป็ นรู ปตัวเรื อนพระราชวัง และ "ปยา
ทาด" ในภาษาพม่าซึ่งหมายถึงปราสาทมียอดแบบสถาปั ตยกรรมพม่าซ้อนเป็ นชั้นๆ รวมถึง บัลลังก์
เมืองหงสาวดี โดยการวาดให้เกิดมิติ ตัวฉากเคลื่อนที่มีพ้นื สีทองระบายสอดสี ประตูเข้าออกหุ่น
และฉากเคลื่อนที่ของฝ่ ายพม่าสามารถแยกออกจากกันได้ เป็ น 7 ส่วน นอกจากนี้ ฝ่ ายพม่ายังมี
รู ปแบบฉากเคลื่อนที่ๆใช้ประกอบการแสดงฉากนางรําชาวไทยใหญ่และฉากตีไก่ โดยฉากมี
ลักษณะเป็ นกําแพงแก้ว บริ เวณกลางกําแพงมีลกั ษณะคล้ายประตูบานพับ บนประตูประดับลวดลาย
นูนตํ่ารู ปทวารบาลแบบอย่างศิลปะพม่า ฉากกําแพงแก้ว สามารถแยกออกจากกันได้ เป็ น 8 ส่วน
ประตูเข้าออกหุ่น และฉากเคลื่อนถูกสร้างให้แยกออกเป็ นชิ้น ติดตั้ง
ลงบนโครงเหล็กที่แข็งแรงพร้อมติดล้อเลื่อนเพือ่ ใช้ในการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนฉาก
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ภาพที่ 194 วัลลภิศร์ ขณะตรวจแบบจําลองประตูหุ่นและฉากเคลื่อนที่
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 195 หน้าบันประตูรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 196 ประตูเข้าออกหุ่นฝ่ ายไทย
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 197 ประตูเข้าออกหุ่นฝ่ ายพม่า
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 198 บัลลังก์ทอ้ งพระโรงเมืองหงสาวดี
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 199 ฉากประตูพร้อมกําแพงแก้วแบบอย่างศิลปะพม่า
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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2.1.2.5 ระบายเสริ มด้านข้าง ใช้ประดับและตกแต่งเสริ มปิ ดด้านข้างของโรง
ทั้ง 2 ข้างให้มีความสวยงาม โดย ระบายเสริ มด้านข้าง ตัดเย็บจากผ้าพื้นสีดาํ ทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าแนว
ยาว วาดลวดลายเส้นทองระบายสอดสี รูปทิวทัศน์ป่าไม้แบบจิตรกรรมไทยประเพณี

ภาพที่ 200 ระบายด้านข้างฉากหลักฉากรู ปทิวทัศน์แบบจิตรกรรมไทยประเพณี
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

2.2 เครื่องประกอบฉากหุ่น
สิ่งที่สร้างความอลังการและความสมจริ งให้แก่การแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย นัน่
คือ การสร้างเครื่ องประกอบฉากของหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย ซึ่งเป็ นผลงานทางศิลปกรรมที่รวบรวม
หลักวิชาการหลากหลายสาขา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม และประยุกต์ศิลป์ เข้า
ไว้ดว้ ยกัน จักรพันธุ์ และคณะได้สร้างเครื่ องประกอบฉากเหล่านี้ให้มีความเหมาะสมสวยงาม
รวมถึงการสอดแทรกกลไก และเทคนิคต่างๆ เพือ่ ให้เครื่ องประกอบฉากเหล่านี้ส่งเสริ มให้การ
แสดงหุ่นมีชีวติ ชีวา อีกทั้งยังช่วยสร้างความสนุกสนานให้แก่ผรู ้ ับชมมากยิง่ ขึ้น โดยเครื่ องประกอบ
ฉากหุ่นเหล่านี้สามารถจําแนกออกได้ดงั นี้
2.2.1 พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชยั
เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั จําลองจากองค์จริ ง ที่ใช้เป็ นพระประธานใน
การแสดงหุ่นกระบอก เรื่ อง “ตะเลงพ่าย” เพือ่ ระลึกถึงคุณพระบูรพกษัตราธิราช และวีรบรรพชนผู ้
กอบกู้ ปกปั ก ษ์รักษาแผ่นดินไทยให้ยนื ยงมาจนทุกวันนี้ พระพุทธรู ปองค์น้ ีเป็ นผลงานออกแบบ
และตรวจการปั้ นหล่อของจักรพันธุ์ โปษยกฤต มีความงดงามด้วยพุทธลักษณะ และวิจิตรศิลป์ อย่าง
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สมบูรณ์ พระพักตร์งามสงบเปี่ ยมพระเมตตา 30 รู ปแบบทางพุทธศิลป์ ของพระพุทธรู ปเป็ นการ
ผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ สุโขทัย และเชียงแสง ทรงเครื่ องสวมเทริ ดแบบพระพุทธรู ปศิลปะ
อยุธยา มีขนาดของหน้าตัก 30 นิ้ว พระพุทธรู ป หล่อด้วยโลหะสําริ ด ลงรักปิ ดทองคําเปลว ประดับ
เพชรกระจกเพิม่ ความสวยงาม พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชยั ปรากฏในการ
แสดง ได้แก่ รําไหว้ครู ฉากวัดพระมหาเถรคันฉ่อง และฉากประกาศอิสรภาพ

ภาพที่ 201 พระพุทธปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชยั พระประธานในการแสดงหุ่นกระบอก
30

มูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต, พระพุทธปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสั งคามวิชัย, เข้าถึง
เมื่อ 15 พฤษจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.chakrabhand.org/buddha_statue/index02.asp.
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ภาพที่ 202 จักรพันธุ์ขณะตกแต่งพระพุทธปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชยั
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

2.2.2 พระวอสีวกิ ากาญจน์
เป็ นพระราชยานประทับราบสําหรับเจ้านายฝ่ ายในและพระสงฆ์ทรงสมณ
ศักดิ์ พระวอสีวกิ ากาญจน์ ที่ใช้ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย ในฉากส่งเสด็จพระนาง
สุพรรณกัลยาไปเมืองหงสาวดี จักรพันธุ์ ได้รับแนวคิดจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระที่นัง่ พุทไธ
สวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล ภาพจิตรกรรมดังกล่าวเป็ นภาพพุทธประวัติในฉากริ้ วขบวนของ
พระนางสิริมหามายาประทับวอ ลักษณะของวอเป็ นวอมีหลังคาเครื่ องยอด ซึ่งภาพดังกล่าวถูกนํามา
มาเป็ นแบบอย่างปรับใช้ในการออกแบบสร้างพระวอ โดยมอบหมายให้ ดร. สมโชค สินนุกูล เป็ น
ผูอ้ อกแบบและเขียนแบบ ภายใต้การควบคุมดูแลของจักรพันธุ์ เมื่อทําการศึกษาแบบวอจาก
จิตรกรรมดังกล่าวแล้ว จักรพันธุแ์ ละคณะจึงทําการเก็บข้อมูลและศึกษารายละเอียดของวอซึ่งเป็ น
พระราชยานจริ ง โดยศึกษารู ปแบบ องค์ประกอบทางการประดับตกแต่ง ตลอดจนโครงสร้าง
รวมถึงการเก็บข้อมูลศึกษาจากงานที่มีลกั ษณะคล้ายกัน เช่น บุษบก ธรรมาสน์ และธรรมมาสน์เทศ
เพือ่ ศึกษาถึงองค์ประกอบและโครงสร้าง
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ภาพที่ 203 ภาพจิตรกรรมฝาผนังริ้ วขบวนเสด็จของพระนางสิ ริมหามายาต้นแบบทางความคิดสําหรับการ
สร้างพระวอสี วิกากาญจน์ และเครื่ องสูง
ที่มา : เมืองโบราณ, พระทีน่ ั่งพุทไธสวรรย์ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรื่ องรัตน์, 2526), 36.

ในการออกแบบพระวอ ผูอ้ อกแบบได้อาศัยเค้าโครงรู ปแบบของวอจากงาน
จิตรกรรมตามที่ จักรพันธุไ์ ด้วางแนวทางไว้ ผสมผสานกับลักษณะขององค์ประกอบการตกแต่ง
และโครงสร้างจากวอของจริ งรวมทั้งบุษบก ธรรมาสน์ โดยมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบและ
โครงสร้างให้มีความเหมาะสมสวยงาม ในขั้นตอนของการออกแบบ ได้ดาํ เนินการทําแบบร่ างและ
พัฒนาแบบขึ้นมาในเบื้องต้น 3 รู ปแบบ โดย 2 รู ปแบบแรกมีขนาดค่อนข้างใหญ่และองค์ประกอบ
ทางสถาปั ตยกรรมซับซ้อนมากเกินไป จักรพันธุไ์ ม่ตอ้ งการให้พระวอมีขนาดใหญ่เหมือนปราสาท
ต้องการให้มีขนาดย่อมดูแล้วน่ารักและน่าเอ็นดู จึงได้ทาํ การพัฒนาแบบที่ 3 ขึ้น ซึ่งเป็ นแบบที่ใช้ใน
การจัดสร้างจริ ง โดยทําแบบครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547
ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของพระวอสีวกิ ากาญจน์ ที่ใช้ประกอบการแสดง
หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย มีผงั เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานวอมีลกั ษณะเป็ นฐานสิงห์ เสาวอมี 4 ต้น
และมีพนักโดยรอบ หลังคาซ้อน 2 ชั้น หลังคาชุดล่างประกอบด้วยหลังคาทรงจัว่ แบบมีกนั สาดรอบ
หลังคา หลังคาชุดบน เป็ นหลังคาทรงจัว่ จตุรมุขรับเครื่ องยอดปราสาทซ้อน 3 ชั้น หน้าจัว่ แต่ละด้าน
ประดับเครื่ องลํายอง ช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ สันหลังคาประดับบราลีหลังคาปราสาท 3 ชั้น ย่อมุม
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ไม้สิบสองประดับนาคปั ก แต่ละด้านยกเก็จประดับบันแถลงและกระจัง เชิงกลอนประดับกระจัง
เหนือชั้นหลังคาประกอบด้วยบัลลังก์ เหม บัวทรงคลุ่มเถา และปลียอดตามลําดับ
โครงสร้างของพระวอสีวกิ ากาญจน์สร้างจากไม้สกั ระบายสีทอง หลังคาพระ
วอสร้างจากแผ่นไม้เทียม (Plaswood Sheet) ระบายสีน้ าํ ตาลอมแดง บนหลังคาเขียนลวดลายเส้น
ทองลายเถา รายละเอียดของเครื่ องลํายอง หน้าบัน คันทวย ช่อฟ้ า ใบระกา หางหงส์ สร้างต้นแบบ
จากขี้ผ้ งึ ถอดแบบด้วยเรซิ่น ระบายสีทองประดับเลื่อม ลวดลายต่างๆ ได้รับการแก้ไขและผูกลายขึ้น
โดยวัลลภิศร์ พนักด้านข้างหนึ่งด้านติดกลไกสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ รอบพระวอทั้งสี่ดา้ นติดม่าน
ตัดเย็บจากผ้าโปร่ งบาง สามารถรู ดเข้าออกได้ พระวอ สีวกิ ากาญจน์ ของพระนางสุพรรณกัลยามี
ความพิเศษ คือ
เป็ นวอที่จดั สร้างขึ้นเหมือนวอที่เป็ นพระราชยานของจริ ง โดยสามารถนําหุ่น
เข้าไปเชิดภายในได้จริ ง ในขณะที่วอซึ่งเป็ นเครื่ องประกอบฉากหุ่นกระบอกโดยทัว่ ไปจะเป็ นฉาก
แบบแบนๆเขียนเป็ นงานจิตรกรรมฉลุโปร่ งแล้วนําหุ่นไปเชิดด้านหลังให้เหมือนว่าอยูใ่ นวอจริ ง
เป็ นวอซึ่งมีหลังคาเครื่ องยอด ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
งานจิตรกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในขณะที่วอซึ่งเป็ นพระราชยานจริ งมีเฉพาะหลังคาซ้อนชั้น
ธรรมดา ไม่ปรากฏลักษณะของหลังคาเครื่ องยอด

ภาพที่ 204 จักรพันธุ์ และ วัลลภิศร์ ขณะตรวจโครงสร้างไม้ของพระวอสี วิกากาญจ์
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 205 ช่างขณะเขียนลายเส้นทองบนหลังคาพระวอสี วิกากาญจ์
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 206 พระวอสี วิกากาญจ์ประดับตกแต่งลวดลายสวยงามพร้อมม่านแขวน
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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2.2.3 พระคชาธาร และช้างศึก
เป็ นพาหนะการศึกของพระมหากษัตริ ย ์ และนายทัพ พระคชาธาร และช้าง
ศึกในหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายปรากฏในฉากตรวจพลของฝ่ ายไทยและพม่า รวมถึงฉากกระทํายุทธ
หัตถี พระคชาธาร และช้างศึก มีส่วนประกอบดังนี้
2.2.3.1 พระคชาธาร และช้างศึก ถอดแบบจากช้างไม้แกะสลักที่มีลกั ษณะ
และสัดส่วนที่สวยงาม จากนั้นจึงทําการปั้ นและแต่งเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นโดยการศึกษา
ลักษณะและรู ปแบบของช้างพันธุเ์ อเชียตามธรรมชาติ โครงภายในของช้างสร้างจากเรซิ่นไวนิลซึ่งมี
ความแข็งแรงและนํ้าหนักเบา โครงภายในของช้างผูกติดกับเชือกตามชิ้นส่วนต่าง ได้แก่ หู งวง หาง
และขาทั้งสี่ขา้ ง จากนั้นจึงร้อยเข้ากับกลไกด้านล่างของตัวช้าง ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายรถเข็นเพือ่ ใช้ใน
การขยับและเคลื่อนไหวช้างให้สมจริ ง หนังช้างภายนอกสร้างจากซิลิโคนเสริ มด้วยผ้า ระบายด้วยสี
ผสมซิลิโคนที่ใช้สาํ หรับยาแนวกระจก งาช้างสร้างจากเรซิ่นแข็ง รอบงาช้างครอบด้วยไม้หวายดัด
ถักร้อยเข้ากันด้วยเชือก ดวงตาช้างประดับด้วยดวงตาแก้ว

ภาพที่ 207 พระคชาธาร และ ช้างศึก ที่ใช้ประกอบการแสดงหุ่นทั้ง 2 ฝ่ าย

ภาพที่ 208 การขยับงวงของพระคชาธาร และ ช้างศึก ได้อย่างสมจริ ง
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ภาพที่ 209 ลักษณะการขยับหางไปมาของพระคชาธาร และ ช้างศึก

ภาพที่ 210 ส่วนประกอบและระบบกลไกสําหรับการบังคับส่วนต่างๆ ของพระคชาธาร และ ช้างศึก

2.2.3.2 ผ้าหลัง คชาธาร และผ้าหลัง ช้างศึก เป็ นผ้าวางพาดรองบนหลังช้าง
ก่อนทําการวางและผูก สัปคับคชาธาร กูบหลังช้างหรื อกูบลงบนหลังช้าง ผ้าหลังคชาธารทรงของ
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สมเด็จพระ นเรศวรเป็ นผ้าปั กด้วยดิ้นและเลื่อมเป็ นลวดลายไทย และลายรู ปเสือแบบจิตรกรรมไทย
บนผ้าพื้นสีแดง ผ้าหลังคชาธารทรงของสมเด็จพระมหาอุปราชา เป็ นผ้าปั กด้วยดิ้นและเลื่อมรู ปสัตว์
มงคลของพม่าเรี ยกว่าตัว "นาย่า" ซึ่งเป็ นสัตว์ที่ผสมผสานกันระหว่างสัตว์มงคล 2 ประเภท ได้แก่
พญานาค และกวาง ผ้าหลังคชาธารทรงออกแบบลวดลายโดย
วัลลภิศร์ ส่วนผ้าหลังช้างศึก
นายทหารตัดเย็บจากผ้าอินเดีย ด้วยวิธีการเลือกลายผ้าต่อลวดลายที่ในบริ เวณลวดลายที่สวยงาม ปั ก
ประดับด้วยเลื่อมและปุ่ มปูด
2.2.3.3 สัปคับคชาธารพระที่นงั่ บนหลังช้าง (กูบหลังช้าง) เป็ นพระราชยาน
เครื่ องมัน่ ผูกติดกับหลังช้างใช้ในการเสด็จพระราชดําเนิน หรื อทรงออกราชการสงครามของ
พระมหากษัตริ ย ์ ส่วนช้างศึกของนายทหารเรี ยกว่า "กูบ" สัปคับคชาธา รหลังช้างในการแสดงหุ่น
ตะเลงพ่าย จําลองย่อแบบจากของจริ งให้มีขนาดที่เหมาะสมตามสัดส่วนของช้างและหุ่นกระบอก
โดยการสร้างต้นแบบ สัปคับคชาธาร ด้วยไม้ จากนั้นจึงทําการถอดแม่พมิ พ์ซิลิโคน หล่อด้วยเรซิ่น
ด้านล่างขาสัปคับตรึ งด้วยห่วงเหล็กทั้ง 4 ด้าน ด้านข้างและด้านหลังของสัปคับของทั้งสองฝ่ ายมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน โดยด้านข้างสัปคับฝ่ ายไทยมีลกั ษณะวงกลมขอบหยักโค้ง ด้านในวาด
ลวดลายจิตรกรรมไทยสีทองระบายสอดสีรูปหน้าเสือ ด้านหลังมีลกั ษณะคล้ายรู ปทรงสามเหลี่ยมมี
ขอบยักโค้งสวยงาม ด้านในวาดลวดลายจิตรกรรมไทยสีทองระบายสอดสีรูปหน้าเสือเช่นเดียวกัน
มุมสัปคับด้านหลังทั้งสองมุมติดเสา หัวเสามีลกั ษณะคล้ายดอกบัว ฐานขารองที่นัง่ ทั้งสองด้าน
ระบายสีทองวาดเป็ นรู ปหัวสิงห์ มุมขาสัปคับทั้งสี่ขาระบายสีทองวาดลายเส้นรู ปเท้าสิงห์
ส่วนด้านข้างสัปคับฝ่ ายพม่ามีลกั ษณะหยักคล้ายฟันปลา 3 หยัก ด้าน
ในวาดลวดลายจิตรกรรมไทยผสมผสานศิลปะแบบพม่าสีทองระบายสอดสีรูปสิงห์พม่าสามตัว มุม
ทั้งสี่ดา้ นของสัปคับติดเสา หัวเสามีลกั ษณะคล้ายของฝ่ ายไทย ด้านหลังสัปคับฝ่ ายพม่ามีลกั ษณะ
คล้ายรู ปทรงคล้ายฟันปลา 3 หยักเช่นกัน ด้านในวาดลวดลายจิตรกรรมไทยสีทองระบายสอดสีรูป
หน้าสิงห์พม่าคาบพญานาค มุมสัปคับด้านหลังทั้งสี่มุมติดเสา หัวเสามีลกั ษณะคล้ายดอกบัว ฐานขา
รองที่นงั่ ทั้งสองด้านระบายสีแดงวาดลายเส้นทองเป็ นลวดลายไทย มุมขาสัปคับทั้งสี่ขาระบายสีแดง
วาดลายเส้นทองรู ปปลาแบบจิตรกรรมไทย
นอกจากนี้ สัปคับคชาธาร ยังประดับตกแต่งด้วยอุปกรณ์เสริ มต่างๆ
เช่น ธงติดบริ เวณด้านหน้าของสัปคับ โดยธงของฝ่ ายไทยเป็ นสีแดง และธงฝ่ ายพม่าเป็ นสีเขียว ปื น
คาบศิลาลํากล้องยาวหล่อจากเรซิ่น และอาวุธหลังช้างหล่อจากเรซิ่นติดบริ เวณด้านข้างสัปคับทั้ง
สองด้าน ได้แก่ ของ้าว หอกซัด ทวน และปื นคาบศิลา ฯลฯ
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ภาพที่ 211 ขั้นตอนของการสร้างสัปคับและกูบหลังช้าง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 212 สัปคับช้างทรงของฝ่ ายไทย และ ฝ่ ายพม่า ด้านล่างสัปคับพาดด้วยผ้าหลังช้าง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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2.2.4 จระเข้
ปรากฏขึ้นในฉากการต่อสูร้ ะหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับจระเข้ในพระสุบิน
นิมิตร โครงสร้างภายในของจระเข้สร้างจากเรซิ่นไวนิล ซึ่งมีความคงทนแข็งแรงและนํ้าหนักเบา
ถอดแบบจากซากจระเข้จริ ง โดยแยกส่วนออกเป็ นชิ้นๆ แล้วจึงนํามาประกอบเข้าด้วยกันคล้ายการ
ต่อโครงกระดูก ทําให้จระเข้สามารถขยับเคลื่อนไหวได้ตามการเชิด หนังของจระเข้ ภายนอกสร้าง
จากซิลิโคนเสริ มผ้า ถอดแบบจากโครงจระเข้จริ ง ระบายด้วยสีผสมซิลิโคนที่ใช้สาํ หรับยาแนว
กระจกเช่นเดียวกับหนังของช้างศึก ด้านล่างบริ เวณกลางลําตัวจระเข้ยดึ ติดกับแท่นแก่นเหล็กซึ่งยึด
ติดกับโครงเหล็กติดล้อสําหรับเข็นเคลื่อนที่ บริ เวณคอจระเข้ติดมือจับสําหรับยึดจับและบังคับคอ
จระเข้ บริ เวณปากจระเข้ดา้ นล่างติดคันบังคับปากเพือ่ ใช้ในการบังคับปากในลักษณะงับ นอกจากนี้
ดวงตาของจระเข้ท้งั สองข้างฝังหลอดไฟสีเหลืองโดยใช้กาํ ลังไฟจากถ่าน ทําให้ดวงตาของจระเข้มี
ประกายวาวในที่มืด ช่วยสร้างบรรยากาศความน่าสะพรึ งกลัว

ภาพที่ 213 โครงสร้างของจระเข้ซ่ ึ งกําลังอยูใ่ นขั้นตอนการติดผิวหนัง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 214 จระเข้ที่ติดผิวหนังแล้วดูสมจริ ง

ภาพที่ 215 ส่วนประกอบและระบบกลไกสําหรับการบังคับจระเข้

2.2.5 ไก่ชน
ปรากฏในฉากการประลองเปรี ยบไก่ระหว่างสมเด็จพระนเศวรและสมเด็จ
พระมหาอุปราชา สร้างขึ้นตามลักษณะของไก่ชนที่ปรากฏในการตีไก่จากพงศาวดาร หัวไก่ ขาไก่
และโครงสร้างด้านในปั้ นแม่แบบด้วยขี้ผ้ งึ ถอดแบบด้วยเรซิ่น หัวไก่ และขาไก่ระบายสีตกแต่งให้
สมจริ ง ปี กไก่สร้างจากวัสดุประเภทไม้ประกอบคล้ายปี กของไก่จริ ง ภายนอกตัวไก่ตกแต่งด้วยขน
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ไก่จริ ง โดยขนไก่ไทยมีแผงคอสีน้ าํ ตาลแดง ขนบริ เวณตัวสีดาํ และหางสีดาํ แซมขาว ส่วนขนไก่พม่า
มีแผงคอสีขาว ขนบริ เวณลําตัวและหางมีสีดาํ แซมขาว โครงสร้างด้านในตัวไก่ร้อยสายเชือกผูกติด
กับกลไกบังคับตัวไก่ ซึ่งสามารถบังคับให้ไก่ขยับหัวและผองขนบริ เวณลําคอ รวมถึงตีปีกและขยับ
ขาได้

ภาพที่ 216 ลักษณะของไก่ชนฝ่ ายไทย

ภาพที่ 217 ลักษณะของไก่ชนฝ่ ายพม่า

272

ภาพที่ 218 กลไกบังคับส่วนต่างๆ ของไก่ให้เคลื่อนไหว

2.2.6 ม้าศึก
เป็ นเครื่ องประกอบฉากหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายที่กาํ ลังทําการพัฒนาและ
จัดสร้าง ลักษณะของม้าเป็ นแบบไทยประเพณี ก่ ึงเหมือนจริ ง มีสดั ส่วนที่สวยงาม ต้นแบบม้าศึกปั้ น
ขี้ผ้ งึ เป็ นต้นแบบหล่อแม่พมิ พ์ซิลิโคน ถอดแบบเป็ นไฟเบอร์กลาส มีข้นั ตอนการสร้างและประกอบ
เป็ นโครงม้า 2 วิธี คือ ถอดแบบเป็ นตัวมาเต็มตัว แล้วจึงตัดออกเป็ นส่วนต่างๆ เพือ่ นํามาประกอบ
เป็ นโครงม้า หรื อการถอดพิมพ์โครงมาเป็ นส่วนๆ แล้วจึงนํามาประกอบเป็ นโครงม้า ยึดข้อต่อต่างๆ
ด้วยสลัก คล้ายการต่อโครงกระดูกเพือ่ ให้โครงม้าเคลื่อนไหวได้ โครงภายในของม้าศึกผูกติดกับ
เชือกตามชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ ปาก คอ ขา ลําตัว และหาง จากนั้นจึงร้อยเข้ากับกลไก ติดล้อรถเข็น
เพือ่ ใช้ในการเคลื่อนที่ โครงของม้าศึกบุดว้ ยผ้ากํามะหยีซ่ ่ ึงให้ความรู ้สึกเหมือนขนม้าจริ ง บริ เวณตา
ม้าระบายสีเพือ่ ให้เกิดความสมจริ ง
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ภาพที่ 219 ช่างขณะทําการร้อยสายกลไกภายในตัวม้าศึก และ ม้าศึกที่ทาํ การบุขนเรี ยบร้อยแล้ว

ภาพที่ 220 กลไกบังคับการเคลื่อนไหวม้าศึก และ ล้อสําหรับเข็นเคลื่อนที่

3. พัฒนาการในการเชิดหุ่นและการนําเสนอ
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายถือได้วา่ เป็ นหุ่นกระบอกที่มีพฒั นาการในการเชิดและการ
นําเสนอที่กา้ วหน้าและแปลกใหม่ การเชิดและการนําเสนอจึงต้องมีการวางแผนและกําหนด
รู ปแบบของตําแหน่งต่างๆในการแสดง โดยมีการประชุมและหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละฝ่ าย
เพือ่ ให้การแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้เกิดความสวยงาม ยิง่ ใหญ่สมพระเกีรยติพระมหาบูรพกษัตริ ย ์
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รวมถึงสร้างความสนุกสนานให้กบั ผูท้ ี่ได้รับชม ซึ่งขณะนี้ (พ.ศ.
2557) กําลังอยูร่ ะหว่างการ
ดําเนินการจัดซ้อมแสดง
3.1 รู ปแบบการเชิดหุ่นกระบอก
หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมีลกั ษณะการแสดงตามท้องเรื่ องในพงศาวดารของไทย
และพม่า ดังนั้น การแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้จึงปรากฏรู ปแบบของหุ่นออกภาษา (หุ่นแสดงบทบาท
พม่า) เช่นกัน การเชิดหุ่นกระบอกให้ร่ายรําจึงประยุกต์จากลักษณะและรู ปแบบทางนาฎศิลป์ ไทย
เนื่องจากการแสดงหุ่นชุดนี้มีจาํ นวนของหุ่นกระบอก เครื่ องประกอบฉาก และผูเ้ ชิดเป็ นจํานวนมาก
การแสดงหุ่นตะเลงพ่ายจึงดําเนินการโดยใช้ระบบการวางแผนการแสดงแบบละครเวที เข้ามา
จัดการระบบการกํากับฉากเพือ่ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รวมถึงความงดงามของริ้ วกระบวนของ
การแสดงในฉากต่างๆ ดังนั้น รู ปแบบการเชิดหุ่นจึงสามารถจําแนกออกเป็ น 2 หัวข้อดังนี้
3.1.1 ลักษณะการเชิดหุ่น
การเชิดหุ่นกระบอกในสมัยก่อนยังไม่ปรากฏลักษณะการวางแบบแผนหรื อ
การผูกท่าทางในการร่ ายรําของหุ่นกระบอกขึ้นมาอย่างชัดเจน ลักษณะการเชิดหุ่นยุคก่อนจึงอาศัย
ลักษณะการ "ด้นสด" คือ การออกท่าอย่างฉับไว โดยอาศัยความชํานาญของตัวผูเ้ ชิดเป็ นสําคัญ หุ่น
กระบอกตะเลงพ่ายยังคงใช้พ้นื ฐานท่าเชิดแบบหุ่นไทย เช่น การกล่อมหุ่นในลักษณะต่างๆ หากแต่
หุ่นกระบอกชุดนี้ได้มีการวางแบบท่าทาง และการร่ ายรําหุ่นอย่างเป็ นระบบ เนื่องจากหุ่นกระบอก
ตะเลงพ่ายมีจาํ นวนผูเ้ ชิดและเครื่ องประกอบฉากจํานวนมาก ลักษณะการเชิดหุ่นของจักรพันธุ์ และ
คณะ จึงใช้วธิ ีการยืนเชิดเพือ่ ความคล่องตัวสําหรับผูเ้ ชิดหุ่น รวมถึงจักรพันธุม์ ีความต้องการให้
ท่วงท่าของหุ่นกระบอกที่เชิดออกมานั้นมีความเป็ นธรรมชาติและใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุด สังเกต
ได้จากการประดิษฐ์ท่าของหุ่นในท่าการตีบทเจรจา หรื อท่าในบทเพลงร้อง ซึ่งจักรพันธุ์ และ
วัลลภิศร์ เป็ นผูว้ างแบบท่า โดยทําการผูกท่าจากตัวหุ่นกระบอก
เนื่องด้วยหุ่นกระบอกมีขอ้ จํากัดในการเคลื่อนไหว การออกแบบท่าสําหรับ
หุ่นจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ เพือ่ ให้หุ่นกระบอกมีลีลาท่าทางคล้ายคนจริ งมากที่สุด ดังนั้น
หุ่น
กระบอกชุดนี้จึงอาศัยลักษณะของท่าร่ ายรําแบบนาฏศิลป์ ไทยของคนจริ งเป็ นแบบอย่างสําหรับการ
ประดิษฐ์ และดัดแปลงให้ลง ตัวเป็ นท่าร่ ายรําของหุ่น โดยการใช้ผชู ้ าํ นาญทางด้านนาฏศิลป์ เป็ นผู ้
ออกท่า ในระยะแรก จักรพันธุ์ และคณะ ได้เชิญ ครู เวณิ กา บุนนาค ( ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ไทย
ละคร-พระ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็ นผูอ้ อกแบบและวางท่า
รํา เพือ่ ดัดแปลงเป็ นท่ารําของหุ่นกระบอก เช่น ท่าเดิน หุ่นพระนางสุพรรณกัลยา ท่าหุ่นเพลงลา
บ้าบ่น และเพลงรัวสามลา ฯลฯ ภายหลัง ครู เวณิ กา จึงแนะนํา อาจารย์สรัสวิช ภูวสรรญเพชร (ครู
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นาฏศิลป์ ) ให้แก่ จักรพันธุ์ ในการให้คาํ แนะนํา ออกท่ารํา วางท่ารํา เพือ่ ให้จกั รพันธุด์ ดั แปลงเป็ นท่า
รําสําหรับหุ่นประกอบการร่ ายรําในเพลงหน้าพาทย์ต่างๆในเวลาต่อมา
ในส่วนของหุ่นออกภาษาพม่ามอญ จักรพันธุ์ และคณะได้ทาํ การศึกษาลีลา
ท่าทางการร่ ายรําของนาฏศิลป์ พม่า จากนั้นจึงทําการออกแบบท่าหุ่นโดยใช้นาฏศิลป์ ไทยเป็ นหลัก
แต่มีการประดิษฐ์ท่าทางให้ได้ลกั ษณะและลีลาแบบพม่า เช่น ฉากสมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล
โดย หุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชารําเพลงพญาม่านสี่ไม้ ซึ่งออกแบบท่ารําโดย ดร. ศุภชัย
จันทรสุวรรณ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ ) พ.ศ. 2548
3.1.2 การวางตําแหน่งผูเ้ ชิดหุ่นกระบอก
การแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายมีความซับซ้อนในด้านของมิติการแสดง
ได้แก่ การรํา และการจัดขบวนของหุ่นในฉากต่างๆ ซึ่งการซ้อมการแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้ใช้
ระบบการจัดการบริ หารการแสดงแบบกํากับเวที โดยมีผคู ้ วบคุมส่วนต่างๆได้แก่ ผูก้ าํ กับฉากเวที ผู ้
กํากับแสงสี ผูก้ าํ กับเสียง และผูก้ าํ กับหุ่น ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายไทยและฝ่ ายพม่า สิ่งที่
ขาดไม่ได้ในการแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้ คือ การวางตําแหน่งของผูเ้ ชิดหุ่นในแต่ละฉาก ซึ่งอาจมี
การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการแสดงจริ ง ลักษณะรู ปแบบของตําแหน่งและริ้ วขบวนที่ใช้
ในการซ้อมการแสดงในปั จจุบนั สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
ไหว้ครู เบิกโรง
ฉาก 1 ท้องพระโรงไทย
ฉาก 2 เหาะ (ส่งเสด็จพระนางสุพรรณกัลยาไปหงสาวดี)
ฉาก 3 หงสาวดี
ฉาก 4 ยาตราไปเมืองคัง
ฉาก 6 ระบําพม่า และตีไก่
ฉาก 7 เข้าพบพระมหาเถรคันฉ่อง และประกาศอิสระภาพ
ฉาก 8 สูจ้ ระเข้ และแก้ฝัน
ฉาก 9 ท้องพระโรงพม่า และแน (สมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล)
ฉาก 10 ศรี ไสยณรงค์ กราวนอก และบาทสกุณี (สมเด็จพระนเรศวรตรวจ
พล)
ฉาก 11 ตะละเญียะ ครั้นเพลาครารุ่ ง และคชารองสองกษัตริ ย ์
ฉาก 12 เมื่อศึกม่านลาญไป
ฉาก 13 เลิกเอย เลิกพล

ภาพที่ 221 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ไหว้ครู เบิกโรง
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ภาพที่ 222 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ท้องพระโรงไทย
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ภาพที่ 223 ผังการวางตําแหน่งการเชิด เหาะ (ส่งเสด็จพระนางสุพรรณกัลยาไปหงสาวดี

278

ภาพที่ 224 ผังการวางตําแหน่งการเชิด หงสาวดี
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ภาพที่ 225 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ยาคราไปเมืองคัง
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ภาพที่ 226 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ระบําพม่า
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ภาพที่ 227 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ตีไก่
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ภาพที่ 228 ผังการวางตําแหน่งการเชิด เข้าพบพระมหาเถรคันฉ่อง
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ภาพที่ 229 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ประกาศอิสระภาพ
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ภาพที่ 230 ผังการวางตําแหน่งการเชิด สู้จระเข้
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ภาพที่ 231 ผังการวางตําแหน่งการเชิด แก้ฝัน
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ภาพที่ 232 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ท้องพระโรงพม่า
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ภาพที่ 233 ผังการวางตําแหน่งการเชิด แน (สมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล) 1
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ภาพที่ 234 ผังการวางตําแหน่งการเชิด แน (สมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล) 2
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ภาพที่ 235 ผังการวางตําแหน่งการเชิด แน (สมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล) 3

290

ภาพที่ 236 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ศรี ไสยณรงค์

291

ภาพที่ 237 ผังการวางตําแหน่งการเชิด กราวนอก

292

ภาพที่ 238 ผังการวางตําแหน่งการเชิด บาทสกุณี (สมเด็จพระนเรศวรตรวจพล) 1
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ภาพที่ 239 ผังการวางตําแหน่งการเชิด บาทสกุณี (สมเด็จพระนเรศวรตรวจพล) 2
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ภาพที่ 240 ผังการวางตําแหน่งการเชิด บาทสกุณี (สมเด็จพระนเรศวรตรวจพล) 3
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ภาพที่ 241 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ตะละเญียะ 1
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ภาพที่ 242 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ตะละเญียะ 2
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ภาพที่ 243 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ครั้นเพลาครารุ่ ง 1
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ภาพที่ 244 ผังการวางตําแหน่งการเชิด ครั้นเพลาครารุ่ ง 2
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ภาพที่ 245 ผังการวางตําแหน่งการเชิด คชารองสองกษัตริ ย ์ 1
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ภาพที่ 246 ผังการวางตําแหน่งการเชิด คชารองสองกษัตริ ย์ 2
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ภาพที่ 247 ผังการวางตําแหน่งการเชิด เมื่อศึกม่านลาญไป

302

ภาพที่ 248 ผังการวางตําแหน่งการเชิด เลิกเอย เลิกพล 1

303

ภาพที่ 249 ผังการวางตําแหน่งการเชิด เลิกเอย เลิกพล 2

304
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3.2 การนําเสนอหุ่นกระบอกตะเลงพ่ าย
แสงและสีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย เป็ น
ส่วนประกอบที่ช่วยส่งเสริ มให้การแสดงหุ่นมีความสวยงาม บ่งบอกบรรยากาศและสถานการณ์
รวมถึงเร้าอารมณ์ผชู ้ มให้คล่อยตามไปกับการแสดงในแต่ละฉาก โดยการแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้มี
ผูก้ าํ กับฝ่ ายแสงสี คือ คุณฉลาดเลิศ ตุงคะมณี ผูเ้ ชี่ยวชาญในการจัดแสงสีเวที เป็ นผูอ้ อกแบบแสงสีที่
ใช้ประกอบการแสดงในแต่ละฉากตามความต้องการของจักรพันธุแ์ ละผูป้ ระพันธ์บท การซ้อม
แสดงหุ่นชุดนี้ในระยะแรกทางคณะใช้ระบบหลอดไฟแบบธรรมดา ซึ่งมีขอ้ จํากัดในเรื่ องของสีและ
ความร้อน ภายหลังทางคณะจึงได้เปลี่ยนหลอดไฟแบบ LED ซึ่งเป็ นหลอดไฟที่ให้ความร้อนตํ่า
รวมถึงสามารถผสมสีได้หลากสีโดยผ่านวงจรแผงควบคุมหลอดไฟที่มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ
การจัดแสงสีท้งั หมดอยูภ่ ายใต้การควบคุมของจักรพันธุโ์ ดยการออกแบบและการจัดแสงในการ
แสดงจึงถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนอย่างชัดเจน ได้แก่ แสงสีในส่วนของฉาก และแสงสีในส่วนพืน้ ที่
แสดง เพือ่ ความสวยงามและความชัดเจนในการแสดง การจัดแสงสีในลักษณะนี้ มีความซับซ้อน
เช่น แสงสีในส่วนของฉากมีความสลัว แต่แสงสีในส่วนพื้นที่ทาํ การแสดงหุ่นต้องสว่าง และไม่
รบกวนแสงสีในส่วนของฉาก แสงสีที่ใช้ประกอบการแสดงนั้นจักรพันธุไ์ ด้แนวคิดจาก ภาพผลงาน
จิตรกรรม รวมถึงจินตนาการจากธรรมชาติ และช่วงเวลา การออกแบบแสงสีที่ใช้ในหุ่นชุดนี้ถือได้
ว่ายังไม่ลงตัวอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากยังอยูใ่ นระหว่างการซ้อมการแสดงจึงยังสามารถพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงได้อีก โดยแสงสีประกอบการแสดงหุ่นตะเลงพ่ายสามารถแบ่งออกตามลักษณะพอ
สังเขป ดังนี้
3.2.1 แสงสีที่บ่งบอกถึงความรุ่ งเรื อง
มีลกั ษณะแสงสีออกสีเหลืองทองเป็ นหลัก โดยการใช้สีในฉากจะมีลกั ษณะสี
เหลืองทองแบบมลังเมลือง ปรากฏแสงสีลกั ษณะนี้ ในฉากที่เกี่ยวข้องกับสถาปั ตยกรรม สิ่งปลูก
สร้าง หรื อภายในอาคาร ทําให้รู้สึกถึงความโอ่โถ่งและยิง่ ใหญ่ แสงสีลกั ษณะนี้ปรากฏในฉาก
พระราชวังไทยของฝ่ ายอยุธยา ฉากท้องพระโรงเมืองหงสาวดี ฉากนางรําชาวไทยใหญ่ ฉากตีไก่
และฉากเข้าพบพระมหาเถรคันฉ่อง ฯลฯ
3.2.2 แสงสีที่บ่งบอกถึงบรรยากาศ และ ช่วงเวลา
ลักษณะแสงสีที่ใช้ประกอบฉากลักษณะนี้ ถูกออกแบบขึ้นตามลักษณะที่ได้
พรรณาไว้ในบทประพันธุข์ องหุ่น และความรู ้สึกถึงการเปลี่ยนผันของช่วงเวลาเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของฉากนั้นๆ เช่น ฉากส่งเสด็จพระนางสุพรรณกัลยาไปหงสาวดี ซึ่งช่วงแรกแสงสีที่ใช้ใน
ฉากจะมีลกั ษณะแบบสีเหลืองทองแบบภายในพระราชวัง เมื่อถึงช่วงการเดินทาง ฉากเริ่ มค่อยๆ
เปลี่ยนบรรยากาศสลัวด้วยแสงสีฟ้าอมเทา และเปลี่ยนเป็ นแสงสีฟ้าอมนํ้าเงินคล้ายลักษณะกลางคืน
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หรื อฉากตะละเญียะของสมเด็จพระมหาอุปราชาที่ออกตรวจค่ายรี้ พล ซึ่งบรรยายถึงบรรยากาศยาม
โพล้เพล้ ใช้แสงสีแสดงบรรยากาศด้วยสีแดงอมส้มคล้ายแสงสีของพระอาทิตย์ตกดิน แล้วค่อยๆ
เปลี่ยนเป็ นแสงสีสลัวๆ ฟ้ าอมนํ้าเงินคล้ายลักษณะกลางคืน ฯลฯ ลักษณะของฉากที่ปรากฏแสงสีบ่ง
บอกถึงบรรยากาศ และช่วงเวลา ได้แก่ ฉากยาตราไปเมืองคัง และฉากตีไก่ช่วงหลัง ฯลฯ

ภาพที่ 250 แสงสี ที่ให้ความรู้สึกถึงความรุ่ งเรื องปรากฏในฉากที่มีลกั ษณะเป็ นสิ่ งปลูกสร้าง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

3.2.3 แสงสีที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความศักดิ์สิทธิ์ และความลึกลับ
แสงสีในลักษณะนี้ช่วยส่งเสริ ม เน้นความรู ้สึกของผูช้ มให้คล้อยตามการ
แสดงในฉากนั้นๆให้รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ และความลึกลับน่าค้นหา เช่น ฉากประกาศอิสรภาพ
ของสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งช่วงแรกแสงสีที่ใช้ในฉากจะมีลกั ษณะแบบสีเหลืองทอง เมื่อถึงช่วงเวลา
ที่หุ่นพระนเรศวรตั้งจิตอธิษฐาน และทําการประกาศอิสระภาพ หลัง่ นํ้าสิโณทก แสงสีในฉากนี้ จึง
ค่อยๆเปลี่ยนเป็ นสีแดงส้มอมเหลืองแบบสลัวๆ ในฉากพระสุบินนิมิตรที่สมเด็จพระนเรศวรสูก้ บั
จระเข้ลกั ษณะแสงสีของฉากเป็ นสีฟ้าอมนํ้าเงินสลัวๆ บริ เวณแสงสีพน้ื ที่แสดงหุ่นเจือด้วยสีแดง
อ่อนๆพร้อมการใช้ควัน ทําให้ฉากนี้ ดูเกิดความลึกลับน่าสะพรึ งกลัว ในขณะเดียวกันยังให้
ความรู ้สึกแบบความฝัน และฉากการทํายุทธหัตถี หุ่นสมเด็จพระนเรศวรตั้งจิตอธิษฐานช่วงก่อน
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การทํายุทธหัตถี แสงสีที่ใช้ออกแบบลักษณะให้คล้ายคลึงกับสีของท้องฟ้ าแบบผีตากผ้าอ้อม ซึ่งมี
ลักษณะของแสงสีเหลืองอมเขียว ช่วยเน้นให้ฉากนี้มีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์
3.2.3 แสงสีที่บ่งบอกถึงบรรยากาศของธรรมชาติ
แสงสีในลักษณะนี้ ออกแบบในการจัดแสงสีให้ความรู ้สึกตามลักษณะ และ
สภาพของป่ าไม้ เช่น ป่ าทึบจะให้แสงสีเขียวเข้มเพือ่ ให้เกิดความรู ้สึกทึบ หากเป็ นป่ าแบบโปร่ งจะมี
การให้แสงสีเขียวอมเหลือง สีตองอ่อน หรื อสีเขียวแบบทุ่งหญ้าระบัด ฯลฯ

ภาพที่ 251 แสงสี ของบรรยากาศ และช่วงเวลา ที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลงในฉากส่งเสด็จพระนางสุพรรณ
กัลยา
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 252 แสงสี ของบรรยากาศ ในฉากตะละเญียะที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลง
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 253 บรรยากาศเปลี่ยนเป็ นเวลาพลบคํ่าในฉากตีไก่
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 254 แสงสี ที่ให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ในฉากประกาศอิสระภาพ
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

ภาพที่ 255 บรรยากาศของแสงสี ในฉากพระสุบินนิมิตรให้ความรู้สึกลึกลับ
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)
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ภาพที่ 256 แสงสี แบบผีตากผ้าอ้อมในฉากก่อนการกระทํายุทธหัตถี
(จากมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต)

4. พัฒนาการของดนตรีประกอบ บทร้ องและพากษ์ ในการแสดงหุ่น
การแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายเป็ นการแสดงหุ่นตามท้องเรื่ องในพงศาวดารระหว่าง
ไทยและพม่า ซึ่งหุ่นกระบอกชุดนี้ปรากฏหุ่นออกภาษาพม่ามอญที่มีลกั ษณะความเป็ นไทย จึง
จําเป็ นต้องประพันธ์บทคําร้อง บทพากษ์และดนตรี ข้ ึนใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแสดงหุ่น
จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ยังคงใช้ระบบการพากษ์ในส่วนของการเจรจารวมถึงการร้องเพลง
หุ่นคล้ายแบบโขนและละคร ผูเ้ ชิดมีหน้าที่ในการเชิดหุ่นให้สอดคล้องกับบทร้องและบทเจรจา
หากแต่ลกั ษณะที่ยงั แสดงตามแบบหุ่นกระบอกโบราณ คือ การขึ้นเพลงสาธุการและการรําหุ่นไหว้
ครู ซึ่งหุ่นที่ใช้ไหว้ครู ของการแสดงหุ่นกระบอกชุดนี้ ได้แก่ หุ่นเทวดาสวมเทริ ดยอดนาคถือ
พิณนํ้าเต้า เพือ่ ความเข้าใจในรู ปแบบดนตรี ประกอบ บทร้องและพากษ์ในการแสดงหุ่น กระบอกชุด
นี้จึงได้ทาํ การจําแนกออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
4.1 การประพันธ์ ดนตรี
การแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย จักรพันธุแ์ ละคณะได้เชิญ ครู บุญยงค์และบุญยัง
เกตุคง ครู จําเนียร ศรี ไทยพันธุ์ เป็ นประพันธ์และบรรจุเพลงหลักเพือ่ ใช้ประกอบการแสดงหุ่น
กระบอกชุดนี้ โดยการนําเพลงไทยเพลงต่างๆ ที่เป็ นเพลงโบราญมาทําการบรรจุ เช่น เพลงเสมอ
เพลงสาธุการขึ้นด้วยสาธุการทอดเชือกร้องต่อท่อนท้ายด้วยพระเจ้าเปิ ดโลก เพลงมอญแปลงทาง
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ละคร ฯลฯ รวมถึงการนาเพลงหน้าพาทย์ทาํ ทางร้อง เช่น เพลงกราวในสามชั้น (ฉากวังไทย) เพลง
เถรลอยชาย (ฉากตีไก่) เพลงคุกพาทย์ เพลงตระมงคลจักรวาล (ฉากประกาศอิสรภาพ) เพลงเชิดฉาด
เพลงย้อนเสียนย้อนหนาม เพลงปลูกต้นไม้ เพลงพญาพายเรื อ (ฉากยุทธหัตถี) เพลงเชิดแขก (อาสา
อาทมาท) ฯลฯ
จักรพันธุแ์ ละคณะได้ทาํ เพลงปรับเปลี่ยนจังหวะใหม่และทําทางร้องเพิม่ เติม โดยมี
ครู สุเชาว์ หลิมพานิช หัวหน้าวงปี่ พาทย์ปากลัด จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นผูท้ าํ ทํานอง เช่น เพลง
พญาม่านสี่ไม้ (พญาม่านมังกะยอ) ใช้ในฉากของสมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล ซึ่งนําทํานอง
ของเพลงมีลม มาปรับเปลี่ยนให้มีจงั หวะเร้าอารมณ์แฝงสําเนียงแบบพม่า และให้ความรู ้สึกถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์คล้ายเพลงหน้าพาทย์เพลงบาทสกุณีที่ใช้ในฉากตรวจพลของสมเด็จพระนเรศวร หรื อ
เพลงอาศิรพาทย์ที่แปลงทํานองจากเพลงตระหญ้าปากคอก ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีเพลงที่ปรับแต่ง
จังหวะ ทํานอง และเพิม่ ทางร้องขึ้นใหม่จาํ นวนมาก เช่น เพลงพระรามเดินดง เพลงตะเลงรําฤก
เพลงตะเลงรําพึง เพลงเตียว เพลงร้องฟ้ อนเมืองรัวสามชั้น ฯลฯ
เนื่องจากการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายเป็ นการแสดงหุ่นไทยที่ปรากฏหุ่นออก
ภาษาพม่ามอญจึงไม่สามารถขาดดนตรี ที่ให้ความรู ้สึกถึงความเป็ นชนชาติดงั ที่ได้กล่าวมาได้ จักร
พันธุแ์ ละคณะจึงได้นาํ เพลงออกภาษาสําเนียงพม่ามอญทําทางร้องเพือ่ ใช้ในการแสดงหุ่นชุดนี้ดว้ ย
เช่น เพลงไทยสําเนียงพม่าโดยครู บุญยงค์ ได้แก่ เพลงรัวแปลงเป็ นสําเนียงพม่า และต่อท้ายด้วย
เพลงชเวดากองใช้เล่นต่อจากเพลงพญาม่านสี่ไม้ในฉากสมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล
นอกจากนี้ยงั ปรากฏเพลงพม่า ได้แก่ เพลงพื้นเมืองยะไข่ ในการบรรจุเพลงหุ่นด้วย ในส่วนของ
เพลงออกภาษามอญ ทางคณะได้ครู สุเชาว์ หลิมพานิช เป็ นผูใ้ ห้เพลงไว้ เช่น เพลงต้นมูเซอ เพลงยะ
เปิ งมาง เพลงกระเจิ้น เพลงเมินเลง ฯลฯ ในการเอื้อนเพลงหุ่นทางคณะใช้การเอื้อนเพลงหุ่นแบบ
อัมพวาทางของครู วงษ์ รวมสุข
การบรรจุดนตรี และ ทําการบันทึกเสียง ครั้งแรกในวันที่ 8 ธันวาคม 2532 ณ บ้าน
จักรพันธุ์ โดย วงปี่ พาทย์ครู บุญยงค์ เกตุคงและคณะ ครู บุญยงค์ เป็ นระนาดทุม้ บุญยัง เกตุคง เป็ น
ระนาดเอก และซอหุ่น ครู จาํ เนียร ศรี ไทยพันธุ์ ทําทางร้อง ในปี พ.ศ. 2542-2545 ได้มีการปรับเพลง
ขึ้นเป็ นครั้งที่ 2 โดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต ครู สุเชาว์ หลิมพานิช และ วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ และทํา
การปรับเพลงครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2546-2549 โดยมีครู ไชยยะ ทางมีศรี เข้ารวมการปรับเพลง และใช้
มาจนถึงการซ้อมแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายในปั จจุบนั
4.2 การประพันธ์ บทร้ องและบทพากย์
จักรพันธุไ์ ด้มอบหมายให้ วัลลภิศร์ เป็ นประพันธ์บทร้องและบทพากษ์หุ่น
กระบอกตะเลงพ่าย ซึ่งบทหุ่นกระบอกชุดนี้ถูกประพันธ์ข้ ึนในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2532 และ
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เสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2532 การประพันธ์เนื้ อหาได้อาศัยแนวทางจากหนังสือ
พงศาวดารพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ซึ่งมีเนื้ อหาและความเป็ นไปได้ในทางประวัติศาสตร์ เป็ นข้อมูลในการประพันธ์บทหุ่น
กระบอกชุดนี้ โดยมีจกั รพันธุเ์ ป็ นผูแ้ นะนําและให้ลกั ษณะสีสนั ความเป็ นละครในฉากต่างๆ เพือ่
ไม่ให้บทหุ่นมีลกั ษณะความเป็ นประวัติศาสตร์มากจนเกินไป เช่น มีการนําเสนอฉากตีไก่ ฉากสู ้
จระเข้ ฯลฯ เพือ่ ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผชู ้ ม ดังที่วลั ลภิศร์ได้เขียนในบทความว่า
ส่วนโครงเรื่ องนั้น วางตามคําแนะของอาจารย์จกั รพันธุ์ โปษยกฤต ว่าน่าจักมีฉากชน
ไก่ กับทรงพระสุบินสู้กบั จระเข้ เพราะสนุกตื่นเต้นเป็ นละครดี
เราจึงดําเนินเรื่ องตาม
สันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ว่าพระมหาอุปราชา คงจักท้าสมเด็จพระ
นเรศวรเล่นชนไก่กนั หลังจากตีเมืองคังแล้วเพื่อรวบรัดเนื้อเรื่ อง โดยไม่ตอ้ งย้อนความจับมา
แต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ หากก็มิได้คา้ นขัดคําให้การชาวกรุ งเก่า ด้วยเห็นว่าธรรมดานักเลงไก่
ทั้งหลายไม่มีใครเล่นประลองเดิมพันกันแค่ครั้งเดียว สมเด็จพระนเรศวร กับพระมหาอุป
ราชา เติบโต เล่นคลุกคลีกนั มาในเมืองหงสาวดี จึงน่าที่จกั เล่นชนไก่กนั อยูเ่ นืองๆ31

บทประพันธุบ์ อกเล่าเกี่ยวกับเรื่ องราวความกล้าหาญและพระสติปัญญาอันเฉียบ
แหลมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดังนั้น บทประพันธ์จึงสอดแทรกการวางแผน กลยุทธ
ยุทธศาสตร์ทางการสงคราม และการชิงไหวชิงพริ บของฝ่ ายต่างๆ โดยได้ศึกษาลักษณะการรบทัพ
จับศึกจากตําราพิชยั สงครามเป็ นแนวทางในการประพันธ์ ในส่วนของบุคลิกลักษณะของตัวละคร
วัลลภิศร์อาศัยการตีความทางประวัติศาสตร์ และจินตนาการบุคลิกลักษณะอุปนิสยั ของตัวละครขึ้น
ดังบทความของวัลลภิศร์ตอนหนึ่ง ความว่า
ส่วนเรื่ องบุคลิกภาพของพระมหาอุปราชนั้น เราเห็นขัดกับ “ลิลิตตะเลงพ่าย”ของ
สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส แลประวัติศาสตร์ ไทยหลายฉบับที่ว่าวิสยั เป็ นคนขลาด
รักแต่เรื่ องโลกีย์ ไม่ประสาการศึก จนถึงกับพระบิดาตรัสประชดให้ไปเอาอาภรณ์อิสตรี มา
นุ่งห่มข้อนี้เป็ นไปไม่ได้โดยเด็ดขาด ความในประวัติศาสตร์ กลับค้านกันเอง เพราะปรากฏ
ชื่อพระมหาอุปราชาผูน้ ้ ีอยูใ่ นสงครามเชิงรุ กทุกครั้ง ก่อนแต่การขาดคอช้างสิ้ นพระชนม์
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วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ, บทหุ่นกระบอกตะเลงพ่ าย, เข้าถึงเมื่อ 6 ธันวาคม 2556, เข้าถึง
ได้จาก http://www.chakrabhand.org/puppetry/index05.asp.
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จากนั้นมา พม่าก็ตกเป็ นฝ่ ายรับอย่างบอบชํ้ายับเยินมาโดยตลอด จนเสี ยกรุ งหงสาวดี แก่
สมเด็จพระนเรศวร32

นอกจากการตีความทางประวัติศาสตร์แล้ว แรงบันดาลใจในการประพันธ์บทหุ่น
กระบอกชุดนี้ในทํานองร้อยแก้วของวัลลภิศร์ ได้จากลิลิตตะเลงพ่ายซึ่งมีความไพเราะและความงาม
ทางฉันทลักษณ์ โดยวัลลภิศร์ได้นาํ โคลงกลอนของลิลิตตะเลงพ่ายบางส่วนมาแปลงเป็ นกลอนใน
บทของหุ่นด้วย เช่น กลอนในลิลิตตะเลงพ่ายความว่า "พระพีพ่ ระผูผ้ า่ นภพอุดมเอย" ออกมากลอน
หุ่นในฉากยุทธหัตถีความว่า "พระพีผ่ ผู ้ า่ นพื้นภพตะเลง" ฯลฯ นอกจากนี้ การประพันธ์บทร้องยัง
ได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงออกสําเนียงมอญ และเพลงตับตะเลงพ่าย ซึ่งประพันธ์ โดย หลวง
ประดิษฐ์ไพเราะ เพือ่ ให้เกิดจินตนาการเป็ นภาพในสมองออกมาเป็ นบทร้องในแต่ละฉาก ในส่วน
ของบทเจรจาหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายนั้นมีความพิเศษเช่นกัน คือ ลักษณะการผูกสัมผัสถ้อยคําในบท
เจรจาให้มีความไพเราะคล้ายบทเจรจาของโขน
บทร้องและบทพากย์หุ่นกระบอกชุดนี้ แต่เดิมไม่มีการประพันธ์ภาษาพม่ามอญ
บรรจุเข้าไว้ในบทหุ่น หลังจากที่ได้มีการซ้อมหุ่นเข้าเพลงแล้ว จึงได้มีการประพันธ์สอดแทรกภาษา
พม่ามอญ เพือ่ ให้บทหุ่นมีลกั ษณะออกภาษาเพิม่ อรรถรสในการซ้อมแสดงหุ่น โดยจักรพันธุ์ และ
คณะ ได้เชิญเจ้าของภาษามาช่วยทําการแปลภาษาไทยให้เป็ นภาษาพม่ามอญ โดยผูแ้ ปลภาษาพม่า
ได้แก่ ครู หม่องตวิน (แฮรี่ ) ชาวพม่า และผูแ้ ปลภาษามอญ ได้แก่ครู ฉวีวรรณ ควรแสวง เพือ่ ความ
เข้าใจในลักษณะบทประพันธ์และดนตรี ประกอบที่ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย จึง
จําเป็ นต้องแสดงบทหุ่นประกอบดนตรี ตามฉาก โดยเริ่ มจากฉากไหว้ครู และการแสดงหุ่นตาม
ท้องเรื่ องรวม ดังนี้
บทไหว้ครู เบิกโรงหุ่นกระบอก (ของเก่า)
- วา - ซออูห้ ุ่นกระบอก –
- เสมอ –
- รัว –
เพลงช้าปี่
สิบนิ้ว ลูกจะยก ขึ้นประนม ขอถวาย (ปี พาทย์รับ)
ขอถวาย บังคม (นัน่ แหละ) เหนือเกศี
32

เรื่ องเดียวกัน.
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ไหว้พระพุทธ พระธรรม ลํ้าโลกีย ์
โพยภัย อย่าได้มี (นัน่ แหละ) มาบีฑา

โพยภัย (ปี่ พาทย์รับ)

เพลงปี นตลิ่ง
ไหว้คุณ บิดา มารดร ครู พกั อักษร (อักษร) ทุกแหล่งหล้า
ไหว้ท้งั ฝูงเทพ เทวา ขอจงมา ชูช่วย (เอ๋ ย ชูช่วย) อํานวยชัย
(ปี่ พาทย์รับปี นตลิ่ง - รัวสามลา)
เปิ ดฉาก
หุ่ยตี 1 ครั้ง - ปี่ นํา - ระนาดไม้แข็ง ร้องรัวประลองเสภา (ไม้แข็ง-เดี่ยว ชาย)
ขึ้นเสาร์ เดือนเก้า แรมสิบเอ็ด พระสรรเพชญ สองพัน ร้อยสิบสอง
ปี มะเส็ง ศึกพระเจ้า บุเรงนอง ยึดครอง อยุธยา เป็ นข้ามอญ
ร้องพระรามเดินดง (ฆ้องใหญ่นาํ -หมู่ หญิง)
เอาพระบุตร องค์ดาํ พระธรรมราช พานิราศ แรมทาง กลางสมร
พลัดพราก จากแผ่นดิน ถิ่นมารดร สู่นคร หงสา กว่าห้าปี ฯาะ
- ปี่ พาทย์รับเพลงเร็วพระรามเดินดง 1. ร้องหุ่น (เดี่ยว ชาย) ซอแนวธรรมดา
ซอขึ้นเพลงหุ่นช้าๆ 3 ชั้น แล้วมา 2 ชั้น (6 จังหวะฉิ่ง) ทอดให้ร้องจังหวะ 5
จักกล่าวขับ จับตํานาน เรื่ องการศึก ย้อนรําลึก หนหลัง ครั้งกรุ งศรี
ทําสงคราม กับพม่า เสียธานี พ่ายไพรี ตกเป็ นข้า เมืองรามัญ
เมื่อพระเจ้า นรทา กระยอดิน ปราบแผ่นดิน ลือเดช ทุกเขตขัณฑ์
ทศทิศ หวัน่ เลวง เกรงรามัญ ครองสุพรรณ ภูมิไว้ ใต้พกุ าม ฯาะ
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สร้ อย (หมู่ หญิง)
เอ้ามายุเลเฮ้เห่ เอ้ามายุเลเห่เฮ
ตะละมุนตะละมัน
ซอนยาปิ
มายุเขว มายุเขว่ มาละเว้มาละเว้โยคี มาละเว้มาละเว้โยคี
(ปี่ พาทย์รับเพลงพม่าจังหวะเร็ว)
ซอถอนจังหวะให้เป็ นเพลงหุ่น 2 ชั้น มาจนชั้นเดียว เพือ่ ส่งร้อง 2 จังหวะฉิ่ง
ครั้นโอรส องค์ดาํ จําเริ ญวัย กลับไป ยังประเทศ เขตสยาม
เจนจบ การณรงค์ สงคราม ตามอย่าง วิทยา ประสามอญ
อุปเท่ห์ เล่ห์กล พยูหะ เชิงชํานะ ยุทธ์พชิ ยั ข้างไทยสอน
ตั้งค่าย ประจัญบาน ราญรอน
แปรกลอน แก้ศึก ฝึ กกระบวน ฯาะ
(รับทํานองเอ้อเฮย)
กรับตีเป็ น 3 จังหวะ หยุด 1 จังหวะ
สร้ อย (หมู่ หญิง เร่ งจังหวะเร็ว)
โยธากล้าศึกเหิมฮึกร่ ายรํา ตามพระองค์ดาํ ไปรบพม่า
เพลงหอกก็ถว้ น เพลงทวนก็ลือ เพลงดาบสองมือขึ้นชื่อลือชา
ซอเล่นเพลงหุ่นชั้นเดียว 2 จังหวะฉิ่ง แล้วถอนจังหวะให้คนร้อง
ประดาทัพ กํากับกอง รองบาท ประชาราษฎร์ เรี ยกองค์ นเรศวร
โปรดให้สร้าง ป้ อมคู ประตูพวน ครบถ้วน พร้อมสรรพ รับไพรี
กับทั้งองค์ เอกา ทศรฐ ชํานาญคช คู่ยทุ ธหัตถี
(หมู่ หญิง รั บสร้ อย)
- หุ่ย - มะโหระทึก - ไม้แข็ง - นําหัวกราวใน 3 ชั้น สร้ อย ( หมู่ ชาย)

จึงโบกธงสัญญาณขานโห่สามลา (โห่ 3 ลา) เคลื่อนขับโยธายกฝ่ าแดนไป
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จึงโบกธงสัญญาณขานโห่สามลา เคลื่อนขับโยธายกฝ่ าแดนไป
(
หมู่ หญิง)
หมายมุ่งมรคา ยุทธนาเอาชัย ช่วงชาติชิงไทยให้คืนกลับมา
หมายมุ่งมรคา ยุทธนาเอาชัย ช่วงชาติชิงไทยให้คืนกลับมา
(โห่สามลา)
- ปี่ พาทย์รับกราวใน ร้องครอบจักรวาล (เดี่ยว หญิง-ลูกคู่ หญิง)
จักกล่าวถึง องค์พระธรรม ราชา ครองพารา อยุธเยศ เขตสยาม
ตรึ กตรอง หมองพระทัย พ่ายสงคราม ขึ้นพุกาม อัปยศ ต้องอดตาย
ร้องสะสม (เดี่ยว ชาย)
จําจักคิด ผ่อนปรน ให้พน้ ทาส แก้ชาติ ไทยกลับมา ขยับขยาย
ครุ่ นคํานึง ถึงเล่ห์ เพทุบาย เอาบุตรชาย คืนมา จากรามัญ ฯาะ
ร้องรื้ อร่ าย
จึงทรง ปรึ กษา กับข้าบาท พฤฒามาตย์ บริ ษทั จัดสรร
ซึ่งเราคิด คบหา พูดจากัน พวกท่าน เคืองเข็ญ ฤๅเห็นตาม ฯาะ
บทเจรจา
พระยาอินทรนครบาล - พระพุทธเจ้าข้า อันวิเทโศบาย แห่งพระสรรเพชญเจ้านั้น ข้าบาท เห็น
เป็ นอันดี ด้วยว่าบัดนี้ พระราชบุตรองค์ใหญ่ คงจะจําเริ ญพระชันษาได้ร่วม ๑๖ ปี แลซึ่งพญาหง
สาวดี มีพระกรุ ณา ชุบเลี้ยงเป็ นบุตรบุญธรรมนั้น เห็นทีจะได้ทรงศึกษาในหลักพิชยั สงครามอย่าง
รามัญ รอบรู ้กลศึก ตื้นลึกข้างมอญเป็ นมัน่ คง สืบไปเบื้องหน้า หากได้สถาปนาขึ้นทรงราชย์ ก็
อาจคิดการกอบกูแ้ ผ่นดิน ให้เป็ นโสดแก่ตวั ได้ ซึ่งพระดําริ ...ที่จะนําพระโอรส กลับคืนมานั้น น่า
ที่จกั เป็ นคุณแก่แผ่นดิน เป็ นอันมาก
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พระมหาธรรมราชา - พระยาอินทร์ฯว่ามาทั้งนี้ เราก็เห็นชอบ แต่ยงั ขัดด้วยว่า จักหาเหตุอนั ใด
ขึ้นไปทูลต่อรอง กะบุเรงนอง ให้เห็นคล้อยตาม อันพระเจ้าหงสาผูน้ ้ ี มีพระปรี ชาว่องไว ดุจดัง่
เสือ เกลือกว่า จะทรงรู ้เท่านึกระแวง ไม่อนุญาตตาม ซํ้าร้าย จักมิกลับเป็ นอันตรายต่อลูกเราหรื อ
ร้องช้างประสานงา (เดี่ยว ชาย)
ขุนเทพ วรชุน จึงทูลว่า ธรรมดา การศึก ที่คึกขาม
ปะทะแข็ง แรงหย่อน ให้ผอ่ นตาม ผูกความ ไมตรี จงดีครัน
จําต้องใช้ มายา อิสตรี เข้าต่อตี ตัดแรง ที่แข็งขัน
ดัง่ กลเรี ยง หลักยืน ฝื นประจัน ใช้สมั พันธ์ มอบเมีย ให้เสียเมือง
ร้องฝรั่งควง(เดี่ยว ชาย-ลูกคู่ ชาย)
ซึ่งพระองค์ ประสงค์ จํานงมาด จักปลดทาส จากไทย ให้กระเดื่อง
จําสละ นางกษัตริ ย ์ อย่าขัดเคือง ก็อาจเปลื้อง ทุกข์ขา้ ประชาชน ฯาะ
บทเจรจา
พระยาเดโช - ขอเดชะ... คําของขุนเทพวรชุน ชอบด้วยกลแล้ว...พระพุทธเจ้าข้า อนึ่ง...เมื่อพญา
ละแวกยกมาปล้นครั้งที่แล้ว มาตรว่า เราจะรักษาเมืองไว้ได้ก็จริ งอยู่ แต่บรรดาหัวเมืองรายทางนั้น
เห็นว่าอ่อนแอเต็มทน ทัพเขมรจึงรุ กเข้ามาถึงกรุ งได้แลบัดนี้ ถึงแม้จะล่าถอยไปแล้วก็ดี แต่ก็ยงั มัก
แต่งพลมาลาด ทั้งทางบกทางเรื อเป็ นหลายครั้งกวาดต้อนเอาผูค้ น ทางหัวเมืองตะวันออกไปเป็ น
อันมาก ความเรื่ องนี้ เห็นจะมีน้ าํ หนัก พอแก่การที่พระองค์จกั กล่าวอ้าง เอาพระราชบุตร กลับมา
ช่วยราชการ ป้ องกันพระราชอาณาเขต ของพระเจ้าหงสาวดีเอง แต่ประการที่พระองค์ จักทรง
ส่งขัตติยนารี ผใู ้ ด ไปเป็ นบรรณาการ แลกเอาพระองค์ดาํ กลับมา ตามอุบายของขุนเทพวรชุนนั้น
สุดแต่พระราชวินิจฉัยเถิด... พระพุทธเจ้าข้า
ร้องแสนคํานึง (เดี่ยว หญิง-ลูกคู่ หญิง)
สมเด็จ พระเจ้า จอมสยาม ทราบความ กโลบาย คลายฉงน
ซึ่งลูกขุน ทูลตอบ นั้นชอบกล ทรงพล ตรึ กเห็น เป็ นการดี
ร้องแป๊ ะ ท่อน 1 (เดี่ยว ชาย)
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อันพระนาง สุพรรณ กัลยา พระธิดา แรกรุ่ น ดรุ ณศรี
โนเน น่าชัง ดังกินนรี น่าที่ ประดิพทั ธ์ กษัตรา
ร้องแป๊ ะ ท่อน 2 (เดี่ยว ชาย)
จํากู จักส่ง นางไป ถวายไท ทศเทศ พระเชษฐา
แลกกับ พระมงกุฎ บุตรา คืนมา ยังราช ธานี ฯาะ
สร้ อย (หมู่ หญิง) โกสุมปทุมเมศ เมื่อยามเด็ดยังมีใย
พลัดพรากจากกันไป สุดอาลัยแล้วเอย
ร้องเสมอ (หมู่ หญิง)
สัง่ เสร็จ พระเสด็จ ครรไล ไปยัง พระธิดา มารศรี
เล่าแจ้ง แถลงไข ให้บุตรี ยอมพลี เพือ่ ชาติ ราชการ ฯาะ
-รัว ไม่เล่นตะโพนฉากสอง
- กรับตี 3 ครั้ง - หุ่ย 1 ครั้ง -

- ปี่ พาทย์นาํ เหาะ ครั้นได้ ศุภฤกษ์ เบิกดิถี จึงมี พระราช บรรหาร
ให้เตรี ยม วอสี วิกากาญจน์ บริ พาร นักสนม กรมใน
(หมู่ ชาย)
ทหารราบ ดาบธง องครักษ์ พร้อมพรัก ครบถ้วน กระบวนใหญ่
(หมู่ ชาย หญิง) คอยท่า เทียบวอ อรไท โปรดให้ โดยเสด็จ สด
กตาม ฯาะ
- ปี่ นํา -
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- ปี่ พาทย์รับสีนวลใน ท่อนหนึ่ง 1 เที่ยว และสร้อย 1 เที่ยว แล้วทอดส่งร้อง ร้องสีนวลใน (เดี่ยว หญิง-ลูกคู่ หญิง)
ขึ้นนัง่ บังสี วิกามาศ ม่านตาด กรองกาญจน์ คานหาม
ดังเดือนเพ็ง ผ่องผัด จรัสงาม ออกสนาม สนมเมียง เคียงประคอง ฯาะ
ร้องสีนวลนอก (เดี่ยว หญิง-ลูกคู่ หญิง)
เหลียวหลัง บังคม บรมบาท นบพระธาตุ ประทักษิณ ให้สิ้นหมอง
ผ่านพิหาร จอมไตร อาลัยมอง ประนมสอง หัตถ์หนั ขึ้นวันทา ฯาะ
- นําเพลงเร็วสาวสวย ร้องเพลงเร็ว (หมู่ ชาย หญิง)
พระเอย พระบุตรี จะจากธานี ไปเมืองพม่า
จะไปทางไหน / จะไปหงสา ไปอยูพ่ ารา
หงสาวดี (ซํ้า)
พระเอย พระจอมขวัญ จะจรจรัล ไปสักกี่ปี จักเฝ้ านับวัน / จักเฝ้ านับปี คืนกลับธานี อยุธยา
(ซํ้า)
หรื อพระ จากไป ไกลห่าง จากแล้ว แรมร้าง ห่างไกลเลย (ซํ้า) /
ไม่คืนกลับมา อยุธยานี่เอย เจ้าช่ออบเชย ลับแล้ว ต้องเลย ร้างรา
แสนสุด เสียดาย ดวงแก้ว จากแล้ว จํารัก หักใจลา (ซํ้า) /
หอมกลิ่น เกสร กุหลาบมอญ เมืองพม่า แพ้กลิ่น กระดังงา ที่พระธิดา รํ่าเอย
ฯาะ
- ส่งเพลงเร็วจนหุ่นเข้าโรงหมด - ออกเพลงฉิ่ง - ลาบ้าบิ่น -
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ฉากสาม
เมืองหงสาวดี
2. ร้องหุ่น (เดี่ยว ชาย) ซอแนวธรรมดา
ซอขึ้นเพลงคะยอน 3 ชั้น แล้วมา 2 ชั้น (4 จังหวะฉิ่ง) ส่งร้องหุ่น...(ร้องเอื้อนทางลุงวงษ์)
จักเล่าลัด ตัดความ ไปตามเรื่ อง ถึงบาทเบื้อง บรมพงศ์ เมืองหงสา
ครองราช สมบัติ ถัดมา พระชันษา ได้หก สิบห้าปี
ซอเล่นเพลงไต่ลวด (4 จังหวะฉิ่ง) ส่งร้องหุ่น...
ผลัดแผ่นดิน สิ้นชีวนั สวรรคต พระโอรส มังเอิง เถลิงศรี
เศวตฉัตร กษัตริ ยท์ รง หงสาวดี มวลมนตรี เรี ยกนัน ทบุเรง...เอย
สร้ อย (หญิง หมู่) หม่า...ลา...ซี...แย มองนามาเว้เล่เขว น้า...เอ...เข่หงายาเม...
เปปาสิเย...เล้ เปปา...สิเย
- ร้องโยคีจาํ แลง (หมู่ ชาย หญิง) แล้วตั้ง มังกระยอ ราชบุตร เป็ นมงกุฎ อุปราช ฉกาจเก่ง
คุมทัพ กํากับพล คนตะเลง ยําเยง ย่นระยอบ ขอบสีมา
สร้ อย (หญิง หมู่) โดมีเม้ ชีแมโยนา โอมีเม้ ชีแมโยนา โดมีเม้ ชีแมโยนา
ชีวา้ ...เว โย...เว...เล...โหว่...ยี
- จบท้ายโยคี 3 ชั้น ร้องพญาแปร (เดี่ยว ชาย)
ครานั้น พระองค์ (เหล่...เล้) ทรงราช ตรัสประภาษ บรรดามี (เล้...เล...เล...เหล่) ที่
ปรึ กษา

ฯาะ

321
เมื่อรามัญ นั้นเปลี่ยน (เล...เล้...เล...เหล่) กษัตรา พวกพารา ประเทศราช (เหล่...เล...เล้) ก็อา
จอง
อันเมืองรุ ม เมืองคัง (เหล่...เล้) มันบังอาจ ตั้งประกาศ แข็งเขื่อง (เล้...เล...เล...เหล่) ต่อ
งเมืองหงส์
จํากู จะกําราบ(เล...เล้...เล...เหล่) ให้ราบลง พวกท่านจง ช่วยดําริ (เหล่...เล่...เล้) ตริ การ
ฯาะ
บทเจรจา
มหาอุปราช - มังล่ าบ่ า อเชนพญา จุนดอมีโย้ เช่ าวท้ าบ่ าย่ าเส่
การเรื่ องนี้ ขอพระบิดา อย่าได้ร้อนพระทัยไปเลย ข้าพเจ้า...จักขออาสาคุมทัพหังตา
สมทบกับทัพพระสังขทัต เมืองตองอู ยกไปปราบ จับเอาตัวเจ้าเงี้ยวเมืองคังมาถวายให้จงได้
พระเจ้ านันทบุเรง - ซึ่งเจ้าว่ามานี้ก็ชอบอยู่ แต่ทว่า ประเพณี การศึก ที่จะประมาทอาจองนักนั้นมิ
ควรโบราณว่า...มวย..กเล้ แบโส่ บยี้ ์ อเทนมเต้ ย์แน่ ะ ตู๊หม่ าแล อเซ็กซีแด...งูตวั เล็ก อย่าว่าไร้พษิ ...
ประการหนึ่ง เมืองรุ มเมืองคังนี้ แม้จะเป็ นเมืองน้อย แต่ชยั ภูมิปราการมัน่ คงนัก ที่เจ้าจะหักเอา
โดยง่ายแต่ลาํ พังสองทัพนั้น อย่าถึงนึก และหากว่าเจ้า ปราบพวกเงี้ยวลงมิได้บรรดาประเทศราชก็
จะพากันเอาเยีย่ งอย่าง ชวนกันแข็งเมืองขึ้น หังตาวดี...ก็จะได้รับความอัปยศการเรื่ องนี้ ...แม่ทพั
นายกองทั้งปวง จะว่าประการใด
มังจาปโร – มังล่ าบ่ า ... ขอเดชะ
ข้าเจ้าเห็นว่า เราควรจะมีใบบอกลงไปถึงกรุ งโยดยา เกณฑ์ให้พระสุธรรมราชา ส่งพระ
ราชบุตรทั้งสองคุมทัพขึ้นมาช่วยรบเมืองคัง เพราะนับแต่พระองค์ดาํ กลับคืนสู่โยดยา ก็เป็ นที่
เลื่องลือว่า กระทําการซ่องสุมฝึ กปรื อทแกล้วทหาร มีขนุ ศึก นายทัพ ทหารเอก ทหารรอง เป็ น
อันมากหากพระองค์ เรี ยกตัวมาช่วยราชการสงคราม ก็จะเป็ นคุณแก่หงั ตาวดีโดยสามประการ คือ
เพือ่ ดูท่าทีชาวสยาม ว่ายังคงสามิภกั ดิ์ต่อหังตาหรื อไม่ ประการหนึ่งเพือ่ อาศัยกําลังเจ้าประเทศราช
ปราบปรามกันเอง ประการหนึ่งและเพือ่ รู ้กาํ ลังความสามารถของ นยีดอ นองดอ บะเยนนป้ า...
คือกษัตริ ยส์ องพีน่ อ้ งนี้ ...อเชนพญ้า
ร้องม่านมวย (หมู่ หญิง)
พระเจ้า จอมนริ นทร์ ปิ่ นหงสา ฟังมังจา ปโรราช ฉลาดขาน
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จึงตรัสสัง่ ยังสมิง จอคราน ให้ถือสาร ท้องตรา กรุ งรามัญ
ไปยัง พระสุธรรม ราชา อยุธยา ประเทศ เขตขัณฑ์
เกณฑ์ โยธาหาญ ชาญฉกรรจ์ จงถ้วนทัน ทัพบก รี บยกมา

ฯาะ

- ปี่ พาทย์รับเชิดพม่า ฉากสี่
ร้องพม่าฉ่อย (ประเดิมเสภา) (เดี่ยว ชาย-ลูกคู่ ชาย)
ข้างฝ่ าย องค์พระ นเรศวร จัดกระบวน ทัพตรง ถึงหงสา
สมทบทัพ กับอุป ราชา ยาตรา ไปเมืองคัง ประดังกัน
- ฆ้องนําโยคีจาํ แลงชั้นเดียว ร้องต้นโยคี (หมู่ หญิง)
จึงตั้งค่าย มัน่ คง ลงไว้ ประจันใกล้ กองกํากับ คับขัน
ให้ปลูกสัณ ฐาคาร สถานพลัน แต่กลางวัน นัดรุ ม ประชุมพล

ฯาะ

บทเจรจา
มหาอุปราชา - ...ยีลากาน ซ่ าเส่ ...
บัดนี้ ท่านทั้งหลาย ได้มาพร้อมกันเป็ นอันดี ตัวเราผูเ้ ป็ นประธาน ใคร่ จะหารื อท่าน
เมืองคังนี้ ชัยภูมิปราการมัน่ คงแข็งแรงนัก ทั้งตั้งอยูบ่ นดอย หนทางขึ้นลงก็คบั ขัน ยากแก่การเข้า
ตีมาตรว่าเราจะระดมเข้าตีพร้อมกันทั้ง 3 ทัพ เห็นขัดสนอิดโรยแก่ไพร่ โดยเปล่าเราคิดเห็นเป็ นกล
อุบายไว้ได้อย่างหนึ่งดังนี้ คือถ้ากระไร เราจะผลัดกันเข้าตีทพั ละวัน สลับกันไปน้องเราทั้งสอง
จะว่าประการใด
พระสั งขทัต - ...อุ๊บปยาซาฮา เล็งมา ป๊ าน่ าแด...
ท่านมหาอุปราชนี้ความคิดแยบคายนัก ด้วยอุบายแม้น้ ี กองทัพเราทั้งสามก็จะมีโอกาสได้
พักผ่อนทัพละ 2 วัน ในขณะที่ชาวเมืองคัง จะต้องตรากตรํา เกณฑ์กนั คอยรักษาเชิงเทินทุกวัน ก็
จะอิดโรยลงเป็ นลําดับ ที่สุด...ก็จะต้องเสียเมืองแก่เรา
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พระมหาอุปราชา - ...ฮกป่ า เบ่ แด๋ ...
นัดจิงหน่อง เข้าใจถูกต้อง แต่พระองค์ดาํ น้องเราเล่า เหตุใด...จึงมิได้วา่ กล่าวอันใดหรื อ
จะไม่เห็นด้วยกับความคิดเรากระมัง
พระนเรศวร - มังล่ าบ่ า อเชนพญา
ท่านมหาอุปราช ข้าพเจ้าเป็ นผูน้ อ้ ย ทั้งบ้านเมืองก็ยงั เป็ นข้าขัณฑสีมาแก่ท่านไหนเลย จัก
อาจลบหลู่ความคิดของพระเชษฐาได้ ชอบแต่ทาํ การออกหน้าสนองพระเดชพระคุณ พระเจ้าหงสา
อัยกาเจ้า ที่ได้ทรงพระกรุ ณา ชุบเลี้ยงข้าพเจ้า มาจนคุม้ ใหญ่
ฉะนั้น ข้าพเจ้าจักขออาสา นําทัพไทยเข้าตีเป็ นประเดิม ถ้าเห็นท่วงทีจะหักได้โดยง่าย ก็
จะหักเอามาถวายเสีย โดยมิพกั ต้องยาก แก่ไพร่ พลรามัญเลย
ร้องกลางเชิญใหญ่ (เดี่ยว ชาย)
ได้ยนิ คํา จึ่งอุป ราชา ตรึ กตรา ในพระทัย เป็ นหลายหน
ด้วยทรงเห็น ทัพไทย ไม่ชอบกล ผูค้ น ฮึกหาญ ชาญชัย
ร้องต้นมูเซอ (เดี่ยว ชาย)
มาตรจะให้ องค์ดาํ นําหน้า หามันตี พารา เอามาได้
ตัวกู ก็จะเสีย ยศไกร ช้างไทย เกินกํ้า จะลําพอง
(ปี่ พาทย์รับ)
อย่ากระนั้น จํากู จะตีตดั สังขทัต ตามตี เป็ นที่สอง
ไว้ทพั พวกเชลย เป็ นสํารอง มันจะต้อง รั้งท้าย อับอายรา ฯาะ
บทเจรจา
มหาอุปราชา - ...โกดอเมียะ ตบ๋ อตุ้วยด่ อหมู่แด๋
ซึ่งน้องเรามีใจสามิภกั ดิ์ต่อหังตาวดี พีก่ ็ขอบใจ แต่ประเพณี การศึกนั้น ชอบที่เราผูเ้ ป็
น
ใหญ่จะออกหน้าเป็ นปฐมฤกษ์ จึงจะควร กระนั้นคืนนี้ วันจันทร์... ตะเน้ นล่ ะ ขึ้น 5 คํ่า เดือน 5
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เพลา 4 ทุ่ม พอเดือนตก เราจะเข้าปล้นเมืองคัง ถ้ายังมิได้ พรุ่ งนี้ ... อิงคา ให้พระสังขทัตเข้าตีถา้
ยังมิได้อีก วันมะรื น... บุ๊ดดะฮู้ จึ่งค่อยเป็ นพนักงานของเจ้า จงแยกย้ายกันกลับไปเตรี ยมการ ใ น
บัดนี้
ยีลากาน แซ้ เส่
ฉากห้า
3. ร้องหุ่น (เดี่ยว ชาย)
- เปิ งรัวนํา ปี่ เป่ าท้ายเพลงพื้นเมืองยะไข่ 2 เที่ยว (หมู่หญิง) ลา...จ้ าบ่ าเล โด่ ะหลู่ ดะดุเว ไวพ้ วยกา เวโล่ ะ ซองม่ ะเล
แล่ กตวยจ้ า เส่ อองบวยย่ า มตเวหยั่นตุโก่ ไน้ แมเฮ
หมะโซ้ ะตัน ไต้ ะเล...เฮ้
หยั่นตู๊โก ไนแมเฮ...เฮ้
โด่ ะ...อชวาน เปี้ ยะ โซ้ ะเล
ตรัสเสร็จ จึงเสด็จ มา ณ ค่าย สัง่ นาย กองประทวน ถ้วนทุกเหล่า
เตรี ยมพะอง พร้อมสรรพ กํากับเอา ผูเ้ ครื่ องเครา ผูค้ น จักปล้นเมือง ฯาะ
ซอเล่นทอดเพลง (1 จังหวะฉิ่ง)
ครั้งเพลา สี่ทุ่ม (หยั่นตูโก...เฮ้ ...ไหน่ ...แมเฮ...เฮ้ ...โด่ ะ...อชวาน เปี๊ ยะ โซะ...เล...) พอเดือนตก
จึงให้ยก พลประจํา ข้ามลําเหมือง
(หมู่ชาย) ปี นโขด เขาถนัด ขัดเคือง หนุนเนื่อง รบพุง่ จนรุ่ งราง...เอย
(หมู่หญิง)
หยั่นตูโก...ไน...แมเฮ หมะโซ้ ะตัน ไต้ ะ...เล เฮ้ ฌอ เห่ เฮ
โด่ ะ...อชวาน เปี้ ยะ โซ้ ะ...เล เห่ เฮ
ร้องเงี้ยวรําลึก ชั้นเดียว-ฆ้องขึ้น (หมู่ หญิง)
พวกชาวเงี้ยว เมืองคัง ต่างตั้งรับ ทุ่มทับ แท่งศิลา มาขัดขวาง
บรรดาพล ล้มตาย วายวาง จนสว่าง จึงถอยทัพ คืนกลับมา ฯ
พอถึงเวร สังขทัต ผลัดรอง เข้าชิงครอง เชิงเทิน เนินผา
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พระองค์ดาํ จึงชวน อนุชา เที่ยวตรวจตรา ตรึ กตรอง ทุกช่องชาน ฯ
ร้องลูกหมดเพชรน้อย (หมู่ ชาย หญิง)
พอผลัดสาม ยามสงัด ให้จดั ทัพ แบ่งประกับ เป็ นสอง กองทหาร
กองน้อย อ่อยก่อน เข้ารอนราญ ทําอาการ รบรา หน้าธานี ฯ
ฝ่ ายชาวเมือง รับศึก ไม่นึกรู ้ พากันกรู ป้ องกัน ไม่หนั หนี
ด้านหลัง กองใหญ่ ได้ท่วงที จึงบุกตี ขนาบไป ได้พารา ฯ
- รับลูกหมดเพชรน้อย -เชิดตัว 17 ทางเปลี่ยน ฉากหก
- ฆ้องขึ้น - ปี่ พาทย์ทาํ เพลงยะเปิ งมาง - กรงทองชั้นเดียว 3 ท่อน (เมื่อพระนเรศวรได้เมืองคังแล้ว เสด็จเข้าพํานักในกรุ งหงสาวดี
ลําดับนี้ แสดงถึงบ้านเมือง ความเป็ นอยูข่ องชาวรามัญ)
- ฆ้องขึ้น - ปี่ พาทย์นาํ กะเจิ้น 1 เที่ยว ร้องเดี่ยวเชิญใหญ่ (เดี่ยว ชาย)
ครานั้น มังกระยอ โอรส อัปยศ ขายพักตร์ เป็ นหนักหนา
ให้ชิงชัง คัง่ แค้น แน่นอุรา แต่แสร้งว่า พูดเล่น ทําเป็ นดี
- ปี่ พาทย์รับสร้อยเร็ว พระทัยคิด คาดช่อง ตรองการ จักประจาน หน่อกษัตริ ย ์ ให้บดั สี
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อันเมืองม่าน กูชาํ นาญ เรื่ องไก่ตี ในวันนี้ กูจกั ท้า ระกาชน

ฯาะ

- ปี่ พาทย์บรรเลงเพลงตะเลงรําพึง (เบาๆ) คลอเจรจา บทเจรจา
พระมหาอุปราชา - นยีดอโก มต้ วยย่ าด่ าจ่ าปยี นองดอ ดดี๊ยะ ล่ าบ่ าเบ่ แด๋
พระน้องรัก แต่จากกันวันเมื่อเจ้ากลับกรุ งโยดยา พีก่ ็ต้งั ตารําฦกถึงเจ้าผูเ้ ป็ นเพือ่ นเล่นกัน
มาแต่นอ้ ย มิได้ขาดสักเพลาเดียวก็แลการกุกุฏกรี ฑานี้ เคยเป็ นที่สาํ ราญบันเทิงของเราทั้งสอง เมื่อ
ครั้ง...ยังลูกะเลเล็ก เด็กดรุ ณ
ถ้ากระไร เราพึงเล่นชนไก่กนั ให้ดุจดัง่ คืนวันหนหลัง เถิดพระน้องรัก
- ปี่ พาทย์ นําท้ายเมิงเลิง ร้องเมิงเลิง (เดี่ยว ชาย)
กระไรเล่า เจ้าน้อง นเรศวร พีจ่ กั ชวน ชิงชัย ไก่สกั หน
อันตัวเจ้า เล่าก็ชาญ เรื่ องการรณ เรามาชน ไก่เล่น (เตะเอย) เป็ นสําราญ

ฯาะ

สร้ อย (หมู่ หญิง) ติ...เอ๋ ย...ปลาย ติ.๊ ..นาย...มะนิโล่น โป่ นยา...เละเยี้ยะ...นาน
ป๊ ะเหละจุ่ย...ปะเหละเจ๊ะ ก๊าวกะเซะ...เป๊ ะเจ่อะจาน
ออหละหน่าย เกลิงวาน ต่อ...จะแนะ แกว๊ะแกวะหรั่นชาย
นิ...กัม่ ลัง ทัง่ ซะ...ติปลาย ทังสะ...ก๊าวบ่าย หรั่นชาย...นายเอย
- ปี่ พาทย์บรรเลงเพลงตะเลงรําฦก (เบาๆ) คลอเจรจา บทเจรจา
พระนเรศวร - นยีดอแล้ นองดอโก ดดี๊ย่ะ ล่ าบ่ าแด่ พญ้ า
ซึ่งพระเจ้าพี่ มีพระกรุ ณารําฦกถึงเด็กเล็ก ลูกเจ้าประเทศราชอันเป็ นทาสจํานําศึก อยูถ่ ึง
ความหลังนั้นข้าพเจ้าซาบซึ้ งนัก ข้าพเจ้าผูน้ อ้ ย ก็ราํ ฦกถึงพระพีอ่ ยูม่ ิได้ขาดเช่นกัน
เหตุน้ นั แม้นว่าข้าพเจ้า จักเดินทางไปในทิศภาคใดก็ตาม ก็ยอ่ มจะติดเอาไก่ไปเป็ นเพือ่ น
เพือ่ เตือนให้สาํ นึกถึงพระกรุ ณาธิคุณแห่งพระเชษฐาธิราช
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ถ้ากระนั้น ในวันนี้ ขอพระพีเ่ จ้าจงทรงพระเกษมสําราญ เช่นวันนั้นเถิด...

อเชนพญ้ า...

ร้องร่ าย
(หญิง 1) ตรัสสัง่ พวกทนาย ทั้งหลายเหล่า เอ็งไปเอา ไก่ขา้ มาหน้าฉาน
พระเชษฐา ต้องประสงค์ จํานงการ จักรําบาญ ไก่พนัน บันเทิงใจ
(หญิง 2) จึงกําชับ พวกบ่าว ชาวตะเลง มึงเร่ ง ตระเตรี ยม สังเวียนไว้
ประกาศพวก พารา ข้าไท (ทอดครึ่ ง)

ฯาะ

ร้องพม่ารําขวานชั้นเดียว (เดี่ยว ชาย)
จึงกําชับ พวกบ่าว ชาวตะเลง มึงเร่ ง ตระเตรี ยม สังเวียนไว้
ประกาศพวก พารา ข้าไท จงรี บไป พร้อมกัน ให้ทนั ดู (รับ)
- หุ่นเดินจากตลาดไปสนามชน - ไก่ชนั 3-4 ที (ท้ายดนตรี )
ครั้นถึง ซึ่งยัง สนามชน ผูค้ น นักพนัน ขันสู ้
ต่างต่อรอง เดิมพัน พันตู มึงกู ถือหาง ช้างมอญไทย

ฯาะ

- ตีปีก-ไก่ขนั 1 ที บทเจรจา
มหาอุปราชา - โอ้ ฮล่ ะไล่ ด่า แก๊ ะต่ าเหย ชิไล่ ด่า นยีดอแย่ ะ ไต้ แจ๊ ะกะ แต่ หล่ ะบ่ าลา
พระน้องรัก...กุกุฏของเจ้าตัวนี้ มีดวงจักษุเหลืองแจ่มใสเป็ นประกายดุดนั ดุจดัง่ ผลึกอําพัน
ต้องกันกับสีกายแลขนคอ ทั้งมุขตุณฑกะ จะงอยปากก็ดาํ ขลับ รับกับบาทแข้งอย่างแสงนิลได้
ลักษณะระกาชน...เป็ นยิง่ นัก
พระนเรศวร - มังหล่ าบ๋ า นองดอกขะ แจ๊ ะแจียอิลลักขณาโก๋ โปปยี้ น้ าแหล่ บ่าแด่ พญ้ า
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พระเจ้าพีน่ ้ ีทรงพระปรี ชา รอบรู ้ในตําราตัมพจูฬ ลักษณะอย่างลึกซึ้ง ทัว่ ทั้งปฐพีหงสาจะ
หาผูใ้ ด...ชํานาญการกุกุฏยุทธ มหุสสว ได้เสมอพระราชบุตรมังกระยอ นั้นมิได้มีแล้วลําพังไก่
พันทางอย่างสยามชาติของข้าพเจ้า ไหนเลยจักทันไก่พม่าพันธุพ์ ญาหงสาวดี...ได้เล่าพระเจ้าพี่
พระมหาอุปราชา - นยีดอกข่ ะ โก๊ ะโก่ ะโก เน่ งช่ าปยี่ มจเช่ าป่ าแน่
ซึ่งน้องเราว่ามาทั้งนี้ ก็จริ งอยู่ อันพญาหังตาวดีของเราตัวนี้ เป็ นไก่ร้ายนัก มักตีเอาคู่ชน
ถึงตาย มิได้เคยมีรอดแต่สกั ราย ถ้ากระไร...ไก่เจ้า เกิดเพลี่ยงพลํ้าเป็ นอันตรายลง เจ้าก็จงอดโทษ
อย่าได้ถือโกรธพีเ่ ลยนะ จักหาไก่พม่าตัวงามๆ ใช้คืนเจ้า
พระนเรศวร - เจซู ด่อ...จีหล่ ะ บ่ าแด่ ...พญ้ า
อันพระมหากรุ ณาธิคุณ ของเชษฐานี้ หาที่สุดมิได้ ถ้าอย่างนั้น เมื่อพวกพนักงานพร้อม
แล้ว เราเริ่ มชนเลยดีกว่า พระเจ้าพี่

พระมหาอุปราชา - เฮ่ ...งาโกดอแย่ ะ ไต้ แจ๊ ะโก ตวาอยูแก้ ะซาง
เฮ้ย พวกทนาย มึงอุม้ ลูกรักกูลงสังเวียน ณ บัดนี้ ใครอยากจะพนันขันต่ออย่างไร ก็
ตามแต่อชั ฌาสัย แต่กูขอประกาศไว้ ไอ้พวกพม่ารามัญข้าขัณฑสีมา ถ้าใครไม่ถือหางข้างไก่กู มึง
จงรู ้ไว้ กูจะให้ราชมัล ไปจับมากระทืบแต่พอคลาน..นะมึง
- ไก่ขนั (ต่ อแต่ นี้เป็ นบทไพร่ เจรจาติดตลก)
ร้องร่ าย
ข้างฝ่ าย พวกทนาย ไพร่ ท้งั สอง เขม่นมอง มาดกัน ด้วยหมัน่ ไส้
อุม้ ไก่ เข้าเปรี ยบกัน ทันใด ไก่ต่อไก่ ต่างลาด สาด
- ปี่ ทําเพลงสะระหม่า -

กัน ฯาะ
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- ปี่ กลอง โยนแปลง ร้องตะเขิ่ง ชั้นเดียว (หมู่ ชาย)
ต่างตัว ต่างจ้อง พองขน วงวน เวียนประกับ คับขัน
พอเสียงเกราะ เคาะประเดิม เริ่ มอัน
ขยับผัน โผนจิก ขยิกตี

ฯาะ

- ระฆัง 1 - ปี่ กลอง เจ้าเซ็น เคล้าร่ าย ชาติระกา รามัญ นั้นสง่า ท่วงท่า องอาจ ประกาศศรี
ไก่ไทย ดุดนั ไม่พรั่นที เข้าราวี รบราญ ผลาญผจญ
พม่าเข้า ชิงคม โถมจิก ไทยพลิก เลี่ยงได้ เป็ นหลายหน
ถ้อยที ผลัดรุ ก บุกบน กระเจิงขน ดลเดือด เลือดแดง
แต่ตีกนั พัลวัน ชุลมุน คลุกฝุ่ น ฟุ้ งคลี ไม่มีแหยง
พอรามัญ กระสันโลด โดดแทง ไทยตะแบง ถอยกระหยด ก็หมดอัน
- ระฆัง 2 - ปี่ หยุดพร้อมร่ าย หมดยก 1 เจรจาแทรก - ตลก
- ระฆัง 3 - ปี่ กลอง เจ้าเซ็น เคล้าร่ าย อันสอง ต่างมอง จ้องพิฆาต พุง่ ปราด เปิ ดสังเวียน ไม่เหียนหัน
ไก่ม่าน ลานละเลิง เชิงฉกรรจ์ โดดประจัญ จิกใส่ หมายลูกตา
กุกุฏไทย ไวว่อง คล่องฉาก สวนปาก ปิ ดตะเกียง เอียงถลา

ฯาะ
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เข้าพันลํา ซํ้าซ้อน มอญระกา สลัดขา เดือยดัก ปั กก้านคอ

ฯาะ

- ปี่ พาทย์รับโอดเอม ร้องเตียว (หมู่ ชาย)
มีชยั ไก่องค์ อุปราช ดิ้นพราด แพ้หกั ชะงักหงอ
ตีปีก เหยาะย่าง ทํากร่ างกรอ ขันจ้อ จองหอง ลําพองใจ

ฯาะ

- ตีปีก - ไก่ขนั 3 ที - รับท้ายเตียว ร้องฟ้ อนเมือง ชั้นเดียว (เดี่ยว ชาย)
เห็นกุกุฏ สะดุดคว้าง กางปี ก ตาฉีก หัวตก ยกไม่ไหว
มังกระยอ เดือดจัด ขัดพระทัย ไอ้จงั ไร ชาติข้ ีขา้ ห่าระยํา
ตรัสประชด ขึ้งเคียด เสียดสี ไก่กาลี ลูกทาส ประดาษตํ่า
เป็ นเชลย รู ปชัว่ ตัวดํา บังอาจคํ้า ไก่พญา หงสาวดี

ฯาะ

บทเจรจา
พระมหาอุปราชา - ห่ า...ง้ าเก่ า ชวงตวาบี๋
ทุด...ไอ้ไก่เชลยระยํา มึงบังอาจ ตีไก่พญาหังตาวดีของกูถึงตายไปเบื้องหน้า พวกขี้ขา้ มัน
จักคิดกบฏแก่กู เป็ นมัน่ คง ครั้นกูจกั ลุแก่โทสาให้ฆ่ามันเสีย คนทั้งนั้นก็จะนินทาได้วา่ รังแกสัตว์
เดรัจฉาน ไม่ตอ้ งการ
พระน้องรัก พีข่ อฝากชีวติ ไอ้เดรัจฉานเชลยตัวนี้ แก่ตวั เจ้า เอาไปเลี้ยงไว้ให้จงดี ในวัน
หน้า เราจักเดิมพันกับเจ้าด้วยชีวติ
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เน้ าดเจง ต้ วยจยาเยียน นองดอแน่ ะนยีดอ ซีเจยียน โธ่ จย่ ะ ด่ าบ้ อ
ร้องเถรลอยชาย (เดี่ยว ชาย)
องค์นเรศ เกศเกล้า ชาวสยาม
มานะตาม ชาติขตั ติย ์ กษัตริ ยศ์ รี
จึงตรัสทวน สวนควัน ไปทันที ซึ่งพระพี่ ตรัสชม คมสําคัญ
พระเชษฐา ธิราช ฉลาดเฉลย ไก่เชลย ตัวนี้ ดีขยัน
อย่าว่าแต่ มันจะดี ตีพนัน ชนประชัน ชิงชาติ ไม่ขลาดตี
ฯาะ
บทเจรจา
พระนเรศวร - พระมหาอุปราช วันนี้ เป็ นเวลาจวนคํ่า เข้าไต้เข้าไฟแล้ว ข้าพเจ้าจําต้องทูลลาไป
ก่อนรุ่ งขึ้น พรุ่ งนี้ จะต้องออกจากหงสาวดี คืนกลับอยุธยา ต่อวันหน้า หากมีราชสงครามที่เหลือ
กําลังชาวตะเลง ข้าพเจ้า...จึงจักขออาสา นําทหารเชลยจากทวารวดี ขึ้นมาช่วยรบ
ร้องสยาม ชั้นเดียว (เดี่ยว ชาย)
ให้เจ็บจํา คําองค์ อุปราช กูกช็ าติ ชายหนึ่ง (ชายหนึ่ง) ในกรุ งศรี
เอาเถอะ วันนี้ มึงเป็ นที วันหน้ามี มอญไทย (มอญไทย) ได้เห็นกัน
ฯาะ
- รับทางเปลี่ยน -

ร้องมอญจับช้าง ชั้นเดียว (เดี่ยว ชาย)
ครั้นเมื่อ องค์ดาํ อําลาไป จอมไผท หงสา นราสัน
(หมู่ หญิง)
บากํามา อะเหย่ ปา อ๊ ะ...ยา...เยา เตะตูแบ
รําลึก ตรึ กใน พระทัยพลัน นับวัน มันกําเริ บ เติบโต
(หมู่ หญิง)
ตะ...เน แท่ กตะเหน่ ดีเก๊ า...กัน แตะหล่ าแด
หาทิ้งไว้ เป็ นภัย แก่ตะเลง จะข่มเหง หาญหัก เราอักโข
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(หมู่ หญิง) บากัน...อะ...ตวย เบ๊ อันดาแย ชิไน่ แด
เห็นลูกเสือ เชื้อศักดิ์ พยัคโฆ ไม่ควรโง่ เลี้ยงไว้ ให้พว่ งพี
ฯาะ
(หมู่ หญิง)
ด่ า...เจ๊ า ดีเกาโก่ หมะมุ่ย...ถ่ า เซี่ยนเด๊ าะบู
ร้องดาวกระจ่าง ชั้นเดียว (หมู่ หญิง)
จึงให้หา ซักแซก กระยอถ่าง เจ้าทาง เมืองแครง แหล่งวิถี
กระซิบสัง่ ความลับ กําชับดี หมายชีวี ผูกอุบาย ให้ตายใจ

ฯาะ (รับ)

- หุ่นเข้าโรงหมด ปิ ดฉากเมืองพม่า ฉากเจ็ด
4. ร้องหุ่น (เดี่ยว ชาย) (เพลงหุ่นนี้ตอ้ งจังหวะกระชับ)
ซอขึ้นเพลงหุ่น 3 ชั้น มา 2 ชั้น ชั้นเดียว (6 จังหวะฉิ่ง) แล้วทอดส่งร้อง
จักกล่าวฝ่ าย จอมณรงค์ พงศ์นเรศ กลับประเทศ ถึงแผ่นดิน ถิ่นไถง
ได้รับแจ้ง ใบบอก ให้ออกไป ตีกรุ งไกร อังวะ ณ แดนมอญ...เอย
(หมู่ หญิง รับซํ้า)
ร้องเวสสุกรรม (ติดท้ายหุ่น-หมู่ หญิง)
วันอาทิตย์ สิบเอ็ดทุ่ม เก้าบาท เห็นพระธาตุ แจ่มจรัส ประภัสสร
ตรัสให้เคลื่อน พหล พลนิกร บทจร ทัพชัย ไปเมืองแครง
- ปี่ พาทย์รับเจดียเ์ จ็ดยอด ลงเช็ดเช้ ร้องนาคราช ชั้นเดียว (หมู่ ชาย)

ฯาะ
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ครั้นถึง จึงเจ้า กระยอถ่าง บอกให้วาง ทัพไว้ ที่ชายแขวง
ไม่สาํ คัญ ทุจริ ต คิดระแวง ตรัสแสดง ยับยัง้ ข้างเสมา

ฯาะ

- รับเที่ยวเดียว ร้องกลางดาวกระจ่าง (เดี่ยว ชาย)
ข้างตุเ๊ จ้า รามัญ ชื่อคันฉ่อง อยูค่ รอง ศีลวินยั ไตรสิกขา
ผูค้ น มอญไทย ได้บูชา เป็ นครู บา ควรเคารพ อพภิวนั
เมื่อครั้งองค์ นเรศวร เป็ นเจ้า ผ่านเข้า ยังนิเวศน์ เขตขัณฑ์
เสด็จไป ถวาย กัปปิ ยภัณฑ์ กระทําอัญ ชลีกรรม บําเพ็ญทาน

ฯาะ

บทเจรจา
มหาเถรคันฉ่ อง - สาธุ...สาธุ...สาธุ..สะมูน เอกรัช โต๊ ะหยิบา
การที่บพิตรทั้งสอง เสด็จมายับยั้งทัพอยู่ ณ พัทธสีมานี้ แล้ว ทรงอุตสาหะเสด็จเข้ามา
กระทําวันทนาการ เยีย่ มเยือนแก่อาตมภาพในครั้งนี้ คงจะเป็ นด้วยพระบุญญาธิการของพระ
บพิตรเจ้าทั้งสองพระองค์ ที่จะได้เป็ นกษัตริ ยผ์ ปู ้ ระเสริ ฐสืบไปเป็ นมัน่ คง
พระเอกาทศรฐ - เหตุใดพระคุณเจ้า จึงปรารภแก่โยมดังนี้เล่า
มหาเถรคันฉ่ อง - สะมูน ตะแหละตอย เจริ ญพรบพิตร อาตมภาพเป็ นสงฆ์ ไม่ขอตอบเรื่ องนี้
ขอจงทรงไล่เลียงเอากับพญาเกียรติ พญาราม ศิษย์อาตมา...เอาเองเถิด...
ร้องกระบอกเงิน (เดี่ยว ชาย)
อย่างไรกัน ท่านพญา รามัญ ความนั้น เป็ นไฉน จงไขขาน
เอ็นดูเถิด เปิ ดแถลง ให้แจ้งการ สิ้นช้านาน สืบไป ได้ทดแทน ฯาะ
ร้องมอญรําดาบ (เดี่ยว ชาย-หมู่ ชาย)
พระเอย พระองค์ จงโปรดเกล้า ไม่รู้เค้า เล่ห์ศึก มันลึกแสน
จักลวงล้าง อ้างรบ ประจบแดน เขาวางแผน ฆ่าฟัน ถึงบรรลัย
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(หมู่ ชาย) ส่งข้าบาท ทั้งสอง เป็ นกองหน้า หลอกพา พวกพระองค์ ให้หลงใหล
ถึงที่ชฏั ลัดแลง แฝงพลไกร เข้ารบไล่ รณรงค์ ปลงพระชนม์ ฯาะ
บทเจรจา
พระนเรศวร - กระนี้เองรึ ดีละ เราขอบใจท่านทั้งสองเป็ นอันมาก ที่ยงั มีน้ าํ ใจเป็ นสัตย์เป็ นธรรม
แลซึ่งไมตรี ของพระคุณเจ้า กับบรรดาศิษย์น้ ี หากมิตายแล้ว โยมจะแทนคุณให้ถึงขนาด
ร้องร่ าย
กราบเสร็จ จึงเสด็จ อุฏฐาการ ล่วงทวาร ออกมา หน้าพหล
ให้ลนั่ กลองรุ ม (ลัน่ กลอง) ประชุมพล ถ้วนสถล ทัพชัย ไปพร้อมกัน ฯาะ
- ไม้แข็ง รับเสมอ 3 ลา ร้องเชื้อ ชั้นเดียว (หมู่ หญิง)
แล้วทรง บันลือ สีหนาท ประกาศ ผูค้ น พลขันธ์
อันองค์ อุปราช ชาติรามัญ มุ่งชีวนั กูไซร้ ทั้งไพร่ นาย
เรามา โดยความ สุจริ ต มันจักล้าง ชีวติ ให้ฉิบหาย
ดีแล้ว วันนี้ กูมิตาย มึงอย่าหมาย ร่ วมภพ ประสบพาน ฯาะ
- ปี่ พาทย์ข้ ึนสาธุการทอดเชือก ต่อพระเจ้าเปิ ดโลก ร้องพระเจ้าเปิ ดโลก (หมู่ ชาย)
พระจึง ยอกร จบนลาฏ ระหว่างธาตุ อุตมาง คสถาน
รําลึกคุณ พระผู ้ พิชิตมาร จับสุวรรณ ภิงคาร ขึ้นบูชา
ร้องตระมงคลจักรวาล (หมู่ หญิง)
นะพระศรี สรรเพชญ เสด็จเกล้า แลปวง เทพเจ้า ทุกทิศา
แต่จาตุ มหา ราชิกา ยามา ดาวดึงส์ ถึงพรหมินทร์
จงเล็ง ทิพย์เนตร เป็ นพยาน จักหลัง่ ธาร ให้ประจักษ์ เป็ นทักษิณ

ฯาะ
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นับแต่น้ ี สืบไป ในแผ่นดิน ได้สุดสิ้น ไมตรี มีต่อกัน
ร้องคุกพาทย์ (ไม้แข็ง-หมู่ ชาย)
อันผืน ปั ฐพิน ถิ่นพุกาม ซึ่งความ ปฏิญาณ สมานฉันท์
กับไผท สยามชาติ จงขาดพลัน ตราบจนวัน โลกธาตุ พินาศเทอญ ฯาะ

--- พักครึ่งการแสดง --ฉากแปด
5. ร้องหุ่น (หญิง เดี่ยว)
ซอขึ้นเพลงสุรินทราหู (6 จังหวะฉิ่ง) ฉิ่งตี 3 ชั้นเข้าจังหวะ 2 แล้วทองลงร้อง...ฉิ่งตีเข้าจังหวะหุ่น
ครั้งกระนั้น ภูวดล จึงพ้นทาส เอกราช คืนไทย ได้สรรเสริ ญ
จึงกวาดต้อน ผูค้ น ด้นเดิน ระหกเหิน กลับมา ยังธานี ...เอย
(หมู่ หญิง) จึงกวาดต้อน ผูค้ น ด้นเดิน ระหกเหิน กลับมา (เอ่อ เอิ๊ง เอย) ยังธานี (ซอเข้า
แป๊ ะฮวยพัง)
ซออู ้ ทําเพลงแป๊ ะฮวยพัง 4 จังหวะฉิ่ง
พอครั้นรุ่ ง ปี ขาล วันอังคาร พระสมภาร ผูบ้ าํ รุ ง ซึ่งกรุ งศรี
เสด็จสู่ สรวงสวรรค์ อสัญญี ประชาชี ทูลทรง องค์นเรนทร์
พระสรรเพชญ ที่สอง ครองราชย์ อุปราช อนุชา บัญชาเสน
เข้มงวด ตรวจส่อง กองคเชนทร์ ดาบเขน ทวนประเทือง เครื่ องศาสตรา
(หมู่ หญิง รับ)
ซอเล่นเพลงหุ่นชั้นเดียว 2 จังหวะฉิ่ง
ตั้งเตรี ยม พร้อมสรรพ สําหรับรบ หวังประจบ ประจัญบาน ม่านหงสา
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ซ่อมสร้าง วางป้ อม ล้อมพารา คอยท่า ปั จจามิตร ติดนคร
วันเมื่อ ถึงสมัย (หมู่ หญิง รับสร้อยจีน) ให้เป็ นเหตุ องค์นเรศ ประทมฝัน บรรจถรณ์
ปั จฉิมทิศ นองบ่า ล้วนสาคร ไม่ขาดตอน ท่วมท้น สถลธาร
(หมู่ หญิง รับทํานองเห่)
- ปี่ พาทย์ทาํ เพลงฉิ่งแขกมัดตีนหมู (ครึ่ งเดียว) - แล้วถอนส่งจระเข้ขวางคลอง ร้องจระเข้ขวางคลอง (หมู่ ชาย)
เสด็จเลิง ลุยไป ในชลเชี่ยว แต่องค์เดียว ทวนระลอก กระฉอกฉาน
มาปะทะ เถื่อนทุ่ง สุงสุมาร ลําพองพาล พุง่ ปราด จักฟาดกิน

ฯาะ

- เชิดตัว 12 ร้องใช้เรื อ (หมู่ ชาย หญิง)
ทรงพระแสง ดาบไว้ ในพระหัตถ์ เข้าต่อสัตว์ สัประยุทธ์ จนสุดสิ้น
พิฆาตคุม กุมภีล์ ถึงชีวนิ กระแสสินธุ์ แดงเดือด ก็เหือดไป ฯาะ
- ปี่ พาทย์รับรัวใช้เรื อ ร้องรื้ อร่ ายนอก
ตื่นผทม กรมโหร ให้เร่ งหา นิมิตข้า ท่านเห็น เป็ นไฉน
โหรา ตรึ กมูล แล้วทูลไป จักเกิดภัย ในอมิตร ทิศประจิม (ทอดเต็ม)
บทเจรจา
พระโหราธิบดี - ซึ่งมหาสุบินนิมิตนี้ ชะรอยเทพยดาจักเข้าดลใจ แสดงเหตุแก่พระองค์ ว่า
ปั จจามิตรข้างตะวันตก คือหงสาวดี จะยกพยุหแสนยามายํา่ ยีบา้ นเมืองเรา แลพระองค์จกั ทรง
กระทํายุทธหัตถีมีชยั ชํานะ สังหารเสนาบดีแห่งทัพด้วยพระหัตถ์เป็ นมัน่ คง พระพุทธเจ้าข้า
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พระนเรศวร - ดีแล้ว ถ้ากระนั้น เราจะให้มา้ เร็ว กองตระเวนด่านไปเที่ยวสืบ คอยลาดเอาความ
ข้างหงสาวดี มารายงานให้จงกวดขันยิง่ ขึ้นอีก
ร้องนํ้าลอดใต้ทราย ชั้นเดียว (หมู่ หญิง)
จึงตรัสสัง่ กองม้า อาทมาฏ จงเที่ยวลาด เอาความ ข้างปั จฉิม
มาสู่ขา้ ง พวกเรา ชาวปุริม ฟังประพิมพ์ ประพายทัพ สดับมา ฯาะ
ร้องเชิดแขก (หมู่ หญิง)
อาสา อาทมาฏ ฉกาจเก่ง มุ่งตะเลง แหล่งข่าว ชาวหงสา
พากัน กราบถวาย บังคมลา ขึ้นหลัง อาชา แล้วรี บไป

ฯาะ

- รับเชิดแขก ฉากเก้า
6. ร้องหุ่น (เดี่ยว ชาย)
ซอขึ้นเพลงมอญแปลง 3 ชั้น มา 2 ชั้น แล้วลงชั้นเดียว (4 จังหวะฉิ่ง) ส่งร้อง
เลเหล่... เลเล... เล้เชีย..เหง่เปี๊ ยวเด... เล... เล้... เล... เล้... เล... เล้
จักกล่าวกลับ จับทาง ข้างรามัญ พระเจ้านัน ทบุเรง เชวงใหญ่
ได้แจ้งสาร การผลัด กษัตริ ยไ์ ทย หมายพระทัย คามคุก ใคร่ รุกราน
ซอทอด 1 จังหวะฉิ่ง แล้วส่งร้องจังหวะเข้มแข็ง
(ตึกรับชั้นเดียวแล้วมา 2 ชั้น)
ปรารภการณรงค์ ลูกคู่ หญิง โย้...ขะยา...โก่ เอ่า...เหมี่ยงเอา เปี ยชี เตียไป่ ย่าแม เตี๊ยไป่ ย่าแม
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ลูกคู่ ชาย ชองเล ชองเล ซวยยา ชองเล ที่ทรงนึก กับขุนศึก ที่ปรึ กษา ข้าทหาร
พวกท่าน ครํ่าเคร่ ง เก่งชํานาญ เห็นว่าการ ควรอย่างไร ให้บอก...เรา
(กรับตีสองชั้น)
หมู่ หญิง รับสร้ อย เหล่เล้เล เลเล...เลเลเล จ่าเป๊ าซา จีหล่า...เหยง จา...บะเยียน เพียหล่า...
แม
เซนเป๊ าซา จีหล่า...เหยง เซ้น...บะเยียน เพียหล่า...แม
มีมะหล่องเค้นกา...ตา...ถ่า...ยา...แม
- ปี่ พาทย์รับสร้อยพม่า บทเจรจา
พระยาลอ - นากคา ฮเลีย้ ะป่ า... อเชนพญ้ า ชอบแล้ว พระเจ้าข้า
นับแต่ตดั ทางพระราชไมตรี รบพุง่ ติดพันกันมาหลายครั้ง ผูค้ น...แลเครื่ องศาสตรา ช้างม้า
พินาศลงเป็ นอันมาก แม้วา่ ช้างไทย จะมีชยั ชนะอยูท่ ุกครั้งก็ตาม แต่ทว่าสมรภูมิน้ นั อยูใ่ นแผ่นดิน
สยาม ความบอบชํ้าข้างมาก ก็ยอ่ มจักเกิดแก่ไทยเป็ นแน่ หากฝ่ ายเราคอยบุกโจมตีซ้ าํ เติม อย่าให้
ตั้งตัวได้ ถึงมาตรว่า นยีดอ...นองดอ ทั้งสองจักอาจหาญอย่างไร ก็คงสุดกําลังที่จะทานได้ อเช
นพญ้ า...
พระมหาอุปราชา - บะเยียนนอเปี ยยอแล ชีได ไต๊ ปี่อิลอาแล เปี ยวแลดั๊ดแด ดบอชีแด...
ข้าพเจ้า....ก็เห็นด้วยกับพระยาลอ แผ่นดินเปลี่ยนกษัตริ ยย์ อ้ มจะอิดโรย อุปมาดัง่ รุ กชาติอนั
ผลัดใบ เริ่ มแตกใบอ่อน หากลิดรอน ราก กิ่งแลนํ้าเสีย ก็ยอ่ มจักเฉาตายในที่สุด
อนึ่ง แผ่นดินข้างพุกามประเทศนี้ มากด้วยผูค้ น ช้างม้า ข้าขัณฑสีมา เมื่อเทียบข้างโยดยา
แล้ว เห็นว่าด้อยกว่าเรา มากกว่ามากนัก
ลําพังแต่กาํ ลังไพร่ เลว พลราบ ก็อาจยํา่ ปฐพีสยาม ให้ราบลงดุจหน้ากลอง
หากเราจักทุ่มเททับเอา โดยกลสีหพยุหบาตร ก็เห็นทีจะได้โดยง่าย อเชนพญ้ า...
พระเจ้ าหงสา - โกดอเมี๊ยะ เทนท้ าแด่ ะ อไดหม่ าแด๊ ...
เจ้าว่ามานี้ ต้องใจพ่อนัก
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อนึ่ง กรุ งทวารวดีเพิง่ จักมีชยั แก่เราไปเมื่อเดือน ๗ น่าที่จะละเลิงประมาท คาดไม่ทนั ว่าเรา
จะยกไปอีก แลบัดนี้ มีระแคะระคายมาว่า พญาละแวกแต่เมืองเขมร
มักเข้ามาตีปล้นทางชายแดนตะวันออกอยูเ่ นืองๆ ดีร้าย หากเรายกขึ้นไป ในขณะที่พระ
นเรศวร ยกไปรับศึกกัมพุช ก็จะได้ท่วงทีตีหกั เอาโดยง่าย
ร้องพญาปลอน (เดี่ยว ชาย)
เห็นสมจริ ง ดัง่ คํา พระบิดา ข้างพารา ไทยรั้ง กําลังเขลา
คงจักเป็ น ท่วงที มีแก่เรา (ลูกคู่ ชาย) หากรุ กเข้า โดยพลัน มิทนั นาน
ข้าพเจ้า จักทูล ขออาสา ยาตรา พลไกร ไพร่ ทหาร
ยกเข้า ทางลัด จังหวัดกาญจน์ (ลูกคู่ ชาย) ผ่านด่าน พระเจดีย ์ มุ่งตีไทย

ฯาะ

บทเจรจา
พระเจ้ าหงสา - ถ้ากระนั้น พ่ออนุญาต เจ้าจงเป็ นจอมทัพ ไปกะเกณฑ์พล เอาตามอําเภอใจเถิด
พ่อขอประสาทพรให้เจ้า ...จงมีชยั แก่โยดยา
โย้ ดะยา มิว้ ด่ อโก่ เติง้ ไป่ ไนบ่ า เส่ โล่ ะ พ่ าขมีดอ ซู่ ตองไล่ บ่าแด
ร้องพม่าเห่ ชั้นเดียว (เดี่ยว ชาย)
ขอเจ้า จงรุ่ งเรื อง ด้วยเดชะ ปราบชํานะ ศึกสุข ทุกสมัย
ข้างกรุ ง อยุธยา จงปราชัย ให้ยงิ่ ใหญ่ เยีย่ งครั้น บรรพชน
- นํามอญโพกผ้า (ติดเลย) ร้องมอญโพกผ้า (หมู่ หญิง)
ครั้นเสร็จ รับราช บรรหาร จึงสัง่ การ เลกสัก พรรคสถล
ใช้มา้ เร็ว สื่อสาร การรณ ไปเกณฑ์พล เชียงใหม่ ในทันที
เราจักยก ไพร่ พล พุกาม ล่องตาม แม่กษัตริ ย ์ ตัดวิถี
เดินบก วกผ่าน กาญจน์บุรี ประชุมทัพ รับที่ เมืองสุพรรณ
- รับ จนหุ่นเข้าโรงหมด -

ฯาะ
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- เป่ าเขา - โหม่ง ๓ ใบ - ร้องจ๊า ร้องแน ชั้นเดียว (ปี่ พาทย์นาํ หัว-กลองศึก)
พร้อมจัด สัตตรงค เสนา พยุหบาตร ยาตรา คับขัน
หาญฮึก ศึกสาร ชาญฉกรรจ์ ติดนํ้ามัน เจ็ดร้อย คชาชาญ
ม้ารบ สามพัน กัน่ ฉกาจ แคล่วคลาด คล่องทวน ล้วนกล้าหาญ
พลราบ ดาบสอง กองอาจารย์ ประจัญบาน ดาบโล่ โตมร
ไพร่ เถมิน เดินเท้า ราวห้าแสน เนืองแน่น เป็ นระยับ สลับสลอน
ตากเต็ม ธรณิ นทร์ ดินดอน ดัง่ สาคร ครื นครัน่ สนัน่ ธาร

ฯาะ

ฯาะ

ฯาะ

- เพลงเชิญบายศรี - เพลงพญาม่านมังกระยอ (ปี่ พาทย์นาํ พม่าประเทศ ๑ เที่ยว - กลองศึก)
ร้องพม่าประเทศ (เดี่ยว หญิง-ลูกคู่ หญิง)
จึ่งพระจอม บัลลังก์ มังกระยอ ขึ้นทรง พัทธกอ ณคอสาร
หน้าหลัง จัตตุลงั อังคบาล เป็ นประธาน ทัพหลวง กระทรวงพล
ให้มงั จาปโร เป็ นทัพหน้า ขับคชา พัชเนียง เคียงพหล
ยกล่วง เลยไป หลายตําบล ปราบถนน ก่นพนัส ทําจัดจอง
- ออกพม่าไต่สวด (ติดเลย) ร้องพม่าไต่ลวด (หมู่ ชาย)
พระเจ้าแปร ปี กหลัง นัง่ ช้างพลาย เป็ นเกียกกาย กองเสบียง ลําเลียงของ
พวกตองอู อยูก่ าํ กับ เป็ นทัพรอง นัดจิงหน่อง เป็ นนายทัพ ขับกริ นทร์
สร้ อยท่ อน ๑ (หมู่ หญิง) เน้...เย้าเอ๊าหม่า ด่าลันด่าเล เหมี่ยไดกาตูย เยะอ๊ะยาโดย
ฮ้าเมียะ...สิเจง เส่เดเหล็ดแนะ ตุ่ยเยะเยาเปี ยง เย้าเปี ยงดาฮา

ฯาะ
ฯาะ

ฯาะ
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- ช้างร้อง ครั้นได้ ศุภฤกษ์ เบิกดิถี
โปรดให้ตี ฆ้องประดัง หลัง่ สินธุ์
ก็เคลื่อนขับ พลรบ ตลบตฤณ มุ่งแผ่นดิน อยุธเยศ เขตสงคราม
ฯาะ
สร้ อยซวยยา (หมู่ หญิง)
1. ซวยยาหยัน่ บ่เล อาเกิงพวะย่าซวย
หยัน่ ยูยวน ยวยยูหยัน เหย็ดหยับหยิก
มะมังเล เปปาหยิบย้อ นะปาปิ เล
หม่าเขวหละแหวะ ยัดเติงแม่ปะแนะ ยัดเติงแม่ปะแนะ นะปาปิ เล
อะโย้ขะยา โบ้...ตะหว่าเน้ โบ้ตะหว่าเน้ ต๊ะโลป่ าแบ
- ช้างร้อง 2. ซวยยา ตโมะดยา เด...กะไฮ้ลจี
ดะเวโล อะซงอ๊ะ ซะหมะซิ
ต๊ะยุยยุย เมียวลาตะโล้ ต๊ะโลแบ
หัน่ ต๊าวดี ตะมะดอกาเล อินอาจี๊ มะปาป่ าแด
โย้ขะยา โบ้...ตะหว่าเน้ โบ้ตะหว่าเน้ ต๊ะโลป่ าแบ
- ช้างร้อง 3. ซิดตี...โบ่บา ตัดตอตาตัน๊ ตู่เว
เหม่าตันดุย หมิ่นตันดุ๊ย เซี้ ยงตันดุย
จ๊ายาดา จ๊อกซาย้า เก๊าลาบ่าแด
เอ่าไน้ตูฮา หันตาวดี๊ หันตาวดี๊ ตะปาป่ าแบ
อะโย้ขะยา โบ้ตะหว่าเน้ โบ้ตะหว่าเน้ ต๊ะโลป่ าแบ
หัน่ ต๊าวดี ตะมะดอกาเล อินอาจี๊ มะปาป่ าแด
อะโย้ขะยา โบ้..ตะหว่าเน้ โบ้ตะหว่าเน้ ต๊ะโลป่ าแบ
- ร้องจนหุ่นเข้าโรงหมด – ช้างร้อง -
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ฉากสิบ
ร้องฤาษีเดินดง (ปี่ พาทย์นาํ - หมู่ ชาย)
ข้างฝ่ าย นายกอง ตระเวนด่าน แดนกาญ จนบุรี เจดียส์ าม
คอยสดับ ตรับฟัง ข้างพุกาม พอแจ้งความ ถ้วนถี่ รี่ เร็วไป

ฯาะ

- ออกเชิดพม่า ท่อน 1 และ 3 ร้องรื้ อร่ ายนอก
ครั้นถึง จึงตรง เข้าไปเฝ้ า ทูลกล่าว เล่าแจ้ง แถลงไข
ว่าศึกม่าน ราญรุ ก บุกแดนไทย เป็ นทัพใหญ่ ยกเนื่อง เมืองสุพรรณ

ฯาะ

บทเจรจา
พระนเรศวร – บัดนี้ ม้าเร็วมาแจ้งข่าวศึกด้านตะวันตก แก่เราแล้ว พวกท่านทั้งหลาย จักคิดอ่าน
ประการใด
ร้องกระบอกทอง (เดี่ยว ชาย)
อนุชา เอกา ทศรฐ สนองพจน์ ทูลน้อม ว่าหม่อมฉัน
เห็นควรเลื่อน ทัพชัย ไปประจัญ รบรามัญ ขัณฑ์ขอก นอกนคร
อย่าให้ศึก สะอึกลํ้า กํ้าธานี ต้องต่อตี ตัดทาง กลางสมร
ปะทะเล่น ลองเพลิง ดูเชิงมอญ เร่ งลิดรอน ต้นลม ชิงคมเอา
ฯาะ
บทเจรจา
พระยาศรีไสยณรงค์ - ขอเดชะ พระอาญามิพน้ เกล้า
ข้าพระพุทธเจ้า เห็นด้วยกับพระราชดําริ ของพระมหาอุปราชเป็ นที่ยงิ่ เพราะหากปล่อยให้
ข้าศึก รุ กมาติดพระนครได้ ก็จกั เป็ นการบอบชํ้า เสียหายแก่อาณาประชาราษฎร์
แลพม่า ก็จะได้ใจว่าไทยอ่อนแอ อีกประการหนึ่ง กองทัพเราที่จะยกไปปราบเขมรก็ต้งั
พร้อมอยูแ่ ล้ว ณ ทุ่งบุ่งขวด พระพุทธเจ้าข้า
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พระนเรศวร - ดีแล้ว อันเป็ นความเห็นของท่านทั้งสองนี้ ต้องความคิดเรานัก เป็ นเอกจิต เอก
ฉันท์แก่กนั
ฉะนั้น เราจะยกทัพเรื อไปขึ้นท่าที่ป่าโมก แล้วเดินบกจนกระทัง่ แดนสุพรรณ
เจ้าคุณศรี ไสยณรงค์ ท่านจงเร่ งไปกะเกณฑ์พลท่าไว้ ให้จงดี
ยํา่ รุ่ งวันอาทิตย์ ได้พชิ ยั ฤกษ์ เราจักยกไป
รื้ อร่ ายใน
จึงตรัสสัง่ ยังพระยา ไสยาณรงค์ ท่านจง จัดให้ทนั ในวันเสาร์
วันอาทิตย์ สิบเอ็ดคํ่า พอยํา่ เพรา ถ้วนทุกเหล่า เรื อบก จักยกไป

ฯาะ

- รับปลายเข้าม่าน - หุ่ยนํา - รัวกลองทัด - พร้อมโห่ 1 ลา ร้องกราวนอก (ไม้แข็ง ปี่ พาทย์นาํ 1 เดี่ยว-หมู่ ชาย)
(เอื้อนหัวเพลง)
เกณฑ์กนั ปั ญจ เสนา ทัพหน้า นักณรงค์ ธงไสว
ออกญา สีหราช เดโชชัย พลไกร หนึ่งหมื่น ดื่นดิน (ส่งท้าย)
ให้พระยา พิชยั รณฤทธิ์ มีสิทธิ์ บัญชา ปี กขวาสิ้น
ถือพล ห้าพัน กันอริ นทร์ โดยกระบิล
บกถ้วน ล้วนฉกรรจ์ (โห่ 3 ลา)
- รับ –
ปี กซ้าย ได้พระยา พิชิตณรงค์ ทวนธง ถือถนัด ขัดขัน
รบราญ หาญกล้า ทั้งห้าพัน เกาทัณฑ์ สันทัด จัดเจน (ส่งท้าย)
พระยาเทพ วรชุน เกียกกาย หมื่นนาย กองบํารุ ง ผดุงเสน
ยกกระบัตร พระยาคลัง รั้งเวร บัญชีเกณฑ์ เครื่ องคาด ศาสตรา (โห่ ๓ ลา)
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- รับ ร้องบรเทศ ชั้นเดียว (หมู่ หญิง)
หน้าหลัง ตั้งกอง สองปราศว์ อาทมาฏ เลือกทนาย ซ้ายขวา
ผูกตุรงค์ องอาจ ชาติอาชา เทียบคชา พร้อมสรรพ กับเกยรอง

ฯาะ

(หยุดเล็กน้อย)
- ยํา่ มะโหระทึก - เปิ งพรวด - เชิงพลประพาส - หุ่ย นํา 3 ที –
- ตั้งบาทสกุณี ไม้แข็ง –
ร้องพญาเดิน (ปี่ พาทย์นาํ หัว - หมู่ ชาย)
เสด็จนัง่ ยังคชา ไชยานุภาพ หลายปราบ ไตรจักร สะพรัก สอง
ซับมัน ครั่นคลัง่ กําลังลอง (ช้าง 1) พล่านลําพอง โกญจนาท กราดเกรี ยว ฯาะ (ช้าง
ทหารดาบ ทะลวงฟัน ประจันหน้า ศาสตรา สองแขน แน่นเหนียว
จัตตุลงั ค์ ระวังบาท ปราดเปรี ยว ชาญเชี่ยว เชิงชะงัด สกัดกัน
ฯาะ
ร้องปฐม (ติดเลย-หมู่ หญิง)
พลเขน ดาบโล่ โตมร ทวนซ้อน หอกชัด สัตถ์ กระสัน
ดาบดั้ง ตั้งประกบ ครบครัน หมายมัน่ มุ่งประจบ รบตะเลง
ครั้นได้ โดยสมัย พิชยั ฤกษ์ ให้เบิก โขลนทวาร ขานเขนง
ลัน่ ฆ้อง กลองศึก คึกเครง รี บเร่ ง ยกแย่ง แขวงสุพรรณ
- รับปฐม ท้ายเช็ดเช้ ฉากสิบเอ็ด

ฯาะ
ฯาะ

1)
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ร้องตลุ่มโปง (ชั้นเดียวส่งท้าย-หมู่ ชาย)
ถับ ถึง เถื่อนท้อง หนองสาหร่ าย จึงตั้งค่าย ครุ ฑนาม ตามขนัน
ณ ฉายา ป่ าประดู่ ดูสาํ คัญ พอตะวัน สัง่ ฟ้ า เพลาเย็น
สังเกตกอง มองม้า รามัญ ควบตระบัน บังไพร ได้ทนั เห็น
จึงตรัสสัง่ ทัพหน้า ประดาเป็ น ยกกระเส็น สืบล่วง ดูท่วงที

ฯาะ
ฯาะ

- รับตลุ่มโปง ท่อน 2 ร้องมอญแปลง ทางละคร (เดี่ยว ชาย)
ฝ่ ายพระวงศ์ องค์อุป ราชา (หมู่ ชาย) พอเพลา ยํา่ คํ่า ตํ่ารังสี
สร้ อย (หญิงหมู่) ตะละเญียะ...ตอนกลา... หน่าย(ฮ)มา...เวีย่ งระ อุ๊ปปะเรี ย...เจี่ย...
ปะยาม...ซองัวกลา รอนรอน...อ่อนสุริยา ยํา่ สนธยา... อ๊อดอาเหมี่ยเกี๊ยะ...
เหลี่ยเยียะ...เรี่ ยง...ซอย
เสด็จเลียบ ค่ายดู ดูโยธี (หมู่ ชาย) บรรดามี มากมวล ถ้วนทุกกอง
ร้องร่ าย
ครั้นสมิง จักตราน สมิงเปว ม้าเร็ว ซายม่วน
ถ้วนทั้งผอง
ทูลแถลง แจ้งความ ตามทํานอง ว่าปะกอง ทัพไทย ใกล้กระพัง
ฯาะ
บทเจรจา
มหาอุปราชา - จ๊ าติห้ ล่ าแด้ ดดิ๊นอโซงโก อเมียนโซ่ ง ดดอว์ อู๊ติ่นซาน
รี บรายงานมา อันกองทัพไทย ที่ท่านทั้งสามพบนั้น มีประมาณสักเท่าใด
สมิงเปว - อิลอา ตตี๊น โคนตอง ตติ๊น ชิตองเลา ชิบ่าแด อเชนพญ้ า
พระเจ้าข้า ประมาณสิบเจ็ด สิบแปดหมื่น เห็นจะได้
มหาอุปราชา - เก๋ าบหยี่ ต้ วยจ๋ า เดด่ าบ้ อ
ทัพสยามยกมาครั้งนี้ นับว่าเป็ นทัพใหญ่อยูแ่ ล้ว แต่ทว่า ยังน้อยกว่าข้างเราสองสามเท่า
ถ้ากระไร..เราจงทุ่มทับ หักเอาด้วยกําลังพล ให้แตกฉานย่อยยับ อย่าให้ต้งั ตัว

ฯาะ
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ท่านทั้งปวงจะเห็นประการใด
ร้องเพลเร็วพม่ากลาง-ไม้แข็ง (หมู่ ชาย)
เหล่าแม่ทพั กํากับค่าย พระนายกอง ต่างเห็นพ้อง ต้องกัน มัง่ ฉมัง
ว่าควรโหม หักทวย ด้วยกําลัง อย่าให้ต้งั ตัวทัน เป็ นมัน่ คง

ฯาะ

- รับท้ายท่อน 1 –
- ส่งพญาลําพองแนวเร็ว ร้องพญาลําพอง(หมู่ หญิง)
พอเพลา สิบเอ็ดทุ่ม จึงคุมกัน ยกประชัน ทัพใหญ่ ไพรระหง
สร้อย (หมู่ ชาย)
อะเขิ่นกาละ จ๊ าบเมียะซอนทุ่ม
โก่ มเก๊ า มั่วฮาน เยีย้ ะ..ตรา เยีย้ ะ..ตรา โกนปะนาน
โต่ บ..โหน่ ก...ลุ่บจาบ เอิงเอย เกริ่บเลียะ...เฮิ่นโรง
ครึ นครั่น ลัน่ เลื่อน สะเทือนดง หมายณรงค์ แหลกลาญ ผลาญทัพไทย
สร้อย (หมู่ ชาย) กรุ้กรุ...เกริ่มเกริ้ม เธียะเริ้ม...เลียะตุ้
ฮูมเสี ยงเฮียงป๊ าด..ฮึ่ย เปี๊ ยะ,,,รุ้...เปี๊ ยะ...รุ้ เลียะโล่ ง
เล้ ...เหล่ ...เล...เจ๊ าะ...จ๊ อด เฮอะโย่ ง
เปี ยะต๊ าก เป้ อเมียะ เกี๊ยะเอย เจี๊ยะเนี้ยะ...เก๊ อะม่ าน

ฯาะ

- รับปั๊ ว อย่างสั้นและเร็ว ร้องแม่เพลงปากลัด (หมู่ ชาย)
ปะทะลอง กองหน้า พระยาศรี เข้าต่อตี รบรา คชาไส
พลสยาม แตกพ่าย กระจายไป ตะลุยไล่ รุ กมา กลางราตรี
- เพลงไต้สี่ไต้เมา (ฆ้องกลอง) -

ฯาะ
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ร้องพระอาทิตย์ชิงดวง (ปี่ พาทย์ไม้แข็งนําหัว-หมู่ หญิง)
ครั้นเพลา ครารุ่ ง ปั จจุสมัย
(รับ) ทัพหลวงไทย เทียบขนัด พลหัตถี
พอม้าเร็ว เล่าแถลง แจ้งคดี ว่าเสียที ทัพม่าน ลาญลงมา
ฯาะ
สร้อย (หมู่ ชาย) โปรดเถิดพระองค์ ทรงสงคราม จะรับศึกพุกาม อย่างไรดีเอย
บทเจรจา
ทหาร - พระพุทธเจ้าข้า พระอาญามิพน้ เกล้า บัดนี้ ...ทัพหน้าของพระยาศรี ไสยณรงค์ ที่ยกล่วง
ขึ้นไปนั้น
ปะทะกับทัพหน้าของพม่าที่ดอนเผาข้าว เห็นหนักหนากว่ากําลังนัก แตกร่ นรวนอยูไ่ ม่เป็ น
กระบวน
จวนจะเสียอยูร่ อมร่ อ พอที่พระองค์ จักทรงวินิจฉัยให้ทนั การเถิด...พระพุทธเจ้าข้า
พระนเรศวร – การเรื่ องนี้พวกท่านทั้งหลาย จะเห็นควรแก้ไขประการใด
ร้องร่ าย
ที่ปรึ กษา ทั้งมูน ทูลสนอง ต่างเห็นพ้อง แต่งทัพ รับหงสา
ประวิงหน่วง ถ่วงไว้ ได้เวลา จึงยาตรา พลหลวง ทะลวงโจม

ฯาะ

บทเจรจา
พระนเรศวร – พวกท่านว่ามาทั้งนี้ เรามิเห็นด้วย บัดนี้ ทพั หน้า แตกร่ นลงมาไม่เป็ นกระบวนแล้ว
หากแต่งขึ้นไปรับ จะมิพลอยแตกยับไปกันใหญ่รึ จําเราจักคิดเป็ นอุบายถ่ายเทศึก
ที่สะอึกโจมโหมหนักมา โดยชะล่าใจ ให้อุปมาดัง่ กลล่อช้างป่ า จึงจักควร
ร้องเบ้าหลุด ชั้นเดียว (ส่งท้าย) (เดี่ยว ชาย)
เราเห็นควร ซุ่มระงับ ทัพใหญ่ ท่าไว้ รอศึก ที่ฮึกโหม
เปิ ดถอย แนวหน้า อย่าราโรม ลวงตระโบม แล่นลํ้า ถลําเพลิน

ฯา
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ร้องร่ ายใน
ค่อยยอยก พลใหญ่ ไปประชิด ล้อมปิ ด ปล้นประจบ ตลบเถิน
ที่มีชยั พ่ายกลับ จะยับเยิน ด้วยเผอิญ มัวประมาท พลาดแพ้เรา

ฯาะ

- เชิดอาชา ร้องกระบอกด้น (เดี่ยว ชาย)

(เอื้อนนํา) ฝ่ ายพระศรี ไสยา บัญชารบ ก็ถอนกลับ คืนมา ไม่ฝ่าฝื น
ข้างพุกาม ย่ามใจ ดังไฟฟื น ระดะดื่น ด่วนได้ ไล่รุกตาม
พอปะช่อง ซ่องสุม ประชุมพล ขับพหล รบประจญ ลันหลาม
สัประยุทธ์ ชิงชาญ (ชิงชาญ) ละลานลาม ทัพสยาม ตีประกบ ทัพรามัญ

ฯาะ
ฯาะ

- รับกระบอก ร้องทะเลบ้า ชั้นเดียว (หมู่ ชาย)
คชารอง สองกษัตริ ย ์ ตระกัด ศึก
คะนองคึก หูหาง กางกระสัน
ปะทะแทง ถีบฉัด กลัดนํ้ามัน (ช้าง 1 ที)
ตรลบควัน ฝุ่ นร้อง ลําพองพาล (ช้าง 2 ที)
ทั้งช้างม้า ม่านไทย ไสสกัด
ควบตระบัด บังรัช ประหัตประหาร
ฤทธิ์กาํ ลัง คลัง่ บ้า คชาธาร (ช้าง 1 ที) ละเลิงร่ าน แล่นโร่ กลางโยธี (ช้าง
2 ที)
ให้มืดมน อนธการ บันดาลเป็ น ไม่แลเห็น ทับแสง สุริยศ์ รี
แต่องค์เดียว เที่ยวถวัด หัสดี มิรู้ที่ พลัดพราง อยูข่ า้ งใด
(ช้าง)
(ปี่ พาทย์ส่งพญาพายเรื อ แนวช้าลง)
ร้องพญาพายเรื อ (หมู่ หญิง)
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จึงทรง ตั้งจิต พิษฐาน สาธุการ คํารพ จบสมัย
ด้วยเดชะ พระรัต นตรัย จักสืบไทย ทูนศาสน์ ให้ราษฎร์เย็น
ขอทุกเทพ เทวัญ จงบันดาล คัคนานต์ จงสว่าง กระจ่างเห็น
พอขาดคํา พระองค์ ทรงบําเพ็ญ ก็กลับเป็ น ปรากฏ หมดธุมางค์
(หมู่ ชาย ร้องซํ้า)
ก็กลับเป็ น ปรากฏ หมดธุมางค์
- รัวดองไม้ทอง ตัดลง - ช้าง 2-3 ที –
- ส่งพญาตานีตดั ร้องพญาตานีตดั (เดี่ยว ชาย)
ลําพังเพือ่ น พีน่ อ้ ง สองพระองค์ อยูก่ ลางดง แดนพม่า โยธาขวาง
กับเพียงพล จัตตุลงั ค์ ระวังวาง แลคนกลาง คนควาญ พระสารทรง
องค์นริ นทร์ ปิ่ นภพ จบทวาร์ รั้งคชา เรี ยกสติ มิให้หลง
กวาดพระเนตร สังเกตมอง ทุกช่องพง ก็ปะองค์ อุปราช ชาติพกุ าม

ฯาะ

- ส่งวิลนั ดาตัด ร้องวิลนั ดาตัด (หมู่ หญิง)
ประทับช้าง กลางพง ใต้ตน้ ข่อย เคร่ าคอย บัญชาการ ผลาญสยาม
จึงขับช้าง วางขนาบ เข้าทาบทาม ท้าสงคราม ยุทธหัตถ์ กระษัตรา

ฯาะ

ร้องย้อนเสี้ยนย้อนหนาม (ส่งท้าย) (เดี่ยว ชาย)
พระพีผ่ ู ้ ผ่านพื้น ภพตะเลง ลือเลวง หวัน่ เดช เขตหงสา
ท่านก็ชาย ชาติทหาร ชาญคชา แกล้วกล้า กาจก้อง ทํานองรณ
แต่ตวั กู ผูเ้ ดียว ยังเที่ยวรบ ลุยตรลบ กลางธาร ม่านพหล
มิได้เกรง แก่ศตั รู สูป้ ระจญ ท่านก็คน ควรราช ฤาขลาดกัน
- ฆ้องใหญ่ ระนาดทุม้ บรรเลงเพลงจิ้งจกทอง (เบาๆ) คลอเจรจา -

ฯาะ
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บทเจรจา
พระนเรศวร - เน้าดเจง ต้วยจยาเยียน นองดอแน่ะนยีดอ ซีเจยียน โธ่จย่ะ ด่าบ้อ
ในวันหน้า เราสองพีน่ อ้ ง จักประลองยุทธบําราญ อันเป็ นพระเกียรติยศอย่างขัตติย
ราชธรรมแก่กนั
พระเจ้าพีผ่ มู ้ ีศกั ดิ์อนั ใหญ่ในพุกามประเทศ ท่านยังพอจักจําคําประกาศ ของมังกระยอราชบุตร
มหาอุปราชาแห่งหงสาวดี ได้อยูฤ่ าหาไม่
พระมหาอุปราชา – แทวกปี แด ซินซแว เปี ยนวินโย ธ้ งส่ านมชี่บู...
งาคชสาร งอกแล้วไม่ถอยคืนฉันใด เรา...มังกระยอราชบุตร ผูร้ าชนัดดาแห่งพระเจ้า
ปราบสิบทิศหังตา เมนพญาบายินนอง เป็ นชายชาติกษัตริ ย ์ ตรัสคําใดไม่คืนคํานั้น ฉันนั้น
พระนเรศวร – นองดอพญา โพ้ งด่ อ อโด้ นเฉ่ เส่ โบ้ ซุเตาว์ เปป่ าเย่ ะ พญ่ า...
ขอจงทรงจําเริ ญพระเกียรติยศเถิดพีเ่ จ้า
ธรรมดาเกิดเป็ นชายชาตินกั รบ รั้งบัลลังก์นงั่ ใต้คนั สุพรรณฉัตร ที่จกั กลัวแก่ความตาย ใช้ทหารให้
ออกหน้า ล้อมราชาไว้กลางพล กําบังตนอยูใ่ นหมู่จตุรงคเสนายาบาท นั้นมิควรเทพยดาแลมนุษย์
จะติฉินได้วา่ เป็ นกษัตริ ยข์ ลาดเขลาดัง่ เจ้าอิสตรี มาเถิดพระพีเ่ จ้า...
เชิญพระองค์ จงไสพระพัทธกอคชาธารอันสูงสง่างามออกมาหน้าศึก ทรงสําราญร่ วมคช
ยุทธแก่กนั เพียงลําพังสองเรา ในวันนี้
- ระนาดเอกชิ้นเชิดฉาน ร้องเชิดฉาน ตัว 1 (หมู่ ชาย)
(ในวันนี้) ท่านพี่ กับเราน้อง จงประลอง ฤทธิ์งา จนอาสัญ
ใครเชี่ยว ใครชาญ หาญฉกรรจ์ เชิญประชัน เชิงขอ อย่ารอราญ
ไว้เป็ น เกียรติยศ ปรากฏไกล แก่เทพไท เทวา โยธาหาญ
ตราบแผ่นดิน สิ้นฟ้ า สุธาธาร แต่ศึกสาร สองสู ้ (ท่านเอย พีเ่ อย) จักอยูย่ ง
ฯาะ
ร้องบางขุนพรหม ชั้นเดียว (เดี่ยว ชาย)
ฝ่ ายองค์ อุปราช ชาติรามัญ ตอบจํานรรจ์ ขุนสยาม ตามประสงค์
อันตัวเรา เล่าก็ชาติ กษัตริ ยท์ รง การรณรงค์ ต่อตัว ไม่กลัวมึง ฯ
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มาเถิด องค์ดาํ อย่ากํ่ากล้า กูจกั ฆ่า เข่นชีวติ ให้ปลิดถึง
กะเตก เตือน หัตถี รี่ ตระบึง มากลางกึ่ง สนามรบ ประจบไทย

ฯาะ

- รับท่อน 3 บทเจรจา
มหาอุปราชา - ติ๊ซซาเบา ยงจีโล่ ะมย่ าแดะตู่แบ
เฮ้ย...ไอ้กบฏ... กูมายืนช้างต่อหน้ามึงแล้ว จักคอยฤกษ์อนั ใด
- อเตน เซียงซีบี้ ซีเจี่ยนโธ้ จ่าหย่ าเอ่ า แต๊ ะลาแกด้ อ
มึงจงเร่ งไสช้าง วางยุทธหัตถีเข้ามา รับคมง้าวกู...บัดนี้
พระนเรศวร - เตสาหัง สิ รสา ปาเท วันทามิ ปุริสุตตเม
ข้าพเจ้า ขอวันทาบรมบาท แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า
- สมันตา จักกวาเฬสุ อัตตราคัจฉันตุ เทวตา
ของปวงเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งสิ้น จงมาประชุม ณ สถานที่น้ ี เพือ่ เป็ นสักขีพยาน
อันตัวข้าพเจ้าผูน้ เรศวร ขอเอาโลหิตแลชีวติ เป็ นเดิมพัน
เพือ่ แลกแล้วซึ่งความยัง่ ยืนของแผ่นดินสยาม สืบไปเทอญ
ร้องสรภัญญะ 2 ชั้น (ส่งท้าย - หมู่ ชาย หญิง)
จึ่งต่างองค์ ประจงหัตถ์ นมัสการ พระทรงญาณ สัพพัญํู ผูเ้ ป็ นใหญ่
ปวงไท้ เทเวศ ทุกเขตไพร สัคคาลัย
โสฬส จรดพรหม
จงเล็ง ทิพย์เนตร เป็ นสักขี หัสดี ยุทธ์ประจัญ อัญขยม
ใครชัว่ ดี ชี้ชดั ถนัดชม ราชนิยม ประดิยทุ ธ์ ดุษฎี ฯาะ
- ปี่ พาทย์นาํ เชิด 2 ชั้น ตัว 1 - ช้างร้องเหลื่อมกัน 2 ตัว - ฆ้องหมุ่ยเป็ นระยะ - เป่ าเขา-สังข์-กลองศึกพม่า-ไทย-ฉาบใหญ่ ร้องเห่ฉ่ิง เชิดลําลอง (หมู่ ชาย หญิง)
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แล้วไสช้าง วางวิง่ เข้าชิงชัย ทั้งมอญไทย ฟาดฟัน ไม่หนั หนี (ลูกคู่รับซํ้า)
ปะทะสวน ม้วนงวง ดูท่วงที ต่างกรี
ต่างคํ้า บํารู งา ฯา (ลูกคู่รับซํ้า)
กระลึงกระลอก กลอกกลับ รับรุ ก ตะลุยบุก บัน่ บึ่ง ด้วยหึงสา (ลูกคู่รับซํ้า)
กระทบท่าว ง้าวกราย หมายชีวา คู่พญา พยศพ้อง ทั้งสองพลาย ฯาะ (ลูกคู่รับ
ซํ้า)
ร้องร่ าย
พอช้างทรง องค์ดาํ ถลําพลาด คชาชาติ มอญงัด ถนัดหงาย
ฟาดพระแสง แรงรุ ด สุดพระกาย เขม้นหมาย มุ่งมาด ให้ขาดองค์ ฯาะ
ชําเลืองเนตร สังเกตมัน่ เห็นคันขอ มังกระยอ รุ กรัน ประจัญส่ง
เบี่ยงหลบ ซบตระพอง ไม่ตอ้ งตรง มาลาทรง ขาดกระจัด กับศัสตรา ฯาะ
- รับสั้น ร้องร่ ายรุ ด (หมู่ ชาย)
ธแก้กลอน ย้อนเกล็ด นาคราช ฟันฟาด ใต้แล่ง พระพาหา
ต้องตรง องค์อุป ราชา ขาดคชา ด่วนดับ กับหัสดินทร์ ฯาะ
- โอดพม่า ติดรัว 3 ชั้นเลย –
ร้องรัว 3 ชั้น (หมู่ ชาย หญิง)
ช้างพระองค์ เอกา ทศรฐ กระทําคช รําบาญ ประสานศิลป์
จ้วงจาม จาปราช ขาดชีวนิ ก็สุดสิ้น ศึกกษัตริ ย ์ ขัตติยา ฯาะ
- รับ มีชยั ไสเศิก เบิกพยุห์ มุทะลุ ทะลวงไล่ ฝ่ ายหงสา
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ต้อนตะเลง ลุยล้าง กลางพนา พลพม่า พ่ายยับ กลับนคร ฯาะ
- ช้างร้อง 2-3 ที –
- ส่งม่านโอฬาร ร้องม่านโอฬาร (หมู่ ชาย หญิง)
เมื่อศึกม่ าน ลาญไป (ลูกคู่ หญิง)
ในครั้งนั้น
เซียะปวยมา ตูเย้กองดูย ตูเ๊ หย่กองดุ๊ย โก๊เหล่ชา้ หย่าแบ
พลรามัญ วายวาง (ลูกคู่ หญิง)
กลางสมร
เซียะเมยเบี่ยน เซียะมีเบี่ยน เซียะตาดู่ย เซียะต่าดูยเยะ ปี่ เจ๊งปาแบะ
เสี ยช้ างม้ า รี้พหล (ลูกคู่ หญิง) สกนธ์ กร
เซียะต่าดูยเยะ ปี่ เจ๊งปาแบะ เซียะต่าดูยเยะ ปี่ เจ๊งปาแบะ
สิ้นภูธร อุปราช (เครื่อง) ราชกุมาร ฯาะ
ต่ างเลิกรา จาบัลย์ (ลูกคู่ หญิง)
เข้ าบรรจบ
เย้ตุยจาน เง้าลาดาแหนะ เงาลาดาแนะ อะเมียวเปี่ ยว..สะยา
กันพระศพ ถอยทัพ (ลูกคู่ หญิง)
กลับถิ่นฐาน
เซียะเมยเบี่ยน เซียะมีเบี่ยน เซียะตาดุ่ย เยตูย้ จาน เง่าล้าดาแหนะ
ข้ ามเขิน เขาขนัด (ลูกคู่ หญิง)
จังหวัดกาญจน์
เย้ตยู ้ จาน เง่าล้าดาแหนะ เย้ตยู ้ จาน เง่าล้าดาแหนะ
ล่ องธาร แม่ กษัตริย์ (เครื่อง) ตระบัดตรง ฯาะ
- ปี่ มอญ รับม่านโอฬาร หมดตามกระบวน ฉากสิบสอง
ร้องตุง้ ติ้ง (หมู่ ชาย หญิง)
โห่นาํ 1 ลา
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เลิกเอย เลิกพล โดยสถล มารคใหญ่ ไพรระหง
ถอนถับ ทัพคชา มาตงค์
กลับตุรงค์ คืนครุ ฑ อยุธยา ฯาะ
โยธี มี่กอ้ ง อุตลุด นับสมุทร เสมอแสน แน่นหนา
ยกข้าม เขตสุพรรณ อรัญวา ตัดป่ า แปลงทุ่ง มุ่งบุรี ฯาะ
ลุล่วง เลยคาม ชนบท เคลื่อนคต เข้าคุง้ กรุ งศรี
แลลออ ช่อฟ้ า บราลี เจดีย ์ ดารดาษ ระดับกัน ฯาะ
ทองทอ มรฑป จบพิหาร ศาลาลาน รายระเบียง เคียงกระสัน
ปรางค์ปรา มุขเด็จ เก็จสุวรรณ ทวารบรรพ์ ดั้นคช บทจร ฯาะ
- รับตุง้ ติง้ –
- เดี่ยวทยอยทีละเครื่ อง 7. ร้องหุ่น (หญิง เดี่ยว)
ซอขึ้นเพลงพญาขวัญช้าๆ แบบโศกเศร้าชวนให้น้ าํ ตาไหล (4 จังหวะฉิ่ง) ตี 3 ชั้น
พอเข้าหุ่นให้ตีจงั หวะหุ่น
จักจบเรื่ อง เบื้องบรรเลง ตะเลงพ่าย คนทั้งหลาย ฟังว่า อุทาหรณ์
การสงคราม ตามตรึ ก ศึกไทยมอญ แต่กาลก่อน สืบรอย สี่ร้อยปี ฯาะ
ซอทอด 1 จังหวะฉิ่ง
ตระพังตรุ ลุแคว้น แดนสุพรรณ ที่ประจัญ ประจับยุท ธหัตถี
ปรากฏองค์ อนุสรณ์ ดอนเจดีย ์ แลกชีวี คู่ขบั กับแผ่นดิน...เอย...
(ลากเสียงมอญ)
ซอสีเพลงยาดเล้ให้โศก

355
(หมู่ หญิง) หัสดี (เอิง...ฮึ...เอย...) รณเรศ (เล้...เล...) อวสาน ตราบเท่านาน นับกาล ผ่านถวิล (เล้
เล...)
ซอทอดเพลงหุ่น 2 จังหวะฉิ่ง
เป็ นตํานาน ขานขับ สดับยิน สองนริ นทร์ รบรั้ง ครั้งโบราณ
ตรลอดพื้น พ่างภพ จบสยาม ตรลบนาม กษัตรา กล้าหาญ
แลนักรบ กลบกล้า ธราบาล สละทาน ชีพกษัย ให้ธาตรี
(หมู่ หญิง รับหัวจีนหน้าเรื อ)
สร้ อยยวนย่ าเหล (หมู่ หญิง) ดอกเอ๋ ย ดอกแก้ว ร่ วงแล้วก็โรยรา
แดด...ลม...ฝนปราย...เลือนหาย...ใต้พสุธา
ขลุ่ยทําเพลงเดี่ยว รับท้ายดอก ซํ้าทางร้อง 1 เที่ยว แล้วซอส่งร้องหุ่น (2 จังหวะฉิ่ง)
จึงคืนคง ดํารงไว้ ไทยประเทศ
ด้วยจําเบศ บริ รักษ์ เป็ นสักขี (ลูกคู่ หญิงรับ)
ผจงจาร จารุ สดุดี (ครวญ)
(หมู่ หญิง) ต่างมาลี...เอย จวงจันทน์ วันทา..เอย
(เอื้อนลงอาศิรพาทย์)
- หุ่ยนํา - เพลงอาศิรพาทย์ - (นักร้องขึ้นแซงก่อนดนตรี จบ)
สร้ อย (หมู่ ชาย) ตราบแผ่นดินสิ้นฟ้ า เกียรติยศขจร กว่าเกสรผกา
(หมู่ หญิง) ยกหัตถ์ประนม กราบก้มวันทา (หมู่ ชาย หญิง) ขอบูชา คุณ...เอย
- ลงเอื้อนกราวใน 3 ชั้น (หมู่ ชาย หญิง) - เพลงหุ่นท่อน 3 จบบริบูรณ์
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หุ่นกระบอกตะเล่งพ่ายจัดว่าเป็ นผลงานการสร้างสรรค์หุ่นกระบอกแบบใหม่ของ
จักรพันธุ์ และคณะ ซึ่งไม่เคยมีที่ใดทํามาก่อน ถือได้วา่ เป็ นผลงานที่รวบรวมความรู ้ และ
ประสบการณ์ต่างๆจากการสร้างหุ่นกระบอกสามก๊ก เข้าไว้ดว้ ยกันและต่อยอดการพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
เนื่องจากหุ่นกระบอกชุดนี้กาํ ลังอยูร่ ะหว่างการซ้อม และขั้นตอนเตรี ยมการแสดง จึงจําเป็ นต้องมี
การพัฒนาและแก้ไขปั ญหาที่เกิดอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งปั ญหาต่างๆ ในการสร้างหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย
เกิดจากความคิด และความต้องการของผูส้ ร้างเป็ นส่วนสําคัญ เนื่องจากผูส้ ร้างต้องการให้การแสดง
หุ่นกระบอกมีความสวยงาม วิจิตรอลังการ เต็มไปด้วยความน่าสนใจ และสอดคล้องตาม
จินตนาการของผูส้ ร้าง ดังนั้น จึงเกิดความพยายามในการนําเสนอการแสดงในส่วนต่างๆ ให้มีการ
ซํ้าน้อยที่สุด รายละเอียดที่ซบั ซ้อนต่างๆ จึงต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขตลอดเวลา
เนื่องจากทางมูลนิธิจกั รพันธุ์ โปษยกฤต กําลังดําเนินการก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์และโรง
หุ่นเพือ่ ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย การเชิดหุ่นที่มีจาํ นวนมาก และเครื่ องประกอบฉาก
หุ่นอีกหลายชิ้นที่กาํ ลังดําเนินการสร้างอยูข่ ณะนี้ จําเป็ นต้องใช้ผชู ้ ่วยเชิดประกอบเป็ นจํานวนมาก
เนื่องจากหุ่นชุดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสงคราม ปั ญหาผูเ้ ชิดประกอบจึงเป็ นปั ญหาหลักใน
อนาคตที่ตอ้ งแก้ไข การกํากับลําดับฉากเปิ ดเรื่ อง และฉากขนาดใหญ่ที่ตอ้ งมีการซ้อมทดลองกับ
สถานที่จริ ง หรื อการพัฒนาส่วนประกอบ และกลไกต่างๆ ยังคงทําการสร้างสรรค์ต่อไป เช่น การ
ออกแบบฉากการเข้าตีเมืองรุ ม เมืองคังที่อยูบ่ นที่สูง การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ปื นใหญ่
ปื นคาบศิลา ที่ยงั คงต้องการพัฒนากลไกให้สมจริ งยิง่ ขึ้น หรื อการสูจ้ ระเข้ในฉากพระสุบินนิมิตรที่
ต้องมีการสร้างนํ้าป่ าไหลหลากเพือ่ ให้เกิดความตื่นเต้นและน่าสนใจ หรื อการสร้างฉาก และหุ่น
ชาวบ้าน ที่สร้างบรรยากาศความมีชีวติ ชีวา รวมถึงการกํากับแสงไฟที่ตอ้ งสอดคล้องไปกับการ
กํากับดนตรี เป็ นปั ญหาที่ตอ้ งขบคิดเพือ่ การพัฒนาในการแสดงให้สมบูรณ์ต่อไป

บทที่ 4
การวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ โปษยกฤต
ชุดสามก๊ ก ตอน โจโฉแตกทัพเรือ และ ชุดตะเลงพ่ าย
ในปี พ.ศ. 2517 จักรพันธุไ์ ด้เริ่ มสะสมศีรษะหุ่นของคณะนายเปี ยกโดยครู ช้ืนได้กรุ ณา
ขายให้ จักรพันธุไ์ ด้นาํ หัวหุ่นเก่าเหล่านั้นมาซ่อมจนสมบูรณ์ และเก็บไว้ในลักษณะศิลปวัตถุโบราณ
จนกระทัง่ สมาคมแม่บา้ นอาสา ได้ขอนําหุ่นเหล่านี้ไปตั้งแสดงที่สยามสมาคม ในงานแสดงชื่อว่า
"งานอดิเรก" ซึ่งได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก จักรพันธุจ์ ึงได้คิดสร้างหุ่นและหัวหุ่นที่ยงั ขาดอยู่
ขึ้นจนครบพอที่จะเล่นเป็ นเรื่ องได้ การแสดงหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ โปษยกฤตและคณะ จัด
แสดงเป็ นครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 สมาคมแม่บา้ นอาสา เรื่ องพระอภัยมณี ตอน
หนีนางผีเสื้อ ที่โรงละครแห่งชาติโรงเล็ก เก็บรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล และกราบทูลเชิญสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ า สิรินธรเทพรัตนราชสุดา)
เสด็จทอดพระเนตร นับได้วา่ เป็ นการเริ่ มต้นสร้างหุ่นกระบอกอย่างจริ งจังของจักรพันธุ์ หากแต่หุ่น
เหล่านั้นบางตัวเป็ นหุ่นเก่าของครู ช้ืนที่นาํ มาซ่อมแซม และสร้างเพิม่ ขึ้นภายหลังเพือ่ ใช้ในการแสดง
และมีลกั ษณะเป็ นหุ่นแบบโบราณที่สร้างสืบทอดกันมา
จักรพันธุเ์ ป็ นผูห้ นึ่งที่ศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในเรื่ องของหุ่นไทยชนิดต่างๆ และ
หุ่นกระบอกสกุลช่างอื่นๆ อย่างละเอียดถ่องแท้ท่านหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังได้ประพันธ์
หนังสือเกี่ยวกับหุ่น ได้แก่ "หุ่นไทย" และ "หุ่นวังหน้า "อันเป็ นแหล่งความรู ้ที่สาํ คัญและมีคุณค่า
สําหรับผูศ้ ึกษาเรื่ องของหุ่นไทยเป็ นอย่างยิง่ จักรพันธุ์ และคณะ ได้สะสมประสบการณ์ต่างๆมาก
ขึ้นจากการซ่อมแซมหุ่นกระบอกของครู ช้ืน การสร้างหุ่นกระบอกเพือ่ ใช้ในการแสดง รวมถึง การ
ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรให้ทาํ การซ่อมแซมหุ่นหลวง ในพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งหุ่น
เหล่านั้นอยูใ่ นสภาพที่ชาํ รุ ดทรุ ดโทรมเป็ นอย่างมาก อีกทั้งจักรพันธุแ์ ละคณะยังได้มีโอกาส
ซ่อมแซมโครงหุ่นหลวงที่ยงั ไม่ได้การตกแต่ง เป็ นโอกาสที่ทาํ ให้จกั รพันธุไ์ ด้ศึกษาเรี ยนรู ้ระบบ
กลไกการเคลื่อนไหวของหุ่นหลวง จึงเป็ นการกําเนิดหุ่นกระบอกของจักรพันธุข์ ้ ึน
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เช่น หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ ซึ่งเป็ นหุ่นที่เริ่ มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2521
และเป็ นหุ่นออกภาษา (หุ่นจีน) แบบไทย หุ่นชุดนี้จกั รพันธุแ์ ละคณะจัดสร้างขึ้นเองใหม่ท้งั หมด
หลังจากนั้นจึงได้มีการพัฒนาการสร้างหุ่นด้วยประสบการณ์ที่สงั่ สมมาจากหุ่นกระบอกสามก๊กขึ้น
อีกเป็ นชุดที่สอง ซึ่งถือว่าเป็ นหุ่นที่สวยงามที่สุดในทุกองค์ประกอบของหุ่นกระบอกจักรพันธุ์ นั้น
คือ หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายที่จดั สร้างขึ้นโดยการเริ่ มต้นประพันธ์บทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และทําการ
ซ้อมแสดงจนถึงปั จจุบนั
หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ และ ชุดตะเลงพ่ายนั้นเป็ นผลงานการ
สร้างสรรค์หุ่นกระบอกขึ้นใหม่ท้งั หมด โดย จักรพันธุ์ หุ่นทั้งสองชุดนี้มีความวิจิตรสวยงามใน
รายละเอียดของตัวหุ่น อีกทั้งแฝงด้วยลูกเล่นและกลไกที่ซบั ซ้อน การสร้างฉากและเครื่ องประกอบ
ฉากที่สวยงามยิง่ ใหญ่สมจริ งแฝงด้วยคุณค่าทางผลงานศิลปกรรมทุกแขนง การเชิดหุ่นรวมถึงการ
จัดการแสดงที่ใช้ระบบการจัดการกํากับฉากแบบละครเวทีเพือ่ เพิม่ ความสวยงามในการแสดงหุ่น
บทเพลงและบทประพันธ์ประกอบการแสดงหุ่นที่มีความไพเราะ สิ่งเหล่านี้ทาํ ให้การแสดงหุ่น
กระบอกของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่อลังการ หุ่นกระบอกที่
สร้างขึ้นใหม่ท้งั สองชุดนี้จึงเป็ นหุ่นที่มีเสน่ห์ แปลกใหม่ มีคุณค่าทางวิจิตรศิลป์ และศิลปะแขนง
ต่างๆ ในยุครัตนโกสินทร์อย่างแท้จริ ง และสิ่งเหล่านี้เองเป็ นที่มาของการ วิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ
เพือ่ ให้ทราบถึงพัฒนาการของหุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต
จากงหุ่นกระบอก ชุดสามก๊ก
ตอนโจโฉแตกทัพเรื อมาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายในเวลาต่อมา โดยจะแยกการวิเคราะห์เป็ นหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์พฒั นาการของตัวหุ่นกระบอก
2. วิเคราะห์พฒั นาการของฉากและเครื่ องประกอบฉาก
3. วิเคราะห์พฒั นาการในการเชิดหุ่นและการนําเสนอ
4. วิเคราะห์พฒั นาการของดนตรี ประกอบ บทร้องและพากย์ในการแสดงหุ่น
วิเคราะห์ พัฒนาการของตัวหุ่นกระบอก
จุดเริ่ มต้นในการสร้างหุ่นของจักรพันธุ์ เริ่ มขึ้นตั้งแต่อดีตในวัยเด็กของท่าน ซึ่งท่านมี
ความรักและความผูกพันกับหุ่นเป็ นอย่างมาก โดยสามารถทราบได้จากการที่จกั รพันธุเ์ ริ่ มทําการ
สร้างหุ่นและโรงหุ่นขึ้นเองจากวัสดุใกล้ตวั หลังจากนั้น จักรพันธุจ์ ึงได้มีโอกาสรู ้จกั กับทายาทผู ้
สร้างสรรค์หุ่นกระบอกคณะนายเปี ยกซึ่งร่ วมสมัยกับหุ่นกระบอกโบราณ อีกทั้งยังได้สะสมหุ่น
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กระบอกของคณะนายเปี ยกซึ่งหุ่นเหล่านั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม เป็ นแรง
บันดาลใจในการสร้างหุ่นกระบอกของจักรพันธุใ์ นเวลาต่อมา
การสร้างหุ่นอย่างจริ งจังของจักรพันธุป์ รากฏชัดเจนในการสร้างหุ่นกระบอกชุดสาม
ก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ ซึ่งมีความวิจิตรสวยงาม ด้วยความเป็ นศิลปิ นที่มีความละเอียดอ่อน
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของท่าน จึงทําให้หุ่นกระบอกสามก๊กที่สร้างออกมามีความแปลก
ใหม่กว่าหุ่นกระบอกที่มีการสร้างกันมาแต่เดิม และต่อยอดการพัฒนามาสู่หุ่นตะเลงพ่าย ซึ่งมีความ
สวยงามและสมบูรณ์แบบในขณะนี้ ดังนั้นเพือ่ ให้ง่ายต่อความเข้าใจ การวิเคราะห์การส่งต่อ
พัฒนาการของตัวหุ่นกระบอกทั้งสองชุดนี้ จึงจําแนกการวิเคราะห์ส่วนประกอบตัวหุ่นออกเป็ น 2
ส่วน ได้แก่
1. หัวหุ่น ตัวหุ่น และ มือหุ่น
จากการศึกษาและสังเคราะห์พฒั นาการหุ่นกระบอกสามก๊กและหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย
ของจักรพันธุอ์ ย่างละเอียด จะพบว่าลักษณะการสร้างหัวหุ่นและมือหุ่นกระบอกของทั้งสองชุดนี้มี
การทดลองและพัฒนาเรื่ อยมา ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของหัว และมือหุ่น รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการสร้าง
ล้วนแต่มีการใช้กระบวนการแบบใหม่ท้งั สิ้น โดยอาจเกิดจากปั จจัยของยุคสมัยที่มีเครื่ องมือและ
เทคโนโลยีที่กา้ วหน้า รวมทั้งการประหยัดเวลาในการสร้างหุ่นกระบอกจํานวนมากเพือ่ ใช้
ประกอบการแสดงหุ่นตามท้องเรื่ องขนาดใหญ่ อันจําเป็ นต้องใช้หุ่นเข้าฉากเป็ นจํานวนมาก
1.1 หัวหุ่นและตัวหุ่น
การสร้างหัวหุ่นกระบอกสามก๊กมีลกั ษณะพิเศษ คือ ลักษณะหัวหุ่นที่เป็ นหัวหุ่น
ออกภาษา (หุ่นจีน) ซึ่งผสมผสานความเป็ นแบบอย่างและลักษณะแบบศิลปะไทยไว้ หากแต่ยงั คง
การเขียนใบหน้าแบบละครอยู่ ซึ่งการสร้างหุ่นกระบอกออกภาษาที่ใช้ในการแสดงตามท้องเรื่ องจีน
นั้นไม่ค่อยปรากฏในการแสดงหุ่นไทยในอดีต นอกจากนี้ ขนาดของหัวหุ่นสามก๊กยังใช้สดั ส่วนที่
ย่อลงให้ใกล้เคียงกับสัดส่วนมนุษย์มากที่สุด ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป เป็ นสัดส่วนที่สวยงาม
ซึ่งลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนพัฒนาต่อมาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น
หุ่นที่สร้างออกมาเป็ นแบบหุ่นออกภาษา (พม่ามอญ) แต่ก็ยงั คงผสมผสานลักษณะความเป็ น
แบบอย่างศิลปกรรมไทยไว้ สังเกตได้จากลักษณะหัวหุ่นที่พฒั นาจนมีความละเอียดมากขึ้น ได้แก่
โครงหน้าหุ่นแบบไทยประเพณี ที่มีลกั ษณะโครงหน้าหุ่นแบบประติมากรรมไทย และโครงหน้าหุ่น
แบบกึ่งเหมือนจริ งซึ่งโครงหน้าหุ่นลักษณะนี้สร้างตามแบบจิตรกรรมไทยรู ปชาวบ้าน แต่มีลกั ษณะ
ที่ผสมผสานรายละเอียดความเป็ นจริ งบ้าง เช่น โหนกแก้ม ปาก และถุงใต้ตา ฯลฯ ลักษณะโครง
หน้าหุ่นตะเลงพ่ายจะมีการแต่งเติมในส่วนของรู จมูก ร่ องตา และรู หูชดั เจน เพือ่ ให้ความรู ้สึกคล้าย
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คนมากขึ้น รวมถึงสีหน้าของหุ่นแต่ละตัวที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป โดยหุ่นกระบอกสามก๊ก
จะไม่มีการใส่รายละเอียดของโครงหน้ามากนัก
วัสดุที่ใช้ในการสร้างโครงหัวหุ่นของสามก๊ก เริ่ มมีการใช้วสั ดุที่ทนั สมัยและ
สะดวกในการสร้างหัวหุ่น เพือ่ เป็ นการแก้ไขปั ญหาเรื่ องนํ้าหนักของหุ่นที่แต่เดิมมีน้ าํ หนักมากให้
เบาลงและช่วยประหยัดเวลาในการสร้างหุ่นที่มีจาํ นวนมาก จักรพันธุ์ และคณะจึงได้ทดลองใช้วสั ดุ
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อีพอ๊ กซี่ ซึ่งแรกเริ่ มทางคณะได้นาํ อีพอ๊ กซี่แบบแห้งช้าผสมกับชันยาเรื อ
เพือ่ ให้หวั หุ่นมีน้ าํ หนักเบาและแข็งแรงขึ้น จากนั้นจึงได้มีการพัฒนาวัสดุที่ใช้ทาํ หัวหุ่นให้แข็งแรง
กว่าเดิมคือ การใช้อีพอ๊ กซี่มาผสมกับ ผงไม้ข้ ีกระดาษทราย ซึ่งให้ความคงทนและแข็งแรงมากกว่า
ดังนั้นการเลือกใช้วสั ดุสมัยใหม่จึงเกิดจากการเรี ยนรู ้ตามประสบการณ์จากการซ่อมหุ่นเก่า และการ
สร้างหุ่นกระบอกด้วยวัสดุที่มีน้ าํ หนักมากในชุดก่อนหน้าของจักรพันธุ์ อีกทั้งพัฒนาการในการใช้
อีพอ๊ กซี่สาํ หรับการหล่อหัวหุ่นสามก๊กจึงกลายเป็ นจุดเริ่ มต้นในการใช้วสั ดุใหม่ๆ เช่น เรซิ่น และ
ไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว และมีน้ าํ หนักเบาสําหรับการสร้างหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย
ในเวลาต่อมา ในส่วนของการรองพื้นหน้าหุ่นกระบอกสามก๊ก และ หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย ยังคงใช้
วิธีการแบบดั้งเดิม คือ การปิ ดกระดาษสาที่ใบหน้าหุ่น จากนั้นรองพื้นด้วยเกซโซและขัดตกแต่งด้วย
กระดาษทราย ซึ่งการใช้วธิ ีการดังกล่าวจะทําให้หน้าหุ่นมีความเนียนนุ่มและสวยงาม หากแต่การขัด
แต่งผิวหน้าหุ่นกระบอกทั้ง 2 ชุดนั้นมีความแตกต่างกัน โดยหุ่นกระบอกสามก๊กมีรายละเอียดบน
ใบหน้าน้อยกว่าจึงทําการขัดตกแต่งได้สะดวกกว่าหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายซึ่งมีการพัฒนา
รายละเอียดบนใบหน้าหุ่นให้มีความสมจริ งกว่า ได้แก่ ขอบตา ริ มฝี ปาก รู จมูก ร่ องปี กจมูก ฯลฯ
ดังนั้น การขัดตกแต่งใบหน้าหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายจึงต้องอาศัยความละเอียดพิถีพถิ นั เป็ นอย่างมาก
เพือ่ ไม่ให้การขัดตกแต่งมีผลกระทบต่อรายละเอียดบนใบหน้าหุ่นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
การเขียนใบหน้าหุ่นกระบอกของจักรพันธุม์ ีความสวยงาม ลักษณะหน้าหุ่น
กระบอกของจักรพันธุ์ จะมีลกั ษณะการเขียนหน้าหุ่นแบบหน้าละคร มีรายละเอียดที่สมจริ ง และให้
ความรู ้สึกถึงกลิ่นอายแบบอย่างศิลปะของชนชาติน้ นั ๆ ผสมผสานลักษณะความเป็ นไทยได้อย่างลง
ตัว ดังปรากฏให้เห็นในหุ่นกระบอกชุดสามก๊กที่มีลกั ษณะการเขียนใบหน้าหุ่นแบบจีน ซึ่งได้รับ
แรงบันดาลใจจากบุคลิกลักษณะตัวละคร โดยมีแหล่งที่มาจากคําบรรยายที่เป็ นตัวอักษรและภาพ
ลายเส้นประกอบหนังสือในวรรณกรรมสามก๊ก รวมถึงการศึกษาลักษณะการวาดหน้าแบบอุปรากร
จีนพอสังเขป ทําให้การเขียนใบหน้าหุ่นกระบอกสามก๊กมีเอกลักษณ์โดดเด่น สิ่งเหล่านี้นบั ได้วา่
ส่งผลสืบทอดพัฒนาการเขียนใบหน้าหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายในเวลาต่อมา ซึ่งนอกจากจะเขียน
ใบหน้าหุ่นตามพงศาวดารแล้ว บุคลิกลักษณะของหุ่นกระบอกชุดนี้ยงั ได้นาํ ลักษณะบุคลิกของตัว
ละครใน สามก๊กมาผสมผสานกันเป็ นตัวละครในหุ่นตะเลงพ่าย เช่น หุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชา มี
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การผสมผสานบุคลิกลักษณะระหว่างโจโฉและจิวยีเ่ ข้าด้วยกัน คือ มีลกั ษณะฉลาดเจ้าเล่ห์แฝงไป
ด้วยความระแวงรวมถึงความอิจฉาริ ษยา หรื อ หุ่นสมเด็จพระนเรศวรมีบุคลิกลักษณะฉลาดหลัก
แหลม และมีความกล้าหาญ ซึ่งเป็ นลักษณะของขงเบ้งและจูล่งผสมผสานเข้าด้วยกัน ฯลฯ
พัฒนาการอีกประการหนึ่งของการเขียนใบหน้าหุ่นที่โดดเด่นในหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย คือ การ
เขียนใบหน้าหุ่น กึ่งเหมือนจริ ง มีการแต่งเติมตําหนิ เช่น ไฝและกระบริ เวณใบหน้า ซึ่งทําให้หุ่นมี
ความสมจริ งมากขึ้น ปรากฏให้เห็นในหุ่นกระบอกตัวรอง ซึ่งการเขียนตําหนิให้สมจริ งบนใบหน้า
หุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ พัฒนามาจากการเขียนหน้าหุ่นตัวกาก และหุ่นทหารของหุ่นกระบอก
สามก๊กที่เริ่ มมีลกั ษณะกึ่งเหมือนจริ งเกิดขึ้นบ้างแล้ว การพัฒนาที่ต่อยอดของหุ่นตะเลงพ่ายซึ่งได้
รับมาจากหุ่นสามก๊กอีกประการหนึ่ง คือ ลักษณะดวงตา สังเกตได้จากการเขียนดวงตาหุ่นกระบอก
สามก๊กที่มีการระบายสีเติมแสงสะท้อนในดวงตาของหุ่นให้มีความสมจริ ง ซึ่งในหุ่นตะเลงพ่ายมี
การคิดค้นพัฒนาให้ดวงตาของหุ่นมีความสมจริ งมากกว่านั้น ได้แก่ การคิดค้นกรรมวิธีสร้างความ
นูนให้กบั ดวงตาของหุ่นโดยการใช้อีพอ๊ กซี่แบบใส หยอดแววตา เพือ่ ให้ดูมีลกั ษณะของความชุ่ม
ชื่นในดวงตา รวมถึงมีความนูนและแววตาคล้ายดวงตาจริ ง
ในส่วนของเครื่ องประดับหัวหุ่นจะเห็นได้วา่ การสร้างเครื่ องประดับหัวหุ่นสามก๊ก
ไม่วา่ เป็ นหุ่นตัวเอกหรื อหุ่นตัวรองจะใช้วสั ดุแบบเดียวกันทั้งสิ้น คือ การสร้างโครงเครื่ องประดับ
หัวหุ่นด้วยอีพอ๊ กซี่ จากนั้นจึงการกระแหนะลวดลายจากสีโปวรถยนต์สีเทาของ ICI ด้วยหินสบู่
แล้วจึงทําการปิ ดทองคําเปลว ประดับกระจก เลื่อม ลูกแก้วสี และเพชรกระจก เพือ่ เพิม่ ความ
สวยงาม ตามแบบอย่างลักษณะความเป็ นจีนผสมผสานลงในศิลปะแบบไทย ซึ่งวิธีการเหล่าส่งผล
มาสู่การสร้างเครื่ องประดับหัวหุ่นตะเลงพ่ายในเวลาต่อมาเช่นกัน หากแต่เครื่ องประดับหัวหุ่นตัว
เอกในหุ่นตะเลงพ่ายมีการพัฒนาใช้วสั ดุ และอัญมณี จริ งในการสร้าง เช่น เครื่ องประดับหัวหุ่น พระ
นางสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่สร้างจากเงินแท้ฝังอัญมณี จริ ง
หรื อปั จจุเร็จหุ่นตัวพระที่ประยุกต์จากเครื่ องประดับเก่า ฯลฯ พัฒนาการสําคัญอีกประการหนึ่งของ
การประดับหัวหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ คือ การติดผมจริ งบนหัวหุ่น ซึ่งผมหุ่นกระบอกสามก๊กใน
ช่วงแรกใช้วธิ ีการถักเป็ นวิกผมเมื่อเสร็จแล้วจึงนําไปประกอบกับหัวหุ่น หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมา
เป็ นกรรมวิธีติดผมหุ่นโดยการเรี ยงเส้นผมไปตามทางเดียวกับหัวหุ่นให้ดูเป็ นธรรมชาติใช้กาวยาง
วิทยาศาสตร์เป็ นตัวผนึก ซึ่งกรรมวิธีแบบหลังนี้ ยงั คงสืบเนื่องมาสู่การติดผมหุ่นตะเลงพ่ายในเวลา
ต่อมา
เมื่อทําการสร้างหัวหุ่นเสร็จจนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การยึดหัวหุ่น
หุ่นกระบอกสามก๊กเริ่ มแรกยังคงใช้ไหล่หุ่นที่ทาํ จากไม้และตัวกระบอกเป็ นไม้ไผ่เช่นเดียวกับแบบ
โบราณ แต่เนื่องจากกระบอกไม้ไผ่เป็ นวัสดุไม่คงทนต่อแมลงกินไม้รวมถึงมาตรฐานด้านขนาดที่
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ไม่เท่ากัน จักรพันธุจ์ ึงเปลี่ยนมาใช้ท่อพีวซี ีที่มีขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 หุน เพือ่ ให้ได้มาตรฐาน
กระบอกหุ่นที่เท่ากันและมีคุณภาพคงทนกว่า มีการเจาะช่องเพือ่ ติดปุ่ มบังคับหัวหุ่นซึ่งเป็ น
พัฒนาการเริ่ มต้นของการเคลื่อนไหวหุ่นกระบอกอันไม่เคยปรากฏมาก่อน ส่วนไหล่หุ่นนั้นยังคง
เป็ นไม้เช่นเดิม การยึดหัวหุ่นกับท่อพลาสติกพีวซี ีและระบบการเคลื่อนไหวในส่วนของหัวหุ่นยังคง
พัฒนาสืบทอดต่อมาจนถึงหุ่นตะเลงพ่าย หากแต่ในส่วนของไหล่หุ่นตะเลงพ่ายมีการพัฒนาต่อยอด
ในส่วนของวัสดุที่มีน้ าํ หนักเบา ได้แก่ การถอดพิมพ์ไหล่หุ่นด้วยเรซิ่น รวมถึงการเสริ มในส่วนของ
อกหุ่นเพือ่ ให้หุ่นดูมีความผึ่งผายขึ้น รวมไปถึงการเสริ มนวมภายในเสื้ อหุ่นเพือ่ ให้หุ่นดูราวกับมี
แขน คือการพัฒนามาจากรู ปแบบของเสื้ อหุ่นกระบอกสามก๊กที่ปักเป็ นเกราะบังแขนทําให้หุ่นดูราว
กับว่ามีแขนอยูภ่ ายใน
ส่วนที่จาํ เป็ นต้องกล่าวถึงอีกประการหนึ่ง คือ กลไกการขยับปากของหัวหุ่นตัว
กาก จะพบว่าการสร้างกลไกการขยับปากหุ่นของหุ่นกระบอกสามก๊กมีการสร้างกลไกการขยับปาก
คล้ายแบบโบราณ ได้แก่ การยึดสปริ งกับคานที่ฝังไว้ในหัวหุ่น จากนั้นเจาะรู ในตําแหน่งของปากใต้
คางและหน้าอกของหุ่นเพือ่ ใช้ร้อยเชือกสริ งบังคับปากหุ่น ยึดปากหุ่นกับหัวหุ่นด้วยเดือยเหล็ก แต่
สิ่งที่เพิม่ เติมและแตกต่างจากหุ่นแบบโบราณ คือ การขยับหรื อหมุนคอหุ่นตัวกากพร้อมขยับปากได้
ซึ่งเป็ นความพยามในการพัฒนาและนําเสนอสิ่งแปลกใหม่ของหุ่นกระบอกจักรพันธุ์ การสร้าง
กลไกการขยับปากหุ่นตัวกากสามก๊กในลักษณะ นี้ ยังคงมีขอ้ แก้ไขอีกมาก เนื่องจากยังคงเห็นสาย
เชือกที่เชื่อมโยงมาจากใต้คาง ห่วงที่ใช้ในการบังคับปากหุ่น รวมไปถึงความเสียหายของเชือกที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเสียดสีกบั รู ที่ดา้ มกระบอกซึ่งทําให้เชือกขาดได้ ดังนั้น การพัฒนาเพือ่ สร้างกลไกการ
ขยับปากหุ่นตัวกากจึงได้ถูกนํามาพัฒนาต่อในหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย โดยการนําปั ญหาที่เกิดขึ้น
จากหุ่นตัวกากในสามก๊ก มาพัฒนาแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น เช่น การเสริ มชิ้นส่วนของปากด้านในสําหรับ
การยึดปากหุ่นกับหัวหุ่นเข้าหากัน ทําให้ปากมีเนื้อที่ดา้ นในสําหรับการแต่งเติมรายละเอียดอาทิฟัน
และลิ้นภายในปากให้สมจริ งได้ การร้อยเชือกผ่านรู ของแกนหัวหุ่นและกระบอกหุ่นที่เจาะไว้คล้าย
หุ่นชุดก่อน หากแต่เชือกที่ใช้ในหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายเป็ นวัสดุที่คงทนและมีความยืดหยุน่ มากกว่า
เดิม รวมไปถึงการประดิษฐ์ กระเดื่องบังคับปากหุ่นซึ่งเพิม่ ความสะดวกสบายในการเชิด
สิ่งที่สร้างความแปลกใหม่ให้กบั หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายอีกประการหนึ่ง คือ การ
ประดิษฐ์กลไกสําหรับการพ่นควัน เพือ่ สร้างความสมจริ ง และสร้างความประทับใจให้แก่ผรู ้ ับชม
กลไกลักษณะนี้ยงั ไม่เคยปรากฏมาก่อนในการสร้างหุ่นกระบอกแต่โบราณจนถึงปั จจุบนั หุ่น
กระบอกของจักรพันธุจ์ ึงเป็ นคณะแรกในประเทศไทยที่ได้สร้างกลไกการพ่นควันในหุ่นกระบอก
เป็ นผลงานการพัฒนาอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับประสบการณ์ต่างๆ ที่สงั่ สมไว้จาก
การสร้างหุ่นกระบอกของจักรพันธุแ์ ละคณะ
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1.2 มือหุ่น
หุ่นกระบอกทั้ง 2 ชุดของจักรพันธุ์ มีความน่าสนใจในส่วนของมือหุ่นไม่นอ้ ยกว่า
ความสวยงามของหัวหุ่นเลยแม้แต่นอ้ ย เนื่องจากมือหุ่นกระบอกทั้ง 2 ชุดนี้ สามารถเคลื่อนไหวและ
แสดงกริ ยาเลียนแบบมนุษย์ได้ใกล้เคียงมากที่สุด สืบเนื่องมาจากจักรพันธุเ์ ป็ นผูใ้ ส่ใจในรายละเอียด
และให้ความสําคัญกับความสมจริ ง จากการที่จกั รพันธุ์ และคณะได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากร
ให้ซ่อมแซมหุ่นหลวง ในพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ จึงมีโอกาสศึกษาระบบกลไกต่างๆ ของหุ่น
หลวง และได้นาํ ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนั้นมาประยุกต์พฒั นาให้หุ่นกระบอกสามารถขยับ
และเคลื่อนไหวมือได้ นับว่าเป็ นการผสมผสานกลไกของหุ่นหลวงกับหุ่นกระบอกเข้าด้วยกันเป็ น
ครั้งแรก คือพัฒนาการที่สาํ คัญและไม่เคยมีปรากฏในการสร้างกลไกการขยับมือหุ่นมาก่อน แต่เดิม
ลักษณะของการสร้างมือหุ่นกระบอกแบบเก่า สร้างจาก วัสดุเช่น หนัง สัตว์ (หนังควาย) ดัดเป็ นรู ป
มือแบบตั้งวง และมือที่ใช้สาํ หรับกําอาวุธเจาะรู ตรงกลางไว้สาํ หรับเสียบอาวุธสามารถเปลี่ยนได้ ซึ่ง
หุ่นกระบอกสามก๊กได้มีการเปลี่ยนวัสดุสาํ หรับการสร้างมือหุ่นด้วยอีพอ็ กซี่ตามกรรมวิธีแบบ
เดียวกับการสร้างหัวหุ่น แต่ลกั ษณะที่เปลี่ยนไปของมือหุ่นกระบอกนั้น ได้แก่ มือที่มีลกั ษณะการตั้ง
วงแบบมือจีนอันแตกต่างจากมือหุ่นแบบไทยที่ต้งั วงรํา
สิ่งที่สาํ คัญกว่านั้นคือ การสร้างข้อมือของหุ่นกระบอกสามก๊กสามารถขยับข้อมือ
ขึ้นลงได้ ซึ่งปรากฏให้เห็นในมือหุ่นขุนนางที่ปรึ กษา และหุ่นอาซิ้ม (ตัวกาก) และการขยับนิ้วบาง
นิ้ว และข้อมือ พบได้ในมือหุ่นจิวยี่ ระบบกลไกการขยับมือของหุ่นกระบอกสามก๊กยังมีขอ้ จํากัดใน
เรื่ องของวัสดุที่คงทน และเทคโนโลยีสาํ หรับการสร้างมือหุ่น จึงสามารถสร้างมือหุ่นให้ขยับได้ใน
กริ ยาที่จาํ กัด ดังนั้น การคิดค้นและพัฒนาการเคลื่อนไหวมือหุ่นกระบอกของจักรพันธุจ์ ึงยังไม่หยุด
เพียงเท่านี้ หากแต่ยงั คงคิดค้นและต่อยอดจากพัฒนาการในการเคลื่อนไหวมือจากหุ่นกระบอกสาม
ก๊กไปสู่หุ่นตะเลงพ่าย ทําให้การสร้างมือหุ่นตะเลงพ่ายมีลกั ษณะการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย
สมจริ งและใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น เช่น การขยับข้อมือ การจีบมือหุ่นขณะรํา การหยิบจับสิ่งของ
ฯลฯ หากพิจารณาแล้วจะพบว่า ปั จจัยของพัฒนาการในการเคลื่อนไหวมือหุ่นตะเลงพ่าย เกิดขึ้นจาก
วัสดุอุปกรณ์ที่คงทน รวมถึงเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ผสานกับประสบการณ์จากการสร้างมือหุ่นให้
เคลื่อนไหวของหุ่นสามก๊ก รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้น ทําให้มือของหุ่น
ตะเลงพ่ายพัฒนาการเคลื่อนไหวได้สมจริ งถึงขีดสุด
ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของมือหุ่นทั้ง 2 ชุด ได้แก่ อาวุธในมือหุ่น ซึ่งแต่
เดิมอาวุธในมือหุ่นกระบอกแบบโบราณนั้นจะมีลกั ษณะของอาวุธที่กะทัดรัดและมีสดั ส่วนที่เล็ก
กว่าสัดส่วนของหุ่น หากแต่จกั รพันธุเ์ ริ่ มพัฒนาให้อาวุธของหุ่นมีขนาดพอเหมาะกับสัดส่วนของ
หุ่นเพือ่ ความสวยงามและสมจริ ง สามารถสังเกตได้จากอาวุธของหุ่นกระบอกสามก๊ก โดยการสร้าง
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อาวุธของหุ่นกระบอกสามก๊กเริ่ มสร้างให้มีขนาดเหมาะสมกับสัดส่วนของหุ่นกระบอก การให้
ความสําคัญในการสร้างอาวุธหุ่นอย่างจริ งจังยังสืบเนื่อง และปรากฏในหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย สืบ
ผลมาจากความรู ้ที่ได้รับจากการสร้างหุ่นกระบอกชุดก่อนหน้า รวมถึงการศึกษาค้นคว้าลักษณะของ
อาวุธแบบโบราณของไทยและพม่าอย่างถ่องแท้ ทําให้ขนาดของอาวุธหุ่นตะเลงพ่ายมีสดั ส่วนที่
ถูกต้อง สวยงาม สอดคล้องเข้ากับขนาดของหุ่นพอดี รวมถึงอาวุธเหล่านั้นยังมีลกั ษณะคล้ายของ
จริ งอย่างมาก เช่น ดาบหุ่นสามารถชักเข้าออกจากฝักได้ เนื่องจากการจําลองวิธีการสร้างตาม
แบบอย่างของอาวุธจริ ง
2. เสื้อหุ่น
การปั กเสื้อหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ เกิดจากการศึกษากรรมวิธีและเทคนิคในการปั ก
ดิ้นและเลื่อมจากท่านอาจารย์เยือ้ น ภานุทตั กรรมวิธีเหล่านี้เป็ นประโยชน์ต่อการทําเสื้อหุ่นไทยของ
ครู ช้ืนที่กาํ ลังซ่อมแซม และหุ่นไทยที่สร้างขึ้นใหม่ รวมถึงหุ่นจีนเรื่ องสามก๊ก การปั กเสื้อหุ่น
สามก๊กเป็ นก้าวแรกของการปั กเสื้อหุ่นแบบใหม่ที่มีลกั ษณะแบบจีนผสมผสานความเป็ นไทย โดย
เป็ นการออกแบบเสื้อหุ่นใหม่ท้งั สิ้น ทั้งนี้จะพบว่าการศึกษาเรี ยนรู ้การปั กผ้าด้วยเทคนิคในการปั ก
ดิ้นและเลื่อมของ ท่านอาจารย์เยือ้ น ช่วยให้การทํางานในการสร้างเสื้ อหุ่นของจักรพันธุม์ ีความ
ละเอียดสวยงาม เป็ นอย่างมาก แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ความคิดสร้างสรรค์และฝี มือทางเชิงช่าง
รวมถึงความละเอียดอ่อนทางด้านศิลปกรรมของ จักรพันธุ์ ที่ส่งผลให้เสื้อหุ่นกระบอกสามก๊กที่
ออกแบบ มีความสวยงามโดดเด่นมากยิง่ ขึ้น เช่น การประกอบ ลวดลายตั้งแต่ส่วนคอกับลําตัวหุ่น
ได้แก่ กรองคอ เกราะหน้าอก ส่วนข้างลําตัว เกราะคลุมทับไหล่ของหุ่น ที่สามารถทําให้ดูราวกับว่า
หุ่นมีแขน และเกราะคาดข้อมือ ลวดลายเกราะปั กด้วยดิ้นเงินดิ้นทองประดับลูกปั ดและเพชรแก้ว
ลวดลายส่วนมากมีลกั ษณะคล้ายเกล็ดปลา ตรงส่วนของเกราะอกมีรูปคล้ายหัวสิงห์ หรื อ กรองคอ
หุ่นร้อยลูกปั ดสีที่มีรายละเอียดการปั กที่สวยงาม ฯลฯ นอกจากนี้ การปั กเสื้อหุ่นที่มีรายละเอียดสูง
ของหุ่นสามก๊ก จะพบได้จากเสื้อหุ่นของจิวยีท่ ี่มีความวิจิตรบรรจง แสดงให้เห็นถึงความใสใจใน
รายละเอียดปลีกย่อยของการปั กเสื้อหุ่นสามก๊กของ จักรพันธุ์ นับเป็ นมรดกสืบทอดให้กบั
พัฒนาการของการปั กเสื้ อหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายในเวลาต่อมา เทคนิควิธีการในการปั กรวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ในการปั กเหล่านี้ลว้ นเกิดจากประสบการณ์ในการสร้างเสื้ อหุ่นกระบอกชุดก่อนหน้าทั้งสิ้น
การปั กเสื้อหุ่นตะเลงพ่าย เป็ นหุ่นที่ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอกแบบไทยและหุ่น
กระบอกออกภาษา (พม่ามอญ) การออกแบบเสื้อหุ่นจึงมีลวดลายซับซ้อน และพิสดารกว่าเสื้อหุ่น
สามก๊ก แต่อิทธิพลการปั กเสื้ อหุ่นสามก๊กยังคงปรากฏให้เห็น สังเกตได้จากการปั กเสื้ อหุ่นที่มี
รู ปแบบเป็ นชุดเกราะ เช่น เสื้อหุ่นชุดออกตรวจพลและออกรบของสมเด็จพระนเรศวร บริ เวณแขน
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หุ่นปั กรู ปเกราะลายเกล็ดปลาประดับด้วยปี กแมลงทับล้อมด้วยลายหัวสิงห์ สนับข้อมือ ปั กลายหัว
สิงห์เช่นกันทั้ง 2 ข้าง หรื อ เสื้อหุ่นของนักรบฝ่ ายต่างๆ ที่สวมชุดเกราะ ก็ได้รับวิธีการประยุกต์
รู ปแบบจากการปั กเสื้อหุ่นนักรบของสามก๊กทั้งสิ้น ในส่วนของการผูกลวดลายต่างๆ ของเสื้อหุ่นจะ
มีการศึกษารู ปแบบจากประวัติศาสตร์เป็ นแนวทางพอสังเขป และการศึกษาลวดลายแปลกใหม่ที่
น่าสนใจ เช่นลวดลายยันต์ นํามาประยุกต์ออกแบบเสื้ อหุ่นให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นตามลักษณะของ
หุ่นฝ่ ายต่างๆ อาทิหุ่นพระเจ้านันทบุเรงซึ่งดัดแปลงจากลักษณะเครื่ องทรงของพระมหากษัตริ ยพ์ ม่า
ผสมผสานลักษณะความเป็ นไทยได้อย่างลงตัว โดยให้ความรู ้สึกแบบเครื่ องแต่งกายพม่า หรื อ เสื้อ
หุ่นชุดออกตรวจพลและออกรบของสมเด็จพระนเรศวร ออกแบบลวดลายเกราะปิ ดกลางหน้าอก
เป็ นรู ปพญาครุ ฑ ด้านล่างของลายครุ ฑผูกลวดลายปั กลายยันต์มหาราช ด้านข้างของยันต์มหาราช
ทางด้านซ้ายและขวาปั กลายยันต์ออกศึก ฯลฯ เสื้อหุ่นตะเลงพ่ายมีลกั ษณะที่แตกต่างกันตาม
ตําแหน่งหน้าที่ และลําดับชั้นอย่างชัดเจน เช่น หุ่นที่มีบทบาทกษัตริ ย ์ หุ่นนายทหาร และทหารชั้น
รองลงมา ในขณะที่หุ่นสามก๊กจะไม่มีการแยกลักษณะเสื้อหุ่นเป็ นลําดับชั้นอย่างชัดเจน สิ่งสําคัญ
อีกประการหนึ่งของเสื้ อหุ่นตะเลงพ่ายในส่วนของตัวเอก เช่น หุ่นสมเด็จพระนเรศวร หุ่นสมเด็จ
พระมหาอุปราชา และหุ่นมังจาปโร จะมีการตัดเย็บเสื้ อหุ่นเพิม่ ขึ้นในแบบเดียวกัน พบได้จากเสื้อ
หุ่นชุดตรวจพล (ใช้สาํ หรับรํา) และ ชุดออกรบ (ใช้สาํ หรับต่อสูบ้ นหลังช้าง)
สิ่งที่น่าสนใจและถือได้วา่ เป็ นเอกลักษณ์ของเสื้อหุ่นตะเลงพ่าย ซึ่งแตกต่างจากหุ่น
กระบอกสามก๊ก คือ การประดับเสื้อหุ่นด้วยอัญมณี จริ ง การตัดเย็บเสื้ อหุ่นจากวัสดุจริ ง รวมถึง
เครื่ องประดับหุ่นซึ่งสร้างจากวัสดุจริ ง จะพบเห็นได้จากหุ่นตัวเอกและหุ่นตัวรองบางตัวเท่านั้น เช่น
เสื้อหุ่นสมเด็จพระมหาอุปราชาชุดลําลอง บริ เวณกลางเสื้ อหุ่นมีลกั ษณะคล้ายเกราะหน้าเสือตัดเย็บ
ด้วยหนังของลูกเสือโคร่ งจริ ง รอบหนังเสือปั กตกแต่งด้วยลวดลายกนก บริ เวณดวงตาของเสือ
ประดับด้วยพลอยสีสม้ เข้ม ดวงตาด้านในประดับพลอยสีเหลือง และดวงตาดําประดับด้วยพลอยสี
นํ้าเงินเข้ม จมูกเสือประดับพลอยสีชมพูเข้ม เขี้ยวและฟันเสือสร้างจากเปลือกหอยมุก ผ้าคลุม
ด้านหลังเสื้อหุ่นตัดเย็บจากหนังเสือเช่นกัน หรื อ การประดับอัญมณี จริ ง เช่น หุ่นสมเด็จพระนเรศวร
คอหุ่นสวมสร้อยประดับด้วยเพชร พลอยสีเขียว แซมด้วยพลอยสีแดง กรองคอหุ่นสร้างจากทองคํา
ประดับเพชร ฯลฯ การประดับสิ่งของมีค่าบนเสื้อหุ่นเหล่านี้ช่วยส่งเสริ มให้หุ่นมีความงามโดดเด่น
มากขึ้น นอกจากนี้ เสื้อยังใช้เทคนิคการพิมพ์สกรี นลวดลายระบายสอดสี เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว
และสวยงามในการสร้างเสื้ อหุ่นทหารชั้นรองที่มีจาํ นวนมาก ซึ่งเป็ นลักษณะพิเศษในการสร้างเสื้ อ
หุ่นตะเลงพ่ายอีกประการหนึ่ง
เสื้อหุ่นนอกจากจะมีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ตามแบบอย่างชนชาติน้ นั ๆ แล้ว
เสื้อหุ่นยังมีการตัดเย็บที่ซบั ซ้อน และให้ความรู ้สึกสมจริ ง เสมือนหุ่นกําลังสวมเครื่ องแต่งกายจริ งๆ
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อันเป็ นเอกลักษณ์ และความพิเศษอีกประการหนึ่งของเสื้ อหุ่นกระบอกจักรพันธุ์ ซึ่งปรากฏในหุ่น
กระบอกสามก๊กบ้างแล้ว เช่น ลักษณะเสื้อหุ่นที่มีการปล่อยชายผ้าแถบสีขาวคล้ายเสื้ อของอุปรากร
จีน ทําให้หุ่นเหมือนราวกับสวมเสื้อด้านในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งรู ปแบบการตัดเย็บเสื้ อหุ่นให้มีลกั ษณะ
เหมือนหุ่นสวมเครื่ องแบบนั้นปรากฏชัดเจนต่อมาในหุ่นตะเลงพ่าย ดังเช่น ลักษณะเสื้อหุ่นของพระ
นเรศวรชุดลําลอง มีลกั ษณะแบบเสื้อหุ่นด้านในเป็ นคอจีนตัดเย็บจากผ้าพื้นสีดาํ เย็บซ้อนด้วยเสื้ อ
คลุมด้านนอกซึ่งเป็ นผ้าพื้นสีแดง ทําให้หุ่นดูราวกับมีเสื้อคลุมตัวหุ่นอยู่ 2 ชั้น ลักษณะการตัดเย็บ
เสื้อหุ่นลักษณะเหมือนสวมเสื้ อจริ ง ปรากฏให้เห็นในหุ่นฝ่ ายพม่ามอญอย่างเด่นชัดในเสื้อหุ่น
พระสังคทัตโดย หุ่นด้านในมีลกั ษณะเสื้ อคอจีนตัดเย็บจากผ้าพื้นสีเขียวอ่อนเย็บประกอบด้านล่าง
ของเสื้อด้านในกับผ้าลายตารางคล้ายโสร่ งพม่าสีฟ้า ทําให้หุ่นดูคล้ายกับกําลังนุ่งผ้า ส่วนเสื้อคลุม
ด้านนอกตัดเย็บด้วยผ้าอินเดียพื้นสีม่วงลวดลายดอกไม้สีเหลือง คลุมซ้อนและเย็บต่อเข้าด้วยกัน
ทั้งหมดอย่างแนบเนียน หรื อการสร้างเสื้ อหุ่นของพระมหาเถรคันฉ่อง และสามเณร ที่มีการครองผ้า
แบบม้วนลูกบวบคล้ายเครื่ องแต่งกายสงฆ์จริ ง ฯลฯ
การสร้างอกหุ่นด้วยไฟเบอร์กลาสดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากเพือ่ ช่วยเสริ ม
ความผึ่งผายแล้ว ยังเป็ นส่วนเสริ มที่ประกอบเข้ากับเสื้อหุ่นด้วย เช่น เสื้อคลุมหุ่นนางรําชาวไทย
ใหญ่ ด้านในที่มีลกั ษณะแบบผ้ากระโจมอก ซึ่งมีการเปิ ดอกด้านบนให้เห็นไปจนถึงส่วนคอหุ่น แต่
เสื้อหุ่นที่มีลกั ษณะการเปิ ดส่วนหน้าอกให้เห็นทั้งส่วนซึ่งเป็ นลักษณะพิเศษ และได้รับรู ปแบบ
ลักษณะการสร้างเสื้ อหุ่นคล้ายเสื้อหุ่นตัวกากซือแปในหุ่นกระบอกสามก๊ก ได้แก่ เสื้อหุ่นตัวกากฝ่ าย
ไทย และพม่า โดยเสื้อคลุมชั้นนอก เปิ ดให้เห็นส่วนของหน้าอกและลําตัว บนหน้าอกและลําตัวหุ่น
เขียนลวดลายยันต์สีดาํ เย็บต่อด้านล่างด้วยผ้ามีลกั ษณะคล้ายผ้านุ่งโจงกระเบน รอบสะเอวของหุ่น
คาดผ้าขาวม้าแบบกระวัดจ่า ดังนั้น เสื้อหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายจึงมีพฒั นาเข้าใกล้รูปแบบเหมือน
จริ งยิง่ ขึ้นทุกขณะ อันสืบเนื่องมาจากองค์ความรู ้ในการสร้างหุ่นกระบอกชุดสามก๊กของจักรพันธุ์
และคณะ
วิเคราะห์ พัฒนาการของฉากและเครื่องประกอบฉาก
ฉากและเครื่ องประกอบฉากหุ่นกระบอกเป็ นส่วนประกอบที่ช่วยส่งเสริ มให้การแสดง
หุ่นมีความงดงามยิง่ ขึ้น นับได้วา่ เป็ นส่วนประกอบที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งทั้งในแง่ของการแสดง
บรรยากาศ และช่วยกระตุน้ จินตนาการให้ผรู ้ ับชมเสมือนเข้าไปสู่เนื้อเรื่ องของการแสดงหุ่น ดังนั้น
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพัฒนาการของฉากและเครื่ องประกอบฉากหุ่นกระบอกสามก๊กที่ส่งผลต่อ
ยอดการพัฒนามาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย จึงจําแนกออก ดังนี้
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1. ฉากหุ่นกระบอก
การสร้างฉากหุ่นกระบอกแต่โบราณมา จะมีการปลูกโรงขึ้นสําหรับการแสดงภายใน
พื้นที่อนั จํากัดไว้ ในยุคที่การละเล่นหุ่นกระบอกเฟื่ องฟู นายเปี ยก ประเสริ ฐกุล ได้ใช้วธิ ีเปลี่ยนฉาก
ตามท้องเรื่ อง ฉากที่ใช้เปลี่ยนตามท้องเรื่ อง มี 3 ฉากด้วยกัน คือ ฉากปราสาทราชม ณเฑียร ฉากป่ า
เขาลําเนาไม้ และฉากท้องทะเลมหาสาคร แต่โดยทัว่ ไปแล้ว พื้นจอจะเขียนให้เป็ นรู ปอย่างไรก็ได้
แล้วแต่ความนิยมของยุคสมัย หรื อเห็นงามเท่าที่นิยมกัน ซึ่งในปั จจุบนั มักเขียนเป็ นรู ปปราสาทราช
วัง หากแต่ฉากหุ่นกระบอกของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ มีลกั ษณะของฉากและรู ปแบบ
ศิลปกรรมแตกต่างออกไป คือ ไม่มีการปลูกโรงหุ่นขึ้นแบบโบราณ แต่มีการปลูกฉากขึ้นเพือ่ จัด
แสดงภายในอาคารปลูกสร้าง สิ่งที่น่าสนใจในการสร้างฉากของจักรพันธุ์ คือ การเพิม่ ฉากก่อนการ
แสดงเรี ยกว่า “ฉากไหว้ครู ” เขียนเป็ นภาพจิตรกรรมไทยประเพณี ซึ่งปรากฏขึ้นในการแสดงหุ่น
กระบอกสามก๊ก "รู ปมารผจญ" และในการเตรี ยมการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายจักรพันธุ์ ได้ทาํ
การสร้างฉากไหว้ครู "รู ปพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์" สังเกตได้วา่ การสร้างฉากไหว้ครู เป็ น
ส่วนประกอบสําคัญที่จาํ เป็ นต้องคงไว้และสืบทอดต่อมายังหุ่นตะเลงพ่าย ฉากไหว้ครู ของจักรพันธุ์
นอกจากจะมีความงามทางศิลปกรรมแนวไทยประเพณี ที่ได้รับการออกแบบผูกลวดลายเป็ นอย่างดี
แล้ว ยังเป็ นฉากที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า มีนยั เปรี ยบดังการบูชาพระคุณ
ของพระพุทธเจ้าผูเ้ ป็ นบรมศาสดาทรงคุณอันประเสริ ฐ และทรงเป็ นบรมครู ของโลกด้วยเช่นกัน
ตัวฉากและส่วนประกอบฉากทุกส่วนในหุ่นกระบอกของจักรพันธุจ์ ะแฝงคุณค่าทาง
ศิลปกรรมไว้ รวมถึงการสร้างฉากให้มีระยะและมีมิติ สามารถพบได้จากฉากยืนเรื่ องหุ่น หรื อฉาก
หลัก ซึ่งฉากหลักที่ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก มีลกั ษณะ ฉากสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ในท้องเรื่ องการทําสงครามทางนํ้าของทัพเรื อ ฉากจึงมีลกั ษณะเป็ นทิวเขา หน้าผา เวิง้ นํ้าที่
ให้ความรู ้สึกกว้างขวางออกไป และมีสิ่งปลูกสร้างทางสถาปั ตยกรรมจีนเพือ่ ให้สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่ องมากที่สุด รู ปแบบศิลปกรรมของฉากวาดขึ้นโดยได้รับรู ปแบบอิทธิพลจากภาพจิตรกรรมหมึก
จีน หากแต่รูปของฉากนั้นใช้สีในการวาดทําให้ภาพฉากสื่อความรู ้สึกถึงบรรยากาศมากขึ้น สังเกต
ได้จากรู ปแบบของทิวเขาที่มีการผสมรู ปแบบของไทยกับจีน และส่วนของภาพที่แสดงเป็ นแม่น้ าํ
โดยมีลกั ษณะการวาดคลื่นนํ้าแบบจิตรกรรมไทย การสร้างฉากหลักถูกพัฒนาให้มีความสมจริ งมาก
ขึ้นในหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย สังเกตได้จากฉากเป็ นภาพวิวทิวทัศน์แบบเหมือนจริ งที่ประกอบด้วย
ทิวเขาและป่ าไม้ มีลกั ษณะสีบรรยากาศแบบสีโทนเย็น มีการวาดระบายสีให้เกิดระยะความใกล้
ไกล นอกจากนี้ การสร้างฉากของหุ่นตะเลงพ่ายยังเพิม่ เติมในส่วนของฉากเปิ ดเรื่ อง โดยฉากเหล่านี้
มีหน้าที่ในการเกริ่ นนําเรื่ องแก่ผชู ้ มก่อนการเข้าสู่เนื้อหาการรับชมการแสดง นับได้วา่ เป็ นความคิด
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สร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิม่ เติมฉากเพือ่ ใช้นาํ เรื่ องซึ่งไม่มีปรากฏมาก่อนตั้งแต่การสร้างฉากหุ่น
กระบอกสามก๊ก
ลักษณะที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ความสอดคล้องของรู ปแบบในการสร้างฉาก
ประกอบของหุ่นกระบอกสามก๊ก และหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย โดยจะสังเกตได้จากการวาง
ส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกัน เช่น ประตูทางเข้าออกหุ่น และฉากรั้ว มีลกั ษณะตามแบบอย่างศิลปะ
ชนชาติน้ นั ๆ เห็นได้จากรู ปแบบประตูหุ่นและฉากรั้วของหุ่นสามก๊กอันมีลกั ษณะเป็ นศิลปกรรม
แบบจีน สร้างในแบบลักษณะการฉลุโปร่ ง เขียนลวดลายระบายสี และมีการปั้ นประดับรายละเอียด
ในส่วนของประตูหุ่นเพือ่ ทําให้เกิดเป็ นมิติลวงตา รวมถึงการดัดแปลงในการใช้วสั ดุที่มีความ
คล้ายคลึงวัตถุน้ นั ๆ เช่น หลังคาที่สร้างจากกระดาษลูกฟูก ให้ลกั ษณะและความรู ้สึกเป็ นร่ องของ
กระเบื้อง ลักษณะของฉากสามารถชักรอกยกขึ้นลงเมื่อทําการเปลี่ยนฉาก รวมไปถึงฉากเหล่านี้ยงั
ใช้ประกอบการแสดงแบบรวม ไม่มีการแยกออกเป็ นฝ่ าย ขณะที่ฉากในการแสดงหุ่นตะเลงพ่ายมี
การพัฒนาในด้านมิติของฉากให้มากขึ้นไปกว่าเดิม สังเกตได้จากการสร้างประตูหุ่น และฉากรั้ว ที่
ใช้ความรู ้ทางด้านประติมากรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการสร้างประตูหุ่นและฉากรั้วให้มีลกั ษณะ
แบบนูนตํ่า ทําให้เห็นความลึกและความหนาของประตูหุ่นเพือ่ เพิม่ ความสมจริ ง การสร้าง
ส่วนประกอบของฉากต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาเป็ นรู ปแบบสถาปั ตยกรรมพระราชวัง ยังคงมีการสร้าง
แบบฉลุโปร่ งเช่นกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันพบเห็นได้อย่างเด่นชัด คือ การวาดฉากเป็ นแบบจิตรกรรม
ไทยประเพณี และ จิตรกรรมไทยผสมผสานความเป็ นศิลปะพม่า การวาดฉากดังกล่าวนี้เป็ น
แบบอย่างจิตรกรรมประเพณี ที่มีลกั ษณะความเป็ นทัศนียวิทยา และระบายสีฉากลวงตาให้เกิดความ
เป็ นมิติ ไม่มีการใช้วสั ดุในการสร้างประกอบและตกแต่งระบายสีอย่างที่เคยสร้างในฉากหุ่นสามก๊ก
แต่ส่วนประกอบฉากหุ่นตะเลงพ่ายเหล่านี้ มีการพัฒนาแตกต่างไปจากฉากของหุ่นสามก๊กซึ่งเดิม
เป็ นฉากที่สร้างประกอบกันเป็ นแผงเดียว และใช้การชักรอกยกขึ้นลง แต่ฉากประกอบของหุ่น
ตะเลงพ่าย สร้างและแยกออกจากกันเป็ นชิ้น สามารถประกอบซ้อนเข้ากันทําให้เกิดความเป็ นมิติได้
เป็ นอย่างดี ส่วนด้านล่างของฉากมีการสร้างฐานด้วยโครงเหล็กแข็งแรงและติดล้อเพือ่ ใช้ในการ
เลื่อนเข้าออกสําหรับการเปลี่ยนฉาก เนื่องจากฉากหุ่นตะเลงพ่ายแบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายไทย
และฝ่ ายพม่า ดังนั้น ฉากจึงจําเป็ นต้องสามารถเลื่อนเปลี่ยนไปตามบรรยากาศ และ สถานการณ์ใน
ตอนนั้นๆ รวมไปถึงการให้ความรู ้สึกเสมือนหุ่นกําลังเคลื่อนที่ไปอีกสถานที่หนึ่งด้วย
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2. เครื่องประกอบฉากหุ่นกระบอก
ความสวยงามและความยิง่ ใหญ่ในการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก และหุ่นกระบอก
ตะเลงพ่าย ส่วนหนึ่งมาจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเครื่ องประกอบฉากหุ่นให้มีความ
สมจริ ง ทั้งยังช่วยเพิม่ สีสนั และอรรถรสแก่ผไู ้ ด้รับชมหุ่นกระบอก ซึ่งการสร้างเครื่ องประกอบฉาก
เหล่านี้ลว้ นต้องอาศัยจินตนาการ ความรู ้ทางด้านกลไก และความสามารถทางด้านศิลปกรรม เพือ่ ใช้
ประกอบในการสร้างเครื่ องประกอบฉากหุ่นทั้งหมด การพัฒนาในการสร้างเครื่ องประกอบฉากหุ่น
ของจักรพันธุ์ และคณะ ปรากฏเด่นชัดขึ้นในการแสดงหุ่นสามก๊ก กล่าวคือมีการสร้างเครื่ อง
ประกอบฉากให้มีการเคลื่อนไหวได้ และมีความสมจริ งมากขึ้น แต่ลกั ษณะของเครื่ องประกอบฉาก
ยังมีลกั ษณะการสร้างคล้ายคลึงกับการสร้างฉากหุ่นสามก๊ก คือ การฉลุโปร่ งมีความเป็ น 2 มิติ ใช้
ลักษณะการปิ ดทับซ้อนเพือ่ สร้างความลึกขึ้นมาเล็กน้อย เช่น เรื อสําเภาขนาดเล็กใช้วสั ดุประเภทไม้
อัดฉลุเป็ นรู ปโครงเรื อวางส่วนประกอบต่างๆ ซ้อนทับกัน ระบายด้วยสีอะคริ ลิค ใช้ไม้ไผ่สร้างเป็ น
เสากระโดงเรื อร้อยเชือกกับโครงไม้ไผ่ที่ยดึ กับใบเรื อทําจากผ้าดิบ ซึ่งใบเรื อสามารถชักขึ้นลงได้
และ เรื อหัวมังกรที่มีการสร้างโดยการฉลุไม้เป็ นโครงเรื อ มีการปั้ นประดับตกแต่งเพือ่ ให้เกิดความ
เป็ นมิติเช่นกัน แต่เครื่ องประกอบฉากหุ่นสามก๊กเหล่านี้ยงั คงมีขอ้ จํากัดอีกประการหนึ่ง คือ
สามารถเห็นได้ดา้ นเดียวเท่านั้น รวมไปถึงการสร้างกลไกบางอย่างที่ซ่อนไว้ ก็มีลกั ษณะแบบกลไก
ง่ายๆ ไม่มีความซับซ้อนมากนัก และง่ายต่อการแสดง เช่น ม้าศึกของขุนพลในการแสดงหุ่นสามก๊ก
ที่สามารถเคลื่อนไหวในส่วนของลําคอขึ้นลงได้ เนื่องจากสร้างด้วยช่วงลําคอสร้างจากผ้ากํามะหยี่
เย็บเป็ นถุงมีลกั ษณะคล้ายลําคอม้า ภายในยัดนุ่นแน่นพอประมาณ บริ เวณปากม้าด้านขวาติดก้านร่ ม
เพือ่ ใช้สาํ หรับการบังคับ ส่วนลําตัวประดิษฐ์จาก ไฟเบอร์ กลาส มีแกนกระบอกสําหรับถือ คล้าย
กระบอกหุ่น ลําตัวบุดว้ ยผ้ากํามะหยีด่ า้ น ล่างมีชายผ้ายาวล้อมสําหรับบังแกนกระบอก ฯลฯ
ปั จจัยในการสร้างเครื่ องประกอบฉากหุ่นสามก๊กยังคงเป็ นแรงบันดาลใจในการพัฒนา
สร้างสรรค์เครื่ องประกอบฉากที่เข้าใกล้ความเหมือนจริ งให้แก่หุ่นตะเลงพ่ายในเวลาต่อมา
เนื่องจากจักรพันธุเ์ ป็ นผูใ้ ห้ความสําคัญกับความสมจริ ง รวมถึงใส่ใจในรายละเอียดสูง การแสดงหุ่น
กระบอกตะเลงพ่ายจึงมีรูปแบบการแสดงที่เป็ นแบบ 3 มิติ ในทุกส่วน ดังนั้นเครื่ องประกอบฉากหุ่น
จึงต้องมีความเป็ น 3 มิติ สามารถมองเห็นได้ทุกด้าน ไม่วา่ ผูช้ มจะอยูม่ ุมใด เครื่ องประกอบฉากหุ่นที่
มีลกั ษณะเป็ นของจริ งย่อขนาดให้เล็กลงเหมาะสมกับตัวหุ่น และมีการคิดแก้ปัญหาในการนําหุ่นเข้า
ไปเชิดด้านในได้สมจริ ง ดังจะพบได้จากเครื่ องประกอบฉากหุ่นที่มีความโดดเด่น ได้แก่ พระวอ
สีวกิ าญจน์ ซึ่งเป็ นวอที่จดั สร้างขึ้นเหมือนวอที่เป็ นพระราชยานของจริ ง โดยสามารถนําหุ่นเข้าไป
เชิดภายในได้จริ ง และพระวอหลังนี้ สร้างจากวัสดุจริ งทั้งสิ้น หรื อ การสร้าง พระพุทธมหาปารมี
นุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชยั จําลองจากองค์จริ ง ที่ใช้เป็ นพระประธานในการแสดงหุ่น ตะเลง
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พ่ายซึ่งมีขนาดของหน้าตัก 30 นิ้ว พระพุทธรู ป หล่อด้วยโลหะสําริ ดลงรักปิ ดทองคําเปลว ประดับ
เพชรกระจกเพิม่ ความสวยงาม
เครื่ องประกอบฉากอีกลักษณะหนึ่งที่ช่วยทําให้การแสดงหุ่นตะเลงพ่าย มีชีวติ ชีวา นั้น
คือเครื่ องประกอบฉากที่ใช้กลไกบังคับให้เคลื่อนไหวได้ เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า เครื่ องประกอบ
ฉากที่เคลื่อนไหวได้ในหุ่นตะเลงพ่ายมีลกั ษณะกลไกที่ซบั ซ้อนและเหมือนจริ ง โดยลักษณะกลไก
เหล่านี้เป็ นความรู ้ที่ได้รับมาจากการศึกษากลไกและการร้อยเชือกหุ่นหลวงของจักรพันธุ์ และคณะ
รวมถึงความเป็ นไปได้จากความเจริ ญทางด้านวัสดุและเทคโนโลยี ทําให้การประดิษฐ์กลไกการ
เคลื่อนไหวเครื่ องประกอบฉากหุ่นประสบความสําเร็จในหุ่นตะเลงพ่าย เครื่ องประกอบฉากหุ่นที่
เคลื่อนไหวได้ มีท้งั แบบส่วนประกอบการเคลื่อนไหวที่ไม่ซบั ซ้อน และใช้การบังคับด้วยมือ
โดยตรงของผูเ้ ชิด เช่น หุ่นจระเข้ โดยบริ เวณคอจระเข้ติดมือจับสําหรับยึดจับและบังคับคอจระเข้
บริ เวณปากจระเข้ดา้ นล่างติดคันบังคับปากเพือ่ ใช้ในการบังคับปากในลักษณะงับ และเครื่ อง
ประกอบฉากหุ่นที่มีรายละเอียดของส่วนประกอบที่ซบั ซ้อน ได้แก่ คชาธาร หรื อ ช้างศึก ซึ่งสร้าง
เลียนแบบช้างได้สมจริ ง ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะของช้าง และการเคลื่อนไหวของช้าง ล้วนแต่ได้รับ
การศึกษาอย่างถ่องแท้ จึงสามารถทําให้การร้อยสายเชือกกลไกในการขยับในส่วนต่างๆ รวมไปถึง
อิริยาบทช้าง มีความสมจริ ง นอกจากนี้ จักรพันธุ์ ยังให้ความสําคัญกับรายละเอียดส่วนประกอบ
ต่างๆบนตัวช้าง เช่น พระราชยานเครื่ องมัน่ ผูกติดกับหลังช้าง อาวุธที่ใช้บนหลังช้าง จําลองย่อแบบ
จากของจริ งให้มีขนาดที่เหมาะสมตามสัดส่วนของช้างและหุ่นกระบอก เพือ่ ความสมบูรณ์แบบอีก
ด้วย นอกจากช้างศึกแล้ว ยังมีหุ่นไก่ชน และม้าศึกที่ใช้วธิ ีการสร้างและร้อยเชือกกลไกบังคับการ
เคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน หากแต่มีระบบในการบังคับที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์ พัฒนาการในการเชิดหุ่นและการนาเสนอ
สิ่งที่ทาํ ให้การแสดงหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ และคณะ ประสบความสําเร็จอย่างสูง
อีกประการหนึ่ง คือ การเชิดและการนําเสนอการแสดงหุ่นกระบอก จะพบว่าการแสดงหุ่นกระบอก
ของจักรพันธุ์ และคณะได้นาํ องค์ความรู ้ทางด้านการจัดการละครเวที เข้าช่วยในการบริ หารจัดการ
ทางด้านการเชิด ฉาก แสงสี และเสียงออกเป็ นส่วนๆ ซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในการแสดงหุ่น
กระบอกแต่โบราณ ทําให้หุ่นกระบอกสามก๊กมีความสวยงามและน่าสนใจ และส่งผลต่อพัฒนาการ
เชิดหุ่นและการนําเสนอมาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายในเวลาต่อมา
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ในการเชิดหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ และคณะมีพ้นื ฐานการเชิดแบบหุ่นไทยเป็ นหลัก
ได้แก่ การกล่อมหุ่นในลักษณะต่างๆ โดยจักรพันธุไ์ ด้ศึกษาวิธีการและเคล็ดลับเหล่านี้จากบรมครู
ทางด้านการแสดงหุ่นกระบอก คือ ครู ช้ืน สกุลแก้ว และ ครู วงษ์ รวมสุข รวมไปถึงการพัฒนา
รู ปแบบการกล่อมในลักษณะต่างๆ ให้สวยงามยิง่ ขึ้น จากประสบการณ์ของจักรพันธุใ์ นการแสดง
หุ่นกระบอกสามก๊ก แม้วา่ หุ่นจะมีลกั ษณะแบบจีน และมีการประดิษฐ์คิดค้น ดัดแปลงท่ารําหุ่นมา
จากการแสดงอุปรากรจีนก็ตาม แต่ทกั ษะการกล่อมและการเชิดหุ่นแบบไทยก็ยงั คงใช้อยูเ่ ช่นเดิม
ลักษณะเหล่านี้ปรากฏชัดเจนในการเชิดหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย ซึ่งมีลกั ษณะแบบหุ่นไทย และหุ่น
ออกภาษาสําเนียงมอญพม่า ที่มีการกล่อมหุ่นเป็ นพื้นฐานเช่นเดิม อีกทั้งมีการดัดแปลงท่ารําจาก
นาฏศิลป์ ไทย รวมถึงการประดิษฐ์ท่ารําต่างๆ ให้ได้สาํ เนียงและกลิ่นอายแบบอย่างพม่า เพือ่ ให้
สอดคล้องกับท่ารําของหุ่นที่สามารถขยับมือในลักษณะต่างๆ ได้ใกล้เคียงมนุษย์
ลักษณะเด่นในการแสดงหุ่นกระบอกของ จักรพันธุ์ และคณะอีกประการหนึ่ง คือ การ
ยืนเชิด แต่เดิมการเชิดหุ่นจะอยูใ่ นลักษณะการนัง่ เชิดซึ่งมีความจํากัดทางด้านประโยชน์ใช้สอยของ
พื้นที่ในการเชิดหุ่น การยืนเชิดจึงสร้างความสะดวกในการเชิด รวมไปถึงการจัดขบวนหุ่นกระบอก
ในลักษณะต่างๆ ซึ่งจะพบได้จากการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กที่มีหุ่นเป็ นจํานวนมาก รวมไปถึง
การจัดขบวนในการแสดงที่ซบั ซ้อน เป็ นการบริ หารการใช้พ้นื ที่ในการเชิดหุ่นอย่างมีประโยชน์ สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ถูกนํามาใช้และพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นในหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย ซึ่งมีจาํ นวนหุ่นกระบอก
จํานวนมาก และการจัดรู ปขบวนที่ซบั ซ้อน รวมไปถึงความมีมิติในการแสดงกว่าหุ่นกระบอกสาม
ก๊กสามารถสังเกตได้วา่ การเชิดหุ่นของจักรพันธุ์ และคณะ ได้พฒั นารู ปแบบให้มีความเป็ นระเบียบ
แบบแผน เกิดความพร้อมเพรี ยงและสวยงาม ซึ่งไม่เคยปรากฏลักษณะการเชิดหุ่นกระบอกตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั การพัฒนารู ปแบบการเชิดให้มีความทันสมัย เป็ นผลมาจากการแสดงหุ่น
กระบอกสามก๊ก และสืบทอดต่อมายังหุ่นตะเลงพ่ายในเวลาต่อมา โดยอาศัยองค์ความรู ้จากการ
จัดการด้านละครเวที ซึ่งมีการแยกองค์ประกอบการกํากับการแสดงต่างๆ อย่างเป็ นระเบียบ ได้แก่
การกํากับฉากเวที
โดยการสร้างผังวางตําแหน่งผูเ้ ชิด รวมถึงการเปลี่ยนฉาก และการ
ใช้เครื่ องประกอบฉากต่างๆ เพือ่ เกิดความเป็ นระเบียบและความสวยงาม ในรู ปขบวนที่ตอ้ งทําการ
เดิน และสลับตําแหน่งของผูเ้ ชิด หรื อการแปรขบวนของหุ่นที่อยูใ่ นฉาก รวมไปถึงการเข้าออกของ
หุ่นที่ถูกต้อง เพือ่ ไม่ให้เกิดปั ญหาความชุลมุน การกํากับฉากเวทีถูกพัฒนาขึ้นมาในการแสดงหุ่น
กระบอกสามก๊ก และยังคงใช้การวางผังการแสดงในหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายที่กาํ ลังซ้อมการแสดง
การกํากับหุ่นกระบอก เป็ นการกํากับคิวหุ่นเพือ่ อํานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ ชิดในฉาก
ต่อไป รวมถึงเพือ่ ไม่ให้เกิดความสับสนในการออกฉากของหุ่นแต่ละข้าง จะพบว่าการกํากับหุ่น
กระบอกจะถูกแบ่งออกเป็ นฝ่ ายโดยมีผคู ้ วบคุมในแต่ละฝ่ าย เช่น ในการแสดงหุ่นสามก๊ก หุ่น
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กระบอกถูกแบ่งออกเป็ น 3 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายเล่าปี่ ซุนกวน และ โจโฉ และในหุ่นตะเลงพ่ายแบ่ง
ออกเป็ น 2 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายไทย และพม่ามอญ ฯลฯ
การกํากับแสงสี การกํากับแสงสีในการแสดงหุ่นชุดนี้ ได้ทาํ การประชุมใหญ่กบั ผูร้ ่ วม
แสดงหุ่นทุกฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายผูก้ าํ กับฉาก ฝ่ ายแสงสี และผูป้ ระพันธ์บท เพือ่ ให้แสงสีมีความสวยงาม
ส่งเสริ มให้หุ่นที่กาํ ลังเชิดอยูใ่ นฉากมีความโดดเด่น การสร้างแสงสีน้ ี อยูใ่ นความควบคุมดูแลของ
จักรพันธุ์ เนื่องจากท่านเป็ นผูท้ ี่มีชาํ นาญเรื่ องของสีเป็ นอย่างมาก ดังนั้น แสงสีที่สร้างออกมาจะมี
ลักษณะคล้ายกับแสงสีในภาพผลงานจิตรกรรม และเพือ่ ให้แสงที่ออกมาไม่สว่างและมืดจนเกินไป
เพือ่ ความสวยงามในการแสดงหุ่นชุดนี้ โดยแสงสีประกอบการแสดง ซึ่งเริ่ มพัฒนาการออกแบบ
แสงสีให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับบรรยากาศในเรื่ องราวในคราวแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก
เช่น ฉากผ้าใบระบายสีดาํ ประดับเลื่อมสีดาํ เพือ่ จําลองเป็ นดวงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้ าเมื่อมีแสง
สีน้ าํ เงินอมฟ้ าส่องกระทบ รวมถึงการใช้ไฟกะพริ บดวงเล็กให้คนถือลากไปมาจนดูคล้ายกับมีแมลง
หิ่งห้อยบิน หรื อ ฉากเผาทัพเรื อโจโฉที่ใช้เทคนิคแสงสีแสดงให้เห็นถึงเรื อที่ถูกเผาไหม้ได้อย่าง
เหมือนจริ ง ฯลฯ แสงสีที่ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กมีการจัดแสงสีที่ง่าย และมีความลงตัว
เนื่องจากมีความเป็ น 2 มิติ และจํานวนฉากที่มีนอ้ ยกว่า ประกอบกับการร่ ายรําของหุ่นมีลีลาท่าทาง
ไม่ซบั ซ้อนมากนัก ดังนั้น การพัฒนารู ปแบบของแสงสียงั คงส่งผ่านมาสู่หุ่นตะเลงพ่ายให้มีความ
สมบูรณ์แบบยิง่ ขึ้น เนื่องจากหุ่นตะเลงพ่ายมีลกั ษณะความเป็ น 3 มิติสูงกว่าหุ่นสามก๊ก การกํากับ
แสงสีของหุ่นตะเลงพ่าย จึงถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนอย่างชัดเจน ได้แก่ แสงสีในส่วนของฉาก และ
แสงสีในส่วนพื้นที่แสดง เพือ่ ไม่ให้แสงทั้ง 2 ส่วนนี้ทาํ งานรบกวนซึ่งกันและกัน อันเป็ นการพัฒนา
จากประสบการณ์ในการจัดแสงสีที่ผา่ นมา นอกจากนี้ จักรพันธุย์ งั ได้แนวคิดในการจัดแสงสีจาก
ภาพผลงานจิตรกรรม รวมถึงจินตนาการบรรยากาศ และช่วงเวลาจากธรรมชาติ ที่สามารถเปลี่ยน
แสงสีภายในฉากได้อย่างแนบเนียนและกลมกลืนมากขึ้น เนื่องจากความเจริ ญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในด้านแสงสี การเปลี่ยนหลอดไฟแบบ LED ซึ่งหลอดไฟชนิดนี้ให้ความร้อนตํ่า รวมถึง
สามารถผสมสีได้หลากสีโดยผ่านวงจรแผงควบคุมหลอดไฟที่มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ ทําให้
แสงสีในการซ้อมการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย มีความสมบูรณ์และมีความสมจริ งมากยิง่ ขึ้น
วิเคราะห์ พัฒนาการของดนตรีประกอบ บทร้ องและพากย์ในการแสดงหุ่น
การแสดง หุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ และคณะ จัดได้วา่ เป็ นการแสดงหุ่นที่พเิ ศษ คือ
เป็ นการแสดงหุ่นออกภาษา จึงจําเป็ นต้องประพันธ์บทคําร้อง บทพากย์และดนตรี ข้ ึนใหม่เพือ่ ให้
สอดคล้องกับการแสดงหุ่น การใช้ระบบการพากย์ในส่วนของการเจรจารวมถึงการร้องเพลงหุ่น
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คล้ายแบบโขนและละคร ผูเ้ ชิดมีหน้าที่ในการเชิดหุ่นให้สอดคล้องกับบทร้องและบทเจรจา
ซึ่ง
แตกต่างจากการแสดงหุ่นกระบอกแบบเดิม ซึ่งผูเ้ ชิดต้องทําหน้าที่ในการร้องและเจรจาเองในขณะ
เชิดหุ่นด้วย ถือได้วา่ เป็ นพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงการแสดงหุ่นกระบอกเข้าสู่ลกั ษณะการ
แสดงอย่างมีระบบ แบบแผน อย่างแท้จริ ง เพือ่ เข้าใจถึงพัฒนาการของดนตรี และบทร้องและบท
พากย์ จึงจําแนกออก ดังนี้
1. การประพันธ์ ดนตรี
การแสดงหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ และคณะ ตั้งแต่การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊กเป็ น
ต้นมา จะพบว่าได้ทาํ การประพันธ์เพลงขึ้นใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแสดงหุ่น เช่น เพลงระบํา
ไต้หวัน เพลงพื้นเมืองจีนแดง เพลงท้ายฮ่อแห่ และเพลงโอดจีนทางเปลี่ยน รวมถึงเพลงจีนปะกะทะ
ล้วนแต่เป็ น เพลงไทยสําเนียงจีนทั้งสิ้น นอกจากนี้ จักรพันธุย์ งั ได้นาํ ดนตรี สาํ เนียงจีนที่เคยแต่ง
ขึ้นอยูก่ ่อนแล้วมาปรับทํานองและจังหวะให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น เครื่ องดนตรี ที่ใช้ ยังคงเป็ นเครื่ อง
ดนตรี ไทย หากแต่จะมีเครื่ องดนตรี จีนประกอบอยูบ่ า้ งเช่นกัน ทั้งนี้เพือ่ ให้ได้สาํ เนียงและลักษณะ
ดนตรี แบบจีน เมื่อพิจารณาแล้วสิ่งต่างๆ เหล่านี้ลว้ นส่งผลมาสู่การประพันธ์ดนตรี ของหุ่นกระบอก
ตะเลงพ่ายในเวลาต่อมา ซึ่งเพลงที่ประพันธ์ข้ ึนส่วนใหญ่เป็ นเพลงไทยที่มีการประพันธ์ไว้ก่อนหน้า
หากแต่นาํ มาปรับปรุ งทํานองและจังหวะให้ดีข้ ึนเช่นเดียวกัน พัฒนาการทางด้านดนตรี ของหุ่น
ตะเลงพ่ายที่น่าสนใจ อีกประการหนึ่ง คือ การแต่งทางร้องสําหรับดนตรี หน้าพาทย์เพือ่ ใช้ประกอบ
ท่ารําหุ่น หรื อการเรี ยบเรี ยงดนตรี ให้จงั หวะและทํานองมีลกั ษณะคล้ายหน้าพาทย์ กลายเป็ นเพลง
ใหม่เพือ่ ใช้เป็ นเพลงรําหุ่นตัวเอก เช่น เพลงพญาม่านสี่ไม้ ของฉากสมเด็จพระมหาธรรมราชาตรวจ
พล ฯลฯ สิ่งที่ขาดไม่ได้ของหุ่นตะเลงพ่าย ได้แก่ การประพันธ์ดนตรี ออกภาษาที่ให้ลกั ษณะและ
สําเนียงความเป็ นพม่ามอญ โดยการนําดนตรี ไทยสําเนียงมอญ ดนตรี มอญ และดนตรี พม่า มาเรี ยบ
เรี ยงให้เกิดเป็ นเพลงที่ให้ความรู ้สึกถึงชนชาติน้ นั และทําทางร้อง เช่น เพลงไทยสําเนียงพม่า อาทิ
เพลงรัวแปลงเป็ นสําเนียงพม่า และต่อท้ายด้วยเพลงชเวดากอง ซึ่งเป็ นเพลงที่ครู บุญยงค์ เกตุคงเป็ น
ผูป้ ระพันธ์ไว้ ใช้เล่นต่อจากเพลงพญาม่านสี่ไม้ในฉากสมเด็จพระมหาอุปราชาตรวจพล
2. การประพันธ์ บทร้ องและพากย์
การประพันธ์บทร้องและบทเจรจาของการแสดงหุ่นกระบอกจักรพันธุ์ และคณะได้
วัลลภิศร์ สดประเสริ ฐ ผูม้ ีความสามารถในทางด้านดนตรี ไทยและวรรณศิลป์ โคลงกลอน จึงเป็ นที่
ได้รับความไว้วางใจจากจักรพันธุใ์ ห้เป็ นผูป้ ระพันธ์บทในการแสดง
โดยการประพันธ์บทหุ่น
กระบอกสามก๊ก วัลลภิศร์ ถอดโครงเรื่ องทั้งหมดของตอนโจโฉแตกทัพเรื อในสามก๊กฉบับ
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เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็ นต้นเค้าในการประพันธ์บทร้องร้อยกรองกลอนแปด และบทเจรจาหุ่น
รวมถึงการอัญเชิญกลอน “ตับจูล่ง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศ
รานุวตั ิวงศ์ มาประกอบในบทประพันธ์
ลักษณะการประพันธ์บทร้องและบทเจรจานี้ ยังคงสืบเนื่องมาถึงหุ่นกระบอกตะเลง
พ่าย ซึ่งวัลลภิศร์ ประพันธ์บทร้องและบทพากย์หุ่นกระบอก โดยอาศัยแนวทางจากหนังสือ
พงศาวดาร พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ซึ่งมีเนื้ อหาและความเป็ นไปได้ในทางประวัติศาสตร์ เป็ นข้อมูลในการประพันธ์บทหุ่น
กระบอกชุดนี้ โดยมีจกั รพันธุเ์ ป็ นผูแ้ นะนําและให้ลกั ษณะสีสนั ความเป็ นละครในฉากต่างๆ เพือ่
ไม่ให้บทหุ่นมีลกั ษณะความเป็ นประวัติศาสตร์มากจนเกินไป เช่น มีการนําเสนอฉากตีไก่ ฉากสู ้
จระเข้ ฯลฯ เพือ่ ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผชู ้ ม นอกจากการตีความทางประวัติศาสตร์แล้วแรง
บันดาลใจในการประพันธุบ์ ทหุ่นกระบอกยังได้จากลิลิตตะเลงพ่ายซึ่งมีความไพเราะและความงาม
ทางฉันทลักษณ์ โดยวัลลภิศร์ได้นาํ โคลงกลอนของลิลิตตะเลงพ่ายบางส่วนมาแปลงเป็ นกลอนใน
บทของหุ่นด้วย หากสังเกตบทหุ่นสามก๊กจะพบว่ามีการใช้พชิ ยั สงคราม เล่ห์กล การชิงไหวชิงพริ บ
และอุบายต่างๆ ในการศึก เช่น ขงเบ้งทํากลอุบายเรี ยกลมเพือ่ หนีจิวยีก่ ลับเมืองเกงจิ๋ว หรื อการใช้กล
ศึกเพือ่ เผาทัพเรื อโจโฉ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ลว้ นเป็ นมรดกอีกประการหนึ่งของสามก๊กที่ตกทอดมาสู่การ
ประพันธ์บทหุ่นตะเลงพ่าย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจการประพันธ์จากเชิงพิชยั สงคราม และอุบาย
ต่างๆ ในการศึกของสามก๊ก และหลักพิชยั สงครามแบบโบราณ
ความพิเศษอีกประการหนึ่งในการประพันธ์บทหุ่น คือ การใช้ภาษาต่างชาติเข้ามาผสม
ในบทร้องและบทเจรจาหุ่นเพือ่ ให้เกิดสําเนียงและความรู ้สึกแบบชนชาติน้ นั เช่น ในการใช้คาํ
ภาษาจีนเข้ามาผสมได้สมั ผัสอย่างลงตัวในการประพันธ์บทร้องและบทเจรจาของหุ่นสามก๊ก ทําให้
บทหุ่นสามก๊กสร้างความรู ้สึกถึงบรรยากาศ และลักษณะความเป็ นจีนให้แก่ผรู ้ ับชมได้เป็ นอย่างดี
เมื่อบทร้องดังกล่าวผสมผสานเข้ากับดนตรี สาํ เนียงจีนที่ได้ประพันธ์ไว้ การประพันธ์บทหุ่นที่ใช้
ภาษาต่างประเทศยังคงปรากฏในบทหุ่นตะเลงพ่าย ซึ่งมีการใช้ภาษามอญพม่าเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้บทหุ่นมีลกั ษณะออกภาษาเพิม่ อรรถรสในการซ้อมแสดงหุ่น โดยจะพบว่าหุ่นตะเลงพ่ายมี
การใช้ภาษาต่างชาติบรรจุเข้าไว้ในบทหุ่นเป็ นจํานวนมาก ยิง่ เมื่อเทียบเคียงกับบทหุ่นสามก๊ก
จะพบว่า มีการใช้ภาษาต่างชาตินอ้ ยกว่า การประพันธ์บทออกภาษากระทําโดยการแปลภาษาไทย
ให้เป็ นภาษาพม่ามอญ แล้วจึงทําการแต่งภาษาต่างชาติให้เข้ากับสัมผัสและทํานองร้อยกรองของ
ไทย นับว่าเป็ นความสามารถที่โดดเด่นของผูป้ ระพันธ์ ที่สามารถสร้างความแปลกใหม่ น่าสนใจ
ให้กบั บทพากย์ออกภาษา อีกทั้งยังมีลกั ษณะเด่นอีกประการหนึ่งของบทเจรจาหุ่น คือ การเขียนบท
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เจรจาให้มีท่อนสัมผัส ซึ่งสร้างความไพเราะ และให้ลกั ษณะการพากย์ที่คล้ายคลึงกับการพากย์โขน
ละครด้วย
จักรพันธุพ์ ฒั นาหุ่นกระบอกมาอย่างต่อเนื่องโดยลําดับ เริ่ มจากการซ่อมแซมและสร้าง
หุ่นกระบอกพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้ อ และ หุ่นกระบอกนางลอย ที่สร้างตามอย่างหุ่นกระบอก
ไทยประเพณี (หุ่นกระบอกแบบดั้งเดิม) มาจนถึงหุ่นสามก๊กและหุ่นตะเลงพ่ายในปั จจุบนั ด้วยฝี มือ
ทางเชิงช่างที่ยอดเยีย่ มของจักรพันธุผ์ สานกับความคิดสร้างสรรค์ ทําให้เขาไม่หยุดยั้งในการพัฒนา
หุ่นกระบอกให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ดังจะสังเกตได้จากความละเอียดอ่อนของจักรพันธุใ์ นการ
สร้างหุ่นกระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ ไม่วา่ จะเป็ นการกําหนดมาตรฐานสัดส่วนของตัว
หุ่น หัวหุ่น และไม้ตะเกียบสําหรับบังคับมือหุ่น การเขียนหน้าหุ่นที่มีความงดงามพร้อมกับการ
สร้างเอกลักษณ์ให้กบั หุ่นแต่ละตัว รวมทั้งการออกแบบลวดลายเสื้อหุ่นที่ผสมผสานเครื่ องแต่งกาย
แบบจีนเข้ากับจินตนาการเพือ่ ให้เสื้อหุ่นสามก๊กที่ถึงแม้วา่ เป็ นเสื้อหุ่นแบบจีนแต่ก็ยงั อบรํ่าด้วยกลิ่น
อายของศิลปะไทย โดยยิง่ ไปกว่านั้นนวัตกรรมทางเทคนิคที่เกิดจากการริ เริ่ มนํากลไกของหุ่นหลวง
มาผสมผสานเข้ากับหุ่นกระบอกทําให้จกั รพันธุส์ ามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวของหุ่นกระบอกได้
สมจริ งและใกล้ความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ดังที่ปรากฏให้เห็นในหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย ณ ปั จจุบนั
ความงดงามและความสมบูรณ์แบบที่ปรากฏในการสร้างสรรค์หุ่นกระบอกของ
จักรพันธุเ์ กิดจากทักษะทางศิลปะอันยอดเยีย่ มที่สงั่ สมมายาวนานของเขา จักรพันธุส์ ร้างหุ่น
กระบอกโดยใช้หลักการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดังเห็นได้อย่างชัดเจนจากการ
ออกแบบฉากขบวนเสด็จพระนางสุพรรณกัลยาไปหงสาวดีอนั งดงามยิง่ ทั้งด้านการจัด
องค์ประกอบศิลป์ การกําหนดแสงสีทองให้อาบไล้ทวั่ ฉาก ด้านเครื่ องประกอบฉากที่แพรวพราว
ด้วยสีทอง และเครื่ องแต่งกายของเหล่าสนมนางในที่มีสีสนั สดใสหลากหลายเฉดสี ถึงแม้วา่ เครื่ อง
ทรงสีขาวนวลของหุ่นพระนางสุพรรณกัลยาจะให้ความรู ้สึกสะอาดบริ สุทธิ์ปนความโศกเศร้า แต่
การตกแต่งเครื่ องทรงที่สร้างด้วยเงินและทับทิมสีชมพู ก็ทาํ ให้หุ่นของพระนางสุพรรณกัลยาโดด
เด่นและงดงามยิง่ เมื่ออยูท่ ่ามกลางองค์ประกอบอื่นๆในฉาก ไม่เพียงเท่านั้นบทเพลงประกอบฉากยัง
ถูกร้อยเรี ยงให้มีเนื้ อหากินใจและท่วงทํานองเศร้าสร้อยอีกด้วย
แรงบันดาลใจจากความบันเทิงในแบบวัฒนธรรมพื้นบ้าน จินตนาการอันไม่มีวนั
สิ้นสุดและจิตวิญญาณของนายช่างจิตรกรทําให้หุ่นกระบอกของจักรพันธุถ์ ูกพัฒนาและยกระดับ
จากงานหัตถกรรมขึ้นมาสู่งานประยุกต์ศิลป์ ซึ่งกลายเป็ นความภาคภูมิใจและมรดกตกทอดให้แก่
ลูกหลานไทยต่อไปในอนาคต

บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ศิลปกรรมของไทยที่ได้รวมความงดงามและจุดเด่นของศาสตร์แต่ละแขนง ไว้ได้อย่าง
ลงตัว นัน่ คือ หุ่นกระบอกของไทย ซึ่งเป็ นการแสดงที่สวยงามไม่ดอ้ ยไปกว่าการแสดงอื่น เป็ นการ
รวมศาสตร์ในงานช่างต่างๆ ของไทยไว้มากมาย หากพิเคราะห์ให้ดีแล้วในด้านของตัวหุ่น
เปรี ยบเสมือนการชุมนุมทางด้านฝี มือของงานวิจิตรศิลป์ ผูส้ ร้างจึงจาเป็ นต้องมี ความเข้าใจงานช่าง
ศิลป์ ไทยเป็ นอย่างดี เริ่ มตั้งแต่กรรมวิธีการสร้างตัวหุ่น เสื้อผ้าอาภรณ์ และเครื่ องประดับ นาเข้ามา
ประกอบเข้าไว้ในหุ่นกระบอกแต่ละตัว ต้องอาศัยความรัก ความชานาญ และความพิถีพถิ นั
ละเอียดอ่อน จึงสามารถสร้างหุ่นกระบอกที่สวยงามขึ้นได้ ดังปรากฏใน หุ่นกระบอกของจักรพันธุ์
โปษยกฤต ซึ่งเป็ นศิลปวัตถุอนั ประณี ต มีความงดงามเป็ นเอกลักษณ์ และอาจกล่าวได้วา่ เป็ นผลงาน
ยอดเยีย่ มที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งกรุ ง
รัตนโกสินทร์
จากหลักฐานและความเป็ นมาของหุ่นกระบอก สืบค้นได้มากที่สุดในสมัยแผ่นดินของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่งหุ่นกระบอกมีกาเนิดเริ่ มต้นครั้งแรกที่หวั เมืองทาง
ภาคเหนือ เริ่ มตั้งแต่ นครสวรรค์ พิษณุโลก และ อุตรดิตถ์ สันนิษฐานว่าเริ่ มมาจาก นายเหน่ง ดังมี
ปรากฏพระหัตถเลขาตอบโต้กนั ระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้ า ฯ กรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์กบั สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ใน สาสน์ สมเด็จ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2435 สมเด็ จกรม
พระยาดารงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจราชการเมืองเหนือหม่อมราชวงศ์เถาะ ได้ตามเสด็จด้วยใน
ฐานะพระพีเ่ ลี้ยงพระโอรสของเสด็จในกรม ได้มีโอกาส พบหุ่นกระบอกทางหัวเมืองเหนือ และได้
นาแบบอย่างมาสร้างหุ่น จึงได้เกิดหุ่นคณะคุณเถาะขึ้นในกรุ งเทพ หุ่นกระบอกที่แตกสายออกมาอีก
สายหนึ่งของคณะหุ่น หม่อมราชวงศ์เถาะ คือ หุ่นกระบอกคณะนายเปี ยก ซึ่งเป็ น ที่นิยมเนื่องจากมี
การเชิดที่อ่อนช้อยคล้ายละคร โดยได้ดดั แปลงผสมผสานท่าทางการเชิดหุ่นกับละครให้หุ่นมีท่าทาง
ที่สวยงาม ภายหลังจากการถึงแก่กรรมของ นายเปี ยก ประเสริ ฐกุล หุ่นกระบอกคณะนายเปี ยกได้อยู่
ในความดูแลของบุตรสาว น.ส. หว่า ประเสริ ฐกุล และตกอยูใ่ นความดูแลของ ครู ช้ืน สกุลแก้ว
หลังจากที่ น.ส. หว่า ถึงแก่กรรม ครู ช้ืนได้ขายหุ่นกระบอกชุดแรกให้แก่จกั รพันธุ์ และได้นาหุ่น
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เหล่านั้นมาซ่อมแซม อีกทั้งยังสร้างตัวหุ่นเพิม่ เติมขึ้นอีก เพือ่ ใช้ในการ ออกแสดง เรื่ องพระอภัยมณี
ตอน หนีผเี สื้อสมุทร ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ถือเป็ นจุดกาเนิด หุ่นกระบอกจักรพันธุ์
โปษยกฤต และคณะขึ้น
การสร้างหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดแรงบันดาลใจที่จะสร้าง
ผลงานวิจิตรศิลป์ เหล่านี้ข้ นึ มา ด้วยความรักและความชอบหุ่นไทย โดยเกิด จากประสบการณ์ในวัย
เยาว์ของจักรพันธุท์ ี่ได้เคยเห็นหุ่นไทยต่างๆ ในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ รวมถึงการได้รับชมหุ่น
กระบอกคณะนายเปี ยกที่ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2495 เป็ นสาเหตุหนึ่งที่กระตุน้ ให้
เกิดการทดลองสร้างหุ่นกระบอกขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นโดยการนาวัสดุต่างๆ เช่น เปลือก
หอย เปลือกไข่ ไม้ระกา ใช้ดา้ มพูก่ นั ที่เสียแล้วเป็ นแกนตัว และไม้กา้ นธูปเป็ นตะเกียบ และทาฉาก
หุ่นมีประตูสาหรับหุ่นเข้าออก แม้ขณะศึกษาอยูใ่ นคณะจิตรกรรมประติมากรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งมีหลักสูตรที่ตอ้ งไปศึกษาศิลปกรรมไทยที่พพิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ทาให้จกั รพันธุไ์ ด้
เห็นหุ่นต่างๆ ที่เป็ นศิลปวัตถุอีกมาก และได้ทาหุ่นกระบอกตัวเล็กสูงประมาณ 1 คืบขึ้น 1โรง ใช้ไม้
ซาง เป็ นลาตัวแทนไม้กระบอก ใช้ดา้ มพูก่ นั เป็ นตะเกียบ และได้เขียนฉากทาโรงขนาดย่อมให้
พอเหมาะกับหัวหุ่นอีกด้วย
จักรพันธุ์ ได้มีโอกาสได้พบเห็นกับหุ่นกระบอกอีกครั้ง โดยได้พบกับทายาทผูส้ ร้างหุ่น
ของคณะนายเปี ยก คือ คุณครู ช้ืน (ประเสริ ฐกุล) สกุลแก้ว เจ้าของหุ่นกระบอกคณะนายเปี ยกฯ ในปี
พ.ศ. 2517 จึงได้เริ่ มสะสมศีรษะหุ่นของคณะนายเปี ยกฯ โดยครู ช้ืนได้กรุ ณาขายให้ ทั้งยังถ่ายทอด
วิชาการเชิดหุ่นให้ดว้ ย ในปี พ.ศ. 2519 ครู ช้ืน สกุลแก้วได้ขายศีรษะหุ่นกระบอกตัวเอกของคณะ
นายเปี ยกหลายตัว ยกเว้นหัวสินสมุทร พร้อมทั้งตูใ้ ส่หุ่นทั้งหมดให้แก่ จักรพันธุ์ หุ่นกระบอกเหล่านี้
เป็ นหุ่นชุดแรกที่ นายเปี ยกสร้างขึ้น และได้ถูกซ่อมแซมใหม่ในภายหลัง หุ่นเหล่านี้เป็ นต้นแบบของ
หุ่นกระบอกให้คณะจักรพันธุ์ ในเวลาต่อมา คือ ลักษณะหน้าหุ่นแบบละคร ซึ่งส่งผลต่อการสร้าง
ลักษณะรู ปแบบหน้าละครในหุ่นกระบอกชุดสามก๊ก รู ปแบบหน้าละคร และหน้ามนุษย์ที่เหมือน
จริ งของหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่ายในเวลาต่อมา
จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะได้สร้างสรรค์รูปแบบหุ่นกระบอกให้ขยายออกไปจาก
ขอบเขตของหุ่นกระบอกแบบเก่า เริ่ ม ต้น จากหุ่นกระบอก ชุดก่อนหน้า ที่ จดั แสดงขึ้นจนถึงหุ่น
กระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ ซึ่งเป็ นการแสดงหุ่นออกภาษาชุดใหญ่มีความวิจิตรพิสดาร
มากขึ้น รวมถึงหุ่นที่ใช้มีจานวนมากเนื่องจากท้องเรื่ องที่แสดงเกี่ยวกับการสงคราม การสร้างหุ่นใน
ระยะแรกยังคงสร้างตามกรรมวิธีแบบโบราณ และยังติดลักษณะในการอนุรักษ์อยูบ่ า้ ง ทาให้
สามารถผลิตหุ่นที่ตอ้ งใช้ในการแสดงได้ชา้ และหัวหุ่นมีน้ าหนักมาก ทางคณะจึงได้คิดค้น
แก้ปัญหา และทดลองวัสดุแบบใหม่เพือ่ ให้สามารถผลิตหัวหุ่นออกมาได้รวดเร็วทันเวลา มีน้ าหนัก
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เบาเพือ่ สะดวกในการเชิด รวมถึงการสร้างเสื้ อหุ่นขึ้นมาใหม่ท้งั หมด โดยจักรพันธุไ์ ด้มีโอกาสรู ้จกั
กับ ท่านอาจารย์เยือ้ น ภาณุทตั ซึ่งท่านได้สอนกรรมวิธีในการปั กดิ้นเลื่อมทาลวดลายปั กเลื่อมซึ่งมี
ประโยชน์ในการทาเสื้ อหุ่นไทย และหุ่นจีนเรื่ องสามก๊ก ทั้งยังสามารถ ต่อยอดพัฒนาอย่างเต็ม
รู ปแบบในหุ่นตะเลงพ่าย โดยวิธีการปั กดิ้นแบบเก ลียวเป็ นแบบพืน้ ฐาน วัสดุที่ใช้ประกอบในการ
ปั กเสื้อหุ่น ได้แก่ ปุ่ มปูดและเลื่อมใช้ประดับลวดลาย ไหมจีนใช้เดินเส้นลวดลาย กิมเจงใช้เดินขอบ
ลายแทนการปั กดิ้นแบบเกลียว และดิ้นโปร่ งใช้ในการเดินลวดลายหรื อถมลาย
หุ่นกระบอกของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ
นับได้วา่ เป็ นหุ่นกระบอกคณะแรกที่
ประดิษฐ์กลไก เพือ่ ให้หุ่นสามารถกระทากริ ยาเลียนแบบท่าทางของมนุษย์ ได้คล้ายคลึงที่สุด เช่น
ส่วนคอหุ่นสามารถบังคับ ให้หวั หุ่นหันหน้าไปทางซ้ายและขวาได้อย่างแนบเนียน
กลไกอีก
ประเภทที่ปรากฏในส่วนหัวหุ่นกระบอกสามก๊ก ได้แก่ กลไกในการขยับปาก ซึ่งใช้ในหุ่นตัวตลก
(ตัวกาก) นอกจากนี้ หุ่นตัวกากในหุ่นกระบอกสามก๊กสามารถหมุนคอหุ่นได้เช่นเดียวกับหุ่นตัวอื่น
และมือหุ่นกระบอกสามก๊กที่สามารถขยับร่ ายรา เช่น หุ่นจิวยี่ สามารถขยับนิ้วเพือ่ ใช้ในการจับขน
หางไก่ฟ้าที่ประดับบนหมวกของหุ่นได้ ลักษณะกลไกการเหล่านี้ยงั พัฒนาสืบทอดมาสู่หุ่นกระบอก
ตะเลงพ่ายให้มีรูปแบบและการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ได้อย่างสมจริ งที่สุด รวมถึงกลไกที่มี
ความละเอียดซับซ้อนมากขึ้น
ส่วนประกอบสาคัญในการสร้างอรรถรสในการแสดงหุ่นกระบอก ได้แก่ ฉากและ
เครื่ องประกอบฉาก จัดได้วา่ เป็ นผลงานที่ตอ้ งอาศัยทักษะทางด้านศิลปกรรมในการสร้างสรรค์ซ่ ึง
ประกอบด้วยทักษะทางด้านจิตรกรรมและประติมากรรม ฉากหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ มีลกั ษณะ
ของฉากทีส่ ร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ตามท้องเรื่ องนั้น แสดงให้เห็นถึงความเป็ น 2 มิติ มี
ความกว้าง และ ลึก รวมถึง เครื่ องประกอบฉาก ที่สร้างขึ้นเป็ นจานวนมาก เช่น เรื อรบขนาดใหญ่มี
ลักษณะเป็ นเรื อหัวมังกร เรื อสาเภาขนาดเล็กที่ใช้ในการทาเรื อรบ เสากระโดงเรื อสามารถชักขึ้นลง
ได้ สิ่งเหล่านี้ลว้ นถูกพัฒนามาสู่การสร้างฉากที่สมจริ งของหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายที่มีส่วนประกอบ
อันซับซ้อน และแสดงลักษณะความเป็ น 3 มิติมากกว่าเดิม รวมถึงการสอดแทรกกลไก และเทคนิค
ต่างๆ เพือ่ ให้เครื่ องประกอบฉากเหล่านี้ส่งเสริ มให้การแสดงหุ่นมีชีวติ ชีวา อีกทั้งยังช่วยสร้างความ
สนุกสนานให้แก่ผรู ้ ับชมมากยิง่ ขึ้น
ในส่วนของท่วงท่าในการเชิดหุ่นกระบอกส ามก๊ก มีการออกแบบลักษณะท่าหุ่น
กระบอกใหม่ท้งั หมด มีการประดิษฐ์ท่าเชิดแบบจีนขึ้น หากแต่หุ่นกระบอกสามก๊ก ยังคงใช้พ้นื ฐาน
ท่าเชิดแบบหุ่นไทย เช่น การกล่อมหุ่น สิ่งที่แตกต่างสาหรับการเชิดหุ่นของ จักรพันธุ์ และคณะ
ได้แก่ การใช้วธิ ีการยืนเชิด เนื่องจากการยืนเชิดทาให้ผเู ้ ชิดหุ่นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
และมีความคล่องตัวกว่าการนัง่ เชิด นอกจากนี้ การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก ยังมีการประชุม
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วางแผนในการจัดตาแหน่งต่างๆ ให้กบั ผูเ้ ชิด โดยการออกแบบแผนผังการวางตาแหน่งและลาดับ
การเชิดหุ่นออกเป็ นฉากต่างๆ เนื่องจากหุ่นชุดนี้มีฉากที่ตอ้ งใช้หุ่นเป็ นจานวนมาก เพือ่ ป้ องกันความ
ชุลมุนรวมถึงการวางตาแหน่งและการจัดขบวนที่สวยงามในการแสดงหุ่น ซึ่งพัฒนาการส่วนนี้
ยังคงสืบทอดมาสู่หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายทั้งสิ้น
สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกประการหนึ่ง คือ แสงและสีที่ใช้ในการประกอบการแสดงหุ่น
กระบอกสามก๊กจัดว่าเป็ นส่วนประกอบสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มให้การแสดงหุ่นมีความสวยงาม บ่ง
บอกบรรยากาศและสถานการณ์ รวมถึงเร้าอารมณ์ผชู ้ มให้ คล้อยตามไปกับการแสดงในแต่ละฉาก
การจัดวางแสงสีประกอบการแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก มีการประชุมเพือ่ จัดเตรี ยมงานในการแสดง
หุ่นอย่างเป็ นทางการ เพือ่ ให้แสงสีที่ออกแบบในแต่ละฉากเป็ นไปตามความต้องการของจักรพันธุ์
และผูป้ ระพันธ์บท การจัดแสงสีท้งั หมดอยูภ่ ายใต้การควบคุมของจักรพันธุโ์ ดยตรง เพือ่ ให้แสงที่
ออกมามีความสวยงามไม่สว่างและมืดจนเกินไป สิ่งเหล่านี้ลว้ นถูกนามาปรับใช้อย่างสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ในหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย เช่น การจัดการแสงสีอย่างเป็ นระบบ โดยออกแบบและการจัดแสงใน
การแสดงที่ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนอย่างชัดเจน ได้แก่ แสงสีในส่วนของฉาก และแสงสีในส่วน
พื้นที่แสดง เพือ่ ไม่ให้แสงสีท้งั 2 ส่วนรบกวนซึ่งกันและกัน
การแสดงหุ่นกระบอกสามก๊ก มีการประพันธ์บทคาร้อง บทพาก ย์ และดนตรี ข้ ึนใหม่
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแสดงหุ่นที่สร้างตามท้องเรื่ องในวรรณกรรมจีน รวมถึงลักษณะการแสดงที่
ใช้ระบบการพากย์ในส่วนของการเจรจา รวมถึงการร้องเพลงหุ่นคล้ายแบบโขนและละคร ผูเ้ ชิดมี
หน้าที่ในการเชิดหุ่นให้สอดคล้องกับบทร้องและบทเจรจา การประพันธ์เพลงที่ใช้ประกอบการ
แสดงหุ่นกระบอกสามก๊กทาขึ้น โดยครู บุญยงค์ นักดนตรี ไทยอาวุโสที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็ นเพลงไทย
สาเนียงจีน
ในส่วนของบทละครสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อทางร้องเคยไม่ ปรากฏหลักฐานว่า
มีการแต่งบทมาแต่เดิม คณะหุ่น ของจักรพันธุ์ จึงเป็ นคณะแรกที่ได้ทาการประพันธ์บทการแสดง
หุ่นกระบอกชุดสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรื อ โดยถอดโครงเรื่ องทั้งหมดของตอนโจโฉแตก
ทัพเรื อในสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็ นต้นเค้าในการประพันธ์บทร้องร้อยกรองกลอน
แปด และบทเจรจาหุ่น รวมถึงการอัญเชิญกลอน “ตับจูล่ง ” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ มาประกอบในบทประพันธ์ บทหุ่นชุดนี้มีการผสมภาษาจีน
เข้าไปในบทหุ่นเล็กน้อยเพือ่ ความกลมกลืนตามท้องเรื่ องจีนอีกด้วย
สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ลว้ นเป็ นมรดกสืบทอดมาสู่การพัฒนาบทประพันธ์เพลง บทพากย์หุ่น
ของหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย ในเวลาต่อมา เช่น การนาเพลงออกภาษาสาเนียงพม่ามอญ และเพลง
พม่าพื้นเมือง รวมถึง การนาเพลงหน้าพาทย์ ทาทางร้อง และการสอดแทรกภาษาพม่ามอญ เพือ่ ให้
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บทหุ่นมีลกั ษณะออกภาษาเพิม่ อรรถรสเพือ่ ใช้ในการแสดงหุ่นชุดนี้ นอกจากนี้ บทประพันธ์หุ่น
ตะเลงพ่ายยังสอดแทรกการวางแผน กล ยุทธ์ ยุทธศาสตร์ทางการสงคราม และการชิงไหวชิงพริ บ
ของฝ่ ายต่างๆ ทาให้รู้สึกถึงกลิ่นอายของบทประพันธ์หุ่นกระบอกสามก๊กอย่างมาก
หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื อ นับได้วา่ เป็ นการเปิ ดประตูทางความคิด
ให้แก่การแสดงหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่ายในทุกมิติ โดยมีการระดมความคิดจากผูช้ านาญการใน
แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ การพัฒนาหุ่นให้ดียงิ่ ขึ้น เช่น วัสดุในการสร้างหัวหุ่น กรรมวิธีในการ
ปั กเสื้อหุ่น การพัฒนาการขยับข้อมือและมือของหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่ายที่มีความเหมือนจริ ง และ
ขยับได้อย่างอิสระมากขึ้น รวมถึงการสร้างฉากและเครื่ องประกอบฉากต่างๆ ที่ใช้ประกอบการ
แสดงมีลกั ษณะซับซ้อนมากขึ้น การกากับตัวหุ่นระหว่างการแสดงเพือ่ ไม่ให้เกิดความสับสนและ
ความผิดพลาดในการแสดง ตัวบทที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับการสงคราม การใช้กล ยุทธ์และกลอุบายต่างๆ
เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงมีการแต่งขึ้นใหม่โดยการเอาเพลงทานองมาแต่งเป็ นทางร้อง ดังนั้น
หุ่นกระบอกสามก๊กจึงเป็ นต้นแบบของการพัฒนาหุ่นตะเลงพ่าย
ข้ อเสนอแนะ
1. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ทาการศึกษาพัฒนาการของหุ่นกระบอกที่สร้างขึ้นโดย
จักรพันธุ์ โปษยกฤต เพือ่ ให้ทราบถึงพัฒนาการในส่วนต่างๆ ของหุ่นกระบอกสามก๊ก ที่ส่งผลมาสู่
หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นกระบอกทั้งสองชุดล้วนมีรายละเอียดที่
ซับซ้อนมากมาย จาเป็ นต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างมาก ดังนั้นการสังเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ
ของหุ่นกระบอกจึงจาเป็ นต้องมีรายละเอียดทั้งในเชิงลึกและในมิติของภาพรวมองค์ประกอบ
ทั้งหมด เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการศึกษาวิเคราะห์หุ่นกระบอกเหล่านี้
2. หุ่นกระบอกตะเลงพ่ายที่ใช้เป็ นกรณี ศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ยังอยูใ่ นช่วงการ
เตรี ยมการแสดง และยังไม่มีกาหนดการในการแสดง ดังนั้น อาจมีปัจจัยในการพัฒนาเพิม่ เติม
ส่วนประกอบต่างๆ ขึ้นอีกในอนาคต วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงได้รวบรวมรายละเอีย ด และสิ่งที่อาจมี
ประโยชน์ในการใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษา
และวิจยั หุ่นกระบอกของ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ต่อไป
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