
ละครชุมชน:
ส่ือของชุมชน เพื่อชุมชน
การศึกษาเฉพาะบุคคลทางการละคร :  INDIV IDUAL STUDY IN DRAMA AND THEATRE



ส่ือชุมชน : ส่ือของชุมชน เพื่อชุมชน
คือ ส่ือที่มีการปรับส่ือต่างๆ มาใช้ส าหรับคนในชุมชน เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารของคนใน
ชุมชน ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึน้โดยคนในชุมชน

- เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าถงึได้ ทัง้ด้านข้อมูล / ความรู้ / ความบันเทงิ 

- ต้องเป็นส่ือที่คนในชุมชนสามารถมีส่วนในการวางแผน ด าเนินการ สร้างสรรค์ หรือ จัดแสดง

- เป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกด้านความคดิของคนในชุมชน เพื่อชุมชน 

***ไม่ใช่เป็นการใช้ส่ือเพื่อชุมชน โดยคนนอก (หรือผู้ก าหนดนโยบาย)***



ละคร และความหมายของค าว่า “ละคร”
ในประวตัิศาสตร์พบวา่ ละคร เป็นกระบวนการที่เกดิขึน้ระหว่าง มนุษย์ กับ มนุษย์ 

เป็นการเลียนแบบเพื่อส่ือสาร (Imitation) และเป็นพธีิกรรม (Ritual)

ละคร (Theatre) มองในแง่ของผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Product) 

= 

ความสร้างสรรค์และงดงาม



องค์ประกอบของละคร (Theatre) 
นักแสดง (Actor) + เนือ้หา สิ่งที่ต้องการน าเสนอ (Story) + 

ผู้ชม (Audience) + พืน้ที่ส าหรับจัดแสดง (Stage)

นักแสดง
เนือ้หา

ผู้ชม
พืน้ที่ส าหรับจัดแสดง



ชุมชน (Community)

หมายถงึ  กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ที่เรียกกันว่า หมู่บ้าน (ในชนบท) 

// ชุมชนแออัด (ในเมือง) หรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน หรือห่างกัน แต่สัมพันธ์กันด้วย

ความสนใจ ผลประโยชน์ หรือความเชื่อ เผ่าพันธ์ุ อาชีพ ปัญหาเดียวกัน คล้ายกัน ร่วมกัน

***สิ่งที่ท าให้เกิดชุมชน คือ 

ความสัมพันธ์ และเครือข่ายทางสังคมของสมาชิก 

เกิดการส่ือสาร ไปมาหาสู่กัน ***



ละครนอกกรอบ หรือละครนอกโรง ที่สัมพันธ์กับประชาชน
1. ละครของชุมชน (Community Theatre)
ละคร การแสดงแบบดัง้เดิม ที่คนในชมุชนร่วมกนัจดั หดัเลน่ ฝึกซ้อม และก ากบักนัเอง เพื่อเป็นมหรสพ ได้แก่ 
การละเลน่ พิธีกรรม การเลา่เร่ือง การร้อง ร าเต้นเลน่ละคร งานบญุเฉลิมฉลองที่มีรากฐานจากความเช่ือสืบเน่ืองจาก
ศาสนา // ต่อมามีการสอดแทรกการวิพากษ์สงัคม ตลกขบขนั ล้อเลียน เสียดสี กบัเร่ืองจริงในสงัคม 

2. ละครเพื่อชุมชน หรือละครเพื่อการพัฒนาชุมชน (Theatre for Community Development)
หรือ ละครที่มีการพัฒนาจากชุมชน (Community-based Theatre) 

สร้างละครแบบใหม ่ที่รวบรวมเร่ืองราวประเดน็ที่น่าสนใจจากชมุชน ลกัษณะกิจกรรมสง่เสริมการให้ความรู้ด้านใด
ด้านหนึง่กบัชมุชน ปรับเปลี่ยนกระบวนคิด พฒันาขึน้จากผู้คนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ในชมุชน น าสูก่ารท างานร่วมกนัเพื่อ
เปลี่ยนแปลงชมุชน สงัคมให้ดีขึน้ คือสามารถใช้ละครเพื่อการพฒันาความเคลื่อนไหวที่ชดัเจนและเกิดการรวมกลุม่ที่
ยัง่ยืน



จุดเร่ิมต้นของการแสดงไทย
จากการแสดงเพื่อพธีิกรรม สู่มหรสพบันเทงิ

เร่ิมต้นจากความสัมพันธ์ ที่มนุษย์มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัว

ปรากฏในด้านการด าเนินชีวติ (Cycle of Life) 

การแสดงเพื่อพธีิกรรม (Ritual) หรือการละเล่น

มหรสพเพื่อความบันเทงิ (Entertainment)



ส่ือพืน้บ้านไทย 
ละครชุมชนจากวถีิชีวติสู่ธุรกจิบนัเทงิ

ส่ือพืน้บ้าน 
เม่ือถงึเทศกาลตรุษ สารท ก็จะมีการละเลน่ตา่งๆ เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย เพลงอีแวว 

ล าตัด ลเิก หนังตะลุง มโนราห์ ละครวอ หมอล า

- นอกจากจะให้ความบนัเทิงแล้ว ยงัให้ข้อมลู ความคิดเหน็ และแสดงทศันะหรือคณุคา่ด้านตา่งๆ 

- บง่แสดงถงึเอกลกัษณ์ในแตล่ะท้องถ่ินอยา่งชดัเจน

- ก่อให้เกิดการส่ือสารสมัพนัธ์กนัในกิจกรรมชีวิตประจ าวนั กลายเป็นวิถีชมุชน

- ตวักลางและตวัสารในการสื่อสารและสร้างความเข้มแข็งในด้านวฒันธรรม และวีถีชีวิตของชมุชน



ละครชุมชนในต่างประเทศ
จุดริเร่ิมแนวคดิการพัฒนาของ ละครของประชาชน (PEOPLE THEATRE) หรือการแสดง
เพื่อ “ผู้อ่ืน” เกดิขึน้หลังการปฏิวัตอุิตสาหกรรม ทศวรรษที่ 50 – 70 (เปล่ียนแปลงระบบ
โครงสร้างสังคมครัง้ใหญ่) เกดิชนชัน้กลาง และทุนนิยม 

- นักการละคร ต้องการแสวงหาสังคมที่ดีกว่า ตัง้ค าถามเก่ียวกบัสถานะของตน จดุประสงค์ในการ
ท างาน คณุคา่ในการสร้างงาน นอกเหนือไปจากการเป็นมหรสพในอตุสาหกรรมบนัเทิง อะไรที่จะท าให้เกิด
องค์ความรู้ใหม ่มาทดัทานแนวคิดแบบทนุนิยม 

- นักการละครตะวันตก ได้พบกับศลิปินจากเอเชีย ได้เหน็การร้อง ร าเต้นจากต านาน ศรัทธา พิธีกรรม
ตา่งๆ การแสดงกลางแจ้งที่ผู้แสดงและผู้ชมอยูร่่วมกนั มีปฏิสมัพนัธ์ความเช่ือ ศรัทธา ร่วมกนัในขณะหนึง่ 
เม่ือกลา่วถงึเทพ หรือพระผู้ เป็นเจ้า



เกดิการตัง้ค าถามกบัสิ่งที่ไม่เคยพบเหน็มาก่อน 
**จุดเร่ิมต้นของการพฒันาการละคร**

- ละครเอพคิ (Epic Theatre) ของแบร์โทลท์ เบรวท์ (Bertolt Brecht)

- การพฒันาละครสั่งสอน ละครฉากสัน้ๆที่แสดงแก่คนงาน นักเรียนและเดก็ๆ 

- ละครแอบเสร์ิด (Absurd) 

- การทดลองสร้างละครและฝึกฝนนักแสดงที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และพฒันาการแสดงร่วมกัน 

(Living Theatre)

- น าไปสู่การท างานแบบรวมรวมเร่ืองราว ข้อมูล น ามาสู่แนวคดิเร่ือง การเล่าเร่ือง การสร้างเร่ืองราวที่
เป็นปัจจุบัน //การสร้างละครที่ให้ทกุคนได้มีส่วนร่วม ได้ออกความเหน็ รับฟังโต้แย้ง 

- แรงบันดาลใจที่พฒันามาจากความต้องการที่จะพฒันาให้ผู้อื่น มีชีวิตที่ดีขึน้ หรือแบ่งปันความรู้ด้าน
สทิธิการเมือง + ความสนุกสนานให้กับผู้อื่น

ละครจงึเป็นสื่อ – เคร่ืองมือ เพื่อให้เข้าถงึผู้คนในชุมชน 
และให้การศกึษานอกระบบ ผ่านกระบวนการแสดง



นักการละครคนส าคัญ
อาร์มอง กัตตี (Armand Gatti) 

ผู้บุกเบกิละครประชาชน ที่สัมพันธ์กับชุมชนและอยู่ร่วมเวลากับผู้คนในสังคม

- เช่ือวา่ การท าละครลกัษณะนี ้จะลบเลือน ระบบชนชัน้ 

- ไมต้่องการสร้างละครส าหรับผู้ชม แตอ่ยากให้ผู้ชมมาร่วมสร้างละคร 

- เป็นละครท่ีสะท้อน “ความสนใจ” ของผู้คนในขณะนัน้ 

- เป็นละครฉากสัน้ๆ ท่ีเปิดให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบจากผู้ชม 

- เป็นละครปลายเปิด สง่เสริมให้ผู้ชมได้น าไปขบคิด

จากมมุมองของตนเอง 



- สนใจค้นคว้าเร่ือง “การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วม” เรียกร้องให้ครูสร้างการส่ือสารสองทาง 

- เปิดโอกาสให้เดก็ๆได้มีส่วนร่วม ได้โต้ตอบ แสดงความคดิเหน็ เกดิการเรียนรู้ทัง้สองฝ่าย

- การพยายามท าให้ผู้เรียนหรือผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้กระท า (Active) ไม่ใช่ผู้ถูกกระท า (Passive) 

แฟร์กล่าวว่า วิธีให้การช่วยเหลือผู้ถูกกดข่ีได้ดีที่สุด ต้องใช้วิธีการทางอารมณ์ 

เพื่อสร้างวุฒภิาวะทางอารมณ์ เม่ือเขาคลายทุกข์และเข้าใจ กจ็ะผู้กดข่ีไปสู่การแก้ไขปัญหา 

น าเสนอการใช้เคร่ืองมือที่ช่วยให้เกดิการเสวนา (Dialogue) 

วพิากษ์วจิารณ์ = การต่อสู้ >>> ปลดเปลือ้งจากการกดขี่ 

นักการละครคนส าคัญ
เปาโล แฟร์ (Paolo Freire) นักคิด นักการศึกษา 



โบอัลมองว่า ศิลปินมักคดิว่าตนเองเหนือกว่า รู้มากกว่า จริงอยู่ที่ รู้เร่ืองละครมากกว่า 
แต่ถ้าเป็นเร่ืองของชีวิต ความยากแค้นล าบากแล้ว สู้คนธรรมดาไม่ได้ 
กลวิธี – ใช้ละครเป็นสื่อในการท าให้ผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในละคร 
ทัง้นกัแสดงและผู้ชม (Spectator) ลดก าแพงที่ขวางกัน้ระหวา่งกนัลง 
เร่ืองราวน าเสนอพฒันามาจากชมุชน และเกิดการช่วยกนัคิดหาหนทางที่ดีกวา่
ในการอยู่ร่วมกนั และเปลี่ยนแปลงชีวิตคนให้ดีขึน้ 
ริเร่ิม - แนวคดิละครของผู้ถูกกดข่ี (Theatre of the Oppressed) 
มีกลวิธีท่ีท าให้ชาวบ้านยากไร้ ได้มองเห็นเหตกุารณ์ในชีวิตของตนผ่านละคร 
ละครเป็นฉากสัน้ๆ ท่ีมีตวัละครหลกั เป็นผู้ ท่ีมีปัญหาคล้ายกบัปัญหาชีวิตจริงของผู้ชม 
จดุประกายให้เกิดการพดูคยุ แลกเปลี่ยน รับฟังกนั หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั  
- ละครลักษณะนีเ้รียกว่า (Forum Theatre) ละครเป็นจุดเร่ิมต้นของการสนทนา 
เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคดิเหน็ หรือละครที่นักแสดงถามผู้ชมว่า เราจะไปต่อกันอย่างไรดี

นักการละครคนส าคัญ
ออกัสโต โบอัล (Augusto Boal)



ละครจงึขยับจากการเป็นส่ือ เป็นเคร่ืองมือ กลายเป็น “ภาษา” 

ที่ชุมชน คนธรรมดาได้ใช้เพื่อส่ือสาร ปัญหา แสดงความเหน็ 

และเป็นเสียงที่เล่า เร่ืองราว ความคดิเหน็แย้ง เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันศึกษา

แม้จะช่ือว่าเป็นละครของผู้ถูกกดข่ี 

แต่กลับเป็นกระบอกเสียง ผ่านภาพ ผ่านการเล่นละคร

ส่ือสารจากผู้ที่ด้อยกว่าหรือถูกกดไว้ 



รูปแบบของการใช้การแสดงละคร และกจิกรรมละครในชุมชน

-ละครรณรงค์ (Agit/Prop)
พัฒนามาจากละครที่ใช้เผยแพร่ความคิดทางการเมืองในสหภาพโวเวียต ต่อมาน ามาใช้เพื่อ
ส่ือข้อมูล เผยแพร่ความคิดด้านสุขภาพและการพัฒนาชุมชน

- มีแบบแผน มีตวัละคร มีการด าเนินเร่ืองท่ีชดัเจน ตวัละครแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คนฉลาดรอบรู้ / คนหลงผิด 

- ให้ความรู้เร่ืองสขุภาพ ป้องกนัเอดส์ ยาเสพตดิ เหล้า / สง่เสริมสนัติภาพในชมุชน / เพศศกึษา /ลด
ความรุนแรงในครอบครัว / รักษาสิง่แวดล้อม 

- มีขา่วสารท่ีถกูต้อง สนกุสนาน เกิดความเข้าใจ ผ่านเร่ืองราวท่ีสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมชมุชน 



รูปแบบของการใช้การแสดงละคร และกจิกรรมละครในชุมชน
ละครรณรงค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา (Participatory Theatre)

- ปรับเปล่ียนมาจากละครรณรงค์ น ากระบวนการละครหลายรูปแบบมาใช้ เพ่ือน าเสนอสาระ
ตามที่องค์กรต่างๆต้องการรณรงค์ 

-โดยใช้ศิลปินชาวบ้าน หรือศิลปะท้องถิ่น เช่น หุ่น หน้ากาก เพลงพืน้บ้าน มาใช้เพื่อน าเสนอละคร 
น ากระบวนการพูดคุย เสวนาเข้าไปปรับใช้ เกดิการเรียนรู้แก้ไขร่วมกัน

- การสร้างงาน เกิดจากการค้นคว้าข้อมลูชมุชน ท่ีนกัการละครต้องลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูจากชมุชน และน า
ข้อมลูมาคดักรอง พฒันาจากเร่ืองที่คดัเลือกแล้วจากชมุชน

- ใช้ได้ผลในพืน้ท่ีท่ีชมุชนยงัชอบการแสดงละครท่ีแสดงสด ชอบการร้องร าท าเพลง เลา่เร่ืองที่เป็นต านาน 
ชีวิตผู้คน // ต้องอาศยัเร่ืองราวที่ชมุชนเข้าใจ คุ้นเคย // อาจต้องอาศยัช่วงเวลาท่ีเป็นเทศกาล งานบญุส าคญั 
// ใช้สิ่งท่ีเป็นศิลปะของชมุชน 



ละครเพื่อการศึกษา “เร่ืองนี.้..วินาทเีดียว” 
ทัวร์ 15 โรงเรียนในจังหวัดพังงา โดยกลุ่มละครมะขามป้อม 



รูปแบบของการใช้การแสดงละคร และกจิกรรมละครในชุมชน
ละครเพื่อปลุกมโนส านึก (Theatre for Conscientization)

- ใช้เวลาสงู เป็นกิจกรรมละครท่ีเน้นการพฒันาผู้ มีสว่นร่วมจากชมุชน 

- ไม่ต้องการผู้ชม แตเ่ป็นกิจกรรมเพ่ือการพฒันาจิตใจ เน้นละครกระบวนการ (Process Drama )

เพ่ือฝึกให้ผู้ มีสว่นร่วมสามารถมองเห็นปัญหาของทัง้ตนเอง และชมุชน 

- เรียนรู้จากการรับฟังผู้ อ่ืน เกิดภมิูปัญญาท่ีจะแก้ไขปัญหาได้ สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
ตอ่ไปในอนาคต

- กระบวนการมกัเร่ิมจาก เกมละคร การฝึกสมาธิ ร่างกาย จิตใจ ตอ่มาจงึพฒันาการสื่อสารด้วยละครภาพและละครแบบ
ฟอร่ัม (FORUM)

- ผู้ ท่ีเป็นศิลปิน วิทยากร ต้องรับรู้ข่าวสารจากชมุชน ความต้องการของชมุชนในการพฒันากิจกรรม และความสนใจท่ีจะ
พฒันากลุม่เพ่ือการสร้างชมุชนหรือน าเสอนความคิดบางอย่างแก่ชมุชนด้วย  



การพฒันาจติส านึกสาธารณะในชุมชน 
โดยใช้กระบวนการละครเพื่อปลุกมโนส านึก 
ส าหรับเดก็วัย 7-12 ปี กรณีศึกษาชุมชนแฟลตสวนกวางตุ้ง



รูปแบบของการใช้การแสดงละคร และกจิกรรมละครในชุมชน
ละครเพื่อการเปล่ียนแปลงชุมชน (Theatre for Change)

-เม่ือชมุชนค้นพบปัญญา และมองเหน็ปัญหาของตวัเอง มีความต้องการจดัการปรับเปลี่ยน หรือตัง้องค์กร 
หรือพฒันาองค์กรให้สามารถท างานปรับเปลี่ยนชมุชนให้ดีขึน้ 

-การท ากิจกรรมละครเพ่ือพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชน พฒันาความรู้เร่ืองศิลปะจากต้นทนุทาง
วฒันธรรม น ามาจดัระบบ เรียบเรียง พฒันา

- เป็นสิ่งท่ีชมุชนและคณะละคร ต้องพฒันาขึน้ร่วมกนั  โครงการลกัษณะนี ้อาจมีความยัง่ยืน และมีชมุชน
เป็นเจ้าของ 

-กิจกรรมละคร เป็นเพียงแคแ่รงบนัดาลใจ เพ่ือให้เยาวชนมองเหน็คณุคา่แหง่ศิลปะของชมุชนได้ เกิด
ความคิดที่จะสืบสาน  สืบทอดศิลปะนัน้ มองเหน็ความส าคญั คณุคา่ เกิดความภาคภมูิใจ



...เป้าหมายของเรา...

นักการละครต้องปรับเปล่ียนความคดิจากการท างานทีใ่ช้ตนเองเป็นหลัก

เป็นการพัฒนาความคดิจากการใช้ความรู้ของตนอย่างไร?...ในการท างานเพ่ือผู้อ่ืน

หรือเพ่ือให้ศิลปะได้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตผู้คนทีห่่างไกลจากโอกาส

ขาดประสบการณ์ในการเข้าถงึศิลปะ 

ท าอย่างไร?... ผู้คนจงึจะตระหนักถงึวัฒนธรรมของชุมชนทีมี่อยู่  

และน ามาปรับใช้ เกิดกิจกรรมทีช่่วยให้ผู้ร่วมกจิกรรม ได้เรียนรู้เก่ียวกับ ตนเอง 

มีสมาธิในการสร้างงาน ได้เรียนรู้จากการท างานร่วมกับผู้อ่ืน


