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Abstract 

 Parallel educational theatre in America and England has started since 15th century.

Later, Marxism and Theory of Natural Unfoldment had direct influences to the development of 

educational theatre. Academic institutions which aim at training teachers who can use drama in 

classroom effectively began in this era. The main purpose of educational theatre is that learners 

can develop their cognitive, mind, and body through drama process in classroom and consequently 

have direct experience in both elementary school and college level. Although educational theatre 

in each country has different specific outcomes but they stand on similar process and same 

methodology. In Thailand, educational theatre was initiated in the Department of Dramatic Arts, 

Chulalongkorn University. Since then, other institutions were followed suit and many drama troupes 

pop up in our society to produce a show for kids and youth as it could be seen nowadays.
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ละ

บทคัดย่อ

	 ละครการศึกษามีจุดเร่ิมต้นที่ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่	 15	 คู่ขนานกันทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศองักฤษ	ต่อมาแนวคดิมาร์กซิสม์	และทฤษฎกีารศกึษากลุม่ทีเ่น้นพัฒนาไปตามธรรมชาตมิส่ีวนส�าคญัใน

การก�าหนดทิศทางการพัฒนาของละครการศึกษา	 ท�าให้เกิดสถาบันการศึกษาเพ่ือผลิตครูท่ีมีความเช่ียวชาญใน

การน�าละครการศกึษาไปใช้แก่ผูเ้รยีน	ทัง้นีล้ะครการศกึษามเีปา้ประสงค์ส�าคญัเพือ่ให้ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองทัง้

ทางด้านพุทธ	ิจติต	และพลงัทกัษะผ่านการมส่ีวนร่วมในละครทีค่รูน�าไปจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน	เกิดเป็น

ประสบการณ์ตรงของผู้เรียนทัง้ในระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	กระทัง่ระดบัอดุมศกึษา	แม้ว่าละครการศกึษาแต่ละ

ประเภทในแต่ละประเทศจะมีจุดเน้นของผลลัพธ์แตกต่างกัน	 แต่ก็มีกระบวนการและวิธีวิทยาที่ใกล้เคียงกัน

ในประเทศไทย	ละครการศึกษาเร่ิมต้นในสถาบนัอดุมศกึษาทีภ่าควิชาศลิปการละคร	คณะอกัษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	จากนัน้ค่อย	ๆ 	แพร่หลายไปสู่การจดัตัง้คณะละครจ�านวนมากเพ่ือสร้างสรรค์การแสดงแก่เดก็และ

เยาวชนดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

ค�ำส�ำคัญ:	ละครการศึกษา	ละครประยุกต์	สังคมไทย	สังคมตะวันตก
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บทน�า

	 ค�าว่า	 “ละครการศึกษา”	 เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้

เรียกประเภท	 (genre)	 ของละคร	 พรรัตน์	 ด�ารุง

กล่าวว่า	 ละครการศึกษาได้รับการบรรจุอยู่ในระบบ

การเรียนการสอนตัง้แต่ในระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

กระทั่งระดับอุดมศึกษา	 มีแนวคิดและกระบวนการ

ฝึกฝนทีห่ลากหลาย	สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้าง

กิจกรรมละครที่เกิดข้ึนในราวคริสต์ศตวรรษที่	 20	

(Dhamrung,	2004)

	 เมื่อพิจารณาจากช่ือแล้วสันนิษฐานว่าละคร

การศึกษาเป็นละครที่มีต้นก�าเนิดจากศาสตร์สาขา 

ครุศาสตร์	 ศึกษาศาสตร์	 เมื่อคร้ังคริสต์ศตวรรษที่	

15	เริ่มมีการน�าละครมาใช้เพื่อเป็นสื่อการสอนภาษา

ละติน	 และวรรณกรรมของเชคสเปียร์ในประเทศ

องักฤษ	ขณะทีใ่นประเทศสหรัฐอเมริกามกีารน�าละคร

ไปใช้ในสถานสงเคราะห์ผู้อพยพเพ่ือประโยชน์ด้าน

ความบันเทิงหรือนันทนาการ	 อย่างไรก็ดี	 พรรัตน์	

ด�ารุง	อธบิายว่า	การน�า	“ละคร”	ไปใช้เป็น	“เคร่ืองมอื

การสอน”	 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน	 เป็นส่ิงที่เกิดข้ึน	 และ

ด�ารงอยูใ่นประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา

มายาวนาน	 (Dhamrung,	 2004)	 ก่อนที่จะกล่าวถึง

ลกัษณะของละครประเภทดงักล่าว	ผูเ้ขียนขอกล่าวถึง

รากฐานทางความคิดอนัส่งอทิธิพลสืบเนือ่งต่อก�าเนดิ

และพัฒนาการของละครการศึกษา	

	 ในคริสต์ศตวรรษที	่19	แนวคดิทางวิทยาศาสตร์	

และจิตวิทยาส่งผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาละครเพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้	 และท�าให้เข้าใจมนุษย์

มากยิ่งขึ้น	ดร.ซิกมันด์	ฟรอยด์	 (Sigmund	Freud)	 

ได้พัฒนาทฤษฎีจิตวิเคราะห์	 (Psychoanalysis	

Theory)	 โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพ่ือเข้าใจ

ความต้องการในใจทีแ่ท้จริงของมนษุย์อนัถูกกดทบัไว้

ภายใต ้ ระ เบียบ	 และบรรทัดฐานของสังคม

ความปรารถนาที่จะท�าความเข้าใจพฤติกรรมและ

ความต้องการในใจมนุษย์จึงสามารถศึกษาได้จาก

ส่ิงทีม่นษุย์แสดงออกมา	เช่น	ค�าพูดหลุดปาก	การกระท�า

ซ�้า	งานเขียน	การแสดง	รวมถึงความฝัน

	 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์	 มีอิทธิพลต่อ	

ดร.จาคอบ	แอล	มอรีโน	(Jacob	L.	Moreno)	ในช่วง

หลังสงครามโลกคร้ังที่	 1	 มอรีโนได้ทดลองสร้าง

กิจกรรมละครส�าหรับเด็กในกรุงเวียนนา	 ประเด็น

ส�าคญัคอื	มอรีโน	ค้นพบว่า	การส่ือสารด้วยอวัจนภาษา

(non-verbal	language)	กลวิธีการท�างานกลุ่ม	และ

การใช้ละครเพ่ือสร้างสถานการณ์สมมุติจะท�าให้

เกิดความเข้าใจตนเองมากข้ึน	 เกิดกระบวนการแก้

ปัญหา	 และสามารถแก้ไขความขัดแย้งในชีวิตได	้

พรรัตน์	ด�ารุง	กล่าวว่า	สิ่งที่มอรีโนค้นพบ	นับว่าเป็น

จุดเร่ิมต้นของการเล่นบทบาทสมมุติ	 และการด้นสด	

(Improvisation)	ในสถานการณ์จ�าลองต่าง	ๆ	กลาย

เป็นกิจกรรมที่นักการละครใช้ในการท�าละครนอก

กรอบ	และต่อมาถูกน�าไปใช้ในการพัฒนาเด็ก	 ๆ	 ใน

โรงเรียน	(Dhamrung,	2014)

	 ต่อมานกัการศึกษากลุม่ทีเ่น้นการพัฒนาไปตาม

ธรรมชาติ	(Natural	Unfoldment)	ซึ่ง	Kae-Manee	

(2013)	และ	Jungwiwattanaporn	(2004)	กล่าวถึง

ประกอบด้วย	

	 1)	ฌอง	 ฌาค	 รุสโซ	 (Jean	 Jacques	

Rousseau)	 นักการศึกษาชาวฝร่ังเศส	 ผู ้ ริเ ร่ิม

เรียกร้องรณรงค์เร่ืองสิทธิเด็ก	 ได้ตั้งกระทู้ต่อสังคม

ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามธรรมชาติของ

ช่วงวัยเด็ก	 โดยเน้นย�้าให้การเรียนรู้ของเด็กเป็นไป

อย่างมีเสรีภาพ	

	 2)	โยฮาน	 ไฮริช	 เปสตาลอซซี	 (Johann	

Heinrich	Pestalozzi)	นักการศึกษาชาวสวิส	ที่ได้รับ

อิทธิพลทางความคิดของรุสโซอย่างมาก	ได้พยายาม
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สืบสานแนวคดิของรุสโซ	ในประเดน็ว่าด้วยการศกึษา

ที่ เป ็นไปตามธรรมชาติ	 และการพัฒนาตนเอง

โดยเฉพาะอย่างยิง่การสอนเดก็	ต้องระมดัระวังเร่ือง

เนื้อหาที่ควรเร่ิมต้นจากง่ายไปหายาก	 และควร

พิจารณาความพร้อมของเดก็เป็นส�าคญั	ทัง้นีเ้ดก็ควร

ที่จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง	 ได้ลงมือท�าด้วย

ตนเองในสถานการณ์สมมุติ	

	 3)	เฟรดริช	ฟรอเบล	(Friedrich	Frobel)	ผู้น�า

เสนอความคิดว่าควรจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง	 อีกทั้งการเล่นคือการ

เรียนรู้ที่ส�าคัญ	และจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับเด็ก

	 แนวคิดของทั้ง	3	ท่านนี้มีหลักการจัดการเรียน

การสอนซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญ	 กล่าวคือ	 การเน้น 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กซ่ึงแตกต่างไป

จากการจัดให้แก่ผู้ใหญ่	 บนพ้ืนฐานความคิดของการ

ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเลือกเรียนรู้ตามที่ตน

สนใจผ่านประสบการณ์ตรง	

	 ความคิดของรุสโซ	เปสตาลอซซี	และฟรอเบล	

มอีทิธพิลต่อทฤษฎกีารศึกษากับประสบการณ์	(Theory	

of	 Education	 and	Experience)	 ของจอห์น	ดิวอี	

(John	Dewey)	นักการศึกษาชาวอเมริกันซึ่งก�าหนด

จดุมุง่หมายของการศึกษาว่าด้วยการพัฒนาสตปัิญญา	

สังคม	 อารมณ์	 และคุณธรรมของปัจเจกบุคคลใน

สังคมประชาธิปไตย	ดิวอี	ผู้เป็นนักการศึกษาในกลุ่ม

ยึดผูเ้รียนเป็นศนูย์กลาง	ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้

ที่แท้จริง	 และการมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว	 (active	

part ic ipat ion)	 หรือกล ่าวในอีกนัยหนึ่ ง ก็คือ

การเรียนรู้ผ่านการลงมอืท�า	(learning	by	doing)	นัน่เอง

ละครการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

	 การยอมรับคุณค่าและเป้าประสงค์ของการน�า

ละครไปใช้เพ่ือการศึกษา	 ปรากฏในสหรัฐอเมริกา

ระหว่างพ.ศ.	 2439-2446	 Dhamrung	 (2004)	 ได้

กล่าวถึงจุดเริ่มต้นไว้ดังนี้

	 อลิส	 มินนี่	 เฮิร์ตส์	 (Alice	 Minnie	 Herts)

นกัสังคมสงเคราะห์จากโครงการเพ่ือสันทนาการของ

สมาพันธ์เพื่อการศึกษา	(Educational	Alliance)	ได้

จัดแสดงละครโดยใช้นักแสดงจากกลุ่มกิจกรรมการ

ละครที่สมาพันธ์	 และเปิดโอกาสให้เด็ก	 ๆ	 ที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมละครในช่วงหลังเลิกเรียน	 โดยมี

เป้าประสงค์ที่ชัดเจน	 กล่าวคือ	 1)	 เพื่อน�าเสนอการ

แสดงที่มีคุณภาพแก่เด็ก	2)	เป็นกิจกรรมที่ช่วยสอน

ภาษาอังกฤษ	 และวัฒนธรรมแก่เด็กที่อพยพมาตั้ง

รกรากในสหรัฐอเมริกา	 และ	 3)	 เป็นแหล่งรวมของ

ครอบครัวผู้อพยพ	 เปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่และเด็กได้

ท�างานร่วมกัน	

	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 2453	 สมาพันธ์การละครแห่ง

สหรัฐอเมริกา	(The	Drama	League	of	America)	ได้

รับการก่อตั้งข้ึน	 และได้มอบหมายให้	 โครา	 เมล	

แพทเท็น	 (Cora	 Mel	 Patten)	 รับผิดชอบในการ

รณรงค์ให้ละครเยาวชนเกิดข้ึนในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ทั่ว

ประเทศ	ส่งผลให้ชาวอเมริกันเร่ิมให้ความสนใจละคร

ในฐานะศิลปะอีกแขนงหนึ่งนอกเหนือไปจากดนตรี	

และภาพเขียน	 เกิดคณะละครชุมชน	 (community	

theater)	จ�านวนมากที่น�าละครไปเล่น	และจัดแสดง

ในพ้ืนที่โรงเรียนในลักษณะงานส่งเสริมการศึกษา	

(outreach	 program)	 และพ้ืนที่อื่น	 ๆ	 เช่น	 สลัม	

ศนูย์อพยพ	และโรงพยาบาล	นอกจากนีย้งัเกิดโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมละครเยาวชนอีกจ�านวนหนึ่ง	

	 ป ัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งใน

สหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตรละครเยาวชน	และ	

ละครสร้างสรรค์	ในระดับปริญญาบัณฑิต	และระดับ

ปริญญามหาบัณฑิต	 รวมทั้งในบางสถาบันยังสอด

แทรกแนวคิดเร่ืองละครในการศึกษา	 (Drama	 in	
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Education)	 และละครเพ่ือการศึกษา	 (Theater	 in	

Education)	 ไว้ในหลักสูตรด้วย	 อีกทั้งยังมีการเปิด

สอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตในสาขาละครการศึกษา	

(Educational	Theater)	เช่น	มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค	

มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสติน	 (University	of	Texas	

at	 Austin)	 มหาวิทยาลัยฮาวาย	 (University	 of	

Hawaii)	มหาวิทยาลยัอริโซนา	เสตท	(Arizona	State	

University)	และมหาวิทยาลัยฟลอริด้า	(University	

of	Florida)	เป็นต้น	

	 จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าละครการศึกษา

ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการพัฒนาภายใต้ 

ร่มเงาของนักแสดงที่เป็นครูบาอาจารย์	 หรือครู/

นกัแสดง	(Teacher/Actor)	ทีเ่ข้าไปจดักิจกรรมละคร	

และโครงการต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่โรงเรียน	 นอกจากนี้ใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจ�านวนหนึ่ง	ยังมีครูศิลปะ

ผูท้�าหน้าทีส่อนการแสดงอกีด้วย	ครูเหล่านีล้้วนส�าเร็จ

การศึกษาด้านศิลปะการละครจากสถาบันอุดมศึกษา	

ปัจจุบันมีการน�าเทคนิคของละครชุมชน	 และละคร

นอกกรอบ	 หรือที่ต่อมาเรียกว่าละครประยุกต์	 มาใช้

จัดการเรียนการสอนเพ่ือเน้นกระบวนการเรียนรู้จาก

การท�ากิจกรรม

	 แนวคิดของนักปราชญ์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที	่

19	 เป็นต้นมาส่งผลต่อการก�าหนดบทบาทของครู

ผูส้อนในโรงเรียน	ท�าให้เกิดการจดัเตรียมประสบการณ์

การเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่เด็ก	 เป็นการสะท้อนความ

ส�าคัญของเด็กในฐานะเป็นศูนย์กลางของการจัดการ

เรียนรู้	 และการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	

เป็นต้นธารให้เกิดการน�าละครมาใช้กับเด็กเล็ก	

พรรัตน์	 ด�ารุง	 อธิบายว่า	 แนวคิดดังกล่าวท�าให้เกิด

การสอนด้วยการเรียนปนเล่น	 ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้

โต้ตอบ	และสวมบทบาทสมมตุ	ิเรียกกิจกรรมลกัษณะ

นี้ว่า	 “ละครสร้างสรรค์”	 (Creative	 Dramatics)	

(Dhamrung,	2014)

	 วินเิฟรด	วอร์ด	(Winifred	Ward)	ศาสตราจารย์

สาขาการละคร	 แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น	

(Northwestern	 University)	 คือผู ้บุกเบิกละคร

สร้างสรรค์ส�าหรับเดก็คนแรกในสหรัฐอเมริกา	ข้อมลู

จากมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น	 กล่าวว่า	 วอร์ดได้

คิดค้น	 และทดลองกระบวนการละครสร้างสรรค์

ส�าหรับเด็กคร้ังแรก	 เร่ืองสโนไวท์	 ในพ.ศ.	 2468	

มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเป็นเดก็นกัเรียนระดบัประถมศึกษา

จากโรงเรียนอีแวนส์ตัน	 (Evanston	 Elementary	

School)	 สหรัฐอเมริกา	 การแสดงในคร้ังนั้นประสบ

ความส�าเร็จอย่างดียิ่ง	 นอกจากนี้วอร์ด	 ยังได้เขียน

หนัง สือเ ร่ืองละครสร ้ างสรรค ์  “Creat ive 

Dramatics”	 ข้ึนในพ.ศ.	 2473	 จัดพิมพ์โดย

ส�านกัพมิพ์ชิลเดร้นส์	เธียเตอร์	(Children’s	Theater	

Press)	ซึ่งนับเป็นต�าราเล่มแรกด้านละครสร้างสรรค์

ของโลก	

	 Jungwiwattanaporn	 (2004)	 นิยามละคร

สร้างสรรค์ว่าหมายถึง	“ละครทีไ่ม่เป็นทางการ	เกิดข้ึน

จากการสมมุติบทบาทของผู ้ร ่วมกิจกรรมภายใต้

สถานการณ์สมมุติที่ก�าหนดไว้	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา

ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นส�าคัญ”	(p.	14)

	 Dhamrung	(2004)	นิยามละครสร้างสรรค์ว่า	

หมายถึง	 “ละครนอกรูปแบบท่ีน�าองค์ประกอบของ

ละครมาใช้ในห้องเรียน	 ละครประเภทนี้ไม่ต้องการ

ผู้ชม	 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเด็กตามความถนัด

ของแต่ละคน”	 (p.11-12)	 นอกจากนี้	 Dhamrung	

(2014)	อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า	“ละครสร้างสรรค์เป็น

กระบวนการละครที่ใช้เรื่องราวจากหนังสืออ่าน	หรือ

วรรณกรรมมาเป็นเคร่ืองมอืน�าพาไปสูก่ารพัฒนาแบบ

องค์รวม	กิจกรรมละครสร้างสรรค์น�าไปใช้ในการเล่า

นทิาน	การสอนสุขภาพอนามยั	และการท�ากิจกรรมกับ



ละครการศึกษาในสังคมตะวันตกและสังคมไทย 

200 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เดก็ทกุช้ันปี	เดก็	ๆ 	ได้คดิด้นบทในการแสดงละครเอง

ตามทีเ่ดก็	ๆ 	เข้าใจตวัละครและสถานการณ์”	(p.	40)

	 ละครสร้างสรรค์ของวินิเฟรด	 ฟอร์ด	 ซ่ึงเป็น

ละครเวทีส�าหรับเด็กเล็กเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก

ในสหรัฐอเมริกา	 กระทั่งมีการจัดตั้งสมาคมละคร

การศกึษาอเมริกัน	(American	Educational	Theater	

Association/AETA)	ขึ้นครั้งแรกใน	พ.ศ.	2479	ซึ่ง

เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไรโดยมวัีตถุประสงค์ใน

การจัดตั้งเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านละครการศึกษา	

ต่อมาในพ.ศ.	 2487	 วินิเฟรด	 ฟอร์ด	 ได้จัดประชุม

วิชาการด ้ านละครการศึกษา ข้ึนค ร้ังแรก	 ณ	

มหาวิทยาลยันวิแคสเซิล	ประเทศสหรัฐอเมริกา	น�าไปสู่

การจัดตั้งคณะกรรมการด้านละครเด็ก	 (Children’s	

Theater	Committee/CTC)	ขึ้นคณะแรก	และต่อมา

คณะกรรมการชุดดงักล่าวได้พัฒนาข้ึนเป็นแผนกแรก

ของสมาคม	มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ	

AETA	 เป็นผู้อ�านวยการของแผนก	 และหลอมรวม

คณะกรรมการซึ่งเป็นนักละครการศึกษาชั้นน�าใน	16	

มลรัฐ	 รวมทั้งประเทศแคนาดาเข้าไว้ด้วยกันส�าเร็จ

ใน	พ.ศ.	2495	

	 ช่วง	พ.ศ.	2513	ถึง	2523	เป็นทศวรรษที่เกิด

การใช้ละครการศึกษารูปแบบต่าง	ๆ 	อย่างแพร่หลาย

ในสหรัฐอเมริกา	ท�าให้ใน	พ.ศ.	2519	เกิดกระแสการ

นิยามค�าศัพท์เฉพาะใหม่	 และได้เปลี่ยนช่ือเป็น	

“สมาพันธ์เพื่อการละครและการศึกษาแห่งอเมริกา	

(American	 Alliance	 for	 The	 Theatre	 and	

Education/AATE)”		ใน	พ.ศ.	2530	สมาพนัธ์ดงักล่าว

ได้จัดประชุมวิชาการ	 การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น

ประจ�าทุกปีกระทั่งปัจจุบัน	 และสร้างเครือข่าย

นักละครการศึกษาขึ้นอย่างกว้างขวาง	เพื่อก่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และแบ่งปันประสบการณ์

ระหว่างกัน	

	 ปัจจุบันนอกจากจะจัดสอนละครการศึกษาใน

ระดับปริญญาแล้ว	 มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสติน	

(University	 of	 Texas	 at	 Austin)	 ยังได้พัฒนา

โปรแกรมการสอนออนไลน์เพ่ือเปิดโอกาสให้ครู	และ

นักการละครที่สนใจมาสืบค้น	 และน�ากลวิธีการสอน

ไปประยุกต์กับการสอนในโรงเรียนด้วย	

	 นอกจากการเรียนการสอนในสถาบนัอดุมศกึษา

แล้ว	ยังพบว่ามีคณะละครในสหรัฐอเมริกากว่า	200	

คณะ	ในมลรัฐต่าง	ๆ 	ซ่ึงใช้ละครสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์	 จินตนาการ	 พัฒนาความเข้าใจ

เก่ียวกับละคร	 และสร้างทักษะกระบวนการท�างาน

กลุ่มแก่เยาวชนผ่านการด้นสด	 รวมไปถึงคณะละคร

ส�าหรับเดก็เลก็ทีเ่ข้าไปจดัการแสดงละครในโรงเรียน

ในลักษณะของการเรียนปนเล่น	 ที่กระตุ้นให้เกิดการ

โต้ตอบ	และการเล่นสมมุติ	

ละครการศึกษาในอังกฤษ

	 Jungw iwa t t anapo rn 	 (2004 ) 	 และ	

Dhamrung	 (2014)	 มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 

ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการก่อร่างสร้างตัว

ของละครสร้างสรรค์	 ในประเทศอังกฤษก็ปรากฏ

การศึกษาการใช้ละครในห้องเรียนเช่นเดียวกัน	

ปีเตอร์	 เสลด	 (Peter	 Slade)	 และคอล์ดเวลล์	 คุก	

(Caldwell	 Cook)	 นับว่าเป็นผู้สร้างกระแสการน�า

ละครมาใช้ในโรงเรียนในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งใน 

การเรียนการสอน	 มีการน�าเกมละครมาใช้เป็น

เคร่ืองมือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาภาษา	

และทักษะการสื่อสารด้วย

	 ในประเทศอังกฤษหนังสือเล่มแรก	ๆ	ที่ว่าด้วย

ละครส�าหรับเด็กนั้น	 ได้แก่	 หนังสือเร่ืองละครเด็ก	

(Child	Drama)	ของปีเตอร์	เสลด	จัดพิมพ์ครั้งแรก

ในปี	 พ.ศ.	 2497	 โดยส�านักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัย-
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ลอนดอน	(London	University	Press)	หลังจากนั้น

มีการผลิตหนังสือเก่ียวกับละครในการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ดี	 ในประเทศอังกฤษแม้ว่าจะ

ปรากฏการใช้ละครเพ่ือพัฒนาเด็กเช่นเดียวกับใน

สหรัฐอเมริกาโดยมจีดุร่วมในการใช้การด้นสดเหมอืน

กัน	 แต่ความนิยมในการเรียกละครประเภทนี้	 และ

จุดเน้นกลับแตกต่างกัน	ดังที่	Jungwiwattanaporn	

(2004)	เสนอไว้ดังนี้

ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างละครส�าหรับเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ

ชื่อเรียก ละครสร้างสรรค์

(Creative	Drama)

ละครในการศึกษา

(Drama	in	Education)

จุดเน้น 1.	 เน้นกระบวนการท�าแบบฝึกหัดไปสู่การ

แสดงละครด้นสดตามเร่ืองที่ก�าหนดให้	

(Story	Dramatization)	

2.	 เน้นทักษะและความรู้ของผู้เรียน	 (พัฒนา

จนิตนาการ	ความคดิสร้างสรรค์	การท�างาน

เป็นทีม	สร้างส�านึกทางสังคม	พัฒนาทักษะ

การใช้ภาษา	และปูพืน้ฐานไปสู่สุนทรียศาสตร์

ด้านละครเวที)

1.	เน้นเป้าหมายเชิงปรัชญา	หรือเชิงจิตพิสัย	

2. เน้นการใช้ละครในห้องเรียนเพ่ือเปลี่ยนแปลง

ทศันคต	ิหรือขยายมมุมองในเชิงลกึในเร่ืองคณุค่า

ของสิ่งต่าง	ๆ	แก่ผู้เรียน

3. น�ากลวิธีของละครในการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน

การสอนวิชาอื่น	ๆ	เช่น	ประวัติศาสตร์	

	 การด้นสดที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นลักษณะที่

ปรากฏชัดเจนตามแนวทางของ	 คอล์ดเวลล์	 คุก	 

นักการศึกษาของอังกฤษซ่ึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่

ส�าคัญในการริเร่ิมการใช้ละครการศึกษาในอังกฤษ	

คกุให้ความส�าคญักับปฏกิิริยาของเดก็ทีม่ต่ีอเร่ืองราว

ที่เผชิญอยู่เบื้องหน้า	 ผ่านกระบวนการท�างานละคร	

การสร้างบทด้วยความคิดของตนเองจากเร่ืองราว

ที่ครูเล่าให้ฟัง	 ซ่ึงก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้

มากกว่าการให้ความส�าคัญกับผลผลิตของละครที่

สมบูรณ์แบบ	

	 นักวิชาการละครคนส�าคัญของอังกฤษ	ไบรอัน	

เวย์	(Brian	Way)	จดุประกายค�าถามทีส่�าคญั	เก่ียวกับ

เป้าประสงค์ในการใช้ละครท�างานกับเด็ก	 กล่าวคือ

การใช้กิจกรรมละครในโรงเรียนมีเป ้าประสงค์

เพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นศิลปินอาชีพหรือไม่	 หรือ

มีเป ้าประสงค์ที่ในการท�าละครที่ไม ่ได ้ต ้องการ

ความสมบูรณ์แบบของการแสดง	 หากแต่ต้องการ

คุณค่า	และความส�าคัญที่เกิดขึ้นผ่าน	“กระบวนการ

ละคร”	 ของเด็ก	 ค�าถามข้างต้นน�าไปสู่การพัฒนา

เป้าหมายในการท�างานละครในโรงเรียนอย่างเป็น

รูปธรรม	อนัมาซ่ึงการส่งเสริมให้ครูสามารถใช้กระบวน

การละครในช้ันเรียนได้	 สามารถออกแบบหน่วย

การเรียน	 และแผนการเรียนรู้เพ่ือใช้ละครพัฒนา

ความรู้แก่เด็ก

	 ทัง้นีเ้มือ่กล่าวถึงการใช้ละครเพ่ือพัฒนาเดก็ใน

องักฤษ	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท�าความรู้จกักับละคร

สองรูปแบบซ่ึงล้วนใช้เป็นแบบแผนในการฝึกหัดครู	

และแพร่หลายไปยังประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	กล่าวคือ	

ละครเพื่อการศึกษา	(Theatre	 in	Education)	และ

ละครในการศึกษา	(Drama	in	Education)	ซ่ึงพัฒนา



ละครการศึกษาในสังคมตะวันตกและสังคมไทย 

202 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้ึนโดยโดโรธี	 ฮีทโคตท์	 (Dorothy	 Heathcote)	 มี

รายละเอียดดังนี้

	 ละครเพื่อการศึกษา	 (Theatre	 in	Education	

หรือTIE)	 เกิดข้ึนในช่วงพ.ศ.	 2508	 โดยคณะละคร

เบลเกรด	 (Belgrade)	 ซ่ึงมีความเช่ือพ้ืนฐานว่า

“เราจะสร้างสรรค์ละครเพื่อสร้างสังคมที่ดีข้ึน	 และ

เป็นพ้ืนฐานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ให้

ดีขึ้น”ได้จัดท�าละครประเด็นศึกษาเพื่อน�าไปจัดแสดง

แก่โรงเรียน	 และชุมชนต่าง	 ๆ	 ในเมืองโคเวนทรี	

(Coventry)	 ปัจจุบันค�าภาษาไทยที่ใช้เรียกละคร

ประเภทนี้ยังไม่เป็นที่ตกลงใช้ร่วมกันเท่าใดนัก

	 Jungwiwattanaporn	(2004)	ระบุว่า	“ละคร

เพ่ือการศึกษา	 (Theatre	 in	 Education)	 หมายถึง	

ผลงานละครเวทีที่ยังคงรักษาไว้ซ่ึงองค์ประกอบของ

ละครเวททีัว่ไป	เพียงแต่อาจจะมกีารลดรูปลงให้คงไว้

เพียงความเรียบง่ายในเชิงเทคนคิ	เพ่ือความคล่องตวั

ในการสัญจรไปตามสถานทีต่่าง	ๆ ”	(p.	13)	นอกจากนี้

ยังระบเุพ่ิมเตมิอกีว่าคุณภาพของละครเพ่ือการศกึษา

นั้น	 คือ	 คุณภาพของการน�าเสนอ	 ที่ต้องสมบูรณ์

ทั้งเรื่องการแสดง	การก�ากับการแสดง	การเขียนบท

รวมถึงการออกแบบกิจกรรม	 และการออกแบบ

องค์ประกอบทุกด้าน	 โดยมีเป้าหมายหลักในการใช้

ประสบการณ์ซ่ึงเกิดการจากชมละครเวทีมาเป็น

เคร่ืองมอืในการศกึษาแก่ผู้ชม	เป็นการประนปีระนอม

จดุร่วมกันคร่ึงทางระหว่างละครเวทีเตม็รูป	และละคร

สร้างสรรค์

	 ในขณะที่	Dhamrung	(2004)	เรียก	Theatre	

in	Education	ว่า	

“ละครประเด็นศึกษา”	 หมายถึง	 ละครที	่

“น�าเสนอ	 “การแสดง”	 ที่มีประเด็น	 (issue)	

และน�าไปสู่การพูดคุย	เสวนา	และปรับเปลี่ยน

ความคิด	 พฤติกรรมของผู้ชม	 การแสดงใช้	

“ครู/นักแสดง	 (actor/teacher)”	 ซ่ึงเป็นนัก

แสดงอาชีพ	 น�าเสนอ	 “ละครที่มีประเด็น

ปัญหา”	ในโรงเรียนซึ่งอาจเป็นละครฉากสั้น	ๆ	

หรือละครทัง้เร่ือง	ใช้พ้ืนทีใ่นโรงเรียนเป็นพ้ืนที่

เพื่อแสดง	(p.13)

	 นอกจากนี้	ยังได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของละคร

ประเด็นศึกษาว่าละครประเภทนี้เมื่อผู ้ชมดูละคร

จบแล้ว	 จะต้องเกิดการกระตุ ้นให้คิด	 วิเคราะห	์

เปรียบเทียบเก่ียวกับประเด็นปัญหาที่น�าเสนอผ่าน

ละคร	อย่างไรก็ดี	Dhamrung	(2014)	ได้ปรับเปลี่ยน

ค�าเรียกผู้แสดงละครประเด็นศึกษาซ่ึงเป็นนักแสดง

อาชีพนี้ว่า	“ครู/ศิลปิน	(Actor-Teacher)”	

	 อาจกล่าวได้ว่าละครเพื่อการศึกษาเป็นต้นทาง

เพ่ือการพัฒนาโดยการสร้างละครที่มีเนื้อหาสัมพันธ์

กับหลักสูตรของโรงเรียน	 เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้คณะ

ละครต่าง	 ๆ	 ได้ก้าวข้ามขอบเขตสถานที่การแสดงที่

แต่เดิมจ�ากัดอยู่เพียงบนเวที	 แล้วเร่แสดงละครไป

ในโรงเรียนต่าง	 ๆ	 ท�าให้ก�าแพงที่ส่ี	 (fourth	 wall)

ถูกท�าลายลงเนื่องจากความที่ต้องใกล้ชิด	และมีส่วน

ร่วมกับผูช้ม	ดงันัน้ในคณะละครจ�าต้องมคีรูทีม่คีวามรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและเป็นนักการละคร

ควบคู่กัน

	 การเร่ิมต้นเข้าไปสู่พ้ืนที่โรงเรียนประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาของคณะละครเพ่ือการศึกษา	

ในระยะแรกเน้นเรื่องความรับผิดชอบ	 หากแต่กลวิธี

การน�าเสนอ	 การแสดง	 และการเสวนาออกแบบให้

แตกต่างกันตามช่วงอาย	ุและความสนใจของนกัเรียน	

ต่อมาจึงได้เลือกเอาเรื่องราว	และหัวข้ออันเชื่อมโยง

กับเนื้อหาในหลักสูตรของโรงเรียน	 และเหตุการณ์

รอบตัวของผู้เรียน	 มาน�าเสนอพร้อมแสวงหากลวิธี

ที่ท�าให้เด็ก	 ๆ	 สนใจละคร	 ตั้งค�าถาม	 ค้นคว้าศึกษา

เพิ่มเติม	ระดมสมอง	และน�าไปสู่การพัฒนาแนวทาง
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แก้ไขปัญหาทีพ่วกเขาเผชิญ	พัฒนาบทละครทีม่าจาก

การการท�างานกลุ่มร่วมกันของผู้เรียน	 โดยมีครูเป็น

ผู้ให้ข้อมูล	 ทั้งนี้กล่าวอีกอย่างหนึ่งดังที่	 Dhamrung	

(2014)	กล่าวไว้ได้ว่า	ละครเพื่อการศึกษา	เป็นละคร

ส่ือประสมที่มุ ่งสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู ้ชมที่เรียกว่า

“การมีส่วนร่วมในละคร”	

	 คณะละครเพ่ือการศึกษาต้องสามารถท�างาน

แบบมีส่วนร่วม	 ท�าให้นักแสดงต้องพัฒนาทักษะการ

สื่อสาร	และการท�างานร่วมกับผู้อื่น	พัฒนาบทละคร

จากข้อมูลที่ได้รับการสืบค้นรวบรวมมาอย่างถูกต้อง

ครบถ้วน	มีการลงพื้นที่แสวงหาข้อมูล	การสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญในสังคมเก่ียวกับประเดน็ทีน่่าสนใจ	ตลอด

จนพัฒนาความสามารถในการรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่นที่ขัดแย้ง	หรือสวนทางกับความคิดเห็นของ

ตนซ่ึงจะเกิดข้ึนภายหลังการพูดคุยเสวนาหลังการ

แสดงสิ้นสุดลง

		 ละครอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดข้ึนในอังกฤษภาย

หลงัจากละครประเดน็ศึกษา	ได้แก่	ละครในการศึกษา	

(Drama	in	Education	หรือ	DIE)	เร่ิมโดยศาสตราจารย์

โดโรธี	 ฮีธโคตท์	 (Dorothy	Heathcote)	 แห่งมหา-

วิทยาลัยนิวแคสเซิล	 (Newcastle	 University)	

ประเทศอังกฤษ	 ผู้ที่ได้รับอิทธิพลความคิดจากเบรน	

เวย์	และเป็นผู้พัฒนาละครรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อ

เนื่องร่วมกันเกวิน	บอลตัน	(Gavin	Bolton)	ระหว่าง

พ.ศ.	2534-2538	

	 Dhamrung	(2014)	ระบวุ่า	“ละครในการศกึษา	

เป็น	“กระบวนการละคร”	ที่ครูและนักแสดงใช้	โดย

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม	 คือ	

เด็ก	 ๆ	 ในช้ันเรียน	 การท�าละครในการศึกษานั้นไม่

เน้นผลผลิตละคร	 แต่เน้นการพัฒนาผู้ร่วมกลุ่มผ่าน

กิจกรรมละครที่เตรียมไว้”	(p.	41)	หรือกล่าวได้ว่าจะ

มุง่เน้นความเข้าใจ	และปฏสัิมพนัธ์ในกลุม่เมือ่ร่วมกัน

ท�ากิจกรรมใดในกระบวนการ	 อันจะส่งผลให้ผู้ร่วม

กิจกรรมได้เรียนรู้เร่ืองราว	 และได้ประสบการณ์ใน

หวัข้อทีก่�าหนดไว้	ขณะเดยีวกันเดก็	ๆ 	ก็จะเข้าใจเร่ือง

การสื่อสารความคิด	และการท�างานร่วมกัน

	 นยิามข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าละครในการศกึษา

มีปัจจัยส�าคัญอยู่ที่	“ครู”	ฮีธโคตท์	และบอลตัน	เรียก

เทคนคิบทบาทของครูดงักล่าวว่า	“Teacher	in	Role”	

Dhamrung	 (2014)	 แปลว่า	 “ครูในบทบาทสมมุติ”	

พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า	 “ครูไม่ได้เป็นผู้สอน	แต่

จัดสถานการณ์ให้กับช้ันเรียนโดยไม่มีผู้ชม	 ทั้งนี้ครู

สามารถเป็นตวัละครทีช่่วยในการพัฒนาเร่ืองกิจกรรม	

มีบทบาทที่แตกต่างไปจากครูคนเดิมที่เด็ก	 ๆ	 พบปะ

ทุกวัน”	(p.	43)

	 เทคนิคครูในบทบาทสมมุติ	 ไม่ได้เป็นเพียง

เทคนิคที่แพร่หลายในการฝึกหัดครู	 หรือพัฒนาครู

ให้สามารถเป็นผู้น�าในการเล่าเร่ืองได้เพียงเทคนิค

เดียวเท่านั้น	Dhamrung	(2014)	ระบุว่ายังมีเทคนิค 

อื่น	ๆ	อีก	ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้	

	 การคยุกับผูเ้ช่ียวชาญ	คอื	การเปิดโอกาสให้เดก็

ได้พบเจอพูดคยุแลกเปลีย่น	และสะท้อนความคดิกับ

ผู้รอบรู้ในด้านต่าง	ๆ	อันเกี่ยวกับประเด็นศึกษา	เพื่อ

น�ามาสู่การแก้ไขปัญหาในประเด็นศึกษานั้น	ๆ

	 เก้าอี้ร้อน	(hot	seat)	คือ	ผู้เรียนจะสัมภาษณ์	

ถามค�าถาม	 แลกเปลี่ยน	 และโต้แย้งความคิดกับ 

ตัวละครซ่ึงได้รับการสวมบทบาทในสถานการณ์ที่

ก�าหนดให้นั้น	ๆ	

	 การขยายเร่ืองราว	 คือ	 การกระตุ้นให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของส่ิงนั้น	 โดยเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนได้สบืค้นถึงสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนก่อน	

และภายหลัง



ละครการศึกษาในสังคมตะวันตกและสังคมไทย 

204 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 เทคนิคครูในบทบาทสมมุติของฮีธโคตท์เป็นที่

นิยมแพร่หลายอย่างยิ่ง	 กระทั่งในสหรัฐอเมริกาก็ได้

รับเอาเทคนิคดังกล่าวไปใช้ในการจัดกิจกรรมละคร

ในโรงเรียนมากข้ึนเช่นกัน	 ทั้งนี้เทคนิคดังกล่าว

ต้องระมัดระวังในการน�าไปปรับประยุกต์ใช้ตาม

ความเหมาะสมกับผู้เรียน

	 กล่าวโดยสรุปละครในการศึกษานับว่าเป็น

เคร่ืองมือในการสอนองค์ความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

ซ่ึงเน้นความเข้าใจ	 ปฏิสัมพันธ์กลุ ่ม	 ดังนั้น	 ใน

กระบวนการ	เมือ่ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันท�ากิจกรรม

จะส ่งผลให ้ผู ้ ร ่วมกิจกรรมได ้ รับความรู ้ 	 และ

ประสบการณ์ตรงจากประเด็นนั้น	 เกิดการเรียนรู้

ในการท�างานร่วมกัน	 และพัฒนาทักษะการส่ือสาร

ระหว่างกัน	ละครในการศกึษานีส่้งให้เกิด	“การศกึษา

ส�าหรับครู”	เพื่อพัฒนาให้ครูสามารถใช้ละครเป็นสื่อ

การสอน	และสามารถเป็นผู้น�ากิจกรรมได้ด้วย

	 ในประเทศองักฤษมกีารจดัการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาครูที่มีความรู้ความเข้าใจ

ด้านละครการศึกษาเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา	

เช่น	ศูนย์ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยวอร์ริค	(Center	of	

Education	Studies,	Warwick	University)	ได้เปิด

หลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต	(M.A.	in	Drama	

and	 Theatre	 Education)	 ในขณะที่วิทยาลัย

โกลสมิทธ์	 มหาวิทยาลัยลอนดอน	 (Goldsmith,	

London	 University)	 ได้จัดหลักสูตรระดับปริญญา

มหาบัณฑิต	 (M.A.	 in	 Drama	 in	 Educational,	

Community	and	Social	Contexts)	ส่วนวิทยาลัย

วาทวิทยา	และการละคร	เซนทรัล	รอยัล	มหาวิทยาลยั

ลอนดอน	(Royal	Central	School	of	Speech	and	

Drama,	 University	 of	 London)	 ก็มีหลักสูตร

ดงักล่าวเช่นเดยีวกันทัง้ในระดบัปริญญาบัณฑติ	(B.A.	

in	Drama,	Applied	Theatre	and	Education)	และ

ประกาศนียบัตร	 (Applied	 Theatre	 with	 Young	

People)

ละครการศึกษาในประเทศไทย

	 ตลอดนับเนื่องกว่า	 40	 ปีที่ผ่านมา	 ละคร

การศึกษาได้เข้ามีบทบาทในฐานะเป็นเคร่ืองมือจัด 

การเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชนไทยในพื้นที่

สถานศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทั่ง

ระดับอุดมศึกษา	 เกิดละครชุมชน	 และละครใน

โรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน	 เพ่ิมพูนความรู้

เพศศึกษา	 โรคเอดส์	 ฯลฯ	ดังปรากฏโรงเรียนหลาย

แห่งได้จัดให้มีโครงการละคร	 หรือชมรมละครใน

โรงเรียน	เช่น	โรงเรียนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	

ฝ่ายมัธยม	 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย	 โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลยั	เป็นต้น	ส่วนคณะละครก็มจี�านวน

มากเช่นกันทั้งในเมืองหลวง	 และต่างจังหวัด	 เช่น	

คณะละครมะขามป้อม	 คณะละครมรดกใหม่	 คณะ

ละครมานีมานะ	

	 จุดเร่ิมต้นของละครการศึกษาในประเทศไทย	

เ ร่ิมต ้นจากการจัดการเรียนสอนในสายศิลปะ

การละคร	 ไม่ใช่สายครุศาสตร์	 กล่าวคือ	 เริ่มต้น	ณ

ภาควิชาศิลปการละคร	คณะอกัษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย	 ราวพ.ศ.	 2517	 ผู้ริเร่ิมวิชาดังกล่าว	

ได้แก่	รองศาสตราจารย์อรชุมา	ยุทธวงศ์	ซึ่งขณะนั้น

เพิ่งส�าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต	ด้านการละคร	

จากมหาวิทยาลัยฮาวาย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	แล้ว

กลบัมารับราชการสอนหนงัสือทีป่ระเทศไทย	ต่อมาจงึ

มกีารจดัการเรียนการสอนรายวิชาดงักล่าวในสถาบนั

อุดมศึกษาอื่น	 ๆ	 อีกหลายสถาบัน	 ดังนั้นการจัด

การเรียนการสอนละครการศึกษาในประเทศไทย	

แต่เดิมมีจุดมุ ่งหมายให้ศิลปิน	 หรือนักการละคร	

สามารถหยบิยกน�าเอาเทคนคิ	และกระบวนการละคร
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การศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา	

	 แนวคิดการใช ้ละครเพื่อจุดประสงค ์ทาง

การเมอืงปรากฏชัดเจนยิง่ข้ึนใน	พ.ศ.	2518	นกัศึกษา

สาขาการละคอน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 น�าโดย	

ค�ารณ	 คุณะดิลก	 ซ่ึงเคยจับกลุ่มแสดงละครกันมา

ตั้งแต่	พ.ศ.	2512	ได้เริ่มจัดอบรมการละครแก่นิสิต

นักศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษาต่าง	 ๆ	 ก่อให้เกิดเป็น

ชมรมพระจนัทร์เส้ียวการละครข้ึน	ทว่าต่อมาหลงัจาก

เหตุการณ์ทางการเมือง	พ.ศ.	2519	ชมรมพระจันทร์

เสี้ยวจ�าต้องสลายตัวไปอยู่ต่างประเทศ	 และกลับมา

รวมตัวใหม่อีกคร้ังในปี	 พ.ศ.	 2530	 ปัจจุบันชมรม

พระจนัทร์เสีย้วม	ี“คณะละครยายหุ่น”	เพือ่สร้างสรรค์

การแสดงส�าหรับเดก็	เยาวชน	และครอบครัว	ภายใต้

แนวคิด	“ละครคือการฝึกฝน”	อีกด้วย

	 ในบริบทสถาบนัอดุมศึกษาไทยปรากฏการสอน

ละครการศึกษา	ละครเยาวชน	และละครสร้างสรรค์

อย่างจริงจังเช่นเดียวกับในต่างประเทศ	 ทั้งในคณะ

ด้านศิลปะการละคร	 และด้านครุศาสตร์ทั้งในระดับ

ปริญญาบัณฑิต	 ซ่ึงเป ็นรายวิชาเลือกเพ่ือผลิต

นักศึกษาที่สามารถท�ากิจกรรมละครในชุมชน	 เช่น	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นต้น	

และระดบับณัฑติศึกษา	เช่น	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 และมหาวิทยาราชภัฏ

สวนสุนันทา	 อีกทั้งมีการท�าวิจัย	 และสร้างสรรค์

ผลงานละครการศกึษาจ�านวนหนึง่	เช่น	งานวิจยัเร่ือง	

การใช้ละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาผู้เรียน	 ของ	

Jungwiwattanaporn	(2003)	การสร้างบทและจัด

แสดงละครส�าหรับเยาวชน เรื่อง เจ้าหญิงข้ีเซา 

และเจ้าชายคางคก	ของ	Dhamrung	(2008)	งาน

วิจยัเร่ือง	กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูสุ้ขภาวะในวัย

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

องครักษ์ จังหวัดนครนายก (โดยใช้ละครเพื่อการ

ศึกษา)	ของ	Wunwichai	(2014)	เป็นต้น	

ประโยชน์ของละครการศึกษา

	 จากการศึกษางานวิจัย	 และบทความวิชาการ

ด้านละครการศึกษา	 (Boonpattanaporn,	 2014;	

Bowell	 &	 Heap,	 2013;	 Dhamrung,	 2004;	

Jungwiwattanaporn,	 2004;	 Richardson,	 2015;	

Water,	 McAvoy,	 &	 Hunt,	 2015)	 พบว่า	 ละคร

การศึกษามปีระโยชน์หลายด้านครอบคลมุจดุมุง่หมาย

ทางการศึกษาครบทั้ง	3	จุดมุ่งหมาย	ได้แก่	“1)	พุทธิ	

คือ	 จุดมุ่งหมายซ่ึงเน้นการจ�าได้หมายรู้	 การผลิต

ผลงาน	การสร้างสรรค์	และการแก้ปัญหาทางสมอง	

2)	 จิตต	 คือ	 จุดมุ่งหมายที่เน้นอารมณ์ความรู้สึก	

ทัศนคติ	 การช่ืนชมในคุณค่า	 3)	 พลังทักษะ	 คือ	

จุดมุ ่งหมายที่เน้นกล้ามเนื้อ	 ประสาทสัมผัสของ

กล้ามเนือ้	การเคลือ่นไหว”	(Thong-umai,	trans.,	1980,	

p.	6-7)	มีรายละเอียดดังนี้



ละครการศึกษาในสังคมตะวันตกและสังคมไทย 

206 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุป

	 ละครการศึกษาเป็นร่มใหญ่ที่ครอบคลุมละคร

เด็ก	 และละครเยาวชนทุกรูปแบบ	 พัฒนาการของ

ละครการศึกษาที่ได้น�าเสนอนี้เป็นเพียงจุดเร่ิมต้น

ของการศึกษา	 จ�าต้องได้รับการค้นคว้าอย่างลึกซ้ึง

และกว้างขวางมากยิง่ข้ึน	อย่างไรก็ด	ีละครการศกึษา

มีหัวใจอยู ่ที่การพัฒนาการเรียนรู ้ของเด็กและ

เยาวชนครอบคลุมจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้าน

พุทธิ	 จิตต	 และพลังทักษะ	 เมื่อผู้เรียนได้สัมผัสกับ

กิจกรรม	 ผลงาน	 หรือกระบวนการละคร	 ส่ิงเหล่านี้

ล้วนเป็นประสบการณ์ตรงที่จะก่อให้เกิดความทรงจ�า

ระยะยาวแก่ผู ้เรียน	 และท�าให้ผู ้เรียนเกิดคลัง

ความทรงจ�าส�าหรับเรียกฟ้ืนคืนกลับมาใช้ใหม่เมือ่ต้อง

เผชิญสถานการณ์ที่เทียบเคียงได้กับสถานการณ์ใน
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พลังทักษะ 1.	พัฒนาการใช้อวัยวะของร่างกายให้เกิดความช�านาญ	คล่องแคล่วว่องไว
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3.	พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	และความอ่อนไหวของประสาทสัมผัส
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