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คํานํา 

 
 การจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กระทรวงวัฒนธรรม  เปนการจัดการศึกษา

เฉพาะดานนาฏศิลป  ดนตรีและชางศิลป  ในสวนของการศึกษาดานนาฏศิลปไทยนั้นจําเปนตองมี

ครุภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับใชในการเรียนการสอน  การฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนการ

เรียนรูของนักศึกษา  ตลอดจนงานการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติ  สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดมาตรฐานครุภัณฑ  จึงไดจัดทําบรรณาธิการตนฉบับ

มาตรฐานครุภัณฑเครื่องแตงกายนาฏศิลป เพื่อเปนมาตรฐานสําหรับคณะวิชาที่เกี่ยวของและ

สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดของสถาบัน ถือปฏิบัติในแนวทางที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  ประกอบดวย 

มาตรฐานเครื่องแตงกายโขน-ละคร  ศิราภรณ  อุปกรณประกอบการแสดง  และชุดเบ็ดเตล็ดตางๆ  
 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ขอขอบคุณคณะวิทยากร  ผูเชี่ยวชาญและคณะทํางานทุกทานที่มี

สวนรวมในการจัดทําบรรณาธิการตนฉบับเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี   และหวังเปนอยางยิ่งวา

มาตรฐานครุภัณฑเครื่องแตงกายนาฏศิลป  จะเปนประโยชนตอการศึกษาและผูที่สนใจ ตลอดจน

หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 
 

 (นายกมล    สุวุฒโฑ)   

   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป 
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มาตรฐานเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย  หมวดโขน-ละคร
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ชุดมีลายปก

.................................................................................................................... 
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ยาว……................................................................................................. 
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ยอด).............................................................................. 
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ชุดพระเจากรุงจีน
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ชุดกามนี

.................................................................................................................. 

๔๕ 

ชุดโจเปยว
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.............................................................................................................. 
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๔๙ 
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๖๖ 

ศีรษะทศกัณฐ (หนาทองและเขียว) 
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ศีรษะสหัสสะเดชะ ๖๗ 
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ศีรษะเทพเจายักษ  ลิง (โลน) 
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๖๘ 

ศีรษะกุมภกรรณ หรือ มูลพลมั

.................................................................................. 

๖๘ 
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มาตรฐานเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย  หมวดอุปกรณการแสดง
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................................................................................................................ 
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๗๓ 
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.................................................................................................................. 

๗๓ 

แกวเมขลา

............................................................................................................. 

๗๓ 

ฉากลับแล

.............................................................................................................. 

๗๓ 
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............................................................................................. 

๗๓ 

อุบะ ดอกไมทดั
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๗๓ 

ธงนาํทัพ ยักษ ลิง จีน พมา ลาว ไทย หรือ ชาติอ่ืน ๆ ที่เปนแบบเขียนลาย
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๗๓ 
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โรงพิธพีรอมหลังคาและฉัตร แดง ดํา เขียว ขาว

........................................................... 

๗๕ 

เตียงแดงใหญแกะลายปดทองคําเปลว 
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.......................................................................................................... 
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............................................................................................................ 
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.............................................................................................. 
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มาตรฐานเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทยหมวดเบ็ดเตล็ด
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.......................................................................................................... 

๗๙ 
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ชุดระบําสุโขทยั
......................................................................................................... 
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ชุดศรีชยสิงห
............................................................................................................ 

๘๒ 

ชุดพนมรุง
................................................................................................................ 
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ชุดมีลายปก 
๑. ชุดพระแขนยาว 
 

 

 
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางดี.....(สีของตัวโขน-ละครที่จะสราง) ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูป

คอกลมแขนยาว ผาหนาตลอด ตอเปาใตรักแร  ตัวเสื้อยาว ๒๗ นิว้ รอบตัว
กวาง ๔๘นิ้ว แผนหลังปกลายเต็ม ดานกวาง ๑๘ นิ้ว ดานยาวกลางหลัง 
๒๑ นิ้ว ดานหนาแบงลาย ๒ ขางยาว ๒๓ นิ้ว ปกลายเต็มดานกวาง ๙.๕ นิ้ว 
กลางหนายาว ๒๓ นิ้ว แขนยาว ๒๔ นิ้ว ปกลาย ๒๑ นิ้ว  รอบวงแขน ๒๐  
ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรงตลอด  ชายเสื้อและแขน (ตามลายที่
กําหนด) นิ้วซบัในดวยผาโทเรอยางดี สี ....(สีผาตวน)    

๒) กรองคอ-อินทรธน ูใชผาตวนอยางดีสี....(สีผานุง) กรองคอมีขนาดรอบวงใน
กวาง ๑๘ นิว้ ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายทีก่ําหนด)   ซับใน
ดวยผาโทเรอยางดี สี .... (สีผาตวน) ปลายอนิทรธนูติดพูสีเงนิ/ ทอง 

 ๓) หอยหนา-เจียระบาด ใชผาตวน สี ..... (สีเสื้อ/ ขลบิดวยสีผานุง)            
เจียระบาดตัดเปนชายไหว-ชายแครง กวาง ๗ นิว้ ยาว ๒๑ นิว้  ปกหนนุลาย
กนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง เตม็หนาผา ตรงชายติดครุยดวยดิ้นเงนิ ขนาด ๑.๕ นิว้     
หอยหนากวาง ๑๐ นิว้ ยาว ๒๑ นิว้ ตรงกลางมีสุวรรณกระถอบใชผาตาดสีทองปก
หนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง  ตรงชายติดครุยดวยดิน้เงนิ ขนาด ๑.๕ นิว้ ซับ
ในดวยผาโทเรอยางด ีสี .... (สีเสื้อ) มีกระเปาติดซิบที่ซับใน 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวนอยางด ีสี .... (สีเสื้อ/ ขลิบดวยสีผานุง) กวาง ๘ นิว้ ปก
ลาย ๗ นิว้  ยาว ๕๕ นิ้ว ปกลาย ๔๔ นิ้ว โคงตามรูปเอว ปกหนุนลายกนก 
ดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง ซับในดวยผาโทเรอยางด ีสี.... (สีเสื้อ) 

๕) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี สี.... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปา
ผาตามยาว ๖ นิว้ รอบเอว ๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิว้ จาก
เอวถึงเปา ๒๒ นิ้ว ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง 
๑๗ นิ้ว เปากวาง ๑๐ นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม   ชายกางเกงใชผาตวนอยางด ีสี .... 
(สีเสื้อ) คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวนส ี... (สี ผานุง) ปลายเชงิงอน 
ปกหนนุลายกนกดวยดิน้ขอ-ด้ินโปรง (ตามลายทีก่าํหนด) ซับในชายกางเกงดวย
ผาโทเรอยางดีสี .... (สีเสื้อ) พรอมผาพอกเปนผาลายขนาดมาตรฐาน กวาง 
๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) ผานุง   ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิ้ว มีเชงิ ๒ ขาง สี ... (สีตัวโขน-
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ละครที่จะสราง) พรอมผาคาดเอวสีขาวกวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕๐ เมตร ๒ ผืน 
๗) สไบกรองเฉพาะ 
 ๗.๑ ชุดพระราม, พระลกัษมณ เปนตาขายโปรงสทีอง กวาง ๗ นิว้ ยาว ๓

เมตร ชุดละ ๑ ผืน ตรงชายติดครุยดวยดิ้นเงิน ขนาด ๑.๕ นิว้ 
 ๗.๒ ชุดพระอิศวร เปนสไบตาขายโปรงสทีอง กวาง ตาขายโปรงสีทอง กวาง 

๗ นิว้ ยาว ๓ เมตร ชุดละ ๑ ผืน ตรงชายตดิครุยดวยดิ้นเงิน ยาว ๑.๕ นิ้ว 
๘) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเลกวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ นิว้ 

พับปากถุง ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชอืกไนลอนนิ่มเพื่อรูด 
กลางถุงเย็บคาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิ้ว จํานวน ๑ ใบ/ ชุด 

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๙) ทับทรวงพรอมสาย เปนโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง 

สายทาํดวยโลหะชุบเงนิ ขนาด ๑ เซนตเิมตร รองดวยผากาํมะหยี่สีดํา ตรงกลาง
ฝงเพชร ตอเปนเสนยาว ๒๘ นิ้ว  

๑๐) สังวาล ใชเพชร ๖ แถวเฉียง สายสังวาลถักใสหนามเตยฝงเพชรเทียม รองดวย
ผากํามะหยี่ สีดํา มีตาบทิศประจํายามทาํดวยโลหะชุบเงิน ลอมเพชรตรงกลาง
ฝงพลอยสีแดง สายยาว ๕๓ นิว้ 

๑๑) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอย
สีแดง สายมาตรฐานยาวพิเศษ 

๑๒) กําไลขอมือ เปนกําไลแผง ทําดวยโลหะชุบเงิน ฝงเพชร ๖ แถว รอบขอมือ 
๑๐ นิ้ว จํานวน ๑ คู/ ชุด 

๑๓) กําไลขอเทา ทําดวยโลหะ หัวบวั ชุบทองเงามนั ๑ คู/ ชดุ  
๑๔) ปะวะหล่ํา ทาํดวยลกูปดสีและโลหะชุบทอง (ลูกปดเงินลายเม็ดมะยม) เสนผา 

ศูนยกลาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๑๐ นิว้  จํานวน ๑ คู/ ชุด  
๑๕) แหวนรอบ ทาํดวยโลหะชุบทอง ขอมือ ๑ คู/ ชุด และขอเทา ๑ คู/ ชุด 
๑๖) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับจาํนวน ๑ ใบ 
 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๗) ชฎา ทาํดวยกระดาษสา-ฟางและหนังแท ลงรักปดทองคําเปลว ๑๐๐% จอนหู

และกรอบหนาทาํดวยโลหะชุบเงิน ประดับเพชร ดานในบุดวยกํามะหยี่สีดํา 
ทํายอดลดหลัน่กนัลงมา ประดับดอกไมเพชร ๕ ชัน้ (ดอกไมราน) ดานซาย
ประดับดวยดอกไมเพชร (ทาํดวยโลหะชุบเงินฝงเพชร) ทําเปนชอตรงกลาง 
สวนยอดดานบนถอดแยกสวนจากกนั ทาํดวยไมกลึงลดหลั่นกันลงมา ลงรัก
ปดทอง ประดับเพชรตุงติง้ ตรงกลางดานหลังชฎาเปนโลหะชุบเงนิรูปสามเหลีย่ม



ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด 

ประดับเพชร มีสายรัดคางฝงเพชร ๒ แถว ยาว ๕ นิ้ว ๒ เสน พรอมดวย  
 
  ๑) อุบะ ดอกไมทดัทําดวยผา ๑ ชุด   
  ๒) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๓) แปนไม ๑ อัน 
หมายเหต ุ เครื่องประดับพระอิศวรชุบทองเงามันทั้งหมด 

 

๒. ชุดพระแขนสั้น 
 

 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางดีอยางดี สี .....(สีของตัวโขน -ละครที่จะสราง) ตัดเปนเสื้อ

สําเร็จรูปคอกลมแขนสั้น  ผาหนาตลอด ตอเปาใตรักแรตามขนาด (ปกลาย
ตามทีก่ําหนด) ดวยดิ้นขอ - ดินโปรงตลอดตัวเสื้อและแขน ซับในดวยผาโทเร 
อยางด ีสี .... (สีผาตวน) 

 ๑.๑ ชาย  เสื้อตัวยาว ๒๗ นิ้ว รอบตัวกวาง ๔๘ นิ้ว แผนหลังปกลายเต็ม 
กวาง ๑๘ นิ้ว ดานยาวกลางหลัง ๒๑ นิ้ว ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง ปกลาย
เต็มดานกวาง ๙.๕ นิ้ว กลางหนายาว ๒๓ นิ้ว แขนยาว ๑๐ นิว้ รอบวง
แขน ๒๐ นิว้ ผาหนาตลอดตอเปาใตรักแรตามขนาด ปกหนุนลายกนก
ดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรงตลอดตัวเสื้อและแขน ซับในดวยผาโทเร อยางดี 
สี .... (สีผาตวน) 

 ๑.๒ หญิง  เสื้อตัวยาว ๒๖ นิ้ว รอบตัวกวาง ๔๖ นิ้ว แผนหลังปกลายเต็ม 
กวาง ๑๗ นิ้ว ดานยาวกลางหลัง ๑๙ นิ้ว ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง ปกลาย
เต็มดานกวาง ๘.๕ นิ้ว กลางหนายาว ๒๑ นิ้ว แขนยาว ๙ นิ้ว รอบวง
แขน ๒๐ นิว้ ผาหนาตลอดตอเปาใตรักแรตามขนาด ปกหนุนลายกนก
ดวยดิ้นขอ - ด้ินโปรงตลอดตวัเสื้อและแขน ซับในดวยผาโทเรอยางดี สี 
.... (สีผาตวน) 

๒) กรองคอ-กนกแขน ใชผาตวนอยางด ีสี .... (สีผานุง) กรองคอมีขนาดรอบวง
ใน ๑๘ นิ้ว  ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง(ตามลายทีก่ําหนด) ซับใน
ดวยผาโทเรอยางด ีสี....(สีผาตวน) 

 ๓) หอยหนา-หอยขาง ใชผาตวนอยางด ีสี ..... (สีเสื้อ/ ขลิบดวยสีผานุง) ปกหนุน
ลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง เต็มหนาผา (ตามลายที่กาํหนด) 

 ๓.๑ ชาย  หอยขาง กวาง ๗ นิ้ว ยาว ๒๑ นิ้ว หอยหนากวาง ๑๐นิ้ว ยาว 
๒๑ นิ้ว ตรงชายติดครุยดวยดิ้นเงิน ขนาด ๑.๕ นิ้ว ซับในดวยผาโทเร 
อยางด ีสี .... (สีเสื้อ) มีกระเปาติดซิบที่ซับใน  

 ๓.๒ หญิง  หอยขาง กวาง ๗ นิ้ว ยาว ๑๙ นิ้ว หอยหนากวาง ๙ นิ้ว ยาว 
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๑๙ นิ้ว ตรงชายติดครุยดวยดิ้นเงิน ขนาด ๑.๕ นิ้ว  ซบัในดวยผาโทเร 
อยางด ีสี .... (สีเสื้อ) มีกระเปาติดซิบที่ซับใน 

 
 
๔) รัดสะเอว ใชผาตวนอยางด ีสี .... (สีเสื้อ/ ขลิบดวยสีผานุง) โคงตามรูปเอว        

ปกหนุนลายกนก ดวยดิน้ขอ - ด้ินโปรง ซับในดวยผาโทเรอยางด ีสี.... (สีเสื้อ) 
 ๔.๑ ชาย   กวาง ๘ นิ้ว ปกลาย ๗ นิ้ว ยาว ๕๕ นิ้ว ปกลาย ๔๔ นิ้ว  
 ๔.๒ หญิง  กวาง ๗ นิ้ว ปกลาย ๖ นิ้ว ยาว ๕๕ นิ้ว ปกลาย ๔๔ นิ้ว 
๕) สนับเพลา  
 ๕.๑ ชาย  ใชผาโทเรอยางดี สี.... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปาผา

ตามยาว ๖ นิ้ว รอบเอว ๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถึงปลายขา ๓๘.๕ นิ้ว 
จากเอวถึงเปา ๒๒ นิว้ ขายาวจากเปาถงึปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขา
กวาง ๑๗ นิว้ เปากวาง ๑๐ นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวน
อยางด ีสี .... (สีเสื้อ) คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวนส ี.... (สี 
ผานุง) ปลายเชิงงอน ปกหนนุลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่
กําหนด) ซับในชายกางเกงดวยผาโทเรอยางด ีสี .... (สีเสื้อ) พรอมผา
พอกเปนผาลายขนาดมาตรฐาน กวาง ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

 ๕.๒ หญิง  ใชผาโทเรอยางดี สี ... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปาผา
ตามยาว ๖ นิว้ รอบเอว ๕๘ นิว้ ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๖ นิว้ จาก
เอวถึงเปา ๒๐ นิ้ว ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๑๖ นิ้ว รอบปลายขา
กวาง ๑๖ นิว้ เปากวาง ๑๐ นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวน
อยางด ีสี .... (สีเสื้อ) คาดขอบขาดานบนของผาตวนสี ...  (สี ผานุง) ปลาย
เชิงงอน ปกหนนุลายกนกดวยดิ้นขอ - ด้ินโปรง (ตามลายที่กาํหนด) ซับใน
ชายกางเกงดวยผาโทเรอยางดีสี .... (สีเสื้อ) พรอมผาพอกเปนผาลายขนาด
มาตรฐาน กวาง ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิ ๒ ขาง สี ... (สีตัวโขน-
ละครที่จะสราง) พรอมผาคาดเอวสีขาวกวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕ เมตร ๒ ผืน 

๗) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเลกวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ นิว้ 
พับปากถงุ ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชอืกไนลอนนิ่มเพื่อรูด
กลางถงุเยบ็คาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิ้ว จํานวน ๑ ใบ/ ชุด 

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๘) ทับทรวงพรอมสาย เปนโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง 

สายถกัดวยหนามเตย ขนาด ๑ เซนตเิมตร รองดวยผากาํมะหยี่สีดํา ตรงกลางฝง
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เพชร ตอเปนเสนยาว ๒๘ นิว้  
๙) สายสังวาล ใชเพชร ๖ แถวเฉียง สายถักดวยหนามเตย รองดวยผากํามะหยี ่        

สีดํา มีตาบทศิประจํายามทําดวยโลหะชบุเงิน ลอมเพชรตรงกลางฝงพลอยสี
แดง ชาย ยาว ๕๙ นิ้ว หญงิ ยาว  ๕๓ นิ้ว 

 
๑๐) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอย

สีแดง สายมาตรฐานยาวพิเศษ 
๑๑) กําไลขอมือ เปนกาํไลแผง ทําดวยโลหะชบุเงิน ฝงเพชร  ชาย ๖ แถว หญิง ๕ แถว 

จํานวน ๑ คู/ ชดุ 
๑๒) กําไลขอเทา ทําดวยโลหะ หัวบวั ชุบทองเงามนั ๑ คู/ ชดุ  
๑๓) ปะวะหล่าํ ทาํดวยลกูปดสีและโลหะชุบทอง (ลูกปดเงนิลายเม็ดมะยม) ยาว ๑๐ 

นิ้ว  จาํนวน ๑ คู/ ชุด  
๑๔) แหวนรอบ ทาํดวยโลหะชุบทอง ขอมือ ๑ คู/ ชุด และขอเทา ๑ คู/ ชุด 
๑๕) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับจาํนวน ๑ ใบ 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๖) ชฎา ทาํดวยกระดาษสา-ฟางและหนังแท ลงรักปดทองคําเปลว ๑๐๐% จอนหู

และกรอบหนาทาํดวยโลหะชุบเงิน ประดับเพชร ดานในบุดวยกํามะหยี่สีดํา 
ทํายอดลดหลัน่กนัลงมา ประดับดอกไมเพชร ๕ ชัน้ (ดอกไมราน) ดานซาย
ประดับดวยดอกไมเพชร (ทาํดวยโลหะชุบเงินฝงเพชร) ทําเปนชอตรงกลาง 
สวนยอดดานบนถอดแยกสวนจากกนั ทาํดวยไมกลึงลดหลั่นกันลงมา ลงรัก
ปดทอง ประดับเพชรตุงติง้ ตรงกลางดานหลังชฎาเปนโลหะชุบเงนิรูปสามเหลีย่ม
ประดับเพชร มีสายรัดคางฝงเพชร ๒ แถว ยาว ๕ นิ้ว ๒ เสน พรอมดวย  

  ๑) อุบะ ดอกไมทดัทําดวยผา ๑ ชุด   
  ๒) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๓) แปนไม ๑ อัน 
 

 

๓. ชุดนางยนืเครื่อง  
 (รวมทั้งนาง ยักษ  
 นางแปลง สดีา บวช) 
 

 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อใน ใชผาตวนอยางดี สีเหลือง ตัดเขารูปเล็กนอย คอกลมแขนกุด ผาหนา

ตลอด ซับในดวยผาโทเร สีเหลือง ตัวเสื้อยาว ๒๘ นิว้  รอบตัวกวาง ๔๐ นิ้ว  
รอบวงแขน  ๑๘ นิว้  

๒) ผาหมนาง ใชผาตวนอยางด ีสี ..... (สีของตัวโขน -ละครที่จะสราง/ ขลิบสี
ผานุง) กวาง ๓๐ นิ้ว ยาว ๖๘ นิ้ว ปกหนุนลายกนก-เครือเถาวดวยดิ้นขอ-
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ด้ินโปรง ซับในดวยผาตวน สี .... ตรงชายติดครุยดิ้นเงิน ขนาด ๑.๕ นิว้ 
หมายเหต ุ
 *ชุดนางเมขลา  เปลี่ยนเปน   
      ๑. เสื้อ ใชผามองตากูร (สีน้ําเงนิ) ตัดสําเร็จรูปคอกลมแขนกระบอกยาว            
ผาหนาตลอด ตัวเสื้อยาว ๒๘ นิ้ว รอบตัววาง ๔๐ นิ้ว แขนยาว ๒๔ นิ้ว ซับในดวย
ผาโทเรส ี.... (สีเสื้อ)  
      ๒. ผาหมนาง  ใชผาตวนอยางดี สีน้ําเงิน กวาง ๓๐ นิ้ว ยาว ๖๘ นิ้ว ปกหนุน
ลายแกวชิงดวงดวยดิน้ขอ - ด้ินโปรง ซับในดวยผาตวนสีน้ําเงิน  ตรงชายติดครุยดิ้น
เงิน ขนาด ๑.๕ นิว้ 
** ชุดนางยักษ เปลี่ยนเปน   
      ๑.  เสื้อ  
 ๑.๑ เสื้อ ใชผามองตากูรสี .... (สีเนื้อหรือสีเขียว) ตัดสําเร็จรูปคอกลมแขน

กระบอกยาว ผาหนาตลอด ตัวเสื้อยาว ๒๘ นิ้ว รอบตัววาง ๔๐ นิ้ว 
แขนยาว ๒๔ นิ้ว ซับในดวยผาโทเรส ี.... (สีเสื้อ) 

 ๑.๒ เสื้อ ใชผามองตากูรสี .... (สีเนื้อหรือสีเขียว) ตัดสําเร็จรูปคอกลมแขนยาว 
แขนเสื้อปกเปนลายปลอง ๆ ผาหนาตลอด ตัวเสื้อยาว ๒๘ นิว้ รอบตัว
กวาง ๔๐นิ้ว แขนยาว ๒๔ นิ้ว ซับในดวยผาโทเรสีเขียว 

       ๒.  ผาหมนาง ใชผาตวนอยางด ีสีตามลักษณะตัวโขน-ละคร กวาง ๒๘ นิว้ ยาว 
๕๘ นิว้ ปกหนนุลายหนาสงิห (ตามลายทีก่ําหนด) ซับในดวยผาตวนสีแดงหรือ
เขียว 

***ชุดนางแปลง เปลี่ยนเปน 
ผาหมปกสองชาย ใชผาตวนอยางดี สี..../ ขลิบสี... กวาง ๑๕ นิ้ว ยาว ๑๓๖ นิ้ว       

ปกหนุนลายกนก-เครือเถาวดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายทีก่ําหนด) มีเชิงทั้ง ๒ ขาง 
ตรงชายติดครุยดิ้นเงนิ ขนาด ๑.๕ นิว้ ซบัในดวยผาตวนสี ....  
****ชุดสีดาบวช มี ๒ รูปแบบ 
    แบบที่๑ หมผาหมนางสีขาวขลิบเหลอืงขนาดเทากบัผาหมนางตามตามแบบ 
    แบบที่๒ 

๑. เสื้อ ใชผาตวนอยางดี สีขาว ตัดสําเร็จรูปคอกลมแขนสั้น ผาหนาตลอด
ตัวเสื้อ ยาว ๒๖ นิ้ว รอบตัวกวาง ๔๖ นิว้ แผนหลงัปกลายเต็มกวาง ๑๗ 
นิ้ว ดานยาวกลางหลัง ๑๙ นิ้ว  ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง  ปกลายเตม็  
ดานกวาง ๘.๕ นิว้  กลางหนายาว ๒๑ นิว้  แขนยาว ๙ นิ้ว รอบวงแขน 
๒๐ นิ้ว ปกหนนุลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายทีก่ําหนด) ซับใน
ดวยผาโทเรสขีาว 
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๒.   นวมนาง ใชผาตวนอยางดี สีเหลือง ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง 
(ตามลายที่กาํหนด) ประดับพลอยสี เสนรอบวงในยาว ๑๘ นิ้ว ซับใน
ดวยผาโทเรสีเหลือง 

๓.    สไบกรอง ตาขายโปรงสีทอง กวาง ๘ นิ้ว ยาว ๓ เมตร ตรงชายติดครุย
ด้ินเงนิ ขนาด ๑.๕ นิว้  

 
 

๓) นวมนาง  ใชผาตวนอยางดี สี .... (สีผานุง) ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง 
(ตามลายที่กาํหนด) ประดับพลอยสี เสนรอบวงในยาว ๑๘ นิ้วซับในดวยผา
โทเร สี ....  

๔) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิ ๒ ขาง สี .... (สี
ของตัวโขน-ละครที่จะสราง) พรอมผาคาดเอว สีขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕๐ 
เมตร ๒ ผืน 

๕) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงนิเขม เยบ็คลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ นิว้ 
พับปากถุง ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชอืกไนลอนนิ่มเพื่อรูด 
กลางถุงเย็บคาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิ้ว  จํานวน ๑ ใบ/ ชุด 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๖) จี้นาง เปนโลหะ ๓ ชัน้ ชุบเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง สายทาํ

ดวยโลหะชุบเงิน ขนาด ๑ เซนติเมตร ตรงกลางฝงเพชร ตอเปนเสนยาว ๒๘ 
นิ้ว 

๗) สะอ้ิง (สรอยตัว) ทาํดวยโลหะชุบทอง ยาว ๕๓ นิว้ 
๘) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอย

สีแดง สายมาตรฐาน ยาวพิเศษ 
๙) กําไลขอมือ เปนกาํไลแผง ทําดวยโลหะชบุเงนิ ฝงเพชร ๕ แถว จาํนวน ๑ คู/ ชุด 
๑๐) กําไลขอเทา ทําดวยโลหะ หัวบวั ชุบทอง จํานวน ๑ คู/ ชุด  
๑๑) ปะวะหล่ํา ทําดวยลูกปดและโลหะชุบทอง (ลูกปดเงินลายเม็ดมะยม) จํานวน ๑ คู/ชุด 
๑๒) แหวนรอบ ทาํดวยโลหะชุบทอง ขอเทา ๑ คู/ ชุด  ขอมือ ๑ คู/ ชุด 
๑๓) กลองพลาสติก  พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๔) มงกุฎ ทาํดวยกระดาษสา-ฟางและหนังแท ลงรักปดทองคําเปลว ๑๐๐% 

จอนหูและกรอบหนาทาํดวยโลหะชุบเงิน ประดับเพชร ดานในบุดวยกํามะหยี่
สีดํา ทํายอดลดหลั่นกันลงมา ประดับดอกไมเพชร ๕ ชั้น (ดอกไมราน)           
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ตัวกระบังหนาประดับรอบกระบังดวยดอกไมเพชร (ทําดวยโลหะชุบเงนิ               
ฝงเพชร) ตรงกลางสวนยอดดานบนถอดแยกสวนจากกนั ทาํดวยไมกลึงลดหลัน่
กันลงมา ลงรักปดทองประดับเพชรตุงติ้ง ตรงกลางดานหลังชฎาเปนโลหะ
ชุบเงินรูปสามเหลี่ยม ประดับเพชร มีสายรัดคางฝงเพชร ๒ แถว ยาว ๕ นิว้   
๒ เสน พรอมดวย 

  ๑) อุบะ ดอกไมทดัทําดวยผา ๑ ชุด   
  ๒) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๓) แปนไม ๑ อัน 
หมายเหต ุ
   *นางเมขลา   สวมมงกุฎ 
  **นางยกัษ      สวมศีรษะ  หรือใสกระบังหนา 
 ***นางแปลง   สวมรัดเกลา  หรือ  ใสกระบังหนา รัดทายชอง 
****นางสีดาบวช  ใสกระบังหนา 

๔.  ชุดยักษตัวเอก 
    (ศีรษะมียอด) 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางดี สี ..... (สีของตัวโขน-ละครที่จะสราง) ตัดเปนเสื้อ

สําเร็จรูปคอกลมแขนยาว ผาหนาตลอด ตอเปาใตรักแร ตัวเสื้อยาว ๓๐ นิ้ว 
รอบตัวกวาง ๕๐ นิ้ว แผนหลังปกลายเต็ม ดานกวาง ๒๒ นิว้ ดานยาวกลางหลัง 
๒๔นิ้ว ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง ปกลายเต็มดานกวาง ๑๒ นิ้ว กลางหนายาว ๒๕ 
นิ้ว แขนยาว ๒๘ นิว้ ปกลาย ๒๖ นิ้ว รอบวงแขน ๒๒ นิว้ ปกหนุนลายกนก
ดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรงตลอดตวัเสื้อและแขน (ตามลายทีก่าํหนด) ซับในดวยผา 
โทเรอยางดี สี .... (สีผาตวน) 

๒) กรองคอ-อินทรธน ูใชผาตวนอยางด ีสี .... (สีผานุง) กรองคอมีขนาดรอบวง
ใน ๑๘ นิ้ว ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรงตามลายที่กําหนด อินทรธนู
ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรงตามลายที่กําหนด จํานวน            ๒ ชิน้ 
ปลายอินทรธนูติดพู สีเงนิ/ทอง ซับในดวยผาโทเรอยางดี สี ....(สีผาตวน) 

๓) หอยหนา-หอยขาง-หอยกน  ใชผาตวนอยางด ีสี ..... (สีเสื้อ/ ขลบิดวยสีผานุง) 
หอยขาง กวาง ๗ นิ้ว ยาว ๒๓ นิ้ว หอยหนากวาง ๑๑ นิ้ว ยาว ๒๓ นิ้ว             
มีกระเปาติดซิปที่ซับใน ตรงชายติดครุยดิ้นเงนิ ขนาด ๑.๕ นิ้ว หอยกน กวาง 
๑๐ นิ้ว สวนปลายมนกวาง ๑๓ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว ปลายโคงแหลมมนยอนขึ้น 
ปกหนุนลายหนาสิงหดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กําหนด) เต็มหนาผา 
ดานกวาง  ซับในดวยผาโทเรอยางดี สี ....(สีเสื้อ)  

๔) รัดสะเอว ใชผาตวนอยางด ีสี .... (สีเสื้อ/ ขลิบสีผานุง) กวาง ๘ นิว้ ปกลาย ๗ 
นิ้ว ยาว ๕๕ นิว้ ปกลาย ๔๔ นิ้ว โคงตามรูปเอว ปกหนนุลายหนาสงิห  ดวยดิ้น
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ขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กาํหนด) ซับในดวยผา โทเรอยางดี สี.... (สีเสือ้) 
๕) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี สี.... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปา

ผาตามยาว ๖ นิว้ รอบเอว ๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิว้ จาก
เอวถึงเปา ๒๒ นิ้ว ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง 
๑๘ นิ้ว เปากวาง ๑๐ นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวนอยางดี สี .... (สี
เสื้อ) คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวนสี.... (สี ผานุง) ปลายเชิงงอน 
ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ - ด้ินโปรง (ตามลายที่กาํหนด) ซับในชายกางเกง
ดวยผาโทเรอยางดีสี .... (สีเสือ้)  จาํนวน ๒ ตัว พรอมผาพอกเปนผาลายขนาด
มาตรฐานกวาง ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิ ๒ ขาง สี ... (สีตัวโขนที่
จะสราง) พรอมผาคาดเอว สีขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕๐ เมตร ๒ ผืน 

๗) เกราะและสไบกรอง  เพิม่ 
 - ชุดทศกณัฐ  เพิ่มเกราะ ใชผาตวนอยางด ีสีแดง กวาง ๕ นิว้ สูง ๖ นิว้ ๔ 

ชิ้น ปกหนุนลายหนาสิงห ดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กําหนด) ซับใน
ดวยผาโทเรสแีดง รอยกับเขม็ขัดแถบลูกไม กวาง ๑.๕ นิ้ว ยาว ๕๐ นิว้ ซับ
ในผาโทเร สีแดง 

 - ชุดมารีจ เพิม่สไบกรอง ตาขายโปรง สีขาว กวาง ๘ นิว้ ยาว ๓ เมตร ตรง
ชายติดครุยดวยดิ้นเงนิ ขนาด ๑.๕ นิ้ว 

๘) ถุงผา  ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 
นิ้ว พับปากถงุ กวาง ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอน
นิ่มเพื่อรูด กลางถงุเยบ็คาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้  จํานวน ๑ ใบ/ ชุด 

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๙) ทับทรวงพรอมสาย เปนโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง 

สายทําดวยโลหะชุบเงินขนาด ๑ เซนติเมตร รองดวยผากํามะหยี่สีดํา ตรงกลางฝง
เพชร ตอเปนเสน ยาว ๒๘ นิ้ว 

๑๐) สังวาล ใชเพชร ๖ แถวเฉียง สายสังวาลถักใสหนามเตยฝงเพชร รองดวยผา
กํามะหยี ่สีดํา มีตาบทิศประจํายามทาํดวยโลหะชุบเงนิ ประดับเพชรตรงกลาง
ฝงพลอยสีแดง  สายยาว ๖๒ นิ้ว 

๑๑) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอย
สีแดงสายมาตรฐาน ยาวพิเศษ 

๑๒) กําไลขอมือ เปนกําไลแผง ทําดวยโลหะชุบเงิน ฝงเพชร ๖ แถว รอบขอมือ ๑๐ นิ้ว 
จํานวน ๑ คู/ ชดุ  

๑๓) กําไลขอเทา ทําดวยโลหะ หัวบวั ชุบทอง รอบวง ๑๒ นิว้  จาํนวน ๑ คู/ ชุด  
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๑๔) ปะวะหล่าํ ทาํดวยลกูปดสีและโลหะชุบทอง (ลูกปดเงนิลายเม็ดมะยม) ยาว ๑๐
นิ้ว  จาํนวน ๑ คู/ ชุด   

๑๕) แหวนรอบ ทาํดวยโลหะชุบทอง ขอมือ ความยาว ๘ นิว้ ๑ คู/ ชุด และ           
ขอเทา ความยาว ๑๑ นิ้ว  ๑ คู/ ชุด  

๑๖) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
ลักษณะจะเปนปากแสยะ ปากขบ ตาโพลง ตาจระเข 
๑๗) ศีรษะยกัษ ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง มีจอนหูขางละ ๒ อัน เขียนลายหนา สี-

ทอง มีกรอบหนา ตรงกลางศีรษะติดลายกนก ลงรักปดทองคําเปลว ๑๐๐% 
ประดับดวยเพชร สวนปลายยอดทําดวยไมกลึง-กระดาษสา-ฟาง ลดหล่ันกัน 
ติดลายกนก ลงรักปดทองทีป่ลายยอด หรือบังศีรษะติดกระจกใส-สี ปลายยอด
ศีรษะแยกสวนจากกนัได ตา-ฟน-เขี้ยวทําดวยมุก 

 

ปลายยอดสรางตามลักษณะเฉพาะของตัวโขน คือ 
 มงกุฎชัย กาบไผ เดินหน หางไก หางไหล กนก น้ําเตาเฟอง น้ําเตากลม จีบ 
จีบสามยอดเทริดน้ําเตา เทริดน้ําเตากลม เทริดน้าํเตาเฟองเตี้ย ทรงเทริด ยอดนาค 
น้ําเตาหายอด ยอดชฎา ยอดชฎาหนายกัษ ๓ ชัน้ ๕ ชัน้ พรอมดวย 
  ๑) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๒) แปนไม ๑ อัน 
หมายเหต-ุชุดทศกัณฐและสหัสสะเดชะเพิ่มอุบะและดอกไมทัดทาํดวยผา ๑ ชุด/ชดุ  
 

๕) ชุดยักษตัวเอก 
    (ศีรษะโลน) 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางดี สี ..... (สีของตัวโขน-ละครที่จะสราง) ตัดเปนเสื้อ

สําเร็จรูปคอกลมแขนยาว ผาหนาตลอด  ตอเปาใตรักแร ตัวเสื้อยาว ๓๐ นิ้ว 
รอบตัวกวาง ๕๐ นิ้ว แผนหลังปกลายเต็ม ดานกวาง ๒๒ นิว้ ดานยาวกลางหลัง 
๒๔นิ้ว ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง ปกลายเต็มดานกวาง ๑๒ นิ้ว กลางหนายาว ๒๕ 
นิ้ว แขนยาว ๒๘ นิว้ ปกลาย ๒๖ นิ้ว รอบวงแขน ๒๒ นิว้ ปกหนุนลายกนก
ดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรงตลอดตวัเสื้อและแขน (ตามลายทีก่าํหนด) ซับในดวยผาโท
เรอยางดี สี .... (สีผาตวน) 

๒) กรองคอ-อินทรธน ูใชผาตวนอยางด ีสี .... (สีผานุง) กรองคอมีขนาดรอบวง
ใน ๑๘ นิ้ว ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรงตามลายที่กําหนด อินทรธนู
ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรงตามลายที่กําหนดจํานวน ๒ชิ้น ปลาย
อินทรธนูติดพู สีเงิน/ทอง ซับในดวยผาโทเรอยางด ีสี .... (สีผาตวน) 
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๓) หอยหนา-หอยขาง-หอยกน  ใชผาตวนอยางด ีสี ..... (สีเสื้อ/ ขลบิดวยสีผานุง) 
หอยขาง กวาง ๗ นิ้ว ยาว ๒๓ นิ้ว หอยหนากวาง ๑๑ นิ้ว ยาว ๒๓ นิ้ว มี
กระเปาติดซิปที่ซับใน ตรงชายติดครุยดิ้นเงนิ ขนาด๑.๕ นิว้ หอยกน กวาง 
๑๐ นิ้ว สวนปลายมนกวาง ๑๓ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว ปลายโคงแหลมมนยอนขึ้น 
ปกหนุนลายหนาสิงหดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กําหนด) เต็มหนาผา 
ดานกวาง  ซับในดวยผาโทเรอยางดี สี .... (สีเสื้อ) 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวนอยางด ีสี .... (สีเสื้อ/ ขลิบสีผานุง) กวาง ๘ นิว้ ปกลาย ๗ 
นิ้ว ยาว ๕๕ นิว้ ปกลายโคงตามรปูเอว ปกหนนุลายหนาสงิห  ดวยดิน้ขอ - ด้ิน
โปรง (ตามลายทีก่ําหนด) ซบัในดวยผา โทเรอยางดี สี.... (สีเสื้อ) 

๕) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี สี.... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปา
ผาตามยาว ๖ นิว้ รอบเอว ๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิว้        
จากเอวถึงเปา ๒๒ นิ้ว ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขา
กวาง ๑๘ นิ้ว เปากวาง ๑๐ นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวนอยางด ีสี 
.... (สีเสือ้) คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวนสี.... (สี ผานุง) ปลายเชิง
งอน ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กาํหนด) ซับในชาย
กางเกงดวยผาโทเรอยางดีสี .... (สีเสื้อ) จาํนวน ๒ ตัว พรอมผาพอกเปนผาลาย
ขนาดมาตรฐานกวาง ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิ ๒ ขาง สี ... (สีตัวโขนที่
จะสราง) พรอมผาคาดเอว สีขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕๐ เมตร ๒ ผืน 

๗) ถุงผา  ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 
นิ้ว พับปากถงุ กวาง ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอน
นิ่มเพื่อรูด  กลางถงุเยบ็คาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้ จาํนวน ๑ ใบ/ ชุด 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๘) ทับทรวงพรอมสาย เปนโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง 

สายทาํดวยโลหะชุบเงินขนาด ๑ เซนติเมตร รองดวยผากาํมะหยี่สีดํา ตรงกลาง
ฝงเพชร ตอเปนเสน ยาว ๒๘ นิ้ว 

๙)   สายสังวาล ใชเพชร ๖ แถวเฉียง สายสังวาลถักใสหนามเตยฝงเพชร รองดวย
ผากํามะหยี่ สีดํา มีตาบทิศประจํายามทาํดวยโลหะชุบเงิน ประดับเพชรตรง
กลางฝงพลอยสีแดง  สายยาว๖๒ นิว้ 

๑๐) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอย
สีแดงสายมาตรฐานยาวพิเศษ 

๑๑) กําไลขอมือ เปนกําไลแผง ทําดวยโลหะชุบเงิน ฝงเพชร ๖ แถว รอบขอมือ ๑๐ นิ้ว 
จํานวน ๑ คู/ ชดุ  
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๑๒) กําไลขอเทา ทําดวยโลหะหวับัว ชุบทอง  รอบวง ๑๒ นิว้ จาํนวน ๑ คู/ ชุด  
๑๓) ปะวะหล่าํ ทาํดวยลกูปดสีและโลหะชุบทอง (ลูกปดเงนิลายเม็ดมะยม) ยาว ๑๐ 

นิ้ว  จาํนวน ๑ คู/ ชุด 
๑๔) แหวนรอบ ทาํดวยโลหะชุบทอง ขอมือความยาว ๘ นิ้ว ๑ คู/ ชุด และขอเทา 

ความยาว ๑๑ นิว้ ๑ คู/ ชุด  
๑๕) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
ลักษณะจะเปนปากแสยะ ปากขบ ตาโพลง ตาจระเข 
๑๖) ศีรษะยกัษ ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง มีจอนหูขางละ ๒ อัน เขียนลายหนา          

สี-ทอง ทั้งหนาหลงั(บางหวัมีลายนูนหนายักษ) มีกรอบหนาติดลายกนก         
(บางหัวติดกระจกเพิ่ม) ลงรักปดทองคาํเปลว ๑๐๐% สวนกลางศีรษะทําเปน       
ลายนนูกนหอยทาสีดําและเขียนสีลงลายกนหอย  ตา-ฟน- เขี้ยว ทาํดวยมุก 
พรอมดวย 

             ๑)  รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด 
             ๒)  แปนไม ๑  อัน  
 

๖)  ชุดยักษยืนเครื่อง 
    (ศีรษะยกัษมียอด) 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางดี สี ..... (สีของตัวโขนที่จะสราง) ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูปคอ

กลมแขนยาว ผาหนาตลอด ตอเปาใตรักแร ตัวเสื้อยาว ๓๐ นิว้ รอบตัวกวาง ๕๐ 
นิ้ว  แผนหลงัปกลายเต็ม  ดานกวาง ๒๒ นิว้  ดานยาวกลางหลงั ๒๔ นิ้ว   
ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง  ปกลายเต็มดานกวาง ๑๒ นิว้  กลางหนายาว ๒๕ นิว้
แขนยาว ๒๘นิว้ ปกลาย ๒๖ นิว้ รวบวงแขน ๒๒ นิว้ ปกลายดอกดวยเลื่อม-ด้ิน
โปรงตลอดตัวเสื้อและแขน ซับในดวยผาโทเรอยางดี สี .... (สีผาตวน)   

 หมายเหต ุชดุเปาวนาสูร ตัวเสื้อสีขาว แขนสีมวง 
๒) กรองคอ-อินทรธน ูใชผาตวน/ ผามองตากูรอยางด ีสี .... (สีผานุง) กรองคอมี

ขนาดรอบวงใน ๑๘ นิ้ว ปกลายดอกดวยเลื่อม-ด้ินโปรง (ตามลายที่กําหนด) 
อินทรธนูปกลายดอกดวยเลื่อม - ด้ินโปรง ตามลายที่กาํหนดจํานวน ๒ ชิ้น
ปลายอินทรธนูติดพู สีเงนิ ซบัในดวยผาโทเรอยางดี สี .... (สีผาตวน) 

๓) หอยหนา - หอยขาง - หอยกน  ใชผาตวน/ ผามองตากรูอยางด ีสี ..... (สีเสือ้/ 
ขลิบดวยสีผานุง) หอยขาง กวาง ๖.๕ นิ้ว ยาว ๒๒ นิ้ว หอยหนากวาง ๑๐ นิ้ว 
ยาว ๒๒ นิ้ว มีกระเปาติดซิปที่ซับใน ตรงชายติดครุยดิ้นเงินขนาด ๑.๕ นิ้ว
หอยกน กวาง ๙ นิ้ว สวนปลายมนกวาง ๑๒ นิ้ว ยาว ๑๘ นิ้ว ปลายโคง
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แหลมมนยอนขึ้น ปกลายเลื่อมดวยเลื่อม-ด้ินโปรงเต็มหนาผาดานกวาง ซับ
ในดวยผาโทเรอยางด ีสี .... (สีเสื้อ) 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวน/ ผามองตากูรอยางดี สี .... (สีเสื้อ/ ขลิบสีผานุง) กวาง ๘ นิ้ว 
ปกลาย ๗ นิว้ ยาว ๕อ นิว้ ปกลาย ๔๔ นิ้ว โคงตามรูปเอว ปกลายดอกดวยเลื่อม 
-ด้ินโปรง ซบัในดวยผาโทเร อยางด ีสี.... (สีเสื้อ) 

๕) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี สี.... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปา
ผาตามยาว ๖ นิว้ รอบเอว ๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิว้ จาก
เอวถึงเปา ๒๒ นิ้ว ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง 
๑๘ นิ้ว เปากวาง ๑๐ นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวนอยางดี สี .... 
(สีเสื้อ) คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวน/ ผามองตากูรสี.... (สี ผานุง) 
ปลายเชิงงอน ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กาํหนด) ซับ
ในชายกางเกงดวยผาโทเรอยางดีสี .... (สีเสือ้)  จาํนวน ๒ ตัว พรอมผาพอกเปน
ผาลายขนาดมาตรฐานกวาง ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิ ๒ ขาง สี ... (สีตัวโขนที่
จะสราง) พรอมผาคาดเอว สีขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕๐ เมตร ๒ ผืน 

๗) ถุงผา  ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 
นิ้ว พับปากถงุ กวาง ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอน
นิ่มเพื่อรูด  กลางถงุเยบ็คาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้ จาํนวน ๑ ใบ/ ชุด 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๘) ทับทรวงพรอมสาย เปนโลหะชุบเงิน/ ทอง สายเปนโลหะชุบเงิน/ ทอง รองดวยผา

กํามะหยี่สีดํา  สายยาว ๒๘ นิว้ 
๙) สังวาล เปนโลหะชุบเงิน/ ทอง เปนตาบทศิประจํายาม สายทาํดวยลกูไมโลหะ

ชุบเงิน/ ทอง  รองดวยผากํามะหยี่สีดํา  ยาว ๖๒ นิ้ว 
๑๐) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอย

สีแดงสายมาตรฐานยาวพิเศษ 
๑๑) กําไลขอมือ เปนกาํไลแผง ทําดวยโลหะชบุเงิน ฝงดวยเพชร ๖ แถวจํานวน ๑ 

คู/ ชุด  
๑๒) กําไลขอเทา ทําดวยโลหะ หัวบวั ชุบทอง จํานวน ๑ คู/ ชุด 
๑๓) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
ลักษณะจะเปนปากแสยะ ปากขบ ตาโพลง ตาจระเข 
๑๔) ศีรษะยกัษ ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง มีจอนหูขางละ ๒ อัน เขียนลายหนาส-ี

ทองมกีรอบหนา ตรงกลางศีรษะติดลายกนก ลงรักปดทองคําเปลว ๑๐๐% 
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ประดับดวยเพชร สวนปลายยอดทําดวยไมกลึง-กระดาษสา-ฟาง ลดหล่ันกัน
ติดลายกนก ลงรักปดทองทีป่ลายยอดหรือบังศีรษะติดกระจกใส-สี ปลายยอด
ศีรษะแยกสวนจากกนัได ตา ฟน ทาํดวยมุก 

 

       *ปลายยอดสรางตามลักษณะเฉพาะของตวัโขน   
         พรอมดวย 
  ๑) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๒) แปนไม ๑ อัน 

๗) ชุดเสนายักษ  
 (ศีรษะยกัษโลน) 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางด ีสีเขยีว แขนแดง และสีแดงแขนเขยีว ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูป

คอกลมแขนยาว ผาหนาตลอด ตอเปาใตรักแร  ตัวเสื้อยาว ๓๐ นิว้ รอบตัว
กวาง ๔๘ นิ้ว แผนหลงัปกลายเต็ม  ดานกวาง ๒๒ นิว้ ดานยาวกลางหลัง ๒๔ 
นิ้ว  ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง  ปกลายเตม็ดานกวาง ๑๒ นิว้  ดานยาวกลาง
หนา ๒๕ นิว้ แขนยาว ๒๘ นิ้ว รวมขอมือสีเดียวกับเสื้อรอบวงแขน ๒๒ นิ้ว 
ปกลายประจํายามดวยเลื่อม-ด้ินโปรงตลอดตัวเสื้อและแขน (ตามลายที่
กําหนด) ซับในดวยผาโทเรอยางด ีตามสเีสื้อและแขนเสื้อ 

๒) กรองคอ-อินทรธน ูใชผาตวนอยางด ีสีแดงและเขียวตามแขนเสื้อ กรองคอมี
ขนาดรอบวงใน ๑๘ นิ้ว ปกลายดวยเลื่อม-ด้ินโปรง (ตามลายที่กําหนด) 
อินทรธนูปกลายดวยเลื่อม-ด้ินโปรง ตามลายทีก่ําหนด จํานวน ๒ ชิน้  ปลาย
อินทรธนูติดพูไหมพรม สีแดงและเขียว ซับในดวยผาโทเรอยางดี ตามสีผาตวน/ 
ผามองตากูร สีแดงหรือเขียว 

๓) หอยหนา-หอยขาง-หอยกน  ใชผาตวน/ผามองตากูรอยางด ีสีแดงขลิบเขียว 
และสเีขียวขลบิแดง หอยขาง กวาง ๖.๕ นิ้ว ยาว ๒๒ นิ้ว หอยหนากวาง ๑๐ 
นิ้ว ยาว ๒๒ นิ้ว มีกระเปาติดซิปที่ซับใน ตรงชายติดครุยดิ้นเงินขนาด ๑.๕ 
นิ้ว  หอยกน กวาง ๙ นิ้ว สวนปลายมนกวาง ๑๒ นิ้ว ยาว ๑๘ นิ้ว ปลายโคง
แหลมมนยอนขึ้น ปกลายเลื่อมดวยเลื่อม-ด้ินโปรงเต็มหนาผาดานกวาง ซับ
ในดวยผาโทเรอยางดี ตามสีพื้นแดงหรือเขียว 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวน/ผามองตากูรอยางดี สีแดงขลิบเขียว และเขียวขลิบแดง
กวาง ๘ นิว้  ปกลาย ๗ นิว้ ยาว ๕๐ นิว้ ปกลาย ๔๔ นิว้โคงตามรปูเอว ปกลาย
ดอกดวยเลื่อม-ด้ินโปรง ซบัในดวยผา โทเรอยางด ีตามสพีืน้แดงหรือเขยีว 

๕) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี สีแดงหรือเขียว ตัดเปนกางเกงตอเปา หนา
เปาผาตามยาว ๖ นิ้ว รอบเอว ๖๒ นิ้ว   ตัวยาวจากเอวถึงปลายขา ๓๘.๕ นิ้ว 
จากเอวถึงเปา ๒๒ นิ้ว  ขายาวจากเปาถงึปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง 
๑๘ นิ้ว  เปากวาง ๑๐ นิว้ เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวน/ผามองตากูร
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อยางดีสีแดงหรือเขียว คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวน/ ผามองตากูร
สีแดงคาดดวยเขียว และสีเขียวคาดดวยแดง ปกลายเลื่อ -ด้ินโปรง ซับใน
ชายกางเกงดวยผาโทเรอยางดี สีแดงหรือเขยีว จํานวน ๒ ตัว  พรอมผาพอกเปน
ผาลาย ขนาดมาตรฐานกวาง ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) ผานุง ใชผาโขมพัสตร ขนาดมาตรฐาน ๓.๕๐ เมตร มีเชิง ๒ ขาง สี ... (ไมกาํหนด) 
พรอมผาคาดเอว สีขาว กวาง ๖ นิ้ว ยาว ๒.๕ เมตร ๒ ผืน 

๗) ถุงผา  ใชผามองตากูรสีน้าํเงนิเขม เยบ็คลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ นิว้ 
พับปากถุง กวาง ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิว้ ๕ รู รอยเชือกไนลอนนิ่ม 
เพื่อรูด  กลางถุงเย็บคาดรอบถุงดวยผาสขีาว กวาง ๕ นิ้ว จํานวน ๑ ใบ/ ชุด 

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๘) ทับทรวงพรอมสาย ใชผาตาดสีทอง ปกลายดวยเลื่อม-ด้ินโปรง ซอนกัน ๓ ชั้น 

สายเปนแถบลูกไมด้ิน สีเงิน รองดวยผาโทเรสีแดง / ดํา ยาว ๒๘ นิ้ว 
๙) สังวาล ใชผาตาดสีทอง ปกลายดวยเลื่อม-ด้ินโปรง ซอนกัน ๒ ชั้น เปนตาบทิศ

ประจํายาม มีลายลูกไมด้ิน   ซับในดวยผาโทเรสีแดง/ดํา ยาว ๖๐ นิว้ 
๑๐) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะชัน้เดียว ชบุทอง ประดับเพชร ตรงกลางมี

พลอยสีแดง สายมาตรฐานยาวพิเศษ 
๑๑) กําไลขอมือ ทําดวยผาตวนสีเขียวหรือแดง ปกลายเลือ่ม-ด้ินโปรง ซบัในดวย

ผาโทเร สีเสื้อ จํานวน ๑ คู/ ชุด  
๑๒) กําไลขอเทา ทําดวยผาตวนสีแดง ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง ซับในดวยผาโทเร สี

แดง จํานวน ๑ คู/ ชุด 
๑๓) ประคําคอ .............. 
๑๔) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
ลักษณะจะเปนปากแสยะ ปากขบ ตาโพลง  
๑๕) ศีรษะยกัษโลน ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง มีจอนหูขางละ ๒ อัน เขยีนลายเสน

สี-ทองทัง้หนา-หลัง มีกรอบหนาติดลายกนก ลงรักปดทองคําเปลว สวนกลาง
ศีรษะทําเปนลายนนูกนหอย ทาสีดํา และเขียนสีลงลายกนหอย  พรอมดวย 

  ๑) รุงอะลูมิเนยีมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๒) แปนไม ๑ อัน 

๘) ชุดฤษีแดง  
    (ทศกณัฐแปลง) 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางดีสีแดง ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูปคอกลมแขนสั้น ผาหนาตลอด

ตัวเสื้อยาว ๒๗ นิว้ รอบตัวกวาง ๔๘ นิ้ว แขนสั้น ๑๐ นิว้ ซับในดวยผาโทเร 
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อยางด ีตามสเีสื้อและแขนเสื้อ 
        หมายเหต ุ -สไบกรองทําดวยผาใยแกวสีแดงกวาง ๘ นิ้ว  ยาว ๓ เมตร 
๒) กรองคอ ใชผาตวนอยางดี สี .... (สีผานุง) กรองคอมีขนาดรอบวงใน ๑๘ นิ้ว 

ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรงตามลายที่กําหนด  
๓) หอยหนา-หอยขาง-หอยกน  ใชผาตวนอยางด ีสี ..... (สีเสื้อ/ ขลบิดวยสีผานุง) 

หอยขางกวาง ๗ นิ้ว ยาว ๒๓ นิ้ว หอยหนากวาง ๑๑ นิ้ว ยาว ๒๓ นิ้ว มี
กระเปาติดซิปที่ซับใน ตรงชายติดครุยดิ้นเงนิ ขนาด ๑.๕ นิ้ว หอยกนกวาง 
๑๐ นิ้ว สวนปลายมนกวาง ๑๓ นิ้ว ยาว ๒๐ นิ้ว ปลายโคงแหลมมนยอนขึ้น 
ปกหนุนลายหนาสิงหดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กําหนด) เต็มหนาผา 
ดานกวาง  ซับในดวยผาโทเรอยางดี สี .... (สีเสื้อ) 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวนอยางด ีสี .... (สีเสื้อ/ ขลิบสีผานุง) กวาง ๘ นิว้ ปกลาย ๗ 
นิ้ว ยาว ๕๕ นิว้ ปกลาย ๔๔ นิ้วโคงตามรูปเอว ปกหนนุลายหนาสงิห ดวยดิ้น
ขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กาํหนด) ซับในดวยผา โทเรอยางดี สี.... (สีเสือ้) 

๕) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี สี.... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปา
ผาตามยาว ๖ นิว้ รอบเอว ๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิว้ จาก
เอวถึงเปา ๒๒ นิ้ว ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง 
๑๘ นิ้ว เปากวาง ๑๐ นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวนอยางดี สี.... (สี
เสื้อ) คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวนสี....(สี ผานุง) ปลายเชิงงอน 
ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ - ด้ินโปรง (ตามลายที่กาํหนด) ซับในชายกางเกง
ดวยผาโทเรอยางดีสี .... (สีเสือ้) พรอมผาพอกเปนผาลายขนาดมาตรฐานกวาง 
๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) ผานุง ใชผายก เนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิ ๒ ขาง สีเขียว พรอม
ผาคาดเอวสีขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕ เมตร ๒ ผืน 

๗) ถุงผา เปนผามองตากูรสีน้ําเงนิเขม เย็บคลายถุงทะเล กวาง ๒๐ นิ้ว ยาว ๒๕ นิ้ว 
พับปากถุง กวาง ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิว้ ๕ รู  รอยเชือกไนลอนนิ่ม
เพื่อรูด  กลางถุงเย็บคาดรอบถุงดวยผาสขีาว กวาง ๕ นิ้ว  จาํนวน ๑ ใบ/ ชุด 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๘) ทับทรวงพรอมสาย เปนโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง 

สายเปนเพชร ๒ แถว รองดวยผากํามะหยี่สีดํา ยาว ๒๘ นิว้ 
๙) สังวาล ใชเพชร ๖ แถวเฉียง รองดวยผากํามะหยี่สีดํา มีตาบทิศประจํายามทําดวย

โลหะชุบเงนิ ประดับเพชรตรงกลางฝงพลอยสีแดง  ยาว ๖๐ นิว้ 
๑๐) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอย

สีแดง สายเข็มขัดมาตรฐานยาวพิเศษ 
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๑๑) กําไลขอมือ เปนกาํไลแผง ทําดวยโลหะชบุเงนิ ฝงเพชร ๖ แถว จาํนวน ๑ คู/ ชุด  
๑๒) กําไลขอเทา ทําดวยโลหะ หัวบวั ชุบทอง จํานวน ๑ คู/ ชุด  
๑๓) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
ลักษณะจะเปนฤษีแดงแบบเปดหนา 
๑๔) ศีรษะ ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง มีจอนหูขางละ ๒ อัน มีกรอบหนา ตรงกลาง

ศีรษะติดลายกนก ลงรักปดทองคําเปลว ๑๐๐% ประดับดวยเพชรเทยีมสีแดง 
สวนปลายยอดกระดาษสา-ฟาง เปนรูปลําโพงติดลายกนก ลงรักปดทองที่ปลาย
ยอด  พรอมดวย 

  ๑) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๒) แปนไม ๑ อัน 

๙) ชุดคนธงยกัษ 
    (ศีรษะมียอด) 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวน/ ผามองตากรูอยางดีสีเขยีว ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูปคอกลมแขนสัน้ 

ผาหนาตลอด ตัวเสื้อ ยาว ๒๗ นิ้ว รอบตัวกวาง ๔๘ นิ้ว แขนสัน้ ๑๐ นิ้ว 
ซับในดวยผาโทเรอยางดี ตามสีเสื้อและแขนเสื้อ 

๒) กรองคอ ใชผาตวน/ ผามองตากูรอยางดี สีแดง  กรองคอมีขนาดรอบวงใน 
๑๘ นิ้ว ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายทีก่ําหนด)  

๓) หอยหนา - หอยขาง - หอยกน  ใชผาตวน/ ผามองตากูรอยางดีสีเขียว หอยขาง 
กวาง ๖.๕ นิว้ ยาว ๒๒ นิ้ว หอยหนากวาง ๑๐ นิ้ว ยาว ๒๒ นิว้ มกีระเปาติด
ซิปที่ซับใน ตรงชายติดครุยดวยดิ้นเงนิขนาด ๑.๕ นิว้ หอยกน กวาง ๙ นิ้ว  
สวนปลายมนกวาง ๑๒ นิว้ ยาว ๑๕ นิ้ว ปลายโคงแหลมมนยอนขึ้น ปกหนุน
ลายหนาสิงหดวยดิ้นขอ - ด้ินโปรง เต็มหนาผาดานกวาง ซับในดวยผาโทเร 
อยางดีสีเขียว 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวน/ผามองตากูรอยางดสีีเขียว กวาง ๘ นิว้ ปกลาย ๗ นิว้ ยาว 
๕๕ นิว้ ปกลาย ๔๔ นิว้ โคงตามรูปเอว  ปกหนนุลายหนาสงิหดวยดิ้นขอ-ด้ิน
โปรง ซบัในดวยผาโทเรอยางดี สีเขยีว 

๕) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดีสีเขียว ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปาผา
ตามยาว ๖ นิ้ว รอบเอว ๖๒ นิว้  ตัวยาวจากเอวถึงปลายขา ๓๘.๕ นิ้ว  จากเอวถงึ
เปา ๒๒ นิว้ ขายาวจากเปาถงึปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง ๑๘ นิว้  เปา
กวาง ๑๐ นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวน/ ผามองตากูรอยางดี สีเขียว 
คาดขอบขาดานบนของผาตวน/ผามองตากูร  ดวยผาตวน/ผามองตากูรสีแดง 
ปลายเชิงงอนปกลายหนุนกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กาํหนด)ซับใน
ชายกางเกงดวยผาโทเรอยางดีสีเขียวพรอมผาพอกเปนผาลาย ขนาดมาตรฐาน 
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กวาง ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 
๖) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิ ๒ ขาง สี ... (สีตัวโขน 

ที่จะสราง) พรอมผาคาดเอวสีขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕ เมตร ๒ ผืน 
๗) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงนิเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 

นิ้ว พับปากถงุ กวาง ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอน
นิ่มเพื่อรูด  กลางถงุเยบ็คาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้ จาํนวน ๑ ใบ/ ชุด 

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๘) ทับทรวงพรอมสาย เปนโลหะมีลายชัน้เดียวชุบเงิน/ทอง สายเปนแถบลูกไม

ด้ิน ซับในดวยผาโทเรสีแดง สายยาว ๒๘ นิ้ว 
๙) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะชัน้เดยีวชุบทองประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอย 

สายมาตรฐานยาวพิเศษ 
๑๐) กําไลขอมือ เปนกาํไลแผงทาํดวยโลหะชุบเงิน/ทอง จาํนวน ๑ คู/ชุด 
๑๑) กําไลขอเทา ทําดวยผาตวนสีแดง ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง ซับในดวยผาโทเรสี

แดง จํานวน ๑ คู/ชุด 
๑๒) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 

 

 

 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
ลักษณะจะเปนศีรษะยักษยอด ลักษณะจะเปนปากขบ ตาจระเข ยอดเทริดน้ําเตา 
๑๙) ศีรษะยกัษ ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง มีจอนหูขางละ ๒ อัน เขียนลายหนา สี-

ทอง มีกรอบหนา ตรงกลางศีรษะติดลายกนก ลงรักปดทองคําเปลว ๑๐๐% 
ประดับดวยเพชร สวนปลายยอดทําดวยไมกลึงกระดาษสา-ฟาง ลดหล่ันกัน
ติดลายกนก ลงรักปดทองทีป่ลายยอดหรือ บังศีรษะติดกระจกใส-สี ปลายยอด
ศีรษะแยกสวนจากกนัได ตา-ฟน-เขี้ยวทําดวยมุก  พรอมดวย 

  ๑) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๒) แปนไม ๑ อัน 
 

๑๐) ชุดลิงพญา  
   (ศีรษะมียอดและโลน) 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางดี สี ..... (สีของตัวโขนที่จะสราง) ตัดเปนเสื้อสําเรจ็รูปคอ

กลมแขนยาว ผาหนาตลอด  ตอเปาใตรักแร ขนาดของตวัเสื้อยาว ๒๗ นิ้ว 
รอบตัวกวาง ๕๐ นิ้ว แผนหลังปกลายเต็ม ดานกวาง ๒๐ นิ้ว ดานยาวกลางหลัง 
๒๒ นิ้ว ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง ปกลายเต็มดานกวาง ๑๐ นิ้ว กลางหนายาว 
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๒๒ นิว้ แขนยาว ๒๔ นิ้ว ปกลาย ๒๔ นิ้ว รวมขอมือสีเดียวกับกรองคอและ
พาหุรัด รอบวงแขน ๒๐ นิ้ว ปกลายทักษณิาวรรตดวยเลื่อม-ด้ินโปรง (ตาม
ลายทีก่ําหนด) ตลอดตัวเสื้อและแขน มีบ้ังแขน กวาง ๑ นิ้ว สี ....(สีผานุง) ซับใน
ดวยผาโทเรอยางดี สี .... (สีผาตวน) 

๒) กรองคอ ใชผาตวนอยางดี สี ....กรองคอมีขนาดรอบวงใน ๑๘ นิ้ว ปกหนุน
ลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กําหนด) ซับในดวยผาโทเรอยางด ีสี 
.... (สีผาตวน) จํานวน ๒ ชิ้น 

๓) หอยหนา - หอยขาง - หอยกน  ใชผาตวน/ ผามองตากรูอยางด ีสี ..... (สีเสือ้/ 
ขลิบสีผานุง) หอยขาง กวาง ๗ นิ้ว ยาว ๒๓ นิว้ หอยหนากวาง ๑๑ นิ้ว ยาว ๒๓ นิ้ว 
มีกระเปาติดซปิที่ซบัใน ตรงชายติดครุยดวยดิ้นเงนิขนาด ๑.๕ นิ้ว หอยกน กวาง 
๙ นิว้ สวนปลายมนกวาง ๑๒ นิว้  ยาว ๑๘ นิว้ ปลายโคงแหลมมนยอนขึ้น ปก
หนนุลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กาํหนด)  ยาว ๑๕นิ้ว เต็มหนาผา
ดานกวาง  ซบัในดวยผาโทเร อยางดี สี .... (สีเสื้อ) 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวนอยางด ีสี .... (สีเสื้อ/ ขลิบสีผานุง) กวาง ๘ นิว้ ปกลาย ๗ 
นิ้ว ยาว ๕๕ นิว้ ปกลาย ๔๗ นิ้ว โคงตามรูปเอว ปกหนนุลายกนกดวยดิน้ขอ-ด้ิน
โปรง (ตามลายทีก่ําหนด) ซบัในดวยผาโทเรอยางด ีสี.... (สีเสื้อ) 

๕) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี สีแดง ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปาผาตามยาว 
๖ นิ้ว รอบเอว ๖๒ นิว้ ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิว้ จากเอวถึงเปา 
๒๒ นิ้ว ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง ๑๘ นิว้ เปา
กวาง ๑๐ นิว้ เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวน/ ผามองตากูรอยางด ีสีแดง 
คาดขอบขาดานบนของผาตวน/ ผามองตากรูดวยผาตวน/ ผามองตากูร สีเขียว  

 ปลายเชิงงอน ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กาํหนด) ซับ
ในชายกางเกงดวยผาโทเรอยางดีสีแดง  จาํนวน ๒  ตัว พรอมผาพอกเปนผาลาย
ขนาดมาตรฐาน กวาง ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) หาง ใชผาตวนตัดรูปหางลิงอัดดวยนุน สี ... (สีเสื้อ) กวาง ๑ นิ้ว หางยาว ๒๒ 
นิ้ว สี ... (สีผานุง) ปกลายทกัษิณาวรรตดวยเลื่อม-ด้ินโปรง พูปลายหางยาว ๔ 
นิ้ว สีเดียวกับกรองคอ 

๗) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิ ๒ ขาง สี ... (สีตัวโขน 
ที่จะสราง) พรอมผาคาดเอวสีขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕ เมตร ๒ ผืน 

๘) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 
นิ้ว พับปากถงุ กวาง ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอน
นิ่มเพื่อรูด  กลางถงุเยบ็คาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้ จาํนวน ๑ ใบ/ ชุด 

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 



ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด 

๙) ทับทรวงพรอมสาย เปนโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง 
สายเปนเพชร ๒ แถว ยาว ๒๘ นิ้ว 

๑๐) สังวาล ใชเพชร ๖ แถวเฉียง รองดวยผากํามะหยี่สีดํา มีตาบทิศประจาํยามทํา
ดวยโลหะฝงเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง  สายยาว ๕๓ นิว้ 

๑๑) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอย
สีแดง สายมาตรฐานยาวพิเศษ 

๑๒) กําไลขอมือ เปนกาํไลแผง ทําดวยโลหะชบุเงนิ ฝงเพชร ๖ แถว จาํนวน ๑ คู/ ชุด  
๑๓) กําไลขอเทา ใชผาตวนสีแดง ปกหนนุลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง ซับในดวย

ผาโทเรสีแดง จํานวน ๑ คู ชดุ 
๑๔) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
ปากหุบ ปากอา ศีรษะปลายยอด และศีรษะโลนสรางตามลกัษณะเฉพาะของตวัโขนลงิ ม ี
๑๕) ศีรษะลิงมียอด ทําดวยกระดาษสา-ฟาง มีจอนหูขางละ ๒ อัน เขยีนลายหนา 

สี-ทอง มีกรอบหนา ตรงกลางศีรษะติดลายกนก ลงรักปดทองคําเปลว ๑๐๐% 
ประดับดวยเพชร สวนปลายยอดทําดวยไมกลึง-กระดาษสา-ฟาง ลดหล่ันกัน 
ติดลายกนก ลงรักปดทองทีป่ลายยอด ขอบรอบศีรษะติดกระจกใส-สี ปลาย
ยอดศีรษะแยกสวนจากกันได ตา-ฟน-เขี้ยวทาํดวยมุก มยีอดชฎาเดินหน 
มงกุฎชัย มงกฎุสามจีบ ฯลฯ พรอมดวย  

 
  ๑) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด 
  ๒) แปนไม ๑ อัน 
๑๖) ศีรษะลิงโลน ทําดวยกระดาษสา-ฟาง มีจอนหูขางละ ๒ อัน เขียนลายหนา สีทอง

ทั้งหนา-หลัง คาดขอบหัวเปนตัวลายกนก ลงรักปดทองคําเปลว ๑๐๐% ประดับ
เพชร สวนกลางศีรษะเขียนลายเสนสีเดียวกบัสีของหนาเปนลายทักษิณาวรรต 
ตา-ฟน-เขี้ยวทาํดวยมกุ  พรอมดวย 

  ๑) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๒) แปนไม ๑ อัน 
 

๑๑) ชุดเสนาลิง และ 
      สิบแปดมงกุฎ 
 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวน/ ผามองตากูรอยางด ีสี .....(สีของตวัโขนที่จะสราง) ตัดเปนเสื้อ

สําเร็จรูปคอกลมแขนยาว ผาหนาตลอด  ตอเปาใตรักแร ขนาดของตวัเสื้อยาว 
๒๗ นิว้ รอบตัวกวาง ๕๐ นิว้ แผนหลังปกลายเต็ม ดานกวาง ๒๐ นิว้ ดานยาว
กลางหลัง ๒๒ นิ้ว ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง ปกลายเต็มดานกวาง ๑๐ นิว้ กลาง



ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด 

หนายาว ๒๒ นิ้ว แขนยาว ๒๔ นิ้ว ปกลาย ๒๒ นิ้ว รวมขอมือสีเดียวกับกรองคอ
และพาหุรัด  รอบวงแขน ๒๐ นิ้ว ปกลายทกัษิณาวรรตดวยเลื่อม-ด้ินโปรง (ตาม
ลายที่กําหนด) ตลอดตัวเสื้อและแขน มีบ้ังแขน กวาง ๑ นิ้ว สี .... (สีผานุง) ซับ
ในดวยผาโทเรอยางดี สี .... (สีผาตวน/ ผามองตากูร) 

๒) กรองคอ ใชผาตวน/ ผามองตากูรอยางดี สี ....(สีผานุง) กรองคอมีขนาดรอบวงใน 
๑๘ นิ้ว ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง (ตามลายที่กําหนด) ซับในดวยผาโทเรอยางด ีสี 
.... (สีผาตวน/ ผามองตากูร)  จํานวน ๒ ชิน้ 

๓) หอยหนา-หอยขาง-หอยกน  ใชผาตวน/ ผามองตากูรอยางด ีสี ..... (สีเสื้อ/ 
ขลิบสีผานุง) หอยขาง กวาง ๖.๕ นิ้ว ยาว ๒๒ นิ้ว หอยหนากวาง ๑๐ นิ้ว ยาว ๒๒
นิ้ว มีกระเปาติดซิปที่ซบัใน ตรงชายติดครุยดวยดิน้เงนิขนาด ๑.๕ นิว้ หอยกน 
กวาง ๙ นิว้ สวนปลายมนกวาง ๑๒ นิว้  ยาว ๑๘ นิว้ ปลายโคงแหลมมนยอนขึ้น 
ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง (ตามลายทีก่าํหนด) เตม็หนาผาดานกวาง  ซบัในดวยผา
โทเรอยางดี สี .... (สีเสื้อ) 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวน/ ผามองตากูรอยางดี สี .... (สีเสื้อ/ ขลบิสีผานุง) กวาง ๕ นิว้ 
ยาว ๔๓ นิว้ โคงตามรูปเอว ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง (ตามลายทีก่าํหนด) ซับใน
ดวยผาโทเรอยางดี สี.... (สีเสือ้) 

๕) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี สี.... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปาผาตามยาว 
๖ นิว้ รอบเอว ๖๒ นิว้ ทัง้ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิว้  จากเอวถึงเปา 
๒๒ นิว้  ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิว้  รอบปลายขากวาง ๑๘ นิว้  เปา
กวาง ๑๐  นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวน/ผามองตากูรอยางด ี           
สี.... (สีเสือ้) คาดขอบขาดานบนของผาตวน/ผามองตากูร   ดวยผาตวน/ผามอง
ตากูร  สี.... (สีผานุง) ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง ซับในชายกางเกงดวยผาโทเรอยางด ี
สี.... (สีเสือ้)  จํานวน ๒  ตัว  พรอมผาพอก เปนผาลายขนาดมาตรฐาน กวาง 
๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) หาง ใชผาตวน/ ผามองตากูรตัดรูปหางลงิอัดดวยนุน สี ... (สีเสื้อ) คาดบั้งรอบ
กลางหาง กวาง ๑ นิ้ว หางยาว ๒๒ นิ้ว สี ... (สีผานุง) ปกลายทักษิณาวรรต
ดวยเลื่อม-ด้ินโปรง มีพูไหมพรม สี.... (สีผานุง) ยาว ๔ นิว้ 

๗) ผานุง ใชผาลายเนื้อหนา สี.... (สีของตัวโขน - ละครทีจ่ะสราง) ขนาดมาตรฐาน 
๓๖ x ๑๒๖ นิว้ พรอมผาคาดเอวสีขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕ เมตร ๒ ผืน 

๘) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 
นิ้ว พับปากถงุ ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอนนิ่มเพื่อ
รูด กลางถุงเยบ็คาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้ จาํนวน ๑ ใบ/ ชุด 

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 



ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด 

๙) ทับทรวงพรอมสาย ใชผาตาดสีทอง ปกลายเลื่อม - ด้ินโปรง ซอน ๓ ชั้น (หรือเปน
โลหะมีลายชั้นเดียวชุบเงิน/ ทอง) สายเปนแถบลูกไมด้ินยาว ๒๘ นิว้ 

๑๐) สังวาล ใชผาตากสีทอง ปกลายเลื่อม - ด้ินโปรง ซอนกนั ๒ ชั้น เปนตาบทิศ
ประจํายาม (หรือเปนโลหะมีลายชัน้เดียวชุบเงิน/ ทอง) มีลายลูกไมด้ิน ซับใน
ดวยผาโทเรสแีดง 

๑๑) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะชัน้เดียว ชบุทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝง
พลอยสีแดง สายมาตรฐานยาวพิเศษ 

๑๒) กําไลขอมือ ทําดวยผาตวน สี ... (สีกรองคอ) ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง ซับใน
ดวยผาโทเร สี ... (สีกรองคอ) จํานวน ๑ คู/ ชุด  

๑๓) กําไลขอเทา ทําดวยผาตวนสีแดง ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง ซับในดวยผาโทเรส ี
... (สีกรองคอ) จํานวน ๑ คู/ ชุด 

๑๔) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
ปากหุบ ปากอา สรางตามลกัษณะเฉพาะของตัวโขนลงิ  
๑๕) ศีรษะลิงโลน ทําดวยกระดาษสา-ฟาง มีจอนหูขางละ ๒ อัน เขียนลายเสน สี-ทอง

ทั้งหนา-หลัง คาดขอบหัวเปนตัวลายกนก ลงรักปดทองคําเปลวประดับกระจกเงา
และเพชร สวนกลางศีรษะเขียนลายเสนสีเดียวกับสีของหนาเปนลายทักษณิาวรรต  
พรอมดวย 

  ๑) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๒) แปนไม ๑ อัน 

๑๒) พญานาคตวัเอก 
 หรือชุดอ่ืนๆ ที่มี

ลักษณะคลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางด ีสีเขยีว ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูปคอกลมแขนยาว ตัวเสื้อ ยาว 

๓๐ นิ้ว รอบตัว ๕๐ นิ้ว ปกลาย ๔๓ นิ้ว แผนหลังปกลายเต็ม ดานกวาง ๒๐ 
นิ้ว ดานยาวกลางหลงั ๒๒ นิ้ว ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง ปกลายเต็มดานกวาง 
๑๒ นิว้ กลางหนายาว ๒๕ นิ้ว แขนยาว ๒๖ นิว้ ปกลาย ๒๓ นิว้ รอบวงแขน ๒๒ 
นิ้ว ตอเปาใตรักแร ปกลายเกร็ดพญานาคดวยเลื่อมสีเขียว-ด้ินโปรง       
ตัวเสื้อและแขนปกลายเกล็ดพญานาคดวยเลื่อมสีเขียว-ด้ินโปรง ซับใน
ดวยผาโทเรสีเขียว 

๒) กรองคอ-อินทรธน ู ใชผาตวนอยางดี สีแดง ปกหนนุลายกนกดวยดิน้ขอ-ด้ิน
โปรง กรองคอมีขนาดวงในกวาง ๑๘ นิว้ ซบัในดวยผาโทเรสีแดง   อินทรธนูปก
ลายดวยเลื่อม-ด้ินโปรง ตามลายที่กาํหนด จํานวน ๒ ชิน้ ปลายอนิทรธนูติดพู
ไหมพรม สีแดง ซับในดวยผาโทเรอยางดี ตามสีผาตวน/ ผามองตากูร  
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๓) หอยหนา-หอยขาง ใชผาตวนอยางดีสีเขียวขลิบแดง ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ 
- ด้ินโปรง (ทุกชิ้นปกลายเต็มหนาผา) ซับในดวยผาโทเรสีเขียว หอยขาง กวาง 
๖.๕นิว้ ยาว ๒๓ นิว้ หอยหนามีขนาดกวาง๑๑ นิว้ ยาว ๒๓ นิว้ มีกระเปาติดซิป
ที่ซับใน ตรงชายดานลางของหอยหนาและหอยขาง ติดครุยดวยดิน้เงินขนาด
๑.๕ นิ้ว 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวนอยางดสีีเขียวขลิบแดง ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ิน
โปรง ขนาดกวาง ๘ นิว้ ปกลายสูง ๖ นิว้ ยาว ๕๐ นิว้ ปกลาย ๔๒ นิว้ ลักษณะ
โคงตามรูปเอว ซับในดวยผาโทเรสีเขียว 

๕) สนับเพลา ๒ ตัว ใชผาโทเรอยางดีสีเขียว ตัดเปนกางเกงขนาดรอบเอว 
๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิว้ จากเอวถงึเปา ๒๒ นิ้ว ขายาว
จากเปาถงึปลายขา ๒๐ นิว้ รอบปลายขากวาง ๑๘ นิว้ เปากวาง ๑๐ นิ้ว กลาง
เปาผาตามยาว ๖ นิ้ว มีล้ินซอนดานใน ปลายขาปกเชิงงอน ใชผาตวนอยางดีสี
เขียว ปลายเชงิงอน คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวนสีแดง ปกลาย
ปกลายกนกหนนุดวยดิน้ขอ-ด้ินโปรง เหนือลายปกปกตอผาตวนสเีขียว เย็บติด
กับตัวกางเกง ซับในดวยผาโทเรอยางดีสีเขยีว พรอมผาพอกเปนผาลายขนาด
มาตรฐานยาว ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) หาง ใชผาตวนอยางดีสีเขียว ตัดเปนรูปหางพญานาค ตรงปลายหางทําเปน
กนกเชิงงอนยืน่ออกมาจากตัวหาง ปกลายเกล็ดพญานาคดวยเลื่อมสีเขียว- 
ด้ินโปรง กวาง ๙ นิ้ว ยาว ๑๗ นิว้ เสริมวัสดุภายในดวยแผนหนังสงัเคราะห         

๗) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิ ๒ ขาง สีเขียว หรือแดง 
พรอมผาคาดเอว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕ เมตร ๒ ผืน 

 
๘) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 

นิ้ว พับปากถงุ ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอนนิ่ม  
เพื่อรูด กลางถงุเย็บคาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้  จํานวน ๑ ใบ/ ชุด 

๙) บวงบาศ สายบวงบาศทาํดวยผาตวนอยางดีสีเขียว ตัดเปนตัวพญานาค     
อัดนุน วาดลายหัวและหาง ตัวยาว ๒.๒๕ เมตร จํานวน ๑ ตัว  

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๑๐) ทับทรวงพรอมสาย เปนโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง 

สายเปนเพชร ๒ แถว รองดวยผากํามะหยี่สีดํา ยาว ๒๘ นิว้ 
๑๑) สังวาล ใชเพชร ๖ แถวเฉียง รองดวยผากํามะหยี่สีดํา มีตาบทิศประจํายามทําดวย

โลหะชุบเงนิ ประดับเพชรตรงกลางฝงพลอยสีแดง  ยาว ๖๐ นิว้ 
๑๒) หัวเขม็ขัดพรอมสาย หวัโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอย
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สีแดง สายเข็มขัดมาตรฐานยาวพิเศษ 
๑๓) กําไลขอมือ เปนกาํไลแผง ทําดวยโลหะชบุเงนิ ฝงเพชร ๖ แถว จาํนวน ๑ คู/ ชุด  
๑๔) กําไลขอเทา ทําดวยโลหะ หัวบวั ชุบทอง จํานวน ๑ คู/ ชุด  
๑๕) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ  ประกอบดวย 
๑๖) ศีรษะ ทําดวยกระดาษสา-ฟาง แบบเปดหนา มีกระบังหนา จอนหู ๒ ขางทาํดวย

หนังแท ฉลุลายกนกติดตัวกนก ลงรักปดทองคําเปลวประดับเพชร-กระจก เพชร
ตุงติ้งดานบนกลางศีรษะเปนพญานาค ๓ เศียร เรียงกันสูง ตํ่า ลงรักปดทองประดับ
เพชร-กระจก ดานหลังทําเปนเกล็ดพญานาค-เขียนลายสีทอง -สีตางๆ มีสายรัดคาง
ทําดวยเพชร ๒ แถว ยาว ๕ นิว้ ๒ เสน พรอมดวย 

  (๑) รุงอะลูมิเนียมพรอมแปนในตัว ๑ ชุด 
  (๒) แปนไม ๑ อัน 

๑๓) นาคตัวรอง 
       หรือชุดอ่ืนๆ ที่มี

ลักษณะคลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตาดสีเขียวเขม ตัดเปนเสื้อคอกลมแขนกุด ผาหนาตลอด ซบัในดวยผา

โทเรสเีขียวเขม 
๒) กรองคอ-อินทรธน ูใชผาตาดอยางด ีสีเขยีว ปกลายเลือ่ม-ด้ินโปรง เดนิรอบ

กรองคอดวยแถบลกูไมด้ิน  ขนาดวงในกวาง ๑๘ นิว้ ซับในดวยผาโทเรสเีขียวเขม 
ตรงปลายอนิทรธนูปกลายเลือ่ม-ด้ินโปรง ติดพูสีเงนิ ซับในดวยผาโทเรสเีขียวเขม  

๓) หอยหนา-หอยขาง ใชผาตาดสีเขียวเขม ปกลายเลื่อม -ด้ินโปรงเต็มหนาผา เดิน
ขอบดวยลูกไมด้ินสีเงิน ซับในดวยผาโทเรสีเขียวเขม หอยขาง กวาง ๖.๕ นิว้ ยาว 
๑๙ นิว้ หอยหนากวาง ๙ นิว้ ยาว ๑๙ นิ้ว ตรงชายติดครุยดิ้นเงนิ ขนาด ๑.๕ นิ้ว 
มีกระเปาติดซปิที่ซบัใน 

 
๔) รัดสะเอว ใชผาตาดสีเขียวเขม ปกลายเลือ่ม-ด้ินโปรง เดินขอบดวยแถบลกูไม

ด้ินสีเงนิ กวาง ๕ นิ้ว ยาว ๔๓ นิว้ ซับในดวยผาโทเรสีเขยีวเขม 
๕) กางเกง ใชผาตวนสีเขียวเขม ตัดเปนกางเกงขาสามสวนยาว ๓๓ นิ้ว 

กวาง ๔๒ นิ้ว ขอบกางเกงหูรูดซับในดวยผาโทเรสีเขียวเขม ตรงชาย
กางเกงขางลางปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง และเดินขอบดวยลูกไมด้ินสีเงิน 

๖) หาง ตัดเปนรูปหางพญานาค ปกลายเกลด็พญานาคดวยเลื่อม เสริมวสัดุ
ภายในดวยแผนหนังสงัเคราะห (ดูแบบทีฝ่ายเครื่องแตงกาย) 

๗) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 
นิ้ว พับปากถงุ ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอนนิ่ม  
เพื่อรูด กลางถงุเย็บคาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้  จํานวน ๑ ใบ/ ชุด 
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เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๘) ทับทรวงพรอมสาย ทําดวยโลหะชุบเงิน ๓ ชั้น ประดับเพชรมีสายลูกไมด้ิน ซับใน

ดวยผาโทเรสีดํา 
๙)  สังวาล ทําดวยแถบลูกไมด้ินซับในดวยผาโทเรสีดํา มีตาบทิศประจํายามทําดวย

โลหะชุบเงินประดับเพชร 
๑๐) ขอมือ-ตนแขน-ขอเทา ทําดวยผาตาดสีเขียวเขม ปกเลื่อม ซับในดวยผาโทเรสี

เขียวเขม   เดินขอบดวยแถบลูกไมด้ินสีเงิน จาํนวน ๓ คู (๖ ขาง) 
๑๑)  กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๒) ศีรษะ กระดาษสา-ฟาง ทําเปนศีรษะพญานาคตรงดานบนทําเปนศีรษะพญานาค

หัวเดียว มีกรอบหนาและจอนหูทําดวยหนังฉลุลายปดทอง ประดับเพชรเขียนลายสี
ทอง-สีตาง ๆ ที่หนา มีสายรัดคางเดินดวยแถบลกูไมด้ิน ยาว ๕ นิว้ ๒ เสน ซับใน
ดวยผาโทเรสีดํา  พรอมดวย 

  ๑) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๒) แปนไม ๑ อัน 
 

๑๔) ครุฑตัวเอก หรือ
พญาครุฑ  

 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางด ีสีแดงเลอืดนก ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูปคอกลมแขนยาว            

ผาหนาตลอด ตอเปาใตรักแร ตัวเสื้อยาว ๓๐ นิ้ว รอบตัวกวาง ๕๐ นิ้ว 
ปกลาย ๔๓ นิ้ว แผนหลังปกลายเต็ม ดานกวาง ๒๐ นิ้ว  ดานยาวกลาง
หลัง ๒๒ นิ้ว  ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง ปกลายเตมดานกวาง ๑๒ นิ้ว  
กลางหนายาว ๒๕ นิ้ว  แขนยาว ๒๖ นิ้ว ปกลาย ๒๓ นิ้ว รอบวงแขน ๒๒ 
นิ้ว  ปกเปนลายขนนกดวยเลื่อม-ด้ินโปรง ตลอดตัวเสื้อและแขน ซับใน
ดวยผาโทเรสีแดง พรอมเส้ือบอดี้สูทแขนยาว คอกลม สีเนื้อเขม ขนาด XL 

๒) กรองคอ ใชผาตวนอยางดี สีเหลอืง ปกหนนุลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง  กรอง
คอมีขนาดรอบวงใน ๑๘ นิว้ ซับในดวยผาโทเรสีเหลือง  

๓) หอยหนา - หอยขาง ใชผาตวนอยางดีสีแดงขลิบเหลือง  หอยขาง กวาง ๖.๕ นิ้ว 
ยาว ๒๓ นิว้ หอยหนา กวาง ๑๑ นิว้ ยาว ๒๓ นิว้ ตรงชายติดครุยดวยดิน้เงนิ
ขนาด ๑.๕ นิว้ มีกระเปาติดซปิที่ซบัใน ปกหนนุลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง เตม็
หนาผา ซับในดวยผาโทเรสีแดง 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวนอยางดสีีแดงขลบิเหลอืง ปกลายขนนก ดวยเลื่อม-ด้ิน
โปรง กวาง ๘ นิ้ว ปกลายสงู ๖ นิว้ ยาว ๕๐ นิว้ ปกลาย ๔๒ นิว้ ลักษณะโคงตาม
รูปเอว  ซบัในดวยผาโทเรสีแดง  
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๕) สนับเพลา ๒ ตัว ใชผาโทเรอยางดีสีแดงเลือดนก ตัดเปนกางเกงขนาด
รอบเอว ๖๒ นิว้ ตัวยาวจากเอวถึงปลายขา ๓๘.๕ นิว้ จากเอวถงึเปา ๒๒ นิว้ 
ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง ๑๘ นิ้ว เปากวาง 
๑๐ นิ้ว กลางเปาผาตามยาว ๖ นิ้ว มีล้ินซอนดานใน ปลายขาปกเชิงงอน 
ใชผาตวนอยางดีสีแดง คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวนสีเหลือง ปก
ลายปกลายขนนกดวยดิน้ขอ-ด้ินโปรง เหนือลายปกตอผาตวนสีแดง เย็บติด
กับตัวกางเกง ซับในดวยผาโทเรอยางดีสีแดง พรอมผาพอกเปนผาลาย
ขนาดมาตรฐานยาว ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) ปก ใชผาโทเรอยางดีตัดเปนรูปปกนก มีความยาวจากกลางหลงัถงึขอมอืทัง้ ๒ ขาง 
(๑ คู) ปกลายขนนก ดวยเลือ่ม-ด้ินโปรงทัง้ดานหนาและดานหลังประกบกนัยาว 
๓๑ นิว้ กวาง ๒๐ นิว้ และทาํเปนรูปโคงลดสัดสวนปลายปก 

๗) หาง ใชผาตวนอยางดีตัดเปนรูปหางครุฑ ปกลายขนนกดวยเลื่อม-ด้ินโปรง 
เสริมกระดาษแข็งและซับในดวยผาโทเรสแีดง 

๘) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ สีแดงหรือเหลือง พรอมผา
คาดเอวสีขาวกวาง ๖ นิ้ว ยาว ๒.๕ เมตร ๒ ผืน 

๙) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 
นิ้ว พับปากถงุ ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอนนิ่ม  
เพื่อรูด กลางถงุเย็บคาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้  จํานวน ๑ ใบ/ ชุด 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๑๐) ทับทรวงพรอมสาย ทําดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสี

แดง สายเปนเพชร ๒ แถว ยาว ๒๘ นิ้ว 
๑๑) สังวาล ใชเพชร ๖ แถวเฉียง รองดวยผากํามะหยี่สีดํา มีตาบทิศประจํายาม ทําดวย

โลหะฝงเพชรตรงกลางฝงพลอยสีแดง 
๑๒) หัวเข็มพรอมสาย หัวโลหะ ๓ ชั้น ชุบทองประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง 

สายมาตรฐานยาวพิเศษ 
๑๓) กําไลขอมือ เปนกําไลแผง ทําดวยโลหะชุบเงินฝงเพชร ๖ แถว จํานวน ๑ คู/ ชุด 
๑๔) กําไลขอเทา โลหะหัวบัวชุบทอง จํานวน ๑ คู/ ชุด 
๑๕) ขอมือ-ขอเทา-รัดตนแขน ใชผาตวนอยางดี สีแดง ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-

ด้ินโปรง ซับในดวยผาโทเรสีแดง ๓ คู (๖ ขาง) 
๑๖) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๗) ครุฑปดหนา ทําดวยกระดาษสา-ฟาง เปนรูปมงกุฎทรงน้ําเตาเตี้ย สีแดง เขียน

ลายหนาส-ีทอง มีกระบังหนาติดลายเปนลายกนก ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม 
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สวนดานบนกลางศีรษะติดตัวกนกทรงน้ําเตา ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม หรือ 
๑๘) ครุฑเปดหนา ทําดวยกระดาษสา-ฟางและหนังแท เปนทรงเทริด มีกรอบหนา 

จอนหูฉลุลาย ลงรักปดทองประดับเพชร ติดกับตัวศีรษะ ปลายยอดทําดวยไมกลึง 
กระดาษสา-ฟาง ทําเปนรูปหนาครุฑสวมชฎายอดชัย ทาสีแดงหนาครุฑ เขียนลาย
ทองและเสนสีตาง ๆ สวนปลายยอดแยกสวนกันได  พรอมดวย 

  ๑) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๒) แปนไม ๑ อัน 
 

๑๕)   ครุฑตัวรอง เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตาดสีแดงเลือดนก ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูปคอกลมแขนยาว ผาหนา

ตลอด ซับในดวยผาโทเรสีแดง  
๒) กรองคอ ใชผาตวนอยางดี สีเหลอืง ปกหนนุลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง  กรอง

คอมีขนาดรอบวงใน ๑๘ นิว้ ซับในดวยผาโทเรสีเหลือง  
๓) หอยหนา-หอยขาง ใชผาตวนอยางดีสีแดงขลิบเหลือง  หอยขาง กวาง ๖.๕ นิ้ว 

ยาว ๒๓ นิว้ หอยหนา กวาง ๑๑ นิว้ ยาว ๒๓ นิว้ ตรงชายติดครุยดวยดิน้เงนิ
ขนาด ๑.๕ นิว้ มีกระเปาติดซปิที่ซบัใน ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง เต็มหนาผา ซับใน
ดวยผาโทเรสีแดง 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวนอยางดสีีแดงขลิบเหลอืง ปกลายเลือ่ม-ด้ินโปรง กวาง ๘ 
นิ้ว ปกลายสงู ๖ นิว้ ยาว ๕๐ นิว้ ปกลาย ๔๒ นิว้ ลักษณะโคงตามรูปเอว  ซับใน
ดวยผาโทเรสีแดง  

๕) สนับเพลา ๒ ตัว ใชผาโทเรอยางดีสีแดงเลือดนก ตัดเปนกางเกงขนาด
รอบเอว ๖๒ นิว้ ตัวยาวจากเอวถึงปลายขา ๓๘.๕ นิว้ จากเอวถงึเปา ๒๒ นิว้ 
ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง ๑๘ นิ้ว เปากวาง 
๑๐ นิ้ว กลางเปาผาตามยาว ๖ นิ้ว มีล้ินซอนดานใน ปลายขาปกเชิงงอน 
ใชผาตวนอยางดีสีแดง คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวนสีเหลือง ปก
ลายปกลายขนนกดวยดิน้ขอ-ด้ินโปรง เหนือลายปกตอผาตวนสีแดง เย็บติด
กับตัวกางเกง ซับในดวยผาโทเรอยางดีสีแดง พรอมผาพอกเปนผาลาย
ขนาดมาตรฐานยาว ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) ปก ใชผาโทเรอยางดีตัดเปนรูปปกนก มีความยาวจากกลางหลงัถงึขอมอืทัง้ ๒ ขาง 
(๑ คู) ปกลายขนนก ดวยเลือ่ม-ด้ินโปรงทัง้ดานหนาและดานหลังประกบกนัยาว 
๓๑ นิว้ กวาง ๒๐ นิว้ และทาํเปนรูปโคงลดสัดสวนปลายปก 

๗) หาง ใชผาตวนอยางดีตัดเปนรูปหางครุฑ ปกลายขนนกดวยเลื่อม-ด้ินโปรง 
เสริมกระดาษแข็งและซับในดวยผาโทเรสแีดง 
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๘) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ สีแดงหรือเหลือง พรอมผา
คาดเอวสีขาวกวาง ๖ นิ้ว ยาว ๒.๕๐ เมตร ๒ ผืน 

๙) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 
นิ้ว พับปากถงุ ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอนนิ่ม  
เพื่อรูด กลางถงุเย็บคาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้  จํานวน ๑ ใบ/ ชุด 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๑๐)  ทับทรวงพรอมสาย ทําดวยโลหะชุบเงิน ๓ ชั้น ประดับเพชรมีสายลูกไมด้ิน ซับใน

ดวยผาโทเรสีแดง 
๑๑)  สังวาล ทําดวยแถบลูกไมด้ินซับในดวยผาโทเรสีดํา มีตาบทิศประจํายามทําดวย

โลหะชุบเงินประดับเพชร 
๑๒) ขอมือ-ตนแขน-ขอเทา ทําดวยผาตาดสีแดง ปกเลื่อม ซับในดวยผาโทเรสีแดง  

เดินขอบดวยแถบลูกไมด้ินสีเงิน จํานวน ๓ คู (๖ ขาง) 
๑๓)  กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๔) ครุฑปดหนา  ทําดวยกระดาษสา-ฟาง เปนรูปมงกุฎทรงน้ําเตาเตี้ย สีแดง  ไมเขียน

ลาย หนาส-ีทอง มีกระบังหนาติดลายเปนลายกนก ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม 
สวนดานบนกลางศีรษะติดตัวกนกทรงน้ําเตา ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม  

๑๖) ชุดไกแกว 
 ตัวเอก A และ B 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตาดสีเงนิ ตัดเปนรูปขนไก (สามเหลีย่มปลายแหลม) คอกลม แขนสัน้ 

ไหลกวาง ๑๒ นิ้ว ผาหนาตลอด ซบัในดวยผาโทเรสีขาว 
๒) กางเกง ใชผาตาดสเีงนิ ตัดเปนกางเกงขาสามสวน มีผาตาดสเีงนิตัดเปนรูป

สามเหลีย่มปลายแหลมเปนรูปขนไก ซับในดวยผาโทเรสขีาว ตรงขอบกางเกงทํา
เปนหูรูดมเีชือกรอย  

๓) กรองคอ ใชผาตาดสีทอง ซบัในดวยผาโทเรสีเหลือง ปกหนนุลายกนกดวยดิ้น
ขอ-ด้ินโปรง  ขนาดวงในกวาง ๑๘ นิ้ว 

๔) ปก ใชผาตาขายสีเงิน ตัดเปนรูปปกเดินขอบ ตรงกลางดวยแถบดิ้น ยาว ๓๖ 
นิ้ว กวาง ๑๐-๑๒ นิ้ว และทาํเปนรูปโคงลดสวนสัด-ปลายปก 

๕) หาง ใชผาตาดสีเงิน ตัดเปนรูปหางไก ซบัในดวยผาโทเรสีขาว เย็บประกบกัน 
๒ ดาน ปกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรงและเลื่อม 

๖) ขอมือ - ขอเทา ใชผาตาดสีเงินหรือทอง ซับในดวยผาโทเรสีเงนิหรือสีทอง  
ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง ๒ คู 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๗) จี้นาง ทาํดวยโลหะ ๓ ชัน้ ชบุเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง            



ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด 

สายคอทาํดวยผาลูกไมด้ิน  ซับในดวยผาโทเรสีดํา 
๘) เข็มขัดพรอมสาย ใชโลหะชุบทอง ๓ ชัน้ ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสี

แดง สายยาวขนาดมาตรฐาน 
๙) กลองพลาสติกใส พรอมฝาครอบ สําหรบัใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A 
๑) บันจุเหร็จ ทาํดวยหนงัแทและโลหะชุบเงินฉลุลายกนกเปนกรอบหนา ติด

จอนห ู๒ ขางปลายจอนหทูัง้ ๒ ขาง ข้ึนลายมาจรดกัน ยึดติดกับกรอบหนา
ดานหลังลงรักปดทอง ประดับเพชรเทยีม บุผากํามะหยีสี่ดํา ดานซายประดับ
ชอดอกไมเพชร (ทําดวยโลหะชุบเงนิประดบัเพชรเทยีม) ดานกรอบหนา
ลอมรอบดวยขดหวายไมมยีอด มีลวดสปริงชุบเงนิเปนกานติดยอดดวยดอก
โลหะชุบเงนิฝงเพชรเทียม ยกดอกลอย ๒ ชั้น 

๒) เกีย้วกลม ทาํดวยโลหะชุบเงิน ประดบัเพชร ยอดติดตัวไกประดบัดวยเลื่อมสีเงนิ 
เกรด B 
๑) กระบังหนา ทําดวยหนัง-โลหะชุบเงิน ฉลุลายกนก ประดับเพชรเปนกรอบหนา มี

จอนหูปลอยชายทั้ง ๒ ขาง รอบกระบังหนา และจอนหูประดับเพชร (เปนดอกโลหะ
ชุบเงินฝงเพชรเทียม ยกดอกลอย ๒ ชั้น ประดับเพชรตุงติ้ง) เปนระยะๆ ลดหลั่นให
สวยงาม รอบกรอบหนาประมาณ ๑๘ ดอก ตอหวงโลหะเล็กๆ ตรงกลางดานหลัง
กระบังหนาและบริเวณหลังจอนหู (เพื่อรอยเชือกตรึงกับผม) 

๒) เกีย้วกลม ทาํดวยโลหะชุบเงิน ประดบัเพชร ยอดติดตัวไกประดบัดวยเลื่อมสีเงนิ
พรอมดวย  

  ๑) อุบะ  ดอกไมทดั ทําดวยผา ๑ ชุด 
  ๒) รุงอะลมูิเนยีมพรอมแปน ๑ ชุด  
  ๓) แปนไม ๑ อัน 
หมายเหต ุทัง้เกรด A และ B 
 
 
 

๑๗) ชุดพญามา  
 (มาตัวเอก)  
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ  
 ๑.๑ ใชผาตวนอยางดี สี .... (สีทีจ่ะสราง) ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูปคอกลมแขน

ยาว ผาหนาตลอด ตอเปาใตรักแร ตัวเสือ้ยาว ๓๐ นิว้ รอบตัวกวาง 
๕๐ นิ้ว ปกลาย ๔๓ นิว้ แผนหลงัปกลายเต็ม ดานกวาง ๒๐ นิ้ว  ดาน
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ยาว ๒๒ นิว้ ดานหนาแบงลาย ๒ ขางปกลายเต็มดานกวาง ๑๒ นิ้ว  
กลางหนายาว ๒๕ นิ้ว แขนยาว ๒๓-๒๔ นิ้ว รอบวงแขน ๒๒ นิว้ ซับใน
ดวยผาโทเร สี .... (สีตัวเสื้อ) 

 ๑.๒ ใชผาตวนอยางดี สี .... (สีทีจ่ะสราง) ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูป คอกลม แขน
ยาว ตัวเสื้อยาว ๓๐ นิ้ว รอบตัวกวาง ๕๐ นิ้ว เดินแถบดิน้เปนตาราง 
แขนยาว ๒๓-๒๔ นิว้ ปลายแขนระบายดวยผา เปนชัน้ๆ รวม ๓ ชั้น สี
เดียวกับเสื้อ ผาหนาตลอด เดินแถบดิ้นรอบสาบเสื้อ และปลายแขนที่
ระบาย ซบัในดวยผาโทเร สี .... (สีตัวเสื้อ)   

๒) กรองคอ ใชผาตวนอยางดี สี .... (สีผานุง) ปกหนนุลายกนกดวยดิน้ขอ-ด้ินโปรง  
ขาดรอบวงใน ๑๘ นิว้ ซบัในดวยผาโทเร สี .... (สีผานุง)  บนหวัไหลปลายเชงิ
งอนขึ้นพองาม 

๓) หอยหนา-หอยขาง ใชผาตวนอยางด ีสี ..... (สีเสื้อ/ ขลิบดวยสีผานุง) ปกหนุน
ลายกนกดวยดิ้นขอ - ด้ินโปรง (ทุกชิ้นปกลายเต็มหนาผา) ซบัในดวยผาโทเรสี...
(สีเสื้อ) หอยขาง กวาง ๗ นิ้ว ยาว ๒๓ นิ้ว หอยหนากวาง ๑๑ นิ้ว ยาว ๒๓ 
นิ้ว มีกระเปาติดซิปที่ซับใน ตรงชายดานลางหอยหนาและหอยขาง ติดครุยดวย
ด้ินเงนิขนาด ๑.๕ นิ้ว  

๔) รัดสะเอว ใชผาตวนอยางด ีสี .... (สีเสื้อ/ ขลิบสีผานุง) ปกหนุนลายกนกดวย
ด้ินขอ-ด้ินโปรง ขนาดกวาง ๘ นิว้  ปกลายสูง ๗ นิว้ ยาว ๕๐ นิว้ ปกลาย ๔๒ นิว้ 
ลักษณะโคงตามรปูเอว  ปกหนนุลายหนาสิงห  ดวยดิน้ขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่
กําหนด) ซบัในดวยผา โทเรอยางด ีสี.... (สีเสื้อ) 

๕) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี สี.... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปา
ผาตามยาว ๖ นิว้ รอบเอว ๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิว้ จาก
เอวถึงเปา ๒๒ นิ้ว ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง 
๑๘ นิ้ว เปากวาง ๑๐ นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวนอยางดี สี .... (สี
เสื้อ) คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวนสี.... (สี ผานุง) ปลายเชิงงอน 
ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง (ตามลายที่กาํหนด) ซบัในชายกางเกง
ดวยผาโทเรอยางดีสี .... (สีเสือ้) พรอมผาพอกเปนผาลายขนาดมาตรฐานกวาง 
๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) หาง ใชไหมญ่ีปุน สี .... (สีเสือ้) ทําเปนพวงแบบหางมา 
๗) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิ ๒ ขาง สี .... (สีมาที่จะ

สราง) พรอมผาคาดเอวสีขาวกวาง ๖ นิ้ว ยาว ๒.๕๐  เมตร ๒ ผืน 
๘) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 

นิ้ว พับปากถงุ ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอนนิ่ม  
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เพื่อรูด กลางถงุเย็บคาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้ จํานวน ๑ ใบ/ ชุด 
เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๙) ทับทรวงพรอมสาย ทําดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสี

แดง สายเปนเพชร ๒ แถว ยาว ๒๘ นิ้ว 
๑๐) สังวาล ใชเพชร ๖ แถวเฉียง รองดวยผากํามะหยี่สีดํา มีตาบทิศประจํายาม ทําดวย

โลหะฝงเพชรตรงกลางฝงพลอยสีแดง 
๑๑) หัวเข็มขัดพรอมสาย หัวโลหะ ๓ ชั้น ชุบทองประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสี

แดง สายมาตรฐานยาวพิเศษ 
๑๒) ขอมือ-ขอเทา-รัดตนแขน ใชผาตวนอยางดี สีแดง ซับในดวยผาโทเรสีแดง ปก

หนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง ขนาด ๒.๕ x ๙ นิ้ว ติดลูกกระพรวนขนาด ๑ นิ้ว
รอบขอเทา 

๑๓) รองเทา ทําดวยหนังแบบสาน ที่หัวรองเทาหุมหนังและมีสายรัดที่ขอเทา สี .... 
๑๔) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ  
ศิราภรณ ประกอบดวย 
 ๑๖) ศีรษะ ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง เปนรูปหัวมาแบบเปดหนา สี .... (สีเสื้อ) ตรงดานบน

เปนหนามา ติดลายกนกที่กรอบหนาและจอนหู ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม มี
ไหมญี่ปุน .... (สีเสื้อ) ปดเปนแผงคอตามแนวสันกลางจากหัวลงมา มีสายรัดคาง 
ยาว ๕ นิ้ว ๒ เสน  พรอมดวย 

  ๑) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๒) แปนไม ๑ อัน 

๑๘) นกสดายุและ 
 นกสัมพาท ี  
 หรือชุดที่มีลกัษณะ

คลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
นกสดายุ   - สีเขยีวเขม ขลิบแดง 
นกสัมพาท ี- สีสมเขมขลบิเขียว 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางดี สีเขยีวเขม/สมเขม ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูป คอกลม แขน

ยาว เปนปกในตัวเสื้อ ผาหนาตลอด ตัวเสื้อยาว ๓๐ นิว้ รอบตัวกวาง ๕๐ นิ้ว 
ปกลาย  ๔๓ นิ้ว แผนหลังปกลายเต็มดานกวาง ๒๐ นิว้  ดานยาวกลางหลงั 
๒๒ นิว้  ดานหนาแบงลาย ๒ ขาง ปกลายเต็มดานกวาง ๑๒ นิ้ว  กลางหนา
ยาว ๒๕ นิว้  แขนยาว ๒๔ นิ้ว ปกเปนลายขนนกดวยเลือ่ม-ด้ินโปรง ตลอดตัว
เสื้อและแขน ซับในดวยผาโทเรอยางดี สีเขียวเขมหรือสมเขม 

๒) กรองคอ ใชผาตวนอยางดี สีแดง/เขยีว ปกหนนุลายกนกดวยดิน้ขอ-ด้ินโปรง 
กรองคอมีขนาดรอบวงใน ๑๘  นิ้ว ซบัในดวยผาโทเรอยางดี สีแดง/เขียว 

๓) หอยหนา ใชผาตวนอยางด ีสีเขียวเขมขลบิแดง/สมเขมขลิบเขียว กวาง ๙ นิว้ 
ยาว ๑๙ นิ้ว  ปลายเปนรูปปกกา มีกระเปาติดซิปที่ซับใน ปกหนุนลายกนก



ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด 

ดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง เต็มหนาผา  ตรงชายติดครุยเงินขนาด ๑.๕ นิว้ ซบัในดวย
ผาโทเรอยางด ีสีเขยีวเขม/สมเขม 

๔) รัดสะเอว ใชผาตวนอยางด ีสีเขียวเขมขลบิแดง/สมเขมขลิบเขียว กวาง ๘ นิว้ 
ปกลาย ๗ นิว้ ยาว ๕๐ นิว้ ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง ๔๒ นิ้ว  ลักษณะโคงตามรูป
เอว  ซบัในดวยผาโทเรอยางดี สีเขยีวเขม/สมเขม 

๕) กางเกง ใชผาตวนอยางดี สีเขียวเขม/สมเขม ตัดเปนกางเกงสําเร็จรูปตอเปา 
ขาสามสวน ปลายขาทําเปนเชิงงอน ขอบกางเกงทําแบบหูรูดมีสายรอย ปก
ลายขนนกดวยเลื่อม-ด้ินโปรง ตลอดตัวยาว ๓๕ นิ้ว ซับในดวยผาโทเร อยางดี  

๖) หาง ใชผาตวนอยางดีตัดรูปหางนกสดายุ สีเขียวเขม ๑ คู หรือหางนกสัมพาที 
สีสมเขม ๑ คู เย็บปลายทัง้สองติดกัน ปกลายขนนกดวยเลื่อม-ด้ินโปรง ๒ ดาน 
ใชกระดาษแข็งใสไวขางใน ซับในดวยผาโทเรสีเขียวเขม 

๗) ถุงมือ-ถุงเทา ใชผาไนลอนอยางหนาสีเขียว /สีสม ถุงมือยาวหุมขอ ถุงเทายาวใตเขา 
อยางละ ๑ คู 

๘) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 
นิ้ว พับปากถงุ ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอนนิ่มเพื่อ
รูด กลางถุงเยบ็คาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิว้ จาํนวน ๑ ใบ/ ชุด 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๙) ทับทรวงพรอมสาย ทําดวยโลหะชุบเงิน ๓ ชั้น ประดับดวยเพชร ตรงกลางฝง

พลอยสีแดง สายเปนลูกไมด้ิน ยาว ๒๘ นิ้ว 
๑๐) หัวเข็มขัดพรอมสาย หัวโลหะ ๓ ชั้น ชุบทองประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสี

แดง สายมาตรฐานยาวพิเศษ 
๑๑) ขอมือ-ขอเทา ใชผาตวนอยางดี สีแดง ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ดิ้นโปรง ซับ

ในดวยผาโทเร สีแดง อยางละ ๑ คู 
๑๒) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ  
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๓) ศีรษะนกสดายุ และนกสมัพาที ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง มีจอนห ูเปนหนา

นกสดายุ สีเขียว หรือนกสัมพาที หนาสมเขม ตรงสวนบนของศีรษะติดกนก ลงรัก
ปดทองประดับเพชร ตรงปากทาสีเหลือง หนาเขียนลายเสน สีตาง ๆ สวนหวัเขียน
เปนลายขนนกสดายุ หรือนกสัมพาทีสวนลางมีผาระบายปดรอบคอเขียนลายเปน
ขนนก   พรอมดวย 

  ๑) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด   
  ๒) แปนไม ๑ อัน 

๑๙) ชุดมโนหรา เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
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 ๑) เสื้อ ตัดเปนยกทรงเต็มตัวดวยผาตวนอยางดี สีเหลือง ซบัในดวยผาโทเรสี
เหลือง ตัวเสื้อเขารูปเล็กนอย ผาหลังตลอด มีสายเสื้อกวางราว ๑ เซนติเมตร 
โยงดานหนา-ดานหลังทั้งซายและขวา ปกเลื่อมเปนจุด ๆ ทั้งตวั 

๒) กรองคอ ใชผาตวนอยางดี สีแดง ซับในดวยผาโทเรสแีดง บนหัวไหลปลายเชงิ
งอนขึ้นพองาม กรองคอมีขนาดรอบวงใน ๑๘ นิว้ ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ- 
ด้ินโปรง หอยหยดน้าํสีใสเปนระยะ ๆ พองามรอบกรองคอ 

๓) รัดสะเอว ใชผาตวนสีแดง ปกลายดวยดิน้ขอ ด้ินโปรงเปนรูปกนก ซบัในดวย
ผาโทเรสีแดง รัดปดรอบเอวถึงสะโพกบน กวางประมาณ ๕.๕-๖ นิว้ ดานหนา
เปนชายสามเหลีย่มกวาง ๘.๕-๙ นิว้ ไหลความกวางตัง้แตดานหนาจรดดานหลงั 
ลักษณะเหมือนสามเหลีย่มคลายจับปงปกลายกนก 

๔) ผานุง ใชผายกเนื้อหนาอยางดีสีเขียว ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ พรอม
ผาสีขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕๐ เมตร 

๕) ปก ใชผาตวนอยางดี สีแดง เขียว เหลือง ตัดเปนรูปปกมโนหรา ปกลายเลื่อม-ด้ิน
โปรง ๔ ชิ้น เย็บประกบกันเปน ๒ ปก ตรงชายดานลางติดครุยดิ้นขนาด ๑.๕ นิ้ว 

๖) หาง ใชผาตวนอยางดี สีแดง เขียว เหลือง ตัดเปนรูปหางมโนหรา ปกลายเลื่อม-ด้ิน
โปรง เสริมกระดาษแข็งดานใน ซับในดวยผาโทเรสีเขียว 

๗) ตนแขน-ขอมือ-ขอเทา ใชผาตวนสีแดง ซบัในดวยผาโทเรสีแดง ปกลายกนก 
หนนุดวยิ้นขอ-ด้ินโปรง เฉพาะชิ้นขอเทาซายและขวา หอยลกูกระพรวนโดยรอบ เปน
ระยะ ๆ  พองาม จํานวน ๖-๘ ลูก/ชิน้ 

๘) ถุงผา ใชผามองตากูรสีน้าํเงินเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 
นิ้ว พับปากถงุ ๓ นิ้ว เจาะรูติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว ๕ รู รอยเชือกไนลอนเพื่อรูด 
กลางถุงเย็บคาดรอบถุงดวยผาสีขาว กวาง ๕ นิ้ว จํานวน ๑ ใบ/ ชุด 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๙) จี้นาง ทําดวยโลหะชุบเงิน ๓ ชั้น ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง มีสายคอ

ทําดวยลูกไมด้ินเงิน ซับในดวยผาโทเรสีดํา 
๑๐) เข็มขัดพรอมสาย หัวโลหะ ๓ ชั้น ชุบทองประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง 

สายมาตรฐานยาวพิเศษ 
๑๑) เล็บ ทําดวยโลหะชุบทอง จํานวน ๘ เล็บ/ ๑ ชุด  
๑๒)   กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ  
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๓) ศีรษะ ทําดวยกระดาษสา กระดาษฟาง ทําเปนแบบเทริดนาง มีกระบังหนา

ทําดวยหนัง และโลหะชุบเงิน ฉลุลายประดับเพชรเทียมและเพชรตุงติ้ง มีดอกไม
รานประดับสวนปลายยอด ทําดวยไมกลึง ลดหล่ันกันลงมาติดตัวกนก     
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ลงรักปดทอง ประดับเพชรเทียม และเพชรตุงติ้งพรอมดวย 
  (๑) อุบะ ดอกไมทัดทําดวยผา ๑ ชุด  
  (๒) รุงอะลูมิเนียมพรอมแปนในตัว ๑ ชุด 
  (๓) แปนไม ๑ อัน 
 

ชุดไมมีลายปก 

๒๐) ชุดตลกยกเตยีง,  
 ชุดกางกลด และ 
 ชุดอ่ืนๆ ที่
 คลายกัน 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาโทเรพื้นสีแดง มีเสนร้ิวเล็ก ๆ ตามยาว สีเขียวหรือดํา ซับในดวยผา

โทเรสีแดง คอตั้งแขนยาว ขลิบดวยผาโทเรสีเขียวที่คอ สาบหนา เอว และปลายแขน 
๒) ผานุง เปนผาโจงกระเบน ใชผาเกี้ยวโขมพสัตร ขนาดมาตรฐาน 
๓) ผาคาดเอว ใชผาแบบเดียวกับตัวเสื้อ กวาง ๑๒ นิว้ ยาว ๒ เมตร กุนสวน

ปลายผาดวยสีชมพู  ติดเชิงสีชมพู ซบัในดวยผาโทเรสีแดง 
๔) หมวก เปนหมวกหูกระตาย เดินแถบทองรอบหมวกและหูกระตาย หกูระตาย

กวาง ๒.๕ นิว้ ยาว ๔ นิว้ใชผาโทเรสีเดียวกับเสื้อ 
๒๑) ชุดเขนลิง 
 และชุดอ่ืนๆ ที่ 

คลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาโทเรแขนสามสวนลําตัวยาว ๒๕ นิว้  รอบตัวกวาง ๓๕ นิ้ว เย็บกรอง

คอติดกับตัวเสื้อ 
 - เสื้อสีน้ําเงนิขลิบแดง กรองคอสีเหลืองขลิบแดง 
 - เสื้อสีน้ําตาลออนขลิบแดง กรองคอสีน้ําเงินขลิบแดง 
๒) กางเกง เปนกางเกงขากวยสามสวน สีน้ําเงนิขลิบแดง/ สีน้ําตาลออนขลิบแดง 

ยาว ๓๕ นิว้ 
๓) ผาคาดเอว ใชผาโทเรสีน้ําเงินขลิบแดง/ สีน้ําตาลออนขลิบแดง กวาง ๘ นิว้ 

ยาว ๒ เมตร  ดานหลังทําเปนชายสามเหลีย่มกวาง ๑๒ นิ้ว ไลความกวาง
ต้ังแตดานหนาจรดดานหลังเหมือนจับปง ๑ ผืน/ ชุด 

๔) หางลงิ ใชผาโทเรตัดเปนรูปหางลิงยัดนุน สีน้ําเงินพูแดง/ สีน้าํตาลออนพูแดง 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๕) ศีรษะ ทําดวยกระดาษสา-ฟาง เขียนลายหนาลิงสีเทาเขม คาดโบวหรือเขียนลาย

ผาโพก สีแดงขนาดกวาง ๑ นิว้ รอบศีรษะ 
๒๒) ชุดเขนยกัษ 
 และชุดอ่ืนๆ ที่ 

คลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ - ใชผาโทเรสีเหลือง คอกลมแขนสั้น ลําตัวยาว ๒๕ นิว้  รอบตัวกวาง ๓๕ 

นิ้ว เย็บกรองคอสีเขียวติดกับตัวเสื้อ 
  - ใชผาโทเรสีเขียว คอกลมแขนสั้นเยบ็กรองคอสีเหลืองติดกับตัวเสื้อ 
๒) สนบัเพลา ใชผาโทเรสีเลอืดหม ูเชิงผาโทเรสีดําติดแถบทอง ลายฟนปลารอบขา 

ขากวยสามสวน  ยาว ๓๕ นิว้ 
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๓) ผานุง ใชผาลายขนาดมาตรฐานแบบโจงกระเบนสีเขียว สีเหลือง 
๔) ผาคาดเอว เปนลายทางสลับสี กวาง ๑๐ นิ้ว ยาว ๒ เมตร ๑ ผืน/ ชดุ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๕) ศีรษะ ทําดวยกระดาษสา-ฟาง เขียนลายหนายักษมีเขี้ยว คาดโบว หรือเขียนลาย

ผาโพก สี .... กวาง ๑ นิ้ว รอบศีรษะ 
๒๓) ชุดพากย - เจรจา 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาเสริตอยางดีตัดเปนเสือ้ราชปะแตน คอตัง้แขนยาว ตัวยาวคลุมสะโพก

รังดุม ๕ เม็ด ซบัในอยางดีขนาด L หรือ XL 
๒) ผาโจงกระเบน ใชผามวงไหมแท ๔ เสน สีน้ําเงนิยาว ๓.๕๐ เมตร พรอมผาคาด

เอวสีขาวกวาง ๖ นิว้ ยาว ๒.๕๐ เมตร ๑ ผืน 
๓) ถุงเทา เปนผาเนื้อหนาสีขาว ยาวพิเศษเสมอเขา 
๔) กระดุม เปนโลหะ ชุบทองอยางดี ขนาดเทารังกระดุมเสื้อ ๕ เม็ด/ ชุด 

๒๔)   ชุดฤษี 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ เปนเสื้อผายืดคอกลม ผาอกตลอด ติดซิป แขนยาว สีน้ําตาล 
๒) สไบ เปนผาลายเสือ กวาง ๑๐ นิว้ ยาว ๘๐ นิว้ 
๓) ผานุง เปนผาลายเสือลายเดียวกับผาสไบ ขนาดมาตรฐาน ยาว ๓.๕๐ เมตร 
๔) ผาคาดเอว ลายหนังเสือหรือแบบเขียนลาย กวาง ๑๒ นิ้ว ยาว ๒ เมตร 
เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๕)     สรอยประคําคอสีดําขนาดเสนผาศนูยกลาง ๑.๕ นิว้ 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๖) ศีรษะ ทาํดวยกระดาษสาเปนศีรษะฤษ ีเขยีนลายเสือ หรือแบบใชผาลาย 
 หนงัเสือหุม พรอมดวยแปนไม ๑ อัน 

๒๕) ชุดเสือ ชุดหมี และ
ชุดอ่ืนๆ ที่คลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ  
     *ชุดเสือ ใชผามีขนลายเสือ ตัดเปนชดุหมี คอกลมขายาวกรอมเทา มีหางยาว

เย็บติดกับชุด ถุงเทาสีเหลืองเขียนลายเสอื, ถงุมือสีเหลอืงเขียนลายเสือเย็บติด
เล็บสีดํายาวทกุเล็บ 

   ** ชุดหมี ใชผามีขนสีดํา ตัดเปนชุดหม ีคอกลมขากรอมเทา ถงุเทาสดํีา ถงุมือสีดํา
ติดเล็บยาวสีดํา 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๒) ศีรษะ  
     * เสือ ทําดวยกระดาษสา เขียนเปนลายเสือ มีเขี้ยว พรอมมีผาระบายปดรอบคอ 
    ** หมี  ทําดวยกระดาษสา และผามีขน พรอมมีผาระบายปดรอบคอ 
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๒๖) ชุดราชสหี 
     ชุดมาลากรถ 
     ชุดควาย 
      ชุดชาง 
      ชุดลิงปา 
      ชุดอ่ืนๆ ที่คลายกัน 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ  
     *ชุดราชสีห ใชผามองตากรู สีขาว ตัดเปนชุดหม ีคอกลมแขนยาว ผาหนาติด

ซิปยาว ๒๒ นิว้ ใชสีแดงเขียนเปนลายทักษิณวรรต พรอมดวยผาตาด สีทอง 
กวาง ๑๒ นิว้ ยาว ๒ เมตร ชายทั้ง ๒ ขางติดครุยดิ้นเงิน 

    **ชุดมาลากรถ ใชผามองตากูร สีเทา,สีขาว ตัดเปนชุดหม ีคอกลมแขนยาว ผา
หนาติดซิปยาว ๒๒ นิว้ พรอมดวยผาคาดเอวใชผาตาด สีทอง กวาง ๑๒ นิว้ 
ยาว ๒ เมตร ตรงชายทั้ง ๒ ขางติดครุยดิน้เงิน ขนาด ๑.๕ นิว้ 

  *** ชุดควาย ใชผามองตากูร สีดํา ตัดเปนชุดหม ีคอกลมแขนยาว ผาหนาติดซิป
ยาว ๒๒ นิว้ มหีางยาวเย็บติดกับชุด ถงุเทาสีดํา ถุงมือสีดํา อยางละคู/ ชุด 

 **** ชุดชาง ใชผามองตากรู สี .... ตัดเปนชุดหม ีคอกลมแขนยาว ผาหนาติดซิปยาว 
๒๒ นิว้ มหีางยาวเยบ็ติดกับชุด ถงุมือ ถงุเทาส ี.... (สีเสื้อ) อยางละคู/ ชดุ 

***** ชุดลิงปา ใชผามองตากูร สีเทา,สีขาว ตัดเปนชุดหม ีคอกลมแขนยาว ผาหนาติด
ซิปยาว ๒๒ นิว้ มหีางยาวเยบ็ติดกับชุด ถงุมือถงุเทาสี...(สีเสื้อ) อยางละคู/ชุด  

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๒) ศีรษะ  
     *ราชสีห ทําดวยกระดาษสา ทาสีขาว หนาเขียนลายราชสีห 
  A ติดตัวกนก ลงรักปดทอง ประดับเพชรเทียม 
    **มาลากรถ ทําดวยกระดาษสารูปหัวมา สีเทา, ขาว เขียนลายหนามา 
  A ติดตัวกนก ลงรักปดทอง ประดับเพชรเทียม 
  ***ควาย ทําดวยกระดาษสา มีเขา ทาสีดํา 
 ****ชาง ทําดวยกระดาษสา มงีวง ทาสี .... (สีเสื้อ) 
*****ลงิปา ทําดวยกระดาษสา ทาสเีทา, ขาว 
 

๒๗) ชุดบริวารปลา 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ผาตวนอยางด ีสีตาง ๆ ตัดเปนเสื้อคอกลม ผาหนาแขนสามสวน ตรงปลาย

แขนเสื้อ ใชผาโอรอนสวรรค ทําระบายเปนครีบปลา ใชผาตาดสีเงนิ เดนิเสนทาํ
เปนตารางทัง้ตัวและเดนิครบีหลงั ซับในตัวเสือ้ดวยผาโทเรสีเดยีวกับเสือ้ ติดซิบ
ดานในไหลกวาง ๑๒ นิว้ 

๒) กางเกง ผาตวนอยางด ีสีตาง ๆ ตัดสาํเร็จรูปเปนขาสามสวน ปลายขาใชผาโอ
รอนสวรรค ทาํระบายเปนครบีปลายาวจรดขอเทา ใชผาตาดสีเงนิเดนิเสนทําเปน
ตาราง ของกางเกงเปนหูรูดมีเชือกรอย ซบัในดวยผาโทเรสีเดียวกับกางเกง 
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๓) หางปลา ใชผาตวนอยางดี สีตาง ๆ ตัดเปนรูปหางปลา ใชผาตาดเดินเสนเปน
ตารางเย็บติดกับดานหลังกางเกง 

๔) ศีรษะ ใชผาตวนอยางดีตางสีตัดเปนรูปหัวปลาตาง ๆ มีระบายจากดานหลังหูจรด
หลัง ใชผาสีตัดเปนรูปปาก ตา เย็บติดไวกับหัว ใชผาตาดสีเงินเดินเสนตาตาราง
ตรงผาคลุมคอ 

 

๒๘) ชุดแมเงือก 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ผาไนลอนเนื้อหนา สีเนือ้ คอกลมแขนสั้น ดานลางเยบ็เปนกางเกงในเปด

เปาติดกระดุม ๓ เม็ด สี .... ซับในดวยผาโทเร สี.... ปกเลือ่มกระจายบรเิวณ
ดานหนาของตัวเสื้อ 

๒) กรองคอ ผาตาดไหมสีน้าํเงิน ซับในดวยผาโทเรสนี้ําเงนิ ด้ินโปรงประดับไขมุก
ตรงขอบลางมไีขมุกรอยหอย ลดหล่ันกันลงมา ๓-๔ เม็ด ระยะหางกัน ๓
เซนติเมตร กวางจากคอถงึบา ๕ นิว้ 

๓) กระโปรง ผาตวนอยางดีสีน้ําเงิน ซับในดวยผาโทเร สีน้ําเงินตัดเย็บเขารูปมี
ซิปดานหนา ความยาวจากเอวถงึขอเทา ปกเปนลายเกล็ดปลาดวยเลือ่ม-ไขมุก 
ดานหลังใชผาตาดสนี้าํเงนิ ตัดเปนหางปลาและครีบปลาปกดวยเลื่อม-ไขมุก 
และดิน้ขอ-ด้ินโปรง ดานหนาใชผาโอรอนสวรรคสีน้ําเงนิ ติดระบายตั้งแตหัว
เขาดานหนาจรดปลายกระโปรงดานขาง เดินเสนเปนไขมุกเปนสาย ๆ หาง
กันพองาม 

๔) รัดสะเอว ทําดวยผาตาดสีน้ําเงนิ ซับในดวยผาโทเรสีน้ําเงนิ เย็บติดกับตัว
กระโปรงโดยรอบจรดซิป ดานหนากวาง .... นิ้ว ปกลายดิ้นขอ-ด้ินโปรง และไขมุก 
ตรงขอบดานลางมีไขมุกรอยหอยลดหลั่นกันลงมา ๓-๔ เม็ด ระยะหางกนั ๓ 
เซนติเมตร ตรงหนาซิปใชผาตาดสีน้ําเงิน ซับในดวยผาโทเรสีน้ําเงิน ปกดวยดิ้นขอ-
ด้ินโปรง และไขมุกเย็บติดกับกระโปรงเปนรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม กวาง .... นิว้ 
ยาว .... นิ้ว โดยรอบมีไขมุกรอยลดหลั่นกัน ลงมา ๓-๔ เม็ด ระยะหางกัน ๓
เซนติเมตร 

๕) กนกแขน ใชผาตาดสีน้ําเงิน ซับในดวยผาโทเรสีน้ําเงิน ปกดวยดิ้นขอ ด้ินโปรง 
และไขมุก ๑ คู 

เครื่องประดับ  ประกอบดวย 
๖) สังวาล ตาบทศิ ประจํายาม จี้นาง ๔ ชิ้น ทาํดวยหนังทาบรอนซสีเงิน ประดับไขมุก 

รอยเชื่อมโยงแตละชิ้น ดวยไขมุก ๒ สาย ลดหลั่นกัน 
๗) เข็มขัดพรอมสาย ทําดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบทองฝงเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง 

สายเข็มขัดเปนโลหะชุบทองขนาดมาตรฐาน 
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๘) ตางหู เปนสายหอยประดับไขมุก 
๙) ขอมือ ประดับดวยไขมุก 
 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๐) กระบังหนา ทําดวยหนงัทาสบีรอนซเงนิ ประดับไขมกุ 
๑๑) ผมใยสังเคราะห สีดํา ยาว ๒๕ นิ้ว 
๑๒) กระจก ทาสีบรอนซเงิน 
๑๓)   กลองพลาสติกใส พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครือ่งประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 

๒๙) ชุดพอเงือก 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ผาไนลอนเนื้อหนา สีเนื้อ คอกลมแขนยาว ดานลางเย็บเปนกางเกงใน 

เปดเปาติดกระดุม ๓ เม็ด 
๒) กรองคอ ใชผาตาดสนี้ําตาลเขมหรือสีทอง ซับในดวยผาโทเรสีเหลือง ตรงกลาง

ปกดวยดิ้นขอ ด้ินโปรง และไขมุก ตรงปลายติดครุยดิ้นยาว ๑.๕ นิ้ว กวาง ๕.๕ นิ้ว 
๓) กระโปรง ผาตวนอยางดีสีน้ําตาลเขม ซับในดวยผาโทเรสีน้าํตาล มซีิปดานหนา 

ความยาวจากเอวถงึขอเทา ทาํเปนลายเกลด็ปลาดวยเลื่อมและไขมุก ดานหลงั
ใชผาตาดสนี้าํตาลตัดเปนหางปลา - ครีบปลา ปกลายเลื่อมไขมุก และดิน้ขอ - 
ด้ินโปรง ดานหนาใชผาโอรอนสวรรค สีน้าํตาลเขม ติดระบายตั้งแตหวัเขาดานหนา
ไปจรดปลายกระโปรงดานขางเดนิเสนดวยแถบดิน้สีขาวทางยาว หางกนัพองาม 

๔) รัดสะเอว ทาํดวยผาตาดสนี้ําตาลเขม (หรือสีทอง) ซับในดวยผาโทเรสีน้ําตาล 
(หรือโทเรสีเหลือง) เย็บติดกบัของดานลางติดครุยดิ้นยาว ๑.๕ นิว้ ตรง
ดานหนาใชผาตาดสีน้ําตาล (หรือสีทอง) ทบไปหลายชิน้ลดหลั่นกนั ๓ - ๔ ชัน้ 
เดินขอบดวยแถบดิ้น 

เครื่องประดับ  ประกอบดวย 
๕) เข็มขัด พรอมสาย ทําดวยโลหะ ๓ ชัน้ ชบุทองฝงเพชร ตรงกลางฝงพลอยสี

แดง สายเข็มขัดเปนโลหะชุบทอง ขนาดมาตรฐานยาวพิเศษ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๖) ไขมกุ เม็ดใหญพอประมาณ รอยเปนสาย ๓ - ๕ เสน สําหรับคาดศีรษะ 
๗) ผมใยสงัเคราะห สีขาว ยาว ๒๕ นิว้ 
๘)    กลองพลาสติกใส พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครือ่งประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 

๓๐) ชุดนางเงือก 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ผาตวนอยางดีสีขาว ซบัในดวยผาโทเรสีขาว ตัดเปนรูปยกทรงมสีายทัง้ ๒ 

ขาง ความยาวจากหนาอก-สะโพก ปกเลือ่ม-ไขมุกทั้งตวั  
๒) กรองคอ ใชผาตาดไหมสฟีาออน ซับในดวยผาโทเรสีฟาออน ปกดวยดิน้ขอ-ด้ิน
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โปรง และไขมกุ ตรงขอบดานลางมีไขมกุรอยหอยลดหลัน่กนัลงมา ๓-๔ เม็ด 
ระยะหางกนั ๓ เซนติเมตร ความกวางจากคอถงึบา ๕ นิ้ว 

๓) กระโปรง ผาตวนอยางดีสีขาว ซับในดวยผาโทเรสีขาวตัดเยบ็เขารูป มีซิปดานหนา 
ความยาวจากเอวถงึขอเทาปกเปนลายเกลด็ปลาดวยเลื่อม-ไขมุก ดานหลังใชผา
ตาดไหมสีฟาออน ตัดเปนหางปลา-ครีบปลา ปกลายเลื่อม ไขมุก และดิ้นขอ-ด้ิน
โปรง ดานหนาใชผาโอรอนสวรรค สีฟาออน ติดระบายตั้งแตใตหัวเขาดานหนาไป
จรดปลายกระโปรงดานขาง เดินเสนเปนไขมุกเปนสาย ๆ หางกนัพองาม 

๔) รัดสะเอว ใชผาตาดไหมสฟีาออน ซับในดวยผาโทเรสีฟา เย็บติดกับกระโปรง โอบ
รอบ-จรดซิป ดานหนา กวาง .... นิ้ว ปกลายดิน้ขอ ด้ินโปรง ไขมุก ตรงขอบดานลางมี
ไขมุกรอยหอยลดหลัน่ กนัลงมา ๓ - ๔ เม็ด ระยะหางกนั ๓ เซนตเิมตร ตรงหนาซิป 
ใชผาตาดไหมสีฟาออน ซบัในดวยผาโทเรสฟีาออน ปกดวยดิ้นขอ - ด้ินโปรง และ
ไขมุก เยบ็ติดกบักระโปรง เปนรูปสามเหลีย่มปลายแหลม กวาง .... นิว้ ยาว .... นิว้ 
โดยรอบมีไขมกุรอยลดหล่ันลงมา ๓-๔ เม็ด ระยะหางกนั ๓ เซนตเิมตร 

๕) กนกแขน ใชผาตาดไหมสฟีาออน ซับในดวยผาโทเรสนี้าํเงนิ ปกดวยดิน้ขอ-ด้ิน
โปรง และไขมกุ ๑ คู 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๖) สังวาล ตาบทศิประจํายาม จี้นาง ๔ ชิ้น ทําดวยหนังทาบรอนซสีเงิน ประดับไขมุก 

รอยเชื่อมโยงแตละชิ้นดวยไขมุก ๒ สาย ลดหลั่นกัน 
๗) เข็มขัดพรอมสาย ทําดวยโลหะ ๓ ชัน้ ชบุทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝง

พลอยสีแดง สายเข็มขัดเปนโลหะชุบทอง ขนาดมาตรฐาน 
๘) ตางหู เปนสายหอยประดับไขมุก 
๙) ขอมือ ประดับดวยไขมุก 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๐) มงกฎุ ทาํดวยหนังทาสบีรอนซเงนิ (ศีรษะแบบนางซัดตรมีียอด) ประดบัดวย

ไขมุก พรอมแปนไม ๑ อัน 
๑๑) ผมใยสงัเคราะห สีดํา ยาว ๒๕ นิว้ 
๑๒) กระจก ทาสีบรอนซเงนิ 
๑๓) หว ีทาสีบรอนซเงนิ 
๑๔) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ และอุปกรณ  ๑ ใบ 

๓๑) ชุดพราหมณโต 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ เปนผาปานโทเรอยางดลีายดอก คอกลม แขนสามสวน ผาหนาติดกระดมุ 

ติดระบายดวยผาชนิดเดียวกนักบัตัวเสื้อ รอบคอ-แขน-สาปเสื้อ และขอบชายเสื้อ 
๒) ผานุง ใชผาตาโกงเนื้อหนาขนาดมาตรฐาน ๓.๕๐ เมตร พรอมผาขาว คาดเอว
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กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒ เมตร 
เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๓) สรอยคอ ทาํเปนรูปหอยโขง ขนาด ๑-๑.๕ นิ้ว รอยทําเปนสรอยหางกนั

พอประมาณ 
๔) ตางหู เปนวงกลมโลหะขนาด กําไลขอมือ ๑ คู 
๕) ขอมือ-ขอเทา ทําดวยลูกกระพรวนโลหะสีทองขนาด ๑ นิ้ว รอยทําเปนขอมือ ขอ

เทา หางกันพอประมาณ ๒ คู 
๖) ยาม ทําดวยผาฝายมีลายดอกในตัวสีน้ําตาลเขม หรือสีแดงเลือดหมู หรือมวงแก 

(ปากทบกัน ๒ ขาง) กวาง ๑๘ นิ้ว ความยาวจากบา ปากยามถึงระดับเอว 
 

๓๒) ชุดพระพันวษา 
 ชุดพระไวย 
 ชุดขุนแผน 
 และอื่นๆที่คลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาสักหลาดส ี.... ตัดเปนเสื้อคอต้ังแขนยาว ผาอกตลอด ติดกระดุม ปก

หนนุลายกนก ดวยดิน้ขอ-ด้ินโปรง ที่คอ ตนแขนเสื้อดวยส.ี...ปลายแขนเสือ้สาป
เสื้อ และชายเสื้อ  ซับในดวยผาโทเรส.ี...(ตามสเีสื้อ) 

         ***( พระพันวษา เสื้อใชผาตาดสีทองไมปกตนแขน) 
๒) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี สี.... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปา

ผาตามยาว ๖ นิว้ รอบเอว ๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิว้ จาก
เอวถึงเปา ๒๒ นิ้ว ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง 
๑๗ นิ้ว เปากวาง ๑๐ นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม ชายกางเกงใชผาตวนอยางดี สี .... 
(สีเสื้อ) คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวนส ี... (สี ผานุง) ปลายเชงิงอน 
ปกหนนุลายกนกดวยดิน้ขอ-ด้ินโปรง (ตามลายทีก่าํหนด) ซับในชายกางเกงดวย
ผาโทเรอยางดีสี .... (สีเสื้อ) พรอมผาพอกเปนผาลายขนาดมาตรฐาน กวาง 
๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๓) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิทัง้ ๒ ขาง สี 
พรอมผาขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๓ เมตร ๒ ผืน 

๔) ผาคาดเอว ใชผาตาดสี .... กวาง ๑๒ นิ้ว ยาว ๒.๕๐ เมตร ตรงชายทั้ง ๒ ขางติด
ครุยดิ้น ขนาด ๑.๕ นิ้ว 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๕) สังวาล ใชเพชร ๕ แถว รองดวยผากํามะหยีสี่ดํา สะพายจากบาซายดานหนาถึง

สะโพกบนดานขวา จรดบาดานหลังซาย  ยาว ๖๐ นิว้ 
๖) เข็มขัด ใชโลหะ ๓ ชั้น ชุบทอง ประดับเพชรเทียม ฝงพลอยตรงกลางสีแดง สาย

เข็มขัดทําดวยโลหะชุบทอง ยาวพิเศษขนาดมาตรฐาน 
๗) กําไลเทา ทาํดวยโลหะหัวบัวชุบทอง 
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ศิราภรณ ประกอบดวย 
พระพันวษา พระไวย 
๘) พระมาลาทรงกลม ทาํดวยผาสกัหลาดหนังสีดํา ซับในดวยผาโทเรสีดํา ตัว

หมวกริมขอบหมวก ติดตัวกนกปดทองประดับเพชรเทยีม มีพูขนนกประดับไวตรง
ดานขวา (หรือปกพระมาลาดานขวาพับข้ึนดานหนึง่) ปลายยอดทาํดวยโลหะชุบ
ทอง ลดหล่ันกนัลงมา ประดบัเพชรเทยีม 

๙) กลองใสพระมาลา พรอมฝาครอบ ๑ ใบ  
๑๐)  กลองพลาสติก  พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
  

ขุนแผน 
๑๑) หมวกทรงประภาส ทาํดวยผาสกัหลาดสดํีา ซับในดวยผาโทเรสีดํา ปกลาย

หนนุกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง บนกลีบดอก ๔ ดาน ๒ ชัน้ ดานขาง ๒ ชิน้/ 
ดานหลัง ๑ ชิน้ สวนปลายยอดทาํดวยโลหะชุบเงนิประดบัเพชรเทยีม 

๑๒) กลองใสหมวกทรงประพาส  พรอมฝาครอบ๑ ใบ 
 

๓๓) ชุดพลายชุมพล 
(มอญ)   

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนหรือผาเครปสีชมพู คอตั้ง แขนยาวผาอกตลอด ซับในตัวเสือ้ดวย

ผาออแกนซาสีชมพู เดินเสนแถบสีทองทีค่อ  สาปเสื้อ  ปลายแขนเสื้อ 
๒) เสื้อกั๊ก ใชผาสักหลาดสีดําปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ - ด้ินโปรง ลายเสื้อยันต 
๓) สนับเพลา ใชผาโทเรสีชมพูตอเปา หนาเปาผาตามยาว ๔ นิว้ เสริมล้ิน กุนริม 

เปนกางเกงสามสวน ตรงชายกางเกงใชผาตวนหรือผาเครปสีชมพู เดนิแถบ
ลูกไมด้ินสีทอง ซับในดวยผาโทเรสีชมพ ู

๔) ผานุง ใชผาตาโกง เนื้อไหมโทเร ขนาดมาตรฐาน ๓.๕๐ เมตร พรอมผาขาว กวาง ๖ 
นิ้ว ยาว ๓ เมตร ๒ ผืน 

๕) ผาคาดเอว ใชผาตาดสีแดงหรือสีเขยีว กวาง ๑๒ นิว้ ยาว ๒.๕๐ เมตร ตรงชาย
ทั้ง ๒ ขางติดครุยดิ้นขนาด ๑.๕ นิว้ พรอมตะกรดุ ๑ ดอก รอยเชอืก 

๖) ผาโพกศีรษะ ใชผาตาดสทีับทิมทบกนั เดนิแถบลกูไมด้ินสีทองกวาง ๕ นิ้ว ยาว 
๑.๕๐ เมตร พรอมสายคาดหนาผาก ๑ เสน 

๗) ผาประเจยีด เปนผาโทเรสีขาว สามเหลี่ยม เย็บริมพรอมเขียนลายยนัต 
เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๘) เข็มขัด ทาํดวยโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ฝงเพชรเทยีมประดับเพชรเทียม ตรงกลาง

ฝงพลอยสีแดง สายเข็มขัดทาํดวยโลหะชุบทองยาวพเิศษ ขนาดมาตรฐาน 
๙) กําไลเทา ทาํดวยโลหะหวับวั ชุบทอง 
อุปกรณ ประกอบดวย 
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๑๐) หอก ทําดวยหวายทัง้ใบหอก และดาม ใบหอกทาสีบรอนซเงนิ ดามหอกทาสีดํา 
ระหวางดามและใบมีแผนหนังทาสีทอง และผูกโบวสีแดงติดลอมรอบ 

๑๑) มาแผง 
 -ตัวมา ทําดวยหนังฉลุลายเปนรูปมา รอบตัวมาเดินเสนดวยลวดขนาดใหญทาสี

กะเลียว (สีเขียวขี้มา) และเขียนลายเสนตามรูปแบบ ตรงกลางตอนที่เขียนเปนรูป 
        -อานมา ทําเปนตะขอสําหรับแขวน 
 

๓๔) ชุดพมาชาย 
 (ฝรั่งมังฆอง,           

มังกระยอชวา) 
       และชุดอ่ืนๆ ที่

คลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาสักหลาด สี .... ตัดเปนเสื้อคอกลม ชายเสื้อเหนือสะโพก แขนยาว ผา

ปายมาดานหนาติดกระดุม ปกหนนุลายกนกที่ปายดานหนา และที่ปลายแขน
และรอบเอว 

๒) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี สี .... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปาผา
ตามยาว ๖ นิ้ว รอบเอว ๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถึงปลายขา ๓๘.๕ นิ้ว จากเอวถึง
เปา ๒๒ นิว้ ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง ๑๗ นิว้ เปา
กวาง ๑๐ นิ้ว กลางเปาผาตามยาว ๖ นิว้ มีล้ินซอนดานใน ปลายขาปกลายเชงิ
งอน ชายกางเกงใชผาตวนอยางด ีสี .... (สีเสื้อ) คาดขอบขาดานบนของผาตวน
ดวยผาตวนสี .... (สีผานุง) ปลายเชงิงอน ปกหนนุลายกนกดวยดิน้ขอ-ด้ินโปรง 
(ตามลายทีก่ําหนด) ซับในชายกางเกงดวยผาโทเรอยางดีสี .... (สีเสื้อ) พรอมผา
พอกเปนผาลายขนาดมาตรฐาน กวาง ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๓) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิ้ว มีเชิงทั้ง ๒ ขางสี พรอม
ผาขาวคาดเอว กวาง ๖ นิ้ว ยาว ๓ เมตร ๒ ผืน 

๔) ผาคาดเอว ใชผาตาดส ี.... กวาง ๑๒ นิว้ ยาว ๒.๕๐ เมตร ตรงชายทั้ง ๒ ขางติด
ครุยดิ้นเงนินาด ๑.๕ นิว้ 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๕) สังวาล ใชเพชรทําเปนสังวาลไขว ซับในดวยผากํามะหยี่สีดํา ขางละ ๕ สาย ขัด

เปนลายไขวกากบาททั้งดานหนาและหลัง (เหมือนสะพายแลงทั้งซายและขวา) ใช
สวม ไลระดับหางกันพองาม ความยาวจากบาดานบนจรดสะโพก 

๖) เข็มขัดพรอมสาย ใชโลหะ ๓ ชั้น ชุบทอง ประดับเพชรเทียมฝงพลอยตรงกลางสี
แดง สายเข็มขัดทําดวยโลหะชุบทอง ยาวพิเศษขนาดมาตรฐาน 

๗) กําไลเทา ทาํดวยโลหะหัวบัว ชุบทอง 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๘) เสวยีน ใชผาตาดสทีองหรือสีเงนิ เสริมดานในหนงัทาํเปนหูกระตาย ๒ อัน 

ประดับเพชร ๓-๔ แถว 
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๙) กลองพลาสติก  พรอมฝาครอบสําหรบัใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 
๓๕) ชุดพมาหญงิ 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาโอรอนสวรรคหรือผาทีม่ีลักษณะเดียวกนั สี .... ตัดสําเร็จรูป ขอบเสื้อ

ปลายเชงิงอน ขางซาย ขวา เดินแถบดิน้ทอง รอบตัวเสือ้ สาปเสื้อ และแขน 
๒) เสื้อรัดอก ใชผา .... สี .... ตัดเปนเสื้อเกาะอกสําเร็จรูป (แบบมีสายเสื้อในหรือไมมี

ก็ได) จากอกถึงสะโพก  ตัวยาว ๑๘ นิ้ว  ซับในดวยผา .... สี ....  
๓) ผานุง ใชผา .... ตัดเปนผาปายสําเร็จรูป ยาวจากเอวถึงขอเทา ซับในดวยผา .... สี 

.... ตรงเชิงผานุงตอดวยผาโอรอนสวรรคสี .... ยาว ๒๐ นิ้ว เดนิแถบดิ้นทองตาม
ขอบของกระโปรง 

๔) ผาคลองคอ ใชผา .... สี .... กวาง ๘ นิว้ ยาว ๒.๕๐ เมตร  
เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๕) สรอยคอ ตางหู ๑ คู ขอมือ ๑ คู สังวาล ๒ สาย ทาํดวยโลหะชุบทองประดับเพชร 
๖) เข็มขัด ใชโลหะชุบทอง ๓ ชั้น ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง สายเข็มขัด

ทําดวยโลหะชบุทอง ยาวพิเศษขนาดมาตรฐาน 
ศิราภรณ  ประกอบดวย 
๗) ผมปลอม ทาํดวยใยสงัเคราะหสีดํา ยาว ๑๘ นิว้ 
๘) เกี้ยวซีก ทําดวยโลหะชุบทอง/ เงิน ประดับเพชร 
๙) กุหลาบติดผม ทําดวยผา 
๑๐) กลองพลาสติก  พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 

 

๓๖) ชุดมอญชาย  
 (สมิงพระราม) 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวน /เครปสีชมพ ู ตัดเปนคอตัง้ แขนยาวผาอกตลอด ติดกระดุม  ซับ

ในดวยผาออแกนซาสีชมพ ู  เดินแถบดิน้ทองรอบคอ สาปหนา ปลายแขนเสื้อ 
เอว และบัง้แขน 

๒) กรองคอ ทําดวยผา .... สี .... เดินแถบดิ้นรอบชายดานบน-ลาง 
๓) สนับเพลา ใชผาโทเรสีชมพู  ตอเปา หนาเปาผาตามยาว ๔ นิ้ว เสริมล้ิน กุนริม 

เปนกางเกงสามสวน ตรงชายกางเกงใชผาตวน /เครปสชีมพู  เดินแถบลูกไมด้ินสี
ทอง ซับในดวยผาโทเรสีชมพู 

๔) ผานุง ใชผายกเนื้อหนาขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชงิทัง้ ๒ ขาง สี .... 
พรอมผาขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๓ เมตร 

๕) ผาคาดเอว ใชผาตาดส ี.... กวาง ๑๒ นิว้ ยาว ๒.๕๐ เมตร  ตรงชายทั้ง ๒ ขาง 
ติดครุยดิ้นขนาด ๑.๕ นิ้ว 

๖) ผาโพกศีรษะ ใชผาตาดส ี.... ทบกนั เดินแถบลูกไมด้ินสทีอง กวาง ๕ นิว้ ยาว 
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๑๕๐ เซนติเมตร ตรงชายทั้ง ๒ ขาง ติดครยุดิ้น ขนาด๑.๕ นิว้ 
๗) เสื้อกั๊ก ใชผากํามะหยี่สีตัดกับตัวเสื้อ ปกลายกนกทัง้หนา-หลัง เดินแถบดิน้สทีอง 
เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๘) สังวาล ใชเพชร ๕ แถว รองดวยผากาํมะหยีสี่ดํา สะพายจากบาซายดานหนา 

ถึงสะโพกดานขวาจรดบาดานหลังซาย 
๙) เข็มขัด ใชโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทองประดับเพชรเทยีม ฝงพลอยตรงกลางสแีดง สาย

เข็มขัดทาํดวยโลหะชุบทอง ยาวพิเศษขนาดมาตรฐาน 
๑๐) กําไลเทา ทาํดวยโลหะหวับวั ชบุทอง 
๑๑)  กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 

๓๗) ชุดมอญหญิง 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผา .... สี .... ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูปคอกลมแขนสามสวน ซบัในตัวเสือ้ดวย

ผา .... สี .... 
๒) ผานุง ใชผา .... สี .... ตัดสําเร็จรูป ยาวจากเอวถึงขอเทา ซับในดวยผา .... สี .... เดิน

แถบลูกไมด้ินสีทองเปนทางยาว หางเปนระยะ ๆ รอบตัวผานุง 
๓) สไบ ใชผา .... สี .... กวาง ๘ นิ้ว ยาว ๒.๕๐ เมตร 
 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๔) สรอยคอ ตางหู ขอมือ ๑ คู สังวาล ๒ สาย ทาํดวยโลหะชุบทองประดับเพชร 
๕) เข็มขัด ใชโลหะชุบทอง ๓ ชั้น ประดับเพชรเทียม ตรงกลางฝงพลอยสีแดง สายเข็ม

ขัดทําดวยโลหะชุบทอง ยาวพเิศษขนาดมาตรฐาน 
ศิราภรณ  ประกอบดวย 
๖) ตะขายทายมวยมอญ ทาํดวยลูกปดสทีองรอยเปนตะขาย 
๗) ดอกไม ทําดวยผา หรือลูกปดสี หรือทอง 
๘) กลองพลาสติก  พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 

๓๘) พระเจากรุงจนี  เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) ผาซับในปกคอเสื้อ ใชผาเนือ้มันขาวทึบ (แบบผาแพร) เดินขอบทาํเปนแบบ

เสื้อ ซอนทบัไขวกนัดานหนาอก ๑ ชิ้น (ซายทับขวา) 
๒) เสื้อ ใชผาไหมหรือเนื้อแพรสี .... ตัดสําเร็จรูป คอกลม ปายจากซายทับขวา แขน

ยาว ตรงปลายแขนมีผาแพรขาวทึบติดไว ความยาวจากบาคลุมขอเทา ปกลาย
มังกรดวยเสนไหมทองสลบักันสีตาง ๆ ทั้งตวัและแขน ตรงใตรักแรมีหวง ๒ ขาง 
เพื่อรอยเข็มขัดไมวงกลม รูปแบบกวาง ๒ นิ้ว หุมดวยผาเขียนหนังสือจีน เปน
วงกลมลอมรอบตัว ซับในดวยผาเนื้อหนาสี .... 
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๓) กางเกง เปนผาแพร ขนาด XL หรือ XXL  
๔) รองเทา แบบรองเทาของกษตัริยจีน 
๕) เข็มขัดไมวงกลม ไมไผหุมผามีความกวางมากกวารอบตัว ประดบัดวยอักษร

จีน สูง ๒ นิว้ เพื่อคลองกบัเสือ้บริเวณกลางลําตัว 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๖) ศีรษะทาํเปนแบบกษัตริยของจีน มีอุปกรณตาง ๆ คือ ผาดําพนัรอบศีรษะ ๑ ผืน 

เครื่องประดับหนาผากเปนโลหะ ๑ อัน และศีรษะทาํแบบของจนีประดบัลูกปด
โลหะทอง พู ไหม ฯลฯ พรอมดาบ  

อุปกรณ  ประกอบดวย 
๗)      ดาบจีนพรอมฝกใบดาบทาํดวยโลหะดามไมแบบจีน มีฝกดาบทําดวยไม ๒ อัน 

ยึดประกบติดกันปดทองคําเปลวทัง้ดามและฝก มีรูปมงักรพนัรอบฝก ตรงดาม
ดาบมีพูสีแดงหอย 

๓๙) ชุดกามน ีหรอืชุด 
 อ่ืน ๆ ที่มลีักษณะ

คลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) ผาซับในปกเสื้อ ใชผาเนือ้มันขาวทึบ (แบบผาแพร) เดนิขอบทาํเปนแบบเสือ้ 

ซอนทับไขวกนัดานหนาอก ๑ ชิน้ (ซายทับขวา) 
๒) ผาปดดานขางซาย-ขวา ทาํดวยผาแพรหรือตวนเนื้อดีสี .... ปกดวยไหมทอง 

-หลากส ีหนาสิงหขนาดมาตรฐาน ซับในดวยผาเนื้อหนาสี .... 
๓) เสื้อ ใชเปนผาแพรหรือตวนเนื้อดีสี .... (สีเดียวกับผาปดดานขางซาย-ขวา) ตัด

สําเร็จรูปแบบปานดานซายมาขวา แขนยาวปลายแขนทาํแบบจนี มีผาเย็บซอน
เปนขอมือในตัว ปกดวยไหมทอง-หลากส ีเปนหนาสงิห ขนาดมาตรฐาน ซับใน
ดวยผาเนือ้หนาส ี.... 

๔) กางเกง ใชผาแพรตัดเปนกางเกงแพรขนาด XL หรือ XXL ทําแบบหรููดใสอีราสติก   
๕) ผาพันหนาแขง ใชผาตาดอยางดีสีทอง/ เงนิ ตัดเปนรูปสามเหลีย่ม และมเีชอืกไขวทบั 
๖) ธง ทําดวยผาตวนอยางดีสีเดียวกับตัวเสื้อ ตัดเปนรูปสามเหลีย่มประกบกนั ๒ 

ดาน ปกเปนรูปมังกร หรือรูปอ่ืน ๆ บนธง ๔ ธง บนกานหวาย ดานบนเปนไมแกะ 
เปนรูปปลายทวนจีน พรอมกระเปาหนังสําหรับปกธง มีไสตะเกียงสําหรับผูก ๒ 
สาย ๆ ละ ๒ เมตร 

๗) ผาแพรเยื่อไมสีชมพ ู(เกสรชมพู) จับทาํเปนดอกเสนผาศูนยกลาง ๕-๖ นิว้ 
และมสีาย ยาวขางละ ๑.๕๐ เมตร 

๘) รองเทา เปนรองเทาแบบผาหุมขอของจีน ปกลายจนี ๑ คู 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๙) หมวก ทาํแบบนักรบของจีน มีอุปกรณตาง ๆ คือ ผาดําพันรอบศีรษะ ๑ ผืน 
เครื่องประดับศีรษะหนาผากเปนโลหะ ๑ อัน และศีรษะทาํแบบจีนประดบัลูกปด-โลหะ
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ทอง พูไหม ฯลฯ มหีางนก ยาว ๒ เมตร ประดับบนศีรษะ ๒ อัน กัน้หยัน่ ทาํดวยไมกลงึ
ทาสีบรอนซเงนิกานทาํดวยไมกลงึทาสีแดง หรือดํา 
อุปกรณ  ประกอบดวย 
๙)      ทวน 
 

๔๐) โจเปยว หรือชุด 
 อ่ืน ๆ ที่มลีักษณะ

คลาย ๆ กัน  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนสฟีาเขม ตัดเปนเสื้อคอปายซายมาขวา แขนยาว กุนสาบเสื้อ และ

รอบปลายแขน (ทําแบบหูรูดและเปนขอมือในตวั) ดวยผาตวนสีชมพ ูมหีนังสอื
ภาษาจนี สีดํา ติดลงบนผาตวนสีชมพ ูชายเสื้อเย็บเปนจบีกระทบแบบกระโปรง 
จากเอวคลุมสะโพก 

๒) กางเกง ใชผาตวนอยางดสีีฟาเขม ตัดสําเร็จรูปเปนกางเกงขายาว ขอบเอวทาํ
แบบหูรูดมีเชือกรอย ชายกางเกงจีบหูรูดใชผาตวนสีชมพูทาํเปนขอบสูงติดพับ 

๓) ผาพันหนาแขง ผาตวนอยางดี หรือผาอืน่ ๆ ที่มีลักษณะคลายกนั  ทาํเปนผา
สามเหลีย่มสแีดง/เขยีว สําหรบัพนัหนาแขง ๑ คู 

๔) ผาคาดเอว ใชผาตวนอยางดสีีชมพูเสริมผาแข็งดานในและดานหนา ใชผาตวนสี
ชมพู ซอนกัน ขอบเอว กวาง ๕ นิ้ว ยาว ๔๐ นิ้ว หอยหนากวาง ๕ นิว้ ยาว ๑๙ นิ้ว 
มีหนังสือจีนบนหอยหนา  

๕) รองเทา  เปนผาปกลายจีนแบบหุมขอ 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๖) หมวก ทาํแบบขุนนางจนีมอุีปกรณตาง ๆ เปนแบบผาตวน หรือผาอืน่ที่ใช

สําหรับทําหมวกจนี ปกประดบัไขมุก โลหะพูไหมสชีมพู ดานในเปนโครงหุมดวย
ผาสีชมพ ูตรงดานหนาเขยีนหนังสอืจนีสีดําดานขาง ๒ ขาง ทาํเปนกานลอด มี
โลหะ แบนหุมผาสีชมพูติดไว ๒ ขาง 

อุปกรณ  ประกอบดวย 
๗) ดาบพรอมฝก  ตัวดาบทาํดวยโลหะสะพายหลัง ๒ เลม มีฝกดาบเปนไม ดามดาบมี

พูหอยทัง้ ๒ เลม 
 

๔๑) ทหารจนี หรอืชุด 
 อ่ืน ๆ ที่มลีักษณะ

คลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางดี สี ... ตัดเปนเสื้อคอจีนตั้ง แขนยาว ผาหนาตลอดติด

กระดุม 
๒) เสื้อกั๊ก ผาตวนสีดํากุนดวยผาตวนสีแดง กลางหลงัดานหนาเสื้อใชผาตวนสีแดง 

ปดทับและมีหนังสือจนีสีดําติดไว 
๓) กางเกง  ใชเปนผาแพรจนี สี ... ขนาด XL หรือ LL จีบหูรูดใสแถบยางยืด 
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๔) ผาคาดเอว ใชผาตวนสีแดง/ เขียว กวาง ๑๐ นิ้ว ยาว ๒ เมตร   
๕) ผาพันหนาแขง ใชผาโทเรสีแดง/ เขยีว ตัดเปนรูปสามเหลีย่ม  
๖) หมวก ทาํดวยผาตวน สี ... ขอบดานลางใชผาตวนสีดํา เดินขอบ ๒ สี ดวยแถบ

ลูกไมด้ินทอง ทําเปนลกัษณะแบบหมวกหนีบ 
 
 

๔๒) อุศเรน หรือชุด 
 อ่ืนๆ ที่มีลกัษณะ

คลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาโอรอนสวรรคสีครีม ตัดเปนเสื้อเชิ้ต แขนยาว ผาหนาตลอด ติด

กระดุมตรงคอทําเปนระบายซอนกนัเปนชัน้ ๆ ตรงปลายติดลูกไมด้ินผาสีครีม 
๒) เสื้อกั๊ก หรือเสื้อรัดใตอก ใชผาตวนอยางดีสีดํา ตัดเปนเสื้อกั๊กหรือเสือ้รัดอก

เสริม ผาแข็งดานใน 
๓) เสื้อนอก เสื้อใชผากํามะหยี ่สี ... ตัดเปนปกเทเลอร (หรือเสื้อนอกปกใหญ) 

แขนยาว ชายเสื้อดานหนาสงูระดับเอว และลดหลั่นกันลงมาทั้งซาย-ขวา โคง
ลงต่ําไปจรดกนัดานหลงั คลมุสะโพก ซับในดวยผาตวน สี ... ปกดวยลกูปด
เลื่อมหรือเดินแถบลูกไมด้ินสีทอง ทาํเปนลวดลาย ตรงปลายแขนพับตลบมา
ดานนอก เปนรูปสามเหลีย่มเดินขอบ หรือปกดวยลูกปด หรือแถบลูกไมด้ินสี
ทองทําเปนลวดลาย ดานสาปเสื้อมีกระดุมติด ๒ เม็ด และมีโซทองรอยเชื่อมติดกัน 

๔) กางเกง  ใชเปนผาเนื้อหนา ตัดเปนแบบกางเกงขี่มา ปลายสอบเขา เดนิแถบ
ดานขางกางเกง ดวยแถบไนลอน สี ... กวาง ๑ นิว้ ทัง้ ๒ ขาง 

๕) แถบที่บา  ตรงบามีผาแข็งปกดวยดิ้นโปรงสีทองและเปนครุยดิ้นยาวลงมาทั้ง ๒ 
ขาง (เหมือนตําแหนงหรือเครื่องหมายยศ)  

๖) รองเทา  ทาํดวยหนงัแทสีดําหรือน้ําตาล ตัดเปนรองเทาบทู สนสงู  
๗)      กระบี่ 
๘)      ถุงมือยาว 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๙)    หมวก  ใชผากาํมะหยีห่นังสีดํา ทาํแบหมวกหนีบ ทรงสามเหลีย่มดานบนโคงมน 
(แบบทหารเรือโบราณ) ใชด้ินขอ-ด้ินโปรงสทีองปกเปนลวดลายและเดินขอบ 
 

๔๓) ทหารฝรั่ง หรือชุด 
 อ่ืน ๆ ที่มลีักษณะ

คลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผากํามะหยี่หนังสีแดง ตัดเปนเสื้อต้ังแขนยาว ผาหนาตลอด ติดกระดุม

แบบจีนสีดํา (แบบเสื้อทหารอังกฤษ) 
๒) กางเกง  ใชเปนผาเนื้อหนา ตัดเปนกางเกงดานขางซาย-ขวา เดนิแถบดวยผา

ตวนสีแดง 
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๓) หมวก  ใชผากํามะหยี่สีดําหรอืผาเนื้อหนาทาํเปนรูปหมวกแกป 
๔) รองเทา  ทาํดวยหนงัแทสีดํา ตัดเปนรองเทาบทู  
 

๔๔) ชุดนางละเวง(ขี่มา)  
       หรือชุดอ่ืนๆ ที่มี

ลักษณะคลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผากํามะหยี่สีแดง ตัดสําเร็จรูป คอตั้งเอวลอยแขนยาว ผาหนาตลอด 

ติดกระดุมจีนสีดํา ปลายแขนพับตลบมาดานนอกเปนรูปสามเหลี่ยมเดนิขอบ
รอบเอว ปลายแขนเปนลวดลายดวยไหมสีดํา หรือแถบลูกไมสีทองเปนลวดลาย 
ซับในดวยผาออแกนซาสีแดง 

๒) รัดใตอก ใชผาตวนสีดํา เยบ็ซอนกนัแบบขวางลาํตัว เสริมดานในดวยผาแข็ง 
ซับในดวยผาตวนสีดํา 

๓) กระโปรง ใชผากํามะหยี่หนังสีดํา ตัดเปนกางเกงกระโปรงทรงเอ จีบกระทบ
กันดานหนาและหลัง ยาวจากเอว-ชายกระโปรงครอมนอง เดินขอบเลนลาย
ดวยพูไหมแดง 

๔) รองเทา  เปนรองเทาบทูหนงัแท สีดํา  ๑ คู 
๕) หมวก  ใชผาสักหลาดสีดํา ทําเปนแบบหมวกปก ขนาดมาตรฐาน (ผูหญิงสากล

ทั่วไป) พับหมวกดานหนึ่ง ลอมหมวกดวยผาโอรอนสวรรคหรือผาเนื้อบาง ทิ้งชาย
ลงที่ทายทอย ติดเพชรทําเปนดอกติดไวที่ดานที่พับไว  

อุปกรณ ประกอบดวย 
๖) ตราราหู  ทาํดวยโลหะสีเงนิเปนทรงกลม รัศม ี๓ นิว้ ฉลุลาย ๒ ดาน ประกบกัน 

มีดามถือและมีสายสรอยรอยหอยที่เอว เปดไฟกระพริบได 
๗) แสมา  ทําดวยหนัง ถักเปนสาย มีสายมัดและไวคลองมือ ขนาดมาตรฐาน 
๘) กระบี ่ เปนโลหะเงนิ ขนาดมาตรฐาน มีฝกถอดไดพรอมสายเขม็ขัดหนงั ๑ เสน 

๔๕) ชุดนางละเวง 
 แบบนั่งเมือง  
 หรือชุดอ่ืนๆ ที่

คลายกัน  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาโอรอนสวรรคหรืออ่ืนๆ ทีม่ีเนื้อบางใชสี ...ตัดเขารูป คอกลมลึก แขน

หมูแฮมมีระบาย ปลายแขนตัวเสื้อมีความยาวลงมาถงึสะโพกบนตอกบัตัว
กระโปรงระบายเปนชัน้ๆ ความยาวครอมนอง ติดซิบหลงัใชผาสีเดียวกับตัว
เสื้อทําเปนโบวผูกทัง้ชายดานหลงั กวางประมาณ ๔-๕ นิ้ว ยาวจากเอวขางละ 
๑ เมตร 

๒) สุม ใสดานใน ใชผาตะขายเนื้อแข็งตัดเปนกระโปรงระบายซอนกนัเปนชั้น ๆ ไว
ดานในกระโปรง 

๓) ถุงมือ  ทาํเปนผาลกูไมตะขายสีขาว ยาว 
๔) รองเทา  ทําดวยหนังสีขาวตดัหุมสน สนสูงแบบทึบ  
เครื่องประดับ ประกอบดวย 
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๕)  สรอยคอ  ทําดวยโลหะชุบเงินประดับเพชรแผงประดับทีลํ่าคอ 
๖)    ตางหู  ทําดวยโลหะชบุเงิน ฝงเพชร ๑ คู 
๗) ขอมือ  ทําดวยโลหะชุบเงนิ ฝงเพชร ๑ คู 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๘) มงกฎุ ทาํดวยโลหะชุบเงนิประดับเพชรแบบสากลนยิม 
๙)  ผม   ทําดวยใยสังเคราะหแบบเปนหลอด ๆ  ๒ อัน 
      หมายเหต ุ แขนเสื้อนัน้มีหลายแบบ แบบแขนตุกตา แบบระบาย หรืออ่ืน ๆ ทีดู่
แลวงามตา 

๔๖) ชุดทหารพมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนสีเขียว / ชมพู  ตัดเปนเสื้อคอกลม รูปแบบเสื้อพมาชาย) 
๒) สนับเพลา ใชผาโทเรอยางดี ตัดเปนกางเกงตอเปา ปลายขาใชผาโทเร

ลายร้ิว รอบเอว ๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิ้ว จากเอวถึงเปา 
๒๒ นิ้ว ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง ๑๗ นิว้ เปา
กวาง ๑๐ นิ้ว)  

๓) ผานุง ใชผาตะโกงลายตาหมากรุกตาเล็กขนาดมาตรฐาน  ๓๖ X ๑๒๖ นิว้ พรอมผา
คาดเอวขนาด กวาง ๖ นิ้ว ยาว ๓ เมตร  ๒  ผืน 

๔)    ผาโพกศีรษะ ใชผาตวนสีชมพู ตัดเปนรูปสามเหลี่ยมเทาหนาผา ไมตองเดนิขอบ 
๔๗) ชุดทหารมอญ 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวน สีนาตาล ตัดเปนคอตัง้ แขนยาวผาอกตลอด ติดกระดมุ 
๒) ผานุง ใชผาตาโกงลายตาหมากรกุใหญขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ พรอม

ผาขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๓ เมตร  ๒ ผืน 
๓) ผาคาดเอว ใชผาตาดส ี.... กวาง ๑๒ นิว้ ยาว ๒.๕๐ เมตร 
๔) ผาโพกศีรษะ ใชผาโทเรสีตัดกับตัวเสื้อ กวาง ๑๒ นิว้ ยาว ๑.๕๐ เมตร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายการครุภัณฑเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย 
หมวดศิราภรณโขน-ละคร แบบเปดหนา 
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ปลายยอดตางๆและปลาย
ยอดอื่นๆ ทีค่ลายกัน 
๑)  ชฎาพระ 
    (หนาเงิน)   
    เกรด  A  และ B 

เกรด  A 
เครื่องศิราภรณ  ประกอบดวย 

• เรือนชฎา  ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง  ปดลายกระจงัตามชั้น  

ปดทองคําเปลว ๑๐๐%  ประดับเพชรเทียม  กรอบหนาดาน

ในบุกํามะหยีสี่ดํา  ประดับดวยดอกไมราน  ทาํดวยโลหะชุบ

เงินเปนชัน้ลดหลั่นกันลงมา  จํานวน  ๕  ชัน้  มีเฟองหอย 

• จอนหู  ทําดวยโลหะชุบเงนิประดับเพชรเทียม  รองดวยหนงั

แท   

• กรอบหนา  ทําดวยโลหะชบุเงินประดับเพชรเทยีม 

• ลายทายชฎา  ทาํเปนรูปสามเหลี่ยมดวยโลหะชุบเงิน  ฝง

เพชรเทยีม  รองดวยหนงัแท 

• ดอกไมเพชร  ทาํดวยโลหะชุบเงิน  ประดับดานซาย 

• สายรัดคาง  ทําดวยเพชรสองแถว  ยาว  ๕  นิ้ว  ๒  เสน 

• อุบะและดอกไมทัด  ทาํดวยผา  ๑  ชุด 

• รุง  ทําดวยอะลูมิเนียม   มีแปนในตัว  ๑  ชุด 

• แปนไม    ๑  อัน 
ยอดศิราภรณแบบตางๆ 
๑. ยอดชัย  ทําดวยไมกลึงลดหลั่นกันมา  ประดับลวดลาย  ปด

ทองแท  ๑๐๐%  มีดอกไมทศิ  ดอกไมราน  ทาํดวยโลหะชุบเงิน

ฝงเพชรเทียม  ตามชัน้ยอด  มีเฟองทาํดวยโลหะฝงเพชร 

๒. ยอดพระอินทร  ทําดวยไมเปนเปนยอดเดินหน  ปดปลาย  

ประดับลวดลาย  ลงรักปดทองฝงเพชรเทยีม  ประดับกระจกบน  

ปลายยอดปด  มีดอกไมทิศ  ดอกไมราน  ทําดวยโลหะชบุเงิน  

ฝงเพชรเทียม  มีเฟองทาํดวยโลหะชุบเงนิ  ฝงเพชรเทยีม 

๓. ยอดพระพรหม  ทําดวยไม  ดานบนเปนหนาพระพรหมสาม

หนาสีขาว  ติดลวดลายปดทองแท  ๑๐๐%  ฝงเพชรเทยีม  หนา
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บนเขียนลวดลาย  หนาพระพรหมสีขาว  มีดอกไมทิศ  ดอกไม

ราน  ทาํดวยโลหะชุบเงิน  ฝงเพชรเทียม  มีเฟองหอยทําดวย

โลหะชุบเงนิฝงเพชรเทียม 

๔. ยอดพระอิศวร  ยอดทาํดวยไม  เปนยอดน้ําเตา  ปดลวดลาย  

ปดทองแท  ๑๐๐%   ฝงเพชรเทียม  มีดอกไมรานทาํดวยโลหะ

ชุบเงิน  ฝงเพชรเทียมตามยอดชั้น  มีเฟองหอยทําดวยโลหะชุบ

เงินฝงเพชรเทยีม 

๕. ชฎายอดลาว  ทาํเปนมวยผมจีบสีดํา  ดานลางปดลายเกี้ยว  

ปดทองแท  ๑๐๐%  มีดอกไมราน  ทําดวยโลหะชุบเงนิฝงเพชร

เทียม  มีเฟองหอย  ทาํดวยโลหะชุบเงิน  ฝงเพชรเทียม 

๖. ชฎายอดหงส  ทาํดวยไมกลึงเปนยอดหนาหงส  ประดับ

ลวดลาย    ปดทองแท  ๑๐๐%  มีดอกไมรานทาํดวยโลหะชบุ

เงินฝงเพชรเทยีม  มีเฟองหอย  ทําดวยโลหะชุบเงนิ  ฝงเพชร

เทียม 

๗. ชฎายอดนาค   ทําดวยไมกลึงปลายยอดทําเปนหนานาค  

ประดับลวดลาย  ปดทองแท  ๑๐๐%  ฝงเพชรเทียม 

๘. ชฎายอดบวช  ทําดวยไมกลึงเปนรูปยอดปะตาปา (ยอดบวช)  

ประดับลวดลาย  ปดทองแท  ๑๐๐%  ฝงเพชรเทียม  มีดอกไม

รานทาํดวยโลหะชุบเงิน  ฝงเพชรเทยีม  มีเฟองหอยทําดวยโลหะ

ชุบเงินฝงเพชรเทียม 

เกรด  B  
ปลายยอดศริาภรณ ประกอบดวย 
๑) ยอดพระอิศวร  ทําดวยไมกลึงลดหลั่นกันลงมา ทรงน้ําเตาเฟอง

ประดับกระจกเงาและเพชร รอบสวนลางของปลายยอดติดตัว
กนก ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม มีรานดอกไมและเฟอง
หอย   พรอมกลองพลาสติกสําหรับใสยอด ๑ ใบ 

๒) ยอดพระพรหม  ทําดวยไมกลึง กระดาษสา - ฟาง ลดหลั่น
กันลงมา เปนหนาพรหมสี่หนา ๑ ศีรษะ เขียนลายเสนสทีอง
ติดตัวกนก ลงรักปดทอง  ๑๐๐ %  ประดับเพชรเทยีม  ลงรัก
ปดทองประดบัเพชร   พรอมกลองพลาสติกสําหรับใสยอด ๑ 
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ใบ 
๓) ยอดพระอินทร  ทําดวยไมกลึงลดหลั่นกันลงมา สวนยอดทํา

แบบเดินหนปดปลาย  ตัดกระจกสีเขียวประดับติดตัวกนก ลงรัก
ปดทองประดบัเพชรเทยีม  ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม (ทาํ
เปนดอกไมรานและเฟองหอย) พรอมกลองพลาสติกสําหรับใส
ยอด ๑ ใบ 

๔) ยอดลาว  ทําดวยไมกลึงเปนรูปผมมวย (สามจีบ) ผมมวยทาสี
ดํา ดานหลงัผมมวยประดับดวยดอกไมปดทอง หรือทาํตัวกนก
จับเปนดอก ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม มีดอกไมรานและ
เฟองหอย   ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม  พรอมกลอง
พลาสติกสาํหรับใสยอด ๑ ใบ 

๕) ยอดหงส  ทาํดวยไมกลงึปลายเปนหนาหงส   ลงรักปดทองแท  
๑๐๐%  ประดบัเพชรเทยีม  มีดอกไมรานและเฟองหอย  พรอม
กลองพลาสตกิสําหรับใสยอด ๑ ใบ 

๖) ยอดนาคทาํดวยไมกลงึปลายเปนหนานาค   ลงรักปดทองแท  
๑๐๐%  ประดบัเพชรเทยีม   มีดอกไมรานและเฟองหอย พรอม
กลองพลาสตกิสําหรับใสยอด ๑ ใบ 

๗) ยอดบวช ทําดวยไมกลึงเปนรูปสัญญาลักษณของฤษี (ทรง
กรวย) ลดหลั่นกันลงมา ลงรักปดทองประดบัเพชรเทยีม เขียนสี
เปนลายเสือ   ลงรักปดทองแท  ๑๐๐ %  ประดับเพชรเทียม  มี
ดอกไมรานและเฟองหอย   พรอมกลองพลาสติกสําหรับใสยอด 
๑ ใบ 

๒)  มงกุฎนาง 
     (หนาเงิน) 

เครื่องศิราภรณ  ประกอบดวย 

• โครงมงกฎุ  ทําดวยกระดาษสาและฟาง  เปนรูปมงกุฎนางประดับ

ลวดลายปดทอง  ๑๐๐%  ประดับเพชรเทียม  มีดอกไมรานทําดวย

โลหะชุบเงนิฝงพลอยเทยีม  มีเฟองหอย 

• จอนหู  ทําดวยโลหะชุบเงนิ  ฝงเพชรเทยีม  รองดวยหนังแท 

• กระบังหนา  ทําดวยโลหะชบุเงิน  ฝงเพชรเทียม  มีดอกไมเพชร

ประดับรอบกระบังหนา  มีดอกไมไหวเปนดอกหกกลีบรอบกระบัง

หนา  มีเฟองหอยรองดวยหนงัแท 

• ลายทายมงกฎุ  ทําดวยโลหะชุบเงินฝงเพชรเทยีม  รองดวยหนงั
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แท 

• สายรัดคาง   เปนเพชร  ๒  แถว  ยาว  ๕  นิ้ว  ๒  เสน 

• อุบะและดอกไมทัด  ทาํดวยผา  ๑  ชุด 

• รุง   อะลูมิเนยีม พรอมแปนในตัว  ๑  ชดุ 

• แปนไม  ๑  อัน 

ปลายยอดศริาภรณ ประกอบดวย 
     ยอดนาง   ทาํดวยไมกลึงเปนชัน้  ปดลวดลายปดทองแท  ๑๐๐%  

ฝงเพชรเทียม  มีดอกไมราน  ทาํดวยโลหะชุบเงินฝงเพชรเทียม  มี

เฟองหอย    

๓)  รัดเกลายอด ศิราภรณ   ประกอบดวย 

• โครงรัดเกลายอด  ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง  เปนรูปเรือนรัด

เกลา  ดานบนมีหนงัฉลุเปนลายกระจงั  ประดับลวดลายปดทอง

แท  ๑๐๐%  ประดับเพชรเทียม  มีดอกไมทิศและดอกไมรานทาํ

ดวยโลหะชุบเงิน  ประดับเพชรเทียมมเีฟองหอย 

• จอนหู  ทําดวยโลหะชุบเงนิฝงเพชรเทียม  มีดอกไมทัดเปนใบ

และดอกขางละ  ๒  อัน  รองดวยหนังแท  จอนหูจาํนวน  ๒  ขาง 

• ทายชอง  ๑  อัน  ทาํดวยโลหะชุบเงินฝงเพชรเทยีมเปนรูปกลมมี

ฐานติดกับศีรษะ  มีดอกไมประดับดานบน  ทาํดวยโลหะชุบเงนิ

ฝงเพชรเทียม  มีเฟองหอย 

• ชองผม  ทําดวยผมแทยาว ๑๖ นิว้  เรียงบนแปนผาวงกลม

ขนาด  ๔-๕  นิ้ว  ซอนเปนชัน้ๆ 

• อุบะและดอกไมทัด  ทาํดวยผา  จาํนวน  ๑  ชุด 

• รุง  ทําดวยอะลูมิเนียม  สามารถบรรจุจอนหูและชองผม  ๑  อัน 

• แปนไม   ๑   ชุด 

๔)  รัดเกลาเปลว ศิราภรณ   ประกอบดวย 

• โครงรัดเกลาเปลว  ทําดวยกระดาษสา - ฟาง  เปนรูปเรือนรัด

เกลา  ดานบนมีหนงัฉลุเปนลวดลายกระจงั  ประดับลวดลาย  

ปดทอง๑๐๐%  ประดับเพชรเทียม  มีดอกไมทิศทาํดวยโลหะชุบ

เงินฝงเพชรเทยีม  ขอบทําดวยโลหะชุบเงนิประดับเพชรเทียม มี
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ดอกไมไหวทาํดวยโลหะชุบเงิน  ประดับเพชรเทียม  มเีฟองหอย

สลับชองกระจงั มีดอกไมไหวดานหนาและหลังทาํดวยโลหะชุบ

เงิน ประดับเพชรเทียม  มเีฟองหอย 

• เปลวรัดเกลา  ทําดวยโลหะเปนรูปกนก  ชุบเงินฝงเพชรเทียม  

๒  อัน 

• จอนหู  ทําดวยโลหะชุบเงนิฝงเพชรเทียม  มีดอกไมทัดเปนใบ

และดอกขางละ  ๒  อัน  รองดวยหนังแท  จอนหูจาํนวน  ๒  ขาง 

• ทายชอง  ๑  อัน  ทาํดวยโลหะชุบเงินฝงเพชรเทยีมเปนรูปกลมมี

ฐานติดกับศีรษะ  มีดอกไมประดับดานบน  ทาํดวยโลหะชุบเงนิ

ฝงเพชรเทียม  มีเฟองหอย 

• ชองผม  ทําดวยผมแทยาว  ๑๖  นิว้  เรียงบนแปนผาวงกลม

ขนาด ๔-๕  นิว้  ซอนเปนชัน้ๆ 

• อุบะและดอกไมทัด  ทาํดวยผา  จาํนวน  ๑  ชุด 

• รุง  ทําดวยอะลูมิเนียม   สามารถบรรจุจอนหูและชองผม  ๑  อัน 

• แปนไม   ๑   ชุด 

๕) ปนจุเหร็จเพชร 
 (หนาเงิน  และโลหะ

ชุบทอง) 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
       โครงปนจุเหร็จทําดวยหนังแท และโลหะชุบเงินฉลุลายกนก เปน
กรอบหนาติดจอนหูทั้ง ๒ ขาง ปลายจอนหูทัง้สองขึน้ลายมาจรดกัน
ยึดติดกับกรอบดานหลัง ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม บุผา
กํามะหยี่สีดํา ดานซายประดับชอดอกไมเพชร (ทาํดวยโลหะชุบเงิน
ประดับเพชรเทียม) ดานกรอบบนลอมรอบศีรษะดวยขดหวาย ไมมี
ยอด มีลวดสปริงชุบเงนิเปนกานติดรอบดวยดอกโลหะชุบเงินฝงเพชร
เทียม ยกดอกลอย ๒ ชัน้ พรอมดวย  
      ๑) อุบะดอกไมทัดทาํดวยผา ๑ ชุด  
      ๒) รุงอะลมูิเนียมหนาพรอมแปนในตวั ๑ ชุด 
      ๓) แปนไมกากบาท ๑ อัน 
 

 

๖) ปนจุเหรจ็  
   (ขี้รกั ลงรกั ปดทอง) 

 เกรด A และ B 
 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  ลงรกัปดทอง ๑๐๐% ประดับเพชร (ขีร้ัก) 
    ทําดวยหนงัแทฉลุลายกนก เปนกรอบหนาติดจอนหทูัง้ ๒ 
ขาง ปลายจอนหทูั้งสองขึ้นลายมาจรดกนัยึดติดกับกรอบดานหลัง  
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ติดลวดลาย ลงรักปดทอง ๑๐๐% ประดับเพชรเทยีม บุผากํามะหยี่สี
ดํา ดานซายประดับชอดอกไมเพชร (ทําดวยหนังลงรักปดทอง 
๑๐๐% ประดับเพชรเทยีม) ดานกรอบบนลอมรอบศีรษะดวยขด
หวาย ไมมียอด ลวดสปริงปดทองเปนกานติดรอบดวยดอก ทาํดวย
หนงัลงรักปดทอง ๑๐๐% ฝงเพชรเทียม ยกดอกลอย ๒ ชั้น พรอม
ดวย  
    ๑) อุบะ ดอกไมทัดทาํดวยผา ๑ ชุด 
    ๒) รุงอะลูมเินียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด  
    ๓) แปนไมกากบาท ๑ อัน 

 

เกรด B  ลงรกัปดทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยหนังแทฉลุลายกนก เปนกรอบหนาติดจอนหูทั้ง ๒ 
ขาง ปลายจอนหูข้ึนลายมาจรดกันยึดติดกับกรอบดานหลัง ลงรักปด
ทองประดับเพชรเทียม บุผากํามะหยี่สีดํา ดานซายประดับชอดอกไม
เพชร (ทําดวยหนัง ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม) ดานกรอบบน
ลอมรอบศีรษะดวยขดหวาย ไมมียอด มีลวดสปริงชุบทองเปนกาน
ติดรอบดวยดอก ทําดวยหนังฝงเพชรเทียม ยกดอกลอย ๒ ชั้น พรอม
ดวย  
          ๑)  อุบะ ดอกไมทัดทาํดวยผา ๑ ชดุ  
          ๒) รุงอะลูมิเนยีมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด  
          ๓) แปนไมกากบาท ๑ อัน 

๗) กระบังหนา  
 (หนาเงิน) 
 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
         กระบงัหนาทาํดวยหนังแท และโลหะชุบเงินฉลุลายกนก 
ประดับเพชร เปนกรอบหนามีจอนหูปลอยปลายทั้ง ๒ ขาง รอบกระ
บังและจอนหปูระดับเพชร (ทําเปนกานลวดชุบเงิน ติดดอกโลหะชุบ
เงินยกดอกลอย ๒ ชัน้ ประดับเพชรและเพชรตุงติ้ง) รอบขอบบนของ
กระบังมกีานลวดสปริง ชุบเงนิติดดอกประดับเพชร (เปนดอกโลหะ
ชุบเงินฝงเพชรเทียม ยกดอกลอย ๒ ชัน้ ประดับเพชรตุงติง้) เปน
ระยะ ๆ ลดหล่ันใหสวยงาม รอบกรอบหนาประมาณ ๑๘ ดอก ติด
หวงโลหะเล็กตรงกลางดานหลังกระบัง และบริเวณหลงัจอนห ู(เพื่อ
รอยเชือกตรึงกับผม) พรอมดวย 

 

 ๑) เกีย้ว ทาํเปนทรงกลมดวยโลหะชุบเงนิ ฉลุลวดลายกนก
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ประดับเพชรเทียม ปลายงุมเขาเล็กนอย ขนาดเสนผาศนูยกลาง 
๒.๕ - ๓ นิ้ว (สําหรับบรรจุมวยผม) ดานตดิผมเสริมโลหะครึ่ง
วงกลมลายกนก ชุบเงนิประดับเพชร มีรัศมีประดับเพชรเทียม 
(ทําเปนดอกโลหะชุบเงินและเพชรตุงติง้) 

 ๒) ปน ทาํดวยกานโลหะชบุเงิน ปลายกานดานหัวเปนโลหะทํา
เปนสาแหรกปลายแหลม ยอดของปนตอเปนสายประดับเพชร
เทียม หอยตุงติ้ง ๓ สาย ยาวประมาณ ๒ นิ้ว พรอมดวย 

           ๑) อุบะดอกไมทัดทาํดวยผา ๑ ชุด  
           ๒) กลองพลาสติกใสใส ๑ ใบ 

 

๘) กระบังหนา 
     (ขีร้ัก ปดทอง) 
     นางยกัษและนางกํานลั 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
นางยกัษ 
      ทาํดวยหนังแท เปนกรอบหนามีจอนหูฉลุลายกนก ปลอยปลาย
ทั้ง ๒ ขาง รอบกระบังและจอนหู ลงรักปดทอง ๑๐๐% ประดับเพชร
เทียม รอบกรอบดานบนฉลลุายกนกวิจิตร คลองหวงโลหะตรงกลาง
ดานหลังกระบัง และบริเวณจอนห ู (เพือ่รอยเชือกตรึงกับผม) พรอม
ดวย  
         ๑) อุบะดอกไมทัดทาํดวยผา ๑ ชุด  
          ๒) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสศิราภรณ  ๑ ใบ 
นางกาํนัล 
 ทําดวยหนงัแทฉลุลายกนก เปนกรอบหนามีจอนหปูลอย
ปลายทั้ง ๒ ขาง รอบกระบังและจอนห ู ลงรักปดทองประดับเพชร 
รอบขอบบนของกระบังมีกานลวด สปริง ปดทอง ติดดอกประดับเพชร
เทยีม (เปนดอกทาํดวยหนงั ลงรักปดทองประดับเพชรตุงติ้ง) เปนระยะ 
ๆ ลดหล่ันใหสวยงาม รอบกรอบหนา ประมาณ ๑๘ ดอก ติดหวงโลหะ
เล็ก ๆ ตรงกลางดานหลังกระบัง และบรเิวณหลงัจอนหู (เพื่อรอย
เชือกตรึงกับผม) พรอมดวย พรอมดวย  
         ๑) อุบะดอกไมทัดทาํดวยผา ๑ ชุด  
          ๒) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสศิราภรณ ๑ ใบ 

 

๙) เกี้ยวยอด จอนหู 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยโลหะ ชุบทองฉลุลายกนกวิจิตร ทรงกลมกวาง ๔ - ๕ 
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นิ้ว สูง ๘ - ๙ นิ้ว ปลายแหลมลดหลั่นกันลงมาเปนชัน้ ๆ รอบชั้นของ
เกี้ยวประดับเพชรเทยีม (ทาํเปนดอกโลหะชุบทอง ยกลอย ๒ ชัน้) 
หางกนัดอกเวนดอก รอบฐานลางติดโลหะรูปสามเหลีย่ม ชุบทอง
คลายแผรัศมี มีหวงโลหะเล็ก ๆ ชุบทองติดระหวางสามเหลี่ยมเปน
ระยะ ๆ แตละชั้นประดับเพชรตุงติ้งโดยรอบ กลองพลาสติก และฝา
ครอบสําหรับใสศิราภรณ ๑ ใบ 
 

เกรด B ลงรกัปดทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยไมกลึง ฉลุลายกนกวิจิตร ลงรักปดทอง ทรงกลมกวาง 
๔ - ๕ นิ้ว สูง ๘ - ๙ นิ้ว ปลายแหลมลดหลั่นกันลงมาเปนชั้น ๆ รอบ
ชั้นของเกี้ยวติดตัวกนก ลงรักปดทอง ประดับเพชรเทียมเปนระยะ ๆ 
รอบฐานลางติดดวยหนังสามเหลี่ยม ลงรักปดทองคลายแผรัศมี มี
หวงโลหะเล็ก ๆ ชุบทอง คลองระหวางสามเหลี่ยมเปนระยะ ๆ แตละ
ชั้นประดับเพชรตุงติ้งโดยรอบ พรอมดวย จอนหู ๒ ขาง ทําดวยหนัง
แทฉลุลายติดตัวกนก โคงรับกับใบหู มีหวงโลหะชุบเล็ก ๆ คลองติด
เปนระยะ ๆ ดานบน ๓ หวง สําหรับเสียบกิ๊บติดผม ลงรักปดทอง
ประดับเพชรเทียม (ทําเปนดอก/ ตัวกนกตุงติ้ง ลงรักปดทอง) ตาม
แนวหลังจอน พรอมดวยกลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใส
ศิราภรณ ๑ ใบ 

๑๐) มงกุฎครึง่ซีก 
 เกรด A และ B 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยโลหะฉลุลายกนกวิจติร ชุบทองประดับเพชร รูปมงกุฎ
คร่ึงซีก ขนาดกวาง ๗ - ๘ นิ้ว สูง ๒.๕ - ๓ นิ้ว โคงเปนรูป กรอบหนา
เล็กสําหรับวางบนศีรษะ ประดับเพชรเทียม (ทาํเปนดอกโลหะชบุ
ทองประดับเพชร ยกลอย ๒ ชั้น) บนยอดมงกุฎประดบัเพชรเทียม (ทาํ
ดวยโลหะชุบทองประดับเพชรและเพชรตุงติ้ง) ลดหล่ันเปนระยะ ๆ 
สวยงาม ติดหวงเล็ก ๆ ชบุทองตามแนวราบทีก่รอบลางเปนระยะ ๆ 
พรอมดวยกลองพลาสติก พรอมฝาครอบสําหรับใสศิราภรณ ๑ ใบ 
เกรด B(๑) ลงรักปดทอง ประดับเพชรเทียม 
 ทําดวยหนงัแทฉลุลายกนกวิจิตร ลงรักปดทองประดบัเพชร
เทียม รูปมงกฎุครึ่งซีก ขนาดกวาง ๗ - ๘ นิว้ สูง ๒.๕ - ๓ นิ้ว โคง
เปนรูป กรอบหนาเล็กสาํหรบัวางบนศีรษะ ประดับเพชรเทียม (ทําเปน
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ดอกหนัง ลงรักปดทองประดับเพชร ยกลอย ๒ ชั้น) บนยอดมงกุฎ
ประดับเพชรเทยีม (ทาํดวยหนัง ลงรักปดทองประดบัเพชรและเพชร
ตุงติ้ง) ลดหล่ันเปนระยะ ๆ สวยงาม ติดหวงเลก็ ๆ ชบุทองตามแนวราบ
ที่กรอบลางเปนระยะ ๆ พรอมกลองพลาสติกใสใส ๑ ใบ ดานสงูขาง
หนึง่เปนปุมโลหะ อีกดานติดกิ๊บกานยาวสําหรับยึดติดกัน ขอบลาง
ติดหวงโลหะ ชุบทองเลก็ ๆ ตามแนวราบเปนระยะ ๆ (เพื่อเสียบกิ๊บ
ติดผม) พรอมดวย 

๑) ปน ทําดวยกานโลหะชุบทอง ปลายกานดานหัวเปนโลหะ
ทําเปนสาแหรกปลายแหลม ยอดของปนตอเปนสาย
ประดับเพชรเทียม หอยตุงติง้ ๓ สาย ยาวประมาณ ๒ นิว้  

๒) กลองพลาสตกิ พรอมฝาครอบสําหรับใสศิราภรณ ๑ ใบ 

เกรด B(๒)  หนังแทลงรักปดทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยหนงัแท ลงรักปดทองฉลุลายกนก ประดับเพชรเทยีม เปน
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ยาว ๔ - ๕ นิ้ว สูง ๒ - ๓ นิ้ว โคงเลก็นอย ขอบบน
หยักเปนรูปสามเหลี่ยม ตรงกลางดานสูงขางหนึง่เปนปุมโลหะ อีก
ดานติดกิ๊บกานยาวสําหรับยึดติดกัน ขอบลางติดหวงโลหะชุบทอง
เล็ก ๆ ตามแนวราบเปนระยะ ๆ (เพื่อเสียบกิ๊บติดผม) พรอมดวย 

๑) ปน ทาํดวยไมกลึงลงรักปดทอง ยอดปนรอยหวงคลอง
สายประดับเพชรเทียม หอยตุงติ้ง ๓ สาย ยาวประมาณ 
๒ นิว้  

๒) กลองพลาสตกิ พรอมฝาครอบสําหรับใสศิราภรณ ๑ ใบ 

๑๑) เกี้ยวครึง่ซีก 
 เกรด A และ B 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยโลหะชบุทอง ฉลุลายกนกประดับเพชรเทียม เปนรูป
ส่ีเหลีย่มผนืผา ยาว ๔ - ๕ นิว้ สูง ๒ - ๓ นิว้ โคงเลก็นอย ขอบบนหยกั
เปนรูปสามเหลี่ยมตรงกลาง 

๑๒) เกี้ยวกลม 
 เกรด A และ B 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
        ทาํดวยโลหะชุบทอง ฉลุลายกนก ทรงกลม กวาง ๔ - ๕ นิ้ว สูง 

๒.๕ - ๓ นิว้ ดานบนเปนลายกนก ประดับเพชรเทียม รอบเกีย้วติดดอก

เปนชัน้ ทาํดวยโลหะฝงเพชร เปนระยะ ๆ รอบฐานลางติดโลหะรูป
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สามเหลี่ยม ชบุทองคลายแผรัศมี มีหวงโลหะเล็ก ๆ ชุบทอง ติดหวง

สามเหลีย่มเปนระยะ ๆ พรอมดวย กลองพลาสตกิใสใส ๑ ใบ 

เกรด B  หนังแท ลงรักปดทอง ๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 
         ทําดวยหนังฉลุลายกนก ลงรักปดทอง ทรงกลม กวาง ๔ - ๕ นิ้ว สูง 
๒.๕ - ๓ นิ้ว ดานบนเปนลายกนกประดับเพชรเทยีม รอบเกี้ยวติดดอก
เปนชัน้ทาํดวยหนงัฝงเพชรเปนระยะ ๆ รอบฐานลางติดหนงัรูป
สามเหลี่ยม ลงรักปดทอง คลายแผรัศมี มหีวงโลหะเลก็ ๆ ชุบทอง 
คลองระหวางสามเหลี่ยมเปนระยะๆ พรอมดวยกลองพลาสติกใสใส ๑ 
ใบ 

 

๑๓) เกี้ยวกลมตุงต้ิง 
 เกรด A และ B 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยโลหะชบุทอง ฉลุลายกนก ทรงกลม กวาง ๔ - ๕ นิว้ สูง 

๒.๕ - ๓ นิว้ ดานบนติดกานโลหะชบุทองประดับเพชรเทียม (ทําเปน

ดอกโลหะประดับเพชรและมเีพชรตุงติ้ง) รอบเกี้ยวติดดอกเปนชัน้ทาํ

ดวยโลหะฝงเพชร เปนระยะ ๆ รอบฐานลางติดโลหะรูปสามเหลีย่ม ชุบ

ทองคลายแผรัศมี มหีวงโลหะเลก็ ๆ ชุบทอง ติดระหวางสามเหลีย่ม

เปนระยะ ๆ พรอมดวย กลองพลาสตกิใสใส ๑ ใบ 

เกรด B  หนังแท ลงรักปดทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยหนงัฉลุลายกนก ลงรักปดทอง ทรงกลม กวาง ๔ - ๕ นิว้ 
สูง ๒.๕ - ๓ นิ้ว ดานบนตดิกานโลหะชบุทองประดับเพชรเทยีม (ทาํ
ดอกดวยหนงัประดับเพชรและมเีพชรตุงติง้) รอบเกี้ยวติดดอกเปนชัน้ 
ทําดวยหนงัฝงเพชรเปนระยะ ๆ รอบฐานลางติดหนงัรูปสามเหลี่ยม 
ลงรักปดทอง คลายแผรัศมี มีหวงโลหะเลก็ ๆ ชุบทอง คลองระหวาง
สามเหลี่ยมเปนระยะ ๆ พรอมดวย กลองพลาสติกใสใส ๑ ใบ 

๑๔) เกี้ยวกลมกนกเปลว  
       เกรด A และ B 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยโลหะชบุทอง ฉลุลายกนก ทรงกลม กวาง ๔ - ๕ นิว้ สูง 

๒.๕ - ๓ นิว้ ดานบนติดกานโลหะชบุทองประดับเพชรเทียม (ทําเปน

ดอกโลหะประดับเพชรและมเีพชรตุงติ้ง) รอบเกี้ยวติดดอกเปนชัน้ทาํ

ดวยโลหะฝงเพชร เปนระยะ ๆ รอบฐานลางติดโลหะรูปสามเหลีย่ม ชุบ

ทองคลายแผรัศมี มหีวงโลหะเลก็ ๆ ชุบทอง ติดระหวางสามเหลีย่ม
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เปนระยะ ๆ มีโลหะชุบทองรูปกนกเปลว ฉลุลายกนก ประดับเพชร ๒ 

ชิ้น เสยีบไวดานในสองขางของเกีย้ว พรอมดวย กลองพลาสติก พรอม

ฝาครอบสําหรบัใสศิราภรณ ๑ ใบ 

 

เกรด B  หนังแท ลงรักปดทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยหนังฉลลุายกนก ลงรักปดทอง ทรงกลม กวาง ๔ - ๕ นิ้ว 
สูง ๒.๕ - ๓ นิ้ว ดานบนตดิกานโลหะชบุทองประดับเพชรเทยีม (ทาํ
ดอกดวยหนงัประดับเพชรและมเีพชรตุงติง้) รอบเกี้ยวติดดอกเปนชัน้ 
ทําดวยหนงัฝงเพชรเปนระยะ ๆ รอบฐานลางติดหนงัรูปสามเหลี่ยม 
ลงรักปดทอง คลายแผรัศมี มีหวงโลหะเลก็ๆ ชุบทอง คลองระหวาง
สามเหลี่ยมเปนระยะ ๆ มีแผนหนังตัดเปนรูปกนกเปลว ฉลุลายกนก 
ลงรักปดทองประดับเพชร ๒ ชิน้ เสยีบไวดานในสองขางของเกี้ยว 
พรอมดวยกลองพลาสติกพรอมฝาครอบสําหรับใสศิราภรณ ๑ ใบ 
 

 

๑๕) ศีรษะกวางทอง 
 เกรด A และ B 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  กรอบหนา - จอน ทําดวยโลหะ ชุบเงิน 
 โครงศีรษะกวางทาํดวยกระดาษสา - ฟาง และหนังแท เปน
กรอบหนา ยอดเปนศีรษะหนากวางพรอมห ูมีแขนงเขากวางทัง้ ๒ ขาง 
ถอดได ลงรักปดทองคาํเปลว ๑๐๐ % เขียนลายหนากวางและลาย
ดานหลัง ติดตาแกว กรอบหนาและจอน ทาํดวยโลหะชุบเงนิประดับ
เพชรเทยีม โคนเขากวางรัดดวยปลองโลหะชุบทองประดับเพชร  
ดานหลังศีรษะชุบเงินเปนรูปสามเหลีย่มประดับเพชรเทยีม มีสายรัด
คาง ทาํดวยเพชร ๒ แถว ซับในดวยผากาํมะหยี่สีดํา ยาว ๕ นิว้ ๒ เสน 
พรอมดวย  
                ๑) อุบะ และดอกไมทัดทําดวยผา ๑ ชดุ 
                ๒) รุงอะลมูิเนยีมพรอมแปนในตัว ๑ ชุด  
                ๓) แปนไม ๑ อัน 
เกรด B  หนังแทลงรกัปดทอง ประดับเพชรเทยีม 

โครงศีรษะกวางทาํดวย กระดาษสา - ฟาง และหนงัแท เปน

กรอบหนา ยอดเปนศีรษะหนากวางพรอมหู มีแขนงเขากวางทัง้ ๒ 

ขาง ถอดได ลงรักปดทองคําเปลว  ๑๐๐ %  เขียนลายหนากวางและ

ลายดานหลงั ติดตาแกว กรอบหนาและจอน ทําดวยหนงัฉลลุวดลาย
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ปดทอง  ๑๐๐ % ประดับเพชรเทียม โคนเขากวางรัดดวยปลองลาย

ทอง   ตรงกลางดานหลงัของศีรษะ ทาํดวยหนงัแทเปนรูปสามเหลี่ยม 

ลงรักปดทองประดับเพชรเทยีม มีสายรัดคาง ทาํดวยเพชร ๒ แถว ซบั

ในดวยผากํามะหยี่สีดํา ยาว ๕ นิว้ ๒ เสน พรอมดวย  

๑) อุบะดอกไมทัดทําดวยผา ๑ ชดุ  

๒) รุงอะลูมเินยีมพรอมแปนในตวั ๑ ชุด 

๓) แปนไม ๑ อัน 
 

๑๖) ศีรษะมาทรงเครื่อง 
 เกรด  A และ B 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  ลงรกัปดทอง ๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 

โครงศีรษะมาทําดวยกระดาษสา - ฟาง และหนงัแท เปนกรอบ
หนา ยอดเปนศีรษะหนามา พรอมหูมา ทาสี .... (สีทีจ่ะสราง) เขียนลาย
หนา ตา และดานหลงั ระหวางหนาผากมีลักษณะคลายกระพองปด (ปด
ทองประดับเพชร) ลงรักปดทองคาํเปลว ๑๐๐% เปนเสนคาดรอบมมุปาก 
และแนวปากกบัใตหูจรดคอ สันคอติดแผงพูยาวตามส ี.... (สีของมา) 
ระหวางใตหทูัง้ ๒ ห ูมสีายคลองโลหะครอบพูสี .... (ขาวหรือแดง) ทิ้ง
หอยทัง้ ๒ ขาง มีสายทองคาดคอ กรอบหนาติดตัวกนกโดยรอบและทาํ
เปนรูปจอนหทูัง้ ๒ ขาง ลงรักปดทอง ๑๐๐% ประดับเพชรเทยีม ดานหลัง
ต้ังแตศีรษะถงึคอ มสีายรัดคางทาํดวยลกูไมด้ิน ซับในดวยผาโทเรสีดํา 
ยาว ๕ นิว้ ๒ เสน พรอมดวย แปนไม ๑ อัน 
เกรด B  ลงรกัปดทอง ประดับเพชรเทยีม 
 โครงศีรษะมาทําดวยกระดาษสา - ฟาง และหนงัแท เปนกรอบ
หนา ยอดเปนศีรษะหนามา พรอมหูมา ทาสี .... (สีทีจ่ะสราง) เขียนลาย
หนา ตา และดานหลงั ระหวางหนาผากมีลักษณะคลายกระพองปด (ปด
ทองประดับเพชร) ลงรักปดทองคาํเปลว เปนเสนคาดรอบมุมปาก และ
แนวปากกบัใตหูจรดคอ สันคอติดแผงพูยาวตามสี .... (สีของมา) ระหวาง
ใตหูทัง้ ๒ หู มสีายคลองโลหะครอบพูสี .... (ขาวหรือแดง) ทิ้งหอยทัง้ ๒ 
ขาง มสีายทองคาดคอ กรอบหนาติดตวักนกโดยรอบและทําเปนรูปจอนหู
ทั้ง ๒ ขาง ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม ดานหลังตั้งแตศีรษะถึงคอ มี
สายรัดคางทําดวยลูกไมด้ิน ซับในดวยผาโทเรสีดํา ยาว ๕ นิว้ ๒ เสน 
พรอมดวย แปนไม ๑ อัน 

 

๑๗) ศีรษะฤษีแดง ศิราภรณ ประกอบดวย 
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       เกรด A และ B เกรด A  โลหะชุบเงิน 
        โครงศีรษะทาํดวยกระดาษสา - ฟาง เปนรูปศีรษะฤษี ตรงสวนบน 

เปนทรงกรวย 

 - ใชผาตาดสีแดง พนัทับหุม ทาํเปนโบวดานขวา 

 - กรอบหนาและจอนห ู ทาํดวยหนงัและโลหะชุบทอง ฉลุลาย

ประดับเพชร 

 

เกรด B  ลงรกัปดทอง 
     โครงศีรษะทําดวยกระดาษสา - ฟาง เปนรูปศีรษะฤษี ตรง

สวนบนเปนทรงกรวย 

 - ใชผาตาดสีแดง พนัทับหุม ทาํเปนโบวดานขวา 

 - กรอบหนาและจอนห ูทําดวยหนังปดทองคาํเปลวลงรักปด

ทอง ๑๐๐ % ประดับเพชร 
 

๑๘) ศีรษะนกยูง 
      เกรดA และ B 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  โลหะชุบเงิน 
 ศีรษะ  ทําดวยกระดาษสา - ฟาง และหนังแท มีกระบังหนาทาํ
ดวยโลหะชุบเงินประดบัเพชรเทียม และเพชรตุงติง้ ดานบนเปนหวั
นกยงู ทาสีเขยีวติดเลื่อมสีเขียวรอบศีรษะ เขียนลายหนานกยูง ตรง
กลางศีรษะติดขนนกยูง มีจอนหทูาํดวยโลหะฉลลุายกนกประดับ
เพชร มีสายรัดคาง ทาํดวยลูกไมด้ินซับในดวยผาโทเรสีดํา ยาว ๕ นิว้ 
๒ เสน พรอมแปนไม ๑ อัน 
เกรด B ลงรกัปดทอง 
 ศีรษะ  ทําดวยกระดาษสา - ฟาง และหนังแท มีกระบังหนาทาํ
ดวยหนังแท ลงรักปดทองประดับเพชรเทยีม และเพชรตุงติง้ ดานบน
เปนหวันกยงู ทาสีเขียวติดเลื่อมสีเขียวรอบศีรษะ เขียนลายหนา
นกยงู ตรงกลางศรีษะติดขนนกยูง ลงรักปดทองประดบัเพชร มีจอนหู
ทําดวยหนงัแทฉลุลายกนกประดับเพชร มีสายรัดคาง ทําดวยลูกไม
ด้ินซับในดวยผาโทเรสีดํา ยาว ๕ นิ้ว ๒ เสน พรอมแปนไม ๑ อัน 

 

๑๙) ศีรษะแกวหนามา 
       และนางวฬิา (แมว) 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
 โครงศีรษะทาํดวยกระดาษสา - ฟาง สี .... เปนรูปหัวหนามา 
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 หรือ หนาแมว (ตามที่จะสราง) มีกระบงัหนาทาํดวยหนังแทฉลุลาย
ติดกนก ลงรักปดทองประดับเพชร เขียนลายหนามาหรือแมว บน
หนา ศีรษะ มสีายรัดคาง ทาํดวยลกูไมด้ินซับในดวยผาโทเรสีดํา ยาว 
๕ นิว้ ๒ เสน พรอมแปนไม ๑ อัน 

๒๐) เทริดพระ  
 (ซัดชาตรี) 
 เกรด A และ B 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  กรอบโลหะ ชบุเงิน ประดับเพชรเทียม 
 ทําดวยกระดาษสา - ฟาง ทําแบบทรงเทริดพระ กรอบหนา - 
จอนห ู ๑ คู เปนโลหะชุบเงนิ ประดับเพชรเทยีมติดกับสวนศีรษะ สวน
ปลายยอดทาํดวยไมกลงึ ลดหล่ันกนัลงมา ติดตัวกนก ลงรักปดทอง 
๑๐๐% ประดับเพชรเทยีม ปลายยอดแยกสวนจากกันได พรอมอุบะ
ดอกไมทัดทาํดวยผา ๑ ชุด และกลองพลาสติกใสใส ๑ ใบ 
 

เกรด B  ลงรกัปดทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยกระดาษสา - ฟาง ทําแบบทรงเทริดพระ กรอบหนา - 
จอนห ู๑ คู ทาํดวยหนงั ฉลุลายติดตัวกนก ลงรักปดทองประดับเพชร
เทยีม ติดกับสวนศีรษะ สวนปลายยอดทําดวยไมกลึง ลดหลั่นกันลงมา 
ติดตัวกนก ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม ปลายยอดแยกสวนจากกัน
ได พรอมอุบะดอกไมทัดทาํดวยผา ๑ ชุด และพรอมดวยกลอง
พลาสติกพรอมฝาครอบสําหรับใสศิราภรณ ๑ ใบ 

 
 

๒๑) เทริดนาง  
 (ซัดชาตรี) 
 เกรด A และ B 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  โลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยกระดาษสา - ฟาง ทําเปนแบบทรงเทริดนาง กระบงัหนา 
จอนห ู ๑ คู แผนดานหลงัทาํดวยโลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทยีมและ
เพชรตุงติ้ง มีดอกไมลานประดับ ปลายยอดทําดวยไมกลงึลดหลัน่กนัลง
มา ติดตัวกนก ลงรักปดทอง ๑๐๐% ประดับเพชรเทยีมและเพชร
ตุงติ้ง พรอมดวยอุบะดอกไมทัดทาํดวยผา ๑ ชุด และพรอมดวย
กลองพลาสตกิพรอมฝาครอบสําหรับใสศิราภรณ ๑ ใบ 
 

เกรด B  ลงรกัปดทอง ประดับเพชรเทยีม 
 ทําดวยกระดาษสา - ฟาง ทําเปนแบบทรงเทริดนาง กระบงัหนา 
จอนห ู ๑ คู แผนดานหลังทําดวยหนงัฉลลุายติดตัวกนก ลงรักปดทอง
ประดับเพชรเทยีมและเพชรตุงติ้ง ปลายยอดทําดวยไมกลงึลดหลัน่กนัลง
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มา ติดตัวกนก ลงรักปดทองประดับเพชรเทียมและเพชรตุงติ้ง  
 

 

๒๒) ศีรษะแบบพอขุน 
 เกรด A และ B 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  กรอบโลหะ ชบุเงิน 
 ทําดวยกระดาษสา - ฟาง เปนศีรษะแบบทรงไทยมีปลายยอด มี
กรอบหนา หรือกระบงัหนา เปนโลหะชุบเงนิ ลงรักปดทองประดับเพชร
เทยีม บุผากาํมะหยี่สีดํา 
เกรด B  ลงรกัปดทอง ๑๐๐% 
 ทําดวยกระดาษสา - ฟาง เปนศีรษะแบบทรงไทยมีปลายยอด มี
กรอบหนา หรือกระบงัหนา ทําดวยหนงัฉลุลาย ลงรักปดทอง ๑๐๐% 
ประดับเพชรเทยีม ดานหลังบดุวยกาํมะหยีสี่ดํา 

๒๓) ศีรษะแบบขอม 
 เกรด A และ B 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  กรอบโลหะ ชบุเงิน 
 ทําดวยกระดาษสา-ฟาง ศีรษะแบบทรงเทริดมีปลายยอด มี
กรอบหนา ทําดวยโลหะชุบทองประดับเพชรเทียม ดานหลังบุดวย
กํามะหยี่สีดํา 
 

เกรด B  ลงรกัปดทอง ๑๐๐% 
 ทําดวยกระดาษสา - ฟาง เปนศีรษะแบบทรงเทริดมีปลาย
ยอด มีกรอบหนา ทําดวยหนังฉลุลาย ลงรักปดทอง ๑๐๐% ประดบัเพชร
เทียม ดานหลังบุดวยกํามะหยี่สีดํา 

 
 

๒๔) ศีรษะมอญ 
 เกรด A และ B 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  กรอบโลหะ ชบุเงิน 
 ทําดวยกระดาษสา-ฟาง เปนศีรษะแบบทรงมอญมีปลายยอด    
มีกรอบหนา ทําดวยโลหะชุบเงินประดับเพชรเทียม ดานหลังบุดวย
กํามะหยี่สีดํา 
 

เกรด B  ลงรกัปดทอง ๑๐๐% 
 ทําดวยกระดาษสา - ฟาง เปนศีรษะแบบทรงมอญมปีลาย
ยอด มีกรอบหนา ทาํดวยหนงัฉลุลาย ดานหลังบุดวยกาํมะหยี่สีดํา 

 
 

๒๕) หมวกทรงประพาส 
 เกรด A และ B   

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A แบบปกด้ิน  ยอดตุมเปนโลหะชุบเงิน 
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 ทําดวยผากํามะหยี่หนังส ี.... ซับในดวยผาโทเรส ี.... (สีผา
กํามะหยี่) มีโครงหมวก เดนิขอบหยกัมน ๒ ชัน้ สลับดวยดิ้นขอ - ด้ิน
โปรง และภายในหยกัปกหนนุลาย - กนก ดวยดิ้นขอ - ด้ินโปรง ขอบ
หมวกลางเย็บติดดวยผากาํมะหยี่สี .... ซบัในดวยผาโทเร สี .... (ผา
กํามะหยี่) ปดใบหูทัง้สองขางและดานหลงัอีก ๑ ชิ้น สวนปลายยอด
ทําดวยโลหะชบุเงิน ลดหล่ันกันลงมาประดับเพชรเทยีม 
เกรด B  แบบปกด้ิน ยอดตุม เปนไมกลึง ลงรกัปดทอง ๑๐๐% 
 ทําดวยผากํามะหยี่หนังสี .... ซับในดวยผาโทเรสี .... (สีผา
กํามะหยี่) มีโครงหมวก เดินขอบหยกัมน ๒ ชั้น สลับดวยดิ้นขอ - ด้ิน
โปรง และภายในหยักปกหนนุลาย - กนก ดวยดิ้นขอ - ด้ินโปรง ขอบ
หมวกลางเย็บติดดวยผากาํมะหยี่สี .... ซบัในดวยผาโทเร สี .... (ผา
กํามะหยี่) ปดใบหูทั้งสองขางและดานหลงัอีก ๑ ชิ้น ปลายยอดทํา
ดวยไมกลงึ ลงรักปดทอง ๑๐๐% ลดหล่ันกนัลงมาประดับเพชรเทยีม 

๒๖) หมวกทรงประพาส
แบบธรรมดา 

 เกรด A และ B 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  ปลายยอดเปนโลหะ 
 ทําดวยผากํามะหยี่หนังสี .... ซับในดวยผาโทเรสี .... (สีผา
กํามะหยี่) มโีครงหมวก เดนิขอบหยกัมน ๒ ชั้น สลับดวยแถบดิ้นทอง 
ขอบหมวกลางเย็บติดดวยผากํามะหยี่สี .... ซับในดวยผาโทเร สี .... 
(ผากํามะหยี่) ปดใบหูทัง้สองขางและดานหลงัอีก ๑ ชิน้ ปลายยอดทาํ
ดวยโลหะชบุเงิน ลดหล่ันกนัลงมาประดับเพชรเทียม 
 

เกรด B  ปลายยอดเปนไมกลึง 
 ทําดวยผากํามะหยี่หนังสี .... ซับในดวยผาโทเรสี .... (สีผา
กํามะหยี่) มโีครงหมวก เดนิขอบหยกัมน ๒ ชั้น สลับดวยแถบดิ้นทอง 
ขอบหมวกลางเย็บติดดวยผากํามะหยี่สี .... ซับในดวยผาโทเร สี .... 
(ผากํามะหยี่) ปดใบหูทัง้สองขางและดานหลงัอีก ๑ ชิ้น ปลายยอด
ทําดวยไมกลงึ ลงรักปดทอง ลดหล่ันกนัลงมาประดับเพชรเทียม 

 

๒๗) พระมาลาเสาสูง และ
เสาสะเทิ้น 

 เกรด A และ B 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A  ยอดตุม โลหะ ชุบทอง ประดับเพชร 
 ทําดวยผากํามะหยี่หนังชนดิพับปกดานขวา หรือทรงกลมไม
พับ สี .... ซบัในดวยผาโทเร สี .... (ผากํามะหยี่) รอบปกหมวก
ดานบน ทรงหมวกดานลาง และบนติดตัวกนก ลงรักปดทองประดบั
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เพชรเทยีม มพีูขนนกประดบัไวตรงดานขวาที่พับไว หรือทรงกลมไม
พับ ปลายยอดทาํดวยตุมโลหะชุบทองประดับเพชรเทยีม ลดหล่ันกนั 
ลงมา ประดับเพชรเทยีม มสีายรัดคางติดแถบเพชร ๒ แถว บุดวยผา
กํามะหยี่สีดํา 
เกรด B  ยอดตุม ลงรกัปดทอง 
 ทําดวยผากํามะหยี่หนังชนดิพับปกดานขวา หรือทรงกลมไม
พับ สี .... ซบัในดวยผาโทเร สี .... (ผากํามะหยี่) รอบปกหมวก
ดานบน ทรงหมวกดานลาง และบนติดตัวกนก ลงรักปดทองประดบั
เพชรเทยีม มพีูขนนกประดบัไวตรงดานขวาที่พับไว หรือทรงกลมไม
พับ ปลายยอดทําดวยไมกลึง ลงรักปดทอง ลดหล่ันกนัลงมา ประดับ
เพชรเทยีม มีสายรัดคางติดแถบเพชร ๒ แถว บุดวยกํามะหยี่สีดํา 
 
 
 
 

๒๘) ศีรษะตางๆทีเ่ปดหนา 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
 ศีรษะของพญานาคตัวเอก - พญาครุฑตวัเอก - ระบาํมา - ชาง

เอราวัณ - ราชสหี - มาลากรถ - ควายทรพี - ทรพา - ครุฑตวัรอง - คนธรรพ - 
นาคตวัรอง - ฤษีธรรมดา - นกยูงตวัรอง - นกกระจาบ - นกพริาบ - นกแขกเตา - 
ลอมพอก - หวัพญานาค (ระเบง)      ทาํดวยกระดาษสา - ฟาง เปนรูปหัว
และหนาตามชื่อที่จะสราง มีทัง้ติดกนกและไมติดกนก เขียนลาย 
ทาส ีบางศีรษะมีกรอบหนา 

 
 

ศิราภรณโขน - ละคร  
แบบเปดหนา 
๒๙) ศีรษะ เทพเจา 
        ยกัษ ลงิมียอด 
        เกรด  A และ B  

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A ลงรกัปดทองคําเปลวแท ๑๐๐% ประดับ เพชรเทียม 
เกรด B ลงรกัปดทองประดับเพชรเทยีม 
             ทาํดวยกระดาษสา - ฟาง สี .... ตา .... ปาก .... ปลายยอด 
.... (ลักษณะของเทพเจา ยักษ - ลิง ที่จะสราง) ยักษ มีจอนหูขางละ 
๒ อัน เขียนลายเสนหนาสทีอง กรอบหนา - ตรงกลางศรีษะติดลาย
กนก ลงรักปดทองประดบัเพชรเทยีม สวนปลายยอดทําดวยไมกลงึ 
กระดาษสา - ฟาง ลดหล่ันกนัลงมา ติดลายกนก ลงรักปดทอง ปลาย
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ยอดและศีรษะแยกสวนกนัได (บางศีรษะมีกระจก กระจกสีประดับ 
ฯลฯ) ตา ฟน ทําดวยมุก 

 

ลักษณะตาง  ๆ ของเทพเจา ยักษ - ลิง  จะเปนตามเอกลักษณของตัวโขน - 
ละคร 
   ๑) ปาก - ตา ยักษจะเปน ปากแสยะ ปากขบ ตาโพลง ตาจระเข 
ลิงจะเปน ปากอา ปากหุบ 
   ๒)  ปลายยอด  มีมงกุฎ กาบไผ เดนิหน หางไก หางไหล กนก น้าํเตา
เฟองน้ําเตากลม  เทริดน้ําเตากลม เทริดน้ําเตาเฟองเตี้ย ทรงเทริด ยอด
นาค น้ําเตา ๕ ยอด ชฎายอดฤษ ีกาบไผ ฯลฯ พรอมแปนไม ๑ อัน/๑ 
ศีรษะ 
 

๓๐) ศีรษะทศกณัฐ   
         (หนาทองและหนาเขียว) 
       เกรด A และ  B  

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A   ลงรักปดทองคําเปลว ๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 
เกรด  B ลงรกัปดทองประดับเพชรเทยีม 
              ลักษณะตาโพลง ปากแสยะ ปลายยอด มงกุฎชัย หนา ๓ 
ชั้น สีเขียว หรือหนาทอง  ทําดวยกระดาษสา - ฟาง มีจอนหูขางละ ๒ 
อัน ดานหลังทําลายนูน ลายหนา ทศกัณฐ ๔ หนา แตละหนามีจอนหู
ค่ันกลาง เขียนหนาลายเสนทอง กรอบหนา -ตรงกลางศีรษะ ติดลาย
กนก ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม สวนยอดบนทําดวยไมกลึง 
กระดาษสา- ฟาง ลดหล่ันกัน 
 ชั้นที ่ ๒ ทําเปนหนาทศกณัฐ ๔ หนา แตละหนามจีอนหู
ค่ันกลางสีเขียว (หรือหนาทอง) ชั้นที่ ๓ เปนหนาเทพเจา ๑ หนา สวม
มงกุฎยอดชัยสีเขียว หรือหนาทอง มีจอนหูซาย - ขวา เขียนหนาสี
ทอง สวนยอดและจอนหทูัง้หมดติดกนก ลงรักปดทองประดับพลอย 
ปลายยอดและศีรษะถอดแยกสวนกนัได ตา ฟน เขี้ยวมกุ พรอมดวย  
             ๑) อุบะดอกไมทัดผา ๑ ชุด 
             ๒) รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑  
             ๓) แปนไม ๑ อัน 

 

๓๑) ศีรษะ สหสัเดชะ 
       เกรด A และB   

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
เกรด A ลงรกัปดทองคําเปลว ๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 
เกรด B ลงรกัปดทองประดับเพชรเทยีม 
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 ลักษณะตาโพลง ปากแสยะ ปลายยอด มงกุฎชัย ๕ ชั้น สี
ขาว ทําดวยกระดาษสา - ฟาง มีจอนขางละ ๒ อัน ดานหลงัทาํลาย
นูน ลายหนาสหัสสะเดชะ ๔ หนา แตละหนามีจอนหูค่ันกลาง เขียน
หนาลายเสนสทีอง กรอบหนา - ตรงกลางศีรษะ ติดลายกนก ลงรัก
ปดทองประดบัเพชรเทยีม สวนปลายยอดบน ๔ ชัน้ ทําดวยไมกลงึ 
กระดาษสา - ฟาง ลดหล่ันกนั 
 ชั้นที ่๒-๕ ทําเปนหนาสหัสสะเดชะ ชัน้ละ ๔ หนา แตละหนา
มีจอนหูค่ันกลาง สีเขียว  
 ชั้นที่ ๕ สวมมงกุฎยอดชัย สีเขียว เขียนหนาสีทอง สวนยอด
จอนหทูั้งหมด ติดกนกลงรกัปดทองประดับพลอย ปลายยอดและ
ศีรษะแยกสวนกนัได ตา ฟน เขี้ยวมุก พรอมดวย  
          ๑) อุบะดอกไมทัดผา ๑ ชุด  
          ๒) รุงอะลูมิเนยีมหนาพรอมแปนในตัว ๑ ชุด  
          ๓) แปนไม ๑ อัน 

๓๒) ศีรษะเทพเจายกัษ ลิง 
      (ศรีษะโลน) 
     เกรด AและB 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
     เกรด A  ลงรักปดทอง ประดับเพชรเทียม 
     เกรด  B  ลงรักปดทองประดับกระจก 
 ทําดวยกระดาษสา - ฟาง สี .... ตา .... ปาก .... (ตาม
ลักษณะที่ขอสราง) มีจอนหูขางละ ๒ อัน เขียนลายเสนสีทอง เปน
กระบังหนงัฉลลุายติดลายกนก ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม ติด
กับศีรษะสวนกลางศีรษะ ของ 
         ๑) ยักษ ทําเปนลายนูนเปนกนหอย ทาสีดํา และเขียนลายกน
หอยดวยส ี
         ๒)   ลิง ทาสีเดียวกับสีของหนา เขียนสีลายทักษณิาวรรต หรือ 
        ๓)   ทําเปนลายนนู ผมจุก ทาสีดํา ติดกนกเปนเกีย้ว ลงรักปด
ทองประดับเพชรเทียม ยกัษ ตา ฟน เขี้ยว ทาํดวยมุก เทพเจาและลงิ 
ฟนตา ทาํดวยมุก พรอมดวย รุงอะลูมิเนียมหนาพรอมแปนในตัว ๑ 
ชุด  
และ แปนไม ๑ อัน/ ๑ ศีรษะ 

 

๓๓) ศีรษะกุมภกรรณ  
หรือ มูลพลัม 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
 ทําดวยกระดาษสา - ฟาง สีเขียว ปดหนา ตาโพลง ปากแสยะ 
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 มีจอนหูขางละ ๒ อัน ดานหลังเขยีนลายนนู ลายหนากมุภกรรณ 
หรือมูลพลัม ๔ หนา แตละหนามีจอนหูค่ันกลาง เขียนลายเสนสีทอง 
มีกระบังหนา ทําดวยหนงัฉลุลายติดลายกนก ลงรักปดทอง 
สวนกลางศีรษะทาํเปนลายนนูเปนกนหอย ทาสีดําและเขียนลายกน
หอยดวยสี ตา ฟน เขี้ยว ทําดวยมุก    พรอมดวยรุงอะลมูิเนียมหนา
พรอมแปนในตัว ๑ ชุด  
และแปนไม ๑ อัน/ ๑ ศีรษะ 

๓๔) ศีรษะตางๆ ที่ปด
หนา  

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
นกสดายุ - สัมพาที - เงาะ - เสือ -หมี  
 กระตาย - วัว - ควาย - ลิงปา  
 ทําดวยกระดาษสา - ฟาง เปนศีรษะรูปตาง ๆ ตามที่จะสราง 
ปดหนา ทาสเีขียนลายเสนที่หนาดวยสีตาง ๆ ลงรักปดทองประดับ
เพชรเทยีม (บางศีรษะ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการครุภัณฑเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย 
หมวดอุปกรณการแสดง 
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อาวุธตาง ๆ ประเภท 
๑. ตาว  
       

เกรด A   
            ทําดวยหวาย ทาสีบรอนซเงิน - ดามทาสีดําติดตวักนก - ปดทองคําเปลว 
ประดับเพชรเทียม ยาว ๑๗๐ เมตร 
เกรด B 
            ทําดวยหวาย ทาสีบรอนซเงิน - ดามทาสีดํา ยาว ๑๗๐ เมตร 
 

๒. หอก  
    

เกรด A   
           ทําดวยไมกลึง ใบหอกทําดวยโลหะสีเงิน ดามทาสีดํา มีแปนหนังระหวางไม
กับโลหะ ตดิลายกนก บน-ลาง ของดามไมปดทองประดบักระจก มีพูไหมสีแดงตดิ
รอบระหวางดามกับหอก ยาว ๑๗๐ เมตร 
เกรด B 
            ทําดวยหวายทั้งใบ - ดามหอก ใบทาสีบรอนซเงิน ดามทาสีดํา มีแปนหนัง
ทาสทีองและพูไหมสีแดงตดิรอบระหวางใบและดามหอก ยาว ๑๗๐ เมตร 

๓. งาว  
 

เกรด A   
            ทําดวยหวาย ทาสีบรอนซเงิน - ดามทาสีดําติดตวักนก - ปดทองคําเปลว 
ประดับเพชรเทียม ยาว ๑๗๐ เมตร 
เกรด B 
             ทําดวยหวาย ทาสีบรอนซเงิน - ดามทาสีดํา ยาว ๑๗๐ เมตร 

๔. ทวนไทย 
       
  

เกรด A   
           ทําดวยไมกลึง ใบทวนทําดวยโลหะสีเงิน ดามสดีํา มีขอรัดโลหะและหนังแท
ปดกั้น ระหวางไม-โลหะ ปดดวยทองคําเปลว ติดลายกนกบน-ลางของดามไม ปด
ทองคําเปลวประดับเพชรเทยีม ยาว ๑.๗๐ เมตร ติดพูไหมพรมสีแดง หรือขาว ให
แผนหนัง 
เกรด B 
           ทําดวยหวายทั้งใบ-ดาม ใบทาสีบรอนซเงิน ดามทาสีดํา มปีะเกน็ปดกัน้
ระหวางใบทวนกับดามไมที่เชื่อมติดกันทาสีบรอนซเงิน เรียงเชือกควั่นและติดพู
ไหมพรมสีแดงหรือขาว ขนาด ๑.๗๐ เมตร 
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๕. ทวนจีน หรือก้ันหยั่น 
 

เกรด A   
            ทําเปนรูปกั้นหยั่น ทาํดวยโลหะทาสีบรอนซเงิน ดามทําดวยไมกลึงทาสีดํา
ประดับลายจนี ติดพูไหมพรมสีแดงระหวางโลหะและไม ยาว ๕๕ นิ้ว 
เกรด B 
            ทําดวยไมกลึงเปนรูปกั้นหยั่น - ดาม กั้นหยัน่ทาสีบรอนซเงิน ดามทาสีดํา 
ติดพูสีแดงระหวางสีบรอนซเงิน-สีดาํ ยาว ๕๕ นิว้ 
 

๖. โลห ดั้ง เขน ทําดวยโลหะทาสีดํา เขียนลายกนก หรือหนาสิงหดวยสีทอง ดานในทาสีแดง มีไม
ทําเปนมือสําหรับจับและรับโลหะ ดานในตองแข็งแรง 
โล เปนวงกลม ขนาดมาตรฐาน 
เขน ดั้ง เปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา ขนาดมาตรฐาน 

๗. พระขรรค (ลิง) ทําดวยไมกลึงทําเปนพระขรรค ทาสีบรอนซเงิน ดามกลึงในลักษณะลดหลั่นกนั 
ทาสีดําหรือแดง เขียนเสนรอบปลายดามดวยสีบรอนซทอง ยาว ๑๗ นิว้ 
 

๘. กระบองยักษ ทําดวยไมกลึงควั่นเปนเกลียวทาสีบรอนซเงิน ดามกลึงในลักษณะลดหลั่นกัน ทาสี
ดําหรือแดง เขยีนเสนรอบปลายดามดวยสีบรอนซทอง ยาว ๒๒ นิว้ 
 

๙. ขอสับชาง ทําดวยหวายอยางดี ตอนบนทําเปนแบบใบมีขนาดเลก็ (เล็กพอกบัดาม) ทาสี
บรอนซเงิน ดามทาสีดํา มีขอรัดโลหะทาสีบรอนซเงิน ระหวางใบมดีและตวัดาม 
ติดลายกนก ปดทองคําเปลวประดับเพชรพองาม ยาว ๑ เมตร 
 

๑๐. เกาทัณฑ ธนูทําดวยหวายดดัเปนรูปโคงปลายทั้ง ๒ ขาง เปนหวัหางพญานาค ปดทองประดบั
เพชรพองาม  มีเชือกโยงระหวางกลาง ตรงมือจับทําดวยไมพอขนาดมอืติดไว และ
สีแดงหรือเขียวหรือบรอนซทอง 
 

๑๑. ดาบเหล็ก ทําดวยเหล็กอยางดีตีรูปใบดาบ ดามดาบทําดวยไมกลึงลดหลั่นกันเปนเชิงชั้น ทาสี …. 
มีขอรัดโลหะ สวมดามดานติดใบดาบ ยาว ๓๓ นิว้ 
 

๑๒. ดาบเหล็กแบบมีฝก ทําดวยเหล็กอยางดี ตีรูปใบดาบชุบเงิน ดามดาบทําดวยไมมีเชือกควัน่เรียงกันเปน
แถบ มีขอรัดโลหะ สวมดามดานติดใบดาบ ยาว ๓๓ นิว้ 
ฝกดาบทําดวยไมอยางดี ๒ อัน ประกอบยึดติดกัน ทาสีไมโอกดํา ฟนเชือก หรือ
โลหะชุบเงิน ปดเปนระยะ ๆ ใชแถบลูกไมดิ้น ซับในดวยผาโทเรสีดํารอยเปน



ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด 

สายสะพาย ตรงหัวและทายของฝกดาบ 
 

๑๓. ดาบหวาย ทําดวยหวายเปนรูปดาบ ทาสบีรอนซเงิน ดามทาสีดาํ มีปะเกนปดกัน้ระหวางดาบ - 
ดามทาสีบรอนซทอง ฟนเชอืกทับ ยาว ๓๘ นิ้ว 
 

๑๔. ดาบจีน ทําดวยไมแบบของจีน ทาสีบรอนซเงิน ดามใหญทาสีดาํ ยาว ๓๘ นิ้ว 
 

๑๕. กระบื่ ทําดวยหวาย ทาสีบรอนซเงิน ดามกรุดวยกํามะหยี่ สีแดง หรือสีดํา หรือน้ําเงิน มีปะ
เกนหุมดวยกํามะหยี่สีแดงหรือสีดํา หรือน้ําเงินติดบน-ลางของดามกระบี่ เขียนลาย
พองาม ยาว ๓๘ นิ้ว 
 

๑๖. พระขรรค (พระ) ใบพระขรรคทําดวยโลหะชบุเงิน ดามทําดวยไมกลึง ลดหล่ันกนัไปทาสีดําหรือแดง 
ยาว ๒๕ - ๒๖ นิ้ว 
 

๑๗. คันศรหวาย ทําดวยหวายดัดรูปใหโคงพอประมาณ ดานบนใชหนังตัดเปนรูปหนาพญานาค 
พันเชอืกเรียงเปนระเบยีบเพือ่ปดรอยตอหนังกับหวาย ปดทองคาํเปลวเขยีนลายเสน
เขียว-แดง เปนรูปใบหนาพญานาค ปลายคันศรใชเชือกพันเรียงกันเปนระเบียบ ปด
ทองคําเปลว 
 

๑๘. ลูกศรโลหะ ทําเปนลูกศรโลหะชุบทอง ใบลูกศรประดบัเพชรเทียม ยาว ๑๔ - ๑๕ นิว้ 
 

๑๙. ลูกศรหวาย ทําเปนลูกศรหวาย ใบลูกศรทําดวยหนังทาสีทองบรอนซ กานหวายทาดวยสีบรอนซ
เงิน ยาว ๑๔ - ๑๕ นิ้ว 
 

๒๐. กริชทองเหลือง ใบกริชทําดวยโลหะสีเงิน เชื่อมตอกับดามกรชิทองเหลืองเนือ้ดีแบบแกะสลบัลดหลั่นกัน 
ยาว ๗ นิ้ว 
- ฝกหุมกริชทําดวยทองเหลืองเนื้อดี ชุบทอง ตีเปนลาย ดานในโปรงสําหรับ 
 สอดกริช 
- พรอมผาโอรอนสวรรค สีแดง ติดครุยดิ้นสีเงิน ยาว ๑ นิว้ ผูกไวกับกริช 
 

๒๑. พลองประดับ  
 เพชรเทียม 

ทําดวยไมกลึงกลมเทากันตลอด เสนผาศูนยกลาง ๑ นิว้ ยาว ๑.๔๐ เมตร ติดกระจก
ขาว - สี เลนลวดลายแบบงดงาม 
 

๒๒. วชิระโลหะ  
 (ทองเหลือง) 

ทําดวยทองเหลือง เปนรูปวชิระ - พระอินทรแกะลวดลายลดหลั่นกนั 
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๒๓. พลองประดับ 
 เพชรเทียม 

ทําดวยไมกลึงกลมกันตลอดเทาเสนผาศูนยกลาง ๑ นิ้ว ยาว ๑.๔๐ เมตร ดานหวัและ
ดานทายตดิตัวกนก ปดทองประดับเพชรเทียมตรงกลางพลองทาสีดํา 

๒๔. จักรประดับกระจก ใชโลหะทําเปนรูปจักร (หลายแฉก) เสนผาศูนยกลาง ๕ นิ้ว ตรงกลาง เจาะเปนรู 
เสนผาศูนยกลาง ๑.๕ นิ้ว ประดับกระจกขาว - สี เลนลายแบบงดงาม 
 

๒๕. ไมเทาฤษีแดง ทําดวยไมดานบนเสนผาศูนยกลาง ๔ เซนติเมตร ปลายเสนผาศูนยกลาง ๒ - ๒.๕ 
เซนติเมตร ทาสีดําดานบนกลึงเปนรูปปลายมนลดหลั่นกัน ติดลายกนกปดทอง
ประดับเพชรเทียม ยาว ๑.๔๐ เมตร 
 

๒๖. ตรีศูลทองเหลือง ทั้งใบตรีศูล - ดามตรงปลายกลึงลดหลั่นกนั พองดงาม ใชทองเหลือทั้งหมด ยาว ๓ 
นิ้ว 
 

๒๗. หอก (แบบปดทอง 
 ประดับเพชร) 

ใบหอกทําดวยโลหะดามหอกทําดวยไมกลึงทาสีดํา ดามไมติดกบัโลหะ และดานลาง
กลึงเปนรูปปลายมนตดิลายกนก ปดทองคาํเปลว - ประดบัเพชรเทียม ยาว ๑๗๐ นิว้ 
 

๒๘. ดาบกระจก ใชไมกลึงเปนรูปดาบ มีแผนหนังปดกั้นระหวางดามและใบมีด ปดทองคําเปลว ตัว
ดาบประดับกระจกสีขาว ยาว ๓๓ นิว้ 
 

๒๙. พลองไม - ไมสั้น ทําดวยหวายใหญเสนผาศูนยกลาง ๑.๕ - ๒ นิว้ ยาว ๑.๗๐ เมตร เคลอืบแลคเกอรทาสี
คาดหัวทาย 
 

๓๐. ขวานประดับกระจก ทําดวยไมเนื้อหนา กลึงดานขางใหเปนรูปมนทําเปนรองสําหรับวางแขน มีไมจับติด
กับไม ๒ อัน และมีเชือกมสีายยางสวมทบั ทําเปนหวงรอยไวดานลางติดกับไมส้ัน 
ขนาด ๒.๕ x ๑๖ นิว้ ใชไมเนื้อกลึงเปนรูปขวาน ประดับกระจกสีขาว - สี ทั้งตัว - 
ดามขวาน 
 

๓๑. ดาบไทยฝกทองโลหะ/
 เพชรเทียม 

ใบดาบทําดวยโลหะสีเงิน ดามทําดวยโลหะตีลายเปนรูปแบบไทย ชุบทอง ยาว ๓๓ นิ้ว 
ฝกดาบ โลหะตีลายขางในโปรงสําหรับใสดาบชุบทอง และประเด็นเพชรเทียมตรง
สันกลางเปนระยะ ๆ 
 

๓๒. ดาบพมาฝกทอง ปลอก
ประดับเพชรเทียม 

ใบดาบทําดวยโลหะสีเงิน ดามทําดวยโลหะตีลายเปนรูปแบบพมา ชุบทอง ยาว ๓๓ 
นิ้ว ฝกดาบ โลหะตีลายขางในโปรงสําหรับใสดาบ ชุบทอง และประดับเพชรเทียม 
ตรงสันกลางเปนระยะ ๆ 
 

๓๓. ดาบจีน ฝกทองประดับ ใบดาบทําดวยโลหะสีเงิน ดามดําตัวโลหะชุบสีทอง ยาว ๓๓ นิ้ว ฝกดาบทําดวย
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เพชรเทียม โลหะ มีตัวลายมังกรติด หรือตีลายรูปมังกรทั้งตัว พันรอบดาบชุบทอง ตรงดามดาบ
มีพูไหมจนีสีแดงหอย 

๓๔. ดาบมอญ ฝกทอง
ประดับเพชรเทียม 

ใบดาบทําดวยโลหะสีเงิน ดามเปนโลหะตลีายเปนรูปแบบมอญ ชุบทอง ยาว ๓๓ 
นิ้ว ฝกดาบทําดวยโลหะตีลายขางในโปรง สําหรับใสดาบชุบทองประดับเพชรเทียม
พองาม 
 

๓๕. กริชไม ใชไมกลึงเปนรูปกริช ดามทาสีบรอนซทอง ตัวกริชยาว ๓๓ นิ้ว ทาสีบรอนซเงิน 
ดามกริชมีผาโอรอนสวรรคสีแดงผูกไว 
 

๓๖. ตรีศูลโลหะดามไม 
 ตรีหนุมาน ดามไม 

ใบตรีศูลทําดวยโลหะชุบสีเงิน หรือสีทอง ดามทําดวยไมกลม ดานลางเปนรูปปลายบน
ลดหล่ันกันทาสีดํา หรือสีแลคเกอร ดานบนตรงไมที่ตดิกับใบตรี และดานลางติด
ลายกนก ปดทองคําเปลวประดับเพชร ยาว ๓๑ นิว้ เหมอืนตรีศูลโลหะดามยาว ๑๐ 
นิ้ว ไมตดิกนกและทองคําเปลว 
 

๓๗. คฑาประดับกระจก  

๓๘. กระบอกศร  

๓๙. โคมบัว  

๔๐. โคมญวน  

๔๑. โคมแกว  

๔๒.  พัดวิชน ี  

๔๓. แกวเมขลา  

๔๔. ฉากลับแล  

๔๕. หมอนขวาน(หนาอัด)  

๔๖. อุบะ ดอกไมทัด  

๔๗. ธงนําทัพ ยักษ ลิง จีน 
พมา ลาว ไทย หรือ 
ชาติอ่ืน ๆ ท่ีเปนแบบ
เขียนลาย 

ดาม ทําดวยไมกลึงเสนผาศูนยกลาง ๑ - ๑.๕ นิ้ว ทาสีดํา หรือสีแลคเกอร ตรง
ปลายยอดทําเปนโลหะสีเงนิ รูปปลายแหลมหรือตรี หรือรูปแบบตาง ๆ ตาม
ชาตินั้น ๆ ยาว …. นิ้ว 

ธง ทําดวยผาตวนเนื้อหนา แบบสามชาย หรือสามเหลี่ยม ขนาด ๑.๕ นิ้ว เขียน
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ลายรูปแบบชาตินั้น ๆ ผูกโบผาหลากสีที่ปลายธงระหวางไม และโลหะยาว 
๒.๒ เมตร 

 
 

๔๘. ธงนําทัพ ยักษ ลิง จีน 
พมา ไทย ลาว หรือชาติ
อ่ืน ๆ ท่ีเปนแบบปก
ลวดลาย 

ดาม ทําดวยไมกลึงเสนผาศูนยกลาง ๑ - ๑.๕ นิ้ว ทาสีดํา หรือสีแลคเกอร ตรง
ปลายยอดทําเปนโลหะสีเงนิ รูปลายแหลมหรือตรี หรือรูปแบบตาง ๆ ตาม
ชาตินั้น ๆ ยาว …. นิ้ว 

ธง ทําดวยผาตาดหรือตวนเนื้อหนา ปกลายดิ้นขอ ดิน้โปรง หรือไหมหลากสี 
เดินขอบดวยดิน้ขอ ดิ้นโปรง หรือแถบลูกไมดิ้น ตรงชายธงติดครุยดิ้น 
ขนาด ๑.๕ นิว้ ผูกโบวผาหลากสีที่ปลายยอดธงระหวางไมและโลหะ 

 
  

ครุภัณฑประกอบลักษณะ
การประดิษฐเหมือนกัน 
ตางกนัเฉพาะขนาด 
และวัสดุท่ีใช  

๔๙. ราชรถ ขนาดใหญปด
ทอง คําเปลว ๑๐๐% 
พรอมธงหนารถ 

๕๐. ราชรถ ปดทองคําเปลว 
๑๐๐% พรอมธงหนารถ 

๕๑. ราชรถแบบเขยีนลาย 
ทาสีบรอนซทอง พรอม
ธงนําหนารถ 

๕๒. ราชรถเรซิ่นทาสี
บรอนซทองพรอมธง
นําหนารถ 

สวนตาง ๆ ของราชรถ   ประกอบดวย 
• ทําดวยไมสักทอง 
• คานขวางไมเนื้อแข็ง ขนาด ๓ x ๑.๕ นิ้ว ทาสีแดง 
• คานตัวยาว ขนาด ๒.๕ x ๑.๕ นิ้ว เปนไมเนื้อแข็งดามดวยเหล็กลากทึบทั้ง

ทอนทาสีแดง 
• เพลาลอ เหล็กสี่เหล่ียม ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว ยดึติดกับคานขวาง 
• ลูกลอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖๕ เซนติเมตร ซ่ีลอเปนไมเนื้อแข็งกลึงกลม

ทุกซี่ลอ ขอบลอเปนไมเนื้อแข็งประกบ มรีางเหล็กสําหรับยึดขอบลอ (ยาง
เนื้อแข็งประกบ ซ่ีลอทาสีแดง และติดทองคําเปลว) 

• เสาเหล็กสวนหนาเปนไมเนือ้แข็งกลึงกลมยึดติดกับคานยาวดวย ดานหนา
แปลนเล็ก ๆ 

• แอกเทยีมมา เปนทอเหล็กหนา ขนาด ๑ นิ้ว ตัดงดสวนปลายของแอกตอ
งอนดวยไมสักแกะทาสีแดง 

• นาคขนาบหลงัทําดวยไมสักหนา ๖ หุน แกะลวดลายนาค ประกบอัดดานใน
ดวยไมแผนอบเขาล้ินหนา ๔ หนุ ตดัเหล็กฉากสําหรับยึดกับดานขวาง 
(ถอดประกอบได) 

 

สวนตัวรถ 

• ตัวถังทําดวยไมสักทองแกะลาย (ไมหนา ๖ หุน) ลวดลายไทยขนาบ จดัดาน
ในดวยไมแผนอบหนา ๓ - ๔ หุน ทําพืน้สีอยางดีและปดดวยทองคําเปลว
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แท สวนคิว้ขอบรถโดยรอบใหดินรองและใชกระจกสีแดง 
• พื้นรถเปนไมแผนอบเนื้อแข็ง (ไมพื้น) เขาล้ิน หนา ๖ หนุ ทาสีแดง 
• ตัวบัลลังกโครงเปนไมเนื้อแข็งไมสัก  ไมยาง  ประกบตดิลายไมสักแกะลาย  

พื้นสีอยางดแีละปดทองคําเปลวแท    ดานบนกรุดวยนวมอัด 
• หัวนาค  (นาคหัวรถ)  ทําดวยไมสักทองและลายทั้งหวัทําพื้นสีอยางดี  ปด

ทองคําเปลวแทสวนสวนลําคอทาสีแดง 
• ธงหนารถ(หัวนาค)เปนธงสามชายอะลูมิเนียมอยางหนา กรุทับดวยผาตวน

อยางดี สีแดง เขียว เหลือง ปกลายหนนุ-กนกดวยดิ้นขอ-ดิ้นโปรงปลายธง
เปนใบพระขรรคโลหะขนาดเล็กชุบโครเมี่ยมกานธงเปนเหล็กเสน ๓ หุน
ทําแปนเหล็กเล็กๆ พอเหมาะกับหวัพญานาคเจาะเปนรูขันนอต 

 

๕๓. เสลี่ยงพรอมขารอง สวนตาง ๆ ของเสลี่ยง   ประกอบดวย 
• พื้นเสลี่ยงทําดวยไมแผนอบเขาล้ิน หนา ๖ หุน ขนาด ๗๐ x ๘๐ เมตร 

ส่ีเหล่ียมผืนผา 
• ทําเปนเชิงลดหลั่นกันพองาม ดานหลังและดานขาง ๒ ขาง ทําเปนไม เดิน

ขอบสูงประมาณ ๑๓ เซนติเมตร (๕ นิ้ว) ทาสีแดงเดนิขอบดวยสีทอง 
• คานหามทําดวยไมกลึงหรือแปบน้ําโลหะ ยาว ๓ เมตร ทาสีแดง ตรงปลาย

ไมทั้ง ๔ ขาง ทําดวยไมกลึงลดหล่ันกันทาสีทองติดไว 
• ขารอง ๑ คู ทําดวยไมเนื้อแข็งหนา กวาง … ยาว … ทําขาดานละ ๒ ขา สูง ๕๐ 

เซนตเิมตร ทาสีแดง 
 

หมายเหต ุ รายละเอียดของรูปแบบตาง ๆ ใหดแูบบดัง้เดิมเปนเกณฑและถือ สบ. 
นศ. ฝตก. เปนมาตรฐานในการจัดสราง 
 

๕๔. โรงพิธีพรอมหลังคา
และฉัตร แดง ดํา เขียว 
ขาว 

ทําดวยไมสักหนาอยางดีทําเปนรูปสี่เหล่ียมจตุรัสทําเปนชั้นเชิงลดหลั่นกันพองาน ทาสี 
 ตรงชวงขาทั้งสี่ดานแกะสลักพองาม ทาดวยสี กวาง ๑๑๘ x ๑๑๘ เมตร (๔๖ x ๔๖ 
นิ้ว) สูง ๕๐ เซนติเมตร (๒๐ นิ้ว) 

 ตรงดานบนเตยีง เจาะรูหางจากขอบเตียง ๓.๕ นิ้ว (๙ เซนตเิมตร) กวาง ๒ x ๒ นิ้ว ทั้ง 
๔ มุม 

 หลังคาใชไมอัด หุมดวยผาโทเรสี กวาง-ยาว เทากับทีเ่จาะไว ๔ มมุ ดานบนเตยีง 
มีชองที่จะเสียบเสาที่จะเชื่อมตอดานบนหลังคา และบนพื้นเตยีงมีระบายรอบ
หลังคา เดินขอบดวยแถบผาสีทอง 

 เสาทําดวยไมสักหนา เปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสเชื่อม ดานบนหลังคา-พื้นเตยีง 
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กวาง ๒ x ๒ นิ้ว (๕ x ๕ เซนติเมตร) สูง ๑๘๘ เซนติเมตร (๗๖ นิ้ว 
 ไมทําเปนมุมฉากสําหรับวางแยกตางหาก หัวมุมเตยีงทัง้ ๔ มุม ทําดวยไมเนื้อ
หนา มีเสาดานละ ๒ อัน ขนาด ๑ x ๑ นิว้ ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว ขนาด ๖๕ x ๖๕ 
เซนติเมตร (๒๕ ฝ x ๒๕ ฝ นิ้ว) ตรงปลายตรงกลางใชไมสักหนา ฉลุเปนลาย
หางกันพอประมาณ จํานวน ๘ อัน ทาสี นํามารวม ๒ อัน โดยตดิบานพับคูละ 
๓ อัน ตามหัวมุมทําเปนรูหรือหวง สําหรับใสฉัตรชุดหนึง่ ๓ ตน 

 ฉัตรทําดวยไมสัก ทาสี … สูง ๑๖๓ เซนติเมตร (๖๔ นิ้ว) มีฉัตรทําดวยไมอัด
ปดทับดวยผาโทเรสีมีระบายรอบฉัตร ติดแถบทอง ลดหล่ันกนัลงมา ๕ ช้ัน 
จํานวน ๑๒ อัน ตรงปลายยอดฉัตรทําดวยไมกลึง ลดหล่ันกัน ทาสีทอง ติดไว
ดานบนยอดฉตัร 

 

หมายเหต ุ รายละเอียดของรูปแบบตาง ๆ ใหดแูบบดัง้เดิมเปนเกณฑ และถือ 
สบ. นศ. ฝตก. เปนมาตรฐานในการจดัสราง 
 

๕๕. เตียงแดงใหญแกะลาย
ปดทองคําเปลว ๑๐๐% 

ทําดวยไมสักทองแกะลายรอบตัว ลงรักปดทองคําเปลว ขนาด ๑๐๐ x ๒๐๐ x ๕๐ เมตร 
ส่ีเหล่ียมผืนผา พื้นเตียงเปนไมแผนอบเขาล้ินหนา ๖ หุน ขาตั้งทั้ง ๔ ขาง ทําดวยไม
สักแบบตั่งขาคู ทาสีแดงขอบขา เดินเสน (ถาเตียงแดงไมมี) ทอง ดวยทองคําเปลว มี
เหล็กฉากตดิไวขอบขา ทั้ง ๘ ขาง 
 

๕๖. เตียงแดงเล็กแกะลายปด
ทองคําเปลว ๑๐๐% 

 

ทําดวย … (เหมือนเตยีงแดงใหญแกะลาย) ขนาด ๗๕ x ๗๕ x ๕๐ เซนติเมตร 
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

๕๗. เตียงแดงใหญ ทําดวยไมสักหรือไมเนื้อหา ทาสีแดง ขนาด ๑๐๐ x ๒๐๐ x ๕๐ เมตร ส่ีเหล่ียมผืนผา
พื้นเตียงเปนไมแผนอบเขาล้ินหนา ๖ หุน ขาทั้ง ๔ ขางทําดวยไมสักทอง หรือไม
เนื้อหนาแบบขาตั่งขาคูทาสีแดง มีเหล็กฉากติดไวขอบขาทั้ง ๘ ขาง 
   

๕๘. เตียงแดงเล็ก ทําดวยไมสักทองหรือไมเนือ้หนา ทาสีแดง ขนาด ๗๕ x ๗๕ x ๕๐ เมตร 
ส่ีเหล่ียมผืนผาพื้นเตียงเปนไมแผนอบเขาล้ินหนา ๖ หุน ขาทั้ง ๔ ขาง ทําดวยไมสักทอง 
หรือไมเนื้อหนาแบบขาตั่งขาคูทาสีแดง มีเหล็กฉากติดไวขอบขาทั้ง ๘ ขาง 
 

๕๙. ตั่งวางเครื่องราชูปโภค 
๑ คู 

ทําดวยไมสักทองหรือไมเนือ้หนา แกะลายรอบ ๓ ดาน ลงรักปดทองคําเปลว 
๑๐๐% ขนาดกวาง x ยาว x สูง = ๘ x ๑๘ x ๒๔ นิ้ว ขาลางทั้งสี่ยึดติดกับลังไม
ส่ีเหล่ียมผืนผาทําดวยไมแผนหนา ขนาดกวาง x ยาว x สูง = ๘ x ๑๘ x ๖ นิ้ว ปด
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ทึบ ๔ ดาน ทาสี 
๖๐. มาแผงพรอมแส ตัวมา ทําดวยหนังฉุลายเปนรูปมารอบตวัมา เดนิเสนดวยลวดขนาดใหญ ทาสี … 

และเขียนลายเสนตามรูปแบบ ตรงกลางตอนที่เขียนรูปอานมา ทําเปน
ตะขอไวสําหรับแขวน 

แสมา ทําดวยหวาย ตรงดามมือจับทําเปนหวงสําหรับคลองมือ ทาสีบรอนซเงิน
หรือบรอนซสีทอง มีพูไหมสีแดงติดเปนระยะ ๆ 

 

๖๑. กลดสีตาง ๆ ดาม ทําดวยไมกลึง ขนาด ๑ - ๒ นิ้ว ทาสีดามถอดได ตัวกลดทําดวยผาตาดสี 
… เดินขอบดวยลูกไม ดิ้นแลวลดหล่ันกนัลงมา ติดกานโลหะรอบดานบน
และติดดามรม ขนาดมาตรฐานติดครุยสีเงิน ขนาด ๒ นิ้ว รอบตัวกลด 

 

๖๒. เคร่ืองราชูปโภคกะไหล
ทอง กาน้ํา จานรอง 
คนโท ๒ กระแจะ ๓ 
พานรอง ขาสงิห 

ทําดวยเครื่องเงินดุนลาย ชุบทอง 
๑. กาน้ํา พรอมฝาปด - จานรอง 
๒. คนโท ๒ ใบ 
๓. กระแจะรูปทรงวงรี ๓ อัน 
๔. ซองพลู ๑ อัน 
 

๖๓. กลองยาวพรอม
กระโปรง 

 ไมเนื้อหนาชุดเปนรูปกลองยาว หนากลองขึงดวยหนงัแทดวยเชอืก หรือเสนหนังแท 
 สายกลองเย็บดวยผาตวนอยางดีสี … มีผารอบดานใน 
 กระโปรงกลองใชลูกไมโปรง เย็บระบาย ผูกรูดไวดานบน-ลาง 

 

๖๔. ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง ประกอบดวย 
ฉิ่ง ฉาบ ทําดวยทองเหลือง เนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน 
กรับ ทําดวยไมไผเนื้อหนาเสยีงกงัวาน ๒ คู 
โหมง ทําดวยโลหะเนื้อดี ทาสีดํา พรอมไมตี 
 

๖๕. สังวาลพญานาค ยาว 
๑.๓๕ เมตร และรัดตน
แขน (สําหรับพระ
อิศวร) 

ประกอบดวย 
สังวาล ทําดวยเครื่องเงินดุนลายเปนเกล็ดพญานาค ชุบทองเงามัน 
 - ลอมเปนวงกลม ดานในกลวง เปนปลองยาว ความใหญลดหล่ันไป

ตามรูปแบบหวั - หางพญานาครอยติดกนัเปนสายดาย ทําเปนรูป

พญานาค ๕ หวั และดานปลายทําเปนหางพญานาค ยาว ๑.๓๕ นิ้ว 
รัดตนแขน ทําดวยเครื่องเงินดุนลาย เปนพญานาค ๕ หัว ชุบทองเงามัน ไวบน
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กําไลเครื่องเงินเรียงเปนชัน้ ๓ อัน ทอนหนา - ทอนหลังทําเปนกําไล

เครื่องเงิน ๓ ช้ัน ดุนลาย เกลด็พญานาค ชุบเงิน จํานวน ๑ คู 
 

 
รายการครุภัณฑเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย 

หมวดเบ็ดเตล็ด 
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ชุดระบําโบราณคด ี
๑) ระบําชุดทวาราวดี  
 

 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ๖ คน/ ๑ ชุดการแสดง 
๑) เสื้อ ใชผาเครป หรือผาที่มีคุณลักษณะและคุณภาพเชนเดียวกัน  ตัดเขารูป    

รัดอก ความยาวจากอกถึงสะโพก ที่ทรงบุดวยแถบฟองน้ํา ซับในดวยผาโทเร    
สีเนื้อ 

๒) สไบ ใชผาโปรง หรือผาชีฟอง หรือผาแกวกระจก กวาง ๔ นิ้ว ยาว ๓ เมตร    
ติดแถบดิ้น ริมสไบโดยรอบ  ชาย สไบ ๒ ขาง ตัดเปนปลายแหลม ๒ แฉก ใน ๖ 
ชุด เปนสีเหลือง แถบดิ้นน้ําตาล ๓ ผืน สีน้ําตาล แถบดิ้นดํา๓ ผืน   

 ๓) กระโปรง ใชผาเครป   หรือผาที ่มีคุณลักษณะและคุณภาพเชนเดียวกัน    
รองดวยผากาวและมีซับใน  จีบหนานาง  ทบบนของจีบหนานางติดดวยริ้วผา
ตาดสีทอง ๑ ชิ้น ตามยาว และชายกระโปรง ๑ ชิ้น ตัวกระโปรงติดแถบดิ้น
โดยรอบ จํานวน ๕ แถว ใน ๖ ชุด เปนสีเหลือง แถบดิ้นน้ําตาล ๓ ผืน สีน้ําตาล 
แถบดิ้นดํา ๓ ผืน   

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๔) จี้นาง ทําดวยโลหะชุบเงนิ ๓ ชั้น ประดับเพชรเทยีม สายทาํดวยแถบดิ้นสีเงนิ 

ซับในดวยผากํามะหยี่สีดํา 
๕) ตางหู ทําดวยโลหะ ชุบเงนิ ๑ คู 
๖) ตนแขน ทําดวยโลหะชุบเงนิ ประดับเพชร ๑ คู 
๗) เข็มขัดพรอมสาย ทาํดวยโลหะสีเงนิ เปนรูปสามเหลี่ยมซอนกัน ประดับเพชร 

สายทาํดวยผาตาดสีทอง ๒ ชั้น ดานในเสริมผาแข็ง กวาง ๑.๕ นิว้ 
๘) กําไลขอมือ ทําดวยโลหะสเีงิน ชุดละ ๑๒ วง 
๙) ขอเทา ใชผาตาดสีทอง ๒ ชัน้ เสริมผาแข็งดานใน กวาง ๑ นิว้ ติดลูก

กระพรวนขนาดเล็กชิ้นละ ๖ ลูก  ๒ ชิน้/ชุด 
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๑๐) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๑) กระบังหนา ทาํดวยหนังฉลุลายลงรักปดทอง มีจอนหูเปนรูปวงกลม ประดับเพชร 
๑๒) เกี้ยวกลม  ฐานของเกี้ยวทาํดวยโลหะชุบทอง เปนรูปวงกลม กวาง ๕-๖ นิ้ว 
หมายเหต ุ ลักษณะของเครือ่งประดับใหเปนไปตามรูปแบบที่กรมศิลปากรประดิษฐข้ึน 
 

๒) ระบําชุดศรีวชิัย 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ๖ คน/ ๑ ชุดการแสดง 
๑) เสื้อ ใชผาเครปอยางดี หรือผาที่มีคุณลักษณะและคุณภาพเชนเดียวกัน สีเนื้อ 

ตัดเปนตัวยกทรงสําเร็จรูปยาวตั้งแตหนาอกถึงสะโพก  ผาหลัง ที่ทรงบุดวยแถบ
ฟองน้ํา ซับในดวยผาโทเร สีเนื้อ 

๒) ผานุง  ใชโสรงปาเตะลายเฉียง ซับในดวยผาออแกนซา ตัดสําเร็จรูป จีบหนา
นาง มีสีแดง และสีเขียว อยางละ ๓ ชุด 

 ๓) ผาพันเอว ใชผาซฟีองสีเดยีวกบัผาสะพกัไหล สีแดงและสีเขียว อยางละ ๓ ชุด 
โคงโอบไปรอบสะโพกจีบเปนชั้น ๓ ช้ัน ชายดานซายทําเปนผาสามเหลี่ยมทบ
เปนชัน้ ๆ ติดไวดวยกัน 

๔) โบว เปนผาชฟีองชนิดเดียวกับผาสะพักไหล กวางประมาณ ๑ นิว้ ยาว ๑.๕
เมตร ชายทัง้ ๒ ดาน ติดครุยดิ้น มีสีแดง และสีเขียว อยางละ ๓ ชุด 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๕) สรอยคอ ๑ ชุด ตางหู ๑ คู ตนแขน ๑ คู กําไลขอมอื ๑ คู ทําดวยหนัง  ลง

รักปดทอง  ประดับเพชรเทียมและกระจกส ี 
๖) สะพักไหล ทาํดวยวัสดุเหมอืนกระบงัหนา ประดับเพชรและกระจกส ีมผีาชฟีอง

หรือโอรอนทรายรองลางเปนสีแดง และสเีขียว อยางละ ๓ ชุด ยึดสายสรอยตัว 
๒ เสน ติดออมจากไหลดานหนาไปดานหลัง 

๗) เข็มขัดพรอมสาย ทาํดวยโลหะ ชุบทอง หัวเข็มขัดประดับพลอยส ีมสีายสรอย
หอยเปนจับปงดานหนา ติดจากดานซายไปดานขวา 

๘)     กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๙) กระบังหนา ทําดวยหนงัลงรักปดทองประดับเพชรเทยีมและกระจกส ี
 ปน-เกี้ยวซีกวงพระจันทร 
 - เกี้ยวซีกวงพระจันทร  ทําดวยวัสดุแบบเดียวกับกระบังหนา 
 - ปน  ทําดวยไมกลึงเปนรูปปนปดทอง ปลายเรียวมีตุงติ้งหอยที่ปลายปน 
หมายเหต ุ ลักษณะของเครือ่งประดับใหเปนไปตามรูปแบบที่กรมศิลปากรประดิษฐข้ึน 
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๓) ระบําชุดลพบุรี 
 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ๕ คน/ ๑ ชุดการแสดง 
๑) เสื้อ ใชผามองตากูรหรือผาที่มีคุณลกัษณะและคุณภาพเชนเดยีวกนั เย็บเขารูป

คอกลม แขนสัน้ ติดแถบดิ้นรอบคอและหนาอกตามรูปแบบของกรมศิลปากร 
๒) รัดสะเอว ทําดวยผาตาดสีเงินสลับสีมวง ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ - ด้ินโปรง  
 ๓) กระโปรง ใชผาตวนสีสม (ตัวเอก) สีฟา (ตัวรอง) เย็บสําเร็จรูป เปนลักษณะ

ปลายมนแหวกหนา ปายทบบนขอบกระโปรงประดับแถบทองโดยรอบ ตัวกระโปรง
และผาคลุมสะโพกประดับแถบทองลายประจํายามเปนระยะ 

๔) ผาคลุมสะโพก ใชผาตวนสมีวง ตัดโอบรอบสะโพกจากซายไปขวา ขอบชาย
ประดับแถบทอง จีบกระทบ ๒ จีบ ดานหลังตรงกลาง สวนดานหนาแหวก 
ปลายมน ความยาวจากเอวคลุมสะโพก สีสม (ตัวเอก) สีฟา (ตัวรอง) 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๕) สรอยคอ ๑ ชุด ตางหู ๑ คู ตนแขน ๑ คู ขอมือ ๑ คู ขอเทา ๑ คู/ชุด 

ทําดวยหนงัลงรักปดทองประดับเพชรเทยีมและกระจกสี  
๖) เข็มขัดพรอมสาย ทาํดวยโลหะ ชุบทองทัง้เสน หัวเขม็ขัด ๓ ชัน้ประดับพลอย

ขนาดมาตรฐาน 
๗)     กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๘) ศีรษะ ทาํดวยหนงัลงรักปดทอง ประกอบดวย 
 - ตัวเอก ๑ ศรีษะ  ทําเปนทรงรูปศีรษะมจีุกและกระบงัหนาแบบสมัยลพบุรี

มีความแตกตางและเดนกวาตัวรอง เปนสทีอง ประดับดวยเสนพูสีเงนิบนจุก 
๒ เสน และตดิลดหลั่นลงมาขางละ ๓ เสน 

 - ตัวรอง ๑ ชดุ (๔ ศีรษะ) ทาํเปนทรงรูปศีรษะมีจุกและกระบังหนาแบบ
สมัยลพบุรี เปนสีทอง ประดับดวยเสนสเีงนิ บนจกุ ๒ เสน และติดลดหลั่น
ลงมาขางละ ๓ เสน 

 ๙)    แปนไม  สําหรับวางศรีษะ  ตามจํานวนศีรษะ 
หมายเหต ุ ลักษณะของเครือ่งประดับใหเปนไปตามรูปแบบที่กรมศิลปากรประดิษฐข้ึน 
 

๔) ระบําชุดเชยีงแสน 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ๖ คน/ ๑ ชุดการแสดง 
๑) เสื้อตัวใน ใชผาตวนหรือผาเครป สีชมพ ู๖ ตัว ตัดเปนยกทรงสาํเร็จรูปมีสายที่

บาทัง้ ๒ ขาง สามารถเลือ่นปรับระดับได ตัวยาวตั้งแตหนาอกถงึสะโพกผาหลงั
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ติดตะขอตลอด ซับในดวยผาโทเร สีชมพ ู
๒) เสื้อตัวนอก  ใชผาลูกไมสอดด้ินสีเหลืองออน ๖ ตัว คอแหลม ชายเสื้อโคงมน แขน

ส้ัน เดินขอบทุกสวนดวยแถบดิ้นเงินโปรง  ซอนเหลื่อมดวยแถบดิ้นทองทึบ ปกดิ้น
หนุนลายเปนดอก   ติดที่บาทัง้สองขางและหนาอก  

๓) ผานุง ใชผาไหม สีชมพูบานเยน็ ๓ ผืน และเขียวตองออน ๓ ผืน มเีชิงและติด
แถบดิ้นทองลายขวางแบบทางภาคเหนือสําเร็จรูป ความยาวจากเอว-กรอมขอ
เทา รองดวยผากาวและซับในดวยผาออแกนซา สีชมพบูานเย็น และสีเขียวตอง
ออน 

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๔) เข็มขัดพรอมหัวเขม็ขัด  สายเขม็ขัดทําดวยผาตาดสีทอง ชัน้ในรองดวยผา

แข็ง/ผาเคม ี  หัวเข็มขัดทาํดวยโลหะชุบเงนิ มเีกลยีวไหมญี่ปุนสทีอง หรือ (๒ สี 
ตามกระโปรง) หอยรอบเอว มีพูหอยดานขางหัวเข็มขัดทัง้ ๒ ขาง  

๕) สรอยคอ โลหะชุบเงินประดบัพลอยสีขาว 
๖) ตางหู  ทาํดวยไมกลึง ชุบเงนิ 
๗) ขอมือ-ขอเทา  ทําดวยหนังฉลุติดลายกนก ชุบสีเงินประดับพลอยสีขาว  

ขนาดกวาง ๑ นิ้ว 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๘) เครื่องประดับผม ทําดวยโลหะทรงกลมชุบเงิน ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๒.๕ 

เซนติเมตร วนเปนรูป &&& ตรงในวงตรงกลางดานบน-ลาง ประดับพลอยสี
ขาว 

๙) ดอกกลวยไมแคทรียา  สีขาวเหลือบเหลอืง ๑ ดอก 

๑๐) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 
 

หมายเหต ุ ลักษณะของเครือ่งประดับใหเปนไปตามรูปแบบที่กรมศิลปากรประดิษฐข้ึน 
 

๕) ชุดสุโขทัย เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ๗ คน/ ๑ ชุดการแสดง 
๑) เสื้อ ใชผาเครป หรือผาที่มีคุณลักษณะและคุณภาพเชนเดียวกัน สีชมพูออน    

เย็บเขารูป รัดอก ความยาวปดหนาอกถึงสะโพก ที่ทรงบุดวยแถบฟองน้ํา  
         ซับในดวยผาโทเร สีชมพู 
๒) กรองคอ  ใชผาสักหลาด สีดํา ปกเปนดอก ดวยเลื่อม-ด้ินสีเงนิ รอบกรองคอ 

ติดครุย ด้ินเงนิ ซับในดวยผาโทเร สีดํา  
๓) รัดสะเอว ใชผาสักหลาด สีดํา ปกเปนดอก ดวยเลื่อม-ด้ินสีเงนิ เดินขอบดวย
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แถบสีทอง มคีวามสงูจากเอวถึงสะโพกกลาง ยาวรอบเอว ทับกนัดานหนา    
มีริบบ้ิน สีเขียว ปลอยชายดานหนาคอนไปดานขาง ๆ ละ ๑ เสน ซับในดวย    
ผาโทเร สีดํา 

๔) หอยหนา ใชผาเครป สีเขียวตอง ตัดเปนผาผืนเดียวติดกันสองชั้น ตัดเปนรูป
ตะขอ เดินขอบดวยแถบสีทอง 

๕) หอยขาง ใชผาเครป สีเขียวตอง พับทบไปมาเรียงเปนชั้นตามยาวลดหลั่น
ตามลําดับเดนิขอบดวยแถบสีทอง ความยาวจากเอวถงึหวัเขา ขางละ ๑ ผืน 

๖) กระโปรง ใชผาเครปหรือผาที่มีคุณลักษณะและคุณภาพเชนเดียวกัน  พรอม
ซับในเหนือเขา  สีสมแก (หมากสุก) ตัดเปนกระโปรงสําเร็จรูป ดานหนาทบเปน
ทวิช ติดตะขอ-ซิปดานขาง ความยาวจากเอวถึงขอเทารอบกระโปรงติดแถบ
ลูกไมอัดพรีท สีขาว จํานวน ๕ แถว 

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๗) ตางหู  -ตัวเอกเปนตางหูหนีบ รูปหยดน้ํา สีทอง ประดับพลอย ๑ เม็ด   
                    -ตัวรอง เปนตางหูหนีบ รูปดอกไม  สีทอง  ประดับพลอย 
๘) ขอมือ-ขอเทา-ตนแขน  ใชผาสักหลาด สีดํา ตัดสําเร็จรูปขนาดมาตรฐาน 

ปกเปนดอก ดวยเลื่อม-ด้ินสีเงิน ซับในดวยผาโทเร สีดํา  ตนแขนกวาง ๑.๕ นิว้  
สวนแหลมสูง....   

๙) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๐) ศีรษะ ทาํดวยหนงัลงรักปดทอง ประกอบดวย 
 - ตัวเอก กรอบหนาคลายชฎาตัวพระ ทาํดวยหนงัฉลุติดลาย บุกํามะหยี่           

ดานใน  ปลายยอด มีรัศมีขนาดลดหลัน่จรดยอดชวงลาง ปดทอง                   
ประดับดวยเพชรเทียมและพลอยสี 

 - ตัวรอง ทาํดวยหนงัฉลุติดลาย ปลายยอดแหลมมปีลองลดหลัน่ลงมาอีก ๓ 
ชั้น ถัดลงมา ทําเปนวงกลม ๓ วง วางตางระดับลดหลัน่ลงมา วงลางใหญ
สุด ติดดอกตรงรอยตอ ๑ ดอก รวม ๔ ดอก 

๑๑)   กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 
๑๒)    แปนไม  สําหรับวางศีรษะ  ตามจาํนวนศีรษะ 
หมายเหต ุ ลักษณะของเครือ่งประดับใหเปนไปตามรูปแบบที่กรมศิลปากรประดิษฐข้ึน 
 

๖) ชุดศรีชยสิงห 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ๗-๙ คน/ ๑ ชุดการแสดง 
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ตัวเอก ๑ คน  ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาเลยีวทารด ยืดหยุน ๔ ดาน สีน้าํตาลทรายแดงอมทอง คอกลม              

แขนยาวประมาณ ๘-๙ นิว้ ตัดแบบบอดี้สูท (Body Suit)  
๒) กางเกง  ผายืดสีน้ําตาลทรายอมแดง  ยืดหยุน ๔ ดาน ขาสั้นเหนือเขา ๑ นิ้ว  
๓) ผานุง ปายแบบขอมสมัยบายน ผาตาดสทีองเนื้อดีชนิดไมลุยงาย รองดวยผา

กาว และซับในดวยผาโทเร สีเหลืองทอง พรอมปกและเดินแถบทอง ขอบสะโพก
บนหอยใบเทศโลหะชุบทอง ฝงเพชรเทียม ดานหนาติดดอกไมผาทองปกดอกซอน 
๒ ชัน้ ผานุงเดินแถบทองเปนตาสี่เหลี่ยม ตรงกลางประดับดวยโลหะ ชุบทอง
ฝงเพชรเทียม  

 

 

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๔) กรองคอ ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม แกะฉลุเปนลวดลาย ริมชาย

ลางหอยใบเทศเล็ก ๆ รอบคอ  
๕) รัดตนแขน ทาํดวยโลหะชุบทอง ฝงเพชรเทียม ๑ คู 
๖) กําไลมือ  ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 
๗) ปะวะหล่ํารูปฟกทอง  ทําดวยโลหะชุบทอง ๒ คู 
๘) กําไลเทาหัวบัวอันใหญ แบบขอม(เขมร) ดุนลายเสียบสลัก โลหะชบุทอง ๑ คู 
๙) ตางหู  ทาํดวยหนังฉลุรูปใบเทศ  ปดทองฝงเพชรเทยีม ๑ คู 
๑๐) สรอยตัว ทาํดวยหนังฉลุลาย ปดทอง เปนดอกฝงเพชรเทียม ยาว ๑.๘๐ เมตร 

รวม ๒ สาย  
๑๑) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๒) ศีรษะ ประกอบดวย หนงัฉลติุดลาย ลงรักปดทองประดบักระจกสีรูปสามเหลีย่ม 

และเพชรเทยีม ยอดบนเปนลกัษณะเกีย้ว ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม             
         ขางหทูัง้ ๒ ดาน เปนรวงขาว ทําดวยหนังติดลาย ชุบทอง ขางละ ๓ อัน 
๑๓)  แปนไม  สําหรับวางศรีษะ  จาํนวน ๑ อัน 

- ชุดศรีชยสิงหตัวรอง 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ๖-๘ คน ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาเลยีวทารด ยืดหยุน ๔ ดาน สีน้าํตาลเขม คอกลม แขนยาวประมาณ 

๘-๙ นิว้ ตัดแบบบอดี้สูท (Body Suit) 
๒) กางเกง  เปนกางเกงยืดสีน้ําตาลเขม ยืดหยุน ๔ ดาน ขาสั้นเหนือเขา ๑ นิ้ว  
๓) กรองคอ ทาํดวยผาเครปเนื้อหนาอยางดีสีน้ําตาลเขม (สีเดียวกับผานุง)  
         ตัดเปนผาผนืเดยีวติดกนั ๒ ชัน้  ดานในรองดวยแข็ง/ ผาเคม ีขอบเดนิแถบทอง 
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ติดดอกไมโลหะ ชุบทอง เปนระยะกระจายโดยรอบ 
๔) ผานุง ผานุงปายแบบขอมสมัยบายน เปนผาเครปเนื้อหนาอยางดี สีน้าํตาลเขม 

ซับในดวยผาโทเรสีน้าํตาลเขม  ติดกับกระโปรง พรอมปกและเดินแถบทอง  
         ขอบสะโพกบนหอยใบเทศลงรักปดทองฝงเพชรเทยีม  
เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๕) รัดตนแขน ทาํดวยหนงัฉลติุดลาย  ลงรักปดทอง ฝงเพชรเทยีม ๑ คู  มีหวง

สําหรับเย็บติดเสื้อ 
๖) กําไลมือ  ทาํดวยหนังฉลุติดลาย  ลงรักปดทอง ฝงเพชรเทียม ๑ คู 
๗) ตางหู  เพชรรปูดอกไมกลม ๑ คู (แบบหนบี) 
๘) สรอยตัว ทาํดวยหนังฉลุลาย ปดทอง เปนดอกฝงเพชรเทียม ยาว ๑.๘๐ เมตร 

รวม ๒ สาย 
๙) ขอเทา ทาํดวยหนังฉลุติดลาย  ลงรักปดทอง ฝงเพชรเทยีม  กวาง ๑.๕ นิว้ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๐) ศีรษะ เปนผมไหมพรมติดแถบหรือริบบ้ินทองติดดอกไมโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม 
๑๑)  กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 
 

๗) ชุดพนมรุง 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ๗-๙ คน/ ๑ ชุดการแสดง 
๑) เสื้อ เลียวทารดอยางหนา ๒ ชัน้ สีชมพ ู ยืดหยุน ๔ ดาน คอกลม แขนยาว

ประมาณ ๘-๙ นิว้ ตัดแบบบอดี้สูท (Body Suit) 
๒) กางเกง  กางเกงสีชมพู  ยืดหยุน ๔ ดาน ขาสั้นเหนือเขา ๑ นิ้ว  
๓) ผานุง ผานุงปายแบบขอมสมัยปาปวน  สีชมพูบานเย็น เปนผาตาดสอดเสนสีทอง  

รองดวยผากาว และซับในดวยผาโทเร พรอมปกและเดินแถบทอง ขอบสะโพก
รอยดวยลูกปดชมพูออนและแก สานเปนตาขายรอบสะโพก ผานุงเดินแถบทอง
เปนเสนยาว (ทางลง) ชายผาหอยลกูปดหยดน้ําสชีมพูออนและแกรอบชายลาง 

๔) กรองคอ ผาตาดชมพูบานเย็น (สีเดียวกับผานุง)  ตัดเปนผาผืนเดียวกัน ๒ ชั้น  
ดานในรองดวยผาเคมี ปกชายขอบดานลางรอยลูกปดชมพูออนและแก สาน
เปนตาขาย 

๕)     ผาหอยสะโพก  ผาชีฟองสีเขียวตองออน  กวาง  ๕๐ เซนติเมตร  ยาว ๒๕๐ 
เซนติเมตร  ชายผารอยดวยลูกปดสีทอง 

เครื่องประดับ + ศิราภรณ ประกอบดวย 
๖) ตางหู  ลูกปดสีชมพู (แบบหนีบ) ๑ คู 
๗) สรอยคอ  ลูกปดชมพูออนและแก ถกัเปนตาขาย 
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๘) สรอยรัดผม  ลูกปดถักรัดผม ๑ เสน 
๙) ตนแขน  ลูกปดถัก ๑ คู  รองดวยผาตาดสีชมพ ู
๑๐) ขอมือ ลูกปดถัก ๑ คู รองดวยผาตาดสีชมพ ู
๑๑) สรอยตัว  ลูกปดสีชมพู  ยาว ๑.๘ เมตร  ๒ เสน   
๑๒) ดอกไม  เลื่อมสีชมพูติดรอบผม ดานหนา+หลัง 
๑๓) ชอแกว  ลูกปดติดผมชมพูออน+แก 
๑๔) พาน   พานดอกไมเงนิ ๑ พาน  +พานดอกไมทอง ๑ พาน  ทาํดวยพานกวาง 

๕ นิว้  วางดวยพุมดอกไมเงนิและดอกไมทอง 
๑๕) ดอกบัว  สีทองดอกตูม+บาน ๕ ดอก พรอมสายริบบ้ินทอง ยาว ๑.๕ เมตร  

จํานวน ๖ สาย 
๑๖) ขอเทา  ลูกปดถัก ๑ คู  รองดวยผาตาดสชีมพ ู
๑๗) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 

๘) ชุดระเบง 
 โมงคลุม กุลาตีไม 

พรอมเครื่องประดับ
และอาวธุ 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาโทเรพื้นสีแดงเขม มีเสนร้ิวเล็ก ๆ ตามยาว สีเขียวหรือดํา ตัดเปนเสื้อ

แขนยาว คอตั้ง ตัวเสื้อซบัในดวยผาโทเรสีแดงเขม ผาหนาติดกระดุม รอบ
ปลายแขน-ขอบ-สาบเสื้อ-รอบเอว ขลิบดวยผาโทเรสีเขียวเขม 

๒) กางเกง  ใชผาโทเรสีแดงเขม ตัดเปนกางเกงขาสามสวน ตรงขอบเอวกางเกงทําเปน
แบบหูรูดมีเชือกรอย ตรงขอบชายกางเกงดานลางขากางเกงมีลายเชิงเย็บติดกับตัว
กางเกง สูง ๕ นิ้ว  

๓) ผานุง ใชผาเกีย้วทีม่ีลวดลายในตัวสีเขียว/น้ําเงิน  ขนาดมาตรฐาน  
         ๓๖ x ๑๒๖ นิ้ว 
๔) ผาคาดเอว ใชผาแบบเดยีวกับตัวเสื้อ มเีชงิผาแบบสนบัเพลา กวาง ๕ นิ้ว  
        ยาว ๒.๕๐ เมตร 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๕) ลอมพอก  ทาํดวยกระดาษสา ทาสนี้ําตาลเขียนลาย มสีายรัดคาง 
๖) หมวกพญานาค  ทําดวยกระดาษแข็ง ปดกระดาษทอง เขียนลายพญานาค  
         มีสายรดัคาง 
๗) หมวกหูกระตาย  ใชผาโทเรสีแดงเขม สีเดียวกับตัวเสื้อ กวาง ๔ นิ้ว ความ

ยาวรอบศีรษะ ๒๓ นิว้ ๒ ชิน้ เย็บประกบกัน เสริมขอบดวยผาแข็ง ดานบนกรุ
ดวยผาโทเรสแีดง ดานหู ๒ ขาง ใชผาโทเรเย็บประกบกัน ๒ ชิ้น ยาว ๔ นิ้ว 
กวาง ๒.๕ นิว้ เย็บติดกับตัวหมวก เดนิขอบดวยแถบดิน้สีทองและทีข่อบบน-
ลางของตวัหมวก 

อาวุธ ประกอบดวย 
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**ชุดระเบง  ใชอาวุธ 
๘) คันศร พรอมลูกศร  
            - คันศร ทําดวยหวาย หัวศรทําดวยหนงั ปดทองเขียนเปนรูปพญานาค   
                           ดานปลายปดทองใชเชือกมัดเรียงพองาม ทัง้ดานบน-ลาง ๑ อัน/ชุด  
         - ลูกศร  ทาํดวยหวาย  สีเงนิ  หวัและปลายลกูศรทําดวยหนัง  สีทอง  
 
**โมงครุม-กุลาตีไม  ใชอาวุธ 
๙) ไมกําพรต  ใชไมกลึงแบบกระบองยกัษไมเปนเกลียว ทาสี บรอนซเงิน ดาม

ทาสีดํา 
 

 

 

 

 

 

 

ชุดระบําตาง ๆ 
๙)  ชุดนพรัตนและ

เบญจรัตน 
 

 A ตัดเย็บดวยผาไหม
แทอยางดี 
เครื่องประดับโลหะ
ชุบทองพรอมเกี้ยว
ใชพลอยตามส ี

 
 B ชุดนพรัตนและ

เบญจรัตนตัดเย็บ
ดวยผาโพลิเอสเตอร
และไหมเทียม 
เครื่องประดับโลหะ
ชุบทองพรอมเกี้ยว
ใชพลอยตามสีและ
ชุดอ่ืน ๆ ทีล่กัษณะ
คลายคลงึกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
นพรัตน  จํานวน ๙ คน/ ๑ ชุดการแสดง 
เบญจรัตน  จํานวน ๕ คน/ ๑ ชุด (เพชร-โกเมน) 
 * ชุดเพชร สีขาว 
 * ชุดทับทิม สีชมพูเขม 
 * ชุดมรกต สีเขียวเขม 
 * ชุดบุษราคัม สีเหลอืง 
 * ชุดโกเมน สีแดงเลือดหม ู
 * ชุดนิล สีน้ําเงนิ 
 * ชุดมุก สีครีม 
 * ชุดเพทาย สีชมพูออน 
 * ชุดไพฑูรย สีเขียวออน 
 

๑) เสื้อและสไบ 
           - เสื้อ  ใชผาไหมแท (B ใชผาไหมเทียม) ตัดเขารูปแขนกุด รองดวยผากาว    

บุดวยแถบฟองน้ํา  มีบาซายขางเดียวเปดบา  ดานขวา  ดานหนาตัวเสื้อจับเดรฟ
แบบจีบ  ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพกลาง ดานหลังไมตองจับเดรฟ  ติดซิบหลัง  ซับใน
ดวยผาออแกนซาตามสีผา 

           - สไบ ใชชิดผาและสเีชนเดยีวกับตัวเสือ้ จบัจีบดานบน ติดตะขอสําหรับเกีย่วที่
บาซาย  ปลอยชายตรง จากบาซายทิง้ไปดานหลงั ยาวเทาชายผานุง ขนาดกวาง 
๑๒ นิว้ 
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๒) กระโปรง ใชผาไหมแท (B ใชผาไหมเทียม) ยกดอกเชงิทอง ตัดเปนถงุสาํเร็จจบี
หนานางปายขาง ความยาวกรอมเทา รองผากาว ซับในดวยผาออแกนซาตามสี
ผาขางตน ปกหนานางดวยลกูปดตามส ี

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๓) สรอยคอ  ทําดวยโลหะชุบทองประดับพลอยสีตามลักษณะชุด 
๔) ตางหู  ทาํดวยโลหะชุบทองประดับพลอยสีตามลักษณะชุด 
๕) ขอมือ  ทําดวยโลหะชุบทองประดับพลอยสีตามลักษณะชุด 
๖) สรอยตัว  ทําดวยโลหะชุบทองประดับพลอยสีตามลักษณะชุด 
๗) ตนแขน ทําดวยโลหะชุบทองประดับพลอยสีตามลักษณะชุด 
๘) หัวเขม็ขัด  พรอมสาย หัวเข็มขัดทําดวยโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ประดับพลอยสี

ตามลักษณะชดุ สายเข็มขัด ทําดวยโลหะชบุทองทั้งเสน ความยาวมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๙) มงกุฎครึ่งซีก  ทําดวยโลหะชุบทองประดบัพลอยสีตามลักษณะชุด 
๑๐) ดอกไมลูกปดแกว   ทาํดวยโลหะชุบทองประดับพลอยสีตามลักษณะชุด 
๑๑) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 
หมายเหต ุ ๑) ชุดเพชร เครื่องประดับและศิราภรณ ทําดวยโลหะ ชุบเงิน ประดับเพชร 
                ๒) ชุดมุกดาหาร เครื่องประดับและศิราภรณ ทําดวยโลหะ ชุบเงิน  
                      ประดับมุก 
 

๑๐) ชุดกวาง (ระบํา) 
ศีรษะลงรักปดทอง 
๑๐๐% ประดับ
เพชรเทยีม 

       ขนาด M บากวาง 
๑๕ นิ้ว 

       ขนาด L บากวาง 
       ๑๖ นิว้  
        

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ๖-๑๐ คน 
ตัวเอก ๑ คน ตามลกัษณะ กวางทองเอก 
ตัวรอง  ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตวนหรือผาเครปสีน้ําตาลทองเขม   ตัดเปนเสื้อคอกลมแขนสั้น    

บากวาง ๑๕-๑๖ นิ้ว ซับในดวยผาโทเรสีน้ําตาลเขม ผาหนาติดกระดุม 
๒) กางเกง  ผาตวนหรือผาเครบสีน้ําตาลทองเขม ตัดเปนรูปกางเกงขาสามสวน 

ขอบกางเกง   ทําเปนแบบหูรูดมีเชือกรอย   ตรงขอบปลายกางเกงใสยางยืด    
ซับในดวยผาโทเรสีน้ําตาลเขม  

๓) กรองคอ ทําดวยผาตาดสทีอง ตัดเปนผาผืนเดียว ๒ ชัน้ ดานในรองดวยผาเคม ี    
       ตรงขอบดานลางกรองคอ ติดแถบลูกไมด้ินทอง 
๔)  ขอมือ-ขอเทา  ทาํดวยผาตาดสทีอง ตัดเปนผาผนืเดียว ๒ ชั้น ดานในรองดวย
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ผาเคมี   ติดแถบลูกไมด้ินทองโดยรอบ 
 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๕) จี้นาง ทาํดวยโลหะชุบเงิน ๓ ชั้น ประดับเพชรเทียม สายทาํดวยแถบดิ้น 

สีเงิน  ซับในดวยผากาํมะหยี่สีดํา 
๖) เข็มขัดพรอมสาย ทําดวยโลหะชั้นเดยีว ชุบทองประดับพลอย  สายเปนโลหะ

ชุบทอง ขนาดมาตรฐาน 
๗)    กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๗) ศีรษะ ทาํดวยหนังฉลุติดลายลดหลัน่กนัรอบศีรษะลงรักปดทอง ตรงกลางศีรษะวาง

ไวที่สําหรับโลหะโยง เพื่อวางศีรษะรูปหนากวางที่ทาํดวยกระดาษสา ทาสี
น้ําตาลเขมพรอมทั้งเขยีนลาย พรอมแปนไม ๑ อัน 

 

 

 

 

 

 

๑๑) ชุดระบําไก 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ๖-๑๒ คน/ ๑ ชุด 
ตัวเอก ๑ ตัว ตามลกัษณะไกตัวเอก 
ตัวรอง ประกอบดวย 
๑) เสื้อ  ผาตวนหรือผาเครปสเีขียว/สีแดง/สีเหลือง คอกลมแขนสั้นผาหนาซับใน

ดวยผาโทเรสี … ไหลกวาง  ๑๕-๑๖  นิว้ 
๒) กางเกง  ผาตวนหรือผาเครป ซับในดวยผาโทเร สีตามเสื้อ ขาสามสวนตอขอบขา

ดวยผาตาดสีทอง ขอบเอวทําเชือกแบบหูรูด  
หมายเหต ุ  เสื้อและกางเกงตัดผาเปนลกัษณะเลียนแบบขนไก 
๓)  กรองคอ ทาํดวยผาตาดสทีอง ตัดเปนผาผืนเดียว ๒ ชัน้ ดานในรองดวยผาเคม ี   
       ตรงขอบดานลางกรองคอ ติดแถบลูกไมด้ินทอง 
๔) ปก  ผาโอรอนสวรรค สีตามเสื้อ ตัดเปนรูปปกไก เดินแถบดิ้นทองเปนลวดลาย

ปกไก ๑ คู กวาง ๑๐-๑๑ นิว้ ยาว ๓๖ นิว้  ปกยาวขางละ ๒๕ นิว้ 
๕) หาง  ผาตวนหรือผาเครป สีตามชุด ติดร้ิวผาเหมือนหางไก  ใสกระดาษแข็งซับในดวย

ผาโทเรสีเดยีวกนั  หอยเชือกผกูเอว  ยาวขางละ ๕๐ เซนติเมตร 
๖) ขอมือ-ขอเทา  ทาํดวยผาตาดสีทอง ตัดเปนผาผนืเดยีว ๒ ชัน้ ดานในรอง

ดวยผาเคม ี  ติดแถบลูกไมด้ินทองโดยรอบ 
 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๗) จี้นาง ทาํดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ฝงเพชรตรงกลางฝงพลอยสีแดง มีสาย
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ติดแถบ ลูกไมด้ินซับในดวยผากาํมะหยี่สีดํา 
๘) เข็มขัดพรอมสาย ทําดวยโลหะชั้นเดยีวชุบทองฝงเพชร สายเปนโลหะชุบทอง 

ขนาดมาตรฐาน 
๙) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๐) ศีรษะไก 
 ๑๐.๑ เกี้ยวกลม  ทําดวยหนัลงรักปดทอง ติดลายกนกฝงเพชร  มีรูปไกอยู

ตรงกลางเกี้ยว 
 ๑๐.๒ ศีรษะไก  ทาํดวยกระดาษสา มีกรอบหนาลงรักปดทองประดับเพชร ตอนบน

เปนรูปหนาไก ติดผาเปนรูปขนไก (สามเหลี่ยมปลายแหลม) ปดทับลง
ไปที่หัวไก พรอมแปนไม ๑ อัน 

 
 

๑๒) ชุดนกสามหมู  
  

 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
นกกระจาบ  สีน้ําตาลออนปนเหลือง จํานวน ๔-๖ ตัว/ ๑ ชุดการแสดง 
นกพิราบ     สีเทา จํานวน ๔-๖ ตัว/ ๑ ชุดการแสดง 
นกแขกเตา  สีเขยีวเขม จาํนวน ๔-๖ ตัว/ ๑ ชุดการแสดง 
๑) เสื้อ ผาตวนหรือผาเครป สี … (ประเภทของนก) ตัดเปนรูปขนนก (สามเหลีย่ม

ปลายแหลม) คอกลมแขนสัน้ซับในดวยผาโทเรส…ี(ประเภทของนก) ผาหนาติด
กระดมุ ไหลกวาง ๑๒ นิว้ 

๒) กางเกง  ผาตวนหรือผาเครป สี … (ประเภทของนก) ตัดเปนรูปขนนก (สามเหลี่ยม
ปลายแหลม) ซับในดวยผาโทเรสี…(ประเภทของนก) ขาสามสวน ขอบเอวทําเชือก
หูรูด 

๓)   กรองคอ ทาํดวยผาตาดสีทอง ตัดเปนผาผนืเดียว ๒ ชั้น ดานในรองดวยผาเคมี     
       ตรงขอบดานลางกรองคอ ติดแถบลูกไมด้ินทอง 
๔) ปก ผาตวนหรือผาเครป สี … (ประเภทของนก) ตัดเปนรูปขนนกเขียน

ลาย ๑ คู กวาง ๑๐-๑๑ นิ้ว ปกยาวขางละ ๒๕ นิ้ว  
๕) หาง  ผาตวนหรือผาเครป สี … (ประเภทของนก) ใสกระดาษแข็งซับในดวย

ผาโทเรสี … (ประเภทของนก) เขียนลายเปนรูปขนนก 
๖) ขอมือ-ขอเทา  ทาํดวยผาตาดสีทอง ตัดเปนผาผนืเดยีว ๒ ชัน้ ดานในรอง

ดวยผาเคม ี  ติดแถบลูกไมด้ินทองโดยรอบ 
เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๗) จี้นาง ทาํดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ฝงเพชรตรงกลางฝงพลอยสีแดง มีสาย

ติดแถบ ลูกไมด้ินซับในดวยผากาํมะหยี่สีดํา 



ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด 

๘) เข็มขัดพรอมสาย ทําดวยโลหะชั้นเดยีวชุบทองฝงเพชร สายเปนโลหะชุบทอง 
ขนาดมาตรฐาน 

๙) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๐) ศีรษะ ทาํดวยกระดาษสา สี … (ประเภทของนก) ดานบนเปนหนานก … 

(ประเภทของนก) ตัดผาส ี … (ประเภทของนก) เปนรูปขนนก (สามเหลี่ยม 
ปลายแหลม) ปดทับอีกชัน้  พรอมแปนไม ๑ อัน 

 

๑๓) ระบําผีเสื้อ 
       

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ๔-๑๒ คน 
๑) เสื้อ ผาตวนหรือผาเครป สี … ซับในดวยผาโทเรส ี ... ตัดเปนเสื้อคอกลมไหลตก 

ผาหนาติดกระดุมตัวเสื้อ ไหลกวาง ๑๕-๑๖ นิ้ว 
๒) กางเกง  ผาตวนหรือผาเครป สี … ซับในดวยผาโทเรสี ... ตัดเปนกางเกงขาสาม

สวน ขอบกางเกงทําหูรูดมีเชือกรอยตรงขอบขากางเกงใสยางยืด 
๓)  กรองคอ ทาํดวยผาตาดสทีองตัดเปนผาผืนเดียว ๒ ชัน้ ดานในรองดวยผาเคม ี    
        ตรงขอบดานลางกรองคอ ติดแถบลูกไมด้ินทอง 
๔) ขอมือ-ขอเทา  ทาํดวยผาตาดสีทอง ตัดเปนผาผนืเดยีว ๒ ชัน้ ดานในรอง

ดวยผาเคม ี  ติดแถบลูกไมด้ินทองโดยรอบ 
๕) ปก ทําดวยผาตวนหรือผาเครป สี … ตัดเปนรูปปกผีเสื้อ เย็บประกบกัน 

๒ ชั้น ใชผาตวนหรือผาเครป ตัดเดินขอบรอบปก และเปนวงกลมในมีเดิน
แถบดิ้นรอบปกทั้ง ๒ ขาง กวาง ๑๐-๑๑ นิ้ว ยาวขางละ ๒๕ นิ้ว  

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๖) จี้นาง ทาํดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ฝงเพชรตรงกลางฝงพลอยสีแดง มีสาย

ติดแถบ ลูกไมด้ินซับในดวยผากาํมะหยี่สีดํา 
๗) เข็มขัดพรอมสาย  หัวเข็มขัดทําดวยโลหะชัน้เดียว ชบุทองประดับเพชรเทยีม 

สายเปนโลหะชุบทอง ขนาดมาตรฐาน 
๙) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๐) ศีรษะ ทําดวยหนังฉลุลายลอมมวยผมลงรักปดทอง ดานหนา ทําเปนรูปผีเสื้อ 

ติดไวกับตัวเกี้ยว (ทําดวยหนงั ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม) ตัวผีเสื้อ สูง ๔ นิ้ว 
พรอมแปนไม ๑ อัน 

 

๑๔) ระบํานกยูง  เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
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ตัวเอก  กรอบหนา ลงรกัปดทอง ๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางดีสีเขียวคอมกลม แขนยาวมีปกติดกับตัวเสื้อ ปกดวยเลื่อม

สลับด้ินสเีขียว ความยาวตวัเสื้อ ๒๓-๒๔ นิว้ แขนยาว ๒๒-๒๓ นิว้ รอบตัวกวาง 
๔๐นิว้ 

๒) กรองคอ ใชผาตวนอยางดสีีเหลือง ปกลายหนนุ-กนก ดวยดิน้ขอ-ด้ินโปรง  
ซับในดวยผาโทเรสีเหลือง 

๓) รัดสะเอว-หอยหนา-หอยขาง ใชผาตวนสีเขียวขลิบเหลือง ซับในดวยผาโทเร
สีเขียว ปกลายหนุน-กนก ดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง รัดสะเอว กวาง ๕ นิ้ว ยาว ๔๓ 
นิ้ว หอยหนา กวาง ๙ นิ้ว ยาว ๑๙ นิ้ว หอยขาง กวาง ๖.๕ นิว้ ยาว ๑๙ นิ้ว 
หอยหนา-หอยขาง ติดครุยดิ้นเงนิ ยาว ๑.๕ นิ้ว 

๔) สนับเพลา ใชผาโทเรสีเขียว ตัดเปนกางเกงตอเปา ชายกางเกงใชผาตวน
สีเขียว คาดขอบขาดวยผาตวนสีเหลือง ปลายเชิงงอนปกลายหนุน-กนก 
ดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง 

๕) ผานุง ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ มีเชิง ๒ ขาง สีเขียว 
 

 

 

 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๖ ทับทรวง ทาํดวยโลหะ ๓ ชั้น ชบุเงนิ ประดับเพชรตรงกลางผังพลอยสีแดง 

สายคอเปนเพชร ๒ แถว 
๗) สังวาล ใชเพชร ๖ แถวเฉียง รองดวยผากํามะหยี่สีดํา มีตาบทิศประจาํยาม ทํา

ดวยโลหะ ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสีแดง 
๘) เข็มขัดพรอมสาย หัวทําดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรฝงพลอยตรงกลางสี

แดง สายเขม็ขัดเปนโลหะชุบทอง ขนาดมาตรฐาน 
๙) กําไลขอมือ ทําดวยโลหะชบุเงิน ฝงเพชร ๕ แถว ๑ คู 
๑๐) กําไลขอเทา  ทาํดวยโลหะชุบทอง หวับัว ๑ คู 
๑๑) เล็บ ทําดวยโลหะชุบทอง ๘ อัน 
๑๒) หาง ทาํดวยหางนกยงู ยาว ๑ เมตร แผกวางลดหลัน่กนัมีสายโยงจากทาง

ดานหลังมาทีบ่าทัง้ ๒ ขาง มารวมกันที่หอยหนาใตเข็มขัด 
๑๓) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๔) ศีรษะ ทาํดวยกระดาษสาทาสีเขียว เปนหัวนกยงู ติดเลื่อมสีเขียวรอบศีรษะ

ปลายยอดเปนหนานกยงู บนกลางศีรษะติดขนนกยงู กระบงัหนา-จอนหูทาํ
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ดวยโลหะชุบทอง ฉลุลายกนก ประดับเพชรและเพชรตุงติ้ง สายรัดคางทาํ
ดวยแถบสายเพชรแถว ๒ แถว  พรอมแปนไม ๑ อัน 

ตัวรอง   
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ-กางเกง ใชผาออลอน/เครป สีเขียวตัดเปนกางเกงสําเร็จรูป คอกลม
แขนกุด บากวาง ๑๕ นิ้ว ขาสามสวน ผาหลงัตลอดติดซิป ซับในดวยผาโทเรสีเขียว
ทําเปนขนนกยูง 
๒) กรองคอ-ตนแขน-ขอมือ-ขอเทา ใชผาตาดสีเขียว ตัดเปนผาผนืเดยีว ๒ ชัน้ 

ดานในรองดวยผาเคมี  เดนิขอบดวยแถบลูกไมด้ินสีเงนิ อยางละ ๑ คู กรองคอ 
๑ ชิน้ 

๓) ถุงเทาไนลอน แบบกางเกงเต็มตัว สีดํา ๑ คู 
๔) ปก ใชผาตวนอยางดีสีเขียว กวาง ๑๐-๑๑ นิ้ว ยาวขางละ  ๒๕ นิว้  เขยีนแววเปนขน

นกยงู 
๕) หาง  ใชผาตวนอยางดีสีเขียว  ตัดเปนรูปหางนกยูง  เสริมกระดาษแข็งดานใน     

ซับในดวยผาโทเรสีเขียวเขียนลายขนนกยูง 
 
 

 เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๖) จี้นาง ทําดวยโลหะชุบเงนิ ๓ ชั้น ประดับเพชร สายคอทําดวยแถบลูกไมด้ิน 

ซับในดวยผากํามะหยี ่สีดํา 
๗) เข็มขัดพรอมสาย  หัวทําดวยโลหะมีลายชั้นเดียว ชบุทอง ประดับเพชร            

สายเปนโลหะชุบทอง  ยาวขนาดมาตรฐาน 
๘) เล็บ  ทาํดวยโลหะชุบทอง 
๙)    กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๐) ศีรษะ ทําดวยกระดาษสา-ฟาง ทาํเปนหนานกยงู ทาสีเขียว เขียนลายนกยงู 

ติดหางนกยูงที่กลางศีรษะ มีกรอบหนา ทาสีบรอนซทอง มีสายรัดคาง ๒ สาย 
ทําดวยแถบลกูไมด้ิน ซับในดวยผากํามะหยี่ สีดํา 

๑๕) ระบําพญานาค  เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
พญานาคตวัเอก นาคตัวรอง และนาคหญิง 
นาคหญิง ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ประกอบดวย เสื้อใชผาตาดอยางดีสีเขียว ตัดเปนเสื้อคอกลมแขนกุด    

ผาหนาตลอดติดกระดุม ซับในดวยผาโทเรสีเขียว 
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๒) กระโปรง ใชผาตาดอยางดสีีเขียว ตัดสําเร็จแบบกระโปรงปาย จีบแบบหนา
นางพับทบไป-มา ทิ้งชายลงลาง 

๓) กรองคอ ใชผาตาดสีเขียว ตัดเปนผาผนืเดียว ๒ ชั้น ดานในรองดวยผาเคม ี    
เดินขอบดวยลกูไมด้ินสีทอง 

๔) ขอมือ-ขอเทา-ตนแขน ใชผาตวนอยางดสีีเขียว เดนิขอบดวยผาตาดสีทอง 
 

เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๕) จี้นาง ทําดวยโลหะชุบเงนิ ๓ ชั้น ประดับเพชร สายคอทําดวยแถบลูกไมด้ิน 

ซับในดวยผากํามะหยี ่สีดํา 
๖) สังวาล  ใชโลหะชุบทอง  ทาํเปนดอก ๆ (แบบสังวาลนางใน) ๒ สาย 
๗) เข็มขัด ทําดวยโลหะชุบทอง ๓ ชัน้ ประดับเพชรตรงกลางฝงพลอยสีแดง  

สายเปนโลหะ ชุบทอง ขนาดยาวมาตรฐาน 
๘) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๙) ศีรษะ ทําดวยหนงัแทเปนฉลุติดลายกนก กรอบหนา-จอนหูติดไวกบักระบัง

หนา ลงรักปดทองประดบัเพชร สวนดานบนของกระบงัประดับดอกไมเพชรและ
เพชรตุงติ้ง ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง ทําเปนศีรษะพญานาค เขียนลาย-ทาสีบรอนซ
ทอง มีลวดชุบทอง ติดหวงโลหะเล็ก ๆ เปนระยะ (สําหรับเสียบกิ๊บติดผม) 

๑๖) ชุดนางไม เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
จํานวน ........ คน/ ๑ ชุดการแสดง 
๑) เสื้อ ผาตวนสีขาว ซับในผาโทเรสีขาว  ตัดเปนรูปยกทรง  บุดวยแถบฟองน้ํา    

มีสาย ๒ ขาง  ความยาวจากอก-สะโพก  ปกเลื่อมสีขาวทั้งตัว 
๒) สไบ ใชผาโอรอนสวรรคหรือชีฟองสีขาว ปกดวยเลื่อมสีขาวเหลือบทัง้ผืน ตรง

ชายสไบทัง้ ๒ ขาง ติดครุยดิน้ยาว ๑.๕ นิ้ว สไบ ยาว ๓ เมตร กวาง ๑๒  นิ้ว 
๓) ผานุง ใชผาตวนอยางดีสีขาว ซับในดวยผาโทเรสีขาว เยบ็แบบพันรอบตัว            

จีบหนานาง เดินแถบลูกไมเปนเงนิของผานุงและบนจีบหนานาง 
เครื่องประดับ ประกอบดวย 
๔ เข็มขัดพรอมสาย ทําดวยโลหะชุบเงนิ ๓ ชั้น  ประดับเพชรตรงกลางฝงพลอย

สีแดง สายเปนโลหะชุบเงิน ขนาดมาตรฐาน 
๕) ตางหู  เปนโลหะชุบเงิน  ประดับเพชรเปนระยา ๑ คู 
๖) สรอยคอ เปนโลหะชุบเงิน ประดับเพชร 
๗) สังวาล  เปนโลหะชุบเงิน ประดับเพชร ยาว ๑.๕ เมตร ๒ สาย 
๘) ขอมือ  เปนโลหะชุบเงิน ประดับเพชร ๒ เสน 
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๙) ดอกไมประดับผม ทาํดวยผาสีขาวคาดศีรษะจากหูดานซายจรดหดูานขวา 
๑๐) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 

๑๗) ชุดชุมนุมเผาไทย 
 

ชุดไทยกลาง 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อใน ใชผาเครปอยางดี ตัดเปนยกทรง บุดวยแถบฟองน้าํ ไมมีแขน ซับใน

ดวยผาโทเรสีเนื้อ 
 ๒) สไบ ใชผาตาดสีทอง / ผาลกูไมยกดอกสทีอง  ตัดเปนชิน้เดยีวกนั ๒ ชิน้  ติดครยุ

ด้ินทองทีช่ายสไบทัง้สองดาน ติดครุยดิน้สเีงนิที่ชายสไบทั้งสอง 
๓) ผานุง ใชผายก สีแดง ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ เมตร พรอมผาดบิคาดเอว

สีขาว กวาง ๖ นิว้ ยาว ๒ เมตร 
เครื่องประดับ ประกอบดวย  
๔) สรอยคอ  ทาํดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
๕) ตางหู  ทาํดวยโลหะชุบทองประดับเพชรเทียม ๑ คู 
๖) ตนแขน  ทําดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม ๑ คู 
๗) สรอยขอมือ  ทาํดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม ๑ คู 
๘) สรอยตัว  ทําดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
๙) กําไลหัวบัว  ทําดวยโลหะชบุทองขนาดใหญ ๑ คู 
๑๐) เข็มขัดพรอมสาย หัวทําดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝง

พลอยสีแดง ขนาดมาตรฐาน สายเข็มขัดทําดวยโลหะ ชุบทอง 
๑๑) ดอกไมติดผม  ทําดวยผา 
๑๒) ดอกไมเลื่อมลูกปด  ทาํดวยเลื่อมและลูกปด 
๑๓) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 
 

 ชุดไทยลานนา 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาไหมแทแขนยาว คอตั้ง ผาหนาตลอด ยาวคลมุสะโพก รองดวยผากาว 

ซับในดวยผาแกนซาตลอดตวั สี... 
๒) ผานุง  ใชผาไหมแทลายขวาง  สีใหเขากับตัวเสื้อ  ตัดเปนถงุสาํเรจ็ปายข าง            

เชิงปกลวดลายพืน้เมืองอนัวจิิตร 
๓) สไบ  ใชผาสไบสอดดิ้นพื้นเมืองเหนือ ลวดลายสวยงาม 
๔) สรอยคอ - ตางหู  ทาํดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม 
๕) ดอกไมไหว  ทําดวยโลหะชบุทอง ๑ ชอ ยาว สําหรับลอมมวยผม 
๖) อุบะ  ทาํดวยเลื่อมและลูกปดสี 
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๗) ดอกไมติดผม  ทาํดวยผา 
๘) ดอกไมเลื่อมลูกปด  ทาํดวยเลื่อมและลูกปด 
๙) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 
 

 ชุดไทยใหญ 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาเครปอยางดีสีชมพู  รองดวยผากาว ตัดเปนเสือ้ แบบผาปายพมา           

คอตั้ง  แขนยาว  ๓ สวน ตัวเสื้อยาวระดับสะโพกบน  ติดแถบดิ้นทองทีช่ายเสื้อ  
รอบคอ สาบเสื้อและปลายแขน 

๒) ผานุง ใชผาเครปอยางดีสลับสีตางๆ ตัดเปนผาพนัรอบตัว รองดวยผากาว ซับใน
ดวยผาโทเรสชีมพ ูเดินแถบทองตั้งตัวตามรอยตอผา 

๓) ผาโพกศีรษะ  ใชผาเครปสชีมพู  ขลิบชายผาดวยผาสดํีา/ติดแถบดิ้นทอง  
ยาว ๑.๔ เมตร 

เครื่องประดับ ประกอบดวย  
๔) สรอยคอ  ทาํดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
๕) ตางหู - ขอมือ  ทาํดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
๖) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 

 

 

 

 ชุดไทยลานชาง 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาไหมแท/เทียมสีเขยีว ตัดเปนยกทรง บุดวยแถบฟองน้ํา รองดวยผากาว 

ซับในดวยผาโทเรสีเขียว  ตรงกลางอกปกลกูปด สีเขยีวกระจายตรงอกดานหนา 
๒) ผาคลุมไหล ใชผาไหมทางสลับสีเขียว ขนาดมาตรฐาน ๓๐x๑๐๐ เซนติเมตร  

ติดชายครุยสีแดง 
๓) ผานุง ใชผาไหมแทสีเขียว ลายทางยาวเชนเดยีวกับผาคลุมไหล ดานลางมีเชิง

ตัดเปนถุงสาํเร็จ ปายขาง  รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเรสีเขียว 
 

เครื่องประดับ+ศิราภรณ   ประกอบดวย  
๔) สรอยคอ  ทาํดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
๕) ขอมือ  ทําดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม  
๖) เข็มขัดพรอมสาย  หัวทาํดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบทอง ประดับเพชรเทียม ตรง

กลางฝงพลอยสีแดง สายเขม็ขัดทําดวยโลหะชุบทอง ขนาดยาวมาตรฐาน 
๗) ดอกไมผา  ทําดวยผา 
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๘) ดอกไมเลื่อมลูกปด  ทาํดวยเลื่อมและลูกปด 
๙) ตางหู  ทาํดวยโลหะชุบทองประดับเพชรเทียม 
๑๐) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 
 

 ชุดสิบสองจุไท 
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาลกูไมสีแดง คอจีน ผาหนาติดกระดุมจนี สีดํา แขนยาว ซบัในดวยผา

ออแกนซาสีแดง ทั้งตวัเสื้อและแขน 
๒) กระโปรง  ใชผาสีดําเหลือบทอง ตัวกระโปรงเขารูปยาวถึงขอเทา ผาดานขาง 

ดานซายติดซบิดานขางซาย 
๓) ผาคาดเอวและผาคลองคอ  ใชผาชีฟองหรือโอรอนสวรรคสีเหลือง              

ผาคลองคอ ขนาด ๓๐ x ๒๕๐ เซนติเมตร  ผาคาดเอว  ตัดเปนผาชิน้เดียว ๒ 
ชั้น  รองดานในดวยผาเคมี  ติดตะขอ ๓ แถว ขนาด ๑๐ x ๓๐ เซนติเมตร   

เครื่องประดับ+ศิราภรณ   ประกอบดวย  
๔) สรอยคอและตางหู  ทําดวยโลหะชุบเงนิ ประดับเพชรเทียม 
๕) กําไลหยกเทยีม   ๑ คู 
๖) ดอกไมติดผม  ทาํดวยผาสีแดง ๒ ชอ สําหรับติดรอบมวยผม 
๗) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 
 
 

 ชุดไทยอาหม  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาตาดสีสี ... ตัดเปนเสื้อคอกลมแขนสั้น เอวลอย ผาดานหลังติดซิป 

ซับในดวยผาออแกนซา สี ... (สีเสื้อ) 
๒) กระโปรง ใชผาตวนอยางด ีสี ... ตัดเปนกระโปรงจีบทบรอบเอว ยาวกรอมเทา 

ติดซิบดานขาง 
๓) ผาสาหร ีใชผาสาหรีแทอยางดี สี ... ขนาดมาตรฐาน ๑ x ๖ หลา 

เครื่องประดับ+ศิราภรณ (แบบแขก)  ประกอบดวย  
๔) สรอยคอและตางหู  ทําดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม 
๕) กําไลขอมือ  ทําดวยโลหะชบุทอง ชุดละ ๑๒ อัน  พรอมแหวน 
๖) สรอยหนาผาก  ทําดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม 
๗) ปนปกผม  ทําดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม จาํนวน ๒ อัน 
๘) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 
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๑๘) ชุดชาง ๑๐ ตระกูล 
  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
ตระกูลทัง้ ๑๐ มีส ี  

๑. สีดํา 
๒. สีน้ําไหล (ฟาปนเขียว) 
๓. สีทอง 
๔. สีกลีบบัว 
๕. สีทองแดง 
๖. สีขาว 
๗. สีเหลือง 
๘. สีเขียว 
๙. สีสมออกเหลอืง (สีทองดอกบวบ) 
๑๐. สีเทา (เมฆหมอก) 

 

๑) เสื้อ ใชผาตวนเนื้อหนา หรือผามองตากูร สี ... (สีของตัวชาง) ตัดเปนเสื้อคอกลม 
แขนยาว ผาหนาตลอด ขลบิเปนบั้งแขนดวยผาตวนหรือมองตากูรสี ... (สีผานุง) 
เดินแถบลูกไมด้ินสีทอง ติดกันบน-ลาง ปลายแขน สาปเสื้อทั้ง ๒ ขาง ๆ ละ ๒ แถว 

๒) กรองคอ ใชผาตวนเนื้อหนาหรือมองตากรูสี ... (สีเสื้อ) ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง 
ซับในดวยผาโทเร สี ... (สีเสือ้) 

๓) หอยหนา-หอยขาง-รัดสะเอว-หอยกน ใชผาตวนเนื้อหนา หรือผามองตากูร 
สี ... (สีเสื้อ/สีผานุง) ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง เต็มหนาผา หอยขาง กวาง ๖.๕ 
นิ้ว ยาว ๑๙ นิ้ว หอยหนากวาง ๙ นิว้ ยาว ๑๙ นิว้ มีกระเปาติดซบิที่ซับใน 
หอยกนกวาง ๙ นิว้ ยาว ๑๕ นิว้ ปลายโคงแหลมมนยอนขึ้น ปกลายเลื่อม-ด้ิน
โปรง เต็มหนาผา ชายติดครุยดวยดิ้นเงนิ ขนาด ๑.๕ นิว้ ซบัในดวยผาโทเร 
อยางด ีสี ... (สีเสื้อ) 

๔) รัดสะเอว  ใชผาตวนหรือผามองตากูรอยางดี สี ... (สีเสื้อ/ ขลิบสีผานุง) กวาง 
๕ นิ้ว ยาว ๔๓ นิ้ว โคงตามรูปเอว ปกหนนุลายเลื่อม-ด้ินโปรง ซับในดวยผาโทเร 
อยางด ีสี ... (สีเสื้อ) 

๕) สนับเพลา  ใชผาโทเรอยางดี สี ... (สีเสื้อ) ตัดเปนกางเกงตอเปา หนาเปาผา
ตามยาว ๖ นิว้ รอบเอว ๖๒ นิ้ว ตัวยาวจากเอวถงึปลายขา ๓๘.๕ นิว้ จากเอว
ถึงเปา ๒๒ นิว้ ขายาวจากเปาถึงปลายขา ๒๐ นิ้ว รอบปลายขากวาง ๑๗ นิ้ว 
เปากวาง ๑๐ นิ้ว กลางเปาผา ๖ นิว้ มีล้ินซอนดานในปลายขาใชผามองตากูร
หรือผาตวนอยางด ี สี ... (สีเสื้อ) คาดขอบขาดานบนของผาตวนดวยผาตวน
หรือผามองตากูร สี ... (สี ผานุง) ปลายเชงิงอน ปกหนนุลายกนกดวยดิ้นขอ - 
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ด้ินโปรง (ตามลายทีก่ําหนด) ซับในชายกางเกงดวยผาโทเรอยางดี สี ... (สีเสื้อ) 
พรอมผาพอกเปนผาลายขนาดมาตรฐาน กวาง ๓.๒๕ เมตร ๑ ผืน 

๖) หาง  ใชผาตวนอยางด ี ตัดเปนรูปหาง อัดนุน สี ... (สีเสื้อ) คาดบั้งรอบกลาง
หาง กวาง ๑ นิ้ว ดวยส ี... (สีผานุง) มพีูไหมพรม สี ... (สีผานุง) ยาว ๒๒ นิว้ 

๗) ผานุง  ใชผายกเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิ้ว มีเชิง ๒ ขาง สี 
... (สีตัวชางที่จะสราง) พรอมผาคาดเอว สีขาว กวาง ๖ นิ้ว ยาว ๒.๕ 
เมตร ๒ ผืน 

๘) ถุงผา  ใชผามองตากูร สีน้าํเงนิเขม เย็บคลายถงุทะเล กวาง ๒๐ นิว้ ยาว ๒๕ 
นิ้ว พับปากถงุ กวาง ๓ นิ้ว เจาะรู ติดตาไก ขนาด ๑ นิ้ว รอยเชือกไนลอนนิ่ม
เพื่อรูด กลางถงุเย็บคาดรอบถุงดวยผา สีขาว กวาง ๕ นิว้ 

เครื่องประดับ ประกอบดวย  
๙) ทับทรวงพรอมสาย  ใชผาตาดสีทอง ปกเปนลายเลือ่ม-ด้ินโปรง สายแถบ

ลูกไมด้ิน เงินยาว ๒๘ นิว้ 
๑๐) สังวาล  ใชผาตาดสีทอง ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง ซับในดวยผาโทเรสแีดง เปน

ตาบทิศประจาํยาม สายทาํดวยแถบลูกไมด้ินเงนิ ซับในดวยผาโทเรสีแดง 
๑๑) เข็มขัดพรอมสาย  หวัโลหะ ๓ ชั้น ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝงพลอยสี

แดง สายมาตรฐาน ยาวพิเศษ 
๑๒) กําไลขอมือ  ทาํดวยผาตวนสี ... (สีผานุง) ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง ซบัในดวย

ผาโทเรส ี... (ของผาตวน) จาํนวน ๑ คู/ชุด 
๑๓) กําไลขอเทา  ทาํดวยผาตวน สีแดง ปกลายเลื่อม-ด้ินโปรง จํานวน ๑ คู/ชุด 
๑๔) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๕) ศีรษะ  ทาํดวยกระดาษสา-ฟาง เปนหัวและหนาชาง ทาสีและเขียนลายส ีตาม

ลักษณะตระกลูของชาง 
ชุดฟอนตางๆ 
๑๙) ชุดฟอนลาว 
 ดวงเดือน 
 ชาย-หญิง 
 เกรด A ใชผาไหม

แท 
      เกรด B ใชผาไหม

เทียม 

ชาย 
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ  ผา ... (เกรด A หรือ B) สีทอง แขนยาวคอตัง้ ผาหนาตลอด ยาวคลุมสะโพก 

ซับในดวยผาโทเรสีเหลือง 
๒) ผานุง ใชผาตะโกงไหม .. (ตามเกรด A หรือ B) ขนาดยาวมาตรฐาน พรอมผา

คาดเอว 
๓) ผาโพกศีรษะและผาคาดเอว ใชผาโอลอนสวรรคหรือผาชีฟองสีชมพูติดดิ้น

ครุยเงิน ขนาดมาตรฐาน ๒ ผืน กวาง ๓๐ ซม. ยาว ๓ เมตร ๑ ผืน ยาว ๒.๕๐ 
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เมตร ๑ ผืน 

เครื่องประดับ ประกอบดวย  
๔) หัวเข็ดขัดพรอมสาย  หัวทําดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 

ตรงกลางฝงพลอยสีแดง สายโลหะ ชุบทองขนาดมาตรฐาน ยาวพเิศษ 
๕) เข็มกลัดเพชร  ติดที่ผาโพกศีรษะ 
๖) สายเพชรติดหนาผาก  ทาํดวยเพชรหลา จํานวน ๓ - ๔ แถว เย็บติดบนผา

กํามะหยี่สีดํา ยาว ๖-๗ นิ้ว 
๗) ตางหู  แบบติดใบหู ทาํดวยโลหะชุบเงนิหรือชุบทอง ๑ คู/ ๑ ชุด 
๘) กําไลขอเทา  ทําดวยโลหะเปนหวับัว ชุบทอง ๑ คู/ ๑ ชดุ 
๙) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 

 หญิง 
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อตัวใน  ใชผาไหม ... (เกรด A หรือ B) ตัดเปนยกทรงเต็มตัว บุดวยฟองน้าํ มี

สาย ตัวยาวถงึสะโพก สี ... ปกเลื่อมประดับดานหนา 
๒) เสื้อตัวนอก ใชผาลูกไมสอดดิ้นตัดเขารูปแขนสั้น ผาหนาติดครุยดิ้นที่ปลาย

แขนและชายเสื้อ 
๓) ผานุง ใชผาไหม .. (ตามเกรด A หรือ B) ลายขวาง  เชงิผานุงสีดําตรงเชิงผา

ปกหนุนดวยดิน้ขอ - ด้ินโปรง 
๔) ผาคลองไหล ใชผาโปรงสทีองหรือผาชฟีอง สี... ขนาดยาว ๒.๕ เมตร 

เครื่องประดับ ประกอบดวย  
๕) สรอยคอ - ตางหู - ขอมือ  ทาํดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทยีม 
๖) เข็มขัดพรอมสาย  หัวทาํดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบทอง ประดับเพชรเทียม ตรง

กลางฝงพลอยแดง สายทาํดวยโลหะ ขนาดมาตรฐาน 
๗) อุบะ  ทําดวยลูกปดรอยเปนสาย ๑๐-๑๒  เสน 
๘) ดอกไมผา  ทาํดวยผาไหม 
๙) ดอกไมลูกปด  ทาํดวยเลื่อมและลูกปดเปนชอ 
๑๐) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ ๑ ใบ 

๒๐) ชุดฟอนแพน 
 ชาย - หญิง 
ชาย แตงกายเครือ่ง

พระแขนสั้น พรอม
เครื่องประดับ 

ชาย 
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ  พระแขนสั้น ใชผาตวน สี ... ตัดเปนเสื้อสําเร็จรูปแขนสั้นผาหนา ตอเปา

ใตรักแร ตัวยาว ๓๐ นิ้ว รอบตัวกวาง ๕๐ นิว้ ชายแขนยาว ๑๐-๑๑ นิ้ว หญงิ 
๗ นิ้ว ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรงทั้งตวัเสื้อและแขน ซับในดวยผา
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หญิง ผาไหมยกเชิง
พรอม
เครื่องประดับ 

โทเร สี ... (สีเสื้อ) 
๒) กรองคอ  ใชผาตวน สี ... (สีผานุง) ปกหนุนลายกนกดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง 

ซับในดวยผาโทเร สี ... (สีผานุง) 
๓) สนับเพลา  
 หญิง  ใชผาโทเรอยางดี สี ... (สีเสื้อ) ตัดเปนตัวกางเกงตอเปา หนาเปาผา

ตามยาว ชายกางเกงใชผาตวนอยางด ีสี ... (สีเสื้อ) คาดขอบขาดานบนของผา
ตวนดวยผาตวนส ี... (สีผานุง) ปลายเชิงงอนปกหนุนลายกนก ดวยดิ้นขอ - ด้ิน
โปรง ซับในชายกางเกงดวยผาโทเรอยางดี สี ... (สีเสื้อ) พรอมผาพอกเปน
ผาลาย ขนาดมาตรฐาน ยาว ๓.๒๕ เมตร  

 ชาย  ใชผาโทเรอยางดี สี ... (สีเสื้อ) ตัดเปนตัวกางเกงขนาดรอบเอว ๖๒ นิ้ว 
ตัวยาวจากเอวถึงปลายขา ๒๐ นิว้ รอบปลายขากวาง ๑๘ นิว้ เปากวาง ๑๐ 
นิ้ว ตรงกลางผาเปายาว ๖ นิ้ว มีล้ินซอนดานใน ปลายขาปกลายเชิงงอนใชผา
ตวนอยางดีสี ... คาดขอบลายดานบนดวยผาตวน สี ... ปกหนนุลายกนก ดวย
ด้ินขอ-ด้ินโปรง ซับในชายกางเกงดวยผาโทเรอยางดี สี ... (สีเสื้อ) พรอมผา
พอกเปนผาลาย ขนาดมาตรฐาน ยาว ๓.๒๕ เมตร 

๔) ผายก  ใชผายกเนื้อหนาขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๒๖ นิว้ มีเชงิ ๒ ขาง ผาดิบ
คาดเอว ยาว ๒.๕๐ เมตร กวาง ๖ นิ้ว ๒ ผืน 

๕) ผาโพกศีรษะ  ทําดวยผาโอรอนสวรรค หรือผาชีฟอง ขนาดยาวมาตรฐาน 
ติดดิ้นครุยเงิน 

๖) ผาคลองไหล  ทําดวยผาโอรอนสวรรค หรือผาชีฟอง ขนาดยาวมาตรฐาน 
ติดดิ้นครุยเงิน 

๗) ผาคาดเอว ทําดวยผาโอรอนสวรรค หรือผาชีฟอง ขนาดยาวมาตรฐาน 
ติดดิ้นครุยเงิน 

๘) ถุงผา/บรรจุภัณฑ  ใชผามองตากูร สีน้าํเงนิทาํคลายถุงทะเล กวาง ๒๐ นิ้ว 
ยาว ๒๕ นิว้ พับปาก ๓ นิว้ เจาะรู ติดตาไก ๕ รู รอยเชือกไนลอนนิม่เพื่อรูด  
รอบถุงเย็บคาดและเย็บผาขาวกวาง ๕ นิว้ หรือบรรจุภัณฑตามที่ตองการ 

เครื่องประดับ ประกอบดวย  
๙) ทับทรวง  ทาํดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบเงิน ประดับเพชรตรงกลางฝงพลอยสีแดง 

พรอมสายสรอยคอลําดวน 
๑๐) เข็มขัดพรอมสาย  หัวเปนโลหะ ๓ ชัน้ ชุบทอง ประดับเพชร ตรงกลางฝง

พลอยสีแดง สายทาํดวยโลหะ ขนาดมาตรฐาน ยาวพิเศษ 
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๑๑) ตางหู แบบติดใบหู ทําดวยโลหะชุบเงิน/ ชบุทองประดับเพชรเทยีม ๑ คู 
๑๒) สายเพชรติดหนาผาก เพชรหลาเย็บติดบนผากํามะหยี่สีดํา ยาว ๖-๗ นิ้ว 
๑๓) ขอมือ-ขอเทา  ทาํดวยผาตวนอยางดีสีแดง ลายกนกปกหนุนลายกนกดวยดิ้น

ขอ-ด้ินโปรง อยางละ ๑ คู หรือกําไลแผงทาํดวยโลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทียม 
๔ แถว และกาํไลเทาหวับัว อยางละ ๑ คู 

๑๔) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
หญิง 
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อตัวใน  ใชผาไหมแทสี... ตัดเปนยกทรงเต็มตัว บุดวยฟองน้ํา ตัวยาวถึง

สะโพก สี... ปกเลื่อมประดับดานหนา 
๒) เสื้อตัวนอก  ใชผาลูกไมสอดดิ้นตัดเขารูปแขนสั้น ผาหนาติดครุยดิ้นที่

ปลายแขนและชายเสื้อ 
๓) ผานุง  ใชผาไหมแท ลายขวาง เชงิผานุงสดํีาตรงเชิงผาปกหนุนลายกนก ดวย

ด้ินขอ - ด้ินโปรง 
๔) ผาคลองไหล  ใชผาโปรงสีทองหรือผาชีฟอง สี... ขนาดยาว ๒.๕๐ เมตร 
เครื่องประดับ ประกอบดวย  
๕) สรอยคอ-ตางห-ูขอมือ  ทาํดวยโลหะชุบทองประดับเพชรเทียม 
๖) สายสรอยโลหะ ชุบทองฝงเพชร แถวละ ๑ เสน ๒ สาย สําหรับคาดที่ผม 
๗) เข็มขัดพรอมสาย  หวัทาํดวยโลหะ ๓ ชั้น ชุบทอง ประดับเพชรเทียม ตรง

กลางฝงพลอยสีแดง สายทาํดวยโลหะ ชบุทองขนาดมาตรฐาน 
๘) อุบะ  ทําดวยลูกปดรอยเปนสาย ๑๐-๑๒ เสน 
๙) ดอกไมผา  ทาํดวยผาไหม 
๑๐) ดอกไมลูกปด  ทาํดวยเลื่อมและลูกปดเปนชอ 
๑๑) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ๑ ใบ 

๒๑) ชุดผูประกาศ
(หญิง) 

  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อ ใชผาไหมแท ตัดเขารูปคอตั้งแขนกระบอกยาว รองดวยผากาว ซับในดวย

ผาออแกนซา หรือผาโทเรทัง้ตัว 
๒) ผานุง ใชผาไหมแทยกดอก รองดวยผากาว ซับในดวยผาออแกนซา หรือผา

โทเรทัง้ตัว ตัดสําเร็จรูปจีบหนานาง 
๓) สรอยคอ-ตางหู-เข็มขัด-สรอยขอมือ-สรอยตัว ๑ ชุด  ทาํดวยโลหะชุบทอง

หรือเงนิประดับเพชรเทยีม 
๔) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 



ชื่อครุภัณฑ รายละเอียด 

 
๒๒) ชุดนางในพรอม

เครื่องประดับและ
ศีรษะ 

 เกรด A   ใชผายก 
 เกรด B  ใชผาโขม- 
             พสัตรแท 
 

เกรด A    
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อใน  ใชผาเครปอยางดี สีเนื้อ ตัดเปนยกทรงไมมีแขน  ซับในดวยผาโทเรสีเนื้อ

บุดวยแถบฟองน้าํ  ยาวจากหนาอกถงึสะโพก  
๒) สไบพลีท ใชผาโอรอนทราย หรือผาตาดหรือผาชนิดอื่น ๆ ที่ลักษณะคลายคลึงกัน 

อัดพลีทเล็ก สี ... ยาว ๓ เมตร กวาง ๑๖ นิ้ว 
๓) สไบ ใชตะขายสีทอง หรือผาลูกไม ปกดวยลูกปดสีทอง และชายผาทัง้ ๒ ขาง 

มีลูกปดทองหอยเปนสายหรือแบบฉลุลาย ปกเลื่อมสีตามสไบ 

๔) ผานุง  ใชผายกเนื้อหนา สี ... ขนาดมาตรฐาน ๓๖ x ๑๒๖ นิว้ มีเชิง ๒ ขาง 
พรอมผาดิบคาดเอว สีขาว กวาง ๖ นิ้ว ยาว ๒.๕ เมตร 

เครื่องประดับ ประกอบดวย  
๕) สรอยคอ-ตนแขน - ตางหู  ๑ ชุด  ทําดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชร 
๖) สรอยตัว - สรอยขอมือ  ๑ ชุด ทําดวยโลหะชุบทอง ทาํเปนดอกฝงเพชร รอย

ติดกันเปนสาย 
๗) เข็มขัดพรอมสาย  ทําดวยโลหะชุบทอง ๓ ชั้น ประดับเพชร ตรงกลางฝง

พลอยสีแดง สายยาวมาตรฐาน 
๘) กําไลขอเทา  ทาํดวยโลหะเปนหวับัว ชุบทอง ๑ คู 
๙)    กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 

ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๐) -เกี้ยวต้ัง  ทาํดวยโลหะชุบทอง ฉลุลายประดับเพชร ตรงฐานลาง ทําเปนรูป

สามเหลี่ยมเลก็ ๆ รอบเกี้ยว มหีวงเล็ก ๆ โลหะชุบทอง ติดเปนระยะ ๆ (สําหรับ
ติดกิ๊ป) โดยรอบ ดานบนมีโลหะชุบทองทาํเปนดอกไมมีลวดสปริงติดไวบน
ยอดเกี้ยวเปนระยะ ๆ 

 -กนกเปลว  ทําดวยโลหะชบุทอง ฉลุลาย ประดับเพชร แยกสวนจาก            
ตัวเกี้ยวได 

๑๑) ดอกไมประดับผม  เปนดอกไมทําดวยลกูปดสี  ทําเปนชอ ๑ ชอ 
๑๒)  กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสศิราภรณ๑ ใบ 
เกรด  B 
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย 
๑) เสื้อใน  ใชผาเครปอยางดี  หรือผาตวน สีเนื้อ ตัดเปนยกทรงไมมีแขน  ซับใน

ดวยผาโทเรสเีนื้อบุดวยแถบฟองน้ํา  ยาวจากหนาอกถงึสะโพก 
๒) สไบพลีท ใชผาโอรอนทราย หรือผาตาดหรือผาชนิดอื่น ๆ ที่ลักษณะคลายคลึงกัน 
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อัดพลีทเล็ก สี ... ยาว ๓ เมตร กวาง ๑๖ นิ้ว 
๓) สไบ ใชตะขายสีทองปกดวยเลื่อมตรงชายผาทัง้ ๒ ขาง ติดดิ้นทอง ๑.๕ นิว้ 

๔) ผานุง  ใชผาโขมพัสตรแท หรือผาตาดยกดอก สี ... ตัดสําเร็จรูปจีบหนา
นางแบบปายหนา ซับในดวยผาโทเรส ี

เครื่องประดับ ประกอบดวย  
๕) สรอยคอ-ตนแขน - ตางหู  ๑ ชุด ทาํดวยโลหะชุบทอง  
๖) สรอยตัว - สรอยขอมือ  ๑ ชุด ทําดวยโลหะชุบทอง ทาํเปนดอกฝงเพชร  

รอยติดกันเปนสาย 
๗) เข็มขัดพรอมสาย  ทําดวยโลหะชุบทอง ๓ ชัน้ ประดับเพชร ตรงกลางฝง

พลอยสีแดง สายทาํดวยโลหะชุบทอง  ขนาดมาตรฐาน  ยาวพิเศษ 
๘) กําไลขอเทา  ทาํดวยโลหะหัวบวัชุบทอง ๑ คู 
๙)    กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ ประกอบดวย 
๑๐) เกี้ยวต้ัง  ทาํดวยโลหะชุบทอง ฉลุลายประดับเพชร ตรงฐานลาง ทําเปนรูป

สามเหลี่ยมเลก็ ๆ รอบเกี้ยว มหีวงเล็ก ๆ โลหะชุบทอง ติดเปนระยะ ๆ (สําหรับ
ติดกิ๊ป) โดยรอบ ดานบนมโีลหะชุบทองทาํเปนดอกไมมีลวดสปริงติดไวบนยอด 

๑๑) ดอกไมประดับผม  ทาํดวยลูกปดสี ทาํเปนชอ  ๑ ชอ 
๑๒)  กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสศิราภรณ ๑ ใบ 
 

ชุดไทยพระราชนิยม 
๒๓) ชุดไทยเรือนตน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
๑) เสื้อ คอกลมตื้น แขน ๓ สวน ใชผาไหมแท  รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเร

ตามสีเสื้อ ผาอกกระดุม ๕ เม็ด (เสื้อคนละทอนกับผาซิน่) 
๒) ผานุง ใชผาผาซิน่ไหมแท ตัดเย็บเปนถงุสาํเร็จ  รองดวยผากาว ซับในดวยผา

โทเรตามส ีมีเชิงยาวจรดขอเทา ปายหนา  
๓)    ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 
 
 
เครื่องประดับ + ศิราภรณ   ประกอบดวย 
๔) สรอยคอ  ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทยีม ๑ เสน 
๕) ตางหูเพชร ๑ คู 
๖) ขอมือเพชร ๑ คู 
๗) ชอแกวติดผม ทาํดวยลกูปดหลากส ี ทาํเปนชอ ๑ ชอ 
๘)    กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ  ๑ ใบ 
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๒๔) ชุดไทยจิตรลดา เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  

๑) เสื้อ  ใชผาไหมแท รองดวยผากาว  ซับในดวยผาโทเร แขนยาว คอกลมมีขอบ
ต้ังนอย ๆ ผาอก กระดุม ๕ เม็ด  

๒) ผานุง ผาซ่ินไหมแทยกดอกทั้งตัว  รองดวยผากาว  ซับในดวยผาโทเรตามส ี
ตัดเย็บเปนถงุสําเร็จ ปายหนา  ยาวจรดขอเทา พรอมซบัในตามส ี

๓)    ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 
เครื่องประดับ + ศิราภรณ   ประกอบดวย 
๔) สรอยคอโลหะชุบทองฝงเพชรเทียม ๑ เสน 
๕) ตางหเูพชร ๑ คู 
๖) ขอมือเพชร ๒ เสน 
๗) ใบเทศ+ดอกไม ทําดวยโลหะ ฉลุ ชุบทอง หรือทําดวยหนัง ลงรักปดทอง

ประดับเพชรเทียมทําเปนปนเล็ก ๆ สําหรับเสียบผม ๕ อัน 
๘)   กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ สําหรับใสเครื่องประดบัและศิราภรณ ๑ ใบ 
 

๒๕) ชุดไทยอัมรนิทร เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
๑) เสื้อ  ผาไหมแท แขนยาว คอกลมมีขอบตั้งผาอก กระดุม ๕ เม็ด พรอมซับใน

ตามส ี
๒) ผานุง ผาซ่ินไหมแทยกดอกทั้งตัว  ตัดเย็บเปนถุงสําเร็จปายหนายาวจรดขอเทา 

พรอมซับในตามส ี
๓)    ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 
เครื่องประดับ + ศิราภรณ   ประกอบดวย 
๔) สรอยคอ ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทยีม ๑ เสน 
๕) ตางหูเพชร ๑ คู 
๖) ขอมือเพชร ๒ เสน 
๗) ใบเทศ+ดอกไม ทําดวยโลหะ ฉลุ ชุบทอง หรือทําดวยหนัง ลงรักปดทอง

ประดับเพชรเทียมทําเปนปนเล็ก ๆ สําหรับเสียบผม ๕ อัน 
๘)    กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ  ๑ ใบ 

๒๖) ชุดไทยบรมพิมาน เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
๑) เสื้อ ผาไหมแท รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเรตามสี แขนยาว คอกลม      

มีขอบตั้งผาดานหนา หรือดานหลังก็ได  
๒) ผานุง ผาซิน่ไหมยกทองมีเชงิหรือยกไหมทัง้ตัว  รองดวยผากาว ซับในดวยผา

โทเรตามส ี  ตัดเย็บมีชายพกขางขวา  จีบหนานาง ผาซิน่ยาวจรดขอเทา            
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ปกมุกดิ้นทอง + ลูกปดสี ทิ้งชายลางและจบีหนานาง ตัดเย็บเปนผาพนัใสได
ทุกขนาดพรอมซับใน 

๓)    ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 
 

เครื่องประดับ  ประกอบดวย 
๔) สรอยตวัพรอมเขม็กลัดเชือ่มติด  ทาํดวยโลหะชบุทองฝงเพชรเทยีม  ๑ เสน 
๕) สรอยคอ ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทยีม ๑ เสน 
 ๖) ตางหูเพชร ๑ คู 
๗) ขอมือเพชร ๒ เสน 
๘) เข็มขัดพรอมสาย  หัว ๓ ชั้น ฝงเพชรพรอม  
๙) ชอแกว ทําดวยเสื่อมลูกปดหลากส ี๑ ชอ 
๑๐) ใบเทศ+ดอกไม ทําดวยโลหะ ฉลุ ชุบทอง หรือทําดวยหนัง ลงรักปดทอง

ประดับเพชรเทียมทําเปนปนเล็ก ๆ สําหรับเสียบผม ๕ อัน 
๑๑)    กลองพลาสตกิ พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ  ๑ ใบ 
 

๒๗) ชุดไทยจกัร ี เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
๑) เสื้อรัดทรง  ผาไหมแท รองดวยผากาว  พรอมซับดวยผาโทเรตามสีเสื้อ ติดซิป

ขาง มีแขนดานซาย  
๒) ผานุง ผาซิน่ไหมยกทองมเีชงิหรือยกทัง้ตัว รองดวยผากาว พรอมซับดวยผา

โทเรตามส ี ตัดเย็บมีชายพกขางขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา ปกมุก
ทอง + ลูกปดสี  ทิ้งชายลางและจีบหนานาง  ตัดเย็บเปนผาพับใสไดทุกขนาด 

๓) สไบ  ปกดวยมุกทองและลกูปด+เลื่อมหลากสีจะปกเปนลายเครือแกว หรือ
ลายประจาํยามใสลงตามชองที่เปนรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน โดยตีแบงชอง
เดินดวยเสนแถบทองหยกัขนาดพองามทัง้ผืน ความยาว ๒.๕๐ เมตร พรอมซับ
ในดวยผาตวนมันเนื้อดี 

๔)    ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 
 

เครื่องประดับ+ ศิราภรณ   ประกอบดวย 
๕) สรอยตัวพรอมเข็มกลัดเชื่อมติด  ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทยีม๑ เสน 
๖) สรอยคอ  ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทยีม ๑ เสน 
๗) ตางหูเพชร  ๑ คู 
๘) ขอมือเพชร  ๒ เสน 
๙)    รัดตนแขน ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทยีม ๒ อัน 
๑๐)  เข็มขัดพรอมสาย หวั ๓ ชั้น ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชร สายเข็มขัดทึบ 
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ขนาดมาตรฐาน 
๑๑)  ชอแกว  ทาํดวยเลื่อมลูกปดหลากสี ๑ ชอ 
๑๒)  เกี้ยว  ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทยีม ๑ อัน 
๑๓)  กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ  ๑ ใบ 
 

๒๘) ชุดไทยดุสิต เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
๑) เสื้อ ผาไหม  คอกลมกวาง  แขนกุด  รองดวยผากาว  ซับในดวยผาโทเรตามสี

เสื้อ เขารูปผาดานหลังตัวเสือ้ปกเปนลวดลายดวยไขมุก ลูกปดและเลือ่ม ฯลฯ  
๒) ผานุง ผาซิ่นไหมยกทอง มีเชิงหรือยกทั้งตัว รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเร

ตามสี ตัดเย็บมีชายพกขางขวา จีบหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทา ปกมุกทอง 
+ลูกปดสี ทิ้งชายลางและจีบหนานางตัดเยบ็เปนผาพับใสไดทุกขนาด 

๓)   ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 
 

เครื่องประดับ+ ศิราภรณ   ประกอบดวย 
๔) สรอยคอ  ทําดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทยีม ทําเปนสรอยอุบะรอบคอ ๑ เสน 
๕) ตางหูเพชร  ๑ คู 
๖) ขอมือเพชร  ๒ เสน 
๗) ตนแขน  ทาํดวยโลหะฝงเพชรเทยีม ๒ อัน 
๘)     เข็มขัดพรอมสาย หวั ๓ ชั้น ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชร สายเข็มขัดทึบ 

ขนาดมาตรฐาน 
๙)    เกีย้ว  ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทยีม ทําเปนเกีย้วมีดอกพรอมตุงติ้งรอบ

เกี้ยว ๑อนั 
๑๐)  กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ  ๑ ใบ 
 

๒๙) ชุดไทยจกัรพรรด์ิ เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
๑) เสื้อรัดทรง  ผาไหมแท รองดวยผากาว  พรอมซับดวยผาโทเรตามส ี
๒) ผานุง ผาซิ่นไหมยกทอง มีเชิงหรือยกทั้งตัว รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเร

ตามสี ตัดเย็บมีชายพกขางขวา จีบหนานาง ผาซิน่ยาวจรดขอเทาปกมุกทอง+
ลูกปดสี ทิง้ชายลางและจีบหนานางตัดเยบ็เปนผาพับใสไดทุกขนาด 

๓) สไบพลีท สีตัดกับผาซิ่น พลีทผืนใหญกลบีต้ัง ๑ ผืน 
๔) สไบ ปกดวยมุกทองและลกูปด + เลื่อมหลากส ีโดยปกเปนลายเครอืเถาว หรือ

ลายประจํายาม ใสลงตามชองที่เปนรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนโดยตีแบงชองเดิน
ดวยเสนแถบทองหยัก ขนาดพองามทัง้ผนืความยาว ๒.๒๕ เมตร พรอมซับใน
ดวยผาตวนมนัเนื้อดี ตามส ี

๕)   ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 
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เครื่องประดับ+ ศิราภรณ   ประกอบดวย 
๖) สรอยตัวพรอมเข็มกลัด เชื่อมติด ทําดวยโลหะชุบทอง  ฝงเพชรเทียม ๑ เสน 
๗)    สรอยคอ  ทาํดวยโลหะชุบทอง  ฝงเพชรเทยีม ๑ เสน 
๘) ตางหูเพชร  ๑ คู 
๙) ขอมือเพชร  ๒ เสน 
๑๐) ตนแขน  ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชรเทยีม ๒ อัน 
๑๑) เข็มขัดพรอมสาย หวั ๓ ชั้น ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชร สายเข็มขัดทึบ 

ขนาดมาตรฐาน  
๑๑) เกี้ยว หรือมงกุฎครึ่งซีก ทาํดวยโลหะชุบทอง  ฝงเพชรเทียม ๑ อัน 

๑๒) กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรบัใสเครื่องประดับและศิราภรณ  ๑ ใบ 
 

๓๐) ชุดไทยศวิาลยั เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
๑) ผานุง ผาซิ่นไหมแทยกทองมีเชิงหรือยกไหมทั้งตัว รองดวยผากาว ซบัในดวย

ผาโทเรตามส ีตัดเย็บมีชายพกขางขวา จบีหนานาง ผาซิ่นยาวจรดขอเทาปก
มุกทอง+ลูกปดสี ทิ้งชายลางและจีบหนานางตัดเย็บเปนผาพับใสไดทุกขนาด 

๒) เสื้อ ผาไหมแท รองดวยผากาว ซับในดวยผาโทเรตามสีเสื้อ คอตั้งแขนยาว         
ผาหลงั 

๓) สไบ ปกดวยมุกทองและลกูปด + เลื่อมหลากส ีโดยปกเปนลายเครอืเถาว หรือ
ลายประจํายาม ใสลงตามชองที่เปนรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน โดยตีแบงชอง
เดินดวยเสนแถบทองหยกั ขนาดพองามทัง้ผืนความยาว ๒.๒๕ เมตร พรอมซับ
ในดวยผาตวนมันเนื้อดี ตามสี 

๔)    ถงุพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 
เครื่องประดับ+ ศิราภรณ   ประกอบดวย 
๕)    สรอยตัวพรอมเข็มกลัด  เชื่อมติด ทําดวยโลหะชบุทอง ฝงเพชรเทียม ๑ อัน 

๖)    สรอยคอ  ทาํดวยโลหะชุบทอง ฝงเพชรเทยีม  ๑ เสน 
๗) ตางหูเพชร   ๑ คู 
๘) ขอมือเพชร  ๒ เสน 
๙) เข็มขัดพรอมสาย หวั ๓ ชั้น ทาํดวยโลหะชุบทองฝงเพชร สายเข็มขัดทึบ 

ขนาดมาตรฐาน  
๑๐)   เกี้ยวกลม  ชุบทองฝงเพชรเทยีม ทาํเปนเกีย้วมีดอกพรอมตุงติง้รอบเกี้ยว ๑ อัน 
๑๑)   กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ  ๑ ใบ 

๓๑) ชุดไทยรัชกาลที่  
 ๕-๖  

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
๑) เสื้อ ใชผาลูกไมสี ... ตัดสําเร็จรูปแบบปดคอ แขนหมูแฮม ตรงเอวเสื้อซับ
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ระบายลงไปคลุมสะโพก ผาหลังตลอดซับในดวยผาเครปสี... 
๒) ผานุง  เปนผานุงแบบหางกระรอก หรือผาไหมเทียมหรือผาชนิดอืน่ ๆ ที่มี

ลักษณะคลายคลึงกัน สี ... ขนาดมาตรฐาน ๓.๕๐ เมตร พรอมผาดิบคาดเอว 
กวาง ๖ นิ้ว ยาว ๒ เมตร 

๓) สไบ - ผาคาดเอว  ใชผาชนิดเดียวกับผานุง ผาคาดเอวมีผาแข็งเสริมอยูขาง
ใน กวาง ๒ นิว้ ยาว ๔๐ นิ้ว สไบ เยบ็เปนแบบจีบกระทบกันเลก็ ๆ ๑ ซม. เรียง
ซอนกนั กวาง ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒ เมตร 

๔)   ถุงเทา  เปนถงุเทาแบบใยบัว ยาวเต็มทั้งตัว 
๕)    ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรบัครอบเสื้อ ๑ ใบ 
เครื่องประดับ+ ศิราภรณ   ประกอบดวย 
๖)   สรอยคอ-ตางหู-ที่คาดผม  ประดับดวยไขมุกเทียม 
๗)   กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรบัใสเครื่องประดับและศิราภรณ  ๑ ใบ 
 

๓๒) ชุดไทยรัชกาลที่ ๗ 
 หรือชุดอ่ืนๆ ที่มี

ลักษณะคลาย ๆ 
กัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
หญิง 
๑) เสื้อ ใชผาลูกไมหรือผาเนื้อมัน หรือผาไหมเทียม หรือผาอื่น ๆ ที่มีลักษณะ

คลาย ๆ กัน สี ... ตัดสําเร็จรูป คอกลมแขนกุด ตรงบาทําเปนโบว ทั้ง ๒ ขาง 
ตรงเอวทาํเปนเอวจีบกระทบแลวเดนิขอบยกขึ้นมา ระดบัสะโพกบนกวาง ๒ นิว้ 
(หรือเปนแบบอื่นที่มีลักษณะคอกลมแขนกุด) 

๒) กระโปรง  ใชผาไหมสี ... ตัดสําเร็จรูปเปนผาถุงแบบปายดานขางจากขวามาซาย 
ความยาวจากเอวถึงเขา 

๓)     ถุงเทา  เปนถงุเทาแบบใยบัว ยาวเตม็ทั้งตวั 
๔)    ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 
เครื่องประดับ+ ศิราภรณ   ประกอบดวย 
๕)   สรอยคอ-ตางหู-ขอมือ - เครื่องประดับผม  ประดับดวยไขมุกหรือเปนโลหะ

ชุบทอง 
๖)    กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ  ๑ ใบ 

ชุดนานาชาต ิ
๓๓) ชุดแขกชาย หรือ

ชุดอ่ืนๆ ที่มลีักษณะ
คลาย ๆ กัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
ชาย 
๑) เสื้อ ใชผากํามะหยี่สี ... หรือผาตาดเปนตน ตัดสําเร็จรูป คอกลมหรือคอตั้ง 

แขนยาว ตัวยาวคลุมเขา ปกเลื่อมสีที่คอ-สาบหนา หรือเดินแถบลูกไมดิ้นสี
ทอง ซับในตัวเสื้อดวยผาออแกนซาสี ... หรือ 

 เสื้อ  ใชผายืดอยางดีสีเนื้อตัดสําเร็จรูป คอกลมแขนยาวตัวยาว ติดกระดุม 
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๓ เม็ด 
๒) กางเกง  ใชผาตาดอยางดี สี ... ตัดสําเร็จรูปเปนกางเกง กวาง๑๒ นิ้ว เสริมผา

ตรงจีบรูด ๒ นิ้ว ดานขางเปดผาสูงขึ้นไป ๓-๔ นิว้ ติดกระดุมเดินขอบดวยแถบ
ลูกไมด้ินสีทอง 

๓) ผาคลองไหล  ใชผาตาดอยางดี หรือผาชนิดเบาโปรงใส กวาง ๒ นิ้ว ยาว 
๒.๕๐ เมตร 

๔)    รองเทา  ใชหนังแท ตัดเปนรูปรองเทาแขกปลายงอน 
๕)    ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 

เครื่องประดับ+ ศิราภรณ   ประกอบดวย 
๖) กรองคอ  ทําดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรแบบมาตรฐาน 
๗) ขอมือ-ตนแขน  ทําดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชร แบบมาตรฐาน 
๘)    หมวก  ใชผาตาด หรือผากํามะหยี่ สี ... ทําสาํเร็จรูปเปนหมวกแขก                     

        ขนาดมาตรฐาน 

๖)    กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ  ๑ ใบ 
 

หมายเหต ุ การแตงกายของชุดนี ้สามารถปรับเปลี่ยนการแตงกาย ตลอดจนเครื่อง

แตงกายไดตามความเหมาะสมและวัสดุ-เครื่องประดับศิราภรณตาง ๆ ตามความ

นิยมหรือแบบแผนประเพณขีองเชื้อชาติ 
  

๓๔) แตงกายแบบนุง 
 สาหรี ่หรืออืน่ๆ ที่

มีลักษณะคลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
หญิง 
ใชของชุดไทยอาหมในระบาํชุมนุมเผาไทย 

หมายเหตุ  การแตงกายของชุดนี้ สามารถปรับเปล่ียนการแตงกาย ตลอดจน
เครื่องแตงกายไดตามความเหมาะสมและวัสดุ-เครื่องประดับ-ศิราภรณตาง ๆ ตาม
ความนิยมหรือแบบแผนตามประเพณีของเชื้อชาติ 

 
๓๕) แตงแบบชาว

อาหรับ อาบหูะซัน 
หรือสามัคคีเภท 
หรือชุดอ่ืนๆ ที่
คลายกัน 

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
ชาย 
ใชของชุดแขกชายในขอ ......(๓๓) 

หมายเหตุ  การแตงกายของชุดนี้ สามารถปรับเปล่ียนการแตงกาย ตลอดจน
เครื่องแตงกายไดตามความเหมาะสมและวัสดุ-เครื่องประดับศิราภรณตาง ๆ ตาม
ความนิยมหรือแบบแผนตามประเพณีของเชื้อชาติ 
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หญิง 
๑) เสื้อ ใชผาตวนอยางดี หรือผาตาด หรือผาชนิดอืน่ ๆ ทีม่ีลักษณะคลายคลึงกนั 

สี … ตัดสําเรจ็รูป เปนเสื้อคอกลมแขนสั้นเอวลอย ผาหลังตลอด ติดซิป หรือ
กระดุม ซับในดวยผาออแกนซาส ี...  

๒) กางเกง  ใชผาตวนอยางดี หรือผาตาด หรือผาชนดิอื่น ๆ ที่มลัีกษณะ
คลายคลึงกนัสีเดียวกับตัวเสื้อ ตัดสําเร็จรูปเปนกางเกงขายาว เอวกางเกงจีบ
รูดใสแถบยางยืด ขอบกางเกงปลอยหรือรูดซิปมีขอบขา 

๓) รัดสะเอว  ใชผากํามะหยี ่ สี ... ปกลกูไมด้ิน-ลูกปด ซับในดวยผาออแกนซา 
ผาโทเร สี ... 

๔) ผาคาดเอว  ใชผาชฟีอง หรือผาชนิดเนือ้บาง ๒ ผืน กวาง ๑๒ นิ้ว ยาว ๒ เมตร 
 

เครื่องประดับ+ศิราภรณ  ประกอบดวย 
๕) สรอยคอ-ตางหู ทาํดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม  
๖) กําไลขอมือ  ทําดวยโลหะชบุทอง ชุดละ ๑๒ อัน 
๗) สรอยหนาผาก   ทาํดวยโลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม 
๘) ปนปกผม  ทาํดวยโลหะชุบทองประดับเพชรเทียม จํานวน ๑๒ อัน 
๙)    กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับและศิราภรณ  ๑ ใบ 
 

หมายเหต ุ การแตงกายของชุดนี ้สามารถปรับเปลี่ยนการแตงกาย ตลอดจนเครื่อง

แตงกายไดตามความเหมาะสมและวัสดุ-เครื่องประดับศิราภรณตาง ๆ ตามความ

นิยมหรือแบบแผนประเพณขีองเชื้อชาติ 

๓๖) ชุดแตงกายแบบ
ชาวอาหรับชวา 
หรือชุดอ่ืนๆ ที่
คลายกัน พรอม
ศีรษะ 

ชาย 
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
๑) เสื้อ ใชผากํามะหยี่หนัง สี ... หรือผาอืน่ ๆ ที่มีลักษณะคลายกนั ตัดเปน

สําเร็จรูปเปนเสื้อกั๊ก คอกลมแขนกุด เอวลอย โคงสูงไปดานหลัง ผาหลงัติด
กระดุม ปกตัวเสื้อดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง หรือปกลายเลื่อมดวยเลือ่ม-ด้ินโปรง 
เดินเสน ดวยแถบลกูไมด้ินรอบตัว-วงแขน ซับในดวยผาออแกนซา สี ... 

๒) กางเกง  ใชผากํามะหยีห่นัง สี ... หรือผาอืน่ ๆ ที่มีลักษณะคลายกนั ตัดสําเร็จรูป
เปนกางเกงขาสามสวน ขอบกางเกงเปนหูรูดมีเชือกรอย ชายกางเกงปกดวย
ลายดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง หรือปกลายเลื่อมดวยเลื่อม - ด้ินโปรง 

๓) ผานุง  ใชผาปาเตะขนาดมาตรฐาน ๓.๕๐ เมตร พรอมผาขาว ๖ นิว้ กวาง 
๒.๕๐ เมตร ๒ ผืน 

๔)    ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 
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เครื่องประดับ  ประกอบดวย 
๕)    สรอยและหอยหนา  ทําดวยโลหะชบุทอง แบบชวา 
๖) ตนแขน-ขอมอื-ขอเทา  ทาํดวยโลหะชุบทอง แบบชวา 
๗)    เขม็ขัดพรอมสาย  ทาํดวยโลหะชุบทอง ๓ ชัน้ ประดับเพชร สายเข็มขัดทาํดวย

โลหะสายยาวพิเศษ 
๘)    กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 
ศิราภรณ  ประกอบดวย 
 ทําดวยกระดาษสา-ฟาง ประดับโลหะชุบทอง ตามรูปแบบชวา หรือ 
 ทําดวยหนงัฉลุลาย มีจอนห ู๒ ขาง 
 

หมายเหต ุ ชดุการแสดงใชกับตัวแสดงอืน่ ๆ ได ราคาจะขึ้นอยูกับวัสดุที่จะจัดสราง 

หญิง 
เครื่องแตงกาย ประกอบดวย  
๑) เสื้อ ใชผากาํมะหยี่สีดํา ตัดเปนเสื้อบังทรงสําเร็จรูป ซบัในดวยผาออแกนซา

หรือผาโทเรสีดํา เดินขอบเสื้อดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง หรือลูกปดสีทอง มีผา
ส่ีเหลี่ยมผืนผา กวาง ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว ใชผากาํมะหยี่สีดํา ซับในดวยผา
ออแกนซา หรือผาโทเรสีดํา เดนิขอบและปกลายดวยดิ้นขอ-ด้ินโปรง หรือ
ลูกปดสีทอง 

๒) ผานุง  ใชผาปาเตะสี ... ๒ เมตร หรือขนาดมาตรฐานของผาปาเตะ พรอมผา
ขาวคาดเอว 

๓)    ผาหอยดานขาง  ใชผาบาตกิแพรไหม แบบอยางของชวา ยาวขนาดมาตรฐาน 
๔)    ถุงพลาสติก  ติดซิปหนา สําหรับครอบเสื้อ ๑ ใบ 
เครื่องประดับ  ประกอบดวย 
๕) สรอยคอ  หอยหนาใตเข็มขัดหรือมือ ตนแขน เปนโลหะชุบทองทาํเปนรูปแบบ

ของชวา 
๖)   เข็มขัดพรอมสาย  (ใชแบบของไทย) ทาํดวยโลหะชุบทอง ๓ ชัน้ ประดบัเพชร 

ตรงกลางฝงพลอยสีแดง สายเขม็ขัดทาํดวยโลหะชบุทอง ขนาดยาวพิเศษ 
๗)    กลองพลาสติก พรอมฝาครอบ  สําหรับใสเครื่องประดับ ๑ ใบ 

ศิราภรณ  ประกอบดวย 
 ทําดวยกระดาษสา-ฟาง ทาํเปนรูปแบบของชวา ใชหนงัเดินรอบ-จอนหู ติดอยู

ที่ตางห ู ลงรักปดทอง ประดับเพชรเทยีม หรือทาํดวยหนังฉลุลายแบบของชวา 
มีจอนหูติดอยูกับตางหู เขยีนลายเสนและสี 
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หมายเหต ุ ถาตัวรองลงมา จะตองปรับเปลี่ยนวัสดุในการจัดสรางตามความ

เหมาะสมของตัวแสดงนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณราคาครุภัณฑเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย 
หมวดโขน - ละคร 

ลําดับที ่ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนับ ราคา (๒๕๕๑) หมายเหต ุ

๑. ชุดพระแขนยาว ยืนเครื่อง  ปกหนุน  
- เครื่องประดับโลหะชุบเงนิ 
- ชฎาหนาเงนิ 

 

๑ ชุด 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

๒. ชุดพระแขนสัน้  ยืนเครื่อง  ปกหนุน  
- เครื่องประดับโลหะชุบเงนิ 
- ชฎาหนาเงิน 

 

๑ ชุด 

 

๕๕,๐๐๐.- 

 

๓. ชุดนางยนืเครื่อง   ปกหนนุ 
(รวมทั้งนาง ยกัษ นางแปลง สีดา บวช) 
-เครื่องประดับโลหะชุบเงนิ 
- มงกุฎหนาเงนิ 

๑ ชุด ๔๕,๐๐๐.-  

๔. ชุดยักษตัวเอก ยืนเครื่อง  ปกหนุน 
- เครื่องประดับโลหะชุบเงนิ 
- ศีรษะมียอด 

๑ ชุด ๗๕,๐๐๐.-  

๕. ชุดยักษตัวเอก  ยนืเครื่อง  ปกหนุน 
- เครื่องประดับโลหะชุบเงนิ 
-  ศีรษะโลน 

๑ ชุด ๖๐,๐๐๐.-  

๖. ชุดยักษตัวรอง ยนืเครื่อง  
- เครื่องประดับแถบลูกไมด้ินและโลหะชุบเงิน 
- ศีรษะยักษมยีอด 

๑ ชุด ๖๕,๐๐๐.-  

๗. ชุดเสนายักษ  ยืนเครื่อง 
- เครื่องประดับแถบลูกไมด้ินและโลหะชุบเงิน 
- ศีรษะยักษโลน 

๑ ชุด ๔๐,๐๐๐.-  

๘. ชุดฤษีแดง (ทศกัณฐแปลง)   
- เครื่องประดับโลหะชุบเงนิ 
- ศีรษะฤษีแบบเปดหนา 

๑ ชุด ๕๐,๐๐๐.-  

๙. ชุดคนธงยักษ 
- เครื่องประดับโลหะชุบเงนิ 
- ศีรษะยักษมยีอด 

๑ ชุด ๔๐,๐๐๐.-  

๑๐. ชุดลิงพญา  ยนืเครื่อง ปกหนุน ๑ ชุด ๕๕,๐๐๐.-  



ลําดับที ่ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนับ ราคา (๒๕๕๑) หมายเหต ุ

- เครื่องประดับแถบลูกไมด้ินและโลหะชุบเงิน 
- ศีรษะลิงมยีอด 
- ศีรษะลิงโลน 

๑๑. ชุดเสนาลงิ และสิบแปดมงกุฎ   ยืนเครื่อง 
- เครื่องประดับแถบลูกไมด้ินและโลหะชุบเงิน 
- ศีรษะลิงโลน 

๑ ชุด ๔๐,๐๐๐.-  

๑๒. พญานาคตัวเอก  พรอมเครื่องประดับและ
ศีรษะ หรือชุดอื่นๆ ทีม่ีลักษณะคลายกนั   

๑ ชุด ๔๕,๐๐๐.-  

๑๓. นาคตัวรอง พรอมเครื่องประดับและศีรษะ 
หรือชุดอื่นๆ ทีม่ีลักษณะคลายกนั 

๑ ชุด ๒๐,๐๐๐.-  

๑๔. ครุฑตัวเอก(พญาครุฑ)เครื่องประดับและ
ศีรษะ 

๑ ชุด ๕๐,๐๐๐.-  

๑๕. ครุฑตัวรอง เครื่องประดับและศีรษะ ๑ ชุด   

๑๖. ชุดไกแกว (ตัวเอก)พรอมเครื่องประดับและศีรษะ 
 A ปนจุเหร็จหนังแท และโลหะชุบเงิน 
 B กระบังหนาหนงัแทและโลหะชุบเงิน 

 

๑ ชุด 

๑ ชุด 

 
๓๐,๐๐๐.- 
๒๕,๐๐๐.- 

 

๑๗. ชุดพญามา(ตัวเอก)พรอมเครื่องประดับและศีรษะ ๑ ชุด ๓๕,๐๐๐.-  

๑๘.  นกสดายุและนกสัมพาทีพรอมเครื่องประดับและ
ศีรษะ 

๑ ชุด ๓๕,๐๐๐.-  

๑๙. ชุดมโนหรา พรอมเครื่องประดับและศีรษะ ๑ ชุด ๓๕,๐๐๐.-  
๒๐. ชุดตลกยกเตยีง, ชุดกางกลด  ๑ ชุด ๓,๐๐๐.-  
๒๑. ชุดเขนลิงและชุดอื่นๆ ที ่คลายกนั  พรอมศีรษะ ๑ ชุด ๓,๐๐๐.-  

๒๒. ชุดเขนยักษและชุดอื่นๆ ที่ คลายกนั พรอม
ศีรษะ 

๑ ชุด ๓,๐๐๐.-  

๒๓. ชุดพากย - เจรจา 
A  ผามวงไหมแท 
B  ผาเนื้อหนา 

 

๑ ชุด 

๑ ชุด 

 

๕,๐๐๐.- 

๓,๐๐๐.- 

 

๒๔. ชุดฤษ ี พรอมศีรษะ ๑ ชุด ๓,๕๐๐.-  

๒๕. ชุดเสือ ชุดหม ีและชุดอื่น ๆ ที่คลายกัน ๑ ชุด ๔,๐๐๐.-  

๒๖. ชุดราชสีห , ชดุมาลากรถ, ชดุควาย, ชุดชาง, 
ชุดลิงปา หรือชุดอื่นๆ ที่คลายกัน 
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A  ศีรษะติดตัวกนก ลงรักปดทองประดับ
เพชร 
B  ชุดเหมือนกับชุดสัตวอ่ืนๆ 

๑ ชุด 
๑ ชุด 

๑๐,๐๐๐.- 
๖,๐๐๐.- 

๒๗. ชุดบริวารปลา ๑ ชุด ๕,๐๐๐.-  
๒๘. ชุดแมเงือก  ศีรษะ เครื่องประดับและวิกผมใย

สังเคราะห 
๑ ชุด ๑๒,๐๐๐.-  

๒๙. ชุดพอเงือก ศีรษะ เครื่องประดับและวิกผมใย
สังเคราะห 

๑ ชุด ๑๒,๐๐๐.-  

๓๐. ชุดนางเงือก  
-ตัวเอก ศีรษะ เครื่องประดับและวิกผมใย
สังเคราะห 
-ตั ว ร อ ง   เ ค รื่ อ ง ป ร ะดั บ และวิ ก ผม ใย
สังเคราะห 

 
๑ ชุด 

 
๑ ชุด 

 
๒๕,๐๐๐.- 

 
๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๑. ชุดพราหมณโต  ศีรษะ พรอมเครื่องประดับ ๑ ชุด ๑๐,๐๐๐.-  
๓๒. ชุดพระพนัวษา,ชุดพระไวย,ชุดขุนแผนและ

อ่ืนๆที่คลายกัน  พรอมเครื่องประดับและ
ศีรษะ 

๑ ชุด ๒๕,๐๐๐.-  

๓๓. ชุดพลายชมุพล พรอมอุปกรณและอาวุธ   ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  
๓๔. ชุดพมาชาย (ฝร่ังมังฆอง, มงักระยอชวา)         

ปกลายพรอมสังวาลและเสวียน 
 

๑ ชุด 
 

๒๕,๐๐๐.- 
 

๓๕. ชุดพมาหญิง  พรอมเครื่องประดับ ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  
๓๖. ชุดมอญชาย (สมิงพระราม)  พรอมศีรษะ ๑ ชุด ๒๐,๐๐๐.-  
๓๗. ชุดมอญหญิง   พรอมเครื่องประดับ ๑ ชุด ๑๐,๐๐๐.-  
๓๘. พระเจากรุงจนี พรอมศีรษะ ๑ ชุด ๓๕,๐๐๐.-  

๓๙. ชุดกามนี พรอมศีรษะ ธง ๑ ชุด ๔๐,๐๐๐.-  

๔๐. โจเปยว พรอมศีรษะ ๒ แบบ ดาบ ๒ เลม ๑ ชุด ๓๐,๐๐๐.-  

๔๑. ทหารจีน พรอมหมวก ๑ ชุด ๕,๐๐๐.-  

๔๒. อุศเรน พรอมหมวก ๑ ชุด ๒๕,๐๐๐.-  

๔๓. ทหารฝรั่ง พรอมหมวก ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  

๔๔. ชุดนางละเวง (ข่ีมา) พรอมอุปกรณ และ
หมวก 

๑ ชุด ๒๐,๐๐๐.-  

๔๕. ชุดนางละเวง (นั่งเมือง) พรอมเครื่องประดับ  ๑ ชุด ๒๕,๐๐๐.-  
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๔๖. ชุดทหารพมา ๑ ชุด ๓,๐๐๐.-  

๔๗. ชุดทหารมอญ ๑ ชุด ๓,๐๐๐.-  
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณราคาครุภัณฑเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย 
หมวดศิราภรณโขน-ละคร แบบเปดหนา 
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๑. มีปลายยอด  ชฎาหนาเงิน  มงกุฎหนาเงนิ   
พระอินทร  พระพรหม  พระอิศวร    
พระนารายณ    ยอดลาว    ยอดหงส  ยอด
นาค  ยอดบวช 

๑ ยอด ๑๕,๐๐๐.-  

 

 ปลายยอดตางๆ ลงรักปดทอง ๑๐๐%ประดับ
เพชรเทยีม พระอิศวร  พระพรหม นาค  ลาว  
บวช  หงส 

๑ ยอด ๕,๐๐๐.-  

๒. มงกุฎนาง (หนาเงิน) ๑ ยอด ๑๕,๐๐๐.-  

๓. รัดเกลายอด 

A  โลหะชุบเงนิ  ประดับเพชรเทียม 

B  ลงรักปดทอง ๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 

 

๑ ยอด 

๑ ยอด 

 

๑๕,๐๐๐.- 

๑๐,๐๐๐.- 

 

๔. รัดเกลาเปลว 

A  โลหะชุบเงนิ  ประดับเพชรเทียม 

B  ลงรักปดทอง ๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 

 

๑ ยอด 

๑ ยอด 

 

๑๕,๐๐๐.- 

๑๐,๐๐๐.- 

 

๕. ปนจุเหร็จเพชร (หนาเงนิ  และโลหะชุบทอง) ๑ ยอด ๑๒,๐๐๐.-  

๖. บันจุเหร็จ (ข้ีรัก ลงรัก ปดทอง) ๑ ยอด ๘,๐๐๐.-  

๗. กระบังหนา (หนาเงนิ) โลหะชุบเงนิ  ประดับ ๑ อัน ๑๒,๐๐๐.-  



ลําดับที ่ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนับ ราคา (๒๕๕๑) หมายเหต ุ

เพชรเทยีม 
๘. กระบังหนา (ข้ีรัก ปดทอง) 

นางยักษและนางกาํนัล 

๑ อัน ๖,๐๐๐.-  

๙. เกี้ยวยอด จอนห ู
A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม 
B ลงรักปดทอง  ประดับเพชรเทียม 

 

๑ อัน 

๑ อัน 

 

๑๐,๐๐๐.- 

๕,๐๐๐.- 

 

๑๐. มงกุฎครึ่งซีก 
A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม 
B ลงรักปดทอง  ประดับเพชรเทียม 

 

๑ อัน 

๑ อัน 

 

๔,๐๐๐.- 

๒,๐๐๐.- 

 

๑๑. เกี้ยวครึ่งซีก 
A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม 
B ลงรักปดทอง  ประดับเพชรเทียม 

 

๑ อัน 

๑ อัน 

 

๒,๐๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 

 

๑๒. เกี้ยวกลม 
A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม 
B ลงรักปดทอง  ประดับเพชรเทียม 

 

๑ อัน 

๑ อัน 

 

๓,๐๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 

 

๑๓. เกี้ยวกลมตุงติง้ 
A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม 
B ลงรักปดทอง  ประดับเพชรเทียม 

 

๑ อัน 

๑ อัน 

 

๓,๐๐๐.- 

๑,๒๐๐.- 

 

๑๔. เกี้ยวกลมกนกเปลว  
A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม 
B ลงรักปดทอง  ประดับเพชรเทียม 

 

๑ อัน 

๑ อัน 

 

๓,๐๐๐.- 

๑,๕๐๐.- 

 

๑๕. ศีรษะกวางทอง 
A โลหะชุบทอง ประดับเพชรเทียม 
B ลงรักปดทอง  ประดับเพชรเทียม 

 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๑๒,๐๐๐.- 

๙,๐๐๐.- 

 

๑๖. ศีรษะมาทรงเครื่อง 
ลงรักปดทอง  ประดับเพชรเทียม 

๑ ศีรษะ 

 

๘,๐๐๐.-  

๑๗. ศีรษะฤษีแดง 
A ปดทองคําแท   ลายเสนทอง 
B เขียนธรรมดา  ลายทอง 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๖,๐๐๐.- 

๔,๐๐๐.- 
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๑๘. ศีรษะนกยงู 
A กรอบโลหะ  ชุบเงนิ 
B ลงรักปดทองคําแท๑๐๐%ประดับเพชร

เทียม 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๘,๐๐๐.- 

๕,๐๐๐.- 

 

๑๙. ศีรษะแกวหนามา   
    ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม 
ศีรษะนางวฬิาร (แมว) 
    ลงรักปดทองประดับเพชรเทียม 

๑ ศีรษะ 

 

๑ ศีรษะ 

๗,๐๐๐.- 

 

๗,๐๐๐.- 

 

๒๐. เทริดพระ (ซัดชาตรี) 
A กรอบโลหะ ชุบเงิน  ประดับเพชรเทยีม 
B ลงรักปดทอง  ประดบัเพชรเทยีม 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๑๐,๐๐๐.- 

๗,๐๐๐.- 

 

๒๑. เทริดนาง (ซัดชาตรี) 
A กรอบโลหะ ชุบเงิน  ประดับเพชรเทยีม 
B ลงรักปดทอง  ประดบัเพชรเทยีม 
 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๑๐,๐๐๐.- 

๗,๐๐๐.- 

 

๒๒. ศีรษะแบบพอขุน 
A กรอบโลหะชุบเงินลงรักปดทองประดับเพชร
เทียม 
B ลงรักปดทองคาํแท ๑๐๐%ประดับเพชร
เทยีม 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๑๐,๐๐๐.- 

๖,๐๐๐.- 

 

๒๓. ศีรษะแบบขอม 
A กรอบโลหะชุบเงิน ลงรักปดทองประดับเพชร
เทียม 
B ลงรักปดทองคาํแท ๑๐๐%ประดับเพชร

เทยีม 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๑๐,๐๐๐.- 

๖,๐๐๐.- 

 

๒๔. ศีรษะมอญ 
A กรอบโลหะชุบเงิน ลงรักปดทองประดับเพชร
เทียม 
B ลงรักปดทองคาํแท ๑๐๐%ประดับเพชร
เทยีม 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๑๐,๐๐๐.- 

๖,๐๐๐.- 

 

๒๕. หมวกทรงประพาส  แบบปกดิ้น    



ลําดับที ่ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนับ ราคา (๒๕๕๑) หมายเหต ุ

A ยอดตุมเปนโลหะชุบเงนิ ประดับเพชรเทยีม 
B ยอดตุมเปนไมกลึง  ลงรักปดทองคาํแท 
๑๐๐% 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

๕,๐๐๐.- 

๓,๕๐๐.- 

๒๖. หมวกทรงประพาสแบบธรรมดา แถบดิ้นทอง 
A ยอดตุมเปนโลหะชุบเงนิ ประดับเพชรเทยีม 
B ยอดตุมเปนไมกลึง  ลงรักปดทองคาํแท 
๑๐๐%ประดับเพชรเทยีม  

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๓,๐๐๐.- 

๒,๕๐๐.- 

 

๒๗. พระมาลาเสาสูง และเสาสะเทิ้น 
A ปลายโลหะ ชุบทอง  ประดับเพชรเทยีม 
B ปลายยอดไมกลึง  ลงรักปดทองคาํแท 
๑๐๐%ประดับเพชรเทยีม  

 

๑ ศีรษะ 

 

๑ ศีรษะ 

 

๘,๐๐๐.- 

 

๖,๐๐๐.- 

 

๒๘. ศีรษะตาง ๆ ทีเ่ปดหนา 
 ศีรษะพญานาค(ตัวเอก)  พญาครุฑ(ตัวเอก) 
 ศีรษะระบํามา 
 ศีรษะชางเอราวัณ 
 ศีรษะราชสหี,มาลากรถ,ทรพี,ทรพา,นางกาส ี
        บริวารกาสร 
ศีรษะครุฑตัวรอง 
ศีรษะครุฑตัวรอง 
ศีรษะคนธรรพ,นาคตัวรอง,ฤษีธรรมดา, 
นกยงูตัว 
       รอง,นกกระจาบ, นกพิราบ, นกแขกเตา 
 ศีรษะลอมพอก 
ศีรษะพญานาค(ระเบง) 
ศีรษะนกยงู 
ศีรษะกากนาสูรและบริวารกา 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

  ๘,๐๐๐.- 

  ๕,๐๐๐.- 

  ๕,๐๐๐.- 

 

๓,๕๐๐.- 

๓,๕๐๐.- 

๓,๕๐๐.- 

 

๒,๐๐๐.- 

๒,๐๐๐.- 

๒,๐๐๐.- 

๒,๐๐๐.- 

๒,๐๐๐.- 

 

๒๙. ศิราภรณโขน – ละคร แบบเปดหนา 
ศีรษะเทพเจา 
      ลงรักปดทองคําเปลว๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 
ศีรษะยักษ มยีอด 
      ลงรักปดทองคําเปลว๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 

 

 

๑ ศีรษะ 

 

๑ ศีรษะ 

 

 

๑๘,๐๐๐.- 

 

๑๘,๐๐๐.- 
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ศีรษะลิง มยีอด 
      ลงรักปดทองคําเปลว๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 

 

๑ ศีรษะ 

 

๑๕,๐๐๐.- 

๓๐. ศีรษะทศกัณฐ  ยอด (หนาทองและหนาเขียว) 
       ลงรักปดทองคําเปลว๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 
           หนาทอง 
           หนาเขียว 

 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

 

๒๒,๐๐๐.- 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๓๑. ศีรษะสหัสสะเดชะ 
      ลงรักปดทองคําเปลว๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 

 

๑ ศีรษะ 

 

๒๒,๐๐๐.- 

 

๓๒. ศีรษะเทพเจายักษ ลิง(ศีรษะโลน) 
     ลงรักปดทองคําเปลว๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 

 

๑ ศีรษะ 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๓. ศีรษะกุมภกรรณ  หรือ มูลพลัม 
      ลงรักปดทองคําเปลว๑๐๐% ประดับเพชรเทียม 

 

๑ ศีรษะ 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๓๔. ศีรษะตางๆ ทีป่ดหนา  
     ศีรษะนกสดาย-ุนกสมัพาท ี
     ศีรษะเงาะ 
     ศีรษะชาง 
     ศีรษะเสือ -หม ี
     ศีรษะกระตาย-วัว-ควาย-ลิงปา 

 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

๑ ศีรษะ 

 

๖,๐๐๐.- 

๖,๐๐๐.- 

๒,๕๐๐.-

๒,๕๐๐.- 

๒,๕๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณราคาครุภัณฑเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย 
หมวดอุปกรณการแสดง 
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๑. อาวุธตาง ๆ ประเภท 

ตาว      

      เกรด A  อยางด ี

      เกรด B   พอใช 

 

 

๑ เลม 

๑ เลม 

 

 

๑,๕๐๐.- 

๘๐๐.- 

 

๒. หอก  

      เกรด A  อยางด ี

      เกรด B   พอใช 

 

๑ เลม 

๑ เลม 

 

๑,๕๐๐.- 

๘๐๐.- 

 

๓. งาว  

      เกรด A  อยางด ี

      เกรด B   พอใช 

 

๑ เลม 

๑ เลม 

 

๑,๕๐๐.- 

๘๐๐.- 

 

๔. ทวนไทย 

      เกรด A  อยางด ี

      เกรด B   พอใช   

 

๑ เลม 

๑ เลม 

 

๑,๕๐๐.- 

๘๐๐.- 

 

๕. ทวนจีน หรือกัน้หยั่น 

      เกรด A  อยางด ี

      เกรด B   พอใช 

 

๑ เลม 

๑ เลม 

 

๑,๕๐๐.- 

๘๐๐.- 

 

๖. โลห ด้ัง เขน  ๑ เลม ๒,๐๐๐.-  

๗. พระขรรค (ลิง) ๑ เลม ๓๕๐.-  

๘. กระบองยกัษ ๑ เลม ๗๐๐.-  

๙. ขอสับชาง ๑ เลม ๑,๘๐๐.-  

๑๐. เกาทัณฑ ๑ เลม ๑,๕๐๐.-  

๑๑. ดาบเหล็ก ๑ เลม ๔๐๐.-  

๑๒. ดาบเหล็กแบบมีฝก ๑ เลม ๑,๘๐๐๐.-  

๑๓. ดาบหวาย ๑ เลม ๗๐๐.-  

๑๔. ดาบจีน ๑ เลม ๗๐๐.-  

๑๕. กระบี่ ๑ เลม ๗๐๐.-  

๑๖. พระขรรค (พระ) ๑ เลม ๘๐๐.-  

๑๗. คันศรหวาย ๑ เลม ๗๐๐.-  

๑๘. ลูกศรโลหะ ๑ เลม ๕๐๐.-  
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๑๙. ลูกศรหวาย ๑ เลม ๑๐๐.-  

๒๐. กริชทองเหลือง ๑ เลม ๕,๐๐๐.-  

๒๑. วชิระโลหะ (ทองเหลือง) ๑ เลม ๕,๐๐๐.-  

๒๒. พลองประดับ กระจก ๑ เลม ๕,๐๐๐.-  

๒๓. พลองประดับเพชรเทยีม ๑ เลม ๓,๕๐๐.-  

๒๔. จักรประดับกระจก ๑ เลม ๕,๐๐๐.-  

๒๕. ไมเทาฤษีแดง ๑ อัน ๑,๕๐๐.-  

๒๖. ตรีศูลทองเหลอืง ๑ หนวย ๕,๐๐๐.-  

๒๗. หอก (แบบปดทองประดับเพชร) 

พระขรรคโลหะ (แบบปดลาย) 

๑ หนวย 
๑ หนวย 

๓,๐๐๐.- 

๓,๐๐๐.- 

 

๒๘. ดาบกระจก ๑ หนวย ๒,๐๐๐.-  

๒๙. พลองไม  

ไมส้ัน 

๑ อัน 

๒ อัน 

๗๐๐.- 

๑,๕๐๐.- 

 

๓๐. ขวานประดับกระจก ๑ หนวย ๒,๕๐๐.-  

๓๑. ดาบไทยฝกทองโลหะ/เพชรเทยีม ๑ หนวย ๗,๐๐๐.-  

๓๒. ดาบพมาฝกทอง ปลอกประดับเพชรเทยีม ๑ หนวย ๗,๐๐๐.-  

๓๓. ดาบจีน ฝกทองประดับเพชรเทียม ๑ หนวย ๗,๐๐๐.-  

๓๔. ดาบมอญ ฝกทองประดับเพชรเทียม ๑ หนวย ๗,๐๐๐.-  

๓๕. กริชไม ๑ หนวย ๓๕๐.-  

๓๖. ตรีศูลโลหะดามไมกลึง ติดกนก(พระอิศวร) 

ตรี โลหะดามไมกลึง ไมมีลาย (หนุมาน) 

๑ หนวย 
๑ หนวย 

๒,๐๐๐.- 

๑,๐๐๐.- 

 

๓๗. คฑาประดับกระจก ๑ หนวย ๓,๐๐๐.-  

๓๘. กระบอกศร (ตีลาย) ๑ หนวย ๒,๐๐๐.-  

๓๙. โคมบัว ๑ คู ๑,๐๐๐.-  

๔๐. โคมญวน ๑ คู ๑,๐๐๐.-  

๔๑. โคมแกว (แบบหอยแขวน) ๑ คู ๑,๕๐๐.-  

๔๒. พัดวิชน ี ๑ อัน ๗๐๐.-  
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๔๓. แกวเมขลา ๑ หนวย ๒๐๐.-  

๔๔. ฉากลับแล (ลายไทยฉลุ) ๑ หนวย ๑๕,๐๐๐.-  

๔๕. หมอนขวาน  (ปกดิ้นนูนดานหนา) ๑ ใบ ๗,๐๐๐.-  

๔๖. อุบะ ดอกไมทดั ๑ ชุด ๒๐๐.-  

๔๗. ธงนาํทัพ ยักษ ลิง จีน พมา ลาว ไทย หรือ 

ชาติอ่ืน ๆ ที่เปนแบบเขียนลาย 

๑ หนวย ๒,๕๐๐.-  

๔๘. ธงนาํทัพ ยักษ ลิง จีน พมา ไทย ลาว หรือ

ชาติอ่ืน ๆ ที่เปนแบบปกลวดลาย 

๑ หนวย ๖,๐๐๐.-  

๔๙. ราชรถ ขนาดใหญปดทอง คําเปลว ๑๐๐% 

พรอมธงหนารถ 

๑ ชุด ๔๕๐,๐๐๐.-  

๕๐. ราชรถ ปดทองคําเปลว ๑๐๐%  

พรอมธงหนารถ 

๑ ชุด ๓๕๐,๐๐๐.-  

๕๑. ราชรถแบบเขียนลาย ทาสีบรอนซทอง 

พรอมธงนําหนารถ 

๑ ชุด ๗๐,๐๐๐.-  

๕๒. ราชรถเรซิ่นทาสีบรอนซทอง 

พรอมธงนําหนารถ 

๑ ชุด ๑๐๐,๐๐๐.-  

๕๓. เสลี่ยงพรอมขารอง ๑ ชุด ๓๐,๐๐๐.-  

๕๔. โรงพิธพีรอมหลังคาและฉัตร  

แดง ดํา เขยีว ขาว 

๑ ชุด ๓๕,๐๐๐.-  

๕๕. เตียงทองใหญแกะลายปดทองคําเปลว ๑๐๐% 

 ไมสักจริง 

๑ หนวย ๑๐๐,๐๐๐.-  

๕๖. เตียงทองเล็กแกะลายปดทองคําเปลว ๑๐๐% 

ไมสักจริง 

๑ หนวย ๗๐,๐๐๐.-  

๕๗. เตียงแดงใหญ ไมสักจริง ๑ หนวย ๒๐,๐๐๐.-  

๕๘. เตียงแดงเล็ก ไมสักจริง ๑ หนวย ๘,๐๐๐.-  

๕๙. ต่ังวางเครื่องราชูปโภค ๑ คู ไมสักลงรักปดทอง ๑ คู ๖,๐๐๐.-  

๖๐. มาแผงพรอมแส ๑ หนวย ๒,๐๐๐.-  

๖๑. กลดสีตาง ๆ ๑ หนวย ๒,๐๐๐.-  
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๖๒. เครื่องราชูปโภคกะไหลทอง กาน้าํ จานรอง 

คนโท ๒ กระแจะ ๓ พานรอง ขาสงิห   

        คันฉอง  พานพระศร ี

๑ ชุด ๓๕,๐๐๐.-  

๖๓. กลองยาวพรอมกระโปรง ๑ หนวย ๒,๒๐๐.-  

๖๔. ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหมง ๑ ชุด ๔,๕๐๐.-  

๖๕. สังวาลพญานาค ยาว ๑.๓๕ เมตร และรัด

ตนแขน (สําหรับพระอิศวร) 

๑ ชุด ๒๕,๐๐๐.-  

๖๖. วอ  พรอมขารอง ๑ ชุด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมาณราคาครุภัณฑเครื่องแตงกายนาฏศิลปไทย 

หมวดเบ็ดเตล็ด 
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๑. 
ชุดระบําโบราณคดี 
ชุดระบําทวาราวดี  
    กระบงักรอบหนาโลหะชบุเงิน  
เครื่องประดับโลหะชุบทอง  ประดับเพชร
เทียม 

 

๑ ชุด 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๒. ชุดระบําศรีวิชยั  
    กระบงัหนาลงรักปดทอง ๑๐๐% ประดับ
เพชรเทยีม  เครื่องประดับลงรักปดทอง
ประดับเพชรเทียม 

๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  

๓. ชุดระบําลพบรีุ 
     ตัวเอก   ศีรษะลงรักปดทอง ๑๐๐% 
ประดับเพชรเทียม เครื่องประดับลงรักปดทอง
ประดับเพชรเทียม 
    ตัวรอง  ศีรษะลงรักปดทอง ๑๐๐% 
ประดับเพชรเทียม เครื่องประดับลงรักปดทอง
ประดับเพชรเทียม 

 

๑ ชุด 

 

 

๑ ชุด 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

๑๓,๐๐๐.- 

 

๔. ชุดระบําเชียงแสน 
    ศีรษะโลหะชุบเงิน  ประดับเพชรเทยีม  
เครื่องประดับโลหะชุบเงนิ  ประดับเพชรเทียม 

๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  

๕. ชุดระบําสุโขทยั 
     ตัวเอก   ศีรษะลงรักปดทอง ๑๐๐% 
ประดับเพชรเทียม เครื่องประดับโลหะชุบทอง
ประดับเพชรเทียม 
    ตัวรอง  ศีรษะโลหะชุบทอง ประดับเพชร
เทียม เครื่องประดับโลหะชุบทอง ประดับ
เพชรเทยีม 

 

๑ ชุด 

 

 

๑ ชุด 

 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

๑๓,๐๐๐.- 

 

๖. ชุดศรีชยสิงห  
     ตัวเอก   ศีรษะลงรักปดทอง ๑๐๐% 
ประดับเพชรเทียม เครื่องประดับลงรักปดทอง

 

๑ ชุด 

 

 

๒๕,๐๐๐.- 
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ประดับเพชรเทียม 
    ตัวรอง  ศีรษะลงรักปดทอง ประดับเพชร
เทียม เครื่องประดับลงรักปดทองประดับเพชรเทียม 
 

 

๑ ชุด 

 

๑๐,๐๐๐.- 

๗. ชุดพนมรุง 
  ศีรษะ-เครื่องประดับ เลื่อมลูกปดพรอม
อุปกรณ 

 

๑ ชุด 
 

๑๕,๐๐๐.- 

 

 

๘. 
ชุดการละเลนของหลวง 
    ชุดระเบง, โมงคลุม, กุลาตีไม พรอมศีรษะ
และอุปกรณ 

 

๑ ชุด 
 

๕,๐๐๐.- 

 

 

๙. 
ชุดระบําตาง ๆ 
ชุดระบํานพรัตนและเบญจรัตน 
    A  ผาไหมแท 
    B   ผาโพลีเอสเตอร 

 

 

๑ ชุด 

๑ ชุด 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๑๐. ชุดระบํากวาง พรอมเครื่องประดับและศีรษะ ๑ ชุด ๗,๐๐๐.-  

๑๑. ชุดระบําไก  พรอมเครื่องประดับและศีรษะ ๑ ชุด ๗,๐๐๐.-  

๑๒. ชุดระบํานกสามหมู พรอมเครื่องประดับและ
ศีรษะ 

๑ ชุด ๗,๐๐๐.-  

๑๓. ชุดระบําผีเสื้อ    พรอมเครื่องประดับและศีรษะ ๑ ชุด ๗,๐๐๐.-  

๑๔. ชุดระบํานกยูง  
      ตัวเอก  พรอมเครื่องประดับและศีรษะ 
      ตัวรอง  พรอมเครื่องประดับและศีรษะ 

 

๑ ชุด 
๑ ชุด 

 

๔๕,๐๐๐.- 

๗,๐๐๐.- 

 

๑๕. ชุดระบําพญานาค(หญงิ)พรอมเครื่องประดับ
และศีรษะ 

๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  

๑๖. ชุดระบํานางไม พรอมเครื่องประดับโลหะชบุ
เงิน  ประดับเพชรเทยีม 

๑ ชุด ๑๓,๐๐๐.-  

๑๗. ชุดระบําชุมนมุเผาไทย 
    ไทยกลาง  พรอมเครื่องประดับ 
    ไทยลานนา  พรอมเครื่องประดับ 
    ไทยใหญ  พรอมเครื่องประดับ 
    ไทยลานชาง  พรอมเครื่องประดับ 

 

๑ ชุด 

๑ ชุด 
๑ ชุด 
๑ ชุด 

 

๑๕,๐๐๐.- 

๑๐,๐๐๐.- 

๕,๐๐๐.- 

๕,๐๐๐.- 
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    สิบสองจุไท  พรอมเครื่องประดับ 
    ไทยอาหม  สาหรีแท  พรอมเครื่องประดับ 

๑ ชุด 
๑ ชุด 

๕,๐๐๐.- 

๑๐,๐๐๐.- 

๑๘. ชุดระบํากุญชรเกษม (ชาง ๑๐ ตระกูล)  
พรอมเครื่องประดับ  และศีรษะ  
 

๑ ชุด ๒๕,๐๐๐.-  

 

๑๙. 
ชุดฟอนตางๆ 
ชุดฟอนลาวดวงเดือน (ชาย – หญิง) 
   ชาย  A ผาไหมแท  พรอมเครื่องประดับ 
           B ผาตาโกง พรอมเครื่องประดับ 
   หญิง A ผาไหมแทมเีชิง  พรอม
เครื่องประดับ 
           B ผาโพลีเอสเตอร พรอม
เครื่องประดับ 

 
 

๑ ชุด 
๑ ชุด 
๑ ชุด 
๑ ชุด 

 
 

๑๕,๐๐๐.- 

๘,๐๐๐.- 

๒๐,๐๐๐.- 

๑๐,๐๐๐.- 

 

๒๐. ชุดฟอนแพน (ชาย – หญงิ) 
   ชาย  เครื่องพระแขนสั้น พรอม
เครื่องประดับ 
   หญิง A ผาไหมแทมเีชิง พรอม
เครื่องประดับ 

 

๑ ชุด 
 

๓๐,๐๐๐.- 

๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๑. ชุดผูประกาศ(หญิง)  
    ผาไหมแท  พรอมเครื่องประดับ 

๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  

๒๒. ชุดนางใน 
    A  แบบผายก  สไบฉลุ  
    B  แบบผาโขมพัสตรแท  สไบตาดทอง 

 

๑ ชุด 
๑ ชุด 

 

๑๕,๐๐๐.- 

๑๓,๐๐๐.- 

 

 

๒๓. 

ชุดไทยพระราชนิยม 

ชุดไทยเรือนตน  พรอมเครื่องประดับ 

 

๑ ชุด 
 

๑๕,๐๐๐.- 

 

๒๔. ชุดไทยจิตรลดา พรอมเครื่องประดับ ๑ ชุด ๑๒,๐๐๐.-  

๒๕. ชุดไทยอัมรินทร  พรอมเครื่องประดับ ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  

๒๖.. ชุดไทยบรมพมิาน  พรอมเครื่องประดับ ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  

๒๗ ชุดไทยจักรี  พรอมเครื่องประดับ ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  

๒๘. ชุดไทยดุสิต  พรอมเครื่องประดับ ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  

๒๙. ชุดไทยจักรพรรดิ  พรอมเครือ่งประดับ ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  



ลําดับที ่ ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ หนวยนับ ราคา (๒๕๕๑) หมายเหต ุ

๓๐. ชุดไทยศิวาลยั  พรอมเครื่องประดับ ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  

๓๑. ชุดไทยรัชกาลที่ ๕ – ๖  พรอมเครื่องประดับ ๑ ชุด ๑๐,๐๐๐.-  

๓๒. ชุดไทยรัชกาลที่ ๗  พรอมเครื่องประดับ ๑ ชุด ๑๐,๐๐๐.-  

 

๓๓. 
ชุดนานาชาต ิ
ชุดแขกชาย  

 

๑ ชุด 
 

๗,๐๐๐.- 

 

๓๔. ชุดแขกสาหรี หญิง ๑ ชุด ๑๐,๐๐๐.-  

๓๕. ชุดแตงแบบชาวอาหรับ อาบูหะซนั(หญงิ) ๑ ชุด ๑๐,๐๐๐.-  

๓๖. ชุดแตงกายแบบชวา ชาย-หญิง ๑ ชุด ๑๕,๐๐๐.-  
 

 

 
 


