
1 
 

เอกสารการสอนประกอบวิชา : การศกึษาเฉพาะบคุคลทางการละคร ( Individual study in Drama and Theatre) 
อาจารย์สวุภทัร พนัธ์ปภพ  

 

ละครเพื่อการเปล่ียนแปลง (Theatre for Transformation) 
 

คุณลักษณะท่ัวไปของส่ือละครเพื่อการพัฒนามนุษย์และชุมชน 

ละครเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Theatre for Transformation) เป็นการน ากระบวนการละครมา

ประยุกต์ (Applied Theatre) ใช้ในการพัฒนาผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ในฐานะผู้ แสดงและผู้ ชมอย่างมีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการพัฒนาทรัพยากรภายในตนเอง 

(Personal resource) โดยมุง่เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สูก่ารเปล่ียนแปลง 4 ระดบัดงัตอ่ไปนี ้

การเปล่ียนแปลงระดับบุคคล 

มุง่เน้นกระบวนการเรียนรู้ภายใน เพ่ือพฒันา กาย จิต ปัญญา เพ่ือความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน เข้า

ใจความเป็นมนษุย์ มีความละเอียดออ่น ลกึซึง้ มีสนุทรียศาสตร์  

การเปล่ียนแปลงระดับกลุ่ม 

เรียนรู้การสร้าง”ผลงานละคร” (Theatre Production) การพฒันาบทละครมาจากประการณ์จริงใน

ชีวิต เปิดใจรับฟัง ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มุ่งสร้างเสริมทกัษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ก้าวข้าม

ปัญหาและอปุสรรคอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนั  

การเปล่ียนแปลงระดับชุมชน 

การฝึกปฏิบตักิารละครชมุชน เรียนรู้จากระบวนการผลิตละครจากประเด็นปัญหาและปัญญาของ

ชมุชน เพ่ือน ากลบัไปแสดงเพ่ือสะท้อนเร่ืองราวให้ชมุชนเกิดการสานเสวนา (Dialogue) แสวงหาแนวทาง

การแก้ปัญหาของชมุชนร่วมกนั สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างสนัติบนความแตกตา่งหลากหลาย มุ่งสร้างการ

เรียนรู้จากประเดน็ปัญหาทางสงัคมเพื่อพฒันาจิตสาธารณะและความเป็นพลเมือง (Active Citizen)  

การเปล่ียนแปลงระดับสังคม  

การฝึกปฏิบตัิการละครเชิงลึก พฒันาความสามารถด้านศิลปะการละคร เพ่ือพฒันากลุ่มสู่ความ

เป็นคณะละครกึ่งวิชาชีพ ท่ีสามารถสะท้อนปรากฏการณ์ร่วมสมัยของสังคมอย่างมีพลัง เพ่ือสร้างแรง

บนัดาลใจให้ผู้ชมเกิดการเปล่ียนแปลง พร้อมทัง้สามารถบริการจดัการกลุ่มละคร ให้สามารถด าเนินการ

อยา่งตอ่เน่ืองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

จุดเน้นส าคัญของละครเพื่อการเปล่ียนแปลง 

   -เน้นการเปล่ียนแปลงของผู้ เล่นเป็นอนัดบัแรก แล้วจึงพฒันาไปสู่การเปล่ียนแปลงผู้ชมเป็นอนัดบั

ตอ่ไป 
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   -เน้นให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีบทบาทเป็นผู้กระท ามากกวา่การเป็นผู้ถกูกระท า 

   -เน้นกระบวนการมากกวา่ผลผลิต 

   -เน้นกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ภายในตัวผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

มากกวา่ฝึกฝนในเชิงศลิปะการแสดง 

   -เน้นเร่ืองราวเนือ้หาท่ีมาจากผู้แสดงหรือบริบทชมุชนของผู้แสดงมากกวา่เร่ืองราวของคนอ่ืน  

   -เน้นให้ละครมีบทบาทเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารความคิดของผู้แสดง (Function) มากกว่าสนใจ

พฒันาเทคนิครูปแบบเชิงศลิปะ (Form) 

 

ข้อได้เปรียบของการใช้ส่ือละครเพื่อการเปล่ียนแปลง 

1. ส่ือละครมีความเหมาะสมทางวฒันธรรม และไวต่อบริบทแวดล้อม ซึ่งหมายความว่าส่ือละครส่ือ

ละครมีวิธีการเล่าเร่ืองราวอย่างมีรสชาติตามแบบรสนิยมของชุมชน และเร่ืองท่ีเล่านัน้ก็เป็น

เร่ืองราวของชมุชนเอง 

2. ส่ือละครเป็นช่องทางหรือพืน้ท่ี ท่ีจะท าให้ได้ยินเสียงท่ีเคยเงียบงนัของชมุชน เช่น เสียงของคนชาย

ขอบ ผู้ติดเชือ้ และเอือ้อ านวยให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็น อารมณ์ความรู้สึก และ ปฏิกิ ริยาต่อ

ประเดน็ตา่งๆ 

3. ละครเป็นพาหะในการส่ือสารข้อมลูได้อย่างตรงประเด็น เพราะเนือ้หาละครสร้างมาจากเร่ืองราว

ในชมุชน แตแ่สดงออกอยา่งไมก้่าวร้าว หากวา่เป่ียมไปด้วยอารมณ์ ความรู้สกึ และ สนุทรียะ  

4. สร้างความเป็นเจ้าของ หรือ ความรู้สึกมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หากละครนัน้ เกิดจากการใช้

ต้นทนุทรัพยากรท่ีมาจากชมุชน เช่น นกัแสดงมาจากลกูลานของคนในชมุชน เร่ืองราวเนือ้หาจาก

ประเดน็ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง สถานท่ี อปุกรณ์การแสดง เป็นต้น  

5. สามารถรับใช้ชมุชนในฐานะท่ีเป็น “ส่ือเพ่ือการเปล่ียนแปลง” เน่ืองจากส่ือละครชมุชนนัน้จะไม่ท า

หน้าท่ีเพียงการสะท้อนปัญหา หรือ ปรากฏการณ์เท่านัน้ แต่มุ่งสร้างกระบวนการในการแสวงหา ”

ทางออกร่วมกนั”ของคนทกุฝ่ายในชมุชนด้วย  

6. เป็นส่ือท่ีสามารถเคล่ือนไหวได้สะดวกและเข้าถึงผู้ชมได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด เน่ืองจากมีขนาดเล็ก 

กระบวนการไม่ซบัซ้อน วสัดอุุปกรณ์สามารถหาได้ในชุมชน สามารถจดัแสดงได้ทุกท่ี เช่น กลาง

ตลาดสด ศาลาวดั โรงเรียน หรือในพืน้ท่ีหา่งไกล เป็นต้น 

7. สามารถบนัทกึการแสดงไว้ได้ เพ่ือการเผยแพร่ในวงกว้างตอ่ไป 
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8. การแสดงมีความยืดหยุ่นสงู สามารถปรับให้เข้ากบักลุม่ผู้ชมท่ีหลากหลาย หรือ ตามความต้องการ

ของผู้ชม พร้อมปรับเปล่ียน ดดัแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพและบริบทของผู้ชมในชมุชน  

9. ละครขจดัอปุสรรคในการเข้าถึงส่ือของผู้ชม ( Accessibility ) เช่น อปุสรรคด้านการอ่านออกเขียน

ได้ หรือ การไม่รู้หนังสือ อุปสรรคทางเทคนิคท่ีต้องมีอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณ ผู้ ชมไม่

จ าเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์พิเศษใดๆมาก่อน 

10. สามารถใช้ส่ือละคร ร่วมกับส่ือหรือกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือสร้างการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ใน

ฐานะ”ส่ือบูรณาการ” เช่น ส่ือนิทรรศการ การเสวนาพูดคยุเพ่ือเสนอประเด็นหลงัการแสดงละคร 

เป็นต้น  

 

ข้อจ ากัดบางประการของส่ือละครเพื่อการเปล่ียนแปลง 

1. ต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาและจัดกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมละครมีธรรมชาติ

เช่นเดียวกับการฝึกฝนทักษะศิลปะประเภทอ่ืนๆ ต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง 

เรียนรู้ซ า้ๆ จึงจะเกิดผลในการพฒันาการของผู้ เรียน เช่นการฝึกทกัษะการแสดง การเขียนบทละคร 

การก ากบัการแสดง เป็นต้น  

2. ประสิทธิภาพของละครนัน้ ขึน้อยู่กับศกัยภาพของทีมงาน ซึ่งประกอบด้วย นกัแสดง ผู้ เขียนบทละคร 

ผู้ ก ากับการแสดง หรือ ผู้ จัดการแสดง แต่เน่ืองจากส่ือละครเพ่ือการพัฒนานัน้ มิได้มุ่งเน้นท่ี ”

ศลิปะการแสดง” ดงันัน้จงึอาจมีประสิทธิภาพน้อยในแง่ ”ผลผลิตของกระบวนการ”  

3. ข้อจ ากดัในทศันคติและวิธีคิดในการใช้ส่ือละครของสงัคมส่วนใหญ่ ท่ียงัคุ้นเคยกับส่ือละครในฐานะ 

ส่ือเพ่ือความบนัเทิง หรือให้คณุคา่กบัผลผลิต (product) มากกวา่กระบวนการ (process) รวมทัง้การ

สนบัสนนุการท างานอย่างตอ่เน่ืองของคนท างาน เข้าท านอง”เอาแตใ่ช้แตไ่ม่พฒันา”จึงท าให้ส่ือละคร

เพ่ือการพฒันายงัขาดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้โดยสถานภาพตวัส่ือเอง จึงยงัอยู่ในสถานภาพ”

ยงัชีพให้รอด” แต่ไม่สามารถยกระดบัขึน้มาสู่”การพัฒนา”ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ส่ือละครเพ่ือการ

พฒันาของไทย”ถึงอยูร่อดได้ แตไ่มส่ามารถเจริญเตบิโตได้” 

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 

ดงัท่ีได้กล่าวตัง้แต่ต้นว่า ละครเพ่ือการเปล่ียนแปลง นัน้  จะเน้น”กระบวนการละคร” มากกว่า        

”ตวัผลิตผลละคร” เม่ือเรากล่าวถึง”กระบวนการ” ก็หมายความว่า ละครนัน้จะประกอบด้วย “กิจกรรม

หลายกิจกรรม” ท่ีมีการเช่ือมร้อยอย่างเป็นล าดับขัน้ตอนก่อนหลัง จึงขอประมวลการสรุปบทเรียนการ

ท างานของ”กระบวนการละครเพ่ือการเปล่ียนแปลง” ดงัตอ่ไปนี ้ 
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หลักการในการออกแบบกระบวนการ  

1. เป้าหมายเพื่อการพัฒนามนุษย์   

กิจกรรมทกุกิจกรรมจะมุง่เน้นพฒันาผู้ เข้าร่วมใน 3 ด้าน พร้อมๆกนั คือ  

ฐานหัว การพฒันาความรู้ (HEAD) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณจริงของสงัคม การเก็บข้อมลูเพ่ือ

เรียนรู้สภาพท่ีเป็นจริงของชมุชน ทัง้ในด้านท่ีเป็นปัญหาและปัญญา เพ่ือน าข้อมูลเหล่านัน้มาพฒันาเป็น

บทละคร มุง่แสวงหาเพ่ือการเข้าถึงความจริง  

ฐานกาย การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (HAND) เน้นเร่ืองการปฏิบัติผ่านกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ได้

เคล่ือนไหว ผ่านการคิด การวางแผน การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยอาศยักระบวนการศิลปะท่ี

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป การเคล่ือนไหว การร้องเพลง การเขียน บทกวี การแสดง มุ่งสู่การ

เรียนรู้ผา่นความงาม  

ฐานใจ การพฒันาความรู้สึก (HEART) เน้นการสร้างความรู้สึกท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้ ให้เกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน ท้าทายความสามารถในการแก้ปัญหา การก้าวข้ามอุปสรรคเพ่ือคว้าเป้าหมาย

ร่วมกันเป็นทีม พัฒนาการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ความเห็นอกเห็นใจ การรับฟังความคิดเห็นโดยผ่าน

กระบวนการกลุม่เป็นหลกัเพ่ือเป็นการเรียนรู้ท่ีมุง่ไปสูค่วามดี  

เหตผุลท่ีมาของหลกัการ 3H นี ้ก็มาจากความเช่ือของบรรดานกัการศกึษาและนกัการละครคนส าคญั 

ท่ีเช่ือว่า มนษุย์นัน้มีสมองทัง้สองซีก ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเหตผุลและอารมณ์ และในอีกด้าน

หนึ่ง มนษุย์มีความสามารถท่ีจะประสานความคิด และการลงมือกระท าให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั คือ คิด

แล้วลงมือท าได้ หรือ ท าแล้วรู้ว่าอะไรอยู่เบือ้งหลังการกระท า ดังนัน้ ส่ือละครจึงมุ่งพัฒนามนุษย์ ให้

ครบถ้วนกระบวนความของมิติแห่งการเป็นมนษุย์ ดงัท่ีปรากฏในค ากล่าวของ Bertolt Brecht และ Walter 

Benjamin ว่า “ผู้ชมละครจะต้องคิดให้เลยไปกว่าการกระท าท่ีเห็น ต้องอย่ายอมรับโดยไม่ใช้วิจารณญาณ 

แตแ่นน่อนวา่ ในระหว่างท่ีใช้ความคิด ก็ต้องไม่มนึชาด้านอารมณ์ไปด้วย เราต้องคดิเหตผุลอย่างมีอารมณ์

ความรู้สึก และ ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างมีเหตผุลไปพร้อมๆกัน “ (อ้างจาก McCullouh, C ,Theatre 

Praxis,p.3)  

2. หลักการท างานบนพืน้ฐานท่ียอมรับในความแตกต่างหลากหลาย  

      เป็นการท างานท่ีไมย่ึดติดกบัทฤษฏีหรือหลกัคิดท่ีตายตวั เพราะเช่ือมัน่ในศกัยภาพ ความสามารถ 

ความสนใจ ท่ีแตกต่างกัน จึงไม่นิยมให้สมาชิกภายในกลุ่มต้องคิดและท าอะไรเหมือนๆกันหมด แต่ ต้อง

เช่ือมั่นในพลงัแห่งความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) ความหลากหลายในมิติของการท าละคร อาจ

หมายความรวมได้ในหลายนัย เช่น ความหลากหลายของเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ในด้าน วัย 
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การศึกษา เพศ รสนิยม ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ความหลากหลายในความต้องการของแต่ละชุมชน 

ความหลากหลายของเทคนิคและรูปแบบทางศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ินท่ีมาใช้ในการผลิตละคร ความ

หลากหลายของวิธีการท่ีมาให้ในการจดักิจกรรมแต่ละครัง้ ความหลากหลายของวิทยากร การเข้าใจและ

เช่ือมัน่ในความหลากหลายนัน้จะท าให้ละครเกิดมิติความลึกของความเป็นมนุษย์ ส่องสะท้อนความจริง

ของสงัคมได้อย่างรอบด้าน สามารถตอบสนองความต้องการท่ีแตกตา่งกนัของชมุชน ตามสภาพพืน้ท่ีและ

บริบททางสงัคม  

3. การประสานระหว่างภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัต ิ 

    “Theatre is made through action, rather than on the page” หากอยากจะเล่นละครได้ ก็ต้อง

ลงมือเลน่เทา่นัน้ ไมใ่ช่การเรียนจากหน้ากระดาษ  

ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านละคร เราจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เกิด

ประสบการณ์จริงจากการลงมือท า ผ่านการ”ส ารวจ” “ค้นหา” “ค้นพบ” ด้วยตวัเอง เพราะการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรงของผู้ เรียน จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน รู้มากกว่าวิธี อ่ืนๆ แล้วจึงสรุป

ประสบการณ์การเรียนรู้เหลา่นัน้ยกระดบัให้เป็น “องค์ความรู้ “ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุม่  

 

ขัน้ตอนการสร้างละครเพื่อการเปล่ียนแปลงในชุมชน  

1. ท าความรู้จักกับชุมชน  

         ก่อนท่ีเราจะท าละครลงไปเล่นท่ีชมุชนใดๆ เราก็น่าจะมีข้อมลูพืน้ฐานของชมุชนนัน้ๆ มีประเด็นของ

ชมุชนท่ีเราสนใจ อาจเป็นแง่มมุของปัญหาบางเร่ืองท่ีเราเห็น หรืออยากส่ือสารกบัสงัคม เราจ าเป็นต้องเข้า

ไปส ารวจสอบถามในเบือ้งต้นเพ่ือท าความรู้จกักบัผู้น าชมุชน แนะน าตวัและกิจกรรมให้ทราบท่ีมาท่ีไป และ

วตัถปุระสงค์ของสิ่งท่ีเราจะท า เหมือนเป็นการฝากเนือ้ฝากตวัให้เจ้าของบ้านได้รู้จกัมกัคุ้นกบัเราไว้ก่อนท่ี

เราจะท ากิจกรรม โดยมีขัน้ตอนยอ่ยในการท าความรู้จกัชมุชนดงัตอ่ไปนี ้ 

             - ขัน้แนะน า ปฐมนิเทศ เพ่ือแนะน าตวัให้ท าความรู้จกักันและกนั โดยอาจเข้าไปแนะน าตวักับ

ผู้น าของชมุชน หรือ บคุคลท่ีมีบทบาทกบัชมุชน  

             - ขัน้การสร้างความคุ้นเคย เป็นพืน้ฐานของการสร้างไว้วางใจในการท างานร่วมกนัในพืน้ท่ีของ

ชมุชน เพ่ือไมใ่ห้ละครกลายเป็น “แขกแปลกหน้า” ของชมุชน  

             - ขัน้ศึกษาบริบทส่วนบุคคล เป็นขัน้ตอนเพ่ือท าความรู้จกักับกลุ่มเป้าหมายในการเข้ามาร่วม

กิจกรรมของผู้ เข้าร่วม เพ่ือศึกษาถึงข้อมูลภูมิหลัง เช่น อายุ เพศ การศึกษา ความสามารถพิเศษ ความ

สนใจ  
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             - ขัน้ศึกษาบริบทของชุมชน ก่อนเร่ิมท ากิจกรรมละครในชมุชน เราจ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึง

บริบทเชิงพืน้ท่ีของชุมชน ทัง้ในด้านกายภาพ ประวตัิท่ีมา ศาสนา ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี ภาษา 

เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงข้อมลูเชิงลกึเพ่ือให้ละครของเราสามารถตอบสนองความต้องการของชมุชนได้อยา่ง

แท้จริง  

2. ฝึกพืน้ฐานการละคร การแสดง บท และ การก ากับการแสดง 

           การเตรียมตวัในเร่ืองการแสดงเบือ้งต้น เป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีต้องคอ่ยๆฝึกฝน ทีมนกัแสดง ในเร่ืองการ

แสดงอาจเร่ิมต้นตัง้แตก่ารใช้ร่างกาย ฝึกการเคล่ือนไหว การใช้เสียง การสร้างสมาธิและจินตนาการ ความ

เช่ือในการแสดง การเป็นและการเข้าถึงตวัละคร การแสดงอยา่งจริงใจไม่เสแสร้ง ไมเ่ลน่เพ่ืออวดตวัเอง แต่

เพ่ือส่ือสารเร่ืองราว สร้างความรู้สกึร่วมกบัผู้ชมอยา่งจริงใจ 

          ด้านบทละคร อาจต้องฝึกการส่ือสารเร่ืองราวโดยจบัประเด็นง่ายๆจากเร่ืองราวรอบตวัอย่างข่าว

หนงัสือพิมพ์ โดยฝึกเร่ืองการคดิอย่างมีระบบ เพื่อให้เข้าใจท่ีมาท่ีไปชองเร่ืองหรือประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้อง

กบัชมุชน อาจใช้กิจกรรมละคร 5 ภาพ ได้แก่ สาเหต ุปัญหา ผลกระทบ วิธีการแก้ไข  เป้าหมายท่ีเราอยาก

เห็น เพ่ือฝึกการคดิโครงเร่ืองหรือบทละครท่ีสอดคล้องกบัปัญหาของชมุชน 

         ด้านการก ากับการแสดง เพ่ือเป็นการทดลองฝึกการส่ือสารเร่ืองราวบางอย่างให้น่าสนใจ เราอาจ

ให้โจทย์ทดลองสร้างการแสดงฉากสัน้ๆ โดยมีองค์ประกอบบางอยา่งของละคร เชน่ การพดูพร้อมๆกนั การ

ร้องเพลง การสร้างมิติของภาพท่ีหลากหลาย ทัง้สูงกลางต ่า การกระโดด การมีบทกวีในฉาก การหยุด

พร้อมๆกัน เป็นต้น การใช้องค์ประกอบเล่านีเ้ป็นการก าหนดทิศทางการเล่าเร่ือง  (Direction) หรือการ

ก ากบัการแสดงนัน่เอง 

3. เก็บข้อมูล หาประเดน็ ในชุมชน 

            การลงไปเก็บข้อมูลในชุมชน เป็นการลงไปหาความจริงในพืน้ท่ีด้วยตวัเอง ด้วยการสังเกต การ

สมัผสั การสมัภาษณ์ จะช่วยให้เราได้ข้อมูลในประเด็นท่ีเราสนใจ เราควรเก็บข้อมูลทัง้เร่ืองท่ีเป็นปัญหา

และปัญญา ของชุมชน เช่น วิถี ชีวิต ประเพณี  อาหาร เคร่ืองแต่งกาย บทเพลง ต านานเร่ืองเล่า 

ประวตัศิาสตร์ชมุชน นิทานในท้องถ่ิน เป็นต้น 

             เราควรเก็บข้อมูลในกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทัง้เร่ือง เพศ วยั อาชีพ การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล

รอบด้าน และลึกซึง้มากขึน้  ควรท าตวัให้กลมกลืนกับชุมชน สร้างความไว้วางใจ เคารพความคิดเห็นท่ี

แตกต่าง ไม่ด่วนตดัสินชุมชนจากการลงไปเก็บข้อมูลหรือสัมผสัเพียงชั่วครู่ชัว่คราว เราอาจลงเก็บข้อมูล

อยา่งตอ่เน่ืองหลายครัง้เพ่ือความถกูต้องลกึซึง้ของข้อมลูมากย่ิงขึน้ 
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4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล หาแก่นเร่ือง และ หาข้อมูลเพิ่มเตมิ 

     เม่ือเราได้ข้อมูลจากชุมชนมาแล้วเราต้องน ามาพูดคุยแลกเปล่ียนเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีรอบด้านจาก

การเก็บข้อมลูของสมาชิกทกุคนในกลุ่ม เพ่ือมาดวู่ามีอะไรท่ีน่าสนใจ และสามารถสกดัเป็นแก่นความคิดท่ี

อยากจะบอกอะไรแก่ชมุชนนัน้ เป็นแนวทางในการค้นหาแก่นเร่ือง หรือ ประเด็นหลกัท่ีเราต้องการน าเสนอ 

(Theme) พร้อมทัง้ต้องหาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับประเด็นนัน้ๆ เช่น สิทธิของชนกลุ่มน้อย การไล่รือ้ท่ีดินท า

กิน โรงไฟฟ้า นโยบายสาธารณะ เป็นต้น รวมทัง้ข้อมลูเร่ืองต านานหรือเร่ืองเลา่ในท้องถ่ิน เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี

รอบด้านและลกึซึง้มากย่ิงขึน้ 

5. เลือกต านานท้องถิ่นตีความ 

          เราน าต านาน เร่ืองเล่า หรือ ประวตัิศาสตร์ของชุมชนนัน้มาสร้างเป็นละคร โดยอาศยัโครงเร่ือง  

(PLOT) เพ่ือตีความเทียบเคียงกบัสถานการณ์ปัญหาของชุมชนนัน้ เพ่ือสร้างความรู้สึกใกล้ชิด การเข้าถึง

หัวใจของผู้ ชมในชุมชน เน่ืองจากเร่ืองเล่าพืน้บ้านเหล่านี ้เป็นเร่ืองท่ีคุ้นเคยกับชาวบ้านอยู่แล้ว แต่การ

ตีความใหม่ จะน าเสนอมมุมองความคิดใหม่ เป็นการชวนผู้ชมให้หนักลับมามองตนเองในมุมใหม่ โดยเรา

อาจเร่ิมจากการตีความตวัละครท่ีมีอยู่ในเร่ืองว่า มีใครบ้าง ฉากท่ีถกูกล่าวถึงในเร่ือง  และ มีสถานการณ์

ส าคญัในฉากนัน้ๆ อยา่งไร โดยเราอาจตีความเทียบเคียงกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในชมุชนเชน่ 

ด้านตวัละคร  ไอ้ขวญั ในเร่ืองแผลเก่า ถกูแทนคา่เป็น บรรพบรุุษของชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของชมุชน

แตด่ัง้เดมิ  เรียม ถกูแทนคา่เป็นลกูหลานในชมุชนท่ีก าลงัเปล่ียนผา่นไปสู่ความเป็นสมยัใหม่ 

ด้านสิ่งของ หรือ วตัถท่ีุเป็นสญัลกัษณ์บางอยา่ง เชน่ ปืน ผืนผ้า ครก สายน า้ หีบสมบตัิ เส้นผมของ

มะเม๊ียะ สามารถตีความเช่ือมโยง กับเร่ืองราวนัน้ๆได้ เช่น หีบสมบัติจากต านานหัวนายแรง คือ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรมของอนัล า้คา่ของชาวสงขลาท่ีบรรพบรุุษสร้างไว้ให้ลกูหลาน เป็นต้น 

ด้านฉาก หรือ สถานท่ี ทุ่งบางกะปิ กบั บางกอก คือ ตวัแทนของความเป็นชนบทหรือความสงบสขุ

ของชมุชนดัง้เดมิ กบั ความเจริญของวตัถใุนการพฒันาไปสูเ่มืองสมยัใหม่ 

ด้านสถานการณ์ การท่ีขวญัถูกคุณสมชาย ยิงด้วยปืนในตอนจบของเร่ือง คือ การสิน้สลายของ

สังคมชนบทอันเรียบง่าย หรือ ท่ีย่ืนในสังคมของคนยากจนตัวเล็กๆในสังคม ก าลังถูกท าลายให้เหลือ

น้อยลงเร่ือยๆ   การตอ่สู้ ระหว่างพญานาคภงัคีกบัผาแดง คือการตอ่สู้กนัของอ านาจรัฐและทนุกบัชาวบ้าน

ในพืน้ท่ี เป็นต้น 

6. ออกแบบการแสดง โดยใช้สร้างโครงละคร 5 ฉาก 

             เม่ือเราตีความบทละครเช่ือมโยงกับประเด็นในชุมชนแล้ว จึงน ากับมาสร้างฉากการน าเสนอท่ี

น่าสนใจด้วยการใช้โครงสร้างบทละคร 5 ฉาก ได้แก่  ภาพเร่ิมเร่ือง ภาพความปัญหาขัดแย้ง ภาพ
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เอกสารการสอนประกอบวิชา : การศกึษาเฉพาะบคุคลทางการละคร ( Individual study in Drama and Theatre) 
อาจารย์สวุภทัร พนัธ์ปภพ  

 

ผลกระทบของปัญหา ภาพวิธีการแก้ไขปัญหา ภาพจบเร่ือง เม่ือได้ส่วนตา่งๆของละคร จึงมาดภูาพรวมว่า

สามารถตอบสนองแก่นเร่ือง (Theme) ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ มีแก่นเร่ืองย่อย (Sub theme) อยู่ในแต่ละ

ฉากอยา่งไร แล้วจงึจดัวางฉากตา่งๆอีกครัง้เพ่ือความชดัเจน ในการสร้างสรรค์ละครในชว่งนีเ้ป็นการพฒันา

เร่ืองให้มีความแข็งแรง พร้อมกับค้นหาวิธีการเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจ โดยอาจใช้การใช้ฉากสญัลกัษณ์ เพ่ือส่ือ

ความหมาย อารมณ์ความรู้สึกของฉากนัน้ๆ ได้ดี ควรน าเอาอตัลกัษณ์ของชุมชนนัน้ๆมาใช้ในการแสดง

ด้วย เชน่ ภาษา เพลงพืน้บ้าน การฟ้อนร า เคร่ืองดนตรี ผ้า เพ่ือเพิ่มเสนห์่ให้สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของ

ชมุชน และผู้ชมในชมุชนได้ดียิ่งขึน้ 

7. คัดสรร ขัดเกลา เช่ือมต่อ 

            เม่ือสร้างโครงละครได้ครบถ้วนแล้ว จงึน ากลบัมาดอีูกครัง้ว่าสามารถเลา่เร่ืองได้ชดัเจนหรือไม ่อาจ

มีการตดัทอน เพิ่มเตมิ ขยายฉากบางฉากเพ่ือความชดัเจนมากย่ิงขึน้ นบัวา่เป็นขัน้ตอนส าคญัของการผลิต

ละคร คือการเลือกสรร จดัวางอย่างเหมาะสม และ ซกัซ้อมเพ่ือความแม่นย าของจงัหวะ การตีความเพ่ือ

การเข้าถึงตวัละครของนกัแสดง รู้ท่ีมา เหตผุล แรงจงูใจในการกระท าของตวัละครอย่างลึกซึง้ แล้วจึงเช่ือม

ร้อยฉากตา่งๆ เพ่ือความตอ่เน่ือง ล่ืนไหลของจงัหวะการแสดง (Transition) 

8. ออกแบบกระบวนการละครชุมชน ก่อนการแสดง การแสดง หลังการแสดง 

            ในกระบวนการละครชุมชน เราต้องค านึงถึงกระบวนการจดัแสดงทัง้หมด มิใช่เพียงละคร แตต้่อง

ออกแบบการประชาสมัพนัธ์ สร้างความสนใจของผู้ชม การเตรียมผู้ชมก่อนการแสดง เช่น การเลน่เกม การ

ร้องเพลง เพ่ือเป็นการอุ่นเคร่ืองผู้ชม ก่อนเข้าสู่การชม และ กิจกรรมหลังการแสดง เช่น การพูดคุยแสดง

ความคดิเห็นแลกเปล่ียนกนัหลงัจากชมละคร 

9. สรุปประเมินผล 

     เราควรสรุปผลการท างานทัง้กระบวนการเม่ือเราจดัแสดงละครในชมุชนแตล่ะครัง้ เพ่ือพฒันาการ

ท างานให้มีความสมบูรณ์มากขึน้แตล่ะรอบ โดยมองข้อเรียนรู้ สิ่งท่ีเราท าได้ดี และ ความผิดพลาด สิ่งเรา

ควรให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ  เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรขึน้ หลงัจากท่ีเราเล่นละครในชุมชนนัน้ๆ การ

ประเมินผลนัน้อาจท าได้หลายแง่มมุ เชน่  

     การประเมินผลกิจกรรมท่ีได้ท า / การประเมินผลการบริหารจัดการ / การประเมินผลจากการ

ด าเนินกิจกรรม / การประเมินการมีสว่นร่วมของผู้ชม / การประเมินการเรียนรู้เป็นต้น  

10. วางแผนการท างานต่อเน่ือง 

            ถ้าเราคาดหวงัการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึน้กับชุมชน โดยใช้ละครเป็นเคร่ืองมือในการจุดประเด็น

เพ่ือร่วมกันค้นหาทางออก หรือ แนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน อาจต้องการการท างานอย่างต่อเน่ือง 
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เอกสารการสอนประกอบวิชา : การศกึษาเฉพาะบคุคลทางการละคร ( Individual study in Drama and Theatre) 
อาจารย์สวุภทัร พนัธ์ปภพ  

 

หรือ สร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมมือกับชุมชนมากยิ่งขึน้ จึงต้องวาง

แผนการท างานร่วมกบัชมุชนตอ่เน่ืองหลงัจากท่ีเราได้จดัแสดงละครผา่นไปแล้ว 

        จากการท างานสร้างละครชุมชน อย่างสมบูรณ์ทัง้ 10 ขัน้ตอนนี ้เม่ือมีการน าไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ท่ีมีบริบทแตกต่าง ก็จะมีการ ”ปรับแต่ง” (modify) ขัน้ตอนเหล่านัน้ เพ่ือให้มีความเหมาะสม

แหละสามารถตอบสนองตอ่สถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะชมุชน  

 

การประเมินผลละครเพื่อการเปล่ียนแปลง      

       นอกเหนือจากละครจะท าหน้าท่ีในบทบาทของ”ส่ือ” แล้วยงัท าหน้าท่ีสร้าง”กระบวนการเรียนรู้” ให้แก่

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ในแง่นีเ้ราจะขอมองละครในฐานะของเคร่ืองมือในการสร้างปัญญาในกลุ่ม

เยาวชน ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระดับบุคคล  

1. ด้านความรู้ กระบวนการละครสามารถพฒันาความสามารถให้กบัเยาวชน อาทิ ความรู้เก่ียวกบับริบท

ชุมชน ความรู้เก่ียวกับประเด็นปัญหาต่างๆ โดยการเรียนรู้เกิดจากการได้ไปศึกษาข้อมูลจากชุมชน 

หรือ จากการอบรมอย่างมีส่วนร่วม และ น าความรู้นัน้มาผลิตซ า้เป็นส่ือละครท่ีบอกเล่ากลับไปยัง

ชมุชน  

2. ด้านความเข้าใจ กระบวนการละครช่วยเยาวชนให้พฒันาความเข้าใจเก่ียวกบัตนเองและผู้ อ่ืน เข้าใจ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตนเอง ผู้ อ่ืน ชมุชนและสงัคม  

3. ด้านทศันคต ิเยาวชนท่ีผา่นกระบวนการมีทศันคตติอ่ตนเองและผู้ อ่ืนในเชิงบวก เชน่ การเห็นคณุคา่ใน

ตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง ตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีมีต่อกลุ่ม 

ทศันคติการมีส่วนร่วมพฒันาชมุชน การเคารพบทบาทและความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เห็นคณุคา่ในความ

แตกต่างหลากหลายของบุคคล มองเห็นว่ากระบวนการละครเป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน มี

ความตระหนกัว่าเกิดการเปล่ียนแปลงในตนเองได้ด้วยกระบวนการละครและการฝึกฝนทกัษะการ

แสดง ท่ีช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการรับรู้ของเยาวชน เม่ือเยาวชนมีทศันคติท่ีดี ย่อมเช่ือมโยง

ไปสูก่ารปฏิบตั ิจนเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฤตกิรรมได้ 

4. ด้านพฤติกรรม เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก เพราะ

กระบวนการละครเปิดโอกาสให้ได้แสดงออก และ เรียกความรู้สึกมีคุณค่า เารพตังเองกลับคืนมา 

ดงันัน้เยาวชนท่ีเคยก้าวพลาดจึงสามารถตระหนกัรู้ได้ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก

อยา่งถาวรเม่ือได้เข้าร่วมกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง  
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เอกสารการสอนประกอบวิชา : การศกึษาเฉพาะบคุคลทางการละคร ( Individual study in Drama and Theatre) 
อาจารย์สวุภทัร พนัธ์ปภพ  

 

ระดับชุมชน  

1. 1 ส่ือละครได้เปิดพืน้ท่ีใหม่เพ่ือการส่ือสารในชุมชน โดยเร่ิมจากตวัเยาวชน ได้มีโอกาสส่ือสาร

กนัเอง สูก่ารส่ือสารความคดิระหวา่งเยาวชนกบัผู้คนในชมุชน และสงัคมในล าดบัถดัไป 

2. ท าให้ผู้คนในชมุชนเปิดมมุมองใหม่กบัเยาวชน แตเ่ดิมอาจมองเยาวชนเป็นปัญหาของสงัคม หรือ 

ต้องการความเหลือในฐานะผู้พึ่งพา แต่การแสดงละครของเยาวชนในชุมชนท าให้เยาวชนในมิติ

ใหม่ ท่ีมีศกัยภาพ สามารถสร้างความสุขให้ความรู้และสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้

เป็นอยา่งด ี

3. เกิดความภาคภูมิใจในชมุชน กล่าวคือ เยาวชนท่ีแสดงละครเป็นลูกหลานของคนในชุมชน ได้รับ

เสียงตอบรับท่ีดี มีการช่ืนชม เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ภูมิใจในลูกหลาน ภูมิใจในลูกศิษย์ 

ชาวบ้านท่ีเป็นผู้ ให้ข้อมูลก็ภูมิใจท่ีมีข้อมูลปรากฏอยู่ในละครหรือชมเร่ืองราวของตน หรือ ภาษา

ของเผา่พนัธุ์ ภมูิใจท่ีได้มีสว่นร่วมในการสร้างละครให้แก่ลกูหลาน 

4. ชมุชนเกิดการยอมรับส่ือละครวา่มีประโยชน์ วา่เยาวชนสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ท าให้กล้า

แสดงออก มีความเป็นผู้น า มีบุคลิกภาพท่ีดีขึน้ มองเห็นว่าละครเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี เป็น

เคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพ และ ยอมรับว่ากลุ่มเยาวชนเป็นส่ือบุคคลท่ีสามารถให้ความรู้ ข้อมูล

ขา่วสาร ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของคนในชมุชนได้จริง 

5. ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน โดยในระหวา่งการสร้างผลงานละครนัน้ ได้เปิดพืน้ท่ีการมี

สว่นร่วมให้กบัประชาชนในระดบัตา่งๆ เช่น การให้ข้อมลูข่าวสาร การสนบัสนนุอาหารและสถานท่ี

การจดักิจกรรม เป็นต้น 

6. ส่ือละคร เป็นส่ือท่ีก่อให้เกิดความสัมพันธ์ เช่ือมโยงได้ดี ด้วยลักษณะส าคญัของส่ือละครท่ีต้อง

อาศัยความร่วมมือ และการประสานสัมพันธ์กับบุคคลหลายฝ่าย ทัง้กระบวนการวางแผน 

กระบวนการผลิตและหลงัการผลิต จงึท าให้เกิดความสมัพนัธ์ระหวา่งเยาวชนกบัคนในชมุชนนัน้  

7. ส่ือละคร สามารถเป็นส่ือทางเลือกท่ีดีของชุมชน เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถยืดหยุ่น ปรับใช้เพ่ือ

ตอบสนองวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลาย เป็นส่ือท่ีเข้าถึง ง่าย ราคาถกู และสามารถเช่ือมโยงให้เข้ากบั

ส่ือพืน้บ้าน และงานศลิปวฒันธรรมได้ง่าย 

8. สามารถเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และ สร้างจิตส านกึพลเมืองให้แก่เยาวชนได้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
ขวญัชนก พีระปกรณ์, ภทัรกร เกิดจงัหวดั. 2555. เมลด็พนัธุ์แหง่ปัญญา 3 การเดินทางของเยาวชนบนหนทางนกัละคร

เพื่อการเปลีย่นแปลง. กรุงเทพมหานคร. 


