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วิชาละครสําหรับนิเทศศาสตร เปนวิชาหนึ่งในคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนพัฒนาความสามารถโดยการประยุกตใชความรู
ทางทฤษฎีมาผลิตละคร ผูเรียนสื่อสารความคิดผานการแสดงและความสามารถ
ทางการแสดงภายใตคําแนะนําของผูสอน บทความนี้กลาวถึงขั้นตอนการเรียนรูของ
ผูเรียนในชั้นเรียนและการนําความรูมาใชในการผลิตและนําเสนอการแสดงละคร
เรื่องตางๆ ตอนปลายภาคการศึกษา 

 
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
รายวิชาหน่ึงของภาควิชาศิลปะการแสดงที่เปดสอนให     
แกนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของทุกภาควิชาในคณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้ังแตป พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค
ใหผูเรียนศึกษาทฤษฎีการละครเพื่อการศึกษาและสังคม   
การประยุกตใชละครและการแสดงศิลปะพื้นบานเปนสื่อ  
ในงานดานนิเทศศาสตร เชน เพื่อการโฆษณา การประชา-
สัมพันธ และการรณรงคเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ดังนั้น 
ละครสําหรับนิเทศศาสตรในที่นี้จึงมิไดหมายถึงละครของ
คณะนิเทศศาสตรที่จัดแสดงโดยนักศึกษาของคณะ 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 และละครสําหรับนิเทศ-
ศาสตร ก็ไมไดหมายถึงละครประจําปของภาควิชาศิลปะ-
การแสดง คณะนิเทศศาสตรที่กํากับการแสดงโดยคณาจารย
ของภาควิชา และไปนําเสนอทั้งในประเทศและตางประเทศ 
เชน โตขึ้นผมจะขี่รุง (2547) ระบํานิพพาน (2550) และ เยิร-
พระยม (2552) เปนตน  

ผูเขียนไดสอนวิชาละครสําหรับนิเทศศาสตรและจัด 
การแสดงครั้งแรกที่วัดเกิดการอุดม ต. คลองสาม อ.คลอง
หนึ่ง จ. ปทุมธานี เปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2545 (นําเสนอ
เรื่อง “ขาเมาทกระเซาสามแยก” รวมกับดร.วรรณขวัญ   
พลจันทร หัวหนาภาควิชาศิลปะการแสดงคนปจจุบัน) ต้ัง 
แตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา ผูเขียนรับผิดชอบสอนวิชานี้
เพียงผูเดียว และนํานักศึกษาไปเสนอการแสดงละครใน
โรงเรียนตางๆ ในเขตจังหวัดตางๆ เชน จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา โดยใชช่ือโครงการละครพัฒนาชุมชน ผูเรียนซึ่ง



เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของคณะนิเทศศาสตรทุกสาขาที่
เรียนวิชานี้ ไดรูจักการทํากิจกรรมละคร สรางความรูจัก 
ความสามัคคี นันทนาการ และบําเพ็ญประโยชนรวมกับ
นักเรียนในโรงเรียนในทุกสถานที่ที่ทางคณะนําละครไป
แสดง เชน แจกทุนการศึกษาใหกับนักเรียนเรียนดีแตขาด
แคลนทุนทรัพย แจกของรางวัลเมื่อตอบคําถามหลังจากได
ชมละครวาเขาใจวาอยางไร เชน การสื่อสารเรื่องนักเรียน
ตองแปรงฟนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เปนการสื่อ 
สารเรื่องสุขภาพ เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนในโรงเรียนรูจัก
สุขอนามัย รวมถึงผูชมอื่นๆ ที่เปนผูปกครองและครูจะได
แนะนํานักเรียนและลูกหลานตอไปดวย เมื่อคณะละครไป
แสดงละครเรื่อง “เด็กใหม” ที่ จ. กาญจนบุรี เปนเรื่องที่ให
เยาวชนสนใจเรียนและเลนกีฬา เพื่อหางไกลยาเสพติด    
คณะละครของคณะนิเทศศาสตรไดมอบเงินสรางลานกีฬา
ตานยาเสพติดดวย 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน 
ต้ังแตปการศึกษา 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
ทั้งภาคการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางการ
แสดงอยางครบวงจร ผูสอนมีขั้นตอนการเรียนการสอน 
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
ผูสอนไดสอนการเขียนบทกอน เชน ใหเขียนบทละคร
ความยาวของการแสดงไมเกิน 30 นาที เกี่ยวกับเรื่องความ
ซื่อสัตย ความสามัคคี ความสะอาด เปนตน ใหมีการวาง
โครงเรื่อง แกนของเรื่อง กลุมเปาหมาย จุดประสงคในการ
สื่อสารความหมายแกผูชม รูปแบบในการนําเสนอ เชน เปน
แนวสมจริง แนวแฟนตาซี เปนตน ขึ้นอยูกับบทและการ 
มองบทวาจะนํามาปฏิบัติการแสดงไดจริงหรือไม นักศึกษา
ใชเวลา 1 สัปดาหในการเขียนบทรวมกันในกลุมของตนเอง
และนําเสนอความคิดโดยรวมตอผูสอนและเพื่อนรวมช้ัน
เรียนในสัปดาหถัดไป เพื่อที่จะไดทราบวานักศึกษาแตละ
กลุมไมไดเขียนเรื่องที่ซ้ํากัน และสามารถเอาบทไปเริ่มฝก 
ซอมการแสดงได แมวาภาษาหรือรายละเอียดจะยังไมดีที่สุด 
แตก็จะมีการปรับหรือพัฒนาบทระหวางการฝกซอมการ
แสดง 

3. รวมปฏิบัติ หลังจากที่บทไดรับการพิจารณาวาเปน
เรื่องที่จะเปนประโยชน ใหความรู ความบันเทิง และ
สามารถนํามาฝกพัฒนาการแสดงของผูเรียนได ผูเรียน    
แตละกลุมก็จะเริ่มฝกซอม 1-2 ฉาก และนําเสนอการแสดง
ใหทุกคนในชั้นเรียนไดชม ต้ังแตสัปดาหที่ 4 หรือ 5 ของ
การเรียนการสอน ผูสอนก็จะฝกใหผูเรียนที่อยูในกลุมอื่น
ของวิชานี้ชวยวิจารณการแสดงของเพื่อนรวมช้ันเรียน    
ปดทายดวยการวิจารณเพื่อแนะแนวทางพัฒนาการแสดง 
เชน ทําอยางไรใหนาสนใจกวาเดิม หรือทําอยางไรใหการ
แสดงฉากนั้นโดดเดนดีกวาเดิม 

4. รวมแกปญหา ผูเรียนจะปรึกษาอยางสม่ําเสมอถึง
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน มีนักศึกษาหนึ่งคนที่ตองรับ
บทบาทเปนตัวละครตัวหนึ่งและไมเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับ
คําพูดที่มีความหมายแฝงของตัวละครน้ัน ปญหาเรื่องการ
ขาดความรับผิดชอบของผูแสดงบางคน ทีมงานไมมารวม
ดูการฝกซอม เปนตน ผูสอนก็จะถามถึงปญหาแตละปญหา 
และแนะนําการแกปญหาแตละเรื่องไป 
 
การใหโจทยในการเขียนบทละคร 

ละครสําหรับนิเทศศาสตรเปนการศึกษาทฤษฎีการ
ละครเพื่อการศึกษาและสังคม และนํามาประยุกตใชกับ   
การแสดง ในชวงป พ.ศ. 2546 ผูสอนไดใหโจทยแกผูเรียน   
ในเรื่องความรักชาติ ความภูมิใจในแผนดินเกิดของตน   
เพราะเปนชวงที่มีเรื่องการกอการรายทางภาคใตอยางหนัก 



นักศึกษาหลายกลุมไดมีการเขียนและพัฒนาบทอยาง
หลากหลาย เชน บทและการแสดงที่สอนใหคนรูคุณของ
แผนดินเกิด สอนใหชวยเหลือที่ผูที่ประสบปญหาตางๆ 
แมกระทั่งเรื่องภัยธรรมชาติ 

ปจจุบันผูสอนไดหยิบยกปญหาตางๆ จากสื่อตางๆ มา
เปนตัวอยางและเปนโจทยใหลองเขียนบท เชน เรื่องยาเสพ-
ติดในหมูเยาวชน 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
เหลานั้นมาประยุกตเขียนบทละครสรางสรรค (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
ชวยดูบทใหมีช่ือเรื่อง แกนของเรื่อง ความคิด สอดคลอง
กับสิ่งที่ผูเรียนจะนํามาแสดง โดยใหบทมีความกระชับ 

นาสนใจ นาติดตาม รวมถึงองคประกอบทางดานการแสดง
เชน แสง สี เสียง ที่สามารถใสไดโดยเพิ่มการแสดงใหดูมี
พลังทางการสื่อสารมากขึ้น 

 
ตัวอยางบทละครของผูเรียนที่นําเสนอเรื่องความสามัคคี 
เรื่อง เกาะปวนกวนหรรษา 
แกนของเรื่อง การทะเลาะเบาะแวงโดยไมฟงความ 

คิด เห็นผูอื่น ทําใหปญหาสวนรวม
แยลงกวาเดิม ถาทุกคนหันมาประนี- 
ประนอมและสามัคคีกัน อุปสรรค
ตางๆ ก็จะผานพนไปไดดวยดี 

วัตถุประสงค ตองการใหผูชมตระหนักวาคนบาง
คนในสังคมปจจุบันขาดความสามัคคี 
และกระตุนใหคนหันมาชวยเหลือกัน
ในเรื่องปญหาสวนรวมกอนเพื่อความ
อยูรอดของสังคมผานคําพูดและการ
กระทําของตัวละคร 

สไตลการนําเสนอ การแสดงแนวสมจริงและแฟนตาซี  
 
เร่ืองยอ 

ณ เกาะรางแหงหนึ่ง คนกลุมหนึ่งมาติดเกาะอยูดวย 
กัน เนื่องจากเรือแตกเพราะพายุกลางมหาสมุทร วิน วิศวกร
หนุมไฟแรง นุย พยาบาลสาว ลีนา จง ไฮโซผูถือตัว บรรเจิด 
กรรมกรคนซื่อ ซันนี่ สาวประเภทสอง และลุงคง หมอดูใต
ตนมะขาม ทั้ง 6 คนเผชิญชะตากรรมรวมกันบนเกาะราง
แหงนี้ 

ทุกคนถูกคลื่นซัดมาเกยชายฝงบนเกาะรางซึ่งปราศ-
จากสิ่งปลูกสรางใดๆ เสียงโวยวายของลีนา จงดังขึ้นดวย
อาการที่ไมพอใจและดาทอบรรเจิดที่ลอยมาใกลๆ ทุกคน
ตกใจกับสภาพที่ตองมาติดเกาะ จึงโวยวายใสกันเพราะแต
ละคนอยากกลับบาน มีแตบรรเจิดเทานั้นที่ไปเก็บผลไม  
มาใหทุกคนกินประทังความหิว เมื่อต้ังสติไดตางก็คุยกัน
เพื่อหาวิธีการกลับบาน ลุงคงบอกวา “จากการที่ขาทํานาย
ไวดวงของเราคงไมรอด” ทุกคนตางกลัวและพยายามเสนอ
วิธีตางๆ เพื่อหาทางรอด วินเสนอวาตองชวยกันสรางเรือ 
แตก็คิดไดวาการสรางเรือตองใชเวลานาน จึงคิดสรางแพ
แทน ลุงคงบอกวาทุกคนตองชวยกันทํามันขึ้นมา ลีนา จง
พูดเสริมแกมติดตลกวา “ใครพาเดี๊ยนกลับไปเปนผูวา 
กทม. ไดฉันจะใหรางวัลตอบแทนอยางงามเลย” นุยเลยพูด



ขึ้นมาวา “ตอนนี้เงินทองอะไรก็ไมสําคัญแลว ชีวิตของทุก
คนมีคากวาเงิน” 

ระหวางที่ลีนา จง กับนุยเถียงกันอยูนั้น พวกคนปา
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 

ก็ตองตกใจกับเสียงรองของซันนี่ที่ว่ิงมาบอกวาเห็นนุยถูก
คนปาจับตัวไป เมื่อพบนุย ทุกคนพยายามพูดกับคนปาแตก็
ไมรูเรื่อง คนปาเห็นแหวนเพชรที่นิ้วของลีนา จง แหวนที่
เธอรักมาก คนปาอยากไดเพราะเห็นเปนแกวที่สวยงามและ
เหมือนเปนของจากเทวดา ลีนา จง ตัดใจมอบแหวนใหคน
ปา เพราะเห็นกับน้ําใจที่นุยชวยเธอจากการเจ็บปวย หลัง 
จากนั้นทุกคนก็ชวยกันสรางแพขึ้นมาจนเสร็จในเวลาอัน 
รวดเร็ว บรรเจิดพูดวา “นี่แหละผลของความสามัคคีที่เรา
ทุกคนชวยกัน” ทั้งหมดไดเรียนรูเรื่องมิตรภาพและความ
สามัคคีคือพลัง แพพาทุกคนกลับมาฝงอยางปลอดภัย    
(บทประพันธ โดย ศศิญา  ดุมใหม นักศึกษาที่เรียนวิชา 
ศส. 308 ละครสําหรับนิเทศศาสตร)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพจากละครเรื่อง “เกาะปวนกวนหรรษา” 



ตัวอยางบทละครของผูเรียนที่เก่ียวของกับความสะอาด
ทางจิตใจ 
เรื่อง ดวงใจพิสุทธิ์ 
แกนของเรื่อง การวัดคุณคาของมนุษยอยูที่ความ

สะอาดและบริสุทธิ์ของจิตใจมากกวา
รูปลักษณภายนอก 

วัตถุประสงค ตองการใหผูชมตระหนักถึงการคิด 
และทําสิ่งดีๆ การคิดอกุศลมีจิตใจไม
บริสุทธิ์ทํารายผูอื่นมีผลรายแกตนเอง 

สไตลการนําเสนอ ละครเวที การแสดงแนวสมจริง  
 
เร่ืองยอ 

เหตุการณที่เกิดขึ้นในคาเฟแหงหนึ่งในกรุงเทพ บุญยิ่ง  
สมิงทอง หนุมชนบท เขามาตามหาความจริงจากเหตุการณ
ที่ทําใหจันทรเพ็ญ แมของตนเสียชีวิตที่คาเฟของเจแววดาว 
การแฝงตัวของบุญยิ่งเขามาสมัครเปนนักรองประจําที่คาเฟ
แหงนี้ ทําใหบุญยิ่งพบกับมยุรีและทศพล นักรองหนาตาดี
ดาวเดนประจําคาเฟ บุญยิ่งกลายเปนนักรองที่ไดรับความ

นิยมและความสนใจจากแขกในรานดวยเสียงปรบมือที่มี
ใหเขาตลอดทุกคืนดวยลีลาการรองและน้ําเสียงดี ทําใหเจ
แววดาวเริ่มเห็นแววของบุญยิ่งที่จะเปนตัวเรียกลูกคาใหกับ
คาเฟ  

จากการที่บุญยิ่งกลายเปนนักรองเบอรหนึ่งประจํา   
คาเฟ ทําใหมยุรีเกิดความริษยาบุญยิ่งที่เขามาแยงตําแหนง
นักรองยอดนิยมของเธอ เมื่อบุญยิ่งไดรองเพลงไปสักระยะ
หนึ่ง ไดมีเหตุการณหลายอยางทําใหบุญยิ่ง คิดวามยุรีเปน
ฆาตกรที่ฆาแมตน เพราะความอิจฉาริษยาของมยุรี บุญยิ่ง
แอบไดยินเรื่องความสัมพันธชูสาวของทศพลกับมยุรี     
ทศพลเพอขณะที่เมาปลุกปล้ํามยุรีโดยคิดวามยุรีคือจันทร
เพ็ญ หญิงที่เขารัก ทศพลรองไหขณะรําพึงรําพันวาเขาเปน
คนไลปล้ําจันทรเพ็ญทําใหจันทรเพ็ญว่ิงหนีออกไปนอก  
คาเฟและโดนรถชนตาย ลุงคํารณ คนทําความสะอาดคาเฟ
เปนพยานที่เห็นเหตุการณในคืนวันเกิดเหตุ ออกมาแฉ
พฤติกรรมของทศพลใหทุกคนทราบ ตํารวจจึงจับกุมทศพล 
(บทประพันธ โดย ทนงศักดิ์  ผดุงเดช นักศึกษาที่เรียนวิชา 
ศส. 308 ละครสําหรับนิเทศศาสตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพจากละครเรื่อง “ดวงใจพิสุทธ์ิ” 

 
นอกจากโครงเรื่องยอแลว ผู เขียนบทได เขียนบท

สนทนาของฉากแรกจนถึงฉากสุดทาย รวมถึงบรรยายการ
กระทําของตัวละคร ในชวงสัปดาหที่ 6 ของการเรียน ผูเรียน
ใชแนวทางที่ไดจากตําราการแสดงของผูสอน คือ ผูเรียนไดมี
การอานบท (First Reading) เพื่อกระตุนสภาวะสรางสรรค
ของนักแสดง ใหเรียนรูการวิเคราะหตัวละคร ลักษณะนิสัย
ใจคอ พ้ืนฐานทางสังคมและครอบครัว ความตองการของ  
ตัวละคร เปนตน เพื่อใหการฝกซอมการแสดงเปนรูปราง
ชัดเจนขึ้น 
 
การฝกซอมการแสดงและปญหาท่ีเกิดระหวางการ
ฝกซอม 

เมื่อมีบทละครแลว ผู เรียนแตละกลุมฝกซอมการ
แสดงนอกชั้นเรียนกัน โดยมีหัวหนากลุมและผูชวยหัวหนา
กลุมคอยรายงานปญหาการฝกซอมที่เกิดขึ้นระหวางการ
ฝกซอมใหผูสอนทราบเปนระยะ โดยผูสอนใหผูเรียนจด
บันทึกปญหาทางการแสดงที่เกิดขึ้นระหวางการฝกซอม 
ปญหาใหญมดีังนี้  

1.  ปญหาเรื่องการออกเสียงและการน้ําหนักคํา ผูเรียน
จําเปนตองเนนประโยคที่ตองการสื่อความหมายตอผูชม 
และการแบงบีท (Beat) หรือวรรคตอนใหถูกตอง มิฉะนั้น 
จะกลายเปนการพูดคําไปอยางไมมีความหมาย และไมเปน
ธรรมชาติ เพราะบางคนพูดทุกคําพูดเหมือนอานบท ผูสอน

จึงแนะนําผูเรียนคนหนึ่งวา ถาไมสามารถพูดตามบทได
หมดทุกคํา ใหลองพูดจากความเขาใจที่บทจะสื่อ ผูเรียนที่
แสดงเปนลุงจึงพูดออกมาไดตามอารมณวา “คนที่หนาตาดี
ไมจําเปนตองเปนคนดีเสมอไป เอ็งอยามองคนที่ภายนอก” 
จากการฝกหลายสิบรอบ  ผู เรียนคนนี้ไดพัฒนาความ 
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 แมตัวนักแสดงจะอยูใกลกันก็ตาม เสียงของ
นักแสดงก็ไมควรตกอยูขางหนาของตนเอง จากการสังเกต
ดูการนําเสนอของผูเรียน ผูเรียนที่เปนผูแสดงหลายคน
สามารถพัฒนาการใชเสียงไดดีขึ้นเรื่อยๆ ผานการฝกซอม  

3.  ปญหาเรื่องสมาธิ บอยครั้งที่นําเสนอการแสดงใน
ช้ันเรียนตอผูสอน ผูเรียนที่เปนผูแสดงบางคนมีการหลุด 
ยิ้ม เพราะผูชมหัวเราะสิ่งที่ผูแสดงพูดหรือกระทํา บางคน
ลืมบท บางคนมองมาที่คนดู ขอแนะนําของผูสอนก็คือ ให



ผูเรียนอยูที่ความเปนตัวละครและเขามาในฉากนั้นเพื่อ
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
เปนผูหญิงที่ตองแสดงเปนสาวประเภทสอง  ก็ตองไป
สัมภาษณสาวประเภทสอง และสังเกตกิริยาอาการของคน
เหลานั้น และตองมาปรับใชใหเขากับบทที่ตนเองแสดง 
เพราะคนชรา และสาวประเภทสองทุกคนไมเหมือนกัน 
ปญหาเริ่มหมดไปเมื่อผู เรียนไดสังเกต ศึกษาบท และ
ฝกซอมมากขึ้น เรื่องนี้จึงเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ทาทายความ 
สามารถของผูเรียน 

5.  ปญหาเรื่องการเคลื่อนไหวและการปดตัวเอง เมื่อมี
การแสดงในชั้นเรียน มีผูเรียนที่เปนนักแสดงหลายคนชอบ
หันหลังหรือหันขางใหกับคนดูเสมอและเปนอยูอยางนั้น
นานๆ เหมือนเปนการปดตัวเอง นักแสดงที่ดีจําเปนตองรูจัก
ใชพ้ืนที่เวทีและเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูชม
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
การฝกซอมการแสดงทั้งหมด รวมถึงการนําเสนอการ
แสดงจริง รวม 10 ครั้ง หรือมากกวานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
บริหารเวลาของกลุมแตละกลุม) 

การพัฒนาความสามารถทางการแสดงของผูเรียนที่
ไดรับเลือกเปนผูแสดงและทีมงานเกิดขึ้นไดโดยแตละกลุม
นําเสนอการแสดงในแตละสัปดาหในชั้นเรียน บางกลุม
อาจเปน 2 ฉากที่ตอเนื่องกัน บางกลุมก็แสดงเพียง 1 ฉาก 
ขึ้นอยูกับความพรอมของกลุมและระยะเวลาที่มีในชั้น 
เรียน โดยทั่วไปทุกกลุมไดแสดงใหผูสอนชม และรับการ
ประเมินตางๆ ทุกครั้ง เชน การแสดงแตละครั้งมีพัฒนาการ
หรือไม จะทําอยางไรถาตัวผูแสดงไมสามารถพูดโดยสื่อ
ความหมายใหผูชมเขาใจได ผูแสดงมีความเชื่อเรื่องอารมณ
และความเปนตัวละครนั้นหรือไม ผูแสดงมีการโปรเจ็ค
เสียงเพื่อใหผูชมไดยินหรือไม ผูแสดงสามารถสื่อสาร
ความหมายจากตัวละครนั้นไดหรือไม เปนตน 

 
การสื่อสารความหมายตอผูชม 

องคประกอบตอไปนี้จะทําใหผูชมเขาใจความหมาย
ของละคร 

เนื้อหาและบท เนื่องจากรายวิชาละครสําหรับนิเทศ-
ศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อสื่อสารการประชาสัมพันธ รณรงค
เรื่องตางๆ คือ การใหความรูการศึกษาแกผูเรียนและผูชม
ดวย การสื่อสารความหมายเนื้อหาจึงตองชัดเจน มีเรื่องราว
ที่อยูในกรอบของแกนที่วางไว ผูเรียนจึงตองคิดใหฉากแต
ละฉากของการแสดงไมใหออกนอกประเด็น เพื่อใหผูชม
ไดเขาใจขอมูลที่ผูแสดงตองการบอก บทที่ไมกระชับ ฉาก
ที่ไมจําเปนหรือไมเปนประโยชน ทั้งดานความรูและความ
บันเทิงตอผูชมจะถูกตัดออกไป 



ภาษาในบทละคร บทละครทุกเรื่องจะมีคําพูดที่ทําให
ผูชมตองฉุกคิดวาทําไมตัวละครในเรื่องจึงพูดเชนนั้น ผูเรียน
ที่เปนผูแสดงตองจินตนาการประโยคที่ตรงกับประเด็นที่จะ
สื่อใหตรงกับเรื่องที่จะแสดง เชน เชอรี่ แนนนี่ และพิ้งกี้   
สาวออฟฟศสามคน ดูถูกทองกอน พนักงานที่เปนยามมา 
จากชนบท 

เชอรี่ :   โห…หนาตาบานนอกจริงๆ ดวยแก เชย
มากเลยเนอะ 

แนนนี่    :   ใช ฉันเห็นดวย 
พิงกี้        :   (ถามทองกอน) แลวช่ืออะไร มาจากไหน 
ทองกอน :   ทองกอนครับ มาจากบุรีรัมย 
เชอรี่       :   ตายตาย บานนอกจังเลยนะ 

(ทั้งหมดหัวเราะทองกอนและเดินกลับ ไป)  
(บทประพันธ เรื่อง เหตุเกิดที่โกดัง โดย ลินดา  ฟูทรัพย-

สิน 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 Entertain-
ment-Education) ดังนั้น ภาษาในละครจึงจําเปนตองแทรก
อรรถรสของความสนุกเขาไปดวย เชน 

พ้ิงกี้/แนนนี่/เชอรี่ :   หนาตาเชยมากๆ เลยเนอะ รับ
ไมได (หัวเราะ) 

สมทรง               :  (พูดแทรกขึ้นมา ทําตาโต และ
เลียปาก) แต…..ฉันคิดวาหุนเขา
นากินดีนะ 

(บทประพันธ เรื่อง เหตุเกิดที่โกดัง โดย ลินดา ฟูทรัพย-
สิน และสราลักษณ  พวงจําปา) 

 
การแสดง นอกจากการคิดเนื้อหาและบทแลว สมาชิก

ทุกคนในกลุมจําเปนตองชวยกันคิดวาจะใหละครออกมา
เปนไปตามที่วางแผนไวดวย เชน ถาจะใหเปนแนวสมจริง 
การแสดงก็ตองออกมาเปนแนวสมจริง การแสดงจะเปน 

ไปตามวัตถุประสงคของเรื่องที่ต้ังไวหรือไม จุดเดนของ
เรื่องอยูที่ไหน การแสดงจะกระชับหรือไม จุดขัดแยงจะ
คลี่คลายไปไดอยางไร สิ่งเหลานี้ผูเรียนตองพัฒนาความ 
สามารถทางการแสดงของตนอยางมาก เพื่อใหการแสดง
ดําเนินไปอยางนาสนใจ ที่สําคัญผูเรียนตองคิดการกระทํา
บนเวทีใหใหมๆ อยูเสมอ แตตองอยูในบริบทคําพูดเดิม
เพื่อใหเห็นความสามารถดานจินตนาการและพัฒนาการ
ดานการแสดงของผูเรียน 

องคประกอบที่ทําใหละครดูนาสนใจ นอกเหนือจาก
การแสดงแลว องคประกอบอื่นๆ เชน ฉากเพลง ดนตรี 
การเตน แสง เสียง ก็สามารถทําใหผูชมตื่นตาต่ืนใจกับการ
ชมการแสดงได แตโดยหลักการแลวสิ่งเหลานี้เปนเพียงสิ่ง
ที่เสริมใหละครสรางสรรคสงสารใหความหมายเดนชัดขึ้น 
อยางที่ศาสตราจารย ดร.มัทนี  รัตนิน (2546: 48) กลาวไว
ในเรื่องศิลปะการสรางภาพใหปรากฏบนเวทีวา “ฉาก แสง 
สี เครื่องแตงกาย แตงหนา เปนองคประกอบสําคัญของ
ละคอน แตละสวนมีบทบาทและหนาที่ที่จะทําใหละคอน
สมบูรณแบบขึ้น และตองสอดคลองกับแนวของเรื่อง แนว
การนําเสนอ (Style) แนวความคิดหลัก สีสัน และบรรยากาศ 
ในเรื่องอยางมีเอกภาพประสานกลมกลืนกัน” ผูเขียนขอยก 
ตัวอยางเพื่อใหเห็นถึงความสามารถทางการแสดงและการ
ทํางานของผูเรียน ดังนี้ 

ฉาก เปนเรื่องที่มีหัวหนาฝายฉากทําหนาที่ออกแบบ 
และใหทีมงานละครแตละเรื่องไดชวยกันทําออกมาให
เหมาะสมกับแนวละคร ฉากจะเหมือนจริงหรือรายละเอียด
นั้นขึ้นอยูกับจินตนาการของแตละกลุม ที่สําคัญเพื่อใหผู
แสดงไดรูการเคลื่อนไหวได ในเรื่อง “ดวงใจพิสุทธิ์” ที่
กลาวมาขางตน ผูแสดงมีการใชพ้ืนเวทีปกติในคาเฟ และ
เวทีที่ยกระดับ มีบันไดกาวขึ้นลงที่อยูอีกดานหนึ่งของคาเฟ
เพื่อใหผูชมเห็นวาผูแสดงที่เปนนักรองขึ้นเวทีรองเพลงจริง 

แสง ถาไมมีแสงผูชมก็อาจจะไมเห็นละครเลย นอก 
จากใหความสวางแลว แสงยังสรางบรรยากาศ สีสันของ
อารมณใหเปนและความรูสึกดวย ผูเรียนที่เปนทีมงานดาน
จัดแสงควรเรียนรูเกี่ยวกับหลักเบื้องตนของการจัดแสง 
อุปกรณแสง และคุณสมบัติของอุปกรณแสงเพื่อความ
เหมาะสมที่จะใชในละคร ในเรื่อง “เกาะปวนกวนหรรษา” 
เมื่อตัวละครลีนา จงลมปวยลง แสงที่ปรากฏบนฉากสีขาว
ดานหลังเปลี่ยนเปนสีฟาหมนใหเห็นถึงความหดหูหรือ
เศรา ถาเปนฉากในคาเฟ เรื่อง “ดวงใจพิสุทธ” แสงจะสลัว



แตก็ยังมองเห็นการแสดง โดยเฉพาะฉากรองเพลงสนุก 
สนานก็จะไฟกระพริบใหสีสันเพิ่มขึ้นดวย  

เสียงประกอบ/ดนตรี/การรองเพลง ชวยใหละครมี
บรรยากาศและดูนาสนใจยิ่งขึ้น ผูเรียนที่เปนผูออกแบบ
เสียง (Sound Designer) คิดหาเสียงประกอบ ดนตรี หรือ
เพลงใหสอดคลองกับฉากแตละฉาก และแนวความคิดของ
เรื่อง ตัวอยางเชน เสียงคลื่นซัดกระทบชายฝง เมื่อตัวละคร
รูสึกตัวต่ืนขึ้นมาในเรื่อง “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 ช่ืนบาน 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
ใหมที่เรียนวิชานี้เลือกเพลงเหลานี้มารองเองใหเขากับเนื้อ
เรื่อง และยังชอบเพลงลูกทุงรวมถึงอนุรักษความเปนไทย
ดวยเสนหของภาษาที่เรียบงาย ทํานอง ดังที่ดาวประจําเมือง 
(นามแฝง) (2551) กลาววา เพลงลูกทุงเขาถึงใจคนฟงใน
เวลาอันรวดเร็ว และลูกหลานไทยไดขับขานเพลงลูกทุงสืบ
สานผานเสยีงเพลง  

การเตน มักจะคูไปกับการรองเพลงเพื่อใหละครดู
สนุกสนาน  ผูสอนเห็นวาผู เรียนปจจุบันมีความกลา
แสดงออกมาก  และละครของผู เรียนหลายกลุมชอบ
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
นําเสนอการแสดงในชั้นเรียนใหผูสอนวิจารณเพื่อพัฒนา- 
การแสดงใหดีขึ้นเปนระยะเวลาถึง 7 สัปดาหเต็มแลว 
สัปดาหที่ 13 จึงเปนสัปดาหที่ผูเรียนตองซอมใหญ คือ ทุก
กลุมตองนําเสนอการแสดงตั้งแตตนจนจบเรื่อง เพื่อดูภาพ 
รวมของการแสดงวายังมีอะไรที่ตองปรับปรุงแกไขหรือไม 
ทุกคนในทีมงานตั้งแตผูกํากับการแสดง ผูกํากับเวที ฝาย
อุปกรณประกอบการแสดง ฝายเสื้อผาและการแตงหนา 
ตลอดจนนักแสดงจะตองบอกปญหา เพื่อการแกไข ผูสอน
จะดูความพรอมของทุกองคประกอบเพื่อแนะนําใหการ
แสดงมีความสมบูรณขึ้น และกําชับวาทุกคนในทีมงาน  
แตละกลุมจะขาดไมไดในวันนําเสนอการแสดงจริง ซึ่งผู 
สอนก็ไดบอกกฎเกณฑนี้ต้ังแตวันแรกของการเรียน เพราะ
ถาคนใดคนหนึ่งขาดไป การนําเสนอจริงก็อาจพลาดได 

 
การนําเสนอการแสดงจริง 

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



และจัดฉากโดยใชเวลาไมเกิน 10 นาที เนื่องจากผูสอนให
ความสําคัญกับการแสดงและการสื่อความหมายมากกวา
องคประกอบอื่นๆ เพราะการแสดงเปนวัตถุประสงค 
สําคัญในการเผยแพรความรูและการสรางสรรคความคิด 
องคประกอบอื่นๆ คือสิ่งที่เสริมใหละครนาสนใจขึ้น โดย
ภาพรวมของการนําเสนอการแสดงของทุกกลุมไมมีปญหา 
เพราะมีการฝกซอมมาพอสมควร ปญหาเล็กๆ นอยๆ เชน 
การลืมบท ผูแสดงคนอื่นในเรื่องก็ชวยดึงประเด็นกลับ   
เขาสูเรื่องตอไปได 

 
การประเมินความสามารถทางการแสดง 

ผูสอนประเมินความสามารถทางการแสดงโดยแบง 
เปนฝายนักแสดง และฝายทีมงาน สําหรับฝายนักแสดง 
ประเมินวามีพัฒนาการดานการแสดงจากวันแรกจนถึงวัน
สุดทายหรือไม การแสดงนําเสนอเนื้อหาไดนาสนใจตอ
ผูชมหรือไม การแสดงสื่อสารเนื้อหาและแกนของเรื่องได
ชัดเจนตามวัตถุประสงคหรือไม ทั้งสามประเด็นนี้เปนสิ่ง
สําคัญที่จะทราบวาผูเรียนที่เปนนักแสดงทําไดดีหรือไม  
สิ่งที่นาสนใจ คือ นักแสดงมีความตั้งใจสูงและแสดงเต็มที่
เพราะเนื่องจากทุกคนคิดวาการแสดงในชั้นเรียนนี้เปนครั้ง
สุดทายที่จะแสดงกอนจบการศึกษาและไมมีโอกาสที่จะ 
มาแสดงรวมกันอีก 

สําหรับฝายทีมงาน เชน ผูประกอบฉาก ผูกํากับเวที   
ผูควบคุมเสียง ผูควบคุมแสง เปนตน ผูสอนประเมินการ
ทํางานวามีความผิดพลาดทางดานเทคนิคในตอนฝกซอม
และในวันแสดงจริงมากไปหรือไม รวมถึงการอยูประชุม
กับกลุมละครทั้งกลุมหลังจากฝกซอมการแสดงทุกครั้ง 
บางกลุม ฝายทีมงานมีการพัฒนาเรื่องการใชแสง และ
เสื้อผาที่นาสนใจในละคร มีความตั้งใจใหภาพที่ปรากฏบน
เวทีดูเปนศิลปะที่งดงามและยังชวยเสริมการแสดงของ 
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 
เมื่อมีการประเมินการแสดงเสร็จสิ้นลง ผูสอนได

สนทนากับผูเรียนทุกกลุมเพื่อทราบถึงทัศนะของผูเรียนถึง
การเขาใจความหมายของละครสําหรับนิเทศศาสตร การที่
ผูเรียนไดปฏิบัติ สัมผัส เขาใจความถูกตองของการแสดง  
ที่ตองการจะสื่อสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปใหผูชมรับรู การ
คิดสรางสรรคเรื่องหรือบท การคนพบการเรียนรูดวยตน 
เองผานการฝกซอม การมีความสนใจอยางจริงจังและจริง 
ใจตอการแสดง ทําการฝกการแสดงเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการแสดงของตนเองใหโนมนาวใจและสรางความ
เพลิดเพลินใหกับผูชม แสดงใหเห็นถึงผลของการเรียนรูวา
ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชานี้ คุณภาพของผูเรียนไดรับการ
พัฒนาผานแนวคิดเชิงระบบ ประกอบดวย ขั้นตอน ทีมงาน
ระดมความคิดกันใหไดผลที่ตองการ มีการเรียนรูผานขั้น 
ตอนการปฏิบัติจริง และมีการประเมินผลโดยผูสอน เปน
การจัดระบบการเรียนรูใหผูเรียนไดนําไปพัฒนาไดอยาง
ถูกตองเปนรายบุคคล ผูสอนไดตรวจสอบและวัดความ
เขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับละครดวยการถามในขอสอบอีก 
30% เปนการประเมินความเขาใจเพื่อตัดสินผลการเรียน 
ผูสอนจะไดทําการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องความหมายและ 
การเรียนรูของละครตอไป 

 
บทสรุป 

วิชาละครสําหรับนิเทศศาสตรมีเปาประสงคใหผูเรียน
นําความรูดานการละครเพื่อการศึกษาและสังคมมาสราง 
สรรคบทละคร สื่อสารขอคิด ความหมายที่ผูเรียนตองการ
ใหผูชมตระหนักถึงปญหาสังคม หรือรณรงคเรื่องที่สําคัญ
ตอคนในชาติ เชน คุณธรรมดานความสามัคคี ความสะอาด
ของจิตใจคน เปนตน เพื่อใหเหมาะสมกับการเปนละครที่
ใหทั้งความรูและความบันเทิง ถาผู เรียนไมเขาใจวัตถุ- 
ประสงคหลักของวิชานี้ ผูสอนจะใหผูเรียนตอบคําถามอยู
เสมอวาผูเรียนไดตรวจสอบวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไมวา
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 ต้ังแตกระบวนการ
ความคิด การพัฒนาบทการแสดง การฝกการแสดง การเรียน 
รูการทํางานกลุมใหสําเร็จ การมีมนุษยสัมพันธ ปญหาและ
การแกปญหารวมกัน ความรวมมือรวมใจกันผลิตละครที่
เกิดจากความคิดสรางสรรคของผูเรียนเองใหเปนรูปเปนราง
จนออกมาเปนผลงานที่ดีหนึ่งเรื่อง ตลอดจนทําใหผูชม   
เกิดการเรียนรู เขาใจความหมายและความบันเทิงที่ปรากฏ
ในละครทุกเรื่องที่ผูเรียนไดปฏิบัติจริง 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล  ปญญโสภณ สําเร็จการ 
ศึกษา Ph.D. in Interpersonal Communication มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ โดยความรวมมือจาก Ohio University, U.S.A. 
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 
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ละคร
สําหรับนิเทศศาสตร การฝกการแสดงขั้นพื้นฐาน การสื่อ 
สารมวลชนระหวางประเทศ และ Leadership and Team 
Communication วิทยากรบรรยายพิเศษดานการเขียนบท
ละครโทรทัศน ใหกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสื่อสาร 
มวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยากรบรรยายและสอน
ภาคปฏิบัติดานการแสดง แกนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย-
ลักษณ วิทยากรประเมินดานการเขียนบทละครและสารคดี 
ในวิชาการฝกปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตร แกนักศึกษา
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 
  

 


