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บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพปัญหาของการแสดงหุ่นละครเล็กในปัจจุบัน	 
และ	2)	 เพื่อศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงของหุ่นละครเล็กในประเทศไทย
แบบบูรณาการ	 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลรวมรวมจากเอกสาร	 (Documentary) 
และท�าการเก็บข้อมูลภาคสนาม	(Field	Study)	ด้วยวิธีการส�ารวจ	การสังเกต	การสัมภาษณ์	การสนทนากลุ่ม 
และการเสวนาทางวัฒนธรรม	 กับกลุ ่มผู ้รู ้	 ผู ้ปฏิบัติ	 และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ัวไป	 โดยการคัดเลือกพ้ืนท่ี 
แบบเฉพาะเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ได้แก่	นาฎยศาลา	หุ่นละครเล็ก	ผลการศึกษา	พบว่า	
	 1)	สภาพปัญหาของการแสดงของหุ่นละครเล็ก	 เกิดจากการเป็นเอกชนที่ด�าเนินการในเชิงอนุรักษ์
ท�าให้ไม่สามารถได้รับการอุ้มชูจากรัฐบาลอย่างเต็เมที่นัก	 ในเงื่อนไขนาฎยพาณิชย์	 รูปแบบการแสดง 
หุ่นละครเล็ก	การบริหารจัดการ	และสถานะของนักแสดงและนักดนตรี	สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน
สถานะของนาฏศิลป์และดนตรีไทยจากแบบประเพณีนิยม	 (Traditionalism)	มาเป็นแบบสากลนิยม 
(Cultural	Universality)	ที่มีตลาดเป็นปัจจัยก�าหนด	 รูปแบบการแสดงแบบเดิมที่เคยแสดงถูกน�ามา 
ปรับเปลี่ยนให้เป็นการแสดงในรูปแบบที่ร่วมสมัยในสังคมสมัยใหม่	 สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสาน	 
ความขัดแย้ง	และการต่อรองระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสังคมทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์	 เพื่อให้สามารถ
ด�ารงอยู่ได้ในบริบททางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมปัจจุบัน
	 2)	การอนุรักษ์และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงของหุ ่นละครเล็กในประเทศไทย 
แบบบูรณาการ	พบว่า	 รูปแบบแนวทางการอนุรักษ์	ประกอบด้วย	3	แนวทาง	 ได้แก่	ตัวปัญญา	วิธีการ	 
สิ่งแวดล้อม	ซึ่งได้เสริมสร้างความนึกคิดให้กับคนรุ่นหลังในการสืบทอดภูมิปัญญา	และตระหนักในคุณค่า 
ของศิลปวัฒนธรรมในขณะที่สังคมก�าลังมีการพัฒนา
	 ด้านการอนุรักษ์การแสดงหุ่นละครเล็ก	พบว่า	ควรมีเน้ือหาบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย	หรือจัดท�าเป็นเทปบันทึกภาพการแสดงหุ่นละครเล็กมอบให้สถาบันการศึกษาเพ่ือใช้ประกอบ
การเรียนการสอนและมอบให้ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าการ
แสดงหุ่นละครเล็ก	จัดนิทรรศการ	จัดท�าเว็บไซต์เก่ียวกับการแสดงหุ่นละครเล็ก	 เป็นภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาไปทั่วโลก
	 ด้านการพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นการแสดงหุ่นละครเล็ก	ของนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก	 (โจหลุยส์) 
เน้นไปที่เอกลักษณ์ความเป็นไทย



27กระแสวัฒนธรรม

และให้ความใส่ใจกับคุณค่าทางวัฒนธรรมอันเป็นหัวใจส�าคัญของการจัดแสดง	 ขณะเดียวกันต้องให้
ความส�าคัญในการสร้างสรรค์การแสดง	 และพัฒนาให้มีความสด	 ร่วมสมัย	ข้ามวัฒนธรรมไปพร้อมกัน 
ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาตลอดอย่างเหมาะสมเพ่ือมิให้ส่งผลต่อคุณค่าของศิลปะการแสดงแขนงนี้
จนไม่เหลือสภาพเดิม	ในการพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นการแสดงหุ่นละครเล็กของนาฏยศาลา	หุ่นละครเล็ก 
(โจหลุยส์)	 เน้นไปที่เอกลักษณ์ความเป็นไทย	และให้ความใส่ใจกับคุณค่าทางวัฒนธรรมอันเป็นหัวใจส�าคัญ
ของการจัดแสดง	ขณะเดียวกันต้องให้ความส�าคัญในการสร้างสรรค์การแสดง	และพัฒนาให้มีความสด 
ร่วมสมัย	ข้ามวัฒนธรรมไปพร้อมกัน	ซึ่งได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบมาตลอดอย่างเหมาะสมเพ่ือมิให้ส่งผล
ต่อคุณค่าของศิลปะการแสดงแขนงนี้จนไม่เหลือสภาพเดิม
	 ด้านการเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก	พบว่า	 เป็นวิธีการท�าให้คณะการแสดงหุ่น 
ละครเล็ก	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการแสดงหุ่นละครเล็กให้สามารถ
เพิ่มรายได้จากการท�าธุรกิจการ	 โดยการจ�าหน่ายสินค้า	ของที่ระลึกต่างๆ	ส�าหรับผู้ชมที่ได้เห็นความส�าคัญ 
ของการแสดงหุ ่นละครเล็ก	 ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับคณะหุ ่นละครเล็กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
และใช้ประโยชน์ได้	มีการออก	Gift	Voucher	ของนาฏยศาลา	หุ่นละครเล็ก	(โจหลุยส์)	ร่วมกับธุรกิจอื่น

ค�าส�าคัญ	:	การอนุรักษ์	พัฒนา	ศิลปะการแสดง	หุ่นละครเล็ก

Abstract
	 This	study	aims	to	1)	Study	the	problems	of	the	puppet	show	 in	the	present	and	 
2)	Study	of	 the	Conservation	and	development	of	 integrated	value	added	of	 the	art	of	 
puppet	show	 in	Thailand.	The	 research	methodology	as	qualitative	method	has	been	
conducted	by	documentary	and	field	study	using	multiple	 tools	 such	as	observation,	 
notification,	interview,	focus	group	and	cultural	discussion	Purposive	sampling	method	was	
employed	to	identify	the	key	informants,	operation	person	and	general	informants	which	
involved	in	the	Art	House	of	Puppet	show.
	 1)	The	 general	 problems	of	 the	puppet	 show	 in	 Thailand	occurred	 from	 the	 
organized	as	private	business	which	 fence	the	monetary	support	 from	the	government.	 
Under	the	conditions	of	Economic–Art,	The	puppet	show	organization	 including	actor’s	
status	 in	the	Art	House	of	Joe	Louise	has	been	changed	from	Traditionalism	to	Cultural	
Universality	which	controlled	by	marketing	factors.	The	original	show	has	been	modified	
to	fashionable	related	to	the	social	situations.	The	present	show	reflect	the	mix	of	conflict	 
and	the	negotiation	between	original	cultures	to	 the	globalization.	This	 is	 to	survive	 in	 
the	context	of	economic,	social	and	culture	today.
	 2)	This	study	find	3	ways	to	 integrated	value	added	of	 the	art	of	puppet	show	 in	 
Thailand	are	 the	knowledge,	 the	 instruction	and	environment	which	promote	the	new	 
generation	to	protect	and	carry	the	knowledge	with	awareness	in	value	of	cultural	art	in	 
the	developing	social.
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	 This	study	also	suggest	the	curriculum	of	puppet	show	in	to	school	or	university	in	
term	of	conservation.	The	others	are	the	production	of	 the	video	of	puppet	show	give	
to	the	education	institute	for	learning	use	and	the	provincial	cultural	center	for	database	 
record.	The	exhibition	and	online	website	both	Thai	and	English	 language	broadcast	 to	 
the	interested	people	worldwide.
	 In	 term	of	 the	 development	 of	 the	 puppet	 show	of	 art	 house	 Jo	 Louise	 is	 
emphasized	on	the	Thai	unique	and	caring	in	cultural	value	which	judge	as	the	heart	of	
the	show.	As	well	as	pay	importance	in	the	creative	of	the	show	and	develop	the	fresh, 
fashionable	 across	 the	 cultural	 together.	 The	 show	has	 continually	 adapted	 to	 the	 
appropriate	affected	to	this	line	of	the	show	to	disappear	the	original.
	 In	term	of	the	adding	the	value	of	puppets	show,	the	study	show	the	way	of	improve	
the	quality	of	 life	of	 the	band.	By	developing	the	 life	quality	of	 the	business	owner	of	 
puppet	show	to	 increase	more	 income	and	profit	by	selling	 the	goods	and	gimmicks.	 
This	 aims	 to	 increase	 the	 audience	 awareness	 on	 the	 show	 and	 the	 unique	 and	 
usefulness.	The	puppet	show	also	launch	the	gift	voucher	of	the	art	house	Jo	Louise	with	 
other	business.

Keywords	:		conservation,	development,	performing	arts,	puppet	theater

บทน�า
	 หุ่นเป็นการแสดงมหรสพชนิดหนึ่ง	 ท่ีใช้รูปจ�าลองคล้ายของจริงที่มีมาแต่โบราณในหลายประเทศของ
โลก	หลักฐานเก่าแก่ที่สุด	คือ	ที่ประเทศอียิปต์	ซึ่งมีอายุประมาณ	3,000	ปีก่อนคริสต์ศักราช	หุ่นของแต่ละ
ชาติ	 มีเอกลักษณ์และความงดงามแตกต่างกันไป	ส�าหรับประเทศไทยมีหลักฐานการแสดงหุ่นคร้ังแรก	 
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง	 ระหว่างพ.ศ.	 2199–2231	ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	
เป็นการแสดงแทนตัวคน	สิ่งมีชีวิตอื่นๆ	หรือแม้แต่สิ่งสมมุติในเทพนิยาย	 ซ่ึงการแสดงการเคลื่อนไหวของ 
หุ ่นจะอยู ่ในความควบคุมของมนุษย์ท่ีเป็นผู ้สร้างมันขึ้นมา	 ต่อจากนั้นได้สืบต่อมาถึงสมัยกรุงธนบุรี	 
และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	หุ่นที่แสดงมีทั้งหุ่นไทย	หุ่นลาว	มอญ	พม่า	ญวนและฝรั่ง	ซึ่งถือว่าเป็นยุคที่มีความ
รุ่งเรืองมาก	(Chotsatein,	1981)	การพัฒนาของหุ่นไทย	สามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ระยะ	คือ
	 ระยะแรก	ตั้งแต่สมัยอยุธยา	กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 ในยุคนี้เป็นการใช้หุ่นแสดง
แทนคน	เรียกว่าหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่	มีขนาดความสูงประมาณ	1	เมตร	ตัวหุ่นท�าด้วยไม้มี	2	ช่วง	คือ	อก
และสะโพก	ตรงเอวเคลื่อนไหวได้	แขนหุ่นมี	4	ส่วน	นิ้วเคล่ือนไหวได้	3	นิ้ว	คือนิ้วชี้	นิ้วกลาง	และนิ้วนาง	 
ส่วนขามี	2	ส่วน	ที่เท้าใส่รองเท้าด้วย	ตัวหุ่นมี	2	แบบ	คือ	หน้าหุ่นกับคอหุ่นเป็นชิ้นเดียวกัน	และหน้าหุ่น 
อย่างที่ท�าเพียงส่วนหน้าอย่างหัวโขน	ศีรษะหุ ่นท�าด้วยไม้และกระดาษ	 เคร่ืองแต่งกายของหุ ่นหลวง	
คล้ายกับเครื่องแต่งกายของโขนละครอย่างสมัยก่อน	แต่เคร่ืองประดับต่างจากโขนละครออกไปส�าหรับ
การเชิดหุ่นหลวงน้ัน	 ไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงไว้ว่าเชิดอย่างไร	 หากแต่เพียงสันนิษฐาน
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จากภาพจิตรกรรมฝา	ผนังมีเขียนเอาไว้ตามวัดต่าง	ๆ	และตัวหุ่นที่ยังเหลืออยู่ว่าการเชิดหุ่นหลวงมีวิธี
การเชิดอย่างไร	 นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้กล่าวถึงลักษณะของฉากและโรงหุ่นหลวงว่า	 จากหลักฐาน 
ที่พออ้างอิงได้มีเพียงภาพจิตรกรรมฝาผนังและหมายรับสั่งเท่านั้น	(Posayakrit,	1986)	
	 ระยะที่สอง	 เป็นการแสดงหุ่นจีนโดยเจ้านายฝ่ายใน	ซึ่งมีหลักฐานแน่ชัดในรัชกาลที่	 4	และเล่น 
เรื่อยมาจนถึงรัชกาลท่ี	5	หุ่นจีนมีหลายแบบทั้งหุ่นเชิดมือและหุ่นเชิดทั้งตัว	ต่อมาได้มีการท�าหุ่นไทยขึ้น 
โดยกรมพระราชวังบวรสถานมงคล	มีลักษณะคล้ายหุ่นหลวง	หรือหุ่นใหญ่โบราณ	สมัยรัชกาลที่	1	และที่	2	
แต่ตัวหุ่นมีขนาดเล็กกว่าเรียกว่า	“หุ่นวังหน้า”	ซึ่งได้น�าออกแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชมด้วย	 (Phlainio,	
1984)
	 ระยะท่ีสาม	 เป็นยุคหุ่นกระบอก	 โดย	ม.ร.ว.เถาะ	พยัคฆเสนา	 เป็นผู้ริเริ่มท�าขึ้นราว	พ.ศ.	 2435	 
และมีขึ้นในกรุงเทพฯ	 ราวพ.ศ.	 2436	 โดยเลียนแบบหุ ่นของเมืองสุโขทัย	 ซึ่งนายเหน่งหรือครูเหน่ง	 
เป็นผู้คิดดัดแปลงมาจากหุ่นจีนไหหล�า	 (Nawikkamun,	2004)	 เป็นหุ่นที่มีหัวและแขน	2	ข้างที่เลียนแบบ
คนจริง	ส่วนล�าตัวนั้นใช้กระบอกไผ่ทั้งปล้อง	 จึงเรียกว่าหุ่นกระบอก	สวมต้ังแต่คอลงมากระบอกไม้ไผ่นี้ 
ยาวประมาณ	8	นิ้ว	 เอาผ้าคลุมตั้งแต่คอกว้างออกไปเท่าที่มือจะเหยียดได้	ต่อมือหุ่นตรงมุมผ้าผืนเดียวกัน	
เพ่ือเป็นการบังมือผู้เชิดท่ีจับกระบอกและแกนไม้	 ซ่ึงเสียบกับมือหุ่นส�าหรับเชิดได้ในตัว	ท�าให้เชิดได้อย่าง
ว่องไวกระฉับกระเฉง	หุ่นคณะนี้เรียกว่า	“หุ่นคุณเถาะ”	หลังจากนั้นก็มีคณะหุ่นกระบอกเกิดขึ้นหลายคณะ	
เช่น	หุ่นนายวิง	หุ่นจางวางต่อ	ณ	ป้อมเพชร	และหุ่นนายเปียก	เป็นต้น	 เพราะได้รับความนิยมมาก	ขณะที ่
หุ่นกระบอกได้รับความนิยมอย่างมากนั้น	 ก็มีผู ้คิดท�าหุ่นเต็มตัวขนาดเล็ก	 เล่นเป็นละครเล็ก	ปัจจุบัน 
การแสดงหุ่นกระบอกละครเล็ก	ยังมีปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆ	บ้าง	และหุ่นก็ถูกน�าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ	
มากขึ้น	(Chotsatein,	1981)
	 ต่อมาหุ่นกระบอกก็เหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเท่านั้น	 เพราะโอกาสในการแสดงลดน้อยลง	จนในที่สุด 
หุ่นกระบอกก็กลายเป็นมหรสพที่หาดูได้ยาก	และเกือบจะเลือนรางไปจากความทรงจ�าของคนไทย	จนในราว	
พ.ศ.	2517	อาจารย์จักรพันธุ์	 โปษยกฤต	ได้ร้ือฟื้นการเล่นหุ่นโดยน�ามาปรับปรุง	และสร้างข้ึนใหม่จนวิจิตร
งดงามตระการตา	นับเป็นการชุบชีวิตหุ่นให้มีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	แต่ก็ยังไม่แพร่หลายเหมือนในอดีต
	 ปัจจุบันการละเล่นหุ ่นของไทย	 ได้รับความนิยมน้อยลง	 เนื่องจากอิทธิพลความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์	 ได้เข้ามาสู่สังคมไทยซึ่งมีผลกระทบต่อความนิยมในการละเล่นมหรสพ	
ภาพยนตร์	 และสิ่งบันเทิงอื่นๆ	ที่ใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทส�าคัญแทนที่	 ประกอบกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอื้ออ�านวยที่จะให้มีการละเล่นอย่างสมัยโบราณได้	 เนื่องจากเวลาว่างจาก 
การพักผ่อนหย่อนใจลดน้อยลง	ผู้คนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการแข่งขันเพื่อประกอบอาชีพ	สถานะทาง
เศรษฐกิจของประชาชนก็ไม่เอื้ออ�านวย	จากสภาพการณ์เช่นนี้	ศิลปะการบันเทิงชั้นสูง	เช่น	การเล่นหุ่นละคร
เล็ก	ซึ่งต้องอาศัยเวลาก�าลังคนจ�านวนมาก	ความประณีตและความลึกซ้ึงละเอียดอ่อนเช่นน้ี	 จึงไม่ปรากฏ 
ในงานประเพณีต่างๆ	ของคนไทยอีกต่อไป	ประกอบกับลีลาการเล่นท่ีเชื่องช้า	 ไม่เข้ากับยุคสมัยท่ีต้องการ
ความรวดเร็ว	ท�าให้การเล่นหุ่นละครเล็กไม่ได้รับความนิยม
		 อย่างไรก็ตามการเล่นหุ่นละครเล็กของไทยไม่ได้ถูกทอดทิ้งไปเสียทีเดียว	 ยังมีผู้ให้ความสนใจอนุรักษ์	
สืบทอดให้คงอยู่เช่นเดียวกับวัฒนธรรมไทยแขนงอื่นๆ	โดยครูสาคร	ยังเขียวสด	ปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้ว 
ได้สืบทอดต่อมายังทายาทรุ่นลูกและหลาน	 ซ่ึงคนกลุ่มนี้ยังเห็นความส�าคัญของการแสดงหุ่นละครเล็ก
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อยู่	 ในชื่อคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก	 ได้มีการปรับเปล่ียนองค์ประกอบต่างๆ	 ให้มีลักษณะเฉพาะท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของตัวเองมากขึ้น	 รวมทั้งการผ่านพ้นวิกฤติในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน	 เช่น	 เหตุการณ์ไฟไหม ้
หุ่นเกือบท้ังหมด	ภาระหนี้สิน	จนถึงการถูกไล่ที่จนไม่มีโรงละครให้จัดแสดง	จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสมควร 
แก่การศึกษาค้นคว้าเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่เป็นอย่างยิ่ง
	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นแรงจูงใจที่ส�าคัญ	 เนื่องจากหุ่นละครเล็กมีคุณค่าทางวัฒนธรรมสูง 
ขณะที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและการผ่านสถานการณ์วิกฤติแต่ละยุคสมัยจนยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างาม 
จึงท�าให้ผู ้วิจัย	 เกิดความสนใจศึกษาเรื่องหุ่นละครเล็ก	 คณะนาฏยศาลาของไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น	 รวมถึง 
องค์ประกอบและสถานภาพการประกอบอาชีพของหุ่นละครเล็กในเชิงธุรกิจ	 และมิติทางวัฒนธรรม 
โดยอาศัยแนวทางการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารโบราณที่เกี่ยวข้อง	 จากค�าบอกเล่า	 และการสัมภาษณ์
บุคคลผู้มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และได้รับการสืบทอดในการแสดงหุ่นละครเล็กในปัจจุบัน	 เป็นการบันทึก
ข้อมูลรวมเล่มเป็นรูปเล่มวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาเรื่องหุ่นละครเล็ก	 และเป็นการอนุรักษ์ 
และเผยแพร่สมบัติทางศิลปะการแสดงของไทยอีกรูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งการที่จะอนุรักษ์ศิลปะแบบโบราณ
ให้เข้าถึงคนยุคปัจจุบันนั้น	 เรื่องส�าคัญคือ	สิ่งที่น�าเสนอ	ต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริง	 ให้ด�ารงคงอยู่ 
ในรูปแบบของสื่อวัฒนธรรม	รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้คน	ผู ้สนใจใคร่รู ้	 และเยาวชนรุ่นหลัง 
ได้ประจักษ์ในคุณค่าหันมาสนใจ	 ได้รู้จักศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามสืบทอดต่อไป	และเชื่อว่าพลังทาง	
“วัฒนธรรม”เป็นแบบอย่างที่มีพลังอ�านาจที่สุดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	และปัจเจกบุคคล 
ต้องน�ามาสร้างให้เกิดพลังแห่งแผ่นดิน

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการแสดงหุ่นละครเล็กในปัจจุบัน	
	 2.	เพือ่ศกึษาการอนุรกัษ์และพฒันาเพ่ือเพิม่มลูค่าทางศลิปะการแสดงของหุ่นละครเลก็ในประเทศไทย
แบบบูรณาการ

กรอบแนวคิด
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยประยุกต์กรอบแนวคิดจากแนวคิดการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม	 (Wechkama,	2016)	ซึ่งเกิดจากพลวัตของวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนโดยกระแสโลกาภิวัตน์ 
รวมถึงการก่อเกิดกระแสวัฒนธรรมใหม่จากกระบวนการประสานรวม	 การกลมกลืนทางวัฒนธรรม 
และการต่อต้าน	 โดยมีการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมผ่าน	5	มิติ	 ได้แก่	มิติชนชาติพันธุ์วรรณา 
มิติการสื่อสาร	มิติมโนคติ	มิติเศรษฐกิจและการเงิน	และมิติการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	ทฤษฎีแพร่
กระจายทางวัฒนธรรม	(Wannasiri,	1997)	เกิดจากปัจจัยต่างๆ	เป็นตัวกระตุ้นในการน�าความเชื่อของบุคคล	
หรือการแลกเปลี่ยน	การค้าขาย	กระจายจากสังคมหนึ่งไปสู่สังคมหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง	 โดยแพร่กระจาย 
ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงท�าให้วัฒนธรรมเกิดหลั่งไหลและผสมผสาน 
เชื่อมโยงกันภายใต้ระบบของสังคมและวัฒนธรรม	 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม	 (Parsons,	 1991) 
กล่าวว่า	สังคมเป็นระบบท่ีซับซ้อนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีส่วนที่พึ่งพากัน	แต่ละส่วนของสังคม 
จะมีอิทธิพลต่ออีกส่วนหนึ่งของสังคม
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แต่ละส่วนของสังคมคงอยู ่ได้เพราะมีหน้าท่ีท่ีต้องด�าเนินการเพ่ือจะบ�ารุงรักษาให้สังคมคงอยู ่หรือ 
เกิดเสถียรภาพของสังคมทั้งสังคม	ความคงอยู่ของแต่ละส่วนของสังคมสามารถอธิบายหน้าที่ในสังคม 
โดยรวมได้	 สังคมทุกสังคมมีกลไกที่บูรณาการซ่ึงกันและกัน	 กลไกหนึ่งที่ส�าคัญคือ	 ความเชื่อ	 ค่านิยม	 
ที่สมาชิกในสังคมมีต่อสังคม	 และทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม่	 (Maicharoen,	 2009)	 มีความส�าคัญ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในด้านที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น	 การที่บุคคลหรือ 
กลุ ่มยอมรับสิ่งใหม่ซึ่งน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงน้ัน	 เป็นเรื่องท่ีมีความสัมพันธ์มนบุคลิกภาพความรู ้	 
ความเข้าใจ	ทัศนคติ	และค่านิยมของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม	ซึ่งมีแหล่งท่ีมา	3	ประการ	 คือ	
การค้นพบ	การคิดค้น	และการแพร่กระจาย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.	ประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นาฎยศาลา	หุ่นละครเล็ก	(โจหลุยส์)
	 2.	กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย	 ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	Sampling)	จ�านวน	 
51	คน	 ได้แก่	 กลุ ่มผู ้รู ้	 (Key	 Informants)	 เป็นกลุ ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลหลักและความส�าคัญเก่ียวกับ 
สภาพปัญหาในการแสดง	การอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นละครเล็กเป็นกลุ่มบุคคลที่ให้
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเพ่ิมมูลค่าในการแสดงหุ่นกระบอก	จ�านวน	9	คน	กลุ่มผู้ปฏิบัติ	 (Casual	 
Informants)	จ�านวน	12	คน	ประกอบด้วย	ผู้บริหารของนาฎยศาลา	หุ่นละครเล็ก	 (โจหลุยส์)	 ผู้แสดง 
หุ่นละครเล็ก	ผู้ท่ีปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง	และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป	 (General	 
Informants)	จ�านวน	30	คน	ประกอบด้วยผู้ชมชาวไทย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ประกอบด้วย	แบบสัมภาษณ์	แบบบันทึกแนวทางการสนทนากลุ่ม	
และแบบบันทึกการเสวนาสื่อวัฒนธรรม	ดังนี้
	 1.	แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ประกอบด้วย	ตอนที่	 1	ข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนบุคคล	ตอนที่	2	สภาพปัญหาของการแสดงหุ่นละครเล็กในปัจจุบัน	ตอนที่	3	การอนุรักษ์และพัฒนา 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงของหุ่นละครเล็กในประเทศไทยแบบบูรณาการ
	 2.	แบบบันทึกแนวทางการสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group	Discussion	Guideline)	 ใช้ส�าหรับ
บันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม	จ�านวน	6–10	คน	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ประกอบด้วย	ตอนที่	1	รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการสนทนา	ตอนที่	 2	ประเด็นในการสนทนา	ตอนที่	 3	ประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอื่นๆ	 
เพื่อให้ทราบแนวทางในเรื่องการอนุรักษ์แบบยั่งยืน	การถ่ายทอด	วิธีการแก้ปัญหาวิกฤติต่างๆ	การด�าเนินชีวิต	 
ผู้วิจัยจะท�าการสนทนากลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่มนักแสดง	กลุ่มนักดนตรี	กลุ่มเบื้องหลัง	กลุ่มจัดการและบริหาร	 
เพื่อให้ผู้วิจัยได้สามารถน�าไปเป็นข้อมูลหรือข้อสรุปเพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ในประเด็นต่างๆ	 
รวมถึงการบริหารจัดการ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงคณะหุ่นละครเล็ก	ตลอดถึงการหาข้อสรุปเก่ียวกับปัญหา
ของการแสดงคณะหุ่นละครเล็ก	และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นคณะหุ่นละครเล็ก 
น�าไปสู่การปฏิบัติ	เพื่อเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงของหุ่นละครเล็กในประเทศไทยแบบบูรณาการ
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	 3.	แบบบันทึกการเสวนาสื่อวัฒนธรรม	 ในหัวข้อ	 ก้าวต่อไปของหุ ่นละครเล็ก	หุ ่นละครเล็กกับ 
สื่อวัฒนธรรม	สืบสานต�านานหุ่นไทย	เพื่อน�าข้อเสนอแนะหรือข้อถกเถียงในประเด็นดังกล่าว	มาเป็นแนวทาง
ในการสรุปผลการวิจัยเพื่อน�าไปสู่การบูรณาการได้อย่างถูกต้อง
 
การเก็บรวมรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข ้อมูล	 ใช ้วิธีการเก็บข ้อมูลจากเอกสาร	 (Documentary	 Research)	 
โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	Source)	กระท�าก่อนเข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนาม	 
และการเก็บข้อมูลภาคสนาม	 (Field	Research)	 ได้แก่	 1.	 การสัมภาษณ์	 2.	 การสนทนากลุ่ม	 และ	 
3.	การเสวนาสื่อวัฒนธรรม	โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัยตั้งแต่	เดือนมิถุนายน	2552	
ถึงเดือนมิถุนายน	2557

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลจะกระท�าควบคู่กันไประหว่างออกภาคสนาม	 โดยน�าข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษา
เอกสาร	และข้อมูลภาคสนามมาแยกประเภทจัดหมวดหมู่	 สรุปสาระส�าคัญตามประเด็นความมุ่งหมาย
ที่ท�าการวิจัย	 ผู ้วิจัยใช้วิธีวิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	 (Methodological	 Triangulation)	 ของ	 
Chantawanich.,	 (2010)	ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล	
(Methodological	Triangulation)	คือ	การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน	
เช่น	 ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม	และศึกษาข้อมูลจากเอกสารด้วย	แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	อาศัยข้อมูลจากการสังเกต	การสัมภาษณ์	การสนทนากลุ่ม	และข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	แล้วน�ามาวิเคราะห์แบบอุปนัย	 (Analytics	 Induction)	แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเป็นข้อสรุป	และน�าข้อมูลที่ได้มาสรุป	อภิปรายผลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์	 (Descriptive	Analysis)	
(Chantawanich.,	2011) 

สรุปผลการวิจัย
 1.	สภาพปัญหาของการแสดงหุ่นละครเล็กในปัจจุบัน	พบว่า
	 1.1)	ด้านการแสดงทุกรอบจะมีต้นทุนเท่ากัน	 ไม่ว่าจะมีจ�านวนผู้ชมจ�านวนมากหรือน้อยก็ตาม	 
เป็นเหตุให้นาฏยศาลาฯ	ต้องแบกรับก�าไร	และการขาดทุนสลับกันไปตามจ�านวนคนดูแต่ละรอบ	ถึงแม ้
ในทุกวันนี้มีคนดูเพิ่มขึ้น	แต่รายรับที่ได้ท�าให้บริษัทพออยู่ได้เท่านั้น	ซึ่งรายได้บางส่วนต้องน�ามาจ่ายภาระเก่า 
ที่ค้างช�าระ	ท�าให้ไม่มีทุนส�าหรับพัฒนาการแสดงชุดใหม่	 ในขณะที่ต้นทุนการสร้างละครชุดใหม่นั้น	 
มีค่าใช้จ่ายในการท�าหุ่น	ท�าฉาก	อัดเสียงและอื่นๆ	ต้องใช้เงินประมาณ	4–5	ล้านบาท	ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาล	 เอกชน	และรัฐวิสาหกิจเพียงจ�ากัด	 จึงต้องชะลอในการพัฒนาการแสดงชุดใหม่ด้วยวิธีการยืด
ระยะเวลาส�าหรับการแสดงให้นานขึ้น	จากที่มีการปรับเปลี่ยนชุดการแสดงทุก	6	 เดือน	จ�าเป็นต้องยืดระยะ
เวลาเป็นทุก	1	ปี	และเพิ่มราคาบัตรเข้าชมสูงขึ้น	นอกจากนี้	นักแสดงยังต้องเดินสายรับงานนอกเพื่อหา 
รายได้เสริมอีกทาง
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	 1.2)	จุดบอดของการด�าเนินกิจการ	คือ	ขาดการสื่อสารกับสังคมและกลุ่มผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	 
การรับรู้ของผู้คนส่วนใหญ่เป็นการช่ืนชมในเจตนารมณ์ที่สืบสานศิลปะการแสดงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไทย 
ไว้ให้คนรุ่นหลัง	แต่ไม่เกิดพฤติกรรมการเข้าชม	 โจทย์ส�าคัญที่ทางนาฏยศาลาฯ	จะต้องเผชิญคือการจะ 
ท�าอย่างไรให้อยู่ได้	 เมื่อธุรกิจทางศิลปวัฒนธรรมนั้นไม่ได้สร้างรายได้มากมายนักและท�าอย่างไรให้สามารถ 
ดึงกลุ่มคนที่มีความสนใจให้กลายมาเป็นผู้ชมในโรงละคร	 ดังนั้นจึงได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กร
ต่างๆ	 เพื่อสร้างการตลาดและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่	 โดยปัจจุบันไม่ได้ใช้ระบบการขาย 
ผ่านตัวแทนบริษัททัวร์เหมือนสมัยก่อน	แต่มีแผนในการสร้างมาตรฐานด้านราคาบัตรเข้าชมให้เป็นราคา
เดียวกัน	ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	เริ่มมีการท�าตลาดเชิงรุกมิใช่การตั้งรับเพียงอย่างเดียว	คือมีการจ�าหน่าย
บัตรผ่านช่องทางท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสายการบิน	 เพื่อหวังดึงลูกค้า 
โดยตรง	และมีการจัดกิจกรรมสัญจรในแต่ละภูมิภาค
	 1.3)	ถึงแม้ว่าโจหลุยส์จะเป็นต้นก�าเนิดของการแสดงหุ ่นละครเล็กและได้รับรางวัลการแสดง 
ยอดเยี่ยมมาแล้วก็ตาม	 แต่การคุกคามของคู ่แข่งอย่าง	 โรงละครอักษราและโรงละครสยามนิรมิตเอง 
ก็เข้ามาสร้างผลกระทบให้การแสดงหุ่นละครเล็ก	 (โจหลุยส์)	 มิใช่น้อย	 ด้วยการแสดงที่สนุกสนาน 
และสร้างความหรรษาให้กับผู้ชมพร้อมท้ังสถานที่สุดอลังการและอาหารเลิศรส	แต่โจหลุยส์เองกลับมองว่า	 
“เราไม่มีคู่แข่ง”	 เนื่องจาก	“คู่แข่ง”	 ในความหมายของโจหลุยส์	 คือ	“ผู้ที่สร้างสิ่งที่เหมือนกัน”	ท�าให้ 
โจหลุยส์ไม่มองอักษราและสยามนิรมิตเป็นคู่แข่ง		ผลที่ตามมาคือ	การมองไม่เห็นภัยคุกคามที่ก�าลังจะเกิดขึ้น 
ในอนาคต	ซึ่งโรงละครอักษราและโรงละครสยามนิรมิตเป็นที่รู ้จักมากขึ้น	 ในขณะที่โรงละครโจหลุยส์ 
เริ่มเป็นที่รู้จักน้อยลง
	 1.4)	ปัจจุบันนาฏยศาลาห่นละคนเล็ก	 (โจหลุยส์)	มีรายได้หลักที่ใช้ในการบริหารงานจากการขาย
อาหารและของที่ระลึกในบริเวณโรงละคร	โดยค่าขายบัตรเข้าชมนั้นเป็นรายได้เพียงส่วนน้อย	โดยเฉพาะ 
รายได้จากการจัดแสดงรอบนักเรียนตลอดช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษานั้น	คิดเป็นเพียงร้อยละ	10	ของรายได้
ทั้งหมด	 เนื่องจากการจัดแสดงในรอบนักเรียนนั้นมีจุดมุ่งหมายหลักในการเปิดโอกาสให้เด็กรุ ่นใหม่ได้
สัมผัสกับหุ่นละครเล็กสมดังเจตนารมณ์และอุดมการณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยครูสาครเป็นส�าคัญ	นอกจากนี้ยังมี
รายได้จากการรับงานนอกคิดเป็นประมาณร้อยละ	20	ของรายได้ท้ังหมด	ส่วนรายได้ท่ีได้จากผู้สนับสนุน 
นาฏยศาลาฯ	นั้น	ครอบคลุมเพียงค่าใช้จ่ายพื้นฐานประจ�าเดือนเท่านั้น	ในขณะที่รายได้ด้านอื่นๆ	จะถูกใช้ไป
ในการสร้างการแสดงชุดใหม่ๆ	ซึ่งมีต้นทุนประมาณ	1	ล้าน	5	แสนบาทต่อการแสดงใหม่	1	ชุด
	 1.5)	การวางแผนทางการตลาดและท�างานในเชิงระบบนับเป็นความท้าทายของโจหลุยส์คือ 
จะน�าการตลาดมาใช้กับนาฏศิลป์ได้อย่างไร	 เพราะทั้งหุ่นละคร	ท่าร�า	 เนื้อเรื่องในการแสดงต่างก็มีประวัติ 
เรื่องเล่าและความเชื่อที่ถูกสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน	การเข้ากันของการตลาดและนาฏศิลป ์
จึงเหมือนกับสิ่งที่ไปด้วยกันได้ยาก	นั่นหมายความถึงการจ�าเป็นต้องเลือกให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลักใน 
การด�าเนินงาน	 ซึ่งหากเลือกยึดมั่นศิลปะการแสดงและทระนงในความเป็นต้นก�าเนิด	 ข้อดีคือการ 
ได้รับค�าชื่นชมและศรัทธาจากนักวิชาการและนักอนุรักษ์นิยมท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ	 ว่าเป็น
ศิลปะการแสดงท่ีทรงคุณค่าและรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมได้	 และในอนาคตอาจได้รับรางวัลหรือได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ	ซึ่งก็เป็นทางเลือกที่ดี	 แต่สิ่งที่ต้องฟันฝ่าให้ได้คือ	ความเสี่ยงต่อสภาวะ
การขาดทุนและการปิดตัวลงของกิจการ	 ในขณะที่หากเลือกใช้การตลาดเป็นหลักอาจเกิดการวิพากษ์
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วิจารณ์จากผู้คนรุ่นก่อน	และอาจท�าให้ความเป็นต้นก�าเนิดของโจหลุยส์เลือนรางลงไป	แต่สิ่งท่ีจะได้นั่น 
คือ	การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้เกิดผู้ชมหุ่นละครเล็กหน้าใหม่มากมาย	ส่งผลให้ 
เกิดรายได้	และไม่เสี่ยงต่อการปิดกิจการ
	 1.6)	ภาครัฐไม่เห็นความส�าคัญของการแสดงหุ่นละครเล็ก	 ไม่อนุรักษ์	 ไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุน
การแสดงหุ่นละครเล็ก	 ให้แพร่หลายในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง	 เพราะขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัด
ท�าโครงการต่างๆ	 ท้ังท่ีการแสดงหุ่นละครเล็ก	 เป็นการแสดงที่อยู่คู่กับราชส�านักและประชาชนตลอดมา		
นอกจากนี้	มีการแสดงความบันเทิงรูปแบบอื่นแพร่กระจายเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว	 เช่น	ภาพยนตร	์
ดนตรี	ซึ่งผู้จัดใช้กลยุทธ์ดึงดูดและน�าเสนอผู้ชมด้วยการแสดงท่ีมีความต่ืนเต้นตระการตา	 สวยงามยิ่งใหญ่
ซึ่งผู้ชมไม่เคยพบมาก่อน	 	จึงเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจประเภทนี้ได้รับความนิยม	และก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	
เพราะมีความสนุกสนานกว่าในขณะที่ราคาใกล้เคียงกัน	
	 2.	การอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงของหุ่นละครเล็กในประเทศไทยแบบ
บูรณาการ	พบว่า
	 2.1)	ด้านการอนุรักษ์การแสดงของหุ่นละครเล็ก
	 	1.		 จัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ ่นละครเล็กโดยบรรจุไว้ในหลักสูตร 
ของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยโดยกระทรวงผู้เกี่ยวข้องต้องด�าเนินการให้เป็นรูปธรรม
	 	2.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู ้เรื่องการแสดงหุ่นละครเล็กโดยจัดท�าเป็นเทปบันทึกภาพ
การแสดงหุ่นละครเล็กโดยมีเนื้อหาสาระครบถ้วนตามรูปแบบการแสดงหุ ่นละครเล็กอย่างสมบูรณ์
และถูกต้อง	 บันทึกลงบนแผ่นซีดี	 มอบให้สถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล	ประถม	มัธยม 
และอุดมศึกษา	 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดท่ัวประเทศเพื่อเป็น 
แหล่งค้นคว้าของผู้สนใจ
	 	3.		 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลด้านการแสดงหุ่นละครเล็กพร้อมกับจัดท�าเป็นหนังสือและ
ข้อมูลทางวิชาการออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน	พร้อมท้ังจัดส่งไปให้สถาบันการศึกษาและส�านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเผยแพร่ต่อไป
	 	4.		 จัดนิทรรศการและการเสวนาให้ความรู้เรื่องการแสดงหุ่นละครเล็ก	วันส�าคัญอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดงหุ่นละครเล็ก	โดยจัดอย่างต่อเนื่องตลอดปี
	 	5.		 จัดท�าเว็บไซด์ข ้อมูลด้านวิชาการเรื่องการแสดงหุ ่นละครเล็ก	 เป็นภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศลงเว็บไซด์เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาไปทั่วโลก	ขณะท่ีนาฎยศาลาหุ่นละครเล็ก	 (โจหลุยส์)	 
ได้มีการพัฒนาการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหลายรูปแบบ	ทั้ง	เว็บไซด์เดิมซึ่งปิดไปแล้วคือ	www.thaipuppet.com 
	 2.2)		การพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นละครเล็ก
	 	1.		 ต้องมีกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของคณะหุ่นละครเล็กผ่านทางสื่อต่างๆ	 เพื่อความ 
อยู่รอด	เช่น	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	วิทยุชุมชน	แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์	 โดยต้องมีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง
	 	2.		 มีการบริหารจัดการธุรกิจทางวัฒนธรรม	หรือนาฎยพาณิชย์ให้สามารถด�าเนินกิจการอยู่ได้	 เช่น	
ก�าหนดราคาค่าจ้างการแสดงหุ่นละครเล็กให้มีมาตรฐานเดียวกัน
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	 	3.		 การจัดเก็บอุปกรณ์การแสดงมีความส�าคัญเช่นกันเพราะการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ถูกวิธีและถูกต้อง	
จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นไปได้ยาวนาน	
	 	4.		 มีการประเมินผลการแสดงทุกครั้ง	จะสามารถช่วยให้คณะหุ่นละครเล็กได้ทราบว่ามีข้อบกพร่อง
อย่างไรและหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง	เพื่อการแสดงครั้งต่อไปจะได้ไม่มีข้อผิดพลาด
	 2.3)	การเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก
	 เป็นวิธีการที่จะท�าให้คณะการแสดงหุ่นละครเล็ก	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ประกอบการแสดงหุ่นละครเล็ก	 ให้สามารถเพิ่มรายได้จากการท�าธุรกิจการแสดงหุ่นละครเล็ก 
โดยวิธีการท�าธุรกิจจากการจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆ	 เพื่อให้ผู ้ชมได้เห็นความส�าคัญของการแสดง 
หุ่นละครเล็ก	 เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับคณะหุ่นละครเล็กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและใช้ประโยชน์ได้	 เช่น 
เสื้อ	หมวก	แก้วน�้า	กระเป๋าใส่เอกสาร	นาฬิกา	จาน	ช้อน	หุ่นละครเล็กตัวเล็กๆ	ที่ตั้งเทียนไข	และอื่นๆ 
โดยมีการออก	Gift	Voucher	ของนาฏยศาลา	หุ่นละครเล็ก	(โจหลุยส์)	ร่วมกับธุรกิจอื่น

อภิปรายผล
	 1.	สภาพปัญหาของการแสดงหุ่นละครเล็กในปัจจุบัน
	 สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการแสดงหุ่นละครเล็กนั้น	มาจากหลายสาเหตุ	 ซึ่งสาเหตุส�าคัญมาจาก
การที่ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องท้ังด้านงบประมาณ 
และการประชาสัมพันธ์	 ผู ้คนทั่วไปรับรู ้และชื่นชมการแสดงหุ ่นละครเล็ก	 (โจหลุยส์)	 ว่าเป็นศิลปะ 
การแสดงที่มีการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ไทย	แต่ไม่เข้าชมการแสดงจึงไม่เกิดการสร้างรายได้ให้กับ 
คณะหุ่นละครเล็ก	 (โจหลุยส์)	 รวมถึงการมองข้ามภัยคุกคามหรือคู่แข่งที่มีลักษณะการแสดงใกล้เคียงกัน	 
รายได้ในการบริหารจัดการครอบคลุมเพียงค่าใช้จ่ายพื้นฐานประจ�าเดือนเท่านั้น	 ซ่ึงกระทบต่อระบบ
โครงสร้างหน้าที่ของคณะหุ่นละครเล็ก	 (โจหลุยส์)	ส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์ของสังคมในการอนุรักษ	์
สืบทอดภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ของไทย	โดยคณะหุ่นละครเล็ก	 (โจหลุยส์)	 เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ท�าหน้าที ่
ให้ความบันเทิงให้ความรู้	 และส่งเสริมเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในสังคม	มีการเกื้อกูลกัน 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน	และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่นิยมของ	 Parsons	 (1991)	 กล่าวว่า	 สังคมเป็นระบบที่ซับซ้อนมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
และมีส่วนท่ีพึ่งพากันแต่ละส่วนของสังคมจะมีอิทธิพลต่ออีกส่วนหนึ่งของสังคม	แต่ละส่วนของสังคม 
คงอยู่ได้เพราะมีหน้าที่ที่ต้องด�าเนินการเพ่ือจะบ�ารุงรักษาให้สังคมคงอยู่หรือเกิดเสถียรภาพของสังคม 
ทั้งสังคมความคงอยู่ของแต่ละส่วนของสังคมสามารถอธิบายหน้าท่ีในสังคมโดยรวมได้	 สังคมทุกสังคม 
มีกลไกที่บูรณาการซึ่งกันและกันกลไกหนึ่งที่ส�าคัญคือ	ความเชื่อ	ค่านิยม	ที่สมาชิกในสังคมมีต่อสังคม
	 ส�าหรับรูปแบบการแสดงหุ่นละครเล็ก	การบริหารจัดการ	และสถานะของนักแสดงและนักดนตร ี
ในนาฎยศาลาหุ ่นละครเล็ก	 (โจหลุยส์)	 สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปล่ียนสถานะของนาฏศิลป์และ
ดนตรีไทยจากแบบประเพณีนิยม	 (Traditionalism)	มาเป็นแบบสากลนิยม	 (Cultural	Universality)	 
ที่มีตลาดเป็นปัจจัยก�าหนด	ในด้านรูปแบบการแสดง	การแสดงหุ่นละครเล็กแบบเดิมที่เคยแสดงเป็นเรื่องราว 
ถูกน�ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นการแสดงในรูปแบบที่ร่วมสมัยในสังคมสมัยใหม่	สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสาน 
ความขัดแย้ง	และการต่อรองระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสังคมทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์	 เพื่อให้สามารถ
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ด�ารงอยู ่ได้ในบริบททางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมปัจจุบันสอดคล้องกับแนวคิดการผสมผสาน 
ทางวัฒนธรรม	 (Wechkama,	2016)	ซึ่งเกิดจากพลวัตของวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนโดยกระแสโลกาภิวัตน์ 
รวมถึงการก่อเกิดกระแสวัฒนธรรมใหม่จากกระบวนการประสานรวม	 การกลมกลืนทางวัฒนธรรม 
และการต่อต้าน	 โดยมีการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมผ่าน	5	มิติ	 ได้แก่	มิติชนชาติพันธุ์วรรณา 
มิติการสื่อสาร	มิติมโนคติ	มิติเศรษฐกิจและการเงิน	และมิติการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
	 2.	การอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงของหุ ่นละครเล็กในประเทศไทย 
แบบบูรณาการ
	 2.1)	ด้านการอนุรักษ์การแสดงของหุ่นละครเล็ก
	 ส�าหรับรูปแบบแนวทางการอนุรักษ์ผู้วิจัยเสนอ	 3	แนวทาง	 ได้แก่	 ตัวปัญญา	วิธีการ	สิ่งแวดล้อม	
ซึ่งได้เสริมสร้างความนึกคิดให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอดภูมิปัญญาต่อไป	 ในขณะที่สังคมก�าลังมีการพัฒนา 
เช่นเดียวกับที่กลุ ่มคนที่เรียกตนเองว่า	 โจหลุยส์	 ได้พยายามที่จะสร้างและปลูกฝังความคิดให้กับ 
ลูกหลานให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมในประเทศ	 โดยได้พยายามให้เห็นถึงผลผลิตของ
สติปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สรรหาวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะขึ้นมาอีกแขนงหนึ่ง	นั่นคือหุ ่นละครเล็ก 
และในขณะเดียวกันก็ได้พยายามรักษาสภาพแวดล้อม	 วิถีชีวิตในแบบด้ังเดิมไว้ให้มากที่สุด	 แม้จะต้อง 
เผชิญหน้ากับความ	 เปล่ียนแปลงมากมาย	แต่ยังคงพยายามปรับตัวเองเพื่อรักษารูปแบบเดิมให้คงอยู ่
สืบต่อไป	ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนทางสังคม	และมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มคนท่ีเรียกตนเองว่า	
โจหลุยส์	และรุ่นลูกหลาน	รายละเอียดดังภาพประกอบรูปแบบแนวทางการอนุรักษ์หุ่นละครเล็ก

ภาพประกอบ	1	รูปแบบแนวทางการอนุรักษ์หุ่นละครเล็ก

	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Kahn	 ซึ่งได้กล่าวว่า	 การสนับสนุนทางสังคมเป็นการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลอย่างมีจุดหมาย	ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า	คือ	การแสดงออกถึง 
ความพึงพอใจของบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง	การยืนยันรับรองพฤติกรรมของบุคคล	อาจโดยการรับรู้หรือ
การแสดงออกถึงการยอมรับ	การให้ความช่วยเหลือในด้านสิ่งของ	 เงินทองหรือสิ่งอื่นๆ	และแนวคิดของ	
Cobb	 ให้แนวคิดว่าการสนับสนุนทางสังคม	คือ	การที่บุคคลได้รับข้อมูลท่ีท�าให้ตัวเขาเองเชื่อว่ามีบุคคล 
ให้ความรัก	ความเอาใจใส่	 เห็นคุณค่ายกย่องเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	มีความผูกพันซ่ึงกันและกันในฐานะ 
ที่เป็นเครือข่ายของการติดต่อสื่อสาร	และหน้าที่ที่มีต่อกัน	(Changkawkam	&	Patanapongsa,	2015)

ตัวปัญญา

สิ่งแวดล้อม วิธีการ
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	 2.2)	การพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นละครเล็ก
	 ส�าหรับการพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นละครเล็ก	 (โจหลุยส์)	 ต้องมีกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ ์
เชิงรุกผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	 เพื่อให้เกิดแพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ	 ให้ผู้คนเกิดการรับรู้	 สนใจมารับชม
การแสดง	และร่วมอนุรักษ์	ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก	 ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป	
โดยผ่านช่องทางกระประชาสัมพันธ์	 เช่น	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	 โทรทัศน์	วิทยุชุมชน	แผ่นป้ายประชาสัมพันธ ์
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับงานของ	Kopon	&	Jitpraphai	 (2013)	 ได้น�าเสนอว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนไทยในปัจจุบันมีความผูกพันธ์ใกล้ชิดกับส่ือโทรทัศน์เป็นอย่างมาก	 เนื่องจากโทรทัศน์มีความสามารถใน
การสื่อสารท้ังภาพ	และเสียง	สร้างความน่าเช่ือถือด้วยการน�าเสนอภาพเหตุการณ์จริงได้อย่างรวดเร็ว	ฉับไว	
และยังโน้มน้าวใจผู้รับชมได้ลึกซึ้งกว่าสื่อประเภทอื่น	และสอดคล้องกับทฤษฎีแพร่กระจายทางวัฒนธรรม	 
(Wannasiri,	 1997)	ซึ่งปัจจัยต่างๆ	 เป็นตัวกระตุ้นในการน�าความเชื่อของบุคคล	หรือการแลกเปลี่ยน 
การค้าขาย	กระจายจากสังคมหนึ่งไปสู่สังคมหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง	โดยแพร่กระจายผ่านช่องทางการสื่อสาร
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงท�าให้วัฒนธรรมเกิดหลั่งไหลและผสมผสานเชื่อมโยงกันภายใต้ระบบของ
สังคมและวัฒนธรรม	รวมถึงต้องมีการบริหารจัดการธุรกิจทางวัฒนธรรม	หรือนาฎยพาณิชย์ให้สามารถ 
ด�าเนินกิจการอยู่ได้	 เช่น	ก�าหนดราคาค่าจ้างการแสดงหุ่นละครเล็กให้มีมาตรฐานเดียวกัน	มีการประเมิน
ผลการแสดงทุกคร้ัง	ซึ่งสามารถช่วยให้คณะหุ่นละครเล็กได้ทราบข้อบกพร่อง	และหาวิธีแก้ไข	 เพื่อป้องกัน 
ข้อผิดพลาดและเป็นการพัฒนาการแสดงในครั้งต่อไป
	 2.3)	การเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก
	 ส�าหรับการเพิ่มมูลค่าทางศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก	 เป็นวิธีการที่จะท�าให้คณะการแสดงหุ่นละคร
เล็ก	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการแสดงหุ่นละครเล็ก	ให้สามารถ
เพิ่มรายได้จากการท�าธุรกิจการแสดงหุ่นละครเล็ก	โดยวิธีการท�าธุรกิจจากการจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆ	
เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นความส�าคัญของการแสดงหุ่นละครเล็ก	 เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับคณะหุ่นละครเล็กที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและใช้ประโยชน์ได้	 เช่น	 เสื้อ	หมวก	แก้วน�้า	กระเป๋าใส่เอกสาร	นาฬิกา	จาน	ช้อน
หุ่นละครเล็กตัวเล็กๆ	ที่ตั้งเทียนไข	และอื่นๆ	โดยมีการออก	Gift	Voucher	ของนาฏยศาลา	หุ่นละครเล็ก													
(โจหลุยส์)	ร่วมกับธุรกิจอื่น	สอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับสิ่งใหม่	 (Maicharoen,	2009)	ซึ่งมีความส�าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในด้านที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น	 การที่บุคคลหรือ 
กลุ ่มยอมรับสิ่งใหม่ซึ่งน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงนั้น	 เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ในบุคลิกภาพ	ความรู  ้
ความเข้าใจ	ทัศนคติ	และค่านิยมของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม	ซึ่งมีแหล่งท่ีมา	3	ประการ	 คือ	
การค้นพบ	การคิดค้น	และการแพร่กระจาย

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 	1.1)		องค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
และสถานศึกษา	สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
	 	1.1.1	 	การแสดงหุ่นละครเล็ก	 ได้รับการอนุรักษ์ในรูปแบบการบันทึกองค์ความรู้ที่สมบูรณ์	สามารถ 
น�าไปถ่ายทอดให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	 เกิดความรักและหวงแหนในการแสดงหุ่นละครเล็ก	 ซ่ึงจะน�าไปสู่
การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
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	 	1.1.2	 	นักวิชาการด้านการศึกษารวมไปถึงผู ้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการแสดง 
หุ่นละครเล็ก	และสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนได้มากยิ่งขึ้น
	 	1.1.3	 	กระทรวงวัฒนธรรม	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ	ได้แนวทางการอนุรักษ์
การแสดงหุ่นละครเล็ก	เพื่อให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป
	 	1.1.4	 	สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนควรน�าผลการวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การแสดงหุ่นละครเล็ก	 ในรายวิชาอื่นๆ	ที่สามารถใช้ร่วมกันได้จะเป็นการสืบทอดการแสดงหุ่นละครเล็ก 
ไว้ได้ต่อไป
	 	1.2)		คณะหุ่นละครเล็ก	สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
	 	1.2.1		คณะหุ่นละครเล็ก	น�าข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นละครเล็ก	 ให้ด�ารงอยู่คู่สังคม
ไทยและเป็นที่รู้จัก
	 	1.2.2		คณะหุ่นละครเล็ก	 ได้วิธีและแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าในการแสดงหุ ่นละครเล็กแบบ	
Must	See	นอกจากนี้ยังสามารถน�าบริบทต่างๆ	มาท�าเป็น	แผนธุรกิจเชิงนาฎยพาณิชย์	รวมทั้งแผนการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ
	 	1.2.3		ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะท�าให้คณะหุ ่นละครเล็ก	 ได้สืบทอดการแสดงหุ ่นละครเล็ก 
ซึ่งเป็นการแสดงของชาติต่อไป	และพัฒนาไปสู่สายตาของชาวต่างชาติ	อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่า
ในหลายด้าน
	 	1.2.4		สามารถน�าเอาศิลปวัฒนธรรมมาออกแบบในรูปแบบของ	Gammer

	 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 	2.1)		ควรศึกษาและบันทึกท่าเชิดหุ่นละครเล็ก	ลีลาการเชิดหุ่นละครเล็ก	จากบรมครูผู้ใหญ่	เพื่อมรดก 
ของแผ่นดินไว้ส�าหรับเป็นตัวอย่างในการศึกษาต่อไป
	 	2.2)		ข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปะทุกอย่างนั้นเชื่อมต่อกันไม่ว่าวิจิตรศิลป์	นาฏศิลป์	คีตศิลป์	 ข้ึนอยู่กับงาน
ที่จะน�ามาผสมผสาน	หากเป็นงานร่วมสมัย	จะต้องหางานแก่นที่เป็นจิตวิญญาณร่วมสมัยในแต่ละอณูของ 
งานแต่ละประเภทแล้วน�ามารวมกัน	ศิลปะการแสดงจะอยู่ได้ต้องมีตัวตนสามารถตอบสนองผู้คนในยุค
ปัจจุบันได้	หากหุ่นละครเล็กอยู่ด้วยความรู้สึกท่ีรัฐต้องช่วยเหลือ	ต้องมีการโอบอุ้มและสืบทอดนั่นแสดงว่า
หุ่นละครเล็กไม่มีตัวตน	หุ่นละครเล็กจะต้องมีหน้าท่ีทางสังคมมากกว่าแค่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเหมือน
กับที่ภาพยนตร์ท�าได้	บางครั้งการติดอยู่กับขนบที่เต็มไปด้วยข้อห้าม	ความศักดิ์สิทธิ์	 จะเป็นการตอกย�้าถึง
หนทางหายนะ	เพราะว่าศิลปะใดๆ	ก็ตามต้องตอบสนองความร่วมสมัยและสังคมนั้นๆ	ได้
	 	2.3)		การตอบโจทย์ความเป็นไทยท่ีจะก้าวไปสู ่ความเป็นสากล	จะน�าเสนอเพียงความอลังการ	
ความวิจิตรอย่างเดียวไม่ได้	ต้องอาศัยเนื้อหาที่เข้าใจร่วมกัน	 เช่น	พระยม	ตัวแทนแห่งความตาย	และการ
พลัดพราก	จะตีความได้ทุกชาติ	ผ่านการสังเคราะห์ที่ตัวจิตวิญญาณ	ไม่ใช่เพียงแค่น�ากรอบบางส่วนมาครอบ
ศิลปวัฒนธรรมไทย	ต้องมีแกนเชื่อมทุกส่วนตาม	Deconstruction	โดยเนื้อหาของการแสดงต้องตอบโจทย์
การเติมเต็มในความเป็นมนุษย์ให้ได้	และเป็นศิลปะเพื่อรับใช้สังคม	เช่น	Art	Therapy
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	 	2.4)		ศิลปะเป็นการจิตนาการนึกฝันของมนุษย์ภายใต้เง่ือนไขต่างๆ	 หลายคร้ังท่ีสามารถท�าให้ 
สภาพจิตของผู ้จินตนาการดีขึ้น	 โดยที่ปัจจุบัน	 Drama	 Therapy	 เป็นที่ยอมรับว่าเป็นตัวเสริมใน 
การบ�าบัดโรคได้บางอย่างได้	สามารถปรับมาใช้กับสังคมได้เป็นอย่างดี	สร้างให้เกิดความสบายใจ	การเปิด
ให้มีจินตนาการมากขึ้น	นอกเหนือจากประโยชน์ทางจิตเวช	แล้วยังสามารถน�ามาใช้กับเด็กออทิสติกได้จริง
	 	2.5)		หุ่นละครเล็กต้องสามารถยืนอยู่ด้วยศักด์ิศรีของตัวเอง	 โดยต้องไม่เน้นขนบ	ควรจะมีวิธีการ
สืบทอดที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล	หรือองค์กรแต่ควรจะมาจากความเข้มแข็งของผู้สร้างงานและพัฒนางาน
ของตนเองไปพร้อมกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและไม่ย่อท้อและอย่าแปลงวิญญาณไปที่อื่น	ศิลปะ 
จะสืบทอดได้ด้วยตัวของมันเอง	ขณะที่ศิลปะเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์	ดังนั้นการพัฒนาต้อง
สอดคล้องกับการสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม	ซึ่งจะไปน�าสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
	 	2.6)		ควรมีการศึกษาคณะหุ่นละครเล็กสายตรงที่แยกสาขาออกไป	 โดยเน้นลักษณะที่แตกต่างกันใน
การแสดง	การบริหารจัดการงานแสดง	 อุปสรรคและปัจจัยที่ท�าให้คณะประสบผลส�าเร็จ	 เช่น	คณะนาฎราช
หุ่นละครเล็ก	หุ่นละครเล็ก	คลองบางหลวง	คณะค�านาย	เป็นต้น
	 	2.7)		นาฎยพาณิชย์ท่ีจัดแสดงเก่ียวข้องในทางวัฒนธรรม	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว	และยังมีส่วนช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้นานาชาติได้รับรู้	 อีกทั้งยังช่วย 
ส่งเสริมและสืบทอดให้แก่คนในชาติเกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบต่อไป 
ดังน้ันจึงสมควรที่จะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาท่ีสอนหลักสูตรวัฒนธรรม	ควรร่วมมือเป็นภาคี	 เครือข่าย	ผลักดันและส่งเสริม
ให้เป็นระบบ	โดยวางไว้เป็นนโยบาย	พันธกิจ	และยุทธศาสตร์หลัก	อย่างเป็นระบบโดยไม่ท�าให้เสียรูปแบบ
ความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมไป
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