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หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการน าเสนอ

ประเด็นทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษา
พระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor 
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ปีการศึกษา 2560 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษา “อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการน าเสนอประเด็นทางการเมือง
หลังรัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษาพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor” มุ่งศึกษา
สถานภาพด้านอิสรเสรีภาพของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-Floor หลังรัฐประหาร 
2557 และเพ่ือวิเคราะห์การน าเสนอการปรับตัว/ต่อรองของกลุ่มละครขนาดเล็กทั้งสองกลุ่มในการ
ยืนยันเรื่องเสรีภาพของตนเอง 

ในการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้กรณีศึกษาจากกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทย ได้แก่  กลุ่ม
พระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่ม B-Floor ทั้งนี้ศึกษาผ่านรูปแบบและเนื้อหาของผลงานการแสดงที่
น าเสนอประเด็นทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2557 – 2560 จ านวน 5 เรื่องได้แก่ “Between (ระยะใกล้
อันเวิ้งว้าง)”, รื้อ (being Paulina Salas and the practice)”, “Something Missing”, เรื่อง Ceci 
n'est pas la politique “นี่ไม่ใช่การเมือง” และ เรื่อง “Fundamental” การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
แบบ “การวิเคราะห์สาระ” (Content Analysis) ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Analysis 
of Qualitative Data) ผ่านการตีความ (Interpretative Approach) ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์
ทางการเมืองทั้งก่อนและหลังรัฐประหาร 2557 ส่งผลต่ออิสรเสรีภาพของกลุ่มละครขนาดเล็กอย่าง
ชัดเจน แต่พระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่ม B-floor ยังคงยืนหยัดสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีเพ่ือ
สื่อสาร“เสรีภาพทางความคิด”กับผู้ชมตลอดระยะเวลา 4 ปี เพ่ือยืนยันว่าพ้ืนที่ทางศิลปะคือพ้ืนที่
แม่แบบของปฏิบัติการทางประชาธิปไตยอย่างไม่มีพ้ืนที่ใดเทียบเคียงได้ในทางสังคม ด้วยความเชื่อมั่น
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ว่าศิลปะสามารถใช้เป็นเครื่องมือบันทึกช่วงเวลาของสังคมแต่ละยุคสมัยและเป็นการแสดงออกถึง
เสรีภาพในการสะท้อนความจริงผ่านการสร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม 

ในด้านการปรับตัว/ต่อรองกับอ านาจน าเพ่ือยืนยันเรื่องเสรีภาพของกลุ่มละครขนาดเล็ก
ในช่วงหลังรัฐประหาร 2557 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การใช้พ้ืนที่ทางศิลปะของละครเวทีในการท า
สงครามแย่งชิง พ้ืนที่ทางความคิด (war of position) ผ่านละครเวทีทั้ ง 5 เรื่องในการสร้าง
กระบวนการตั้งค าถามต่อเหตุการณ์/ประเด็นทางสังคมและการเมืองอย่างหลากหลายในการน าเสนอ
เนื้อหาที่เป็นประเด็นส าคัญร่วมกันนั่นคือ ประเด็นเรื่อง ‘การละเมิดสิทธิมนุษยชน’, ‘การช าระและ
บันทึกประวัติศาสตร์’ (ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกเล่าหรือบิดเบือนและท าให้พล่าเลือนไป เช่น เหตุการณ์
ส าคัญทางการเมือง เช่น 6 ตุลา 2519 ฯลฯ ) ‘ความขัดแย้งทางการเมือง’, ‘ความเหลื่อมล้ าไม่เท่า
เทียมกันในสังคม’ และ ‘การล่าแม่มด’(การท าร้าย/การก าจัดคนที่คิดต่างไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อม) ในส่วนที่สอง คือ การที่กลุ่มละครขนาดเล็กทั้งสองกลุ่มได้ใช้ผลงานละครเวทีในการเปิด
พ้ืนที่ให้สมาชิกในทุกภาคส่วน (parts) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของตนได้
อย่างเต็มที่ ด้วยการใช้รูปแบบในการน าเสนอผลงานละครเวทีของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่ม
B-floor ซึ่งมีลักษณะส าคัญร่วมกันคือ Collaboration การสร้างการมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของอิสรเสรี
ภาพที่ประกอบไปด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างงานระหว่างผู้ก ากับการแสดง 
นักแสดงและทีมงาน และการมีส่วนร่วมระหว่างนักแสดงกับผู้ชม ซึ่งเป็นเรื่องของสุนทรียะในการ
ถกเถียงมากกว่าสยบยอม เป็นเรื่องของการแสดงออกมากกว่าเก็บกดปิดกั้น เป็นเรื่องของการน าเอาผู้
ที่ไม่เคยรับรู้ว่าเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องกัน และเป็นการให้ที่ยืนในสังคมที่มีการเมืองให้กับผู้ที่ไร้ที่ทางใน
สังคม 

 
ค าส าคัญ: อิสรเสรีภาพ, กลุ่มละครขนาดเล็ก, รูปแบบของละคร, เนื้อหาของละคร  
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 ABSTRACT 
 
This research on “Freedom of Performing Arts for Presenting Political 

Issues After the 2014  Coup: Case Studies of the Crescent Moon Theatre and the B-
Floor Theatre” aims to study on freedom status of the Crescent Moon Theatre and 
the B-Floor Theatre after 2014 Coup as well as to analyze on adjustment/ negotiation 
of both small theatre groups to affirm their freedom.  

This research was conducted based on case studies of the Crescent 
Moon Theatre and the B-Floor Theatre by studying through forms and content of 5 
performing arts presenting political issues during 2014 – 2017 consisted of “Between”, 
“Being Paulina Salas and the Practice”, “Something Missing”, “Cecin'est pas la 
politique”, and “Fundamental”. The research methodology was Content Analysis 
emphasizing on Analysis of Qualitative Data conducted through Interpretative 
Approach.  

The results revealed that political situations, before and after 2014 
Coup, explicitly affected to freedom of small theatre groups. However, the Crescent 
Moon Theatre and the B-Floor Theatre remained insistent on creating more performing 
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arts throughout these 4  years in order to communicate “freedom of thought” to 
audiences and affirm that art is the incomparable model of democratic action in Thai 
society. 

Adjustment/Negotiation of small theatre groups with competent 
authorities utilized for affirming freedom after 2014  Coup was divided into 2  parts 
including: Utilization of performing arts as the weapon in the war of position based on 
5  performing arts in order to question on various social/political issues/situations 
leading to essentially common issues, and Utilization of performing arts as the key to 
open art spaces to all parts to participate in politics and administration fully through 
the forms of theatre presented by the Crescent Moon Theatre and the B-Floor Theatre 
under commonly remarkable feature, i.e., Collaboration – building participation in 
creation process among director, performers, and crews as well as building 
participation between performers and audiences, that were considered as esthetic of 
controversy in lieu of acceptance, connection among persons who had never realized 
that they were related to one another, and political opportunity provided to persons 
who had social roles. 

 
Keywords: Liberty / Freedom, Theatre group, form of theatre, content  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
งานดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้และประสบการณ์ตลอด 6 ปีที่  

ผ่านมาของผู้วิจัย ขอบคุณพ้ืนที่สร้างสรรค์ทางศิลปะทั่วประเทศไทยที่ท าหน้าที่เป็นเวทีให้กับกลุ่ม
ละครขนาดเล็กได้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงของประเทศไทย ขอบคุณกลุ่มละครทุก
กลุ่มที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหน ขอบคุณพระจันทร์เสี้ยว
การละครและกลุ่ม B-floor ที่เป็นพ้ืนที่ทางความคิดที่งดงามให้กับสังคม ขอบคุณที่เป็นคลังความรู้ที่
เรียนรู้ได้ไม่รู้จบให้แก่ผู้วิจัย 

ในการเดินทางบนเส้นทางวิชาการ ผู้วิจัยต้องกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์           
ดร.เจตนา นาควัชระ คุรุผู้ให้โอกาสทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์ที่เข้มแข็ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   
จันทรวงศ์ คุรุทางสังคมศาสตร์ที่เมตตาศิษย์เสมอมา อาจารย์สกุล บุณยทัต ครูทางศิลปะการละคร
ผู้น าทางจิตวิญญาณของลูกศิษย์คนนี้  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานสาขาสหวิทยาการที่ผู้วิจัยพยายามน า
ความรู้ที่ครูทุกทา่นประสาทให้มารวมไว้ด้วยกัน กราบขอบพระคุณค่ะ 

งานดุษฎีนิพนธ์ชิ้นนี้ส าเร็จลงได้ก็ด้วยความเมตตาอย่างมหาศาลจากคณะกรรมการสอบ
ทุกท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย ทองปาน อาจารย์กรุณาตอบรับเป็นประธานกรรมการสอบให้ 
เป็นวินาทีที่มีความหมายมากเหลือเกินค่ะ อาจารย์  ดร.ภาสกร อินทุมาร ประธานที่ปรึกษาหลักที่
เมตตาและอดทนกับความดื้อด้านของผู้วิจัยเสมอมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชลลดา ทองทวี ครูผู้    
ไม่เคยปฏิเสธลูกศิษย์ครูเป็นยิ่งกว่าแม่พระมาโปรด ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง และ
อาจารย์ ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ที่ไม่เคยปฏิเสธทุกค าขอร้องจากผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน
จากหัวใจจริงๆค่ะ  

ขอบคุณครอบครัวละคร อักษรทับแก้ว หัวหน้าภาควิชาฯ ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ , 
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และความเชื่อใจกันตลอดมา พลังของครอบครัวส าคัญเสมอ ขอบคุณค่ะ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

“ศิลปะอยู่เหนือการเมือง ศิลปะคือพ้ืนที่ของเสรีภาพ” กล่าวโดย Patricia L. Dooley 
ขณะที่ พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินผู้ก ากับผู้ออกแบบการแสดงและผู้ก่อตั้งคณะเต้น Pichet Klunchun 
Dance Company กล่าวว่า “ศิลปะเกิดมาเพ่ือเป็นตัวแทนความคิดและความเชื่อของมนุษย์ในแง่มุม
ต่าง ๆ อย่างนี้เองศิลปะจึงไม่ควรมีขอบเขต (No Boundaries)”  

ออกุสโต โบอัล (Augusto Boal) นักการละครชาวบราซิล เชื่อว่า “ละครเป็นอาวุธที่
ทรงประสิทธิภาพ” (theatre as a weapon) เพราะแม้จะถูกครอบครองโดยชนชั้นปกครองและถูก
ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการครองอ านาจน าในอดีตแต่ด้วยคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษของ
ความเป็นละครท าให้อีกมุมหนึ่งสามารถเป็นช่องทางในการถ่ายทอดความคิด อุดมการณ์ และเป็น
“อาวุธ”โต้ตอบกับอ านาจน ามาซึ่งการปลดปล่อยผู้ใฝ่หาเสรีภาพ และอิสรภาพได้ด้วยเช่นกัน  

วาทะของ ประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินผู้ได้สมญาว่า ‘ลิเกอภิวัฒน์’ กล่าวไว้ว่า ลิเก มัน
คือพลังของประชาชน มันคือการแสดงที่น าเอาเสียงของประชาชน  ความเชื่อ ความคิด 
ความฝัน ความต้องการมาแสดงออก มาบอกเล่า ถึงแม้จะเป็นเรื่องราวที่มีหน่วยงาน 
สถาบัน หรืออะไรก็ตามมาก าหนดระเบียบแบบแผนเอาไว้ ถ้าลิเกเอามาเล่น กฎเกณฑ์
เหล่านั้นไม่ต้องไปสนใจเลย นักแสดงสามารถออกแบบการแสดงได้อย่างอิสระ ผมคิดว่า
ลิเกเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนที่ใช้ต่อสู้เชิงอ านาจเพ่ือ
พ้ืนที่ทางสังคมของชนชั้นรากหญ้า  
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศิลปะการละคร เป็นพ้ืนที่ของการแสดงออกซึ่ง

เสรีภาพหรือ Freedom of expression มันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคนที่จะร้องเรียนหรือ
แสดงออก สิ่งที่รัฐธรรมนูญอเมริกันปกป้องซึ่งผ่านการตีความของศาลสูงอเมริกันมาตลอดระยะเวลา
กว่า 200 ปี เพราะฉะนั้นศิลปะในฐานะ Artistic freedom จึงเป็นเสรีภาพที่เราต้องปกป้องและ
สมควรได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แม้ว่าในความเป็นจริงส าหรับสังคมไทยอาจห่างไกลจากการ
คุ้มครองเสรีภาพของการแสดงออกก็ตาม  

นอกจากนี้ ในทัศนะของนักคิดชาวฝรั่งเศส อเล็กซิส เดอ ทอกเกอวิลล์ (Alexis de 
Tocqueville) เจ้าทฤษฎีแห่งประชาธิปไตยอเมริกันได้เขียนถึง “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการ
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ละครของประชาชนประชาธิปไตย”   ไว้ในหนังสือประชาธิปไตยในอเมริกาที่แปลโดย วิภาวรรณ    
ตุวยานนท์ (2523)  

โดยเขาเชื่อว่า การปฏิวัติซึ่งเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและการเมืองของประชาชน
โดยทั่วไปจะปรากฏในการละครก่อนส่วนอ่ืน ในขณะที่ละครคลาสสิกของฝรั่งเศสมี
กฎเกณฑ์ที่ตายตัว นักปราชญ์ฝรั่งเศสในยุคนั้นเชื่อว่าละครที่เข้มข้นด้วยปัญญาและ
อารมณ์ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงสิ่งปรุงแต่งนอกเหนือไปจากภาษาที่ซาบซึ้งกินใจ    แต่      
ทอกเกอวิลล์พบว่า การละครของประชาชนประชาธิปไตยท าลายกฎเกณฑ์ข้อตกลง
เหล่านั้นจนหมดสิ้น ละครจะค านึงถึงแต่เฉพาะอารมณ์ผันแปรของนักเขียน และผู้ชมแต่
ละคนเท่านั้น 

แต่การเกิดขึ้นของละครประชาธิปไตยมิ ได้ เป็นข้อพิสูจน์ว่ าชาตินั้น เป็น
ประชาธิปไตย ในประเทศอภิชนาธิปไตย เองอาจจะเป็นไปได้ว่ารสนิยมแบบ
ประชาธิปไตยมีอิทธิพลต่อการแสดงบนเวที แต่ยามที่ความนึกคิดแบบอภิชนาธิปไตย
เพียงอย่างเดียวครอบง าโรงละคร นั่นแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าสังคมทั้งสังคมเป็นอภิ
ชนาธิปไตย ผู้ชมละครจะเกิดความรู้สึกดังที่ผู้เขียนเจตนาโดยไม่ทันรู้ตัว เขาไม่มีเวลาได้
รื้อฟ้ืนความทรงจ าของเขา หรือปรึกษาหารือผู้ช านาญการ เขามิได้ส านึกที่จะต่อสู้กับ
สัญชาตญาณใหม่ ๆ ทางวรรณคดีซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นมาในตัวเขาแต่อย่างใด เขายอมรับ
สัญชาตญาณเหล่านั้นตั้งแต่ก่อนที่จะรู้จักเสียอีก 

ในโรงละครเท่านั้นที่ชนชั้นสูงปะปนไปกับชนชั้นกลางและชนชั้นต่ าและแม้ชน
ชั้นสูงจะไม่ยอมรับความเห็นของชนชั้นกลางหรือชนชั้นต่ า อย่างน้อยก็ยังยอมให้ชนชั้น
เหล่านี้แสดงความคิดเห็นได้ในละครนี่เองที่บรรดาท่านผู้รู้และนักอักษรศาสตร์ประสบ
ความยากล าบากที่สุดที่จะแสดงให้เห็นว่ารสนิยมของตนมีค่าเหนือรสนิยมของ
ประชาชนและในการป้องกันมิให้ตัวเองถูกรสนิยมของประชาชนชักน าไป ในโรงละคร
บ่อยครั้งผู้ชมชั้นล่างจะเป็นผู้ออกค าสั่งกับผู้ชมชั้นสูง. . .” 
ตัวอย่างจากบทความเรื่อง “ละครพูดกับวิญญาณประชาธิปไตย” โดย เจตนา          

นาควัชระ (2536) ได้กล่าวถึง Friedrich Schiller (1759-1805) กวีชาวเยอรมัน ไว้ว่า ละครเรื่อง 
มหาโจร (Die Räuber) ของเขาได้ออกแสดง เมื่อวันที่  13 มกราคม 1782 ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัน
ประวัติศาสตร์ของวงการละครเยอรมัน เพราะผู้ชมคลั่งไคล้กับละครเรื่องนี้มากจนอาจเรียกได้ว่าเกิด
การจลาจลน้อย ๆ ขึ้น มหาโจรเป็นเรื่องของคนดีที่ถูกผลักไสให้ต้องเป็นโจร เพราะความอยุติธรรมแต่
ก็เป็นโจรที่มีเกียรติเพราะปล้นคนชั่วมาให้คนดี ชิลเลอร์พูดแทนคนจ านวนมากที่ได้รับความกดดันทาง
สังคมและการเมืองมาช้านาน เขากลายเป็นคนของประชาชนไป เขาจับวิญญาณของประชาธิปไตยได้ 
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(แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ค าค านี้ในงานของเขา) แน่นอนที่สุด Karl Eugen เจ้าผู้ครองแคว้น Württemberg 
จะต้องตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการที่ทรงออกค าสั่งห้ามมิให้ชิลเลอร์เขียนวรรณกรรมออกมาเผยแพร่
อีก ส าหรับชิลเลอร์นั้นเขาตัดสินใจหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนเพ่ือไป  “ก่อการ” อันเป็นประโยชน์ต่อ
มหาชนต่อไปในแคว้นอ่ืน เขาตัดสินใจเป็นนักเขียนอาชีพ และก็ได้งานเป็นนักเขียนบทละครประจ า
โรงละครที่เมือง Mannheim นั่นเอง ชิลเลอร์ไม่ลังเลใจที่จะแสดงอหังการของกวีออกมาให้ปรากฏ 
เขาเขียนบทความประกาศความเป็นไทให้แก่ตัวเองออกมาอย่างชัดแจ้ง 

กรณีของประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2516-2519 ละครเวทีเป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมาก
ในการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของประชาชน ด้วยสภาวะทางสังคมของรัฐเผด็จการในขณะนั้นบีบคั้น
ให้ปัญญาชนลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว ศิลปะการละครจากตะวันตกที่มีความแปลกใหม่เป็นปัจจัยส าคัญที่
ท าให้เกิดการตื่นตัวในการใช้สื่อศิลปะการละครในกลุ่มนิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
ในช่วงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 นักแสดงสมัครเล่นหลายกลุ่มได้หันมาเอาจริงเอาจังกับการที่
จะใช้ศิลปะการละครเพ่ือเป็นเครื่องมือในการให้ “การศึกษา” แก่ประชาชน ยกตัวอย่างเช่นมีการน า
ละครในรูปแบบของนักการละครชาวเยอรมัน แบร์ทอลท์ เบรคชท์ (Bertolt Brecht) โดยได้น าบท
ละครเรื่อง “ละครบทเรียน” (Lehrstück) มาจัดแสดงในประเทศไทย เกิดโครงการ “ละครสู่ชนบท”
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การแสดงสามารถสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกัน
เนื้อหาของละครก็ท าหน้าทีให้การศึกษาแก่ชาวชนบท ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสะท้อนหรือการให้
แนวทางแก้ปัญหาทางการเมืองกับสังคม ยกตัวอย่างเช่น ละครเวทีนอกกระแสเรื่อง “ชนบทหมายเลข 
3” ของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวของค ารณ คุณะดิลก ที่ปลุกส านึกทางการต่อสู้ให้กับชาวบ้านในชนบทท า
ให้พวกเขา “มีอารมณ์ร่วมกับละครถึงขนาดจะเล่นงานพวกนายทุนที่อยู่ในจังหวัด” (ประชาชาติราย
สัปดาห์, ธันวาคม 2517) ดังนั้นการให้แนวทางการเรียกร้องสิทธิ์ที่พึงได้กับชาวบ้านผ่านตัวละครที่ลุก
ขึ้นมาต่อสู้เพ่ือสิทธิ์ต่าง ๆ ของตนเองในผลงานละครเวทีนอกกระแสจึงไม่เพียงแต่ประสบความส าเร็จ
ในด้านการให้ความบันเทิง แต่ได้ประสบผลส าเร็จในด้านการให้การศึกษาและปลุกความส านึกทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยด้วย 

หลังเหตุการณ์ตุลาคม พ.ศ. 2519 ประเทศไทยอยู่ในสภาวะประชาธิปไตยครึ่งใบ การ
ปกครองประเทศแบบเผด็จการของรัฐบาลบริหารที่กุมอ านาจการปกครองยาวนานเกือบ 20 ปี ท าให้
ความเหลื่อมล้ าความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมยังคงปรากฏต่อไปด้วยวิธีการรวมศูนย์อ านาจอยู่ที่ตัว
ผู้น าหนึ่งเดียวอุดมการณ์หลักซึ่งเคยให้ความหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างภายในประเทศให้
คลี่คลายผ่านไปได้ หากแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปภาพของความสุขที่แท้จริงก็ยังไม่ปรากฏ กมลวรรณ์     
บุญโพธิ์แก้ว (2554) ได้วิเคราะห์ว่า ละครในยุคหลังนี้เป็นไปในแนวทางของการเคลื่อนไหวทางสังคม
แบบใหม่ (New Social Movement) เนื่องจาก“การพัฒนากระแสหลักที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเชิง
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เศรษฐกิจนั้นไม่เท่าเทียมกับการพัฒนาโครงสร้างสังคม” เนื่องจากปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคนี้
ซับซ้อนและหลากหลายมากไปกว่าในยุคการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีแค่เพียงปัญหาทางการเมือง
ปัญหาเดียว ศิลปะการละครจ าเป็นต้องสะท้อนเรื่องราวของมนุษย์สังคมและเป็นเสมือนกระจกที่
สะท้อนภาพให้มนุษย์ได้นึกคิดตรึกตรองเรื่องราวปัญหาของคนอ่ืน เช่นผลงานของ พระจันทร์เสี้ยว
การละครเรื่อง “คือผู้อภิวัฒน์” ซึ่ง เจตนา นาควัชระ (2544) ได้ให้ความเห็นว่า  

ละครเรื่อง คือผู้อภิวัฒน์ (2530) ของค ารณ คุณะดิลก มีลักษณะหลายประการที่
ผู้บรรยายคิดว่าเป็นละครที่จับวิญญาณประชาธิปไตยได้ ทั้งนี้มิได้หมายความว่าละคร
เรื่องนี้เป็นละครที่ดีเพราะผู้แต่งน าเอาชีวประวัติของ“ผู้ก่อการ พ.ศ. 2475”คนหนึ่งมา
แต่งใหม่โดยอิงหลักฐานประวัติศาสตร์ แต่ทั้งนี้เพราะผู้แต่งเลี่ยงการเขียนแบบสดุดี
วีรบุรุษ และมองปัญหาและข้อขัดแย้งของสังคมไทยหลัง พ.ศ. 2475 ด้วยภววิสัยอีกทั้ง
กระตุ้นให้ผู้ชมแสวงหาค าตอบด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา ราวกับจะเป็นการชักชวนให้
ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยด้วย อย่างน้อยก็ด้วยจินตนาการ สิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดส าหรับละครเรื่องนี้ก็คือ ละครท าหน้าที่เป็นเวทีในการแสวงหาความจริง 
สื่อศิลปะการแสดงในยุคหลังนี้เป็นความบันเทิงที่เปลี่ยนจากการเมืองระดับประเทศมา

สู่ประเด็นการเมืองในชีวิตประจ าวันและการเมืองทางวัฒนธรรมที่สนใจความหลากหลายทางสังคม 
ฯลฯ เช่น วาวา The Rice Child ของ พระจันทร์เสี่ยวการละคร, พระเจ้าเซ็งของกลุ่มละคร 8x8 หรือ 
physical theatre ของกลุ่ม B-floor ที่เล่นประเด็นการเมืองแต่เป็นเชิงสัญลักษณ์ เนื้อหาและรูปแบบ
ในการจัดแสดงผลงานของสื่อศิลปะการแสดงที่เป็นกลุ่มละครขนาดเล็กเหล่านี้จะเน้นการจัดแสดงไป
ในประเด็นการเมืองทางวัฒนธรรมและการเมืองในชีวิตประจ าวันมากกว่าการเมืองกระแสหลัก  

ประภาพร สีหา (2560) ได้สรุปความขัดแย้งทางการเมืองกับรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ไว้
ว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2556-2557 ของ ไทยได้ท าให้ทหาร
สามารถก้าวเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง โดยวิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ส่งผลไปให้ทหารท าการ
รัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย เหตุการณ์
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลพยายามเสนอ ร่างพระราชบัญญัติ    
นิรโทษกรรมที่ท าให้หลายฝ่ายไม่เห็นด้วยจึงเป็นเหตุให้มีการชุมนุมประท้วงกดดันรัฐบาลจนน าไปสู่
ความวุ่นวายรุนแรงทางสังคมจนในที่สุดทหารก็ออกมาท ารัฐประหาร โดยทหารได้ใช้เหตุการณ์    
ความขัดแย้งทางการเมืองมาอ้างความชอบธรรม ในการท ารัฐประหารประกอบกับทางรัฐบาลขาด
ความชอบธรรมทางการเมืองจึงส่งผลให้ การท ารัฐประหารเกิดความชอบธรรมมากขึ้น นอกจากนี้
บทบาทของทหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ทางการเมืองที่
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เกิดขึ้น โดยที่ทหารอาศัยเหตุการณ์และบริบทที่เกิดขึ้นในสังคมปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจน 
สามารถก้าวเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองด้วยการท ารัฐประหารได้ 

หลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ในสังคมไทยถือเป็นช่วงเวลา
เปราะบางทางการเมือง แต่ปรากฏการณ์การแทรกแซงงานศิลปะที่เกิดขึ้นกับการแสดงเดี่ยวของ 

อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์ (กลุ่ม B-floor) เรื่อง “บางละเมิด” ซึ่งเป็นการน ามาจัดแสดงใหม่
เป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2558 (ครั้งแรกจัดแสดงในปี 2554 และ
ได้รับรางวัลบทละครดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดงที่จัดขึ้น ในปี 2012) ได้
ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เมื่อทหารเข้ามายื่นค าขาดกับทีมงานให้ท าจดหมายขอ
อนุญาตจัดการแสดง อีกทั้งยังส่งเจ้าหน้าที่ทหารมาเฝ้าชมการแสดง ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอตั้งแต่วัน
แรกจนวันสุดท้ายของการแสดง ตลอดช่วงเวลานั้นเกิดปรากฏการณ์ใน Facebook ของผู้คนทั้งใน
วงการละครและผู้ชมที่ต่างพากันตั้งสถานะบน Facebook ส่วนตัวโดยมีการติด hashtag “#ขอ
อนุญาตหรือยังครัช” เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อการแทรกแซงงานศิลปะของอ านาจ
ทางการเมือง ในขณะที่ปฏิกิริยาของผู้ชมที่มีต่อเนื้อหาส าคัญของละครเรื่องบางละเมิดที่ว่าด้ วย
เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ได้เสียงตอบรับจากผู้ชมทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ
วิธีการน าเสนอของละครเรื่องดังกล่าวด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับผู้ชมอย่างใกล้ชิด 
เช่นในรอบการแสดงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ผู้ชมหญิงท่านหนึ่งยกมือบอกกับนักแสดงว่าขอออก
จากการชมละครเพราะรู้สึกว่าละครห่วยมาก เธอไม่พอใจต่อเนื้อหาและรูปแบบของการแสดงที่
คุกคามผู้ชมอย่างเธอ ฉากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้ชมในวันนั้นจึงเกิดขึ้นแบบฉับพลัน  
การเจรจาโต้ตอบระหว่างทั้งสองน าไปสู่การที่นักแสดงยินดีให้ผู้ชมท่านนั้นออกจากการแสดงเพ่ือ
ยืนยันถึงเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ชม (omuretto, 2558) หรือเหตุการณ์ที่มีทหารมาเฝ้าดูการ
แสดงละครทุกรอบที่สร้างความรู้สึกถูกคุกคามให้เกิดกับนักแสดงรวมถึงผู้ชม นักแสดงเองก็ได้ใช้
โอกาสนี้ในการดึงเอาการท าหน้าที่ของทหารมาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับทหารในฐานะผู้ชมพิเศษในแต่ละรอบการแสดง สถานการณ์เช่นนี้ดูเหมือนทหารเองก็ถูกคุกคาม
จากนักแสดงและผู้ชมเช่นกัน หรือจริง ๆ แล้วในสังคมไทยเราต่างคุกคามซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา 

จากกรณีของ “บางละเมิด” แม้สุดท้ายแล้วการจัดการแสดงของคณะละครต่าง ๆ 
หลังจากนั้นก็ไม่ต้องด าเนินการขออนุญาตจากทหารรวมถึงไม่ปรากฏการคุกคามที่ชัดเจนแบบนั้นอีก
เลยก็ตาม แต่ก็ส่งผลให้การน าเสนอประเด็นในละครเวทีที่ว่าด้วยเรื่องอ านาจในสังคมและการ
เมืองไทย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)เป็นไปอย่างแยบคายมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มละครขนาดเล็กเลี่ยงที่
จะการกล่าวถึงประเด็นทางการเมืองโดยตรง แต่ก็ยังสามารถชี้ให้ผู้ชมได้เห็นถึงประเด็นดังกล่าวที่ซ่อน
อยู่ในเนื้อหาและรูปแบบการแสดงได้ เช่น การแสดงเรื่อง “In เธอ’s view : A Documentary 
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Theatre” ที่กล่าวถึงนัยยะเกี่ยวกับวันที่ 6 ตุลา ที่ปรากฏในละคร, เรื่อง “Hear the Wind Sing 
สดับลมขับขาน” บทประพันธ์ของมุราคามิ เรื่องราวของคนหนุ่มสาวในยุคแสวงหาที่แม้จะใช้ฉากหลัง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น แต่ก็สามารถเชื่อมโยงกับการเมืองไทยในช่วงเวลาเดียวกันผ่านบท
เพลง “เดือนเพ็ญ” , ละครเวทีเรื่อง “เพลงนี้พ่อเคยร้อง 3 Days in May” ที่เล่นกับตัวเลขวันที่ ที่
พ่ีสาวกับน้องชายนัดกันมาท าบุญให้พ่อผู้ล่วงลับนั่นคือ วันที่ 17 พฤษภา 2553 , 19 พฤษภา 2555 
และ 22 พฤษภา 2557 ซึ่งเป็น 3 วันในเดือนพฤษภาคมที่มีความหมายทางการเมือง แม้เนื้อหาใน
ละครจะแทบไม่กล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมืองเลยก็ตาม  

ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการพยายามใช้เสรีภาพในการแสดงออกของ
กลุ่มละครขนาดเล็กในสังคมไทยที่แม้บริบททางสังคมจะไม่เอ้ือให้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ แต่กลุ่ม
ละครละครขนาดเล็กเหล่านี้ก็ยังคงไม่หวาดเกรงที่จะแสดงออกอย่างเสรีผ่านผลงานทางศิลปะที่     
แยบคาย ภาสกร อินทุมาร ให้สัมภาษณ์ใน www.the101.world ว่า  

ปี 2559 จะมีกลุ่มที่ท าละครการเมืองอยู่ 2 กลุ่มที่ชัดเจน หนึ่งคือ B-floor เป็น 
physical theatre เล่นประเด็นการเมืองแต่เป็นเชิงสัญลักษณ์ เป็นการใช้ร่างกาย
อาจจะไม่ปะทะคนแรงมาก สอง คือพระจันทร์เสี้ยว แต่ก็ไม่ใช่การเมืองในเชิงโครงสร้าง
ของรัฐ ไม่ได้ไปแตะรัฐ สนใจในประเด็นเรื่องอ านาจ ความเป็นชายขอบ เรื่องความเป็น
ผู้หญิง แต่ในช่วงครบรอบ 40 ปี 6 ตุลา ท ากันเยอะและชัดเจน B-floor ก็ท าเรื่อง 
Fundamental ส่วนพระจันทร์เสี้ยวเอาเรื่องของนักเขียนชาวชิลีมาท า ว่าด้วย
เหตุการณ์ช่วงที่นายพลออกุสโต ปิโนเชต์ท ารัฐประหาร แล้วอยู่ในอ านาจนานสิบกว่าปี 
มีการใช้ก าลัง การฆ่าผู้ที่ต่อต้าน ข่มขืนผู้หญิง เราไม่ได้เอามาทั้งบท เล่าตัดสลับไปมา 
แล้วเสียบบริบทแบบไทยเข้าไป เหมือนว่าเราเป็นนักละครแล้วมาซ้อมละครเรื่องนี้ 
ระหว่างพักซ้อมเราก็มานั่งคุยกันว่า ตอนนั้น 6 ตุลา 2519 อยู่ที่ไหน ท าอะไรอยู่ เกิด
หรือยัง แล้วก็สลับไปเล่นเรื่องของชิลี ชื่อเรื่อง รื้อ ผมก็เล่นด้วย หยิบยืมเรื่องของชิลีมา
เล่าเรื่อง 6 ตุลา…กลุ่มละครอนัตตาท าเรื่อง ที่ไม่มีที่ ว่าด้วยเรื่องคนตายสองคน ที่ลูก
ตัวเองตายในเหตุการณ์ 6 ตุลา คนหนึ่งเป็นต ารวจที่อยู่ในเหตุการณ์ ส่วนลูกตัวเองเป็น
นักกิจกรรมที่เข้าไปเคลื่อนไหว …ละครที่พูดถึงประเด็นทางการเมือง เช่น 6 ตุลาฯ เป็น
การสะท้อนภาพว่าเกิดอะไรขึ้น เกี่ยวเนื่องกับการครบรอบ 40 ปี แต่ว่าถ้าไม่ใช่กรณีนี้ ก็
มีละครในเชิงนี้น้อย B-Floor ก็ท าเหมือนกัน นาน ๆ หน เช่น มโนแลนด์ ก็เสียดสี แต่
กลุ่มคนดูเฉพาะมาก มันเป็นเรื่องวัฒนธรรมละครเวทีในสังคมไทยด้วย ส่วนมากคนที่ดู
ละครเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มคนที่มีการศึกษา กลุ่มคนที่พร้อมจะ appreciate ละครใน
รูปแบบนั้น ๆ อยู่แล้ว เช่นละครของ B-Floor ซึ่งเป็น physical จริง ๆ คนก็เข้าใจไม่
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ยากนักหรอก แต่คนจะ อ๋อ รู้แล้วว่าพูดถึงอะไร อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไร สะใจดีว่ะ 
จบ ก็ไม่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ปรากฏการณ์ละครเวทีเรื่อง "สถานีปลายทาง" (THE LAST STATION) ของนักศึกษาใน

โครงการ "หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข หรือ 4 ส." รุ่นที่ 6 จากสถาบันพระปกเกล้า โดยได้จัดขึ้น
ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 2559 เวลา 12.30 น. และวันเสาร์
ที่ 30 เม.ย. 2559 เวลา 14.00 น.และ 18.00 น. ซึ่งละครเวทีเรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างสูง 
ด้วยการน าคู่ขัดแย้งทางการเมืองหลายคนมาร่วมแสดงละครเวทีเรื่องนี้ อาทิเช่น สมบัติ บุญงามอนงค์ 
แกนน ากลุ่มวันอาทิตย์สีแดง, วิภูแถลง พัฒนภูมิไท แกนน า นปช. และแนวร่วมกลุ่มพลเมืองโต้กลับ
พะเยาว์ อัคฮาด จากกลุ่มคนเสื้อแดง ขณะฝั่งตรงข้ามมีทั้งนักการเมืองและกลุ่มคนเสื้อเหลือง เช่น 
แทนคุณ จิตต์อิสระ อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ , วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้าน
คอร์รัปชั่น และ ศิริชัย ไม้งาม สมาชิก สปท. เป็นต้น ทั้งหมดถูกน าตัวเข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคติ
เป็นเวลาเกือบปี โดยพวกเขาเลือกที่จะน าเสนอละครเรื่อง"สถานีปลายทาง” เพ่ือเป็นการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการต่อสาธารณะเมื่อเรียนจบหลักสูตร 

ละครเวทีเรื่อง "สถานีปลายทาง" สรุปสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
น ามาสะท้อนผ่านบทละคร โดยจ าลองประเทศไทยเป็นขบวนรถไฟ ในสังคมที่มีคนหลากหลาย มีนาย
สถานีเป็นผู้รับผิดชอบน ารถไฟขบวนนี้ไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ สถานีสันติสุข บนขบวนรถชั้นที่ 1, 
2 และ 3 มีทั้งความต่างของชนชั้น ความคิด เป็นอุปสรรค สร้างความโกลาหลผูกร้อยเรื่องราว 
สอดแทรกสาระให้ผู้ชมได้ร่วมกันคิดว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะน าพาให้รถไฟไปถึงสถานีสุดท้ายได้
อย่างไร แม้ละครเรื่องนี้จะไม่ได้บอกชัดเจนว่า รถไฟขบวนนี้จะถึงสถานีปลายทางสันติสุขหรือไม่ แต่
สิ่งที่ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ คือ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม หากมีเป้าหมายเดียวกันสังคมสันติสุข
สามารถเกิดข้ึนได้บนความแตกต่างที่หลากหลาย (เสถียร วิริยะพรรณพงศา, 2559) 

       ผู้จัดการออนไลน์ได้รายงานข่าวเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ว่า การที่นักศึกษา 
"4 ส รุ่นที่ 6" ได้น าเสนอผลงานวิชาการประกอบละครในหัวข้อ "สันติสุขเกิดได้ภายใต้
ความแตกต่าง" โดยระบุว่าปัญหาความขัดแย้งการเมืองไทยมีพ้ืนฐานเกิดจากการแย่งชิง
อ านาจ ผลประโยชน์ และความเหลื่อมล้ า จึงมีข้อเสนอแนวทางเพ่ือคลี่คลายความ
ขัดแย้งและสร้างความปรองดองบนความเห็นต่างทางการเมือง คือ 1) ขจัดเงื่อนไขหรือ
สภาวะที่ไม่เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคในการเปิดพ้ืนที่พูดคุย 2) เปิดพ้ืนที่ปลอดภัยให้มีการ
พูดคุยและรับฟังกันอย่างจริงใจ 3) เปิดโอกาสให้มีกลไกตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 44 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผล

Ref. code: 25605524300083WJN



8 
 

กระทบต่อสิทธิสาธารณะ มีแต่การด าเนินการตามข้อเสนอนี้เท่านั้น ขบวนรถไฟประเทศ
ไทยจึงจะถึงสถานีปลายทางเดียวกันคือสถานีสันติสุข 
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มละครขนาดเล็กอีกกลุ่มที่เสนอเรื่องการเรียกร้องเรื่องความเสมอ

ภาคผ่านกระบวนการละครปฏิบัติการสด (Invisible Theater) เป็นละครเวทีบนสถานที่จริงแบบผู้ชม
ไม่รู้ตัวผ่านนักแสดงกว่าสิบคนที่เข้ามาร่วมสร้างสถานการณ์ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมเข้าสู่บทสนทนาและ
พูดคุย ในชื่อคณะละคร “มาร็องดู” ละครของผู้ถูกกดขี่ที่ก่อตั้งโดยศรชัย ฉัตรวิริยะชัย ละคร
ปฏิบัติการสด เป็นการเสนอแนวคิดที่ส าคัญของละครที่ท าหน้าที่มากกว่าแค่ความบันเทิง ซึ่งมาจาก
แนวคิดละครของผู้ถูกกดขี่โดยนักการละครชาวบราซิลที่ชื่อ ออกุสโต โบอัล ในตอนแรกออกุสโตท า
ละครธรรมดาจนวันหนึ่งได้ไปท าละครเกี่ยวกับการต่อต้านรัฐบาลให้ชาวบ้านดู หลังดูจบชาวบ้านรู้สึก
ฮึกเหิมอยากท าการปฏิวัติจริง ๆ ออกุสโตซึ่งเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจชาวบ้านในครั้งนั้นถูกชวนให้ไปร่วม
ท าการปฏิวัติด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเขาปฏิเสธ เพราะออกุสโตเป็นนักการละครไม่ใช่นักรบ เขารบไม่เป็น 
ชาวบ้านเลยบอกว่าคุณนี่แย่มากเลยนะ “พวกเราจะหลั่งเลือดตัวเอง แต่คุณกลับไม่ยอมเสียเลือดสัก
หยด” หลังค าพูดนั้น เขาตัดสินใจว่า ต้องท าละครแบบใหม่ เพราะสิ่งที่ท าอยู่เหมือนกับการไปหยิบยื่น
ค าตอบให้ แต่ไม่รับผิดชอบกับค าตอบ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของละครหลากหลายแนวที่เขาคิดขึ้น 
และหนึ่งในนั้นก็คือละครปฏิบัติการสดเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นและเล่นกับสภาพปัญหาจริง เพ่ือดูการ
แสดงออกและการตอบสนองของคนที่อยู่บริเวณนั้น ว่าจะมีคนเข้ามาแก้ปัญหาหรือเปล่า ละครจะเป็น
เรื่องอะไรก็ได้ที่สังคมไม่อยากพูดเป็นเรื่องที่เราซุกไว้ใต้พรม หยิบขึ้นมากระตุ้นให้คนได้พูดเรื่องปัญหา
เพ่ือท าลายมายาคติบางอย่างในตัวเขา เช่น การพูดถึงปัญหาของคนพิการในการใช้รถไฟฟ้า BTS หรือ
ปัญหากรณีรถ Taxy ที่ปฏิเสธผู้โดยสาร เป็นต้น (คชรักษ์ แก้วสุราช, 2561) 

นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ผู้วิจัยสนใจที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์การน าเสนอ ปรับตัว/
ต่อรองของกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทยภายใต้บริบททางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557 ได้แก่
แนวคิดสุนทรียศาสตร์การเมือง (politics of aesthetics) ของฌาคส์ รองสิแยร์ (Jacques Rancière) 
คือเรื่องการต่อสู้ของการแบ่งแยกการรับรู้ (the partition of the perceptible) ในสังคมการเมือง 
เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ส่วนต่าง ๆ ในสังคมการเข้ามามีส่วนในทางการเมืองซึ่งไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะคะคานกัน แต่เป็นเรื่องของการต่อสู้เพ่ือให้ส่วนใดใดที่ไม่เคยมี/ไม่เคยถูกนับรวมเข้ามาได้ถู ก
นับรวมหรือมีส่วนในทางการเมือง การเปิดพ้ืนที่ให้สามารถพูดถึง/คิดถึงใน “ประชาธิปไตย” อย่าง
แตกต่างหลากหลายได้ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุย และสามารถจัดสรรพ้ืนที่ให้กับความ
แตกต่างหลากหลายนั้น ๆ ให้อยู่ร่วมกันได้ การเมืองจึงเป็นพื้นที่ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากส่วน
ต่าง ๆ ของสังคมอันเกี่ยวพันกับเสรีภาพและความเท่าเทียมและเป็นเรื่องของสุนทรียะในการถกเถียง
มากกว่าสยบยอม เป็นเรื่องของการแสดงออกมากกว่าเก็บกดปิดกั้น เป็นเรื่องของการน าเอาผู้ที่ไม่เคย
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รับรู้ว่าเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องกัน และเป็นการให้ที่ยืนในสังคมที่มีการเมืองให้กับผู้ที่ไร้ที่ทางในสังคม
(Rancière, 2006, p.1-12) 

รวมถึงแนวคิดเรื่องการครองอ านาจน าของ แอนโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci) คือ 
การใช้อ านาจของกลุ่ม / ชนชั้นใด ๆ เพ่ือสร้างภาวะการครอบครองความคิด และมีอ านาจน าเหนือ
กลุ่ม / ชนชั้นอ่ืน ๆ ในสังคม โดยที่การใช้อ านาจดังกล่าวนั้นปราศจากการใช้ความรุนแรง หรือการ
บังคับในเชิงกายภาพ แต่เป็นการใช้อ านาจผ่านทางกลไกต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการ เช่น การใช้สื่อ และ
สถาบันต่าง หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่สามารถน ามาใช้เพ่ือโน้มน้าวชักจูงและครอบง าทางความคิดได้ ทั้งนี้
กลไกต่าง ๆ นี้จะถูกกลุ่ม/ชนชั้นที่ต้องการครองอ านาจน า น ามาใช้ในพื้นที่ทางสังคมท่ีเรียกว่า "ประชา
สังคม" ควบคู่กันไปกับการใช้อ านาจบังคับในสังคมการเมือง เพ่ือให้สามารถสร้างภาวะการครอง
อ านาจน าได้อย่างเบ็ดเสร็จ ในการครอบง าย่อมมีการต่อต้านขัดขืน แนวคิดมีมุมมองว่า การต่อรอง
อ านาจน านั้นเป็นการต่อสู้เพ่ือช่วงชิงพ้ืนที่ทางความคิด (war of position) ซึ่งการต่อรองความหมาย 
ต่อรองอ านาจในสังคมนั้น เกิดขึ้นได้โดยการรวมกลุ่มพลังทางสังคม ที่มีเจตคติตรงกันที่จะต่อรอง 
ความหมายบางสิ่ง ซึ่งสิ่งส าคัญคือ พ้ืนที่ทางสังคมที่มากพอที่จะให้กลุ่มพลังทางสังคม นั้นได้ร่วมแสดง
บทบาท ช่วงชิงพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการต่อรองความหมายที่ถูก
ครอบง าอย่างทรงพลัง (Gramsci, 1971, p.149) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้นพบว่า กลุ่มละครเวทีขนาดเล็กพยายาม
ใช้ละครเป็นพื้นที่ในการแสดงออกซ่ึงอิสรเสรีภาพ การแสดงออกซึ่งการต่อสู้/ต่อรองทางการเมือง โดย
การใช้ศิลปะการแสดงในฐานะ“สื่อทางเลือก” เพ่ือสะท้อนอัตลักษณ์ของพวกเขาในรูปแบบของละคร
เวทีขนาดเล็ก ในพ้ืนที่สร้างสรรค์ขนาดเล็กที่เรียกว่า “Art Space” ซึ่งกระจายตัวอยู่ในมุมต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร โดยผลงานของพวกเขามุ่งปลุกเร้าทางความรู้สึก (feeling) ของผู้ชมรวมถึงการ
พยายามสร้างพ้ืนฐานความรู้ (knowledge) ความเข้าใจ (understanding) ร่วมกันในเรื่องการพัฒนา
ความเป็นมนุษย ์ความหลากหลายทางอัตลักษณ์ ความใส่ใจในปัญหาสังคม ฯลฯ  

กลุ่มละครเวทีขนาดเล็กเป็นพ้ืนที่การสร้างสรรค์ที่สื่อสารประเด็นทางศิลปะ สังคม 
วัฒนธรรมหรือแม้แต่ประเด็นความคิดเห็นทางการเมืองที่น่าสนใจ ด้วยธรรมชาติของสื่อประเภทนี้ที่
จ าเป็นต้องจ ากัดจ านวนผู้ชมตามสถานที่ในการจัดแสดง และการที่ผู้ชมจ าเป็นต้องดั้นด้นพาตัวเองเข้า
ไปอยู่ในพื้นที่และช่วงเวลาที่ถูกก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ส่งผลให้ประสบการณ์ในการเสพสื่อทางเลือก
ประเภทนี้มีความน่าสนใจและอาจเป็นประสบการณ์รูปแบบใหม่ของผู้ชม การได้ท าความเข้าใจกับ
ประเด็นเรื่องอิสรเสรีและความเสมอภาคที่ส่งผ่านจากศิลปินมาสู่ผู้ชมภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง
หลังการรัฐประหาร 2557 จึงเป็นเรื่องท้าทายให้ผู้วิจัยต้องการเข้าไปศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงจะศึกษาเรื่อง “อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการน าเสนอ
ประเด็นทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษาพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร    
B-floor” โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือวิเคราะห์เรื่องอิสรเสรีภาพที่สะท้อนผ่านการจัดแสดงผลงาน
ทางศิลปะการแสดงรูปแบบต่าง ๆ ของกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทย โดยใช้กรณีศึกษากลุ่ม
พระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่ม B-floor ที่มีแนวทางในการผลิตผลงานที่น าเสนอประเด็นทางการ
เมืองหลังรัฐประหาร 2557 

 
1.2 ค าถามหลักของการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นค าถามหลักของการวิจัยว่า “กลุ่มละครขนาดเล็กได้แก่ พระจันทร์เสี้ยว
การละคร และกลุ่ม B-floor น าเสนอรูปแบบและเนื้อหาเพ่ือเป็นการยืนยันอิสรเสรีภาพทางศิลปะการ
ละครอย่างไร ภายใต้สถานการณ์การรัฐประหาร 2557” 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1.3.1 เพ่ือศึกษาสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่ม

ละคร B-floor หลังรัฐประหาร 2557 
1.3.2 เพ่ือวิเคราะห์การน าเสนอ การปรับตัว/ต่อรองของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร

และกลุ่มละคร B-floor ในการยืนยันเรื่องเสรีภาพของตนเอง  
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาอิสรเสรีภาพในสื่อศิลปะการแสดง โดยเลือกใช้
กรณีศึกษาจากกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่ม    
B-floor ทั้งนี้ศึกษาผ่านรูปแบบและเนื้อหาของผลงานการแสดงที่น าเสนอประเด็นทางการเมืองในช่วง 
พ.ศ. 2557 – 2560 ดังนี้  

1.4.1 ผลงานการจัดแสดงของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร ในช่วง พ.ศ. 2557–2560 
จ านวนทั้งสิ้น 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “Between (ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง)” ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
พระจันทร์เสี้ยวการละครกับคณะละคร 8X8 ของนิกร แซ่ตั้ง จัดแสดงในปี 2558 และเรื่อง “รื้อ 
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(being Paulina Salas and the practice)” ละครเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 
2519 ร่วมแสดงในเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ครั้งที่ 9 จัดแสดงใน พ.ศ. 2559 

1.4.2 ผลงานการจัดแสดงของกลุ่ม B-Floor ในช่วง พ.ศ. 2557–2560 จ านวนทั้งสิ้น 3 
เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “Something Missing” การร่วมงานระหว่างคณะละครเกาหลี Theatre Momggol 
และคณะละครไทย โดย B-floor Theatre มีการจัดแสดงในปี 2558 และ 2560 , เรื่อง Ceci n'est 
pas la politique “นี่ไม่ใช่การเมือง”จัดแสดงในปี 2558 และ 2560 และ เรื่อง “Fundamental” 
การแสดงร าลึกในวาระครบรอบ 40 ปี 6 ตุลา จัดแสดงในปี 2559 

 
1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการน าเสนอประเด็นทางการเมือง

หลังรัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษาพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor” มีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือศึกษาสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพหลังรัฐประหาร 2557 ของกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศ
ไทย โดยใช้กรณีศึกษาของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor รวมถึงวิธีการน าเสนอ 
การปรับตัวหรือต่อรองอย่างไรเพื่อยืนยันเรื่องเสรีภาพของตนเอง  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ “การวิเคราะห์สาระ” (Content Analysis) ที่มุ่งเน้น
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative Data) ผ่านการตีความ (Interpretative 
Approach) การกระท าทางสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในผลงานศิลปะการแสดงของกลุ่ม
ละครขนาดเล็กทั้งสองกลุ่ม โดยวิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฏในช่วง  พ.ศ. 
2557-2560 ทั้งนี้ในการด าเนินวิจัยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1.5.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติของกลุ่มละครขนาดเล็กกรณีศึกษากลุ่มพระจันทร์
เสี้ยวการละคร และกลุ่ม B-floor จากเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ หนังสือ 
และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

1.5.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกสมาชิกกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร   และกลุ่ม          
B-Floor จ านวน กลุ่มละ 2 คน ดังนี้  

1.5.2.1 คุณสินีนาฏ เกษประไพ  จากกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร 
1.5.2.2 คุณลัดดา คงเดช   จากกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร 
1.5.2.3 คุณจารุนันท์ พันธชาติ   จากกลุ่ม B-floor  
1.5.2.4 คุณณพิม สิงห์โตโรจน์   จากกลุ่ม B-floor  
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1.5.3 น าข้อมูลบริบททางการเมือง (ผลจากการรัฐประหาร 2557) มาวิเคราะห์ตีความ 
และอธิบายความสัมพันธ์กับข้อมูลของกลุ่มละครขนาดเล็กที่ได้ด้วยวิธีการ  “การวิเคราะห์สาระ” 
(Content Analysis) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในการศึกษาสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพของ
พระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor หลังรัฐประหาร 2557 

1.5.4 วิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปแบบและเนื้อหาจากผลงานการแสดงที่น าเสนอ
ประเด็นทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2557-2560 จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

1.5.4.1 ละครเวทีเรื่อง “Between (ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง)” เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างพระจันทร์เสี้ยวการละคร โดย เบญจ์ บุษราคัมวงศ์ กับ นิกร แซ่ตั้ง จากคณะ 8X8  

1.5.4.2 ละครเวทีเรื่อง “รื้อ” (being Paulina Salas and the practice) จัด
แสดงในเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ครั้งที่ 9 เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เหตุการณ ์6 ตุลาคม 2519 โดย
พระจันทร์เสี้ยวการละคร 

 1.5.4.3 ละครเวทีเรื่อง “Something Missing” ศิลปะการแสดงร่วมสมัยของ
สองกลุ่มละคร physical theatre ได้แก่คณะละคร Momggol โดยผู้ก ากับ Jongyeon Yoon จาก
ประเทศเกาหลีใต้และ ธีระวัฒน์ มุลวิไล ผู้ก ากับการแสดงจากกลุ่ม B-floor ประเทศไทย  

1.5.4.4 ละครเวทีเรื่อง “Fundamental” การแสดงร าลึกในวาระครบรอบ 40 
ปี 6 ตุลาคม ปี 2559 โดย กลุ่ม B –floor 

1.5.4.5 ละครเวทีเรื่อง “Ceci n'est pas la politique (นี่ ไม่ใช่การเมือง)” 
ออกแบบการแสดงและก ากับการแสดงโดย จารุนันท์ พันธชาติ จากกลุ่ม B-floor  

1.5.5 น าแนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์การเมืองของ ฌาคส์ รองสิแยร์ , แนวคิดการครอง
อ านาจน าของ อันโตนิโอ กรัมชี และบริบททางการเมือง (ผลจากการรัฐประหาร 2557) มาวิเคราะห์
ตีความ และอธิบายความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปแบบและ
เนื้อหาของผลงานทั้ง 5 เรื่อง ด้วยวิธีการ “การวิเคราะห์สาระ” (Content Analysis) เพ่ือหาวิธีการ
น าเสนอ การปรับตัว/ต่อรองของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor ในการยืนยัน
เรื่องเสรีภาพของตนเอง 

1.5.6 สรุปผลการวิจัย และน าเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  

Ref. code: 25605524300083WJN



13 
 
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

สื่อศิลปะการแสดงของกลุ่มละครขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร 
และกลุ่ม B-floor สามารถสะท้อนให้เห็นอิสรเสรีภาพของศิลปินในสังคมไทยในช่วงหลังรัฐประหาร 
2557 ได้อย่างชัดเจน 

 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
อิสรเสรีภาพ (Liberty / Freedom) หมายถึง แกนหลักของความเป็นประชาธิปไตย 

สังคมที่ดีต้องให้เสรีภาพพ้ืนฐานแก่ปัจเจกชน อาทิ เสรีภาพทางความคิด ( freedom of thought) 
เสรีภาพในความเชื่อทางศาสนา (freedom of religion) เสรีภาพในการพูด (freedom of speech) 
เสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) เสรีภาพทางวิชาการ ในการศึกษาหาความรู้ 
เสรีภาพในทางการเมือง 

กลุ่มละครขนาดเล็ก หมายถึง กลุ่มละครที่มิได้มุ่งหวังผลิตละครเพ่ือการพาณิชย์ มี
ลักษณะการลงทุนน้อย ทั้งอุปกรณ์การแสดงและนักแสดง แต่ต้องใช้ความคิดอย่างมากในการจัดการ
แสดง การเล่าเรื่องด้วยวิธีที่หลากหลาย ไม่บอกความอย่างตรงไปตรงมา มุ่ งสร้างปัญญาให้กับสังคม 
หรือกระตุ้นให้เกิดความคิดเชิงปรัชญา 

รูปแบบของละคร (form of theatre) หมายถึง ลักษณะและวิธีการการน าเสนอเนื้อหา
ของละคร ที่อาจเป็นไปได้ทั้งเป็นละครแบบสมจริง (realistic) หรือไม่สมจริง (non-realistic) เป็น
ละครที่ผู้ชมมีส่วนร่วม (audience’s participation) หรือไม่มีส่วนร่วม เป็นต้น 

เนื้อหาของละคร (content) หมายถึงกระบวนการสร้างเนื้อหาของละครที่เริ่มตั้งแต่การ
เลือกและวิเคราะห์ประเด็น และการสร้างโครงเรื่องที่สัมพันธ์กับรูปแบบที่เลือกใช้
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง “อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการน าเสนอประเด็นทางการ

เมืองหลังรัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษาพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor” มี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือศึกษาสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพหลังรัฐประหาร 2557 ของกลุ่มละครขนาด
เล็กในประเทศไทย โดยใช้กรณีศึกษาของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor รวมถึง
วิธีการน าเสนอ การปรับตัวหรือต่อรองอย่างไรเพื่อยืนยันเรื่องเสรีภาพของตนเอง  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบแนวทาง
ในศึกษา ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับศิลปะการแสดง 
2.1.1 พัฒนาการของศิลปะการแสดง/ศิลปะการละคร 
2.1.2 ศิลปะละครเวทีร่วมสมัยในประเทศไทย 
2.1.3 โรงละครขนาดเล็ก หรือพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Arts Space) 
2.1.4 ประวัติและผลงานพระจันทร์เสี้ยวการละคร 
2.1.5 ประวัติและผลงานกลุ่ม B-floor 

2.2 ประวัติศาสตร์การรัฐประหารในประเทศไทย 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับอิสรเสรีภาพ 
2.4 แนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์การเมือง ของ ฌาคส์ รองสิแยร์ (Jacques Rancière) 
2.5 แนวคิดเรื่องการครองอ านาจน า ของ อันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci) 
2.6 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะการแสดง 
 

2.1.1 พัฒนาการของศิลปะการแสดง/ศิลปะการละคร 
อริสโตเติล (Aristotle : 384-322 ปีก่อนคริสตศักราช) นักปราชญ์ชาวกรีกกล่าว

ไว้ว่า “ศิลปะก็คือการเลียนแบบธรรมชาติ”  
“ศิลปะการละคร คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการน าภาพจากประสบการณ์และ

จินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่องและจัดแสดงในรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้สื่อ
ความหมายและเรื่องราวต่อผู้ชม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2531, น. 1)  
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ศิลปะการละคร คือ การศึกษาให้เข้าใจถึงชีวิตและจิตใจของมนุษย์ ปฏิกิริยาที่
มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาเฉพาะหน้า ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ทางสังคม ตลอดจนเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
ซึ่งย่อมจะน าไปสู่ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง การละครก็คือ การศึกษาค้นหา
ความจริง หลักปรัชญา และแนวทางชีวิตที่เห็นได้จากการแสดงออกของมนุษย์ ทุกยุคทุกสมัยในรูป
ของละคร (สดใส พันธุมโกมล, 2528 อ้างถึงใน ดวงแข บัวประโคน และคณะ, 2546, น. 33) 

Roland Barthes (1915-1980, อ้างถึงในวัลยา วิวัฒน์ศร, 2538, น. 123) เคย
กล่าวเอาไว้ว่า ละคร คือเครื่องจักรแห่งการสื่อสารประเภทหนึ่ง ในขณะที่ไม่ได้ท างานเครื่องจักรนี้
ซ่อนตัวอยู่หลังม่าน แต่เมื่อมีการเปิดตัวเครื่องจักรนี้มันจะส่งสารจ านวนหนึ่งมายังเราทันที สารเหล่านี้
มีลักษณะพิเศษเฉพาะ กล่าวคือมันถูกส่งมาพร้อม ๆ กันแต่ละจังหวะที่ต่างกัน ในการแสดงแต่ละขณะ
เราจะได้รับข่าวสารถึง 6 หรือ 7 ประการในเวลาเดียวกัน (จากฉาก เสื้อผ้า แสง ต าแหน่งของนักแสดง 
กริยาท่าทาง ภาษาใบ้ ค าพูด) ข่าวสารบางประเภทคงที่ (กรณีของฉาก) ในขณะที่ข่าวสารอ่ืน  ๆ 
เปลี่ยนไป (ค าพูด กริยาท่าทาง) นี่เป็นเรื่องของการประสานข่าวสารอย่างแท้จริงและนี่คือลักษณะของ
ความเป็นละคร 

ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงละครเวที ละครเวทีสมัยใหม่ ละครเพ่ือ
การศึกษา ละครเพ่ือการพัฒนาละครเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ละครเด็กและเยาวชน ละครชุมชน ละคร
ผอม ละครเร่ ละครการเมือง ฯลฯ มีค าเรียกขานมากมายที่น ามาใช้เรียกชื่อ “ศิลปะการแสดงร่วม
สมัย” ที่น าทฤษฎี/หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่มีอยู่ในธรรมชาติมาสรรค์สร้าง (recreation) โดยปรับสิ่งที่
มีอยู่เดิมให้กลายเป็นสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยการสร้างสรรค์ (Creation) แล้วแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหว
ร่างกายกิริยาการแสดงท่าทางรวมไปถึงการละเล่นทั้งการร าและการเต้นประกอบเนื้อเรื่อง (Boal, 
2000, p. 1)  

Raymond Willams (1991, อ้างถึงใน กมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว,2554, น. 4)  
นักทฤษฎีส านักวัฒนธรรมนิยม (Culturalism) ได้กล่าวไว้ในบทความเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน
อาชีพนักวิชาการด้านศิลปะการละครที่ University of Cambridge ในปี 1974 ชื่อ “Drama in a 
Dramatized Society” ที่มีใจความตอนหนึ่งว่าเรื่องราวมายาภาพที่ถูกสร้างขึ้นดังที่ปรากฏในละคร 
ได้ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความจริงด้วยเช่นกัน ดังนั้นละครจึงเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างกระบวนการ
ถ่ายทอดน าเสนอ (Presentation) การแสดงออก (Representation) รวมไปถึงการสร้างความหมาย 
(Signification) ให้กับชุดความคิดชุดใดชุดหนึ่งซึ่งคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเป็นชุดที่ดีที่สุด จนชุดความคิด
ดังกล่าวได้กลายมาเป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างและยกระดับ “พลังอ านาจ” ให้กับอภิสิทธิ์ชนได้อย่างเต็มที่ 
ดังที่ปรากฏเป็นตัวอย่างในเรื่อง “การจัดแบ่งที่นั่ง” ที่ถูกแบ่งเอาไว้ส่วนหนึ่งเพ่ืออภิสิทธิ์ชนส าหรับใช้
ในการชมละครเวทีโดยเฉพาะ 
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ออกุสโต โบอัล นักการละครชาวบราซิลได้กล่าวว่า “ละคร เป็นอาวุธที่ทรง
ประสิทธิภาพ” (theatre as a weapon) เพราะแม้จะถูกครอบครองโดยชนชั้นปกครองและถูกใช้
เป็นเครื่องมือในการสร้างการครองอ านาจน าในอดีต แต่ด้วยคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษของ
ความเป็นละครท าให้อีกมุมหนึ่งสามารถเป็นช่องทางในการถ่ายทอดความคิด อุดมการณ์  และเป็น
“อาวุธ”โต้ตอบกับอ านาจน ามาซึ่งการปลดปล่อยผู้ใฝ่หาเสรีภาพ และอิสรภาพได้ด้วยเช่นกัน (Boal, 
2000)  

Edwin Wilson & Alvin Goldfarb (1999, น. 9-12, อ้างถึงใน ชุติมา มณีวัฒนา 
เปล่งข า, 2550, น. 7-12) แบ่งองค์ประกอบของการแสดงละครในฐานะศิลปะ 6 ประการ ดังนี้  

1. นักแสดง คือ บุคคลที่แสดงบทบาทเป็นตัวละครตามเรื่องราวในละคร  
2. ผู้ชม คือ บุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันระหว่าง

นักแสดงและผู้ชม  
3. ผู้ก ากับการแสดง คือ ผู้ฝึกซ้อมการแสดงและประสานงานกับบุคลากรฝ่าย 

ต่าง ๆ  
4. พ้ืนที่การจัดแสดง คือ พ้ืนที่ว่างที่ถูกก าหนดมาเพ่ือรองรับการแสดงที่จะ

เกิดข้ึน  
5. องค์ประกอบด้านการออกแบบต่าง ๆ เพ่ือการแสดง  
6. บท เรื่องราว สถานการณ์ที่ถูกก าหนดขึ้น และเรียบเรียงออกมาในรูปแบบ

ของละคร 
“ละคร” จึงเป็นเหมือน “กระจก” ที่สะท้อนสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครองในแต่ล่ะยุคสมัย จนกล่าวได้ว่า บริบททางสังคมเป็นตัวก าหนดเนื้อหาและรูปแบบใน
ศิลปะการละคร ในสมัยกรีกโบราณประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของวาทกรรมแบบ
ประชาธิปไตยผ่านการเข้าร่วมชมละคร โดยพ้ืนที่บนเวทีละครกรีกเป็นที่รวมของ “เสียง” ที่แตกต่าง
กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่มักถูกละเลย เช่น เสียงของผู้หญิง,ชาวต่างชาติและทาสที่ไม่มีพ้ืนที่ทาง
การเมือง ตามข้อเท็จจริงที่ว่ามีเฉพาะประชาชนชายเท่านั้นที่ท าหน้าที่ทุกส่วนในทางการเมือง ชาว
กรีกเข้าใจว่าการแบ่งปันประสบการณ์โดยเฉพาะประสบการณ์ของผู้ที่มอง,เสียงและความคิดที่
แตกต่างจากเราคือวิธีการท าความเข้าใจโลกรอบตัวเรา  

จุฑารัตน์ การะเกตุ (2559, น. 79-60) เสนอว่า ละครมีความเชื่อมโยงกับสภาพ
สังคม แนวคิด ค่านิยมในแต่ละยุคสมัย คริสต์ศตวรรษที่ 19 หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม สภาพ
เศรษฐกิจสังคมล่มสลาย เกิดความยากแค้นอดยากและอัตราอาชญากรรมที่เพ่ิมมากขึ้น ประชาชน
จ านวนมากมุ่งเข้าสู่เมืองใหญ่เพ่ือจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตที่ดี ด้วยสภาพสังคมดังกล่าวก่อให้เกิดแนว
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ละครแบบสัจนิยม แนวละครที่น าเสนอภาพคนและเหตุการณ์ตามความจริงมุ่งเน้นหาทางออกให้กับ
ชีวิต ในขณะเดียวกันแนวละครโรแมนติกที่น าเสนอภาพฝัน อุดมคติเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพ และ
ความเสมอภาพที่นิยมก่อนหน้ากลับกลายเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยและเสื่อมความนิยมลง ต่อมาสถานการณ์
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. 1915–1945) ผู้คนล้มตาย
จ านวนมากส่งผลให้คนที่มีชีวิตรอดส่วนหนึ่งตกอยู่ในภาวะหดหู่สิ้นหวัง ผู้คนไม่สามารถยึดเหนี่ยว
จิตใจกับศาสนาหรือค าสอนต่าง ๆ ก่อให้เกิดการตั้งข้อสงสัยและต่อต้านโลกที่เป็นจริงอยู่รอบตัว 
เหตุการณ์ความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมโลกได้ส่งอิทธิพลกับแนวคิดในกลุ่มนักการละครหัว
สมัยใหม่จนเกิดแนวละครแบบต่อต้านสัจนิยม (Anti-realism) แบ่งออกเป็น 4 สายใหญ่ ๆ คือ  

(1) การเคลื่อนไหวของละครแนวสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) ละครที่ใช้
สัญลักษณ์เสนอแนะให้เห็น ความคิดมองให้ลึกถึงสัจธรรมที่ไม่อาจจับต้องได้ เช่น ความหมายของชีวิต
และความตาย โดยมีนักการละครส าคัญได้แก่ โมริซ แมเทอร์ลิงค์ (Maurice Maeterlinck ค.ศ. 
1862-1949) และลุยจิ พิเเรนเดลโล (Luigi Pirandello ค.ศ. 1867-1936) ซึ่งงานเขียนของเขาใน 
ค.ศ. 1921 เรื่อง “ตัวละครทั้งหกตามหานักประพันธ์” (Six Character in Search of an Author) 
เขาตั้งค าถามเก่ียวกับการเป็นอยู่กับความเป็นจริงและ ศิลปะกับชีวิต  

(2) การเคลื่อนไหวแนวละครแบบเอ็กเปรสชันนิสม์ (Expressionism) ละครแนว
บรรยายพรรณนาที่มีจุดเริ่มจากภาพเขียนหรือความนิยมงานศิลปะ น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจ
ของมนุษย์ ความจริงที่อยู่ภายใต้จิตส านึกหรือจินตนาการของตัวละครที่ไม่ตรงกับความจริงที่ปรากฏ
แก่สายตาโดยทั่วไป ภาพการแสดงออกที่บิดเบือนและเกินจริง ภาพที่ปรากฏให้เห็นเป็นเพียงการ
สะท้อนให้เห็นสิ่งที่อยู่ซ่อนอยู่ภายใน   ผู้เริ่มแนวละครและท าให้เกิดความนิยมขึ้น คือ  ออกูสท์      
สตรินด์เบอร์ก (August Strindberg ค.ศ. 1849-1912) 

(3) การเคลื่อนไหวแนวละครแบบฟิวเจอริสม์ (Futurism)และดาดา (Dada) โดย
แนวละครแบบฟิวเจอริซึ่มเกิดขึ้นในประเทศอิตาลีในปีค.ศ. 1909 ความคิดนี้มุ่งไปที่สงครามและยุค
เครื่องจักร โดยโจมตีแนวคิดทางศิลปะในอดีตอย่างเยาะเย้ยว่าเป็นศิลปะในงานพิพิธภัณฑ์ น าเสนอ
ละครขนาดสั้นที่ปราศจากเหตุผล แยกคนดูกับนักแสดงออกจากกัน ส่วนแนวละครดาดา (Dada) 
เกิดขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใน ค.ศ. 1916 น าเสนอว่าศิลปะควรจะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึง
ความบ้าคลั่งวุ่นวายของโลก ต้องการให้คนดูสับสนและเป็นปรปักษ์กับคนดู แต่แนวทั้งสองนี้ไม่ค่อยมี
ผลกระทบกับวงการละครเมื่อเทียบกับแนวละครอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตามหลักการทางสุนทรียศาสตร์
ของทั้งสองแนวนี้ก็มีอิทธิพลต่อนักการละครหัวก้าวหน้า ซึ่งเรียกว่า “ละคร แนวหน้า” (Avant-garde 
Theatre) ที่พยายามทดลองแสวงหาแนวใหม่ ๆ หรือทางเลือกใหม่ ๆ ให้แก่วงการละครอยู่เสมอ 
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(4) การเคลื่อนไหวแนวละครแบบอีพิคเธียเตอร์ (Epic Theatre) น าเสนอแนว
ละครแนวมหากาพย์ มีบท สนทนาสลับบรรยาย ใช้ผู้เล่าน าเสนอเรื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลา
และสถานที่ได้อย่างอิสระ แนวละครนี้มุ่งความสนใจในความชั่วร้ายของสังคมและการเมือง ผู้น าคน
ส าคัญ คือ เบรโทล์ท เบร์ชท (Bertolt Brecht ค.ศ. 1898-1956) น าเสนอว่าผู้ชมต้องระลึกอยู่เสมอ
ว่าก าลังดูละคร เน้นให้ผู้ชมได้ไตร่ตรองและเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นในละครกับเหตุการณ์ในชีวิตจริง  ซึ่ง
ก่อให้เกิดกระแสการละครเพ่ือการปฏิวัติสังคมและการเมือง 

ศิลปะการแสดงแบบตะวันตกได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยตามกระแสโลกา  
ภิวัตน์ที่มาพร้อมลัทธิการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตกในยุคต้นรัตนโกสินทร์ จึงได้เกิดการ
ดัดแปลงละครตะวันตกให้ผสมกลมกลืนกับละครไทย อาทิ ละครดึกด าบรรพ์ ละครพันทาง ละคร
เสภา ละครร้อง และละครพูด ละครแบบใหม่เหล่านี้ได้แพร่หลายออกไปสู่ประชาชนจนได้รับความ
นิยมในวงกว้าง ในยุคต่อมาละครมีเนื้อหาและความหมายทางการเมืองและสังคมมากขึ้น ส่งผลท าให้
ผู้ชมหรือผู้ดูเกิดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่คล้อยตามในบริบท เส้นทางของละครเวทีในประเทศไทยก็
เช่นกัน หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ศิลปะการแสดงละครเวทีไม่เพียงถูกใช้เป็นสื่อ
ที่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ละครเวทียังถูกใช้เป็นสื่อในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมด้วย 
(มัทนี รัตนิน, 2535) โดยในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ละครเวทีถูกท าให้มีความส าคัญและมี
บทบาทมากในทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครของหลวงวิจิตรวาทการที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
เผยแพร่ลัทธิชาตินิยมซึ่งท าให้คนไทยรักชาติขึ้น ผลที่ดีที่สุดคือท าให้ฐานะทางการเมืองของจอมพล   
ป. พิบูลสงคราม มั่นคงขึ้น (จีรพัฒน์ หอมสุวรรณ, 2517) 

 ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุคที่อิทธิพลของภาพยนตร์และโทรทัศน์ไหลบ่า
เข้ามาการละครไทยก็ถึงการล่มสลาย จนกระทั่งพ.ศ. 2504 – 2505 ละครเวทีก็ได้ฟ้ืนตัวใหม่อีกครั้ง 
ด้วยการเปิดสอนละครเวทีแบบตะวันตก ในสถาบันอุดมศึกษาเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น แต่เป็นการฟ้ืนตัวในร่างใหม่ที่มิได้กลับไปอิง
รูปแบบการละครแบบเก่าอีกเลย  

ศิลปะการแสดงละครเวทีร่วมสมัยของไทย ได้เดินทางผ่านยุค “ประชาธิปไตย
เบ่งบาน” (2514-2519) ที่ละครสะท้อนชีวิตผู้คน สังคมตามการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เกิด
กระแส “ละครเพื่อชีวิต” งานละครที่ “ก่อให้เกิดส านึกปฏิวัติในมหาวิทยาลัย . . . เป็นละครที่สามารถ
ปลุกเร้าความรู้สึกของคนในสังคมให้เกิดส านึกว่า สังคมประเทศเราเป็นอย่างไร สร้างให้คนได้เห็นได้
คิดอะไร ก่อให้เกิดโลกทัศน์และชีวทัศน์ได้ . . . ” (สกุล บุณยทัต, 2545, น. 110-111) ผ่านจากยุค
ขบถ ศิลปะการละครร่วมสมัยในประเทศไทยก็เดินทางเข้าสู่กระบวนการของลัทธิบริโภคนิยม  เกิด
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รูปแบบการละครที่หลากหลายทั้งที่ขายได้และขายไม่ได้ท่ามกลางปรากฏการณ์ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ละครเวทีไทยในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการพัฒนาลักษณะและรูปแบบการ
น าเสนอที่แตกต่างไปจากละครในรูปแบบประเพณีดั้งเดิม ประกอบกับการที่คนไทยในยุคสมัยนั้นให้
ความนิยมในละครเวทีมากขึ้น ละครเวทีจึงปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น บรรดา
ปัญญาชนชาวไทยในยุคการเคลื่อนไหวทางการเมืองเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 – 2519 ให้ความสนใจ
ในการน าละครเวทีมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเกิดเป็นรูปแบบของละครเพ่ือสังคมที่เป็นที่นิยม
อย่างมากจากบรรดานิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และได้แพร่กระจายเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เสนอ
ปัญหาสู่ชุมชน เช่น ละครตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ โดยเนื้อหาของละครเวทีจากกลุ่ม
นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ เหล่านี้มักมีเนื้อหาทางสังคมการเมืองเพ่ือมวลชน นอกจากนี้ละครเวทียังถูกใช้
เป็นสื่อในการเสนอปัญหาทางสังคมเพ่ือปลุกเร้าให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ในยุคแสวงหาประมาณ พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นยุคที่ประชาคมของนักศึกษาและ
ปัญญาชนในมีความตื่นตัวสร้างกลุ่ม ชมรม องค์กรนักศึกษา ฯลฯ และเริ่มท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมในวงกว้างทั้งในเขตเมืองและชนบทเป็นที่รู้จักดีในชื่อ “ยุคฉันจึงมาหาความหมาย” โดยได้รับ
อิทธิพลทางความคิดมาจากหนังสือบทกวีอมตะชื่อ“เพลงเถื่อนแห่งสถาบัน” ใน พ.ศ. 2511 ของ
วิทยากร เชียงกูล  และหนังสือ “ศิลปะเพ่ือชีวิต ศิลปะเพ่ือประชาชน” ของทีปกร  (จิตร ภูมิศักดิ์) ใน
เวลานี้ถือเป็นต้นก าเนิดของละครสมัยใหม่ที่พยายามดิ้นรนหลุดพ้นจากความเป็นละครในกรอบ
ก าหนดของรัฐซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้าง “ส านึกแห่งชาติ” และปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในยุคที่
นักศึกษาเคลื่อนไหวทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 นักศึกษาและปัญญาชนมีการสร้างสรรค์สื่อ
ใหม่ ๆ อาทิ ใบปลิวโปสเตอร์ เพลงเพ่ือชีวิต ละครและสื่อศิลปะขึ้นมาเพ่ือสื่อสารแนวคิดใหม่และ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการพลิกโฉมรูปแบบของละครตามขนบธรรมเนียมที่
เป็นละครเพ่ือความบันเทิงไปสู่ความเป็น “ละครเวที” ที่จากเดิมเป็นสื่อนอกกระแสเพ่ือสังคมในอีก
รูปแบบหนึ่งโดยผ่านการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงแล้วจึงน าไปสู่การรวมกลุ่มจัดกิจกรรม ลุ่มละคร
เวทีที่มีบทบาทส าคัญในช่วงเวลานั้นก็คือ “กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว” ซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิตนักศึกษา
ในปีพ.ศ. 2512 ที่ตกผลึกทางวรรณกรรมเพ่ือสังคม  ประกอบกับจิตส านึกทางสังคมของนักศึกษาท า
ให้น ามาสู่การสร้างสรรค์ทางการละครกระแสใหม่ขึ้นมา   เพ่ือโต้ตอบและผลิตละครเวทีเรื่อง       
“นายอภัยมณี” “ฉันเพียงแต่อยากออกไปข้างนอก” “ชนบทหมายเลข1”, “ชนบทหมายเลข 2” และ
“ชนบทหมายเลข 3” (2518-2519) ฯลฯ ออกมาเพ่ือท้าทายความคิดของผู้รับชม    ด้วยเหตุนี้ใน 
พ.ศ.2514 ละครเวทีของนักศึกษาจึงปรากฏภาพลักษณ์ของความเป็นละครนอกกระแสเพ่ือต่อสู้กับ
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กลไกรัฐ อย่างไรก็ตามแม้ว่าในช่วงปี 2514-2519 จะมีละครเวทีนอกกระแสเพ่ือ“เคลื่อนไหวทาง
การเมือง”(Political Movement) แค่ประมาณ 10 เรื่องและไม่ได้เป็นสื่อกระแสหลักที่ได้รับความ
นิยมอย่างมากก็ตามแต่เพราะความรุนแรงที่ เกิดมาจากเหตุการณ์การปราบปรามของรัฐวันที่ 6 
ตุลาคม 2519 ก็ท าให้สื่อละครเวทีที่ซบเซาและหายตัวไปจากสังคมกลับมาตื่นตัวอีกครั้งในประมาณปี 
2523 ในรูปของกลุ่มละครอิสระแต่รูปแบบของสื่อละครในยุคหลังได้เปลี่ยนจากการน าเสนอประเด็น
เรื่องการเมือง (Politics) หันเหมาสนใจประเด็นเรื่องสังคม วัฒนธรรม เด็ก เยาวชน และสิ่งแวดล้อม
ตามกระแสแนวคิดการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา (Development Communication) ที่แพร่หลายไปทั่ว
โลกในขณะนั้นมีการเน้นเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืนและชี้ว่าความทันสมัยไม่ได้หมายถึงความเจริญ
เสมอไปโดยที่หันมาใช้สื่อขนาดเล็กในการสื่อสารกับชุมชนและเกิดการเคลื่อนไหวจัดการในแบบของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social Movement) ตัวอย่างเช่น กลุ่มละคร
มะขามป้อมที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 ในรูปของกลุ่มละครอาสาสมัครในสังกัดขององค์กรพัฒนาเอกชน 
(Non-Governmental Organization) ผลิตละครด้วยวิธีการเดียวกับการสร้างสื่อพ้ืนบ้าน และ
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา(มายา)ก่อตั้งปี 2524 มุ่งผลิตละครเร่ ละครเวที ละครหุ่นและ
ละครเพ่ือการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชน กลุ่มละครการศึกษากะจิดริด (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539) เป็น
กลุ่มศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร มุ่งเน้นผลิตผลงาน
ละครเพ่ือเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน และพระจันทร์เสี้ยวการละครที่
กลับมาก่อตั้งใหม่อีกครั้งในปีพ.ศ. 2538 เป็นต้น การกลับมาใหม่อีกครั้งของละครเวทีในยุคหลังนี้จึงมี
ลักษณะการท างานหลากหลายรูปแบบและแนวทางการท างานที่แตกต่างไปจากเดิมมากข้ึนมีทั้งละคร
เวทีที่เป็นละครชุมชน (Community Theatre) ละครเยาวชน (Youth Theatre) ละครของประชาชน 
(People’s Theatre) ละครเพ่ือการศึกษา (Theatre for Education) ละครเพ่ือการปลดปล่อย 
(Theatre for Liberation) ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Theatre for Social Change) ละครเพื่อการ
พัฒนา (Theatre for Development) ละครของผู้ที่ถูกกดขี่ (Theatre of The Oppressed) ฯลฯ 
แม้จะหลากหลายรูปแบบการแสดงแต่ก็ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางความคิดที่ต้องการเผยแพร่สื่อละครเวที
กระแสรองที่มีคุณสมบัติทั้งความเป็นช่องทางการสื่อสารและเป็นศิลปะการแสดงที่สามารถถ่ายทอด
และสื่อสารความคิด อุดมการณ์กับคนในสังคมได้ (กมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว, 2554) 

2.1.2 ศิลปะละครเวทีร่วมสมัยในประเทศไทย 
ศิลปะการละครร่วมสมัยในประเทศไทย ปัจจุบันเกิดจากผู้สร้างงาน 2 กลุ่มใหญ่ 

ได้แก่ กลุ่มละครเชิงพาณิชย์ (หมายถึงการแสดงละครที่ใช้งบประมาณในการสร้างสูง จัดแสดงในโรง
ละครขนาดใหญ่ ใช้นักแสดงจ านวนมากและมักใช้ดารา/นักแสดงที่มีชื่อเสียง เนื้อหามุ่งเน้นเพ่ือความ
บันเทิงของผู้ชมเป็นหลัก) และกลุ่มละครขนาดเล็ก (หมายถึงการแสดงละครที่ลงทุนน้อย ทั้งด้าน
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อุปกรณ์ประกอบการแสดงและจ านวนนักแสดง จัดแสดงในพ้ืนที่ขนาดเล็ก มีเนื้อหาที่หลากหลาย) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.2.1 กลุ่มละครเชิงพาณิชย์  
ภายใต้ระบบทุนนิยม คณะละครเชิงพาณิชย์เป็นการด าเนินงานของกลุ่ม

ทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจบันเทิงของไทย ได้แก่ บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด ที่ด าเนินการผลิตละครเวทีเพ่ือจัด
แสดง ณ โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียร์เตอร์  (Muangthai Rachadalai Theatre) ซึ่งเป็นโรง
ละครที่สร้างข้ึนโดยการร่วมทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จ ากัด เริ่มเปิดการแสดงตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน กลุ่มดรีมบอกซ์ ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม
2544 โดยผู้บริหารและก่อตั้ง แดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ซึ่งเป็นคณะละครเวทีที่ ได้ชื่อว่าเป็น
ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการพัฒนาวงการละครเวทีในประเทศไทย โดยใน ปีพ.ศ. 2550 บริษัท 
สหมนูญผล ผู้ถือครองที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงละครกรุงเทพเดิม และ ดรีมบอกซ์ ได้ร่วมมือกัน
ปรับปรุงโรงละครนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า M Theatre เปิดด าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 
2551 เป็นต้นมา บริษัท โต๊ะกลม จ ากัด (ในเครือบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ที่ได้เริ่มผลิตละครเวทีเพ่ือจัดแสดง ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ( KBank Siam Pic-
Ganesha) เป็นโรงละครที่สร้างขึ้นโดยการร่วมลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เริ่มเปิด
การแสดงตั้งแต่ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงละครเชิงพานิชย์จากกลุ่มบริษัทที่รับ
ด าเนินงานด้าน Event เช่น บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) ที่รับจัดละครเวทีให้กับ
นักร้องจากค่าย True Academy Fantasia เป็นต้น  

2.1.2.2 กลุ่มละครขนาดเล็ก 
กลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทยได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายละคร

กรุงเทพ (BTN : Bangkok Theatre Network) โดยก่อตั้ งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2545 เครือข่ายละคร
กรุงเทพฯ เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สร้างงานละครเวที ครูอาจารย์ที่สอนวิชาการละครตาม
สถาบันต่างรวมทั้งกลุ่มประสานงานเครือข่ายศิลปะต่าง ๆ จ านวนหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ
แสดงจุดยืนและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อขยายพื้นที่ในการน าเสนองานศิลปะการแสดงออกสู่สายตา
สาธารณะ โดยสมาชิกของเครือข่ายฯ มีความเชื่อร่วมกันถึงความจ าเป็นในการด ารงอยู่ที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืนของศิลปะการละครในสังคมไทย  

ปั จจุ บั น เครื อข่ ายละครกรุ ง เทพฯ มี สมาชิ กมากกว่ า  50 ราย
ประกอบด้วย คณะละครอาชีพที่ไม่มุ่งแสวงผลก าไร, คณะละครรุ่นใหม่, กลุ่มละครนักศึกษา, ชุมนุม
ชมรมการละคร รวมทั้งภาควิชาศิลปะการละคร ในสถาบันต่าง ๆ และศิลปินการละครอิสระ 

สมาชิกเครือข่ายแบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้ 
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ประเภทที่ 1 คือ สมาชิกสามัญ เป็นคนที่มีประสบการณ์การท าละครเวที
มาระดับหนึ่ง ร่วมก่อตั้งเครือข่ายมาตั้งแต่แรก (ปีพ.ศ. 2545) โดยนโยบายของสมาชิกสามัญ คือ 1)
ต้องผลิตผลงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง สู่สาธารณะ จัดแสดงในโรงละครที่มีคนมาดู มีการจ าหน่าย
บัตร อย่างน้อย 1 เรื่อง 2) ต้องมีท่ีอยู่ที่ชัดเจน มีตัวแทนที่ชัดเจน สืบค้นได้ว่าใครเป็นใคร และ 3) เต็ม
ใจที่จะร่วมมาเป็นกรรมการในการพิจารณา วางแผน และควบคุมด าเนินงานเครือข่ายร่วมกัน สมาชิก
สามัญของเครือข่ายประกอบด้วยกลุ่มละคร จ านวน 11 กลุ่ม ได้แก่ New Theatre society, 
พระจันทร์เสี้ยว, มะขามป้อม, อนัตตา , 8x8 , Baby mime , B-floor ,มรดกใหม่ , เสาสูง ,บางเพลย์ 
และ สมมติ ซึ่งหน้าที่ส าคัญของสมาชิกสามัญคือการเข้าร่วมประชุมและติดต่อสื่อสารกันอย่าง
สม่ าเสมอ และมีสิทธิ์ในการโหวตในการประชุมเครือข่าย  

ประเภทที่ 2 คือ สมาชิกวิสามัญ ประเภทนี้คือกลุ่มละครที่มีผลงานการ
แสดงหรือ ไม่มีผลงานก็ได้ในแต่ละปี มีความผูกพันกับเครือข่ายในลักษณะหลวม ๆ อยากจะมาร่วม
เทศกาลก็มา ไม่มาก็ไม่เป็นไร สมาชิกวิสามัญไม่จ าเป็นต้องมาร่วมประชุมทุกครั้ง ไม่ต้องท าหน้าที่
โหวต ไม่ต้องมาตัดสินใจอะไรทั้งสิ้น จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ช่วงก่อนการจัดเทศกาลละครประจ าปี  
สมาชิกวิสามัญจะมีจ านวนมากที่สุด เช่น หน้ากากเปลือย, คนหน้าขาว, 206 Performing Troupe, 
Pastel Theatre, ละครฅนศิลป์ ,  Splashing Theatre, Sun Dance Theatre, มาร็องดู , คิดแจ่ม  
เป็นต้น 

ประเภทที่ 3 คือ สมาชิกจากสถาบันการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ชุมนุม
ละคร ชมรมละคร ละครจากสาขาวิชา/ภาควิชา ฯลฯ โดยสถานภาพของคนท างานเป็นนักศึกษา
ปริญญาตรีจะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมอย่างเป็นทางการเพ่ือความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร 

นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงของโรงละครขนาดเล็กและ Art Space 
ต่าง ๆ โดยคณะท างานส่วนกลางจะไม่เข้าไปก้าวก่าย เป็นการกระจายอ านาจจากคณะท างาน
ส่วนกลางโดยให้สิทธิ์โรงละครได้ท าหน้าที่ในการคัดสรร โปรแกรม หรือศิลปินเอง โดยทางโรงละครมี
หน้าที่ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้คณะท างานส่วนกลาง เพ่ือจัดท าเป็นสื่อสิ่ งพิมพ์และการ
ประชาสัมพันธ์เป็นโครงการเดียวกัน 

กิจกรรมหลักของเครือข่าย BTN คือการร่วมมือกันจัด “เทศกาลละคร
กรุงเทพ” (BTF : Bangkok Theatre Festival) เทศกาลละครเวทีร่วมสมัยที่เปิดโอกาสให้ศิลปิน 
นักศึกษา นักวิชาการทางการละครได้มาปะทะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงวิจารณ์ผลงานศิลปะ
การละครเวที ที่ด าเนินงานติดต่อกันเป็นเวลา 15 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐฯ 
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อาทิ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และจากการเก็บค่าสมาชิกเครือข่ายเพ่ือใช้ในการด าเนินงานในแต่ละปี 

ความส าคัญของเทศกาลละครกรุงเทพฯ BTF 
1. เป็นเทศกาลละครที่มีคณะละครไทยรวมตัวกันมากที่สุด รวมถึงจัดมา

อย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดเพียงเทศกาลเดียวในเมืองไทย  
2. การเกิดขึ้นของเทศกาลละครกรุงเทพฯ เมื่อ 12 ปีที่แล้ว สร้าง

คุณูปการที่ส าคัญให้กับวงการศิลปะการแสดงไทยอย่างมากมาย เพราะเป็นทั้งการอนุรักษ์และพัฒนา
วิชาชีพศิลปินทางการแสดงหลากหลายสาขา การสร้างวัฒนธรรมการชมละครให้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 
สังเกตได้จากจ านวนของกลุ่มละครที่เพ่ิมมากขึ้นลักษณะรูปแบบของการแสดงที่เพ่ิมความหลากหลาย
มากข้ึน รวมถึงการเกิดขึ้นของโรงละครขนาดเล็กหลายแห่งทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ชมสนใจเข้าชมมากขึ้น
เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง 

3. เป็นเทศกาลศิลปะการแสดงที่มีรูปแบบของการแสดงหลากหลายที่สุด
ในประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่นาฏศิลป์ตามประเพณีนิยม ละครพ้ืนบ้าน, ละครเวทีร่วมสมัย, ละคร
ใบ้, นาฏลีลา, Physical Theatre, ละครร้อง, ละครแนวทดลอง, ละครส าหรับเด็กและครอบครัว , 
ละครเร่, ลิเก ฯลฯ นับเป็นมหกรรมทางการแสดงที่รุ่มรวยด้วยความหลากหลายที่สุดงานหนึ่งของไทย
ก็ว่าได ้

ในการด าเนินงาน “เทศกาลละครกรุงเทพ” (BTF : Bangkok Theatre 
Festival) จะประกอบด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย ได้แก่ 

1. ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย, กรุงเทพมหานคร, ประชาคมบางล าพู ที่เป็นภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
บางส่วน และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

2. ความร่วมมือกับโรงละครขนาดเล็ก/Art Space เช่น Creative 
Industry , Thong Lor Art Space, Democrazy Theatre Studio, SUN Dance theatre ,           
โรงละครพระจันทร์เสี้ยว , B-floor Room เป็นต้น 

3. ความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจารณ์ ชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง 
IATC Thailand Center (International Association of Theatre Critics / Thailand Center) ใน
การท าหน้าที่ตัดสินมอบรางวัลให้แก่ผลงานละครที่จัดแสดงในช่วงเทศกาลดังกล่าว เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่นักการละครทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ 
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4. ในการส่งการแสดงเข้าร่วมเทศกาลละคร  2558 ผู้ส่งจะต้องเป็น
สมาชิกของเครือข่ายละครกรุงเทพ โดยมีอัตราค่าสมาชิก ดังนี้ ค่าสมัครส าหรับสมาชิกสามัญ 2,400 
บาท, ค่าสมาชิกวิสามัญ และสมาชิกประเภทสถาบันฯ 2,000 บาท  

5. นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมในการแสดง ดังนี้  การแสดงแบบไม่
จ าหน่ายบัตร 1 ชุดการแสดง 500 บาท ต่อ 2 รอบ, การแสดงแบบจ าหน่ายบัตร 1 เรื่อง 1000 บาท 
ต่อ 4 รอบ และ การแสดงที่จัดแสดงในโรงละครและสถานที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ 1 เรื่อง 1,000 บาท 
ไม่จ ากัดรอบ (Bloggang, 2561) 

ในเทศกาลละครกรุงเทพของเครือข่ายละครกรุงเทพ นอกจากจะเป็น
พ้ืนที่ในการรวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานของคณะละครต่าง ๆ อย่างเช่น คณะละครมะขามป้อม,
พระจันทร์เสี้ยวการละคร, คณะละคร 8X8, New Theatre Society, B-Flore, Babymime ฯลฯ ยัง
ได้เกิดการร่วมมือกันระหว่างนักการละครเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นปรากฏการณ์ส าคัญ เช่น การ
ท างานร่วมกันของ นิกร แซ่ตั้ง และ Babymime เกิดเป็นละครเวที เรื่อง “ใจยักษ์” ในปีพ.ศ. 2550 
ที่นอกจากจะได้รับรางวัลดีเด่นด้านสุขภาวะในเทศกาลละครกรุงเทพในปีเดียวกัน ยังก่อให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านทักษะการละครแก่นักการละครรุ่นใหม่ในขณะนั้นอย่าง Babymime เป็นอย่างมาก 
และล่าสุดการร่วมมือระหว่างนักการละครรุ่นอาวุโสอย่างนิกร แซ่ตั้ง กับนักการละครรุ่นใหม่ เบญจ์ 
บุษราคัมวงศ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง “Between (ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง) ” ซึ่งใช้พ้ืนที่ในการจัด
แสดงใน Crescent Moon Space, B Floor Room และพ้ืนที่ตรงกลางระหว่างทั้งสองห้องดังกล่าว 
ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ 1-5 พ.ค. และ 8-12 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา เป็นต้น 

นอกจากนี้ ปัจจุบันพบว่า มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายระหว่างนักการ
ละครผ่านโรงละครขนาดเล็ก หรือพ้ืนที่สร้างสรรค์ในชุมชนเมือง เพ่ือสร้างพ้ืนที่ในการฝึกซ้อม พัฒนา
วิชาชีพการแสดง พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยจัดกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ และเป็นพ้ืนที่ให้ศิลปิน
น าเสนอผลงานศิลปะของตนเองสู่สาธารณะ เช่น SUN Dance Theatre โรงละครขนาดเล็กที่มี
ผลงานด้าน Queer Theatre อย่างเช่น ละครเวทีเรื่อง “The 4 sisters +1 ” ของ สรร ถวัลย์วงศ์ศรี 
(คิงส์) และ เรื่อง“It Shall Pass”ของ วรรณศักดิ์ สิริหล้า (กั๊ก) ซึ่งนอกจากทั้งคู่จะสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเองจัดแสดงที่โรงละครเล็กแห่งนี้แล้ว ล่าสุดทั้งคู่ยังร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน เรื่อง “อสรพิษ” 
หรือ การเกิดขึ้นของ Art Space แห่งใหม่เมื่อต้นปี 2557 นั่นคือ Thong Lor Art Space Bangkok 
ที่มีผลงานศิลปะการแสดงรูปแบบต่าง ๆ น าออกแสดงตลอดเดือน ตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นมา Art 
Space แห่งนี้มีพ้ืนที่ถึง 5 ชั้น ท าให้สามารถจัดกิจกรรมหลากหลายในเวลาเดียวกันได้ และดูเหมือน
จะเป็นพ้ืนที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันของนักการละครที่หลากหลายใน
ปัจจุบัน 
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ผลงานที่เกิดจากผู้สร้างทั้งสองกลุ่มในแต่ละปี สามารถจ าแนกออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่  

1. ผลงานละครเวทีที่จัดแสดงโดยกลุ่มละครเชิงพาณิชย์ จะจัดแสดงใน
โรงละครขนาดใหญ่ เช่น โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียร์เตอร์ , โรงละคร M Theatre และ          โรง
ละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผลงานละครเวทีของ
กลุ่มละครเหล่านี้มักจะเป็นการแสดงในรูปแบบ ละครเพลง (Musical Play) แทบท้ังสิ้น 

2. ผลงานที่เกิดจากเทศกาลละครกรุงเทพ (BTF : Bangkok Theatre 
Festival) เทศกาลละครเวทีร่วมสมัยที่เปิดโอกาสให้ศิลปิน นักศึกษา นักวิชาการทางการละครได้มา
ปะทะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงวิจารณ์ผลงานศิลปะการละครเวที ที่ด าเนินงานติดต่อกันเป็น
เวลา 15 ปี ถือเป็นเทศกาลละครที่มีคณะละครรวมตัวกันมากที่สุด รวมถึงจัดมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนานที่สุดเพียงเทศกาลเดียวในเมืองไทย โดยเทศกาลดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี เทศกาลละครกรุงเทพได้สร้างคุณูปการที่ส าคัญให้กับวงการศิลปะการละครไทยอย่าง
มากมาย เพราะเป็นทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาวิชาชีพศิลปินทางการแสดงหลากหลายสาขา การสร้าง
วัฒนธรรมการชมละครให้เติบโตขึ้นในสังคมไทย  โดยที่ผ่านมาจัดแสดง ณ สวนสันติไชยปราการ    
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ศูนย์ศิลปะการแสดงสดใส พันธุมโกมล และโรงละครขนาด
เล็ก / Art Space ที่เข้าร่วมเทศกาล  

3. ผลงานจากกลุ่มละครต่างที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายละครกรุงเทพ หรือ
ละครขนาดเล็กที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ผลิตผลงานการแสดงละครที่มีลักษณะรูปแบบหลากหลาย
ตลอดปี โดยจัดแสดงในโรงละครขนาดเล็ก/Art Space ที่เกิดขึ้นหลายแห่งทั่วกรุงเทพฯ  เช่น 
Democrazy Theatre Studio, Thong Lor Art Space, Creative Industry, SUN Dance Theatre 
และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ (พ้ืนที่ของโรงละครขนาดเล็ก 2 พ้ืนที่ คือ Crescent Moon Space และ 
B-floor Room) เป็นต้น 

ในช่วงปี 2557 เป็นต้นมา    ผลงานการละครจากกลุ่มละครขนาดเล็ก
ต่าง ๆ มีเนื้อหาที่หลากหลายและเปิดกว้างมากขึ้น เช่น ประเด็นความหลากหลายทางด้านเพศ , 
ประเด็นเรื่องอ านาจในสังคมและการเมือง (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) นอกจากนี้ในด้านรูปแบบการ
น าเสนอละครสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มละครขนาดเล็กที่จัดการแสดงในโรงละครขนาด
เล็ก/ พ้ืนที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ จะเน้นการแสดงที่สร้างบรรยากาศที่มีความใกล้ชิดหรือก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้ชมกับนักแสดง โดยอาศัยลักษณะความได้เปรียบของพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็ก ในขณะที่
กลุ่มละครพาณิชย์/ละครขนาดใหญ่มักนิยมจัดแสดงละครในรูปแบบของละครเพลงที่มีเทคนิคการ
แสดงน่าตื่นตาตื่นใจ ตัวอย่างของรูปแบบในการน าเสนอละครขนาดเล็กที่สร้างบรรยากาศของความ
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ใกล้ชิดหรือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชมกับนักแสดง เช่น เรื่อง เงา –ร่าง , Between 
(ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง), Hipster the King : Keep Clam and Love Me และ The Maid เป็นต้น 

2.1.3 โรงละครขนาดเล็ก หรือพื้นที่สร้างสรรค์ (Arts Space)  
จากการ เสวนา “ที่ทางของละครร่วมสมัยไทย  โรงละครขนาดเล็กใน

กรุงเทพมหานคร” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ประดิษฐ ประสาททอง ได้ให้ความหมายของโรงละครขนาดเล็กว่า 

สถานที่จัดแสดงละครเวทีอย่างสม่ าเสมอ ขนาดประมาณ 20-100 ที่นั่ง หรือขนาด 
10 x10 เมตรแต่ไม่เกิน15 x15 เมตร ตั้งอยู่ในท าเลที่เดินทางไปมาสะดวก ด าเนินการ
โดยศิลปินซึ่งอาจจะเป็นเอกชนหรือราชการ แต่ต้องเพ่ือสนับสนุนงานเชิงศิลปะ, งาน
ทดลองใหม่ ๆ งานละครนอกกระแสและต้องมิใช่ละครเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะ  หรือ
ละครแนวประเพณีนิยม เพราะละครเหล่านี้มักจะมีโจทย์หรือหัวข้อเฉพาะซึ่งศิลปินไม่
สามารถที่จะสร้างงานที่แหวกกรอบขนบ หรือไม่สามารถที่จะสร้างเป็นศิลปะบริสุทธิ์  
(pure art) ได ้

โรงละครขนาดเล็กในประเทศไทยมิใช่เพ่ิงจะถือก าเนิดพร้อม ๆ กับกระแสความ
นิยมของละครเวทีกระแสหลัก (ละครเชิงพาณิชย์)เมื่อไม่ปีกี่มานี้ แต่โรงละครโรงเล็กเป็นละคร
ทางเลือกที่เคียงคู่มากับละครเวทีในสื่อกระแสหลัก (mainstream) ในสังคมไทยมายาวนานกว่าสอง
ทศวรรษแล้ว โรงละครขนาดเล็กท่ียังคงเป็นต านานในหัวใจของนักการละครรุ่นใหญ่และรุ่นกลางก็คง
จะเป็น“มณเฑียรทองเธียเตอร์” ที่นับเป็นยุคเฟ่ืองฟูของโรงละครโรงเล็กที่สามารถยืนหยัดจัดแสดง
อย่างต่อเนื่องได้ทุกคืนติดต่อกันนับสิบปี ขณะเดียวกันยังได้สร้างบุคลากรทางการละครไว้เป็นจ านวน 
ขณะเดียวกันยังมีละครโรงเล็กอ่ืน ๆ ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งมีทั้งที่ปิดตัวไปแล้วไม่ว่าจะเป็น 
“มายาบล็อก Studio”  (ในภัทราวดีเธียเตอร์)   “Crescent Moon Space”   “B-floor Room”         
(ในอาคารสถาบันปรีดี พนมยงค)์ “มะขามป้อมสตูดิโอ” และ “แปดคูณแปด คอร์เนอร์” เป็นต้น  

โรงละครขนาดเล็กที่เกิดขึ้นเพ่ือสร้างพ้ืนที่ในการฝึกซ้อม พัฒนาวิชาชีพการ
แสดง พบปะแลกเปลี่ยน และเป็นพื้นที่ให้ศิลปินน าเสนอผลงานศิลปะของตนเองสู่สาธารณะ โรงละคร
ขนาดเล็กหรือพ้ืนที่สร้างสรรค์(Arts Space) ที่ยังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ “มรดกใหม่” 
“ช้างเธียเตอร์” “Democrazy Theatre Studio” “Thong Lor Art Space” “Creative Industry” 
รายละเอียดของพ้ืนที่สร้างสรรค์ท่ีเกิดข้ึน เช่น 

Creative Industries พ้ืนที่เพ่ือการแสดงศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิงขนาด
กลางประมาณ 120 ที่นั่ง   ตั้งอยู่บนชั้น 2  อาคาร M Theatre ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ระหว่างซอย 
ทองหล่อ) เป็นพื้นที่ซึ่งเปิดกว้างพร้อมรองรับงานศิลปะทุกรูปแบบ  
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Thonglor Art Space โรงมหรสพทองหล่ออีกหนึ่ง Space ที่ตั้งอยู่บริเวณต้น
ซอยทองหล่อฝั่งสุขุมวิท 55 เป็น space ซึ่งแบ่งพ้ืนที่เป็นสามส่วนได้แก่ชั้น 1 Thonglor Play House 
: Black Box Theater ความจุ100 ที่นั่ง ชั้น 2 Art Library Cafe’ : คาเฟ่บาร์ที่เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่ 15.00-00.00 น.ชั้น 3 Performance Laboratory: Experimental Theater ความจุ 60 ที่นั่ง  

Democrazy Theatre Studio เดโมเครซี่ เป็นพ้ืนที่ทางเลือกส าหรับศิลปะ
หลากหลายแขนงทั้งการแสดงวิจิตรศิลป์ ภาพยนตร์หรือดนตรี บริหารโดยกลุ่มศิลปินที่รักในศิลปะ
และต้องการสร้างศิลปะเป็นอาชีพ โดยทางสตูดิโอสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50-70 คน ตั้งอยู่ที่ซอย
สะพานคู่ ระหว่างลุมพินี ทาวเวอร์กับ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4  

โรงละครช้าง (Chang Theatre) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งครุ กรุงเทพฯ มีลักษณะเป็น
ชุมชนไทย-มุสลิม ที่มีกิจกรรมหลากหลาย โครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ของโรงละครถูกตีความ
ใหม่โดยให้คนดูนั่งในระนาบใกล้เคียงกับเวที เพ่ือให้สังเกตเห็นทุกอิริยาบถของผู้แสดงได้ด้วยตนเอง 
เป็นความแตกต่างจากการวางผังที่นั่งตามแบบแผนโรงละครทั่วไป  

การจัดพ้ืนที่เช่นนี้ คือการทลายความเป็นล าดับชั้นในการชมการแสดงยุคก่อน 
และเพ่ือลดระยะห่างของภูมิปัญญาชั้นสูงแห่งการแสดงกับวิถีชีวิตของสามัญชน โรงละครแห่งนี้จึ งถูก
สร้างข้ึนเพื่อแสดงว่าพ้ืนที่กับเวลานั้นเติบโตไปด้วยกัน และต้องมีการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

2.1.4 ประวัติและผลงานพระจันทร์เสี้ยวการละคร  
สิทธิเดช โรหิตะสุข (2552, น. 474-494) ได้อธิบายถึงความเป็นมาของกลุ่ม

พระจันทร์เสี้ยวไว้ดังนี้ กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สนใจ
งานด้านวรรณกรรม เมื่อพ.ศ. 2512 อาทิ สุชาติ สวัสดิ์ศรี, นิคม รายวา, เธียรชัย ลาภนันท์, วีรประวัติ 
วงศ์พัวพันธ์, วินัย อุกฤษ, วิทยากร เชียงกูล, ธัญญา ผลอนันต์ ซึ่งมีงานเขียนมากมายอยู่ในขณะนั้น 
ต่อมาสมาชิกบางคนได้เริ่มหันมาสนใจงานละครเวที จึงเขียนบทละครขึ้น เช่น ฉันเพียงอยากออกไป
ข้างนอก , งานเลี้ยง , นายอภัยมณี ของ วิทยากร เชียงกูร ชั้นที่ 7 ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี นกที่บินข้าม
ฟ้า ของ วิทยากร เชียงกูร และ ค ารณ คุณะดิลก 

กระทั่งปี 2514 กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างส าคัญยิ่งใน
กระบวนการผลิตละครเรื่อง อวสานเซลล์แมน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรับผิดชอบด้านฉาก 
แสง เสียง รวมทั้งแสดงน าเป็นตัวละครเอก  

ค า ร ณ  คุ ณ ะ ดิ ล ก  ห นึ่ ง ใ น ส ม า ชิ ก พ ร ะ จั น ท ร์ เ สี้ ย ว ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ไ ป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้สอนวิชาศิลปการละครและสื่อสารมวลชน ที่นั่นเขาได้สร้างสรรค์
ผลงานละครร่วมสมัยในลีลา POOR THEATRE ของ JERZY GROTOWSKY ชื่อชุด ชนบทหมายเลข 
1 ความโดดเด่นก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงชื่นชม และถือเป็นความแปลกส าหรับละครในยุคนั้น
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คือการไม่ให้ความส าคัญกับฉาก แสง เสียง แต่กลับเน้นหนักไปยังความสามารถของนักแสดงและ
ความสัมพันธ์กับผู้ดู กลวิธีนี้น ามาจากต้นแบบของ BRECHTIAN THEATRE แนวละครแถวหน้าของ
ละครร่วมสมัยในศตวรรษ 20 อิทธิพลนี้ได้ส่งผ่านไปยังกลุ่มละครในสถาบันการศึกษาซึ่งในยุคสมัยนั้น
ตกอยู่ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ข้ึนสูง 

ปี 2518 ค ารณ คุณะดิลก และกลุ่มนักแสดงจากเชียงใหม่กลับลงมากรุงเทพฯ 
ท าการอบรมศิลปะการละครให้กับนักศึกษาจากหลายสถาบัน ผลิตงานละคร ชนบทหมายเลข 2 และ 
ชนบทหมายเลข 3 และ แซมม่ีจอมยุ่ง ต่อมาจึงรวมตัวกันและก่อตั้งชมรมพระจันทร์เสี้ยวการละคอน 
ร่วมกับคณะนักแสดงซึ่งเป็นนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย ต่อมามีผลงานเรื่อง แม่ ,ก่อนอรุณจะรุ่ง 
และ นี่แหละโลก พระจันทร์เสี้ยวการละคอนได้ผลิตผลงานละครอย่างต่อเนื่องหลายเรื่องในหลาย
รูปแบบ และบางครั้งใช้ชื่อคณะอ่ืนเพ่ือหลบเลี่ยงกระแสรุนแรงทางการเมือง ประสบความส าเร็จ
ทางด้านการน าเสนอได้รับค าวิจารณ์ในด้านบวกจากผู้ชม ทั้งทางเนื้อหาและวิธีการแสดง 

หลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2519 สมาชิกพระจันทร์
เสี้ยวการละคร ต่างแยกย้ายกันไป ค ารณ คุณะดิลก เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสและได้เข้าร่วมกับ
คณะละคร THEATRE DE LA MANDRAGORE โดยเป็นนักแสดงและผู้ช่วยผู้ก ากับ มีผลงานเรื่อง 
Antigone, Woyzeck, Leon&Lena, La Mort de Danton, L’ Avar, La Mort de Bucher, 
Escalade, La Libbration, L’ Eneme and Terminal โดยออกแสดงตามประเทศต่าง  ๆ เช่น 
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อียิปต์ จอร์แดน เลบานอน สวีเดน โมรอคโค ตูนิเซีย กอบอน การ์คาร์ และ ซูดาน 

สิบปีหลังจากสั่งสมประสบการณ์จากต่างแดน ค ารณ คุณะดิลก เดินทางกลับ
ประเทศไทย   และได้สร้างสรรค์ละครเวทีสามัญชนเรื่อง  คือผู้อภิวัฒน์ เรื่องราวของรัฐบุรุษ ปรีดี 
พนมยงค์ ในนามกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละครในปี 2530 ได้รับค าวิจารณ์ในด้านบวกว่าน ากลวิธี
ละคร BRECHTIAN มาใช้พัฒนาต่อได้อย่างประสบความส าเร็จ 

ในปี 2538 คือผู้อภิวัฒน์ ได้กลับมาแสดงอีกครั้งในวาระเปิดอาคารสถาบันปรีดี 
พนมยงค์ และเข้าร่วมเทศกาลละคร ครั้งที่ 1 จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแสงอรุณ และในปลายปี
เดียวกันนั้นเอง พระจันทร์เสี้ยวการละครได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแสงอรุณจัด
โครงการละครเวทีถาวรโดยมีผลงานต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งปี มีผลงานเรื่อง กูชื่อพญาพาน , ความ
ฝันกลางเดือนหนาว, มาดามเหมา, ตลิ่งสูงซุงหนัก และ กระโจมไฟ ในช่วงปี 2539-40 ส่งผลต่อการ
พัฒนาขยายองค์ความรู้ทางศิลปะการละครให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ ซึ่งมีผลงานในเวลาต่อมาอีกหลาย
เรื่อง 

ปัจจุบันพระจันทร์เสี้ยวยังคงยึดถือปฏิบัติการฝึกฝนร่างกายตามแนวทางของ   
ค ารณ คุณะดิลกที่ได้ใช้ตั้งแต่เริ่มตั้งคณะ ผสมผสานร่วมกับแนวทางท่ีได้เรียนรู้ขึ้นใหม่อยู่เสมอ  
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แนวทางของคณะเราคือเชื่อในปรัชญาของ Jerzy Grotowsky เราเชื่อว่าแก่นสาระของ
ละครคือ นักแสดง เราให้น้ าหนักกับนักแสดงมากที่สุด ซึ่งเป็นหัวใจของละคร แม้เราไม่
มีบทเรามีแค่เส้นเรื่องกับนักแสดงเราถ่ายทอดและสื่อสารกันได้เราจึงให้ความส าคัญกับ
นักแสดงที่ต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย เสียง ทักษะ จินตนาการ และอารมณ์ โดยที่
ทุกอย่างต้องมีการเชื่อมผสานกัน . . . การฝึกเราก็ใช้แบบฝึกหัดการเตรียมพร้อมของ
เขาตามแบบครูค ารณ เช่นการยืดหยุ่นร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกายโดยเน้น
ศูนย์กลาง เราพยายามใช้ให้ร่างกายพูด สามารถพูดแทนค าพูด และเน้นการเชื่อมผสาน
อย่างงานปัจจุบันเราใช้แบบผสม  ปกติเราเองชอบเข้าร่วม Work Shop แต่แนวทาง
หลักของคณะคือ Grotowsky, Laban และ Butoh  เราใช้การฝึกฝนแบบรวม ๆ แต่
เราไม่ได้สร้างงานโดยบอกว่าเอาแรงบันดาลใจ  หรือตามของใครเป็นที่ตั้ง (สินีนาฏ  
เกษประไพ, สัมภาษณ์, 2554 อ้างถึงใน ธนกร พฤกษชาติถาวร, 2554, น. 39) 

ในปี 2550 พระจันทร์เสี้ยวการละครได้ใช้พ้ืนที่ของทางสถาบันปรีดี พนมยงค์
เป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขนาดห้อง 5.90 เมตร x 7.70 เมตร สร้างเป็นโรงละครของคณะแบบ 
Black Box ความจุประมาณ 50 ที่นั่ง “. . .เราตั้งใจให้เป็นแบบ Black Box แต่อาจเป็น Black Box 
ที่เล็กสักหน่อยก็เลยเหมาะส าหรับการแสดงขนาดเล็ก ใช้อุปกรณ์และฉากน้อย แต่ข้อดีก็คือนักแสดง
กับผู้ชมนั้นอยู่ในระยะใกล้ชิด . . .” (สินีนาฏ เกษประไพ , สัมภาษณ์, 2554, อ้างถึงใน ธนกร 
พฤกษชาติถาวร, 2554) พร้อมกันนั้นพระจันทร์เสี้ยวการละคร ได้เปิดอบรมโครงการฤดูร้อนให้
ส าหรับนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ เข้ามาร่วมเรียนรู้พ้ืนฐานของการแสดงร่วมกับพ่ีรุ่นเก่า ๆ โดย
ให้เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่พ้ืนฐานการแสดง  การสร้างสรรค์ละคร  รวมทั้งการฝึกฝนร่างกายตามแนวฟิสิค
คัลเธียเตอร์ ซึ่งสมาชิกรุ่นใหม่ของคณะทุกคนต้องผ่านการเข้าร่วมอบรมในโครงการ และเรียนรู้ฝึกฝน
การท างานร่วมกับคณะมาก่อน ในปัจจุบันพระจันทร์เสี้ยวการละครมีแกนน าคือสินีนาฏ เกษประไพ 
และใช้ระบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบพี่น้องในการท างาน  

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันพระจันทร์เสี้ยวการละครยังคงเชื่อมั่นและมุ่งเสนอผลงาน
ผ่านการแสดงที่เน้นการเคลื่อนไหวอย่างมีพลังและรูปแบบการเคลื่อนไหว และการสื่อ
ความหมายทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม ภายใต้ความคิดหลักอันส าคัญคือ มุ่งกระตุ้น
ให้ผู้ชมเกิดความคิดวิเคราะห์ต่อสารที่ปรากฏมากกว่าการคล้อยไปตามอารมณ์ของตัว
ละคร  และเรื่องราวจนขาดความควบคุม  (สินีนาฏ เกษประไพ, สัมภาษณ์, 2554,   
อ้างถึงใน ธนกร พฤกษชาติถาวร, 2554, น. 60-61) 

แม้ว่าพระจันทร์เสี้ยวการละครจะได้รับการสนับสนุนการใช้พื้นที่จากสถาบันปรีดี 
พนมยงค์ ในการจัดกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานของคณะหลายเรื่อง รวมถึงการด าเนินงานการจัด
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กิจกรรมในส่วนศิลปวัฒนธรรมของสถาบันปรีดี พนมยงค์ และจัดกิจกรรมในนามคณะละครยายหุ่น 
(ครูองุ่น มาลิก) สร้างสรรค์งานละครเวที อบรมละคร กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี 2541 
จนกระทั่งได้เปิดพ้ืนที่ละครโรงเล็กเพ่ือเป็นพื้นส าหรับคนรักละครเวที จัดกิจกรรมและการแสดงละคร
เวทีโรงเล็กที่ชื่อว่า Crescent Moon Space ในปี 2550 แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันโรงละครได้ปิด
ตัวลงเมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เนื่องจากมูลนิธิ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ประกาศเปลี่ยนแปลง
ด้านนโยบายและปิดอาคารเพ่ือปรับปรุงครั้งใหญ่  

สินีนาฏ เกษประไพ ได้เขียนลงในเฟซบุ๊คแฟนเพจ Crescent Moon Space 
โรงละครพระจันทร์เสี้ยว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ว่า  

พระจันทร์เสี้ยวการละครย้ายบ้านค่ะ เราขอประกาศปิด Crescent Moon Space หรือ
โรงละครพระจันทร์เสี้ยว พ้ืนที่และชุมชนศิลปะการละคร เปิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2550 ด้วยการแสดงโชว์เคสจากชาวพระจันทร์เสี้ยว แล้วเปิดด้วย "เทศกาลผู้หญิงใน
ดวงจันทร์" เทศกาลของผู้ เขียนบทและผู้ก ากับหญิง ในเดือนพฤษภาคม 2550 
Crescent Moon Space เปิดเป็นโรงละครมาเป็นเวลาสิบปี    มีการแสดงและละคร
มาลงเกือบทุกเดือน    นอกจากจะเป็นที่ซ้อมที่สร้างงานแล้ว  ยังเป็นพ้ืนที่ส าหรับการ
ท า Workshop Showcase และโปรเจ็กต์แลกเปลี่ยน โปรเจ็กต์ทดลองอีกมากมาย 
ละครเรื่องสุดท้ายของเราคือ  "มนต์แห่งจันทรา"  ของ  New Theatre Society  ส่วน
เวอร์คชอปสุดท้ายคืออบรมออกแบบแสง Stage Lighting Design workshop #13 
โดย พระจันทร์เสี้ยว สรุปรวมในรอบ 10 ปี ท าการแสดงและละครทั้งหมด 116 เรื่อง, 
จ านวนรอบการแสดงทั้งหมด 828 รอบ, Festival 11 ครั้ง, International Exchange 
Project 2 ครั้ง, Showcase 29 ครั้ง, Workshop 55 ครั้ง, เสวนาพูดคุยหลังละคร 59 
ครั้ง, ฉายหนัง 10 ครั้ง ประมาณการว่ามีนักท าละคร ผู้ชมและผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ละครโรงเล็ก Crescent Moon Space หรือ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว ประมาณปีละ
ประมาณ 4,000 คน (Crescentmoon, 2561 ) 

นอกจากนี้ ในเพจ (weblog) ของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละครได้อธิบายถึง 
พันธกิจของกลุ่มไว้ ดังนี้  

พระจันทร์เสี้ยวการละครมุ่งสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการละครเพ่ือเป็นสื่อสะท้อน
คนและสังคม โดยค้นหาความหมายและตั้งค าถามกับปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับการมองโลก
มองชีวิต มีแนวทางการท างานที่เน้นใช้กระบวนการกลุ่ม (Devising Theatre) ผ่านการ
กลั่นกรองวิเคราะห์วิจารณ์จากข้อมูลที่ผ่านการศึกษา ค้นคว้า ท าการวิจัยแยกย่อย 
ร่วมกับการแลกเปลี่ยนทัศนคติของคนในกลุ่มที่น าเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 

Ref. code: 25605524300083WJN



31 
 

โดยน าเสนอผ่านผลงานในหลากหลายรูปแบบตามแนวทางการสื่อสารผ่านร่างกาย 
(Body Expression) และใช้การเคลื่อนไหวอย่างมีพลัง (Group Dynamic) ของ
นักแสดงเพ่ือขับเคลื่อนองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น บท อุปกรณ์ประกอบฉาก, ฉาก ให้มี
ชีวิตปรากฏบนเวที ภายใต้ความคิดอันส าคัญคือ มุ่งกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความคิด การตั้ง
ค าถาม ต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า ซึ่งผสมผสานแนวความคิดของนักการละคร
เยอรมัน Bertolt Brecht กับแนวทาง Poor Theatre ของ Jerzy Grotowski การใช้
การเคลื่อนไหวร่างกายของ Wolfram Mehring นักการละครชาวเยอรมัน และค ารณ 
คุณะดิลก ซึ่งเป็นครูและผู้ก่อตั้งกลุ่ม มาคิดค้นต่อยอดกับการฝึกฝนค้นค้นคว้าของ
สมาชิกภายในกลุ่ม เพราะเราเชื่อว่า “ละครคือการฝึกฝน” (สินีนาฏ เกษประไพ, 2559)  
สินีนาฏ เกษประไพ (2559) ได้อธิบายลักษณะงานของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละครว่า

สามารถแบ่งงานออกเป็น 5 ประเภท คือ 
(1) สร้างสรรค์งานละครเวทีเต็มรูปแบบ 

(2)  สร้างสรรค์ละครข้างถนนและละครกลางแจ้ง 
(3)  จัดอบรมเก่ียวกับศิลปะการละครและโครงการอ่านบทละครเพื่อให้ความรู้กับบุคคล

ทั่วไปและเยาวชนที่สนใจศิลปะการละคร และเพ่ือเป็นการขยายฐานผู้ชมละครเวทีให้กว้างมากขึ้น 
(4)  จัดกิจกรรมละครหุ่นในนาม “คณะละครยายหุ่น” (ครูองุ่น มาลิก) เพ่ือสร้างสรรค์

การแสดงส าหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว และเพ่ือเป็นการร าลึกถึงครูองุ่น มาลิก 
สรุปผลงานของพระจันทร์เสี้ยวการละคร 
 2518-2519  ชนบทหมายเลข 1,ชนบทหมายเลข 2, ชนบทหมายเลข 3, แม่, 

ก่อนอรุณจะรุ่ง, นี่แหละโลก 
2530  คือผู้อภิวัฒน์ 
2531  แล้ง : ชนบทหมายเลข 4 
2538  คือผู้อภิวัฒน์ , ตากอากาศกลางสนามรบ 
2539  กูชื่อ…พญาพาน, ความฝันกลางเดือนหนาว, มาดามเหมา 
2540  ตลิ่งสูงซุงหนัก,กระโจมไฟ, ผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ,พระมะเหลเถไถ, 

บางกอกกง วงกตกาล 
2541  หมู่บ้านจกจ้วง, อ่านบทกวีเสกสรรค์ ประเสริฐกุล,อ่านบทกวีนายผี 

อัศนี พลจันทร์, การแสดงสด ธรรมนุษสติ ,จากเงื้อมเงาสู่ร่มเงา, อ่านบทกวีวรรณกรรมร้อยเรื่อง…ที่
คนไทยควรอ่าน , ค าปราศรัยของนาย ก ., สงครามบุปผชาติ, อ่านบทกวี วิถีชีวิตแห่งดุลยภาพ 
ท่ามกลางยุคสมัย 
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2542  คือผู้อภิวัฒน์ 2475, พระมะเหลเถไถ 2000 
2543  คือผู้อภิวัฒน์ 2475, หมู่บ้านสีมอ, พุทธประวัติ ,OCT.6102519 
2544  หมู่บ้านพัฒนา ,คีตาท้าชิม, อ่านบทละครคณะสุภาพบุรุษ ,เมือง

นิมิตร ,การแสดงสด ประวัติศาสตร์ – ความทรงจ า , เด็กเอ๋ยเด็กดี ,บินเดี่ยวคอเดียวกัน ,การแสดงสด 
ครบรอบ 25 ปี 6 ตุลา เสียงเพรียกความทรงจ า 

2545  กล่องสีรุ้ง, หนังสั้นเรื่อง มัทรี , โซนนิ่ง ,ปริศนากาเหว่า, การแสดง
สด คีตาวิปัสสนา ,ประวัติศาสตร์ ความทรงจ า และสังคม 

2546  เรื่องของเธอ เรื่องของเขา และเรื่องของเรา, ฝัน(ร้าย)กลางคืนฤดู
ร้อน ,นัดบอด , Lighthouse the Opera 

2547  Road of Life , The Confession of a Sinner : King Oedipus, 
the performance John A. Lone in Bangkok: Lighthouse the Opera (Part I) 

2548  พลเมื องชั้ นสอง ? ,  A.Lone in Flight 911: Lighthouse the 
Opera (Part II) 

2549  ละครสั้นวันสตรีสากล, แอนธิโกเน ,ไฟล้างบาป ,รวมละคร 30 ปี
ชมรมพระจันทร์เสี้ยวการละคร “ละครเพ่ือชีวิต”, หวีด..สกัดภัย (ละครสั้นรณรงค์ลดการประทุษร้าย
ผู้หญิง เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง), อ่านบทกวีความจริงข้างถนน ในงานร าลึก 30 ปี 6 ตุลา 
การแสดงสดกลางแจ้ง “นาฏกรรม-ค ากวี : ลมใต้ปีกนกสีเหลือง” 

2550  แอนธิโกเน , แสลง, ไฟล้างบาป, เสียงกระซิบจากแม่น้ า, เทศกาล
ผู้หญิงในดวงจันทร์ : เทศกาลนักเขียนบทและผู้ก ากับละครเวทีหญิง ,การแสดงกลางแจ้งในงาน 75 ปี 
ประชาธิปไตย ,The Art of Corruption 

2551  เสียงกระซิบจากแม่น้ า , ผมไม่มีน้ าตาจะร้องไห้ , รักบังตา, หยด
น้ าตาในทะเล ,Waiting for G.D. คอย ก.ด. , เรื่องของเธอ เรื่องของเขา และเรื่องของเรา 

2552  อ่านบทละคร “อ่านเรื่องรัก”, เชียร์แหลก , ไฟล้างบาป , Time’s 
Up ,ละครสั้น 4 เรื่อง; ร้านขายขนมปัง, โมนี่กับรูปวาด, แทนค าน า, หมาเก้าหาง ,The Missing 
Piece Meet the Big O  การเดินทางของส่วนที่หายไป ,อ่านบทละคร “อ่านสันติภาพ” , Tistou    
ติสตูนักปลูกต้นไม ้

2553  อ่านบทละคร “อ่านผู้หญิง” , คือผู้อภิวัฒน์ , อ่านบทละคร “อ่าน
สังคม” , เสียงกระซิบจากแม่น้ า, The Rice Child วาวา , BB Project : Aquarium 

2554  วันสุข , I Sea Project , อ่านบทละคร “อ่านในใจ” , เส้นด้ายใน
ความมืด, Aslam อัสลาม…จากเจ้าหญิงเสียงเศร้าแห่งดาวดวงที่ 4 
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2555  ฝังหัว , ผู้หญิงลายจุด , ฉลามยิ้ม , Fall ร่วง หก ตก หล่น ,อ่านบท
ละคร “อ่านผู้ชาย” , 10 Minute Play #1 

2556  Rice Now , ภาพลวงตาจากเนินมะเฟือง ,Project ¼ , ผีแมวด า , 
ลิ้นกับฟัน , ท าอย่างไรให้โง่ 

2557  ในห้องสีเทา , Shade Borders (BACC) เงา-ร่าง , เทศกาละคร 
24 ชม. ,10 Minute Play #2+3 , อ่านบทละคร “อ่านเรื่องเพศ” 

2558  Mai Pen Rai Project 2015 ,  Between , In Outer Space ,  2 
Dolls , Black Party , 24 hr. Festival 2015, ฉัน มี อลิซ, คนเก็บขยะ, S-21, Mai Pen Rai Project 
in Seoul 2015 

2559  Mai Pen Rai Project 2016 , Shade Borders (MUPA) , Dis l 
Con l nect : showcase , Parallel (Between the Lines) , รื้อ (Being Paulina Salas and the 
Practices) 

2560  Shadow Showcase , ยังเยาว์ , 10 Minute Play #4 
2.1.5 ประวัติและผลงานกลุ่ม B-floor Theatre 

‘B-floor Theatre’ เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนผู้รักการท าละครเวทีเพ่ือ
สะท้อนประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของสังคม น าเสนอเนื้อหาและกระบวนการรูปแบบใหม่ที่สามารถ
สื่อสารข้ามพรมแดนวัฒนธรรม โดยผสมผสานเรื่องเล่า การเคลื่อนไหวร่างกาย มัลติมีเดีย แสง สี 
สิ่งของ หุ่น เข้าด้วยกันอย่างหลากหลาย และท้าทายความคิดผู้ชม 

พ.ศ. 2542 สมาชิกส่วนหนึ่งในพระจันทร์เสี้ยวการละครคือสินีนาฏ เกษประไพ 
และธีระวัฒน์ มุลวิไลมีความสนใจที่จะสร้างงานที่เป็น “ศิลปะที่ไม่ประนีประนอมกับผู้ชม” ในรูปแบบ
ของละครที่สื่อสารด้วยการเคลื่อนไหวทั้งหมด ทั้งสองเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไม่เคยมีมาก่อน อีก
ทั้งตัวผู้ตั้งคณะเองก็มีความสนใจและความรู้ทางด้านการใช้ร่างกายในการสื่อความอยู่แล้ว  

เราสนใจที่จะก่อตั้งคณะที่เป็นฟิสิคคัลเลย ซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครท าละครแนวฟิสิคคัลเรา
มีความรู้ทางด้านการใช้ร่างกายในการแสดงออกอยู่แล้ว เราใช้การฝึกฝนร่างกาย
ลักษณะนี้ แล้วเราอยากจะเห็นละครที่สามารถให้นักแสดงได้ใช้ประสิทธิภาพทางด้าน
ร่างกายจริง ๆ เราจึงมาลองตั้งคณะละครที่ใช้ฟิสิคคัลในการเล่าเรื่อง . . .แล้วพระจันทร์
เสี้ยวเองก็มีเอกลักษณ์มีจุดมุ่งหมายเฉพาะตัวมีภารกิจอยู่แล้ว ถ้าเราจะตั้งคณะที่มี
จุดประสงค์ท่ีต่างออกไป เราก็ควรจะตั้งคณะใหม่ (ธีระวัฒน์ มุลวิ ไล, สัมภาษณ์, 2554, 
อ้างถึงใน ธนกร พฤกษชาติถาวร, 2554, น. 40)  
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จึงท าให้เกิด B-floor “คณะฟิสิคคัลเธียเตอร์คณะแรกในประเทศไทย” ที่
พยายามทดลองสร้างผลงานให้เป็นละครฟิสิคคัลเธียเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการใช้
เทคนิคการฝึกฝนร่างกายส าหรับนักแสดงของคณะ B-Floor ยังคงมีพ้ืนฐานคล้ายกับของพระจันทร์
เสี้ยวการละคร ทั้งนี้เพราะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นสมาชิกในพระจันทร์เสี้ยวการละครมาก่อน แต่จะมี
การผสมผสานเทคนิคอ่ืนเข้ามา อย่างเช่นเทคนิค viewpoint แนวทางจากจารุนันท์ พันธชาติ (Wow 
Company) ทีเ่ป็นสมาชิกร่วม เป็นต้น (ธนกร พฤกษชาติถาวร, 2554, น. 40)  

ที่เราใช้ชื่อ B-floor เพราะอยากให้นึกถึงอารมณ์ของความเป็น underground ใต้ดิน 
เป็นละครทางเลือกที่ไม่ใช่กระแสหลักก็เลยเป็นชั้น basement ไม่ใช่ชั้นหนึ่ง  ตอนตั้ง
คณะเราก็เรียกว่าฟิสิคคัลเลย ด้วยสไตล์คนอื่นเขาก็มีท ากันเขาก็มีการฝึกการใช้ฟิสิคคัล 
แต่เขาไม่เรียกตัวเองว่าเป็นคณะฟิสิคคัลเต็มรูปแบบ  เราเรียกตัวเองเป็นคณะแรก             
(ธีระวัฒน์ มุลวิไล, สัมภาษณ์, 2554, อ้างถึงใน ธนกร พฤกษชาติถาวร, 2554, น. 65) 

สมาชิกที่เข้ามาร่วมกับกลุ่ม B-floor จะรับจากการ audition มาโดยตลอด กลุ่ม
จะเลือกสมาชิกโดยไม่จ าเป็นว่าต้องมีความสามารถในการใช้ร่างกายมาก่อน แต่จะคัดเลือกจากผู้ที่มี
ความตั้งใจจริง มีความอดทนต่อการฝึกซ้อม และมีใจรักศิลปะแนวฟิสิคคัลเธียเตอร์นี้อย่างจริงจัง  

การออดิชั่นของ B-Floor ไม่ใช่การออดิชั่นวันเดียว เขาไม่ได้มาตั้งโต๊ะนั่งดูว่าท าอะไรได้
บ้างนะ ไปถึงเขาจะเริ่มวอร์มเข้าไปในวงร่วมกับคนอ่ืน สั่งให้ม้วนหน้า ม้วนหลังไปกลับ
มีแต่ท่ายาก ๆ ส่วนใหญ่เป็นการยืดหยุ่นท าแบบนี้อยู่เป็นเดือน ๆ เหมือนเราไม่ได้มา
ออดิชั่นแต่เหมือนเราก าลังซ้อมเล่นละครเรื่องนั้นแล้ว เขาจะไม่คัดคนออก ถ้าพรุ่งนี้ยัง
มาก็แสดงว่านักแสดงยังไหวเพราะที่นี่ซ้อมหนักมากที่สุดของที่สุด (ดุจดาว วัฒนปกรณ์, 
สัมภาษณ์, 2554, อ้างถึงในธนกร พฤกษชาติถาวร, 2554, น.66)  

กลุ่ม B-floor เป็นกลุ่มละครเวทีที่คร่ าหวอดอยู่ในวงการละครเวทีโรงเล็กมา
มากกว่า 19 ปี ผสมผสานเรื่องเล่าผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย แสง สี เสียง มัลติมีเดีย ความ
หลากหลายที่รวมเข้าไว้ด้วยกัน  สะท้อนประเด็นสังคมที่แหลมคมชวนให้ขบคิด อาทิ เรื่อง
Fundamental การแสดงนามธรรมเร้าอารมณ์ร าลึกเหตุการณ์ 6 ตุลาคม โดย ธีระวัฒน์ มุลวิไล, Ceci 
n'est pas la politique ที่เปิดให้เสียงของคนดูมีผลเปลี่ยนการด าเนินเรื่อง โดย จารุนันท์ พันธชาติ 
เป็นต้น ซึ่งบางเรื่องของพวกเขาน าพาผู้ชมบางกลุ่มเข้ามาด้วยอย่างไม่คาดคิด (หัทยา เซ็นนันท์, 
2561) 
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ผลงาน  
2544 Medusa Life Without Snakes จัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย และเดินทางไปแสดงที่ Edinburgh Fringe Festival ประเทศสกอตแลนด์ และ Cairo 
International Festival for Experimental Theatre, Egypt 

2545 Crying Century ร่วมกับสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ 
2547 Eclipse ร่วมกับสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ และได้เป็นตัวแทน

ประเทศไทยในโครงการแลกเปลี่ยน Thailand-Japan Performance Exchange Project ร่วมกับ 
OM-2 จากประเทศญี่ปุ่น  

2548 Open the door I การร่วมมือกันระหว่าง Theatre Nottle จาก
เกาหลีใต้และ B-Floor Theater โดยได้รับทุนจาก Arts Network Asia 

2549 The Edge, The Lost Girl แสดงในเทศกาล Singapore Fringe 
Festival  

2551 GODA Gardener และ กึ่งสุข กึ่งดิบ (Semi-Happiness) แสดง
ในเทศกาลละครกรุงเทพ  

2552 สันดานกา จัดแสดงที่ Democrazy Theatre Studio  
2553 ได้รับการคัดเลือกจาก Tokyo Metropolitan Theatre ในการจัด

แสดง Flu-O-Less-Sense ไข้ประหลาดระบาดไทย ที่โรงละครในกรุงโตเกียว  
2554 Space-O-Dizzy ร่วมมือกับคณะเต้นร าและดนตรีทดลองของ

ญี่ปุ่น Wagnin Bunmei แสดงในเทศกาล Hua Hin & Bangkok Fringe Festival 
2555 Oxygenจัดแสดงในเทศกาล Bangkok and Underground zero 

Festival 
2556 Survival Games  
2557  สันดานกา จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร , 

สถาปนา Chapter 1 ‘ถังแดง’ (Red Tank) จัดแสดง ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี 
พนมยงค ์ 

  สถาปนา Chapter 2 ‘ภูเขาน้ าแข็ง‘ (Iceberg) จัดแสดง ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

2558 Something Missing การร่วมงานระหว่างคณะละครเกาหลี  
Theatre Momggol และไทย โดย B-Floor Theatre จัดแสดงที่ทองหล่อ อาร์ต สเปซ  

  “มโนแลนด์” เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ 2558  
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  Ceci n'est pas la politique “นี่ ไม่ ใช่การเมือง” จัดแสดงที่  
Democrazy Theatre Studio 

2559 Fundamental การแสดงร าลึกในวาระครบรอบ 40 ปี 6ตุลา  
2560 Blissfully Blind  ณ  BANGKOK CITYCITY GALLERY 
  นี่ไม่ใช่การเมือง หรือ Ceci n'est pas la politique                    

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
  Something Missing จัดแสดงที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และ

กลับมาจัดแสดงในกรุงเทพ ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
2.2 ประวัติศาสตร์การรัฐประหารในประเทศไทย 
 

pornphanh (2557) จากเว็บไซต์ทีนเอ็มไทยได้เรียบเรียงบทความเรื่อง “ย้อนรอย
รัฐประหารในประวัติศาสตร์ไทย” โดยสรุป ดังนี้  

การรัฐประหาร คืออะไร? หมายถึง การล้มล้างรัฐบาลผู้บริหารปกครองรัฐในขณะนั้น 
แต่มิใช่การล้มล้างระบอบการปกครองหรือทั้งรัฐ และไม่จ าเป็นต้องใช้ความรุนแรง หรือเกิดเหตุนอง
เลือดเสมอไป เช่น หากกลุ่มทหารอ้างว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง บริหารประเทศชาติผิดพลาด 
และจ าเป็นต้องบังคับให้รัฐบาลพ้นจากอ านาจ จึงใช้ก าลังบังคับให้ออกจากต าแหน่ง โดยประกาศ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ หรือประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายในเวลาที่ก าหนด ลักษณะนี้ก็เรียกได้ว่า 
เป็นการก่อรัฐประหาร โดยในวิชาการพัฒนาการเมือง ซึ่งเป็นสาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ จะถือว่าการ
รัฐประหาร  มิใช่วิธีทางของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   และถือเป็นความเสื่อม
ทางการเมือง (political decay) แบบหนึ่ง ทั้งนี้ หากความพยายามในการก่อรัฐประหาร ไม่ประสบ
ความส าเร็จ ผู้ก่อการมักถูกด าเนินคดีในข้อหากบฏ 

เหตุการณ์รัฐประการ 13 ครั้งในประวัติศาสตร์ไทย ดังนี้ 
(1) รัฐประหาร 1 เมษายน พ.ศ. 2476 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ได้ประกาศพระราช

กฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎร พร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา 
เกิดการ  รัฐประหารเงียบ  บีบบังคับให้นายปรีดี  พนมยงค์ เดินทางออกนอก

ประเทศ พร้อมทั้งกวาดล้างจับกุมพวกที่คิดว่าเป็นคอมมิวนิสต์ , พรรคคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้มีบันทึกที่ไม่
เป็นทางการว่าพระยามโนปกรณ์นิติธาดาและพระยาทรงสุรเดชร่วมมือกันในการขจัดบทบาททาง
การเมืองของคนส าคัญในคณะราษฎร 
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(2) รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 น าโดยพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา      
ยึดอ านาจรัฐบาล พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 

คืนวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 คณะทหารบก, ทหารเรือ และพลเรือน น าโดยพระยา
พหลพลพยุหเสนา, หลวงพิบูลสงคราม และหลวงศุภชลาศัย ได้ท ารัฐประหารยึดอ านาจจากพระยา 
มโนปกรณ์นิติธาดา 

(3) รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 น าโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ยึดอ านาจ
รัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 

รัฐบาลพล.ร.ต.ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ซึ่งสืบอ านาจต่อจากรัฐบาล นายปรีดี พนมยงค์ ไม่
สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งกันในชาติได้ อันมีสาเหตุหลักจากเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาล
ที่ 8 ประกอบกับมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ 

(4) รัฐประหาร 6 เมษายน พ.ศ. 2491   คณะนายทหารกลุ่มท่ีท าการรัฐประหาร        8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 จี้บังคับให้ นายควง อภัยวงศ์ ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และมอบ
ต าแหน่งต่อให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

(5) รัฐประหาร 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 น าโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยึดอ านาจ
รัฐบาลตนเอง 

การรัฐประหารครั้งแรกที่เรียกได้ว่าเป็นการ รัฐประหารตัวเอง (ยึดอ านาจตัวเอง) เหตุ
เนื่องจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี อ้างว่าไม่ได้รับความสะดวกในการบริหารราชการ
แผ่นดิน เหตุสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 อันเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ขณะนั้น ไม่เอ้ือให้
เกิดอ านาจ คือให้ผู้ที่เป็น สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นข้าราชการประจ าไม่ได้ การยึดอ านาจกระท าโดยไม่ใช้
การเคลื่อนก าลังใด ๆ  

(6) รัฐประหาร 16 กันยายน พ.ศ. 2500 น าโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอ านาจ
รัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

การรัฐประหารที่ถือได้ว่าพลิกโฉมหน้าการเมืองไทยไปอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับการ
รัฐประหารใน พ.ศ. 2490 สืบเนื่องจากความแตกแยกกันระหว่างกลุ่มทหาร ที่น าโดย จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก กับ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมต ารวจ ที่ค้ าอ านาจของรัฐบาล 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการเลือกตั้งที่นับได้ว่ามีการโกงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ นิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาชนร่วมกันเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้ง จอมพล ป. 
นายกรัฐมนตรี สั่งประกาศภาวะฉุกเฉิน และแต่งตั้งให้ จอมพลสฤษดิ์ เป็นผู้ปราบปรามการชุมนุม แต่
เมื่อฝูงชนเดินทางมาถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์แล้ว จอมพลสฤษดิ์กลับเป็นผู้น าเดินขบวน พาฝูงชน
ข้ามสะพานมัฆวานรังสรรค์ 

Ref. code: 25605524300083WJN



38 
 

(7) รัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 น าโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอ านาจรัฐบาล 
จอมพลถนอม กิตติขจร (ตามที่ตกลงกันไว้) 

เกิดขึ้นหลังจากที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ท าการรัฐประหารใน พ.ศ. 2500 ล้ม
อ านาจเดิมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แล้วได้มอบหมายให้ นายพจน์ สารสินเอกอัครราชทูตไทย
ประจ าสหรัฐอเมริกาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดการเลือกตั้ง  มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2500 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501พลโทถนอม กิตติขจร จึงขึ้นด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีต่อมา  

แต่ว่าการเมืองในรัฐสภาไม่สงบ เนื่องจากบรรดา ส.ส. เรียกร้องเอาผลประโยชน์และมี
การขู่ว่าหากไม่ได้ตามที่ร้องขอจะถอนตัวจากการสนับสนุนรัฐบาล เป็นต้น พล.ท.ถนอม กิตติขจร ก็ไม่
อาจควบคุมสถานการณ์ได้ พล.ท.ถนอม กิตติขจร จึงประกาศลาออกในเวลาเที่ยงของวันเดียวกัน แต่
ทว่ายังไม่ได้ประกาศให้แก่ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จากนั้นจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ประกาศยึด
อ านาจอีกครั้ง โดยอ้างถึงเหตุความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมีลัทธิคอมมิวนิสต์ก าลังคุกคาม โดยมีค าสั่ง
คณะปฏิวัติให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 
2495 ที่ใช้อยู่ขณะนั้น ยุบสภา ยกเลิกสถาบันทางการเมือง 

(8) รัฐประหาร 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 น าโดย จอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอ านาจ
รัฐบาลตนเอง 

เป็นการรัฐประหารอีกครั้งในประเทศไทย ที่เป็นการ “ยึดอ านาจตัวเอง” สาเหตุสืบ
เนื่องจากการที่สมาชิกพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีที่มาจากการ
เลือกตั้งใน พ.ศ. 2512 น าโดย นายญวง เอ่ียมศิลา ส.ส.จังหวัดอุดรธานี ได้เรียกร้องผลประโยชน์ตอบ
แทนต่าง ๆ ตามที่จอมพลถนอมได้เคยสัญญาไว้ในช่วงเลือกตั้ง เมื่อไม่ได้รับการตอบแทนดังที่สัญญาไว้ 
ส.ส.เหล่านี้ได้ต่างพากันเรียกร้องต่าง ๆ นานา บ้างก็ขู่ว่าจะลาออก เป็นต้น   ซึ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้         
จอมพลถนอม หัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับฉายาสมัยนั้นว่า  “นายกฯคนซื่อ” ไม่อาจ
ควบคุมสถานการณ์ในสภาฯ ได้ จึงท าการยึดอ านาจตนเองขึ้น โดยไม่มีชื่อเรียกคณะรัฐประหารในครั้ง
นี้โดยเฉพาะเหมือนการรัฐประหารที่เคยมีมาในอดีต แต่เรียกตัวเองเพียงแค่ว่า คณะปฏิวัติ 

(9) รัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 น าโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอ านาจรัฐบาล 
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 

เนื่องจากเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ที่เกิดขึ้นมา
ตลอดช่วงวันนั้นที่เรียกว่า เหตุการณ์ 6 ตุลา รัฐบาลพลเรือนโดย หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 
นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่อาจ
ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ คณะนายทหาร 3 เหล่าทัพและอธิบดีกรมต ารวจ 

Ref. code: 25605524300083WJN



39 
 
น าโดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงจ าเป็นต้องยึดอ านาจการปกครองไว้ โดย
ใช้ชื่อว่า คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 

(10) รัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 น าโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอ านาจรัฐบาล 
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่น าโดย พล.ร.อ .สงัด ได้ท าการรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 
2519 เนื่องจากในเหตุการณ์ 6 ตุลา และแต่งตั้ง นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี โดย
รัฐบาลนายธานินทร์มีภารกิจส าคัญที่จะต้องกระท าคือ การปฏิรูปการเมืองภายในระยะเวลา 12 ปี ซึ่ง
ทางคณะปฏิรูปฯเห็นว่าล่าช้าเกินไป ประกอบกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในประเทศยังไม่สงบดีด้วย ดังนั้น
จึงกระท าการรัฐประหารซ้ าอีกครั้ง ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการ รัฐประหารตัวเอง เพ่ือกระชับอ านาจ 

(11) รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 น าโดย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ยึดอ านาจ
รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ  

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช.(National Peace Keeping Council 
– NPKC) ยึดอ านาจจากรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยมีเหตุผลหลายประการ เช่น 
พฤติการณ์ฉ้อราษฎร์บังหลวง, ข้าราชการการเมือง ใช้อ านาจกดขี่ข่มเหงราชการประจ าผู้ซื่อสัตย์
สุจริต, รัฐบาลเป็นเผด็จการทางรัฐสภา  

(12) รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 น าโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอ านาจ
รัฐบาลรักษาการ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ซึ่งมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินเป็นหัวหน้าคณะ โค่นล้มรักษาการนายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ซึ่งนับเป็นการก่อรัฐประหารเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี รัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไป
ในเดือนต่อมา หลังจากที่การเลือกตั้งเดือนเมษายนถูกตัดสินให้เป็นโมฆะ นับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญใน
วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ด าเนินมายาวนานนับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 คณะรัฐประหารได้
ยกเลิกการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม ยกเลิกรัฐธรรมนูญ สั่งยุบสภา สั่งห้ามการประท้วงและกิจกรรม
ทางการเมือง ยับยั้งและเซ็นเซอร์สื่อ ประกาศใช้กฎอัยการศึก และจับกุมสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลาย
คน 

(13) รัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 น าโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา เป็น
การประกาศรัฐประหารเพ่ือให้รัฐมนตรีรักษาการทั้งหมดหมดอ านาจ และเปลี่ยนผ่านสู่การจัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 

เหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยที่มีผลทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2557 เวลา 16.30 น. โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (National Peace and Order 
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Maintaining Council) ที่น าโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้า
คณะ นับเป็นการรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 
อันมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะโค่นรัฐบาลรักษาการ นายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรง
ไพศาล นับเป็นรัฐประหารครั้งที่13 ในประวัติศาสตร์ไทยก่อนหน้านี้เกิดรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 
รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่มเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือคัดค้าน
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตรในการเมืองไทย 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ผู้บัญชาการทหารบกประกาศใช้
กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่เวลา 3.00 น. กองทัพบกตั้งกองอ านวยการรักษาความสงบ
เรียบร้อย (กอ.รส.) และให้ยกเลิกศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กอ.รส. ปิดสื่อ 
ตรวจพิจารณาเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต และจัดประชุมเพ่ือหาทางออกวิกฤตการณ์การเมืองของ
ประเทศแต่การประชุมไม่เป็นผล จึงเป็นข้ออ้างรัฐประหารครั้งนี้ หลังรัฐประหารมีประกาศให้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด 2 คณะรัฐมนตรี
รักษาการหมดอ านาจตลอดจนให้ยุบวุฒิสภาปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ใช้อ านาจนิติ
บัญญัติ และพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ใช้อ านาจของนายกรัฐมนตรี คสช. มีการจัดส่วนงานต่าง  ๆ เพ่ือ
บริหารราชการแผ่นดิน และระบุว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่มีค ามั่นว่าประเทศจะหวนกลับสู่การ
ปกครองโดยพลเรือนโดยเร็ว  ในขณะที่หลายประเทศประณามรัฐประหารครั้งนี้รวมทั้งมีการกดดัน
ต่าง ๆ เช่น ลดกิจกรรมทางทหารและลดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่คนไทยจ านวนหนึ่งแสดง
ความยินดีโดยมองว่าเป็นทางออกของวิกฤตการณ์การเมืองแต่ก็มีคนไทยอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย
เนื่องจากไม่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย” (ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์, 2557) 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับอิสรเสรีภาพ 

 
ตามอุดมการณ์เสรีนิยมของแอนดรูว์ เฮย์วูด ได้ให้นิยาม เสรีภาพ (Liberty) ว่าหมายถึง 

หลักเสรีภาพอยู่คู่กับหลักปัจเจกบุคคลนิยม เพราะเสรีภาพจะท าให้ความเป็นปัจเจกโดดเด่น เป็นตัว
ของตัวเอง อย่างไรก็ตาม เสรีภาพในความหมายของเสรีนิยม หมายถึง  “เสรีภาพภายใต้
กฎหมาย” (freedom under the law) เพ่ือป้องกันไม่ให้การใช้เสรีภาพของบุคคลหนึ่งกลายเป็นการ
ละเมิดเสรีภาพของอีกบุคคลหนึ่ง การวางกรอบกฎหมายก็เพ่ือให้ต่างคนมีโอกาสในการใช้เสรีภาพมาก
ที่สุด  

เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) หรือเสรีภาพในการพูด 
(Freedom of Speech) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ปัจเจกชนได้
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แสดงความคิดเห็นหรือสื่อสารความคิด ความรู้สึก ความต้องการของตนเอง โดยถ่ายทอดผ่านค าพูด 
การแสดงท่าทาง ข้อความ ภาพถ่าย ดนตรี งานศิลปะ ฯลฯ นับเป็นสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เนื่องจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้รวมเอาผลจาก
กระบวนการคิดที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และการตอบสนองของบุคคลที่มีต่อสังคมไว้อย่างสมบูรณ์  
ความคิดและการแสดงออกนับเป็นรากฐานของเสรีภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่ขับเคลื่อนชีวิตของคน
ในสังคม   

นับตั้งแต่อดีตหน้าที่ส าคัญของศิลปะคือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน ไม่ว่า
จะในแง่ความงดงาม ความประทับใจ ความรู้สึกทดท้อ ฯลฯ ซึ่งในเวลาต่อมาก็มีการขยายการสื่อสาร
นั้นไปสู่วงกว้างมากขึ้น ศิลปะถูกน าไปใช้เพ่ือสื่อสารความคิดเห็นทางการเมือง (Political Speech) 
การแสดงออกทางด้านศาสนา (Political Speech) เป็นต้น ซึ่งการแสดงออกผ่านทางศิลปะนั้น 
สามารถกล่าวโดยรวมว่าเป็นการแสดงออกทางศิลปะ (Art Speech) ซึ่งตามบทบัญญัติเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่ 1 การแสดงออกเหล่านี้เป็นเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครอง (Protected 
Expression) เนื่องจากศิลปะมีความส าคัญในฐานะที่เป็นส่วนสะท้อนกระบวนการสร้างสรรค์และเป็น
หนึ่งเดียวกับการมีอยู่ของมนุษย์ เป็นช่องทางที่มนุษย์สามารถเข้าถึงมิติที่ต่างออกไปของชีวิต
นอกเหนือจากกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และที่ส าคัญที่สุดศิลปะเป็นเสรีภาพที่มีความเป็น
ส่วนบุคคล อันเป็นอิสระจากเงื่อนไขกฎเกณฑ์ และข้อบังคับทางสังคม (Edward, 2007) 

สมบัติ จันทรวงศ์ (2558) ได้กล่าวถึงสภาพสังคมและตัวตนของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนมโน
ทัศน์เรื่อง อิสรเสรีและความเสมอภาคไว้ในบทความเรื่องประชาธิปไตยไทย : ปรัชญาและความเป็น
จริง ว่า  

การมีอิสรเสรีคือแก่นแกนที่แท้ของความเป็นมนุษย์ การเป็นผู้ที่ถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์
ที่มนุษย์บังคับกับตนเอง การเป็นมนุษย์ผู้มีอิสรเสรีหมายถึงการที่บุคคลอยู่ภายใต้เฉพาะ
อาณัติที่มนุษย์เลือกให้กับตนเองโดยสมัครใจ มิใช่เพราะโดยทางประเพณีหรือสถานะ 
ใด ๆ ที่ตกทอดกันมาในสังคม อิสรภาพที่แท้จริงก็คือการที่ตัวตนของมนุษย์ได้รับการ
ปลดปล่อยจากการเหนี่ยวรั้งใด ๆ ทั้งสิ้น ตัวปัจเจกบุคคลคือหัวใจของอิสรภาพที่แท้จริง 
จริยธรรมและศีลธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคล 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2554) ได้อธิบายถึงเสรีภาพไว้ดังนี้  เสรีภาพ (Liberty / 

Freedom) มนุษย์เกิดมาพร้อมกับเสรีภาพทางความคิด มนุษย์ทุกคนปรารถนาความเป็นอิสระในการ
คิด การค้นหา การเรียนรู้ การเลือก การตัดสินใจ การแสดงออก มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ท าตัว
เป็นอิสระพอที่จะเป็นเสรีชน เราจะบังคับคนให้เป็นหุ่นยนต์ก็ไม่ได้ การบังคับ ควบคุม จ ากัด หรือกดขี่
ข่มเหง เสรีภาพของมนุษย์ จึงเท่ากับการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ลง (Dehumanization) 
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ในยุคปัจจุบัน เสรีภาพ นับเป็นแกนหลักของประชาธิปไตย สังคมที่ดีต้องให้เสรีภาพ
พ้ืนฐานแก่ปัจเจกชน อาทิ เสรีภาพทางความคิด (freedom of thought) เสรีภาพในความเชื่อทาง
ศาสนา (freedom of religion) เสรีภาพในการพูด (freedom of speech) สื่อต้องมีเสรีภาพเพียงพอ 
เสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) เสรีภาพในการพิมพ์และเผยแพร่ข่าวสาร 
เสรีภาพทางวิชาการ ในการศึกษาหาความรู้ เสรีภาพในทางการเมือง 

ในฐานะที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เสรีภาพจึงจ าเป็นต้องมีขอบเขต ต้องไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ไม่ท าให้สังคมเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม เสรีภาพจึงไม่ใช่การท าตาม
อ าเภอใจ ท าตามใจตัวเองได้ ค าจ ากัดความของ เสรีภาพ โดยทั่วไปจึงหมายถึง ภาวะความเป็นเสรีที่
มนุษย์หรือบุคคลสามารถท าอะไรก็ได้ตามที่ใจปรารถนา ตราบเท่าที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของ
บ้านเมือง หรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน รวมถึงไม่ส่งผลเสียต่อศีลธรรม จารีต 
ประเพณีอันดีงามในชุมชนด้วย  

เสรีภาพที่อารยะจึงต้องเป็น “เสรีภาพที่พึงกระท า” คือ ไม่ใช่ท าอะไรก็ได้ตามใจ แต่ท า
สิ่งที่พึงกระท า เสรีภาพที่บอกว่า ท าอะไรก็ได้ตามใจนั้น ไม่ใช่เสรีภาพที่แท้จริ ง แต่ต้องเป็นเสรีภาพ
การแสดงออกในสิ่งที่พึงกระท า 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศิลปะการแสดงก็ถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่ของการแสดงออก
ซึ่งเสรีภาพหรือ Freedom of Expression มันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคนที่จะร้องเรียนหรือ
แสดงออก สิ่งที่รัฐธรรมนูญอเมริกันปกป้องซึ่งผ่านการตีความของศาลสูงอเมริกันมาตลอดระยะเวลา
กว่า 200 ปี เพราะฉะนั้นศิลปะในฐานะ Artistic Freedom จึงเป็นเสรีภาพที่เราต้องปกป้องและ
สมควรได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แม้ว่าในความเป็นจริงส าหรับสังคมไทยอาจห่างไกลจากการ
คุ้มครองเสรีภาพของการแสดงออกก็ตาม 

นอกจากนี้ในทัศนะของนักคิดชาวฝรั่งเศส อเล็กซิส เดอ ทอกเกอวิลล์ (Alexis de 
Tocqueville) เจ้าทฤษฎีแห่งประชาธิปไตยอเมริกันได้เขียนถึง “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการ
ละครของประชาชนประชาธิปไตย”  ไว้ในหนังสือประชาธิปไตยในอเมริกาที่แปลโดย วิภาวรรณ     
ตุวยานนท์ (2523) โดยเชื่อว่า 

การปฏิวัติซึ่งเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและการเมืองของประชาชนโดยทั่วไปจะ
ปรากฏในการละครก่อนส่วนอ่ืน ในขณะที่ละครคลาสสิกของฝรั่งเศสมีกฎเกณฑ์ที่
ตายตัว นักปราชญ์ฝรั่งเศสในยุคนั้นเชื่อว่าละครที่เข้มข้นด้วยปัญญาและอารมณ์ไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงสิ่งปรุงแต่งนอกเหนือไปจากภาษาที่ซาบซึ้งกินใจ แต่ทอกเกอวิลล์พบว่า 
การละครของประชาชนประชาธิปไตยท าลายกฎเกณฑ์ข้อตกลงเหล่านั้นจนหมดสิ้น 
ละครจะค านึงถึงแต่เฉพาะอารมณ์ผันแปรของนักเขียน และผู้ชมแต่ละคนเท่านั้น 
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แต่การเกิดขึ้นของละครประชาธิปไตยมิ ได้ เป็นข้อพิสูจน์ว่ าชาตินั้น เป็น
ประชาธิปไตย  ในประเทศอภิชนาธิปไตยเองอาจจะเป็นไปได้ว่ารสนิยมแบบ
ประชาธิปไตยมีอิทธิพลต่อการแสดงบนเวที แต่ยามที่ความนึกคิดแบบอภิชนาธิปไตย
เพียงอย่างเดียวครอบง าโรงละคร นั่นแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าสังคมทั้งสังคมเป็นอภิ
ชนาธิปไตย ผู้ชมละครจะเกิดความรู้สึกดังที่ผู้เขียนเจตนาโดยไม่ทันรู้ตัว เขาไม่มีเวลาได้
รื้อฟ้ืนความทรงจ าของเขา หรือปรึกษาหารือผู้ช านาญการ เขามิได้ส านึกที่จะต่อสู้กับ
สัญชาตญาณใหม่ ๆ ทางวรรณคดีซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นมาในตัวเขาแต่อย่างใด เขายอมรับ
สัญชาตญาณเหล่านั้นตั้งแต่ก่อนที่จะรู้จักเสียอีก  

ในโรงละครเท่านั้นที่ชนชั้นสูงปะปนไปกับชนชั้นกลางและชนชั้นต่ าและแม้ชน
ชั้นสูงจะไม่ยอมรับความเห็นของชนชั้นกลางหรือชนชั้นต่ า อย่างน้อยก็ยังยอมให้ชนชั้น
เหล่านี้แสดงความคิดเห็นได้ในละครนี่เองที่บรรดาท่านผู้รู้และนักอักษรศาสตร์ประสบ
ความยากล าบากที่สุดที่จะแสดงให้เห็นว่ารสนิยมของตนมีค่าเหนือร สนิยมของ
ประชาชนและในการป้องกันมิให้ตัวเองถูกรสนิยมของประชาชนชักน าไป  ในโรงละคร
บ่อยครั้งผู้ชมชั้นล่างจะเป็นผู้ออกค าสั่งกับผู้ชมชั้นสูง 
 ยามที่ชนชั้นประชาธิปไตยมีอิทธิพลต่อการละครชนชั้นนี้จะน าเสรีภาพเข้าไปใช้ใน
วิธีการด าเนินเรื่อง แม้กระท่ังในการเลือกเนื้อเรื่องเอง  
ตัวอย่างของการใช้ละครเพ่ือเรียกร้องเสรีภาพและความเสมอภาค โบมาร์เชส์ (Pierre 

Agustin Caron de Beaumarchais, p. 1732-1799) เขียนเรื่อง “วิวาห์ฟิกาโร” (Le marriage de 
Figoro) เรียกร้องเสรีภาพและความเสมอภาคที่สังคมฝรั่งเศสยังขาดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพทางการ
เขียน เสรีภาพและความเสมอภาคระหว่างชนชั้น ความเสมอภาคที่ประชาชนแต่ละคนพึงได้รับในการ
ตัดสินคดีของศาล ผ่านตัวละครคนใช้ที่ต่อสู้กับเจ้านายที่เป็นขุนนาง ในเรื่องสิทธิอันชอบธรรมของ
ตนเอง โดยเฉพาะระหว่าง ค.ศ. 1789-1799 ช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส บนเวทีละครทั่วประเทศฝรั่งเศส 
โดยเฉพาะที่ปารีส มีการแสดงละครสั้น ๆ จ านวนมากที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิวัติฝรั่งเศส และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ละครเหล่านี้เปรียบเสมือนหนังสือพิมพ์รายวัน 
และอุดมการณ์ที่ละครเหล่านี้ เรียกร้องก็คือเสรีภาพและความเสมอภาคนั่นเอง (วัลยา วิวัฒน์ศร , 
2538) 

 
 
 

Ref. code: 25605524300083WJN



44 
 
2.4 แนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์การเมือง ของ ฌาคส์ รองสิแยร์ (Jacques Rancière) 
 

 ฌาคส์ รองสิแยร์ (Jacques Rancière ) เป็นนักคิดชาวฝรั่งเศสที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มากที่สุดคนหนึ่งของช่วงหลังทศวรรษ 1990 ความคิดของรองสิแยร์ยากที่จะจะจัดกลุ่มว่า
เป็นนักวิชาการสาขาใด แต่ที่น่าสนใจคือรองสิแยร์มองสิ่งที่เรียกว่า “การเมือง” ในรูปแบบที่แตกต่าง
ไปจากการมอง “การเมือง” ที่มีอยู่ เดิมในวงวิชาการ  โดยน าเอาความคิดแบบสุนทรียศาสตร์  
(Aesthetics) มาใช้ในการมอง “การเมือง” ว่าคือการท้าทาย, ตั้งค าถามต่อระบบการรับรู้ของคนใน
สังคมพร้อมน าเสนอการรับรู้ชุดใหม่ให้กับสังคม     ผ่านการน าเสนอผ่านมโนทัศน์/ความคิด         
รวบยอด  (concept) ว่ าด้ วย  “การแบ่ งแยกการรับรู้  (The Partition of The Perceptible)”                    
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2550, น. 5-8.) 

 พิสิษฐิกุล แก้วงาม (2551, น. 18-19) อธิบายว่า การเมืองที่เป็นผลิตผลทางความคิด
ของปรัชญาส าหรับรองสิแยร์แล้วเป็นเรื่องของการกีดกันและไม่นับรวมส่วนใด ๆ ก็ตามที่ปรัชญาเห็น
ว่าไม่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง   ดังกล่าวมานี้สิ่งที่เรียกว่า “การเมือง” ของ    
รองสิแยร์จึงเกิดขึ้นจากการที่ส่วนต่าง ๆ ในสังคมการเมืองมีความพยายามเข้ามามีส่วน (takes part) 
ในทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้เพ่ือเอาชนะคัดคาน (Oppose) กัน แต่เป็นเรื่องของการ
ต่อสู้เพ่ือให้ส่วนใด ๆ ที่ไม่เคยมีเคยถูกนับรวมเข้ามาถูกนับรวมหรือมีส่วนในทางการเมือง การเมืองจึง
เป็นพ้ืนที่ (Sphere) ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่าง ๆ ของสังคมอันเกี่ยวพันกับเสรีภาพ 
(Freedom) และความเท่าเทียม (Equality) ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นเรื่องในทางสุนทรียศาสตร์ 

 ค าว่าสุนทรียะหรือสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics, Esthetics) ในทางปรัชญานั้นมี
ความหมายว่า การศึกษาในเรื่องของความงาม และสิ่งที่เกี่ยวข้องเช่น ความประเสริฐ  (Sublime) , 
ความโศก  (The Tragics) , ความน่ารั ง เกียจ  (The Ugly) , ความข าขัน  (Humorous) เป็นต้น 
สุนทรียศาสตร์เป็นการศึกษาในเรื่องการให้คุณค่า, การตัดสินคุณค่าในเรื่องต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยราก
ศัพท์ค าค านี้มาจากภาษากรีกโบราณ ซึ่งมีความหมายว่าผู้ซึ่งรับรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยผัสสะของตน (Peter 
A. Angles.1992, p. 4) โดยความหมายเช่นนี้แล้วสุนทรียศาสตร์จึงดูราวกับว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ
การเมืองที่ตรงไหน แต่ส าหรับรองสิแยร์แล้วเขามองสุนทรียศาสตร์ที่เข้าเกี่ยวข้องกับการเมือง
ใน 2 ทาง ทางแรกรองสิแยร์เห็นว่าสุนทรียศาสตร์ทางการเมืองนั้นก็คือการต่อสู้กันด้วยการแบ่งแยก
การรับรู้ การเมืองและตรรกะของการตรวจตรา/ต ารวจเป็นสิ่งที่พูดถึง/คิดถึงเรื่องใด ๆ อย่างแตกต่าง
กันแล้วตัดสินเรื่องใดเรื่องนั้นด้วยการรับรู้ของตน ส่วนอีกทางหนึ่งนั้นสุนทรียศาสตร์เป็นเรื่องทาง
ศิลปะ ซึ่งเป็นเรื่องของวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าเรื่องใด ๆ (Way of Doing) ซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับ
การแสดงออก (representative) เป็นเรื่องของการแบ่งแยก (Distinguish) ศิลปะต่าง ๆ ออกจากกัน
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เพ่ือรับรู้ในทางใดทางหนึ่ง การแสดงออกจึงเป็นการแปลง (Transform) ศิลปะต่าง ๆ ให้กลายเป็น
เรื่องของการรับรู้  และกลายเป็นความคิดว่าด้วยเรื่องต่าง  ๆ ว่ากระท าอย่างมี เจตจ านง
(intention)หรือไม,่ สมบูรณ์(Complete) หรือไม่ และมีสติ (Conscious) หรือไม ่ 

 หากสรุปก็คือ สุนทรียศาสตร์ส าหรับรองสิแยร์แล้วในทางหนึ่งก็คือการต่อสู้จากการ
สถาปนาสิ่งใด ๆ ให้สังคมรับรู้ได้/รับรู้ไม่ได้ และอีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งใด ๆ ที่ถูกมนุษย์รับรู้
อย่างไร การที่การเมืองของรองสิแยร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับ สุนทรียศาสตร์ ก็พอจะเห็นได้ว่า เพราะ
ส าหรับรองสิแยร์แล้ว สังคมการเมือง/ประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องของการไม่ลงรอยกันของการรับรู้ ซึ่ง
แน่นอนการรับรู้เป็นเรื่องทางผัสสะ และซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการตัดสินคุณค่าที่ต่างเป็นเรื่องที่ปรากฏ
ในนิยามของสุนทรีศาสตร์ที่กล่าวถึงข้างต้น (พิสิษฐิกลุ แก้วงาม, 2551) 

 สิ่งที่รองสิแยร์เรียกว่า “ความเป็นการเมือง”นั้นเป็นเรื่องของความไม่ลงรอย (dis-
agreement) ตรรกะของการตรวจตรา/ต ารวจ (the police) และการเมือง (politics) ที่ฝ่ายหนึ่ง
ต้องการเก็บกดปิดกั้น และอีกฝ่ายหนึ่งต้องการปลดปล่อย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อสู้กับในเรื่องของการรับรู้ใน
สังคมท่ี กล่าวง่าย ๆ ความเป็นการเมืองจะเกิดข้ึนทันทีเม่ือมีการตั้งค าถามตามการแบ่งแยกการรับรู้ใน
เรื่องต่าง ๆ จากส่วนต่าง ๆ ที่สังคมกระท าต่อสมาชิกของสังคม ดังนั้นความเป็นการเมืองของรอง
สิแยร์จึงเป็นพ้ืนที่แห่งการถกเถียง และพิจารณาด้วยเหตุและผลของสมาชิกในแต่ละภาคส่วนของ
สังคม ความเป็นการเมืองจึงเป็นพ้ืนที่แห่งสิทธิของสมาชิกของสังคมการเมืองที่สามารถแสดงออกได้
อย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งนี้เองที่ความเท่าเทียมจะกลายเป็นความเท่าเทียมที่แท้จริงไม่ใช่
ความเท่าเทียมที่ถูกยกมาเป็นข้ออ้างดังที่เคยเป็นอยู่ภายใต้สังคมที่ใช้ตรรกะของการตรวจตรา/ต ารวจ 
และเมื่อความเป็นการเมืองถูกน ากลับมาสู่การเมือง สังคมที่ไร้การเมืองก็จะกลายเป็นสังคมการเมืองที่
สมาชิกในทุกภาคส่วน (parts) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของตนได้อย่างเต็มที่ 
ความไม่ลงรอยในทางการเมืองในที่สุดจึงเป็นการสรรค์สร้างสังคมการเมืองให้เกิดขึ้น และจุดนี้เองจึง
จะเป็นการสรรค์สร้าง “ประชาธิปไตย” ให้กับชีวิตทางการเมืองของสมาชิกของสังคมการเมืองได้ 
การเมืองของรองสิแยร์จึงเป็นเรื่องของสุนทรียะในการถกเถียงมากกว่าสยบยอม เป็นเรื่องของการ
แสดงออกมากกว่าเก็บกดปิดกั้น เป็นเรื่องของการน าเอาผู้ที่ไม่เคยรับรู้ว่าเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องกัน 
และเป็นการให้ที่ยืนในสังคมที่มีการเมืองให้กับผู้ที่ไร้ที่ทางในสังคม (Rancière, 1998, p. 57-58.)  

  
2.5 แนวคิดเรื่องการครองอ านาจน า ของ อันโตนิโอ กรัมช่ี (Antonio Gramsci) 
 

แนวความคิดเรื่องการครองอ านาจน า ของ อันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) เป็น
ผลงานชิ้นส าคัญของกรัมชีในหนังสือชื่อ Prison Notebooks ซึ่งเขียนขึ้นระหว่างที่เขาถูกจ าคุก
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ระหว่าง ค.ศ. 1926-1935 แม้เขาจะต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องสุขภาพ และสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากล าบากในเรือนจ า แต่เขาก็ยังสามารถเขียนงานออกมาได้ถึงกว่า 2,848 หน้าจากสมุดบันทึก
จ านวน 33 เล่มด้วยกัน 

วัชรพล พุทธรักษา (2550) ได้ให้ความหมายโดยสรุปของค าว่า"การครองอ านาจน า" 
(Hegemony) ที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การใช้อ านาจของกลุ่ม / ชนชั้นใด ๆ เพ่ือสร้างภาวะการ
ครอบครองความคิด และมีอ านาจน าเหนือกลุ่ม / ชนชั้นอ่ืน ๆ ในสังคม โดยที่การใช้อ านาจดังกล่าว
นั้นปราศจากการใช้ความรุนแรง หรือการบังคับในเชิงกายภาพ แต่เป็นการใช้อ านาจผ่านทางกลไก
ชนิดต่าง ๆ เพ่ือครอบครองความคิด โน้มน้าว และท าให้เกิดการยอมรับ เพ่ือก่อให้เกิดขึ้นซึ่งความ
ยินยอมพร้อมใจและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพลังทางสังคมและชนชั้นต่าง ๆ โดยที่ผู้คนในกลุ่ม/
ชนชั้นที่ถูกกระท านั้นไม่ทราบ หรือไม่สามารถตระหนักได้ว่าตนได้ถูกครอบครองความคิดไปแล้ว 

การด าเนินการเพ่ือสร้างภาวะการครองอ านาจน าให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินั้น ต้องอาศัย
กลไกต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการ เช่น การใช้สื่อ และสถาบันต่าง หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่สามารถน ามาใช้เพ่ือ
โน้มน้าวชักจูงและครอบง าทางความคิดได้ ทั้งนี้กลไกต่าง ๆ นี้จะถูกกลุ่ม/ชนชั้นที่ต้องการครองอ านาจ
น า น ามาใช้ในพ้ืนที่ทางสังคมที่เรียกว่า "ประชาสังคม" ควบคู่กันไปกับการใช้อ านาจบังคับในสังคม
การเมือง เพ่ือให้สามารถสร้างภาวะการครองอ านาจน าได้อย่างเบ็ดเสร็จ 

โครงสร้างของแนวคิดเรื่องการครองอ านาจน า (Hegemony) ของกรัมชี่นั้น วัชรพล 
(2550) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบซึ่งส าคัญต่อการท าความเข้าใจ "กระบวนการ"สร้างภาวะการครอง
อ านาจน าทั้งหมด ได้เป็น 5 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ 1) แนวความคิดเรื่องโครงสร้างส่วนล่างและ
โครงสร้างส่วนบน (Super/Base Structure) กับกลุ่มประวัติศาสตร์ (Historic Bloc) 2) แนวความคิด
เรื่องประชาสังคม และสังคมการเมือง (Civil and Political Society) กับความยินยอมพร้อมใจ และ
การใช้อ านาจบังคับ (Consent and Coercion) 3) สงครามขับเคลื่อน และสงครามจุดยืน (War of 
Movement and War of Position) 4) กลไกการครองอ านาจน า และกลไกการใช้อ านาจรัฐ
(Hegemonic Apparatuses and State Apparatuses) และ 5) การโต้ตอบต่อการครองอ านาจน า 
(Counter Hegemony) ตามล าดับ 

1) แนวความคิดเรื่องโครงสร้างส่วนล่าง และโครงสร้างส่วนบน (Base/Super 
Structure) กับกลุ่มประวัติศาสตร์ (Historic Bloc)  

การครองอ านาจน าของกรัมชีให้ความส าคัญกับเรื่อง“อุดมการณ์” (Ideology) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของ “โครงสร้าง
สังคมส่วนล่าง และโครงสร้างสังคมส่วนบน” (Base/Super Structure) โดยที่กรัมชีได้เน้นให้
ความส าคัญกับบทบาทของโครงสร้างส่วนบน และได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง  “สังคมสอง
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แบบ” ภายในโครงสร้างส่วนบนว่าประกอบไปด้วย สังคมแรก คือ “รัฐ/สังคมการเมือง” (Political 
Society) ซึ่งได้แก่รัฐและองค์กรการใช้อ านาจต่าง ๆ และอีกสังคมหนึ่งคือ “ประชาสังคม” (Civil 
Society) (David Macey, 2001, p. 176-177, อ้างถึงใน วัชรพล พุทธรักษา, 2550) ซึ่งได้แก่ ส่วนที่
เป็นเอกชน หรือส่วนอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์กรนอกอ านาจรัฐ กรัมชีอธิบายว่าขณะที่สังคมการเมือง 
ด าเนินการสร้าง และสืบทอด “อ านาจครอบง า” (Domination) โดยชนชั้นปกครอง ผู้ยึดกุมอ านาจ
รัฐ และมีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย (Legislation) และมีอ านาจบังคับรองรับ (Coercion) อยู่
ด้วยแต่ในประชาสังคมนั้นจะมีการด าเนินการเพ่ือสร้าง และสืบทอด/รักษา การครองอ านาจน า โดย
อาศัยวิธีการที่แตกต่างไปจากสังคมการเมือง โดยใช้วิธีการสร้างความยินยอมพร้อมใจให้เกิดขึ้นในหมู่
ประชาชน โดยที่ประชาชนไม่รู้สึกวาเป็นการบังคับ หรือเป็น “การยินยอมพร้อมใจโดยธรรมชาติ”
(Spontaneously Consensus) (Anne Showstack, 1982, pp. 13-14 อ้ า ง ถึ ง ใ น  วั ช ร พ ล 
พุทธรักษา, 2550) ในประชาสังคมนี้การใช้อ านาจเพ่ือครอบง ากลุ่มบุคคล หรือชนชั้นอ่ืนนั้นจะ

แตกต่างจากสังคมการเมือง นั่นคือในประชาสังคมจะเป็นการใช้อ านาจน า โดยไม่ใช้ก าลังหรือความ
รุนแรง แต่จะเป็นการครองอ านาจน าในเชิงพ้ืนที่ (Realm) หรือความคิด ในการผลิตทางเศรษฐกิจ 
และการด ารงชีวิตโดยผ่านทางเครื่องมือ หรือกลไกชนิดต่าง ๆ ในแง่นี้โลกทัศน์ของผู้คนในประชา
สังคมจะถูก “ครองอ านาจน า” ทางความคิดความเชื่อ ทัศนคติโดยกลุ่มผู้ปกครอง และโลกทัศน์ที่ถูก
ครอบง าจะกลายไปเป็น “วัฒนธรรมร่วมของผู้คน” (Popular Culture) และแทรกซึมไปทั่วทั้งประชา
สังคม 

การสร้างภาวะการครองอ านาจน านี้จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ ถ้ากลุ่ม
ผู้ปกครอง หรือชนชั้นปกครองจะมุ่งหวังยึดครองแต่เพียงอ านาจรัฐ แต่เพียงอย่างเดียว โดยปราศจาก
การครองอ านาจน าเหนือระบบความคิด หรืออุดมการณ์ เหนือสังคมส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ “กลุ่ม
ผู้ด าเนินการสร้างภาวะครองอ านาจน า” (Hegemon) นั้นจะต้องพยายาม (Attempt) ที่จะสร้างแนว
ร่วม และ แปรสภาพ (Transform) อุดมการณ์ของพันธมิตร (Alliance) จากกลุ่ม หรือชนชั้นต่าง ๆ 
รวมถึงกลุ่มที่เป็นอริ (Rival) ให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ การสร้างแนวร่วมพันธมิตรระหวางกลุ่มพลัง 
หรือชนชั้นต่าง ๆ นี้เรียกว่าการสร้าง“กลุ่มประวัติศาสตร์” (Historical Bloc) ( Roger Simon,1982, 
p. 26-27, อ้างถึงใน วัชรพล พุทธรักษา, 2550) ให้เกิดขึ้นทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพ
ระหว่างผู้ครองอ านาจน ากับผู้ถูกน าให้เกิดขึ้นโดยที่ความรู้สึก (Feelings) ของประชาชนผู้ถูกน า/ถูก
ปกครองนั้นถูกครอบครองความคิดโดยสมบูรณ์ตามความต้องการของชนชั้นหรือกลุ่มผู้ ด าเนินการ
สร้างภาวะครองอ านาจน า 
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2) แนวความคิดเรื่องประชาสังคมและสังคมการเมือง (Civil and Political 
Society) กับความยินยอมพร้อมใจและการใช้อ านาจบังคับ (Consent and Coercion) 

สังคมการเมือง และประชาสังคม (Anne Showstack, 1982, p. 12 อ้างถึงใน     
วชัรพล พทุธรักษา, 2550) ตามแนวความคิดของกรัมชีนี้จัดเป็นพ้ืนที่หนึ่งของโครงสร้างสังคมส่วนบน 

ซึ่งเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์ในเชิงระบบความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ กฎหมาย ศิลปะ วัฒนธรรม 
ซึ่งไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางการผลิตหรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจในสังคมส่วนล่าง 

สถาบันในพ้ืนที่ประชาสังคม ซึ่งท าหน้าที่ในการสร้างและส่งต่อชุดความคิด ความ
เชื่อตามที่กลุ่ม/ชนชั้นผู้พยายามสร้างภาวการณ์ครองอ านาจน าต้องการนั้น ประกอบไปด้วยสถาบัน
ต่าง ๆ ในสังคมที่เป็นแหล่งรวมของความสัมพันธ์ของผู้คน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ฯลฯ สถาบันดังกล่าวจะท าหน้าที่ในการสร้างชุดอุดมการณ์หนึ่ง ๆ 
ขึ้นมาตามความต้องการของกลุ่ม/ชนชั้นที่พยายามสร้างภาวะการครองอ านาจน า และท าหน้าที่ส่งต่อ 
สืบทอด แพร่กระจาย อุดมการณ์ดังกล่าวด้วยในขณะเดียวกัน 

การท าหน้าที่เพ่ือสร้างและส่งต่ออุดมการณ์ดังกล่าวของสถาบันต่าง  ๆ ในประชา
สังคมนั้นจะมีลักษณะเด่นที่ส าคัญคือ ปราศจากการใช้อ านาจบังคับ (Coercion) และการใช้ก าลัง
บังคับในเชิงกายภาพ หากแต่เป็นการใช้อ านาจในลักษณะของการชักจูง โน้มน า หรือกล่อมเกลา
ความรู้ ความคิดของผู้คนเป็นหลัก เพ่ือก่อให้เกิดซึ่งความยินยอมพร้อมใจ (Consent) ของคนในสังคม 
และก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่เป็นแบบเดียวกัน ตามความต้องการของกลุ่ม/ชนชั้น ผู้พยายามสร้าง
ภาวการณ์ครองอ านาจน า 

ส่วนสังคมการเมือง (Political Society) นั้น มีลักษณะที่แตกต่างไปจากประชา
สังคม กล่าวคือ ในขณะที่ความสัมพันธ์ของผู้คนผ่านสถาบันต่าง ๆ ในประชาสังคมนั้นเป็นลักษณะ
ของการปราศจากอ านาจบังคับ แต่ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมการเมืองจะเป็นลักษณะของการใช้
อ านาจบังคับ ผ่านทางกลไกการใช้อ านาจบังคับต่าง ๆ อาทิ การใช้ก าลังของกองทัพ การบังคับใช้
กฎหมายฉบับต่าง ๆ ดังนั้นสถาบันหลักในสังคมการเมืองนี้จึงประกอบไปด้วย สถาบันศาล กองทัพ
ต ารวจ รัฐบาล เป็นต้น 

การท าหน้าที่ของสถาบันต่าง ๆ ในสังคมการเมืองนั้น อาศัยการใช้อ านาจบังคับ 
(Coercion) เป็นหลักเพ่ือให้ได้มาซึ่งการครอบง า (Dominant) ตามความต้องการของกลุ่ม/ชนชั้นผู้
พยายามสร้างภาวะการครองอ านาจน าเหนือชนชั้นอ่ืน ๆ ในสังคม ซึ่งตามแนวความคิดของกรัมชี การ
ใช้อ านาจครอบง าด้วยการใช้อ านาจบังคับในพ้ืนที่สังคมการเมือง สามารถกระท าเพ่ือหวังผลส าเร็จใน
ระยะสั้นได้ส าเร็จอย่างรวดเร็ว แต่ในระยะยาวนั้นการใช้อ านาจบังคับแต่เพียงอย่างเดียว จะท าให้
กลุ่ม/ชนชั้นปกครองดังกล่าวมีอ านาจเหนือชนชั้นอื่นได้ไม่ยั่งยืน 
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ดังนั้นกรัมชีจึงได้เสนอว่า กลุ่ม/ชนชั้นปกครอง ผู้ต้องการสร้างภาวะการครอง
อ านาจน าให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์เหนือสังคมใด ๆ จะต้องพยายามยึดกุมพ้ืนที่เหนือ "ประชาสังคม" 
ให้ส าเร็จก่อน ด้วยการใช้กลไกการครองอ านาจน าต่าง ๆ เพ่ือสร้างความยินยอมพร้อมใจ (Consent) 
ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งแม้จะต้องใช้เวลานานกว่าการใช้อ านาจหรือก าลังบังคับ แต่ก็จ า เป็นต้องยึด
ประชาสังคมให้ได้ ส่วนการใช้อ านาจบังคับนั้นให้มีการใช้ควบคู่กันไปตามสมควร 

3) สงครามขับเคลื่อน และสงครามยึดพื้นที่ทางความคิด (War of Movement 
and War of Position)  

ในการด าเนินการเพ่ือสร้างภาวะการครองอ านาจน าให้เกิดขึ้นนั้น กรัมชีเปรียบว่า
เป็นเหมือนการท าสงคราม แนวคิดเรื่องสงครามขับเคลื่อน (War of Movement) และสงครามยึด
พ้ืนที่ทางความคิด(War of Position) (Roger Simon, 1982, p. 27-28, อ้างถึงในวัชรพล พุทธรักษา, 
2550) จึงได้ถูกน ามาใช้โดยอธิบายว่า การท าสงครามขับเคลื่อนนั้นเป็นการท าสงครามในทางยุทธวิธี
ทางการทหาร การที่จะสามารถเอาชนะฝ่ายศัตรู หรือฝ่ายตรงข้ามได้ จะต้องท าการบุกเพ่ือยึดครอง
ปัจจัยส าคัญของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ แต่ในการด าเนินการเพ่ือสร้างภาวะการครองอ านาจน าให้เกิดขึ้น
เหนือชนชั้นอ่ืน ๆ ชนชั้นผู้พยายามสร้างภาวะการครองอ านาจน าจะต้องด าเนินการต่อสู้เพ่ือยึดกุ ม 
"พื้นที่เชิงอุดมการณ์ ความคิด ความเชื่อ" ของผู้คนใน "ประชาสังคม" ให้ได้ 

การด าเนินการช่วงชิงหรือยึดกุมความคิด ความเชื่อของคนในพ้ืนที่ประชาสังคมนี้ 
กรัมชีเรียกว่า เป็น "การท าสงครามยึดพ้ืนที่ทางความคิด" ถ้าสามารถเอาชนะสงครามนี้เหนือพ้ืนที่
ประชาสังคมได้ส าเร็จ การสร้างภาวะการครองอ านาจน าก็จะส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ และยั่งยืนสืบไป 

4) กลไกการครองอ านาจน า  และกล ไกการ ใช้ อ านาจรั ฐ  ( Hegemonic 
Apparatuses and State Apparatuses)  

แนวคิดเรื่อง"กลไกการครองอ านาจน า" และ "กลไกการใช้อ านาจรัฐหรือกลไกรัฐ" 
นับได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการสร้างภาวะการครองอ านาจน าให้เกิดขึ้น ตามเป้าหมาย
ของกลุ่ม/ชนชั้นผู้พยายามสร้างภาวะการครองอ านาจน า 

แนวคิดเรื่องกลไกการครองอ านาจน าเปรียบได้กับการท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพ่ือ
ถ่ายทอดอุดมการณ์ หรือระบบความคิด ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยมชุดหนึ่ง  ๆ ตามที่กลุ่มผู้พยายาม
สร้างภาวะการครองอ านาจน าต้องการ เพื่อสื่อไปถึงประชาชนในชนชั้นต่าง ๆ เหนือพ้ืนที่ประชาสังคม 
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเห็นพ้องและยินยอมที่จะปฏิบัติตาม (Consent) ความต้องการของชน
ชั้นผู้ถ่ายทอดอุดมการณ์ นอกจากนี้กลไกการครองอ านาจน ายังท าหน้าที่ รวมไปถึงการสร้างจิตส านึก
(Conscious) ให้ชนชั้นผู้ถูกครอบง ามีความรู้สึกว่าผลประโยชน์ของชนชั้นตนนั้นได้รับการสนับสนุน
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อย่างดีจากชนชั้นปกครองหรือชนชั้นผู้พยายามครองอ านาจน า โดยที่ชนชั้นผู้ถูกครอบง าไม่รู้สึก 
หรือไม่สามารถส านึกได้ว่าชนชั้นของตนนั้นถูกเอาเปรียบ หรือขูดรีดอย่างไร 

กลไกการครองอ านาจน านี้ กล่าวได้ว่า เป็นสิ่งใดก็ได้ที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอด หรือ
ส่งผ่านชุดความคิด (วนัส ปิยะกุลชัยเดช, 2555, น. 100-112) จากด้านของผู้พยายามสร้างภาวะการ
ครองอ านาจน าไปยังผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง ปัญญาชน นโยบายของพรรคการเมือง/
รัฐบาล สื่อมวลชนทุกประเภท สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา การสร้างภาพ/
การจัดการภาพลักษณ์ของฝ่ายผู้พยายามสร้างภาวะการครองอ านาจน า เป็นต้น 

ขณะที่กลไกการใช้อ านาจรัฐนั้นจะถูกใช้เหนือพ้ืนที่สังคมการเมือง โดยแตกต่างจาก
กลไกการครองอ านาจน าตรงที่ "กลไกรัฐ"นั้นไม่ได้เป็นกลไกที่ใช้สื่อสารเพ่ือสร้างชุดของอุดมการณ์
ตามที่ชนชั้นผู้พยายามครองอ านาจน าต้องการ แต่กลไกรัฐนั้นเป็นกลไกที่ใช้อ านาจบังคับ เพ่ือบังคับ
ให้ประชาชนของชนชั้นต่าง ๆ ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามความต้องการของชนชั้นปกครองหรือผู้
พยายามสร้างการครองอ านาจน า โดยที่ทุกคนในสังคมนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

5) การโต้ตอบต่อการครองอ านาจน า (Counter Hegemony) 
การด าเนินการสร้างภาวะการครองอ านาจน าที่ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือไม่สามารถสร้าง

ภาวะการครองอ านาจน าเหนือพ้ืนที่ประชาสังคม หรือสังคมการเมืองได้เลย หรือสามารถสร้าง
ภาวะการครองอ านาจน าได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการครองพ้ืนที่ทางสังคมพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งได้ หรือ
สามารถสร้างภาวะครองอ านาจน าได้ใกล้เคียงกับการครองอ านาจน าสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เกิดเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่บั่นทอนความชอบธรรม และลดทอนความรู้สึกยินยอม
พร้อมใจของชนชั้นผู้ถูกครอบง าที่มีต่อชนชั้น/กลุ่มผู้ครองอ านาจน า ท าให้ในช่วงเวลาต่อมาภาวะการ
ครองอ านาจน านั้นถูกลดทอนลงไป กรณีทั้งหมดนั้นหมายความว่า กลุ่มผู้ด าเนินการสร้างภาวะครอง
อ านาจน า ไม่สามารถสร้างภาวการณ์ครองอ านาจน าได้อย่างสมบูรณ์ 

การครองอ านาจน าสมบูรณ์ที่กลุ่มผู้ด าเนินการสร้างภาวะครองอ านาจน า สามารถ
เอาชนะสงครามยึดพ้ืนที่ทางความคิดได้ด้วยการยึดครองเหนือพ้ืนที่ประชาสังคม และสังคมการเมือง
นั้น ผู้คนในสังคมจะด าเนินชีวิตอย่างปกติ โดยไม่เกิดการความสงสัยหรือตั้งค าถามต่อการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ด าเนินการสร้างภาวะครองอ านาจน า และไม่มีการด าเนินการใด ๆ เพ่ือแสดง
ความคิดที่ขัดแย้งต่อความคิดหลัก หรืออุดมการณ์ตามที่กลุ่มผู้ด าเนินการสร้างภาวะครองอ านาจน า
ต้องการ 

ในทางกลับกัน ถ้ากลุ่มผู้ด าเนินการสร้างภาวะครองอ านาจน า สร้างภาวะการครอง
อ านาจน าสมบูรณ์ไม่ส าเร็จ ผู้คนในสังคมส่วนหนึ่งที่ตระหนักรู้ได้ว่า ตนหรือชนชั้น/กลุ่มของตนได้ถูก
ด าเนินการครองอ านาจน าเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่ม/ชนชั้นผู้ครองอ านาจน า กลุ่มคนที่ตระหนักรู้นี้จะ
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ได้แสดงออก หรือเผยให้เห็นถึงการด าเนินการใด ๆ เพ่ือเป็น "การโต้ตอบต่อการครองอ านาจน า"ของ
ชนชั้นผู้ครองอ านาจน า ทั้งนี้การโต้ตอบต่อการครองอ านาจน าของกลุ่มคน/ชนชั้นอ่ืนในสังคม อาจ
เป็นไปเพียงเพ่ือแสดงให้ผู้ครองอ านาจน าได้เห็นและรับรู้ว่าอ านาจของตนนั้นถูกท้าทาย หรือแม้การ
โต้ตอบต่อการครองอ านาจน า เพ่ือโค่นล้มกลุ่มผู้ด าเนินการครองอ านาจเก่า และน าไปสู่การก้าวไป
เป็นกลุ่มผู้ด าเนินการครองอ านาจน ากลุ่มใหม่ก็เป็นได้ (Barry Burke, 2006) 

 
2.6 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
รณชาติ บุตรแสนคม (2560) ศึกษา “แนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ

เครือข่ายละครกรุงเทพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเชิงกลยุทธ์ของเครือข่าย 
ละครกรุงเทพ และค้นหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของเครือข่าย เก็บข้อมูลโดยใช้การ
สังเกต การวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เจาะลึก มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ผลิตละครในเครือข่าย 
ผู้ผลิตละครเชิงพาณิชย์ และนักวิชาการด้านการละคร จากการศึกษาพบว่า เครือข่ายมีทิศทางการ
ท างานคือ 1. สร้างตัวตนของคนละคร และส่งเสริมการด ารงอยู่ของศิลปะละครเวที 2. สร้างพ้ืนที่การ
แสดงให้กับคณะละครในกทม. 3. สานต่อและ พัฒนาเครือข่ายโดยถ่ายทอดความคิดไปสู่คนรุ่นใหม่ 
เครือข่ายรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ มีสมาชิก 3 ประเภทคือ สามัญ วิสามัญ และสถาบันการศึกษา 
ประดิษฐ ประสาททอง มีบทบาทเป็นแกนน า สมาชิกสามัญมีโครงสร้างเชิงระนาบ ช่วงเทศกาลละคร
แบ่งการบริหารเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายผลิต ก ากับศิลป์ โปรแกรมการแสดง และ  ประสานงาน 
งบประมาณบริหารมาจาก 3 ส่วนคือเงินค่าสมาชิกและค่ารอบการแสดง เงินกองกลางของเครือข่าย 
และเงินจากการขอรับการสนับสนุน เครือข่ายมีวัฒนธรรมความผูกพันใกล้ชิดเสมือนเครือญาติ มี
ความเป็นศิลปิน สูงและมีค่านิยมร่วมในการแสดงศักยภาพและความมีตัวตน ทรัพยากรที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งของเครือข่ายคือ ทรัพยากรบุคคลที่เป็นผู้รักศิลปะ การบริหารเครือข่ายมีเงื่อนไขการเข้าร่วม เป็น
งานอาสาสมัครที่มีการบริหารอย่างเข้มข้น แต่เครือข่ายจะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานของแต่ละคณะละคร 
ส่วนแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ พบว่า ความสัมพันธ์ ACT เป็นหัวใจของการด ารงอยู่
ของศิลปะละครเวที    และควรใช้กลยุทธ์ STRONG ACT  มาเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

พิชญา พิริยะประทานคุณ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
ละครเวทีโรงเล็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกชมละครเวทีโรงเล็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาโดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey 
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Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในการชมละครเวทีมีอายุ 15-35 ปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพซึ่ง 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะผู้ที่เคยชมละครเวทีจากละครโรงเล็กอย่างน้อย 1 เรื่อง 
ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจากกลุ่มละครเวทีโรงเล็ก เช่น กลุ่มละคร New theatre society 
กลุ่มละครมะขามป้อม กลุ่มละครพระจันทร์เสี้ยว กลุ่มละคร8x8 กลุ่มละครเสาสูง ฯลฯ จ านวน 300 
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไดแก การแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครเวทีโรงเล็ก พบว่า ช่อง
ทางการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครเวทีโรงเล็กอันดับที่ 1. คือ สื่ออินเตอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ
ข่าวสารทางสื่ออินเตอร์เน็ตผ่านช่องทาง Facebook Fanpage มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับละครเวทีโรงเล็กด้านเนื้อเรื่องมากที่สุด  2. ด้านพฤติกรรมการชมละครเวที พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างชมละครเวทีโรงเล็ก 1 เรื่อง/เดือน มักไปชมละครเวทีโรงเล็กกับเพ่ือน ไปชมละครเวทีโรง
เล็กเพราะความน่าสนใจของเนื้อเรื่องมากที่สุดและชมละครประเภทละครตลกเป็นประจ า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ชมละครเวทีโรงเล็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิด/ทัศนคติตนเองมากที่สุด 3. ด้าน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมละครเวทีโรงเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยต่าง ๆ 
โดยรวมมีความส าคัญมากต่อการตัดสินใจชมละครเวทีโรงเล็ก ซึ่งสามารถเรียงล าดับปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจชมละครเวทีโรงเล็ก ได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า “ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย” 
มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ “ปัจจัยด้านราคา” รองลงมาคือ “ปัจจัยด้านสถานที่/การจัด
จ าหน่าย” และรองลงมาคือ “ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์”ตามล าดับ 4.ด้านทัศนคติที่มีต่อละครเวทีโรงเล็ก 
พบว่า ภาพรวมทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อละครเวทีโรงเล็กอยู่ในระดับมีทัศนคติในเชิงบวก 
ประเด็น “คนละครที่มีจิตใจรักการท าละครตั้งใจท าละครแม้จะได้ผลตอบแทนน้อยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม” 
เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5. ด้านแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อละครเวทีโรงเล็กพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความตั้งใจมากที่จะชมละครเวทีโรงเล็กต่อไป และตั้งใจจะแนะน าให้ผู้อ่ืนไปชมละครเวทีโรงเล็กเพ่ิม 

กมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว (2554) ได้ศึกษาเรื่อง“การปรับตัวของสื่อละครเวทีนอกกระแส
จากยุคการเคลื่อนไหวทางการเมือง (พ.ศ. 2514 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519) ถึงยุคการเคลื่อนไหว
ทางสังคมแบบใหม่ (หลัง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519-2553)” ผลจากการศึกษาพบว่า การเคลื่อนไหวของ
สื่อละครเวทีนอกกระแสสามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุคและ 2 รูปแบบทางการต่อสู้ คือ ยุคแรกเป็น
การใช้สื่อละครเวทีเพ่ือเคลื่อนไหวทางการเมืองเนื้อหาและการจัดแสดงละครจะปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ของ
การชุมนุมเคลื่อนไหวในชนบทและ/หรือในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายเพ่ือต่อต้านอุดมการณ์
หลักและเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองและยุคสองเป็นการใช้สื่อละครเวทีเพ่ือ
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เคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้อหาจากเดิมที่เน้นเรื่องการเมืองมาเป็นเนื้อหา
ที่หลากหลายและเน้นไปที่การน าเสนอเรื่องความหลากหลายทาง อัตลักษณ์เพ่ือปูพ้ืนฐานความรู้ 
ความคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและสังคมแบบใหม่ 

ธนกร พฤกษชาติถาวร (2554) ศึกษาเรื่องพัฒนาการขององค์กรและผลงานละคร
คณะฟิสิคคัลเธียเตอร์ในประเทศไทย โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการ, โครงสร้าง
และการด าเนินงาน รวมถึงลักษณะผลงานของคณะคณะละครฟิสิคคัลเธียเตอร์ในประเทศไทย เพ่ือ
เข้าใจถึงพัฒนาการของการแสดงฟิสิคคัลเธียเตอร์, ทัศนะของผู้สร้างสรรค์งานและการด ารงอยู่ของ
คณะฟิสิคคัลเธียเตอร์ในปัจจุบัน รวมถึงแสดงถึงลักษณะผลงานที่สร้างสรรค์โดยคณะละครฟิสิคคัลเธีย
เตอร์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 8 คณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิคคัลเธียเตอร์ 3 คนและรวบรวม
ผลงานในรูปวีดิทัศน์บันทึกภาพการแสดง สื่อประชาสัมพันธ์ บทความที่เกี่ยวข้องกับงานละคร รวมถึง
ชมการแสดงสด  

ผลการวิจัยพบว่า ฟิสิคคัลเธียเตอร์ในประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดขอบเขตอย่างแน่
ชัด โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ ละครฟิสิคคัลเธียเตอร์และละครใบ้ โครงสร้างการด าเนินงาน
ของคณะฟิสิคคัลเธียเตอร์แบ่งตามลักษณะงานสามารถแบ่งได้เป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายผลิตโดยที่
จ านวนสมาชิกของคณะฟิสิคคัลเธียเตอร์มีตั้งแต่ 2-28 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านการ
ละครมาโดยตรง แต่สมาชิกล้วนมีประสบการณ์ทางด้านสุนทรียะมาแล้วทั้งสิ้น  

การด าเนินงานของคณะละครฟิสิคคัลเธียเตอร์ในปัจจุบันสามารถจ าแนกได้เป็น          
2 ลักษณะ คือ การด าเนินงานอย่างเป็นทางการและการด าเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ ในส่วน
ลักษณะผลงานของคณะละครฟิสิคคัลเธียเตอร์ สามารถแบ่งตามได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ ละครฟิสิค
คัลเธียเตอร์เต็มรูปแบบ และละครฟิสิคคัลเธียเตอร์ผสมผสาน โดยคณะละครมีความพยายามที่จะ
ขยายฐานผู้ชมให้กว้างข้ึนทั้งสิ้น  

สรณัฐ ไตลังคะ (2552) ได้วิจัย เรื่อง บทละครสมัยใหม่ของไทยทศวรรษ 2510 : 
นาฏกรรมแห่งความขุ่นข้อง พบว่า การละครไทยสมัยใหม่ได้เริ่มปรากฏในหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2509 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้เกิดการแปลบทละครตะวันตก
หลากหลายแนวเพ่ือแสดงเป็นละครเวที ส่งผลให้เกิดความนิยมงานละครในหมู่นักศึกษา นักเขียนเรื่อง
สั้นแนวล้ ายุคจ านวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาด้านการละครได้เริ่มเขียนบทละครของไทยเองและ
พิมพ์ในวารสารที่เผยแพร่ในหมู่นักศึกษา บทละครสมัยใหม่ได้กลายเป็นการแสดงความขุ่นข้องต่อ
สังคม เนื่องจากระยะดังกล่าวสังคมไทยมีการปกครองแบบเผด็จการ  บทละครเหล่านี้แบ่งได้เป็น     
2 ระยะ คือ ระยะแรก ได้รับอิทธิพลจากบทละครสมันใหม่เชิงปรัชญาตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวแปลกวิสัยหรือแอบเสิร์ดและแนวอัตถิภาวะนิยม แต่มีลักษณะเฉพาะ คือ บทละครไทยได้
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ปรับเปลี่ยนไปเป็นการน าเสนอประเด็นขัดแย้งทางสังคมและเสียดสีการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของไทย 
บทละครเหล่านี้ซึ่งมักน าเสนอในแนวสัญลักษณ์เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจตัดทอนเปลี่ยนแปลงจึง
เป็นพ้ืนที่เปิดในการสร้างความหมาย และกระตุ้นให้เกิดความคิดวิพากษ์วิจารณ์สังคม ระยะที่ 2 อัน
เป็นช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ที่มีประชาธิปไตยบางส่วน 
งานละครระยะนี้ได้เปลี่ยนภารกิจจากการพยายามสร้างพ้ืนที่เฉพาะของกลุ่มล้ ายุคไปเป็นการใช้ละคร
เพ่ือให้ใช้การศึกษาด้านการศึกษาเมืองแก่ประชาชน 

อภิรักษ์ ชัยปัญหา (2553) ได้ศึกษาบทละครเวทีที่เสนอทัศนะทางสังคมและการเมือง
ต่อเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ผ่านบทละคร 6 เรื่อง เมื่อพิจารณาในด้าน
สุนทรียรสในฐานะวรรณกรรมการละครพบว่า บทละครส่วนใหญ่มีความงามทางศิลปะทั้งในด้าน
แนวคิดและวิธีการด าเนินเรื่อง บทละครที่น ามาศึกษานี้ มีทัศนะต่อเหตุการณ์ทางสังคมและการเมือง
ต่อเหตุการณ์ทั้งสองในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดีก็ยังพบจุดอ่อนของบทละครในกลุ่มนี้อยู่บ้าง
กล่าวคือบางครั้ง บทละครมุ่งสร้างผลกระทบในด้าน จิตส านึกผิดชอบชั่วดีของผู้เสพ จนอาจท าให้มี
ลักษณะของการสั่งสอน (Didactic) มากเกินไป และบางครั้งก็มีลักษณะการจับค าพูดใส่ปากตัวละคร
โดยที่อาจหลงลืมในเรื่องสถานะและบทบาทของตัวละครไปบ้าง เช่น การก าหนดให้ตัวละครที่เป็น
ชาวบ้านพูดเทศนาโวหารราวกับเป็นปราชญ์ชาวตะวันตก เป็นต้น  

ศิรินทร์ ใจเที่ยง (2545) ศึกษาเรื่อง “ลิเกเอ็นจีโอ กรณีศึกษากลุ่มละครมะขามป้อม” 
ซึ่งผู้วิจัยเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้สมัครเข้าไปเป็นอาสาสมัครท างานให้กับกลุ่มละครมะขามป้อม โดยที่ไม่ได้
รับค่าตอบแทนจากการท างาน ผู้วิจัยให้ข้อมูลลักษณะความเป็นอยู่ของมะขามป้อมว่า มีลักษณะการ
อยู่ร่วมกันเสมือนครอบครัว เนื่องจากมีบางส่วนของสมาชิกพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ดัดแปลงเป็น
ส านักงาน ทั้งนี้ ละครเวทีในรูปแบบลิเกเอ็นจีโอของกลุ่มละครมะขามป้อม เป็นการสร้างงานที่
เน้นหนักไปในด้านละครเพ่ือการพัฒนาชุมชน โดยมักจะน าเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสังคมที่เป็นจริง และ
สถานการณ์ในขณะนั้น เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ สิทธิเด็ก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาน าเสนอ
ผ่านละครเวที จากงานวิจัยพบว่า มะขามป้อมเล็งเห็นคุณูปการส าคัญของสื่อละครเวที ว่าเป็นช่องทาง
การสื่อสารส าคัญ อันมีกระบวนการละครเป็นเครื่องมือที่จะสื่อสารกับคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมได้ จึง
ต้องการเข้าไปเป็นสื่อกลางท าให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และสามารถผลิตสื่อ และมีสื่อเป็นของตนเองได้ 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้รับสารของมะขามป้อมไม่ได้มีเฉพาะชาวบ้านเท่านั้น หากแต่ลิเกของมะขามป้อม
ส่วนใหญ่ตอบสนองต่อรสนิยมของคนที่มีการศึกษา ดังนั้น เรื่องที่เล่นโดยแต่งขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นเรื่อง
ที่เป็นประสบการณ์ร่วมกันของกลุ่มชนผู้ชมที่มีการศึกษา ภายใต้บริบทของพ้ืนที่ที่แสดงเป็นส าคัญ 

ศิรินทร์พร ศรีใส (2545) ศึกษาเรื่อง “จินตทัศน์ในกระบวนการสื่อสารการแสดงของ
คณะละครเวทีสมัยใหม่” มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาโครงสร้างและการด าเนินงาน รวมถึงลักษณะของ
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งานสื่อสารการแสดงของคณะละครเวทีสมัยใหม่ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของผู้สร้างสรรค์งานและ
การด ารงอยู่ของคณะละครเวทีในปัจจุบัน ผลการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยค้นพบว่า การด าเนินงาน
ของคณะละครที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถจ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ คณะละครถาวร และคณะละคร
เฉพาะกิจ ซึ่งคณะละครเฉพาะกิจนั้นมีจ านวนมากกว่า โดยมีอายุเฉลี่ยของการก่อตั้งไม่เกิน 10 ปี และ
มีจ านวนสมาชิกของคณะละครจะมีตั้งแต่ 1-11 คนเป็นหลัก ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาใน
ด้านการละครมาโดยตรง แต่เป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ ทางการละครผ่านการร่วมท ากิจกรรมใน
มหาวิทยาลัยหรือการร่วมงานกับคณะละครอ่ืน ๆ ในส่วนโครงสร้าง และการด าเนินงานของคณะ
ละครเวทีสมัยใหม่ เมื่อแบ่งตามลักษณะงานจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายผลิต แต่
ในการปฏิบัติงานจริงนั้นก็ไม่ได้แยกหน้าที่ในการท างานอย่างชัดเจน ปัญหาที่คณะละครวิธีเหล่านี้
มักจะพบก็คือ ปัญหาในเรื่องการขาดการบุคลากรที่จะเข้ามาท างานในฝ่ายบริหาร จึงท าให้การ
วางแผนในส่วนการจัดการมีอุปสรรค 

ส าหรับลักษณะของคณะละคร สามารถแบ่งประเภทของแนวคิดในการท าละครออกได้
เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.ละครเพ่ือการละคร หมายถึง ละครที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ที่เน้นหน้าที่ใน
ด้านอารมณ์และการแสดงออกของตัวละคร เพ่ือชี้เห็นถึงความละเอียดอ่อนในความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
ประเด็นของเนื้อหาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในระดับจุลภาค 2.ละครเพ่ือศิลปะการแสดง หมายถึง 
ละครที่คณะละครสร้างสรรค์ขึ้นโดยให้น้ าหนักกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอมากกว่าองค์ประกอบอื่น 
ๆ ในละคร 3.ละครเพ่ือความบันเทิงใจ หมายถึง ผลงานของคณะละครที่เน้นความหลากหลายเพ่ือ
สร้างความบันเทิงแก่ผู้ชมเป็นหลัก 4.ละครเพ่ือการพัฒนา หมายถึง ลักษณะละครที่มีเป้าหมายเพ่ือ
การพัฒนาซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น ละครชุมชน ละครเพ่ือการศึกษา และละครเพ่ือเด็กและเยาวชน 
5. ละครเพ่ือสังคมและการเมือง เป็นลักษณะละครที่มีประเด็นในการน าเสนอ เพ่ือสะท้อนปัญหาหรือ
สถานการณ์สังคมในระดับมหภาค รวมถึงเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ 

ทั้งนี้ ละครเพ่ือการพัฒนา จะมีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่ งกว่าละครอีก 4 ประเภท
อ่ืน ซึ่งก็คือ เด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตามแม้ละครประเภทอ่ืน ๆ จะไม่ได้มีการก าหนดกลุ่มผู้ชม
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน แต่คณะละครทุกประเภทก็ล้วนมีความพยายามที่จะขยายฐานผู้ชมกลุ่มละคร
ของตนเองให้กว้างขวางข้ึน 

ยุทธชัย อุทยานินทร์ (2544) ศึกษาเรือ่ง “ภัทราวดีเธียเตอร์ : ชุมชนละครเวทีสมัยใหม่” 
ซึ่ งผู้ วิ จัย ได้สมัครเข้า ไปเป็นสมาชิกใหม่ของคณะละคร ท าหน้าที่ เป็นลูกมือช่วยท าฉาก  
ยกของ ท าความสะอาด และท างานเบื้องหลัง เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ละครภัทราวดีเธียเตอร์ถูกกรอบด้วยลักษณะของการเรียนรู้การท างานด้านละคร โดยที่มีภัทราวดี  
มีชูธน ซึ่งมีสถานะเป็นครู นักแสดง และเจ้านายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ภายในชุมชน นอกจากนี้ 
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ผู้วิจัยยังได้กล่าวอีกว่า องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ภัทราวดีมีลักษณะเป็นชุมชนละครสมัยใหม่ คือ การ
มีพ้ืนที่ใช้สอยในภัทราวดีเธียเตอร์ที่หลากหลาย เช่น มีพ้ืนที่ในการเรียนการสอน พ้ืนที่ห้องสมุด ใน
ส่วนของการค้นคว้าหาข้อมูล และที่ส าคัญคือมีลักษณะการท างานที่มีรูปแบบเฉพาะตัว คือ ใช้รูปแบบ
ละครไทย ผสมผสานกับเทคนิคการแสดงสมัยใหม่ เพ่ือสร้างความสนุกสนาน กระชับการแสดงและ
ดึงดูดผู้ชม 

มาริสา แสนกุลศิริศักดิ์ (2532) ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์ในการใช้สื่อประเภทละครเวทีเพ่ือ
โน้มน้าวใจให้รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม” ศึกษาเฉพาะกรณีละครเรื่อง “ตาวิเศษตะลุยเมือง
มอมแมม”โดยใช้แนวทางของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา  (Development Communication 
Approach) ผู้วิจัยวางวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เอาไว้ 2 ข้อหลัก คือ เพ่ือศึกษากลยุทธ์การใช้สื่อ
ละครเพ่ือโน้มน้าวใจเด็กอายุ 6-12 ปีในเรื่องการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือศึกษากล
ยุทธ์ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการชมละครเวทีส าหรับเด็กอายุ 6-12 ปีโดยใช้ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย
ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยผลของการศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ยืนยันผลได้ในระดับหนึ่ง
ว่า ละครเวทีที่จัดแสดงมีผลสัมฤทธิ์ สามารถโน้มน้าวใจให้ประชากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านรักษา
ความสะอาดได้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยของผู้วิจัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นผลมาจากการรับ
ข่าวสารในรูปของการกระท าเป็นหลัก มิใช่บทค าพูด/ค าสั่ง 
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

บริบททางการเมือง การรัฐประหาร 2557 

ศิลปะการแสดง 
ศึกษารูปแบบและเนื้อหาของ
ผลงานการแสดงในช่วง 2557-
2560 

 กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร 

 กลุ่ม B-floor 

แนวคิด 
สุนทรียศาสตร์การเมือง 
ของฌาคส์ รองสิแยร์ 

แนวคิด การครอง
อ านาจน าของ อันโตนิ

โอ กรัมชี 

อิสรเสรีภาพ 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการน าเสนอประเด็นทางการเมือง

หลังรัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษาพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor” มีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือศึกษาสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพหลังรัฐประหาร 2557 ของกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศ
ไทย โดยใช้กรณีศึกษาของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor รวมถึงการวิเคราะห์
วิธีการน าเสนอ การปรับตัวหรือต่อรองอย่างไรเพื่อยืนยันเรื่องเสรีภาพของตนเอง  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ “การวิเคราะห์สาระ” (Content Analysis) ที่มุ่งเน้น
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative Data) ผ่านการตีความ (Interpretative 
Approach) การกระท าทางสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในผลงานศิลปะการแสดงของกลุ่ม
ละครขนาดเล็กทั้งสองกลุ่ม โดยวิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฏในช่วง พ.ศ. 
2557 – 2560 ทั้งนี้ในการด าเนินวิจัยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติของกลุ่มละครขนาดเล็กกรณีศึกษากลุ่มพระจันทร์เสี้ยว
การละคร และกลุ่ม B-floor จากเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ หนังสือ และสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ  

3.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกสมาชิกกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่ม B-floor 
จ านวน กลุ่มละ 2 คน ดังนี้  

3.2.1 คุณสินีนาฏ เกษประไพ ผู้ก ากับการแสดงและนักแสดง ผู้เป็นแกนน าหลัก
ของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร  

3.2.2 คุณลัดดา คงเดช นักแสดงและสมาชิกปัจจุบันของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยว 
การละคร 

3.2.3 คุณจารุนันท์ พันธชาติ ผู้ก ากับการแสดง นักแสดง และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม  
B-floor  

3.2.4 คุณณพิม สิงห์โตโรจน์ นักแสดงอาสาสมัครจากกลุ่ม B-floor ร่วมแสดงใน
เรื่อง Fundamental 

3.3 น าข้อมูลบริบททางการเมือง (ผลจากการรัฐประหาร 2557) มาวิเคราะห์ตีความ 
และอธิบายความสัมพันธ์กับข้อมูลของกลุ่มละครขนาดเล็กที่ได้  ด้วยวิธีการ “การวิเคราะห์สาระ” 
(Content Analysis) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในการศึกษาสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพของ
พระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor หลังรัฐประหาร 2557 
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3.4 วิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปแบบและเนื้อหาจากผลงานการแสดงที่น าเสนอ
ประเด็นทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2557-2560 จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

3.4.1 ละครเวทีเรื่อง “Between (ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง)” เกิดจาความร่วมมือ
ระหว่างพระจันทร์เสี้ยวการละคร โดย เบญจ์ บุษราคัมวงศ์ กับ นิกร แซ่ตั้ง จากคณะ 8X8 จัดแสดง
เมื่อวันที่ 1-5 และ 8-12 พฤษภาคม 2558 เวลา 20.00 น. ณ Crescent Moon Space & B-floor 
Room สถาบันปรีดี พนมยงค์  

3.4.2 ละครเวทีเรื่อง “รื้อ” (being Paulina Salas and the practice) จัด
แสดงในเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ครั้งที่ 9 เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
ก ากับการแสดงโดย สินีนาฏ เกษประไพ ครั้งแรกก าหนดวันแสดง คือวันที่  21-25 ตุลาคม 2559 แต่
เนื่องจากเกิดเหตุการณ์การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รัฐบาลประกาศ
ให้งดการละเล่นทุกชนิดเป็นเวลา 1 เดือน ส่งผลให้การแสดงต้องเลื่อนจากเดิมไปจัดแสดงวันที่ 17 – 
20 พฤศจิกายน 2559 ณ Crescent Moon Space สถาบันปรีดี พนมยงค์  

3.4.3 ละครเวทีเรื่อง “Something Missing” ศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสอง
กลุ ่มละคร physical theatre ได้แก่คณะละคร Momggol โดยผู้ก ากับ Jongyeon Yoon จาก
ประเทศเกาหลีใต้และ ธีระวัฒน์ มุลวิไล ผู้ก ากับการแสดงจากกลุ่ม B-floor ประเทศไทย เป็นการ
แลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงร่วมสมัยภายใต้แนวความคิดของประสบการณ์ชีวิตที่มี
บางสิ่งหายไป โดยเริ่มโครงการนี้ครั้งแรกในปี 2558 และจัดแสดงใน เทศกาล Low Fat Art Fest ณ 
ทองหล่ออาร์ต สเปซ ซึ่งในรอบแรกนี้ก ากับการแสดงโดย Jongyeon Yoon ได้รับรางวัล การแสดงที่
ใช้ร่างกายยอดเยี่ยม และก ากับศิลป์ยอดเยี่ยม จากเทศกาลละครกรุงเทพ 2015  

ใ นปี  2559 Something Missing: Rite of Passage ก า กั บ ก า ร แสด ง โ ดย            
ธีระวัฒน์ มุลวิไล ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล กลุ่มนักแสดงยอดเยี่ยม จากชมรมวิจารณ์
ศิลปะการแสดงประจ าปี 2559 และในปี 2560 Something Missing กลับมาแสดงอีกครั้ง โดยพัฒนา
เพ่ิมเติมจากการแสดงทั้งสองปี โดยเป็นการก ากับร่วมของ Jongyeon Yoon และธีระวัฒน์ มุลวิไล 
จัดแสดงที่ Testbed 66, กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 โดยน าเรื่องราว
ของการท างานร่วมกันในสองปีที่แล้ว มาพัฒนาต่อและน าเสนอประเด็นที่สะท้อนสภาวะร่วมของทั้ง
สองสังคม และ Something Missing กลับมาจัดแสดงในกรุงเทพ ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2550 โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล 
Performative Art Festival ครั้งที่ 6  

3.4.4 ละครเวทีเรื่อง “Fundamental” การแสดงร าลึกในวาระครบรอบ 40 ปี 
6ตุลาคม ปี 2559 ก ากับการแสดงโดย ธีระวัฒน์ มุลวิไล การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล
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ศิลปะการแสดงครั้งที่ 5 (Performative Art Festival # 5) ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2559 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

3.4.5 ละครเวที เรื่ อง “Ceci n'est pas la politique (นี่ ไม่ ใช่การเมือง)” 
ออกแบบการแสดงและก ากับการแสดงโดย จารุนันท์ พันธชาติ จากกลุ่ม B-floor ละครเวทีเรื่องนี้เคย
จัดแสดงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2558 และน ากลับมาจัดแสดงใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่  20 กันยายน-1 
ตุลาคม 2560 ณ สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

3.5 น าแนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์การเมืองของ ฌาคส์ รองสิแยร์ , แนวคิดการครอง
อ านาจน าของ อันโตนิโอ กรัมชี และบริบททางการเมือง (ผลจากการรัฐประหาร 2557) มาวิเคราะห์
ตีความ และอธิบายความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปแบบและ
เนื้อหาของผลงานทั้ง 5 เรื่อง ด้วยวิธีการ “การวิเคราะห์สาระ” (Content Analysis) เพ่ือหาวิธีการ
น าเสนอ การปรับตัว/ต่อรองของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor ในการยืนยัน
เรื่องเสรีภาพของตนเอง 

3.6 สรุปผลการวิจัย และน าเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 
สถานภาพด้านอิสรเสรีภาพของพระจันทร์เสี้ยวการละคร 

และกลุ่มละคร B-floor หลังรัฐประหาร 2557 
 

การวิจัยเรื่อง “อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการน าเสนอประเด็นทางการเมือง
หลังรัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษาพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor” มีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือศึกษาสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพหลังรัฐประหาร 2557 ของกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศ
ไทย โดยใช้กรณีศึกษาของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor โดยในบทนี้จะเป็นการ
วิเคราะห์บริบททางการเมืองหลังการรัฐประหาร 2557 ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพ
ของกลุ่มละครขนาดเล็ก 

 
บริบทสถานการณ์ทางสังคม การเมือง หลังการรัฐประหาร 2557 : อิสรเสรีภาพของศิลปิน 
ระหว่าง พ.ศ. 2557-2560 

 
ประเทศไทยผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมาแล้ว 13 ครั้ง นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง 2475 จนมาถึงการรัฐประหาร 2557 ครั้งล่าสุด การอยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นเวลากว่า 3 ปี และยังไม่เห็นกรอบเวลาสิ้นสุดแน่ชัด ผนวกกับประเทศไทย
เป็น 1 ใน 3 ประเทศในโลก (ฟิจิ, บูร์กินาฟาโซ และไทย) ที่มีรัฐประหารถึง 2 ครั้ง ในรอบ 10 ปี นั่น
คือรัฐประหารรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 น าโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน และ
รัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น าโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา     ด้วยเหตุนี้สังคมไทยอาจ   
ชาชินกับการรัฐประหาร และยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองแบบไทย ๆ ขณะที่คนจ านวนหนึ่ง
มองรัฐประหารเป็นทางออกจากวิกฤต (พลวุฒิ สงสกุล, 2560) 

 หากย้อนไปก่อนการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 บรรยากาศแวดล้อมต่าง ๆ 
ทั้งกระแสประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์ ท าให้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดรัฐประหารขึ้นอีกในสังคมไทย  
แต่แล้วรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ก็เกิดขึ้น กลายเป็นหมุดหมายส าคัญของการแบ่งขั้วทาง
การเมือง กลุ่มคนเสื้อแดงหรือ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และกลุ่มคน
เสื้อเหลือง คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ 11 ปีที่
ความขัดแย้งในสังคมไทยร้าวลึก เปลี่ยนโฉมการเมืองไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 
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รัฐประหารในประเทศไทยครั้งล่าสุด เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 
น. โดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะโค่น
รัฐบาลรักษาการ นายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล นับเป็นรัฐประหารครั้งที่13 ในประวัติศาสตร์ไทย 
ก่อนหน้านี้เกิดรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่ม
เมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของพัน
ต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตรในการเมืองไทย ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก(ในขณะนั้น) ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่เวลา 
3.00 น. กองทัพบกตั้งกองอ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) และให้ยกเลิกศูนย์
อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กอ.รส. ปิดสื่อ ตรวจพิจารณาเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต 
และจัดประชุมเพ่ือหาทางออกวิกฤตการณ์การเมืองของประเทศแต่การประชุมไม่เป็นผล จึงเป็น
ข้ออ้างในการรัฐประหารครั้งนี้ หลังรัฐประหารมีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด 2 คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอ านาจตลอดจนให้ยุบวุฒิสภา
ปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ และพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ใช้อ านาจ
ของนายกรัฐมนตรี คสช. มีการจัดส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือบริหารราชการแผ่นดิน และระบุว่าจะปฏิรูป
ก่อนเลือกตั้งไม่มีค ามั่นว่าประเทศจะหวนกลับสู่การปกครองโดยพลเรือนโดยเร็ว ในขณะที่หลาย
ประเทศประณามรัฐประหารครั้งนี้รวมทั้งมีการกดดันต่าง ๆ เช่น ลดกิจกรรมทางทหารและลด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่คนไทยจ านวนหนึ่งแสดงความยินดีโดยมองว่าเป็นทางออกของ
วิกฤตการณ์การเมืองแต่ก็มีคนไทยอีกจ านวนหนึ่ งที่ ไม่ เห็นด้วยเนื่องจากไม่ เป็นไปตามวิถี
ประชาธิปไตย”(ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์, 2557: ออนไลน์) 

ศิลปะการละครเป็นพ้ืนที่ของการแสดงออกซึ่งเสรีภาพหรือ Freedom of Expression 
มันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคนที่จะแสดงออก ศิลปะในฐานะ Artistic freedom จึงเป็นเสรีภาพที่
เราต้องปกป้องและสมควรได้รับการคุ้มครอง แม้ว่าในความเป็นจริงส าหรับสังคมไทยอาจห่างไกลจาก
การคุ้มครองเสรีภาพของการแสดงออกก็ตาม ในการศึกษาสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพหลังรัฐประหาร 
2557 ของกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทย โดยใช้กรณีศึกษาของพระจันทร์เสี้ยวการละครและ
กลุ่มละคร B-floor เพ่ือการวิเคราะห์บริบททางการเมืองหลังการรัฐประหาร 2557 ที่มีผลกระทบต่อ
สถานภาพด้านอิสรเสรีภาพของกลุ่มละครขนาดเล็กดังกล่าว สามารถสรุปบริบทสถานการณ์ทางสังคม 
การเมือง หลังการรัฐประหาร 2557 กับการจัดแสดงละครเวทีของพระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่ม 
B-floor ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2560 ดังตาราง 
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ตารางที่ 4.1  
 
สรุปบริบทสถานการณ์ทางสังคม การเมือง หลังการรัฐประหาร 2557 : อิสรเสรีภาพของศิลปิน 
ระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 

ระยะเวลา เหตุการณ์ส าคัญ 

22 พ.ค. 2557 เกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557  
โดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ส.ค. 2557  นักศึกษาและนักกิจกรรมทางสังคมท่ีจัดแสดงละครเรื่อง “เจ้าสาวหมาป่า” 
ในกิจกรรมร าลึก 40 ปี 14 ตุลา (กิจกรรมจัดในปี 2556) ถูกจับกุมตัว 

ม.ค. – ก.พ. 2558  ละครเรื่องบางละเมิด ของ กลุ่ม B-floor ถูกคุกคามโดยรัฐ 
23 ก.พ. 2558 ศาลพิจารณาตัดสินคดีเจ้าสาวหมาป่าผิด ม.112 จ าคุกจ าเลย 2 ราย 5 ปี 

จ าเลยรับสารภาพจึงลดโทษเหลือ 2 ปี 6 เดือน 

22 เม.ย. 2558  มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดเสวนา  
“เสรีภาพในการสร้างสรรค์ละครเวทีไทย ข้ออ้าง หรือ ความจริง” 

พ.ค. 2558  ละครเรื่อง “Between (ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง)” จัดแสดง 
พ.ย. 2558  ละครเรื่อง “Something Missing” การร่วมมือระหว่างเกาหลีและไทย  

จัดแสดงครั้งแรก 
ธ.ค. 2558  ละครเรื่อง “นี่ไม่ใช่การเมือง: Ceci n'est pas la politique”  

จัดแสดงครั้งแรก 
ก.ย. – ต.ค. 2559  ละครเรื่อง“Fundamental”การแสดงร าลึกในวาระครบรอบ 40 ปี 6 ตุลา  

13 ต.ค. 2559  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต 

พ.ย. 2559  ละครเรื่อง “รื้อ” (being Paulina Salas and the practice)  
การแสดงร าลึกในวาระครบรอบ 40 ปี 6 ตุลา 

ก.ย. – ต.ค. 2560  ละครเรื่อง “นี่ไม่ใช่การเมือง: Ceci n'est pas la politique”  
จัดแสดงครั้งที่ 2  

ต.ค. 2560  ปิดปรับปรุงสถาบันปรีดี พนมยงค์ 

ธ.ค. 2560  ละครเรื่อง “Something Missing” การร่วมมือระหว่างเกาหลีและไทย  
จัดแสดงครั้งที่ 2 
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จากตารางสรุปบริบทสถานการณ์ทางสังคมการเมืองหลังการรัฐประหาร 2557 กับการ
จัดแสดงละครเวทีของพระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่ม B-floor ระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ท าให้
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์สถานภาพด้านอิสรเสรีภาพ ของกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทยหลังการ
รัฐประหาร 2557 โดยแบ่งเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

1) นักศึกษาและนักกิจกรรมทางสังคมถูกจับกุมตัวด้วยคดีละครเวทีเจ้าสาวหมาป่า  
ข่าวการจับกุมดังกล่าวเป็นประเด็นร้อนในช่วงเวลาการประกาศใช้กฎอัยการศึกของ

รัฐบาลทหาร เหตุการณ์นี้มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หลังจากนั้นได้มีการพิจารณาคดีเจ้าสาว
หมาป่า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ดังนี้ “ศาลอาญาขึ้นอ่านค าพิพากษาคดี
ละครเวที "เจ้าสาวหมาป่า" ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเนื้อหาผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือ
กฎหมายหมิ่นประมาณกษัตริย์ โดยมีนางสาวภรณ์ทิพย์ และนายปฏิพัฒน์ (สงวนนามสกุล) นักศึกษา
และนักกิจกรรมทางสังคมเป็นผู้ต้องหาทั้งสองรายก่อนหน้านี้ในชั้นสืบพยานทั้งสองรายได้ให้การรับ
สารภาพศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจ าเลยทั้งสองมีความผิดจริง ตัดสินลงโทษจ าคุกคนละ 5 ปี ให้การ
รับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี มีเหตุให้บรรเทาโทษเหลือคนละกึ่งหนึ่ง แต่คดีมีโทษร้ายแรง จึงไม่
อาจรอลงอาญาให้ได้ เหลือจ าคุกคนละ 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถูกจับกุมตัวได้ หรือวันที่ 14 และ 
15 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป” (VoiceTV, 2561) 

ละครเวทีเรื่อง ‘เจ้าสาวหมาป่า’ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงาน 40 ปี      14 
ตุลา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2556 หลัง
สิ้นสุดการแสดง นอกจากผู้ชมในงานแล้ว การแสดงได้ถูกบันทึกเป็นคลิปวิดีโอและถูกเผยแพร่ใน
วงจ ากัด แต่ก็เป็นสาเหตุให้นักศึกษาที่เป็นผู้ก ากับและนักแสดงถูกจ ากุมตัว และทีมงานอีกหลายคน
ต้องลี้ภัยทางการเมือง  

การจับกุมตัวนักศึกษาที่แสดงละครในกิจกรรมร าลึก 14 ตุลา ด้วยเหตุผลการกระท าผิด
กฎหมายอาญามาตรา 112 น่าจะเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ท าให้ กลุ่มละครเวทีขนาดเล็กอย่าง  
B-Floor ถูกจับตามองและเข้ามาแทรกแซงจากรัฐบาลทหารเมื่อละครเวทีเรื่อง “บางละเมิด” ซึ่ง
น ามาจัดแสดงใหม่เป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2558 (ครั้งแรกจัดแสดง
ในปี 2554 และได้รับรางวัลบทละครดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดงที่จัดขึ้น ในปี  
2012)  

2) การแทรกแซงศิลปะการละครโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
หลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ในสังคมไทยถือเป็นช่วงเวลา

เปราะบางทางการเมือง โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศกฎอัยการศึกและห้าม
ชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน และเพ่ือคืนความสงบสุขให้ประชาชน กฎอัยการศึกและประกาศของ 
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คสช. ไม่ได้น ามาใช้ควบคุมการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้น งานเสวนา งานแถลงข่าว หรือแม้แต่งาน
แสดงศิลปะก็ถูกห้ามไปด้วย  

จากการเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโดยไอลอว์ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 
22 พฤษภาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีการปิดกั้นกิจกรรมและงานเสวนาอย่างน้อย 52 ครั้ง 
แบ่งเป็นประเด็นการเมือง 16 ครั้ง ประเด็นที่ดินและสิทธิชุมชน 9 ครั้ง ประเด็นสิทธิเสรีภาพ 7 ครั้ง 
ประเด็นการปฏิรูปพลังงาน 4 ครั้ง ประเด็นสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง ประเด็นการเมืองต่างประเทศ 3 ครั้ง 
ประเด็นการศึกษา 2 ครั้ง  ประเด็นจังหวัดจัดการตนเอง 2 ครั้ง  และประเด็นอ่ืน ๆ 4 ครั้ง                       
(ilaw-freedom, 2558 ) 

กรณีการจับกุมผู้ก ากับและนักแสดงละครเวทีเรื่องเจ้าสาวหมาป่ายิ่งท าให้สถานการณ์
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยรุนแรงยิ่งขึ้น  และปรากฏการณ์การแทรกแซงงาน
ศิลปะการแสดงก็ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนกับการแสดงเดี่ยวของอรอนงค์ ไทยศรีวงศ์ (กลุ่ม B-floor) 
เรื่อง “บางละเมิด” ซึ่งเป็นการน ามาจัดแสดงใหม่เป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 9 
กุมภาพันธ์ 2558 (ครั้งแรกจัดแสดงในปี 2554) เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เมื่อทหารเข้า
มายื่นค าขาดกับทีมงานให้ท าจดหมายขออนุญาตจัดการแสดง อีกทั้งยังส่งเจ้าหน้าที่ทหารมาเฝ้าชม
การแสดง ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของการแสดง ตลอดช่วงเวลานั้นเกิด
ปรากฏการณ์ใน Facebook ของผู้คนทั้งในวงการละครและผู้ชมที่ต่างพากันตั้งสถานะบน Facebook 
ส่วนตัวโดยมีการติด hashtag “#ขออนุญาตหรือยังครัช” เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อ
การแทรกแซงงานศิลปะของอ านาจทางการเมือง ในขณะที่ปฏิกิริยาของผู้ชมที่มีต่อเนื้อหาส าคัญของ
ละครเรื่องบางละเมิดที่ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ละครได้เสียงตอบรับจากผู้ชม
ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับวิธีการน าเสนอของละครเรื่องดังกล่าว ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักแสดงกับผู้ชมอย่างใกล้ชิด เช่นในรอบการแสดงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ผู้ชมหญิงท่าน
หนึ่งยกมือบอกกับนักแสดงว่าขอออกจากการชมละครเพราะรู้สึกว่าละครห่วยมาก เธอไม่พอใจต่อ
เนื้อหาและรูปแบบของการแสดงที่คุกคามผู้ชมอย่างเธอ ฉากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้ชม
ในวันนั้นจึงเกิดขึ้นแบบฉับพลัน การเจรจาโต้ตอบระหว่างทั้งสองน าไปสู่การที่ในที่สุดนักแสดงยินดีให้
ผู้ชมท่านนั้นออกจากการแสดงเพ่ือยืนยันถึงเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ชม (omuretto, 2558) 
หรือเหตุการณ์ที่มีทหารมาเฝ้าดูการแสดงละครทุกรอบที่สร้างความรู้สึกถูกคุกคามให้เกิดกับนักแสดง
รวมถึงผู้ชม นักแสดงเองก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการดึงเอาการท าหน้าที่ของทหารมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
แสดงด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์กับทหารในฐานะผู้ชมพิเศษในแต่ละรอบการแสดง  

อรอนงค์บอกว่า “การเชิญเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดง” เป็นความตั้งใจ
ของตนเอง เพราะมั่นใจว่าศิลปะไม่เคยท าร้ายใครและเนื้อหาที่พูดถึงในละครเรื่องนี้คือเรื่องเสรีภาพซึ่ง
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เป็นเรื่องที่เป็นสากล "พ้ืนที่ทางศิลปะเป็นพ้ืนที่ที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามามีประสบการณ์ได้ ทหารจึง
เข้ามามีส่วนร่วมในโชว์เราได้ และเชื่อว่าการมีเจ้าหน้าที่ทหารมานั่งอยู่ในโชว์ ถึงแม้จะมาเพราะหน้าที่ 
แต่ก็เห็นความสนุกสนาน มันท าให้เรารู้สึกว่าศิลปะแทรกเข้าไปในความรู้สึกได้ ท างานกับคนได้  จึง
อยากสงวนพื้นที่ทางศิลปะไว้ไม่ให้ถูกแทรกแซง" (ilaw-freedom, 2558) 

3) การตื่นตัวเรื่องเสรีภาพบนเวทีวิชาการทางศิลปะการละคร 
ดูเหมือนสถานการณ์ทางการเมืองในเรื่องอิสรเสรีภาพของศิลปินจะกลายเป็นประเด็น

ร้อนขึ้นมาทันที เมื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดเสวนา “เสรีภาพในการสร้างสรรค์ละครเวทีไทย ข้ออ้าง 
หรือ ความจริง” ขึ้นที่ Black Box Theatre ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต วันที่ 22 เมษายน 2558 หลังผลการตัดสินคดี “เจ้าสาวหมาป่า” และการแทรกแซงงานศิลปะ
กรณีละครเวที “บางละเมิด” แสดงให้เห็นว่าสังคมก าลังตื่นตัวต่อสถานการณ์ทางด้านอิสรเสรีภาพ
ของศิลปินเป็นอย่างมาก โดยการเสวนาที่จัดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและ
ศิลปินเข้าร่วม 4 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ, คุณธีระวัฒน์ มุลวิไล 
(Artistic Director and Co-founder of B-floor Theatre) ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์(อาจารย์
ประจ าภาควิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)และ ผศ. พรรณศักดิ์ 
สุขี (Artistic Director of BU Theatre Company)  

ประเด็นเรื่องอิสรเสรีภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการละครไม่ได้สั่นสะเทือนแค่
เวทีละครเท่านั้น แต่ได้สะเทือนไปถึงเวทีวิชาการทางศิลปะด้วยเช่นกัน การถกเถียงทางวิชาการเรื่อง 
“เสรีภาพในการสร้างสรรค์ละครเวทีไทย ข้ออ้าง หรือ ความจริง” ยิ่งเป็นการตอกย้ าว่าในช่วงเวลาไม่
ถึงปีที่ คสช.ยึดอ านาจ สถานการณ์ทางเสรีภาพของไทยก าลังเดินไปสู่วิกฤต เหมือนที่ธีระวัฒน์ มุลวิไล 
กล่าวระหว่างการเสวนาว่า“ตอนนี้ท าไมเราต้องมาพูดเรื่องเสรีภาพ ท าไมต้องพูด เพราะเรารู้สึกว่ามัน
ขาดใช่หรือไม่...สื่อละครไม่เหมือนสื่อ mass media อ่ืน ๆ ที่รัฐจะมาหวาดกลัวอะไร แต่ทีนี้เขาเริ่ม
หวาดกลัวแล้ว แสดงว่าเขาเห็นพลังว่ามันมีผลในการเปลี่ยนแปลงจริงใช่ไหม เลยมีการเข้ามายุ่ง แล้ว
ผมก็พูดเรื่องแบบนี้มาทุกรัฐบาล ไม่ได้เลือกเฉพาะรัฐบาลนี้” (เสรีภาพในการสร้างสรรค์ละครเวทีไทย 
ข้ออ้างหรือความจริง, 2558)  

ในเว็บข่าว BU Theatre Company ของภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ได้เสนอพาดหัวข่าวว่า “เสวนาระอุ เสรีภาพส าหรับศิลปิน เรื่องจริงหรือแค่อ้าง” เนื้อหาของข่าวเป็น
การสรุปประเด็นการเสวนาของวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้ให้ความรู้แต่ละมิติต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ อาทิ 
ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ กล่าวว่า ศิลปินต้องรู้จักฉลาดในการน าเสนอ สามารถใช้ศิลปะใน
การสะท้อนความจริงสู่สังคมเฉกเช่น "ผู้ดีไม่พูดอะไรตรง ๆ " ขณะที่ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กล่าวว่า 
ศิลปินมีเสรีภาพในการเลือกน าเสนอ และเลือกสร้างสรรค์ผลงานอยู่แล้ว ควรเลือกสร้างสรรค์งาน
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ศิลปะที่ไม่มุ่งความเป็นปรปักษ์ สร้างความเกลียดชังหรือมุ่งหวังท าลาย หากจะสะท้อนความจริงของ
สังคม ต้องรู้จักใช้ Craftsmanship สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ deliver message สู่สังคม ด้าน ผศ.ดร.
วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ กล่าวว่า เสรีภาพต้องมาพร้อมสิทธิพลเมือง ศิลปินต้องรู้จักมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม เข้าใจและจริงใจในสิ่งที่ท า ขณะเดียวกันก็ต้องเล็งเห็นผลกระทบจากผลงานที่มีต่อสังคม ไม่ใช่
เสรีภาพหมายถึงท าอะไรก็ได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ ส่วนธีระวัฒน์ มุลวิไล กล่าวว่า ศิลปะสามารถใช้
เป็นเครื่องมือบันทึกช่วงเวลาของสังคมแต่ละยุคสมัย เสรีภาพในการสะท้อนความจริงเป็นสิ่งส าคัญ 
และศิลปินควรได้รับความคุ้มครองในการสร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม  อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมเสวนาทั้ง         
4 ท่าน เห็นพ้องต้องกันว่า เสรีภาพเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างสรรค์แต่การใช้เสรีภาพต้องมีขอบเขต 
งานศิลปะที่ดีต้องไม่ท าลายสังคม มุ่งหวังยกระดับจิตใจและปัญญามากกว่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง
เพียงล าพัง (ข่าวสารภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2561) 

สอดคล้องกับที่ยุกติ มุกดาวิจิตร (2559) นักวิชาการด้านมานุษยวิทยา ได้แสดงความ
คิดเห็นหลังการได้ชมละครเวทีว่า “Function of art ความเป็นศิลปะกับการมีบทบาทเสนอความจริง 
ละครหรืองานศิลปะมีข้อได้เปรียบงานวิจัยหรือต าราวิชาการหลายอย่าง นอกจากน าเสนอเรื่อง
อารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่าแล้ว ยังสามารถสื่อถึงความจริงที่วิธีการทางวิชาการสื่อไม่ได้  นอกจากนั้น 
ในภาวะที่การพูดความจริงถูกปิดกั้น ความจริงหลายอย่างต้องพูดผ่านศิลปะที่อาศัยความก ากวม แต่
สื่อถึงระดับของความหมายได้หลายชั้น เปิดให้มีการคิดวิเคราะห์ ตีความ ถกเถียงได้มาก นี่ยิ่งเป็นข้อ
ได้เปรียบของศิลปะ สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนในสังคมเผด็จการและน่าจะยิ่งมีบทบาทในสังคมไทยยุคปัจจุบัน” 

4) เวทีละครต้องมีละครเวที 
นับตั้งแต่อดีตหน้าที่ส าคัญของศิลปะคือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน ไม่ว่า

จะในแง่ความงดงาม ความประทับใจ ความรู้สึกทดท้อ ฯลฯ ซึ่งในเวลาต่อมาก็มีการขยายการสื่อสาร
นั้นไปสู่วงกว้างมากขึ้น ศิลปะถูกน าไปใช้เพ่ือสื่อสารความคิดเห็นทางการเมือง (Political Speech) 
การแสดงออกทางด้านศาสนา (Political Speech) เป็นต้น ซึ่งการแสดงออกผ่านทางศิลปะนั้น 
สามารถกล่าวโดยรวมว่าเป็นการแสดงออกทางศิลปะ (Art Speech) ซึ่งตามบทบัญญัติเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่ 1 การแสดงออกเหล่านี้เป็นเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครอง (Protected 
Expression) เนื่องจากศิลปะมีความส าคัญในฐานะที่เป็นส่วนสะท้อนกระบวนการสร้างสรรค์และเป็น
หนึ่งเดียวกับการมีอยู่ของมนุษย์ เป็นช่องทางที่มนุษย์สามารถเข้าถึงมิติที่ต่างออกไปของชีวิต
นอกเหนือจากกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และที่ส าคัญที่สุดศิลปะเป็นเสรีภาพที่มีความเป็น
ส่วนบุคคล อันเป็นอิสระจากเงื่อนไขกฎเกณฑ์ และข้อบังคับทางสังคม (Edward, 2007) 

ขณะอิสรเสรีภาพของกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทยหลังการรัฐประหาร 2557 มี
สถานภาพไม่ต่างจากองคาพยพส่วนอ่ืน ๆ ในสังคมไทย ประชาชนถูกจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออก 
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ศิลปินถูกคุกคามและลิดรอนพ้ืนที่ในการสื่อสารทางความคิด ทั้งพ้ืนที่ทางกายภาพและพ้ืนที่เสมือนใน
สังคมออนไลน์ การสอดส่องจากรัฐเพ่ือไม่ให้ใครแตกแถวหรือสร้างปัญหาที่จะกระทบต่อการคืน
ความสุขแก่ประชาชน อะไรคือความท้าทายในการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ามกลางสถานการณ์ที่ชวน
อึดอัดเช่นนี้  

 นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สังคมไทยต้องประสบกับภาวะสุญญากาศทางเสรีภาพ การรัฐประหาร 
2557 ได้สร้างสถิติใหม่ให้ประเทศไทยในรอบ 80 ปีครั้งนี้เป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 แล้ว ข้อมูลการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มละครทางสังคมตามที่สิทธิเดช โรหิตะสุข (2552) ได้ส ารวจพัฒนาการของกลุ่ม
ศิลปวัฒนธรรมด้านการละคร ในช่วง 2510 – 2530 พบว่า ช่วงทศวรรษท่ี 2510 – 2519 เป็นยุคของ
ละครเพ่ือชีวิต ที่กลุ่มละครโดยเฉพาะพระจันทร์เสี้ยวการละครในขณะนั้นมีเป้าหมายในการน าเสนอ
ความคิดทางสังคม การเมืองและรับใช้การเคลื่อนไหวในเวทีของประชาชนอีกด้วย ยุคต่อมาเป็นยุคแพ
แตก 2519 – 2526 หลังการปราบปรามนักศึกษา 2519 กลุ่มต่าง ๆ ต้องยุติบทบาทลงชั่วคราว หลาย
คนเข้าป่า หลายคนลี้ภัยการเมืองไปต่างประเทศ ช่วงทศวรรษที่ 2520 เป็นช่วงของการละครเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน ยุคละครเร่ หัวหอกส าคัญคือกลุ่มสื่อชาวบ้านมะขามป้อม และกลุ่ม
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนามายา เป็นต้น ขณะที่กมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว (2554) ได้ศึกษา“การ
ปรับตัวของสื่อละครเวทีนอกกระแสจากยุคการเคลื่อนไหวทางการเมือง (พ.ศ. 2514 – 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519)ถึงยุคการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (หลัง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519-2553)” พบว่า การ
เคลื่อนไหวของสื่อละครเวทีนอกกระแสสามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุค และ 2 รูปแบบทางการต่อสู้ 
คือ ยุคแรกเป็นการใช้สื่อละครเวทีเพ่ือเคลื่อนไหวทางการเมือง(2514-2519) เนื้อหาและการจัดแสดง
ละครจะปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ของการชุมนุมเคลื่อนไหวในชนบทและ/หรือในโรงงานอุตสาหกรรม  โ ด ย
มีเป้าหมายเพ่ือต่อต้านอุดมการณ์หลัก และเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
และยุคสองเป็นการใช้สื่อละครเวทีเพ่ือเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (หลังตุลา 2519-2553) ซึ่ งมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้อหาจากเดิมที่เน้นเรื่องการเมืองมาเป็นเนื้อหาที่หลากหลายและเน้นไปที่
การน าเสนอเรื่องความหลากหลายทางอัตลักษณ์เพ่ือปูพ้ืนฐานความรู้ ความคิด และความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองและสังคมแบบใหม่ 

จะเห็นได้ว่า กลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทยได้ก่อตัวขึ้นเพ่ือต่อสู้เรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพ และมีพัฒนาการมาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งช่วง 2553 – 2557 ก่อนการรัฐประหาร 
สังคมไทยต้องเผชิญกับความแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรง เป็นช่วงเวลาที่ “เสรีภาพของการ
แสดงออก” ผ่านงานศิลปะ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามเบ่งบานเพราะ “ศิลปะคือพ้ืนที่แห่งอิสรภาพ 
par excellence” (โดยสารัตถะและโดยสมบูรณ์) ปริมณฑลของศิลปะครอบคลุมทั้งทางกายภาพและ
ทางมโนทัศน์ ศิลปะคือพ้ืนที่เดียวในสังคมที่เปิดกว้างให้กับการปะทะของความคิด ข้อเสนอและ
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มุมมองที่ “แตกต่าง” และ “ขัดแย้ง” อย่างแท้จริง ศิลปะคือพ้ืนที่ของอาหารทางจิตวิญญาณที่หล่อ
เลี้ยงสังคมและปูทางไปสู่ความเข้าใจโลกที่ต่างไปจากมุมมองปกติ และที่ส าคัญที่สุด ศิลปะคือพ้ืนที่
ของการจุดประกายความคิดที่จะน าไปสู่การถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์และบ่มเพาะ “การยอมรับความ
คิดเห็นที่หลากหลาย” (tolerance of the diversity) ในทุก ๆ วัฒนธรรม (วันรัก สุวรรณวัฒนาม, 
2553) 

แม้รัฐประหาร 2557 สังคมไทยจะถูกลิดรอนเสรีภาพ แต่ดูเหมือนในที่สุดศิลปินก็ค่อย ๆ 
ปรับตัวเพ่ือการใช้เสรีภาพในการแสดงออกในรูปแบบของตนเอง ธีระวัฒน์ มุลวิไล (เสรีภาพในการ
สร้างสรรค์ละครเวทีไทย, 2558) กล่าวบนเวทีเสวนาทางวิชาการฯ ว่า  

ถ้าจะบอกว่า ศิลปะในตอนนี้ต้องเป็นยังไง ก็แน่นอนต้องไม่พูดตรง ๆ แล้วผมว่าสไตล์
ละครที่เหมาะกับยุคนี้มากที่สุด ก็คือ absurd, realistic ใช้ไม่ได้ อย่ามาอะไรที่มันเล่น
ออกมาจริง ๆ อย่าท า เพราะว่าเราพูดไม่ได้ ความจริงมันเป็นข้ออ้าง เราต้อง absurd 
เราต้องตลก เราต้องเสียดสี เพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่จะท าให้เกิดกะเทาะประกายปัญญา
อะไรออกมา . . . ถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้าง ผมก็รู้สึกว่าช่วงเวลานี้
แหละครับ เป็นช่วงที่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าศิลปะมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่า 
ขณะที่ลัดดา สมาชิกพระจันทร์เสี้ยวการละครรุ่นใหม่ให้ความเห็นว่า “มันมีผลในเชิงที่

ท าให้เราอยากท างานศิลปะ ยิ่งในเวลาที่เขาไม่อยากให้เราท า ยิ่งรู้สึกว่าต้องท า อย่างตอนท าเรื่อง 
“รื้อ” ก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ท าตอนนี้ ให้ไปท าหลังจากนี้ มันก็ไม่ได้ให้อะไรที่จะสื่อสารในสิ่งที่เราอยากพูด 
คือในเวลานั้นต้องท าเรื่องนี้” (ลัดดา คงเดช, สัมภาษณ์, 2561) 

มันขึ้นอยู่กับตัวประเด็น และวิธีน าเสนอเหมือนกันนะ คือมันต้องคิดกลวิธีที่หลอกไป
หลอกมา ท าให้งง เช่นการรื้อ เล่าใหม่ แล้วอย่างเรื่อง Death and Maiden เป็นตัวบท
ต่างประเทศ บางสิ่งบางอย่างจับต้องไม่ได้ แต่ท าให้เห็นด้วยการใช้ physical ใช้ 
Movement ใช้ องค์ประกอบทางศิลปะมาช่ วย เรื่ อ ง  visual ท ายั ง ไง ให้ สร้ า ง
ปรากฏการณ์ให้คนดูรู้อยู่ตรงหน้า โดยไม่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ก็เป็นอีกกลวิธีหนึ่ง 
เป็นความถนัดของนาด” (สินีนาฏ เกษประไพ, สัมภาษณ์, 2561)  
สินีนาฏอธิบายถึงกระบวนการในการสร้างงานของพระจันทร์เสี้ยวการละครตามที่เธอ

ถนัด และใช้มาตลอด 20 ปี เพ่ือยืนยันเสรีภาพในการแสดงออกของตนเอง “เราก็มีเสรีภาพได้ตราบ
เท่าที่เราไม่ไปแตะต้องอะไร เท่าที่เราไม่ท าประเด็นที่เขาเซนส์ซิทีฟ   ซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเซนส์
ซิทีฟเรื่องอะไร . . . แต่มันก็เป็นสิ่งที่ท าให้รู้สึกว่า อย่างน้อยก็ต้องท า แล้วก็ท าให้คนไม่ลืมนะว่ามันมี
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น” (จารุนันท์ พันธชาติ, สัมภาษณ์, 2561) เช่นเดียวกับที่ วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร 
ได้กล่าวไว้ว่า “ความสนุกและความท้าทายของศิลปินคือการวิพากษ์ผ่านศิลปะได้โดยมีคนเข้าใจ แต่
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คนที่ถูกวิพากษ์อาจไม่เข้าใจก็ได้ และผลงานยังสามารถถูกพูดได้ปากต่อปากไปถึงในวงกว้าง  . . .
ศิลปะอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ แต่มันปลุกวิธีคิดและเปิดมุมมองใหม่ ๆ เสมอ เพราะมันเข้าไปใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือดึงค าถามออกมา” (ฐิติ มีแต้ม, 2561)  

จากกรณีของ “บางละเมิด” แม้สุดท้ายแล้วการจัดการแสดงของคณะละครต่าง ๆ 
หลังจากนั้นก็ไม่ต้องด าเนินการขออนุญาตจากทหารรวมถึงไม่ปรากฏการคุกคามที่ชัดเจนแบบนั้นอีก
เลยก็ตาม แต่ก็ส่งผลให้การน าเสนอประเด็นในละครเวทีที่ว่าด้วย เรื่องอ านาจในสังคมและการ
เมืองไทย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)เป็นไปอย่างแยบคายมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มละครขนาดเล็กเลี่ยงที่
จะการกล่าวถึงประเด็นทางการเมืองโดยตรง แต่ก็ยังสามารถชี้ให้ผู้ชมได้เห็นถึงประเด็นดังกล่าวที่ซ่อน
อยู่ในเนื้อหาและรูปแบบการแสดงได้  เช่น การแสดงเรื่อง “In เธอ’s view : A Documentary 
Theatre” ที่กล่าวถึงนัยยะเกี่ยวกับวันที่ 6 ตุลา ที่ปรากฏในละคร , เรื่อง “Hear the Wind Sing 
สดับลมขับขาน” บทประพันธ์ของมุราคามิ เรื่องราวของคนหนุ่มสาวในยุคแสวงหาที่แม้จะใช้ฉากหลัง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น แต่ก็สามารถเชื่อมโยงกับการเมืองไทยในช่วงเวลาเดียวกันผ่านบท
เพลง “เดือนเพ็ญ” , ละครเวทีเรื่อง “เพลงนี้พ่อเคยร้อง 3 Days in May” ที่เล่นกับตัวเลขวันที่ ที่
พ่ีสาวกับน้องชายนัดกันมาท าบุญให้พ่อผู้ล่วงลับนั่นคือ วันที่ 17 พฤษภา 2553 , 19 พฤษภา 2555 
และ 22 พฤษภา 2557 ซึ่งเป็น 3 วันในเดือนพฤษภาคมที่มีความหมายทางการเมือง แม้เนื้อหาใน
ละครจะแทบไม่กล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมืองเลยก็ตาม  

กลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทย โดยเฉพาะพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่ม                     
B –floor ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร 2557 – 2560 ศิลปินยังคงยืนหยัดสร้างงานละคร
เวทีตราบเท่าที่มีเวทีละครให้พวกเขาได้น าเสนอในสิ่งที่เขาคิด และต้องการจะสื่อสารความคิดเหล่านั้น
กับผู้ชมกลุ่มเล็ก ๆ ของเขา เพ่ือยืนยันว่าพ้ืนที่ทางศิลปะคือพ้ืนที่แม่แบบของปฏิบัติการทาง
ประชาธิปไตยอย่างไม่มีพ้ืนที่ใดเทียบเคียงได้ในทางสังคม และในแง่นี้ พ้ืนที่ทางศิลปะจึงเปรียบได้เป็น
ป้อมปราการสุดท้ายซึ่งหากถูกท าลายลงเสียแล้ว “เสรีภาพในทางสุนทรียะ” หรือเสรีภาพของอารมณ์
ความรู้สึกซึ่งนับว่าเป็นสมบัติสุดท้ายของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามและเป็นสมบัติพ้ืนฐานหนึ่งเดียวที่มนุษย์มี
ร่วมกัน ไม่ว่าเขาจะเกิดมาจนหรือรวย สวยหรือขี้เหล่ ฉลาดหรือโง่ ก็จะพังทลายลงตามไปด้วย โดยยัง
ไม่ต้องกล่าวถึง “เสรีภาพทางความคิด” ที่ได้ถูกบดขยี้ลงไปเสียก่อนแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้เสรีภาพ 
“ภายใน” ศิลปะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง เสรีภาพ “ของ” ศิลปะในโลกภายนอกจ าเป็นต้องมีเพราะ
เสรีภาพของศิลปะคือหลักประกันคุณค่าพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยนั่นเอง (วันรัก สุวรรณวัฒนา, 
2553) ด้วยเหตุนี้ตลอดเวลา 4 ปีหลังรัฐประหาร ทั้งสองกลุ่มได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างงาน
ละครเวทีบนเวทีของโรงละครขนาดเล็ก Art Space ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้งพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
Crescent Moon Space & B-Floor Room ในสถาบันปรีดี พนมยงค์ หรือ BACC หอศิลปวัฒนธรรม
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ร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร    ดังตารางสรุปผลงานของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่ม    
B –floor ในช่วง พ.ศ. 2557 – 2560  
 
ตารางที่ 4.2  
 
ตารางผลงานของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่ม B – Floor ในช่วง พ.ศ. 2557 – 2560 

ระยะเวลา กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร กลุ่ม B-floor 

พ.ศ. 2557 -ในห้องสีเทา  
-Shade Borders เงา-ร่าง(BACC)  
-เทศกาละคร 24 ชม.  
-10 Minute Play #2+3 
-อ่านบทละคร “อ่านเรื่องเพศ” 

-สันดานกา  
-สถาปนา Chapter 1 ‘ถังแดง’ (Red Tank)  
-สถาปนา Chapter 2 ‘ภูเขาน้ าแข็ง‘ 
(Iceberg)  

พ.ศ. 2558 -Mai Pen Rai Project 2015 
-Between 
-In Outer Space , 2 Dolls 
-Black Party  
-24 hr. Festival 2015  
-ฉัน มี อลิซ , คนเก็บขยะ  
-S-21  
-Mai Pen Rai Project in Seoul  

-Something Missing 
-“มโนแลนด์” เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล
ศิลปะนานาพันธุ์ 2558  
-Ceci n'est pas la politique “นี่ไม่ใช่
การเมือง”  

พ.ศ. 2559 -Mai Pen Rai Project 2016 
-Shade Borders (MUPA) 
-Dis l Con l nect : showcase  
-Parallel (Between the Lines)  
-รื้อ (Being Paulina Salas and 
the Practices) 

-Fundamental การแสดงร าลึกในวาระ
ครบรอบ 40 ปี 6ตุลา  

พ.ศ. 2560 -Shadow Showcase  
-ยังเยาว์  
-10 Minute Play #4 

-Blissfully Blind  
-นี่ไม่ใช่การเมือง หรือ Ceci n'est pas la 
politique  
-Something Missing 
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ตั้งแต่ช่วงเวลาการต่อสู้ทางการเมือง 2553 – หลังรัฐประหาร 2557 ศิลปินปรับตัวเอง
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อม  ศิลปินนั้นคือประชาชน  ศิลปะคือชีวิต       
จิตวิญญาณของประชาชน พ้ืนที่ห้องแสดงศิลปะ พ้ืนที่สาธารณะ และโอกาสของประชาชนที่ได้เสพ
งานศิลปะนั้น เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก ผลงานศิลปะของศิลปิน การมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้พ้ืนที่ 
การเลือกเวลา โอกาสที่เหมาะสม การคิดค้นรูปแบบศิลปะที่จะน าไปใช้ในกระบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่มีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้น นับเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปสู่ความสุข
และสันติภาพได้อย่างแท้จริง     จากการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของศิลปะนับเป็นการปรับ
แนวความคิดไปสู่การรับใช้สังคมในมุมกว้างเพ่ือผู้คนทุกชนชั้นและทุกชนชาติอย่างสร้างสรรค์(ณัฐนนต์ 
สิปปภากุล, 2555) ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเรียกการปรับตัวทางศิลปะการละครในช่วงเวลานี้ว่าเป็น  
“ยุคละครสร้างสรรค์สังคม” เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ก าลังแพร่กระจายไปทุกมุมโลก
อยู่ในขณะนี้ และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของศิลปะการละครในประเทศไทย 

5) ปิดปรับปรุงสถาบันปรีดี พนมยงค์ : ต านานพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โรงละครขนาดเล็กหรือพ้ืนที่สร้างสรรค์ถือก าเนิดในสังคมไทยมายาวนานกว่าสอง
ทศวรรษแล้วโรงละครขนาดเล็กหรือพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่ยังคงเป็นต านานในหัวใจของนักการละครรุ่น
ใหญ่และรุ่นกลางก็คงจะเป็น“มณเฑียรทองเธียเตอร์” ที่นับเป็นยุคเฟ่ืองฟูของโรงละครโรงเล็กที่
สามารถยืนหยัดจัดแสดงอย่างต่อเนื่องได้ติดต่อกันนับสิบปี   ขณะเดียวกันยังได้สร้างบุคลากรทางการ
ละครไว้เป็นจ านวนมากนอกจากนี้ยังมีละครโรงเล็กอ่ืน ๆ ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น “มายา
บล็อก Studio” (ในภัทราวดีเธียเตอร์) “มะขามป้อมสตูดิโอ” “แปดคูณแปด คอร์เนอร์” (อรพินท์  
ค าสอน.2556.ออนไลน์) ซึ่งรายชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดต่างทยอยปิดตัวกลายเป็นต านานหน้าหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ละครเวทีไทยไปเรียบร้อยแล้ว รวมถึง“Crescent Moon Space” และ “B-floor 
Room” (ในอาคารสถาบันปรีดี พนมยงค์) ที่เพ่ิงปิดตัวลงไปพร้อมการประกาศปิดปรับปรุงสถาบัน
ปรีดี พนมยงค ์เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ประกาศเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย และเตรียมปิดอาคารเพ่ือ
ปรับปรุง ทั้งนี้ สุดา พนมยงค์ ประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้เขียนชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่า 
เนื่องจากตัวอาคารไม่เคยมีการปรับปรุงครั้งใหญ่มากว่า 20 ปี อาจมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย ไม่
สะดวกต่อการใช้งาน ไม่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ที่ยังต้องด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
อย่างเช่นการจัดท านิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับนายปรีดี พนมยงค์ 
และการจัดปาฐกถาทางวิชาการ ฯลฯ (ภัทรานิษฐ์ จิตส ารวย, 2560 ) 

Ref. code: 25605524300083WJN



73 
 

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้ก่อตั้งสถาบันปรีดี พนมยงค ์เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานและเปิดเป็น
ทางการในวันที่ 24 มิถุนายน 2538 วัตถุประสงค์หนึ่งที่ส าคัญของการด าเนินงาน คือเป็นเวทีทาง
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นสมบัติของมนุษยชาติ เพ่ือให้ความดีและสัจจะทางสังคม ได้แสดงออกสู่
สาธารณะอย่างงดงาม มีสุนทรียภาพ โดยน าแนวความคิด อุดมการณ์สันติธรรม และประชาธิปไตย
สมบูรณ์ ของท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ มาเป็นพ้ืนฐาน จากนั้นเป็นต้นมา การตีความกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม ให้ประสานสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่ ภายใต้แก่นความคิดปรีดี พนมยงค์ ได้ถูกขับเคลื่อน
ผ่านผู้ปฏิบัติงานทางศิลปะด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม หลังจากนั้นตลอดเวลากว่า 20 ปีที่สถาบัน
ปรีดี พนมยงค์ ได้จัดโครงการทางวิชาการต่าง ๆ มากมาย เช่น โครงการนิทรรศการศิลปะเด็กและ
เยาวชนร่วมกับองค์กรอ่ืนอย่างต่อเนื่อง , โครงการศิลปะกับสังคมซึ่งภายหลังได้พัฒนามาเป็น 
“เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์”, โครงการภาพยนตร์นานาชาติ ที่จัดร่วมกับมูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น      
มาลิก), โครงการ“ลมหายใจ ดนตรี ชีวิต” โดยอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์นอกจากนี้ยังมีการจัด 
“มหกรรมการแสดงแสนหรรษา” ที่รวมเอาการแสดงละครหุ่นมือ, การเล่านิทาน, การแสดงละคร
ส าหรับครอบครัว มาไว้รวมกัน ฯลฯ (สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, 2555 ) 

ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่สถาบันปรีดี  พนมยงค์ ได้กลายเป็นพ้ืนที่รวมตัวกันของ 
นักศิลปวัฒนธรรม ทั้งศิลปินด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและการละคร ที่เติบโตมาตั้งแต่ยุคศิลปะเพ่ือชีวิต
จนถึงปัจจุบันได้แวะเวียนมาท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การเกิดพ้ืนที่รวมตัว
กันนี้เสมือนหนึ่งเป็นชุมชนทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการแสดงออกอย่างต่อเนื่องตลอดปี  

หลังแท่นหินสีด าไม่ไกลจากลานน้ าพุของ ‘สถาบันปรีดี พนมยงค์’ ห้องสี่เหลี่ยมพ้ืนที่
กว้างยาวด้านละไม่ถึง 10 เมตร ฝั่งซ้ายและขาวเคยเป็นส านักงานของพระจันทร์เสี้ยวการละคร และ
กลุ่ม B-Floor สถานที่เอาไว้ประชุม เตรียมงาน ฝึกซ้อม รวมถึงยังเป็นโรงละครขนาดเล็กและถือเป็น
อีกพ้ืนที่สร้างสรรค์ศิลปะการละคร ที่ผู้คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง 

การแสดงละครทั้งหมดที่เคยจัดที่นี่มีทั้งหมด 116 เรื่อง รอบการแสดง 828 รอบ จัด
เฟสติวัล 11 ครั้ง โครงการแลกเปลี่ยน 2 ครั้ง โชว์เคส 29 ครั้ง เวิร์กช็อป 55 ครั้ง 
เสวนาพูดคุยหลังละคร 59 ครั้ง ฉายหนัง 10 ครั้ง ยังไม่นับที่กลุ่มละครต่าง ๆ แวะเวียน
มาประชุม คุยงาน ซ้อมละคร แต่ละปีมีนักท าละคร ผู้ชม และคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ละครโรงเล็กพระจันทร์เสี้ยวการละครราวปีละ 4,000 คน  
ทั้งหมดนั้นคือสรุปภาพรวมตลอด 10 ปี ก่อนประกาศปิดตัวละครโรงเล็ก ‘Crescent 

Moon Space’ หรือ ‘พระจันทร์เสี้ยวการละคร’ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ
(ภัทรานิษฐ์ จิตส ารวย, 2560) 
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พ้ืนที่สร้างสรรค์/โรงละครขนาดเล็กทั้ง 2 แห่งมีบทบาทหน้าที่อันส าคัญยิ่งในสังคม ซึ่ง
ไม่เพียงน าเสนองานละครนอกกระแสเท่านั้น แต่โรงละครเล็ก ๆ เหล่านี้มีหน้าที่ส าคัญที่ช่วยส่งเสริม 
หล่อหลอมและธ ารงวงการละครให้อยู่ได้อย่างมีชีวิตชีวาและเข้มแข็งในหลากหลายลักษณะ ทั้งท า
หน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะและฝึกฝนให้นักการละครรุ่นใหม่มีฝีมือที่เชี่ยวกร า จนสามารถที่จะก้าวไปยืน
อย่างมั่นคงในเวทีใหญ่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้  ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างต้นทุนทาง
ศิลปะและต้นทุนทางวิชาการให้แก่นิสิตนักศึกษาวิชาการละครได้เล่าเรียนผลงานละครใหม่  ๆ ฝีมือ
นักการละครชาวไทยไปพร้อม ๆ กับงานละครคลาสสิกของโลก นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ที่ต่อยอดจาก
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างอาชีพให้นักการรุ่นใหม่ให้กับนิสิตและนักศึกษาการละครที่
เพ่ิงส าเร็จการศึกษา ยิ่งไปกว่านั้นโรงละครขนาดเล็กทั้งสองแห่งยังเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้
ที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันได้มารวมตัว พบปะแลกเปลี่ยนและเสวนากันในเรื่องของละครที่รัก อีกทั้งยัง
เป็นพ้ืนที่สื่อสารทางสังคมที่สามารถน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ทั้งที่สื่อได้และสื่อไม่ได้ในสื่อสาธารณะ
หรือในสื่อกระแสหลัก (อรพินท ์ค าสอน, 2556 ) 

การประกาศปิดปรับปรุงอาคารฯ ส่งผลต่อการด าเนินงานของทั้งพระจันทร์เสี้ยวการ
ละคร และกลุ่ม B – Floor อย่างเลี่ยงไม่ได้  

พระจันทร์เสี้ยวการละครมีโอกาสเข้ามาอยู่ที่นี่ (สถาบันปรีดี พนมยงค์) ตั้งแต่ปลายปี 
2541 ตอนนั้นได้การสนับสนุนพ้ืนที่ให้ใช้ห้องได้หนึ่งห้อง เป็นส่วนหนึ่งของฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมของทางสถาบัน . . . พอมีพ้ืนที่มันก็เป็นตัวเลือกให้กับกลุ่มละครแบบไม่
ต้องใหญ่มาก แล้วค่อยจัดการสร้างสรรค์พ้ืนที่นั้นให้ใช้งานได้สะดวกมากข้ึน มันเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดโปรเจ็กต์ทดลองหลายอย่าง . . . พอไม่มีพ้ืนที่ตรงนี้ก็ท างานได้
ยากข้ึน  สินีนาฏ เกษประไพ เล่าถึงเรื่องราวในวันวาน (ภัทรานิษฐ์ จิตส ารวย, 2560 ) 
จารุนันท์ พันธชาติ จาก B – floor สะท้อนความในใจต่อกรณีการต้องย้ายออกจาก

สถาบันปรีดีว่า 
พอมองย้อนกลับไป การมีพ้ืนที่ท างานที่สถาบันปรีดี มันมีคุณค่าเยอะมาก เรารู้สึกว่า
เออมูลนิธิฯ มีบุญคุณกับเรามาก ตอนมีอยู่เราก็เห็นเป็นเรื่องปกติ พอต้องออกมาจาก
พ้ืนที่ตรงนั้น มันก็เอฟเฟคเยอะ เราก็โดนเต็ม ๆ ปกติเราใช้ที่นั้น ซ้อม สร้างงาน มันเป็น
ที่บ่มเพาะ ท าเวิร์คชอปด้วย แสดงด้วย ให้คนอื่น ๆ ได้มาใช้พ้ืนที่มาแชร์เรื่องราวต่าง ๆ 
ร่วมกัน . . . มันก็แค่เสียใจมากกว่า ก็เข้าใจและขอบคุณที่เคยเปิดพ้ืนที่ให้เรา แต่ก็
เจ็บปวดแหล่ะ เพราะไม่ทันตั้งตัว (จารุนันท์ พันธชาติ, สัมภาษณ์, 2561) 
“ส าหรับผม พ้ืนที่นี้ไม่ใช่พ้ืนที่ของโรงละครในความหมายทางกายภาพ มันคือพ้ืนที่ทาง

วัฒนธรรม มีคนมาเกาะกลุ่มท างาน ใครไปใครมาก็รู้ว่าละครเรื่องไหนจะมาลง คนไหนก าลังซ้อมเรื่อง
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ไหนอยู่ มันมีโอกาสดึงก าลังคนมาช่วยกัน แล้วก็ปั้นคนรุ่นใหม่ขึ้นมา . . . ” อรรถพล อนันตวรสกุล 
อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกคนที่ได้ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ทั้งในฐานะผู้ชม
และนักแสดง เขาเห็นว่าหลังจากนี้คนท าละครต้องดิ้นรนมากขึ้น ต้องหาพ้ืนที่ท างานแห่งใหม่ ซึ่ง
นอกจากพระจันทร์เสี้ยวการละครแล้ว พ้ืนที่นี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีคณะละครอย่าง B-Floor และ 
FoFo Hut ด้วย “บ้านเรายังให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ตรงนี้น้อย ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่
หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาสนับสนุน . . . ประเทศไหนที่ให้เขาความส าคัญกับศิลปะ การมีเป็นโรง
ละครขนาดเล็กแบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติ” อรรถพลกล่าว (ภัทรานิษฐ์ จิตส ารวย, 2560 ) 

ในหลายประเทศทั่วโลก อิสรภาพและเสรีในการเผยแพร่ผลงานศิลปะค่อนข้างเป็นไป
อย่างราบรื่น ศิลปินมีพ้ืนที่ในการแสดงออกแนวคิดแบบไม่จ ากัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การเมือง สังคม วัฒนธรรม หากจะอธิบายให้เห็นภาพ  ลองนึกถึงจ านวนสตูดิโอแกล
เลอรี่ โรงละครขนาดเล็ก ฯลฯ ที่มีอยู่ทั่วทุกหัวมุมตึก แน่นอนว่าการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของประเทศก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ แต่ค าถามก็คือเราจ าเป็นต้อง
เบียดเบียนสถานที่ซ่ึงเป็นแหล่งเผยแพร่ศิลปะด้านต่าง ๆ ด้วยหรือ?  
ชานนท์ บุญญศิริ (2561) ตั้งค าถามในบทความของเขาทางเว็บ sanook.com เนื่องจาก

ในเวลานี้ศิลปะในเมืองไทยไม่ว่าจะรูปแบบไหน ยังคงอยู่ในพ้ืนที่จ ากัด และดูเหมือนพ้ืนที่ในการ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ก็ก าลังค่อย ๆ ทยอยหดหายไปจนน่าตกใจ 

การปิดปรับปรุงสถาบันปรีดี พนมยงค์ ในปี 2560 เป็นเหมือนการปิดต านานพ้ืนที่
สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งของประเทศไทย  ภายใต้ร่มเงาการรัฐประหาร 
2557 พ้ืนที่ในความหมายทางกายภาพอาจหดหายไป แต่พ้ืนที่สร้างสรรค์ในเชิงนามธรรมของกลุ่ม
ละครขนาดเล็กในประเทศไทยยังคงด าเนินต่อไปในหัวใจของคนละคร “พวกเรายังมีแรง passion ยัง
ไม่ได้เลิกท าละครไป แต่ความยากล าบากก็มากขึ้น การปรับตัวก็ต้องคิดหาที่ทางใหม่ เรียกว่าพเนจร
ร่อนเร่กันมากขึ้น ต้องฉีกข้อจ ากัด มันมีข้อจ ากัดใหม่ ๆ มา เราก็ต้องดิ้นไปกับมัน ทะลุข้อจ ากัด ถือ
เป็นการเปิดประตูบานใหม่ เปิดข้อจ ากัดใหม่” สินีนาฏกล่าวอย่างมีความหวัง (VoiceTV, 2561) 
 
บทสรุปสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพหลังรัฐประหาร 2557 ของกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทย 
 

บทสรุปสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพหลังรัฐประหาร 2557 ของกลุ่มละครขนาดเล็กใน
ประเทศไทย โดยใช้กรณีศึกษาของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor ท าให้เห็นว่าแม้
สถานการณ์ทางการเมืองทั้งก่อนและหลังการรัฐประหาร 2557 จะส่งผลต่ออิสรเสรีภาพของกลุ่ม
ละครขนาดเล็กอย่างชัดเจน แต่พวกเขาก็ยังคงยืนหยัดสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีเพ่ือจะสื่อสาร
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“เสรีภาพทางความคิด” กับผู้ชมกลุ่มเล็ก ๆ ของเขาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปีใต้ร่มเงา
รัฐประหาร เพ่ือยืนยันว่าพ้ืนที่ทางศิลปะคือพ้ืนที่แม่แบบของปฏิบัติการทางประชาธิปไตยอย่างไม่มี
พ้ืนที่ใดเทียบเคียงได้ในทางสังคม ด้วยความเชื่อมั่นว่าศิลปะสามารถใช้เป็นเครื่องมือบันทึกช่วงเวลา
ของสังคมแต่ละยุคสมัย และเป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพในการสะท้อนความจริงผ่านการสร้างสรรค์
ผลงานสู่สังคม 

ขณะที่ในช่วงกลางปี 2560 การปิดปรับปรุงสถาบันปรีดี พนมยงค์ พ้ืนที่สร้างสรรค์ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่กลุ่มละครขนาดเล็กของไทยโดยเฉพาะพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร 
B-floor ได้ใช้เป็นโรงละครขนาดเล็กในการจัดแสดงละครเวทีอีกทั้งเป็นพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางความคิด ส่งผลสั่นสะเทือนต่อการด าเนินงานของกลุ่มละครขนาด
เล็กท้ังสองกลุ่มรวมถึงกลุ่มละครขนาดเล็กกลุ่มอ่ืน ๆ ในประเทศไทยอีกด้วย แต่ถึงแม้พ้ืนที่สร้างสรรค์
ทางกายภาพจะหดหายไป แต่พ้ืนที่แห่งอิสรภาพยังคงอยู่ ตราบเท่าที่พวกเขายังคงท างานศิลปะ 
เพราะ“ศิลปะคือพ้ืนที่แห่งอิสรภาพ par excellence” (โดยสารัตถะและโดยสมบูรณ์) ปริมณฑลของ
ศิลปะครอบคลุมทั้งทางกายภาพและทางมโนทัศน์ ศิลปะคือพ้ืนที่เดียวในสังคมที่เปิดกว้างให้กับการ
ปะทะของความคิด ข้อเสนอและมุมมองที่ “แตกต่าง” และ “ขัดแย้ง” อย่างแท้จริง ศิลปะคือพ้ืนที่
ของอาหารทางจิตวิญญาณที่หล่อเลี้ยงสังคมและปูทางไปสู่ความเข้าใจโลกที่ต่างไปจากมุมมองปกติ 
และที่ส าคัญที่สุด ศิลปะคือพ้ืนที่ของการจุดประกายความคิดที่จะน าไปสู่การถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์
และบ่มเพาะ “การยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย” (Tolerance of The Diversity) ในทุก ๆ 
วัฒนธรรม (วันรัก สุวรรณวัฒนา, 2553) 

นอกจากนี้กลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทยได้ก่อตัวขึ้นเพื่อต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ 
และมีพัฒนาการมาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา จนถึงช่วงเวลาการต่อสู้ทางการเมือง 2553 – หลัง
รัฐประหาร 2557 ศิลปินต่างปรับตัวเองเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชม การใช้พ้ืนที่ การเลือกเวลา โอกาสที่เหมาะสม การคิดค้นรูปแบบ
ศิลปะที่จะน าไปใช้ในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้ น การปรับ
กระบวนทัศน์ใหม่ของศิลปะนับเป็นการปรับแนวความคิดไปสู่การรับใช้สังคมในมุมกว้างเพ่ือผู้คนทุก
ชนชั้นและทุกชนชาติอย่างสร้างสรรค์ (ณัฐนนต์ สิปปภากุล, 2555) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงขอเรียกการ
ปรับตัวทางศิลปะการละครในช่วงเวลานี้ว่าเป็น “ยุคละครสร้างสรรค์สังคม” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่ก าลังแพร่กระจายไปทุกมุมโลกอยู่ในขณะนี้ และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องของศิลปะการละครในประเทศไทย 
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บทที่ 5 
การน าเสนอ การปรับตัว/ต่อรองของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร 

และกลุ่มละคร B-floor ในการยืนยันเรื่องเสรีภาพของตนเอง 
 

ในการวิจัยเรื่อง “อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการน าเสนอประเด็นทางการ
เมืองหลังรัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษาพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor” บทที่ 5 นี้
จะน าผลงานการแสดงละครที่น าเสนอประเด็นทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2557-2560 จ านวน 5 เรื่อง
มาวิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปแบบและเนื้อหาจากนั้นจะน าแนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์การเมือง
ของ ฌาคส์ รองสิแยร์, แนวคิดการครองอ านาจน าของ อันโตนิโอ กรัมชี และบริบททางการเมือง (ผล
จากการรัฐประหาร 2557) มาวิเคราะห์ตีความ และอธิบายความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้ เพ่ือหาวิธีการ
น าเสนอ การปรับตัว/ต่อรองของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor ในการยืนยัน
เรื่องเสรีภาพของตนเอง 
 
5.1 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาละครเวทีที่น าเสนอประเด็นทางการเมืองในช่วงหลัง

รัฐประหาร 2557 – 2560 ของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่ม B-floor  
 
ก่อนการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บรรยากาศทางการเมืองของประเทศ

ไทยเต็มไปด้วยความขัดแย้งการแบ่งขั้วทางการเมือง เหตุการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อย  ๆ จนน าไปสู่การ
รัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า
คณะ นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย คสช.ได้ประกาศกฎอัยการศึกและห้ามชุมนุม
ทางการเมืองเกิน 5 คน และเพ่ือคืนความสงบสุขให้ประชาชน กฎอัยการศึกและประกาศของ คสช. 
ไม่ได้น ามาใช้ควบคุมการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้น งานเสวนา งานแถลงข่าว หรือแม้แต่งานแสดง
ศิลปะก็ถูกห้ามไปด้วย  

ตลอดระยะเวลา 4 ปีหลังรัฐประหาร 2557 – 2560 แม้จะอยู่ภายใต้ภาวะการถูก
ลิดรอนเสรีภาพ แต่กลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทยโดยเฉพาะพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่ม 
B–Floor ยังคงเดินหน้าผลิตผลงานละครเวทีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยืนยันว่าพ้ืนที่ทางศิลปะคือพ้ืนที่
แม่แบบของปฏิบัติการทางประชาธิปไตยอย่างไม่มีพ้ืนที่ใดเทียบเคียงได้ในทางสังคม ทั้งสองกลุ่มได้
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างงานละครเวทีบนเวทีของโรงละครขนาดเล็ก Art Space ต่าง ๆ ทั่ว
กรุงเทพมหานคร ทั้งพ้ืนที่สร้างสรรค์ Crescent Moon Space & B-Floor Room ในสถาบันปรีดี 
พนมยงค์ หรือ BACC หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร ฯลฯ  
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ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกผลงานละครเวทีที่น าเสนอประเด็นทางการเมืองของกลุ่ม
พระจันทร์เสี้ยวการละคร จ านวน 2 เรื่อง และกลุ่ม B-floor จ านวน 3 เรื่อง ที่จัดแสดงในช่วง พ.ศ. 
2557–2560 มาวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหา ดังนี้  

(1) ละครเวทีเรื่อง “Between (ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง)” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
พระจันทร์เสี้ยวการละคร โดย เบญจ์ บุษราคัมวงศ์ กับ นิกร แซ่ตั้ง จากคณะ 8X8 จัดแสดงเมื่อวันที่ 
1-5 และ 8-12 พฤษภาคม 2558 เวลา 20.00 น. ณ Crescent Moon Space & B Floor Room 
สถาบันปรีดี พนมยงค์  

(2) ละครเวที เรื่อง  “รื้อ” (being Paulina Salas and the practice) จัดแสดงใน
เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ครั้งที่ 9 เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ก ากับการ
แสดงโดย สินีนาฏ เกษประไพ ครั้งแรกก าหนดวันแสดง คือวันที่ 21-25 ตุลาคม 2559 แต่เนื่องจาก
เกิดเหตุการณ์การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รัฐบาลประกาศให้งด
การละเล่นทุกชนิดเป็นเวลา 1 เดือน ส่งผลให้การแสดงต้องเลื่อนจากเดิมไปจัดแสดงวันที่  17 – 20 
พฤศจิกายน 2559 ณ Crescent Moon Space สถาบันปรีดี พนมยงค์  

(3) ละครเวทีเรื่อง “Something Missing” ศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสองกลุ ่ม
ละคร physical theatre ได้แก่คณะละคร Momggol โดยผู้ก ากับ Jongyeon Yoon จากประเทศ
เกาหลีใต้และ ธีระวัฒน์ มุลวิไล ผู้ก ากับการแสดงจากกลุ่ม B-floor ประเทศไทย เป็นการแลกเปลี่ยน
และสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงร่วมสมัยภายใต้แนวความคิดของประสบการณ์ชีวิตที่มีบางสิ่ง
หายไป   โดยเริ่มโครงการนี้ครั้งแรกในปี 2558 และจัดแสดงใน เทศกาล  Low Fat Art Fest ณ   
ทองหล่ออาร์ต สเปซ ซึ่งในรอบแรกนี้ก ากับการแสดงโดย Jongyeon Yoon ได้รับรางวัล การแสดงที่
ใช้ร่างกายยอดเยี่ยม และก ากับศิลป์ยอดเยี่ยม จากเทศกาลละครกรุงเทพ 2015  

ในปีพ.ศ. 2559 Something Missing: Rite of Passage ก ากับการแสดงโดยธีระวัฒน์ 
มุลวิไล ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล กลุ่มนักแสดงยอดเยี่ยม จากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง
ประจ าปี 2559 และในปี 2560 Something Missing กลับมาแสดงอีกครั้ง โดยพัฒนาเพ่ิมเติมจาก
การแสดงทั้งสองปี โดยเป็นการก ากับร่วมของ Jongyeon Yoon และธีระวัฒน์ มุลวิไล จัดแสดงที่ 
Testbed 66, กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 โดยน าเรื่องราวของการ
ท างานร่วมกันในสองปีที่แล้ว มาพัฒนาต่อและน าเสนอประเด็นที่สะท้อนสภาวะร่วมของทั้งสองสังคม 
และ Something Missing กลับมาจัดแสดงในกรุงเทพ ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแห่ง
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2550 โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Performative 
Art Festival ครั้งที่ 6  
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(4) ละครเวทีเรื่อง “Fundamental”  การแสดงร าลึกในวาระครบรอบ 40 ปี             6 
ตุลาคม ปี 2559 ก ากับการแสดงโดยธีระวัฒน์  มุลวิไล การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล
ศิลปะการแสดงครั้งที่ 5 (Performative Art Festival # 5) ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2559 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

(5) ละครเวทีเรื่อง “Ceci n'est pas la politique (นี่ไม่ใช่การเมือง)” ออกแบบการ
แสดงและก ากับการแสดงโดย จารุนันท์ พันธชาติ จากกลุ่ม B-floor ละครเวทีเรื่องนี้เคยจัดแสดง
มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2558 และน ากลับมาจัดแสดงใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่  20 กันยายน-1 ตุลาคม 
2560 ณ สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
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ตารางที่ 5.1  
 
สรุปการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาละครเวทีที่เสนอประเด็นทางการเมือง 

ผลงานละคร รูปแบบ เนื้อหา 

Between (ระยะใกล้
อันเวิ้งว้าง) 

 

-รูปแบบของการแสดงเป็นการเล่า
เรื่องแบบไม่ปะติดปะต่อ สลับไปมา
ผสมผสานวิธีการของละครพูด บทกวี 
และ Physical Theatre โดยการ
ท างานร่วมกัน (Collaboration) 
ระหว่างนิกร แซ่ตั้ง ร่วมกับ เบญจ์ 
บุษราคัมวงศ์ ใช้กระบวนการ 
Devising theatre ในการผลิตงาน 
-การออกแบบให้ อาณา เขตของ 
‘พ้ืนที่การแสดง’ และ ‘พ้ืนที่ของ
ผู้ชม’ เบลอเข้าหากันด้วยการแบ่ง
พ้ืนที่การแสดงเป็นสองห้องให้ผู้ชม 
“เลือก” ว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ติดตามชีวิตของนักแสดงในห้องซ้าย
หรือขวา  

-การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม
พูดคุยหลังจบการแสดง (Post Talk) 

เนื้ อห าของละคร เป็ นการตั้ ง
ค าถามถึงความสัมพันธ์ของผู้คน
ในสังคมที่อยู่ใกล้กันแต่กลับรู้สึก
เวิ้งว้างว่างเปล่า แทรกประเด็น
ทางการเมือง เช่น กรณี “อากง”
ผู้ต้องขังคดีหมิ่นเบื้องสูง ,ความ
ขัดแย้งทางความคิดของคนใน
สังคม, การเลือกข้าง ฯลฯ  
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ตารางที่ 5.1  
 
สรุปการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาละครเวทีที่เสนอประเด็นทางการเมือง (ต่อ) 

ผลงานละคร รูปแบบ เนื้อหา 

“รื้อ” (being Paulina 
Salas and the 
practice) 

-รูปแบบการแสดงแบบผสมผสาน 
มีทั้งรูปแบบของ Brechtian , 
Butoh, Body Expression และ 
Physical theatre  โดยการ 
Deconstruct   บทละครเรื่อง 
Death and the Maiden ของ 
Ariel Dorfman   รวมถึงการใช้
กระบวนการ Devising theatre ใน
การสร้างงานร่วมด้วย เป็นการผสม
ทุกอย่างที่รองรับการเนื้อหาที่
ต้องการน าเสนอ 
-การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม
พูดคุยหลังจบการแสดง (Post 
Talk) 

น าบทละครเรื่อง Death and 
the Maiden ที่โรมัน โปลันสกี้ 
เคยน ามาท าเป็นภาพยนตร์ใน 
ค.ศ. 1994 มาปรับสภาพใหม่จน
ท าให้ได้กลิ่นอายของค าว่า         
"ประวัติศาสตร์บาดแผล" อัน
เนื่องมาจากการท ารัฐประหารของ
ทั้งประเทศชิลีและประเทศไทย 
เสนอประเด็น 6 ตุลาคม 2519  
เนื้อหาเป็นการตัดฉากสลับการ
สังหารหมู่ที่ชิลีและเหตุการณ์    
รุ่งเช้า 6 ตุลา 2519 ที่
ธรรมศาสตร์อย่างแนบเนียน 

 

Something Missing 
 

-Physical theatre โดยใช้
กระบวนการ Devising theatre ใน
การสร้างงาน  
-การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม
พูดคุยหลังจบการแสดง (Post 
Talk) 

น าเสนอประเด็นที่สะท้อนสภาวะ
ร่วมของสังคม การสร้างสรรค์ 
และตีความ ‘การสูญหาย’ ของ
บางสิ่งบางอย่างในสังคม ทั้ง‘เรื่อง
เล่า’ที่เราหลงลืมไปแล้ว ความเชื่อ 
คุณค่าบางอย่าง และ ‘การช าระ
และบันทึกประวัติศาสตร์’  
เสนอประเด็นทางการเมือง เช่น 
การคอรัปชั่น การสูญหายของเรื่อ
ราว และการหายตัวไปของงผู้คน
จากเหตุผลทางการเมือง  
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ตารางที่ 5.1  
 
สรุปการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาละครเวทีที่เสนอประเด็นทางการเมือง (ต่อ) 

ผลงานละคร รูปแบบ เนื้อหา 

Fundamental 
 

-Physical theatre โดยใช้
กระบวนการ Devising theatre ใน
การสร้างงาน 
-การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม
พูดคุยหลังจบการแสดง (Post 
Talk) 

การแสดงนามธรรมซึ่งเกิดจาก
จินตนาการท่ีต้องการสะท้อน
สภาวะความคิดและความรู้สึก  
อันหลากหลายของผู้คนที่ได้แรง
บันดาลใจจาก“ภาพชายเงื้อเก้าอ้ี
พับขึ้นไปตีร่างไร้วิญญาณของ
นักศึกษาชายที่ถูกแขวนคอใต้
ต้นมะขามในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 
2519” แล้วจ าลองออกมาเป็น
การแสดงสดบนเวที 

นี่ไม่ใช่การเมือง: Ceci 
n'est pas la 
politique 

- Interactive performance  
การ Deconstruct บทละครรวมถึง
การใช้กระบวนการDevising 
theatre ในการสร้างงานร่วมด้วย  
-ละครเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วน
ร่วมกับการแสดงโดยการโหวตเพ่ือ
ก าหนดชะตากรรมของตัวละคร
รวมถึงทีมงาน  (แต่ละรอบจะ
แตกต่างกันตามเสียงส่วนใหญ่ของ
ผู้ชม) 
-การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม
พูดคุยหลังจบการแสดง (Post 
Talk) 

เนื้อหาเป็นการหาตัวฆาตกรที่ฆ่า 
จิตราเจ้าของรีสอร์ท จากผู้หญิง 6 
คนที่วนเวียนอยู่รอบตัวจิตรา 
น าเสนอภาพจ าลองการเมือง การ
ตั้งค าถามถึงการมีอยู่ของหลัก 
‘ประชาธิปไตย’ ในสังคม  

 
 

 
 
 

Ref. code: 25605524300083WJN



83 
 

5.1.1 รูปแบบละครเวทีที่น าเสนอประเด็นทางการเมืองในช่วงหลังรัฐประการ 
2557–2560 ของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่ม B-floor 

จากตารางจะเห็นได้ว่า รูปแบบในการน าเสนอผลงานละครเวทีของพระจันทร์
เสี้ยวการละครและกลุ่ม B-floor มีลักษณะส าคัญร่วมกันคือ Collaboration การสร้างการมีส่วนร่วม
บนพื้นฐานของอิสรเสรีภาพ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ  

5.1.1.1 การสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างงานระหว่างผู้ก ากับการ
แสดง นักแสดง และทีมงาน  

ด้วยรูปแบบการน าเสนอผลงานที่ชัดเจนของทั้งสองกลุ่ม พระจันทร์เสี้ยว
การละครมีแนวทางการท างานที่เน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม(Devised Theatre) ผ่านการกลั่นกรอง
วิเคราะห์วิจารณ์จากข้อมูลที่ผ่านการศึกษา ค้นคว้า ท าการวิจัยแยกย่อย ร่วมกับการแลกเปลี่ยน
ทัศนคติของคนในกลุ่มที่น าเสนอความคิดเห็นร่วมกันโดยน าเสนอผ่านผลงานในหลากหลายรูปแบบ
ตามแนวทางการสื่อสารผ่านร่างกาย (Body Expression) และใช้การเคลื่อนไหวอย่างมีพลัง (Group 
Dynamic) ของนักแสดงเพ่ือขับเคลื่อนองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น บท อุปกรณ์ประกอบฉาก, ฉาก ให้มี
ชีวิตปรากฏบนเวที ภายใต้ความคิดอันส าคัญคือ มุ่งกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความคิด การตั้งค าถาม ต่อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า ซึ่งผสมผสานแนวความคิดของนักการละครเยอรมัน Bertolt Brecht 
กับแนวทาง Poor Theatre ของ Jerzy Grotowski การใช้การเคลื่อนไหวร่างกายของ Wolfram 
Mehring นักการละครชาวเยอรมันและค ารณ คุณะดิลก ซึ่งเป็นครูและผู้ก่อตั้งกลุ่มมาคิดค้นต่อยอด
กับการฝึกฝนค้นค้นคว้าของสมาชิกภายในกลุ่มเพราะเชื่อว่า “ละครคือการฝึกฝน” (นลธวัช มะชัย, 
2561 )  

ขณะที่กลุ่ม B –floor เองได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มละครที่น าเสนอด้วยรูปแบบ 
Physical Theatre หรือละครแบบกายภาพ ซึ่งใช้กระบวนการสร้างสรรค์การท างานร่วมกันหรือที่
เรียกว่า Devised Theatre เช่นกัน โดยใช้การด้นสดผ่าน "การปฏิบัติการทางการละคร" เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ร่วมกันในการแสดงออกของร่างกายมนุษย์โดยใช้เทคนิคของ Grotowski, Butoh , 
Viewpoints และเทคนิคการเคลื่อนไหวของ Laban การเต้นร่วมสมัย,การใช้หน้ากาก , ยิมนาสติก
และศิลปะการต่อสู้ นอกจากนี้ B-Floor ยัง น าเอาองค์ประกอบของ แสง เสียง อุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้
ในควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพ่ือสร้างเรื่องราวที่มักมีบทสนทนาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี
เลย โดยมุ่งเน้นที่การเล่าเรื่องด้วยร่างกายที่สามารถสื่อสารข้ามพรมแดนของภาษาและวัฒนธรรมได้  
(https://www.facebook.com/pg/Bfloor.theatre.group/about/?ref=page_internal) 

Physical Theatre ช่วยสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับละคร และล้มล้าง
ความเชื่อเก่า ๆ ที่ว่า หัวใจของละครอยู่ที่บทและค าพูด ในการแสดง Physical Theatre ค าพูดไม่มี
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ความส าคัญอีกต่อไป ร่างกายและการเคลื่อนไหวของนักแสดงกับพื้นที่ที่แสดง ท าให้เกิดเรื่องราวและ
ความหมายที่แตกต่างกันไป ส าหรับผู้ชมที่มีส่วนร่วมในขณะนั้น  

การท างานสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผ่านกระบวนการ 
Devised Theatre คือการที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันพัฒนาการท างานอย่างสร้างสรรค์ จากผู้ก ากับการ
แสดง นักแสดงไปถึงทีมงาน ทุกคนมีส่วนร่วมกันในทุก ๆ กระบวนการ เป็นการท างานในแนวระนาบ
แทนแนวดิ่งอย่างละครประเภทที่ยึดกับบทละคร รูปแบบกระบวนการการท างานแบบ Devised 
Theatre เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่สิบปีมานี้ ผู้คนที่สนใจในอิสรเสรีภาพในการสร้างงาน
จะใช้กระบวนการนี้ในการค้นคว้าข้อมูล จากพ้ืนที่ เวลา และเนื้อหาทั้งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ 
 นักการศึกษาและนักการละครใช้กระบวนการ Devised Theatre ในการน าเสนอประเด็น
ทางสังคม การสร้างสรรค์ช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนประวัติศาสตร์ และการรื้อสร้างวรรณกรรมการ
ละคร/โครงสร้างรูปแบบอ่ืน ๆ Devised Theatre กลายเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งในการสร้างบท
สนทนาภายในกลุ่มผู้ชม ข้อเสียของกระบวนการนี้คือการใช้เวลายาวนานในกระบวนการสร้างงาน 
(Green-Rogers, 2016) 

จากการวิเคราะห์รูปแบบละครเวทีทั้ง 5 เรื่องของพระจันทร์เสี้ยวการ
ละครและกลุ่ม B – floor จะเห็นได้ว่า ทั้งสองกลุ่มเลือกการน าเสนอผลงานด้วยรูปแบบการแสดงที่
หลากหลายทั้ง Physical Theatre, Body Expression , Interactive performance, Absurd ฯลฯ 
ซึ่งล้วนเป็นแนวละครแบบต่อต้านสัจนิยม (Anti-realism) ทั้งสิ้น “เพราะในวันนี้เราไม่เชื่อว่า realism 
จะมาตอบโจทย์ให้คนดูมีส่วนร่วมหรือโดนกระชาก กะเทาะ กระแทก ความคิดออกมาได้กับ
ปรากฏการณ์ที่มันอยู่ตรงหน้า เพราะฉะนั้นการที่มันจะเป็น Stylization และผสมปนเป ท าให้มันไม่
เป็น realism น่าจะเหมาะสมที่สุด” (สินีนาฏ เกษประไพ, สัมภาษณ์, 2561)  

ตัวอย่างการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างงานร่วมกันระหว่าง
ผู้ก ากับการแสดง นักแสดงและทีมงาน โดยศึกษาจากกระบวนการผลิตละครเวทีเรื่อง “รื้อ” (being 
Paulina Salas and the practice) โดยสินีนาฏ เกษประไพ ซึ่งเมื่อ 20 ปีที่แล้วเธอได้แปลบทละคร
เรื่อง Death and the Maiden ของนักเขียนบทละครชาวชิลี Ariel Dorfman ในชื่อ “ความตายกับ
หญิงสาว” และน ามาจัดแสดงครั้งแรกเม่ือปี 2538 ก่อนครบรอบ 20 ปี 6 ตุลาคม 2519 เพียงปีเดียว  

นาดเคยท าเรื่องนี้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ตอนนั้นยังเด็กเพ่ิง 20 กว่า ๆ ก่อนท าเราศึกษา
ประเด็นชิลี เพ่ือเทียบเคียง 6 ตุลา ทั้งอ่านหนังสือทั้งสัมภาษณ์ Activist ของ 6 ตุลา 
และ activist ที่เป็นนักศึกษาในยุคหลัง แล้วท าละครแนว realism ตามบทดั้งเดิมและ
เป็นสไตล์ที่ถนัดในวัยนั้น แต่มันก็ยังเป็นอะไรที่ค้างคา เพราะวุฒิภาวะเรายังไม่เข้าใจใน
ประเด็นเหล่านี้อย่างเต็มที่ เคยพูดในใจไว้เล่น ๆ ว่าอีก 20 ปี นาดจะท าเรื่องนี้อีกครั้ง 
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แล้วประกอบกับสภาพสังคมและวาระที่เหมาะสม ครบ 40 ปี 6 ตุลา พอเราผ่านอะไร
มาหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะเหตุการณ์ซ้ า ๆ ซาก ๆ แล้วประโยคหลายประโยค ที่แต่ละ
ขั้วการเมือง มันขบกัน มันโต้กันซ้ า ๆ โดยเฉพาะค าว่า ปรองดอง สมานฉันท์ ได้ยินได้
เห็นถี่มาก เมื่อก่อนวาทกรรมแบบนี้เราไม่เข้าใจถ่องแท้ แต่พอเราผ่านการรัฐประหาร
ซ้ าซาก ๆ เวลานี้เราเข้าใจมากขึ้น มันก็เหมาะที่จะท า” (สินีนาฏ เกษประไพ, สัมภาษณ์, 
2561) 

สินีนาฏเล่าถึงกระบวนการในการสร้างละครเวทีเรื่อง “รื้อ” (being 
Paulina Salas and the practice) ครั้งนี้เธอกลับไปหาบทละคร Death and the Maiden อีกครั้ง
แต่คราวนี้เธอ “รื้อ”ตัวบทละคร รวมถึง “รื้อ” วิธีการน าเสนอ จากการเล่าเรื่องแบบ realistic มาเป็น
การเอากลวิธีเบรคชท์ และ Expressionism มาผสมกัน ในการน าเสนอเรื่องนี้จึงเป็นการน าเอา
เทคนิคกลวิธีแบบที่พระจันทร์เสี้ยวถนัดมาใช้มาพัฒนาต่อยอดนั่นเอง  

เนื้อหาของละครว่าด้วยพอลลิน่า ซาลาส ตัวละครผู้ถูกข่มขืนซ้ าแล้วซ้ า
เล่า ในเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในชิลี ไม่เพียงแค่ข่มขืนในครั้งนั้นแต่เหยื่อยังถูกข่มขืนซ้ าแล้วซ้ า
เล่าทางการเมืองด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้งการบิดเบือนข้อมูล พยายามท าให้ลืม และเลวร้ายที่สุดคือท าเป็นว่า
เหตุการณ์เหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้น จึงน าไปสู่การน าเสนอความเจ็บปวดของตัวละครที่ต้องการจะรื้อฟ้ืน
ความหลัง รูปแบบการเล่าเรื่องเป็นการตัดฉากสลับการสังหารหมู่ที่ชิลี(ตามบทละคร)และรุ่งเช้าวันที่ 
6 ตุลา 2519 ที่ธรรมศาสตร์อย่างแนบเนียน ซึ่งการแสดงของนักแสดงท าให้ผู้ชมเห็นได้อย่างถ่องแท้
ว่า ชีวิตจริงกับการเล่นละครนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ด้วยการสลับบทบาทไปมาระหว่างการรับบท
เป็นตัวละครสลับกับการกลับมาเป็นตัวตนของนักแสดงเอง แน่นอนการได้มาซึ่งรูปแบบการแสดง
ดังกล่าวต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการพูดคุยถกเถียงร่วมกันคิด ค้นหา 
น ามาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าพอใจระหว่างผู้ก ากับการแสดงและนักแสดงเพ่ือให้ได้ฉากการแสดงความเป็น
ตัวตนของนักแสดงและประเด็นที่คมชัดในการน าเสนต่อผู้ชม เป็นต้น 

ตั วอย่ า งการผลิตละคร เวที ในรู ปแบบ Physical Theatre เ รื่ อ ง 
“Fundamental” ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือร าลึกในวาระครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม ปี 2559 ก ากับการแสดง
โดย ธีระวัฒน์ มุลวิไล โดยในกระบวนการผลิตการแสดงเขาได้เริ่มต้นด้วยการหยิบเอา “ภาพชายเงื้อ
เก้าอ้ีพับขึ้นไปตีร่างไร้วิญญาณของนักศึกษาชายที่ถูกแขวนคอใต้ต้นมะขามในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 
2519” ที่ถ่ายไว้โดย นีล อูลเลวิช (Neil Ulevich) ซึ่งภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นความโหดเหี้ยมของการ
ปราบปรามนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และบริเวณท้องสนามหลวง และ
รอยยิ้มของเด็กชายในภาพมาเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์การแสดงเรื่องชุดนี้  
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ด้วยการท างานสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผ่านกระบวนการ 
Devised Theatre คือการที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันพัฒนาการท างานอย่างสร้างสรรค์ จากผู้ก ากับการ
แสดง นักแสดงไปถึงทีมงาน ทุกคนมีส่วนร่วมกันในทุก  ๆ กระบวนการ “หนูชอบดู Physical 
Theatre มันเล่าเรื่องอะไรบางอย่างผ่านการใช้ร่างกาย แล้วเราสนใจตามดูงานตลอด จนทางกลุ่มเปิด
ออดิชั่น โดยมีการเวิร์คชอบก่อน 2 วัน แล้วเค้าจะเลือกว่าใครจะได้เข้าทีม หนูผ่านแต่ตอนแรกได้เป็น
แค่ under study ก่อนจะค่อยพัฒนามาเป็นนักแสดง”(ณพิม สิงโตโรจน์, สัมภาษณ์, 2561)  

การออดิชั่นของ B-floor ไม่ใช่การออดิชั่นวันเดียว เขาไม่ได้มาตั้งโต๊ะนั่งดูว่าท าอะไรได้
บ้างนะ ไปถึงเขาจะเริ่มวอร์มเข้าไปในวงร่วมกับคนอ่ืน สั่งให้ม้วนหน้า ม้วนหลังไปกลับมี
แต่ท่ายาก ๆ ส่วนใหญ่เป็นการยืดหยุ่น ท าแบบนี้อยู่เป็นเดือน ๆ เหมือนเราไม่ได้มา
ออดิชั่นแต่เหมือนเราก าลังซ้อมเล่นละครเรื่องนั้นแล้ว เขาจะไม่คัดคนออกถ้าพรุ่งนี้ยังมา
ก็แสดงว่านักแสดงยังไหว เพราะที่นี่ซ้อมหนักมากที่สุดของที่สุด” (ดุจดาว วัฒนปกรณ์, 
สัมภาษณ์, 2554, อ้างถึงในธนกร พฤกษชาติถาวร, 2554, น. 66)  

ณพิมเป็นหนึ่งในนักแสดงจ านวน 13 คนที่ผ่านการออดิชั่นเพ่ือแสดงเรื่อง 
“Fundamental”และเหลือรอดไปจนถึงวันแสดงจริง เธอเล่าถึงกระบวนการ Devised Theatre 
เพ่ือสร้างเรื่องราวที่ผู้ก ากับการแสดงได้เปิดพ้ืนที่ให้นักแสดงทุกคนต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกัน
หาภาพแสดง โดยผู้ก ากับการแสดงจะโยนโจทย์ต่าง ๆ เพ่ือให้นักแสดงไปคิด พัฒนาและน าเสนอใน
กลุ่มจากนั้นผู้ก ากับจะเลือกภาพ/การเคลื่อนไวที่ได้มาร้อยเรียงกันใหม่เพ่ือบอกเล่าเรื่องราว เช่น      
ผู้ก ากับอยากได้ท่าคนไถนา การไถนา ให้นักแสดงจับคู่แล้วไปคิดหาท่า แล้วมาน าเสนอให้ผู้ก ากับและ
ทีมงานได้ดูและผู้ก ากับจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าจะเอาภาพไหน   แล้วเอามาเรียง ตอนแรกอาจเรียง 
1 2 3 4 5 จากนั้นผู้ก ากับจะเปิดให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มได้ดู ซึ่งหากมีข้อเสนอแนะแล้วช่วยเรียง
ใหม่เป็น 3 4 5 1 2 คือท าทีละส่วน แล้วตอนที่เรียงอาจจะสลับไปสลับมา ในรายละเอียด ซึ่งอาจปรับ
จากเส้นเรื่องที่มันเคยตรงให้บิดออกไป ซึ่งมันไม่ได้มาจากผู้ก ากับ แต่มาจากคนอ่ืน โดยผู้ก ากับจะ
เปิดทางยอมรับตามการเสนอนั้น ๆ  

หนูรู้สึกว่าผู้ก ากับการแสดงเขาค่อนข้างให้ความส าคัญกับคนค่ะ เพราะเขาจะถามตลอด
ว่าคิดยังไง อยากท าแบบไหน แบบไหนโอเคหรือไม่โอเค คือไม่ได้ถามแบบอ่อนโยน แต่
ถามเสมอมีอะไรให้บอกกัน และเมื่อแชร์บอกแล้วเขาก็รับฟัง แต่จะน าไปใช้หรือไม่เป็น
อีกเรื่อง ที่ส าคัญผู้ก ากับเขาแสดงให้เห็นถึงการท างานแบบประชาธิปไตยที่ให้เสรีภาพ
และสร้างการมีส่วนร่วมจริง ๆ คือไม่เหมือนคนที่ผลิตงานเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย
เพ่ือคนส่วนใหญ่แต่วิธีการท างานกลับเป็นแบบอ านาจนิยม  (ณพิม สิงโตโรจน์ , 
สัมภาษณ์, 2561)  
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จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กระบวนการท างานของทั้งสองกลุ่ม
ตั้งอยู่บนฐานการเคารพในเสรีภาพและความเท่าเทียมของทุกส่วนในสังคม ดังเช่นที่ค ารณ คุณะดิลก
เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า“. . . เรื่องของละครมันหนีไม่พ้นเรื่องของมนุษย์ เรื่องของมนุษย์มันจะเจอกับ
เหตุการณ์ทุกรูปแบบ ซ้ายขวาหน้าหลัง ในลักษณะของเผด็จการ แต่การครอบง ามันไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การเติบโตของมนุษย์ มันไม่เห็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เห็นการยอมรับความแตกต่างอย่าง
แท้จริง นี่มันเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในการเล่าเรื่องแบบละคร และต้องอยู่ในกระบวนการของการฝึกฝน
ของการละครด้วย ไม่ใช่เรามองที่จะให้เปลี่ยนแปลงข้างนอก การเปลี่ยนแปลงองค์กรการเปลี่ยนแปลง
ปัจเจกบุคคลต้องมี”(องอาจ เดชา,2554: ออนไลน์)หากต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมผ่าน
ผลงานศิลปะ ก็ต้องไม่ลืมที่จะให้ความส าคัญในการวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นตั้งแต่กระบวนการ
ฝึกฝนสร้างงาน 

ธี ร ะ วั ฒน์  มุ ล วิ ไ ล  ลู ก ศิ ษ ย์ ข อ งค า รณและผู้ ก า กั บ ก า ร แสด ง 
“Fundamental” ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาทางการเมืองที่ท าให้บ้านเมืองวุ่นวายซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญของเรื่องไว้อย่างน่าสนใจว่า “ถ้าเราสามารถเปิดเผยความคิดเห็นกันได้ สังคมไทยจะ
ไม่เป็นแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้เลย เพราะฉะนั้นเราต้องรีเซ็ตความคิดใหม่ทั้งหมด เพ่ือส ารวจว่าอะไร
คือความจริง อะไรคือความถูกต้องในสังคม” เขาก าลังพยายามท าให้เสียงที่ไม่ถูกนับ ได้มีพ้ืนที่ของมัน
ในทางการเมืองโดยไม่ลืมเสียงเล็ก ๆ จากกลุ่มนักแสดงและทีมงานของเขาเองด้วย 

5.1.1.2 การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักแสดงและผู้ชม  
 ศิลปะการละครมีความชัดเจนมากในแง่ที่เป็นการผลิตสร้างความเป็น 

อวัตถุ ศิลปะการแสดงแตกต่างจากศิลปินในด้านอ่ืน ๆ คือ การแสดงไม่มีผลผลิตสุดท้าย (end 
product) ที่จับต้องได้ในเชิงวัตถุ แต่ผลผลิตที่การแสดงสร้างขึ้นก็คือ    กระบวนการการสร้างความ
ตื่นตา อารมณ์ความรู้สึก ความรับรู้ ความคิด และการสะท้อนโลกของศิลปินต่อผู้ชม และพัฒนาการ
ส าคัญของการแสดงในปัจจุบันได้รวมเอาผู้ชมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมากกว่าที่ผู้ชมจะเป็น
เพียงผู้ดูเท่านั้น ทั้งผู้ชมและนักแสดงกลายมาเป็นผู้แสดงที่ร่วมกันสร้างความหมายให้กับกระบวนการ
สร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน (Virno, 2004, p. 52-56) ซึ่งธีระวัฒน์ มุลวิไล ได้กล่าวไว้ในการเสวนา 
เรื่อง เสรีภาพในการสร้างสรรค์ละครเวทีไทย ข้ออ้าง หรือความจริง (2558) ไว้ว่า  

ผมว่าบทบาทหน้าที่ของศิลปินที่ต้องน าเสนอความจริง แต่ผมสนใจอย่างหนึ่งว่า เรา
ไม่ใช่ความจริงสูงสุดที่สามารถจะบอกผู้ชมและก าหนดได้จริง บางทีการเอาคู่ตรงข้าม
กับภาวะที่มันเกิดขึ้นในสังคม แล้วเอามาแบให้กับผู้ชม ให้ผู้ชมตัดสินนั่นคือทางที่ผม
รู้สึกว่ามันคือภาวะของความขัดแย้ง ละครไม่ใช่ศาสนา และผู้ก ากับไม่ใช่ผู้ที่รู้ดีที่สุด 
ดังนั้นแน่นอนความคิดเห็นที่ออกมาหลังจากที่เขาได้ดู นั่นคือผลผลิตที่เรามองว่าเป็น
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การสร้างความสมดุลและลดชนชั้นลงมา ผู้ก ากับใหญ่สุดอยู่แล้วใช่ไหมครับ คนเสนอ
งานของตัวเองก็คิดว่าดีที่สุด แต่การที่จะท าลายระบบข้อมูลหรือความคิดแบบนี้มันจะ
ท าได้ยังไง ถ้าเกิดไม่เกิดสมดุลระหว่างผู้ชม 

ในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมระหว่างนักแสดงและผู้ชมจากละครเวทีทั้ง 
5 เรื่องพบว่า ละครเวทีเรื่อง “Between ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง” และ “นี่ไม่ใช่การเมือง Ceci n'est 
pas la politique” ได้ออกแบบการแสดงเป็นพิเศษขึ้นเฉพาะเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วม
ในละครด้วย 

ตัวอย่างเรื่อง “Between ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง” ละครได้ท าให้อาณาเขต
ของ ‘พ้ืนที่การแสดง’ และ ‘พ้ืนที่ของผู้ชม’ ได้ถูกเบลอเข้าหากันด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ชม “เลือก” 
ว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในห้องไหน ผู้ชมสามารถย้ายตัวเองตามตัวละครที่สลับหมุนเวียนบทบาทที่
ต่างกันในแต่ละห้อง หรือผู้ชมจะเลือกนั่งอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งตลอดการแสดงก็ได้จะเปลี่ยนห้องได้ก็
ต่อเมื่อตัวละครออกปากให้เปลี่ยนห้องเท่านั้น การต้อง “เลือก” ของผู้ชมท าให้รู้สึกเหมือนถูกตัดขาด
และต้องพลาดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอีกห้องหนึ่งเพ่ือเป็นการตอกย้ าว่าการตัดสินใจของเรามีผลต่อ
เรื่องราวที่จะได้ชม ละครก าลังจ าลองภาพของสังคมในช่วงเวลานั้นที่ผู้คนต่างเลือกข้าง ฝักใฝ่ในการ
เล่นเกมกีฬาสีหรือการเลือกเชื่อ/ฟังเฉพาะสิ่งที่เราต้องการ และไม่ว่าผู้ชมจะวิ่งวุ่นสับสนไปมาระหว่าง
สองห้องหรือเลือกที่จะแช่ตัวเองไว้กับฟากใดเพียงฝั่งเดียวคุณก็ไม่มีวันปะติดปะต่อเรื่องราวที่ขาดวิ่น
เหล่านั้นได้ เหมือนที่เราทุกคนต่างก็เลือกเข้าห้องสีใดสีหนึ่งทางการเมืองในชีวิตจริง สุดท้ายเราใน
ฐานะผู้ชมก็เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์อยู่ห่าง ๆ ระหว่างความจริง ความลวงของทั้งสองห้องของความคิด
ความเชื่อในสถานการณ์การเมืองรอบตัวเรา ละครได้พาผู้ชมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของการแสดงจากการที่
เคยเป็น passive audience ให้เปลี่ยนมาเป็น active audience ในที่สุด 

การมีส่วนร่วมของผู้ชมในละครเวทีเรื่อง “นี่ไม่ใช่การเมือง Ceci n'est 
pas la politique” ที่ออกแบบให้ผู้ชมได้เล่นเกมตอบค าถามประหลาด ๆ ระหว่างการแสดงเพ่ือน า
คะแนนที่ได้จากผู้ชมทั้งหมดมาใช้ในการโหวตให้ตัวละครหรือทีมงานที่ได้คะแนนน้อยต้องถูกอุ้ม
หายไปจากการแสดงแต่ละฉาก (ถูกคลุมด้วยผ้าด าและอุ้มออกไปจริง ๆ ) ความน่าตกใจคือการที่ตัว
ละครอ่ืน ๆ จะแสดงต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อถึงบทพูดของตัวละครที่หายไป ตัวละครอ่ืน ๆ 
จะท าเหมือนได้ยินและตอบสนองกลับไปราวกับไม่มีใครหายไป ละครยังคงด าเนินต่อไปเหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึ้น เสียดสีเหตุการณ์ในสังคมการเมืองไทยได้เป็นอย่างดี  การได้สิทธิในการออกเสียงโหวต
ทั้ง ๆ ที่ในชีวิตจริงไม่มีสิทธิ หรือการก าจัดเสียงส่วนน้อย การเซ็นเซอร์ตัวเอง ฯลฯ  

การมีส่วนร่วมระหว่างนักแสดงและผู้ชมจากทั้งสองเรื่องดังกล่าว ได้
ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมการเป็นผู้ชมจากเดิมที่ถูกแยกออกจากเรื่องราวบนเวที ท าหน้าที่เพียงผู้เฝ้าดู
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เหตุการณ์ความเป็นไปในละครกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของละคร โดยละครทั้งสองเรื่องได้เคลื่อนผู้ชมทั้ง
ทางกายภาพและทางจิตใจให้เข้ามาอยู่ร่วมในปริมณฑลเดียวกับนักแสดง การต้องเลือกว่าจะเข้าไป
ร่วมอยู่ในชีวิตของตัวละครฝั่งไหน ซ้ายหรือขวา หรือการถูกเชิญออกจากพ้ืนที่ของตัวละครจากเรื่อง 
“Between ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง” แสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ชมได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ตัวละครและเรื่องราว
แบบใกล้ชิด แต่ห่างเหินในความรู้สึกเพราะไม่สามารถปะติดปะต่อเรื่องราวของตัวละครได้ เป็นความ
ใกล้ชิดที่ห่างเหินเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม หรือการที่ผู้ชมนั่งอยู่ที่เก้าอ้ีของตัวเอง
เพ่ือเฝ้าดูความเป็นไปของตัวละครใน“นี่ไม่ใช่การเมือง Ceci n'est pas la politique” แต่ได้
กลายเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องซึ่งท าหน้าที่ส าคัญมาก นั่นคือการร่วมกันออกเสียงเลือกค าตอบจาก
ค าถามตลก ๆ บางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวในละคร แต่ผลคะแนนที่เกิดจากการเลือกของ
เราจะส่งผลให้ตัวละครที่เลือกค าตอบเดียวกันแต่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะต้องถูกก าจัดออกไป ดังนั้นแม้
เรื่องราวของละครจะด าเนินไปตามบทเหมือนกันทุกรอบการแสดง แต่เนื้อหา ข้อมูลว่าใครเป็นคนฆ่า 
และฆ่าเพราะอะไร จะตกหล่นขาดหายไปพร้อมกับตัวละครที่ถูกก าจัดออกไป ในเรื่องนี้พ้ืนที่ทาง
กายภาพระหว่างผู้ชมและนักแสดงแยกจากกันตามรูปแบบปกติ แต่พ้ืนที่ทางความคิดระหว่าง
นักแสดงกับผู้ชมกลับเข้ามาเชื่อมกันด้วยรูปแบบการน าเสนอในละคร เช่นเดียวกับผู้คนในสังคมที่ต่าง
มีบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ กันไป แต่ด้วยการแสดงออกทางความคิดที่เหมือนหรือต่างกันบางประการกลับ
ส่งผลต่อการตัดสินความเป็นไปบางอย่างในสังคม ละครได้  “เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตอบโต้แลกเปลี่ยน
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางสุนทรียะด้วยสัมผัสอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากการมอง เพราะโดยล าพัง
การมองไม่อาจสร้างผลกระทบมากเพียงพอที่จะกระตุ้นหรือโน้มน้าวผู้ชมให้ไปสู่มโนทัศน์ที่เกิดจาก
การประสานสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ เวลา และพ้ืนที่ภายในกรอบสถานการณ์เฉพาะที่เรียกว่า อาณา
บริ เวณเชิงปฏิสัมพันธ์  (Relational Realm)” (Nicolas Bourri-aud, 1996, p.  17 อ้าง อิงจาก                         
วรเทพ อรรคบุตร, 2548, น. 291) 

นอกจากการออกแบบการมีส่วนร่วมให้กับผู้ชมอย่างสร้างสรรค์แล้ว การ
เปิดเวทีพูดคุยถามตอบหลังจบการแสดงหรือที่กลุ่มละครขนาดเล็กต่าง ๆ เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า 
“Post Talk” ก็เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักแสดงกับผู้ชมที่ส าคัญ เพราะเป็นการ
เปิดพ้ืนที่ให้กับผู้ชมและนักแสดงได้บอกกล่าวความคิดความรู้สึก อย่างสร้างสรรค์  อีกทั้งยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส าคัญร่วมกัน  

ส่วนตัวเราชอบช่วงการถามตอบมากเลยนะ เพราะท าให้เราได้เห็นมุมมองของทีมงานว่า
มีกระบวนการคิดอย่างไร หรือต้องล าบากขนาดไหนกว่าจะผลิตผลงานแต่ละชิ้นออกมา
ได้ ซึ่งฟังแล้วก็เอามาคิดตามว่าสิ่งที่พูดมานั้นจริงรึเปล่า ผลงานนั้นสื่อสารได้ตามที่เขา
ต้องการรึเปล่า หรือเราดูแล้วตีความอีกอย่างก็สนุกดีและได้ความรู้เพ่ิมเติม โดยเฉพาะ
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ผลงานที่เลือกน าเสนอประเด็นสังคมที่แทบไม่ถูกกล่าวถึง ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในพ้ืนที่เล็ก ๆ ผ่านแง่มุมศิลปะก็เป็นสิ่งดีที่จะช่วย
ผลักดันให้คนในสังคมกล้าพูดในสิ่งที่ไม่สามารถพูดได้ในชีวิตประจ าวัน   (แก้วตา     
เกษบึงกาฬ, 2559)  

นอกจากเสียงสะท้อนจากฝั่งผู้ชมแล้วยังมีเสียงจากฝั่งผู้ผลิตอย่างสินีนาฏ 
เกษประไพ (สัมภาษณ์, 2561) ที่เล่าถึงสิ่งที่ได้ฟังจากผู้ชมของเธอ  

เด็กรุ่นใหม่ท าให้เรารู้ว่า เด็กไม่เคยรู้ว่ามีเหตุการณ์ 6 ตุลาในบ้านเรา เราถึงกับงง เรานึก
ว่าเขาแค่ไม่รู้รายละเอียด แต่กลายเป็นว่าไม่รู้เลย มันไม่มีเรคคอร์ด น้องร้องไห้ใส่เรา 
เขารู้สึกผิดที่เขาไม่รู้ แต่รุ่นเรายังมีพ้ืนที่ให้ไปค้นหนังสือให้อ่านเพ่ิมเติมได้ แต่ยุคนี้
หนังสือน้อยลง และโซเชียลมิเดียมันก็หักล้าง เกิดขบวนการหักล้างการพยายามลบอดีต 

อรรถพล อนันตวรกุล (2559) ได้บันทึกถึงค าถามจากผู้ชมที่ต่อยอดมา
จากละครเรื่อง “รื้อ” ว่า  

มีค าถามจากผู้ชมว่า "ท า ๆ ละครกันไปนี่ มันเปลี่ยนแปลงสังคมได้บ้างมั้ย" ศิลปะไม่ใช่
ยาวิเศษที่เปลี่ยนโลกในชั่วพริบตา ละครหนึ่งเรื่องท าหน้าที่ส่งสาร กระตุกกระตุ้นความ
คิด ถกเถียงพูดคุยกับผู้ชมทั้งระหว่างชมและหลังชม บางเรื่องติดค้างเป็นค าถามให้ตาม
หาค าตอบกันไปอีกนาน . . . ช่วงชีวิตคนคนหนึ่งต้องพบปะ พูดคุย กระท าและถูก
กระท าร่วมกับผู้อ่ืนเป็นพันเป็นหมื่น การเปลี่ยนแปลงภายในคน ๆ หนึ่งย่อมส่งผลต่อ
ชีวิตอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อละครเรื่องนี้พูดถึงสิ่งที่เรียบง่ายที่สุด คือ การ
เคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน และการตระหนักในพลังดีงาม/ด ามืด ที่เราต้องเลือก
ที่จะกระท า/ไม่กระท าต่อตัวเองและผู้อ่ืน เชื่อเหลือเกินว่าค าถามมากมายจากละครจะ
ถูกส่งต่อให้ได้ถกเถียงพูดคุยไปอีกอย่างมากมาย ในฐานะคนน าคุยที่เป็นส่วนเติมเต็ม
ช่วงท้ายของทุกรอบ นั่งฟังไปได้ทั้งความรู้ แรงบันดาลใจ ความหวัง และความเชื่อมั่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงในมือคนรุ่นใหม่มาเต็ม ๆ 

ในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินผู้ผลิตและผู้ชมในฐานะผู้บริโภคเป็น
ความสัมพันธ์ที่แลกเปลี่ยนระบบความหมาย คุณค่า และการรับรู้กลับไปกลับมาผ่านกระบวนการของ
การผลิตหรือการแสดงเอง และการแสดงในฐานะที่เป็นการผลิตแบบอวัตถุที่มุ่งเน้นในการสร้าง
ความหมายใหม่ การสื่อสาร การเปลี่ยนความรับรู้ และคิดค านึงถึงการด ารงอยู่ของคนอ่ืนและสิ่งอ่ืน 
การแสดงจึงไม่ใช่ผลผลิตที่จบลงในตัวเอง  แต่ตัวมันเองกลายมาเป็นกระบวนการที่เคลื่อนที่ไป
ตลอดเวลา มูลค่าของมันจึงอยู่ที่การสร้างบทสนทนา การสื่อสาร และการกระแทกอารมณ์ของทั้งตัว
นักแสดงเองและผู้ชม (Virno, 2004, p. 145) 
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5.1.2 เนื้อหาละครเวทีที่น าเสนอประเด็นทางการเมืองในช่วงหลังรัฐประหาร 2557–
2560 ของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่ม B-floor 

จาการวิเคราะห์เนื้อหาละครเวทีที่น าเสนอประเด็นทางการเมืองทั้ง 5 เรื่องของ
พระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่ม B – floor พบว่า แม้เรื่องราวที่น าเสนอจะมีความแตกต่าง
หลากหลาย แต่มีเป้าประสงค์ที่ต้องการสื่อสารไปสู่ผู้ชมไม่ต่างกันนัก  

ละครเวทีเรื่อง “Between (ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง)”  
ละครเล่าเรื่องแบบไม่ปะติดปะต่อ สลับไปมา เหมือนศิลปะคอลลาจซึ่งเป็นการ

น าภาพที่อาจไม่เกี่ยวข้องกันมาปะติดปะต่อกัน ส าหรับศิลปะการละครคือการใช้วิธีเล่าเรื่องแบบไม่
เรียงล าดับ 1-2-3-4 หรือการด าเนินเรื่องที่ไม่ได้เน้นการเล่าเรื่อง คล้ายกับเวลาที่เราเลื่อนดู News 
Feed ในทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊ก เป็นสภาวะที่ชุดเรื่องราว/ข้อมูลต่าง ๆ ไหลบ่าเข้ามาเป็นห้วง ๆ ไม่
ปะติดปะต่อกัน แต่เราก็สามารถท าความเข้าใจกับข้อความเหล่านั้นได้  เนื้อหาของละครเป็นการตั้ง
ค าถามถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมที่อยู่ใกล้กันแต่กลับรู้สึกเวิ้งว้างว่างเปล่า ตัวละครจะ
หมุนเวียนเปลี่ยนเป็นใครบางคนไปตามพ้ืนที่ที่เขาอยู่ เช่น นิกรแสดงเป็นไพศาลที่กลับเข้ามาใน
ห้องพักของตัวเองก าลังจะกินข้าวแต่ก็ถูกขัดจังหวะด้วยเด็กส่งอาหารที่เอาอาหารมาส่งโดยที่เขาไม่ได้
สั่ง หรือฉากที่เต๋อก าลังซักผ้าแล้วสุรัตน์ขอเข้าไปฆ่าตัวตายในห้องของเต๋อ ตัวละครพูดคุยถึงการฆ่าตัว
ตายไม่ต่างจากการซักผ้า เรื่องราวต่าง ๆ ถูกเล่า บ่น ส่งเสียง พูดคุย ฯลฯ ล้วนเป็นเรื่องที่เคยเกิด
ขึ้นกับเราหรือเราเคยได้ยิน แต่อาจไม่ชัดเจน เช่น ตัวละครเล่าถึงเรื่องของ “อากง” ที่อาจเทียบเคียง
กับเหตุการณ์ทางการเมือง กรณีนายอ าพล ตั้งนพคุณ หรือ “อากง” ผู้ต้องขังคดีหมิ่นเบื้องสูง จากการ
ส่งข้อความสั้น หรือ sms ผิดมาตรา 112 ระบวุ่า เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย (พ.ค. 2555) 
ฯลฯ ผู้ชมอาจคุ้นเคยกับบางเรื่องราว เราอาจสนุก ตลก สะใจ เศร้า หรือสะเทือนใจไปกับตัวละครโดย
ไม่จ าเป็นต้องเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด  

ละครเวทีเรื่อง“รื้อ”(being Paulina Salas and the practice) 
“รื้อ” เป็นการน าบทละครเรื่อง Death and the Maiden ของ Ariel Dorfman 

มารื้อและน าเสนอใหม่ เรื่องราวของพอลลิน่า ซาลาส ตัวละครผู้ถูกข่มขืนซ้ าแล้วซ้ าเล่า ในเหตุการณ์
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐบาลยุคปิโนเช่ในชิลี ไม่เพียงแค่ข่มขืนในครั้งนั้นแต่เหยื่อยังถูกข่มขืนซ้ า
แล้วซ้ าเล่าทางการเมืองด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้งการบิดเบือนข้อมูล พยายามท าให้ลืม และเลวร้ายที่สุดคือท า
เป็นว่าเหตุการณ์ เหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้น เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ยุคแห่งความเป็นประชาธิปไตย สามีของ
เธอก าลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงยุคปิโนเช่ ขณะที่เธอสงสัย
ว่าอาคันตุกะที่มาเยือนยามดึกอาจเป็นคนที่เคยกระท าทารุณกรรมต่อเธอเพราะเสียงเพลงที่คุ้นหูและ
น้ าเสียงของอาคันตุกะชวนให้เธอนึกถึงส่วนลึกของจิตใจ เรื่องราวจึงถักทอไปภายใต้ตัวละคร เสียง
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ของจิตส านึกและการเปลี่ยนจากผู้กระท าเป็นผู้ถูกกระท าตลอดจนผู้กระท าการกลายเป็นคนดีที่
ลอยนวลออกจากความเลวร้ายที่เขาได้กระท า (บัญฑิต จันทร์โรจนกิจ, 2559) “เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
เรื่องเกิดขึ้นในชิลีมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 . . . ละครเปิดช่องให้ถกเถียงกัน 
ประเด็นหลักของเรื่องคือตัวละครก าลังพูดถึงการรื้อฟ้ืนของเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งตัวละคร
เองไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ไม่ลงลึกถึงเหตุการณ์ มันเป็นการเปิดเผย ถามหาความจริงที่ถูกท าให้ลืมไป
ช่วงหนึ่ง”(Book Around, 2559) 

เราก็ยังท าอะไรที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เดือนตุลา อยากให้คนเห็นคุณค่าของมนุษย์ โดย
ไม่ใช่เอาเหตุผลอะไรไปท าร้ายมนุษย์คนอ่ืน มันไม่ต้องถึงกับสิทธิเสรีภาพ แต่เป็นเรื่อง
มนุษยนิยม คือเห็นคุณค่าของความเป็นคน แล้วมันมีพ้ืนที่น้อยมาก กลุ่มที่จะพูดให้คน
เดือนตุลามีน้อยมากแล้วถ้าเราไม่พูดก็จะลดลงไปอีก จริง ๆ แล้วเราพูดถึงมนุษย์ทุกคน
แหล่ะ แต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อ แต่มันเกิดข้ึนจริง และเราไม่อยาก
ให้เกิดข้ึนอีก (สินีนาฏ เกษประไพ, สัมภาษณ์, 2561) 

 ละครเวทีเรื่อง “Something Missing” 
 การตีความ ‘การสูญหาย’ ของบางสิ่งบางอย่างทั้ง ‘เรื่องเล่า’ที่เราหลงลืมไป

แล้ว ความเชื่อ คุณค่าบางอย่างของต านาน วรรณกรรม คัมภีร์ทางศาสนา Something Missing 
น าเสนอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ตัวอย่างในฉากพระราชาหูลา ที่มีคนเห็นหูลาของพระราชา 
แล้วอึดอัดอยากจะบอกใคร ๆ แต่ก็ถูกห้ามว่าอย่าพูด และถึงขั้นถูกปิดปาก เหมือนสถานการณ์ที่ไม่
คงที่ในประเทศไทยเองที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีการจ ากัดในเรื่องการ
แสดงออกและการวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ไม่เว้นแม้แต่ในวงการศิลปะเองก็ถูกปิดกั้น
ไปด้วย บางสิ่งที่พูดไม่ได้ก็ยังคงพูดไม่ได้เหมือนเดิม (พะพิรุน คนธรรมดา, 2560 ) 

งานของธีระวัฒน์ มุลวิไลเป็นการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวความ
เป็นไปของสังคมในภาพใหญ่ ความลักลั่น การเลื่อนไหล ความขัดแย้งของอ านาจในเชิง
ระบบ มากกว่าจะเล่าถึงประสบการณ์ภายใน ส ารวจจิตใจของมนุษย์เหมือนคนอ่ืน  ๆ 
ในกลุ่ม (ซึ่งแต่ละคนใน B-Floor ล้วนสร้างสรรค์งานจากความสนใจในแขนงที่ต่างกัน 
จนกลายเป็น ‘ลายเซ็นต์’ ส่วนตัวของแต่ละคน)...มันไม่ใช่สิ่งใหม่ ไม่ใช่การชวนขบคิด
หาค าตอบหรือหาทางแก้ไขจบในตัวเอง แต่ภาพที่เห็นตรงหน้า คือการที่ ธีระวัฒน์ก าลัง
บอกว่า ‘อย่าลืมมันไปเสียก่อนล่ะ’ . . . กี่ชีวิต กี่ความคิดที่ต้องสูญหายไปอย่างไร้
ร่องรอยในลานกว้างที่เรานั่งมองดูอยู่ พวกเขาถูกจารึกไว้บนก าแพงนั้นด้วยรอยเลือดสี
แดง แม้จะมองเห็นลาง ๆ ว่าเป็นรอยของมนุษย์ แต่ไม่ช้าไม่นานตามกาลเวลา มันจะ
กลายเป็นหนึ่งในรอยเปื้อนสีแดงจากความมือบอนของใครสักคนที่ไม่น่าจดจ า  น่าลบ
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ออก เพราะดูสกปรก . . . นั่นคือสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นในลานกว้างแห่งนี้ที่เราก าลังเป็นคนดู
และผู้ก ากับท้ังสองไม่อยากให้เราลืม . . . (เทพพิทักษ์ มณีพงษ,์ 2560) 

ละครเวทีเรื่อง “Fundamental” 
เรื่องราวของกลุ่มคนหนุ่มสาวกับแท่งแบริเออร์ที่เล่าเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน

ธรรมดาของพวกเขาทั้งในฐานะผู้กระท าและผู้ถูกกระท าจากความป่าเถื่อนของมนุษย์ในเรื่อง 
Fundamental ธีระวัฒน์ ผู้ก ากับการแสดงเชื่อว่า สิ่งเลวร้ายในโลกไม่ได้เกิดมาจากคนเลว แต่เกิด
จากคนที่สมยอมให้มันเกิดขึ้นต่างหาก ดังนั้นแล้วแทนที่จะมองจากมุมของเหยื่อ เขาได้เลือกสมมติตัว
เป็นฝ่ายได้เปรียบ (ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั้น) ที่ยืนร่วมเป็นพยานอย่างไม่รู้สึกรู้สาต่อความ
เหี้ยมโหดตรงหน้า เพ่ือเผยอ านาจของฝ่ายกระแสหลักที่ไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับความแตกต่างใด ๆ ทั้งยัง
เอ้ือให้ความป่าเถื่อนของมนุษย์ลุกพล่านขึ้นมา (Chayanit, 2016) 

ในฐานะคนรุ่นใหม่ การแสดงชุดนี้ท าให้เราหันมาท าความเข้าใจกับเหตุการณ์    
6 ตุลามากขึ้น เพราะมันท าให้เห็นว่าคนสามารถฆ่าคนที่เห็นต่างกับตนได้อย่างโหดเหี้ยม แม้ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะร้ายแรงและน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีให้คนในสังคมปัจจุบัน แต่เรากลับยังเห็น
เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดซ้ าแล้วซ้ าเล่า เช่นเดียวกับสถานการณ์ในการแสดงที่โกลาหลส่งผลให้คน
เจ็บปวด การกวาดล้างท าลายกัน พยายามท าให้ทุกอย่างสงบ สะสางท าความสะอาด แล้วก็มีความสุข 
(แต่ไม่รู้ว่าสุขกันจริงไหม) แล้วก็ต่อสู้กันอีกครั้ง วนเป็นลูปเดิมไปเรื่อย ๆ (ปวรพล รุ่งรจนา, 2559) 

เราอาจไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ 6 ตุลาฯ ลึก และไม่ได้เข้าใจหรือตีความการแสดงได้ทุก
อิริยาบท แต่ก็เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสิ่ง บางเรื่องที่เกิดซ้ าแล้วซ้ าเล่า สลับ
บทบาทกันไปมา รอเวลาที่สักวันจะถึงคราวเคราะห์ของแต่ละคน เสียงส าคัญที่ถูกกลบ
ด้วยสัพเพเหระสารพันในชีวิตประจ าวัน หรือเสียงหัวเราะที่เริ่มจากคนเพียงคนเดียว 
ค่อย ๆ ขยายวงกว้าง เพ่ิมความกังวานขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป จนรู้สึกสยองขึ้นมา
เมื่อคนที่นั่งข้าง ๆ ก็หัวเราะไปตามตัวละครในเรื่อง ทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นในฉากนั้นไม่มีอะไร
น่าข า และเสียงที่น่ากลัวที่สุดส าหรับเราคงหนีไม่พ้นเสียงไม้ถูพ้ืนและเครื่องดูดฝุ่น
อัตโนมัติ ที่ท าให้สิ่งที่เห็นทั้งหมดหายวับราวกลับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนั้น 
(แก้วตา เกษบึงกาฬ, 2559 ) 

ละครเวทีเรื่อง “นี่ไม่ใช่การเมือง Ceci n'est pas la politique”  
“Ceci n'est pas la politique นี่ไม่ใช่การเมือง” ออกแบบและก ากับการแสดง

โดย จารุนันท์ พันธชาติ จากกลุ่ม B-floor ละครเวทีเรื่องนี้เคยจัดแสดงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2558 
และน ากลับมาจัดแสดงใหม่อีกครั้ง  เมื่อวันที่ 20 กันยายน -1 ตุลาคม 2560 ณ สตูดิโอ ชั้น 4        
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
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นี่ไม่ใช่การเมือง เป็นละครอินเทอร์แรคทีฟว่าด้วยการหาตัวฆาตกรผู้ปลิดชีพ
“จิตรา” เจ้าของ รีสอร์ทจากผู้หญิง 6 คนที่วนเวียนอยู่รอบตัวจิตรา  ในวันเกิดเหตุ แต่ละคนต่างพูด
ให้ตัวเองปลอดมลทิน หน้าที่ของผู้ชมอย่างเราคือการจับผิดเพ่ือหาฆาตกร ตัวละครทุกตัวต่างพูดในสิ่ง
ที่ตัวเองต้องการเพ่ือให้ตัวเองเป็น 'คนดี' และหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา ละครเวทีเรื่องนี้ตั้งค าถามถึง
การมีอยู่ของหลัก ‘ประชาธิปไตย’ ในสังคมการอุ้มตัวละครออกไป(เพราะถูกโหวตจากการตอบ
ค าถามของผู้ชม)ก็นับเป็นการท าลายสิทธิในการพูด และการตอบค าถามของผู้ชมคือการยืนยันว่าเสียง
ข้างน้อย ‘ต้อง’ แพ้เสียงข้างมากโดยที่เสียงข้างน้อยไม่ทันได้อ้างเหตุผลใด ๆ ประกอบกับเสียงเทปที่
ลอยมากลางเรื่อง พอจับความได้ว่ า  “Democracy doesn't exist.” ท าให้ เรารู้สึกว่า หลัก
ประชาธิปไตยในสังคมหนึ่งช่างเป็นเรื่องที่เลือนรางและยากจะต่อลมหายใจได้เหลือเกิน การไม่คัดง้าง
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอาจก าลังท าลายระบบยุติธรรมบางอย่าง แล้วเราล่ะ เราปล่อยให้ความรู้สึกเคยชินกับ
สิ่งที่ไม่ยุติธรรมอยู่เหนือชุดเหตุผลของเราหรือยัง (ทรงกลด ลิมปิพัฒน์, 2560)  

จารุนันท์ พันธชาติ (ผู้ก ากับ) กล่าวว่า  
สิ่งที่เราพยายามจะพูดคือทุกคนส าคัญ ซึ่งไม่รู้ว่าคนดูจะได้รับสารนี้ไปหรือเปล่าแต่มัน
เป็นสิ่งที่เราอยากบอกว่าการที่ใครสักคนหายไปจากที่ที่เขาควรอยู่ มันมีเอฟเฟกต์หมด 
เรื่องนี้มันยังสื่อกับคนในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีคนหาย ๆ ไปอยู่นะ 
ยังมีคนตายอยู่  มันมีอะไรเยอะมากที่ยังเกิดข้ึนอยู่ตลอดทั้งที่มันไม่ควรเกิดข้ึนแล้ว (ฉัตร
รวี เสนธนิสศักดิ์, 2560)  

ด้วยเหตุนี้ศิลปินจึงท าหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราว ตั้งค าถาม กระตุ้นเตือนให้
ผู้คนในสังคมได้รับรู้ ค้นคว้า หาค าตอบ และไม่ลืมว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดข้ึนในสังคมไทย  

อย่างนี่ไม่ใช่การเมือง ดูแล้วคุณจะงง เพราะท้ายสุดคุณจะไม่รู้เลยว่า คุณไม่ได้ยินเสียง
ใคร มันมีคนที่ไม่ได้พูด คนที่ไม่ได้ยิน อย่างอันแรก พวกคอสตูม ฉาก แสง ยังอยู่ แต่
นักแสดงหาย มันก็น่าสนใจที่บางคนบอกคนนี้เป็นฆาตกร แต่ ! คุณฟังไม่ครบนะ มันมี
การหายไป มันมีเมสเสจที่คุณไม่ได้ยิน มันมีเสียงที่คุณไม่รู้ หนังสือที่คุณไม่ได้อ่าน มันมี
อะไรที่เค้าไม่ได้บอก เค้าห้ามอ่าน ห้ามคุณรู้ คุณได้ยินแค่นี้เองนะ บางอันคุณเลือกเอง
ด้วยนะว่าให้สิ่งนี้อยู่ มันเป็นอย่างนี้ ประเทศเราก็จะงง ๆ อย่างนี้แหล่ะ (จารุนันท์      
พันธชาติ, สัมภาษณ์, 2561) 

ละครเวทีทั้ง 5 เรื่องที่กล่าวมาได้น าเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย แต่กลับมุ่ง
น าเสนอเนื้อหาที่เป็นประเด็นส าคัญร่วมกันนั่นคือ ประเด็นเรื่อง ‘การละเมิดสิทธิมนุษยชน’, ‘การ
ช าระและบันทึกประวัติศาสตร์’ (ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกเล่าหรือบิดเบือนและท าให้พล่าเลือนไป เช่น 
เหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง เช่น 6 ตุลา 2519 ฯลฯ) ‘ความขัดแย้งทางการเมือง’, ‘ความเหลื่อมล้ า
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ไม่เท่าเทียมกันในสังคม’ และ ‘การล่าแม่มด’ (การท าร้าย/การก าจัดคนที่คิดต่างไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อม) และที่ส าคัญคือทั้ง 5 เรื่องตอกย้ าถึงการวนเวียนซ้ าซากของเรื่องราวต่าง ๆ ข้างต้นตลอด 
40 ปีที่ผ่านมาและดูเหมือนจะยังคงเกิดขึ้นวนเวียนซ้ า ๆ ต่อไป การผลิตงานของศิลปินทั้งสองกลุ่มจึง
มุ่งหวังที่จะท าหน้าที่เปิดพ้ืนที่ให้กับกลุ่มคนที่เสียงของพวกเขาไม่ถูกได้ยินได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ 
ส่วนของสังคม  

เราเดินมาถึงอีกยุคแล้ว ยุคที่มีความแตกต่างหลากหลาย การมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ชม เมื่อเห็นปรากฏการณ์ตรงหน้าแล้วให้คน
ดูมีส่วนร่วมทั้งเห็นด้วย โต้แย้ง ตั้งค าถาม มันไม่จบแค่ดูละคร อันนี้เป็นเมนหลักที่เรา
ต้องการ บางทีเราก็แค่ท าหน้าที่ทวนกระแส ละครของเราไม่ให้ค าตอบ แต่เป็นการตั้ง
ค าถาม (สินีนาฏ เกษประไพ, สัมภาษณ์, 2561) 
 

5.2 สรุปการน าเสนอ การปรับตัว/ต่อรองของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร         
B-floor ในการยืนยันเรื่องเสรีภาพของตนเอง 
 

ศิลปะการละครเป็นพ้ืนที่ของการแสดงออกซึ่งเสรีภาพหรือ Freedom of Expression 
มันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคนที่จะแสดงออกซ่ึงเสรีภาพ ศิลปะในฐานะ Artistic freedom จึงเป็น
เสรีภาพที่เราต้องปกป้องและสมควรได้รับการคุ้มครอง แม้ว่าในความเป็นจริงส าหรับสังคมไทยอาจ
ห่างไกลจากการคุ้มครองเสรีภาพของการแสดงออกก็ตาม ด้วยบริบทสถานการณ์ทางสังคม การเมือง 
หลังการรัฐประหาร 2557 ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์การจัดแสดงละครเวทีของพระจันทร์เสี้ยวการละคร 
และกลุ่ม B-floor ระหว่างพ.ศ. 2557 – 2560 จ านวน 5 เรื่องที่น าเสนอประเด็นทางการเมือง ในการ
ต่อรองกับอ านาจน าเพ่ือยืนยันเรื่องเสรีภาพของตนเอง  

การยึดอ านาจของรัฐบาลทหารด้วยการท ารัฐประหารปี 2557 คือการคุมอ านาจ
เบ็ดเสร็จโดยรัฐบาล คสช. การประกาศกฎอัยการศึกและบังคับใช้กฎหมายมาตรา 44 เป็นไปตามที่
อันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci) อธิบายว่าเป็นการสร้างและสืบทอด  “อ านาจครอบง า”
(Domination) โดยผู้ยึดกุมอ านาจรัฐและมีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย (Legislation) และมี
อ านาจบังคับรองรับ (Coercion) อยู่ด้วย    แต่ในประชาสังคมนั้นจะมีการด าเนินการเพ่ือสร้างและ
สืบทอดการครองอ านาจน าโดยอาศัยวิธีการที่แตกต่างไป การใช้วิธีการสร้างความยินยอมพร้อมใจให้
เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนโดยที่ประชาชนไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับหรือเป็น“การยินยอมพร้อมใจโดย
ธ ร รมช าติ ” (Spontaneously Consensus) (Anne Showstack, 1982, pp. 13-14 อ้ า ง ถึ ง ใน          
วัชรพล พุทธรักษา, 2550) ซึ่งส าหรับรัฐบาล คสช. มีความพยายามจะสร้างการครองอ านาจน า
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ดังกล่าว โดยใช้สถาบันต่าง ๆ ในสังคมที่เป็นแหล่งรวมของความสัมพันธ์ของผู้คน ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ฯลฯ ในการท าหน้าที่สร้างชุดอุดมการณ์
หนึ่ง ๆ ขึ้นมาตามความต้องการของกลุ่มที่พยายามสร้างภาวะการครองอ านาจน า และท าหน้าที่ส่งต่อ 
สืบทอด แพร่กระจาย อุดมการณ์ดังกล่าวโดยปราศจากการใช้อ านาจบังคับ (Coercion) และการใช้
ก าลังบังคับในเชิงกายภาพ หากแต่เป็นการใช้อ านาจในลักษณะของการชักจูง โน้มน า หรือกล่อมเกลา
ความรู้ ความคิดของผู้คนเป็นหลัก เพ่ือก่อให้เกิดซึ่งความยินยอมพร้อมใจ (Consent) ของคนในสังคม 
และก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่เป็นแบบเดียวกัน ตามความต้องการของกลุ่มผู้พยายามสร้างภาวการณ์ครอง
อ านาจน า แม้รัฐบาลจะพยายามด าเนินการเรื่องการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประบบราชการ การปฏิรู ป
การศึกษาการให้ค ามั่นสัญญาที่จะส่งคืนความสุขแก่ประชาชน ฯลฯ แต่ด้วยนโยบายการควบคุมสื่อ 
การกีดกัน ปิดกั้น จับกุมผู้ที่เห็นต่าง หรือการพยายามเข้ามาควบคุมหรือคุกคามการท างานศิลปะ 
ฯลฯ ดูเหมือนจะไม่สามารถสร้างการครองอ านาจน าที่เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของคนบางกลุ่ม
ได้  

 ในการครอบง าด้วยการครองอ านาจน าย่อมมีการต่อต้านขัดขืน แม้ด้วยสภาวะการ
ครอบง าทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 2557 ละครเวทียังคงท าหน้าที่ในการให้ความบันเทิง แต่
กลุ่มละครขนาดเล็กทั้งสองกลุ่มต่างก็พยายามโต้ตอบการครองอ านาจน า  (counter hegemony) 
ด้วยการท าสงครามแย่งชิงพ้ืนที่ทางความคิด (war of position) ผ่านละครเวทีทั้ง 5 เรื่องที่มีเนื้อหา
ในการสร้างกระบวนการตั้งค าถามต่อเหตุการณ์/ประเด็นทางสังคมและการเมืองอย่างหลากหลาย  
โดยเนื้อหาที่เป็นประเด็นส าคัญร่วมกันนั่นคือ ประเด็นเรื่อง ‘การละเมิดสิทธิมนุษยชน’, ‘การช าระ
และบันทึกประวัติศาสตร์’ (ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกเล่าหรือบิดเบือนและท าให้พล่าเลือนไป เช่น 
เหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง เช่น 6 ตุลา 2519 ฯลฯ ) ‘ความขัดแย้งทางการเมือง’, ‘ความเหลื่อมล้ า
ไม่เท่าเทียมกันในสังคม’ และ ‘การล่าแม่มด’ (การท าร้าย/การก าจัดคนที่คิดต่างไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อม) และที่ส าคัญคือทั้ง 5 เรื่องตอกย้ าถึงการวนเวียนซ้ าซากของเรื่องราวต่าง ๆ ข้างต้นตลอด 
40 ปีที่ผ่านมาและดูเหมือนจะยังคงเกิดขึ้นวนเวียนซ้ า ๆ ต่อไป การผลิตงานของศิลปินทั้งสองกลุ่มจึง
มุ่งหวังที่จะท าหน้าที่เปิดพ้ืนที่ให้กับกลุ่มคนที่เสียงของพวกเขาไม่ถูกได้ยินได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ 
ส่วนของสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของคนในสังคม(กลุ่มผู้ชม) โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถ
น าไปสู่การเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงทางสังคม แม้ว่าในความเป็นจริงการโต้ตอบต่อการครอง
อ านาจน าของกลุ่มละครขนาดเล็กทั้งสองกลุ่มอาจเป็นไปเพียงเพ่ือแสดงให้รัฐบาล/ผู้ครองอ านาจน าได้
เห็นและรับรู้ว่าอ านาจของพวกเขาก าลังถูกท้าทายก็ตาม  

ในการน าเสนอละครเวทีทั้ง 5 เรื่องประกอบไปด้วยกลวิธีการน าเสนอในรูปแบบที่
แตกต่างหลากหลาย ด้วยการน าเสนอมุมมองทางสังคมแบบใหม่ที่เป็นการท้าทายและเป็นการตั้ง
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ค าถามต่อระบบการรับรู้แบบเดิมของผู้คนในสังคม ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดของฌาคส์               
รองสิแยร์ (Jacques Rancière ) ที่น าเอาแนวความคิดแบบสุนทรียศาสตร์ (aesthetics) มาใช้ในการ
มองการเมือง สอดคล้องกับที่ธีระวัฒน์ มุลวิไล กล่าวไว้ว่า “เราพูดถึงความสมบูรณ์ของศิลปะ ก็คือ 
ความดี ความจริง ความงาม ซึ่งมันก็มียุคสมัยของมันด้วย บางยุคบอกว่าดี แต่บางยุคมันเชยแล้ว มัน
ต้องปรับเปลี่ยน ศิลปะก็เหมือนกัน แม้กระทั่งพูดถึงการละครเอง รูปแบบมันก็มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนไปมากมายซึ่งอะไรละที่มันจะสื่อสารกับคนในยุคนี้ได้” (เสรีภาพในการสร้างสรรค์ละครเวที
ไทย, 2558) 

 ละครเวทีทั้ง 5 เรื่องมีบทบาทในการท าสงครามช่วงชิงพ้ืนที่ทางความคิด ด้วยการ
ยืนยันในอิสรเสรีในการแสดงออกทางความคิด ในการผลิตผลงานละครเวทีของกลุ่มละครขนาดเล็กทั้ง
สองกลุ่มโดยน าเสนอการรับรู้ชุดใหม่ให้กับสังคม   การน าเสนอผ่านมโนทัศน์ (concept) ว่า
ด้วย “การแบ่งแยกการรับรู้ (the partition of the perceptible)” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2550, 
น. 5 – 8) ด้วยการเปิดพ้ืนที่ของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ก ากับ,นักแสดงและทีมงานในรูปแบบของ
กระบวนการสร้างละครโดยใช้กระบวนการ Devised Theatre ที่เปิดพ้ืนที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์ผลงานละครอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับละครทั้งระหว่าง
การแสดงและหลังการแสดงจบ ด้วยการเปิดพ้ืนที่ในการพูดคุยร่วมกัน (Post Talk) เป็นการเปิดพ้ืนที่
ให้ส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้เข้ามามีส่วนในทางการเมือง การเปิดพ้ืนที่ให้สามารถพูดถึง/คิดถึงใน 
“ประชาธิปไตย” อย่างแตกต่างหลากหลายได้ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุย และสามารถ
จัดสรรพ้ืนที่ให้กับความแตกต่างหลากหลายนั้น ๆ ให้อยู่ร่วมกันได้ เป็นการยืนยันถึงอิสรเสรีภาพทาง
การเมืองของพวกเขาอย่างเต็มที่  

เราแค่พยายามสร้างงานให้สื่อสารได้กับคนที่หลากหลายและหลายขั้วได้ ไม่อยาก
แบ่งแยกว่าเอาใจฝ่ายไหน เราอยากสื่อสารแบบนี้ ด้วยเหตุนี้กระบวนการละครร่วมสมัย
คือใช่มากเลย มันเป็นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วม มันเป็นการสื่อสาร มันเป็นการให้
พ้ืนที่ในการเล่าเรื่องด้วยน้ าเสียงที่หลากหลาย มันไม่ใช่แค่ความถูกต้องหนึ่งเดียว มันอยู่
กับความเป็นปัจจุบันทั้งของคนท าและคนดู แม้เราจะใช้วรรณกรรมที่มันย้อนยุคไป แต่
เราก็สามารถที่จะมีเทคนิควิธีที่เล่าได้และอยู่ในปัจจุบันด้วยกันได้ (สินีนาฏ เกษประไพ, 
สัมภาษณ์, 2561) 
“การเมือง” ของรองสิแยร์จึงเกิดขึ้นจากการที่ส่วนต่าง ๆ ในสังคมการเมืองมีความ

พยายามเข้ามามีส่วน (takes part) ในทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้เพ่ือเอาชนะคะคาน 
(oppose) กัน แต่เป็นเรื่องของการต่อสู้เพ่ือให้ส่วนใด ๆ ที่ไม่เคยมีเคยถูกนับรวมเข้ามาถูกนับรวมหรือ
มีส่วนในทางการเมือง การเมืองจึงเป็นพ้ืนที่ (sphere) ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่าง ๆ 
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ของสังคมอันเกี่ยวพันกับเสรีภาพ (freedom) และความเท่าเทียม (equality) ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นเรื่อง
ในทางสุนทรียศาสตร์ (พิสิษฐิกุล แก้วงาม, 2551, น. 18-19) “เหตุผลที่เราท างาน เพ่ือให้เห็นคุณค่า
ของคนเล็กคนน้อยในสังคม เสียงที่อาจไม่ถูกได้ยิน . . . จริง ๆ อาจเป็นแค่เสียงของตัวเราเองก็ได้ เรา
อาจไม่ได้ท าให้ใครอ่ืนเลย อาจแค่ท าให้ตัวเอง มันส าคัญมากที่การเมืองไทยท้ายที่สุดแล้วคุณไม่ต้อง
พูดแทนคนอ่ืน คุณกล้าที่จะยอมรับไหมว่าฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้” (จารุนันท์ พันธชาติ, สัมภาษณ์, 
2561) 

สังคมการเมืองที่สมาชิกในทุกภาคส่วน (parts) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเมือง
การปกครองของตนได้อย่างเต็มที่ ความไม่ลงรอยในทางการเมืองในที่สุดจึงเป็นการสรรค์สร้างสังคม
การเมืองให้เกิดขึ้น และจุดนี้เองจึงจะเป็นการสรรค์สร้าง “ประชาธิปไตย” ให้กับชีวิตทางการเมือง
ของสมาชิกของสังคมการเมืองได้ การเมืองของรองสิแยร์จึงเป็นเรื่องของสุนทรียะในการถกเถียง
มากกว่าสยบยอม เป็นเรื่องของการแสดงออกมากกว่าเก็บกดปิดกั้น เป็นเรื่องของการน าเอาผู้ที่ไม่เคย
รับรู้ว่าเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องกัน และเป็นการให้ที่ยืนในสังคมที่มีการเมืองให้กับผู้ที่ไร้ที่ทางในสังคม 
(Rancière, 1998, p. 57-58.)  

การเมือง มันไม่ใช่ระหว่างรัฐกับประชาชนเท่านั้น แต่เป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับ
ประชาชนด้วย คนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ คนขั้วตรงข้าม มันมีปรากฏการณ์อะไรไหมกับ
ค าที่ลอยอยู่ในอากาศ เมื่อก่อนเจอบ่อย เขาเรียกว่าการไม่ท าอะไร แต่เพิกเฉย (ignore) 
อย่างในขั้วของคนดูที่ไม่สนใจการเมือง เราเคยถูกตราหน้าว่าเป็นพวกฝ่ายซ้าย คือเค้า
จะไม่ดูไม่สนใจไม่พูดถึง แม้ในสถาบันการศึกษาบางแห่ง ในแง่ของ Fact เขาไม่อ้างถึง
พระจันทร์เสี้ยว เราเรียกว่านี่คือการ ignore (สินีนาฏ เกษประไพ, สัมภาษณ์, 2561)  
หรืออย่างที่จารุนันท์ (สัมภาษณ์, 2561) กล่าวไว้ว่า  
อยากให้เราเคารพกัน อยากให้มันมีพ้ืนที่ส าหรับการเคารพกัน ให้มันมีพ้ืนที่ส าหรับคนที่
เห็นต่าง ต่างคนต่างอยู่ได้ไหม ไม่จ าเป็นที่ทุกคนจะต้องมาเป็นเอกภาพแล้วเห็นไป
ในทางเดียวกัน แต่มันต้องมีพ้ืนที่ให้ทุกอย่าง ทุกความหลากหลายนะ ไม่ต้องไป stand 
for คนอ่ืน พูดออกมาเอง คิดอะไรก็พูด แล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองพูด “ฉันไม่เห็น
ด้วย”เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข . . . ไม่ต้องไปเสียใจพูดแทนชาวนา ชาวนาเขาก็
พูดเอง ถ้าเขามีปัญหา ถ้าเขามีปัญหาแล้วเขาไม่พูดนั่นก็เป็นปัญหาของเขา แต่มันก็ต้อง
ท าให้เขารู้สึกว่าเขาพูดได้ และจะมีคนฟัง  
ดังนั้น ในการต่อรองกับอ านาจน าเพื่อยืนยันเรื่องเสรีภาพของกลุ่มละครขนาดเล็กในช่วง

หลังรัฐประหาร 2557 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกใช้พ้ืนที่ทางศิลปะของละครเวทีในการท า
สงครามแย่งชิง พ้ืนที่ทางความคิด (war of position) ผ่านละครเวทีทั้ ง 5 เรื่องในการสร้าง
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กระบวนการตั้งค าถามต่อเหตุการณ์/ประเด็นทางสังคมและการเมืองอย่างหลากหลายในการน าเสนอ
เนื้อหาที่เป็นประเด็นส าคัญร่วมกันนั่นคือ ประเด็นเรื่อง ‘การละเมิดสิทธิมนุษยชน’, ‘การช าระและ
บันทึกประวัติศาสตร์’ (ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกเล่าหรือบิดเบือนและท าให้พล่าเลือนไป เช่น เหตุการณ์
ส าคัญทางการเมือง เช่น 6 ตุลา 2519 ฯลฯ ) ‘ความขัดแย้งทางการเมือง’, ‘ความเหลื่อมล้ าไม่เท่า
เทียมกันในสังคม’ และ ‘การล่าแม่มด’(การท าร้าย/การก าจัดคนที่คิดต่างไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อม)  

ในส่วนที่สอง คือ การที่กลุ่มละครขนาดเล็กทั้งสองกลุ่มได้ใช้ผลงานละครเวทีในการเปิด
พ้ืนที่ให้สมาชิกในทุกภาคส่วน (parts) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของตนได้
อย่างเต็มที่ ด้วยการใช้รูปแบบในการน าเสนอผลงานละครเวทีของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่ม 
B-floor ซ่ึงมีลักษณะส าคัญร่วมกันคือ Collaboration การสร้างการมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของอิสรเสรี
ภาพ ที่ประกอบไปด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างงานระหว่างผู้ก ากับการแสดง 
นักแสดงและทีมงาน และการมีส่วนร่วมระหว่างนักแสดงกับผู้ชม ซึ่งเป็นเรื่องของสุนทรียะในการ
ถกเถียงมากกว่าสยบยอม เป็นเรื่องของการแสดงออกมากกว่าเก็บกดปิดกั้น เป็นเรื่องของการน าเอาผู้
ที่ไม่เคยรับรู้ว่าเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องกัน   และเป็นการให้ที่ยืนในสังคมที่มีการเมืองให้กับผู้ที่ไร้ที่ทาง
ในสังคม (Rancière, 1998, p. 57-58.)    การสร้างพ้ืนที่ให้กับความไม่ลงรอยในทางการเมืองในที่สุด
จึ ง เป็นการสรรค์สร้างสั งคมการเมืองให้ เกิดขึ้น    และจุดนี้ เองจึงจะเป็นการสรร ค์สร้าง 
“ประชาธิปไตย” ให้กับชีวิตทางการเมืองของสมาชิกของสังคมการเมือง 
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการน าเสนอประเด็นทางการ

เมืองหลังรัฐประหาร2557 : กรณีศึกษาพระจันทร์ เสี้ยวการละครและกลุ่มละครB-floor” 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพของพระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่มละคร      
B-floor หลังรัฐประหาร 2557 และเพ่ือวิเคราะห์การน าเสนอ การปรับตัว/ต่อรองของกลุ่มละคร
ขนาดเล็กทั้งสองกลุ่มในการยืนยันเรื่องเสรีภาพของตนเอง 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกใช้กรณีศึกษาจากกลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทย ได้แก่ 
กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่ม B-floor ทั้งนี้ศึกษาผ่านรูปแบบและเนื้อหาของ

ผลงานการแสดงที่น าเสนอประเด็นทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2557 – 2560 ดังนี้  
ผลงานการจัดแสดงของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร ในช่วง พ.ศ. 2557 – 2560 

จ านวนทั้งสิ้น 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “Between (ระยะใกล้อันเวิ้งว้าง)” ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
พระจันทร์เสี้ยวการละครกับคณะละคร 8X8 ของนิกร แซ่ตั้ง จัดแสดงในปี 2558 และ เรื่อง“รื้อ 
(being Paulina Salas and the practice)” ละครเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 
2519 ร่วมแสดงในเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ครั้งที่ 9 จัดแสดงในปี 2559 

ผลงานการจัดแสดงของกลุ่ม B-Floor ในช่วง พ.ศ. 2557 – 2560 จ านวนทั้งสิ้น 3 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่อง “Something Missing” การร่วมงานระหว่างคณะละครเกาหลี Theatre Momggol และ
คณะละครไทย โดย B-floor Theatre มีการจัดแสดงในปี 2558 และ 2560 , เรื่อง Ceci n'est pas 
la politique “นี่ไม่ใช่การเมือง” จัดแสดงในปี 2558 และ 2560 และ เรื่อง “Fundamental” การ
แสดงร าลึกในวาระครบรอบ 40 ปี 6 ตุลา จัดแสดงในปี 2559 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ “การวิเคราะห์สาระ” (Content Analysis) ที่มุ่งเน้น
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative Data) ผ่านการตีความ (Interpretative 
Approach) การกระท าทางสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในผลงานศิลปะการแสดงของกลุ่ม
ละครขนาดเล็กทั้งสองกลุ่ม โดยวิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฏในช่วง พ.ศ. 
2557 – 2560  
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6.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยสามารถน ามาอธิบายในรูปแผนผังสรุปกระบวนการผลิตผลงานศิลปะ
การละครในการน าเสนอประเด็นทางการเมืองของกลุ่มละครขนาดเล็กได้ดังนี้ 

  
ภาพที่ 6.1 แผนผังสรุปกระบวนการผลิตผลงานศิลปะการละครในการน าเสนอประเด็นทางการเมือง
ของกลุ่มละครขนาดเล็ก 

 
จากแผนผังจะเห็นได้ว่าศิลปะการละครเป็นพ้ืนที่ของการแสดงออกซึ่งเสรีภาพหรือ 

Freedom of Expression มันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคนท่ีจะแสดงออกซ่ึงเสรีภาพ ศิลปะในฐานะ 
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Artistic freedom จึงเป็นเสรีภาพที่เราต้องปกป้องและสมควรได้รับการคุ้มครอง แม้ว่าในความเป็น
จริงส าหรับสังคมไทยอาจห่างไกลจากการคุ้มครองเสรีภาพของการแสดงออกก็ตาม   ด้วยบริบท
สถานการณ์ทางสังคม การเมือง หลังการรัฐประหาร 2557 จากการวิเคราะห์การจัดแสดงละครเวที
ของพระจันทร์เสี้ยวการละคร และกลุ่ม B - floor ระหว่างพ.ศ. 2557 – 2560 จ านวน 5 เรื่องที่
น าเสนอประเด็นทางการเมือง ในการต่อรองกับอ านาจน าเพ่ือยืนยันเรื่องเสรีภาพของตนเอง  

การยึดอ านาจของรัฐบาลทหารด้วยการท ารัฐประหารปี 2557 คือการคุมอ านาจ
เบ็ดเสร็จโดยรัฐบาล คสช. การประกาศกฎอัยการศึกและบังคับใช้กฎหมายมาตรา 44 เป็นไปตามท่ี
อันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci) อธิบายว่าเป็นการสร้างและสืบทอด“อ านาจครอบง า”
(Domination) โดยผู้ยึดกุมอ านาจรัฐและมีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย (Legislation) และมี
อ านาจบังคับรองรับ (Coercion) อยู่ด้วย แต่ในประชาสังคมนั้นจะมีการด าเนินการเพ่ือสร้างและสืบ
ทอดการครองอ านาจน าโดยอาศัยวิธีการที่แตกต่างไป โดยใช้วิธีการสร้างความยินยอมพร้อมใจให้
เกิดข้ึนในหมู่ประชาชนโดยที่ประชาชนไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับหรือเป็น “การยินยอมพร้อมใจโดย
ธรรมชาติ” (Spontaneously Consensus) (Anne Showstack, 1982, pp. 13-14 อ้างถึงใน                    
วัชรพล พุทธรักษา, 2550) ซึ่งส าหรับรัฐบาล คสช.มีความพยายามจะสร้างการครองอ านาจน าดังกล่าว 
โดยใช้สถาบันต่างๆ ในสังคมที่เป็นแหล่งรวมของความสัมพันธ์ของผู้คน ได้แก่ สถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนฯลฯ ในการท าหน้าที่สร้างชุดอุดมการณ์หนึ่ง ๆ  ขึ้นมา
ตามความต้องการของกลุ่มที่พยายามสร้างภาวะการครองอ านาจน า และท าหน้าที่ส่งต่อ สืบทอด 
แพร่กระจาย อุดมการณ์ดังกล่าวโดยปราศจากการใช้อ านาจบังคับ (Coercion) และการใช้ก าลังบังคับ
ในเชิงกายภาพ หากแต่เป็นการใช้อ านาจในลักษณะของการชักจูง โน้มน า หรือกล่อมเกลาความรู้ 
ความคิดของผู้คนเป็นหลัก เพ่ือก่อให้เกิดซึ่งความยินยอมพร้อมใจ (Consent) ของคนในสังคม และ
ก่อให้เกิดโลกทัศน์ที่เป็นแบบเดียวกัน ตามความต้องการของกลุ่มผู้พยายามสร้างภาวการณ์ครอง
อ านาจน า แม้รัฐบาลจะพยายามด าเนินการเรื่องการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูป
การศึกษาการให้ค ามั่นสัญญาที่จะส่งคืนความสุขแก่ประชาชน ฯลฯ แต่ด้วยนโยบายการควบคุมสื่อ 
การกีดกัน ปิดกั้น จับกุมผู้ที่เห็นต่าง หรือการพยายามเข้ามาควบคุมหรือคุกคามการท างานศิลปะ ฯลฯ 
ดูเหมือนจะไม่สามารถสร้างการครองอ านาจน าที่เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของคนบางกลุ่มได้  

ดังนั้นในสภาวะทางสังคมการเมืองที่มีการแทรกแซงโดยอ านาจรัฐยิ่งมีการแทรกแซง
มากเท่าไหร่ก็ส่งผลให้เกิดแรงต้านจากกลุ่มศิลปินมากข้ึนเท่านั้น ในการต่อรองกับอ านาจน าเพื่อยืนยัน
เรื่องเสรีภาพของกลุ่มละครขนาดเล็กในช่วงหลังรัฐประหาร 2557 ศิลปินไดใ้ช้พื้นที่ทางศิลปะของ
ละครเวทีในการท าสงครามแย่งชิงพ้ืนที่ทางความคิด (war of position) ผ่านละครเวทีทั้ง 5 เรื่องตาม
แผนภาพในส่วนของเนื้อหา (contents) กลุ่มละครขนาดเล็กได้น าเสนอเนื้อหาที่เป็นการตั้งค าถามต่อ
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เหตุการณ์/ประเด็นทางสังคมและการเมืองอย่างหลากหลาย ในการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นประเด็น
ส าคัญร่วมกันได้แก่ ประเด็นเรื่อง ‘การละเมิดสิทธิมนุษยชน’, ‘การช าระและบันทึกประวัติศาสตร์’ 
(ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกเล่าหรือบิดเบือนและท าให้พล่าเลือนไป เช่น เหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง เช่น 
6 ตุลา 2519 ฯลฯ) ‘ความขัดแย้งทางการเมือง’, ‘ความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียมกันในสังคม’ และ ‘การ
ล่าแม่มด’(การท าร้าย/การก าจัดคนที่คิดต่างไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็น
ต่างๆ ล้วนเกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบันทั้งการที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธ์ในการพูดบางเรื่องราว กรณี
การถูกเรียกตัวเข้าค่ายทหารของนักเคลื่อนไหวทางการเมือง การถูกจับด้วยข้อหาผิดมาตรา 112 เป็น
ต้น หรือประเด็นการช าระประวัติศาสตร์ก็สืบเนื่องมาจากวาทกรรม “การปรองดอง” “สมานฉันท์” 
“การคืนความสุข” ฯลฯ ซึ่งในการด าเนินการเพ่ือความปรองดองย่อมหนีไม่พ้นเรื่องการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ซึ่งก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง หรือสถานการณ์การ
ก าจัดคนที่คิดต่าง คนที่คิดไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ กระแสของค าว่า “คนด”ี จนเกิดการล่าแม่มดคนที่
เห็นต่างโดยเฉพาะการล่าแม่มดทาง Social media ที่มีความรุนแรงสูงมาก การที่กลุ่มละครน าเสนอ
เรื่องราว 6 ตุลา ทั้งเรื่อง “รื้อ” และเรื่อง “Fundamental” นอกจากเพ่ือร าลึก 40 ปี 6 ตุลาแล้ว ยัง
เป็นการสื่อนัยยะถึงการเมืองการปกครองในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้รัฐบาลทหารไม่ต่างกัน เป็นต้น  

ในส่วนต่อมาของแผนภาพ คือ การที่กลุ่มละครขนาดเล็กทั้งสองกลุ่มได้ใช้ผลงานละคร
เวทีในการเปิดพ้ืนที่ให้สมาชิกในทุกภาคส่วน (parts) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครองของตนได้อย่างเต็มที่ ด้วยการใช้รูปแบบในการน าเสนอผลงานละครเวทีของพระจันทร์เสี้ยว
การละครและกลุ่ม B- floor ซึ่งมีลักษณะส าคัญร่วมกันคือ Collaboration การสร้างการมีส่วนร่วม
บนพ้ืนฐานของอิสรเสรีภาพ ที่ประกอบไปด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างงาน
ระหว่างผู้ก ากับการแสดง ,นักแสดงและทีมงาน ด้วยกระบวนการ Devised Theatre หรือ
กระบวนการ Deconstruct เพ่ือการสร้างสรรค์งานร่วมกันอย่างเท่าเทียมการท างานที่เปิดพ้ืนที่ให้กับ
เสียงทุกเสียง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างนักแสดงกับผู้ชมทั้งกระบวนการ 
Interactive Performance ที่เปิดพ้ืนที่ให้ผู้ชมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับนักแสดง เช่น การเลือกห้องท่ีจะ
ชมละครในเรื่อง “Between” และการท าหน้าที่โหวตเพ่ือก าจัดนักแสดงในเรื่อง “นี่ไม่ใช่การเมือง”
และยังเปิดเวทีการพูดคุยถามตอบ หรือที่เรียกว่า Post Talk เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักแสดงกับผู้ชม ในการจัดแสดงละครเวทีเรื่อง “รื้อ” ผู้จัดตั้งใจเชิญนักวิชาการมาเข้าร่วมในการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ชมไม่ใช่ในฐานะนักวิชาการแต่เป็นในฐานะผู้ชมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ซึ่งส่งผลให้ประเด็นที่ละครต้องการน าเสนอพาตัวเองไปได้ไกลเกินกว่าพ้ืนที่ในโรงละคร เพราะมี
นักวิชาการอย่างน้อย 2 คนที่เม่ือได้ชมละครเวทีเรื่อง “รื้อ”แล้วยังน าประเด็นไปต่อยอดในการครุ่นคิด
ต่อในพ้ืนที่ Social media เช่น ยุกติ มุกดาวิจิตร เป็นต้น ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านี้เป็นเรื่อง
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ของสุนทรียะในการถกเถียงมากกว่าสยบยอม เป็นเรื่องของการแสดงออกมากกว่าเก็บกดปิดกั้น เป็น
เรื่องของการน าเอาผู้ที่ไม่เคยรับรู้ว่าเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องกัน และเป็นการให้ที่ยืนในสังคมที่มีการเมือง
ให้กับผู้ที่ไร้ที่ทางในสังคม (Rancière, 1998, pp. 57-58.) การสร้างพ้ืนที่ให้กับความไม่ลงรอยในทาง
การเมืองในที่สุดจึงเป็นการสรรสร้างสังคมการเมืองให้เกิดขึ้น และจุดนี้เองจึงจะเป็นการสรรสร้าง 
“ประชาธิปไตย” ให้กับชีวิตทางการเมืองของสมาชิกของสังคมการเมือง  

จากแผนภาพในส่วนต่อมาคือ รูปแบบ หรือ Form ที่กลุ่มละครเลือกน ามารับใช้ประเด็น
ที่เขาต้องการจะสื่อสารกับผู้ชมและสังคม กลุ่มละคร B –floor เลือกใช้การพูดด้วยร่างกายนั่นคือการ
ใช้การแสดงในรูปแบบเช่น Physical Theatre ขณะที่พระจันทร์เสี้ยวการละครใช้ทั้ง Physical 
Theatre, Body Expression เป็นต้น จะเห็นได้ว่าทั้งสองกลุ่มเลือกรูปแบบการแสดงที่เป็นแนว Anti 
–realism เพ่ือต้องการแสดงออกซ่ึงเสรีภาพในการสร้างสรรค์พ้ืนที่ใหม่ๆทางการแสดงที่ไม่ได้ติดอยู่กับ
กรอบแบบ realism ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องด้วยเหตุการณ์และบทสนทนา ขณะที่รูปแบบที่ทั้งสองกลุ่ม
เลือกใช้คือการสื่อสารโดยไม่ใช้ค าพูด เป็นการสื่อสารด้วยร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันการใช้ร่างกายเล่าเรื่อง
ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากสามารถซ่อนนัยยะได้หลากหลาย อีกท้ังการใช้ร่างกายสื่อสารนั้นสามารถ 
“พูด”ได้ทุกเรื่องและเป็นการ “พูด” ที่เสียงดังเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยอีกด้วย 

บทสรุปสถานภาพด้านอิสรเสรีภาพหลังรัฐประหาร 2557 ของกลุ่มละครขนาดเล็กใน
ประเทศไทย โดยใช้กรณีศึกษาของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor ท าให้เห็นว่าแม้
สถานการณ์ทางการเมืองทั้งก่อนและหลังการรัฐประหาร 2557 จะส่งผลต่ออิสรเสรีภาพของกลุ่ม
ละครขนาดเล็กอย่างชัดเจน แต่พวกเขาก็ยังคงยืนหยัดสร้างสรรค์ผลงานละคร เวทีเพ่ือจะสื่อสาร
“เสรีภาพทางความคิด” กับผู้ชมกลุ่มเล็กๆของเขาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปีใต้ร่มเงา
รัฐประหาร เพ่ือยืนยันว่าพ้ืนที่ทางศิลปะคือพ้ืนที่แม่แบบของปฏิบัติการทางประชาธิปไตยอย่างไม่มี
พ้ืนที่ใดเทียบเคียงได้ในทางสังคม ด้วยความเชื่อมั่นว่าศิลปะสามารถใช้เป็นเครื่องมือบันทึกช่วงเวลา
ของสังคมแต่ละยุคสมัย และเป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพในการสะท้อนความจริงผ่านการสร้างสรรค์
ผลงานสู่สังคม 

ขณะที่ในช่วงกลางปี 2560 การปิดปรับปรุงสถาบันปรีดี พนมยงค์ พ้ืนที่สร้างสรรค์ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่กลุ่มละครขนาดเล็กของไทยโดยเฉพาะพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร 
B-floor ได้ใช้เป็นโรงละครขนาดเล็กในการจัดแสดงละครเวทีอีกท้ังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางความคิด ส่งผลสั่นสะเทือนต่อการด าเนินงานของกลุ่มละครขนาด
เล็กทั้งสองกลุ่มรวมถึงกลุ่มละครขนาดเล็กกลุ่มอ่ืนๆในประเทศไทยอีกด้วย แต่ถึงแม้พ้ืนที่สร้างสรรค์
ทางกายภาพจะหดหายไป แต่พ้ืนที่แห่งอิสรภาพยังคงอยู่ ตราบเท่าที่พวกเขายังคงท างานศิลปะ เพราะ
“ศิลปะคือพื้นที่แห่งอิสรภาพ par excellence” (โดยสารัตถะและโดยสมบูรณ์) ปริมณฑลของศิลปะ
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ครอบคลุมทั้งทางกายภาพและทางมโนทัศน์ ศิลปะคือพื้นที่เดียวในสังคมที่เปิดกว้างให้กับการปะทะ
ของความคิด ข้อเสนอและมุมมองที่ “แตกต่าง” และ “ขัดแย้ง” อย่างแท้จริง ศิลปะคือพ้ืนที่ของ
อาหารทางจิตวิญญาณท่ีหล่อเลี้ยงสังคมและปูทางไปสู่ความเข้าใจโลกที่ต่างไปจากมุมมองปกติ และที่
ส าคัญที่สุด   ศิลปะคือพื้นที่ของการจุดประกายความคิดที่จะน าไปสู่การถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์และ
บ่มเพาะ “การยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย” (tolerance of the diversity) ในทุกๆวัฒนธรรม 
(วันรัก สุวรรณวัฒนา, 2553) 

นอกจากนี้กลุ่มละครขนาดเล็กในประเทศไทยได้ก่อตัวขึ้นเพื่อต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ 
และมีพัฒนาการมาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา จนถึงช่วงเวลาการต่อสู้ทางการเมือง 2553 – หลัง
รัฐประหาร 2557 ศิลปินต่างปรับตัวเองเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชม การใช้พ้ืนที่ การเลือกเวลา โอกาสที่เหมาะสม การคิดค้นรูปแบบ
ศิลปะที่จะน าไปใช้ในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้น  การปรับ
กระบวนทัศน์ใหม่ของศิลปะนับเป็นการปรับแนวความคิดไปสู่การรับใช้สังคมในมุมกว้างเพ่ือผู้คนทุก
ชนชั้นและทุกชนชาติอย่างสร้างสรรค์ (ณัฐนนต์ สิปปภากุล, 2555) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงขอเรียกการ
ปรับตัวทางศิลปะการละครในช่วงเวลานี้ว่าเป็น “ยุคละครสร้างสรรค์สังคม” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่ก าลังแพร่กระจายไปทุกมุมโลกอยู่ในขณะนี้ และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องของศิลปะการละครในประเทศไทย 
 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 

เนื่องจากการศึกษาเรื่อง “อิสรเสรีภาพของสื่อศิลปะการแสดงในการน าเสนอประเด็น
ทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557 : กรณีศึกษาพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร B-floor” ได้
จ ากัดขอบเขตในการศึกษาข้อมูลเฉพาะผลงานละครเวทีของพระจันทร์เสี้ยวการละครและกลุ่มละคร 
B-Floor จ านวนเพียง 5 เรื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2557- 2560 ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ผลงานของทั้งสองกลุ่มตลอด 20 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้แนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์การเมืองของ 
ฌาคส์ รองสิแยร์ และแนวคิดการครองอ านาจน าของ อันโตนิโอ กรัมชี ยังมีรายละเอียดในแง่มุมต่างๆ
ที่น่าจะถูกน าไปใช้ในการมาวิเคราะห์ตีความ เพ่ือน าเสนอ การปรับตัว/ต่อรองของกลุ่มละครขนาด
เล็กกลุ่มอ่ืนๆ ในการยืนยันเรื่องเสรีภาพของตนเองได้อีกหลากหลายแนวทาง จึงควรมีการศึกษากลุ่ม
ละครขนาดเล็กกลุ่มอ่ืนๆเพ่ิมเติมเพ่ือให้เห็นภาพรวมของอิสรเสรีภาพของศิลปะการละครในประเทศที่
กว้างขวางและชัดเจนขึ้น 
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รายการอ้างอิง 
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มะขามป้อมกรณีศึกษาจากพ้ืนที่ท างานที่มีบริบทแตกต่างกัน 4 พื้นที่. ชุดโครงการการสื่อสาร
เพ่ือชุมชน.กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

“เสรีภาพในการสร้างสรรค์ละครเวทีไทย ข้ออ้าง หรือความจริง” เทปบันทึกการเสวนา  
22 เมษายน 2558 ณ Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2558). [DVD]. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

 
สัมภาษณ์ 
 
จารุนันท์ พันธชาติ. ผู้ก ากับการแสดง กลุ่ม B-Floor. (25 กรกฎาคม 2561). สัมภาษณ์  
ณพิม สิงโตโรจน์. นักแสดงอาสาสมัครกลุ่ม B-Floor. (18 กรกฎาคม 2561). สัมภาษณ์ 
ลัดดา คงเดช. นักแสดง กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร. (11 กรกฎาคม 2561). สัมภาษณ์ 
สินีนาฏ เกษประไพ. ผู้ก ากับการแสดงกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร. (16 กรกฎาคม 2561). 

สัมภาษณ์  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวภัธทรา โต๊ะบุรินทร์  
วันเดือนปีเกิด 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2543: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2536: อักษรศาสตรบัณฑิต 
(นาฏศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชานาฏยสังคีต 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ทุนการศึกษา (ถ้ามี) 
 
 
ประสบการณ์ท างาน 

2554: โครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย)  
2538 – ปัจจุบัน: อาจารย์ประจ า 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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