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การวิจยัเร่ืองกระบวนการทางการแสดงของนกัแสดงไทย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาแนวคิดและความเช่ือ

ทางการแสดงของนักแสดงไทย รวมถึงศึกษากระบวนการทางการแสดงของนักแสดงไทยใน  3 ส่ือได้แก่ การแสดงใน
ภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละครเวที ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยการเก็บข้อมลูจากประชากรกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 26 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 
ผลการวิจัยพบว่า นักแสดงไทยได้ให้ความหมายและขอบเขตของค าว่า  "การแสดง" โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มแนวคิด 
ได้แก่ 1) แนวคิดกลุ่มท่ีเช่ือว่า การแสดง คือการถ่ายทอดความรู้สึกท่ีจริงใจและเป็นธรรมชาติ ผ่านการกระท าท่ีมีเหตุผล 
ไม่เสแสร้งแกล้งท า และไม่แสดงออกมากเกินความเป็นจริง คดิเป็นร้อยละ 38.46 ของประชากรทัง้หมด 2) แนวคิดกลุ่มท่ี
เช่ือวา่ การแสดง คือการเป็นตวัละคร นกัแสดงท าความเข้าใจตวัละคร และให้ตนเองมีสถานะเป็นส่ือกลางท่ีพร้อมรับและ
เป็นทุกอย่างตามความคิดและการกระท าของตวัละคร ถ่ายทอดความเป็นตวัละครออกมาให้ได้ คิดเป็นร้อยละ 46.15 
ของประชากรทัง้หมด และ 3) แนวคิดกลุ่มที่เช่ือวา่ การแสดง คือการเลียนแบบชีวติมนษุย์ การค้นคว้าและสงัเกตชีวติของ
มนษุย์ การด าเนินชีวติประจ าวนัของคนในสงัคม แล้วน ามาถ่ายทอดเป็นการแสดง เพ่ือให้การแสดงได้มีส่วนสะท้อนภาพ
ความเป็นจริงในสังคมไปยังผู้ ชม คิดเป็นร้อยละ 15.39 ของประชากรทัง้หมด และยังพบว่าโครงสร้างของแนวคิดทัง้ 3 
กลุ่มมีจดุร่วมในการให้คณุคา่กบัการแสดงวา่เป็นการส่ือสารเร่ืองราวท่ีสะท้อนความจริงในชีวติมนษุย์ แตมี่จดุตา่งในเร่ือง
วธีิการท่ีนกัแสดงจะถ่ายทอดความจริงของตวัละคร นอกจากนีผ้ลการศกึษากระบวนการท างานของนกัแสดงไทยใน 3 ส่ือ 
ได้แก ่การแสดงในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละครเวที พบวา่มีลกัษณะของกระบวนการท างานท่ีแบง่ออกเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ 1) การเร่ิมต้นท าความเข้าใจหลกัการแสดงใน 3 ส่ือ ซึง่นกัแสดงเช่ือวา่องค์ความรู้ทางการแสดงมีรากฐานมา
จากสิ่งเดียวกัน แต่เม่ือน าไปปฏิบัตินักแสดงจะมีวิธีการแสดงออกท่ีแตกต่างกันเพ่ือเความหมาะสมกับส่ือท่ีใช้ในการ
แสดง  และ 2) กระบวนการท างานของนกัแสดงไทยใน 3 ส่ือ พบว่านักแสดงจะมีขัน้ตอนในการท างานท่ีแบ่งออกเป็น 3 
ช่วงเวลาได้แก่ 1) ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนแสดง  (Pre-Production) 2) ขัน้ตอนการ
ท างานในช่วงเวลาการแสดง (Production)  และ 3) ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาหลงัการแสดง (Post-Production) โดย
ท่ีกระบวนการท างานใน 3 ส่ือนัน้ นักแสดงจะมีรายละเอียดและให้ความส าคญักบัการท างานในแต่ละขัน้ตอนแตกต่าง
กนัขึน้อยู่กบัส่ือท่ีใช้ในการแสดง 
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This study examined The acting process of Thai actors aimed to study the thoughts and 

beliefs about acting among Thai actors, as well as the acting processes of Thai actors in three main media 
platforms: film, television, and theatre. The research data was collected from a population of twenty-six 
samples using in-depth interviews and questionnaires and the use of the text analysis method. The results 
showed that Thai actors' defined 'acting' by dividing the three main groups of thought. Group 1 was 
comprised of 38.46% of the total population and believed that acting is a sincere and natural expression of 
emotions through logical actions without pretense or exaggeration. Group 2 was comprised of 46.15% of the 
total population and believed that acting is becoming the character, understanding the character, and letting 
their bodies be a medium with which they can embrace and become anything in accordance with the 
thoughts and actions of the character and thus portrayed them. Group 3 was comprised of 15.39% of the 
total population and believed that acting is an imitation of human life, researching and observing the lives of 
people in society, and express it in acting, in order to reflect reality to the audience. The study also found 
that these three thoughts shared a common trait: acting is valued as the communication of stories that reflect 
reality while differing in terms of the methods each actor takes to portray that reality. The study of the working 
process of Thai actors on the three types of media also showed that the process consisted of two main parts: 
1) understanding the nuances of acting in the three different platforms. Although actors are aware that all 
forms of acting share the same essential qualities, be it film, television, or theatre, and requires different 
approaches to suit the particular type of media; 2) the working process of Thai actors on all three platforms 
consisted of three stages: the pre-production period, the production period, and the post-production period. 
However, the details of the processes of each stage, and the priority given to them may differ depending on 
the type of media. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ภูมิหลัง 
การแสดง (Acting) เป็นศิลปะการส่ือสารอย่างหนึ่ง ท่ีว่าด้วยเร่ืองของการถ่ายทอด

เร่ืองราว ความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ การแสดงจึงถกูน ามาใช้เป็นหนึ่งองค์ประกอบส าคญั
ของการสร้างงานศิลปะ อาทิเช่น งานละครและงานภาพยนตร์  ซึ่งเป็นงานท่ีสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือ
ถ่ายทอดเร่ืองราวอนัเก่ียวข้องกบัชีวิตมนษุย์ในแง่มุมตา่งๆ เพ่ือส่ือสารข้อความบางอย่างท่ีผู้สร้าง
งานต้องการส่ือไปถึง ผู้ชม นกัแสดงคือผู้ท าหน้าท่ีถ่ายทอดความเป็นตวัละครซึง่ก็คือ “คน” ท่ีอยูใ่น
เร่ืองราวนัน้ๆ เพ่ือให้การส่ือสารเร่ืองราวของละครและภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสดุ การแสดงจงึเป็นศาสตร์ท่ีต้องอาศยัการเรียนรู้และบรูณาการความรู้ท่ีหลากหลายเข้าด้วยกนั 
นอกจากการค้นคว้าหาความรู้ทางทฤษฎีแล้ว นกัแสดงยงัต้องอาศยัการฝึกปฏิบตัิ การทดลอง อนั
จะน ามาซึ่งประสบการณ์ในการแสดงท่ีจะเพิ่มพูนมากขึน้ การแสดงจึงนบัเป็นวิชาชีพทางศิลปะท่ี
สามารถน ามาประกอบเป็นอาชีพได้เช่นเดียวกับศิลปะแขนงอ่ืนๆ “การแสดงเป็นวิชาที่ ใช้
ความสามารถของบุคคลโดยไม่ต้องพึ่ งพาทุนทรัพย์จ านวนมาก หรือเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ที่ มีราคาแพง การจะแข่งขันกับต่างประเทศเพื่ อความเป็นเลิศทางวิชาการ
แขนงนี ้ไม่ว่าจะในวงการบันเทิงธุรกิจ หรือในวงวิชาการน่าจะมีระดับความเป็นไปได้ที่
สูง” (สดใส พนัธุมโกมล, 2537, น. 5) 

การแสดงจึงเป็นทกัษะท่ีสามารถน ามาประกอบเป็นอาชีพท่ีเรียกขานกันว่า “นกัแสดง” 
ซึ่งปัจจบุนัเป็นอาชีพท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ียอมรับของสงัคมมากขึน้เม่ือเทียบกบัอดีตท่ีผ่าน
มา ท่ีมีการกล่าวขานถึงอาชีพการแสดงว่าเป็น “อาชีพเต้นกินร ากิน” โดยในปัจจุบนัสถานภาพ
วิชาชีพของนกัแสดงไทย เม่ือพิจารณาจากการเข้าสูอ่าชีพและการขยายตลาดในการท างาน พบว่า
มีความเปล่ียนแปลงจากแตก่่อนและเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากแนวโน้มของการ
ผลิตส่ือท่ีเก่ียวกบัละครนัน้มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ ทัง้ในด้านภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์และละครเวที 

ด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยได้มีการเติบโต มีการพฒันา และมีนโยบาย
จากรัฐบาลท่ีส่งเสริมและสนบัสนนุ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการภาพยนตร์ตา่งชาติสามารถเข้า
มาถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศไทยได้สะดวกมากยิ่งขึน้ อาทิเช่น โครงการเทศกาลภาพยนตร์
ต่างประเทศท่ีถ่ายท าในประเทศไทย (Thailand International Film Destination Festival) ของ
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีมีนโยบายเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ผลิตภาพยนตร์
ตา่งประเทศมีความสนใจและเข้ามาถ่ายท าภาพยนตร์ตามสถานท่ีตา่งๆ ในประเทศไทย ทัง้นีเ้พ่ือ



  2 

เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ จากการสนบัสนนุดงักล่าวส่งผลให้
มีผู้ผลิตภาพยนตร์ตา่งประเทศเข้ามาถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ ถือเป็นการเพิ่ม
โอกาสทางอาชีพให้กบันกัแสดงไทยอีกเป็นจ านวนมาก ส าหรับวงการภาพยนตร์ในประเทศไทยเอง
ก็มีความพยายามในการขยายตลาดผู้ ชมภาพยนตร์ให้กว้างขวางมากขึน้ มีการสร้างงาน
ภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาและการน าเสนอท่ีแตกตา่งไปจากเดิม เป็นการสร้างความหลากหลายให้กับ
วงการภาพยนตร์ไทยและเพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานภาพยนตร์ อันส่งผลต่อการท างานของ
นกัแสดงท่ีจะได้มีโอกาสใช้ทกัษะการแสดง เป็นไปในทิศทางของการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงศลิปะ
มากขึน้ตาม ล าดบั 

ส าหรับวงการโทรทัศน์ ในอดีตท่ีมีระบบออกอากาศแบบอนาล็อกนัน้ มีช่องให้บริการ  
6 ช่อง ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการออกอากาศเพ่ือให้เกิดความหลากหลายและความ
สะดวกตอ่การรับชมรายการทางโทรทศัน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองมาตรฐานเทคนิคส าหรับเคร่ืองรับสัญญาณ
โทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ซึ่งก าหนดให้เร่ิมมีการทดลองออกอากาศด้วยกระบวนการ
ดจิิตอลในปี พ.ศ. 2556 ปัจจบุนัมีการอนมุตัิช่องรายการดิจิตอลทัง้หมด 60 ช่อง ซึ่งมีชอ่งท่ีบริการ
เชิงธุรกิจจ านวน 24 ช่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ก็ย่อมมีความต้องการ
ก าลงัในการผลิตเพิ่มมากขึน้และหมายรวมถึงความต้องการนกัแสดงก็มีเพิ่มมากขึน้เชน่กนั 

ด้านละครเวที ในช่วงปี พ.ศ. 2514-2519 นบัเป็นช่วงฟืน้ฟูของละครเวทีสมยัใหม่ในภาค
การศึกษา มีการจัดตัง้หลักสูตรศิลปการละครเกิดขึน้ ท่ีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และหลักสูตรการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
ในขณะนัน้มีการน าเสนอละครเวทีอย่างตอ่เน่ือง ตลอดระยะเวลา 5 ปี จนกระทัง่ พ.ศ. 2519 เกิด
เหตุการณ์ทางการเมือง ละครเวทีจึงเกิดการหยุดชะงักลง แต่กระนัน้ก็ยังคงมีผู้ มีใจรักในด้าน
ศิลปะการแสดง ละครเวที และพยายามท่ีจะฟืน้ฟูวงการละครเวที วงการการศกึษาทางศิลปะการ
ละครจึงยังคงอยู่ต่อไป และเกิดการเพิ่มจ านวนของหลกัสูตรทางศิลปะการแสดงขึน้อีก อาทิเช่น 
หลกัสตูรศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2536 
ชว่งระยะเวลาดงัท่ีกล่าวมา นบัเป็นการฝึกฝนและบม่เพาะทางการศึกษาเก่ียวกบัศิลปะการแสดง 
ของสถาบนัการศกึษาตา่งๆ กระทัง่ได้ผลิตบณัฑิตผู้ มีความรู้ความสามารถทางด้านการละคร การ
แสดง ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ผู้ ประกอบการละครเวทีไทยมีความ
พยายามท่ีจะท าให้ละครเวทีกลบัมาสู่ตลาดอีกครัง้ ได้มีก่อตัง้โรงละครเวทีอยา่งเป็นทางการ มีการ
จดัแสดงละครเวทีขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในรูปแบบแสวงหาผลก าไร รูปแบบท่ีไม่แสวงผลก าไรและ
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รูปแบบละครเวทีในมหาวิทยาลยั เป็นตวัแปรท่ีสะท้อนให้เห็นว่าวงการละครเวทีได้เร่ิมกลบัมาฟืน้
ตวัอีกครัง้และมีผู้ชมท่ีให้ความสนใจในการแสดงประเภทนีม้ากขึน้ นอกจากแรงสนบัสนนุของผู้ชม
ท่ีท าให้ละครเวทีกลบัมาฟืน้ตวัอีกครัง้ หน่วยงานของภาครัฐก็ได้เร่ิมเข้ามามีส่วนในการสนบัสนุน
การละครมากขึน้ด้วยการให้ทุนและการอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้ผู้สร้างสรรค์งานละคร
เวทีได้มีโอกาสสร้างงานออกสูส่ายตาผู้ชมได้มากขึน้ 

ภาพยนตร์ และละครโทรทศัน์ในประเทศไทยขณะนี ้นบัว่าเป็นชว่งเวลาท่ีก าลงัเตบิโตเชิง
เศรษฐกิจและมีความพยายามในการพฒันาเชิงคณุภาพควบคูก่ันไปด้วย ส าหรับละครเวที ส่วนท่ี
เป็นการพฒันาเชิงคณุภาพนัน้พอจะเห็นภาพรวมว่ามีการพฒันา ตัง้แตจ่ดุเร่ิมท่ีมีการให้การศกึษา
อย่างจริงจงัมากขึน้ตัง้แตช่่วงปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมาและมีการก่อตัง้กลุ่มละครทางเลือกท่ีเต็มใจ
จะสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีออกสู่สายตาผู้ชมเพิ่มมากขึน้โดยไม่แสวงหาผลก าไร แตห่ากกล่าว
ในเชิงธุรกิจและการประกอบเป็นอาชีพนัน้ การละครเวทีนบัว่ายงัมีความไม่เสถียรนกัเม่ือเทียบกบั
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ อย่างไรก็ตามจากปัจจยัการเติบโตของส่ือทัง้ 3 ประเภท และการ
เติบโตในวงการการศึกษาดงัท่ีได้กล่าวมา เป็นข้อบ่งชีว้่าความต้องการนักแสดงของผู้ผลิตนั น้มี
เพิ่มมากขึน้ ซึง่นัน่ท าให้บคุคลท่ีมีความรักในการแสดง ผู้ ท่ีมีความสามารถทางด้านการแสดง หรือ
ผู้ ท่ีเรียกตนเองว่าเป็น นกัแสดง สามารถท่ีจะประกอบอาชีพเป็น “นักแสดง” และมีช่องทางในการ
เข้าสู่อาชีพได้มากขึน้ “การแสดง” จึงเป็นศาสตร์ท่ีได้รับความสนใจจากทัง้นกัแสดงและผู้ชมมาก
ขึน้ กล่าวคือ นักแสดงเองเร่ิมมีความตระหนักถึงความส าคญัต่อการแสดง ว่าเป็นศาสตร์ท่ีต้อง
อาศยัการเรียนรู้ การฝึกฝนและการพฒันาอย่างจริงจัง ดงัท่ีนักแสดงท่านหนึ่งได้แสดงทศันะต่อ
การฝึกฝนการแสดงของนกัแสดงไว้วา่ 
 

ถ้ามีคนคิดว่าการแสดงคือพรสวรรค์ก็เร่ืองของเขา... แต่อย่างไรก็ต้องฝึก อย่างไรก็ต้องมีเวิร์ค
ชอบ ต้องมีการค้นหาตวัละคร เพราะฉะนัน้ ขัน้ตอนตา่งๆ ของการที่จะไปเป็นตวัละครหนึ่งตวัก็
ต้องถกูก าหนดให้เกิดขึน้ ไม่ใช่ว่ามีพรสวรรค์แล้วเลน่ได้เลย ก็อาจจะได้ในระดบัหนึ่ง แต่อย่าง
น้อยคุณต้องคุยกับผู้ก ากับ และคนที่ไม่มีพรสวรรค์ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถแสดงได้ 
การแสดงฝึกได้ (นกัแสดงหมายเลข 14, สมัภาษณ์ 2560) 

 

โรเบิร์ต โคเฮน (Robert Cohen) นกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญด้านการละคร ผู้ก ากบัการแสดง
และนกัแสดง ท่ีได้อธิบายการแสดงของนกัแสดงว่าเป็นกระบวนการฝึกฝนท่ีเป็นระบบ ดงัข้อความ
วา่  
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การแสดง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงลกัษณะ คนธรรมดาเปลี่ยนแปลง
เป็นนกัแสดง นกัแสดงเปลี่ยนแปลงเป็นตวัละคร กระบวนการนีไ้ม่ได้เกิดขึน้อย่างกระทนัหนัหรอื
ใชเ้วทมนตร ์(ถงึแมว้่าจะมบีางครัง้ทีอ่าจจะเป็นทัง้สองอย่าง) แต่จะเป็นไปทางค่อยเป็นค่อย
ไปและละเอยีดรอบคอบมากกว่า วธิกีารของนักแสดงกค็อืการท าตามขัน้ตอนของนกัแสดง
ตามกระบวนการนัน้ ขัน้ตอนส ารวจ รู้สกึถึงมนั การพยายาม และลงมือท า ร่วมกบัการ
น าเอาประสบการณ์ออกมาใช้ นักแสดงทุกคน ทัง้มือใหม่และมืออาชีพต่างก็ต้องผ่าน
ประสบการณ์นี้ นักแสดงทุกคนต้องใชก้ระบวนการการแสดงนี้ซ ้าๆ ในทุกครัง้ของการขึน้
แสดง ดงันัน้ วธิกีารของนักแสดงจงึเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อก้าว
ออกมาจากความเป็นตวัเองและกา้วเขา้สู่บทบาทของตวัละครหรอืงานศลิปะ มนัเป็นกา้ว
แรกของกระบวนการ และก้าวแรกของทุกอย่างมักจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก (Robert 
Cohen, 2008, p. 21) 

 

การแสดงจึงไม่ใช่เพียงเร่ืองของพรสวรรค์ท่ีติดตัวมา แต่เป็นสิ่งท่ีสามารถฝึกฝนและ
พฒันาให้สามารถมีทกัษะท่ีเพิ่มขึน้ได้ นอกจากนกัแสดงท่ีตระหนกัในความส าคญักบัเร่ืองนี ้ผู้ชม
และผู้ สร้างงานในปัจจุบัน ก็ให้ความส าคัญกับความสามารถทางการแสดงของนักแสดงมาก
เช่นกนั โดยจะเห็นได้จากการก่อตัง้สถาบนัสอนการแสดงท่ีมีขึน้มากมาย อาทิเชน่ กนัตนา ดราม่า
สคลู (Kantana Drama School) เดอะดราม่า อะคาเดม่ี (The Drama Academy) และแอคแล็ปท์ 
(Act Lab) เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีอาชีพครูสอนการแสดง (Acting Coach) เกิดขึน้และเป็นท่ี
ต้องการของวงการภาพยนตร์และละครโทรทศัน์มาอย่างตอ่เน่ือง สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นสิ่งท่ีสะท้อนว่า 
คุณภาพทางการแสดงของนักแสดง เป็นสิ่งท่ีผู้ คนให้ความสนใจและยอมรับว่าการแสดงเป็น
วิชาชีพท่ีสามารถน ามาประกอบอาชีพได้ หากนกัแสดงมีความช านาญการ มีทกัษะท่ีดีและมีความ
ขยนัในการพฒันาทกัษะของตนเองอยูเ่สมอ 

ในอดีตการเป็นนักแสดงนัน้อาจถือเป็น “อาชีพเต้นกินร ากิน” แต่ในปัจจุบันอาชีพ
นกัแสดง ถือเป็นอาชีพท่ีได้รับการยอมรับ เกิดการสร้างรายได้และมีผู้คนมากมายให้ความสนใจท่ี
จะเข้าสูอ่าชีพนี ้มีนกัแสดงท่ีมีความสามารถและศกัยภาพทางการแสดงเกิดขึน้มากมาย และยงัคง
ประกอบอาชีพนกัแสดงอย่างภาคภูมิและมีเกียรต ิแตใ่นอีกแง่มมุหนึง่ผู้วิจยัมองวา่ยงัมีนกัแสดงอีก
จ านวนหนึ่งท่ีมีความต้องการการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพเพ่ือไปเป็นนกัแสดงอาชีพ นกัแสดง
สมัครเล่นบางส่วนอาจจะยังคงมีปัญหาในการแสดง เช่น มีความเข้าใจเก่ียวกับการแสดงท่ีไม่
ถกูต้อง จงึท าให้เกิดการแสดงท่ีใช้อารมณ์เกินขอบเขต มีการจงใจแสดงออกด้วยทา่ทางเพ่ือให้เห็น
ลกัษณะตวัละครท่ีชดัเจน มีความพยายามท่ีจะแสดงให้ดีมากจนเกินไป ปรวนั  แพทยานนท์ ได้ให้
ข้อสรุปในการวิจยัเร่ือง ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย : 
กรณีศึกษาภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์สุพรรณหงส์ ไว้วา่ 
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อาจเป็นเพราะเหตุผลทางด้านวฒันธรรมการแสดงของคนไทย ท่ีมีมาแต่โบราณก่อนการเกิด
ภาพยนตร์ในประเทศไทย เช่น การแสดง โขน ลิเก ที่มีลกัษณะห่างไกลความสมจริง และ
วฒันธรรมของไทยในการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้เสียง และการแสดงอารมณ์ก็แตกต่างจาก
ประเทศตะวนัตก แต่อย่างไรก็ตามสไตล์การแสดงของตัวละครในภาพยนตร์ไทยที่สมจริงนี ้
พบวา่ยงัมีข้อบกพร่องบางสว่นในเร่ืองของทัง้การเคลือ่นไหว การใช้เสยีง และการแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สกึ (ปรวนั แพทยานนท์ 2556 : 232) 

 

ในงานภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์และละครเวที นกัแสดงคือองค์ประกอบส าคญัในการส่ง
สารถึงผู้ชม ดงันัน้การแสดงของนกัแสดงจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลตอ่ผู้ชมโดยตรง ผู้ชมจะ
เกิดความรู้สึกตอบรับ ช่ืนชม สนบัสนนุ ตอ่งานทัง้สามประเภทนีไ้ด้จากการแสดงของนกัแสดง จึง
กล่าวได้ว่า หากนกัแสดงมีความเข้าใจในวิชาชีพของตนเองและมีพืน้ฐานการแสดงท่ีดีก็จะส่งผลดี
ตอ่งานนัน้ๆ คณุภาพของงานภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์และละครเวทีก็เป็นงานท่ีมคณุภาพมากขึน้ 
เกิดการขยายตลาด การเพิ่มฐานผู้ ชมและน าไปสู่การพัฒนาศกัยภาพ การสร้างสรรค์และเกิด
ความมัน่คงในอาชีพทางการแสดง 

ส าหรับนักแสดงแล้ว การพัฒนาทักษะทางการแสดงถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีสุดในการ
ประกอบอาชีพ เพราะทกัษะท่ีส าคญัของนกัแสดงคือการส่ือสารเร่ืองราวและตวัละครไปยงัผู้ชม 
ด้วยการท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก ความเช่ือถือในการแสดงของนกัแสดง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงใน
ภาพยนตร์ โทรทศัน์หรือการแสดงละครเวที ศาสตร์ทัง้สามนีอ้าจจะมีชอ่งทางในการส่ือสารกบัผู้ชม
ท่ีแตกตา่งกนั แตท่กัษะการแสดงของนกัแสดงคือเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะส่งผลให้การส่ือสารนัน้มีผล
ตอ่ผู้ชม ดงัท่ี โคเฮน ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีและภาระรับผิดชอบท่ีนกัแสดงพึงกระท า ซึง่หยิบยก
มาจากงานวิจยัเร่ือง การศึกษาทัศนะต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดงและผู้ก ากับ

การแสดงละครโทรทัศน์ ของพฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศริิ ดงัข้อความวา่ 
  

นกัแสดงนับเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นๆ ในโลกใบนี ้พวกเขาสามารถด าเนินชีวิต
ทา่มกลางความเป็นอยูใ่นโลกที่ยิ่งใหญ่และโลกของตวัละครท่ีมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกัของสงัคมโลก 
พวกเขาอาจมีโอกาสได้เป็นตวัละครต่างๆ ตลอดจนมีชีวิตหลากหลายรูปแบบผ่านบทบาทของ
ตวัละครที่พวกเขาแสดงอยู่ ผู้คนจ านวนเป็นล้านๆ คนท่ีปรารถนาจะเป็นนกัแสดง บางครัง้อาจ
ดูเป็นเร่ืองง่ายส าหรับบางคน ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ห่างไกลเกินความฝันส าหรับผู้คนอีก
จ านวนหนึ่ง การด ารงชีพเป็นนกัแสดงนบัเป็นเป้าหมายของผู้คนเป็นจ านวนมาก แต่ทว่าการ
ด ารงตนเป็นนกัแสดงที่ดีดจูะเป็นไปได้ส าหรับคนจ านวนไมม่ากนกั ทัง้นีเ้พราะคนจ านวนมากมี
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เพียงความลุม่หลงกบัภาพของนกัแสดงเพื่อความเดน่ดงัเทา่นัน้ ทว่ามไิดค้ านึงถงึศกัยภาพและ
การพฒันาความสามารถในการแสดงของตนเลย (พฤทธิ ์ศุภเศรษฐศริ,ิ 2544, น. 16-17) 

 

การฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางการแสดงนัน้ นอกจากจะอาศยัองค์ความรู้และทฤษฎี
เก่ียวกับการแสดงแล้ว นักแสดงยังต้องอาศัยการเรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากคนและสังคม 
ตลอดจนการใช้ชีวิต ทัง้หมดนีเ้ป็นสิ่งท่ีนักแสดงพึงปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอเพ่ือการพัฒนาทักษะ
ทางการแสดงของตนเอง หากหน้าท่ีของนกัแสดงคือการส่ือสารเร่ืองราว นกัแสดงก็มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องเข้าใจเร่ืองราวนัน้เสียก่อน “ถ้าอยากเรียนละครควรมองให้เห็นชีวิต ทุกวินาทีเราต้อง
สังเกต รับชีวิตเข้ามาโดยที่ มองให้เห็น ฟังให้ได้ยินตลอดเวลา ” สดใส พันธุมโกมล 
(2554:131) ซึ่งนบัเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่มีวนัจบสิน้ ทัง้นีก้ารเรียนรู้และพฒันาทกัษะของนกัแสดงแต่
ละคนนัน้ขึน้อยู่กับความคิดตัง้ต้นของตวับุคคล กล่าวคือทศันะท่ีนกัแสดงมีตอ่วิชาชีพของเขา ว่า
เขาเองมีความคิดเห็นต่อวิชาชีพของตนเองอย่างไร มีความเช่ือเร่ืองการแสดงว่าการแสดงท่ีดีควร
เป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี ้จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้เกิดการเลือกวิธีการฝึกฝนทกัษะทางการ
แสดงของนกัแสดงและยงัส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพของนกัแสดงคน
นัน้ ดงัท่ีนกัแสดงทา่นหนึง่ได้กลา่วถึงความหมายของการประสบความส าเร็จของนกัแสดงไว้วา่ 
 

นักแสดงที่ประสบความส าเร็จ ต้องเป็นนักแสดงที่เราดูงานเขา ดูการแสดงของเขาแล้วเขา
สามารถถ่ายทอดอารมณ์มาถึงเราได้ เรารู้สกึคล้อยตามเราเช่ือตามนัน้ เราประทบัซมึซบัซึง่สิง่ที่
เขาถ่ายทอด เห็นแง่มุมเชิงศิลปะจากในตวัเขาหรืออะไรก็แล้วแต่จากตวัเขา เราพบว่าเขาช่าง
ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ เราอาจตามดวู่าเขาท างานมาก่ีเร่ือง เส้นทางเขานอกจากการเป็นนกัแสดง
แล้ว ชีวิตสว่นตวัเขาเป็นอย่างไร มีทศันคติอย่างไร อาจจะเป็นองค์ประกอบเหลา่นีท้ี่ท าให้รู้สกึ
วา่เขาช่างเป็นคนในวิชาชีพนีท้ี่ประสบความส าเร็จ (นกัแสดงหมายเลข 23, สมัภาษณ์ 2560) 

   
การศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการทางการแสดงของนักแสดงไทย  ในครัง้นี ้ผู้ วิจัย

มองเห็นคณุประโยชน์ท่ีจะก่อเกิดกบันกัแสดงมือสมคัรเล่น นกัเรียนการแสดงหรือแม้กระทัง่ผู้ ท่ีไม่
เคยได้เรียนการแสดง แตมี่ความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนกัแสดง อยากน าวิชาชีพการแสดงมาใช้เป็น
การประกอบสัมมาอาชีพ และมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้เพ่ือท าความเข้าใจในศาสตร์ของการ
แสดง ข้อมูลความรู้ท่ีถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของนกัแสดงในปัจจบุนั เก่ียวกบัทศันะต่อค า
ว่าการแสดง และขัน้ตอนในการฝึกปฏิบตัิทางการแสดงของนกัแสดงท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้จะ
เป็นหนทางในการเร่ิมต้นท่ีดี เป็นการเรียนรู้ผ่านเร่ืองราวจากประสบการณ์จริงของแตล่ะบคุคล ซึ่ง
จะท าให้เห็นกระบวนการคดิท่ีสะท้อนออกมาผา่นเป็นกระบวนการท างาน การแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้ในการแสดงของนักแสดง ซึ่งนับว่าเป็นการถอดบทเรียนการแสดงจากนักแสดงผู้ มี
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ประสบการณ์ องค์ความรู้ท่ีกลั่นกรองได้จากการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยมีความเช่ือว่าจะ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเก่ียวกับศิลปะการแสดง ส าหรับนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา นอกจากนีย้ังเป็นการเสนอแนวคิดในการพัฒนาทักษะทางการแสดงส าหรับ
นกัแสดงทั่วไปท่ีต้องการพัฒนาทักษะทางการแสดงของตนเอง เพ่ือเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนใน
การยกระดบัความสามารถของนกัแสดงไทยให้มีการพฒันาตอ่ไป 

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้  

2.1 เพ่ือศกึษาแนวคดิและความเช่ือทางการแสดงของนกัแสดงไทย 
2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการทางการแสดงของนกัแสดงไทยใน 3 ส่ือ ได้แก่ การแสดง

ในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละครเวที 

3. ความส าคัญของการวิจัย 
ความส าคญัของการศกึษาวิจยัในครัง้นีคื้อ 

3.1 ได้องค์ความรู้เร่ือง แนวคิดและความเช่ือทางการแสดงของนักแสดงไทย โดย
กลัน่กรองข้อมลูความรู้จากการแสดงทศันะของนกัแสดงแตล่ะคน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นมมุมอง วิธี
คิด วิธีการใฝ่หาความรู้ และความเช่ือของนกัแสดงท่ีมีตอ่การแสดง อนัเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่เน่ือง
ในทางการฝึกปฏิบตัิและน าไปสู่กระบวนการท างานของนักแสดง นอกจากนีข้้อมูลดงักล่าวยัง
สามารถสะท้อนถึงจรรยาบรรณของนกัแสดงท่ีมีตอ่วิชาชีพ คณุคา่ของวิชาชีพการแสดง วิถีปฏิบตัิ
ในการครองตนเป็นนกัแสดงท่ีมีคณุภาพ  

3.2 ได้องค์ความรู้เร่ืองกระบวนการทางการแสดงของนักแสดง ท่ีสังเคราะห์จาก
นักแสดงผู้ มีประสบการณ์ในการท างานอย่างมืออาชีพและประสบความส าเร็จในบริบทของ
สงัคมไทย องค์ความรู้นีจ้ะน ามาซึ่งบทเรียนการแสดง อนัได้แก่ กระบวนการท างานของนกัแสดง 
การแก้ปัญหาการแสดง การพัฒนาศักยภาพของนักแสดง และอาจสะท้อนให้เห็นถึงเร่ือง
ความสัมพันธ์ของนักแสดงและบุคคลในแวดวงการแสดงในปัจจุบัน อันมีความเช่ือมโยงจาก
ความคิดในข้อท่ี 1. เป็นการกลัน่กรองข้อมลูความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ท างานจริงของ
นักแสดง ทัง้ในส่ือภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และละครเวที ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทาง
ศิลปะการแสดง และเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการแสดงส าหรับนกัแสดงไทย 
อนัเป็นแนวทางท่ีจะชว่ยให้นกัแสดงได้ฝึกปฏิบตัิ นกัเรียนการแสดงหรือผู้ ท่ีมีใจรักในด้านการแสดง 
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ได้น าไปใช้เป็นหลักการ ข้อคิดหรือแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือไปสู่การเป็นนักแสดงอาชีพท่ีมี
ประสิทธิภาพ     

4. ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัท่ีศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกและ

การตอบแบบสอบถาม เพ่ือน ามากลัน่กรองวิเคราะห์และสกดัออกมาเป็นองค์ความรู้ทางด้านการ
แสดง ผู้วิจยัจงึได้ก าหนดขอบเขตการวิจยัดงันี ้

4.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ก าหนดประชากร ได้แก่ นกัแสดงในประเทศไทย 

4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย    
ผู้วิจยัได้ก าหนดให้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี  ้มีประชากรในการศึกษาวิจัย

เป็นนกัแสดงในประเทศไทย โดยคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็น
นกัแสดงไทยจ านวน 26 คน ซึ่งเป็นนกัแสดงภาพยนตร์ นกัแสดงละครโทรทศัน์และนกัแสดงละคร
เวที 

4.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
นกัแสดงกลุ่มตวัอย่างต้องผ่านคณุสมบตัิตามเกณฑ์ทัง้ 4 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียด

ดงันี ้
1) เป็นนักแสดงท่ีมีประสบการณ์ทางการแสดงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ 

และละครเวที 
2) เป็นนกัแสดงผู้ประกอบอาชีพด้วยวิชาชีพการแสดงเป็นอาชีพหลกัโดยมี

ประสบการณ์ในวงการแสดงในประเทศไทยเป็นเวลา 20 ปีขึน้ไป 
3) เป็นนักแสดงท่ีมีผลงานออกสู่สาธารณะอย่างต่อเน่ือง ยังคงประกอบ

อาชีพเป็นนกัแสดงมาจนถึงปีปัจจบุนัท่ีเร่ิมท าการวิจยั (พ.ศ.2560)   
4) เป็นนักแสดงท่ีได้รับรางวัลจากผลงานการแสดงในส่ือใดส่ือหนึ่ง โดย

รางวลันัน้ๆ ต้องเป็นรางวลัท่ีได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ กล่าวคือ เป็นรางวลัท่ีมีการแตง่ตัง้
บคุคลผู้ มีประสบการณ์ในวงการการแสดงให้เป็นคณะกรรมการตดัสิน มีการก าหนดเกณฑ์ในการ
ตดัสินคณุภาพของงานท่ีชัดเจน มีการประกาศรางวลัต่อสาธารณชน และรางวัลนัน้ยังคงมีการ
จดัตัง้และแจกรางวลัมาจนถึงปัจจบุนั อาทิเชน่ รางวลัภาพยนตร์แหง่ชาติสพุรรณหงส์ รางวลัชมรม
วิจารณ์บันเทิง รางวัลสตาร์พิคส์  รางวัลพระราชทานสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง) รางวัลนาฏราชและ
รางวลัชมรมวิจารณ์ศลิปะการแสดง เป็นต้น 
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4.2.2 รายช่ือประชากรกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย (เรียงตามล าดบัพยญัชนะขึน้ต้น
ช่ือ) 

1) เกรียงไกร อณุหะนนัทน์ 
2) จิตต์ธนิษา สขุพฒัน์ 
3) โฉมฉาย      ฉตัรวิไล 
4) ชาตโยดม หิรัณยษัฐิต ิ
5) ญาณี ตราโมท 
6) ดวงใจ          หิรัญศรี 
7) ดารณีนชุ      ปสตุนาวิน 
8) ทรงสิทธ์ิ  รุ่งนพคณุศรี   
9) นพพล โกมารชนุ 
10) นิรุตติ ์ ศริิจรรยา 
11) ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ 
12) ปิยธิดา     มิตรธีรโรจน์ 
13) ผอนู        จนัทรศริิ 
14) พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจง 
15) พรชิตา ณ สงขลา 
16) พิศมยั     วิไลศกัดิ ์
17) ภธูเนศ หงษ์มานพ 
18) รอง(คเณศ) เค้ามลูคดี 
19) รัญญา      ศยิานนท์ 
20) รัดเกล้า    อามระดษิ 
21) วรรณศกัดิ ์ ศริิหล้า 
22) วรวฒุิ      นิยมทรัพย์ 
23) ศรัณย ู     วงษ์กระจา่ง 
24) สินจยั       เปลง่พานิช 
25) สเุชาว์       พงษ์วิไล 
26) แอน         ทองประสม  
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ   
5.1 นักแสดง หมายถึง ผู้ท าหน้าท่ีน าเสนอตวัละคร ด้วยการถ่ายทอดทัง้บคุลิกลกัษณะ

ภายนอกและบุคลิกลกัษณะภายในของตวัละคร เพ่ือส่ือสารเร่ืองราวและสาระท่ีผู้สร้างสรรค์งาน
ภาพยนตร์ หรือละครโทรทศัน์ หรือละครเวทีต้องการจะน าเสนอตอ่ผู้ชม 

5.2 นักแสดงภาพยนตร์ หมายถึง บุคคลท่ีแสดงบทบาทเป็นตัวละครในภาพยนตร์ 
เร่ืองยาว ท่ีอาจมีความยาวตัง้แต่ 70 นาทีจบหรือมากกว่า เป็นบุคคลท่ีต้องใช้ร่างกาย เสียง และ
อารมณ์ความรู้สึกเป็นส่ือในการแสดงออกทัง้วจันภาษาและอวจันภาษา ท าการแสดงผ่านกล้อง
ด้วยการบนัทึกเป็นภาพเคล่ือนไหวและภาพนิ่งในรูปแบบของการถ่ายท าภาพยนตร์ เพ่ือให้ได้ภาพ
ของตวัละครอนัมีบคุลิกลกัษณะตามท่ีบทภาพยนตร์และผู้ก ากบัการแสดงต้องการ  

5.2 นักแสดงละครโทรทัศน์ หมายถึง บุคคลท่ีแสดงบทบาทเป็นตัวละครในละคร
โทรทศัน์ ซึ่งอาจมีความยาวตัง้แต่ 15-30 ตอนจบหรือมากกว่า เป็นบุคคลท่ีต้องใช้ร่างกาย เสียง 
และอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่ือในการแสดงออกทัง้วจันภาษาและอวัจนภาษา ท าการแสดงผ่าน
กล้องด้วยการบันทึกเป็นภาพเคล่ือนไหวและภาพนิ่งในรูปแบบของการถ่ายท าละครโทรทัศน์ 
เพ่ือให้ได้ภาพของตวัละครอนัมีบคุลิกลกัษณะตามท่ีบทละครและผู้ก ากบัการแสดงต้องการ 

5.3 นักแสดงละครเวที หมายถึง บคุคลท่ีแสดงบทบาทเป็นตวัละครในละครเวที ท่ีอาจ
มีความยาวตัง้แต ่1 องก์จบหรือมากกว่า เป็นบคุคลท่ีต้องใช้ร่างกาย เสียง และอารมณ์ความรู้สึก
เป็นส่ือในการแสดงออกทัง้วจันภาษาและอวจันภาษา ท าการแสดงสดโดยมีผู้ชมรับชมในขณะท า
การแสดง เพ่ือน าเสนอภาพของตวัละครอนัมีบคุลิกลกัษณะตามท่ีบทละครและผู้ก ากบัการแสดง
ต้องการ 

5.4 แนวคิด หมายถึง มุมมองและความเช่ือของนกัแสดงไทยท่ีมีต่อค าว่า “การแสดง” 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส่งผลต่อวิถีปฏิบัติในการท างานของนักแสดง  ผ่านการเลือกทฤษฎีและขัน้ตอนท่ี
น ามาใช้ในการฝึกฝนทกัษะทางการแสดงของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การเสนอบุคลิกลกัษณะของตวั
ละครในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์และละครเวที   

5.5 กระบวนการทางการแสดง หมายถึง วิถีปฏิบัติตนของนักแสดง ในการฝึกฝน
ทกัษะทางการแสดง อนัจะน ามาซึ่งขัน้ตอนต่างๆ ใน การท างานของนกัแสดงท่ีประกอบสร้างขึน้
จากแนวคิดท่ีนกัแสดงมีตอ่การแสดง น าไปสู่การเลือกใช้วิธีการฝึกฝนทกัษะทางการแสดง วิธีการ
ท างานกับผู้ ร่วมงาน (ผู้ ก ากับการแสดง นักแสดงร่วมและทีมงาน) ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหา
ทางการแสดง เพ่ือน าเสนอตวัละครในภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และละครเวที ซึ่งปรากฏขึน้เป็น
การกระท าของนกัแสดงในชว่งเวลาของการท างานตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนงานส าเร็จ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงและนกัแสดง 
1.1 ความหมายของการแสดง 
1.2 ความเป็นมาของการแสดงในประเทศไทย 
1.3 ความเป็นมาของอาชีพนกัแสดงในประเทศไทย 
1.4 บทบาทของนกัแสดงท่ีมีตอ่สงัคมไทย 
1.5 หน้าท่ีและคณุสมบตัขิองนกัแสดง 
1.6 กระบวนการท างานของนกัแสดง 
1.7 จรรยาบรรณของนกัแสดง 

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์ตวัละครของนกัแสดง 
2.1 ทฤษฎีการแสดงตามแนวคิดเร่ืองการฝึกทักษะการแสดงจากความรู้สึก

ภายใน 
2.2 ทฤษฎีการแสดงตามแนวคิดเร่ืองการฝึกทักษะการแสดงจากบริบท

สภาพแวดล้อมภายนอก   
3. คณุลกัษณะของละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทศัน์ 

3.1 คณุลกัษณะของละครเวทีและการส่ือสารท่ีมีตอ่ผู้ชม 
3.2 คณุลกัษณะของภาพยนตร์และการส่ือสารท่ีมีตอ่ผู้ชม 
3.3 คณุลกัษณะของละครโทรทศัน์และการส่ือสารท่ีมีตอ่ผู้ชม  
3.4 ขนาดภาพในงานภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์และการส่ือสารกบัผู้ชม 

4. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัทศันะและความส าเร็จในอาชีพ 
4.1 ความหมายและองค์ประกอบของทศันะ 
4.2 ความหมายของความส าเร็จในอาชีพ 
4.3 การวดัความส าเร็จในอาชีพ   

5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1.ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงและนักแสดง 
การแสดงคืองานศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งถกูสร้างสรรค์ขึน้จากบุคคลผู้ เป็นนกัแสดง งานของ

นกัแสดงคือการสร้างสรรค์การแสดงของตนเองด้วยการใช้เคร่ืองมือส าคญั นัน่คือร่างกายและเสียง
ของเขา เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความเป็นตวัละคร เพ่ือให้ตวัละครได้มีชีวิตและสามารถส่ือสาร
ความรู้สึก ความต้องการของตวัละครได้ อนัจะส่งผลให้การสร้างสรรค์งานศิลปะของเขาซึ่งก็คือ
การเป็นตวัละครนัน้ ชว่ยส่ือสารหลกัของละครได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

1.1 ความหมายของการแสดง 
ค าว่า "การแสดง" ซึ่งมาจากค าภาษาอังกฤษค าว่า "Acting" นัน้มีผู้ ให้ความหมาย

และนิยามถึงค านีใ้นมมุมองท่ีหลากหลายแตกตา่งกันออกไป และเป็นสิ่งท่ีมีความน่าสนใจมากว่า 
การให้ความหมายของค าวา่ "การแสดง" ของแตล่ะคนนัน้ สง่ผลตอ่ความคดิ ความเช่ือและทศันคติ
ท่ีมีตอ่การแสดง ตลอดจนน าไปสู่หลกัการฝึกปฏิบตัิตนเองของนกัแสดงเพ่ือพฒันาทกัษะทางการ
แสดงของตนเอง ดงันัน้ การให้ความหมายหรือการนิยามศพัท์ของค าว่า "การแสดง" นัน้จึงเป็นท่ี
ถกเถียงของนกัวิชาการและนกัปฏิบตัอิยูบ่อ่ยครัง้   

คอนสแตนติน สตานิสลาฟสกี (Constantin Stanislavski) นกัการละครชาวรัสเซียผู้
เป็นทัง้นกัแสดง ผู้ก ากบัและผู้ก่อตัง้มอสโคว อาร์ต เธียเตอร์ (Moscow Art Theatre) จากหลกัฐาน
ทางประวัติศาสตร์เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลแรกๆ ท่ีเขียนหนังสือเก่ียวกับแนวคิดและ
ทฤษฎีในการแสดง ซึ่งงานศิลปะการละครในช่วงเวลานัน้ เป็นช่วงเวลาท่ีได้รับอิทธิพลทาง
ความคิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก าลังเจริญงอกงาม ลัทธิสัจนิยม 
(Realism) จึงเป็นสิ่งท่ีส่งอิทธิพลส าคญัของงานละครในช่วงเวลานัน้ สตานิสลาฟสกีเองก็มีความ
เช่ืออย่างแน่วแน่ว่าการแสดงท่ีดีต้องเป็นตวัละครได้อย่างหมดจด ทัง้กายภาพและทางจิตใจ เขา
ครุ่นคิดหาวิธีการโดยเร่ิมจากการพยายามลอกเลียนแบบและสไตล์การแสดงมาจากนกัแสดงท่ีเขา
ดแูล้วมีความช่ืนชอบ เขาพยายามศกึษาและทดลองเพ่ือหาวิธีการแสดงท่ีดีท่ีสดุ ด้วยการจดบนัทึก
ทุกขัน้ตอนการท างานกับการเป็นนักแสดงของตนเองอย่างละเอียด จนในท่ีสุดสตานิสลาฟสกี
สามารถกลั่นกรองวิธีการท่ีเขาค้นพบออกเป็นขัน้ตอน  เพ่ือให้นักแสดงผู้ ท่ีมีความสนใจศึกษา
ค้นคว้าคิดค้นแนวทางในการฝึกฝนทกัษะทางการแสดงเรียกว่า เดอะ เมธอด (The Method) ซึ่งมี
รายละเอียดขัน้ตอนการฝึกฝนทกัษะทางการแสดงบญัญัตไิว้เป็นข้อ เรียงล าดบัการฝึกปฏิบตัอิยา่ง
เป็นระเบียบ  

สตานิสลาฟสกีได้แสดงทศันะของเขาท่ีมีตอ่ค าว่าการแสดง โดยอธิบายเช่ือมโยงกับ
การกระท า (Action) ของมนษุย์ไว้ดงันี ้(อ้างใน Elizabeth Reynolds Hapgood, 1963, p. 8) 
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การแสดง คือการไมพ่ยายามที่จะแสดง แตม่นัคือการกระท า การกระท าถือเป็นรากฐานส าคญั
ของงานศิลปะและส าหรับนกัแสดงการกระท า มิได้หมายความถึงเพียงแค่การเคลือ่นไหวหรือ
แคก่ารท าอากปักิริยาเท่านัน้ แม้นกัแสดงจะหยดุอยู่กบัที่ไม่เคลือ่นไหวเลย ก็ไม่ได้หมายความ
วา่เขาไมไ่ด้กระท า ในบางครัง้การนัง่นิ่งอาจะเป็นการกระท าที่เป่ียมไปด้วยความหมาย ดงันัน้
การกระท าทกุสิง่ทกุอย่างที่เกิดขึน้บนเวทีต้องมีจุดประสงค์ที่ชดัเจน และทกุการกระท าควรมา
จากความรู้สกึภายที่เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกัน เป็นตรรกะและเป็นความจริงของตวัละคร 
(Constantin Stanislavski, 1963, p. 8) 

 

สดใส พนัธุมโกมล ผู้ซึ่งน าองค์ความรู้ทางการละครตะวนัตกเข้ามาบรรจใุนการเรียน
การสอนเป็นวิชาการแสดงในหลกัสตูรศลิปการละคร คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ตัง้แต่ พ.ศ.2514 เป็นต้นมา และได้น าองค์ความรู้จากหลักการแสดงของสตานิสลาฟสกีมา
ถ่ายทอด ส่งผลให้ในขณะนัน้เกิดกระแสความคิดและความเข้าใจท่ีมีตอ่การแสดงเปล่ียนแปลงไป 
จากเดิมท่ีมีความคิดและทศันคติตอ่การละครและการแสดงวา่เป็นการกระท าท่ีต้องแสดงออกมาก 
ต้องส่ือออกมาให้ชดัเจนและรับรู้ได้โดยง่าย ในขณะนัน้สดใส พนัธุมโกมล ก็ได้อธิบายความหมาย
ของค าวา่ "การแสดง" ไว้วา่ 
 

การแสดง เป็นการแสดงออก คือไม่ใช่ค าศพัท์ภาษาองักฤษว่า "TO PERFORM” แต่ใช้ค าว่า 
“TO EXPRESS” แทน ดังนัน้เมื่อคิดถึงการแสดงในแง่นี  ้ทุกอย่างที่ตัวละครแสดงออก 
(EXPRESS) จึงไม่ใช่เป็นการจงใจ "แสดง" (PERFORM) อะไร แต่เป็นการแสดงออกที่เป็น 
"ความจริง" (TRUTH) ตามธรรมชาติของตัวละครนัน้ สมมติว่าเป็นการร่ายร า เป็นการเต้น
บลัเลต์ หรือการพูดออกมาเป็นโคลงกลอน ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกที่เป็นความจริงของตัว
ละครนัน้ ฉะนัน้จึงไม่มีขีดขัน้ว่า ต้องเป็นละครในแนวสจันิยม (REALISM) หรือแนวธรรมชาติ
นิยม (NATURALISM) จึงจะมีความจริงหรือแสดงอย่างจริงใจได้ ละครทกุแบบทกุแนว ถ้าจะ
ให้มีคุณค่าทางศิลปะ ก็จ าเป็นจะต้องมีความจริงในเนือ้หาสาระและความจริงใจในการ
แสดงออกทัง้สิน้  ละครเก่าหรือใหม่  สัจนิยม (REALISM) หรือต่อต้านสัจนิยม (ANTI-
REALISM) มีสิทธิที่จะเป็น "ของจริง" หรือ "ของปลอม" ในแง่ของศิลปะได้เท่าเทียมกัน ขึน้อยู่
กบั "ความจริงใจ" ในการแสดงออกเป็นส าคญั ถ้านกัแสดงเข้าใจปัญหานีเ้พียงจดุเดียว ปัญหา
อื่นๆ จะสามารถแก้ไขได้ง่ายขึน้ ขอเพียงแต่ยอมลงทนุลงแรง ศึกษาฝึกฝนอย่างจริงจงั ปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและแก้ไขข้อบกพร่องเช่นเดียวกับนักเปียโนหรือนัก
ไวโอลนิท่ีต้องใช้เวลาฝึกฝนทกัษะเป็นเวลายาวนาน กวา่จะสามารถเสนอผลงานท่ีเข้าขัน้ศิลปะ
ชัน้สงูได้ (สดใส พนัธุมโกมล, 2514, น. 48) 
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จากการให้ความหมายของการแสดงดงัข้อความข้างต้นนัน้ ให้ความส าคญักบัความ
จริงใจ การแสดงคือการแสดงออกถึงความจริงใจของตวัละคร และแม้จะยึดอยู่บนพืน้ฐานของ
ความจริงก็ไม่ได้หมายความว่าการแสดงท่ีจริงใจนีจ้ะไม่สามารถเป็นองค์ประกอบของละครแนว
อ่ืนๆ ได้ เพราะค าว่า "ความจริง” ของการแสดง คือความจริงของตวัละคร ความจริงท่ีเป็นอยู่ใน
ละคร ดงันัน้การแสดงท่ียึดความจริงใจเป็นพืน้ฐานส าคญั สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบ
การน าเสนอ 

โรเบิร์ต โคเฮน ได้กล่าวถึงความหมายของการแสดงเช่ือมโยงกับนักแสดง ในแง่มุม
ของลกัษณะงานและสิ่งท่ีนกัแสดงมุง่ให้ความส าคญัในการท างานเป็นนกัแสดงดงัท่ีเขากลา่วไว้วา่ 
   

การแสดง คือกระบวนการที่ว่าด้วยเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็น กล่าวคือมนุษย์มี
กระบวนการเปลีย่นแปลงตวัเองเพื่อให้เป็นนกัแสดง นกัแสดงเปลีย่นแปลงตวัเองเพื่อให้เป็นตวั
ละคร  และกระบวนการดงัที่กลา่วมาไม่สามารถเกิดขึน้ได้ในทนัที หากแต่มนัจะเกิดขึน้อย่าง
คอ่ยเป็นคอ่ยไปและเกิดจากความตัง้ใจอยา่งแนว่แน.่..  (Robert Cohen, 2008, p. 21)  
 

นกัแสดงท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติและเป็นนกัแสดงไทยผู้ มีประสบการณ์ใน
การแสดงภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ ได้แสดงทศันะท่ีมีต่อความหมายของการแสดงสอดคล้อง
กบัโคเฮนในมมุมองเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงตวัเองเพ่ือเป็นตวัละครไว้วา่ 

 
การแสดง ก็คือเขาให้เรามาเป็นตวัละคร เลน่เป็นคนไหนก็ต้องเป็นคนนัน้ ต้องเข้าถงึบท เลน่
อะไรดเูป็นธรรมชาติ ไมเ่กร็ง ไมแ่ข็ง (นกัแสดงหมายเลข 16, สมัภาษณ์ 2560) 

 

เช่นเดียวกับท่ีนักแสดงท่านนีไ้ด้ให้ความหมายของการแสดงเช่ือมโยงกับการสวม
บทบาทของนกัแสดงไว้วา่ 
 

การแสดงเป็นอะไรที่ต้องมีอินเนอร์ ( inner) มันจะต้องเป็นตวัเราให้ได้ การเป็นตัวเราให้ได้
หมายถึงเรามีสติมีความมัน่ใจว่าเราท าได้ เพื่อให้เราเข้าใจว่าจะต้องสวมวิญญาณของตัว
ละครนีอ้ย่างไร พอเราตัง้สติได้ เราก็จะเห็นตวัละครตวันีเ้ลย เขาจะออกมาให้เห็นอยูต่รงหน้า
เลย (นกัแสดงหมายเลข 3, สมัภาษณ์ 2560)  
  

จากข้อความดงักล่าวแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของการแสดงท่ีมีต่อชีวิตจริงของ
มนุษย์ การสงัเกต จดจ าสิ่งท่ีอยู่รอบตวั คล้ายกับเป็นการเรียนรู้เหตกุารณ์ในชีวิตจริงเพ่ือมาใช้ใน
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การแสดง ซึ่งสอดคล้องกบัความคิดเห็นของ นกัแสดงและผู้ก ากบัละครและภาพยนตร์ ได้อธิบาย
ความหมายของค าวา่การแสดง โดยผนวกเข้ากบัความเช่ือและวิธีคิดของเขาเองวา่ 
 

การแสดง คือการค้นหา เป็นการรือ้ค้นทัง้หมด มนัมีเสน่ห์และท าให้เราอยากค้นหาไปเร่ือยๆ 
และแน่นอนค าตอบมนัคือไมม่ีทางที่จะจบสิน้ส าหรับการแสดงบนโลกนี ้ต่อให้คณุตายไปอีกก่ี
ชาติมนัก็ไม่หมด คุณยงัไม่ได้เลน่เป็นสิ่งมีชีวิตอีกเป็นล้านๆ ชีวิต... เพราะงัน้การแสดงมนัไม่
จบหรอก ถ้าคณุคิดว่าทกุอยา่งมนัเร่ิมต้นใหมห่มด ทกุอยา่งมนัเข้าไปสู ่เข้าสวมอยูใ่นร่างกาย
และจิตใจของเขา นัน่คือการไปมีวิญญาณของเขา (นกัแสดงหมายเลข 14, สมัภาษณ์ 2560) 

  

การให้ความหมายของการแสดงดงัท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นทรรศนะของนกัแสดงท่ีมี
ต่อการแสดงว่าเป็นศาสตร์ท่ีผู้แสดงต้องมีความเข้าใจในชีวิต ความเป็นมนุษย์ท่ีมีความแตกต่าง
กัน การท าความเข้าใจกับวิธีคิดของผู้ เป็นนักแสดงนัน้มีความส าคญัต่อการแสดงมาก ในขณะ
เดียวนักแสดงและผู้ก ากับละครโทรทัศน์อีกหนึ่งท่าน ก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อค าว่าการแสดง
ผา่นมมุมองในแง่ของกระบวนการท างานไว้วา่ 

 
การแสดง คือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ มนุษย์เราแสดงความรู้สึกได้ด้วย
อะไรบ้าง เราท าอะไรบ้าง คณุต้องเรียนรู้อารมณ์ตนเอง เรียนรู้อารมณ์ผู้อื่น อา่นหนงัสือ เข้าใจ
สงัคมเยอะๆ นัน่คือพืน้ฐาน แล้วเอาความรู้นีม้าประกอบกันเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้
อย่างไรบ้าง จากนัน้ก็น าไปสู่วิธีการสื่อสาร (นักแสดงหมายเลข 23, สัมภาษณ์ 2560)  
  

 

การแสดง คือการกระท าท่ีมีเหตจุงูใจของตวัละคร อาจกล่าวได้ว่าการแสดงเป็นงาน
ศลิปะท่ีสร้างสรรค์มาจากการกระท าของมนษุย์ โดยมีนกัแสดงเป็นผู้สร้างสรรค์ตวัละครขึน้มาจาก
ตัวเขา การสร้างสรรค์ตัวละครของนักแสดง คือการเรียนรู้จากชีวิตจริง การสังเกต การศึกษา
ค้นคว้าเร่ืองราวชีวิตท่ีหลากหลายในโลกนี ้เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการท าความเข้าใจตวัละคร และท า
หน้าท่ีส่ือสารความเป็นตวัละครนัน้ด้วยการกระท าท่ีมีเหตผุลจูงใจท่ีชดัเจน เป็นไปตามความคิด 
ตรรกะ ความสมเหตสุมผลของตวัละคร นอกจากนีน้กัแสดงยงัต้องสามารถส่ือสารความรู้สึกท่ีเกิด
ขึน้กับตวัละคร ผ่านทางการแสดงออกตามลักษณะนิสัยของตวัละคร เพ่ือให้ทัง้หมดนีส้ามารถ
ส่ือสารความเป็นตวัละคร ท่ีอยูใ่นเร่ืองราวของละครได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   
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1.2 ความเป็นมาของการแสดงในประเทศไทย 
ในการวิจัยครัง้นี ้ค าว่า “การแสดง” ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของความหมายท่ีจะ

กล่าวถึงการแสดงเฉพาะในบริบทของศิลปะการละครและภาพยนตร์ ซึ่งหมายถึงการแสดงของ
นกัแสดงในละครเวที การแสดงในงานภาพยนตร์และการแสดงในละครโทรทศัน์ ด้วยเหตท่ีุว่าการ
แสดงของนกัแสดงถือเป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างหนึ่งของงานศิลปะดงักล่าว ในการจะอภิปราย
ถึงความเป็นมาของการแสดง จึงจ าเป็นจะต้องกล่าวควบคู่ไปกับความเป็นมาของละครและ
ภาพยนตร์ดงัจะได้มีการอภิปรายดงัตอ่ไปนี ้  

1.2.1 ความเป็นมาของการแสดงในละครเวที 
ในประเทศไทย ค าว่า "ละคร" เป็นค าท่ีเกิดขึน้ในสมยัอยธุยา หมายถึงการแสดงท่ี

ด าเนินไปเป็นเร่ืองราว ในขณะนัน้ไทยน่าจะได้รับอิทธิพลจากอินเดีย เพราะมีวิธีแสดงและท่าร าท่ี
คล้ายคลึงกบัของอินเดีย ประกอบกับอินเดียเป็นประเทศท่ีมีความเจริญทางวฒันธรรมและอารย
ธรรมสูงมากมาตัง้แต่สมยัโบราณ ละครไทยมีมาตัง้แต่ไทยเรายงัอยู่ในประเทศจีนตอนใต้ คือใน
อาณาจกัรน่านเจ้า จากหลกัฐานมีปรากฏว่ามีการแสดงการละเล่นอยู่เร่ืองหนึ่ง ช่ือ นามาโนห์รา 
เป็นเร่ืองของไตซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยอยูท่างตอนใต้ของประเทศจีนนบัว่าเป็นพวกน่านเจ้าเดมิ แตท่ี่มี
บนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจริงๆ วา่ไทยเรามีการเลน่ละครมาก่อนยคุพอ่ขนุรามค าแหงก็มาจาก
หลกัศิลาจารึก (หลกัท่ี 1) ความว่า "เม่ือจักเข้ามาเวียงเรียงกัน แต่อรัญญิกพู้นท้าวหัวลาน 
ด าบงด ากลอย ด้วยเสียงพาทย์เสียงพิณ เสียงเลือ้นเสียงขับ ใครจักเหล้น เหล้น ใครจัก
หัว หัว ใครจักมักเลือ้น เลือ้น" (สวรรญา อิสราพร, 2532, น. 8-9) 

ตอ่มาจึงได้มีการเร่ิมจดัระเบียบมีการตัง้ช่ือคณะละครท่ีเคยเล่นกนัอยู่ให้ เป็นไป
ตามหลักวิชานาฏศิลป์ขึน้ โดยมี ละครชาตรี เป็นละครท่ีมีการละเล่นมาแต่ก่อน มีลักษณะเป็น
ละครเร่ มีตวัละครน้อย ลกัษณะคล้ายคลึงกับละครเร่ของอินเดีย ซึ่งเราเรียกว่า ละครยาตรา หรือ 
ยาตระ หมายถึงละครท่ีเล่นได้ง่ายท่ีสุดมีท่ีว่างก็เล่นได้เลยโดยไม่ต้องอาศยัโรง ละครประเภทนีมี้
พระเอกเป็นกษัตริย์ ละครร า นัน้ตอ่มาก าเนิดเป็นละครท่ีปราณีตกวา่ละครชาตรีขึน้อีก 2 แบบ โดย
ได้ดัดแปลงแต่งเติมจากละครชาตรี นั่นคือ ละครใน  เป็นละครท่ีแสดงในพระราชวังของ
พระมหากษัตริย์ แสดงโดยผู้หญิงล้วน บางทีเรียกว่า ละครนางใน และอีกประเภทคือ ละครนอก 
เป็นละครนอกพระราชฐาน คือละครท่ีคนธรรมดาสามญัเล่นกนัตามบ้านตามวดั ผู้แสดงเป็นผู้ชาย
ล้วน ซึ่งการจดัประเภทของละครตามท่ีได้กล่าวมานี ้ได้ถกูจดัประเภทโดยแยกตามการแสดงและ
การเขียนดงัท่ี พฤทธ์ิ ศภุเศรษศริิ  ได้กลา่วไว้วา่ 
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ละครไทยจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทตามวิธีการแสดงคือ 1.ละครร้อง 2.ละครร า 3.ละครพูด 
วิธีการจ าแนกประเภทตามทฤษฎีการแสดงและการเขียน รวมถึงถ่ินท่ีแสดงด้วย การแบง่ละคร
ออกเป็น 3 ประเภทนี ้เพิ่งมาก าหนดในราวปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ เมื่อ
เกิดละครแบบใหม่ขึน้คือละครร้อง และละครพดู (พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ, 2538 : ไม่ปรากฏเลข
หน้า) 

 

ในสมัยกรุงธนบุรีบ้านเมืองไม่สู้ เรียบร้อยนักหลังจากเสียกรุง พ.ศ.2310 ศิลปินถูก
กวาดต้อนไปพม่าบ้าง เท่ียวหนีกระจดักระจายบ้าง ครัน้พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงรวบรวมชาติไทยกู้  
เอกราชได้แล้วก็ทรงส่งเสริมการละครขึน้ใหม่ เหตุท่ีท าเช่นนัน้ได้เน่ืองจากตอนท่ีเสด็จไปตี
นครศรีธรรมราชก็ไปได้พวกละครของเจ้านครศรีธรรมราชมาบ้าง รวบรวมตวัละครอ่ืนๆ เท่าท่ีจะท า
ได้มาตัง้เป็นคณะละครหลวงตามแบบอย่างกษัตริย์สมยัอยธุยา โดยมี จนัอษุา ละครในคนส าคญั
สมยักรุงศรีอยุธยาเป็นก าลงัส าคญั ในรัชกาลนีมี้บทละครเหลืออยู่ 22 เร่ือง เข้าใจว่าเหลือมาจาก
กรุงศรีอยธุยา สว่นพระราชนิพนธ์บทละครเร่ือง รามเกียรติ ์ของพระเจ้ากรุงธนมี 4 ตอน  จนกระทัง่
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงใช้พระวิริยะ
อตุสาหะพระราชนิพนธ์บทละครในขึน้ 3 เร่ืองจนจบ คือเร่ือง รามเกียรติ์ (นบัเป็นรามเกียรติ์ฉบบั
สมบรูณ์)  ดาหลงั  พระราชนิพนธ์ตามเค้าความของเจ้าฟ้ากลุฑล และเร่ือง อณุรุท ส่วนละครนอก
ก็มีการละเล่นกันอย่างแพร่หลาย จนเป็นท่ีกล่าวกนัว่าในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย การละครเจริญสูงสุดในช่วงเวลานัน้  เน่ืองจากพระองค์ทรงเป็นศิลปินโดยแท้ 
นอกจากนีแ้ล้วพระองค์ยงัมีกวีท่ีปรึกษาส าคญัคือ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ กรมหลวงพิทกัษ์มนตรี
และสุนทรภู่ในการแต่งบทละครในเร่ือง รามเกียรติ์และอิเหนา ทรงแบ่งให้กวีท่ีปรึกษาไปช่วยกัน
แต่งแล้วทรงมอบให้กรมหลวงพิทักษ์มนตรีไปทดลองซ้อมร ากับพระฉาย บทใดถ้อยค ามากไปก็
น ามาแก้ไขให้ร าได้พอดี ฉะนัน้บทละครจึงประณีตมาก วรรณคดีสโมสรยกย่องว่ากลอนบทละคร
อิเหนา พระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั เป็นยอดของหนงัสือประเภท
บทละครร า (สวรรญา อิสราพร, 2532, น. 11-12) 

ในตอนต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว การละครก็เจริญรุ่งเรือง
เช่นเดียวกับรัชกาลก่อน แต่เน่ืองจากพระองค์ไม่โปรดการละคร จึงโปรดให้เลิกละครในให้หมด 
ส่วนละครนอกของประชาชนก็มีการเล่นอยู่ตามปกติ จนกระทัง่ในสมยัรัชกาลพระบทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั การละครเจริญมาก พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เร่ือง รามเกียรติ์ นอกจากนีย้งั
ทรงโปรดให้รือ้ฟืน้ละครใน ซึง่เลิกไปในสมยัรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัขึน้มาใหม่
ในปี พ.ศ. 2398 โปรดให้เลิกห้ามผู้หญิงเล่นละครนอก ซึ่งมีมาตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โปรดให้
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เก็บอากรละครนอกเม่ือปี พ.ศ. 2402 นบัเป็นการเก็บอากรมหรสพครัง้แรกในเมืองไทย  สมยันีท้รง
โปรดให้ส่งเสริมการละครมาก ถึงกับสมเด็จพระศรีสวสัดิ์กษัตริย์เขมรท่ีเคยประทับในกรุงเทพฯ 
ทรงรับสั่งว่า กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลท่ี 4 ไปทางไหนก็ได้ยินแต่เสียงกลองละครสนั่นไปทัง้กรุง 
(สวรรญา อิสราพร, 2532, น. 13) 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั กิจการละครเจริญรุ่งเรืองมาก 
พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครขึน้หลายเร่ือง อาทิ บทเจรจาละครเร่ืองอิเหนา ตอน อิเหนาเข้า
เมือง เงาะป่า วงศ์เทวราช ส่วนกรมหลวงภูวเนตรนิรินทรฤทธ์ิ ทรงแตง่บทละครเร่ืองพระสมทุร กบั
เร่ืองมณีพิชยั จากนัน้ในปี พ.ศ. 2450 ทรงโปรดให้เลิกกฎหมายเก็บอากรละคร ท าให้กิจการละคร
เฟ่ืองฟูขึน้กลายเป็นอาชีพได้ เจ้าของโรงละครท่ีเป็นเอกชนมีหลายราย อาทิ เจ้าพระยามหินทร
ศกัดิ์ธ ารง ผู้แสดงละครประจ าวิก (Week) และเก็บเงินเป็นรายแรก คนจึงเรียกสถานท่ีแสดงละคร
ว่า "วิก" ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา โรงละครของท่านช่ือ “ปรินซเธียเตอร์” ละครของเจ้าพระยามหินทร
ศกัดิ์ธ ารง (เพ้ง หรือ เพ็ญ เพ็ญกลุ) จดัได้วา่เป็นคณะละครเก่าแก่  ซึ่งเร่ิมงานแสดงมาในปลายรัช
สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (สวรรญา อิสราพร , 2532, น. 13)  การละครไทย
ในช่วงเวลานัน้มีความคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ในวงการแสดงละคร ดงัท่ีพฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ ได้กล่าวถึง
พฒันาการของการละครไทยในชว่งนัน้วา่เป็นการก าเนิดของละครพดูไว้วา่ 
 

ก าเนิดของละครพูดอาจกล่าวได้ว่า เร่ิมมาตัง้แต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั โดยโปรดให้มีการแสดงละครพดูสมคัรเลน่เป็นครัง้แรก ละครพดูในครัง้นีแ้ตกตา่งกบั
ละครพดูของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟา้มหาวิชิราวธุ สยามมกฎุราชกุมาร ในสมยัหลงั
ในเร่ืองเนือ้เร่ือง คือเนือ้เร่ืองที่ดดัแปลงในครัง้โน้นดดัแปลงมาจากบทละครร าที่รู้จกักนัอย่าง
แพร่หลาย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายถึงการแสดง
ละครพดูในครัง้รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าไว้วา่ "บางทีมีการสโมสรปีใหม ่โปรดให้
เล่นละครสมคัร ผู้ที่เล่นเจ้านายก็มี ขุนนางก็มี แล้วแต่ใครจะสมคัรเล่น แต่เล่นเป็นละครพูด" 
นบัว่าละครพดูในภาษาไทยมีขึน้เป็นทีแรกในครัง้นัน้ เอาเร่ืองละครร า เช่นสงัข์ศิลป์ชยัมาเล่น
ละครพดูบ้าง เอาเร่ืองนิทานมาเลน่บ้าง (พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ 2538: ไมป่รากฏเลขหน้า) 

 

ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุค
ทองของการละคร พระองค์ทรงถือว่าการละคร นอกจากจะเป็นเคร่ืองบนัเทิงใจให้ความสขุแล้ว ยงั
เป็นวิถีแห่งการศกึษาท่ีส าคญัเพราะละครเป็นสิ่งท่ีจะโน้มน้าวจิตใจของผู้คนได้ดี ท าให้จิตใจสงูขึน้ 
จึงได้ส่งเสริมการละครเป็นอนัมาก ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจต่อละครประเภทนีเ้ป็นอย่าง
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มาก พระองค์ทรงให้ความส าคญัและทรงริเร่ิมการแสดงละครโดยใช้นกัแสดงชายจริงหญิงแท้ ดงัท่ี
พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศริิได้กลา่วไว้วา่ 
 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสนบัสนนุละครพูดอย่างดียิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์
บทละครที่ดีเดน่เป็นจ านวนมาก และทรงร่วมในการแสดงด้วยหลายครัง้ ละครพดูในสมยัแรกๆ 
นัน้มีข้อที่นา่สงัเกตอยู่ประการหนึ่ง คือผู้แสดงเป็นชายล้วน จนกระทัง่เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั โปรดให้มีการแสดงละครพดูพระราชนิพนธ์เร่ือง กลแตก จึงใช้ผู้แสดงเป็น
ชายจริงหญิงแท้ (พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ 2538 : ไมป่รากฏเลขหน้า) 

 

บทละครพดูในสมยันัน้มีถกูแบง่ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ บทละครพดูความเรียง บท
ละครพูดค ากลอนและบทละครพูดค าฉันท์ การละครในช่วงเวลานัน้เกิดขึน้อย่างแพร่หลายและ
ละครก็ถูกน ามาใช้เพ่ือเป็นการสร้างความบันเทิง การให้ความรู้ ให้คนมีวัฒนธรรมทางจิตใจ 
ปลูกฝังให้คนรู้จกัท าความดี มีรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงนับว่าเป็นยุคทองของการ
ละคร พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสนพระทยัและทรงให้การสนบัสนนุในด้านการ
ละครเป็นอย่างมาก จนกระทั่งเป็นภัยต่อตัวพระองค์เองในภายหลัง เพราะผู้ ท่ีไม่เข้าใจหาว่า
พระองค์ทรงใช้เงินฟุ่ มเฟือยไมถ่กูทาง (สวรรญา อิสราพร, 2532, น. 16) 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บ้านเมืองประสบกับภาวะเศรษฐกิจ
ทรุดโทรมภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่ง จึงโปรดเกล้าให้ยุบกรมมหรสพ เพ่ือให้มีส่วนช่วยกู้ การ
เศรษฐกิจของประเทศโดยตดัรายจ่ายในกรมมหรสพออกไป แตใ่นส่วนพระองค์เอง ได้ทรงพระราช
นิพนธ์เพลงไทยไว้คือเพลง เขมรลออองค์ และเพลงราตรีประดบัดาว ในยุคนีค้ณะละครท่ีได้รับ
ความนิยมจากผู้ ชมมากท่ีสุดคือ คณะจันทโรภาส โดยการน าของพรานบูรณ์  ผู้ ซึ่งประสบ
ความส าเร็จมาจากการบอกบทให้แก่คณะละครราตรีพัฒนา จนได้รับหน้าท่ีแต่งบทละครให้แก่
คณะละครนี ้พรานบรูณ์ ได้พฒันาตนเองเป็นผู้ก ากบัการแสดงอีหน้าท่ีหนึ่ง ซึ่งเท่ากบัเป็นการรวบ
ยอดละครเวทีในยคุนัน้เอาไว้ทัง้หมด เว้นแตไ่ม่มีโอกาสแสดงเอง เพราะยงัเป็นละครหญิงเป็นชาย
อยู่ พรานบูรณ์จึงตัง้คณะละคร จันทโรภาสขึน้ในปี พ.ศ. 2474 ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2478 เม่ือ
หลวงวิจิตรวาทการเข้าด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งเป็นช่วงท่ีละครหญิงแท้ชายเทียมเร่ิม
เส่ือมความนิยมลง วงการละครก็กลบัได้รับความนิยมคืนมาอีกครัง้ ด้วยละครของหลวงวิจิตรวาท
การ ซึ่งเปิดแสดงท่ีโรงละครแหง่ชาต ิกรมศลิปากร โดยนโยบายของคณะรัฐบาล เน้นการปลกุใจให้
ประชาชนรักชาติ ละครเร่ืองแรกท่ีเสนอต่อสาธารณชนและประสบความส าเร็จอย่างสูงคือเร่ือง 
“เลือดสพุรรณ” ละครเร่ืองนีแ้ละเร่ืองตอ่ๆ มา ประสบความส าเร็จคล้ายคลึงละครคณะจนัทโรภาส
ของพรานบรูณ์ ด้วยการใช้เพลงเป็นพาหะน า (สวรรญา อิสราพร, 2532, น. 16-17) 
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ช่วงระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ขณะท่ีโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง ซึ่งฉายภาพยนตร์
เป็นหลักใหญ่ขาดแคลนภาพยนตร์ น.อ.สวัสดิ์ ทิฆัมพร กรรมการผู้ จัดการบริษัทสหซีนีมาท่ี
ด าเนินงานกิจการโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงอยู่ ได้น าคณะละครเข้าแสดงแทน นอกจากคณะปรีดา
ลยั โดยการด าเนินงานของพระนางเธอลกัษมี ลาวณัย์ พระธิดาของกรมพระนราทิปประพนัธ์พงศ์ 
ซึ่งไม่สามารถค า้จุนโรงได้ตลอดแล้ว คณะละครศิวารมณ์ เป็นอีกคณะท่ีก าเนิดขึน้ เพ่ือป้อนการ
แสดงให้แก่โรง ผู้ ก่อตัง้คณะละครคณะนีคื้อ น.อ.สวัสดิ์ ทิฆัมพร และพระองค์เจ้าภานุพันธ์ ยุคล 
ละครเร่ืองแรกของคณะศิวารมณ์ เสนอเม่ือต้นปี พ.ศ. 2487คือเร่ือง นันทาเทวี พระนิพนธ์ของ
พระองค์เจ้าภานุพนัธ์ ยุคล โดยมี สุรสิทธ์ิ สตัยวงศ์ แสดงเป็นดาราน าแสดง นอกจากนีย้งัมีคณะ
เทพศิลป์ ของอานนท์ สมิตสตุ เปิดแสดงท่ีเวทีเฉลิมกรุง ระหว่างปี พ.ศ. 2487-2488 แก่นส าคญัคือ 
พนัค า (พร้อมสิน สีบุญเรือง) ชวาลา และ วิชิต ไวงาน เร่ืองท่ีน ามาแสดงจะใช้เร่ืองจากเทพนิยาย
ไทย อาทิ ธนูทอง ของ อิงอร  อาณาจักรถล่ม หรือไม่ก็เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความนิยมของคนอ่าน 
หนังสือ กามนิต-วาสิษฐี ดาราน ามี พันค า มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา และสุพรรณ บูรณพิมพ์  
ส าหรับคณะผกาวลี เจ้าของคือ ลดัดา สารตายน นกัเขียนบทประจ าคณะคือ กมุทุ จนัทร์เรือง และ 
สด กูระมโรหิต นิยมใช้เร่ืองท่ีดดัแปลงมาจากวรรณกรรมจากต่างประเทศมาแสดง เช่น แม็คเบธ 
เงือกน้อย และความพยาบาท เป็นต้น  และสดุท้าย คณะอศัวินการละครและภาพยนตร์  แสดงอยู่
ท่ีเวทีโรงศรีอยธุยาส่ีกัก๊พระยาสี อศัวินการละครและภาพยนตร์ เป็นของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ภาณุพนัธ์ ยคุล ซึง่นอกจากจะแสดงละครแล้วยงัสร้างภาพยนตร์อีกด้วย (สวรรญา อิสราพร, 2532 
, น. 18-19) 

ราวปี พ.ศ. 2503-2504 สุพรรณ บรูณะพิมพ์ ได้เปิดโรงเฉลิมชาติเพ่ือแสดงละครอีก
ครัง้ ร่วมกับ พ.ต.อ.อรรถ อรรถจินดา เสนอละครอยู่ 2-3 เร่ือง เร่ืองท่ีเด่นคือเร่ือง แอนนา  ซึ่ง
สพุรรณแสดงเป็นแหม่มแอนนาเอง การเสนอละครของคณะสพุรรณ บรูณะพิมพ์ ในช่วงนัน้นบัว่า
เป็นสญัญาณบอกเหตแุก่ชาวละครทกุคนว่า ละครเวทีได้หมดยุคลงแล้ว สาเหตอุนัเน่ืองมาจาก
ความก้าวหน้าของวิทยาการเทคโนโลยีสมยัใหม่ได้เข้ามาสูบ้่านเมือง ซึ่งติดตามมาด้วยภาพยนตร์
และโทรทศัน์ การลงทนุเพียงครัง้เดียวแตเ่ก็บเงินได้หลายมือ้หลายคราวของระบบภาพยนตร์ ท าให้
เจ้าของคณะละครหลายรายเร่ิมค านงึถึงจดุคุ้มทนุ ประกอบกบัความแปลกใหม่ของภาพยนตร์ ท า
ให้แฟนละครหลายคนหนัไปหาสิ่งใหม่ท่ีจะช่วยให้เห็นโลกได้กว้างกว่าตวัละครท่ีเคล่ือนไหวอยูบ่น
เวที เจ้าของโรงละครหลายโรงเร่ิมคิดค านวณถึงผลก าไรและการลงทนุของทัง้ภาพยนตร์และละคร 
เม่ือผลลพัธ์ท่ีได้ปรากฏออกมา การหันไปหาสิ่งท่ีประหยัดต่อการลงทุนและเอื อ้ประโยชน์ให้แก่
พวกเขาคือค าตอบท่ีดีท่ีสดุ  (สวรรญา อิสราพร, 2532, น. 21)   
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ในช่วงเวลาท่ีกล่าวมาข้างต้น นบัว่าเป็นช่วงท่ีละครเวทีได้หายไปจากความทรง
จ าของผู้คน ส่วนใหญ่ แม้กระทัง่นกัแสดงผู้ เคยแสดงละครเวทีจนมีช่ือเสียงต้องผนัตวัมาประกอบ
กิจการทางภาพยนตร์ ทัง้การเป็นนกัแสดงและเป็นผู้ จดัสร้างภาพยนตร์ นักแสดงภาพยนตร์ท่ีมี
ช่ือเสียงซึง่แทบไมมี่ใครจดจ าวา่เขาเคยเป็นนกัแสดงละครเวทีมาก่อน อาทิเชน่ ส.อาสนจินดา และ 
สพุรรณ บรูณพิมพ์ เป็นต้น แตก่ระนัน้วงการละครเวทีก็ได้กลบัมาฟืน้ตวัอีกครัง้ โดยมีก าลงัผลกัดนั
ส าคญัมาจากวงการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา กล่าวคือนักศึกษาเร่ิมมีความต้องการแสดงออก
ทางความคิดท่ีมีต่อปัญหาสงัคม วฒันธรรม การเมืองของประเทศ ก็ใช้ละครเป็นเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารสิ่งเหลา่นัน้ 

ใ น ช่ ว ง ปี  พ .ศ .  2513-2514 เ ว ล า นั ้น เ กิ ด ก ลุ่ ม ล ะ ค ร นั ก ศึ ก ษ า ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่ือกลุ่มว่า พระจนัทร์เสีย้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีผู้คนให้ความสนใจและ
อยากให้สังคมเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ กลุ่มละครนักศึกษาจึงเกิดขึน้เพ่ือส่ือสารสิ่งต่างๆ ตาม
ความคดิ ความเช่ือและความต้องการท่ีอยากจะเปล่ียนแปลงสงัคม และในชว่งเวลาเดียวกนันี ้การ
ละครได้ถกูบญัญัตขิึน้เป็นหลกัสตูรท่ีใช้ในการเรียนการสอนในภาควิชาศิลปการละคร คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้วยปัจจยัดงัท่ีกล่าวมานบัว่าช่วงเวลานัน้ การละครได้กลบัมา
เป็นท่ีรู้จกัในวงการการศกึษาและเป็นท่ียอมรับมากขึน้ 

 
1.2.2 ความเป็นมาของการแสดงในภาพยนตร์ 

เม่ือการละครถูกแทนท่ีด้วยภาพยนตร์ อาชีพนกัแสดงก็ย่อมต้องมีการปรับและ
ผันตัวตามสังคมท่ีมีความนิยมเปล่ียนแปลงไป อาชีพนักแสดงและการแสดงในขณะนัน้ก็มี
พัฒนาการท่ีสอดคล้องไปกับประวัติศาสตร์การก าเนิดภาพยนตร์ ดงัท่ีโดม สุขวงศ์ได้อธิบายไว้
โดยสงัเขปดงันี ้
 

ประเทศสยามในช่วงเวลานัน้ ได้ผ่านนโยบายและรับเอาวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามาอย่างรอบ
ด้าน เนื่องจากชนชัน้ผู้น าของสยามต่างได้กลิ่นภยัจากประเทศมหาอ านาจฝร่ังสารพดัชาติที่
เป็นนกัลา่อาณานิคมทัง้หลาย เมื่อได้เห็นภยัคกุคามเชน่นีอ้ยูต่ าตา แทนท่ีสยามจะตอ่ต้านและ
หนัหลงัให้กบักระแสวฒันธรรมของฝร่ังทัง้หลายด้วยความรังเกียจหรือถือดีอวดเก่ง เหมือนกบั
ที่บางประเทศในตะวนัออกได้กระท า สยามเห็นวา่ประเทศเล็ก ๆ อยา่งตนไม่อาจที่จะไปขดัขืน
ต้านอ านาจบาตรใหญ่ของฝร่ังได้ ตรงกนัข้ามจึงรีบปฏิรูปปรับปรุงตวัเอง ให้สามารถพฒันาไป
ทนักระแสวฒันธรรมของฝร่ังซึ่งก าลงัครอบง าน าโลกอยู่ในเวลานัน้ จึงสามารถเอาบ้านเมือง
รอดพ้นจากลทัธิลา่อาณานิคมดงักลา่ว ประกอบกบัในเวลานัน้โลกได้เดินเข้าสูย่คุอตุสาหกรรม
อย่างเต็มตวัแล้ว กรรมวิทยาและระบบสมยัใหม่นัน้ได้ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันใน
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สงัคมโลกหลัง่ไหลไปมาอย่างรวดเร็วและไม่อาจหลีกเลี่ยง และดเูหมือนว่านโยบายเช่นนี ้จะ
ตรงกบัส านวนไทยที่ว่าใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ แต่แม้กระนัน้สยามก็ได้เผชิญกับการ
วางอ านาจบาตรใหญ่ในการล่าอาณานิคมในกรณี ร.ศ.112 หรือปี พ.ศ. 2436 (โดม สุข
วงศ์,2555, น. 17) 

 

ซึ่งในช่วงเวลานัน้สยามจ าเป็นต้องยอมสละดินแดนเป็นบางส่วน เพ่ือรักษาดินแดน
ส่วนใหญ่ให้คงอยู่ไว้ และเพ่ือให้การติดต่อกับฝร่ังยังคงมีเป็นปกติต่อไป พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จฯ ประพาสประเทศต่างๆ ในทวีปยโุรปเป็นครัง้แรก ซึ่งนอกจากเพ่ือ
เป็นการเจริญพระราชสมัพนัธไมตรีกบัประเทศเหล่านัน้ให้แน่นแฟ้นแล้ว ยงัทรงมีพระราชประสงค์
ท่ีได้รู้เห็นความเป็นไปของบรรดาบ้านเมืองฝร่ังด้วยพระองค์เอง และท่ีสุดคือเป็นการด าเนินพระ
ราชกศุโลบายทางการเมืองระหว่างประเทศเพ่ือความปลอดภยัของสยาม ในขณะนัน้ กรุงเทพฯ ซึ่ง
เป็นเมืองหลวงและศนูย์กลางทกุอย่างของสยาม เป็นเมืองท่ีมีพลเมืองราวสามแสนคน อาจกล่าว
ได้ว่ามีขนาดเล็กกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัถึง 15 เทา่ กรุงเทพฯ เป็นเมืองอย่างท่ีเรียกกนัวา่ เมโทรโป
ลิแตนท์ คือมีคนหลายเชือ้ชาติอาศยัอยู่ปะปนกันเป็นหมู่เหล่า แต่ส่วนมากท่ีสุดเป็นคนไทยและ
รองลงมาคือคนจีน คนแขกและฝร่ัง การมหรสพของชาวกรุงในเวลานัน้ ส าหรับพลเมืองไทยท่ีเป็น
ราษฎรสามญัแล้วเห็นจะได้แก่ ลิเก ละครนอก และเพลงพืน้บ้านเมืองแบบตา่ง ๆ  ส าหรับพลเมือง
ชาวจีน ถ้าเป็นชาวบ้านก็นิยมมหรสพ งิว้ ซึ่งมีหลายโรงด้วยกันบริเวณตลาดและศาลเจ้า แต่ถ้า
เป็นพวกชาวกุลีมักจะนิยมไปอยู่ตามโรงบ่อนเล่นพนันถั่วโป ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกต าบลในกรุงเทพฯ 
ส าหรับพลเมืองชาติอ่ืนๆ โดยเฉพาะพวกฝร่ังและพวกพลเมืองท่ีเป็นชาวชนชัน้สูง จะมีมหรสพให้
เสพกันอยู่ในหมู่พวก ตามสโมสรสมาชิก ซึ่งเท่าท่ีพบหลักฐานในระยะนัน้ เช่น  The Naval and 
Civil Club และท่ีมีการแสดงมหรสพต่าง ๆ อยู่เสมออีกแห่งคือ โรงแรมโอเรียลเต็ล ซึ่งเป็นโรงแรม
เก่าแก่และโอโ่ถงท่ีสดุของกรุงเทพฯ ในขณะนัน้ จนถึงปัจจบุนั (โดม สขุวงศ์, 2555, น. 18-21) 

นอกจากนีย้ังมีมหรสพเป็นคณะใหญ่อีกบางอย่างจากต่างประเทศ ซึ่งมักจะแวะ
เวียนเข้ามาแสดงเป็นพกัๆ ตามฤดกูาล เช่น คณะละครเวที ซึง่มกัจะเข้ามาเปิดแสดงตามโรงละคร
และลิเกของไทย มีอยู่สองสามโรงในเวลานัน้ อีกมหรสพท่ีเข้ามาคือ คณะละครสตัว์ ซึ่งในระยะนัน้
คนไทยเรียกวา่ ละครม้าบ้าง ละครฝร่ังบ้าง ละครสตัว์นีจ้ะเข้ามาตัง้กระโจมผ้าใบขนาดใหญ่ บนท่ี
เวิง้ว้างบางแห่งในยา่นชมุชน เชน่ ท่ีเวิง้ต าบลถนนทหารเรือ ถนนทหารบก (ปัจจบุนัคือบริเวณหลงั
โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง) แตท่ี่มกัใช้ประจ าคือ ท่ีทุง่พระเมรุหรือสนามหลวง 

แต่เดิมนัน้ การมหรสพไทยไม่ปรากฏว่าเคยมีการเก็บค่าเข้าชมการแสดงจากคนดู
โดยตรง จะมีการแสดงมหรสพเม่ือมีงาน เช่น งานแต่ง งานศพ งานแก้บน เป็นต้น ซึ่งเจ้าภาพก็
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มกัจะเปิดให้สาธารณชนมาร่วมชมมหรสพในงานได้ตามสบาย ทัง้มกัจะถือเป็นการท าการกุศล
ด้วยความบนัเทิงแก่มหาชน จะเห็นว่าผู้ประกอบอาชีพเป็นนกัแสดงมหรสพ หรือเป็นคณะมหรสพ
นัน้ มีมาตัง้แตเ่ดมิแล้ว ดงัท่ีได้กลา่วถึงรายละเอียดในความเป็นมาของการละครไทย ลกัษณะการ
มหรสพในช่วงเวลาก่อนนัน้จึงไม่มีโรงมหรสพท่ีจัดขึน้เพ่ือเปิดแสดงเป็นประจ าในลักษณะขาย
สินค้า กระทัง่ เม่ือมีคณะมหรสพเร่จากตา่งประเทศโดยเฉพาะจากพวกฝร่ังและเวียนนามาเปิดการ
แสดง โดยวิธีเก็บค่าดูจากสาธารณชน มหรสพต่างชาตินีเ้ร่ิมเข้ามาตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 4 เป็น
ประปราย และเพิ่มมากขึน้จนหมุนเวียนเป็นประจ าในสมัยรัชกาลท่ี 5 และมีการจัดตัง้สถานท่ี
แสดงมหรสพมากมาย โดยสถานแสดงมหรสพท่ีแรกของกรุงเทพฯ คือโรงละครของเจ้าพระยามหิ
นทรศกัดิ์ธ ารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ซึ่งท่านตัง้เองท่ีบ้านทัง้คณะละครและโรงละคร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2385 
หลังจากท่ีท่านได้พบเห็นการแสดงและโรงละครในต่างประเทศหลายแห่งโดยเฉพาะในยุโรป 
แรกเร่ิมท่านตัง้ช่ือว่า ไซมิสเธียเตอร์ (Siamese Theatre) แต่ต่อมาตัง้ช่ือใหม่เป็น ปรินซ์เธียเตอร์ 
(Prince Theatre) หลงัจากนัน้ก็มีผู้คดิก่อตัง้โรงมหรสพแบบนีต้ามอย่างมาบ้าง แตท่ี่ด าเนินกิจการ
เป็นหลกัฐานมัน่คงคือ โรงละครของเจ้าคณุ หรือพระยาเพชรปราณี ท่ีต าบลบ้านหม้อ ซึ่งปกติจะ
เปิดแสดงลิเกเจ้าประจ าท่ีเรียกช่ือว่า ลิเกบริษัทสวสัดี และโรงละครของหม่อมเจ้าอลงัการ ท่ีตัง้อยู่
หลงัโรงหวย ริมประตูสามยอด ซึ่งปกติเปิดการแสดงละครนอกเจ้าประจ าคณะของเจ้าหม่ืนสรร
เพชรฯ ต่อมาใช้ช่ือว่า ละครมงคลบริษัท แล้วเปล่ียนเป็น ละครอนุกลูบริษัท (โดม สุขวงศ์ , 2555, 
น. 20-21) 

โรงละครหม่อมเจ้าอลังการซึ่งบางครัง้เรียกกันว่าโรงละครมงคลบริษัท หรืออนุกูล
บริษัทบ้าง นบัเป็นโรงละครท่ีมีความโอ่โถงและมีความคกึคกัท่ีสดุของกรุงเทพฯ ในขณะนัน้ ทัง้นี ้
นบัว่าเป็นจดุต าบลชมุชนการค้าท่ีส าคญัท่ีสดุจดุหนึ่งของถนนเจริญกรุง ทัง้เป็นจดุท่ีมีรถรางไฟฟ้า
ในถนนเจริญกรุงผ่านเข้าโรงละครพอดี มีการสัญจรคึกคักตลอดเวลา และในท่ามกลางความ
เป็นไปเช่นนี ้ในปี พ.ศ. 2440 นีเ้อง ชาวกรุงเทพฯ ก็มีโอกาสได้รู้จกักบัสิ่งประดิษฐ์ซึ่งก าลังเป็นการ
มหรสพชนิดใหม่เอ่ียมของชาวโลกขณะนัน้ นัน่คือ มีการฉายภาพยนตร์เร่จากต่างประเทศคณะ
หนึ่งจาริกเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เป็นรายแรก เพ่ือเปิดการแสดงและเก็บค่าเข้าดูจากสาธารณชน 
ปรากฏหลกัฐานว่าเขาได้จดัรายการฉายภาพยนตร์ 2-3 ครัง้ระหวา่งเดือนมิถนุายนในกรุงเทพฯ แต่
ไม่พบหลกัฐานและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเข้ามาเม่ือใด และได้จดัรายการฉายภาพยนตร์ครัง้แรกสดุ
ในกรุงเทพฯ ท่ีใดและวนัเวลาใดแน่ เพราะมีโฆษณาแจ้งเป็นความในภาษาองักฤษเป็นในท านอง
ว่า ด้วยการเรียกร้องจากสาธารณชนจะได้มีการแสดงสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งในโฆษณานีเ้รียกว่า 
Parisian Cinematograph และระบสุรรพคณุว่า Picture with Life Movements โดยจะแสดงอีก 3 
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คืนและเป็นครัง้สดุท้ายแล้วคือ คืนวนัพฤหสับดี วนัศกุร์และวนัเสาร์ท่ี 10 ถึง12 มิถุนายน สถานท่ี
แสดงคือโรงละครหม่อมเจ้าอลงัการ มีแตรวงประกอบและมีการแสดงมายากลโดย โปรเฟสเซอร์ม
อริส นกัมายากลผู้ยิ่งใหญ่แหง่โลกตะวนัตกสลบัรายการด้วย ท้ายท่ีสดุ ลงนามเจ้าของภาพยนตร์ท่ี
เข้ามาด้วยครัง้นีคื้อ เอส. จี. มาร์คอฟสกี ข้อความท่ีปรากฏแจ้งก าหนดการฉายภาพยนตร์ชิน้แรกท่ี
พบนี ้ท าให้เราได้เค้าว่าประดิษฐกรรมภาพยนตร์ท่ีถูกน าเข้ามาฉายเป็นครัง้แรกในสยามคือ 
ภาพยนตร์ซีเนมาโตกราฟของชาวปารีสซึ่งแม้ระบไุว้เพียงครัง้นีไ้ม่น่าจะเป็นของใครอ่ืน ยิ่งไปกว่า
ภาพยนตร์ซึ่งเป็นประดิษฐกรรมของลเูมียร์นัน่เอง อย่างไรก็ตามส าหรับตวันายมาร์คอฟสกี ซึ่งเช่ือ
วา่คงเป็นเจ้าของและผู้น าภาพยนตร์เข้ามา และก็น่าจะเป็นคนฝร่ังเศสด้วย แตไ่ม่ปรากฏหลักฐาน
วา่เขาเป็นตวัแทนของบริษัทลเูมียร์หรือไม ่(โดม สขุวงศ์, 2555, น. 24-38) 

เม่ือการฉายภาพยนตร์ของชาวปารีสสิน้สุดลงและเวลา 4 เดือนต่อมามีคณะ
ภาพยนตร์เร่ขาย ซึง่น าประดษิฐกรรมภาพยนตร์ชนิดฉายขึน้จอของชาวอเมริกนัเข้ามาแสดงนัน่คือ 
ประดิษฐกรรมภาพยนตร์ท่ีเรียกว่า "วิตาสโคป" ของบริษัทเอดิสัน โดยจัดฉายประกอบอยู่ใน
รายการแสดงเบ็ดเตล็ดของศิลปินชาวองักฤษ เอลซี อแดร์และคณะท่ีโรงแรมโอเรียลเต็ล เม่ือคืน
วนัท่ี 27 และ 30 ตลุาคม และ 5 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2440 แต่ดเูหมือนจะไม่ประสบความส าเร็จ
นกัเพราะกรุงเทพฯ ในขณะนัน้เป็นช่วงฤดฝูน และการฉายภาพยนตร์คราวนีเ้ป็นผู้ชมตา่งชาติเสีย
สว่นใหญ่ ในปีนีเ้ป็นปีแห่งการเปิดศกัราชภาพยนตร์ขึน้ในสยามโดยแท้ เพราะนบัจากปีนัน้เป็นต้น
มา สยามก็ได้ต้อนรับคณะภาพยนตร์เร่รายต่างๆ ท่ีทยอยแวะเวียนเข้ามาเป็นการหล่อเลีย้งความ
นิยมในมหรสพชนิดใหม่นีใ้ห้เติบโตงอกงามท่ามกลางสาธารณชนชาวสยาม จนกระทั่งปี พ.ศ. 
2448 มีนกัธุรกิจบนัเทิงชาวญ่ีปุ่ นเข้ามาจดัตัง้กิจการโรงฉายภาพยนตร์เป็นการประจ าหรืออย่าง
ถาวรโรงแรกในกรุงเทพฯ โดยตัง้ขึน้ท่ีเวิง้วดัตกึ และเจริญรุ่งเรืองตลอดทศวรรษตอ่มา จนท าให้คน
ไทยทัว่ไปเรียกภาพยนตร์ติดปากวา่ "หนงัญ่ีปุ่ น" ในทศวรรษนีเ้องท่ีไทยเร่ิมมีการถ่ายท าภาพยนตร์
และจัดฉายภาพยนตร์กันเองแล้ว แม้จะเป็นในลักษณะ "นักเล่น" หรืองานอดิเรก แต่ก็ประสบ
ความส าเร็จและคึกคกัมาก นัน่คือภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนสรรพ
สาตรศุภกิจ ซึ่งเร่ิมขึน้ตัง้แต่ต้นของทศวรรษทีเดียว คือปี พ.ศ. 2443 แล้วเติบโตไปจนถึงสมัย
รัชกาลท่ี 5  (โดม สขุวงศ์, 2555, น. 39-41) 
   

1.2.3 ความเป็นมาของการแสดงในละครโทรทัศน์ 
การแสดงในละครโทรทศัน์ของนกัแสดงไทย เร่ิมต้นขึน้เม่ือประเทศไทยได้มีการ

เปิดสถานีโทรทัศน์และมีการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือท่ีจะออกอากาศให้ผู้ คนได้รับชม ดังท่ี
ปนดัดา ธนสถิตย์ได้กลา่วถึงความเป็นมาของละครโทรทศัน์ในยคุแรกไว้วา่ 
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หลงัจากที่ประเทศไทยเปิดสถานชี่อง 4 บางขนุพรหม ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์แหง่แรก หลงัจาก
นัน้  2 เดือนจึงมีละครโทรทศัน์เร่ืองแรก คือ เร่ือง สริุยานีไมย่อมแตง่งาน ของนายร าคาญ 
(ประหยดั ศ. นาคะนาท) น าแสดงโดย หมอ่มราชวงศ์ถนดัศรี สวสัดิวตัน์ และ โชติรส สโมสร 
ออกอากาศเมื่อวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2499 ละครโทรทศัน์ในยคุนีเ้ป็นการแสดงสด สว่นละคร
พดูที่แตง่ขึน้ใหม่ส าหรับแสดงทางโทรทศัน์โดยเฉพาะ เป็นละครสัน้จบในตอน เนื่องจากห้องสง่ 
(สตดู ิ โอ) มีขนาดเลก็ จงึจ าเป็นต้องใช้ฉากจ ากดั นอกจากนีน้กัแสดงยงัจ าบทละครไมไ่ด้ 
จึงต้องมีการบอกบทขณะแสดงด้วย ในปีแรก ๆ มีละครโทรทศัน์เพียง 6 เร่ือง อีก 5 เร่ืองได้แก ่
กระสนุอาฆาต ดกึเสยีแล้ว น า้สาบาน ศตัรูลบัของสลยา และงา่ยนิดเดยีว (ปนดัดา ธนสถิตย์, 
2531, น. 40) 

 

โฉมฉาย ฉตัรวิไล นกัแสดงผู้ มีประสบการณ์ในวงการแสดงไทยมากกว่า 60 ปี ได้เล่า
ถึงชว่งเปล่ียนผา่นของวงการแสดงจากภาพยนตร์มาสูล่ะครโทรทศัน์ไว้วา่ 
  

ภาพยนตร์เนี่ยก็จะอยู่มาได้ จนวาระนึง ทีวีก็เร่ิมพฒันาขึน้ จาก525เส้นก็เป็น 625 เส้น ค าว่า 
625 เส้นเนี่ยกลายเป็น เป็นสลีะก็จะมีช่อง 7 ส ีช่อง 3 มาก่อน ช่อง 7 สีที่สนามเปา้เนี่ย มาเป็น
ทีวีสี เอ่อ ช่อง3 นะคะ เอ่อช่อง 3 ก็เป็นสี อ่าทีวีที่มีอยู่ คือช่อง 4 บางขุนพรหมก็จะกลายเป็น
ช่อง 9 ช่อง 7 ขาวด าก็จะกลายเป็นช่อง 5 แตเ่ป็นระบบ 625 เส้น นัน้คือหมายถึงวา่เป็นสหีมด
ละ ตอนนัน้ก็จะมีอยู่ประมาน 4 ช่อง นัน้แหละลูก แล้วมันก็พัฒนามาเร่ือยๆ (นักแสดง
หมายเลข 3, สมัภาษณ์ 2560) 

 

ดงัท่ีศรันย ูวงษ์กระจ่าง นกัแสดงและผู้ก ากบัการแสดงละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์และ
ละครเวที กล่าวถึงช่วงเวลาของการเร่ิมต้นของละครโทรทัศน์ในประเทศไทยและลักษณะของ
รายการท่ีออกอากาศในช่วงเวลานัน้ไว้ว่า "สมัยท่ีพ่ีอยู่ มศ. 2 ในยุคนัน้เร่ิมมีโทรทัศน์ มีละคร
โทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหมและช่อง 7 ขาวด า มันก็จะมีรายการอยู่ไม่ก่ีรายการ เราก็จะ
ซึมซับความบันเทิงตรงนัน้ มีละครสดและก็มีรายการของฝร่ังมาฉาย " (ศรันยู วงษ์กระจ่าง, 
สมัภาษณ์ 2560) ในช่วงเวลานัน้ละครโทรทัศน์จึงเร่ิมเฟ่ืองฟูราวปี พ.ศ. 2501 โดยกลุ่มนกัแสดง
ละครเวทีบางส่วนเร่ิมหันมาเล่นละครโทรทัศน์มากขึน้  ช่อง 4 มีผู้ นิยมชมกันมาก ส่วน
สถานีโทรทศัน์กองทพับก (ททบ.) ช่อง 7 ก็เร่ิมบุกเบิกด้านละครโทรทัศน์มากขึน้ การผลิตละคร
โทรทศัน์ในช่วงนัน้ส่วนใหญ่จะน าเร่ืองละครเวทีมาท าใหม่ แต่ก็มีเร่ืองท่ีแตง่ส าหรับละครโทรทศัน์
มากขึน้ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2505-2510 ทัง้ 2 สถานีจึงมีความพยายามสร้างสรรค์งานละครดี
เพิ่มเป็นจ านวนมาก แตกิ่จการละครโทรทศัน์ก็เร่ิมเส่ือมความนิยมไปช่วงหนึ่ง เน่ืองจากภาพยนตร์
เร่ืองยาวกลบัมาได้รับความนิยมอีกครัง้ 
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จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 ละครโทรทัศน์กลับมาได้รับความนิยมอีกครัง้ (ปนัดดา 
ธน-สถิตย์, 2531, น. 72) เม่ือมีการใช้เทปบนัทึกภาพแทน โดยไทยทีวีสีช่อง 9 (ช่อง 4 เดิม) มีการ
จัดละครโทรทัศน์มากกว่าช่องอ่ืน ๆ และจัดให้มีการออกอากาศตัง้แต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดย
น าเสนอละครในลกัษณะละครน า้เน่าของสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็คือละครเร่ือง ทดัดาวบษุยา และได้รับ
ความนิยมอย่างมาก หลงัจากนัน้จึงมีการผลิตละครแนวนีม้ากขึน้ ตอ่มาในช่วง พ.ศ. 2522 ช่อง 5 
ได้ผลิตละครเร่ือง 38 ซอย 2 ซึ่งถือว่าเป็นละครส าหรับครอบครัวครัง้แรก มีคติธรรมในการด าเนิน
ชีวิตครอบครัว 

ในปี พ.ศ. 2523 คณะกรรมการบริหารวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ (กบว.) ได้
มีค าสัง่ให้งดออกอากาศในช่วงเวลา 18.30-20.00 น. เพ่ือให้ประหยดัพลงังาน จงึท าให้ละครได้รับ
ความนิยมลดลง พร้อมกนันัน้ภาพยนตร์จีนก็เข้ามามีอิทธิพลมากขึน้ ตัง้แต ่พ.ศ. 2524 กบว. ได้ขอ
ความร่วมมือกบัสถานีโทรทศัน์ให้เสนอรายการของไทยแทนรายการตา่งประเทศ ในช่วงเวลาหลงั
ขา่ว 20.00 น. จึงท าให้ละครไทยกลบัมาได้รับความนิยมอีกครัง้ จึงมีละครโทรทศัน์ในช่วงหลงัข่าว 
20.00 น. กันทุกช่อง ได้ด าเนินยุทธวิธีนีม้าจนปี พ.ศ. 2530 แต่บางช่องมีการเปล่ียนแปลงยทุธวิธี
การจดัรายการในชว่งหลงัขา่วอยูบ้่าง 

ส าหรับละครแนวซิตคอม ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเร่ิมเม่ือใด แต่มีการสนันิษฐานว่า 
ละครชุดนุสรา ในปีพ.ศ.2503 ซึ่งเป็นละครแนวซิตคอมเร่ืองแรก โดยได้รับอิทธิพลจากละครของ
สหรัฐอเมริกาเร่ือง I Love Lucy ละครชดุ นสุรา เป็นละครเบาสมองชดุสัน้จบในตอน มีความยาว 
ตอนละ 30 นาที มีผู้แสดงชดุเดียวกนัตลอด แตเ่ร่ืองท่ีผลิตเร่ืองท่ีสองไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั แต่
มีรูปแบบละครรูปแบบนีอี้กหลายเร่ืองเช่น ผู้พิทกัษ์ความสะอาด ยุทธ -จกัรนกัคิด สาธรดอนเจดีย์ 
พิภพมจัจรุาช หุน่ไล่กา บาปบริสทุธ์ิ เป็นต้น อยา่งไรก็ตามละครแนวซิตคอมเร่ิมได้รับความนิยมใน
ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา สว่นใหญ่มีเนือ้หาเก่ียวกบัครอบครัว 

เม่ือช่อง 3 เปิดสถานี มีละครเร่ืองแรก ๆ ได้แก่ เขมรินทร์ – อินทิรา แม่หญิง และ
สะใภ้จ้าว แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ ช่อง 3 ได้เปิดละครสมัยใหม่อย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2519 
โดยมีภัทราวดี มีชูธน เป็นผู้ บุกเบิก จากละครแบบเก่าท่ีมีคนบอกบท เป็นนักแสดงท่องบทเอง 
ลกัษณะละครใกล้เคียงกับละครสมยัใหม่อย่างตา่งประเทศ ภัทราวดี น าบทประพนัธ์ น าเร่ือง ไฟ
พ่าย ของกฤษณา อโศกสิน มาประเดิมเป็นเร่ืองแรก แต่ไม่ประสบความส าเร็จ จึงเปล่ียนมาเป็น
ละครท่ีคิดบทเอง เช่น ขบวนการคนใช้ ตุ๊กตาเสียกบาล สงครามปราสาท นานาจิตตงั ประชาชน
ชาวแฟลต ศรีธนนชยั ละครชดุ ความรัก ปะการังสีด า 
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เม่ือปี พ.ศ. 2524 สรุางค์ เปรมปรีดิ์ เข้ามาดแูลด้านการตลาด, ฝ่ายรายการและฝ่าย
บุคคล ทางช่อง 7 และชวนหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล มาร่วมหุ้นเปิดบริษัทพร้อมมิตรภาพยนตร์ 
เพ่ือผลิตละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ ละครในยคุท่ีสรุางค์ เปรมปรีดิ์ หมายตาไว้ ไม่ใชส่ตูรน า้เน่า
อย่างทกุวนันี ้มีผลงานเช่น หญิงก็มีหวัใจ ห้องสีชมพ ูเงือกน้อย จดหมายจากเมืองไทย ห้วงรักเหว
ลึก และ ข้าวนอกนา ละครชุดท่ีโด่งดงัมากคือ หมอผี ต่อมาช่อง 7 ได้ดึงวาณิช จรุงกิจอนันต์ มา
ช่วยเขียนบทโทรทศัน์ในยคุแรก คณะละครช่อง 7 ยุคแรก ๆ ได้แก่ไพรัช สงัวริบุตร บริษัท กันตนา 
กรุ๊ป จ ากดั 

นับแต่ปี  พ .ศ. 2530 เป็น ต้นมา ถือเป็นยุคธุรกิจละครเต็ม รูปแบบ มีการวัด
ความส าเร็จด้วยระบบเรตติง้ ละครโทรทศัน์ช่อง 7 สีในยคุธุรกิจเต็ม ระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2545 
เช่นเร่ือง นางทาส เคหาสน์สีแดง ปราสาทมืด ก่ิงไผ่ ริษยา กนกลายโบตัน๋ สายโลหิต ญาติกา 
รัตนโกสินทร์ สองฝ่ังคลอง นิรมิต เบญจรงค์ห้าสี น า้ใสใจจริง 

ละครโทรทศัน์ไทยในยคุปัจจบุนัออกอากาศในหลายช่วงเวลาตลอดวนั รวมถึงในชว่ง
ไพรม์ไทม์ (ช่วงเวลาท่ีทางสถานีโทรทัศน์ให้ความส าคญั) ในช่วงเวลาหลงัข่าวภาคค ่า ผู้บริหาร
สถานีโทรทศัน์และผู้อ านวยการผลิตจะพิจารณาน าโครงเร่ืองหรือบทประพนัธ์ท่ีมีความน่าสนใจ
เป็นพิเศษและเหมาะสมกับการผลิตรายการละครโทรทศัน์ รวมถึงคดัเลือกนกัแสดงท่ีดึงดดูความ
สนใจของผู้ชม 

ในปี พ.ศ. 2557 หลงัจากมีการออกอากาศโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในประเทศไทย ช่อง 
3 และช่อง 7 ซึ่งครองตลาดละคร เร่ิมมีช่องอ่ืนหันมาท าละครโทรทัศน์ แนวละครของช่อง 8 ท่ี
มุ่งเน้นตอบโจทย์คนดูในระดับฐานราก โดยเป็นแนวละครบ้านๆ ส าหรับ ช่องวัน ท่ีมุ่งเน้นผลิต
ละคร เจาะกลุ่มคนดูทั่วไป ในขณะท่ีจีเอ็มเอ็ม แชนแนล มุ่งไปท่ีกลุ่มวัยรุ่น (ปนัดดา ธนสถิตย์ , 
2531, น. 72-91)   

จากความเป็นมาของการแสดงในประเทศไทย โดยเร่ิมต้นจากการแสดงในละครเวที
และตอ่มาจึงเข้าสู่ยคุของภาพยนตร์และพฒันามาถึงละครโทรทศัน์ จนกระทัง่ในปัจจบุนัการแสดง
ของนักแสดงในประเทศไทยยงัคงมีการพัฒนาและมีการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงทัง้สามส่ือ 
แม้ว่าในวงการละครเวทีจะเกิดภาวะความไม่แน่นอนทางอาชีพและยังไม่สามารถกล่าวได้ว่า
นกัแสดงท่ีอยู่ในสายงานละครเวทีจะด ารงตนในอาชีพนีไ้ด้อย่างมั่นคง แต่ทว่ายงัคงมีนกัแสดงท่ี
ประสบความส าเร็จในสายอาชีพนี ้และให้ความส าคญักบัการฝึกทกัษะการแสดง โดยมีความเช่ือ
วา่หลกัการแสดงท่ีใช้ในทัง้สามส่ือในปัจจบุนันัน้ ล้วนมีรากฐานเดียวกนัซึง่เป็นองค์ความรู้ท่ีพฒันา
มาจากหลกัการแสดงละครเวที ดงัท่ีนกัแสดงทา่นหนึง่ได้กลา่ววา่ 
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 การแสดงทัง้สามอย่างมนัเป็นตวัละครหมดครับ ถ้าเกิดพดูถึงก้อนในแง่การแสดง การเป็นตวั
ละครส าคญัที่สดุ พ่ีว่าสื่อทัง้หมดที่มนัเกิดขึน้มนัเกิดจากการน าเสนอมากว่า แต่ในความรู้สึก
ของการแสดงเหมือนกนัทุกอย่าง เท่ากันทุกอย่าง แล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่าง รู้สกึแบบเดียวกัน 
เข้าใจแบบเดียวกนั การน าเสนอ คือหมายถึงว่าการน าเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์ ค าว่า
ภาพยนตร์มนัน าเสนอให้คนดใูนแบบภาพยนตร์มากกวา่ แล้วก็บางคนบอกวา่เลน่ใหญ่เลน่เลก็
เลน่นู่เลน่นนี่เลน่นัน่ก็เป็นเร่ืองของ Directionที่เกิดขึน้ เช่นค าว่าใหญ่ของละครโทรทศัน์ มนัก็
ใหญ่แบบของมัน แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์เออมันก็ใหญ่ แต่ถ้าละครเวทีโอ้โหใหญ่เว้ยใหญ่ 
เพราะฉะนัน้ค าวา่ใหญ่ค าเดียวเนี่ย ในประโยคพดูแบบเดียวกนั ในเร่ืองละครเร่ืองเดียวกนัหรือ
เนือ้เร่ืองอันเดียวกันเนี่ย มันก็มีความต่างกันตรงที่การน าเสนอ ก็คือDirectionที่จะมุ่งไปสู่
ประชาชน หนงัมนัเอาไปขยายได้แคน่ี ้ละครทีวีมนัเอาไปขยายได้แค่นี ้แตล่ะครเวทีบางทีคนดู
มนัอยู่ข้างบน ค าว่าใหญ่เขาก็ต้องมี Body language ช่วยอะไรตอ่มิอะไรก็วา่กนัไป แต่ถ้าคณุ
เลน่ภาพยนตร์ มนัใหญ่ แต่ทีวี จอมนั...มนัไมต้่องขนาดนัน้ไง ความรู้สกึเท่ากนัครับ เหมือนกนั
ครับเพียงแต่การน าเสนอการสง่ออกไปสู่ท่านผู้ชมก็เป็นเร่ืองของ Direction แต่ที่ส าคญั คุณ
ต้องเข้าใจค าวา่"การแสดง" จริงๆ ให้ได้ก่อน (นกัแสดงหมายเลข 14, สมัภาษณ์ 2560) 

   

ดงันัน้ในการศกึษาและท าความเข้าในหลกัการแสดงไม่ว่าจะในส่ือใดส่ือหนึ่ง ผู้วิจยั
มองว่านักแสดงควรจะต้องมีความเข้าใจถึงแก่นแท้และท่ีมาของการแสดงในแต่ละส่ือให้ชัดเจน 
เพ่ือการน าไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ก ากบั และวิธีการน าเสนอของงานใน
แตล่ะส่ือท่ีมีความแตกตา่งกนั      
    

1.4 ความเป็นมาของอาชีพนักแสดงในประเทศไทย 
โดม สขุวงศ์ (2555, น. 20-21) ได้อธิบายถึงความเป็นมาของการมหรสพในประเทศ

ไทยโดยพอสรุปเก่ียวกบัความเป็นมาของอาชีพนกัแสดงโดยสงัเขปวา่ ตัง้แตด่ัง้เดิมมา การมหรสพ
ของชาวไทยเราไม่ปรากฏว่าเคยมีการแสดงท่ีเก็บค่าดจูากผู้ชมโดยตรง โดยเฉพาะท่ีเป็นมหรสพ
มวลชน คือเปิดแสดงให้มหาชนชม ทัง้นีเ้พราะโดยปกตกิารมหรสพของเรามกัจะถกูจดัให้มีขึน้ตาม
ต าบล บ้านเรือนใดๆ ท่ีจดังานการบญุตา่งๆ ตามประเพณี เชน่ งานโกนจกุ งานบวช งานแตง่ งาน
ศพ งานแก้บน เป็นต้น การเช่นนีห้มายถึงว่าจะต้องมีเจ้าของงานเป็นเจ้าภาพหรือเจ้ามือ จดัหา
และออกค่าใช้จ่ายว่าจ้างให้การมหรสพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างมาเล่นในงานเป็นการ
บริการให้ความส าราญครึกครืน้แก่ญาติมิตรและแขกเหร่ือท่ีมาช่วย หรือมาร่วมงานนัน้ และปกติ
เจ้าภาพก็มกัจะเปิดให้สาธารณชนเข้ามาร่วมชมมหรสพในงานได้ตามสบาย ทัง้มกัจะถือเป็นการ
ท ากุศลด้วยบนัเทิงทานแก่มหาชนอีกด้วย ซึ่งคติและธรรมเนียมอย่างนีย้งัคงได้รับการยึดถือและ
ปฏิบตัเิป็นปกตใินปัจจบุนั 
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จะเห็นว่าผู้ประกอบอาชีพนักแสดงมหรสพ หรือเป็นคณะมหรสพนัน้ ของเรามีมา
ตัง้แต่ดัง้เดิมแล้ว แตเ่พราะว่าการมหรสพของเรามิได้มีไว้ส าหรับขายตอ่ผู้ชมโดยตรง ทว่าเป็นการ
ขายระบบมีเจ้าภาพดงัท่ีกล่าวมา ดงันัน้ การมีมหรสพดัง้เดิมของเราจึงไม่มีสถานมหรสพหรือโรง
มหรสพท่ีจดัขึน้เพ่ือเปิดแสดงเป็นประจ าในลกัษณะร้านขายสินค้า การมหรสพของเราเร่ิมคล่ีคลาย
เป็นการค้าขายกบัผู้ชมโดยตรงก็เม่ือมีคณะมหรสพเร่จากตา่งประเทศ โดยเฉพาะจากพวกฝร่ังแวะ
เวียนเข้ามาเปิดการแสดงโดยวิธีเก็บค่าดูจากสาธารณชน มหรสพต่างชาตินีเ้ร่ิมเข้ามาตัง้แต่ครัง้
รัชกาลท่ี 4 เป็นประปราย แล้วทวีขึน้จนหมุนเวียนเป็นประจ าตลอดทัง้ปีในรัชกาลต่อมา สถาน
แสดงมหรสพซึ่งได้รับจดัตัง้โดยก่อสร้างขึน้เป็นโรงถาวรส าหรับแสดงให้สาธารณชนเป็นแห่งแรก
ของกรุงเทพฯ คือโรงละครของพระยามหินทรศกัดิ์ธ ารง (เพ็ง เพ็งสกุล) ซึ่งท่านตัง้ขึน้เองท่ีบ้านทัง้
คณะละครไทยและโรงละคร ตัง้แต่ราวปี พ.ศ. 2385 ในสมยัรัชกาลท่ี 4 หลงัจากท่ีท่านเคยไปพบ
เห็นแบบอยา่งของการละครและโรงละครในตา่งประเทศหลายแหง่โดยเฉพาะในยโุรป 

ดงันัน้หากจะกล่าวถึงความเป็นมาของอาชีพนกัแสดงในประเทศไทย จึงอาจเร่ิมนบั
ตามช่วงเวลาของการเร่ิมมีมหรสพ โดยมหรสพทางการละครเป็นมหรสพท่ีเกิดขึน้มาก่อน ตัง้แต่
สมยัอยธุยา ดงัข้อมลูท่ีกลา่วมาข้างต้นพบวา่มีละครหลากหลายประเภท อาทิ ละครใน ละครนอก 
ละครดึกด าบรรพ์ ละครร้อง เป็นต้น จึงนับว่าอาชีพนักแสดงถือก าเนิดมาตัง้แต่ช่วงเวลานัน้ นั่น
หมายความว่าการแสดงของนกัแสดงไทยในสมยัก่อน เป็นการแสดงท่ีเร่ิมต้นในมหรสพการละคร
ประเภทตา่งๆ ดงันัน้นกัแสดงในสมยัก่อนจึงมีการเรียนรู้และท าการแสดงในศิลปะการละครก่อนท่ี
จะได้เรียนรู้และฝึกฝนจนพฒันาอาชีพนกัแสดง จากมหรสพการละครตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาและ
ปรับเปล่ียนพฒันามาเป็นนกัแสดงในภาพยนตร์ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2443 ท่ีมีการเร่ิมถ่ายท าภาพยนตร์
ของคนไทย โดยพระองค์เจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนสรรพสาตรศภุกิจ แล้วเติบโตจากช่วงเวลานัน้เป็น
ต้นมา 

จากประวัติความเป็นมาของการละครและภาพยนตร์ในประเทศไทย จึงอาจตัง้
ข้อสังเกตได้ว่า การแสดงของนักแสดงเร่ิมนับตามช่วงเวลาของการเร่ิมมีมหรสพ โดยมหรสพ
ทางการละครเป็นมหรสพท่ีเกิดขึน้มาก่อน ตัง้แต่สมัยอยุธยา ดงัข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่ามี
ละครหลากหลายประเภท อาทิ ละครใน ละครนอก ละครดึกด าบรรพ์ ละครร้อง เป็นต้น นั่น
หมายความว่าการแสดงของนกัแสดงไทยในสมัยก่อน เป็นการแสดงท่ีเร่ิมต้นในงานมหรสพการ
ละครประเภทต่าง ๆ แล้วจึงพัฒนามาเป็นการแสดงในภาพยนตร์ ดังนัน้หากจะตัง้ข้อสังเกต
เก่ียวกับการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะทางการแสดงของนักแสดง อาจกล่าวได้ว่านักแสดงใน
สมยัก่อนมีการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัิจริง อาศยัการถ่ายทอดจากผู้ มีประสบการณ์สู่ผู้ ฝึกหดั 
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อาศยัการจดจ าและท าตามให้เป็นไปตามขนบท่ีปฏิบตัิ จากมหรสพการละครตัง้แต่สมัยกรุงศรี
อยธุยาและปรับเปล่ียนพฒันามาเป็นนกัแสดงในภาพยนตร์ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2443 ท่ีมีการเร่ิมถ่ายท า
ภาพยนตร์ของคนไทย โดยพระองค์เจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนสรรพสาตรศภุกิจ(โดม สุขวงศ์,2555, 
น. 65) แล้วพฒันาจากชว่งเวลานัน้เป็นต้นมา   

ในแง่มุมของการเป็นนักแสดง การละครในประเทศไทยท่ีพัฒนาจากมหรสพท่ีเป็น
การแสดงสดมาจนถึงยุคของภาพยนตร์ อาชีพนักแสดงก็มีความเปล่ียนแปลงและปรับสภาพ
ตนเองตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว มีนักแสดงเกิดขึน้และประกอบอาชีพเป็นนักแสดงตัง้แต่
ช่วงเวลานัน้จนมาถึงปัจจบุนั ทศันะท่ีมีตอ่วิชาชีพการแสดงของนกัแสดง และทศันคติของผู้คนใน
สงัคมก็มีความเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคมเช่นกัน สวรรญา อิสราพร  ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้
รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาของการละครเวทีไทย ได้หยิบยกการให้
ความหมายของ รพีพร มากล่าวอธิบายความหมายของการแสดงในช่วงเวลานัน้ (พ.ศ. 2529) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นภมูิหลงัของการละครไทยบางสว่นวา่มีความคดิอยา่งไรตอ่ค าวา่ "การแสดง" 
 

ละคร คือศิลปะการแสดงชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้มนุษย์แสดงบทบาทตามเร่ืองราวและประเภทของ
ละครนัน้ๆ การแสดงต้องเหนือธรรมชาติที่เป็นจริงของมนุษย์ คนธรรมดาถ้าไม่ได้อยู่บนเวที
แสดง ถ้าสามารถแสดงกิริยาวาจาท่าทางเหนือธรรมชาติได้ เราก็มกัเรียกคนผู้นัน้ว่า "แสดง
ละครเก่ง" นักแสดงละครนอกเวทีจึงมีอยู่กลาดเกลื่อนในสงัคมทุกระดบั หากปรารถนาที่จะ
ด ารงชีวิตอยูโ่ดยไมป่ระมาท ก็พึงระวงันกัแสดงละครนอกเวทีให้มากกวา่นกัแสดงละครบนเวที
... (สวรรญา อิสราพร, 2532, น. 8-9)   

 

ด้วยประวตัิศาสตร์อันยาวนานของการละครและภาพยนตร์ในประเทศไทย  ซึ่งแต่
เดิมคือละครชาตรีในสมยัอยธุยา ละครใน ละครนอก และโขน การแสดงในละครดงัท่ีกล่าวมานัน้ 
สุนทรียะท่ีเกิดกับผู้ชมมีความแตกต่างกับละครสมัยใหม่ในปัจจุบนั ลักษณะการแสดงออกของ
นักแสดง ความงามทางการแสดงก็มีความเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกับลักษณะการแสดงใน
ปัจจบุนั ดงัท่ีผู้วิจยัได้กล่าวถึง ต้นก าเนิดของหลกัสตูรทางการแสดงละครสมยัใหม่ ท่ีเร่ิมเข้ามาใน
ประเทศไทยราว พ.ศ.2514 และจดัตัง้เป็นหลกัสตูรศิลปการละครโดยสดใส พนัธุมโกมล และยงัมี
หลกัสตูรการละคอนโดยมทันี รัตนิน ครูชลประคลัภ์ จนัทร์เรือง และครูละครอีกหลายท่าน ท่ีเป็น
ครูผู้บุกเบิกการศึกษาละครสมัยใหม่ โดยการประยุกต์องค์ความรู้จากการละครตะวันตกเข้ามา
เผยแพร่ และได้รับความนิยมและมีการศกึษากนัมาจนถึงปัจจบุนั อาทิเชน่ หลกัสตูรศลิปะการแสดง
โดยพฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น นักแสดงไทยในปัจจุบันจึงมี
โอกาสในการเข้าถึงความรู้ท่ีหลากหลาย เม่ือศึกษาหาความรู้จึงเกิดความคิด ความเช่ือ และ
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มมุมองท่ีมีตอ่วิชาชีพการแสดงท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่งผลให้เกิดการเลือกสไตล์การแสดง วิธีการ
น าเสนอและเทคนิคทางการแสดงท่ีใช้เพ่ือการถ่ายทอดการแสดงท่ีมีความหลากหลาย ขึน้อยู่กับ
ทศันะท่ีมีตอ่วิชาชีพการแสดง อาย ุประสบการณ์และการเรียนรู้เก่ียวกบัการแสดงของนกัแสดง 
  

1.5 บทบาทของนักแสดงท่ีมีต่อสังคมไทย 
นกัแสดงเป็นอาชีพท่ีนับว่าเป็นบุคคลสาธารณะ เน่ืองจากผลงานการแสดงจะเป็น

งานท่ีถูกถ่ายทอดออกไปสู่ผู้ ชม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ชมภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หรือละครเวที 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลงานท่ีผ่านส่ือ เม่ือมีการเผยแพร่ออกไป นกัแสดงก็จะกลายเป็นบคุคลซึง่เป็น
ท่ีรู้จักของมวลชนคนดู ดังนัน้จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเป็นบุคคลสาธารณะของนักแสดงจะ
เกิดขึน้ทันทีท่ีผลงานออกสู่สายตาผู้ ชม ดงันัน้เม่ือพิจารณาในส่วนของการท างาน กระบวนการ
ท างานของนักแสดงทัง้ในส่วนของเบือ้งหน้า (การแสดงท่ีปรากฏออกมาในงานละครและ
ภาพยนตร์) และกระบวนการท างานของนกัแสดงในส่วนเบือ้งหลงั (การเตรียมตัวและการร่วมงาน
กบัทีมงานทัง้หมด) ล้วนเป็นสิ่งท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนเป็นวงกว้างเสมอ หากพิจารณาในงาน
เบือ้งหน้า บทบาทท่ีนักแสดงมีต่อผู้ ชมนัน้มี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรก บทบาททางการแสดง 
กล่าวคือการแสดงของนกัแสดงท่ีจะส่ือสารกบัผู้ชมก็มีผลในแง่ของการส่ือสารเร่ืองราวของงานท่ี
ต้องการน าเสนอ หากนกัแสดงสามารถรับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
การส่ือสารเร่ืองราวก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกนั ส่วนท่ีสอง คือบทบาทในชีวิตจริง
ของนกัแสดง ด้วยเหตท่ีุนกัแสดงเป็นบคุคลสาธารณะ นกัแสดงจึงต้องรับบทบาทในแง่ของการเป็น
บคุคลตวัอย่างของสงัคมโดยปฏิเสธไม่ได้ แน่นอนว่าอาชีพนกัแสดงเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติมีช่ือเสียง 
แต่ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งการได้มาซึ่งช่ือเสียงและการเป็นท่ีรู้จกั ย่อมต้องแลกมาด้วยความ
คาดหวงัจากมวลชนท่ีมากมาย  ทุกการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีนกัแสดงแสดงออกมาทัง้ในละคร
และในชีวิตประจ าวนั ล้วนแล้วแตเ่ป็นสิ่งท่ีถกูจบัตามอง เป็นกระแสและเป็นสิ่งท่ีส่งอิทธิพลตอ่คน
ในสงัคม ดงัท่ี อาชวีร์ น้อยเศรษฐี (2554) ได้กลา่วถึงวงการบนัเทิงกบับทบาทท่ีมีตอ่สงัคมไว้วา่ 
 

...ผู้คนในวงการนีย้ืนอยู่บนพรมแดนของความเป็นสว่นตวักบัความเป็นสาธารณะ ดงันัน้แล้ว
พฤติกรรมของคนวงการบนัเทิงจึงอยูใ่นสายตาของผู้บริโภคทกุเพศทกุวยั ทัง้ผู้ที่มีวิจารณญาณ
ที่เข้มแข็งและในระดบัก าลงัพฒันา ซึง่หากวงการบนัเทิงขบัเคลือ่นไปด้วยภาพลกัษณ์ที่งดงาม
เป็นไปในทิศทางที่ถกูต้องเหมาะสมก็เสมือนเป็น การเผยแพร่สิ่งดีงามสูส่ายตาผู้บริโภค นาน
วนัไปก็จะกลายเป็นการซึมซบัสิ่งดีๆ  ใส่ตวัในท านองเดียวกนัหากวงการบนัเทิงขบัเคลื่อนไป
ด้วยพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม เห็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลกัและตีกรอบความถกูต้องไว้
แคบเกินไป ก็จะท าให้ผู้บริโภคซมึซบัเอาความไมเ่หมาะสมและความไมถ่กูต้องติดตวัไปนัน่เอง 
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วงการบนัเทิงมีบทบาทตอ่สงัคมบ้านเราอยา่งเห็นได้ชดัทัง้ทางตรงก็ดีทางอ้อมก็ดี ล้วนแล้วแต่
สามารถเป็นหวัเร่ียวหวัแรงในการเปลี่ยนทิศทางสงัคมให้เข้าที่เข้าทางได้ไมม่ากก็น้อย สิง่หนึ่ง
ที่ส าคญัก็คือวงการบันเทิงไม่สามารถอยู่ได้เพียงล าพัง ประชาชนหรือผู้บริโภคถือเป็นก าลงั
หลกัในการสนบัสนนุวงการนีใ้ห้อยูร่อด ซึง่ก็เข้าต าราน า้พึ่งเรือเสอืพึง่ป่า ดงันัน้แล้วทัง้ผู้บริโภค
และคนในวงการบันเทิงเองไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้ ถูกจ้างและผู้ ว่าจ้าง จึงควรที่จะใช้
วิจารณญาณให้มากในการท าหน้าที่ของตัวเอง กล่าวคือในระดับผู้บริหารควรตระหนักถึง
ผลกระทบตอ่สงัคมในเชิงสร้างสรรค์ให้มากกวา่ผลประโยชน์ ระดบับคุลากรวงการบนัเทิงทัว่ไป
ควรที่จะระมดัระวงัพฤติกรรมของตนเองให้ถกูต้องเหมาะสมมากที่สดุเท่าที่จะมากได้ สว่นใน
ระดบัผู้บริโภคอย่างเราควรใช้วิจารณญาณในการชม เลือกรับรู้ พิจารณาหาสิ่งดี สิ่งถกูสิ่งผิด 
และเลือกปฏิบตัิหรือเลียนแบบแต่ในทางที่ถกูที่ควร รวมไปถึงเป็นกระบอกเสียงในแง่ของการ
วิจารณ์ด้วยเพื่อก่อให้เกิดการพฒันาในวงกว้างตอ่ไป (อาชวีร์ น้อยเศรษฐี, 2554. ออนไลน์) 

 

จากข้อความข้างต้นท่ีแสดงทัศนะของผู้ ชมท่ีมีต่อบทบาทของนักแสดงในสังคม 
สะท้อนให้เห็นว่านกัแสดงนัน้เป็นกลุ่มคนท่ีมีความส าคญัและมีบทบาทในสงัคม ถือวา่เป็นกลุ่มคน
ท่ีส่งอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ชมหรือคนในสงัคมมากท่ีสุด การกระท า
ของนกัแสดงจริงเป็นสิ่งท่ีคนในสงัคมให้ความสนใจและมกัเป็นประเด็นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ 
โดยมีค าท่ีมกักล่าวกันจนเป็นวาทกรรมท่ีว่า "นกัแสดงคือบุคคลสาธารณะ" พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจง 
ได้แสดงทศันะตอ่เร่ืองนีไ้ว้วา่ 

  
 คืออยา่งงีค้รับ ในฐานะนกัแสดงเนี่ย เวลาคนที่เรียกวา่นกัแสดงเนี่ย สิง่หนึ่งที่สงัคมมอง เขา
มองว่านี่คือตัวอย่าง ทัง้ๆที่เราก็ไม่ได้อ่านระเบียบนะว่า ถ้าคุณเป็นนักแสดงคุณต้องเป็น
ตวัอย่างสงัคมนะครับ คณุห้ามอยา่งนัน้อย่างนี ้เพราะว่ามนัหลายอย่างที่เรารู้สกึว่าใช่ เหรอ 
แต่สดุท้ายมนัก็ได้แต่นิ่งๆ เช่นการกระชากแขนไป “ถ่ายรูปหน่อย เราเป็นคนสาธารณะนะ 
เป็นของสาธารณะนะ” ป้าเขาลากพี่อะ พ่ีมองนิดนึง เอียงคอหน่อยแล้วก็ “ครับ”  แค่นัน้เอง
แล้วก็ถ่ายรูป คือมันก็ท าอะไรไม่ได้ อะไรอย่างเงีย้ครับ มันก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆ ซึมซับเข้าไป
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราค่อยชูคอเผยอหัวออกมาในท่ามกลางสงัคมที่เราอยู่ ในฐานะ
นกัแสดงเนี่ย มันปฏิเสธความรับผิดชอบในการกระท าอะไรสกัอย่างนึง ที่มันมีผลเสียกับ
ตวัเองแล้วกระจายออกไปสูส่งัคม  มีความคิดที่มนัแตกแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายทัง้ดีมัง่ไม่ดี
มัง่ อนันีก็้ต้องพึงระวงันึดนึง เพราะว่าเราเป็นคนของสงัคม...คือมนัก็มีทัง้ผลดีและไม่ดี แต่
ถามว่า ยงัไงก็ดีเช่ือผมเถอะ 1.คณุหาเงินได้มากกว่าชาวบ้านเขา ในสงัคมนีเ้ป็นอาชีพที่ท า
เงินได้ระดับที่เลีย้งชีพได้ตลอดชีวิตนะครับ แต่ส าคัญที่สุดคือคุณต้องตัง้ใจ ใส่ใจ แล้วก็
พฒันามนัไปให้เป็นนกัแสดงอาชีพ ท่ีเขาเรียกว่านกัแสดงอาชีพคือคณุสามารถสวมบทบาท
ไหนก็ได้ (นกัแสดงหมายเลข 14, สมัภาษณ์ 2560) 
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ในมุมมองของบุคคลท่ีท าอาชีพนกัแสดงและมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับ
การบนัเทิงในประเทศไทยนัน้ ยงัคงเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีดี มีรายได้และเป็นอาชีพท่ีสามารถมีส่วนใน
การช่วยเหลือสงัคมให้ดีขึน้ได้ ขณะเดียวกนัก็เป็นอาชีพท่ีมีอภิสิทธ์ิได้ในบางโอกาส ดงันัน้การเป็น
นกัแสดงอาชีพในประเทศไทยจึงต้องค านึงถึงบทบาทหน้าท่ีของนกัแสดงท่ีพึงมีตอ่สงัคมทัง้ในทาง
ความสามารถในการท างานและการเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้กบัคนในสงัคม และพงึตระหนกัอยู่เสมอว่า
การเป็นคนดีของสังคมนัน้บทบาทท่ีส าคัญมากพอกับบทบาทของการเป็นตัวละครในฐานะ
นกัแสดง 
  

1.6 หน้าที่และคุณสมบัตขิองนักแสดง 
สตานิสลาฟสกี (Constantin Stanislavski,1963, p.11) ได้ให้ความหมายของการ

เป็นนกัแสดงไว้ว่า "นักแสดงคือศิลปินที่แท้จริง" และด้วยความเช่ือดงักล่าวท าให้เขาได้บญัญัติ
บทบาทหน้าท่ีของการเป็นนกัแสดงว่าเป็นภารกิจท่ียิ่งใหญ่และส าคญัดงันี ้

  
นกัแสดงคือศิลปินท่ีแท้จริง ศิลปินต้องท าให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสนใจ ความหลากหลายและ
นา่ตื่นเต้น สิง่ที่เขาต้องรู้ไม่ใช่เพียงแตส่ิง่ที่เกิดขึน้ในเมืองใหญ่ ๆ เทา่นัน้ แตต้่องรับรู้ถึงเมืองใน
จงัหวดัอื่นๆ หมู่บ้านที่ไกลออกไป โรงงานและศูนย์กลางของวฒันธรรมที่ยิ่งใหญ่ต่าง ๆ ของ
โลกนีเ้ช่นกนั เขาจะต้องศกึษาชีวิตและจิตวิทยาของผู้คนที่อยูร่อบ ๆ ตวัเขา ความหลากหลาย
ของประชากรและผู้คนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เราจ าเป็นต้องมภีาพรวมกว้าง ๆ ทัง้หมด
เพื่อน ามาแสดงในละครในเวลานัน้และเป็นคนอื่น ๆ หลายคน การจะไปถึงจุดสูงสุดของ
ช่ือเสยีงได้ นกัแสดงจะต้องมีมากกวา่ความสามารถในเชิงศิลปะ แต่เขาต้องเป็นมนษุย์ในอดุม
คติที่สามารถจะไปถึงจุดสงูสดุในอดีต ความโลภในคณุค่าของวฒันธรรมในชีวิตของเขาได้ดี 
และการสะท้อนความปรารถนาในจิตวิญญาณที่ยงัคงมีอยู่ได้ (อ้างใน Elizabeth Reynolds 
Hapgood, 1963, p. 11) 

 

การเป็นนกัแสดงเป็นงานท่ีมีความท้าทาย มีเสน่ห์น่าหลงใหลและในขณะเดียวกนัก็
เป็นอาชีพเป็นท่ีใฝ่ฝันของคนจ านวนมาก โคเฮน (Robert Cohen) ได้กล่าวถึงลักษณะงานของ
นกัแสดงและความรับผิดชอบของนกัแสดงท่ีมีตอ่อาชีพของเขาไว้วา่ 
 

นกัแสดงนบัเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่น ๆ ในโลกใบนี ้พวกเขาสามารถด าเนินชีวิต
ท่ามกลางความเป็นอยู่ในโลกที่ยิ่งใหญ่และโลกของตวัละครที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัของสงัคม
โลก พวกเขาอาจมีโอกาสเป็นตวัละครต่างๆ อาทิ ขนุแผน พระลอ นางกากี โรมิโอและจูเลียต 
พวกเขาต้องต่อสู้เพื่อเกียรติยศ ความรัก สงัคม ความยตุิธรรมหรืออื่น ๆ พวกเขาอาจต้องตาย
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เพื่อความรัก เพื่อชาติหลายต่อหลายครัง้จนนบัไม่ถ้วน ก่อนหน้าที่พวกเขาจะจบชีวิตจริงของ
พวกเขา พวกเขาอาจตอ่สู้ท าสงครามเป็นสิบครัง้ พวกเขาอาจพบรักมีความรักเป็นสบิเป็นร้อย
ครัง้ ตลอดจนมีชีวิตหลากหลายรูปแบบผ่านบทบาทของตัวละครที่พวกเขาแสดงอยู่ ผู้ คน
จ านวนเป็นล้านๆ คน ที่ปรารถนาจะเป็นนกัแสดง บางครัง้ก็ดูเป็นเร่ืองง่ายๆ ส าหรับบางคน 
ขณะเดียวกันก็ดูเป็นสิ่งที่ห่างไกลเกินฝันของผู้คนอีกจ านวนหนึ่ง การด ารงชีพเป็นนักแสดง
นบัเป็นเปา้หมายของผู้คนจ านวนมาก แต่ทว่าการด ารงตนในฐานะนกัแสดงที่ดีดจูะเป็นไปได้
ส าหรับคนจ านวนไม่มากนัก ทัง้นีเ้พราะคนจ านวนมากมีเพียงความลุ่มหลงกับภาพของ
นกัแสดง เพียงเพื่อความเด่นดงัเท่านัน้ ทว่ามิได้ค านึงถึงศกัยภาพและความสามารถในการ
พฒันาทางการแสดงของตนเลย (อ้างใน พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ, 2544, pp. 16-17) 
 

ประเทศไทยในปัจจบุนัมีผู้ ท่ีเรียกขนานนามตนเองวา่เป็นนกัแสดงเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ค าว่านกัแสดงของแตล่ะบคุคลก็มีการให้ความหมายและความส าคญัท่ีแตกตา่งกนัออกไป แตจ่าก
ข้อความดังกล่าวนัน้ ผู้ วิจัยมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ เขียนได้ให้ความส าคัญกับค าว่า
นกัแสดง ตรงท่ีภาระรับผิดชอบของการเป็นนกัแสดง มากกวา่ภาพภายนอกของการประกอบอาชีพ
นกัแสดง ซึง่เป็นภาพท่ีสวยงาม มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของคนมากมาย และเกียรตยิศและมีรายได้
ท่ีมากมาย หากแตโ่คเฮนได้กลา่วถึงความส าคญัของการเป็นนกัแสดง คือการพยายามตระหนกัถึง
ศกัยภาพทางการแสดงของนกัแสดงและควรมีการพฒันาทกัษะทางการแสดงของตนเองอยู่เสมอ 
บคุคลผู้นัน้จึงจะเหมาะสมท่ีจะเรียกตนเองว่าเป็นนกัแสดง ซึ่งคือผู้ ท่ีใช้การแสดงเป็นการประกอบ
อาชีพนัน่เอง งานของนกัแสดงจึงนบัเป็นงานท่ีมีความท้าทาย มีโจทย์ท่ียากและแตกต่างออกไป 
ด้วยเหตท่ีุนกัแสดงต้องรับบทเป็นตวัละครซึ่งก็คือ "คน" ในแต่ละเร่ืองราวก็จะมีคนมากมายหลาย
ประเภท นบัเป็นโจทย์ในการท างานท่ีเรียกได้ว่าเปล่ียนแปลงไปได้เร่ือยๆ ดงัท่ีคอร์ริแกน (Robert 
W. Corrigan) ได้กลา่วถึงงานของนกัแสดงไว้วา่ 

 

...สิ่งส าคญัของการสร้างสรรค์ประสบการณ์ในขัน้นี  ้ก็คือการพยายามที่จะสวมบทบาทของ
นกัแสดง ซึ่งเป็นการค้นหาชีวิตและจิตวิญญาณของตวัละครในบท รวมทัง้ลกัษณะการปะทะ
สงัสรรค์กับตวัละครอื่น ๆ ให้ปรากฏเป็นรูปร่างชัดเจนในตวัของนกัแสดง ขัน้ตอนที่สองเป็น
ขัน้ตอนท่ีนกัแสดงสวมบทบาท หรือเปลีย่นบคุลกิของตนเองให้เป็นภาพของตวัละคร เป็นช่วงที่
นกัแสดงสวมวิญญาณของตวัละคร ขัน้ตอนท่ีสามเป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้หลงัจากการค้นหาภาพ
ตวัละครจากบทแล้วน าเสนอต่อผู้ชม โดยนกัแสดงจะน าเสนอภาพชีวิตของตวัละครแก่ผู้ชม 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าละครจะสร้างโลกเฉพาะของตนขึน้ แต่ทว่าก็เป็นขัน้ตอนอนัมีรากฐานมา
จากชีวิตของมนษุย์ (อ้างใน พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ, 2544, น. 17) 
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จากข้อความท่ีผู้ วิจัยได้เสนอมา แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีของนักแสดงรวมถึง
ขอบเขตในภาระรับผิดชอบท่ีนักแสดงต้องท า ดงันัน้นอกจากนักแสดงจะให้ความส าคญักับการ
ฝึกฝนทกัษะการแสดง การฝึกซ้อมแล้ว นกัแสดงควรมีแนวทางในการปฏิบตัิตนตามคณุสมบตัิของ
นกัแสดงท่ีดี เพ่ือท่ีจะชว่ยให้นกัแสดงสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีคณุค่าต่อสังคม สดใส พนัธุมโกมล ได้เสนอแนะถึงคณุสมบตัิของนักแสดงท่ีดี (อ้างใน ณัฐพล 
ปัญญโสภณ, 2552, น. 42-43) จงึมีดงัตอ่ไปนี ้

1) ความงามของจิตใจ ความงดงามของจิตใจไม่ได้หมายถึงนักแสดงมีรูปร่าง
หน้าตาดี หรือต้องสวยต้องหล่อ เพราะความสวยความหลอ่อาจท าให้นกัแสดงหยิ่งทะนงตนได้ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักแสดงท่ีดี ความงามของจิตใจคือ การท่ีนักแสดงรักในศิลปะของการ
แสดงมิใชรั่กความเดน่ความดงัของตนท่ีได้จากการแสดง นอกจากนีน้กัแสดงต้องสามารถโน้มน้าว
จิตใจของผู้ชมให้คิดดี ปฏิบตัิดี มีศีลธรรม แนะแนวทางให้มนุษย์แก้ไขสิ่งบกพร่องต่างๆ ในชีวิต 
ตลอดจนให้ความบนัเทิงแก่ผู้ชมด้วย 

2) ความพร้อมของร่างกายและเสียง นกัแสดงต้องอาศยัร่างกายและน า้เสียงเป็น
เคร่ืองมือ ดังนัน้นักแสดงจึงต้องฝึกฝนการเคล่ือนไหวร่างกาย การใช้น า้เสียงพูดให้เหมาะสม
ถูกต้องตามบทบาทท่ีแสดง รวมถึงการผ่อนคลายความเครียดของร่างกายและจิตใจ กล้ามเนือ้ 
และหายใจให้ถกูต้อง 

3) ความพร้อมของอารมณ์และความรู้สึก นักแสดงท่ีดีสามารถแสดงอารมณ์
ความรู้สกึท่ีลกึซึง้จากภายในโดยไมเ่สแสร้งแกล้งท า รู้จกัควบคมุอารมณ์และสามารถแสดงออกมา
อยา่งพอดีไมเ่กินขอบเขตและเป็นทาสของอารมณ์ 

4) ความพร้อมของประสาทสมัผสั นกัแสดงต้องฝึกฝนให้ประสาทสมัผสัมีความ
ไวและและละเอียดอ่อน น ามาใช้กบัการแสดงได้เป็นอย่างดี เช่นถ้านกัแสดงมีบทจะต้องประสาน
สายตากัน (Eye Contact) แต่ไม่กล้ามองคู่สนทนาหรือผู้ ร่วมแสดง จะถ่ายทอดความรู้สึกได้ไม่ดี 
ท าให้การแสดงไมแ่นบเนียน นกัแสดงจงึต้องฝึกประสาทสมัผสัทัง้ 5 ให้ใช้กบัการแสดงได้เตม็ท่ี    

5) สมาธิ นกัแสดงต้องมีสมาธิสูง สามารถรวมความคิด อารมณ์ความรู้สึก ไปสู่
จดุใดจดุหนึ่งตาความต้องการของบทบาทอย่างมีพลงั และมีจดุหมายแน่นอน การมีสมาธิจะช่วย
ผ่อนคลายความตึงเครียดของอารมณ์ ร่างกาย ท าให้นักแสดงไม่ประหม่าต่ืนกลัว การแสดงจะ
แนบเนียน ลกึซึง้ ประทบัใจผู้ชม 

6) ความสามารถในการสงัเกต นกัแสดงท่ีดีต้องเป็นคนช่างสงัเกตอย่างละเอียด
ลึกซึง้ ฝึกจนเป็นนิสยัทกุอย่างท่ีอยู่รอบตวัคือครูของนกัแสดง ควรสงัเกตการแสดงออกของมนษุย์ 
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อากัปกิริยาของคนในวยัและฐานะตา่งๆ สงัเกตอารมณ์ท่ีอยู่ภายใน รวมถึงความรู้สึกของตนเองท่ี
มีตอ่สิ่งตา่งๆ และบคุคลตา่งๆ การสงัเกตจะน ามาใช้ในการแสดงและตีความหมายบทละครได้เป็น
อยา่งด ี

7) ความจ า นักแสดงต้องมีความจ าดี สามารถจ าบทบาทท่ีต้องแสดง จดจ า
อารมณ์ความรู้สึกและทกุสิ่งท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การแสดง หมัน่ฝึกฝนความจ าของตนเองเพ่ือให้
ได้ผลการแสดงท่ีดี 

8) ความเข้าใจ นักแสดงต้องเป็นผู้ ท่ีเข้าใจชีวิตมนุษย์ เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน 
เข้าใจบทบาทท่ีจะแสดง รวมถึงเข้าใจศลิปะการแสดงซึง่ชว่ยให้นกัแสดงเข้าถึงบทบาทได้ 

9) ความเช่ือ นักแสดงต้องมีความเช่ือบทบาทท่ีตนเองแสดง เช่ือในการกระท า
และค าพูดของตนเอง เพราะความเช่ือจะท าให้นกัแสดงถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู้สึก
ของตวัละครออกมาสูผู่้ชมได้      

10) ความตัง้ใจจริง ความขยัน และวินัย นักแสดงต้องมีความตัง้ใจจริง ความ
ขยันและวินัยท่ีจะพัฒนาตนเองฝึกซ้อมและเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีการงานด้วยความรับผิดชอบอัน
สงูสดุ การขาดวินยัของนกัแสดงเพียงคนเดียว อาจท าลายผลรวมของการจดัแสดงละครได้ 

11) รสนิยมท่ีดี นอกจากจะศึกษาทางทฤษฎีแล้ว นกัแสดงควรหาประสบการณ์
จากการดูละครท่ีดี ร่วมงานการละครท่ีได้มาตรฐาน และอ่านบทละครท่ีมีคุณค่า เพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจและปลกูฝังรสนิยมท่ีดี เพ่ือน าความรู้มาใช้กบัการแสดงของตนได้   
  

12) พรสวรรค์ของนกัแสดง หมายถึงคณุสมบตัิพิเศษเฉพาะตวัท่ีมีมาแต่ก าเนิด 
ท าให้นักแสดงผู้ นัน้มีความสามารถทางด้านการแสดงเป็นพิเศษกว่าผู้ อ่ืน เช่น จินตนาการและ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ ปฏิภาณความไวของประสาทสมัผสั ความสามารถควบคมุจงัหวะ
การแสดงได้อย่างพอเหมาะ ความสามารถท่ีจะเข้าถึงความรู้สึกและอารมณ์ท่ีลึกซึง้กว่าผู้ อ่ืน 
ตลอดจนความคล่องแคล่วในการเคล่ือนไหวท่ีท าให้ฝึกฝนการแสดงได้ง่ายและไปได้ไกลกว่าผู้ อ่ืน 
แตถ้่ามีพรสวรรค์และไม่หาความรู้หรือประสบการณ์ใดๆ เพิ่มเตมิ คณุภาพในการแสดงอาจด้อยลง
ไปได้ 
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1.7 กระบวนการท างานของนักแสดง 
กระบวนการท างานของนกัแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาคือ ช่วงก่อนท าการแสดง 

(Pre Production) ช่วงการแสดง (Production) และช่วงหลังการแสดง (Post Production) โดยใน
แตล่ะชว่งนกัแสดงมีขัน้ตอนการท างานดงัตอ่ไปนี ้(ตรีดาว อภยัวงศ์, 2549, น.110-131) 

1.7.1 ช่วงเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนการแสดง (Pre-Production) 
1) วิเคราะห์บทละคร เป็นขัน้ตอนแรกในการท างานของนักแสดง นกัแสดงได้รับ

บทละครเท่ากับว่าเขาได้รับมอบหมายให้รับหน้าท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองราวนัน้ การอ่านบทละคร
ของนักแสดงจึงเป็นการอ่านท่ีต้องท าความเข้าเร่ืองราวทัง้หมด เพ่ือให้เห็นภาพรวมท่ีเกิดขึน้ จน
นักแสดงสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองราวของละครได้  รวมทัง้สามารถมองเห็น
ความสมัพนัธ์ของตวัละครทัง้หมดท่ีอยูใ่นเร่ืองราว 

2) วิเคราะห์ตวัละคร เป็นขัน้ตอนท่ีนกัแสดงกระท าตอ่เน่ืองจากการวิเคราะห์บท
ละคร นกัแสดงจะให้ความสนใจไปยงัตวัละครท่ีเขาต้องรับบทบาทในการถ่ายทอด การวิเคราะห์
ตวัละครของนักแสดงคือการพยายามท าความเข้าใจถึงเหตุผลของการกระท าของตวัละคร ท า
ความเข้าใจว่าเหตุใดตัวละครจึงมีการแสดงออกอย่างนัน้ ตัวละครตัดสินใจกระท าบางอย่าง
เน่ืองมาจากสาเหตแุละแรงจงูใจอะไร ซึ่งนกัแสดงสามารถใช้จินตนาการในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
เช่ือมโยงหาเหตผุลในการกระท าท่ีส าคญัของตวัละคร หรือท่ีเรียกว่าการสร้างภูมิหลงัให้ตวัละคร 
และนอกจากนีน้กัแสดงยงัต้องวิเคราะห์ลกัษณะความสมัพนัธ์ของตวัละครท่ีเขารับบทบาท ว่ามี
ความสมัพนัธ์กบัตวัละครอ่ืนในเร่ืองอยา่งไร และแสดงออกถึงความสมัพนัธ์ในรูปแบบใดบ้าง 

3) วิเคราะห์ตวัละครร่วมกบัผู้ก ากบัการแสดง ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัและ
เป็นประโยชน์มากอีกระดบัหนึ่ง เพราะเม่ือนกัแสดงได้วิเคราะห์ตวัละครและเร่ืองราวตามความ
เข้าใจของตนเองแล้ว การวิเคราะห์และหารือกบัผู้ก ากบัถือเป็นการช่วยให้นกัแสดงสามารถเข้าใจ
และอาจจะมองเห็นตวัละครได้มีมิติเพิ่มมากขึน้ และประการส าคญัคือผู้ก ากับคือผู้ ท่ีคอยควบคยุ
ดแูลการเล่าเร่ือง ดงันัน้ผู้ก ากบัจะสามารถแนะน ารายละเอียดหรือไขข้อสงสยัให้กบันกัแสดง และ
ท าให้นักแสดงมีความเข้าใจในทิศทางการน าเสนองานของผู้ก ากับ ตลอดจนนักแสดงสามารถ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตวัละครท่ีมีตอ่การส่ือสารในเร่ืองได้มากขึน้    

4) การเข้าสู่ตวัละคร หลงัจากท่ีนกัแสดงได้ทราบความชดัเจนและมีความเข้าใน
ใจมนุษย์ (ตวัละคร) ท่ีเขารับบทบาทแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงของการค้นหาวิธีการเพ่ือเข้าสู่ตวัละคร 
เพ่ือให้สามารถเปล่ียนแปลงตัวเองเพ่ือสวมบทบาทเป็นตัวละคร ทัง้ในทางกายภาพอันได้แก่ 
บคุลิกลกัษณะต่างๆ ของตวัละคร และในทางความคิดอนัได้แก่ ความรู้สึก มุมมอง สภาวะจิตใจ 
วิธีการใช้เหตุผลของตัวละคร ซึ่งองค์ประกอบเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีท าให้คนเรามีความแตกต่างกัน 
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นกัแสดงจะต้องท าความเข้าใจในความแตกต่างนีแ้ละพยายามค้นหาวิธีการเพ่ือการปรับเปล่ียน
ตนเองในการเป็นตวัละครนัน้ หากจะกล่าวว่าขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีมีความยากล าบากท่ีสุดใน
กระบวนการท างานของนกัแสดงก็คงจะไม่ผิดนกั นกัแสดงบางคนใช้เวลาในการพยายามเป็นตวั
ละครมากเทา่กบัเวลาท่ีเขาท างานในละครเร่ืองนัน้ นัน่แสดงให้เห็นวา่ระยะเวลาในการท างานของ
นกัแสดงนี ้ไม่มีข้อก าหนดท่ีแน่นอนและอาจไม่สามารถคาดเดาได้ว่านกัแสดงแตล่ะครต้องใช้เวลา
มากหรือน้อยเพียงใด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประสบการณ์ในการแสดง ประสบการณ์ชีวิต และความยาก
ง่ายของตวัละครอีกด้วย    

 
1.7.2. ช่วงเวลาการแสดง (Production) 

1) การเตรียมตวัก่อนเร่ิมแสดง ขัน้ตอนนีอ้ยู่ในช่วงเวลาท่ีนักแสดงต้องมีความ
พร้อมและมีความเข้าใจจากการท างานและการเตรียมความพร้อมในช่วงเร่ิมต้นแล้ว ดงันัน้การ 
เตรียมตวัในขัน้ตอนนีห้มายถึง การดแูลรักษาตนเองให้อยู่ในสภาวะท่ีมีความพร้อมในการท างาน 
ในช่วงเวลาในโปรดกัชัน่ ดงันัน้สิ่งท่ีนกัแสดงสมควรท่ีจะท าให้ตนเองให้มีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็น
ความพร้อมทางด้านร่างกายและความพร้อมทางจิตใจ นักแสดงต้องรับผิดชอบหน้าท่ีในส่วนนี ้
อย่างเคร่งครัด เน่ืองจากนักแสดงเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กับทุกองค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์งาน หากนกัแสดงไม่สามารถรับผิดชอบหน้าท่ีของตนเองได้ จะเกิดผลกระทบท่ีตามมา
อยา่งมากมายตอ่ทีมงานทัง้หมด 

2) การแสดง ขัน้ตอนนีคื้อการท่ีนักแสดงจะท าหน้าท่ีเป็นตัวละครท่ีด าเนิน
เหตุการณ์ไปตามเร่ืองราวท่ีในบทก าหนดไว้ สิ่งท่ีนักแสดงจ าเป็นต้องฝึกฝนและเข้าใจมากใน
ขัน้ตอนนีคื้อ การมีสมาธิ การรู้จกัผ่อนคลาย เพราะเม่ือนกัแสดงได้วิเคราะห์ตัวละคร ผ่านการตก
ลงกับผู้ ก ากับการแสดงแล้ว ในช่วงเวลานีคื้อการปล่อยให้ตวัละครได้ท าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ทัง้นี ้
ปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้นกัแสดงสามารถถ่ายทอดความเป็นตวัละครได้ดีนัน้ นอกจากจะเกิดขึน้จากการ
ท างานของตัวนักแสดงเองแล้ว คู่แสดงก็เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคญั นักแสดงต้องเรียนรู้วิธีท่ีจะ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนให้มาก โดยเฉพาะกับคู่แสดง เน่ืองจากการแสดงคือการกระท าของตวัละคร 
และเป็นการกระท าท่ีต้องมีเหตจุงูใจจากวิธีคิดของตวัละคร การท างานกบัคูแ่สดงสามารถท าได้ดี
ในช่วงเวลาท่ีอยู่ในโปรดกัชัน่ นกัแสดงสามารถท าความรู้จกัคู่แสดง ตามวิธีการท่ีตนเองมีความ
ถนดัเพ่ือท าความเข้าใจและก่อให้เกิดความสบายใจและความผอ่นคลายในการท างานร่วมกนั การ
ท างานกับคู่แสดงจะช่วยส่งผลให้การแสดงมีความเป็นธรรมชาติมากขึน้ การพูดคุย การส่ือสาร 
การรับสง่ความรู้สกึและการกระท าของกนัและกนัจะเป็นไปอยา่งราบร่ืนขึน้ 
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3) สงัเกตการณ์และตดิตามผลระหว่างการแสดง หากเป็นการแสดงในภาพยนตร์
หรือในละครโทรทศัน์ นกัแสดงสามารถสงัเกตผลจากการแสดงของตนเองและสามารถปรับแก้ได้
ในขณะท่ีมีการถ่ายท า เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการเล่าของผู้ก ากับการแสดงและเพ่ือการส่ือสารตวั
ละครท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่หากเป็นการแสดงในละครเวที นกัแสดงจะสามารถติดตามผล
การแสดงของตนเองได้เม่ือการแสดงในรอบนัน้จบลง นกัแสดงสามารถท่ีจะทบทวนและประเมิน
การแสดงในรอบนัน้ๆ หากรู้สึกว่ามีความต้องการแก้ไข นักแสดงควรขอค าปรึกษาจากผู้ก ากับ 
เพราะในบางครัง้ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในฐานะนกัแสดงอาจจะมีความแตกต่างกับความรู้สึกท่ีเกิด
ขึน้กบัผู้ชม ดงันัน้หากนกัแสดงมีความข้องใจหรือมีความต้องการอยากปรับแก้แม้จะเป็นเพียงจุด
เล็กน้อย ก็จ าเป็นท่ีจะต้องปรึกษาหารือกับผู้ ก ากับการแสดง ซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีส าคญัและเป็นการ
เคารพในหน้าท่ีซึง่กนัและกนั 

 
1.7.3 ช่วงเวลาหลังจบการแสดง (Post Production) 

1) รวบรวมข้อมลูผลตอบรับจากการแสดง ขัน้ตอนนีน้กัแสดงจะท าการรวบรวม
ข้อมลู ข่าวสาร บทวิจารณ์และเสียงตอบรับกับการแสดงท่ีตนเองได้แสดงเสร็จสิน้ลง ไม่ว่าจะเป็น
ความคิดเห็นจากผู้ก ากับการแสดง นักแสดงร่วม ทีมงาน นักวิจารณ์และความคิดเห็นจากผู้ ชม 
เม่ือนกัแสดงมีโอกาสได้รับฟังข้อมลูเหล่านัน้ ควรรับฟังอยา่งเปิดใจ มีความพร้อมในการยอมรับทัง้
ข้อดีและข้อด้อยของตนเอง และพยายามรับฟังค าวิจารณ์จากหลากหลายแง่มมุ เพ่ือให้ได้ผลตอบ
รับท่ีมีหลากหลายมิต ิ

2) ประเมินสรุปผล ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีนกัแสดงน าข้อคิด ค าวิจารณ์ทัง้ในแง่
บวกและแง่ลบมาประมวลผล โดยนกัแสดงอาจเร่ิมต้นท่ีการทบทวนตัง้แตก่ระบวนการท างานของ
ตนเองในช่วงก่อนการแสดง ช่วงการแสดงจนจบการแสดง ประกอบกับผลตอบรับจากการแสดง 
ค าวิจารณ์ ซึ่งจะท าให้นกัแสดงสามารถทราบเหตผุลและท่ีมาท่ีไปของผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ หากเป็น
ผลลพัธ์ท่ีดี นกัแสดงควรจะหาต้นเหตหุรือท่ีมาของการแสดงท่ีดีนัน้ให้ได้ และควรระวงัการจดจ า
ผลลพัธ์ทางการแสดงท่ีปลายเหต ุเพราะนัน่อาจท าให้นกัแสดงเข้าใจวา่ต้องท าการแสดงเช่นนัน้จึง
ได้รับการตอบรับท่ีดี และกลายเป็นนกัแสดงจงใจแสดงในรูปแบบนัน้ซ า้แล้วซ า้เลา่   
  

1.8 จรรยาบรรณของนักแสดง 
อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติอาชีพหนึ่ง นักแสดงควรภูมิใจในอาชีพ ไม่ใช่

ภมูิใจในความสามารถของตนจนลืมตวั ควรเคารพและจริงใจกบังานในความรับผิดชอบอนัพงึมีตอ่
ผู้ชม สตานิสลาฟสกี กล่าวว่า นักแสดงท่ีดีนัน้ต้องมีจรรยาบรรณของการเป็นนักแสดงเป็นหลัก
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ประจ าใจและรักศิลปะการแสดงมากกว่ารักตนเอง “Love art in yourself, and not yourself in 

art.” นกัแสดงจึงควรปฏิบตัิตนให้อยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพดงันี ้(อ้างใน ณฐัพล ปัญญโสภณ , 
2552, น. 43-44) 

1) รักศิลปะการแสดงและอทุิศเวลาให้กบังานได้อย่างเตม็ท่ี ไม่ใชรั่กความเดน่ดงั
ของการเป็นนกัแสดง 

2) ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและยึดถือ
จริยธรรมและวฒันธรรมอนัดีงาม รวมถึงเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

3) ประกอบวิชาชีพด้วยความซ่ือสตัย์สุจริตตามหลกัปฏิบตัิ และวิชาการโดยอยู่
ภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมาย 

4) ท าหน้าท่ีเพ่ือความส าเร็จของส่วนรวมและสร้างสรรค์ผลงานท่ีดี ไม่ใช่การท า
เพ่ือส่วนตวั โดยการอทุิศตวัให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง เพ่ือให้การแสดงเป็นส่วนช่วยใน
การส่ือสารงานองค์ประกอบด้านอ่ืนได้อย่างเตม็ศกัยภาพ 

5) ไม่เสนอการแสดงและแสดงละครท่ีขดัต่อศีลธรรมจรรยาของสังคม ศาสนา
และสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

6) ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ นักแสดงควรค านึงถึงผลการแสดงท่ีมีต่อ
ผู้ชมเป็นท่ีตัง้มากกวา่ท่ีจะค านงึถึงประโยชน์สว่นตน 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเข้าสู่ตัวละครของนักแสดง 
การแสดง เป็นศาสตร์ท่ีมีผู้ให้ความสนใจศกึษาและค้นหาค าตอบอยา่งกว้างขวางมากขึน้ 

เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์และพฒันาศกัยภาพของนกัแสดง ในฝังการละครตะวนัตก ได้มีผู้กล่าว
วา่ กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลตอ่วงการละครซึง่รวมถึงแนวทางในการแสดงของนกัแสดง ก็คงจะหนีไม่พ้น
กลุ่มนกัการละครสมยัใหม่หรือ Modernist Theatre เน่ืองจากเป็นผู้บุกเบิกทิศทางการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงตามความเช่ือของกลุ่มคน ท่ีต้องการส่ือสารความจริงกับคนดูใน
สงัคมด้วยวิถีท่ีตนเองเช่ือ กลุ่มนักการละครในยุคสมัยใหม่ จึงถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตาม
ความเช่ือท่ีแตกต่างกัน คือกลุ่ม สัจนิยม และกลุ่มต่อต้านสจันิยม (Realism And Anti-Realism) 
ซึ่งสองกลุ่มนีมี้นกัการละครท่ีแบ่งย่อยออกไปอีก โดยเฉพาะกลุ่มตอ่ต้านสจันิยม มีนกัการละครท่ี
ได้น าเสนอแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์งานของตนเองแตกต่างกนัออกไป และยงัส่งผลต่อ
นักออกแบบเพ่ือการแสดง (Theatre Designer) ในยุคนัน้และจนมาถึงปัจจุบนั (Robert Leach, 
2004, pp. 1-2) 
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ในการฝึกฝนทกัษะทางการแสดงของนกัแสดงในยุคนัน้ มีนกัการละครท่ีได้เขียนทฤษฎี
ทางการแสดง เพ่ือให้เป็นศาสตร์ท่ีสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้อย่างเป็นขัน้ตอน บคุคลนัน้คือ คอน
แสตนติน สตานิสลาฟสกี นักการละครท่ีเป็นทัง้ผู้ ก ากับการแสดง นักแสดง และผู้ จัดละคร ได้
ท าการศกึษาและทดลองเพ่ือหาแนวทางในการฝึกฝนทกัษะการแสดงส าหรับนกัแสดง จนหลกัการ
ของเขาได้รับการยอมรับ และมีอิทธิพลต่อการฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะทางการแสดงของ
นกัแสดงมาจนถึงปัจจุบนั เขาได้แสดงทศันคติท่ีมีตอ่การแสดงของนกัแสดงไว้ว่า “เม่ือนักแสดง
เข้าถึงความต้องการท่ีลึกซึง้ได้อย่างสมบูรณ์ และมากพอที่จะยอมให้ทัง้หมดของตัวเขา
จมอยู่กับสถานการณ์นัน้ เม่ือนัน้การแสดงของเขาจะเข้าไปถึงจุดท่ีเราเรียกว่าแรงบันดาล
ใจ” (อ้างใน Michel Powell, 2553, p. 42) 

จากท่ีผู้ วิจยัได้กล่าวถึงกลุ่มนกัการละครผู้ มีอิทธิพลกับการสร้างสรรค์ผลงานในข้างต้น 
ซึ่งก็คือกลุ่มนกัการละครในช่วงสมยัใหม่ (Modernist Theatre) สดใส พนัธุมโกมล (2537, น. 57) 
ได้กลา่วถึงความเข้าใจเก่ียวกบัค าวา่ "ความจริง" ท่ีมีผลท าให้กระบวนการท างานและการถ่ายทอด
ตวัละครของนกัแสดงนัน้มีความแตกต่างกัน อนัเป็นผลเน่ืองมาจาก ความคิด ความรู้ ความเช่ือ
ของนกัแสดง ว่าแตล่ะคนมีความคิดเห็นต่อศิลปะการละครอย่างไร และหากเปรียบการแสดงของ
นักแสดงคือการสร้างสรรค์งานศิลปะ นักแสดงแต่ละคนเปรียบเสมือนศิลปินท่ีมีความต้องการ
ส่ือสาร "ตวัละคร" ท่ีเขาได้รับมอบหมาย ตวัละคร ถือเป็นงานศิลปะท่ีสร้างจากมุมมองของศิลปิน 
(นกัแสดง) ดงันัน้นกัแสดงแตล่ะคนจะมีวิธีคดิในการสร้างงานท่ีแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบัทศันะของแต่
ละบุคคลท่ีมีต่อวิชาชีพการแสดงของเขา ความคิด ความเช่ือ ประสบการณ์ในการแสดงและ
ประสบการณ์ชีวิตจะเป็นดา่นคดักรองท่ีท าให้นกัแสดงสามารถเลือกวิธีการสร้างสรรค์งานของเขา
ได้อย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระท าในการฝึกฝนและถ่ายทอดงาน
แสดงของนกัแสดงท่ีแตกตา่งกนั 

แนวคดิทฤษฎีและแบบฝึกหดัทางการแสดงท่ีผู้ วิจยัจะเสนอตอ่ไปนี ้ประกอบด้วยแนวคิด
และทฤษฎี 2 กลุ่ม ซึ่งให้ความส าคัญกับการหาเหตุผลเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการกระท าท่ีเป็นการ
แสดงออกของตวัละครท่ีแตกตา่งกนัดงันี ้  

2.1 ทฤษฎีการแสดงตามแนวคิดเร่ืองการฝึกทักษะการแสดงจากความรู้สึก
ภายใน    

ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เกิดการเปล่ียนแปลงในวงการละครตะวนัตก มีกลุ่ม
ละครท่ีเรียกตนเองว่ากลุ่มละครแนวสัจจนิยม เป็นกลุ่มผู้ สร้างงานท่ีพยายามมุ่งหากลวิธีและ
แนวทางต่างๆ ในการน าเสนอละครเพ่ือให้ผู้ชมเกิดความเช่ือว่าละครท่ีก าลงัเกิดขึน้บนเวทีนัน้คือ
ภาพท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวนั โดยมุ่งสะท้อนภาพชีวิตจริงมากกว่าท่ีจะเสนอภาพตวัละครท่ีดู
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วิเศษเหนือคนทัว่ไป (พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ, 2544, น. 39) จึงเกิดแนวคดิในการฝึกฝนการแสดงท่ีให้
ความส าคัญกับ การสร้างความรู้สึกภายในเพ่ือให้เกิดการกระท าภายนอก โดยใช้ความคิด
วิเคราะห์ ความต้องการของตวัละครและหาแรงจูงใจท่ีส่งผลให้เกิดการกระท า และได้น าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในหลักการคิดดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม หลักพฤติกรรมศาสตร์ ว่าด้วยเร่ืองการกระท าของมนุษย์ท่ีประมวลผลจากกฎ 3 ข้อ 
ได้แก่ ชาติก าเนิด การเลีย้งดู และสถานการณ์ตรงหน้า โดยมีความเช่ือและมีลักษณะของการ
สร้างสรรค์ตวัละครดงัท่ีพฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศริิ ได้อธิบายไว้วา่ 
  

ในสว่นของตวัละคร แทนที่จะใช้ตวัละครตามแบบฉบบั (stock character) ผู้สร้างงานแนวนี ้
จะสร้างตวัละครที่มีความซบัซ้อนในบคุลกิภาพ ให้มีลกัษณะเช่นเดียวกบับคุคลจริงในชีวิต อีก
ทัง้บคุลิกลกัษณะที่ตวัละครเป็นเช่นนัน้ก็เพราะพนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อมนัน่เอง ภาษาที่ตวั
ละครเหล่านีใ้ช้ ก็เป็นภาษาตลาด ภาษาพูด และบทสนทนาทั่วไป มิใช่ภาษาทางการหรือ
ภาษาเขียนที่จดัวางไว้ (พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ, 2544, น. 39) 

  

นักวิชาการหรือนักการละครบางท่านอาจกล่าวเรียกช่ือกลุ่มนีว้่า " Inside Out” 
ซึ่งหมายถึงภาวะภายในท่ีส่งผลตอ่การกระท าและการแสดงออกภายนอก ซึ่งมีนกัการละครผู้ ที่ีมี
อิทธิพลส าคญัตอ่การฝึกฝนการแสดงในลกัษณะนี ้และเป็นผู้บกุเบิกการเขียนต าราทางการแสดง
ให้ออกมาเป็นรูปธรรม ภายใต้ความเช่ือท่ีว่าการแสดงต้องไม่ใช่มาจากความบงัเอิญหากแต่เป็น
เร่ืองท่ีนกัแสดงต้อ 

สามารถฝึกฝนได้และต้องสามารถท าให้เกิดขึน้ซ า้อีกได้ คอนสแตนติน สตานิ
สลาฟสกี (Constantin Stanislavski : 1863 – 1938) เร่ิมต้นหาค าตอบทางการแสดงจากค าว่า 
ความรู้สึกท่ีจริงใจ โดยเขาพยายามท่ีจะตัง้ค าถามวา่ท าไม หรือท าอยา่งไรท่ีจะให้การแสดงของเขา
เป็นการแสดงท่ีมาจากจากอารมณ์ความรู้สึกท่ีจริงใจได้ ค าถามนีเ้ปรียบเสมือนหวัใจส าคญัท่ีท า
ให้สตานิสลาฟสกีพยายามหาหนทางและทดลองหากระบวนการของนักแสดงในขัน้ตอนต่างๆ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งอารมณ์และความรู้สึกท่ีจริงใจ ดงัค าถามส าคญัท่ีว่า “How to play truthfully ?” 

(Robert Leach,2004, pp. 16-17)    
สตานิสลาฟสกีจึงได้ทดลองและบันทึกกระบวนการฝึกฝนการแสดงจากการ

ทดลองด้วยตวัของเขาเอง เขาเป็นคนแรกท่ีตระหนักได้ว่าการแสดงนัน้ต้องอาศยัทัง้ความทุ่มเท
และระเบียบวินยั เขายงัตระหนกัถึงความส าคญัของการฝึกซ้อมนักแสดง จนในท่ีสุดก็กลัน่กรอง
ออกมาเป็นหลกัการท่ีมีช่ือเรียกว่า “เดอะ เมธอด” (The Method) ซึง่เป็นวิธีการฝึกฝนการแสดงท่ี
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กระตุ้นให้นกัแสดงใช้ความทรงจ าและจินตนาการของแตล่ะคนเพ่ือแสดงอารมณ์ออกมา จากนัน้
จึงเข้าถึงอารมณ์ท่ีแท้จริงผ่านการแสดง ออกทางร่างกาย วิธีการนีจ้ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์
ตวัเองอย่างละเอียดและการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางให้นักแสดงเข้าถึงจิตใต้
ส านึกของตนเองและถ่ายทอดอารมณ์ออกมา ลกัษณะพืน้ฐานทางสงัคมก็เป็นกญุแจส าคญั ท่ีใช้
ร่วมกับการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางและการฝึกซ้อมอย่างลึกซึง้ ซึ่งทุกการกระท าจะถูก
วิเคราะห์โดยละเอียด ผลท่ีได้คือความจริงแท้ในระดบัจิตใจท่ีส าเร็จได้ด้วยการพยายามอย่างหนกั
เพ่ือความสมบูรณ์แบบของการแสดง  (Michael Powell 2010 :37) ดังท่ีมาร์ลอน แบรนโด 
นกัแสดงผู้ มีประสบการณ์ทางการแสดงและได้รับการยอมรับในผลงานการแสดงเป็นอย่างมากใน
วงการภาพยนตร์ ได้แสดงทรรศนะของเขาท่ีมีตอ่การแสดงวา่ “วิธีการก็คือใช้ทุกสิ่งท่ีเคยเกิดขึน้
ในชีวิตและหาทางใช้มันสร้างตัวละครของคุณ คุณหาวิธีที่จะค้นลงไปในจิตใต้ส านึกของ
คุณและใช้ประโยชน์จากทุกประสบการณ์ที่เคยผ่านมา” (ไมเคลิ โพเวลล์, 2553, น. 41)   

แบบฝึกหดัการแสดงท่ีจะเสนอตอ่ไปนี ้ผู้วิจยัคดัเลือกและเรียบเรียงจากงานเขียน
ของ สตานิสลาฟสกีเร่ือง An Actor's Handbook และบางส่วนจากหนังสือ Acting One/ Acting 

Two ของ โรเบิร์ต โคเฮน และจาก The Acting Bibleของ ไมเคิล โพเวลล์  โดยคัดเลือกเป็น
แบบฝึกหดัตา่ง ท่ีพอสรุปใจความได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) การผ่อนคลาย (Relaxation) 
 การผ่อนคลายของนักแสดง คือการท่ีนักแสดงมีความผ่อนคลายจาก

ความกงัวลภายนอกทัง้ปวงและมีสติจดจ่ออยู่กบัการกระท าตรงหน้าท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ กล่าวคือ 
นกัแสดงจะต้องฝึกวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ส่วนตา่งๆ ของร่างกาย การแสดงออกถึงความรู้สึก 
การรับรู้และประสาทสมัผสัของนกัแสดงจะไม่สามารถท าได้อย่างเต็มท่ีหากร่างกายของนกัแสดง
เต็มไปด้วยความตงึและเกร็งจากกล้ามเนือ้ วิธีการผ่อนคลายนีน้กัแสดงสามารถท าได้โดยการนัง่
หรือการนอนแล้วแต่ความถนัดและความเอือ้อ านวยของสถานท่ี จากนัน้ให้นักแสดงทิง้น า้หนัก
ร่างกายลงท่ีพืน้ท่ีรองรับ ให้เกิดความรู้สึกท่ีสบายและผ่อนคลาย แล้วจึงท าการทดสอบความผ่อน
คลายในส่วนต่างๆของร่างกาย วิธีการทดสอบท าได้โดย เร่ิมจากนักแสดงเลือกว่าต้องการผ่อน
คลายท่ีบริเวณใด ให้เร่ิมจากการเกร็งเฉพาะสว่นนัน้ เช่น เกร็งต้นแขนทัง้สองข้างให้สดุแรงเทา่ท่ีจะ
ท าได้ จากนัน้เม่ือนักแสดงหยุดเกร็งร่างกายและกล้ามเนือ้จะอยู่ในสภาวะท่ีถูกปลดปล่อย 
นกัแสดงจะรู้สกึได้ถึงความผ่อนคลายท่ีเกิดขึน้ เป็นต้น การผ่อนคลายจากร่างกายภายนอกจะชว่ย
ให้นักแสดงมีความพร้อมทางด้านร่างกายรวมถึงมีความพร้อมในจิตใจด้วยเช่นกัน เม่ือการผ่อน
คลายเกิดขึน้จิตใจของนกัแสดงจะจดจ่ออยู่ถูกท่ี อันจะเกิดขึน้ได้จากการสนใจคู่แสดง และเม่ือ
จิตใจจดจ่ออยู่กับคู่แสดง รู้จกัสังเกต รู้จักฟังและตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างจริงใจ จะช่วยใ ห้
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นักแสดงสามารถมีสมาธิและรับส่ง รวมถึงถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ไปยังคู่แสดงได้ดียิ่งขึน้ 
(Constantin Stanislavskiอ้างใน Elizabeth Reynolds Hapgood ผู้แปล 1963 : 118-119) 

2) สมาธิ (Concentration) 
สมาธิในการแสดงหมายถึง การให้ความสนใจของนกัแสดง ซึ่งนกัแสดง

ควรต้องค านึงถึงสมาธิของตนเองและรู้จกัให้ความสนใจอย่างตรงจดุ นกัแสดงต้องมีจดุรวมความ
สนใจ และต้องไม่ใช่อยู่ท่ีคนด ูในชีวิตจริงมกัจะมีสิ่งของท่ีดึงความสนใจของเราไว้ แตใ่นโรงละคร
นัน้ตรงกันข้ามและขัดกับชีวิตจริงของนักแสดง ดังนัน้ความพยายามท่ีจะดึงความสนใจไว้จึง
จ าเป็น เพ่ือเรียนรู้วิธีท่ีจะมองมมุใหมบ่นเวทีและเพ่ือให้เห็นมนัจริง ๆ 

วงสมาธิกับการการสังเกต การสังเกตสิ่งของอย่างจริงจังจะท าให้เกิด
ความต้องการท่ีจะท าอะไรสกัอย่างกับมันเองตามธรรมชาติ การท าอะไรสักอย่างกับมนัยิ่งท าให้
การสังเกตของคณุละเอียดขึน้ ปฏิกิริยาตอบกลับท่ีเก่ียวเน่ืองกันแบบนี ้จะท าให้ความเช่ือมโยง
ระหว่างตวันกัแสดงกับสิ่งท่ีก าลังให้ความสนใจชดัขึน้ นักแสดงท่ีประสบความส าเร็จแสดง มกัมี
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานท่ีจะมาพร้อมกับสมาธิอันแน่วแน่ เม่ือนักแสดงไม่พุ่งความ
สนใจไปท่ีคนดู นักแสดงจะได้รับความสนใจเต็มท่ีจากคนด ูและพาคนดเูข้ามามีส่วนร่วมในงาน
ของนกัแสดง นกัแสดงท่ีฝึกฝนเป็นประจ าสามารถจ ากดัสมาธิของตนเองไว้ในวงของความสนใจได้ 
จะมีความสนใจแต่สิ่งท่ีเข้ามาในวงนัน้ และยงัสามารถแบ่งสมาธิส่วนหนึ่งเพ่ือฟังเสียงท่ีเกิดขึน้
นอกพืน้ท่ีนัน้ได้ นอกจากนีย้งัสามารถลดวงสมาธินัน้ให้แคบลงเพ่ือสร้างสิ่งท่ีเราเรียกกนัว่า ความ
โดดเด่ียวในท่ีคนหมู่มาก (public solitude) วงของความสนใจนีม้กัจะปรับเปล่ียนได้ มนัสามารถ
ถูกขยายใหญ่หรือหดเล็กลงได้โดยนักแสดง เพ่ือให้สอดคล้องกับอะไรก็ตามท่ีต้องอยู่เพ่ือการ
กระท าบนเวที ไมว่่าวงนัน้จะมีขนาดเท่าไหร่ ในวงนัน้จะมีจดุรวมความสนใจหลกั ความสร้างสรรค์
บนเวที ไม่ว่าจะเป็นช่วงซ้อมหรือช่วงท่ีแสดง ทัง้สองช่วงจ าเป็นต้องใช้สมาธิทัง้หมดจากนกัแสดง
ทัง้ร่างกาย ความรู้สกึข้างใน และสตปัิญญา 

วงสมาธิและประสาทสมัผสั คือวงสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือยึดจับอะไร
บางอย่างไว้ในการแสดง ซึ่งจะสร้างการตอบกลบัทางอารมณ์ นักแสดงต้องมีบางอย่างท่ีรู้สึกว่า
ดงึดดูเรา ในสิ่งท่ีตนเองสนใจและใช้มนัเป็นตวัชว่ย ไม่จ าเป็นต้องสร้างเร่ืองราวให้กบัสิ่งของทกุชิน้
แต่ต้องรู้สึกถึงอิทธิพลท่ีของสิ่งนัน้มีต่อตวันักแสดงเอง การสร้างสถานการณ์จะสามารถเปล่ียน
รูปร่างสิ่งของนัน้หรือท าให้ความรู้สึกท่ีคณุมีตอ่มนัเดน่ชดัขึน้ นกัแสดงต้องรู้วิธีท่ีจะเปล่ียนสิ่งท่ีเป็น
นามธรรมและมีเพียงหลักการให้กลายเป็นสิ่งท่ีสัมผสัได้จริง พวกเราท่ีเป็นนักแสดงเรียกสิ่งนีว้่า 
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ความใส่ใจในประสาทสมัผัส มนัเป็นสิ่งท่ีส าคญัในการสร้างจิตวิญญาณของการมีชีวิตให้กับตวั
ละคร 

วงสมาธิกับสิ่งของในจินตนาการท่ีเป็นจุดสนใจ ความสนใจภายในท่ี
เกิดขึน้จากสิ่งท่ีเราเห็น ได้ยินและสมัผสัแล้วรู้สึกถึงสถานการณ์ท่ีสร้างขึน้มา นกัแสดงจะเห็นภาพ
สิ่งนัน้ด้วยจินตนาการท่ีซ่อนอยู่ภายใน เช่นเดียวกับการ ได้ยิน ได้กลิ่น สมัผัส และรับรส ทฤษฎี
ชีวิตนีก้่อให้เกิดแหล่งเคร่ืองมือท่ีไม่มีท่ีสิน้สดุส าหรับการให้ความสนใจภายใน แต่การจินตนาการ
สิ่งของนัน้ต้องใช้สมาธิท่ีแน่วแน่ ใช้แบบฝึกหดั ท่ีพฒันาจินตนาการเพราะมนัจะช่วยพฒันาสมาธิ
และความสนใจไปพร้อมกนั 

สมาธิทางร่างกาย สมาธิทางร่างกายของนักแสดงจะถูกใช้ไปกับการ
เคล่ือนไหวของพลงังานท่ีเคล่ือนผา่นกล้ามเนือ้สว่นตา่งๆ สมาธิแบบเดียวกนันีค้วรอยูก่บัการค้นหา
จดุท่ียงัเกร็งอยู่เพ่ือจะผ่อนคลายกล้ามเนือ้ของเรา อะไรคือข้อเสียของความกดดนัหรือการบีบเกร็ง
ของกล้ามเนือ้นอกจากพลังงานท่ีก าลังเคล่ือนไหวจะหยุดชะงัก มันจ าเป็นมากท่ีสมาธิของ
นกัแสดงต้องเคล่ือนไปพร้อมๆ กบัพลงังานนัน้ เพราะมนัช่วยสร้างความต่อเน่ืองซึ่งส าคญัมากใน
ศลิปะแขนงนี ้

สมาธิและความคิดสร้างสรรค์ สิ่งแรกท่ีต้องมีในกระบวนการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์คืออารมณ์ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกไม่สามารถแทนท่ีการท างานอนัมหาศาล
ของสติปัญญาได้ทัง้หมด หลงัจากท่ีนกัแสดงได้เรียนรู้ท่ีจะสงัเกตชีวิตรอบตวัแล้วน ามาใช้ในงาน
แล้ว นักแสดงจะมีตวัอย่างทางอารมณ์ท่ีมาจากความคิดสร้างสรรค์ของตวันักแสดงเอง ความ
ประทบัใจโดยตรง การปฏิสมัพันธ์กับผู้ อ่ืนด้วยตวัเอง ประสบการณ์ทางจิตใจหลาย ๆ อย่างท่ีไม่
สามารถมองเห็นได้จะปรากฏในงานแสดง โดยผ่านทางสีหน้า แววตา เสียง ค าพูด ท่าทาง แต่ถึง
อย่างนัน้เราก็ไม่สามารถศึกษาคนอ่ืนได้อย่างลึกซึง้เพราะคนส่วนใหญ่มกัจะไม่คอ่ยเปิดรับตวัตน
ของตัวเอง เม่ือโลกภายในจิตใจของใครสักคน ปรากฏต่อหน้าโดยผ่านการกระท า ความคิด 
แรงจูงใจแล้ว ให้นักแสดงพยายามติดตามการกระท าของเขาเหล่านัน้อย่างใกล้ชิดและศึกษา
ข้อจ ากดัท่ีเขามี เม่ือท าแบบนัน้จะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่านกัแสดงก าลงัใช้การให้ความสนใจใน
แบบท่ีละเอียดอ่อนท่ีสดุ ร่วมกับพลงัของการสงัเกตซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่ใต้จิตส านึก ในขณะท่ีนกัแสดง
ท าแบบนัน้ นกัแสดงจะรู้วิธีกระตุ้นจิตใต้ส านกึของตวัเอง และใช้มนัในกระบวนการสร้างสรรค์การ
แสดง สิ่งท่ีพึงระวงัและส าคญัท่ีสดุคือ อย่ามองผู้ อ่ืนด้วยสายตาคิดวิเคราะห์ท่ีเย็นชาและถือดินสอ
ไว้ในมือเพ่ือเตรียมจดข้อมูลตลอดเวลา อย่าเป็นผู้สังเกตการณ์ท่ีเย็นชา นักแสดงควรปล่อยให้
การศกึษาค้นคว้าของนกัแสดง เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมขึน้มาเอง หลงัจากท่ีสงัเกตมา
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อย่างยาวนานจนเข้าใจและศึกษาอย่างดีแล้ว นักแสดงก็จะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างดี 
(Constantin Stanislavski อ้างใน Elizabeth Reynolds Hapgood ผู้แปล 1963, p. 23-27) 

 
3) การสร้างจินตนาการ (Imagination) 

จินตนาการเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยในการสร้างสิ่งต่างๆ ให้สามารถเป็นได้หรือ
เกิดขึน้ได้ ในทกุๆ การเคล่ือนไหวของนกัแสดงบนเวที ทกุค าท่ีนกัแสดงพดู เป็นผลมาจากชีวิตของ
ตวัละครท่ีนกัแสดงได้จินตนาการไว้ หากการสร้างสรรค์งานเร่ิมต้นจากจินตนาการของนกัประพนัธ์ 
นกัเขียน ผู้ก ากับละคร ผู้ออกแบบฉาก และคนอ่ืน ๆ ในโปรดกัชัน่ ดงันัน้ต้นก าเนิดของศิลปะการ
ละครก็คือการจินตนาการ ถ้าการจินตนาการคือส่วนท่ีส าคญัของงานนกัแสดง การสงัเกตลกัษณะ
ธรรมชาติของคนท่ีมีพรสวรรค์จะเปิดเผยให้เราทราบถึงวิธีการควบคมุความต้องการทางอารมณ์ใน
บางส่วน ด้วยวิธีการนีจ้งึท าให้การกระท าท่ีเกิดขึน้ในจินตนาการนัน้มีผลท่ีดีกวา่ในจิตส านึก คนเรา
อาจไม่สามารถแสดงความรู้สกึของเราได้โดยตรง แตใ่นฐานะนกัแสดงเราสามารถกระตุ้นความคิด
จินตนาการและกระตุ้นความรู้สึกจากความทรงจ าในสว่นลึก ส่วนท่ีไปไกลเกินกวา่ท่ีจิตส านึกจะไป
ถึงให้ออกมาให้ได้ จากนัน้จัดการน าเอาความรู้สึกท่ีเคยประสบมาทัง้หมดออกมาและจัดกลุ่ม
ให้กับมนั เพ่ือให้สอดคล้องกับภาพท่ีเกิดขึน้ในหวั สิ่งนีเ้องจึงเป็นเหตผุลท่ีว่า ท าไมจินตนาการท่ี
สร้างสรรค์จงึเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัมากของนกัแสดง 

นกัแสดงสามารถจินตนาการถึงชีวิตของตวัละครได้หลายแง่หลายด้าน โดยสามารถ
ใช้สายตาจากข้างในมองพิจารณาภาพตา่งๆ ให้เห็นสิ่งมีชีวิต ใบหน้าของมนษุย์ ลกัษณะของพวก
เขา ภูมิประเทศ วตัถุท่ีอยู่บนโลก สถานท่ีต่างๆ หรือการใช้หูชัน้ในเพ่ือการได้ยินเสียงท่วงท านอง 
เสียงพูด เสียงสูงเสียงต ่าและอ่ืนๆ ได้  นักแสดงสามารถสัมผัสและรู้สึกได้ถึงสิ่ งต่าง ๆใน
จินตนาการท่ีก าลังกระตุ้นความรู้สึกรับรู้และห้วงอารมณ์ในความทรงจ าของตนเอง มีนักแสดง
หลายคนท่ีแสดงได้จากสิ่งท่ีมองเห็น และนักแสดงหลายคนท่ีแสดงได้จากสิ่งท่ีได้ยิน อาจด้วย
เหตผุลท่ีวา่นกัแสดงคนนัน้เป็นคนท่ีมีพรสวรรค์พิเศษในการมองเห็นและสงัเกต และอยา่งท่ีสองคือ
นกัแสดงคนนัน้ เป็นนกัแสดงท่ีมีประสาทรับรู้ท่ีไวตอ่การได้ยิน 

วิธีท่ีง่ายท่ีสุดท่ีจะช่วยในการจินตนาการคือ การใช้ภาพเข้ามาช่วยและการใช้เสียง
เข้ามาชว่ย ซึง่ท าได้โดยการจินตนาการถึงสิ่งเหล่านีไ้ด้ เสียงท่ีได้ยินหรือภาพอ่ืนๆ ในขัน้ตอนนีห้าก
มีผู้สอนการแสดงเป็นผู้ดแูลการฝึกหดั ผู้สอนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกบันกัแสดงผู้ ฝึกฝนได้ โดย
การเข้าไปอย่างเงียบๆ  หรืออาจท าตวัเป็นคนดใูนความฝันของพวกเขา หรือ อาจจะมีส่วนร่วมกับ
เขาในความฝันเหล่านัน้ก็ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีถกูสร้างขึน้จากจินตนาการของนกัแสดง จะต้องถูก
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น ามาใช้งาน จะต้องสามารถตอบค าถามได้ทัง้หมดว่า ท าไม ใครท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร ซึ่งพวก
นกัแสดงจะถามตวัเองขณะท่ีพวกเขาก าลงัขบัเคล่ือนความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือท่ีจะสร้างภาพท่ีจะ
ท าให้ตวัเขาเองมีความเช่ือได้ชดัขึน้ 

นักแสดงจะต้องรู้สึกถึงความท้าทายทางร่างกายและสติปัญญา เพราะการ
จินตนาการสามารถสะท้อนผลกลบัไปสู่ลกัษณะทางกายภาพธรรมชาติของร่างกายและแสดงมนั
ออกมา ไม่ควรมีการขึน้ไปบนเวทีโดยปราศจากการจินตนาการ และทัง้หมดมนัขึน้อยู่กับการให้
ความส าคญักับจินตนาการของนกัแสดงว่าเป็นอย่างไร นกัแสดงมีความคิดริเร่ิมจะท างานนีอ้ย่าง
จริงจงัเพียงใด 

ตวัอย่างของการใช้จินตนาการสร้างความสมัพนัธ์และรายละเอียดของตวัละครและผู้
ร่วมแสดง ในกรณีท่ีตวัละครเป็นชายและหญิงซึง่พบกนัเป็นครัง้แรก เร่ิมต้นจากการพบกนัครัง้แรก
ของเขาและเธอ ไม่ว่าจะเกิดขึน้อย่างกระทนัหนัหรือค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม ความสนใจในตวัของ
ใครคนใดคนหนึง่หรือทัง้สองจะคอ่ยๆ เพิ่มมากขึน้ ซึ่งขึน้อยูก่บัความทรงจ าท่ีเกิดขึน้ทกุๆ ชว่งขณะ
ของการพบกันครัง้แรก การพบกันครัง้ท่ีสอง พวกชายและหญิงปรารถนาท่ีจะมีส่วนร่วมในความ
สนใจของอีกฝ่ายและการกระท าของอีกฝ่ายท่ีจะท าให้พวกเขาได้เจอกันบ่อยขึน้อะไรท านองนัน้ 
การทะเลาะครัง้แรก การต าหนิ ความสงสยั จบูแรก ความต้องการกนัและกนัมากขึน้ ความหงึหวง 
การแตกหกั และเม่ือตวัละครทัง้สองพบกนัอีกครัง้ เขาให้อภยักนัและกนั ท าให้มนัด าเนินตอ่ไป 

ถ้าหากนักแสดงเร่ิมจากจินตนาการของตนเองกับความคิดท่ีเหมาะสม ท่ีเกิดขึน้ใน
รายละเอียดของสถานการณ์นัน้ๆ  ความจริงใจในความรู้สึกในแต่ละขัน้ตอนของการกระท า
เหล่านัน้ จะเร่ิมเข้าถึงสภาวะของคนท่ีอยู่ในความรักทัง้ภายนอกและภายใน (Constantin 
Stanislavski อ้างในElizabeth Reynolds Hapgood ผู้แปล 1963 : 53-54) 

 
4) การส ร้างสรรค์ตั วล ะครและการเป็ นตั วละคร  (Characterization and 

Transformation) 
นกัแสดงทกุคนจะต้องเป็นตวัละคร แน่นอนว่าไมไ่ด้หมายถึงแคล่กัษณะภายนอก แตต้่อง

เป็นไปถึงลกัษะภายในด้วย  ซึ่งไม่ได้หมายความว่านกัแสดงจะต้องสญูเสียตวัตนและบคุลิกภาพ
ของตวัเอง แต่หมายถึงว่าในแต่ละบทบาทนัน้เขาต้องหาตวัตนและบุคลิกภาพของตวัเอง ซึ่งมัน
จะต้องแตกต่างออกไปในทุกบทบาท การเป็นตวัละครจากภายใน อาจจะมาจากองค์ประกอบ
ภายในของตวันกัแสดงเอง สิ่งเหล่านีจ้ าเป็นท่ีจะต้องรู้สึกและเลือกมาให้เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์
ของตวัละครท่ีจะแสดงออกมา ถ้าเร่ิมต้นเตรียมได้อยา่งถกูต้องแล้ว เร่ืองของลกัษณะภายนอกก็จะ
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คอ่ยๆตามมาเอง นกัแสดงจะสามารถหาลกัษณะของตวัละครภายนอกได้จากประสบการณ์ชีวิต
ของตวัเองหรือคนอ่ืนๆ จินตนาการโดยใช้สญัชาตญาณ การสงัเกตด้วยตวัเอง 

การศึกษาจากภาพหรือหนงัสือ การสงัเกตเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยบงัเอิญ ศึกษาได้จาก
ทุกอย่างท่ีเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามการค้นคว้าทัง้หมดนี ้นกัแสดงจะต้องไม่สูญเสียอตัลักษณ์
ของตวัเอง บทบาทใดๆ ก็ตามท่ีไม่ได้มีกระบวนการการสร้างตวัละครนัน้จะไม่ดีและไม่สมจริงและ
นกัแสดงท่ีไม่สามารถถ่ายทอดตวัละครท่ีเขาเล่นได้เป็นนกัแสดงท่ีไม่ดีและน่าเบื่อ ในความเป็นจริง 
ไมมี่ใครบนโลกนีท่ี้ไม่มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัของเขาเอง สิ่งนัน้เองเป็นเหตผุลท่ีท าให้ให้นกัแสดงควร
จะมีความต้องการท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงทัง้ความรู้สึกและบุคลิกไปได้อย่างสมบูรณ์ มี
นกัแสดงหลายคน ท่ีไม่นิยมใช้วิธีการแดสงด้วยการเข้าสู่กระบวนการการสร้างตวัละครหรือการ
เปล่ียนแปลงนี ้โดยนกัแสดงเหล่านัน้จะน าเอาบทบาทตวัละครทกุบทมาเป็นแสดงออกเป็นบคุลิก
ส่วนตวัของเขาเอง ส่งผลให้การแสดงของนกัแสดงมีความแตกตา่งกนัระหว่างการค้นหาตวัละคร 
กับการเลือกอารมณ์ของนักแสดงออกมาเช่ือมโยงกับบทบาทตัวละครนัน้ แน่นอนว่าการ
เปล่ียนแปลงบทบาทเพ่ือให้เหมาะกบัสิ่งท่ีนกัแสดงเป็นนัน้ยอ่มง่ายกวา่ นกัแสดงจึงไมค่วรยอมแพ้
ต่อบทบาทท่ีได้รับและพยายามหาตวัละครจนกระทั่งสามารถเข้าถึงมันได้ ในกระบวนการการ
สร้างตวัละคร เป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยการปรับเปล่ียนอย่างแท้จริง คล้ายๆกบัการเกิดใหม ่  
ซึ่งเป็นสิ่ ง ท่ี ดี  กระบวนการเป็นตัวละครนีจ้ึงเป็นสิ่ ง ท่ีจ าเป็นท่ีสุดส าหรับนักแสดงทุกคน 
(Constantin Stanislavski อ้างใน Elizabeth Reynolds Hapgood ผู้แปล 1963, p. 32-33) 
   

5) การสังเกต (Observation) 
นกัแสดงควรจะเป็นคนท่ีช่างสงัเกตไม่ใช่เพียงแต่บนเวทีเท่านัน้ แต่รวมถึงชีวิตจริง

ด้วย ควรต้องมีความสนใจในทุกๆ รายละเอียดท่ีอย่างท่ีเข้าดึงดูดความสนใจของเขา มีคนท่ีมี
ลกัษณะท่ีเกิดมามีพรสวรรค์ในด้านการสงัเกตได้โดยธรรมชาติ หากนกัแสดงได้รับฟังคนเหล่านัน้
พดู จะสามารถรู้สึกถึงบางสิ่งท่ีคนทัว่ไปไม่คอ่ยสงัเกตเห็นได้ โดยปกติแล้วคนมกัจะไมค่อ่ยมีความ
ช่างสงัเกตถึงการแสดงออกทางสีหน้า การมองเข้าไปในดวงตา ฟังน า้เสียงและโทนเสียง เพ่ือท่ีจะ
เข้าใจถึงความคิดและความรู้สึกภายในของคนท่ีเราคยุด้วย นกัแสดงควรตระหนกัคดิในเร่ืองนีเ้ป็น
ส าคญั หากสามารถท าการฝึกฝนในขัน้ตอนนีไ้ด้ ก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อยา่งไร้ขอบเขต
มากขึน้ ดีขึน้และลกึซึง้ขึน้   

แต่สิ่งเหล่านีเ้ป็นงานท่ีต้องการความเอาจริงเอาจัง ทัง้เวลา ความปรารถนาท่ีจะ
ส าเร็จและระบบการฝึกซ้อม ประการแรกคือ นักแสดงต้องเร่ิมท่ีจะมอง ฟัง และได้ยินว่าอะไรท่ี
สวยงาม ซึง่จะเป็นนิสยัท่ีจะยกระดบัความคิดและกระตุ้นความรู้สกึท่ีอาจจะฝังลกึอยู่ภายในความ
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ทรงจ าของตนเองได้ ไม่มีอะไรในชีวิตท่ีสวยงามกวา่ธรรมชาติ และเป็นสิ่งท่ีจะสงัเกตได้ตลอดเวลา
อย่างต่อเน่ือง เช่น การลองหยิบดอกไม้เล็ก ๆ หรือกลีบดอกไม้ หรือใยแมงมุม หรือลองวาดไอ
น า้ค้างท่ีติดอยู่ท่ีบานหน้าต่าง จากนัน้ลองอธิบายถึงสิ่งเหล่านัน้เป็นค าพด ว่าอะไรท่ีท าให้สิ่ง
เหล่านัน้สวยงามขนาดนี ้ความพยายามดังกล่าวจะท าให้นักแสดงสังเกตและมองสิ่งเหล่านัน้
ใกล้ชิดขึน้ ละเอียดขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ และไม่หลีกหนีด้านมืดของธรรมชาติ แม้จะสิ่งท่ีท า
ให้ความสวยงามนัน้หายไป นกัแสดงควรค้นหาทัง้ความสวยงามและสิ่งตรงกนัข้ามแล้วนิยามมนั 
เรียนรู้มันแล้วจึงกลับมา มองสิ่งท่ีมนุษยชาติได้สร้างสรรค์ขึน้ในศิลปะวรรณกรรมและดนตรี 
(Constantin Stanislavski อ้างใน Elizabeth Reynolds Hapgood ผู้แปล 1963, p. 53-54) 

 
6) การเลียนแบบ (Imitation) 

การแสดงท่ีดีอาจมาจากการเลียนแบบ แตใ่นขณะเดียวกนัการเลียนแบบอย่างไม่ถกู
วิธีอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการแสดงท่ีแย่มากก็เป็นได้ นักแสดงอาจเคยมีความรู้สึกช่ืนชม
นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง และอาจเคยพยายามท่ีจะลอกเลียนแบบเขาเหลา่นัน้ ซึง่ก็มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย 
การท าตามแบบอย่างท่ีดีจะพัฒนาคุณไปในทางท่ีดี แต่ในบางครัง้มันอาจจะปิดกัน้ความคิด
สร้างสรรค์เฉพาะตัวของนักแสดงได้เช่นกัน หากนักแสดงท าตามสิ่งท่ีเกิดขึน้มาจากอารมณ์
ความรู้สึกของคนอ่ืน และโดยส่วนใหญ่ก็มกัจะเลียนแบบได้แคเ่พียงภายนอกเท่านัน้ นกัแสดงจึง
ต้องบีบเค้นร่างกายของตนเองอย่างหนักเพ่ือให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว จนในท่ีสุดนักแสดงจะ
ค้นพบความจริงท่ีว่า การเข้าถึงตวัละครด้วยวิธีการพยายามเลียนแบบแต่ภายนอกไม่มีทางสร้าง
ตวัละครขึน้มาได้ สิ่งท่ีนกัแสดงควรท าหากมีความถนดัหรือช่ืนชอบวิธีการนีเ้ป็นส่วนตวั นกัแสดง
ควรหาเหตผุลของลกัษณะภายนอกเหล่านัน้ วา่มีสาเหตเุกิดจากอะไร แล้วพยายามท าความเข้าใจ 
วิเคราะห์ไปถึงวิธีคิดของตวัละคร เม่ือเข้าใจเหตุจูงใจและท่ีมาแล้วจากนัน้นักแสดงจะเลือกใช้
วิธีการเลียนแบบเพ่ือหาช่องทางในการแสดง ออกของตวัละครให้มีความหลากหลายมากขึน้ แตก็่
เป็นสิ่ ง ท่ีนักแสดงจะตัดสิน ใจเลือก (Constantin Stanislavski อ้างในElizabeth Reynolds 
Hapgood ผู้แปล 1963, p. 77)   

 
7) การใช้สัญชาตญาณของสัตว์ (Animal Work) 

การใช้สญัชาตญาณของสตัว์ เป็นการสงัเกตและศึกษาลกัษณะของสตัว์เพ่ือใช้เป็น
การสร้างสรรค์ตวัละคร มีประโยชน์หลกัสามอย่างตอ่นกัแสดง อย่างแรกคือ สามารถจินตนาการ
วิธีการแสดงและพัฒนาตัวละครทัง้ทางร่างกายและจิตใจได้อย่างทันที (เห็นได้จากตัวละคร 
“Bulldog” Don Corleone แสดงโดย Marlon Brando ในเร่ือง The Godfather หรือ Anthony 



  50 

Hopkins ในบทบาทตวัละครงูพิษอย่าง ของ ดร.ฮนันิบาล เล็กเตอร์ จากเร่ือง The Silence of the 
Lambs) อย่างท่ีสองคือ ให้คณุได้สมัผสัการกระท าและการตอบสนองของแตล่ะสถานการณ์อย่าง
ทนัที สตัว์ถกูผลกัดนัด้วยความต้อง การเหมือนกบัมนษุย์ อย่างไรก็ตามในการเป็นสตัว์ นกัแสดง
สามารถสัมผัสถึงความรู้สึกของการไล่ล่าความต้องการท่ีแท้จริงโดยตรง สัมผัสถึงทุกส่วนของ
ร่างกาย โดยปราศการเหน่ียวรัง้จากการคิดไตร่ตรองหรือแม้แต่บทละคร อย่างท่ีสามคือ คุณ
สามารถสัมผัสกับการท างานของร่างกายและจิตใจท่ีสมัพนัธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นในการแสดง เม่ือคณุเป็นสตัว์ คณุจะหยดุใช้ความคิดและเหตผุล ซึ่งจะท าให้คณุสามารถใช้
สัญชาตญาณในการตอบสนองต่อความต้องการและสิ่งแวดล้อม (Michael Powell, 2010, p. 
140) 

 
8) เหตุผลและความต่อเน่ือง (Logic and Continuity) 

เหตุผลและความต่อเน่ือง สองอย่างนี เ้ป็นตัวการส าคัญ ในการสร้างงาน
จ าเป็นต้องมีเหตผุลและความต่อเน่ือง แม้แต้ตวัละครท่ีไม่มีเหตผุลและไม่ปะติปะต่อก็จะเป็นผล
มาจากแผนท่ีถูกวางไว้อย่างมีเหตผุลและจากโครงเร่ืองทัง้หมดของบทละครหรือจากเร่ืองทัง้หมด 
ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะมาจากเจตนาของการกระท า เพราะเป็นสิ่งท่ีก าหนดได้ง่าย เป็นสิ่งท่ีมองเห็นและ
สมัผสัได้ รวมถึงเป็นสิ่งท่ีเช่ือมโยงกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ การก าหนดตวัละครจะง่ายขึน้ถ้าใช้เหตผุล
และความต่อเน่ืองของตัวละครเข้ามาช่วย โดยการเตรียมเส้นของการกระท าท่ีมีเหตุผลและ
ตอ่เน่ือง นกัแสดงจะพบว่าสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ตามมาคือเส้นของอารมณ์ท่ีมีเหตผุลและตอ่เน่ือง มีความ
เช่ือมโยงมาสู่จุดท่ีเป็นโศกนาฏกรรมของตัวละครอย่างช้าๆ และมีเหตุผล โดยค่อยๆ เติมการ
กระท าให้สมบรูณ์และโดยการเช่ือในการกระท านัน้ นกัแสดงอยา่พยายามคดิถึงอารมณ์ของตนเอง 
ให้คิดถึงสิ่งท่ีต้องท า ถ้านกัแสดงไม่ยดึมัน่ในรูปแบบท่ีมีเหตผุลและตอ่เน่ืองแล้ว ก็มีความเส่ียงท่ีจะ
ถ่ายทอดภาพและการ กระท าออกมาในรูปแบบท่ีธรรมดาดาษด่ืน   

การฝึกวิเคราะห์จนสามารถมองเห็นเหตุผลและความต่อเน่ืองของตวัละคร ถ้า
นกัแสดงฝึกฝนอยา่งจนช านาญ นกัแสดงจะสามารถมองเห็นการกระท าทัง้หมดของตวัละคร จาก
มมุมองการกระท าของตวัละครเหล่านัน้ ซึ่งจะเป็นตวัสะท้อนทัง้ความต่อเน่ืองและเหตผุลของตวั
ละคร แต่การฝึกนี ้จะต้องท าเป็นประจ าทุกวนัเหมือนการฝึกเสียงของนกัร้องหรือการฝึกเต้นของ
นักเต้น เป็นการฝึกฝนท่ีเป็นระบบ และสามารถใช้ได้จริงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบ 
(Constantin Stanislavski อ้างในElizabeth Reynolds Hapgood ผู้แปล 1963, pp. 92-93)   
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9) ความทรงจ าจากประสาทสัมผัส (Sense Memory) 

ความทรงจ าด้านประสาทสัมผัส เป็นแบบฝึกหัดการแสดงท่ีให้นักแสดงได้ฝึกการ
เรียกย้อนความรู้สึกทางกายภาพไม่ใช่ทางอารมณ์ ความรู้สึกทางกายภาพมกัจะเป็นตวักระตุ้นให้
เกิดอารมณ์เช่น รู้สึกร้อน หนาว วิงเวียน เหน่ือย หิวหรือมึนเมา ความทรงจ าด้านประสาทสมัผสันี ้
จะสมัฤทธ์ิผลได้จากการส ารวจรายละเอียดของลกัษณะเฉพาะในสิ่งตา่งๆ (Michael Powell 2010 
: 44) 

 
10) ความทรงจ าด้านอารมณ์ (Emotional Memory) 
การใช้ความทรงจ าด้านอารมณ์ เป็นหลักการท่ีนกัแสดงฝึกฝนเพ่ือให้เขาสามารถเรียก

ความรู้สึกและอารมณ์เม่ือถึงเวลาท่ีต้องการแสดงความรู้สึกเหล่านัน้ออกมา นักแสดงสามารถ
ร้องไห้ กรีดร้องด้วยความกลวั หวัเราะ หรือโกรธตามท่ีต้องการได้อย่างไร โดยหลกัแล้วแรงกระตุ้น
จะมาตามธรรมชาติเพราะคุณอยู่กับเหตุการณ์บนเวทีจริงๆ คุณจดจ่ออยู่กับความจริงของโลก
ละครเช่นเดียวกับคนอ่ืนๆ แต่ก็มีหลายครัง้ท่ีนักแสดงคนอ่ืนไม่ได้ส่งอะไรให้คณุเลยหรือไม่คณุก็
จะต้องพาตวัเองเข้าสู่อารมณ์นัน้ๆเอง คุณอาจจะก าลงันั่งรอในกองถ่ายภาพยนตร์เป็นเวลาห้า
ชัว่โมงจากนัน้ก็ต้องเรียกอารมณ์ท่ีรุนแรงออกมาภายในสามสิบวินาที นักแสดงบางคนสามารถ
ปรับอารมณ์ตามต้องการได้ แตส่่วนใหญ่แล้วจะเคยชินกับการข่มอารมณ์เหล่านัน้ไว้ เทคนิคนีจ้ึง
ชว่ยให้คณุปลดปลอ่ยอารมณ์ตามท่ีต้องการได้ (Michael Powell, 2010, น. 42) 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลงัของการค้นหาวิธีการแสดง สตานิสลาฟสกีได้ลดความส าคญั
ของการใช้อารมณ์ (Emotional) โดยหนัมาให้ความส าคญักับการกระท า (Physical Action) ของ
ตวัละครโดยค านึงถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และการตอ่สู้ของตวัละครท่ีมีตอ่เหตกุารณ์นัน้ ๆ สิ่งส าคญั
ของการแสดงไม่ใชก่ารเอาอารมณ์ ความรู้สกึสว่นตวั ประสบการณ์ส่วนตวัมาแสดงบนเวที คนดไูม่
ต้องการเห็นความเจ็บปวดของนักแสดง เขาต้อง การเห็นว่าเกิดอะไรขึน้ แล้วตัวละครนัน้มี
ปฏิกิริยาต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างไร เขาต่อสู้ กับเหตุการณ์นัน้อย่างไร เพ่ือให้ได้ในสิ่งท่ีเขาต้องการ 
ไม่ใช่การแสดงความเจ็บปวดการแสดงค าพูดของตัวละครด้วยความรู้สึกท่ีอ่อนไหว แต่ให้ดูท่ี
เหตผุลของการกระท าของตวัละครเป็นหลกั 
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2.2 ทฤษฎีการแสดงตามแนวคิดเร่ืองการฝึกทักษะการแสดงจากบริบทสภาพ
แวด- ล้อมภายนอก 

แนวคิดเร่ืองการฝึกทักษะการแสดงจากบริบทสภาพแวดล้อมภายนอกเกิดขึน้
หลงัจากท่ีแนวคดิและการฝึกฝนการแสดงในแบบสมจริงได้รับความนิยม และถกูน ามาใช้ในวงการ
แสดงอย่างแพร่หลาย แต่ทว่ายงัมีนกัการละครบางกลุ่มท่ีเล็งเห็นถึงข้อจ ากัดและข้อด้อยของการ
ฝึกทกัษะการแสดงจากความรู้สึกภายใน เน่ืองจากเป็นการฝึกและเป็นกระบวนการท่ีมีความเส่ียง
ตอ่สภาวะทางใจของนกัแสดงโดยตรงและอาจน าไปสู่ผลกระทบในชีวิตของนกัแสดงในระยะยาว
ได้ ดงัท่ีโบการ์ต นกัการละครผู้สร้างสรรค์งานในยุคหลงัสมยัใหม่ ได้แสดงทศันะต่อการฝึกทกัษะ
การแสดงตามแนวคิดของสตานิสลาฟสกีโดยกล่าวถึงท่ีมาและปัญหาเอาไว้ว่า (Ann Bogart, 
2005, pp. 16-17) 

  
 ในปี 1923 สตานิสลาฟสกีและบริษัทMoscow Artได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจดั
แสดงบทละครของ Gorky และ Chekhov  วิธีการทางการแสดงที่ปรากฏในงานเหล่านัน้มี
ผลกระทบอย่างมากในกลุ่มนักการละครรุ่นใหม่ พวกเขาได้รับแรงบนัดาลใจและมีความ
สงสยัที่อยากจะเรียนรู้มากขึน้ ชาวอเมริกนัต่างค้นคว้าอย่างจริงจงัว่าอะไรที่เป็นรูปแบบและ
ลกัษณะของระบบ สตานิสลาฟสกีและเปลีย่นมนัเป็นลทัธิ ขณะที่วิธีการเหลา่นีถ้กูผกูติดอยู่
กบัโรงละครอเมริกันด้วยวิธีการเข้าหาความจริงอย่างที่สดุเพื่อถ่ายทอดศิลปะบนเวที ก็ส่ง
อิทธิพลอย่างมากต่อวงการภาพยนตร์และโทรทศัน์ ต่อมาสตานิสลาฟสกียอมรับว่าวิธีการ
ทางจิตวิทยาในช่วงแรกของเขา ที่สง่อิทธิพลอย่างมากในสหรัฐอเมริกานัน้เป็นการเข้าใจผิด  
เขาจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการของเขาจากดงึอารมณ์ความรู้สกึผ่านความทรงจ าไปสูร่ะบบของ 
จิตวิทยา-ร่างกาย (Psycho-Physical) ชุดของการกระท า (Chain-of-action) โดยเน้นการ
กระท ามากกว่าจิตวิทยา ท าให้เกิดอารมณ์และความรู้สกึขึน้มา... ปัญหาที่สืบทอดมาของ
การฝึกทกัษะการแสดงด้วยระบบสตานิสลาฟสกี มีสิง่ที่เห็นได้ชดัในการซ้อมคือ เมื่อนกัแสดง
พดูวา่ “ถ้าฉนัรู้สกึ คนดก็ูจะรู้สกึด้วย” หรือ “ฉนัจะท าถ้าฉนัรู้สกึ”  แตเ่มื่อการซ้อมถกูลดลงไป
ตามกระบวนการของอตุสาหกรรม และการท่ีจะยดึมัน่อยูก่บัอารมณ์และปฏิสมัพนัธ์ที่แท้จริง
ของมนษุย์ก็ตดัทอนลงไป อารมณ์ที่ถกูดงึออกมาจากการสัง่สมประสบการณ์ในอดีตสามารถ
เปลี่ยนการแสดงให้เป็นแบบฝึกหดัของเอกตันิยม  ความพยายามอย่างสดุก าลงัที่จะตอกย า้
อารมณ์ความรู้สกึลงไปนัน้จะเป็นการลบตวันกัแสดงออกจากความคิดที่จะแสดงการกระท า
ออกไป และด้วยวิธีนัน้ ก็จะลบช่องว่างระหว่างนกัแสดงกับอีกคนหนึ่ง (รีแอคชั่นระหว่างคู่
แสดง) และนกัแสดงกับคนดอูอกด้วยเช่นกนั ดงันัน้แทนที่จะบงัคบัหรือก าหนดอารมณ์และ
ความรู้สกึแบบวิธีของสตานิสลาฟสกีที่ใช้จิตวิทยาเป็นตวัหลกัในการจงูใจ การฝึกแบบการใช้
ข้อสงัเกตจากสภาวะแวดล้อมภายนอก จะช่วยพฒันาความรู้สกึที่ไมคุ่้นเคยให้ขึน้มาจากโดย
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ใช้ร่างกาย ค าพูด และจินตนาการที่เกิดขึน้ตอนนัน้ ซึ่งนกัแสดงจะค้นพบมนัไปเองด้วยกัน 
อีกหนึ่งความเข้าใจผิดเก่ียวกบัทฤษฎีการแสดงของ Stanislavky คือที่กลา่วว่า การกระท าที่
เกิดขึน้บนเวทีทัง้หมดเป็นการผลมาจากการกระตุ้นความต้องการทางจิตใจเป็นพิเศษ 
ดงันัน้เราจะ เจอนกัแสดงทีต่อ้งการรูเ้สมอว่า “อะไรคอืความต้องการของฉัน” หรอื “อะไร
ทีฉ่นัตอ้งการ” ก่อนที ่ พวกเขาจะเริม่เคลื่อน- ไหวร่างกาย บ่อยครัง้ที่การต่อต้านจะมา
จากสถานการณ์ทีว่่า “ตวัละครของฉนัจะไม่ท าแบบนัน้” (Anne Bogart, 2005, pp. 16-17) 

  

โบการ์ตจึงได้เสนอวิธีการค้นหาการแสดงเพ่ือน ามาฝึกฝนกลุ่มนักแสดงของเขาให้
สามารถมีวิธีการแสดงท่ีหลากหลายและมีความร่วมสมัยกับคนดูในยุคปัจจุบัน โดยงานท่ีเขา
สร้างสรรค์ขึน้แต่ละงานจะให้นักแสดงฝึกฝนทักษะด้วยการใช้ข้อสังเกตและการจัดวาง
องค์ประกอบ (Viewpoints and Composition) ได้แนะน าวิธีการสร้างทางเลือกใหม่ๆ บนเวทีและ
การสร้างการกระท า (Action) โดยขึน้อยู่กับการตระหนกัรู้ของเวลาและสถานท่ีนัน้ๆ มากไปกว่า
หรือแทนท่ีจะเป็นเร่ืองในเชิงจิตวิทยา 

วิธีการฝึกฝนทกัษะทางการแสดงของโบการ์ตมีช่ือเรียกวา่ วิวพอยท์ส (Viewpoints) 
เป็นเทคนิคท่ีคิดค้นโดยผู้ ก ากับและผู้ ออกแบบท่าเต้น เพ่ือใช้พัฒนาทักษะทางการแสดงของ
นักแสดงหมู่มวล ให้มีความหลากหลายน่าสนใจ โดยเร่ิมต้นความคิดจากการใช้เคร่ืองมือทาง
กายภาพท่ีสามารถมองเห็น จับต้องได้ โดยมีค าท่ีเป็นค าส าคญั (Keyword) พอสรุปใจความได้
ดงัตอ่ไปนี ้(Anne Bogart and Tina Landau, 2005, p. 7) 

โบการ์ต มีความเช่ือว่านกัแสดงต้องการการฝึกฝนมากพอๆกบัท่ีนกัเต้นต้องการ และ
ท างานเก่ียวกับโครงสร้างการท าละคร โดยท าการรือ้สร้าง (Deconstruction) วิธีคิดท่ีมีต่อ
โครงสร้างในการท างานแบบตามขนบท่ีผ่าน ๆ มา กล่าวคือ ในธรรมเนียมการสร้างละครเวทีเร่ือง
หนึ่ง มักจะให้ความส าคญักับส่วนประกอบต่อไปนีต้ามล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เร่ืองราว 
(Story) อารมณ์  (Emotion) จังหวะเวลา (Timing) รูปแบบการน าเสนอ (Form/Design) การ
เคล่ือนไหว (Movement) การใช้พื น้ ท่ี  (Space) การก าหนดต าแหน่งของนักแสดงบนเวที 
(Blocking)  จากลกัษณะวิธีคิดดงักล่าว โบการ์ตได้ตัง้ช่ือวิธีการในการสร้างงานแบบนีว้่า “Castle 
of Theatre” ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับองค์ประกอบในการสร้างละครท่ีไม่เท่าเทียมกัน 
ประกอบกับการศึกษาจากงานวิจัยของแม ร่ี  โอเวอร์ร่ี (Marie Overlie) ท่ี มีแนวคิดว่าทุก
ส่วนประกอบของการสร้างงานควรจะมีความส าคญัเท่าเทียมกันหมด เม่ือเป็นดงันี ้โบการ์ตจึง
คิดค้นแนวทางในการฝึกฝนนักแสดงโดยการทะลายวิธีคิดในการสร้างงานดังท่ีกล่าวมา หลัก
ส าคญัคือการให้ความส าคญักบัทกุส่วนประกอบเท่ากนัหมด ไม่มีอนัไหนท่ีส าคญัมากหรือมาก่อน 
การสร้างานขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการค้นพบของนกัแสดงระหว่างทดลอง และให้นกัแสดงมอง
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กลับมาท่ีตนเอง สังเกตตัวเองมากๆ แล้วนักแสดงจะค้นพบวิธีการท่ีเป็นของตนเอง (Carios 
Nicholau Antunes, 2012 : ไมป่รากฏเลขหน้า) 

วิวพอยท์ส (Viewpoints) คือแนวคิดปรัชญาท่ีแปรมาเป็นเทคนิคท่ีใช้เพ่ือการ
ฝึกฝนนกัแสดง  เพ่ือการสร้างนกัแสดงหมู่มวล เพ่ือสร้างการเคล่ือนไหวบนเวที ซึ่งฝึกฝนด้วยการ
ให้นกัแสดงท าการเคล่ือนไหวร่างกายจากโจทย์ท่ีเป็นค าส าคญัของวิวพอยท์ส ลกัษณะการฝึกฝน
จะเป็นการท าในเชิงทดลองและสงัเกตการณ์วา่เกิดอะไรขึน้บ้างในการทดลองร่วมกนัของนกัแสดง 
และผลของการทดลองร่วมกันนีจ้ะเป็นสิ่งท่ีนักแสดงและผู้ สร้างงานจะน าใช้ประโยชน์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตวัละครของนกัแสดงหรือการสร้างทิศทางในการก ากับ
การแสดง โดยในขัน้ตอนการฝึกฝนของวิวพอยท์สนัน้ จะมีค าส าคญัอยู่ 9 ค า แบง่ออกเป็นกลุ่มค า
ท่ีเก่ียวข้องกบัเวลา (Time) และท่ีเก่ียวข้องพืน้ท่ี (Space) ส่วนวิวพอยท์สท่ีเก่ียวกับเสียงเป็นสิ่งท่ี
พฒันาตามมาภายหลงั (Anne Bogart and Tina Landau, 2005, pp. 8-21) 

2.2.1 วิวพอยท์ส ที่เก่ียวข้องกับเวลา (Viewpoints of Time) 
1) จงัหวะ (Tempo) หมายถึง อตัราความเร็วของความเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึน้ สิ่งท่ี

เกิดขึน้บนเวทีนัน้เกิดขึน้ช้าหรือเร็ว 
2) ระยะเวลา (Duration) หมายถึง การเคล่ือนไหวเพียงครัง้เดียวหรือหลายครัง้

ตอ่กนันัน้เกิดขึน้เป็นระยะเวลาเทา่ใด ระยะเวลาในแง่ของทศันะนัน้ เก่ียวข้องโดยตรงกบัระยะเวลา
ท่ีกลุ่มคนกระท าการร่วมกันในความเคล่ือนไหวบางช่วงก่อนท่ีจะการเคล่ือนไหวนัน้ก็การ
เปล่ียนแปลง 

3)การตอบสนองต่อการเคล่ือนไหวของร่างกาย (Kinesthetic Response) 
หมายถึง การตอบสนองท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติท่ีมีต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้รอบตวันกัแสดง ระยะเวลาท่ี
นกัแสดงตอบสนองตอ่การเคล่ือนไหวหรือเสียงท่ีเกิดขึน้รอบตวั การเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึน้เองจากการ
กระตุ้นประสาทสมัผสัตา่งๆ ตวัอย่างเช่น มีคนปรบมือท่ีตาของนกัแสดงแล้วนกัแสดงหลบัตาอย่าง
ฉบัพลนั หรือมีคนกระแทกประตเูสียงดงั แล้วนกัแสดงก็กระโดดขึน้เก้าอีโ้ดยอตัโนมตัิ 

4) การท าซ า้ (Repetition) หมายถึง การท าอะไรบางอย่างซ า้ ๆ บนเวที ซึ่งการ
ท าซ า้นีป้ระกอบด้วย การท าซ า้ภายใน (การซ า้การเคล่ือนไหวของร่างกายของนกัแสดง) และการ
ท าซ า้ภายนอก (การซ า้จากการมองเห็นรูปร่างสิ่งของ จงัหวะทา่ทางและอ่ืน ๆ ของบางสิ่งรอบตวั) 

2.2.2 วิวพอยท์ส ที่เก่ียวข้องกับพืน้ท่ี (Viewpoints of Space) 
1) รูปทรง (Shape) หมายถึง รูปร่างหรือเค้าโครงของร่างกาย (ซึ่งอาจมีมากกว่า

หนึ่ง) ท่ีปรากฏในพืน้ท่ี ทกุรูปทรงสามารถแบง่ออกเป็น เส้นตรง เส้นโค้ง ส่วนผสมของเส้นตรงและ
เส้นโค้ง ดังนัน้ในการฝึกฝนทักษะด้านทัศนะเราจะสร้างรูปทรงท่ีเป็นทรงกลม ทรงเหล่ียม และ
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รูปทรงท่ีมี ทัง้เหล่ียมและโค้ง นอกจากนัน้รูปทรงยงัแบง่ออกได้เป็น รูปทรงคงท่ี รูปทรงเคล่ือนไหว 
รูปทรงสามารถเกิดขึน้ได้จากรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ในทัง้สามรูปแบบนี ้สิ่งท่ีอยู่ในพืน้ท่ี สิ่งหนึง่รวม
กบัสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดรูปทรง สิ่งหนึง่รวมกบัสิ่งหนึง่และก่อให้เกิดรูปทรง 

2) ท่าทาง (Gesture) หมายถึง การเคล่ือนไหวของส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมากกว่า
ของร่างกายนกัแสดง ท่าทางคือการเคล่ือนไหวท่ีมีจดุเร่ิมต้น ตรงกลางและจดุจบ ท่าทางสามารถ
สร้างได้ด้วยมือ แขน ขา ศีรษะ ปาก ตา เท้า ท้อง และส่วนอ่ืนของร่างกายหรือหลายส่วนรวมกัน 
ท่าทางสามารถแบ่งออกได้เป็น ท่าทางท่ีเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นท่าทางของพฤติกรรม
ทางกายภาพของมนุษย์ท่ีเราพบเห็นอยู่ทุกวนั อาจจะเป็นเป็นท่าทางท่ีพบในร้านค้าหรือรถไฟใต้
ดนิ เช่น การเกา การชี ้การโบกมือ การดม การโค้ง การทกัทาย ท่าทางท่ีเป็นพฤติกรรมของมนษุย์ 
สามารบง่บอกลกัษณะนิสยั ยคุสมยั สขุภาพกาย สถานการณ์ สภาพอากาศ เสือ้ผ้า และอ่ืน ๆ ได้
อีกมากมาย โดยส่วนใหญ่แล้ว จะใช้บ่งบอกอุปนิสัยของคน หรือยุคสมัยและสถานท่ีท่ีพวกเขา
อาศยัอยู ่อาจมีความคิด หรือความตัง้ใจแอบแฝงอยภูายใต้ท่าทางนัน้ ทา่ทางท่ีเป็นพฤติกรรมของ
มนษุย์สามารถแบง่แยกและใช้งานได้เป็น ทา่ทางส่วนตวั และ ท่าทางสาธารณะ โดยแบง่แยกจาก
การกระท าท่ีกระท าขณะอยู่คนเดียวและการกระท าท่ีเกิดขึน้ในขณะมีผู้ อ่ืนอยู่ด้วย ท่าทางอีก
ประเภทคือท่าทางท่ีแสดงความรู้สึก เป็นการแสดงความรู้สึกภายใน อารมณ์ ความต้องการ 
ความคิดหรือความพอใจ ซึ่งล้วนแล้ว แต่เป็นนามธรรมและเป็นสัญลักษณ์มากกว่าจะส่ือ
ความหมายโดยตรง ท่าทางเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีเป็นสากลและคงทนถาวรไม่แปรเปล่ียนตามยุคสมัย 
ตวัอย่างเช่นท่าทางท่ีแสดงความรู้สึกอาจแสดงถึงอารมณ์อย่าง ความสุข ความเศร้า หรือ ความ
โกรธ หรือท่าทางเหล่านัน้อาจส่ือถึงความเป็นแฮมเล็ตท่ีนกัแสดงแตล่ะคนรู้สึก หรือในละครของเช
คอฟนักแสดงอาจจะต้องสร้างและใช้ท่าทางแสดงอารมณ์ท่ีส่ือถึง  “เวลา” “ความทรงจ า” หรือ 
“มอสโคว” เป็นต้น 

3) ลกัษณะโครงสร้าง (Architecture) หมายถึง การใช้ลกัษณะทางกายภาพของ
สิ่งแวดล้อมท่ีนกัแสดงอยู่ และความตระหนกัถึงสภาพแวดล้อมนัน้ๆ ท่ีสง่ผลตอ่การเคล่ือนไหว เรา
มกัพบว่ามีการสร้างฉากละครท่ีตกแต่งอย่างซบัซ้อนและฟุ่ มเฟือยทัว่เวที แต่นกัแสดงกลบัอยู่แค่
พืน้ท่ีตรงกลางด้านหน้าเวทีเท่านัน้ แทบจะไม่เดินหรือใช้ประโยชน์จากฉากรอบตัวเลย การใช้
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในความหมายของวิวพอยท์สนัน้ นกัแสดงจ าเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะเต้น
ไปพร้อมกบัพืน้ท่ี สนทนาไปกบัห้อง ปล่อยให้การเคล่ือนไหว (โดยเฉพาะรูปทรงและท่าทาง) ของ
นกัแสดงรวมเป็นหนึ่งเดียวกบัสิ่งรอบๆตวั สภาพแวดล้อมสามารถแบง่ได้เป็น 5 กลุ่มดงัตอ่ไปนีคื้อ 
กลุม่ท่ีหนึง่วตัถ ุได้แก่ ก าแพง พืน้ เพดาน เคร่ืองเรือน หน้าตา่ง ประต ูเป็นต้น กลุม่ท่ีสอง พืน้ผิว ไม่
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ว่าวตัถุนัน้จะเป็นไม้หรือเหล็กหรือผ้า ลกัษณะการเคล่ือนไหวท่ีก็จะแปรเปล่ียนไปตามพืน้ผิวด้วย 
กลุ่มท่ีสาม แสง มีทัง้แหล่งก าเนิดแสงในห้องและเงา ท่ีนกัแสดงสามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเกิด
กบัแหล่งก าเนิดแสงนัน้ท่ีส่งผลต่อการเกิดท่าทางและการเคล่ือนไหว เป็นต้น กลุ่มท่ีส่ี สี นกัแสดง
สามารถสร้างความเคล่ือนไหวจากสีในพืน้ท่ี เช่น เก้าอีสี้แดงตวัหนึ่งท่ามกลางเก้าอี สี้ด าหลายตวั
ส่งผลต่อการออกแบบท่าของเราคู่กับเก้าอีน้ัน้อย่างไรได้บ้าง กลุ่มท่ีห้า เสียง เสียงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อม เช่น เสียงฝีเท้า หรือเสียงพืน้ท่ีดงัลัน่เอ๊ียดอ๊าดนัน้ ก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวหรือ
ทา่ทางของนกัแสดงอยา่งไร นอกจากนีใ้นการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม ยงัท าให้นกัแสดงได้
สร้างค าเปรียบเปรยท่ีเก่ียวข้องกับพืน้ท่ีโดยสร้างอารมณ์ ให้กับพืน้ท่ีเช่น ฉันค้าน “หวัชนฝา” “ติด
อยูใ่นร่อง” “ตดิกบัดกั” “เคว้งคว้าง” “เหยียบธรณีประต”ู “สงูตดิลมเหมือนวา่ว” เป็นต้น 

4) ความสัมพันธ์เชิงพืน้ท่ี (Spatial Relationship) หมายถึง ระยะห่างระหว่าง
สิ่งของบนเวทีโดยเฉพาะ เชน่ ของสิ่งหนึ่งกบัอีกสิ่งหนึง่ หรือของสิ่งหนึง่ (หรือหลายสิ่ง) รวมกบัของ
หลายสิ่ง หรือของสิ่งหนึ่งรวมกับสภาพแวดล้อม ระยะห่างท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดระหว่างสิ่งของบน
เวทีคือเท่าใด การจดักลุ่มแบบไหนจะท าให้เราเห็นภาพ บนเวทีชดัยิ่งขึน้ การจดักลุ่มแบบไหนจะ
ชว่ยเพิ่มแรงขบัเคล่ือนของเหตกุารณ์และอารมณ์ ทัง้ในชีวิตจริงและบนเวทีเรามกัจะเว้นระยะห่าง
อย่างสุภาพประมาณสองถึงสามฟุตจากคนท่ีเราพูดด้วย เม่ือเราตระหนกัถึงความเป็นไปได้ของ
ความสัมพันธ์เชิงพืน้ท่ีบนเวที เราจะท างานสัมพันธ์กับพืน้ท่ี เพ่ือส่ือสารการแสดงได้อย่างมี
ความหมายมากขึน้ เช่น รู้วิธีการท่ีจะใช้พืน้ท่ีและใช้สิ่งของ รู้วิธีการท่ีจะอยู่ในพืน้ท่ีและซึมซบักับ
บรรยากาศเพ่ือตระหนกัถึงความรู้สกึท่ีเกิดขึน้จากการอยูแ่ละใช้พืน้ท่ีสมัพนัธ์กบัการแสดง  

จากข้อมูลและองค์ความรู้เก่ียวกับการแสดงท่ีผู้ วิจยัได้กล่าวมาทัง้หมดนี ้ผู้ วิจยั
คิดว่าเป็นส่วนเนือ้ส าคญัท่ีท าให้นักแสดงหนึ่งคนประสบความส าเร็จในการท างานเป็นนักแสดง 
ด้วยการน าองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการเรียนรู้และฝึกฝน เพ่ือให้ตวันกัแสดงเองสามารถพฒันา
ศกัยภาพทางการแสดงให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึน้ แต่ปัจจยัอีกส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคญัต่อการท างาน
ของนกัแสดงให้มีประสิทธิภาพนัน่คือทศันะของนกัแสดงท่ีมีต่อการประกอบอาชีพของเขา ซึ่งเป็น
ปัจจยัภายในท่ีส าคญัและส่งผลตอ่วิธีคิดและมมุมองของนกัแสดงท่ีมีตอ่การท างานของเขา ทศันะ
ของนกัแสดงจะเป็นตวัผลกัดนัการแสดงออกในเชิงกระบวนการท างานของนกัแสดง กล่าวคือเม่ือ
นักแสดงมีองค์ความรู้และมีความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติทางการแสดงแล้ว สิ่งท่ีจะเป็นแรง
ขบัเคล่ือนให้นักแสดงแต่ละคนมีความอดทนบากบัน่ และมีพลังกายและพลงัใจในการก้าวข้าม
อปุสรรคตา่งๆในการท างานได้นัน้มาจากทศันะท่ีมีตอ่อาชีพของนกัแสดง      
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3. คุณลักษณะของละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์  
ในความมุ่งหมายของการสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะเป็นละครเวที ภาพยนตร์ หรือละคร

โทรทัศน์ ผู้ ผลิต ผู้ก ากับการแสดง นักแสดง ตลอดจนทีมงานในส่วนต่างๆ ย่อมมีความต้องการ
น าเสนอเร่ืองราวเพ่ือส่ือสารประเด็นหรือข้อความส าคญับางอย่างไปยงัผู้ชม การใช้ศิลปะเหล่านี ้
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร และสะท้อนความคิดบางอย่างของศิลปินผู้ สร้างงานออกไปสู่
สงัคม ซึง่ก่อนท่ีผู้ชมจะได้รับสารหรือข้อคดิจากการรับชมงานศลิปะ ผู้ชมจ าเป็นจะต้องมีความรู้สึก
ร่วมหรือมีอารมณ์ร่วมตอ่การแสดงชิน้นัน้เสียก่อน การศกึษาลกัษณะและวิธีการส่ือสารท่ีจะท าให้
ผู้ ชมเกิดความรู้สึกร่วมกับงานท่ีได้รับชม เป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้ สร้างงานเรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์และ
เลือกสรรค์วิธีและชอ่งทางในการส่ือสารให้เหมาะสมกบัเร่ืองราวน าเสนอและกลุม่ผู้ชม 

การสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชมกับละครนัน้จึงมีหลากลายวิธีการ ซึ่งในงาน
ศลิปะทัง้ 3 ประเภทท่ีกลา่วมา มีปัจจยัท่ีแตกตา่งกนัท่ีจะท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สกึร่วม ปัจจยัส าคญั
ดงักลา่วคือ ระยะหา่งท่ีก่อให้เกิดสนุทรียะในการรับชมท่ีแตกตา่งกนั (นพมาศ ศริิกายะ, 2525)       

 
3.1 คุณลักษณะของละครเวทีและการส่ือสารท่ีมีต่อผู้ชม 

ละครเวที เป็นศิลปะการแสดงสดท่ีสร้างสรรค์ขึน้จากศลิปะหลากหลายแขนง ไม่ว่า
จะเป็นการแสดง การก ากบัการแสดง ดนตรี การออกแบบในด้านองค์ประกอบศลิป์ทัง้หมด แล้วจึง
น าเสนอผลงานตอ่ผู้ชมด้วยการแสดงสด ท่ีผู้ชมมารับชมการแสดงในสถานท่ีท่ีทางผู้ผลิตจดัเตรียม
ไว้ เม่ือเร่ิมการแสดงขึน้ การแสดงจะด าเนินไปอย่างโดยไม่มีหยดุจนกว่าจะถึงชว่งเวลาพกัคร่ึงของ
การแสดง หรือจนจบการแสดง ผู้ ชมจะมีส่วนร่วมในประสบการณ์การแสดงของนักแสดงด้วย 
กล่าวคือปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ ชมถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในรอบนัน้ๆ อาทิเช่น เสียง
หวัเราะของผู้ชม เสียงปรบมือระหวา่งการแสดง เป็นต้น  

ในงานละครเวที นักแสดงถือเป็นองค์ประกอบส าคญัในการน าเสนอเร่ืองราว และ
สารหลกัของเร่ืองไปยงัผู้ชม เน่ืองจากในละครเวทีไม่สามารถมีเทคนิคเก่ียวกับการตดัตอ่หรือการ
โฟกัสภาพให้ผู้ ชม ผู้ ชมเข้ามานั่งในพืน้ท่ีและรับชมการแสดงด้วยประสาทสัมผัสของตนเอง 
ต าแหน่งท่ีนัง่ในการรับชม ท าให้เกิดระยะห่างท่ีแตกตา่งกัน ซึ่งจะมีผลตก่การรับรู้และมีผลตอ่การ
เกิดสุนทรียะท่ีแตกต่างกันของผู้ชม อย่างไรก็ตาม นกัแสดงในละครเวทีจึงจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้
การใช้ร่างกายและเสียงเพ่ือการส่ือสาร การเป็นตวัละคร เพ่ือถ่ายทอดบทละครผ่านการสนทนา
ของตวัละคร การกระท าต่างๆ ให้ผู้ชมทัง้โรงละครสามารถรับรู้ได้ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่าง
ชดัเจน  
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ลักษณะเฉพาะประการส าคัญของละครเวทีมท่ีแตกต่างจากภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์คือ ปฏิกิริยาของผู้ชมท่ีมีต่อการแสดง เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีผู้ ชมก าลังรับชมการแสดง
และสะท้อนกลบัออกมาเป็นปฏิกิริยาตา่งๆ ในเวลานัน้ เป็นสิ่งท่ีนกัแสดงและทีมงานผู้สร้างสรรค์
จะสามารถรับรู้ได้ไปพร้อมกนัในขณะท าการแสดง ซึง่เกิดขึน้ในละครเวทีเทา่นัน้  
 

จดุเด่นจดุหนึง่ของการละครที่สือ่ผา่นบนเวทีละครคือ บคุลิกภาพของตวัละครมนัเป็นชีวิตจริง
ที่ผู้ แสดงคนหนึ่งใช้ความเป็นชีวิตของตนถ่ายทอดออกมาด้วย “ความรู้สกึสดๆ” และคนดใูน
ฐานะผู้ รับสารจากเร่ืองราวที่ถูกน ามาแสดงก็จะรับสารนัน้ได้อย่างสดๆ โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการทางเทคนิคใดๆ ชีวิตจึงสือ่ผา่นชีวิต...(สกลุ บณุยทตั, 2560, p. 33) 

  
และด้วยลกัษณะส าคญัของการแสดงในละครเวทีดงัท่ีกล่าวมานีเ้อง ผู้ ชมจึงได้รับ

ความสุนทรียจากการรับชมศิลปะแขนงนีต้่างจากในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ในงาน
ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ ผู้ชมจะรับชมการแสดงได้หลงัจากท่ีผ่านขัน้ตอนการตดัต่อ ขัน้ตอน
บนัทกึเสียงประกอบ ขัน้ตอนการตกแตง่ภาพ จากนัน้จงึน ามาถ่ายทอดออกสู่สายตาผู้ชมผ่านทาง
จอภาพยนตร์และจอโทรทัศน์ ปฏิกิริยาของผู้ ชมท่ีเกิดขึน้เม่ือได้รับชมการแสดง จึงเป็นสิ่งท่ี
นกัแสดงไมส่ามารถจะรับรู้ร่วมไปได้  

อนึ่ง เม่ือละครเวทีได้เร่ิมท าการแสดงขึน้แล้วต้องด าเนินการแสดงไปจนจบเร่ือง 
ลกัษณะการท างานร่วมกนัของนกัแสดงนัน้มีความส าคญัตอ่การแสดงประเภทนีม้าก กล่าวคือใน
การแสดงละครเวที สิ่งท่ีเกิดขึน้บนเวทีเป็นสิ่งท่ีผู้ชมสามารถรับรู้ร่วมไปพร้อมกนักบันกัแสดง ดงันัน้
เม่ือเกิดการผิดพลาดขึน้ นกัแสดงต้องมีทกัษะในการแก้ปัญหาร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการ
แสดง หรือปัญหาจากเทคนิคหรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ดงันัน้สมาธิของนกัแสดงในละครเวทีจึงเป็น
เร่ืองส าคญั การแสดงในละครเวทีนกัแสดงจะต้องมีสมาธิอยู่กบัตวัละครและเร่ืองราว ตัง้แตต้่นจน
จบการแสดง และนกัแสดงสามารถพฒันาลกัษณะตวัละครและการกระท าต่างอย่างต่อเน่ืองไป
ตามเวลาท่ีท าการแสดง ตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง ซึ่งต่างกจากการแสดงในภาพยนตร์และละคร
โทรทศัน์ ท่ีมีลกัษณะการถ่ายท าซึ่งต้องขึน้อยู่กับปัจจยัอ่ืนๆ นกัแสดงอาจจะต้องท าการแสดงใน
ฉากท่ีไม่ตอ่เน่ืองกนั และอาจจะต้องถ่ายท าฉากท่ีเป็นช่วงชีวิตสดุท้ายของตวัละครตัง้แตช่่วงแรกๆ 
ของการเร่ิมท างานในโปรดกัชัน่ ดงันัน้วิธีการแสดงและสมาธิในการแสดงของนกัแสดงละครเวที 
จงึแตกตา่งจากสมาธิของนกัแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ (ตรีดาว อภยัวงศ์, 2550)   
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3.2 คุณลักษณะของภาพยนตร์และการส่ือสารท่ีมีต่อผู้ชม  
ภาพยนตร์ คืองานศิลปะ ท่ีสร้างสรรค์จากองค์ประกอบ 9 อย่างได้แก่ แก่นของเร่ือง 

โครงเร่ือง บทหนงั การแสดง ฉากและเคร่ืองแตง่กาย เสียง การถ่ายภาพ การก ากบัการแสดง และ
การตดัตอ่ล าดบัภาพ (สกลุ บณุยทตั, 2560, น. 151) เพ่ือส่ือสารความคดิ สาระหรือประเด็นตา่งๆ 
กบัผู้ชม บทบาทหน้าท่ีพืน้ฐานของภาพยนตร์คือการเป็นส่ือท่ีคนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพ่ือความ
บันเทิงและมีลักษณะของการใช้เป็นครอบครัวหรือในเวลาว่าง ซึ่งปัจจุบันได้มีลักษณะท่ี
เปล่ียนแปลงไปเป็นกิจกรรมในกลุ่มเพ่ือนและวยัรุ่น แม้ว่าจดุเร่ิมต้นของบทบาทหน้าท่ีภาพยนตร์
จะเป็นการใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างความบนัเทิงในเวลาว่าง แต่ภาพยนตร์ก็มีบทบาทหน้าท่ีส าคญั
และมีส่วนชว่ยสะท้อนภาพสงัคมได้ และยงัเป็นส่ือท่ีใช้เพ่ือการโฆษณาชวนเช่ืออีกด้วย (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2556, น. 48-49)   

ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมีวิธีการส่ือสารกับผู้ชมด้วยการใช้ภาพเล่าเร่ือง วิธีการร้อยเรียง
เร่ืองราวและน าเสนอตอ่ผู้ชมในงานภาพยนตร์จะเน้นให้ความส าคญัไปท่ีการน าเสนอภาพ เพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัในการเล่าเร่ือง โดยในหลกัการสร้างภาพยนตร์มีความเช่ือว่า การส่ือสาร
ด้วยภาษาของภาพจะให้ผู้ชมได้เห็นทกุสิ่งทกุอย่างด้วยตาของผู้ชมเอง สามารถส่ือสารเร่ืองราวได้
อยา่งลกึซึง้มีมิต ิมากกวา่ท่ีจะใช้เพียงแคก่ารส่ือสารด้วยค าพดูเป็นหลกั  
 

ภาษาแหง่ภาพยนตร์นัน้ อาศยัการล าดบัภาพต่างๆ ตอ่เนื่องกนัเป็นส าคญัเช่นเดียวกบัท่ีภาษา
พดูหรือภาษาเขียนต้องอาศยัการล าดบัถ้อยค าต่างๆ ให้ต่อเนื่องกนั... ภาษาภาพยนตร์ก็มีวิธี
เช่นนัน้อยูค่รบถ้วนคือ การตดัภาพ การละลายภาพจากอีกภาพหนึง่ไปสูอ่ีกภาพหนึง่ การท าให้
ภาพจางหายไป และวิธีอื่นๆอีกมาก เรียกได้ว่าเป็นวรรคตอนและจังหวะจะโคนในภาษา
ภาพยนตร์ในปัจจบุนันี ้(คกึฤทธ์ิ ปราโมช, ม.ร.ว. 2546: 460-461) 
 

ด้วยลักษณะส าคัญของวิธีการส่ือสารท่ีเลือกใช้การเล่าเร่ืองด้วยภาพเป็นหลัก 
ภาพยนตร์จึงเป็นงานศิลปะท่ีสามารถส่ือสารกับผู้ชมได้ในมุมมองท่ีหลากหลาย งานภาพยนตร์
สามารถเลือกน าภาพมาส่ือสารกับผู้ ชมท่ีมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการรับชม ก่อให้เกิดจินตนาการท่ี
กว้างไกลและสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆ น าเสนอเร่ืองราวเดิมในมุมมองท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือ
มุมมองท่ีมีความน่าสนใจตามท่ีผู้ก ากับต้องการจะเล่าด้วยการเลือกและล าดบัร้อยเรียงภาพ จึง
กลา่วได้ว่า “ภาพยนตร์เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เราได้เหน็ได้รู้จักโลกอย่างท่ีเราเคยเห็นและไม่เคย
รู้จักมาก่อน” (คกึฤทธ์ิ ปราโมช ม.ร.ว, 2546, น. 461) ด้วยเหตท่ีุลกัษณะการรับชมภาพยนตร์นัน้ 
ผู้ชมจะชมผา่นจอฉายภาพขนาดใหญ่มาก การมองเห็นภาพตา่งๆ จงึสามารถรับรู้ได้อย่างละเอียด
ประกอบกบัการชมภาพยนตร์ในปัจจบุนัมกัเป็นการรับชมในโรงภาพยนตร์ท่ีมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีปิด 
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ผู้ ชมจึงมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเร่ืองราวได้อย่างเต็มท่ี ภาพท่ีผู้ ก ากับเลือกน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็น
อากัปกิริยา อารมณ์ความรู้สึก หรือการกระท าต่างๆ ย่อมเกิดการกระทบเข้ามาในความคิดและ
จิตใจของผู้ชมได้โดยง่าย  ผู้ก ากับภาพยนตร์จึงให้ความส าคญักบัการเลือกน าเสนอ “ภาพ” ต่างๆ 
ในงานของเขา เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารกบัผู้ชม เพ่ือให้ผู้ชมรับรู้ รู้สกึร่วม จนถึงระดบั
ของการใช้ความคิดวิเคราะห์ไปกับเร่ืองราวท่ีก าลงัรับชมอยู่ ภาพแต่ละภาพท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองราว
ของภาพยนตร์เร่ืองหนึ่ง จึงเป็นการคดัสรรมาอย่างถ่ีถ้วนจากกผู้ก ากับ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอด
เร่ืองราวในมมุมองท่ีเข้าต้องการน าเสนอให้จงได้  
 

3.3 คุณลักษณะของละครโทรทัศน์และการส่ือสารท่ีมีต่อผู้ชม 
ละครโทรทัศน์  คืองานศิลปะร่วม ท่ีมีการสร้างสรรค์ขึน้จากศิลปะการออกแบบ 

ศิลปะการแสดง ดนตรี และอีกมากมาย ละครโทรทศัน์นบัว่าเป็นส่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อคนและสงัคม 
โดยการมีบทบาทส าคญัในการเป็นส่ือท่ีสะท้อนสังคม จากทฤษฎีของ Gorge Gerbner (1960)  
ได้กล่าวถึงอิทธิพลของโทรทัศน์ท่ีมีต่อผู้ ชมว่า การรับชมรายการต่างๆ ผ่านโทรทัศ น์สามารถ
เสริมสร้างรสนิยมให้กับผู้ ชม นอกจากนีย้ังสามารถท่ีจะสร้างโลกใหม่ให้กับผู้ ชม ผู้ ชมท่ีรับชม
โทรทัศน์เป็นเวลานาน มีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเช่ือหรือเกิดความโน้มเอียงทางความคิดตามท่ี
รายการในโทรทัศน์น าเสนอ (นลินี สีตะสุวรรณ , 2553) ด้วยเหตุผลท่ีโทรทัศน์เป็นส่ือท่ีสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป็นจ านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว  การวัดความส าเร็จของละครท่ีออกอากาศทาง
โทรทศัน์ จึงวดัด้วยเรตติง้ซึง่หมายถึงจ านวนผู้ชมละครท่ีน าเสนอผ่านส่ือโทรทศัน์  ด้วยเง่ือนไขของ
เวลาในการออกอากาศท่ีผู้ผลิตรายการทางโทรทศัน์ต้องแข่งกนัเพ่ือให้ได้มาซึ่งจ านวนผู้ชม ในการ
ผลิตรายการตา่งๆ ท่ีจะออกอากาศทางโทรทศัน์ รวมไปถึงละครโทรทศัน์ก็จะมีการคดัเลือกเนือ้หา
ในการน าเสนอท่ีเป็นท่ีนิยมของผู้ชมหมูม่าก เป็นเร่ืองสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย และเป็นเร่ืองท่ี
มีความน่าติดตาม เพ่ือให้ผู้ ชมท่ีรับชมละครโทรทัศน์มีความสนใจและติดตามรับชมรายการท่ี
ผู้ผลิตต้องการน าเสนอ   

ส าหรับวิธีการน าเสนอและรูปแบบของละครโทรทัศน์ในประเทศไทย  จากข้อมูล
เบือ้งต้นในหวัข้อความเป็นมาของละครไทย จะพบว่าศิลปะการแสดงในประเทศไทยมีวฒันธรรม
เก่าแก่ท่ีสืบทอดมานาน มีการแสดงท่ีเป็นศิลปะการแสดงในรูปแบบดัง้เดิม ท่ีมีกา รน าเสนอ
เร่ืองราวและมีวิธีการส่ือสารกับผู้ ชมอย่างตรงไปตรงมา เป็นการละครท่ีมักพบในลักษณะของ 
Presentation style จนกระทั่งมีละครในรูปแบบ Representation style ท่ีได้รับอทธิพลจากชาติ
ตะวันตก ซึ่งมีลักษณะการน าเสนอละครด้วยความสมจริง จึงท าให้แนวทางการน าเสนอละคร
โทรทศัน์ไทยในปัจจุบนัมีทัง้สองลกัษณะท่ีผสมผสานกัน เป็นละครไทยแนวดัง้เดิมและละคร
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แนวเหมือนจริง (นลินี สีตะ-สุวรรณ, 2553)  ทัง้นีผู้้ ผลิตละครโทรทัศน์ต่างมีวิธีการคัดเลือกผู้
ก ากับการแสดง นกัแสดง เนือ้หาของละคร ตลอดจนทีมงานในการสร้างสรรค์ผลงาน ตามปัจจยั
และความมุง่หมายท่ีตัง้ใจไว้  

การรับชมละครโทรทัศน์ของคนไทยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกันในครอบครัว 
เดิมทีการชมละครโทรทศัน์นัน้เป็นท่ีนิยมกันในกลุ่มแม่บ้าน แต่ปัจจุบนัการรับชมละครโทรทศัน์ก็
ได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายมากขึน้ มีกลุม่คนท่ีเป็นผู้ชมละครโทรทศัน์หลากหลายช่วงอาย ุทัง้
วยัรุ่น วยัท างาน อีกทัง้ช่องทางการรับชมละครโทรทศัน์ในปัจจบุนัก็สามารถรับชมผ่านจอโทรศพัท์ 
ท าให้เกิดความสะดวกสบายและสามารถเลือกรับชมละครโทรทศัน์ได้ตามชว่งเวลาท่ีต้องการ ด้วย
การรับชมรายการย้อนหลังผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนัน้ในปัจจุบนัผู้ ชมละครโทรทัศน์จึงไม่ได้
จ ากัดอยู่แค่ในกลุ่มแม่บ้านเหมือนดังเช่นแต่ก่อน ส่งผลให้ละครโทรทัศน์ในปัจจุบันมีเนือ้หาท่ี
หลากหลายมากขึน้ตามไปด้วย 

อย่างไรก็ตามการวดัความส าเร็จในแง่ปริมาณผู้ชมก็ยังเป็นตวับ่งชีส้ าคญั ท่ีผู้ ผลิต
และนายทุนให้ความสนใจในการพิจารณาเพ่ืออนุมัติการสร้างสรรค์ผลงานเป็นพิเศษ ละคร
โทรทศัน์จึงเป็นส่ือท่ีมีเง่ือนไขในการน าเสนอท่ีมีปัจจยัรายล้อมค่อนข้างมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
ภาพยนตร์และละครเวที ผู้ผลิตจึงมีวิธีการเลือกเร่ืองราวท่ีต้องมีความน่าสนใจและเป็นท่ีนิยมของ
กลุ่มผู้ชมเปา้หมาย อีกทัง้ยงัมีวิธีการคดัเลือกนกัแสดงท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ชม เพ่ือมารับบทบาท
ส าคญัในเร่ืองราว และในแง่ของการแสดงก็จะต้องเป็นการแสดงท่ีมีจดุขายชดัเจน กล่าวคือ การ
แสดงเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัความรักหนุ่มสาวท่ีชวนฝัน เร่ืองราวท่ีมีความเข้มข้น เร่ืองตลกขบขนั
เบาสมอง เร่ืองความขดัแย้งท่ีเข้มข้น เม่ือเร่ืองราวเหล่านีเ้ป็นท่ีนิยมของผู้ชม ผู้ผลิตละครโทรทศัน์
จงึมีแนวทางท่ีชดัเจนในการผลิตงานท่ีต้องมุ่งผลให้ได้รับการตอบรับจากผู้ชมจ านวนมาก ทิศทาง
ในการน าเสนอเร่ืองราว การเลือกเร่ืองราวของละครโทรทัศน์จึงเป็นแนวทางท่ีเป็นไปตามความ
นิยม ท่ีสอดคล้องกับความนิยมเร่ืองอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ขาดความเป็นเอกลักษณ์ หรือ
ขาดการพิจารณาประเด็นความเหมาะสมท่ีจะส่ือสารไปยงัผู้ ชมอย่างจริงจงั (นลินี สีตะสุวรรณ, 
2553, น. 18)   
   

ละครไทยสว่นใหญ่ในวนันีอ้าจะไมไ่ด้มีประเด็นสาระใดที่จดุประกายในการสร้างสรรค์วนันีใ้ห้ดี
ขึน้...แตผ่ลพวงกลบัเป็นที่พึงพอใจของผู้ดทูกุเพศทกุวยั...ด้วยประเด็นความพึงพอใจดงักลา่ว 
เราอาจได้ข้อสรุปว่า คนส่วนใหญ่ของสงัคม ก าลงัขาดก าลงัใจทางจิตวิญญาณ พวกเขาขาด
ความสขุ ขาดความสมหวงั ท่ีหาสิง่ที่ทดแทนเอาจากสงัคมที่แท้จริงไมไ่ด้ แตพ่วกเขากลบัหาได้
อยา่งเหลือเฟืในลลีาน า้เน่าอนัเป็นแก่นแท้ของละครแหง่จินตนาการของอารมณ์ที่หาความสม
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เหตสมผลใดๆ ไม่ได้ แต่กลบัหาความฝันที่น าไปสู่ก าลงัใจทางจิตวิญญาณที่แท้จริงได้อย่าง
ง่ายดายที่สดุ... (สกลุ บณุยทตั 2560: 33) 

  
ทัง้นี ้ด้วยข้อจ ากัดและการแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์

ดงักล่าว ลักษณะส าคญัของละครโทรทัศน์จึงมักน าเสนอละครท่ีมีเร่ืองราวน่าติดตาม มีวิธีการ
ส่ือสารอารมณ์ท่ีชดัเจน มีเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะเป็นละครเมโลดรามา อนัเป็นละครสตูรส าเร็จท่ีนิยม
ให้การแสดงมีความชดัเจนในด้านอารมณ์ความรู้สึก เพ่ือสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ผู้ชมจ านวนมาก ซึง่เป็นผู้คนท่ีอาศยัอยู่ในสงัคมท่ีมีชีวิตจริงท่ีล าบาก เหน่ือยล้ากบัการท างานและ
การตอ่สู่กบัอุปสรรคตา่งๆ สนุทรียะในการรับชมละครโทรทศัน์ของผู้คนจึงมีลกัษณะของการหลีก
หนีความเป็นจริงท่ีโหดร้าย การจินตนาการถึงสิ่งท่ีดี มีความสขุและสมหวงั เพ่ือการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการด าเนินชีวิตจริง  
 

3.4 ขนาดภาพในงานภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และการส่ือสารกับผู้ชม  
การแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ เป็นการแสดงท่ีนกัแสดงต้องท างานผ่าน

กล้องท่ีใช้ในการถ่ายท าประกอบกับเทคนิคต่างๆ ท่ีมีรูปแบบเฉพาะส าหรับงานภาพยนตร์และ
ละครโทรทศัน์ ทัง้ในเร่ืองของขนาดภาพ มุมกล้อง จงัหวะการถ่ายท า และศพัท์เทคนิคท่ีใช้ในการ
ท างาน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้(สกุญัญา สมไพบลูย์ และ ปอรรัชม์ ยอดเณร, 2537) 

ขนาดของภาพท่ีใช้สามารถแบง่ออกได้เป็นหลายขนาด ได้แก่  
1) Very Long Shot เป็นภาพท่ีมองเห็นในมุมท่ีไกลท่ีสุด เห็นทัศนียภาพกล้าง

ไกล นกัแสดงหรือองค์ประกอบในภาพอาจจะเห็นได้ในขนาดท่ีเล็กมาก แตเ่น้นบรรยากาศโดยรอบ 
เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นบรรยากาศ เห็นสภาพแวดล้อมโดยรวมเป็นส าคญั เป็นการเน้นให้ทราบวา่อยู่ใน
สถานท่ีแบบใด มีลักษณะสภาพแวดล้อมโดยรวมเป็นลักษณะอย่างไร เพ่ือท่ีจะน าไปสู่การเกิด
เหตกุารณ์ในละครตอ่ไป  

2) Long Shot เป็นภาพท่ีมีขนาดกว้างรองลงมาจากขนาดภาพแบบแรก ผู้ชมจะ
สามารถเห็นตวับุคคลแบบเต็มตวั มีท่ีว่างเหนือศรีษะและท่ีว่างข้างล่างปลายเท้า ภาพลกัษณะนี ้
จะท าให้ผู้ ชมเห็นการกระท าของบุคคลนัน้ๆ ได้เต็มตวั อาทิเช่น การพูด และอากัปกิริยาต่างๆ 
นอกจากนีผู้้ ชมจะยงัคงเห็นสถานท่ีและสภาพแวดล้อมรอบข้างได้อีกเล็กน้อย แต่ภาพลกัษณะนี ้
เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นการกระท าของบคุคลในภาพ การเคล่ือนไหว กิริยาทา่ทาง  
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3) Full Length Shot เป็นขนาดภาพท่ีเน้นบุคคลเต็มตวั ไม่เน้นสภาพแวดล้อม
รอบข้าง ลักษณะภาพนีจ้ะท าให้ผู้ ชมเห็นบุคคลเป็นส าคญั โดยเป็นการเน้นการปรากฏตัวของ
บคุคล 

4) Medium Long Shot เป็นภาพท่ีเน้นบุคคลโดยเข้าใกล้ขึน้มาอีกหนึ่งระดับ 
โดยจะเห็นตวับคุคลตัง้แต่ศรีษะลงมาถึงหวัเข่า ภาพลกัษณะนีจ้ะนิยมใช้ในงานภาพยนตร์เพราะ
สามารถมองเห็นทัง้การกระท าและสีหน้าได้ชดัเจน เน่ืองจากขนาดจอของภาพยนตร์มีขนาดท่ีใหญ่ 
แต่จะไม่นิยมใช้ภาพลักษณะนีล้ะครโทรทัศน์ เน่ืองจากมีขนาดจอท่ีเล็กกว่าอาจเห็นใบหน้า
นกัแสดงไมช่ดัเจนเทา่กบัภาพยนตร์  

5) Medium Shot เป็นภาพจากมุมกล้องขนาดกลางซึ่งจะเห็นภาพบุคคลขนาด
คร่ึงตวั หรือตัง้แตศ่รีษะถึงเอว และมีการเห็นภาพบรรยากาศรอบนอกน้อย ภาพลกัษณะนีม้กันิยม
ใช้ในรายทางโทรทศัน์ ทัง้ละครโทรทศัน์หรือรายการทัว่ไป เป็นภาพท่ีมีขนาดพอดีท่ีจะเห็นสีหน้า
และบุคลิกของบุคคลในระดบัท่ีก าลงัดี ไม่ใกล้หรือไกลจนเกินไป และไม่สร้างความอึดอดัให้กับ
ผู้ชม  

6) Medium Close Up เป็นภาพขนาดใหญ่ขึน้มาจากระดับกลาง จะเห็นภาพ
บุคคลระยะท่ีใกล้มากขึน้คือจากศรีษะถึงหน้าอก มักนิยมใช้เพ่ือสร้างความสนใจหรือน าเสนอ
อารมณ์ความรู้สึกของบุคคล เช่น ท าให้เห็นสีหน้า อารมณ์ วิธีการพดู และสายตาของนกัแสดงได้
ชัดเจนมากขึน้ การใช้ภาพลักษณะนีม้ักจะน ามาใช้ในละครโทรทัศน์เพ่ือบรรยายความรู้สึก
บางอยา่งของตวัละครในมมุท่ีใกล้มากขึน้  

7) Close Up Shot เป็นภาพท่ีมีระยะใกล้มาก จากมมุกล้องท่ีแคบมากขึน้ ซึ่งจะ
ท าให้เห็นบุคคลชดัเจนมากขึน้อีกกล่าวคือตัง้แต่ศรีษะจนถึงหัวไหล่ มักใช้ภาพลกัษณะนีเ้พ่ือให้
ผู้ ชมได้เห็นถึงอารมร์ความรู้สึกของบุคคลในภาพได้ชัดเจนมากท่ีสุด อาจจะเป็นเหตุการณ์ท่ีมี
ความส าคญักบัตวัละครท ต้องการแสดงให้เห็นความรู้สกึท่ีอยูล่กึๆ ข้างในจิตใจของตวัละคร  

8) Big Close Up เป็นภาพท่ีเห็นเฉพาะใบหน้าตัง้แต่ผมถึงคาง เป็นภาพท่ีเน้น
ใบหน้าของบุคคล ผู้ชมสามารถมองเห็นสีหน้า วิธีการออกเสียง การแสดงออกต่างๆ ท่ีเกิดขึน้บน
ใบหน้าของนกัแสดงได้อยา่งชดัเจน 

9) Extream Close Up เป็นภาพท่ีมีขนาดใหญ่จากมุมกล้องท่ีใกล้กับตวับุคคล
มากท่ีสุด โดยภาพท่ีออกมาจะเป็นภาพท่ีให้เห็นความละเอียดส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างชดัเจน เช่น 
เห็นเฉพาะดวงตาของบคุคลนัน้ หรือเห็นเฉพาะริมฝีปากของบคุคลนัน้ การน าเสนอภาพลกัษณะนี ้
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เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดบางอย่างท่ีมีความจ าเป็นตอ่การรับรู้ของผู้ชม เช่น แสดงให้เห็นว่า
บคุคลนีมี้ไฝท่ีริมฝีปาก หรือแสดงให้เห็นวา่บคุคลนีมี้นยัย์ตาสีฟ้า เป็นต้น  

การแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ เป็นการแสดงท่ีนกัแสดงต้องถ่ายทอดการ
กระท าและความรู้สึกตา่งๆ ของตวัละครผ่านทางกล้อง เพ่ือให้นกัแสดงสามารถท างานของตนเอง
ร่วมกบัทีมงานได้อยา่งราบร่ืน ตลอดจนมีความเข้าใจธรรมชาตขิองส่ือท่ีตนเองก าลงัท างาน เพ่ือให้
เกิดการประยุกต์ใช้ศิลปะการแสดงของนักแสดงให้มีความเหมาะสมกับลักษระการท างานของ
ภาพท่ีจะเกิดขึน้ในส่ือต่างๆ และเพ่ือท าความเข้าใจจงัหวะการท างานของกล้องท่ีใช้ถ่ายท า และ
สามารถถ่ายทอดการแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นไปตามความต้องการของผู้ก ากับการแสดง
และทีมงาน และสามารถท างานได้ภายใต้เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีจ ากดั    

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับทัศนะและความส าเร็จในอาชีพ  
จากหัวข้อวิจัยและความมุ่งหมายในการวิจัย ท่ีจะศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับแนวคิดและ

ความเช่ือทางการแสดงของนกัแสดง และศกึษากระบวนการทางการแสดงของนกัแสดงไทยใน  3 
ส่ือ ได้แก่ การแสดงในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละครเวที ผู้ วิจยัพบว่าการเก็บข้อมูลส าคญั
เพ่ือน ามาศกึษาวิเคราะห์ในการวิจยัครัง้นี ้มีประชากรในงานวิจยัเป็นนกัแสดง ผู้วิจยัจึงได้หยิบยก
เอาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับทัศนะและความส าเร็จในอาชีพ มาเป็นเคร่ืองมือในการ
ก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกประชากรในงานวิจยั ซึ่งจะเป็นตวัแทนของนกัแสดงในประเทศไทย ผู้
มีประสบการณ์ ในการท างานแสดงจริงในการแสดงทัง้ 3 ส่ือ และเป็นนักแสดงผู้ ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพของตนเอง เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาศึกษาวิเคราะห์และสกัด
เป็นองค์ความรู้ ท่ีเป็นไปตามความมุง่หมายในงานวิจยั โดยมีแนวคดิและทฤษฎีท่ีใช้ดงัตอ่ไปนี ้  

4.1 ความหมายและองค์ประกอบของทัศนะ 
4.1.1ความหมายของทศันคต ิ

ทัศนคติ  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถานให้ความหมายว่า 
“แนวความคดิเห็น” โดยไมไ่ด้เทียบค าภาษาองักฤษไว้ ทัง้นี ้อาจเน่ืองจากเกรงว่าจะสบัสนกบั “เจต
คติ” ซึ่งมาจากค า attitude ในภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันก็เป็นได้ ค านีเ้กิดจาก ทัศน + คติ ค า 
“ทศัน” มาจาก ทรฺศน ในภาษาสนัสกฤต (บาลีใช้ ทสฺสน ปกติแล้ว รอเรผะ (รฺ) ในภาษาสนัสกฤต
มกัจะแผลงเป็น รอหนั (รร) ในภาษาไทย เช่นในค า ทรฺศน แผลงเป็น ทรรศนะ) หมายถึง ความเห็น 
การเห็น เคร่ืองรู้เห็น สิ่งท่ีเห็น การแสดง” จงึอาจแปลความได้วา่ “ทางท่ีเห็น” 

โยธิน คนัสนยุทธ และ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2524, น. 43) ได้ให้ความหมายของ
ทศันคติ หมายถึง ระบบการจดัรูปประสบการณ์และพฤติกรรมของบคุคลท่ีคอ่นข้างจะคงท่ี ท่ีมีตอ่
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บคุคล สิ่งของ หรือเหตกุารณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ค าวา่ "ทศันคติ" ก็เช่นเดียวกบัค าว่า "ความ
วิตกกังวล " “ความ เกรงใจ" กล่าวคือค าเหล่านี เ้ป็นภาวะเชิ ง สันนิษฐาน (Hypothetical 
Constructions) ซึง่ในทางจิตวิทยาได้กลา่วว่าเราไม่สามารถจะท าการสงัเกต "ทศันคติ" ได้โดยตรง
แต่ผลของมัน (ท่ีออกมาในรูปของพฤติกรรม) เป็นสิ่งท่ีสามารถสังเกตและวัดได้ เช่นเดียวกับ 
อณุหภูมิ เราไม่สามารถสงัเกตตวัอณุหภูมิได้ แตส่ิ่งท่ีเราสามารถสงัเกตได้คือ ตวัเลขท่ีแสดงระดบั
ของปรอทในเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์ ถ้าปรอทสูงขึน้ก็แสดงว่า อุณหภูมิสูง (ร้อน) ถ้าปรอทต ่าลง ก็
แสดงว่าอุณหภูมิต ่าลง (เย็น) และถ้าอุณหภูมิสูงมากสารบางอย่างอาจละลาย หรือถ้าอุณหภูมิ
ต ่าลงมากน า้กลายเป็นน า้แข็ง ตวัอย่างดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้เราจะสงัเกตอณุหภูมิโดยตรง
ไม่ได้ แต่ผลของมัน เช่น การละลาย น า้เป็นน า้แข็ง เป็นสิ่งท่ีเราสังเกตได้โดยตรง ดงันัน้เม่ือเรา
สังเกตทัศนคติโดยตรงไม่ได้ เราสามารถใช้วิธีทางอ้อม โดยการสังเกตพฤติกรรมภายนอก
บางอย่างของบุคคลท่ีแสดงออก เช่น พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ จาก
พฤติกรรมภายนอกท่ีสงัเกตได้ เราสามารถท าการอนมุาน (Infer) ว่าบคุคลมีทศันคติอย่างไรตอ่สิ่ง
นัน้ 

ทิดกร (ทิดกร สอนภาษา, 2550) กล่าวว่า “ทศันคติ” หมายถึง แนวความคิดเห็น 
เช่น รัฐบาลส ารวจทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อผลงานของรัฐบาล ซึ่งถึงแม้จะมี “คติ” มาต่อท้าย 
แต ่“ทศันคติ” ก็ยงัมีความหมายเหมือนกบัค าว่า “ทศันะ” หรือ ทรรศนะ” ซึ่งหมายถึงความคิดเห็น
นัน่เอง ค าว่า attitude นัน้ไม่น่าจะสอดคล้องกับความหมายของ “ทศันคติ” ทัง้นีเ้พราะตามความ
ค าจ ากัด ความภาษาองักฤษ ค าว่า attitude หมายถึง a feeling or opinion about something or 
someone, or a way of behaving that follows from this ถอดเป็นภาษาไทยได้ว่า ความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นตอ่บางสิ่งบางอย่างหรือบางคน หรือการปฏิบตัิท่ีเกิดจากความรู้สึกหรือความคิดเห็น
เช่นนัน้ สรุปได้ว่า attitude หมายถึงความคิดเห็น หรือพฤติกรรมของคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะท่ีมี
ต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ค านีจ้ึงไม่เหมาะจะบญัญัติเป็นค าไทยว่า “ทัศนคติ” เพราะ “ทัศนะ” 
หรือ “ทรรศนะ” หมายถึงแนวความคิด ไม่ครอบคลุมถึงลกัษณะความประพฤติหรือการปฏิบตัิของ
บคุคล นกัวิชาการจึงได้บญัญัติค าใหม่ว่า “เจตคติ” เป็นค าศพัท์บญัญัติท่ีถูกต้องของ attitude โดย
มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า ท่าทีหรือความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วน "ทัศนะ" นัน้น่าจะเป็นค าศพัท์บัญญัติของค าว่า point of view หรือ 
viewpoint ซึง่หมายถึงข้อคดิเห็นของบคุคลตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 
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4.1.2 องค์ประกอบของทศันคต ิ
ทศันคติประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ (โยธิน คนัสนยุทธ และ จมุพล 

พลูภทัรชีวิน, 2524, น. 44) 
1) องค์ประกอบทางการรู้การเข้าใจ (Cognitive Core) องค์ประกอบด้านนี ้

เก่ียวข้องกับการจดัประเภททางประสบการณ์ทางการรู้การเข้าใจท่ีสมัพันธ์กัน ได้แก่ ความเช่ือ 
(Belief) หรือความคิด (Idea) ของบุคคลท่ีมีตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใด องค์ประกอบทางการรู้การเข้าใจของ
ทศันคติมีขอบข่ายของทศันคติท่ีกว้างขวาง บางทศันคติก็เฉพาะเจาะจงมาก เช่น ทศันคติท่ีมีต่อ
ชามก๋วยเตี๋ยวท่ีแมลงวนัเพิ่งบินตกใส่ บางทศันคติก็มีขอบข่ายท่ีกว้างขึน้ เช่น ทศันคติท่ีมีตอ่ รูป สี 
ขนาดของเส้นก๋วยเต๋ียวทัง้ท่ีเป็นจริงและจินตนาการ ตลอดจนถึงทศันคติท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ 
เชน่ ทศันคต ิ(ความคดิความเช่ือ) ตอ่บาป ความซ่ือสตัย์ และการเกิดของเดก็ เป็นต้น 

2) องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ (Affective Values) องค์ประกอบด้านนี ้
เก่ียวข้องกบัความรู้สึกและอารมณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยปกติทศันคติของคนท่ีมีตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใด จะ
เก่ียวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์ ประกอบกบัองค์ประกอบทางการรู้การเข้าใจเสมอ ความรู้สึก
และอารมณ์ตา่งๆ ดงักล่าวประกอบด้วยสิ่งท่ีบางคนเรียกว่า "คา่นิยม" มีลทัธิหนึ่งเรียกว่า "ลทัธิสุข
นิยม" (Hedonism) เป็นลัทธิท่ีอธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์ถูกผลกัดนัให้ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือ
ไปสู่ความสบายใจและความสขุใจ โดยนยันี ้ทศันคติทางบวก (Positive Attitude) ตอ่สิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ก็จะหมายถึงความรู้สึกชอบหรือพอใจในสิ่งนัน้ ในทางตรงกันข้าม ทัศนคติทางลบ (Negative 
Attitude) ตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะหมายถึง ความรู้สึกท่ีไม่ชอบ ไม่ช่ืนชม หรือความรู้สึกเจ็บปวดตอ่สิ่ง
นัน้   

3) องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Tendencies) เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออก เช่น พฤติกรรมการเลือก พฤติกรรมการตัดสินใจ เป็นต้น 
องค์ประกอบทางการรู้การเข้าใจหรือองค์ประกอบทางด้านเหตผุล และทางด้านอารมณ์ มีส่วน
สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม กล่าวคือถ้าบุคคลมีทศันคติทางบวกต่อสิ่งหนึ่งเขา ก็
จะมีแนวโน้มท่ีจะเข้าใกล้สิ่งนัน้ ในทางตรงกนัข้าม หากบคุคลมีทศันคติทางลบตอ่สิ่งหนึ่ง เขาจะมี
แนวโน้มท่ีถอยห่าง หรือหลีกหนีจากสิ่งนัน้ ซึ่งแสดงว่าความเช่ือและอารมณ์เป็นตัวก าหนด
พฤตกิรรมของบคุคล  
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4.2 ความหมายของความส าเร็จในอาชีพ 
ความส าเร็จ หมายถึง พฤตกิรรมการท างานโดยใช้ความพยายามของบคุคลและกลุ่ม

เพ่ือคงไว้ซึ่งความสามารถในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาคุณภาพ 
มาตรฐานตามกระแสของการเปล่ียนแปลงของโลกได้ 

ความส าเร็จในอาชีพ หมายถึง การท่ีบคุคลใช้ความคดิและปฏิบตัเิก่ียวกบัการท างาน
ให้ดีขึน้ การกระท าในสิ่งท่ีท าได้ยากกว่าปกติและส าคญัให้ส าเร็จ คนท่ีมีความต้องความส าเร็จสูง
มากนัน้ ไม่เพียงแต่จะคิดถึงเป้าหมายของความส าเร็จเท่านัน้ แต่จะคิดถึงการท่ีจะเดินไปสู่
เปา้หมายวา่มีอปุสรรคหรือสิ่งกีดขวาง หรือเคร่ืองกัน้ใดท่ีจะต้องเผชิญ  (สรุพล เพชรไกร, 2554) 

กัสติ เกอ ร์ และลาร์วู๊ ด  (Gattiker and Larwood,1986) ได้ ให้ความหมายของ
ความส าเร็จในอาชีพว่า หมายถึง การท่ีบุคคลพิจารณาถึงความส าเร็จในการท างานท่ีเกิดขึน้จาก
ภายนอก เช่น คา่ตอบแทน การเล่ือนต าแหนง่และเกิดขึน้จากความรู้สกึภายใน เช่น ความพงึพอใจ
ในการความก้าวหน้าขององค์การและการได้รับการยอมรับจากเพ่ือร่วมงาน 

ดบูริน (Dubrin, 1994) ได้ให้ความหมายของความส าเร็จในอาชีพว่า หมายถึง การ
ประสบความส าเร็จท่ีเกิดขึน้จากการเร่ิมต้น โดยมีวัตถุประสงค์และค่านิยมส่วนบุคคล อันเป็น
ความเช่ือท่ีท าให้เกิดงาน รวมไปถึงการได้รับการฝึกฝนตามล าดบั   

จัดท์ และคณะ (Judge, et al, 1995) ได้กล่าวถึงความส าเร็จในอาชีพว่า เป็น
ผลลพัธ์ทางบวกท่ีมีตอ่จิตใจหรือการได้บรรลผุลส าเร็จจากประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีผ่านมาในชว่งชีวิต
การท างานของบคุคล 

จากการให้ความหมายดงัท่ีได้กล่าวมาพอสรุปได้ว่า ความส าเร็จในวิชาชีพ หมายถึง 
การท่ีบุคคลใช้ความคิด ความเช่ือ ท่ีมีต่อการท างาน และเร่ิมต้นการท างานอย่างมีวตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีชดัเจน ด้วยความสามารถท่ีมี ประกอบกบัความอดทนและการฝึกฝน จนน าไปสู่
การบรรลผุลส าเร็จ    

 
4.3 การวัดความส าเร็จในอาชีพ  

เกณฑ์การวดัความส าเร็จในอาชีพ  (Judge, et al, 1995) จ าแนกได้เป็น 2 ประการ
คือ     

4.3.1 ความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนยั (Objective Career Success) เป็นความส าเร็จ
ท่ีสามารถวดัได้อย่างเป็นปรนยั เป็นเกณฑ์ภายนอกท่ีสามาถมองเห็นได้ เช่น เงินเดือน การเล่ือน
ต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 
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4.3.2 ความส าเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย (Subjective Career Success) เป็นการรับรู้
ของบุคคลว่าประสบความส าเร็จในอาชีพ เช่น ความพึงพอใจในการท างาน ความพึงพอใจใน
อาชีพของตน เป็นต้น  กัสติเกอร์ และลาร์วู๊ ด (Gattiker and Larwood,1986) ได้ท าการศึกษา
เก่ียวกับการวดัความส าเร็จในวิชาชีพ พบว่า ความส าเร็จในวิชาชีพสามารถวดัได้จากความรู้สึก
ภายในหรือเป็นความส าเร็จในอาชีพเชิงอตันยั 4 ด้านดงันี ้

1) ความส าเร็จด้านการงาน (Job Success) หมายถึง การท่ีบคุคลรับรู้ว่าตนเอง
มีความรับผิดชอบ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน ได้รับข้อมูลป้อนกลับในทางบวก ได้รับ โอกาสใน
การศึกษาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้รับการสนับสนุนเก่ียวกับการบริหารจัดการ ได้ท างานท่ีชอบ 
รวมทัง้มีความสขุในการปฏิบตังิาน 

2) ความส าเร็จด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Success) 
หมายถึงการท่ีบคุคลรับรู้วา่ตนเองได้รับการเคารพนบัถือ เช่ือมัน่และยอมรับจากผู้ ร่วมงาน รวมทัง้
สามารถท างานกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี เป็นท่ียอมรับของผู้ ท่ีร่วมงานด้วย 

3) ความส าเร็จด้านการเงิน (Financial Success) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ว่า
ตนเองได้รับผลประโยชน์หรือคา่ตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกบัผลงานเม่ือเปรียบเทียบกับ
ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพการท างานและมีค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีพึงพอใจตาม
เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

4) ความส าเร็จด้านความก้าวหน้า (Hierarchical Success) หมายถึง การท่ี
บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีความพึงพอใจกับต าแหน่งท่ีได้รับ รวมทัง้คุ้มค่ากับการท างาน การเล่ือน
ต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ ตามท่ีตนตัง้เปา้หมายในอาชีพไว้ 

เกณฑ์การวดัความส าเร็จในอาชีพนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ยงัสามารถวดัได้
อีก 3 มิติ คือ ความส าเร็จในอาชีพด้านวตัถุ ความส าเร็จในอาชีพด้านจิตใจ และความส าเร็จใน
อาชีพด้านสงัคม (Lau and Shaffer, 1999)   

1) ความส าเร็จในอาชีพด้านวตัถุ ได้แก่ รายได้หรือเงินท่ีเทียบกับได้รางวลั และ
การบรรลผุลส าเร็จในงาน 

2) ความส าเร็จในอาชีพด้านจิตใจ ได้แก่ การรับรู้ว่ารายได้เพียงพอและมีความ
พงึพอใจในอาชีพ 

3) ความส าเร็จในอาชีพด้านสงัคม ได้แก่ การมีสถานภาพทางสงัคม การเป็นท่ี
รู้จกัในสงัคม และการได้รับการยอมรับ ช่ืนชมจากบคุคลอ่ืน 
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4.4 คุณลักษณะของบุคคลที่ประสบความส าเร็จ 
บุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จในการท างาน มีคุณลักษณะส าคัญหลายประการ  

ซึง่สรุปได้ดงันี ้(ดนยั เทียนพฒุ, 2532; วิทยา นาควชัระ, 2544) 
1) มุง่มัน่สูค่วามส าเร็จ ความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ เป็นคณุสมบตัท่ีิต้องมีอยู่ในทกุ

คนตามธรรมชาติ ซึ่งลักษณะของการท างานจะมีปัจจัยท่ีสามารถท าให้เกิดความเส่ียงทัง้
ความส าเร็จและความล้มเหลวอยู่ โดยไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได้ ดังนัน้ ความมุ่งมั่นจึงเป็น
คณุสมบตัท่ีิส าคญัของการประกอบอาชีพ 

2) มีความเช่ือมัน่และมีความคดิสร้างสรรค์ ความเช่ือมัน่ในการท างานบง่บอกว่า
บุคคลต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จ โดยมีหลักการและวิธีปฏิบัติ ท่ีเป็นหนทางน าไปสู่
ความส าเร็จ เช่ือมัน่ในทกุสิ่งท่ีกระท าลงไปวา่จะสามารถส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ อย่างไรก็ตาม
การท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ในการท างานก็จะต้องมีความรู้พืน้ฐานในอาชีพ มีความตัง้ใจและรู้จกั
คดิอยา่งสร้างสรรค์ จงึจะสามารถเพิ่มความเช่ือมัน่ให้ตวัเองได้อยา่งเตม็เป่ียม 

3) มี ความสามารถในการตัดสิ น ใจและมี วิสัยทัศ น์ ท่ี ดี  วิสัยทัศ น์ และ
ความสามารถในการตดัสินใจเป็นสิ่งจ าเป็นไม่น้อยกว่าปัจจัยอ่ืน ท่ีจะต้องมีการแสดงออกท่ีโดด
เด่นมากกว่าคนทั่วไป เพราะการตัดสินใจในการท าเร่ืองใดๆ ในแต่ละครัง้ล้วนหมายถึง 
ความส าเร็จ ความล้มเหลวของการประกอบธุรกิจแทบทัง้สิน้ ฉะนัน้ ผู้ประกอบการจึงต้องมีการ
ฝึกหดัตดัสินใจจากความรู้และประสบการณ์ท่ีผา่นมา จนเกิดการสะสมเป็นวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 

4) มองการเปล่ียนแปลงคือโอกาส การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงด้านกฎหมาย การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจท่ี
มีทัง้ความถดถอยและความรุ่งเรือง ต่างก็เป็นสิ่งท่ีน ามาซึ่งการท่ีต้องพยายามปรับตวัให้เข้ากับ
สงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่างๆ เหล่านีใ้ห้ได้ ซึ่งความสามารถพิเศษทางด้านความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคล คงไม่ได้ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เป็นความเดือดร้อนเหมือนเช่นคนทัว่ไป แต่
จะมองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในแง่ดี ท าให้ตนมีโอกาสท่ีจะสร้างความส าเร็จขึน้ได้ 

5) มีความอดทนต่อความไม่แน่นอน การท างานในทุกอาชีพมีปัญหาต่างๆ 
มากมาย เช่น ปัญหาการขาดความรู้ในสาขาอาชีพ การบริหารจดัการสมยัใหม่ ปัญหาการพฒันา
คณุภาพให้ได้มาตรฐานสากล เป็นต้น ปัญหาดงักลา่วสร้างความเปล่ียนแปลงทัง้ในแง่บวกและแง่
ลบ ผู้ ท่ีมีความอดทนเทา่นัน้ท่ีจะประสบความส าเร็จได้ 
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6) เร่ิมต้นท าและต้องท าให้เกิดความส าเร็จสูงสุด คุณสมบตัิในการรู้จักเร่ิมต้น 
เป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้บคุคลไปถึงเปา้หมายท่ีตัง้ใจไว้ ทัง้นีเ้ม่ือได้เร่ิมต้นแล้วจะต้องให้ความส าคญั
กบัทกุประเดน็ของการท างาน เพ่ือให้เกิดความส าเร็จสงูสดุและมีความผิดพลาดน้อยท่ีสดุ 

7) ตระหนกัในคณุคา่ของเวลา การท างานในทกุอาชีพ บุคคลสามารถใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์ได้ทุกเสีย้ววินาที การเห็นคุณค่าของเวลาและใช้เวลาให้คุ้มค่าจึงเป็นก้าวแรกท่ีจะ
ชว่ยให้การท างานประสบความส าเร็จในทกุอาชีพ   

5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการวิจยัในครัง้นี ้พบว่า

มีงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัหวัข้อผู้วิจยัดงันี ้   
5.1 งานวิจยัเร่ือง การศึกษาทัศนะต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดงและ          

ผู้ก ากับการแสดงละครโทรทัศน์ (พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศริิ, 2544) 
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบทศันะต่อลกัษณะอันพึงประสงค์ของนกัแสดงและผู้

ก ากบัการแสดงละครโทรทศัน์ โดยศกึษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มงานแสดงและก ากับการแสดง 
กลุ่มงานออกแบบเพ่ือการแสดงและกลุ่มงานก ากับเวที ก ากับรายการและงานจัดการ และเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามชนิดประเมินค่า 5 ระดับ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) และได้ผลการศึกษาออกมาว่า 
ค่าเฉล่ียสูงสุดห้าอนัดบัท่ีมีต่อลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัแสดงละครโทรทศัน์ คือ (1) เป็นคน
ตรงตอ่เวลา (2) มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีและภาระของตน (3) มีความอดทนและรักในงานแสดง 
(4) มีส านึกท่ีดีตอ่อาชีพการแสดง (5) เป็นผู้ ท่ีมีวินยั และทศันะท่ีมีตอ่ลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้
ก ากบัการแสดงละครโทรทศัน์ห้าอนัดบัแรกคือ (1) มีความกระตือรือร้นและสนใจในบทละครท่ีจะ
ก ากับอย่างจริงจัง (2) มีความรู้เก่ียวกับบทละครท่ีจะก ากับอย่างดี (3) มีความคิดริเร่ิมและ
จินตนาการ และฉับไวในการแก้ปัญหา (4) เป็นผู้วางแผนการท างานล่วงหน้าอย่างสม ่าเสมอ (5) 
สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

จากข้อมลูการศกึษาวิจยัข้างต้น นบัวา่เป็นแรงบนัดาลใจส าคญัในการศกึษาของ
ผู้วิจยั ความเก่ียวข้องและคณุูปการท่ีวิจยัเร่ืองนีมี้ตอ่การศกึษาวิจยัของผู้วิจยัคือ ในงานวิจยัเร่ืองนี ้
ได้แสดงผลของลักษณะท่ีบุคคลผู้ ร่วมงานและบุคคลอ่ืนประสงค์จะให้นักแสดงนัน้เป็น หรือ
นกัแสดงควรมีคณุสมบตัิอย่างไรในการท่ีจะเป็นนักแสดงท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้ ร่วมงาน ส าหรับ
งานวิจยัของผู้วิจยัจะท าการศกึษาตอ่ยอดมาถึงตวับคุคลซึ่งเป็นนกัแสดง โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก
เพ่ือศึกษาทัศนะจากตวันักแสดงเอง ว่าเขามีวิธีคิดและมุมมองต่อวิชาชีพการแสดงของตนเอง
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อย่างไร และมีการปฏิบตัิตนเองอย่างไรในการประกอบอาชีพ ทัง้ในแง่ของการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
และขัน้ตอนการฝึกปฏิบตัทิางการแสดง   

5.2 งานวิจัยเร่ือง ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย : กรณี ศึกษาภาพยนตร์ที่ ได้ รับรางวัลภาพยนต ร์สุพรรณหงส์   
(ปรวนั แพทยานนท์, 2556) เป็นการศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ไทยท่ีได้รับ
รางวลัแห่งชาติสพุรรณหงส์ และวิเคราะห์สไตล์การแสดงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ไทยท่ีได้รับรางวลั
แห่งชาติสุพรรณหงส์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตวัละครในภาพยนตร์และวิเคราะห์สไตล์การแสดง
ของนกัแสดงไทย พบว่าตวัละครไทยมีลกัษณะท่ีสะท้อนสภาพสงัคมและวฒันธรรมไทยท่ีชดัเจน 
สว่นการแสดงของนกัแสดงท่ีได้รับรางวลัเป็นสไตล์การแสดงท่ีสมจริงตามแบบฉบบัของไทย   

จากผลการศึกษาในวิจัยเร่ืองดังกล่าว ท าให้ผู้ วิจัยได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับ
สไตล์การแสดงของนกัแสดงในภาพยนตร์ไทยท่ีได้รับรางวลันัน้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทศันะท่ีมีต่อ
การแสดงในช่วงเวลานัน้ว่ายังคงมีความนิยมการแสดงในแบบสมจริงเป็นธรรมชาติ จาก
ผลการวิจยัพบว่าบางส่วนยงัมีความบกพร่องในเร่ืองการแสดงออกท่ีสมจริง การเป็นตวัละครของ
นักแสดง ท าให้ผู้ วิจัยคิดว่ายังมีนักแสดงอีกจ านวนหนึ่งท่ีมีความต้องการการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือท าหน้าท่ีในการแสดงได้สมบทบาทมากขึน้ นอกจากนีย้ังมีนักแสดงสมัครเล่น
บางส่วนอาจจะยงัคงมีปัญหาในการแสดง เช่น มีความเข้าใจเก่ียวกบัการแสดงท่ีไม่ถกูต้อง จึงท า
ให้เกิดการแสดงท่ีใช้อารมณ์เกินขอบเขต มีการจงใจแสดงออกด้วยท่าทางเพ่ือให้เห็นลกัษณะตวั
ละครท่ีชดัเจน มีความพยายามท่ีจะแสดงให้ดีมากจนเกินไป 

จากงานวิจยัทัง้สองเร่ืองท่ีผู้วิจยัได้กลา่วมาในข้างต้น จงึเป็นเหตผุลท่ีท าให้ผู้วิจยั
มีความต้องการศึกษาและค้นคว้าเก่ียวกับขัน้ตอนการฝึกฝนทักษะทางการแสดงของนักแสดง 
เน่ืองจากกระบวนการนีจ้ะเป็นตัวแปรส าคัญในการช่วยให้นักแสดงแต่ละคนสามารถเข้าถึง
บทบาทท่ีตนได้รับ และน าไปสู่วิธีการท างานของนักแสดงเพ่ือการเข้าสู่ตัวละคร อันเป็น
จดุมุ่งหมายส าคญัของการแสดง ซึ่งผู้วิจยัมีความเช่ือว่า คณุคา่ของวิชาชีพการแสดงนัน้ขึน้อยู่กับ
การให้ความส าคญัและการฝึกปฏิบตัิตนของนักแสดง ความคิด ความเช่ือ ท่ีนักแสดงมีต่อค าว่า 
"การแสดง" คือสิ่งส าคญัท่ีจะส่งผลให้นกัแสดงคนนัน้มีแรงผลกัดนัในการท่ีจะพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองอยูเ่สมอ 

5.3 งานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของนักแสดงในการ

ก ากับการแสดงละครสมัยใหม่แนวต่างๆ ในประเทศไทย (สดใส พนัธุมโกมล, 2537) 
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เป็นโครงการวิจยัท่ีมุ่งเน้นการศกึษาวิเคราะห์ปัญหาของการแสดง และการก ากบั
การแสดงโดยแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการทดลองประเมินและพิสูจน์ผลอย่างต่อเน่ือง 
โครงการวิจยันีเ้ร่ิมขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2507 จนถึง พ.ศ. 2537 ด้วยระเบียบวิธีการด าเนินการวิจยัท่ีมีทัง้
การทดลอง (Experimental Method) และวิธีการสังเกตการณ์ (Observation) เป็นวิธีการหลักใน
การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผลการวิจยัพบว่า (1) สิ่งส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้ละครเป็นงานสร้างสรรค์ท่ีมีศิลปะ ก็คือความ
จริง (Truth) และความจริงใจ (Sincerity) ในการน าเสนอ หรือแสดงออกซึ่งความจริงนัน้ (2) ความ
จริงในละคร ท่ีผู้ก ากบัต้องหาให้พบและท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนลงมือก ากบัการแสดงก็คือ 
"สจัธรรมของผู้ประพนัธ์" หรือ "ความจริง" ท่ีละครเร่ืองนัน้ต้องการส่ือสารกบัผู้ชม (3) ปัญหาท่ีเป็น
อุปสรรคสูงสุดต่อพัฒนาการของการแสดงท่ีเป็นศิลปะและเป็นมูลเหตสุ าคญัของปัญหาอ่ืนๆ ท่ี
ติดตามมาคือ ความเข้าใจผิดเก่ียวกับความจริงในการแสดง (4) หลักท่ีใช้ปฏิบัติกันอย่าง
แพร่หลายและได้รับการยอมรับในระดบัหนึ่งวา่ถกูต้อง แตแ่ท้จริงกลบัเป็นสิ่งท่ีท าให้นกัแสดง "หลง
ทาง" และน าไปสู่ปัญหาของการแสดง ได้แก่ การเร่ิมต้นท่ีอารมณ์โดยพยายามสร้างอารมณ์ไว้
ล่วงหน้า ความตัง้ใจท่ีจะแสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของตัวละครอย่างจงใจ และวิธีการ 
(Approach) ท่ีผิดพลาดของผู้ก ากับการแสดง (5) การยึดติดกับทฤษฎีทางการละครมากไปจน
กลายเป็นอปุสรรคในการแสดงออก (6) การแก้ปัญหาของนกัแสดง การเรียนรู้เร่ืองการแสดงเป็น
สิ่งท่ีสามารถเรียนรู้ได้ พฒันาได้และสามารถก้าวไปเป็นศลิปินท่ีอาจเสนอผลงานการแสดงท่ีเข้าขัน้ 
"ศิลปะ" ได้ หากไม่หยดุยัง้ท่ีจะศกึษาหาความรู้ ขยนัหมัน่เพียรในการฝึกฝนพฒันาตนเองอย่างถกู
วิธี และมีความรักในศลิปะการแสดงอยา่งจริงใจ 

จากผลการวิจยัดงักล่าวท าให้ผู้ วิจยัได้ทราบข้อมูลและท่ีมาของปัญหาทางการ
แสดงของนักแสดงไทยในช่วงเวลาของงานวิจัยนี ้ซึ่งเป็นข้อสังเกตและเป็นข้อมูลท่ีผู้ วิจัยจะได้
น ามาศกึษาเปรียบเทียบถึงพฒันาการตลอดจนปัญหาทางการแสดงของนกัแสดง วา่ยงัคงประสบ
ปัญหาและมีวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป หรือมีพฒันาการจากอดีตท่ีผ่านมาอย่างไร
บ้าง อีกทัง้วิจยัเร่ืองนีย้งัได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาส าหรับนกัแสดง ซึง่เป็นปัญหาพืน้ฐานท่ีนกัแสดง
ต่างต้องเคยประสบ จึงนบัว่าเป็นข้อมูลอนัเป็นประโยชน์และเกือ้หนุนในการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมลูทางการแสดงของนกัแสดงในงานวิจยัครัง้นีไ้ด้โดยตรง   
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5.4 งานวิจยัเร่ือง การศึกษากระบวนการของผู้แนะน าการแสดง: กรณีศึกษา 

การแสดงเดี่ยวเร่ือง ร่าง ก(ล)าย ดี (The Good Body) (ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่, 2554) 
เป็นการศึกษาและทดลองเพ่ือค้นหาวิธีการของผู้ แนะน าการแสดง (Acting 

Coach) โดยการฝึกทกัษะการแสดงให้กบันกัแสดงท่ีมีประสบการณ์ชีวิตน้อยเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ตวัละครในการแสดงเด่ียวซึ่งมีบุคลิกลักษณะท่ีหลากหลายได้อย่างรวดเร็วและลึกซึง้ขึน้ โดยใช้
แบบฝึกหัด ท่ียึดหลักการแสดงเ ร่ืองจินตนาการเป็นหลัก อันได้แก่  Animal Exercise The 
Psychological Gesture  และ Improvisation โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัคือการทดลองและเก็บข้อมูล
จากการปฏิบตัิจริงร่วมกับนักแสดง มุ่งให้ความส าคญัไปท่ีการใช้แบบฝึกหัดและกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือค้นหาวิธีการท่ีมีความเหมาะสมกับนกัแสดงและช่วยให้นกัแสดงสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าข้อมูลท่ีได้จากการซ้อมกับผลท่ีได้จากการแสดงเด่ียวของนักแสดงมา
วิเคราะห์ประเมินและสรุปผล โดยผลการวิจัยพบว่า การใช้แบบฝึกหัดทางการแสดงอันได้แก่ 
Animal Exercise The Psychological Gesture  และ Improvisation เพ่ือช่วยให้นักแสดงท่ี มี
ประสบการณ์ชีวิตน้อยสามารถเข้าใจแก่นของตัวละครท่ีมีประสบการณ์ชีวิตท่ีหลากหลายและ
แตกตา่งจากตวันกัแสดงได้ นอกจากนีผ้ลการทดลองท่ีออกมายงัพบว่า การเลือกใช้แบบฝึกหดัท่ีมี
ความเหมาะสมกบัลกัษณะของตวัละคร จะช่วยให้นกัแสดงเกิดความเข้าใจในประสบการณ์ของ
ตวัละครอยา่งลกึซึง้ 

จากผลการวิจยัดงักล่าว ผู้ วิจยัได้น ามาเป็นข้อสงัเกตและเป็นจุดเร่ิมต้นในการ
ค้นหาวิธีการสอนการแสดงให้กับนกัแสดงท่ีมีอายแุละประสบการณ์ชีวิตน้อย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้ วิจยัมี
ความต้องการอยากรู้และพยายามหาค าตอบ เพ่ือให้เกิดการน ามาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน
การแสดง ผลการวิจยัดงักล่าวท าให้ผู้ วิจยัมีความเช่ือว่าการแสดงเป็นสิ่งท่ีสามารถฝึกฝนได้และ
สามารถท่ีจะพัฒนาต่อไปได้ หากเพียงแต่นกัแสดงเองมีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะฝึกฝนและ
พฒันาตนเองและท่ีส าคญันกัแสดงจะต้องได้รับการสนบัสนนุในการฝึกฝน การพฒันาจงึจะเกิดขึน้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   

จากงานวิจัยเก่ียวกับการแสดงทัง้ 4 เร่ืองในข้างต้นท่ีได้กล่าวมา ล้วนเป็น
ข้อความจริงท่ีเป็นสิ่งสนบัสนนุให้ผู้วิจยัมีความตัง้ใจท่ีจะท าการศกึษาวิจยัในหวัข้อ กระบวนการ
ทางการแสดงของนักแสดงไทย ในครัง้นีเ้พ่ือหาค าตอบอันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
ทางการแสดงเก่ียวกับกระบวนการฝึกทักษะทางการแสดง แบบฝึกหัดและเทคนิคทางการแสดง
ของนกัแสดงภายใต้บริบทของสงัคมไทย เพ่ือเป็นแนวทางให้นกัแสดงสมคัรเลน่ นกัเรียนการแสดง 
หรือบคุคลทัว่ไปผู้ มีความสนใจอยากฝึกฝนการแสดง ได้ท าความเข้าใจถึงลกัษณะการท างานของ
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นกัแสดง การประกอบอาชีพเป็นนกัแสดงในสงัคมไทยและสามารถน าไปเป็นหลกัการในการฝึกฝน
ตนเองเพ่ือการพฒันาทกัษะทางการแสดงตอ่ไป 

5.5 งานวิจยัเร่ือง ทัศนะต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (วลันิภา พดัเปีย, 2539) 
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัทัศนะต่อวิชาชีพครู ของนิสิต

คณะศกึษา-ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาเปรียบเทียบระดบัทศันะต่อวิชาชีพ
ครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยจ าแนกตาม เพศ ชัน้ปี ภูมิล าเนา ระดับเศรษฐกิจของนิสิต 
อาชีพของผู้ ปกครอง เหตุจูงใจในการศึกษา วิชาเอก และคะแนนเฉล่ียสะสม และศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจตอ่ประสบการณ์ในมหาวิทยาลยั และทศันะตอ่วิชาชีพครูของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัเร่ิมจากการ
ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือ คือนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ระดบัปริญญาตรีทกุชัน้ปีท่ีก าลงั
ศกึษาอยู่ใน พ.ศ. 2538 โดยใช้การสุ่มแบบชัน้ และเก็บข้อมลูจากการสร้างแบบสอบถามประกอบ
กบัการวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร ต าราและวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาพบว่าทศันะตอ่วิชาชีพ
ครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยส่วนรวมนิสิตมีทัศนะท่ีดีต่อวิชาชีพครูในระดบัสูง ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากนิสิตส่วนใหญ่มีส านึกว่า การประกอบอาชีพครูจะเปิดโอกาสให้ท าประโยชน์ต่อ
สว่นรวม ทัง้การมีส่วนช่วยในการพฒันาการศกึษาของประเทศ การช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ขึน้มา
จากท่ีไม่เคยรู้ การเสียสละแรงกายแรงใจในการชว่ยสอนให้เดก็ได้เรียนรู้เป็นสิ่งท่ีท าให้นิสิตมีความ
ภาคภูมิใจและช่วยให้นิสิตบรรลุจุดหมายของชีวิต ในด้านวิชาชีพครูช่วยฝึกให้รู้จกัการค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ ฝึกให้มีความอดทนสงูขึน้ รู้จกัควบคมุตนเอง มีไหว
พริบ มีความเช่ือมั่นในตนเองและสามารถพึ่งตนเองได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งผู้ ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผล
การศึกษาว่า ผู้ ท่ีมีทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพและสถาบันท่ีศึกษาและมีมโนทัศน์ต่อตนเองใน
ทางบวกระดบัสูง จะส่งผลให้มีผลการเรียนดี มีการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสถาบนัและมี
มนษุย์สมัพนัธ์ตอ่ผู้ อ่ืนในระดบัท่ีสงู 

จากผลการวิจยัดงักล่าว ท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของทศันะต่อวิชาชีพท่ีมี
ตอ่วิธีคิดและการปฏิบตัิตนของนิสิต ซึ่งมีความสมัพนัธ์กนั คือเม่ือนิสิตมีทศันะตอ่วิชาชีพในระดบั
ท่ีสูง เขาจะมีความภาคภูมิในในอาชีพและส่งผลให้เกิดการกระท าท่ีเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
พฒันาทกัษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีความสอดคล้องกบัแนวความคิดในหวัข้อวิจยั
ท่ีผู้วิจยัต้องการศกึษา กล่าวคือ ผู้วิจยัตัง้ข้อสงัเกตว่า หากนกัแสดงคนมีทศันะตอ่วิชาชีพการแสดง
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ท่ีเป็นบวก นัก-แสดงก็จะมีความตัง้ใจจริงในการพัฒนาศักยภาพทางการแสดงของตนเอง ทัง้
ในทางทฤษฎีและในทางการปฏิบตั ิ   

5.6 งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบอาชีพอิสระ (พร
พิมล อินทิยศ, 2545)  

เป็นการศึกษาความส าเร็จในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยท าการศึกษาจากกรณีศกึษาจ านวน 20 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์และการสงัเกต โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระมีมากหรือน้อยนั ้น้ วดัจากการท่ีผู้ประกอบการด าเนินกิจการอาชีพอิสระของตนเองได้
อย่างเป็นท่ีน่าพอใจ โดยค านึงถึงทุนทางสงัคมและทุนทางเศรษฐกิจ หรือการมีรายได้ท่ีเป็นก าไร
เกิดจากการลงทุนตามเป้าหมายท่ีคาดหวังไว้ อาศัยปัจจัยเง่ือนไขต่างๆ มาเกือ้หนุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยเง่ือนไขท่ีมีผลต่อความส าเร็จของผู้ ประกอบอาชีพอิสระขึ น้อยู่กับสภาพ
ครอบครัว ท่ีเป็นส่วนสร้างเสริมประสบการณ์และสนบัสนนุประสบการณ์เดิม น ามาซึ่งแนวคดิรวบ
ยอดในการประกอบอาชีพอิสระได้ การศึกษาเกิดจากการเรียนรู้และทักษะอาชีพเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงและจากการเรียนรู้ในระหว่างประกอบอาชีพไปพร้อมกัน  รายได้เป็นเคร่ืองชีว้ดั
การเกิดก าไรท่ีจะตามมา ค่านิยมและความเช่ือ การเลือกอาชีพ การระดมทุน การบริหารจดัการ
และข้อมูลสารสนเทศด้านอาชีพเป็นส่วนช่วยในการสนบัสนนุ ท่ีต้องเรียนรู้เพ่ือสามารถน ามาปรับ
ใช้ในการด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

จากผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของการประกอบอาชีพ
อิสระ ท่ีต้องอาศยัปัจจยัท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถด ารงอยู่  และเพ่ือให้กิจการ
ยงัคงด าเนินต่อไป ผู้ วิจยัมองว่าอาชีพอิสระนัน้มีลกัษณะบางอย่างท่ีมีความคล้ายคลึงกับอาชีพ
นักแสดง คือลักษณะของการท างานและโอกาสในการได้มาซึ่งงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็น
เจ้านายตนเองเช่นเดียวกบัอาชีพนกัแสดง ซึ่งในความเป็นอิสระนัน้ก็มีความไม่แน่นอนท่ีเป็นสิ่งท่ี
เกิดขึน้พร้อมกนั ดงันัน้ผลสรุปจากงานวิจยัดงักล่าว เป็นข้อมลูท่ีชว่ยให้ผู้วิจยัได้ศกึษาและรวบรวม
ไว้เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ถึงความส าเร็จและความมัน่คงในอาชีพของนกัแสดงไทยตอ่ไป 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจยัจะศึกษาเป็น "การวิจยัเชิงคุณภาพ" ในลักษณะการ
วิจยัเชิงพรรณา (Description Research)  

ความมุ่งหมายในการวิจยัครัง้นีคื้อ 1) เพ่ือศกึษาแนวคิดและความเช่ือทางการแสดงของ
นกัแสดงไทย ซึ่งว่าด้วยเร่ือง มุมมองและความเช่ือของนกัแสดงไทยท่ีมีตอ่ค าว่า “การแสดง” ซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีส่งผลตอ่วิถีปฏิบตัิในการท างานของนกัแสดง ผ่านการเลือกทฤษฎีและขัน้ตอนท่ีน ามาใช้
ในการฝึกฝนทกัษะทางการแสดงของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การเสนอบุคลิกลกัษณะของตวัละครใน
ภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์และละครเวที 2) เพ่ือศึกษากระบวนการทางการแสดงของนกัแสดงไทย
ใน 3 ส่ือ ได้แก่ การแสดงในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละครเวที ในช่วงระยะเวลาการท างาน
ของนกัแสดงตัง้แต่ต้นจนจบการแสดงหนึ่งเร่ือง ซึ่งว่าด้วยเร่ืองขัน้ตอนการท างานของนกัแสดงท่ี
ประกอบสร้างขึน้จากแนวคิดท่ีนักแสดงมีต่อการแสดง น าไปสู่การเลือกใช้วิธีการฝึกฝนทักษะ
ทางการแสดง วิธีการท างานกบัผู้ ร่วมงาน ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาทางการแสดง เพ่ือน าเสนอตวั
ละครในภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และละครเวที ซึ่งปรากฏขึน้เป็นการกระท าของนักแสดงใน
ชว่งเวลาของการท างานตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนงานส าเร็จ 

ระเบียบวิธีในการวิจัยประเภทการวิจัยเชิงพรรณา (Description Research)  จะท าให้
ผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสกัดออกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มและ
ลักษณะของแนวคิดทางการแสดงของนักแสดง ท่ีส่งผลต่อวิถีปฏิบตัิเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานการแสดงของเขา ซึ่งก็คือการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีตอบสนองแนวคิด ออกมาในรูปแบบ
ของกระบวนการท างานของนกัแสดง ดงัท่ีผู้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายของการวิจยัไว้ข้างต้น 

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง    
การวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการคดัเลือกประชากรด้วยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง ในช่วง

แรกของการท าวิจัยเลือกตวัอย่างท่ีเป็นผู้ ให้ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Base 
Selection) คือ แบบท่ีมีเป้าหมายความเป็นตัวแทน ซึ่งผู้ วิจัยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูล 
ดงันี ้
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1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ก าหนดประชากร ได้แก่ นกัแสดงในประเทศไทย 

 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย    

ผู้วิจัยได้ก าหนดให้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีมี้ประชากรในการศึกษาวิจัย
เป็นนกัแสดงในประเทศไทย โดยคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็น
นกัแสดงไทยท่ีแสดงภายนตร์ ละครโทรทศัน์และละครเวที จ านวน 26 คน (รายละเอียดในบทท่ี 1 
ข้อ 4.2.2)  

 
1.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

นกัแสดงกลุ่มตวัอย่างต้องผ่านคณุสมบตัิตามเกณฑ์ทัง้ 4 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

1) เป็นนักแสดงท่ีมีประสบการณ์ทางการแสดงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ 
และละครเวที 

2) เป็นนกัแสดงผู้ประกอบอาชีพด้วยวิชาชีพการแสดงเป็นอาชีพหลัก โดยท่ี
ต้องเป็นผู้ มีประสบการณ์ในวงการแสดงในประเทศไทยเป็นเวลา 20 ปีขึน้ไป 

3) เป็นนักแสดงท่ีมีผลงานออกสู่สาธารณะอย่างต่อเน่ือง ยังคงประกอบ
อาชีพนกัแสดงมาจนถึงปีปัจจบุนัท่ีเร่ิมท าการวิจยั (พ.ศ.2560)   

4) เป็นนักแสดงท่ีได้รับรางวัลจากผลงานการแสดงในส่ือใดส่ือหนึ่ง โดย
รางวลันัน้ๆ ต้องเป็นรางวลัท่ีได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ กล่าวคือเป็นรางวลัท่ีมีการแตง่ตัง้
บคุคลผู้ มีประสบการณ์ในวงการการแสดงให้เป็นคณะกรรมการตดัสิน มีการก าหนดเกณฑ์ในการ
ตดัสินคณุภาพของงานท่ีชัดเจน มีการประกาศรางวลัต่อสาธารณชน และรางวัลนัน้ยังคงมีการ
จดัตัง้และแจกรางวลัมาจนถึงปัจจบุนั อาทิเชน่ รางวลัภาพยนตร์แหง่ชาติสพุรรณหงส์ รางวลัชมรม
วิจารณ์บันเทิง รางวัลสตาร์พิคส์  รางวัลพระราชทานสุรัสวดี(ตุ๊ กตาทอง) รางวัลนาฏราช และ 
รางวลัชมรมวิจารณ์ศลิปะการแสดง เป็นต้น 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เค ร่ือ งมื อ ท่ี ผู้ วิ จัย ใช้ ในการเก็บ ข้อมูล คื อการเก็บ ข้อมูล ด้ วยวิ ธีถามค าถาม  

(The Technique of Asking) ซึง่ผู้วิจยัแบง่ลกัษณะของการเก็บข้อมลูออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
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2.1 การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) รูปแบบกึ่งมี โครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) โดยการตัง้ค าถามท่ีชัดเจน เป็นค าถามปลายเปิด และด าเนินการ
สมัภาษณ์ตามล าดบัท่ีวางไว้ แตอ่าจมีกรณีท่ีถามค าถามเพิ่มเตมิ หรือนอกเหนือจากท่ีตัง้ค าถามไว้
ได้หากมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องหรือสนใจจะศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งอาจเกิดจากการฟังค าตอบหรือการ
สนทนาของผู้ให้สมัภาษณ์ (ภาคผนวก ค: ตวัอยา่งค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์) 

2.2 การตอบในแบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการ
วิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

ผู้วิจยัใช้วิธีการทัง้ 2 วิธีดงักล่าวมาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยลกัษณะ
ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ เอกสารตัวอักษร ข้อมูลจากแบบสอบถาม เสียงบันทึกการสนทนา 
ภาพถ่าย และวีดทิศัน์   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยเร่ือง กระบวนการทางการแสดงของนักแสดงไทย ครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้การเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม วิธีเก็บข้อมูลจะเก็บโดยตรงจากผู้ ให้ข้อมูล ซึ่งคือประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ 
นกัแสดงภาพยนตร์ นกัแสดงละครโทรทศัน์ และนกัแสดงละครเวที ซึ่งผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์
การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างดงัรายละเอียดในข้อท่ี 1. โดยเก็บข้อมูลในขณะท่ีด าเนินการวิจัยเร่ิม
ตัง้แตเ่ดือน มีนาคม พทุธศกัราช 2560 ถึง เดือน มีนาคม พทุธศกัราช 2562 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

4.1 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูเบือ้งต้นโดยใช้วิธี 
1) ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกันของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักด้าน

บคุคล เวลา สถานท่ี 
2) ตรวจสอบด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ประกอบการเข้าไปสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม เพ่ือสงัเกตและศึกษากระบวนการท างานของ
นกัแสดงในขณะท่ีก าลงัท าการแสดงและท างานร่วมกบัผู้ ร่วมงาน เพ่ือเป็นการยืนยนัความเข้าใจ
ของข้อมลูเป็นต้น 

4.2น าข้อมูลมาวิเคราะห์จดัจ าแนกเป็นรายประเด็นท่ีก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดการ
วิจยัและวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) เช่ือมโยงข้อมลูตามข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกบั แนวคิดของ
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นักแสดงท่ีมีต่อการแสดงอันส่งผลต่อวิถีปฏิบัติตนในการฝึกฝนทักษะทางการแสดง ซึ่งก็คือ
กระบวนการท างานของนกัแสดง โดยผู้วิจยัจะท าการวิเคราะห์ข้อมลูเร่ือง 1) แนวคิดและความเช่ือ
ทางการแสดงของนกัแสดงไทย ด้วยการน าแนวคดิท่ีเก่ียวกบัการแสดงได้แก่ แนวคดิการแสดงแบบ
เรียลิสติก (Realistic) ของคอนแสตนติน สตานิสลาฟสกี (Constantin Stanislavski) ซึ่งเป็น
แนวคิดทางการแสดงท่ีให้ความส าคญักับความจริงใจในการแสดง การใช้ความรู้สึกภายในสู่การ
กระท าภายนอก และแนวคิดการแสดงวิวพอยทส์ (Viewpoints) ของแอน โบการ์ต (Anne 
Bogart)  มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดงักล่าว และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ือง 2) กระบวนการ
ทางการแสดงของนกัแสดงไทยใน 3 ส่ือ ได้แก่ การแสดงในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละคร
เวที ด้วยการน าหลกัการเก่ียวกับขัน้ตอนการท างานของนักแสดง อันประกอบด้วย ขัน้ตอนการ
ท างานในช่วงเวลาก่อนแสดง (Pre-Production) ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาการแสดง 
(Production)  และขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาหลงัการแสดง (Post-Production) มาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่ว 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัแสดงซึง่เป็นประชากรในงานวิจยัจ านวน 26 คน โดยเป็น
นกัแสดงชายจ านวน 14 คนและเป็นนกัแสดงหญิงจ านวน 12 คน ท่ีมีอายตุัง้แต่ 39-79 ปี ช่วงอายุ
ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดคือ 40-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.84 ของประชากรทัง้หมด และมีระดบัวุฒิ
การศึกษาตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาโท  ในด้านการศึกษาหาความรู้เฉพาะ
ทางด้านการแสดงของนกัแสดงกลุ่มประชากรมี 3 ลกัษณะด้วยกนัคือ 1) การศกึษาตามหลกัสตูร
ศิลปะการแสดงในระดบัอดุมศึกษา 2) การศึกษาตามหลกัสตูรศิลปะการแสดงจากองค์กรเอกชน
และจากครูอาจารย์ด้านการแสดง และ 3) การศกึษาการแสดงจากประสบการณ์ในการท างานและ
ผู้ก ากบัการแสดง นอกจากนีน้กัแสดงทัง้ 26 คน ยงัเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการแสดงทัง้ 3 ส่ือ คือ 
การแสดงในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละครเวที  

ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลจริงท่ีได้จากนักแสดงกลุ่มประชากรมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) และเช่ือมโยงกับกรอบแนวคิดในการวิจยั และจ าแนกผลการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน โดย
ในประเด็นท่ีหนึ่ง เร่ืองแนวคิดและความเช่ือทางการแสดงของนกัแสดงไทย ผู้ วิจยัวิเคราะห์ด้วย
แนวคิดการแสดงแบบเรียลิสติก (Realistic) ของคอนแสตนติน สตานิสลาฟสกี (Constantin 
Stanislavski) ซึ่งเป็นแนวคิดทางการแสดงท่ีให้ความส าคญักับความจริงใจในการแสดง การใช้
ความรู้สึกภายในผลกัดนัสู่การกระท าภายนอก และแนวคิดการแสดงวิวพอยทส์ (Viewpoints) 
ของแอน โบการ์ต (Anne Bogart) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีใช้พัฒนาศักภาพทางการแสดงด้วยการใช้
องค์ประกอบทางกายภาพของนักแสดง และสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีอยู่รอบตัวนักแสดงมา
สร้างสรรค์ความหมายการส่ือสารในการแสดง ประเด็นท่ีสอง กระบวนการทางการแสดงของ
นกัแสดงใน 3 ส่ือได้แก่ การแสดงในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละครเวที ผู้วิจยัวิเคราะห์โดยใช้
ขัน้ตอนการท างานของนักแสดงตามช่วงเวลาของการท างาน ประกอบด้วย ขัน้ตอนการท างานใน
ช่วงเวลาก่อนแสดง (Pre-Production) ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาการแสดง  (Production)  
และขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาหลังการแสดง (Post-Production) โดยมีรายละเอียดของ
ผลการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้   
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1. ผลการศึกษาแนวคิดและความเช่ือทางการแสดงของนักแสดงไทย  
จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของนกัแสดงพบว่ามีกลุ่มแนวคดิและความเช่ือทางการแสดง

ของนกัแสดงไทยแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม อนัได้แก่ 1) แนวคิดกลุ่มท่ีเช่ือว่า การแสดง คือการถ่ายทอด
ความรู้สึกท่ีจริงใจและเป็นธรรมชาติ ผ่านการกระท าท่ีมีเหตุผล ไม่เสแสร้งแกล้งท า และไม่
แสดงออกมากเกินความเป็นจริง คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของประชากรทัง้หมด 2) แนวคิดกลุ่มท่ีเช่ือ
ว่า การแสดง คือการเป็นตวัละคร นักแสดงท าความเข้าใจตวัละคร และให้ตนเองมีสถานะเป็น
ส่ือกลาง ท่ีพร้อมรับและเป็นทกุอย่างตามความคดิและการกระท าของตวัละคร ถ่ายทอดความเป็น
ตวัละครออกมาให้ได้ คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของประชากรทัง้หมด และ 3) แนวคิดกลุ่มท่ีเช่ือว่า 
การแสดง คือการเลียนแบบชีวิตมนุษย์ การค้นคว้าและสังเกตชีวิตของมนุษย์ การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนในสังคม แล้วน ามาถ่ายทอดเป็นการแสดง เพ่ือให้การแสดงได้มีส่วนการ
สะท้อนภาพความเป็นจริงในสงัคมไปยงัผู้ชม คดิเป็นร้อยละ 15.39 ของประชากรทัง้หมด 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 แผนภมูิแสดงกลุม่แนวคิดและความเช่ือทางการแสดงของนกัแสดงไทย 

 
ทัง้นีน้กัแสดงได้แสดงความคิดเห็นตอ่ผู้วิจยั เก่ียวกบัการนิยามความหมายของค าวา่การ

แสดงวา่เป็นเร่ืองท่ีอธิบายได้ยากและมีความซบัซ้อน เน่ืองจากเป็นค าท่ีสามารถอธิบายได้ในหลาย
มิติ อาทิเชน่ อธิบายในเชิงการให้ความหมายท่ีเป็นค านาม หรืออธิบายจากมมุมองของนกัแสดงท่ี
นบัเป็นผู้ปฏิบตักิารแสดง หรืออธิบายด้วยหลกัวิชาการ ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจงึเสนอให้นกัแสดงอธิบาย
ความหมายของค าว่าการแสดงอย่างเป็นอิสระ ซึง่เป็นไปตามความเช่ือของนกัแสดงแตล่ะคน โดย
นกัแสดงสะท้อนว่า เขาใช้วิธีการกลั่นกรองความคิดจากประสบการณ์ในการท างานของตนเอง    

แนวคิดที่ 1
38.46%

แนวคิดที่  2
46.15%

แนวคิดที่ 3
15.39% แนวคิดที่ 1: 38.46%

แนวคิดที่ 2: 46.15%

แนวคิดที่ 3: 15.39%
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และน ามาผสมผสานกบัองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากครูอาจารย์ท่ีเป็นผู้สอนการแสดงให้กบั
นกัแสดง จนกระทัง่ได้ข้อสรุปท่ีออกมาเป็นแนวความคดิและความเช่ือทางการแสดง  

แนวคิดและความเช่ือของนักแสดงไทยท่ีมีต่อค าว่า “การแสดง” เป็นสิ่งท่ีส่งผลต่อวิถี
ปฏิบตัิในการท างานของนกัแสดงแตล่ะคน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกศกึษาค้นคว้าองค์ความรู้เก่ียวกบั
การแสดง และขัน้ตอนท่ีน ามาใช้ในการฝึกฝนทกัษะทางการแสดงของตนเอง เพ่ือน าไปสูก่ารค้นหา
กระบวนการทางการแสดงของนกัแสดงแต่ละคน ผู้ วิจยัจึงได้ข้อสรุปว่า การให้ความหมายของค า
ว่าการแสดงจากนกัแสดงกลุ่มประชากรทัง้ 26 คน มีส่วนท่ีเช่ือมโยงกันจนเห็นเป็นแนวโน้มทาง
ความคิดท่ีชัดเจน และมีส่วนท่ีเป็นรายละเอียดท่ีมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับเป็น
ความคดิท่ีโต้แย้งหรือหกัล้างกนัอย่างชดัเจน ดงัข้อมลูท่ีปรากฏในรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 
1.1 แนวคิดกลุ่มที่ เช่ือว่า การแสดง คือ การถ่ายทอดความรู้สึกท่ีจริงใจและเป็น

ธรรมชาติ ผ่านการกระท าที่มีเหตุผล ไม่เสแสร้งแกล้งท า และไม่แสดงออกมากเกินความ
เป็นจริง      

นกัแสดงในกลุม่นีมี้ความคดิวา่สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุของการแสดง คือความเป็นธรรมชาต ิ
ซึ่งค าว่าธรรมชาติในท่ีนี ้หมายถึงวิธีการท่ีคนเราแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก ผ่านกิริยาอาการ
ตา่งๆ โดยท่ีการแสดงออกนัน้จะต้องมีความพอดี เป็นไปตามลกัษณะของการกระท าของมนษุย์ท่ีดู
แล้วธรรมชาติ ไม่มากหรือไมน้่อยเกินไป ดแูล้วมีความสมเหตสุมผลกบัเหตกุารณ์ท่ีก าลังด าเนินไป
ในเร่ืองราว และต้องไมเ่ป็นการพยายามจะแสดงออกมากจนเกินไป หรือต้องไมเ่ป็นการจงใจแสดง 
หรืออีกนยัหนึ่งก็คือ การไม่แสดงนัน่เอง โดยนกัแสดงมีความเช่ือว่าเขาก าลงัเป็น ก าลงัรู้สึก ก าลงั
เผชิญสถานการณ์ต่างๆ แล้วตอบสนองตอ่สถานการณ์นัน้ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ได้จงใจแสดง
กิริยาตา่งๆ ออกมาโดยไม่สมเหตสุมผลกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ไม่พยายามแสร้งว่าเป็นหรือแสร้ง
ว่ารู้สึกมากจนเกินไป นักแสดงเช่ือว่าการแสดงท่ีมีความเป็นธรรมชาติจะท าให้ผู้ ชมรู้สึกว่า 
นกัแสดงก าลงัถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเป็นชีวิตของตวัละครอย่างจริงใจ ก าลงัเผชิญสถานการณ์ตา่งๆ 
ในเร่ืองราวอยู่จริง มีความรู้สึกรู้สากับสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง โดยไม่ได้ก าลังเสแสร้งหรือแกล้งท า ดัง
ตวัอยา่งข้อมลูจากการสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้
 

การแสดงคือ มีความเป็นธรรมชาติ มีความจริงใจเป็นพืน้ฐานการแสดงจะเล็กหรือใหญ่ 
นกัแสดงที่ดีต้องสามารถปรับได้ เล็กได้ ใหญ่ได้ ขยายได้ หรือปรับตามสไตล์ของผู้ก ากบั แต่
ทัง้หมดอยูบ่นพืน้ฐานความจริงใจของความรู้สกึและกล้าที่จะสร้างสรรค์ (นกัแสดงหมายเลข 
6, สมัภาษณ์, 2561) 
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การแสดงคือเราไม่ได้แสดงนะ เราเช่ือว่าเราเป็น เราไม่ได้ pretend (แสร้ง) ว่าเราเป็น 
(นกัแสดงหมายเลข 8, สมัภาษณ์, 2561) 

 

การแสดงของผมคือการเลน่ไปตามอารมณ์ความรู้สกึ มนัประกอบด้วย บท อารมณ์ และสิง่ที่
ผู้ก ากบัต้องการ  (นกัแสดงหมายเลข 11, สมัภาษณ์ 2561) 

 

การแสดงที่ดี คือการแสดงที่ออกมาจากความจริงข้างในของเราโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการ
ไตร่ตรองอะไรเลย แล้วก็สนกุมีความสขุที่ได้เลน่ออกมา คนดจูะรู้สกึถึงความสขุที่เราได้เลน่
ให้คนด ูไม่วา่จะเป็นละครเวทีที่เลน่โดยตรง หรือผา่นกล้องโทรทศัน์ผา่นกล้องหนงั ความสขุ
ข้างในที่เราเลน่ออกมามนัไปถึงคนดจูริงๆ ต้องมีความสขุกบัมนัเยอะๆ (นกัแสดงหมายเลข
13, สมัภาษณ์, 2561) 
 
การแสดงที่ดี  คือการแสดงที่ไม่แสดง ซึ่งอธิบายยากมากๆ แต่มันคือเร่ืองจริง มันก็คือ
ธรรมชาติ (นกัแสดงหมายเลข 15, สมัภาษณ์, 2561) 

 

การแสดงคือการไมแ่สดง คล้ายกบัการไปตามความรู้สกึของตวัละครโดยที่ไมรู้่วา่จะเกิดอะไร
ขึน้ข้างหน้า (นกัแสดงหมายเลข 17, สมัภาษณ์, 2561) 
 
การแสดงคือ To Act ซึ่งเป็นภาษาองักฤษที่แปลว่ากระท า ดังนัน้ Actor คือผู้ กระท า เมื่อ
ทศันคติเราคิดแบบนีปุ้๊ ปเราก็จะไม่รู้สึกว่าฉนั Pretend คือไม่เสแสร้ง แสร้งว่าท า (นกัแสดง
หมายเลข 20, สมัภาษณ์, 2561) 

 

ตามแนวความคิดของนักแสดงในกลุ่มนี ้ค าว่า ความเป็นธรรมชาติ จึงคล้ายกับ
เป็นตวัชีว้ดัส าคญัท่ีท าให้ผู้ชมสามารถแยกแยะการแสดงของนกัแสดงแตล่ะคนได้ ดงันัน้นกัแสดง
กลุ่มนีจ้ึงให้ความส าคัญกับความเป็นธรรมชาติในการกระท าของมนุษย์  ว่าด้วยเร่ืองของ การ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของมนษุย์ การเรียนรู้อารมณ์ตนเองและผู้ อ่ืน จากนัน้จึงน าไปสู่วิธีการ
ส่ือสาร ซึ่งอาจจะมาจากสญัชาตญาณท่ีตอบสนองสิ่งท่ีเกิดขึน้ตรงหน้า เป็นความรู้สึกท่ีสดใหม่
โดยท่ีนกัแสดงไม่ได้คาดการณ์มาก่อน เป็นความไม่จงใจกระท า เป็นสิ่งท่ีออกมาจากความจริงใจ
ข้างใน โดยไม่ผ่านการไตร่ตรองอะไร หรืออาจเป็นอาการท่ีคล้ายกับเราด าเนินกิจกรรมไปตาม
ความรู้สึกของตวัละครโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึน้ข้างหน้า เพียงแตต่อบสนองในสิ่งท่ีเกิดขึน้ ดงัเช่น
ค าในภาษาองักฤษท่ีกลา่วว่า Acting is Reacting ซึ่งหมายถึงการแสดงคือกระท าอนัเป็นปฏิกิริยา
ตอบสนองของมนษุย์ ถึงแม้วา่ความเป็นธรรมชาตจิะไม่มีกฏเกณฑ์ท่ีตายตวัและอาจไมส่ามารถวดั
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ในเชิงปริมาณได้ แต่นกัแสดงก็มีความเช่ือว่าผู้ชมจะสามารถรับรู้ถึงความเป็นธรรมชาติของการ
แสดงได้ ด้วยความเข้าใจชีวิตมนุษย์ ทัง้จากประสบการณ์ชีวิตของตนเองและการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ชีวิตของผู้ อ่ืน ตลอดจนการท่ีผู้ชมมีความเข้าใจพฤติกรรมและการแสดงออกของคน
ในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมได้ 
 

1.2 แนวคิดกลุ่มที่เช่ือว่า การแสดง คือการเป็นตัวละคร นักแสดงท าความเข้าใจ
ตัวละคร และให้ตนเองมีสถานะเป็น “ส่ือกลาง” ที่พร้อมรับและเป็นทุกอย่างตามความคิด
และการกระท าของตัวละคร เพื่อถ่ายทอดความเป็นตัวละครออกมาให้ได้  

นักแสดงในกลุ่มนีมี้ความคิดว่าสิ่งส าคญัท่ีสุดและเป็นหัวใจของการแสดง คือการ
สวมบทบาทเป็นตัวละคร เพ่ือท าให้ผู้ ชมเกิดความรู้สึกเช่ือและคล้อยตามว่าก าลังได้ติดตาม
เร่ืองราวของตวัละครนัน้ๆ หากนกัแสดงสามารถท าให้ผู้ชมลืมตวัตนจริงของนกัแสดงได้และเช่ือว่า
นัน่คือตวัละคร จึงจะถือว่าการแสดงในครัง้นัน้ประสบความส าเร็จในการส่ือสารกับผู้ชม การเป็น
ตวัละครจึงส าคญัท่ีสุด การท างานกับตวัละครท่ีได้รับมอบหมายจึงเป็นเหมือนบทบาทหน้าท่ีท่ี
นกัแสดงให้ความส าคญัมากเป็นล าดบัแรก กล่าวคือ เม่ือนักแสดงได้รับบทเป็นตวัละครใดแล้ว 
นกัแสดงจะพยายามทกุวิถีทางเพ่ือเข้าถึงบทบาท ไมว่่าจะด้วยวิธีการใด ถ้านกัแสดงสามารถท าได้
และยงัอยู่ในเหตผุลท่ีรับได้ นกัแสดงจะพยายามท าเพ่ือท่ีจะเข้าใจและเป็นตวัละครให้ได้มากท่ีสดุ 
เม่ือนกัแสดงมีความมุ่งหมายท่ีชดัเจนในการเป็นตวัละคร  นกัแสดงจึงมีความทุ่มเทกบัขัน้ตอนใน
การท างานกบัตวัละครในทกุวิถีทาง  

ตามแนวคิดและความเช่ือนี ้แสดงให้เห็นถึงเปา้หมายในการท างานท่ีให้ความส าคญั
กบัการ “เป็น” ตวัละคร ซึ่งการเป็นตวัละครนีห้มายถึง การท่ีนกัแสดงเข้าใจความคิดและสามารถ
แสดงออกด้วยการกระท าตามลักษณะของตัวละคร ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ท าความเข้าใจ 
จากการวิเคราะห์บทละคร การวิเคราะห์ตวัละคร ตลอดจนท าความเข้าใจกบัผู้ก ากบัการแสดงเพ่ือ
รับทราบ ตกลงและมองภาพตวัละครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั นกัแสดงจะวิเคราะห์เจาะลึกลง
ไปถึงเหตุผลของการกระท าบางอย่างของตวัละคร เพ่ือค้นหากระบวนการทางความคิดของตัว
ละครอนัน าไปสู่การกระท าท่ีเป็นแบบเฉพาะของตวัละครนัน้ๆ การหาวิธีคิดของตวัละคร เพ่ือท่ีจะ
ใช้เป็นเคร่ืองมือหลักในการก าหนดการกระท าของตัวละคร  และวิธีการแสดงออกท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของตวัละคร เม่ือนกัแสดงสามารถค้นเจอและจริงใจกบัสิ่งนัน้ จะท าให้นกัแสดงได้
เจอรายละเอียดตา่งๆ ของตวัละคร เพ่ือน ามาสร้างสรรค์เป็นตวัละครและถ่ายทอดผา่นตวันกัแสดง 
นอกจากนีน้ักแสดงในกลุ่มนีย้ังมีความเช่ือว่า การท างานการแสดงเขาจะต้องสนุกท่ีจะสร้าง
คาแรคเตอร์ของตวัละครขึน้มา ด้วยความเช่ือท่ีว่า ตวัละครคือคนท่ีสามารถพบเห็นได้ในสงัคม ใน
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ชีวิตประจ าวนั นกัแสดงจงึเปรียบเทียบการท างานการแสดงเปรียบเสมือนการได้สมัผสัชีวิตของแต่
ละคน โดยผา่นการสวมบทบาทเป็นตวัละคร  ดงัตวัอยา่งข้อมลูจากการสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้ 
 

การแสดง คือการท่ีเราได้เป็นคนอื่น ทีไ่มใ่ช่ตวัเรา ได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตและคนอีกหลาย 
แบบ (นกัแสดงหมายเลข 23, สมัภาษณ์, 2560) 
  
การแสดงนัน้เร่ิมจากการหาภาพตวัอยา่ง บางทีเราก็ถามผู้ก ากบัวา่นกึถงึตวัละครนีค้ิดถึงใคร 
ก็จะง่ายส าหรับเรา คือไม่ได้ก็อปปีม้าเป๊ะๆ แต่เล่นทางประมาณนี  ้ให้ผู้ ก ากับดูอีกที 
(นกัแสดงหมายเลข 2, สมัภาษณ์, 2562) 
 
การแสดง เป็นอะไรท่ีต้องมีอินเนอร์ ต้องเป็นตวัเราให้ได้ แล้วต้องเข้าใจตอ่ไปอีกวา่ เราต้องมี
สติ พอตัง้สติได้เราจะเห็นตวัละครนีเ้ลย เขาจะออกมาให้เห็นตรงหน้า แล้วเราจะรู้วา่ต้อง 
สวมวิญญาณของตวัละครนีอ้ยา่งไร (นกัแสดงหมายเลข 3, สมัภาษณ์, 2560) 

 
การเป็นนกัแสดงคือเราได้สมัผสัชีวิตของแต่ละคนโดยการสวมบทบาทเป็นตวัละคร มนัไม่มี
วนั ไม่มีที่สิน้สุด มันไปได้เร่ือยๆ ในหนังสืออาจารย์สดใสบอกว่าให้เราเช่ือในมนต์สมมติ 
จนกระทัง่เข้าไปในฉากไปเป็นตวัละคร ไปเจอกบัสถานการณ์ การกระท า การตอบสนอง  
(นกัแสดงหมายเลข 4, สมัภาษณ์, 2561) 

 
การแสดงที่ดี คือเราต้องหาคาแรคเตอร์ให้เจอ ให้เข้าใจก่อนจะเลน่ แล้วเวลาเลน่นี่ถ้าจะเลน่
ให้ดีที่สดุคือ คนที่ไม่คิดว่าตวัเองเล่นละคร ต้องคิดว่าเราไปอยู่ในเหตกุารณ์นัน้ ณ ขณะนัน้ 
ในสิ่งแวดล้อมอย่างนัน้ เมื่อเหตุการณ์อยู่ตรงนีแ้ล้วเรารู้สกึอย่างไร  (นกัแสดงหมายเลข 5, 
สมัภาษณ์, 2561)   

 
การแสดงที่ดี คือการที่เราเล่าเร่ืองตวัละครนัน้ออกมาได้ตามวตัถุประสงค์ของทัง้คนเขียน
และผู้ ก ากับ แล้วท าให้การแสดงนัน้ไม่ว่าจะเป็นละครเวที  ทีวี หรือภาพยนตร์ มันบรรลุ
เปา้หมาย นัน่คือ หน้าที่เรา (นกัแสดงหมายเลข 7, สมัภาษณ์, 2561) 
 
การแสดงมนัเป็นความสขุตัง้แต่ได้รับการติดต่อให้เล่น  หมายความว่าเราจะได้เปลี่ยนแล้ว 
เราจะได้เป็นอะไรที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน เราจะได้สนุกกับการเตรียมงาน เตรียมจิตใจ 
เตรียมสมาธิที่จะเลน่ วนัที่มีความสขุคือวนัที่ขบัรถไปกอง เราจะเร่ิมสร้างตวัละคร เราก าลงั
จะสร้างผลงานของเราขึน้มาชิน้หนึง่ร่วมกบัคนอื่นๆ ความสนกุมนัอยูท่ี่การสร้างงานร่วมกบั 
คนอื่นด้วย (นกัแสดงหมายเลข 9, สมัภาษณ์, 2561) 



  87 

การแสดงคือ การที่เราจะเป็นอะไรก็ได้ เราเหมือนไม่มีตวัตนตรงกลาง เราเป็น neutral เรา
เป็นกลางมากพอที่จะเป็นตวัละครอะไรก็ได้ (นกัแสดงหมายเลข 12, สมัภาษณ์, 2561) 
 
การแสดงคือการหา การรือ้ค้นทัง้หมด มนัมีเสน่ห์ ซึ่งก็หมายถึงองค์รวมของการเล่นละคร
นัน่เอง ท าให้เราอยากรู้จักอยากเข้าถึงตวัละครไปเร่ือยๆ และแน่นอนว่าค าตอบมันไม่มีที่
สิน้สดุส าหรับค าวา่การแสดงบนโลกใบนี ้(นกัแสดงหมายเลข 14, สมัภาษณ์, 2560) 
  
การแสดง คือเขาให้เรามาเป็นตัวละคร เล่นเป็นคนไหนก็ต้องเป็นคนนัน้ ไม่แข็งไม่เกร็ง  
ผู้ก ากบัให้เราเลน่แคไ่หนก็ต้องท าให้ได้ (นกัแสดงหมายเลข 16, สมัภาษณ์, 2560) 

 
การแสดงที่ดีคือ เมื่อไหร่ที่คุณ drive ตวัละครที่เป็นคาแรคเตอร์ออกมาได้ นัน่คือการแสดง 
เพราะว่ามนัรู้สกึของมนั เป็นคาแรคเตอร์ มนัไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตวัเรา (นกัแสดงหมายเลข 
19, สมัภาษณ์, 2561) 

 
เมื่อเราท าการแสดง ได้รับบทเป็นตวัละครตวัหนึ่งมนัเป็นเหมือนโอกาสของเรา เราจึงอยาก
รู้จกัตวัละครตวันีจ้ริงๆ อยากเป็นตวัละครท่ีมีชีวิต ท าให้เขามีชีวิตขึน้มาให้ได้ เราไมค่ิดอะไร
มากไปกวา่การท่ีอยากให้คนดไูด้ดตูวัละครนัน้จริงๆ เช่ือในความเป็นตวัละครนัน้ (นกัแสดง
หมายเลข 24, สมัภาษณ์, 2561) 

 
การเป็นนกัแสดงก็เหมือนเราเป็นบ้านเช่า พอถึงวนัหนึ่งมีคนมาเช่า เราก็ค่อยๆ Decorate 
มนัไป เมื่อผู้ เช่าออกไปแล้ว ตวัละครฉนัออกไปแล้วก็เอาใหม่ เพราะฉะนัน้นกัแสดงบางคนที่
ไม่รู้จักเคลียร์บ้านเช่า วนัหนึ่งถ้าคณุถกูค าสัง่เยอะแยะ วนันีคุ้ณต้องเป็นบ้า พรุ่งนีค้ณุต้อง
หวัเราะ คณุต้องร้องไห้ พรุ่งนีเ้ป็นคนดี วนันีเ้ป็นโสเภณี เต็มไปหมดแล้วคณุไม่ล้างสิ่งเหลา่นี ้
ออก ค าวา่การแสดงแบบ Automatic มนัจะออกมา แล้วจะเป็นแพทเทิร์น เราต้องเอาออกไป 
เพื่อไมใ่ห้มีแพทเทิร์น มีของหลบอยูใ่นบ้านเรา (นกัแสดงหมายเลข 26, สมัภาษณ์, 2561) 

 
นักแสดงในกลุ่มแนวคิดนี ้จึงมองตนเองในฐานะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดตัว

ละคร และมีความเช่ือว่าการแสดงท่ีสุดยอด คือการท่ีนกัแสดงสามารถปรับตนเองให้มีความเป็น
กลางมากพอท่ีจะเป็นอะไรก็ได้ เหมือนไม่มีตวัตนตรงกลางท่ีเป็นของนกัแสดงเอง นกัแสดงจึงยอม
เปล่ียนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงภายนอก (ร่างกายและเสียง) และการ
เปล่ียนแปลงภายใน (ความคิดและจิตใจ) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นบุคคลอ่ืนซึ่งก็คือตวั
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ละคร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความเป็นตวัละครออกมาได้สมจริงท่ีสดุ ท าให้ตวัละครมีชีวิตชีวา มี
ความเป็นคน ผู้ชมแล้วเช่ือในความเป็นตวัละคร  

นอกจากนีน้กัแสดงในกลุ่มนีย้งั มีความเช่ือว่า เม่ือใดก็ตามท่ีวิธีคิดและการกระท าท่ี
เกิดขึน้ในการแสดง ไม่ได้มาจากความคิดและวิธีการตดัสินใจของตวันกัแสดงเอง แต่เป็นการเช่ือ
ในวิธีคิดและการตดัสินใจตามแบบของตัวละครตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและการ
กระท าออกมาในลักษณะของตัวละคร เม่ือนัน้นักแสดงจะสามารถเป็นตัวละครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่ือสารเร่ืองราวชีวิตของตวัละครได้อยา่งสมจริง 

 
1.3 แนวคิดกลุ่มที่เช่ือว่า การแสดง คือการเลียนแบบชีวิตมนุษย์ การค้นคว้าและ

สังเกตชีวิตของมุษย์ การด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคม แล้วน ามาถ่ายทอดเป็น
การแสดง เพื่อให้การแสดงได้มีส่วนการสะท้อนภาพความเป็นจริงในสังคมไปยังผู้ชม  

นักแสดงกลุ่มนีมี้ความคิดและมุมมองเก่ียวกับการแสดงแตกต่างออกไปจากสอง
แนวคิดแรก โดยมองถึงบทบาทของการท างานในฐานะนกัแสดงว่าเป็น “ผู้น าเสนอ” เร่ืองราวชีวิต
ของผู้คน การแสดงของนกัแสดงคือสิ่งท่ีจะสะท้อนให้ผ็ชมได้เห็นความเป็นจริงของสงัคม ในแง่มมุ
ท่ีมีความน่าสนใจ ดังนัน้นักแสดงจึงเช่ือว่าการแสดงคือสิ่งท่ีนักแสดงสร้างสรรค์ขึน้มาเป็นการ
เลียนแบบชีวิตมนษุย์ ซึ่งตวันกัแสดงเองก็ตระหนกัรู้อยูเ่สมอวา่ก าลงัท าการแสดง แตใ่นการท าการ
แสดงนัน้คือการท่ีนกัแสดงแสดงออกซึง่การกระท าในเหตกุารณ์ตา่งๆ ได้อยา่งแนบเนียน เพ่ือให้คน
ดเูช่ือว่านกัแสดงก าลงัเป็นเช่นนัน้จริง รู้สึกเช่นนัน้จริง ผู้วิจยัตีความจากการรับฟังผู้ ให้สมัภาษณ์
อธิบายพบวา่  หมายถึงการท่ีนกัแสดงท าให้ผู้ชมเกิดความเช่ือในสิ่งท่ีนกัแสดงแสดงออกมา แตต่วั
นกัแสดงเองยงัคงตระหนกัรู้อยู่ในส่วนลึกภายในใจของตนเองว่า น่ีคือการแสดงท่ีตนเองก าลงัท า
หน้าท่ีถ่ายทอดชีวิตและเร่ืองราวของคน ดงัตวัอยา่งข้อมลูจากการสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้
   

การแสดงถือว่าไม่ใช่ตวัตนอะไรของเรา ใครแสดง โกหกที่สดุคนนัน้เก่งที่สดุ โกหกคือให้คน
เข้าใจวา่เศร้าจริง ร้องไห้จริงๆ ใครหลอกเก่งที่สดุคนนนัน้ชนะ… ก็เหมือนคณุขบัรถ ถ้ามวัแต่
กังวลคุณขับไม่ได้หรอก คุณต้องปล่อยวาง ตัง้ใจในการใช้สมาธิท างาน การขับรถก็ต้อง
ควบคมุเคร่ืองจกัร ต้องควบคมุเคร่ืองยนต์และคนร่วมทาง ในสงัคมด้วย (นกัแสดงหมายเลข 
10, สมัภาษณ์, 2561) 

 

การแสดงของผมคือการสงัเกตจากของจริงเลย ตอนเล่นเป็นหมอก็ให้เขามาสอน มาท า
กิจวตัรประจ าวนัให้ดูเลย เราก็ท าตาม และฝึกฝน หรือตอนที่แสดงเป็นพระ เป็นตวัละครที่
รู้สกึห่างไกลตวัเองมาก เพราะเราเป็นคนตลก ช่างพดู ก็ไปสงัเกตพระเลย แตไ่มใ่ช่พระทัว่ไป
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นะ ต้องเลือกสงัเกตพระผู้ ใหญ่ ท่านวางตวัอย่างไรเวลาเราไปหาท่าน ต้องสงัเกตให้ละเอียด 
(นกัแสดงหมายเลข 18, สมัภาษณ์, 2562) 

 

ส าหรับผมการแสดงคือการเลยีนแบบชีวิตจริง (นกัแสดงหมายเลข 22, สมัภาษณ์, 2561)   
 
การแสดงคือการเลยีนแบบ (ชีวิตมนษุย์) (นกัแสดงหมายเลข 21, สมัภาษณ์, 2561) 
 

การแสดงในแนวคิดของนกัแสดงกลุ่มนีจ้ึงให้ความส าคญัท่ี การเลียนแบบชีวิตจริง
โดยนักแสดงจะใช้วิธีการศึกษา สังเกตและท าความเข้าใจชีวิตมนุษย์ การแสดงของผมคือการ
สังเกตจากชีวิตจริงว่ามนุษย์มีการกระท าต่างๆ ในกิจกรรมอย่างไร โดยในวิธีการสังเกตนัน้
นกัแสดงต้องเข้าใจสิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่รอบตวั แล้วสงัเกตจดจ า ลกัษณะการใช้ชีวิตในแตล่ะวนั เช่น คน
เก็บขยะท างานอย่างไร แม่ค้าขายอาหารมีวิธีการท างานของเขาอย่างไร ดังนัน้แหล่งเรียนรู้ท่ี
ส าคญัท่ีนกัแสดงตามแนวคดินีคื้อ การเรียนรู้และท าความเข้าใจเร่ืองเก่ียวกบัคนและสงัคม ในเร่ือง
ของการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อาชีพและฐานะทางสงัคม อนัเป็นส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของคนท่ีไม่เหมือนกนั นกัแสดงจึงน าข้อมูลเหล่านัน้มาประยกุต์ใช้และเสนอเร่ืองราวของตวัละคร 
ทัง้นีน้กัแสดงมีความเช่ือว่าละครควรจะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นความจริงในสงัคมในแง่มุมต่างๆ 
การแสดงของนกัแสดงจึงคล้ายกบัการสร้างภาพเสมือนให้มีความใกล้เคียงกบัภาพจริงท่ีได้ศกึษา
มา โดยมีความมุง่หวงัท่ีจะสะท้อนความเป็นจริงในสงัคมไปยงัผู้ชม    

2. ผลการศึกษากระบวนการทางการแสดงของนักแสดงไทยใน 3 ส่ือ ได้แก่ การแสดงใน
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และละครเวที  

จากข้อมูลการสมัภาษณ์นกัแสดงกลุ่มประชากรทัง้หมด 26 คน ท่ีผ่านประสบการณ์ใน
การแสดงทัง้ 3 ส่ือ พบว่ากระบวนการท างานของนักแสดงไทยใน 3 ส่ือ ได้แก่ การแสดงใน
ภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละครเวที มีลกัษณะของกระบวนการท างานท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ 1) การท าความเข้าใจหลักการแสดงใน 3 ส่ือ เป็นเร่ืองของหลกัการและองค์ความรู้
เก่ียวกับการแสดง ท่ีนักแสดงทัง้ 26 คนเช่ือว่าองค์ความรู้ทางการแสดงมีรากฐานมาจากสิ่ง
เดียวกนั โดยสะท้อนผา่นข้อมลูสมัภาษณ์วา่การแสดงไมว่า่จะเป็นในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์หรือ
ละครเวที ล้วนมีรากฐานทางความคิดเดียวกัน แต่เม่ือน าไปปฏิบตัินักแสดงจะต้องหาวิธีในการ
ส่ือสารท่ีแตกตา่งกนัตามส่ือ  และ 2) กระบวนการท างานของนักแสดงไทยใน 3 ส่ือนกัแสดง
มีหลกัในการท างานเป็นขัน้ตอนท่ีแบง่ออกเป็น 3 ช่วงเวลาได้แก่ 1) ขัน้ตอนการท างานในชว่งเวลา
การเตรียมความพร้อมก่อนแสดง (Pre-Production) 2)ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาการแสดง 
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(Production)  และ 3) ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาหลังการแสดง (Post-Production) โดยท่ี
กระบวนการท างานใน 3 ส่ือของนกัแสดงนัน้จะมีส่วนท่ีเหมือนและส่วนท่ีแตกตา่ง ส่วนที่แตกต่าง 
คือการให้ความส าคญัในแตล่ะขัน้ตอนของการท างานซึง่มีความแตกตา่งกนัตามส่ือท่ีต้องแสดง  
 

2.1 การท าความเข้าใจหลักการแสดงใน 3 ส่ือ  
กระบวนการทางการแสดงของนกัแสดงจะเกิดขึน้ได้ ก็ต่อเม่ือนกัแสดงมีความรู้และ

เข้าใจในส่ือท่ีตนจะต้องท าการแสดง เม่ือนกัแสดงจะต้องเร่ิมท างานการแสดงของเขา ไมว่่าจะเป็น
ในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ หรือละครเวที นกัแสดงจ าเป็นจะต้องทบทวนความเข้าใจและมีหลกั
ในการแสดงท่ีตนเองได้เรียนรู้และเลือกท่ีจะน ามาใช้ในการท างานจริง ดงันัน้ก่อนท่ีนกัแสดงจะเข้า
สูก่ระบวนการท างาน นกัแสดงจงึได้แสดงความคดิเห็นและมมุมองท่ีตนเองมีตอ่การแสดงทัง้ 3 ส่ือ
เพ่ือท่ีจะสามารถอธิบายกระลบวนการท างานของเขาในแต่ละขัน้ตอนได้อย่างละเอียดลึกซึง้มาก
ขึน้ ผู้วิจยัจึงน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นของนกัแสดงท่ีมีตอ่การแสดงใน 3 ส่ือ ซึ่งนกัแสดง
ได้สะท้อนมุมมองและวิธีคิดท่ีจะน าไปสู่การท างานในขัน้ตอนตา่งๆ ในกระบวนการทางการแสดง
ของนกัแสดง โดยได้กลา่วเป็นข้อมลูเชิงเปรียบเทียบไว้ดงันี ้  
 

มนัเป็นศาสตร์ที่คล้ายกนับนพืน้ฐานเดียวกนั แตค่วามตา่งมนัเก่ียวกบัศาสตร์และศิลป์ในแตล่ะ

อยา่ง ก็คือ การแสดงออกที่ตา่งกนั ภาพยนตร์ ละครเวที ละครทีวี ตา่งกนัหมดเลย การแสดงทีวี

กบัภาพยนตร์อาจจะคล้ายกนั แต่ภาพยนตร์ต้องแอคติง้น้อยกว่านิดนึง ในที่นีห้มายถึงเราต้อง

แสดงออกมาให้เป็นธรรมชาติที่สุดเพราะจอหนังมนัใหญ่อยู่แล้ว ส่วนละครเวทีทุกอย่างมัน

จะต้องใหญ่ขึน้ มูฟเมนท์ การพูดมันต้องโปรเจ็คท์ชัดเจน เพื่อให้คนดูได้เห็นว่าคุณท าอะไร 

(นกัแสดงหมายเลข 22, สมัภาษณ์, 2561) 

คือรากฐานมนัมีมาวา่แอคติง้คือความเช่ืออยา่งเดียวกนั แตว่ิธีการเลน่ท่ีเอาออกมาเนี่ยตา่งกนั 

(นกัแสดงหมายเลข 8  ,สมัภาษณ์ ,2561)  

เหมือนกนัทัง้สามศาตร์มีพืน้ฐานเดียวกนั แตแ่สดงออกด้วยวิธีการน าเสนอท่ีแตกตา่งกนั และ

ที่ส าคญัคืออยู่ที่ ผู้ก ากบัการแสดงวา่จะน าเสนออยา่งไร อีกประการคือ การท าซ า้ในลกัษณะ

ของการแสดง สง่ผลให้สามารถท างานกับภาพยนตร์ได้ดีขึน้ กลา่วคือ ถ่ายแต่ละเทคเหมือน

นกัแสดงได้มีโอกาสที่จะซกัซ้อมและให้เราชินกบัความรู้สึก แต่ก็สามารถที่จะท าให้เกิดขึน้ได้

อีก เช่นเดียวกบัละครเวที (นกัแสดงหมายเลข 6, สมัภาษณ์, 2561)     
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โดยรวมแล้วการท างานการแสดงทัง้สามสือ่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการเข้าใจตวัละครก่อน สือ่สารกบัผู้

ก ากบัมากๆ เขาต้องการเลา่อยา่งไร น าเสนอเร่ืองราวอยา่งไร เราที่เป็นนกัแสดงเป็นฟันเฟืองอยา่งไร

ในฉากนัน้ๆ วิธีการแสดงออกเราสามารถปรับได้ เพิ่มได้ ลดได้ แต่ความจริงใจในความรู้สกึและสิง่ที่

ท าเป็นเร่ืองส าคญั  (นกัแสดงหมายเลข 20, สมัภาษณ์, 2561)     

หลักการเหมือนกันต่างกันที่การแสดงออกเท่านัน้เลย (นักแสดงหมายเลข 7 , สมัภาษณ์ , 

2561)    

ส าหรับพี่แล้วไม่ว่าจะเล่นอะไร นกัแสดงทุกคนมีหน้าที่ของเขา คือ drive ตวัละคร กบั drive สิ่งที่ผู้

ก ากบัต้องการสือ่สารกบัคนดผูา่นเรา เราคือทอ่ของคณุที่คณุจะฉาย คณุท าทอ่นีค้ณุมีหน้าที่ท าทอ่นี ้

)รสื่อสารผ่านจากตนเองไปสู่ผู้ ชมท่อหมายถึงนักแสดงที่มีสภาวะของการเป็นช่องทางให้กา (

(นกัแสดงหมายเลข 19, สมัภาษณ์, 2561)   

การแสดงไม่เห็นจะต่างกันเลย ทุกอย่างคือสติ มนัต้องท าเหมือนกัน คือหนึ่งต้องตีความตัว

ละคร อ่านบทมาแล้วตีความว่าเราเล่นเป็นอะไร เพียงแค่เขาจับเราไปอยู่ในภาชนะไหน  

(นกัแสดงหมายเลข 26, สมัภาษณ์, 2561)     

จากความข้อมูลเก่ียวกับหลักในการแสดงใน 3 ส่ือ ดงัท่ีนกัแสดงได้กล่าวมาพบว่า 
นกัแสดงเช่ือว่าในแง่ของหลกัการแสดงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ หรือละครเวที 
ตา่งก็มีหลกัในการแสดงท่ีมาจากพืน้ฐานความคิดเดียวกัน นกัแสดงเช่ือว่าการแสดงนัน้มีวิธีคิดท่ี
เป็นหนึ่งเดียวกันในเชิงการให้ความหมาย และในเชิงบทบาทหน้าท่ีท่ีนักแสดงเป็นผู้ รับหน้าท่ี
ส่ือสารตวัละครในเร่ืองราวให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ แต่สิ่งท่ีมีความแตกตา่งคือ ช่องทางในการ
น าเสนอ ซึ่งก็คือ ส่ือ ท่ีจะเป็นตวักลางในการถ่ายทอดการแสดง ส่ือน่ีเองท่ีจะเป็นตวัก านหดให้วิธี
ในการแสดงออกของนกัแสดงมีความแตกตา่งกนัออกไป  
   

วิธีคิดเหมือนกนั แตก่ารแสดงออกของเราในแตล่ะสือ่มนัไมเ่หมือนกนั พอเราเลน่ทีวี ตอ่มาเป็น

ละครเวทีแล้วพอไปเล่นหนัง อ้อ มันถึงได้เก็ทตรงนัน้ว่า ใช่ level ของการแสดงออกมันไม่

เหมือนกันแค่นัน้เอง แล้วเราก็ต้องปรับ  ..ชัดค ามันการพูดในหนังกับละครเวที ความชัดถ้อย

ตา่งกนัมาก เราก็เข้าใจละวา่ ส าหรับนกัแสดงการท่ีเรามีเต็มแล้วตดัออก ง่ายกวา่คนที่ไมม่ีแล้ว

ต้องเพิ่ม เหมือนได้ฝึกแล้วอยา่งนีค้ะ่ (นกัแสดงหมายเลข 12, สมัภาษณ์, 2561)    

ไม่เหมือนด้วยวิธีการแสดงออกซึง่มาจากรายละเอียดของวิธีการในเชิงเทคนิค แตเ่นือ้แท้แล้ว

มาจากรากของความคิดแบบเดียวกันว่า คุณจะบอกเล่าเร่ืองอะไร จากนัน้ก็อยู่ที่เราว่าจะ

เลอืกใช้อาวธุไหน อปุกรณ์ไหน ซึง่ก็คือการสือ่สาร (นกัแสดงหมายเลข 23, สมัภาษณ์, 2560)   
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การแสดงเหมือนกนัแค่วิธีการแสดงออกไม่เหมือนกนั โฟกสัที่ผู้ก ากบัการแสดงเป็นหลกั ปรับ

ตามทิศทางของผู้ก ากบัการแสดงให้ได้ (นกัแสดงหมายเลข 5, สมัภาษณ์, 2561)    

โดยรายละเอียดท่ีนกัแสดงได้กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า ธรรมชาติของการแสดงใน 3 
ส่ือนัน้มีความแตกต่างกัน ดงัข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้หยิบยกมาเป็นกรณีตวัอย่าง ซึ่งหากพิจารณาถึง
เปา้หมายในการแสดงทัง้ 3 ส่ือจะพบว่า นกัแสดงตา่งมีเปา้หมายเดียวกนั คือมีความต้องการท่ีจะ
ท าส่ือสาร    ตวัละครให้ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถส่ือสารเร่ืองราวและท าให้ผู้ ชมเกิด
ความเช่ือในตวัละครท่ีเขาน าเสนอ ดังนัน้ประเด็นส าคัญท่ีนักแสดงกล่าวถึง จึงเป็นเร่ืองความ
แตกตา่งในวิธีการแสดง ท่ีนกัแสดงใช้ค าว่า “ขนาด” ค าวา่ “เลน่เล็ก” หรือ “เล่นใหญ่” นัน้ เป็นการ
บรรยายให้เห็นภาพของการแสดงในอากปักิริยา ท่าทาง ความเข้มข้นของน า้เสียง ความชดัเจนใน
ค าพดูและทา่ทาง ซึง่เป็นสิ่งท่ีต้องปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัขนาดของส่ือทัง้ 3 ประเภท    

2.1.1 การแสดงในภาพยนตร์ เป็นการแสดงท่ีต้องการความเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์วิธีการแสดงออกของนกัแสดงจะมีความธรรมดาซึ่งอยู่ในระดบัเดียวกบัการแสดงออกของ
คนปกติท่ีพบได้ในชีวิตประจ าวนั นกัแสดงไม่จ าเป็นต้องขยายหรือช่วยในการบอกเล่าด้วยการใช้
ร่างกายหรือเสียงในระดบัท่ีเดน่ชดัมากกว่าในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากขนาดของจอภาพยนตร์ท่ีมี
ขนาดใหญ่มากเม่ือเทียบกบัจอโทรทศัน์ ส่วนใหญ่จะมีวิธีการถ่ายท าด้วยการใช้กล้องเพียงหนึ่งตวั 
ท่ีจับภาพการกระท าของนักแสดงไปตามเวลาท่ีท าการแสดงอยู่จริง การกระท าของนักแสดงจึง
จ าเป็นต้องมีความละเอียดและเป็นไปตามธรรมชาติ นอกจากนีก้ารรับรู้ของผู้ ชมจะเป็นไปอย่าง
ละเอียดเชน่กนั เน่ืองจากผู้ชมเข้ามาอยูใ่นโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นพืน้ท่ีปิด ท่ีท าให้ผู้ชมมีสมาธิในการ
รบชมอย่างเต็มท่ี ไม่มีสิ่งเร้าหรือสิ่งรบกวนรอบข้าง ดงันัน้ภาพท่ีผู้ชมจะได้รับชมก็จะมีขนาดใหญ่
และเป็นไปตามล าดบัภาพท่ีผู้ ก ากับการแสดงเล่า การแสดงออกของนักแสดงท่ีเป็นตวัละครท่ี
เกิดขึน้บนจอภาพยนตร์ แม้จะเป็นการกระท าท่ีเล็กมากเชน่การกระพริบตา ผู้ชมก็สามารถมองเห็น 
และรับรู้ได้อยา่งละเอียด   

 
ชอบการแสดงในภาพยนตร์มากที่สดุ เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดตามความเป็นจริง และให้ผู้

ก ากบัเลือกที่จะเลา่ในมมุที่เขาอยากเลา่ นกัแสดงมีหน้าที่ท าให้จริงตามที่ตวัละครท า ไม่ต้อง

พยายามสื่อสาร หรือแสดงออกอะไรที่มากไปกว่าความเป็นจริง ซึ่งผู้ ชมที่ดูการแสดง

ภาพยนตร์ก็จะมีสมาธิมากกวา่ โฟกสัมากกวา่ (นกัแสดงหมายเลข 20, สมัภาษณ์, 2561) 

ในขณะที่หนงัจอกว้างใหญ่มากเป็นหมื่นเท่าของทีวี คนดอูยู่ในที่เงียบปิดไฟมืดหมด ประสาท

ของคนดูพุ่งไปที่จออย่างเดียว มีสมาธิสูงมากในการดู ถ้าเราเล่นอะไรมันก็จะชัดมาก 
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เพราะฉะนัน้มนัก็ต้องลดทกุสว่นลงมาให้ความรู้สกึมนัอยู่ข้างในมากกว่า (นกัแสดงหมายเลข 

9, สมัภาษณ์ 2561) 

ผมชอบเลน่หนงันะ เพราะหนงัได้สมัผสัชีวิตจริง ใกล้ชีวิตจริงมากที่สดุ ไม่มีเมโลดราม่า แล้ว

วิธีการพดูนี่จะเป็นชีวิตจริงมาก (นกัแสดงหมายเลข 11, สมัภาษณ์, 2561)   

หลกัของการเลน่หนงัคือ ท าให้รู้วา่มายด์เซ็ทของฉนัคือ หายใจก่อนเลย เพื่อที่จะรีแลกซ์ตวัเอง

แล้วท างาน แล้วก็ฟังแล้วก็สนกุไปกบัมนั (นกัแสดงหมายเลข 21, สมัภาษณ์, 2561) 

ถ้าเป็นหนงั การแสดงมนัต้องไม่แสดง มีความเป็นธรรมชาติสงูมาก ต้องเลน่น้อยหรือแทบจะ

ไมข่ยบัเขยือ้นอะไรเลย จนถึงทกุวนันีก็้ยงัข าอยู่วา่เลน่หนงัมีปัญหาที่สดุ เรามาท าอะไรที่น่ี เรา

ไมส่ามารถจะเก็บมือไมใ่ห้หลดุจากเฟรมได้เลย พวกหนงัมนัต้องนิ่งๆ น้อยๆ เลน่เป็นธรรมชาติ 

บ้าเหรอธรรมชาติพี่เยอะ มนัจะตา่งกนัตรงนี ้(นกัแสดงหมายเลข 13, สมัภาษณ์, 2561) 

หนังมีกล้องเดียวต้องพูดซ า้แบบเดิมหลายที อารมณ์ต้องเหมือนเดิม มือทุกอย่างต้อง

เหมือนเดิม ไม่ง่ายเลยแล้วนกัแสดงที่เล่นเก่งๆ ต้องจ า Continue เอง ส าหรับเรานะรู้สึกว่า

หนงัเป็นศาสตร์ที่ยากมากๆ  (นกัแสดงหมายเลข 15, สมัภาษณ์, 2561)    

หนงัคือนยัตาเรา พยกัหน้า กระพริบตาแคน่ีก็้รู้สกึแล้ว จอใหญ่มาก คนดรัูบรู้ง่ายมาก เลน่ให้

ธรรมชาติที่สดุ คือ Outer ที่ออกมาต้องเป็นธรรมชาติที่สดุเท่าที่จะท าได้ หนงัยากกวา่ทัง้สาม

อย่างเพราะถ่ายเป็นคทั นกัแสดงต้องจ าให้ได้อย่างละเอียดว่าท าอะไรลงไป ต้อง Continue 

ทัง้ทา่ทางและอารมณ์ (นกัแสดงหมายเลข 8 สมัภาษณ์, 2561)  

จากค าอธิบายเก่ียวกบัการแสดงในภาพยตร์ของนกัแสดงพบวา่ วิธีการแสดง
ของเขาให้ความส าคญักับความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด นกัแสดงมกักล่าวโดยค าเปรียบเทียบการ
แสดงในสามส่ือ โดยมกักล่าวว่าเล่นภาพยนตร์ต้องเล็กท่ีสุด ธรรมชาติท่ีสุด ซึ่งอาจจะเป็นความ
ง่ายหรือความยากทางการแสดง ก็ขึน้อยู่กับบุคลิกลักษณะส่วนตัวของนักแสดงแต่ละคน ท่ีมี
ลกัษณะนิสยัและการแสดงออกท่ีแตกตา่งกนั แตส่ิ่งท่ีเป็นจดุร่วมในความเข้าใจและวิธีการท างาน
ท่ีส าคัญของการแสดงในภาพยนตร์คือ ความเป็นธรรมชาติของการกระท า ความต่อเน่ืองทาง
ความรู้สกึ และการแสดงออกท่ีเป็นปกตธิรรมดาเหมือนในชีวิตประจ าวนั  

2.1.2 การแสดงในละครโทรทัศน์ เป็นการแสดงท่ีต้องการความชดัเจนในวิธีการ
แสดงออกของนกัแสดงไม่ว่าจะเป็นการกระท า ค าพูดและการส่ือสารความรู้สึก เน่ืองงานละคร
โทรทศัน์นัน้มีวิธีการเล่าเร่ืองท่ีกระชบัฉับไว เร่ืองราวและเหตกุารณ์ต้องมีความน่าติดตามอยู่เสมอ
โครงเร่ืองของละครโทรทศัน์ มกัจะเป็นรูปแบบท่ีต้องผ่านเวลาและเหตุการณ์ส าคญัของตวัละคร
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หลกัท่ีน่าติดตาม ลกัษณะเนือ้เร่ืองต้องมีความเข้มขนในอารมณ์ และสร้างความน่าติดตามให้เกิด
ขึน้กบัผู้ชมเสมอ อีกทัง้ยงัมีขนาดของภาพมีความเล็กเม่ือเทียบกบัจอภาพยนตร์ และมีวิธีการถ่าย
ท าท่ีใช้กล้องหลายตวั ดงันัน้วิธีการแสดงออกของนกัแสดงอาจจะต้องมีความชดัเจนในแง่ของการ
กระท า ค าพดูและความรู้สึก นกัแสดงต้องเรียนรู้จงัหวะการท างานของกล้องท่ีอาจจะมีการตดัสลบั
เพ่ือให้การแสดงของเขามีจงัหวะท่ีพอดีกับจงัหวะการถ่ายท าของกล้อง และยงัคงสามารถส่ือสาร
ความรู้สึกของตวัละครได้อย่างชดัเจนและต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้ชมท่ีเปิดโทรทศัน์รับชมอยู่และก าลัง
ด าเนินกิจวตัรประจ าวนัของเขา ยงัคงสามารถตดิตามเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในละครได้เป็นอยา่งดี  
 

พอเป็นละครโทรทศัน์ จอเล็กลง ก็ต้องเลน่เหนือธรรมชาตินิดนึง หรือก็แล้วแต่สไตล์ผู้ก ากบัว่า

จะเอาเหนือขนาดไหน (นกัแสดงหมายเลข 8 สมัภาษณ์, 2561)  

การแสดงก็เหมือนกนั แต่ความต่างคือความรู้สกึ สด คือถ้าท างานในละครทีวีอาจจะไม่ค่อย

ได้เกิดความรู้สึกนีเ้พราะทีวีมีปัจจัยเยอะ เช่น มีการซ้อม มีการเทค มีการตัดต่อในการ

ท างานนนัน้ๆ (นกัแสดงหมายเลข 17, สมัภาษณ์, 2561) 

ทีวีคิดไว้เลยวา่มนัเป็นกลอ่งสีเ่หลี่ยม ท าอยา่งไรให้คนที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวในตลาดใช้หฟัูงแล้ว

หนัมามอง ให้เขาติดละคร เพราะฉะนัน้การแสดงมนัต้องมากขึน้ไปอีกทัง้ตวัเลยเพื่อที่จะเรียก

ความสนใจออกมา (นกัแสดงหมายเลข 9, สมัภาษณ์, 2561)    

จากค าอธิบายเก่ียวกับการแสดงในละครโทรทัศน์พบว่า วิธีการแสดงของ
นกัแสดงให้ความส าคญักับการส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครท่ีชัดเจน นักแสดงสะท้อน
มุมมองท่ีมีต่อความชัดเจนในการแสดงละครโทรทัศน์ โดยกล่าวเปรียบเทียบกับการแสดงใน
ภาพยนตร์ วา่การแสดงละครโทรทศัน์จะต้องมีความชดัเจนมากขึน้ ความชดัเจนท่ีมากขึน้นัน้เทียบ
จากระดับการแสดงออกแบบปกติธรรมดาของมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งหากเป็นภาพยนตร์
วิธีการแสดงออกจะต้องเป็นไปตามปกติไม่ควรจะมีการแสดงออกท่ีมากกว่าปกติ แตห่ากเป็นการ
แสดงในละครโทรทัศน์ นักแสดงกล่าวว่าด้วยขนาดของจอท่ีเล็กลง ท าให้นักแสดงต้องมีวิธีการ
แสดงออกท่ีมากขึน้จากระดบัปกตขิองมนษุย์ในชีวิตประจ าวนั  

นอกบางส่วนจากข้อมลูสมัภาษณ์นกัแสดงยงักล่าวว่าการแสดงในละครโทรทศัน์นัน้ 
มีความใกล้เคียงการแสดงในละครเวที ความใกล้เคียงท่ีว่านีห้มายถึงความชดัเจนทัง้ในการกระท า 
ค าพูด  สีหน้า แววตา และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกของตวัละคร ซึ่งอาจจะเป็นความง่ายหรือ
ความยากทางการแสดงก็ขึน้อยู่กบับคุลิกลกัษณะส่วนตวัของนกัแสดงแตล่ะคน ท่ีมีลกัษณะนิสยั
และการแสดงออกท่ีแตกตา่งกัน แต่สิ่งท่ีเป็นจดุร่วมในความเข้าใจและวิ ธีการท างานท่ีส าคญัของ



  95 

การแสดงในละครโทรทศัน์คือ นกัแสดงตระหนกัถึงขนาดของส่ือท่ีจะเป็นช่องทางในการส่ือสารกบั
ผู้ชม วา่เป็นจอโทรทศัน์ท่ีมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัจอภาพยนตร์  

ปัจจยัส าคญัอีกประการท่ีมีผลตอ่การแสดงในละครโทรทศัน์คือ ลกัษณะการเสพงาน
ของผู้ชม กล่าวคือในการชมละครโทรทศัน์ ผู้ชมอาจจะไม่สามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการแสดง
ของนกัแสดงได้อยา่งเตม็ท่ีเช่นเดียวกบัในงานภาพยนตร์ ด้วยลกัษณะของการรับชมละครโทรทศัน์
นัน้เป็นเหมือนหนึ่งในกิจวตัรประจ าวนัของผู้ชม ท่ีอาจจะมีการชมละครและท ากิจกรรมอ่ืนไปด้วย
ในขณะท่ีชม อาทิ ผู้ ชมมีการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวขณะท่ีชมละคร ผู้ ชมมีการ
ท างานบ้านและกิจวตัรประจ าวนัในขณะท่ีชมละคร เป็นต้น สมาธิท่ีจะจดจ่ออยู่กับการแสดงใน
ละครโทรทศัน์ของผู้ชมจึงไม่แน่อนเม่ือเปรียบเทียบกับการชมภาพยนตร์ ดงันัน้ในการก ากับการ
แสดงของผู้ก ากบัละครโทรทศัน์ จึงนิยมใช้แนวทางในการน าเสนอเร่ืองราวอย่างชดัให้นกัแสดงใช้
วิธีการส่ือสารท่ีมีการแสดงออกของตวัละครอย่างชดัเจน อีกทัง้นกัแสดงจ าเป็นต้องมีความรู้และ
เข้าใจเก่ียวกบัจงัหวะการท างานของตากล้องและกล้องท่ีใช้ถ่ายท า เพ่ือให้การแสดงของเขาเป็นไป
อย่างต่อเน่ืองและไม่สะดดุอารมณ์หรือสามารถคงอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ให้ได้ในขณะท่ีต้องรอ
จังหวะการเปล่ียนมุมกล้อง การแสดงของนักแสดงในละครโทรทัศน์จึงมีความชัดเจนของการ
กระท า มีการถ่ายทอดความรู้สกึท่ีเข้มข้นมากขึน้ แตก็่ยงัคงตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความจริงของตวัละคร 
และมีลกัษณะการแสดงออกท่ีชดัเจนมากขึน้จากระดบัปกติธรรมดาของคนในชีวิตประจ าวนั อนั
ขึน้อยูก่บัทิศทางและความต้องการของผู้ก ากบัการแสดง 

2.1.3 การแสดงในละครเวที เป็นการแสดงท่ีต้องการความชัดเจนในการส่ือสาร
ด้วยภาษากายมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัการแสดงในภาพยนตร์และการแสดงในละครโทรทศัน์ วิธีการ
แสดงออกของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นการกระท า ค าพูดและการส่ือสารความรู้สึกของตัวละคร 
นกัแสดงต้องมีวิธีการถ่ายทอดท่ีคมชดั และการแสดงออกอาจจะต้องมีการขยายภาพให้มีความ
ใหญ่ขึน้ตามขนาดของโรงละครเวทีท่ีจดัแสดง แตใ่นขณะเดียวกนั การรับส่งความรู้สึกกับคูแ่สดง
ต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติ การแสดงของคูแ่สดงจะมีผลกบัการแสดงของนกัแสดงมากกว่าในงาน
ภาพยนตร์และงานละครโทรทศัน์ เน่ืองงานละครเวทีนัน้มีจดุเดน่ท่ีตา่งจากการแสดงในส่ือทัง้สอง
ประเภทท่ีกล่าวมาคือ ความสด ซึ่งในท่ีนีห้มายถึงความรู้สึกท่ีจะเกิดขึน้ในระหว่างการแสดงของ
นกัแสดงทุกคน ท่ีร่วมท าการแสดงไปพร้อมกัน ตัง้แต่ละครเร่ิมแสดงจนจบการแสดงไม่สามารถ
หยุดเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างการแสดงได้ ดงันัน้เม่ือการแสดงเร่ิมต้นขึน้จึงเปรียบเสมือน
นกัแสดงและทีมงานทกุฝ่ายเร่ิมออกผจญภยัไปพร้อมกนั แตใ่นขณะเดียวกนัการแสดงในละครเวที
ก็มีข้อจ ากดัในเร่ืองการรับรู้ของผู้ชม กล่าวคือเป็นการจดัแสดงในพืน้ท่ีปิดเช่นเดียวกับภาพยนตร์ 
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แตผู่้ชมท่ีนัง่ชมละครเวทีในต าแหน่งท่ีนัง่ท่ีแตกต่างกนั ก็จะได้สมัผสัความรู้สึกท่ีตา่งกัน ท่ีนัง่ผู้ชม
แถวหน้าสดุอาจจะมีโอกาสได้เห็นการถ่ายทอดความรู้สึกนกัแสดงได้ละเอียดกว่าผู้ชมแถวหลงัสดุ 
ด้วยระยะห่างของท่ีนัง่ผู้ชมบวกกับพืน้ท่ีการแสดงน่ีเอง จึงเป็นปัจจยัส าคญัมากท่ีท าให้นกัแสดง
ละครเวที ต้องฝึกฝนการแสดงออกของเขา โดยต้องใช้ทัง้ร่างกาย ค าพูด และความรู้สึกให้ส่ือสาร
สอดคล้องกนัให้จงได้   
  

ละครเวทีนี่ใหญ่เลยไปอีก คราวนีค้นดูตัง้ชัน้สอง ต้องเล่นให้เขาเห็น แต่มนัต้องมาจากความ

เช่ือนะ ไมใ่ช่ว่าพอเป็นละครเวทีแล้วต้องเลน่ใหญ่อย่างเดียว ไม่ใช่ คือต้องเช่ือก่อน ข้างในต้อง

ใหญ่จริงจึงงจะท าข้างนอกออกมาได้ แต่ถ้าคุณขยับแล้วไม่มีข้างใน คุณยืนเฉยๆ ดีกว่า 

(นกัแสดงหมายเลข 8, สมัภาษณ์, 2561) 

การแสดงในละครเวที อาจจะต้องอาศยัการรีแอ็คที่ชดัเจนขึน้มาอีก การสือ่สารให้คนดสูามารถ

รับรู้ได้ บางครัง้คนดูก็ได้รับชมการแสดงที่ไม่เท่ากนัเนื่องจากที่นัง่มีความใกล้ไกลแตกต่างกัน 

(นกัแสดงหมายเลข 20, สมัภาษณ์, 2561) 

การแสดงละครเวที คนดจูะมานัง่มองเห็นตวัเป็นๆ แตก็่ซูมเข้าไปที่หน้าไม่ได้ คนหลงัๆ ก็จะไม่

เห็น เพราะฉะนัน้ก็ต้องเลน่ให้เขาเห็นให้ได้ (นกัแสดงหมายเลข 9, สมัภาษณ์, 2561)   

ละครเวทียากส าหรับเรานะ เพราะว่ามนัต้องโปรเจ็คเสียง เวลาที่เล่นละครเราจะใช้เสียงปกติ 

แต่เวทีมนัต้องใหญ่ขึน้มาอีก เราไม่ถนดัการเล่นใหญ่ เราชินกับแบบธรรมชาติ ไหนจะต้องมี

ภาษากายที่ชดัเจนอีกก็รู้สกึวา่ไมถ่นดั (นกัแสดงหมายเลข 2, สมัภาษณ์, 2562)        

จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของนกัแสดง จะพบว่าลกัษณะการแสดงในละครเวที
ท่ีนักแสดงกล่าวถึงนัน้ มักจะเน้นให้ความส าคญักับการใช้ภาษากายและภาษาพูดท่ีชดัเจน ซึ่ง
นักแสดงส่วนใหญ่มักใช้ค าเปรียบเทียบการแสดงในละครเวทีว่าต้อง “เล่นใหญ่” (นักแสดง
หมายเลข 2, สมัภาษณ์ 2562) ค าว่าเล่นใหญ่ในท่ีนีห้มายถึง การส่ือสารความรู้สึกของตวัละครท่ี
ต้องใช้ภาษากายและภาษาพดูให้สมัพนัธ์กนั นกัแสดงไม่สามารถท่ีจะรับส่งการกระท ากบัคูแ่สดง
ในระดบัการแสดงท่ีเป็นธรรมดาปกติในชีวิตประจ าวันได้ เน่ืองจากผู้ ชมจะไม่สามารถรับรู้หรือ
มองเห็นแววตาและสีหน้าของนกัแสดงได้หมือนกบัการแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ อีก
สิ่งส าคญัของการแสดงในละครเวทีคือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในขณะท าการ
แสดง นกัแสดงละครเวทีจงึต้องเรียนรู้ท่ีจะตระหนกัถึงผู้ชมท่ีนัง่ชมการแสดงในต าแหน่งท่ีแตกตา่ง
กนั เพ่ือให้การส่ือสารสามารถสง่ไปถึงผู้ชมท่ีอยูใ่นโรงละครได้อยา่งทัว่ถึง  
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แต่ด้วยปัจจยัท่ีอาจจะเป็นเหมือนข้อจ ากัดของการแสดงในละครเวที ท่ีต้องท าการ
แสดงไปโดยไม่สามารถหยุดได้ ท าให้นักแสดงได้รับประสบการณ์ในการท างานแตกต่างออกไป
จากการแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ นักแสดงหลายท่านท่ีได้แสดงความรู้สึกต่อการ
ท างานการแสดงในละครเวทีท่ีสะท้อนมมุมองทางการแสดงและลกัษณะเฉพาะบางประการในการ
ท างานดงันี ้ 
 

เราชอบละครเวที รู้สึกว่าละครเวทีมันสดแล้วมนัรับทนัที เล่นไปปุ๊ ปมันได้รับทนัทีตัง้แต่ต้นจนจบ

ทีเดียว จบวนันีพ้รุ่งนีแ้ก้ไขใหม่ มนัดมูีพลงัมากกวา่เราไปพกัแล้วพรุ่งนีก็้มาแก้ตวัใหม่ ซึ่งเราอาจจะ

เป็นแนวเล่นแล้วได้รับความรู้สึกกลับมาเลยมันเลยมีความสุขกว่า (นักแสดงหมายเลข 15 , 

สมัภาษณ์ 2561)    

ในละครเวที เราต้องไปตามคนท่ีแสดงร่วมกบัเรา แต่ในงานโทรทศัน์และภายพนตร์ เราต้องคงของ

เราเอาไว้ให้ได้ ตีบทให้แตก เขาจะเลน่ยงัไง สง่หรือไมส่ง่ เราต้องรู้คาแรคเตอร์ของเราเองและท าให้

ได้ จะไปอ้างคนอื่นไมไ่ด้ (นกัแสดงหมายเลข 3, สมัภาษณ์ 2560)    

 ความสดในการแสดงมนัเคยเกิดขึน้ตอนท่ีเลน่ละครเวที ตอนที่เลน่ทวิภพ คือมนัเป็นการแสดงสดที่

เรารู้สกึว่าเราหลดุเข้าไปเป็นตวัละครจริงๆ เราไปตามความรู้สกึของตวัละครโดยไม่รู้ว่าข้างหน้าจะ

เกิดอะไรขึน้ ทัง้ที่จริงเราซ้อมกันมาอยู่แล้ว แต่มันไปด้วยแอคชั่น รีแอคชั่น ที่รับส่งกันกับเพื่อน

นกัแสดง (นกัแสดงหมายเลข 17, สมัภาษณ์ 2561)    

 ถ้าถามวา่เลน่อะไรแล้วสบายใจที่สดุ คือละครเวที มนัเหน่ือยตอนซ้อมแตพ่อเข้าเนือ้แล้วมนัสบาย

ตวั แต่ภาพยนตร์หรือละครทีวีมนัเปลี่ยนซีนตลอดทกุวนั เพราะฉะนัน้ถ้าเกิดมนัเร่ิมต้นไม่ดี เช่นไป

เจอผู้ก ากบัที่เราคุยไม่รู้เร่ือง เจอนกัแสดงที่ไม่เข้ากัน มนัก็ไม่อยากเล่นแล้ว แต่ด้วยอาชีพเราต้อง

รับผิดชอบ เราต้องท าหน้าที่ของเราให้ดีที่สดุ (นกัแสดงหมายเลข 1, สมัภาษณ์ 2561)   

ทีวี เวที ภาพยนตร์ แน่นอนว่าเวทีมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ เพราะเป็นที่พักใจด้ วย ทีวีคือ พืน้ที่

ท างาน ซึ่งเขาให้ทกุอย่าง ให้ความเป็นอยู่ที่ดี ให้ความภาคภมูิใจในการเป็นอาชีพนกัแสดง แต่ใน

ขณะเดียวกนั ทีวีก็มีปัจจยัหลายอย่างที่กระทบจิตใจด้วยเหมือนกนั คือมนัต้องมีการค้าพานิชย์เข้า

มาถ้าไมค่ร่ึงก็เกินคร่ึงเสมอ เพราะฉะนัน้ การท างานแล้วได้ศิลปะ ได้ความภาคภมูิใจจากการสร้าง

งานศิลปะมนัก็จะน้อยลงไปด้วย (นกัแสดงหมายเลข 4, สมัภาษณ์ 2561) 

ดงันัน้วิธีการแสดงออกของนกัแสดงจะต้องมีความชดัเจนในแง่ของการกระท า ค าพดู
และความรู้สึก นักแสดงต้องเรียนรู้วิธีการรับส่งและส่ือสารกับคู่แสดงมากเป็นพิเศษ และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี หรือท่ีเรียกว่าต้องมีทกัษะในการด้นสด 
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(Improvisation) เน่ืองจากการแสดงสดของละครเวที อาจเกิดเหตกุารณ์ท่ีเป็นอุบตัิเหตุหรือสิ่งท่ี
ไม่ได้เป็นไปตามแผนการซ้อม แตก่ารแสดงไม่สามารถหยดุได้ในขณะท่ีแสดง ดงันัน้นกัแสดงจึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีท่ีสุด  เพ่ือให้ผู้ชมท่ีก าลังรับชมการ
แสดงสามารถชมการแสดงไปได้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตต้่นจนจบ   

วิเคราะห์ในแง่ของการท างาน นกัแสดงตา่งสะท้อนให้เห็นวา่การท างานเป็นนกัแสดง
ละครเวทีนัน้มีความยากและแตกตา่งจากละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ แตใ่นขณะเดียวกนัเป็นสิ่ง
ท่ีนกัแสดงอาจจะช่ืนชอบกระบวนการท างานในการเป็นนกัแสดงละครเวทีมากท่ีสดุ พิจารณาจาก
ข้อมูลเก่ียวกับการแสดงทัง้สามส่ือ ดงัท่ีความเห็นท่ีนกัแสดงได้กล่าวมาจะพบว่า การแสดงทัง้ 3 
ส่ือมีพืน้ฐานความรู้มาจากสิ่งเดียวกนั นัน่คือ นกัแสดงต้องท าความเข้าใจมนุษย์ เพ่ือน าไปสู่การ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก และการแสดงออกท่ีเป็นธรรมชาติ จากนัน้จึงเข้าสู่กระบวนการท างาน
ของนักแสดง ท่ีจะมีขัน้ตอนของการท างานเป็นล าดับต่อไป นักแสดงจะพยายามค้นหาวิธีการ
แสดงออกของตวัละครเพ่ือให้มีความเหมาะสมกบั “ส่ือ” ท่ีตนเองก าลงัท างาน  

ซึ่งเม่ือพิจาณาจากข้อมูลของนักแสดงท่ีให้สัมภาษณ์ อาจพอสรุปให้เห็นเป็น
ภาพรวมท่ีสามารถบรรยายและเปรียบเทียบลกัษณะการแสดงท่ีมีความเหมาะสมกบัส่ือท่ีใช้ในการ
แสดงได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบลกัษณะท่ีมีผลตอ่การแสดงในส่ือทัง้ 3 ประเภท 

ประเภทสื่อ ขนาดภาพที่ได้
รับชม 

ลักษณะ
พืน้ที่การ
แสดง 

สมาธิและการรับรู้ของ
การรับรู้ของผู้ชม 

ลักษณะเด่นของงาน 

การแสดง 

1. ภาพยนตร์ ภาพขนาด 

ใหญ่มาก 

พืน้ท่ีปิด สมาธิอยูก่บัการชมมาก 
ไมม่ีสิง่รบกวน 

ก าหนดสายตาผู้ชมจาก
มมุกล้องและการตดัตอ่ 

ธรรมชาติเหมือนใน
ชีวิตประจ าวนั เน้นความจริง 

การจ าจ าความตอ่เนื่องใน
การแสดงส าคญัมาก 

2. ละคร
โทรทศัน์ 

ภาพขนาด 

เลก็ 

พืน้ท่ีเปิด สมาธิอยูก่บัการรับชม
ปานกลางถึงน้อย อาจมี
สิง่รบกวนจากรอบข้าง 
ก าหนดสายตาผู้ชมจาก
มมุกล้องและการตดัตอ่ 

การแสดงการกระท าชดัเจน
มากขึน้จากภาพยนตร์    
เน้นสหีน้า น าเสยีง ทา่ทาง 
การรู้จงัหวะการถา่ยท าของ
กล้องเป็นเร่ืองส าคญั 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ประเภทสื่อ ขนาดภาพที่ได้
รับชม 

ลักษณะ
พืน้ที่การ
แสดง 

สมาธิและการรับรู้ของ
การรับรู้ของผู้ชม 

ลักษณะเด่นของงาน 

การแสดง 

3. ละครเวท ี ภาพขนาดไม่
แนน่อนขึน้อยูก่บั
ต าแหนง่ที่นัง่ 

พืน้ท่ีปิด 

 

สมาธิอยูก่บัการชม     
แตก่ารรับรู้มากหรือน้อย
ขึน้อยูก่บัต าแหนง่ที่นัง่ใน
โรงละคร ก าหนดสายตา
ผู้ชมจากนกัแสดงและ
เทคนิคองค์ประกอบศิลป์ 

การแสดงออกมกีารขยาย
การกระท าให้ชดัเจน เน้น
การใช้ทัง้ร่างกายและเสยีง
สือ่สาร การตระหนกัถงึผู้ชม
และพลงังานในการสือ่สาร
เป็นเร่ืองส าคญั 

 
จากตารางสามารถอธิบายได้ว่า การแสดงของนักแสดงจะมีทิศทาง ขนาด และ

วิธีการแสดงออกท่ีแตกต่างไปตามลักษณะของส่ือ  หากเรียงล าดับภาพของการแสดงออกท่ี
ต้องการการแสดงออกท่ีมีความชัดเจนในแง่ของภาษากาย ภาษาพูดและการแสดงออกทาง
ความรู้สึก ในระดบัท่ีชัดเจนมากท่ีสุดไปคือละครเวที รองลงมาคือละครโทรทัศน์ ไปจนถึงส่ือท่ี
ต้องการระดบัการแสดงออกท่ีธรรมชาติท่ีสดุ เป็นอากัปกิริยาท่ีธรรมดาในชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุด
นัน่คือภาพยนตร์   

 
2.2 กระบวนการท างานของนักแสดงไทยใน 3 ส่ือ  

จากผลการวิจยัในประเด็นการท าความเข้าใจหลักการแสดงใน 3 ส่ือ นกัแสดงได้
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการในส่วนแรกท่ีนักแสดงเร่ิมท างาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักแสดงให้
ความส าคัญกับการวิเคราะห์ลักษณะของงานและบทบาทหน้าท่ีของตนเองในฐานะผู้ ส่ือสาร 
เพ่ือให้เกิดการเลือกวิธีการและช่องทางท่ีเหมาะสมกับ “ส่ือ” ท่ีจะใช้เป็นช่องทางการน าเสนอต่อ
ผู้ ชม จากนัน้จึงจ าน าไปสู่ขัน้ตอนต่อไป คือ กระบวนการท างานของนักแสดงไทยใน 3 ส่ือ โดย
ผู้วิจยัจะน าเสนอเป็นล าดบัตามช่วงเวลาการท างานของนกัแสดง ซึ่งแบ่งออกเป็นช่วงเวลาในการ
แสดง 3 ช่วงเวลา เพ่ือจะบ่งชีใ้ห้ เห็นวิธีการท างานของนกัแสดงท่ีมีการให้ความส าคญัในขัน้ตอน
ย่อยท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบกับ ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ได้เป็นกระบวนการท างานของนกัแสดงท่ีมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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2.2.1 ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนแสดง (Pre-
Production) จากข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาการเตรียม
ความพร้อมก่อนการแสดงของนักแสดงใน 3 ส่ือนัน้ นักแสดงมีขัน้ตอนการท างานท่ีเป็นไปตาม
กระบวนการดงัตารางประกอบด้านล่าง โดยนักแสดงจะมีการให้ความส าคัญในแต่ละขัน้ตอน
แตกต่างกันออกไป โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้ความส าคัญในขัน้ตอนนัน้ๆ ก็คือ ส่ือท่ีใช้ในการ
แสดง ซึ่งผู้ วิจัยจะได้หยิบยกเป็นข้อมูลการสัมภาษณ์  เพ่ืออธิบายประกอบผลจากการตอบ
แบบสอบถามดงัตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 2 ตารางแสดงผลคะแนนขัน้ตอนการท างานในชว่งเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนแสดง 

ล าดบัท่ี กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 1. ช่วงเวลาก่อนการแสดง (Pre-Production)      

1.1 อา่นบทละคร 76.92 19.23 3.85 0 0 

1.2 วิเคราะห์ตวัละครด้วยตนเอง 65.39 15.38 19.23 0 0 

1.3 วิเคราะห์ตวัละครร่วมกบัผู้ก ากบั 64.41 30.89 3.85 3.85 0 

1.4 ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของตวัละคร เช่น 
อาชีพของตวัละคร อาการป่วยของตวัละคร เป็นต้น 

69.22 19.23 7.70 0 3.85 

1.5 การเปลีย่นแปลงลกัษณะภายนอกบางอยา่งเพื่อความเป็นตวั
ละคร เช่น ลดน า้หนกั เปลีย่นทรงผม ฝึกใช้ภาษาถ่ิน เป็นต้น 

42.18 30.89 19.23 3.85 3.85 

1.6 ท าเวิร์คชอบการแสดงก่อนเร่ิมงาน 42.31 23.07 34.62 0 0 

1.9 การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและเสยีง 57.70 19.23 23.07 0 0 

1.10 การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ 57.70 19.23 23.07 0 0 

1.11 การซ้อมฉากการแสดงในบท (Scene work)  46.16 38.46 15.38 0 0 

 

จากข้อมูลตารางแสดงผลคะแนนข้างต้นในการให้น า้หนักความส าคญัของขัน้ตอน
การท างานในช่วงเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนการแสดงพบว่า ขัน้ตอนท่ีนักแสดงให้
ความส าคญัมากท่ีสดุในการท างานของชว่งเวลานี ้คือขัน้ตอนการอ่านบทและการท่องบท ซึง่อยู่
ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 76.92 ของประชากรทัง้หมด จากข้อมลูเชิงปริมาณท่ีได้มาท าให้
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ผู้ วิจัยเกิดข้อสงสัยและมีความคิดว่า เหตุใดค าตอบของในช่วงเวลาของการเตรียมตวัก่อนการ
แสดงจึงอยู่ท่ีขัน้ตอนการอ่านบทและการท่องบท แทนท่ีจะเป็นขัน้ตอนของการเตรียมความพร้อม
ทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งผู้ วิจยัเองมีการคาดคะเนว่า น่าจะเป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีช่วยให้นกัแสดง
สามารถเข้าถึงบทบาทและสามารถถ่ายทอดตวัละครและเร่ืองราวออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
แตน่กัแสดงตา่งก็ได้ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นนีอ้ย่างเรียบง่ายว่า การอ่านบทและการท่องบทถือเป็น
ขัน้ตอนท่ีง่ายแต่ก็มีความส าคัญมากท่ีสุดในการท าหน้าท่ีนักแสดง  ถือเป็นความรับผิดชอบ
ประการแรกของนกัแสดงท่ีไม่ควรจะบกพร่องแม้แต่น้อย “การอ่านบทจะท าให้นักแสดงได้ท า
ความเข้าใจเร่ืองราวและท าความเข้าใจตัวละคร ที่ส าคัญนักแสดงจะเข้าใจว่าบทบาทใน
การท างานของตนเองในฐานะตัวละครท่ีอยู่ในเร่ืองนี ้ตัวละครที่ได้รับมีบทบาทในการ
ช่วยขับเคล่ือนเร่ืองราวและช่วยในการส่ือสารหลักของเร่ืองได้ด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง ” 
(นกัแสดงหมายเลข 1, สมัภาษณ์, 2561)  

ส าหรับขัน้ตอนการท่องบท นกัแสดงให้ความส าคญักับขัน้ตอนนีโ้ดยคิดเป็นร้อยละ 
76.91 ของประชากรทัง้หมด นกัแสดงได้ให้ความคิดเห็นตอ่ขัน้ตอนการท างานนี ้โดยถือเป็นความ
รับผิดชอบของนกัแสดงท่ีจะต้องพดูบทให้เป็นไปตามท่ีผู้แตง่ได้เขียนเอาไว้ เป็นการแสดงความรับ
ชอบอย่างเป็นรูปธรรมว่านกัแสดงคนนัน้มีความใส่ใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย จะเป็นการช่วยให้
การท างานของโปรดกัชัน่เป็นอย่างราบร่ืนและประหยดัเวลาในการท างาน นกัแสดงยงัได้สะท้อน
มุมมองต่อการท างานในขัน้ตอนนีอี้กประการส าคญัว่า เป็นขัน้ตอนท่ีแสดงถึงวินัยในการท างาน
ของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี โดยฉพาะอย่างยิ่งหากคิดถึงกระบวนการท่ีนักแสดงก าลงัจะท าการ
แสดง “การท่องบทจะถือเป็นด่านแรกที่ นักแสดงทุกคนต้องผ่านไปให้ได้เสียก่อน ” 
(นักแสดงหมายเลข 6,สัมภาษณ์, 2561)  หากนักแสดงไม่สามาถจ าบทท่ีจะต้องพูดออกมาได้ 
สมาธิของนกัแสดงจะผิดท่ีทนัที หมายถึงนกัแสดงจะต้องเสียเวลาในการคิดบทท่ีจะพดูจนกระทัง่
ไม่มีเวลาท่ีจะมีสมาธิกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ตรงหน้าและไม่สมีสมาธิกับคู่แสดง ซึ่งจะส่งผลให้การแสดง
ออกมาดูแข็งเกร็งและไม่เป็นธรรมชาติ  ดังนัน้การท่องบทจึงเป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญ  ท่ีจะท าให้
นกัแสดงก้าวไปสูข่ัน้ตอนการท างานในล าดบัตอ่ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.2.1.1 การวิเคราะห์บทละคร หลงัจากท่ีนกัแสดงได้รับบทละครเท่ากบัว่าเขา
ได้รับมอบหมายให้รับหน้าท่ีเป็นตัวละครในเร่ืองราวนัน้  การอ่านและวิเคราะห์บทละครของ
นักแสดงจึงเป็นการอ่านท่ีต้องท าความเข้าเร่ืองราวทัง้หมด เพ่ือให้เห็นภาพรวมท่ีเกิดขึน้  จน
นักแสดงสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองราวของละครได้ รวมทัง้สามารถมองเห็น
ความสมัพนัธ์ของตวัละครทัง้หมดท่ีอยูใ่นเร่ืองราว 
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จากข้อมูลในตารางพบว่า นอกจากนกัแสดงจะมีการให้ความส าคญักบัขัน้ตอน
การอ่านบทแล้ว นกัแสดงยงัให้ความกบัขัน้ตอนการวิเคราะห์บทและการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับตวั
ละคร เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจเร่ืองราวและตวัละคร และจากข้อมลูการส ามภาษณ์เชิงลึกนกัแสดง
ได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท างานในขัน้ตอนนีว้่า หากบทท่ีน ามาแสดงเป็นบทท่ีเกิด
จากการดดัแปลงมาจากนิยายหรือหนังสือ จะถือเป็นความโชคดีของนกัแสดงเพราะสามารถท า
การบ้านในการวิเคราะห์ตวัละครได้จากแหล่งตา่งๆ เพิ่มขึน้ กล่าวคือ ในบทท่ีผู้แตง่เขียนขึน้เพ่ือท า
การถ่ายท าไม่ว่าจะเป็นละครโทรทศัน์หรือภาพยนตร์ หรือแม้กระทัง่บทละครเวที ลกัษณะของการ
เขียนบทจะเน้นไปท่ีการกระท าของตวัละคร เน้นการด าเนินเหตุการณ์เพ่ือขบัเคล่ือนเร่ืองราวไป
เร่ือยๆ ดงันัน้ “นักแสดงสามารถศึกษารายละเอียดเร่ืองบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครได้

โดยการอ่านบทประพันธ์เดิมที่ เป็นนิยาย” (นักแสดงหมายเลข 16, สัมภาษณ์, 2560)  ซึ่ง
มักจะมีการบรรยายรายละเอียดตวัละครท่ีชัดเจนมากขึน้  ด้วยลักษณะการเขียนท่ีเป็นพรรณา
โวหาร นักแสดงจะสามารถมองเห็นภาพตัวละครได้ถึงอากัปกิริยาต่างๆ และสามารถน ามา
ถ่ายทอดลกัษณะตวัละครได้ “ถ้าไม่มีนิยายก็จะอ่านสคริปท์เราต้องหาข้อมูล อาจจะโทรถาม
คนที่เคยอ่านบทเร่ืองนีห้รือไปหาดูท่ีเคยมีคนเล่นไว้ เพราะในบทมันจะไม่มีรายละเอียด
บอก ไม่เหมือนในนิยายจะบอกละเอียด อารมณ์ก็จะบรรยายให้เราเห็นภาพตัวละคร” 
(นักแสดงหมายเลข 2, สัมภาษณ์, 2562) เพ่ือวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะของตวัละครท่ีตนเอง
ได้รับบทบาทในการแสดง  

จากข้อมลูการสมัภาษณ์พบว่า ในขัน้ตอนการอ่านบทและการวิเคราะห์บทละคร 
นกัแสดงจะมีความมุ่งหมายในการอ่านและวิเคราะห์บทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ อ่านบท
เพ่ือท าความเข้าใจเร่ืองราวโดยรวม เข้าใจบทบาทของตวัละครว่ามีส่วนในการขบัเคล่ือนเร่ืองราว
อย่างไร และเพ่ือวิเคราะห์หาลกัษณะเฉพาะของตวัละครท่ีตนเองได้รับบทบาทในการแสดง “การ
อ่านบทครัง้ที่หน่ึงเพื่อเข้าใจเหตุการณ์ทัง้หมด ครัง้ที่สองเพื่อท่องจ า จากนัน้จะคิดถึงการ
แสดงออกทางร่างกาย การคอนโทรลร่างกาย การอ่านบทเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทัง้หมด
จึงเป็นเร่ืองส าคัญมาก” (นกัแสดงหมายเลข 9, สมัภาษณ์, 2561) พร้อมทัง้ค้นหาว่าตวัละครมี
วิธีการแสดงออกอยา่งไร มีความคดิอยา่งไร เป็นต้น  

การอ่านบทและวิเคราะห์บทของนักแสดง เพ่ือท าความเข้าใจเร่ืองราวทัง้หมด
และเพ่ือเข้าใจหน้าท่ีของตวัละครท่ีช่วยในการขบัเคล่ือนเร่ืองราว โดยนกัแสดงกลา่วถึงขัน้ตอนนีว้่า 
การอา่นบทจะท าให้เขาได้ท าความเข้าใจเร่ืองราวและท าความเข้าใจตวัละคร ท่ีส าคญันกัแสดงจะ
ได้เข้าใจว่าบทบาทในการท างานของตนเองในฐานะตัวละครท่ีอยู่ในเร่ืองนี  ้ตัวละครท่ีได้รับมี
บทบาทในการช่วยขบัเคล่ือนเร่ืองราวและช่วยในการส่ือสารหลักของเ ร่ืองได้ด้วยวิธีการอย่างไร
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บ้าง “วิธีหามายด์เซ็ทตัวละคร คือการอ่านจากการกระท าในบท” (นักแสดงหมายเลข 1, 
สมัภาษณ์ 2561) ซึ่งหากนกัแสดงได้ท างานในขัน้ตอนนีแ้ล้วเกิดความสงสยั หรือไม่เข้าใจในการ
กระท าบางอย่างของตัวละคร นักแสดงสามารถขอค าแนะน าจากผู้ก ากับการแสดง เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจท่ีกระจ่างชัดขึน้ได้ “เม่ือเกิดความไม่เข้าใจในการกระท าของตัวละคร ต้องหา
ค าตอบ โดยการย้อนไปอ่านบท หาว่าท าไมต้องพูดแบบนี ้ท าไมต้องท าแบบนี ้ต้องหาให้
เจอ ถ้าไม่เจอต้องถามผู้ก ากับ” (นกัแสดงหมายเลข 18, สมัภาษณ์, 2562) 

2.2.1.2 การวิเคราะห์ตัวละคร ตอ่เน่ืองจากการให้ความส าคญักับขัน้ตอนการ
อา่นบทและวิเคราะห์บทแล้ว นกัแสดงยงัให้ความส าคญักบัขัน้ตอนการวิเคราะห์ตวัละครและการ
ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับตัวละคร เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจเร่ืองราวและตัวละคร ซึ่งในขัน้ตอนการ
วิเคราะห์ตวัละครนักแสดงให้ความส าคญัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 65.39 ของประชากรทัง้หมด 
นกัแสดงได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท างานในขัน้ตอนนีว้่า หากบทท่ีน ามาแสดงเป็น
บทท่ีเกิดจากการดัดแปลงมาจากนิยายหรือหนังสือ จะถือเป็นความโชคดีของนักแสดงเพราะ
สามารถท าการบ้านในการวิเคราะห์ตวัละครได้จากแหล่งต่างๆ เพิ่มขึน้ กล่าวคือ ในบทท่ีผู้ แต่ง
เขียนขึน้เพ่ือท าการถ่ายท าไม่ว่าจะเป็นละครโทรทศัน์หรือภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งบทละครเวที 
ลักษณะของการเขียนบทจะเน้นไปท่ีการกระท าของตัวละคร เน้นการด าเนินเหตุการณ์เพ่ือ
ขับเคล่ือนเร่ืองราวไปเร่ือยๆ แต่หากเป็นบทละครท่ีถูกเขียนขึน้มาใหม่  นักแสดงก็มีวิธีในการ
วิเคราะห์ตวัละครซึง่สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบับทละครได้ดงันี ้“ศึกษาและจินตนาการถงึชีวิต
เขาตัง้แต่เกิด พ่อแม่คือใคร มีพี่ น้องไหม บทจะให้มาประมาณนึงแต่เราต้องเติมเอง ให้
มันมีรายละเอียดเยอะท่ีสุด ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้เก่ียวกับเร่ืองราวซะทีเดียว แต่มันท า
ให้เกิดจินตนาการและเห็นภาพ เราใส่รายละเอียดให้ตัวละครให้มีความเป็นมนุษย์จริงๆ 
ไม่ใช่ดีจนไม่มีที่ต ิหรือช่ัวร้ายจนรับไม่ได้” (นกัแสดงหมายเลข 4, สมัภาษณ์,2561) 

ในวิธีการวิเคราะห์ตวัละครท่ีนกัแสดงให้ข้อมลูพบว่า มีการน าหลกัการวิเคราะห์
พฤติกรรมของมนุษย์เข้ามาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ตวัละคร โดยนักแสดงมีความเช่ือว่าตัว
ละครทกุตวัย่อมมีความเป็นมนษุย์ท่ีมีทัง้ความดีและไม่ดีปะปนกนัไปในหนึ่งคน ดงัเช่นท่ีนกัแสดง
ทา่นนีไ้ด้กลา่ววา่  
 

กรรมพนัธุ์นี่ส าคญั มนัช่วยให้ละเอียดและเจาะลึก ไม่งัน้นักแสดงทุกคนจะเล่นเป็นบล็อค
เดียวกนัหมด วิธีวิเคราะห์คือไปดทูี่พ่อแม่หรือญาติของตวัละคร ว่าเป็นอย่างไร เขาท าอะไร 
ป่วยเป็นโรคอะไร หรือแม้กระทัง่คุยกับคนเขียนบท ผู้ก ากับว่าจริงๆ แล้วตวัละครที่เราเล่น
เป็นแบบไหน เป็นรายละเอียดที่เราสามารถหาข้อมูลได้และควรจะท า เพราะปกติละครคือ



  104 

ชีวิตจริง คนพวกนี เ้ป็นเหมือนลูกบอลคือจะมีครบหมดทัง้ดีและไม่ดีในตัวคนหนึ่งคน 
(นกัแสดงหมายเลข 22, สมัภาษณ์, 2561) 
 

นอกจากการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาลกัษณะเฉพาะบางอย่างของตวัละครจากเร่ือง
พนัธุกรรมแล้ว นกัแสดงยงัต้องค้นหาวิธีการท่ีตวัละครจะแสดงออก ซึ่งหมายถึงการจินตนาการ
ว่าตวัละครท่ีเขาได้รับบทบาทจะมีบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไร มีการแสดงออกซึ่งความรู้สึกด้วย
วิธีการอย่างไร และมีอากปักิริยาตอ่ตวัละครอ่ืนในเร่ืองอย่างไรบ้าง ซึ่งก็คือการน าผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์มาทดลองหาความเป็นไปได้ในการแสดงออกของตวัละครนัน่เอง 
 

วิธีการวิเคราะห์หรือหลกัจิตวิทยามนัมีพืน้ฐานร่วมกนัอยู่แล้ว อยูท่ี่เราจะหยิบมาวิเคราะห์ให้
มันเป็นไปในทางลึกด้านไหนมากกว่า เมื่อวิเคราะห์แล้วก็หาวิธีน าเสนอ อย่างถ้าเป็น
เมืองไทยก็จะมีข้อจ ากดัในการน าเสนอตวัละครคอ่นข้างเยอะ เช่น เก่ียวกบัเร่ืองเพศเนี่ยไมไ่ด้ 
ไม่งัน้การแสดงออกมนัจะค่อนข้างที่จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่คนดูอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ เช่นตวั
ละครตวัหนึ่งหลงรักผู้ ใหญ่ซึ่งเป็นพี่สาวหรือน้าสาวของตวัเอง ตรงนีเ้หมือนกับกึ่งๆ อิดิปุส
คอมเพล็กซ์ที่หลงรักแม่ตวัเอง เราเอาจุดนีเ้ข้ามาวิเคราะห์แล้วก็พยายามที่จะใช้อารมณ์ที่
แสดงออกมา แต่ว่าในละครไทยมันไม่ได้ มนัจะไปทางนีม้ากไม่ได้ (นกัแสดงหมายเลข 9, 
สมัภาษณ์, 2561) 
 

จากค ากล่าวของนักแสดงท่านนีพ้บว่า ในแง่ของการวิเคราะห์ตวัละครเพ่ือหา
ลกัษณะและทิศทางในการแสดงออกนัน้ นกัแสดงสามารถท าได้ตามจินตนาการเท่าท่ีนกัแสดงคน
หนึ่งจะมี เพียงแต่เม่ือถึงขัน้ตอนท่ีจะถ่ายทอดตวัละครนีอ้อกมาผ่านทางการกระท าต่างๆ  ด้วย
ภาษากาย สีหน้า ท่าทาง และค าพดู นกัแสดงต้องพึงระวงัหากตวัละครมีพฤติกรรมท่ีมีความหมิ่น
เหม ่หรือวิเคราะห์แล้วคาดวา่ตวัละครจะมีลกัษณะการแสดงออกบางอย่างท่ีอาจจะเป็นประเด็นท่ี
ยงัไม่เป็นท่ียอมรับในสงัคมไทย นกัแสดงควรจะต้องปรึกษาหารือกับผู้ก ากับการแสดง ถึงวิธีการ
น าเสนอตวัละครนัน้ เพ่ือให้สามารถส่ือสารส าคญัของตวัละครได้ และยังคงอยู่ในจุดท่ีไม่ขัดกับ
จารีตประเพณีของคนในสงัคมไทย  

อีกประการส าคญัท่ีนกัแสดงได้สะท้อนต่อการท างานในขัน้ตอนการวิเคราะห์ตวั
ละคร คือเม่ือนกัแสดงได้รับบทบาทเป็นบคุคลท่ีไม่ดี หรือมีการกระท าท่ีชัว่ร้ายและเป็นภยัต่อผู้ อ่ืน 
สิ่งท่ีนกัแสดงพงึระวงัอย่างมากคือ เม่ืออา่นบทแล้วจะเกิดภาวะการตดัสินตวัละครจากมมุมองของ
ผู้อา่น ซึง่หากเป็นเช่นนนัน้จะท าให้นกัแสดงเกิดความรู้สกึไมช่อบหรือตดัสินตวัละครไปในทางท่ีไม่
ดีเพียงด้านเดียว ซึ่งจะส่งผลให้การน าเสนอตวัละครไม่เป็นไปอย่างท่ีควรจะเป็น ตวัละครจะขาด
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ความเป็นมนษุย์ ดงัท่ีนกัแสดงท่านนีไ้ด้กล่าวว่า “หากได้รับบทเป็นตัวละครท่ีเป็นคนเลว ต้อง
ไม่เล่นท่ีความรู้สึกว่าตัวเองเลว แต่ต้องพยายามหาเหตุผลของการกระท าให้ได้ คิดและ
พูดด้วยหัวใจของการถูกเอาเปรียบ หลักในการคิดวิเคราะห์คือต้องมองจากมุมตัวเอง (ตัว
ละครที่แสดง) ว่าเราถูกเสมอ เหตุผลของเราต้องถูกเสมอ เป็นนักแสดงต้องเข้าข้างตัว
ละครเราให้ได้ ถ้าเราท าไม่ได้แปลว่าเราเอาตัวเองมาตัดสินตัวละคร” (นกัแสดงหมายเลข 
26, สมัภาษณ์, 2561) 

ดงัข้อมูลท่ีกล่าวมาจะพบว่า ลกัษณะการท างานในขัน้ตอนการวิเคราะห์บทของ
นกัแสดงนัน้ ใช้หลกัการวิเคราะห์การกระท าของมนษุย์ท่ีมีเหตผุล เพ่ือหาความต้องการ มีลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีเกิดและเติบโตมา อนัเป็นตวัก าหนดให้ตวัละครมีพฤติกรรมท่ี
แตกตา่งกนัออกไป นกัแสดงมกัจะน าข้อมลูท่ีได้จากการอา่นบทมาวิเคราะห์ตามหลกัการณ์ข้างต้น 
จากนัน้จะใช้จินตนาการเพ่ือสร้างสรรค์ภาพของตวัละครในความคิดของพวกเขา โดยนกัแสดงจะ
พยายามมองให้เห็นภาพตวัละคร เห็นถึงอากปักิริยาตา่งๆ วิธีท่ีกระท าตอ่บคุคลอ่ืน สาเหตขุองการ
กระท านัน้ ลกัษณะความสมัพนัธ์และการแสดงออกท่ีมีต่อตวัละครอ่ืน จนสามารถน ามาถ่ายทอด
ลกัษณะตวัละครได้    

ในขัน้ตอนการท างานช่วงเวลาการเตรัยมตวัก่อนการแสดง ผู้ วิจัยได้ตัง้ค าถาม
เก่ียวกับการเตรียมตวัของนกัแสดงเพ่ือท่ีจะเข้าสู่บทบาทในการเป็นตวัละครตามค าถามข้อท่ี 5 
พบว่าผลการให้คะแนนความส าคัญของนักแสดงนัน้ค่อนข้างมีความกระจายตัวแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ให้ความส าคญัมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 42.18 ของประชากรทัง้หมด ให้ความส าคญัมาก
มากคิดเป็นร้อยละ 30.89 ของประชากรทัง้หมด ให้ความส าคญัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 19.23 
ของประชากรทัง้หมด ให้ความส าคัญน้อยคิดเป็นร้อยละ 3.85 ของประชากรทัง้หมด และให้
ความส าคญัน้อยท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 3.85 ของประชากรทัง้หมด   ซึ่งจากข้อมลูสถิตนีิ ้แสดงให้เห็น
ว่านกัแสดงแตล่ะคนมีมุมมองและวิธีคิดในการท างานช่วงเวลาก่อนการแสดง เพ่ือเตรียมตวัในแง่
ของการท างานเป็นตวัละครท่ีแตกตา่งกนั 

2.2.1.3 การค้นหาวิธีการเข้าสู่ตัวละคร หลังจากท่ีนักแสดงได้ทราบความ
ชดัเจนและมีความเข้าในใจมนุษย์ (ตวัละคร) ท่ีเขารับบทบาทแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงของการค้นหา
วิธีการเพ่ือเข้าสู่ตวัละคร ดงัข้อมูลจากผลการวิจยัข้อแรกเร่ืองแนวคิดและความเช่ือทางการแสดง
ของนักแสดง ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีก าหนดการเลือกวิธีท่ีนักแสดงจะเข้าสู่ตัวละคร เพ่ือให้สามารถ
เปล่ียนแปลงตวัเองจนสวมบทบาทเป็นตวัละคร ทัง้ในทางกายภาพอนัได้แก่ บคุลิกลกัษณะตา่งๆ 
ของตวัละคร และในทางความคิดอนัได้แก่ ความรู้สึก มุมมอง สภาวะจิตใจ วิธีการใช้เหตผุลของ
ตวัละคร ซึ่งองค์ประกอบเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีท าให้คนเรามีความแตกตา่งกนั นกัแสดงจะต้องท าความ
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เข้าใจในความแตกต่างนีแ้ละพยายามค้นหาวิธีการเพ่ือการปรับเปล่ียนตนเองในการเป็นตวัละคร
นัน้  
 

การเป็นนักแสดงก็เปรียบเหมือนเราเป็นบ้านเช่า  พอถึงวันหนึ่งมีคนมาเช่า เราก็ค่อยๆ 
Decorate มนัไป เมื่อผู้ เช่าออกไปแล้ว ตวัละครออกไปแล้ว เราก็เร่ิมใหม่ ดงันัน้ถ้านกัแสดง
บางคนที่ไม่รู้จักเคลียร์บ้านเช่า วันหนึ่งถ้าคุณถูกค าสัง่เยอะๆ คุณต้องเป็นบ้า คุณต้อง
หวัเราะ คณุต้องร้องไห้ วนัพรุ่งนีเ้ป็นคนดี วนัต่อมาเป็นโสเภณี ค าสัง่เต็มไปหมด ถ้าคุณไม่
ล้างสิง่เหลา่นีอ้อก การแสดงจะเป็นแบบ Automatic ทนัที มนัจะมีความเป็นแพทเทิร์นเดิมๆ 
นกัแสดงต้องเอาออกไปให้ได้ เพื่อไม่ให้การแสดงของเราเป็นแพทเทิร์น (นกัแสดงหมายเลข 
26, สมัภาษณ์ 2561) 
 

ดงัค ากล่าวท่ีนกัแสดงได้กล่าวถึงการเตรียมตนเองเพ่ือการเป็นตวัละคร ซึ่งหาก
พิจารณาจะพบว่าขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีมีความยากล าบากท่ีสุดในกระบวนการท างานของ
นกัแสดง นกัแสดงบางคนอาจจะใช้เวลาในการพยายามเป็นตวัละครมากเท่ากบัเวลาท่ีท างานใน
ละครเร่ืองหนึ่ง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประสบการณ์ในการแสดง ประสบการณ์ชีวิต และความยากง่ายของ
ตวัละคร   เพ่ือท าให้ผู้ ชมเช่ือว่านักแสดงก าลังเป็นตัวละครมากกว่าท่ีจะคิดว่าเป็นตวันักแสดง 
น าเสนอตวัละครด้วยการเปล่ียนเป็นอีกคน ขัน้ตอนในการเตรียมตัวก่อนการแสดงจึงมีการน า
เทคนิคมาปรับใชเพ่ือเตรียมเข้าสูก่ารเป็นตวัละครด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1.) การสังเกต (Observation) 
นกัแสดงใช้การสังเกตโดยละเอียดเป็นเคร่ืองมือในการสะสมข้อมูลของคน 

เพ่ือน ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ตวัละคร การสงัเกตส าหรับนกัแสดงไม่ใช่เพียงแตบ่นเวทีหรือใน
การแสดงเท่านัน้ แต่รวมถึงชีวิตจริงด้วยกล่าวคือมีความสนใจในทุกๆ รายละเอียดท่ีดึงดดูความ
สนใจของเขา อาทิ การสงัเกตถึงการแสดงออกทางสีหน้า การมองเข้าไปในดวงตา ฟังน า้เสียงและ
โทนเสียง เพ่ือท่ีจะเข้าใจถึงความคิดและความรู้สึกภายในของคนท่ีเราคยุด้วย นกัแสดงท่ีใช้วิธีการ
นีจ้ะตระหนกัคิดในเร่ืองนีเ้ป็นส าคญั โดยมีความเช่ือวา่หากสามารถท าการฝึกฝนในขัน้ตอนนีไ้ด้ ก็
จะสามารถสร้างสรรค์ตัวละครได้อย่างไร้ขอบเขตมากขึน้ ดีขึน้และลึกซึ ง้ขึน้  (Constantin 
Stanislavski อ้างใน Elizabeth Reynolds Hapgood ผู้แปล 1963, pp. 53-54)  

นกัแสดงท่ีเลือกใช้วิธีการสงัเกตเพ่ือสืบค้นหาข้อมลูตา่งๆ เก่ียวกบัตวัละครท่ี
เขาจะแสดงให้ได้มากท่ีสุด โดยแต่ละคนก็ต่างมีวิธีการสงัเกตท่ีแตกต่างกันออกไป อนัขึน้อยู่กับ
ลกัษณะบทบาทของตวัละคร และการพิจารณาว่าข้อมลูส่วนใดของตวัละครท่ีมีความจ าเป็นและ
ส าคญัท่ีนักแสดงจะต้องศึกษาและเรียนรู้ นักแสดงก็จะเลือกและท าขัน้ตอนในการสังเกตดังนี ้
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“ตอน ท่ีรับบทเป็นผู้ชายขายตัวก็ไปน่ังอยู่แถวสีลม ไปน่ังดูไปคุยกับคนแถวนัน้ คนขายหมู
ป้ิง คนขับรถ พนักงานในร้านตอนกลางคืน ไปดูลักษณะวิธีการพูด ดูวิธีการคิด คือการ
สังเกตมนุษย์มันคือความหลากหลาย (นกัแสดงหมายเลข 17, สมัภาษณ์, 2561) หรืออีกนัย
หนึ่ง นกัแสดงก็กล่าวถึงความส าคญัของการสงัเกตว่า เป็นขัน้ตอนการท างานท่ีคนเป็นนกัแสดง
ควรจะฝึกฝนและเก็บสะสมไว้เป็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับผู้คนในสังคม “คือเราต้องเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเรา แต่ละวันก็รู้ว่าคนเก็บขยะเป็นไง ไม่ใช่พอเหน็คนเก็บขยะก็มาดูถูก
เขาแล้วคุณก็จะไม่ได้อะไรเลย ทุกอย่างบนโลกผมสังเกตเห็นหมด เพราะตอนเด็กอาจจะ
ถูกสอนมาแบบนัน้ก็ได้” (นกัแสดงหมายเลข 10, สมัภาษณ์, 2561)  

ทัง้นีจ้ะเห็นว่าการสังเกตของนักแสดงนัน้ ไม่ได้ท าเพียงแค่เฉพาะเม่ือเขา
ได้รับบทบาทเป็นตวัละครเท่านัน้ แต่นกัแสดงยงัได้สะท้อนว่าการฝึกสงัเกตสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวั 
ฝึกท่ีจะรับรู้ความเคล่ือนไหวท่ีเปล่ียนแปลงไปแม้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย แตน่ัน่จะเป็นการฝึกฝนให้
นกัแสดงเป็นคนท่ีมีประสาทสมัผสัด้านการรับรู้ท่ีละเอียดละออ “ดูรายละเอียดของคนว่าคนนี ้
เขาคิดแบบนีแ้ล้วจึงพูดแบบนี ้เขาเคล่ือนไหวอย่างไร แล้วมันมหัศจรรย์มาก เพราะไม่มี
ใครเหมือนกันเลย ซึ่ งพอถึงเวลาจะเอามาใช้เป็นตัวละครได้เยอะเลย เพราะตัวละคร
ไม่ได้มีต้นแบบมาจากใครคนใดคนหน่ึง” (นกัแสดงหมายเลข 4, สมัภาษณ์, 2561) เพ่ือท่ีว่า 
หากวนัหนึง่นกัแสดงจ าเปน้ต้องรับบทบาทเป็นตวัละครลกัษณะใดก็ตาม เขาจะมีความพร้อม มีใจ
ท่ีเปิดกว้าง มีความคิดและมุมมองท่ีลึกซึง้ในการท าความเข้าใจและวิเคราะห์ตวัละครให้มีความ
เป็นมนษุย์ธรรมดาท่ีด าเนินชีวิตไปตามเร่ืองราวในละครได้อยา่งเป็นธรรมชาติ 

2.) การปรับเปล่ียนจากลักษณะภายนอก (Transformation) 
การปรับเปล่ียนตวัเองทัง้ร่างกายและความคิดของนกัแสดงเพ่ือสร้างสรรค์ตวั

ละครนัน้ จะท าให้ผู้ ชมเช่ือว่าเขาก าลังเป็นตัวละครไม่ใช่ตวันักแสดง ด้วยวิธีการปรับลักษณะ
ภายนอกของตนเองให้เป็นไปตามลกัษณะตวัละคร การเคล่ือนไหว การพูด อากัปกิริยา มีความ
เช่ือมโยง มีเร่ืองราว มีการสร้างจินตนาการเพ่ือไปสู่ความเช่ือ พยายาม เป็นตวัละคร หรือเป็น 
“คน” คนนัน้ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีนักแสดงคนหนึ่งจะท าได้ โดยมีความต้องการให้ตัวละครกับ
นักแสดงคือคนละคนกัน (Constantin Stanislavski อ้างใน Elizabeth Reynolds Hapgood ผู้
แปล 1963: 32-33) เพ่ือให้คนดูเกิด “ความเช่ือ” ในตัวละครท่ีก าลังด าเนินเหตุการณ์และเกิด
ความรู้สึกร่วมไปกับเร่ืองราวของละคร ขัน้ตอนการสร้างตวัละครด้วยการปรับเปล่ียนตวัเองของ
นกัแสดงนี ้เป็นขัน้ตอนท่ีมีความยากและต้องฝึกฝนอย่างตอ่เน่ือง ด้วยความเคยชินกบับคุลิกภาพ
เดิมของตวันกัแสดง การสร้างตวัละครด้วยวิธีการนีเ้ปรียบเสมือนการสร้างบุคลิกลกัษณะของคน
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ขึน้มาใหม่ นกัแสดงได้น าวิธีการปรับเปล่ียนจากลกัษณะภายนอกมาประยกุต์ในการสร้างสรรค์ตวั
ละครดงัตอ่ไปนี ้ 
 

แสดงเร่ืองอุ้มรัก รู้สกึสนกุกับการเป็นตวัละครนัน้ เป็นคนเจ้าเนือ้อุ้ยอ้ายเรารู้สึกว่ามนัช่วยส่ง
อารมณ์ ถ้าวนัหนึ่งเราเลน่เป็นคนขีย้า ก็ต้องมีการท าให้พืน้ฐานเราดเูป็นคนผอม แอนว่ามนัมี
ผลนะมนัท าให้นกัแสดงจดุไฟแล้วติดง่าย (นกัแสดงหมายเลข 26, สมัภาษณ์, 2561)   
 
ผมเปลีย่นเสยีงตวัเอง เปลีย่นคาแรคเตอร์ตวัเอง เป็นบทที่นา่เปลี่ยนเพราะเลน่เป็นพระยาด้วย 
เป็นคนที่มีความดีและความเลวคร่ึงๆ เลย ยากแต่ก็ชอบ (นกัแสดงหมายเลข 9, สมัภาษณ์, 
2561) 
 
เร่ืององค์บาก ผมเลน่เป็นคนท่ีเขาเจาะคอ ลกัษณะการพดูจะพดูเป็นค าๆ ผมต้องหดัพดูอยา่งนี ้
ท าอยูน่านมากให้ดเูป็นธรรมชาติ ต้องซ้อมเยอะๆ คนดตู้องเช่ือด้วยไมง่ัน้มนัจะข านะ มนัจะ 
ตลก(นกัแสดงหมายเลข 25, สมัภาษณ์, 2561) 
 
สมัยก่อนผมเล่นเป็นตัวละครไหน ชีวิตประจ าวันก็จะแต่งตัวตามนัน้ เช่นตอนที่เล่นเป็น
ชาวประมงพี่จะนุ่งกางเกงเลทัง้วนัทัง้คืน ไปอยู่เกาะ ไปนอนแคร่ ไปคลกุทรายทุกอย่างอยู่ตัง้
อาทิตย์หนึ่ง เพื่อให้เข้าใจความรู้สกึของชาวประมง (นกัแสดงหมายเลข 1, สมัภาษณ์, 2561) 
อีกขัน้ตอนที่ช่วยให้เข้าใจตวัละครคือการฟิตติง้เสือ้ผ้าตวัละคร นกัแสดงบางคนจะไม่สนใจ ก็
จะเบื่อ ซึ่งจริงๆ แล้วอนันีส้ าคญัมากนะ เราก าลงัจะเป็นตวัละคร ต้องสนใจตรงนีม้ากๆ เราดู
หน้าของเราที่กระจก แต่งแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกไหม เป็นตวัละครได้อีกไหม ลอง
เปลี่ยนผมดีไหม น่ีแหละ่คือจุดเร่ิมต้นของการเป็นตวัละคร ส าคญัมาก เพื่อที่เขาจะได้กลาย
ตวัเองมาเป็นตวัละคร (นกัแสดงหมายเลข 9, สมัภาษณ์, 2561) 
 

จากการสะท้อความคิดของนักแสดงท่ีได้น าวิ ธีการดังกล่าวมาใช้เพ่ือ
สร้างสรรค์ตัวละครขึน้มาใหม่ โดยหลักการของวิธีการนีจ้ะพบว่านักแสดงให้ความส าคัญกับ
ลกัษณะภายนอกตา่งๆของตวัละคร ท่ีจะส่งผลให้นกัแสดงเองเกิดความเช่ือว่าเขาเป็นตวัละครเป็น
คนอ่ืนท่ีไม่ใช่ตนเอง และก าลงัถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตของตวัละคร ด้วยลกัษณะภายนอกท่ีนกัแสดง
ได้เห็นประจักษ์ว่าน่ีไม่ใช่ตวัฉันแล้ว นักแสดงจึงพร้อมจะเปล่ียนวิธีคิดและการกระท า เพ่ือท่ีจะ
แสดงออกในวิถีของตวัละครให้ได้มากท่ีสดุ  
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3.) การค้นหาตัวละครจากตัวนักแสดง (Role inside the actor) 
จากแนวคคิดในการสร้างตวัละครในวิธีการนี ้นกัแสดงจะพยายามหาความ

เป็นไปได้และจุดร่วมระหว่างนักแสดงและตวัละคร การค้นหาลักษณะเฉพาะบางอย่างของตัว
ละครจากตวันกัแสดง จึงเป็นขัน้ตอนแรกท่ีนกัแสดงจะให้ความส าคญั โดยนกัแสดงจะพิจารณา
บางส่วนของประสบการณ์ บางความรู้สึก หรือบางความต้องการท่ีส าคญัของตัวละคร ซึ่งมีความ
ใกล้เคียงและสามารถเช่ือมโยงกบัลกัษณะของนกัแสดงได้ “ถ้าเราเข้าใจตัวเรามากขึน้ เราก็ยิ่ง
เป็นตัวละครอ่ืนได้ง่ายขึน้” (นกัแสดงหมายเลข 21, สมัภาษณ์, 2561) หากสามารถค้นพบถือว่า
เป็นสิ่งท่ีเป็นประโยนช์มาก นกัแสดงจะใช้สิ่งท่ีค้นพบนัน้เป็นจดุเร่ิมต้นในการเข้าใจธรรมชาติของ
ตวัละคร และเข้าใจเหตผุลบางอย่างในการกระท าของตวัละคร และสามารถพฒันาตวัละครให้มี
ความเป็นคนได้สมบูรณ์และมีความเป็นธรรมชาติ  (Constantin Stanislavski อ้างใน Elizabeth 
Reynolds Hapgood ผู้แปล 1963, pp. 121-122)         
        

ส าหรับเราเช่ือว่าคนเราไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ ถ้าตวัละครนัน้จะมีตวัตนอยูจ่ริงอยา่งเช่นค
วีนอลิธซาเบธ เราต้องพยายามเลียนแบบเขาให้ได้มากที่สดุ แต่ถ้าเป็นตวัละครที่สมมติขึน้มา 
นกัแสดงก็คือนกัแสดง แต่มนัต้องดูว่าตัวละครถูกเลีย้งดูมาอย่างนี ้การศึกษาแบบนี ้ฐานะ
แบบนี ้คนเรามันเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกบางทีต้องท าการบ้านจากข้างข้างนอกก่อน เอา 
outer ของคนอื่นมาแต ่inner เป็นของเรา (นกัแสดงหมายเลข 13, สมัภาษณ์, 2561) 
 
การแสดงมนัเป็นอะไรที่ต้องมีอินเนอร์ มนัจะต้องเป็นตวัเราให้ได้ ไม่ว่าเราจะเลน่เป็นอะไรเรา
ต้องเป็นตวัเราให้ได้ แล้วต้องเข้าใจอีกว่าเราจะสวมวิญญาณของตวัแสงดตวันีย้งัไง คือค าว่า
เป็นตัวเราเนี่ยคือเรายังมั่นใจว่าเราท าได้ เราตัง้สติได้ เราก็จะเห็นตัวละครเลย (นักแสดง
หมายเลข 3, สมัภาษณ์, 2560)    
 

จากประเด็นเร่ืองการท างานเป็นตวัละครของนกัแสดง ซึ่งแต่ละคนท่ีมีความ
เช่ือตา่งกนั จากข้อมูลการสมัภาษณ์ท าให้ผู้วิจยัค้นพบว่า แม้ผลการวิจยัในเชิงปริมาณจะสะท้อน
ให้เห็นว่าข้อมูลกระบวนการท างานของนักแสดงในช่วงเวลาก่อนการแสดง (Pre-Production) มี
ขัน้ตอนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่นกัแสดงได้ให้ข้อมลูในเชิงลึก โดยอ้างอิงจากประสบการณ์
ในการท างานการแสดงตามประเภทของส่ือในการแสดงท่ีต่างกัน  นักแสดงได้ให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในแง่ของการปฏิบัติจริงเก่ียวกับช่วงเวลาก่อนการแสดง โดยระบุว่าช่วงเวลานีเ้ป็น
ชว่งเวลาท่ีมีความส าคญัและต้องใสใ่จมากเป็นพิเศษ หากแบง่ตามลกัษณะการท างานท่ีตา่งกนัจะ
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1) การแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ (Acting on Screen) และ 2) 
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การแสดงในละครเวที  (Acting on Stage) การแสดงส าหรับกลุ่มแรกเป็นการแสดงผ่านส่ือ 
ลกัษณะของการท างานจริงจะมีข้อจ ากดัท่ีค่อนข้างมาก กล่าวคือเม่ือเร่ิมเข้าสู่กระบวนการแสดง 
จะพบกับสภาวะท่ีอาจจะตึงเครียดและต้องมีการท างานท่ีแข่งขันกับเวลาค่อนข้างสูง  “มันยาก
มากโดยเฉพาะทีวีกับหนัง ถ้าผ่านไปแล้วคือมันผ่านไปเลย เราจึงต้องท า Process ก่อนจะ
เร่ิมถ่ายให้ดี ถ้าเป็นละครเวทียังแก้ทัน สิ่งที่ท าไปแล้วยังสามารถมาแก้ไขในรอบแสดง
ต่อไปได้ โดยวิธีท าความเข้าใจกับผู้ก ากับแล้วแก้ในรอบต่อไป แต่ละครทีวีกับหนัง คุณ
ต้องท าการบ้านให้ชัวร์ตัง้แต่ก่อนเร่ิมถ่าย เพราะถ้ามันเร่ิมแล้วคือมันจะผ่านไปเลย” 
(นกัแสดงหมายเลข 22, สมัภาษณ์, 2561)    ด้วยลกัษณะการท างานมีความจ าเป็นท่ีต้องเก่ียวข้อง
กบัผู้คนเป็นจ านวนมาก ประกอบกับปัจจยัเร่ืองเวลาและสถานท่ี และยงัมีปัจจยัเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ี
คอ่นข้างสูงในกระบวนการถ่ายท า จึงส่งผลให้การท างานของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างจริงจงัและต้อง
ส าเร็จภายในเวลาอนัจ ากดั  

ดงันัน้กระบวนการในการท างานของนกัแสดงภาพยนตร์และละครโทรทศัน์
ในช่วงเวลาก่อนการแสดงนัน้จึงส าคญัมาก นกัแสดงควรจะท างานมาก่อนท่ีจะถึงวนัเวลาท่ีจะมี
การถ่ายท า มีการท าความเข้าใจเร่ืองราว การวิเคราะห์บทมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในการค้นหา
ตวัละครส าหรับการแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ นกัแสดงควรจะท าความเข้าใจและตก
ลงทิศทางการน าเสนอตวัละครกบัผู้ก ากบัการแสดงให้ชดัเจนก่อนท่ีจะเร่ิมท าการแสดง เพ่ือให้การ
ท างานเป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อส่วนงานอ่ืนให้น้อยท่ีสุด  ในขณะท่ีการแสดงใน
ละครเวที (Acting on Stage)  ขัน้ตอนการค้นหาตวัละครสามารถท าได้ในช่วงเวลาก่อนการแสดง
และนิยมท างานขัน้ตอนนีไ้ปในช่วงเวลาของการซ้อม โดยลกัษณะการค้นหาตวัละครนีน้ักแสดง
อาจจะมีคู่แสดงเป็นตวัช่วยในการค้นหาลักษณะของตวัละคร และนักแสดงสามารถใช้วิธีการท่ี
ค่อยๆ พัฒนาตัวละครให้มีมิติมากขึน้ตามล าดบัในช่วงเวลาของการซ้อม แต่การแสดงในส่ือมี
ข้อจ ากัดในเร่ืองของการถ่ายท า อาทิ นักแสดงเร่ิมถ่ายท าครัง้แรกอาจจะได้ถ่ายท าในฉากท่ีเป็น
เหตุการณ์สุดท้ายของตัวละคร ดงันัน้นักแสดงจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องค้นหาตัวละครให้เจอ
ตัง้แต่ในช่วงเวลาก่อนการแสดงเสร็จสิน้ลง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการถ่ายท าในช่วงเวลาของ
การแสดง  
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ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของขัน้ตอนการท างานชว่ง Pre-Production 

 Acting on Screen Acting on Stage 
 
Pre-Production 

ระยะยาว ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลามากกวา่ 1 เดือน   

ระยะสัน้หรือไมแ่นน่อน ส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาน้อยกว่า 1 
เดือน 

เง่ือนไขหรือลกัษณะเฉพาะ มีเวลาในการค้นหาตวัละคร
ระหวา่งการซ้อมการแสดง 

ระยะเวลาสัน้ นกัแสดงต้อง
ค้นหาและเจอทิศทางในการ
น าเสนอตวัละครก่อนเร่ิมถ่าย
ท า 

    

2.2.2 ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาการแสดง (Production) 

ตาราง 4 ตารางแสดงผลคะแนนขัน้ตอนการท างานในชว่งเวลาการแสดง 

ล าดับที่ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 2. ช่วงเวลาท าการแสดง )Production)      

2.1 การผ่อนคลายความตงึเครียดของร่างกายและจิตใจRelaxation 65.36 26.94 7.70 0 0 

2.2 การท าสมาธิก่อนเร่ิมแสดง 76.92 11.53 7.70 3.85 0 

2.3 การเข้าสู่สภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้ฉากและสถานท่ี 38.46 34.61 19.23 7.70 0 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดับที่ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 2. ช่วงเวลาท าการแสดง )Production)      

2.4 การเข้าสู่สภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้การเสียงและดนตรี 26.94 3.85 30.89 26.94 11.54 

2.5 การเข้าสู่สภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้ตัวละครอ่ืน 23.07 19.23 26.94 15.38 15.38 

2.7 การเข้าสู่สภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้เคร่ืองแต่งกายและการ
แตง่หน้าท าผม 

46.15 38.46 11.54 0 3.85 

2.8 การฟังและรับส่งกบัคูแ่สดง 65.38 34.62 11.54 0 3.85 

2.9 การส่ือสารความรู้สกึของตวัละครผ่านค าพดู (Dialogue) 88.45 7.70 3.85 0 0 

2.10 การส่ือสารความรู้สกึของตวัละครผ่านภาษากาย (Body Language) 84.61 15.39 0 0 0 

2.11 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะท าการแสดง 76.92 19.23 3.85 0 0 

2.12 การพยายามค้นหาวธีิการการแสดงเพ่ือท าซ า้หลาย ๆ รอบแตย่งัคงได้
คณุภาพการแสดงท่ีใกล้เคียงกนัทกุรอบ 

50.00 34.60 7.70 3.85 3.855 

  

จากข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับการให้น า้หนกัความส าคญัในขัน้ตอนการท างาน
ของนกัแสดงช่วงเวลาท าการแสดง (Production) พบว่าในขณะท่ีนกัแสดงก าลงัจะท าการแสดง มี
ขัน้ตอนท่ีนักแสดงแต่ละคนน ามาปฏิบัติ เพ่ือท่ีจะท างานในการส่ือสารตวัละครและเร่ืองราวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขัน้ตอนท่ีนักแสดงให้ความส าคัญมากท่ีสุดได้แก่  การท าสมาธิ 
(Concentration)  โดยให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 76.92 ของประชากรทัง้หมด 
ล าดบัรองลงมาคือการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ (Relaxation) ให้ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด
คดิเป็นร้อยละ 65.36 ของประชากรทัง้หมด การใช้จินตนาการในการแสดงและการเป็นตวัละครให้
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรทัง้หมด จากข้อมูลในการจัดล าดบั
ความส าคญัในช่วงเวลาท าการแสดงของนกัแสดง มีความสอดคล้องกบัแนวคิดและความเช่ือของ
นกัแสดงในข้อแรกท่ีผู้วิจยัได้กล่าวถึงในหวัข้อท่ี 1) ซึ่งนกัแสดงได้ให้ค าตอบเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีจะ
ช่วยให้การแสดงของนักแสดงสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นัน่คือสมาธิของ
นกัแสดง และในหวัข้อกระบวนการท างานของนกัแสดงในชว่งเวลาการแสดง ขณะท่ีนกัแสดงจะท า
การแสดง เพ่ือการเข้าสู่สภาวะของการเป็นตวัละคร นกัแสดงยงัคงให้ความส าคญักบัขัน้ตอนของ
การท าสมาธิเป็นอันดบัแรก และล าดบัต่อมาคือมีความผ่อนคลาย ความผ่อนคลายในทางการ
แสดงนัน้หมายถึงความผ่อนคลายสบายใจของนกัแสดง ท่ีจะอยู่ต่อหน้าบุคคลมากมายแต่ยงัคง
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ความรู้สึกท่ีสบายใจ ไม่มีความเกร็งไม่มีความตระหนกต่ืนกลวั มีความพร้อมและประสาทสมัผสั
เปิดรับอยู่เสมอ เพ่ือสามารถใช้จินตนาการน าตนเองเข้าสู่การสร้างความเช่ือในเร่ืองราวและ
เหตกุารณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ตรงหน้า สามารถแสดงออกและถ่ายทอดความเป็นตวัละครได้อย่างเป็น
ธรรมชาต ิ 

2.2.2.1 การเตรียมตัวก่อนเร่ิมแสดง ขัน้ตอนนีอ้ยู่ในช่วงเวลาท่ีนกัแสดงต้องมี
ความพร้อมและมีความเข้าใจจากการท างานและการเตรียมความพร้อมในช่วงเร่ิมต้นแล้ว  ดงันัน้
การ เตรียมตวัในขัน้ตอนนีห้มายถึง การดูแลรักษาตนเองให้อยู่ในสภาวะท่ีมีความพร้อมในการ
ท างาน ในช่วงเวลาในโปรดกัชัน่ ดงันัน้สิ่งท่ีนกัแสดงสมควรท่ีจะท าให้ตนเองให้มีความพร้อม ไมว่่า
จะเป็นความพร้อมทางด้านร่างกายและความพร้อมทางจิตใจ นกัแสดงต้องรับผิดชอบหน้าท่ีใน
ส่วนนีอ้ย่างเคร่งครัด เน่ืองจากนกัแสดงเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสมัพนัธ์กับทุกองค์ประกอบใน
การสร้างสรรค์งาน หากนักแสดงไม่สามารถรับผิดชอบหน้าท่ีของตนเองได้ จะเกิดผลกระทบท่ี
ตามมาอย่างมากมายต่อทีมงานทัง้หมด ดงันัน้นักแสดงจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิม
แสดงด้วยการเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการแสดงให้พร้อม เคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยกล่าวคือ ร่างกาย 
(องค์ประกอบภายนอก) และจิตใจ (องค์ประกอบภายใน) ท่ีมีความพร้อมในการท างาน 

หากพิจารณาองค์ประกอบภายในจะพบว่า นักแสดงมีเคร่ืองมือท่ีช่วยเตรียม
ความพร้อมให้องค์ประกอบภายในจิตใจมีความพร้อมในการแสดง ได้แก่ จินตนาการ สมาธิ ความ
เช่ือ และประสบการณ์ชีวิต ผู้วิจยัจึงได้ส ารวจจากค าให้สมัภาษณ์ของนกัแสดงและได้เป็นผลเชิง
สถิตดิงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 2 แผนภมูิเปรียบเทียบการเลือกใช้เคร่ืองมือของนกัแสดง 
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พิจารณาลักษณะจากระดบัความส าคญัในการเลือกใช้เคร่ืองมือของนักแสดง 
จากคะแนนในแผนภูมิพบวา่ สมาธิ คือเคร่ืองมือท่ีนกัแสดงให้คะแนนมากท่ีสดุ ในขณะท่ีการสร้าง
ความเช่ือและจินตนาการเป็นอีกสองอย่างท่ีนักแสดงให้ความส าคัญในระดับรองลงมา  จาก
ลกัษณะการให้คะแนนของสามเคร่ืองมือดงักลา่ว  
 

สมาธิอยา่งเดียวเลย สมาธิเป็นสิง่ที่จ าเป็นมากส าหรับนกัแสดง ลอดลายมงักรเป็นละครที่ต้อง
ใช้สติและสมาธิเยอะมาก เวลาท างานนกัแสดง 30 กวา่คนเราจะมารวมตวักนัอยู่ในห้องเลก็ๆ 
ผมก็จะมีมมุหนึง่ของผมที่ทกุคนจะเรียกวา่ กฏิุของอา ห้ามไปยุง่เพราะอาก็จะทอ่งบท นัง่สมาธิ 
ท าสิง่ต่างๆ ที่จะไมยุ่่งกบันกัแสดงคนอื่นเลย เพราะเวลาที่เราเข้าฉาก เราจะไม่ถือบทเข้าไปใน
ฉากเลย ต้องเตรียมพร้อมของตวัเองมาหมดแล้วเพราะฉะนัน้ต้องมีสมาธิ เร่ืองนีเ้ปน้เร่ืองเดียว
ที่ยากมากส าหรับการแสดง (นกัแสดงหมายเลข 9, สมัภาษณ์, 2561)   
  
นกัแสดงที่ดีคือสามารถเรียกความรู้สกึออกมาให้ได้เร็วที่สดุ ด้วยความเข้าใจที่เร็วที่สดุ ซึ่งจะ
ท าได้โดยสมาธิต้องอยู่กบัเร่ืองของเราโดยที่ไม่เก่ียวพนักับอย่างอื่น (นกัแสดงหมายเลข 23, 
สมัภาษณ์, 2560) 
  
นกัแสดงต้องสมาธิให้ถกูที่ มนัไมส่ามารถมี excuse ได้เลยนะ ตอ่ให้มีคนมาร้องไห้อยูข้่างๆ ตา
กล้องหรือช่างไฟเลื่อนไฟ เรามองไม่เห็นจริงๆ นะ เราควรจะอยู่กบัคนที่เราท างานอยู่ ต้องอยู่
กบัคู่แสดง อยู่กบั Partner เราเท่านัน้ เป็นนกัแสดงต้องสมาธิสงูมาก (นกัแสดงหมายเลข 26, 
สมัภาษณ์, 2561) 

 
สมาธิคือเคร่ืองมือส าคญัท่ีนักแสดงต่างพยายามเรียนรู้ท่ีจะฝึกฝนและน ามาใช้

เพ่ือให้การแสดงของเขามีความเป็นธรรมชาติ ในการใช้สมาธิของนกัแสดงตามตวัอย่างท่ีได้กล่าว
มาข้างต้นจะพบว่า ในการท างานการแสดงนัน้ จะมีตวัแปรและปัจจัยรายล้อมตวันักแสดงอีก
มากมาย แม้ว่านักแสดงจะท าการบ้านเก่ียวกับตัวละคร มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง 
ความสมัพนัธ์กับตวัละครอ่ืนมาอย่างดีแล้ว แต่เม่ือถึงเวลาท างานจริง บรรยากาศในการท างาน
และปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะเกิดขึน้กับนกัแสดงได้ตลอดเวลา สมาธิ จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั ท่ี
จะท าให้นักแสดงยังคงอยู่ในสภาวะของตัวละคร การสร้างความเช่ือ การใช้จิ นตนาการ จะไม่
สามารถเกิดขึน้ได้หากนักแสดงไม่มีสมาธิ ยังมีความกังวลในจิตใจ ยังเป็นห่วงเร่ือง่ืนๆ ท่ีไม่
เก่ียวกบัเหตกุารณ์ของตวัละคร ดงันัน้นกัแสดงจงึให้ความส าคญักบัการใช้สมาธิของตนเองให้ถกูท่ี
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และถกูเวลาเป็นอย่างมาก เม่ือนกัแสดงมีสมาธิแล้ว เคร่ืองมือต่อมาท่ีนักแสดงให้ความส าคญัใน
การแสดงคือการสร้างความเช่ือ  
 

ส าหรับเร่ืองความเช่ือ การที่เราบอกให้คนเช่ือในสิ่งที่สมมติขึน้มานัน้มนัดูเหมือนง่าย แต่ท า
ยากเหมือนกนั เราจะเช่ือได้ไงว่านี่คือของของเรา แค่ปรับสภาพความคิดอย่างเดียวไม่ได้ เรา
ต้องสร้าง story ให้กับมนั ...มนัคือชีวิต ตวัละครต้องมีชีวิต มีความสมัพนัธ์กบัสิ่งแว ดล้อมทุก
อย่างกับของของเขาด้วย มันถึงจะช่วยส่งเสริมท าให้เกิดความเช่ือตรงนัน้ได้ (นักแสดง
หมายเลข 4, สมัภาษณ์, 2561) 
  
เราต้องเช่ือก่อนครับ เช่ือในตวัละครที่เราเล่น เช่ือในมนต์สมมตินัน้ก่อนแล้วก็วิธีคิดของตัว
ละคร (นกัแสดงหมายเลข 14, สมัภาษณ์, 2560) 

   
การสร้างความเช่ือในทางการแสดงมีความคล้ายคลึงกบัลกัษณะของการสะกด

จิตตนเองให้คิดและรู้สึกไปตามสิ่งท่ีตวัละครก าลงัเผชิญ นกัแสดงมกักล่าวว่าถ้าหากนกัแสดงคน
ใดสามารถเช่ืออะไรก็ได้ โดยไม่มีข้อแม้ เท่ากบัวา่นกัแสดงคนนัน้มีพรสวรรค์และเขาก็สามารถท่ีจะ
เลน่เป็นตวัละครใดก็ย่อมได้ แตก่ารสร้างความเช่ือของนกัแสดงต้องมาพร้อมกบัการใช้จินตนาการ 
เน่ืองจากความเช่ือในตวัละคร มกัจะเป็นเหตกุาณณ์ท่ีเกิดขึน้กับตวัละคร แล้วนกัแสดงอาจจะยงั
ไม่เคยประสบกับเหตกุารณ์นัน้ เม่ือนกัแสดงต้องการท าให้ตนเองเกิดความเช่ือว่าเขาเป็นในสิ่งท่ี
ไม่ได้เป็น เขาก าลงัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีตวัละครอยู่ การใช้จินตนาการเพ่ือสร้างสรรค์ภาพท่ีมองเห็น สร้าง
เสียงท่ีได้ยิน สร้างกลิ่นหรือรสชาติท่ีได้สมัผสั จะช่วยให้นกัแสดงสามารถสร้างความเช่ือของเขาได้
อยา่งละเอียดและชดัเจนมากขึน้  
  

นกัแสดงต้องฝึกทกัษะ ท า Exercise คือถ้าเรียนแอคติง้มามนัมีแบบฝึกหดั เป็นบวั เป็นโคลน
ตม วนัดีคืนดีก็จะเป็นหมเูป็นแมว ฝึกจินตนาการแล้ว ก็ท า (นกัแสดงหมายเลข 8, สมัภาษณ์, 
2561) 

 
 จินตนาการไปเลยว่าถ้าเกิดขึน้แล้วเราจะท าอย่างไร คนละครก็ช่างจินตนาการอยู่แล้ว บางที
เราก็เหมือนคนบ้านะ อยูด่ีๆ ก็ร้องไห้ (นกัแสดงหมายเลข11,สมัภาษณ์, 2561) 

 

ผู้วิจยัเห็นแนวโน้มว่านกัแสดงเล็งเห็นความส าคญัของทัง้สามเคร่ืองมือว่าอยู่ใน
ระดับท่ีมาก แต่สาเหตุท่ีนักแสดงให้สมาธิเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีสุดนัน้ จากการให้ข้อมูลการ
สมัภาษณ์เชิงลึกนกัแสดงได้สะท้อนว่า สมาธิท าให้นกัแสดงสามารถอยู่กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้
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ตรงหน้าในขณะท่ีท าการแสดง ท าให้เกิดการตอบสนองท่ีเป็นธรรมชาติและเกิดการกระท าท่ีมี
เหตผุลและมีท่ีมาท่ีไป อนัเน่ืองมาจากการมีสมาธิอยู่กับคู่แสดง ท าให้การรับส่งกับคูแ่สดงเป็นไป
อย่างธรรมชาติ ในขณะท่ีประสบการณ์ชีวิตของตวันกัแสดงเอง เป็นเคร่ืองมือท่ีถกูน ามาใช้ในการ
แสดงน้อยกว่าสามเคร่ืองมือแรก และหากพิจารณาจากสถิติจะพบว่านกัแสดงร้อยละ 53.55 ของ
ประชากรทัง้หมด ท่ีน าประสบการณ์ของตวันักแสดงเองมาใช้ในการแสดง จากข้อมูลสัมภาษณ์
นกัแสดงได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นการน าประสบการณ์ชีวิตมาใช้ได้อย่างน่าสนใจ  กล่าวคือ 
นกัแสดงจะน าประสบการณ์ชีวิตของตนเองมาใช้ในแง่ของการท าความเข้าใจเหตกุารณ์ต่างๆ  ท่ี
เกิดขึน้ในเร่ืองราวของตวัละคร หากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตวัละครเป็นเหตกุารณ์ท่ีนกัแสดงไมเ่คย
มีประสบการณ์จริง นักแสดงก็สามารถท่ีจะน าประสบการณ์ของตนเอง มาใช้เช่ือมโยงและ
เทียบเคียงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเบือ้งต้นได้ และต้องใช้วิธีการสงัเกตและหาข้อมลูเพิ่มเติมเพ่ือ
น าไปสูค่วามเข้าใจท่ีลกึซึง้มากขึน้ 

2.2.2.2 การแสดง ขัน้ตอนนีคื้อการท่ีนกัแสดงจะท าหน้าท่ีเป็นตวัละครท่ีด าเนิน
เหตกุารณ์ไปตามเร่ืองราวท่ีในบทก าหนดไว้ กระบวนการท างานของนกัแสดงในขัน้ตอนนีจ้ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) การท างานกับตนเอง และ 2) การท างานกับผู้ อ่ืน สิ่งท่ีนักแสดง
จ าเป็นต้องฝึกฝนและเข้าใจมากในขัน้ตอนนีคื้อ การมีสมาธิ การรู้จักผ่อนคลาย เม่ือนักแสดง
เข้าถึงพร้อมด้วยสมาธิ ความรู้สึกท่ีผอ่นคลายและมีจินตนาการแล้ว นกัแสดงก็ต้องมีเคร่ืองมือท่ีจะ
ใช้ส่ือสารความรู้สกึของตวัละครออกมา  

ขัน้ตอนการท างานกับตนเอง นกัแสดงได้ให้ความเห็นว่าเคร่ืองมือท่ีนักแสดงใช้
ในการส่ือสารเพ่ือการแสดงมากท่ีสดุ คือ การใช้ค าพูด (Dialouge) โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุด
คิด เป็ น ร้อยละ  88.45 ของประชากรทั ง้หมด  และการใช้ภาษากาย  (Body Language)  
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 84.61  ของประชากรทัง้หมด ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดบัท่ี
มากเกือบเท่ากัน แสดงให้เห็นว่าในแง่ของการส่ือสาร นักแสดงคิดว่าทัง้การใช้ค าพูดและภาษา
กายต่างก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้นักแสดงสามารถถ่ายทอดความเป็นตวัละครออกมาได้  ซึ่ง
สง่ผลให้กระบวนการท างานของนกัแสดงในขัน้ตอนท่ีนกัแสดงท างานกบัตนเอง จึงมุ่งเน้นไปท่ีการ
ค้นหาและฝึกฝนการแสดงออกเพ่ือท่ีจะสามารถ่ายทอดตวัละครได้  

ขัน้ตอนการท างานกับผู้ อ่ืน เม่ือนกัแสดงได้วิเคราะห์ตวัละครแล้ว นกัแสดงจะมี
ขัน้ตอนการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนเพ่ือค้นหาและตกลงทิศทางในการน าเสนอตวัละครร่วมกนั  โดยมีผู้
ก ากับการแสดง ผู้ ร่วมแสดง และคณะท างาน ท่ีจะต้องมีการท างานร่วมกันกับนกัแสดงเพ่ือการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวและตวัละครตามทิศทางของการน าเสนอเร่ือง โดยนกัแสดงจะมีการตกลงกับผู้



  117 

ก ากับการแสดงและผู้ ร่วมแสดงก็เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญ นักแสดงต้องเรียนรู้วิธีท่ีจะท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนให้มาก โดยเฉพาะกบัคูแ่สดง เน่ืองจากการแสดงคือการกระท าของตวัละคร และเป็น
การกระท าท่ีต้องมีเหตุจูงใจจากวิธีคิดของตัวละคร การท างานกับคู่แสดงสามารถท าได้ดีใน
ช่วงเวลาท่ีอยู่ในโปรดกัชัน่ นกัแสดงสามารถท าความรู้จกัคูแ่สดง ตามวิธีการท่ีตนเองมีความถนดั
เพ่ือท าความเข้าใจและก่อให้เกิดความสบายใจและความผ่อนคลายในการท างานร่วมกัน  การ
ท างานกับคู่แสดงจะช่วยส่งผลให้การแสดงมีความเป็นธรรมชาติมากขึน้  การพูดคุย การส่ือสาร 
การรับสง่ความรู้สกึและการกระท าของกนัและกนัจะเป็นไปอยา่งราบร่ืนขึน้ 

1.) การท างานกับตนเอง  
เม่ือนกัแสดงเข้าถึงพร้อมด้วยสมาธิ ความรู้สึกท่ีผ่อนคลายและมีจินตนาการ

แล้ว นกัแสดงก็ต้องมีเคร่ืองมือท่ีจะใช้ส่ือสารความรู้สึกของตวัละครออกมา จากตารางข้อมลูการ
ตอบแบบสอบถาม นกัแสดงได้ให้ความเห็นว่าเคร่ืองมือท่ีนกัแสดงใช้ในการส่ือสารเพ่ือการแสดง
มากท่ีสุด คือ การส่ือสารด้วยค าพูด (Dialouge) โดยให้ความส าคัญมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
88.45 ของประชากรทัง้หมด  
 

ต้องท่องบทไว้ให้คลอ่ง คือจ าบทให้ได้ รู้จดุหมายของซีน รู้จุดหมายของตวัละครว่าทัง้เร่ืองท า
ไปเพราะความรัก ท าไปเพราะความเกลยีด ทัง้เร่ืองท าไปเพราะความอิจฉา ถึงตอนไหนเปลีย่น
ทศันคติตัวละคร แล้วก็ท าศูนย์ไว้ในหวั แล้วเดินเข้าฉาก คือมนัเป็นสิ่งเหล่านีม้ากกว่าที่จะ
เตรียมวา่เราต้องพดูเสยีงขึน้ลง อะไรอย่างนีห้้ามท าเด็ดขาด ทกุอย่างต้องพดูออกไปสดๆ แล้ว
มนัจะเวิร์ค ตัง้แตน่ัน้มาก็เลน่ละครด้วยวิธีนี ้(นกัแสดงหมายเลข 1, สมัภาษณ์, 2561) 
  
เวลาคิดในหวัส าหรับการต่อบทคือ เขาพูดมาแล้วคณุรู้สึก แล้วตอบโต้กนัไปตามบท ไม่ใช่ให้
การพดูมาจากการท่ีคณุสัง่ตวัเองวา่เดี๋ยวเค้าพดูอนันีจ้บแล้วฉนัจะพดูอนันีต้่อ จงมองหน้าเขา 
จงเข้าใจในสิง่ที่เขาพดูแล้วตอบออกไป (นกัแสดงหมายเลข 14, สมัภาษณ์, 2560) 
 
การจ าบทและการพดูบทโมโนล็อคที่มีความยาวมากๆ จะใช้วิธีจ าภาพของคูแ่สดงที่มีผลตอ่ตวั
ละครที่แสดงมากที่สดุ โดยท าการจ าไว้เป็น Library ที่เป็นภาพของคนๆ นัน้ วา่เคยกระท าอะไร
เอาไว้กบัตวัละครบ้าง เช่น ภาพของการทอดทิง้ การถกูหมางเมิน การพดูจาดถูกูเหยียดยาม 
แล้วใช้วิธีเรียกภาพนัน้มาให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ที่ตวัละครก าลงัเลา่ เมื่อเรียงล าดบัเหตกุาร
ที่พดูได้ตามความเข้าใจของตวัละครแล้ว การจ าจะคอ่นข้างง่าย การพดูบทท่ียาวก็จะมีความ
เป็นธรรมชาติ (นกัแสดงหมายเลข 26, สมัภาษณ์, 2561)     
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และการใช้ภาษากาย (Body Language) ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 84.61  ของประชากรทัง้หมด ซึง่มีคะแนนอยูใ่นระดบัท่ีมากเกือบเทา่กนั  
 

ตอนที่เลน่เร่ืองลอดลายมงักร เลน่ตัง้แตต่วัตวัละครอาย1ุ7 จนถึง 80 และก็ต้องเลน่กบัเหรียญ 
เพราะฉะนัน้ไม่ใช่แคก่ารคมุเสยีงต้องมีสมาธิกบับล็อคกิง้กบับท มฟูเมนท์ของเราตอนอาย ุ80 
ก็จะต้องช้าลง ขณะเดียวกนัก็ต้องคมุประสาททางมือ การหมนุเหรียญไปด้วยเวลาพดู ต้องใช้
พลงัภายในสงูมากส าหรับการเลน่เป็นตวัละครนี ้(นกัแสดงหมายเลข 9, สมัภาษณ์, 2561) 

 

จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ในแง่ของการส่ือสาร นกัแสดงคิดวา่ทัง้การ
ใช้ค าพูดและภาษากายต่างก็เป็นปัจจยัส าคญั  ท่ีช่วยให้นกัแสดงสามารถถ่ายทอดความเป็นตวั
ละครออกมาได้ ส่วนการฟังและรับส่งกับคู่แสดงให้ความส าคญัรองลงมา โดยระดบัมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 65.38 ของประชากรทัง้หมด จากข้อมลูนีผู้้วิจยัตัง้ข้อสงัเกตว่า คูแ่สดงเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่การแสดงของนกัแสดงน้อยกวา่การท างานด้วยตวัของนกัแสดงเอง โดยในข้อมลูเชิงลกึจากการ
สมัภาษณ์ นกัแสดงได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการท างานดงัท่ีผู้วิจยัได้อธิบายไว้ในผลของการวิจัย
ตามความมุ่งหมายข้อท่ี 1) เร่ืองความคิดเห็นโดยทัว่ไปของนกัแสดงท่ีมีตอ่การแสดง โดยอธิบาย
ในหวัข้อย่อยเร่ืองปัจจยับุคคลท่ีมีผลต่อศกัยภาพทางการแสดงของนกัแสดง  สะท้อนให้เห็นการ
ท างานของนกัแสดงไทยจากประสบการณ์จริงว่า ในการท างานเป็นนกัแสดงต้องพึ่งพาตนเองให้
มากท่ีสุด การแสดงของนกัแสดงจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ขึน้อยู่กับการท างานของตวั
นกัแสดงเองเป็นส าคญั ซึ่งการท างานดงักลา่วคือการท างานกบัการเป็นตวัละครท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาข้อมลูเร่ืองความคดิของนกัแสดงท่ีมีตอ่การท างานเป็นตวัละคร วา่
นกัแสดงแตล่ะคนมองบทบาทการท างานของตนเองในการเป็นตวัละครอยา่งไร  

หากพิจารณาจากข้อมลูในผลการวิจยัหวัข้อการท างานในช่วงเวลาเตรียมตวั
ก่อนการแสดง ในหวัข้อย่อยเร่ืองการเป็นตวัละครของนักแสดง ท่ีนักแสดงได้ให้ค าตอบเก่ียวกับ
การเตรียมความพร้อมเพ่ือท่ีจะเป็นตัวละครแตกต่างกัน  โดยคะแนนมีความกระจายระดับ
ความส าคญั พอสรุปได้ว่านกัแสดงน่าจะมีมมุมองตอ่การเป็นตวัละคร และการท างานของตนเอง
ในฐานะตวัละครแตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาจากการให้คะแนนของนักแสดงเก่ียวกับวิธีการ
สร้างความเช่ือของนกัแสดงเพ่ือเข้าสูส่ภาวะการเป็นตวัละครด้วยวิธีการตา่งๆ อนัไดแ่ก่ การใช้ฉาก
และสถานท่ี การใช้เสียงดนตรี การใช้ตวัละครอ่ืน การใช้เคร่ืองแตง่กายและการแตง่หน้าท าผม ซึ่ง
วิธีการเหล่านีเ้ป็นวิธีท่ีนักแสดงเลือกใช้ในการเข้าสู่สภาวะของตัวละคร และนักแสดงมีการให้
คะแนนลกัษณะท่ีกระจายความส าคญั ผู้วิจยัจงึสนันิษฐานวา่ลกัษณะการกระจายคะแนนดงักลา่ว
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มีผลมาจากมุมมองในการท างานเป็นตวัละคร วิธีคิดในการสร้างตวัละครของนักแสดง ซึ่งหาก
พิจารณาจากการให้ข้อมลูเร่ืองขัน้ตอนการท างานในชว่งเวลาก่อนการแสดง เร่ืองการเตรียมตวัเพ่ือ
เป็นตวัละคร จะพบวา่มีความสอดคล้องกบัการสร้างความเช่ือในการเข้าสู่ตวัละครในกระบวนการ
ช่วงการแสดง ในหวัข้อนี ้ ผู้ วิจยัจึงพอจะสรุปได้ว่าสาเหตท่ีุกล่าวมาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตวัแปร 
ท าให้นักแสดงเลือกใช้แบบฝึกหัดการแสดงและเทคนิคทางการแสดงท่ีแตกต่างกันเพ่ือการเป็นตัว
ละคร จากความคิดนีส้่งผลให้นกัแสดงสะท้อนข้อมลูให้กบัผู้วิจยัทราบถึงขัน้ตอนการ “เป็นตวัละคร” 
ท่ีนักแสดงแต่ละคนต้องพยายามค้นหา “เทคนิคเฉพาะตวั” เพ่ือน าไปสู่การเป็นตวัละครในแบบท่ี
ตนเองต้องการให้ได้    

การค้นหาเทคนิคทางการแสดงของนกัแสดงแตล่ะคน เปรียบเสมือนเคล็ดลบั
ส าคญั ท่ีท าให้นกัแสดงสามารถส่ือสารการแสดงออกมาได้อย่างสมจริงและเป็นธรรมชาติของตวั
ละคร ผู้ วิจยัจึงส ารวจข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์นักแสดง โดยมุ่งความสนใจไปท่ีประเด็นของ
การเป็นตวัละคร ว่านกัแสดงแตล่ะคนมีแนวทางในการท างานเก่ียวกบัการเป็นตวัละครอย่างไร จึง
ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางการท างานของนกัแสดงเพ่ือเป็นตวัละคร 3 แนวทางดงัตอ่ไปนี ้

1.1) การปรับเปล่ียนตัวเอง (Actor’s Transformation) 
แนวทางการสร้างตวัละครนีมุ้่งเน้นไปท่ีการปรับเปล่ียนตวันกัแสดงเพ่ือ

ไปสู่การเป็นตวัละคร การปรับเปล่ียนในท่ีนีไ้ม่ได้หมายถึงแคล่กัษณะภายนอก แตร่วมไปถึงลกัษะ
ภายในด้วย  ซึ่งไม่ได้หมายความว่านกัแสดงจะต้องสูญเสียตวัตนและบุคลิกภาพของตวัเองโดย
สิน้เชิง แต่หมายถึงในแต่ละบทบาทนัน้  นักแสดงต้องวิเคราะห์ตัวตนและบุคลิกภาพของตัว
นกัแสดงเองและตวัละคร เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตา่ง จากนัน้นกัแสดงจะมุ่ง
ให้ความสนใจไปท่ีความแตกต่าง เพ่ือตัง้เป็นโจทย์ในการท างานเพ่ือปรับเปล่ียนตัวเองของ
นกัแสดง โดยเร่ิมจากจากองค์ประกอบภายในอนัได้แก่ วิธีคิด ความรู้สึกของตวัละครและเลือกมา
ให้เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของตวัละครท่ีนกัแสดงจะแสดงออกมา นกัแสดงใช้วิธีการหาลกัษณะ
ของตัวละครภายนอกได้จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหรือคนอ่ืนๆ ด้วยการการสังเกต 
การศกึษาจากภาพหรือหนงัสือ การสงัเกตเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยบงัเอิญ ศกึษาได้จากทกุอย่างท่ี
เป็นไปได้ ซึ่งปัจจัยส าคญัท่ีจะท าให้นักแสดงสามารถท่ีจะใช้วิธีนีไ้ด้คือ ทัศนคติของนกัแสดงท่ีมี
ความเช่ืออยา่งแรงกล้า ความทุม่เท ความอดทนและความมุง่หมายท่ีชดัเจนในการสร้างตวัละคร 

วิธีปรับเปล่ียนสภาพภายนอกของนกัแสดงไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลด
ขนาดร่างกาย การสร้างวิธีการพูดขึน้มาใหม่ ช่วยให้นักแสดงเกิดความเช่ือถือว่าตนเองมีความ
เปล่ียนแปลงไปด้วยลกัษณะภายนอกท่ีประจกัษ์ และนกัแสดงยงัสามารถใช้องค์ประกอบศลิป์เช่น 
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เสือ้ผ้า การแตง่หน้า สถานท่ี บรรยากาศ ซึ่งเป็นสิ่งของของตวัละครหรือเป็นสถานท่ีท่ีตวัละครอยู ่
ด้วยการใช้สิ่งเหล่านัน้สร้างความเช่ือถือให้ตวันักแสดงเองรู้สึกว่าก าลัง “เปล่ียน” ไป “เป็น” ตัว
ละครได้  

 
เมื่อไหร่ที่มาถึงกองแล้วเร่ิมแต่งหน้า ผมจะรวบรวมสมาธิของตัวเองกลบัมาหมด เพราะมัน
เหมือนกบัการท่ีเราเร่ิมต้นเปลีย่นแปลงคาแรคเตอร์แล้ว จากตวัจริงมาเป็นตวัละครเมื่อเราเร่ิม
แต่งหน้า ท าผม แต่งตัว ตรงนีทุ้กอย่างจะอยู่ในสมาธิหมดแล้วจะเล่นแล้ว มันคือการปะ
หน้ากากลงบนหน้าเรา (นกัแสดงหมายเลข 9,สมัภาษณ์ 2561)   
 
ผมเลน่เร่ืองซอยปรารถนา แตง่ตวัหมดทกุอย่างแล้ว ถ้าไม่ใสบ่ทูคูน่ัน้จะไมรู้่สกึวา่เป็นอาหวอ่ง 
พอใส่แล้วมันรู้สึกเต็ม รู้สึกเช่ือ ทัง้ๆ ที่รองเท้าคู่ นัน้ใส่ไม่สบายเลย แต่พอใส่แล้วมันอิน
คาแรคเตอร์ทนัที เร่ืองมาลีเริงระบ า พอใสช่ดุ สวมผ้าพนัคอปุ๊ ปเป็นเลย มนัคือสว่นส าคญัที่ท า
ให้เราเช่ือ ความเช่ือเรามนัอาจจะไม่ได้ติดอยู่ที่แค่อปุกรณ์แต่มนัคือ อปุกรณ์มนัท าให้เรารู้สึก
บางอย่าง เวลาเราสัมผัสหรือเราอยู่กับมันแล้วมันเป็นตัวละคร (นักแสดงหมายเลข 22 , 
สมัภาษณ์2561)   

 
การท่ีนกัแสดงได้ทดลองค้นหาตวัละครด้วยการปรับเปล่ียนตนเองจาก

ลกัษณะภายนอกดงัท่ีกล่าวมา เป็นอีกหนึ่งวิธีการท่ีจะช่วยให้นกัแสดงมีความเช่ือว่าเขาก าลงัอยู่
ในสภาวะของการ “เป็น” ตวัละครได้สมจริงมากขึน้   

 
1.2) การด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยวิถีของตัวละคร (Living a part) 

การค้นหาความรู้สึกภายในและจิตวิญญาณของตัวละคร ผ่านการ
ทดลองปรับเปล่ียนกิจกรรมในชีวิต ประจ าวนัของนกัแสดงให้เป็นไปตามกิจวตัรประจ าวนัของตวั
ละคร ด้วยการวิเคราะห์เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีส าคญัของตวัละคร เลือกเหตุการณ์ท่ีส่งผลตอ่ความคิด 
การใช้เหตผุลและการตดัสินใจของตวัละคร โดยมุ่งค้นหาปัจจยัส าคญัท่ีหล่อหลอมให้ตวัละครมี
ลกัษณะเฉพาะบางอย่าง นักแสดงจะศึกษาข้อมูลจากบทละครและเลือกว่าจะทดลอง “อยู่” ใน
สภาวะ เดี ยวกับตัวละครได้ อย่ า งไร  (Constantin Stanislavski อ้ างใน  Elizabeth Reynolds 
Hapgood ผู้แปล 1963: 44) เม่ือเลือกแล้วนกัแสดงจะท าการปรับเปล่ียนวิถีในการใช้ชีวิตประจ าวนั 
ทัง้ในแง่พฤตกิรรมและความคดิ เพ่ือท าความเข้าใจถึงท่ีมาของลกัษณะนิสิยบางอย่างของตวัละคร 
ท่ีส่งผลตอ่การกระท าในเร่ือง เช่น การเป็นตวัละครท่ีมีความคิดหมกมุ่นในการฆ่าคน หรือการเป็น
ตัวละครท่ีมีลักษณะพิเศษต่างจากคนทั่วไป วิธีนีเ้ป็นอีกวิธีท่ีนักแสดงเลือกใช้ และได้ผลลัพธ์
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ทางการแสดงเป็นท่ีนา่พอใจส าหรับนกัแสดง กลา่วคือนกัแสดงเช่ือวา่สามารถเป็นตวัละครได้อยา่ง
สมบรูณ์ทัง้ภายในและภายนอก หากแตว่ิธีการนีอ้าจเกิดผลกระทบตอ่บคุคลรอบข้างนกัแสดง เช่น 
คนในครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น เน่ืองจากในขณะท่ีนักแสดงได้อยู่ใน
สภาวะท่ีก าลงัทดลองอยูน่ัน้ นกัแสดงจะไม่ได้ใช้วิธีการเดิมของตวันกัแสดงเองและนัน่จะส่งผลตอ่
บคุคลรอบข้างของนกัแสดงทนัที มากหรือน้อยแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของการทดลอง  
 

ผมเคยใช้วิธีนีน้ะ ซึง่มนัอนัตรายกบัชีวิตประจ าวนัของนกัแสดง เพราะคณุต้องอยู่กบัมนัตลอด 
ตอนนัน้เลน่เป็นฆาตกร มนัเหนื่อยมาก ไม่ดีเลย นัง่อยูบ้่าน กดัเลบ็ ตาขวาง ภรรยาถามวา่มือ
เป็นอะไร กลบับ้านยงัเป็นอยู่เลย ไม่ดีเลย แตม่นัได้ผลดี สามารถเป็นตวัละครที่ยดึพืน้มือเดียว
ได้ หกสงูได้ เป็นโรคจิต แตว่ิธีนีไ้มด่ีกบัตวันกัแสดง (นกัแสดงหมายเลข 14,สมัภาษณ์, 2560) 
 
เร่ือง ลา่ ทุ่มทุนสร้างมากเลย เปลี่ยนตวัเองทัง้หมดเลย ทัง้การใช้ชีวิต ระบบทุกอย่างเปลี่ยน
หมด เพื่อที่จะเป็นตวัละครให้ได้ เพราะความที่เรารู้สึกว่ามนัยากที่จะสร้างตวัละครนีข้ึน้มา 
ผู้หญิงคนหนึ่งจะลกุขึน้มาฆา่คน 7-8 คนได้ยงัไง เราก็ยอมทกุอยา่ง ไม่รับงาน ไม่ถ่ายแบบ ไม่
เดินแฟชัน่โชว์ ไม่อะไรเลย อยากจะปลอ่ยตวั อยากรู้วา่คนท่ีหมกมุ่นคิดแต่เร่ืองนีเ้ร่ืองเดียวท า
ยงัไง คิดอยูต่ลอดเวลาเลยจะฆา่คนนี ้ท ายงัไง อยากเป็นมธุรสจริงๆ อยากให้เขามีชีวิตขึน้มา 
(นกัแสดงหมายเลข 24, สมัภาษณ์, 2561) 
  

แม้ว่าวิธีการนีจ้ะให้ลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจของนกัแสดง แต่นกัแสดงท่ีเลือก
ทดลองค้นหาตวัละครด้วยวิธีการนี ้ตา่งก็แสดงความคดิเห็นวา่เป็นวิธีท่ีมีความสดุโตง่ มีความเส่ียง
สูง และอาจก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทัง้ต่อตัวนักแสดงและคนรอบข้าง จึงเป็นวิธีการท่ี
นกัแสดงควรหลีกเล่ียงหากไม่สามารถรับมือกบัสถานกาณ์ท่ีอาจเกิดขึน้และเกินความควบคมุของ
นกัแสดงเอง  
 

มนัมีผลกระทบในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะบทบาทที่คิดจะฆ่าคนตลอดเวลา อนันีค้ือเข้าสู่
ความเป็นตวัละครฆาตกรที่แท้จริง ซึ่งไม่ดีครับ ส าหรับผมนะการแสดงแบบผสมดีที่สดุ คือพอ
คุณจะ Method ก็เฉพาะในช่วงเวลาที่ท างาน ท าเสร็จกลบับ้านคุณต้องทิง้ให้ได้ (นักแสดง
หมายเลข 14, สมัภาษณ์, 2560) 

 
ไม่อยากให้ใครไปลอง แม้ว่าส าหรับเราวิธีการนีม้นัช่วยได้ แต่ตอนที่ท าเป็นอะไรท่ีทกุข์ทรมาน
มาก แตด้่วยความที่อยากเรียนรู้จริงๆ ว่าเราจะเข้าถึงตวัละครตวันีไ้ด้อยา่งไร ก็หาวิธีไปเร่ือยๆ 
ก็ท าจนถึงที่สดุ จนถึงวนันีไ้ม่มีแล้ว วิธีการแบบนีอ้าจจะเชย ที่เก่งจริงก็คือเป็นตวัละครให้จบ 
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จบแล้วคือจบ พอ cut แล้วออกมาเป็นฉันคนเดิม ฉากต่อไปเล่นเป็นอะไรก็เลน่ต่อไป อย่างนี ้
มากกว่าที่จะเป็นการแสดงที่ถกูต้อง เราอยากให้นกัแสดงหลายๆ คน เรียนรู้ตรงนี ้เรียนรู้ชีวิต
มองคนอื่นๆ บางทีอาจไมต้่องเกิดจากเราก็ได้ บางทีฟังเร่ืองนีจ้ากเพื่อน จากคณุปา้หรือเห็นคน
อื่นท า หรืออ่านข่าว แล้วเราลองคิดดูสิว่า เขาจะรู้สกึอย่างไรจะเป็นอย่างไร ลองเรียนรู้ตรงนี ้
ซมึซบัสงัเกต การสงัเกตชีวิตคนอื่นหรือสงัเกตเร่ืองราวต่างๆ มนัก็เป็นข้อมลูได้ ไม่จ าเป็นต้อง
ไปทดลองชีวิต ว่าฉนัจะต้องไปฆ่าใครเป็นฆาตรกร ไม่ต้องไปท าขนาดนัน้ (นกัแสดงหมายเลข 
24, สมัภาษณ์, 2561) 

 

อยา่งไรก็ตามการค้นหาทัง้หมดนีเ้ป็นวิธีท่ีนกัแสดงแตล่ะคนได้ทดลองกบั
กระบวนการท างานของตนเอง โดยแต่ละวิธีการนัน้มีรายละเอียดในการฝึกฝนของนักแสดงท่ี
แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับประสบกาณ์ในการใช้ชีวิตและประสบการณ์ทางการแสดงของนักแสดง 
แนวทางในการสร้างตวัละครท่ีมุ่งเน้นการสร้างตัวละครจากการปรับเปล่ียนตวัเองนี ้ยังคงเป็น
แนวทางท่ีนักแสดงเช่ือว่าสามารถช่วยให้นักแสดงเข้าสู่การ “เป็น” ตวัละคร เพ่ือสร้างความเช่ือ
ให้กับผู้ชมเกิดความรู้สึกว่าก าลงัดเูร่ืองราวของตวัละครไม่ใช่ตวันักแสดง เพ่ือสร้างความเช่ือให้
ผู้ชมเห็นชีวิตของตวัละครได้อยา่งแท้จริง   

 
1.3) การสร้างสรรค์ตัวละครจากลักษณะของนักแสดง (Creating a 

Role from Actor) 
แนวทางการสร้างตัวละครนีมุ้่งเน้นการสร้างตัวละครจากตัวตนของ

นกัแสดงด้วยการค้นหาความเป็นไปได้ในตวัละครท่ีมีในตวันกัแสดง หมายถึงการวิเคราะห์และท า
ความเข้าใจตวันกัแสดงเองให้ถ่ีถ้วนและวิเคราะห์ตวัละคร เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนั แทนท่ีจะหา
ความต่างของตวัละครดงัเช่นแนวทางแรก ในแนวทางนีจ้ะพยายามมองหา “ความเหมือน” หรือ 
“จดุร่วม” ในลกัษณะของตวัละครท่ีพอจะเช่ือมโยงกบัตวันกัแสดงได้ ใช้สิ่งนัน้เป็นสะพานเปิดทาง
เช่ือมเข้าไปสู่ตวัละคร เพ่ือน าเสนอตัวละครผ่านตัวนักแสดงท่ีเช่ือในสถานการณ์มากกว่าจะ

เช่ือว่าเป็นตัวละคร ด้วยวิธีคดิและขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
1.4) การเลียนแบบ (Imitation) 

ในการสร้างตัวละครท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีชัดเจนและโดดเด่น 
นักแสดงได้เสนอว่าวิธีการปรับใช้การเลียนแบบก็สามารถท าให้นักแสดงสร้างสรรค์ตัวละครได้
สมจริงมากขึน้ แตใ่นขณะเดียวกนันกัแสดงก็มีความระมดัระวงัการใช้วิธีการเลียนแบบอยา่งไม่ถกู
วิธี เพราะอาจจะเป็นการปิดกัน้ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัวของนักแสดงและอาจก่อให้เกิด
ผลลพัธ์ทางการแสดงท่ีไม่ดีนกั ดงันัน้ในการปรับใช้การเลียนแบบเพ่ือการเข้าถึงตวัละคร นกัแสดง
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จึงมกัจะพยายามเลียนแบบแต่ภายนอกเพ่ือใช้เป็นจดุเร่ิมในการเข้าใจสภาวะทางอารมณ์ของตวั
ละคร โดยการหาเหตผุลของลกัษณะภายนอกเหล่านัน้ ว่ามีสาเหตเุกิดจากอะไร แล้วพยายามท า
ความเข้าใจ วิเคราะห์ไปถึงวิธีคิดของตัวละคร เม่ือเข้าใจเหตุจูงใจและท่ีมาแล้ว นักแสดงจะ
เลือกใช้วิธีการเลียนแบบเพ่ือหาช่องทางในการแสดงออกของตวัละครให้มีความหลากหลายมาก
ขึน้ (Constantin Stanislavski อ้างในElizabeth Reynolds Hapgood ผู้แปล 1963, p. 77)  

 
เลน่เร่ืองราตรีที่สิบสอง เป็นบทคนเมา แล้วเราก็เคยอยู่กบัคนเมาจริง เพื่อนๆ เราซึง่เมาอยา่ง
นี ้เขาจะเป็นตวัอย่าง เราก็นึกถึงคาแรคเตอร์ของเขาอยู่อย่างนี ้ในน า้เสียงของเขาที่พูดมนั
ก้องอยู่ในหูเรา เพราะฉะนัน้เราก็จะเอาส าเนียงวิธีการพูดเวลาเขาเมา ซึ่งเขาเป็นคนเมาที่
นา่รัก ...เราอาศยัสรีร ะของเรานี่ละ่ สว่นท่ีเกินจากนัน้ต้องอาศยัตวัเราเอง (นกัแสดงหมายเลข 
5, สมัภาษณ์, 2561) 
 
ตอนที่เลน่มะเมี๊ยะ ผมเลน่เป็นตวัละครที่เป็นสตัว์ไมใ่ช่คน เป็นการเลา่เร่ืองผา่นแรด ต้องอา่น
หนังสือและดูวิดีโอสารดคี แต่เราไม่ได้จะน าเสนอแรดแบบภาพของแรดที่มีนอ ใส่ชุดสตัว์
อะไรแบบนัน้ เราคือบอกคนด ูฉนัเป็นแรดแล้วนะแล้วก็เลน่เลย เพราะฉะนัน้คนดจูะไม่ได้สน
ในแรดที่ผม เราจึง”เลา่” เร่ืองแรด แตเ่ขาจะสนใจแรดที่ผม “เป็น” เราจึงเลา่เร่ืองมากกวา่ที่จะ
กลายเป็นตวัแรดจริง จบัหวัใจการเลา่ให้สนกุ ไมจ่ าเป็นต้องเดินสีข่า (นกัแสดงหมายเลข 21, 
สมัภาษณ์, 2561) 
  
ต้องหาภาพ หาตวัอย่าง บางทีเราก็ถามผู้ก ากบัว่านกึถึงตวัละครนีค้ิดถึงใคร ประมาณนีก็้จะ
ง่ายส าหรับเรา คือไม่ได้ copy มาเป๊ะๆ แต่เลน่ทางประมาณนี ้ให้ผู้ก ากบัดอูีกที เพราะเราก็
ไมไ่ด้เลน่ได้ทกุบทบาทหรือเลน่เก่ง บางทีเราก็ตีความมาผิดก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคน 
อื่น (นกัแสดงหมายเลข 2, สมัภาษณ์, 2561) 

 
การใช้วิ ธีการเลียนแบบของนักแสดงนัน้  มิได้หมายความถึงการ

เลียนแบบเพียงลักษณะภายนอกแล้วน ามาใช้เป็นการสร้างตัวละครโดยไม่ผ่านกระบวนการ
เพิ่มเติมจากนกัแสดงเลย ในทางตรงกันข้ามนกัแสดงมกัจะจดจ าเฉพาะลกัษณะ ท่าทาง ท่ีมีส่วน
ส าคญัท่ีเช่ือมโยงกับตัวละคร จากนัน้นักแสดงน ามาปรับเพิ่มหรือลดเพ่ือให้เข้ากับลักษณะตัว
ละครท่ีตัง้ไว้และผสมผสานลักษณะบางอย่างของนักแสดงลงไป โดยมากมักจะเป็นการน า
ลกัษณะภายนอกมาผสมกับความคิดของนักแสดงเป็นต้น เพ่ือน าเสนอตวัละครและชีวิตของตวั
ละครในมมุท่ีนกัแสดงมองเห็นและมีความเช่ือว่าตนเองสามารถถ่ายทอดออกมาได้ เพ่ือให้คนดไูด้
เห็น ได้เข้าใจลกัษณะของตวัละคร 
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1.5) การสร้างจินตนาการ (Imagination) 

นักแสดงใช้จินตนาการของตนเองเพ่ือสร้างชีวิตของตัวละครได้
หลากหลายด้าน ซึ่งขัน้ตอนนีน้กัแสดงจะใช้ควบคูไ่ปกบัการใช้ประสาทสมัผสัของนกัแสดง เช่น ใช้
สายตาจากข้างในมองพิจารณาภาพต่างๆ ให้เห็นสิ่งมีชีวิต เห็นใบหน้าของมนุษย์ ลักษณะของ
พวกเขา วตัถท่ีุอยู่บนโลก สถานท่ีตา่งๆ หรือการใช้หเูพ่ือการได้ยินเสียงเสียงพดู ท่วงท านอง เสียง
สงูเสียงต ่าและอ่ืนๆ  นกัแสดงสามารถสมัผสัและรู้สึกได้ถึงสิ่งตา่งๆ เพ่ือกระตุ้นความรู้สึกรับรู้และ
ห้วงอารมณ์ในความทรงจ าของตนเอง นกัแสดงอาจค้นพบลกัษณะของตวัละครจากสิ่งท่ีมองเห็น
และสิ่งท่ีได้ยิน (Constantin Stanislavski อ้างใน Elizabeth Reynolds Hapgood ผู้ แปล 1963, 
pp. 53-54)  

 
ในกรณีที่นกัแสดงไมม่ีประสบการณ์ชีวิตมากเท่าตวัละคร จินตนาการเป็นสิง่ส าคญัที่นกัแสดง
ควรจะมีด้วย เพราะถ้าไมม่ีจินตนาการก็ไม่รู้จะเลน่ไปท าไม (นกัแสดงหมายเลข 9, สมัภาษณ์, 
2561) 

 
ผมเคยเล่นละครเวทีเร่ืองหนึ่ง มีฉากที่ผู้ประพนัธ์เพลงใช้ไวโอลิน ผมขอเขาว่าขอเป็นเชลโล่
แทนได้ไหม เขาก็ถามว่าท าไม ผมให้เหตผุลว่าเชลโลม่นับาดอารมณ์มากกว่า และเชลโลก็่ให้
ความรู้สึกหม่น ผู้ประพนัธ์ก็เลยใช้เชลโล ่แล้วจากนัน้ผมก็จินตนาการ แล้วความรู้สกึของตวั
ละครมนัก็มาเลย (นกัแสดงหมายเลข 11, สมัภาษณ์, 2561) 
 
บทป้าอรที่ตามองไม่เห็น เอาโฟกัสเราไปอยู่ที่ประสาทสมัผสัอย่างอื่นหมดเลย หู จมูกแล้วก็
แขนหรืออะไรก็ตาม แล้วเราก็ฟัง ฟังแบบฟังมากๆเลย เราเลิกใช้ตาไปเลย เราเห็นนะแต่เรา
บอกไมเ่ห็น (นกัแสดงหมายเลข 20, สมัภาษณ์, 2561) 

 
การใช้ประสาทสัมผัสของนักแสดงในลักษณะท่ีกล่าวมานัน้ ช่วยให้

นกัแสดงสามารถจินตนาการว่าตนเองคือตวัละคร ด้วยวิธีท่ีมีต่อการมองเห็นนัน้เปล่ียนไป หรือ
แม้แตเ่ม่ือเสียงท่ีได้ยินกระตุ้นให้นกัแสดงรู้สกึถึงเร่ืองราวบางอยา่งท่ีมีผลตอ่ความรู้สึกของตวัละคร 
ช่วยให้นักแสดงเข้าไปอยู่ในสภาวะของตวัละครและเกิดการกระตุ้นความรู้สึกขึน้มาได้ ค้นหา
ลักษณะของตัวละครจากตวัตนของนักแสดงเองเช่ือในสถานการณ์ของตวัละคร สร้างสรรค์ตัว
ละครจากองค์ประกอบของตวันกัแสดงเอง  
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1.6) การสร้างตัวละครแบบผสมผสาน (Combine Process) 

คือการใช้แนวทางท่ี 1 ผสมผสานกับ แนวทางท่ี 2 นกัแสดงวิเคราะห์ตวั
ละครและตวันักแสดงเอง จากนัน้หาจุดร่วมและจุดต่าง เพ่ือน ามาเป็นเกณฑ์ในการท างานว่า
นกัแสดงมีอะไรท่ีเป็นวตัถุดิบของตนเองท่ีน ามาใช้ในการท างานเป็นตวัละครได้  และนกัแสดงยัง
ขาดอะไรท่ีต้องท าการบ้านและศึกษาหาข้อมูลเพิ่ม เพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดความเป็นตวัละครได้ 
จดุร่วมในท่ีนีห้มายถึง วิเคราะห์จากลกัษณะของตวัละครและเปรียบเทียบกบัตวันกัแสดงเองมีสิ่งท่ี
คล้ายคลึงกันอย่างไร ให้น าตรงนัน้มาใช้ท าความเข้าใจและใช้เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดตัว
ละครได้ อาทิเช่น นกัแสดงหญิงวยักลางคน มีบตุรชายและเลีย้งดมูาด้วยตนเอง ได้รับบทเป็น ตวั
ละครเป็นสตรีท่ีมีบุตรชาย มีการแสงดออกซึ่งความรักและการดูแลเอาใจใส่บุตรของตนเองเป็น
อย่างมาก จุดนีส้ามารถเรียกได้ว่าเป็นจุดร่วมท่ีนกัแสดงและตวัละครมีร่วมกัน นกัแสดงสามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท าความเข้าใจความรู้สึกของตวัละครท่ีมีต่อลูกได้ จุดต่างในท่ีนี ้
หมายถึง สิ่งท่ีเป็นความแตกต่างระหว่างนักแสดงและตวัละคร ซึ่งตวัละครโดยทัว่ไปมกัจะมีปม
ปัญหาชีวิตท่ีหนกัหน่วง ซบัซ้อนหรือมีสภาวะทางอารมณ์และจิตใจท่ีอาจจะท าความเข้าใจได้ยาก 
อาทิเช่น นักแสดงหญิงคนเดิม รับเป็นตวัละครดังท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่ในเร่ืองตัวละครเคยท า
ความผิดร้ายแรงมา และมีภาพอดีตท่ีฝังใจ ท าให้จิตใจของตัวละครมีความหม่นหมองและ
หวาดระแวงผู้ อ่ืนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเม่ือพิจารณาจากชีวิตจริงของนักแสดงคนนี ้อาจจะไม่เคยมี
ประสบการณ์และไม่เคยมีความคิดในลักษณะท่ีตัวละครเป็น  จุดนีเ้รียกว่าจุดต่าง เป็นสิ่งท่ี
นักแสดงต้องหาทางท าความเข้าใจ และหาวิธีการท่ีจะถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวของตัวละคร
ออกมาให้ได้ อาจจะด้วยวิธีการพยายามสร้าง ปรับ เปล่ียนตนเองเทา่ท่ีจะท าได้   
           

ต้องสร้างเขาขึน้มาเป็นมนษุย์อีกคนหนึง่ที่อยูน่อกตวัเราแล้วด้วยซ า้ ต้องมีเร่ืองราวชีวิตของเขา
ที่มนัไม่ได้เป็นชีวิตของเรา แตก็่ไม่ได้หมายความวา่ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะ เพราะความเป็นจริง
อยา่งน้อยคือสงัขารร่างกายเรา ที่ใช้เป็นพาหนะของตวัละครตวันีท้ี่เราบอกวา่เป็นมนษุย์อีกคน
หนึง่ เพื่อท่ีจะสือ่สารออกมาให้ได้ เพราะฉะนัน้มนัมีตวัเราอยูใ่นตวัละครทกุตวัที่เราสร้างขึน้ มี 
ร่างกาย ความคิด จิตใต้ส านกึ (นกัแสดงหมายเลข 4, สมัภาษณ์, 2561) 

 
แนวทางนีจ้ึงเป็นแนวทางท่ีมีลักษณะของการสร้างสรรค์ตวัละคร จาก

พืน้ฐานของตวันกัแสดงเอง แล้วใช้วิธีการแทนค่าตวันกัแสดงเองลงไปในบริบทของตวัละคร เพ่ือ
หาความเป็นไปได้ในทางความคิดและการกระท าท่ีจริงใจในการแสดงของตนเอง สร้างตวัละคร
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จากการผสมผสานความเป็นนักแสดงและตัวละคร โดยเช่ือว่าตัวนักแสดงมีความเป็นกลาง 
(neutral) ท่ีสามารถปรับ (adjustment) จากพืน้ฐานเดิมตนเองได้แต่ไม่ถึงขัน้ ต้องเปล่ียนแปลง 
(Transform) ไปทัง้หมด  

การเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างานของนักแสดงว่าด้วยเร่ืองการ
สร้างสรรค์ตวัละคร ผา่นการทดลองปฏิบตัิจริงในการะบวนการทางการแสดง ท าให้ผู้วิจยัค้นพบว่า 
แนวทางท่ีมีความเหมาะสมกบัการท างานของนกัแสดงไทยคือการหาความสมดลุของกระบวนการ
สร้างสรรค์ตวัละครด้วยการผสมผสานแนวทางท่ีหนึ่งและแนวทางท่ีสอง แต่นกัแสดงอาจเลือกให้
น า้หนักความส าคญัของแต่ละแนวทางแตกต่างกันออกไป ขึน้อยู่กับปัจจยัในการท างานเฉพาะ
หน้า อาทิเช่น ผู้ก ากับการแสดง สไตล์การน าเสนอละคร ผู้ ร่วมแสดง ผู้ผลิต และระยะเวลาในการ
ท างาน เป็นต้นปัจจยัเหล่านีจ้ะชว่ยให้นกัแสดงสามารถค านวณหรือนกัแสดงพอท่ีจะคาดการณ์ได้
ว่าลกัษณะการท างานกับตวัละครของเขาควรจะผสมผสานแนวทางท่ี 1 และแนวทางท่ี 2 โดยให้
น า้หนกัไปทางใดมากกว่ากนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัเร่ืองเวลาในการท างาน ซึ่งหากเน้นการใช้
แนวทางท่ี 1 นกัแสดงต้องมีความมัน่ใจว่าการท างานชิน้นัน้ มีระยะเวลามากพอท่ีนกัแสดงจะน า
แนวทางนีไ้ปงานใช้ได้ จากข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้รับการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของนกัแสดง มกัจะ
กล่าวเสนอแนะว่าโดยส่วนใหญ่นกัแสดงจะลองเร่ิมท างานด้วยแนวทางท่ี 2 ซึ่งเป็นแนวทางท่ีใช้
เวลาน้อยกว่า แต่เม่ือนกัแสดงเร่ิมมีความเข้าใจตวัละครและต้องการท่ีจะสร้างมิติให้กับตวัละคร 
นกัแสดงจะพยายามย้อนกลบัไปท่ีการใช้แนวทางท่ี 1 เพ่ือค้นหาความรู้สึกบางอย่างท่ีนกัแสดงมี
ความเช่ือว่าเป็นความรู้สึกท่ีจริงใจเป็นธรรมชาติและเป็นลักษณะเฉพาะของตัวละคร แล้วจึง
ถ่ายทอดตวัละครออกมาอย่างสดุความสามารถ และจากการท่ีผู้วิจยัได้สมัภาษณ์นกัแสดงในกลุ่ม
ประชากรทุกคนมีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่และมุ่งหวังท่ีจะสร้างตวัละครให้มีความเป็น “คน” ท่ี
สมจริงมากท่ีสุด เพ่ือให้การท างานในฐานะนักแสดงของเขาได้เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยขับเคล่ือน
เร่ืองราวในละครหรือในภาพยนตร์จนสามารถส่ือสารส าคญัของเร่ืองไปยงัผู้ชมได้   

2.) การท างานกับผู้อ่ืน  
ในการท างานของนกัแสดงนัน้ เป็นการท างานท่ีต้องพึ่งพาอาศยัการท างาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืน เพราะนกัแสดงคือองค์ประกอบในการน าเสนอเร่ืองราวในละครหรือภาพยนตร์ ดงันัน้
จะพบว่าบคุคลท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลท าให้นกัแสดงสามารถถ่ายทอดการแสดงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
นัน้ประกอบก้วย คูแ่สดง ซึ่งหมายถึงนกัแสดงร่วมท่ีมารับบทบาทเป็นตวัละครท่ีก าลงัท าการแสดง
ร่วมกนั และนกัแสดงยงัต้องท างานร่วมกับทีมงานทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ก ากบัการแสดง แอคติง้
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โค้ช รวมไปถึงฝ่ายองค์ประกอบศิลป์ในละคร เพ่ือชว่ยให้การส่ือสารการเป็นตวัละครเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  

นอกจากนักแสดงจะใช้เคร่ืองมือของตนเองเพ่ือสร้างสรรค์การแสดงให้
สามารถส่ือสารกบัผู้ชมได้ตามต้องการแล้ว บคุลากรผู้ ร่วมงานตา่งๆ ในโปรดกัชัน่ก็มีส่วนส าคญัท่ี
ช่วยผลักดนัให้นักแสดงสามารถท างานการแสดงของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในข้อ
ค าถามนีผู้้ วิจยัได้ตัง้ค าถามไว้ว่า ส าหรับนกัแสดงแล้วใครคือบุคคลท่ีสามารถช่วยผลักดนัให้เขา
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจยัได้น าผลคะแนนระดบัมากท่ีสดุของแตล่ะข้อมา
เปรียบเทียบกนัดงัแผนภมูิด้านลา่ง  

 

 

ภาพประกอบ 3 แผนภมูิเปรียบเทียบบคุคลท่ีมีผลตอ่ศกัยภาพด้านการแสดงของนกัแสดง 

2.1) การท างานกับผู้ก ากับการแสดง  
จากระดบัการให้คะแนนของนกัแสดง ในหวัข้อเก่ียวกบับุคคลท่ีนกัแสดง

คิดว่ามีผลต่อศกัยภาพด้านการแสดงของเขา พบว่านักแสดงมีความไว้วางใจและเช่ือใจในตวัผู้
ก ากับการแสดงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.55 ของประชากรทัง้หมด จากข้อมูลการให้สมัภาษณ์ 
สามารถอธิบายในเชิงลึกได้ว่า นักแสดงมีการกล่าวถึงการท างานกับผู้ ก ากับการแสดง ว่าเป็น
ขัน้ตอนท่ีจ าเป็นต้องท ามากท่ีสดุและผู้ก ากับคือบุคคลท่ีจะช่วยให้นกัแสดงเข้าใจทิศทางของการ
น าเสนอตวัละคร และเป็นบคุคลท่ีท าให้นกัแสดงเข้าใจตวัละครและเร่ืองราวในภาพรวมได้ละเอียด
ลกึซึง้มากขึน้ ผู้ก ากบัจงึนบัวา่เป็นบคุคลท่ีมีความส าคญัมากส าหรับการท างานของนกัแสดง  
 

ผู้ก ากบัการแสดงคือผู้ที่สามารถให้แรงบนัดาลใจกบันกัแสดงได้อยา่งมหาศาล ค าพดูของเขา 
คือถ้าเราศรัทธาในคนๆ นัน้ ค าพดูของเขามคีวามหมายกบัเรามาก คือเขาให้พลงักบัชีวิตเรา 
เยอะมาก (นกัแสดงหมายเลข 4, สมัภาษณ์, 2561) 
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นกัแสดงมีหน้าที่ท่องบท ต้องท าให้ใจว่างเพื่อเตรียมความเข้าใจกับตวัละคร แล้วให้ผู้ก ากับ
เป็นคนชีแ้นะ เพราะภาพรวมทัง้เร่ืองอยู่ในหัวสมองของผู้ ก ากับ (นักแสดงหมายเลข 9 , 
สมัภาษณ์, 2561) 
  
เราต้องพยายามเข้าใจผู้ก ากับให้ได้ว่าเขาต้องการอะไร ตีโจทย์ให้ออก เพิ่มและลดต้องเป็น
ยงัไง และต้องเลน่ให้เขาด ูต้องน าเสนอหลายๆแบบ ให้เขาเลอืก มนัจะได้รู้วา่อนัไหนใช่ ไมใ่ช่  
(นกัแสดงหมายเลข 3, สมัภาษณ์, 2560) 
 
ผู้ก ากบัคือคนที่ส าคญัที่สดุในการแสดง ท่ีจะช่วยให้ค าแนะน าและบอกนกัแสดงให้ปรับเปลีย่น
อย่างไร จุดประสงค์ของการปรับเป็นแบบไหน ฉากบางฉากที่ประทบัใจคนด ูบางครัง้เป็นการ
ท างานที่ง่ายมากๆ อนัเกิดจากการสื่อสารของผู้ก ากับการแสดง ท่ีจะท าให้นกัแสดงสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สกึและการกระท าออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผู้ก ากบัที่เก่งๆ จะรู้วิธีการท า
ให้นกัแสดงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครออกมาได้ เพียงแค่ประโยคสัน้ๆ ของผู้
ก ากับก็สามารถท าให้เราเข้าใจและสื่อสารความรู้สึกออกมาได้ (นักแสดงหมายเลข 24 , 
สมัภาษณ์, 2561) 

 

2.2) การท างานกับคู่แสดง 
ในการชว่ยผลกัดนัให้การแสดงของนกัแสดงนัน้สามารถส่ือสารออกมาได้ 

ในขณะท่ีระดบัความส าคญัของคู่แสดงคะแนนคิดเป็นร้อยละ 46.45 ของประชากรทัง้หมด โดย
นกัแสดงได้แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ในการท างานว่า หากเป็นการแสดงละครเวทีคู่
แสดงจะเป็นบคุคลท่ีคอ่นข้างมีผลตอ่การแสดงของตนเองอยูใ่นระดบัท่ีมาก แตเ่ม่ือเป็นการแสดงท่ี
อยูใ่นส่ือละครโทรทศัน์และภาพยนตร์แล้ว นกัแสดงได้กล่าววา่ตนเองคือท่ีพึ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ คูแ่สดง
มีสว่นชว่ยบ้างในบางกรณีแตน่บัเป็นปเอร์เซนต์ท่ีน้อยกวา่ผู้ก ากบัการแสดงมาก  

 
การรับสง่กบัคู่แสดงคือส าคญัมาก มนัเป็นเร่ืองของการเช่ือใจ โดยเฉพาะในละครเวที คือบท
มันจะมีอยู่แล้วว่าต้องพูดอย่างไร แต่เราไม่รู้หรอกว่าจังหวะ หรือรีแอคชั่นต่างๆ ที่เขาจะ
ส่งกลบัมาให้เราจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนัน้เราต้องอยู่กับคู่แสดงตลอด อยู๋กับคนที่เรา
ท างานด้วย เป็นการเช่ือใจกนั (นกัแสดงหมายเลข 17, สมัภาษณ์, 2561) 
 
นกัแสดงบางคนไม่เล่นกับเรา ไม่ส่ง ไม่อายคอนแทค กล้องไม่รู้แต่เรารู้ว่าเขาไม่เล่นกบัเรา 
เพราะฉะนัน้พี่จะเลน่กบัอวตาลเลย สร้างจินตนาการขึน้มาเลย แล้วตอนที่เราเล่นมนัจะไม่
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รบกวนเรา เพราะเราต้องรอด เราต้องเล่นเลยคือต้องเลน่ให้เขาก่อนแล้วเราจะได้รับ คือได้
แบบไมรู้่ตวัเลยนะ พี่จะเป็นแบบนี ้(นกัแสดงหมายเลข 19, สมัภาษณ์, 2561) 
 
ในกรณีที่คู่แสดงไม่ได้ มนัก็ต้องมโนเอง แต่พอมโนแล้วเนี่ย เวลาตดัอออกมาเหมือนเป็นคน
บ้า ในขณะท่ีคนหนึง่เลน่เบา เราเลน่ไปตามบท ตดัออกมาแล้วเราเป็นคนบ้า เพราะวา่มนัไม่ 
รับสง่(นกัแสดงหมายเลข 1, สมัภาษณ์, 2561)   
 
ในกรณีที่คู่แสดงไม่สามารถรับส่งหรือสื่อสารความรู้สึกอย่างที่ควรจะเป็น  วิธีนีจ้ะเป็นวิธี
สดุท้ายที่จะท านะ คือถ้าไมไ่หวจริงๆ ก็เลน่ปะหน้า อยากเลน่กบัใครละ่ คิดเอาเลย ต้องสร้าง  

ความเช่ืออีกขัน้หนึง่ (นกัแสดงหมายเลข 8, สมัภาษณ์, 2561) 
 
เรารู้ว่าเวลาที่เรา rely on กบัเขามากๆ แล้วเขาไมใ่ห้เรา เราจะปลอ่ยตวัเองให้ตายไปกบัเขา
ไมไ่ด้ เราก็ต้องใช้ทฤษฎีแปะหน้าแบบที่ครูสอนวา่เป็นคนอื่น ซึง่จริงๆ แล้วไมค่วรใช้เพราะมนั
ไม่จริง พี่ไม่ชอบอะไรเฟคๆ แล้วมันผิดทฤษฎี แต่ในทางการท ามาหากินเราต้องท าต้อง
แก้ปัญหา (นกัแสดงหมายเลข 13, สมัภาษณ์, 2561) 
 
แก้ที่คูแ่สดงยากต้องแก้ที่เรา หมายถึงเราต้องประเมินผู้ ร่วมงานและมีศิลปะในการเข้าไปคยุ
วา่จะขอปรับเปลีย่นอยา่งไร ถ้าเป็นละครเวทีอาจจะขอซ้อม หนงัซ้อมไมไ่ด้เพราะไมม่ีเวลา ก็
ต้องใช้ลิน้ชกัชัน้ตอ่ไป คือใช้  จินตนาการ (นกัแสดงหมายเลข 21, สมัภาษณ์, 2561)  

 
มนัไม่มีหรอกที่จะถูกกันหรือรักกันหมดทุกคน แต่เมื่อเข้ามาถึงการแสดงก็ต้องตดัเร่ืองอื่น
ออกไปหมด เราก็ต้องแสดงให้ดีที่สดุส าหรับเขา เขาก็ต้องแสดงให้ดีส าหรับเรา พอเลิกการ
แสดงไปแล้วจะจบกันไปหรือไม่ต้องคบหากนัก็ได้ แต่จะมาท าให้เกิดผลกับการแสดงไม่ได้ 
หรือถ้าเจอนกัแสดงรุ่นเด็กเขาเลน่ไม่ได้ ตื่นเต้น ประหมา่ บางทีก็เข้าไปกอดเขา บอกใจเย็นๆ 
นะลกู เอาใหม่ๆ  เราก็เคยเป็นอยา่งนัน้นะ (นกัแสดงหมายเลข 10, สมัภาษณ์, 2561) 

    
เน่ืองจากลกัษณะการท างานของการแสดงในส่ือ การถ่ายท ามีข้อจ ากัด

และมีลักษณะเฉพาะ ท าให้ในบางฉากท่ีผู้ ชมเห็นว่าเป็นการสนทนาของตัวละครสองตวัละคร 
ในขณะถ่ายท าจริงนักแสดงต้องถ่ายท าฉากนัน้คนเดียวโดยไม่มีผู้ ร่วมแสดง ดงันัน้การแสดงใน
ละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ คู่แสดงจึงมีผลต่อการแสดงของนักแสดงน้อยกว่าในงานละครเวที  
อีกทัง้จากข้อมูลการท างานกับคู่แสดงของนกัแสดง หากวิเคราะห์จะพบจุดร่วมในประสบการณ์
ท างานวา่ นกัแสดงทกุคนตา่งเคยประสบปัญหาจากการท างานร่วมกบัคูแ่สดง ท่ีอาจจะไมส่ามารถ
รับสง่ส่ือสารความรู้สึกกบันกัแสดงได้อยา่งท่ีตควรจะเป็น แตน่กัแสดงตา่งมีวิธีคิดในการแก้ปัญหา
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ด้วยกาสรแก้ไขท่ีตนเองเป็นอนัดบัแรก โดยตา่งให้ข้อมลูวา่ การแก้ไขนัน้สามารถท าได้หลากหลาย
วิธี แต่ด้วยกระบวนการท างานและบทบาทหน้าท่ีความเป็นนักแสดงท่ีมักจะไม่นิยมก้าวก่าย
ขอบเขตงานของผู้ก ากบัการแสดงด้วยการไปบอกให้คูแ่สดงปรับเปล่ียนเพ่ือตวันกัแสดงเอง ดงันัน้
วิธีการแก้คือการแก้ไขท่ีการแสดงของนักแสดง โดยมีวิธีท่ีหลากหลาย เช่น การท าความรู้จักให้
ความสนิทสนมคุ้นเคยเพ่ือลดความประหม่าของคู่แสดง การต่อบทเพ่ือให้นักแสดงคลายความ
กงัวลในการจ าบทและมีสมาธิกบัคูแ่สดง แตห่ากการแก้ปัญหาด้วยวิธีการตา่งๆ ผา่นพ้นไปและไม่
สามารถเปล่ียนสถานการณ์ให้ดีขึน้ได้ นกัแสดงจะใช้วิธีการสร้างจินตนาการและสร้างความเช่ือให้
ตนเอง เพ่ือให้สามารถท าการส่ือสารความรู้สึกของตวัละครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยวิธีการ
แก้ปัญหาลกัษณะนีม้ักถูกน าไปใช้ในการแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์มากว่า ส าหรับงาน
ละครเวที หากประสบปัญหากับคู่แสดง นกัแสดงสามารถใช้ช่วงเวลาในการซ้อมด้วยการค่อยๆ 
ปรับจนูและท าความเข้าใจร่วมกนั เพ่ือให้การแสดงมีการรับสง่ส่ือสารท่ีดีมากขึน้ได้   

 
2.3) การท างานกับแอคติง้โค้ช 

นอกจากผู้ก ากับการแสดงและคู่แสดงแล้ว การท างานของนักแสดงใน
ปัจจุบันยังมีบุคลากรในหน้าท่ีผู้ แนะน าการแสดงหรือแอคติง้โค้ช  ซึ่งท าหน้าท่ีช่วยให้นักแสดง
สามารถถ่ายทอดความรู้สึก ส่ือสารเร่ืองราวและความเป็นตัวละครได้ตามท่ีผู้ ก ากับการแสดง
ต้องการ  

 
บางทีเราถา่ยแบบกระโดดข้ามไปข้ามมา เพราะฉะนัน้เราต้องท า continue ของเราให้ดีๆ วา่
เราเคยเลน่อะไรไปแล้ว ตอน 6 ตอน 7 มาขนาดนี ้พอกลบัไปถ่ายตอน 3 เราก็ต้องปรับ level 
ซึง่อนันีเ้ราต้องท า con ด้วยตนเอง เพราะมนัไมม่ีใครชว่ย แตถ้่ามีแอคติง้โค้ช โอเคเราสบาย
ใจ เพราะวา่มเีขาดอูยูข้่างๆ เป็นเราอีกคนท่ีมองในมมุอื่น ก็เลยโอเค (นกัแสดงหมายเลข 12, 
สมัภาษณ์, 2561) 
 

จากการถ่ายทอดประสบการร์การท างานกับแอคติง้โค้ช  นักแสดงได้
กล่าวถึงบทบาทท่ีแอคติง้โค้ชมีตอ่นกัแสดง ซึง่เป็นการช่วยเหลือทางการแสดงในแง่ความตอ่เน่ือง
ทางการแสดงและพฒันาการของตวัละคร หากแต่ในผลคะแนนจากแบบสอบถามพบวา่คะแนนท่ี
นักแสดงกลุ่มประชากรในงานวิจัยชิน้นีใ้ห้กับแอคติง้โค้ชนัน้อยู่ในระดบัท่ีน้อย กล่าวคือร้อยละ 
19.23 ของประชากรทัง้หมด ท่ีเล็งเห็นว่าแอคติง้โค้ชคือบคุคลท่ีมีผลตอ่ศกัยภาพทางการแสดงของ
นกัแสดง  ระดบัผลคะแนนท่ีเป็นเช่นนีน้่าจะมาจากการท่ีประชากรในงานวิจยัครัง้นี  ้อยู่ในช่วงอาย ุ
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40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 80 ของประชากรทัง้หมด อายกุารท างานของนกัแสดงอาจมีนยัยะส าคญั
ท่ีแสดงถึงประสบการณ์ในการท างานท่ีมีมายาวนาน การเรียนรู้และการก้าวข้ามอปุสรรคในการ
ท างานด้วยตนเอง ประกอบกับวัฒนธรรมในการท างานท่ีมี แอคติง้โค้ชมาท าหน้าท่ีในการช่วย
แก้ไขและแนะน าการแสดงให้กับนกัแสดงนัน้ เพิ่งเร่ิมเกิดขึน้ในช่วงเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา และเป็น
อาชีพท่ีได้รับความนิยมมากขึน้จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2550 มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับสถานภาพ
วิชาชีพของผู้ ฝึกสอนการแสดงหรือแอคติง้โค้ช (ภฎัฎารินธ์ อิงคลุานนท์, 2550)  ดงันัน้นกัแสดงใน
กลุ่มประชากรสว่นใหญ่จึงเป็นนกัแสดงท่ีผ่านการท างานมาด้วยระบบการท างานแบบดัง้เดมิซึ่งยงั
ไม่มีแอคติง้โค้ช นกัแสดงกลุ่มประชากรจึงมีความคุ้นชินกบัการท างานด้วยตนเอง การให้คะแนน
ระดับความส าคญัในหัวข้อนีจ้ึงเป็นข้อท่ีมีระดับคะแนนน้อยเม่ือเทียบกับการให้ความส าคญัผู้
ก ากบัการแสดงและคูแ่สดง  

 ข้อสงัเกตท่ีพบเพิ่มเติมจากการให้ข้อมลูในการท างานของนกัแสดงพบว่า  
การท างานระหว่างแอคติง้โค้ชและนกัแสดงมกัจะพบมากในการแสดงภาพยนตร์  ล าดบัรองลงมา
คือละครโทรทศัน์ แตก่ารแสดงในละครเวทีนัน้ บทบาทหน้าท่ีในการผลกัดนัให้นกัแสดงสามารถท า
การแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ยงัคงขึน้อยู่ท่ีผู้ก ากับเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าผู้ก ากับจะนบัเป็น
บคุคลท่ีนกัแสดงคิดว่าส่งผลตอ่ศกัยภาพในการท างานของเขามากท่ีสดุ แตใ่นกระบวนการท างาน
จริงนักแสดงต่างได้แสดงทรรศนะเก่ียวกับการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยมีใจความหลักว่า  
นักแสดงเองต้องท างานเองและพึ่งพาตนเองให้มากท่ีสุด กระบวนการท างานกับตนเองของ
นกัแสดงนัน้จึงส าคญัมาก เรียกได้วา่เป็นเคล็ดลบัแหง่ความส าเร็จในอาชีพการแสดง จากสถิติเชิง
ปริมาณในการตอบแบบสอบถามและข้อมูลในการให้สัมภาษณ์ นักแสดงให้คะแนนเร่ืองการใช้
เคร่ืองมือทางการแสดงของตนเองอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ ในขณะท่ีบคุคลอ่ืนท่ีมีผลตอ่การแสดงอยู่
ในระดบักลาง สถิติดงักล่าว สามารถสะท้อนความคิดของนกัแสดงท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพ
ไว้อย่างชัดเจนว่า ความสามารถทางการแสดงของนกัแสดงแต่ละคนไม่ได้มาด้วยโชคชะตาหรือ
ความบงัเอิญ นกัแสดงทกุคนตา่งเช่ือว่า การฝึกฝนอย่างหนกัและเท่านัน้ท่ีจะท าให้เกิดการพฒันา
ศกัยภาพทางการแสดงของนักแสดงได้อย่างแท้จริง ซึ่งความเช่ือดงักล่าวส่งผลต่อกระบวนการ
ท างานของนักแสดง กล่าวคือนักแสดงแต่ละคนจะมีวิธีการท างานในแต่ละขัน้ตอนแตกต่างกัน
ออกไป การให้ความส าคญักบัขัน้ตอนตา่งๆ ในกระบวนการท างานของนกัแสดงเป็นสิ่งท่ีส่งผลต่อ
การแสดงของเขาอย่างเป็นรูปธรรม และในการท างานของนักแสดงท่ีต้องท าการแสดงในส่ือท่ี
แตกตา่งกนั นกัแสดงมีวิธีการและให้ความส าคญัในแตล่ะขัน้ตอนแตกตา่งกนั   
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2.4) การท างานกับทีมงานในโปรดักช่ัน   
การท างานละครเป็นลักษณะการท างานของศิลปะร่วม งานจะเกิดขึน้

และถกูถ่ายทอดไปยงัผู้ชมได้เม่ือทกุฝ่ายสามารถท างานร่วมกนัได้อยา่งลงตวั ดงันัน้ในการท างาน
ของนกัแสดง นอกจากจะต้องร่วมงานกับผู้ก ากับการแสดง คู่แสดงและแอคติง้โค้ชแล้ว นกัแสดง
ยงัต้องเรียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกบัฝ่ายผลิตทัง้หมด ซึง่มกัเรียนขานกนัวา่ ทีมงาน ในท่ีนีห้มายรวมถึง 
ผู้ จดัละคร ผู้ จดัการกอง ทีมองค์ประกอบศิลป์ทัง้หมด ทีมงานสวสัดิการ ซึ่งแต่ละฝ่ายมีบทบาท
หน้าท่ีในการท างานท่ีต้องร่วมมือกบันกัแสดง เพ่ือส่ือสารเร่ืองราวและความเป็นตวัละครได้ตามท่ีผู้
ก ากับการแสดงต้องการ นักแสดงได้ถ่ายทอดวิธีการท างานของตนเองท่ีมีต่อทีมงาน อันเป้น
แนวทางท่ีจะท าให้นกัแสดงสามารถท าหน้าท่ีของตนเองได้อย่างราบร่ืนและเป็นไปได้ด้วยดีท่ีสุด
ดงันี ้ 

   
การท างานเป็นนกัแสดงด้วยอาชีพแล้วเราต้องมีวินยัสงูมาก ทกุคนมีหน้าที่ท่ีต้องท า เราต้อง
ท าหน้าที่เราให้ดีที่สดุ มาเมื่อมาถึงสถานที่ท างานเราต้องพร้อมท างาน อ่านบทมาอย่างดี 
ร่างกายจิตใจพร้อม เปรียบนักแสดงคือฟันเฟืองอันหนึ่งในการท างานเป็นเหมือนวัสดุ
อุปกรณ์ เราต้องดูและไม่ให้เป็นสนิมต้องมีประสิทธิภาพที่ดีตลอดเวลา เราเป็นแค่นัน้เรา
ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่โตและเราไม่ได้ท างานคนเดียว (นักแสดงหมายเลข 24, สมัภาษณ์, 
2561)   
  
การท างานตรงนี ้วินัยและความจริงใจกับทีมงานทุกคนส าคัญมากจริงๆ ครับ (นักแสดง
หมายเลข 1, สมัภาษณ์, 2561) 
 
ถ้าเป็นนกัแสดงที่ไมต่รงเวลา บทก็ไมไ่ด้ เลน่ก็ไมได้ แดดก็ไมไ่ด้ ฝนก็ไมไ่ด้ ขีโ้วย งอแง ใครจะ
อยากท างานกบัเราละ่ (นกัแสดงหมายเลข 9, สมัภาษณ์ 2561)  
 
ไปรอเขาดีกว่าให้เขามารอเรานะคะ เร่ืองเวลาเราจะรักษามากๆ คือเราท าเพื่อส่วนรวม ถ้า
เสียเวลาค่าใช้จ่ายก็เดิน ตรงนีเ้ราต้องเห็นใจผู้จัดเขา (นกัแสดงหมายเลข 16, สมัภาษณ์, 
2560) 

 
ท าตวัให้น่ารัก มนัเป็นองค์ประกอบมวลรวมที่ใหญ่กวา่ความรับผิดชอบ การดแูลตวัเอง การ
เตรียมตวัและการใช้ชีวิตในสงัคมข้างนอก  (นกัแสดงหมายเลข 10, สมัภาษณ์, 2561) 
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รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตวัเอง ตรงต่อเวลา ท าการบ้านมาอย่างดี ไม่สร้างความเสียหาย
ให้กบัทีมหรือแม้แตเ่จ้าของโปรดกัชัน่นัน้ (นกัแสดงหมายเลข 22, สมัภาษณ์, 2561) 

 
นกัแสดงต้องพดูคยุกบัทีมงานอย่างเข้าใจ รู้เร่ือง ท างานได้ ไมม่ีรายละเอียดที่วุ่นและยุง่มาก
มากเกินไป ไม่มีข้อแม้เยอะ ที่ส าคญัคือตัง้ใจท างาน ไปตามไดเร็คชั่นของผู้ก ากับให้ได้ มา
ตรงเวลา จ าบทได้และอยูจ่นจบหน้าที่ของตนเอง (นกัแสดงหมายเลข 23, สมัภาษณ์, 2560) 
 
มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องท าให้ทุกอย่างดูปกติที่สุดในโลก ทัง้ที่จริง ไม่ปกติเสียเลย ใส่
รองเท้าส้นสงูคู่นีเ้จ็บท่ีสดุในโลกแตก็่ต้องใส่ ต้องเดินให้เป็นปกติที่สดุ ไมใ่ช่ว่าจะมากระยอ่ม
กระแยม่ เจ็บขาแล้วถอดรองเท้าเดินก็ไมไ่ด้อีก เราต้องก้าวผา่นอปุสรรคตรงนัน้ ต้องท างาน 
เพื่อทีมทัง้หมดด้วย (นกัแสดงหมายเลข 12, สมัภาษณ์, 2561) 
 
การท าละครมันเป็นศิลปะที่พึ่งพากันซึ่งกันและกัน มนัเป็นศิลปะร่วม คือคุณต้องแสดง
ออกไปเพื่อให้ตากล้องเห็นวา่คณุก าลงัท าอะไร แล้วเขาจะรู้ว่าเขาต้องท างานกบัคณุอยา่งไร 
เธอเลน่อยบ่างนีฉ้นัจะซูมเข้าไปหาเธอ หรือจะถอยกล้องห่างออกมาจากเธอ ให้รู้สึกว่าเธอ
เหงาว้าเหว่อะไรอย่างนี  ้คือทุกคนมันต้องเกือ้กูลกัน (นักแสดงหมายเลข 26, สมัภาษณ์, 
2561)     
 

 หากพิจารณาถึงหัวใจส าคญัของการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนท่ีนักแสดงพึง
กระท านัน่คือการเคารพหน้าท่ีซึ่งกนัและกนั การให้เกียรติทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั และการเอาใจ
ใส่ผู้ อ่ืนอยู่เสมอ เน่ืองจากงานละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์เป็นงานท่ีต้องอาศยัการ
ท างานร่วมกนัของทกุฝ่าย นกัแสดงเป็นหนึง่ในฟันเฟืองท่ีท าให้งานครบวงจร และเป็นส่วนท่ีส าคญั
ท่ีเป็นตวัแปรให้การด าเนินไปของงานเป็นไปอย่างราบร่ืนหรือเป็นไปอย่างยากล าบาก  ดงันัน้ใน
ขัน้ตอนนีก้ารตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักแสดงจึงเป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก 
หากนักแสดงรับรู้ว่าตนเองต้องรับผิดชอบในส่วนใด และหากเกิดข้อผิดพลาดจะมีผลกระทบ
อย่างไร กบัใครบ้าง นักแสดงจึงพึงท าหน้าท่ีของตนเองอย่างดีท่ีสุด อย่างน้อยท่ีสุดนกัแสดงต้อง
เป็นตัวละครและท าหน้าท่ีส่ือสารเร่ืองราวของตัวละครได้  นอกจากนีใ้นฐานะเพ่ือนร่วมงาน 
นักแสดงควรเรียนรู้และเห็นความส าคัญของงานในแต่ละฝ่าย เช่น เม่ือท างานกับฝ่ายเสือ้ผ้า 
นักแสดงควรนึกถึงตัวละครเป็นหลัก ตวัละครนัน้ต้องสวมใส่เสือ้ผ้าอย่างไร บางครัง้นักแสดง
อาจจะต้องมีความอดทนสูงเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน  ดังกรณีตัวอย่างข้างต้น ท่ี
นักแสดงสวมรองเท้าและรู้สึกว่าเจ็บ แต่นักแสดงตัดสินใจท่ีจะอดทนและใส่ต่อไป เพ่ือให้การ
ท างานเป็นไปโดยไมล่า่ช้า เป็นต้น  
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 ทัง้นีเ้ม่ือนกัแสดงอดทนและท าเพ่ือผู้ อ่ืน ทีมงานก็สามารถรับรู้ได้ถึงความ
มีน า้ใจและการช่วยเหลือ ทีมงานก็จะปฏิบัติหน้าท่ีของอย่างดีท่ีสุดเช่นกัน  ซึ่งนั่นจะส่งผลให้
นกัแสดงสามาถท าการแสดงของเขาได้ดีมากยิ่งขึน้ไปอีก  
 

2.2.3 ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาหลังการแสดง (Post-Production) 
จากข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก นักแสดงได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

การแบ่งช่วงเวลาในการท างานของนักแสดงท่ีจะมีความแตกต่างกันในช่วงเวลาหลังการแสดง 
กล่าวคือการท างานของนักแสดงผ่านส่ือกับการท างานของนักแสดงละครเวที  จะมีขัน้ตอนการ
ท างานในช่วงเวลาหลังการแสดงแตกต่างกัน  โดยนักแสดงได้อธิบายการใช้ค าว่า  “Post-
Production” ของการท างานในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นัน้ เป็นขัน้ตอนของการตดัต่อภาพ
และเสียง ซึง่บคุคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงคือผู้ท าหน้าท่ีในการตดัตอ่ภาพ ผู้ท าหน้าท่ีตกแตง่เสียง และ
ผู้ก ากบัการแสดง อนัท่ีจริงแล้วเป็นขัน้ตอนท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกบันกัแสดงเลย แตส่ าหรับแสดง
ละครเวที การใช้ค าว่า “Post-Production” เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ก ากับการแสดง นกัแสดง และทีมงาน
ทกุฝ่ายจะได้ร่วมประเมินการท างาน เช่นประเมินการแสดงในแตล่ะรอบเพ่ือน าไปปรับปรุงในการ
แสดงรอบต่อไป หรือประเมินการท างานหรือข้อบกพร่องเล็กน้อยท่ีเกิดจากการแสดงในรอบ
ดงักลา่ว เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในการแสดงรอบตอ่ไป  

จากข้อเท็จจริงนีท้ าให้ผู้ วิจัยได้ตกลงกับนักแสดงในการเก็บข้อมูล 
เน่ืองจากงานวิจยัชิน้นีมุ้ง่ให้ความส าคญัไปท่ีกระบวนการท างานของนกัแสดง ดงันัน้ผู้วิจยัจงึขอใช้
ค าว่า “Post-Production” เพ่ือแทนค าในภาษาไทยท่ีหมายถึง กระบวนการท างานในชว่งเวลาหลงั
การแสดง แต่ช่วงเวลาหลังการแสดงในงานวิจัยนี ้จะตีความขอบเขตเพียงแค่การท างานของ
นักแสดง โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการท างานจริงของนักแสดงหลังจาก
สิน้สดุการแสดง  

ผู้วิจยัจึงได้เก็บข้อมลูเชิงปริมาณ เก่ียวกับการให้น า้หนกัความส าคญัใน
ขัน้ตอนการท างานของนกัแสดงในช่วงเวลาหลงัการแสดง (Post-Production) โดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มคือ 1) การแสดงในละครเวที (Acting on Stage) และ 2) การแสดงในภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์  (Acting on Screen) ขอบเขตการท างานช่วงเวลาหลังการแสดงของนักแสดงใน
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หมายถึง ช่วงเวลาหลังจากท่ีนักแสดงถ่ายท าเสร็จในแต่ละฉาก
นกัแสดงมีขัน้ตอนในการประเมินและปรับแก้งานของตนเองด้วยวิธีการใดบ้าง ดงันัน้ในการเก็บ
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ข้อมูลช่วงเวลาหลังการแสดงนี ้นักแสดง 1 คน จะให้ข้อมูลในการตอบค าถามทัง้ในฐานะท่ีเป็น
นกัแสดงผา่นส่ือและในฐานะท่ีเป็นนกัแสดงละครเวทีโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

ตาราง 5 ตารางแสดงผลคะแนนขัน้ตอนการท างานในชว่งเวลาหลงัการแสดง 

ล าดบัท่ี กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 3. ช่วงเวลาหลังการแสดง (Post-Production)      

3.1 ละครเวที      

 3.1.1 นกัแสดงประเมินการแสดงของตนเองหลงัจบการแสดงแตล่ะ
รอบ 

57.69 23.07 0 15.38 3.86 

 3.1.2 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ก ากับและน าไปปรับแก้ 69.23 26.91 3.86 0 0 

 3.1.3 นกัแสดงรับฟังค าวจิารณ์จากนักวจิารณ์และน าไปปรับแก้ 30.76 3.86 50.00 15.38 0 

 3.1.4 นกัแสดงรับฟังค าวจิารณ์จากผู้ชมท่ัวไปและน าไปปรับแก้ 23.07 19.23 34.61 15.38 0 

 3.1.5 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ร่วมแสดงและน าไปปรับแก้ 26.91 38.46 19.23 11.54 3.86 

 3.1.6 การออกจากการเป็นตวัละคร (ในท่ีนีห้มายถงึการปลดปล่อย
สภาวะที่ตวัละครเป็น เพ่ือกลบัเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายของนกัแสดง) 

42.30 34.61 19.23 0 3.86 

3.2 ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์      

 3.2.1 นกัแสดงตรวจสอบและประเมินการแสดงโดยการ     เช็คเทป
ถ่ายท าหลงัแสดงจบแตล่ะฉาก 

38.46 34.60 15.38 7.70 3.86 

 3.2.2 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ก ากับและน าไปปรับแก้ 88.44 7.70 3.86 0 0 

 3.2.3 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ร่วมแสดงและน าไปปรับแก้ 15.38 26.93 46.15 7.70 3.86 

 3.2.4 นกัแสดงรับฟังค าวิจารณ์จากส่ือตา่ง ๆ เช่นหนงัสือพิมพ์ ส่ือโซ
เชียล มีเดีย เป็นต้น 

3.86 23.08 30.76 26.92 15.38 

 3.2.5 นกัแสดงออกจากการเป็นตวัละคร (ในท่ีนีห้มายถงึการ
ปลดปล่อยสภาวะท่ีตวัละครเป็น เพ่ือกลบัเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายของ
นกัแสดง) 

42.30 
 

34.60 15.38 3.86 3.86 

 

2.2.3.1 สังเกตการณ์และติดตามผลระหว่างการแสดง หากเป็นการ
แสดงในภาพยนตร์หรือในละครโทรทศัน์ นกัแสดงสามารถสงัเกตผลจากการแสดงของตนเองและ
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สามารถปรับแก้ได้ในขณะท่ีมีการถ่ายท า หรือท่ีเรียกเป็นภาษาพูดว่า “การเช็คเทป” ซึ่งหมายถึง
การดผูลงานการแสดงของตนเองผ่านจอแสดงภาพของผู้ก ากับการแสดง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
หลงัการแสดงของตนเองแล้วประเมินวา่เป็นไปตามวิธีการเล่าของผู้ก ากบัการแสดงแล้วหรือไม่ แต่
หากเป็นการแสดงในละครเวที นกัแสดงจะท างานในขัน้ตอนนีด้้วยการการรับฟังการประเมินการ
แสดงทัง้จากตนเองและผู้ก ากบัการแสดง ซึ่งจะสามารถติดตามผลการแสดงของตนเองได้เม่ือการ
แสดงในรอบนัน้จบลง  

จากผลคะแนนในตารางข้างต้นจะพบว่า ในการแสดงละครเวที นกัแสดง
มีการให้ความส าคญัในขัน้ตอนการสงัเกตและติดตามผลระหว่างการแสดงด้วยการประเมินตนเอง
มากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 57.69 ของประชากรทัง้หมด และให้ความส าคญักบัการรับฟังการประเมิน
จากผู้ก ากบัการแสดงมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 69.23 ของประชากรทัง้หมด นอกจากนีน้กัแสดงยงั
กล่าวถึงการท างานในขัน้ตอนนีว้่า ผู้ ร่วมแสดง และนกัวิจารณ์ก็เป็นปัจจยัท่ีสามารถช่วยประเมิน
และสะท้อนการแสดงของเขาในแตล่ะรอบได้เชน่เดียวกนั “เปิดใจรับฟังคนอ่ืน ฟังว่าทุกคนเขา
คิดอะไรกัน เขาอยากให้เราไปทางไหน เป็นอะไรก็เป็นไปตามนัน้ เราก็รับผิดชอบสิ่งท่ีเรา
ได้รับให้ดีที่ สุด” (นกัแสดงหมายเลข 15, สมัภาษณ์ 2561) หรือแม้กระทัง่ผู้ชมท่ีมาชมการแสดง
ละครเวที ก็เป็นเสียงสะท้อนสว่นหนึง่ท่ีนกัแสดงรับฟัง “ถ้าเราเล่นละครแล้วคนดูเข้าใจสารของ
เร่ือง และชอบในสิ่งท่ีเราท า ชอบเร่ืองราวที่เราเล่า เข้าใจมัน รู้สึกกับมัน ส าหรับเราถือว่า
ประสบความส าเร็จแล้ว” (นกัแสดงหมายเลข 6,  สมัภาษณ์ 2561) ความคิดเห็นและการสะท้อน
มมุมองต่างๆ ท่ีมีต่อการแสดงของนกัแสดงในงานละครเวที ไม่ว่าจะเป็นจากผู้ ร่วมแสดง จากนกั
วิจารณ์หรือจากผู้ ชม ล้วนเป็นสิ่งท่ีสามารถสะท้อนการท างานของนักแสดงได้ไม่มากก็น้อย 
นกัแสดงจึงมีวิธีคิดเก่ียวกับเร่ืองนีว้่าควรจะรับฟังและเปิดใจให้กว้างกับทุกความคิดเห็น  หากแต่
นกัแสดงอาจจะไม่ได้ให้ความส าคญัในการน าความคิดเห็นเหล่านัน้มาเป็นส่วนท่ีจะปรับแก้หรือ
เปล่ียนแปลงวิธีการแสดงของตนเอง บคุคลท่ีนกัแสดงให้ความส าคญัในการรับฟังการประเมินและ
น าค าแนะน านัน้ไปปรับปรุงแก้ไขการแสดงในรอบตอ่ไป นัน่คือการประเมินจากผู้ก ากับการแสดง
นัน่เอง  

หากเป็นการแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ ขัน้ตอนในการสงัเกต
และติดตามผลระหว่างการแสดงนี ้คือการท่ีนกัแสดงตรวจสอบการแสดงของตนเองหลงัจากจบ
การถ่ายท าในแต่ละฉาก ซึ่งวิธีการตรวจสอบก็จะมีวิธีการท่ีแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น การเช็ค
เทป หรือการพูดคุยกับผู้ก ากับการแสดง เป็นต้น “เม่ือก่อนตอนเป็นนางเอกจะท านะ เพ่ือดู
ผลงานตรงไหนดีไม่ดียังไง ดูเทป ดูภาพยนตร์ ก็ดูไปว่าการแสดงเรามีบกพร่องตรงไหน 
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หน้าตาแต่งตัวสวยไหมเราจะเช็คหมด ผู้ก ากับท่ีดุท่ีสุดก็ไม่เคยเจอโดนดุ เพราะเราท าและ
เล่นอะไรตามที่ท่านบอกท่านสอน” (นกัแสดงหมายเลข 16, สมัภาษณ์, 2560) 

การสงัเกตและติดตามผลการแสดงของนกัแสดงนัน้มีหลากหลายวิธีการ 
ขึน้อยู่กบัว่านกัแสดงแตล่ะคนจะเลือกใช้วิธีการใด เพ่ือให้ตนเองได้มีโอกาสท่ีจะรับรู้ว่างานท่ีได้ท า
ไปนัน้มีผลลพัธ์เป็นอย่างไร เช่น นกัแสดงอาจจะทบทวนและประเมินการแสดงในรอบนัน้ๆ ด้วย
ตนเองก่อน แล้วจากนัน้ก็จะมีการปรึกษา หรือขอความเห็นจากนักแสดงด้วยกัน หากรู้สึกว่ามี
ความต้องการแก้ไข นกัแสดงจะขอค าปรึกษาจากผู้ก ากับ เน่ืองจากบางครัง้ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ใน
ฐานะนกัแสดงอาจจะมีความแตกต่างกบัความรู้สึกท่ีเกิดขึน้กับผู้ชม ซึ่งผู้ก ากับจะท าหน้าท่ีนีไ้ด้ดี
ท่ีสดุ  

2.2.3.2 การออกจากการเป็นตัวละคร (ในที่ นี ้หมายถึงการ
ปลดปล่อยสภาวะท่ีตัวละครเป็นเพ่ือกลับเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายของนักแสดง) เป็นขัน้ตอน
ท่ีนกัแสดงต้องฝึกเรียนรู้และน ามาใช้ในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกัแสดงท่ีใช้วิธีการสร้าง
ความเช่ือและเข้าสู่การเป็นตวัละครอย่างลึกซึง้ เม่ือท าการแสดงไปเร่ือยๆ เป็นเวลานานนกัแสดง
จะเร่ิมมีความรู้สึกชินกับสภาวะของตวัละครท่ีเป็นเช่นนัน้  และเม่ือความรู้สึกหรือวิธีคิดอย่างใด
อย่างหนึ่งติดตวันกัแสดงเป็นเวลานาน ก็ต้องเรียนรู้ท่ีจะเอาความรู้สึกนัน้ออกไปจากตนเองให้ได้
เม่ือท าการแสดงเสร็จสิน้  

จากการให้ข้อมลูในแบบสอบถามพบวา่ นกัแสดงมีการให้ความส าคญัใน
การท างานขัน้ตอนนีแ้ตกต่างกนัเป็นระดบัคะแนนท่ีกระจายออกไปกล่าวคือ ให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42.30 ของประชากรทัง้หมด ให้ความส าคญัมากคิดเป็นร้อยละ 34.60 ของ
ประชากรทัง้หมด ให้ความส าคัญปานกลางคิดเป็นร้อยละ 15.38 ของประชากรทัง้หมด ให้
ความส าคญัน้อยคิดเป็นร้อยละ 3.86 ของประชากรทัง้หมด และให้ความส าคญัน้อยมากคิดเป็น
ร้อยละ 3.86 ของประชากรทัง้หมด ซึ่งหากพิจารณาจากกระบวนการท างานในช่วงเวลาการแสดง 
จะพบว่านักแสดงมีแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ตัวละครท่ีแตกต่างกัน  3 แนวทาง ซึ่งแต่ละ
แนวทางมีขัน้ตอนท่ีนกัแสดงต้องปรับเปล่ียนตวัเองเพ่ือไปเป็นตวัละครแตกต่างกัน จึงส่งผลให้ใน
ขัน้ตอนการออกจากตวัละครนี ้นักแสดงจึงให้ความส าคญัแตกต่างเช่นเดียวกัน โดยนักแสดงได้
กล่าวถึงรายละเอียดของการท างานในขัน้ตอนนี ไ้ว้ดังนี  ้“การแสดงเป็นตัวละครมันมี
หลากหลายอารมณ์ มันหนัก แต่มันเป็นหน้าที่ เรา แต่พอถ่ายเสร็จเราก็ต้องทิง้มันไป 
เปล่ียนเสือ้ผ้าตัวละครถอดออก กลับมาใส่รองเท้าของเรา เสือ้ผ้าของเรากลิ่นเป็นของเรา 
วางตัวละครไว้ตรงนัน้ไม่ต้องพากลับบ้าน” (นกัแสดงหมายเลข 26, สมัภาษณ์, 2561) 
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จากข้อความดงักล่าวท่ีนกัแสดงอธิบายถึงสภาวะของการ “ถอดออก” 
(นกัแสดงหมายเลข 26, สมัภาษณ์ 2561) ซึ่งในท่ีนีห้มายถึงการท่ีนกัแสดงปลดปล่อยสภาวะของ
ตวัละคร ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด การกระท า ความรู้สึกต่างๆ ท่ีคงอยู่ในตวันกัแสดงในขณะท่ีก าลงัท า
การแสดง เม่ือนกัแสดงท างานเสร็จสิน้ในฉากนัน้ นกัแสดงจะมีวิธีการดึงตวัเองกลบัเข้าสู่สภาวะ
ปกติด้วยการกระท าต่างๆ เช่น การเปล่ียนเสือ้ผ้าของตัวละครออกและสวมใส่เสือ้ผ้าของตัว
นกัแสดงเอง เพ่ือให้ระลึกว่าน่ีคือตวัตนของนกัแสดงไม่ใช่ตวัละคร เป็นต้น อีกวิธีการหนึ่งท่ีช่วยให้
นกัแสดงสามารถเข้าสู่การเป็นตวัละครและออกจากการเป็นตวัละครได้อย่างรวดเร็วคือ การท า
แบบฝึกหัดทางการแสดงอยู่เป็นประจ า “ถ้าเราท า Exercise บ่อยๆ มันจะท าให้เข้า (in) ง่าย

ออก (out) ง่าย” ( นกัแสดงหมายเลข 8, สมัภาษณ์, 2561) 
ข้อสังเกตในเร่ืองการเป็นตัวละครของนักแสดง หากนักแสดงจะให้

ความส าคญักบัการเป็นตวัละครอยา่งยิ่งยวด นกัแสดงก็จะให้ความส าคญักบัการออกจากการเป็น
ตัวละครมากเช่นกัน ถือเป็นการวัดทักษะและความช านาญทางการแสดงอีกประการหนึ่ง 
“นักแสดงที่ดี In แล้วต้อง Out ให้ได้ คนเราเก่งจริงเข้าแล้วต้องออกให้ได้ จิตมนุษย์มัน
อ่อน นักแสดงเป็นการเล่นกับจิต  อารมณ์  ความ รู้สึก มันมีความละเอียดอ่อน 
เพราะฉะนัน้คุณต้องรู้ตัวเองให้ได้... อย่าปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับอารมณ์” (นักแสดง
หมายเลข 7, สมัภาษณ์ 2561) และท่ีส าคญัเพ่ือให้การท างานของเขาไม่ไปมีผลกระทบกับการใช้
ชีวิตประจ าวนั “การแสดงคือการแสดง เข้าแล้วต้องออกให้ได้ ไม่จ าเป็นต้องทุ่มเทในสิ่งที่
ไม่จ าเป็นหรือทุกอย่างขนาดนัน้ คือท าให้เสร็จตรงนัน้แล้วเดินออกมา และเม่ือเราต้อง
สวมบทบาทเป็นตัวละครใหม่ก็ต้องเรียนรู้ท่ีจะเป็นคนใหม่ อย่ากดดันตัวเอง อย่าเกลียด
ตัวเอง รู้จักแยกแยะ ท างานให้เสร็จกลับบ้านก็ท าหน้าที่เราเหมือนเดิม” (นกัแสดงหมายเลข 
24, สมัภาษณ์, 2561) 

ความทุ่มเทของนกัแสดงในการเป็นตวัละคร ยอ่มสง่ผลดีตอ่การแสดง แต่
หากนกัแสดงไม่พยายามเรียนรู้ท่ีจะจดัการกบัความรู้สึกของตวัละครท่ีคัง่ค้างในตวันกัแสดง  หรือ
แม้แต่วิธีคิดบางอย่างท่ีนกัแสดงมีความเคยชินมาจากตวัละคร อาจจะเกิดปัญหาขึน้ในชีวิตจริง
ของนักแสดงก็เป็นได้ บุคคลท่ีอาจได้รับผลกระทบนีคื้อบุคคลรอบข้างนักแสดง  เช่น คนใน
ครอบครัว เป็นต้น ดงันัน้ นกัแสดงจงึให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนี ้เป็นหนึง่ในขัน้ตอนหลงัการแสดง 
ท่ีนกัแสดงคิดว่ามีความจ าเป็น นักแสดงมีประสบการณ์จะสามารถท าขัน้ตอนนีไ้ด้ในระยะเวลา
อนัรวดเร็ว เพ่ือให้เขากลบัสู่สภาวะปกติ และพร้อมในการด าเนินชีวิตประจ าของตนเองท่ีไม่ใช่ตวั
ละคร  
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2.2.3.3 ประเมินสรุปผล ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีนักแสดงน าข้อคิด ค า
วิจารณ์ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบมาประมวลผล โดยนักแสดงอาจเร่ิมต้นท่ีการทบทวนตัง้แต่
กระบวนการท างานของตนเองในช่วงก่อนการแสดง ชว่งการแสดงจนจบการแสดง ประกอบกบัผล
ตอบรับจากการแสดง ค าวิจารณ์ ซึ่งจะท าให้นักแสดงสามารถทราบเหตุผลและท่ีมาท่ีไปของ
ผลลพัธ์ทางการแสดงท่ีเกิดขึน้ โดยจากผลคะแนนแบบสอบถามจะพบว่านกัแสดงให้ความส าคญั
กบัการท างานในขัน้ตอนนี ้โดยบุคคลท่ีมีผลตอ่การท างานของนกัแสดงมากท่ีสุดซึ่งก็คือ ผู้ก ากับ
การแสดง โดยนักแสดงทัง้ในละครเวที ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ กล่าวถึงวิธีการท างานใน
ขัน้ตอนนีไ้ว้ดงันี ้“เราจะตัดสินตัวละครจากวิธีการของเราไม่ได้ เป็นการไม่ให้เกียรติตัว
ละคร ทุกครัง้ที่เร่ิมงานจะถามผู้ก ากับว่าเขาอยากให้ตัวละครนีมั้นด าเนินชีวิตอย่างไร ไป
ในทศิทางไหนและปรับตามผู้ก ากับ” (นกัแสดงหมายเลข 19, สมัภาษณ์ 2561)   

นอกจากนีใ้นขัน้ตอนการประเมินผล นักแสดงในละครเวที นักแสดงใน
ภายนตร์และละครโทรทศัน์ จะมีขัน้ตอนท่ีแตกตา่งกนัซึง่เกิดจากลกัษณะเฉพาะของการท างานใน
โปรดักชั่น โดยในการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เป็นการถ่ายท าผ่านกล้องท่ีมีการ
บนัทึกภาพ หลังจากท่ีนักแสดงถ่ายท าในแต่ละซีนไปแล้วก็จะถือว่าจบขัน้ตอนย่อยในการแสดง
เป็นฉากๆ และจะมีขัน้ตอนท่ีนกัแสดงเรียกว่าการเช็คเทป ซึ่งนกัแสดงแตล่ะคนจะให้ความส าคญั
กับขัน้ตอนนีแ้ตกต่างกันดังนี  ้ให้ความส าคัญมากท่ีสุดคิดเป็น 42.30 ของประชากรทัง้หมด ให้
ความส าคญัมากคิดเป็น 34.60 ของประชากรทัง้หมด ให้ความส าคญัปานกลางคดิเป็น 15.38 ของ
ประชากรทัง้หมด ให้ความส าคญัน้อยคิดเป็น 7.70 ของประชากรทัง้หมด และให้ความส าคญัน้อย
มากคิดเป็น 3.86 ของประชากรทัง้หมด ซึ่งนกัแสดงบางส่วนท่ีไม่ได้ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนีไ้ด้
แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “ผมไม่เคยเช็คมอนิเตอร์เลย จะดูท่ีอารมณ์ตนเองเป็นหลัก ถ้าเรา
รู้สึกและเป็นไปตามนัน้แล้วพอเลย การเช็คเทปเป็นหน้าท่ีผู้ก ากับ เขาจะเป็นคนที่ เห็น
ภาพรวมทัง้หมด” (นกัแสดงหมายเลข 11, สมัภาษณ์, 2561)  

และในส่วนการประเมินผลการแสดงยังมีขัน้ตอนการรับฟังค าวิจารณ์
จากบคุคลอ่ืนๆ อนัได้แก่ ผู้ชมทัว่ไป และนกัวิจารณ์ โดยในทัง้สองสว่นนีน้กัแสดงได้ให้ความส าคญั
คอ่นข้างน้อย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในการท างานว่า การเป็นตวัละครท่ีถ่ายทอดเร่ืองราว ผู้ก ากับ
คือบคุคลท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีจะช่วยให้นกัแสดงสามารถถ่ายทอดตวัละครของเขาได้ ดงันัน้บทวิจารณ์
ตา่งๆ หรือแม้กระทัง่เสียงสะท้อนจากผู้ชม แม้จะเป็นสิ่งท่ีนกัแสดงให้ความสนใจในการรับฟัง แต่
นกัแสดงมักจะไม่ท าการปรับแก้งานของตนเองโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ก ากับการแสดง 
ดงัท่ีนกัแสดงทา่นนีก้ลา่ววา่ 
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เราอาจจะไม่ค่อยแคร์กับค าวิจารณ์หรือคอมเมนต์จากผู้ ชมหรือคนอื่น เพราะมันมี
หลากหลายมาก จะให้มาชอบเหมือนกันหมดคงยาก ถ้าผู้ชมชอบเราก็ดีใจ แต่ถ้าไม่ชอบก็
โอเคไมเ่ป็นไร เพราะการท างานมนัไมไ่ด้มีแคเ่รา เราเลอืกตรงนีก็้จริง แตผู่้ก ากบัคือคนที่เลอืก
ทัง้หมดอีกทีหนึ่ง เราเป็นองค์ประกอบหนึ่งไม่ใช่ทัง้หมด เพราะฉะนัน้ถ้าเราท าได้ดีแล้วมีคน
ช่ืนชม ก็เป็นถือเป็นความส าเร็จของทีมงานด้วย (นกัแสดงหมายเลข 6, สมัภาษณ์, 2561)    

 
ในงาวิจยัชิน้นีก้ระบวนการท างานของนกัแสดงในชว่งเวลาหลงัการแสดง 

เป็นการท างานท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินเป็นหลัก ซึ่งมีทัง้การประเมินตนเอง การรับฟังการ
ประเมินจากผู้ อ่ืน ได้แก่ ผู้ก ากบัการแสดง คูแ่สดงหรือผู้ ร่วมแสดง นกัวิจารณ์ และผู้ชมทัว่ไป จาก
ผลการตอบแบบสอบถาม แสดงให้เห็นข้อมูลในเชิงปริมาณว่านกัแสดงให้ความส าคญักบัการรับ
ฟังค าประเมินจากผู้ก ากบัการแสดงมาเป็นอนัดบัแรก ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผ่านส่ือหรือการแสดง
สด นกัแสดงตา่งก็ให้คะแนนการรับฟังการประเมินจากผู้ก ากับการแสดงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
88.44 และ ร้อยละ 69.23 ของประชากรทัง้หมด ความส าคญัในล าดบัตอ่มาคือการประเมินตนเอง
ของนกัแสดงคิดเป็นร้อยละ 38.46 และร้อยละ 57.69 ของประชากรทัง้หมด  ต่อมาคือการรับฟัง
การประเมินจากผู้ ร่วมแสดงคิดเป็นร้อยละ 15.38 และร้อยละ 26.91 ของประชากรทัง้หมด ส่วน
การรับฟังการเประเมินจากนักวิจารณ์และผู้ชมทัว่ไปจะมีคะแนนอยู่ในระดบัท่ีน้อย สิ่งท่ีมีความ
น่าสนใจคือนยัยะของความแตกต่างในหวัข้อเดียวกันแต่เป็นการแสดงคนละประเภท ซึ่งผู้ วิจยัได้
ท าตารางเปรียบเทียบการให้คะแนนของการแสดงสดและการแสดงในส่ือดงัจะเห็นได้จากตาราง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 6 ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนระหว่างการแสดงในส่ือและการแสดงสด 

 ขัน้ตอนการท างาน Acting On Screen Acting On Stage 

1. การรับฟังการประเมินการแสดงจากผู้ก ากบัการแสดง 88.44% 69.23% 

2. การประเมินการแสดงของตนเอง 38.46% 57.69% 

3. การรับฟังการประเมินการแสดงจากผู้ ร่วมแสดง 15.38% 26.91% 
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จากตารางเปรียบเทียบข้างต้น ผู้ วิจัยพบข้อสงัเกตท่ีมาจากจุดร่วมเร่ือง
การรับฟังการประเมินจากผู้ก ากบัการแสดง ซึ่งมีคะแนนมาเป็นล าดบัแรกจากนกัแสดงทัง้สองกลุ่ม 
แตห่ากพิจารณาคะแนนจากนกัแสดงในส่ือจะพบว่า ให้คะแนนในระดบัท่ีมากกวา่นกัแสดงในการ
แสดงสด ลกัษณะการให้คะแนนเชน่นีมี้ท่ีมาจากกระบวนการท างานของสองส่ือท่ีมีความแตกตา่ง
กนั กลา่วคือการท างานการแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ มีสาเหตมุาจากระบบการท างาน
ท่ีมีปัจจยัและข้อจ ากดัหลากหลาย ดงัท่ีผู้วิจยัได้กล่าวไว้ในรายละเอียดของการท างานในช่วงเวลา
ก่อนการแสดงแล้วในหวัข้อท่ี 1. ดงันัน้ผู้ก ากบัการแสดงในงานภาพยนตร์และละครโทรทศัน์จึงเป็น
บคุคลท่ีจะสามารถมองเห็นภาพรวมและก าหนดทิศทางการเล่าเร่ืองได้ชดัเจนท่ีสดุ  มีบทบาทเป็น
ศนูย์รวมในการตอบค าถามของนกัแสดงทกุคนทีมงานทกุฝ่าย  

ด้วยลักษณะของตวังานท่ีทุกคนยงัไม่สามารถมองเห็นรวมท่ีจะออกมา
เป็นผลงานได้ ผู้ ก ากับต้องมีภาพในหัวท่ีชัดเจนและสามารถอธิบายให้กับนักแสดงและทีมงาน
เข้าใจและเกิดการเห็นภาพนัน้ตาม เพ่ือให้งานท่ีออกมามีทิศทางท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้
ก ากบัการภาพยนตร์และละครโทรทศัน์จงึเป็นท่ีพึง่พาหลกัของผู้ ร่วมงานทกุคน ในขณะท่ีระบบการ
ท างานของละครเวที เป็นลกัษณะของการพฒันางานไปพร้อมๆ กนั ทัง้ผู้ก ากบัการแสดง นกัแสดง 
และทีมงาน กล่าวคือในกระบวนการซ้อม เป็นช่วงเวลาท่ีนักแสดงและทีมงานยังสามารถท่ีจะ
ค้นหาตวัละครและพฒันางานของตนเองให้มีความชดัเจน เป็นส่วนช่วยขบัเคล่ือนการเล่าเร่ืองได้ 
บทบาทของผู้ก ากบัก็เป็นเช่นเดียวกบัการก ากบัการแสดงในภาพยนตร์และลครโทรทศัน์ในแง่ของ
การเป็นผู้มองเห็นภพารวมและรู้ทิศทางในการเล่าเร่ือง หากแตด้่วยลกัษณะการท างานร่วมกนัของ
ละครเวที เปิดโอกาสให้นกัแสดงมีสาวนในการชว่ยสร้างสรรค์และค้นหาตวัละคร รวมทัง้นกัแสดงก็
สามารถท่ีจะชว่ยคูแ่สดงให้เข้าใจลกัษณะของตวัละครได้มากขึน้ หรือในบางกรณีผู้ออกแบบเคร่ือง
แต่งกายก็มีส่วนท าให้นกัแสดงสามารถเข้าใจลักษณะบางอย่างของตวัละคร หรือในทางตรงกัน
ข้ามในขณะท่ีมีการซ้อมนกัแสดงอาจจะท าให้ผู้ออกแบบเคร่ืองแตง่กาย ได้ค้นพบทางเลือกในการ
คดัสรรเคร่ืองแตง่กายให้กบัตวัละครได้ จากลกัษณะการท างานเช่นนี ้จึงส่งผลให้นกัแสดงสะท้อน
การท างานท่ีแตกตา่งกนั ออกมาในรูปแบบของการให้คะแนนระดบัความส าคญัของการรับฟังการ
ประเมินจากผู้ก ากบัการแสดงในการแสดงท่ีตา่งส่ือกนั   

ในกระบวนการท างานชว่งเวลาหลงัการแสดง นอกจากนกัแสดงจะมีการ
ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนการประเมินตนเองและรับฟังการประเมินจากผู้ อ่ืนแล้ว ยงัมีขัน้ตอนการ
ท างานอีกหนึ่งขัน้ตอน  ท่ีผู้วิจยัมีความสนใจและต้องการหาค าตอบจากนกัแสดงผู้ มีประสบการณ์
ในการท างานมาเป็นเวลานาน นั่นคือเร่ืองการออกจากการเป็นตวัละคร ในท่ีนีห้มายถึง การท่ี
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นกัแสดงได้ท าหน้าท่ีถ่ายทอดตวัละครในการแสดงเป็นเวลานาน เม่ือนกัแสดงเสร็จสิน้กระบวนการ
ท างานในแต่ละวัน หรือจบการแสดงในแต่ละรอบนักแสดงท างานในขัน้ตอนนีด้้วยวิธีการใด 
สาเหตท่ีุผู้ วิจยัมีความสนใจเร่ืองการออกจากสภาวะของตวัละคร และการกลับสู่สภาวะปกติใน
ชีวิตของนกัแสดง เน่ืองจากการท างานเป็นตวัละครคือการถ่ายทอดชีวิตและเร่ืองราวของคน ซึ่งคน
แต่ละคนก็มกัจะมีประสบการณ์ชีวิตท่ีหนกัหน่วง มีการพบเจอเหตกุารณ์ท่ีดีและร้ายแรงในละคร 
ซึง่นกัแสดงต้องท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้สกึเหล่านัน้ด้วยก าลงักายและก าลงัใจท่ีมี ความรู้สกึและ
ร่างกายของนกัแสดงคือเคร่ืองมือท่ีนกัแสดงต้องใช้งานอยูเ่ป็นประจ า หากนกัแสดงไมส่ามารถท่ีจะ
ออกจากการเป็นตวัละครและกลับเข้าสู่สภาวะปกติของตนเองได้  เท่ากับว่านักแสดงก าลังแบก
ภาระทางความรู้สึกท่ีหนักหน่วงกลับไปใช้ชีวิตของเขาต่อด้วย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงได้ตัง้ค าถามถึงการ
ท างานในขัน้ตอนนีข้องนกัแสดง เพ่ือวิเคราะห์ถึงความส าคญัและวิธีการท างานในขัน้ตอนดงักลา่ว  
ซึง่ผลจากการตอบค าถามเร่ืองการออกจากการเป็นตวัละคร นกัแสดงทัง้ 2 กลุม่ คือนกัแสดงในส่ือ
และนักแสดงในการแสดงสด ให้คะแนนในหัวข้อการออกจากการเป็นตัวละครคิดเป็นร้อยละ 
42.30 ของประชากรทัง้หมด  ซึ่งเป็นปริมาณท่ีเท่ากัน นั่นอาจแปลความได้ว่านักแสดงท่ีให้
ความส าคญักบัขัน้ตอนนี ้ก็ท างานขัน้ตอนนีก้บัการแสดงทกุประเภทในชว่งเวลาหลงัการแสดง คือ
ไม่ว่าส่ือจะแตกต่างกันแต่ในแง่ของการท างานเพ่ือเป็นตัวละคร นักแสดงก็มีวิธีการท างานท่ีมี
ลักษณะเดียวกันเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดตัวละครให้มีความเป็นคนท่ีมีความสมจริงและเป็น
ธรรมชาติ หากจะมีความแตกต่างในส่ือของการแสดง ก็จะต่างกันตรงท่ีทิศทางในการแสดง
แสดงออกและวิธีการน าเสนอ ซึง่ขึน้อยูก่บัส่ือท่ีท าการแสดง 

ในศาสตร์ของการแสดง แนวคิดและการปฏิบตัิเป็นสิ่งท่ีสมัพนัธ์และส่อง
ทางให้แก่กัน หากนักแสดงมีแต่แนวคิดแล้วไม่น าไปปฏิบตัินักแสดงก็ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งท่ี
ตนเองรู้สึกไปยงัผู้ชมได้ แต่ในขณะเดียวกันหากนกัแสดงมุ่งแต่จะแสดงออกโดยไม่รู้จกัวิเคราะห์
หลกัการหรือท าความเข้าใจแก่นท่ีมาของสิ่งท่ีตนแสดงออกไป นกัแสดงก็อาจจะไม่สามารถท าการ
แสดงท่ีดีให้เกิดขึน้ได้อีก หรือการแสดงได้ในครัง้นัน้กลายเป็นเร่ืองของความบงัเอิญ ไม่มีความ
แน่นอน นกัแสดงก็ไม่สามารถท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนกัแสดงได้ ผู้วิจยัจงึพยายามรวบรวมข้อมลู
และหาค าตอบตามความมุ่งหมายในงานวิจยัข้อท่ี 2. เพ่ือศึกษากระบวนการท างานของนกัแสดง
ในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์และละครเวที จึงพบว่ากระบวนการในการท างานของนักแสดงใน 3 
ส่ือ จะเกิดขึน้จากปัจจยัส าคญัสองส่วน คือ 1) องค์ความรู้ทางการแสดงของนกัแสดงแตล่ะคน ซึ่ง
ก็คือ แนวคิดและความเช่ือทางการแสดงของนักแสดง และ 2) ส่ือท่ีจะใช้ในการแสดง อันได้แก่ 
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ภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละครเวที ดงันัน้เม่ือพิจารณาองค์ประกอบในสว่นท่ีสอง นกัแสดงจึง
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์และมีความเข้าใจในความแตกต่างของส่ือท่ีใช้ในการแสดงทัง้ 3 ส่ือ 
เพ่ือท่ีจะได้เตรียมตวัในการท างานและท าความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ตลอดจนการเลือกวิธีและการ
ให้ความส าคญัในขัน้ตอนการท างาน ท่ีจะมีความเหมาะสมกบัส่ือท่ีจะใช้ในการแสดงออกได้  

จากแนวคดิดงักล่าวน ามาสู่กระบวนการในการท างานของนกัแสดง ดงัท่ี
ผู้ วิจัยได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า กระบวนการท างานของนักแสดงท่ีเป็นไปตามหลักการท างานตาม
ชว่งเวลานัน่คือ การท างานในชว่งเวลาก่อนการแสดง การแสดง และหลงัการแสดง พบวา่นกัแสดง
ท่ีท าการแสดงในทุกส่ือ มีกระบวนการท างานท่ีเป็นไปตามล าดับขัน้ตอนท่ีคล้ายคลึงกันตาม
รายละเอียดข้างต้น แตส่่วนท่ีมีความแตกตา่งกนัคือ การให้น า้หนกัความส าคญักบัแตล่ะขัน้ตอนท่ี
ตา่งกนั เช่น การท างานในชว่งเวลาก่อนการแสดง ส าหรับนกัแสดงในส่ือ จะให้ความส าคญักบัการ
ค้นหาตวัละครเป็นอย่างมาก นกัแสดงต้องเจอทิศทางการถ่ายทอดตวัละคร ตัง้แตก่่อนเร่ิมการถ่าย
ท า เน่ืองจากปัจจยัและข้อจ ากัดในการถ่ายท าท่ีนกัแสดงอาจจะต้องเร่ิมถ่ายท าในฉากท่ีเป็นช่วง
สุดท้ายของตัวละคร ดังนัน้การเข้าใจตัวละครและรู้ทิศทางท่ีจะน าเสนออย่างชัดเจน จึงมี
ความส าคญัมากต่อการแสดงในส่ือ  ส าหรับการท างานในช่วงเวลาของการแสดง นกัแสดงละคร
เวทีให้ความส าคญักบัคู่แสดง ท่ีเป็นปัจจยับคุคลส่งผลในการช่วยให้การแสดงนัน้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจากผลการเก็บข้อมูลการแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์นกัแสดงต้องพึ่งพาตนเองเป็น
หลกั และการท างานในชว่งเวลาหลงัการแสดงของนกัแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์นัน้ จะ
เกิดขึน้คาบเก่ียวในช่วงเวลาการแสดง กล่าวคือเม่ือนกัแสดงถ่ายท าเสร็จสิน้ ไปหนึ่งฉาก นกัแสดง
จะสามารถท าการประเมินการแสดงของตนเองในขณะนัน้ โดยมีผู้ ก ากับการแสดงเป็นบุคคล
ส าคญั ท่ีจะส่งผลให้การแสดงของนกัแสดงเกิดปรับปรุงเปล่ียนแปลงและสามารถการพฒันาไป
อย่างมีประสิทธิภาพ “ผู้ก ากับคือคัมภีร์ของเรา” (นักแสดงหมายเลข 20, สัมภาษณ์  2561) 
นกัแสดงจึงค่อนข้างให้ความส าคญักับขัน้ตอนนีเ้ป็นอย่างมากเน่ืองจากการแสดงในภาพยนตร์
และละครโทรทศัน์นัน้ เม่ือได้ผ่านพ้นวนัเวลาของการถ่ายท าไปแล้ว นกัแสดงจะไม่สามารถแก้ไข
อะไรได้อีก และอาจจะส่งผลกระทบตอ่ลกัษณะตวัละครและการถ่ายทอดตวัละครในระยะยาวจน
จบเร่ือง ส่วนละครเวทีนัน้ ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาหลงัการแสดง จะเป็นขัน้ตอนท่ีนกัแสดง
ให้ความส าคญัในการรับฟังการประเมินทัง้จากผู้ก ากับการแสดง จากผู้ ร่วมแสดง ทัง้นีน้กัแสดง
สามารถน าจดุบกพร่องท่ีเกิดขึน้ไปแก้ไขการแสดงในรอบถดัไปได้  

ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาหลังการแสดงนี ้นักแสดงในงานวิจัยได้
เสนอแนะตอ่ผู้วิจยัวา่ ขณะท่ีท างานจริงนกัแสดงหลายคนอาจะจะลืมหรือละเลยขัน้ตอนนีไ้ป เน่ือง
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ด้วยข้อจ ากดัเร่ืองเวลาในการท างานท่ีมีความเร่งรีบ หรือข้อจ ากดัสว่นบคุคลของนกัแสดง เชน่ การ
ไม่กล้าซักถามหรือพูดคุยกับผู้ ก ากับการแสดง ไม่กล้าพูดคุยซักถามจากนักแสดงท่ีมีอาวุโส
มากกว่า ซึ่งจะเป็นการเสียโอกาสในการพฒันาตนเอง ในงานวิจยัชิน้นีมี้นกัแสดงท่านหนึ่งท่ีหาก
นบัตามอายถืุอว่าเป็นผู้ มีอาวโุสมากท่ีสดุในงานวิจยั แตน่กัแสดงทา่นนีไ้ด้สะท้อนวิธีคิดในประเด็น
นีไ้ว้วา่  

 
ถ้าถามวา่ผมเก่งไหม ผมไมใ่ช่คนเก่งหรอก แต่ผมฉลาดที่จะเอาความรู้ ยอมเก็บเก่ียวความรู้
จากผู้ที่มีความสามารถสงูกว่าเรา เราต้องเข้าใจวา่คนเหลา่นัน้ เขาต้องการท่ีจะบอกจะสอน 
เขามีความรู้อยูใ่นตวั เขาอยากจะถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลงัได้รู้ แตถ้่าคณุไมถ่าม เขาจะมาบอก
ได้อยา่งไร (นกัแสดงหมายเลข 18, สมัภาษณ์, 2562) 
 

จากค ากล่าวนีแ้สดงให้เห็นว่านักแสดงทุกคนสามารถท่ีจะพัฒนา
ความสามารถของตนเองได้หากเปิดใจรับฟัง และมีความกล้าอย่างนอบน้อมในการท่ีจะเข้าไป
ซกัถามจากผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์มากกวา่ ดงัเชน่นกัแสดงอีกทา่นหนึง่กลา่ววา่ 

 
นกัแสดงผู้ใหญ่สอนมาทัง้นัน้เลย ทกุอยา่งที่ได้มาตรงนีห้รือวิธีคิด คือผู้ ใหญ่เจอเราแล้วโอเค
เด็กคนนีต้ัง้ใจพร้อมเรียนรู้เขาก็พร้อมที่จะสอน เด็กบางคนที่ไม่โอเคเขาก็ไม่สอน ถ้าผู้ ใหญ่
สอนเราแบบนีน้ะลกู เราก็ฟังแล้วเมื่อเขาเห็นพฒันาการของเราเขาก็จะปลืม้ใจที่เราดีขึน้ ซึ่ง
เราอยากเป็นแบบนัน้อยู่แล้ว เราฟังทกุคนมาตลอด เราครูทุกที่ที่ท างานมา มนัเวิร์คมากไม่
ต้องไปเสียตังค์ที่ ไหนเรียน มาเรียนในกองถ่ายได้ทุกอย่าง (นักแสดงหมายเลข 15 , 

สมัภาษณ์, 2561) 
 

ดงันัน้สิ่งส าคญัและอาจจะเป็นหนึง่ในขัน้ตอนท่ียากของการเป็นนกัแสดง
คือ การเปิดใจรับฟังการประเมินจากผู้ อ่ืนและพร้อมท่ีเรียนรู้อยู่เสมอ กล่าวคือ เม่ือนักแสดงได้
ทุ่มเททัง้แรงกายและแรงใจในการสร้างสรรค์ตวัละครขึน้มา และได้พยายามถ่ายทอดตวัละครนัน้
ออกไปอย่างสดุความสามารถแล้ว หลงัจากท่ีผลงานออกสู่สายตาผู้ชม สิ่งท่ีเป็นความยากคือการ
เปิดใจยอมรับและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ อ่ืน ในการท่ีเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ผลงานการแสดงของ
นักแสดง ซึ่งในค าวิจารณ์ต่างๆ อาจจะมีแง่มุมท่ีหลากหลาย เน่ืองจากนักแสดงก าลังท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดตวัละครซึ่งก็คือ “คน” ดงันัน้ด้วยความเป็นคนท่ีมีมิติและมีความซบัซ้อน การท างานของ
นักแสดงก็ต้องมีความยากและซับซ้อนด้วยเช่นกัน หากนักแสดงมีความเข้าใจถึงขอบเขตการ
ท างาน รับรู้ถึงความส าคญัในบทบาทและหน้าของตนเอง นกัแสดงก็จะสามารถท างานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และเป็นนักแสดงท่ีมีคุณภาพสามารถท าการแสดงได้ในทุกส่ือไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละครเวที   
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาวิจยัเร่ือง กระบวนการทางการแสดงของนักแสดงไทย  ความมุง่หมาย
ในการวิจยัครัง้นีคื้อ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและความเช่ือทางการแสดงของนกัแสดงไทย ซึ่งว่าด้วย
เร่ือง มมุมองและความเช่ือของนกัแสดงไทยท่ีมีตอ่ค าวา่ “การแสดง” ซึง่เป็นสิ่งท่ีส่งผลตอ่วิถีปฏิบตัิ
ในการท างานของนกัแสดง ผ่านการเลือกทฤษฎีและขัน้ตอนท่ีน ามาใช้ในการฝึกฝนทกัษะทางการ
แสดงของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การเสนอบคุลิกลกัษณะของตวัละครในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์และ
ละครเวที 2) เพ่ือศึกษากระบวนการทางการแสดงของนักแสดงไทยใน 3 ส่ือ ได้แก่ การแสดงใน
ภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละครเวที ในช่วงระยะเวลาการท างานของนกัแสดงตัง้แตต้่นจนจบ
การแสดงหนึ่งเร่ือง ซึง่วา่ด้วยเร่ืองขัน้ตอนการท างานของนกัแสดงท่ีประกอบสร้างขึน้จากแนวคิดท่ี
นักแสดงมีต่อการแสดง น าไปสู่การเลือกใช้วิธีการฝึกฝนทักษะทางการแสดง วิธีการท างานกับ
ผู้ ร่วมงาน ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาทางการแสดง เพ่ือน าเสนอตัวละครในภาพยนตร์ ละคร
โทรทัศน์และละครเวที ซึ่งปรากฏขึน้เป็นกระบวนการท างานของนักแสดงในช่วงเวลาของการ
ท างานตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนงานส าเร็จ 

 ผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีในการวิจัยประเภทการวิจัยเชิงพรรณา (Description 
Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและสกัดออกมาเป็นองค์ความรู้ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม
และลักษณะของแนวคิดทางการแสดงของนักแสดงท่ีส่งผลต่อวิถีปฏิบัติในขัน้ตอนต่างๆ เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงของเขา ซึ่งก็คือการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีตอบสนอง
แนวคิด ออกมาในรูปแบบของกระบวนการท างานของนักแสดง เคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยใช้ในการเก็บ
ข้อมลูคือการเก็บข้อมลูด้วยวิธีถามค าถาม (The Technique of Asking) ซึง่ผู้วิจยัแบ่งลกัษณะของ
การเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  รูปแบบกึ่งมี
โครงสร้าง  (Semi-Structured Interview)   และการตอบในแบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

สรุปผล 
1. ผลการศึกษาแนวคิดและความเช่ือทางการแสดงของนักแสดงไทยพบว่า 

แนวคิดและความเช่ือทางการแสดงของนกัแสดงไทยแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ อนัได้แก่ 1) แนวคิดกลุ่ม
ท่ีเช่ือวา่ การแสดง คือการถ่ายทอดความรู้สึกท่ีจริงใจและเป็นธรรมชาต ิผา่นการกระท าท่ีมีเหตผุล 
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ไม่เสแสร้งแกล้งท า และไม่แสดงออกมากเกินความเป็นจริง คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของประชากร
ทัง้หมด) 2) แนวคิดกลุ่มท่ีเช่ือว่า การแสดง คือการเป็นตวัละคร นกัแสดงท าความเข้าใจตวัละคร 
และให้ตนเองมีสถานะเป็นส่ือกลาง ท่ีพร้อมรับและเป็นทกุอย่างตามความคิดและการกระท าของ
ตวัละคร ถ่ายทอดความเป็นตวัละครออกมาให้ได้ คดิเป็นร้อยละ 46.15 ของประชากรทัง้หมด และ 
3) แนวคิดกลุ่มท่ีเช่ือว่า การแสดง คือการเลียนแบบชีวิตมนุษย์ การค้นคว้าและสังเกตชีวิตของ
มษุย์ การด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนในสงัคม แล้วน ามาถ่ายทอดเป็นการแสดง เพ่ือให้การแสดง
ได้มีส่วนการสะท้อนภาพความเป็นจริงในสังคมไปยังผู้ชม คิดเป็น ร้อยละ 15.39 ของประชากร
ทัง้หมด  

1.1) แนวคิดกลุ่มท่ีเช่ือว่า การแสดง คือ การถ่ายทอดความรู้สึกท่ีจริงใจและเป็น
ธรรมชาติ ผ่านการกระท าท่ีมีเหตผุล ไม่เสแสร้งแกล้งท า และไม่แสดงออกมากเกินความเป็นจริง 
นักแสดงในกลุ่มนีมี้ความคิดว่าสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดของการแสดง คือความเป็นธรรมชาติ ค าว่า
ธรรมชาติในท่ีนี ้คือธรรมชาติในการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึก กิริยาอาการตา่งๆ จะต้องมี
ความพอดี เป็นไปตามลักษณะของการกระท าของมนุษย์ท่ีดูแล้วธรรมชาติ ไม่มากหรือไม่น้อย
เกินไป ซึ่งหมายถึงความพอดีในการแสดงออก ดแูล้วมีความสมเหตสุมผลกับเหตกุารณ์ท่ีก าลัง
ด าเนินไปในเร่ืองราว และไม่ดพูยายามจะแสดงออกมากจนเกินไปหรือเป็นการไม่จงใจแสดง หรือ
อีกนยัหนึ่งคือ การไม่แสดง โดยนกัแสดงเช่ือว่าก าลงัเป็น ไม่ได้แสร้งว่าเป็น ความเป็นธรรมชาตินี ้
จะท าให้ผู้ชมรู้สึกว่า นกัแสดงก าลงัถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเป็นชีวิตของตวัละครอยา่งจริงใจไม่ได้ก าลงั
เสแสร้งหรือแกล้งท า   

ดงันัน้นักแสดงกลุ่มนีจ้ึงให้ความส าคัญกับความเป็นธรรมชาติในการกระท าของ
มนุษย์ ว่าด้วยเร่ืองของ การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ การเรียนรู้อารมณ์ตนเองและ
ผู้ อ่ืน จากนัน้จึงน าไปสู่วิธีการส่ือสาร ซึ่งอาจจะมาจากสัญชาตญาณท่ีตอบสนองสิ่งท่ีเกิดขึน้
ตรงหน้า เป็นความรู้สึกท่ีสดใหม่โดยท่ีนกัแสดงไม่ได้คาดการณ์มาก่อน เป็นความไม่จงใจกระท า 
เป็นสิ่งท่ีออกมาจากความจริงใจข้างใน โดยไม่ผ่านการไตร่ตรองใด หรืออาจเป็นอาการท่ีคล้ายกบั
เราด าเนินกิจกรรมไปตามความรู้สึกของตวัละครโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึน้ข้างหน้าแล้วตอบสนอง
ในสิ่งท่ีเกิดขึน้ ดงัเช่นค าในภาษาองักฤษท่ีกล่าวว่า Acting is Reacting ซึ่งหมายถึงการแสดงคือ
กระท าอันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์ ถึงแม้ว่าความเป็นธรรมชาติจะไม่มีกฏเกณฑ์ท่ี
ตายตวัและอาจไม่สามารถวดัในเชิงปริมาณได้ แตน่กัแสดงก็มีความเช่ือวา่ผู้ชมจะสามารถรับรู้ถึ ง
ความเป็นธรรมชาติของการแสดงได้ด้วยความเข้าใจชีวิตมนุษย์ ทัง้จากประสบการณ์ชีวิตของ
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ตนเองและการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของผู้ อ่ืน ตลอดจนการท่ีผู้ชมมีความเข้าใจพฤติกรรม
และการแสดงออกของคนในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมได้ 

1.2) แนวคิดกลุ่มท่ีเช่ือว่า การแสดง คือการเป็นตวัละคร นกัแสดงท าความเข้าใจตวั
ละคร และให้ตนเองมีสถานะเป็น “ส่ือกลาง” ท่ีพร้อมรับและเป็นทุกอย่างตามความคิดและการ
กระท าของตวัละคร ถ่ายทอดความเป็นตวัละครออกมาให้ได้ นักแสดงในกลุ่มนีมี้ความคิดว่าสิ่ง
ส าคัญท่ีสุดและเป็นหัวใจของการแสดง คือการสวมบทบาทเป็นตัวละคร เพ่ือท าให้ผู้ ชมเกิด
ความรู้สกึเช่ือและคล้อยตามวา่ก าลงัได้ตดิตามเร่ืองราวของตวัละครนัน้ๆ หากนกัแสดงสามารถท า
ให้ผู้ ชมลืมตวัตนจริงของนักแสดงได้และเช่ือว่านั่นคือตัวละคร จึงจะถือว่าการแสดงในครัง้นัน้
ประสบความส าเร็จในการส่ือสารกบัผู้ชม การเป็นตวัละครจึงส าคญัท่ีสดุ การท างานกบัตวัละครท่ี
ได้รับมอบหมายจึงเป็นเหมือนบทบาทหน้าท่ีท่ีนกัแสดงให้ความส าคญัมากเป็นล าดบัแรก กล่าวคือ 
เม่ือนกัแสดงได้รับบทเป็นตวัละครใดแล้ว นกัแสดงจะพยายามทุกวิถีทางเพ่ือเข้าถึงบทบาท ไม่ว่า
จะด้วยวิธีการใด ถ้านักแสดงสามารถท าได้และยังอยู่ในเหตผุลท่ีรับได้ นักแสดงจะพยายามท า
เพ่ือท่ีจะเข้าใจและเป็นตวัละครให้ได้มากท่ีสดุ เม่ือนกัแสดงมีความมุง่หมายท่ีชดัเจนในการเป็นตวั
ละคร  นกัแสดงจงึมีความทุ่มเทกบัขัน้ตอนในการท างานกบัตวัละครในทกุวิถีทาง เปา้หมายในการ
ท างานท่ีให้ความส าคญักับการ “เป็น” ตัวละคร ซึ่งการเป็นตวัละครนีห้มายถึง การท่ีนักแสดง
เข้าใจความคิดและสามารถแสดงออกด้วยการกระท าตามลกัษณะของตวัละคร นกัแสดงในกลุ่มนี ้
ยังมีความเช่ือว่า การท างานการแสดงเขาจะต้องสนุกท่ีจะสร้างคาแรคเตอร์ของตวัละครขึน้มา 
ด้วยความเช่ือท่ีว่า ตัวละครคือคนท่ีสามารถพบเห็นได้ในสังคม ในชีวิตประจ าวัน นักแสดงจึง
เปรียบเทียบการท างานการแสดงเปรียบเสมือนการได้สมัผสัชีวิตของแต่ละคน โดยผ่านการสวม
บทบาทเป็นตวัละคร   

การแสดงท่ีดีท่ีสุดส าหรับนกัแสดงกลุ่มนี ้คือการท่ีนกัแสดงสามารถปรับตนเองให้มี
ความเป็นกลางมากพอท่ีจะเป็นอะไรก็ได้ เหมือนไม่มีตัวตนตรงกลางท่ีเป็นของนักแสดงเอง 
นกัแสดงจึงยอมเปล่ียนแปลงตวัเองไมว่่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงภายนอก (ร่างกายและเสียง) และ
การเปล่ียนแปลงภายใน (ความคิดและจิตใจ) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นบุคคลอ่ืนซึ่งก็คือ
ตัวละคร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวละครออกมาได้สมจริงท่ีสุด  ท าให้ตัวละครมี
ชีวิตชีวา มีความเป็นคน ผู้ชมดแูล้วเช่ือในความเป็นตวัละคร นอกจากนีน้ักแสดงในกลุ่มนีย้งั มี
ความเช่ือว่า เม่ือใดก็ตามท่ีวิธีคิดและการกระท าท่ีเกิดขึน้ในการแสดง ไม่ได้มาจากความคิดและ
วิธีการตดัสินใจของตวันกัแสดงเอง แตเ่ป็นการเช่ือในวิธีคิดและการตดัสินใจตามแบบของตวัละคร
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและการกระท าออกมาในลักษณะของตัวละคร  เม่ือนัน้
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นกัแสดงจะสามารถเป็นตวัละครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่ือสารเร่ืองราวชีวิตของตวัละครได้
อยา่งสมจริง 

1.3) แนวคิดกลุ่มท่ีเช่ือว่า การแสดง คือการเลียนแบบชีวิตมนุษย์ การค้นคว้าและ
สงัเกตชีวิตของมุษย์ การด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนในสงัคม แล้วน ามาถ่ายทอดเป็นการแสดง 
เพ่ือให้การแสดงได้มีส่วนการสะท้อนภาพความเป็นจริงในสังคมไปยังผู้ ชม นักแสดงกลุ่มนีมี้
ความคิดและมุมมองเก่ียวกับการแสดงแตกต่างออกไปจากสองแนวคิดแรก โดยมองถึงบทบาท
ของการท างานในฐานะนกัแสดงวา่เป็น “ผู้น าเสนอ” เร่ืองราวชีวิตของผู้คน การแสดงของนกัแสดง
คือสิ่งท่ีจะสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นความเป็นจริงของสงัคม ในแง่มมุท่ีมีความน่าสนใจ ดงันัน้นกัแสดง
จึงเช่ือว่าการแสดงคือสิ่งท่ีนกัแสดงสร้างสรรค์ขึน้มาเป็นการเลียนแบบชีวิตมนษุย์ ซึ่งตวันกัแสดง
เองก็ตระหนกัรู้อยูเ่สมอว่าก าลงัท าการแสดง แตใ่นการท าการแสดงนัน้คือการท่ีนกัแสดงแสดงออก
ซึ่งการกระท าในเหตกุารณ์ต่างๆ ได้อย่างแนบเนียน เพ่ือให้คนดเูช่ือว่านกัแสดงก าลงัเป็นเช่นนัน้
จริง รู้สึกเช่นนัน้จริง ผู้ วิจัยตีความจากการรับฟังผู้ ให้สัมภาษณ์อธิบายพบว่า  หมายถึงการท่ี
นกัแสดงท าให้ผู้ชมเกิดความเช่ือในสิ่งท่ีนักแสดงแสดงออกมา แต่ตวันกัแสดงเองยงัคงตระหนัก
รู้อยู่ในส่วนลึกภายในใจของตนเองว่า น่ีคือการแสดงท่ีตนเองก าลังท าหน้าท่ีถ่ายทอดชีวิตและ
เร่ืองราวของคน 

การแสดงในแนวคิดของนกัแสดงกลุ่มนีจ้ึงให้ความส าคญัท่ี การเลียนแบบชีวิตจริง
โดยนักแสดงจะใช้วิธีการศึกษา สังเกตและท าความเข้าใจชีวิตมนุษย์ การแสดงของผมคือการ
สังเกตจากชีวิตจริงว่ามนุษย์มีการกระท าต่างๆ ในกิจกรรมอย่างไร โดยในวิธีการสังเกตนัน้
นกัแสดงต้องเข้าใจสิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่รอบตวั แล้วสงัเกตจดจ าลกัษณะการใช้ชีวิตในแตล่ะวนั อาทิเช่น 
คนเก็บขยะท างานอย่างไร แม่ค้าขายอาหารมีวิธีการท างานของเขาอย่างไร ดงันัน้แหล่งเรียนรู้ท่ี
ส าคญัท่ีนกัแสดงตามแนวคดินีคื้อ การเรียนรู้และท าความเข้าใจเร่ืองเก่ียวกบัคนและสงัคม ในเร่ือง
ของการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อาชีพและฐานะทางสงัคม อนัเป็นส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของคนท่ีไม่เหมือนกนั นกัแสดงจึงน าข้อมูลเหล่านัน้มาประยกุต์ใช้และเสนอเร่ืองราวของตวัละคร 
ทัง้นีน้กัแสดงมีความเช่ือว่าละครควรจะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นความจริงในสงัคมในแง่มุมต่างๆ 
การแสดงของนกัแสดงจึงคล้ายกบัการสร้างภาพเสมือนให้มีความใกล้เคียงกบัภาพจริงท่ีได้ศกึษา
มา โดยมีความมุง่หวงัท่ีจะสะท้อนความเป็นจริงในสงัคมไปยงัผู้ชม   

2. ผลการศึกษากระบวนการทางการแสดงของนักแสดงไทยใน 3 ส่ือ ได้แก่ การ
แสดงในภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และละครเวที พบว่ากระบวนการท างานของนกัแสดงไทย
ใน 3 ส่ือ มีลกัษณะของกระบวนการท างานท่ีแบง่ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) การท าความเข้าใจ
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หลกัการแสดงใน 3 ส่ือ เป็นเร่ืองของหลกัการและองค์ความรู้เก่ียวกับการแสดง ท่ีนกัแสดงเช่ือว่า
องค์ความรู้ทางการแสดงมีรากฐานมาจากสิ่งเดียวกัน โดยสะท้อนผ่านข้อมูลสัมภาษณ์ว่าการ
แสดงไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์หรือละครเวที ล้วนมีรากฐานทางความคิดเดียวกัน 
แตเ่ม่ือน าไปปฏิบตัินกัแสดงจะต้องหาวิธีในการส่ือสารท่ีแตกตา่งกนัตามส่ือ และ 2) กระบวนการ
ท างานของนักแสดงไทยใน 3 ส่ือนักแสดงมีหลักในการท างานเป็นขัน้ตอนท่ีแบ่งออกเป็น 3 
ช่วงเวลาได้แก่  (1) ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนแสดง  (Pre-
Production) (2)ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาการแสดง (Production)  และ (3) ขัน้ตอนการ
ท างานในช่วงเวลาหลังการแสดง (Post-Production) โดยท่ีกระบวนการท างานใน 3 ส่ือของ
นกัแสดงนัน้จะมีส่วนท่ีเหมือนและส่วนท่ีแตกตา่ง ส าหรับส่วนท่ีแตกตา่งกนัคือการให้ความส าคญั
ในแตล่ะขัน้ตอนของการท างาน ซึง่มีความแตกตา่งกนัตามส่ือท่ีต้องแสดง   

2.1) การท าความเข้าใจหลักการแสดงใน 3 ส่ือ ธรรมชาติของการแสดงใน 3 ส่ือ
นัน้มีความแตกต่างกัน ดังข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้หยิบยกมาเป็นกรณีตัวอย่าง ซึ่งหากพิจารณาถึง
เป้าหมายในการแสดงทัง้สามส่ือจะพบว่า นกัแสดงต่างมีเปา้หมายเดียวกัน คือมีความต้องการท่ี
จะท าส่ือสารตวัละครให้ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถส่ือสารเร่ืองราวและท าให้ผู้ ชมเกิด
ความเช่ือในตวัละครท่ีเขาน าเสนอ ดังนัน้ประเด็นส าคัญท่ีนักแสดงกล่าวถึง จึงเป็นเร่ืองความ
แตกตา่งในวิธีการแสดง ท่ีนกัแสดงใช้ค าว่า “ขนาด” ค าวา่ “เลน่เล็ก” หรือ “เล่นใหญ่” นัน้ เป็นการ
บรรยายให้เห็นภาพของการแสดงในอากปักิริยา ท่าทาง ความเข้มข้นของน า้เสียง ความชดัเจนใน
ค าพูดและท่าทาง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีต้องปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับขนาดของส่ือทัง้ 3 ประเภท โดยมี
ลกัษณะเฉพาะของการแสดงดงันี ้ 

 
การแสดงในภาพยนตร์  

ด้วยลักษณะส าคัญของวิธีการส่ือสารของภาพยนตร์ดังท่ีกล่าวมา งาน
ภาพยนตร์จะเลือกใช้ภาพเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเล่าเร่ือง ภาพท่ีผู้ก ากับเลือกน าเสนอ ไม่ว่าจะ
เป็นอากัปกิริยา อารมณ์ความรู้สึก หรือการกระท าต่างๆ ของตวัละคร ภาพสถานท่ีทัง้ขนาดไกล
และใกล้ ภาพบรรยากาศ และอีกมากมาย ภาพตา่งๆ เหล่านีจ้ะถกูน าเสนอผา่นจอภาพขนาดใหญ่
ท่ีก าลงัส่ือสารกบัผู้ชมซึ่งมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการรับชมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตผุู้ชมนัน้อยู่ในพืน้ท่ี
ปิด การรับชมภาพยนตร์ของผู้ ชมจึงสามารถก่อให้เกิดจินตนาการท่ีกว้างไกลและสามารถเปิด
มมุมองใหม่ๆ เกิดการกระทบเข้ามาในความคิดและจิตใจของผู้ชม เกิดความรู้สึกร่วม จนถึงระดบั
ของการใช้ความคิดวิเคราะห์ไปกับเร่ืองราวท่ีก าลงัรับชมอยู่ ภาพแต่ละภาพท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองราว
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ของภาพยนตร์เร่ืองหนึ่ง จึงเป็นการคดัสรรมาอย่างถ่ีถ้วนจากกผู้ก ากับ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอด
เร่ืองราวในมมุมองท่ีเข้าต้องการน าเสนอให้จงได้ ผู้ก ากบัการแสดงยงัสามารถน าเสนอเร่ืองราวเดิม
ในมมุมองท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยการเลือกเลา่และเรียงล าดบัภาพเพ่ือสะท้อนเร่ืองราวไปยงัผู้ชม  

การแสดงของนักแสดงในภาพยนตร์จึงต้องการความเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์กล่าวคือ วิธีการแสดงออกของนักแสดงจะมีความธรรมดา ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับการ
แสดงออกของคนปกติท่ีพบได้ในชีวิตประจ าวัน นักแสดงไม่จ าเป็นต้องขยายท่าทางหรือขยาย
อารมณ์ความรู้สึกเพ่ือช่วยในการบอกเล่า อาทิเช่น การใช้ร่างกายหรือเสียงในระดับท่ีเด่นชัด
มากกว่าในชีวิตประจ าวัน เน่ืองจากขนาดของจอภาพยนตร์ท่ีมีขนาดใหญ่มากเม่ือเทียบกับ
จอโทรทัศน์ ส่วนใหญ่จะมีวิธีการถ่ายท าด้วยการใช้กล้องเพียงหนึ่งตวั ท่ีจับภาพการกระท าของ
นกัแสดงไปตามเวลาท่ีท าการแสดงอยู่จริง การกระท าของนกัแสดงจึงจ าเป็นต้องมีความละเอียด
และเป็นไปตามธรรมชาต ิ

 
การแสดงในละครโทรทัศน์  

ด้วยลักษณะวิธีการน าเสนอและรูปแบบของละครโทรทัศน์ในประเทศไทย 
พบว่าศิลปะการแสดงในประเทศไทยมีวัฒนธรรมเก่าแก่ท่ีสืบทอดมานาน มีการแสดงท่ีเป็น
ศิลปะการแสดงในรูปแบบดัง้เดิม ท่ีมีการน าเสนอเร่ืองราวและมีวิธีการส่ือสารกับผู้ ชมอย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นการละครท่ีมักพบในลักษณะของ Presentation style จนกระทั่งมีละครใน
รูปแบบ Representation style ท่ีได้รับอิทธิพลจากชาติตะวนัตก ซึ่งมีลักษณะการน าเสนอละคร
ด้วยความสมจริง จึงท าให้แนวทางการน าเสนอละครโทรทศัน์ไทยในปัจจุบนัมีทัง้สองลกัษณะท่ี
ผสมผสานกนั เป็นละครไทยแนวดัง้เดิมและละครแนวเหมือนจริง (นลินี สีตะสวุรรณ, 2553)  และ
การรับชมละครโทรทศัน์ของคนไทยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีท าร่วมกันในครอบครัว เดิมทีการชม
ละครโทรทศัน์นัน้เป็นท่ีนิยมกันในกลุ่มแม่บ้าน แต่ปัจจุบนัการรับชมละครโทรทศัน์ก็ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายมากขึน้ ส่งผลให้ละครโทรทศัน์ในปัจจุบนัมีเนือ้หาท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับ
กลุ่มผู้ชมท่ีหลากหลายเช่นกนั และเพ่ือจดุประสงค์ของการชีว้ดัความส าเร็จทางการตลาด นัน่คือ
ปริมาณผู้ ชม ละครโทรทัศน์จึงเป็นส่ือท่ีมีเง่ือนไขในการผลิตท่ีมีปัจจยัรายล้อมค่อนข้างมาก เม่ือ
เปรียบเทียบกับภาพยนตร์และละครเวที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกเร่ืองท่ีจะมาน าเสนอเป็น
ละครโทรทัศน์ ต้องเป็นเร่ืองราวท่ีมีความเข้มข้น เร่ืองตลกขบขนัเบาสมอง เร่ืองความขัดแย้งท่ีมี
หลากอารมณ์  
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การแสดงของนักแสดงในละครโทรทัศน์จึงต้องการความชัดเจนในวิธีการ
แสดงออกของนกัแสดง ไม่ว่าจะเป็นการกระท า ค าพูดและการส่ือสารความรู้สึก เน่ืองงานละคร
โทรทศัน์นัน้มีวิธีการเล่าเร่ืองท่ีกระชบัฉับไว เร่ืองราวและเหตกุารณ์ต้องมีความน่าสนใจอยู่เสมอ
สามารถท่ีจะดึงดูดความสนใจของผู้ ชมได้เป็นอย่างดี โครงเร่ืองของละครโทรทัศน์มักจะเป็น
รูปแบบท่ีต้องผ่านเวลาและเหตกุารณ์ส าคญัๆ ของตวัละครหลกั ลกัษณะเนือ้เร่ืองต้องมีความเข้ม
ขนในอารมณ์ และสร้างความน่าติดตามให้เกิดขึน้กบัผู้ชมเสมอ อีกทัง้นกัแสดงยงัต้องเรียนรู้ท่ีจะ
ท างานกบัจงัหวะของกล้อง การแสดงของนกัแสดงต้องมีจงัหวะท่ีสมัพนัธ์กบัจงัหวะของกล้อง เช่น
นกัแสดงต้องเล่นเพ่ือรอจงัหวะการตดัภาพมาท่ีตวันกัแสดง หรือเม่ือแสดงจนจบฉากจะต้องมีการ
แสดงออกท่ีต้องถ่ายทอดความรู้สึกต่อเน่ืองไปอีกเพ่ือเก็บเป็นภาพจบของฉากนัน้ และยงัต้องคง
ความเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สกึของตวัละครไมใ่ห้เกิดการสะดดุของผู้ รับชม ซึง่เม่ือเปรียบเทียบ
กับการแสดงในภาพยนตร์ จะเห็นว่าการแสดงในละครโทรทัศน์ต้องมีการปรับระดับของการ
แสดงออก ให้มีความชดัเจนมากขึน้กว่าการแสดงในภาพยนตร์ แต่ทัง้นีว้ิธีการน าเสนอและการ
คัดเลือกความเข้มข้นทางการแสดงออกต่างๆ ของนักแสดงนัน้ก็ขึน้อยู่กับผู้ ก ากับการแสดง
เชน่เดียวกนักบัการแสดงในภาพยนตร์    

 
การแสดงในละครเวที  

ด้วยคุณลักษณะของละครเวทีและการส่ือสารท่ีมีต่อผู้ ชม ละครเวทีเป็น
ศิลปะการแสดงสดท่ีสร้างสรรค์ขึน้จากศิลปะหลากหลายแขนง เม่ือเร่ิมการแสดงขึน้ การแสดงจะ
ด าเนินไปโดยไม่มีการหยดุจนกว่าจะถึงชว่งเวลาพกัคร่ึงของการแสดงหรือจนจบการแสดง ผู้ชมจะ
มีส่วนร่วมในประสบการณ์การแสดงของนักแสดงด้วย กล่าวคือปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ ชมถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในรอบนัน้ๆ อาทิเช่น เสียงหวัเราะของผู้ชม เสียงปรบมือระหว่างการ
แสดง เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีผู้ ชมก าลังรับชมการแสดงและสะท้อนกลับออกมาเป็น
ปฏิกิริยาตา่งๆ ในเวลานัน้ เป็นสิ่งท่ีนกัแสดงและทีมงานผู้สร้างสรรค์จะสามารถรับรู้ได้ไปพร้อมกนั
ในขณะท าการแสดง ซึง่เกิดขึน้ในละครเวทีเทา่นัน้  

และเน่ืองจากในละครเวทีไม่มีเทคนิคเก่ียวกับการตดัต่อ หรือการท าโฟกัส
ภาพให้กับผู้ ชม เม่ือผู้ ชมเข้ามานั่งในพืน้ท่ีและรับชมการแสดงด้วยประสาทสัมผัสของตนเอง 
ต าแหน่งท่ีนัง่ในการรับชมจะท าให้เกิดระยะห่างท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งมีผลตก่การรับรู้และมีผลตอ่การ
เกิดสุนทรียะท่ีแตกต่างกันของผู้ชม อย่างไรก็ตาม นกัแสดงในละครเวทีจึงจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้
การใช้ร่างกายและเสียงเพ่ือการส่ือสาร การเป็นตวัละคร เพ่ือถ่ายทอดบทละครผ่านการสนทนา
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ของตวัละคร การกระท าต่างๆ ให้ผู้ชมทัง้โรงละครสามารถรับรู้ได้ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่าง
ชดัเจน  

การแสดงของนกัแสดงในละครเวทีจึงต้องการความชดัเจนในการส่ือสารด้วย
ภาษากายและภาษาพูดมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับการแสดงในภาพยนตร์และการแสดงในละคร
โทรทศัน์ วิธีการแสดงออกของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นการกระท า ค าพูดและการส่ือสารความรู้สึก
ของตวัละคร นกัแสดงต้องมีวิธีการถ่ายทอดท่ีคมชดั และการแสดงออกอาจจะต้องมีการขยายภาพ
ให้มีความใหญ่ขึน้ตามขนาดของโรงละครเวทีท่ีจดัแสดง แตใ่นขณะเดียวกนั การรับส่งความรู้สึก
กับคู่แสดงต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติ การแสดงของคู่แสดงจะมีผลกับการแสดงของนักแสดง
มากกวา่ในงานภาพยนตร์และงานละครโทรทศัน์  

หากกล่าวโดยสรุปจะพบว่า การแสดงของนักแสดงในสามส่ือจะมีทิศทาง 
ขนาด และวิธีการแสดงออกท่ีแตกต่างไปตามลักษณะของส่ือหากเรียงล าดับภาพของการ
แสดงออกท่ีต้องการการแสดงออกท่ีมีความชัดเจนในแง่ของภาษากาย ภาษาพูดและการ
แสดงออกทางความรู้สึก ในระดบัท่ีชดัเจนมากท่ีสดุไปคือละครเวที รองลงมาคือละครโทรทศัน์ ไป
จนถึงส่ือท่ีต้องการระดบัการแสดงออกท่ีธรรมชาติท่ีสดุ เป็นอากปักิริยาท่ีธรรมดาในชีวิตประจ าวนั
มากท่ีสดุนัน่คือภาพยนตร์   

2.2) กระบวนการท างานของนักแสดงไทยใน 3 ส่ือ พบว่านกัแสดงมีขัน้ตอนท่ี
เป็นไปตามกระบวนการท างานตามช่วงเวลาของนกัแสดง (ช่วงเวลาการเตรียมตวัก่อนการแสดง 
ช่วงเวลาการแสดง และช่วงเวลาหลงัการแสดง) โดยการท างานของนกัแสดงทัง้ 3 ส่ือ จะมีการให้
ความส าคญัในแตล่ะขัน้ตอนแตกตา่งกนัออกไป โดยปัจจยัท่ีมีผลตอ่การให้ความส าคญัในขัน้ตอน
นัน้ๆ ก็คือ ส่ือท่ีใช้ในการแสดงนัน่เอง ผู้วิจยัจงึน าเสนอกระบวนการท างานของนักแสดงเรียงล าดบั
ไปตามขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาก่อนแสดง (Pre-Production) ขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลา
การแสดง (Production)  และขัน้ตอนการท างานในช่วงเวลาหลงัการแสดง (Post-Production) มา
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลเชิงปริมาณ  พบว่านักแสดงไทยมี
กระบวนการท างานในการแสดงทัง้ 3 ส่ือ เป็นไปตามหลักกระบวนตามท างานตามช่วงเวลาในการ
แสดงทัง้ 3 ช่วงเวลาดังท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่นักแสดงจะให้น า้หนักความส าคัญกับกระบวนการ
ท างานในแตล่ะช่วงเวลาแตกตา่งกนั และมีการลงรายละเอียดในการปฏิบตัิจริงท่ีแตกตา่งกนัตามท่ี
ผู้ วิจัยได้กล่าวสรปในผลการวิจัยบทท่ี 4 ทัง้นีก้ารให้น า้หนักความส าคญักับขัน้ตอนการท างานท่ี
แตกตา่งกนัของนกัแสดงนัน้มีวิธีการพิจารณาจากปัจจยัในการท างานของการแสดงในแตล่ะส่ือท่ีมี
ชอ่งทางการส่ือสารท่ีตา่งกนั 
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การแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์  นักแสดงจะให้ความส าคัญกับ
กระบวนการท างานในช่วงเวลาเตรียมตวัก่อนการแสดงเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนการ
ท างานเพ่ือการค้นหาตวัละครและทิศทางการน าเสนอ ให้เป็นไปตามท่ีผู้ก ากบัการแสดงต้องการจะ
ส่ือสารกับผู้ ชม และหากนักแสดงท างานในขัน้ตอนนีไ้ด้ไม่เต็มความสามารถ อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบกบัการท างานในช่วงเวลาการแสดงท่ีเป็นการถ่ายท า และส่งผลระยะยาวในการท างาน
เป็นตัวละครซึ่งจะท าให้การแสดงของนักแสดงไม่สามารถถ่ายทอดและส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร  

เม่ือเข้าสู่กระบวนการท างานช่วงการแสดง เป็นช่วงเวลาท่ีนักแสดงต้องพึ่งพา
ความสามารถและเคร่ืองมือของตนเองค่อนข้างมาก ด้วยลกัษณะของการท างานการแสดงในส่ือ 
ขัน้ตอนกายถ่ายท าของภาพยนตร์และละครโทรทศัน์อาจจะส่งผลให้มีข้อจ ากัดเก่ียวกับเร่ืองการ
รับส่งจากคู่แสดง ดงันัน้นกัแสดงต้องมีจินตนาการและสามารถท างานในขัน้ตอนนีด้้วยตนเองให้
ได้คณุภาพในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเชน่เดมิ  

ในช่วงเวลาหลังการแสดง จากข้อมูลการสัมภาษณ์นักแสดงต่างให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการท างานในขัน้ตอนนีว้่า  สิ่ งท่ีนักแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ต้องให้
ความส าคญัเพิ่มเติมคือ ขัน้ตอนการรับฟังการประเมินจากผู้ก ากบัการแสดง เพ่ือรับทราบถึงข้อดี
และข้อท่ีควรต้องปรับปรุงส าหรับการถ่ายท าในครัง้ต่อไป การรับฟังต้องเกิดขึน้จากความพร้อม
ทางจิตใจของนกัแสดง ท่ีเปิดรับทุกค าเสนอแนะเพ่ือน าไปพิจารณาและปรับปรุงให้การแสดงของ
ตนเองมีพฒันาการท่ีดีขึน้  

อนึ่งในสังคมไทย การท างานยังคงมีการให้ความส าคัญกับความอาวุโสและ
ประสบการณ์เร่ือเวลาในการท างาน ดงันัน้นกัแสดงไทยจงึตระหนกัถึงข้อมลูนี ้และประพฤตปิฏิบตัิ
ตนให้เป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมท่ีจะเปิดรับ มีความกล้าหาญอย่างนอบน้อมท่ีจะเข้าไปขอค าปรึกษา
จากนกัแสดงท่ีอาวโุสกว่า หรือจากผู้ก ากับการแสดง เพ่ือท่ีจะรับทราบถึงความคิดเห็นตอ่ผลงานท่ี
ได้แสดงออก และน ามาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

การแสดงในละครเวที มีช่วงเวลาในการท างานของช่วงก่อนการแสดงท่ียาวนาน
มากกว่าการแสดงในส่ือ ดังนัน้ในขัน้ตอนนีน้ักแสดงสามารถใช้เวลาในการค้นหาตัวละครใน
ขัน้ตอนของการซ้อมร่วมกบันกัแสดงผู้ อ่ืน รวมไปถึงทีมออกแบบฝ่ายต่างๆ เพ่ือท่ีจะคอ่ยๆ พฒันา
วิธีการส่ือสารตวัละครให้มีมิติ มีความเป็นคนท่ีมีการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติมากขึน้จาก
ระยะเวลาการท างานท่ีมีความยาวนานมากกว่าการแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ ส าหรับ
กระบวนการท างานในช่วงเวลาการแสดงของนักแสดงละครเวที จะมีระยะเวลาท่ีสัน้ (คิดตาม
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ความยาวรอบการแสดง) การแสดงแตล่ะรอบเม่ือเกิดขึน้แล้วต้องด าเนินต่อไปจนจบ ลกัษณะการ
ท างานในขัน้ตอนนีจ้ะมีความแตกต่างจากการแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทศัน์  นัน่คือเร่ือง 
“ความสด” ดงันัน้เคร่าองมือส าคญัท่ีนกัแสดงจตะต้องใช้มากคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสิ่ง
ท่ีแตกต่างจากนักแสดงในส่ือคือ การพึ่งพากันของผู้ ร่วมแสดง กล่าวคือในการแสดงละครเวที
นกัแสดงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องรับส่งและส่ือสารกันในขณะท่ีเร่ืองราวด าเนินไป นกัแสดงต้องมี
สมาธิอยู่ในสิ่งเดียวกันเพ่ือท่ีจะส่งเสริมให้การกระท าและการด าเนินเหตุการณ์ในเร่ืองราวของ
ละครเป็นไปอย่างนา่ตดิตาม ส่วนการท างานในชว่งเวลาหลงัการแสดงส าหรับนกัแสดงละครเวที มี
การให้ความส าคญักับการท างานในขัน้ตอนนีเ้ป็นอย่างมาก และมีการให้น า้หนกัความส าคญัใน
การรับฟังการประเมินจากผู้ก ากบัการแสดงและผู้ ร่วมแสดงท่ีแตกต่างจากนกัแสดงในส่ือ เน่ืองจาก
วิธีการส่ือสารและลกัษณะของการแสดงท่ีต้องอาศยัการไปด้วยกนัเป็นทีม ลกัษณะของการท างาน
ในกระบวนการหลงัการแสดงของนักแสดงละครเวที จึงมีการพึ่งพาอาศยัทัง้ผู้ ก ากับการแสดง ผู้
แสดงร่วมและทีมงานผู้ ร่วมสร้างสรรค์งานละครเวที   

อภปิรายผล 
1. แนวคิดและความเช่ือทางการแสดงของนักแสดงไทย  

จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของนักแสดงท่ีมีต่อแนวคิดและความเช่ือเก่ียวกับการ
แสดง ท าให้ผู้วิจยัค้นพบว่าความเช่ือของนกัแสดงแตล่ะคนนัน้มีความแตกตา่งกนั อนัมีผลมาจาก
การได้รับการศึกษาหรือได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูอาจารย์ผู้สอนการแสดงแตกต่างกัน 
ซึง่ในกรณีของนกัแสดงไทยแม้ว่าผู้วิจยัจะค้นพบว่านกัแสดงมีความแนวคิดเก่ียวกบัการแสดงแบง่
ออกเป็น 3 กลุ่มแนวคิด แต่ทัง้ 3 แนวคิดดงักล่าวก็ไม่ได้มีความแตกตา่งกันอย่างสิน้เชิง หรืออาจ
กล่าวได้ว่าไม่ได้มีข้อขดัแย้งในทางตรงกนัข้ามอย่างชดัเจน โดยหากพิจารณาจากรากฐานส าคญั
ของทัง้สามแนวคิดทางการแสดงของนักแสดงไทย จะพบว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน 
และประการส าคญัคือทัง้ 3 แนวคิดยงัคงอยู่ในร่มของความเช่ือแบบสมจริง (Realism) สงัเกตได้
จากค าอธิบายของนักแสดงไทยยงัมีความเช่ือว่า การแสดงท่ีดีควรจะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนความจริง
ของชีวิตมนษุย์ เพียงแตว่ิธีการน าเสนอความคิดของนกัแสดงเก่ียวกบัแนวคิดนัน้  มีความแตกต่าง
เร่ืองการให้น า้หนกัความส าคญัเก่ียวกบัความสมจริงในการแสดงท่ีมาจากปัจจยัท่ีตา่งกนั  แนวคิด
ท่ี 1 น าเสนอความสมจริงด้วยการกระท าท่ีดูมีความเป็นธรรมชาติ  แนวคิดท่ี 2 น าเสนอความ
สมจริงด้วยการเป็นตวัละครท่ีมีความเป็นมนุษย์และแนวคิดท่ี 3 น าเสนอความสมจริงด้วยการ
เลียนแบบชีวิตมนษุย์  
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ผู้ วิจัยจึงได้ข้อสรุปเก่ียวแนวคิดของนักแสดงไทยท่ีมีต่อค าว่าการแสดง เป็นการ
กระท าของตัวละครท่ีมีความเป็นธรรมชาตขิองตัวละคร เป็นการกระท าที่มีเหตุผล มีที่มา
ที่ไป ไม่เสแสร้งหรือแกล้งท า และเป็นการสะท้อนภาพชีวิตของคนที่เกิดขึน้ในสังคม เพื่อ
ส่ือสารเร่ืองราวไปยังผู้ชม  

จากความเช่ือมโยงระหว่างแนวคิดทางการแสดงแบบเรียลิสติกของสตานิสลาฟสกี 
และแนวคิดและความเช่ือทางการแสดงของนักแสดงไทยทัง้  3 กลุ่ม ผู้ วิจัยค้นพบว่าท่ีมาของ
แนวคิดและความเช่ือดงักล่าวได้เดินทางจากรัสเซียมาถึงประเทศไทยด้วยเส้นทางของการศึกษา 
ซึง่ผู้วิจยัขอถ่ายทอดตามชว่งเวลาพอสงัเขปได้ดงันี ้ในปี ค.ศ.1923 สตานิสลาฟสกีและบริษัทมอส
โคว อาร์ต (Mosco Art) ได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพ่ือจัดแสดงละครของกอร์กี  ้(Gorky) 
และเชคอฟ (Chekhov) ในครัง้นัน้ เขาได้ถ่ายทอดแนวคิดและวิธีการแสดงจนเป็นท่ียอมรับอย่าง
มากในกลุ่มนักการละครรุ่นใหม่  และส่งอิทธิพลทัง้ในแวดวงศิลปะและแวดวงการศึกษาท่ี
สหรัฐอเมริกา (Anne Bogart, 2005) ในช่วงเวลาต่อมา คณาจารย์ทางด้านศิลปะการแสดงของ
ไทยได้เดินทางไปศึกษาต่อท่ีสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2514-2535 จึงได้น าองค์
ความรู้เหล่านัน้กลับเข้ามาสู่ประเทศไทย มีการจัดตัง้หลักสูตรศิลปการละครขึน้ท่ีคณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสดใส พันธุมโกมล และหลักสูตรศิลปะการแสดง คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ นอกจากในแวดวง
การศกึษาแล้ว ในแวดวงของคนท างานศิลปะการแสดงไทย ทัง้ในวงการภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์
และละครเวที ยงัมีบคุลากรหลายทา่นท่ีเป็นทัง้ผู้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะและผู้สอนศลิปะการแสดง 
ซึ่งนบัว่าเป็นอีกกลุ่มบุคคลผู้ มีอิทธิพลตอ่ความคิดและความเช่ือของนกัแสดงไทย อาทิเช่น สรุพล 
วิรุฬลักษณ์ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล     ภัทราวดี มีชูธน และ อรชุมา ยุทธวงศ์ เป็นต้น นบัตัง้แต่
ชว่งเวลานัน้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศลิปะการแสดงจากแนวคิดต้นก าเนิดของสตานิสลาฟสกี 
ได้ส่งผลต่อความคิดและความเช่ือของนักแสดงไทย โดยคิดเป็นร้อยละ 69.23 ของจ านวน
ประชากรทัง้หมด ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากแนวคดิแบบเรียลิสติก โดยมีข้อสงัเกตคือในวิธีการ
อธิบาย การใช้ค าศพัท์และความเช่ือเก่ียวกบัการแสดง ท่ีนกัแสดงได้ให้ข้อมลูแก่ผู้วิจยั บง่ชีใ้ห้เห็น
ว่านกัแสดงรู้จกัและมีความเข้าใจในหลกัการฝึกปฏิบตัิการแสดงของสตานิสลาฟสกี แม้นกัแสดง
บางสว่นจะไมรู้่จกัช่ือของสตานิสลาฟสกีก็ตาม  

นอกจากนีย้งัมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีผู้วิจยัคดิวา่สง่ผลตอ่ความคิดและความเช่ือของ
นกัแสดงนัน่คือ หนงัสือ “ศลิปะของการแสดง (ละครสมยัใหม่)” ของสดใส พนัธุมโกมล (2542) ซึ่ง
ได้รวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกบัการแสดงไว้อย่างเป็นระบบ ผู้ เขียนใช้ภาษาท่ีท าให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นภาพตามได้ชดัเจน ท าให้ผู้อ่านท่ีเป็นนกัแสดงสามารถศกึษาข้อมลูและท าความเข้าใจการ
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แสดง จนน าไปปฏิบัติตาม    เพ่ือฝึกฝนทักษะทางการแสดงของตนเองให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ืองได้  

แนวทางการแสดงแบบเรียลิสติกกับผู้ชมคนไทยในปัจจุบนั พบว่าเป็นแนวทางของ
การแสดงท่ียงัคงได้รับความนิยมและเป็นท่ียอมรับในวงการภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ และละคร
เวที นกัปฏิบตัิการละคร ผู้ก ากบัการแสดง นกัแสดงและผู้ชมคนไทย ยงัคงช่ืนชมและช่ืนชอบการ
แสดงของนกัแสดงท่ีมีความสมจริงและเป็นธรรมชาติ จากงานวิจยัเร่ือง ตัวละครและสไตล์การ
แสดงในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ท่ีได้รับรางวัล
ภาพยนตร์สุพรรณหงส์ (ปรวัน แพทยานนท์, 2556) ท่ีสะท้อนให้เห็นทิศทางการแสดงของ
นักแสดงไทยท่ีได้รับรางวัลว่าเป็นสไตล์การแสดงท่ีสมจริงแบบฉบับบของไทย ซึ่งได้อธิบายถึง
ความต้องการท่ีจะให้การแสดงนัน้มีความจริงใจและเป็นธรรมชาติ แต่ยงัต้องการการฝึกฝนและ
เข้าใจในหลกัการแสดงท่ีแท้จริง โดยช่วงเวลาท่ีผู้ วิจยัได้ท าการวิจยันี ้มีระยะเวลาตอ่จากงานวิจยั
ข้างต้นเป็นเวลา 6-7 ปี ท าให้เห็นพฒันาการทางการแสดงของนกัแสดงไทย โดยในงานวิจยัของ
ผู้ วิจัยครัง้นีไ้ด้ย้อนกลับไปศึกษาท่ีแหล่งท่ีมาของการฝึกฝนการแสดงท่ีนักแสดงแต่ละคนยึดถือ
ปฏิบัติ  ท าให้ทราบถึงแนวคิดและความเช่ือท่ีนักแสดงมีต่อการแสดง  ตลอดจนมีการให้
ความส าคญักบัการฝึกฝนและใฝ่หาความรู้และฝึกทกัษะทางการแสดงอย่างจริงจงัมากขึน้ อีกทัง้
ในงานวิจยัเร่ือง การพัฒนาทักษะของนักแสดงในการแสดงเดี่ยวเร่ือง เดอะ ไซริงกา ทรี 

ตามหลักการแสดงของ ม.ล. พันธ์ุเทวนพ เทวกุล (เพียงดาว จริยะพนัธุ์, 2561) ท่ีผู้วิจยัท างาน
ในฐานะนกัแสดงโดยน าหลกัการแสดงของ ม.ล. พนัธุ์  เทวนพ เทวกลุ มาประยุกต์ใช้ในการแสดง
เพ่ือการเข้าถึงบทบาทตวัละคร ซึง่หลกัการการแสดงของม.ล. พนัธุ์เทวนพ เทวกลุ เป็นหลกัการอนั
เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้ทางการแสดงบลัเลต์ หลักการแสดงแบบเรียลิสติกของสตานิ
สลาฟสกีและหลกัปรัชญาและการเจริญสติ/สมาธิของพุทธศาสนา ท าให้นกัแสดงสามารถเข้าถึง
บทบาท และถ่ายทอดเร่ืองราวเพ่ือส่ือสารส าคญัของละครไปยงัผู้ชมได้ แนวคดิทางการแสดงแบบ
เรียลิสติกของสตานิสลาฟสกี จึงยงัคงเป็นแนวคิดถูกน ามาฝึกปฏิบตัิอย่างแพร่หลายทัง้ทางตรง
และทางอ้อม แนวคดิทางการแสดงแบบเรียลิสตกิ (Realistic) จงึถือวา่เป็นแนวคดิท่ียงัคงมีอิทธิพล
ตอ่ความคดิและความเช่ือของนกัแสดงไทยมาจนถึงปัจจบุนั   

วิวพอยทส์ (Viewpoints) กับการแสดงของนักแสดงไทย 
วิวพอยทส์ เป็นเทคนิคในการฝึกฝนนักแสดงกลุ่มท่ีเร่ิมคิดค้นโดยผู้ออกแบบท่า

เต้นและต่อมามีการพฒันาหลกัการนีเ้พ่ือใช้กับการฝึกฝนนกัแสดงโดยแอน โบการ์ต ผู้ก ากับการ
แสดง วิวพอยทส์เกิดขึน้หลังจากแนวคิดทางการแสดงแบบเรียลิสติก และมีแก่นความคิดท่ี
ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับหลักการแบบเรียลิสติก นั่นคือการหลีกเล่ียงการฝึกฝนการแสดงด้วย
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หลักจิตวิทยา (Psychological)  วิวพอยทส์จึงเป็นเทคนิคการฝึกฝนนักแสดงด้ วยการใช้
องค์ประกอบภายนอกเป็นปัจจยัส าคญั ท่ีจะกระตุ้นให้นกัแสดงเกิดการเคล่ือนไหวและตอบสนอง
ต่อสิ่งท่ีได้รับ  เพ่ือให้นกัแสดงสามารถค้นหาและสร้างสรรค์การเคล่ือนไหวเป็นกลุ่มได้อย่างเป็น
อิสระและมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั จึงอาจกล่าวได้ว่าหากการแสดงแบบเรียลิสติกเรียกร้อง
ให้นกัแสดงกระท าจากความรู้สึกภายใน วิวพอยทส์เรียกร้องให้นกัแสดงเร่ิมจากการสงัเกตและอยู่
กบัสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีอยู่รอบตวันกัแสดง แล้ว ใช้เคร่ืองมือส าคญัของนกัแสดงคือประสาท
สมัผสั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมองเห็น การได้ยิน และการสมัผสั ในการฝึกฝนการแสดง เทคนิค
ของวิวพอยทส์มกัจะน าค าว่า “Awareness” มาใช้ ซึ่งหมายถึงการตระหนกัรู้ของนกัแสดง การอยู่
กบัสภาพแวลดล้อมโดยรอบ การอยู่กับปัจจบุนัขณะเป็นสิ่งส าคญั นกัแสดงต้องมีสภาวะของการ
ตระหนักรู้นีต้ลอดเวลา จากลกัษณะส าคญัของแนวคิดนี ้ประกอบกับข้อมูลท่ีได้จากนกัแสดงใน
งานวิจยั ผู้วิจยัพบว่าวิวพอยทส์น่าจะเป็นแบบฝึกหดัท่ีเหมาะกบัการพฒันาทกัษะส าหรับการแสดง
ท่ีต้องใช้การเคล่ือนไหวเป็นหลกั อาทิเช่น ฟิสิคลั เธียเตอร์ (Physical Theatre) นกัแสดงไทยท่ีน า
องค์ความรู้เร่ืองวิวพอยทส์มาประยกุต์ใช้ในการท างานคือนกัแสดงกลุม่ท่ีท างานละครเวทีเป็นหลกั 
และจากข้อมูลเชิงสถิติมีนกัแสดงท่ีรู้จกัหลกัการวิวพอยทส์ของโบการ์ต คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของ
ประชากรทัง้หมดในงานวิจยั  

จากการวิเคราะห์ข้อมลูแนวคิดทางการแสดงกลุ่มท่ี 3 แม้จะมีความคิดท่ีมีความ
สอดคล้องเล็กน้อยกับหลักการวิวพอยทส์ของโบการ์ต อาทิเช่น ความสอดคล้องเร่ืองความเช่ือ
เก่ียวกับการแสดงท่ีว่า การฝึกฝนการแสดงแบบ (Non-Psychological) คือไม่จ าเป็นต้องใช้
หลักการทางจิตวิทยามาเป็นตวัก าหนดการแสดงออก และเช่ือว่าการแสดงสามารถท าซ า้หรือ
เลียนแบบสิ่งท่ีมองเห็นได้ในชีวิตประจ าวนัได้ ผู้วิจยัจึงตีความวา่การท่ีความคดิของนกัแสดงกลุม่ท่ี 
3 มีความสอดคล้องเล็กน้อยกบัหลกัการวิวพอยทส์นัน้ จดุร่วมทางความคิดคือมุมมองท่ีมีต่อการ
แสดง วา่เป็นสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถจบัต้องได้ โดยนกัแสดงในกลุม่ท่ี 3 ได้อธิบายถึง “ภาพ” 
ของชีวิตของคนในสงัคมท่ีเกิดขึน้จริง โดยกล่าวว่าการแสดงท าหน้าท่ีสะท้อนภาพเหล่านัน้เพ่ือให้
ผู้ชมได้เห็นและเกิดการคิดและเรียนรู้จากเร่ืองราวท่ีแสดงออกไป ทัง้นีจ้ากข้อมูลของนกัแสดงท่ีมี
แนวคิดกลุ่มท่ี  3 นี ้ร้อยละ 50 เป็นนกัแสดงอาวโุส ผู้ซึ่งมีความเชียวชาญในการท างานและเรียนรู้
วิธีการแสดงจากประสบการณ์ในการท างานและประสบการณ์ชีวิตของตนเอง  (Learning by 
Experiences) นกัแสดงจงึได้ประยกุต์ใช้วิธีการจากการมองเห็นภาพ และน ามาท าซ า้เพ่ือถ่ายทอด
ภาพเสมือนจริงกบัการแสดง โดยอาศยัความเข้าใจและประสบการณ์ชีวิตของนกัแสดง ผลของการ
แสดงท่ีออกมานัน้ก็มีความเป็นธรรมชาติ และสามารถส่ือสารภาพชีวิตของคนซึ่งเป็นตวัละครใน
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เร่ืองราวได้ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีความคิดและความเช่ือของนกัแสดงจะสอดคล้องกบัแนวคิดของ
โบการ์ตในส่วนท่ีเป็นหลกัการไม่ใช้จิตวิทยาเพ่ือกระตุ้นการแสดง แตฝึ่กฝนการแสดงในเร่ืองทาง
กายภาพ เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วใช้เป็นตัวกระตุ้ นให้เกิดการเคล่ือนไหวของ
นกัแสดง เพ่ือสร้างความหมายในการส่ือสารการแสดง ดงันัน้หากผู้วิจยัจะกล่าวเปรียบเทียบในเชิง
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางการแสดงในกลุ่มท่ี  3 กับวิวพอยทส์ของโบการ์ต จึงเป็น
ความสมัพนัธ์แบบคนแปลกหน้าท่ีมีอดุมการณ์ใกล้เคียงกนั   

ดงันัน้ในการสรุปผลการวิจยัเร่ืองแนวคิดและความเช่ือของนกัแสดงไทย ผู้ วิจัย
คดิว่าทัง้ 3 แนวคดิ ล้วนเป็นแนวคดิท่ีแสดงถึงองค์ความรู้ทางการแสดงท่ีนกัแสดงได้กลัน่กรองจาก
การฝึกปฏิบตัจิริง ด้วยประสบการณ์ของนกัแสดงทัง้  26 คนท่ีเป็นประชากรกลุม่ตวัอยา่ง นกัแสดง
ได้สะท้อนว่าพวกเขาได้เร่ิมท างานจากการลองผิดลองถกู การท าซ า้เพ่ือให้เกิดความช านาญ และ
การพยายามค้นหาค าตอบด้วยตนเองมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนัน้จึงได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่า
เรียนเก่ียวกบัองค์ความรู้ทางศาสตร์การแสดงอยา่งจริงจงั  

ผู้วิจยัจึงได้ข้อสรุปว่าแนวคิดและความเช่ือของนักแสดงไทยเกิดขึน้ได้จากการ
เร่ิมต้นท่ีการฝึกปฏิบตัิจริงก่อนจนเกิดเป็นความช านาญ ท่ีสัง่สมจากการปฏิบตัิและเม่ือได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นเชิงทฤษฎี ย่ิงเป็นการท าให้เกิดความเข้าใจในหลกัการ จนกระทัง่กลัน่กรอง
ออกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีผ่านการพิสจูน์ด้วยการกระท าของนกัแสดงแตล่ะคน หรืออาจะเรียกได้ว่า 
ฝึกปฏิบตัิรู้มาก่อนและเรียนรู้ทฤษฎี พิสจูน์ทฤษฎีด้วยการท าซ า้เพ่ือให้การแสดงเป็นสิ่งท่ีสามารถ
เกิดขึน้จากการฝึกฝนได้ไมไ่ด้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากความบงัเอิญแตอ่ย่างใด 

ทัง้นีผู้้ วิจัยมีความเช่ือว่า การท่ีนักแสดงจะสามารถประสบความส าเร็จในการ
ท างานได้นัน้นอกจากแนวคิดและความเช่ือเก่ียวกบัการแสดง ท่ีจะใช้เป็นหลกัในการน าไปปฏิบตัิ
เพ่ือการสร้างสรรค์งานซึ่งเปรียบเสมือนองค์ความรู้ทางวิชาชีพของนกัแสดงแล้ว ในการท างานจริง
นักแสดงต้องมีความสามารถในการน าองค์ความรู้ท่ีตนเองมีไปประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับทักษะ
ปฏิบตั ิซึง่ก็คือในกระบวนการท างานของตนเอง เพ่ือพฒันาการแสดงของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  

2. กระบวนการทางการแสดงของนักแสดงไทยใน 3 ส่ือได้แก่ การแสดงใน
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และละครเวที 

จากการตัง้ข้อสงัเกตการให้ข้อมูลของนกัแสดงท่ีท าการแสดงใน 3 ส่ืออนัได้แก่ การ
แสดงในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์และละครเวที พบว่านกัแสดงตา่งก็ให้คณุค่าตอ่การท างานของ
ตนเองในทุกส่ือเป็นระดบัท่ีมาก กล่าวคือในฐานะนกัแสดงพวกเขาเปรียบการท างานเสมือนเป็น
การสร้างงานศิลปะ โดยมีแนวคิดเก่ียวกับการแสดงว่าคือการกระท าท่ีมีเหตผุลจงูใจ อนัเกิดจาก
การเผชิญสถานการณ์ตา่งๆ ซึ่งตวัละครต้องมีความเป็น “คน” อนัมีส่วนผสมของความดีและไม่ดี
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ปะปนกันไป นกัแสดงคือผู้ท าหน้าท่ีในการสร้างสรรค์คน เพ่ือเป็นตวัละครท่ีส่ือสารเร่ืองราวไปยงั
ผู้ชม นกัแสดงจงึมีความมุง่หวงัในการเป็นตวัละครได้อยา่งสมบรูณ์  

ลกัษณะการให้ความส าคญัในกระบวนการท างานของนกัแสดงเช่นนี  ้สะท้อนให้เห็น
ว่าไม่ว่าจะเป็นการแสดงในส่ือใด นักแสดงเร่ิมต้นจากการใช้แนวคิดเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่
กระบวนการท างานในการสร้างสรรค์ตวัละครดงัรายละเอียดท่ีผู้ วิจยัได้น าเสนอไว้ในบทท่ี 4  แต่
โดยสรุป ในท้ายท่ีสดุแล้ว นกัแสดงต่างก็มีข้อเสนอว่าการท างานเป็นตวัละครท่ีสามารถใช้ได้จริง 
และสง่ผลกระทบตอ่ชีวิต ประจ าวนัของตนเองและคนรอบข้างน้อยท่ีสดุ คือใช้กระบวนการสร้างตวั
ละครด้วย “กระบวนการแบบผสมผสาน” ระหว่าง แนวทางการปรับเปล่ียนตัวเอง และ แนว
ทางการสร้างตัวละครจากลักษณะของนักแสดง ด้วยวิธีคิดท่ีก าหนดตัวนักแสดงเป็นเหมือน 
“ตวักลาง” ท่ีสามารถปรับจนูสิ่งตา่งๆ จากพืน้ฐานเดมิตนเองและผสมผสานกบัขัน้ตอนปรับเปล่ียน
ตวัเอง พยายามหาช่องทางท่ีจะถ่ายทอดตัวละครผ่านออกมาทางตวัของนักแสดง ด้วยการใช้
ตวัตนของนักแสดงผสมผสานกับสิ่งท่ีสร้างขึน้ใหม่ให้มีความเป็นตัวละคร เพ่ือให้ตวัละครนัน้มี
ความสมจริงเฉกเชน่เดียวคนในสงัคม  

ทัง้นีข้ัน้ตอนตา่งๆ ท่ีนกัแสดงให้ความส าคญัในกระบวนการท างานของนกัแสดงนัน้ 
ล้วนเป็นไปเพ่ือการสร้างสรรค์ตวัละครให้มีความเป็น “คน” ท่ีมีความซบัซ้อนมีความรู้สึกนึกคิด มี
การกระท าตอบโต้อย่างเป็นธรรมชาติ  และเป็นวิธีการแสดงออกของตัวละคร นักแสดงจึงไม่
สามารถท่ีจะยึดเพียงแนวทางใดแนวทางหนึ่ง  หากเป็นการผสมผสานทัง้สองกระบวนการ 
นกัแสดงจะใช้วิธีเลือกให้น า้หนกัความส าคญัมากหรือน้อยต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัปัจจยัตา่งๆ อาทิ ผู้
ก ากบัการแสดง การน าเสนอละคร ผู้ ร่วมแสดง และระยะเวลาในการท างาน แตส่ิ่งส าคญัของการ
ท าหน้าท่ีของนกัแสดง ไม่ว่าจะแสดงภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์หรือละครเวที คือการเป็นตวัละคร
ให้สมบูรณ์ท่ีสุดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีสามารถ
ส่ือสารกบัผู้ชมได้แท้จริง 

จากการให้ข้อมลูการท างานและประสบการณ์ของนกัแสดง ผู้วิจยัพบวา่แม้หลกัวิธีใน
การแสดงของการแสดงใน 3 ส่ือจะมีค าตอบในเชิงเปรียบเทียบให้เห็นได้อย่างชัดเจนเก่ียวกับ
วิธีการแสดงออกทัง้ภายนอกและภายในท่ีแตกต่างกนัของการแสดงในภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ 
และละครเวที (ตารางเปรียบเทียบลักษณะท่ีมีผลต่อการแสดงในส่ือทัง้  3 ประเภท) แต่ก็มิได้
หมายความว่าในทกุการแสดงของส่ือทัง้ 3 ประเภท นกัแสดงจะสามารถยึดหลกัเกณฑ์ตามข้อมูล
ดงักล่าวแล้วน าไปใช้ท างานกับทกุการแสดงได้เสมอไป ผู้วิจยัคิดว่าสิ่งท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุใน
การท่ีนกัแสดงควรยึดถือและปฏิบตัิตาม คือทิศทางการก ากับการแสดงของผู้ก ากับ เน่ืองจากใน
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ปัจจบุนัช่องทางและวิธีการท่ีผู้ก ากับการแสดงใช้ในการส่ือสารกบัผู้ชมนัน้มีหลากหลาย อาทิเช่น 
แม้จะเป็นการรับชมผ่านจอโทรทศัน์ แต่ผู้ก ากับการแสดงบางท่านก็อาจมีวิธีการน าเสนองานนัน้
ด้วยวิธีการน าเสนอแบบภาพยนตร์ เช่น ละครซีรีส์ (ละครชุดท่ีอออกอากาศทางโทรทัศน์) ซึ่ง
นกัแสดงท่านหนึ่งได้กล่าวอธิบายถึงลกัษณะการท างานเป็นนกัแสดงในงานชิน้นีไ้ว้ว่า “ผมชอบ
เล่นหนังนะ เพราะหนังได้สัมผัสชีวิตจริง ใกล้ชีวิตจริงมากที่ สุด ไม่มีเมโลดราม่า แล้ว
วิธีการพูดน่ีจะเป็นชีวิตจริงมาก ซึ่งตอนนีมั้นมีทางออกอันหน่ึงคือซีรีส์ มีความเป็นหนัง
ผสมกับละคร จริงคร่ึงหน่ึงเล่นคร่ึงหน่ึง ซีรีย์มันคือหนังและละครผสมกัน” (นักแสดง
หมายเลข 11, สมัภาษณ์, 2561)     

หากพิจารณาตามค ากล่าวท่ีนกัแสดงทา่นนีอ้ธิบายถึงลกัษณะของการแสดงในงานซี
รีส์ ซึ่งเป็นงานท่ีออกอากาศทางโทรทศัน์ จะเห็นวา่นกัแสดงใช้วิธีการแสดงท่ีผสมผสานกนัระหว่าง
ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ สาเหตท่ีุนกัแสดงใช้วิธีการดงักล่าวเน่ืองจากลกัษณะของการด าเนิน
เร่ืองและวิธีการก ากับการแสดงของผู้ก ากับการแสดงนัน้เป็นลักษณธท่ีมีความคล้ายการท างาน
แบบภาพยนตร์ คือมีบทสนทนาท่ีเป็นรูปแบบท่ีธรรมดา เหมือนในชีวิตประจ าวัน ลักษณะการ
แสดงออกของการกระท ามีความใกล้เคียงกับวิธีการแสดงในภาพยนตร์ แต่สิ่งท่ีนักแสดงต้อง
ประยุกต์เพิ่มเติมคือ เม่ืองานชิน้นีต้้องออกอากาศทางโทรทัศน์ นั่นหมายความถึงขนาดของ
จอภาพและวิธีการรับสารของผู้ชมก็จะเป็นลกัษณะเดียวกบัละครโทรทศัน์ ดงันัน้การแสดงออกจึง
ต้องผสมผสานความเป็นละครโทรทศัน์ คือต้องมีความชดัเจนมากึน้ในการแสดงออกซึ่งความรู้สึก
และการกระท าบางอยา่งอาจจะมีความชดัเจนเพ่ือให้สอดคล้องกับเนือ้เร่ืองมากขึน้ จึงเป็นเหตผุล
ท่ีผู้วิจยักลา่ววา่ ในการแสดงนัน้ นกัแสดงไมส่ามารถยดึสตูรหรือวิธีการอย่างใดอยา่งหนึง่เพ่ือใช้ใน
การท างานแสดงของตนเองได้ตลอดไป นกัแสดงต้องรู้จกัท่ีจะประยกุต์ใช้วิธีการแสดงออกของตวั
ละครให้เหมาะกบัชอ่งทางของส่ือ  

ดงันัน้สิ่งส าคญัของการแสดงคือความเข้าใจในหลกัการแสดงและธรรมชาติของส่ือ
ทัง้ 3 ประเภทอย่างถ่องแท้ นักแสดงจ าเป็นท่ีจะต้องรู้บทบาทหน้าท่ีและมีความสามารถในการ
ประยกุต์วิธีการแสดงออกรวมถึงการถ่ายทอดความรู้สึก ให้เหมาะสมกบัส่ือและเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ก ากับการแสดง นกัแสดงท่ีมีความสามารถและมีความเข้าใจหลักการแสดงอย่าง
ถ่องแท้ จะสามารถท าการแสดงได้ในทุกส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ ดงัตวัอย่างของนกัแสดงในกลุ่ม
ประชากรทัง้ 26 คนในงานวิจยันี ้ตา่งก็มีประสบการณ์ในการท างานแสดงทัง้ 3 ส่ือ แม้นกัแสดงจะ
ยอมรับวา่ตนเองมีความถนดัและความชอบในส่ือท่ีแตกตา่งกนั แตก็่มีนกัแสดงบางท่านท่ีได้พิสจูน์
ให้เห็นอยา่งเป็นรูปธรรมวา่ นกัแสดงท่ีมีความเข้าใจในหลกัการแสดงจริงนัน้ สามารถท าหน้าท่ีของ
เขาได้อยา่งมีประสิทธิภาพไมว่า่จะแสดงในส่ือใดก็ตาม  
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แต่ก่อนเคยมีการปลกูฝังว่าละครเวทีเป็นศาสตร์ที่นกัแสดงมีการแสดงออกที่ใหญ่ล้นจอมาก

ที่สดุเราเลยมีความคิดว่าอยากลองท างานแสดงในภาพยนตร์ ซึ่งหากมองก็คือเป็นการท้าทาย

ตวัเองวา่คนที่อาจจะถกูมองวา่เป็นกลุม่ที่มีการแสดงออกใหญ่มาก สามารถที่จะเข้ามาอยูใ่นจอ

เงินท่ีมีขนาดใหญ่และต้องปรับในเร่ืองการแสดงออกของตนเองในฐานะนกัแสดง ซึง่ในท่ีสดุก็ได้

พิสจูน์วา่สามารถท าได้ เพราะจริงๆ แล้วมนัคือรากเดียวกนั (นกัแสดงหมายเลข 21, สมัภาษณ์, 

2561)  

นกัแสดงคือเคร่ืองมือ เพราะฉะนัน้ก็คือเราต้องสร้างสรรค์ ได้รับบทมาคณุจะเลน่ไปในทิศทาง

ไหน เลน่หนงั เลน่ละครเวที น าเสนออยา่งไร เราก็น าเสนอไปท่ีผู้ก ากบัเขามีหน้าที่ เลอืก ขัน้ตอน

นีจ้ะสนกุ เพราะในบทๆหนึ่ง เราสามารถเลน่ได้หลากหลาย เราเลน่ไปให้เขาเลอืก เพราะฉะนัน้

เราจะสนกุกับงาน อย่าไปกลวั ลองสนุกกบัมนั โดนดุด่าก็ดไม่เป็นไร ก็เปลี่ยนใหม่ท าใหม่ ไม่

ต้องกลวัค าด่า ไม่ต้องกลวัอะไรทัง้นัน้ หน้าที่เราคือสร้างสรรค์  งาน (นักแสดงหมายเลข 6, 

สมัภาษณ์, 2561)    

นกัแสดงท่ีผู้วิจยักล่าวถึงนี ้คือตวัอย่างบางสว่นของนกัแสดงท่ีเร่ิมต้นการท างานด้วย
การแสดงละครเวที ซึ่งหากพิจารณาด้วยหลกัการและตารางข้างต้นท่ีผู้ วิจยัสรุปไว้ จะพบว่าการ
แสดงละครเวทีและการแสดงในภาพยนตร์นัน้ มีวิธีการแสดงออกท่ีแตกต่างกันเป็นอย่างมาก แต่
ด้วยความเข้าใจและด้วยวิธีคดิในการท างานของนกัแสดงทัง้สองทา่นนี ้ท าให้นกัแสดงทัง้สองท่าน
สามารถประยุกต์วิธีการท างาน และสามารถปรับระดบัในการแสดงออกเพ่ือส่ือสารตวัละครได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่ามีประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่เป็นการแสดงละครเวที แต่ก็สามารถ
ท าหน้าท่ีเป็นนักแสดงในภาพยนตร์จนได้รับรางวัลจากการแสดงในภาพยนตร์ รางวัลนักแสดง
สมทบชายยอดเย่ียมจากภาพยนตร์เร่ือง ศพไม่เงียบ (2555) และรางวลันกัแสดงสมทบหญิงยอด
เย่ียมจากภาพยนตร์เร่ือง อนธการ (2558) แม้ว่าการได้รับรางวัลอาจไม่ได้เป็นสิ่งท่ีการัณตี
คณุภาพในการแสดงได้ทัง้หมด แตผู่้วิจยัเพียงต้องการสะท้อนให้เห็นว่า ในหลกัของการแสดงโดย
แท้จริงแล้ว การแสดงทัง้ 3 ส่ือล้วนมีหลกัการเดียวกันเป็นหวัใจส าคญั นัน่คือความจริงใจในการ
แสดงออกซึ่งการกระท าและการเป็นตวัละครเพ่ือส่ือสารเร่ืองราวอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้สิ่ง
ส าคญัของการแสดงคือการท าความเข้าใจในหลกัการแสดงอย่างถ่องแท้ แล้วนกัแสดงจะสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในการแสดงได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการแสดงในส่ือใดก็ตาม สิ่งส าคญัอีก
ประการคือ นักแสดงต้องไม่ยึดติดในความคิดท่ีเป็นเบ็ดเสร็จ กล่าวคือในการแสดงนัน้ไม่มีสูตร
ตายตวัท่ีนกัแสดงจะสามารถน าไปใช้ได้กับทุกงานแสดง การท าความเข้าใจลกัษณะเฉพาะและ
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ข้อจ ากัดของงานเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะท าให้นักแสดงสามารถท าหน้าท่ีเป็นผู้
ส่ือสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ   

นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ค้นพบว่า หากน ากระบวนการท างานของนกัแสดงทัง้สามส่ือมา
เปรียบเทียบลกัษณะของการท างานของนกัแสดง จะพบว่านกัแสดงส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบกับ
กระบวนการท างานของการแสดงในละครเวที ทัง้นีด้้วยปัจจยัในการท างานท่ีต้องอาศยัการซ้อม
และการท างานร่วมกนัของนกัแสดงอยู่ตลอดเวลาท่ีซ้อม ดงันัน้นกัแสดงจึงมกัแสดงความคิดเห็น
วา่หากเลือกได้พวกเขาอยากท าการแสดงในละครเวทีให้มากขึน้      

แม้ว่าในปัจจบุนัวงการละครเวทีไทยมีการผลิตละครเวทีท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ 
ไม่ว่าจะเป็นละครเพลง (Musical Theatre) ละครพูด (Stage Play) และละครท่ีใช้การเคล่ือนไหว
ร่างกายเป็นหลัก (Physical Theatre) มีการใช้ รูปแบบการน าเสนอท่ีใหม่และหลากหลาย 
โดยเฉพาะมีการเลือกใช้พืน้ท่ีจัดแสดงท่ีแปลกใหม่มากขึน้ อาทิ การแสดงละครเวทีในเทศกาล
ละครกรุงเทพ การแสดงละครเวทีในโรงละครขนาดเล็กตาม พืน้ท่ีต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เป็น
ต้น แตใ่นแง่ของการท างานจริงกลบัพบวา่ ละครเวทียงัคงเป็นงานศิลปะท่ีมีผู้ชมเป็นจ านวนจ ากดั 
และผู้ผลิตยงัคงประสบกับปัญหาการขาดทุนทรัพย์ในการสนบัสนุนการผลิตอยู่เป็นจ านวนมาก 
ท าให้เกิดโอกาสในการสร้างงานส าหรับนกัแสดงน้อยเม่ือเทียบกบัภาพยนตร์และละครโทรทศัน์   
 

ผมชอบเล่นละครเวทีมากที่สดุ แต่มนัก็เป็นงานที่อยู่ยากที่สดุในบรรดา 3 อย่างที่ว่ามา สื่อ
อื่นๆ ยงัมีองค์ประกอบอื่นมาช่วยนกัแสดง เช่น งานโพสต์โปรดกัชัน่ มีการตดัต่อ มีการใส่
เพลง มีการเลอืกช็อตที่ดีที่สดุมาช่วยการแสดงเราไว้ แต่ละครเวทีไมม่ี ในแต่ละรอบคือความ
สดใหม่  และนกัแสดงต้องพาตวัเองกบัเพื่อนนกัแสดงและทีมไปร่วมกนัให้ได้ การสร้างงาน
ละครเวที หากเป็นละครมิวสิคลัเขาก็ต้องอาศยัการประชาสมัพนัธ์ อาศยัแฟนคลบั แน่นอน
ว่างานของเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แบบกึ่งๆ โชว์ แต่เขาก็พาตัวเองมาถึงตรงนีไ้ด้ท าให้มี
แฟนประจ าที่พร้อมจะแตง่ตวัสวยๆ ไปดลูะครและโพสต์กนัวา่มาดลูะคร ในขณะท่ีจดุหนึง่ก็มี
ตามซอกมมุของตกึ ตามโรงละครเลก็ๆ ทีเ่ลน่กนัรอบหนึง่มีคนดสูบิคนยี่สบิคน ก็ดใูนกลุม่คน
ที่มีความช่ืนชอบ ผมอยากให้คนเหล่านีม้ีโอกาสมากขึน้ ละครเวทีมนัไม่ใช่ต้องเป็นละคร
เพลงใหญ่โตอย่างเดียวนะ ละครธรรมดาบางทีมนัก็สามารถที่จะสื่อสารอะไรได้ เพียงแต่ว่า
มนัไมม่ีพืน้ท่ีให้เขาเทา่นัน้เอง (นกัแสดงหมายเลข 23, สมัภาษณ์, 2560)   

  

จากค ากล่าวของนกัแสดงท่ีได้สะท้อนความรู้สึกท่ีมีตอ่การแสดงละครเวที นกัแสดงมี
ความประทบัใจในเร่ืองกระบวนการท างานท่ีในละครเวทีจะมีลกัษณะเฉพาะคือ นกัแสดงคอ่นข้าง
จะต้องท างานร่วมกันเป็นทีม และใช้เวลาในการซ้อมเป็นระยะเวลานาน จึงก่อให้เกิดความารัก
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ความผกูพนัในฐานะเพ่ือนร่วมงานท่ีต้องร่วมมือกนัท าการแสดงให้ผา่นพ้นไปอย่างดีในทกุรอบการ
แสดง เปรียบเสมือนการได้ร่วมทกุข์ร่วมสขุและผ่านประสบการณ์ร่วมกนั การแสดงในละครเวทีจึง
เป็นประสบการณ์ท างานท่ีนักแสดงมักจะเกิดความประทับใจ และในปัจจุบนัยังพบว่าการผลิต
ละครเวทีไทยมีความหลากหลายดงัข้อมูลท่ีนักแสดงกล่าวถึง มีการแสดงละครเวทีท่ีมีพืน้ท่ีจัด
แสดงหลากหลายทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การแสดงละครเวทีอาจจะดูเป็นงานท่ีมีความ
น่าสนใจมากขึน้เม่ือเทียบกับในอดีตท่ีผ่านมา การคงอยู่ของงานเทศกาลละครกรุงเทพท่ียงัมีการ
แสดงมาจนถึงปีปัจจบุนั แตห่ากพิจารณาถึงการประกอบอาชีพในงานละครเวทีจะพบข้อความจริง
ในเร่ืองของการคงอยู่ในอาชีพท่ีอาจจะมีความเป็นไปได้น้อยท่ีสดุเม่ือเทียบกบังานภาพยนตร์และ
ละครโทรทศัน์ ด้วยเหตปัุจจยัของความนิยมในกลุม่ผู้ชมยงัคงเป็นกลุ่มท่ีน้อย อีกทัง้มีปัจจยัในการ
ขาดแหล่งทนุในการประชาสมัพนัธ์และขาดแคลนพืน้ท่ีในการแสดง จึงท าให้วงการแสดงละครเวที
ยงัมีความต้องการพืน้ท่ีอิสระ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาศกัยภาพของนักแสดง และเพ่ือให้
นกัแสดงท่ีมีความสนใจในการแสดงละครเวทีได้มีโอกาสเข้าสูอ่าชีพมากขึน้  

จากกระบวนการท างานของนักแสดงท่ีผู้ วิจัยได้อภิปรายผลไปในข้างต้น ผู้ วิจยัตัง้
ข้อสงัเกตเก่ียวกับลักษณะการท างานของนกัแสดงท่ีเป็นไปตามช่วงเวลาการท างาน 3 ช่วง เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นวิถีปฏิบตัิท่ีมาจากประสบการณ์ในการท างานจริงของนกัแสดงกลุม่ประชากรทัง้ 26 

คน  ซึ่งตา่งก็มีความมุ่งหมายในการท าการแสดงเพ่ือสร้างสรรค์ตวัละครและส่ือสารการแสดงอยา่ง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนีผู้้ วิจยัค้นพบว่า สิ่งท่ีมีความส าคญัอีกประการส าหรับการเป็นนกัแสดง
ในประเทศไทยนั่นคือการประพฤติปฏิบตัิตนในขณะท่ีท างาน กล่าวคือ นกัแสดงไม่เพียงจะต้อง
เรียนรู้ ท าความเข้าใจในหลกัการแสดงเก่ียวกบัแนวคิดและความเช่ือทางการแสดง เพื่อน าไปสูก่าร
ปฏิบตัิตามกระบวนการทางการแสดงให้มีประสิทธิภพาแล้ว นกัแสดงยงัต้องเรียนรู้วิธีการท างานท่ี
เป็นวิถีเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งข้อมูลท่ีผู้ วิจัยจะอภิปรายในล าดับถัดไปนี ้เป็นการถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์ของนกัแสดงท่ีได้เรียนรู้และปฏิบตัิตามสืบทอดกันมา อาจจะเรียกลกัษณะของการ
ปฏิบตัิสืบทอดนีว้่า เป็นลกัษณะการท างานของนกัแสดงไทยท่ีปรากฏในกระบวนการท างาน ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

  
ลักษณะการท างานของนักแสดงไทยที่ปรากฏในกระบวนการท างาน 

การท างานในวงการแสดงไทย ผู้ ร่วมงานมีความคาดหวังให้นักแสดงสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวิถีการท างานท่ีแตกต่างได้อย่างรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการท างานสูง 
กล่าวคือ มีเรียนรู้จากสิ่งท่ีอยู่ตรงหน้าและปรับแก้ได้ตลอด ต้องมีความยืดหยุ่นสูง เน่ืองจาก
ลกัษณะของคนไทยท่ีมีความเกรงใจผู้ อ่ืน คนไทยอาจจะมีคาแรคเตอร์ท่ีมีความซบัซ้อนและอาจจะ



  165 

ท าความเข้าใจได้ยากในเวลาอันสัน้ ดงันัน้การเป็นนักแสดงท่ีต้องท างานกับคนหมู่มาก ต้องมี
สภาวะท่ีพร้อมรับและพร้อมปรับตวัเป็นอย่างมาก มีความยืดหยุ่นสงู หลายคนอาจจะกล่าวในเชิง
ติดตลกว่า “คนไทยอะไรก็ได้” อนัท่ีจริงค านีส้ามารถน ามาใช้ในการปฏิบตัิงานจริงของนักแสดง 
กล่าวคือนกัแสดงต้องสามารถท าอะไรก็ได้เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงและช่วยขบัเคล่ือนการท างาน
ของโปรดกัชัน่ให้เป็นไปอย่างราบร่ืนมากท่ีสุด ซึ่งการท่ีนกัแสดงจะท าอะไรก็ได้ หรือสามารถปรับ
และเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ตรงหน้าได้นัน้ ต้องเร่ิมจากความคิดหรือท่ีมกัเรียกกนัว่า mind 
set ท่ีพร้อมปรับตวัตลอดเวลา นกัแสดงต้องท างานกบัภาวะภายในและอตัตาของตนเอง เพ่ือเข้าสู่
โหมดของการท างานท่ีมีความพร้อมและน้อมรับปรับแก้ได้ทุกสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัเร่ือง การศึกษาทัศนะต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดงและผู้ก ากับการแสดง

ละครโทรทัศน์  (พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ, 2544) ซึ่งมีผลการศกึษาพบว่า คา่เฉล่ียสงูสดุห้าอนัดบัท่ีมี
ต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดงละครโทรทัศน์ คือ (1) เป็นคนตรงต่อเวลา (2) มีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีและภาระของตน (3) มีความอดทนและรักในงานแสดง (4) มีส านึกท่ีดีต่อ
อาชีพการแสดง (5) เป็นผู้ ท่ีมีวินยั  แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาท่ีผ่านมาผลการวิจยัชิน้นีย้งัคงเป็น
สิ่งท่ีเป็นข้อความจริง ซึ่งสง่ผลให้ในงานวิจยัของผู้วิจยัครัง้นี ้นกัแสดงท่ีเป็นประชากรกลุ่มตวัอย่าง
ตา่งเป็นนกัแสดงท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพของเขา และทกุคนตา่งก็แสดงออกซึ่งพฤติกรรมใน
การท างานดงัท่ีผลการวิจัยท่ีผู้ วิจัยได้กล่าวถึง จึงเป็นข้อพิสูจน์ท่ีผู้ วิจัยคิดว่า น่ีคือลักษณะการ
ท างานของนกัแสดงไทยท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้ ร่วมงาน  

อีกประการคือนกัแสดงเป็นอาชีพท่ีเน้นการกระท าผลงานออกมาให้เป็นรูปธรรม 
มากกว่าการพูดบรรยายในเชิงความคิด ดงันัน้คณุลกัษณะอีกประการท่ีนกัแสดงทั่วไปพึงมีและ
ปรากฏในนกัแสดงไทยท่ีเป็นกลุ่มประชากรคือ การท างานแบบปิดทองหลงัพระ ซึ่งคณุลกัษณะใน
ข้อนีผู้้ วิจัยคิดว่าอาจจะเป็นอิทธิพลทางความคิดเร่ืองการแสดงท่ีว่า “การแสดงคือการไม่แสดง” 
จากข้อมลูท่ีได้ผู้วิจยัพบวา่นกัแสดงท่ีประสบความส าเร็จจะท าการบ้านอยา่งหนกัและจริงจงัท่ีบ้าน
ของเขา เม่ือมาถึงสถานท่ีท างานมกัจะอยู่ในโหมดของการผ่อนคลาย กล่าวคือนกัแสดงไทยต้องมี
ความขยันแบบปิดทองหลังพระ ภาพลักษณ์ภายนอกจะดูเป็นคนท่ีมีบุคลิกผ่อนคลาย สบายๆ 
ประหนึ่งว่าไม่มีความกดดนัและจริงจงัในการท างาน แต่ในความเป็นจริงนักแสดงเหล่านัน้มีการ
ท างานกบัการบ้านมาอย่างหนกัหน่วง เช่นการท่องบท การวอร์มเสียง การออกก าลงักาย ซึ่งเป็น
การท างานการบ้าน ท่ีบ้านหรือท่ีส่วนตวัและไม่มีการแสดงออกให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ถึงความขยันของ
ตนเองอยา่งชดัเจน  
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นอกจากคุณลักษณะของการเป็นนักแสดงท่ีผู้ วิจัยได้กล่าวมาข้างต้น ยังมี
ลกัษณะเฉพาะบางประการท่ีผู้ วิจยัได้ค้นพบจากนักแสดงกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
เก่ียวกบัวิธีการท างานของนกัแสดงไทยเพ่ือให้การแสดงของเขาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

นักแสดงไทยมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครในแบบคนไทย 
เน่ืองจากคนไทยมีวฒัธรรมของการอาศยัอยู่ร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ จึงส่งผลต่อวฒันธรรมใน
การท างานเชน่กนั เม่ือมีการรวมตวักนัของคนหมู่มาก ก็เปรียบเสมือนการอยู่กนัเป็นครอบครัว การ
ท าความคุ้นชินกบัคูแ่สดงท่ีต้องท าการแสดงร่วมกนัเป็นวิธีการเข้าถึงตวัละครท่ีนกัแสดงหลายคน
ได้น ามาใช้ ทัง้นีเ้พ่ือลดความกงัวล ลดอาการเกร็งจากช่องว่างระหว่างอาย ุและเป็นการท าความ
รู้จกักนัในระยะเวลาอนัสัน้ เพ่ือหาทางในการส่ือสารความรู้สึกให้เกิดประสิทธิภาพ หนึง่ในวิธีการท่ี
นกัแสดงกล่าวว่าสามารถท าได้ง่ายและเป็นขัน้ตอนท่ีไม่ซบัซ้อนคือ การรับประทานอาหารร่วมกัน 
เป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าได้โดยง่าย เพ่ือเป็นการท าความรู้จักคู่แสดงเบือ้งต้น ก่อให้เกิดบท
สนทนาท่ีเป็นลกัษณะคล้ายสมอล์ทอล์คและยงัเป็นการแสดงน า้ใจไมตรีตอ่กนั ข้อนีอ้าจจะมีความ
ใกล้เคียงกับหลักการในการสร้าง ความสัมพันธ์ของหลักการแสดงแบบตะวันตก ซึ่งค าว่า 
Relationship ของตะวันตกหมายถึงความสัมพันธ์ของตวัละครในเร่ือง แต่ส าหรับนักแสดงไทย 
ความสมัพนัธ์นีน้กัแสดงจะสร้างขึน้ตัง้แตก่่อนเร่ิมท าการแสดง เพ่ือสร้างความคุ้นชินกบัตวัละครท่ี
ต้องมีความสมัพันธ์กัน และลดอาการเคอะเขินเม่ือเข้าสู่โหมดของการแสดง แต่ทัง้นีน้ักแสดงก็
อาจจะไม่สามารถท าขัน้ตอนนีไ้ด้กับทุกกรณีและทุกสถานการณ์ ดังนัน้นักแสดงไทยจึงมีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าส าหรับกรณีท่ีไม่สามารถส่ือสารกับคู่แสดงได้อย่างสนิทใจ หรือไม่สามารถ
เช่ือมโยงความรู้สึกจากการรับส่งกับคู่แสดงได้  นกัแสดงไทยจะมีการแก้ปัญหาด้วยตนเองให้ถึง
ท่ีสุด โดยไม่ท าให้คู่แสดงเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ หรือกระทบกระเทือนความั่นใจในการแสดง 
ผู้วิจยัคิดว่าขัน้ตอนนีอ้าจมีรากฐานความคิดมาจากความประณีประนอมของคนไทย จึงพยายาม
หาทางแก้ให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด นักแสดงจะเรียกวิธีการนีว้่า “เล่นปะหน้า” กล่าวคือ กรณีคู่
แสดงไม่สามารถรับส่งความรู้สึกกับนักแสดงได้ และลองใช้การแก้ปัญหาด้วยการอธิบายจากผู้
ก ากับการแสดง หรือการโน้มน้าวความคิดด้วยการเทียบเคียงเหตุการณ์แล้ว แต่คู่แสดงยงัคงไม่
สามารถรับส่งส่ือสารได้ นกัแสดงจะใช้วิธีจินตนาการว่าคู่แสดงเป็นคนท่ีอยากให้เป็น จินตนาการ
วา่การท่ีคูแ่สดงแสดงปฏิกิริยาตอบสนองมาเป็นสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติของตวัละครนัน้ ยอมรับในสิ่งท่ี
คูแ่สดงได้ท า  และใช้จินตนาการเป็นเคร่ืองมือส าคญั  มากกว่าท่ีนกัแสดงจะบอกกล่าวคู่แสดงไป
ตามตรง   
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การท างานในกระบวนทางการแสดงของนักแสดงไทย ยงัคงให้ความส าคญักับ
ความอาวุโส วัยวุฒิ และกาลเทศะยังคงเป็นเร่ืองส าคัญในการท างานการแสดง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในวงการละครโทรทัศน์ การให้ความเคารพผู้ ใหญ่ และประสบการณ์ความช านาญ
ก่อนหลงัยงัคงเป็นเร่ืองท่ีสงัคมการท างานในประเทศไทยให้ความส าคญั ดงันัน้นกัแสดงจึงเรียนรู้ท่ี
จะปรับตวัเม่ือต้องไปท างานร่วมกับผู้คนเป็นจ านวนมาก การไหว้ เป็นมารยาทแบบไทยท่ียังคง
งดงามและเป็นการแสดงความเคารพและเป็นการทกัทายผู้ ท่ีท างานร่วมกันทุกคน การไหว้ยงัคง
เป็นสิ่งท่ีสามารถสร้างบรรยากาศและความรู้สึกท่ีดีต่อตวันกัแสดงด้วยกัน และต่อทีมงานทกุฝ่าย 
แต่สิ่งท่ีส าคญัมากกว่าการแสดงความเคารพด้วยการไหว้ คือการแสดงความเคารพจากใจของ
นักแสดง ความเคารพในท่ีนีต้รงกับการใช้ค าว่า “Respect”  ในภาษาอังกฤษ ผู้ วิจัยได้รับทราบ
ประสบการณ์จากการท างานของนกัแสดงประกอบกับประสบการณ์ในการท างานการแสดงของ
ผู้วิจยัเอง พบว่าการรู้จกัเคารพนบัถือของนกัแสดงส าคญัมาก ในท่ีนีม้ิได้หมายถึงการเคารพด้วย
การกราบไหว้เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงสิ่งท่ีนกัแสดงพึงระลึกในใจ การเคารพนบัถือไม่ว่าจะ
เป็น การนับถือในตวัตนของผู้ อ่ืน การนับถือในบทบาทการท างานของเขา และการเคารพนับถือ
ตนเองในฐานะนกัแสดง หากนกัแสดงตระหนกัถึงสิ่งเหล่านี ้นกัแสดงจะพยายามท างานในหน้าท่ี
ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และเม่ือทกุคนเคารพในบทบาทหน้าท่ีของตนเองสิ่งท่ีเกิดขึน้
คือ การพยายามท างานในหน้าท่ีอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ ผลงานท่ีออกมาจากแตล่ะส่วนงาน
จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน การเคารพนับถือนีย้ังรวมไปถึงการมองเห็นคณุค่าของสิ่งท่ีผู้ อ่ืนได้
กระท าตอ่เรา เน่ืองจากการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ หรือละคร
เวที ทุกงานล้วนต้องอาศยัการท างานร่วมกนั ในแง่ของศิลปะการเล่าเร่ืองของทัง้ 3 ส่ือท่ีกล่าวมา 
ไมมี่งานประเภทใดท่ีสามารถสร้างขึน้จากคนเพียงคนเดียวได้ ดงันัน้การรับรู้และเห็นคณุค่าของสิ่ง
ท่ีผู้ อ่ืนท า นอกจากจะเป็นการส่งผลให้นกัแสดงมีพลงัใจในการท างานของตนเองอย่างยิ่งยวดแล้ว 
ยงัเป็นการช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างานให้เป็นไปในทิศทางท่ีเป็นบวก เพราะการท างาน
ของนักแสดงคือการท างานกับความรู้สึก นกัแสดงใช้ร่างกายและจิตใจในการถ่ายทอดเร่ืองราว
เหตุการณ์ ผ่านการกระท าต่างๆ ตามท่ีตวัละครเป็น ดงันัน้การท างานภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีดี 
บรรยากาศท่ีเป็นบวก จะส่งผลดีต่อการแสดงและการส่ือสารของทุกคนในคณะท างาน ซึ่งใน
บางครัง้พลงังานท่ีเป็นบวกนัน้อาจจะเป็นตวัช่วยผลกัดนัให้นกัแสดงไปถึงจดุท่ีพบกับความรู้สึกท่ี
ผอ่นคลายสบายใจ มีสมาธิ และสามารถท าหน้าท่ีของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพท่ีสงูสดุได้    

จากความมุ่งหมายของงานวิจัยทัง้สองข้อ ท่ีผู้ วิจัยต้องการศึกษาและค้นคว้า
เก่ียวกับแนวคิดและความเช่ือทางการแสดง และกระบวนการท างานของนกัแสดงไทย โดยศกึษา
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จากประสบการณ์ของนกัแสดงกลุ่มประชากรทัง้ 26 คน เพ่ือท่ีจะหาค าตอบว่าการเป็นนกัแสดงท่ี
ท างานวงการแสดงในประเทศไทยนัน้ นกัแสดงมีลกัษณะกระบวนการท างานของตนเองอย่างไร 
และกระบวนการของนักแสดงนัน้มีรากฐานมาจากความคิดและความเช่ือแบบใดบ้าง  จึงท าให้
ผู้วิจยัพยายามหาค าตอบว่า นกัแสดงแตะ่ละคนได้ให้ความหมายและความส าคญักบัค าว่า “การ
แสดง” ของตนเองว่าอย่างไร และจากความเช่ือนัน้เขาได้น าไปสู่กระบวนการท างานจริงในการ
แสดงทัง้ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และละครเวทีได้ด้วยวิธีการใด ตลอดจนวิธีการท่ีนักแสดง
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีมีเพ่ือการท างานและการแก้ปัญกาเฉพาะหน้า ว่าเม่ือเข้าสู่กระบวนการ
ท างานจริงแล้ว อะไรคือสิ่งส าคญัท่ีนกัแสดงพงึตระหนกัอยูเ่สมอ   

ข้อสรุปเก่ียวกับแนวคิดและความเช่ือของนักแสดงท่ีมีต่อค าว่าการแสดง เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีผู้วิจยัคิดวา่ส่งผลท าให้นกัแสดงแตล่ะคนสามารถท าการแสดง ตลอดจนการเป็นตวั
ละครท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวและส่ือสารกบัผู้ชมได้ ท าให้นกัแสดงกลุ่มประชากรในงานวิจยันีป้ระสบ
ความส าเร็จในอาชีพของตนเองจนสามารถประกอบอาชีพเป็นนกัแสดงมาจนถึงปัจจบุนั ซึ่งหาก
วิเคราะห์ด้วยหลกัองค์ประกอบของทัศนคติท่ีมีผลความส าเร็จในวิชาชีพจะพบว่า  ผู้ ท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในอาชีพของตนได้นัน้ต้องมีทศันคติท่ีมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ องค์ประกอบทางการรู้
การเข้าใจ องค์ประกอบทางอารมณ์และองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (โยธิน คนัสนยุทธ และ 
จมุพล พลูภทัรชีวิน. 2524) กล่าวคือ การท่ีนกัแสดงจะสามารถท าหน้าท่ีของตนเองได้อยา่งดีและมี
ประสิทธิภาพนัน้ ไมเ่พียงแตเ่ขาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การแสดง (องค์ประกอบท่ี 1) 
นกัแสดงยงัต้องมีความรักและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน (องค์ประกอบท่ี 2) จากนัน้ต้องน า
ทัง้สององค์ประกอบมาสู่การแสดงออกทางพฤติกรรม กล่าวคือนกัแสดงต้องมีลกัษณะการกระท า
อนัมุง่ไปเพ่ือท่ีจะพฒันาความสามารถของตนเองอยูเ่สมอ (องค์ประกอบท่ี 3) 

หากพิจารณาเนือ้หาจากผลการวิจัย  ท่ีน าเสนอแนวคิดและความเช่ือทางการ
แสดงของนกัแสดงไทย จะพบว่าแนวคิดและความเช่ือเป็นองค์ประกอบแรกซึ่งก็คือองค์ประกอบ
ทางการรู้การเข้าใจ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงคดิว่าในการท่ีนกัแสดงจะประสบความส าเร็จได้ นกัแสดงต้อง
มีองค์ประกอบท่ี 2 และ 3 ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น นั่นคือองค์ประกอบทางด้านอารมณ์และ
องค์ประกอบทางด้านพฤตกิรรม  

องค์ประกอบทางด้านอารมณ์เป็นส่วนท่ีได้รับอิทธิพลมาจากองค์ประกอบ
ทางการรู้การเข้าใจ ความรู้สึกและอารมณ์ตา่งๆ ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็น "คา่นิยม" ท่ีมีตอ่สิ่งนัน้ๆ 
ดงันัน้เม่ือนกัแสดงมีคา่นิยมตอ่อาชีพของตนเองในทางท่ีเป็นบวกหรือมีทศันคติทางบวก (Positive 
Attitude)  ก็จะมีความรู้สกึชอบหรือพอใจ และความรู้สกึดงักลา่วก็จะเป็นตวัผลกัดนัการแสดงออก
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ในเชิงกระบวนการท างานของนกัแสดง กลา่วคือเม่ือนกัแสดงมีองค์ความรู้และมีความเข้าใจในการ
ฝึกปฏิบตัทิางการแสดงแล้ว จิตวิญญาณและความรักในอาชีพ เป็นสิ่งท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือนให้
นกัแสดงแต่ละคนมีความอดทนบากบัน่ และมีพลงักายและพลงัใจในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ 
ในการท างานได้ “ศิลปินคือผู้สร้างศิลปะเพ่ือโลก แล้วก็มีหน้าท่ีท าให้ดีท่ีสุด แล้วก็สร้างให้ดี
ที่สุด ท าด้วยความรัก แล้วเม่ือท าแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าใครเขาจะช่ืนชมเราหรือไม่ แค่ท าให้
ดีที่ สุด” (นกัแสดงหมายเลข 5, สมัภาษณ์ 2561) “งานนักแสดงคืองานศิลปะ ศิลปะทุกชิน้มี
คุณค่าในตัวของมันเอง ไม่มีใครดีกว่าใคร ไม่มีใครเก่งกว่าใคร เสน่ห์ของศิลปะมันคือตรง
นี ้หากคุณท างานด้วยหัวใจจริง มุ่งม่ันจริงๆ มันจะเป็นงานศิลปะ” (นกัแสดงหมายเลข 14, 
สมัภาษณ์ 2560) จากข้อความดงักลา่วจะเห้นวา่นกัแสดงตระหนกัถึงความส าคญัในอาชีพของตน
และรับรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีเขาควรจะต้องท าให้ดีท่ีสุด ให้คุณค่ากับงานท่ีท าว่าเป็นสิ่งท่ียิ่งใหญ่
และมีความส าคญัตอ่โลกใบนี ้ 

อีกทัง้นักแสดงยงัมีทัศนะต่ออาชีพของตนเองว่าเป็นการท างานท่ีมีความพิเศษ 
เป็นงานท่ีดีและมีเกียรติและนกัแสดงมีความยินดีท่ีจะท าหน้าท่ีของตนเองอย่างสดุความสามารถ 
“ชีวิตของการเป็นนักแสดงเราเป็นอะไรได้มากมาย มันเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์ที่สุด ถ้าเรา
เห็นว่างานของเรามีคุณค่ามากแค่ไหน เราจะใช้ชีวิตทุกวันด้วยการท างาน เราจะท างาน
ทุกชิน้ให้ดีท่ีสุด เราจะอยู่กับตัวละครทุกตัว และจะท าทุกอย่างอย่างมีสติ” (นักแสดง
หมายเลข 4, สัมภาษณ์ 2561) ด้วยลักษณะความคิดเช่นนี ้นักแสดงจึงมีความยึดมั่นและตัง้
ปณิธานในการท างานของตนเองไว้ด้วยความแน่วแน่ “ถ้าผมจะท าอะไรสักอย่าง ผมต้องทุ่ม
เตม็ทัง้หัวใจ ทัง้วิญญาณ ทัง้ชีวิต” (นกัแสดงหมายเลข 9, สมัภาษณ์, 2561)  

ความทุม่เทในการท างานของนกัแสดงนัน้มาจากการเห็นความส าคญัของสิ่งท่ีท า
และอีกประการส าคญัคือความรักในอาชีพ “คุณต้องเร่ิมจาก ชอบ รัก สนุก และมีความสุข” 
(นักแสดงหมายเลข 10, สัมภาษณ์ 2561) “ความรักส าคัญมาก ถ้าไม่รักไม่มีความสุขกับ
อาชีพนี ้จะเป็นอะไรที่ทรมานมาก เป็นงานที่หนักนะ เจ็บก็ยังต้องท างาน เหน่ือยก็ต้อง
บอกว่าไม่เหน่ือย ไปไหนก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวเลย เวลาไม่มี ตายเท่านัน้ล่ะถึงจะเลิก
อาชีพนีไ้ด้” (นกัแสดงหมายเลข 24, สมัภาษณ์, 2561) 

นอกจากนกัแสดงจะมีคา่นิยมและมีความรักในอาชีพแล้ว นกัแสดงยงัต้องพิสจูน์
ความคิดความเช่ือเหล่านัน้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยแสดงออกทางการกระท าของนักแสดง ซึ่ง
หมายถึงองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม อนัเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมที่แสดงออก พฤติกรรม
การเลือก พฤติกรรมการตดัสินใจ อาทิเช่น การแสดงออกถึงการเป็นผู้ มีความอดทนสูง มีความ
มานะบากบัน่ และมีความหนกัแน่นในจิตใจ การเลือกวิธีการฝึกฝนการแสดง การตดัสินใจกระท า
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สิ่งต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการแสดงของตัวนักแสดงเอง และเพ่ือการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ อาทิเช่น การศกึษาหาความรู้อยู่จลอดเวลาจากการอ่านหนงัสือ “ผมต้องเอา
หนังสืออาจารย์สดใสมาอ่านเพื่อลับมีด เพราะเราเป็นมนุษย์ พอเราท าไปชินๆ แล้วมัน
เคยตัว เพราะฉะนัน้ต้องลับมีดอยู่เสมอ ท่องบท เพ่ือให้เคร่ืองมือเรามีความพร้อมอยู่
ตลอดเวลา” (นกัแสดงหมายเลข 1, สมัภาษณ์, 2561)  นอกจากนีน้กัแสดงยงัให้ความส าคญักับ
การฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าในปัจจบุนันกัแสดงจะมีประสบการณ์ในการท างานมาก แต่
นกัแสดงยงัคงต้องการท่ีจะฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ “การเข้าคลาส ทักษะกิจกรรมท่ีอยู่ในคลาส
จะท าให้เราท างานได้ดี ถงึต้องซ้อมบ่อยๆ นักแสดง ต้องแบ่งเวลามาเข้าคลาสบ่อยๆ เพื่อ
ฝึกตัวเอง เหมือนรถที่วิ่งทุกวันมันจะไม่ค่อยเสีย แต่ถ้าจอดทิง้ไว้นานๆ จะเสียเพราะว่า
ระบบหล่อล่ืนมันไม่ท างาน” (นกัแสดงหมายเลข 22, สมัภาษณ์ 2561) 

อีกปัจจยัส าคญัในการแสดงออกทางด้านพฤตกิรรมของนกัแสดงท่ีสะท้อนให้เห็น
ว่าเขามีความมุ่งมั่นและมีความรักในอาชีพ คือการเป็นคนท่ีมีความอดทนต่อความเหน่ือยยาก 
และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการท างาน ดงัท่ีนักแสดงท่านนีไ้ด้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความ
อดทนและการท างานในฐานะนกัแสดงไว้วา่  

 
ชีวิตจริงของนกัแสดง คือไม่ใช่ชีวิตที่หรูหราฟุ้งเฟ้อ คุณจะต้องอดทนและมีร่างกายที่แข็งแรง 
รับผิดชอบในอาชีพการงาน มีความรัก มีความอดทน หลายคนที่จบชีวิตการแสดงของเขาไป
คือเขาไมอ่ดทน เขาอยูก่บัตรงนีไ้ม่ได้มนัหนกัจริงๆ หนกัอยา่งที่ไมเ่คยคิดวา่มนัจะหนกัขนาดนี ้
นอกจากร่างกายพร้อมแล้วใจต้องพร้อมจริงๆ ไม่เหมือนอาชีพอื่นๆ ในขณะที่เขาหลบัเราตื่น 
เราถ่ายละครถึงตีสามแตต้่องท าหน้าสดใส ท่ีโหดที่สดุคือต้องเจอฉากร้องไห้ตอนตีสี ่บางทีพลงั
มนัหมด ข้างในมนัหมดก็ต้องเค้นออกมาให้ได้ พดูได้วา่วงการนีค้อ่นข้างสาหสั ไม่เหมาะกบัคน
ออ่นไหว ต้องท าตวัให้เป็นหินผา จิตใจแข็งแรง ทนตอ่สภาพดินฟา้อากาศ ทนตอ่ค าวิจารณ์ ทน
ต่อคน ทนต่อความผิดหวงั แต่เมื่อผมก้าวเข้ามาด้วยใจแล้ว ยงัไงก็ต้องสู้  (นกัแสดงหมายเลข 
9, สมัภาษณ์, 2561) 

  
เน่ืองจากการท างานเป็นนกัแสดง อาจจะมีความเป็นไปได้ท่ีนกัแสดงจะต้องเจอ

กับสถานการณ์ท่ียากล าบาก ต้องเส่ียงชีวิต ต้องทุ่มเทร่างกายและจิตใจเพียงเพ่ือต้องการจะ
ถ่ายทอดควมรู้สึกของตวัละครให้ได้ อีกทัง้ยังต้องเจอกับขัน้ตอนการท างานและสภาพปัจจัยท่ี
เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ  องค์ประกอบของทศันคตใินส่วนนีจ้ะเป็นตวับง่ชีใ้ห้เห็นวา่นกัแสดงมีความ
ตัง้มั่นทางความคิดอย่างไรต่อการท างานของเขา ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม
การแสดงออกตลอดจนการแก้ปัญหาในขณะท่ีท างาน  
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นอกจากนีห้ากพิจารณาถึงแน้วโน้มทางการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการท างาน
ของนักแสดง ประเด็นเร่ืองพรสวรรค์และการฝึกฝน ก็เป็นความคิดความเช่ือท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของนักแสดง โดยในงานวิจยัครัง้นีน้กัแสดงส่วนใหญ่มีความเช่ือเช่ือว่า 
การฝึกฝนมีความส าคญัมากกว่าพรสวรรค์ “ถ้ามีคนคิดว่าการแสดงคือพรสวรรค์ ก็เร่ืองของ
เขา แต่อย่างไรก็ต้องฝึก ยังไงก็ต้องมีการค้นหาตัวละคร คนที่ไม่มีพรสวรคค์ก็ไม่ใช่ว่าไม่
สามารถเป็นนักแสดงได้ การแสดงฝึกได้” (นกัแสดงหมายเลข 14, สมัภาษณ์ 2560) กล่าวคือ 
หากนักแสดงคนหนึ่งมีความปราถนาท่ีจะพัฒนาตนเอง แม้นักแสดงคนนนัน้จะไม่มีพรสวรรค์
ทางการแสดง แต่มีความรักในการแสดง มีความมานะบากบัน่ตัง้ใจ และมีวินยัในการฝึกฝนการ
แสดงมากเพียงพอ นกัแสดงก็จะสามารถท างานในหน้าท่ีของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   “ไม่
มีนักแสดงคนไหนในโลกนีท้ี่ท างานแสดงได้ดีโดยไม่ต้องฝึกฝน เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด 
นอกจากเขาจะเล่นเป็นตัวของเขาเอง”  (นักแสดงหมายเลข 23, สัมภาษณ์ , 2560)
 นกัแสดงคนนัน้จะสามารถพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นนักแสดงท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จในอาชีพได้   

 
นกัแสดงรุ่นปัจจุบนัที่เกิดมาเนี่ย ผมว่ามีคณุภาพและมีมาตรฐานสงูขึน้กว่าแต่ก่อนนะเยอะ 
เพราะว่ามนัมีแหล่งเรียนรู้ให้เขาได้มีพืน้ฐานทางการแสดง แล้วก็เก็บเก่ียวความรู้ตรงนีไ้ด้
มาก กวา่สมยัก่อน สมยัก่อนจะเป็นเร่ืองของพรสวรรค์และแสวงหาเอาเองเสยีมากกวา่ ผมวา่
นกัแสดงไทยในปัจจบุนัมีมาตรฐานสงูขึน้นะ (นกัแสดงหมายเลข 25, สมัภาษณ์, 2562)   
  
การแสดงมนัไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาแล้วมนัจะติดตวัอยู่ตลอด บางทีเราคิดว่าเราได้แล้วเข้าใจ
แล้ว พอเราคิดวา่เราท าได้แล้วในจดุนัน้มนัจะหายไป มนัจะไมอ่ยูก่บัเรา มนัท าให้เราตามหา
อยูต่จลอดเวลา ชายเลยรู้สกึวา่ยงัต้องฝึกฝนอยูต่ลอดเวลา บทที่เราอยากเลน่ยงัไมไ่ด้เลน่ตัง้ 
หลายบท (นกัแสดงหมายเลข 4, สมัภาษณ์, 2561)   
 
มนัต้องฝึกอย่างเดียวเลย พรสวรรค์สว่นหนึ่ง เวลาฝึกมนัจึงพรสวรรค์ของแต่ละคนออกมา 
แตล่ะคนพรสวรรค์ไมเ่ทา่กนั บางทีเราอาจจะคิดวา่ท าไมคนนนีเ้ขาเก่งจงัเลย เขามีพรสวรรค์
มากกวา่เรา ไม่ใช่มนัต้องฝึกไม่งัน้เขาจะมีคลาสการแสดงไว้ท าไม คลาสการแสดงคือการดึง
ศกัยภาพของนักแสดงที่มีอยู่ในตัวบุคคลนัน้ออกมาได้อย่างเต็มที่และถูกต้อง (นักแสดง
หมาบเลข 22, สมัภาษณ์, 2561) 
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แต่ทัง้นีก็้มีนักแสดงบางส่วนท่ีมีความเช่ือว่า พรสวรรค์ก็เป็นสิ่งท่ีมีผลต่อการ
แสดงของนกัแสดง เน่ืองจากพรสวรรค์เป็นสิ่งท่ีเปรียบเสมือนของขวญัท่ีติดตวันกัแสดงมาโดยท่ี
นกัแสดงคนนัน้อาจจะไม่ต้องพยายามท าอะไร ซึ่งนกัแสดงแตล่ะคนอาจจะมีหรือไม่มีสิ่งท่ีเรียกว่า
พรสวรรค์นีก็้เป็นได้ หากมีก็นบัวา่เป็นความโชคดี ท่ีนกัแสดงคนนนัน้จะสามารถเข้าถึงการแสดงได้
โดยท่ีเขาอาจจะไม่เคยฝึกฝนการแสดงมาเลยก็เป็นได้ ดงัความคิดเห็นของนกัแสดงท่านนีท่ี้มีต่อ
การฝึกฝนการแสดงและพรสวรรค์ 
 

ย้อนไปถึงสมัยก่อนนี ้นกัแสดงส่วนใหญ่เป็นคนที่มีพรสวรรค์ เพราะไม่เคยมีโรงเรียนสอน 
บางทีไม่ต้องให้ผู้ก ากบัมาแนะ หรือใครมาบอก มนัเกิดความรู้สกึข้างในขึน้มาเองเลย เป็น
การตีบทแตกขึน้มา นี่แหละ่คือพรสวรรค์ (นกัแสดงหมายเลข 3, สมัภาษณ์, 2560) 
  
คือมนัไม่ใช่เร่ืองของประสบการณ์หรือการฝึกฝนนะ เพราะพี่ไม่เคยฝึกการแสดง แต่พี่จะใช้
วิธี Jump in to  แล้วก็ Express ออกมาเลย การแสดงมนัมาจากหวัใจล้วนๆ และความเช่ือ  
(นกัแสดงหมายเลข 19, สมัภาษณ์, 2561) 

 

จากค ากล่าวข้างต้นนกัแสดงกล่าวถึง คนท่ีมีพรสวรรค์ก็คือคนท่ีมีคณุสมบตัิของ
การเป็นนกัแสดงอยู่ในตวัอยู่แล้ว แต่คนไม่มีพรสวรรค์เม่ือจะต้องท าการแสดงอาจจะเป็นเร่ืองท่ีมี
ความยากมากพอสมควร ส าหรับในกรณีของนกัแสดงท่านนี ้ผู้วิจยัมองว่า การท่ีนกัแสดงสะท้อน
ความเช่ือว่า การแสดงเป็นสิ่งท่ีไม่ต้องฝึกฝน เป็นสิ่งท่ีเม่ือคิดจะท าก็สามารถท าได้เลย ในประเด็น
นีผู้้วิจยัวิเคราะห์วา่ ด้วยความท่ีนกัแสดงท่านนีเ้ป็นผู้ มีคณุสมบตัิของการกล้าเส่ียง มีนิสยัท่ีมีความ
กล้าหาญ ไมก่งัวลหรือกลวัในสิ่งท่ียงัไมเ่กิดขึน้ ซึ่งคณุสมบตัดิงักล่าว ท าให้นกัแสดงทา่นนีส้ามารถ
ท่ีจะกระโจนตวัเองลงไปอยู่ในสถานการณ์ของตวัละครได้เร็ว จากการใช้จินตนาการ สร้างความ
เช่ือและการใช้สมาธิ นักแสดงท่านนีจ้ึงได้กล่าวว่าเขาเป็นผู้ ท่ี ไม่เคยฝึกฝนการแสดง ซึ่งหาก
นกัแสดงคนใดก็ตามท่ีสามารถเช่ือในทกุเง่ือนไขและเร่ืองราวของตวัละคร โดยไม่มีข้อขดัแย้งหรือ
ตัง้ค าถามใดใดเลย นั่นแปลว่านักแสดงคนนัน้มีความพร้อมมากท่ีจะเป็นตวัละครอะไรก็ได้ เขา
พร้อมท่ีจะกระท าอะไรก็ได้ตามท่ีตวัละครคิดจะกระท า เขาพร้อมท่ีจะเป็นอะไรก็ได้ และเช่ือว่า
ตนเองเป็นอะไรก็ได้โดยไม่มีเง่ือนไข ข้อแม้ จึงท าให้ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการท างานมีความพิเศษ 
นกัแสดงสามารถเป็นตวัละครได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจและยอมรับในเง่ือนไขของตวัละครได้โดยไม่
คดัค้าน หากเป็นลกัษณะดงัท่ีผู้วิจยักล่าวมาแล้วเราจะเรียกว่า นกัแสดงท่านนีเ้ป็นผู้ มีพรสวรรค์ก็
คงจะไมผ่ิดนกั  
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ดงันัน้ค าวา่พรสวรรค์ทางการแสดงส าหรับผู้วิจยั จึงเป็นสิ่งท่ีจบัต้องได้ และไม่ได้
เป็นเร่ืองบังเอิญ เน่ืองจากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ ท่ีมีพรสวรรค์ทางการแสดง คือผู้ ท่ีมีความ
พร้อมในการเช่ืออะไรก็ได้ในทุกสถานการณ์  เช่ืออย่างไม่มีเง่ือนไขข้อแม้ และเป็นได้ทุกอย่าง 
กระท าได้ทุกอย่างตามความต้องการและลกัษณะของตวัละคร นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นจาก
นกัแสดงอาวุโสท่ีมีประสบการณ์ในการท างานเป็นนกัแสดงมาเป็นเวลามากกว่า  30 ปี ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า “พรสวรรค์มาจากประสบการณ์ชีวิตของนักแสดง” (นักแสดงหมายเลข 5, 
สมัภาษณ์, 2561)  
 

ทกุคนชอบพดูกบัเราเร่ืองพรสวรรค์ เรารู้วา่มนัมีจริงแตว่า่ทัง้หมดมนัคือการฝึกฝน การฝึกฝน
ก็มีหลายวิธี ฝึกฝนทางร่างกาย ด้านจิตใจ ทัง้วิธีคิด ด้านวิธีคิดคือการได้อา่น ได้รู้ ได้เห็นแล้ว
หดัวิเคราะห์ การฝึกร่างกายคือการวอร์ม เตรียมร่างกายให้พร้อม เลน่ละครก็เหมือนเลน่กีฬา
เลยนะ จริงๆ แล้วมันเหนื่อยมาก แล้วดนัเล่นเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิต เป็นใครก็ไม่รู้ Trick 
ส าคญัของผมคือไมว่า่จะเลน่เป็นอะไรก็แล้วแต่ ฉนัต้องรู้จกัตวัฉนั ยิ่งรู้จกัตวัฉนัมากเทา่ไหร่ก็
ยิ่งเป็นคนอื่นได้ง่ายขึน้เทา่นัน้ (นกัแสดงหมายเลข 21, สมัภาษณ์, 2561)   

 

จากความคิดเห็นของนกัแสดงท่ีเก่ียวกับความเช่ือเร่ืองพรสวรรค์หรือการฝึกฝน 
ว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแสดงของนักแสดงได้มากกว่ากัน นักแสดงได้แสดงทรรศนะท่ีค่อนข้าง
ชดัเจน ว่าในมมุมองของเขาศกัยภาพทางด้านการแสดงมาจากการฝึกฝนมากกวา่จะเป็นพรสวรรค์
ท่ีตดิตวัมาแตก่ าเนิด ทัง้นีน้กัแสดงได้อธิบายวา่พรสวรรค์นัน้คือสิ่งท่ีตดิตวัมาตัง้แตก่ าเนิด เป็นสิ่งท่ี
มีอยู่แล้วหรือเป็นสิ่งท่ีนักแสดงไม่ได้สร้างขึน้มา เช่นในแง่กายภาพภายนอกคือรูปร่างหน้าตา 
ความสูงต ่าของร่างกาย สีตา สีผิว สีผม ความสวยงาม ความหล่อเหลา ความมีเอกลักษณ์ของ
ใบหน้า เป็นต้น ในแง่ภายในจิตใจคือความอ่อนไหวของความรู้สึก ความเช่ือท่ีเกิดขึน้ได้อย่าง
ง่ายดายโดยไม่มีข้อแม้ และประสบการณ์ชีวิต เป็นต้น ส าหรับการฝึกฝน นกัแสดงได้อธิบายว่าไม่
เพียงแค่การเรียนการแสดง การท าแบบฝึกหดัการแสดงเท่านัน้ แต่การฝึกฝนยงัหมายถึงท างาน
เป็นตวัละครนั่นเอง การฝึกฝนการแสดงท่ีดีท่ีสุดคือการท่ีนักแสดงได้เล่นเป็นตัวละคร ได้ลงมือ
ท างานจริง การท่ีนกัแสดงเคยประสบปัญหาในการแสดงและได้ท าการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งในเชิง
สถิติพบว่านกัแสดงให้คะแนนท่ีคอ่นข้างแตกตา่งกนัมากคือ นกัแสดงร้อยละ 38.46 ของประชากร
ทัง้หมด คิดว่าพรสวรรค์เป็นสิ่งส าคัญต่อการแสดงของเขา  แต่นักแสดงร้อยละ 84.62 ของ
ประชากรทัง้หมด คิดวา่การแสดงเป็นศาสตร์ท่ีสามารถฝึกฝนได้ จากผลการให้คะแนนแสดงให้เห็น
วา่ ในความคิดของนกัแสดงค าว่าพรสวรรค์ยงัคงสิ่งท่ีเป็นเร่ืองดีส าหรับการแสดง หมายความว่า



  174 

นกัแสดงยงัคงรู้สึกว่า หากมีพรสวรรค์ทางการแสดงติดตวัมาก็นบัเป็นการได้เปรียบท่ีอาจจะท าให้
นกัแสดงคนนัน้มีวิธีการแสดง การถ่ายทอดตวัละคร หรือมีลักษณะท่ีท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกว่า
นกัแสดงคนนัน้มีความน่าสนใจ น่ามองและน่าติดตาม แต่พรสวรรค์ไม่ใช่สิ่งส าคญัท่ีสุดของการ
เป็นนักแสดงอาชีพ เพราะนักแสดงมีความเช่ือว่าการแสดงเป็นศาสตร์ที่สามารถฝึกฝนได้ 
สามารถพัฒนาความสามารถได้ สาเหตท่ีุนกัแสดงให้คะแนนในข้อนีแ้ตกต่างจากเร่ืองพรสวรรค์
เป็นอยา่งมาก  

ผู้วิจยัคิดว่านกัแสดงได้พิสจูน์ความเช่ือนีจ้ากประสบการณ์ท างานของตนเอง  ท่ี
เอาชนะอปุสรรคของการท างาน มาด้วยความอดทน ความมานะอตุสาหะ และท่ีส าคญัคือ “ความ
รัก” ในอาชีพนกัแสดง พวกเขาจึงมีความเช่ือว่า การแสดงเป็นศาสตร์ท่ีสามารถฝึกฝนและพฒันา
ได้ ผู้ ท่ีมีความรักและมีความอดทนในการท่ีจัพัฒนาศกัยภาพของตนเองอยู่เสมอ ย่อมสามารถ
ประสบความส าเร็จได้มากวา่ผู้ ท่ีมีพรสวรรค์เพียงอยา่งเดียว  

การเป็นนกัแสดง คืออาชีพท่ีต้องใช้ร่างกายและจิตใจเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ท างาน นกัแสดงต้องมีศกัยภาพในการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการกระท าของตวัละคร โดยตัง้อยู่
บนพืน้ฐานความเข้าใจชีวิตของมนุษย์ ทัง้ในส่วนท่ีเป็นความหนักแน่นและในส่วนท่ีอ่อนไหว
ภายในในจิตใจ ทัง้ในส่วนท่ีดีและไม่ดี เพ่ือท่ีจะสามารถส่ือสารเร่ืองราวของตวัละครนัน้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แม้จะเป็นงานท่ีหนกัและเป็นงานท่ีต้องท าด้วยหวัใจ เน่ืองจากอาจมีปัญหาอปุสรรค
เกิดขึน้ได้ตลอดเวลาจากกระบวนการท างาน นกัแสดงจะต้องเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ ทัง้จากตนเอง
และปัจจัยรอบข้าง แนวคิดและความเช่ือของนักแสดงในงานวิจัยครัง้นี ้สะท้อนได้ว่าพวกเขา
ประสบความส าเร็จในการท างานของตนเองด้วยแนวคิดท่ีมีองค์ประกอบสามส่วนส าคัญ คือ
ความรู้เข้าใจ ความรัก และการแสดงออกท่ีสม ่าเสมอ ซึ่งทัง้หมดนีถื้อเป็นหวัใจส าคญัของแนวคิด
ในการท างานเป็นนกัแสดง 

ข้อเสนอแนะ 
จากการเก็บข้อมูลในงานวิจยัท่ีผู้ วิจยัได้ลงสนามเพ่ือเก็บข้อมูลจากนกัแสดงทัง้ 26 คน

ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ วิจยัมีโอกาสได้พูดคยุและสมัผสัถึงบรรยากาศในการท างานจริงของนกัแสดง 
อีกประการหนึ่งคือผู้วิจยัเองเป็นผู้ ท่ีมีความสนใจและพอมีประสบการณ์ในการท างานการแสดงใน 
3 ส่ือ ผู้ วิจยัจึงได้เก็บข้อมูลในเชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบนัของอาชีพ
นักแสดงในประเทศไทย แนวโน้มในการพัฒนาศักยภาพทางการแสดงของนักแสดง ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในการท างานจริง และโอกาสการเข้าสู่อาชีพของนักแสดงทัง้สามส่ือ ประกอบกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ีเป็นผลการวิจัย ท าให้ผู้ วิจัยพบว่าประเด็นท่ีมีความน่าสนใจและควร
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ติดตามแก้ไข ด้วยการศึกษาวิจัย การสร้างความร่วมมือต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วงการศิลปะการแสดงในประเทศไทย และเป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัแสดงไทยควบคูไ่ปด้วย 
โดยมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้  

 
1. ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรทางศิลปะ 

การแสดง  
1.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการถอดบทเรียนการแสดงและการสร้างหลกัสูตร

เชิงปฏิบัติ การย้อนกลับเพ่ือเป็นการตอบโจทย์การเข้าสู่อาชีพนักแสดงในประเทศไทยจากข้อ
ค้นพบในการอภิปรายผลจากแนวคิดและความเช่ือของนกัแสดงไทย ท่ีสะท้อนให้เห็นวา่ การเรียนรู้
ท่ียัง่ยืนของนักแสดงมาจากการเร่ิมต้นท่ีการปฏิบตัิ และตามมาด้วยการศึกษาหาความรู้ในเชิง
ทฤษฎี จนน ากลบัมาฝึกฝนและท าซ า้ แล้วพิสจูน์องค์ความรู้นัน้จากฐานความคดิของตนเอง ท าให้
นักแสดงแต่ละคนมีภูมิ รู้เก่ียวกับการแสดงท่ีเป็นในแบบเฉพาะของแต่ละคน และเป็นสิ่งท่ี
เปรียบเสมือนเป็นอาวุธติดตัว ท่ีท าให้นักแสดงพร้อมท่ีจะเผชิญกับการท างานท่ีหลากหลาย
สถานการณ์ สามารถแก้ปัญหาได้ และท าให้ผลงานอออกมามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับอยู่เสมอ 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงคิดว่าด้วยข้อค้นพบดงักล่าวสามารถเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็น
รายวิชาเก่ียวกับการฝึกทักษะได้ กล่าวคือแทนท่ีจะเร่ิมจากการสอนท่ีตวัทฤษฎี ผู้ สอนสามารถ
เร่ิมต้นด้วยการให้ผู้ เรียนได้ทดลองปฏิบตัิ สร้างสรรค์ แล้วจึงกลบัมาวิเคราะห์สิ่งท่ีเกิดขึน้ด้วยองค์
ความรู้ และพิสูจน์องค์ความรู้นัน้ด้วยการปฏิบัติซ า้อีกครัง้ จนสามารถท าได้อย่างช านาญจาก
ความเข้าใจของผู้ เรียนได้   

1.2 ควรมีการศกึษาเร่ืองขัน้ตอนการท าความเข้าใจตวัละครและการท างานเพ่ือเป็น
ตวัละครของนกัแสดงในรายละเอียดเชิงลึก จากการเก็บข้อมูลในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ลงพืน้ท่ี
เพ่ือสมัภาษณ์เชิงลึกและเก็บข้อมูลเชิงสถิติจากนกัแสดงทัง้หมด 26 คน ด้วยเกณฑ์การคดัเลือก
กลุ่มปรากรท่ีมาจากหลกัการของความส าเร็จในอาชีพ องค์ความรู้ท่ีได้จากผลการวิจยัในครัง้นี ้
ผู้วิจยัคิดว่าเป็นการมองเห็นปราฏการณ์ในภาพรวม เพ่ือให้ผู้อ่านได้เกิดความเข้าใจและมองเห็น
เหตแุละผลท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้และการกระท าของนกัแสดงท่ีเป็นกลุ่มประชากร หากมีโอกาส
ได้ท าการศึกษาในขัน้ต่อไป ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีศึกษาเร่ืองขัน้ตอนการท าความเข้าใจตวัละคร
และการท างานเพ่ือเป็นตวัละครของนกัแสดงในรายละเอียดเชิงลึก เน่ืองจากผู้วิจยัตัง้ข้อสงัเกตว่า 
การท างานของนักแสดงท่ีต้องท าความเข้าใจตวัละคร เป็นขัน้ตอนท่ีต้องเรียนรู้และยอมรับ ใน
เง่ือนไขและข้อจ ากดัตา่งๆ ของความเป็นมนษุย์ การท่ีนกัแสดงคนหนึ่งจะสวมบทบาทเป็นตวัละคร 
นกัแสดงต้อง “ยอม” ท่ีจะลดอตัตาของตนเอง เพ่ือเป็นตวัถ่ายทอดความเป็นมนษุย์ผู้ อ่ืน ซึง่ก็คือตวั
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ละคร ขัน้ตอนนีเ้องท่ีผู้วิจยัคิดว่าเป็นการเรียนรู้จักตนเองและผู้ อ่ืน ยอมรับในข้อดีและข้อด้อย และ
เป็นการท าความรู้จกัมนุษย์ด้วยหลกัการทางจิตวิทยา ซึ่งอาจมีความเช่ือมโยงและมีความเป็นไป
ได้ว่าคนท่ีมีคณุสมบตัิท่ีจะเป็นนกัแสดง อาจจะสามารถใช้หลกัการแสดงมาช่วยบ าบดัความรู้สึก
เศร้า ความรู้สึกสญูเสีย และการท าความเข้าใจชีวิตได้ ประกอบกบัปัจจบุนัพบว่าในประเทศไทย มี
ปริมาณของผู้ ป่วยท่ีประสบภาวะซึมเศร้า ด้วยสถานการณ์ของสังคมและโลกท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ วิจัยจึงคิดว่า การศึกษาดงักล่าวอาจจะสามารถหาค าตอบหรือตัง้
ค าถามจากองค์ความรู้ทางการแสดงและหลกัจิตวิทยา และเกิดการบรูณาการองค์ความรู้ท่ีได้เพ่ือ
น าไปใช้ให้ประโยชน์แก่สงัคมได้ 
    

2. ข้อเสนอแนะด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
2.1 ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเปิดโอกาสในการเข้าสู่อาชีพนกัแสดง 

จากลกัษณะการถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานของนกัแสดงในงานวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัแสดงท่ี
มีประสบการณ์ทางการแสดงใน 3 ส่ือได้แก่ การแสดงในภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และละครเวที 
โดยผู้ จัยพบว่ากว่าท่ีในความเป็นจริงนักแสดงจะมีทางถนัดในสายงานของตนเอง เช่นบางท่าน
ถนดัท่ีจะแสดงภาพยนตร์มากท่ีสดุ บางท่านถนดัท่ีจะแสดงละครโทรทศัน์มากท่ีสดุ และบางท่าน
อยากแสดงละครเวทีมากท่ีสดุ แตปั่จจยัในการท างานของละครเวทีในประเทศไทยขณะนีน้ัน้ ยงัไม่
สามารถเอือ้ให้นกัแสดงท างานละครเวทีได้อย่างยัง่ยืน ผู้วิจยัวิเคราะห์จากผลการวิจยัพบว่าในแง่
ขององค์ความรู้ นกัแสดงตา่งถ่ายทอดปรสบการณ์วา่ การแสดงทัง้สามส่ือใช้รากญานความรู้เร่ือง
การแสดงมาจากสิ่งเดียวกนั คือนกัแสดงต้องมีความสามารถในการส่ือสารท่ีจริงใจ เป็นธรรมชาต ิ
มีลกัษณะการกระท าท่ีเป็นลกัษณะของตวัละคร ดงันัน้ในแง่ของการปฏิบตัิ แม้ว่าส่ือทัง้สามจะมี
ลกัษณะการน าเสนอท่ีแตกตา่งกนั แตน่กัแสดงเรียนรู้หลกัการให้เข้าใจและเลือกช่องทางการแสดง
ด้วยการปรับระดบัและวิธีการแสดงออกของตนเอง ให้มีความเหมาสมกบัส่ือท่ีใช้ในการแสดงออก
มากขึน้  

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงคดิว่าหากมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ให้นกัแสดงท่ีมีความถนดั
แตกต่างกันได้มาแลกเปล่ียนประสบการณ์ท างานร่วมกัน เพ่ือช่วยให้แต่ละฝ่าย ได้เห็นถึง
ความส าคญั ความจ าเป็น และข้อจ ากัดต่างๆ ในการท างานเป็นนักแสดงในสามส่ือ จะเป็นการ
ชว่ยให้นกัแสดงสามารถเกิดความเข้าใจและน าไปใช้ท างานจริงได้อยา่งมีประสิทธอภาพมากขึน้ 

ในขณะท่ีปัจจุบนันีมี้หลกัสตูรท่ีเปิดสอนศิลปะการแสดงมากมาย ซึ่งมีทัง้หลกัสตูรท่ี
เน้นการแสดงในละครเวที และหลกัสตูรท่ีเน้นการแสดงในส่ือ ผู้วิจยัคิดวา่ทัง้สองหลกัสตูรสามารถ
จัดตัง้โครงการแลกเปล่ียนการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีจะเป้นการเปิดประสบการณ์ให้นิสิต 
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นกัศกึษาท่ีเรียนการแสดงได้รู้จกัประยกุต์ใช้การแสดงของตนเองให้สามารถตอบโจทย์ได้ในทกุส่ือ 
อาทิ นกัแสดงละครเวที ท่ีมีความเคยชินกบัการแสดงบนเวที เม่ือได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
หลกัสตูรการแสดงภาพยนตร์ เขาจะได้เรียนรู้วิธีการปรับใช้ การแสดงออกท่ีมีความเหมาะสมกับ
การถ่ายท าภาพยนตร์ ท่ีมีขนาดภาพแตกต่างจากการแสดงละครเวที หรือนิสิต นักศึกษาท่ีเป็น
นกัแสดงในภาพยนตร์ ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการแสดงบนเวที เรียนรู้การส่ือสารท่ีต้องใช้ร่างกาย
มากขึน้ นกัแสดงก็จะได้มีวิธีการน าเทคนิคไปปรับใช้เม่ือต้องท าการแสดง เป็นต้น  

ทัง้นีผู้้ วิจัยมองว่า การสร้างความร่วมมือนีจ้ะช่วยให้เสริมสร้างศักยภาพทางการ
แสดงให้กับนิสิต นกัศกึษา ท่ีเม่ือจบการศึกษาก็มีความพร้อมท่ีจะก้าวเข้าสู่อาชีพ ท่ามกลางการ
แขง่ขนัท่ีมีมากขึน้ นกัแสดงจงึมีความจ าเป็นท่ีต้องเรียนรู้ให้รอบด้านและพฒันาฝีมือการแสดงของ
ตนเองอยูเ่สมอ 

2.2 ควรมีโครงการเก่ียวกับศิลปะท่ีได้รับการสนับสนุนทางภาครัฐมากขึน้  เพ่ือเป็น
การส่ือสารสถานการณ์ทางศิลปะในประเทศไทยท่ีเป็นปัจจุบัน เน่ืองจากการเก็บข้อมูลกับ
ประชากรนกัแสดง ผู้ซึ่งท างานและประสบกบัปัญหาเร่ืองการขาดแคลนพืน้ท่ีทางศิลปะ ได้สะท้อน
วา่ สังคมไทยยังขาดการสนับสนุนพืน้ที่ทางศิลปะและศิลปินอิสระอย่างมาก ซึ่งปัญหานีเ้อง
ท่ีสง่ผลให้วงการศิลปะในประเทศไทยมีการพฒันาท่ีเป็นไปคอ่นข้างช้า หากมีองค์กรท่ีมาสนบัสนนุ
งานศลิปะ การมองภาพในเชิงความเป็นไปได้ในอาชีพเก่ียวกบัศลิปะในสงัคมไทยจะมีความเป็นไป
ได้ในทิศทางท่ีชดัเจนมากขึน้ กล่าวคือ มีโอกาสในการพฒันาทกัษะและความก้าวหน้าทางอาชีพ
ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีในการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีเป็นอิสระ การให้
ความรู้ทางศลิปะท่ีกว้างขวางผา่นทางส่ือโทรทศัน์และโซเชียลมีเดียท่ีประชาชนให้ความสนใจ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้คนทัว่ไปได้รู้จักและเข้าใจลักษณะของงานศิลปะอย่างกว้างขวางมากขึน้ ซึ่ง
หากสามารถท าได้เชน่นนีจ้ะเปน้จดุดีท่ีสง่ผลให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของศลิปินในแขนงตา่งๆ ท่ี
ต้องใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองท่ีกว้างขวางและยัง่ยืนมากขึน้ และสร้างสรรค์งานศิลปะมาเพ่ือส่ือสาร
กับคนในสังคม รวมทัง้เป็นส่วนส าคญัในการจรรโลงสังคมให้คนมีความเข้าใจกันและกัน และ
เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนัเพ่ือความสนัตสิขุของสงัคมไทยมากขึน้ 
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การสัมภาษณ์ 
 

เกรียงไกร อณุหะนนัทน์ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ  
ร้านสตาร์บคั ทองหลอ่ เขตวฒันา กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561. 

จิตต์ธนิษา (จินตหรา) สขุพฒัน์ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดิษฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์  
ณ ออฟฟิศส่วนบคุคล ลาดพร้าว ซอย 11 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 
2562. 

โฉมฉาย ฉัตรวิไล เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ หมูบ้่านภสัสร  อ.
เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560. 

ชาตโญดม หิรัณยษัฐิต ิเป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ หมูบ้่าน 
นาราสิริ วชัรพลเขตบางเขน กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561. 

ญาณี ตราโมท เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดิษฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ พิพิธภณัฑ์บ้าน 
ครูมนตรี ตราโมท อ.เมือง จ.นนทบรีุ เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม 2561. 

ดวงใจ หิรัญศรี เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดิษฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ ทองหลอ่  
อาร์ต สเปส เขตวฒันา กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2561. 

ดารณีนชุ ปสตุนาวิน เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ อาคารจีเอ็ม
เอ็ม แกรมม่ี เพลส เขตวฒันา กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561. 

ทรงสิทธ์ิ รุ่งนพคณุศรี เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ สตาร์บคัคอฟ
ฟี สาขา คริสตลั ปาร์ค ถนนประดษิฐ์มนธูรรม เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 
2561. 

นพพล โกมารชนุ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ บ. เป่า จิน จง 
จ ากดั เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 7สิงหาคม 2561. 

นิรุตต์ ศิริจรรยา เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ ซิการ์วนั  
อาคารสินธร ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561. 

ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดิษฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ อาคารจีเอ็มเอ็ม 
แกรมม่ี เพลส เขตวฒันา กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561. 

ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ บ้านพกั 
สว่นบคุคล จ.นนทบรีุ เม่ือวนัท่ี 4 มิถนุายน 2561. 

ผอนู จนัทรศริิ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แท่น เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ อาคารจีเอ็มเอ็ม 
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แกรมม่ี เพลส เขตวฒันา กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2561. 
พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจง เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ สตดูโิอ ชอ่ง 3 

ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี  13 มีนาคม 2560. 
พรชิตา ณ สงขลา เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ ลา วิลลา่อารีย์ 

เขตพญาไท กรุงเพทฯ เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561. 
พิศมยั วิไลศกัดิ์ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ ห้องสมดุ เอสซีจี 

คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560. 
ภธูเนศ หงษ์มานพ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดิษฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ คอฟฟ่ีบีนส์บาย

ดาว สาขา คริสตลั ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนธูรรม เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  
เม่ือวนัท่ี 7 พฤษาคม 2561. 

รอง (คเณศ) เค้ามลูคดี เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ ร้านวิเนโต้ 
ศนูย์การค้า  เวนิส ถนนวชัรพล เขตบางเขน กรุงเทพฯ  เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2562. 

รัญญา ศิยานนท์ เป็นผู้ ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ เดอะวอล์ค 
เกษตรนวมินทร์ ถนนประเสริฐมนญูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2561. 

รัดเกล้า อามระดษิ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดิษฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ เมืองไทย     
รัชดาลยั เธียเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2561. 

วรรณศกัดิ ์ศริิหล้า เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ ร้านสตาร์บคั 
เทอมินลั 21 ถนนอโศกมนตรี เขตวฒันา กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561. 

วรวฒุิ นิยมทรัพย์ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ เดอะซีน  
ทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2561. 

ศรันย ูวงษ์กระจา่ง เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดิษฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ บริษัท  
สามญั จ ากดั เขตบงึกุ่มกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560. 

สมบตั ิเมทะนี เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดิษฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ บ้านพกัสว่นบคุคล ซ.
ลาดพร้าว 71 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2560.    

สินจยั เปลง่พานิช เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ เมืองไทย     
รัชดาลยั เธียเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2561. 

สเุชาว์ พงศ์วิไล เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ ร้านปลาดิบ ถนน 
พระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562. 
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แอน ทองประสม เป็นผู้ให้สมัภาษณ์ ธญัญรัตน์ ประดษิฐ์แทน่ เป็นผู้สมัภาษณ์ ณ เซ็นทรัล ชิดลม 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561.                                           
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ภาคผนวก ก 

 รายช่ือนักแสดงประชากรกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
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รายช่ือนักแสดงประชากรกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 

(เรียงตามล าดบัพยญัชนะขึน้ต้นช่ือ) 
  เกรียงไกร  อณุหะนนัทน์ 
  จิตต์ธนิษา  สขุพฒัน์ 
  โฉมฉาย      ฉตัรวิไล 
  ชาตโยดม  หิรัณยษัฐิติ 
  ญาณี   ตราโมท 
  ดวงใจ          หิรัญศรี 
  ดารณีนชุ      ปสตุนาวิน 
  ทรงสิทธ์ิ   รุ่งนพคณุศรี   
  นพพล   โกมารชนุ 
  นิรุตติ์   ศริิจรรยา 
  ปฏิภาณ  ปฐวีกานต์ 
  ปิยธิดา         มิตรธีรโรจน์ 
  ผอนู             จนัทรศริิ 
  พงษ์พฒัน์  วชิรบรรจง 
  พรชิตา        ณ สงขลา 
  พิศมยั          วิไลศกัดิ์ 
  ภธูเนศ   หงษ์มานพ 
  รอง (คเณศ)  เค้ามลูคดี 
  รัญญา        ศยิานนท์ 
  รัดเกล้า        อามระดิษ 
  วรรณศกัดิ์  ศริิหล้า 
  วรวฒุิ        นิยมทรัพย์ 
  ศรัณย ู        วงษ์กระจา่ง 
  สินจยั          เปลง่พานิช 
  สเุชาว์         พงษ์วิไล 
  แอน            ทองประสม  
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ภาคผนวก ข  

ตัวอย่างค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
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Intro 

1.จากข้อมลูประวตัแิละผลงาน ท าให้สงัคมและผู้คนในวงการกลา่ววา่ทา่นเป็นหนึง่ในนกัแสดงท่ี

ประสบความส าเร็จ ทา่นคดิเห็นอย่างไรกบัค ากลา่วนี  ้

2.ในความคดิของทา่น ความส าเร็จในอาชีพนกัแสดง คืออะไร 

 

1.ปรัชญาทางการแสดง   

 1.1 นกัแสดงท่ีทา่นช่ืนชอบผลงานการแสดงของเขาคือใคร อธิบายเหตผุลท่ีช่ืนชอบ 

 1.2 ปรัชญาทางการแสดงของทา่นคืออะไร 

 1.3 การแสดงท่ีดีในความคดิของทา่น คืออะไร หรือควรเป็นการแสดงท่ีมีลกัษณะอยา่งไร 

 

2.ค าถามเก่ียวกับการแสดงและขัน้ตอนการฝึกฝนของนักแสดง (แบ่งเป็น 3 ช่วง) 

 2.1ขัน้ตอนการฝึกทักษะทางการแสดง (การเตรียมตัวของนักแสดง Pre) 

 2.1.1 ในมมุมองของทา่น คดิวา่การแสดงเป็นสิ่งท่ีฝึกฝนได้หรือไม ่อยา่งไร 

 2.1.2 (ตอ่เน่ือง) ทา่นมีวิธีการฝึกฝนทกัษะทางการแสดงของตนเองอยา่งไร (เรียนการ

แสดง การสงัเกต ประสบการณ์ในการท างาน) 

 2.1.3 เคล็ดลบัในการเป็นนกัแสดงส าหรับทา่นคืออะไร 

 2.1.4ทา่นมีขัน้ตอนการเตรียมตวัของนกัแสดงอยา่งไร 

 2.1.5 ทา่นคิดวา่มีขัน้ตอนใดท่ีมีความยากมากท่ีสดุส าหรับทา่น 

 2.1.6 (กรณีลงรายละเอียด) ก่อนเร่ิมท าการแสดง ทา่นมีการเตรียมตวัอย่างไรบ้าง เช่น 

การวิเคราะห์บท ตีความบท 
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 2.1.7 การท าการบ้านเร่ืองตวัละคร (การสวมบทบาทเป็นคนอ่ืน ท าอยา่งไร) 

 2.1.8 บทบาทใดท่ีท่านมีความประทบัใจมากท่ีสดุ เป็นผลงานโบว์แดง   

 2.1.9 (ตอ่เน่ือง) ทา่นคิดวา่สาเหตท่ีุท่านรับบทบาทเป็นตวัละครนัน้ได้อย่างดีเย่ียม มาจาก

สาเหตอุะไร 

 2.1.10 ถ้านกัเปียโนต้องฝึกไล่สเกล วอร์มมือ ฟังเพลง อา่นโน้ต งานของนักแสดงคือ

อะไร 

 2.2ขัน้ตอนการฝึกทักษะทางการแสดง (การท าการแสดงของนักแสดงPro) 

แบ่งออกเป็น ปัจจัยภายใน(ตนเอง)และปัจจัยภายนอก 

 2.2.1 ในขณะท าการแสดง ท่านเคยประสบกบัปัญหาไมรู้่สกึอยา่งท่ีตวัละครควรจะรู้สึก 

หรือไม ่

 2.2.2 (ตอ่เน่ือง) ทา่นมีวิธีการจดัการกบัปัญหานัน้อย่างไร 

 2.2.3 มีงานวิจยักลา่วว่า นกัแสดงท่ีมีประสบการณ์ชีวิตมากกวา่จะได้เปรียบนกัแสดงท่ีมี

ประสบการณ์ชีวิตน้อย ทา่นเห็นด้วย หรือไม ่หรือคิดเห็นอยา่งไร 

 2.2.4 ในขณะถ่ายท าอยูห่น้าเซ็ต ทา่นเคยประสบอบุตัเิหตทุางการแสดงหรือไม ่หรือมีเหตุ

ให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทา่นแก้ปัญหาอยา่งไร 

 2.2.5 ในการถ่ายท าละครและภาพยนตร์ มกัจะต้องมีการถ่ายซ า้หลายรอบ ทา่นท า

อยา่งไรให้การแสดงยงัคงสด ใหม ่และมีความรู้สกึกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ในฉากได้ทกุครัง้  

 2.2.6 ในกรณีท่ีคูแ่สดง ไมส่ามารถรับสง่ ความรู้สึกให้กบัทา่นได้ ท่านแก้ปัญหานัน้

อยา่งไร 

 2.2.7 ทา่นมีประสบการณ์ในขณะท าการแสดง ท่ีประทบัใจมมากท่ีสดุหรือไม ่  
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 2.2.8 เม่ือเกิดปัญหาในการแสดงท่ีมาจากองค์ประกอบภายนอก เชน่ เสือ้ผ้า หน้า ผม 

ฉาก นกัแสดงรับมือกบัมนัอยา่งไร หรือมีวิธีแก้ไขอย่างไร 

 2.2.9 บรรยากาศในการท างานแบบใดท่ีเอือ้ตอ่การแสดงของนกัแสดง 

 2.2.10หากให้ท่านเปรียบเทียบการแสดงผา่นส่ือทัง้ สาม อยา่ง ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 

และละครเวที ท่านมีความช่ืนชอบการแสดงด้านใดเป็นพิเศษ เพราะเหตใุด 

 2.3ขัน้ตอนการฝึกทักษะทางการแสดง (การประเมินผลและการแก้ไขการแสดงตัว

ของนักแสดง Post) 

 2.3.1 ทา่นมีวิธีการประเมินผลงานการแสดงของตวัทา่นเองด้วยวิธีการอยา่งไร 

 2.3.2 ในกรณีท่ีทา่นเป็นผู้ มีความเช่ือวา่ การแสดงตือการสวมบทบาทเป็นตวัละคร ท่านมี

วิธีการออกจากตวัละครท่ีแสดงเป็นเวลานาน ๆ ได้อยา่งไร 

3.การแก้ปัญหาทางการแสดงของนักแสดง    

 3.1 จากประสบการณ์ในการท างานของท่าน ทา่นคิดวา่อะไรคือปัญหาส าคญัในการแสดง

ของนกัแสดงปัจจบุนั (ปัญหาด้านความสามารถในการแสดง ด้านการท างานกบัผู้ อ่ืน ด้าน

ประสบการณ์) 

 3.2 (ตอ่เน่ือง) ทา่นอยากจะเสนอแนะแนวทาง หรือข้อคิดเห็นตอ่เร่ืองนีอ้ยา่งไร   

4. ทัศนะ ความคิดเหน็ต่อต่ออาชีพนักแสดงในสังคมไทย   

 4.1ท าไมเลือกอาชีพนกัแสดง วนัท่ีเร่ิมต้นท างานในอาชีพนกัแสดง มีความคดิอย่างไร 

ตดัสินใจอย่างไรจงึเลือกอาชีพเป็นนกัแสดง 

 4.2อาชีพนกัแสดงในสงัคมไทย (ในแง่ความมัน่คง รายได้ การเป็นท่ียอมรับ การเข้าสู่

อาชีพ โอกาสในการได้งาน) 
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 4.3สมยัก่อน การท างอาชีพทางการแสดง ไมว่า่จะเป็น นกัดนตรี นาฏศลิป์ และนกัแสดง 

ก็มกัถกูเรียกแบบเหมารวมว่าเป็น "อาชีพเต้นกินร ากิน" ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัค ากลา่วนี ้

 4.4 (ตอ่เน่ือง) ทา่นคิดวา่ในปัจจบุนัยงัคงเป็นแบบนัน้อยู่หรือไม่ 

 4.5ความสขุของการเป็นนกัแสดงคืออะไร 

 4.6ความทกุข์ของการเป็นนกัแสดงคืออะไร 

 4.7 จากค ากลา่วท่ีว่า "นกัแสดงคือคนของสงัคม" สง่ผลให้คนท าอาชีพนกัแสดง ต้อง

ค านงึถึงบทบาทกบัสงัคมอย่างไรบ้าง   

 4.8ในความคิดเห็นของทา่นคดิว่า อาชีพนกัแสดงจะสามารถมีสว่นชว่ยจรรโลงให้สงัคมดี

ขึน้ได้หรือไม ่ด้วยวิธีการอยา่งไร 

 4.9คณุคา่อาชีพนกัแสดงอยู่ท่ีตรงไหน หรือคืออะไร   

 4.10 การจะยึดอาชีพนกัแสดงต้องมีคณุสมบตัอิะไรเป็นส าคญั 

 4.11ฝากถึงนิสิต นกัศกึษา และผู้ ท่ีมีความฝันอยากเป็นนกัแสดง 

ค าถามจากนักเรียนการแสดง (เพิ่มเตมิถ้าเวลาพอ) 

 1.บทหรือตวัละครลกัษณะใดท่ีนกัแสดงอยากเลน่มากท่ีสดุ เพราะอะไร   

 2.ตวัละครแบบใดท่ีรู้สึกวา่มีความท้าทายตอ่การท างานด้านการแสดงของนกัแสดง เพราะ

เหตใุดจงึเป็นเชน่นัน้ 

 3.อะไรคือการเปล่ียนแปลงครัง้ส าคญัมากท่ีสดุ ท่ีคณุได้ท าเพ่ือการเตรียมตวัเป็นตวัละคร 

 4.กรุณาบอกเลา่ประสบการณ์ในวนัท่ีรู้สกึแยม่ากท่ีสดุ แตต้่องท าการแสดง ทา่นใช้วิธีการ

อะไรในการแก้ปัญหาเพ่ือผา่นจดุนัน้ไปได้ 
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ภาคผนวก ค  

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามโครงการวิจยัเร่ือง 

กระบวนการทางการแสดงของนักแสดงไทย 

หลกัสตูรศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติ สาขาศิลปวฒันธรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................นามสกลุ................................................ 
วนั เดือน ปี เกิด................................................................. อาย.ุ................................................... 
เพศ....................สถานภาพ........................ จ านวนพี่น้อง ..................ทา่นเป็นบตุรคนที่................... 
ภมูิล าเนา.......................................เชือ้ชาติ........................................ศาสนา................................. 
งานอดเิรก...................................................................................................................................... 
 

 ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและประสบการณ์การเรียนการแสดง   
 2.1 การศกึษาระดบัอนบุาล 

(โปรดระบ)ุ........................................................................................................................................................... 
 2.2 การศกึษาระดบัประถม     

(โปรดระบ)ุ..................................................................................................................................... 
  

 2.3 การศกึษาระดบัมธัยม   

(โปรดระบ)ุ..................................................................................................................................... 
  

 2.4 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา  

(โปรดระบ)ุ..................................................................................................................................... 
  

 2.5 การศกึษาสงูสดุของทา่น   

(โปรดระบ)ุ..................................................................................................................................... 
 

 2.6 การศกึษาทางด้านการแสดง (ช่ือคอร์สการเรียน และคณุครูผู้สอน) 
(โปรดระบ)ุ…................................................................................................................................. 

 

 2.7 ศกึษาการแสดงผา่นสือ่ออนไลน์ การเรียนการแสดงผา่นการอา่นหนงัสอื ขอความกรุณาระบช่ืุอ
คอร์สการเรียน หรือช่ือหนงัสอื และแหลง่ที่มา เช่น Youtube หรือ เว็บไซต์ที่ทา่นศกึษา เป็นต้น 

(โปรดระบ)ุ.......................................................................................................................... 
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 ตอนที่ 3  ขัน้ตอนการท างานของนักแสดง 

 นกัแสดงเลอืกตอบเฉพาะข้อที่นกัแสดงน าไปใช้จริงและให้คะแนนความส าคญัของแตล่ะกิจกรรม
ตา่งๆ ในกระบวนการท างานของนกัแสดงดงัตอ่ไปนี ้

 ค าอธิบายศพัท์เฉพาะ 

 1. ชว่งเวลาก่อนการแสดง (Pre-Production) หมายถงึ ช่วงเวลาทีน่บัตัง้แตน่กัแสดงได้รับทราบบทบาท
หน้าที่ของตนเองในละครหรือภาพยนตร์ จนกระทัง่ถงึเวลาก่อนเร่ิมซ้อมการแสดง (ละครเวท)ี หรือเวลาก่อนเร่ิม
ถ่ายท า (ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์) 
 2. ช่วงเวลาท าการแสดง (Production) หมายถงึ ชว่งเวลาที่นกัแสดงเร่ิมกระบวนการค้นหาทางการแสดง
กบัตวัละคร โดยนบัตัง้แตก่ารเร่ิมซ้อมวนัแรก (ละครเวท)ี หรือนบัตัง้แตว่นัแรกของการเร่ิมถา่ยท า (ภาพยนตร์
และละครโทรทศัน์) 
 3. ชว่งเวลาหลงัการแสดง (Post-Production) หมายถงึ ช่วงเวลาหลงัจากที่นกัแสดงท าการแสดงจริงเสร็จ
สิน้ลงในแตล่ะรอบการแสดง (ละครเวที) หรือช่วงเวลาหลงัจากที่นกัแสดงถ่ายท าการแสดงจบในแตล่ะวนั 
(ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์)   
 ค าชีแ้จง   

 คะแนน 5หมายถงึ ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนีม้ากที่สดุ 

 คะแนน 4หมายถงึ ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนีม้าก 

 คะแนน 3หมายถงึ ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนีป้านกลาง 

 คะแนน 2หมายถงึ ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนีน้้อย 

 คะแนน 1หมายถงึ ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนีน้้อยที่สดุ 

 

ล าดบัที ่ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 1. ช่วงเวลาก่อนการแสดง (Pre-Production)      

1.1 การอา่นบทละคร      

1.2 การทอ่งบทการแสดง      

1.3 การวิเคราะห์ตวัละครด้วยตนเอง      

1.4 การวิเคราะห์ตวัละครร่วมกบัผู้ก ากบั      

1.5 การศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของตวัละคร เชน่ อาชีพของตวั
ละคร อาการป่วยของตวัละคร เป็นต้น 

     

1.6 การเปลี่ยนแปลงลกัษณะภายนอกบางอยา่งเพ่ือความเป็นตวัละคร เชน่ ลด
น า้หนกั เปลี่ยนทรงผม ฝึกใช้ภาษาถ่ิน เป็นต้น 

     

1.7 การท าแบบฝึกหดัการแสดง (Workshop) ก่อนเร่ิมงาน      
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ล าดบัที ่ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 1. ช่วงเวลาก่อนการแสดง (Pre-Production)      

1.8 การท าความรู้จกัและสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ ร่วมแสดง      

1.9 การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและเสียง      

1.10 การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ      

1.11 การซ้อมการแสดงในฉากก่อนที่จะแสดงหรือก่อนถ่ายท า (Scene work)       

 2. ช่วงเวลาท าการแสดง (Production)      

2.1 การผ่อนคลายความตงึเครียดของร่างกายและจิตใจ (Relaxation)      

2.2 การท าสมาธิก่อนเร่ิมแสดง      

2.3 การเข้าสูส่ภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้ฉากและสถานที ่      

2.4 การเข้าสูส่ภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้การเสียงและดนตรี      

2.5 การเข้าสูส่ภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้ตัวละครอื่น      

2.6 การเข้าสูส่ภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้จินตนาการ      

2.7 การเข้าสูส่ภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้เคร่ืองแต่งกายและการแตง่หน้า
ท าผม 

     

2.8 การฟังและรับสง่กบัคูแ่สดง      

2.9 การสื่อสารความรู้สกึของตวัละครผา่นค าพดู (Dialogue)      

2.10 การสื่อสารความรู้สกึของตวัละครผา่นภาษากาย (Body Language)      

2.11 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะท าการแสดง       

2.12 การพยายามค้นหาวิธีการการแสดงเพ่ือท าซ า้หลาย ๆ รอบแตย่งัคงได้คณุภาพ
การแสดงที่ใกล้เคียงกนัทกุรอบ 

     

 3. ช่วงเวลาหลังการแสดง (Post-Production)      

3.1 ละครเวที      

 3.1.1 นกัแสดงประเมินการแสดงของตนเองหลงัจบการแสดงแตล่ะรอบ      

 3.1.2 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ก ากับและน าไปปรับแก้      

 3.1.3 นกัแสดงรับฟังค าวิจารณ์จากนักวิจารณ์และน าไปปรับแก้      

 3.1.4 นกัแสดงรับฟังค าวิจารณ์จากผู้ชมทั่วไปและน าไปปรับแก้      
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ล าดบัที ่ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 3. ช่วงเวลาหลังการแสดง (Post-Production)      

 3.1.5 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ ร่วมแสดงและน าไปปรับแก้      

 3.1.6 การออกจากการเป็นตวัละคร (ในที่นีห้มายถึงการปลดปลอ่ยสภาวะที่ตวั
ละครเป็น เพื่อกลบัเข้าสูส่ภาวะผ่อนคลายของนกัแสดง) 

     

3.2 ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์      

 3.2.1 นกัแสดงตรวจสอบและประเมินการแสดงโดยการเช็คเทปถ่ายท าหลงั
แสดงจบแตล่ะฉาก 

     

 3.2.2 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ก ากับและน าไปปรับแก้      

 3.2.3 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ ร่วมแสดงและน าไปปรับแก้      

 3.2.4 นกัแสดงรับฟังค าวิจารณ์จากสื่อตา่ง ๆ เชน่หนงัสือพิมพ์ สื่อโซเชียล มีเดีย 
เป็นต้น 

     

 3.1.1 นกัแสดงประเมินการแสดงของตนเองหลงัจบการแสดงแตล่ะรอบ      

ล าดบัที ่ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 4. ความคิดเหน็ต่อการแสดง      

4.1 พรสวรรค์เป็นสิ่งที่มีความส าคญัตอ่การแสดง      

4.2 การแสดงคือศาสตร์ทีส่ามารถฝึกฝนได้      

4.3 “จินตนาการ” (Imagination) เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับนกัแสดง      

4.4 “สมาธิ” (Concentration) เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับนกัแสดง      

4.5 “ความเชื่อ” (Belief) เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสดง      

4.6 คูแ่สดงเป็นปัจจยัที่มีผลตอ่การแสดงของนกัแสดง      

4.7 ผู้ก ากบัการแสดง คือบคุคลที่ท าให้นกัแสดงสามารถแสดงได้ เข้าใจตวัละครและ
สามารถถ่ายทอดความรู้สกึออกมาได้ดี 

     

4.8 แอคติง้โค้ช (Acting Coach) คือบคุคลที่ท าให้นกัแสดงสามารถแสดงได้ เข้าใจ
ตวัละครและสามารถถ่ายทอดความรู้สกึออกมาได้ดี 

     

4.9 ประสบการณ์ชีวิตของนกัแสดงมีผลตอ่ความสามารถทางการแสดง      
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แบบสอบถามโครงการวิจยัเร่ือง 

กระบวนการทางการแสดงของนักแสดงไทย 

หลกัสตูรศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติ สาขาศิลปวฒันธรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 1.1 นักแสดงประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 26 คน ประกอบด้วย 

 นกัแสดงชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 ของประชากรทัง้หมด 

 นกัแสดงหญิง 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.20 ของประชากรทัง้หมด 

 1.2 ช่วงอายขุองนักแสดงประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

 นกัแสดงมีอายตุัง้แต ่39 – 79 ปี  

 ช่วงอายทุีม่ีนกัแสดงจ านวนมากที่สดุคือ 40 – 55 ปี  

 จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.80 ของประชากรทัง้หมด (ดงัภาพประกอบ)  
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 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา  

 2.1 ด้านการศึกษา  

 จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา      1 คน 

 จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา      2 คน 

 จบการศกึษาระดบัวิทยาลยัและประกาศนียบตัร   2 คน 

 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี       16 คน 

 จบการศกึษาระดบัปริญญาโท       4 คน 

 ไมร่ะบ ุ            2 คน 

 

 ตอนที่ 3 ขัน้ตอนการท างานของนักแสดง 

 นกัแสดงเลอืกตอบเฉพาะข้อที่นกัแสดงน าไปใช้จริงและให้คะแนนความส าคญัของแตล่ะกิจกรรม

ตา่งๆ ในกระบวนการท างานของนกัแสดงดงัตอ่ไปนี ้

 ค าอธิบายศพัท์เฉพาะ 

 1. ชว่งเวลาก่อนการแสดง (Pre-Production) หมายถงึ ช่วงเวลาทีน่บัตัง้แตน่กัแสดงได้รับทราบบทบาท

หน้าที่ของตนเองในละครหรือภาพยนตร์ จนกระทัง่ถงึเวลาก่อนเร่ิมซ้อมการแสดง (ละครเวท)ี หรือเวลาก่อนเร่ิม

ถ่ายท า (ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์) 

 2. ช่วงเวลาท าการแสดง (Production) หมายถงึ ชว่งเวลาที่นกัแสดงเร่ิมกระบวนการค้นหาทางการแสดง

กบัตวัละคร โดยนบัตัง้แตก่ารเร่ิมซ้อมวนัแรก (ละครเวท)ี หรือนบัตัง้แตว่นัแรกของการเร่ิมถา่ยท า (ภาพยนตร์

และละครโทรทศัน์) 

 3. ชว่งเวลาหลงัการแสดง (Post-Production) หมายถงึ ช่วงเวลาหลงัจากที่นกัแสดงท าการแสดงจริงเสร็จ

สิน้ลงในแตล่ะรอบการแสดง (ละครเวที) หรือช่วงเวลาหลงัจากที่นกัแสดงถ่ายท าการแสดงจบในแตล่ะวนั 

(ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์)   

 



  199 

 ค าชีแ้จง   

 คะแนน 5หมายถงึ ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนีม้ากที่สดุ 

 คะแนน 4หมายถงึ ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนีม้าก 

 คะแนน 3หมายถงึ ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนีป้านกลาง 

 คะแนน 2หมายถงึ ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนีน้้อย 

 คะแนน 1หมายถงึ ให้ความส าคญักบัขัน้ตอนนีน้้อยที่สดุ 

ล าดบัที ่ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 1. ช่วงเวลาก่อนการแสดง (Pre-Production)      

1.1 การอา่นบทละคร 76.92 19.23 3.85 0 0 

1.2 การทอ่งบทการแสดง 76.91 11.54 7.70 0 3.85 

1.3 การวิเคราะห์ตวัละครด้วยตนเอง 65.39 15.38 19.23 0 0 

1.4 การวิเคราะห์ตวัละครร่วมกบัผู้ก ากบั 64.41 30.89 3.85 3.85 0 

1.5 การศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของตวัละคร เชน่ อาชีพของตวั
ละคร อาการป่วยของตวัละคร เป็นต้น 

69.22 19.23 7.70 0 3.85 

1.6 การเปลี่ยนแปลงลกัษณะภายนอกบางอยา่งเพ่ือความเป็นตวัละคร เชน่ ลด
น า้หนกั เปลี่ยนทรงผม ฝึกใช้ภาษาถ่ิน เป็นต้น 

42.18 30.89 19.23 3.85 3.85 

1.7 การท าแบบฝึกหดัการแสดง (Workshop) ก่อนเร่ิมงาน 42.31 23.07 34.62 0 0 

1.8 การท าความรู้จกัและสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ ร่วมแสดง 30.78 46.15 34.62 0 0 

1.9 การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและเสียง 57.70 19.23 23.07 0 0 

1.10 การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ 57.70 19.23 23.07 0 0 

1.11 การซ้อมการแสดงในฉากก่อนที่จะแสดงหรือก่อนถ่ายท า (Scene work)  46.16 38.46 15.38 0 0 

ล าดบัที ่ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 2. ช่วงเวลาท าการแสดง (Production)      

2.1 การผ่อนคลายความตงึเครียดของร่างกายและจิตใจ (Relaxation) 65.36 26.94 7.70 0 0 

2.2 การท าสมาธิก่อนเร่ิมแสดง 76.92 11.53 7.70 3.85 0 
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ล าดบัที ่ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 2. ช่วงเวลาท าการแสดง (Production)      

2.3 การเข้าสูส่ภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้ฉากและสถานที ่ 38.46 34.61 19.23 7.70 0 

2.4 การเข้าสูส่ภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้การเสียงและดนตรี 26.94 3.85 30.89 26.94 11.54 

2.5 การเข้าสูส่ภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้ตัวละครอื่น 23.07 19.23 26.94 15.38 15.38 

2.6 การเข้าสูส่ภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้จินตนาการ 50.00 23.07 19.23 0 7.70 

2.7 การเข้าสูส่ภาวะความรู้สกึของตวัละครโดยใช้เคร่ืองแต่งกายและการแตง่หน้า
ท าผม 

46.15 38.46 11.54 0 3.85 

2.8 การฟังและรับสง่กบัคูแ่สดง 65.38 34.62 11.54 0 3.85 

2.9 การสื่อสารความรู้สกึของตวัละครผา่นค าพดู (Dialogue) 88.45 7.70 3.85 0 0 

2.10 การสื่อสารความรู้สกึของตวัละครผา่นภาษากาย (Body Language) 84.61 15.39 0 0 0 

2.11 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะท าการแสดง  76.92 19.23 3.85 0 0 

2.12 การพยายามค้นหาวิธีการการแสดงเพ่ือท าซ า้หลาย ๆ รอบแตย่งัคงได้คณุภาพ
การแสดงที่ใกล้เคียงกนัทกุรอบ 

50.00 34.60 7.70 3.85 3.855 

 3. ช่วงเวลาหลังการแสดง (Post-Production)      

3.1 ละครเวที      

 3.1.1 นกัแสดงประเมินการแสดงของตนเองหลงัจบการแสดงแตล่ะรอบ 57.69 23.07 0 15.38 3.86 

 3.1.2 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ก ากับและน าไปปรับแก้ 69.23 26.91 3.86 0 0 

 3.1.3 นกัแสดงรับฟังค าวิจารณ์จากนักวิจารณ์และน าไปปรับแก้ 30.76 3.86 50.00 15.38 0 

 3.1.4 นกัแสดงรับฟังค าวิจารณ์จากผู้ชมทั่วไปและน าไปปรับแก้ 23.07 19.23 34.61 15.38 0 

 3.1.5 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ ร่วมแสดงและน าไปปรับแก้ 26.91 38.46 19.23 11.54 3.86 

 3.1.6 การออกจากการเป็นตวัละคร (ในที่นีห้มายถึงการปลดปลอ่ยสภาวะที่ตวั
ละครเป็น เพื่อกลบัเข้าสูส่ภาวะผ่อนคลายของนกัแสดง) 

42.30 34.61 19.23 0 3.86 

3.2 ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์      

 3.2.1 นกัแสดงตรวจสอบและประเมินการแสดงโดยการเช็คเทปถ่ายท าหลงั
แสดงจบแตล่ะฉาก 

38.46 34.60 15.38 7.70 3.86 

 3.2.2 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ก ากับและน าไปปรับแก้ 88.44 7.70 3.86 0 0 

 3.2.3 นกัแสดงรับฟังค าแนะน าจากผู้ ร่วมแสดงและน าไปปรับแก้ 15.38 26.93 46.15 7.70 3.86 
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ล าดบัที ่ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 3. ช่วงเวลาหลังการแสดง (Post-Production)      

 3.2.4 นกัแสดงรับฟังค าวิจารณ์จากสื่อตา่ง ๆ เชน่หนงัสือพิมพ์ สื่อโซเชียล มีเดีย 
เป็นต้น 

3.86 23.08 30.76 26.92 15.38 

 3.2.5 นกัแสดงออกจากการเป็นตวัละคร (ในที่นีห้มายถึงการปลดปลอ่ยสภาวะที่
ตวัละครเป็น เพื่อกลบัเข้าสูส่ภาวะผ่อนคลายของนกัแสดง) 

42.30 
 

34.60 15.38 3.86 3.86 

ล าดบัที ่ กิจกรรม 5 4 3 2 1 

 4. ความคิดเหน็ต่อการแสดง      

4.1 พรสวรรค์เป็นสิ่งที่มีความส าคญัตอ่การแสดง 38.46 34.62 19.23 7.69 0 

4.2 การแสดงคือศาสตร์ทีส่ามารถฝึกฝนได้ 84.62 15.38 0 0 0 

4.3 “จินตนาการ” (Imagination) เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับนกัแสดง 73.08 15.38 11.54 0 0 

4.4 “สมาธิ” (Concentration) เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับนกัแสดง 92.30 7.70 0 0 0 

4.5 “ความเชื่อ” (Belief) เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสดง 84.62 15.38 0 0 0 

4.6 คูแ่สดงเป็นปัจจยัที่มีผลตอ่การแสดงของนกัแสดง 46.45 34.62 19.23 0 0 

4.7 ผู้ก ากบัการแสดง คือบคุคลที่ท าให้นกัแสดงสามารถแสดงได้ เข้าใจตวัละครและ
สามารถถ่ายทอดความรู้สกึออกมาได้ดี 

53.55 46.45 0 0 0 

4.8 แอคติง้โค้ช (Acting Coach) คือบคุคลที่ท าให้นกัแสดงสามารถแสดงได้ เข้าใจ
ตวัละครและสามารถถ่ายทอดความรู้สกึออกมาได้ดี 

19.23 19.23 38.46 7.70 15.38 

4.9 ประสบการณ์ชีวิตของนกัแสดงมีผลตอ่ความสามารถทางการแสดง 53.55 38.46 3.995 3.995 0 
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ภาคผนวก จ  

ภาพการเก็บข้อมูล 
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รายช่ือเรียงล าดบัตามพยญัชนะขึน้ต้นช่ือนกัแสดง 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ธญัญรัตน์ ประดิษฐ์แทน่ 
วัน เดือน ปี เกิด 26 ธันวาคม 2526 
สถานที่เกิด ชยัภมูิ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2548  ปริญญาตรี (เกียรตนิิยมอนัดบัท่ี 2)   

สาขาวิชาศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2554  ปริญญาโท สาขาศลิปการละคร คณะอกัษรศาสตร์   
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2562  ปริญญาเอก สาขาศลิปวฒันธรรม คณะศลิปกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลงานตีพมิพ์ “ลมหายใจของนกัแสดง : เรียนรู้เพ่ือยอมรับ” (2559)         
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ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถนุายน 2559   
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