02 ละครกับการสร้างพื้นที่ทางสังคม
ดาเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย ภาสกร อินทุมาน
02-1 บ้านตายาย: การสร้างความเป็นพื้นที่ ทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาแบบ “ไทยๆ” ในละคร
จักรๆวงศ์ๆ
อิทธิเดช พระเพ็ชร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

soberman08@gmail.com

บทความนี้เริ่มต้นด้วยข้อสงสัยว่า คนในสังคมไทย (จะ) สามารถมอง เห็น เข้าใจมโนทัศน์พื้นที่สังคมที่มีความ
ซับซ้อนจากแง่มุมทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาอย่างร่วมกันได้อย่างไร? บทความนี้เสนอว่า ละครจักรๆวงศ์ๆ
เป็น “สื่อ” สาคัญในการสร้างภาพความเป็นพื้นที่แบบลักษณะ “ขอบ ข้าม เชื่อม” ผ่านพื้นที่ของ “บ้านตายาย”
อันปรากฏในละครยอดนิยมทั้งเรื่อง สี่ยอดกุมาร อุทัยเทวี สังข์ทอง และแก้วหน้าม้า บ้านตายายในละครจักรๆ
วงศ์ๆที่คนไทยจานวนไม่น้อยต่างตื่นเช้าลุกขึ้นมาชมได้ประกอบสร้างจินตกรรมความเป็นพื้นที่ ทั้งในเชิง
มานุษยวิทยาที่เป็นพื้นที่ “เชื่อม” ระหว่างคนชนชั้นต่าง ๆ และเป็นพื้นที่ “ข้าม” ไปมาระหว่างมนุษย์กับยักษ์หรือ
ปีศาจ ขณะที่ในเชิงสังคมวิทยาแสดงให้เห็นความเป็นพื้นที่ “ขอบ”ของพระราชอาณาเขต ทั้งนี้ ความสาคัญของ
ละครจักรๆวงศ์ๆคือการสร้าง “พื้นที่” ให้ผู้ชมได้เห็นร่วมกันอย่างกว้างขวางผ่านหน้าจอโทรทัศน์ และมีนัยสาคัญ
ในการแฝงไว้ซึ่งการสร้าง ผลิตซ้าและจรรโลงความเชื่อทางวัฒนธรรมจารีตประเพณีแบบไทยๆ โดยเฉพาะระบบ
อุปถัมภ์และความกตัญญูตอบแทนบุญคุณผ่านพื้นที่บ้านตายายได้อย่างแยบยล
คาสาคัญ
ละครจักรๆวงศ์ๆ, แบบไทยๆ

02-2 บทบาทของละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสในกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
กฤตภาศ
ศักดิษฐานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
krit.bloomingtonbook@gmail.com
"ละครโทรทัศน์ในประเทศไทยนับเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อประชาชนไทยสูงที่สุดอย่างหนึ่ง ด้วยลักษณะอันเป็ นสื่อ
บันเทิงที่ไม่ซับซ้อน สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง และมีภาพลักษณ์ที่ปลอดการเมือง
ด้วยเหตุนี้ผู้ชมจึงเปิดใจรับและซึมซับสารจากละครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกทัศน์และทัศนคติของตนต่อสังคม
และโลกรอบตัวได้โดยง่าย
บทบาทของละครโทรทัศน์ไทยไม่ เพียงส่งผลถึงพฤติกรรมของผู้ชมเป็นรายบุคคล แต่ยังมีอิทธิพลต่อสาธารณชนใน
วงกว้าง ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ “บุพเพสันนิวาสฟีเวอร์” ในปี พ.ศ. 2561 อันสืบเนื่องจากการที่ละครเรื่อง
นี้ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลาย สามารถทาเรตติ้งสูงเป็นประวัติการณ์ให้กับสถานีโทรทัศ น์ช่อง 3 และก่อให้
ปรากฏการณ์ทางสังคมหลายอย่างตามมา เช่น คาพูดที่ติดปากไปทั่วประเทศว่า “ออเจ้า” กระแสการแต่งกายชุด
ไทยย้อนยุค การที่นักแสดงและทีมงานได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษที่ทาเนียบ
รัฐบาล และกระแสความนิยมในการรับประทานอาหารตามตัวละครในเรื่อง เป็นต้น
ประเด็นหลักของการศึกษาในครั้งนี้คือการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ความสาเร็จของละครบุพเพสันนิวาสในฐานะที่
เป็นกรณีตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าละครโทรทัศน์ไทยไม่ใช่สื่อบันเทิงบริสุทธิ์ แต่เป็นสื่อบันเทิงที่แฝงคุณค่า ความ
เชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ต่างๆไว้เบื้องหลัง จนกล่าวได้ว่าละครมีบทบาทสาคัญในการสร้างกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคม อันมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคมของผู้ชม และการที่ละครมีศักยภาพในการสร้างความนิยม
ในวงกว้างแต่กลับมีภาพลักษณ์ว่าเป็นสื่อบันเทิงบริสุทธิ์ที่ไม่ได้มุ่งกล่อมเกลาทางความคิด ก็ ยิ่งทาให้ผู้ชมเปิดใจรับ
คุณค่าที่แฝงมากับละครโดยสนิทใจและซึบซับเข้าไปเป็นทัศนคติทางสังคมได้โดยไม่รู้ตัว"
คาสาคัญ
การกล่อมเกลาทางสังคม, กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม, การขัดเกลาทางสังคม, ละครโทรทัศน์,
บุพเพสันนิวาส, ออเจ้า, สื่อ, socialization, bupphe sunniwas, tv drama, media

02-3 ปฏิบัติการละครล่องหน (Invisible Theatre) : โลกสัจนิยมของทุนที่ (ถูกทาให้) แตกสลาย
กลางโบกี้รถไฟฟ้า
วิปัศยา อยู่พูล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, คณะละครมาร็องดู
ome.greatvoice@gmail.com
""ปฏิบัติการละครล่องหน (Invisible Theatre) : โลกสัจนิยมของทุนที่ (ถูกทาให้) แตกสลายกลางโบกี้รถไฟฟ้า ”
เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะละครมาร็องดู (Malongdu Theatre) กับภาคีเครือข่ายขนส่งสาธารณะทุกคน
ต้องขึ้นได้ (Transportation For All: T4A) แสดงทั้งหมด 8 รอบ (ทีมข่าว ThaiPbs ติดตามบันทึกข่าว 1 รอบ)
เพื่อขับเคลื่อนให้สถานีรถไฟฟ้า BTS ติดตั้งลิฟต์ที่เชื่อมถึงพื้นถนนให้ครบทุกสถานี เพื่อให้ประชาชนทั้งคนพิการ
คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ไม่สะดวกใช้บันไดเลื่อน สามารถเดินทางได้อิสระตามเจตจานงอันเป็นสิทธิพื้นฐานที่ ทุก
คนควรได้รับในสังคมประชาธิปไตย ตามนิยามของคาว่า ""ขนส่งมวลชน""
ละครล่ อ งหน (Invisible Theatre) เป็ น เทคนิ ค หนึ่ ง ของละครของผู้ ถู ก กดขี่ ( Theatre of the
Oppressed) พัฒนาขึ้นโดยออกุสโต บูอาล (Augusto Boal) นักการละครชาวบราซิล แสดงเพื่อนาเสนอความอ
ยุติธรรมในชีวิตประจาวันเป็นฉากสถานการณ์สั้น ๆ ในที่ที่คนไม่คาดคิดว่าจะได้พบเห็นการแสดง เช่น รถไฟฟ้า
เป็นต้น มักไม่ให้ผู้พบเห็นรู้ว่าเป็นการแสดง ซึ่งจะนาพาผู้พบเห็นไปสู่สถานการณ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้และสมจริง เพื่อ
กระตุ้นให้ตระหนักถึงความไม่เป็นธรรมที่เราอาจเห็นว่าเป็น ""ปกติ"" ผ่านการแสดงที่กระชับฉับพลัน และสังเกต
ปฏิกิริยาของผู้คนในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้น ละครล่องหนจึงไม่ใช่การเล่นแกล้งกันด้วยความคึก
คะนอง (Pranks) ปฏิบัติการละครล่องหนยังสามารถนาพาไปสู่การ...
ข้าม...บทบาทของกันและกัน : นักแสดงในฐานะตัวละครจะดึงดูดผู้พบเห็นเหตุการณ์ให้พูดหรือ/และ
กระทาการบางอย่างกับความไม่เป็นธรรมที่พบเห็น ไม่มีผู้ชมที่นั่งดูเฉย ๆ (spectator) มีแต่ผู้ชมนักปฏิบัติการ
(spec-actors) ทุกคนกลายเป็น “คนใน” สถานการณ์
เชื่อม...โลกของนักแสดงและผู้ชม : เส้นแบ่งบทบาทของนักแสดงและผู้ชมถูกลบไป พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ถูก
สถาปนาขึ้นใหม่โดยนักแสดงและประชาชนที่มาจากที่ต่าง ๆ พร้อม ๆ ไปกับการทาลายความศักดิ์สิทธิ์ของตัวมัน
เอง เกิด ""พื้นที่สาธารณะ"" ที่ทุกคนมารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมในสถานการณ์รวมกัน
เผชิญหน้า...กับทุกเสียง : การปะทะกันของความต้องการภายในใจที่อยากส่งเสียงแต่ก็กลัว การปะทะของ
ชุดความคิดที่แตกต่างกัน ผู้คนอาจมีอาการอึดอัดอย่างเห็นได้ชัด มีทั้งคนหลีกหนี นิ่งเงียบ และก่นด่า เนื่องจากโลก
สัจนิยมของทุน (capitalist realism) อันเป็นพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ของพวกเขากาลังถูกทาให้มีรอยแยก
ของทางเลือกใหม่ ๆ
ณ จุดตัด...โลก (สัจนิยมของทุน) แตกกลางโบกี้รถไฟฟ้า : เราทุกคนถูกทาให้เห็นการกดขี่โดยระบบทุน
เป็นเรื่อง “ปกติ” ด้วยตรรกะแบบทุน พวกเราถูกทาให้เป็น/อยู่/คือเช่นนี้โดยสดุดี ไม่สามารถจินตนาการความ
เป็นไปได้อื่น เฉกเช่นเดียวกับที่ผู้โดยสารไม่ลุกขึ้นมาต่ อสู้เพราะเชื่อว่ามีราคาแพงขึ้นเพราะโครงสร้างการบริหาร

ปฏิบัติการละครล่องหนบนรถไฟฟ้าครั้งนี้ จึงเป็นมากกว่าการเรียกร้องให้สร้างลิฟต์ แต่คือการทาให้โลกสัจนิยม
ของทุนนั้นแตกสลายตรงกลางโบกี้รถไฟฟ้า จนเกิดทางแยกใหม่ให้เห็นถึงทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ และให้เห็นว่ าสิ่ง
ที่พวกเราทุกคนกาลังเผชิญอยู่ภายใต้ระบบนี้ มัน “ไม่ปกติ”"
คาสาคัญ
ละครล่องหน (Invisible Theatre), ละครของผู้ถูกกดขี่ (Theatre of the Oppressed), คณะละครมาร็องดู
(Malongdu Theatre), ปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคม, รถไฟฟ้ามหานคร, วีลแชร์, ขนส่งมวลชน

02-4 แปลความข้ามจักรวาลความรู้: มองนาฎยประดิษฐ์เป็นนโยบายการพัฒนา
วริศ ลิขิตอนุสรณ์ Free Scholar — Cross-disciplinary, Cultural and Communication Studies
บทความน าเสนอวิ ธี วิ ท ยาและผลลั พ ท์ ก ารทดลองการตี ค วามนาฏยประดิ ษ ฐ์ ร่ ว มสมั ย ( Contemporary
Choreography) ให้กลายเป็นหัวเชื้อในการสร้างนโยบายพัฒนาสังคม (Development Policy) ผ่านกรณีศึกษา
ดังกล่าว เป็นการนาเสนอรูปแบบการแปลความภววิทยาในงานศิลปะ ให้กลายเป็นหัวเชื้อทางความคิดที่เป็น
ประโยชน์ในเชิงอรรถประโยชน์นิยมกับศาสตร์อื่น โดยไม่ได้อ้างแนวคิดเรื่องความเป็นมนุษย์หรือสุนทรียะ แต่เสนอ
วิธีการแปลความภววิทยา หรือแบบของการตีความที่เรียกว่า “Traverse Interpretation”คือการแปลความความ
มีอยู่ เป็นอยู่ และ เป็นไป จากจักรวาลความรู้หนึ่ง ให้ข้ามไปอยู่ในจักรวาลความรู้อื่นได้และเกิดเป็น “ประโยชน์
อื่น” ในกระบวนทัศน์ ของจั กรวาลความรู้ อื่นบทความได้เสนอผลลั พท์ของการทดลองใช้วิธีการดังกล่าว จาก
กรณีศึกษาภาคสนามที่ผู้ เ ขีย นได้ อยู่ ใ นกระบวนการสร้า งงานนาฏกรรมร่ว มสมัย ของ ธนพล วิรุฬหกุล และ
Democrazy Theatre Studio ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของภววิทยาที่ถูกแปลความ (สนามวิจัย) อย่างน้อยหกเดือน และ
มีวาระการออกแบบนโยบายพัฒนาสังคมอย่างน้อย 3 วาระ ที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมออกแบบ และใช้ผลจากการแปล
ความภววิทยาดังกล่าวในการทางาน ดังนี้จึงได้เสนอการวางตาแหน่งแห่งที่ของนักตีความตามกระบวนการดังกล่าว
ด้ว ยผู้ เขีย นประยุ กต์ แนวคิ ด Process Philosophy ของ Alfred North Whitehead, Actor-NetworkTheory
(ANT) ของ Bruno Latour, และ The Dance of Agency (STS) ของ Andrew Pickering เป็นหลักในการทางาน
และได้กล่าวถึงลักษณะงานของนักมานุษยวิทยาไทยเช่น จักรกริช สังขมณีหรือ บุญเลิศ วิเศษปรีชา ฯลฯ เอาไว้ใน
ส่วนการประกอบร่างวิธีวิทยา

