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ละครหุ่นร่วมสมัย เรื่อง “เดอะ เมจิก มิเรอร์” 
ละครเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาการสื่อสารการแสดง 

The Contemporary Puppet Theater “The Magic Mirror”
: Creative Play for Performing 
Arts Communication Students

 จุฑ�รัตน์  ก�ระเกตุ*

บทคัดย่อ

 ง�นสร้�งสรรค์โดยใช้ละครหุ่นร่วมสมัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�กระบวนก�รของละครสร้�งสรรค์และ

ออกแบบกิจกรรมท�งก�รละครเพื่อก�รเรียนรู้ของนักศึกษ� ภ�ควิช�ก�รสื่อส�รก�รแสดง คณะนิเทศศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยสย�ม

 ผลก�รศึกษ�ละครสร้�งสรรค์ สรุปกระบวนก�รผลิตละครสร้�งสรรค์ คือ 1) ก�รดัดแปลงบทละคร   2) 

กระบวนก�รก�รผลิตสร้�งสรรค์หุ่น  3) กระบวนก�รฝึกฝนและฝึกซ้อมก�รแสดง 4) ก�รซ้อมเต้นและก�ร

เคลื่อนไหวร่�งก�ย  5) ก�รฝึกซ้อมก�รแสดงหุ่นกับองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคต่�ง ๆ 6) ก�รซ้อมใหญ่  และ 

7) กระบวนก�รจัดแสดงละครและก�รประเมินผล ละครสร้�งสรรค์เป็นวิธีก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กล�งใช้เพื่อก�รพัฒน�คว�มสร้�งสรรค์ จินตน�ก�ร ก�รแสดงสด ก�รสร้�งสรรค์ง�นก�รแสดงและทักษะ

ท�งละครที่เหม�ะสม

คำาสำาคัญ: ละครหุ่นร่วมสมัย, เดอะ เมจิก มิเรอร์, ก�รสื่อส�รก�รแสดง

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 Commu-

nication. 

 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 teach-

ing 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

* อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�ก�รสื่อส�รก�รแสดง คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�ม



83

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

แรงบันดาลใจเบื้องต้น

 ในปัจจุบันก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยเน้น

ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ล�งไดก้�้วเข�้ม�มสีว่นสำ�คญัในก�ร

ศึกษ�โดยเฉพ�ะก�รเรียนรู้ง�นละครหรือง�นก�ร

แสดง ผู้ สอนจะมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�ง

ประสบก�รณก์�รเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน เพือ่ใหน้กัศกึษ�

ได้พัฒน�คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และทักษะที่จะนำ�ไปสู่

ก�รแสดงละครได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยใน

กระบวนก�รสร�้งสรรค์ละครหุน่มกัถกูหยบิโยงเข�้กบั

กระบวนก�รเรียนรู้ในด้�นก�รแสดงเสมอ เนื่อง

ด้วย“สื่อละครหุ่น” เป็นรูปแบบก�รละครท่ีมีคว�ม

หล�กหล�ย เป็นอิสระและเต็มไปด้วยจินตน�ก�ร 

ส�ม�รถเข้�ถึงกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย นับเป็นส่ือที่มี

คว�มสำ�คัญต่อกระบวนก�รสร้�งก�รเรียนรู้ของเด็ก

ม�แต่วัยเย�ว์ เริ่มจ�กวัยเด็ก เด็กจะได้เรียนรู้ก�ร

สัมผัสและก�รกอดท่ีได้รับจ�กหุ่นนับเป็นก�ร

แสดงออกถึงคว�มรัก เรียนรู้บทบ�ทสมมติจ�กเล่น

ตุ๊กต�หรือของเล่น เรียนรู้คำ�สอนคติผ่�นเรื่องเล่�ใน

นิท�น นอกจ�กนีแ้ล้วละครหุน่ไดฝ้กึฝนใหผู้เ้รยีนก�ร

แสดงส�ม�รถเลียนแบบท่�ท�งก�รเคลื่อนไหวของ

มนุษย์และสัตว์ผ่�นก�รสังเกต นำ�ไปสู่ก�รถ่�ยทอด

อ�รมณ์ พฒัน�วธิกี�รแสดงออก เพือ่สือ่ส�รคว�มคดิ

และสร�้งสรรคคุ์ณลักษณะของตวัละคร (Character) 

ของตัวละครด้วยท่�ท�งและคำ�พูด

 ทุกวันนี้ละครหุ่นมีก�รผสมผส�นส่ือและ

เทคนิคก�รแสดงต่�ง ๆ ก่อให้เกิดคว�มหล�กหล�ย

ในแง่ของก�รสร้�งสรรค์ ละครหุ่นจึงไม่ได้เป็นเพียง

ก�รแสดงที่ใช้ “หุ่น” แสดงเพียงอย่�งเดียว นับเป็น

ศลิปะก�รแสดงของโดยใช้รปูจำ�ลองของสิง่ทีม่ชีวีติ ที่

เรียกว่� “ตัวหุ่น” เพื่อดำ�เนินเรื่องร�วและคว�มรู้สึก 

ทัง้นีผู้ส้อนมองเหน็คณุค�่ของผลติสร�้งละครหุน่โดย

ก�รใช้กระบวนก�รเรียนรู้ละครสร้�งสรรค์ เพื่อขับ

เน้นกระบวนก�รทำ�ง�นของนักศึกษ� โดยมีอ�จ�รย์

เป็นผู้ช่วยชี้นำ�จึงเกิดกิจกรรมผลิตละครหุ่นร่วมสมัย 

เรื่อง “The Magic Mirror” 

แนวความคิดของการสร้างสรรค์

 1. ละครสร้�งสรรค์ : กระบวนก�รเรียนรู้

แนวท�งเลือก

 ละครสร้�งสรรค ์(Creative Drama) เปน็รปู

แบบของก�รเล่นสมมติที่ได้ผ่�นกระบวนก�รจัด

เตรียมข้อมูลและว�งแผนก�รเล่นให้เหม�ะสมกับวัย

และพัฒน�ก�รของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่�งดี ละคร

สร้�งสรรค์จึงมิได้มุ่งเน้นเพื่อสนองคว�มต้องก�รของ

กลุ่มผู้ชม แต่มุ่งประโยชน์ไปที่ก�รพัฒน�ก�รของผู้

ร่วมกิจกรรมเป็นหลัก จึงกล่�วได้ว่�กิจกรรมละคร

สร้�งสรรค์มีผู้ร่วมกิจกรรม (Participants) แทนที่จะ

มีนักแสดง มีผู้นำ�กิจกรรม    (หรือครู) แทนที่จะมีผู้

กำ�กับ โดยมีหน้�ที่คอยช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก 

เสมือนพี่เลี้ยงในกระบวนก�รสร้�งสรรค์ละคร 

 ละครสร้�งสรรค์นิยมใช้เรื่องหรือนิท�นเป็น

จุดเริ่มต้นของก�รแสดงที่มีโครงสร้�งของเรื่องที่ดี 

(ก�รดำ�เนนิเรือ่งต้ังแตต่น้จนจบ) เปน็กรอบง�นทำ�ให้

ก�รแสดงมทีศิท�งและมีคว�มหม�ย แตบ่�งครัง้ละคร

สร้�งสรรค์ก็เริ่มม�จ�กแรงจูงใจอื่น ๆ เช่น ดนตรี 

บทเพลง ธรรมช�ติรอบตัว เป็นต้น และในบ�งครั้ง

ละครสร�้งสรรคม์สีว่นคล�้ยกับก�รฝกึหดันกัแสดงอยู่

บ้�ง แต่จุดมุ่งหม�ยไม่ได้เป็นไปเพื่อฝึกให้ผู้ร่วม

กิจกรรมไปเป็นนักแสดง แต่เป็นก�รเรียนรู้ผ่�น

ประสบก�รณ์ (Experiential Learning) ซึ่งเป็นวิธี

ก�รทีส่อดคลอ้งตอ่ธรรมช�ตขิองก�รเรยีนรูใ้นมนษุย์

ทกุคน ไมว่�่จะเปน็เดก็ ผูใ้หญ ่บคุคลพิเศษ (ทีมี่คว�ม

พิก�ร) หรือแม้แต่ผู้สูงวัย เพร�ะเป็นก�รเรียนรู้ที่ต้อง

ใช้ทักษะทุกด้�นไม่ว่�จะเป็นก�รใช้ร่�งก�ย  (ในก�ร

สร้�งท่�ท�ง ก�รเคล่ือนไหว ก�รขีดเขียน ก�รผลิต

อปุกรณป์ระกอบก�รแสดง) ก�รสือ่ส�รดว้ยภ�ษ� (ท้ัง

ก�รฟังและก�รพูด) ก�รใช้สติปัญญ� (ในก�รแก้ไข

ปัญห�) ก�รใช้ทักษะสัมพันธ์ (ในก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้

อืน่) ก�รใชค้ว�มรูส้กึและจนิตน�ก�ร (ในก�รทำ�คว�ม

เข�้ใจกับคว�มรูใ้หมท่ีเ่ช่ือมโยงกบัชวีติและสงัคม) รวม

ถึงก�รเล่นและก�รประเมินผลก�รเล่น กิจกรรมใน

ละครสร้�งสรรค์มีขั้นตอนหรือกระบวนก�ร (Pro-

cess) ดังนี้
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  1.1 ก�รเตรียมคว�มพร้อม หรือ

วอร์มอัพ (Warm-up) ร�่งก�ยและจติใจ เปน็ขัน้ตอน

สำ�คญัม�กกอ่นจะเร่ิมกจิกรรมหลกัอืน่ ๆ  (ควรจะตอ้ง

ทำ�ก่อนเริ่มกิจกรรมอื่น) ตัวอย่�งเช่น ก�รเดิน ก�รวิ่ง

เบ� ๆ  ก�รยดืเสน้ยดืส�ยแบบง�่ย ๆ  หรอืเปน็ก�รเลน่

เกมต่�ง ๆ 

  1.2 กิจกรรมจูงใจ (Motivation) 

ก�รใช้คำ�ถ�มหรือสื่อประเภทต่�ง ๆ ในก�รกระตุ้น

คว�มสนใจของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรม

เกิดคว�มต้องก�รท่ีจะเรียนรู้ หรือทำ�คว�มเข้�ใจกับ

ประเด็นและนำ�ไปสู่ก�รอภิปร�ย ผู้นำ�ต้องพิจ�รณ�

ต�มคว�มเหม�ะสมเองว�่ จะใชข้อ้มลูและเวล�เท�่ไร  

และอย่�งไร เพื่อที่จะเป็นก�รปูพื้นฐ�นและสร้�งแรง

จงูใจในก�รแสวงห�คำ�ตอบใหก้บัผูร้ว่มกจิกรรมใหไ้ด้

ม�กที่สุด 

  1.3 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 

(Pre-Drama) ก�รทำ�คว�มเข้�ใจกับละครที่จะแสดง 

ก�รจัดเตรียมพื้นที่สำ�หรับแสดง ก�รคัดเลือกผู้แสดง 

ตลอดจนก�รฝึกซ้อมบทบ�ทในบ�งตอนต�มคว�ม

จำ�เป็น  

  1.4 กิจกรรมละคร (Drama  Play-

ing) เปน็กจิกรรมแสดงละครท่ีมุง่เนน้ก�รทำ�กจิกรรม

ร่วมกัน อ�จจะใช้ก�รแสดงแบบด้นสดก็ได้ เพื่อนำ�ไป

สู่ประเด็นพูดคุยและอภิปร�ย

    1.5 ก�รประเมินผล (Evaluation) 

เ ป็นก�รประเมินผลว่ �ตรง กับเ ป้�หม�ยและ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ กระทั่งนำ�ไปสู่แผนก�ร

เรียนรู้ต่อไป ก�รประเมินผลช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมคิด

อย่�งมีวิจ�รณญ�ณเป็นขั้นตอนที่ควบคู่กันเสมอใน

ละครสร้�งสรรค์

 2. ละครประยุกต์ : ก�รใช้ละครเพื่อก�ร

พัฒน�บุคคล

 ละครประยุกต์ (Applied Drama หรือ Ap-

plied Theatre) เป็นคำ�ที่นักก�รละครตะวันตกเริ่ม

ใชก้นัอย�่งแพรห่ล�ยเมือ่ประม�ณ 20 ปทีีผ่�่นม� เพือ่

ใชเ้รยีกกจิกรรมละครเพือ่พฒัน�คน ก�รศกึษ�ชมุชน

และสังคม โดยเป้�หม�ยของละครประยุกต์จึง

เป็นก�รใช้ศิลปะก�รละครเพื่อเป็นเครื่องมือเชื่อมให้

เกิดก�รศึกษ� ก�รสื่อส�ร และก�รพัฒน�ผู้คน ซึ่ง

หม�ยถึงผู้ชมและผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อจะได้

เรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง เกดิคว�มเข้�ใจวธิคีดิ และเรียน

รู้จ�กก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น ละครประยุกต์จึงนำ�

ละครเข�้ไปสู่ผู้คนทีห่ล�กหล�ย ออกจ�กโรงละครไป

สู่โรงเรียน โรงพย�บ�ล บ้�นพักคนชร� และในชุมชน

ที่ห่�งไกลข�ดก�รดูแลของรัฐ ละครประยุกต์จึงให้

คว�มสำ�คัญกับผู้คนธรรมด�และสร้�งสรรค์ละครที่มี

เรื่องร�วและคว�มสัมพันธ์กับผู้ชม หรือม�จ�กเรื่อง

จริงในชุมชน เป็นสื่อที่ช่วยสร้�งคว�มตระหนักรู้และ

เกิดปญัญ�ในประเดน็ปญัห�ใดปญัห�หนึง่อนัสมัพนัธ์

กับผู้ที่ม�ชมก�รแสดง กระตุ้นให้เกิดก�รมีส่วนร่วม

แสดงคว�มคิดเห็น เกิดก�รปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียน

คว�มคิด สื่อส�ร ตอบโต้ วิพ�กษ์วิจ�รณ์ และนำ�ไปสู่

ก�รเปลี่ยนแปลง

 พัฒน�ก�รของละครสมัยใหม่ได้สนับสนุน

แนวคิดเร่ืองสุนทรียะแบบใหม่ท�งด้�นศิลปะก�ร

ละคร เพร�ะละครประยุกต์นิยมใช้เป็นสื่อหรือเครื่อง

มอืม�ชว่ยในก�รศกึษ�หรอืพฒัน�สร�้งก�รเรยีนรูแ้ก่

ชุมชน เป็นโอก�ส เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนคว�มคิด 

ประสบก�รณ์ เปิดใจรับฟังเพื่อประโยชน์ของผู้คนได้

กว้�งม�กยิ่งขึ้น

 ละครประยุกต์เพื่อก�รพัฒน�บุคคลที่ใช้ใน

โรงเรียน ทั้งที่เป็นกระบวนก�ร (Process) และผล

ง�นก�รแสดง (Production) ได้กล�ยเป็นเครื่องมือ

สือ่คว�มรู้ใหก้บัองคก์รและก�รศึกษ� แรกเริม่เกดิจ�ก

ละครในโรงเรียน ละครเพ่ือก�รสอนภ�ษ�และท่องจำ�

บทพดู  จนกระท่ังเกดิกระแสก�รจดัประสบก�รณก์�ร

เรียนรู้ท่ีเหม�ะสมก�รพัฒน�ก�รรับรู้และสร้�ง

ประสบก�รณ์ของเด็กที่เน้น “ก�รเรียนรู้จ�กก�ร

ลงมือทำ�” (Learning by doing) ของจอหน์ ดิวอี้ 

(John Dewey) ทำ�ใหเ้กิดทฤษฏกี�รเรยีนปนเลน่หรอื

ก�รเรียนรู้ผ่�นก�รเล่นละคร (ละครในโรงเรียน) จน

เกดิเป็นก�รเรียนก�รสอนทีเ่รียกว�่ “ละครสร้�งสรรค ์

(Creative Drama)” 
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 3 แนวคิดก�รสร้�งสรรค์หุ่นร่วมสมัย 

 ละครหุ่นเป็นรูปแบบก�รละครท่ีมีคว�ม

หล�กหล�ย เป็นอิสระ และเต็มไปด้วยจินตน�ก�ร 

ก�รสร้�งสรรค์หุ่นก็เสมือนก�รสร้�งสรรค์ง�นศิลปะ

ที่ผนวกเอ�คว�มรู้ด้�นก�รละครและคว�มคิด

สร้�งสรรค์ม�ประกอบกัน 

 ในเอกส�รละครหุน่ กศน. ไดอ้ธบิ�ยคว�มถึง 

หุ่น (Puppet) คือ รูปจำ�ลองทุกประเภทที่ส�ม�รถ

เคลื่อนไหวไปม�ได้ด้วยก�รกระทำ�ของมนุษย์ โดยมี

จุดมุ่งหม�ยเพื่อก�รแสดงละคร หรือเป็นมหรสพ

สำ�หรับก�รให้คว�มบันเทิง ให้ก�รศึกษ� ตลอดจนใช้

เล่นเรื่องร�วท�งศ�สน� ซึ่งลักษณะของหุ่นจะสร้�ง

ขึน้แตกต�่งกนัออกไปต�มจนิตน�ก�รของผูส้ร�้ง สว่น

ละครหุน่ มคีว�มหม�ยตรงกบัภ�ษ�องักฤษ คือ Pup-

pet Play ซึ่งหม�ยถึงก�รละเล่น หรือก�รแสดงชนิด

หนึ่ง ที่ผู้แสดงใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำ�ขึ้นเป็นรูปคน เป็น

ตวัแสดงแทนคน และใชว้สัดุอปุกรณท์ีท่ำ�ขึน้เปน็สตัว์

และสิง่ของเข้�ประกอบก�รแสดงนัน้ โดยผูแ้สดงหรอื

ผู้พ�กย์เป็นผู้กระทำ�ก�รเคล่ือนไหววัสดุอุปกรณ์ท่ี

เรียกว่� ‘หุ่น’ ไปต�มบทบ�ทต่�ง ๆ” (เอกส�รละคร

หุ่น กศน., 2532 : 4-16)

 ฉะนัน้ “หุน่” (Puppet) จงึหม�ยถงึ รปูแบบ

จำ�ลองซึง่ประดษิฐด์ว้ยวิธใีดกต็�ม เพือ่เลยีนแบบของ

จริง ทั้งลักษณะท�งก�ยภ�พที่ส�ม�รถเคลื่อนไหวให้

มชีวิีตดว้ยก�รบังคบัหรอืก�รชักเชิดรูปจำ�ลองหรอืหุ่น 

เพ่ือใช้แสดงแทนคน อันมลีกัษณะแตกต�่งกนัต�มแต่

จินตน�ก�รของผู้สร้�งสรรค์ง�น ส่วน “ละครหุ่น” 

(Puppetry or Puppet Theatre) คือ ศิลปะก�ร

แสดงรูปแบบหน่ึงท่ีมีก�รนำ� “หุ่น” หรือรูปจำ�ลอง

แทนสิ่งที่มีชีวิต นำ�ม�ประกอบก�รแสดง และดำ�เนิน

เรื่องร�ว

 ละครหุ่นร่วมสมัยเริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่ 20 

มีก�รนำ�วัตถุดิบ เทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัยม�ใช้

ใน ก�รสร�้งสรรค์ละครหุ่น ทำ�ให้ละครหุ่นโลดแล่น

เคลื่อนไหวทั้งในโลกภ�พยนตร์และโทรทัศน์ เนื่อง

ดว้ยก�รพฒัน�เทคนคิสมยัใหมจ่งึกอ่ใหเ้กดิศลิปะของ

ละครหุ่นร่วมสมัย (The Art of Contemporary 

Puppet Theater) ที่ผสมผส�นส่ือท�งก�รแสดง

ต่�งๆเข้�ไว้ด้วยกัน เช่น ศิลปะด้�นภ�พ ก�รว�ดภ�พ 

ประติม�กรรม บทละคร ดนตรี ลีล�ท่�ท�ง ก�ร

เคลื่อนไหว เทคโนโลยี ภ�พยนตร์ และสื่อศิลป์ต่�ง ๆ  

 ก�รพัฒน�และนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ม�ใช้

ในกับก�รแสดงหุ่น ซ่ึงทำ�ให้รูปแบบก�รแสดงหุ่นซึ่ง

แตเ่ดมิจะออกม�ในรปูของละครไดม้กี�รเปลีย่นแปลง 

ละครหุ่นและตัวหุ่นนำ�เสนอออกม�แสดงหล�ย

ลักษณะ เช่น ในละครสัตว์ ก�รแสดงบัลเล่ต์ ฯลฯ 

นอกจ�กนีก้�รแสดงหุน่ได้รบัคว�มสนใจและนำ�ไปใช้

ในก�รแสดงต่�งๆอย่�งกว้�งขว�งยิ่งขึ้น ไม่ว่�จะใน

ภ�พยนตร์ โทรทัศน์ ใช้ในวงก�รโฆษณ� ก�รแพทย์ 

รวมทั้งท�งก�รศึกษ� ดังเช่น ร�ยก�ร Sesame 

Street ซ่ึงได้จัดแสดงละครหุ่นเพื่อใช้ในก�รช่วยให้

เดก็นกัเรยีนทีเ่รยีนไดช้�้ใหส้�ม�รถทดัเทยีมกบัเดก็ท่ี

เรียนปกติ 

 เกศินี โชติเสถียร (2524 : 15) จึงกล่�วได้ว่� 

รู ปแบบและวิ ธี ก � รนำ � เ สนอละครหุ่ น มี ก �ร

เปลีย่นแปลง และไดร้บัก�รพฒัน�ปรบัปรงุใหม้คีว�ม

หล�กหล�ยม�กยิ่งขึ้น อย่�งเช่น ก�รนำ�หุ่นม�แสดง

ร่วมกับคน ก�รสร้�งหุ่นให้มีขน�ดใหญ่กว่�ปกติ และ

เรื่องร�วที่นำ �ม�แสดงยัง เปลี่ยนไปต�มสังคม 

วัฒนธรรมเพ่ือให้เข้�กับยุคสมัย เช่น เรื่องเกี่ยวกับ

วิทย�ศ�สตร์ เรื่องเกี่ยวกับอวก�ศ เรื่องเกี่ยวกับเพศ 

หรือเรื่องร�วท�งก�รเมือง เป็นต้น ซึ่งเนื้อห�ของ

ละครหุ่นในปัจจุบัน โดยเฉพ�ะในท�งตะวันตกนั้นไม่

ไดจ้�กดัอยูเ่ฉพ�ะเรือ่งของเดก็เท�่นัน้ ในปจัจบัุนก�ร

สร้�งสรรค์ละครหุ่นในต่�งประเทศนั้น มีก�รผสม

ผส�นสื่อและเทคนิคก�รแสดงต่�ง ๆ  ก่อให้เกิดคว�ม

หล�กหล�ยในแง่ของก�รสร้�งสรรค์ 

กรณีศึกษา ละครหุ่นร่วมสมัยเรื่อง “The Magic  

Mirror”

 ละครหุ่นร่วมสมัยเร่ือง “The Magic Mir-

ror” มแีรงบนัด�ลใจม�จ�กก�รจดัระบบก�รเรียนก�ร

สอน และคว�มต้องก�รสร้�งสรรค์ผลง�นระหว่�ง

อ�จ�รย์และนักศึกษ� โดยละครสร้�งสรรค์เพื่อก�ร
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เรียนรู้ของนักศึกษ�นี้มีกระบวนก�ร ดังนี้

 1. ก�รดัดแปลงบทละคร เป็นกิจกรรมเริ่ม

ต้นให้นักศึกษ�ได้ศึกษ�เน้ือเรื่องและองค์ประกอบ

จ�กบทละคร โดยนำ�เค้�โครงเรื่องของนิท�น เรื่อง  

“สโนไวทก์บัคนแคระท้ังเจ็ด” นำ�ม�ดดัแปลงและสอด

แทรกเนื้อห�หรือประเด็น เรื่อง คว�มสวยคว�มง�ม

ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ค่�นิยมของคว�มสวยง�มใน

ด้�นรูปร่�งผิวพรรณ (สวยหม�ยถึงคว�มข�ว) 

ม�กกว�่ก�รมองคว�มง�มในด�้นของจติใจ และเร่ือง

ร�วชี้ให้เห็นถึงก�รไม่เช่ือมั่นในตนเอง ก�รไม่เห็น

คุณค่�ที่แท้จริงภ�ยใน  ซึ่งเป็นก�รตีคว�มจ�กคำ�พูด

ทีร่�ชินถี�มกระจกอยูต่ลอดเวล� เปรียบเสมอืนร�ชนิี

ตวัร�้ยตอ้งคอยถ�มกระจกถึงคว�มง�มของตนตลอด

เวล� จึงสอดแทรกก�รสอนคตขิองคว�มง�มใหพ้ดูถงึ

มมุมองคว�มง�มทีแ่ตกต่�งกนั โดยก�รดำ�เนนิง�นใน

สว่นของก�รดดัแปลงและแกไ้ขบทเป็นก�รทำ�รว่มกนั

ระหว�่งอ�จ�รยแ์ละนกัศกึษ�ในร�ยวชิ�เขยีนบท เพือ่

นักศึกษ�ได้เรียนรู้ประเด็นดังกล่�ว จนส�ม�รถ

ถ่�ยทอดส�ระผ่�นบทสนทน�และก�รเล่�เรื่อง มี         

ขัน้ตอนก�รทำ�ง�น ดงันี ้(1) ก�รกำ�หนดแกน่เรือ่งใหม ่

ทั้งแก่นเรื่องหลักและแก่นเรื่องรอง จ�กเดิมเรื่องร�ว

ของสโนว์ไวท์ หญิงส�วที่สวยง�มท่ีมีชีวิตอย่�งย�ก

ลำ�บ�กเพร�ะแม่เลี้ยงใจร้�ย แต่เพร�ะคว�มเป็น

กุลสตรี และคว�มโชคดีจึงได้พบเจอคนแคระและ           

เจ้�ช�ยส�ม�รถทำ�ให้สโนว์ไวท์ได้กลับสู่ฐ�นันดร             

เจ�้หญงิอกีครัง้ ซ่ึงในแกน่เรือ่งใหมท่ี่นำ�เสนอจะกล�่ว

ถึงเสียดสีคว�มง�มของหญิงส�ว ก�รมองคว�มง�ม

เพยีงรปูลกัษณ์ภ�ยนอก แตค่ว�มสวยง�มทีแ่ทจ้รงิคอื

คว�มสวยง�มภ�ยในจิตใจ จึงทำ�ให้ส�ม�รถผ่�น

ปัญห�และอุปสรรคต่�ง ๆ ได้ (2) ก�รกำ�หนดโครง

เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบและว�งก�รดำ�เนินเรื่อง (3) ก�ร

ใส่ร�ยละเอียดของตัวละคร โดยเฉพ�ะก�รนำ�เสนอ

ตัวละครหลักเป็นสองตัวละคร คือ ร�ชินีและสโนว์

ไวท์ (ไม่นำ�เสนอสโนว์ไวท์เพียงคนเดียว) (4) ก�รใส่

ร�ยละเอียดของบทสนทน�และบทบรรย�ย และ             

(5) ก�รเพิ่มเติมร�ยละเอียดอื่น ๆ เช่น บทเพลง ก�ร

เข�้ออกของตวัละคร (นกัแสดงและหุน่) ภ�พของก�ร

แสดง แสงส ีและอุปกรณป์ระกอบฉ�ก นอกจ�กนีบ้ท

ละครส่วนของก�รบรรย�ยภ�ษ�อังกฤษ อ�จ�รย์          

ชโลธร จันทะวงศ์ เป็นผู้ดำ�เนินง�น 

 2. กระบวนก�รผลิตสร้�งสรรค์หุ่น ก�รผลิต

สร้�งสรรค์หุ่นจะอยู่ ในร�ยวิช�และในชั้นเรียน 

นักศึกษ�จะเร่ิมกระบวนก�รผลิตหุ่นจ�กก�รคิด

ออกแบบและสร้�งสรรค์ อ�จ�รย์ผู้สอนเป็นผู้ดูแล

ควบคุมกิจกรรม กลไกของหุ่นที่เลือกใช้ คือ หุ่นมือ 

หุน่เง� และหุน่ประกอบคนเต้น กระบวนก�รผลิตและ

สร้�งสรรค์หุ่นเร่ิมจ�กก�รดึงตัวละครท้ังหมดในเร่ือง

ออกม�พิจ�รณ�ดูว่�มีตัวละครทั้งหมดกี่ตัวแต่ละตัว

มีบุคลิกนิสัยเฉพ�ะตัวอย่�งไร และทำ�คว�มเข้�ใจกับ

ตัวละครอย่�งละเอียด จ�กนั้นออกแบบว่�ตัวละคร

นัน้ๆ มกีลไกหรอืจะสร�้งสรรค์อย�่งไร โดยไดม้วีธิกี�ร

แบ่งออกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้  

   2.1 กระบวนก�รผลิตหุน่มือ (วธิกี�ร

ทำ�หุน่มอื) ก�รเลอืกสร�้งสรรค์ “หุน่มอื” ในก�รแสดง

ครัง้นีเ้นือ่งจ�กเปน็ละครทีม่เีนือ้ห�เหม�ะกบัเดก็และ

เย�วชน รวมถึงตัวหุ่นส�ม�รถทำ�ได้ง่�ยภ�ยใต้ข้อ

จำ�กัดของเวล� ตัวละครคนแคระจะใช้หุ่นมือดำ�เนิน

เรื่อง มีกระบวนก�รผลิตหุ่นมือ ดังนี้ (1) ว�ดและตัด

ผ�้สกัหล�ดใหม้ลีกัษณะเปน็เหมอืนศรีษะ (มลีกัษณะ

กลม) จ�กนั้นเย็บผ้�สองชิ้นให้ติดกัน กลับด้�นเพ่ือ

เตรียมว�ดหน้�ต�ของหุ่นไว้ต�มค�แรคเตอร์ที่ว�งไว้ 

(2) ว�ดและตดัใหเ้ปน็ลำ�ตวัของหุน่ ทีม่ชีว่งลำ�ตวัและ

แขน (โดยช่วงลำ�ตัวหุ่น มือจะส�ม�รถสอดเข้�ได้ทั้ง

มอื คว�มย�วของลำ�ตัวประม�ณ 1 ชว่งแขน เชน่เดียว

กับแขนของหุ่น จะต้องสอดนิ้วมือได้ประม�ณ 2 นิ้ว) 

จ�กนั้นเย็บผ้�ทั้งสองติดกัน กลับด้�นให้เรียบร้อย 

(เผื่อไม่ให้เห็นรอยเย็บ) (3) นำ�ศีรษะ (หัวหุ่น) ติดกับ

ตัวหุ่นให้เรียบร้อยด้วยก�รเย็บด้วยมือหรือเย็บด้วย

จักรเยบ็ผ้� และ (4) ตกแต่งตัวหุน่ด้วยเคร่ืองแต่งก�ย

หุ่นต�มค�แรคเตอร์ที่ได้กำ�หนดไว้ 
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(1)

(2-3)

(4)

ภ�พที่ 1 วิธีก�รทำ�หุ่นมือ และภ�พหุ่นสำ�เร็จ

  2.2 กระบวนก�รผลิตหุ่นเง� หุน่เง�

ถกูนำ�ม�ใชเ้ล�่เรือ่งในกระจกมีวธิกี�รทำ� ดงันี ้1) ว�ด

ตัวละคร หรือต้นไม้ลงบนกระด�ษแข็ง ตัดออกต�ม

รอยดินสอที่ว�ด 2) นำ�ตัวละครม�ติดกับไม้ที่ใช้

สำ�หรับเชิด ด้วยก�วและเทปก�ว อ�จจะใช้ไม้ด�มไว้

ห�กตัวหุ่นไม่ส�ม�รถตั้งตรง 3) ห�กอย�กเพิ่มสีสันที่

สดใส  ให้เจ�ะรูแล้วติดกระด�ษแก้วด้วยก�วลงต�ม

ที่เจ�ะรู เพื่อตกแต่งให้ตัวหุ่นมีสีสันที่สวยง�ม

ภ�พที่ 2 วิธีก�รทำ�หุ่นเง� และวิธีก�รเล่นหุ่นเง�

  2.3 กระบวนก�รผลิตหน�้ก�ก และ

ปีก หน้�ก�กและปีกจะเสริมนักแสดงในบทบ�ทของ

สัตว์ (หมี ผีเสื้อ กว�ง และนก)  และเสริมก�ร

เคลือ่นไหวของนกัเตน้ดว้ยปกี เพือ่เพิม่คว�มน�่สนใจ

ให้กับละคร 

 ก�รทำ�หน้�ก�ก มีขั้นตอนก�รทำ� ดังนี้ (1) 

เริม่จ�กก�รก�รใชเ้ฝอืกแปะหน�้นกัแสดง โดยตดัออก

เป็นชิ้นขน�ดพอดี ชุบนำ้�ให้อ่อน โดยก่อนแปะเฝือก 

ใหล้งใบหน�้ดว้ยว�สลนีกอ่น ลบูเฝือกใหพ้อดใีบหน�้ 

รอเฝือกแห้งสักพักแล้วดึงออกเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ 

หรือปั้นหัวหรือศีรษะของตัวละครต�มแบบที่ได้

ออกแบบด้วยดินนำ้�มัน (2) ท�ว�สลีนที่แม่พิมพ์และ

ใช้เทคนิคเปเปอร์ม�เช่ (papermache) สร้�ง

หน�้ก�ก โดยคำ�นงึใหม้คีว�มหน�พอประม�ณ (คว�ม

หน�ของเปเปอร์ม�เช่ประม�ณ 8-10 ชั้น) เพื่อให้

หน�้ก�กมคีว�มแขง็แรง (3) รอหน�้ก�กเปเปอรม์�เช ่

หรอืหน�้ก�กให้แหง้ แลว้นำ�หน�้ก�กลงสโีป๊วเพือ่เพิม่

คว�มแข็งแรง (4) อ�จจะใช้ไม้ปล�ยแหลมเสริมสร้�ง

ล�ยห�กหน�้ก�กมลัีกษณะเปน็ขน และ (5) ลงสหีน�้

ก�กด้วยสีโปสเตอร์ พ่นสีด้วยสีสเปรย์ หรือตกแต่ง

ด้วยขนนก ลูกปัด ฯลฯ 
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ภ�พที่ 3 วิธีก�รทำ�หน้�ก�ก

   2.4 ก�รทำ�ปีกนก มีขั้นตอนก�รทำ�

ดังนี้ (1) ว�ดและตัดผ้�สักหล�ด เป็นรูปครึ่งวงกลม 

คว�มกว้�งและย�ววัดจ�กตัวนักแสดง  (2) ตัดผ้�

สักหล�ดประม�ณ 3 สีเพื่อจะนำ�ม�เป็นขนนกและ

เพิม่ลวดล�ย (3) นำ�ผ�้ท่ีตดัเป็นขนนกม�ว�งเรยีงและ

เยบ็ใหต้ดิกนั (ดูระยะใหส้วยง�ม ไมว่�งห�่งกนัจนเกิน

ไป) โดยขนนกจะต้องติดทั้งสองด้�น  และ (4) ตัดผ้�

ให้เป็นแถบเล็กเพื่อนำ�ม�ผูกติดกับช่วงแขนของ        

นักแสดง 

(1) 

(2) 

(3) 

ภ�พที่ 4 วิธีก�รทำ�ปีกนก 

   2.5 ก�รทำ�ปีกผีเสื้อ  มีขั้นตอนก�ร

ทำ�ดังนี้ (1) ว�ดและตัดผ้�ยืดสีดำ�ให้เป็นรูปปีกผีเสื้อ 

เผื่อพื้นที่ด้�นบนปีกให้ส�ม�รถสอดท่อนำ้�ได้ (2) ว�ด

และตัดลวดล�ยของปีกผีเสื้อด้วยผ้�มันแววที่มีสีสัน 

จ�กนั้นนำ�ม�ติดบนปีสีดำ�ด้วยก�รเย็บหรือก�ว  (3) 

เย็บด้�นบนของปีกผีเสื้อทำ�เป็นช่องสำ�หรับใส่ท่อนำ้�

เผื่อให้เป็นที่จับของนักแสดง และ (4) ตัดผ้�สีดำ�ทำ�

คล้องที่ปล�ยนิ้ว 

 3. กระบวนก�รฝึกฝนและฝึกซ้อมก�รแสดง

  3.1 ก�รซ้อมอ่�นบทครั้ งแรก 

(Reading Rehearsals) มีก�รนัดหม�ยนักแสดง ผู้

เชดิหุน่ และผูบ้รรย�ยอ�่นบทละครร่วมกนั วเิคร�ะห์

และตีคว�มตัวละคร เหตุก�รณต่์�งๆในเร่ือง ว�งแนว

ก�รนำ�เสนอละคร ศกึษ�และทำ�คว�มเข�้ใจบทละคร 

ตัวละครและแก่นของเรื่องร่วมกัน เพื่อให้ก�รทำ�ง�น

เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน รวมถึงทำ�ต�ร�งนัดหม�ย

สำ�หรับก�รฝึกซ้อม

  3.2 ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม (Work-

shop) เนื่องจ�กก�รทำ�ละครหุ่นร่วมสมัย อยู่ใน

กระบวนก�รของก�รศึกษ�และเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นหลัก จึงมีกิจกรรมเสริมก�รเรียนรู้ของนักศึกษ� 

ดังนี้

  • กิจกรรมก�รเล่นกับของเล่นโดย

ใช้บทบ�ทสมมติ (Toy Play) มีก�รสมมติให้กระด�ษ

เป็นตัวละครต่�ง ๆ และให้นักศึกษ�ใช้ก�รพับ

กระด�ษ ฉีกกระด�ษ ขยุ้มกระด�ษให้เกิดเป็นตัวหุ่น 

และว�งบทบ�ทสมมุติเป็นตัวละครต่�ง ๆ จ�ก

กิจกรรมดังกล่�ว นักศึกษ�จะรู้จักสังเกต หรือศึกษ�

ร�ยละเอียดแล้วใช้ก�รเลียนแบบนำ�ม�สร้�งหุ่นจ�ก

กระด�ษ  

  • กจิกรรมสร้�งลมห�ยใจใหถ้งุขยะ 

เป็นกิจกรรมที่เสริมจินตน�ก�ร เป็นก�รทดแทนสิ่งที่

ไม่มีอยู่จริงด้วยสิ่งสมมติที่มีลักษณะใกล้เคียงเป็นรูป

ธรรม (Substitution หรือ Transformation) 

กจิกรรมดงักล�่วผูส้อนใหน้กัศกึษ�ลองจนิตน�ก�รว�่

ถุงขยะสีดำ�ที่ให้จะกล�ยเป็นสัตว์ชนิดใด และให้

นักศึกษ�จับจังหวะก�รห�ยใจของสัตว์ชนิดน้ัน 
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เนื่องจ�กว่�ก�รเชิดหุ่นได้ดี นักศึกษ� (ผู้เชิด) ต้อง

ทำ�คว�มเข้�ใจเรื่องลมห�ยใจ รู้จักเชิดหุ่นให้มีลม

ห�ยใจ นั่นเป็นวิธีก�รแรกที่จะทำ�ให้หุ่นมีชีวิต

  • กิจกรรมก�รแสดงบทบ�ทสมมติ 

(Role Play) ก�รสมมติตัวเองให้เป็นตัวละครต่�ง ๆ 

นกัศกึษ�จะเรยีนรูท้กัษะก�รดน้สด (Improvise) เมือ่

ทำ�กิจกรรมม�กข้ึนนักศึกษ�จะแสดงได้อย่�งลื่นไหล 

ซึง่ประโยชนข์องกจิกรรมดงักล่�ว เม่ือเวล�ท่ีนักศกึษ�

ต้องแสดงจริง ห�กมีอะไรผิดพล�ด ก็จะส�ม�รถที่จะ

ใชก้�รแสดง คำ�พูด และท�่ท�งของตวัละครนอกเหนอื

จ�กบทพูดที่ได้อย่�งเป็นธรรมช�ติและเหม�ะสมกับ

ค�แรคเตอร์ของตัวละคร

  3.3 ก�รซ้อมร้องเพลง ก�รแสดงมี

ส่วนที่เป็นเพลงอยู่จำ�นวน 4 เพลง จึงมีขั้นตอน

กระบวนก�รฝึกซ้อมก�รร้องเพลง โดยมีอ�จ�รย์            

ชโลธร จนัทะวงศ์เป็นผูแ้ตง่เพลงและดแูลควบคมุ ดงันี ้

  • กิจรรม Workshop คว�มรู้                

เบือ้งตน้เกีย่วกบัก�รใชเ้สยีง  เริม่ตน้จ�กก�รแบง่ชอ่ง

เสยีงหรอืโทนเสยีง ห�กผูแ้สดงส�ม�รถแยกแยะได ้ก็

จะส�ม�รถเลือกใช้เสียงในก�รแสดงได้อย่�งถูกต้อง

เหม�ะสม โดยก�รแบ่งชว่งเสยีงหลกัๆแบ่งเปน็ 3 ชว่ง 

ไดแ้ก ่Chest Tone (ก�รเปล่งเสยีงตำ�่ โดยจบัจดุคว�ม

สั่นสะเทือนหรือแหล่งกำ�เนิดเสียงจ�กบริเวณช่วง

หน�้อก) Mouth Tone (ก�รเปลง่เสยีงกล�งไปจนถงึ

สงู โดยจับจดุคว�มสัน่สะเทอืนหรอืแหลง่กำ�เนดิเสยีง

จ�กบริเวณช่วงคอไปจนถึงป�ก) และ Head Tone 

(ก�รเปล่งเสียงสูงหรือเสียงหลบ โดยจับจุดคว�มส่ัน

สะเทือนหรือแหล่งกำ�เนิดเสียงจ�กบริเวณช่วงโพรง

จมกูไปจนถงึกะโหลกศรีษะ) นกัแสดงจะฝกึออกเสียง 

เปลง่เสยีง โดยเริม่ตน้จ�กจดุกำ�เนดิของเสยีงทีต่ำ�่ทีสุ่ด 

ไลข่ึน้ไปยงัจดุทีส่งูทีส่ดุ จ�กนัน้ทำ�ซำ�้เพือ่ใหเ้กดิคว�ม

คุ้นชินในก�รควบคุมอวัยวะท่ีให้กำ�เนิดเสียงของ

ร�่งก�ยตนเอง (ธรรมช�ตเิสยีงของมนษุยแ์ตล่ะคนนัน้

แตกต่�งกัน ไม่ว่�จะคว�มดัง-เบ� คว�มเข้มข้นของ

เสียง ไปจนถึงคว�มผ่อนคล�ยและก�รบีบเกร็งของ

อวยัวะ) เมือ่นักแสดงเริม่เรยีนรูท่ี้จะควบคมุเสียง ผ�่น

ก�รฝึกร้องไล่สเกลจ�กตำ่�ไปสูง และสูงไปตำ่�

  • กิจกรรม Workshop ก�รสร้�ง

เสียง เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับอ�รมณ์และเหม�ะ

สมกับบทบ�ททีไ่ดร้บั นกัศกึษ�ไดเ้รยีนรูว้ธิกี�รในก�ร

ใช้เสียงให้เข้�กับบทบ�ท (Character) ด้วยก�รฝึก

อ่�นออกเสียง ฝึกพูดทักท�ย หรือสนทน�เบื้องต้น 

ผ่�นจินตน�ก�ร โดยอ�จ�รย์ (ผู้นำ�กิจกรรม) จะให้

โจทย์ว่�นักแสดงสวมบทบ�ทเป็นอะไร เช่น ให้

บทบ�ทเปน็ส�ยลม นกัแสดงกจ็ะเปลง่เสยีงพดูทีแ่ผ่ว

เบ� ออ่นโยน ใชเ้นือ้เสียงนอ้ยแต่มลีมออกม�เยอะ ให้

บทบ�ทเป็นพระอ�ทิตย์ นักแสดงก็จะใช้นำ้�เสียงที่

แข็งกร้�ว ดุดัน  ต�มจินตน�ก�รที่พวกเข�รับรู้ว่�ดวง

อ�ทิตย์นั้นมีพลังอำ�น�จและแผดเผ�ด้วยคว�มร้อน 

ดังนั้นโทนเสียง เนื้อเสียง อ�รมณ์และนำ้�เสียง ของ

นักแสดงที่เปล่งออกม� ก็จะแตกต่�งกันออกไปต�ม

โจทย์ที่ได้รับ หลังจ�กนั้น จึงให้นักแสดงเปล่งเสียง

ต�มบทบ�ทของตนเองในละครเวที อันได้แก่ สโนว์

ไวท์ เจ้�ช�ย สัตว์ป่�ต่�ง ๆ (กว�ง นก กระรอก) คน

แคระ แมม่ด โดยก�รอ�่นบทละครแล้วจินตน�ก�รว�่

ตนเองกำ�ลังเป็นใคร ทำ�อะไร อยู่ที่ไหน เสียงที่นัก

แสดงเปล่งออกม�ก็จะเป็นโทนเสียงที่แตกต่�งจ�ก

เดิมและมีคว�มเหม�ะสมกับค�แรคเตอร์อย่�ง

สมบูรณ์

   3.4 ก�รซอ้มเตน้และก�รเคลือ่นไหว

ร่�งก�ย

  •  กระบวนก�รออกแบบและ

สร้�งสรรค์ท่�เต้น ในก�รออกแบบท่�ท�งก�ร

เคลือ่นไหว โดยได้อ�จ�รยห์รอืครูผูดู้แลคอยช่วยดแูล

ก�รเต้น ซ่ึงได้เลียนแบบท่�ท�งจ�กสัตว์ที่นำ�ม�เป็น

ตัวละคร เช่น นก จะมีท่�ท�งของแขนที่ใช้ก�รขยับ

แขนข้ึนลงเหมือนปีกนก เขย่งปล�ยเท้� ยกตัวให้สูง

ข้ึนลงให้ มี ลักษณะเหมือนลอย ตัวละครกว�ง 

ออกแบบให้ก�รว�งมือเป็นเหมือนใบหน้�ของกว�ง 

ก�รกระโดดโลดโผน ก�รใชข้�แตะในลักษณะกระโดด 

เป็นต้น

  • กจิกรรมก�รเคล่ือนไหวสร้�งสรรค ์

ก�รฝกึซอ้มและทำ�คว�มเข�้ใจกบัร�่งก�ยตวัเอง รวม

ถึงใช้ร่�งก�ยตัวเองเพื่อแสดงออกซึ่งคว�มรู้สึกหรือ
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เพื่อที่จะสื่อส�รกับบุคคลอื่น และรู้จักก�รสังเกตส่ิง

รอบตัว เช่น  (1) กิจกรรม “กระจก” ให้นักศึกษ�จับ

คู่กนัและเลยีนแบบพฤตกิรรมของคูต่นเอง เสมอืนว�่

ตนเองคือกระจกเง�ทีส่ะทอ้นภ�พ (2) กจิกรรมเลียน

แบบก�รเคลื่อนไหวของสัตว์ โดยกำ�หนดเป็นลิง นก 

และเสือ จ�กนั้นนำ�เสนอท่�ท�งออกม� (3) กิจกรรม

ปั้นดินนำ้�มัน ให้นักศึกษ�จับคู่ แล้วกำ�หนดให้ผู้ป้ัน 

ใครเป็นดินนำ้�มัน จ�กนั้นให้ปั้นท่�ท�งแสดงอ�รมณ์

ต่�ง ๆ  เพื่อฝึกก�รถ่�ยทอดท่�ท�งแสดงอ�รมณ์ จ�ก

นั้นลงไปที่ตัวหุ่น และ (4) กิจกรรมก�รเคลื่อนไหว

หล�ยระดับ ท้ังในก�รเคลื่อนไหวแนวตำ่� ก�ร

เคลื่อนไหวแนวสูง ก�รเคลื่อนไหวแนวนอน ก�ร

เคลื่อนไหวขึ้น ๆ ลง ๆ ก�รเคลื่อนไหวแบบเร็ว และ

ก�รเคลื่อนไหวแบบช้� 

  • ก�รซ้อมก�รเต้น ซึ่งก�รซ้อมก�ร

เต้นในช่วงแรก ๆ มีปัญห�เน่ืองจ�กอุปกรณ์เสร็จ

ไม่ทันกำ�หนด และเมื่อเสร็จอุปกรณ์บอบบ�งและไม่

เอื้อต่อก�รเคลื่อนไหว จึงมีก�รปรับเปลี่ยนจ�กใส่

หน�้ก�กม�เปน็ก�รแตง่หน�้แทนและเพิม่เครือ่งแต่ง

ก�ยเข้�ม�แทน

  3.5 ก�รฝึกซ้อมก�รแสดงหุ่นกับ

องค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคต่�ง ๆ

ภ�พที่ 5 ภ�พก�รซ้อมก�รแสดงละครหุ่นร่วมสมัย

   • ก�รซ้อมท่องจำ�บทละครและลง

ร�ยละเอยีดของตวัละคร ก�รซอ้มเพือ่ทอ่งจำ�บทและ

จังหวะของบทสนทน�เละบทบรรย�ย (line) ของตัว

เอง เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจทั้งคว�มหม�ย และอ�รมณ์

ของตวัละคร นอกจ�กนีม้กี�รซอ้มเพือ่พฒัน�ก�รของ

ตวัละคร มองห�จดุประสงค์ของตัวละครว�่รอ้งเพลง

เพร�ะมีคว�มต้องก�รอย่�งไร

  • ก�รซ้อมตำ�แหน่งของตัวละคร 

(Blocking rehearsals) ก�รซ้อมต�มลำ�ดับก�ร

เคล่ือนไหว กำ�หนดก�รเข้�ออกของตัวละคร  โดยเมือ่

ซ้อมมีก�รปรับเปลี่ยนบทละคร เช่น ตำ�แหน่งของตัว

ละคร ก�รเข้�ออกของตัวละคร ฯลฯ

  • ก�รซ้อมก�รซ้อมก�รแสดงกับ

ดนตรี เป็นก�รซ้อมเปิดปิดของดนตรี  ก�รร้องเพลง

นักแสดง ก�รแสดง และก�รเคลื่อนไหวของนักแสดง

และหุ่นให้สอดคล้องกัน 

  • กิจกรรมฝึกฝนก�รแต่งหน้�สัตว์

ของนักแสดง เนื่องจ�กเมื่อฝึกซ้อมไปได้สักระยะ พบ

ว่�มีปัญห� ของนักแสดงที่เต้นและต้องใส่หน้�ก�ก 

เพร�ะหน�้ก�กหนกัทำ�ให้เคลือ่นไหวไมส่ะดวก  ทำ�ให้

มีก�รเปล่ียนจ�กก�รใส่หน้�ก�กเป็นก�รแต่งหน้�       

นักแสดงแทน จึงจัดกิจกรรมสอนก�รแต่งหน้�สัตว์ 

(Animal Makeup) ใหก้บันกัเรียน และผู้ร่วมกจิกรรม 

  • ก�รซ้อมก�รแสดงหุน่กบัแสง หรอื

ก�รซ้อมละครหุน่เง�  กระจกจะเปน็พ้ืนทีข่องก�รเล่น

หุ่นเง� เมื่อร�ชินีถ�มกระจก ภ�พกระจกจะฉ�ยภ�พ

หุ่นเง�ให้เห็น ซึ่งในก�รซ้อมมีปัญห�สองข้อ (1) 

เนื่องจ�กไม่มีฉ�กบังทำ�ให้แสงของหุ่นเง�สะท้อนเข้�

ต�ของผู้ชม จึงปรับปรุงให้เอียงและไปอยู่ชิดข้�ง 

เพร�ะระยะพื้นที่ของก�รเล่นหุ่นเง�ในเรื่อง จอฉ�ย 

และไฟที่ใช้สำ�หรับก�รฉ�ยหุ่นเง�มีคว�มสำ�คัญ และ

เกีย่วเนือ่งกนั ก�รสร�้งหุ่นจึงต้องคำ�นงึถงึระยะในก�ร

ฉ�ยไฟ ระยะของเง�หุ่นที่ตกกระทบกับจอภ�พด้วย 

(2) ตัวหุ่นกับกระจก (จอฉ�ยภ�พ) ขน�ดไม่สมดุลกัน 

ตัวหุ่นมีขน�ดใหญ่ภ�พที่เกิดบนจอจึงไม่เหม�ะสมไม่

สวยง�ม จึงมีก�รประชุมและปรับแก้โดยให้มีก�รทำ�

หุ่นขึ้นม�ให้และปรับปรุงของเดิมให้มีสีสันสดใสขึ้น



91

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

โดยใชก้ระด�ษแกว้ตกแตง่ เมือ่แสงส�ดจ�กด้�นหลัง

หุน่จะเกิดสีสนัสวยง�มขึน้ จ�กนัน้ใชร้ะยะเวล�ในก�ร

ซ้อมเพื่อให้ผู้เชิดหุ่นส�ม�รถเชิดได้อย่�งลื่นไหลและ

พอดีกับจังหวะของบทบรรย�ย

  3.6 ก�รซ้อมใหญ่ ก�รซ้อมใหญ่ที่

เป็นก�รซ้อมเทคนิคต่�งๆ ก�รเปลี่ยนแปลงฉ�ก แสง 

สีเสียง พร้อมซ้อมที่รวมถึงก�รแต่งหน้�และแต่งก�ย

ของนักแสดง ดังนั้นซ้อมจึงต้องทำ�ให้เหมือนจริงทุก

ประก�รเพื่อทร�บกระบวนก�รแก้ไขปัญห�ท่ีอ�จจะ

ขึ้นในวันแสดงจริง

  3.7 กระบวนก�รจดัแสดงละคร โดย

นกัศกึษ�ไดเ้รยีนรูห้ลกัก�รประช�สมัพนัธล์ะคร และ

แสดงที่ โรงละครมห�วิทย�สย�ม ในวันที่  13 

พฤษภ�คม พ.ศ.2559 จ�กนั้นมีก�รประเมินผลโดย

ก�รประชุมพูดคุยกันของนักแสดง ทีมง�มของ

นักศึกษ� โดยมีอ�จ�รย์/ครูผู้ดูแลคอยกำ�กับและให้

คำ�แนะนำ�ในก�รทำ�ง�นต่อไป

ภ�พที่ 6 ก�รแสดงละครหุ่นร่วมสมัย

สรุปผลงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้ของการ

สร้างสรรค์ 

 ในก�รสร้�งสรรค์ละครหุ่นร่วมสมัยเพ่ือก�ร

เรียนรู้ของนักศึกษ� ภ�ควิช�ก�รสื่อส�รก�รแสดง 

คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�ม กรณีศึกษ� 

ละครหุ่นร่วมสมัยเรื่อง “The Magic Mirror” 

ส�ม�รถสรุปกระบวนก�รได้ดังต่อไปนี้ (1) ก�ร

ดัดแปลงบทละครจ�กตำ�น�นเรื่อง “สโนว์ไวท์กับคน

แคระท้ังเจด็” โดยมุง่ประเดน็ในก�รนำ�เสนอกล�่วถงึ

ก�รให้คุณค่�ของคว�มสวยง�มภ�ยใน เช่น จิตใจที่มี

เมตต� คว�มมีสติปัญญ� ม�กกว่�คว�มสวยง�มจ�ก

รูปลักษณ์ภ�ยนอก (2) กระบวนก�รก�รผลิต

สร้�งสรรค์หุ่น เน้นกระบวนก�รสร้�งง�นของ

นักศึกษ� เริ่มจ�กก�รคิด คัดเลือกและดัดแปลงบท

ละคร ก�รผลิตหุ่น และก�รฝึกซ้อมโดยใช้บทเรียนใน

ห้องเรียนสร้�งกิจกรรมส่งเสริมก�รทำ�ง�นท�งละคร

และคว�มคิดสร้�งสรรค์ (3) กระบวนก�รฝึกฝนและ

ฝึกซ้อมก�รแสดง (4) ก�รซ้อมเต้นและก�รเคล่ือนไหว

ร�่งก�ย (5) ก�รฝกึซอ้มก�รแสดงหุน่กบัองคป์ระกอบ

ศิลป์ และเทคนิคต่�ง ๆ (6) ก�รซ้อมใหญ่ และ (7) 

กระบวนก�รจดัแสดงละครและก�รประเมนิผล ซึง่ใน

แต่ละกระบวนก�รมีกิจกรรมแทรกเพื่อเตรียมคว�ม

พร้อมในก�รแสดง (Pre-drama) ให้กับผู้เข้�ร่วม

กิจกรรม 

 ละครหุ่นร่วมสมัยเรื่อง “The Magic                   

Mirror” เป็นก�รผลิตละครสร้�งสรรค์ โดยมีจุดเน้น

ในด้�นก�รเรียนรู้กระบวนก�รผลิตละครที่ช่วยให้

นกัศกึษ�ไดท้ำ�เข�้ใจเนือ้ห�ในร�ยวชิ�ละครหุน่เริม่ตน้

โดยนักศึกษ�ได้เข้�ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเพิ่ม

ประสบก�รณ์ จนนำ�สู่ก�รสร้�งผลง�นก�รแสดงร่วม

กบัอ�จ�รยผ์ูส้อนทีท่ำ�หน�้ทีเ่หมอืนเปน็ผูน้ำ�กจิกรรม 

โดยผูส้อนตอ้งคดิคน้ห�กจิกรรมต�่ง ๆ  ทีจ่ะเสรมิสร�้ง 

3 องคป์ระกอบ นัน่คอื เนือ้ห� (Content) กระบวนก�ร

ท�งละคร (Process) และผลผลิตท�งละคร (Prod-

uct) พร้อมสอดแทรกกิจกรรมที่พัฒน�ทักษะก�ร

แสดงและก�รทำ�ละครของนักศึกษ�ทั้งด้�นทัศนคติ

และพฤติกรรม ดังน้ันศ�สตร์ของละครสร้�งสรรค์ท่ี

เน้นก�รเล่น หรือก�รสร้�งคว�มสนุกสน�นในก�ร

เรยีนรูน้ัน้ส�ม�รถเพือ่นำ�ไปสูก่�รพฒัน�ศกัยภ�พของ

ผู้ที่มีส่วนร่วมในก�รร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่�งดี  โดย

ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เกิดคว�ม

เข้�ใจวิธีคิด เสริมสร้�งจินตน�ก�รและคว�มคิด

สร้�งสรรค์ นักศึกษ�ส�ม�รถคิดสร้�งสรรค์บทละคร 

ตวัหุน่สำ�หรบัเลน่ละคร ก�รสร�้งสรรคเ์ครือ่งแตง่ก�ย
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สำ�หรับนักแสดง ฉ�กและแสง โดยทุกองค์ประกอบมี

คว�มสอดคล้องกัน เพิ่มทักษะก�รทำ�ง�นทำ�ให้

นักศึกษ�ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่�งมี

คุณภ�พ กล่�วโดยสรุป ละครสร้�งสรรค์เหม�ะ

สำ�หรับก�รทำ�กิจกรรมสร้�งละคร (Production) ใน

ช้ันเรียนอย่�งยิ่ง เพร�ะก�รทำ�กิจกรรมดังกล่�วเน้น

ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นศูนย์กล�งในฐ�นะผู้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมผลิตละคร โดยเริ่มต้นจ�กสิ่งที่ผู้เรียนมี

คว�มรู้หรือคุ้นเคยอยู่แล้ว  จ�กนั้นผู้นำ�จึงจะจัด

ประสบก�รณ์เช่ือมโยงจ�กส่ิงท่ีผูร่้วมกจิกรรมรูจ้กัอยู่

แล้วไปสู่ก�รเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่กว้�งขึ้นและลึกซึ้งขึ้น  

ข้อเสนอแนะ

 ละครสร�้งสรรคใ์นชัน้เรยีนเนน้กระบวนก�ร

ทำ�ง�นและก�รเรียนรู้ของนักศึกษ�ในฐ�นะผู้ร่วม

กิจกรรมมีคว�มเหม�ะสมกับก�รเรียนก�รสอน 

เนื่องจ�กผู้สอนส�ม�รถเพิ่มกิจกรรมต่�ง ๆ ท่ีทำ�ให้

นักศึกษ�เห็นประโยชน์ของก�รเรียน เพร�ะสิ่งที่ได้

เรยีนรูจ้�กกจิกรรมนำ�ไปสูก่�รทำ�ง�นจรงิ นบัเป็นแรง

จงูใจด�้นก�รเรยีนก�รสอนอย่�งหนึง่ และกจิกรรมยงั

เป็นก�รเตรยีมนักศึกษ�ใหส้�ม�รถผลติละครไดอ้ย�่ง

มรีะบบ  แตอ่ย�่งไรกต็�มจดุประสงคข์องก�รทำ�ละคร

สร้�งสรรค์เน้นกระบวนก�รม�กกว่�ผลลัพธ์ เน้น

กระบวนก�รสร้�งสรรค์ม�กกว่�ผู้ชม ในก�ร

สร�้งสรรคล์ะครหุน่ในครัง้นีไ้มม่ผีูช้ม แตใ่นโอก�สตอ่

ไปควรตอ้งมผีูช้มก�รแสดงเพร�ะละครจะสมบูรณไ์ด้

ตอ้งมทีัง้เนือ้เรือ่ง ผูแ้สดง และผูช้มก�รแสดง จะทำ�ให้

นักศึกษ�จะได้รับก�รประเมินผลง�นจ�กผู้ชมทั้ง

คว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปฏิกิริย�ของผู้

ชม ณ ขณะแสดงละครไดม้สีว่นสำ�คญัทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิ

ก�รเรียนรู้ก�รส่ือส�รท�งละครและขย�ยคว�มคิด

หรือมุมมองของผูท้ำ�กจิกรรม ซ่ึงจ�กจุดนีเ้องจะนำ�ไป

สู่ก�รพัฒน�ผลง�นและกระบวนก�รสร้�งกจิกรรมต่อ

ไป นอกจ�กนี้แล้วแนวคิดหรือแก่นของละคร จะต้อง

ไมส่ร�้งละครเพียงเพือ่เปน็ก�รผลติซำ�้จ�กเรือ่งเดมิที่

มีอยู่แล้ว แต่ควรนำ�เสนอผลง�นก�รแสดงท่ีเกิดจ�ก

ก�รตีคว�มและพัฒน�คว�มหม�ยใหม่ที่สัมพันธ์กับ

โลกทัศน์ของกลุ่มผู้ทำ�ละครเรื่องนั้น ๆ
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