
ผู้ชม-ชุมชนเป้าหมายในละครประยุกต์ 

การท าละครประยกุต์กบักลุม่เป้าหมายเพ่ือการพฒันานัน้ สว่นใหญ่ถกูก าหนดโดยองค์กร  สถาบนั
ภายนอก หรือผู้ ท่ีอยู่ภายนอกกลุ่มหรือชุมชน โดยตัง้หัวข้อ ประเด็นท่ีต้องการน าละครไปใช้ตามความ
จ าเป็น และการตดัสินขององค์กรท่ีให้ทุนสนับสนุนนัน้ๆ โดยท่ีผู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้อาจมองไม่เห็น 
และรู้สึกว่าเป็นปัญหามาก่อน  ดงันัน้โครงการลักษณะนีต้้องมีการเข้าไปส ารวจข้อมูลเบือ้งต้นในชุมชน 
และท าความเข้าใจ ชุมชนเองเป็นผู้ มีส่วนผู้ ร่วมในการค้นพบปัญหาและสร้างความต้องการท่ีจะ
เปล่ียนแปลงร่วมกนั 

ผู้ ท่ีจะเข้าไปท างานต้องรู้จกัชุมชนอย่างดี ประวตัิของชุมชน ผู้คน ประวตัิศาสตร์บุคคล เผ่าพันธุ์ 
ปัญหาความขดัแย้งท่ีมีในชมุชน เน่ืองจากคณะละคร หรือผู้ท างานด้านนี ้จะเป็นผู้ เข้าไปท างานกับชมุชน 
ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะเร่ไปแสดง หรือจะเข้าไปอยู่ในพืน้ท่ีก็ตาม คณะผู้ท างานต้องมีความรู้เร่ืองชุมชน 
ปัญหาของชมุชนท่ีชดัเจน 

ใครคือชุมชน การก าหนดความเป็นชมุชนของคณะละครส าคญัมาก ชมุชนในท่ีนีอ้าจมีขอบเขตท่ี
โรงเรียน หรือเฉพาะกวา่นัน้ เชน่เดก็ๆ ท่ีเป็นกลุม่เส่ียง หรือมีอายใุนวยัท่ีละครก าหนดไว้ หรือหมายถึงชมุชน
ท่ีคณะละครต้องการจะท างานด้วย แม้ว่าคณะละครจะเป็นคนนอก และเป็นผู้ ท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีของชุมชน 
แตก่ารท างานด้วยทศันคต ิเพ่ือการเรียนรู้แลกเปล่ียนซึง่กนัและกนันา่จะท าให้การท างานเป็นประโยชน์   

ชุมชนท่ีอยู่นอกโรงละครนัน้มีมากมาย แต่ละชุมชนมีลักษณะเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายในการจะ
พฒันา และ/หรือมีปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงแตกตา่งกนั จะท าละครในชมุชนต้องมีการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั
ชมุชนซึง่จะเป็นผู้ ร่วมกิจกรรมและผู้ชมท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้โดยตรงและโดยทางอ้อม  

การเข้าไปท างานกบัชมุชน จะต้องปฏิบตั ิดงันี ้

 1. การวางแผน เรียนรู้ ศึกษา พืน้ท่ี และชุมชนท่ีจะเข้าไปท างานด้วย  ในฐานะเป็นคน
นอกท่ีเข้าไปสูช่มุชน  ผู้ท างานต้องรู้ว่าชมุชนนีมี้ความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงเร่ืองอะไร  อะไรคือประเด็น
ปัญหา ขดัแย้ง และชมุชนนีต้้องการให้ละครชว่ยให้เขาพฒันาไปในทิศทางใด  นกัการละครจงึต้องรู้จกัผู้คน  
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม สิ่งท่ีชุมชนให้ความส าคญั ชาติพันธุ์ เศรษฐกิจพืน้ฐาน อายุผู้คนโดยเฉล่ีย ความ
ขัดแย้ง ผู้ มีอ านาจ ผู้ ท่ีสามารถรวมใจ ความสนใจของเด็กๆ ไม่ว่างานจะเป็นลักษณะใด ผู้ ท างานจาก
ภายนอกต้องมีพืน้ความรู้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัชมุชน รายละเอียดของชมุชนนัน้ส าคญัมาก เพราะในการแสดง
หรือท างานแบบละครประยกุต์ เราให้ความส าคญักบัการสร้างความเช่ือมัน่ การท างานกลุ่ม การเคารพ เช่ือ
ใจ  วางใจกนั  ผู้ท างานควรมีใจท่ีเปิดกว้าง และมีการรับรู้ในข้อจ ากดั และข้อออ่นด้อยของชมุชน อีกทัง้มอง



หากระบวนการท่ีเหมาะสมในการท างานกับชุมชน ก าหนดทิศทางในการวางแผนว่า สิ่งท่ีตนมีความ
เช่ียวชาญ หรือกิจกรรมละครท่ีน ามาใช้นัน้จะเป็นประโยชน์แก่ชมุชนอย่างไร  

ในพืน้ท่ีเมือง–ละครการศกึษา ละครฐานชมุชน มีความหลากหลายและล้วนมีคา่ในเชิงให้พืน้ท่ีแก่
คนตวัเล็กๆ ท่ีไม่ใช่ศิลปิน แต่ให้พืน้ท่ีท่ีจะได้เรียนรู้เก่ียวกับจิตใจของตนเอง มีเพ่ือนในการ ท ากิจกรรม
ร่วมกนั  ได้แสดงความคดิเห็นแลกเปล่ียนความคดิ และเป็นท่ีสร้างความภาคภมูิใจให้กบัตนเองและกลุม่ได้ 

2. สร้างวินัยในการท างานอันเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ายที่ มีส่วนร่วม ในการพฒันาละคร
กระบวนการถ้ามีข้อขัดแย้งต้องมีการพูดคุยแก้ปัญหา เคารพสิทธิพื น้ฐานของทุกคน และมีการแจ้งต่อ
ชมุชนในสิทธิพืน้ฐานเหล่านี ้ถ้าต้องการพฒันาละครกระบวนการสู่ผลงานการแสดง คณะละครต้องสร้าง
พืน้ท่ีปลอดภยัในการท างาน ผู้ ท่ีท างานลกัษณะนีต้้องมีความจริงใจและสามารถสร้างวินยั ความเคารพ กฎ
กตกิารท่ีน าสูก่ารท างานท่ีเป็นเป้าหมายร่วมกนัได้  ขณะเดียวกนัมีความนบัถือผู้ชม ผู้ มีสว่นร่วมในกิจกรรม  

3. มีการประสานงาน ท าความเข้าใจ ในองค์กรอ่ืนของชุมชน การท างานลกัษณะนี ้ต้องการ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายจัดการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผู้ปกครองในกรณีท่ีชุมชนท่ีท างาน
ด้วยเป็นเด็กๆ หรือเยาวชน มีการรับรู้ร่วมกนั มีการรายงานเร่ืองราว หรือปัญหาและพฒันาการแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการเตรียมไมใ่ห้ปัญหาเกิดขึน้ซ า้  

4.  มีการประเมิน รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ือง การติดตามผล และสานต่อ
เครือข่ายท่ีท างานร่วมกันระหว่างคณะผู้ท างาน และผู้ คนในชุมชน เป็นการให้พืน้ท่ี ให้ความส าคญักับ
ชุมชน และผู้ เก่ียวข้อง การประเมิน อย่างเปิดเผยและรับฟังความเห็นทุกฝ่าย ไม่สร้างความพิเศษ แต่
ส่ือสารรับฟังทกุความเห็นอยา่งเทา่เทียม 

 

จุดเร่ิมต้นในการสร้าง ละครประยุกต์ 

ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์และเรียนรู้ร่วมกัน ละครประยุกต์ให้ความสนใจกับการสร้างความ
เปล่ียนแปลงในตวับคุคลและชมุชน ในทางปฏิบตัิเน้นการลงมือท าจริงอยา่งมีเป้าหมาย อนัเป็นจดุแข็งของ
การละคร กิจกรรมท่ีออกแบบล้วนสัมพันธ์กับภูมิหลัง-ต้นทุนวัฒนธรรมและสังคมของผู้ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมละคร     ในการพฒันาละครประยกุต์ มีขัน้ตอนดงันี ้   

1. การจัดประสบการณ์ละคร-กิจกรรม 



ศิลปิน-วิทยากรท่ีเข้าไปท างานในโครงการละครกับชุมชนมีช่ือเรียกหลายแบบ ผู้ก ากับการแสดง 
ครู-ผู้ออกแบบกิจกรรม ผู้พฒันาโครงการ ผู้ก ากับศิลป์ หลายครัง้การท างานละครต้องร่วมสร้างสรรค์กับ
ศลิปินท้องถ่ิน ผู้น าชมุชน การจดับทบาทของตนเองในชมุชนส าคญัมาก 

ศิลปิน-วิทยากรเป็นผู้น า มีหน้าท่ีวางแผน-อ านวยการให้กิจกรรม-ละครประยุกต์นัน้เกิดขึน้-และ
ด าเนินการ-ไปได้ การท างานเน้นการจัดประสบการณ์ -ท่ีให้เกิดการมีส่วนร่วม ศิลปิน-วิทยากร อาจมี
ทีมงานหลายคนและแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบในแตล่ะงานได้   

การท่ีจะให้เกิดบรรยากาศ ความเช่ือใจ และไว้วางใจตอ่กลุ่มผู้ เข้าไปท างานในชมุชนท่ีเป็นคนนอก
ได้นัน้ ศิลปิน-วิทยากร หรือกลุ่มผู้ท างานต้องพฒันา เคร่ืองมือส าคญั คือตวัของศิลปิน-วิทยากร และ พืน้ท่ี
ส าหรับการแลกเปล่ียน ด้วยกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 สร้างวงกลม:พ้ืนท่ีปลอดภัย เท่าเทียม ท่ีทุกคนต่างนับถือและเคารพกัน 

กระบวนการทางการละคร ส าหรับการฝึกฝน ผู้คนทกุเพศทกุวยัเร่ิมต้นท่ีวงกลม เป็นพืน้ท่ี ท่ีทกุคน
สามารถมองเห็นกนัได้ มีโอกาสเท่าเทียม และตา่งมองเห็นกนั ผู้น า หรือ ศิลปิน-วิทยากร อยู่ท่ีกลางวงกลม 
พดู และส่ือสารกบัทกุคน พร้อมๆ กนั ถ้าเป็นทีมเวิร์ค ศลิปินสามารถ ผลดัเปล่ียนพืน้ท่ีในการน ากิจกรรม 

วงกลม ให้โอกาสทกุคนเทา่เทียม (ครู-นกัเรียน/ผู้ใหญ่ –ผู้ น้อย) และสามารถแบง่ปันพืน้ท่ี ความคิด 

เร่ืองราวตา่งๆ กนัได้  นอกจากการอยูใ่นวงกลมแล้ว ผู้ มีส่วนร่วมจะต้องเรียนรู้เร่ืองกฎ ระเบียบ วินยั ท่ีจะ

อยูใ่นวงกลม การน าเสนอสญัลกัษณ์เม่ือต้องการพดู แสดงความเห็น เม่ือต้อง ให้ทกุคนรวมตวักนั และนัง่

เป็นวงกลม การท างานด้วยกนัเป็นกลุม่นัน้ ไมเ่พียงแตส่ร้างความเป็นกลุม่ก้อน ความไว้เนือ้เช่ือใจ แตเ่ป็น

จดุเร่ิมแรกท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สกึสบายใจ เปิดใจ และกล้าเส่ียงท าอะไรท่ีแปลกไปกว่าท่ีเคยท า และท างาน

ด้วยกนัด้วยความสามคัคี การท าแบบฝึกหดัเร่ืองความเช่ือ เกมท่ีเน้นความเช่ือกบัคูเ่ล่น การท างาน

ประสานกนั เชน่ การหลบัตาแล้วให้คูจ่งูมือเดนิ และน าไปสูพื่น้ท่ีนอกห้องเรียน ชว่ยท าให้ผู้ มีสว่นร่วมเรียนรู้

วา่ คนอ่ืนท่ีอยู่รอบๆ ตวัเขานัน้ เป็นคนท่ีเขาไว้เนือ้เช่ือใจได้ การนัง่ หรือยืนเป็นวงกลม การท าแบบฝึกหดั

เป็นกลุม่ ท าให้ทกุคนได้รู้สกึวา่ทกุคนในละครล้วนมีความส าคญั และเป็นสมาชิกท่ีแข็งแกร่งของกลุม่ การ

สร้างกลุม่ ท่ีสามารถท าอะไรให้ลลุว่งนัน้ ต้องการฝึกฝนให้นกัแสดงเกิดสมาธิท่ีจะท างานแก้ปัญหา 

 สร้างวินัยผ่านการเล่นเกมละคร 

การเล่น มีกฎเกณฑ์ กติกา ท าให้เกิดการมุ่งมั่นจดจ่อในการเล่น ผู้ มีส่วนร่วมต้องจริงจัง ต้อง
ร่วมมือร่วมใจ น าเสนอความคิด แสดงออกความรู้สึกตา่งๆ ส่ือสารพดูคยุ วางแผน ท างานสมัพนัธ์กนั ต้อง



มีสมาธิและใช้ปฏิภาณระหว่างเล่น ในการเล่นทุกคนลืมความแตกต่าง ทุกคนเท่าเทียม และเปิดใจต่อ
สภาวะอนัถกูกดทบัในสงัคมทุกรูปแบบ ทัง้เพศสภาพ รสนิยมส่วนตวั ความเป็นปัจเจกส่วนบคุคลและการ
น าข้อมลูส่วนบุคคลบางส่วนมาแชร์กบักลุ่ม  เกมละครอนัเป็นการเล่นท่ีมีการออกแบบไว้ให้ผู้ มีส่วนร่วมได้
ใช้ร่างกาย  จิตใจ และสตอิยา่งสมัพนัธ์กนั  

ขณะเดียวกันมีการสร้างวินยั-และทัศนคติใหม่ในระหว่างเล่น การตัง้เป้าหมายและเคารพซึ่งกัน
และกนั การเล่นท าให้เกิดการเรียนรู้ในศกัยภาพของตนเอง เกิดความสนิทสนมเป็นทีม และเข้าใจเร่ืองการ
มีส่วนร่วมและเกิดพืน้ท่ีปลอดภยัท่ีทกุคนกล้าพดู กล้าแลกเปล่ียน กล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างอตัโนมตั ิ
หลงัการเล่นเกมละคร แตล่ะเกมมีการแลกเปล่ียนพูดคยุ เพ่ือฝึกฝนการรับฟัง การแสดงความคิดเห็นและ
การท างานแบบมุ่งมัน่จดจอ่ การเล่นเกมละครเพ่ือสร้างสรรค์ ละลายพฤติกรรม และส่งเสริมการแสดงออก
พดูคยุมีมากมาย 

เส้นแบ่งระหว่างนกัแสดงกับผู้ชมจะเลือนหายไป ผู้ ชมจะเป็นเหมือนคนท่ีอยู่ร่วมในพืน้ท่ีของการ
แสดง เพราะเร่ืองราวท่ีน ามาใช้ น ามาแสดงนัน้ เป็นเร่ืองท่ีผู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมละครเร่ืองนีน้ัน้รู้และมี
ประสบการณ์จริงกับเร่ือง และ/หรือปัญหาดงักล่าว (Boal, 1995: 25) การแสดงละคร-บางฉาก บางตอน 
และการแสดงนัน้เป็นกิจกรรมท่ีน าสู่การพดูคยุการเสวนา หรือหาทางออกเก่ียวกบัปัญหาในชมุชน อนัเป็น
เป้าหมายของโครงการ   

ค าพูด ท่ีใช้ในงานละครท่ีพัฒนาขึน้ในชุมชนได้แก่ ละครท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองท่ีมาจากความจริง 
(Reality)  เม่ือผู้ ร่วมกิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณ์ของเร่ือง เขาอาจจะเป็นตวัเองในอดีต หรือเป็นตวั
ละครอ่ืนท่ีมีอยู่ในชุมชน ศิลปิน-วิทยากรต้องจดัหาโอกาส จงัหวะให้ผู้ชมมีโอกาสจะโต้ตอบ มีส่วนร่วมให้
ความเห็น หรือโต้แย้ง น าสูก่ารเปิดใจพดูคยุกนัในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ในชมุชน 

2. การพัฒนา เร่ือง-บท-ที่เหมาะสมกับชุมชน 

ตวับท ใน ละคร-กระบวนนัน้ พฒันาจากเร่ืองเล่า ความจริงบางส่วนในชีวิตผู้ ร่วมกิจกรรม หลาย
ส่วนมาจากข้อมูล ปัญหา ความขัดแย้ง ความไม่สบายใจจากชุมชน การด้นสดในสถานการณ์อันเป็น
เร่ืองราวความขดัแย้ง ความทุกข์ ความสุขจากชุมชน จากชีวิตจริงของผู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมละคร  การ
สร้างบท และพฒันาละครในการแสดงจึงเป็นการท างานของกลุ่ม เป็นการ “รวบรวมและน ามาสร้างสรรค์ 
(Collective creation)” 

การสร้างละครลกัษณะนีต้วับทเกิดจากการพฒันาร่วมกันของคนในกลุ่ม ศิลปิน-วิทยากรเป็นผู้ ท่ี
มองเห็นความเป็นไปของกลุ่ม และสามารถร่วมกันคัดเลือก และจัดโอกาสให้ผู้ ท่ีอยู่ในกลุ่มได้แสดง
ความคดิ ได้เลา่เร่ืองหรือมีสว่นร่วม  



ถ้าเป็นละครท่ีน ามาใช้ในการพฒันาบคุคล การแบง่ปันเร่ืองราวของผู้ ร่วมกิจกรรม ภมูิหลงัของการ
ใช้ชีวิต ปัญหาความขดัแย้ง จดุเปล่ียนแปลงชีวิต หรือความทกุข์ในใจ ความเก็บกดและความรู้สึกท่ีถกูกดข่ี 
เอาเปรียบ สามารถน ามาแบ่งปันและพูดคุยกัน อย่างไรก็ตาม ศิลปิน-วิทยากรต้องยอมรับในความเป็น
สว่นตวัของผู้ เข้าร่วมในกิจกรรม ไมค่ะยัน้คะยอเม่ือไมพ่ร้อม การแบง่ปันเร่ืองราวมีกลวิธีท่ีท าโดยทางอ้อม 

 การเลา่เร่ือง-ผา่นวตัถสุิ่งของท่ีแทนตนได้ 

 การเล่าเร่ืองจากภาพสะท้อนผ่านการท าศิลปะ (เด่ียวหรือกลุ่มย่อย) การปัน้-การวาดรูป-
การท าแผนท่ีชมุชน สามารถมองเห็นวิธีคดิ วิธีส่ือสาร และการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 

 การเล่าเร่ืองท่ีเป็นชุดความรู้สึก-ความฝัน/ความหวัง ทัง้ของตนเองและชุมชนเป็นการ
ส่ือสารท่ีง่ายและให้ความรู้สกึท่ีดีเชิงบวก ผา่นเกมละครท่ีน าสูเ่สวนายอ่ย  

 การสร้างเร่ืองด้วยภาพเหตกุารณ์ แบบไมเ่จาะจงของกลุม่ 

 ใช้เพลง หรือบทกลอนท่ีสะท้อนชีวิต สถานะของชมุชน 

กิจกรรมท่ีส่ือสารผ่านวัตถุ สิ่งของ /งานศิลปะท่ีท าเด่ียวหรือท าร่วมกัน /การท าสถานการณ์เร่ือง

ความขดัแย้งผ่านภาพนิ่ง ผ่านบทกลอน บทเพลง ท าให้เกิดจุดมุ่งหมายในการแบ่งปัน พูดคยุ สร้างความ

เช่ือ ไว้วางใจท่ีไมเ่ร่งรัดกดดนั ผู้ มีสว่นร่วมได้ใช้ความคิด ได้ส่ือสาร และมีผู้ ฟังจริงแลกเปล่ียนความเห็น ท า

ให้เกิดพลงั เกิดการแลกเปล่ียนบทบาทสถานะ เกิดความมัน่ใจ และลืมว่าก าลงัเล่า ก าลงัเป็นผู้ถ่ายทอด

เร่ือง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลท่ีเป็นความลับหรือเร่ืองท่ีผู้ เล่าไม่พร้อม สามารถเล่าหรือแชร์ผ่านสิ่งของ งาน

ศลิปะได้ และยงัมีวิธีการท่ีให้โอกาสทกุคนได้เล่าโดยล าพงั เพ่ือน าเร่ืองร้ายไมส่บายใจออกมาโดยล าพงั ไม่

ต้องมีคนฟัง แตท่กุคนได้เลา่ความขดัแย้งและไมส่บายใจออกมาชัว่ขณะ   

โดยถ้าจะน าเสนอเป็นละคร-กระบวนการเพ่ือน าเสนอตอ่ผู้ชมต้องมีการพดูคยุและตกลงกนั และมี
การพิจารณาเร่ืองจริยธรรม และความเหมาะสมในการเล่าแบง่ปัน การน าเร่ือง บทจากชมุชนท่ีเป็น “ความ
จริง” เป็นปัญหาขัดแย้งท่ีรุนแรง มาแบ่งปันกันในกลุ่มต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของเร่ืองและถ้า
กิจกรรมนีจ้ะเปิดแสดงตอ่ผู้ชมท่ีเก่ียวข้องในชมุชน  

ก าหนดบทบาทในผู้คนกลุ่มให้ช่วยกันวิพากษ์ วิจารณ์ปรับปรุงการแสดง ศิลปิน -วิทยากรต้องมี
วิจารณญาณ และใช้ศิลปะในการน าเสนอ ต้องค านึงและแจ้งผลกระทบตอ่เจ้าของเร่ืองและผู้ เก่ียวข้อง ถ้า
ในโครงการเป็นการน าเสนอปัญหาเร่ืองความขดัแย้ง ปัญหาของชมุชน ข้อมลูได้จากการสมัภาษณ์ การเก็บ
ข้อมลูในชมุชนของกลุ่มศิลปิน-วิทยากร การพฒันาเร่ืองราวต้องค านึงถึงผลลพัธ์ในการเล่นละครว่า ละคร



จะท าให้เกิดการตัง้ค าถาม มองเห็นและตระหนกัในปัญหาร่วมกัน น าสู่การร่วมมือแก้ไข ของทกุฝ่าย หรือ
สร้างความขดัแย้งให้รุนแรงขึน้ ศิลปิน-วิทยากรต้องมีวิธีการพฒันาเร่ือง ใช้ศิลปะเข้ามาช่วยในการน าเสนอ  
การเล่าเร่ืองในเชิงเปรียบเทียบ ท่ีไม่ท าร้ายผู้ เล่า หรือผู้ เก่ียวข้อง แต่ผลงานก็ต้องน าสู่การเสวนา และการ
ต่ืนรู้ของชมุชน 

 

3. การสร้าง ละคร-กระบวนการ (process Drama) 

ถ้ากิจกรรมนัน้เน้นการพฒันาบุคคล ละคร-กระบวนการ อาจเป็นละครท่ีแสดงกันในกลุ่มผู้ มีส่วน
ร่วม ไม่ต้องการผู้ ชม แต่ถ้าการพัฒนาละคร-กระบวนการ เป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอผลงานต่อชุมชน
เป้าหมาย การคดัสรรข้อมลูและแปลงข้อมูลให้เป็นละครท่ีมีผลต่อการเสวนา หรือเกิดการวิพากษ์ วิจารณ์ 
น าสูก่ารเปล่ียนแปลงชมุชน ก็เป็นสิ่งท่ีผู้ เข้าร่วมกระบวนการยินยอมและพร้อมท่ีจะฝึกฝนการแสดงตอ่ผู้ชม
เป้าหมาย 

 กลวิธีในการท าพฒันา ละคร-
กระบวนการ 

ละคร-กระบวนการ (process-drama) เป็นผลงานละคร ท่ีได้ออกมาจากการท า กระบวนการ
ละครท่ีประกอบไปด้วย กิจกรรมการเล่น – เกมละคร เพ่ือให้ผู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นผู้คนธรรมดาๆ 
สามารถพฒันาศกัยภาพของร่างกาย จิตใจ สมาธิ ปัญญาได้ผา่นการเลน่และท าเกมละครกบัเพ่ือนในกลุม่ 

 พฒันาเคร่ืองมือในการสื่อสาร - ร่างกายและจิตใจ 

ในแตล่ะชัว่โมงของการฝึกฝน ประกอบไปด้วยการอบอุน่และฝึกฝนร่างกายเพ่ือความยืดหยุ่นและ

เตรียมพร้อมกล้ามเนือ้ท่ีใช้ในการแสดง (การอบอุน่ร่างกายรวมถึงการเปลง่เสียง แยกค า และพดูอย่าง

ชดัเจน และการสร้างกลุม่ และความเช่ือระหวา่งผู้ ท่ีอยูร่่วมกนัในกลุม่) การท าแบบฝึกหดัเตรียมร่างกาย

และจิตใจให้ผอ่นคลายเพ่ือเข้าสูกิ่จกรรมละครนัน้ผู้สอนต้องพิจารณาวา่ แบบฝึกหดัครอบคลมุสิ่งเหลา่นี ้

หรือไม ่ทกุแบบฝึกหดัมุง่ตรงไปในการเปิดใจและท าให้เกิดการตอบโต้ตอ่สถานการณ์รอบตวั รวมถึงผู้ มี

สว่นร่วมคนอ่ืนๆ การฝึกความพร้อมของร่างกาย และให้มีสตรู้ิวา่ก าลงัท าอะไรอยูน่ัน้เป็นพืน้ฐานส าคญัใน

การท าเกมละครชว่งแรก 



 การใช้ร่างกายให้สมัพนัธ์กบัการรับรู้และสติ เรียนรู้ท่ีจะใช้-ควบคมุร่างกาย (เกมทีเ่นน้การรับรู้ส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย ข้อต่อ ใหค้วามส าคญัต่อส่วนต่างๆ ของร่างกายทีห่น่วยเล็กทีส่ดุ ขยายให้
ใหญ่ การควบคมุและเคลือ่นทีอ่ย่างมีสติรับรู้)   

  รู้จกัมวลของตนเอง เกิดการรับรู้เร่ืองน า้หนกั  (การเคลื่อนทีข่องตวัเราในพืน้ที่  การควบคมุความ
ช้า-เร็ว การรับรู้ผู้อืน่ที่อยู่ร่วมพืน้ทีเ่ดียวกนั)  

  ฝึกให้ร่างกายได้ส่ือสาร-สมัผสั-เรียนรู้ความแตกตา่งของวตัถ ุการฝึกการรับรู้ ประสาทความรู้สึก  
ฝึกความทรงจ า ภาพเหตกุารณ์ท่ีเราจดจ าได้ เพ่ือให้เกิดการสงัเกต เน้นการรับรู้และความทรงจ า
ง่ายๆ กบัผู้ อ่ืนท่ีอยูร่่วมกนัในห้อง  

เกมเชน่นีช้ว่ยสร้างให้เกิดความละเอียดออ่นในการรับรู้เร่ืองพืน้ท่ีของคนอ่ืน สามารถคาดการณ์ 

เฝ้าสงัเกต ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั  เชน่ สง่ลกูบอลจินตนาการ1 ท่ีคนแตล่ะคนในกลุม่สามารถ

ท าได้  โดยศลิปิน-วิทยากรผู้น ากิจกรรม สามารถเพิ่มความยากง่าย เปล่ียนทิศทาง ด้วยเง่ือนไขการตบมือ 

หรือเสียงเคาะ  ท าให้เกิดการต่ืนตวัและท้าทายการใช้ประสาทรับรู้ 

 ฝึกการฟัง สือ่ความ และการรับรู้ : การเล่าเร่ือง 

การฝึกให้เป็นผู้ ฟังท่ีดีเป็นก้าวแรกของการอยู่ “ในปัจจบุนั” การฟังอยา่งตัง้ใจท าให้เกิดความเข้าใจ
เร่ืองราวของคนอ่ืน 

ส าหรับผู้ ท่ีไม่เคยรู้จกัการละคร การใช้ศิลปะเป็นส่ือเพ่ือการเล่าเร่ืองราวในอดีต การเลา่เร่ือง “ภาพ
ตนเอง” ท่ีพัฒนาจากวัสดท่ีุหาได้ในพืน้ท่ีนัน้ การน าสิ่งของประทับใจมาใช้เป็นจุดเร่ิมต้นของการพูดคุย 
หรือการใช้ศิลปะของชุมชน การท ารูปปะติดปะต่อจากวสัดใุนท้องถ่ิน การท าแผนท่ีชุมชนร่วมกัน การเล่า
เร่ืองตนเองผ่านงานศิลปะ สิ่งของในอดีต ต่อมาจึงเล่าเร่ืองของชุมชน  สะท้อนภาพท่ีบุคคลแต่ละคน
มองเห็นตนเอง หรือมีความรู้ความเข้าใจในชุมชนของตนเอง ช่วยท าให้เกิดการแสดงออกทางความคิด 
ผ่านการใช้วัสดุ หรือสีสัน ท าให้เกิดรูปธรรม ต่อจากนัน้งานท่ีถูกสร้างขึน้จะน าเสนอแก่ผู้ อ่ืน กลายเป็น
ผลงานท่ีมีการตีความ ต้องเล่าท่ีมา ความรู้สกึ เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียน และซกัถาม อีกทัง้มีการแสดงออก 
ผา่นสญัลกัษณ์ 
                                                           
1 เกมรับ-สง่ลกูบอล ชว่ยเปิดจินตนาการของแตล่ะคน ให้คิด สร้างสรรค์ ปรับความใหญ่เล็ก และสง่ตอ่กนัท าให้แต่ละคนต้องแมน่ย าและสง่ตอ่
แก่เพ่ือน ชดัเจน ผู้ เลน่ต้องจดจอ่สงัเกตลกูบอลที่จะสง่มายงัตน  และตอ่จากนัน้ เม่ือรับลกูบอล ก็ต้องพยายามหาคนที่จะรับลกูบอลนัน้ มองให้
เห็นและสื่อสารจากทา่ทาง ไมพ่ดู สื่อสาร-รับรู้ และท างานสมัพนัธ์กนั ล้วนเป็นเกมที่ท าให้เกิดการ สงัเกต สมาธิ การรับผิดชอบในบทบาท มี
สมาธิในการท างานกบัเพ่ือน เกมลกัษณะนีมี้มากมาย และผู้ เป็นศิลปิน-วิทยากรสามารถปรับน ามาใช้เพ่ือให้เกิดการเลน่ สนกุ แตท่ าให้เกิดการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพของกลุม่ผู้ มีสว่นร่วม (หนงัสือแนะน า Games for actors and Npon-actors) 



 การเร่ิมต้นด้วยการตัง้ค าถามเล็กๆ ท่ีง่ายๆ และให้ทกุคนตอบได้ เชน่ ความฝัน ความหวงัว่าโตขึน้
อยากเป็นอะไร หรือพูดถึงความสุข  ความทุกข์ หรือความกลัวในชีวิต การจดัชุดค าถามท่ีผู้ มีส่วนร่วมใน
กลุ่มเติมค าในช่องว่างอนัเป็นเสีย้วหนึ่งของชีวิตตน สามารถน าสู่การเล่าเร่ืองส่วนตวัปัญหาท่ียากๆ และ
ซบัซ้อนได้  

อย่างไรก็ตามเร่ืองราวเฉพาะกลุ่มของผู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้ไม่ใช่ข้อมูลท่ีน ามาเผยแพร่ต่อ
สาธารณะได้ กิจกรรมลกัษณะนีเ้ป็นกิจกรรมเฉพาะผู้ มีสว่นร่วมเทา่นัน้2  

 การเล่นบทสมมติุ ละครด้นสด-ตอบโต้-และการ “อยู่ในปัจจุบนั” 

คร่ึงหนึ่งของการฟังนัน้คือความสามารถท่ีจะโต้ตอบทนัทีในสถานการณ์ตรงหน้า การเล่นละครด้น
สด (Improvisation) ให้โอกาสแก่ผู้ ร่วมกิจกรรมท่ีจะตอบโต้อยา่งเป็นธรรมชาต ิในการเลน่ละครฉากสัน้ๆ ท่ี
มีการก าหนดเร่ืองราว-สถานการณ์จากเร่ืองท่ีมีการเล่า แบง่ปันกัน   แบบฝึกหดัการลองเล่นบทสมมุติ ใน
กลุ่ม และเล่นละครด้นสด ท าให้ผู้ มีส่วนร่วมเปิดใจและท าอะไรท่ีไม่ต้องกังวลกับหน้าตา และยอมปล่อย
ตนเองออกจากกรอบ กฎเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ และพบวา่เราสามารถท าหรือค้นพบอะไรได้อีกมากมาย 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ ท่ีไม่เคยฝึกละคร หลงัจากได้แลกเปล่ียนเร่ืองเล่า ในกลุ่มย่อยๆ อาจมีการ
คดัเลือกเกมละครท่ีพฒันาให้เห็นตวัละครท่ีแตกตา่งจากชีวิตจริง คนแก่ คนท้อง หรือเป็นตวัละครท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน แม่ค้าท่ีตลาด คนงานในไร่ หรือการท าบทบาทสมมุติ จากท่าทางเลียนแบบผู้คนในชีวิตจริง อาจ
ทดลองให้ผู้ มีสว่นร่วมได้ลองด้นสดเหตกุารณ์ง่ายๆ ความขดัแย้งจากสถานการณ์จริง จากนัน้อาจคดัเร่ืองท่ี
กลุม่เห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีนา่แบง่ปันให้กลุม่อ่ืนๆ ได้รับฟัง  

 เล่าเร่ือง ผ่านละครภาพ ในแบบ Image theatre ของโบอัล เพ่ือน าเสนอเหตุการณ์ ท่ี
คดัเลือกมาเพ่ือส่ือสารระหว่างกลุ่มย่อยๆ ก่อน ต่อจากนัน้จึงให้กลุ่มได้ทดลองพัฒนา 
ค าพูด ปมขดัแย้ง จากภาพเหตกุารณ์ ท่ีต่อเน่ืองว่าใคร-ท าอะไร-เกิดอะไร-และผลลัพธ์
สดุท้าย-ตามท่ีกลุม่คดิและโต้ตอบตามท่ีตนเข้าใจ 

 เร่ืองส่วนใหญ่ท่ีน ามาใช้ในการพฒันาละครด้นสดในการท าละครเพ่ือพฒันาสงัคมนัน้  ได้มาจาก
เร่ืองราว ภูมิหลงัของผู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้ เคร่ืองมือส าคญัในการเล่าประสบการณ์จริง ได้แก่ การ
ส่ือสารด้วยภาพ ละครภาพ (Image Theatre) มีการเร่ิมท่ีเป็นล าดับขัน้ตอน เร่ิมจากสิ่งท่ีผู้ ชมทุกคน
สามารถแบง่ปัน เข้าใจเป็นสิ่งปรกต ินัน่คือ ภาพความรู้สกึตา่งๆ ท่ีเร่ิมต้นจากเกม ท่ีให้ผู้ มีสว่นร่วมแบง่กลุ่ม

                                                           
2 เร่ืองของเดก็ๆ หรือผู้ ท่ีอยู่ในสถานพนิิจ หรือ ในเรือนจ า ต้องท าด้วยความระวงั เป็นกระบวนการ-ละครท่ีต้องท าเฉพาะกลุม่ เก็บเป็น
ความลบั ไมน่ ามาเผยแพร่ และน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางใดก็ตาม ไมว่า่จะเป็นประชาสมัพนัธ์ ระดมทนุ ต้องเคารพในสิทธิพืน้ฐานของ
ผู้มีสว่นร่วม 



น าเสนอภาพความรู้สึก ภาพชดุความสขุ ความเศร้า ภาพท่ีใกล้ตวั เช่นภาพครอบครัว หรือภาพความทกุข์ 
ความเจ็บแค้น ท่ีเป็นภาพเหตกุารณ์ท่ีสมัพนัธ์กบัผู้ มีสว่นร่วมในกลุ่ม สามารถน าสู่กระบวนการเล่าเร่ืองราว 
พฒันาเร่ืองราว จากต้นจนจบใน 3-4 ภาพ 

ตอ่จากนัน้จึงได้เกิดการพฒันาต่อเช่ือมภาพ เร่ืองราว สถานการณ์ท่ีเป็นสถานการณ์ขดัแย้งสูงสุด 
หรือเป็นปัญหาฉากสัน้ๆ ท่ีกลุ่มต้องการน าเสนอ ค าพูด ท่ีเกิดขึน้อาจพฒันาขึน้ระหว่างการเช่ือมรอยต่อ
ภาพต่างๆ ให้เกิดเร่ืองราว อย่าลืมว่าก่อนท่ีจะพัฒนามาถึงการท าเร่ืองราวเหล่านี ้ผู้อยู่ในกลุ่มนัน้ได้ผ่าน
ขัน้ตอน เร่ืองการเปิดใจ และส่ือสารอย่างจริงใจมาแล้ว ดงันัน้การแบง่ปันน าเสนอเร่ืองราวกบักลุ่มผู้คนท่ีมี
ความไว้วางใจตอ่กันจึงเป็นสิ่งท่ีท าไม่ยากและเป็นไปได้   ละครกระบวนการท่ีเกิดขึน้นี ้เม่ือมีการแสดงต่อ
กลุ่มผู้ ร่วมกิจกรรมแล้ว ต้องมีการพดูคยุ แลกเปล่ียน หรือแม้แตท่ดลองพฒันาให้ปัญหานัน้เคล่ือนท่ีไปจาก
จุดท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองราว ถ้ามีการทดลองพูดคุยและแสดงซ า้ โดยผู้ ท่ีอยู่ในกลุ่มเอง ละครท่ีเกิดขึน้ ก็จะ
พัฒนาไปสู่การท าละคร เพ่ือการเสวนาพูดคุย ท่ีเรียกว่าละครเสวนาหรือละครแบบฟอรัม  (Forum 
Theatre) 

ท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็คือว่า กระบวนการละครท่ีเราก าลังพูดถึงอยู่นี  ้บางโครงการออกแบบ
ส าหรับชุมชนเฉพาะพืน้ท่ี  เป็นละคร-กระบวนการท่ีไม่ต้องการจะน าไปสู่การแสดงตอ่หน้าผู้ชมสาธารณะ 
(ผู้ ชมท่ีไม่ใช่เป้าหมาย) แต่จะน าไปแสดงได้หรือไม่นัน้ ต้องมีการกลับไปท่ีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายของ
โครงการ  ถ้าโครงการนา่จะเป็นประโยชน์กบัชมุชนใกล้เคียง ก็จะน าละคร สถานการณ์นัน้ไปสูช่มุชนท่ีใหญ่
กว่า และน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเสวนาพดูคุยเพ่ือการตระหนกัรู้ของชมุชนท่ีมีปัญหาใกล้เคียงกนั กิจกรรม
ละครประยุกต์สามารถเลือกจ ากัดวงผู้ชมให้เป็นเฉพาะผู้ ท่ีมีประสบการณ์แบบเดียวกัน หรือน าเสนอต่อ
ครอบครัว หรือเฉพาะชมุชนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับการพฒันากิจกรรม “ละครประยกุต์” ในเมืองใหญ่ การท าละคร  การพฒันา
เร่ืองราว หรือเล่าเร่ืองจากภาพเป็นการพัฒนาจากความขดัแย้งในจิตใจ และการเรียนรู้ท่ีจะส่ือสารความ
ทกุข์ใจ ความโดดเด่ียว และปัญหาในการท่ีจะส่ือสารและพฒันาคณุคา่ของตนเองกบักลุ่มผู้คนในเมืองท่ีมี
ลกัษณะใกล้เคียงกันให้สามารถพัฒนาตนเอง หลายกิจกรรมใกล้เคียงกับการท า “ละครบ าบดั” พัฒนา
กลุ่มคนท่ีขาดความส าคญัในระบบ เชน่ ผู้สงูวยั ผู้ ป่วยเรือ้รัง พนกังานห้างสรรพสินค้า ให้มีพืน้ท่ีส าหรับคน
ธรรมดาและสามารถเข้าใจตนเองและค้นพบคณุคา่ของตนเองอีกครัง้  

4. การแลกเปล่ียนและพัฒนาแนวทางในการเปล่ียนแปลง 

ละคร-กระบวนการ ทัง้ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือแสดงและแลกเปล่ียนกนัในกลุม่ผู้ มีสว่นร่วมในวงแคบ เป็น
ชมุชนปิด หรือ ตัง้ใจน าสู่การแสดงตอ่หน้าชมุชน หรือแสดงให้ผู้คนในพืน้ท่ีเฉพาะได้ชม เช่น โรงพยาบาล 
เรือนจ า เป็นการแบ่งปันและน าไปสู่เป้าหมายของโครงการเพ่ือพัฒนาบุคคล และเปล่ียนแปลงในสังคม 



กระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ วินยัใหม่ท่ีเกิดขึน้ การฟัง การมองให้เห็น การส่ือสาร 
และการวิเคราะห์ ร่วมระดมสมอง ในการเสวนาพดูคยุ สิ่งเหล่านี ้ผู้ มีส่วนร่วมควรได้เขียนบนัทึกการเรียนรู้  
สว่นกิจกรรมละคร-กระบวนการท่ีแสดงตอ่ผู้ชมเป้าหมายและผู้ชมเฉพาะท่ีคดัสรร ต้องน าไปสู่กระบวนการ
สานเสวนา พดูคยุแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัง้ในระหวา่งผู้ มีสว่นร่วมกบักิจกรรม    

ในการพฒันากิจกรรมตา่งๆ ท่ีส าคญัมากท่ีสดุคือให้ผู้ มีสว่นในกระบวนการได้จดบนัทึก ความรู้สึก
การเรียนรู้เก่ียวกับตนเอง ก่อนการร่วมกระบวนการ และภายหลงั ความรู้สึกในการท างานกลุ่ม กิจกรรม 
เกมละคร ท่ีช่วยให้เขาได้เปล่ียนแปลง ได้เกิดความคิด พิจารณาตนเอง และเร่ิมเกิดความเข้าใจในชีวิต 
ปัญหา เกิดการเรียนรู้จากผู้ อ่ืนในกลุม่ ได้มีเพ่ือน ได้แบง่ปันและชว่ยเหลือกนั 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากการชมละคร-กระบวนการท่ีเกิดขึน้อาจไม่ได้เป็นการเสวนา พูดคุย
เฉพาะกลุ่ม แตเ่ปิดกว้างตอ่ผู้ชมท่ีคดัสรรแล้ว ทัง้ท่ีเป็นผู้ มีส่วนในการให้ทนุการจดักิจกรรม หน่วยงานของ
รัฐท่ีเก่ียวข้อง หรือหนว่ยงานท่ีเป็นปฏิปักษ์ตอ่กนั3 

อยา่งไรก็ตาม ในการพฒันา “ละครประยกุต์” ท่ีเป็นการท าละครกบัผู้คนในชมุชน เยาวชนใน
โรงเรียน ประชาชนในเมือง หรือผู้ มีความพร่องในการเรียนรู้ และโอกาสในการด ารงชีวิต กลวิธีและแนวการ
พฒันากิจกรรมตา่งๆ มีความเฉพาะเจาะจง แล้วแตโ่ครงการ  

 

ถ้าเราพิจารณากลวิธี และลกัษณะของงาน จากการรวบรวม แนวคดิ และกลวิธีการท างานของ
นกัการละครไมว่า่จะเป็น แบร์โทลด์ เบรคชท์ ในการคิดค้นกลวิธีสร้างผู้ชมท่ีต่ืนรู้ และมีสว่นร่วมในการ
แสดง, อลัมอง กตัตี ในการสร้างเร่ืองแบบ “เร่ืองยอ่ยๆ” แทนโครงเร่ืองตามแบบฉบบั – การน าละครออก
จากโรงละครและสร้างประเดน็ในการแสดงละคร พร้อมการเสวนาพดูคยุ ตามแบบ ละครประเด็นศึกษา 
TIE, และสดุท้ายการท าให้ละครเป็น “ภาษา” ในการส่ือสารความคิด การเลา่เร่ืองของผู้ถกูเอารัดเอาเปรียบ
ของ ละครของผูถู้กกดข่ี -Theatre of the Oppressed ของ ออกสัโต โบอลั เราก็จะพบวา่ ละครประยกุต์
นัน้ มีลกัษณะร่วมดงัตอ่ไปนี ้

 ใสใ่จในมมุมองท่ีหลากหลาย  

 มีการพฒันาเร่ืองท่ีแตกตา่งไปจาก “โครงเร่ือง”แบบพืน้ฐาน  

                                                           
3 กรณี กลุม่ละครกับ๊ไฟ ท่ีท างานรณรงค์เร่ืองการค้ามนษุย์ ในการท ากิจกรรมละคร บางครัง้ได้เชิญผู้ชมท่ีเลือกแล้ววา่อาจเป็นผู้สนใจใน
การแสดงละคร-กระบวนการ และในบางครัง้ผู้ชมอาจรวมถึงต ารวจในพืน้ท่ี ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ที่หลายครัง้เป็นคูก่รณี กบั ชมุชน
เป้าหมาย (ข้อมลูจาก แอน ค าฤทธ์ิ) 



 มีตอนจบท่ีเปิดไว้ ให้ผู้ชมน าไปขบคิด ตัง้ค าถาม 

 ไมใ่ห้ความส าคญักบั ค า (words) ภาษา แตใ่ห้ความส าคญัในการส่ือสารด้วย ภาพ การ
ส่ือด้วยร่างกาย ท่าทาง (gesture) การเคล่ือนไหว ( Movement) ท าให้เป็นภาษาของการ
ละคร 

 ให้ความส าคญักบัการพฒันาละครจากการด้นสด การโต้ตอบ การใช้ปฏิภาณ  ถ้ามีการ
แสดง บทของละครจะพฒันาจาก การด้นสด ท่ีคิด-ตรอง-เลือกแล้ว 

 ผลงานละครท่ีเกิดขึน้เป็นงานท่ีมาจากชีวิตจริง มีประเด็นทางสงัคมและการเมืองท่ีเข้มข้น
พอจะกระตุ้นเตือนใจผู้ชม ผู้ ร่วมกิจกรรมได้คิด และลงมือท าการเปล่ียนแปลง 

 การสร้างละคร เกิดจากการรวบรวม-มมุมองของผู้ มีสว่นในการท ากิจกรรม ในการท างาน
ร่วมกนันี ้ทกุคนในโครงการได้เรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาได้ เกิดส านึกในการลงมือแก้ไข
เปล่ียนแปลง เกิดปัญญามองเห็นแนวทางในการท างานและกลายเป็นผู้สร้างเครือขา่ย
การเปล่ียนแปลง 

 การท าละคร-จากกระบวนการนี ้ผู้ชมคือชมุชนเป้าหมายและอาจไมไ่ด้มีการเปิดแสดงตอ่
ชมุชนอ่ืน 

 ผู้ชมเป็นผู้ มีสว่นร่วมในกระบวนการ เป็นผู้ ท่ีเม่ือดลูะครแล้วเข้าใจปัญหาและลงมือ 
“กระท า” เพ่ือเปล่ียนแปลงให้สงัคมดีขึน้  

(Prendergrast,Saxton ,2009:11) 

เราจะพบวา่ ละครประยกุต์ เป็นละครขนาดเล็กท่ีสวนกระแสโลกทนุนิยม และแนวทางของละครใน

อตุสาหกรรมบนัเทิง  และให้ความส าคญักบัชมุชน–ท้องถ่ิน ผู้คนธรรมดาท่ีขาดอ านาจในการซือ้ ในการ

เสนอความคิด และพืน้ท่ีทางสงัคม ละครประยกุต์ให้ความส าคญัอยา่งมากในประเด็นการสร้างคน ชมุชน

ให้มีศกัดิศ์รี และเกิดภาคภมูิใจ รู้จกัอดีต รากของตน สามารถพฒันาแนวคดิและฝึกฝนการท างานในแบบ

ประชาธิปไตย ผา่นกระบวนการ ศิลปะเพือ่สงัคม ท่ีเรียกวา่ การละคร  
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