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ABSTRACT
Drama for Communication is a course in the School of Communication
Arts, Bangkok University. The goal of the course is to improve the student’s
ability to apply theoretical knowledge in their production of play. Students
convey their ideas through performance and demonstrate their performance
capacity under the instructor’s guidance. This article discusses the student’s
learning process in this class and their application of knowledge in producing
and presenting plays at the end of the semester.

บทนํา
ละครนิเทศศาสตร ในบทความนี้หมายถึง ละครสําหรับ
นิเทศศาสตร หรือ Drama for Communication Arts ซึ่งเปน
รายวิ ช าหนึ่ ง ของภาควิ ช าศิ ล ปะการแสดงที่ เ ป ด สอนให
แกนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของทุกภาควิชาในคณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแตป พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค
ให ผู เรี ยนศึ กษาทฤษฎี การละครเพื่ อการศึ กษาและสั งคม
การประยุกตใชละครและการแสดงศิลปะพื้นบานเปนสื่อ
ในงานดานนิเทศศาสตร เชน เพื่อการโฆษณา การประชาสั ม พั นธ และการรณรงค เ พื่ อ วั ตถุ ป ระสงค ต า งๆ ดั ง นั้ น
ละครสําหรับนิเทศศาสตรในที่นี้จึงมิไดหมายถึงละครของ
คณะนิเทศศาสตร ที่จั ดแสดงโดยนักศึกษาของคณะ ที่นํา
เสนอละครประจําปภายในมหาวิทยาลัยและโรงละครภาย
นอกมหาวิทยาลัยที่ผานมาทุกๆ ป เชน The Castle (ความรัก
ความตาย ความทรงจํา) (2551) ซากดอกทอ (2545) (ละคร
นิเทศศาสตร, http://www.bu.ac.th/NewsandInform/bunews/

2545/Jun22/busquare.html) เปนตน และละครสําหรับนิเทศศาสตร ก็ไมไดหมายถึงละครประจําปของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตรที่กํากับการแสดงโดยคณาจารย
ของภาควิชา และไปนําเสนอทั้งในประเทศและตางประเทศ
เชน โตขึ้นผมจะขี่รุง (2547) ระบํานิพพาน (2550) และ เยิรพระยม (2552) เปนตน
ผูเขียนไดสอนวิชาละครสําหรับนิเทศศาสตรและจัด
การแสดงครั้งแรกที่วัดเกิดการอุดม ต. คลองสาม อ.คลอง
หนึ่ง จ. ปทุมธานี เปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2545 (นําเสนอ
เรื่ อ ง “ขาเม า ท ก ระเซ า สามแยก” ร วมกั บ ดร.วรรณ ข วั ญ
พลจันทร หัวหนาภาควิชาศิลปะการแสดงคนปจจุบัน) ตั้ง
แตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา ผูเขียนรับผิดชอบสอนวิชานี้
เพียงผูเดียว และนํานักศึกษาไปเสนอการแสดงละครใน
โรงเรียนตางๆ ในเขตจังหวัดตางๆ เชน จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชชื่อโครงการละครพัฒนาชุมชน ผูเรียนซึ่ง

เปนนั กศึกษาชั้นปที่ 4 ของคณะนิเ ทศศาสตรทุก สาขาที่
เรียนวิชานี้ ไดรูจักการทํากิจกรรมละคร สรางความรูจัก
ความสามั คคี นั นทนาการ และบํ าเพ็ ญประโยชนร วมกั บ
นักเรียนในโรงเรี ยนในทุ กสถานที่ที่ทางคณะนําละครไป
แสดง เชน แจกทุนการศึกษาใหกับนักเรียนเรียนดีแตขาด
แคลนทุนทรัพย แจกของรางวัลเมื่อตอบคําถามหลังจากได
ชมละครวาเขาใจวาอยางไร เชน การสื่อสารเรื่องนักเรียน
ตองแปรงฟนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เปนการสื่อ
สารเรื่องสุ ขภาพ เพื่ อปลู กฝ งให นักเรียนในโรงเรียนรูจั ก
สุขอนามัย รวมถึงผูชมอื่นๆ ที่เปนผูปกครองและครูจะได
แนะนํานักเรียนและลูกหลานตอไปดวย เมื่อคณะละครไป
แสดงละครเรื่อง “เด็กใหม” ที่ จ. กาญจนบุรี เปนเรื่องที่ให
เยาวชนสนใจเรี ย นและเล น กี ฬา เพื่ อ ห า งไกลยาเสพติ ด
คณะละครของคณะนิเทศศาสตรไดมอบเงินสรางลานกีฬา
ตานยาเสพติดดวย
อย างไรก็ ตาม เนื่ องจากป ญหาเศรษฐกิ จในป จจุ บั น
ตั้งแตปการศึกษา 2549 วิชาละครสําหรับนิเทศศาสตร ได
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการนําเสนอการแสดงนอก
สถานที่มาเปนในหองสตูดิโอของคณะนิเทศศาสตร เพื่อให
นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ และผูที่สนใจการแสดงเขาชมได โดย
วัตถุประสงคของวิชายังคงเดิม

ขั้นตอนการเรียนรู
เนื่องจากการเรียนรูในหลายๆ วิชาเปนศาสตรของการ
ใชความคิดและจินตนาการ รายวิชานี้อยูในศาสตรของการ
ละครที่จําเปนตองใชความคิดสรางสรรคดวย ผูสอนจึงสอน
ทฤษฎีใหตรงตามวัตถุประสงคกอน จากนั้นจึงใหผูเรียนเปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรู (Student as Center of Learning)
คือ ไดทดลองปฏิบัติจริงภายใตการแนะนําจากผูสอนตลอด
ทั้ งภาคการศึ ก ษา เพื่ อ ให ผู เรี ยนได พั ฒนาทั กษะทางการ
แสดงอยางครบวงจร ผู สอนมีขั้ นตอนการเรียนการสอน
ดังนี้
1. รวมทีมงาน นักศึกษา 1 กลุมที่ลงทะเบียนเรียน มี
ทั้งหมด 80 คน ตอกลุม ผูสอนรับผิดชอบสอน 2 กลุม ตอ
1 ภาคการศึกษา ผูสอนใหนักศึกษาแบงเปน 4 กลุม และ
เลือกอยูกลุมที่ตนเองสมัครใจเพื่อที่จะทํางานกันตลอดทั้ง
ภาคการศึกษาไดอยางราบรื่น โดยรวมกันคิด รวมกันเขียน
บทละคร รวมถึงฝกการแสดง กอนที่จะนําเสนอปลายภาค
การศึกษา

2. รวมคิด นักศึกษาไดรับโจทยจากผูสอน หลังจากที่
ผูส อนได ส อนการเขี ย นบทก อ น เช น ให เ ขีย นบทละคร
ความยาวของการแสดงไมเกิน 30 นาที เกี่ยวกับเรื่องความ
ซื่ อสั ตย ความสามัคคี ความสะอาด เปนต น ใหมี การวาง
โครงเรื่อง แกนของเรื่อง กลุมเปาหมาย จุดประสงคในการ
สื่อสารความหมายแกผูชม รูปแบบในการนําเสนอ เชน เปน
แนวสมจริง แนวแฟนตาซี เปนตน ขึ้ นอยูกั บบทและการ
มองบทวาจะนํามาปฏิบัติการแสดงไดจริงหรือไม นักศึกษา
ใชเวลา 1 สัปดาหในการเขียนบทรวมกันในกลุมของตนเอง
และนําเสนอความคิดโดยรวมตอผูสอนและเพื่อนรวมชั้น
เรียนในสัปดาหถัดไป เพื่อที่จะไดทราบวานักศึกษาแตละ
กลุมไมไดเขียนเรื่องที่ซ้ํากัน และสามารถเอาบทไปเริ่มฝก
ซอมการแสดงได แมวาภาษาหรือรายละเอียดจะยังไมดีที่สุด
แตก็ จะมีการปรับหรือพัฒนาบทระหว างการฝกซ อมการ
แสดง
3. รวมปฏิบัติ หลังจากที่บทไดรับการพิจารณาวาเปน
เรื่ อ งที่ จ ะเป น ประโยชน ให ค วามรู ความบั น เทิ ง และ
สามารถนํ า มาฝ ก พั ฒ นาการแสดงของผู เ รี ย นได ผู เ รี ย น
แตละกลุมก็จะเริ่มฝกซอม 1-2 ฉาก และนําเสนอการแสดง
ใหทุกคนในชั้นเรียนไดชม ตั้งแตสัปดาหที่ 4 หรือ 5 ของ
การเรียนการสอน ผูสอนก็จะฝกใหผูเรียนที่อยูในกลุมอื่น
ของวิ ช านี้ ช ว ยวิ จ ารณ ก ารแสดงของเพื่ อ นร ว มชั้ น เรี ย น
ปดทายดวยการวิจารณเพื่อแนะแนวทางพัฒนาการแสดง
เชน ทําอยางไรใหนาสนใจกวาเดิม หรือทําอยางไรใหการ
แสดงฉากนั้นโดดเดนดีกวาเดิม
4. รวมแกปญหา ผูเรียนจะปรึกษาอยางสม่ําเสมอถึง
ปญ หาตา งๆ ที่เ กิ ด ขึ้น เช น มี นั ก ศึก ษาหนึ่ ง คนที่ ต อ งรั บ
บทบาทเปนตัวละครตัวหนึ่งและไมเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับ
คําพูดที่มีความหมายแฝงของตัวละครนั้น ปญหาเรื่องการ
ขาดความรับผิดชอบของผูแสดงบางคน ทีมงานไมมารวม
ดูการฝกซอม เปนตน ผูสอนก็จะถามถึงปญหาแตละปญหา
และแนะนําการแกปญหาแตละเรื่องไป

การใหโจทยในการเขียนบทละคร
ละครสําหรับ นิเทศศาสตรเปนการศึกษาทฤษฎีการ
ละครเพื่อการศึกษาและสังคม และนํามาประยุกตใชกับ
การแสดง ในชวงป พ.ศ. 2546 ผูสอนไดใหโจทยแกผูเรียน
ในเรื่อ งความรัก ชาติ ความภูมิ ใ จในแผน ดิ น เกิ ด ของตน
เพราะเปนชวงที่มีเรื่องการกอการรายทางภาคใตอยางหนัก

นั ก ศึ ก ษาหลายกลุ ม ได มี ก ารเขี ย นและพั ฒ นาบทอย า ง
หลากหลาย เชน บทและการแสดงที่สอนใหคนรูคุณของ
แผนดิ นเกิด สอนใหช วยเหลือ ที่ ผูที่ป ระสบปญ หาตา งๆ
แมกระทั่งเรื่องภัยธรรมชาติ
ปจจุบันผูสอนไดหยิบยกปญหาตางๆ จากสื่อตางๆ มา
เปนตัวอยางและเปนโจทยใหลองเขียนบท เชน เรื่องยาเสพติดในหมูเยาวชน เรื่องปญหาเศรษฐกิจ ความฟุมเฟอย การ
ยึดติดกับวัตถุนิยม วัยรุนกับหางไกลศาสนา การขาดความ
สัมพันธที่ดีของคนในครอบครัว ในปการศึกษา 2551 โจทย
ของผูสอน คือ เรื่องคุณธรรม 8 ประการที่คนไทยควรมี คือ
ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความ
สุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ําใจ (วิชัย
ตันศิริ, 2549) ผูเรียนสวนใหญมีความเห็นวาอยากจะลอง
คิดบทที่เกี่ยวกับความสามัคคี ความสะอาดทางจิตใจ และ
ความซื่อสัตย เพราะเปนปญหาหนักของประเทศไทยในปที่
ผานมา ผูสอนจึงใหเสรีภาพในการนําความคิดเรื่องคุณธรรม
เหล านั้ นมาประยุ กต เขี ยนบทละครสร างสรรค (Creative
Drama) และเพื่อการศึกษาดวยความคิดของผูเรียนเอง เมื่อ
ไดประเด็นเรื่องความสะอาดหรือความบริสุทธทางจิตใจ
ความซื่อสัตยและความสามัคคีมา ผูเรียนทั้งหมด 8 กลุม ก็
ชวยกันคิดโครงเรื่องของกลุมตนเอง ในบทความนี้ผูเขียน
ขอยกตัวอยางบทละคร 2 เรื่องที่จะกลาวตอไป ซึ่งผูเรียน
เขียนขึ้น เพื่อใหผูอานเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคี
และความสะอาดทางจิตใจเปนแกนหลักในการนําเสนอ

การพัฒนาบท
การเขียนบทละครใหมไมใชเรื่องงายเพราะผูสอนให
ผูเรียนเขียนบทที่คิดขึ้นใหมโดยไมไดลอกเลียนแบบใคร
มา อยางที่ ดารกา วงศศิริ (2552) นักเขียนบทละครเวทีได
กลาววา “การเขียนบทละครเวทีนั้น ไมใชเรื่องยาก แตก็ไม
ใชเรื่องที่งายเหมือนกัน เพราะการเขียนบทเปนศาสตรอยาง
หนึ่งที่นักเขียนตองฝกฝนอยูอยางสม่ําเสมอ” (http://www.
performance.artsmsu.freeservers.com/per2.html) ผูสอนจึง
ใหผูเรียนระดมความคิด และใหมีผูนําในกลุมดวย เพื่อให
ไดบทละครที่มีคุณคาทางปญญา การเรียนรู และผลของ
การแสดงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่เวลา 3 เดือนของ
การเรียนรูจะทําได โดยไมตองกลัววาจะผิด เพราะผูสอนจะ
ชวยดูบทใหมีชื่อเรื่อง แกนของเรื่อง ความคิด สอดคลอง
กับ สิ่ง ที่ ผูเ รี ย นจะนํ า มาแสดง โดยใหบ ทมีค วามกระชั บ

นาสนใจ นาติดตาม รวมถึงองคประกอบทางดานการแสดง
เชน แสง สี เสียง ที่สามารถใสไดโดยเพิ่มการแสดงใหดูมี
พลังทางการสื่อสารมากขึ้น
ตัวอยางบทละครของผูเรียนที่นําเสนอเรื่องความสามัคคี
เรื่อง
เกาะปวนกวนหรรษา
แกนของเรื่อง
การทะเลาะเบาะแวงโดยไมฟงความ
คิด เห็นผูอื่น ทําใหปญหาสวนรวม
แยลงกวาเดิม ถาทุกคนหันมาประนีประนอมและสามั ค คี กั น อุ ป สรรค
ตางๆ ก็จะผานพนไปไดดวยดี
ต องการให ผู ชมตระหนั กว าคนบาง
วัตถุประสงค
คนในสังคมปจจุบันขาดความสามัคคี
และกระตุนใหคนหันมาชวยเหลือกัน
ในเรื่องปญหาสวนรวมกอนเพื่อความ
อยูรอดของสังคมผานคําพูดและการ
กระทําของตัวละคร
สไตลการนําเสนอ การแสดงแนวสมจริงและแฟนตาซี
เรื่องยอ
ณ เกาะรางแหงหนึ่ง คนกลุมหนึ่งมาติดเกาะอยูดวย
กัน เนื่องจากเรือแตกเพราะพายุกลางมหาสมุทร วิน วิศวกร
หนุมไฟแรง นุย พยาบาลสาว ลีนา จง ไฮโซผูถือตัว บรรเจิด
กรรมกรคนซื่อ ซันนี่ สาวประเภทสอง และลุงคง หมอดูใต
ตนมะขาม ทั้ง 6 คนเผชิญชะตากรรมรวมกันบนเกาะราง
แหงนี้
ทุกคนถูกคลื่นซัดมาเกยชายฝงบนเกาะรางซึ่งปราศจากสิ่งปลูกสรางใดๆ เสียงโวยวายของลีนา จงดังขึ้นดวย
อาการที่ไมพอใจและดาทอบรรเจิดที่ลอยมาใกลๆ ทุกคน
ตกใจกับสภาพที่ตองมาติดเกาะ จึงโวยวายใสกันเพราะแต
ละคนอยากกลับบาน มีแตบรรเจิดเทานั้นที่ไปเก็บผลไม
มาใหทุกคนกินประทังความหิว เมื่อตั้งสติไดตางก็คุยกัน
เพื่อหาวิธีการกลับบาน ลุงคงบอกวา “จากการที่ขาทํานาย
ไวดวงของเราคงไมรอด” ทุกคนตางกลัวและพยายามเสนอ
วิธีตางๆ เพื่อหาทางรอด วินเสนอวาตองชวยกันสรางเรือ
แตก็คิดไดวาการสรางเรือตองใชเวลานาน จึงคิดสรางแพ
แทน ลุงคงบอกวาทุกคนตองชวยกันทํามันขึ้นมา ลีนา จง
พู ด เสริ ม แกมติ ด ตลกว า “ใครพาเดี๊ ย นกลั บ ไปเป น ผู ว า
กทม. ไดฉันจะใหรางวัลตอบแทนอยางงามเลย” นุยเลยพูด

ขึ้นมาวา “ตอนนี้เงินทองอะไรก็ไมสําคัญแลว ชีวิตของทุก
คนมีคากวาเงิน”
ระหว างที่ ลี น า จง กั บนุ ย เถี ยงกั นอยู นั้ น พวกคนป า
แอบซุมดูอยู วิน บรรเจิดไปหาไมมาทําแพ แตละคนแบง
หนาที่ ทุกคนตางชวยกัน ลีนา จง แอบมองอยูหางๆ ตอมา
ลีนา ปวยเปนไขปา นุยเห็นวาลีนาอาการนาเปนหวง เธอจึง
พยายามที่จะชวยลีนาใหหายจากอาการไขปา แตลวมยาของ
เธอหายไปตอนเรือแตก เธอจึงเขาไปในปาไปเพื่อหาสมุน
ไพรมารักษาลีนา เธอรักษาลีนาแตอาการของลีนาก็ยังไมดี
ขึ้น นุยจึงตัดสินใจเขาไปหาสมุนไพรอีกครั้ง นุยพยายาม
ไปหาสมุนไพรมาเพิ่มเรื่อยๆ ในที่สุดนุยถูกคนปาจับตัวไป
ลีนาอาการดีขึ้น และเมื่อเธอทราบวานุยเปนคนดูแลเธอจน
หาย เธอจึงซึ้งและเขาใจถึงคําวามิตรภาพ ทันใดนั้นทุกคน

ก็ตองตกใจกับเสียงรองของซันนี่ที่วิ่งมาบอกวาเห็นนุยถูก
คนปาจับตัวไป เมื่อพบนุย ทุกคนพยายามพูดกับคนปาแตก็
ไมรูเรื่อง คนปาเห็นแหวนเพชรที่นิ้วของลีนา จง แหวนที่
เธอรักมาก คนปาอยากไดเพราะเห็นเปนแกวที่สวยงามและ
เหมือนเปนของจากเทวดา ลีนา จง ตัดใจมอบแหวนใหคน
ปา เพราะเห็นกับน้ําใจที่นุยชวยเธอจากการเจ็บปวย หลัง
จากนั้นทุกคนก็ชวยกันสรางแพขึ้นมาจนเสร็จในเวลาอัน
รวดเร็ว บรรเจิดพูดวา “นี่แหละผลของความสามัคคีที่เรา
ทุกคนชวยกัน” ทั้งหมดไดเรียนรูเรื่องมิตรภาพและความ
สามั ค คี คื อ พลั ง แพพาทุ ก คนกลั บ มาฝ ง อย า งปลอดภั ย
(บทประพันธ โดย ศศิญา ดุมใหม นักศึกษาที่เรียนวิชา
ศส. 308 ละครสําหรับนิเทศศาสตร)

ภาพจากละครเรื่อง “เกาะปวนกวนหรรษา”

ตัวอยางบทละครของผูเ รียนที่เ กี่ยวของกับความสะอาด
ทางจิตใจ
เรื่อง
ดวงใจพิสุทธิ์
แกนของเรื่อง
การวั ดคุ ณ ค าของมนุ ษ ย อ ยู ที่ ค วาม
สะอาดและบริสุทธิ์ของจิตใจมากกวา
รูปลักษณภายนอก
ตองการใหผูชมตระหนักถึงการคิด
วัตถุประสงค
และทําสิ่งดีๆ การคิดอกุศลมีจิตใจไม
บริสุทธิ์ทํารายผูอื่นมีผลรายแกตนเอง
สไตลการนําเสนอ ละครเวที การแสดงแนวสมจริง
เรื่องยอ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในคาเฟแหงหนึ่งในกรุงเทพ บุญยิ่ง
สมิงทอง หนุมชนบท เขามาตามหาความจริงจากเหตุการณ
ที่ทําใหจันทรเพ็ญ แมของตนเสียชีวิตที่คาเฟของเจแววดาว
การแฝงตัวของบุญยิ่งเขามาสมัครเปนนักรองประจําที่คาเฟ
แหงนี้ ทําใหบุญยิ่งพบกับมยุรีและทศพล นักรองหนาตาดี
ดาวเดนประจําคาเฟ บุญยิ่งกลายเปนนักรองที่ไดรับความ

นิยมและความสนใจจากแขกในรานดวยเสียงปรบมือที่มี
ใหเขาตลอดทุกคืนดวยลีลาการรองและน้ําเสียงดี ทําใหเจ
แววดาวเริ่มเห็นแววของบุญยิ่งที่จะเปนตัวเรียกลูกคาใหกับ
คาเฟ
จากการที่ บุ ญ ยิ่ ง กลายเป น นั ก ร อ งเบอร ห นึ่ ง ประจํ า
คาเฟ ทําใหมยุรีเกิดความริษยาบุญยิ่งที่เขามาแยงตําแหนง
นักรองยอดนิยมของเธอ เมื่อบุญยิ่งไดรองเพลงไปสักระยะ
หนึ่ง ไดมีเหตุการณหลายอยางทําใหบุญยิ่ง คิดวามยุรีเปน
ฆาตกรที่ฆาแมตน เพราะความอิจฉาริษยาของมยุรี บุญยิ่ง
แอบได ยิ น เรื่ อ งความสั ม พั น ธ ชู ส าวของทศพลกั บ มยุ รี
ทศพลเพอขณะที่เมาปลุกปล้ํามยุรีโดยคิดวามยุรีคือจันทร
เพ็ญ หญิงที่เขารัก ทศพลรองไหขณะรําพึงรําพันวาเขาเปน
คนไลปล้ําจันทรเพ็ญทําใหจันทรเพ็ญวิ่งหนีออกไปนอก
คาเฟและโดนรถชนตาย ลุงคํารณ คนทําความสะอาดคาเฟ
เป น พยานที่ เ ห็ น เหตุ ก ารณ ใ นคื น วั น เกิ ด เหตุ ออกมาแฉ
พฤติกรรมของทศพลใหทุกคนทราบ ตํารวจจึงจับกุมทศพล
(บทประพันธ โดย ทนงศักดิ์ ผดุงเดช นักศึกษาที่เรียนวิชา
ศส. 308 ละครสําหรับนิเทศศาสตร)

ภาพจากละครเรื่อง “ดวงใจพิสุทธิ์”
นอกจากโครงเรื่ อ งย อ แล ว ผู เ ขี ย นบทได เ ขี ย นบท
สนทนาของฉากแรกจนถึงฉากสุดทาย รวมถึงบรรยายการ
กระทําของตัวละคร ในชวงสัปดาหที่ 6 ของการเรียน ผูเรียน
ใชแนวทางที่ไดจากตําราการแสดงของผูสอน คือ ผูเรียนไดมี
การอานบท (First Reading) เพื่อกระตุนสภาวะสรางสรรค
ของนักแสดง ใหเรียนรูการวิเคราะหตัวละคร ลักษณะนิสัย
ใจคอ พื้นฐานทางสังคมและครอบครัว ความตองการของ
ตัวละคร เปนตน เพื่อใหการฝกซอมการแสดงเปนรูปราง
ชัดเจนขึ้น

การฝกซอมการแสดงและปญหาที่เกิดระหวางการ
ฝกซอม
เมื่ อ มี บ ทละครแล ว ผู เ รี ย นแต ล ะกลุ ม ฝ ก ซ อ มการ
แสดงนอกชั้นเรียนกัน โดยมีหัวหนากลุมและผูชวยหัวหนา
กลุมคอยรายงานปญหาการฝกซอมที่เกิดขึ้นระหวางการ
ฝกซอมใหผูสอนทราบเปนระยะ โดยผูสอนใหผูเรียนจด
บันทึกปญหาทางการแสดงที่เกิดขึ้นระหวางการฝกซอม
ปญหาใหญมดี ังนี้
1. ปญหาเรื่องการออกเสียงและการน้ําหนักคํา ผูเรียน
จําเปนตองเนนประโยคที่ตองการสื่อความหมายตอผูชม
และการแบงบีท (Beat) หรือวรรคตอนใหถูกตอง มิฉะนั้น
จะกลายเปนการพูดคําไปอยางไมมีความหมาย และไมเปน
ธรรมชาติ เพราะบางคนพูดทุกคําพูดเหมือนอานบท ผูสอน

จึงแนะนําผูเรียนคนหนึ่งวา ถาไมสามารถพูดตามบทได
หมดทุกคํา ใหลองพูดจากความเขาใจที่บทจะสื่อ ผูเรียนที่
แสดงเปนลุงจึงพูดออกมาไดตามอารมณวา “คนที่หนาตาดี
ไมจําเปนตองเปนคนดีเสมอไป เอ็งอยามองคนที่ภายนอก”
จากการฝ ก หลายสิ บ รอบ ผู เ รี ย นคนนี้ ไ ด พั ฒ นาความ
สามารถในการพูดทั้งอารมณและน้ําเสียงที่เขาใจไดดีขึ้น
2. ปญหาเรื่องการโปรเจ็คเสียง เปนปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระยะแรกๆ ของการฝกซอม เพราะผูเรียนที่เรียนวิชานี้เปน
นักศึกษาวิชาโทศิลปะการแสดง สวนใหญยังไมสามารถลง
วิชาการแสดงได จึงไดมาฝกพื้นฐานการแสดง รวมถึงฝก
เสียงในวิชาละครสําหรับนิเทศศาสตร เมื่อนําเสนอในชั้น
เรียน ผูสอนเห็นปญหานี้เปนปญหาหลัก เพราะถาเสียงไม
มีพลังพอ ก็ไมสามารถสื่อความหมายใหผูชมเขาใจได จึง
ไดแนะนําใหนักแสดงคอยๆ ปลอยเสียงจนดังขึ้น ใหเสียง
พุงไปยังนักแสดงอื่นที่ตองการสื่อสารดวย เพื่อใหคนดูทั้ง
หองไดยิน แมตัวนั กแสดงจะอยูใกลกั นก็ตาม เสี ย งของ
นักแสดงก็ไมควรตกอยูขางหนาของตนเอง จากการสังเกต
ดู ก ารนํ า เสนอของผู เ รี ย น ผู เ รี ย นที่ เ ป น ผู แ สดงหลายคน
สามารถพัฒนาการใชเสียงไดดีขึ้นเรื่อยๆ ผานการฝกซอม
3. ปญหาเรื่องสมาธิ บอยครั้งที่นําเสนอการแสดงใน
ชั้นเรียนตอผูสอน ผูเรียนที่เปนผูแสดงบางคนมีการหลุด
ยิ้ม เพราะผูชมหัวเราะสิ่งที่ผูแสดงพูดหรือกระทํา บางคน
ลืมบท บางคนมองมาที่คนดู ขอแนะนําของผูสอนก็คือ ให

ผูเ รีย นอยู ที่ค วามเป น ตัว ละครและเขา มาในฉากนั้ น เพื่ อ
อะไร ตองการอะไรจากตัวละครอื่นๆ ที่อยูในฉากนั้น ขอนี้
ไดผล แตผูเรียนก็ตองฝกซอมนอกชั้นเรียนบอยๆ เพื่อที่จะ
ชวยใหสมาธิดีขึ้น ตรงกับคํากลาวของศาสตราจารย Anatoly
Antohin (2002) มหาวิทยาลัยอลาสกา แฟรแบ็งค ที่วาผูเรียน
จะตองสํารวจและเขาใจความตองการอะไรอยางแนวแนและ
มีสมาธิขณะที่แสดง
4. ปญหาเรื่องการเขาถึงความเปนตัวละคร Paul Elsam
(2006: 125) กลาวถึงความเปนตัวละครวา “ถานักแสดงอยู
ในโลก และในเรื่องของตัวละครได นักแสดงก็จะสรางแผน
ที่การเดินทางได” นั่นหมายความวา นักแสดงจะเขาใจบท
บาทอยางถูกทิศทาง ปญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ของผูเรียน คือ
การหาความเปนตัวละครที่ไมใชตัวผูเรียนเอง ขอแนะนําคือ
ลองเลนดูและจินตนาการไปเรื่อยๆ รวมถึงลองไปดูตัวละคร
ที่เปนคนแก ถาตองเลนเปนคนชราอายุ 60 ป หรือ ผูเรียนที่
เป น ผู ห ญิ ง ที่ ต อ งแสดงเป น สาวประเภทสอง ก็ ต อ งไป
สัมภาษณสาวประเภทสอง และสังเกตกิริยาอาการของคน
เหล านั้ น และต องมาปรั บใช ให เข ากับบทที่ ตนเองแสดง
เพราะคนชรา และสาวประเภทสองทุ กคนไม เหมื อนกั น
ป ญ หาเริ่ ม หมดไปเมื่ อ ผู เ รี ย นได สั ง เกต ศึ ก ษาบท และ
ฝกซอมมากขึ้น เรื่องนี้จึงเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ทาทายความ
สามารถของผูเรียน
5. ปญหาเรื่องการเคลื่อนไหวและการปดตัวเอง เมื่อมี
การแสดงในชั้นเรียน มีผูเรียนที่เปนนักแสดงหลายคนชอบ
หันหลังหรือหันขางใหกับคนดูเสมอและเปนอยูอยางนั้น
นานๆ เหมือนเปนการปดตัวเอง นักแสดงที่ดีจําเปนตองรูจัก
ใชพื้นที่เวทีและเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูชม
เห็นตนเอง แมจะมีบทการแสดงไมมากก็ตาม ในสัปดาห
แรกๆ ของการแสดง ผูที่แสดงจํานวน 80% ของชั้นเรียนนี้
หันหลังและหันขางใหผูชมมากเกินไป ทําใหไมเห็นหนา
และความรูสึกของนักแสดงในบางครั้ง หลังจากที่ไดรับการ
วิจารณจากผูสอนอยางตอเนื่อง ผูเรียนสวนใหญมีพัฒนาการ
การเคลื่อนไหวบนเวทีไดดีขึ้นเมื่อนําเสนอการซอมใหญ
ปญหาทั้ง 5 ประการเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในวิชานี้
เปนเรื่องที่นาแปลกที่ไมพบปญหาเรื่องการถายทอดอารมณ
ความรูสึก จากการสอบถามผูเรียนพบวา ผูเรียนหลายคน
อานบทเขาใจและอยากแสดงแมวาจะเปนบทเล็กๆ สิ่งนี้
เปนขอดีสําหรับผูเรียนที่ไมตองคํานึงถึงวาตนเองจะตองมี
บทเดนเสมอไป เพราะการเก็บเกี่ยวประสบการณการแสดง

นั้นควรเริ่มจากการแสดงไดทุกบทที่เหมาะสมและความ
ตองการของผูเรียนเอง
ปญหาที่ไมพึงปรารถนาสําหรับการทํางานละคร คือ
การขาดซอมของผูเรียนหลายหน จนตองเปลี่ยนตัวผูแสดง
ผูเรียนบางคนมีปญหาเรื่องวินัย ขาดความรับผิดชอบใน
การฝกซอม เมื่อไมสามารถแบงเวลาการทํางานได ก็จะทํา
ใหการทํางานของผูอื่นในกลุมลาชาไปดวย หัวหนากลุม
ของแตละกลุมไดรายงานผูสอน ผูสอนจะตัดสินใจเปลี่ยน
ผูเรียนที่ขาดการทํางานทันทีแมมีการฝกซอมไปแลว 2-3
ครั้ง เพื่อจะไดไมใหงานนําเสนอการแสดงลาชาไป (จาก
การฝ ก ซ อ มการแสดงทั้ ง หมด รวมถึ ง การนํ า เสนอการ
แสดงจริง รวม 10 ครั้ง หรือมากกวานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
บริหารเวลาของกลุมแตละกลุม)
การพัฒนาความสามารถทางการแสดงของผูเรียนที่
ไดรับเลือกเปนผูแสดงและทีมงานเกิดขึ้นไดโดยแตละกลุม
นําเสนอการแสดงในแตละสัปดาหในชั้นเรียน บางกลุม
อาจเปน 2 ฉากที่ตอเนื่องกัน บางกลุมก็แสดงเพียง 1 ฉาก
ขึ้ น อยู กั บ ความพร อ มของกลุ ม และระยะเวลาที่ มี ใ นชั้ น
เรียน โดยทั่วไปทุกกลุมไดแสดงใหผูสอนชม และรับการ
ประเมินตางๆ ทุกครั้ง เชน การแสดงแตละครั้งมีพัฒนาการ
หรือไม จะทําอยางไรถาตัวผูแสดงไมสามารถพูดโดยสื่อ
ความหมายใหผูชมเขาใจได ผูแสดงมีความเชื่อเรื่องอารมณ
และความเปนตัวละครนั้นหรือ ไม ผูแสดงมีการโปรเจ็ค
เสี ย งเพื่ อ ให ผู ช มได ยิ น หรื อ ไม ผู แ สดงสามารถสื่ อ สาร
ความหมายจากตัวละครนั้นไดหรือไม เปนตน

การสื่อสารความหมายตอผูชม
องคประกอบตอไปนี้จะทําใหผูชมเขาใจความหมาย
ของละคร
เนื้อหาและบท เนื่องจากรายวิชาละครสําหรับนิเทศศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อสื่อสารการประชาสัมพันธ รณรงค
เรื่องตางๆ คือ การใหความรูการศึกษาแกผูเรียนและผูชม
ดวย การสื่อสารความหมายเนื้อหาจึงตองชัดเจน มีเรื่องราว
ที่อยูในกรอบของแกนที่วางไว ผูเรียนจึงตองคิดใหฉากแต
ละฉากของการแสดงไมใหออกนอกประเด็น เพื่อใหผูชม
ไดเขาใจขอมูลที่ผูแสดงตองการบอก บทที่ไมกระชับ ฉาก
ที่ไมจําเปนหรือไมเปนประโยชน ทั้งดานความรูและความ
บันเทิงตอผูชมจะถูกตัดออกไป

ภาษาในบทละคร บทละครทุกเรื่องจะมีคําพูดที่ทําให
ผูชมตองฉุกคิดวาทําไมตัวละครในเรื่องจึงพูดเชนนั้น ผูเรียน
ที่เปนผูแสดงตองจินตนาการประโยคที่ตรงกับประเด็นที่จะ
สื่อให ตรงกั บเรื่ องที่จะแสดง เชน เชอรี่ แนนนี่ และพิ้ งกี้
สาวออฟฟศสามคน ดูถูกทองกอน พนักงานที่เปนยามมา
จากชนบท
เชอรี่ : โห…หนาตาบ านนอกจริ งๆ ด วยแก เชย
มากเลยเนอะ
แนนนี่ : ใช ฉันเห็นดวย
พิงกี้ : (ถามทองกอน) แลวชื่ออะไร มาจากไหน
ทองกอน : ทองกอนครับ มาจากบุรีรัมย
เชอรี่ : ตายตาย บานนอกจังเลยนะ
(ทั้งหมดหัวเราะทองกอนและเดินกลับ ไป)
(บทประพันธ เรื่อง เหตุเกิดที่โกดัง โดย ลินดา ฟูทรัพยสิน และสราลักษณ พวงจําปา)
ภาษาตองใสมุขของความบันเทิงลงไปเพื่อใหเนื้อหา
ละครไมหนักจนเกินไป ถาละครมีแตเรื่องหนักๆ ทําให
ผูชมเบื่อและไมอยากชมตอไป ผูสอนไดบอกตั้งแตวันแรก
ของการเรียนวาลองคิดดูวาจะทําอยางไรใหละครนาดูนา
ชม ทําไมผูชมจึงตองการดูละครเรื่องนั้น ดังนั้น การแสดง
จําเปนตองมีหลายๆ องคประกอบนอกจากการกระทําของ
นักแสดงแลว Arvind Singhal และ Everett M. Rogers (1999)
กลาววา ความรูจะมีประโยชนตอผูชมได จําเปนตองผสม
ผสานความบันเทิงเขาไปดวย (Edutainment หรือ Entertainment-Education) ดังนั้น ภาษาในละครจึงจําเปนตองแทรก
อรรถรสของความสนุกเขาไปดวย เชน
พิ้งกี้/แนนนี่/เชอรี่ : หน าตาเชยมากๆ เลยเนอะ รั บ
ไมได (หัวเราะ)
สมทรง
: (พูดแทรกขึ้นมา ทําตาโต และ
เลียปาก) แต…..ฉันคิดวาหุนเขา
นากินดีนะ
(บทประพันธ เรื่อง เหตุเกิดที่โกดัง โดย ลินดา ฟูทรัพยสิน และสราลักษณ พวงจําปา)
การแสดง นอกจากการคิดเนื้อหาและบทแลว สมาชิก
ทุกคนในกลุมจําเปนตองชวยกันคิดวาจะใหละครออกมา
เปนไปตามที่วางแผนไวดวย เชน ถาจะใหเปนแนวสมจริง
การแสดงก็ตองออกมาเปนแนวสมจริง การแสดงจะเปน

ไปตามวัตถุประสงคของเรื่องที่ตั้งไวหรือไม จุดเดนของ
เรื่องอยูที่ไหน การแสดงจะกระชับหรือไม จุดขัดแยงจะ
คลี่คลายไปไดอยางไร สิ่งเหลานี้ผูเรียนตองพัฒนาความ
สามารถทางการแสดงของตนอยางมาก เพื่อใหการแสดง
ดําเนินไปอยางนาสนใจ ที่สําคัญผูเรียนตองคิดการกระทํา
บนเวทีใหใหมๆ อยูเสมอ แตตองอยูในบริบทคําพูดเดิม
เพื่อใหเห็นความสามารถดานจินตนาการและพัฒนาการ
ดานการแสดงของผูเรียน
องคประกอบที่ทําใหละครดูนาสนใจ นอกเหนือจาก
การแสดงแลว องคป ระกอบอื่นๆ เช น ฉากเพลง ดนตรี
การเตน แสง เสียง ก็สามารถทําใหผูชมตื่นตาตื่นใจกับการ
ชมการแสดงได แตโดยหลักการแลวสิ่งเหลานี้เปนเพียงสิ่ง
ที่เสริมใหละครสรางสรรคสงสารใหความหมายเดนชัดขึ้น
อยางที่ศาสตราจารย ดร.มัทนี รัตนิน (2546: 48) กลาวไว
ในเรื่องศิลปะการสรางภาพใหปรากฏบนเวทีวา “ฉาก แสง
สี เครื่อ งแตงกาย แตงหนา เปนองคประกอบสําคัญ ของ
ละคอน แตละสวนมีบทบาทและหนาที่ที่จะทําใหละคอน
สมบูรณแบบขึ้น และตองสอดคลองกับแนวของเรื่อง แนว
การนําเสนอ (Style) แนวความคิดหลัก สีสัน และบรรยากาศ
ในเรื่องอยางมีเอกภาพประสานกลมกลืนกัน” ผูเขียนขอยก
ตัวอยางเพื่อใหเห็นถึงความสามารถทางการแสดงและการ
ทํางานของผูเรียน ดังนี้
ฉาก เปนเรื่องที่มีหัวหนาฝายฉากทําหนาที่ออกแบบ
และให ที ม งานละครแต ล ะเรื่ อ งได ช ว ยกั น ทํา ออกมาให
เหมาะสมกับแนวละคร ฉากจะเหมือนจริงหรือรายละเอียด
นั้นขึ้นอยูกับจินตนาการของแตละกลุม ที่สําคัญเพื่อใหผู
แสดงไดรูการเคลื่อนไหวได ในเรื่อง “ดวงใจพิสุทธิ์” ที่
กลาวมาขางตน ผูแสดงมีการใชพื้นเวทีปกติในคาเฟ และ
เวทีที่ยกระดับ มีบันไดกาวขึ้นลงที่อยูอีกดานหนึ่งของคาเฟ
เพื่อใหผูชมเห็นวาผูแสดงที่เปนนักรองขึ้นเวทีรองเพลงจริง
แสง ถาไมมีแสงผูชมก็อาจจะไมเห็นละครเลย นอก
จากใหความสวางแลว แสงยังสรางบรรยากาศ สีสันของ
อารมณใหเปนและความรูสึกดวย ผูเรียนที่เปนทีมงานดาน
จัดแสงควรเรีย นรู เกี่ย วกั บ หลั ก เบื้อ งตน ของการจัด แสง
อุ ป กรณ แ สง และคุ ณ สมบั ติ ข องอุ ป กรณ แ สงเพื่ อ ความ
เหมาะสมที่จะใชในละคร ในเรื่อง “เกาะปวนกวนหรรษา”
เมื่อตัวละครลีนา จงลมปวยลง แสงที่ปรากฏบนฉากสีขาว
ดานหลังเปลี่ยนเปนสีฟาหมนให เห็นถึงความหดหูห รื อ
เศรา ถาเปนฉากในคาเฟ เรื่อง “ดวงใจพิสุทธ” แสงจะสลัว

แตก็ยังมองเห็นการแสดง โดยเฉพาะฉากรองเพลงสนุก
สนานก็จะไฟกระพริบใหสีสันเพิ่มขึ้นดวย
เสี ย งประกอบ/ดนตรี / การรอ งเพลง ชว ยใหล ะครมี
บรรยากาศและดูนาสนใจยิ่งขึ้น ผูเรียนที่เปนผูออกแบบ
เสียง (Sound Designer) คิดหาเสียงประกอบ ดนตรี หรือ
เพลงใหสอดคลองกับฉากแตละฉาก และแนวความคิดของ
เรื่อง ตัวอยางเชน เสียงคลื่นซัดกระทบชายฝง เมื่อตัวละคร
รูสึกตัวตื่นขึ้นมาในเรื่อง “เกาะปวนกวนหรรษา” ให
บรรยากาศวาอยูริมทะเล หรือเรื่อง “บทสุดทายแหงมาน
มายา” (บทประพันธโดย ศรัญญา เสือโต นักศึกษาที่เรียน
วิชา ศส. 308 ละครสําหรับนิเทศศาสตร) ที่เกี่ยวของกับ
สาวประเภทสอง (แสดงโดยผูแสดงหญิงทั้งหมด) ที่
ผิดหวังความรัก ตัวละครชื่อ มิเชล รองเพลง “เพลง
สุดทาย” (คุณสุดา ชื่นบาน รองในภาพยนตรเรื่อง “เพลง
สุดทาย” เมื่อ พ.ศ. 2528) ดวยน้ําเสียงและลีลาการแสดง
ของเธอเอง โดยไมไดใชลิปซิงค กอนที่จะจบฉากดวยการ
ยิงชายคนรัก ผูสอนเห็นวาการใหผูเรียนรองเพลงจริงดีกวา
ลิปซิงคเพราะผูเรียนสามารถใชความสามารถทางการรอง
เพลง ลีลาการเคลื่อนไหวพรอมไปกับการแสดงได หรือตัว
ละครชื่อ บุญยิ่ง ในเรื่อง “ดวงใจพิสุทธิ์” รองเพลง “สมศรี
1992” (ของยิ่งยง ยอดบัวงาม) ไดเหมือนนักรองลูกทุง
จริงๆ เนื้อเพลงลูกทุงไมเพียงแตสะทอนภาพชีวิตจริงของ
คน สังคม การเมือง เศรษฐกิจไดดี แตบุญยิ่งยังกระทบกระ
เทียบตัวละครมยุรีดวย นอกจากนี้ทําใหเห็นวาเยาวชนรุน
ใหมท่ีเรียนวิชานี้เลือกเพลงเหลานี้มารองเองใหเขากับเนื้อ
เรื่อง และยังชอบเพลงลูกทุงรวมถึงอนุรักษความเปนไทย
ดวยเสนหของภาษาที่เรียบงาย ทํานอง ดังที่ดาวประจําเมือง
(นามแฝง) (2551) กลาววา เพลงลูกทุงเขาถึงใจคนฟงใน
เวลาอันรวดเร็ว และลูกหลานไทยไดขับขานเพลงลูกทุงสืบ
สานผานเสียงเพลง
การเตน มักจะคูไปกับการรองเพลงเพื่อใหละครดู
สนุ ก สนาน ผู ส อนเห็ น ว า ผู เ รี ย นป จ จุ บั น มี ค วามกล า
แสดงออกมาก และละครของผู เ รี ย นหลายกลุ ม ชอบ
นําเสนอการเตนควบคูไปกับเพลงประกอบ หรือการรอง
เพลง จากประวัติที่ผูเรียนสงใหผูสอนในสัปดาหที่สองของ
การเรียนวิชานี้ มีผูเรียนหลายคนสามารถเตนฮิปฮอป แจส
หรือเขียนมาวาเปนนักเตน (Dancer) จึงไดแนะนําวา
ผูเรียนสามารถใชความสามารถเหลานั้นควบคูกับความคิด
สรางสรรคนําเสนอในละครได ในเรื่อง “ดวงใจพิสุทธิ์”

ตัวละครที่เปนนักรอง เชน ทศพล และมยุรี มีการรองเพลง
คู ไดนําเพลงหนุมบาว-สาวปาน ที่ขับรอง โดยแอด คารา
บาว และ ธนพร แวกประยูร มาขับรองดวยเสียงจริงของ
ผูเรียนและเตนไปพรอมแดนเซอร ดวยทาทางสนุกสนาน
เขากับจังหวะเพลง เรียกเสียงปรบมือจากผูชมที่เรียนวิชานี้
ไดมากไมแพการรองการเตนของนักรองจริง แสดงใหเห็น
ศักยภาพดานการแสดงและการฝกซอมมาดี Susan Schoon
(2001) กลาววา ละครและการเคลื่อนไหวที่สรางสรรค
ผูเรียนเขาใจสภาพแวดลอม พัฒนาความรูและสรางสรรค
การแสดงออกได (http://www.questia.com/googleScholar.
qst?docId=5002260500) ดังนั้น การใหผูเรียนคิดสราง
สรรคการแสดงเอง ไมวาจะใชการเคลื่อนไหว การเตนจึง
ชวยพัฒนาตนเองในดานการแสดงและการแสดงออกได
มากขึ้น

การซอมใหญ
เมื่อมีการฝกซอมการแสดงนอกหองเรียนรวมถึงการ
นําเสนอการแสดงในชั้นเรียนใหผูสอนวิจารณเพื่อพัฒนาการแสดงให ดี ขึ้ น เป น ระยะเวลาถึ ง 7 สั ป ดาห เ ต็ ม แล ว
สัปดาหที่ 13 จึงเปนสัปดาหที่ผูเรียนตองซอมใหญ คือ ทุก
กลุมตองนําเสนอการแสดงตั้งแตตนจนจบเรื่อง เพื่อดูภาพ
รวมของการแสดงวายังมีอะไรที่ตองปรับปรุงแกไขหรือไม
ทุกคนในทีมงานตั้งแตผูกํากับการแสดง ผูกํากับเวที ฝาย
อุปกรณประกอบการแสดง ฝายเสื้อ ผาและการแตงหนา
ตลอดจนนักแสดงจะตองบอกปญหา เพื่อการแกไข ผูสอน
จะดูความพรอมของทุกองคประกอบเพื่อแนะนําใหการ
แสดงมี ค วามสมบูร ณขึ้น และกําชับ วาทุ กคนในทีม งาน
แตละกลุมจะขาดไมไดในวันนําเสนอการแสดงจริง ซึ่งผู
สอนก็ไดบอกกฎเกณฑนี้ตั้งแตวันแรกของการเรียน เพราะ
ถาคนใดคนหนึ่งขาดไป การนําเสนอจริงก็อาจพลาดได

การนําเสนอการแสดงจริง
การนําเสนอการแสดงจริงในสัปดาหที่ 14 ของการ
เรียน เปนการนําเสนอความพรอมทางดานการแสดงทุกๆ
ดาน โดยนําเสนอที่สตูดิโอ กอนการแสดง 1-2 วัน ผูเรียน
จะมาลองใชพื้นที่เวทีที่แสดงจริง การจัดแสง การควบคุม
เสียง การจัดฉาก เปนตน ในวันแสดงจริง กลุมที่นําเสนอ
กลุมแรกมีเวลาเตรียมตัวประมาณ 1 ชั่วโมง ผูสอนใหเวลา
กลุมละ 30 นาทีสําหรับการแสดง และใหกลุมตอไปเปลี่ยน

และจัดฉากโดยใชเวลาไมเกิน 10 นาที เนื่องจากผูสอนให
ความสําคัญกับการแสดงและการสื่อความหมายมากกวา
องค ป ระกอบอื่ น ๆ เพราะการแสดงเป น วั ต ถุ ป ระสงค
สําคัญในการเผยแพรความรูและการสรางสรรคความคิด
องคประกอบอื่นๆ คือสิ่งที่เสริมใหละครนาสนใจขึ้น โดย
ภาพรวมของการนําเสนอการแสดงของทุกกลุมไมมีปญหา
เพราะมีการฝกซอมมาพอสมควร ปญหาเล็กๆ นอยๆ เชน
การลื ม บท ผู แ สดงคนอื่ น ในเรื่ อ งก็ ช ว ยดึ ง ประเด็ น กลั บ
เขาสูเรื่องตอไปได

การประเมินความสามารถทางการแสดง
ผูสอนประเมินความสามารถทางการแสดงโดยแบง
เปนฝ ายนัก แสดง และฝายทีมงาน สําหรับ ฝายนัก แสดง
ประเมินวามีพัฒนาการดานการแสดงจากวันแรกจนถึงวัน
สุดทายหรือไม การแสดงนําเสนอเนื้อหาไดนาสนใจตอ
ผูชมหรือไม การแสดงสื่อสารเนื้อหาและแกนของเรื่องได
ชัดเจนตามวัตถุประสงคหรือไม ทั้งสามประเด็นนี้เปนสิ่ง
สําคัญที่จะทราบวาผูเรียนที่ เปนนักแสดงทําไดดีหรือไม
สิ่งที่นาสนใจ คือ นักแสดงมีความตั้งใจสูงและแสดงเต็มที่
เพราะเนื่องจากทุกคนคิดวาการแสดงในชั้นเรียนนี้เปนครั้ง
สุดทายที่จะแสดงกอนจบการศึกษาและไมมีโอกาสที่จะ
มาแสดงรวมกันอีก
สําหรับฝายทีมงาน เชน ผูประกอบฉาก ผูกํากับเวที
ผูควบคุมเสียง ผูควบคุมแสง เปนตน ผูสอนประเมินการ
ทํางานวามีความผิดพลาดทางดานเทคนิคในตอนฝกซอม
และในวันแสดงจริงมากไปหรือไม รวมถึงการอยูประชุม
กับ กลุ ม ละครทั้ ง กลุม หลัง จากฝก ซ อ มการแสดงทุ กครั้ ง
บางกลุ ม ฝ า ยที ม งานมี ก ารพั ฒ นาเรื่ อ งการใช แ สง และ
เสื้อผาที่นาสนใจในละคร มีความตั้งใจใหภาพที่ปรากฏบน
เวที ดู เป น ศิ ล ปะที่ ง ดงามและยั ง ช วยเสริ ม การแสดงของ
เรื่องใหมีเอกลักษณดวย เชน เรื่อง What happens in
Heaven? ที่นําเสนอเรื่องราวของเทพตางๆ ที่ทะเลาะกัน
และทําใหมนุษยเดือดรอน ผูทําอุปกรณประกอบการแสดง
มีการใชผาแพรสีฟาหลายผืนขึงใหตึง 2 ขางเวที และโบก
สะบัดใหเปนคลื่นยักษในฉากที่เทพฤดูฝนบันดาลใหฝน
ตกและน้ํากําลังทวมโลก ฉากนี้ ผูทําอุปกรณประกอบการ
แสดงตองการนําเสนอความคิดของตนเอง ซึ่งก็ไมไดทําให
การแสดงเสียไป แตกลับทําใหเห็นภาพชัดเจนที่มนุษยโลก
ตองวายน้ําหนีเอาตัวรอด

การเขาใจความหมายและผลของการเรียนรู
เมื่ อ มี ก ารประเมิ น การแสดงเสร็ จ สิ้ น ลง ผู ส อนได
สนทนากับผูเรียนทุกกลุมเพื่อทราบถึงทัศนะของผูเรียนถึง
การเขาใจความหมายของละครสําหรับนิเทศศาสตร การที่
ผูเรียนไดปฏิบัติ สัมผัส เขาใจความถูกตองของการแสดง
ที่ตองการจะสื่อสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปใหผูชมรับรู การ
คิดสรางสรรคเรื่องหรือบท การคนพบการเรียนรูดวยตน
เองผานการฝกซอม การมีความสนใจอยางจริงจังและจริง
ใจตอการแสดง ทําการฝกการแสดงเพื่อ พัฒนาศักยภาพ
ทางการแสดงของตนเองให โ น ม นา วใจและสรา งความ
เพลิดเพลินใหกับผูชม แสดงใหเห็นถึงผลของการเรียนรูวา
ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชานี้ คุณภาพของผูเรียนไดรับการ
พัฒนาผานแนวคิดเชิงระบบ ประกอบดวย ขั้นตอน ทีมงาน
ระดมความคิดกันใหไดผลที่ตองการ มีการเรียนรูผานขั้น
ตอนการปฏิบัติจริง และมีการประเมินผลโดยผูสอน เปน
การจัดระบบการเรียนรูใหผูเรียนไดนําไปพัฒนาไดอยาง
ถูกตอ งเปน รายบุ ค คล ผูส อนไดต รวจสอบและวัด ความ
เขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับละครดวยการถามในขอสอบอีก
30% เปนการประเมินความเขาใจเพื่อตัดสินผลการเรียน
ผูส อนจะไดทํ า การวิ จัย ในชั้ นเรี ย นเรื่อ งความหมายและ
การเรียนรูของละครตอไป

บทสรุป
วิชาละครสําหรับนิเทศศาสตรมีเปาประสงคใหผูเรียน
นําความรูดานการละครเพื่อการศึกษาและสังคมมาสราง
สรรคบทละคร สื่อสารขอคิด ความหมายที่ผูเรียนตองการ
ใหผูชมตระหนักถึงปญหาสังคม หรือรณรงคเรื่องที่สําคัญ
ตอคนในชาติ เชน คุณธรรมดานความสามัคคี ความสะอาด
ของจิตใจคน เปนตน เพื่อใหเหมาะสมกับการเปนละครที่
ให ทั้ ง ความรู แ ละความบั น เทิ ง ถ า ผู เ รี ย นไม เ ข า ใจวั ต ถุ ประสงคหลักของวิชานี้ ผูสอนจะใหผูเรียนตอบคําถามอยู
เสมอวาผูเรียนไดตรวจสอบวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมวา
การนําเสนอละครแตละฉากไดสื่อสารความคิดหลักอะไร
ผูชมจะสนใจขอคิด ความบันเทิงที่นําเสนอในการแสดงเรื่อง
นั้นๆ ดวยเหตุผลใด และที่สําคัญที่สุด คือ ละครนิเทศศาสตร
เปนละครสรางสรรคที่ผูเรียนเปนหลักในการดําเนินกิจกรรม
การแสดง และประสบการณการเรียนรู ดังที่ Buesgen (1999)
กลาววา “Creative drama is dramatic activities which
have the experience of the participants as the goal”

ผูเรียนไดพัฒนาตนเองหลายดาน ตั้งแตกระบวนการ
ความคิด การพัฒนาบทการแสดง การฝกการแสดง การเรียน
รูการทํางานกลุมใหสําเร็จ การมีมนุษยสัมพันธ ปญหาและ
การแกปญหารวมกัน ความรวมมือรวมใจกันผลิตละครที่
เกิดจากความคิดสรางสรรคของผูเรียนเองใหเปนรูปเปนราง
จนออกมาเป น ผลงานที่ ดี ห นึ่ งเรื่ อ ง ตลอดจนทํ าให ผู ช ม
เกิดการเรียนรู เขาใจความหมายและความบันเทิงที่ปรากฏ
ในละครทุกเรื่องที่ผูเรียนไดปฏิบัติจริง
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M.A. in Theatre, The City College of The City University
of New York, U.S.A. และ อ.บ. (ภาษาญี่ปุน) เกียรตินิยม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันเปนอาจารยประจําคณะ
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับผิดชอบการสอนวิชา
การเขี ย นบทวิ ท ยุ กระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ละคร
สําหรับนิเทศศาสตร การฝกการแสดงขั้นพื้นฐาน การสื่อ
สารมวลชนระหวางประเทศ และ Leadership and Team
Communication วิทยากรบรรยายพิเศษดานการเขียนบท
ละครโทรทัศน ใหกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยากรบรรยายและสอน
ภาคปฏิบัติดานการแสดง แกนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วิทยากรประเมินดานการเขียนบทละครและสารคดี
ในวิ ช าการฝ ก ปฏิ บั ติ งานด า นนิ เ ทศศาสตร แก นั ก ศึ กษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผลงานทางวิชาการ
ประเภทบทความ ไดแก 1. การฝกการแสดง 2. The Cultural
and Filmic Elements that contribute to the Popularity of
the Thai Film Nang Nak 3. การสรางความเปนผูนําในสถาน
ศึกษา และ 4. ละครโทรทัศนกับการเสริมสรางวัฒนธรรม
ไทยใหแข็งแกรง ประเภทตํารา ไดแก 1. การแสดง

