Siam Communication Review Vol.15 Issue 19

ละครหุ่นร่วมสมัย เรื่อง “เดอะ เมจิก มิเรอร์”
ละครเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาการสื่อสารการแสดง
The Contemporary Puppet Theater “The Magic Mirror”
: Creative Play for Performing
Arts Communication Students
จุฑารัตน์ การะเกตุ*
บทคัดย่อ
งานสร้างสรรค์โดยใช้ละครหุ่นร่วมสมัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการของละครสร้างสรรค์และ
ออกแบบกิจกรรมทางการละครเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ภาควิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ผลการศึกษาละครสร้างสรรค์ สรุปกระบวนการผลิตละครสร้างสรรค์ คือ 1) การดัดแปลงบทละคร 2)
กระบวนการการผลิตสร้างสรรค์หุ่น 3) กระบวนการฝึกฝนและฝึกซ้อมการแสดง 4) การซ้อมเต้นและการ
เคลื่อนไหวร่างกาย 5) การฝึกซ้อมการแสดงหุ่นกับองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคต่าง ๆ 6) การซ้อมใหญ่ และ
7) กระบวนการจัดแสดงละครและการประเมินผล ละครสร้างสรรค์เป็นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางใช้เพื่อการพัฒนาความสร้างสรรค์ จินตนาการ การแสดงสด การสร้างสรรค์งานการแสดงและทักษะ
ทางละครที่เหมาะสม
คำ�สำ�คัญ: ละครหุ่นร่วมสมัย, เดอะ เมจิก มิเรอร์, การสื่อสารการแสดง
Abstract
This creative research by using contemporary puppet theater aims to study the process
of creative play and activity design for class study of Department of Performing Arts Communication.
The result shows that there are 7processes which are: 1) The Practice of play Adaptation
2) Creative Puppetry 3) Practice and rehearsal performances 4) Dancing and body movements
5) Exploring actions and learning to act through the puppet including theatre techniques 6)
Rehearsal Techniques and 7) Drama Playing and evaluation. The creative play is a way of teaching and learning drama by using Student-centered learning method which develops imagination,
thoughts, Improvisation, creative expression and dramatic skills.
Keywords: Contemporary Puppet Theater, The Magic Mirror, Performing Arts Communication
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แรงบันดาลใจเบื้องต้น
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางได้กา้ วเข้ามามีสว่ นสำ�คัญในการ
ศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรู้งานละครหรืองานการ
แสดง ผู้ ส อนจะมี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการสร้ า ง
ประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน เพือ่ ให้นกั ศึกษา
ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จะนำ�ไปสู่
การแสดงละครได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใน
กระบวนการสร้างสรรค์ละครหุน่ มักถูกหยิบโยงเข้ากับ
กระบวนการเรี ย นรู้ ใ นด้ า นการแสดงเสมอ เนื่ อ ง
ด้วย“สื่อละครหุ่น” เป็นรูปแบบการละครที่มีความ
หลากหลาย เป็นอิสระและเต็มไปด้วยจินตนาการ
สามารถเข้าถึงกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย นับเป็นสื่อที่มี
ความสำ�คัญต่อกระบวนการสร้างการเรียนรู้ของเด็ก
มาแต่วัยเยาว์ เริ่มจากวัยเด็ก เด็กจะได้เรียนรู้การ
สั ม ผั ส และการกอดที่ ไ ด้ รั บ จากหุ่ น นั บ เป็ น การ
แสดงออกถึงความรัก เรียนรู้บทบาทสมมติจากเล่น
ตุ๊กตาหรือของเล่น เรียนรู้คำ�สอนคติผ่านเรื่องเล่าใน
นิทาน นอกจากนีแ้ ล้วละครหุน่ ได้ฝกึ ฝนให้ผเู้ รียนการ
แสดงสามารถเลียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของ
มนุษย์และสัตว์ผ่านการสังเกต นำ�ไปสู่การถ่ายทอด
อารมณ์ พัฒนาวิธกี ารแสดงออก เพือ่ สือ่ สารความคิด
และสร้างสรรค์คณ
ุ ลักษณะของตัวละคร (Character)
ของตัวละครด้วยท่าทางและคำ�พูด
ทุ ก วันนี้ละครหุ่นมีก ารผสมผสานสื่ อ และ
เทคนิคการแสดงต่าง ๆ ก่อให้เกิดความหลากหลาย
ในแง่ของการสร้างสรรค์ ละครหุ่นจึงไม่ได้เป็นเพียง
การแสดงที่ใช้ “หุ่น” แสดงเพียงอย่างเดียว นับเป็น
ศิลปะการแสดงของโดยใช้รปู จำ�ลองของสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ที่
เรียกว่า “ตัวหุ่น” เพื่อดำ�เนินเรื่องราวและความรู้สึก
ทัง้ นีผ้ สู้ อนมองเห็นคุณค่าของผลิตสร้างละครหุน่ โดย
การใช้กระบวนการเรียนรู้ละครสร้างสรรค์ เพื่อขับ
เน้นกระบวนการทำ�งานของนักศึกษา โดยมีอาจารย์
เป็นผู้ช่วยชี้นำ�จึงเกิดกิจกรรมผลิตละครหุ่นร่วมสมัย
เรื่อง “The Magic Mirror”

แนวความคิดของการสร้างสรรค์
1. ละครสร้างสรรค์ : กระบวนการเรียนรู้
แนวทางเลือก
ละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) เป็นรูป
แบบของการเล่ น สมมติ ที่ ไ ด้ ผ่ า นกระบวนการจั ด
เตรียมข้อมูลและวางแผนการเล่นให้เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ละคร
สร้างสรรค์จึงมิได้มุ่งเน้นเพื่อสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้ชม แต่มุ่งประโยชน์ไปที่การพัฒนาการของผู้
ร่วมกิจกรรมเป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมละคร
สร้างสรรค์มีผู้ร่วมกิจกรรม (Participants) แทนที่จะ
มีนักแสดง มีผู้นำ�กิจกรรม (หรือครู) แทนที่จะมีผู้
กำ � กั บ โดยมี ห น้ า ที่ ค อยช่ ว ยอำ � นวยความสะดวก
เสมือนพี่เลี้ยงในกระบวนการสร้างสรรค์ละคร
ละครสร้างสรรค์นิยมใช้เรื่องหรือนิทานเป็น
จุดเริ่มต้นของการแสดงที่มีโครงสร้างของเรื่องที่ดี
(การดำ�เนินเรือ่ งตัง้ แต่ตน้ จนจบ) เป็นกรอบงานทำ�ให้
การแสดงมีทศิ ทางและมีความหมาย แต่บางครัง้ ละคร
สร้างสรรค์ก็เริ่มมาจากแรงจูงใจอื่น ๆ เช่น ดนตรี
บทเพลง ธรรมชาติรอบตัว เป็นต้น และในบางครั้ง
ละครสร้างสรรค์มสี ว่ นคล้ายกับการฝึกหัดนักแสดงอยู่
บ้ า ง แต่ จุ ด มุ่ ง หมายไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปเพื่ อ ฝึ ก ให้ ผู้ ร่ ว ม
กิ จ กรรมไปเป็ น นั ก แสดง แต่ เ ป็ น การเรี ย นรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ (Experiential Learning) ซึ่งเป็นวิธี
การทีส่ อดคล้องต่อธรรมชาติของการเรียนรูใ้ นมนุษย์
ทุกคน ไม่วา่ จะเป็นเด็ก ผูใ้ หญ่ บุคคลพิเศษ (ทีม่ คี วาม
พิการ) หรือแม้แต่ผู้สูงวัย เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ต้อง
ใช้ทักษะทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ร่างกาย (ในการ
สร้างท่าทาง การเคลื่อนไหว การขีดเขียน การผลิต
อุปกรณ์ประกอบการแสดง) การสือ่ สารด้วยภาษา (ทัง้
การฟังและการพูด) การใช้สติปัญญา (ในการแก้ไข
ปัญหา) การใช้ทักษะสัมพันธ์ (ในการทำ�งานร่วมกับผู้
อืน่ ) การใช้ความรูส้ กึ และจินตนาการ (ในการทำ�ความ
เข้าใจกับความรูใ้ หม่ทเี่ ชือ่ มโยงกับชีวติ และสังคม) รวม
ถึงการเล่นและการประเมินผลการเล่น กิจกรรมใน
ละครสร้างสรรค์มีขั้นตอนหรือกระบวนการ (Process) ดังนี้
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1.1 การเตรียมความพร้อม หรือ
วอร์มอัพ (Warm-up) ร่างกายและจิตใจ เป็นขัน้ ตอน
สำ�คัญมากก่อนจะเริม่ กิจกรรมหลักอืน่ ๆ (ควรจะต้อง
ทำ�ก่อนเริ่มกิจกรรมอื่น) ตัวอย่างเช่น การเดิน การวิ่ง
เบา ๆ การยืดเส้นยืดสายแบบง่าย ๆ หรือเป็นการเล่น
เกมต่าง ๆ
		
1.2 กิจกรรมจูงใจ (Motivation)
การใช้คำ�ถามหรือสื่อประเภทต่าง ๆ ในการกระตุ้น
ความสนใจของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรม
เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ หรือทำ�ความเข้าใจกับ
ประเด็นและนำ�ไปสู่การอภิปราย ผู้นำ�ต้องพิจารณา
ตามความเหมาะสมเองว่า จะใช้ขอ้ มูลและเวลาเท่าไร
และอย่างไร เพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานและสร้างแรง
จูงใจในการแสวงหาคำ�ตอบให้กบั ผูร้ ว่ มกิจกรรมให้ได้
มากที่สุด
		
1.3 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร
(Pre-Drama) การทำ�ความเข้าใจกับละครที่จะแสดง
การจัดเตรียมพื้นที่สำ�หรับแสดง การคัดเลือกผู้แสดง
ตลอดจนการฝึกซ้อมบทบาทในบางตอนตามความ
จำ�เป็น
		
1.4 กิจกรรมละคร (Drama Playing) เป็นกิจกรรมแสดงละครทีม่ งุ่ เน้นการทำ�กิจกรรม
ร่วมกัน อาจจะใช้การแสดงแบบด้นสดก็ได้ เพื่อนำ�ไป
สู่ประเด็นพูดคุยและอภิปราย
		
1.5 การประเมินผล (Evaluation)
เป็ น การประเมิ น ผลว่ า ตรงกั บ เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ กระทั่งนำ�ไปสู่แผนการ
เรียนรู้ต่อไป การประเมินผลช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นขั้นตอนที่ควบคู่กันเสมอใน
ละครสร้างสรรค์
2. ละครประยุกต์ : การใช้ละครเพื่อการ
พัฒนาบุคคล
ละครประยุกต์ (Applied Drama หรือ Applied Theatre) เป็นคำ�ที่นักการละครตะวันตกเริ่ม
ใช้กนั อย่างแพร่หลายเมือ่ ประมาณ 20 ปีทผี่ า่ นมา เพือ่
ใช้เรียกกิจกรรมละครเพือ่ พัฒนาคน การศึกษาชุมชน
และสั ง คม โดยเป้ า หมายของละครประยุ ก ต์ จึ ง
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เป็นการใช้ศิลปะการละครเพื่อเป็นเครื่องมือเชื่อมให้
เกิดการศึกษา การสื่อสาร และการพัฒนาผู้คน ซึ่ง
หมายถึงผู้ชมและผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อจะได้
เรียนรูเ้ กีย่ วกับตนเอง เกิดความเข้าใจวิธคี ดิ และเรียน
รู้จากการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น ละครประยุกต์จึงนำ�
ละครเข้าไปสูผ่ คู้ นทีห่ ลากหลาย ออกจากโรงละครไป
สู่โรงเรียน โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา และในชุมชน
ที่ห่างไกลขาดการดูแลของรัฐ ละครประยุกต์จึงให้
ความสำ�คัญกับผู้คนธรรมดาและสร้างสรรค์ละครที่มี
เรื่องราวและความสัมพันธ์กับผู้ชม หรือมาจากเรื่อง
จริงในชุมชน เป็นสื่อที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้และ
เกิดปัญญาในประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึง่ อันสัมพันธ์
กับผู้ที่มาชมการแสดง กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น เกิดการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ความคิด สื่อสาร ตอบโต้ วิพากษ์วิจารณ์ และนำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการของละครสมัยใหม่ได้สนับสนุน
แนวคิดเรื่องสุนทรียะแบบใหม่ทางด้านศิลปะการ
ละคร เพราะละครประยุกต์นิยมใช้เป็นสื่อหรือเครื่อง
มือมาช่วยในการศึกษาหรือพัฒนาสร้างการเรียนรูแ้ ก่
ชุมชน เป็นโอกาส เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิด
ประสบการณ์ เปิดใจรับฟังเพื่อประโยชน์ของผู้คนได้
กว้างมากยิ่งขึ้น
ละครประยุกต์เพื่อการพัฒนาบุคคลที่ใช้ใน
โรงเรียน ทั้งที่เป็นกระบวนการ (Process) และผล
งานการแสดง (Production) ได้กลายเป็นเครื่องมือ
สือ่ ความรูใ้ ห้กบั องค์กรและการศึกษา แรกเริม่ เกิดจาก
ละครในโรงเรียน ละครเพือ่ การสอนภาษาและท่องจำ�
บทพูด จนกระทัง่ เกิดกระแสการจัดประสบการณ์การ
เรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมการพั ฒ นาการรั บ รู้ แ ละสร้ า ง
ประสบการณ์ของเด็กที่เน้น “การเรียนรู้จากการ
ลงมือทำ�” (Learning by doing) ของจอหน์ ดิวอี้
(John Dewey) ทำ�ให้เกิดทฤษฏีการเรียนปนเล่นหรือ
การเรียนรู้ผ่านการเล่นละคร (ละครในโรงเรียน) จน
เกิดเป็นการเรียนการสอนทีเ่ รียกว่า “ละครสร้างสรรค์
(Creative Drama)”
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3 แนวคิดการสร้างสรรค์หุ่นร่วมสมัย
ละครหุ่ น เป็ น รู ป แบบการละครที่ มี ค วาม
หลากหลาย เป็นอิสระ และเต็มไปด้วยจินตนาการ
การสร้างสรรค์หุ่นก็เสมือนการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ที่ ผ นวกเอาความรู้ ด้ า นการละครและความคิ ด
สร้างสรรค์มาประกอบกัน
ในเอกสารละครหุน่ กศน. ได้อธิบายความถึง
หุ่น (Puppet) คือ รูปจำ�ลองทุกประเภทที่สามารถ
เคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยการกระทำ�ของมนุษย์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการแสดงละคร หรือเป็นมหรสพ
สำ�หรับการให้ความบันเทิง ให้การศึกษา ตลอดจนใช้
เล่นเรื่องราวทางศาสนา ซึ่งลักษณะของหุ่นจะสร้าง
ขึน้ แตกต่างกันออกไปตามจินตนาการของผูส้ ร้าง ส่วน
ละครหุน่ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Puppet Play ซึ่งหมายถึงการละเล่น หรือการแสดงชนิด
หนึ่ง ที่ผู้แสดงใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำ�ขึ้นเป็นรูปคน เป็น
ตัวแสดงแทนคน และใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทที่ �ำ ขึน้ เป็นสัตว์
และสิง่ ของเข้าประกอบการแสดงนัน้ โดยผูแ้ สดงหรือ
ผู้พากย์เป็นผู้กระทำ�การเคลื่อนไหววัสดุอุปกรณ์ที่
เรียกว่า ‘หุ่น’ ไปตามบทบาทต่าง ๆ” (เอกสารละคร
หุ่น กศน., 2532 : 4-16)
ฉะนัน้ “หุน่ ” (Puppet) จึงหมายถึง รูปแบบ
จำ�ลองซึง่ ประดิษฐ์ดว้ ยวิธใี ดก็ตาม เพือ่ เลียนแบบของ
จริง ทั้งลักษณะทางกายภาพที่สามารถเคลื่อนไหวให้
มีชวี ติ ด้วยการบังคับหรือการชักเชิดรูปจำ�ลองหรือหุน่
เพือ่ ใช้แสดงแทนคน อันมีลกั ษณะแตกต่างกันตามแต่
จินตนาการของผู้สร้างสรรค์งาน ส่วน “ละครหุ่น”
(Puppetry or Puppet Theatre) คือ ศิลปะการ
แสดงรูปแบบหนึ่งที่มีการนำ� “หุ่น” หรือรูปจำ�ลอง
แทนสิ่งที่มีชีวิต นำ�มาประกอบการแสดง และดำ�เนิน
เรื่องราว
ละครหุ่นร่วมสมัยเริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่ 20
มีการนำ�วัตถุดิบ เทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้
ใน การสร้างสรรค์ละครหุ่น ทำ�ให้ละครหุ่นโลดแล่น
เคลื่อนไหวทั้งในโลกภาพยนตร์และโทรทัศน์ เนื่อง
ด้วยการพัฒนาเทคนิคสมัยใหม่จงึ ก่อให้เกิดศิลปะของ
ละครหุ่นร่วมสมัย (The Art of Contemporary

Puppet Theater) ที่ผสมผสานสื่อทางการแสดง
ต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ศิลปะด้านภาพ การวาดภาพ
ประติมากรรม บทละคร ดนตรี ลีลาท่าทาง การ
เคลื่อนไหว เทคโนโลยี ภาพยนตร์ และสื่อศิลป์ต่าง ๆ
การพัฒนาและนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในกับการแสดงหุ่น ซึ่งทำ�ให้รูปแบบการแสดงหุ่นซึ่ง
แต่เดิมจะออกมาในรูปของละครได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ละครหุ่ น และตั ว หุ่ น นำ � เสนอออกมาแสดงหลาย
ลักษณะ เช่น ในละครสัตว์ การแสดงบัลเล่ต์ ฯลฯ
นอกจากนีก้ ารแสดงหุน่ ได้รบั ความสนใจและนำ�ไปใช้
ในการแสดงต่างๆอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะใน
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ใช้ในวงการโฆษณา การแพทย์
รวมทั้งทางการศึกษา ดังเช่น รายการ Sesame
Street ซึ่งได้จัดแสดงละครหุ่นเพื่อใช้ในการช่วยให้
เด็กนักเรียนทีเ่ รียนได้ชา้ ให้สามารถทัดเทียมกับเด็กที่
เรียนปกติ
เกศินี โชติเสถียร (2524 : 15) จึงกล่าวได้ว่า
รู ป แบบและวิ ธี ก ารนำ � เสนอละครหุ่ น มี ก าร
เปลีย่ นแปลง และได้รบั การพัฒนาปรับปรุงให้มคี วาม
หลากหลายมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น การนำ�หุ่นมาแสดง
ร่วมกับคน การสร้างหุ่นให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ และ
เรื่ อ งราวที่ นำ � มาแสดงยั ง เปลี่ ย นไปตามสั ง คม
วัฒนธรรมเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เช่น เรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เรื่องเกี่ยวกับอวกาศ เรื่องเกี่ยวกับเพศ
หรือเรื่องราวทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของ
ละครหุ่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในทางตะวันตกนั้นไม่
ได้จากัดอยูเ่ ฉพาะเรือ่ งของเด็กเท่านัน้ ในปัจจุบนั การ
สร้างสรรค์ละครหุ่นในต่างประเทศนั้น มีการผสม
ผสานสื่อและเทคนิคการแสดงต่าง ๆ ก่อให้เกิดความ
หลากหลายในแง่ของการสร้างสรรค์
กรณีศึกษา ละครหุ่นร่วมสมัยเรื่อง “The Magic
Mirror”
ละครหุ่นร่วมสมัยเรื่อง “The Magic Mirror” มีแรงบันดาลใจมาจากการจัดระบบการเรียนการ
สอน และความต้องการสร้างสรรค์ผลงานระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา โดยละครสร้างสรรค์เพื่อการ
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เรียนรู้ของนักศึกษานี้มีกระบวนการ ดังนี้
1. การดัดแปลงบทละคร เป็นกิจกรรมเริ่ม
ต้นให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อเรื่องและองค์ประกอบ
จากบทละคร โดยนำ�เค้าโครงเรื่องของนิทาน เรื่อง
“สโนไวท์กบั คนแคระทัง้ เจ็ด” นำ�มาดัดแปลงและสอด
แทรกเนื้อหาหรือประเด็น เรื่อง ความสวยความงาม
ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ค่านิยมของความสวยงามใน
ด้ า นรู ป ร่ า งผิ ว พรรณ (สวยหมายถึ ง ความขาว)
มากกว่าการมองความงามในด้านของจิตใจ และเรือ่ ง
ราวชี้ให้เห็นถึงการไม่เชื่อมั่นในตนเอง การไม่เห็น
คุณค่าที่แท้จริงภายใน ซึ่งเป็นการตีความจากคำ�พูด
ทีร่ าชินถี ามกระจกอยูต่ ลอดเวลา เปรียบเสมือนราชินี
ตัวร้ายต้องคอยถามกระจกถึงความงามของตนตลอด
เวลา จึงสอดแทรกการสอนคติของความงามให้พดู ถึง
มุมมองความงามทีแ่ ตกต่างกัน โดยการดำ�เนินงานใน
ส่วนของการดัดแปลงและแก้ไขบทเป็นการทำ�ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในรายวิชาเขียนบท เพือ่
นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ ป ระเด็ น ดั ง กล่ า ว จนสามารถ
ถ่ายทอดสาระผ่านบทสนทนาและการเล่าเรื่อง มี
ขัน้ ตอนการทำ�งาน ดังนี้ (1) การกำ�หนดแก่นเรือ่ งใหม่
ทั้งแก่นเรื่องหลักและแก่นเรื่องรอง จากเดิมเรื่องราว
ของสโนว์ไวท์ หญิงสาวที่สวยงามที่มีชีวิตอย่างยาก
ลำ�บากเพราะแม่เลี้ยงใจร้าย แต่เพราะความเป็น
กุลสตรี และความโชคดีจึงได้พบเจอคนแคระและ
เจ้ า ชายสามารถทำ � ให้ ส โนว์ ไวท์ ไ ด้ ก ลั บ สู่ ฐานั น ดร
เจ้าหญิงอีกครัง้ ซึง่ ในแก่นเรือ่ งใหม่ทนี่ �ำ เสนอจะกล่าว
ถึงเสียดสีความงามของหญิงสาว การมองความงาม
เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ความสวยงามทีแ่ ท้จริงคือ
ความสวยงามภายในจิตใจ จึงทำ�ให้สามารถผ่าน
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ (2) การกำ�หนดโครง
เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบและวางการดำ�เนินเรื่อง (3) การ
ใส่รายละเอียดของตัวละคร โดยเฉพาะการนำ�เสนอ
ตัวละครหลักเป็นสองตัวละคร คือ ราชินีและสโนว์
ไวท์ (ไม่นำ�เสนอสโนว์ไวท์เพียงคนเดียว) (4) การใส่
รายละเอียดของบทสนทนาและบทบรรยาย และ
(5) การเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ เช่น บทเพลง การ
เข้าออกของตัวละคร (นักแสดงและหุน่ ) ภาพของการ
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แสดง แสงสี และอุปกรณ์ประกอบฉาก นอกจากนีบ้ ท
ละครส่วนของการบรรยายภาษาอังกฤษ อาจารย์
ชโลธร จันทะวงศ์ เป็นผู้ดำ�เนินงาน
2. กระบวนการผลิตสร้างสรรค์หุ่น การผลิต
สร้ า งสรรค์ หุ่ น จะอยู่ ใ นรายวิ ช าและในชั้ น เรี ย น
นั ก ศึ ก ษาจะเริ่ ม กระบวนการผลิ ต หุ่ น จากการคิ ด
ออกแบบและสร้างสรรค์ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดูแล
ควบคุมกิจกรรม กลไกของหุ่นที่เลือกใช้ คือ หุ่นมือ
หุน่ เงา และหุน่ ประกอบคนเต้น กระบวนการผลิตและ
สร้างสรรค์หุ่นเริ่มจากการดึงตัวละครทั้งหมดในเรื่อง
ออกมาพิจารณาดูว่ามีตัวละครทั้งหมดกี่ตัวแต่ละตัว
มีบุคลิกนิสัยเฉพาะตัวอย่างไร และทำ�ความเข้าใจกับ
ตัวละครอย่างละเอียด จากนั้นออกแบบว่าตัวละคร
นัน้ ๆ มีกลไกหรือจะสร้างสรรค์อย่างไร โดยได้มวี ธิ กี าร
แบ่งออกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
2.1 กระบวนการผลิตหุน่ มือ (วิธกี าร
ทำ�หุน่ มือ) การเลือกสร้างสรรค์ “หุน่ มือ” ในการแสดง
ครัง้ นีเ้ นือ่ งจากเป็นละครทีม่ เี นือ้ หาเหมาะกับเด็กและ
เยาวชน รวมถึงตัวหุ่นสามารถทำ�ได้ง่ายภายใต้ข้อ
จำ�กัดของเวลา ตัวละครคนแคระจะใช้หุ่นมือดำ�เนิน
เรื่อง มีกระบวนการผลิตหุ่นมือ ดังนี้ (1) วาดและตัด
ผ้าสักหลาดให้มลี กั ษณะเป็นเหมือนศีรษะ (มีลกั ษณะ
กลม) จากนั้นเย็บผ้าสองชิ้นให้ติดกัน กลับด้านเพื่อ
เตรียมวาดหน้าตาของหุ่นไว้ตามคาแรคเตอร์ที่วางไว้
(2) วาดและตัดให้เป็นลำ�ตัวของหุน่ ทีม่ ชี ว่ งลำ�ตัวและ
แขน (โดยช่วงลำ�ตัวหุ่น มือจะสามารถสอดเข้าได้ทั้ง
มือ ความยาวของลำ�ตัวประมาณ 1 ช่วงแขน เช่นเดียว
กับแขนของหุ่น จะต้องสอดนิ้วมือได้ประมาณ 2 นิ้ว)
จากนั้นเย็บผ้าทั้งสองติดกัน กลับด้านให้เรียบร้อย
(เผื่อไม่ให้เห็นรอยเย็บ) (3) นำ�ศีรษะ (หัวหุ่น) ติดกับ
ตัวหุ่นให้เรียบร้อยด้วยการเย็บด้วยมือหรือเย็บด้วย
จักรเย็บผ้า และ (4) ตกแต่งตัวหุน่ ด้วยเครือ่ งแต่งกาย
หุ่นตามคาแรคเตอร์ที่ได้กำ�หนดไว้
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(1)

(2-3)

(4)

ภาพที่ 1 วิธีการทำ�หุ่นมือ และภาพหุ่นสำ�เร็จ
		
2.2 กระบวนการผลิตหุน่ เงา หุน่ เงา
ถูกนำ�มาใช้เล่าเรือ่ งในกระจกมีวธิ กี ารทำ� ดังนี้ 1) วาด
ตัวละคร หรือต้นไม้ลงบนกระดาษแข็ง ตัดออกตาม
รอยดิ น สอที่ ว าด 2) นำ � ตั ว ละครมาติ ด กั บ ไม้ ที่ ใช้
สำ�หรับเชิด ด้วยกาวและเทปกาว อาจจะใช้ไม้ดามไว้
หากตัวหุ่นไม่สามารถตั้งตรง 3) หากอยากเพิ่มสีสันที่
สดใส ให้เจาะรูแล้วติดกระดาษแก้วด้วยกาวลงตาม
ที่เจาะรู เพื่อตกแต่งให้ตัวหุ่นมีสีสันที่สวยงาม

ภาพที่ 2 วิธีการทำ�หุ่นเงา และวิธีการเล่นหุ่นเงา
		
2.3 กระบวนการผลิตหน้ากาก และ
ปีก หน้ากากและปีกจะเสริมนักแสดงในบทบาทของ
สัตว์ (หมี ผีเสื้อ กวาง และนก) และเสริมการ
เคลือ่ นไหวของนักเต้นด้วยปีก เพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจ
ให้กับละคร
การทำ�หน้ากาก มีขั้นตอนการทำ� ดังนี้ (1)
เริม่ จากการการใช้เฝือกแปะหน้านักแสดง โดยตัดออก
เป็นชิ้นขนาดพอดี ชุบนํ้าให้อ่อน โดยก่อนแปะเฝือก
ให้ลงใบหน้าด้วยวาสลีนก่อน ลูบเฝือกให้พอดีใบหน้า
รอเฝือกแห้งสักพักแล้วดึงออกเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์
หรื อ ปั้ น หั ว หรื อ ศี ร ษะของตั ว ละครตามแบบที่ ไ ด้
ออกแบบด้วยดินนํ้ามัน (2) ทาวาสลีนที่แม่พิมพ์และ
ใช้ เ ทคนิ ค เปเปอร์ ม าเช่ (papermache) สร้ า ง
หน้ากาก โดยคำ�นึงให้มคี วามหนาพอประมาณ (ความ
หนาของเปเปอร์มาเช่ประมาณ 8-10 ชั้น) เพื่อให้
หน้ากากมีความแข็งแรง (3) รอหน้ากากเปเปอร์มาเช่
หรือหน้ากากให้แห้ง แล้วนำ�หน้ากากลงสีโป๊วเพือ่ เพิม่
ความแข็งแรง (4) อาจจะใช้ไม้ปลายแหลมเสริมสร้าง
ลายหากหน้ากากมีลกั ษณะเป็นขน และ (5) ลงสีหน้า
กากด้วยสีโปสเตอร์ พ่นสีด้วยสีสเปรย์ หรือตกแต่ง
ด้วยขนนก ลูกปัด ฯลฯ
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ภาพที่ 3 วิธีการทำ�หน้ากาก
2.4 การทำ�ปีกนก มีขั้นตอนการทำ�
ดังนี้ (1) วาดและตัดผ้าสักหลาด เป็นรูปครึ่งวงกลม
ความกว้างและยาววัดจากตัวนักแสดง (2) ตัดผ้า
สักหลาดประมาณ 3 สีเพื่อจะนำ�มาเป็นขนนกและ
เพิม่ ลวดลาย (3) นำ�ผ้าทีต่ ดั เป็นขนนกมาวางเรียงและ
เย็บให้ตดิ กัน (ดูระยะให้สวยงาม ไม่วางห่างกันจนเกิน
ไป) โดยขนนกจะต้องติดทั้งสองด้าน และ (4) ตัดผ้า
ให้ เ ป็ น แถบเล็ ก เพื่ อ นำ � มาผู ก ติ ด กั บ ช่ ว งแขนของ
นักแสดง

(1)

(2)

(3)
ภาพที่ 4 วิธีการทำ�ปีกนก
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2.5 การทำ�ปีกผีเสื้อ มีขั้นตอนการ
ทำ�ดังนี้ (1) วาดและตัดผ้ายืดสีดำ�ให้เป็นรูปปีกผีเสื้อ
เผื่อพื้นที่ด้านบนปีกให้สามารถสอดท่อนํ้าได้ (2) วาด
และตัดลวดลายของปีกผีเสื้อด้วยผ้ามันแววที่มีสีสัน
จากนั้นนำ�มาติดบนปีสีดำ�ด้วยการเย็บหรือกาว (3)
เย็บด้านบนของปีกผีเสื้อทำ�เป็นช่องสำ�หรับใส่ท่อนํ้า
เผื่อให้เป็นที่จับของนักแสดง และ (4) ตัดผ้าสีดำ�ทำ�
คล้องที่ปลายนิ้ว
3. กระบวนการฝึกฝนและฝึกซ้อมการแสดง
		
3.1 การซ้ อ มอ่ า นบทครั้ ง แรก
(Reading Rehearsals) มีการนัดหมายนักแสดง ผู้
เชิดหุน่ และผูบ้ รรยายอ่านบทละครร่วมกัน วิเคราะห์
และตีความตัวละคร เหตุการณ์ตา่ งๆในเรือ่ ง วางแนว
การนำ�เสนอละคร ศึกษาและทำ�ความเข้าใจบทละคร
ตัวละครและแก่นของเรื่องร่วมกัน เพื่อให้การทำ�งาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงทำ�ตารางนัดหมาย
สำ�หรับการฝึกซ้อม
		
3.2 การทำ�กิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เนื่องจากการทำ�ละครหุ่นร่วมสมัย อยู่ใน
กระบวนการของการศึกษาและเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นหลัก จึงมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ดังนี้
		
• กิจกรรมการเล่นกับของเล่นโดย
ใช้บทบาทสมมติ (Toy Play) มีการสมมติให้กระดาษ
เป็ น ตั ว ละครต่ า ง ๆ และให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ก ารพั บ
กระดาษ ฉีกกระดาษ ขยุ้มกระดาษให้เกิดเป็นตัวหุ่น
และวางบทบาทสมมุ ติ เ ป็ น ตั ว ละครต่ า ง ๆ จาก
กิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาจะรู้จักสังเกต หรือศึกษา
รายละเอียดแล้วใช้การเลียนแบบนำ�มาสร้างหุ่นจาก
กระดาษ
		
• กิจกรรมสร้างลมหายใจให้ถงุ ขยะ
เป็นกิจกรรมที่เสริมจินตนาการ เป็นการทดแทนสิ่งที่
ไม่มีอยู่จริงด้วยสิ่งสมมติที่มีลักษณะใกล้เคียงเป็นรูป
ธรรม (Substitution หรื อ Transformation)
กิจกรรมดังกล่าวผูส้ อนให้นกั ศึกษาลองจินตนาการว่า
ถุ ง ขยะสี ดำ � ที่ ใ ห้ จ ะกลายเป็ น สั ต ว์ ช นิ ด ใด และให้
นั ก ศึ ก ษาจั บ จั ง หวะการหายใจของสั ต ว์ ช นิ ด นั้ น
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เนื่องจากว่าการเชิดหุ่นได้ดี นักศึกษา (ผู้เชิด) ต้อง
ทำ�ความเข้าใจเรื่องลมหายใจ รู้จักเชิดหุ่นให้มีลม
หายใจ นั่นเป็นวิธีการแรกที่จะทำ�ให้หุ่นมีชีวิต
		
• กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ
(Role Play) การสมมติตัวเองให้เป็นตัวละครต่าง ๆ
นักศึกษาจะเรียนรูท้ กั ษะการด้นสด (Improvise) เมือ่
ทำ�กิจกรรมมากขึ้นนักศึกษาจะแสดงได้อย่างลื่นไหล
ซึง่ ประโยชน์ของกิจกรรมดังกล่าว เมือ่ เวลาทีน่ กั ศึกษา
ต้องแสดงจริง หากมีอะไรผิดพลาด ก็จะสามารถที่จะ
ใช้การแสดง คำ�พูด และท่าทางของตัวละครนอกเหนือ
จากบทพูดที่ได้อย่างเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับ
คาแรคเตอร์ของตัวละคร
3.3 การซ้อมร้องเพลง การแสดงมี
ส่ ว นที่ เ ป็ น เพลงอยู่ จำ � นวน 4 เพลง จึ ง มี ขั้ น ตอน
กระบวนการฝึ ก ซ้ อ มการร้ อ งเพลง โดยมี อ าจารย์
ชโลธร จันทะวงศ์เป็นผูแ้ ต่งเพลงและดูแลควบคุม ดังนี้
		
• กิ จ รรม Workshop ความรู้
เบือ้ งต้นเกีย่ วกับการใช้เสียง เริม่ ต้นจากการแบ่งช่อง
เสียงหรือโทนเสียง หากผูแ้ สดงสามารถแยกแยะได้ ก็
จะสามารถเลือกใช้เสียงในการแสดงได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยการแบ่งช่วงเสียงหลักๆแบ่งเป็น 3 ช่วง
ได้แก่ Chest Tone (การเปล่งเสียงตํา่ โดยจับจุดความ
สั่นสะเทือนหรือแหล่งกำ�เนิดเสียงจากบริเวณช่วง
หน้าอก) Mouth Tone (การเปล่งเสียงกลางไปจนถึง
สูง โดยจับจุดความสัน่ สะเทือนหรือแหล่งกำ�เนิดเสียง
จากบริเวณช่วงคอไปจนถึงปาก) และ Head Tone
(การเปล่งเสียงสูงหรือเสียงหลบ โดยจับจุดความสั่น
สะเทือนหรือแหล่งกำ�เนิดเสียงจากบริเวณช่วงโพรง
จมูกไปจนถึงกะโหลกศีรษะ) นักแสดงจะฝึกออกเสียง
เปล่งเสียง โดยเริม่ ต้นจากจุดกำ�เนิดของเสียงทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ
ไล่ขนึ้ ไปยังจุดทีส่ งู ทีส่ ดุ จากนัน้ ทำ�ซาํ้ เพือ่ ให้เกิดความ
คุ้ น ชิ น ในการควบคุ ม อวั ย วะที่ ใ ห้ กำ � เนิ ด เสี ย งของ
ร่างกายตนเอง (ธรรมชาติเสียงของมนุษย์แต่ละคนนัน้
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะความดัง-เบา ความเข้มข้นของ
เสียง ไปจนถึงความผ่อนคลายและการบีบเกร็งของ
อวัยวะ) เมือ่ นักแสดงเริม่ เรียนรูท้ จี่ ะควบคุมเสียง ผ่าน
การฝึกร้องไล่สเกลจากตํ่าไปสูง และสูงไปตํ่า

		
• กิจกรรม Workshop การสร้าง
เสียง เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับอารมณ์และเหมาะ
สมกับบทบาททีไ่ ด้รบั นักศึกษาได้เรียนรูว้ ธิ กี ารในการ
ใช้เสียงให้เข้ากับบทบาท (Character) ด้วยการฝึก
อ่านออกเสียง ฝึกพูดทักทาย หรือสนทนาเบื้องต้น
ผ่านจินตนาการ โดยอาจารย์ (ผู้นำ�กิจกรรม) จะให้
โจทย์ ว่ า นั ก แสดงสวมบทบาทเป็ น อะไร เช่ น ให้
บทบาทเป็นสายลม นักแสดงก็จะเปล่งเสียงพูดทีแ่ ผ่ว
เบา อ่อนโยน ใช้เนือ้ เสียงน้อยแต่มลี มออกมาเยอะ ให้
บทบาทเป็นพระอาทิตย์ นักแสดงก็จะใช้นํ้าเสียงที่
แข็งกร้าว ดุดัน ตามจินตนาการที่พวกเขารับรู้ว่าดวง
อาทิตย์นั้นมีพลังอำ�นาจและแผดเผาด้วยความร้อน
ดังนั้นโทนเสียง เนื้อเสียง อารมณ์และนํ้าเสียง ของ
นักแสดงที่เปล่งออกมา ก็จะแตกต่างกันออกไปตาม
โจทย์ที่ได้รับ หลังจากนั้น จึงให้นักแสดงเปล่งเสียง
ตามบทบาทของตนเองในละครเวที อันได้แก่ สโนว์
ไวท์ เจ้าชาย สัตว์ป่าต่าง ๆ (กวาง นก กระรอก) คน
แคระ แม่มด โดยการอ่านบทละครแล้วจินตนาการว่า
ตนเองกำ�ลังเป็นใคร ทำ�อะไร อยู่ที่ไหน เสียงที่นัก
แสดงเปล่งออกมาก็จะเป็นโทนเสียงที่แตกต่างจาก
เดิ ม และมี ค วามเหมาะสมกั บ คาแรคเตอร์ อ ย่ า ง
สมบูรณ์
3.4 การซ้อมเต้นและการเคลือ่ นไหว
ร่างกาย
		
• กระบวนการออกแบบและ
สร้ า งสรรค์ ท่ า เต้ น ในการออกแบบท่ า ทางการ
เคลือ่ นไหว โดยได้อาจารย์หรือครูผดู้ แู ลคอยช่วยดูแล
การเต้น ซึ่งได้เลียนแบบท่าทางจากสัตว์ที่นำ�มาเป็น
ตัวละคร เช่น นก จะมีท่าทางของแขนที่ใช้การขยับ
แขนขึ้นลงเหมือนปีกนก เขย่งปลายเท้า ยกตัวให้สูง
ขึ้ น ลงให้ มี ลั ก ษณะเหมื อ นลอย ตั ว ละครกวาง
ออกแบบให้การวางมือเป็นเหมือนใบหน้าของกวาง
การกระโดดโลดโผน การใช้ขาแตะในลักษณะกระโดด
เป็นต้น
		
• กิจกรรมการเคลือ่ นไหวสร้างสรรค์
การฝึกซ้อมและทำ�ความเข้าใจกับร่างกายตัวเอง รวม
ถึงใช้ร่างกายตัวเองเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้สึกหรือ
89

Siam Communication Review Vol.15 Issue 19

เพื่อที่จะสื่อสารกับบุคคลอื่น และรู้จักการสังเกตสิ่ง
รอบตัว เช่น (1) กิจกรรม “กระจก” ให้นักศึกษาจับ
คูก่ นั และเลียนแบบพฤติกรรมของคูต่ นเอง เสมือนว่า
ตนเองคือกระจกเงาทีส่ ะท้อนภาพ (2) กิจกรรมเลียน
แบบการเคลื่อนไหวของสัตว์ โดยกำ�หนดเป็นลิง นก
และเสือ จากนั้นนำ�เสนอท่าทางออกมา (3) กิจกรรม
ปั้นดินนํ้ามัน ให้นักศึกษาจับคู่ แล้วกำ�หนดให้ผู้ปั้น
ใครเป็นดินนํ้ามัน จากนั้นให้ปั้นท่าทางแสดงอารมณ์
ต่าง ๆ เพื่อฝึกการถ่ายทอดท่าทางแสดงอารมณ์ จาก
นั้นลงไปที่ตัวหุ่น และ (4) กิจกรรมการเคลื่อนไหว
หลายระดั บ ทั้ ง ในการเคลื่ อ นไหวแนวตํ่ า การ
เคลื่อนไหวแนวสูง การเคลื่อนไหวแนวนอน การ
เคลื่อนไหวขึ้น ๆ ลง ๆ การเคลื่อนไหวแบบเร็ว และ
การเคลื่อนไหวแบบช้า
		
• การซ้อมการเต้น ซึ่งการซ้อมการ
เต้นในช่วงแรก ๆ มีปัญหาเนื่องจากอุปกรณ์เสร็จ
ไม่ทันกำ�หนด และเมื่อเสร็จอุปกรณ์บอบบางและไม่
เอื้อต่อการเคลื่อนไหว จึงมีการปรับเปลี่ยนจากใส่
หน้ากากมาเป็นการแต่งหน้าแทนและเพิม่ เครือ่ งแต่ง
กายเข้ามาแทน
		
3.5 การฝึกซ้อมการแสดงหุ่นกับ
องค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคต่าง ๆ
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• การซ้อมท่องจำ�บทละครและลง
รายละเอียดของตัวละคร การซ้อมเพือ่ ท่องจำ�บทและ
จังหวะของบทสนทนาเละบทบรรยาย (line) ของตัว
เอง เพื่อทำ�ความเข้าใจทั้งความหมาย และอารมณ์
ของตัวละคร นอกจากนีม้ กี ารซ้อมเพือ่ พัฒนาการของ
ตัวละคร มองหาจุดประสงค์ของตัวละครว่าร้องเพลง
เพราะมีความต้องการอย่างไร
		
• การซ้อมตำ�แหน่งของตัวละคร
(Blocking rehearsals) การซ้อมตามลำ�ดับการ
เคลือ่ นไหว กำ�หนดการเข้าออกของตัวละคร โดยเมือ่
ซ้อมมีการปรับเปลี่ยนบทละคร เช่น ตำ�แหน่งของตัว
ละคร การเข้าออกของตัวละคร ฯลฯ
		
• การซ้อมการซ้อมการแสดงกับ
ดนตรี เป็นการซ้อมเปิดปิดของดนตรี การร้องเพลง
นักแสดง การแสดง และการเคลื่อนไหวของนักแสดง
และหุ่นให้สอดคล้องกัน
		
• กิจกรรมฝึกฝนการแต่งหน้าสัตว์
ของนักแสดง เนื่องจากเมื่อฝึกซ้อมไปได้สักระยะ พบ
ว่ามีปัญหา ของนักแสดงที่เต้นและต้องใส่หน้ากาก
เพราะหน้ากากหนักทำ�ให้เคลือ่ นไหวไม่สะดวก ทำ�ให้
มีการเปลี่ยนจากการใส่หน้ากากเป็นการแต่งหน้า
นักแสดงแทน จึงจัดกิจกรรมสอนการแต่งหน้าสัตว์
(Animal Makeup) ให้กบั นักเรียน และผูร้ ว่ มกิจกรรม
		
• การซ้อมการแสดงหุน่ กับแสง หรือ
การซ้อมละครหุน่ เงา กระจกจะเป็นพืน้ ทีข่ องการเล่น
หุ่นเงา เมื่อราชินีถามกระจก ภาพกระจกจะฉายภาพ
หุ่ น เงาให้ เ ห็ น ซึ่ ง ในการซ้ อ มมี ปั ญ หาสองข้ อ (1)
เนื่องจากไม่มีฉากบังทำ�ให้แสงของหุ่นเงาสะท้อนเข้า
ตาของผู้ชม จึงปรับปรุงให้เอียงและไปอยู่ชิดข้าง
เพราะระยะพื้นที่ของการเล่นหุ่นเงาในเรื่อง จอฉาย
และไฟที่ใช้สำ�หรับการฉายหุ่นเงามีความสำ�คัญ และ
เกีย่ วเนือ่ งกัน การสร้างหุน่ จึงต้องคำ�นึงถึงระยะในการ
ฉายไฟ ระยะของเงาหุ่นที่ตกกระทบกับจอภาพด้วย
(2) ตัวหุ่นกับกระจก (จอฉายภาพ) ขนาดไม่สมดุลกัน
ตัวหุ่นมีขนาดใหญ่ภาพที่เกิดบนจอจึงไม่เหมาะสมไม่
สวยงาม จึงมีการประชุมและปรับแก้โดยให้มีการทำ�
หุ่นขึ้นมาให้และปรับปรุงของเดิมให้มีสีสันสดใสขึ้น
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โดยใช้กระดาษแก้วตกแต่ง เมือ่ แสงสาดจากด้านหลัง
หุน่ จะเกิดสีสนั สวยงามขึน้ จากนัน้ ใช้ระยะเวลาในการ
ซ้อมเพื่อให้ผู้เชิดหุ่นสามารถเชิดได้อย่างลื่นไหลและ
พอดีกับจังหวะของบทบรรยาย
		
3.6 การซ้อมใหญ่ การซ้อมใหญ่ที่
เป็นการซ้อมเทคนิคต่างๆ การเปลี่ยนแปลงฉาก แสง
สีเสียง พร้อมซ้อมที่รวมถึงการแต่งหน้าและแต่งกาย
ของนักแสดง ดังนั้นซ้อมจึงต้องทำ�ให้เหมือนจริงทุก
ประการเพื่อทราบกระบวนการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
ขึ้นในวันแสดงจริง
		
3.7 กระบวนการจัดแสดงละคร โดย
นักศึกษาได้เรียนรูห้ ลักการประชาสัมพันธ์ละคร และ
แสดงที่ โ รงละครมหาวิ ท ยาสยาม ในวั น ที่ 13
พฤษภาคม พ.ศ.2559 จากนั้นมีการประเมินผลโดย
การประชุ ม พู ด คุ ย กั น ของนั ก แสดง ที ม งามของ
นักศึกษา โดยมีอาจารย์/ครูผู้ดูแลคอยกำ�กับและให้
คำ�แนะนำ�ในการทำ�งานต่อไป

ภาพที่ 6 การแสดงละครหุ่นร่วมสมัย
สรุ ป ผลงานสร้ า งสรรค์ แ ละองค์ ค วามรู้ ข องการ
สร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ละครหุ่นร่วมสมัยเพื่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ภาควิชาการสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรณีศึกษา
ละครหุ่ น ร่ ว มสมั ย เรื่ อ ง “The Magic Mirror”
สามารถสรุ ป กระบวนการได้ ดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) การ

ดัดแปลงบทละครจากตำ�นานเรื่อง “สโนว์ไวท์กับคน
แคระทัง้ เจ็ด” โดยมุง่ ประเด็นในการนำ�เสนอกล่าวถึง
การให้คุณค่าของความสวยงามภายใน เช่น จิตใจที่มี
เมตตา ความมีสติปัญญา มากกว่าความสวยงามจาก
รู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอก (2) กระบวนการการผลิ ต
สร้ า งสรรค์ หุ่ น เน้ น กระบวนการสร้ า งงานของ
นักศึกษา เริ่มจากการคิด คัดเลือกและดัดแปลงบท
ละคร การผลิตหุ่น และการฝึกซ้อมโดยใช้บทเรียนใน
ห้องเรียนสร้างกิจกรรมส่งเสริมการทำ�งานทางละคร
และความคิดสร้างสรรค์ (3) กระบวนการฝึกฝนและ
ฝึกซ้อมการแสดง (4) การซ้อมเต้นและการเคลือ่ นไหว
ร่างกาย (5) การฝึกซ้อมการแสดงหุน่ กับองค์ประกอบ
ศิลป์ และเทคนิคต่าง ๆ (6) การซ้อมใหญ่ และ (7)
กระบวนการจัดแสดงละครและการประเมินผล ซึง่ ใน
แต่ละกระบวนการมีกิจกรรมแทรกเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแสดง (Pre-drama) ให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ละครหุ่ น ร่ ว มสมั ย เรื่ อ ง “The Magic
Mirror” เป็นการผลิตละครสร้างสรรค์ โดยมีจุดเน้น
ในด้านการเรียนรู้กระบวนการผลิตละครที่ช่วยให้
นักศึกษาได้ท�ำ เข้าใจเนือ้ หาในรายวิชาละครหุน่ เริม่ ต้น
โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ จนนำ�สู่การสร้างผลงานการแสดงร่วม
กับอาจารย์ผสู้ อนทีท่ �ำ หน้าทีเ่ หมือนเป็นผูน้ �ำ กิจกรรม
โดยผูส้ อนต้องคิดค้นหากิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะเสริมสร้าง
3 องค์ประกอบ นัน่ คือ เนือ้ หา (Content) กระบวนการ
ทางละคร (Process) และผลผลิตทางละคร (Product) พร้อมสอดแทรกกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการ
แสดงและการทำ�ละครของนักศึกษาทั้งด้านทัศนคติ
และพฤติกรรม ดังนั้นศาสตร์ของละครสร้างสรรค์ที่
เน้นการเล่น หรือการสร้างความสนุกสนานในการ
เรียนรูน้ นั้ สามารถเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี โดย
ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เกิดความ
เข้ า ใจวิ ธี คิ ด เสริ ม สร้ า งจิ น ตนาการและความคิ ด
สร้างสรรค์ นักศึกษาสามารถคิดสร้างสรรค์บทละคร
ตัวหุน่ สำ�หรับเล่นละคร การสร้างสรรค์เครือ่ งแต่งกาย
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สำ�หรับนักแสดง ฉากและแสง โดยทุกองค์ประกอบมี
ความสอดคล้ อ งกั น เพิ่ ม ทั ก ษะการทำ � งานทำ � ให้
นั ก ศึ ก ษาสามารถทำ � งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
คุ ณ ภาพ กล่ า วโดยสรุ ป ละครสร้ า งสรรค์ เ หมาะ
สำ�หรับการทำ�กิจกรรมสร้างละคร (Production) ใน
ชั้นเรียนอย่างยิ่ง เพราะการทำ�กิจกรรมดังกล่าวเน้น
ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมผลิตละคร โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่ผู้เรียนมี
ความรู้หรือคุ้นเคยอยู่แล้ว จากนั้นผู้นำ�จึงจะจัด
ประสบการณ์เชือ่ มโยงจากสิง่ ทีผ่ รู้ ว่ มกิจกรรมรูจ้ กั อยู่
แล้วไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ละครสร้างสรรค์ในชัน้ เรียนเน้นกระบวนการ
ทำ�งานและการเรียนรู้ของนักศึกษาในฐานะผู้ร่วม
กิ จ กรรมมี ค วามเหมาะสมกั บ การเรี ย นการสอน
เนื่องจากผู้สอนสามารถเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำ�ให้
นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการเรียน เพราะสิ่งที่ได้
เรียนรูจ้ ากกิจกรรมนำ�ไปสูก่ ารทำ�งานจริง นับเป็นแรง

จูงใจด้านการเรียนการสอนอย่างหนึง่ และกิจกรรมยัง
เป็นการเตรียมนักศึกษาให้สามารถผลิตละครได้อย่าง
มีระบบ แต่อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของการทำ�ละคร
สร้างสรรค์เน้นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ เน้น
กระบวนการสร้ า งสรรค์ ม ากกว่ า ผู้ ช ม ในการ
สร้างสรรค์ละครหุน่ ในครัง้ นีไ้ ม่มผี ชู้ ม แต่ในโอกาสต่อ
ไปควรต้องมีผชู้ มการแสดงเพราะละครจะสมบูรณ์ได้
ต้องมีทงั้ เนือ้ เรือ่ ง ผูแ้ สดง และผูช้ มการแสดง จะทำ�ให้
นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลงานจากผู้ชมทั้ง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปฏิกิริยาของผู้
ชม ณ ขณะแสดงละครได้มสี ว่ นสำ�คัญทีผ่ ลักดันให้เกิด
การเรียนรู้การสื่อสารทางละครและขยายความคิด
หรือมุมมองของผูท้ �ำ กิจกรรม ซึง่ จากจุดนีเ้ องจะนำ�ไป
สูก่ ารพัฒนาผลงานและกระบวนการสร้างกิจกรรมต่อ
ไป นอกจากนี้แล้วแนวคิดหรือแก่นของละคร จะต้อง
ไม่สร้างละครเพียงเพือ่ เป็นการผลิตซํา้ จากเรือ่ งเดิมที่
มีอยู่แล้ว แต่ควรนำ�เสนอผลงานการแสดงที่เกิดจาก
การตีความและพัฒนาความหมายใหม่ที่สัมพันธ์กับ
โลกทัศน์ของกลุ่มผู้ทำ�ละครเรื่องนั้น ๆ
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