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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) วิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธ รวมถึงผลจาก

การใชสื่อประชาสัมพันธ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบความสําเร็จ ต้ังแตกอต้ังคณะเมื่อ พ.ศ. 2528  จนถึง

ปจจุบัน (31 มีนาคม พ.ศ. 2555) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการ

สัมภาษณเจาะลึก (In - depth Interview) ผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา      

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูง 2 คน เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 2 คน หัวหนางาน

ที่เกี่ยวของ 4 คน สื่อมวลชนสายศิลปวัฒนธรรม 4 คน รวมถึงผูชมทั้ง ชาวไทย และชาวตางชาติ 30 

คน ประกอบกับการศึกษาเอกสารการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

เอกสารขาว และการสังเกต การนําเสนอขาวทางสื่อตางๆ  

ผลการวิจัยพบวา 

 1. กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ต้ังแตกอต้ัง พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน (31 มีนาคม พ.ศ. 2555) มีการใช 3 กลยุทธอยางสอดคลอง

สงเสริมกัน คือ 1) กลยุทธการสรางภาพลักษณ โดยสรางภาพลักษณหลักใหการแสดงหุนละครเล็ก

เปนศิลปะการแสดงอันงดงามทรงคุณคาของไทย และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนกลุม

บุคคลหรือองคกรที่มุงอนุรักษสืบสานศิลปะแขนงน้ี แตก็มีการสรางภาพลักษณเสริมที่มีรายละเอียด

แตกตางกันในแตละชวงเวลาตามสถานการณหรือแผนการประชาสัมพันธ  2) กลยุทธการเผยแพร

ขาวสารเพื่อนําภาพลักษณที่สรางเผยแพรสูผูรับเปาหมายและสาธารณะชน  3) กลยุทธการโนมนาว

ใจและจูงใจ ที่มีเน้ือหาไปในทิศทางเดียวกับภาพลักษณที่กําหนด แตมุงใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดย

ใชกลยุทธการเผยแพรขาวสารไปพรอมกับการสรางภาพลักษณ 

ฆ 
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 2. การวิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พบวา เน้ือหาการสื่อสารประชาสัมพันธในแตละชวงของ นาฏยศาลา    

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนใหญจะเปนไปในทางบวกและสอดคลองกับกลยุทธการสราง

ภาพลักษณ และกลยุทธการโนมนาวใจ โดยมีสื่อมวลชนเปนสื่อหลักในการประชาสัมพันธดวย

หลากหลายรูปแบบ ทั้งขาว สกูปขาว รายการ คอลัมนพิเศษ ฯลฯ นอกจากน้ันยังมีสื่อบุคคล และใน

บางชวงยังมีการใชสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลตอความคิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม

ผานสื่อมวลชน เปนการขยายประสิทธิภาพการโนมนาวจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่

เปนคุณสมบัติเดนของสื่อบุคคลใหกวางขวางขึ้นดวย 

 3. สวนผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก

(โจหลุยส) พบวา เปนไปทิศทางที่นาพอใจ และเปนรูปธรรมชัดเจน คือ ทําใหมีประชาชนออกมา

สนับสนุนนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เพิ่มขึ้น ไมวาจะเปน การรวมบริจาคเงินเพื่อให       

ครูสาคร ยังเขียวสด สรางหุนละครเล็กชุดใหม หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหมหุนละครเล็กเกือบหมดใน

พ.ศ. 2542  หรือ การที่มีประชาชนไปชมการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เพิ่มขึ้น

มากมายหลายเทา หลังขาวโรงละครฯ ที่ สวนลุมไนทบาซาร ถูกตัดนํ้า ตัดไฟ เพราะคางคาเชา    

เปนตน 

 4. และสุดทายปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ประสบความสําเร็จ(นอกเหนือจากกลยุทธการประชาสัมพันธ พบวา มี 3 

ดาน คือ 1) สื่อมวลชนที่ชวยเผยแพรขาวประชาสัมพันธ  2) คุณคาทางวัฒนธรรมของหุนละครเล็ก 

และ 3) รูปแบบการแสดงที่วิจิตรงดงามนาสนใจของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  
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ABSTRACT 

 

 The objective of this research is to study strategies for the survival of the Traditional 

Thai Puppet Performance (Joe Louis), analyze public relations contents, formats and results, as 

well as factors that successfully help promote the Traditional Thai Puppet Performance (Joe 

Louis) since its debut in 1985 until now (March 31, 2012). The Qualitative Research method was 

used in the study by conducting in-depth interview with 2 strategic publicists who are the top 

management of the Traditional Thai Puppet Performance (Joe Louis) along with its 2 PR staff  

and 4 heads of the related working groups, as well as 4 arts and culture journalists and 30 Thai 

and foreign audience.  PR materials produced by the Traditional Thai Puppet Performance (Joe 

Louis) and news clippings from various types of media were also used in the study. 

 The research has found: 

1. There are three strategies having been used to promote the Traditional Thai Puppet 

Performance (Joe Louis) since its debut in 1985 until now (March 31, 2012), namely strategy for 

corporate image building strategy, strategy for corporate image publicity and strategy to attract 

public attendance. 

2.  The analysis of public relations contents and formats for the survival of the 

Traditional Thai Puppet Performance (Joe Louis) shows that there have been only positive PR 

contents disseminated since its early days. Those have fallen in line with the strategy for 

corporate image publicity and the strategy to attract public attendance. The main PR outlet is 

through various types of media, such as news coverage, special TV scoop, TV program, special 

feature on printed media, etc. Besides, words of mouths of elite group of people in the society 

have played an important role to attract more visitors to see the performance. 
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3. The results of the media usage to help the Traditional Thai Puppet Performance (Joe 

Louis) survive are satisfactory and obvious. For instance, as soon as the news story of the theatre 

being cut of water and electricity published, Master Sakorn Youndkaewsod received financial 

support from the public and the number of audience has been tremendously increasing.  

4. There are three other factors that help the main public relations strategies succeed. 

Those are the news coverage from media, the true value of the Traditional Puppet Performance 

(Joe Louis) and the magnificent performance itself.    
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันโลกและสังคมกําลังเปลี่ยนแปลงไปแบบไมหยุดน่ิง มีการพัฒนาเทคโนโลยี 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐใหมๆ และความบันเทิงเกิดขึ้นมากมายหลากหลายรูปแบบ ขณะที่ผูคนและ

สังคมไทยก็แปรสภาพไปเปนสังคมเมืองตางคนตางอยู ทุกคนตางเรงรีบแขงขัน จนไมมีเวลาและ

ความสุนทรียที่จะแบงใหกับการสรางสรรค การเสพงานศิลป หรือจรรโลงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีเอกลักษณของชาติ  แถมยังถูกกระแสวัฒนธรรมตะวันตกและอีกหลายๆประเทศแผขยาย

เขามาครอบงําวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม สงผลใหวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะการแสดงที่เปน

เอกลักษณอันทรงคุณคาของไทยหลายๆแขนงสูญหายไปอยางนาเสียดาย และอีกหลายๆแขนงกําลัง

อยูในภาวะวิกฤติที่นาเปนหวง แตในสถานการณที่ถือไดวา เปนวิกฤตของแวดวงศิลปวัฒนธรรม

ไทยน้ี กลับมีศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยแขนงหน่ึงที่โดดเดนสรางชื่อเสียงจนโดงดัง 

ไมเฉพาะแตในเมืองไทยเทาน้ัน แตยังไปสรางชื่อในเวทีระดับโลกอีกดวย น้ันก็คือ การแสดง      

หุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เจาของแชมปโลกจากการประกวดหุนโลก   

“ World Festival Puppet Art 2008 ” และรางวัลการแสดงทางวัฒนธรรมยอดเยี่ยมในการประกวด    

หุนโลก “ World Festival Puppet Art 2006 ” ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค จนพูดไดวาในชวงหลายป

น้ีคนไทยนอยคนนักที่จะไมรูจัก “ หุนละครเล็ก ” หรือไมเคยไดยินชื่อ “ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ” 

 แตกวาที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จะมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับอยางทุกวันน้ี ก็

ตองเผชิญกับอุปสรรคปญหาและเหตุการณสถานการณที่เปนวิกฤตมาไมนอย แตก็สามารถฟนฝา

และยืนหยัดอยูไดอยางสงางาม ซึ่งเปนเร่ืองที่นาสนใจนาศึกษาอยางมากวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) สามารถผานพนวิกฤตอุปสรรคปญหาตางๆไดอยางไร ยิ่งบอกวาปจจัยสําคัญที่ทําให 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก(โจหลุยส) ยืนหยัดอยูไดจนถึงทุกวันน้ี เพราะการประชาสัมพันธและสื่อ

ดวยแลว ก็ยิ่งทําใหเกิดความนาสนใจนาศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นอีกหลายเทาทวีคูณ 

  “ตองยอมรับวาที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) อยูมาไดถึงทุกวันน้ี นอกจากตัว

ศิลปะหุนเองแลว ที่สําคัญที่สุดก็คือ สื่อที่ชวยประชาสัมพันธ” (พิสูจน ยังเขียวสด, กรรมการ

ผูจัดการนาฏยศาลาหุนละครเล็ก, สัมภาษณ,  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) 
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เสนทางของหุนละครเล็ก และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 หุนละครเล็กเปนมหรสพหรือความบันเทิงสําหรับประชาชนเชนเดียวกับหุนกระบอก 

ซึ่งเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2444 โดย ครูแกร ศัพทวนิช ไดสรางเลียนแบบหุนหลวงอันเปนมหรสพหลวง

เกาแกที่มีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา แตตางกันตรงกลไกการบังคับหุนที่ไมยุงยากซับซอนเทา     

หุนหลวง และลีลาวิธีการเชิดหุน (จักรพันธ  โปษยกฤต,  2529 : 73) ซึ่งมหรสพการแสดงหุนของ

ไทยก็ไดรับความนิยม อยูคูกับสังคมไทยมาตลอด จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ประเทศไทยประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ เน่ืองมาจากสงครามโลก 

มีการยุบกรมมหรสพเขากับกระทรวงวัง ใน พ.ศ. 2469 (ศักดา  ปนเหนงเพชร, 2535 : 89) รวมถึง

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย 

ความเจริญทางเทคโนโลยีและความบันเทิงรูปแบบใหมๆ ตลอดจนการแสดงจากวัฒนธรรม

ตะวันตกเร่ิมหลั่งไหลเขาสูสังคมไทย สงผลใหมหรสพการแสดงหุนเสื่อมความนิยมลง รวมถึง   

หุนละครเล็กดวย และในที่สุดหุนละครเล็กก็สาปสูญไป เมื่อครูแกร ศัพทวนิช ชราภาพและเสียชีวิต

ลงใน พ.ศ. 2472 (โจหลุยส เธียเตอร, ม.ป.ป. : ไมมีเลขหนา)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  แสดงภาพถายภาพเดียวที่เหลือในปจจุบันของครูแกร ศัพทวนิช ผูใหกําเนิดหุนละครเล็ก      

                ขณะอายุ 60 ป 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 
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 หลังจากสูญหายไปกวา 50 ป หุนละครเล็กก็กลับมาโลดแลนบนเวทีการแสดงอีกคร้ัง  

โดยนายสาคร  ยังเขียวสด หรือ ครูโจหลุยส ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยป พ.ศ. 2528  พรอมต้ัง

คณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร และไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯใหแสดงหนา

พระที่น่ังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงภายหลังยังไดรับการยกยอง

ประกาศเกียรติคุณเปน ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ละครเล็ก)ประจําป พ.ศ. 2539 ดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2  แสดงภาพครูสาคร  ยังเขียวสด หรือ ครูโจหลุยส ผูชุบชีวิตหุนละครเล็ก 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

 หุนละครเล็กของครูโจหลุยส ไดรับการพัฒนาใหสามารถหันหนาไดทุกตัว มีรูปทรงได

สัดสวนงดงามยิ่งขึ้น ใสเคร่ืองประดับที่งดงามมากขึ้น และมีความละเอียดออนพิถีพิถันในการ

แสดงมากขึ้น เพื่อใหหุนมีทวงทา การรายรํา และการเจรจาเหมือนคนจริงๆ ทั้งยังเปลี่ยนจากการเชิด

หลังฉากคลายๆการแสดงหุนกระบอกใหมาเชิดหนาโรงหรือหนาฉาก เพื่อใหผูชมไดมีโอกาสชม

ลีลาการแสดงของผูเลนที่สวยงามไดชัดเจนยิ่งขึ้น พรอมมีการสาธิตวิธีการเชิดกอนการแสดงดวย  

ทําใหหุนละครเล็กของครูโจหลุยส เปนที่ รู จักแพรหลายผานสื่อมวลชน รวมทั้งได รับการ             

เชิดชู เกียรติจากสถาบันการศึกษาตางๆ อีกทั้งยังได เปนตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร

ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กในประเทศตางๆ(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 

ม.ป.ป. : ไมมีเลขหนา) ซึ่งการแสดงหุนละครเล็กนับเปนการจรรโลงและสืบสานอนุรักษศิลปะอัน

ทรงคุณคาของไทยหลายๆแขนงไปพรอมกัน เพราะการแสดงหุนละครเล็กเปนการแสดงที่
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ผสมผสานศิลปะหลากหลายแขนงไวดวยกัน ทั้ง หัตถศิลป อยางการสรางหุน องคประกอบของหุน 

งานประณีตศิลปในการสรางเคร่ืองแตงกาย นาฏศิลปกับวิธี ลีลา ทาเชิด คีตศิลป ตลอดจน

มัณฑนศิลปในการออกแบบจัดฉาก รวมทั้งวรรณกรรมเร่ืองเอกที่นํามาแสดง อยางเชน รามเกียรต์ิ 

พระอภัยมณี เปนตน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3  แสดงภาพการเชิดหุนละครเล็กแบบด้ังเดิมอยูหลังฉาก 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4  แสดงภาพการเชิดหุนละครเล็กแบบหนาฉากในยุคแรกๆ 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 
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 แตความพยายามในการสืบสานศิลปะการแสดงอันทรงคุณคาแขนงน้ี ก็ใชวาจะราบร่ืน 

สวยงามเหมือนตัวหุน ในทางตรงขามกลับมีปญหาและอุปสรรคใหญๆมากมาย  

 

การดําเนินงานเพื่อสืบสานอนุรักษหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

นับต้ังแต ป พ.ศ. 2528 ที่ นายสาคร ยังเขียวสด ไดปลุกชีพหุนละครเล็กใหขึ้นมาโลดแลน 

โชวลีลาแหงความเปนไทยอีกคร้ัง พรอมกอต้ัง “ คณะสาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกร ” นาย

สาคร ยังเขียวสด หรือ ครูโจหลุยส และทายาท  ก็มุงมั่นพยายามที่จะสืบสาน อนุรักษ และรักษา

ศิลปะการแสดงแขนงน้ีไวใหอยูคูกับประเทศไทยและคนไทยตลอดไป  โดยนอกจากการกอต้ัง 

“ คณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ” เพื่อแสดงหุนละครเล็กอยางจริงจังแลว ก็ยังจัดสราง

โรงละครสําหรับแสดงหุนละครเล็กแบบถาวรเปนคร้ังแรกและแหงแรกของประเทศไทย เมื่อป 

พ.ศ. 2543 ในชื่อ “โจหลุยส เธียเตอร” พรอมเปลี่ยนชื่อคณะเปน “โจหลุยส เธียเตอร” ตามดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.5 แสดงภาพ โรงละครโจหลุยส เธียเตอร ที่ จังหวัดนนทบุรี 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

 กอนจะยายโรงละครไปที่สวนลุมไนทบาซารใน พ.ศ.2545 และไดรับพระกรุณาธิคุณจาก 

สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรพระราชทานชื่อใหใหม

วา “ นาฏยศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส)” ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เพื่อใหเหมาะสมกับการ

แสดงที่มีความเปนไทยอันเปนเอกลักษณ  แตคนสวนใหญก็ยังคงรูจักหุนละครเล็กและเคยชินกับ

ชื่อ “ โจหลุยส ” มากกวา  
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ภาพที่ 1.6  แสดงภาพ โรงละคร นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ สวนลุมไนทบาซาร  

 

และในป พ.ศ. 2549  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ไดสรางชื่อในเวทีระดับ

โลก ดวยการควารางวัลใหญ การแสดงการวัฒนธรรมยอดเยี่ยมจากการประกวดหุนโลก หรือ 

World Festival Puppet Art 2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค  และอีกคร้ัง 2 ปถัดมาในป พ.ศ. 2551 

กับรางวัลชนะเลิศสูงสุดในการประกวดหุนโลก World Festival Puppet Art 2008 ที่ กรุงปราก 

สาธารณรัฐเชค เปนแชมปหุนโลก 

 แตตลอดระยะเวลาที่ นายสาคร ยังเขียวสด หรือ ครูโจหลุยส และทายาท  ที่รวมกอต้ัง

คณะแสดงและมุงมั่นในการอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดงหุนละครเล็กมา ก็ประสบกับอุปสรรค

และปญหามากมาย ไมวาจะเปน 

- ความบันเทิงสมัยใหม ที่มีมากมาย ทั้ง โรงภาพยนตร สถานบันเทิงหลากหลายรูปแบบ

ที่ลวนเปนเสมือนศัตรูสําคัญในการอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดงหุนละครเล็กของไทยแขนงน้ี 

- กระแสวัฒนธรรมตางชาติที่แผเขาครอบงําคนไทยแบบตอเน่ือง นับต้ังแตวัฒนธรรม

ตะวันตก กระแสนิยมแบบญ่ีปุน และลาสุด อยาง กระแสเกาหลีฟเวอร (วิลาวัลย จรูญรัตนกุล,

(ผูบรรยาย) 2549) 
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- อุบัติเหตุอัคคีภัยคร้ังใหญใน พ.ศ. 2542  ที่เผาทําลายหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา    

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่เวลาน้ันใชชื่อวา สาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกร เกือบทั้งหมด

เปนมูลคาหลายลานบาท 

- ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาใหญที่ เกือบทําให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)         

หุนละครเล็กคณะเดียวของประเทศไทยขณะน้ัน เกือบตองปดตัวลงเมื่อ ป พ.ศ.2547 (ธนิกานต     

จาละ, (ผูบรรยาย) 2547) 

- ปญหาความขัดแยงทางความคิดทางการเมืองและการชุมนุมทางการเมือง 

- ปญหาเศรษฐกิจโลกตกตํ่า ที่สงผลกระทบไปทุกประเทศทั่วโลกและเกือบทุกแวดวง

ทุกอาชีพ รวมถึงธุรกิจภาคบันเทิงดวย 

- ปญหาผลกระทบจากโรคระบาดตางๆ เชนไขหวัดสายพันธุใหม 2009 หรือ H1N1 ที่

 ทําใหผูคนหวาดกลัวไมคอยกลาออกไปเที่ยวไปหาความบันเทิง 

- หรือลาสุดปญหาเร่ืองสัญญาเชาพื้นที่ จนนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ตองปด

 โรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซาร เมื่อ พ.ศ. 2553 

และยังไมมโีรงละครถาวรแสดงจนถึงปจจุบันน้ี (31 มีนาคม พ.ศ. 2555) 

 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) กับการประชาสัมพันธ 

 ถึงแมจะตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคมากมาย แตนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ก็

สามารถผานพนและ ยืนหยัดอยูไดอยางสงางามมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ ซึ่งถาศึกษาพิจารณาอยาง

ละเอียด จะพบวาสิ่งสําคัญที่ทําใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สามารถยืนหยัดอยูไดจนถึง

ปจจุบันทามกลางปญหาและวิกฤตมากมาย ก็คือ การประชาสัมพันธและการเผยแพรขาวสารผาน

สื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชน ไมวาจะเปน กรณีการเกิดอัคคีภัยเผาบานครูสาครที่จังหวัดนนทบุรี 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 จนหุนละครเล็กเกือบทั้งหมดกวา 50 ตัว มูลคาหลายลานบาท

วอดไปในกองเพลิง เมื่อสื่อมวลชนเสนอขาวก็มีประชาชนชวยกันบริจาคมากมาย จนมีเงินสราง  

หุนชุดใหม แถมยังกอต้ังโรงละครโจหลุยส เธียเตอร ที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อใชเปนสถานที่แสดง       

หุนละครเล็กถาวรเปนแหงแรกอีกดวย 
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ภาพที่ 1.7  แสดงภาพ ขาวการสรางหุนใหมจากเงินที่ประชาชนบริจาค หลังหุนถูกไฟไหมเกือบ   

                ทั้งหมด 

ที่มา: หนังสือพิมพ มติชน วันที่ 26 มกราคม 2543 

 

 หรือกรณีประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญ เปนหน้ีกับสวนลุมไนทบาซารหลายลาน

บาท จนถูกตัดนํ้า ตัดไฟ และอาจจะตองเลิกกิจการ แตเมื่อสื่อมวลชนชวยกันเผยแพรขาวน้ี ก็มี

หนวยงานตางๆ ยื่นมือเขาชวย รวมถึงประชาชนแสดงความจํานงคบริจาคเงินชวยเหลือ และมีผูคน

สนับสนุนไปชมการแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)อยางมากมาย จนสามารถ

คลี่คลายปญหาใหญคร้ังน้ันไปได 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.8  แสดงภาพ ขาวโรงละครโจหลุยส เธียเตอรถูกตัดนํ้าตัดไฟ  

ที่มา: หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับ วันที่  28 กรกฎาคม  2547 
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ภาพที่ 1.9 แสดงภาพ ขาวเชิญชวนใหชวยโจหลุยส เธียเตอร  

ที่มา: หนังสือพิมพรายสัปดาห มายา แชลแนล ฉบับวันที่  4 -10  สิงหาคมคม  2547 

 

 และอีกหลายๆคร้ัง นอกจากการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารผานสื่อมวลชนในชวง

วิกฤตแลว ในภาวะปกตินาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็มีการประชาสัมพันธไปยัง

กลุมเปาหมายโดยตลอดในหลากหลายรูปแบบ ดังภาพ 1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

ภาพที่ 1.10  แสดงภาพขาวกิจกรรมที่โจหลุยสเธียเตอรไปรวมเพื่อการประชาสัมพันธ 

ที่มา: หนังสือพิมพรายสัปดาห วันหยุดบันเทิง ฉบับวันที่  20 -26  สิงหาคมคม  2548 
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 พรอมกันน้ันทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ยังมีการสรางภาพลักษณและ

ยกระดับ ศิลปการแสดงหุนละครเล็กจาก สื่อพื้นบานหรือสื่อพื้นเมืองในอดีต คร้ังครูแกร ศัพทวนิช

ให เปนสื่อประจําชาติ และสื่อสากลเปนที่ยอมรับในระดับโลก เมื่อไปควารางวัลใหญและแชมป

หุนโลกจากการประกาศหุนโลก World Festivel Puppet Art ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชคมาไดถึง 2 

ปอีกดวย ดังภาพที่ 1.11 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.11  แสดงภาพขาวนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นําถวยรางวัลจากการประกวด 

  หุนโลกกลับถึงประเทศไทย 

ที่มา: หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่  12  มิถุนายน  2549 

 

 จากเหตุการณและเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัย  ซึ่งเปนนักนิเทศศาสตรเกิดความ

สนใจที่จะศึกษาถึง กลยุทธการประชาสัมพันธ ที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใชเพื่อการ

ธํารงสืบสานศิลปะการแสดงแขนงน้ี และเพื่อความอยูรอดของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ทามกลางสังคมปจจุบันที่เต็มไปดวยกิจกรรมความบันเทิงสมัยใหม ที่ทั้งสะดวกสบาย และ

หลากหลาย รวมถึงอุปสรรคปญหาตางๆ ในชวงสําคัญตางๆ ต้ังแตเร่ิมกอต้ังคณะหุน พ.ศ. 2528 

จนถึงปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซาร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนเสมือนการปดฉากยุคที่ 2 แหงหุนละครเล็กของไทย กอนที่จะเปดตํานานหนา

ใหมในยุคที่ 3 กับการเปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) แหงใหมที่ยิ่งใหญ ล้ําสมัย

กวาเดิมในราวตนป พ.ศ. 2556 
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1.2 ปญหานําวิจัย 

 1.2.1 นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มีกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความ 

อยูรอดเปนอยางไร 

 1.2.2 ลักษณะเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนอยางไร 

 1.2.3 ผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) เปนอยางไร 

 1.2.4 ปจจัยใดที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ประสบความสําเร็จ 

 

1.3 วัตถุประสงคในการวิจัย 

1.3.1  เพื่อศึกษา กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา  

 หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 1.3.2  เพื่อวิเคราะหเน้ือหา และ รูปแบบ การประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด 

           ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 1.3.3  เพื่อศึกษาผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 1.3.4  เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําให กลยุทธประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ประสบผลสําเร็จ 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 1.4.1 ดานประชากร แบงเปน 5  กลุม  คือ 

                        1) กลุมผูบริหารของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

       ที่เปนผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ  จํานวน 2 คน 

  2)  กลุมผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธ จํานวน 2 คน 

  3)  กลุมหัวหนาสวนงานที่เกี่ยวของ จํานวน 4 คน 

        4)  กลุมผูรับสารไดแก ผูชมการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

       จํานวน 30 คน แบงเปนคนไทย 15 คน  และชาวตางชาติ 15 คน 

 5)  กลุมผูสื่อขาวที่ทําขาวนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนประจํา  

      จํานวน 4 คน 
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 1.4.2 ดานเอกสาร ประกอบดวย 

   - เอกสารขาว และ สื่อตางๆ 

         - เอกสารขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธตางๆ 

    - เอกสารภายในของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

1.4.3 ดานพื้นที่ที่ศึกษา 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ ต้ังอยูในบริเวณสวนลุมไนทบาซาร 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

 1.4.4 ดานเน้ือหา 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษา กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยแบงเปน  7 ชวงเวลา คือ 

ชวงที่ 1  ชวงกอต้ังคณะหุนละครเล็ก ( พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2542 ) 

ชวงที่ 2 ชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบ

ทั้งหมด ( พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 ) 

ชวงที่ 3 ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว  

 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 ) 

ชวงที่ 4 ชวงยกระดับกาวสูสากลและเวทีประกวดระดับโลก  

 ( พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 ) 

ชวงที่ 5  ชวงตอกย้ําความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก ( พ.ศ. 2551 ) 

ชวงที่ 6 ชวงวิกฤตจากการชุมนุมทางการเมือง  

 ( ปลาย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553) 

ชวงที่ 7 ชวงนับถอยหลังปดโรงละครและหลังปดโรงละคร  

 (พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน) 

 1.4.5 ดานระยะเวลาในการเก็บขอมูลและสัมภาษณ แบงเปน 2 ระยะ 

- ระยะที่ 1 กําหนดเวลา 6 เดือน ต้ังแต  กุมภาพันธ - กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

- ระยะที่ 2 กําหนดเวลา 3 เดือน ต้ังแต  มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2555 
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1.5 นิยามศัพท 

กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด  

 หมายถึง แนวคิด วิธีการ และแผนการประชาสัมพันธเพื่อใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) สามารถดําเนินการอยูได โดยแบงเปน 3 แนวทางหลัก คือ กลยุทธการสรางภาพลักษณ  

กลยุทธการเผยแพรขาวสาร และกลยุทธโนมนาวใจและจูงใจ 

สื่อประชาสัมพันธ   

หมายถึง ชองทางการสื่อสารที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใชในการสื่อเพื่อ

ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไปสูกลุมเปาหมาย 

ในที่น่ีไดแก 

- สื่อมวลชน หมายถึง วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง และ หนังสือพิมพ  

- สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง แผนพับเอกสารแจกของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

- สื่อใหม หมายถึง อินเตอรเน็ต  เว็บไซดตางๆ 

- สื่อบุคคล หมายถึง ผูบริหาร บุคลากรของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รวมถึงผูที่

เคยชมการแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

กลยุทธการใชสื่อ  

หมายถึง แนวคิด วิธีการวางแผนในการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา    

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารเผยแพร 

เน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธ  

หมายถึง สาระ ประเด็น กิจกรรมและลักษณะการนําเสนอของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ที่ปรากฏในสื่อตางๆ  

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

หมายถึง คณะหุนละครเล็กที่กอต้ังโดย นายสาคร ยังเขียวสด ศิลปนแหงชาติ ประจําป 

พ.ศ. 2539 เมื่อป พ.ศ. 2528 เพื่อฟนฟู ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กที่สูญหายไปเกือบ 50 ป เดิมใช

ชื่อวา “ คณะสาครนาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกร ” กอนจะเปลี่ยนชื่อเปน คณะหุนละครเล็ก         

“ โจหลุยส เธียเตอร ” และเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ไดรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ

เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

พระราชทานชื่อใหมวา  “ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ” เพื่อใหเหมาะสมการแสดงอันเปน

เอกลักษณแหงความเปนไทย 
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ผลของการใชสื่อประชาสัมพันธ   

หมายถึง สิ่งที่ เกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการใชสื่อประชาสัมพันธของ  นาฏยศาลา           

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ที่มีตอผูรับสาร คือ ผูชมชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึงผูคนทั่วไปทั้งชาว

ไทยและชาวตางชาติ ทั้งในดานดีที่เปนไปตามแผนการประชาสัมพันธและในดานที่ไมไดคาดหมาย 

ปจจัยท่ีทําให กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ประสบผลสําเร็จ   

หมายถึง  สิ่งที่มีผลตอการใชกลยุทธการประชาสัมพันธ เพื่อความอยูรอด  ของ         

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใหประสบผลสําเร็จ สามารถดําเนินการอยูได  

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1  ทําใหทราบถึง  การนําหลักการประชาสัมพันธ ที่เปนศาสตรสมัยใหมมาใชในการ 

ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานดานศิลปวัฒนธรรมอยาง ศิลปะการแสดงหุนละครเล็ก ของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ตลอดจนรูปแบบและเน้ือหาของสารการ

ประชาสัมพันธ รวมถึงผล และปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยู

รอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ประสบผลสําเร็จอยางละเอียด 

1.6.2  ผลวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนใชเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงบทบาทงาน

ประชาสัมพันธ และขยายผลสูการวางกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.6.3 ผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนเปนแนวทางในการนําการประชาสัมพันธมาใชกับงาน

ดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อใหศิลปวัฒนธรรม หรือ การ

แสดงทางวัฒนธรรมแขนงอ่ืนๆของไทย สามารถดํารงอยูไดดวยตัวเองหรือเลี้ยง

ตัวเองไดตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค อันจะเปนการอนุรักษสืบสาน

แบบยั่งยืนอยางแทจริงตอไป 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “ กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก ( โจหลุยส ) ” ผูวิจัยไดทําการสํารวจ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา

กําหนด แนวคิด และ ทฤษฏี สําหรับเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการใชสื่อประชาสัมพันธ 

2.4 แนวคิดและคุณลักษณะเกี่ยวกับสื่อพื้นบานและสื่อประเพณี 

2.5 ทฤษฏีการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับผลของสื่อและการสื่อสาร 

2.8 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเน้ือหา 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ทฤษฏีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 

 การประชาสัมพันธ (Public Relations) ถือวามีบทบาทอยางยิ่งในการทําธุรกิจการ

ประชาสัมพันธ เปนการกระทําใดๆ ของกิจการที่กอใหเกิด และ รักษาไวซึ่งความสัมพันธในทาง

เสริมสรางใหประชาชนเกิดความเขาใจ และความนิยมชมชอบ (Good Will) ตอบุคคล และองคกร 

การเผยแพร หรือ การกระจายขาวสารตางๆ ซึ่งในการประชาสัมพันธจําเปนตองใชสื่อเปนตัวกลาง

ในการถายทอดใหประชาชนเกิดความเขาใจ นิยมศรัทธา และสามารถเรียกรองใหไดรับความ

รวมมือ และการสนับสนุนได  

 

นิยามของการประชาสัมพันธ 

 คําวา การประชาสัมพันธ แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษ คือ Public Relations โดยคําวา 

Public แปลเปนภาษาไทย คือ ประชา ซึ่งหมายถึง หมูคน สวนคําวา  Relations  แปลเปนภาษาไทย
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คือ สัมพันธ  ซึ่งหมายถึง การผูกพัน ดังน้ันคําวาการประชาสัมพันธเมื่อแปลตามตัวอักษร ก็จะได

ความหมายวา “การเกี่ยวของผูกพันกับหมูคน” 

 สมาคมประชาสัมพันธระหวางประเทศ  หรือ The International Public Relations 

association (IPRA) ซึ่งเปนสมาคมของนักประชาสัมพันธนานาชาติ ไดใหแนวคิดของการ

ประชาสัมพันธวา  การประชาสัมพันธ คือ ภาระหนาที่ของฝายบริหาร ซึ่งตองอาศัยการวางแผนที่ดี

มีการกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เพื่อสรางสรรคและธํารงรักษาความเขาใจอันดีจากกลุม

ประชาชนที่เกี่ยวของ โดยองคการ จะตองใชวิธีการวัดประเมิน ประชามติ แลวนํามาใชเปนแนวทาง 

พิจารณากําหนดเปนแผนงานและนโยบายขององคการ เพื่อใหสอดคลองกับความคิดเห็นและความ

ตองการของประชาชน พรอมทั้งใชวิธีการเผยแพรกระจายสารสูประชาชน เพื่อใหเกิดความรวมมือ 

และบรรลุถึงผลประโยชนรวมกันของทั้ง 2 ฝาย 

 Edward L.Bernays (1952) ผู บุ ก เ บิ ก ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ ห ค ว า ม เ ห็ น ว า  ก า ร

ประชาสัมพันธมีความหมาย 3 ประการ ดวยกัน คือ 1) เผยแพรชี้แจงใหประชาชนทราบ 2) ชักชวน

ใหประชาชนมีสวนรวม ตลอดจนเห็นดวยกับวัตถุประสงคและวิธีดําเนินงานของสถาบัน              

3) ประสานความคิดเห็นของกลุมประชาชนที่เกี่ยวของใหเขากับจุดมุงหมาย และวิธีการดําเนินงาน

ของสถาบัน 

 สะอาด ตันศุภผล (อางถึงในวิรัช ลภิรัตนกุล,  2549) ใหคํา จํากัดความวา  การ

ประชาสัมพันธ คือ วิธีการของสถาบันอันมีแบบแผน และ การกระทําที่ตอเน่ืองในอันที่จะสราง 

หรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชน เพื่อใหสถาบันและกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ มี

ความรู ความเขาใจ และใหความสนับสนุนรวมมือซึ่งกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหสถาบัน

น้ันๆ ดําเนินงานไปไดผลดีสมความมุงหมาย โดยมีประชามติเปนแนวบรรทัดฐานสําคัญดวย 

 

หลักการประชาสัมพันธ 
 การประชาสัมพันธในปจจุบันมีหลักใหญ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ  คือ 

 1. การบอกกลาวหรือชี้แจงเผยแพรใหทราบ การบอกกลาวหรือชี้แจงเผยแพรใหทราบ 

คือ การบอกกลาวใหประชาชนทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดําเนินงาน และผลงานหรือ    

กิจกรรมตางๆ ตลอดจนขาวคราวความเคลื่อนไหวขององคการสถาบันใหประชาชนที่เกี่ยวของ    

ไดทราบและรูเห็นถึงสิ่ง ดังกลาว ซึ่งนับวาเปนการปูพื้นฐานแหงความเขาใจในตัวองคกรสถาบัน 

ทําใหสถาบันเปนที่รูจัก เขาใจและเลื่อมใส ตลอดจนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกที่เปนไปในทาง

ที่ดีตอองคการ การบอกกลาวหรือชี้แจงเผยแพรเพื่อการประชาสัมพันธน้ีมีจุดมุงหมายไปในดาน

การแจงใหทราบ และในดานการใหขาวสารความรูแกประชาชน 
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 2. การปองกันและแกไขความเขาใจผิด  การปองกันการเขาใจผิดถือเปนการ

ประชาสัมพันธเพื่อปองกัน ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะการปองกันไวกอนยอมมีผลดีกวาที่จะตอง

มาทําการแกไขภายหลัง ฉะน้ันการปองกันความเขาใจผิดจึงเปนการกระทําที่ปองกันมิใหกลุม

ประชาชนที่เกี่ยวของกับสถาบันเกิดความเขาใจผิดในตัวสถาบันได 

 3. การสํารวจประชามติ หลักที่สําคัญของการประชาสัมพันธอีกประการหน่ึง  คือ 

จะตองมีการสํารวจวิจัยประชามติ เพราะองคการสถาบันจะดําเนินการประชาสัมพันธไดอยางมี 

ประสิทธิภาพจะตองรูซึ้งถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน หรือที่เรียกวาประชามติ จะตองทราบวา 

ประชาชนตองการอะไร ไมตองการอะไร ชอบหรือไมชอบในสิ่งใด ตลอดจนทาทีตางๆ ที่

ประชาชนมีตอองคกร ซึ่งจะไดทราบจากการสํารวจประชามติเพื่อองคการสถาบันจะสามารถ

ตอบสนองสิ่งตางๆใหสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดและความตองการของประชาชน (ลักษณา 

สตะเวทิน, 2540 : 9) 

 

วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ  

 1. เพื่อสรางคานิยม (Goodwill) คือ  สรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน สรางความ

นิยมชมชอบโดยการเผยแพรขาวสารใหประชาชนไดรับรูและเขาใจ อันจะเปนหนทางใหประชาชน

เกิดความเลื่อมใสศรัทธา 

 2. เพื่อปองกันชื่อเสียงมิให เสื่อมเสีย(Reputation) คือ  การพัฒนาปรับปรุงแกไข

พฤติกรรม ระเบียบและวิธีการปฏิบัติตางๆ ที่จะกอใหเกิดความไมพอใจหรือความไมสะดวกใจแก

ประชาชน หรืออาจกลาวไดวาเปนการสรางภาพพจนที่ดี ใหประชาชนเกิดความนิยมชมชอบน่ันเอง  

 3. เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองบนพื้นฐานของความจริง และความชอบธรรม และ 

ความรวมมือสนับสนุนที่เกิดจากการดําเนินงานประชาสัมพันธจะเกิดขึ้นดวยความเขาใจที่ถูกตอง  

มีเหตุผลไมใชเกิดขึ้นเพราะการจูงใจดวยกลลวง 

 

กลยุทธของการประชาสัมพันธ ( Public Relations Strategy ) 

 กลยุทธเปนศาสตรและศิลปขององคกรในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู เพื่อใหเกิดการ

สนับสนุนอยางสูงสุดตอนโยบายรวมของหนวยงาน ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความพอใจ และสนับสนุนเพื่อ

เพิ่มโอกาสใหไดรับชัยชนะและลดโอกาสของความเสียหายใหนอยที่สุด และเพื่อรักษาเปาหมาย 

วัตถุประสงคดานตางๆของหนวยงานในแงการประชาสัมพันธคือการใชขาวสารความคิด จิตวิทยา 

วิธีการดําเนินการสื่อสารใดๆที่ผสมผสานกันอยางมีผลและระบบที่ดี เพื่อใหเกิดแนวโนมจูงใจ ตอ

แนวคิด อารมณ ทัศนคติ พฤติกรรมใดๆของประชาชนไมวาจะเปนทางออมหรือทางตรง ซึ่งการ
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วางแผนประชาสัมพันธน้ันมีวัตถุประสงค แผนการประชาสัมพันธ และกลยุทธเปนตัวกําหนด    

ทิศทางการทํางานของแผนการประชาสัมพันธน้ันๆ 

 

ลักษณะของกลยุทธการประชาสัมพันธ  

 1. กลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุก ( Proactive Public Relations Strategy) เปนการมุง

สรางโอกาสทางการตลาดมากกวาคอยแกปญหาที่จะเกิดขึ้นเพียงอยางเดียว ในภาวะที่มีการแขงขัน

ทางการตลาดอยางรุนแรง การประชาสัมพันธเชิงรุกมีความจําเปนอยางมาก เพราะมุงวัตถุประสงค

ทางการตลาดเปนสําคัญ   

  2. กลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรับ ( Reactive Public Relations Strategy) เปนการมุง

แกปญหาที่เกิดขึ้นกับสินคาหรือบริษัท ที่อาจจะทําลายชื่อเสียง ภาพลักษณของสินคาหรือบริษัท 

เชน การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเพื่อแกไข และ ควบคุมการเกิดขาวลือ(Rumor Control) การ

จัดการกับภาวะวิกฤต(Crisis Management) เปนตน 

 

ประเภทของการประชาสัมพันธ 

 กลยุทธการประชาสัมพันธ คือ การดําเนินการใชศาสตรและศิลปกับการใชทรัพยากรที่

มีอยู เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว ดวยกลยุทธตางๆที่มีจุดประสงคตางกัน ดังน้ี 

 - กลยุทธการเผยแพรขาวสาร ไดแก การกําหนดวิธีในการเผยแพรโดยพิจารณาจาก

กลุมเปาหมาย ชองทางการสื่อสาร ระยะเวลา และประเภทของสื่อ 

 - กลยุทธการโนมนาวใจ และจูงใจ ไดแก การวางแผนโนมนาวใจ แรงจูงใจให

กลุมเปาหมายคลอยตาม โดยพิจารณาจาก กลุมเปาหมาย ขอความ และคําพูด ชองทางการสื่อสาร 

ระยะเวลาชนิดของสื่อ และประเภทของสื่อ 

 - กลยุทธการสรางภาพลักษณ หมายถึง การสรางความประทับใจ เน่ืองจากภาพลักษณ

น้ันเกิดขึ้นจากความประทับใจ ที่บุคคลกลุมหน่ึงหรือหลายกลุม มีตอบุคคลหน่ึงหรือสิ่งหน่ึง ความ

ประทับใจหรือภาพในความรูสึกน้ีไดมาจากการที่บุคคลรับรูขอมูลตาง ๆ ในเร่ืองหน่ึงตลอด และ

บุคคลไดสรุปรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งน้ันจากความรู และประสบการณที่มีอยูของเขา  

 ในการวิจัยคร้ังน้ี  มุงศึกษาเร่ืองของกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก ( โจหลุยส ) ซึ่งหมายถึง แนวคิด วิธีการ และ แผนการประชาสัมพันธ ที่

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใชเพื่อใหสามารถดําเนินการอยูได ผูวิจัยจึงนําทฤษฎีเกี่ยวกับ

การประชาสัมพันธมาเปนแนวทางหลักในการวิจัย 
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2.2 ทฤษฏเีกี่ยวกับการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 

 วิกฤตการณ   เปนสภาวการณที่มีการกลาวถึงกันอยางกวางขวางในสังคม  และ มีการ

เรียกสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นวา “ วิกฤตการณ ” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “ Crisis ” ในภาษาไทย

มีการใชคําอ่ืนๆอีกหลายคํา แตหมายความหรือใชในความหมายเดียวกัน เชน เหตุวิกฤต ภาวะวิกฤต 

หรือ ภาวะไมปกติ  สวนความหมายของ “ วิกฤตการณ ” มีนักวิชาการดานการสื่อสาร หนวยงาน

และผูที่เกี่ยวของกับวิกฤตการณองคกรตางๆใหนิยามไวมากมาย ดังน้ี 

 สํานักสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา (ศุภวรรณ สัจจพงศ, 2545 : 3) 

ใหคําจัดความวา “ วิกฤตการณ” หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยมากมักเกิดขึ้นโดยไม

คาดฝนและตองการการตอบสนองอยางรวดเร็ว เหตุวิกฤตรบกวนชีวิตที่ดําเนินอยูตามปกติและทํา

ใหเกิดความรูสึกไมแนนอนและความตึงเครียด เหตุวิกฤตอาจเปนเหตุการณธรรมชาติ เชน 

แผนดินไหว หรือ พายุเฮอริเคน หรือ อาจเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจากฝมือมนุษย เชน เหตุระเบิด 

เร่ืองอ้ือฉาว หรือ ความขัดแยง  ทายที่สุดเหตุวิกฤตก็อาจทําลายชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของ

องคกรได 

 Karl A.Slaikua (อางถึงในชลลดา ปณณราช, 2540 : 13)กลาวถึง ทฤษฎีของวิกฤตการณ 

ไววา วิกฤตการณเปนภาวะที่ผิดหวังรุนแรงชั่วขณะและไมสามารถจัดระเบียบใดๆได และบุคคลที่

เกี่ยวของมักไมสามารถตอสูกับสถานการณน้ันๆได โดยผูบริหารมักใชความเชื่อถือของตนเองใน

การแกไขปญหา ซึ่งการกระทําดังกลาวใหเกิดผลลบและผลบวกแกองคกร 

 สําหรับประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ ไดใหคําจํากัดความของ “ วิกฤตการณ” หรือ 

“ ภาวะวิกฤต ” หรือ “ เหตุวิกฤต ” ในที่น้ี หมายถึง เหตุการณไมปกติที่เกิดขึ้นอาจจะคร้ังเดียว วัน

เดียวหรือหลายคร้ัง และหรือ กินเวลานานหลายวันติดตอกัน ที่ทําใหเกิดผลเสียหายตอชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก รวมถึงกอใหเกิดผลเสียหายตอภาพลักษณและความเชื่อมัน

ศรัทธาที่สาธารณชนมีตอรัฐบาล บุคคลในรัฐบาล และประเทศชาติโดยสวนรวมดวย (ศุภวรรณ 

สัจจพงศ, 2545 : 4) 

 เสรี วงษมณฑา (2540 : 242) กลาววาวิกฤตหมายถึง ปรากฏการณเชิงลบอันรุนแรงที่

เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด แตอาจสงผลเสียในระยะยาวกับภาพพจน 

 ประจวบ อินออด (อางถึงใน พรทิพย พิมลสินธุ (บรรณาธิการ), 2540 : 99) ไดกลาวถึง 

“ ภาวะวิกฤต ” หมายถึง ภาวะที่องคกรหรือสถาบันประสบและจะตองหาทางยับยังชะลอขจัดปด

เปา หรือผอนคลายใหผลแหงวิกฤตน้ันมากระทบองคกรหรือสถาบัน หรือแมตัวบุคคลใหนอยที่สุด 

หรือหมดสิ้นไปในเวลาที่สั้นที่สุด 
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 พรทิพย พิมลสินธุ (2540 : 203) หมายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และที่เกิดจาก

การสะสมที่มีระยะเวลาพอสมควนในการพัฒนา เปรียบเสมือนไดรับการเปาลูกโปงที่สะสมลมเขา

ไปมากๆจนในที่สุด ลูกโปงก็ทนตอความกดดันของลมที่สะสมไมไดจะตองแตกในที่สุด หากไมมี

การลดความกดดันดวยขาวสารที่ถูกตอง และหรือคําชี้แจงที่เหมาะสม ภาวะวิกฤตน้ันก็จะเกิดขึ้น 

 กลาวโดยสรุปคือ ลักษณะที่แสดงถึง “วิกฤตการณ” น้ันจะเปนจุดที่บงบอกถึงความอยู

รอดหรือลมเหลวขององคกร เกิดผลกระทบตอบุคคล หรือ องคอยางรุนแรงทําใหเกิดความตึงเครียด 

ขาดแคลนขาวสาร ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการแกไขอยางเรงดวน เพราะวิกฤตการณ

สามารถเกิดขึ้นไดในทุกรูปแบบ 

 

การสื่อสารประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 

 ทฤษฎีที่บรรดานักวิชาการ และ ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารประชาสัมพันธในภาวะ

วิกฤต ไดทําการศึกษาวิจัย และต้ังเปนหลักเกณฑ หรือทฤษฎีขึ้น  เพื่อวิเคราะหปองกันและแกไข

ภาวะวิกฤตอยางมีประสิทธิผล  เพราะฉะน้ันการสื่อสารในภาวะวิกฤต  คือ กลยุทธ และ นโยบายที่

องคกรใชในการเผยแพรกระจายขาวสาร (distributing information) ดวยการสื่อสารประชาสัมพันธ

สูสาธารณชนเมื่อการดําเนินงานขององคกรตองเขาไปเกี่ยวของกับสถานการณวิกฤตฉุกเฉิน

(emergency situations) และมีผลกระทบตอสาธารณชน (affecting the public) 

 วิกฤตอาจกอใหเกิดประเด็นปญหา และประเด็นปญหาอาจกอใหเกิดวิกฤตไดเชนกัน 

Heath (อางถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2549 : 65) ไดศึกษาวิจัยมุงเฉพาะในเร่ืองของการบริหารประเด็น

ปญหา (issues management) และการสื่อสารประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต เขาไดคนพบวาทั้งสอง

สิ่งน้ีเชื่อมโยงกันอยางไมอาจแยกออกจากกันได (inextricably link) น่ันคือ ภาวะวิกฤต สามารถ

กอใหเกิดประเด็นปญหาขึ้น (Crises can creat issues) ขณะเดียวกันประเด็นปญหาก็สามารถกลาย

มาเปนภาวะวิกฤตไดเชนกัน (issues can become crises)  

 

กลยุทธการประชาสัมพันธภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤต 

 ภาวะวิกฤตน้ันอาจเกิดขึ้นอยางฉับพลัน รวดเร็ว หรืออาจเกิดจากการสะสมที่มี

ระยะเวลาในการพัฒนาใหเกิดเปนเหตุการณที่ไมพึงประสงคของสถาบัน องคการ โดยอาจจะมา

จากความต้ังใจหรือไมเจตนาก็ตาม แตถาสถาบัน องคการใดที่ประสบกับภาวะวิกฤตแลว ยอม

กอใหเกิดผลเสียหายตอการดําเนินงานของสถาบัน องคการน้ันๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ในการแกไข

ปญหาที่ เกิดจากภาวะวิกฤตทางการประชาสัมพันธ  ก็คือ  การจัดการทางดานการสื่อสาร
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(Communication Management) เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจคลี่คลายปญหาภาวะวิกฤต

น้ันๆใหสําเร็จลุลวง และกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน องคการนอยที่สุด 

 สําหรับกลยุทธการประชาสัมพันธภาวะวิกฤต วิมลพรรณ อาภาเวท (2546 : 294-295) 

สรุปไวดังน้ี 

 1. กําหนดแหลงขอมูลที่สําคัญ มีประโยชนอยางถูกตอง และรวดเร็ว ในการเกิดภาวะ

วิกฤตขึ้นยอมอยูในความสนใจของประชาชนและผูเกี่ยวของที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ภาวะวิกฤต

น้ันจึงมีการแพรกระจายไปอยางรวดเร็วไมวาสถาบัน องคการ จะเปนผูสื่อสารออกไปหรือไมก็ตาม 

เพราะหากสถาบัน องคการไมใหขอมูล ก็จะมีผูอ่ืนทําการสื่อสารเผยแพรใหขอมูลไปยังสาธารณชน 

โดยเฉพาะสื่อมวลชน ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญมากในการชวยเผยแพรใหขอมูลดังกลาวใหเปนไป

อยางรวดเร็ว ดังน้ันสถาบัน องคการ จึงตองรีบใหขอมูลที่สําคัญและเกี่ยวของกับภาวะวิกฤตน้ัน 

โดยขอมูลน้ันตองชัดเจน ถูกตองและมีประโยชนเพียงพอที่จะสรางการรับรูและเขาใจในกลุมผูที่

ไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ันรวมทั้งประชาชนทั่วๆไปดวย และตองกระทําการสื่อสารออกไป

อยางรวดเร็ว เพราะถายิ่งเร็วเทาใดก็เทากับจะชวยคลี่คลายสถานการณน้ันไดเร็วขึ้น และ เปนการลด

ระยะเวลาของการเกิดภาวะวิกฤตน้ันใหสั้นลง ซึ่งจะทําใหสถาบัน องคการ ไดรับความเสียหาย

นอยลงดวย 

 2. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤตใหไดมากที่สุด และจัดเตรียมเอกสารตางๆสําหรับ

เผยแพรที่สําคัญไวลวงหนา รวมทั้งกําหนดผูที่จะใหขาวหรือใหขอมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤตน้ันๆ โดย

ผูที่เปนแหลงขาวนาเชื่อถือตองเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบัน องคการ และอาจเปนบุคคลที่

ไดรับการยอมรับในสังคม และมีชื่อเสียง เอกสารสําหรับเผยแพรที่สําคัญที่ควรจัดเตรียมเอาไว

สําหรับการเผยแพรอาจจัดทําเปนรูปแบบของตองมีการจัดเตรียมผูใหขาวเอาไว ทั้งเตรียมเอกสาร

เผยแพรที่สถาบัน องคการ ตองการใหสื่อมวลชนไดนําไปเผยแพรแจกในการขาว โดยเน้ือหาตอง

ครอบคลุมถึงภาวะวิกฤตทั้งหมดเอกสารอางอิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาวะวิกฤต ขอมูลอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของกับประเด็นตางๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสถาบัน องคการ 

 3. จัดแถลงขาวโดยเร็วที่สุด โดยแถลงขาวดวย วิธีการแถลงขาว ควรนําเสนอประเด็นที่

ชัดเจน สั้นเขาใจงายมีรายละเอียดของเหตุการณครบถวน และที่สําคัญควรเปดโอกาสใหสื่อมวลชน

ไดซักถามขอของใจตางๆดวย 

 4. มีการสื่อสารเผยแพรผานสื่อตางๆ ใหมากที่สุด อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ และตองตรง

ประเด็นโดยใชภาษาที่เขาใจงาย หลังจากการจัดแถลงขาวแลว สถาบัน องคการ ยังคงตองทําการ

สื่อสารอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอจนกวาเหตุการณน้ันจะคลี่คลาย ดังน้ันจึงตองทําการติดตอสื่อสาร

DPU



22 
 
กับสื่อมวลชนอยางใกลชิดตลอดเวลาเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวที่สถาบัน องคการ ไดกระทําใน

การแกไขปญหาวิกฤตน้ันๆใหทราบ 

 5. กรณีที่ภาวะวิกฤตน้ันมีความเสียหายเกิดขึ้นตองเตรียมแสดงความรับผิดชอบตอ

ความเสียหายทุกๆ อยางที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ โดยตองมีความจริงใจกับการกระทําน้ันๆดวย 

 6. การแกไขภาวะวิกฤตสถาบัน องคการ ตองกระทําอยางจริงใจ และเปดเผย 

 7. ประสานงานกับหนวยงาน หรือสถาบันองคการอ่ืนๆที่เกี่ยวของเพื่อใหขอมูลขาวสาร

ออกมาในทิศทางเดียวกัน โดยการเตรียมรายชื่อ หมายเลขโทรศัพทของสถาบัน องคการตางๆ ที ่                                  

เกี่ยวของ และ นักประชาสัมพันธของหนวยงานดังกลาวไวสําหรับสื่อมวลชน ในกรณีที่สื่อมวลชน

ตองการขอมูลที่เกี่ยวของกับสถาบัน องคการน้ันๆ 

 วิรัช ลภิรัตนกุล ( 2549 : 122-124) กลาวถึงหลักวิธีการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต

ฉุกเฉิน และการบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management) ไวดังน้ี 

 1. ยึดหลักการสื่อสารในภาวะวิกฤต (the rule for communication during a crisis) 

 2. ชี้แจง และอธิบายใหประชาชนทราบ และเขาใจวา คณะทีมงานฝายประชาสัมพันธ 

และฝายบริหารขององคกร/บริษัทมิไดน่ิงนอนใจ 

 3. การประชาสัมพันธ และ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนในชวงภาวะวิกฤตน้ัน 

ตองเปนขอมูลขาวสารที่มีการเผยแพรออกมาอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ มิใชหยุดชะงัก หรือ ขาดตอน 

 4. โฆษกหรือผูแถลงขาว(spokesperson) ในภาวะวิกฤตควรมีจํานวนจํากัด(using a  

limited number of spokesperson)ปกติมักนิยมใชเพียงคนเดียวเทาน้ัน( preferably only one ) เพื่อ

ความเปนเอกภาพ 

 5. อยาเปดโอกาสใหประชาชนนําเอาเหตุการณวิกฤตที่เกิดขึ้น ไปเลาลือเชื่อมโยงกับ

เหตุการณวิกฤตที่เลวรายกวา( don’t  give  people  the  opportunity  to  link  your  accident  with  a 

worse  one ) 

 6. แถลงการณ หรือ ถอยแถลงขององคกรควรใหขอเท็จจริง(facts) อยางตรงไปตรงมา

ไมควรใชวิธีโปปดมดเท็จ ยกเมฆหรือเดาสุม(guesswork) 

 7. การแถลงขาวแกสื่อสารมวลชน(news conference) หรือ การแถลงขาวสูประชาชน

โดยตรงประชาชนควรไดรับการบอกกลาวขาวสารอยางถูกตองบริบูรณบอยๆ เทาที่จะทําได 

 8. ควรมีการวางแผนในเชิงปฏิบัติสําหรับการจัดการกับภาวะวิกฤตหรือแผนการสื่อสาร

ในยามวิกฤตขึ้นในองคกรซึ่งเหตุการณวิกฤตบางอยางอาจคาดคะเนไดวายอมตองเกิดขึ้น 
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 9. ตองมีการฝกฝนความพรอมของเจาหนาที่พนักงานตางๆขององคกร เพื่อเตรียมรับมือ

กับภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นไดเสมอตลอดเวลา และ เพื่อความคลองตัว ตลอดจนมีศักยภาพ

สูงในการแกไขสถานการณอยางมีประสิทธิผลเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นจริง 

 10. ตองมีการคาดการณ ลวงหนาถึงภาวะวิกฤตฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได 

 ดังน้ันการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตฉุกเฉินและการบริหารภาวะวิกฤต จึงเปนอีก

ภารกิจที่สําคัญ และทาทายของนักประชาสัมพันธ หรือผูที่ทํางานประชาสัมพันธองคกร เพื่อแกไข

ภาวะวิกฤตซึ่งมีผลกระทบตอสาธารณชนใหบรรเทาเบาบาง และหมดสิ้นไป เพื่อภาพลักษณและ

ชื่อเสียงที่ดีงามขององคกร 

 

การประชาสัมพันธเพื่อเตรียมการแกไขภาวะวิกฤต (Preparation) 

 เปนการเตรียมพรอมดวยการมีแผนวาจะตองมีการทําอยางไร จัดแบงภาระหนาที่และ

แนวปฏิบัติ เมื่อเกิดวิกฤต การเตรียมลําดับขั้นตอนดังน้ี ( พงษเทพ วรกิจโภคาทร  และพรทิพย      

วรกิจโภคาทร, 2537 : 222-224 ) 

 1. วิเคราะหภาวะวิกฤติ ทั้ง การวิเคราะหสาเหตุ พัฒนาการ และ อนาคตของเหตุการณ

ผลกระทบตอบุคคล ทรัพยสิน กลุมคนที่เกี่ยวของ  ความเกี่ยวพันธระหวางเหตุการณ กับ องคกร    

และ แนวทางแกไขวิกฤตการณ(ทางเลือก) 

 2. คณะกรรมการวิกฤต  ตองต้ังขึ้นมาเฉพาะกิจ  เพื่อดําเนินการจนสถานการณกลับคืน

สูภาวะปกติ 

 3. การประชาสัมพันธภายใน พนักงานมีความสําคัญมากที่จะตองมีการชี้แจงใหขอมูล 

หลักฐานเหตุผลที่ถูกตอง เพราะขวัญและกําลังใจเปนสิ่งสําคัญในการแกไขภาวะวิกฤต 

 4. จัดต้ังศูนยประชาสัมพันธ ศูนยประชาสัมพันธเปนผูใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเชนผู

มาติดตอและรับฟง ความคิดเห็นตางๆทั้งลักษณะเชิงรุกและรับ โดยเนนใหขาวกับสื่อมวลชน 

 5. การเผยแพร ในภาวะวิกฤตตองใชสื่อที่ควบคุมได และสื่อมวลชนเปนสําคัญ โดยใช

เสริมซึ่งกันและกัน 

 6. ประชาชนกลุมเปาหมายหลักที่มีประสิทธิภาพ สื่อมวลชนจะเผยแพรขาวสารไปสู

ประชาชนผูรับสารทั่วไป  สื่อที่ควบคุมไดน้ัน ตองมุงไปยังผูเสียหายโดยตรง พรอมญาติมิตร  และผู

ที่เกี่ยวของ 

 7. การติดตามและประเมินผล 

- ตองมีการติดตามผล จากการเผยแพรขาวสารโดยสื่อมวลชน ไมวาจะมองถึง

ความรวมมือของสื่อมวลชน ทัศนคติ แหลงขอมูลอ่ืนๆของสื่อมวลชน รวมทั้ง 
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ปฎิกริยาตอบกลับจากประชาชนผูสนใจที่แสดงออกทางจดหมาย หรือให

สัมภาษณผานสื่อ 

- การสํารวจความรูความเขาใจ และทัศนคติที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

- ขอมูลจากแหลงอ่ืน เชนสภาพแวดลอมในพื้นที่ทีเกิดวิกฤต 

 ขอมูลจากการติดตามประเมินผล จะตองปอนกลับไปยังคณะกรรมการภาวะวิกฤตอยาง

รวดเร็วและถูกตอง เพื่อตัดสินใจในการดําเนินการตอไป 

 สุพิณ ปญญามาก (อางถึงในพรทิพย วรกิจโภคาทร,(บรรณาธิการ), 2537 : 102) กลาว

เพิ่มเติมถึงบทบาทหนาที่ของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ดังน้ี 

 การประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือ ที่องคกรจะตองเตรียมไวใหพรอมเสมอ และควรที่จะ

กําหนดรูปแบบของการแกปญหา และฝกการแกไขปญหาที่คาดวาเกิดขึ้นจริง (Simulation) ใหเกิด

ความชํานาญและราบร่ืนเมื่อเกิดวิกฤตการณจริงขึ้น เมื่อองคกรเกิดวิกฤตการณขึ้น และวิกฤตการณ

น้ันมีผลกระทบตอองคกร สะทอนไปถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน และการดําเนินงานของ

องคกร หนาที่ของการประชาสัมพันธคือจะตองศึกษาและวิเคราะหแนวโนม ผลกระทบและแนว

ทางการแกไขอยางรวดเร็ว กําหนดแบบแผนเปนขั้นตอนใหสอดคลองและรับกันเปนทอดๆ 

 นอกจากน้ีองคประกอบที่สําคัญและควรคํานึงถึงในการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตก็

คือ การใชรูปแบบสื่อมวลชนสัมพันธเพื่อสื่อสารระหวางการเกิดวิกฤต (Media Relations) จึงเปน

ชองทางหน่ึงในการสื่อสารที่ไดรับความนิยม และ ประสบผลสําเร็จมากที่สุดในการสื่อสารในภาวะ

วิกฤตน้ัน คือสื่อมวลชนสัมพันธ เปรียบเสมือนกับเปนองคประกอบหน่ึงของการสื่อสาร ระหวาง

การเกิดวิกฤตการณ โดย Doug Newsom (1992 : 545-546) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการ

ดําเนินการสื่อสารระหวางการเกิดวิกฤตการณ ประกอบดวย 

 1. แผนการสื่อสาร 

 2. คณะทํางานในภาวะวิกฤต 

 3. ผูแถลงขาว 

องคประกอบของการสื่อสารในภาวะวิกฤต ไดแก 

 1. เครือขายของบุคคลทีถายทอดการเกิดวิกฤตการณ 

 2. แนวโนมและการตีความของวิกฤตการณที่แตกตางกัน 

 3. แหลงขาวที่นาเชื่อถือ 

 4. การเผยแพรขาวสารของสื่อมวลชนเกี่ยวกับวิกฤตการณไปยังประชาชน 

 5. ขอมูลขาวสารที่เปดเผย 
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 เน่ืองจากการดําเนินงานของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก ( โจหลุยส )ที่ผานมาตองประสบ

กับอุปสรรค ปญหาใหญๆ  ซึ่งหลายๆคร้ังถือวาเปนวิกฤติ หรือ อยูในภาวะวิกฤต ภาวะไมปกติ  

ผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติมาใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีดวย 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการใชสื่อประชาสัมพันธ  

การเผยแพรหรือการกระจายขาวสารตางๆ  ในงานประชาสัมพันธจําเปนตองใชสื่อ 

และ เคร่ืองมือเปนตัวกลางในการถายทอดใหประชาชนเกิดความเขาใจ นิยมศรัทธา และสามารถ

เรียกรองความรวมมือสนับสนุนไดแตในการติดตอสื่อสารทําความเขาใจกัน ไมวาจะสื่อออกมาเปน 

คําพูด สิ่งพิมพ โสตทัศนูปกรณ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ น้ันลวนตองอาศัยเคร่ืองมือชวยในการทําความ 

เขาใจซึ่งกันและกันทั้งสิ้น เพื่อใหรับ รู (Receiver) และผูฟง (Source) ไดรับขาวสาร(Message) และ 

ขอมูลถูกตองตรงกัน เพราะวาการประชาสัมพันธจะสําเร็จหรือลมเหลวน้ัน สวนหน่ึงยอมขึ้นอยูกับ 

การใชเคร่ืองมือและสื่อในการประชาสัมพันธใหเหมาะสม  ถูกตอง  ดังน้ันเคร่ืองมือและสื่อจึงเปน 

หัวใจสําคัญของการประชาสัมพันธ กับประชาชนและกลุมเปาหมายตางๆ ซึ่งอาจจะกระทําไดหลาย

วิธี โดยใชเคร่ืองมือสื่อสารตางๆ  เขามาชวยสงเสริมใหการประชาสัมพันธของหนวยงาน/องคการ 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     สามารถเขาถึงประชาชนกลุมตางๆ   ไดตามเปาหมายไมวาจะเปน 

มวลชนทั้งประเทศ  ชุมชนทั้งประเทศ  ชุมชนในทองถิ่นตางๆ  ประชาชนกลุมเปาหมายและกลุม 

ประชาชนทั่วไป  

ในการสื่อสาร จะตองอาศัยสื่อกลางในการถายทอดขาวสารไปยังกลุมเปาหมายที่

ตองการโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการสื่อสารประชาสัมพันธ จะตองอาศัยการวางแผนการดําเนินการใช

สื่อ ใหเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน (อางถึงใน วรัชดา ปอกเทิง, 2546: 

20)  

การเลือกใชสื่อที่เหมาะสม ก็เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งตอผลหรือประสิทธิผลของการ

สื่อสาร การเลือกสื่อแตละชนิดเพื่อการประชาสัมพันธควรพิจารณาถึงเร่ืองตางๆที่เกี่ยวของคือ  

1.วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการประชาสัมพันธ  วัตถุประสงคอาจจะเปน

วัตถุประสงคกวางๆของการประชาสัมพันธ  คือเพื่อสรางความสัมพันธอันดี เพื่อสรางชื่อเสียง เพื่อ

สรางศรัทธาสงเสริมและสนับสนุนใหรวมมือ และเพื่อแกไขความเขาใจผิด วัตถุประสงคเหลาน้ีอาจ

ทําใหเลือกสื่อประชาสัมพันธไดคอนขางยาก  เพราะฉะน้ันเราจะจํากัดวัตถุประสงคหลักใหแคบลง 

เพื่อใหไดเปาหมายเฉพาะที่เดนชัดสามารถเลือกสื่อไดสอดคลองกับวัตถุประสงครองที่ยอยลงมาใน 

ระดับใด ชั้นไหน ควรใชสื่ออะไร เชน วัตถุประสงคเพื่อแจงใหทราบอาจใชสื่อมวลชนทั่วไป แตถา

วัตถุประสงคเพื่อใหกิจกรรมหรือใหการสนับสนุนรวมมือดวย จึงมีลักษณะซึ่งตองใชสื่อเฉพาะ
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เพิ่มขึ้นหรือผสมผสานกันไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค คือ นอกจากใชสื่อมวลชนแลวตองใชสื่อ

บุคคลและสื่ออ่ืนๆเพิ่มเติมประกอบดวย  

2. กลุมเปาหมาย ประชาชนกลุมเปาหมายเปนประชาชนกลุมที่ตองการครอบคลุมคือ

กลุมที่จัดขึ้นและกําหนดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับการดําเนินงานตางๆโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ

และลักษณะตางๆที่คลายคลึงกันเพื่อทราบถึงเพศ อายุ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ความ

คิดเห็นความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสาร  ฯลฯ  ซึ่งจะเปนประโยชนใน การเลือกใชสื่อที่

มีประสิทธิผลและตรงกลุมเปาหมายน้ันๆ  ทั้งน้ีจะตองศึกษาใหทราบถึงขอมูลของกลุมโดยแนชัด

ตองมีการคนควาหรือสํารวจวิจัย  

3.  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สื่อตางๆเหลาน้ีเปนสิ่งแวดลอม เปน 

สถานการณเกี่ยวของกับบุคคลในขณะน้ัน และมีผลกระทบตอการสื่อสารในสังคมมีอิทธิพลตอ 

คุณภาพและตอสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ  เพราะฉะน้ันการเลือกสื่อจะตองใหสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดวย  

4.  ศักยภาพของหนวยงาน คือความพรอมในเร่ืองของบุคลากร งบประมาณ และการ 

บริหารจัดการ ซึ่งมีผลในการที่จะเลือกสื่อใหเหมาะสมตามกําลังความสามารถ (วาสนา จันทรสวาง, 

2534:72-73)  

ฉะน้ันสื่อประชาสัมพันธ จึงเปนองคประกอบที่สํ าคัญในการดําเนินงานดาน

ประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถแบงสื่อที่ใชในการสื่อสารออกได 3 ประเภทดังน้ี (ปรมะ สตะเวทิน, 

2531: 99)  

 1. สื่อบุคคล  หมายถึง  ตัวบุคคลผูที่นําขาวสารจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง โดย

การติดตอสื่อสารแบบตัวตอตัวระหวางบุคคล 2 คน หรือมากกวา 2 คนขึ้นไป  

 2. สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมา โดยมีเน้ือหาเฉพาะและจุดมุงหมายหลักอยู 

ที่รับสารเฉพาะกลุมตัวอยางของสื่อเฉพาะกิจ ไดแก จุลสาร แผนพับ โปสเตอร ภาพสไลด

นิทรรศการ เทปตลับ   

 3. สื่อมวลชน หมายถึง สื่อที่สามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสารซึ่งประกอบดวย 

คนจํานวนมากไดอยางรวดเร็วภายในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยทั่วไปแลวสื่อมวลชนไดแก 

หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน นิตยสาร วารสารและภาพยนตร   

 นอกจากสื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ และสื่อมวลชนแลว ในปจจุบันยังมีสื่อประชาสัมพันธ

อีกประเภทหน่ึงที่รับความนิยมเปนอยางมากน้ันคือ “ สื่ออินเทอรเน็ต ” การประชาสัมพันธผาน  

สื่ออินเทอรเน็ตน้ัน ณัฎยา จรูญกาญจนกุล (อางถึงใน พรพรรณ ประจักษเนตร, 2544 : 29) กลาววา

สื่ออินเทอรเน็ตสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารโดยมีรายละเอียดมากกวาสื่ออ่ืนๆ เพราะมีพื้นที่
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มากกวา และ ผูใชสามารถคนหาขาวสาร  และ สามารถคนหาคําตอบในสิ่งที่ตนสงสัยไดทันที หรือ  

สอบถามไปยังบริษัทผานอีเมล  นอกจากน้ัน Morgan Stanley (อางถึงใน พรพรรณ ประจักษเนตร, 

2544 : 29)กลาววา อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่รวมคุณสมบัติหลักของแตละสื่อไวเปนอยางดี ไมวาจะเปน

คุณสมบัติเดนของ โทรทัศนที่มีภาพและเสียง ผนวกกับการเปดโอกาสใหผูรับสารมีสวนรวมมาก

ขึ้น และยังมีเน้ือหาที่ มีความเฉพาะเจาะจง และแบงประเภทผูรับสารได  เชนเดียวกับสื่อวิทยุและ

นิตยสาร อีกทั้งสามารถ ติดตอกับผูสงสารไดในทันทีที่ตองการ  นอกจากน้ียังสามารถสงขอความ

โฆษณาไปยังเน้ือหาที่ผูรับสารคนหาอยูอยางมีความตอเน่ือง  และสงถึงผูรับสารทั่วโลกไดโดยไม

ตองเสียเงินเพิ่มแตอยางใด การเปลี่ยนแปลงขอความโฆษณาใหทันสมัยก็กระทําไดตลอดเวลา 

เสรี วงษมณฑา (2546 : 175) กลาววา  การจัดทํา Web  Site  ขององคกรน้ันในปจจุบัน

ถือวาเปนกิจกรรมที่ตองทําเพราะวาใหขอมูลไดมาก คาบริการถูก แกไขไดงาย รวดเร็ว เชื่อมโยงกับ

เครือขายอ่ืนๆ ได และเปนการสื่อสารสองทาง การมี Web Site ของบริษัท ขององคกรใหผูสนใจเขา

มาเรียนรูน้ัน   นอกจากจะเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารแลวยังถือไดวาเปนการสรางภาพพจนของ

ความเปนองคกรที่ทันสมัยกาวหนา  ทันความเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลยีการ สื่อสารดวยเปน

การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับกลุมเปาหมายทําใหติดตอกันไดสม่ําเสมอ มีเร่ืองที่ นาสนใจชวน

ติดตาม  

นอกจากน้ี  สื่อที่นักประชาสัมพันธใชเปนพาหนะที่นําขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับ

สาร มีอยู 2 ประเภท (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2537 : 61-64)  

 (1)  สื่อที่นักประชาสัมพันธสามารถควบคุมได  

 - สามารถควบคุมไดทั้งการผลิต (เน้ือหา สาระ วิธีการนําเสนอ รูปแบบ 

เทคนิค) และการเผยแพร (ถึงใคร เมื่อไร ความถี่หรือจํานวนเทาใด)  

 - สื่อมวลชนที่นักประชาสัมพันธไดซื้อเน้ือที่และเวลา  เพื่อเผยแพรขาวสาร

ที่ตองการ หรืออาจเปนขอตกลงกับสื่อมวลชนที่ใหเน้ือที่และเวลาเพื่อเผยแพร  

 (2) สื่อที่นักประชาสัมพันธไมสามารถจะควบคุมได  

 - สื่อมวลชนที่นักประชาสัมพันธขอความรวมมือใหเผยแพรขาวสาร  

 - สื่อบุคคล ไมสามารถควบคุมได สาธารณชนจะใหความเชื่อถือแกผูรับ

สาร  มักเปนผูนําทางความคิด หรือ พนักงาน  

นักประชาสัมพันธตองรูจักการเลือกสื่อใหถูกตองเหมาะสม โดยยึดหลัก 2 ประการ คือ 

สื่อแตละประเภทจะเขาถึงผูรับสารไดแตกตางกันและสื่อแตละประเภทมีความเหมาะสมตอขาวสาร

ตางกัน และพยายามใชทั้งสื่อที่ควบคุมไดและควบคุมไมไดผสมผสานกัน  
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ปรมะ สตะเวทิน (2537 : 59) ยังกลาวเกี่ยวกับเร่ืองประสิทธิผลของสื่อไวดวยวา 

ประสิทธิภาพของสื่อยอมมีอิทธิพลตอสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสาร เชนเดียวกับองคประกอบอ่ืนๆ

ของการสื่อสาร ดังน้ันการเลือกใชสื่อจึงยอมสามารถเพิ่ม หรือลดสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสารไดหาก

ผูสงสารเลือกใชสื่อที่เหมาะสมกับสถานการณในการสื่อสารแลว สัมฤทธิ์ผลการสื่อสารน้ันยอมจะ

บังเกิดขึ้นไดมาก  

ดังน้ันในการพิจารณาเลือกใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธน้ัน นักวิชาการสวนใหญทั้ง 

ไทยและตางประเทศจะเนนที่ คุณสมบัติขอดี - ขอดอย ของแตละสื่อเปนปจจัยหลัก อยางไรก็ดี

โดยทั่วไปแลว ตัวแปรที่ใชในการพิจารณาเลือกใชสื่อใหเหมาะสมเพื่อเปนประโยชนตอการ

สนับสนุนใหการดําเนินงานประชาสัมพันธบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวน้ัน  นอกจากจะ

พิจารณาจากคุณสมบัติขอดี –ขอเสียเปนรายสื่อ การเปรียบเทียบระหวางสื่อแลว ยังมีปจจัยอ่ืนที่   

นักประชาสัมพันธจะตองนํามาพิจารณารวมดวยอีกคือ ประชาชนกลุมเปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา ลักษณะเน้ือหาของขอมูลขาวสาร ผลที่คาดวาจะไดรับ ประสิทธิภาพของสื่อที่เลือกใช 

วัตถุประสงค ของการประชาสัมพันธ คุณสมบัติและความสามารถของบุคลากร ลักษณะและ

นโยบายของสถาบัน ความพรอมทางดานวัสดุ และเคร่ืองมือ ความสัมพันธ และความรวมมือจาก

เจาของสื่อ รวมทั้งตัวแปรอ่ืนๆ เชน สภาพสังคมในขณะที่เลือกสื่อ ความคงทนถาวรของขาวสาร 

(เกษม จันทรนอย, 2537 : 46-47)  

สําหรับตัวแปรที่นักประชาสัมพันธในประเทศไทย จะตองนํามาพิจารณาประกอบการ

เลือกใชสื่อแตละประเภท (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2530 : 104) ไดแก  

1.สิ่งพิมพที่ตองอาศัยสื่อมวลชน ตัวแปรจะขึ้นอยูกับเน้ือหาของขาวสาร เวลาเปาหมาย 

และงบประมาณ  

2. สิ่งพิมพที่สามารถผลิตเองจะพิจารณากลุมเปาหมายเปนสําคัญ รวมถึงงบประมาณ 

และเน้ือหาของขาวสาร  

 3. สื่อบุคคล จะพิจารณากลุมเปาหมาย เน้ือหาของขาวสาร บุคลากร และเวลา 

 4. สื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองพิจารณางบประมาณ เน้ือหาขาวสาร คุณสมบัติ ของ 

บุคลากรและความพรอมของเคร่ืองมือ 

จากตัวแปรตางๆดังกลาวขางตน ทําใหสามารถสรุปไดวา ในการเลือกใชสื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธประเภทใดๆน้ัน จะตองคํานึงถึงตัวแปรสําคัญ 5 ประการไดแก งบประมาณประเภท

ของขาวสาร กลุมเปาหมาย ความพรอมของบุคลากร และวัสดุอุปกรณ  

 ฉะน้ันกลยุทธและเทคนิคการเลือกและการวางสื่อใหเหมาะสมกับเปาหมายตอง

คํานึงถึงตัวแปรและผูดําเนินการตองใชทักษะในการใชสื่อที่เหมาะสมกับกาล โอกาสชวงจังหวะ 
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และ พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณตลอดเวลา การสื่อสารให

เปาหมายทราบเร่ืองตามวัตถุประสงคขององคการจึงจําเปนตองใชสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธที่

เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายขององคการดวย(เกษม จันทรนอย, 2537 : 69) 

สิ่งที่ขาดไมไดสําหรับการประชาสัมพันธ ทั้ง การประชาสัมพันธในภาวะปกติ และ 

การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติ ก็คือ ชองทาง หรือ สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ ดังน้ันแนวคิด

เกี่ยวกับกลยุทธการใชสื่อประชาสัมพันธ จึงถูกนํามาใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

 

2.4  แนวคิดและคุณลักษณะเกี่ยวกับสื่อพื้นบานและสื่อประเพณี 

 ผลจากการประชุมของผูเชี่ยวชาญดานสื่อพื้นบานเมื่อ ป ค.ศ. 1972  ณ กรุงลอนดอน 

สรุปวา สื่อพื้นบาน หมายถึง นาฏศิลป  และทัศนศิลปทุกประเภท เชน ดนตรี เพลง ละคร             

หุนกระบอก หัตถกรรม และสถาปตยกรรม 

 สุรพล วิรุฬหรักษ (2530 : 40) ใหความหมายของสื่อพื้นบานวา รูปแบบของการสื่อสาร

ระหวางบุคคล หรือบุคคลกลุม หรือกลุมคนกับกลุมคน ที่ไดประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาจนเกิด

ความเคยชินเปนประเพณี และครอบคลุมถึงประเพณี ภาษา ทาทาง การแตงกาย เคร่ืองใช ฯลฯที่

ประชาชนในสังคมหน่ึงกําหนดความหมายที่แนนอนเอาไวใหเปนที่เขาใจตรงกัน ดังน้ันสื่อพื้นบาน

จึงมีอีกชื่อหน่ึงวา “สื่อประเพณี” สื่อพื้นบานจึงครอบคลุมการแสดงตางๆ เชนเพลง ระบํา ละคร 

การละเลน และกีฬา ที่เปดโอกาสใหมีการสนทนาวิสาสะ ตลอดจนประเพณี และพิธีกรรมตางๆที่

เปนปจจัยใหเกิดการสื่อสาร (สุรพล วิรุฬหรักษ, 2530 : 39-45 อางถึงอุษณีย นานาศิลป) 

 สมควร กวียะ (2535 : 41) กลาวถึงสื่อประเพณีไทยวา หมายถึง วัฒนธรรมทั้งมวลที่คน

ไทยและสังคมไทยไดสรางสรรคขึ้น และอัตลักษณของระบบสังคมไทยปรากฏใหเห็นในรูปของ

คําพูด ขอเขียน บทเพลง ดนตรี การละเลน หัตถกรรม สถาปตยกรรม พิธีกรรม ความคิด ความเชื่อ 

คานิยม หรือแมกระทั่งวิถีชีวิต 

 เมื่อนําความหมายและลักษณะเฉพาะของสื่อพื้นบานมากลาวโดยสรุปแลว สื่อพื้นบาน

จึงไดแก บุคคล กลุมบุคคล ตลอดจนเคร่ืองมืออุปกรณที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางวัฒนธรรมของ

ชาติที่มีอัตลักษณเฉพาะกลุม ซึ่งไดดํารงรักษา การสืบทอดกันมาแตโบราณ โดยสื่อพื้นบานจะมี

รูปแบบแตกตางกันไปในแตละประเภท กอใหเกิดการสื่อสารและการถายทอดขาวสาร ภายใต

ระบบวัฒนธรรมน้ันๆ 

 สําหรับวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่นหรือที่เรียกวา "สื่อพื้นบาน" ในทางนิเทศศาสตร

น้ันมีอยูอยางหลากหลาย เราอาจจัดแบงประเภทโดยใชรูปแบบเปนเกณฑไดดังน้ี (G. Seal, 1989 

อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2545 : 3) คือ 

DPU



30 
 
 1. รูปแบบสื่อที่เปนวัจนภาษา (Verbal form)  มีขอบเขตกวางขวาง ต้ังแต  คําคม  ภาษิต  

บทกลอน เพลงพื้นบาน เพลงสอนเด็ก เร่ืองเลา ตํานาน ปริศนาคําทาย ฯลฯ 

 2. รูปแบบสื่อที่เปนพฤติกรรม (Behavior form) เชน  ความเชื่อพื้นบาน ประเพณี ธรรม-

เนียมวิธีการรักษาพยาบาล งานเฉลิมฉลอง การเลนเกม และการละเลนตางๆ เปนตน 

 3. รูปแบบสื่อที่เปนวัตถุ (material form) เชน งานฝมือ การผลิตขาวของเคร่ืองใช  

เคร่ืองตกแตงรางกาย เสื้อผา วิธีการทําอาหาร ฯลฯ 

 4. รูปแบบสื่อที่เปนอวัจนภาษา (non-verbal form) เชน การแสดงอากัปกิริยา การเตนรํา  

การวาดภาพ หรือเขียนอักษรบนฝาผนัง ฯลฯ 

  

ประเภทของสื่อพื้นบานหรือสื่อประเพณีของไทย 

 การแบงประเภทของสื่อพื้นบานไทยน้ี ไดจําแนกประเภทของสื่อพื้นบานออกเปน  5  

ประเภท ตามลักษณะชองทางการสื่อสาร 

1. ครรลองโสต ไดแก 

 1.1 เพลงและดนตรี เชน เพลงกลอม เพลงไทยเดิม เพลงแคน  

 1.2 การบอกเลา เชน คําพังเพย นิทาน เร่ืองตลอกพื้นบาน 

2. ครรลองทัศน ไดแก 

 2.1 การอาน เชน วรรณคดีไทยตางๆ 

 2.2 จิตรกรรมและประติมากรรม เชนลายไทย พระพุทธรูป ภาพเขียนฝาผนัง 

 2.3 สถาปตยกรรม เชน เรือนไทย โบสถ โรงหนังตะลุง 

 2.4 อุปกรณการแสดง เชน ฉากลิเก เคร่ืองแตงตัวรําไทย 

 2.5 ของเลนของใช เชน เชี่ยนหมาก ภาชนะใบตอง กระบวยตักนํ้า 

 2.6 ภาษาทาทาง เชน การไปลามาไหว การยิ้มโอภาปราศรัย 

3. ครรลองโสตทัศน ไดแก 

 3.1 การเชิดหุน เชน หุนกระบอก หุนละครเล็ก หนังตะลุง 

 3.2 การฟอนรํา เชน เซิ้งกระต๊ิบ รําลาวกระทบไม รําฉุยฉาย 

 3.3 ละครและฟอนรํา เชน โขน ลิเก โนรา 

 3.4 การละเลน เชน เพลงเรือ เพลงฉอย ลําตัด 

 3.5 พิธีการและวิถีชีวิต เชน พิธีบวช ทําบุญลอกกระทง การสวดมนตร 
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4. ครรลองรส หรือ กลิ่น ไดแก 

 4.1 อาหารไทย 

 4.2 ดอกไมไทย 

5. ครรลองทักษะ ไดแก การกระทํา หรือ การมีสวนรวมในกิจกรรม หรือ การผลิตประเพณีตางๆ ดัง 

ที่ไดกลาวมาแลว เชน การรวมรองรําทําเพลง การรวมขบวนแห การเขียน ภาพลายไทย หรือการจัด

พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับชีวิตและความเปนอยู เชน การเกิด การทําขวัญนาค การบวช การแตงงาน 

การตาย และ การใชชีวิตแบบไทยๆ 

 พัฒนาการสื่อพื้นบานไทย สื่อพื้นบานมีความเปนมา และวิวัฒนาการควบคูกับ

สังคมไทยมาโดยตลอด และเปนที่นิยมในระดับทองถิ่น  ซึ่งถาไดรับความนิยมกวางขึ้นมาสูระดับ

ภูมิภาค ก็เรียกวา สื่อพื้นเมือง หากไดรับความนิยมขยายถึงระดับประเทศ ก็เรียกวา สื่อประจําชาติ 

และเมื่อใดที่ไดรับความนิยมขยายออกไปจนเปนที่ยอมรับในระดับสากล ก็เรียกวา สื่อสากล (เกศินี 

จุฑาวิจิตร, 2542 : 28) ดังภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  แสดงภาพแผนผังพัฒนาการของสื่อพื้นบาน 

 

 เน่ืองจากนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนองคกรที่ดําเนินงานในเชิงธุรกิจ

เกี่ยวกับศิลปะการแสดงหุนละครเล็ก ซึ่งถือเปนสื่อประเพณีแขนงหน่ึง  ดังน้ันการจะศึกษาวิจัยเร่ือง 

“กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)” ใหสมบูรณ

ครบถวนครอบคลุมทุกดาน  จึงจําเปนตองนําแนวคิดและคุณลักษณะเกี่ยวกับสื่อพื้นบานและสื่อ

ประเพณี มาประกอบในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีดวย 
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2.5 ทฤษฎกีารสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ 

 การโนมนาวใจเปนวัตถุประสงคประการหน่ึงของการสื่อสาร ซึ่งผูโนมนาวใจมีความ

ต้ังใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู ถูกโนมนาวใจ ดังที่ Miller (อางถึงใน วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, 

2542 : 23) กลาววา การโนมนาวใจหมายถึง สถานการณซึ่งพยายามกระทําการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

และ/หรือพฤติกรรมโดยการติดตอทางสัญลักษณ(สาร) ซึ่งบางคร้ังเกี่ยวของกับการบังคับ(ทางออม) 

และการใชจุดจูงใจทางเหตุผลและทางอารมณตอผูถูกโนมนาวใจเปาหมาย  

 Cutlip และ Center (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537 : 4-5) ไดเสนอความ

คิดเห็น วาการโนมนาวใจทางการประชาสัมพันธมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อเปลี่ยนแปลง(Change) 

ความคิดเห็นที่ไมลงรอยกัน หรือ ทําใหความคิดเห็นที่ไมลงรอยน้ันสลายไป(neutralize)เพื่อกอเกิด  

(crystallize) ความคิดเห็นในทางที่เปนประโยชนตอเราหรือตอหนวยงานของเราหรือเพื่อรักษา 

(conserve) ความคิดเห็นที่ดีอยูแลวน้ันใหคงอยูตลอดไป  

Taylor  และคณะ (อางถึงใน  วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ, 2542 : 24) ไดใหคําจํากัดความของการ    

โนมนาวใจวาหมายถึง การสื่อสารซึ่งเร่ิมขึ้นดวยเจตนาที่จะทําใหผูรับสารเกิดสิ่งใหมขึ้นภายในหรือ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม หรือพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ  

อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537 : 5-6) กลาวสรุปลักษณะของการโนมนาวใจไวดังน้ี  

 1. ผูโนมนาวใจมีความต้ังใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผูถูกโนมนาวใจ  

 2. โดยปกติผูถูกโนมนาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหน่ึงทางและผูโนมนาวใจจะพยายาม

ชักจูงผูถูกโนมนาวใจใหยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ  

 3. สิ่งที่ผูโนมนาวใจตองการ คือ การเปลี่ยนแปลง หรือ การสรางหรือการดํารงไวซึ่ง

ความคิดเห็น ทัศนคติ และความเชื่อของผูโนมนาวใจ ซึ่งจะมีผลตอปจจัยอ่ืนๆอันไดแก อารมณ 

พฤติกรรม เปนตน  

  

องคประกอบข้ันพื้นฐานในการโนมนาวใจ  

 1.  องคประกอบภายนอกของผูรับสาร มีอยู 4 ประการ คือ  

1.1 ความแตกตางภายในผูสงสาร ผูสงสารแตละคนมีลักษณะที่แตกตางกัน จึงทําให

มีความนาโนมนาวใจไมเหมือนกัน เชน ความนาเชื่อถือ อํานาจทางสังคม บทบาทในสังคม

สัมพันธภาพกับผูรับสาร และลักษณะทางประชากร เชน อายุ เพศ อาชีพ  

1.2 ความแตกตางภายในสาร สารแตละชิ้นมีความนาโนมนาวใจแตกตางกันการพูด

หรือการเขียนมีความโนมนาวใจไมเหมือนกัน ความแตกตางในหัวขอ หรือเ น้ือหาของสารลักษณะ

ของการโนมนาวใจที่ใช การจัดเรียบเรียงสาร ขอโตแยงที่ใชภาษา ตลอดจนลักษณะทวงทํานองลีลา  
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1.3 ความแตกตางของสื่อ ความนาโนมนาวใจของสารจะแตกตางกันเมื่อเปนการสื่อ

สารระหวางบุคคลเปรียบเทียบกับการสื่อสารโดยผานสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ  

1.4 ความแตกตางภายในสภาพการณ สภาพการณที่มี หรือ ขาดบุคคลหน่ึงบุคคลใด 

ความคุนเคย หรือ ไมคุนเคยของผูรับสารตอสภาพการณหน่ึงๆ การมีสิ่งเราทางบวกหรือทางลบใน

สภาพการณ  

 2. องคประกอบภายในผูรับสาร ผูรับสารจะมีความออนไหว (Susceptible)ตอการ       

โนมนาวใจเพียงใด พิจารณาไดจากสิ่งตอไปน้ี  

  2.1  ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ 

  2.2  ทัศนะ และทัศนคติ 

  2.3  ความรูของผูรับสารที่เกี่ยวกับสารน้ันๆ 

  2.4  ลักษณะดานอารมณ 

  2.5  ความสําคัญที่ผูรับสารใหแกหัวขอหน่ึงๆ 

  2.6  วิธีการที่ผูรับรูสภาพการณหน่ึงๆ 

 การโนมนาวใจเกี่ยวของกับการใชการสื่อสารที่มีอิทธิพลเหนือสาธารณชนกลุมตางๆ 

เพื่อใหสาธารณชนกระทําในสิ่งที่ตองการเปาหมายของการโนมนาวใจจะเปนอะไรก็ตามจําเปนตอง

อาศัยกระบวนโนมนาวใจ ซึ่งมีอยู 6 ขั้น ตามที่ McGuire (อางถึงใน วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, 2542 : 26) 

กลาวไวดังน้ี 

 1. การนําเสนอ (presenting) บุคคลจะตองอยูในตําแหนงที่พรอมรับสารโนมนาวใจทั้ง

     รางกายและจิตใจ 

 2.  ความสนใจ (attending) ผูรับสารตองใหความสนใจตอสารโนมนาวใจ 

 3. ความเขาใจ (comprehending) สารโนมนาวใจตองนําเสนอดวยสัญลักษณซึ่งผูรับสาร

     สามารถเขาใจได 

 4. การยอมรับตอสาร (yielding) ผูรับสารยอมรับสารและเห็นดวยกับทัศนะซึ่งไดแสดง

     ออกมา 

 5. การเก็บจําสารได (retaining) ผูรับสารมีการรําลึกถึงสารที่ไดยอมรับแลว 

 6. การกระทํา(acting) ผูโนมนาวใจตองสามารถสังเกตผลลัพธของการโนมนาวใจจาก     

     พฤติกรรมของผูรับสาร 

 กระบวนการโนมนาวใจทั้ง 6 ขั้นดังกลาว ผูรับสารจะผานขั้นตอนไปทีละขั้นเพื่อการ

สื่อสารจะสามารถโนมนาวใจไดครบถวนกระบวนการ และในสภาพการณปกติ ขั้นตอนแรกๆ

จะตองเกิดขึ้นกอนเพื่อที่ขั้นตอนตอๆไปจะเกิดขึ้นได 
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 การโนมนาวใจจะเปนผลหรือประสบผลสําเร็จหรือไม พิจารณาไดจากพฤติกรรมที่

โนมนาวน้ันมีการแสดงออกมาหรือไม อยางไรก็ตาม ผลของการโนมนาวใจน้ันอาจประเมินไมได

จากผลลัพธที่เกิดขึ้นทันทีเพียงระยะเวลาอันสั้น ยิ่งกวาน้ัน ความต้ังใจของผูสงสารที่แสดงออกมาก็

ไมสามารถใชเปนมาตรฐานเพียงอยางเดียวในการตัดสินความสําเร็จหรือความลมเหลวของการโนม

นาวใจ (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537) 

 Hovland, Janis และ Kelly (อางถึงใน วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, 2542 : 26) ไดเสนอแนะวา ผล

ของการโนมนาวใจน้ัน จะพิจารณาไดวาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และความเชื่อซึ่งนําไปสู

การเปลี่ยนแปลงความรู ความเขาใจ การเปลี่ยนแปลงอารมณความรูสึก และการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม ผลของการโนมนาวใจสามารถสังเกตได 3 ประการคือ 

 1. การเปลี่ยนแปลงในดานความรูความเขาใจ (Cognitive Change) 

 2. การเปลี่ยนแปลงในดานอารมณความรูสึก (Affective Change) 

 3. การเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรม (Behavioral Change) 

 ความรูความเขาใจ อารมณความรูสึก และพฤติกรรมไมสามารถแยกออกจากกันได

อยางชัดเจน เมื่อมีการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจเกิดขึ้น ผลของการโนมนาวใจมักจะเกิดขึ้นรวมกัน

อยางชัดเจน เมื่อมีการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจมักจะเกิดขึ้นรวมกัน 

 

ปจจัยตางๆ ในการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ 

 Wilcox และคณะ (1995 : 265-268) ไดชี้ใหเห็นปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารพื่

อการโนมนาวใจที่จะชวยใหเกิดความสําเร็จในการโนมนาวใจ ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

 1. การวิเคราะหผูรับสาร (Audience Analysis) ความรูเกี่ยวกับผูรับสาร เชน ความเชื่อ

ทัศนคติ วิถีชีวิต เปนสิ่งที่มีความจําเปนตอการโนมนาวใจ ซึ่งจะชวยใหผูสงสารปรับปรุงสารให

ดึงดูดความสนใจ สามารถตอบสนองความตองการของผูรับสาร และจัดความเปนเหตุเปนของการ

กระทําได รวมทั้ง ควรรูขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูรับสาร เชน เพศ อายุ

ระดับรายได อาชีพ ฯลฯ 

 2. ความนาเชื่อถือของแหลงสาร (Source Credibility) ผูรับสารจะเชื่อถือสารมากขึ้น ถา 

แหลงสารมีความนาเชื่อถือ โดยมีองคประกอบตางๆ 3 ประการ คือ ความเชี่ยวชาญ (expertise) 

ความจริงใจ (sincerity) และบารมี (charisma) 

 3. จุดจูงใจตอประโยชนสวนตน (Appeal to Self-Interest) ผูรับสารจะเร่ิมของเกี่ยวกับ

ประเด็นปญหาหรือใหความสนใจตอสาร เมื่อมีจุดจูงใจทางจิตใจ หรือความจําเปนทางเศรษฐกิจ 
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 4. ความชัดเจนของสาร (Clarity of Message) สารโนมนาวใจตองเจาะจง เขาใจงาย 

และไมซับซอนมากนัก 

 5. เวลาและบริบท (Timing and Context) สารโนมนาวใจจะมีความจูงใจมากขึ้นถามี

ปจจัยแวดลอมตางๆ สนับสนุน หรือตัวผูรับสารไดรับสารภายในบริบทหรือสถานการณซึ่งบุคคล

คุนเคย 

 6. การมีสวนรวมของผูรับสาร (Audience Participation) ความเกี่ยวของหรือการมีสวน

รวมของผูรับสารจะมีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือผลักดันใหเกิดความเชื่อได 

 7. การแนะนําสําหรับการกระทํา (Suggestions for Action) ผูถูกโนมนาวใจจะเห็นพอง

ดวย ถาไดรับขอแนะนําสําหรับการกระทําจากผูสนับสนุน 

 8. เน้ือหาและโครงสรางของสาร (Content and Structure of Message) กลวิธีที่จะทําให

สารมีความชักจูงใจสูงขึ้น ควรประกอบดวย 

 (1) มีลักษณะละคร (Drama)  เน่ืองจากทุกคนชอบเร่ืองราวที่ดี  การที่จะทําใหผูรับสาร 

                         สนใจอาจสรางเหตุการณหรือสถานการณขึ้น 

 (2) การใชสถิติ (Statistics) สาธารณชนมักจะเชื่อถือตอสถิติ 

 (3) มีผลการสํารวจหรือการตรวจสอบประชามติ (Surveys and Polls) 

 (4) การยกตัวอยาง (Examples) ถอยคําที่แสดงความคิดเห็นจะมีความโนมนาวใจ              

       มากขึ้น ถามีการยกตัวอยางประกอบ 

 (5) การใชพยาน (Testimonials) การอางถึงผูทรงคุณวุฒิ หรือแหลงขาวสารที่นาเชื่อถือ 

                    (6) มีการรับรอง(Endorsements) การรับรองสามารถกระทําไดโดยบุคคลที่เปน

 ผูเชี่ยวชาญ องคการที่เปนที่ยอมรับ หรือสื่อมวลชนภายนอก 

                    (7) การใชจุดจูงใจทางอารมณ (Emotional appeals) จะชวยดึงดูดความสนใจของ     

 ผูรับสารอยางไรก็ตามการใชเหตุผลก็มีความจําเปนดวย 

 9. การพูดโนมนาวใจ (Persuasive Speaking) เทคนิคการพูดโนมนาวใจมีดังน้ี 

 (1) ใช-ใช (Yes-Yes) เร่ิมตนดวยการชี้แนะใหผูฟงเห็นดวย แลวพัฒนารูปแบบการพูด    

       เพื่อใหผูฟงตอบรับวา “ใช” 

 (2) เสนอแนะตัวเลือกเชิงโครงสราง(Offer structured choice)ใหตัวเลือกเชิงโครงสราง

      ระหวาง A กับB เพื่อใหผูฟงเลือก 

                   (3) คนหาขอผูกพัน(Seek partial commitment) สรางขอผูกพันสําหรับการกระทํา

 บางอยางในสวนของผูรับสาร 

 (4)  ถามเพื่อไดสิ่งที่มากกวา หยุดน่ิงสําหรับสิ่งที่นอย (Ask for more/settle forless) 
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การสรางสารเพื่อโนมนาวใจ 

 อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537 : 205)  ในการโนมนาวใจผูสงสารจะตองพยายามอาง

เหตุผลสนับสนุน ซึ่งอาจจะสนับสุนนทั้ง 2 ดานของประเด็นเดียว หรือ เสนอสารเพียงดานเดียว 

ควรพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 

1. การเสนอสารสองดานเหมาะสําหรับผูฟงที่มีการศึกษาคอนขางสูง 

2. การเสนอสารสองดาน เหมาะสมสําหรับผูรับสารที่ไมไดสนับสนุนจุดยืนของ

ผูสงสารต้ังแตแรก 

3. การเสนอสารสองดานเหมาะสําหรับกรณี   ที่ผูรับสารอาจมีโอกาสไดรับสารที่

คานกับจุดยืนของผูสงสาร 

4. การเสนอสารดานเดียวจะเหมาะสม ถาผูไดรับสารเห็นดวยกับผูสงสารต้ังแต

ตนและมีขอแมวา ผูรับสารมีแนวโนมที่จะไมไดรับสารเน้ือความตรงขามใน

ภายหลัง 

5. ทัศนคติที่มีอยูเดิมและขอผูกพันที่มีอยูเดิมอาจจะทําใหการเสนอสารดานเดียว

หรือสองดานไมแตกตางกันเลย 

 

จุดจูงใจในสาร (Message Appeals) 

 ในการโนมนาวใจผูสงสารตองรูจักจุดจูงใจสาร จุดจูงใจสารอาจจะเปนดานชีววิทยา 

(ความตองการดานสรีระ) หรือเปนจุดจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู (Learned Motives)  แตการโนมนาว

ใจไดผลดียิ่งขึ้น ถามีจุดจูงใจที่ผูสามารถเชื่อมโยงไดกับกรอบอางอิงตัวเอง จุดจูงใจที่ใชกันทั่วไป 

ไดแก 

 1. จุดจูงใจโดยใชความกลัว(Fear Appeals) 

 2. จุดจูงใจโดยใชอารมณ(Emotional Appeals) 

  - การใชภาษาที่เจืออารมณ 

  - การเชื่อมโยงความคิดที่เราเสนอใหมกับความคิดเกา 

 3. จุดจูงใจโดยใชความโกรธ(Humorous Appeals) 

 4. จุดจูงโดยใชอารมณขัน(Rewards as Appeals) 

 5. จุดจูงโดยใชรางวัล (Rewards Appeals) 

 6. จุดจูงใจโดยใชแรงจูงใจ(Motivational Appeals) 

 โดยสรุปจุดจูงใจในสารเปนสวนหน่ึงของกลยุทธที่ใชในการโนมนาวใจ ซึ่งผนวกเขา

ไปกับการเตรียมสารหลังจากที่เลือกแลววาจะมีวิธีการจัดเรียบเรียงอยางไร ผูสงสารก็จะตองคิดถึง
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จุดจูงใจที่จะตองใช อาจจะใชความกลัว รางวัล หรือการเราอารมณแบบอ่ืน ความแตกตางสําคัญยิ่ง

ระหวางสารที่มุงใหขอมูลกับสารที่มุงโนมนาวใจ คือ  สารประเภทหลังจะเนนที่จุดจูงใจ ( อรวรรณ  

ปลันธนโอวาท, 2537 : 209-213 ) 

 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ มีสวนสําคัญในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ กลยุทธการ

ประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก ( โจหลุยส ) ” คร้ังน้ีอยางมาก 

โดยเฉพาะการวิเคราะหสารและรูปแบบในการประชาสัมพันธ เพื่อหาคําตอบของปญหานําวิจัย ขอ 

2 ลักษณะเน้ือหา และรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) เปนอยางไร อีกทั้งเร่ืองของการประชาสัมพันธหรือการวางกลยุทธการประชาสัมพันธ ก็

เกี่ยวของกับการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ 

 ภาพลักษณ (Image) หมายถึงความประทับใจ ที่บุคคลกลุมหน่ึงหรือหลายกลุม มีตอ

บุคคลหน่ึงหรือสิ่งหน่ึง ความประทับใจหรือภาพในความรูสึกน้ีไดมาจากการที่บุคคลรับรูขอมูล

ตาง ๆ ในเร่ืองหน่ึงตลอด และบุคคลไดสรุปรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งน้ันจากความรูและประสบการณที่

มีอยูของเขา 

 การที่บุคคลหลายคน ไดพบเห็นสิ่งหน่ึงหรือเหตุการณเดียวกัน แตบุคคลเหลาน้ีอาจมี

ภาพลักษณตอสิ่งน้ันหรือสถานการณน้ัน แตกตางกันได  ทั้งน้ีขึ้นกับความรู  ประสบการณ

สภาพแวดลอม อคติ และความเขาใจที่บุคคลมีตอสิ่งน้ัน การที่คนจะมีภาพลักษณตอสิ่งใด ไดน้ัน 

จะตองมีความรูเกี่ยวกับสิ่งน้ันกอน แตถาคนไมมีความรูเกี่ยวกับสิ่งใด ก็มักจะไมมีภาพลักษณตอสิ่ง

น้ัน 

 Frank Jefkins (อางถึงใน ฐิติรัตน จันทพิมพะ, 2547 : 21) มองวา ภาพลักษณน้ันเกิดขึ้น

จากความประทับใจ ซึ่งมาจากการไดมีความรูและความเขาใจในขอเท็จจริงน้ันๆ (…the impression 

gained according to knowledge and understanding of the facts)  

           สวนนักวิชาการของไทย  ดังเชน  พรทิพย  วรกิจโภคาทร  กลาววา  ภาพลักษณเปนสิ่ง

ที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่เห็นหนวยงานเปนภาพในลักษณะที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งหน่ึงสิ่งใด  หรือ

หลายสิ่งที่เกี่ยวพันกับหนวยงานน้ัน  ทั้งที่ประจักษและไมประจักษ 

           มานิต  รัตนสุวรรณ  (2527 : 20) ไดกลาวไววา  ภาพลักษณเปนความประทับใจในสิ่ง

ที่เรารูสึกตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดหรือคนใดคนหน่ึงหรือองคการใดองคการหน่ึง “ จะเรียกวาชื่อเสียงก็ได ” 

           จากการใหความหมายขางตนจะพบวา ภาพลักษณน้ันอาจเปนภาพที่เกิดขึ้นดวยความ

ประทับใจหรือการรับรู  หรือภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ  จากการมีความรูในอดีต ซึ่งผันแปรไปตามการ
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มุงมองของนักวิชาการทั้งหลาย  แตอยางไรก็ตามถาจะมองใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ประจวบ  

อินออด  ไดพรรณนาไววาภาพลักษณ คือ 

1. พลังแฝงที่จะนําไปสูพฤติกรรม 

2. เจตคติของบุคคลกลุมบุคคลที่มีตอสถาบันหรือเปาหมาย  ซึ่งอาจจะเปนกรณี หรือ  

   บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ก็ได 

3. ความคาดหมายของบุคคลตอบุคคล หรือสถาบันที่มีตอกรณีใดกรณีหน่ึง ซึ่งจะตอง  

   สอดคลองกับความเชื่อ  ความรูสึกของคนที่มีอยู 

4. สิ่งสะทอนความรูสึกนึกคิดของคนที่มีตอกรณีหรือบุคคล  หรือสถาบัน 

5. คุณคาเพิ่ม หรือความนิยมที่มีตอสถาบันบุคคล หรือกรณีเร่ืองราวใดๆ(psychological     

    valued) 

 Public Relations Society of America or PRSA (1970 : 12 อางถึงในวิรัช ลภิรัตนกุล 

2540 : 13) เปนสมาคมของนักประชาสัมพันธนานาชาติ ไดใหแนวคิดวาการประชาสัมพันธ คือ 

ภาระหนาที่ของฝายบริหารซึ่งตองอาศัยการวางแผนที่ดีมีการกระทําอยางตอเน่ือง เพื่อสรางสรรค

และรักษาความเขาใจอันดีจากกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ โดยองคกรใชวิธีการวัดประเมินถึง

ประชามติแลวนํามาใชเปนแนวทางในการพิจารณากําหนดเปนแผนงานและนโยบายขององคกร

เพื่อใหสอดคลองกับความคิดเห็นและ ความตองการของประชาชน พรอมทั้งใชการเผยแพรกระจาย

ขาวสูประชาชนเพื่อใหเกิดความรวมมือและบรรลุถึงผลประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย 

 สะอาด  ตัณศุภผล (2513 : 5 อางถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล 2540 : 18-19) กลาววา การ

ประชาสัมพันธ คือ วิธีการของสถาบันอันมีแผนการและกระทําตอเน่ืองกันไป ในอันที่จะสราง 

หรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชนเพื่อใหสถาบัน และ กลุมประชาชนที่เกี่ยวของมี

ความรูความเขาใจและใหการสนับสนุนรวมมือซึ่งกันและกัน อันเปนประโยชนใหสถาบันน้ัน

ดําเนินงานไปไดผลดีสมความมุงหมาย โดยมีประชามติเปนแนวบรรทัดฐานสําคัญ 

 วิรัช ลภิรัตนกุล (2540 : 21) ไดนิยามความหมายวา การประชาสัมพันธ คือ การ

เสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี (Good Relationship) ระหวางองคกรสถาบันกับกลุม

ประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อหวังผลในความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชนน่ันเอง 

 ประธาน รังสิมาภรณ ไดใหความหมายไววา การประชาสัมพันธ คือวิธีการของสถาบัน

ที่มีแผนการและการกระทําตอเน่ืองกันไปในการสรางหรือรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีกับกลุม

ประชาชนที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ และใหการสนับสนุนรวมมือซึ่งกันและกันเพื่อใหงาน

ของสถาบันดําเนินไปดวยดี โดยมีประชามติเปนบรรทัดฐาน 
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 การสรางภาพลักษณ (image-building) คือกิจกรรมสวนหน่ึงของการประชาสัมพันธที่

มุงเสริมสรางเกียรติคุณ และสิ่งที่ดีงามเพื่อปกปองและเพิ่มพูนชื่อเสียงใหแกองคกร หรือบุคคล

เพื่อใหสาธารณชนเกิดความเชื่อใจไววางใจ การสรางภาพลักษณจึงเปนการประชาสัมพันธทั้งใน

เชิงรุกและเชิงรับ คือทั้งในเชิงปองกันและเพิ่มพูน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2549 : 267) 

 การสรางภาพพจนตองอาศัยความรับผิดชอบตอปจจัยตาง ๆ  

 - Product ตองดี 

 - การปฏิบัติงานตองเดน มีความยุติธรรมและถูกตอง 

 - บริการของพนักงานตองเปนที่ประทับใจ 

 - องคกรมีบทบาทในการสงเสริมอุปถัมภศิลปะ/วัฒนธรรม 

 - สัมพันธภาพที่ดีของพนักงานภายในองคกร 

 - สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลภายนอก 

 - องคกรตองมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนที่ตนเองเขาไปเกี่ยวของ 

 - องคกรตองแสดงตนเปนผูรับผิดชอบตอสังคม 

 Daniel J Boorstin (1997 : 183-194) ไดวางเงื่อนไขและลักษณะการเกิดภาพลักษณไว  

6 ลักษณะ คือ  

 1. ภาพลักษณเปนสิ่งที่ถูกสรางหรือจําลองขึ้นไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (image is 

synthetic) แตเกิดจากการวางแผนที่ประกอบกันขึ้น เพื่อสนองตอบความตองการบางอยางกําหนด

ไวเชนวัตถุประสงคทางการประชาสัมพันธ ด้ังน้ันภาพลักษณจึงเกิดจาการประชาสัมพันธการ

กําหนดกระบวนการกลยุทธตางๆ เปนอยางดี 

 2. ภาพลํกษณเปนที่เชื่อถือได (image is believable) ในการสรางภาพลักษณสิ่งสําคัญสุด 

คือ ความนาเชื่อถือ กลาวคือแมภาพลักษณจะเปนภาพที่ถูกสรางขึ้นมาแตก็ตองอยูบนพื้นฐานของ

ความนาเชื่อถือในภาพที่สรางขึ้นมาน้ันได ภาพลักษณน้ันก็จะประสบความสําเร็จ 

 3. ภาพลักษณตองเปนสิ่งที่อยูน่ิง(image is passive) ไมใชปรับเปลี่ยนจนเกิดความ

สับสนภาพลักษณตองไมขัดแยงกับความเปยจริง เพราะผูรับสารสวนใหญยอมรับไดกับภาพลักษณ

ที่เสมอตนเสมอปลายเทาน้ัน 

 4. ภาพลักษณที่เปนสิ่งที่เห็นไดชัดเจน (image is vivid and concrete) น้ันคือภาพลักษณ

ควรมีความเดนชัดในการสนองตอบวัตถุประสงค และปรากฏใหผูรับสารในเชิงรูปธรรมไดซึ่งจะ

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหคลอนตายเจตจํานงของผูสงสารได 

 5. ภาพลักษณควรมีความเรียนงาย (image is simplified) เพื่อชวยใหงายตอการจดจําได

อยางรวดเร็วมีความแตกตาง แตสื่อความหมายไดครบถวยตรงตามความตองการ 
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 6. ภาพลักษณมีความหมายแงมุม(image is ambiguous) การสรางภาพลักษณควรอยู

ระหวางจินตการ ความคาดหวัง และความเปนจริง เพราะภาพลักษณควรมีความคลุมเครือเหลือให

ผูรับสารตีความ มิใชโจงแจงเกินไปจนลดความนาสนใจ 

 การสรางภาพลักษณที่ดีใหแกหนวยงาน  องคการ  สถาบัน นักประชาสัมพันธ และผูที่

ทํางานดานการประชาสมัพันธ  ควรยึดถือหลักดังตอไปน้ี 

  1. คนหา จุดดี จุดดอย คนหาจุดดีและจุดบกพรอง หรือ จุดออนแหง

ภาพลักษณของหนวยงานที่มีอยู   ซึ่งจะเปนการศึกษาวิเคราะหหาลูทาง และการวางแผนการ

ดําเนินงานในขั้นตอไป การคนหาน้ีอาจทําไดโดยการรวบรวมทัศนคติ ทาที และความรูสึกนึกคิด

ของกลุมประชาชนเปาหมาย  รวมถึงอาจใชการสํารวจวิจัยเขาประกอบดวย เพื่อใหไดขอมูลที่

ใกลเคียงกับความเปนจริง  

  2. วางแผน และกําหนดขอบเขตของภาพลักษณ  ที่องคการสถาบันตองการ

จะสรางใหเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน  เชน ถามตนเองดูวา สถาบันคือใคร? ทําอะไร? จุดยืนของ

สถาบันคืออะไร? อยูที่ไหน? และตองการใหประชาชนมีภาพลักษณ ตอหนวยงานองคการสถาบัน 

เปนไปในทางใด  หรือตองการใหมีความรูสึกนึกคิด ทาที ตอหนวยงาน สถาบันของเราอยางไรบาง 

เปนตน  หลังจากน้ันก็นํามาพิจารณาประกอบ การวางแผน  เพื่อดําเนินงานขั้นตอไป  

  3. คิดหัวขอ (THEMES) เพื่อใชในการสรางภาพลักษณแกประชาชน ซึ่ง

หัวขอเหลาน้ีก็คือ  เน้ือหา  ขาวสาร  ที่เราจะใชในการเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมประชาชน อาจ

ใชเปนคําขวัญ(SPOGAN) หรือขอความสั้นๆ ที่กินความและชวนใหจดจําไดงาย สิ่งสําคัญก็คือ 

หัวขอเหลาน้ีจะตองมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจ และอิทธิพลโนมนาวชักจูงประชาชน

ใหเกิดภาพลักษณตามที่เราตองการ 

  4. ใชเคร่ืองสื่อสารตางๆ เพื่อชวยใหการทํางานในการสรางภาพลักษณ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เขาถึงประชาชนเปาหมายไดอยางกวางขวาง ซึ่งอาจใชสื่อมวลชนตางๆ 

เขาชวย เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน รวมทั้งการใชการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ  

(PUBLIC RELATION  ADVERTISING) สิ่งพิมพตางๆ เชน จุลสาร โปสเตอร แผนพับ เปนตน    

 ภาพลักษณ (IMAGE) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดและเปลี่ยนแปลงไดเสมอ กลาวคือ อาจเปลี่ยน

จากภาพลักษณที่ดีเปนภาพลักษณที่ไมดี หรืออาจเปลี่ยนแปลงจากภาพลักษณที่ไมดีมาเปน

ภาพลักษณที่ดี  ฉะน้ันภาพลักษณจึงเปนสิ่งที่สรางขึ้นได  การประชาสัมพันธจะมีบทบาทอยางมาก

ในการเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ  นอกจากน้ีการประชาสัมพันธที่ดีมีประสิทธิภาพยัง

ชวยสงเสริม และรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร สถาบัน ใหดํารงยั่งยืนถาวรตอไป 
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 การสรางภาพลักษณที่ ดี ที่ถูกตองและเหมาะสม เปนอีกเร่ืองที่มีความสําคัญตอ

ความสําเร็จของการประชาสัมพันธอยางยิ่ง ซึ่งผูที่รับผิดชอบในดานการประชาสัมพันธหรือเปนผู

วางกลยุทธการประชาสัมพันธ จึงไมอาจมองขามเร่ืองของการสรางภาพลักษณได  เชนเดียวกันการ

ศึกษาวิจัยเร่ือง “ กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก          

(โจหลุยส) ” ก็ไมสามารถมองขามเร่ืองของการสรางภาพลักษณได  จึงนํา แนวคิดเกี่ยวกับการสราง

ภาพลักษณมาใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  

 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับผลของสื่อและการสื่อสาร 

 สําหรับ ผล หรือ ประสิทธิผลของสื่อน้ัน นักวิชาการทางการสื่อสารสวนใหญตางเห็น

พองตองกันวา สื่อมวลชนมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อประเภทอ่ืนๆในการเผยแพร หรือ สงขาวสาร

แกคนจํานวนมากเพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงอยางถูกตอง ขณะที่สื่อ

บุคคลจะมีประสิทธิผลมากกวาในการจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติในเร่ืองน้ันๆตามแนวทางที่มุงหวัง  

Katz และ Lazarsfeld (1955 : 27) เห็นพองตองกันวา การสื่อสารระหวางบุคคล มีผลตอ

การทําใหผูรับสารยอมรับ ที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และยอมรับที่จะใหความรวมมือในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ มากที่สุด  ฉะน้ันสื่อบุคคลจึงมีความสําคัญมากกวาสื่อมวลชนในขั้นจูงใจ สวน

สื่อมวลชนจะมีความสําคัญกวาในขั้นของการใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และอาจมีผลบางใน

การสรางทัศนคติในเร่ืองที่บุคคลยังไมเคยรับรูมากอน 

Rogers ( 1978 : 291)ไ ด ก ล า ว เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง สื่ อ ม ว ล ช น แ ล ะ 

สื่อบุคคลวา ผลจากการวิจัยตางๆ พบวา สื่อมวลชนสามารถเปลี่ยนการรับรู ซึ่งหมายถึงการเพิ่มพูน 

ความรู ความเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการสื่อสารระหวางบุคคลน้ัน มีประสิทธิผลมากกวา 

เมื่อวัตถุประสงคของผูสงสารอยูที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพราะขาวสารที่ถายทอดออกจาก 

สื่อมวลชนเพียงอยางเดียว  ไมสามารถกอให เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ฝงแนนหรือ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของเบทต้ิงเฮาส (Betting house, 1968 : 180-

185) ที่วา สื่อมวลชนเปนเพียงตัวเสริมความเชื่อ และทัศนคติที่มีอยูเดิมใหฝงแนนมากกวาจะ 

เปลี่ยนแปลงทัศนคติอยางสิ้นเชิง แตอาจเปลี่ยนแปลงการรับรูไดบางในขอบเขตจํากัดของ 

ประสบการณ ฉะน้ัน สื่อมวลชนจึงเปนแหลงความคิด และเปนผูวางแนวทางในการเปลี่ยนแปลง

เทาน้ัน กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางมนุษยน้ัน เปนผลจากการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลแบบ

เห็นหนาเห็นตากันทั้งสิ้น 

ปรมะ  สตะเวทิน (2527 : 59)ไดกลาววา  ประสิทธิผลของสื่อยอมมี อิทธิผลตอ

ประสิทธิผลของการสื่อสาร  เชนเดียวกับองคประกอบอ่ืนๆ การเลือกใชสื่อยอมสามารถที่จะเพิ่ม
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หรือลดประสิทธิผลของการสื่อสารได หากผูสงสารเลือกใชสื่อที่เหมาะสมกับสถานการณการ

สื่อสาร  (Communication Situation) ประสิทธิผลของการสื่อสารจะมีมาก 

นอกจากสื่อสองประเภทที่กลาวมา วิลเบอร ชแรมม (Wibur Schramm, 1973 : 125) 

กลาววา ยังมีสื่ออีกชนิดหน่ึงที่ผูสงสารใชในการถายทอดขาวสารขอมูลไปยังมวลชน บุคคล หรือ 

กลุมบุคคล สื่อดังกลาวน้ี ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหติดตอกับกลุมเปาหมายเฉพาะ เรียกวา สื่อเฉพาะกิจ 

(Specialized Media) ไดแก สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Media) และสื่อสิ่งพิมพ

ตางๆ (Printed Media) สวนสื่อเฉพาะกิจที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก แผนผับ ใบปลิว ปายโฆษณา 

วิดิทัศน อินเทอรเน็ต และโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ 

Adams (1971) ไดกลาวถึง ความสําคัญของสื่อเฉพาะกิจ ไวดังน้ี คือ สื่อเฉพาะกิจ จัดวา 

มีความสําคัญตอการเผยแพรนวัตกรรม และขาวสารขอมูล เพราะสื่อเฉพาะกิจ เปนสื่อที่จัดทําขึ้น

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง โดยเฉพาะการใชสื่อเฉพาะกิจ เปนการใชความรูและ

ขาวสารที่เปนเร่ืองราวเฉพาะอยาง โดยมีกลุมเปาหมาย (Target Audience) ที่กําหนดไวแนนอน 

จากทฤษฎีวา ดวยสื่อและประสิทธิผลของสื่อ เห็นไดชัดเจนวา สื่อเปนพาหะที่จะนํา

ขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย หากไมมีสื่อเปนตัวกลาง ก็จะไมเกิดการสื่อสาร นักวิชาการทางการ

สื่อสารสวนใหญเห็นวา สื่อมวลชนจะมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อบุคคลในการใหขาวสารแกคน

จํานวนมาก เพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง สวนสื่อบุคคลจะมีประสิทธิผล

ในการชักจูงใจ และสื่อเฉาะกิจ มีความสําคัญตอการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

อยางหน่ึงโดยเฉพาะ และทั้งหมดน้ีสามารถนํามาเปนแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลของ           

สื่อประชาสัมพันธ 

 

ผลของการสื่อสาร 

 การสื่อสาร (Communication) เปนกระบวนการถายทอดและแลกเปลี่ยนสัญลักษณซึ่ง

กันและกันโดยมีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 4 ประการ คือ ผูสงสาร ขาวสาร สื่อหรือชองทางที่ใช

ในการสื่อสาร และผูรับสาร โดยมีปฎิกริยาตอบสนองของผูรับสารเปนดัชนีแสดงใหทราบถึงผล

การสื่อสารในคร้ังน้ัน ๆ วาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการสื่อสารหรือไม อยางไร 

หากองคประกอบของกระบวนการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะมีมาก

ในทางตรงกันขามหากองคประกอบมีประสิทธิภาพตํ่า การสื่อสารก็จะมีประสิทธิผลนอย ใน

กระบวนการสื่อสารน้ัน องคประกอบแตละองคประกอบจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีผล

ตอการสื่อสารดวย (ปรมะ สตะเวทิน, 2526 : 49) 
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 สรุปไดวา ผลของการสื่อสาร (Communication Effects) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง

ทางพฤติกรรมของผูรับสารที่บังเกิดขึ้นภายหลังจากที่บุคคลตีความหมายของขาวสารที่ไดรับผาน

กระบวนการสื่อสารแลว โดยอาจบังเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได ทั้งน้ีมักจะปรากฏในรูป

ของการเปลี่ยนแปลงระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลน้ันๆน้ันเอง 

 ดวยเหตุน้ี ผลของการสื่อสารซึ่งหมายถึงการที่บุคคลไดกระทําในสิ่งที่แตกตางไปจาก

เดิม อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการไดรับขาวสารโดยทางตรงหรือทางออมน้ัน จะเกิดขึ้นระหวางที่

บุคคลมีการเปดรับสัญญาณการสื่อสารและการที่บุคคลแสดงการกระทําออกมา หรืออีกนัยหน่ึงคือ 

ขาวสารน้ันมีผลตอโครงสรางของภาพ และ คานิยมภายในของบุคคล ทําใหบังเกิดกระบวนการ

เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลแลวถายทอดออกมาเปนการกระทํา ซึ่งผลกระทบของการสื่อสารน้ันมี

ต้ังแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ดีสําหรับผลกระทบที่จะนํามาศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี

ไดแกเร่ืองการตอบสนองของบุคคล 

 การตอบสนองของบุคคลเปนกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะดําเนินไปใน

ทิศทางเดียวกันหรือตรงขามกับสิ่งเราก็ได  นอกจากน้ี ยังสงผลตอความรู ความเขาใจ ทัศนคติและ

พฤติกรรมของบุคคลน้ันๆ อีกดวย Danis McQuail (อางถึงใน สิริพร นอยกลาง, 2542 : 27-28) อัน

อาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา เปนผลกระทบของการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวย 

 1. The Attention Effect เปนผลกระทบตอผูรับสารในการแยกขาวสาร เน่ืองจากผูรับ

สารเลือกที่จะรับในสิ่งที่ตนมีความสนใจ โดยตัดสินใจจากประสบการณในอดีตที่ผานมา 

 2. The Main Effect  เปนผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของผูรับสาร 

 3. The Action Effect เปนผลกระทบที่ทําใหผูรับสารแสดงพฤติกรรมอยางเปดเผย  ซึ่ง

อาจเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Main Effect) หรืออ่ืนๆ ในขณะเดียวกันการที่ขาวสาร

สามารถกระตุนใหผูรับสารบังเกิดความสนใจ (Attention Effect) ไดน้ัน อาจจะมีผลทําใหผูรับสาร

บังเกิดการแสดงออกก็ได 

 นอกจากน้ี Berlo (1960 : 41) ยังกลาวถึงการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพยังขึ้นอยูกับการ

เลือกใชสื่อโดยจะพิจารณาจากสิ่งตางๆเหลาน้ีคือ 

 1. ความชอบในสื่อตางๆของผูรับสาร 

 2. สื่อที่มีผลกระทบตอผูรับสารมากที่สุด 

 3. สื่อที่ผูสงสารสามารถนํามาปรับใชไดตามประสงคมากที่สุด 

 4. สื่อทีมีความเหมาะสมกับเน้ือหาที่ตองการนําเสนอ 
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 แนวคิดเกี่ยวกับผลของสื่อและการสื่อสาร มีความสําคัญตอการศึกษาวิจัยเร่ือง “ กลยุทธ

การประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส ) ” อยางมาก

โดยเฉพาะการตอบปญหานําวิจัย ขอ 3 ที่ตองการศึกษาถึงผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความ

อยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

  

2.8  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 

 การวิเคราะหเน้ือหา เปนระเบียบวิธีวิจัยประเภทหน่ึงที่มุงพิจารณา “สาร” เปนหลัก ซึ่ง

ผลจากการวิเคราะหเน้ือหาสาร จะชวยใหสามารถวิเคราะหไปยังผูสงสาร และปฏิกิริยาตอบกลับ

ของผูรับสารไดดวย ระเบียบวิธีวิจัยประเภทน้ีพัฒนามาจากการวิเคราะหเน้ือหาหนังสือพิมพ 

โฆษณา วรรณคดี ฯลฯ เปนระเบียบวิธีวิจัยประเภทหน่ึงที่นิยมใชในการวิจัยการสื่อสาร เพราะมี

ลักษณะผสมผสานระหวางวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ

(Quantitative Research) 

 ทั้งน้ีไดมีผูใหนิยามความหมายของการวิเคราะหเน้ือหาไวดังน้ี( อางถึงใน รศนา 

ใครครวญ, 2545 : 33-34) 

 Berelson กลาววา การวิเคราะหเน้ือหาเปนวิธีที่มุงบรรยายและอธิบายเน้ือหาของ

สื่อสารมวลชนที่งาย ไมมีเงื่อนงํา ตรงไปตรงมา มีระบบ และใชหลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ 

 สรรครวี  คชาชีวะ (2525 : 6) ไดสรุปความหมายของการวิเคราะหเน้ือหาไวเชนกัน โดย

มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.   การวิเคราะหเน้ือหาเปนเทคนิคการวิจัยที่ศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร 

 2.  การวิเคราะหเน้ือหาตองมีการสรางเคร่ืองมือที่มีความเปนปรนัย (Objectivity) และ

ความเชื่อถือได(Reliability) คือ  สามารถนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลชุดเดียวกัน  แตตาง

สถานการณ และผูวิจัยแตกตางกัน แตไดผลสรุปออกมาเหมือนกัน 

 3.  การวิเคราะหเน้ือหาควรอธิบายความหมายได ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และ

เชิงคุณภาพ (Qualitative)อยางมีความเที่ยงตรงตามธรรมชาติของสาร (Validity) เน่ืองจากสารไมได

มีความหมายอยางเดียว คือ อาจมีทั้งความหมายนัยประหวัด (Connotations) และความหมายนัยตรง

(Denotations) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูสงสารและบุคลิกลักษณะของผูสงสาร 
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องคประกอบของการสื่อสารในการวิเคราะหเน้ือหา 

การวิเคราะหเน้ือหาอาจมีรูปแบบตางๆ กันตามองคประกอบของการสื่อสาร 4 ประการ ดังน้ี 

 1. ลักษณะของเน้ือหา (Characteristics of Content) การวิเคราะหเน้ือหาในแงน้ีแบงออก

ไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1.1 สาระ (Substance) ไดแก 

  - การศึกษาแนวโนมของเน้ือหา (Trends) 

  - การศึกษาพัฒนาการของความรู (Development of Scholarship) 

  - การเปรียบเทียบความแตกตางของเน้ือหาการสื่อสารในประเทศตางๆ 

    (International  Comparisons) 

  - การศึกษาเปรียบเทียบสื่อหรือระดับของการสื่อสาร (Media or Level  

    Comparisons) 

  - การตรวจสอบเน้ือหาของการสื่อสารกับวัตถุประสงค (Audit Content    

                                         Against Objectives) 

  - การสรางมาตรฐานการสื่อสาร (Communication Standards) 

  - การใชการวิเคราะหเน้ือหากับการวิจัย (Research Operations) 

 1.2 รูปแบบ (Form) ไดแก 

  - การเปดเผยเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda Techniques) 

  - การวัดความนาอานของสื่อ (Readability) 

  - การศึกษาลักษณะการเสนอสาระ (Stylistic Features) 

 2. ผูสงสาร (Producers of Content) การวิเคราะหเน้ือหาในแงมุมของผูสงสาร แบง

ออกเปน 

  - การศึกษาเจตนาและลักษณะอ่ืนๆของผูสงสาร (To identify intentions 

and other characteristics of the communicators) 

  - การวิ เคราะหสภาวะ เชิ ง จิต วิทยาของผูส งสาร (To determine the 

psychological states of persons) 

  - การวิเคราะหผูสงสารสอดแทรกการโฆษณาชวนเชื่อไวในเน้ือหาหรือไม 

(To detect the existence of propaganda) 

  - การรักษาขอมูล หรือขาวสารทางการทหารและการเมือง (To secure 

political and  military intelligence) 
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 3. ผูรับสาร (Audience of Content) การวิเคราะหเน้ือหาในแงมุมของผูรับสาร ไดแก 

การศึกษาเพื่อสะทอนทัศนคติ ความสนใจ และคานิยม ซึ่งเปน “กระสวนวัฒนธรรม” (Cultural 

Pattern) ของกลุมสังคม 

 4. ผลของเน้ือหา (Effect of Content) การวิเคราะหเน้ือหาในแงมุมของผลที่เกิดขึ้น แบง

ไดเปน 2 แบบ 

  - การศึกษาความสนใจของผูรับสาร (To reveal the focus of attention) 

  - การศึกษาปฏิกิริยาตอบรับทางทัศนคติ และ พฤติกรรมของผูรับสาร  

    ( To describe attitudinal and behavioral responses to communications) 

 

หนวยในการวิเคราะหเน้ือหา 

หนวยในการวิเคราะหเน้ือหา จะชวยใหการวิเคราะหเน้ือหาสามารถอธิบายได แบงออกเปน 

 ก. หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) ไดอธิบายถึงหนวยที่สําคัญ 5 หนวย ตามที่

Berelson กําหนดไว ไดแก 

 1. การใชคํา (Words) เปนหนวยที่เล็กที่สุดที่ใชในการวิเคราะห คํา อาจหมายถึงกลุมคํา

(Word- compound) บางคร้ังเรียกวาหนวยสัญลักษณ (Symbol) หรือใชคําวา ถอยคํา (Term) โดย

หนวยดังกลาวเปนรูปของชื่อบุคคล ชื่อสถานที ่คําศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวเร่ืองการวิจัยเปนตน 

 2. แนวคิดหลัก (Theme) เปนหนวยที่ใชในการวิเคราะหเน้ือหาที่ใหญกวาคํา แนวคิด

หลักน้ีอาจปรากฏอยูในประโยคหรือขอความ อาจอยูในประโยคเด่ียว (Simple sentence) หรือ

ประโยคสังกรประโยค (Sentence-compound) ที่แสดงแนวคิดหลักหน่ึงแนวคิดในหนวยการ

วิเคราะหการใชแนวคิดหลักน้ีนับวาเปนหนวยที่มีประโยชนสูงสุดในการวิเคราะหเน้ือหา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนประโยชนสําหรับการศึกษาผลกระทบของการสื่อสารมวลชนตอสาธารณมติ 

 3. คุณลักษณะ (Character) เปนการกําหนดหนวยโดยพิจารณาคุณลักษณะที่ปรากฏอยู

ในสาร เชน ในบทละคร เร่ืองราว การตัดสินใจพิจารณาลงรหัสของหนวยน้ีจําเปนตองพิจารณาทั้ง

เร่ือง จึงสามารถแยกแยะคุณสมบัติออกมาได เชน การแยกแยะคุณสมบัติดานการศึกษา สถานภาพ

ทางการเงิน ศาสนา เชื้อชาติ เปนตน 

 4. รายเร่ือง (Item) เปนหนวยที่ใชบอยที่สุดในการวิเคราะหเน้ือหา รายเร่ืองของสื่อที่

ตางกันจะตางกัน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร บทความ สุนทรพจน รายการวิทยุ รายการโทรทัศน 

จดหมาย เปนตน รายเร่ืองคือการจัดเร่ืองอยางกวางๆ โดยการวิเคราะหเร่ืองทั้งหมด และภายในเร่ือง

น้ันยังสามารถแบงแยกยอยออกไปไดอีก เชน ขาว สามารถจัดกลุมเน้ือหารายเร่ืองไดอีก เชน ขาว

ภายในประเทศ ขาวตางประเทศ ขาวเศรษฐกิจ เปนตน 
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 5. การวัดเน้ือที่และเวลา (Space and time) เปนการวิเคราะหที่ใชวัดลักษณะทาง

กายภาพของงานสื่อสาร ความกวางของคอลัมน จํานวนหนา ความยาวของบรรทัด อาจจะวัดเปน

นาท ีสําหรับรายการวิทยุ และการวัดเปนคอลัมนน้ิวสําหรับนิตยสารหรือหนังสือพิมพการวิเคราะห

เน้ือหาสามารถใชหนวยการวิเคราะหหลายๆ ประเภทรวมกันไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคของการศึกษาน้ันๆ 

 ข. หนวยในการระบุจํานวน (Unit Enumeration) 

 1. เน้ือที่ (Space) คือ การวัดเน้ือหาของสิ่งพิมพดวยจํานวน ไดแก คอลัมนน้ิว คอลัมน

เซนติเมตร B.S.U. (Basic Space Unit) หนา บรรทัด ยอหนา 

 2. การปรากฏ (Appearance) เปนการนับคุณสมบัติของเน้ือหาของสารที่ตองการ การ

นับ จะนับการปรากฏของเน้ือหาวาปรากฏหรือไมปรากฏ 

 3. ความถี่ (Frequency) เปนวิธีการที่ใชมากที่สุดในการวิเคราะหคุณลักษณะของเน้ือหา 

เชน การนับความถี่ในการใชคําหน่ึงๆ เปนตน 

 4. ความเขม (Intensity) เปนหนวยในการระบุจํานวนที่ใชในการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

คานิยมและทัศนคติที่ปรากฏในเน้ือหาของสาร แลวจัดทําเปนสเกล (Scale) เรียงลําดับขอความที่

แสดงความเขมในเร่ืองคานิยมและทัศนคติ ในเร่ืองที่มีแนวความคิดหลักเดียวกัน แตมีการใชคําและ

สวนประกอบของประโยคแตกตางกัน ซึ่งจะเปนตัวชี้ถึงความเขมที่แตกตางกัน (อางถึงใน งามจิตต 

คําเพราะ, 2542 : 45-47) 

 

วิธีการวิเคราะหเน้ือหา 

 ประภาวดี สืบสนธิ์ (อางถึงใน ทิพยวรรณ แสวงศรี, 2546 : 54) ไดสรุปขั้นตอนในการ

วิเคราะหเน้ือหาหลังจากที่ไดทําความเขาใจกับปญหาที่จะศึกษา และกําหนดสมมุติฐานไวดังน้ีคือ 

 1. ศึกษางานที่ตองการวิเคราะหในขั้นตอน กําหนดหรือสรางกลุมเพื่อการวิเคราะหและ

หาดรรชนี (Indicators) ที่เหมาะสมสําหรับแตละกลุมการวิเคราะหและเหมาะสมกับเน้ือหา 

 2. กําหนดกลุมที่จะใชเปนแนวทางในการวิเคราะห เชน ถาตองการศึกษารูปแบบของ

การนําเสนอเน้ือหาจะวิเคราะหไดตามกลุมตอไปน้ี คือ รูปแบบ และ ประเภทของงานสื่อสาร 

รูปแบบของขอความ และกลุมที่เกี่ยวกับอารมณ 

 3. กําหนดดรรชนีสําหรับแตละกลุมจากกลุมกวาง ๆ ที่จะวิเคราะห ผูวิจัยจะหาดรรชนี

เปนเคร่ืองชี้วาจะวิเคราะหอะไร โดยผูวิจัยตองใหคําจํากัดความดรรชนีที่กําหนดขึ้น ในการกําหนด

กลุมและกําหนดดรรชนีขั้นตอนอาจจะสลับกันได บางคร้ังผูวิจัยอาจจะสรางดรรชนีกอนและ 

หลังจากน้ัน จึงนําไปสรางกลุมการวิเคราะห 
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 4. กําหนดหนวยที่จะใชในการวิเคราะห หนวยของการวิเคราะหไดแก คํา ประโยค ตัว

ละคร รายการ การวัดเน้ือที่-เวลา 

 5. วิเคราะหเน้ือหา โดยการเปรียบเทียบหนวยของการวิเคราะหใหตรงกับ ดรรชนี และ 

กลุมเน้ือหาที่กําหนดไว 

 โกวิท ประวาลพฤกษ ไดเสนอขั้นตอนในการวิเคราะหเน้ือหาสรุปไดดังน้ี 

 1. กําหนดเอกสารที่จะทําการวิเคราะห เชน เลมใด เร่ืองใด 

 2. กําหนดจุดมุงหมายในการวิเคราะห 

 3. กําหนดใจความสําคัญที่เปนบรรทัดฐานหรือเกณฑในการวิเคราะห 

 4. ทดลองใชเกณฑที่จัดทําขึ้นในขอ 3 แลวตรวจสอบหาความเชื่อมั่น 

 5. ดําเนินการวิเคราะหตามเกณฑ โดยใชเคร่ืองมือในการวิเคราะห โดยการแจงนับซึ่ง

อาจทําทั้งเลมหรือเลือกสุมก็ได 

 6. เมื่อวิเคราะหไดแลวก็ดําเนินการใชสถิติวิเคราะห แลวดําเนินการเขียนรายงานตอไป 

 

ประโยชนของการวิเคราะหเน้ือหา 

 การวิเคราะหเน้ือหามีประโยชนในการศึกษาแนวโนมของเน้ือหาไมวาจะเปนสาขาวิชา

ใดก็ตาม สามารถอธิบายถึงพัฒนาการของสาขาวิชาตางๆ สะทอนใหเห็นขอบเขตและลักษณะของ

เน้ือหาในแตละชวงเวลา และสามารถชวยในการปรับปรุงเน้ือหาใหตรงกับวัตถุประสงคที่กําหนด

ไว 

 อยางไรก็ตาม การวิจัยดวยการวิเคราะหเน้ือหาน้ัน มีขอที่แตกตางจากการวิจัยประเภท

อ่ืนอยูหลายประการ ไดแก 

 1. การวิเคราะหเน้ือหา เปนเทคนิคการวิจัยอยางหน่ึงที่ชวยกอใหเกิดสภาวะที่ผูไดรับ

การวิจัยไมรูตัว(Unobtrusive) ทําใหเกิดความเปนธรรมชาติของขอมูลที่ไดรับอันเปนผลมาจากการ

วิเคราะหเน้ือหาที่ศึกษาจากสาร (Message) 

 2. การวิเคราะหเน้ือหา สามารถนํามาใชไดกับขอมูลที่ไมมีโครงสรางชัดเจนเมื่อ

เปรียบเทียบกับเทคนิคการวิจัยแบบอ่ืน เชน การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ ซึ่งลักษณะเชนน้ี

เปนการวางแผนคําตอบใหกับผูตอบ ในขณะที่การวิเคราะหเน้ือหาน้ันผูวิจัยตองสนใจขอมูลทุก

อยางที่สงมาจากผูสงสาร ซึ่งอาจประกอบดวยภาษา เหตุผล จะไมมีลักษณะของขอมูลที่ถูกกําหนด

โครงสรางขอมูลมากอนแลว 

 3. การวิเคราะหเน้ือหา เปนวิธีการที่เกี่ยวของกับการกําหนดความหมายของขอมูล 

ตลอดจนกระบวนการที่ทําใหขอมูลอยูในรูปของสัญลักษณ ซึ่งการวิจัยดวยเทคนิคอ่ืนๆ ไมสนใจ
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ในเร่ืองของการใชภาษา การใชถอยคําในการตอบ และไมมีการนําเอาคําตอบดังกลาวมาทําใหอยูใน

รูปของสัญลักษณ 

 4. การวิเคราะหเน้ือหา สามารถใชไดกับขอมูลที่มีความกวางมาก ขณะที่การวิจัยแบบ

อ่ืนจะทําการศึกษาไดในวงแคบ เชน ศึกษาเฉพาะกรณี แตเปนการศึกษาแบบลึก 

 

เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหเน้ือหา 

การวิเคราะหเน้ือหาที่ดี จะตองประกอบดวยคุณลักษณะดังน้ี 

 1. สอดคลองกับจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคของการวิจัย 

 2. การจําแนกประเภทตองมีความครอบคลุมของเน้ือหา น่ันคือสามารถรองรับคําและ

ขอมูลที่ถูกแจงนับไดเปนอยางดี 

 3. การจําแนกประเภทตองมีความเดนชัดในตัวเอง ไมเกิดปญหาที่วาสามารถจําแนกเขา

ไดหลายประเภทพรอมกัน 

 4. ใชหลักการหรือเกณฑการจัดประเภทตางๆ เปนหลักการเดียวกันโดยตลอด ไมใช

หลักเกณฑหลายๆ ดาน ในการจัดประเภทขอมูล 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา        

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใหสมบูรณครบถวน คงขาดเร่ืองของการวิเคราะหเน้ือหาของสารที่สงออก

ไป หรือ ประชาสัมพันธไมได  อีกทั้งปญหานําวิจัยขอ 2 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีก็ตองการทราบถึง

ลักษณะเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก      

(โจหลุยส) ดวย แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จึงถูกนํามาใชในการศึกษา

วิจัยคร้ังน้ี  

 

2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ปรากฏวา ยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับการนํา

หลักการประชาสัมพันธมาใชกับการดําเนินงานของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)หรือแมแต

งานที่เกี่ยวกับการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมแขนงอ่ืนๆของไทยโดยตรง ผูวิจัยจึงรวบรวม

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) การประชาสัมพันธและประชาสัมพันธ

ในภาวะวิกฤต ที่พอจะนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได โดยจําแนกงานวิจัย

ตางๆ ที่เกี่ยวของเปน 2 สวน ดังน้ี 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธและประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 

  บวรนันท  ต้ังกมลสุข (2547) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสราง

เอกลักษณของนิตยสาร a day  พบวา ในระยะแรก นิตยสาร a day ยังไมมีการวางกลยุทธในการ

ประชาสัมพันธที่ชัดเจน อาศัยเพียงสื่อมวลชน สื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ  ตอมาภายหลังจึง

เร่ิมวางกลยุทธในการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณมากขึ้น โดยผานกิจกรรมตางๆ สวนสื่อที่

ใชในการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณนิตยสาร a day  ใชทั้ง สื่อบุคคล สื่ออินเทอรเน็ต       

สื่อเฉพาะกิจ  สื่อมวลชน 

  รพีพล ยูวะนิยม (2536) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประชาสัมพันธของการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย วิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1.นโยบายและการวางแผนงานประชาสัมพันธ

ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2.โครงการและบทบาทหนาที่ดานการประชาสัมพันธของการ

ทองเที่ยวแหงประเทศ ไทย  3.อุปสรรคและปญหาในการประชาสัมพันธของการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย ผลการวิจัย  1.นโยบายและการวางแผนงานประชาสัมพันธของกองประชาสัมพันธ

สํานักงานในประเทศ 22 แหง และสํานักงานตางประเทศ 17 แหง มีลักษณะที่คลายคลึงกัน 2. ดาน

โครงสรางและบทบาทหนาที่ดานการประชาสัมพันธของการทองเที่ยวแหง ประเทศไทย กอง

ประชาสัมพันธสํานักงานใหญมีการแบงสวนงานอยางชัดเจน และแบงหนาที่รับผิดชอบตามความ

ชํานาญของบุคคลกร แตสํานักงานในประเทศและสํานักงานตางประเทศสวนใหญไมมีการแบง

สวนงานเน่ืองจากไมมีฝายประชาสัมพันธโดยตรงจึงอาศัยการทํางานรวมกัน 

  ชมพูนุท นุตาคม (2535) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประชาสัมพันธของกรมการฝกหัดครู 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  

 1. โครงสรางและบทบาทหนาที่งานประชาสัมพันธของกรมการฝกหัดครู 

 2.  ความรูและทัศนคติของผูบริหารกรมการฝกหัดครูเกี่ยวกับประชาสัมพันธ  

 3. ทัศนคติของสื่อมวลชนตอการประชาสัมพันธของกรมการฝกหัดครู  

 4. ภูมิหลังของผูบริหารกรมการฝกหัดครูกับการบริหารงานประชาสัมพันธ ประชากร

ของการศึกษา คือ ผูบริหารกรมการฝกหัดครู จํานวน 113 คน และสื่อมวลชนผลการวิจัย หนวยงาน

ประชาสัมพันธของกรมการฝกหัดครู ซึ่งประกอบดวยฝายประชาสัมพันธสํานักงานเลขานุการกรม 

1 แหง และฝายประชาสัมพันธในวิทยาลัยครู 36 แหง สวนใหญมีการกําหนดโครงสรางและบทบาท

หนาที่งานประชาสัมพันธในลักษณะที่ คลายคลึงกัน 
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            โชคชัย   เอ่ียมฤทธิ์ไกร (2544) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธการประชาสัมพันธทาง

การตลาดบนอินเตอรเน็ต เพื่อการจัดการแสดง พบวา  

 1. เว็บไซด ที่มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานจัดการแสดงจํานวน 6 เว็บไซดน้ัน จะมี

การจัดหมวดหมูในดานบันเทิงและการแสดงเปนสวนสําคัญ เพื่อรองรับธุรกิจที่ดําเนินอยูและจัดทํา

เว็บไซดเปนธุรกิจหลัก โดยมีการนําเสนอในรูปแบบ ขอความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการ

สนทนาบนอินเตอรเน็ต 

 2. มีการทําธุรกรรมแบบครบวงจร คือ มีรายละเอียดของงานแสดงครบถวนและ

สามารถจองหรือซื้อบัตรชมการแสดงไดดวย 

3. การรับรูขาวสารประชาสัมพันธงานแสดงบนอินเตอรเน็ตยังอยูในระดับตํ่ายังไม

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเทาสื่อโทรทัศน 

            เต็มเดือน สายะตานันท (2548) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองกลยุทยการประชาสัมพันธขององคกร

ไมมุงแสวงหากําไร:กรณีศึกษาอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทรทราบรมราชชนนี โดย

มุงศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธ และประเภทของสื่อที่นํามาใชในการประชาสัมพันธ พบวา    

กลยุทธการประชาสัมพันธใชวิธีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน ทั้งฝกอบรม กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมการบันเทิงเปนหลัก สวนประเภทของสื่อที่ใชในการเผยแพรไดใชสื่อหลายๆ

ประเภทผสมผสานกันทั้ง สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจ สื่ออินเตอรเน็ต สื่อกิจกรรม  

เสียงตามสาย  รถกระจายเสียง โดยมีกลุมเปาหมาย 2 กลุมใหญ ไดแก ผูที่อาศัยในบริเวณใกลเคียง 

และเปาหมายวงกวางคือประชาชนทั่วไป 

 สุทิษา ประทุมกุล (2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทย

รักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ผลการวิจัยพบวา พรรคไทยรักไทยไดใชกลยุทธการ

ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตการเมืองป 2549 ทั้ง 4 ชวงวิกฤตมี3 กลยุทธ คือ 1.กลยุทธใชสื่อ

ประชาสัมพันธ ประกอบไปดวยสื่ออิเล็กโทรนิกส สื่อหนังสือพิมพ สื่อเฉพาะกิจและสื่อบุคคล      

2.กลยุทธการชี้แจงตอบโตดวยขอเท็จจริงผานการแถลงขาวกับสื่อมวลชนและ 3.กลยุทธการสราง

ภาพลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณการเมืองในแตละชวงวิกฤต กลาวคือ ชวงแรกที่มีการ

ชุมนุมของกลุมพันธมิตรฯกําหนดใหภาพลักษณของ พ.ต.ท.ทักษิณ เปนนายกรัฐมนตรีที่ทําหนาที่

บริหารบานเมืองมากกวาบริหารการเมือง วิกฤตชวงที่ 2 ชวงที่ฝายคานไมลงสมัครรับเลือกต้ัง 

กําหนดภาพลักษณของพรรคไทยรักไทยใหเปนพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในกฎกติกาประชาธิปไตย 

และวิกฤตชวงที่ 3 ชวงการจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป กําหนดภาพลักษณของพรรคให

เปนพรรคการเมืองที่เนนสรางความสมานฉันท อยางไรก็ตามผูกําหนดกลยุทธการระชาสัมพันธ

ของพรรคไทยรักไทยยอมรับวาประเด็นการซื้อขายหุนชินคอรปเปนจุดพลิกผันทางการเมืองของ
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พรรคไทยรักไทยและพ.ต.ททักษิณ วิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในป 2549 เดินไปสูทางตันทางการเมือง 

ยากที่การประชาสัมพันธจะสามารถชวยคลี่คลาย 

 สุปรีย ธรรมสโรช (2554) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประชาสัมพันธองคการในภาวะวิกฤต 

กรณีศึกษา : เหตุการณเคร่ืองบินโดยสารตกที่จังหวัดภูเก็ตของบริษัทเดินอากาศไทย (บริษัทการบิน

ไทย จํากัด มหาชน) และเคร่ืองบินโดยสารตกที่จังหวัดสุราษฎรธานี สารนิพนธฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพื่อ

การศึกษาการดําเนินงานดานประชาสัมพันธของ องคการในภาวะวิกฤตจากการศึกษาทําใหไดรับ

ความรูเกี่ยวกับการทําประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตในดานการศึกษาหาขอมูล การวางแผน

วิธีดําเนินการเขาถึงกลุมเปาหมายของสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต เพื่อนําผลไป

ปรับปรุงการวางแผนปฏิบัติการ 

 ชลลดา ปณณราช  (2540) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทของการประชาสัมพันธใน

วิกฤตการณขององคกรธุรกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิสัยทัศนของผูบริหารงานประชาสัมพันธใน

องคกรธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต บทบาทของผูบริหารงานประชาสัมพันธในองคกร

ธุรกิจ และการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตขององคกรธุรกิจ ตลอดจนแผนการ

สื่อสารดานการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตขององคกรธุรกิจ ผลการวิจัยพบวาหนวยงานธุรกิจ

สวนใหญตองเผชิญกับวิกฤตการณที่ เกิดจากการกระทําของบุคคลโดยเจตนามากที่สุด ใน

ขณะเดียวกันหนวยงานธุรกิจสวนใหญมีการกําหนดนโยบายดานการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 

และมีการจัดทําแผนกการสื่อสารดานการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 ธัญญพัทธ ธรรมประเสิรฐ (2554) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การสืบทอดการแสดงหุนละครเล็ก 

กรณีศึกษา นาฏยศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส) พบวา 

 1. การสืบทอดการสรางหุนละครเล็ก คณะนาฏยศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส) เร่ิมจาก

ครูแกร ศัพทวนิช ไมไดถายทอดโดยตรงใหครูสาคร ยังเขียวสด แตครูสาครใชวิธีสังเกตและทดลอง

สรางขึ้น จากน้ันตอมา ครูสาครจึงไดถายทอดใหกับทายาท คือ นายสุรินทร ยังเขียวสด เปนรุน

ตอไป 

 2. การสืบทอดการแสดงหุนละครเล็ก ของคณะนาฏยศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ต้ังแตสมัย ครูแกร จะถายทอดฝกสอนใหเฉพาะลูกหลาน หรือลูกศิษยที่อยูรวมคณะละครเทาน้ัน 

แตในระยะหลังมีการถายทอดใหบุคคลภายนอกที่สนใจและต้ังใจฝกหัด แตตองมีพื้นฐานทางการ

แสดงโขน และ นาฏศิลป 
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 ธิดารัตน  ไชยเสนา (2548) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองสุนทรียรูปในการสื่อสารการแสดง       

หุนละครเล็ก  ผลการวิจัยพบวา    

 1. สุนทรียรูปของการแสดงหุนละครเล็ก เกิดจากการผสมผสานศิลปะใน 4 แขนง   

ไดแก นาฎศิลป  สังคีตศิลป-ดุริยางคศิลป ประณีตศิลป-หัตถศิลป  และทัศนศิลป  โดยผาน

องคประกอบ 7 องคประกอบ คือ ตัวหุนละครเล็ก ผูเชิด บทละคร ฉาก แสง-เสียง ดนตรีและผูพากย  

        2. การแสดงหุนละครเล็กเปนการแสดงหุนแบบโบราณ  ที่ถือกําเนิดมาหลายรอยป จาก

ภูมิปญญาชาวบานเปนมหรสพเกาแก โดยมีแบบแผนการแสดงมาจากการแสดงโขน-ละคร 

       3. ศิลปนผูสรางสรรคการแสดงหุนละครเล็ก มีวิธีการสรางสารในการสงความหมาย

ของหุนละครเล็ก โดยทําความเขาใจองคประกอบตางๆ 

      4. ผูชมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  มีความเขาใจ และเกิดสุนทรียะขณะชมการแสดง

และรับรูตามวัตถุประสงคของการแสดง 

              เมตตา     ทิพยอุทัย  (2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูเขาชมการแสดง  

นาฎศาลาหุนละครเล็ก สวนลุมไนทบาซาร พบวา  

 1. อาชีพของผูชมที่ตางกัน  มีผลตอความพึงพอใจตางกัน   โดยผูประกอบกิจการ

สวนตัวอาชีพอิสระ นักเรียนนักศึกษา  มีความพึงพอใจตอการแสดงมากกวาผูที่ทํางานบริษัทเอกชน   

 2. ผูชมที่พึงพอใจ เห็นวา เน้ือหาที่ใชในการแสดงเขาใจงาย เพราะสวนใหญจะเปนเร่ือง

ที่ผูชมมีความรูมากอนแลว 

 3. ผูชมสวนใหญประทับใจตัวหุนมากที่สุด รวมทั้งความสามารถของนักแสดง และ             

องคประกอบของฉาก 

 4. ผูชมกวารอยละ 76 ชมการแสดงหุนละครเล็กเปนคร้ังแรก โดยรูจักหุนละครเล็กจาก

สื่อโทรทัศนมากที่สุด 

 ยุวพร ธนาธิคุณวนิช (2544) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง โจหลุยส : บทบาทการอนุรักษ

ศิลปะหุนละครเล็ก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงประวัติความเปนมา และ บทบาทในการอนุรักษ  

หุนละครเล็ก รวมถึงอุปสรรคในการอนุรักษหุนละครเล็ก โดยผานกระบวนการถายทอดและเรียนรู 

ประกอบการขัดเกลาทางความคิดและพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งทางการแสดงหุน การสรางและการ

พัฒนากลไกของหุน เพื่อสะทอนบทบาทเจาหนาที่และความสัมพันธของหุนละครเล็กที่มีตอ

สมาชิกในสังคมไทย พบวา คณะสาครนาฏศิลปเปนกลุมคนที่ประกอบไปดวยสมาชิกในตระกูลยัง

เขียวสดเปนสวนใหญ ซึ่งทั้งหมดสัมพันธกันดวยระบบเครือญาติเชนเดียวกันกับครอบครัวไทย

ทั่วไป หากแตคณะสาครนาฏศิลป ไดนําระบบเครือญาติน้ีมาใชเปนพื้นฐานสําคัญในการบริหาร 

และ เปนแนวทางในการทํางานของคณะที่ยึดถือมาต้ังแตในอดีต ดวยระบบดังกลาวมีผลสะทอน
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มายังบทบาทในการอนุรักษศิลปะการแสดงหุนละครเล็ก โดยมีนายสาคร ยังเขียวสด หรือ        

ครูโจหลุยส ผูที่ถือวาเปนเสาหลักสําคัญของศิลปะแขนงน้ี  โดยใชวิธีการถายทอดความรูที่ไดรับ

การถายทอดมาในอดีต มาถายทอดสูรุนลูกหลานของตนตอไป ทั้งการฝกหัดการแสดงโขนละคร 

และการทําหัวโขน อันเปนอาชีพหลักของครอบครัว รวมทั้งถายทอดหลักชักเชิดและรูปแบบการ

แสดงหุนละครเล็กที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ตลอดจนใชความรูในการสรางสรรคงานศิลปะประเภท

หัวโขนมาเปนหลักสําคัญในการสรางหุนละครเล็ก ทั้งเสื้อผา เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับในรูป

แบบเดิมตลอดมาจนจวบปจจุบัน 

ภาวิดา ฉวีวงศ (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาความตองการจําเปนของผูชม

การแสดงหุนละครเล็กของโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  การวิจัยคร้ังน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูชมการแสดงหุนละครเล็กของโรงละคร

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ตามสภาพการดําเนินการในปจจุบัน สภาพดําเนินการที่คาดหวัง

และจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบวา ผูชม

ละครมีความคิดเห็นตอการแสดงหุนละครเล็กตามสภาพปจจุบันอยูในระดับมาก ดานที่ผูชมละคร

ชื่นชอบมากที่สุด คือ ดานเน้ือหาและคุณคาของวรรณกรรมบทละคร อันดับสอง คือ ดานรูปแบบ

การจัดการแสดง อันดับสาม คือ ดานทําเลที่ต้ัง สวนอันดับสุดทาย คือ เวทีและฉาก 
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บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง  “ กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา     
หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยมีรายละเอียดการวิจัย

ดังน้ี 

 

3.1 แนวทางการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีมาจากเน้ือหาเอกสารสื่อประชาสัมพันธของ        

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)และสื่อตางๆที่เกี่ยวของกับ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

เพื่อศึกษาวิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา          

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก( In - depth  Interview ) กับผูบริหาร

ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ที่เปนผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ ตลอดจน

เจาหนาที่ประชาสัมพันธและหัวหนาสวนตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบขอมูลที่สําคัญ พรอมทั้ง

สัมภาษณกลุมผูรับสาร ซึ่งเปนผูไปชมการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก(โจหลุยส) ประกอบ

กับขอมูลเอกสารเกี่ยวกับจํานวนผูชมเพื่อศึกษาผลการใชสื่อประชาสัมพันธ รวมถึงสัมภาษณ

สื่อมวลชนที่ทําขาวเผยแพรให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ในการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยใดที่

ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบ

ความสําเร็จอีกดวย เพื่อใหงานวิจัยคร้ังน้ีมีความสมบูรณรอบดานมากที่สุด 

 ทั้งน้ีเพื่อใหเห็นถึงแนวทางของกรอบการดําเนินงานวิจัย และ ความสัมพันธที่

สอดคลองกันของวัตถุประสงคในการศึกษากับแนวคิด ทฤษฏี และวิธีการดําเนินการอยางชัดเจน 

จึงไดนําเสนอตารางโครงสรางความสัมพันธ ตารางที่ 3.1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.1  โครงสรางความสัมพันธของวัตถุประสงคกับทฤษฎี แนวคิด และวิธีดําเนินการ            

 

วัตถุประสงค สัมพันธกับแนวคิดและทฤษฎี วิธีการ 
1.เพื่อศึกษากลยุทธ   

  การประชาสัมพันธ 

  เพื่อความอยูรอด  

  ของ นาฏยศาลา  

  หุนละครเล็ก  

  ( โจหลุยส ) 

 

 

 

 

 

 

2. เพื่อวิเคราะห   

  เน้ือหาและรูปแบบ  

  การประชาสัมพันธ  

  เพื่อความอยูรอด  

  ของ นาฏยศาลา 

  หุนละครเล็ก  

  (โจหลุยส)  

 

 

 

 
   
 

 

- ทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 

- ทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 

  ในภาวะวิกฤต   

 - แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการใชสื่อ   

   ประชาสัมพันธ 

 - แนวคิดและคุณลักษณะเกี่ยวกับ  

   สื่อพื้นบานและสื่อประเพณี 

 - ทฤษฏีการสื่อสารเพื่อการโนม 

   นาวใจและจูงใจ 

 - แนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพ- 

   ลักษณ 

 

- แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห  

   เน้ือหา  

 - แนวคิดและคุณลักษณะเกี่ยวกับ  

   สื่อพื้นบานและสื่อประเพณี 

 - ทฤษฏีการสื่อสารเพื่อการโนม 

   นาวใจและจูงใจ 

- แนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพ- 

   ลักษณ 

  

 

  
 

-สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)    
 ผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ   
 ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  
 (โจหลุยส) เจาหนาที่ดานการประชา- 

 สัมพันธ  และ หัวหนาสวนตางๆ ที่  
  เกี่ยวของ 
- เอกสารสิ่งพิมพและสื่อประชา- 
  สัมพันธตางๆ 

- เอกสารภายในของนาฏยศาลา  
   หุนละครเล็ก (โจหลุยส)    
    
  

-สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)    
  ผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ   
  ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  
 (โจหลุยส ) เจาหนาที่ดานการประชา- 
  สัมพันธ และ  หัวหนาสวนตางๆ ที่  
  เกี่ยวของ 
- เอกสารสิ่งพิมพและสื่อประชา- 
  สัมพันธตางๆ ทั้ง สื่อมวลชน  
  สื่อเฉพาะกิจ สื่ออิเล็กทรอนิกส  
- เอกสารภายในของ นาฏยศาลา  
  หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  
- การสังเกต             
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ตารางที่ 3.1 โครงสรางความสัมพันธของวัตถุประสงคกับทฤษฎี แนวคิด และวิธีดําเนินการ ( ตอ )         

วัตถุประสงค สัมพันธกับแนวคิดและทฤษฎี วิธีการ 

3. เพื่อศึกษาผลจาก  

   การใชสื่อประชา- 

   สัมพันธเพื่อความ   

   อยูรอดของนาฏย-  

   ศาลาหุนละครเล็ก   

   (โจหลุยส) 

 

 

 

 

 

 

4. เพื่อศึกษาปจจัยที่  

    ทําใหกลยุทธการ  

    ประชาสัมพันธ  

    เพื่อความอยูรอด   

    ของนาฏยศาลา 

    หุนละคร เล็ก  

    (โจหลุยส )   

    ประสบผลสําเร็จ 

- แนวคิดเกี่ยวกับผลของสื่อและ 
  การสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  

- ทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ    

  ในภาวะวิกฤต   

 - แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการใชสื่อ    

   ประชาสัมพันธ 

 - แนวคิดและคุณลักษณะเกี่ยวกับ  

   สื่อพื้นบานและสื่อประเพณี 

 - ทฤษฏีการสื่อสารเพื่อการโนม 

    นาวใจ 

 - แนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพ -   

   ลักษณ 

 

-สัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview)    

 ผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ  
  ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  
 (โจหลุยส)เจาหนาที่ดานการประชา- 

  สัมพันธ และหัวหนาสวนตางๆที่  
  เกี่ยวของ 
- สัมภาษณเชิงลึกผูรับสาร(ผูชม) 

- เอกสารสิ่งพิมพและสื่อประชา 

  สัมพันธตางๆ 
- เอกสารภายในของนาฏยศาลา ฯ 
- เอกสารเกี่ยวกับจํานวนผูชม 
 

 -สัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview)   

   ผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ  

   ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

  (โจหลุยส) เจาหนาที่ดานการประชา- 

   สัมพันธ และหัวหนาสวนตางๆ ที่  

   เกี่ยวของ 

 - สัมภาษณเชิงลึกผูรับสาร(ผูชม)   

 - สัมภาษณเชิงลึกสื่อมวลชนที่ทําขาว   

   ใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

   (โจหลุยส) 

- เอกสารสิ่งพิมพและสื่อประชา 

  สัมพันธตางๆ 

- เอกสารภายในของ นาฏยศาลา  

  หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 
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 นอกจากน้ีผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย เพื่อที่จะไดเห็นกรอบการศึกษา

ในการวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

แบงออกเปน 5 ชวง ไดแก 

 ชวงที่ 1    ชวงกอต้ังคณะหุนละครเล็ก ( พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2542 ) 

 ชวงที่ 2    ชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบทั้งหมด   

      ( พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 ) 

ชวงที่ 3    ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว  

                (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 ) 

ชวงที่ 4          ชวงยกระดับกาวสูสากลและเวทีประกวดระดับโลก  

     ( พ.ศ. 2549  -  พ.ศ. 2551 ) 

ชวงที่ 5     ชวงตอกย้ําความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก ( พ.ศ. 2551  )  

ชวงที่ 6          ชวงวิกฤตจากการชุมนุมทางการเมือง ( ปลาย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ) 

ชวงที่ 7          ชวงนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

                     และหลังปดโรงละครฯ ( พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน ) 

 

 เพื่อใหสามารถหาคําตอบในการศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา     
หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ใชในแตละชวงวา ใชกลยุทธอะไรบาง และแตกตางกันอยางไรในแตละ

ชวง ผูวิจัยจึงแบงกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ออกเปน 3 

ดาน คือ กลยุทธการสรางภาพลักษณ  กลยุทธการเผยแพรขาวสาร และ กลยุทธโนมนาวใจและจูงใจ  

นอกจากน้ียังวิเคราะหเน้ือหา และรูปแบบของสารการประชาสัมพันธ ทั้ง สื่อหนังสือพิมพ           

สื่อเฉพาะกิจ สื่ออิเล็คโทรนิกส  และสื่อบุคคล วามีลักษณะเน้ือหา และรูปแบบของสารที่นําเสนอ

เปนอยางไร และเพื่อเปนการสะทอนมุมมองของผูรับสารที่มีตอการใชสื่อประชาสัมพันธ ผูวิจัยได

สัมภาษณผูรับสารที่สนใจชมการแสดงหุนละครเล็ก ไดแก ผูชมชาวไทย จํานวน 15 คน และผูชม

ชาวตางชาติ  จํานวน 15 คน ประกอบกับเอกสารที่เกี่ยวกับจํานวนผูชม สวนในดานปจจัยใดที่ทําให

กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบ

ความสําเร็จ นอกจากการสัมภาษณผูบริหารและบุคลากรของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)

แลว ผูวิจัยยังไดสัมภาษณสื่อมวลชนที่ทําขาวให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนประจํามา

ประกอบดวย เพื่อใหผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสมบูรณครบถวนและครอบคลุมทุกดาน ดังจะเห็นได

จากกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ภาพที่ 3.1 
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3.2 ขอมูลท่ีใชในการวิจัย 

 แหลงขอมูลที่ผูวิจัยจะศึกษาในเร่ืองดังกลาว ประกอบดวย 

3.2.1  ขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธ เปนการวิเคราะหเน้ือหาของสาระขาวสารจาก     

สื่อตางๆ ไดแก 

- สื่อมวลชน หมายถึง โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ 

- สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง แผนพับ ใบปลิว จดหมาย หนังสือเลมเล็ก  

- สื่ออิเล็กโทรนิกส หมายถึง เว็บไซดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)     

   (www.thaipuppet.com) และเว็บไซด อ่ืนๆ 

 3.2.2   ขอมูลจากเอกสารภายใน ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

   3.2.3   ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคล ประกอบดวย 

 3.2.3.1 ผูบริหารของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ซึ่งเปนทายาทของ  

             นายสาคร ยังเขียวสด และเปนผูรวมกอต้ังคณะหุนละครเล็กต้ังแตตน  

             จํานวน 2 คน ไดแก 

   - นายพิสูตร  ยังเขียวสด  

      กรรมการผูจัดการและผูจัดการทั่วไป 

- นายสุรินทร ยังเขียวสด   

รองกรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายการแสดง 

3.2.3.2 เจาหนาที่ดานประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

                     2 คน ไดแก 

  - อุมาพร      เขียวเคลือบ 

  - กรุณาพร    ชมศิริ 

3.2.3.3 เจาหนาที่ระดับหัวหนางานตางๆของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)   

            ที่มีสวนเกี่ยวของ 4 คน ไดแก 

 - ธนวรรณ  ชั้นวิเชียร รองผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก   

    (โจหลุยส) สาขาพัทยา (อดีตผูจัดการแผนกลูกคาสัมพันธ) 

  - ปญญาวุธ  สุนทรกิติ  ผูจัดการแผนกลูกคาสัมพันธ 

  -  อารี  ไทยสามัคคี  ผูจัดการแผนกการตลาดการศึกษา 

  -  ณัฐพล  อุทัศน  ผูจัดการแผนกการตลาดกิจกรรมพิเศษ 
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3.2.3.4  กลุมผู รับสาร  ไดแก  ผูชมการแสดงของนาฏยศาลา  หุนละครเล็ก            

(โจหลุยส) จํานวน 30 คน แบงเปน 

   -  ผูชมชาวไทย จํานวน 15 คน 

   -  ผูชมชาวตางชาติ จํานวน 15 คน 

3.2.3.5 สื่อมวลชนที่ทําขาว นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนประจํา   
         จํานวน 4 คน   

-  วิลาวัลย  จรูญรัตนกุล ผูสื่อขาวสายขาวศิลปวัฒนธรรมและ   

 บันเทิง  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) 

-  โสภิดา  สุคันโธ  ผูสื่อขาวสายวัฒนธรรม  สถานีโทรทัศน  

    ไทยทีวีสี ชอง 3 (รายการโตะขาวบันเทิง) 

-  ปทมา  วิสุทธิโสพล ผูสื่อขาวสายวัฒนธรรม 

 หนังสือพิพมขาวสด 

-  จิตติมา  สุวรรณพงศผูสื่อขาวสายวัฒนธรรม   

 หนังสือพิพม คม ชัด ลึก 

3.3 วิธีการเขาถึงขอมูล 

 วิธีการเขาถึงขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 3.3.1 ติดตอสอบถามไปยังนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพื่อทราบขอมูล

รายละเอียดเบื้องตนและนัดสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูบริหารของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก        

(โจหลุยส) ที่เปนผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของคณะ เพื่อใหทราบขอมูลที่สําคัญ พรอม

ทั้งสัมภาษณกลุมผูรับสารที่เปนผูชมการแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพื่อศึกษา  

ผลการใชสื่อประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพื่อใหงานวิจัยคร้ังน้ีมีความ

สมบูรณ 
 3.3.2 ทําหนังสือผานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไปยังสถานที่ทํางาน

ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดชี้แจง          

วัตถุประสงค และรูปแบบการดําเนินการวิจัยใหทราบในเบื้องตน 

 3.3.3 ผู วิ จัยไดติดตอกับ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  (โจหลุยส)อีกคร้ัง เพื่อชี้แจง

รายละเอียดในการวิจัยคร้ังน้ี และรูปแบบการเก็บขอมูล ทั้งน้ีไดศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร

ตางๆที่เกี่ยวของกับ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) กอนเร่ิมทําการวิจัย 
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล    

 ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยอาศัยวิธีการตางๆ เพื่อใหไดขอมูลที่เปน

ขอเท็จจริงและเปนประโยชนตอการวิจัยใหไดมากที่สุด ดังน้ี 

3.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ไดแก การสํารวจเอกสารสิ่งพิมพ สื่อ

 ประชาสัมพันธและเอกสารภายในของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 รวมถึงเอกสารขาวตางๆ 

3.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม  ผูวิจัยดําเนินการ

 สังเกตดวยตัวเอง 

3.4.3 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก ( In - depth  Interview )

 ประกอบดวย ผูบริหารของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  เจาหนาที่ดาน 

   การประชาสัมพันธ  และ หัวหนาสวนที่เกี่ยวของของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก   

   (โจหลุยส) การสัมภาษณกลุมผูรับสารซึ่งเปนผูไปชมการแสดงของ นาฏยศาลา 

   หุนละครเล็ก (โจหลุยส)อยางไมเปนทางการ   เพื่อไมใหเกิดความรูสึกที่ต่ืนเตน  

   หรือเกร็งในระหวางการสัมภาษณรวมถึงการสัมภาษณแบบเชิงลึกสื่อมวลชนที่ 

   ทําขาว นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมรวมไป 

   กับการสัมภาษณดวย  โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณดวยตนเอง  ใชการบันทึกเสียง  

   การสัมภาษณ  บันทึกขอมูลดวยการจดบันทึก  พรอมบันทึกภาพน่ิง  และ ภาพ 

   เคลื่อนไหวดวย เพื่อใหการเก็บขอมูลสมบูรณครบถวน 

3.5 เคร่ืองมือท่ีใชการวิจัย  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ 

      เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดแก 

3.5.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)   โดยมีรายละเอียดดังน้ี เคร่ืองมือที่  

   ผูวิจัยใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  ซึ่งเคร่ืองมือน้ีไดออกแบบโดยการศึกษา 

   จากแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  และเทคนิคในการสรางแบบสัมภาษณ   

   จะมีลักษณะเปนคําถามที่เขาใจงาย  เปนคําถามปลายเปด    เพื่อใหเกิดการตอบ 

   คําถามไดอยางอิสระ  แสดงความคิดเห็นไดเต็มที่   แนวคําถามการสัมภาษณจะ 

   ครอบคลุมกรอบแนวคิด  ทฤษฎี และอยูภายใตขอบเขตการวิจัย   เพื่อใหบรรลุ 

   วัตถุประสงคที่กําหนดไว คือ ศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด 

   ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 
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3.5.2 การสังเกต 

 1) สังเกตโดยตรง คือ ศึกษาขอมูลในพื้นที่เปาหมายดวยตนเอง 

 2) สังเกตโดยทางออม คือ พิจารณาขอมูลเปาหมายจากสื่อตางๆ 

3.5.3 วิเคราะหเอกสารประกอบ 

3.5.4 เทปบันทึกเสียง กลองบันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือการวิจัยทั้ง  3 ประเภทไปทดลองใชโดยฝกการสัมภาษณ  การ

สนทนา และการสังเกตการณ ซึ่งอยูภายใตการแนะนําของผูเชี่ยวชาญ อีกคร้ังหน่ึงเพื่อพิจารณาถึง

ความถูกตองและเหมาะสม    ทั้งน้ีประเด็นคําถามจะตองครอบคลุมวัตถุประสงคที่มุงศึกษา อีกทั้ง

ผูวิจัยจะตองฝกฝนการสังเกตปฏิกิริยาของผูถูกสัมภาษณ และผูรวมสนทนาที่มีตอการตอบคําถาม

ในแตละประเด็นคําถาม และ หากพบวา ขอคําถามในเคร่ืองมือน้ันมีขอบกพรองเกิดขึ้น จะนํามา

ปรับปรุงแกไข เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด กอนจะนําไปเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง 

ความนาเชื่อถือของขอมูล 

 การพิจารณาถึงความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมในการวิจัยคร้ังน้ี  

ผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจสอบหลายวิธีดวยกัน คือ การศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับ นาฏยศาลา        

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จากเอกสารตางๆ การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนา ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบ

ขอมูลซึ่งกันและกันจากกลุมตัวอยาง และพิจารณาวาขอมูลที่ไดรับน้ันถูกตองตรงกันและสอดคลอง

กันอยางไร  เพื่อทําใหขอมูลที่ไดรับมีความนาเชื่อถือ  รวมทั้งใชวิธีการสังเกตการณแบบไมมีสวน

รวมควบคูไปกับการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือใหมากที่สุด 

 การวิจัยคร้ังน้ี อาศัยตัวผูศึกษาเปนเคร่ืองมือหลักสวนหน่ึง และ  เทคนิคที่ใชในการเก็บ

ขอมูลประกอบดวย 

 1) การสํารวจเอกสารขาว สื่อตางๆ สิ่งพิมพ  สื่อประชาสัมพันธ และเอกสารภายในของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รวมถึงเอกสารขาวตางๆ 

 2)   แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 

•   แนวคําถามสําหรับสัมภาษณ กลุมผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ    

  ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และ บุคลากรของ นาฏยศาลา   
  หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 
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•   แนวคําถามสําหรับสัมภาษณกลุมผูรับสารที่ประกอบไปดวย 

- ผูชมชาวไทย 

- ผูชมชาวตางประเทศ 

•   แนวคําถามสําหรับสัมภาษณ สื่อมวลชนที่ทําขาวเผยแพรให นาฏยศาลา   

  หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนประจํา 

 

แนวคําถามสําหรับสัมภาษณกลุมผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) และ บุคลากรของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ท้ัง  7  ชวงระยะเวลา 

 แนวคําถามเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) (สัมภาษณประกอบเอกสาร) 
1. นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธมากนอยเพียงใด 

2. ที่ผานมานาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดเร่ิมมีการใชกลยุทธดานการประชาสัมพันธ  

มาต้ังแตเมื่อไหรและมีความเปนมาอยางไร 

3. ใครหรือสวนงานใดเปนผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) 

4. การกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธมีกระบวนการหรือขั้นตอนอยางไร 

5. กลยุทธในการประชาสัมพันธแตละชวงเวลาเปนอยางไร แตกตางกันหรือไม 

6. ผลหรือสิ่งที่มุงหวังจากการใชกลยุทธการประชาสัมพันธดังกลาว 

7. การใชกลยุทธการประชาสัมพันธดังกลาวประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 

8. ปญหาและอุปสรรคในการใชกลยุทธการประชาสัมพันธดังกลาวเปนอยางไร 

9. แนวทางการแกไขปญหาหรือภาวะวิกฤติดวยการใชกลยุทธการประชาสัมพันธเปนอยางไร 

10. กลยุทธประชาสัมพันธที่ใช มีขอดี ขอเสีย ในการดําเนินการประชาสัมพันธอยางไร 

11. สิ่งที่ทําใหกลยุทธประชาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบ

ความสําเร็จหรือไมประสบความสําเร็จ คิดวาขึ้นกับอะไรบาง อยางไร 

12. วางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธในอนาคตไวอยางไร และมุงหวังผลอยางไร 
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แนวคําถามเกี่ยวกับการกําหนดเน้ือหา และรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ (สัมภาษณประกอบ

เอกสาร) 

1. นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มีการวางแผนในการใชสื่อประชาสัมพันธหรือไม 

อยางไร 

2. มีวิธี หรือ หลักในการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธอยางไร 

3.  เหตุใดจึงเลือกใชสื่อดังกลาวในการประชาสัมพันธ 

4. ในแตละชวงมีการเลือกใชสื่ออะไรบาง อยางไร และแตกตางกันหรือไม 

5. สื่อประชาสัมพันธเหลาน้ีเขาถึงประชาชนกลุมผูรับสารหรือไมอยางไร 

6. กลุมผูรับสาร หรือกลุมเปาหมายหลักคือใครหรือกลุมใด 

7. สาเหตุของการเลือกกลุมเปาหมายดังกลาวเปนหลักในการทําประชาสัมพันธ 

8. มีการกําหนดรูปแบบของในการประชาสัมพันธสื่อไปยังกลุมผูรับสารในลักษณะ

อยางไร (พรอมยกตัวอยางสารที่นําเสนอ) 

9. เน้ือหาของสารที่ใชในการประชาสัมพันธเปนอยางไร 

10. เน้ือหาของสารลักษณะใดที่เขาถึงกลุมเปาหมาย หรือกลุมผูรับสาร แลวเกิดผลดี 

11. สื่อประเภทใดหรือรูปแบบใดที่ใชกับกลุมเปาหมาย หรือกลุมผูรับสารไดดีที่สุด 

12. ความยากงาย และ ขอจํากัดในการเลือกสื่อในการประชาสัมพันธเพื่อการอยูรอด ของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนอยางไร 

13. เน้ือหา และรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธในอนาคตกําหนดไวอยางไร 

 

แนวคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก                 

( โจหลุยส  ) ประสบความสําเร็จ (สัมภาษณประกอบเอกสาร) 

1. ที่ผานมากลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก(โจหลุยส) ประสบ

ความสําเร็จเปนที่นาพอใจตามเปาหมายหรือไม 

2. สาเหตุที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ประสบความสําเร็จหรือไมประสบความสําเร็จคืออะไร 

3. ปจจัยใดที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ประสบความสําเร็จ มีอะไรบาง 

4. ในแตละชวงเวลาปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ประสบความสําเร็จเปลี่ยนไปหรือแตกตางกันหรือไม 
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5. ความสัมพันธกับสื่อมวลชนถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลยุทธประชาสัมพันธของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) หรือไม 

6. ทําไมชวงที่ประสบปญหาหรือวิกฤตตางๆ สื่อมวลชนถึงใหการสนับสนุนชวยเผยแพร

ขาวสารอยางดี 

7. ภาพลักษณที่วา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนคณะหุนละครเล็กคณะเดียว

ของไทย  มีผลตอความสําเร็จทําใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก(โจหลุยส) ยืนหยัดอยูมา

ไดหรือไม 

8. ปจจุบันมีคณะหุนละครเล็กเกิดขึ้นมาอีก 1 คณะคิดวา จะมีผลตอการดําเนินงานของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) หรือไม 

9. การปรับปรุงรูปแบบการแสดงของหุนละครเล็กตางๆมีผลตอความสําเร็จของ       

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และกลยุทธการประชาสัมพันธหรือไม 

 

แนวคําถามสําหรับสัมภาษณ ผูรับสาร คือ ผูชมชาวไทย ผูชมชาวตางชาติ เพื่อศึกษาผลจากสื่อ

ประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่มีตอการรับรูของผูรับสาร รวมถึงปจจัยที่

ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส) ประสบความสําเร็จ 

(สัมภาษณประกอบเอกสาร) 

1. ทานไดรับรูเร่ืองราวของ หุนละครเล็ก และการแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา   

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จากที่ไหน หรือจากสื่ออะไรและมีรูสึกมีความคิดเห็นอยางไร 

2.  สื่อประชาสัมพันธ ที่ประกอบดวยเว็บไซตของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

(www.thaipuppet.com) สื่อหนังสือพิมพ  สื่อแผนพับ สื่อมวลชน  และสื่อบุคคล        

สื่อประชาสัมพันธใดที่เขาถึงกลุมของทานไดดีที่สุด   

3. สื่อประชาสัมพันธใดที่ทําใหทานสนใจ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มากที่สุด 

4. ทานเคยชม การแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มากอนน้ี

หรือไม กี่คร้ัง แลวรูสึกอยางไร  

5. สื่อการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ดําเนินการอยูควรมี

การแกไขปรับปรุงอยางไร 
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แนวทางสําหรับสัมภาษณสื่อมวลชนท่ีทําขาวให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพื่อศึกษา

ปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)

ประสบความสําเร็จ 
1. ทานเร่ิมทําขาวของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มาต้ังแตเมื่อไหร  
2. ทานทําขาวของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) บอยแคไหน 
3. เพราะเหตุใด ทานถึงมาทําขาวให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก(โจหลุยส)  
4. ผูบังคับบัญชาของทานสนับสนุนการทําขาวเผยแพรให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก      

(โจหลุยส) หรือไม อยางไร 
5. ทานคิดวาเพราะอะไร นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ถึงอยูรอด หรือยืนหยัดมา

ไดจนถึงปจจุบัน 
6. ทานคิดวาปจจัยใดที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก   

(โจหลุยส) ประสบความสําเร็จคืออะไร 
 

 ทั้งน้ีผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีดวยการจดบันทึก การบันทึกเสียง และ

บันทึกภาพขณะสัมภาษณเพื่อดูลักษณะทาทางของผูใหขอมูล เปนการชวยอางอิงในการตีความ 

พรอมเก็บภาพกิจกรรมตางๆ รวมถึงเอกสารประกอบตางๆ เพื่อใหไดขอมูลครบถวน อยางไรก็ตาม

การต้ังคําถามเพื่อสัมภาษณเปนการต้ังประเด็นคําถามโดยอิงโครงสรางปานกลางเทาน้ัน คือ ต้ัง

คําถามไวในประเด็นคําถามหลักสําคัญๆไวจํานวนหน่ึง เพื่อใหไดขอมูลถูกตองและตรงประเด็นที่

ตองการศึกษา แตขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณสามารถพูดรายละเอียดเพิ่มเติม และ

ผูวิจัยสามารถขยายผลจากแนวคําตอบที่ไดใหเปนคําถามตอไป ซึ่งเปนการยืดหยุนตามสถานการณ

เฉพาะหนา เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและละเอียดครบถวนที่สุด 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 จากการสัมภาษณผูประกอบการแบบเจาะลึก ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดย ใชวิธีการ

จําแนกประเภทของขอมูลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่กําหนดไว และ ใชวิธีการตีความขอมูล

(Interpretation) เพื่อสรุปรวบรวมประเด็นสําคัญและนําเสนอเปนขอมูลเชิงพรรณนา การนําขอมูล

ตางๆ ดังกลาวมาวิเคราะหหาขอสรุป แยกแยะประเด็นตางๆ เพื่อใหไดคําตอบที่มุงจะศึกษาและ

ตีความ อธิบายเพื่อตอบปญหานําวิจัยที่กําหนดไว 

 

 

DPU



68 
 
รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลแตละประเด็น ดังน้ี 

 1.การวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นที่ศึกษา ซึ่งการวิจัยคร้ังน้ีไดเก็บขอมูลหลาย

รูปแบบ  ทั้งขอมูลที่มาจากเอกสาร  การสัมภาษณเชิงลึก  การสนทนา  ขอมูลจากการแบบไมมีสวน

รวม  โดยเปนขอมูลที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น ทัศนคติที่มีตอประเด็นตางๆ และขอมูลที่

ไดรับน้ัน ผูวิจัยจะไดทําการวิเคราะหโดยการตีความหมาย รวมทั้งจัดเปนระบบหมวดหมูตามความ

เกี่ยวของของขอบเขตการวิจัย 

2. การวิเคราะหในแตละประเด็นที่ศึกษา โดยการนําขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของมา

รวบรวมเพื่อนําไปสูขอสรุป ซึ่งในแตละประเด็นจะตองตีความของขอมูล เพื่อนําไปสรางขอสรุป

แบบอุปนัย (Inductive  Method) และเพื่อตอบคําถามตามปญหานําวิจัยที่กําหนดไว 
DPU



 

บทที ่4 

ผลการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเร่ือง “ กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยู

รอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดย

ขอมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดในการนําเสนอผลการวิจัยในบทน้ีประกอบดวย ขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณบุคคล การสนทนา การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ขอมูลที่เปนเอกสาร และขอมูล

จากสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยจะนําเสนอรายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงเปน 4 

ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  กลยุทธการประชาสัมพันธเพือ่ความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

             (โจหลุยส) 

 ตอนที่ 2   วิเคราะหเน้ือหา และรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด   

ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 ตอนที่ 3   ผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด  

 ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ตอนที่ 4    ปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด  

 ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบผลสําเร็จ 

 โดยตอนที่ 1  ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 จะแบงผลการวิจัยในแตละตอนออกเปน 7 

ชวงเวลา สวนตอนที่ 4 จะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม  ซึ่ง 7 ชวงเวลาในการนําเสนอผลการวิจัย

ของตอนที่ 1 - ตอนที่ 3  ไดแก 

 1.1  ชวงที่ 1 ชวงกอต้ังคณะหุนละครเล็ก ( พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2542) 

 1.2  ชวงที่ 2     ชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบทั้งหมด   

                               ( พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 ) 

1.3  ชวงที่ 3   ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว 

        ( พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 ) 

1.4  ชวงที่ 4 ชวงยกระดับกาวสูสากลและเวทีประกวดระดับโลก  

                             ( พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 ) 

1.5  ชวงที่ 5     ชวงตอกย้ําความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก 2008 ( พ.ศ. 2551 ) 

1.6  ชวงที่ 6     ชวงวิกฤตจากการชุมนุมทางการเมือง ( ปลาย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ) 
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1.7  ชวงที่ 7     ชวงนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

                        และหลังปดโรงละครฯ  ( พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน ) 

ความเปนมาของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารประกอบ พบวา หลังจากการแสดงหุนละครเล็กได

หายสาบสูญไปกวา 50 ปภายหลังจากที่ครูแกร  ศัพทวานิช ผูใหกําเนิดหุนละครเล็กไดเสียชีวิตไป 

ครูสาคร ยังเขียวสด  ซึ่งไดเห็นและคลุกคลีอยูกับหุนละครเล็กมาตลอด เพราะบิดามารดาเปนคน

เชิดหุนในคณะของครูแกร ก็ไดชุบชีวิตของหุนละครเล็กขึ้นมาอีกคร้ังพรอมต้ังคณะหุนละครเล็ก 

ชื่อ “ สาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ” ในป พ.ศ. 2528 และนําออกแสดงในงานตางๆ จนเปน

ที่รูจัก กอนจะประสบกับอัคคีภัยคร้ังใหญในเชามืดของวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เผาไหมบาน

ที่ครูสาคร ยังเขียวสด พักจนวอดวายหมดพรอมกับหุนอีกกวา 50 ตัว มูลคานับลานบาท แตก็ไดรับ

ความชวยเหลือมีนํ้าใจหลั่งไหลจากรอบดาน รวมทั้งประชาชนชวยกันบริจาคเงินใหครูสาครเพื่อ

สรางหุนใหมหลายแสนบาท จนสามารถสรางหุนละครเล็กชุดใหมขึ้นมาได พรอมกอต้ังโรงละคร 

“โจหลุยส เธียเตอร ” สถานที่จัดแสดงหุนละครเล็กถาวรอยางเปนทางการแหงแรกที่จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2543 และเปลี่ยนชื่อคณะเปน “ โจหลุยส เธียเตอร ” ดวยเชนกัน ซึ่งชื่อ 

“โจหลุยส   เธียเตอร ” ก็มาจากสมญานามของ ครูสาคร ยังเขียวสด ที่คนในวงการและคนทั่วไปรูจัก

เรียกขานกันวา “ โจหลุยส ” จากน้ันในอีก 2 ปเศษ ๆโจหลุยส เธียเตอร ก็ยายมาเปดที่สวนลุมไนท

บาซาร โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

เปนองคประธานในพิธีเปดอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2545  ตอมาในกลางป 

พ.ศ. 2547 โจหลุยส เธียเตอร ก็เปนขาวใหญอีกคร้ังเมื่อถูกทางสวนลุมไนทบาซารตัดนํ้าตัดไฟ ใน

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 อันเน่ืองมาจากการคางคาเชากับทางสวนลุมไนทบาซารประมาณ 2 

ลานบาท ซึ่งเกิดจากภาวะขาดทุนที่สะสมมาต้ังแตป พ.ศ. 2546 เมื่อมีการเปลี่ยนชุดผูบริหารของ

สวนลุมไนทบาซารใหมจากผูบริหารชุดเดิมที่เชิญโจหลุยส เธียเตอรมาอยูที่ สวนลุมไนทบาซาร   

ในลักษณะแบงผลกําไร(ถามี) กลายเปนลักษณะผูเชาสถานที่เดือนละ 300,000 บาท ทําใหโจหลุยส 

เธียเตอร ตองรับภาระจนเปนหน้ีสินสะสม แตหลังจากเปนขาวก็มีประชาชนใหความชวยเหลือ

บริจาคเงินและสนับสนุนไปซื้อบัตรชมการแสดงกันมากขึ้นพรอมทั้งยังมีหนวยงานของภาครัฐชวย

เจรจาตอรองกับทางสวนลุมไนทบาซารอันเปนผลสวนหน่ึงจากพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจา

พี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ภายหลังเสด็จฯทอดพระเนตรการ

แสดง  จากน้ันในวันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา     

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงมีพระเมตตาพระราชทานชื่อใหโจหลุยส เธียเตอรใหม วา      

“ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ” เพื่อใหสอดคลองกับเปนสถานที่จัดแสดงศิลปะการแสดง
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ของไทย รวมถึงเสด็จฯเปนองคประธานเปดปายอยางเปนทางการในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547  

พรอมทรงทอดพระเนตรการแสดงอีกคร้ัง และคณะโจหลุยส เธียเตอร ก็ไดเปลี่ยนชื่ออีกคร้ังเปน    

“ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)” ตามดวย  ตอมาในระหวางวันที่  4 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ไดเดินทางไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 “ World Festival 

Puppet Art 2006 ” ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค  และควารางวัลใหญการแสดงทางวัฒนธรรม      

ยอดเยี่ยม “ The Best Tradition Performance ” มาได ซึ่งประจวบเหมาะกับเปนชวงเวลาแหงการ

เฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ดวย  โดยหลังจากไดรางวัลใหญดังกลาวมาแลว ทางนาฏยศาลา        

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ดําเนินการจัดต้ังมูลนิธิ  และไดรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจา      

พี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงรับเปนองคอุปถัมภเมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ใชชื่อวา “ มูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็ก ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจา      

พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ” อันเปนมูลนิธิสุดทายใน          

พระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย และตอกย้ําความเปน 1 ใน

ดานศิลปะการแสดงหุนอีกคร้ัง ดวยการควารางวัลชนะเลิศ “ The best performance ” หรือ “ รางวัล

การแสดงยอดเยี่ยม ” จากการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 “ World Festival Puppet Art 2008 ” ที่  

กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ในวันที่ 5 - 8  มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนแชมปหุนโลกอยางสมบูรณ 

แตแลวในปลายปเดียวกันคือ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่เกิดเหตุกลุมพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุมเสื้อเหลืองชุมนุมปดทาอากาศยานดอนเมือง  โดยปดตอเน่ือง

เปนเวลา 10วัน คือ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2551 สงผลใหนักทองเที่ยวตางประเทศไมสามารถเดิน

ทางเขาประเทศไทยได มีนักทองเที่ยวและกรุปทัวรตางประเทศยกเลิกการเขาชมการแสดงของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่จองลวงหนาไวมากมาย อีกทั้งบรรยากาศทางการเมืองก็ยัง

สงผลใหนักทองเที่ยวที่อยูในประเทศและคนไทยเองไมมาชมการแสดงดวย และนาฏยศาลา        

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ตองเผชิญกับวิกฤตหนักขึ้นอีกคร้ังในป พ.ศ.2553 จากการชุมนุมทาง

การเมืองของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ (นปช.) หรือกลุมเสื้อแดงน่ีบริเวนแยก

ราชประสงค ต้ังแตวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2553 และขยายพื่นที่มา

ใกลกับสวนลุมไนทบาซาร ที่ต้ังของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยเฉพาะ ปดชวงทายที่มี

ทั้งเหตุระเบิดและการประทะกันอยางรุนแรง ทําใหนาฏยศาลาฯตองปดทําการถึง 2 เดือนทีเดียว 

จากน้ันตองกลับมาเปดการแสดงอีกคร้ังไดไมถึง 4 เดือน ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2553 โรงละคร

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซาร ก็มีอันตองปดตัวลงเน่ืองจากคดีฟองรอง
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เกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดินระหวางบริษัท พี คอน ดี เวลลอปเมนท(ไทย) จํากัด ผูดําเนินงานบริหาร

สวนลุมไนทบาซาร กับ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเจาของที่ดินสิ้นสุดลง ผูเชา

ทั้งหมดตองยายออกจากพื้นที่ดังกลาวหรือสวนลุมไนทบาซารน้ันเอง แตลาสุดในตนป พ.ศ.2556  

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็จะเปดโรงละคร นาฏยศาลาฯ แหงใหมที่ยิ่งใหญและสมบูรณ

แบบดวยระบบ แสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษล้ําสมัยกวาเดิม 

 

 เพื่อใหเห็นถึงโครงสรางการบริหารงานและการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จึงไดแสดงเปนแผนภาพใหเห็นอยางชัดเจน ดังภาพ 4.1 ซึ่ง 

โครงสรางน้ี นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดเร่ิมใชต้ังแตมาเปดโรงละครโจหลุยส เธียเตอร 

ที่สวนลุมไนทบาซาร ในป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน(31 มีนาคม พ.ศ. 2555) เพียงแตหลังโรงละคร 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซารปดลง ก็มีการลดทอนตัดสวนยอยตางๆ 

และจํานวนบุคลากรลง แตโครงสรางหลักๆยังเปนเชนเดิม 
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4.1  ตอนท่ี 1  กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

1.1  ชวงกอตั้งคณะหุนละครเล็ก ( พ.ศ.2528 - พ.ศ. 2542 ) 

 การศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก           

(โจหลุยส) ดวยการสัมภาษณและศึกษาเอกสาร พบวา ชวงที่ 1 ชวงกอต้ังคณะหุนละครเล็ก (พ.ศ.

2528 ) ซึ่งในคร้ังน้ันใชชื่อวา คณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ยังไมมีการวางกลยุทธการ

ประชาสัมพันธอยางเปนแบบแผน และ ไมมีฝายที่ทําหนาที่ดานการประชาสัมพันธโดยตรง การ

ประชาสัมพันธในชวงน้ัน จึงเปนเพียงกลยุทธการประชาสัมพันธแบบกลยุทธเผยแพรขาวสารเปน

สวนใหญ โดยเปนการเผยแพรขาวสารตามเหตุการณ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นผานสื่อมวลชนเปน

หลัก ในลักษณะของขาวสารและสกูปขาว อยางเชน การเปดการแสดงในงานตางๆเปนตน จะมีสื่อ

บุคคลชวยเผยแพรขาวสารบางก็เล็กนอยในลักษณะปากตอปากของผูที่มีโอกาสไดชมการแสดง ซึ่ง

ก็สอดคลองกับการใหสัมภาษณของทายาทครูสาคร ยังเขียวสด ศิลปนแหงชาติประจําป 2539 ดังน้ี 

 “ หุนละครเล็กกลับมาโลดเตนบนเวทีการแสดงเปนคร้ังแรกหลังจากหายไปนานกวา 

50 ปในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยป พ.ศ. 2528 โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในงานน้ี        

พอโจหลุยส ยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณแสดงหนาพระที่น่ังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารีในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ณ สวนอัมพร  และไดแสดงสาธิตหุนละครเล็กที่ศูนย

วัฒนธรรมแหง ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2530  หุนละครเล็กคณะครูโจหลุยส จึงเปนที่รูจักแพรหลาย

ผานสื่อมวลชน ” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 

พฤษภาคม 2552) 

  “หุนละครเล็กปรากฏสูความรับรูและความเขาใจของสาธารณชนคร้ังแรกในป พ.ศ. 

๒๕๒๘ หลังจากหางหายจากวิถีชีวิตของคนไทยไปนานเกือบ ๕๐ ป โดยมีพอ(นายสาคร             

ยังเขียวสด)เปนผูริเร่ิมสรางสรรคและปรับประยุกตหุนละครเล็ก เพื่อถายทอดศาสตรและ

ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กแกคนรุนหลังในชวงน้ันยังไมมีการทําประชาสัมพันธอะไรนอกจาก

สื่อมวลชนมาชวยนําเสนอขาวสารไมไดมีการวางแผนประชาสัมพันธเพราะสวนใหญเปนสมาชิก

ในตระกูล” (สุรินทร ยังเขียวสด, รองกรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 

พฤษภาคม 2552) 

โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหสื่อมวลชนหลายๆแขนงใหความสนใจทําขาวของคณะสาคร

นาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกรในชวงเวลาน้ัน ก็เพราะการแสดงหุนละครเล็กที่มีความวิจิตรงดงาม

เปยมดวยความเปนไทย ทั้ง รูปลักษณตัวหุน และวิธีการเชิดที่ครูสาครไดปรับเปลี่ยนจากการเชิด

หลังฉากแบบหุนกระบอกมาเชิดหนาฉากใหเห็นทวงทาลีลาผูเชิดที่เปนอันหน่ึงอันเดียวสอดรับกับ

การเคลื่อนไหวของหุน แถมยังเปนลีลาที่สงางดงามอันมีพื้นฐานมาจากนาฏศิลปชั้นสูงของไทย
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อยางโขน รวมถึงยังมีเร่ืองราวความเปนมาที่นาสนใจ เปนศิลปะการแสดงของไทยที่หายสาบสูญไป

กวา 50 ป และเปนสิ่งแปลกใหมในขณะน้ันอีกดวย  

แตถึงแมในชวงน้ัน ทางครูสาครและคณะสาครนาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกร จะยังไมได

มีการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธที่ชัดเจน หรือมีฝายที่ทํางานดานการประชาสัมพันธ

โดยตรง แตเน่ืองจาก เปนศิลปะการแสดงที่ถือเปนสิ่งใหมสําหรับสื่อมวลชนในยุคน้ัน  ทําใหขอมูล

ที่เผยแพรจึงมาจาก ครูสาคร และทายาททั้งหมด ทําใหขาวสารที่เผยแพรออกไปสูสาธารณชนจึง

เปนไปในทิศทางเดียวกันและเปนทางบวกทั้งสิ้น  เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับครูสาคร 

ทายาท และคณะสาครนาฎยศิลป ในลักษณะเปนผูชุปชีวิตศิลปะการแสดงหุนเกาแกของไทยที่สูญ

หายไปกลับมาใหคนไทยไดชมอีกคร้ัง รวมถึงเปนสารแบบโนมนาวและจูงใจใหประชาชนสนใจ

อยากชม แมจะไมใชวงกวางอยางในปจจุบันก็ตาม และยิ่งสรางภาพลักษณที่ดีใหกับครูสาครมาก

ขึ้นอีกเมื่อ ครูสาครไดรับการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ จากสภาวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวง

วัฒนธรมเปน ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หุนละครเล็ก)ประจําป พ.ศ.2539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2   แสดงภาพครูสาคร ยังเขียวสด  ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หุนละครเล็ก)     

                   ประจําป พ.ศ. 2539 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 
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1.2  ชวงหลังประสบอัคคีภัยท่ีทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบท้ังหมด ( พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 ) 

 จากการสัมภาษณและศึกษาจากเอกสารประกอบ พบวา  ชวงน้ีน้ีถือเปนวิกฤตคร้ังใหญ

อีกชวงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ซึ่งขณะน้ันใชชื่อวา  คณะสาครนาฏศิลป ละครเล็ก

หลานครูแกร เพราะเกิดไฟไหมบานครูสาคร ยังเขียวสดที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนสถานที่เก็บ      

หุนละครเล็กดวย โดยเกิดเหตุในเชามืดของวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ทําใหหุนละครเล็กกวา 

50 ตัวถูกไฟไหม เกือบทั้งหมด รวมมูลคานับลานบาท เหลือเพียงหุนไมกี่ตัวเทาน้ัน ดังภาพที่ 4.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3  แสดงภาพซากบานครูสาคร หลังเพลิงไหม และหุนกับเอกสารที่เหลืออยู 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  
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 กอนจะมีการจัดทําหุนขึ้นมาใหม โดยไดรับความชวยเหลือ และเงินบริจาคจาก

ประชาชน พรอมไดกอต้ังโรงละครโจหลุยส เธียเตอร ที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปนสถานที่จัดการ

แสดงหุนละครเล็กอยางเปนทางการแหงแรก พรอมเปลี่ยนชื่อคณะเปนโจหลุยส เธียเตอรดวย จาก

การศึกษาดวยการสัมภาษณพรอมศึกษาจากเอกสารและขาวตางๆ พบวา ในระยะประสบอัคคีภัย

แรก ๆ น้ันทางคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ขณะน้ัน ยังไมมีการวางกลยุทธการ

ประชาสัมพันธอะไรเน่ืองจากชวงน้ันยังไมมีฝายที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธอยางจริงจังประกอบกับ

เปนเหตุการณเฉพาะหนา ดังคํากลาวของผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 “ ในชวงไฟไหมน้ันไมไดมีการวางแผนประชาสัมพันธเฉพาะเลย เพราะวาเปนภาวะ

วิกฤตเปนการประชาสัมพันธแบบชวยเหลือกันมาหมด” (สุรินทร  ยังเขียวสด, รองกรรมการ

ผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 ซึ่งจากเหตุการณไฟไหมคร้ังใหญน้ี ทําใหทายาทของครูสาคร ยังเขียวสด เห็นถึง

ความสําคัญของการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร เพราะเมื่อสื่อเผยแพรขาวไฟไหมเผาบานของ

ครูสาครและหุนละครเล็กจนวอดออกไป ก็มีประชาชนสนใจอยากชวยเหลือเขามาทันที ดังคํากลาว

ของผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 “ในป 2542 เกิดไฟไหมบานคุณพอ ก็เกิดการประชาสัมพันธแบบออโตเมติกเปน

ธรรมชาติ ทําใหเราเห็นเลยวาการประชาสัมพันธสําคัญ สื่อสําคัญมาก การจะทําใหหุนละครเล็ก

เปนที่ รู จักจริง ๆ ตองทําตอเน่ือง ตองหาเหตุและผลใหหุนละครเล็กเปนที่ยอมรับ แผนการ

ประชาสัมพันธเลยถูกวางแบบคราวๆ ต้ังแตน้ันเลย” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการ      

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 นับจากน้ัน คณะโจหลุยส เธียเตอร จึงเร่ิมมีการประชาสัมพันธอยางมีรูปแบบ มีกลยุทธ

ชัดเจนขึ้นซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหารของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่มีสวนกําหนด 

กลยุทธการประชาสัมพันธและการบริหารงานมาต้ังแตตน พรอมศึกษาจากเอกสารตางๆ พบวา    

กลยุทธที่ใชประชาสัมพันธในชวงน้ันมีอยู 3 กลยุทธ ประกอบดวย 

 1.  กลยุทธการสรางภาพลักษณ 

 2.  กลยุทธการเผยแพรขาวสาร 

 3.  กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ 

โดยแตละกลยุทธที่นํามาใชมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ 

 จากการสัมมภาษณและศึกษาจากเอกสารประกอบ พบวา ทางผูบริหารหุนละครเล็ก

คณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกรขณะน้ันไดนํากลยุทธการสรางภาพลักษณ มาใช
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ประชาสัมพันธภายใตแนวคิดเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส โดยสรางภาพลักษณให เห็นวา

ศิลปะการแสดงของไทยแขนงน้ีกําลังลําบากและกลุมคนที่พยายามอนุรักษสืบสานศิลปะแขนงน้ี

กําลังย่ําแยเชนกัน เน่ืองจากประสบอัคคีภัย ทําใหหุนเกือบทั้งหมดกวา 50 ตัว มูลคานับลานบาทถูก

ไฟไหมหมด และคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ก็ไมมีทุนทรัพยหรือกําลังพอจะลุกขึ้น                            

มาทําใหมเพราะแมแตบานที่พักอาศัยก็ถูกไฟไหมหมดเชนกัน ซึ่งถาไมมีใครหรือหนวยงานใดยื่น

มือมาชวยเหลือรวมถึงคนไทยไมชวยกันสนับสนุน ศิลปะการแสดงอันทรงคุณคาของไทยแขนงน้ีก็

คงตองยุติและสาบสูญไปอีกคร้ัง พรอมยังสรางภาพลักษณใหเห็นวา ครูสาคร ยังเขียวสด และ

ทายาทเปนผูมุงมั่นที่จะอนุรักษสืบสานการแสดงแขนงน้ีอยางแทจริง แมจะตองเสี่ยงกับอาถรรพ

หรือคําสาปแชงของครูแกร ศัพทวนิช ผูคิดคนและสรางหุนละครเล็กก็ตาม ดังภาพที่ 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  แสดงภาพขาวเกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองคําสาปแชงของครูแกร ศัพทวนิช 

ที่มา: หนังสือพิมพรายสัปดาห ชีวิตตองสูรายสัปดาห วันที่ 29 - 4  มกราคม 2543 

  

 รวมถึงยังใชกลยุทธการสรางภาพลักษณ เนนความสําคัญของศิลปะการแสดง           

หุนละครเล็ก และคณะสาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกรขณะน้ัน ใหคนไทยรับรูภาพลักษณวา 

“ หุนละครเล็ก ” เปนศิลปะการแสดงที่วิจิตรงดงามและทรงคุณคาของไทยที่คนไทยควรจะตอง

ชวยกันอนุรักษสืบสานใหอยูคูชาติไทยไปตลอด และคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ก็

เปนหุนละครเล็กคณะเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีครูสาสคร ยังเขียวสด ศิลปนแหงชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง (หุนละครเล็ก) ประจําป 2539 และลูกหลานเปนผูพยายามสืบทอดและรักษาไวให

อยูคูกับแผนดินไทย เปนการสรางภาพลักษณเพื่อยกระดับของหุนละครเล็กจากสื่อพื้นบานสื่อ

พื้นเมือง สมัยครูแกร ศัพทวนิช ใหเปนสื่อประจําชาติ       
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2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร 

 ในสวนของกลยุทธการเผยแพรขาวสาร ที่ทางคณะสาครนาฏศิลปละครเล็ก หลาน       

ครูแกร นํามาใชประชาสัมพันธในชวงที่ 2 ชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหม

เกือบทั้งหมด (พ.ศ. 254 -พ.ศ. 2543)น้ัน จะเนนไปที่การนําเสนอขอเท็จจริงโดยเฉพาะเร่ืองของการ

ประสบอัคคีภัยที่หุนละครเล็กถูกไฟไหมสูญเสียเกือบทั้งหมด แมแตที่พักของครูสาคร ยังเขียวสด ก็

ยังไมมีโดยเปนการเผยแพรขาวสารผานสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ พรอมสอดแทรกประเด็นคุณคาของ

หุนละครเล็ก ที่เปนศิลปะของไทยอายุกวารอยป และคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ก็

เปนคณหุนละครเล็กที่เหลืออยูเพียงคณะเดียวของไทย ซึ่งสืบทอดมาจากครูแกร ศัพทวนิช ผูให

กําเนิดหุนละครเล็ก รวมกับประเด็นที่ตองการความชวยเหลือจากคนไทยทุกคนในการสราง        

หุนใหมเพื่อดํารงรักษาศิลปะแขนงน้ีใหอยูคงกับประเทศไทยตลอดไป อันเปนการใชกลยุทธการ

เผยแพรขาวสารเพื่อประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต และการบริหารภาวะวิกฤต “เปลี่ยนวิกฤตใหเปน

โอกาส”  

3. กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ  

 จาการสัมภาษณและศึกษาเอกสารประกอบ พบวา กลยุทธโนมนาวและจูงใจเปนอีก  

กลยุทธที่ทางผูบริหารคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร นํามาใชควบคูกับ 2 กลยุทธแรก

ภายใตแนวคิดการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตโดย “เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” จากการสัมภาษณ

และศึกษาเอกสารประกอบก็พบวากลยุทธการโนมนาวและจูงใจที่คณะสาครนาฏศิลปละครเล็ก

หลานครูแกร นํามาใชในชวงที่ 2 ชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบ

ทั้งหมด (พ.ศ. 2542 - 2543) น้ัน จะเนนไปที่การโนมนาวใจใหเกิดความรูสึกเห็นถึงคุณคาของ      

หุนละครเล็ก ศิลปะการแสดงเกาแกอันทรงคุณคาของไทยซึ่งกําลังอยูในภาวะวิกฤตรวมถึงกลุมคน

ที่พยายามอนุรักษสืบทอดศิลปะแขนงน้ีอยางคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ถึงแมตอง

เผชิญกับภาวะวิกฤตประสบอัคคีภัยจนหุนละครเล็กเกือบทั้งหมด มูลคานับลานบาทตองวอด

หายไปในกองเพลิง แตพวกเคาก็ยังไมยอทอ พยายามที่จะสืบทอดศิลปะการแสดงแขนงน้ีเอาไวให

อยูคูกับประเทศไทยตอไป ดังคํากลาว 

  “ จะทําตัวที่สูญไปตอนไฟไหมจะเอากลับมาใหม” (สาคร ยังเขียวสด, หัวหนาคณะ

สาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร, สัมภาษณ, 20 พฤษภาคม 2542) 

 พรอมโนมนาวและจูงใจใหคนไทยทุกคนมาชวยกันพลิกฟน ปลุกชีวิตหุนละครเล็กอีก

คร้ัง ซึ่งก็มีสื่อมวลชนหลาย ๆ แขนงที่เสนอขาว ดังตัวอยางรายละเอียดภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5  แสดงภาพ ขาวการสรางหุนใหมจากเงินที่ประชาชนบริจาคหลังหุนถูกไฟไหมเกือบหมด 

 ที่มา: หนังสือพิมพ มติชน วันที่  26  มกราคม  2543 

 

 จากการใชกลยุทธการประชาสัมพันธทั้ง 3 กลยุทธภายใตแนวคิดการประชาสัมพันธใน

ภาวะวิกฤตโดย “เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” ก็ทําใหหุนละครเล็กคืนชีพอีกคร้ังดวยเงินจากประชาชน

ที่หลั่งไหลสูครูสาคร ยังเขียวสด รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ดังคํากลาว 

 “ตอนน้ันเงินบริจาคมาเปนแสน แมแตเด็กอนุบาล  20 บาท 5 บาท บางคนก็ใหผม 

5,000 บาง 500 บาง ผมก็ดีใจ ขอใหศิลปะที่เปนของไทยแทๆอยาใหสูญหายไปอยาเก็บไวแคในตู” 

(สาคร ยังเขียวสด, ประธานนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2548) 

 ซึ่งจากเหตุการณคร้ังน้ัน ก็เปนการตอกย้ําภาพลักษณของหุนละครเล็ก วาเปน

ศิลปะการแสดงของชาติไทยและของคนไทยทุกคน ที่ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใชใน

การสรางภาพลักษณเพื่อเปนการประชาสัมพันธและโนมนาวชักจูงใจตลอดมา ดังคํากลาว 

 “หุนที่เกิดใหมน้ีก็เปนนํ้าพักนํ้าแรงของประชาชน สายการบินบาง สวช เยอะแยะเคาให

ผม ไมตองการอะไรตองการสรางหุน เพราะมันไมมีแลว จากน้ันผมก็เลยบอกวาหุนละครเล็กไมใช

ของผม เปนของประเทศไทย” (สาคร ยังเขียวสด ประธานนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 10 

พฤษภาคม 2548)  

 นอกจากหุนละครเล็กจะฟนคืนชีพเกิดมาใหมแลว ทางคณะสาครนาฏศิลปละครเล็ก

หลานครูแกรยังไดฟนตัว และกาวไปขางหนาดวยการกอต้ังสถานที่จัดแสดงหุนละครเล็กอยางเปน

ทางการคร้ังแรก ที่จังหวัดนนทบุรี ในชื่อ โจหลุยส เธียเตอร เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2543 พรอม

เปลี่ยนชื่อคณะเปน “โจหลุยส เธียเตอร” ตามดวย ซึ่งก็มาจากชื่อหรือฉายาของ ครูสาคร ยังเขียวสด 

ที่คนในแวดวงเรียกกัน ดังภาพที่ 4.6  
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ภาพที่ 4.6  แสดงภาพบทความเกี่ยวกับหุนละครเล็กและโจหลุยส เธียเตอร 

ที่มา: นิตยสาร เสนทางทํามาหากิน  วันที่  30  มีนาคม  2543 

 

1.3 ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว ( พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 ) 

 หลังจากนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ขณะน้ันใชชื่อวาคณะโจหลุยส เธียเตอร 

ไดยายสถานที่จัดแสดง คือ โรงละครโจหลุยสเธียเตอร จากจังหวัดนนทบุรี มาเปดที่สวนลุมไนท

บาซารเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2545ไดไมถึง 1 ป โจหลุยสเธียเตอร ก็ประสบปญหาดาน

เศรษฐกิจอยางมาก เมื่อทางโครงการสวนลุมไนทบาซาร เปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารจากชุดเดิมที่เคย

เชิญคณะโจหลุยสเธียเตอร มาเปดโรงละครและแสดงในลักษณะหุนสวนแบงผลกําไร หรือยอดผู

เขาชม เปนผูบริหารชุดใหมที่ใหทางโจหลุยสเธียเตอรเปนผูเชา โดยตองจายคาเชาเดือนละ 3 แสน

บาท รวมคานํ้าคาไฟ คาพนักงานและอ่ืนๆแลว เปนคาใชจายกวา 1 ลานบาทตอเดือน ดังการให

สัมภาษณของผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 “ตอนที่เรายายจากนนทบุรีมาอยูที่สวนลุมไนทบาซาร เรามาแบบลักษณะที่เปน

หุนสวนกับทางโครงการ แตเมื่อทางโครงการเปลี่ยนบอรดเราจึงกลายมาเปนผูเชาแทน วันน้ันเรา

ตองมาน่ังหาเงินเพื่อจายคาเชา คาใชจายตางๆ เดือนหน่ึงประมาณลานกวาบาท เราก็เกิดปญหาขึ้น

จนเกือบจะลมสลายไป”(พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 

2 กุมภาพันธ 2551) 

 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหโจหลุยสเธียเตอร ตกอยูในภาวะลําบาก รายไดไม

เพียงพอกับรายจายเปนหน้ีสะสมเร่ือยมา จนกระทั่ง เดือนกรกฎาคม 2547 ทางผูบริหารสวนลุมไนท
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บาซารไดยื่นคําขาดใหโจหลุยสเธียเตอร ชําระหน้ีสินทั้งหมด ถาไมดําเนินการจะระงับการจาย

ไฟฟานํ้าประปา และเชิญออกจากพื้นที่ตอไป ซึ่งถือเปนวิกฤตคร้ังใหญของโจหลยุสเธียเตอรใน

ขณะน้ัน 

 จากการศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณและศึกษาจากเอกสารประกอบ พบวา กลยุทธการ

ประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ที่ทางนาฏยศาลาฯ 

นํามาใชในขณะน้ันยังคงเปน 3 กลยุทธ ดังน้ี 

1. กลยุทธสรางภาพลักษณ 

2. กลยุทธเผยแพรขาวสาร 

3. กลยุทธการโนมนาวและจูงใจ 

 โดยนํากลยุทธทั้ง 3 มาใช ภายแนวคิดการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและจัดการกับ

ภาวะวิกฤตโดย  “เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” ดังน้ี 

 1.กลยุทธสรางภาพลักษณ 

 จากการสัมภาษณเจาหนาที่  ที่ เกี่ยวของของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ตลอดจนศึกษาจากเอกสารตางๆ พบวาในชวงที่ 3 ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบ

ตองปดตัว (พ.ศ.2545-2548) น้ัน การนํากลยุทธสรางภาพลักษณ ใหเห็นวา โจหลุยส เธียเตอร เปน

องคกรที่มีความมุงมั่นในการดํารงรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคาของไทย อยาง

ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กที่เหลืออยูเพียงคณะเดียวในประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาใหญ 

เปนหน้ีเปนสิน จนถึงขั้นอาจจะตองปดตัวและทําใหศิลปะการแสดงแขนงน้ีของไทยตองสูญสิ้นไป

ไรผูสืบทอด สืบสาน ถาคนไทยไมชวยกันสนับสนุนรักษาใหคงอยูคูกับประเทศไทย ดังคํากลาว 

 "พวกเราพรอมจะสู แตเมื่อใดก็ตามที่แสงจากเทียนเลมสุดทายของเราดับลง น่ันก็คือ

โรงละครโจหลุยส และสมบัติชาติชิ้นน้ีคงตองดับไปพรอมกัน”(สุรินทร ยังเขียวสด, กรรมการ

ผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็กดานฝายการแสดง, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2547) 

 “อยากจะฝากใหคนไทยทุกคนมาชวยกันรักษามรดกของชาติชิ้นน้ีไว หุนละครเล็ก

ไมใชเปนสมบัติของพวกเรา แตเปนสมบัติของชาติ ของคนไทยทุกคน” (พิสูตร ยังเขียวสด, 

ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2547) 

 นอกจากน้ันยังมีการตอกย้ําภาพลักษณของหุนละครเล็กและโรงละครโจหลุยสเธียเตอร 

วาเปนศิลปะการแสดงอันทรงคุณคาของไทยที่แมแตสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ยังทรงสนพระทัยเสด็จฯมาทอดพระเนตรพรอมทรงตรัสกลาว

ชื่นชมและทรงเปนหวง อยากใหโจหลุยสเธียเตอรอยูตอไป เมื่อทราบถึงปญหาก็ทรงมีจดหมายไป

ยังหนวยงานของรัฐบาลใหเขามาชวยไกลเกลี่ยจากน้ันยังทรงมีพระเมตตาพระราชทานชื่อใหมให 
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โจหลุยส เธียเตอรเปน"นาฏยศาลา หุนละครเล็ก" เพื่อใหสมกับเปนศิลปะที่เปรียบเสมือนสมบัติ

ของชาติไทย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 พรอมเสด็จทรงเปดปายอยางเปนทางการในวันที่ 5 

ธันวาคม พ.ศ. 2547 ดวย ดังตัวอยางรายละเอียดภาพที่ 4.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

     เสด็จฯทรงเปดปาย " นาฏยศาลา หุนละครเล็ก " ในวันที่  5 ธันวาคม  2547  

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  
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 2. กลยุทธเผยแพรขาวสาร 

 จากการสัมภาษณและศึกษาจากเอกสารประกอบ พบวากลยุทธเผยแพรขาวสารน้ัน เปน

กลยุทธที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นํามาใชเปนกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยู

รอดของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในชวงที่ 3 ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจน

เกือบตองปดตัว  (พ.ศ.2545-2548) มากที่สุด โดยเนนการเผยแพรขาวสารภายใตแนวคิดการ

ประชาสัมพันธภาวะวิกฤต และจัดการกับภาวะวิกฤตดวยการ“เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” ใช

สถานการณเหตุการณจริงที่กําลังวิกฤตเปนตัวกระตุนใหสื่อมวลชนมาทําขาวเผยแพร ดังคํากลาว 

 “ในขณะที่ทุกคนรองไห  ทุกคนเสียใจ แตผมไมคิดแบบน้ัน ผมคิดวามันกลับมาไดอีก

คร้ังแน ๆ  ใจเย็นมาก และพอเกิดขึ้น สื่อก็เขามามันเปนโอกาสในวิกฤต” (พิสูตร ยังเขียวสด, 

กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 สวนขอมูลหรือสิ่งที่ทางโจหลุยส  เธียเตอร ขณะน้ันใหกับสื่อมวลชนหรือแมแต

ประชาชนทั่วไปก็คือ ขอมูลหรือเร่ืองที่เกิดขึ้นจริง ดังคํากลาว    

 “ ยุทธศาสตรของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนยุทธศาสตรที่ชี้แจงขอมูล

ขาวสารดวยขอเท็จจริงมาโดยตลอด และก็ชี้แจงออกไป เพราะฉะน้ันในชวงที่เปนภาวะวิกฤต ยังยึด

หลักที่จะพยายามชี้แจงขอเท็จจริงใหมากที่สุด ไมอายที่จะบอก” (พิสูตร ยังเขียวสด, ผูบริหาร  

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 ซึ่งก็สอดคลองกับคํากลาวของ ธนวรรณ ชันวิเชียร รองผูจัดการนาฏยศาลาฯ สาขา

พัทยา  ที่เคยทําหนาที่ผูจัดการฝายลูกคาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)กวา 8 ป  

 “ผูบริหารมีนโยบาย ใหเราบอกความจริงกับลูกคา อยางที่เรามีปญหากับสวนลุมไนท

บาซาร ถาลูกคาสนใจ เราก็จะบอกทั้งหมดไปตามความจริง” (ธนวรรณ ชันวิเชียร, อดีตผูจัดการฝาย

ลูกคาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 ซึ่งก็ไดผลมีสื่อมวลชนสนใจมาทําขาวเผยแพรกันอยางมากมายและนอกจากจะเปนการ

เผยแพรขาวสารตามความเปนจริงภายใตแนวคิดการประชาสัมพันธจัดการกับภาวะวิกฤต คือ   

“เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” แลวขาวสารที่ออกไปยังแฝงการขอความเห็นใจและความชวยเหลือการ

สนับสนุนไปดวย ดังตัวอยางรายละเอียดภาพที่ 4.8 
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ภาพที่ 4.8  แสดงภาพ ขาวโรงละครโจหลุยสเธียเตอรถูกตัดนํ้าตัดไฟ  

ที่มา:  www.joelouis-theater.com (มติชนออนไลน วันที่  28 กรกฎาคม 2547) 

 

 นอกจากน้ันยังมีการเผยแพรขาวสารที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงสนพระทัย เสด็จฯทอดพระเนตรการแสดง และทรงมีพระ

เมตตาพระราชทานชื่อ "นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)" ใหเพื่อสรางภาพลักษณอีกดวย 

 3. กลยุทธการโนมนาวและจูงใจ 

 จากการสัมภาษณและศึกษาจากเอกสารประกอบ พบวากลยุทธโนมนาวและจูงใจ เปน

กลยุทธที่ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใชควบคู กับกลยุทธการสรางภาพลักษณ และ  

กลยุทธการเผยแพรขาวสารมาตลอด โดยในชวงที่ 3 ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบ

ตองปดตัว (พ.ศ.2545-พ.ศ.2548) นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดใชกลยุทธโนมนาวใจและ

จูงใจภายใตแนวคิด การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและจัดการกับภาวะวิกฤต โดย “เปลี่ยนวิกฤต

เปนโอกาส” เพื่อโนมนาวและจูงใจ ใหคนไทยเห็นถึงภาวะวิกฤตของศิลปะการแสดงอันทรงคุณคา

ของไทยอยางหุนละครเล็กแขนงน้ี ซึ่งกําลังจะลมสลายไป ถาคนไทยไมชวยกันรักษาสืบสานไว 

โดยมุงหวังผลใหคนไทยหันมาสนับสนุน มาชมการแสดง มาบริจาคเงินชวยเหลือ และผลทางออม
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คือกดดันหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขามาชวยเหลือดูแล ตลอดจนผูบริหารสวนลุมไนทบาซารรดวย 

ดังคํากลาว และ รายละเอียด ดังภาพที่ 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9  แสดงภาพ ขาวเชิญชวนใหชวยโจหลุยสเธียเตอร  

ที่มา: หนังสือพิมพรายสัปดาห มายา แชลแนล ฉบับวันที่  4 -10  สิงหาคม  2547 

 

 “เราก็พยายามจะรักษาศิลปะแขนงน้ีไวอยางเต็มที่ แตถาทุกคนทุกฝายไมชวยกัน ตอนน้ี 

พวกเราก็คงไมไหวแลว คงตองปดตัว ปดโรงละคร ยอมใหหุนละครเล็กสูญหายไป” (พิสูตร        

ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 30 กรกฎาคม 2547) 

 ซึ่งจากการใชกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ดังที่กลาวมาก็สามารถทําใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พนวิกฤติมาไดจากการ

สนับสนุนของประชาชนที่ไปซื้อบัตรชมการแสดงมากขึ้นหลายเทา การบริจาคและการชวยเหลือ

สนับสนับ จากหลาย ๆ ฝายทั้งภาครัฐและเอกชน ดังคํากลาวของผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ในรายการขาวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  

 “ ไดรับความชวยเหลือจากหลายฝายโดยเฉพาะผูชมมาสนับสนุนชวยเหลือเรา จน

ตอนน้ีเรากําลังจะหมดภาระหน้ีสินแลว ” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา         

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2548) 
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1.4  ชวงยกระดับสูสากล และเวทีประกวดระดับโลก ( พ. ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 ) 

 การศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ชวงที่ 4 น้ี ซึ่งเปนชวงที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พยายามยกระดับจากการ

เปนสื่อประเพณี สื่อประจําชาติ ไปสูระดับสากลเปนสื่อสากล ดวยการเดินทางไปแสดงในงาน

เทศกาลศิลปะการแสดงระดับโลกตางๆ และเขารวมประกวดการแสดงหลายๆงาน  หลังจาก

สามารถคลี่คลายปญหาวิกฤติดานเศรษฐกิจใน ชวงที่ 3ประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบ

ตองปดตัว  (พ.ศ.2545-2548) ไดแลว  เน่ืองจากเห็นวาเปนชองทางการประชาสัมพันธที่ดีมากๆ  

“เราตองหา Event ที่เปนงานระดับชาติระดับโลก ตรงน้ีเปนตัวชวยใหคนรูจักโจหลุยส 

มากขึ้น และยังทําใหทั่วโลกรูจักเรามากขึ้น เราไมไดประชาสัมพันธเฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือ

ประเทศไทยเทาน้ัน แต เราจึงมุงเนนไปทั่วโลกใหรูจักและงาน Festival ระดับชาติ น่ันคือตัวชวยที่

ทําใหเราโกอินเตอร” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 

พฤษภาคม 2552) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมเขาประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 World Festival Puppet Art 

2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชก ในวันที่ 4 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ดวยการแสดงชุด “กรูมาวตาล 

ตํานานพระราหู” ที่ถือเปนการพัฒนาการพลิกโฉมการแสดงหุนละครเล็กคร้ังสําคัญของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)และของไทย เพราะมีการนําศิลปะการแสดงอันทรงคุณคาของไทยแขนง

อ่ืนๆมารวมกับการแสดงหุนละครเล็ก ไมวาจะเปน การแสดงโขน การใชแสงเงาแบบหนังใหญ 

หนังตะลุง การบรรเลงดนตรีปพาทยสด การเปาสังข รวมถึงการใชเทคนิคแปลกๆ และระบบแสงสี

สมัยใหมตางๆ ผนวกกับเร่ืองราวที่นําตํานานของชนชาติตะวันออก เกี่ยวกับการเกิดจันทรุปราคา

หรือราหูอมจันทรมารอยเรียงเปนเร่ืองราว ไมใชเร่ืองจากวรรณคดีอยางที่ผานมาอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10  แสดงภาพการนําศิลปะการแสดงแขนงอ่ืนมาใชในชุด “กรูมาวตาล ตํานานพระราหู”  
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ซึ่งจากการสัมภาษณผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)  คือ คุณพิสูตร ยังเขียวสด กรรมการผูจัดการ ตลอดจนผูเกี่ยวของและเอกสารตางๆ 

พบวากลยุทธที่ใชในชวงที่ 4 น้ี  ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ยังคงใชกลยุทธการ

ประชาสัมพันธ 3 กลยุทธเปนหลักเชนเดิม ไดแก กลยุทธสรางภาพลักษณ กลยุทธเผยแพรขาวสาร 

และ กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ 

 โดยผูวิจัยขอแบงการนําเสนอการใชกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ 

นาฏยศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในชวงที่ 4 น้ี ออกเปน 3 ระยะ คือ 

1. ระยะกาวสูสากล 

2. ระยะหลังจากไดแชมปหุนโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรม 

3. ระยะหลังสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ สิ้นพระชนม 

ระยะกาวสูสากล (มกราคม 2549 – 10 มิถุนายน 2549)  

1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ  

ในระยะน้ีทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดนํากลยุทธการสรางภาพลักษณมา

ใชโดยสรางภาพลักษณใหการแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนสื่อ

ประเพณี สื่อประจําชาติ ซึ่งเปนศิลปะการแสดงของชาติอันสวยงามทรงคุณคาของไทยที่ไมแพชาติ

ใดในโลก สมควรจะนําไปเผยแพรสูระดับโลกใหชาวตางชาติทั่วโลกไดชื่นชมและเขารวมประกวด

การแสดงหุนระดับโลก ซึ่งคนไทยควรจะชวยกันสนับสนุนใหหุนของไทยไปผงาดสรางชื่อเสียง

บนเวทีระดับโลก ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.11 และคํากลาวของผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) รวมถึงผูที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.11  แสดงภาพขาว นาฏยศาลาฯ จะเปนตัวแทนประเทศไทยไปประกวดหุนโลก  

ที่มา: หนังสือพิมพเดลินิวส วันที่  14  พฤษภาคม  2549 
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“เคยเปนศิลปนรับเชิญในการประกวดหุนโลกที่ฝร่ังเศสและติดตามขาวสารการประกวด

มาตลอด หวังวาจะมีสักวัน ที่ไดเขารวมประกวดบาง เพราะประเทศไทยมีศิลปะชั้นสูงที่ไม

นอยหนาชาวตางชาติ” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 

12 พฤษภาคม 2549) 

 “เชื่อวาการนําหุนละครเล็กไปแสดงและรวมประกวดคร้ังน้ี จะนําชื่อเสียงมาใหแก

ประเทศไทยอยางแนนอน อีกทั้งยังจะทําใหชาวตางชาติไดรูจักศิลปะการแสดงของไทยอีกรูปแบบ

หน่ึง นอกเหนือไปจากการแสดงโขน หรือการแสดงพื้นบานตาง ๆ นับเปนกาวสําคัญอีกกาวหน่ึง

ของศิลปวัฒนธรรมไทย” (ปริศนา พงษทัดศิริกุล, เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ, สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2549) 

2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร 

 จากการสัมภาษณผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) อยาง คุณพิสูตร ยังเขียวสด กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และผู

ที่เกี่ยวของรวมถึงศึกษาเอกสารตางๆพบวา ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)มีการนํากลยุทธ

การเผยแพรขาวสารมาใชในระยะกาวสูสากล ดวยการสงขาวและขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปรวม

แสดงในงานเทศกาลตาง ๆ ใหกับสื่อมวลชนแขนงตาง ๆเผยแพร โดยเฉพาะการจะเดินทางไปรวม

ประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 “ World Festival Puppet Art 2006” ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ไดมีการ

จัดแถลงขาวรวมกับองคกรหนวยงานที่สนับสนุนพรอมโชวความพรอมในการจะไปประกวดดวย

การโชวตัวอยางการแสดงชุด “ กูรมาวตาล ตํานานพระราหู ” เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงรวมงาน เพื่อ

นําขาวไปเผยแพร ซึ่งก็มีสื่อมวลชนมากมายเกือบทุกแขนงไปทําขาวน้ีเผยแพร โดยเฉพาะ

หนังสือพิมพมีบทความเกี่ยวกับการจะเดินทางไปประกวดคร้ังน้ีเกือบทุกฉบับ ซึ่งผูบริหารของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) อยาง คุณพิสูตร เห็นวาเปนโอกาสดีที่จะไดมีการเผยแพร

ขาวสารประชาสัมพันธนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  ดังคํากลาว  

“บางคนบอกวารอใหไปประกวดแลวไดรางวัลมากอน คอยแถลงขาวไมดีหรือ เผื่อไมได

รางวัล แตผมมองวาไมเห็นเปนอะไร ถือเปนโอกาสไดประชาสัมพันธกอนแลว สวนถาไดรางวัลก็

ถือเปนผลพลอยไดจะไดประชาสัมพันธไดสื่ออีกเพียบ” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 
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ภาพที่ 4.12  แสดงภาพ ขาวแถลงนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จะไปประกวดหุนโลก 

ที่มา: หนังสือพิมพขาวสด วันที่  28  พฤษภาคม 2549 

 

3. กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ 

 การศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ดวยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ซึ่งเปนผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ รวมถึงผู

ที่เกี่ยวของและเอกสารตางๆแลว พบวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  มีการนํากลยุทธการ

โนมนาวใจและจูงใจมาใชควบคูกับกลยุทสรางภาพลักษณและกลยุทธการเผยแพรขาวสารอยาง

ตอเน่ือง สําหรับในชวงที่ 4 ระยะกาวสูสากล ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดใชกลยุทธ

การโนมนาวใจและจูงใจ เพื่อโนมนาวใจคนไทยวา การแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา          

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)น้ันเปนการแสดงอันเปนเอกลักษณของชาติไทย ที่มีความงดงามมีคุณคาไม

นอยกวาชาติใดในโลก และถาไดไปโชวในตางประเทศ ชาวตางชาติจะตองตะลึงในความวิจิตร

งดงามแหงการแสดงหุนเชิดของไทยอยางแนนอน เน่ืองจากการแสดงชุด “ กูรมาวตาล ตํานานพระ

ราหู ” ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดทุมเท พิถีพิถัน สรางสรรคอยางเต็มที่ เพื่อให

สมศักด์ิศรี ของชาติไทยที่จะทําใหคนทั่วโลกประจักษ ในศิลปะอันงดงาม ทรงคุณคาของไทยแขนง

น้ี พรอมโนมนาวจูงใจใหคนไทยทุกคนชวยกันสนับสนุนการเดินทางไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 

ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ดวยการสนับสนุนบริจาคเงินสมทบเปนคาใชจายหรือไปชวยกันซื้อ

บัตรชมการแสดง ที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุมไนทบาซาร กันมากๆ ซึ่งก็จะได

ชมการแสดงชุด“ กูรมาวตาล ตํานานพระราหู ” ที่จะนําไปประกวดดวย ดังคํากลาว 
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 “การแสดงชุดน้ี เตรียมการมากวา 1 ป  ซึ่งทุกคนทุกสวนต้ังใจสรางสรรคอยางเต็มที่ 

นอกจากน้ันยังนําศิลปะชั้นสูงของไทยอยางโขน มาผสมผสานไวในการแสดงเพื่อเผยแพรความ

เปนไทย มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณคาใหชาวตางชาติไดประจักษ” (สุรินทร ยังเขียวสด, ผูบริหาร

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก ดานฝายการแสดง, สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2549)  

 “การแขงขันคร้ังน้ีสรางหุนขึ้นมาใหมทั้งหมดรวมกับเคร่ืองแตงกายและฉากการแสดง 

มีความละเอียดประณีตมาก ใชงบประมาณในการลงทุนทั้งหมด 4 ลานบาท ก็ยังติดขัดเล็ก ๆ นอย ๆ 

แตก็รอเงินสนับสนุนอีก หากมีผูสนใจชวยเหลือก็รวมสมทบทุนสงหุนไทยไปหุนโลกไดหรือมา

ชวยชมการแสดงกันเยอะๆ เราจะไดมีเงินมาทําใหสมบูรณยิ่งขึ้น” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการ

ผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2549) 

 

ระยะหลังจากไดแชมปหุนโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรม  

 จากการศึกษาทั้งเอกสารและการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ผูกําหนดนโยบายการ

ประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และผูที่ เกี่ยวของ พบวา หลังจากที่     

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดแชมปโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรมควารางวัล The Best 

Tradition Performance จากการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 “ World Festival Puppet Art 2006 ” ใน

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่ กรุงปราก สาธารณรัฐเชคแลว ทางนาฏยศาลาฯไดใชกลยุทธการ

ประชาสัมพันธ ทั้ง กลยุทธการสรางภาพลักษณ กลยุทธการเผยแพรขาวสาร กลยุทธการโนมนาวใจ

และจูงใจ เพื่อขยายความสําเร็จจากการควาแชมปหุนโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรมดังกลาวอยาง

ตอเน่ือง ดังน้ี 

1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ 

 จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารพบวา กลยุทธการสรางภาพลักษณที่ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)นํามาใชน้ัน จะเนนไปที่การสานตอความสําเร็จจากการควาแชมปหุนโลก

คร้ังที่ 10 ดานการแสดงทางวัฒนธรรม ที่ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค เร่ิมจาก  

 - การสรางภาพลักษณใหเห็นวาการแสดงหุนของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)   

น้ันวิจิตรงดงามอลังการจนชาวตางชาติที่ไดชมการแสดงในการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 ตางชื่น

ชมและทึ่งในความสามารถของคนไทยและศิลปการแสดงของไทยแขนงน้ี และเห็นวาสมควรไดรับ 

รางวัลแชมปหุนโลกที่สุด ดังตัวอยางรายละเอียดภาพที่ 4.13  

 

 

 

DPU



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13  แสดงภาพขาวแถลงชาวตางชาติประทับใจการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

  (โจหลุยส) ในการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 

ที่มา: หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก วันที่  7  มิถุนายน  2549 
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 -สรางภาพลักษณใหคนไทยเห็นวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนตัวแทนคน

ไทยไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยควารางวัลระดับโลก เพื่อรวม

เฉลิมฉลองวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป และ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มีความจงรักภักดีเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน

ที่สุด เตรียมนํารางวัลแชมปหุนโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรม ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย

พระองคทาน ดังภาพที่ 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.14  แสดงภาพขาวนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)จะนํารางวัลจากการประกวดหุนโลก 

  ขึ้นทูลเกลาฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 ที่มา: หนังสือพิมพ ไทยรัฐ  วันที่  13  มิถุนายน  2549 
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ภาพที่ 4.15  แสดงภาพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ทรงรับมอบรางวัลจากการประกวดหุนโลก  

  คร้ังที่ 10 แทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 

- ตอกย้ําภาพลักษณวา การแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปน

ศิลปะการแสดงอันงดงามทรงคุณคาของชาติไทยและคนไทยทุกคน โดยจัดการแสดงรอบพิเศษให

เขาชมฟรี เพื่อใหคนไทยไดรวมเฉลิมฉลองความสําเร็จคร้ังน้ี แตก็ไมลืมภาพลักษณแหงความ

จงรักภักดีรวมเฉลิมฉลองวโรกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยผูชมจะตองใส

เสื้อสีเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังตัวอยางรายละเอียดภาพที่ 4.16 
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ภาพที่  4.16  แสดงภาพขาวนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จะแสดงรอบพิเศษพระเกียรติ  

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

 ที่มา: หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก  วันที่  16  มิถุนายน  2549 

 

 2.กลยุทธการเผยแพรขาวสาร 

 จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารประกอบ พบวาในระยะหลังจากไดแชมปหุนโลก

ดานการแสดงทางวัฒนธรรมมา ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดใชกลยุทธการเผยแพร

ขาวสารเพื่อสานตอความสําเร็จจากการควาแชมปหุนโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรมอยาง

ตอเน่ืองดังน้ี เร่ิมจากเผยแพรขาวการไดรับรางวัลทันที หลังจากมีการประกาศผลและรับรางวัล โดย

ใหประชาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โทรศัพทแจงสื่อมวลชนตางๆทันที ดัง

คํากลาว 

 “เราวางแผนไวแลว เราจะสงขาวความเคลื่อนไหวใหเจาหนาที่ที่อยูเมืองไทยตลอด ให

คอยสงขาวใหสื่อตางๆ โดยเฉพาะเมื่อประกาศผลวา เราไดรางวัลแชมป  The Best Tradition 

Performance” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 12 

พฤษภาคม 2549) 

 สอดคลองกับการใหสัมภาษณของเจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธที่ขณะน้ันทําหนาที่อยู

ประเทศไทยเพิ่งสงขาวสารความเคลื่อนไหวใหกับสื่อมวลชนตางๆ 
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 “พอทางโนนโทรมาบอกวาไดรางวัลสุดยอดการแสดงทางวัฒนธรรม The Best 

Tradition Performance เราก็สงขาวใหกับนักขาวที่สงไดทันที อยางของชอง 11 เราก็โทรบอกต้ังแต

คืนน้ัน เที่ยงคืนกวา ๆ เลย แลวชอง 11 ก็ออกขาวใหเราต้ังแตเชาตรูเปนชองแรกเลย” (กรุณาพร  

ชมศิริ,  เจาหนาที่ประชาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 และสื่อเกือบทุกแขนงเกือบทุกสื่อก็เผยแพรขาวความสําเร็จบนเวทีระดับโลก ของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) อยางรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4.17   แสดงภาพขาวนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ควาแชมปโลก  

ที่มา: หนังสือพิมพ ขาวสด  วันที่  12  มิถุนายน  2549 

 

 นอกจากน้ันสื่อสวนใหญยังเสนอขาวความเคลื่อนไหว ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส)อยางตอเน่ือง ไมวาจะเปน  

 - การเดินทางกลับประเทศไทยพรอมถวยรางวัลแชมปหุนโลกดานการแสดงทาง      

             วัฒนธรรมของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  
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 - การจัดรอบพิเศษเปดใหเขาชมการแสดงชุด “ กูรมาวตาร ตํานานพระราหู ” ที่ไปควา  

   แชมปหุนโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรมใหคนไทยไดชมฟรี เพื่อรวมเฉลิมฉลอง   

 - เชิญชวนใหคนไทยมาชมการแสดงหุนละครเล็กอันสุดอลังการจนไดรับรางวัลแชมป

   โลก ดานการแสดงทางวัฒนธรรม จากการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 ที่ นาฏยศาลา     

    หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุมไนทบาซาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4.18   แสดงภาพขาว เกี่ยวกับความสําเร็จบนเวทีระดับโลก ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

    (โจหลุยส)  

ที่มา: หนังสือพิมพ ขาวสด  วันที่  16  มิถุนายน  2549 

 

 3. กลยุทธโนมนาวใจและจูงใจ 

 การศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)   พบวา

ในชวงที่ 4 ยกระดับสูสากลและเวทีประกวดระดับโลก ระยะหลังจากไดแชมปหุนโลกดานการ

แสดงทางวัฒนธรรมน้ี นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)   ไดใชกลยุทธโนมนาวใจและจูงใจให

คนไทยเห็นคุณคาความสําคัญ ความนาทึ่งแหงศิลปะการแสดงหุนละครเล็ก ของ นาฏยศาลา       

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)    ที่แมแตชาวตางชาติยังชื่นชมและควาแชมปดานการแสดงทางวัฒนธรรม

จากการประกวดหุนโลกคร้ังที่ 10 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค มาได ดังน้ันคนไทยจึงควรจะชวยกัน

สนับสนุนกิจการของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ดวยการไปซื้อบัตรชมการแสดงกันมากๆ 
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เพื่อรวมสนับสนุนใหศิลปะการแสดงอันวิจิตรงดงามทรงคุณคาของไทยแขนงน้ีคงอยูตอไปดัง

ตัวอยางรายละเอียดภาพที่ 4.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4.19   แสดงภาพขาวนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

ที่มา: หนังสือพิมพ สยามดารา  วันที่  22  มิถุนายน  2549 

 

ระยะหลังสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ สิ้นพระชนม 

       จากการสัมภาษณและศึกษาจากเอกสารตรวจสอบจากชวงตางๆ  พบวาการที่สมเด็จ

พระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   ทรงสิ้นพระชนมเมื่อวันที่  

2  มกราคม  พ.ศ.  2551  สงผลกระทบกับ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส ) เน่ืองจากกําลังจะมี

การเปดการแสดงชุดใหม  ในวันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2551  ทําใหไมสามารถเปดตัวการแสดงชุด

ใหมได  แตทาง นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดใชกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต

และจัดการกับภาวะวิกฤต โดย “เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” มาปรับใชกับกลยุทธหลัก 3 ดาน  คือ  
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 1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ 

 ผลจากการสัมภาษณและศึกษาจากเอกสาร   และขาวสารตางๆ   พบวาในระยะหลังจาก

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอทรงสิ้นพระชนม ทาง นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส ) มีการใชกลยุทธ

การสรางภาพลักษณ ภายใต แนวคิดการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและจัดการกับภาวะวิกฤต 

โดย “เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” ดวยการสรางภาพลักษณใหคนไทยเห็นวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส ) เปนองคกรที่ชวยอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดงอันทรงคุณคาของไทย  อยาง            

หุนละครเล็กที่สําคัญมากๆ แมแต สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร ยังทรงสนพระทัย และทรงเห็นถึงความสําคัญ รวมถึงทรงเปนหวง นาฏยศาลา       

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) อยางมาก ถึงขั้นทรงใหต้ัง มูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็กขึ้นและทรงรับ

เปนองคอุปถัมภ ซึ่งเปนมูลนิธิในพระอุปภัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มูลนิธิสุดทาย ดังภาพคํากลาว 

"เมื่อพระองคทานทอดพระเนตรแลว ก็จะทรงใหคําแนะนําในการแสดง วาตรงน้ันสมบูรณ

แลวนะ ตรงน้ีดีแลวนะ แลวก็แนะนําวาควรจะไปชองทางไหนอยางไรบาง หรือเปนคําที่วาอดทน

นะ พยายามรักษาใหดี พัฒนาใหดียิ่งขึ้นไป อยาทะนงตัว อยาทอแท สิ่งน้ีที่พวกเรารูสึกประทับใจ

มาก ปกติเราจะไมคอยไดยินคําแบบน้ีจากพระองคทานบอยๆ ถือวาพวกเราโชคดีมาก" (พิสูตร     

ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2551)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.20   แสดงภาพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ทรงมีพระเมตตาประทานความเปนกันเองให 

  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)     

 ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)      
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พระองคทานมุงหวังที่จะใหหุนละครเล็ก ไดคงอยูเปนมรดกของชาติไทยสืบตอไป 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

จึงไดรวมกันสนับสนุนการกอต้ังมูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็กขึ้น และไดรับพระ

กรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ทรงรับเปนองคอุปถัมภ เพื่อใหมูลนิธิฯได

ดําเนินงานตามวัตถุประสงคในการอนุรักษหุนละครเล็กสืบตอไป และพระองคทานก็

ทรงมีพระเมตตา ทรงหวงใยอนาคต ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ตลอดมา 

กระทั่งความหวังกอนสิ้นพระชนมไมนาน สิ่งที่พระองคทานทรงหวง คือ เร่ืองของโรง

ละครใหม กับการแสดงที่มันจะตองคงอยูตอไป นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

จึงตองนําพระดํารัสมาทําใหได พยายามทําทุกอยางใหได และพระองคยังพระราชทาน

พระฉายาลักษณมาใหเปนมิ่งขวัญศิริมงคลดวย (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม  2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.21  แสดงภาพพระฉายาลักษณที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯพระราชทานใหเปนสิ่งสุดทาย 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 
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         “พระองคทานทรงมีพระเมตตาและทรงเปนหวงมาก  ขณะทรงพระประชวรยังทรงถาม

กับคนใกลชิดวา  พวกเราเปนอยางไรกันบาง  ตกลงจะไปอยูที่ไหน  และพระราชทานพระฉายา

ลักษณขนาดใหญ   มาใหกอนจะสิ้นพระชนมไมนานดวย” (พิสูตร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา       

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม  2551)            

  นอกจากน้ันยังใช กลยุทธการสรางภาพลักษณใหเห็นวา นาฏยศาลาฯ จงรักภักดีและ

ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอยางลนพน รีบแตงกลอนสดุดี และแสดงความอาลัยถวายแดพระองค

ทาน พรอมเตรียมจัดการแสดงหุนละครเล็กรอบพิเศษเทิดพระเกียรติ  และแสดงความอาลัยถวายแด  

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยจัดเปนการกุศล

นํารายไดทั้งหมดมอบใหองคกรการกุศลในพระอุปถัมภของพระองคทานเพื่อถวายเปนพระกุศล  

 

 

ภาพที่ 4.22   แสดงภาพบรรยกาศการจัดแสดงหุนละครเล็กรอบพิเศษเทิดพระเกียรติ  

   และแสดงความอาลัยถวายแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

 2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร 

 จากการศึกษาดวยการสัมภาษณรวบรวมเอกสารและขาวสารจากสื่อมวลชนตางๆพบวา 

กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส ) กลยุทธหน่ึง 

ที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นํามาใชในระยะหลังสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯสิ้นพระชนม

น้ัน ก็คือ กลยุทธการเผยแพรขาวสาร ภายใตแนวคิดการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและจัดการ
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กับภาวะวิกฤต โดย “เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” ดวยการใชประเด็นที่มูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

เปนมูลนิธิในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร มูลนิธิสุดทาย และเปนศิลปะการแสดงแหงความเปนไทยที่พระองคทานทรงสนพระทัย

ตลอดจนทรงมีพระเมตตาและทรงเปนหวง  โดยสงขอมูลไปตามสื่อแขนงตางๆ เพื่อเผยแพร พรอม

ใหสัมภาษณ และออกรายการตางๆทางสถานีโทรทัศนเกือบทุกชองในหลากหลายรายการ ดัง

ตัวอยางรายละเอียดภาพที่ 4.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4.23   แสดงภาพขาวการออกรายการตางๆของ 2 ผูบริหาร นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

   (โจหลุยส) หลังจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ สิ้นพระชนม 

ที่มา: สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  วันที่  4  มกราคม 2551 

 

 พรอมใชโอกาสน้ีประชาสัมพันธเผยแพรขาวการแสดงชุดใหม  “ กําเนิดพระคเนศ ”   

รวมถึงการแสดงรอบพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติ และ แสดงความอาลัยถวายแดพระองคทานไปดวย

ดังน้ี 
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           “ความจริงเรากําลังจะกราบทูลเชิญเสด็จฯทอดพระเนตรการแสดงชุดใหม กําเนิด

พระคเนศ   ในวันที่ 10  มกราคม น้ี  แตพระองคสิ้นพระชนมเสียกอน   เราก็เลยคิดกันวา จะจัดการ

แสดงรอบพิเศษถวายพระองคทาน เพื่อเชิดชูเกียรติพระองคทานพรอมทั้งจัดเปนนิทรรศการ อยาก

ใหคนมาดู อยากใหมาบริจาค ซึ่งรายไดทั้งหมดจะมอบใหมูลนิธิทั้งหมดของพระองคทานเพื่อสืบ

ทอดเจตนารมณที่พระองคทานไดวางไวกับสังคม ชวยเหลือสังคม” (พิสูตร ยังเขียวสด, ผูบริหาร

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552 )           

              “ตอนน้ีการแสดงชุดใหม  กําเนิดพระคเนศ  ก็ใกลสมบูรณแลว  ซึ่งมีเทคนิคใหมๆ ที่

นาสนใจมากๆโดยเฉพาะชวงหัวขาดแลวนําหัวชางมาใส” (สุรินทร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา 

หุนละครเล็กดานฝายการแสดง, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552 )     

 นอกจากน้ันยังถือโอกาสเผยแพรขาวสารการเตรียมตัวเดินทางไปรวมประกวดหุนโลก

คร้ังที่ 2ในชวงกลางป  2551 และกําลังหาผูสนับสนุน  ดังคํากลาว 

                  “เปนชุดเดียวกับที่จะนําไปประกวดหุนโลกในปน้ี   ซึ่งการแสดงชุด“กําเนิดพระคเนศ ”   

มีการทําหุนใหมทั้งหมด   ใชงบประมาณหลายลานบาท   ตอนน้ีก็มีการจัดสรางเหรียญพระคเนศ   

เพื่อหาทุนไปประกวด   รวมทั้งผูสนับสนุน”  (พิสูตร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, 

สัมภาษณ, 4  มกราคม 2551)       

  3. กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ 

 จากการศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก   

ในชวงที่ 4 ยกระดับกาวสูสากลและเวทีประกวดระดับโลก ระยะหลังสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ  

สิ้นพระชนม พบวา มีการนํากลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจมาใชอยางมาก ภายใตแนวคิดการ

ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและจัดการกับภาวะวิกฤตโดย “ เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส ” เชนกัน 

โดยโนมนาวใจใหเห็นถึงความสําคัญและคุณคาแหงศิลปะการแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แมแตพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร ยังทรงใหความสนพระทัยทรงเห็นถึงความสําคัญรับไวในพระอุปถัมภ เพื่อจูงใจใหคน

ไทยมารวมกันสนับสนุนไปชมการแสดงหุนละครเล็ก ที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)กัน

มากๆ รวมถึงการแสดงรอบพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยถวายแด สมเด็จพระเจาพี่

นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551    

ตลอดจนสนับสนุนปจจัยตางๆในการเนินงานของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และการ

เดินทางไปประกวดหุนโลกชวงกลางป 2551  โดยผานทางสื่อมวลชนที่มาสัมภาษณหรือเชิญไป

สนทนาในรายการตางๆ เกี่ยวกับพระเมตตา พระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
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1.5 ชวงตอกยํ้าความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก 2008 ( พ.ศ. 2551 ) 

 หลังจาก 2 ทายาทของครูสาคร ยังเขียวสด คือ พิสูตรและสุรินทร ยังเขียวสด ผูบริหาร

นาฏยศาลา หุนละครเล็กไดพลิกวิกฤตเปนโอกาส เดินสายรวมรายการที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจาพี่

นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พูดถึงพระเมตตา พระกรุณาธิคุณ ตอ

มูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มูลนิธิสุดทายในพระอุปภัมภของพระองคทาน และให

สัมภาษณออกสื่อเกือบทุกสื่อทุกแขนง พรอมใชเปนโอกาสประชาสัมพันธการแสดงชุดใหม 

“กําเนิดพระคเนศ” และการจะเดินทางไปประกวดหุนโลกหรือ World Festival Puppet Art 2008 ที่

กรุงปราก สาธารณรัฐเชคอีกคร้ัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ตลอดจนยืนยันความเปนหน่ึงความเปนสุดยอดของ

ศิลปะการแสดงหุนของไทย โดยนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ในวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2551 หลังจากผานชวงเวลา 50 วัน ที่รัฐบาลขอใหงดกิจกรรมภาคบันเทิงทั้งหมดเพื่อเปนการแสดง

ความอาลัยถวายแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเ จาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

แลว ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ไดเปดตัวการแสดงหุนละครเล็กชุดใหมอยางเปน

ทางการใหไดชมกันกอนที่จะนําการแสดง “กําเนิดพระคเนศ” ชุดเดียวกับน้ีไปประกวดหุนโลกคร้ัง

ที่ 12 หรือ World Festival Puppet Art 2008 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ในวันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 

2551 ซึ่งก็ประสบความสําเร็จไดรางวัลสูงสุดคือ “The Best Performance” หรือ “รางวัลการแสดง

ยอดเยี่ยม” เปนแชมปหุนโลกอยางเต็มภาคภูมิและยืนยันการเปนสุดยอดแหงศิลปะการแสดงหุน

อยางแทจริง 

 โดยการแสดงชุด “ กําเนิดพระคเนศ ” ก็เปนการสรางความแปลกใหมในการแสดง   

หุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)อีกคร้ัง เพราะนอกจากการแสดงจะวิจิตร

งดงามเปยมดวยความเปนไทย และผสมผสานศิลปะการแสดงของไทยหลายๆแขนง รวมถึงเทคนิค

แสง สี เสียงสมัยใหม การนําเร่ืองราวความเชื่อเกี่ยวกับเทพแหงความสําเร็จและศิลปะวิทยาการที่

คนเกือบทั่วโลกรูจักมาถายทอดแลว ยังมีการนําเทคนิคอําพรางตัวที่กําลังเปนที่นิยมในสรางผลงาน

แนวสนุกสนานของตางประเทศ มาใชในการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยเปนคร้ังแรกในหลายๆ

ฉากที่ถือเปนไฮไลท หรือจุดดึงดูดความสนใจ จุดขายของการแสดงชุดน้ีอีกดวย อยางเชน ฉากพระ

กุมารถูกจักรของพระศิวะตัดพระเศียรขาด หรือ ฉากการนําหัวชางลอยไปตอกับรางพระกุมาร

กลายเปนพระพิฆเนศ  
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ภาพที่  4.24  แสดงภาพการนําเทคนิคพลางตัวมาใชในการแสดงชุด “ กําเนิดพระคเนศ ”  

   ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

 ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหารผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา     

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  รวมทั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและศึกษาเอกสารประกอบพบวา ในชวงน้ีมี

การวางแผนการประชาสัมพันธหรือวางกลยุทธการประชาสัมพันธอยางเปนขั้นเปนตอนเปนระยะ 

3 ระยะ คือ 

 - ระยะเปดการแสดงชุดใหม “ กําเนิดพระคเนศ ” 

 - ระยะกอนไปประกวดหุนโลกคร้ังที่ 12 World Festival Puppet Art 2008  

 - ระยะหลังไดแชมปหุนโลก 2008 

 โดยผูบริหารของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เห็นวาเปนจังหวะที่ดีที่จะได

ประชาสัมพันธแบบตอเน่ืองเปนระยะๆ 

  “เราวางแผนในการประชาสัมพันธไวเลยวา จะใหมีขาวของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

อยูตลอด ต้ังแตเปนการแสดงหุนชุดใหม กอนจะเดินทางไปประกวดหุนโลก ระหวางการประกวด

ที่อยูที่น้ันวา เราทําอะไรกันบาง สวนหลังการประกวดถาไดรางวัลใหญๆมา  การประชาสัมพันธ

การเผยแพรขาว ก็จะตามมาเองอีกเพียบ” (พิสูตร  ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา         

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ , 23 พฤภาคม 2552) 
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 แตทางผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็กก็ไมประมาทมีการประชุมวางแผนการ

ประชาสัมพันธกรณีถาไมไดรางวัลจากการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 World Festival Puppet Art 

2008 ไวลวงหนาเชนกัน  

 “ เราก็เตรียมแผนไวเหมือนกัน วาถาไมไดรางวัลกลับมาเราก็จะตองรีบเปดการแสดง

ชุดใหมทันที เพื่อเปนการกลบหรือยุติขาวการประกวดโดยเร็วที่สุด” (พิสูตร  ยังเขียวสด, กรรมการ

ผูจัดการนาฏยศาลา  หุนละครเล็ก, สัมภาษณ , 23 พฤภาคม 2552) 

       สําหรับกลยุทธในการประชาสัมพันธ ที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใชในชวง 

ตอกย้ําความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก 2008 ( พ.ศ. 2551) น้ี ก็ยังคงเปน 3 กลยุทธหลักเชนเดิม คือ  

1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ 

 จากการสัมภาษณและการศึกษาเอกสารทั้งเอกสารภายในของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) และเอกสารขาวตางๆพบวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดวางกลยุทธการสราง

ภาพลักษณไวตามแผนการประชาสัมพันธ 3 ระยะดังกลาว โดย  

 -ระยะเปดการแสดงชุดใหม “กําเนิดพระคเนศ” เปนการสรางภาพลักษณใหกับการ

แสดงชุดใหมวาเปนการแสดงที่วิจิตรงดงามและสมบูรณมากๆ อีกทั้งยังมีการใชเทคนิคการ

สรางสรรคใหมที่นาสนใจยิ่งกวาการแสดงชุด “ กูรมาวตาร ตํานานพระราหู” ที่ไปควารางวัลการ

แสดงทางวัฒนธรรมยอดเยี่ยม หรือ “ The Best Tradition Performance ”  จากการประกวดหุนโลก

คร้ังที่ 10 Word Festival Puppet Art 2006 ดวย และเปนชุดการแสดงที่ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ต้ังใจสรางสรรคขึ้นสําหรับจะนําไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 เพื่อเปนการเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่ทรงมีพระ

เมตตา พระกรุณาตอ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) อยางลนพน  

 - ระยะกอนไปประกวดหุนโลก คร้ังที่12 หรือ World Festival Puppet Art  2008 ใน

ระยะน้ีทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดใชกลยุทธการสรางภาพลักษณโดยกําหนด

ภาพลักษณใหเห็นวานาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่จะนําการแสดงชุด กําเนิดพระคเนศ ไป

รวมประกวดหุนโลก คร้ังที่12 หรือ World Festival Puppet Art 2008 น้ัน เปนตัวแทนของประเทศ

ตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ ที่จะนําศิลปวัฒนธรรม อันวิจิตรงดงามทรงคุณคาของไทยไปผงาด

บนเวทีโลก ใหคนทั้งโลกทึ่งอีกคร้ัง ซึ่งคนไทยทุกคนควรเอาใจชวยสงแรงใจไปรวมเชียร 
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ภาพที่ 4.25 แสดงภาพแถลงขาวนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)จะไปประกวดหุนโลกคร้ังที่ 12  

ที่มา: หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2551  

 

 พรอมกันน้ัน ยังไมลืมสรางภาพลักษณ  แหงความจงรักภักดีสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศศานุวงศที่ทรงมีพระเมตตาตอ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มาตลอด ซึ่งเปนอีกภาพลักษณที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก    

(โจหลุยส) ยึดมั่นมาตลอด ดวยความเขาใจดีวา คนไทยมีความจงรักภักดีและเทิดทูนตอสถาบัน

พระมหากษัตริย รวมถึงนอมนําพระราชจริยวัตร พระจริยวัตรตางๆของพระมหากษัตริยและพระ

บรมวงศศานุวงศมาเปนแบบอยางปฎิบัติตาม ซึ่งเห็นไดจากประเด็นการเดินทางไปแสดง

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม

หลวงนราธิวาสราชนคริทร ที่เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเปนเมืองที่ทั้ง 2 พระองคทรงใชชีวิต

เมื่อคร้ังทรงพระเยาวและชวงทรงศึกษาเลาเรียน กอนจะเดินทางไปประกวดหุนโลก ที่ กรุงปราก 
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สาธารณรัฐเชค  ที่ทําใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มีภาพลักษณที่โดดเดนกวาคณะหุนอีก

คณะของไทยที่เดินทางไปรวมประกวดคร้ังน้ีดวย ดังภาพที่ 4.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.26  แสดงภาพขาวนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)จะไปแสดงเทิดพระเกียรติ 

ที่มา:  หนังสือพิมพไทยโพสต  วันที่  29  พฤษภาคม  2551 

 

 - ระยะหลังไดแชมปหุนโลก 2008  ภายหลังจากการประกาศผลในงานประกวดหุนโลก

คร้ังที่ 12 หรือ World Festival Puppet Art  2008 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 

พ.ศ.2551ที่ประกาศใหการแสดงหุนชุด “กําเนิดพระคเนศ” ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

จากประเทศไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศสูงสุดจากการประกวดคร้ังน้ัน อยางรางวัลการแสดงยอด

เยี่ยม The Best Performance หรือ แชมปหุนโลก 2008 สื่อมวลชนเกือบทุกแขนงทุกสื่อ ตางเผยแพร

ขาวน้ี 
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ภาพที่ 4.27 แสดงภาพขาวนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จากประเทศไทย ไดแชมปหุนโลก 

ที่มา : หนังสือพิมพไทยรัฐ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ.2551 

 

 ซึ่งเปนการยืนยันและการตอกย้ําภาพลักษณความเปนสุดยอดของการแสดงหุนเปน

ที่สุดของไทย และของโลกไปในทันที แถมยังลบภาพหรือความคลางแคลงใจที่มีอยูในสังคมไทย

บางกลุมวา การไดรางวัลใหญในการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10  เมื่อป พ.ศ. 2549  ของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนการฟลุค หรือ รางวัลที่ไดไมใชรางวัลใหญสุดเพียงรางวัลเดียว การ

ประกาศวา ไดแชมปโลก จึงเปนการแอบอาง ดังคํากลาว 
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           “บางคนหาวา ที่ไดรางวัลคร้ังน้ันมา ฟลุคหรือเปลา การไดรางวัลแชมปหุนโลกคร้ังที่ 

12 เมื่อป 2551 ก็เปนการยืนยันวา เราเปนตัวจริง ศิลปะการการแสดงหุนละครเล็กของไทยเราสุด

ยอดจริงๆ ไมใชฟลุค” (พิสูตร  เขียวยังสด:กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 

23 พฤษภาคม 2552 )                 

 นอกจากน้ันในชวงปลายป พ.ศ. 2551  ภาพลักษณของ นาฏยศาลาฯ ก็ยิ่งดูโดดเดนและ

เปนที่รูจักเปนการประชาสัมพันธแบบวงกวางทั้งในประเทศและทั่วโลก เมื่อการแสดงหุนละครเล็ก 

ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดเขารวมแสดงงานมหรสพสมโภชออกพระเมรุ ในพระ

ราชพิธีพระราชเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นคริทร  ที่ ทองสนามหลวง ในวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่ตามโบราณราชประเพณีแต

เดิม จะมีเฉพาะมหรสพหลวงเทาน้ัน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นหรือเปนภาพลักษณใหคนไทยและคน

ทั่วโลกเห็นวา การแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก(โจหลุยส)เปนที่ยอมรับจาก

สถาบันพระมหากษัตริยของไทย และยิ่งสงเสริมใหภาพลักษณดีมากขึ้นไปอีก เมื่อการแสดง       

หุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดเปน 1 ในการแสดงหนาพระเมรุสมเด็จ

พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทรขณะพระราชทานเพลิงพระ

ศพจริง ถวายใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

ทอดพระเนตรพรอมพระบรมวงศานุวงศ ในคืนวันเสารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ดังภาพที่ 4.28 
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ภาพที่ 4.28   แสดงภาพการแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

   หนาพระที่น่ังฯในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ  

ที่มา: สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  
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2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร 

 จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารพบวา ในชวงตอกย้ําความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก 

2008 ทั้ง 3 ระยะ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)มีการใชกลยุทธการเผยแพรขาวสารคลายกับ

ชวงยกระดับสูสากลไปรวมประกวดหุนโลก 2006 ดังน้ี 

-  ระยะเปดการแสดงชุดใหม “ กําเนิดพระคเนศ ” ที่มีการจัดแสดงรอบสื่อมวลชน เชิญ

สื่อมวลชนไปชมการแสดงพรอมใหขอมูลเกี่ยวกับการแสดง ความนาสนใจ และความพิเศษตางๆ

ของการแสดงชุดใหม 

-  ระยะกอนไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 มีการจัดแถลงขาวกอนเดินทางไปประกวด 

เชิญสื่อมวลชนทําขาวเผยแพร และสงขาวความเคลื่อนไหวระหวางการประกวดโดยตลอด รวมถึง

การเดินทางไปแสดงเทิดพระเกียรติ ที่ เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิซดวย 

-  ระยะหลังไดแชมปหุนโลก 2008 ซึ่งมีการเผยแพรขาวสารอยางมากและตอเน่ือง 

ต้ังแตไดรางวัลแชมปโลก 2008 การเดินทางกลับประเทศไทย จนกลับประเทศไทยแลว ก็ยังมีการ

เผยแพรขาวสารอยางมากมายในสื่อเกือบทุกแขนงและหลากลายรูปแบบ 

3. กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ 

สําหรับกลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจในชวงน้ี นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ไดโนมนาวใจจูงใจเพื่อหวังผลแตกตางกันเปนระยะๆสอดคลองกับ 2 กลยุทธแรก คือ 

-  ระยะเปดการแสดงชุดใหม เปนการโนมนาวใจจูงใจใหประชาชนเห็นวา การแสดง

ชุดใหมนาชมมากๆ มีเทคนิคพิเศษที่แปลกใหม ซึ่งนาสนใจกวาการแสดงชุด “ กรูมารวตาล ตํานาน

พระราหู ” ที่ไปควาแชมปหุนโลก 2006 ดานการแสดงทางวัฒนธรรมยอดเยี่ยมเสียอีก 

-  ระยะกอนไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 โนมนาวใจใหเชื่อวาการแสดงชุด “ กําเนิด

พระคเนศ ” ที่จะไปประกวดหุนโลกน้ัน มีความเปนเลิศยอดเยี่ยมมากๆไมแพชาติใด และนาจะได

รางวัลกลับมาอีกคร้ัง พรอมจูงใจใหคนไทยชวยกับสนับสนุนและสงกําลังใจเชียร 

-  ระยะหลังไดแชมปหุนโลก 2008 นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดโนมนาวให

คนไทยเห็นวา การแสดงของหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนสุดยอดของ

โลกจริงๆ และการแสดงชุด “ กําเนิดพระคเนศ ” เปนการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆไมนาพลาด ควร

ตองหาโอกาสไปชมใหได เปนการจูงใจใหคนไทยไปชมการแสดงพรอมสนับสนุนการดําเนินงาน

ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 
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1.6 ชวงวิกฤตจากการชุมนุมทางการเมือง ( ปลาย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ) 

 ในชวงปลายป พ.ศ. 2551 - พ.ศ.2553 นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดรับ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองหลายตอหลายคร้ัง แตที่ถึงขั้นเรียกไดวาวิกฤตน้ัน มีอยู 2 คร้ัง

ใหญๆ คือ  

 คร้ังท่ี 1  การชุมนุมปดทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของกลุม

พันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุมเสื้อเหลือง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 

พ.ศ. 2551  

 คร้ังท่ี 2  การชุมนุมของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ(นปช.)หรือกลุม

เสื้อแดง ที่บริเวณแยกราชประสงค วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 ซึ่งในวิกฤต 2 คร้ังใหญน้ีนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็มีการนําใชกลยุทธใน

การประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ดังน้ี 

 คร้ังท่ี 1  การชุมนุมปดทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิของกลุม

พันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย  

 ปลายป พ.ศ. 2551 นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่กําลังอยูในระยะรุงโรจนซึ่ง

เปนผลมาจากการควาแชมปหุนโลก 2008 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 

2551มาได ก็ตองเผชิญกับวิกฤตอีกคร้ัง เมื่อเกิดเหตุกลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุมเสื้อ

เหลืองชุมนุมปดทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.

2551 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมเวลา 10 วัน ทําใหนักทองเที่ยวและกรุปทัวรตางชาติที่จอง

บัตรชมการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ลวงหนาไวหลายรอยคนยกเลิกทั้งหมด 

เน่ืองจากไมสามารถเดินทางเขาประเทศได ขณะที่ชาวตางชาติซึ่งอยูในประเทศไทยหรือคนไทยเอง

ก็ไมไปชมการแสดงที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพราะบรรยากาศทางการเมืองตึงเครียด

ไมเอ้ืออํานวย รวมถึงงานแสดงนอกสถานที่และอีเวนทตางๆก็ยกเลิกเกือบทั้งหมด แตนาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ “ เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส ” อีกคร้ัง ดวยกลยุทธประชาสัมพันธหลัก 3 

กลยุทธ มาใชภายใตแนวคิดการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและจัดการกับภาวะวิกฤต 

1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ  

 จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารตางๆ ประกอบการติดตามขาวสารพบวา ในชวงที่

กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมปดสนามบินหรือทาอากาศยานดอนเมืองและทา

อากาศสุวรรณภูมิ ทําใหนักทองเที่ยวตางชาติและกรุปทัวรที่จองบัตรชมการแสดงของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ยกเลิกหมด เพราะไมสามารถเขาประเทศไดและบรรยากาศทางการเมืองที่

ตึงเครียดยังทําใหไมมีทั้ง นักทองเที่ยวตางประเทศและคนไทยไปชมการแสดงของ นาฏยศาลาฯ 
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รวมทั้งมีนักทองเที่ยวติดอยูในสนามบินมากมายน้ัน นาฏยศาลา หุนละครเล็ก(โจหลุยส)ก็ไดเปลี่ยน

วิกฤติเปนโอกาสใชเวลาวางที่ไมมีผูไปชมการแสดงที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุม

ไนทบาซารไปแสดงปลอบขวัญผอนคลายใหนักทองเที่ยวตางชาติไดชมทั้งที่ทาอากาศยานดอน

เมือง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และสนามบินอูตะเภา รวมถึงยังไปรวมสงนักทองเที่ยวตางประเทศ

เดินทางกลับในเที่ยวบินแรกๆอีกดวย ซึ่งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีมากๆใหแก นาฏยศาลา       

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนองคกรที่มีความหวงใยประเทศชาติ แมจะเปนเพียงผูที่ทํางานดาน

ศิลปะดานการแสดง แตก็พยายามชวยแกไขภาพลักษณของประเทศชาติ ดังคํากลาวของ 2 ผูบริหาร

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 “เร่ิมแรกไมไดคิดอะไรก็อยากชวยเห็นอยูวางๆไมมีผูชมก็เลยไปแสดง แตผลสะทอน

กลับมาดีมากๆ มีเสียงชื่นชมเขามาเยอะมาก” (พิสูตร ยังเขียวสด , กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555) 

 “เราต้ังใจจะไปชวยเร่ืองภาพลักษณของประเทศ แตเราก็ไดภาพลักษณของโจหลุยสที่ดี

ยิ่งขึ้นดวย” (สุรินทร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก ดานฝายการแสดง, 

สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555) 

 2.   กลยุทธการเผยแพรขาวสาร 

 จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารประกอบรวมถึงดูขาวสารตางๆที่เผยแพรใน

ชวงเวลาน้ันพบวา ชวงวิกฤตดังกลาวที่มีการชุมนุมปดสนามบินหรือทาอากาศยานและนาฏยศาลาฯ

ไดนําการแสดงไปแสดงใหนักทองเที่ยวตางชาติที่ไมสามารถเดินทางกลับหรือออกประเทศไดชม

น้ัน เปนกลยุทธการเผยแพรขาวสารที่ไดผลมากๆเปนการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติและจัดการ

กับภาวะวิกฤตดวยการ “ เปลี่ยนวิกฤต เปนโอกาส ” โดยแท เพราะในสถานการณทางการเมืองที่

รุนแรงและขาวสารสวนใหญเปนไปในทางลบ เปนภาพลักษณดานลบกับประเทศ กิจกรรมที่ดูผอน

คลายหรือเปนไปในทางบวก เปนภาพลักษณดานบวกของประเทศ จึงไดรับความสนใจจาก

สื่อมวลชนนําออกเผยแพรอยางมากมายและไมไดเพียงเฉพาะสื่อมวลชนของไทยเทาน้ัน ยังมีสื่อ

ตางประเทศเผยแพรขาวสารน้ีเชนกัน รวมถึงรัฐบาลก็สนับสนุนใหเผยแพรขาวสารลักษณะน้ีดวย 

ดังคํากลาว 

 “อยางที่บอกวาจริงๆเราไมไดหวังอะไรมาก แตพอไปแสดงจริงๆ ก็มีสื่อมาทําขาวไป

เผยแพรเยอะเลย” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 17 

มีนาคม 2555) 
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 “ไมไดมีแตสื่อไทยนะ สื่อตางชาติก็ขาวการไปแสดงใหนักทองเที่ยวตางชาติชมดวย”

(สุรินทร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็กดานฝายการแสดง, สัมภาษณ, l7 

มีนาคม 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.29  แสดงภาพขาวนาฏยศาลาฯนําหุนละครเล็กไปแสดงและสงนักทองเที่ยวตางชาติ 

  ที่ สนามบินอูตะเภา 

ที่มา: สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ วันที่  3  ธันวาคม  2551 

 

 นอกจากการเผยแพรขาวสารผานสื่อมวลชนแลว การไปแสดงใหนักทองเที่ยวตางชาติ

ชมดังกลาว ก็ยังเปนการเผยแพรขาวสารประสัมพันธโดยตรงสูนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งเปน

กลุมเปาหมายหรือลูกคาที่สําคัญของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดวย เพราะมีนักทองเที่ยว

ไมนอยที่ยังไมรูจักหุนละครเล็ก ไมรูจักนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)และไมเคยชมการแสดง

หุนละครเล็กเลย 

 “นักทองเที่ยวหลายคนที่ไมรูจักเรา ก็ไดรูจักจากงานน้ีและสวนใหญชื่นชอบในการ

แสดงของเรา” (สุรินทร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก ดานฝายการแสดง, 

สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555)  
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 3.  กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ 

 จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารพบวา กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจถูกนํามาใช

ในระยะน้ีเชนกัน แตอาจไมเดนชัดหรือมีมากนัก โดยเปนลักษณะสอดแทรกไปพรอมกับขาวสารที่

สื่อมวลชนแขนงตางๆเผยแพร และกับนักทองเที่ยวตางชาติที่ไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศ

ไดที่ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไปแสดงใหชม โดยโนมนาวใจและจูงใจใหเห็นวา

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)น้ันหวงใยนักทองเที่ยว  และการแสดงหุนละครเล็กของ     

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็เปนศิลปะการแสดงอันงดงามทรงคุณคาของไทยอีกแขนง 

เปนศิลปะการแสดงประจําชาติไทยที่ไมควรพลาด ถามาประเทศไทยควรตองหาโอกาสชมใหได 

ดังคํากลาว 

 “นักทองเที่ยวสวนใหญประทับใจกับเราและหุนของเรามาก บอกเปนการแสดงที่

งดงามเหมือนนํ้าใจคนไทยที่งดงาม และจะหาโอกาสกลับมาชมการแสดงแบบจริงๆใหได”(พิสูตร 

ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555)  

 คร้ังท่ี 2  การแสดงชุมนุมของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ (นปช.)ที่ 

บริเวณแยกราชประสงค 

 โดยกลุมนปช.หรือกลุมเสื้อแดง ไดเร่ิมชุมนุมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค ต้ังแตวันที่ 27 

มีนาคม พ.ศ. 2553 จากน้ันก็เพิ่มจํานวนขึ้นมากเร่ือยๆ จนในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2553 กลุมนปช. 

ที่ชุมนุมอยูสะพานผานฟาก็ยายมาชุมนุมรวมกันทีแ่ยกราชประสงคทั้งหมด ทําใหมีผูชุมนุมมากมาย 

ขยายพื้นที่ไปถึงแยกประตูนํ้า ถนนราชดําริมาจนเกือบถึงสวนลุมพินี ซึ่งใกลกับสวนลุมไนทบาซาร 

สถานที่ต้ังของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นอกจากน้ันยังมีเหตุการณความรุนแรงหลาย

ตอหลายคร้ัง ไมวาจะเปน เหตุการณระเบิด การยิงกัน การปะทะกัน จนกระทั่งเหตุสลายการชุมนุม 

ที่มีการประทะกันอยางรุนแรง ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทําใหโรงละครนาฏยศาลา         

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซาร ซึ่งอยูใกลกับสถานที่ชุมนุมตองปดถึงราว 2 เดือน

โดยในชวงน้ีถือเปนการชุมนุมทางการเมืองที่สงผลวิกฤตตอ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)

อยางหนักที่สุด เพราะไมสามารถดําเนินการใดๆไดเลย แมแตหุนละครเล็กก็ยังติดอยูในโรงละครฯ 

ที่สวนลุมไนทบาซาร ไมสามารถนําออกมาได กลยุทธการประชาสัมพันธในระยะน้ีจึงไมสามารถ

ทําอะไรไดมาก นอกจากแจงขาวการปดโรงละครฯงดการแสดงทางเว็บไซดของนาฏยศาลาฯ คือ 

www.thaipuppet.com และทางสื่อมวลชนบางสื่อที่โทรศัทพสอบถามเทาน้ัน 
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1.7   ชวงนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และหลังปดโรงละครฯ  

         (พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน) 

 ภายหลังเหตุการณชุมนุมทางการเมืองของกลุมแนวรวมประชิปไตยตอตานเผด็จการ

แหงชาติ(นปช.)หรือกลุมเสื้อสีแดงที่ สี่แยกราชประสงคซึ่งสงผลกระทบอยางมากกับนาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)จนตองปดโรงละครฯ ที่สวนลุมไนทบาซารเกือบ 2 เดือนยุติลงแลว 

ผูบริหารและทีมงานของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ไดกลับมาเปดการแสดงอีกคร้ัง แต

ก็ไดรับขาวรายวา โรงละครฯจะตองปดและยายออกจากสวนลุมไนทบาซาร ภายในวันที่ 31 

สิงหาคม พ.ศ. 2553 หรือประมาณ 3 เดือนขางหนา เน่ืองจากคดีฟองรองระหวางบริษัท พี คอน ดี 

เวลลอปเมนท (ไทย) จํากัด ผูบริหารและพัฒนาโครงการสวนลุมไนทบาซารกับสํานักงานทรัพยสิน

สวนพระมหากษัตริยเจาของที่ดินทั้งหมดสิ้นสุดลงแลว ซึ่งเร็วกวาที่คาดการณกันไวประมาณ 1 ป 

กลายเปนวิกฤตใหญที่ถาถมใสนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)อีกคร้ัง 

 โดยในชวงนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และหลังปด

โรงละครฯ (พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน)น้ี ผูวิจัยขอแบงการนําเสนอเปน 2 ระยะ คือ 

 1.ระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 2.ระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)จนถึงปจจุบัน 

ระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 หลังจาก 2 ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) คือ พิสูตร ยังเขียวสด และ 

สุรินทร ยังเขียวสด ทราบวาจะตองยายออกจากสวนลุมไนทบาซารกอนเวลาที่คาดไวถึงเกือบ 1 ป 

คือ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 น้ัน ก็ไดประชุมระดมสมองวางแผนทันที จนเกิดเปนโครงการ “79 

วัน อําลายิ่งใหญประทับใจไมรูลืม” พรอมแผนดําเนินงานและประชาสัมพันธ โดยจัดการแสดง  

หุนละครเล็กชุดที่มีความสําคัญกับนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 3 ชุด คือ “กรูมาวตาล

ตํานานพระราหู” ที่ไปสรางชื่อควาแชมปหุนโลก 2006 ดานการแสดงทางวัฒนธรรม จากการ

ประกวดหุนโลก ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ในพ.ศ. 2549 การแสดงชุด “กําเนิดพระคเนศ” ที่ควา

รางวัลชนะเลิศแชมปหุนโลก 2008 จนพูดไดเต็มปากวาเปนแชมปหุนโลก ในป พ.ศ. 2551 และ

สุดทายการแสดงชุด “คนสรางหุน” ที่บอกเลาถึงความเปนมาของการแสดงหุนละครเล็ก ต้ังแตสมัย

ครูแกร ศัพทวนิช จนถึงการปลุกชีพหุนละครเล็กอีกคร้ังของครูสาคร ยังเขียวสด และประวัติความ

เปนมาของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยแสดงสลับกันไปในแตละวันเปนเวลา 78 วัน 

และการแสดงชุดพิเศษวันที่ 79 คือในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนวันสุดทายของการแสดง 

ที่ โรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุมไนทบาซาร  
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ภาพที่ 4.30  แสดงภาพงานวันปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

  ที่ สวนลุมไนทบาซาร  วันที่  29  สิงหาคม  2553  

 

 ซึ่งจากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารตางๆพบวา กลยุทธการประชาสัมพันธที่ทาง

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นํามาใชในระยะนับถอยหลังปดโรงละครฯน้ี ก็เปน 3 กลยุทธ

หลักเดิม คือ 

1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ 

 ในระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)น้ี นาฏยศาลาฯได

จัดโครงการ “79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม” และเปดแถลงขาวอยางเปนทางการในวันที่ 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2553 กอนจะเร่ิมโครงการดังกลาววันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยในระยะน้ี

นับต้ังแตแถลงขาวโครงการ “79 วันอําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม” กลยุทธการสรางภาพลักษณที่

ทางนาฏยศาลาหุ นละครเล็ก (โจหลุยส)ใชก็คือ การสรางภาพลักษณของศิลปะการแสดงอัน

ทรงคุณคาของไทยอยาง หุนละครเล็กที่ไปสรางชื่อในระดับโลกจนไดแชมปหุนโลกมาแลว กําลัง

พบวิกฤตคร้ังใหญอีกคร้ัง แตถึงอยางไรทางทายาทของครูสาคร ยังเขียวสด ผูชุปชีวิตหุนละครเล็ก

และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ยังมีความมุงมั่นที่จะอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดง   

หุนละครเล็กอันทรงคุณคาน้ีใหอยูคูกับแผนดินไทยตลอดไป ถึงแมอนาคตของนาฏยศาลาฯ จะยัง
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ไมมีอะไรชัดเจนก็ตาม เห็นไดจากการใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนของ 2 ผูบริหารนาฏยศาลา       

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ในวันแถลงขาวโครงการ “ 79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม ” วันที่ 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2553 และวันแสดงรอบพิเศษปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่

สวนลุมไนทบาซาร วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553  

“ถึงโรงละครที่สวนลุมไนทบาซารจะตองปดในวันที่ 29 สิงหาคมน้ี แตพวกเราก็ยังจะ

เปดการแสดงไปจนถึงวันสุดทาย” (สุรินทร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลาหุนละครเล็กดานฝาย

การแสดง, สัมภาษณ, 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ) 

“ถึงแมโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส )ที่น่ีจะตองปดตัวลง แตก็ปดแค

โรงละครเทาน่ัน นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ยังอยู และพวกเราก็จะพยายามอนุรักษ        

หุนละครเล็กเอาไวตอไป” (พิสูตร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลาหุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 29 

สิงหาคม พ.ศ. 2553) 

 “ตอนน้ีก็มีการพูดคุยกับหลายๆสวน ทั้ง กระทรวงวัฒนธรรม และภาคเอกชน แตยังไม

ชัดเจน แตอยางไรพวกเราก็จะยังรักษาศิลปะการแสดงหุนละครเล็กเอาไวอยางแนนอน” (สุรินทร        

ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลาหุนละครเล็กดานฝายการแสดง, สัมภาษณ, 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร 

 จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารตางๆตลอดจนสังเกตขาวสารที่เผยแพรในชวงน้ัน 

พบวา ระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)น้ี ทางนาฏยศาลาฯไดใช

กลยุทธการเผยแพรขาวสารภายใตแนวคิดการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและจัดการกับภาวะ

วิกฤต “เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส”อีกคร้ัง โดยใชสถานการณที่โรงละครฯ จะตองปดตัว เปนจุดดึง

สื่อใหมาทําขาวเผยแพรประชาสัมพันธ ต้ังแตเร่ิมแถลงขาวโครงการ “ 79 วัน อําลายิ่งใหญ 

ประทับใจไมรูลืม ” วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงมาทําขาวเพื่อนําไป

เผยแพรแจงขาวไปถึงผูคนวา โรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)กําลังประสบกับวิกฤต

คร้ังใหญอีกคร้ัง และคร้ังน้ีถึงขั้นจะตองปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ สวนลุม

ไนทบาซาร ซึ่งเปนทั้งสถานที่แสดงและที่ทํางานของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พรอม

เผยแพรขาวโครงการ “79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจมารูลืม” ดวย ซึ่งก็มีสื่อมวลชนมากมายทุก

แขนงไปทําขาวน้ีเผยแพร ดังคํากลาวของผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 “เราก็จัดแถลงขาวนับถอยหลังอยางเปนทางการ เชิญสื่อที่เรามีคอนเน็คชั่นและที่ติดตอ

ไดมาทําขาวเผยแพรแบบใหบูมอีกคร้ังไปเลย ซึ่งก็มีสื่อชวยเผยแพรขาวใหเรามากมาย” (พิสูตร         

ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ. 2555) 
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 นอกจากน้ันในระหวางนับถอยหลังฯ โครงการ “ 79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจมารู

ลืม ” ก็มีการเผยแพรขาวสารเปนระยะๆถึงกระแสตอบรับของประชาชน และอีกคร้ังในวันสุดทาย

ของการแสดงปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุมไนทบาซาร วันที่ 29 

สิงหาคม พ.ศ. 2553 ที่มีการจัดการแสดงชุดพิเศษ ก็มีสื่อเกือบทุกแขนงไปทําขาวเผยแพรมากมาย

เปนพิเศษมากกวาวันแถลงขาวโครงการ “79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจมารูลืม”อีก และขาวสารที่

เผยแพรยังเปนดานบวกในลักษณะนาเสียดาย นาเปนหวง การแสดงอันทรงคุณคาของไทยแขนงน้ี 

และผูมุงมั่นสืบทอด อยาง นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ดังคํากลาวของผูบริหารนาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 “วันปดโรงละครนอกจากผูชมมากมายมหาศาลแลว สื่อที่มาทําขาวก็เยอะมากๆดวย 

และก็เผยแพรขาววันน้ันออกไปใหอยางดีมากๆดวย” (พิสูตร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา           

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ. 2555) 

3. กลยุทธการโนมนาวและจูงใจ 

 ระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)น้ี ทางนาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดใชกลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ ต้ังแตแถลงโครงการ “79 วัน อําลา

ยิ่งใหญ ประทับใจมารูลืม” ที่ชัดเจนมากๆคือ โนมนาวและจูงใจใหเห็นวา เปนโอกาสสุดทายแลวที่

จะไดชมการแสดงหุนละครเล็กแบบสมบรูณยิ่งใหญของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ 

โรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุมไนทบาซาร ทุกคนจึงไมควรพลาด เพราะไม

ทราบวาอีกเมื่อไหร นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จะมีโรงละครใหมแสดงใหชมกันอีก 

รวมถึงโนมนาวจูงใจใหไปชมการแสดงชุดพิเศษปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ที่สวนลุมไนทบาซาร ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553ดวย ดังคําใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนของ

ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ในวันแถลงขาวโครงการดังกลาวที่เผยแพรออกไปทาง

สื่อตางๆมากมาย 

 “หุนละครเล็กจะไมสูญหาย จะตองกลับมาแน เราจะพยายามสรางโรงละครขึ้นมาใหม 

แตก็ไมรูวาเมื่อไหรถึงจะมี เพราะตองใชเงินสูงมาก ซึ่งเราเองคงไมมีปญญา” (พิสูตร ยังเขียวสด, 

ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

 “การแสดงปดโรงละครในวันที่ 29 สิงหาคมจะเปนการทิ้งทวน ทุกคนจะตอง

ประทับใจอยางแนนอน” (สุรินทร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็กดานฝายการแสดง, 

สัมภาษณ, 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ) 
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ระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จนถึงปจจุบัน 

 หลังโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซารตองปดตัวลง 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็เนนการประสานงานกับหนวยงานรัฐบาล ทําโครงการตางๆ 

เพื่อเปนรายไดหลักที่แนนอน และรับงานแสดงตางๆไปดวย พรอมกันน้ียังไดพยายามสรางความ

ชัดเจนในเร่ืองการอนุรักษสืบสานศิลปะหุนละครเล็กใหเปนรูปธรรม โดยมุงไปที่สถาบันการศึกษา

เปนหลัก ซึ่งจากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารประกอบตางๆ พบวา กลยุทธการประชาสัมพันธที่

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นํามาใชในระยะน้ีก็ยังคงเปน 3 กลยุทธหลักดังน้ี  

1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ  

 โดยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)จนถึงปจจุบัน ทางนาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดเนนการสรางภาพลักษณใน 2 ประเด็นเปนสําคัญ คือ 

 1.1 ภาพลักษณการแสดงอันทรงคุณคาของไทย โดยประสานงานจัดทําโครงการกับ

หนวยงานดานวัฒนธรรมตางๆ อยางเชน โครงการจัดแสดงหุนละครเล็กเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในบทพระราชนิพนธเร่ือง พระมหาชนก ไปทั่วประเทศของ

กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใหเห็นวา หุนละครเล็กของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปน

ศิลปะการแสดงอันทรงคุณคา และถึงแมโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สวนลุม

ไนทบาซารจะปดไปแลว แตนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ก็ยังคงสืบสานศิลปะการแสดง

แขนงน้ีและยังแสดงไดอยางงดงามนาชมเชนเดิม              

                     1.2 ภาพลักษณขององคกรที่มุงสืบสานศิลปะการแสดงหุนละครเล็กอันทรงคุณคา โดย

หลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)แลว ทางผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) อยาง พิสูตร ยังเขียวสด ก็ไดพยายามประสานงานกับสถาบันการศึกษาตางๆ จนในที่สุด

ก็บรรลุเปาหมายสามารถตกลงกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นําศิลปะแหง     

หุนละครเล็ก พัฒนาใหเปนองคความรูเชิงวิชาการ จัดเปนวิชาเลือกในหลักสูตรของคณะศิลปกรรม

ศาสตร พรอมจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับหุนละครเล็กแบบรอบดาน ที่มหาวิทยาลัย             

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรดวย รวมถึงการเปดแสดงหุนละครเล็ก ที่โรงละคร “ อโศกมนตรี

นาฏยศาลา ” ของมหาวิทยาลัยดังกลาว ในชื่อโครงการ “ นาฏยศาลา เพาะตนกลางานศิลปไทย ” 

นอกจากน้ันยังมีการรวมจัดต้ังชมรมคนรักหุน ที่ วิทยาลัยนาฎศิลปศาลายา โดย สุรินทร ยังเขียวสด 

เดินทางไปสอนเกี่ยวกับศิลปะการแสดงหุนละครเล็กดวยตัวเองเปนประจําอีกดวย ซึ่งเปนการสงให

ภาพขององคกรหรือกลุมคนที่มุงอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดงหุนละครเล็กใหอยูคูกับประเทศ

ไทยที่พูดมาตลอดเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น ลบภาพที่เคยมีหลายฝายมองวานาฏยศาลาฯหรือ
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ครอบครัวยังเขียวสดเปนเพียงกลุมคนที่หากินกับศิลปวัฒนธรรมไทยหรือผูประกอบการธุรกิจการ

แสดงทางวัฒนธรรมเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.31   แสดงภาพงานแถลงขาว โครงการ นาฏยศาลา เพาะตนกลางานศิลปไทย 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

2.   กลยุทธการเผยแพรขาวสาร 

จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารตางๆ พบวา ในชวงหลังปดโรงละครนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)น้ี ทางนาฏยศาลาฯไดใชกลยุทธการเผยแพรขาวสารโดยผานกิจกรรมตางๆ 

ที่มีการเชิญสื่อมวลชนทําขาวเปนระยะๆเพื่อไมใหผูคนลืม พรอมสรางภาพลักษณใน 2 ประเด็น 

ดังที่กลาวไปแลวดวย เชน 

- การแถลงขาว โครงการจัดแสดงหุนละครเล็กเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ       

พระเจาอยูหัว ในบทพระราชนิพนธเร่ือง “ พระมหาชนก ” ทั่วประเทศของกระทรวงวัฒนธรรม 

- งานแถลงขาว โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ในการนําศิลปะหุนละครเล็กจัดสอนเปนวิชาเลือกของ คณะศิลปกรรมศาสตร 

- การเปดแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่โรงละครอโศก

มนตรี นาฏยศาลา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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3.   กลยุทธการโนมนาวและจูงใจ 

จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารประกอบพบวา กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ

ในชวงน้ีของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)น้ัน แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

 -การโนมนาวใจและจูงใจผานขาวสารทางสื่อตางๆที่เผยแพร โดยเนนไปที่การโนมนาว

และจูงใจใหคลองตามภาพลักษณที่ตองการเปนหลัก เน่ืองจากนาฏยศาลาฯไมมีโรงละครหรือเปด

การแสดงเปนประจําทุกวันเหมือนในอดีตที่ตองมุงประชาสัมพันธเพื่อใหมีผูชมมากๆ 

 -การโนมนาวใจและจูงใจโดยตรงกับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาวิชาหุนละครเล็ก 

ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และชมรมคนรักหุน ที่วิทยาลัยนาฎศิลป ศาลายา 

เพื่อใหเห็นคุณคาของศิลปะการแสดงหุนละครเล็ก รวมถึงผูที่ชื่นชมชื่นชอบนาฏยศาลาฯไปดวย ดัง

คํากลาวของผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 “หลายคนบอกวา ทีแรกก็วา สวยดี  แตก็เฉยๆ แตพอมาเรียนแลวหลงในเสนหของ   

หุนละครเล็กเลย พอมีการแสดงก็ชวนพอ แม เพื่อนฝูงมาดู” (พิสูตร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ.2555) 

 “ก็มีคนเรียนเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ หรืออยางชมรมที่ศาลายา พอเทอมที่สองน้ี ทางน้ันก็

บอกวาคนสมัครลนแลว” (สุรินทร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลาหุนละครเล็กดานฝายการแสดง, 

สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ) 

 นอกจากน้ัน ตอนน้ีทางผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) อยาง พิสูตร       

ยังเขียวสด ยังไดเตรียมแผนการประชาสัมพันธอยางเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการเปดโรงละคร   

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)แหงใหม ที่ยิ่งใหญ ทันสมัยกวาเดิมที่ Asiatique The Reverfront  

เจริญกรุง ในตนป พ.ศ. 2556 โดยจะเร่ิมจากการเปดรานอาหารนาฏยศาลาฯ ในปลายเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2555 เพื่อเปนแหลงประชาสัมพันธเบื้องตนและโชวตัวอยางการแสดงเรียกกระแสความสนใจ

อีกดวย 

 

4.2  ตอนท่ี 2   วิเคราะหเน้ือหา และรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา  

     หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 สําหรับตอนที่ 2  เปนวิเคระหลักษณะเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธ โดยแยก

ตามประเภทสื่อ 

2.1  ชวงกอตั้งคณะหุนละครเล็ก (พ.ศ .2528 - พ.ศ. 2542) 

 ดังที่ไดกลาวไวในตอนที่ 1 วา ในชวงกอต้ังคณะหุนละครเล็ก (พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2542) 

“ คณะสาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกร ” น้ันไมไดมีฝายที่ทําหนาที่ดูแลงานประชาสัมพันธ

DPU



124 

โดยตรง และยังไมไดมีการวางกลยุทธการประชาสัมพันธเปนแผนงาน อีกทั้งไมมีการจัดสรร

งบประมาณดานการประชาสัมพันธดวย  จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารพบวา  การ

ประชาสัมพันธทั้งหมดในชวงน้ันจะผานทางสื่อมวลชนเปนหลักรวมกับสื่อบุคคล ซึ่งเปนผูที่มี

โอกาสไดชมการแสดงหุนละครเล็กของ ครูสาคร หรือ คณะสาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกร 

ดังน้ี 

 สื่อมวลชน  

 สื่อมวลชนที่เปนชองทางหลักในการประชัมพันธเผยแพรขาวสารของ คณะสาคร

นาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกรในขณะน้ัน ก็มี 3 ประเภทใหญๆ คือ 

1. หนังสือพิมพ 

2. โทรทัศน 

3.  นิตยสาร 

 โดยสื่อมวลชนทั้ง 3 ประเภทจะมีลักษณะเน้ือหาและรูปแบบใกลเคียงกัน เน่ืองจากการ

แสดงละครหุนลครเล็กในชวงเวลาน้ัน ถือเปนสิ่งใหมที่ยังไมมีผูใดทราบรายละเอียด ความเปนมา

มากนัก  แมจะเปนการแสดงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากวา 100 ป แตก็สูญหายไปกวา 50 ปแลว  

อีกทั้งในดานวิธีการแสดง ครูสาคร  ยังเขียวสด  ก็ไดปรับเปลี่ยนสรางสรรคขึ้นใหมแตกตางไปจาก

เดิม คือ ใชคนเชิด 3 คนตอหุน 1 ตัว  จากเดิมในสมัยครูแกรที่ใชคนเชิด 1 คนตอหุน 1 ตัว ยกเวนหุน

ตัวเดนๆจะใชคนเชิด 2 คน  รวมถึงวิธีการเชิดหนาฉากหรือหนามานแทนการเชิดหลังฉากในโรง

แบบเดิมที่คลายๆการแสดงหุนกระบอก  ทําใหขอมูลเกี่ยวกับหุนละครเล็ก การแสดงหุนละครเล็ก  

และคณะสาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกร ลวนมาจากครูสาครและชาวคณะซึ่งเปนลูกหลาน

หมูเครือญาติของครูสาครทั้งสิ้น 

 รูปแบบการประชาสัมพันธของคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ผาน

สื่อมวลชนทั้ง 3ประเภท ในชวงน้ันสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบหลักๆคือ  

1. รูปแบบขาว  เปนการเสนอกิจกรรมงานตางๆ ที่ ครูสาคร  ยังเขียวสด ทายาท หรือ 

คณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกรไปรวมไปแสดงและขาวการไดรับรางวัลตางๆ 

 เน้ือหาจะเปนการบอกกลาววามีอะไรเกิดขึ้นอยางไร เปนรายละเอียดของการแสดง

ความงดงามของการแสดงหุนละครเล็ก และรายละเอียดของงานของกิจกรรมที่เกิดขึ้น เชน 

 - งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หลายๆป  

 - งานการสาธิตหุนละครเล็ก ของสภาวัฒนธรรมแหงชาติ 

 - งานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบานไทย ที่ทองสนามหลวง 

 - งานปรณรงควัฒนธรรมไทย ของกระทรวงวัฒนธรรมไทย 

DPU



125 

   รวมถึงขาวการไดรับรางวัลตางๆของ ครูสาคร ยังเขียวสด เชน  

        - รางวัลพระสิทธิธาดาทองคํา ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เมื่อ พ.ศ. 2535  

        - รางวัลเกียรติคุณผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม สาขาศิลปการแสดง ( ละครเล็ก )   

    ของศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ในพ.ศ. 2537  

      - รางวัลศิลปนแหงชาติสาขาศิลปการแสดง ( ละครเล็ก ) ประจําป พ.ศ. 2539 

   2.  รูปแบบสกูปขาวหรือคอลัมนพิเศษ  เปนการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับหุนละครเล็ก 

ครูสาคร ยังเขียวสด ทายาท หรือ คณะสาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกร แบบเจาะลึกและ

ละเอียดกวาการนําเสนอในรูปแบบขาว 

 เน้ือหาจะเปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับ หุนละครเล็ก ประวัติความเปนมา แรงบันดาล

ใจของครูสาคร ยังเขียวสด ผูชุปชีวิตหุนละครเล็ก ครอบครัวยังเขียวสด รูปแบบการแสดง รางวัล

ตางๆที่ไดรับ รวมถึงอุปสรรคปญหาตางๆในการอนุรักษหุนละครเล็ก 

 สื่อบุคคล 

 นอกจากสื่อมวลชนที่เปนกลไกสําคัญในการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ของ      

ครูสาคร ยังเขียวสด และ คณะสาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกรแลว  สื่อบุคลก็เปนอีกสิ่งที่มี

ความสําคัญในการประชาสัมพันธที่ครูสาครและทายาทใชมาตลอดต้ังแตอดีต จนถึงปจจุบัน ซี่งจาก

การสัมภาษณ และศึกษาเอกสารพบวา สื่อบุคคลที่คณะสาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกรใน

ขณะน้ันใชจะเปนในรูปแบบของการสื่อสารระหวางบุคคลหรือการบอกปากตอปากจากผูที่มี

โอกาสไดชมการแสดงหุนละครเล็กไปยังบุคคลใกลชิดบุคคลที่พบปะ ถึงความงดงามนาชม

นาสนใจของการแสดงหุนละครเล็กสอดคลองกับการใหสัมภาษณของคุณพิสูตร ยังเขียวสด ทายาท

ครูสาคร ผูที่ทํางานอยูกับหุนละครเล็กมาต้ังแตเร่ิมกอต้ังคณะจนถึงปจจุบัน 

 “ในชวงน้ันไมมีการทําประชาสัมพันธเลยจริงๆ ไมมีใครรูเร่ือง ไมมีใครคิดถึงการ

ประชาสัมพันธเลย การประชาสัมพันธสวนใหญก็เปนสื่อมวลชนมาทําขาวใหและก็ผูชมบอกตอกัน

ไปปากตอปากมากกวา” (พิสูตร  ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23

พฤษภาคม 2552)  

2.2  ชวงหลังประสบอัคคีภัยท่ีทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบท้ังหมด (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544)  

 การสัมภาษณและศึกษาเอกสารพบวา ในชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําใหหุนละครเล็ก

ถูกไฟไหมเกือบทั้งหมด (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544) ถือเปนวิกฤตคร้ังสําคัญของครูสาคร ยังเขียวสด 

ทายาทและคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกรในคร้ังน้ันอยางมาก  แตก็รอดพนมาไดจาก

สื่อที่ชวยเผยแพรขาวสาร ซึ่งสื่อหลักๆที่ชวยใหครูสาคร ทายาท และคณะสาครนาฏศิลปละครเล็ก

หลานครูแกร ผานพนวิกฤตไดก็ยังคงเปนสื่อมวลชนและสื่อบุคคลเปนรอง ดังน้ี 
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 สื่อมวลชน 

 จากสัมภาษณและศึกษาเอกสารตางๆพบวา สื่อมวลชนที่มีบทบาทอยางมากในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ชวยใหเกิดกระแสความชวยเหลือกับครูสาคร ทายาท และคณะ

สาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร จนสามารถฟนคืนขึ้นไดอีกคร้ัง ก็ไดแก หนังสือพิมพ และ 

โทรทัศน 

1.หนังสือพิมพ  เปนสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําให         

หุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบทั้งหมด  เพราะมีการเสนอขาวสารในชวงน้ีอยางตอเน่ืองเปนระยะๆ 

ต้ังแต 

- เกิดเพลิงไหมใหมๆ สื่อหนังสือพิมพเกือบทุกฉบับไดลงขาวเหตุเพลิงไหมบาน       

ครูสาคร ยังเขียวสด ที่จังหวัดนนทบุรีแบบทันที โดยเน้ือหาเปนการนําเสนอเหตุการเพลิงไหม  

ความเสียหายตอทรัพยสิน รวมถึงหุนละครเล็กและชื่อเสียงและเกียรติคุณของครูสาคร ยังเขียวสด  

วา เปนศิลปนผูอนุรักษหุนละครเล็ก ศิลปะการแสดงอีกแขนงที่งดงามของไทยจนไดรับการเชิดชู

เกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ละครเล็ก)ประจําป พ.ศ. 2539 

- หลังเกิดเหุตเพลิงไหม หลังจากเสนอขาวเหตุเพลิงไหมไปแลว สื่อหนังสือพิมพ

หลายๆฉบับโดยเฉพาะฉบับที่ใหความสําคัญกับดานศิลปวัฒนธรรม หรือมีคอลัมนเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงคอลัมนเกี่ยวกับบุคคล คอลัมนพิเศษตางๆ ก็ตางนําเสนอขาว รายละเอียด 

ความเปนมา ประวัติของครูสาคร  ยังเขียวสด  หุนละครเล็ก และ ความเสียหายจากอัคคีภัยดังกลาว 

ตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพคําสาปแชงของครูแกร ผูใหกําเนิดหุนละครเล็ก รวมถึงอนาคต

ของหุนละครเล็ก  อนาคตของครูสาคร ยังเขียวสด  เพื่อนําเสนอตอเน่ืองพรอมเชิญชวนคนไทยให

ความชวยเหลือชวยกันอนุรักษหุนละครเล็กใหคงอยูกับประเทศไทยตอไป  ดังภาพที่ 4.32   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.32  แสดงภาพขาวเกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองอาถรรพหุนละครเล็ก 

ที่มา: หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราหรายวัน วันที่  31 กรกฎาคม 2544 
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- ความคืบหนาอนาคตหุนละครเล็กเมื่อเผยแพรขาวสารใหคนไทยชวยกันอนุรักษสืบ

สานหุนละครเล็กใหอยูคูกับประเทศไทยแลว สื่อหนังสือหลายๆฉบับก็ยังติดตามความคืบหนา

นําเสนอตอดวยวาเปนอยางไรบาง มีผูสนับสนุนมากนอยเพียงใค ครูสาครจะดําเนินการจัดสรางหุน

ขึ้นใหมหรือไมเมื่อใด เปนตน ดังภาพที่ 4.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.33  แสดงภาพขาวความคืบหนาการสรางหุนใหมหลังหุนถูกไฟไหม 

 ที่มา: หนังสือพิมพ มติชน วันที่ 26 มกราคม 2543 

 

 รวมถึงเมื่อจัดสรางหุนเสร็จสิ้น และเปดโรงละครโจหลุยส เธียเตอร สําหรับแสดง     

หุนละครเล็กอยางเปนทางการที่ จังหวัดนนทบุรี พรอมเปลี่ยนชื่อคณะเปน “ โจหลุยส เธียเตอร ”  

ตาม สื่อหนังสือพิมพก็นําเสนอขาวน้ีเชิญชวนคนไทยไปชมกันดวย 

 “ชวงน้ันสื่อโดยเฉพาะหนังสือพิมพก็ชวยออกขาวใหเราตลอด  ต้ังแตไฟไหม หุนถูก

ไฟไหมหมด การสรางหุนใหม จนเปดโรงละครโจหลุยส เธียเตอร” ( พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการ

ผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23พฤษภาคม 2552 ) 
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 2.โทรทัศน สําหรับสื่อโทรทัศนในชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําใหหุนละครเล็กถูกไฟ

ไหมเกือบทั้งหมดน้ี ดูจะมีบทบาทนอยกวาสื่อหนังสือพิมพ นําเสนอขาวเพียงชวงที่ไฟไหมบาน   

ครูสาครใหมๆเทาน้ัน ซึ่งอาจเปนเพราะขอจํากัดทางดานเวลาและการทํางาน  เน่ืองจากสื่อโทรทัศน

ตองมีภาพประกอบตลอดไมสามารถเลาเร่ืองโดยไมมีภาพหรือมีเพียงไมกี่ภาพได แตสื่อโทรทัศนก็

เร่ิมมีบทบาทอีกคร้ังเมื่อครอบครัวยังเขียวสดเปดโรงละครโจหลุยส เธียเตอร โดยการนําเสนอภาพ

โรงละครและการแสดง 

สื่อบุคคล   

ในชวงน้ีสื่อบุคคลก็มีสวนในการชวยใหผานพนวิกฤตไปไดเชนกัน ดวยการเปนสื่อ

เผยแพรขาวไฟไหมและความตองการความชวยเหลือของครูสาครและทายาท  ในลักษณะปากตอ

ปาก  ซึ่งถึงแมจะเปนสื่อบุคคลที่ใหผลในวงไมกวางเทาสื่อมวลชน แตก็ถือเปนสื่อที่อยูคูกับครู

สาครและทายาทมาตลอดและก็มีอิทธิพลการชักจูงใจที่ดี  

2.3 ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548) 

              จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารประกอบพบวา ในชวงน้ีซึ่งเปนวิกฤตคร้ังใหญ

ของโจหลุยสเธียเตอรในขณะน้ัน มีการใชสื่อในการประชาสัมพันธ เพื่อจัดการกับภาวะวิกฤต หรือ

ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตอยางมาก  โดยสื่อที่ใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธในภาวะ

วิกฤตชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนตองเกือบปดตัว (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548)ก็

ประกอบดวย            

 สื่อมวลชน       

 เปนสื่อที่เขาถึงประชาชนไดมาก  กวางขวาง และรวดเร็ว จึงเปนสื่อที่เหมาะกับการ

นํามาใชจัดการกับภาวะวิกฤต หรือประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ภายใตแนวคิด”เปลี่ยนวิกฤตเปน

โอกาส”อยางชวงน้ีมากที่สุด โดยสื่อมวลชนที่  โจหลุยส  เธีย เตอรใช เปนชองทางในการ

ประชาสัมพันธขณะน้ันก็ไดแก  

 1.หนังสือพิมพ  สื่อหนังสือพิมพเปนสื่อแรกที่นําเสนอความวิกฤตของโจหลุยสเธีย

เตอรขณะน้ัน โดยนําเสนอเน้ือหา ประเด็นที่รุนแรง เพื่อใหกระทบความรูสึกของประชาชนผูอาน

และสังคมมากที่สุด  ใหประชาชนรับทราบขาววาจะน่ิงเฉยไมไดแลว เพราะศิลปะการแสดง       

หุนละครเล็กอันทรงคุณคาของไทยกําลังจะสูญหายไปอีกคร้ังแลว ดังภาพที่ 4.34 
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ภาพที่ 4.34  แสดงภาพ ขาวโรงละครโจหลุยส เธียเตอรถูกตัดนํ้าตัดไฟ  

ที่มา: หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับ วันที่  28 กรกฎาคม  2547 

 

                  นอกจากน้ันคอลัมนิสตชื่อดังเจาของบทความ และคอลัมนวิพากษวิจารณเหตุการณ

บานเมืองหลายๆคนก็เขียนบทความเชิงสะกิดผูที่เกี่ยวของใหหันมาสนใจ มาชวยแกไขปญหาน้ี 

อยางเชน คอลัมนทีวีบันเทิง ในหนังสือพิมพไทยรัฐของ “แจวริมจอ” 

 “ ศิลปะการแสดงของไทยอีกหลายอยางใกลสูญพันธหรือเด็กรุนใหมจะไมรูจักก็เพราะ

หนวยงานที่รับผิดชอบเมินเฉยเกินไป” (คอลัมนทีวีบันเทิงหนังสือพิมพไทยรัฐ, แจวริมจอ, 10

กรกฎาคม 2547 )  
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 2.โทรทัศน เปนอีกสื่อที่นําเสนอเร่ืองน้ีอยางมาก ซึ่งนอกจากนําเสนอในรูปแบบขาว

เหตุการณทั่วไปแลว ยังมีการนําเสนอในรูปแบบของสกูปพิเศษที่มี เน้ือหาเลาถึงที่มาที่ไป 

ความสําคัญของหุนละครเล็ก ของคณะโจหลุยส เธียเตอร และที่สําคัญเร่ืองปญหาที่กําลังประสบอยู

คือ เร่ืองของหน้ีสินสะสมกวา 2 ลานบาทดวย  

                    นอกจากนําเสนอในชวงของขาวตางๆแลว สื่อโทรทัศนหลายๆชอง ยังนําเสนอปญหา

หรือเร่ืองน้ีผานรายการตางๆที่ทําใหประชาชนไดรับรูในวงกวางขึ้น และไดขอมูลละเอียดมากข้ึน 

เน่ืองจากเวลาของรายการตางๆจะมีมากกวาเวลาขาว อยางเชน “รายการถึงลูกถึงคน” ของผูดําเนิน

รายการชื่อดัง “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ก็ไดเชิญทั้ง ผูบริหารโจหลุยส 

เธียเตอร และผูบริหารสวนลุมไนทบาซาร ที่จะไลโจหลุยสออกจากพื้นที่ไปพูดคุยกันแบบสดๆ 

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลและยังเปนการกดดันผูบริหารสวนลุมไนทบาซาร รวมถึง

หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆดวย แถมยังเปนประเด็นใหสื่อหนังสือพิมพหลายๆฉบับนําไปเผยแพร

ขยายการรับรูออกไปอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.35  แสดงภาพขาวหนังสือพิมพเขียนถึง “ รายการถึงลูกถึงคน ” ที่นําเร่ืองโรงละคร 

  โจหลุยส เธียเตอรถูกตัดนํ้าตัดไฟไปเปนประเด็น 

ที่มา: หนังสือพิมพรายสัปดาห มายาแชลนอล  วันที่  4 - 10  สิงหาคม  254 
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 สื่อบุคคล      

  สื่อบุคคล เปนชองทางการประชาสัมพันธที่อยูคูครูสาคร ยังเขียวสด และทายาท มา

ตลอดต้ังแตเร่ิมต้ังคณะหุนละครเล็ก พ.ศ. 2548 เพียงแตเปนในลักษณะสื่อสารสวนบุคคล แบบปาก

ตอปากในวงแคบ แตนับต้ังแตโจหลุยส เธียเตอร ยายมาอยูที่ สวนลุมไนทบาซาร นาฏยศาลา          

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) หรือ โจหลุยส เธียเตอรขณะน้ัน ก็ใชสื่อบุคคลที่มีความสําคัญเปนบุคคลที่

มีอิทธิพลทางความคิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนหมูมากมาเปนสื่อประชาสัมพันธนําเสนอ

ผานชองทางสื่อมวลชนตางๆออกไปในวงกวาง  ซึ่งบุคคลที่มีความสําคัญมีอิทธพลตอคนไทยสวน

ใหญน้ันก็คือ พระบรมวงศานุวงศ ซึ่งทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดขอพึ่งพระบารมีมา

โดยตลอด เร่ิมต้ังแต 

- ทําหนังสือกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

เปนองคประธานในพิธีเปดโรงละครโจหลุยส เธียเตอร ที่สวนลุมไนทบาซาร อยางเปนทางการเมื่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2545 โดยใชชื่อของครูสาคร ยังเยียวสด ในฐานะศิลปนแหงชาติสาขา

ศิลปะการแสดง(ละครเล็ก) ประจําป พ.ศ. 2539 และเคยแสดงหนาพระที่น่ังมาแลว  ดังคํากลาวของ

พิสูตร ยังเขียวสด ผูบริหารนาฏยศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส)   

 “ตอนเรามาเปดตัวที่น่ี(สวนลุมไนทบาซาร)เราวัดดวงเลยทําหนังสือกราบบังคมทูลเชิญ 

สมเด็จพระเทพฯ ถาพระองคเสด็จฯเปดโจหลุยสเกิด เร่ืองขาวจะอัตโนมัติเลย”  (พิสูตร ยังเขียวสด, 

กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม2552) 

    - ทําหนังสอืกราบบังคมทูลเชิญ พระบรมวงศานุวงศหลายๆพระองคเสด็จฯทอดพระ 

เนตรการแสดงชุดตางๆ 

 - ทําหนังสือกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร ซึ่งนับเปนโอกาสที่ดีเยี่ยมของโจหลุยส เธียเตอรขณะน้ัน เพราะหลังจากที่

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรเสด็จฯทอดพระเนตร

การแสดงของโจหลุยส เธียเตอร ก็ทรงพอพระทัยและประทานความเมตตาอยางมาก ซึ่งก็สงผล

อยางมาก ทําใหโจหลุยส เธียเตอรพนวิกฤตจากการเปนหน้ีสะสมกับทางสวนลุมไนทบาซารกวา 2 

ลานบาท จนถูกตัดนํ้าตัดไฟและเกือบถูกไลออกจากสถานที ่
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ภาพที่ 4.36   แสดงภาพขาวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  

   เปดโจหลุยส เธียเตอร ที่สวนลุมไนทบาซาร วันที่ 12 กรกฎาคม 2545 

ที่มา:  หนังสือพิมพเดลินิวส  วันที่  28  กรกฎาคม  2545 

 

       สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ สื่ออินเทอรเน็ต       

 ในชวงวิกฤตเจากปญหาศรษฐกิจคร้ังใหญน้ี สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออินเทอรเน็ตได

เขามามีบทบาทในการประชาสัมพันธของโจหลุยส เธียเตอรมากขึ้น แบงเปน 2 สวน คือ 

 1.อินเทอรเน็ตที่เปนเว็บไซตของโจหลุยส เธียเตอรเอง คือ www.thaipuppet.com ซึ่ง

เปนแหลงที่คนรุนใหมหรือกลุมคนที่มีความรู  มีฐานะคอนขางดีใชหาขอมูลเพิ่มเติมหลังจากมีขาว

ถูกตัดนํ้าตัดไฟและจะถูกไลที่ออกไป รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดการแสดง เร่ือง เวลาแสดง ราคา

บัตร  สําหรับผูที่อยากสนับสนุนชวยเพิ่มรายไดใหโจหลุยส เธียเตอร เพื่อใหผานพนวิกฤตการเปน

หน้ีกวา 2 ลานบาทใหได 

 2. อินเทอรเน็ตที่เปนเว็บไซตอ่ืนๆ เว็บไซตตางๆไดเขามามีบทบาทสนับสนุนชวยเหลือ

โหมกระแสวิกฤตของโจหลุยสเธียเตอรไดไมนอย โดยเฉพาะในหมูวัยรุน หนุมสาว คนรุนใหม ไม

วาจะเปนเว็บไซตเกี่ยวกับขาวออนไลนตางๆที่เผยแพรขาวโจหลุยส เธียสเตอรเปนหน้ีถูกตัดนํ้าตัด

ไฟ และกําลังจะถูกไลที่ พรอมเชิญชวนใหคนไทยชวยกันสนับสนุน ไปชมการแสดง ของโจหลุยส 

เธียเตอร กันมากๆหรือชวยกันบริจาค รวมถึงกระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของยื่นมือเขาชวยดวย ดัง

ภาพที่ 4.37 
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ภาพที่ 4.37 แสดงภาพขาวโจหลุยส เธียเตอร ถูกตัดนํ้า ตัดไฟ ทางเว็บไซค 

ที่มา : www.sanook .com  วันที่  30  กรกฎาคม  2547 

  

 นอกจากน้ันก็ยังมีเว็บไซต ที่มีเว็บบอรดใหเขาไปแสดงความคิดเห็นมากมาย ที่นํา

ประเด็นการถูกตัดนํ้าตัดไฟและกําลังจะโดนไลที่ ของโจหลุยสเธียเตอร ไปเปนกระทูใหผูคนแสดง

ความคิดเห็น โดยบางกระทูในบางเว็บไซค ก็มีสื่อมวลชน หรือเจาหนาที่ของโจหลุยส เธียเตอรเปน

ผูต้ังกระทูเอง  แตเกือบทุกกระทูมีคนเขาไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายหลายรอยคน 
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ภาพที่ 4.38  แสดงภาพเว็บไซดที่มกีระทูโจหลุยส เธียเตอรถูกตัดนํ้าตัดไฟ ใหแสดงความคิดเห็น 

ที่มา: ไทยโพสต วันที่  30  กรกฎาคม  2547 

 

  สื่อเฉพาะกิจ 

 สื่อเฉพาะกิจ อยางเชน  แผนพับ ใบปลิว จดหมาย หนังสือเลมเล็ก ถึงแมจะไมมีบทบาท

หรืออิทธิพลในการสรางกระแสต่ืนตัวใหชวยกันอนุรักษสืบสานและสนับสนุนใหหุนละครเล็ก

หรือโจหลุยส เธียเตอรอยูรอดสามารถดําเนินกิจการตอไปไดมากนัก แตสื่อเฉพาะกิจก็เปนเสมือน

สื่อประชาสัมพันธในกรณีผูรับสารหรือประชาชน สนใจอยากสนับสนุน อยากไปชมการแสดงของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพราะจะมีรายละเอียดของการแสดง สถานที่ เวลา รวมถึง

ความนาสนใจของชุดการแสดงตางๆครบถวน 
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2.4 ชวงยกระดับกาวสูสากลและเวทีประกวดระดับโลก ( พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551)  

 ในชวงน้ีเปนชวงที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดผานพนวิกฤตคร้ังสําคัญ โดย

ปลอดภาระหน้ีสินหมดแลว ทําใหมีการวางแผนวางกลยุทธทางการประชาสัมพันธอยางเปนแบบ

แผนเปนขั้นเปนตอนมากขึ้น รวมทั้งมีการเร่ิมใชสื่อที่ตองเสียคาใชจายบาง อยางเชน สปอตวิทยุ 

สปอตโทรทัศน หรือ พื้นที่โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ ดังคํากลาว 

 “โชคดีที่เราไดสื่อมวลชนเปนสื่อกลางในการเผยแพรขาวใหเรามาโดยตลอดในระดับ

หน่ึง จากสื่อตางๆ ทั้ง ทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ และก็มีการซื้อเพิ่มเติม อีกระดับหน่ึงในระยะหลัง” (อุมาพร        

เขียวเคลือบ, เจาหนาที่ประชาสัมพันธ, สัมภาษณ, 25 พฤษภาคม 2552 )  

 “เราเร่ิมจากการทําพีอารแบบไมมีสตางคเลย  พอเรามีเราก็ใชบางใชเทาที่มีไมไดเนน

มากเพราะพวกสกูปน้ีสําคัญกวาสปอตสั้นๆ แตไมมีก็ไมไดเพราะคนไทยเบื่อน่ิมๆนวลๆ มีสปอต

พอเห็นปุบ เฮยโจหลุยสก็นาสนใจ” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, 

สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 โดยสื่อที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใชเปนชองทางการประชาสัมพันธ 

ในชวงยกระดับกาวสูสากลและเวทีประกวดระดับโลก (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551) ทั้ง 3 ระยะ คือ 

ระยะกาวสูสากล ระยะหลังไดแชมปหุนโลก 2006ดานการแสดงทางวัฒนธรรม และระยะหลัง

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรสิ้นพระชนม  ก็มีดังน้ี 

ระยะกาวสูสากล   

 เปนระยะที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พยายามยกระดับศิลปะการแสดง     

หุนละครเล็กของตัวเองอีกคร้ังสูการเปนสื่อสากล หลังจากที่ยกระดับจากสื่อพื้นบานสื่อพื้นเมือง

เปนสื่อของชาติจนเปนที่ยอมรับแลว จึงพยายามเดินทางไปรวมแสดงในงานเทศกาลระดับโลก

ตางๆและเตรียมเขาประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 หรือ World Festival Puppet Art 2006 ที่ กรุงปราก 

สาธารณรัฐเชค วันที่  4 - 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 สื่อมวลชน   

 ในระยะน้ีสื่อมวลชนเกือบทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ  มีลักษณะ

คลายกัน คือ ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เทาที่โอกาส

จะอํานวยหรือมีความเคลื่อนไหว ซึ่งอาจเปนเพราะเพิ่งผานวิกฤตรายแรงจนเกือบทําใหนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ที่ขณะน้ันใชชื่อวา โจหลุยส เธียเตอร เกือบตองปดตัวและยังอยูในความ

สนใจของประชาชนพอสมควร โดยเฉพาะการแถลงขาวอยางเปนทางการวา จะนําการแสดง        

หุนละครเล็กชุด “ กรูมารตาร ตํานานพระราหู” ไปรวมประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 World Festival 

Puppet Art 2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค  ในวันที่ 4 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2549  ซึ่งสื่อมวลชน
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เกือบทุกแขนงพรอมใจกันนําเสนอขาวน้ีในลักษณะหุนไทยและนาฏยศาลา  หุนละครเล็ก            

(โจหลุยส) จะโกอินเตอรจะนําศิลปะการแสดงหุนของไทยไปโชวใหคนทั้งโลกไดชมกัน ดังภาพที่ 

4.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.39  แสดงภาพขาว นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จะไปประกวดหุนโลก  

ที่มา: หนังสือพิมพปรชาชาติธุรกิจ  วันที่  15 - 17  พฤษภาคม  2549 

 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ สื่ออินเทอรเน็ต 

 เว็บไซตตางๆที่เกี่ยวกับขาว ตางนําเสนอขาวหุนไทยไปหุนโลก หรือ นาฏยศาลา      

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จะไปรวมประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 World Festival Puppet Art 2006 ที่

กรุงปราก สาธารณรัฐเชค วันที่ 4-11 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เชนกัน 

 ขณะที่เว็บไซต www.thaipuppet.com ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เองก็

นําเสนอประเด็นน้ี พรอมขอแรงใจจากคนไทยใหรวมเชียร รวมถึงมีรายละเอียดของการแสดงชุด     

“ กรูมาวตาล ตํานานพระราหู ” ดวย 
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 สื่อบุคคล  

 สื่อบุคคลที่โดดเดนในระยะกาวสูสากลน้ี ก็ไดแก ตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐ

และผูสนับสุนนตางๆ อยางเชน  นางปริศนา พงษทัดศิริกุล เลขาธิการสํานักคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ  ที่รวมแถลงขาวการจะเดินทางไปประกวดหุนโลกคร้ังที่ 10 World Festival 

Puppet Art 2006 ที่ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค วันที่  4 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ของ นาฏยศาลา  

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แสดงความมั่นใจและยืนยันวา การแสดงชุด “ กรูมาวตาล ตํานานพระ

ราหู ” ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)น้ัน วิจิตรงดงามและนาสนใจไมนอยหนาใครหรือ

ชาติใดแนๆ ดังคํากลาว   

 “เชื่อวาการนําหุนละครเล็กไปแสดงและรวมประกวดคร้ังน้ี จะนําชื่อเสียงมาใหแก

ประเทศไทยอยางแนนอน อีกทั้งยังจะทําใหชาวตางชาติไดรูจักศิลปะการแสดงของไทยอีกรูปแบบ

หน่ึงนอกเหนือจากโขน หรือการแสดงพื้นบานตางๆ เปนกาวสําคัญอีกกาวหน่ึงของศิลปวัฒนธรรม 

ของไทย” ( ปริศนา พงษทัดศิริกุล, หนังสือพิมพไทยโพสต, 13-14 พฤษภาคม 2549)  

ระยะหลังจากไดแชมปหุนโลก 2006 ดานการแสดงทางวัฒนธรรม 

 ระยะน้ีถือเปนความสําเร็จคร้ังใหญของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สามารถ

ควารางวัลใหญอยาง The Best Tradition Performance  หรือรางวัลการแสดงทางวัฒนธรรมยอด

เยี่ยมจากการประกวดหุนโลกคร้ังที่ 10 World Festival Puppet Art 2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค  

มาไดในการไปประกวดคร้ังแรก ซึ่งถึงแมจะไมใชรางวัลใหญสุด หรือรางวัลชนะเลิศสูงสุด แตก็

เปนรางวัลใหญและถือเปนแชมปหุนโลกทางดานการแสดงทางวัฒนธรรม และที่สําคัญสื่อเกือบทุก

แขนงตางก็นําเสนอเหมือนกันวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดแชมปหุนโลก จากการ

ประกวดหุนโลกคร้ังที่ 10 World Festival Puppet Art 2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค และก็มีสื่อ

ประชาสัมพันธเผยแพรขาวน้ีกันอยางมากมายเพิ่มขึ้นจากสื่อปกติที่เคยเผยแพรขาวของ นาฏยศาลา          

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)หลายเทา โดยสื่อมวลชนเกือบทุกแขนงทุกสื่อตางจัดสรรเวลานําเสนอขาว

และเร่ืองราวการไปควารางวัลใหญจากการประกวดหุนโลกคร้ังที่ 10 World Festival Puppet Art 

2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะแรกสดุทันทีที่ไดรับรางวัล จะเปนขาวตางๆ  ระยะที่ 2 จะเปนรายการเชิงขาวและสถานการณ 

และระยะทายสุดประเภทรายการทั่วๆไป ซึ่งก็เปนไปตามกลยุทธการประชาสัมพันธซึ่งแผนการ

ประชาสัมพันธที่ทางผูบริหารนาฏยศาลาฯวางไว  

 “ถาไดรางวัล สื่อก็จะมาทําขาวเราเพียบ ทั้งสื่อเดิมที่เคยทําและสื่อรายใหมๆจะเปนไป

แบบอัตโนมัติเปน 3 ระยะ เรียกวาไดออกขาวตอเน่ืองไปหลายเดือนเลย” (พิสูตร ยังเขียวสด, 

กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 
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 สื่อมวลชน  

 โดยสื่อหลักที่เปนชองทางในการประชาสัมพันธระยะหลังควาแชมปหุนโลก 2006ดาน

การแสดงทางวัฒนธรรม ก็ยังคงเปนสื่อมวลชนไดแก  

  1. หนังสือพิมพ  สื่อหนังสือพิมพไดเผยแพรขาวการไปควารางวัลใหญจากการประกวด

หุนโลกอยางมาก เรียกวา เกือบทุกฉบับ และแตละฉบับก็นําเสนอตอเน่ืองหลายคร้ัง นับต้ังแต

ประกาศผลรางวัล การเดินทางกลับมาประเทศไทย รวมถึงรายละเอียดของการประกวด ตลอดจน

การแสดงหุนละครเล็กรอบพิเศษ ดังภาพที่ 4.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.40  แสดงภาพขาว นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จะไปประกวดหุนโลก  

ที่มา: หนังสือพิมพมติชน วันที่  22  มิถุนายน  2549 

 

  2.โทรทัศน เปนสื่อที่มีการเสนอขาวของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพิ่มขึ้น

เปนจํานวนมาก ทั้ง รายการขาว และรายการทั่วไป 

 - รายการขาวซึ่งเปนสื่อโทรทัศนที่นําเสนอขาวการไปควารางวัลใหญจากการประกวด

หุนโลกคร้ังที่ 10 ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในระยแรก โดยเน้ือหาจะเปนผลรางวัล 

การเดินทางกลับของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รายละเอียดของการแสดงและการ

ประกวด แตก็มีชองทางการนําเสนอมากขึ้นจากปกติ ดังภาพที่ 4.41 
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ภาพที่ 4.41  แสดงภาพแผนผังรายการขาวที่เผยแพรขาวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)   

  หลังไดแชมปหุนโลก 2006 ดานการแสดงทางวัฒนธรรม 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

 จากแผนผังรายการขาวที่นําเสนอเร่ืองราวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)

ในชวงหลังไดแชมปหุนโลก 2006 ดานการแสดงทางวัฒนธรรม จะเห็นวามีการเปดพื้นที่ขาวให

นาฏยศาลา  หุนละครเล็ก  (โจหลุยส  )มากกวาปกติ  คือไมไดมี เฉพาะชวงขาวที่ เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมหรือการแสดงเทาน้ัน 

 - รายการตางๆ  ในหลายๆสถานีโทรทัศนก็ไดเปดพื้นที่ให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ไปรวมในรายการ แสดงโชว รวมถึงพูดคุยถึงการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 World 

Festival Puppet Art 2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค และรางวัล The Best Tradition Performance  

เพิ่มจากปกติอยางมากเชนกัน  เห็นไดจากตารางที่ 4.1 แสดงการไปออกรายการโทรทัศนตางๆของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 

 

สื่อ 
โทรทัศน 

 

ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 

-ขาวเที่ยงวัน 

- โตะขาวบันเทิง 

- ผูหญิงถึงผูหญิง 

- ผูหญิงถึงผูหญิงสวย 

- 30 ยังแจว 

 

ชอง 9 ชอง 11 ชอง ITV UBC 

รายวันบันเทิง 
- จมูกมด 

- สะเก็ดขาว 
- Nine 
Entertain 

- ขาวศิลป  

  วัฒนธรรม 

  บันเทิง 

  และทองเที่ยว 
-ขาวภาคตางๆ  

- ขาวเชา 

- รานชํายามเชา 

- รวมดวย 

ชวยกัน 

 

- UBC 
INSIDE 
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ตารางที่  4.1  แสดงการออกรายการโทรทัศนของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

    หลังควาแชมปหุนโลก 2006 ดานการแสดงทางวัฒนธรรม 

 

ที่มา:  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 

  

 

 

ชองสถาน ี สัมภาษณ ชวงพิเศษ แสดงโชว 

ชอง 5 -รายการบานเลขที่ 5           

 -รายการเชาน้ีที่เมืองไทย 

-รายการHappy Station       

 -รายการLove @ home       

 -รายการ กุกขาว                   

-รายการกรุงเทพวาไรต้ี 

 

 

ชอง 7  -รายการวันวานยังหวานอยู -รายการเกมพัหนา     

-รายการจับตาประเทศ

ไทยวันน้ี 

 

ชอง 9  -รายการ Highlights Kids   

  World 

 

 

ชอง 11 -รายการ Morning Talk -รายการTK Teen 

 

 

ชอง ITV  -คนไทยที่หน่ึงในโลก 

 

-รายการทไวไลทโชว 

CABLE TV -Tourism Talk สนทนา

ประสาทองเที่ยว                  

- รายการภัทราพาที 
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ภาพที่ 4.42  แสดงภาพรายการโทรทัศนตางๆ ที่ เชิญนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไปออก  

 

 นอกจากน้ันยังมีรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ อยางเชน รายการเกมโชว “ อัจฉริยะขามคืน”  ซึ่ง

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสี ชอง 3 ในวันที่ 11 กันยายน 2549 เวลา 22.30 – 23.30 น. ที่ทาง

บริษัทเวิรคพอยต เอ็นเตอรเทนเมนท ไดไปใชโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปน

สถานที่แขงขันเกมสและนําหุนละครเล็กไปเปนสวนหน่ึงในเกมสเปนกรณีพิเศษดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.43   แสดงภาพ รายการ “ อัจฉริยะขามคืน” ที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)   

ที่มา: บริษัท เวิรคพอยต เอ็นเตอรเทนเมนท  
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สื่อวิทย ุ

 

 

วิทยุจุฬา 

FM 101.5 
MHz. 

วิทย ุอสมท. 

FM 100.5 
MHz. 

 

สวพ.91 

FM 91.0 
MHz. 

ลูกทุงมหา

นคร 

FM  
MHz. 

เมืองไทย

แข็งแรง 

FM 99.0 
MHz. 

สถานีวิทย ุ

ว.พท. 

วิทยุกรม

พลังงานทหาร 

วิทยุชุมชน 

FM 91.75 
MHz. 

Barter 
-Sky 
High 
-FM 
ONE 
- วิทยุจุฬา 

วิทยุเครือกรม

ประชาสัมพัน

ธ 

 3. วิทยุ  เปนสื่อมวลชนอีกแขนงหน่ึงที่ไดใหความสนใจนําเสนอเร่ืองราวของ        

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมาก  หลังจากที่นาฏยศาลาฯไปควารางวัล

ใหญ The Best Tradition Performance มาได โดยสวนใหญจะเปนการรายงานขาวเสนอเร่ืองราว

แบบอานเทาน้ัน แตก็มีหลายๆคลื่นหลายๆรายการวิทยุที่เปดโอกาสให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุย)ไปรวมพูดคุย หรือ มีกิจกรรมพิเศษรวมในรายการ ดังภาพ 4.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.44   แสดงภาพแผนผังรายการวิทยุที่เปดพื้นที่พิเศษให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

   หลังควาแชมปโลก 2006 ดานการแสดงทางวัฒนธรรม 

ที่มา:  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  
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 สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออินเทอรเน็ต  

 นอกจากเว็บไซตที่เกี่ยวกับขาวหรือเว็บไซตเครือขายขาว ที่นําเสนอเร่ืองราวการไปควา

รางวัลแชมปหุนโลก 2006 ดานการแสดงทางวัฒนธรรมของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

และเว็บไซดwww.thaipuppet.com  ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เองที่มีเร่ืองราวของการ

ไปประกวดหุนโลกคร้ังที่ 10 World Fertival Buppet Art 2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค วันที่ 4-

11 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และการควารางวัลใหญ The Best Tradition Performance  พรอมภาพการ

แสดง การประกวดที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชคแลว ในชวงน้ีก็เปนชวงที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) มีชื่อเสียงและไดรับการสนใจมากๆ ทําใหหลายๆเว็บไซตซึ่งเปนที่นิยมของวัยรุนหนุม

สาวคนยุคใหม มีการนําเร่ืองราวการควาแชมปโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรมของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไปลง แถมยังคลิปวิดีโอการแสดงหุนละครเล็กชุดตางๆของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใหชมดวย ซึ่งก็รวมทั้งเว็บไซดยอดนิยม อยาง  You tube ดวยที่มีคลิปวิดีโอ

เกี่ยวกับนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ถึงราว 60 เร่ืองทีเดียว    

 สื่อบุคคล 

ในระยะหลังควาแชมปหุนละครโลก 2006 ดวยการแสดงทางวัฒนธรรมมาไดน้ี สื่อ

บุคคลที่โดดเดนที่สุดสําหรับการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็คือ 2 

ทายาทครูสาคร ยังเขียวสด ซึ่งเปนผูบริหารของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)อยางพิสูตร ยัง

เขียวสด และ สุรินทร ยังเขียวสด น้ันเอง เพราะเปนผูวางแผนงาน คิดคน สรางสรรคการแสดง และ

เดินทางไปควบคุมการแสดงในการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 World Festival Puppet Art 2006 ที่

กรุงปราก สาธารณรัฐเชค วันที่ 4-11 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ดวยตนเอง ทําใหสามารถพูดคุย ตอบ

คําถาม และอธิบายไดทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับการประกวด การแสดง รวมถึงหุนละครเล็ก และนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ทํามาต้ังแตเร่ิมตนคร้ังยังเปนคณะสาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกร 

เมื่อป พ.ศ. 2528 

ระยะหลังสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

สิ้นพระชนม  

 ในเบื้องตนอาจมองดูวาเปนวิกฤตของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เน่ืองจาก

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่ทรงมีพระเมตตา

กับนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)อยางมากทรงสิ้นพระชนม อีกทั้งยังเปนชวงที่นาฏยศาลาฯ 

กําลังจะเปดตัวการแสดงชุดใหม ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนงานที่วางไวได แตนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุย)ก็ “เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” ใชฐานะของมูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็ก ซึ่ง 
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เปนมูลนิธิในพระอุปถัมภของ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทรมูลนิธิสุดทายและพระองคทานก็ทรงเมตตาทรงเปนหวงอนาคตของ นาฏยศาลาฯมาตลอด

เปนชองทางดึงสื่อมวลชนทุกแขนง  

 สื่อมวลชนและสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออินเทอรเน็ต  

 ในระยะน้ี ทั้ง สื่อมวลชน ไมวาจะเปน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ  รวมถึงสื่อ

อินเทอรเน็ต ตางนําเสนอเร่ืองราวของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พระกรุณาธิคุณ พระ

เมตตาที่ไดรับจากพระองคทาน รวมถึงเร่ืองของ มูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็ก มูลนิธิสุดทายใน

พระอุปถัมภของพระองคทาน โดยไมตองรองขอหรือเสียเงินซื้อเวลาเลย เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาว

เปนชวงประกาศใหแสดงความอาลัยถวายแดพระองคทาน ขาวหรือรายการที่เผยแพรเกือบทั้งหมด

จึงเกี่ยวกับ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรเทาน้ัน 

ดังคํากลาวของ ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 “พระองคทานทรงเมตตาเรามาก  แมแตพระองคสิ้นพระชนม พระองคยังทรงชวยผม

ชวยเรา ชวยใหคนรูจักโจหลุยส รูจักมูลนิธิฯมากขึ้น ไดออกสื่อเพียบโดยไมเสียสตางตเลย” (พิสูตร 

ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 สื่อบุคคล 

 สื่อบุคคลที่โดดเดนที่สุดในระยะน้ี ก็ยังคงเปน 2 ผูบริหารของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) อยาง พิสูตร ยังเขียวสด และ สุรินทร ยังเขียวสด เพราะออกสื่อมากจนหนากลายเปน

สัญลักษณของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไปแลว แตสื่อบุคคลที่อยูคูกับ นาฏยศาลา      

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)มาต้ังแตคร้ังยังเปนคณะสาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกร ก็ยังคงมี

บทบาทในการประชาสัมพันธแบบบอกกลาวปากตอปากเชนเดิม 

2.5  ชวงตอกยํ้าความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก 2008 

 ในชวงน้ี เน้ือหาและรูปแบบของการประชาสัมพันธในสื่อตางๆ จะมีลักษณะใกลเคียง

กัน โดยเปนระยะๆ ดังน้ี  

 สื่อมวลชน   

 สื่อมวลชน ทั้ง หนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ จะมีลักษณะการเผยแพรขาวสารของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใกลเคียงกัน คือ เปนความเคลื่อนไหวตางๆ เร่ิมต้ังแต  

 - เปดการแสดงชุดใหม “กําเนิดพระคเนศ” ใหไดชมกัน กอนจะนําไปประกวดหุนโลก

คร้ังที่ 12 หรือ World Festival Puppet Art 2008 ในลักษณะเน้ือหาเชิญชวนใหไปชมความวิจิตร

งดงามอลังการของการแสดงดังกลาว 
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 - การแถลงขาวกอนไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 World Festival Puppet Art 2008 ที่

กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ในวันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ภายใตเน้ือหาความพรอม ความงดงาม

ความอลังการของชุดการแสดง ความมั่นใจในการประกวด และใหคนไทยชวยกันสนับสนุน 

ตลอดจนสงแรงใจไปเชียร 

 - ความเคลื่อนไหวระหวางการประกวด ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค 

 - ผลการประกาด ซึ่งสื่อมวลชนเกือบทุกแขนงทุกสื่อตางเรงนําเสนอทันที ที่ทาง    

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)แจงวา การแสดงชุด “ กําเนิดพระพิคเนศ ” ของนาฏยศาลาฯ ได

รางวัลชนะเลิศ The Best Performance รางวัลสูงสุดจากการประกวด ถือเปนแชมปหุนโลกจริงๆ  

 - และแนนอนหลังจากไดรางวัลแชมปหุนโลก 2008 กลับมา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ก็ไดเผยแพรออกสื่อมวลชนเกือบทุกแขนงทุกสื่อเพิ่มมากขึ้น คลายกับเมื่อคร้ังไดแชมป

หุนโลก 2006 ดานการแสดงทางวัฒนธรรมเมื่อ 2 ปกอน ทั้งรายการขาวตางๆ รายการเชิงขาว และ

รายการทั่วๆไป  

 “ คร้ังน้ีเปนการยืนยันวา เราไมไดฟลุค  ศิลปะแขนงน้ีของเราสุดยอดจริงๆ และเมื่อได

แชมปกลับมา ก็มีสื่อตามมามากมายเพิ่มขึ้นอีก” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออินเทอรเน็ต 

 ในชวงน้ีเว็บไซต www.thaipuppet.com ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ได

นําเสนอเร่ืองราวการไปประกวดหุนโลก  “ World Festival Puppet Art 2008 ” ที่  กรุงปราก 

สาธารณรัฐเชค ทุกระยะ ต้ังแตกอนไป การเตรียมตัว ระหวางการแขงขัน การประกาศรางวัล และ

การรับรางวัล  ขณะที่เว็บไซตทั่วๆไปก็มีการนําขาวที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดรับ

รางวัลแชมปหุนโลก 2008 ไปลงเชนกัน  

 นอกจากน้ันในชวงน้ียังถือเปนการพัฒนาการสื่ออินเทอรเน็ตอีกกาวของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุย) เพราะมีการซื้อขอมูลฐานผูใชอินเทอรเน็ตและสงคลิปวิดีโอตัวอยางการ

แสดงในลักษณะที่เรียกวา “pop up” ไปให ซึ่งเมื่อผูรับเปดเขาดู ก็สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก

เว็บไซตของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) คือ  www.thaipuppet.com เปนการประชาสัมพันธ

หรือเรียกความนาสนใจเบื้องตนแบบเขาถึงผูรับสารโดยตรง  ดังคํากลาวของ ผูบริหารนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 “ตอนน้ีเราจางเคาทํา pop up เปนไฟลวิดีโอยิงเขาไปหากลุมเปาหมาย ยิงไปทีเปนแสน

เลย จะยิงกี่คร้ังก็ได เวริคมากราคาก็ถูกไดผลดวย” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 
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 สื่อบุคคล 

 สวนสื่อบุคคล ที่สําคัญในการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ในชวงตอกย้ําความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก 2008 น้ี ก็คงหนีไปพนผูบริหารนาฏยศาลาฯทายาท

ของ ครูสาคร ยังเขียวสด ที่คลุกคลีอยูกับศิลปะการแสดงหุนละครเล็กมาตลอดและเปนผูวาง

แผนการประชาสัมพันธ วางแผนการไปประกวดหุนโลก ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชคอีกคร้ังในการ

ประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 World Festival Puppet Art 2008 และสรางสรรคการแสดงชุด “ กําเนิด

พระคเนศ ” ที่นําไปแสดงประกวด รวมถึงรวมเดินทางไปควบคุมดูแลระหวางการประกวด ที่    

กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ในวันที่ 5 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จนสามารถควาแชมปหุนโลก นําถวย

แชมปหุนโลกกลับมาเมืองไทยได ซึ่งเปนคนใหขาว ใหสัมภาษณ ใหขอมูลและเลาเร่ืองราวตางๆ

กับสื่อทุกแขนงในหลากหลายรูปแบบ ทั้งขาวสถาณการณการเคลื่อนไหว สกูปขาว รายการตางๆที่

มีมากมายมากกวาเมื่อคร้ังไดแชมปหุนโลก 2006 ดานการแสดงทางวัฒนธรรมอีก  

 ขณะที่ผูมีโอกาสไดชมการแสดงชุด “ กําเนิดพระคเนศ ” ก็ทําหนาที่เปนสื่อบุคคลเสริม

ชวยกระจายขาวใหคนใกลชิดแบบปากตอปากถึงความวิจิตรงดงามอลังการของ การแสดงชุด         

“ กําเนิดพระคเนศ ” ที่ไปควาแชมปหุนโลก จากการประกวดหุนโลก 2008 มาได 

 นอกจากน้ันในวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 นาฏยศาลาหุ นละครเล็ก (โจหลุยส) ยังได

เปดสาขาที่ พัทยา ซึ่งนอกจากจะเปนการขยายธุรกิจแลว ในดานของการประชาสัมพันธก็ยังถือเปน

หนวยประชาสัมพันธเพิ่มของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดวย เพราะผูที่สนใจสามารถหา

ขอมูลหรือสอบถามทุกเร่ืองเกี่ยวกับนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)กรุงเทพได อีกทั้งยังเปน

การกระตุนใหผูที่ไดชมการแสดงหุนละครเล็กที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)พัทยา ซึ่งเปน

การแสดงกลางแจงและเปนชุดสั้นๆไมไดเปนเร่ืองยาว ใหสนใจอยากชมการแสดงหุนละครเล็กของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)แบบสมบูรณที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)กรุงเทพฯ 

ดวย ดังคํากลาว 

 “ที่พัทยาก็ไดรับการตอบรับดีมาก และก็เร่ิมมีคนที่ชมการแสดงที่น่ันแลว เดินทางมา

ชมการแสดงชุดใหญที่กรุงเทพฯบางแลว” ( พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา       

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552 ) 
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ภาพที่ 4.45  แสดงภาพนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พัทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.46  แสดงภาพแผนพับของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พัทยา  

  ที่มีขอมูลของนาฏยศาลาฯ ที่กรุงเทพฯดวย 

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 
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2.6  ชวงวิกฤตการชุมนุมทางการเมือง (ปลายพ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553) 

 ในชวงน้ีนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ตองเผชิญกับวิกฤตคร้ังใหญจากการชุมนุม

ทางการเมืองถึง 2 คร้ัง คือ  

- การชุมนุมปดสนามบินหรือทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ของกลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุมเสื้อเหลือง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2551 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

- การชุมนุมของกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ (นปช.) หรือ กลุมเสื้อ

เหลือง ที่บริเวณแยกราชประสงค วันที่  27 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่  19 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553  

แตอยางที่กลาวไปแลวในตอนที่ 1 วา วิกฤตคร้ังใหญจากการชุมนุมทางการเมืองในคร้ัง

ที่ 2 คือ การชุมนุมของกลุมแนวรวมเพื่อประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ(นปช.)น้ัน เปนภาวะและ

สถานการณที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไมสามารถดําเนินการหรือทําการประชาสัมพันธ

ใดๆไดเลย ดังน้ันในการวิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบของการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ในชวงที่ 6 น้ี จึงจะวิเคราะหเฉพาะวิกฤตใหญจากการชุมนุม

ทางการเมืองคร้ังแรกของกลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย ที่ชุมนุมปดทาอากาศยานดอนเมืองและ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551เทาน้ัน โดย

วิเคราะหลักษณะเน้ือหารูปแบบการประชาสัมพันธแยกตามประเภทสื่อดังน้ี 

 สื่อมวลชน 

 ในชวงที่กลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมปดสนามบินหรือทาอากาศยานดอน

เมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทําใหมีนักทองเที่ยวตางชาติและชาวตางชาติติดคางอยูที่

สนามบินทั้ง 2 แหงจํานวนไมนอย ซึ่งนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดนําหุนละครเล็กไป

แสดงใหชม เพื่อเปนการปลอบขวัญ คลายเครียดใหชาวตางชาติและสรางภาพลักษณทางบวก ลด

ภาพลักษณทางลบของประเทศ รวมถึงยังนําหุนละครเล็กไปรวมสงชาวตางชาติเดินทางกลับใน

เที่ยวบินแรกๆน้ัน ก็มีสื่อมวลชนเกือบทุกแขนงเผยแพรขาวน้ี ไมวาจะเปน 

  - หนังสือพิมพ 

  - โทรทัศน 

  -  วิทยุ 

 โดยทั้งหมดจะมีรูปแบบและเน้ือหาการนําเสนอที่ใกลเคียงกันในลักษณะของขาว

เหตุการณบอกกลาววา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เจาของหุนแชมปหุนโลก 2008 นําการ

แสดงไปแสดงใหนักทองเที่ยวตางชาติและชาวตางประเทศที่ติดคางที่ทาอากาศยานดอนเมืองและ
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและที่สนามบินอูตะเภา เพื่อเปนการปลอบขวัญ คลายเครียดใหชาวตางชาติ 

รวมถึงเสริมสรางภาพลักษณในดานบวกใหกับประเทศชาติในภาวะตรึงเครียดทางการเมือง ที่มีการ

ชุมนุมปดสนามบิน 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ สื่ออินเทอรเน็ต 
 เว็บไซตตางๆทั้งที่เปนเว็บไซตเครือขายขาว รวมถึงเว็บไซตอ่ืนๆก็มีการนําเสนอขาว

เร่ืองน้ี ในลักษณะเน้ือหาใกลเคียงกับสื่อมวลชนเชนกัน 
 นอกจากน้ันในเครือขายสังคมออนไลนตางๆ ก็มีการนําภาพที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) แสดงใหชาวตางชาติที่ติดคางที่สนามบิน และรวมสงชาวตางชาติกลับประเทศดวย 

 สื่อบุคคล 

 สําหรับสื่อบุคคลจากเหตุการณน้ี  ก็คงหนีไมพนนักทองเที่ยวตางชาติหรือชาว

ตางประเทศที่ตองติดคางที่สนามบินเดินทางกลับไมไดจากการชุมนุมทางการเมืองปดสนามบินของ

กลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยคร้ังน้ี ซึ่งไดชมการแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

แลวประทับใจไปบอกตอคนใกลชิดเมื่อเดินทางกลับไปแลว ดังคํากลาว 
“ตางชาติหลายคนบอกวา ไมเคยเห็นการแสดงหุนละครเล็ก เห็นแลวสวยมาก และ

ประทับใจมาก จะกลับไปเลาใหคนอ่ืนฟง” ( พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา      

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555 ) 
 
2.7  ชวงนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และหลังปดโรงละครฯ  

        (พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน) 

 ในการวิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบการประสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ชวงนับถอยหลังเปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และ

หลังปดโรงละครฯ (พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน)  ผูวิจัยขอแบงการนําเสนอผลการวิจัยเปน 2 ระยะ 

เชนเดียวกับในตอนที่ 1 ดังน้ี 

ระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารตางๆประกอบ พบวา ในระยะนับถอยหลังปด    

โรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) น้ีมีการประสัมพันธผานสื่อมากมาย  

 สื่อมวลชน 

 เปนสื่อที่มีความสําคัญในการเผยแพรขาวสารของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ในระยะน้ีมากที่สุด โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนและสื่อหนังสื่อพิมพ ซึ่งมีรูปแบบและเน้ือหาการ

ประชาสัมพันธดังน้ี 
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 1.สื่อโทรทัศน  มีการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใน

ระยะน้ีเปนชวงเวลา 3 ชวง ที่มีเน้ือหาและรูปแบบตางกันไป คือ 

 1.1 ระยะแรก แถลงขาวโครงการ “79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม” ในวันที่ 9 

มิถุนายน พ.ศ. 2553 ที่สื่อโทรทัศนมากมายตางเผยแพรขาวน้ี ในรูปแบบของขาวสถานการณความ

เคลื่อนไหวและกิจกรรมตางๆเปนหลัก มีเน้ือหากี่ยวกับโครงการดังกลาว เชิญชวนไปชมการแสดง

และเร่ืองที่โรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)กําลังจะเปดตัวลง 

 1.2 ระยะที่สอง ชวงนับถอยหลังหรือระหวางโครงการ “79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจ

ไมรูลืม” ระยะน้ีสื่อโทรทัศนบางสวนไดเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)ตอเน่ือง โดยมีทั้ง 

 - รูปแบบของขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกระแสตอบรับของประชาชนที่ไปชมการ

แสดงหุนละครเล็ก ที่โรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุมไนทบาซาร 

 - รูปแบบสกูปขาว ที่เน้ือหาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหุนละครเล็ก

และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 - รูปแบบรายการตางๆ นําเสนอเร่ืองราวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ทั้ง

กระแสตอบรับของประชาชน เร่ืองโรงละครที่จะปดตัวลง ประวัติความเปนมาของหุนละครเล็ก 

และของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 1.3 ระยะที่สาม ปดฉากนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ที่สวนลุมไนทบาซาร ที่มี

การจัดงานและการแสดงชุดพิเศษ ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งสื่อโทรทัศนมากมายไปทํา

ขาว และรายการตางๆเผยแพร โดยเน้ือหาเปนไปในลักษณะผูคน ประชาชนเสียดาย รูสึกเศราใจที่

โรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)สวนลุมไนทบาซารตองปดตัว รวมถึงเปนหวงกับ

อนาคตของศิลปะการแสดงแขนงน้ีและนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดวย แตก็ประทับใจกับ

การแสดงชุดพิเศษปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซารอยางมาก  
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ภาพที่ 4.47  แสดงภาพสื่อมวลมากมายไปทําขาววันปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

  (โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซาร 

 

 2.  สื่อหนังพิมพ  เปนอีกสื่อที่มีความสําคัญและชวยเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ 

ใหกับนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ในระยะนับถอยหลังปดโรงละครฯน้ีอยางมาก โดยมีการ

ประชาสัมพันธเปน 3 ชวงเวลาเชนเดียวกับสื่อโทรทัศน คือ  

 2.1 ระยะแรก แถลงขาวโครงการ “ 79วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม ” มีการ

เผยแพรประชาสัมพันธโครงการกิจกรรมพิเศษน้ีในวันรุงขึ้นทันที หรือ ในระยะสัปดาหแรก โดยมี

เน้ือหาเชิญชวนไปชมการแสดง เร่ืองการจะตองปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละคะเล็ก (โจหลุยส)ที่

สวนลุมไนทบาซาร รวมถึงเร่ืองราวความเปนมาของโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

และคณะนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 2.2  ระยะที่สอง นับถอยหลังหรือระหวางโครงการ “79วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรู

ลืม” ซึ่งสวนใหญจะเปนการนําเสนอในรูปแบบของคอลัมนพิเศษที่มีเน้ือหาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับ

ความเปนมาของโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และคณะนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) 

 2.3  ระยะที่สาม ปดฉากโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ที่สวนลุมไนท

บารซา ซึ่งจะมีลักษณะขาวความเคลื่อนไหว และคอลัมนพิเศษที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความประทับใจ

ของผูไปรวมงาน ความรูสึกเสียดาย สูญเสียของผูที่ชื่นชอบดานศิลปวัฒนธรรมและอนาคตของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

DPU



152 

 นอกจากน้ันก็ยังมีสื่อวิทยุและสื่อนิตยสารตางๆ ชวยเผยแพรประชาสัมพันธในระยะนับ

ถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)น้ีดวย แตอาจไมเดนชัดและสงผลเทาสื่อ

โทรทัศนและสื่อหนังสือพิมพ 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ สื่ออินเทอรเน็ต 

 ในระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา  หุนละครเล็ก  (โจหลุยส ) น้ี  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส หรือ สื่ออินเทอรเน็ท เว็ปไซตตางๆก็ชวยเผยแพรประชาสัมพันธให นาฏยศาลา   

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)มากมายเชนกัน แตเน่ืองจากเว็ปไซตขาวสารตางๆ ปจจุบันสวนใหญก็เปน

เครือขาย หรือสังกัดของสื่อมวลชนหลักอยาง หนังสือพิมพ และโทรทัศน เน้ือหาที่นําเสนอทางเว็ป

ไซตตางๆเหลาน้ี จึงไมแตกตางจากเน้ือหาในสื่อโทรทัศนและหนังสือพิมพที่กลาวไปแลว 

ขณะที่เว็ปไซตที่ไมไดเปนเครือขายหรือสังกัดสื่อมวลชนหลัก สวนใหญก็ดึงขอมูลจากเว็ปไซต

เครือขายขาวไปเผยแพรตอ ทําใหมีเน้ือหาเชนเดียวกัน 

 สวนเว็ปไซตของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เอง คือ www.thaipupet.com ก็จะ

เนนการแจงรายละเอียดรอบการแสดงและชุดการแสดงในแตละวันเปนหลัก  

 สื่อบุคคล 

 ในระยะน้ี สื่อบุคคลมีความโดดเดนมากพอสมควร เพราะทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ไดใชสื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน ทั้งบุคคลสําคัญจากหนวยงานดานวัฒนธรรม บุคคล

มีชื่อเสียง ศิลปนดารา ที่ชื่นชอบประทับใจกับการแสดของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)มา

บอกถึงความรูสึกผานสื่อมวลชน เปนการใชสื่อบุคคลผานสื่อมวลชนที่มีผลในวงกวาง ทั้งในวัน

แถลงโคลงการ “79 วันอําลังยิ่งใหญ ประดับใจไมรูลืม” ระหวางเปดการแสดง และโดยอยางยิ่ง

เฉพาะวันแสดงรอบสุดทายปดฉากโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ถึงปจจุบัน 

 จาการสัมภาษณและศึกษาเอกสารตางๆประกอบ พบวา ในระยะหลังปดโรงละคร 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)จนถึงปจจุบัน ทางนาฏยศาลาฯมีการประชาสัมพันธไมมากนัก 

โดยมีเปนระยะๆที่มีกิจกรรมพิเศษหรือโครงการพิเศษเทาน้ัน ซึ่งสื่อหลักที่ขาวประชาสัมพันธ

เผยแพรให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ยังคงเปนสื่อมวลชน ดังน้ี 

 สื่อมวลชน 

 ในระยะน้ีสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนและสื่อหนังสื่อพิมพมีการประชาสัมพันธ 

เผยแพรขาวสารใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนระยะๆในรูปแบบลักษณะและเน้ือหา

ใกลเคียงกัน คือ  
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 - รูปแบบขาวเหตุการณตางๆ อยางเชน การแถลงขาวจัดแสดงหุนละครเล็กเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในบทพระราชนิพนธ “พระมหาชนก” ไปทั่วประเทศ การ

แถลงขาวความรวมมือนําหุนละครเล็กไปเปนวิชาเลือกของคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร การเปดแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลาฯ ที่โรงละคร “ อโศก

มนตรีนาฏยศาลา ” ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปนตน 

 - รูปแบบสกูปขาว หรือ คอลัมนพิเศษแบบติดตามความคืบหนาลาสุดของ นาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รวมถึงอนาคตและเร่ืองของโรงละครแหงใหมดวย 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ สื่ออินเทอรเน็ต 

 ระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สื่ออินเทอรเน็ต เว็บไซต

ตางๆ ก็นําเสนอขาวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ในเน้ือหาที่ใกลเคียงกันกับสื่อ

โทรทัศนและสื่อหนังสื่อพิมพ เน่ืองจากเว็บไซตขาวสารตางๆในปจจุบันน้ี สวนใหญเปนเครือขาย 

หรือสังกัดสื่อหนังสื่อพิมพ สื่อโทรทัศนทั้งสิ้น สวนเว็บไซตทั่วๆไป ก็นิยมนําขาวสารจากเว็บไซต

ขาวไปลง เน้ือหาจึง เปนไปในลักษณะเดียวกัน 

 แตที่แตกตางจากชวงอ่ืนๆ คือ ในระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลาฯน้ี มีสื่อ

อินเทอรเน็ต เว็บไซตของสถาบันการศึกษา หรือเกี่ยวกับการศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธขาวของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดวย เน่ืองจากในระยะน้ีทางนาฏยศาลาฯไดมีความรวมมือกับ

สถานบันการศึกษาหลายๆแหงดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.48  แสดงภาพตัวอยางเว็บไซตดานการศีกษาตางๆที่เผยแพรขาวของนาฏยศาลาฯ 
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 ข ณ ะ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง น า ฏ ย ศ า ล า ฯ เอ ง ที่ เป ลี่ ย นจ า ก  www.thaipuppet.com เป น

www.joelouistheater.com  นอกจากการจะมีการเผยแพรขาวสารตางๆของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) หรือขอมูลการติดตอแลว ก็ยังมีการใหขอมูลเนนเร่ืองรูปแบบลักษณะรายละเอียดการ

แสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดวย เน่ืองจากหลังเปดโรงละครฯแลว 

มีนักแสดงในคณะจํานวนไมนอยแยกตัวไปต้ังคณะหุนละครเล็กเอง ทําใหทาง 2 ผูบริหารของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เกรงวาจะทําใหมีผูคนสับสน ดังคํากลาว 

 “ก็มีหลายคนสับสนวา ทําไมการแสดงของโจหลุยสใสหนากากดวย หรือ ทําไมการ

แสดงของโจหลุยส ไมเหมือนอยางที่เห็นในสื่อเลย” (สุรินทร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา    

หุนละครเล็กดานฝายการแสดง, สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ) 

 “จริงๆเราก็ไมไดมองวาเปนคูแขง แตเราอยากใหทุกคนพัฒนาใหมีเอกลักษณรูปแบบ

เปนของตัวเองเลย ไมสรางความสับสน” (พิสูตร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, 

สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ. 2555)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.49  แสดงภาพเว็บไซตใหมของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ที่มา:  www.joelouistheater.com   
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 สื่อบุคคล 

 ในระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ถึงปจจุบัน มีสื่อบุคคลที่

ชวยประชาสัมพันธใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) หลายกลุม ไมวาจะเปน 

 - 2 ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) อยาง พิสูตร ยังเขียวสด และสุรินทร 

ยังเขียวสด ที่เปนเสมือนสัญลักษณของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไปแลว ทั้งการให

สัมภาษณสื่อตางๆ และการประชาสัมพันธโดยตรงกับนิสิตที่เลือกเรียนวิชาหุนละครเล็ก ที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือนักศึกษานาฎศิลป ชมรมคนรักหุนที่วิทยาลัย

นาฎศิลปศาลายา 

 - นักแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ซึ่งไปแสดงในงานตางๆที่

ประชาสัมพันธวานาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ยังดําเนินงานอยู ยังรับงานแสดง รวมถึง

ประชาสัมพันธถีงคุณลักษณะของการแสดงหุนละครเล็ก ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิด หรือสับสนกับการแสดงหุนละครเล็กของคณะอ่ืน ที่ปจจุบันมีเพิ่มขึ้น

อีกหลายคณะ 

 - นิสิตที่ไดศึกษาวิชาหุนละครเล็ก หรือ นักศึกษา เยาวชน ที่ไดเขาชมรมคนรักหุน ที่

วิทยาลัยนาฎศิลปศาลายา ซึ่งทําหนาที่เปนสื่อบุคคลประชาสัมพันธใหกับ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส)ในลักษณะปากตอปาก 

 

4.3  ตอนท่ี 3   ผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

      (โจหลุยส) 

 จุดประสงคในการใชสื่อประชาสัมพันธ ก็เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายผูรับสารเปนหลัก 

เพื่อใหเกิดมุมมองหรือภาพลักษณที่มีตอองคกรเจาของแผนกลยุทธการประชาสัมพันธในทิศทางที่

ตองการและการรับรู รวมถึงถาเปนสินคาหรือบริการก็เพื่อใหเกิดพฤติกรรมใชสินคาหรือบริการ

ดังกลาว ซึ่งในการวิจัยศึกษาคร้ังน้ีองคกรเจาของแผน หรือ กลยุทธการประชาสัมพันธ ก็คือ    

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ดังน้ันผลการใชสื่อก็จะวิเคราะหกันที่ภาพลักษณและการรับรู

ที่ผูคนมีตอ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และที่สําคัญคือจํานวนผูที่ไปชมการแสดงของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ที่อาจถือไดวาเปนภาพหรือผลสะทอนจากการประชาสัมพันธที่

ผูคนไดรับจากนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ซึ่งในตอนน้ีก็ยังแบงการนําเสนอกระบวนการ

ศึกษาวิจัยออกเปน 7 ชวงเชนกัน 
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3.1  ชวงกอตั้งคณะหุนละครเล็ก ( พ.ศ. 2528 -  พ.ศ. 2542 ) 

               จากการสืบคนและศึกษาเอกสารรวมถึงการสัมภาษณพบวา ถึงแมในชวงน้ัน ทางคณะ

สาครนาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกร จะยังไมมีการวางกลยุทธหรือแผนประชาสัมพันธและยังไมมี

ฝายที่ทําหนาที่ดานประชาสัมพันธโดยตรง แตจากการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ

ที่มาทําขาวการแสดงของคณะสาครนาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกรขณะน้ันและกิจกรรมงานตางๆ

ที่ครูสาครและชาวคณะไปรวม สกูปพิเศษเกี่ยวกับศิลปะการแสดงหุนละครเล็ก รวมถึงสื่อบุคคล

อยาง การสื่อสารระหวางบุคคลจากผูที่เคยชมการแสดงหุนละครเล็กของคณะสาครนาฎศิลปละคร

เล็กหลานครูแกรไปสูผูใกลชิด ผูที่รูจัก ในลักษณะปากตอปาก  ก็ทําใหหุนละครเล็กและคณะสาคร

นาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกรเปนที่รูจักในแวดวงศิลปวัฒนธรรมการแสดงพอสมควร แมจะ

ไมใชวงกวางมากนักก็ตาม  เห็นไดจากงานตางๆที่เชิญครูแกรหรือคณะสาครนาฎศิลปละครเล็ก

หลานครูแกรไปแสดง ซึ่งมีเปนระยะๆ ดังคําพูดของทายาทครูสาคร ยังเขียวสด ที่อยูในชวง

เหตุการณดังกลาว  

 “ชวงที่ต้ังคณะแรกๆหลายๆปน้ัน แมจะไมไดเปนที่รูจักโดงดังเหมือนเด่ียวน้ี แตก็พอมี

ชื่อเสียงในแวดวงการแสดงทางวัฒนธรรม มีคนจางไปแสดงอยูเปนระยะๆตลอด เรียกวาพอมี

รายไดเลี้ยงตัวเอง” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 

พฤษภาคม 2552) และรางวัลตางๆที่ครูสาคร ยังเขียวสดไดรับ อยางเชน 

 - รางวัลพระสิทธิธาดาทองคําของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เมื่อ พ.ศ. 2535  

        - รางวัลเกียรติคุณผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม สาขาศิลปการแสดง (ละครเล็ก)   

    ของศูนยวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ในป พ.ศ. 2537  

      - รางวัลศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปการแสดง( ละครเล็ก )ประจําป พ.ศ. 2539 

 - ฯลฯ 

3.2 ชวงหลังประสบอัคคีภัยท่ีทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบท้ังหมด ( พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 ) 

              ในชวงน้ีนอกจากการใชสื่อประชาสัมพันธตางๆที่สวนใหญเปนสื่อมวลชนสงผลอยาง

เปนรูปธรรมเห็นไดชัดเจนมากๆ เมื่อมีผูคนมากมายพากันมาบริจาคมอบเงินใหครูสาคร ยังเขียวสด  

ทายาท และชาวคณะสาครนาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกร เพื่อใหสรางหุนละครเล็กชุดใหม และ

อนุรักษสืบสานศิลปะการแสดงหุนละครเล็กใหอยูคูกับคนไทยและแผนดินไทยตลอดไป ดังคําพูด

ของทายาทครูสาคร ยังเขียวสด 

     “ชวงน้ันคุณพอหรือพวกเราไปไหนก็มีคนหยิบยื่นเงินใหตลอด เปนรอยเปนพันหรือ

ยี่สิบบาทก็มี บอกใหไปสรางหุนใหม บอกทราบมาจากขาว” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 
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ภาพที่ 4.50  แสดงภาพครูสาคร ยังเขียวสด กําลังทําหุนใหม 

ที่มา:  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

 นอกจากน้ันยังเปนจุดเร่ิมตนของการสรางภาพลักษณใหหุนละครเล็กเปนของคนไทย

ทุกคนเปนของชาติ พรอมกับการยกระดับหุนละครเล็กจากสื่อพื้นบานกึ่งสื่อพื้นเมืองไปสูสื่อ

ประเพณีประจําชาติและผลของการใชสื่อ ไมเพียงแตจะทําใหครูสาคร ยังเขียวสด ทายาท และสาคร

นาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกร สามารถสรางหุนชุดใหมขึ้นมาไดเทาน้ัน แตยังสามารถยืนได

มั่นคงกาวหนามากกวาเดิม ดวยการเปดโรงละครแสดงหุนละครเล็กแบบเปนทางการแหงแรกในชื่อ 

“โจหลุยส เธียเตอร”อีกดวย 

 

3.3 ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว (พ.ศ.2545-พ.ศ.2548) 

 ในชวงน้ี ครูสาคร  ยังเขียวสด และทายาทไดเปดโรงละครโจหลุยสเธียเตอร ที่สวนลุม

ไนทบาซาร ซึ่งถือเปนการทําธุรกิจทางวัฒนธรรมอยางเต็มตัว  แตก็ประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ัง

ใหญจนโรงละครโจหลุยสเธียเตอรถูกตัดนํ้าตัดไฟ แถมยังจะถูกไลออกจากพื้นที่ดวย จนมีขาว

ครึกโครมในเดือนกรกฎาคม 2547 ดังน้ันการวิเคราะหถึงผลการใชสื่อประชาสัมพันธที่เห็นได

ชัดเจนเปนรูปธรรมมากที่สุด ก็คือ จํานวนผูที่ไปชมการแสดงหุนละครเล็ก โจหลุยส เธียเตอร ที่ 

สวนลุมไนทบาซารน้ันเอง 
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ตารางที่ 4.2  แสดงจํานวนผูเขาชมการแสดงที่โจหลุยส เธียเตอร ใน พ.ศ. 2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.51  แสดงกราฟเปรียบเทียบจํานวนผูเขาชมการแสดงที่โจหลุยส เธียเตอรใน พ.ศ. 2547 

ที่มา:  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

เดือน คนไทย ตางประเทศ บริษัททัวร โรงแรม รวม 

 มกราคม 47 429 313 150 9 901 

 กุมภาพันธ 47 376 256 143 18 793 

 มีนาคม 47 422 295 159 13 889 

 เมษายน 47 587 224 68 15 894 

 พฤษภาคม 47 1989 ราคาพิเศษ 76 11 2076 

 มิถุนายน  47 532 177 130 15 854 

 กรกฎาคม  47 3129 339 80 16 3564 

 สิงหาคม 47 3504 384 146 20 4054 

 กันยายน 47 1139 322 56 15 2671 

 ตุลาคม  47 2114 366 149 22 2651 

 พฤศจิกายน 47 896 353 253 8 1510 

 ธันวาคม 47 1510 410 150 33 2103 

ยอดรวม 16627 3439 1560 195 22960 
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 จากขอมูลในตารางและกราฟ จะเห็นวา กอนที่สื่อตางๆจะนําเสนอขาวโจหลุยส        

เธียเตอรเปนหน้ีสะสมกวา 2 ลานบาท จนถูกตัดนํ้าตัดไฟและจะโดนไลออกจากสวนลุมไนทบาซาร

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 ยอดจํานวนผูชมต้ังแตเดือนมกราคม จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 

อยูที่เกือบ1000คนหรือ1000ตนๆเทาน้ัน แตภายหลังการเสนอขาวออกไปแลว ยอดผูชมในเดือนใน

เดือนกรกฎาคม2547ที่เปนขาวและเดือนสิงหาคม2547ก็เพิ่มขึ้นหลายเทาตัว รวมถึงตลอดทั้งปก็ยัง

สูงกวากอนเกิดขาวดังกลาว โดยเฉพาะผูชมที่เปนคนไทยใน เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นจากกอนหนา

น้ันถึงประมาณ 6 เทาตัว และในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นถึงราว 7 เทาทีเดียว กอนจะลดลงเพราะ

กระแสขาวเร่ิมซาลงแตก็ยังสูงกวากอนจะมีการนําเสนอขาวน้ีตอเน่ืองไปตลอดทั้งป   

 “หลังขาวโจหลุยสถูกตัดนํ้าตัดไฟเผยแพรออกไป ก็มีผูคนเดินทางมาชมการแสดงเรา

เพิ่มขึ้นมากมายหลายเทาตัว แถมยังเปนคนไทยมากใกลเคียงกับชาวตางชาติอีกดวย” (สุรินทร      

ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็กดานฝายการแสดง, สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ) 

 “ตอนน้ันพอมีขาวโจหลุยสถูกตัดนํ้าตัดไฟ ก็เปนกระแสที่แรงมากๆ มีคนแหมาชมการ

แสดงของเราเพิ่มมากขึ้นแบบคิดไมถึงเลยละคะ” (กรุณาพร พรหมศิริ, เจาหนาประชาสัมพันธของ

นาฏศาลา หุนละครเล็ก, 23 พฤษภาคม 2552 

          สวนในเร่ืองของภาพลักษณ และความพยายามยกระดับการแสดงหุนละครเล็กจาก

สื่อพื้นเมืองเปนสื่อประจําชาติก็สัมฤทธิ์ผลเปนที่ยอมรับในวงกวางอันสืบเน่ืองมาจากสมเด็จพระเจา

พี่นางเธอฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรเสด็จฯทอดพระเนตรการแสดง ทรงพอ

พระทัยและทรงแสดงความเปนหวง อีกทั้งยังทรงพระราชทานชื่อใหใหม เพื่อใหเหมาะสมกับการ

แสดงไทยๆวา “ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก ” ดวย 

 

3.4 ชวงยกระดับกาวสูสากลและเวทีการประกวดระดับโลก (พ.ศ. 2549-2551) 

 ในชวงน้ีนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)กาวไปอีกขั้น พยายามจะยกระดับ

ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กอีกคร้ังจากสื่อประจําชาติใหเปนสื่อสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ดวยการไป

รวมแสดงในงานระดับนานาชาติและรวมประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 “World Festival  Puppet Art 

2006” วันที่ 4-11 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศการแสดงทางวัฒนธรรมยอดเยี่ยม     

“ The Best Tradition Performance ” ทําใหสื่อเกือบทุกแขนงนําเสนอขาวและสงผลสัมฤทธิ์กับคน

ไทยอยางชัดเจนเปนรูปธรรมจากจํานวนผูชม 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนผูเขาชมการแสดงที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใน พ.ศ. 2549 

 

ที่มา:  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

 จากตารางจะเห็นไดชัดเจนวา เมื่อสื่อตางๆนําเสนอขาวที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก    

(โจหลุยส) ไดรับรางวัลใหญ “ The Best Tradition Performance ” หรือ รางวัลชนะเลิศดานการ

แสดงทางวัฒนธรรม จากการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 “ World Festival  Puppet Art 2006 ”  ที่  

กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ก็มีผูชมเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะคนไทยในชวง 3 เดือนหลังไดรับ

รางวัล คือ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมมียอดผูชมเพิ่มขึ้น 3 - 4 เทาตัวทีเดียว ซึ่งก็

สอดคลองกับคํากลาวของ ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 “หลังจากไดแชมปหุนมา ก็มีผูชมเพิ่มขึ้นเยอะมากๆทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ” 

(พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 นอกจากน้ันในชวงเดือนมีนาคม และเมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ไดเปดการแสดงชุดใหม “กําเนิดพระคเนศ” ที่จะนําไปประกวดหุนโลกอีกคร้ังในชวง

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 ที่สําคัญทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดใชโอกาสที่ไปออกสื่อ

ตางๆ พูดถึงพระบารมี พระเมตตาของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

เดือน คนไทย เด็กไทย ตปท. เด็ก Tour Hotel Guide รวม 

มกราคม 49 802 101 373 0 37 0 0 1313 

กุมภาพันธ 49 617 140 340 0 8 0 0 1105 

มีนาคม 49 851 109 322 0 25 0 0 1307 

เมษายน 49 674 180 368 53 104 7 12 1398 

พฤษภาคม 49 565 160 320 22 76 3 10 1156 

มิถุนายน 49 1412 176 414 29 35 4 2 2072 

กรกฏาคม 49 1958 451 680 125 142 4 8 3368 

สิงหาคม 49 1355 354 606 136 71 2 4 2528 

กันยายน 49 776 216 423 36 65 12 0 1528 

ตุลาคม 49 829 412 413 36 428 15 6 2139 

พฤศจิกายน 49                 

ธันวาคม 49 728 282 566 48 81 5 7 1717 

ยอดรวม 8297 2231 3790 485 1002 52 49 19631 
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นราธิวาสราชนครินทร เพื่อเปนการแสดงความอาลัยถวายแดพระองคทานในชวงตนปพรอม 

ประชาสัมพันธการแสดงชุดน้ีไปดวย ทําใหยอดผูชมในชวง 2 เดือนดังกลาวคือ เดือนมีนาคมและ

เดือนเมษายน เพิ่มสูงกวากอนหนาน้ันกวา 2 เทาตัว ดังตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4  แสดงจํานวนผูเขาชมการแสดงที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใน 6 เดือนแรก           

                     ของป พ.ศ. 2551 

 

ที่มา:  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

3.5 ชวงตอกยํ้าความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก 2008 (พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน) 

 ชวงน้ีนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดเดินทางไปประกวดหุนโลก ที่กรุงปราก 

สาธารณรัฐเชคอีกคร้ัง เปนคร้ังที่ 2 เพื่อยืนยันและตอกย้ําความเปนสุดยอดการแสดงหุนของ       

หุนละครเล็กของไทย และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนการลบขอโตแยงที่วา เมื่อป 

พ.ศ. 2549 รางวัลที่ไดจากการประกวดหุนโลกคร้ังที่ 10 น้ัน ไมใชรางวัลใหญสุด ไมสามารถพูดได

วาเปนแชมปหุนโลก และยังมีหลาย ๆ  คนมองวาฟลุค ซึ่งการเดินทางไปประกวดหุนโลก คร้ังที่10 

“World Festival  Puppet Art 2008” คร้ังน้ีก็มีสื่อเกือบทุกแขนงทุกสื่อเผยแพรขาวประชาสัมพันธ

โดยเฉพาะเมื่อไดรับรางวัลชนะเลิศสูงสุดจากการประกวด อยางรางวัลการแสดงยอดเยี่ยม “The 

Best Tradition Performance” ซึ่งก็สงผลชัดเจนทําใหยอดผูชมในเดือนกรกฎาคม 2551 เพิ่มขึ้นอยาง

มากและยังสูงตอเน่ืองจนถึงสิ้นปทีเดียว เน่ืองจากนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มีโอกาสได

รวมแสดงมหรสพสมโภชในงานพระราชทานเพลิงพระศพฯหรืองานออกพระเมรุและการแสดง

หนาพระเมรุถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ

ทอดพระเนตรระหวางชวงเวลาพระราชทานเพลิงพระศพจริง ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิง 

เดือน คนไทย เด็กไทย ตปท. เด็ก บ.ทัวร โรงแรม Guide รวม 

มกราคม  51 490 107 468 47 175 50 35 1372 

กุมภาพันธ  51 583 72 520 38 286 71 33 1603 

มีนาคม 51 1163 278 493 29 304 35 10 2312 

เมษายน 51 1048 253 299 23 443 19 14 2099 

พฤษภาคม 51 527 195 323 11 188 26 25 1295 

มิถุนายน 51 823 217 501 64 282 36 19 1942 
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พระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในวันที่ 16 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทําใหมีการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนผูเขาชมการแสดงที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใน พ.ศ. 2551 

 

ที่มา:  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

3.6  ชวงวิกฤตจากการชุมนุมทางการเมือง (ปลาย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553) 

 จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารตางๆ พบวา หลังการนําหุนละครเล็กไปแสดงให

นักทองเที่ยวตางประเทศและชาวตางชาติที่ไมสามารถเดินทางกลับหรือออกนอกประเทศไดจาก

การชุมนุมปดทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศสุวรรณภูมิของกลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย

ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และมีสื่อมวลชนเผยแพร

ขาวน้ีออกไปมากมาย รวมถึงสื่ออินเทอรเน็ตตางๆและสื่อบุคคลที่เปนชาวตางชาติซึ่งติดอยูที่

สนามบิน ซึ่งนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไปแสดงใหชม ปรากฏวา หลังเหตุการณยุติลงแลว 

ยอดผูที่ไปชมการแสดงที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง จนเปนที่     

เดือน คนไทย เด็กไทย ตปท. เด็ก บ.ทัวร โรงแรม Guide รวม 

มกราคม 51 490 107 468 47 175 50 35 1372 

กุมภาพัน ธ 51 583 72 520 38 286 71 33 1603 

มีนาคม 51  1163 278 493 29 304 35 10 2312 

เมษายน 51 1048 253 299 23 443 19 14 2099 

พฤษภาคม 51  527 195 323 11 188 26 25 1295 

มิถุนายน 51  823 217 501 64 282 36 19 1942 

กรกฎาคม 51 2104 173 527 84 490 70 50 3498 

สิงหาคม 51 1469 186 569 141 753 87 26 2817 

กันยายน 51 1425 38 277 15 487 7 11 2519 

ตุลาคม 51 1944 137 321 18 423 17 35 2366 

พฤศจิกายน 51  1264 58 322 12 512 18 44 1559 

ธันวาคม 51  1359 71 298 22 605 25 10 1724 

ยอดรวม 14,199 1,785 4,918 504 4,948 461 312 24,106 
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นาพอใจ โดยเฉพาะผูชมที่เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติเพิ่มขึ้นอยางมาก ดังคํากลาวของ 2 ผูบริหาร 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)   

 “เราไมไดคาดหวังอะไร แตปรากฏวา หลังจากเราไปแสดง พอการชุมนุมยุติลง ก็มีผูชม

มาชมการแสดงมากขึ้น” (สุรินทร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็กดานฝาย

การแสดง, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555) 

“สวนหน่ึงก็เปนผลจากสื่อ จากขาวที่ออกไป ทําใหคนนึกถึงเรา และอีกสวนก็เปน

ชาวตางชาติที่ไดชม แลวประทับใจบอกตอ หรือ กลับมาชม ทําใหมียอดผูชมเพิ่มขึ้น” (พิสูตร         

ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 17 มีนาคม 2555) 
สวนในชวงวิกฤตใหญคร้ังที่ 2 จากการชุมนุมของกลุมแนวรวมเพื่อประชาธิปไตย

ตอตานเผด็จการ(นปช.) ที่ บริเวณแยกราชประสงค ระหวางวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 19 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553น้ัน เน่ืองจากนาฏยศาลาหุ นละครเล็ก (โจหลุยส)ตองปดโรงละครที่สวนลุม

ไนทบาซารถึงเกือบ 2 เดือน โดยไมสามารถดําเนินการอะไรได หรือไมไดทําการประชาสัมพันธ

ใดๆอยางที่กลาวไวในตอนที่ 1 จึงไมสามารถวัดผลจากใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดได 

 

3.7  ชวงนับถอยหลัง ปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และ หลังปดโรงละครฯ   

        (พ.ศ. 2553  - ปจจุบัน) 

  การนําเสนอผลการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)ในชวงน้ี ผูวิจัยขอแบงการนําเสนอเปน 2 ระยะเชนเดียวกับในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ดังน้ี 

ระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 จากการสัมภาษณศึกษาเอกสารประกอบตลอดจนติดตามสังเกตขาวสารตางๆ ที่

เผยแพรในชวงน้ัน พบวาในระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่มี

สื่อมากมายทําขาวเผยแพรประชาสัมพันธให นาฏยศาลาฯ ทั้ง โครงการนับถอยหลังปดโรงละคร    

“ 79 วันอําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม ” และเร่ืองการตองปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซารน้ัน ทําใหตลอด 78 วันที่เปนการแสดงในโครงการดังกลาว มี

ประชาชนคนไทย และนักทองเที่ยวตางชาติไปชมการแสดงเต็มทุกรอบ ทําใหนาฏยศาลาฯมีเงินทุน

สํารองไวใชจายในชวงที่โรงละครและรานอาหาร ที่สวนลุมไนทบาซาร ซึ่งเปนแหลงรายไดหลัก

ของนาฏยศาลาฯตองปดมากพอสมควรทีเดียว ดังคํากลาวของผูบริหารนาฏยศาลาฯ  

 “หลังแถลงนับถอยหลังปดโรงละครไป ก็มีผูชมเต็มทุกรอบเลยครับ” (สุรินทร ยังเขียว

สด, ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็กดานฝายการแสดง, สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ) 
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 “โรงละครเราจุได 400 ที่น่ัง เต็มเกือบหมดทุกรอบเลย ก็มีรายไดเขามาพอสมควรใหเรา

เปนทุนสํารองหลังปดโรงละคร ที่ไมรูวาจะมีงาน มีรายไดแคไหนไดพักหน่ึง” (พิสูตร ยังเขียวสด, 

ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ. 2555) 

 นอกจากน้ันการเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมการแสดงชุดพิเศษ ปด

โรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุมไนทบาซาร ก็ยังทําใหกิจกรรมการแสดงใน

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีผูคนไปรวมงาน และชมการแสดงแบบลนหลามจนที่น่ังของ         

โรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไมเพียงพอ ตองมีการตอจอโทรทัศนและเกาอ้ีใหผูไป

รวมงานชมดานนอกทีเดียว ดังคํากลาวของ 2 ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 “วันสุดทายผูชมเยอะมากๆ มากกวาที่เราคิดไว เสริมเกาอ้ีในโรงละครแลวก็ยังไมพอ 

ตองจัดเกาอ้ีดานนอก แลวตอมอนิเตอรใหชมกัน” (พิสูตร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา          

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ. 2555) 

 “คนเยอะมากแบบคิดไมถึง เกินคาด เรารูสึกปลื้มใจมากๆ ที่มีคนรักหุนละครเล็กขนาด

น้ี ทําใหเรามีกําลังขึ้นอีกเยอะ” (สุรินทร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็กดานฝายการ

แสดง, สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.52  แสดงภาพผูไปรวมงานวันปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

  ที่ สวนลุมไนทบาซาร อยางลนหลาม 
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ระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ถึงปจจุบัน 

 ในระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)จนถึงปจจุบันน้ี การ

วัดผลการใชสื่อประชาสัมพันธ อาจไมเดนชัดนัก เน่ืองจากการใชสื่อประชาสัมพันธตางๆ เนนการ

สรางภาพลักษณ และประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารเปนระยะ เพื่อไมใหคนลืมนาฏยศาลา          

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนหลักเทาน้ัน เพราะนาฏยศาลาฯ ไมไดมีโรงละครที่เปดการแสดงทุกวัน

อยางในอดีตที่ตองประชาสัมพันธเพื่อใหมีคนเขามาชมการแสดงมากๆ แตจากการที่มีสื่อ

ประชาสัมพันธเผยแพรขาวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนระยะ ก็สงผลใหมีผูติดตอ

จางให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไปแสดงงานตางๆมากขึ้นเชนกัน 

“พอมีกิจกรรมมีการแสดง แลวมีสื่อทําขาวออก ก็มีคนเห็นนึกถึงโจหลุยส และก็มีจางให

เราไปแสดง ไปงานอีเวนทมากขึ้นดวย” (สุรินทร ยังเขียวสด, ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็กดาน

ฝายการแสดง, สัมภาษณ, 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 )  

 

4.4 ตอนท่ี 4   ปจจัยท่ีทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพิ่มความอยูรอดของ นาฏยศาลา  

     หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ประสบความสําเร็จ 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่ทําให กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบความสําเร็จ ผู วิจัยไดรวบรวมประมวลจากการ

สัมภาษณผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ซึ่งเปนผูกําหนดกลยุทธประชาสัมพันธ 

เจาหนาที่ที่ เกี่ยวของของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  สื่อมวลชนสายโทรทัศนและ

หนังสือพิมพที่ทําขาวของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนประจํา จํานวน 4 คนจาก 4 สังกัด 

และผูที่ไปชมการแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ที่สวนลุมไนทบาซาร ทั้ง คนไทย 

และชาวตางชาติ อยางละ 15 คน พบวา ปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด

ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 3 ดานหลักๆ คือ  

 1. สื่อมวลชน  สื่อมวลชนที่ชวยทําขาวเผยแพรกิจกรรมและประชาสัมพันธใหกับ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนปจจัยสําคัญที่ทําให กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยู

รอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) คร้ังเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2528 ซึ่งในขณะน้ันใชชื่อวาคณะสาครนาฏศิลป ละครเล็ก

หลานครูแกรน้ันไมมีการวางแผนดานการประชาสัมพันธหรือฝายที่ทํางานดานประชาสัมพันธเลย

อีกทั้งตลอดระยะเวลาการดําเนินงานสวนใหญต้ังแตอดีตมา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ก็

ไมมีการจัดงบประมาณสําหรับประชาสัมพันธ จะมีเฉพาะชวงหลังๆที่กิจการดีขึ้นจึงมีงบ

ประชาสัมพันธ ซื้อสื่อบาง แตก็นับวานอยมาก  โดยการประชาสัมพันธสวนใหญของ นาฏยศาลา 
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หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงเนนไปที่สื่อมวลชนที่ทําขาวเผยแพรใหโดยไม

เสียคาใชจาย และที่สําคัญการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนยังชวยใหนาฏยศาลาฯ รอดพนหรือผาน

วิกฤตสําคัญๆหลายๆคร้ังมาได ดังคํากลาวของผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 “ปจจัยที่สําคัญที่สุด ที่ทําใหการประชาสัมพันธของเราประสบความสําเร็จ ทําใหเราอยู

รอดมาได ก็คือ สื่อมวลชนที่มาชวยทําขาวใหเราตลอด  ดูแลเราอยางดี เสมือนเปนพอแมพี่นอง คน

รักกัน” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏย ศาลาหุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 

2552) 

 สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูที่ไปชมการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)ที่เปนคนไทยซึ่งเกือบทั้งหมด คือ จาก 12 คนใน 15 คนบอกวา ทราบเร่ืองเกี่ยวกับของ

ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กคร้ังแรกมาจากสื่อมวลชน แตสื่อโทรทัศนมีอิทธิพลทําใหอยากมาชม

การแสดงมากที่สุด เพราะเห็นภาพการแสดงที่วิจิตรงดงามมากๆทางโทรทัศน จึงอยากมาชมแบบ

เต็มๆดวยตาตัวเอง เชื่อวานาจะสวยงามประทับใจยิ่งกวา ดังตารางที่ 4.6 และ 4.7 

 

ตารางที่ 4.6   แสดงขอมูลการสัมภาษณผูชมการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

   ถึงสื่อที่ทําใหรูจักการแสดงหุนละครเปนคร้ังแรก 

 

ตารางที่ 4.7   แสดงขอมูลการสัมภาษณผูชมการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

    ถึงสื่อที่ทําใหอยากชมการแสดงหุนละครเล็กมากที่สุด 

 

 

สื่อท่ีทําใหรูจักการแสดงหุนละครเล็กเปนคร้ังแรก 

ผูชม                 สื่อ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส 

  ผูชมคนไทย 12 2 1 

ผูชมชาวตางชาติ 3 9 3 

สื่อท่ีทําใหรูจักการแสดงหุนละครเล็กเปนคร้ังแรก 

ผูชม              สื่อ สื่อโทรทัศน สื่อหนังสื่อพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อบุคคล 

ผูชมคนไทย 11 1 1 2 

ผูชมชาวตางชาติ 2 1 2 10 
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 ซึ่งผลการสัมภาษณน้ีก็เปนไปในทิศทางเดียวกับผลงานวิจัยเร่ือง “ ความพึงพอใจของ

ผูชมการแสดงนาฏยศาลา หุนละครเล็ก สวนลุมไนทบาซาร”  ของ เมตตา ทิพยอุทัย ศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ปการศึกษา 2550 ที่พบวา สื่อที่ทําใหรูจักการแสดงหุนละครเล็กเปน

คร้ังแรก คือ สื่อโทรทัศนมากถึงรอยละ 54 หรือมากกวาคร่ึง ตามดวยสื่อบุคคล ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 4.8 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิจัยขอมูลสื่อที่ทําใหรูจักการแสดงหุนละครเล็กเปนคร้ังแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  วิทยานิพนธเร่ือง ความพึงพอใจของผูชมการแสดงนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

          สวนลุมไนทบาซาร ของ เมตตา ทิพยอุทัย 

 

 นอกจากน้ันผลงานวิจัยดังกลาวยังพบวา ผูไปชมการแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)สวนใหญไดเคยชมการแสดงหุนละครเล็กจากรายการโทรทัศนมากอนมากถึงรอยละ 73 

ทีเดียว ดังรายละเอียดในตารางถัดไป 

 

 

 

 

 

 

สื่อท่ีทําใหรูจักการแสดงหุนละครเล็กเปนคร้ังแรก     จํานวน รอยละ 

  สื่อบุคคล 121 30.25 

  สื่อวิทยุ 1 0.25 

  สื่อโทรทัศน 216 54 

  สื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร หนังสื่อพิมพ - - 

  วารสาร โปสเตอร 45 11.25 

  สื่ออินเทอรเน็ต 17 4.25 

                  รวม 400 100 
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ตารางที่ 4.9 แสดงผลการวิจัยขอมูลสื่อที่เคยชมการแสดงหุนละครเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วิทยานิพนธเร่ือง ความพึงพอใจของผูชมการแสดงนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

          สวนลุมไนทบาซาร  ของ เมตตา ทิพยอุทัย 

 

 ขณะที่สื่อมวลชนที่ทําขาวให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนประจํา ทั้ง

สื่อมวลชนสายโทรทัศนและสื่อมวลชนสายหนังสือพิมพ  ก็มีความเห็นตรงกันวา เหตุผลที่ทําใหสื่อ

ไปทําขาวใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)มานานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ก็เพราะเปนการ

แสดงที่เปนของไทยและการนําเสนอที่วิจิตรงดงามนาสนใจ 

 “บก.เราทําขาวชวยประชาสัมพันธใหนาฏยศาลา หุนละครเล็กมาต้ังแตตนและก็ทํามา

ตลอด เพราะอยากชวยอนุรักษการแสดงของไทยเอาไว อีกอยางการแสดงของนาฏยศาลาฯ ก็

นาสนใจจริงๆ” (วิลาวัลย จรูญรัตนกุล, ผูสื่อขาวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน

แหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 13 มิถุนายน 2552 ) 

 “การแสดงของนาฏยศาลาฯมีความเปนไทย รูปแบบการนําเสนอก็นาสนใจเปน

เอกลักษณ เพราะไมเหมือนกับคนอ่ืนๆ มีความโดดเดน ก็เลยทําขาวใหไดตลอด” (โสภิตา สุคันโธ, 

ผูสื่อขาวสานวัฒนธรรมสถานีไทยทีวีสีชอง 3, สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2552) 

 “ทีแรก บก.ใหไปทําขาวก็เฉยๆไมอิน แตพอดูแลวก็ทึ่งมากๆเลย อยากนําเสนอความ

ประทับใจถายทอดไปยังคนไทยที่ยังไมเคยชม” (กรอบแกว แผนสทาน, ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ

คมชัดลึก, สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 2552) 

 “สมัยน้ีสิ่งที่เปนไทยๆหาชมยาก จะหายไปจากประเทศไทยหมด มีแตสิ่งใหมๆ แตการ

แสดงของนาฏยศาลฯามีความเปนไทยมีนวัตกรรมผสมผสานกันนาสนใจไมเชย” (ศิวพร  อองศรี,

ผูสื่อขาวหนังพิมพมติชน, สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2552) 

สื่อท่ีเคยชมการแสดงหุนละครเล็ก     จํานวน รอยละ 

     รายการโทรทัศน 292 73 

     การแสดงนอกสถานที่ 43 10.75 

     วีซีดี 9 2.25 

     อ่ืนๆ 56 14 

                  รวม 400 100 DPU
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 ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ 2 ทายาทครูสาคร ยังเขียวสด ผูชุบชีวิตหุนละครเล็ก 

อยาง พิสูตร ยังเขียวสด และ สุรินทร  ยังขียวสด ผูบริหารของศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 “นอกจากสื่อที่มาทําขาวใหเราแลว อีกปจจัยที่ทําการประชาสัมพันธของเราประสบ

ความสําเร็จทําใหเราอยูมาได ก็คือ ตัวการแสดงที่มีความปนไทยและนาสนใจมีคุณภาพไมทําผานๆ 

สื่อถึงเชื่อมั่นมาทําขาวใหเราตลอด”(พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก,  

สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 “การแสดงเปนหัวใจหลักของเราตองคิดตองทําใหดี  ตองมีความเปนไทย แตก็ตองไม

นาเบื่อคนรุนใหมดูได” (สุรินทร ยังเขียวสด, รองกรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, 

สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552 )   

 รวมถึงความคิดเห็นของผูที่ไปชมการแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

สวนใหญทั้งคนไทยและชาวตางชาติที่มีความเห็นคลายๆกันวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหมาชมการแสดง

งานนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)หรือมาชมซ้ําอีกก็คือ การแสดงที่วิจิตรงดงามมีความเปน

ไทย เปนการแสดงทางวัฒนธรรม แตดูเพลินไมนาเบื่อ มีเทคนิคสมัยใหมผสมผสานดวย  

 ซึ่งจากเหตุผลทั้งหมดขางตนประกอบกับการสัมภาษณและศึกษาเอกสารประกอบ  ทํา

ใหพบวา ปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)ประสบความสําเร็จน้ัน นอกจากสื่อมวลชนแลวก็มีอีก 2 ปจจัยทางดานการแสดง คือ 

คุณคาทางดานวัฒนธรรม และรูปแบบการแสดง เปนปจจัยดานที่ 2 และ 3 

 

 2. คุณคาทางดานวัฒนธรรม 

 การแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นับเปนการแสดงที่เปยมคุณคาทาง

วัฒนธรรมของไทย เพราะนอกจากจะเปนการแสดงหุนละครเล็กที่เกิดจากภูมิปญญาของคนไทย

โดยแท ซึ่งสืบทอดมากวา 100 ปแลว การแสดงหุนละครเล็กยังเปนศิลปะการแสดงที่ผสมผสาน

ศาสตรและศิลปของไทยเกือบทุกแขนง นับต้ังแตการสรางหุนไปจนถึงการเชิดการแสดง ไมวาจะ

เปน  

 -  หัตถศิลปและประติมากรรม อยางการสรางหุนและกลไกลการบังคับหุน  

 -  จิตรกรรม ในการลงสี เขียนหนา ทาปาก เขียนเสน ลงลาย ตางๆใหหุน 

 -  ประณีตศิลป ที่เห็นไดชัดในการสรางสรรคเสื้อผา เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับ   

    สําหรับหุน 
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-  นาฎศิลป เพราะผูเชิดหุนละครเล็กจะตองมีพื้นฐานการแสดงโขนจึงจะมีทวงทาลีลา  

   ที่สงางาม อีกทั้งผูเชิด ทั้ง3 คนยังตองประสานใหพรอมเพรียงเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน     

   ในการเชิด  

 -  วรรณกรรม เชน บทหรือเร่ืองราวที่ใชแสดง  

 -  คีตศิลป อยางการขับรอง บทพากย และบทเจรจา  

 -  ดุริยางคศิลป คือ ดนตรีประกอบการแสดง  

 -  มัณฑนศิลปและประยุกตศิลป ไดแก การสรางฉาก จัดเวที จัดแสง ตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.53  แสดงภาพการแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

  

 นอกจากน้ันในสวนของผูเชิดหุน ก็ยังสวมเสื้อผาแบบไทยนุงโจงกระเบน มีผาคาดเอว

สีแดง และผูชายทําผมทรงมหาดไทย อันเปนเอกลักษณอีกอยางของ การแสดงหุนละครเล็ก ของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แสดงถึงความเปนไทยและสอดคลองกลมกลืนกับการแสดง 

       “องคประกอบทุกอยางเราคัดหมด เพื่อใหเปนการแสดงที่ทรงคุณคาทางวัฒนธรรมมี

ความเปนไทย แมแตคนเชิดผูชายที่เปนวัยรุน เราก็ยังใหตัดผมสั้นแบบมหาดไทย ที่จะทําเลียนแบบ

ยาก” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 

2552) 
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ภาพที่ 4.54  แสดงภาพทรงผมผูเชิดหุนของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ที่มา:  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 

       “ความวิจิตรงดงามแบบไทยจะตองตระหนักถึงความงดงามละเอียด ต้ังแตการปกผา 

เคร่ืองทรงของหุน ก็ตองมีความปราณีตวิจิตรที่สุด” (สุรินทร  ยังเขียวสด, รองกรรมการผูจัดการ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ,  23 พฤษภาคม 2552 )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.55  แสดงภาพความละเอียดงดงามของหุน ที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สรางขึ้น 

ที่มา:  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  
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 ซึ่งก็สอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูที่ไปชมการแสดงของ นาฏยศาลา           

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ทั้ง ชาวไทยและชาวตางชาติ รวมจํานวน 30 คน ที่ใหความเห็นเหมือนกัน

วา การแสดงหุนละครเล็กของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) วิจิตรงดงามเปยมดวยความเปน

ไทยและเปนการแสดงทางวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมลงตัวนาชมมากๆ 

 

 3. รูปแบบการแสดง 

 ถึงการแสดงหุนละครเล็กของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จะเนนความเปนไทย 

ใสใจกับคุณคาทางวัฒนธรรมเปนหลัก  แตก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาสรางสรรคการแสดงให

นาสนใจ แปลกใหม และไมนาเบื่อดูทันสมัยไปพรอมกันดวย 

    “ความเปนวัฒนธรรมตองเอาไว แตก็ตองดูทันสมัย นาสนใจ ไมนาเบื่อ คนรุนใหมตอง

ดูได ไมใชมาน่ังหลับ”  (สุรินทร ยังเขียวสด, รองกรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, 

สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552)            

 ซึ่งจากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารประกอบพบวา การแสดงหุนละครเล็กของ      

ครูสาคร  ยังเขียวสด และทายาท นับต้ังแตเร่ิมกอต้ังคณะหุนในชื่อ “สาครนาฎศิลป ละครเล็กหลาน

ครูแกร” เมื่อ พ.ศ. 2528  มาเปน “โจหลุยสเธียเตอร”  จนถึงปจจุบันใชชื่อ “นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)” ก็มีการปรับปรุง พัฒนา และสรางสรรครูปแบบการแสดงมาโดยตลอด ที่เปลี่ยนแปลง

คร้ังใหญๆก็ไดแก การเปลี่ยนวิธีการเชิดและการแสดงจากสมัยครูแกร ศัพทวานิช ที่ครูสาคร         

ยังเขียวสด คิดขึ้นมาใหมต้ังแตต้ังคณะสาครนาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกรใหมๆโดยเปลี่ยนจากผู

เชิด 1-2 คนตอหุน 1ตัว เปนผูเชิด 3 คนตอหุน 1 ตัว เพื่อใหมีลีลาออนชอยและคลายคนจริงๆมากขึ้น 

พรอมใหผูเชิดมาเชิดหุนหนามาน หรือ หนาฉากแทนการเชิดหลังฉากคลายหุนกระบอกในสมัย   

ครูแกร โดยใหผูเชิดทุกคนเรียนนาฎศิลปและโขนพรอมใหออกลีลาไปกับหุนเวลาแสดงดวย   

  “ทีแรกเวลาเชิด เราก็ยืนเชิดเฉยๆ แตพอสาครบอกวา ลูกๆหลานๆก็เรียนนาฎศิลปเรียน

โขน ทําไมไมแสดงไปดวยเวลาเชิด เราก็มาคิด จริงแฮะ” (สุรินทร ยังเขียวสด, รองกรรมการ

ผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552)  
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ภาพที่ 4.56  แสดงภาพการแสดงหุนละครเล็กแบบอดีตสมัยครูแกร กับ ของนาฏยศาลาฯ 

ที่มา:  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 

        จากน้ันการแสดงหุนละครเล็กของครูสาคร และทายาท ก็มีการพัฒนาปรับมาเร่ือย  จน

มาถึงในพ.ศ.2549 การแสดงหุนละครเล็ก ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็เกิดการ

เปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญ มีการนําการแสดงแขนงอ่ืนๆมาผสมผสานกับการแสดงหุนละครเล็ก 

อยางเชน การแสดงโขนดวยคนจริงๆ  การแสดงหนังใหญ รวมทั้งยังมีการนําเทคนิคแสง สี เสียง 

สมัยใหมมาประยุกตใชกับการแสดงหุนละครเล็ก พรอมเปลี่ยนเร่ืองจากวรรณคดีตางๆเปนเร่ือง

แนวตํานาน ที่สามารถสรางสรรคและใสลูกเลนตางๆไดมากกวา อยางเชน การแสดงชุด “กูรมาว

ตาล  ตํานานพระราหู” ที่ไปควารางวัลใหญ การแสดงทางวัฒนธรรมยอดเยี่ยม The Best Tradition 

Performance” จากการประกวดหุนโลก คร้ังที่10 หรือ World Festival Puppet Art 2006  ที่กรุงปราก 

สาธารณรัฐเชคมาได  

 “ที่มีการทําโชวแบบอลังการจริงๆคร้ังแรก ก็ชุดกรูมาวตาล ตํานานพระราหู ผมไดไป

รวมแสดงกับ อ.บรูค ครูเล็ก ภัทราวดีและตางประเทศ เห็นเทคนิคสมัยใหม แสงสี ก็นึกวานาจะ

นํามาใชกับหุนละครเล็กไดเหมือนกัน” (สุรินทร ยังเขียวสด, รองกรรมการผูจัดการนาฏยศาลา   

หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 
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ภาพที่ 4.57   แสดงภาพฉากสําคัญในการแสดงชุด “ กูรมาวตาล  ตํานานพระราหู ”  

   อยาง พระราหูถูกจักรตัดตัวขาด 

 

 ซึ่งก็ประสบความสําเร็จไดทั้งรางวัลใหญจากการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 “ World 

Festival  Puppet Art 2006 ” และเสียงตอบรับจากผูชมอยางมาก และกลายเปนจุดขายอีกอยางหน่ึง

ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)วาการแสดงชุดใหม ก็จะตองมีอะไรใหมๆมาใหชมดวย 

อยาง การแสดงชุด “กําเนิดพระคเนศ” ที่ไปควารางวัลแชมปหุนโลก 2008 “The Best Performance” 

จากการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 “World Festival  Puppet Art 2008” ก็มีการใชเทคนิคการตัดและ

ตอเศียรพระพิฆเนศเปนฉากสําคัญ 
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ภาพที่ 4.58   แสดงภาพฉากตอเศียรในการแสดงชุด “ กําเนิดพระคเนศ ” 

  

 “กลายเปนสิ่งที่ผูชมติดตามวาจะมีอะไรมาใหดูอีก ซึ่งก็กดดันเหมือนกัน เพราะเรา

จะตองทําใหดีขึ้นเหมือนขั้นบันได แตก็ดีครับ” (สุรินทร ยังเขียวสด, รองกรรมการผูจัดการ     

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก, สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 “การแสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก เคาก็ดีจริงๆ สวยงามวิจิตรและอลังการขึ้น

เร่ือยๆ คนที่ไปชมสวนใหญ ชมแลวก็บอกวาประทับใจมากๆ ไมผิดหวัง ทําใหเรากลาเขียนขาว

เชียรเชิญชวนผูชมไปชม” (วิลาวัลย จรูญรัตนกุล, ผูสื่อขาวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สถานีวิทยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 13 มิถุนายน 2552 ) 

 นอกจากน้ันยังมีการสรางและแสดงหุนละครเล็กในรูปแบบที่แปลกแตกตางไป ซึ่ง

หลายๆคนคิดไมถึง เชน หุนไมเคิล แจ็คสัน หุนบียองเซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.59  แสดงภาพหุนละครเล็ก บียอนเซ และ ไมเคิล แจ็คสัน 
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 หรือการจัดแสดงหุนละครเล็กรวมกับหุนของตางประเทศ อยางเชน เร่ืองราชาวานรกับ

หุนมือของคณะไถหยวน จากไตหวัน และการแสดงอัญเชิญบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เร่ือง “พระมหาชนก” มาถยทอดโดยศิลปะการแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่งดงามมากๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4.60  แสดงภาพการแสดงหุนละครเล็กเร่ือง “ พระมหาชนก ”   

ที่มา: นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 

 สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูชมคนไทยที่ไปชมการแสดงของ         

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ เกือบคร่ึง คือ 7 คนใน 15 คน เคยชมการแสดงของ         

นาฏยศาลาฯ มากอนแลว กลาวคือ ไมใชคร้ังแรกที่มาชมการแสดงหุนละครเล็ก ของ นาฏยศาลา   

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ สวนลุมไนทบาซาร 
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 สวนประเด็นความสัมพันธใกลชิดของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) หรือ

เจาหนาที่ประชาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) กับสื่อมวลชนหรือนักขาวน้ัน มี

ผลทําใหสื่อมวลชนมาทําใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ตลอดเกือบทุกงานทุกกิจกรรม

หรือไมน้ัน ทางผูบริหารและเจาหนาที่ประชาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ก็เห็น

วา อาจมีสวนบาง แตที่สําคัญจริงๆอยูที่คุณภาพและการแสดงมากกวา 

 “ความสัมพันธกับสื่อก็อาจมีสวนบาง แตถาเราทําไมดีไมถึงทําผานๆ สื่อก็เอะ ไมโอเค

แลว งานหนาก็ไมมาแลว” (พิสูตร ยังเขียวสด, กรรมการผูจัดการนาฏยศาลา หุนละครเล็ก, 

สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2552) 

 “เราก็พยายามทําทุกอยางที่สื่อตองการที่สื่ออยากได เพราะพอสื่อพอใจ เวลามีงานมี

อะไรขอไป สื่อก็จะชวยมาทําให แตงานที่เราเชิญไ สื่อก็ตองโอเคดวยนะคะเคาถึงจะมา” (กรุณาพร 

พรหมศิริ, เจาหนาประชาสัมพันธของนาฏศาลา หุนละครเล็ก, 23 พฤษภาคม 2552) 

 เชนเดียวกับสื่อมวลชนหลาย ๆคนที่เห็นวาความสัมพันธก็มีสวนในการเชิญมาทําขาว 

แตก็มีผลเพียงเบื้องตนเทาน้ัน 

 “ความสัมพันธสวนตัวเปนแคปจจัยเบื้องตนเทาน้ัน แตที่สําคัญคือ เคามีความโดดเดนมี

ความเปนไทย มีการแสดงที่สวยงามและนาสนใจ” ( ศิวพร อองศรี, ผูสื่อขาวหนังสือพิมพมติชน, 

สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2552) 

 “ก็มีนะ คือเราสนิทกับพีอาร เราก็อยากจะชวย แตถากิจกรรมไมนาสนใจก็เอามาเขียน

ขาวไมไดอยูดี” (กรอบแกว แผนสทาน, ผูสื่อขาวหนังสือพิมพคมชัดลึก, สัมภาษณ, 21 มิถุนายน 

2552) 

“ถามวาความสัมพันธสวนตัวมีผลมั๊ย ก็อาจจะมีแตไมมาก ก็มีตรงพีอารเคาจะแจงขาวให

เราตลอด และบรรณาธิการของเราก็จะพิจารณาเปนพิเศษหนอย แตถาไมนาสนใจไมสรางสรรคไม

มีประโยชนกับผูชมหรือสังคมหรือไมมีคุณคาวัฒนธรรม บก.ก็ไมจัดทีมขาวไปทําอยูดี” (วิลาวัลย 

จรูญรัตนกุล, ผูสื่อขาวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย, สัมภาษณ, 

13 มิถุนายน 2552 ) 

โดยปจจัยที่ 2 และ 3 คือ คุณคาทางวัฒนธรรม และรูปแบบการแสดงน้ี ก็ยังเปนปจจัย

สงเสริมสนับสนุนใหสื่อมวลชนมั่นใจในการประชาสัมพันธเผยแพรขาว และการแสดงของ    

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)อีกดวย 
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บทที ่5 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเร่ือง “ กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อการอยูรอด

ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ”  มีวัตถุประสงคของการวิจัย 4 ประการ คือ  

1. เพื่อศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

           (โจหลุยส)  

 2. เพื่อวิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ  

      นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 3. เพื่อศึกษาผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา  

      หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 4. เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําให กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ  

      นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ประสบผลสําเร็จ 

โดยแบงผลการวิจัยในแตละตอนออกเปน 7  ชวงเวลา  คือ 

 ชวงที่  1  ชวงกอต้ังคณะหุนละครเล็ก ( พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2542 ) 

 ชวงที่  2  ชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบทั้งหมด  

    ( พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 ) 

 ชวงที่  3  ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว 

    ( พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 ) 

 ชวงที่  4  ชวงยกระดับกาวสูสากลและเวทีประกวดระดับโลก  

 ( พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 ) 

 ชวงที่  5  ชวงตอกย้ําความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก 2008 ( พ.ศ. 2551 ) 

 ชวงที่  6        ชวงวิกฤตจากการชุมนุมทางการเมือง ( ปลาย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 )  

 ชวงที่  7        ชวงนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

                      และหลังปดโรงละครฯ ( พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน ) 

  งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเปนการแสวงหาความรูที่

เนนการสัมผัสกับขอมูลโดยตรง เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณเจาะลึก (In - depth 
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Interview) กับผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ซึ่งเปน

ผูบริหารระดับสูง 2 คน เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 2 คน หัวหนางานที่เกี่ยวของ 4 คน สื่อมวลชนสาย

ศิลปวัฒนธรรม 4 คน รวมถึงผูชมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 30 คน ประกอบกับการศึกษาเอกสาร

การประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เอกสารขาว และ การสังเกตการ

นําเสนอขาวทางสื่อตางๆ  

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1   กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 ชวงท่ี 1   ชวงกอตั้งคณะหุนละครเล็ก ( พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2542 ) 

 การศึกษาพบวา ชวงกอต้ังคณะหุนละครเล็ก (พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2542) ซึ่งในคร้ังน้ันใช

ชื่อวา คณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ยังไมมีการวางกลยุทธการประชาสัมพันธอยาง

เปนแบบแผน และไมมีฝายที่ทําหนาที่ดานการประชาสัมพันธโดยตรง การประชาสัมพันธในชวง

น้ัน จึงเปนเพียงกลยุทธการประชาสัมพันธแบบกลยุทธเผยแพรขาวสารเปนสวนใหญ โดยเปนการ

เผยแพรขาวสารตามเหตุการณ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นผานสื่อมวลชนเปนหลัก ในลักษณะของขาว 

เหตุการณกิจกรรม และสกูปขาว  มีสื่อบุคคลชวยเผยแพรขาวสารบางในลักษณะปากตอปากจากผูที่

มีโอกาสไดชมการแสดงบาง แตถึงแมจะยังไมไดมีการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธที่ชัดเจน 

หรือมีฝายที่ทํางานดานการประชาสัมพันธโดยตรง แตเน่ืองจากเปนศิลปะการแสดงที่ถือเปนสิ่ง

ใหมสําหรับสื่อมวลชนในยุคน้ัน ขอมูลที่เผยแพรจึงมาจาก ครูสาคร และทายาททั้งหมด ทําให

ขาวสารที่เผยแพรออกไปสูสาธารณชนจึงเปนไปในทิศทางเดียวกันและเปนทางบวกทั้งสิ้น เปนการ

สรางภาพลักษณที่ดีใหกับครูสาคร ทายาท และคณะสาครนาฎศิลปฯในลักษณะเปนผูชุปชีวิต

ศิลปะการแสดงหุนเกาแกของไทยที่สูญหายไปกลับมาใหคนไทยไดชมอีกคร้ัง รวมถึงเปนสารแบบ

โนมนาวชักจูงใจใหประชาชนสนใจอยากชม แมจะไมใชวงกวางอยางในปจจุบันก็ตาม และยิ่งสราง

ภาพลักษณที่ดีใหกับครูสาครมากขึ้นอีก เมื่อครูสาครไดรับการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติจากสภา

วัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรมใหเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง(หุนละครเล็ก)

ประจําป พ.ศ. 2539 

 ชวงท่ี 2   ชวงหลังประสบอัคคีภัยท่ีทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบท้ังหมด   

                 ( พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 ) 

 ชวงน้ีน้ีถือเปนวิกฤตคร้ังใหญอีกชวงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ที่ขณะน้ัน

ใชชื่อวา “ คณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ” เพราะเกิดไฟไหมบานครูสาคร ยังเขียวสด 

ซึ่งเปนสถานที่เก็บหุนละครเล็ก ทําใหหุนละครเล็กกวา 50 ตัวถูกไฟไหมเกือบทั้งหมด เหลือเพียง
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หุนไมกี่ตัวเทาน้ัน พบวา ในระยะประสบอัคคีภัยแรกๆน้ัน ทางคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลาน

ครูแกร ยังไมมีการวางกลยุทธการประชาสัมพันธอะไร เน่ืองจากชวงน้ันยังไมมีฝายที่ทําหนาที่

ประชาสัมพันธอยางจริงจังประกอบกับเปนเหตุการณเฉพาะหนา แตก็มีการประชาสัมพันธผานสื่อ

อยางมากดวย 3 กลยุทธ ไดแก 

 1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ พบวา ขณะน้ันไดนํากลยุทธการสรางภาพลักษณมาใช

ประชาสัมพันธภายใตแนวคิดเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส  โดยสรางภาพลักษณให เห็นวา

ศิลปะการแสดงของไทยแขนงน้ีกําลังลําบาก และกลุมคนที่พยายามอนุรักษสืบสานศิลปะแขนงน้ี

กําลังย่ําแยเชนกัน เน่ืองจากประสบอัคคีภัย ทําใหหุนเกือบทั้งหมดกวา 50 ตัวมูลคานับลานบาทถูก

ไฟไหมหมด และคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ก็ไมมีทุนทรัพยหรือกําลังพอจะลุก

ขึ้นมาทําใหม เพราะแมแตบานที่พักอาศัยก็ถูกไฟไหมหมดเชนกัน ซึ่งถาไมมีใครหรือหนวยงานใด

ยื่นมือเขาชวยเหลือรวมถึงคนไทยไมชวยกันสนับสนุน ศิลปะการแสดงอันทรงคุณคาของไทยแขนง

น้ีก็คงตองยุติและสาบสูญไปอีกคร้ัง  พรอมยังสรางภาพลักษณใหเห็นวา ครูสาคร ยังเขียวสด และ

ทายาทเปนผูมุงมั่นที่จะอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดงแขนงน้ีอยางแทจริง แมจะตองเสี่ยงกับ

อาถรรพหรือคําสาปแชงของครูแกร ศัพทวนิช ผูคิดคนและสรางหุนละครเล็กก็ตาม รวมถึงยังใช    

กลยุทธการสรางภาพลักษณ เนนความสําคัญของศิลปะการแสดงหุนละครเล็กและคณะสาคร

นาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกรขณะน้ัน ใหคนไทยรับรูภาพลักษณวา “ หุนละครเล็ก ” เปน

ศิลปะการแสดงที่วิจิตรงดงามและทรงคุณคาของไทยที่คนไทยควรจะตองชวยกันอนุรักษสืบสาน

ใหอยูคูชาติไทยไปตลอด และคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ก็เปนหุนละครเล็กคณะ

เดียวในประเทศไทย ซึ่งมีครูสาคร ยังเขียวสด ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หุนละครเล็ก) 

ประจําป 2539 และลูกหลานเปนผูพยายามสืบทอดและรักษาไวใหอยูคูกับแผนดินไทย เปนการ

สรางภาพลักษณเพื่อยกระดับหุนละครเล็กจากสื่อพื้นบานสื่อพื้นเมืองสมัยครูแกร ศัพทวนิช ใหเปน

สื่อประจําชาติ   

     2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร สําหรับกลยุทธการเผยแพรขาวสารที่ทางคณะสาคร

นาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกรนํามาใชประชาสัมพันธในชวงที่ 2 น้ี จะเนนไปที่การนําเสนอ

ขอเท็จจริงโดยเฉพาะเร่ืองของการประสบอัคคีภัยที่หุนละครเล็กถูกไฟไหมเสียหายเกือบทั้งหมด 

แมแตที่พักอาศัยของครูสาคร ยังเขียวสด ก็ยังไมมี โดยเปนการเผยแพรขาวสารผานสื่อมวลชน

แขนงตางๆ พรอมสอดแทรกประเด็นคุณคาของหุนละครเล็ก ที่เปนศิลปะของไทยอายุกวารอยป 

และคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร ก็เปนคณะหุนละครเล็กที่เหลืออยูเพียงคณะเดียว

ของประเทศไทย ซึ่งสืบทอดมาจากครูแกร ศัพทวนิช ผูใหกําเนิดหุนละครเล็ก รวมกับประเด็นที่

ตองการความชวยเหลือจากคนไทยทุกคนในการสรางหุนใหม เพื่อดํารงรักษาศิลปะแขนงน้ีใหคง
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อยูกับประเทศไทยตลอดไป อันเปนการใชกลยุทธการเผยแพรขาวสารเพื่อประชาสัมพันธในภาวะ

วิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤต “ เปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส ”  

 3. กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ  ที่นํามาใชควบคูกับ 2 กลยุทธแรกภายใตแนวคิด

การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตโดย “ เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส ” จะเนนไปที่การโนมนาวใหเกิด

ความรูสึกเห็นถึงคุณคาของหุนละครเล็ก ศิลปะการแสดงเกาแกอันทรงคุณคาของไทย ซึ่งกําลังอยู

ในภาวะวิกฤต รวมถึงกลุมคนที่พยายามอนุรักษสืบสานศิลปะแขนงน้ีอยาง คณะสาครนาฏศิลป

ละครเล็กหลานครูแกร ถึงแมตองเผชิญกับภาวะวิกฤตประสบอัคคีภัยจนหุนละครเล็กเกือบทั้งหมด 

มูลคานับลานบาทตองวอดหายไปในกองเพลิง แตพวกเคาก็ยังไมยอทอ พยายามที่จะสืบทอด

ศิลปะการแสดงแขนงน้ีเอาไวใหอยูคูกับประเทศไทยตอไป พรอมโนมนาวใจและจูงใจใหคนไทย

ชวยกันพลิกฟนปลุกชีวิตหุนละครเล็กอีกคร้ัง  

 ชวงท่ี 3   ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัวลง  

                ( พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 ) 

 ในชวงน้ี พบวา กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา              

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่นํามาใชก็ยังเปน 3 กลยุทธเดิม คือ 

 1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ โดยนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดนํากลยุทธ

การสรางภาพลักษณมาใชในการสื่อสารไปสูประชาชนใหเห็นวา องคกรที่มีความมุงมั่นในการ

ดํารงรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคาของไทย อยาง ศิลปะการแสดงหุนละครเล็ก ที่มีเพียง

คณะเดียวในประเทศไทยเทาน้ันคือ คณะโจหลุยส เธียเตอร กําลังตกอยูในสภาวะประสบปญหาคร้ัง

ใหญเปนหน้ีเปนสินจนถึงขั้นอาจตองปดตัวลง และทําใหศิลปะการแสดงแขนงน้ีของไทยตองสูญ

สิ้นไปไรผูอนุรักษสืบสาน ถาคนไทยไมชวยกันสนับสนุนรักษาใหคงอยูคูกับประเทศไทย  

 นอกจากน้ันยังมีการตอกย้ําภาพลักษณของหุนละครเล็ก และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) วาเปนศิลปะการแสดงอันทรงคุณคาของไทยที่แมแตสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ยังทรงสนพระทัยเสด็จฯทอดพระเนตรและทรง

ตรัสกลาวชื่นชม อีกทั้งพระองคทานก็ทรงเปนหวงอยากใหโจหลุยส เธียเตอรคงอยูตอไป และยัง

ทรงพระราชทานชื่อใหใหมวา " นาฏยศาลา หุนละครเล็ก " เพื่อใหสมกับเปนศิลปะที่เปยมดวย

ความเปนไทย ที่เปนเสมือนสมบัติของชาติไทยอีกดวย  

 2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร เปนกลยุทธที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

นํามาใชในชวงน้ีมากที่สุด โดยเนนการเผยแพรขาวสารภายใตแนวคิด การประชาสัมพันธจัดการกับ

ภาวะวิกฤต โดย“ เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส ”ใชสถานการณเหตุการณจริงที่กําลังวิกฤตเปน
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ตัวกระตุนใหสื่อมวลชนมาทําขาวเผยแพร โดยเน้ือหาของขาวสารที่เผยแพรออกไปยังแฝงการขอ

ความเห็นใจ ความชวยเหลือและการสนับสนุนไปดวย  

 นอกจากน้ียังมีการเผยแพรขาวสารที่ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา   

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จฯทอดพระเนตรการแสดงและทรงมีพระเมตตาพระราชทาน

ชื่อใหใหมวา “ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก ” ที่สอดคลองกับกลยุทธการสรางภาพลักษณดวย 

 3. กลยุทธโนมนาวใจและจูงใจ เปนกลยุทธที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใช

ควบคูกับกลยุทธการสรางภาพลักษณและกลยุทธการเผยแพรขาวสารมาตลอด โดยในชวงน้ีได

นํามาใชภายใตแนวคิดการประชาสัมพันธจัดการกับภาวะวิกฤต “ เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส ” เพื่อ

โนมนาวใจและจูงใจใหคนไทยเห็นถึงภาวะวิกฤตของศิลปะการแสดงอันทรงคุณคาของไทย อยาง

หุนละครเล็ก ซึ่งกําลังจะลมสลายไป ถาคนไทยไมชวยกันรักษาสืบสานไว โดยมุงหวังผลใหคนไทย

หันมาสนับสนุน มาชมการแสดงหรือบริจาคเงินชวยเหลือ และผลทางออมคือ กดดันหนวยงานที่

เกี่ยวของใหเขามาชวยเหลือดูแลตลอดจนผูบริหารสวนลุมไนทบาซารดวย  

 ชวง 4   ชวงยกระดับสูสากล และเวทีประกวดระดับโลก ( พ. ศ.  2549 - พ.ศ. 2551 ) 

 ชวงน้ีเปนชวงที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พยายามยกระดับจากการเปนสื่อ

ประเพณี สื่อประจําชาติไปสูสื่อระดับสากลดวยการเดินทางไปแสดงในงานเทศกาลศิลปะการแสดง

ระดับโลกตางๆและเขารวมประกวดการแสดงหลายๆงาน หลังจากสามารถคลี่คลายปญหาวิกฤติ

ดานเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัวลงไดแลว เพราะเห็นวาเปนการประชาสัมพันธที่ดีมากๆ 

โดยยังใชกลยุทธ 3 กลยุทธเดิม ไดแก กลยุทธสรางภาพลักษณ กลยุทธเผยแพรขาวสาร และกลยุทธ

โนมนาวใจและจูงใจ โดยแบงการศึกษาเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

- ระยะกาวสูสากล 

- ระยะหลังจากไดแชมปหุนโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรม 

- ระยะหลังสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ สิ้นพระชนม 

- ระยะกาวสูสากล ( มกราคม พ.ศ. 2549 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549 )  

 1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ  ในระยะน้ี นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

พยายามเดินทางไปรวมแสดงในงานเทศกาลระดับโลกตางๆและเตรียมเขารวมการประกวดหุนโลก

คร้ังที่ 10 “ World Festival Puppet Art 2006 ” ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ในวันที่ 4 - 11 มิถุนายน 

พ.ศ. 2549โดยสรางภาพลักษณใหการแสดงหุนละครเล็กของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

เปนสื่อประเพณี และศิลปะการแสดงของชาติไทยที่วิจิตรงดงามทรงคุณคาไมแพชาติใด สมควรจะ

นําไปเผยแพรสูระดับโลกใหชาวตางชาติทั่วโลกไดชื่นชม  และเขารวมประกวดการแสดงหุนระดับ
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โลก ซึ่งคนไทยควรจะชวยกันสนับสนุนใหหุนละครเล็กของไทยไปผงาดสรางชื่อเสียงบนเวที

ระดับโลก 

 2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นํากลยุทธการ

เผยแพรขาวสารมาใชดวยการสงขาว และขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปรวมแสดงในงานเทศกาล

ตางๆใหกับสื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะการจะเดินทางไปรวมประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 

“World Festival Puppet Art 2006” ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ซึ่งไดมีการจัดแถลงขาวรวมกับ

องคกรหนวยงานที่สนับสนุนพรอมโชวตัวอยางการแสดงชุด “ กูรมาวตาล ตํานานพระราหู ” ซึ่งก็มี

สื่อมวลชนมากมายเกือบทุกแขนงทําขาวเผยแพร 

 3. กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ  เปนกลยุทธที่นํามาใชควบคูกับกลยุทธการสราง

ภาพลักษณและกลยุทธการเผยแพรขาวสาร เพื่อโนมนาวใจและจูงใจใหเห็นวา  การแสดงของ 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)น้ัน เปนการแสดงอันเปนเอกลักษณของไทย ที่มีความงดงามมี

คุณคาไมนอยกวาชาติใดในโลก พรอมโนมนาวจูงใจใหคนไทยทุกคนชวยกันสนับสนุนการ

เดินทางไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค  

- ระยะหลังจากไดแชมปหุนโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรม    

 1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดนํามาใชโดยเนน

ไปที่การสานตอความสําเร็จจากการควาแชมปหุนโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรม จากการ

ประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค เร่ิมจากการสรางภาพลักษณใหเห็นวา การ

แสดงของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)น้ัน วิจิตร งดงาม อลังการจนชาวตางชาติที่ไดชมการ

แสดงในการประกวดตางชื่นชมและทึ่งในความสามารถของคนไทยและศิลปะการแสดงของไทย

แขนงน้ี เห็นวาสมควรไดรับรางวัลแชมปหุนโลกที่สุด พรอมสรางภาพลักษณใหคนไทยเห็นวา

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนตัวแทนคนไทยไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสราง

ชื่อเสียงใหกับประเทศไทย ควารางวัลเพื่อรวมเฉลิมฉลองวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มีความ

จงรักภักดีเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่สุด เตรียมนํารางวัลขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย

พระองคทาน  

 2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร  ในระยะน้ีนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดใช 

กลยุทธการเผยแพรขาวสารเพื่อสานตอความสําเร็จจากการควาแชมปหุนโลกดานการแสดงทาง

วัฒนธรรม โดยเร่ิมจากเผยแพรขาวการไดรับรางวัลทันทีหลังจากประกาศผลและเผยแพรขาวสาร

อยางตอเน่ือง 
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 3. กลยุทธโนมนาวใจและจูงใจ นาฏยศาลาฯไดใชกลยุทธโนมนาวใจและจูงใจใหคน

ไทยเห็นคุณคาความสําคัญ ความนาทึ่งแหงศิลปะการแสดงหุนละครเล็ก ของ นาฏยศาลา             

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แมแตชาวตางชาติที่ไดชมในการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 ยังชื่นชม 

และสามารถควารางวัลมาได ดังน้ันคนไทยจึงควรจะชวยกันสนับสนุน นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)ดวยการไปซื้อบัตรชมการแสดงกันมากๆ  

- ระยะหลังสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ สิ้นพระชนม 

       จากการสัมภาษณและศึกษาจากเอกสาร ตรวจสอบจากขาวตางๆพบวา กรณีสมเด็จพระ

เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงสิ้นพระชนมเมื่อวันที่  2  

มกราคม  พ.ศ. 2551 สงผลกระทบกับ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส )ทําใหการแสดงชุดใหม

ไมสามารถเปดตัวตามแผนที่กําหนดไวได  แตทางนาฏยศาลาฯก็ใชแนวคิดการประชาสัมพันธ

จัดการกับภาวะวิกฤตโดย “ เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส ” ดวย 3 กลยุทธหลัก 

 1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ พบวา ในระยะหลังจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ

สิ้นพระชนม นาฏยศาลาฯ ไดใชกลยุทธการสรางภาพลักษณภายใตแนวคิดการประชาสัมพันธ

จัดการกับภาวะวิกฤต “ เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส ” ดวยการสรางภาพลักษณใหคนไทยเห็น วา  

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนองคกรที่ชวยอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดงอันทรงคุณคา

ของไทยอยาง หุนละครเล็กที่สําคัญมากๆ แมแตสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา     

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ยังทรงสนพระทัย ทรงตองการใหหุนละครเล็กไดคงอยูเปนมรดก

ของชาติไทยสืบตอไป ทรงพระกรุณารับเปนองคอุปถัมภมูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็ก และไมลืม

สรางภาพลักษณความจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอยางลนพนดวยการจัดแสดงรอบการ

กุศลนํารายไดทั้งหมดมอบใหองคกรการกุศลในพระอุปถัมภของพระองคทานเพื่อถวายเปนพระ

ราชกุศล  

 2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร  นาฏยศาลาฯไดนํากลยุทธการเผยแพรขาวสารมาใช 

ภายใตแนวคิดการประชาสัมพันธจัดการกับภาวะวิกฤต “ เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส ” เชนกัน โดย

การใชประเด็นที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก เปนมูลนิธิในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มูลนิธิสุดทายและเปนศิลปะการแสดงแหงความ

เปนไทยที่พระองคทานทรงสนพระทัยมาตลอด ทรงมีพระเมตตาและทรงเปนหวงสงขอมูลไปตาม

สื่อแขนงตางๆเพื่อเผยแพร พรอมเผยแพรขาวการแสดงชุดใหม “ กําเนิดพระคเนศ ” และขาวการ

เตรียมตัวเดินทางไปรวมประกวดหุนโลกในชวงกลางป พ.ศ. 2551ไปดวย 

 3. กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ มีการนํากลยุทธโนมนาวใจและจูงใจมาใชอยางมาก

ภายใตแนวคิดเดียวกัน คือ การประชาสัมพันธจัดการกับภาวะวิกฤต “ เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส ” 
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โดยโนมนาวใจใหเห็นถึงความสําคัญและคุณคาแหงศิลปะการแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่แมแตพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร  ยังทรงสนพระทัย ทรงเห็นถึงความสําคัญรับไวในพระอุปถัมภเพื่อจูงใจใหคนไทยมา

รวมกันสนับสนุนไปชมการแสดงหุนละครเล็ก ที่ นาฏยศาลา หุนละคร (โจหลุยส)กันมากๆ รวมถึง

การแสดงรอบพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยถวายแดพระองคทาน  

 ชวงท่ี 5   ชวงตอกยํ้าความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก 2008 ( พ.ศ. 2551 ) 

 ในชวงน้ี นาฏยศาลา หุนละคร (โจหลุยส) มีการวางแผนการประชาสัมพันธ หรือ วาง 

กลยุทธการประชาสัมพันธอยางเปนขั้นเปนตอนเปนระยะๆ 3 ระยะ คือ 

 - ระยะเปดการแสดงชุดใหม “ กําเนิดพระคเนศ ” 

 - ระยะกอนไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 “ World Festival Puppet Art 2008 ” 

 - ระยะหลังไดแชมปหุนโลก 2008 

       สวนกลยุทธที่ใชในการประชาสัมพันธยังคงเปน  3 กลยทุธหลักเชนเดิม คือ  

 1.  กลยุทธการสรางภาพลักษณ 

 นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดวางกลยุทธการสรางภาพลักษณไวตามแผนการ

ประชาสัมพันธ 3 ระยะดังกลาว โดย  

 - ระยะเปดการแสดงชุดใหม “กําเนิดพระคเนศ” เปนการสรางภาพลักษณใหกับการ

แสดงชุดใหมวาเปนการแสดงที่วิจิตรงดงามและสมบูรณมากๆ อีกทั้งยังมีการใชเทคนิคการ

สรางสรรคใหมที่นาสนใจมากๆ และเปนชุดการแสดงที่ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ต้ังใจสรางสรรคขึ้นสําหรับจะนําไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่

นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่ทรงมีพระเมตตา พระกรุณาตอ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)อยางลนพน  

 - ระยะกอนไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 “ World Festival Puppet Art 2008 ” โดย

กําหนดภาพลักษณใหเห็นวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนตัวแทนประเทศไทย ตัวแทน

ของคนไทยทั้งประเทศ ที่จะนําศิลปวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามทรงคุณคาของไทยไปผงาดบนเวที

ระดับโลกใหคนทั้งโลกทึ่งอีกคร้ัง และไมลืมสรางภาพลักษณแหงความจงรักภักดีสํานึกใน

พระมหากษัตริยและพระบรมวงศศานุวงศดวยการเดินทางไปแสดงเทิดพระเกียรติ ที่เมืองโลซาน 

สมาพันธรัฐสวิส กอนจะเดินทางไปประกวดหุนโลก ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค 

 - ระยะหลังไดแชมปหุนโลก 2008  ภายหลังจากการประกาศผลใหการแสดงหุนชุด       

“ กําเนิดพระคเนศ ” ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดรับรางวัลชนะเลิศสูงสุด คือ รางวัล

การแสดงยอดเยี่ยม The Best  Performance หรือ แชมปหุนโลก 2008  สื่อมวลชนเกือบทุกแขนงทุก
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สื่อตางเผยแพรขาวน้ี  ซึ่งเปนการยืนยันและการตอกย้ําภาพลักษณความเปนสุดยอดของการแสดง

หุนเปนที่สุดของไทยและของโลกไปในทันที แถมยังลบภาพหรือความคลางแคลงใจที่มีอยูใน

สังคมไทยบางกลุมวา การไดรางวัลใหญในการประกวดหุนโลก เมื่อป พ.ศ. 2549 ของนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนการฟลุคและรางวัลที่ไดไมใชรางวัลใหญสุดไมใชแชมปโลก  

 นอกจากน้ันในชวงปลายป พ.ศ. 2551 ภาพลักษณของ นาฏยศาลาฯก็ยิ่งโดดเดนและ

เปนที่รูจักเปนการประชาสัมพันธแบบวงกวางทั้งในประเทศและทั่วโลก เมื่อการแสดงหุนละครเล็ก

จากนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดเขารวมแสดงงานมหรสพสมโภช ในงานพระราชพิธี

พระราชเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   

  ชวง 6   ชวงวิกฤตจากการชุมนุมทางการเมือง ( ปลาย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ) 

 ในชวงน้ีนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมืองหลายตอหลายคร้ัง แตที่ถึงขั้นเรียกไดวาวิกฤตมีอยู 2 คร้ังใหญๆ คือ  

 คร้ังท่ี 1  การชุมนุมปดทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิของกลุม

พันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย หรือ กลุมเสื้อเหลือง ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 3 

ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนระยะที่ นาฏยศาลาฯกําลังอยูในระยะรุงโรจนที่เปนผลตอเน่ืองมาจาก

การควาแชมปหุนโลก 2008 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค แตตองเผชิญกับวิกฤตอีกคร้ัง  

 โดยนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดนํากลยุทธทั้ง 3 มาใชภายใตแนวคิดการ

ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและจัดการกับภาวะวิกฤตโดย“เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” อีกคร้ัง ดังน้ี 

 1.  กลยุทธการสรางภาพลักษณ จากการที่กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อนประชาธิปไตย

ชุมนุมปดสนามบินหรือทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทําใหนักทองเที่ยว

ตางชาติและกรุปทัวรที่จองบัตรชมการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ยกเลิกหมด 

เพราะไมสามารถเขาประเทศไดและบรรยากาศทางการเมืองที่ตึงเครียดยังทําใหไมมีทั้งนักทองเที่ยว

ตางประเทศและคนไทยไปชมการแสดงที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุมไนทบาซาร 

รวมถึงมีนักทองเที่ยวติดอยูที่สนามบินมากมาย นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดเปลี่ยน

วิกฤติเปนโอกาส ใชเวลาวางที่ไมมีผูไปชมการแสดงที่ นาฏยศาลาฯ สวนลุมไนทบาซาร ไปแสดง

ปลอบขวัญผอนคลายใหนักทองเที่ยวตางชาติไดชม ทั้งที่ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ และสนามบินอูตะเภา ตลอดจนยังไปรวมสงนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางกลับประเทศ

ในเที่ยวบินแรกๆอีกดวย ซึ่งเปนการสรางภาพลักษณให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดูเปน

องคกรที่มีความหวงใยประเทศชาติ แมจะเปนเพียงกลุมคนที่ทํางานดานศิลปะดานการแสดง แตก็

พยายามชวยแกไขภาพลักษณของประเทศชาติ 
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 2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร  เปนการเผยแพรขาวสารที่ไดผลมากๆเปนการ

ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติ และจัดการกับภาวะวิกฤตดวยการ “เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” โดยแท 

เพราะในสถานการณทางการเมืองที่รุนแรงและขาวสารสวนใหญเปนไปในทางลบ เปนภาพลักษณ

ดานลบกับประเทศ  กิจกรรมที่ดูผอนคลายหรือเปนไปในทางบวก เปนภาพลักษณดานบวกของ

ประเทศ จึงไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนนําออกเผยแพรอยางมากมาย แถมไมไดมีเฉพาะ

สื่อมวลชนของไทยเทาน้ัน ยังมีสื่อตางประเทศเผยแพรขาวสารน้ีดวย นอกจากน้ันยังเปนการ

เผยแพรขาวสารประสัมพันธโดยตรงสูนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหรือลูกคาที่สําคัญ

ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดวย  

 3.  กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ พบวา กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจถูกนํามาใช

ในระยะน้ีเชนกัน แตอาจไมเดนชัดหรือมีมากนัก โดยเปนลักษณะสอดแทรกไปพรอมกับขาวสารที่

สื่อมวลชนแขนงตางๆเผยแพร และกับนักทองเทียวตางชาติโดยตรง   

 คร้ังท่ี 2  การแสดงชุมนุมของ กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ หรือ นปช. 

ที่ บริเวณแยกราชประสงค ซึ่งใกลกับสวนลุมไนทบาซาร สถานที่ต้ังของ โรงละครนาฏยศาลา     

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นอกจากน้ันยังมีเหตุการณความรุนแรงหลายๆตอหลายคร้ัง ไมวาจะเปน 

เหตุระเบิด การยิงกัน การประกัน จนกระทั่งเหตุสลายการชุมนุม ที่มีการประทะกันอยางรุนแรง ทํา

ใหโรงละครนาฏยศาลาฯ ซึ่งอยูใกลกับสถานที่ชุมนุมตองปดตัวถึงราว 2 เดือน แมแตหุนละครเล็กก็

ยังติดอยูในโรงละครฯ ที่สวนลุมไนทบาซารไมสามารถนําออกมาได ในระยะน้ีนาฏยศาลา         

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จึงไมสามารถดําเนินการกลยุทธการประชาสัมพันธอะไรไดเลย  

 ชวงท่ี 7    ชวงนับถอยหลังปดโรงละคร นาฏยศาลา  หุนละครเล็ก  (โจหลุยส) 

                  และหลังปดโรงละครฯ ( พ.ศ. 2553 -  ปจจุบัน ) 

 ภายหลังเหตุการณชุมนุมทางการเมืองของกลุมแนวรวมประธิปไตยตอตานเผด็จการ

แหงชาติ (นปช.) หรือกลุมเสื้อสีแดงที่สี่แยกราชประสงค ซึ่งสงผลกระทบอยางมากกับนาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จนตองปดโรงละครนาฏยศาลาฯ ที่สวนลุมไนทบาซารเกือบ 2 เดือนยุติลง

แลว นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ไดรับขาวรายวา โรงละครฯจะตองปดและยายออกจาก

สวนลุมไนทบาซาร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเร็วกวาที่คาดการณกันไวประมาณ 1 ป 

กลายเปนวิกฤตใหญที่ถาถมใส นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) อีกคร้ัง 

 โดยแบงการนําเสนอเปน 2 ระยะ คือ 

 1. ระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 2. ระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จนถึงปจจุบัน 
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- ระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 กลยุทธการประชาสัมพันธ ที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นํามาใชในระยะน้ี 

ก็เปน 3 กลยุทธหลัก คือ 

 1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดจัดโครงการ“ 79 

วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม ” และเปดแถลงขาวอยางเปนทางการ โดยสรางภาพลักษณให

เห็นวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ไปสรางชื่อในระดับโลกไดแชมปหุนโลกกําลังพบกับ

วิกฤตใหญอีกคร้ัง แตถึงอยางไรทางทายาทของครูสาคร ยังเขียวสด ผูชุปชีวิตหุนละครเล็ก และ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ยังมีความมุงมั่นที่จะอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดง          

หุนละครเล็กอันทรงคุณคาใหอยูคูกับแผนดินไทยตลอดไป  

 2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร  ระยะน้ีนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดใช      

กลยุทธการเผยแพรขาวสารภายใตแนวคิดการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและจัดการกับภาวะ

วิกฤต “เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” อีกคร้ัง โดยใชสถานการณที่โรงละครฯจะตองปดตัวเปนจุดดึงสื่อ

ใหมาทําขาวเผยแพรประชาสัมพันธ ต้ังแตเร่ิมแถลงขาวโครงการ “79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจ

ไมรูลืม” ในระหวางโครงการนับถอยหลัง และในวันสุดทายของการแสดงปดโรงละครนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุมไนทบาซาร วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553  

 3. กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใชกลยุทธการ

โนมนาวใจและจูงใจ ต้ังแตแถลงโครงการ “79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม” ที่ชัดเจนมากๆ 

คือ โนมนาวและจูงใจใหเห็นวา เปนโอกาสสุดทายแลวที่จะไดชมการแสดงหุนละครเล็กแบบ

สมบูรณยิ่งใหญของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่โรงละครนาฏยศาลาฯ สวนลุมไนท

บาซาร ซึ่งทุกคนไมควรพลาด เพราะไมทราบวาอีกเมื่อไหร นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จะ

มีโรงละครใหมแสดงใหชมกันอีก  

- ระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก  (โจหลุยส) จนถึงปจจุบัน 

 หลังโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซาร ตองปดตัวลง 

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดสรางความชัดเจนในเร่ืองการอนุรักษสืบสานศิลปะ         

หุนละครเล็กใหเปนรูปธรรม โดยมุงไปที่สถาบันการศึกษาเปนหลัก กลยุทธการประชาสัมพันธที่

นํามาใชในระยะน้ีก็ยังคงเปน 3 กลยุทธหลัก ไดแก 
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 1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ  หลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

จนถึงปจจุบัน ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดเนนการสรางภาพลักษณใน 2 ประเด็น

เปนสําคัญ คือ 

 - ภาพลักษณการแสดงอันทรงคุณคาของไทย  จัดทําโครงการรวมกับหนวยงานดาน

วัฒนธรรมตางๆเพื่อใหเห็นวา หุนละครเล็กของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปน

ศิลปะการแสดงอันทรงคุณคา และถึงแมโรงละครนาฏยศาลาฯ ที่สวนลุมไนทบาซารจะปดไปแลว 

แตนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ยังคงสืบสานศิลปะการแสดงแขนงน้ีและยังแสดงไดอยาง

งดงามนาชมเชนเดิม                               

 - ภาพลักษณองคกรที่มุงสืบสานศิลปะการแสดงหุนละครเล็กอันทรงคุณคา โดยไดนํา

ศิลปะหุนละครเล็ก พัฒนาใหเปนองคความรูเชิงวิชาการ จัดสอนเปนวิชาเลือกในหลักสูตรของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รวมถึงการเปดแสดงหุนละครเล็ก 

ที่โรงละคร “ อโศกมนตรีนาฏยศาลา ” ของมหาวิทยาลัยดังกลาว นอกจากน้ันยังรวมต้ังชมรมคนรัก

หุน ที่วิทยาลัยนาฎศิลปศาลายา  ลบภาพที่เคยมีหลายฝายมองวานาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)

เปนเพียงกลุมคนที่หากินกับศิลปวัฒนธรรมไทย หรือ ผูประกอบการธุรกิจการแสดงทางวัฒนธรรม

เทาน้ัน 

2.  กลยุทธการเผยแพรขาวสาร  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดใชกลยุทธการ

เผยแพรขาวสารโดยผานกิจกรรม โครงการตางๆ และความคืบหนาโรงละครใหม รวมถึง

สถานการณลาสุดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดวย 

3. กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ  นาฏยศาลาฯไดใชกลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ

ในชวงน้ีเปน 2 ลักษณะ คือ 

 - การโนมนาวและจูงใจผานขาวสารทางสื่อตางๆที่เผยแพร โดยเนนไปที่การโนมนาว

และจูงใจใหคลอยตามภาพลักษณที่ตองการเปนหลัก 

 - การโนมนาวและจูงใจโดยตรงกับ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาวิชาหุนละครเล็ก ที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และชมรมคนรักหุนที่วิทยาลัยนาฎศิลป ศาลายา  

  

 เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ ผูวิจัยจึงไดสรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 ในรูปแบบของ

ตาราง ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1  สรุปตอนที่ 1 กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก       

                   (โจหลุยส) 

ชวงเวลา กลยุทธ 

การสรางภาพลักษณ 

กลยุทธ 

การเผยพรขาวสาร 

กลยุทธ 

การโนมนาวใจและจูงใจ 

ชวงที่ 1 - สรางภาพลักษณใหครูสาคร

และทายาทเปนผูชุปชีวิตหุน

ละครเล็ก 

- เผยแพรขาวสารตาม

เหตุการณและกิจกรรม 

- โนมนาวใจชักจูงใจให

ประชาชนสนใจอยากชม 

ชวงที่ 2 -  ศิลปะการแสดงของไทยแขนง

น้ีกําลังลําบาก และกลุมคนที่

พยายามอนุรักษสืบสานกําลัง

ย่ําแยเชนกัน 

-  ครูสาคร ยังเขียวสด และทายาท

เปนผูมุงมั่นที่จะอนุรักษสืบสาน

การแสดงแขนงน้ีอยางแทจริงแม

จะตองเสี่ยงกับอาถรรพ 

- เนนความสําคัญของศิลปะการ 

แสดงหุนละครเล็ก และคณะ

สาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครู

แกร 

- ใชสถานการณวิกฤตดึง

สื่อมวลชนทําขาวเผยแพร 

- นําเสนอขอเท็จจริง  

- สอดแทรกประเด็นคุณคา

ของหุนละครเล็ก และคณะ

สาครนาฏศิลปละครเล็ก

หลานครูแกร 

- ประเด็นตองการความ

ชวยเหลือ 

 

-โนมนาวใหเห็นถึงคุณคา

ของหุนละครเล็ก ซึ่งกําลัง

อยูในภาวะวิกฤต รวมถึง

กลุมคนที่พยายามอนุรักษ

สืบทอด 

- จูงใจใหเกิดอยาก

ชวยเหลือ 

 

ชวงที่ 3 -โจหลุยส เธียเตอร เปนองคกรที่

มีความมุงมั่นดํารงรักษาศิลปะ 

การแสดงละครเล็กคณะเดียวใน

ประเทศไทยกําลังประสบปญหา

ใหญเปนหน้ีสินจนอาจจะตองปด

ตัว และทําใหศิลปะการแสดง

แขนงน้ีของไทยตองสูญหายอีก

คร้ัง 

- ใชสถานการณเหตุการณ

จริงที่วิกฤตดึงสื่อมวลชน

ทําขาวเผยแพร  

- นําเสนอขอเท็จจริง  

- สอดแทรกประเด็นคุณคา

ของหุนละครเล็ก และ 

โจหลุยส เธียเตอร  

- ประเด็นตองการความ

ชวยเหลือ 

-โนมนาวและจูงใจใหเห็น

ถึง ภาวะวิกฤตของศิลปะ 

การแสดงหุนละครเล็ก  

-ใหคนไทยสนับสนุน   

- กดดันหนวยงานที่เกี่ยว 

ของใหเขามาชวยเหลือ 

- กดดันผูบริหารสวนลุม

ไนทบาซารทางออม 
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ชวงเวลา กลยุทธ 

การสรางภาพลักษณ 

กลยุทธ 

การเผยพรขาวสาร 

กลยุทธ 

การโนมนาวใจและจูงใจ 

ชวงที่ 3 - เปนศิลปะการแสดงอันทรง 

คุณคาของไทย ที่แมแตสมเด็จ

พระเจาพี่นางเธอฯ ยังทรงสน

พระทัย ชื่นชม ทรงเปนหวงและ

ทรงมีพระเมตตาพระราชทานชื่อ

ใหมให วา "นาฏยศาลา หุนละคร

เล็ก" 

 

 

 

ชวงที่ 4 1)ระยะกาวสูสากล  

-สรางภาพลักษณใหการแสดง

หุนละครเล็กของนาฏยศาลาฯ 

เปนสื่อประเพณีสื่อประจําชาติ

อันสวยงามทรงคุณคาของไทย  

ที่ไมแพชาติใดในโลก สมควรจะ

นําไปเผยแพรใหชาวตางชาติทั่ว

โลกไดชื่นชม และเขารวม

ประกวดหุนระดับโลก ซึ่งคน

ไทยควรจะชวยกันสนับสนุน 

2)ระยะหลังจากไดแชมปหุนโลก

ดานการแสดงทางวัฒนธรรม  

- สรางภาพลักษณใหเห็นวาการ

แสดงของนาฏยศาลาฯ วิจิตร

งดงามอลังการจนชาวตางชาติทึ่ง

และสมควรไดแชมปหุนโลก  

 

 

-จัดแถลงขาวเชิญ

สื่อมวลชนทุกแขนงทําขาว

เผยแพร พรอมโชวตัวอยาง

การแสดงชุด     “ กูรมาว

ตาล ตํานานพระราหู ” ที่จะ

ไปประกวดหุนโลก 2006  

 

 

 

- แจงสื่อมวลชนทันทีหลัง

ประกาศผลวา ไดรางวัล

ใหญ 

- เดินทางกลับประเทศไทย

พรอมถวยแชมป  

 

-โนมนาวใจใหเห็นวาการ

แสดงชุดดังกลาว ของ

นาฏยศาลาฯ เปนการ

แสดงที่วิจิตรงดงามของ

ไทยที่ไมนอยหนาชาติใด

ในโลกสมควรนําไปทําให

คนทั่วโลกประจักษ  

-คนไทยควรชวยกัน

สนับสนุนการไปประกวด 

-โนมนาวใจและจูงใจให

คนไทยเห็นคุณคาความ 

สําคัญแหงศิลปะการ 

แสดงหุนละครเล็กของ

นาฏยศาลาฯ ที่แมแต 

ตารางที่ 5.1  (ตอ) 
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ชวงเวลา กลยุทธ 

การสรางภาพลักษณ 

กลยุทธ 

การเผยพรขาวสาร 

กลยุทธ 

การโนมนาวและจูงใจ 

ชวงที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

- นาฏยศาลาฯ เปนตัวแทนคน

ไทยไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ไทย และสรางชื่อเสียงใหกับ

ประเทศไทย 

- สรางภาพลักษณความจงรัก 

ภักดี ควารางวัลระดับโลกเพื่อ

รวมเฉลิมฉลองวโรกาสมหา

มงคลครองสิริราชสมบัติครบ  

60 ป  

3) ระยะหลังสมเด็จพระเจาพี่นาง

เธอฯ สิ้นพระชนม  

- สรางภาพลักษณใหนาฏยศาลาฯ

เปนองคกรที่ชวยอนุรักษ

ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กที่

สําคัญ แมแตสมเด็จพระพี่นาง

เธอฯ ยังทรงเห็นถึงความสําคัญ

ทรงใหต้ังมูลนิธิฯและทรงรับเปน

องคอุปถัมภเปนมูลนิธิสุดทาย 

- การจัดรอบพิเศษเปดให

คนไทยใสเสื้อสีเหลืองเขา

ชมฟรีเฉลิมฉลองวโรกาส

มหามงคลครองสิริราช

สมบัติครบ 60 ป  

-สานตอความสําเร็จ

เผยแพรขาวสารอยาง

ตอเน่ือง  

 

 

 

-ใชประเด็นที่มูลนิธินาฏย-

ศาลาฯเปนมูลนิธิในพระ

อุปถัมภฯมูลนิธิสุดทายเปน

จุดึงสื่อมวลชน 

-สอดแทรกเร่ืองการแสดง

ชุดใหม  และการจะไป

ประกวดหุนโลกอีกคร้ัง            

ชาวตางชาติยังชื่นชมและ

ควาแชมปมาได  

-จูงใจใหคนไทยไปชม

การแสดงหุนละครเล็กอัน

สุดอลังการเจาของรางวัล

ระดับโลก  

 

 

 

 

 

-โนมนาวใจใหเห็นถึง

ความสําคัญและคุณคา

แหงศิลปะการแสดงหุน

ละครเล็กของนาฏยศาลา

ฯ-จูงใจใหคนอยากชมการ

แสดงชุดใหม 

ชวงที่ 5 1) ระยะเปดการแสดงชุดใหม  

-สรางภาพลักษณใหเห็นวา การ

แสดงชุดใหมเปนการแสดงที่

วิจิตรงดงามและสมบูรณมากๆ มี

การใชเทคนิคการสรางสรรคใหม

ที่นาสนใจ ซึ่งสรางสรรคขึ้นเพื่อ

นําไปประกวดหุนโลกคร้ังที่ 12   

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

พี่นางเธอฯ 

 

 

-จัดการแสดงชุดใหม  

  “ กําเนิดพระคเนศ ”  

รอบพิเศษเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระพี่นางเธอฯ 

-แถลงขาวเปดการแสดง 

ชุดใหม 

 

-โนมนาวใจจูงใจใหคน

ไทยอยากไปชมการแสดง

หุนละครเล็กชุดใหม 

ตารางที่ 5.1  (ตอ) 
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ชวงเวลา กลยุทธ 

การสรางภาพลักษณ 

กลยุทธ 

การเผยพรขาวสาร 

กลยุทธ 

การโนมนาวและจูงใจ 

ชวงที่ 5 2) ระยะกอนไปประกวดฯ   

-สรางภาพลักษณ นาฏยศาลาฯ

เปนตัวแทนประเทศไทย ตัวแทน

คนไทย นําศิลปวัฒนธรรมอัน

วิจิตรงดงามทรงคุณคาของไทย

ไปผงาดบนเวทีโลกอีกคร้ัง  

-สรางภาพลักษณแหงความจงรัก 

ภักดีไปแสดงเทิดพระเกียรติ ที่

เมืองโลซาน  

 

3)ระยะหลังไดแชมปหุนโลก2008  

-ยืนยันและการตอกย้ําภาพลักษณ 

ความเปนสุดยอดแหงการแสดง

หุนของโลก  พรอมลบภาพหรือ

ความคลางแคลงใจที่มีอยูใน

สังคมไทย 

 

-จัดแถลงขาวไประกวดหุน

โลก 2008 

-ไปแสดงเทิดพระเกียรติ ที่

เมืองโลซาน สมาพันธรัฐ 

กอนไปประกวดหุนโลก 

 

 

 

 

 

-สงขาวใหสื่อมวลชนเผย 

แพรทันทีที่ไดรับรางวัล

แชมปหุนโลก 2008  

- การเดินทางกลับประเทศ

ไทยพรอมถวยแชมป  

- เชิญชวนใหคนไทยมาชม

การแสดงหุนละครเล็กอัน

สุดอลังการจนไดรับรางวัล

แชมปโลก 

-เผยแพรประชาสัมพันธ

อยางตอเน่ือง 

 

-โนมนาวใจและจูงใจให

คนไทยสนับสนุนการไป

ประกวดหุนโลก 2008 

-โนมนาวใจจูงใจใหเห็น

ถึงความจงรักภักดี  

 

 

 

 

 

-โนมนาวใจและจูงใจให

คนไทยเห็นวา การแสดง

ของนาฏยศาลาฯ วิจิตร 

งดงามเปนสุดยอดของ

โลก แมแตชาวตางชาติยัง

ชื่นชม  

-โนมนาวจูงใจใหไปชม

การแสดงและสนับสนุน

การดําเนินงานของนาฏย

ศาลาฯเพื่อใหศิลปะแขนง

น้ีคงอยูคูแผนดินไทย

ตลอดไป 

ชวงที่ 6 -สรางภาพลักษณใหนาฏยศาลาฯ

เปนองคกรที่มีความหวงใย

ประเทศชาติ และพยายามชวย

แกไขภาพลักษณของประเทศ 

-นําหุนละครเล็กไปแสดง

ใหนักทองเที่ยวตางชาติที่

ติดอยูสนามบินชม 

 

-ไมชัดเจนนัก   

ตารางที่ 5.1  (ตอ) 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

ชวงเวลา กลยุทธ 

การสรางภาพลักษณ 

กลยุทธ 

การเผยพรขาวสาร 

กลยุทธ 

การโนมนาวและจูงใจ 

ชวงที่ 7 1)ระยะนับถอยหลังปดโรงละครฯ 

-ศิลปะการแสดงอันทรงคุณคา

ของไทยอยางหุนละครเล็กที่ไป

สรางชื่อในระดับโลก กําลังพบ

วิกฤตคร้ังใหญอีกคร้ัง  

-สรางภาพลักษณใหทายาทของ

ครูสาคร ยังเขียวสด ผูชุปชีวิตหุน

ละครเล็ก และนาฏยศาลาหุน

ละครเล็ก (โจหลุยส) เปนกลุมคน

ที่ยังมุงมั่นอนุรักษสืบสานศิลปะ 

การแสดงหุนละครเล็กตอไป แม

จะไมมีโรงละตรแลว 

 

2) ระยะหลังปดโรงละครฯ จนถึง

ปจจุบัน 

- สรางภาพลักษณเปนองคกรที่

มุงสืบสานศิลปะการแสดงหุน

ละครเล็กอันทรงคุณคาอยาง

แทจริง  

 

- แถลงขาวโครงการ “ 79 

วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจ

ไมรูลืม ”  

- เผยแพรขาวการตอบรับ

จากผูชม 

-การแสดงรอบพิเศษปด

โรงละครนาฎยฯ สวนลุม

ไนทบาซาร  

 

 

 

 

 

 

-จัดกิจกรรมโครงการตางๆ

และแถลงขาวเปนระยะ 

- ดําเนินการความรวมมือ

กับมหาวิทยาลัยในการนํา

ศิลปะหุนละครเล็กไป

จัดเปนการเรียนการสอน 

- เปดชมรมคนรักหุนใน

สถานศึกษา 

 

-โนมนาวและจูงใจใหเห็น

วา เปนโอกาสสุดทายแลว

ที่จะไดชมการแสดงหุน

ละครเล็กแบบสมบรูณ

อลังการ ของนาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลยุส)  

จึงไมควรพลาด      

 

 

 

 

 

 

 

- โนมนาวใจและจูงใจให

เห็นวา ทายาทครูสาคร

และนาฏยศาลาฯเปนกลุม

คนและองคกรที่มุงมั่นสืบ

สานศิลปะการแสดงหุน

ละครเล็กอยางแทจริง  

-โนมนาวจูงใจโดยตรงกับ

เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่

สนใจศิลปะการแสดงหุน

ละครเล็ก  
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ตอนท่ี 2 วิเคราะหเน้ือหา และ รูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา  

 หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 เปนวิเคราะหลักษณะเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธโดยแยกตามประเภทสื่อ 

 ชวงท่ี 1  ชวงกอตั้งคณะหุนละครเล็ก ( พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2542 ) 

 สื่อมวลชน  เปนชองทางหลักในการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารของคณะสาคร

นาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกรในขณะน้ัน ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน และนิตยสาร 

 โดยสื่อมวลชนทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะเน้ือหาและรูปแบบใกลเคียงกัน เน่ืองจากการ

แสดงละครหุนละครเล็กในชวงเวลาน้ันถือเปนสิ่งใหมที่ยังไมมีผูใดทราบรายละเอียด ความเปนมา

มากนัก  แมจะเปนการแสดงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากวา 100 ป  แตก็สูญหายไปกวา 50 ปแลว  

อีกทั้งในดานวิธีการแสดง  ครูสาคร  ยังเขียวสด  ก็ไดปรับเปลี่ยนสรางสรรคขึ้นใหมแตกตางไปจาก

เดิม  ทําใหขอมูลเกี่ยวกับหุนละครเล็ก  การแสดงหุนละครเล็ก  ลวนมาจากครูสาครและชาวคณะซึ่ง

เปนลูกหลานหมูเครือญาติของครูสาครทั้งสิ้น โดยมีทั้ง  

 - รูปแบบขาว  เน้ือหาเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้น  

   - รูปแบบสกูปขาวหรือคอลัมนพิเศษ  เปนการนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับ หุนละครเล็ก 

ครูสาคร ยังเขียวสด ทายาท หรือ คณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร แบบละเอียดเจาะลึก 

 สื่อบุคคล  เปนอีกสื่อที่มีความสําคัญในการประชาสัมพันธที่ครูสาครและทายาทใชมา

ตลอดต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน   

 ชวงท่ี 2   ชวงหลังประสบอัคคีภัยท่ีทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบท้ังหมด  

 ( พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 )  

 ชวงน้ีถือเปนวิกฤตคร้ังสําคัญ แตก็ผานพนมาไดจากสื่อที่ชวยเผยแพรขาวสาร ซึ่งสื่อ

หลักๆ ก็ยังคงเปนสื่อมวลชนและรองลงไปเปนสื่อบุคคล ดังน้ี 

 สื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ และโทรทัศน 

 -  หนังสือพิมพ  เปนสื่อที่มีบทบาทมากที่สุดในชวงหลังประสบอัคคีภัย เพราะมีการ

เสนอขาวสารอยางตอเน่ืองเปนระยะๆต้ังแต เกิดเพลิงไหมใหมๆ หลังเกิดเหุตเพลิงไหม ความ

คืบหนา อนาคตหุนละครเล็ก รวมถึงเมื่อจัดสรางหุนเสร็จสิ้น และเปดโรงละครโจหลุยส เธียเตอร  

 - โทรทัศน  สื่อโทรทัศนในชวงน้ีมีบทบาทนอยกวาสื่อหนังสือพิมพ คือ นําเสนอขาว

เพียงชวงที่ไฟไหมบานครูสาครใหมๆเทาน้ัน ซึ่งอาจเปนเพราะขอจํากัดทางดานเวลาและภาพขาว 

แตสื่อโทรทัศนก็เร่ิมมีบทบาทอีกคร้ังเมื่อครอบครัวยังเขียวสดเปดโรงละครโจหลุยส เธียเตอร โดย

การนําเสนอภาพโรงละครและการแสดง 
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สื่อบุคคล  ในชวงน้ีสื่อบุคคลก็มีสวนในการชวยใหผานพนวิกฤตไปไดเชนกัน ดวยการ

เผยแพรขาวไฟไหม และความตองการความชวยเหลือของครูสาครและทายาทในลักษณะปากตอ

ปาก  

 ชวงท่ี 3   ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว  

                 ( พ.ศ.2545 - พ.ศ.2548 ) 

              ชวง น้ีถื อ เปน วิก ฤตค ร้ังใ หญ ของโจหลุย ส  เธี ย เตอร  ซึ่ ง มีก ารใช สื่ อในกา ร

ประชาสัมพันธเพื่อจัดการกับภาวะวิกฤตหรือประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตอยางมาก   

 สื่อมวลชน  เปนสื่อที่เขาถึงประชาชนไดมาก กวางขวาง และรวดเร็ว จึงเปนสื่อที่เหมาะ

กับการนํามาใชจัดการกับภาวะวิกฤตหรือประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตภายใตแนวคิด”เปลี่ยนวิกฤต

เปนโอกาส”อยางชวงน้ีมากที่สุด โดยสื่อมวลชนที่ โจหลุยส เธียเตอรใชเปนชองทางในการ

ประชาสัมพันธขณะน้ันก็ไดแก  

 - หนังสือพิมพ เปนสื่อแรกที่นําเสนอความวิกฤตของโจหลุยส เธียเตอรขณะน้ัน โดย

นําเสนอเน้ือหา ประเด็นที่รุนแรง เพื่อใหกระทบความรูสึกของประชาชนผูอานและสังคมมากที่สุด 

นอกจากน้ันคอลัมนิสตชื่อดังเจาของบทความและคอลัมนวิพากษวิจารณเหตุการณบานเมืองหลายๆ

คนก็เขียนบทความเชิงสะกิดผูที่เกี่ยวของใหหันมาสนใจ มาชวยแกไขปญหาน้ี  

 - โทรทัศน เปนอีกสื่อที่นําเสนอเร่ืองน้ีอยางมาก ซึ่งนอกจากนําเสนอในรูปแบบขาว

เหตุการณทั่วไปแลว ยังมีการนําเสนอในรูปแบบของสกูปพิเศษที่มี เน้ือหาเลาถึงที่มาที่ไป 

ความสําคัญของหุนละครเล็ก ของคณะโจหลุยส เธียเตอร และที่สําคัญเร่ืองปญหาที่กําลังประสบอยู

คือ เร่ืองของหน้ีสินสะสมกวา 2 ลานบาท รวมทั้งยังนําเสนอปญหาหรือเร่ืองน้ีผานรายการตางๆที่

ทําใหประชาชนไดรับรูในวงกวางขึ้นและไดขอมูลละเอียดมากขึ้น   

  สื่อบุคคล  เปนชองทางการประชาสัมพันธที่อยูคูกับครูสาคร ยังเขียวสด และทายาท มา

ตลอด เพียงแตเปนในลักษณะสื่อสารระหวางบุคคลแบบปากตอปากในวงแคบ  แตนับจากโจหลุยส 

เธียเตอรยายมาอยูที่สวนลุมไนทบาซาร ก็มีการใชสื่อบุคคลที่มีความสําคัญเปนบุคคลที่มีอิทธิพล

ทางความคิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม อยาง พระบรมวงศานุวงศ ผานทางสื่อมวลชน  

 สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออินเทอรเน็ต ชวงน้ีสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออินเทอรเน็ตได

เขามามีบทบาทในการประชาสัมพันธของโจหลุยส เธียเตอรมากขึ้น ทั้ง สื่ออินเทอรเน็ตที่เปน

เว็บไซตของโจหลุยส เธียเตอรเอง และเว็บไซตอ่ืนๆ ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนชวยโหมกระแสวิกฤต

ของโจหลุยส เธียเตอรไดไมนอย โดยเฉพาะในหมูวัยรุนหนุมสาวคนรุนใหม นอกจากน้ันก็ยังมี

เว็บไซตที่มีเว็บบอรดต้ังกระทูใหเขาไปแสดงความคิดเห็นดวย  
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 สื่อเฉพาะกิจ  อยางเชน  แผนพับ ใบปลิว จดหมาย หนังสือเลมเล็ก ที่ เสริมเร่ือง

รายละเอียดของการแสดง สถานที่ เวลา สําหรับผูสนใจ 

  ชวง 4   ชวงยกระดับกาวสูสากล และเวทีประกวดระดับโลก ( พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 ) 

 เปนชวงที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดผานพนวิกฤตคร้ังสําคัญโดยปลอด

ภาระหน้ีสินหมดแลว ทําใหมีการวางแผนวางกลยุทธทางการประชาสัมพันธอยางเปนแบบแผนเปน

ขั้นเปนตอนมากขึ้น รวมทั้งเร่ิมมีการใชสื่อที่ตองเสียคาใชจายบาง เชน สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน 

หรือ พื้นที่โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ 

- ระยะกาวสูสากล   

 ระยะที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พยายามยกระดับใหศิลปะการแสดง       

หุนละครเล็กของตัวเองอีกคร้ัง สูการเปนสื่อสากล จึงพยายามเดินทางไปรวมแสดงในงานเทศกาล

ระดับโลกตางๆ และเตรียมเขาประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10  

 สื่อมวลชน  ในระยะน้ีสื่อมวลชนเกือบทุกแขนง ทั้ง หนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ  

มีลักษณะคลายกัน คือ ชวยประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)

อยางมากเทาที่โอกาสจะอํานวยหรือมีความเคลื่อนไหว ซึ่งอาจเปนเพราะเพิ่งผานวิกฤตรายแรงจน

เกือบทําใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่ขณะน้ันใชชื่อวา โจหลุยส เธียเตอร เกือบตองปด

ตัวและยังอยูในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะการจะไปรวมประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 

World Festival Puppet Art 2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค   

 สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออินเทอรเน็ต โดยเฉพาะเว็บไซตตางๆที่เกี่ยวกับขาว ตาง

นําเสนอขาวหุนไทยไปหุนโลก หรือ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)จะไปรวมประกวด       

หุนโลก คร้ังที่ 10 เชนกัน 

 ขณะที่เว็บไซต www.thaipuppet.com ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เอง ก็

นําเสนอประเด็นน้ี พรอมขอแรงใจจากคนไทยใหรวมเชียร รวมถึงมีรายละเอียดตางๆของการแสดง

ชุด “ กรูมารตาลตํานานพระราหู”ดวย 

 สื่อบุคคล  ที่โดดเดนในระยะน้ี ก็ไดแก ตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐและผู

สนับสุนนตางๆ อยางเชน เลขาธกิารสํานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ที่รวมแถลงขาวการจะ

เดินทางไปประกวดหุนโลก 

- ระยะหลังจากไดแชมปหุนโลก 2006 ดานการแสดงทางวัฒนธรรม 

 ระยะน้ีถือเปนความสําเร็จคร้ังใหญของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สามารถ

ควารางวัลใหญ อยาง “ The Best Tradition Performance ”  หรือ รางวัลการแสดงทางวัฒนธรรม     

ยอดเยี่ยมจากการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 “ World Festival Puppet Art 2006 ” ที่กรุงปราก 
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สาธารณรัฐเชคมาไดในการไปประกวดคร้ังแรก ซึ่งถึงแมจะไมใชรางวัลใหญสุดหรือรางวัล

ชนะเลิศสูงสุด แตก็เปนรางวัลใหญและถือเปนแชมปหุนโลกทางดานการแสดงทางวัฒนธรรม และ

สื่อสวนใหญก็นําเสนอเหมือนกันวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดแชมปหุนโลก รวมทั้ง

สื่อตางๆก็จัดสรรเวลานําเสนอขาวและเร่ืองราวการไปควารางวัลใหญระดับโลกน้ีมากมายเปน

พิเศษ   

  หนังสือพิมพ  เผยแพรขาวการไปควารางวัลใหญจากการประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10

ต้ังแต ประกาศผลรางวัล การเดินทางกลับประเทศไทย รวมถึงรายละเอียดของการประกวด 

ตลอดจนการแสดงหุนละครเล็กรอบพิเศษดวย  

  โทรทัศน มีการเสนอขาวสารของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เพิ่มขึ้นเปน

จํานวนมาก ทั้ง รายการขาว และรายการตางๆ 

 นอกจากน้ันยังมีรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ อยางเชน รายการเกมโชวที่นําหุนละครเล็กไปเปน

สวนหน่ึงในรายการ  

 วิทยุ เปนสื่อมวลชนอีกแขนงหน่ึงที่ไดใหความสนใจนําเสนอเร่ืองราวของ นาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมาก  

 สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออินเทอรเน็ต เว็บไซตตางๆที่เกี่ยวกับขาวหรือเว็บไซต

เครือขายขาว นําเสนอเร่ืองราวการไปควารางวัลแชมปโลกดานการแสดงทางวัฒนธรรม ของ   

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และเว็บไซดwww.thaipuppet.com ของนาฏยศาลาฯเองก็มี

เร่ืองราวน้ีดวย 

 สื่อบุคคล ในระยะน้ีสื่อบุคคลที่โดดเดนที่สุดสําหรับการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็คือ 2 ทายาทครูสาคร ยังเขียวสด ซึ่งเปนผูบริหารของ นาฏยศาลาฯ อยาง

พิสูตร ยังเขียวสด และ สุรินทร ยังเขียวสด น้ันเอง เพราะเปนผูวางแผนงาน สรางสรรคการแสดง 

และเดินทางไปควบคุมการแสดงในการประกวด 

- ระยะหลังสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

สิ้นพระชนม  

 เบื้องตนอาจมองดูวาเปนวิกฤตของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เน่ืองจาก

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ ที่ทรงมีพระเมตตากับนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)อยางมากทรง

สิ้นพระชนม ในชวงเวลาที่กําลังจะเปดตัวการแสดงชุดใหม ทําใหไมสามารถดําเนินการตาม

แผนงานที่วางไวได แตนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุย) ก็เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส ใชฐานะของ

มูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็ก ซึ่งเปนมูลนิธิในพระอุปถัมภของพระองคทานเปนชองทางดึง

สื่อมวลชนทุกแขนง  
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 สื่อมวลชน และสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออินเทอรเน็ต ในระยะน้ี ทั้งสื่อมวลชน ไมวา

จะเปน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ รวมถึงสื่ออินเทอรเน็ต ตางนําเสนอเร่ืองราวของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เกี่ยวกับพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาที่ไดรับจากพระองคทาน รวมถึงเร่ือง

ของมูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็ก มูลนิธิสุดทายในพระอุปถัมภของพระองคทาน โดยไมตองขอ

ออกหรือเสียเงินซื้อเวลาเลย เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงประกาศใหแสดงความอาลัยถวายแด

พระองคทานงดความบันเทิง ขาวหรือรายการที่เผยแพรเกือบทั้งหมดจะเกี่ยวกับพระองคทานเกือบ

ทั้งสิ้น  

 สื่อบุคคล  สื่อบุคคลที่โดดเดนที่สุดในระยะน้ี ก็ยังคงเปน 2 ผูบริหารนาฏยศาลา        

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) อยาง พิสูตร ยังเขียวสด และ สุรินทร ยังเขียวสด   

 ชวงท่ี 5  ชวงตอกยํ้าความเปน1 ควาแชมปหุนโลก 2008 

 ในชวงน้ีเน้ือหาและรูปแบบของการประชาสัมพันธในสื่อตางๆ จะมีลักษณะใกลเคียง

กัน เปนระยะๆ ดังน้ี   

 สื่อมวลชน ทั้ง หนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ จะมีลักษณะการเผยแพรขาวสารของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใกลเคียงกัน คือ เปนความเคลื่อนไหวตางๆ เร่ิมต้ังแต  

 - เปดการแสดงชุดใหม “กําเนิดพระคเนศ” กอนจะนําไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 

หรือ World Festival Puppet Art 2008 ดวยเน้ือหาเชิญชวนใหไปชมการแสดง 

 - การแถลงขาวกอนจะไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12 กับเน้ือหาความพรอม ความงดงาม

ของชุดการแสดง ความมั่นใจ และขอใหคนไทยชวยกันสนับสนุน ตลอดจนสงแรงใจไปเชียร 

 - ความเคลื่อนไหวระหวางการประกวด ที่ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค 

 - ผลการประกาด ซึ่งสื่อมวลชนเกือบทุกแขนงทุกสื่อตางเรงนําเสนอทันทีที่ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดรางวัลชนะเลิศ แชมปหุนโลก 2008 

 - หลังจากไดแชมปหุนโลก 2008 กลับมา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก(โจหลุยส) ก็ได

เผยแพรออกสื่อมวลชนเกือบทุกแขนงทุกสื่อเพิ่มมากขึ้น ทั้ง ขาว รายการเชิงขาว คอลัมนพิเศษ และ

รายการทั่วๆไป  

 สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออินเทอรเน็ต ในชวงน้ีเว็บไซต www.thaipuppet.com ของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดนําเสนอเร่ืองราวการไปประกวดหุนโลก 2008 ที่กรุงปราก 

สาธารณรัฐเชค ทุกระยะต้ังแตกอนไป การเตรียมตัว ระหวางการแขงขัน การประกาศรางวัล และ

การรับรางวัล ขณะที่เว็บไซตทั่วๆไปก็มีการนําขาวที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดรับ

รางวัลแชมปหุนโลก 2008 ไปลงเชนกัน  
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 นอกจากน้ันในชวงน้ียังถือเปนการพัฒนาการสื่ออินเทอรเน็ตอีกกาวของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุย) เพราะมีการซื้อขอมูลฐานผูใชอินเทอรเน็ตและสงคลิปวิดีโอตัวอยางการ

แสดงในลักษณะที่เรียกวา “pop up” ดวย  

 สื่อบุคคล ที่สําคัญในชวงน้ีก็ยังปน 2 ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ทายาทของครูสาคร ยังเขียวสด ที่คลุกคลีอยูกับศิลปะการแสดงหุนละครเล็กมาตลอด และเปนผูวาง

แผนการประชาสัมพันธ วางแผนการไปประกวดหุนโลก 2008 และสรางสรรคการแสดงชุด 

“กําเนิดพระคเนศ” เพราะสามารถใหสัมภาษณและใหขอมูลและเลาเร่ืองราวตางๆกับสื่อไดทุกเร่ือง  

 ชวงท่ี 6   ชวงวิกฤตการชุมนุมทางการเมือง ( ปลาย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ) 

 เปนชวงที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ตองเผชิญกับวิกฤตอีกคร้ังจากการชุมนุม

ทางการเมืองคร้ังใหญถึง 2 คร้ังจาก 2 กลุม คือ 

 1. การชุมนุมทางการเมืองคร้ังแรก ที่กลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมปดทา

อากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 3 

ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยนาฏยศาลาฯ มีการประชาสัมพันธแยกตามประเภทสื่อดังน้ี 

 สื่อมวลชน  สื่อมวลชนเกือบทุกแขนงไดชวยเผยแพรขาวที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ไดนําหุนละครเล็กไปแสดงใหชาวตางชาติซึ่งติดคางที่สนามบินชม เพื่อเปนการปลอบ

ขวัญ ชวยคลายเครียดและสรางภาพลักษณทางบวก ลดภาพลักษณดานลบของประเทศ รวมถึงไป

รวมสงชาวตางชาติเดินทางกลับในเที่ยวบินแรกๆ โดยจะมีรูปแบบและเน้ือหาการนําเสนอที่

ใกลเคียงกันในลักษณะของขาวเหตุการณ  
 สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออินเทอรเน็ต  เว็บไซตตางๆ ทั้ง เว็บไซตเครือขายขาว รวมถึง

เว็บไซตอ่ืนๆ ก็มีการนําเสนอขาวเร่ืองน้ีในลักษณะเน้ือหาใกลเคียงกับสื่อมวลชนเชนกัน 
 สื่อบุคคล  จากเหตุการณน้ีสื่อบุคคล ก็คือ นักทองเที่ยวตางชาติหรือชาวตางชาติซึ่งติด

คางที่สนามบินเดินทางกลับไมไดจากการชุมนุมทางการเมืองปดสนามบินที่ประทับใจกับการที่

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไปแสดงใหชม  
 สวนวิกฤตจากการชุมนุมทางการเมืองคร้ังใหญในคร้ังที่ 2 ของกลุมแนวรวมเพื่อ

ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ หรือ นปช.น้ัน เปนภาวะและสถานการณที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส)ไมสามารถดําเนินการประชาสัมพันธใดๆได 
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 ชวงท่ี 7   ชวงนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

                                   และหลังปดโรงละครฯ ( พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน ) 

 การวิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบการประสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา   

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ในชวงน้ี แบงการนําเสนอเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

- ระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 สื่อมวลชน  เปนสื่อที่มีความสําคัญในการเผยแพรขาวสารของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)ในระยะน้ีมากที่สุด โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนและสื่อหนังสื่อพิมพ ซึ่งมีรูปแบบและเน้ือหา

การประชาสัมพันธเปนระยะตางๆ ดังน้ี 

 - ระยะแรกแถลงขาวโครงการ “79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม” ในรูปแบบของ

ขาว สถานการณความเคลื่อนไหวและกิจกรรมตางๆ มีเน้ือหาลักษณะเชิญชวนไปชมการแสดง 

กรณีจะตองปดโรงละครฯที่สวนลุมไนทบาซาร รวมถึงเร่ืองราวความเปนมาของโรงละครฯ และ

คณะนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 - ระยะที่สองชวงนับถอยหลังหรือระหวางโครงการ “79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจไม

รูลืม” โดยเปนรูปแบบของขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกระแสตอบรับของประชาชนที่ไปชมการ

แสดง สกูปขาวเน้ือหาแบบเจาะลึก รายการและคอลัมนตางๆ 

 - ระยะที่สามปดฉากนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซาร ที่มีการ

จัดงานและการแสดงชุดพิเศษ ซึ่งมีสื่อมากมายไปทําขาวเผยแพร เน้ือหาเปนไปในลักษณะผูคน 

ประชาชนเสียดาย รูสึกเศราใจ ที่โรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุมไนทบาซาร

ตองปดตัว และเปนหวงกับอนาคตของศิลปะการแสดงแขนงน้ี รวมถึงอนาคต ของ นาฏยศาลา     

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดวย แตก็ประทับใจกับการแสดงชุดพิเศษปดโรงละครฯอยางมาก   

 สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ สื่ออินเทอรเน็ต  มีเว็ปไซตตางๆเผยแพรประชาสัมพันธในระยะ

นับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)มากมาย โดยมีเน้ือหาใกลเคียงกับสื่อ

โทรทัศนและหนังสือพิมพ  

 สื่อบุคคล ในระยะน้ีนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดใชสื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง

หลายคน ทั้ง บุคคลสําคัญจากหนวยงานดานวัฒนธรรม บุคคลมีชื่อเสียง ศิลปนดารา ที่ชื่นชอบ

ประทับใจกับการแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)บอกถึงความรูสึกผาน

สื่อมวลชน  
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- ระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ถึงปจจุบัน 

 ในระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)จนถึงปจจุบัน นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)มีการประชาสัมพันธไมมากนัก มีเปนระยะๆที่มีกิจกรรมพิเศษหรือ

โครงการพิเศษเทาน้ัน โดยสื่อหลักๆก็ยังคงเปนสื่อมวลชน 

 สื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน และสื่อหนังสื่อพิมพ มีการประชาสัมพันธเผยแพร

ขาวสารใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนระยะๆในรูปแบบลักษณะและเน้ือหาใกลเคียง

กัน คือ ขาวเหตุการณตางๆ สกูปขาวหรือคอลัมนพิเศษในลักษณะติดตามความคืบหนา สถานการณ

ปจจุบันของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และเร่ืองของโรงละครแหงใหม 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ สื่ออินเทอรเน็ต  เว็บไซดตางๆก็นําเสนอขาวของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในเน้ือหาที่ใกลเคียงกันกับสื่อโทรทัศนและสื่อหนังสื่อพิมพ เน่ืองจาก

เว็บไซต ขาวสารตางๆ ในปจจุบันน้ีสวนใหญเปนเครือขายหรือสังกัดสื่อหนังสื่อพิมพ สื่อโทรทัศน 

ทั้งสิ้น แตที่แตกตาง คือ ในระยะน้ีมีสื่ออินเตอรเน็ต เว็บไซต ของสถาบันการศึกษาหรือที่เกี่ยวกับ

การศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธขาวของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดวย เน่ืองจากทาง

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดมีการรวมมือกับสถานบันการศึกษาหลายๆแหง 

 ขณะที่เว็บไซต ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เอง ก็มีการใหขอมูลเนนเร่ือง

รูปแบบลักษณะรายละเอียดการแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดวย

เน่ืองจากมีนักแสดงในคณะจํานวนไมนอยแยกตัวไปต้ังคณะหุนละครเล็กเอง ทําใหเกรงวา 

ประชาชนจะเกิดความสับสน 

 สื่อบุคคล  สื่อบุคคลที่ชวยประชาสัมพันธให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใน

ระยะน้ีมหีลายกลุม ไมวาจะเปน 2 ผูบริหาร และนักแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ที่ไปแสดงงานตางๆพรอมประชาสัมพันธวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ยังดําเนินการอยู 

และประชาสัมพันธบอกคุณลักษณะการแสดงหุนละครเล็กของ  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก             

(โจหลุยส) เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิด หรือสับสนกับการที่ปจจุบันมีคณะหุนละครเล็กเพิ่มขึ้นอีก

หลายๆคณะ รวมถึงนิสิตที่ไดศึกษาวิชาหุนละครเล็ก ของมหาวทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร หรือนักศึกษา เยาวชน ที่ไดเขาชมรมคนรักหุน ที่วิทยาลัยนาฎศิลปศาลายาดวย 
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ตางรางที่ 5.2   สรุปตอนที่ 2 วิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด 

     ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ชวงเวลา สื่อ เน้ือหา รูปแบบ 

ชวงที่ 1 สื่อมวลชน 

- หนังสือพิมพ  

- โทรทัศน  

- นิตยสาร  

- กิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้น  

- เร่ืองราวเกี่ยวกับหุนละครเล็ก 

  ครูสาคร ทายาท และคณะสาคร  

  นาฏศิลปฯ  

- ขาว 

- สกูปขาว  

- คอลัมนพิเศษ 

สื่อบุคคล - ความงดงามของศิลปะการแสดง 

  หุนละครเล็ก 

- การสื่อสารระหวาง 

  บุคคลหรือการบอกปาก  

  ตอปาก 

ชวงที่ 2 สื่อมวลชน 

- หนังสือพิมพ ม ี 

  บทบาทมากที่สุด 

  เพราะมีการเสนอ 

  ขาวสารในชวงน้ี 

  อยางตอเน่ือง  

- โทรทัศน ชวงตนมี 

   บทบาทนอยกวา 

   สื่อหนังสอืพิมพ  

   แตเร่ิมมีบทบาท 

   มากขึ้นเมื่อเปด 

   โรงละครฯ 

- ขาวไฟไหม  

- ความตองการความชวยเหลือของ  

   ครูสาคร ทายาท และคณะสาคร  

   นาฏศิลปฯ 

- เร่ืองราว ความเปนมาของ หุน  

  ละครเล็กครูสาคร ทายาท และ 

  คณะสาครนาฏศิลปฯ 

- เร่ืองความความอาถรรพ คํา

สาปแชง  

- ขาวเหตุการณ   

- สกูปขาว  

- คอลัมนพิเศษ 

สื่อบุคคล  - ขาวไฟไหม  

 - ความตองการความชวยเหลือของ  

   ครูสาคร ทายาท และคณะสาคร  

   นาฏศิลปฯ  

- การสื่อสารระหวาง 

  บุคคลหรือการบอกปาก 

  ตอปาก 

ชวงที่ 3 สื่อมวลชน 

- หนังสือพิมพ เปน  

  สื่อแรกที่นําเสนอ 

- เหตุการณปญหาที่เกิดขึ้น 

- ที่มาที่ไปของปญหา 

- ความสําคัญของหุนละครเล็ก   

- ขาวเหตุการณ   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

ชวงเวลา สื่อ เน้ือหา รูปแบบ 

ชวงที่ 3   ขาวความวิกฤตของ  

  โจหลุยสเธียเตอร 

-โทรทัศน เปนอีก 

  สื่อที่นําเสนอเร่ือง

น้ี 

  อยางมาก 

- ความสําคัญของคณะโจหลุยส 

   เธียเตอร  

 (เนนเน้ือหาประเด็นที่รุนแรง เพื่อ 

  ใหกระทบความรูสึกประชาชน 

   และสังคม) 

- รายการตางๆ  

- คอลัมนวิพากษวิจารณ 

สื่อบุคคล - เหตุการณปญหาที่เกิดขึ้น 

- ที่มาที่ไปของปญหา 

- ความสําคัญของหุนละครเล็ก   

  และของคณะโจหลุยสเธียเตอร  

- มีการใชสื่อบุคคลที่มี  

  ความสําคัญเปนบุคคลที่ 

  มีอิทธิพลทางความคิด  

  การเปลี่ยนแปลงของ 

  สังคม อยาง พระบรม 

  วงศานุวงศ ผานทาง 

  สื่อมวลชน 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส

หรือสื่ออินเทอรเน็ต 

- เว็บไซตของ 

  โจหลุยสเธียเตอร 

- เว็บไซตอ่ืนๆ 

- เว็บไซตที่มีเว็บ 

  บอรดแสดงความ 

  คิดเห็น 

- เหตุการณปญหาที่เกิดขึ้น 

- ที่มาที่ไปของปญหา 

- ความสําคัญของหุนละครเล็ก   

  และของคณะโจหลุยสเธียเตอร  

- ขาวเหตุการณ   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 

- ต้ังกระทูใหแสดงความ  

  คิดเห็น 

 สื่อเฉพาะกิจ - ไมมีบทบาทมากนักเปนเพียงสื่อ    

    เสริม 

- แผนพับ 

ชวงที่ 4 1) ระยะกาวสูสากล  

สื่อมวลชน เกือบทุก

แขนง 

 

- ขาวความเคลื่อนไหวตางๆ 

- การจะไปรวมประกวดหุนโลก  

   2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค   

- ขอแรงใจจากคนไทยชวยเชียร  

 

- ขาวเหตุการณ   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 

- คอลัมนพิเศษ 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

ชวงเวลา สื่อ เน้ือหา รูปแบบ 

ชวงที่ 4 

 

 

 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส

หรือสื่ออินเทอรเน็ต 

- เว็บไซตขาว 

- เว็บไซต ของ 

  นาฏยศาลาฯ 

- การจะไปรวมประกวดหุนโลก  

  คร้ังที่ 10 World Festival Puppet   

   Art 2006 ที่กรุงปราก สาธารณ- 

   รัฐเชค   

- ขอแรงใจจากคนไทยชวยเชียร  

- ขาวเหตุการณ   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 

 

 

 

สื่อบุคคล 

- ตัวแทนหนวยงาน  

  ที่เกี่ยวของของรัฐ 

  และผูสนับสุนน 

- ความมั่นใจในชุดการแสดง ของ   

  นาฏยศาลาฯ ที่จะนําไปประกวด  

  วาไมแพชาติใดในโลก 

- ขอแรงใจจากคนไทยชวยเชียร  

- ตัวแทนหนวยงานที่ 

   เกี่ยวของของรัฐและผู 

   สนับสุนนตางๆ 

 2) ระยะหลังจากได

แชมปหุนโลกฯ 

สื่อมวลชน 

- หนังสือพิมพ 

- โทรทัศน 

-  วิทยุ 

 

 

 

- การไปควารางวัลใหญจากการ  

  ประกวดหุนโลกคร้ังที่ 10  

- ความเคลื่อนไหวตอเน่ืองตางๆ 

 

 

- ขาวเหตุการณ   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ/คอลัมนพิเศษ 

- รายการตางๆ  

- รายการเกมสโชว 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส

หรือสื่ออินเทอรเน็ต 

- เว็บไซตขาว 

- เว็บไซตของนาฏย-  

  ศาลาฯ 

- เว็บไซตยอดนิยม 

  ของคนรุนใหม 

  เชน You Tube 

- คลายกับในสื่อมวลชน - ขาวเหตุการณ   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 

- คลิปวิดีโอการแสดงของ  

  นาฏยศาลาฯ 

 สื่อบุคคล 

- 2 ทายาทครูสาคร           

  ผูบริหาร นาฎย- 

  ศาลาฯ 

- การประกวดหุนโลก 2008  และ   

การไดรางวัลใหญของนาฏยศาลาฯ 

- โครงการตางๆ 

- สื่อสารผานสื่อมวลชน 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

ชวงเวลา สื่อ เน้ือหา รูปแบบ 

ชวงที่ 4 3) ระยะหลังสมเด็จ 

พระเจาพี่นางเธอฯ 

สิ้นพระชนม 

สื่อมวลชนทุกแขนง

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

หรือสื่ออินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

- พระกรุณาธิคุณ พระเมตตา ที่ 

  ทรงมีตอนาฏยศาลาฯ 

- มูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

  มูลนิธิสุดทายในพระอุปถัมภฯ 

 

 

 

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 

- การสนทนา 

- รายการตางๆ  

สื่อบุคคล 

- 2 ทายาทครูสาคร  

  ผูบริหาร ของ 

  นาฏยศาลาฯ 

- พระกรุณาธิคุณ พระเมตตา ที่ 

  ทรงมีตอนาฏยศาลาฯ 

- มูลนิธินาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

  มูลนิธิสุดทายในพระอุปถัมภฯ 

- สื่อสารผานสื่อมวลชน 

ชวงที่ 5 สื่อมวลชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําเสนอขาวความเคลื่อนไหวเปน

ระยะๆ ต้ังแต 

- เปดการแสดงชุดใหมใหไดชม  

  กอนจะนําไปประกวด 

- การแถลงขาวกอนจะไปประกวด  

  หุนโลก คร้ังที่ 12   

- ความเคลื่อนไหว ระหวางการ  

  ประกวด ที่ สาธารณรัฐเชค 

- ผลการประกวด ที่นําเสนอทันท ี

- หลังจากไดแชมปหุนโลก 2008 

- ขาว   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 

- คอลัมนพิเศษ 

- รายการตางๆ  

- รายการเกมสโชว 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส

หรือสื่ออินเทอรเน็ต 

- เว็บไซตตางๆ 

- เว็บไซต ของ 

  นาฏยศาลาฯ  

  

- ใกลเคียงกับในสื่อมวลชน 

  ยกเวนเว็บไซตของ นาฏยศาลาฯ   

  www.thaipuppet.com  ที่นําเสนอ 

  ความเคลื่อนไหวการไปประกวด  

  หุนโลกทุกระยะอยางรายละเอียด 

 

 

- ขาวเหตุการณ   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 

- คลิปวิดีโอการแสดงชุด 

  ที่ไดแชมป 

- วิดีโอ “pop up” ของ  

   นาฏยศาลาฯ 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

ชวงเวลา สื่อ เน้ือหา รูปแบบ 

ชวงที่ 5 

 

 

สื่อบุคคล 

- 2 ทายาทครูสาคร  

 

- การไดแชมปหุนโลก 2008 

 - เกี่ยวกับการประกวดฯ และ   

  โครงการตางๆ  

- สื่อสารผานสื่อมวลชน 

ชวงที่ 6 สื่อมวลชน - นาฏยศาลาฯ  นําการแสดงหุน 

  ละครเล็กไปแสดงใหชาวตางชาติ 

  ชมเพื่อเปนการปลอบขวัญ และ  

  ลดภาพลักษณลบของประเทศ  

- นําหุนละครเล็กไปรวมสงชาว 

   ตางชาเดินทางกลับ 

- ขาวเหตุการณ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส

หรือสื่ออินเทอรเน็ต 

- ใกลเคียงกันกับสื่อมวลชน - ขาวเหตุการณ 

สื่อบุคคล 

- ชาวตางชาติที่ติด 

  อยูที่สนามบิน ซึ่ง  

  ไดชมการแสดง 

  ของนาฏยศาลาฯ 

- ความงดงามของศิลปะการแสดง 

  หุนละครเล็ก ของนาฏยศาลาฯ 

- การสื่อสารระหวาง 

  บุคคลหรือการบอกปาก  

  ตอปาก 

ชวงที่ 7 1)ระยะนับถอยหลัง

ปดโรงละครฯ

สื่อมวลชน 

 

 

เน้ือหาการประชาสัมพันธเผยแพร

ในชวงน้ี แบงเปน 3 ระยะ ตือ 

- แถลงขาวโครงการ “79 วัน อําลา  

  ยิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม” เชิญ 

  ชวนไปชมการแสดง / เร่ืองปด 

  โรงละครฯ / ความเปนมาของ 

  โรงละครฯและคณะนาฏยศาลาฯ 

- ชวงระหวางโครงการฯ  กระแส 

  ตอบรับของประชาชนที่ไปชม 

  การแสดง  

 

 

- ขาว   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 

- คอลัมนพิเศษ 

- รายการตางๆ  
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

ชวงเวลา สื่อ เน้ือหา รูปแบบ 

ชวงที่ 7  

 

 

 

 

 

- ปดฉากโรงละครฯ ประชาชน 

  เสียดาย รูสึกเศราใจกับการปด 

  โรงละครฯ / เปนหวงกับอนาคต 

   ของศิลปะการแสดงแขนงน้ีและ  

   นาฏยศาลาฯ แตก็ประทับใจกับ 

   การแสดงอยางมาก 

 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส

หรือสื่ออินเทอรเน็ต 

- เชนเดียวกับในสื่อมวลชน 

 

- ขาว   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 

สื่อบุคคล 

- บุคคลสําคัญดาน 

  วัฒนธรรม  

- บุคคลมีชื่อเสียง  

- ศิลปน ดารา 

- ความประทับใจ ความรูที่มีตอ 

  การแสดงหุนละครเล็ก ของ 

  นาฏยศาลาฯ และ นาฏยศาลา  

  หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

- สื่อสารผานสื่อมวลชน 

2) ระยะหลังปดโรง

ละครฯ 

สื่อมวลชน

โดยเฉพาะโทรทัศน  

 และ หนังสอืพิมพ 

 

 

- กิจกรรม ความเคลื่อนไหวตางๆ- 

- ความคืบหนา อนาคตของนาฏย

ศาลาฯ และโรงละครแหงใหม 

 

 

 

- ขาว   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 

- คอลัมนพิเศษ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส

หรือสื่ออินเทอรเน็ต 

- เว็บไซตตางๆ 

- เว็บไซต ของ 

  นาฏยศาลาฯ 

- เว็บไซตการศึกษา  

- ใกลเคียงกับในสื่อมวลชน 

- ยกเวนเว็บไซตของนาฏยศาลาฯ  

  ที่มีเร่ืองเกี่ยวกับรูปแบบลักษณะ 

  รายละเอียดการแสดงหุนละคร  

  เล็กของนาฏยศาลาฯ 

- ขาว   

- สกูปพิเศษ  

- บทความ 

- คอลัมนพิเศษ 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 

 

ตอนท่ี  3  ผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

 (โจหลุยส) 

 ผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) คอนขางเห็น

เปนรูปธรรมชัดเจน ดังน้ี 

 ชวงท่ี 1  ชวงกอตั้งคณะหุนละครเล็ก ( พ.ศ. 2528 - พ.ศ.2542 ) 

               ถึงแมทางคณะสาครนาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกรขณะน้ัน จะยังไมมีการวางกลยุทธ

หรือแผนประชาสัมพันธ และยังไมมีฝายที่ทําหนาที่ดานประชาสัมพันธโดยตรง  แตจากการ

ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนแขนงตางๆที่มาทําขาวการแสดงและสกูปพิเศษตางๆ รวมถึง          

สื่อบุคคลที่เคยชมการแสดง ก็ทําใหหุนละครเล็กและคณะสาครนาฎศิลป ละครเล็กหลานครูแกร

เปนที่รูจักในแวดวงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมพอควร แมจะไมใชวงกวางอยาง

ในปจจุบันก็ตาม   

 ชวง 2   ชวงหลังประสบอัคคีภัยท่ีทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบท้ังหมด  

              ( พ.ศ. 2542 - พ.ศ.2544 ) 

              จากการใชสื่อประชาสัมพันธตางๆที่สวนใหญเปนสื่อมวลชน สงผลอยางเปนรูปธรรม

ชัดเจน คือ มีผูคนมากมายบริจาคเงินใหครูสาคร ยังเขียวสด ทายาท และคณะสาครนาฎศิลป ละคร

เล็กหลวงครูแกร เพื่อสรางหุนละครเล็กชุดใหม และอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดงหุนละครเล็ก

ชวงเวลา สื่อ เน้ือหา รูปแบบ 

ชวงที่ 7 

 

 

 

 

 

สื่อบุคคล 

- 2 ผูบริหาร 

  นาฏยศาลาฯ  

- นักแสดง ของ 

  นาฏยศาลาฯ  

- นิสิต นักศึกษา  

  เยาวชน ที่สนใจ 

  ศึกษา หรือ เขา 

  ชมรมฯ    

- คุณคาและความวิจิตรงดงามของ 

  หุนละครเล็ก ของศิลปการแสดง 

  หุนละครเล็ก 

- เร่ืองราว ความสําคัญ และ 

   เอกลักษณ ของ นาฏยศาลา  

   หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

- การสื่อสารโดยตรง การ 

  บรรยาย 

- การสื่อสารระหวาง 

  บุคคลหรือการบอกปาก  

  ตอปาก 
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ใหอยูคูกับคนไทยและแผนดินไทยตลอดไป และยังมั่นคงกาวหนากวาเดิมดวยการเปดโรงละคร

แสดงหุนละครเล็กแบบถาวรเปนทางการแหงแรกในชื่อ “โจหลุยส เธียเตอร” ดวย 

 ชวงท่ี 3   ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว  

                 ( พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 ) 

 ชวงน้ีถือเปนวิกฤตคร้ังใหญของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จนโรงละครฯถูก

ตัดนํ้าตัดไฟ แถมยังจะถูกไลออกจากพื้นที่จนเปนขาวครึกโครม โดยผลการใชสื่อประชาสัมพันธที่

เห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรมมากที่สุด ก็คือ จํานวนผูชมการแสดงหุนละครเล็กของโจหลุยส เธียเตอร 

ที่ สวนลุมไนทบาซาร ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายเทาตัวและตลอดทั้งปก็ยังสูงกวากอนเกิดขาวดังกลาว  

 ชวงท่ี 4   ชวงยกระดับกาวสูสากลและเวทีการประกวดระดับโลก  

                 ( พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551) 

 ในชวงน้ี นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)กาวไปอีกขั้นพยายามจะยกระดับไปสู

สากลดวยการไปรวมแสดงในงานระดับนานาชาติและรวมประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10 “ World 

Festival  Puppet Art 2006 ” จนไดรับรางวัลชนะเลิศการแสดงทางวัฒนธรรมยอดเยี่ยม “ The Best 

Tradition Performance ” ทําใหสื่อมากมายเกือบทุกแขนงนําเสนอขาวของนาฏยศาลาฯและสงผล

อยางชัดเจนเปนรูปธรรมจากจํานวนผูชมโดยเฉพาะผูชมคนไทยที่เพิ่มขึ้นอยางมาก 3 - 4 เทาตัว

ในชวง 3 เดือนหลังไดรับรางวัล  นอกจากน้ันในชวงเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2551 ที่    

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดเปดการแสดงชุดใหม “กําเนิดพระคเนศ” ที่จะนําไปประกวด

หุนโลกอีกคร้ังในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 และไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธไปพรอมกับ

การออกสื่อตางๆพูดถึงพระบารมี พระเมตตาของ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร หลังพระองคทานสิ้นพระชนม ก็ทําใหยอดผูชมในชวง 2 เดือน

ดังกลาวเพิ่มสูงกวากอนหนาน้ันถึงกวา 2 เทาตัว 

 ชวงท่ี 5  ชวงตอกยํ้าความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก 2008 ( พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน ) 

 เปนชวงที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดเดินทางไปประกวดหุนโลก ที่       

กรุงปราก สาธารณรัฐเชคอีกคร้ัง เปนคร้ังที่ 2 เพื่อยืนยันและตอกย้ําความเปนสุดยอดแหงการแสดง

หุน ซึ่งการเดินทางไปประกวดหุนโลก คร้ังที่ 10น้ี ก็มีสื่อเกือบทุกแขนงทุกสื่อมากมายเผยแพร

ประชาสัมพันธ โดยเฉพาะเมื่อไดรับรางวัลชนะเลิศสูงสุดจากการประกวด ซึ่งก็สงผลชัดเจนทําให

ยอดผูชมในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551เพิ่มขึ้นอยางมากและยังสูงตอเน่ืองจนถึงสิ้นป  เน่ืองจาก

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ยังไดมีโอกาสไปรวมแสดงในมหรสพสมโภช งานพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพฯ และแสดงหนาพระเมรุถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระ
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นางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทอดพระเนตรดวย ทําใหเกิดการ

ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 

 ชวงท่ี 6 ชวงวิกฤตจากการชุมนุมทางการเมือง ( ปลาย พ.ศ.  2551 - พ.ศ. 2553 ) 

 หลังการนําหุนละครเล็กไปแสดงใหนักทองเที่ยวตางชาติและชาวตางชาติที่ไมสามารถ

เดินทางกลับหรือออกนอกประเทศไดเน่ืองจากการชุมนุมปดทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิของกลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในปลายป พ.ศ. 2551ไดชมและมีการเผยแพร

ขาวออกไปมากมาย หลังเหตุการณชุมนุมยุติลงแลว จํานวนผูไปชมการแสดงที่ นาฏยศาลา          

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจนเปนที่นาพอใจ  

 ชวงท่ี 7  ชวงนับถอยหลัง ปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

                และ หลังปดโรงละครฯ ( พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน ) 

 ผลการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ในชวงน้ีแบงเปน 2 ระยะ ดังน้ี 

- ระยะนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 ระยะน้ีมีสื่อมากมายทําขาวเผยแพรประชาสัมพันธให นาฏยศาลาฯ ทั้งโครงการนับถอย

หลังปดโรงละคร “ 79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม ” และการตองปดโรงละครนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่สวนลุมไนทบาซาร สงผลทําใหตลอด 78 วันที่เปนการนับถอยหลัง มี

ประชาชนคนไทย และนักทองเที่ยวตางชาติไปชมการแสดงเต็มทุกรอบ โดยเฉพาะการแสดงชุด

พิเศษปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนลุมไนทบาซาร ในวันที่ 29 สิงหาคม 

พ.ศ. 2553 มีผูคนไปรวมงานและชมการแสดงแบบลนหลามจนที่น่ังของ โรงละครนาฏยศาลาฯไม

เพียงพอ ตองมีการตอจอโทรทัศนและเกาอ้ีใหผูไปรวมงานชมดานนอกทีเดียว  

- ระยะหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ถึงปจจุบัน 

 หลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)แลว การวัดผลของการใชสื่อ

ประชาสัมพันธอาจไมเห็นเปนรูปธรรมเดนชัดนัก  เน่ืองจากการใชสื่อประชาสัมพันธตางๆเนนการ

สรางภาพลักษณเปนหลัก มีการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารเปนระยะๆบางเทาน้ัน เพื่อไมใหคน

ลืมนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เพราะนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไมไดมีโรงละคร

ที่เปดการแสดงทุกวันและตองประชาสัมพันธเพื่อใหมีคนเขามาชมการแสดงมากๆอยางในอดีต แต

จากการที่มีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรขาวของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนระยะก็

สงผลใหมีผูติดตอจางใหนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไปแสดงงานตางๆมากขึ้นเชนกัน  
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ตารางที่ 5.3  สรุปตอนที่ 3  ผลจาการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด  

                     ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ชวงเวลา ผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธฯ 

ชวงที่ 1 -ทําใหหุนละครเล็ก และคณะสาครนาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกร เปนที่รูจักใน 

  แวดวงศิลปวัฒนธรรมการ และมีงานไปแสดงตลอด 

-สงผลให ครูสาคร ยังเขียวสด ไดรับรางวัลตางๆ รวมทั้ง ศิลปนแหงชาติ สาขา  

 ศิลปะการแสดง (ละครเล็ก) ประจําป พ.ศ. 2539 ดวย 

ชวงที่ 2 -สงผลใหมีผูคนมากมาย มอบเงินให ครูสาคร ยังเขียวสด  ทายาท และชาวคณะ  

 สาครนาฎศิลปละครเล็กหลวงครูแกร เพื่อใหสรางหุนละครเล็กชุดใหม พรอม 

 เปดโรงละครแสดงหุนละครเล็กถาวรอยางเปนทางการแหงแรกในชื่อ  

 “ โจหลุยสเธียเตอร ” อีกดวย 

ชวงที่ 3 -หลังขาวโรงละครโจหลุยส เธียเตอร ถูกตัดนํ้า ตัดไฟ และ ยังจะถูกไลออกจาก 

โรงละคร จนมีขาวครึกโครมในเดือนปลายกรกฎาคม พ.ศ. 2547 จํานวนผูไปชม

การแสดงหุนละครเล็ก ของโจหลุยส เธียเตอร ที่สวนลุมไนท ก็บาซารเพิ่มขึ้น

หลายเทาตัว 

ชวงที่ 4 -ในชวงน้ี ผลการใชสื่อประชาสัมพันธทั้ง 3 ระยะที่เห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรมมาก

ที่สุด คือ จํานวนผูไปชมการแสดง ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

ที่ สวนลุมไนทบาซารที่เพิ่มขึ้น 

ชวงที่ 5 -สงผลใหยอดผูชมใน เดือนกรกฎาคม 2551 เพิ่มขึ้นอยางมาก และยังสูงตอเน่ือง 

 จนถึงสิ้นปทีเดียว  

ชวงที่ 6 -หลังเหตุการณชุมนุมยุติลงแลว ยอดผูชมการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

(โจหลุยส) เพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะผูชมที่เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

ชวงที่ 7 -ตลอดโครงการนับถอยหลังปดโรงละคร“ 79 วัน อําลายิ่งใหญ ประทับใจไมรูลืม”   

 มีคนไปชมการแสดงเต็มทุกรอบ 

-การแสดงพิเศษ ปดโรงละครนาฏยศาลาฯสวนลุมไนทบารซาในวันที่ 29 สิงหาคม  

 พ.ศ. 2553 มีคนไปรวมงานและชมการแสดงแบบลนหลามจนที่น่ังไมพอ 

-ระยะหลังโรงละครฯปด ผลของการใชสื่อประชาสัมพันธไมเดนชัดนัก เน่ืองจาก 

 เนนการสรางภาพลักษณ และการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารเปนระยะ ก็ทํา  

 ใหมีงานจางไปแสดงโดยตลอด 
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ตอนท่ี 4 ปจจัยท่ีทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส) ประสบความสําเร็จ 

 การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่ทําให กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ   

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบความสําเร็จ โดยการสัมภาษณผูบริหารนาฏยศาลา    

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ซึ่งเปนผูกําหนดกลยุทธประชาสัมพันธ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ เจาหนาที่

ที่เกี่ยวของของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  สื่อมวลชนสายโทรทัศนและหนังสือพิมพที่ทํา

ขาวของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนประจํา และผูที่ไปชมการแสดงของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ทั้งคนไทยและชาวตางชาติ พบวา ปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธ

เพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบความสําเร็จนอกจากตัวกลยุทธ

การประชาสัมพันธเองแลว ม ี3 ดานหลักๆ คือ  

 1. สื่อมวลชน ที่ชวยทําขาวเผยแพรประชาสัมพันธใหกับ นาฏยศาลาฯ ต้ังแตเร่ิมต้ังคณะ

ป พ.ศ. 2528 ซึ่งในขณะน้ันใชชื่อวา คณะสาครนาฏศิลป ละครเล็กหลานครูแกร จนถึงปจจุบัน  

 2. คุณคาทางดานวัฒนธรรม การแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนการ

แสดงที่เปยมดวยคุณคาทางดานวัฒนธรรม เพราะนอกจากจะเปนการแสดงหุนละครเล็กที่เกิดจาก

ภูมิปญญาของคนไทยโดยแท ซึ่งสืบทอดมากวา 100 ปแลว การแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลาฯ 

ยังมีการผสมผสานศาสตรและศิลปของไทยเกือบทุกแขนง นับต้ังแตการสรางหุนไปจนถึงการเชิด

การแสดง  

 3. รูปแบบการแสดง ถึงแมการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) จะเนน

ความเปนไทยใสใจกับคุณคาทางวัฒนธรรมเปนหลัก  แตก็ใหมีการพัฒนาสรางสรรคการแสดงให

นาสนใจ แปลกใหม ไมนาเบื่อ และดูทันสมัยอยูตลอด 

           

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับ กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ดวยวิธีการตางๆ ไดแก การศึกษาเอกสาร การวิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบ

สื่อประชาสัมพันธ การสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - depth Interview) ทั้ง ผูกําหนด       

กลยุทธการประชาสัมพันธ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ของ นาฏยศาลา        

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ผูรับสาร คือผูชมคนไทยและชาวตางชาติ รวมถึงสื่อมวลชนที่ทําขาวให

นาฏยศาลาฯ ซึ่งผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนเคร่ืองมือใน

การศึกษาตรวจสอบโดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยเปน 4 ประเด็น 

ดังน้ี 
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ตอนท่ี 1   กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 จากการสัมภาษณผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธและผูเกี่ยวของของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) รวมถึงศึกษาเอกสารประกอบ พบวา ต้ังแตเร่ิมกอต้ังคณะหุนละครเล็ก เมื่อ

ป พ.ศ. 2528 ที่คร้ังน้ันใชชื่อวา “ คณะสาครนาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกร ” จนถึงปจจุบัน(31 

มีนาคม พ.ศ. 2553) ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ไดใชกลยุทธประชาสัมพันธ 3 กลยุทธ 

หลักประกอบกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ  พบวา กลยุทธการสรางภาพลักษณเปนกลยุทธการประชาสัมพันธที่

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)นํามาใชเปนหลัก ต้ังแตกอต้ังคณะหุนละครเล็ก พ.ศ. 2528 

จนถึงปจจุบันในทุกชวงเวลาและทุกสถานการณ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิรัช ลภิรัตนกุล 

(2549 : 267) ที่วาการสรางภาพลักษณ คือ กิจกรรมสวนหน่ึงของการประชาสัมพันธที่มุงสราง

เกียรติคุณและสิ่งที่ดีงามเพื่อปกปองเพิ่มพูนชื่อเสียงให องคกร หรือบุคคล เพื่อใหสาธารณชนเกิด

ความเชื่อใจไววางใจ การสรางภาพลักษณจึงเปนการประชาสัมพันธทั้งในเชิงลุกและรับ คือ ทั้งใน

เชิงปองกันและเพิ่มพูน โดยภาพลักษณหลักที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)กําหนดก็คือ 

สรางภาพลักษณใหการแสดงหุนละครเล็ก เปนการแสดงที่วิจิตรงดงาม เปยมดวยความเปนไทย 

และเปนการแสดงอันทรงคุณคาของไทย รวมถึงสรางภาพลักษณให ครูสาคร ยังเขียวสด ทายาท     

และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่มุงมั่นอนุรักษสืบสาน

ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กอันทรงคุณคาแขนงน้ี ซึ่งก็เปนไปตามหน่ึงในเงื่อนไขและลักษณะการ

สรางภาพลักษณของ Daniel J Boorstin (1997 : 183-194) ที่ระบุวา ภาพลักษณตองเปนสิ่งที่อยูน่ิง  

(image is passive) ไมใชปรับเปลี่ยนจนเกิดความสับสน และภาพลักษณตองไมขัดแยงกับความเปน

จริง เพราะผูรับสารสวนใหญยอมรับไดกับภาพลักษณที่เสมอตนเสมอปลายเทาน้ัน  

 แตถึงจะมีการกําหนดภาพลักษณหลักที่ใชมาตลอด แตในชวงเวลาตางๆก็มีรายละเอียด

ของภาพลักษณ หรือภาพลักษณเสริมแตกตางกันไปตามสถานการณหรือแผนการประชาสัมพันธ ที่

กําหนดไว คือ 

 - ชวงที่ 1  ชวงกอต้ังคณะหุนละครเล็ก (พ.ศ. 2528 - พ.ศ.2542) กําหนดภาพลักษณให 

ครูสาคร ยังเขียวสด ทายาทและคณะสาครนาฎศิลปละครเล็กหลานครูแกร เปนบุคคล กลุมคน และ

องคกรผูชุบชีวิตศิลปะหุนละครเล็กของไทยที่สาบสูญไปกวา 50 ปใหกลับมาอีกคร้ัง 

 - ชวงที่ 2  ชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบทั้งหมด (พ.ศ.

2542 - พ.ศ. 2543) กําหนดภาพลักษณวา ศิลปะการแสดงอันทรงคุณคาของอยาง หุนละครเล็ก กําลัง

อยูในภาวะเสี่ยงที่จะสูญหายอีกคร้ัง และครูสาคร ยังเขียวสด ทายาท รวมถึงคณะสาครนาฎศิลป

ละครเล็กหลานครูแกร ผูมุงมั่นอนุรักษสืบสานศิลปะแขนงน้ี กําลังตกอยูในภาวะยากลําบาก และยัง
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สรางภาพลักษณ ใหศิลปะการแสดงหุนละครเล็กเปนสื่อประจําชาติ เปนการยกระดับพัฒนาจากสื่อ

พื้นเมืองสมัยครูแกร ศัพทวนิช ตามแนวคิดพัฒนาการสื่อพื้นบานไทยของ เกศินี จุฑาวิจิตร (2542 : 

28) ดวย ดังแผนผังพัฒนาการของสื่อพื้นบานในภาพที่ 5.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1  แสดงภาพแผนผังพัฒนาการของสื่อพื้นบาน 

 

 - ชวงที่ 3  ชวงประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 

2548) กําหนดภาพลักษณ ใหเห็นวา กลุมบุคคล หรือองคกรที่มุงมั่นอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดง

หุนละครเล็กอันทรงคุณคาของไทยกําลังเผชิญกับปญหาคร้ังใหญ และอาจทําใหหุนละครเล็กตอง

สาปสูญไปอีกคร้ัง พรอมตอกย้ําภาพลักษณใหหุนละครเล็กเปนศิลปะการแสดงอันทรงคุณคาของ

ชาติไทย ที่แมแตพระบรมวงศานุวงศ อยาง สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนคริทร ยังทรงสนพระทัยและทรงหวงใย 

 - ชวงที่ 4  ชวงยกระดับสูสากล และเวทีประกวดระดับโลก (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551) 

สรางภาพลักษณ การแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนสื่อประจํา

ชาติของไทยที่งดงามไมแพชาติใด แมแตชาวตางชาติยังชื่นชม พรอมสรางภาพลักษณยกระดับให

ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กอีกคร้ัง ใหเปนสื่อสากล เมื่อไดรับรางวัลใหญจากการประกวดหุนโลก 

2006 ตามแนวคิดพัฒนาการสื่อพื้นบานไทยของเกศินี จุฑาวิจิตร (2542 : 28) รวมถึงภาพลักษณ

ความจงรักภักดีอีกดวย 

 - ชวงที่ 5  ชวงตอกย้ําความเปน 1 ควาแชมปหุนโลก 2008 (พ.ศ. 2551) ที่กําหนด

ภาพลักษณใหนาฏยศาลาหุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ นําศิลปวัฒนธรรม
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อันวิจิตรงดงามทรงคุณคาของไทยไปผงาดบนเวทีระดับโลก และเปนย้ําภาพลักษณสุดยอดการ

แสดงหุนของโลก และไมลืมภาพลักษณแหงความจงรักภักดี 

 - ชวงที่ 6  ชวงวิกฤตจากการชุมนุมทางการเมือง (ปลาย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553) ที่สราง

ภาพลักษณ องคกรทางดานการแสดงทางวัฒนธรรมที่หวงใยประเทศชาติ 

 - ชวงที่ 7  ชวงนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และหลัง

ปดโรงละครฯ (พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน) สรางภาพลักษณกลุมคน หรือองคกรที่มุงมั่นอนุรักษสืบสาน

ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กกําลังประสบปญหาวิกฤตอีกคร้ัง แตยังมุงมั่นจะอนุรักษสืบสานศิลปะ

แขนงน้ีตอไป พรอมย้ําภาพลักษณการแสดงหุนละครเล็กของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)

เปนการแสดงอันทรงคุณคา และการเปนกลุมบุคคล องคกรที่มุงมั่นอนุรักษสืบสานศิลปะการแสดง

หุนละครเล็กโดยแทจริง 

2.  กลยุทธการเผยแพรขาวสาร  เปนกลยุทธที่ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) นํามาใช

สงเสริมกลยุทธการสรางภาพลักษณ เพื่อเผยแพรภาพลักษณที่ไดสรางหรือกําหนดไวออกไปสูผูรับ

สารสูสาธารณชน ซึ่งก็เปนไปตามหลักการประชาสัมพันธที่จะตองมีการสง หรือ เผยแพรขาวสาร 

สอดคลองกับแนวคิดการประชาสัมพันธของ สมาคมประชาสัมพันธระหวางประเทศ หรือ The 

International Public Relations Association (IPRA) ที่ระบุวา เมื่อไดแผนงานและนโยบายของ

องคกรแลว ตองใช วิธีการเผยแพรกระจายสารสูประชาชนดวย  และตามความหมายการ

ประชาสัมพันธของผูบุกเบิกงานประชาสัมพันธ Edward L.Bemays (1952) ที่ใหความเห็นวา การ

ประชาสัมพันธมี 3 ประการ ซึ่งหน่ึงในน้ันก็คือ “ การเผยแพรชี้แจงใหประชาชนทราบ ” 

 นอกจากน้ันในหลายๆชวงเวลาที่ถือเปนวิกฤต นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ยัง

ไดใชกลยุทธการเผยแพรขาวสารเพื่อรับมือหรือแกไขวิกฤตดวยการเผยแพรขาวสารที่ถูกตองและ

รวดเร็ว อยางเชน กรณีโรงละครโจหลุยส เธียเตอรถูกตัดนํ้าตัดไฟในป พ.ศ. 2547 ทางผูบริหารได

รีบใหขาวพรอมแจงเจาหนาที่ประชาสัมพันธและฝายตอนรับทุกคนใหบอกขอมูลตามจริงโดยไม

ตองปดบัง ซึ่งเปนไปตามกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของ วิมลพรรณ อาภาเวท (2546 

: 294 - 293) ในขอแรกที่วา จะตองมีการกําหนดแหลงขอมูลที่สําคัญมีประโยชนและรวดเร็ว พรอม

สื่อสารเผยแพรอยางรวดเร็ว  อีกทั้งนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ยังเปลี่ยนวิกฤตที่เกิดขึ้น

เปนโอกาสในการเผยแพรขาวสารใชวิกฤตเปนจุดดึงสื่อมวลชนใหทําขาวของ นาฏยศาลาฯ อีกดวย  

อยางเชน กรณีโรงละครโจหลุยส เธียเตอรถูกตัดนํ้าตัดไฟที่กลาวไปแลว หรือ กรณีการสิ้นพระชนม

ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่เบื้องตน

เหมือนจะเปนวิกฤต เพราะทําใหกําหนดการเปดตัวการแสดงชุดใหมของ  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)ตองเลื่อนออกไปจากแผนงานที่วางไว แตสุดทายก็เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส ทําใหสื่อ
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มากมายสนใจทําขาวและเผยแพรพรอมประชาสัมพันธให นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และ

การแสดงชุดใหมที่เลื่อนไป รวมถึงการจะเดินทางไปประกวดหุนโลก 2008 ดวย  

3.  กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ  จากการวิจัยพบวา กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ เปนอีกหน่ึง

กลยุทธที่นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)นํามาใชรวมกับ 2 กลยุทธแรก ต้ังแตเร่ิมกอต้ังคณะ 

หุนละครเล็กใน พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน โดยใชกลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจไปกับกลยุทธการ

เผยแพรขาวสารใหเกิดเปนการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ  ซึ่งในแตละชวงเวลาจะมีสารหรือเน้ือหา

เปนไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคลองกับการสรางภาพลักษณ เพียงแตจะเนนใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนรูปธรรมมากกวาตามลักษณะหรือความหมายของการโนมนาวใจที่

นักวิชาการหลายคนใหไว ไมวาจะเปน  Miller (อางถึงใน วรวุฒิ ภักดีบุรุษ, 2542 : 23) ที่วา การ   

โนมนาวใจหมายถึง สถานการณที่พยายามกระทําการเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ/หรือพฤติกรรม

โดยการติดตอทางสัญลักษณ(สาร) ซึ่งบางคร้ังเกี่ยวของกับการบังคับ(ทางออม) และการใชจุดจูงใจ

ทางเหตุผลและทางอารมณตอผูถูกโนมนาวใจเปาหมาย  หรือคําจํากัดความของ Tay Con และคณะ      

(อางถึงในวรวุฒิ ภักดีบุรุษ, 2542 : 24)ที่วา การโนมนาวใจหมายถึง การสื่อสารซึ่งเร่ิมขึ้นดวยเจตนา

ที่จะทําใหผูรับสารเกิดสิ่งใหมขึ้นภายใน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม หรือ

พฤติกรรมในทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ โดยในแตละชวงเวลานาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)

มีการใชกลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ ดังน้ี 

 - ชวงที่ 1  ชวงกอต้ังคณะหุนละครเล็ก (พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2542) โนมนาวใจและจูงใจ

ใหประชาชนอยากชมและไปชมการแสดงหุนละครเล็กของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ที่

ขณะน้ันใชชื่อวา “คณะสาครนาฎศิลป ละครเล็กหลานครูแกร” 

 - ชวงที่ 2  ชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบทั้งหมด (พ.ศ.

2542 - พ.ศ. 2543)โนมนาวใจและจูงใจโดยใชเหตุการณที่เปนวิกฤตโนมนาวใจใหเกิดความรูสึก

เห็นถึงคุณคาของศิลปะการแสดงหุนละครเล็กของไทยและเห็นใจครูสาครและทายาทที่พยายาม

อนุรักษสืบสานที่กําลังลําบาก ซึ่งเปนไปตามหลักการ การโนมนาวใจดวยจุดจูงใจในสาร (Message 

Appeals) ที่เนนจุดจูงใจโดยใชอารมณ(Emotional Appeals)  

 - ชวงที่ 3  ประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว (พ.ศ.2545 - พ.ศ. 2548) 

เปนชวงที่ใช วิกฤตโนมนาวและจูงใจใหเกิดความเห็นใจองคกรที่มุงมั่นอนุรักษสืบสาน

ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กอันทรงคุณคาที่กําลังลําบาก และอาจรุนแรงถึงขั้นศิลปะการแสดง   

หุนละครเล็กตองสาบสูญอีกคร้ัง พรอมโนมนาวใจและจูงใจใหคนไทยชวยกัน โดยสารที่เผยแพร

จะเปนสารที่มีจุดจูงใจโดยใชอารมณ(Emotional Appeals)เปนหลัก เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมหรือผลรูปธรรมซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิดของ อรวรรณ ปรันธนโอวาส (2537 : 209-
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213) ที่วา สารที่มุงโนมนาวใจคือ สารประเภทเนนที่จุดจูงใจ  และในชวงน้ียังมีการใชบุคคลที่มี

อิทธิพลทางความคิดของสังคมอยาง พระบรมวงศานุวงศมาเปนเหมือนสารที่นาเชื่อถือ(Source 

Credibility) มีบารมี เปนแหลงขาวสารอางอิงที่นาเชื่อถือ ในเร่ืองของเน้ือหาและโครงสรางของสาร 

ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการโนมนาวใจของ Wilcox และคณะ (1995 : 265-268) 

ดวย 

 - ชวงที่ 4  ชวงยกระดับสูสากลและเวทีประกวดระดับโลก (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2531) 

เปนการโนมนาวและจูงใจใหภาคภูมิใจและมั่นใจวา ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กของไทย วิจิตร

งดงามไมแพชาติใดในโลก แมแตชาวตางชาติยังยอมรับ และหลังจากไดแชมปหุนโลก 2006 ดาน

การแสดงทางวัฒนธรรม ก็โนมนาวและจูงใจใหภาคภูมิใจวา การแสดงหุนละครเล็กของไทยจาก

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปนสุดยอดการแสดงหุนของโลก โดยเปนการโนมนาวดวย

เน้ือหาและโครงสราง (Content and Structure of Message) แบบมีการรับรอง (Endorsement) ที่จะ

ทําใหการโนมนาวใจสําเร็จ ของ Wilcox และคณะ (1995 : 265-268) ซึ่งก็คือ รางวัลจากเวทีการ

ประกวดหุนโลก 2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค น่ันเอง 

 นอกจากน้ันในชวงน้ีก็ยังมีการใชพระบรมวงศานุวงศเปนสารที่นาเชื่อถือ (Source 

Credibility) และพยายามอางอิงที่เชื่อถือได (Testimonials) รวมดวย รวมถึงโนมนาวและจูงใจใหไป

ชมการแสดง 

 - ชวงที่ 5  ชวงตอกย้ําความเปน1 ควาแชมปหุนโลก 2008 (พ.ศ. 2551)โนมนาวและจูง

ใจใหภาคภูมิใจและเชื่อมั่นวา ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กของไทย โดยนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)น้ัน เปนที่สุดของการแสดงหุนในโลกจริงๆ จากที่เคยมีบางกลุมโตแยงจากการประกวด

หุนโลก 2006  ซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิดของ Cutlip และ Center(อางถึงใน อวรรณ ปลันธนโอวาท, 

2537 : 4-5) ที่วา การโนมนาวใจทางการประชาสัมพันธมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อเปลี่ยนแปลง  

(Change)ความคิดเห็นที่ไมลงรอยกัน หรือ ทําใหความคิดเห็นที่ไมลงรอยน้ันสลายไป(neutralize)  

เพื่อกอเกิด  (crystallize)ความคิดเห็นในทางที่เปนประโยชนตอเราหรือตอหนวยงานของเราหรือ

เพื่อรักษา (conserve)ความคิดเห็นที่ดีอยูแลวน้ันใหคงอยูตลอดไป และโนมนาวจูงใจใหคนไทยไป

ชม 

 - ชวง 6  ชวงวิกฤตจากการชุมนุมทางการเมือง (ปลาย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553)โนมนาว

ใจและจูงใจใหเกิดความรูสึกที่ดีกับ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และเห็นใจ รวมถึงไปชม

การแสดงกันหลังเหตุการณชุมนุมยุติ 

 - ชวงที่ 7  ชวงนับถอยหลังปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และหลัง

ปดโรงละครฯ (พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน) ในระยะนับถอยหลังปดโรงละครฯเปนการโนมนาวใจและจูง
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ใจที่เนนสารจูงใจโดยใชอารมณ(Emotional Appeals) การใชภาษาที่สะเทือนอารมณ ซึ่งมุงใหรูสึก

เสียดาย และรับรูวาเปนโอกาสสุดทายที่จะไดชมการแสดงจาก นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

อยางเต็มรูปแบบ จึงไมนาพลาดตองไปชม  ขณะที่ระยะหลังปดโรงละครฯจนถึงปจจุบัน(31 

มีนาคม พ.ศ. 2555) เนนการโนมนาวใจและจูงใจใหเห็นวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เปน

องคกรที่มุงอนุรักษสืบสานศิลปะหุนละครเล็กอันทรงคุณคาโดยแทจริง ไมใชเปนเพียงกลุมคนหรือ

ธุรกิจที่หากินกับวัฒนธรรมของไทยอยางกระแสทางลบที่มีอยูบาง ซึ่งเปนการโนมนาวใจโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนแปลง (Change)ความคิดเห็นที่ไมลงรอยกัน หรือทําใหความคิดเห็นที่ไมลง

รอยน้ันสลายไป (neutralize)  เพื่อกอเกิด(crystallize)ความคิดเห็นในทางที่เปนประโยชนตอเรา

หรือตอหนวยงานของเราหรือเพื่อรักษา(conserve)ความคิดเห็นที่ดีอยูแลวน้ันใหคงอยูตลอดไป ของ

Cutlip และ Center (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537 : 4-5)  

 จากการวิจัยสรุปไดวา กลยุทธการประชาสัมพันธ เพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา 

หุนละครเลก็ (โจหลุยส) ต้ังแตเร่ิมกอต้ังหุน เมื่อ พ.ศ. 2528 ที่คร้ังน้ันใชชื่อวา “คณะสาครนาฎศิลป

ละครเล็กหลานครูแกร” จนถึงปจจุบัน (31 มีนาคม พ.ศ. 2555) น้ัน ประกอบดวย 3 กลยุทธหลัก คือ 

1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ  2. กลยุทธการเผยแพรขาวสาร และ 3. กลยุทธการโนมนาวและจูง

ใจ ซึ่งก็เปนกลยุทธหลักในทฤษฎีการประชาสัมพันธ โดยนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดใช  

กลยุทธทั้ง 3 อยางสอดคลองสงเสริมกัน และใชเปนทั้งกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรับ เมื่อเกิด

ปญหา หรือ วิกฤตตางๆ ภายใตแนวคิดประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต และจัดการกับภาวะวิกฤต เพื่อ

เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส รวมถึงเปนกลยุทธเชิงรุก ตามแผนประชาสัมพันธที่วางไว อยางเชน ชวง

ยกระดับกาวสูสากลและเวทีประกวดระดับโลก หรือการไปประกวดหุนโลก ควาแชมปหุนโลก

กลับมาในป พ.ศ. 2551 ดวย 

 
ตอนท่ี 2    วิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอด ของ นาฏยศาลา 

                  หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 จากผลการศึกษาเน้ือหาและรูปแบบประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) และวิเคราะหตามแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเน้ือหา(Content Analysis) 

ทั้ง องคประกอบดานเน้ือหา รูปแบบ ดวยหนวยวิเคราะหหลายๆลักษณะ สามารถอภิปราย

ผลการวิจัยโดยจําแนกตามประเภทสื่อไดดังน้ี 

 1. สื่อมวลชน  เปนสื่อที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ใชในการประชาสัมพันธ

มากที่สุด โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนและสื่อหนังสื่อพิมพ  เน่ืองจากนาฏยศาลา หุนละครเล็ก            

(โจหลุยส) เปนองคกรที่ประกอบธุรกิจการแสดงทางวัฒนธรรมขนาดใหญ  จึงมีความจําเปนตองสง
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สารหรือประชาสัมพันธไปสูคนหมูมาก ซึ่งก็เปนไปตามคุณสมบัติของสื่อมวลชนของ ปรมะ สตะ

เวทิน (2531 : 39) ที่ระบุวา สื่อมวลชนเปนสื่อที่สามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสาร ซึ่ง

ประกอบดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็วภายในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  

 - เน้ือหา สวนใหญจะเปนไปทางบวกและสอคลองกับกลยุทธการประชาสัมพันธของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในกลยุทธการสรางภาพลักษณ และกลยุทธการโนมนาวใจ

และจูงใจ หรือในบางชวงที่เกิดปญหา จนอาจกลายเปนวิกฤต ตามแนวคิดของ Heath ( อางถึงใน 

วิรัช ลภิรันตกุล , 2549 : 65) หรือขาวสารอาจมีเน้ือหาไปทางลบได อยางเชน กรณีโรงละคร         

โจหลุยส เธียเตอร ถูกตัดนํ้าตัดไฟ ใน พ.ศ. 2547 ทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็ไดรีบ

ใหขอมูลรายละเอียดที่ถูกตองกับสื่อมวลชนอยางรวดเร็ว ซึ่ งก็ เปนไปตามกลยุทธการ

ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตที่ วิมลพรรณ อาภาเวท (2546 : 294 - 295) สรุปไว พรอมสอดแทรก

การสรางภาพลักษณทางบวกและการโนมนาวใจจูงใจไปดวยเพื่อเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส 

 - รูปแบบ การประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ผานสื่อมวลชนก็

มีหลากหลาย ทั้ง ขาวเหตุการณ สถานการณ ขาวกิจกรรมโครงการ และสกูปขาว หรือคอลัมนพิเศษ 

รวมถึงในรูปของรายการ และรายการแนวสนทนาตางๆดวย เน่ืองจากนาฏยศาลา หุนละครเล็ก    

(โจหลุยส) มีเร่ืองราวนาสนใจและกิจกรรมโครงการตางๆเปนระยะๆ ตลอดจนเหตุการณที่เปน

วิกฤตตางๆ ซึ่งทําใหสื่อมวลชนสนใจทําขาว หรือนําขอมูลไปเผยแพรมากเปนพิเศษ เปนการเพิ่ม

ปริมาณพื้นที่ หรือเวลาเผยแพรสารและประชาสัมพันธมากขึ้นอีกดวย 

 2. สื่อบุคคล เปนสื่อที่อยูคูกับ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มาต้ังแตกอต้ังคณะ 

เมื่อป พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน ซึ่งถึงแมการประชาสัมพันธแบบปากตอปากของสื่อบุคคลจะไมใช

การประชาสัมพันธที่ใหผลวงกวาง หรือสงไปยังผูรับไดอยางมากมายเทาสื่อมวลชน แตสื่อบุคคลก็

มีผลทางการโนมนาวและจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกวา สอดคลองกับผลวิจัยของ 

โรเจอร (1979 : 291) ตลอดจนความเห็นของ Katz และ Lazarsfeld (1955 : 21) ที่เห็นพองตองกันวา 

การสื่อสารระหวางบุคคล มีผลตอการทําใหผูรับสารยอมรับที่จะเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับที่จะให

ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆมากที่สุด 

 นอกจากน้ันในบางชวง นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ยังมีการใชสื่อบุคคลที่มี

อิทธิพลตอความคิด การเปลี่ยนเปนทัศนคติพฤติกรรมของสังคมและคนไทยสวนใหญ อยาง พระ

บรมวงศานุวงค โดยมีการใชรวมกับสื่อมวลชนเปนการผสานคุณสมบัติเดนของสื่อบุคคลกับ

สื่อมวลชนเขาดวยกันอีกดวย 
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 3. สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออินเทอรเน็ต ในสวนของสื่ออินเทอรเน็ตประเภทเว็บไซต

ตางๆ ก็มีการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เชนกัน โดย

เน้ือหา รูปแบบ ตลอดจนปริมาณหรือพื้นที่นําเสนอ ก็จะใกลเคียงกับสื่อมวลชน เน่ืองจากเว็บไซต

ตางๆสวนใหญจะเปนเครือขายของหนังสือพิมพหรือโทรทัศน ขณะที่เว็บไซตอ่ืนๆสวนมากก็ใช

ขาวสารจากเว็บไซตที่เปนเครือขายหนังสือพิมพหรือโทรทัศน เน้ือหาจึงไมตางกันนัก แตก็มีบาง

เว็บไซตที่นําขาวเหตุการณสําคัญๆของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไปต้ังเปนกระทูให

แสดงความคิดเห็น เปนการกระจายขาวสาร หรือประชาสัมพันธอีกรูปแบบหน่ึงที่ทําใหเกิดการมี

สวนรวม 

 ขณะที่ทางนาฏยศาลาฯเอง หลังจากยายโรงละครมาอยูสวนลุมไนทบาซารแลว ก็มีการ

จัดทําเว็บไซตของตัวเองเชนกัน คือ www.thaipuppet.com เพื่อเปนชองทางการประชาสัมพันธอีก

ทางหน่ึง และยังสามารถกําหนดเน้ือหาหรือสาร เปนสื่อประชาสัมพันธที่ควบคุมไดตามแนวคิด

ของ พรทิพย  วรกิจโภคาทร (2537 : 61-64)  รวมถึงยังสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา 

(2546 : 175) ที่วา การจัดทํา Web  Site ขององคกรน้ัน ในปจจุบันถือวาเปนกิจกรรมที่ตองทํา เพราะ

ใหขอมูลไดมาก คาบริการถูก แกไขไดงาย รวดเร็ว 

 4. สื่อเฉพาะกิจ อยางเชน แผนผับ ใบปลิว  นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ก็มีการ

ใชบาง แตไมมากนัก โดยใชประชาสัมพันธในลักษณะบอกรายละเอียดของการแสดงชุดใหม หรือ

แนะนําโรงละครและคณะนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เทาน้ัน 

 

ตอนท่ี 3  ผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

 จากการสัมภาษณและศึกษาเอกสารตางๆประกอบ สามารถอภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับ

ผลการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ไดดังน้ี 

 ผลการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ถือวา เปนไปในทางที่นาพอใจ ปนไปในทิศทางที่ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ตองการ และ

สวนใหญเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน คือ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และการ

แสดงออกอยางเปดเผย ซึ่งก็เปนไปตามแนวคิดเร่ืองผลกระทบของการสื่อสารโดย Danis Mcquail 

(อางถึงใน สิริพร นอยกลาง, 2542 : 27 - 28) ที่เดนชัดที่สุดคือ The Action Effect ผลกระทบที่ทําให

ผูรับสารแสดงพฤติกรรมอยางเปดเผย ซึ่งอาจเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ(Main Effect) 

หรืออ่ืนๆ ในขณะเดียวกันการที่ขาวสารสามารถกระตุนใหผูรับสารบังเกิดความสนใจ(Attention 

Effect)ไดน้ัน อาจจะมีผลทําใหผูรับสารบังเกิดการแสดงออกได  ไมวาจะเปนในชวงที่เกิดปญหา 

หรือวิกฤตตางๆ อยางเชน ชวงหลังประสบอัคคีภัยที่ทําใหหุนละครเล็กถูกไฟไหมเกือบทั้งหมด ที่
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เมื่อมีการเผยแพรประชาสัมพันธออกไป ก็มีประชาชนมอบเงินใหครูสาครเพื่อสรางหุนใหมอยาง

มากมาย รวมถึงองคกรตางๆดวย  ชวงที่ประสบปญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญจนเกือบตองปดตัว เมื่อมี

ขาวร ื่องดังกลาวเผยแพร  ก็มีผูไปชมการแสดงหุนละครเล็ก  ที่สวนลุมไนทบาซาร เพิ่มขึ้น

หลายเทาตัวโดยเฉพาะคนไทย ซึ่งไดรับขาวสารจากสื่อที่สวนใหญเปนสื่อไทย  หรือชวงที่กําลังจะ

ปดโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ที่มีการจัดแถลงขาวโครงการนับถอยและเผยแพร

ประชาสัมพันธออกไป ก็มีผูชมเกือบเต็มความจุของโรงละคร คือ 400 ที่น่ังทุกวัน รวมถึงในชวงที่

ประสบความสําเร็จ ที่เปนการประชาสัมพันธเชิงรุก อยางเชน ชวงที่ควารางวัลการแสดงทาง

วัฒนธรรมยอดเยี่ยมจากการประกวดหุนโลก 2006 หรือ การไปควาแชมปหุนโลก 2008 จากการ

ประกวดหุนโลก ที่ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ก็เชนกัน มียอดผูชมเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว 

 

ตอนท่ี 4    ปจจัยท่ีทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก  

                   (โจหลุยส) ประสบผลสําเร็จ 

 จากการสัมภาษณผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ซึ่งเปนผูกําหนดกลยุทธ

การประชาสัมพันธ เจาหนาที่การประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

สื่อมวลชน และผูชม ทั้ง ชาวไทย ชาวตางชาติ รวมถึงเอกสารประกอบตางๆ สามารถอภิปรายถึง

ปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ประสบผลสําเร็จไดดังน้ี 

 นอกจากตัวกลยุทธการประชาสัมพันธเองแลว ปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธ

เพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบผลสําเร็จน้ันมี 3 ดานดวยกัน คือ 

 1. สื่อมวลชน เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ประสบผลสําเร็จ ดวยการเผยแพรขาวสารใหตลอด ซึ่งเปน

หลักสําคัญในการประชาสัมพันธ สอดคลองกับแนวคิดของนักสื่อสารมวลชนหลายๆคน ที่เห็นวา

สวนประกอบสําคัญของการประชาสัมพันธ คือ จะตองมีการเผยแพรขาวสาร ซึ่งก็รวมถึง Edward 

L.Bemays (1952) ที่ใหความหมายการประชาสัมพันธวา คือ การเผยแพรชี้แจงใหประชาชนทราบ 

หรือ แมแตหลักการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ก็ยังใหความสําคัญกับการเผยแพรขาวสารและ

การใชรูปแบบสื่อมวลชนสัมพันธเชนกัน 

 2. คุณคาทางวัฒนธรรม ที่การแสดงของ นาฎศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มีอยาง

ครบถวน และยังรวมศาสตรและศิลปอันทรงคุณคาของไทยไวหลากหลายแขนงอีกดวย ไมวาจะ

เปน นาฎศิลป คีตศิลป ดุริยางคศิลป หัตถศิลป จิตรกรรม ประณีตศิลป ประติมากรรม วรรณกรรม 

มัณฑนศิลป ประยุกตศิลป และอ่ืนๆ 
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 3. รูปแบบ การแสดง ที่วิจิตร งดงาม และนาสนใจ มีการพัฒนาสรางสรรคโดยตลอด 

 ซึ่งปจจัย ขอที่ 2 และ 3 น้ี เปนปจจัยที่สงเสริมสนับสนุนใหสื่อมวลชนมั่นใจในการ

เผยแพรประชาสัมพันธ และยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําให การประชาสัมพันธผานสื่อบุคคลแบบปาก

ตอปากที่อยูคูกับ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)มาตลอดประสบความสําเร็จดวย 

 สรุปแลว กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลาหุน ละครเล็ก   

(โจหลุยส) ต้ังแตเร่ิมต้ังคณะหุนละครเล็ก พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน (31 มีนาคม 2555) ที่นาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ใชเปนหลักมาตลอด ก็คือ 1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ 2. กลยุทธการ

เผยแพรขาวสาร และ 3. กลยุทธการโนมนาวใจและจูงใจ โดยใชอยางสอดคลอง สนับสนุน และ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก็สอดคลองตามทฤษฎีการประชาสัมพันธ โดยนาฏยศาลาฯใช 3      

กลยุทธหลักน้ีเปนกลยุทธการประชาสัมพันธทั้งเชิงรับและเชิงรุก ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จใน

ระดับหน่ึง 

 

5.3  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

ขอเสนอแนะในการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 เพื่อปรับปรุงกลยุทธการประชาสัมพันธ และงานดานประชาสัมพันธ ของนาฏยศาลา

หุนละครเล็ก(โจหลุยส) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังน้ี 

1. จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธการประชาสัมพันธ ของ นาฏยศาลาหุนละครเล็ก    

(โจหลุยส) พบวา กลยุทธการประชาสัมพันธที่กําหนดไวเปนเพียงการกําหนดอยางคราวๆ ไมมี

แผนการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติที่ละเอียดชัดเจน อีกทั้งการประชาสัมพันธที่ผานมา จะเปนแผน

เชิงรับเปนสวนใหญ จึงควรกําหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติใหละเอียดชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง

กําหนดแผนหรือกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุกใหมากขึ้น 

2. จากการไดเขาไปศึกษาวิจัย และสังเกตการทํางาน ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก         

(โจหลุยส) พบวา การจัดเก็บขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลพื้นฐาน ขอมูลประชาสัมพันธ ขอมูลลูกคา

สัมพันธ ขอมูลทางบัญชีตางๆ ยังไมเปนระบบมากนัก ทําใหการนํามาใชในงานประชาสัมพันธ 

หรือวางแผนงานตางๆ ไมสะดวก ลาชา และไดประโยชนไมเต็มที่ จึงควรมีการบริหารจัดการกับ

ระบบการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบมากขึ้น 

3. จากการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการเผยแพรขาวสาร และ การใชสื่อประชาสัมพันธ ของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก(โจหลุยส) พบวา นาฏยศาลา หุนละครเล็ก(โจหลุยส) มีปญหาดาน

งบประมาณในการซือ้พื้นที่สื่อ เพื่อใหสามารถกําหนดเน้ือหา และรายละเอียดการนําเสนอ ตรงตาม

แผนงาน หรือ กลยุทธที่วางไว การประชาสัมพันธสวนใหญยังตองพึงสื่อมวลชนเปนหลักซึ่งไม
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สามารถกําหนด กฎเกณฑ รายละเอียด เน้ือหา และแนวทางการนําเสนอไดทั้งหมด นาฏยศาลา     

หุนละครเล็ก(โจหลุยส) จึงควรจะหาพื้นที่สื่อประชาสัมพันธที่สามารถควบคุมบริหารจัดการเองได

เพิ่มเติม โดยอาจใชวิธีตางตอบแทน หรือ บารเดอรกันที่ในระยะหลังทางนาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)ก็มีการทําอยูบาง แตยังมีนอยและเปนเพียงระยะสั้นๆเทาน้ัน 

4. จากการสัมภาษณ ผูบริหารนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พบวาทางนาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) มีแนวคิดที่จะผลิตรายการของตัวเอง เผยแพรทางสื่อ โทรทัศน ทั้ง ฟรีทีวี

เคเบิ้ลทีวี และ โทรทัศนดาวเทียม  แตยังติดขัดเร่ืองงบประมาณทาง นาฏยศาลา หุนละครเล็ก       

(โจหลุยส) จึงควรใชวิธีเจรจาในลักษณะการรวมผลิต หรือ การรับจางผลิต ซึ่งปจจุบันทางสถานีวิทยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทย ก็มีนโยบายการรวมผลิต ถารูปแบเน้ือหา รายการมีคุณคาและประโยชน

ตอสังคม หรื อสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคาของไทย   ขณะที่ทาง Thai PBS ทีวี

สาธารณะ ก็มีนโยบายจางผลิตสื่อ ที่เนนเน้ือหาเพื่อสังคม และวัฒนธรรม 

ขอเสนอแนะในการนําไปประยุกตใชงานท่ัวไป 

 จากการศึกษาวิจัย เร่ือง กลยุทธประชาสัมพันธ เพื่อความอยูรอดนาฏยศาลา หุนละคร

เล็ก (โจหลุยส) คร้ังน้ีโดยไดศึกษาต้ังแตเร่ิมตนกอต้ังคณะหุนละครเล็ก จนถึงปจจุบัน ซึ่งมีทั้งชวง

วิกฤต ชวงรุงเรือง และมีหลายๆประเด็น ที่นาจะนําไปประยุกตใชกับ องคกรอ่ืนๆได โดยเฉพาะ

องคกรที่เกี่ยวกับ การอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี หรือ การแสดงทางวัฒนธรรมตางๆ 

รวมทั้งธุรกิจทางวัฒนธรรม ที่ดําเนินการอยูไดยากในยุคปจจุบัน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณี

อันทรงคุณคาแขนงอ่ืนๆของไทย 

 

5.4  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. งานวิจัยชิ้นน้ี เปนงานวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุงศึกษากลยุทธการ

ประชาสัมพันธของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก ต้ังแต เร่ิมตนจนถึงปจจุบัน รวมถึงลักษณะเน้ือหา 

รูปแบบของการการประชาสัมพันธ   การใชสื่อประชาสัมพันธ  และปจจัยที่ทําใหกลยุทธ

ประชาสัมพันธ ประสบความสําเร็จ ดังน้ันผูที่สนใจอาจศึกษาวิจัย ถึงปจจัยตางๆที่ทําใหนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สามารถดําเนินกิจการอยูได หรือ การบริหารจัดการธุรกิจทางวัฒนธรรม

ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

2. อาจศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอการดําเนินงาน ของ นาฏยศาลา  หุนละครเล็ก            

(โจหลุยส) จากสถานการณทางการเมือง หรือ ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าและอ่ืนๆในเชิงธุรกิจ 
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3. ศึกษาการดําเนินงานเพื่ออนุรักษสืบสานศิลปะการแสดงหุนละครเล็ก  ของ        

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในแนวทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค หรือ การพัฒนาตนทุนทาง

วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษสืบสานแบบยั่งยืน 

4. ศึกษาแผนการประชาสัมพันธ และการดําเนินงาน ของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก    

(โจหลุยส) แหงใหม ที่จะเปดในปลายป พ.ศ. 2555 หรือ ตนป พ.ศ. 2556  ซึ่งจะมีการวางแผนดาน

การประชาสัมพันธ และบริหารดําเนินงานอยางเปนระบบมากขึ้น 

5. ศึกษาเร่ืองการพัฒนาสรางสรรครูปแบบการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก     

(โจหลุยส) ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และอนาคตที่จะเปดโรงละครแหงใหม ซึ่งจะมีการพัฒนา

รูปแบบการแสดงไปอีกมาก 

ขอจํากัดในการวิจัย 

 เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษา เกี่ยวกับกลยุทธ การประชาสัมพันธนาฏยศาลา 

หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  ต้ังแตอดีตคร้ังกอต้ังคณะหุนละครเล็ก พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน ทําใหใน

ชวงแรกๆ ของการกอต้ังคณะมีเอกสารประกอบนอยมาก เน่ืองจากเปนเวลาลวงเลยมานาน ผูที่

เกี่ยวของหลายๆ คน เสียชีวิตไปแลว ไมวาจะเปน ครูสาคร ยังเขียวสด ผูชุปชีวิตหุนละครเล็ก      

คุณธีรวุธ กิตติสุรินทร หัวหนางานประชาสัมพันธคนแรกของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก ต้ังแต

เปนโจหลุยส เธียเตอร อยูที่จังหวัด นนทบุรี  อีกทั้งการบริหารงานของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก 

(โจหลุยส)โดยเฉพาะในอดีตเปนแบบครอบครัว ไมไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆเปนระบบมาก

นัก ตลอดจนเอกสารบางอยางก็เปนเอกสารความลับทางธุรกิจ ทําใหอาจมีขอจํากัดดานเอกสาร

หลักฐานยืนยันที่เปนรูปธรรมบาง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 

มหรสพการแสดงหุนของไทย 

 

ศิลปะการแสดงและการละเลนหุนของไทย  ถือเปนมหรสพความบันเทิงเกาแกอันเปยมดวย

คุณคาและภูมิปญญาแหงบรรพบุรุษที่อยูคูสังคมไทยมานานหลายรอยป  นับต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 

โดยมีการสืบทอดและวิวัฒนาการมาอยางตอเน่ืองนับต้ังแต 

หุนหลวงหรือหุนใหญ    ศิลปะการแสดงหุนที่เกาแกที่สุดของคนไทย  เกิดขึ้นราวป พ.ศ. 2228 สมัยกรุง

ศรีอยุธยาตอนปลาย ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช โดยสรางเลียนแบบตัวละครในโขนและ

ละครแตงกายดวยเคร่ืองละคร มีแขนและขาเหมือนตัวละครจริง สันนิษฐานวา หุนหลวงแสดงเฉพาะ

เร่ืองรามเกียรต์ิเพียงเร่ืองเดียวเทาน้ัน (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ม.ป.ป.:ไมมีเลข

หนา) ตัวหุนสูงประมาณ 100 เซนติเมตร ใชคนเชิด 1 คน ตอหุน 1 ตัวโครงสรางตัวหุนหลวงทําดวยไม

นํ้าหนักเบา เชน ไมทองหลางและไมนุน เมื่อประกอบเปนโครงตัวหุนทั้งตัวแลวเหลาไมเน้ือแข็งเสียบ

ต้ังแตกนหุนเขาไปกลางลําตัว เพื่อเปนแกนกลางใชจับขณะเชิด ภายในโครงตัวหุนมีการเดินสายเชือก

โยงใย จํานวน 16 เสน ใชบังคับปาก แขน และมือของหุนใหเคลื่อนไหว เชน กลอกกลิ้ง ลูกตา อาปาก 

ยกมือ ยก แขน รําและชี้น้ิวได สายเชือกโยงใยเหลาน้ีจะเดินมารวมไวที่โคนไมแกนกลาง ปลายสาย

เชือกโยงใยผูกหวงวงแหวนทองแดงไว เวลาเชิดใชน้ิวสอดเขาไปหวงวงแหวน ขยับน้ิวในทาดึงร้ัง สาย

เชือกจะไปบังคับใหอวัยวะของหุนเคลื่อนไหวไดตามตองการ(เยาวเรศ เดชาคณีย, 2545 : 39) 
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   หุนหลวงและกลไกล 
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 มหรสพหุนหลวงเสื่อมความนิยมไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 

เมื่อกรมมหรสพของราชการถูกยกเลิกเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าหลังเปลี่ยนการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย ในป พ.ศ. 2475  ปจจุบันไมมีผูสืบทอด

ศิลปะการเชิดหุนหลวงแลว  เหลือเพียงหุน 6 ตัวที่ ต้ังแสดงอยู ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

กรุงเทพมหานครเทาน้ัน (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ม.ป.ป.:ไมมีเลขหนา) 

 

หุนวังหนา   เกิดขึ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โดยกรมพระราชวัง

บวรวิไชยชาญ พระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  โปรดเกลาใหสรางหุนขึ้น 2 ชนิด คือ 

หุนจีนและหุนไทย ซึ่งโปรดเกลาใหสรางหุนจีนขึ้นกอนและตอมาจึงโปรดใหสรางหุนไทย หุนทั้งสอง

ชนิดแสดงอยูในวังหนา แตก็ไปแสดงในงานอ่ืนๆดวยตามแตพระราชประสงค หุนไทยที่ทรงคิดทําขึ้น

ใหม ดําเนินวิธีการแสดงคลายหุนหลวงหรือหุนใหญอยางโบราณ ที่มีมาแตคร้ังกรุงอยุธยาและรัชกาลที่ 

1 รัชกาลที่ 2    ตัวหุนมีแขนขาเต็มตัว มีไมแกนกลางและสายชักอวัยวะตางๆใหเคลื่อนไหว เพียงแตทํา

ตัวหุนใหมีขนาดเล็กลง พรอมทําโรงแสดงคลายๆโรงละครฝร่ัง  แตเลนแสดงอยางหุนไทย(จักรพันธ  

โปษยกฤต, 2540 : 53) และเคยเลนถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทอดพระเนตรในงาน

สมโภชชางเผือก ที่หนาพระที่น่ังสุทไธสวรรย ดังปรากฏในหนังสือขาวราชการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 

พ.ศ. 2419  นอกจากน้ียังมีหลักฐาน ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาวา "ในงานทําบุญวันสมภพในสมเด็จ

พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ครบ 71 ป กรมพระราชวังบวรสถานมงคลจัดทําหุนไปชวยเพลา 1" 

 ปจจุบันหุนจีนและหุนไทย ของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เหลือใหเห็นเฉพาะที่จัดแสดง

อยูที่พระที่น่ังทักษิณาภิมุกพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ซึ่งไดรับการซอมแซมอนุรักษใหสวยงาม

สมบูรณแบบ โดยอาจารยจักรพันธุ โปษยกฤตเทาน้ัน 
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หุนกระบอกไทย   จากลายพระหัตถของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพใน

หนังสือสาสนสมเด็จฯ ทําใหทราบวา หุนกระบอกเร่ิมขึ้นคร้ังแรกราว พ.ศ. 2435 ที่เมืองสุโขทัย  

โดยนายเหนง สุโขทัย ซึ่งเปนตนคิดจําแบบดัดแปลงมาจากหุนไหหลํา  แตแตงตัวอยางไทย และนาย

เหนง ไดใชแสดงยึดเปนอาชีพอยูที่เมืองสุโขทัยจนมีชื่อเสียง สวนที่กรุงเทพฯไดเกิดคณะหุนกระบอก

ของ ม.ร.ว. เถาะ พยัคฑเสนา มหาดเล็กในสมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ขึ้นเมื่อ 

พ.ศ. 2436  จากความคิดริเร่ิมกอต้ังคณะหุนของหมอมราชวงศเถาะ กอใหเกิดยุคทองของการเลนหุน

ชนิดน้ีขึ้น  เพราะในสมัยเดียวกัน และตอมาภายหลังไดมีคณะหุนกระบอกเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และ

เปนมหรสพที่นิยมในหมูประชาชนในเวลาน้ัน(ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธ, ม.ป.ป.:ไมมีเลขหนา) 

                ลักษณะหุนกระบอกที่สรางขึ้น สวนหัวถึงลําคอทําดวยไมทองหลาง หรือไมนุน หัวหุนมี

ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 10-15 เซนติเมตร มีรายละเอียด เลียนแบบคนจริง แตไมมีลําตัว ตรง

ลําตัวใชกระบอกไมไผขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร นํา

กระบอกไมไผน้ีตอกับหัวหุน เสร็จแลวนําผาปกลายดวยด้ินเงิน ด้ินทอง เลื่อมแบบเคร่ืองโขนละครมา

ทําเปนเสื้อทรงกระสอบไมมีแขนเสื้อมาสวมกับหุน  การเชิดหุนกระบอกยึดถือวิธีเชิดโดยดัดแปลงมา

จากการแสดงละครรํา แบบละครนอก คือผูเชิดจะเชิดหุนมีทาทางการรายรําแบบละครรํา แตแสดงให

ผูชมเห็นเพียงคร่ึงตัวเทาน้ัน สวนลางของตัวหุนน้ันใชฉากบังไวไมใหผูชมเห็นเพราะเปนแกนกระบอก

ไมไผที่ตองใชมือถือสําหรับเชิด   ฉะน้ันผูชมจะเห็นทารําของหุนเพียงแคสวนมือ และลําตัวของหุน

เทาน้ัน  และผูเชิดจะเปนผูเจรจารวมถึงขับรองแทนตัวหุนที่ตนกําลังเชิดอยูในบางคร้ังดวย(จักรพันธ  

โปษยกฤต, 2540 : 57)  

แมปจจุบันการแสดงหุนกระบอกจะยังไมสูญหาย แตก็หาชมไดคอนขางยาก 
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หุนละครเล็ก   สรางขึ้นคร้ังแรกในป พ.ศ.2544 โดยครูแกร ศัพทวนิช ซึ่งสรางเลียนแบบหุนหลวง ทั้ง

รูปรางหนาตา และขนาด ตางกันที่กลไกการบังคับหุนที่ยุงยากซับซอนนอยกวาหุนหลวง และลีลา 

วิธีการเชิดหุนที่สรางสรรคขึ้นใหม(ดวงฤทัย, 2536 : 168)  โดยหุนละครเล็กเปนหุนที่มีหัว แขน 

เชนเดียวกับหุนหลวง สูงประมาณ 1 เมตร ขางในเปนโพรงกลวง โครงหุนทอนบนทําดวยกระดาษขอย 

ทอนลางทําดวยโครงลวดวง  2-3 เสน มีสายโยงอยูภายในลําตัว ถาเปนตัวเอกจะมีสายโยงที่ขอมือดวย

เพื่อใหสามารถหักมือชี้มือและชี้น้ิวได สวนตัวตลกมือจะหักไมได หุนบางตัว อยางเชน ตัวนางจะมีชิ้น

ไมสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ 2 ชิ้นอยูภายในตรงคอใหคนเชิดกดเพื่อใหหุนยักคอไดแบบละครจริง ๆ สวนตัวพระ

ไมมีชิ้นไมที่วาน้ี ดังน้ันจึงไดแตเหลียวคอซายขวาตามธรรมดา  ขณะที่หุนตัวตลกจะอาปากได เพราะมี

การใชผามุงแซมตรงคอเพื่อใหยนไดอาปาก หุบปากได  โดยหุนทุกตัวกลอกตาไมไดเพราะตาทําดวย

ลูกแกวแข็งหัวโขนก็ถอดไมได ยกเวนหุนนางผีเสื้อสมุทรซึ่งมีขนาดใหญกวาหุนตัวอ่ืนๆ(เอมอัชฌา, 

2539 : 99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงหุนละครเล็กในอดีต 
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                  หุนละครเล็กไดหายสาบสูญจากเวทีการแสดงของไทยไปกวา 50 ป  เมื่อครูแกร ศัพทวนิช 

ชราภาพเลิกทําการแสดงและเสียชีวิตในป พ.ศ. 2472 (โจหลุยส เธียเตอร, ม.ป.ป.:ไมมีเลขหนา) กอนจะ 

กลับมาโลดเตนบนเวทีการแสดงอีกคร้ังโดยนายสาคร ยังเขียวสด หรือ ครูโจหลุยส ในงานเทศกาลเที่ยว

เมืองไทยป พ.ศ. 2528  พรอมต้ังคณะสาครนาฏศิลปละครเล็กหลานครูแกร และไดรับพระมหา

กรุณาธิคุณแสดงหนาพระที่น่ังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงภายหลังยัง

ไดรับยกยองประกาศเกียรติคุณเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ละครเล็ก)ประจําป พ.ศ. 2539 

ดวย หุนละครเล็กของครูโจหลุยส ไดรับการพัฒนาใหสามารถหันหนาไดทุกตัว มีรูปทรงไดสัดสวน

งดงามมากขึ้น ใสเคร่ืองประดับที่ งดงามมากขึ้น และมีความประณีตในการแสดงมากขึ้นเพื่อใหหุนมี

ทวงทาการรํา และการเจรจาเหมือนคนจริง  ทั้งยังคิดใหมีการเชิดหนาโรง เพื่อใหผูชมไดมีโอกาสชม

ลีลาการแสดงของผูเลนไดชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการสาธิตวิธีการเชิดกอนการแสดงดวย ทําใหหุนละคร

เล็กคณะครูโจหลุยสเปนที่รูจักแพรหลายผานสื่อมวลชน รวมทั้งไดรับการเชิดชูจากสถาบันการศึกษา

ตางๆ  อีกทั้งยังไดเปนตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพรศิลปะการแสดงหุนละครเล็กในประเทศตางๆ 

(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ม.ป.ป.:ไมมีเลขหนา) ซึ่งการแสดงหุนละครเล็กนับเปน

ศิลปะการแสดงที่ผสานศิลปะหลายแขนงไวดวยกัน ทั้งหัตถศิลปอยางการสรางองคประกอบของหุน 

ประณีตศิลปในการสรางเคร่ืองแตงกาย นาฏศิลปกับลีลา ทาเชิด คีตศิลป ตลอดจนดนตรี มัณฑนศิลป 

ในการจัดฉาก รวมทั้งวรรณกรรมเร่ืองเอก ไดแก รามเกียรต์ิ พระอภัยมณี และ ราชาธิราช เปนตน 
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โครงหุนละครเล็กปจจุบัน 
(เปนกระดาษแปะทับซอนหลายๆชั้นแบบเปเปอรมาเช) 
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การแสดงหุนละครเล็กปจจุบัน 
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ภาคผนวก ข. 

  ดีวีดี (DVD) สรุปผลการวิจัย และ การแสดงหุนละครเล็กชุดสําคัญ  

ของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  

 การแสดงหุนละครเล็กชุดสําคัญของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ประกอบดวย 3     

ชุดการแสดง คือ 

1. การแสดงชุด “กรูมาวตาล ตํานานพระราหู” ที่ควารางวัลใหญ “ The Best Tradition 

 Performanc” หรือ “ การแสดงทางวัฒนธรรมยอดเยี่ยม ” จากการประกาศหุนโลกคร้ังที่ 10 “ World 

Festival Puppet Art 2006 ” ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค ซึ่งถือเปนการพัฒนารูปแบบการแสดงคร้ัง

สําคัญของนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ในแบบสุดอลังการ มีการนําศิลปะการแสดงหลาย ๆ 

แขนงของไทยมาสรางสรรคผสมผสานถายทอดตํานานความเชื่อเร่ืองจันทรุปราคา หรือ ราหูอมจันทร 

ของชาวตะวันออก 

  2. การแสดงชุด “ กําเนิดพระคเนศ ” ที่ไดรับรางวัลแชมปหุนโลก “ The Best 

Performance” จากการประกาศหุนโลก คร้ังที่ 12 “ World  Festival Puppet Art 2008 ” ที่กรุงปราก 

สาธารณรัฐเชค ซึ่งมีการใชเทคนิคการแสดงแบบหลากหลาย ทั้งของไทยและตางประเทศมาสรางสรรค

เปนชุดการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตา ถายทอดเร่ืองราว มหาเทพแหงความสําเร็จและศิลปะ

วิทยาการทุกแขนง 

  3. การแสดงชุด “ คนสรางหุน ” ในป พ.ศ. 2553 ที่บอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของ

ศิลปะการแสดงหุนละครเล็กและนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ซึ่งมีการประดิษฐหุนยนต         

ครูสาคร มาใชในการแสดงดวย  ที่สําคัญการแสดงชุดน้ีเปนการแสดงชุดสุดทายของนาฏยศาลา        

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) กอนปดโรงละครฯที่สวนลุมไนทบาซาร ซึ่งเปรียบเสมือนการแสดงชุดสุดทาย

ในยุคที่ 2 แหงหุนละครเล็กของไทยดวย   

 

 

 

( แผน DVD อยูที่ปกหลังดานใน ) 
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ภาคผนวก ค. 

ภาพสัมภาษณ ภาพรับรางวัลการประกวดหุนโลก 

และภาพโรงละครนาฏยศาลาฯ แหงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                สัมภาษณ 2 ผูบริหารนาฏยศาลาฯ รอบท่ี 1 (23 พฤษภาคม 2552) 

 

 

 

 

 

 

             สัมภาษณประชาสัมพันธและเจาหนาท่ีของนาฏยศาลาฯ (ภาพบางสวน) 
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    สัมภาษณ 2 ผูบริหารนาฏยศาลาฯ รอบท่ี 2  (23 พฤษภาคม 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ภาพโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) แหงใหม 

   ท่ี ASIATIQUE เจริญกรุง 
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      รางวัลตางๆ ท่ี นาฏยศาลาฯ ไดรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ท่ี สวนลุมไนทบาซาร 
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                                                     รับรางวัลการแสดงแชมปหุนโลก                                                                                              

                                                                                                   The Best Performance    

                                                                                          จาก การประกวดหุนโลก คร้ังที่ 12           

                                                                                         “ World Festival Puppet Art 2008 ”  

                                                                                                ที่ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค 

  

 

 

 

 

                                                     รับรางวัลการแสดงทางวัฒนธรรมยอดเย่ียม 

                                                             The Best Tradition Performance  

                                                              จากการประกวดหุนโลกคร้ังที่ 10  

                                                             “ World Festival Puppet Art 2006 ”  

                                                                       วันที่ 11 มิถุนายน 2549  

                                                                    ที่ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค 
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	สื่อมวลชน ทั้ง หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ จะมีลักษณะการเผยแพร่ข่าวสารของนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)ใกล้เคียงกัน คือ เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆ เริ่มตั้งแต่


	App_bip
	App
	บรรณานุกรม
	ภาษาไทย
	หนังสือ
	วิทยานิพนธ์




	Vita



