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บทคัดย่อ

	 ในปี	2554	มีสถาบันการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาศิลปะการแสดง	การละคร	หรือนาฏยศิลป์	มากถึง	41	แห่งด้วย
กัน	แต่จ�านวนมิได้หมายถึงยุคทองของศิลปะการแสดงในประเทศไทย	ในทางตรงกันข้ามบัณฑิตสาขาศิลปะการแสดงยังต้องดิ้นรนอย่าง
ยากล�าบากหากต้องการน�าพาตนเองเข้าไปอยู่ในสายงานอาชีพศิลปะการแสดง	ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมบันเทิงยังไม่เล็งเห็นว่าศิลปะการ
แสดงเป็นสาขาอาชีพเฉพาะที่ต้องผ่านการเพาะบ่มฝึกฝนอย่างถูกต้อง	มิใช่ใครก็ได้ที่จะท�างานสร้างสรรค์สาขาศิลปะการแสดงได้อย่างมี
คุณภาพ	ดังนั้น	หลักสูตรศิลปะการแสดงในประเทศไทยจึงอาจตั้งอยู่บนแนวคิดที่ต่างกันออกไปของแต่ละสถาบัน	แบ่งเป็นกลุ่มคือกลุ่ม
จินตนิยม	 กลุ่มบริโภคนิยมหรือทุนนิยมบริวาร	 กลุ่มอนุรักษ์นิยมหรืออนุรักษ์นิยมแปรรูป	 และกลุ่มผสมผสาน	 บทความจึงมุ่งเสนอให้
สถาบนัทบทวนสภาวะความเป็นจรงิว่าเราก�าลงัผลติบณัฑติเพือ่อะไร	และจะสามารถน�าวชิาความรูใ้นสาขาศลิปะการแสดงไปพฒันาสาขา
อาชีพและประเทศชาติได้มากน้อยเพียงใด	หรือสูญเปล่า	รวมทั้งเสนอความคิดเรื่องละครสร้างสรรค์ที่สอดรับกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Abstract

	 In	the	year	2011,	there	are	41	higher	educational	institutions	in	Thailand	that	offer	a	Bachelor’s	Degree	in	Performing	
Arts.	The	number	does	not	signify	the	glory	of	Golden	Age	of	Performing	Arts	in	the	country.	On	the	contrary,	Performing	
Arts	graduates	are	still	struggling	trying	to	get	themselves	into	the	entertainment	business.	Performing	Arts	is	not	regarded	
as	professional	skills	that	need	special	training	and	proper	academic	approach	in	school.	Not	any	man	can	create	the	
genuine	art	of	performance.	Thus,	Performing	Arts	curricula	in	Thailand	are	based	on	different	values	of	each	institution	
and	can	be	categorized	into	4	groups;	Romanticism,	Consumerism	or	Peripheral	Capitalism,	Conservativism	or	Modified	
Conservativisms	and	Mixed	Group.	This	article	tends	to	provoke	the	reconsideration	of	the	institution’s	goals	,	missions	and	
objectives	to	see	how	Performing	Arts	can	develop	the	work	in	the	industry	to	higher	standard	and	how	can	Performing	
Arts	can	be	integrated	with	the	country’s	development	policy.
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แนวทางในการสังเคราะห์ข้อมูลและวิจารณ์

	 ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้สอนวิชาศิลปะการแสดงในสถาบันอุดมศึกษาของไทยมากว่า	20	 ปี	 ทั้งมหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชน	รวมทั้งมีบทบาทในการเขียนหลักสูตร	ปรับปรุงหลักสูตร	วิพากษ์	และให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปะการแสดง
ของหลายสถาบัน	ประสบการณ์ตรงดังกล่าว	รวมไปถึงความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในสาขาและนอกสาขาของสถาบันที่จะเปิดสอน
หลักสูตรศิลปะการแสดง	การประสานงาน	และติดตามงาน	ท�าให้ผู้เขียนมีโอกาสได้รับทราบมุมมองและทัศนคติที่หลากหลาย	รวมทั้งได้
แลกเปลีย่นความคดิเหน็	แม้บางครัง้ความเหน็จะไม่ตรงกนันกัแต่กเ็ป็นไปอย่างสร้างสรรค์	ทัง้จากผูท้รงคณุวฒุิ	ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา	
ส่วนประสบการณ์การเป็นผู้สอนในสถาบันต่างๆ	ท�าให้ผู้เขียนได้รับทราบ	“จุดยืน”	และเจตนารมณ์ของแต่ละสถาบันที่มีความแตกต่าง	
จรงิอยูท่ีผู่เ้ขยีนอาจไม่ได้มโีอกาสสอนครบทกุสถาบนัทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรศลิปะการแสดงในประเทศไทย	แต่ผูเ้ขยีนได้สอนครบตาม	“กลุม่”	
ที่ผู้เขียนได้จัดไว้ในล�าดับต่อไป	
	 นอกจากการสังเคราะห์จากข้อมูลที่สั่งสมเป็นประสบการณ์ตรงแล้ว	 ผู้เขียนได้รวบรวมร่างหลักสูตรศิลปะการแสดงที่เปิดสอนใน
สถาบนัอดุมศกึษาของไทยทกุแห่ง	โดยได้มาจากกลัยาณมติรทีเ่ป็นผูส้อนในสถาบนัต่างๆ	รวมทัง้จากระเบยีบการสมคัรเข้าศกึษาทีต่พีมิพ์
ล่าสุด	 และจากเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	 โดยวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 แนวทางของหลักสูตรโดย
พิจารณาจากรายวิชาที่เปิดสอน	และค�าบรรยายรายวิชา	ซึ่งท�าให้พบ	“ข้อแตกต่าง”	ในเรื่อง	“ความเข้าใจ”	และแนวทางในการเข้าถึง	
(Approach)	ทฤษฎีการละครตะวันตกที่แตกต่างกัน	ยกตัวอย่างเช่น	การก�าหนดให้ศึกษา	“การใช้สีหน้า	อารมณ์	และน�้าเสียงในการ
แสดง”	ของบางสถาบนั	ถอืเป็น	“ข้อห้าม”	หรอื	“การแสดงทีผ่ดิ”	ของบางสถาบนั	สิง่นีแ้สดงให้เหน็ถงึรากฐานความรูท้างละครตะวนัตก
ที่ยงัไม่มัน่คงในประเทศไทย	และการพจิารณาคณุวฒุขิองคณาจารย์ประจ�าหลกัสตูรเป็นเครือ่งพสิจูน์ยนืยนัได้ว่าเรามบีคุลากรที	่“ตรงสาขา”	
มากน้อยเพียงใด
	 ในกระบวนการสุดท้าย	ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ผู้สอนในหลักสูตรศิลปะการแสดงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย	โดยแบ่งเป็น	
มหาวิทยาลัยของรัฐ	5	แห่ง	มหาวิทยาลัยเอกชน	4	แห่ง	และได้สัมภาษณ์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปิดสอนหลักสูตรนาฏศิลป์และ
การละคอน	2	แห่ง	และที่ยังไม่ได้เปิดสอนแต่มีแนวโน้มที่จะเปิดสอนในอนาคต	1	แห่ง	การสัมภาษณ์มีลักษณะไม่เป็นทางการ	ทั้งที่ใช้
วาจา	 และใช้การโต้ตอบสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะ	 ประเด็นที่สัมภาษณ์คือ	 ผู้สอนตระหนักหรือไม่ว่าจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรคอือะไร	เราก�าลงัผลติบณัฑติเพือ่ตอบสนองสิง่ใด	ประสบความส�าเรจ็เพยีงใด	มกีารเกบ็ข้อมลูสถติบิณัฑติทีไ่ด้งานตรงตามสาขา
หรอืไม่	หรอืส่วนใหญ่บณัฑติศลิปะการแสดงประกอบอาชพีอะไร	ซึง่ในส่วนนีพ้บว่ามสีถาบนัทีเ่กบ็ข้อมลูสถติอิย่างเป็นทางการไว้น้อยมาก	
ส่วนใหญ่จะรบัทราบกนัเองจากความสมัพนัธ์ทีส่นทิสนมระหว่างครกูบัศษิย์	และอกีส่วนหนึง่เป็นหลกัสตูรใหม่ทีย่งัไม่มบีณัฑติจบการศกึษา	
และประเด็นเรื่องนักศึกษา	 คุณภาพนักศึกษา	 จุดมุ่งหมาย	 และความคาดหวังของนักศึกษาเมื่อแรกเข้า	 และอิทธิพลของอุตสาหกรรม
บันเทิงและสื่อในระบบทุนนิยมมีผลหรือไม่ต่อทัศนคติของนักศึกษา

หลักสูตรศิลปะการแสดงระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

	 ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้เปิดสอนสาขาวิชาศิลปะการแสดงในระดับปริญญาบัณฑิตมากมายหลายแห่ง	ศิลปะ
การแสดงในที่นี้	 จะหมายถึงเพียงแค่นาฏศิลป์และการละคร	 ไม่หมายรวมถึงสังคีตศิลป์หรือดุริยางคศิลป์ที่หลายสถาบันมีการแยกสาขา
วิชาเป็นเอกเทศอย่างชัดเจน	สาขาวิชาศิลปะการแสดงนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน	 เช่น	สาขาศิลปะการแสดง	สาขา
ศิลปะการละคร	สาขาการละคอน	สาขานาฏศาสตร์	สาขานาฏศิลป์และการละคร	สาขาศิลปะการแสดงประยุกต์	หรือสาขาสื่อสารการ
แสดง	 	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นมา	 วัตถุประสงค์	 และคณะวิชาที่สังกัด	 ในปีพุทธศักราช	2554	มีสาขาวิชาศิลปะการแสดงเปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของไทยรวมทั้งสิ้นถึง	41	แห่ง	เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ	11	แห่ง	มหาวิทยาลัยเอกชน	6	แห่ง	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	23	
แห่ง	และมหาวิทยาลัยราชมงคล	1	แห่ง	ทั้งนี้ยังไม่นับสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาด้านศิลปะการแสดงเป็นกลุ่มวิชาเลือก	และที่เตรียมการ
จะเปิดสอนเป็นสาขาวิชาเอกอีกหลายแห่ง
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	 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาศิลปะการแสดงในระดับปริญญาตรี	มีดังนี้

	 สถาบัน	 คณะวิชาที่เปิดสอน	 หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน	 คุณวุฒิ

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 อักษรศาสตร์	 ศิลปการละคร	 อ.บ.
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 นิเทศศาสตร์	 สื่อสารการแสดง	 นศ.บ.
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ศิลปกรรมศาสตร์	 นาฏยศิลป์	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศิลปกรรมศาสตร์	 การละคอน	 ศป.บ.
	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 อักษรศาสตร์	 นาฏยศาสตร์	 อ.บ.
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ศิลปกรรมศาสตร์	 ศิลปะการแสดง	 ศป.บ.
	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ศิลปกรรมศาสตร์	 ศิลปะการแสดง	 ศป.บ.
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ศิลปกรรมศาสตร์	 ศิลปะการแสดง	 ศล.บ.
	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ศิลปกรรมศาสตร์	 ศิลปะการแสดง	 ศป.บ.
	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ศิลปกรรมศาสตร์	 ศิลปะการแสดง	 ศป.บ.
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ศิลปกรรมศาสตร์	 ศิลปะการแสดง	 ศป.บ.
	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 นิเทศศาสตร์	 ศิลปะการแสดง	 นศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 นิเทศศาสตร์	 ศิลปะการแสดงประยุกต์	 นศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 นิเทศศาสตร์	 สื่อสารการแสดง	 นศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 นิเทศศาสตร์	 ศิลปะการแสดง	 นศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 นิเทศศาสตร์	 Performance	Communication	 นศ.บ.
	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา	 ศิลปกรรมศาสตร์	 ศิลปะการแสดง	 ศป.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 ศิลปกรรมศาสตร์	 ศิลปะการละคร	 ศป.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	 ครุศาสตร์	 ดุริยางคนาฏศิลป์	 ค.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏยการแสดง	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏดุริยางคศิลป์ไทย	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ดนตรีและศิลปะการแสดง	 ศศ.บ.
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์และการละคร	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นาฏศิลป์	 ศศ.บ.
	 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี	 ศิลปกรรมศาสตร์	 ศิลปะการแสดง	 ศป.บ.
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ศิลปนาฏดุริยางค์	 นาฏศิลป์ไทย
	 ศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	*	 ศป.บ.
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ศิลปศึกษา	 นาฏศิลป์ไทยศึกษา
	 นาฏศิลป์สากลศึกษา	 ศป.บ.
	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	 Music	Theatre	 ศป.บ.

*สาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	 เปิดสอนที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ	 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา	 และวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด		ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กรมศิลปากร

	 หากเราเชื่อตามค�ากล่าวที่ว่า	จะดูว่าบ้านเมืองใดรุ่งเรืองมีอารยะ	หรืออยู่ในความสงบสันติ	ก็จงดูที่ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะ	
ศลิปะการแสดงและดนตรกีเ็ป็นเครือ่งบ่งชีถ้งึความร่มเยน็เป็นสขุอนัเป็นบ่อเกดิแห่งสนุทรยีารมณ์ของประชาชนในบ้านเมอืงนัน้	ทัง้นีเ้พราะ
ศิลปะการแสดงคือนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์และอาจรวมไปถึงศิลปะแขนงอื่นๆ	 ด้วยนั้น	 อาจถือเป็นเครื่องบ�าเรออารมณ์ในยามที่บ้าน
เมืองปราศจากศึกสงคราม	ค�ากล่าวนี้อาจจริงหรือจริงเพียงบางส่วน	ที่ว่าจริงเพราะในยามสงบนั้น	ศิลปินจะมีเวลารังสรรค์ผลงานศิลปะ
ให้งดงามประณีต	ประชาชนมีเวลาที่จะเสพย์งานศิลป์	หรือเรียนรู้	 ฝึกฝนเพื่อสืบทอดศิลปะนั้น	อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดทาง
วัฒนธรรม	 ส่วนที่ว่าจริงเพียงบางส่วนนั้นก็คือ	 งานศิลปะที่สร้างสรรค์หรือสืบทอดนั้น	 อาจไม่ใช่งานที่นิ่งใหญ่ของยุคสมัยหรือของโลกก็
เป็นได้	เพราะในหลายกรณีศึกสงครามหรือภาวะวิกฤตใหญ่หลวงของประเทศชาติก็อาจท�าให้เกิดงานศิลปะประเภทวรรณกรรม	และการ
ละครที่สูงค่าได้	ทั้งนี้เพราะศิลปินเกิดแรงบันดาลใจอันเป็นผลโดยตรงจากการมีชีวิตอยู่ร่วมในเหตุการณ์ส�าคัญของยุคสมัยนั้น	งานเหล่า
นี้อาจสร้างอารมณ์สะเทือนใจได้มากเสียยิ่งกว่างานที่สร้างขึ้นในยามปกติ	
	 ถงึกระนัน้	เมือ่เรามองถงึจ�านวนสถาบนัทีเ่ปิดสอนสาขาศลิปะการแสดงในระดบัปรญิญาตรใีนประเทศไทย	เราอาจต้องตัง้ค�าถาม
ว่า	นี่คือเครื่องชี้วัดความเจริญของประเทศด้านศิลปะการแสดงแล้วหรือไม่	จ�านวนที่มีมากถึง	41	สถาบันทั่วประเทศและจะมีเพิ่มขึ้นอีก
เรื่อยๆ	นี้	อาจถือเป็นพัฒนาการก้าวกระโดดในช่วงปลายทศวรรษที่แล้ว	และต่อเนื่องมาถึงต้นทศวรรษปัจจุบัน	ทั้งที่ก่อนหน้านี้	หากเรา
จะนับการสถาปนาภาควิชาศิลปการละคร	ขึ้นในคณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โดยรองศาสตราจารย์สดใส	พันธุมโกมล	
เมือ่ปีพทุธศกัราช	2514	เป็นจดุเริม่ต้น	อาจกล่าวได้ว่า	นอกจากภาควชิาการละคอนทีเ่กดิขึน้ในคณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
โดยศาสตราจารย์	ดร.มัทนี	 รัตนิน	 เพียงไม่นานหลังจากนั้น	ก็ไม่มีสถาบันใดที่เปิดสอนศิลปะการแสดงเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี
อีกเลย	จะมีก็เพียงคณะอักษรศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีหมวดวิชานาฏยสังคีตให้นักศึกษาเลือกเรียนเป็นวิชาโท	จนกระทั่งปี	2528	
จงึเปิดสอนเป็นสาขาวชิาเอก	และรบันกัศกึษารุน่แรกในปีนัน้	และในปี	2532	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	เป็นสถาบนัเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
ที่บุกเบิกการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดง	โดยก่อตั้งภาควิชาศิลปะการแสดง	สังกัดคณะนิเทศศาสตร์
	 เราควรพจิารณาได้ว่า	หลกัสตูรศลิปะการแสดงในระดบัปรญิญาตรทีีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยัชัน้น�าของประเทศ	2	แห่งแรกนัน้	มใิช่
การละครที่เป็นไปตามขนบไทย	แต่เป็นละครสมัยใหม่อย่างตะวันตกที่คนในสมัยนั้นอาจเรียกว่า	“ละครฝรั่ง”	แม้ว่าหลักสูตรของทางฝั่ง
ธรรมศาสตร์จะพยายามค�านึงถึงบริบทของสังคมและรากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยอยู่ไม่น้อย	แต่เราก็ต้องยอมรับว่า	หลักสูตรของทั้งสอง
สถาบันเกิดขึ้นในคณะที่สอนด้านมนุษยศาสตร์	ดังนั้นธรรมชาติของเนื้อหาวิชาจึงต้องเกี่ยวข้องกับศิลปะการละครในเชิงวรรณกรรม	การ
วิเคราะห์	 การตีความอย่างลุ่มลึกทางวรรณคดี	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตัวละคร	 และน�าไปสู่ความเข้าใจมนุษย์	 อันเป็นหัวใจส�าคัญของ
มนษุยศาสตร์	แม้ว่าทัง้สองสถาบนัจะลงมอืสร้างสรรค์ละครขึน้เผยแพร่ต่อสาธารณชน	เป็นการเปิดเส้นทางของการศกึษาละครภาคปฏบิตัิ	
(Theatre)	นอกเหนือไปจากการศึกษาแนวคิด	ปรัชญา	ทฤษฎีที่มีอยู่ในวรรณกรรมการละคร		(Drama)	แต่บทละครที่หยิบยกมาน�าเสนอ	

	 สถาบัน	 คณะวิชาที่เปิดสอน	 หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน	 คุณวุฒิ
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ตลอดจนวิธีการแสดง	เป็นวิธีการอย่างตะวันตกทั้งสิ้น
	 ส่วนศลิปะการแสดงตามขนบไทย	หรอืทีเ่รยีกว่านาฏศลิป์
ไทยนั้น	ยังไม่มีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี	แต่มีเปิดสอนมายาว	
นานที่วิทยาลัยนาฏศิลป์	 กรมศิลปากร	 ซึ่งมีหน้าที่สืบสานศิลป
วฒันธรรมอนัเป็นมรดกของชาตโิดยตรง	ตามประวตัคิวามเป็นมา
ที่ได้มีบันทึกไว้ว่า	

 เมื่อครั้งโบราณงานศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านนาฏดุริยางค์	 และ

ช่างศิลปได้รับการอุปถัมภ์อยู ่ภายใต้พระบารมีพระมหากษัตริย์

พระบรมวงศานวุงศ์	หรอืได้รบัการอนเุคราะห์จากขนุนางผูใ้หญ่	คหบดี

รวมทัง้นกับวชต่อมาเมือ่มกีารสถาปนากรมศลิปากรขึน้เป็นหน่วยงาน

ที่มี	ภารกิจหลักในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	สืบทอด	สร้างสรรค์	และพัฒนา

ศลิปวฒันธรรม	จงึได้จดัตัง้สถานศกึษานาฏดรุยิางค์	ซึง่ต่อมาเปลีย่น

เป็น	โรงเรยีนศลิปากรแผนกนาฏดรุยิางค์	โรงเรยีนสงัคตีศลิป์	โรงเรยีน

นาฏศลิป	และวทิยาลยันาฏศลิป์ตามล�าดบัส่วนการจดัการศกึษาด้าน

ช่างศิลปได้จัดตั้งสถาน	 ศึกษาในชื่อโรงเรียนประณีตศิลป	 และเป็น

วิทยาลัยช่างศิลป	ต่อมาตามล�าดับ

                      (“ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”,ม.ป.ป.)

	 ตราบจนปี	 พ.ศ.	2541	 จึงมีการยกระดับการศึกษาวิชา
เฉพาะด้านศลิปวฒันธรรมให้สงูขึน้ถงึระดบัปรญิญา	พร้อมกบัการ
จดัตัง้สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์	ให้เป็นสถาบนัอดุมศกึษาในสงักดั
กรมศิลปากร	 ส่วนการศึกษาศิลปะการแสดงในมหาวิทยาลัย
ราชภฏันัน้	มรีากฐานมาตัง้แต่ครัง้ทีส่ถาบนัยงัมฐีานะเป็นวทิยาลยั
ครูกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ	 ถึง	36	 แห่ง	 โดยเปิดสอนสาขา
นาฏศลิป์ในระดบัประกาศนยีบตัรการศกึษา	(ปก.ศ.สงู)	ในปี		2515	
โดยมุ ่งที่จะผลิตครูสอนนาฏศิลป์ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเป็นส�าคัญ	 ตามนโยบายของกรมการฝึกหัดครูที่
ต ้องการเร่งผลิตครูด้านวิชาเฉพาะ	 เช่น	 ดนตรี	 นาฏศิลป์	
ศิลปศึกษา	 สืบเนื่องมาจากความขาดแคลนครูเหล่านี้ในโรงเรียน
ประถมและมัธยม	 แต่เมื่อการผลิตครูตามความต้องการใช้ของ
หน่วยงานถงึจดุอิม่ตวั	กระทรวงศกึษาธกิารได้มนีโยบายลดจ�านวน
นักศึกษาครู	ท�าให้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	
2527	ก�าหนดให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยท�าหน้า
ที่อื่นๆ	 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม	 ท�าให้วิทยาลัยครูต้องจัดการเรียนการสอนทั้งในสาขา
วิทยาศาสตร์	ศิลปศาสตร์เพิ่มเติม	จากแต่เดิมที่สอนวิชาชีพครูแต่
เพียงอย่างเดียว	 วิทยาลัยครูจึงยุติหลักสูตรนาฏศิลป์ในระดับ
ประกาศนียบัตรการศึกษาไป	(ชมนาด	โสภณ,	2531,	175)	จากนั้น
จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรนาฏศิลป ์ เพื่อเป ิดสอนในระดับ

อนปุรญิญาขึน้ไป	แต่เป็นไปตามความพร้อมของวทิยาลยัครแูต่ละ
แห่ง	และเมื่อปี	พ.ศ.	2538	ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ	ยก
ฐานะวิทยาลัยครู	ให้เป็น	“สถาบันราชภัฏ”	โดยให้สถาบันราชภัฏ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา	 ท้องถิ่น	 มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	ท�าการวิจัย	ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม	 ปรับปรุง	 ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	
ทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู	 จาก
นัน้	ในปี	พ.ศ.	2547	สถาบนัราชภฏั	ได้เปลีย่นชือ่เป็น	“มหาวทิยาลยั
ราชภัฏ”	ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ		ในปัจจุบันมี
หลักสูตรนาฏศิลป์และการละครเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หลายแห่งทั่วประเทศ	 ซึ่งมีที่มาจากกลุ่มวิชานาฏศิลป์ที่มีอยู่เดิม	
และภายหลังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคมและ
ยุคสมัยมากยิ่งขึ้น

ความแตกต่างของหลักสูตรศิลปะการแสดงในแต่ละสถาบัน: 

เพื่อนร่วมเส้นทางเดียวกันหรืออุดมการณ์บนเส้นขนาน

	 ในประเทศที่มีการศึกษาด้านศิลปะการแสดงในระดับ
อุดมศึกษามายาวนานเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา	ค่อนข้างมีความ
ชัดเจนว่า	สาขา	Drama	หมายถึงการศึกษาการละครที่ให้ความ
ส�าคญักบับทละครในฐานะวรรณกรรม	ทฤษฎกีารละคร	ประวตักิาร
ละคร	 วิวัฒนาการของการละครทั้งในทางการประพันธ	์ ทฤษฎี	
และปฏิบัติ	 การวิจารณ์การละคร	 สาขา	Theatre	 หมายถึงการ
ศึกษาละครในแงมุ่มของรูปแบบศิลปะการแสดงบนเวท	ีการแสดง	
การก�ากบัการแสดง	การออกแบบเพือ่การแสดง	การจดัการบรหิาร
งานในโรงละคร	แต่ทั้ง	Drama	และ	Theatre	ก็ไม่อาจแยกออก
จากกนัได้อย่างเดด็ขาด	เพราะต่างกต้็องศกึษาในแง่มมุของอกีฝ่าย
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	นกัทฤษฎกีารละครกต้็องศกึษาการแสดง	และ
มีประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริง	 เช่นเดียวกับนักแสดง	 ผู้
ก�ากับการแสดง	 หรือแม้แต่นักออกแบบเพื่อการแสดงก็ที่ต้องมี
ความรู ้เรื่องทฤษฎีและวรรณกรรมการละครอย่างลึกซึ้งจึงจะ
สามารถตีความบทละครแล้วสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่
ปรากฏอยู่บนเวทีได้	แต่ทั้ง	Drama	และ	Theatre	ศึกษาศาสตร์
ของละครเวที	ส่วนค�าว่า	Performing	Arts	มักเป็นค�าเรียกกว้างๆ	
ถึงศิลปะการแสดง	 โดยหมายรวมถึงศิลปะการแสดง	3	 ประเภท
คือ	 ละคร	(Drama,	Theatre)	 ดนตรี	(Music)	 และนาฏยศิลป์	
(Dance)	ในหลายสถาบนั	ไดแ้ยก	Performing	Arts	ออกเปน็คณะ
เอกเทศ	และรวม	ละคร	ดนตร	ีและนาฏยศลิป์	เข้าไว้ด้วยกนั	หรอื
หากมิได้แยกเป็นเอกเทศ	ทั้ง	3	สาขานี้มักจะอยู่ร่วมกันใน	School	
of	Fine	Arts	 ท�าให้เข้าใจได้ชัดเจนว่าการเรียนการสอนมุ่งไป
ทางการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานในฐานะงานศิลปะเป็นส�าคัญ	
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แต่มีจ�านวนไม่น้อยที่สาขา	Drama	และ	Theatre	ยังสังกัดอยู่ใน	
School	of	Arts	ซึ่งท�าให้เห็นที่มาและความส�าคัญของหลักสูตรว่า	
อย ่างไรเสีย	 ศิลปะการละครก็เกี่ยวข ้องกับมนุษยศาสตร ์	
ศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์
	 ส่วนในประเทศไทย	หลักสูตรที่เปิดสอนใน	41	สถาบันดู
เหมือนจะมีแนวทางที่แตกต่างกัน	 ในสถาบันเดียวอาจมีหลักสูตร
ศิลปะการแสดงอยู่ใน	3	คณะวิชา	สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ควรตั้งข้อสังเกต	
และตั้งค�าถามว่าศิลปะการแสดงในประเทศไทยมีความก้าวหน้า
และเจรญิรุง่เรอืงถงึเพยีงนีจ้รงิหรอื	บณัฑติในสาขาศลิปะการแสดง
เป็นที่ต้องการของสาขาวิชาชีพและอุตสาหกรรมบันเทิงจริงหรือ	
คุณสมบัติของบัณฑิตที่จบหลักสูตรศิลปะการแสดงที่เน้นความ
ส�าคญัต่างกนัจะเหมาะสมกบัหน่วยงานส่วนใดหรอืประเภทใด	รวม
ทั้งจะช่วยพัฒนาศิลปะการแสดงในประเทศนี้ได้อย่างไร	 เหล่านี้
เป็นค�าถามที่เราควรมองในภาพกว้างเพื่อหาค�าตอบ	 ข้อเท็จจริง
สองประการที่เราควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือ	 ประการแรก	
ธรรมชาติที่แท้จริงของศิลปะการแสดงคือการปฏิบัติ	 เป็นวิชาชีพ
เฉพาะ	เช่นเดียวกับแพทย์	วิศวกร	พยาบาล	สถาปนิก	เราเรียน
การแสดงเพื่อเป็นนักแสดง	 เรียนก�ากับการแสดงเพื่อเป็นผู้ก�ากับ
การแสดง	เรยีนการออกแบบเพือ่การแสดงเพือ่เป็นนกัออกแบบใน
ส่วนต่างๆ	 ของการแสดง	 ประการที่สอง	 ในทางกลับกัน	
อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทยต้องการคนรุ่นใหม่	 หน้าใหม่
เข้ามาประดับวงการอยู่เสมอ	แต่คนรุ่นใหม่เหล่านั้นไม่จ�าเป็นต้อง
จบปริญญาตรีหรือมีความรู้ด้านศิลปะการแสดง
	 หากเราจะพิจารณาหลักสูตรศิลปะการแสดงที่มีอยู่ต่าง
คณะ	ต่างสถาบันในประเทศไทย	ว่าแท้จริงแล้วตั้งอยู่บนรากบาน
แนวคิดใด	 โดยมองจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 แนวทางการ
เรียนการสอน	 เนื้อหาวิชา	 คณะที่สังกัด	 ความมุ่งหวังว่าจะให้
บัณฑิตไปมีบทบาทส�าคัญ	ณ	 ส่วนใด	 และความเป็นจริงในเรื่อง
ความต้องการของตลาดแรงงาน	 เราคงพอจ�าแนกความแตกต่าง
ของหลักสูตรศิลปะการแสดงในประเทศไทยออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
1. กลุ่มจินตนิยม (Romanticism)

	 คอืกลุม่ทีเ่ปิดสอนหลกัสตูรศลิปะการแสดงในแนวทางของ
มนุษยศาสตร์	มีรากฐานมาจากการศึกษาวรรณคดี	มุ่งเน้นความ
ลึกซึ้งจากการตีความเพื่อกลั่นกรองปรัชญาและคุณค่าทางปัญญา
ความคิด	 ขณะเดียวกัน	 ก็มีการน�าเสนอผลงานในลักษณะละคร
เวท	ีทีน่�าบทละครทีเ่ป็นวรรณกรรมการละครตะวนัตกมาจดัแสดง	
หรือน�าทฤษฎีการละครตะวันตกมาใช้ในการแสดง	การก�ากับการ
แสดง	 สถาบันบางแห่งอาจค�านึงถึงบริบททางวัฒนธรรมไทยและ
มคีวามพยายามทีจ่ะประยกุต์ใช้ศาสตร์ของการละครตะวนัตกเข้า
กบัเนือ้หาอย่างไทย	หรอืบางสถาบนัอาจมุง่ให้นกัศกึษาสร้างสรรค์

งานต้นฉบบั	(Original)	ทีม่คีณุค่าในเชงิศลิปะ	และแนวคดิปรชัญา
ที่สอดคล้องกับมนุษย์และสังคม	หากมองกันตามจริงแล้ว	กลุ่มนี้
มีความคิดในเชิงอุดมคติอยู่มาก	 หากจะเรียกว่าเป็นพวกอุดมคติ
นิยม	(Idealism)	ก็คงไม่ผิดนัก	ซึ่งก็มิใช่เรื่องแปลก	ดังที่กล่าวมา
แล้วว่ากลุ่มนี้มีรากฐานมาจากภาษาและวรรณคดี	 การศึกษา
วรรณคดีในสาขาอักษรศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์นั้นมีความเป็น
จนิตนยิม	(Romanticism)	อยูแ่ล้วโดยธรรมชาติ	ไม่ว่าวรรณคดนีัน้
จะเสนอความงามหรือความเสื่อมทรามอันน่าสลดของโลกและ
มนษุย์	แต่หวัใจของการศกึษากค็อืเพือ่เข้าใจโลกและมนษุย์ได้อย่าง
ถ่องแท้	เพือ่จะด�ารงชวีติอยูใ่นโลกทีม่ทีัง้แง่งามและแง่มดืนีไ้ด้อย่าง
เป็นสุข	 การที่เรามุ่งหวังความสุขทางจิตวิญญาณแม้จะอยู่ใน						
สิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่เสื่อมทรามนี้เองที่เข้าข่ายจินตนิยมหรือ					
“โรแมนติก”		ค�าว่า	“โรแมนติก”	นั้นมิได้หมายถึงเรื่องรักเพ้อฝัน	
แต่ความใฝ่ฝัน	อารมณ์	ความรูส้กึ	ความปรารถนา	ความคดิ	ความ
ต้องการของปัจเจกบุคคลที่แม้จะขัดแย้งต่อขนบและความเป็นไป
ของคนส่วนใหญ่ในสงัคม	หากความคดิหรอืความปรารถนานัน้คอื
สิ่งที่สูงส่งกว่า	 และงดงามกว่าในทัศนะของตนนั้นต่างหากเล่าที่
ถือว่า	“โรแมนติก”	และคงไม่ผิดหากจะกล่าวว่า	หลักสูตรศิลปะ
การแสดงของกลุ่มจินตนิยมนี้มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความลึกซึ้งทาง
ความคิด	ละเอียดประณีต	ทั้งในด้านการสร้างบท	และการแสดง	
ซึง่สวนทางกบัวถิบีรโิภคนยิมของอตุสาหกรรมบนัเทงิของไทยอย่าง
สิ้นเชิง	และดูเหมือนว่า	เป็นการยากที่บัณฑิตจากกลุ่มนี้จะเข้าไป
ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงอตุสาหกรรมบนัเทงิไทยมรีะบบทีห่ยัง่ราก
ลกึมาเนิน่นาน	ทัง้ระบบดารา	ระบบอาวโุส	ระบบพึง่พาอาศยั	และ
เป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับความนิยมของมวลชน	 การปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนต่างๆ	จึงเป็นไปได้ยาก	เพราะต้นเหตุที่แท้จริงมาจากรสนิยม
ของมวลชน	 และเมื่อผนวกกับวัฒนธรรมทุนนิยม	 อุตสาหกรรม
บนัเทงิจงึมุง่ปรนเปรอผูช้มด้วยการสนองรสนยิมนัน้	เพือ่หวงัความ
ส�าเรจ็ทางธรุกจิเป็นส�าคญั	วตัถปุระสงค์ทีว่่า	“จะผลติน�้าดอีอกไป
ล้างน�้าเน่า”	จึงเป็นวาทกรรม	“โรแมนติก”	ที่ไม่เคยเป็นไปได้	ใน
ขณะเดยีวกนั	บณัฑติอาจไม่ได้มุง่หวงังานทีต่รงสาขา		ด้วยอทิธพิล
แนวคดิของสาขามนษุยศาสตร์ทีไ่ม่ได้มุง่สร้างนกัวชิาชพีเฉพาะทาง	
แต่เป็นฐานรากส�าหรับการศึกษาต่อหรือการท�างานในสาขาอื่นๆ	
วตัถปุระสงค์ในการเรยีนศลิปะการแสดงเพือ่	“ความเข้าใจมนษุย์”	
จึงเป็นวัตถุประสงค์	“โรแมนติก”	อีกเช่นกัน
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2. กลุ่มบริโภคนิยม (Consumerism) หรือทุนนิยมบริวาร 

(Peripheral Capitalism)

	 คือกลุ่มที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปะการแสดงในคณะวิชาที่
เป็นที่นิยมเช่นนิเทศศาสตร์	 ในที่นี้มิได้หมายความว่า	 ภาควิชา
ศลิปะการแสดงทกุแห่งทีอ่ยูภ่ายใต้ร่มเงาของคณะนเิทศศาสตร์จะ
จัดอยู่ในกลุ่มทุนนิยมบริวารเสมอไป	 เพราะในความเป็นจริงแล้ว	
ภาควิชาศิลปะการแสดงในคณะนิเทศศาสตร์บางแห่งก็อาจมี
ลกัษณะแนวคดิจนิตนยิมหรอือาจเป็นแบบผสม	ในทีน่ีเ้ราคงจะต้อง
พจิารณากนัทีต่วัหลกัสตูรและวตัถปุระสงค์ทีแ่ท้จรงิในการเปิดสอน	
ผู้ร่างหลักสูตรมีความจริงใจต่อการศึกษาพัฒนาศิลปะการแสดง
และสาขาวิชาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงเพียงใด	 หรือเพียงสร้าง
ทางเลือกไว้ตอบสนองเยาวชนของชาติที่ถูกหล่อหลอมด้วยลัทธิ
บริโภคนิยมอย่างไม่ลืมหูลืมตา	 จริงอยู่ที่สาขานิเทศศาสตร์ไม่ใช่
สาขาทีว่่าด้วยการท�าธรุกจิในโลกการค้าหรอืสงัคมทนุนยิมโดยตรง	
แต่เราต้องยอมรับว่า	 ความนิยมในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในช่วง
ทศวรรษหลังมานี้มีอยู่สูงมาก	จากเดิมทีที่มีเปิดสอนในสถาบันไม่
กีแ่ห่ง	กลบักลายเป็นสาขาใหม่ทีเ่ปิดตวัในมหาวทิยาลยัเอกชนและ
มหาวทิยาลยัราชภฏัแทบทกุแห่ง	ทัง้นีเ้ป็นเพราะปรมิาณนกัศกึษา
ทีต้่องการจะเข้าศกึษามจี�านวนมากเกนิกว่าทีส่ถาบนัเดมิทีม่อียูจ่ะ
รองรับได้	 ปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องน่าคิดว่าสิ่งใดคือปัจจัยที่ท�าให้
สาขานี้เป็นที่นิยมอย่างสูง	 ค�าตอบเห็นจะไม่พ้นเรื่องการก้าวล่วง
เข้าสู่ยุคสมัยของการบริโภคสื่อ	แต่ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ
อย่างเท่าเทียมของเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันมิได้มาพร้อมกับการ
รู้เท่าทันสื่อ	(Media	Literacy)	และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของ
สื่ออย่างแท้จริง	
	 การบรโิภคสือ่ในลทัธบิรโิภคนยิมจงึเป็นต้นเหตใุห้เยาวชน
มีวิถีคิดที่สะท้อนออกมาในพฤติกรรมเลียนแบบ	 ไม่ว่าจะเป็น								
ผู้ประกาศข่าว	ดารา	นักร้องวัยรุ่น	รูปแบบการใช้ชีวิต	สิ่งเหล่านี้
ล้วนพบเห็นได้จากสื่อ	หรือหากมองอีกแง่หนึ่ง	สาขานิเทศศาสตร์
เจริญขึ้นมากเมื่อระบบธุรกิจการค้าในประเทศมีการแข่งขันกันสูง	
สินค้าต้องการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มาก
ที่สุดด้วยยุทธวิธีต่างๆ	ความต้องการ	“นักคิด”	ในด้านนี้มาตอบ
สนองจึงเกิดขึ้น	 แต่มีพื้นที่เท่าไหร่ส�าหรับนักคิดตัวจริง	 ค�าตอบ
คงจะหาได้ไม่ยากเมือ่พจิารณาถงึจ�านวนบณัฑติสาขานเิทศศาสตร์
ทัว่ประเทศในแต่ละปีว่ามมีากล้นเกนิกว่าความต้องการของตลาด	
ถงึกระนัน้	เยาวชนในลทัธบิรโิภคนยิมกย็งัปรารถนาทีจ่ะเข้าศกึษา
โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามกระแสนยิม	ไม่ได้มคีวามเข้าใจถงึลกัษณะ
การเรียนการสอนของสาขานิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง	 ในด้านของ
มหาวทิยาลยัเอกชนทีเ่ปิดสาขานเิทศศาสตร์ขึน้รองรบั		นบัว่าเป็น
โอกาสทีจ่ะรบันบัศกึษาได้อย่างแทบไม่จ�ากดัจ�านวนในสถาบนับาง
แห่ง	การแข่งขันระหว่างสถาบันมีสูงขึ้น	การพัฒนาทางเครื่องมือ	

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยกลายเป็นจุดที่ดึงดูดมากขึ้น	
และการแข่งขันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
กระจายอยูท่ัว่ทกุภมูภิาคของประเทศเข้าร่วมสงัเวยีนนีด้้วย	โอกาส
ในการศึกษาของเยาวชนในส่วนภูมิภาคจึงมีมากขึ้น	 สะดวกขึ้น	
และทีส่�าคญั	ต้นทนุในการศกึษาย่อมถกูกว่าอย่างไม่ต้องสงสยั	แต่
ที่น่าวิตกยิ่งไปกว่าการผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาดก็
คอื	ทศันะของเยาวชนยคุใหม่มองหาหลกัสตูรและสถาบนัที	่“เรยีน
ง่าย	 จบแน่	 จบไว”	 ซึ่งหากสถาบันใดจับเอาความต้องการของ	
“ลูกค้า”	ในข้อนี้มาตอบสนอง	จะเป็นผลเสียต่อคุณภาพประชากร
ของชาติเป็นอย่างมาก
	 การเปิดสาขาเฉพาะทางที่หลากหลายจึงเป็นหนทางหนึ่ง
ในการสร้างทางเลือกให้กับนักศึกษา	 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลักสูตร
ศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นรุ่นใหม่ๆ	 เป็นผลมาจากภาพลักษณ์ของ
ผู้ประกอบอาชีพในสายงานด้านการแสดงเปลี่ยนไป	 ซึ่งสื่อนั่นเอง
คือตัวเผยแพร่และกระตุ้น	การเข้าสู่วงการบันเทิงกลายเป็นความ
ใฝ่ฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคที่รายการเรียลิตี้โชว์มีให้เห็นและ
เรียกคะแนนโหวตจากผู ้ชมทางบ้าน	 ท�าเงินให้กับผู ้จัดอย่าง
มหาศาล	 และแน่นอนว่าการเป็นดาราน�ามาซึ่งชื่อเสียง	 เงินทอง	
และการใช้ชีวิตอย่างที่เคยเห็น	 เคยอ่าน	 เคยได้ยินจากสื่อ	 ในยุค
สมัยนี้จึงมีเยาวชน	 “กล้า”	 ที่จะเลือกเรียนศิลปะการแสดงเป็น
จ�านวนมากขึน้	ต่างจากในยคุเริม่ต้นทีม่หีลกัสตูรนีใ้นประเทศไทย	
	 เดิมที เดียวการศึกษาด ้านศิลปะการแสดงในคณะ
นิเทศศาสตร์ผูกรวมอยู่กับสาขาวิชาวาทวิทยาและใช้ชื่อว่าสื่อสาร
การแสดง	โดยมองว่าการแสดงคอืสือ่ประเภทหนึง่ทีเ่ราสามารถน�า
มาใช้สื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การ
ศึกษามุ่งเน้นไปที่การแสดงในฐานะสื่อ	เนื้อหาหรือสาร	วิธีการใน
การใช้สื่อ	 และผู้รับสาร	 ตลอดจนวิเคราะห์วิจารณ์ถึงสื่อสารการ
แสดงในแง่ภาพสะท้อนของสังคมร่วมสมัย	บัณฑิตในกลุ่มนี้จึงน่า
จะเป็นผู้ที่เข้าใจสื่อ	 เข้าใจสังคม	 ทั้งนี้เพราะนิเทศศาสตร์คือ
สงัคมศาสตร์	บณัฑติกลุม่นีน่้าจะเข้าใจธรรมชาตขิองผูร้บัสารของ
ตนได้เป็นอย่างดี	 และมีวิธีที่จะสื่อสารด้วยการแสดง	 และบท
ส�าหรับการแสดงได้เป็นอย่างดี	 มีประสิทธิภาพและมีความรับผิด
ชอบต่อสงัคม	บณัฑติในกลุม่นีน่้าจะมคีวามเป็น	“นกัพฒันาสงัคม”	
มากกว่าบัณฑิตในกลุ่มจินตนิยม	
	 หากเรามองในแง่นี	้ หลักสูตรศิลปะการแสดงในแนวทาง
ของนิเทศศาสตร์จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากไม่เฉพาะกับ
อตุสาหกรรมบนัเทงิ	แต่เป็นประโยชน์ส�าหรบัองค์กรหรอืหน่วยงาน
ที่ต้องการใช้สื่อสารการแสดงเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาหรือแก้
ปัญหาสงัคมได้อกีด้วย	แต่ในทางปฏบิตัจิรงินัน้	อปุสรรคและความ
ยุ่งยากของการเปิดสอนหลักสูตรศิลปะการแสดงในกลุ่มนี้มีอยู่ไม่
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น้อย	 เริ่มตั้งแต่ความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ	ศิลปะการแสดงคือ
วิชาชีพที่ต้องอาศัยการฝึกฝนจนช�านาญ	 แต่เนื่องด้วยหลักสูตร
สาขานิเทศศาสตร์จ�าเป็นต้องให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องอื่นๆ	ที่
มคีวามจ�าเป็นต่อนกัสงัคมศาสตร์	จงึท�าให้นกัศกึษาไม่สามารถลง
ลึกหรือฝึกจนเกิดทักษะความช�านาญในด้านการแสดงจนเข้าข่าย
ทีเ่รยีกได้ว่าเป็น	“ศลิปะ”	ดงันัน้หลกัสตูรศลิปะการแสดงของหลาย
สถาบันในกลุ่มนี้จึงมีลักษณะให้รู้รอบในองค์ประกอบต่างๆ	 ของ
การแสดงแต่ไม่รูล้กึและช�านาญ	การทีจ่ะรูล้กึและช�านาญในสาขา
การแสดงยังจ�าเป็นต้องอาศัยรูปแบบการเรียนการสอนที่จ�ากัด
จ�านวนคนในแต่ละชั้นเรียน	การสอนแบบตัวต่อตัวจะเกิดผลดีต่อ
ผูศ้กึษามากทีส่ดุเพราะปัญหาการแสดงในบางกรณอีาจเป็นปัญหา
เฉพาะตัว	ไม่มีสูตรส�าเร็จในการแก้ปัญหา	ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนแบบจ�ากัดจ�านวนคนนี้อาจเป็นไปได้ยากในมหาวิทยาลัย
เอกชนทีต้่องค�านงึถงึเรือ่งความคุม้ทนุ	ยิง่ไปกว่านัน้หากผูค้วบคมุ
หลักสูตรหรือผู้สอนมีทัศนคติว่า	การแสดงในนิเทศศาสตร์คือการ
แสดงผ่านสื่อ	ย่อมเสี่ยงต่อแนวทางการสอนหรือการวางหลักสูตร
ที่จะให้นักศึกษาเรียนรู้	 “เทคนิค”	 ในการแสดงเพื่อสื่อต่างๆ	 ซึ่ง
การเรียนรู้เทคนิคแต่เพียงอย่างเดียวนั้นจะส่งผลเสียอย่างมากต่อ
การแสดง	ผูเ้รยีนทีม่คีวามรู	้ความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการแสดง
และสามารถแสดงได้อย่างมีศิลปะแล้วเท่านั้นจึงจะเรียนรู้เทคนิค
เหล่านั้นและน�ามาประยุกต์ใช้ได้	มิเช่นนั้นแล้ว	การแสดงจะกลวง
และขาดความสมจริงน่าเชื่อถือ	ไม่มีศิลปะ	ซึ่งไม่ส่งผลประโยชน์
อนัใดต่อวงการแสดงอาชพีของไทยทีย่งัอ่อนด้อยในเรือ่งการแสดง
อยู่มาก	
	 ดังนั้น	 ความลักลั่นในหลักสูตรศิลปะการแสดงที่อยู่ใน
สาขาสังคมศาสตร์จึงมีอยู่	 และเป็นการยากที่จะหาจุดสมดุลใน
เนื้อหาของหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างแท้จริง	ด้วยเหตุนี้	เราจึงไม่พบหลักสูตรศิลปะการแสดงที่อยู่
ในสาขาสังคมศาสตร์ในหลายประเทศที่มีความเจริญในด้านการ
ศกึษาศลิปะการแสดง	ความลกัลัน่ดงักล่าวจะส่งผลออกมาในสอง
ลักษณะคือ	 ลักษณะแรก	 หากหลักสูตรมุ่งให้นักศึกษารู้กว้างแต่
ปราศจากความช�านาญ	หรอืตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีนที่
มองหาการเรียนที่สนุกและง่าย	 เป็นหลักสูตรบริโภคนิยมที่รับ
นกัศกึษาได้ไม่จ�ากดัจ�านวน	เรากค็งได้เพยีงแค่แรงงานธรรมดาไว้
ท�างานให้กับอุตสาหกรรมบันเทิง	 แรงงานนี้ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ
อนัใด	เพยีงแค่มคีวามรูเ้ทคนคิพืน้ฐานบ้าง	แต่กอ็าจต้องมาฝึกและ
เรียนรู้ใหม่อีกครั้งตามระบบบริโภคนิยม	 ลักษณะที่สอง	 หาก
หลักสูตรมุ่งให้นักศึกษารู้ลึกรู้จริง	 เน้นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความ
ช�านาญและมศีลิปะ	หลกัสตูรนีก้อ็าจเข้าข่ายจนิตนยิมเช่นในกลุม่
แรก	 บัณฑิตอาจปรับตัวในวงการบันเทิงได้ดีกว่า	 เพราะพื้นฐาน

ทางสังคมศาสตร์อาจสร้างลักษณะเชิงอุดมคตินิยมที่เบาบางกว่า
กลุ่มแรก	 แต่ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของตัวบัณฑิตเองว่าจะ
รกัษาศลิปะทีม่อียูใ่นตวัไว้และรอโอกาสน�ามาปรบัประยกุต์ใช้	หรอื
จะไหลไปตามกระแสบรโิภคนยิมและกลมกลนืไปกบัระบบในทีส่ดุ	

3. กลุม่อนรุกัษนยิม และอนรุกัษนยิมแปรรปู (Conservativism 

and Modified-Conservativism)

	 หลักสูตรศิลปะการแสดงในกลุ ่มนี้คือสถาบันที่สอน
นาฏศิลป์ไทยแบบขนบนิยม	 มุ่งสร้างบัณฑิตที่จะสามารถอนุรักษ์	
สืบสาน	 ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยในสาขานาฏศิลป์อันถือเป็น
มรดกของชาติ	 การเรียนการสอนเน้นแนวทางของการปฏิบัติเพื่อ
ให้เกิดความช�านิช�านาญ	 หรือหลักสูตรศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้น
ใหม่ในสถาบันที่มีรากฐานของกลุ่มวิชานาฏศิลป์มาก่อน	 แต่ได้มี
การปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม่เพื่อให้มีความทันสมัย	 โดยเพิ่มเติม
ในรายวชิาทีเ่กีย่วข้องกบัการละครสมยัใหม่และการละครตะวนัตก	
ทั้งในด้านประวัติการละคร	 ประเภทของละคร	 วรรณกรรมการ
ละคร	 การแสดง	 การก�ากับการแสดง	 การจัดการแสดง	 ซึ่งอาจ
มากน้อยขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากร	 ทั้งนี้เพราะบุคลากร
ส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้มีคุณวุฒิทางนาฏศิลป์และการสอนนาฏศิลป์
เป็นหลัก	 นอกจากในบางสถาบันที่ได้บุคลากรที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์โดยตรงด้านการละครตะวนัตก	กจ็ะมกีารแยกสาขา
ออกมาอีกแขนงหนึ่งอย่างชัดเจน	 ในขณะที่บางแห่งยังอยู่รวมกับ
สังคีตศิลป์หรือดุริยางคศิลป์ไทย	
	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	เป็นต้นมา	มีหลักสูตรศิลปะการแสดง
เปิดใหม่หรอืปรบัปรงุใหม่หลายสถาบนัในกลุม่นี	้ทัง้นีอ้าจเป็นการ
ขานรับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลไทย	แนวความคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์น่าจะไปด้วยกันได้ดีกับการศึกษาศิลปะการ
แสดงในสถาบันส่วนภูมิภาค	หากมีการคิดระบบและกลไกในการ
รองรับอย่างครบถ้วน	 มิใช่เป็นเพียงการขานรับที่ไม่เป็นรูปธรรม	
และพร้อมจะเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล	 แต่ปัญหาคงค้างที่ยังมี
อยู่ในระบบการศึกษาไทย	 คือเรื่องความขาดแคลนครูศิลปะใน
โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาในพืน้ทีท่ีห่่างไกลออก
ไปจากศูนย์กลางความเจริญ	 หรือครูที่มีคุณวุฒิทางด้านการสอน
ศิลปะเมื่อได้รับการบรรจุแล้วกลับได้รับมอบหมายให้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้อื่น	 สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ที่ผู ้มี
เกี่ยวข้องนับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการลงมาจนถึงผู้บริหารสถาน
ศึกษาไม่เห็นความส�าคัญของการศึกษาศิลปะในการหล่อหลอม
กล่อมเกลาจิตใจมนุษย์	เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นประชากรไทยที่มี
ความละเอยีดอ่อนสมบรูณ์พร้อม	เป็นคนเก่ง	คนด	ีและคนมคีวาม
สขุ	ตามลกัษณะคนไทยทีพ่งึประสงค์ทีร่ะบไุว้ในแผนการศกึษาแห่ง
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ชาตไิด้ในระยะเวลาอนัใกล้	(แผนการศกึษาแห่งชาต,ิ	2548)	เพราะ
การสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ต้องใช้เวลาถึง	15	ปีเป็นอย่างน้อยในการ
บ่มเพาะให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 นับจากนี้ไปน่าจะเป็นระยะของ
การติดตามผลการผลิตบัณฑิตของสถาบันในกลุ่มนี้ว่าจะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด	เพราะเป็นสถาบันที่อยู่
ในท้องถิ่นและมีรากฐานมาจากการผลิตครูโดยตรง	 และในเมื่อ
แต่ละสถาบนัมนีโยบายในการผลติบณัฑตินาฏศลิป์และการละคร
ปีละ	30-50	คนในแต่ละสถาบัน	เมื่อรวมกันแล้วน่าจะเป็นจ�านวน
ที่มากพอเพียง

4. กลุ่มผสมผสาน (Mixed Group)

	 คือกลุ่มที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปะการแสดงในคณะวิชาที่
จดัการเรยีนการสอนด้านศลิปะโดยตรง	เราอาจพบสาขานาฏศลิป์
ไทย	นาฏศิลป์สากล	ดุริยางคศิลป์ไทย	ดุริยางคศิลป์สากล	และ
ศิลปะแขนงอื่นๆ	เช่น	วิจิตรศิลป์และการออกแบบ	อยู่ร่วมชายคา
เดียวกันนี้	ที่จริงแล้ว	หลักสูตรศิลปะการแสดงที่เปิดสอนในคณะ
วิชาเช่นนี้น่าจะปลูกฝัง	 บ่มเพาะ	 สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับ
นักศึกษาอย่างเต็มที่		เพราะไม่ต้องกังวลกับจ�านวนหน่วยกิตของ
วิชาในสายของคณะมากเท่าสายสังคมศาสตร์	 หรือแม้แต่สาย
มนุษยศาสตร์เองก็ตาม	 วิชาบังคับทางด้านศิลปะมีประโยชน์ต่อ
โลกทัศน์ของนักศึกษาโดยตรง	 คณะวิชาที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาค	มักมีพันธกิจเด่นชัดในเรื่องการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัยศิลปะ
การแสดงพื้นถิ่น	และมักจะได้นักศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเอง	ใน
แง่นีค้งเป็นการแข่งขนักนัระหว่างกลุม่ที	่3	และกลุม่ที	่4	แต่ในส่วน
ของละครสมยัใหม่	สถาบนัส่วนภมูภิาคเหล่านีม้กัประสบปัญหาใน
การคัดเลือกนักศึกษา	 เพราะนักศึกษาที่มีศักยภาพดีมักสอบได้
สถาบันในกรุงเทพ	 และเลือกที่จะศึกษาในกรุงเทพมากกว่าจะอยู่
ในภูมิล�าเนาเดิม	ท�าให้สถาบันบางแห่งอาจรับนักศึกษาได้ไม่ครบ
เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ	ไม่เกิน	30	คน	และนักศึกษาจะลดจ�านวนลง
อกีเมือ่ขึน้ชัน้ปีทีส่งูขึน้	จนบางปีไม่มนีกัศกึษาเหลอืกม็ี	ทัง้นีเ้พราะ
นักศึกษาที่เข้ามามีทัศนคติเกี่ยวกับศิลปะการแสดงในแง่ฉาบฉวย	
รักความเด่นดัง	 ง่าย	 สบาย	 เมื่อเข้ามาพบว่าต้องลงแรงในการ
ฝึกฝนไม่น้อยจึงถอนตัวออกไป	 หรือพบว่าไม่ใช่แนวทางของตน
อย่างแท้จริง	 	 แต่กระนั้นก็ยังมีสถาบันส่วนภูมิภาคอีกหลายแห่ง	
เตรียมการที่จะเปิดสอนหลักสูตรศิลปะการแสดงในระยะเวลาอัน
ใกล้	 เช่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีก�าหนดที่จะเปิดสอนในปีการ
ศึกษา	2555	นี้	ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่า	กลุ่มนี้ก็ยังมีลักษณะ
เชิงจินตนิยมอยู่นั่นเอง	แม้ว่าผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้	ทั้งผู้เรียนและผู้
สอน	อาจผสมผสานไว้ด้วยบุคคลหลากหลาย	ที่มีแนวคิดทั้งจินต
นิยม	บริโภคนิยม	และอนุรักษนิยม

วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และตลาด: ปัญหาหลักของภาควิชา

ศิลปะการแสดงในสังคมทุนนิยมบริวาร

	 ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรศิลปะการแสดงในกลุ่มใดทั้งสี่กลุ่ม
ข้างต้น	ล้วนต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่สามประการเช่นเดียวกันคือ
 1.		วตัถดุบิ	หมายถงึนกัศกึษา	เราคงต้องยอมรบัว่าเยาวชน
ในยุคบริโภคนิยมนี้มุ่งหวังความส�าเร็จที่ไม่ต้องลงแรง	 รักความ
สะดวกสบาย	 ง่าย	 และขาดจุดยืนของตนเอง	 สวนดุสิตโพลได้
ท�าการส�ารวจพบว่า	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายกว่าร้อยละ	
70	 ที่ก�าลังจะก้าวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาขาดอุดมการณ์
และเป้าหมายทีช่ดัเจนในการเลอืกสถานทีแ่ละสาขาทีจ่ะศกึษาต่อ		
สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการตดัสนิใจเข้าศกึษาต่อในสาขาวชิาชพีทีต่นสนใจและต้องการ		
อีกทั้งยังพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเลือกเรียนตามความ
นิยมของสังคมมากกว่าการเรียนตามความพอใจและความถนัด	
เยาวชนเหล่านี้มักคิดเพียงขอให้ได้เรียนจบเร็วๆ	 เพื่อที่จะออกมา
ท�างานอะไรก็ได้ที่ได้เงินอย่างรวดเร็ว	(สวนดุสิตโพล,	2549)
	 นกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนศลิปะการแสดง	โดยเฉพาะละครสมยั
ใหม่	มักเลือกด้วยทัศนคติอยากเป็นดารา	อยากมีชื่อเสียง	อยาก
หาเงินให้ได้จ�านวนมากเพื่อความร�่ารวยอย่างรวดเร็ว	 ตามที่				
ปรากฎในสื่ออยู่เสมอ	 นักศึกษาไม่เคยคิดถึงแง่มุมอื่นของศิลปะ
การแสดงนอกจากตนเองอยู่บนเวที	 หรืออยู่ในจอโทรทัศน์หรือ
ภาพยนตร์	 ไม่เคยคิดถึงเบื้องหลังนอกจากเบื้องหน้า	 ไม่เคยคิด
ว่าการแสดงทีด่มีศีลิปะ	หรอืการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะการแสดง
ที่ทรงคุณค่าจะต้องทุ่มเททั้งก�าลังกาย	 ก�าลังความคิด	 และก�าลัง
ใจเป็นอย่างสูง	 เมื่อพบว่าการเรียนไม่ง่ายอย่างที่คิดก็จะรู้สึกผิด
หวัง	และเลิกล้มความตั้งใจ	อีกทั้งสื่อก็เสนอภาพของทางลัดที่จะ
ก้าวเข้าสูถ่นนดวงดาวด้วยการเข้าประกวดในรายการเรยีลติีโ้ชว์	ที่
จดัรปูแบบรายการเหมอืนการเรยีนอย่างเข้มข้นเร่งรดั	เพยีงในเวลา
ไม่นานก็ได้เป็นดารามีชื่อเสียงสมใจ	 ไม่ต้องทุ่มเทยาวนานนับสี่ปี
เหมือนเรียนในมหาวิทยาลัย	 และยังไม่มีสิ่งใดรับประกันว่าจะได้
ท�างานตรงสาขา	หรอืดารานกัร้องทีม่ชีือ่เสยีงในปัจจบุนั	กไ็ม่มใีคร
ทีจ่บการศกึษาด้านศลิปะการแสดงโดยตรง	หากจะมกีค็งเป็นส่วน
น้อยมาก	ดังนั้นจึงน�าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า	ใครก็เป็นนักแสดงได้	อาจ
จะเก่งกว่าคนที่เรียนมาด้วยซ�้า	ด้วยเหตุนี้	ในสถาบันที่มีการเรียน
การสอนที่เข้มข้นจริงจัง	จะเหลือนักศึกษา	“ตัวจริง”	อยู่น้อยกว่า
จ�านวนเมื่อแรกเข้า
 2.		 กระบวนการผลิต	 หมายถึงการจัดการเรียนการสอน	
บุคลากรหรือครูอาจารย์ผู้สอนซึ่งปัจจุบันยังขาดผู้มีความรู้	 ความ
เข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการแสดงและการละครสมัยใหม่อยู่
มาก	แม้แต่ผู้ที่ศึกษามาทางทฤษฎีละครตะวันตกก็ยังอาจมีความ
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เข้าใจไขว้เขว	 การสอนการแสดงและการก�ากับการแสดงจ�าเป็น
ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้จริง	และรู้ละเอียดลึกซึ้ง	ด้วยความเป็นอื่น
ในรากเหง้าทางศลิปะ	ท�าให้การถ่ายทอดด้วยค�าพดู	ค�าจ�ากดัความ
ในภาษาไทยที่แม้บิดเบือนในความหมายไปเพียงเล็กน้อย	 ก็อาจ
ท�าให้ความเข้าใจในเรื่องการแสดงหรือผลของการแสดงที่ได้ผิด
พลาดไปอย่างไม่น่าเชื่อ	 และที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นก็คือ	 ไม่มี
ใครตระหนกัว่าการแสดงเช่นนัน้ไม่ใช่การแสดงทีด่ทีีค่วร	เช่น	การ
ยอมรับการแสดงอารมณ์อย่างเข้มข้นฟูมฟายของนักแสดงว่านั่น
คือสิ่งที่ดี	เป็นนักแสดงที่เก่ง	ท�าให้แม้ในหลักสูตรของบางสถาบัน
ที่ระบุไว้ในค�าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับการแสดงว่าเป็นการสอน	
“แสดงอารมณ์”	“การควบคุมอารมณ์”	“การตีสีหน้า”	“การใช้น�้า
เสียง”	 ซึ่งถ้อยค�าเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจและกระบวนการ
การสอนที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิง	อุตสาหกรรมบันเทิงไทยจะไม่มีวัน
หลุดพ้นวังวนของตัวละครที่	 “ตีสีหน้า”	“ใช้น�้าเสียง”	 เสียดสีเย้ย
หยนัอย่างทีไ่ม่มใีครใช้ในชวีติจรงิเพยีงเพือ่จะบอกให้ผูช้มรูว่้าก�าลงั
แสดงเป็นนางอิจฉาและขณะนี้ก�าลังอิจฉา	 ขณะนี้ก�าลังแสดงเป็น
คนแก่	 แสดงเป็นคนน่าสงสาร	แสดงเป็นคนรวย	ความเข้าใจผิด
เหล่านีเ้ป็นปัญหาใหญ่ทีไ่ม่อาจแก้ได้โดยง่าย	และหากผูส้อนทีไ่ม่มี
ความรู้จริง	 แต่มีทัศนคติว่าตนสอนได้เพราะไม่ใช่เรื่องยาก	 หรือ
ตนเคยผ่านประสบการณ์การแสดงจรงิมาแล้วมากต่อมาก	เช่นบาง
สถาบนัใช้นกัแสดงอาชพีมาสอนการแสดงให้แก่นกัศกึษา	หากเป็น
เช่นนี	้ศลิปะการแสดงในประเทศไทยจะไม่มวีนัพฒันาไปสูท่ศิทาง
ที่ถูกได้เลย	นอกจากนี้	 เวลาในการฝึกซ้อม	การจัดการเรียนการ
สอนแบบจ�ากัดผู้เรียน	 ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความ
ช�านาญล้วนเป็นกระบวนการส�าคัญทั้งสิ้น	 หากคณะวิชาหรือ
สถาบันไม่เห็นคุณค่า	 หรือไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริง	 ก็จะเป็น
อปุสรรคส�าคญัในการผลติบณัฑติศลิปะการแสดงทีม่คีวามสามารถ
แท้จริง
 3.	ตลาด	คอืหน่วยงานในอตุสาหกรรมบนัเทงิ	นบัเป็นเส้น
ขนานทีไ่ม่มวีนับรรจบ	ตราบใดทีเ่รายงัต้องการดารา	นกัร้องวยัรุน่	
รูปร่างหน้าตาดี	ไม่เน้นที่ความสามารถ	อายุการใช้งานสั้น	เพราะ
กระแสความนิยมของสังคมทุนนิยมบริวารที่ไร้อัตลักษณ์เปลี่ยน
แปรได้ง่าย	เช่นครัง้หนึง่เคยนยิมลกูครึง่ฝรัง่	ปัจจบุนันยิมรปูลกัษณ์
แบบเกาหลี	ทั้งนี้รวมไปถึงรูปแบบการแสดง	เนื้อหา	ยิ่งไปกว่านั้น	
หน่วยงานในอุตสาหกรรมบันเทิงมองว่าสถาบันการศึกษาไม่ใช่ผู้รู้
จริง	 เพราะไม่ใช่ผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ในวงการ	 ดาราที่แสดง
ภาพยนตร์มานานแม้จะแบบผดิๆ	กน่็าเชือ่ถอืและเรยีกลกูค้าได้ได้
มากกว่าครูสอนการแสดงที่มีคุณวุฒิตรงสาขา	 สิ่งเหล่านี้สะท้อน
ค่านยิมของสงัคมทีน่บัถอืนยิมยกย่องคนมชีือ่เสยีง	บคุลากรหลาย
คนจึงอาจคิดยกระดับตนเองโดยการพาตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

วงการบันเทิง	 โดยการสอนการแสดงผ่านจอโทรทัศน์ในรายการ		
เรียลิตี้โชว์ที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงอารมณ์เบื้องลึก	 เปิด
เผยความลบัในจติใจ	หรอืแสดงออกถงึข้อขดัแย้งกบัผูอ้ืน่	หรอืการ
บรภิาษผูเ้ข้าแข่งขนับนเวทอีย่างรนุแรงต่อหน้าผูช้มทัง้ประเทศหลงั
จากแสดงเสรจ็	เพือ่สร้างสถานการณ์ให้รายการเป็นทีน่่าสนใจ	นบั
ว่าผิดจรรยาบรรณของการสอนการแสดงที่ต้องยึดมั่นเคารพใน
ความเป็นส่วนตวั	และความเชือ่ใจในกนัและกนั	สถาบนัทีส่ามารถ
ผลิตนักแสดงที่มีคุณภาพก็มีอันต้องสลดใจ	 เมื่อพบว่าบัณฑิตที่มี
ความสามารถนั้นต้องไปประกอบอาชีพอย่างอื่น	ดังนั้น	การเรียน
ศลิปะการแสดงซึง่เป็นวชิาชพีเฉพาะ	กลบัไม่ใช่วชิาชพีในประเทศ
นี้	 จริงอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็มีอยู่จ�านวนไม่น้อยที่ผู้จบการศึกษา
สาขาศลิปะการแสดงหางานไม่ได้	แต่เป็นเพราะการแข่งขนัระหว่าง
ผูม้คีวามสามารถด้วยกนัมอียูส่งูมาก	ในรายวชิาปีสดุท้ายของแทบ
ทุกสถาบันต้องมีรายวิชา	Audition	หรือการเตรียมตัวส�าหรับการ
คดัเลอืกนกัแสดง	เพือ่เตรยีมความพร้อมให้กบันกัศกึษาในการหา
งาน	 การคัดเลือกนักแสดงมีอยู่ทั่วไปตลอดเวลาทั้งในเมืองใหญ่	
และในส่วนภูมิภาค	 ตลาดเปิดกว้างส�าหรับผู้มีความสามารถสูง
เท่านัน้	ด้วยเหตนุี	้ผูท้ีต้่องการเป็นนกัแสดงจงึต้องเรยีนในโรงเรยีน
การแสดงเพือ่การฝึกฝนอย่างถกูวธิ	ีตวัอย่างมใีห้เหน็ได้ว่านกัแสดง
ที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถสูงล้วนผ่านการศึกษาศิลปะการ
แสดงมาจากสถาบันที่ดี	 อุตสาหกรรมบันเทิงเองก็มีความเชื่อมั่น
ในสถาบันการศึกษา	ดังจะเห็นได้จากการแสดงงานของนักศึกษา
ทีจ่ดัขึน้ในสถาบนัมกัมผีูแ้ทนจากหน่วยงานในอตุสาหกรรมบนัเทงิ
หรือ	 “แมวมอง”	มาสังเกตการณ์และติดต่อคนที่มีความสามารถ
ไปร่วมงานด้วยอยูเ่สมอ	แต่สิง่เหล่านีไ้ม่เคยเกดิขึน้ในประเทศไทย	
สถาบันการศึกษาศิลปะการแสดงที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย
ความสามารถทางศิลปะกับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยจึงเปรียบ
เสมือนเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน

ทบทวนข้อควรคิด: เราพร้อมแล้วหรือกับหลักสูตรศิลปะการ

แสดง

	 เมื่อพิจารณาถึงความจริงทั้งมวล	เราอาจพบตนเองอยู่บน
เส้นทางสายจินตนิยม	เราคงพอใจ	และภูมิใจเพียงแค่ว่า	เราผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถเท่านั้นคงไม่ได้	 เพราะเราต้องตระหนัก
อยู่ตลอดเวลาด้วยความจริงอย่างสัจนิยม	(Realism)	ว่าศิลปะการ
แสดงคอืสาขาวชิาชพีเฉพาะ	หากบณัฑติทีเ่ราได้ใช้เวลาพากเพยีร
ในการบ่มเพาะไม่ได้ท�างานทีต่รงสาขา	นบัว่าเป็นการสญูเปล่า	ไม่
ก่อประโยชน์อันใดแก่วงการศิลปะการแสดง	 และที่ยิ่งไปกว่านั้น	
หากบัณฑิตไม่สามารถหางานได้	เพราะตลาดไม่เห็นความจ�าเป็น
ที่จะต้องเลือกผู้ที่จบตรงสาขา	 ก็ยิ่งเป็นความสูญเปล่าทั้งแรงกาย	
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แรงสติปัญญา	และงบประมาณ	อีกทั้งยังนับเป็นการผลิตบุคลากร
ที่ไม่ตรงกับความต้องการของประเทศ	ดังนั้น	เราควรหาค�าตอบที่
เป็นสจันยิมดจุเดยีวกนัว่า	ประเทศไทยมคีวามจ�าเป็นพยีงใดทีต้่อง
มกีารศกึษาศลิปะการแสดงในระดบัปรญิญาตรหีรอืระดบัทีส่งูกว่า
นั้น	ค�าถามนี้อาจไม่ต้องการค�าตอบ	แต่ต้องการให้เกิดการตื่นขึ้น
จากความคดิเชงิจนิตนยิมแล้วหนัมองรอบตวัเราทีแ่วดล้อมไปด้วย
อิทธิพลลัทธิบริโภคนิยมหรือทุนนิยมบริวาร	 อาจสายเกินไปที่จะ
ตอบ	แต่คงไม่สายเกินไปที่จะคิด	เพื่อหาทางรับมือกับอนาคตของ
บัณฑิตจาก	41	 สถาบันของประเทศ	 ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ภาค
อุตสาหกรรมบันเทิงกับสถาบันต้องหันหน้ามาสร้างความสัมพันธ์
กนัอย่างจรงิจงั	ถงึเวลาแล้วหรอืไม่ทีส่ถาบนัจะต้องค�านงึถงึปรมิาณ
ความต้องการในตลาด	และที่ส�าคัญ	ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่สถาบัน
ต้องหาหนทางที่จะสร้างบัณฑิตที่สามารถท�าประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง

เศรษฐกจิสร้างสรรค์กบัละครสร้างสรรค์: ความฝันชัว่ครัง้หรอื

ความจริงอันยั่งยืน

	 การขานรับนโยบายเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหลาย
สถาบันนับเป็นเรื่องที่ดี	 หากมิใช่เป็นไปตามกระแสของการเมือง	
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหนทางหนึ่งให้กับค�าตอบของปัญหาเรื่อง
ทิศทางของการศึกษาศิลปะการแสดงในประเทศไทย	 พรรณศักดิ์	
สุขี	ได้เคยท�าการวิจัยเรื่อง	“การใช้ศิลปะการละครเพื่อเสริมสร้าง
คณุลกัษณะคนไทยทีพ่งึประสงค์:	โครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ
มีส่วนร่วม	“แม่หวานการละคร”		ระหว่างปี	พ.ศ.	2551-2553	โดย
น�าวธิกีารทางศลิปะการละครเข้าไปประยกุต์ใช้ในทกุกลุม่สาระการ
เรยีนรูข้องทกุระดบัชัน้	ณ	โรงเรยีนบ้านแม่หวาน	อ�าเภอดอยสะเกด็	
จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อสร้างให้นักเรียนมีคุณสมบัติของคนไทยที่พึง
ประสงค์	 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	2548-2553	 ผลการ
วิจัยพบว่า	 ศิลปะการละครหรือแนวคิดของละครสร้างสรรค์
สามารถเป็นสื่อในการเรียนรู้	สอดประสานได้กับทุกวิชาเป็นอย่าง
ดี	 ท�าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น	 และมีความสุขในการเรียน	 การวิจัยนี้เกิดผลพลอยได้
คอื	ท�าให้เหน็ศกัยภาพของชมุชนทีร่่วมใจให้การสนบัสนนุการเรยีน
การสอน	ค้นพบผู้มีความสามารถทางงานฝีมือ	รวมทั้งผู้ที่มีความ
สามารถทางดนตรีและการแสดง	 แต่ขาดผู้ที่จะฝึกฝนให้อย่าง
จริงจัง	การให้ความรู้เรื่องศิลปะการละครอย่างครบวงจรจะท�าให้
ผู้เรียนมีทักษะทางอาชีพติดตัว	 นอกจากนักแสดงที่จะสามารถ
จัดการแสดงเป็นจุดเด่นในชุมชนได้แล้ว	 ผู้ที่ผ่านการฝึกฝนเรื่อง
การสร้างฉากจะได้ทกัษะงานไม้ตดิตวั	ผูฝึ้กฝนเรือ่งเครือ่งแต่งกาย
จะได้ความรู้เรื่องการออกแบบและการตัดเย็บติดตัว	ผู้ฝึกฝนเรื่อง

แสงจะได้ทกัษะเรือ่งงานไฟฟ้าตดิตวั	ยงัมชีมุชนในประเทศไทยอกี
เป็นจ�านวนมากที่มีศักยภาพที่จะเป็นชุมชนสร้างสรรค์ได้	 เช่น
ชุมชนลิเก	ถนนสวรรค์วิถี	 จังหวัดนครสวรรค์	ซึ่งเป็นชุมชนที่ทุก
ครวัเรอืนประกอบอาชพีแสดงลเิก	และมกีารฝึกเดก็เลก็ๆ	ให้แสดง
ลเิก	หรอืภาควชิาศลิปะการแสดง	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	มโีครงการ
ทีจ่ะพฒันาชมุชนเขาวงั	จงัหวดัเพชรบรุ	ีโดยการรวบรวมภมูปัิญญา
ด้านละครชาตรีจากผู้สูงอายุที่เป็นพ่อครูแม่ครูในท้องถิ่น	 และจัด
แสดงเป็นประจ�าทีเ่ขาวงั	เพือ่สร้างจดุเด่นให้กบัชมุชนและส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว	 หากสถาบันจะมุ่งไปในทิศทางนี้	 คงต้องมีการวาง
รากฐานของหลักสูตรที่ครอบคลุมมิติรอบด้าน	 ทั้งทางด้านสังคม	
การศึกษา	 การพัฒนาชุมชน	 การจัดการทางวัฒนธรรม	 และ
มานุษยวิทยา
	 การสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ	(Entrepreneurship)	เป็น
อกีแนวทางหนึง่ทีส่ามารถเป็นทางออกให้กบัทางตนัของการศกึษา
ศิลปะการแสดงได้	กรณีศึกษาของบัณฑิตศิลปะการแสดงคนหนึ่ง
ที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดล�าปาง	 มีกิจการเดิมของครอบครัวเป็น
ร้านขายนมสด	 บัณฑิตได้ใช้ศิลปะการแสดงสอดแทรกไปกับการ
ด�าเนินกิจการเดิม	 โดยการมีละครให้ชม	 ปัจจุบันบัณฑิตเปิดชั้น
สองของร้านนมสดเป็นโรงเรียนสอนการแสดงและเป็นโรงละคร
เล็กๆ	 และด้วยความเป็นที่แรกและที่เดียวจึงได้รับความไว้วางใจ
จากทางราชการให้จัดการแสดงส�าคัญของจังหวัดอยู่เสมอ	 ใน
กรุงเทพ-มหานคร	มีกลุ่มละครเล็กๆ	หลายกลุ่มเช่าห้องแถวและ
บริหารพื้นที่เป็นทั้งโรงละครขนาดเล็ก	30-50	คน	ร้านกาแฟ	และ
พืน้ทีใ่ห้เช่าส�าหรบัจดันทิรรศการศลิปะหรอืการแสดง	อกีทัง้ยงัพบ
ว่า	การแสดงในลักษณะนี้ลงทุนน้อยมาก	เพราะไม่ต้องอาศัยฉาก
หรอือปุกรณ์ใดๆ	เพราะความจ�ากดัของพืน้ทีเ่ป็นตวับงัคบั	“ละคร
ห้องแถว”	 เหล่านี้	 เก็บค่าบัตรเข้าชม	300-500	 บาท	 และเป็นที่
นิยมในหมู่นักดูละคร	 เพราะมีความแปลกใหม	่ ใกล้ชิดนักแสดง	
และไม่แพงจนเกินไป
	 ดังนั้นหากสถาบันต่างๆ	 ที่ขานรับนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	จะมุง่พฒันาศลิปะการแสดงไปในทศิทางนี้	จ�าเป็นต้อง
มีระบบและกลไกที่ชัดเจน	 ไม่ใช่นโยบายนามธรรม	 การวางแผน
ในเรื่องความร่วมมือเป็นสิ่งส�าคัญ	เพราะในหลายกรณี	เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อาจต้องอาศัยความช�านาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน
อื่นหรือสาขาอื่น	เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่	เช่น	สาขาการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม	อาจร่วมมือกับสาขาศิลปะการแสดงในการ
จัด	 การรับประทานอาหารและมีการแสดงให้ชม	 หรือที่เรียกว่า	
ดินเนอร์เธียเตอร์	(Dinner	Theatre)	เป็นต้น
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สรุป

	 ทิศทางของการศึกษาศิลปะการแสดงในประเทศไทย
สมควรได้รับการทบทวนอย่างจริงจัง	 การผลิตบัณฑิตที่มีความ
สามารถเพยีงแค่รบัใช้อตุสาหกรรมบนัเทงิแบบทนุนยิมเป็นเรือ่งไม่
น่าภาคภูมิใจ	การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถแต่ไม่มีที่ทางและ
โอกาสในการแสดงศักยภาพยิ่งเป็นเรื่องสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย	
ถงึเวลาทีเ่ราต้องตืน่จากฝันแบบจนิตนยิมและยอมรบัว่า	การศกึษา
ศิลปะการแสดงในประเทศไทยไม่ได้มีความก้าวหน้าจริงตาม
จ�านวนสถาบันที่เปิดสอน	ถึงเวลาที่เราต้องมองทิศทางใหม่ๆ	ใน
การสร้างคนที่สามารถด�ารงชีพอยู่ได้ด้วยศาสตร์ด้านศิลปะการ
แสดงทีเ่ขาร�า่เรยีนมา	และสามารถน�าไปพฒันาสงัคมและประเทศ
ชาติได้จริง	หรือแนวคิดนี้ก็ยังอยู่ในวังวนจินตนิยมเฉกเช่นเดิม

บทส่งท้าย

	 ดงัทีผู่เ้ขยีนได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถงึกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงในการสอนและมีส่วนร่วมในการร่าง
หลกัสตูร	หรอืให้ค�าแนะน�าในหลายสถาบนั	และพยายามให้มคีวาม
รอบด้านโดยสมัภาษณ์ผูส้อน	แต่ผูเ้ขยีนต้องยอมรบัว่า	การจดักลุม่
ทัง้สามกลุม่ดงักล่าว	อาจมคีวามเป็น	“อตัวสิยั”	อยูม่าก	ซึง่ผูเ้ขยีน
ยนิดอีย่างยิง่	หากความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างของนกัวชิาการหรอืผูอ่้าน
ทั่วไป	จะท�าให้เกิดการวิพากษ์โต้แย้งอย่างสร้างสรรค์	และน�าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพของการศึกษา	การพิจารณาเป้าหมายทางการ
ศึกษาอย่างแท้จริง	 หากเราเปิดใจให้กว้างพอ	 มองแง่มุมทั้งที่ถูก
และที่อาจผิด	ผู้เขียนผูกพันอยู่กับศาสตร์ด้านศิลปะการละคร	แต่
ก็จ�าเป็นที่จะต้องไม่	“หลงรัก”	จนลืมมองสถานะและบทบาทที่แท้
จรงิของสาขาวชิาทีม่ต่ีอประเทศชาติ	เราคงไม่สะเทอืนใจกบัค�าว่า	
“จินตนิยม”	 “ทุนนิยมบริวาร”	 หรือ	 “อนุรักษนิยม”	 ว่าเป็นค�าที่
ท�าให้	“เสื่อมเกียรติ”		เสียจนลืมมองสังคมและความเป็นจริง	แต่
คงต้องเป็นหน้าที่ของเรา	ที่จะพิสูจน์หรือหักล้างว่า	ทั้งสามค�านั้น
มีอยู่จริงในแนวคิดของหลักสูตรศิลปะการแสดงในสถาบันของเรา
หรือไม่


