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คาสาคัญ: จักรพันธุ์ โปษยกฤต / การพัฒนาหุ่นกระบอก / หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอนโจโฉแตก
ทัพเรื อ / หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย
ดนัย อิ่มสุ วรรณวิทยา: การพัฒนาหุ่นกระบอกของจักรพันธุ์ โปษยกฤต : กรณี ศึกษาหุ่น
กระบอกชุดสามก๊ก และหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่าย. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์:
อ.มาณพ
อิศรเดช. 386 หน้า.
หุ่นกระบอกเป็ นศิลปกรรมของไทยที่ได้รวมความงดงามและจุดเด่นของศาสตร์แต่ละ
แขนงไว้ได้อย่างลงตัว ซึ่ งจักรพันธุ์ โปษยกฤต จิตรกรอิสระ ได้รับการยกย่องว่า เป็ น 1 ใน 52 นาย
ช่างเอกในรอบ 200 ปี แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ได้รับแรงบันดาล
ใจในการสร้างผลงานหุ่นกระบอกขึ้น ด้วยความรักและความผูกพันอัน เกิดจากการที่ได้เคยเห็นและ
สัมผัสหุ่นกระบอกในวัยเยาว์ เป็ นประสบการณ์ที่ทาให้จกั รพันธุ์ ริ เริ่ มสร้างสรรค์รูปแบบของหุ่น
กระบอกขึ้นใหม่ดว้ ยตนเอง หลุดพ้นออกจากรู ปแบบของหุ่นกระบอกดั้งเดิม เริ่ มจากการสร้างหุ่น
ออกภาษาชุดใหญ่ ที่มีรายละเอียดและส่ วนประกอบต่างๆมากมาย คือ หุ่นกระบอกสามก๊ก ตอน
โจโฉแตกทัพเรื อ ซึ่ งเป็ นการเปิ ดประตูทางความคิดให้กบั การพัฒนาหุ่นกระบอกชุดตะเลงพ่ายใน
เวลาต่อมา จึงเป็ นที่มาของการศึกษาพัฒนาการในการสร้างหุ่นกระบอก ของจักรพันธุ์ โดยผล
การศึกษาค้นพบว่า
1. หุ่นกระบอกสามก๊กได้ส่งผลการพัฒนามาสู่ หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย สาหรับการใช้
วัสดุแบบใหม่ในการสร้างหุ่น รวมถึงการสร้างกลไกการเคลื่อนไหวในส่ วนของหัว และมือหุ่นให้
คล้ายคลึงมนุษย์มากที่สุด ซึ่ งแตกต่างจากหุ่นกระบอกแบบดั้งเดิม
2. การสร้างฉากและเครื่ องประกอบฉากหุ่นกระบอกสามก๊กที่เริ่ มให้ความสาคัญกับ
ความเหมือนจริ ง ได้ส่งผลการพัฒนามาสู่ หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย ให้มีความสวยงามยิง่ ใหญ่ และ
สมจริ ง แสดงความเป็ นมิติมากขึ้น ทั้งแฝงด้วยคุณค่าทางศิลปกรรมทุกแขนง
3. พัฒนาการการเชิด หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย ได้นาเอาความรู้ และประสบการณ์ดา้ น การ
กากับเวที การประพันธ์บท และดนตรี ประกอบฉากจากหุ่นกระบอกชุดสามก๊กมาพัฒนาต่อ
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52005204: MAJOR: ART THEORY
KEY WORD: CHAKRABHAND POSAYAKRIT / DEVELOPMENT OF PUPPETRY / PUPPETRY /
THE ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS / TALENG PHAI PUPPET THEATRE
DANAI IMSUWANVITAYA: THE DEVELOPMENT OF THE CHAKRABHAND
POSAYAKRIT PUPPET THEATRE : A CASE STUDY OF THE ROMANCE OF THE THREE
KINGDOMS AND TALENG PHAI. THESIS ADVISOR: MANOP ISARADEJ. 386 pp.
Thai puppetry is a composite art which has been perfected over time. Chakrabhand
Posayakrit, one among the 52 celebrated master craftsmen of the bicentennial Ratanakosin period and
National Artist in Visual Arts, has been inspired to create his puppet collections and productions out of
love and commitment that has come from his childhood days of seeing puppetry in production. He has
created puppet collections in his own style, which differs from the old traditions. He made his own
puppet collections for "The Romance of the Three Kingdoms, the episode of the Battle of the Red
Cliff”, which has led to the ongoing development of "Taleng Phai." The study of the development of
the puppetry of Chakrabhand Posayakrit has the following findings:
1. The puppet production of "The Romance of the Three Kingdoms, the episode of The
Battle of the Red Cliff” has led to the development of the "Taleng Phai Puppet Production" by using
new materials in creation and devising mechanism for the movement of the puppet head and hand to
resemble human mobility, which differs from old puppet traditions.
2. In creating puppets, scenery and props, "The Romance of the Three Kingdoms, the
episode of The Battle of the Red Cliff” puts major emphasis on realism. It has resulted in the
development of "Taleng Phai" in a larger-scale, more exquisite and realistic style, with added artistic
dimensions and properties of other fields of art.
3. In developing "Taleng Phai", knowledge in modern theatre is applied with the
systematic use of stage direction, lighting and special effects, following written scripts and full live
orchestra, many components of which derived from the previous production of "The Romance of The
Three Kingdoms, the episode of The Battle of the Red Cliff.”
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กิตติกรรมประกาศ
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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