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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้ายนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของ       
หุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย และเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางดนตรีที่ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอก
รวมไปถึงศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของการแสดง โดยการวิจัยในคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร และแผ่นบันทึกภาพเคลื่อนไหวของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
กรณีศึกษาเรื่องหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ผลของการวิจัย 1. ประวัติความเป็นมาเป็นหุ่นกระบอกท่ี
ได้รับมรดกมาจากหุ่นกระบอกแม่บุญช่วย เปรมบุญ โดยเริ่มต้นมาจากบรรพบุรุษ คือ หุ่นตาเหน่ง หุ่นกระบอกที่
เกิดขึ้นใน    รัชสมัยรัชกาลที่ 5 จนมาถึงยุคของแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ซ่ึงเรื่องท่ีใช้สอนส่วนใหญ่คือเรื่อง       
พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร เหตุท่ีใช้ตอนนี้เพราะมีความสนุกสนาน มีมุกตลกที่หลากหลาย  
ไม่น่าเบื่อ และเป็นตอนท่ีได้รับความนิยมท่ีสุด 2. ลักษณะทางดนตรี วงดนตรีที่ใช้คือวงป่ีพาทย์ มีซออู้ผสมเพื่อใช้
บรรเลงเพลงสังขารา ส่วนเพลงที่ใช้สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือเพลงโหมโรง  เพลงประกอบการรับร้อง และ
เพลงหน้าพาทย์ 3. บทบาทหน้าที่ต่อสังคมในสองทาง คือการออกแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหุ่นพ้ืนบ้านตาม
งานต่างๆ และสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันใกล้เคียง ในส่วนนี้เพ่ือนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด
การแสดงหุ่นกระบอกพ้ืนบ้าน ซ่ึงทั้งสองส่วนเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนศิลปะการแสดงหุ่น
พ้ืนบ้าน 
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ABSTRACT 
Thesis of music for puppetry of ChawangOnlamy aimed to study the history of 
ChawangOnlamy and to criticize the music in puppetry performance. In addition, this 
qualitative research was investigated the role of performance with the documentaries and 
memory cards from Cultural Center of NakhonSawanRajabhat University. In case study of 
puppetry of ChawangOnlamy, the result was 1. The history of puppetry. The puppetry was 
inherited from the puppetry of BunchouyPrembun. It was beginning from the predecessor, Ta 
Nheng’s puppetry, in reign of King Rama 5, to generation of ChawangOnlamy. Mostly, the 
lessons were “PhraAbhai Mani NheePheeSuaSamut’s chapter (the main character was escaping 
the giantess), in PhraAbhai Mani’s epic. The researcher chose this chapter because its story 
was ridiculous and had various joke. Moreover, it was the most famous chapter. 2. 
Characteristic of the instrument. The instrument was Thai classical ensemble or Pi Phat Band 
including the alto fiddle to perform Sung Ka Ra Song. Songs in the performance could divided 
into 3 groups; overture, song of the chorus and Na Phat Songs.3. The performance’s roles to 
the society had 2 ways; to road show the cultural puppetry to people and, the role of the 
institution in NakhonSawan and other institutions nearby, to persevered and inherited the 
puppetry. Both of them had important role to impel the cultural puppetry. 
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ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 ศิลปวัฒนธรรมไทยอีกแขนงหนึ่งท่ีมีความงดงาม ทรงคุณค่าแสดงถึงความเป็นชาติ คือการแสดง        
หุ่นกระบอกของไทยหรือการเชิดหุ่นกระบอกไทย จัดเป็นมหรสพชนิดหนึ่งท่ีจัดแสดงเพ่ือความรื่นเริง  
นอกเหนือจากการแสดงโขน ละคร ลิเก หนัง การแสดงหุ่นกระบอกก็เป็นส่วนหนึ่งของมหรสพของไทย ซ่ึง
ปัจจุบันมีการเลน่กันน้อยมาก เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันท่ีมีภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ต่างๆ ทําให้มหรสพของ
ไทยเลือนหายไปจากหน้าสังคม การแสดงโขน ละคร หรือลิเก ยังคงได้รับความนิยมของประชาชนบางกลุ่ม     
แต่หุ่นกระบอกนั้น เนื่องจากสาเหตุบางประการ ทําให้งานต่างๆ ท่ีมีมหรสพมองข้ามหุ่นกระบอกไป หุ่นกระบอก
จัดเป็นละเล่นหุ่นชนิดหนึ่ง ซ่ึงการละเล่นหุ่นมีความหลายหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุ ในประเทศต่างๆ อาทิ  
เวียดนาม จีน พม่า ลาว ชวาและประเทศไทย 
 สน สีมาตรัง (2521, หน้า 13-15) ได้กล่าวถึงท่ีมาของการแสดงหุ่นไทยว่า การแสดงหุ่นของไทยนับเป็น
ศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งท่ีวิวฒันาการอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และสืบเนื่องมาจนถึงสมัย        
กรุงรัตนโกสินทร์ จากหลักฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแสดงให้เห็นว่ามีมหรสพการเล่นหุ่นในประเทศไทย คือหลักฐานทาง
วรรณคดี เป็นเอกสารโบราณท่ีพบในสมัยอยุธยาตอนกลางราว พ.ศ. 2171-พ.ศ. 2246 ในแผ่นดินของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช คือ สมุดไทยอักษรไทยย่อเร่ือง พระเนมิราชกลอนสวด ตอนพิธีราชาภิเษกพระเนมิราช 
บรรยายฉากการแสดงมหรสพสมโภชตามท้องเร่ือง ว่ามีท้ังหุ่นไทยและโขนชวา จากนั้น เอนก นาวิกมูล (2547, 
หน้า 33-34) ได้มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับท่ีมาของหุ่นกระบอกว่า ก่อนท่ีหุ่นกระบอกในกรุงเทพฯ จะเกิดขึ้นมีคน
ไทยต่างจังหวัดคนหนึ่งได้คิดสร้างสรรค์หุ่นกระบอกข้ึน ก่อนแล้วเป็นครั้งแรกและเป็นหุ่นกระบอกคณะแรกของ
ประเทศไทย นั่นคือ (นายรื่น) หรือ ตาเหน่ง ท่ีชาวบ้านดงมะฝ่อ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ลูกหลาน 
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การศึกษาเรื่องหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้ายนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของ       
หุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย และเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางดนตรีที่ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอก
รวมไปถึงศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของการแสดง โดยการวิจัยในคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร และแผ่นบันทึกภาพเคลื่อนไหวของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
กรณีศึกษาเรื่องหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ผลของการวจิัย 1. ประวัติความเป็นมาเป็นหุ่นกระบอกท่ี
ได้รับมรดกมาจากหุ่นกระบอกแม่บุญช่วย เปรมบุญ โดยเริ่มต้นมาจากบรรพบุรุษ คือ หุ่นตาเหน่ง หุ่นกระบอกที่
เกิดขึ้นใน    รัชสมัยรัชกาลท่ี 5 จนมาถึงยุคของแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ซ่ึงเรื่องท่ีใช้สอนส่วนใหญ่คือเรื่อง       
พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร เหตุท่ีใช้ตอนนี้เพราะมีความสนุกสนาน มีมุกตลกท่ีหลากหลาย  
ไม่น่าเบื่อ และเป็นตอนท่ีได้รับความนิยมท่ีสุด 2. ลักษณะทางดนตรี วงดนตรีที่ใช้คือวงป่ีพาทย์ มีซออู้ผสมเพื่อใช้
บรรเลงเพลงสังขารา ส่วนเพลงที่ใช้สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือเพลงโหมโรง  เพลงประกอบการรับร้อง และ
เพลงหน้าพาทย์ 3. บทบาทหน้าท่ีต่อสังคมในสองทาง คือการออกแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหุ่นพ้ืนบ้านตาม
งานต่างๆ และสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันใกล้เคียง ในส่วนนี้เพ่ือนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด
การแสดงหุ่นกระบอกพ้ืนบ้าน ซ่ึงทั้งสองส่วนเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนศิลปะการแสดงหุ่น
พ้ืนบ้าน 
  
คําสําคัญ : หุ่นกระบอก / แม่ชะเวง / สังขารา / พระอภัยมณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               *นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 **อาจารย์ประจําสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ABSTRACT 
Thesis of music for puppetry of ChawangOnlamy aimed to study the history of 
ChawangOnlamy and to criticize the music in puppetry performance. In addition, this 
qualitative research was investigated the role of performance with the documentaries and 
memory cards from Cultural Center of NakhonSawanRajabhat University. In case study of 
puppetry of ChawangOnlamy, the result was 1. The history of puppetry. The puppetry was 
inherited from the puppetry of BunchouyPrembun. It was beginning from the predecessor, Ta 
Nheng’s puppetry, in reign of King Rama 5, to generation of ChawangOnlamy. Mostly, the 
lessons were “PhraAbhai Mani NheePheeSuaSamut’s chapter (the main character was escaping 
the giantess), in PhraAbhai Mani’s epic. The researcher chose this chapter because its story 
was ridiculous and had various joke. Moreover, it was the most famous chapter. 2. 
Characteristic of the instrument. The instrument was Thai classical ensemble or Pi Phat Band 
including the alto fiddle to perform Sung Ka Ra Song. Songs in the performance could divided 
into 3 groups; overture, song of the chorus and Na Phat Songs.3. The performance’s roles to 
the society had 2 ways; to road show the cultural puppetry to people and, the role of the 
institution in NakhonSawan and other institutions nearby, to persevered and inherited the 
puppetry. Both of them had important role to impel the cultural puppetry. 
 

Keywords : Puppet / Chawang / Sungkara / PhraAbhaimani 
 

ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 ศิลปวัฒนธรรมไทยอีกแขนงหนึ่งท่ีมีความงดงาม ทรงคุณค่าแสดงถึงความเป็นชาติ คือการแสดง        
หุ่นกระบอกของไทยหรือการเชิดหุ่นกระบอกไทย จัดเป็นมหรสพชนิดหน่ึงท่ีจัดแสดงเพ่ือความรื่นเริง  
นอกเหนือจากการแสดงโขน ละคร ลิเก หนัง การแสดงหุ่นกระบอกก็เป็นส่วนหนึ่งของมหรสพของไทย ซ่ึง
ปัจจุบันมีการเลน่กันน้อยมาก เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันท่ีมีภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ต่างๆ ทําให้มหรสพของ
ไทยเลือนหายไปจากหน้าสังคม การแสดงโขน ละคร หรือลิเก ยังคงได้รับความนิยมของประชาชนบางกลุ่ม     
แต่หุ่นกระบอกนั้น เนื่องจากสาเหตุบางประการ ทําให้งานต่างๆ ท่ีมีมหรสพมองข้ามหุ่นกระบอกไป หุ่นกระบอก
จัดเป็นละเล่นหุ่นชนิดหนึ่ง ซ่ึงการละเล่นหุ่นมีความหลายหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุ ในประเทศต่างๆ อาทิ  
เวียดนาม จีน พม่า ลาว ชวาและประเทศไทย 
 สน สีมาตรัง (2521, หน้า 13-15) ได้กล่าวถึงท่ีมาของการแสดงหุ่นไทยว่า การแสดงหุ่นของไทยนับเป็น
ศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งท่ีวิวฒันาการอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และสืบเนื่องมาจนถึงสมัย        
กรุงรัตนโกสินทร์ จากหลักฐานที่เก่าแก่ท่ีสุดแสดงให้เห็นว่ามีมหรสพการเล่นหุ่นในประเทศไทย คือหลักฐานทาง
วรรณคดี เป็นเอกสารโบราณท่ีพบในสมัยอยุธยาตอนกลางราว พ.ศ. 2171-พ.ศ. 2246 ในแผ่นดินของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช คือ สมุดไทยอักษรไทยย่อเรื่อง พระเนมิราชกลอนสวด ตอนพิธีราชาภิเษกพระเนมิราช 
บรรยายฉากการแสดงมหรสพสมโภชตามท้องเรื่อง ว่ามีท้ังหุ่นไทยและโขนชวา จากนั้น เอนก นาวิกมูล (2547, 
หน้า 33-34) ได้มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับท่ีมาของหุ่นกระบอกว่า ก่อนท่ีหุ่นกระบอกในกรุงเทพฯ จะเกิดขึ้นมีคน
ไทยต่างจังหวัดคนหนึ่งได้คิดสร้างสรรค์หุ่นกระบอกข้ึน ก่อนแล้วเป็นครั้งแรกและเป็นหุ่นกระบอกคณะแรกของ
ประเทศไทย นั่นคือ (นายรื่น) หรือ ตาเหน่ง ท่ีชาวบ้านดงมะฝ่อ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ลูกหลาน 
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ตาเหน่งปัจจุบันนี้ยังเล่นหุ่นกระบอก สืบเชื้อสายต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบันตาเหน่งมีชีวิตในสมัยในรัชกาลท่ี 5  
เกิดตายเมื่อใดไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชัด  
 หุ่นกระบอกแม่ชะเวง อ่อนละม้าย เป็นหุ่นกระบอกท่ีได้รับการสืบทอดการแสดงมาจากหุ่นกระบอก    
แม่บุญช่วย เปรมบุญ ซ่ึงเป็นผู้สืบทอดการแสดงหุ่นกระบอกรุ่นท่ีสามของหุ่นกระบอกตาเหน่ง ท่ีพัฒนาเป็นการ
แสดงหุ่นกระบอกเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในยุคนั้น ตาเหน่งได้ถ่ายทอดวิชาการแสดงหุ่นกระบอกให้กับลูกและหลานๆ สืบต่อกันมาจนถึง       
แม่ละออง เปรมบุญ และแม่บุญช่วย เปรมบุญ ท่ีเป็นรุ่นหลานได้สืบทอดการแสดงหุ่นกระบอกตาเหน่ง และ
อนุรักษ์รูปแบบและวิธีการเชิดมาเป็นเวลาช้านานจนมาถึงยุคของแม่ชะเวง อ่อนละม้าย โดยแม่ชะเวง อ่อนละม้าย 
ได้เรียนรู้วิธีการแสดงหุ่นกระบอกในระยะแรกจากแม่ละออง เปรมบุญ ต่อมาได้มีโอกาสฝึกการแสดงหุ่นกระบอก
อย่างจริงจังและท่ีได้แสดงหุ่นกระบอกคู่กับแม่บุญช่วย เปรมบุญ มาตลอดจนเกิดความชํานาญและได้สืบทอด
ต่อมา เม่ือแม่ชะเวง อ่อนละม้าย มีอายุได้ 20 ปี ได้เปลี่ยนชื่อคณะหุ่นกระบอกแม่บุญช่วย เปรมบุญ เป็น      
หุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย   
 ปัจจุบันการแสดงหุ่นกระบอกได้รับผลกระทบจากอิทธิของการแสดงอื่นๆ ท่ีมีความทันสมัยกว่าส่งผล
ให้ความนิยมการแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ลดน้อยลงไป ประกอบกับแม่ชะเวง อ่อนละม้าย  
มีอายุท่ีสูงขึ้นทําให้ศักยภาพในการรับงานการแสดงหุ่นกระบอกไม่เหมือนสมัยอดีต จึงไม่ได้รับงานการแสดง    
หุ่นกระบอกแล้วแต่แม่ชะเวง อ่อนละม้าย ยังคงถ่ายทอดการแสดงหุ่นกระบอกในเชิงอนุรักษ์ในระบบการศึกษา  
โดยมีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และต่างจังหวัดเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการสอน ทักษะ
การแสดงหุ่นกระบอก และส่วนสําคัญคือการศึกษาด้านดนตรีประกอบการแสดงหุ่นของแม่ชะเวง อ่อนละม้ายนั้น
ยังไม่มีหน่วยงานหรือนักวิจัยได้ศึกษา ในส่วนนี้จึงเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาประเด็น
ดังกล่าวนี้   
 จากปัจจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัย เรื่อง หุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อน
ละม้าย ซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีมีการสืบทอดวิธีการแสดงหุ่นกระบอกกันมาของ    
บรรพบุรุษเป็นเวลาช้านาน ถือได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของการแสดงหุ่นกระบอกของไทย และในส่วนของดนตรี   
รวมไปถึงเพลงประกอบการแสดง ซ่ึงนับได้ว่าเป็นส่วนสําคญัทําให้การแสดงหุ่นกระบอก การดําเนินเรื่องราวของ
การแสดงหุ่นกระบอกได้เหมาะสมกับบทบาทของหุ่นกระบอกแต่ละตัว โดยมุ่งศึกษาวิจัยบทเพลงท่ีใช้ในการ
แสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ในส่วนของรูปแบบลักษณะของเพลง ความสัมพันธ์ของเพลงกับ
บทบาทของหุ่นกระบอก เพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางด้าน
ดนตรีวิทยา ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติไว้สืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางดนตรีที่ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอก 
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของการแสดงหุ่นกระบอก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 งานวิจัยเรื่องหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีผีเสื้อ
สมุทร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบลักษณะของหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย เพ่ือศึกษาลักษณะ

ทางดนตรีท่ีใช้ในการแสดงหุ่นกระบอก และเพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีของการแสดงหุ่นกระบอกคณะ แม่ชะเวง 
อ่อนละม้าย จังหวัดนครสวรรค์ 
 1. ประวัติความเป็นมาและรูปแบบลักษณะของหุ่นกระบอก 
    1.1 ประวัติความเป็นมา 
  หุ่นกระบอกแม่ชะเวง อ่อนละม้าย เป็นหุ่นกระบอกท่ีได้รับมรดกมาจากหุ่นกระบอก        
แม่บุญช่วย เปรมบุญ โดยเริ่มต้นมาจากบรรพบุรุษ คือ หุ่นตาเหน่ง หุ่นกระบอกท่ีเกิดขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ตาเหน่งได้ถ่ายทอดให้กับลูกๆของตาเหน่ง จนถึงแม่ละออง 
และแม่บุญช่วย เปรมบุญ ท่ีเป็นทายาทที่มีศักดิ์เป็นหลาน ผู้สืบทอดหุ่นกระบอกตาเหน่งรุ่นท่ีสาม และอนุรักษ์
รูปแบบและวิธีการเชิดมาเป็นเวลาช้านาน จนมาถึงยุคของ แม่ชะเวง อ่อนละม้าย โดยมีแม่ละอองเป็นผู้สั่งสอน
การเชิดหุ่นกระบอกให้ในระยะแรกๆ แต่ท่ีได้ฝึกท่ีเป็นจริงเป็นจัง และท่ีได้เล่นคู่กันมาตลอด คือ แม่บุญช่วย  
เปรมบุญ เม่ืออายุได้ 20 ปีแม่ชะเวงได้เปลี่ยนชื่อคณะจากคณะหุ่นกระบอกแม่บุญช่วย มาเป็น “หุ่นกระบอก
คณะแม่ชะเวง” ปัจจุบันแม่ชะเวงไม่ได้รับงานแสดงแล้ว แต่มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และ
ต่างจังหวัดเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการสอน ทักษะการแสดงหุ่นกระบอก ซ่ึงเรื่องท่ีใช้สอนส่วนใหญ่
คือเร่ืองพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร เหตุท่ีใช้ตอนนี้เพราะมีความสนุกสนาน มีมุกตลกที่
หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ และเป็นตอนที่ได้รับความนิยมท่ีสุด 

การแสดงหุ่นกระบอกพ้ืนบ้าน เกิดจากการสัมมนาวิชาการในปี พ.ศ.2535คณะหุ่นกระบอกแม่ชะเวง  
อ่อนละม้าย ได้มีโอกาสได้ไปแสดงท่ีศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอัครราชูปถัมภ์มรดกวัฒนธรรมไทย และทางภาครัฐบาลได้
ประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ซ่ึงในงานนี้เองมีผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดงานจึงได้เสนอแนะให้หุ่นกระบอก
ของคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้ายเป็นการแสดงภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน หุ่นกระบอกพ้ืนบ้านไทย  
    1.2 รูปแบบลักษณะหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย  
  ผลการวิจัยหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย พบรูปแบบลักษณะท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ของการแสดงหุ่นกระบอกพ้ืนบ้าน ซ่ึงในรายละเอียดของรูปแบบ และลักษณะของหุ่นกระบอกนั้น
สามารถแบ่งได้ดังนี้  
  ก. รูปแบบลักษณะของตัวหุ่น  
        ลักษณะตัวหุ่นของแม่ชะเวงตัวหุ่นจะใช้วัสดุท่ีทําจากไม้แต่ไม่ทราบชนิดของไม้ แต่เป็น
ไม้ท่ีมีน้ําหนักเบาและรูปร่างของตัวหุ่นจะมีความแตกต่างกันไป เช่น ตัวทศกัณฐ์ ท่ีทําข้ึนมาใหม่ใหญ่กว่าเดิม แต่
ไม่ได้นํามาเชิด เพราะตัวหุ่นท่ีทําขึ้นใหม่ใช้เรซ่ิน ซ่ึงเวลาเชิดจะต้องมีการโขกกันหรือกระทบกันจะทําให้หน้าหุ่น
แตก ส่วนใหญ่ยังคงของเดิมไว้ ส่วนตัวอ่ืนๆก็มีอีกประมาณ 10 กว่าตัว ท่ีได้ว่าจ้างช่างท่ีมีฝีมือ ชื่อนายอู๊ดแกะ
ขึ้นมาใหม่ และเอาของเก่ามาเป็นต้นแบบและบางตัวเป็นการจินตนาการในรูปร่างลักษณะที่ไม่ลอกเลียนแบบใคร 
ถ้าคนดูท่ีไม่เคยดูหุ่นมาก่อนก็จะไม่รู้ว่าตัวหุ่นได้ทําขึ้นมาใหม่ แต่ผู้ชมจะมีความเข้าใจง่ายว่าเป็นตัวอะไร   

      ตัวหุ่นกระบอกของเดิมจะใช้ไม้ไผ่นํามาแกะเป็นตัวหุ่นทุกตัว ส่วนที่เป็นไหล่จะใช้เปลือก
มะพร้าวมาทําเป็นไหล่เจาะเป็นรูตรงกลางใช้ไม้กระบอกเสียบไปที่หัวหุ่น มือใช้ไม้แกะเป็นรูปมือคน ซ่ึงในสว่น
ตรงมือจะแกะไม่เหมือนกัน ตรงท่ีมือท่ีเป็นตัวนางจะแกะมือข้างหนึ่งจะออก แบบท่ากําลังรํา และอีกข้างหนึ่ง
เหยียดตรง ส่วนท่ีเป็นตัวพระมือข้างซ้ายจะเหยียดตรง มือข้างขวาจะกําและมีรูตรงกลางเพ่ือเอาไว้เสียบอาวุธท่ี
ทําจากไม้ไผ่ แล้วจะเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่อง และหุ่นท่ีเป็นตัวประกอบก็จะมีลักษณะที่คล้ายกัน  
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ตาเหน่งปัจจุบันนี้ยังเล่นหุ่นกระบอก สืบเชื้อสายต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบันตาเหน่งมีชีวิตในสมัยในรัชกาลท่ี 5  
เกิดตายเมื่อใดไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชัด  
 หุ่นกระบอกแม่ชะเวง อ่อนละม้าย เป็นหุ่นกระบอกท่ีได้รับการสืบทอดการแสดงมาจากหุ่นกระบอก    
แม่บุญช่วย เปรมบุญ ซ่ึงเป็นผู้สืบทอดการแสดงหุ่นกระบอกรุ่นท่ีสามของหุ่นกระบอกตาเหน่ง ท่ีพัฒนาเป็นการ
แสดงหุ่นกระบอกเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในยุคนั้น ตาเหน่งได้ถ่ายทอดวิชาการแสดงหุ่นกระบอกให้กับลูกและหลานๆ สืบต่อกันมาจนถึง       
แม่ละออง เปรมบุญ และแม่บุญช่วย เปรมบุญ ท่ีเป็นรุ่นหลานได้สืบทอดการแสดงหุ่นกระบอกตาเหน่ง และ
อนุรักษ์รูปแบบและวิธีการเชิดมาเป็นเวลาช้านานจนมาถึงยุคของแม่ชะเวง อ่อนละม้าย โดยแม่ชะเวง อ่อนละม้าย 
ได้เรียนรู้วิธีการแสดงหุ่นกระบอกในระยะแรกจากแม่ละออง เปรมบุญ ต่อมาได้มีโอกาสฝึกการแสดงหุ่นกระบอก
อย่างจริงจังและท่ีได้แสดงหุ่นกระบอกคู่กับแม่บุญช่วย เปรมบุญ มาตลอดจนเกิดความชํานาญและได้สืบทอด
ต่อมา เม่ือแม่ชะเวง อ่อนละม้าย มีอายุได้ 20 ปี ได้เปลี่ยนชื่อคณะหุ่นกระบอกแม่บุญช่วย เปรมบุญ เป็น      
หุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย   
 ปัจจุบันการแสดงหุ่นกระบอกได้รับผลกระทบจากอิทธิของการแสดงอื่นๆ ท่ีมีความทันสมัยกว่าส่งผล
ให้ความนิยมการแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ลดน้อยลงไป ประกอบกับแม่ชะเวง อ่อนละม้าย  
มีอายุท่ีสูงข้ึนทําให้ศักยภาพในการรับงานการแสดงหุ่นกระบอกไม่เหมือนสมัยอดีต จึงไม่ได้รับงานการแสดง    
หุ่นกระบอกแล้วแต่แม่ชะเวง อ่อนละม้าย ยังคงถ่ายทอดการแสดงหุ่นกระบอกในเชิงอนุรักษ์ในระบบการศึกษา  
โดยมีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และต่างจังหวัดเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการสอน ทักษะ
การแสดงหุ่นกระบอก และส่วนสําคัญคือการศึกษาด้านดนตรีประกอบการแสดงหุ่นของแม่ชะเวง อ่อนละม้ายนั้น
ยังไม่มีหน่วยงานหรือนักวิจัยได้ศึกษา ในส่วนนี้จึงเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาประเด็น
ดังกล่าวนี้   
 จากปัจจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัย เรื่อง หุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อน
ละม้าย ซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีมีการสืบทอดวิธีการแสดงหุ่นกระบอกกันมาของ    
บรรพบุรุษเป็นเวลาช้านาน ถือได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของการแสดงหุ่นกระบอกของไทย และในส่วนของดนตรี   
รวมไปถึงเพลงประกอบการแสดง ซ่ึงนับได้ว่าเป็นส่วนสําคญัทําให้การแสดงหุ่นกระบอก การดําเนินเรื่องราวของ
การแสดงหุ่นกระบอกได้เหมาะสมกับบทบาทของหุ่นกระบอกแต่ละตัว โดยมุ่งศึกษาวิจัยบทเพลงท่ีใช้ในการ
แสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ในส่วนของรูปแบบลักษณะของเพลง ความสัมพันธ์ของเพลงกับ
บทบาทของหุ่นกระบอก เพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางด้าน
ดนตรีวิทยา ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติไว้สืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางดนตรีที่ใช้ในการแสดงหุ่นกระบอก 
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของการแสดงหุ่นกระบอก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 งานวิจัยเรื่องหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีผีเสื้อ
สมุทร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบลักษณะของหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย เพ่ือศึกษาลักษณะ

ทางดนตรีท่ีใช้ในการแสดงหุ่นกระบอก และเพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีของการแสดงหุ่นกระบอกคณะ แม่ชะเวง 
อ่อนละม้าย จังหวัดนครสวรรค์ 
 1. ประวัติความเป็นมาและรูปแบบลักษณะของหุ่นกระบอก 
    1.1 ประวัติความเป็นมา 
  หุ่นกระบอกแม่ชะเวง อ่อนละม้าย เป็นหุ่นกระบอกท่ีได้รับมรดกมาจากหุ่นกระบอก        
แม่บุญช่วย เปรมบุญ โดยเริ่มต้นมาจากบรรพบุรุษ คือ หุ่นตาเหน่ง หุ่นกระบอกท่ีเกิดขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตาเหน่งได้ถ่ายทอดให้กับลูกๆของตาเหน่ง จนถึงแม่ละออง 
และแม่บุญช่วย เปรมบุญ ท่ีเป็นทายาทที่มีศักด์ิเป็นหลาน ผู้สืบทอดหุ่นกระบอกตาเหน่งรุ่นท่ีสาม และอนุรักษ์
รูปแบบและวิธีการเชิดมาเป็นเวลาช้านาน จนมาถึงยุคของ แม่ชะเวง อ่อนละม้าย โดยมีแม่ละอองเป็นผู้สั่งสอน
การเชิดหุ่นกระบอกให้ในระยะแรกๆ แต่ท่ีได้ฝึกท่ีเป็นจริงเป็นจัง และท่ีได้เล่นคู่กันมาตลอด คือ แม่บุญช่วย  
เปรมบุญ เม่ืออายุได้ 20 ปีแม่ชะเวงได้เปลี่ยนชื่อคณะจากคณะหุ่นกระบอกแม่บุญช่วย มาเป็น “หุ่นกระบอก
คณะแม่ชะเวง” ปัจจุบันแม่ชะเวงไม่ได้รับงานแสดงแล้ว แต่มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และ
ต่างจังหวัดเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการสอน ทักษะการแสดงหุ่นกระบอก ซ่ึงเรื่องท่ีใช้สอนส่วนใหญ่
คือเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร เหตุท่ีใช้ตอนนี้เพราะมีความสนุกสนาน มีมุกตลกที่
หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ และเป็นตอนที่ได้รับความนิยมท่ีสุด 

การแสดงหุ่นกระบอกพ้ืนบ้าน เกิดจากการสัมมนาวิชาการในปี พ.ศ.2535คณะหุ่นกระบอกแม่ชะเวง  
อ่อนละม้าย ได้มีโอกาสได้ไปแสดงท่ีศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอัครราชูปถัมภ์มรดกวัฒนธรรมไทย และทางภาครัฐบาลได้
ประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ซ่ึงในงานนี้เองมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดงานจึงได้เสนอแนะให้หุ่นกระบอก
ของคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้ายเป็นการแสดงภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน หุ่นกระบอกพ้ืนบ้านไทย  
    1.2 รูปแบบลักษณะหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย  
  ผลการวิจัยหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย พบรูปแบบลักษณะที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของการแสดงหุ่นกระบอกพ้ืนบ้าน ซ่ึงในรายละเอียดของรูปแบบ และลักษณะของหุ่นกระบอกนั้น
สามารถแบ่งได้ดังนี้  
  ก. รูปแบบลักษณะของตัวหุ่น  
        ลักษณะตัวหุ่นของแม่ชะเวงตัวหุ่นจะใช้วัสดุท่ีทําจากไม้แต่ไม่ทราบชนิดของไม้ แต่เป็น
ไม้ท่ีมีน้ําหนักเบาและรูปร่างของตัวหุ่นจะมีความแตกต่างกันไป เช่น ตัวทศกัณฐ์ ท่ีทําข้ึนมาใหม่ใหญ่กว่าเดิม แต่
ไม่ได้นํามาเชิด เพราะตัวหุ่นท่ีทําขึ้นใหม่ใช้เรซ่ิน ซ่ึงเวลาเชิดจะต้องมีการโขกกันหรือกระทบกันจะทําให้หน้าหุ่น
แตก ส่วนใหญ่ยังคงของเดิมไว้ ส่วนตัวอ่ืนๆก็มีอีกประมาณ 10 กว่าตัว ท่ีได้ว่าจ้างช่างท่ีมีฝีมือ ชื่อนายอู๊ดแกะ
ขึ้นมาใหม่ และเอาของเก่ามาเป็นต้นแบบและบางตัวเป็นการจินตนาการในรูปร่างลักษณะที่ไม่ลอกเลียนแบบใคร 
ถ้าคนดูท่ีไม่เคยดูหุ่นมาก่อนก็จะไม่รู้ว่าตัวหุ่นได้ทําขึ้นมาใหม่ แต่ผู้ชมจะมีความเข้าใจง่ายว่าเป็นตัวอะไร   

      ตัวหุ่นกระบอกของเดิมจะใช้ไม้ไผ่นํามาแกะเป็นตัวหุ่นทุกตัว ส่วนที่เป็นไหล่จะใช้เปลือก
มะพร้าวมาทําเป็นไหล่เจาะเป็นรูตรงกลางใช้ไม้กระบอกเสียบไปที่หัวหุ่น มือใช้ไม้แกะเป็นรูปมือคน ซ่ึงในสว่น
ตรงมือจะแกะไม่เหมือนกัน ตรงท่ีมือท่ีเป็นตัวนางจะแกะมือข้างหน่ึงจะออก แบบท่ากําลังรํา และอีกข้างหนึ่ง
เหยียดตรง ส่วนท่ีเป็นตัวพระมือข้างซ้ายจะเหยียดตรง มือข้างขวาจะกําและมีรูตรงกลางเพ่ือเอาไว้เสียบอาวุธท่ี
ทําจากไม้ไผ่ แล้วจะเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่อง และหุ่นท่ีเป็นตัวประกอบก็จะมีลักษณะที่คล้ายกัน  
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        ในส่วนที่เป็นแขนจะใช้ไม่ไผ่เหลาคล้ายไม้ตะเกียบยาวประมาณสามสิบเซนติเมตร   
เสียบเข้ากับมือแล้วใช้ผ้าสีต่างๆมาคลุมเป็นชุดสวมใส่โยงกันจากไหล่ไปจนถึงมือและใช้เป็นท่ีกําบังแขนได้ด้วย 
เวลาเชิดก็จับไม้ท่ีเป็นแขนเชิดบิดไม้ไปมาเป็นท่ารําเวลาเชิด จากการเก็บข้อมูลผู้วิจัยพบว่ามีพัฒนาการเรื่องของ
ตัวหุ่น  ดังนี้  
    พัฒนาการด้านการเขียนสี การพัฒนาในการใช้สีแต่งหน้าหุ่นกระบอกสวยงาม        
แม่ชะเวงจะใช้สีฝุ่นรองพื้นท่ีหน้าของหุ่นแล้วลงสีตามความเหมาะสมของตัวหุ่นและลักษณะของตัวหุ่น ในส่วนที่
เป็นสีดําจะใช้หมึกจีนสีดําระบาย เช่น ท่ีคิ้ว ขนตาหรือเส้นผมที่เป็นสีดํา    

                   พัฒนาการด้านเคร่ืองประดับ การพัฒนาเคร่ืองประดับของตัวหุ่น ตัวหุ่นของแม่ชะเวง
นั้นส่วนหนึ่งเป็นของอายุของหุ่นแต่ละตัวมีอายุเป็นร้อยปี ดังน้ันเครื่องประดับที่เป็นของเดิมแทบจะไม่มีให้เห็น 
และสีท่ีทาทับกันหลายๆ ครั้งจึงทําให้รอยที่แกะเป็นรูปลายต่างๆหายไป แม่ชะเวงจึงจ้างชา่งให้แกะเอาของเก่าที่
มีสีทับกนัออกให้มีความคมชัดมากกว่าเก่า แล้วลงสีใหม่ดูสวยงามกว่าของเดิม 

                   การพัฒนาเคร่ืองแต่งกายของหุ่นกระบอก การพัฒนาเคร่ืองแต่กายของตัวหุ่น เช่น  
เสื้อเดิมที่ติดตัวหุ่นมาต้ังแต่ยังเป็นคณะแม่บุญช่วยเส้ือบางตัวขาดและ สีไม่สดใส แม่ชะเวงได้เปลี่ยนเสื้อให้หุ่น
ใหม่ทุกตัว ส่วนท่ีเป็นตัวพระและตัวนางแม่ชะเวงจะมีการปักเลื่อมใส่เพชร ท่ีมีสีสันสวยงามกว่าเก่า ซ่ึงเวลาไป
กระทบกับแสงไฟจะมีแสงที่แวววาว ส่วนตัวหุ่นท่ีเป็นตัวนางในส่วนที่เป็นผมก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ เช่น หัวมอญก็จะ
เกล้าผมเป็นมวยไว้ด้านข้างปล่อยให้ผมทิ้งตัวลงมาถึงหน้าอกบงบอกถึงชาติพันธ์ุ ส่วนที่เป็นตัวประกอบหรือเป็น
ตัวตลก  ก็จะเขียนหน้าให้ดูตลกไปตามลักษณะของแต่ละตัวหุ่น 
                  การแสดงหุ่นกระบอกของแม่คณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย เป็นการพัฒนาในด้านฉาก 
จากเดิมใช้ผ้าเขียนด้วยสีน้ํามาเป็นภาพจากอิงค์เจท็ มีความสวยงามมากข้ึนภาพเป็นเงาและ สีสันสดใสมากกว่า
ใช้ผ้าเขียน ส่วนทางด้านอื่นๆ เช่น การสร้างตัวหุ่นและลักษณะของตัวหุ่นเพ่ิมข้ึนและการลงสีพ้ืนหน้าตาตัวหุ่น 
เครื่องแต่งกายของตัวหุ่นให้ดูสวยงามมากข้ึน ระบบเครื่องเสียงที่ชัดเจน และการประพันธ์บทเพลงใหม่ท่ีใช้ร้อง
ประกอบการเชิดหุ่นกระบอก  
 2. ลักษณะทางดนตรีท่ีใช้ในการแสดงหุ่นกระบอก 
  การแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้ายนี้ เป็นการแสดงหุ่นกระบอกแบบ
พ้ืนบ้านท่ีได้รับการสบืทอดมาแต่โบราณดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ดังน้ันวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหุ่นนั้น      
เป็นวงปี่พาทย์ผสมกลองตุ๊ก และซออู้ แต่เนื่องจากปัจจัยเรื่องนักดนตรี ปัจจุบันดนตรีประกอบการแสดงหุ่น
กระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย จึงใช้วงปี่พาทย์เป็นวงดนตรีประกอบการแสดงหุ่นกระบอกแทน 
  2.1 ดนตรีประกอบการแสดงหุ่นกระบอก 

          วงดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ใช้วงปี่พาทย์
ในการบรรเลงประกอบการแสดงเป็นวงปี่พาทย์เครื่องห้า คือระนาดเอก ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ กลอง ตะโพนไทย และ
เครื่องประกอบจังหวะ แต่ก่อนในอดีตเครื่องดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบการเชิดหุ่นกระบอก เครื่องดนตรีที่จะ
ขาดไม่ได้เลยคือซออู้ เพราะก่อนท่ีจะทําเชิดหุ่นกระบอกจะต้องต้องร้องเพลงเบิกโรง คือเพลงสังคลา และใช้ซออู้
สีคลอกับคนร้องจนจบเพลง แต่ปัจจุบันได้ขาดหายไป สาเหตุเน่ืองจากวงป่ีพาทย์ไม่มีความสามารถในการสีซออู้  
หรือนักดนตรีให้ตัดเพลงสังคลาออกไปโดยใช้เพลงอ่ืนแทน เช่น เพลงช้าปี่ โอ้ปี่ เพลงปีนตลิ่งนอก แทนเพลง    
สังคลา 
 
 

  2.2 เพลงประกอบการแสดงหุ่นกระบอก  
                                 เพลงประกอบการแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้ายนี้สามารถแบ่งออกได้
เป็นสองประเภท คือ เพลงโหมโรง เพลงประกอบการรับร้อง และเพลงหน้าพาทย์ โดยมีขั้นตอนการบรรเลงดังนี้  
   ก. ก่อนการแสดงหุ่นกระบอกจะเริ่มขึ้นดนตรีจะบรรเลงเพลงโหมโรง ซ่ึงเป็นการ 
น้อมรําลึกถึงพระคุณรัตนตรัยและความเป็นสิริมลคลรวมทั้งเป็นการประกาศให้คนรู้ว่าจะมีการแสดงมหรสพ
อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น การโหมโรงจะเริ่มต้นด้วยเพลง “สาธุการ” และเพลง “ตระสามตัว” ได้แก่                
ตระหญ้าปากคอก ตระปลายพระลักษณ์ และมารละหม่อม แล้วรัวสามลา ท้ังหมดนี้หมายถึงการบูชา          
พระรัตนตรัยเป็นสามคํารบ แล้วจึงออกเพลงหน้าพาทย์อ่ืนๆ ตลอดจนเพลงเกร็ดไปจนถึงเวลาแสดง ซ่ึงเพลง 
โหมโรงนี้มีความหมายโดยนัยดังนี้ 

-เพลงสาธุการ เป็นการนอบน้อมบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
โดยตรง 

-เพลงตระหญ้าปากคอก เป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนท้ังหลาย 
น้อมจิตระลึกถึงพระศากยมุนีบรมโพธิสัตว์ เม่ือทรงลาดฟ่อนหญ้าท้ังแปดของโสตถิยะพราหมณ์ลงยังโคนไม้ศรี
มหาโพธิ์ในกาลก่อนตรัสรู้ 

-เพลงตระปลายพระลักษณ์ เป็นการให้ระลึกถึงการบําเพ็ญเพียรในชาติ 
สุดท้ายของพระศากยมุนี และพระองค์ทรงพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ อันได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

-เพลงตระมารละม่อม คือเม่ือพระศากยมุนีพิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์ 
แล้ว ทําให้มารหรือพญามารทั้งหลายอ่อนกําลังและพ่ายแพ้ไป พระองค์จึงหลุดพ้นเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ว
ประกาศพระธรรมเทศนา 
   เพลงสาธุการเป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้นท่ีมีเนื้อทํานองเป็นสํานวนเพลงประเภท
หน้าทับเฉพาะเพลงสาธุการมีทั้งหมด 54 ประโยคซ่ึง 1 ประโยคเท่ากับทํานองเพลง 1 บรรทัด โดยจําแนก
ทํานองเพลงได้หลายรูปแบบเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของเพลงสาธุการ จากนั้นผู้วิจัยพบว่า เพลงสาธุการมี
ความสอดคล้องกับคาถาสรรเสริญคุณพระรัตนไตร คือพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ มีท้ังหมด 
108 พระคาถา แบ่งออกเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณ 56 สรรเสริญพระธรรมคุณ 38 และบทสรรเสริญ
พระสังฆคุณ 14จากวรรคเพลงสาธุการนั้น จะเห็นได้ถึงความสําคญัของเพลง ซ่ึงรูปแบบการบรรเลงน้ัน ในวรรค
ท่ี 1 ถึง วรรคที่ 36 ถือได้ว่าเป็นท่อนท่ี 1 ส่วน วรรคที่ 37 ถึงวรรคท่ี 64 ถือเป็นท่อนท่ี 2 และกลับไปเล่นท่อนท่ี 
1 วรรคที่ 65 ถึงวรรคท่ี 100 ซ่ึงก็คือวรรคท่ี 1 ถึง 36 แล้วลงมาท่ีท่อนพระเจ้าเปิดโลก ถือเป็นอันจบเพลง
สาธุการ  

ข. เพลงประเภทบรรเลงรับร้อง การแสดงหุ่นกระบอกของแม่ชะเวง ปัจจุบันจะ 
นิยมเล่นเรื่องพระอภัยมณี เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากดนตรีมีความแม่นยํา และเพลงร้องมีไม่มาก  ส่วนใหญ่มีการ
เจรจาติดมุกตลก อีกท้ังเป็นท่ีนิยมของผู้ว่าจ้าง และสามารถสื่อสารกับนักเรียน เม่ือใช้ตอนนี้ไปทําการสอน  
เนื่องจากเป็นวรรณกรรมท่ีสนุกสนาน เยาวชนมีความเข้าใจง่าย เพลงที่ใช้ร้องประกอบ มีดังนี้ เพลงช้าปี่       
(เบิกโรง) เพลงปีนตลิ่งนอก (ไหว้ครู) เพลงพระอภัยพบมัจฉาทํานองเพลงขึ้นพลับพลาเพลงสังขาลา เพลงพระ
อภัยมณีตอนหนีผีเสื้อสมุทร ใช้ ทํานอง เพลงมอญดูดาว เพลงผีเสื้อตามพระอภัยมณี ทํานอง เพลงแขกประเทศ
เพลงพระอภัยตอนหนีผีเสื้อสมุทรขึ้นเขา ทํานอง เพลงภัชชานอกจากเพลงรับร้องเหล่านี้แล้ว จังมีการร้องร่ายกับ
เพลงสังขารา เพ่ือเป็นการดําเนินเรื่องให้กระชับรวมเร็ว  เครื่องดนตรีท่ีใช้มีเพียงเครื่องประกอบจังหวะ  
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        ในส่วนที่เป็นแขนจะใช้ไม่ไผ่เหลาคล้ายไม้ตะเกียบยาวประมาณสามสิบเซนติเมตร   
เสียบเข้ากับมือแล้วใช้ผ้าสีต่างๆมาคลุมเป็นชุดสวมใส่โยงกันจากไหล่ไปจนถึงมือและใช้เป็นท่ีกําบังแขนได้ด้วย 
เวลาเชิดก็จับไม้ท่ีเป็นแขนเชิดบิดไม้ไปมาเป็นท่ารําเวลาเชิด จากการเก็บข้อมูลผู้วิจัยพบว่ามีพัฒนาการเรื่องของ
ตัวหุ่น  ดังน้ี  
    พัฒนาการด้านการเขียนสี การพัฒนาในการใช้สีแต่งหน้าหุ่นกระบอกสวยงาม        
แม่ชะเวงจะใช้สีฝุ่นรองพื้นท่ีหน้าของหุ่นแล้วลงสีตามความเหมาะสมของตัวหุ่นและลักษณะของตัวหุ่น ในส่วนที่
เป็นสีดําจะใช้หมึกจีนสีดําระบาย เช่น ท่ีคิ้ว ขนตาหรือเส้นผมที่เป็นสีดํา    

                   พัฒนาการด้านเคร่ืองประดับ การพัฒนาเคร่ืองประดับของตัวหุ่น ตัวหุ่นของแม่ชะเวง
นั้นส่วนหนึ่งเป็นของอายุของหุ่นแต่ละตัวมีอายุเป็นร้อยปี ดังน้ันเครื่องประดับที่เป็นของเดิมแทบจะไม่มีให้เห็น 
และสีท่ีทาทับกันหลายๆ ครั้งจึงทําให้รอยที่แกะเป็นรูปลายต่างๆหายไป แม่ชะเวงจึงจ้างชา่งให้แกะเอาของเก่าที่
มีสีทับกนัออกให้มีความคมชัดมากกว่าเก่า แล้วลงสีใหม่ดูสวยงามกว่าของเดิม 

                   การพัฒนาเคร่ืองแต่งกายของหุ่นกระบอก การพัฒนาเคร่ืองแต่กายของตัวหุ่น เช่น  
เสื้อเดิมท่ีติดตัวหุ่นมาต้ังแต่ยังเป็นคณะแม่บุญช่วยเส้ือบางตัวขาดและ สีไม่สดใส แม่ชะเวงได้เปลี่ยนเสื้อให้หุ่น
ใหม่ทุกตัว ส่วนท่ีเป็นตัวพระและตัวนางแม่ชะเวงจะมีการปักเลื่อมใส่เพชร ท่ีมีสีสันสวยงามกว่าเก่า ซ่ึงเวลาไป
กระทบกับแสงไฟจะมีแสงท่ีแวววาว ส่วนตัวหุ่นท่ีเป็นตัวนางในส่วนที่เป็นผมก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ เช่น หัวมอญก็จะ
เกล้าผมเป็นมวยไว้ด้านข้างปล่อยให้ผมท้ิงตัวลงมาถึงหน้าอกบงบอกถึงชาติพันธ์ุ ส่วนที่เป็นตัวประกอบหรือเป็น
ตัวตลก  ก็จะเขียนหน้าให้ดูตลกไปตามลักษณะของแต่ละตัวหุ่น 
                  การแสดงหุ่นกระบอกของแม่คณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย เป็นการพัฒนาในด้านฉาก 
จากเดิมใช้ผ้าเขียนด้วยสีน้ํามาเป็นภาพจากอิงค์เจท็ มีความสวยงามมากข้ึนภาพเป็นเงาและ สีสันสดใสมากกว่า
ใช้ผ้าเขียน ส่วนทางด้านอื่นๆ เช่น การสร้างตัวหุ่นและลักษณะของตัวหุ่นเพ่ิมขึ้นและการลงสีพ้ืนหน้าตาตัวหุ่น 
เครื่องแต่งกายของตัวหุ่นให้ดูสวยงามมากข้ึน ระบบเครื่องเสียงที่ชัดเจน และการประพันธ์บทเพลงใหม่ท่ีใช้ร้อง
ประกอบการเชิดหุ่นกระบอก  
 2. ลักษณะทางดนตรีท่ีใช้ในการแสดงหุ่นกระบอก 
  การแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้ายนี้ เป็นการแสดงหุ่นกระบอกแบบ
พ้ืนบ้านท่ีได้รับการสบืทอดมาแต่โบราณดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ดังนั้นวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหุ่นนั้น      
เป็นวงปี่พาทย์ผสมกลองตุ๊ก และซออู้ แต่เน่ืองจากปัจจัยเรื่องนักดนตรี ปัจจุบันดนตรีประกอบการแสดงหุ่น
กระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย จึงใช้วงปี่พาทย์เป็นวงดนตรีประกอบการแสดงหุ่นกระบอกแทน 
  2.1 ดนตรีประกอบการแสดงหุ่นกระบอก 

          วงดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ใช้วงปี่พาทย์
ในการบรรเลงประกอบการแสดงเป็นวงปี่พาทย์เครื่องห้า คือระนาดเอก ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ กลอง ตะโพนไทย และ
เครื่องประกอบจังหวะ แต่ก่อนในอดีตเครื่องดนตรีท่ีใช้บรรเลงประกอบการเชิดหุ่นกระบอก เครื่องดนตรีที่จะ
ขาดไม่ได้เลยคือซออู้ เพราะก่อนท่ีจะทําเชิดหุ่นกระบอกจะต้องต้องร้องเพลงเบิกโรง คือเพลงสังคลา และใช้ซออู้
สีคลอกับคนร้องจนจบเพลง แต่ปัจจุบันได้ขาดหายไป สาเหตุเนื่องจากวงป่ีพาทย์ไม่มีความสามารถในการสีซออู้  
หรือนักดนตรีให้ตัดเพลงสังคลาออกไปโดยใช้เพลงอ่ืนแทน เช่น เพลงช้าปี่ โอ้ปี่ เพลงปีนตลิ่งนอก แทนเพลง    
สังคลา 
 
 

  2.2 เพลงประกอบการแสดงหุ่นกระบอก  
                                 เพลงประกอบการแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้ายนี้สามารถแบ่งออกได้
เป็นสองประเภท คือ เพลงโหมโรง เพลงประกอบการรับร้อง และเพลงหน้าพาทย์ โดยมีขั้นตอนการบรรเลงดังนี้  
   ก. ก่อนการแสดงหุ่นกระบอกจะเริ่มข้ึนดนตรีจะบรรเลงเพลงโหมโรง ซ่ึงเป็นการ 
น้อมรําลึกถึงพระคุณรัตนตรัยและความเป็นสิริมลคลรวมทั้งเป็นการประกาศให้คนรู้ว่าจะมีการแสดงมหรสพ
อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น การโหมโรงจะเริ่มต้นด้วยเพลง “สาธุการ” และเพลง “ตระสามตัว” ได้แก่                
ตระหญ้าปากคอก ตระปลายพระลักษณ์ และมารละหม่อม แล้วรัวสามลา ท้ังหมดนี้หมายถึงการบูชา          
พระรัตนตรัยเป็นสามคํารบ แล้วจึงออกเพลงหน้าพาทย์อ่ืนๆ ตลอดจนเพลงเกร็ดไปจนถึงเวลาแสดง ซ่ึงเพลง 
โหมโรงนี้มีความหมายโดยนัยดังนี้ 

-เพลงสาธุการ เป็นการนอบน้อมบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
โดยตรง 

-เพลงตระหญ้าปากคอก เป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนท้ังหลาย 
น้อมจิตระลึกถึงพระศากยมุนีบรมโพธิสัตว์ เม่ือทรงลาดฟ่อนหญ้าท้ังแปดของโสตถิยะพราหมณ์ลงยังโคนไม้ศรี
มหาโพธิ์ในกาลก่อนตรัสรู้ 

-เพลงตระปลายพระลักษณ์ เป็นการให้ระลึกถึงการบําเพ็ญเพียรในชาติ 
สุดท้ายของพระศากยมุนี และพระองค์ทรงพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ อันได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

-เพลงตระมารละม่อม คือเม่ือพระศากยมุนีพิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์ 
แล้ว ทําให้มารหรือพญามารทั้งหลายอ่อนกําลังและพ่ายแพ้ไป พระองค์จึงหลุดพ้นเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ว
ประกาศพระธรรมเทศนา 
   เพลงสาธุการเป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้นท่ีมีเน้ือทํานองเป็นสํานวนเพลงประเภท
หน้าทับเฉพาะเพลงสาธุการมีทั้งหมด 54 ประโยคซ่ึง 1 ประโยคเท่ากับทํานองเพลง 1 บรรทัด โดยจําแนก
ทํานองเพลงได้หลายรูปแบบเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของเพลงสาธุการ จากนั้นผู้วิจัยพบว่า เพลงสาธุการมี
ความสอดคล้องกับคาถาสรรเสริญคุณพระรัตนไตร คือพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ มีท้ังหมด 
108 พระคาถา แบ่งออกเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณ 56 สรรเสริญพระธรรมคุณ 38 และบทสรรเสริญ
พระสังฆคุณ 14จากวรรคเพลงสาธุการนั้น จะเห็นได้ถึงความสําคญัของเพลง ซ่ึงรูปแบบการบรรเลงน้ัน ในวรรค
ท่ี 1 ถึง วรรคที่ 36 ถือได้ว่าเป็นท่อนท่ี 1 ส่วน วรรคที่ 37 ถึงวรรคท่ี 64 ถือเป็นท่อนท่ี 2 และกลับไปเล่นท่อนท่ี 
1 วรรคที่ 65 ถึงวรรคท่ี 100 ซ่ึงก็คือวรรคที่ 1 ถึง 36 แล้วลงมาท่ีท่อนพระเจ้าเปิดโลก ถือเป็นอันจบเพลง
สาธุการ  

ข. เพลงประเภทบรรเลงรับร้อง การแสดงหุ่นกระบอกของแม่ชะเวง ปัจจุบันจะ 
นิยมเล่นเรื่องพระอภัยมณี เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากดนตรีมีความแม่นยํา และเพลงร้องมีไม่มาก  ส่วนใหญ่มีการ
เจรจาติดมุกตลก อีกทั้งเป็นท่ีนิยมของผู้ว่าจ้าง และสามารถสื่อสารกับนักเรียน เม่ือใช้ตอนนี้ไปทําการสอน  
เนื่องจากเป็นวรรณกรรมท่ีสนุกสนาน เยาวชนมีความเข้าใจง่าย เพลงที่ใช้ร้องประกอบ มีดังน้ี เพลงช้าปี่       
(เบิกโรง) เพลงปีนตลิ่งนอก (ไหว้ครู) เพลงพระอภัยพบมัจฉาทํานองเพลงขึ้นพลับพลาเพลงสังขาลา เพลงพระ
อภัยมณีตอนหนีผีเสื้อสมุทร ใช้ ทํานอง เพลงมอญดูดาว เพลงผีเสื้อตามพระอภัยมณี ทํานอง เพลงแขกประเทศ
เพลงพระอภัยตอนหนีผีเสื้อสมุทรขึ้นเขา ทํานอง เพลงภัชชานอกจากเพลงรับร้องเหล่าน้ีแล้ว จังมีการร้องร่ายกับ
เพลงสังขารา เพ่ือเป็นการดําเนินเรื่องให้กระชับรวมเร็ว  เครื่องดนตรีท่ีใช้มีเพียงเครื่องประกอบจังหวะ  
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   ค. เพลงหน้าพาทย์  ส่วนมากแล้วเพลงประเภทบรรเลงล้วนนี้  จะเป็นเพลงหน้า
พาทย์ท่ีใช้ประกอบกิริยาของตัวหุ่น อาทิ 
           - เพลงเข้าม่าน ประกอบการเดินเข้าฉากในระยะใกล้ๆ ของหุ่นตัวเอก 
            - เพลงเสมอ ประกอบการไปมาในระยะใกล้ๆ 
            - เพลงเชิด ประกอบการไป มาในระยะไกลๆ และใช้ในการต่อสู้ 
            - เพลงตระนิมิตร ประกอบการแปลงกายของตัวหุ่นท่ีเป็นตัวเอกๆ 
            - เพลงชุบ ประกอบการเดินของนางกํานัล  
    - เพลงโลม ประกอบการโลมเล้าเกี้ยวพาระหว่างตัวหุ่นท่ีเป็นตัวเอก  
                                                  มักต่อด้วยเพลงตระนอน 
            - เพลงตระนอน ใช้สําหรับหุ่นตัวเอกเม่ือจะเข้านอน 
            - เพลงโอด ประกอบการเศร้าโศกเสียใจ 
            - เพลงโล้ ประกอบการเดินทางทางนํ้า 
            - เชิดฉ่ิง ประกอบการเดินทาง 
            - เชิดกลอง บรรเลงต่อจากเพลงเชิดฉิ่ง 
            - เพลงรัวต่างๆ ประกอบการแผลงอิทธิฤทธิ์ หรือแปลงตัวอย่างรวบรัด 
            - เพลงกราวนอก ประกอบการยกทัพตรวจพลของกระบวนทัพฝ่าย 
                                                  มนุษย์ 
            - เพลงกราวใน ประกอบการยกทัพตรวจพลของกระบวนทัพฝ่ายยักษ์ 
            - เพลงแผละ ประกอบการเดินทางทางอากาศ 
   ในส่วนของเพลงหน้าพาทย์นี้ เพลงเชิดถือเป็นเพลงที่มีส่วนสําคัญเนื่องจากมีการ
บรรเลงอยู่ทุกช่วงของการแสดงหุ่นกระบอก ไม่ว่าจะเป็นตอนแสดงอากัปกิริยาของตัวหุ่นท่ีจะเดินทางไปมา หรือ
แม้นกระท้ังการสู้รบ ก็จะบรรเลงเพลงเชิดเป็นส่วนใหญ่  
 3. บทบาทหน้าที่  
  บทบาทหน้าที่ของหุ่นกระบอก แม่ชะเวง อ่อนละม้าย มีบทบาทหน้าท่ีต่อสังคม ในสองทาง  
คือการออกแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหุ่นพ้ืนบ้านตามงานต่างๆ ส่วนประการหน่ึงเป็นบทบาทต่อสถานศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันใกล้เคียง ในส่วนนี้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงหุ่นกระบอก
พ้ืนบ้าน ซ่ึงท้ังสองส่วนเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนศิลปะการแสดงหุ่นพ้ืนบ้าน   
 

สรุปผลการวิจัย   
 โดยการวิจัยในคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และแผ่นบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรณีศึกษาเรื่องหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง     
อ่อนละม้าย ผลของการวิจัย ประวัติความเป็นมาเป็นหุ่นกระบอกท่ีได้รับมรดกมาจากหุ่นกระบอกแม่บุญช่วย 
เปรมบุญ  โดยเริ่มต้นมาจากบรรพบุรุษ คือ หุ่นตาเหน่ง หุ่นกระบอกที่เกิดข้ึนในรัชสมัย รัชกาลท่ี 5 จนมาถึง   
ยุคของแม่ชะเวง  อ่อนละม้าย  ซ่ึงเรื่องท่ีใช้สอนส่วนใหญ่คือเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร  
เหตุท่ีใช้ตอนนี้เพราะมีความสนุกสนาน มีมุขตลกที่หลากหลาย  ไม่น่าเบื่อ และเป็นตอนท่ีได้รับความนิยมท่ีสุด
ลักษณะทางดนตรี วงดนตรีที่ใช้คือวงป่ีพาทย์ มีซออู้ผสมเพื่อใช้บรรเลงเพลงสังขารา ส่วนเพลงที่ใช้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มคือเพลงโหมโรง  เพลงประกอบการรับร้อง และเพลงหน้าพาทย์ บทบาทหน้าท่ีต่อสังคม         
ในสองทาง  คือการออกแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหุ่นพ้ืนบ้านตามงานต่างๆ  ส่วนประการณ์หนึ่งเป็นบทบาท

ต่อสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันใกล้เคียง ในส่วนนี้เพ่ือนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดง
หุ่นกระบอกพ้ืนบ้าน  ซ่ึงท้ังสองส่วนเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนศิลปะการแสดงหุ่นพ้ืนบ้าน 
 

อภิปรายผลการวิจัย    
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีประเด็นต่างๆ สามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้  
 1. ประวัติความเป็นมา และรูปแบบลักษณะหุ่นกระบอกแม่ชะเวง อ่อนละม้าย มีจุดเร่ิมต้นจากการ
แสดงเพื่อความสนุกสนาน เร่ิมต้นเพียงนําหัวมันสําปะหลังมาแกะเป็นหัวหุ่นกระบอกโดยตาเหน่ง แล้วพัฒนามา
เป็นอาชีพ สืบทอดกันมาจนถึงแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ความเป็นหุ่นกระบอกพ้ืนบ้าน ลักษณะการเล่น ตัวหุ่น  
การดาํเนินเรื่อง เหล่านี้ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน กล่าวคือการแสดงเน้นความสนุก ดําเนิน
เร่ืองเร็วกระชับ ถึงแม้สังคมจะเปล่ียนแปลงมาหลายชั่วคน แต่ศิลปะการแสดงหุ่นพ้ืนบ้านยังคงมีหน้าท่ีรับใช้
สังคมไม่เปลี่ยนแปลง ดังผ่องพันธ์ุ มณีรัตน์ (2521) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กล่าวคือสังคมมีความ
เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ปัจจัยที่ทําให้วัฒนธรรมยังคงอยู่ คือการอนุรักษ์รูปแบบเดิมๆ หรือพัฒนาบ้าง
เล็กน้อยเพ่ือตอบสนองสังคม ซ่ึงผู้วิจัยพบว่า สังคมเปล่ียนแปลง แต่การแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวงมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงน้อยนิดเท่านั้น แต่ยังคงอัตลักษณ์การแสดงหุ่นไว้ได้อย่างมีคุณค่า  
 2. ลักษณะทางดนตรีท่ีใช้ในการแสดงหุ่นกระบอก ถูกผูกโยงกับความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้านศิลปะวัฒนธรรม กล่าวคือมีการใช้ดนตรีในการประกอบพิธีหรือเป็นสือในการไหว้ครูก่อนการแสดง ส่วนใน
ด้านภูมิปัญญาใช้ดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงในการขับร้องและบรรเลงประกอบการแสดง ซ่ึง วิชิต       
นันทสุวรรณ (2528) ได้กล่าวไว้ในเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน 3 ลักษณะ คือ 1) ภูมิปัญญาจากการใช้ชีวิตใน
ธรรมชาติ 2) ภูมิปัญญาจากประสบการณ์อยู่ร่วมกันภูมิปัญญาเหล่านี้มีพฤติกรรมตามแบบแผนของสังคม        
3) ภูมิปัญญาจากประสบการณ์เฉพาะด้าน โดยในข้อท่ีสาม ประสบการณ์ของแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ได้สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษในด้านดนตรี ประกอบกับประสบการณ์ทําให้เกิดลักษณะทางดนตรีที่ปรากฏ 
    3. บทบาทหน้าท่ีของการแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย จังหวัดนครสวรรค์  มี
บทบาทต่อสังคมสองส่วน คือ ส่วนรับใช้สังคมในการแสดงตามงานต่างๆ ของจังหวัดหรือตามท่ีเจ้าภาพว่าจ้างไป
แสดง ซ่ึงในส่วนนี้ปัจจุบันมีน้อยมากเหตุเพราะอายุของแม่ชะเวง อ่อนละม้ายสูงขึ้น ทําให้การรับงานดังกล่าวต้อง
หยุดไป ในส่วนท่ีสองคือการรับใช้ในสถานศึกษาท้ังตามโรงเรียน และระดับอุดมศึกษในจังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดต่างๆ ซ่ึงในส่วนที่สองนี้เป็นบทบาทสําคัญในการสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกพ้ืนบ้าน
ไว้ได้ท้ังเชิงปฏิบัติ และเชิงวิชาการ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526, หน้า 20) ให้ความหมายไว้ว่า การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการริเร่ิม การพิจารณาการตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ   
ซ่ึงหุ่นกระบอกแม่ชะเวง อ่อนละม้ายได้คุ้มครองโดยชุมชน ในองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลเมือง
นครสวรรค์ ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527, หน้า 1-5) ให้ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตน ในการจัดการและควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากร 
เพ่ือประโยชน์อย่างสมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชกิ โดยการมีส่วนร่วมนั้น ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา  
ซ่ึงหุ่นกระบอกของแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ประชาชนจึงร่วมกันผลักดันให้เข้าไปอยู่ใน
ระบบการศึกษามากขึ้น  
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   ค. เพลงหน้าพาทย์  ส่วนมากแล้วเพลงประเภทบรรเลงล้วนนี้  จะเป็นเพลงหน้า
พาทย์ท่ีใช้ประกอบกิริยาของตัวหุ่น อาทิ 
           - เพลงเข้าม่าน ประกอบการเดินเข้าฉากในระยะใกล้ๆ ของหุ่นตัวเอก 
            - เพลงเสมอ ประกอบการไปมาในระยะใกล้ๆ 
            - เพลงเชิด ประกอบการไป มาในระยะไกลๆ และใช้ในการต่อสู้ 
            - เพลงตระนิมิตร ประกอบการแปลงกายของตัวหุ่นท่ีเป็นตัวเอกๆ 
            - เพลงชุบ ประกอบการเดินของนางกํานัล  
    - เพลงโลม ประกอบการโลมเล้าเกี้ยวพาระหว่างตัวหุ่นท่ีเป็นตัวเอก  
                                                  มักต่อด้วยเพลงตระนอน 
            - เพลงตระนอน ใช้สําหรับหุ่นตัวเอกเม่ือจะเข้านอน 
            - เพลงโอด ประกอบการเศร้าโศกเสียใจ 
            - เพลงโล้ ประกอบการเดินทางทางนํ้า 
            - เชิดฉิ่ง ประกอบการเดินทาง 
            - เชิดกลอง บรรเลงต่อจากเพลงเชิดฉ่ิง 
            - เพลงรัวต่างๆ ประกอบการแผลงอิทธิฤทธิ์ หรือแปลงตัวอย่างรวบรัด 
            - เพลงกราวนอก ประกอบการยกทัพตรวจพลของกระบวนทัพฝ่าย 
                                                  มนุษย์ 
            - เพลงกราวใน ประกอบการยกทัพตรวจพลของกระบวนทัพฝ่ายยักษ์ 
            - เพลงแผละ ประกอบการเดินทางทางอากาศ 
   ในส่วนของเพลงหน้าพาทย์นี้ เพลงเชิดถือเป็นเพลงที่มีส่วนสําคัญเนื่องจากมีการ
บรรเลงอยู่ทุกช่วงของการแสดงหุ่นกระบอก ไม่ว่าจะเป็นตอนแสดงอากัปกิริยาของตัวหุ่นท่ีจะเดินทางไปมา หรือ
แม้นกระท้ังการสู้รบ ก็จะบรรเลงเพลงเชิดเป็นส่วนใหญ่  
 3. บทบาทหน้าท่ี  
  บทบาทหน้าท่ีของหุ่นกระบอก แม่ชะเวง อ่อนละม้าย มีบทบาทหน้าท่ีต่อสังคม ในสองทาง  
คือการออกแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหุ่นพ้ืนบ้านตามงานต่างๆ ส่วนประการหน่ึงเป็นบทบาทต่อสถานศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันใกล้เคียง ในส่วนนี้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงหุ่นกระบอก
พ้ืนบ้าน ซ่ึงท้ังสองส่วนเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนศิลปะการแสดงหุ่นพ้ืนบ้าน   
 

สรุปผลการวิจัย   
 โดยการวิจัยในคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และแผ่นบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรณีศึกษาเรื่องหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง     
อ่อนละม้าย ผลของการวิจัย ประวัติความเป็นมาเป็นหุ่นกระบอกท่ีได้รับมรดกมาจากหุ่นกระบอกแม่บุญช่วย 
เปรมบุญ  โดยเริ่มต้นมาจากบรรพบุรุษ คือ หุ่นตาเหน่ง หุ่นกระบอกที่เกิดข้ึนในรัชสมัย รัชกาลที่ 5 จนมาถึง   
ยุคของแม่ชะเวง  อ่อนละม้าย  ซ่ึงเรื่องท่ีใช้สอนส่วนใหญ่คือเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร  
เหตุท่ีใช้ตอนนี้เพราะมีความสนุกสนาน มีมุขตลกท่ีหลากหลาย  ไม่น่าเบื่อ และเป็นตอนท่ีได้รับความนิยมท่ีสุด
ลักษณะทางดนตรี วงดนตรีที่ใช้คือวงป่ีพาทย์ มีซออู้ผสมเพื่อใช้บรรเลงเพลงสังขารา ส่วนเพลงที่ใช้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มคือเพลงโหมโรง  เพลงประกอบการรับร้อง และเพลงหน้าพาทย์ บทบาทหน้าท่ีต่อสังคม         
ในสองทาง  คือการออกแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหุ่นพ้ืนบ้านตามงานต่างๆ  ส่วนประการณ์หนึ่งเป็นบทบาท

ต่อสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันใกล้เคียง ในส่วนนี้เพ่ือนเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดง
หุ่นกระบอกพ้ืนบ้าน  ซ่ึงท้ังสองส่วนเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนศิลปะการแสดงหุ่นพ้ืนบ้าน 
 

อภิปรายผลการวิจัย    
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีประเด็นต่างๆ สามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้  
 1. ประวัติความเป็นมา และรูปแบบลักษณะหุ่นกระบอกแม่ชะเวง อ่อนละม้าย มีจุดเร่ิมต้นจากการ
แสดงเพื่อความสนุกสนาน เริ่มต้นเพียงนําหัวมันสําปะหลังมาแกะเป็นหัวหุ่นกระบอกโดยตาเหน่ง แล้วพัฒนามา
เป็นอาชีพ สืบทอดกันมาจนถึงแม่ชะเวง อ่อนละม้าย ความเป็นหุ่นกระบอกพื้นบ้าน ลักษณะการเล่น ตัวหุ่น  
การดําเนินเรื่อง เหล่านี้ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน กล่าวคือการแสดงเน้นความสนุก ดําเนิน
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
    การศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหุ่นกระบอกคณะแม่ชะเวง อ่อนละม้าย จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
เพียงการศึกษาเฉพาะประวัติความเป็นมา รูปแบบลักษณะ องค์ประกอบทางดนตรี และบทบาทหน้าท่ีโดย
สามารถนํากรอบแนวความคิดและแนวทางการศึกษาไปปรับใช้กับการศึกษาในด้านอื่น อาทิด้านการศึกษา
พัฒนาการ ด้านการเคล่ือนทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังสามารถศึกษารูปแบบเดียวกันในจังหวัดอ่ืนๆ หรือคณะอ่ืนๆ 
ท่ีผู้วิจัยสนใจได้อีกมากมาย 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
    การศึกษาคร้ังนี้จะสามารถเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรม และเป็นหลักฐานทางความคิดท่ีจะสามารถ
ขยายผลต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลป์ และ เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีของ
การแสดงแมงตับเต่าท่ีมีต่อชาวตําบลบ้านโสก เป็นการศึกษาทางมานุษยวิทยาการดนตรี ใช้ระเบียบวิจัย        
เชิงคุณภาพโดยการรวบรวมข้อมูลภาคสนามเป็นหลักจากการสัมภาษณ์และการสังเกต รวมท้ังการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารแล้วจึงนําผลการศึกษาเรียบเรียงเชิงพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า แมงตับเต่าคณะ          
บ้านโสกศิลป์ ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยนางเตือนใจ สิงห์นนท์ได้นํารูปแบบและบทแสดงมาจากคณะของนาย
สมภาร ราชอาจลักษณะทางดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า พบว่า มีการใช้เครื่องดนตรีไทยผสมเครื่อง
ดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน เพลงที่ใช้ประกอบด้วยเพลงโหมโรง เพลงออกระบํา เพลงนางนาค เพลงสร้อยตัด เพลงเชิด 
และเพลงลําแคน มีลักษณะเป็นเพลงท่อนเดียว สามารถบรรเลงซ้ําท่อนได้หลายคร้ัง รูปแบบทํานองเพลงมี 2 
แบบ คือ ทํานองช้า อัตราจังหวะสองชั้น ได้แก่ เพลงออกระบํา เพลงนางนาค และเพลงสร้อยสนตัด และเพลง
เร็ว อัตราจังหวะชั้นเดียว ได้แก่ เพลงลําแคน และเพลงเชิด การแสดงแมงตับเต่า คณะบ้านโสกศิลปมี์บทบาท
หน้าท่ีด้านความบันเทิง ด้านความสามัคคี และด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านโสก อําเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

คําสําคัญ : แมงตับเต่า / บ้านโสก /  โสกศิลป์ / ออกระบํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 **อาจารย์ประจําสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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