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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั-งนี- มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการในการแสดงหุ่ นละครเล็ก คณะ
อักษรา หุ่นละครเล็ก โรงละครอักษรา บริ ษทั คิงส์ เพาเวอร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัดและเพือวิเคราะห์ปัจจัย
ทีมีผลต่อการปรับปรุ งและเปลี ยนแปลงรู ปแบบและองค์ประกอบการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก
โรงละครอักษรา ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ เอกสาร วรรณกรรมตําราบทความและงานวิจยั ที
เกียวข้อง การสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารจัดการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก แบ่งออกได้เป็ น 2 ระยะ
คือ ระยะที 1 ช่วงเวลาตั-งการเปิ ดโรงละครอักษรา จนถึง พ.ศ. 2554 และ ระยะที 2 ช่วงเวลาตั-งแต่ พ.ศ. 2555
จนถึ งปั จจุบนั มีการบริ หารจัดการการแสดงแตกต่างกัน คือ ด้านรู ปแบบการแสดง ระยะที 1 มีรูปแบบการ
แสดงครบองค์ป ระกอบการแสดง ส่ วนระยะที 2 เป็ นการแสดงโชว์ใ นภัต ตาคารรามายณะและด้า น
องค์ประกอบการแสดง การบริ หารจัดการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละคร มี การพัฒนารู ปแบบการแสดง
ตลอดจนการปรั บเปลี ยนรู ปแบบการแสดง อย่างต่อเนื อง ปั จจัยที มี ผลต่อพัฒนาการและการปรั บเปลี ยน
รู ปแบบและองค์ประกอบการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก คือ 1) ด้านนโยบายผูบ้ ริ หาร 2) ด้านความ
ต้องการของผูช้ ม และ 3) ด้านสถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม จากปั จจัยทั-ง 3 ด้านนี- ล้วนส่ งผลกระทบ
ต่อการเปลียนแปลง ปรับปรุ ง และพัฒนาของการบริ หารจัดการการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก ทั-ง
ด้านรู ปแบบการแสดงและองค์ประกอบการแสดง
คําสํ าคัญ : การศึกษารู ปแบบและการบริ หารจัดการแสดงของคณะอักษราหุ่นละครเล็ก
Abstract
The purpose of this research was to study the work history, the performance elements, the
dancing process and the show procedure of Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn)’s Khun Paan Fun Maan
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by documentary evidences, interviews and observes including Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn)’s
dancing transformation.
The findings were as follows: Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn) began his study in Thai
Dancing School in the role of the male protagonist and acted as the first Pra Luck, in Khon Ramayana at
Silpakorn Theater in the year 2500. Kru Udom Kulametpon(Angsuthorn) was transferred the dancing
process and Khun Paan’s role in Khun Paan Fun Maan from Kru Lamul Yamakub and Kru Chaleuy
Sukhawanich. The first performance was taken place at Bansomdejchaopraya Teacher’s College in the
year 2523. The elements were the male protagonists in the Baab Yeun Kreung Baow Dress with the
significant sword by Pee Paad Thai musical instruments. The major of the performance was interpreted
through the writing, from the head to feet moving regarding Kan Kodkeaw, Klomnaah, Eang Sisa, Jeeb,
Muan Meujeeb, Klai Meujeeb, Klay Meu, Klom Laai, Mun Toi, Kradood, Yon Toi, Yoh Toi, Kleaw
Khang, Thon Taow, Tad Toaw, and Se-pa dancing interpretation. As the performance aspect was counted
on Lakorn Punthang, the familiar Thai Se-pa until now.
Keywords : The study of Form and Management of the Aksra Puppet Show
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งด้า นวัฒ นธรรมมายาวนาน โดยเฉพาะด้า น
ศิลปะการแสดง จะเห็นได้จากมีการ แสดงโขน ละคร การละเล่น มหรสพต่าง ๆ ในงานพระราชพิธีและงาน
พิธีกรรมทัวทั-งภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี-คนไทยมักนิ ยมดูการแสดงเหล่านี- เพือเป็ นเครื องบันเทิง
ใจตามรสนิ ยมอีกด้วย ศิ ลปะการแสดงในทุกประเภทมุ่งเน้นเพือให้ความบันเทิงแก่ผูช้ ม มีนักแสดง ทีจะ
ถ่ายทอด เรื องราว อารมณ์ ความรู ้ สึกของตัวละคร ตามที นักประพันธ์ ได้สร้ างสรรค์บทละครดังกล่ าวไว้
นักแสดงอาจจะเป็ นคนทีได้รับบทบาทตามบทละครหรื อ อาจเป็ นการแสดงทีใช้ หุ่ น หรื อรู ปจําลองในการ
แสดงก็ได้ เช่น หนังใหญ่ หนังตะลุง หุ่นกระบอก หุ่นหลวง หุ่นละครเล็ก เป็ นต้น
การแสดงหุ่ น คือมหรสพชนิ ดหนึ งของไทยทีใช้รูปจําลองเหมือนคนและสัตว์หรื อใช้ตุ๊กตาบังคับ
ด้วยเชือกสําหรับเชิดให้เคลือนไหวไปตามท่าทางทีต้องการ การสร้างหุ่ นไทย 1 ตัว จะรวมเอาศิลปะงานช่าง
หลายแขนงเข้าด้วยกันจนเกิ ดเป็ นตัวหุ่ นทีงดงาม สามารถแบ่งประเภทตามวิธีการแสดง ได้แก่หุ่นซึ งบังคับ
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ด้วยสายเชือกจากด้านบน หุ่ นบังคับด้วยมือ หุ่ นบังคับด้วยก้านไม้และสายโยงใย และหุ่ นหนัง (วดี กัณหทัต
และชัยณรงค์ ชวนะชิ ต อ้างถึงในธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริ ฐ, 2554,หน้า 1) หรื อหากจะแยกตามลักษณะ
ของหุ่ น สามารถแยกได้ 4 ประเภท ได้แก่ หุ่ นหลวงหรื อหุ่ นใหญ่ หุ่ นเล็กหรื อหุ่ นวังหน้า (หุ่ นไทย-หุ่ นจีน)
หุ่ นกระบอก และหุ่ นละครเล็ก ศิลปะการแสดงหุ่ นแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันทีลักษณะของตัวหุ่ น
รู ปแบบและวิธีการแสดงซึ งหุ่ นละครเล็กเป็ นการแสดงหุ่ นทีมีความน่ าสนใจ และมีความแตกต่างจากหุ่ น
ชนิ ดอืน คื อ มีลกั ษณะเทคนิ คการเชิ ดหุ่ นที ต้องใช้ผูเ้ ชิ ด จํานวน 3 คน ต่อหุ่ น 1 ตัว ผสานท่วงท่าทางด้าน
นาฏศิลป์ ระหว่างผูเ้ ชิดกับตัวหุ่นเสมือนว่าหุ่นมีชีวติ จริ ง ดังที สน สี มาตรัง และคณะได้กล่าวไว้ ดังนี“หุ่ นละครเล็ก” เป็ นศิ ลปะการแสดงที ผสานศิ ลปะหลายแขนง ได้แก่ หัตศิ ลป์ หรื อ การสร้ าง
องค์ประกอบของหุ่น ประณี ตศิลป์ ในการสร้างเครื องแต่งกาย นาฏศิลป์ หรื อการใช้ลีลาการเชิด
คีตศิลป์ หรื อดนตรี มัณฑนศิลป์ หรื อการจัดฉาก รวมทั-งวรรณกรรมเรื องเอกได้แก่ รามเกียรติr พระอภัยมณี
และราชาธิ ราช เป็ นต้น เรื องราวของหุ่นละครเล็ก จึงเปี ยมไปด้วยชีวติ ชีวา ทั-งในมิติของศิลปะความคิด จิตใจ
ของผูส้ ร้ างงาน นับจากเริ มประกอบตัวหุ่ นจนเมือตัวหุ่ นโลดเต้น ด้วยลี ลาอันประสานสอดคล้องกันของ
คณะผูเ้ ชิ ดซึ งล้วนแต่ เป็ นคนรุ่ นใหม่ที ยัง มี จิตใจรั ก ที จะอนุ รัก ษ์ม รดกทางภูมิ ปัญญาของบรรพบุ รุษไทย
ท่ามกลางโลกทีแปรเปลียนไปในปั จจุบนั (สน สี มาตรัง, เยาวนุ ช เวศร์ ภาดา และพัชรี ศกศวัต, 2550 หน้า
41)
หุ่นละครเล็ก ถือกําเนิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที 6 โดย ครู แกร
ศัพทวนิชได้สร้างหุ่นจากการเลียนแบบหุ่นหลวง เริ มแรกยังไม่มีชือเรี ยกแน่นอน ต่อมาเมือได้จดั แสดงถวาย
กรมหลวงไชยศรี สุรเดช (พระองค์เจ้าชายจิรประวัติวรเวช พระโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู)่ จึงทรงตั-งนามให้วา่ “ละครเล็ก” จึงได้ใช้ชือว่า “หุ่ นละครเล็ก” ต่อมาจนถึงปั จจุบนั แต่ชาวบ้านทัวไป
เรี ยกว่า “หุ่ นครู แกร” (นงนุ ช ไพรบูลย์กิจ อ้างถึ งในเอกสารประกอบหลักสู ตรสาระการเรี ยนรู ้ ทอ้ งถิ น
ศิลปะการแสดงพื-นบ้าน กระทรวงวัฒนธรรม, 2550, หน้า 15) หุ่ นละครเล็กทีครู แกรสร้างขึ-นนั-น มีลกั ษณะ
คล้ายอย่างหุ่ นหลวงและ หุ่ นไทยของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ คือมีลกั ษณะเป็ นหุ่ นเต็มตัวมีแขนมีขา
เหมือนอย่างตัวละครในโขนละครจริ งๆ เพียงแต่กลไกภายในหุ่ นครู แกรนั-นน้อยกว่าหุ่ นหลวง หุ่ นตัวแรกที
ครู แกร สร้างขึ-น คือ หุ่นตัวพระ และเมือได้สร้างครบโรงจึงออกแสดงให้เจ้านายวังวรดิศทอดพระเนตรเป็ น
ครั-งแรกโดยแสดงเรื องพระอภัยมณี (ผกามาศ จิรจารุ ภทั ร, 2550: 39) หลังจากทีครู แกร ศัพทวนิ ชได้เสี ยชี วิต
ลง ก็ไม่มีผูส้ ื บทอดการแสดงหุ่ นละครเล็ก มีเพียง นางหยิบ ศัพทวนิ ช เป็ นผูด้ ูแลหุ่ นทียังคงเหลื ออยู่ และ
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ต่อมาจึงได้มอบให้ นายสาคร ยังเขียวสด ผูเ้ ป็ นลูกศิษย์ของครู แกร ดูแลหุ่ นต่อไป แต่นายสาคร ก็มิได้นาํ หุ่ น
ละครเล็กออกแสดง ด้วยอาจ เกรงกลัวต่อคําสาปแช่งของครู
ต่อมาเมือ พ.ศ.2528 การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย ได้ติดต่อให้นายสาครไปแสดงการสาธิ ตการ
ทําหัวโขนทีสวนอัมพร และได้สนใจในหุ่ นละครเล็กทีนายสาครได้ทาํ ไว้บูชา จึงได้ขอให้ นายสาครจัดทํา
หุ่นละครเล็กขึ-นและเปิ ดทําการแสดงอีกครั-งหนึงหลังจาก สู ญหายไปกว่า 50 ปี นายสาคร ยังเขียวสด จึงได้
ตัดสิ นใจทําหุ่นขึ-นมาอีกชุดหนึง ซึ งหุ่ นละครเล็กชุ ดใหม่น- ี มีกลไกแตกต่างไปจากหุ่ นชุ ดของครู แกร คือ หุ่ น
สามารถพยักหน้าได้ และทีนิ-วได้ปรับกลไกเชื อกให้นิ-วสามารถขยับได้มากขึ-น แต่ยงั คงการเชิ ดโดยใช้ผเู ้ ชิ ด
3 คนต่อหุ่ น 1 ตัว นายสาครได้ทาํ การฝึ กการเชิ ดหุ่ นละครเล็กให้กบั บุตรทั-ง 9 คน ดังนั-นจึงถือได้วา่ บุตรทั-ง
9 คนนี-เป็ นนักเชิดหุ่นละครเล็กของคณะสาครนาฏศิลป์ ชุ ดแรกและได้ดาํ เนิ นการแสดงหุ่ นละครเล็กเรื อยมา
จนกระทังต่อมาเมือ บริ ษทั คิงเพาเวอร์ ได้เล็งเห็ นความสําคัญของศิลปะการแสดงหุ่ นละครเล็ก จึงได้เชิ ญ
ครู สาคร ยังเขียวสด มาร่ วมเป็ นทีปรึ กษาในการจัดตั-งคณะหุ่ นละครเล็ก โดยใช้ชือว่า คณะอักษราหุ่ นละคร
เล็ก เพือจัดแสดงในโรงละครอักษรา ซึ งเป็ นโรงละครระดับสากล ขนาดกลาง จํานวน 600 ทีนังในรู ปเกือก
ม้า ภายใต้การผสมผสานศิลปะการตกแต่งการศิลปะในยุคบาโรคทีสร้างความรู ้สึกถึงอัครสถานแห่ งสุ นทรี ย ์
และความวิจิตรด้วยลวดลายอันอ่อนช้อยจากสถาปั ตยกรรมและศิลปะแบบไทย พร้ อมด้วยคุ ณสมบัติดา้ น
เทคนิ ค ฉากและเวที ข องโรงละครชั-น นํา เป็ นสื อกลางของการเผยแพร่ แ ละแสดงศิ ล ปวัฒ นธรรมเชิ ง
สร้ า งสรรค์ที มี เ อกลัก ษณ์ แ ละดึ ง ดู ด ผูช้ มทุ ก กลุ่ ม ตั-ง แต่ แ นวพื- น บ้า น คลาสสิ ค ร่ ว มสมัย ลํ-า สมัย เปิ ด
ดําเนินการอย่างเต็มรู ปแบบเมือวันที 1 กรกฎาคม พ.ศ.2551 โดยจัดทําการแสดงหุ่ นละครเล็กของคณะอักษ
ราหุ่ นละครเล็กทุ กวันอังคาร-วันศุ กร์ เวลา 19.00 น. แสดงหุ่ นละครเล็กของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก มี
ลักษณะทีเป็ นการแสดงชุ ดสั-นๆ แบบวิพิธทัศนาเข้าใจง่ายสําหรับผูช้ มทีเป็ นชาวต่างชาติ ระยะเวลาในการ
ชมการแสดงทั-งหมด 45 นาที การแสดงแบ่งออกเป็ น 10 ชุ ดการแสดง ผนวกกับระบบเทคนิ คด้านฉากและ
เวทีของโรงละครอักษรา การแสดงอักษราหุ่ นละครเล็ก จึงมีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์อย่างยิงในเวทีการ
แสดงเชิ งวัฒนธรรมร่ วมสมัย และยังมีการแสดงหุ่ นละครเล็กชุ ดสั-นๆ ในภัตตาคารรามายณะ (Ramayana)
เพือให้ผูช้ มได้ใกล้ชิดกับนักแสดงและสามารถถ่ายรู ปกับตัวหุ่ นได้อย่างชัดเจน ต่อมาใน พ.ศ.2555 มีการ
เปลี ยนแปลงผูบ้ ริ หาร จึงทําให้นโยบายในการแสดงหุ่ นละครเล็กเปลี ยนไป การแสดงหุ่ นละครเล็กจะจัด
แสดงเฉพาะในภัตตาคารรามายณะ (Ramayana) และห้องอาหาร ลามูน (Lamoon) ส่ วนการแสดงในโรง
ละคร เป็ นการแสดงเฉพาะกิ จหรื อจัดแสดงในรอบนักเรี ยน เพียงเท่านั-น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษารู ปแบบการ
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แสดงและการบริ หารจัดการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก ทีสามารถดําเนิ นการแสดงมาจนถึงปั จจุบนั
ภายใต้การเปลียนแปลงนโยบายของผูบ้ ริ หารและการเปลียนแปลงของค่านิ ยมในการชมการแสดงหุ่ นละคร
เล็กในปั จจุบนั อีกทั-งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการปรับปรุ ง เปลี ยนแปลงรู ปแบบการแสดง และวิธีการแสดงใน
ปั จจุบนั ทีมีการดําเนินการมาในภายใต้บริ ษทั คิง เพาเวอร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั เรื อง การศึกษารู ปแบบการแสดงและการบริ หารจัดการการแสดงหุ่ นละครเล็ก คณะอักษ
ราหุ่นละครเล็ก มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี1. เพือศึกษารู ปแบบการแสดงและบริ หารจัดการการแสดงหุ่ นละครเล็ก คณะอักษรา หุ่ นละคร
เล็ก โรงละครอักษรา บริ ษทั คิงส์ เพาเวอร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด
2. เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการปรับปรุ งและเปลียนแปลงรู ปแบบการแสดงหุ่ นละครเล็ก ของ
คณะอักษราหุ่นละครเล็ก โรงละครอักษรา บริ ษทั คิงส์ เพาเวอร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด
ประโยชน์ ทคี+ าดว่ าจะได้ รับ
1. รู ปแบบการแสดงหุ่นละครเล็กของคณะอักษราหุ่นละครเล็ก จะได้มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์
อักษร อันจะนําไปสู่ การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กสื บไป
2. เป็ นแหล่งข้อมูลพืนฐานสําหรับผูท้ ีสนใจดําเนินการธุ รกิจเกียวกับศิลปะการแสดงหุ่น
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการการแสดงของคณะอักษราหุ่นละครเล็กผูว้ ิจยั
ดําเนินการวิจยั
โดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาหนังสื อ เอกสาร วรรณกรรมตําราบทความและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ได้แก่ พิ
ชามญช์ ภูมิเรศสุ นทร (2544) ศึกษาเรื องกลยุทธ์การสื อสารทางการตลาดทีมีอิทธิ พลต่อการเข้าชมการแสดง
นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก นรี รัตน์ พินิจธนสาร (2553) ศึกษาเรื องนาฏยพาณิ ชย์: กรณี ศึกษานาฏศิลป์ ไทยใน
โรงละคร ธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริ ฐ (2554) ศึกษาเรื องการสื บทอดการแสดงหุ่นละครเล็ก: กรณี ศึกษานาฏย
ศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) รวมถึงทําการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและนักแสดงคณะอักษรหุ่นละครเล็ก
ผูบ้ ริ หารคณะอักษราหุ่นละครเล็กทีมีตาํ แหน่งหน้าทีในการบริ หารจัดการด้านการแสดงของคณะอักษราหุ่น
ละครเล็กได้แก่ คุณเสกสรร ชัยเจริ ญ ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการแสดงคณะอักษราหุ่นละครเล็ก คุณฟ้ าประธาน
รัตนธาดา ตําแหน่งผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการแสดงคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก และผูม้ ีประสบการณ์และทําการแสดง
ในคณะอักษราหุ่นละครเล็ก ในระหว่างปี พ.ศ.2551 จนถึงปั จจุบนั คือคุณปทิตตา ชัยเศรษฐมงคล ตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ ายนักแสดง อายุ 28 ปี มีประสบการณ์ดา้ นการแสดง 5 ปี คุณพฤหัส เลียงสอน ตําแหน่ง จัดการ
ทัวไป ประสบการณ์การแสดง 5 ปี คุณจิรัฐติกาล สมสุ ข อายุ 32 ปี มีประสบการณ์ดา้ นการแสดง 5 ปี คุณ
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ขจร ยังเขียวสด อายุ 40 ปี มีประสบการณ์ดา้ นการทําหุ่น ของบริ ษทั คิงเพาเวอร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ การเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม โดยผูว้ จิ ยั ได้เข้าทําการฝึ กการเชิดหุ่ นละครเล็กคณะ อักษราหุ่นละครเล็กตลอดจนสังเกต
การบริ หารจัดการภายในคณะ และได้มีโอกาสแสดงร่ วมในงานต่างๆ ทังในและนอกสถานที นําข้อมูลที
ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการปรับเปลียนเพือการพัฒนา แนวคิดเกียวกับสุ นทรี ยศาสตร์ ใน
ศิลปะการแสดงละครของไทย และแนวคิดทฤษฎีเกียวกับการบริ หารจัดการ มีเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูล เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ แบบสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การแสดง หรื อผูอ้ อกแบบการแสดง
ของคณะอักษรา หุ่นละครเล็ก ซึ งผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดประเด็นคําถามเตรี ยมไว้ล่วงหน้า เกียวกับ ประวัติความ
เป็ นมา เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของการแสดง และรู ปแบบการแสดง ทีคณะอักษรา และข้อเสนอแนะต่างๆ ที
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับการแสดงหุ่ นละครเล็กคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก
แบบสังเกต
ผูว้ จิ ยั จะทําการศึกษาข้อมูลโดยทัวไปของคณะอักษราหุ่นละครเล็กเสี ยก่อน และทําการสังเกตรู ปแบบการ
จัดการแสดง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และปฏิกิริยาผูช้ มทีมีต่อการแสดง โดยการสังเกตการณ์ใน
ลักษณะของผูช้ มการแสดงและจดบันทึกข้อมูลทีได้จากการสังเกต เก็บข้อมูลด้วยการบันทึกภาพและถ่ายวีดิ
ทัศน์เพือประกอ เครื องบันทึกเสี ยง วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั มีวธิ ี การ ดังนี ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การวิเคราะห์
เนือหา วิธีการวิเคราะห์จากเอกสารข้อมูลทีเกียวข้องกับคณะอักษราหุ่นละครเล็กใช้วธิ ี การวิเคราะห์รูปแบบ
การแสดงและการบริ หารจัดการการแสดงของคณะอักษราหุ่นละครเล็กจากเอกสาร แบบสัมภาษณ์ การ
สังเกตจากการในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
วรรณกรรมทีเ+ กีย+ วข้ อง
การศึกษารู ปแบบและการบริ หารจัดการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก ผูว้ ิจยั จําเป็ นต้องศึกษา
แนวคิดเกียวกับการปรับเปลียนเพือการพัฒนาเนืองจากการแสดงหุ่นละครเล็กเป็ นการแสดงทีมีมาแต่โบราณ
ผ่านการสื บทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น จนถึงการนํามาบริ หารจัดการในรู ปแบบของบริ ษทั ดังนัน การยอมรับเกียวกับ
ปรับเปลียนเพือการพัฒนา จึงสําคัญต่อการหาสาเหตุของการเปลียนด้านศิลปะการแสดงหุ่ นละครเล็กได้ ใน
งานวิจยั เรื อง การศึ ก ษาการบริ หารจัดการการแสดงคณะอักษราหุ่ นละครเล็ ก ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษางานวิจยั ที
เกี ยวข้อง ดังนี ธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริ ฐ (2554) พิชามญช์ ภูมิเรศสุ นทร (2544) นรี รัตน์ พินิจธนสาร
(2553)
ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี ด้านการปรับเปลี ยนเพือการพัฒนา แนวคิ ดด้านสุ นทรี ยศาสตร์
และหลักการจัดการแสดง และงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง ประกอบกันเป็ นองค์ความรู ้ เพือใช้ประกอบในการคิ ด
วิเคราะห์เรื องรู ปแบบการแสดงและการบริ หารจัดการการแสดงของคณะอักษราได้อย่างเป็ นระบบ โดยทังนี
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ผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา บทความทีเกี ยวข้องกับคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก เพือให้ได้ขอ้ มูล
มาประกอบการพิจารณา สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
คณะอักษราหุ่ นลัครเล็กโรงละครอักษราทีมี การดําเนิ นงานภายใต้การบริ หารงานของบริ ษทั คิ ง
เพาเวอร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ มีหน้าทีจัดการแสดงหุ่นละครเล็กซึ งก็คือ หุ่ นละครเล็กคณะอักษรานันเอง คณะ
อักษราหุ่ นละครเล็กมีการดําเนิ นการอย่างเป็ นทางการพร้ อมกับการเปิ ดโรงละคร อักษราอย่างเป็ นทางการ
เมือวันที 1 กรกฎาคม พ.ศ.2551 โดยมีคุณวิชยั ศรี วฒั นประภา เป็ นประธานกรรมการบริ ษทั คณะอักษราหุ่ น
ละครเริ มก่อตังด้วยปณิ ธานของผูบ้ ริ หารทีต้องการรักษาศิลปะการแสดงหุ่ นละครเล็กให้คงสื บไป โดยได้รับ
ความร่ วมมือจาก ครู สาคร ยังเขียวสด (ครู โจหลุยส์) ร่ วมเป็ นทีปรึ กษาสร้างคณะอักษราหุ่นละครเล็กขึน
คณะอักษราหุ่นละครเล็ก มีการดําเนินการในรู ปแบบของบริ ษทั โดยบริ ษทั คิง เพาเวอร์ เอนเตอร์ เท
นเม้นท์ การบริ การจัดการการแสดงนันจึงต้องมีความชัดเจน และเป็ นแบบแผน ซึ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น
2 ระยะ ตามโครงสร้างการเปลียนแปลงผูบ้ ริ หาร คือ ระยะที 1 ตังแต่ พ.ศ. 2551-2554 ซึ งโรงละครอักษรา
เปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทางการและระยะที 2 นี เป็ นการบริ หารจัดการในรู ปแบบบริ ษทั ทีชัดเจน การบริ หาร
จัดการคณะอักษราหุ่นละคร ในระยะที 1 นี อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของนายเสกสรร ชัยเจริ ญ ผูอ้ าํ นวยการ
โรงละครอักษรา ซึ งเป็ นผูจ้ ดั ระบบการบริ หารจัดการในส่ วนของโรงละครอักษรา ทังหมด ผูอ้ าํ นวยการโรง
ละครอักษราจะมีอาํ นาจเบ็ดเสร็ จในด้านการตัดสิ นใจเกียวการแสดงทีจะแสดง ผูบ้ ริ หารจะมีหน้าทีกําหนด
นโยบาย และเป็ นฝ่ ายจัดซื อในการรับงานการแสดงเท่านันแต่ยงั คงฝ่ ายต่างๆไว้เหมือนเดิม คือ รู ปแบบการ
แสดงของ คณะอักษราหุ่ นละครเล็กตังแต่เริ มเปิ ดโรงละครอักษรา มีการจัดการแสดง แบ่งการจัดการแสดง
ออกเป็ น 3 ส่ วนคือ การแสดงในโรงละครอักษราจัดการแสดงให้ชมเป็ นรอบ ตามทีบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนด คือ
จัดการแสดงในโรงละครอักษรา (อักษราเธี ยเตอร์ ) การแสดงในภัตตาคารรามายณะ (Ramayana) เป็ นการ
แสดงชุ ดสันๆ 3 ชุ ด โดยแต่ละชุ ดจะตัดให้เหลื อตัวหุ่ นเพียงแค่ 2 ตัว เนื องจากพืนที การแสดงเป็ นเวที ใน
ห้องอาหารซึ งมีขนาดเล็ก และงานอีเว้นต์ (Event) วิธีการแสดงหุ่ นละครเล็กของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก
นันก่อนการแสดง นักแสดงทุกคนจะต้องพิธีไหว้ครู เพือระลึ กถึงพระคุ ณของครู บาอาจารย์ทีได้ประสิ ทธิS
ประสาทวิช าความรู ้ ท างด้า นนาฏศิ ล ป์ และถื อ เป็ นการตังสมาธิ เพื อเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการแสดง
นักแสดงทําการแสดงเชิ ดหุ่ นละครเล็กบนเวที ตามตางรางการแสดงทีจัดไว้เมือแสดงเสร็ จ จะหุ่ นมาใส่ ไว้ที
ขาตังเช่นเดิม วิธีการเชิดหุ่นคณะอักษราหุ่นละครเล็กไม่ได้จาํ กัดเฉพาะผูท้ ีเรี ยนนาฏศิลป์ แต่เปิ ดโอกาสให้ผู ้
ทีสนใจเข้ามาได้รับการฝึ กฝนการเชิ ดหุ่ นละครเล็ก โดยมีรุ่นพีเป็ นผูฝ้ ึ กซ้อมให้ การฝึ กซ้อมจะเริ มจากการ
เรี ยนรู ้ กลไกของหุ่ นให้ลองหัดบังคับในส่ วนต่างๆของหุ่ นเสี ยก่อน และจึงเริ มฝึ กท่ารําของคนให้เกิ ดความ
พร้อมเพรี ยงกันทัง 3 คนจะเริ มให้จบั หุ่ นอีกครังเมือได้รับการศึกษากลไกของหุ่ นแล้ว หลักสําคัญของการ
เชิดหุ่นละครเล็กคือ ผูเ้ ชิดทัง 3 จะต้องมีความพร้อมเพรี ยงกันในการแสดงท่ารําในแต่ละจังหวะผูเ้ ชิ ดต้องใส่
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ลีลาผ่านตัวหุ่ นเพือให้ลีลาการร่ ายรําทีออกมาของหุ่ นเหมือนคนให้มากทีสุ ด การจะเชิ ดได้ดีควรเริ มเชิ ดจาก
เท้าหุ่นเสี ยก่อน
องค์ประกอบการแสดงได้แก่ หุ่ นเป็ นหุ่ นที สร้ างขึ นในปี 2550 ซึ งเป็ นปี ที บริ ษทั คิ งเพาเวอร์ เริ ม
ก่อตังขึน โดยผูส้ ร้างหุ่น คือ นายสาคร ยังเขียวสด หรื อครู โจหลุยส์ มีหุ่นทังสิ น 110 ตัว ดนตรี และเพลงทีใช้
ประกอบการแสดงเป็ นการใช้เพลงจากวงออเคสตร้ าบรรเลงประกอบการแสดง ส่ วนดนตรี ไทยก็มีการใช้
ประกอบการแสงบ้างเฉพาะงาน ตามความต้องการของผูว้ า่ จ้าง นักแสดงมีจาํ นวน 120 คน โดยนักแสดงจะ
ถือเป็ นพนักงานของบริ ษทั คิง เพาเวอร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ มีระบบการต่อบัตรเข้าทํางาน พร้อมกฎระเบียบ
ทีต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เวลาในการปฏิบตั ิงาน ของนักแสดงคือ เข้างานก่อนเวลา 13.00 น. และเลิก
งานเวลา 21.00 น. การแต่งกายของนักแสดง แบ่งออกเป็ น 2 ชุ ด คือ ชุ ดซ้อม และชุ ดเชิ ดหุ่ นอัตราค่าจ้าง
นักแสดงจะได้รับเงินเดือนแรกเข้าเป็ นจํานวนเงิน 7,000 บาท และมีการสอบเลือนระดับชัน เมือสอบได้ก็จะ
ได้รับเงิ นเดื อนเพิมขึ นอี กขันละ 2,000 บาท ทังนี หากมี การแสดงอี เวนต์ นักแสดงจะได้รับ ค่าตอบแทน
เพิมเติม ส่ วนเรื อง ฉาก แสง สี มีฉากอลังการ เพือเพิมอรรถรสในการชมการแสดง ผนวกกับเทคนิ คการใช้
แสงและสี ในโรงละคร ส่ งเสริ มให้การแสดงดูน่าติดตามและมีความยิงใหญ่ เนื องจากการแสดงในแต่ละชุ ด
ต้องใช้ผแู ้ สดงเป็ นจํานวนมาก ส่ วนรู ปแบบการแสดงและองค์ประกอบการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละคร
เล็ก ระยะที 2 (พ.ศ.2555-2557) การแสดงในระยะที 2 แบ่งออกเป็ นการแสดง 3 ประเภท คือ การแสดงใน
โรงละครอักษรา เป็ นการแสดงทีจะเปิ ดทําการแสดงเฉพาะเมือมีผวู ้ ่าจ้างเหมารอบ เช่น รอบนักเรี ยน รอบ
นักศึกษาหรื อเวลามีกลุ่มนักท่องเทียวจํานวนมาก ซึ งจําทําการเหมารอบการแสดง การแสดงจะใช้เวลาใน
การแสดง ประมาณ 45 นาที ต่อรอบการแสดง การแสดงในภัตตาคารรามายณะ ในระยะที 2 ภัตตาคาร
รามยณะได้แยกห้องอาหารออกเป็ น 2 ห้อง คือ ห้องอาหารในภัตตาคารรามายณะ สําหรับลูกค้าต่างชาติ และ
ห้องอาหารลามูน (Lamoon) สําหรับลูกค้าชาวไทย โดยจะทําการแสดงเป็ นประจําทุกวัน โดยการแสดงแบ่ง
ออกเป็ น 2 ช่วงการแสดง ชุดการแสดง เพียง 3 ชุด
องค์ประกอบการแสดง ได้แก่ ตัวหุ่นในระยะที 2 เป็ นหุ่นทีสร้างขึนในปี 2550 ซึ งเป็ นปี ทีบริ ษทั คิง
เพาเวอร์ เริ มก่อตังขึน แต่มีการชํารุ ด และสร้างขึนมาใหม่ทดแทน ซึ งในปั จจุบนั มีจาํ นวนหุ่ นทังสิ น 106 ตัว
โดยจะแสดงเฉพาะรายการหุ่ นทีชํารุ ดและจําหน่ายไป จํานวน 13 ตัว และสร้ างขึนเพิมใหม่อีก 9 ตัว ดนตรี
และเพลงทีใช้ประกอบการแสดงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1. ดนตรี ร่วมสมัย และดนตรี ไทย โดยปกติการ
แสดงของคณะอักษราหุ่ นละครเล็กจะใช้ เพลงดนตรี ทีทําขึนใหม่ เพือการแสดงหุ่ นของคณะอักษราหุ่ น
ละครเล็กเท่านัน เป็ นลักษณะการใช้วงดนตรี ออเครสตร้ าและตัดเพลงให้กระชับและสันจบภายในเวลา ไม่
เกิน 3 นาที เพือให้เหมาะกับความสนใจของผูช้ มทีต้องชมการแสดงในขณะทีรับประทานอาหาร นักแสดง
ในปั จจุบนั มี 26 คน โดยเป็ นนักแสดงชาย 8 คน หญิง 18 คน ลงเวลาในการปฏิบตั ิงาน ของนักแสดงคือ เข้า
งานก่อนเวลา 13.00 น. และเลิกงานเวลา 21.00 น. มีการผลัดเปลียนเวรวันหยุดโดยกําหนดให้มีเวลาทํางาน 5
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วัน และจะหยุด 1 วัน มีการผลัดเปลียนเวรการแสดง เป็ น 2 ชุด คือชุดทีทําการแสดงในโรงละคร และชุ ดการ
แสดงในภัตตาคารรามายณะ และนักแสดงที ไม่ โดนเวรการแสดง จะต้องมี หน้าที ฝึ กซ้อมการแสดงอยู่
สมําเสมอ การแต่งกาย-การแต่งกายของผูเ้ ชิ ดหุ่ น แบ่งเป็ น 2 ชุ ด คือ ชุ ดสําหรับฝึ กซ้อม และชุ ดสําหรับเชิ ด
หุ่ น อัตราค่ า จ้า ง นัก แสดงจะได้รั บ เงิ น เดื อนแรกเข้า เป็ นจํา นวนเงิ น 11,000 บาท และมี ก ารสอบเลื อน
ระดับชัน เมือสอบได้ก็จะได้รับเงิ นเดือนเพิมขึนอีกขันละ 2,000 บาท การแสดงอีเวนต์ หากอยู่ภายในเวลา
ทํางาน จะถือเป็ นเวลาทํางาน นักแสดงจะไม่ได้ค่าตอบแทนเพิมเติม แต่หากเลยเวลาทํางาน จะได้รับเงินเป็ น
เงินค่าล่วงเวลา
อภิปรายผล
การบริ หารจัดการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก ตังแต่มีการดําเนิ นการเปิ ดโรงละครอักษรา
อย่างเป็ นทางการจนถึ งปั จจุบนั แบ่งออกได้เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที 1 ช่ วงเวลาตังการเปิ ดโรงละครอักรา
จนถึง พ.ศ. 2554 และ ระยะที 2 ช่วงเวลาตังแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปั จจุบนั คือพ.ศ. 2557 มีการบริ หารจัดการ
การแสดง ทีแตกต่างกัน เล็กน้อยในเรื องของระบบการบริ หารจัดการ ซึ งในแต่ละประเด็นก็มีขอ้ ดีและข้อเสี ย
ต่างกัน ส่ วนรู ปแบบและองค์ประกอบการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก ด้านรู ปแบบการแสดงมีความ
แตกต่างกันที ระยะที 1 จะเฟื องฟูมากจะมีรูปแบบการแสดงทียิงใหญ่ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นรี รัตน์
พินิจธนสาร (2553) ศึกษาเรื องนาฏยพาณิ ชย์: กรณี ศึกษานาฏศิลป์ ไทยในโรงละคร โดยทําการศึกษาการ
แสดงนาฏศิลป์ ไทยในโรงละคร 4 แห่ ง กล่าวถึงโรงละครอักษรา เป็ นโรงละครทีมีความน่ าสนใจเรื องของ
งบประมาณในการลงทุนสร้างโรงละครทีสู งถึง 700 ล้านบาท และถือว่าโรงละครอักษราเป็ นส่ วนหนึ งของ
ธุ ร กิ จ เกี ยวกับ การจํา หน่ า ยสิ น ค้า ปลอดอากร โดยมี ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เป็ นชาวต่ า งชาติ แ ละบริ ษ ัท ทัว ร์ มี ก าร
บริ หารงาน ในรู ปแบบของบริ ษทั อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของบริ ษทั คิงเพาเวอร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด
นอกจากจะมีการแสดงหุ่ นละครเล็กแล้ว ยังมีการจัดพืนทีเป็ นทีจําหน่ ายของทีระลึก ร้ านอาหารรามายณะ
ส่ วนระยะที 2 เป็ นการแสดงโชว์เล็กน้อยในภัตตาคารรามายณะ เท่านัน

ด้านองค์ประกอบการ

แสดง จํา นวนตัวหุ่ นในระยะแรกมี 110 ตัว ซึ งมี ก ารการชํา รุ ดเสี ย หาย และทํา เพิ มเติ ม จนในปั จจุ บ นั มี
จํานวนหุ่น 106 ตัว
การบริ หารจัดการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละคร มี การพัฒนารู ปแบบการแสดง ตลอดจนการ
ปรับเปลียนรู ปแบบการแสดง อย่างต่อเนื อง ภายใต้การบริ หารงานของหัวหน้านักแสดง ดังนันปั จจัยทีมีผล
ต่อพัฒนาการและการปรับเปลียนรู ปแบบและองค์ประกอบการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก สามารถ
แบ่งประเด็นการวิเคราะห์เป็ น 3 ด้าน 1) ด้านนโยบายผูบ้ ริ หาร2) ด้านความต้องการของผูช้ ม และ 3) ด้าน
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สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม จากปั จจัยทัง 3 ด้านนี ล้วนส่ งผลกระทบต่อการเปลียนแปลง ปรับปรุ ง
และพัฒนาของการบริ หารจัดการการแสดงของคณะอักษราหุ่ นละครเล็ก ทังด้านรู ปแบบการแสดงและ
องค์ประกอบการแสดง ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิชามญช์ ภูมิเรศสุ นทร (2544) ได้ศึกษาเรื องกลยุทธ์
การสื อสารทางการตลาดที มี อิท ธิ พ ลต่อการเข้าชมการแสดงนาฏยศาลาหุ่ นละครเล็ ก พบว่า กลยุทธ์ การ
สื อสารทางการตลาดทีมีอิทธิ พลต่อการเข้าชมการแสดงนาฏยศาลาหุ่ นละครเล็ก พบว่า ด้านการมีส่วนใน
การตัดสิ นใจเข้าชมการแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กมากทีสุ ด
ข้ อเสนอแนะ
ในปั จจุบนั ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กมีความแพร่ หลายในหลายคณะ ซึ งแต่ละคณะก็จะมีจุดเด่น
ทีแตกต่างกัน แต่สิงทีเหมือนกันคือ ต้นกําเนิดของการแสดงหุ่นละครเล็กทีฟื นฟูโดยครู สาคร ยังเขียวสด (โจ
หลุ ยส์ ) การศึ ก ษาเรื องการบริ หารจัดการการแสดงในคณะอื น จึ ง ยังเป็ นที น่ า สนใจ และควรที จะศึ ก ษา
รวบรวมเก็บเป็ นเอกสาร ข้อมูลเพือนเป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้างานศิลปะการแสดงหุ่ นละครเล็ก อีกทังยังเป็ น
การส่ งเสริ มให้การแสดงหุ่นละครเล็กเป็ นทีรู ้จกั ในแวดวงวิชาการ อันจะนําไปสู่ การพัฒนาทียังยืนต่อไป
ผูว้ จิ ยั ยังเห็นว่า การแสดงหุ่นละครเล็กยังมีสิงทีน่าสนใจ และยังไม่ได้มีการเก็บรวบรวมเป็ นหนังสื อ
และตําราแพร่ หลายมากนัก จึงควรให้ความสนใจ ถือเป็ นการช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงนีอีกวิธีหนึง
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