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สภาพการณPและการปรับตัวในอาชีพการแสดงละครชาตรีของคณะพรหมสุวรรณ 

THE SITUATION AND CAREER ADJUSTMENTS 0F THE “LAKHON CHATRI”,  

A CASE STUDY OF PHROM-SUWAN TROUPE 

พิชชามญชุ5 คงมีผล 1  ภัทรวรรณ ขำเพชร 2  และ สุนี คำนวลศิลปN 3  

 

บทคัดยTอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค9เพื่อศึกษา 1) สภาพการณ9และการปรับตัวในอาชีพการแสดงละครชาตรี และ 2) แนว

ทางการสืบทอดและอนุรักษ9การแสดงละครชาตรี ของคณะพรหมสุวรรณ จังหวัดเพชรบุรี เป.นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บ

ขLอมูลจากเจLาของคณะและสมาชิกคณะพรหมสุวรรณ ดLวยวิธีการสัมภาษณ9แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการ

สังเกตแบบไมKมีสKวนรKวม  

  ผลการศึกษาพบวKา คณะพรหมสุวรรณไดLมีการปรับตัวในการแสดงละครชาตรีใหLสอดคลLองกับสภาพสังคมปCจจุบัน

และสถานการณ9โรคไวรัสโคโรนKา 2019 (Covid-19) โดยมีการปรับตัวโดยเนื้อหาและลักษณะการแสดง รวมทั้งปรับรูปแบบ

การแสดง ดLานแนวทางการสืบทอดและการอนุรักษ9ศิลปะการแสดงละครชาตรีของคณะพรหมสุวรรณ นอกจากจะถKายทอดกัน

ในกลุKมเครือญาติแลLว ยังสอนใหLกับบุคคลอื่นที่สนใจ แตKเพื่อป¡องกันการแขKงขันทางธุรกิจตามที่บรรพบุรุษถือปฏิบัติกันมา การ

ถKายทอดความรูLทางละครชาตรีใหLกับบุคคลอื่นจึงมุKงเพียงใหLสามารถแสดงเป.นอาชีพ เพื่อเป.นศิษย9ไวLแสดงในคณะ แตKไมKมี

ความรูLในเรื่องพิธีกรรม รำซัดชาตรี ซึ่งจะถKายทอดกันเฉพาะในกลุKมเครือญาติเทKานั้น 

คําสําคัญ : ละครชาตร,ี การปรับตัว, การอนุรักษI, การสืบทอด 

Abstract 

 This research aims to study 1) the situation and adaptation of the theatrical profession 2) the 

conservation and transmission of Lakhon Chatri performances of Phrom-suwan troupe, Phetchaburi 

province. It is the qualitative study, Data was collected from the owner and members of the Phrom-suwan 

troupe, by methods of an in-depth interviews and non-participating observations.  

 The results showed that the troupe of Phrom-suwan had adapted the theatrical performances in 

accordance with the current social conditions and the situation of Coronavirus 2019 (Covid-19). The 

adaptation is adapted by the content and performance characteristics, as well as the reshape of the 

performances, the approach to inheritance and preservation of the performing arts of Phrom-suwan troupe. 

In addition to being passed on to kinship groups, it also teaches to other interested parties, but to prevent 

business competition as practiced by their ancestors. The transfer of theatrical knowledge to other persons 

 
1-2  นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
3     อาจารยI ดร. ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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is aimed only at being able to perform as a profession, to be a disciple, to perform in the faculty, but to 

have no knowledge of rituals. This is transmitted only to kinship groups. 

Keywords:  LAKHON CHATRI (A GENRE OF DANCE-DRAMA), ADJUSTMENT, CONSERVATION, TRANSMISSION 

1. บทนำ 

 ละครชาตรีเป.นละครรำชนิดหนึ่งซึ่งพัฒนามาจากการแสดงพื้นบLาน มีรูปแบบการ แสดงมาจากละครโนห9รา (โนราห9

ชาตรี) ผสมผสานกับรูปแบบละครหลวงและละครนอกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร9มีลักษณะพิเศษ คือเป.นการแสดงมหรสพที่ใชLใน

การบวงสรวงตKอสิ่งศักด9สิทธิ์ตามความเชื่อวKาสรรพสิ่งรอบตัวในธรรมชาติมีอํานาจเรLนลับแฝงอยูKสามารถดลบันดาลประทาน

ความสําเร็จไดL และเมื่อทํางานลุลKวงตามเป¡าหมายจะตLองจัดการแกLบนถวายสิ่งศักดิ์สิทธ9ที่ตนเคารพนับถือดLวยละครตามที่ไดL

กลKาวบนบานไวL จึงปรากฏรูปแบบพิธีกรรมในชKวงการแสดงละคร นอกจากนี้ในอดีตมีความเชื่อวKาผู Lแสดงละครชาตรีมี

คาถาอาคม การแสดงละครชาตรีจึงกลายเป.นสื่อที่ใชLติดตKอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจLา ทําใหLมีบทบาทสัมพันธ9กับผูLคน สะทLอน

ความเชื่อและวิถีการดําเนิน ชีวิตของคนในสังคมไทย รวมถึงเป.นเครื่องมือในการปลูกฝCงคุณธรรมตั้งแตKอดีตมาจนถึงปCจจุบัน 

ละครชาตรียังคงมีแสดงทั่วไปในหลายจังหวัดแถบภาคกลางไดLแกK กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อKางทอง 

ลพบุรี สิงห9บุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครปฐม ประจวบคีรีขันธ9 และเพชรบุรี 

(จุฑารัตน9 การะเกตุ, 2562) 

ในบรรดาละครชาตรีที่มีชื่อเสียงสืบมาจนถึงปCจจุบัน ละครชาตรีเมืองเพชรนับเป.นละครที่เกKาแกKและ เป.นที่รูLจักอยKาง

กวLางขวาง สืบประวัติสันนิษฐานวKาเริ่มมีมาตั้งแตKเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลLาเจLาอยูKหัว เสด็จฯ แปรพระราชฐานไป

ประทับแรม ณ พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนั้นมีคณะละครจากกรุงเทพฯ ไปแสดงที่เพชรบุรีหลาย

คณะ เชKน คณะละครผูLหญิงของหลวงคณะละครของ พระเจLาบรมวงศ9เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส คณะละครของสมเด็จ

เจLาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ9 (ชKวง บุนนาค) ทําใหLชาวเพชรบุรีไดLมีโอกาสชมละครและเกิดความตื่นตัวจัดตั้งเป.นคณะละคร

เอกชนขึ้น เป.นการแสดงละครนอกซึ่งเรียกวKา “ละครไทยรับจLาง” มีอยูKทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะหลวงอภัยพลรักษ9 คณะหลวง 

ทพิย9อาชญา คณะตาไปลK คณะยายปุ¡ย และคณะบางแกLว ในปCจจบุนัละครชาตรเีมอืงเพชรทีม่อีายยุาวนานกวKา 25 ป� สบืทราบ

ไดLมีจํานวนทั้งสิ้น 5 คณะ คือ คณะพรหมสุวรรณ คณะ พ. เทพประสิทธิ์ คณะประทินทิพย9 คณะปทุมศิลปº และคณะเบ็ญจา 

(ศิษย9) ฉลองศรี ภายหลังจากการสํารวจในป� พ.ศ.2538 พบวKามีคณะละครชาตรี 28 คณะที่รับงานแสดงและมีการแสดงอยูK

เนื่องๆ โดยยังคงรักษาแบบแผนของการแสดงละครชาตรีไวLเป.นอยKางดี กลKาวไดLวKาในเวลานั้นละคร ชาตรีมีความเฟ�²องฟู 

ตลอดจนมีการอนุรักษ9และพัฒนาละครชาตรีทั้งของภาครัฐและของชาวบLาน เชKน กองการสังคีต กรมศิลปากร ไดLจัดใหLมีการ

แสดงละครชาตรีที่โรงละครศิลปากร ซึ่งไดLมีการปรับปรุงใหมK มี 2 เรื่อง “มโนห9รา” และเรื่อง “เสน” ทําใหLไดLรับความนิยม

เป.นอยKางมาก ปCจจุบันจังหวัดเพชรบุรียังมีคณะ ละครชาตรีอยูKมากมายหลายโรง ละครชาตรีเมืองเพชร ถือเป.นศิลปะการแสดง

พื้นบLานอยKางหนึ่งของคนเพชรบุรี มีลักษณะและขั้นตอนการแสดง เป.นเอกลักษณ9ที่คนเพชรบุรีมีความภูมิใจ เป.นทั้งอาชีพและ

ทั้งงาน ศิลปºที่มีผูLสืบสานสรLางงานมา หลายรุKน นักวิชาการ นักพัฒนา จากองค9กรภาครัฐและเอกชนไดLใหLความสนใจ เรื่องภูมิ

ปCญญาทLองถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี (กรกฎ คําแหง, 2560: 157)  
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คณะพรหมสุวรรณ เป.นคณะละครชาตรีที่เกKาแกKของเมืองเพชร มีอายุยาวนานกวKา 25 ป� และยังคงมีการสืบทอด

ละครชาตรีตKอรุKนสูKรุKนจนมาถึงในยุคปCจจุบัน จุดเดKนของคณะพรหมสุวรรณคือการแสดงละครชาตรี ใหLมีความสอดคลLองกับยุค

สมัยในปCจจุบันดLวยการเปลี่ยนทKาทางบทบาทใหLมีความทันสมัยขึ้น เพื่อใหLผูLชมการแสดงชมแลLวไมKกKอใหLเกิดความเบื่อหนKายใน

การรับชม การใชLถLอยคําเป.นภาษาถิ่นในบทเจรจาและบทตลกแตKง เป.นบทกลอนรวบรัดดําเนินเรื่องใหLมีความไพเราะ และ

เขLาใจงKาย เพื่อเพิ่มอรรถรสในการแสดง นอกจากจะมีการไปแสดงนอกพื้นที่แลLว คณะพรหมสุวรรณไดLมีการแสดงละครชาตรี

ผKานทางสื่อออนไลน9อีกดLวย เพื่อเพิ่ม ความทันสมัยและสะดวกตKอการถKายทอดใหLกับผูLชมไดLรับชม ผูLวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

สภาพการณ9และการปรับตัวในอาชีพการแสดง ตลอดจนการสืบทอดและอนุรักษ9การแสดงละครชาตรีของคณะพรหมสุวรรณ 

เพื่อเผยแพรKและยังประโยชน9ในสKงเสริมการแสดงละครชาตรีตKอไป 

2. วัตถุประสงคdของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาสภาพการณ9และการปรับตัวในอาชีพการแสดงละครชาตรีของคณะพรหมสุวรรณ  

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอดและอนุรักษ9การแสดงละครชาตรีของคณะพรหมสุวรรณ 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวขoอง 

มาลม9 และจามีสัน (Malm and Jamison, 1952 อLางถึงใน นิภา นิธยายน, 2530) ไดLอธิบาย ความหมายของการ

ปรับตัวไวLวKา การปรับตัว หมายถึง วิธีการที่คนเราปรับตัวใหLเป.นไปตามความตLองการ ของตัวเองในสภาพแวดลLอมซึ่งบางครั้ง

สKงเสริม บางครั้งขัดขวาง และบางครั้งสรLางความทุกข9ทรมาน กระบวนการปรับตัวนี้เกิดขึ้นจากความจริงที่วKา มนุษย9ทุกคนมี

ความตLองการและเราสามารถใชLวิธีการตKางๆ เพื่อใหLบรรลุถึงความตLองการนั้น ในสภาวะแวดลLอมที่ปกติหรือมีอุปสรรคขัดขวาง

ตKางๆ กันไป ซึ่งสอดคลLองกับโคลแมนและแฮม เมน (Coleman and Hammen. n.d. อLางถึงใน ลักขณา สริรัตน9, 2545) ที่ไดL

ใหLความหมายของการปรับตัว วKา การปรับตัว หมายถึงผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับตัวกับสภาพปCญหาที่เกิด

ขึ้นกับ ตนเองไมKวKาจะเป.นดLานบุคลิกภาพ ดLานความตLองการ หรือดLานอารมณ9ใหLสามารถเผชิญหรือปรับตัวไดLอยKาง เหมาะสม

กับสภาพแวดลLอมจนสามารถอยูKในสภาพแวดลLอมนั้นๆ ไดLอยKางมีความสุข ดังนั้นจากความหมายการปรับตัวขLางตLนสามารถ

สรุปไดLวKา การปรับตัว หมายถึง กระบวนการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ9หรือในภาวะคับขLองใจ

ใหLสามารถอยูKใน สภาพแวดลLอมหรือสถานการณ9นั้นๆ ไดL  

อมรา พงศาพิชญ9 (2547 : 31-32) อธิบายเกี่ยวกับ การสืบทอดวัฒนธรรม โดยกลKาววKา เมื่อวัฒนธรรมคือ ระบบ

สัญลักษณ9ที่มนุษย9สรLางขึ ้นและมิใชKระบบที่เกิดขึ ้น โดยสัญชาตญาณ วัฒนธรรมจะตLองเรียนรูL และตLองมีการถKายทอด

วัฒนธรรม หลักที่สมาชิกของสังคมใชLยึดถือเป.นแนวประกอบการ ประพฤติปฏิบัติก็คือบรรทัดฐานและคKานิยม บรรทัดฐาน คือ

แนวทางการปฏิบัติที่สมาชิกของสังคมสKวนใหญKยึดถือ และคKานิยมคือความคิดและแนวปฏิบัติที่สมาชิกของสังคม สKวนใหญKเห็น

วKาถูกตLองดีงาม เมื่อบรรทัดฐานและคKานิยม ของสังคมเป.นแกนกลางใหLสมาชิกของสังคมยึดเป.นหลัก พฤติกรรมแนวความคิด

วิธีการทำงาน ตลอดจนการประดิษฐ9 สิ่งของเครื่องใชLยKอมจำเป.นที่จะตLองสอดคลLองกับคKานิยม ของสังคมนั้นโดยอัตโนมัติ การ

ถKายทอดทางวัฒนธรรมบาง ลักษณะไดLเปลี่ยนไปบLางตามกาลเวลา แตKคKานิยมและหลัก ใหญKที่ใชLเป.นกฎเกณฑ9ของสังคมก็จะ

ยังไมKเปลี่ยนไป 
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4. วิธีการดำเนินวิจัย 

4.1 การเก็บรวบรวมขoอมูล 

การเก็บขLอมูลเอกสาร ผูLศึกษาไดLคLนควLาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขLองกับแนวคิดการปรับตัว แนวทางการสืบทอด

วัฒนธรรม การแสดงละครชาตรีและงานวิจัยที่เกี่ยวขLอง โดยสืบคLนจากหนังสือและแหลKงขLอมูลทางอินเทอร9เน็ต 

การเก็บขLอมูลลงภาคสนาม ลงพื้นที่เก็บขLอมูลจากคณะพรหมสุวรรณ จังหวัดเพชรบุรี โดยใชLวิธีการสัมภาษณ9 และ

การสังเกต ผูLศึกษาสัมภาษณ9เจLาของละครชาตรี คณะพรหมสุวรรณ คือ แมKครูบุญธรรม และสมาชิกคณะพรหมสุวรรณอีก 2 

ทKาน ดLวยวิธีการสัมภาษณ9แบบเจาะลึกถึงประเด็นที่ศึกษา โดยใชLแนวคำถามในการสัมภาษณ9ที่เตรียมไวLลKวงหนLา และใชLการ

สังเกตแบบไมKมีสKวนรKวม เชKน สังเกตการสาธิตตKาง ๆ ที่ผูLใหLขLอมูลแสดงใหLดู   

4.2 การวิเคราะหdขoอมูล 

ผูLวิจัยนำขLอมูลจากการศึกษามาจำแนกออกเป.นหมวดหมูKตามตรงตามวัตถุประสงค9 จากนั้นวิเคราะห9เนื ้อหา 

(Content Analysis) และเรียบเรียงผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

5. ผลการศึกษา 

 ละครชาตรีคณะพรหมสุวรรณหนึ่งในคณะละครชาตรีเมืองเพชรที่มีชื่อเสียงโดKงดัง คณะพรหมสุวรรณ ซึ่งอดีตอยูK

ภายใตLการดูแลของพKอครูไพฑูรย9และแมKครูบุญธรรม จันทรสุข ทั้งสองทKานถือไดLวKาเป.นผูLฝ¾กสอนวิชานาฏศิลปºละครชาตรีและ

การละเลKนพื้นบLานของกลุKมอนุรักษ9ศิลปวัฒนธรรมทLองถิ่นจังหวัดเพชรบุรีมาเป.นเวลานาน 

ในอดีตพKอครูไพฑูรย9 จันทรสุข ทายาทคณะละครชาตรีพรหมสุวรรณ ไดLรับการถKายทอดวิชาการแสดงละครชาตรีมา

จากคณะละครเทพพิมาน โดยคุณยายทองอยูK จันทรสุข ซึ่งเป.นยายของพKอครูไพฑูรย9 จันทรสุข อีกตKอหนึ่ง สKวนแมKครูบุญธรรม 

จันทรสุข แตKเดิมเป.นผูLสนใจการแสดงละครชาตรีอยูKแลLว เมื่อเรียนในระดับประถมศึกษาไดLรับการถKายทอดวิชาละครชาตรีและ

ลิเกจากคุณยายสมควร มณีทิพย9 จนกระทั่งไดLมาอยูKกับคณะละครพรหมสุวรรณ ทั้งพKอครูไพฑูรย9และแมKครูบุญธรรมไดLแสดง

ละคร ชาตรีมาอยKางตKอเนื่อง และมีชื่อเสียงโดKงดังเป.นที่แพรKหลายไปในพื้นที่ตKาง ๆ เชKน สงขลา ปCตตานี อุตรดิตถ9 นครสวรรค9 

ฯลฯ ภายหลังจึงไดLเริ่มหันมาสนใจแสดงลิเก โดยพKอครูไพฑูรย9มีโอกาส แสดงลิเกรKวมกับคณะสมศักดิ์ ภักดี จนเป.นที่รูLจักและ

ไดLรับฉายาวKา “ผิวคล้ำรำเด็ดยอดเพชร ภักดี เทพบุตรนักรำแหKงจังหวัดเพชรบุรี” ปCจจุบันพKอครูไพฑูรย9 จันทรสุข ไดLถึงแกK

กรรมแลLว ทำใหLคณะละครพรหมสุวรรณยังคงดำรงอยูKไดLดLวยแมKครูบุญธรรม จันทรสุข รวมถึงลูกหลานและลูกศิษย9จำนวนหนึ่ง

ที่ไดLรับการ ถKายทอดการแสดงละคร และดLวยสถานการณ9การแพรKระบาดของไวรัสโคโรนKา 2019 ทำใหLสKงผลกระทบตKออาชีพ

การแสดงละครชาตรี จึงไดLมีการปรับตัว ดังนี้ 

5.1 สภาพการณdและการปรับตัวในอาชีพการแสดงละครชาตรีของคณะพรหมสุวรรณ  

 ละครชาตรีคณะพรหมสุวรรณมีการสืบทอดสKงตKอจากรุKนสูKรุKนมาเป.นทอด ๆ ปรากฏการณ9เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตาม

สมัยที่เปลี่ยนไปอยKางรวดเร็ว จะเห็นไดLวKาคณะพรหมสุวรรณมีการปรับตัวอยูKเสมอ เพื่อใหLทันตKอยุคสมยันิยม ซึ่งในปCจจุบันยังมี

เจLาภาพที่จัดหาละครชาตรีไปแสดงเพื่อความบันเทิงและประกอบพิธีกรรมตKางๆ เมื่อเกิดสถานการณ9การแพรKระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนKา 2019 (Covid-19) ในปCจจุบันสKงผลกระทบตKอประชาชนคนไทยหลากหลายอาชีพ หลายคนกลายเป.นคนวKางงาน

และสูญเสียรายไดLจากการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผูLที่มีรายไดLรายวัน คนหาเชLากินค่ำ รวมไปถึงนักแสดงละครชาตรีเมือง

เพชร ที่นิยมเลKนในงานกิจกรรมดLานวัฒนธรรมตKาง ๆ งานแกLสินบนในวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็ไดLรับผลกระทบอยKางชัดเจน 

กิจกรรมบันเทิงตKาง ๆ กลายเป.นของสิ่งตLองหLาม คอนเสิร9ตยกเลิก ละครเวทีงดแสดง เพราะปฏิบัติตามมาตรการป¡องกันเชื้อ
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ไวรัสโคโรนKา 2019 (Covid-19) ทางคณะพรหมสุวรรณไดLมีการปรับตัวโดยเนื้อหาและลักษณะการแสดง รวมทั้งปรับรูปแบบ

การแสดง ดังนี้ 

5.1.1 การปรับเนื้อหาและลักษณะการแสดง 

 ในการปรับตัวเพื่อใหLสอดคลLองกับสถานภาพในปCจจุบัน แมKคร-ูบุญธรรม ไดLเขียนบทขึ้นใหมK จากความทรงจำที่

ไดLเคLาโครงมาจากคุณยายสมควร มณีทิพย9 ประกอบกับความสามารถของ แมKครูบุญธรรมที่จดจำทKารำของตัวละครไดLหลาย

บทบาทไมKวKาจะเป.นตัวพระรถเสน นางเมรี หรือ ตัวเบ็ดเตล็ด จึงไมKใชKเรื่องยากที่จะเรียบเรียงบทดังกลKาวขึ้นมาใหมK 

 

           

ภาพที่ 1 บทละครเรื่องพระรถเมร ี

 ในสภาวะปCจจุบัน เนื่องจากเจLาภาพที่วKาจLางละครไปแสดงวKาจLางมาเพื่อแกLบนเป.นสKวนใหญK ไมKใชKเพื่อความ

บันเทิงอยKางแตKสมัยกKอน ผูLวKาจLางจึงตLองการใหLแสดงเป.นชุด ๆ สั้นๆ กระชับเวลา คณะละครจึงมีการปรับเปลี่ยนจากที่เลKน

ละครเป.นเรื่องที่ใชLระยะเวลาแสดงแตKละเรื่องยาวนานพอควร  

บางครั้งก็ปรับใหLเป.นการรำ ระบำ ฟ¡อน ชุดสั้น ๆ ใหLเหมาะสม ตามที่เจLาภาพตLองการ แตKคงไวLซึ่งการรำตัด

สินบนตามรูปแบบของละครชาตรีไวL เลKนแตKเพียงละครชาตรีเป.นคณะละครรำ เนื่องจากมีการรKายรำที่หลากหลายมากขึ้นไมK

เพียงแตKละครชาตรี  

5.1.2 การปรับตัวทางดLานรูปแบบการแสดง 

ภาครัฐมีคำสั่ง ป_ดสถานที่ตKาง ๆ เป.นการชั่วคราว รวมถึงงดทำการแสดงมหรสพโรงหนัง โรงละคร โรงลิเก ลด

ความเสี่ยงในการแพรKระบาดของโรคโคโรนKา 2019 (Covid-19) เพื่อความอยูKรอด จากสถานการณ9ที่กลKาวมาขLางตLน กลุKม

ศิลป_นนักแสดง ละครชาตรีเมืองเพชรคณะพรหมสุวรรณ จึงไดLมีการปรับตัวในการแสดงอาชีพ โดยการเป_ดแสดงละครชาตรี

ออนไลน9 ผKานการถKายทอดสดทางหนLาเพจของเฟซบุ]ก “สืบสานและอนุรักษ9ละครชาตรีเพชรบุรี” ใหLผูLชมทางบLานไดLรับชมผKาน

โทรศัพท9มือถือ พรLอมทั้งขอรับการสนับสนุนเพื่อเป.นรายไดLไวLใชLจKายในครอบครัว 
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ภาพที่ 2 การแสดงละครชาตรีในรูปแบบการถKายทอดสดทางหนLาเพจของเฟซบุ]ก 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน9 (18 พ.ค. 2563)  

 

ภาพที่ 3 เบื้องหลังการแสดงละครชาตรีในรูปแบบการถKายทอดสดทางหนLาเพจของเฟซบุ]ก 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน9 (18 พ.ค. 2563) 

 5.2 แนวทางการสืบทอดและอนุรักษdการแสดงละครชาตรีของคณะพรหมสุวรรณ 

 คณะพรมหมสุวรรณมีแนวทางการสืบทอดและอนุรักษ9การแสดงละครชาตรีของคณะ จำแนกดังนี้ 

 5.2.1 การสืบทอดดLานการบริหารจัดการ 

 ละครชาตรีคณะพรหมสุวรรณ มีการบริหารจัดการโดยแมKครู บุญธรรม เป.นผูLดูแลเรื่องการรับจLางงาน การ

คัดเลือกตัวละคร การเลือกเรื่องที่จะแสดง การจKายคKาแรงนักแสดงและนักดนตรี การฝ¾กซLอมนักแสดง การสรLางเครื่องละคร

เอง รวมไปถึงดLานการจัดเครื่องดนตรี มีการออกกฎระเบียบและการควบคุมดูแลในคณะละคร คือ นักแสดงทุกคนหLามนอน 

และหLามสวมชดุแสดงเดินออกนอกโรง 

 5.2.2 การสืบทอดการแสดง 

 นักแสดงจะเป.นลูกหลานเครือญาติหรือเป.นผูLที่เรียนทางดLานนาฏศิลปºจากสถาบันใกลLเคียงหรือเป.นลูกหลานที่มี

พรสวรรค9และใจรักในการแสดงละคร มาเรียนรูLและฝ¾กซLอมใหLเกิดวามชำนาญการฝ¾กซLอมจะใชLเวลาฝ¾กซLอมในวันหยุด เวลา

วKางตอนเย็น ชKวงป_ดเทอม นักแสดงสKวนใหญKอาศัยอยูKไมKไกลกันมากจึง สะดวกตKอการฝ¾กซLอม คณะละครชาตรี จะฝ¾กหัด

ลูกหลานและลูกศิษย9ของตนภายในบLาน แมKครูประจำคณะจะเริ่มหัดเด็กที่เป.นลูกหลาน หรือพวกที่สนใจมาทำการฝ¾กรำ เพลง

ที่ใชLเป.นหลักในการฝ¾กรำ คือ เพลงชLา เพลงเร็ว ซึ่งเป.นเพลงสำหรับรำถวายมือ ตKอจากนั้นก็จะฝ¾กทKองบทละคร แลLวจึงหัดรLอง

เป.นทำนอง และหัดเป.นลูกคูKในการรLองรับ เมื่อฝ¾กฝนจนชำนาญในเบื้องตLนแลLว จึงหัดแสดงเขLาเรื่อง เริ่มตั้งแตKการแสดงเป.นตัว

ประกอบ การฝ¾กหัดละครมักเป.นการสอนตัวตKอตัวในบางครั้งก็สอนกันระหวKางแสดงหากคนไหนเลKนไมKถูกก็จะมีนักแสดงที่
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อาวุโสกวKาคอยแนะนำการหัดและการแสดงละครชาตรีจะกระทำไปพรLอมกันเพราะถือเป.นการหัดโดยประสบการณ9ไปพรLอม ๆ 

กับการสรLางความชำนาญในการแสดง 

 5.2.3 การสืบทอดดLานธรรมเนียมการแสดง   

 ละครคณะพรหมสุวรรณสืบทอดมาจากบบรรพบุรุษจนถึงปCจจุบัน โดยแมKครูบุญธรรม จันทร9สุข ผูLเป.นเจLาของ

คณะมีเจตนารมณ9ที่ตLองการใหLการละครคงไวLในปCจจุบันตKอไป ทKานไดLอนุรักษ9 สืบสานการละคร ดังนี้ 

1) เป.นวิทยากรใหLกับโรงเรียนตKาง ๆ 

2) สอนลูกหลาน และนักเรียนที่มีความสนใจ ในศลิปะการละคร 

3) เป.นวิทยากรใหLสถาบันตKาง ๆ ในเรื่องบทรLอง 

4) ออกแบบลายชุดละครตKาง ๆ และสิ่งตัดเย็บ 

5) เป.นครูภูมิปCญญาดLานศิลปะการแสดงละคร 

นอกจากจะถKายทอดกันในกลุKมเครือญาติแลLว แมKครูยังสอนใหLกับบุคคลอื่นที่สนใจ แตKเพื่อป¡องกันการแขKงขัน

ทางธุรกิจตามที่บรรพบุรุษถือปฏิบัติกันมา การถKายทอดความรูLทางละครชาตรีใหLกับบุคคลอื่น จึงมุKงเพียงใหLสามารถแสดงเป.น

อาชีพ เพื่อเป.นศิษย9ไวLแสดงในคณะ แตKไมKมีความรูLในเรื่องพิธีกรรม รำซัดชาตรี ซึ่งจะถKายทอดกันเฉพาะในกลุKมเครือญาติ

เทKานั้น 

6. อภิปรายผล 

จากการศึกษาของผูLศึกษาพบวKา ละครชาตรีคณะพรหมสุวรรณจังหวัดเพชรบุรี ยังคงมีการสืบทอดอนุรักษ9รูปแบบ

การแสดงอยKางเครKงครัดโดยมี 2 ลักษณะคือ 1) การถKายทอดในกลุKมเครือญาติเป.นการถKายทอดความรูLทางละครชาตรีใหL

ทั้งหมดเต็มความสามารถในลักษณะตัวตายตัวแทน โดยจะถKายทอดใหLกับบุตรหลานญาติเทKานั้น 2) การถKายทอดใหLแกKบุคคล

อื่นที่สนใจในฐานะครูกับศิษย9 

ผูLแสดงละครของคณะพรหมสุวรรณ ยึดอาชีพการแสดงละครชาตรีเป.นหลัก แตKดLวยสภาพการณ9ในปCจจุบันทำใหL

ละครชาตรีไมKเป.นที่นิยมอยKางแตKกKอนแมKครูบุญธรรมเจLาของละครชาตรีคณะพรหมสุวรรณ จึงไดLมีการปรับตัว ปรับเปลี่ยน

รูปแบบของการแสดงอีกทั้งยังไดLมีการปรับบทเนื้อหาของการแสดงใหLทันสมัย เนLนประยุกต9ความบันเทิงที่เขLาถึงกลุKมผูLชมทุก

เพศทุกวัย และเนื่องจากสถานการณ9โรคระบาดไวรัสโคโรนKา 2019 ทำใหLละครชาตรีคณะพรหมสุวรรณ ไมKสามารถไปแสดง

ตามสถานที่ตKาง ๆ ไดL ทำใหLไดLมีการปรับตัวโดยการแสดงละครชาตรีผKานการถKายทอดสดในแอพพลิเคชั่นเฟซบุ]ก ซึ่งถือวKาเป.น

อีกหนึ่งชKองทางในการหารายไดLและยังเป.นการเผยแพรKวัฒนธรรมการแสดงละครชาตรีใหLกับบุคคลอื่นอีกดLวย จากรูปแบบ

ดังกลKาวสอดคลLองตามแนวคิดวิธีการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของ  สิริชัยชาญ ฟCกจำรูญ (2539 : 29 อLางถึงใน ปCติมา 

โฆษิตเกษม, 2554 : 33) ที่ระบุวิธีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมวKา “ควรพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรม โดยวิธีการ 1) การ

สะสม มนุษย9เกิดมาในสังคมใดก็มีวัฒนธรรมของสังคมนั้นเป.นประการแรก คือการเรียนรูLจากคนอื่น ถKายทอดใหLหรือเรียนรูL

จากประสบการณ9ตนเองเป.นลำดับ นับวKาเป.นการรับมรดกวัฒนธรรมมาจากอดีตสรLางและสะสมเอาไวLมาปรับปรุงเสริมสรLาง 

สิ่งใหมKสืบตKอกันมาชั่วอายุคนและถKายทอกันอยKางตKอเนื่อง 2) การปรับปรุง ผูLรับมรดกวัฒนธรรมหากรับไวLเป.นแตKเพียงรักษาไวL

ฝNายเดียว ไมKรู Lจักประดิษฐ9สรLางขึ้นใหมK สังคมและวัฒนธรรมนั้นจะมีสภาพที่ไมKเจริญงอกงาม เพื่อรักษาเสถียรภาพและ

เอกลักษณ9ของสังคมตนไวL เพราะวัฒนธรรมยKอมมีเสถียรภาพแตKวัฒนธรรมเป.นพลวัตดLวยใจตัว อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงตKอไป

อยKางสม่ำเสมอ และ 3) การถKายทอดวัฒนธรรมจะมีสภาพเจริญงอกงามก็เพราะสังคมผูLเป.นเจLาของรูLจักเผยแพรKใหLแพรKหลาย 
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ทั้งโดยตรงและโดยปริยาย เพื่อสืบเนื่องกันไปไมKขาดตอน ” ซึ่งสอดคลLองกับ จันทิมา แสงเจริญ (2539) ไดLศึกษาละครชาตรี

เมืองเพชร โดยศึกษาในดLานประวัติโครงสรLางการประกอบของการแสดง และสถานภาพการประกอบอาชีพตั้งแตK พ.ศ.2537-

2539 ผลการศึกษาพบวKา ละครชาตรีเมืองเพชรเป.นละครรำชนิดหนึ่งซึ่งพัฒนามาจากการแสดงพื้นบLานปรับเปลี่ยนไปตาม

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

7. ขoอเสนอแนะจากการวิจัยและขoอเสนอแนะการวิจัยครั้งตTอไป 

 7.1 หนKวยงานที่เกี่ยวขLองทุกหนKวยงานทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนควรสKงเสริมสนับสนุนและรKวมมือกันใน

การขับเคลื่อนใหLเกิดกิจกรรมตKางๆ รวมทั้งการตระหนักถึงคุณคKาของละครชาตรีเมืองเพชร เพื่ออนุรักษ9ใหLคงสืบตKอไป 

 7.2 บทบาทของผูLแสดงที่นKาศึกษา เชKน บทบาทตัวนาง บทบาทตัวตลก และแมKบท ซึ่งมีองค9ความรูLที ่นKาสนใจ 

ตลอดจนกระบวนทKารำตKางๆในการแสดงละครชาตรี 

8. กิตติกรรมประกาศ 
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ขอขอบคุณเจLาของคณะและสมาชิกคณะพรหมสุวรรณทุกทKานซึ่งใหLขLอมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี ้
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