
รอบตารางการแสดงและกิจกรรมเวิร์คช็อป 
 

31 ตุลาคม 2562 

เวลา การแสดง  เวลา Workshop การสาธิต 

15.00 การแสดงหุ่นสายจาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา 

ชดุ ระบําหุ่นสายแบบดัง้เดิม     

13.00 ทําหุ่นสายสนุขัชิวาวา โดย ประเทศไทย 

(รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

 

16.00 พิธีเปิดงาน การแสดงหุ่นนานาชาต ิณ สยาม

พารากอน 

13.30 - ฝึกการตอกตวัหนงัหุ่น โดย ประเทศมาเลเซีย 

  (รับได้ไมเ่กิน 10 คน) 

- ทําของท่ีระลกึ หนงัใหญ่จ๋ิว และพวงกญุแจหนงัววั 

โดย ประเทศไทย(รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

สาธิตการแสดงหุ่นเงา โดย 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

17.00 การแสดงหุ่นร่วมสมยัจาก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เร่ือง เสียงเพรียก

จากบ้าน  

15.30 ทําหุ่นชกัสาย โดย ประเทศไทย    

(รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

 

19.00 การแสดงหุ่น Joruri จาก ญ่ีปุ่ น 

- ระบํา SANBASO DANCE (NININ 

SANBANSO) 

- OSHICHI โอชิชิ สาวผู้บชูารัก  

16.30 ทําหุ่นมือ โดย สหรัฐอเมริกา 

(รับได้ไมเ่กิน 15 คน) 

 

  17.30 หุ่นมือและฝึกการพากย์แบบไมเ่ปิดปาก โดย 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   (รับได้ไมเ่กิน 10 คน) 

 

 

 



1 พฤศจกิายน 2562 

เวลา การแสดง  เวลา Workshop การสาธิต 

13.00 การแสดงหนงัใหญ่จาก ประเทศไทย 

ชดุ รามเกียรติ ์ตอน ยกรบ 

ชดุ พระอภยัมณี ตอน นางผีเสือ้สมทุร 

13.30 ทําหุ่นจากของใช้ประจําวนั โดย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  (รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

 

14.00 การแสดงหุ่นเงาจาก มาเลเซีย 

เร่ือง สตาร์วอร์ส 

14.00  หุ่นโลหะแต้จ๋ิวและการชกัเชิด โดย 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

15.00 การแสดงหนงัตะลงุจาก ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

เร่ือง ชาวนากบันายอําเภอ 

14.30 ทําหุ่นสายท่ีระลกึและการฝึกเชิด โดย 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  (รับได้ไมเ่กิน 20 

คน) 
 

17.00 การแสดงหุ่นสายและการเชิดหุน่แบบไมเ่ปิดปาก 

จาก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ชดุ Telentadong Pinoy Papetirs 

15.30 ทําหุ่นหนอนและหนอนผีเสือ้อย่างง่าย โดย 

นิวซีแลนด ์  (รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

การชกัเชิดหุ่น JORURI โดย ญ่ีปุ่ น 

19.00 การแสดงหุ่นบนโต๊ะจาก สาธารณรัฐเกาหลี 

เร่ือง ซุปถัว่แดงของคณุย่า 

16.30 ทําหุ่นสาย Kathputli และการฝึกเชิด โดย 

สาธารณรัฐอินเดีย   (รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

 

  17.30 ทําหุ่นมือ โดย สหรัฐอเมริกา 

(รับได้ไมเ่กิน 15 คน) 

การพดูคยุแลกเปล่ียน โดย สาธารณรัฐ

สงัคมนิยมเวียดนาม 

 

 



2 พฤศจกิายน 2562 

เวลา การแสดง  เวลา Workshop การสาธิต 

13.00 การแสดงจาก นิวซีแลนด ์

เร่ือง เพนกวินกบัมนษุย์หิมะ 

13.00 ทําหุ่นสายสนุขัชิวาวา โดย ประเทศไทย 

(รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

 

14.00 การแสดงหุ่นเงาจาก มาเลเซีย 

เร่ือง สตาร์วอร์ส 

13.30 ทําหุ่นจากของใช้ประจําวนั โดย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  (รับได้ไมเ่กิน 20 

คน) 

 

15.00 การแสดงหุ่นสายและการเชิดหุน่แบบไมเ่ปิด

ปาก  

จาก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ชดุ Telentadong Pinoy Papetirs 

14.30 ทําหุ่นสายท่ีระลกึและการฝึกเชิด โดย 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

(รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

หุ่นโลหะแต้จ๋ิวและการชกัเชิด โดย สาธารณรัฐ

สิงคโปร์ 

17.00 การแสดงหุ่นมือจาก สหรัฐอเมริกา 

เร่ือง สนุขัจิง้จอกหางด้วน 

15.30 ทําหุ่น HANJI จากกระดาษ โดย สาธารณรัฐ

เกาหลี 

(รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

การชกัเชิดหุ่น JORURI โดย ญ่ีปุ่ น 

19.00 การแสดงหุ่นมนษุย์และหุ่นสายราชสถานดัง้เดิม

จาก สาธารณรัฐอินเดยี 

16.30 ทําหุ่นหนอนและหนอนผีเสือ้อย่างง่าย โดย 

นิวซีแลนด ์  (รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

 

19.30 การแสดงหนงัใหญ่จาก ประเทศไทย 

ชดุ รามเกียรติ ์ตอน ยกรบ 

ชดุ พระอภยัมณี ตอน นางผีเสือ้สมทุร 

17.30  การพดูคยุแลกเปล่ียน โดย สาธารณรัฐสงัคม

นิยมเวียดนาม 

 



3 พฤศจกิายน 2562 

เวลา การแสดง  เวลา Workshop การสาธิต 

13.00 การแสดงจาก นิวซีแลนด ์

ชดุ จิตรกรภาพเหมือน 

13.00 ทําหุ่นสายสนุขัชิวาวา โดย ประเทศไทย 

ทําหุ่นชกัสาย โดย ประเทศไทย    

(รับได้อย่างละไมเ่กิน 20 คน) 

 

14.00 การแสดงหุ่นมือจาก สหรัฐอเมริกา 

เร่ือง สนุขัจิง้จอกหางด้วน 

14.30 ฝึกการตอกตวัหนงัหุน่ โดย ประเทศมาเลเซีย 

(รับได้ไมเ่กิน 10 คน) 

 

15.00 การแสดงหุ่นมือจาก สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

เร่ือง การผจญภยัของพระถงัซมัจัง๋ ตอน ปีศาจ

แมงมมุ 

15.30 ทําหุ่น HANJI จากกระดาษ โดย สาธารณรัฐเกาหลี 

(รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

 

17.00 การแสดงหุ่นสายจาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา 

ชดุ ระบําหุ่นแบบดัง้เดิม     

16.30 ทําหุ่นสาย Kathputli และการฝึกเชิด โดย 

สาธารณรัฐอินเดีย (รับได้ไมเ่กิน 20 คน) 

 

19.00 การแสดงหุ่นร่วมสมยัจาก สาธารณรัฐสงัคม

นิยมเวียดนาม ชดุ จิตวิญญาณชาวเวียดนาม 

17.30 หุ่นมือและฝึกการพากย์แบบไมเ่ปิดปาก โดย 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   (รับได้ไมเ่กิน 10 คน) 

สาธิตการแสดงหุ่นเงา โดย ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 

 


