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Performing Arts and Politics 

บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนาฏกรรมกับ
การปกครองขอบเขตของการศึกษาเน้นที่ผู้นำการปกครองที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงนาฏกรรมโดยศึกษาจากเอกสารการสัมภาษณ์การสังเกตการณ์
และประสบการณ์ของผู้วิจัยผลการวิจัยพบว่านาฏกรรมมีความสัมพันธ์กับ
การปกครอง6ประการคือความหมายรูปแบบเนื้อหาบทบาทสาระสำคัญ
และการเปลี่ยนแปลงโดยนาฏกรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารของผู้นำแสดงตัวตน
รูปลักษณ์ของตนเองและสังคมรูปแบการแสดงมีทั้งแบบเรียบง่ายและซับซ้อน
เนื้อหามีทั้งสถานการณ์ทางสังคมและการสร้างภาพเพื่อแสดงความคิด
ความรู้สึกความต้องการสาระสำคัญประกอบด้วยคุณลักษณะผู้นำสถานการณ์
บ้านเมืองและนโยบายการปกครอง(แนวคิดแนวปฏิบัติตน)มีทั้งยกย่องทำตาม
และต่อต้านปรากฏในบทประพันธ์และการด้นสดในการแสดงการเปลี่ยนแปลง
เป็นระบบมีทั้งช้าต่อเนื่องและเร็วรุนแรงเมื่อปฏิวัติการปกครองจึงส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อผู้นำและนาฏกรรมด้วยการล้มล้างนาฏกรรมเดิม
ขณะเดยีวกนัสรา้งนาฏกรรมใหมต่ามรสนยิมและนโยบายการปกครองของผูน้ำใหม่
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมอุดมการณ์ของบุคคลและสังคมให้เป็นไป
ตามที่ตนคาดหวังปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือส่งผล
ในระยะยาวอย่างไรก็ตามสถานการณ์จะย้อนกลับเมื่อสังคมเกิดปัญหาวิกฤต
หลายด้านนำไปสู่การปฏิวัติกลายเป็นวัฏจักรต่อไป

คำสำคัญ: นาฏกรรม,การปกครอง,ผู้นำ,การปฏิวัติ,นาฏกรรมกับการปกครอง
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Abstract 

Thisarticleaimstostudytherelationshipbetweenperformingartsandpolitics,

focusingontheinfluenceofpoliticsoverchangesinperformingarts.Thestudyis

basedondocumentation,interviews,observation,andtheresearcher’sexperience.

Theresultsshowthatperformingartsarerelatedtopoliticsinsixdimensions:

meaning,form,content,function,core,andchanging.Performingartsaremeantto

beacommunicationtoolofleaders.Theyrepresenttheidentityandaspectofthe

artitselfandthewholesociety.Theformatcanbebothsimpleandcomplex.

Thecontentisfoundtobebothrealsociety’ssituationandimaginarytoexpress,

thoughts,feelings,andneeds.Themainideagenerallypresentsleadershipfeatures,

nationalsituation,andgovernmentpolicies:concepts,practices,whichcanbe

admiration,obedience,andoppositiontothecurrentleader.Thiscanbeseenin

literatureandextemporaneousrhymes.ThesystemicchangesofPerformingArts

canbeslow,steady,andviolent.Thepoliticalrevolutionseverelyaffectedleaders

andPerformingArts,withtheabolitionoftheoldartandthecreationofthenew

onetosuitthetasteandpoliciesofthenewleaders, inordertochange

thebehavior,ideology,andvaluesofindividualandsocietyastheyexpect.

Thisphenomenoncanoccurforaperiodoftimeorhasaneffectinthelongrun.

However,thesituationwillbereversedwhensocialcrisesleadtotherevolution

andthenextcyclecontinues.

Keyword: PerformingArts,Politics,Leaders,Revolution

บทนำ  

นาฏกรรมคือเครื่องมือสื่อสารของผู้นำการปกครอง

เพื่อชี้นำแนะนำโน้มน้าวกำหนดแนวคิดแนวปฏิบัติ

แก่บุคคลและสังคมผ่านการแสดงรูปแบบต่างๆเนื้อหา

ของนาฏกรรมประกอบด้วยรสนิยมและนโยบายการ

ปกครองของผู้นำนาฏกรรมจึงสะท้อนตัวตนและ

รูปลักษณ์ของผู้ นำและสั งคมนั้น เมื่ อสั งคมเกิด

การเปลี่ยนแปลงจนไปสู่จนวิกฤตทำให้เกิดการปฏิวัติ

การปกครองจึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้นำ

และนาฏกรรมโดยเฉพาะการล้มล้างนาฏกรรมเดิม

ในขณะเดียวกันก็การสร้างนาฏกรรมใหม่ตามรสนิยม

และนโยบายการปกครองของผู้นำใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมค่านิยมและอุดมการณ์ของสังคมให้เป็นตาม

ที่ตนต้องการโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นมักเกิดขึ้นเพียง

ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น
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มนุษย์สื่อสารกันโดยการใช้ภาษาท่าทางคำพูด

สีหน้าและน้ำเสียงเพื่อแสดงความคิดความรู้สึกและ

ความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นทราบรูปแบบของ

การแสดงมี2ลักษณะคือเรียบง่ายจนไปถึงซับซ้อน

เนื้อหามีทั้งสถานการณ์ของสังคมและการสร้างภาพ

เพื่อแสดงความคิดความรู้สึกและความต้องการอันเป็น

สาระสำคัญหรือจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ

ผู้สื่อสารที่ปรากฏทั้งในเวลาปกติและโอกาสพิเศษ

มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือสังคมแต่ละกลุ่มจะมี

แนวคิดแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมี

การกำหนดกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมภายในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ออกเป็น2กลุ่มคือผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง

โดยผู้ปกครองมีหน้าที่กำหนดชี้นำสังคมในขณะที่ผู้ถูก

ปกครองมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดคำชี้แนะของ

ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาสังคมของตนเองให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าการอยู่ร่วมกันนี้ย่อมต้องมีการสื่อสารภายใน

กลุ่มและสังคมภายนอกเมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง

ก็ทำให้มนุษย์ในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม

ค่านิยมและอุดมการณ์ตลอดจนบรรทัดฐานข้อกำหนด

ระเบียบปฏิบัติอันเป็นประเพณีของสังคมที่สืบทอด

ต่อกันมา

นาฏกรรมคือเครื่องมือสื่อสารประเภทหนึ่งที่ใช้

ร่างกายคำพูดสีหน้าและน้ำเสียงเพื่อการแสดงออก

ทางความคิดความรู้สึกและความต้องการของผู้แสดง

ทั้ งที่สวมบทบาทเป็นตนเองหรือที่ถูกกำหนดขึ้น

รูปแบบของการแสดงมีทั้งแบบสามัญจนไปถึงวิจิตร

เนื้อหามีทั้งสมจริงและจินตนาการขึ้นโดยมีสาระสำคัญ

คอืแนวคดิหรอืแกน่ของการแสดงทีม่กัอยูท่ีบ่ทประพนัธ์

ของการแสดงการแสดงที่เกิดขึ้นมีทั้งในเวลาปกติและ

โอกาสพิเศษเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมนาฏกรรม

จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างบุคคลและ

สังคมโดยมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปตาม

รสนิยมและนโยบายการปกครองของผู้ปกครองหรือ

ผู้นำรวมทั้งการนำไปใช้ในโอกาสต่างๆกันทำให้บทบาท

ของนาฏกรรมมีความหลากหลายและไม่สามารถ

แยกแยะอย่ า งชั ด เจน ได้ เช่ นพิ ธี ก ร รมพิ ธี ก า ร

เครื่องอุปโภคเฉพาะชนชั้นความบันเทิงการรักษาและ

เผยแพร่อัตลักษณ์ชุมชนการศึกษาและการเผยแพร่

นโยบายเป็นต้น

นาฏกรรมเป็นการรวมกลุ่มของมนุษย์ที่มีแนวคิด

แนวปฏิบัติของการแสดงออกในทิศทางเดียวกันปรากฏ

ชื่อเรียกของกลุ่มแตกต่างกันไปเช่นคณะสถาบัน

องค์กรโรงเรียนซึ่งกลุ่มเหล่านี้กลายเป็นสถาบันหนึ่ง

ของสังคมมีการกำหนดกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติหรือที่มัก

เรียกกันว่าจารีตขนบธรรมเนียมบทบัญญัติซึ่งสัมพันธ์

กับข้อกำหนดของสังคมเช่นข้อปฏิบัติกฎหมายและ

นโยบายการปกครองเป็นต้นภายในกลุ่มมีการแบ่ง

หน้าที่หลักออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายบริหาร(อำนวยการ)

และฝ่ายปฏิบัติการโดยฝ่ายบริหาร(อำนวยการ)ได้แก่

เจ้าของคณะหัวหน้าหรือผู้กำกับมีหน้าที่กำหนด

ชี้นำกลุ่มคณะสำหรับฝ่ายปฏิบัติการได้แก่ผู้ปฏิบัติ

งานฝ่ายต่างๆศิลปินหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

คำชี้แนะของฝ่ายบริหาร(อำนวยการ)เพื่อสร้างและ

พัฒนานาฏกรรมของตนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กลุ่มการทำงานนาฏกรรมย่อมต้องมีการสื่อสารภายใน

และภายกลุ่มเช่นเดียวกับสังคมเมื่อสังคมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงจึงส่งผลกระทบต่อนาฏกรรม

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนาฏกรรมกับมนุษย์

และสังคมทำให้ผู้นำหรือผู้ปกครองนำนาฏกรรมมาใช้

เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างบุคคลและสังคมเมื่อเกิด

การปฏิวัติการปกครองจึงส่งผลต่อการปฏิวัตินาฏกรรม

ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

ระหว่างนาฏกรรมกับการปกครองพบว่าการอธิบาย

ความหมายรูปแบบเนื้อหาบทบาทข้อมูลมีการกล่าว

ถึงอย่างกว้างๆกระจัดกระจายขาดความเชื่อมโยง
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ประกอบเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงทำให้ความเข้าใจความสำคัญของ

นาฏกรรมมีอยู่ในวงจำกัดและถูกลดบทบาทให้เหลือ

เพียงการสร้างความบันเทิงแก่บุคคลและสังคม

ด้ วย เหตุดั งกล่ าวทำให้ผู้ วิ จั ยสนใจที่ จะศึกษา

ความสัมพันธ์ของนาฏกรรมกับการปกครองตลอดจน

การปฏิวัติการปกครองโดยเน้นที่ผู้นำการปกครอง

ซึ่งศึกษาจากเอกสารการสัมภาษณ์การสังเกตการณ์

และประสบการณ์ของผู้วิจัยทั้งการเรียนการสอนและ

การแสดงเพื่อเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการทางด้าน

นาฏกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำไป

ใช้ในการกำหนดและเผยแพร่นโยบายการปกครอง

รวมทั้งการเผยแพร่คุณูปการของผู้นำทางด้านนาฏกรรม

สืบไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

บ ท ค ว า ม ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า

ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏกรรมกับการปกครอง

ขอบเขตของการศึกษา 

บทความฉบับนี้มุ่ งสำรวจความสัมพันธ์ระหว่าง

นาฏกรรมกับการปกครองโดยมีขอบเขตของการศึกษา

2ประเด็นดังนี้

ด้ านประชากรของการศึกษาครั้ งนี้ เน้นที่ ผู้ นำ

การปกครองที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏกรรม

ประกอบด้วยผู้นำ3ระดับคือประเทศสังคมและ

กิจกรรม

ด้านเนื้อหาเน้นที่ความสัมพันธ์ของนาฏกรรมกับ

การปกครองและการปฏวิตัิการปกครองคอืความหมาย

รูปแบบเนื้อหาบทบาทรวมทั้งองค์ประกอบการแสดง

วิธีการแสดงสาระสำคัญและการเปลี่ยนแปลง

แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

นาฏกรรมกับการปกครองครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกทฤษฎี

มาใช้ เพื่อประกอบการศึกษา3ทฤษฎีคือSocial

ChangeSocialPendulumและPoeticaดังนี้

1. Social Change Theoryเป็นแนวคิดทฤษฎี

ที่ อ ธิ บายการ เปลี่ ยนแปลงของสั งคม เมื่ อสั งคม

เปลี่ยนแปลงก็ย่อมส่งผลต่อนาฏกรรมเช่นกันจึงนำมาใช้

ในการศึกษาระบบความสัมพันธ์ของนาฏกรรมกับมนุษย์

สังคมการปกครองและผู้นำ

2. Social Pendulum Theoryเป็นแนวคิด

ทฤษฎีที่อธิบายการย้อนกลับของสังคมเมื่อเกิดปัญหา

ที่นำไปสู่จุดวิกฤตสูงสุดก็จะพลิกกลับเช่นเดียวกับ

ลูกตุ้มเพนดูลัมนาฏกรรมสัมพันธ์กับมนุษย์และสังคม

จึ ง น ำมา ใช้ ใ นกา รศึ กษาความสั มพั น ธ์ ข อ งกา ร

เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ เข้าสู่จุดวิกฤตจนทำให้เกิด

การปฏิวัติปกครองและส่งผลกระทบต่อนาฏกรรม

3. Poet ica Theory เป็นทฤษฎีด้ านศิลปะ

การแสดงของอริส โต เติลปราชญ์ชาวกรีกผู้ เป็น

นักปกครองและแต่งบทละครซึ่งเป็นหลักวิชาการละคร

ตะวันตกมีสาระสำคัญคือการเลียนแบบกวีนิพนธ์

ปัจจัยของละครโศกนาฏกรรมการสร้างตัวละคร

การแสดงความคิดของตัวละครการสร้ างคำพูด

ความตระการตาของการแสดงและคุณสมบัติของละคร

โศกนาฏกรรมโดยเชื่อว่าละครสามารถชำระล้างจิตใจ

เกิดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์

ความทุกข์ของตนได้จึงนำมาใช้ในการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างนาฏกรรมกับการปกครองโดยเน้นที่

สาระสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของนาฏกรรมและ

การปกครอง
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นาฏกรรมกับการปกครอง

วิธีการศึกษา  

การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้ระเบียบ

วิธีวิจัยแบบผสมผสานนำเสนอด้วยการพรรณนา

วิ เคราะห์สำหรับวิธีการศึกษาแบ่ง เป็น5วิธีคือ

การศึกษาจากเอกสารการสัมภาษณ์การสังเกตการณ์

การประชุมกลุ่มย่อยและประสบการณ์ของผู้วิจัย

ส่วนการวิเคราะห์ใช้การแยกส่วนประกอบและนำมา

พิจารณาร่วมกับเหตุการณ์เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์และ

เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้นำและนาฏกรรม

ผลการศึกษา  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนาฏกรรมกับ

การปกครองผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยเริ่ม

จากมนุษย์สังคมการปกครองกับนาฏกรรมตาม

ลำดับทั้ง2มิติซึ่งเป็นการสะท้อนภาพกันเองเพื่อให้

เกิดความครอบคลุมของความสัมพันธ์ผลการศึกษา

พบความสัมพันธ์ระหว่างนาฏกรรมกับการปกครอง

6ประเด็นคือความหมายรูปแบบเนื้อหาบทบาท

สาระสำคัญและการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 1. ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งนาฏกรรมกั บ  
การปกครองด้านความหมาย  

 การพิจารณาจากความสัมพันธ์ความหมายกับ

การปกครองพบว่านาฏกรรมเป็นเครื่องมือสื่อสาร

ของมนุษย์โดยอาศัยร่างกายแสดงกิริยาอาการเสียง

เพื่อแสดงออกทางความคิดความรู้สึกความต้องการของ

ตนเองให้ผู้อื่นและสังคมรับรู้ (ดำรงราชานุภาพ,

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยา,2546,น.11-12)

การสื่อสารดังกล่าวมีทั้งภาษาท่าทางคำพูดรวมไปถึง

การแสดงสีหน้าและน้ำเสียงเมื่อมนุษย์อยู่ในสังคม

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองออกเป็น

2กลุ่มคือผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองซึ่งมีการติดต่อ

สื่อสารทั้ งภายในและภายนอกการติดต่อสื่อสาร

ดังกล่าวนาฏกรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญของ

ผู้นำเพราะนาฏกรรมมีคุณสมบัติที่สำคัญคือการแสดง

ให้เป็นแบบอย่างการเล่าเรื่องราวประสบการณ์ให้เห็น

ภาพซึ่งมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวจิตใจความคิดและ

การปฏิบัติตามในทางกลับกันพบว่านาฏกรรมเป็น

เครื่องมือที่มนุษย์ใช้แสดงออกทางความคิดความรู้สึก

และความต้องการของตนเอง(ศิริมงคลนาฏยกุล,

2557,น.2)โดยการแสดงออกนี้มีทั้งการแสดงภาพจริง

และภาพที่จินตนาการหรือจำลองขึ้นการที่มนุษย์

อยู่ในสังคมและมีการแบ่งกลุ่มตามการปกครองซึ่งแต่ละ

กลุ่ มมี ทิ ศทา งแนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ขอ งกลุ่ ม

ประกอบด้วยรสนิยมค่านิยมข้อกำหนดบรรทัดฐาน

กฎหมายและนโยบายการปกครองเป็นต้นนาฏกรรม

กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงออกของตัวตน

ภาพลักษณ์ของตัวตนและสังคมเช่นประเทศฝรั่งเศส

เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจก็จัดแสดงนาฏกรรมอย่างแพร่

หลายเพื่อแสดงความรุ่งเรืองของประเทศและสร้าง

ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน(วิจิตรวาทการ,หลวง,2506,

น.37)หรือเมื่อเกิดการปฏิวัติการปกครองก็ล้มล้าง

นาฏกรรมเดิมเพราะนาฏกรรมเป็นสัญลักษณ์หรือ

ตัวแทนของแนวคิดแนวปฏิบัติของผู้นำเดิมเป็นต้น

 ความหมายของนาฏกรรมกับการปกครอง

กล่าวโดยสรุปคือนาฏกรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารของ

ผู้นำขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือแสดงตัวตนรูปลักษณ์

ข อ ง ผู้ น ำ แ ล ะสั ง คมจ าก รสนิ ย ม และน โ ยบ าย

การปกครองของผู้นำองค์ประกอบของการสื่อสาร

ประกอบด้วยผู้นำ(ผู้ปกครอง)ผู้ประสานงาน(ผู้รับ

นโยบาย)และผู้ปฏิบัติ(ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติในการ

ฝ่ ายต่ างๆ)สารหรือสาระสำคัญคือความรู้ สึ ก

ความคิดความต้องการอันเป็นรสนิยมนโยบาย

การปกครองของผู้นำที่ต้องการให้สังคมเป็นไปตามที่ตน

คาดหวัง
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ภาพที่ 1 การปราศัยของผู้นำต่อที่ประชุม 

ที่มา:  h t t p s : / /mg r on l i n e . c om/a r ound /de t a i l /

9610000041388

ภาพที่ 2 การว่าราชการของตัวละครเอก “ทศกัณฑ์” 

ในการแสดงโขน 

ที่มา:  http://drphot.com/lifestyle/archives/1320

 2. ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งนาฏกรรมกั บ  
การปกครองด้านรูปแบบ 

 การพิจารณารูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมต้อง

พิจารณาส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่นำมา

รวมเข้าด้วยกันและวิธีการนำเสนอซึ่ งผู้ วิ จัยพบ

ความสัมพันธ์ของนาฏกรรมกับการปกครองด้านรูปแบบ

ดังนี้

 การสื่อสารหรือการแสดงออกของมนุษย์

สามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือรูปแบบวัจนภาษา

และอวัจนภาษากล่าวคือวัจนภาษาคือภาษาที่เป็นคำ

ได้แก่วรรณกรรมคำพูดส่วนอวจนภาษาคือภาษาที่ไม่

เป็นคำได้แก่ภาพภาษาท่าทางส่วนประกอบของ

การสื่อสารประกอบด้วยผู้ส่งสารสารและผู้รับสาร

เมื่ อพิจารณาจากวิธีการนำเสนอพบว่าสามารถ

แบ่งออกเป็น2รูปแบบคือรูปแบบที่เรียบง่ายและ

ซับซ้อนโดยส่วนประกอบของการสื่อสารมีทั้งเหตุการณ์

จริงและการสร้างสถานการณ์โดยมีส่วนประกอบของ

การสื่อสารคือสารและบุคคลซึ่งบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลจะสวมบทบาททั้งที่เป็นตนเอง(Acting)และที่ถูก

กำหนดขึ้นสมมติขึ้น(roleplaying)มีทั้งผู้ที่ส่งสาร

และรับสารวัตถุประสงค์ของการสื่อสารคือความคิด

ความรู้สึกความต้องการในการปกครองมีการแบ่ง

รูปแบบการปกครองออกเป็นประเภทต่างๆเช่น

เผด็จการประชาธิปไตยและสั งคมนิยม เป็นต้น

(ณัชชาภัทรอุ่นตรงจิตร,2559,น.103-126)ทั้งนี้

หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การใช้อำนาจสูงสุดในการ

บริหารพบว่ารูปแบบการปกครองแบ่งออกเป็น

2รูปแบบคือบุคคลและกลุ่ มบุคคลนอกจากนี้

ยังสามารถพิจารณาตามการแสดงออกพบว่าแบ่งออก

เป็น3รูปแบบคือผู้นำผู้ตามและผู้ต่อต้านเมื่อ

พิจารณาในมุมมองทางด้านนาฏกรรมพบว่านาฏกรรม

มีคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งคือการเลียนแบบ

และการจำลองแบบรูปแบบของนาฏกรรมมีทั้งแบบ

เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราวดังที่สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์ เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ(2546,

น.229-231)ราชบัณฑิตยสถาน(2493,น.9554-

9558)และหลวงวิจิตรวาทการ(2406,น.14,18)

ได้กล่าวไว้ว่านาฏกรรมที่เป็นเรื่องราวคือการแสดง

ละครซึ่ งมีความซับซ้อนตั้ งแต่การวางโครงเรื่ อง

การสร้างปมปัญหาจุดวิกฤตจุดคลี่คลายและจุดจบ

ของเรื่อง

ในขณะที่การแสดงที่ไม่เป็นเรื่องราวคือระบำรำ

ฟ้อนหรือการฟ้อนรำนั้นเป็นการแสดงชุดสั้นๆไม่มี

การสร้างปมปัญหา เรียบง่ายองค์ประกอบของ
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นาฏกรรมกับการปกครอง

นาฏกรรมประกอบด้วยนาฏยองค์กร(หน่วยงานที่มี

บุ คลากรทางด้ านนาฏกรรม)ผู้ แสดง (ผู้ ส่ งสาร )

บทนาฏกรรม(สาร)เพลงเครื่องแต่งกายอุปกรณ์

การแสดงท่าทางการสวมบทบาท(วิธีการนำเสนอ)

ฉาก(สถานการณ์)และผู้ชม(ผู้รับสาร)

 รูปแบบของนาฏกรรมกับการปกครองกล่าวโดย

สรุปคือรูปแบบนาฏกรรมแบ่งตามวิธีการนำเสนอออก

เป็น2รูปแบบคือเรียบง่ายและซับซ้อนซึ่งสัมพันธ์

กับผู้ นำและสั งคมองค์ประกอบของนาฏกรรม

ประกอบด้วยนาฏยองค์กรผู้นำอาจแสดงเป็นตนเอง

หรือสวมบทบาทตามที่ถูกกำหนดหรือมอบหมายให้

ผู้อื่นแสดงบทนาฏกรรมคือจุดมุ่งหมายที่ผู้นำต้องการ

สื่อสารหรือตรวจสอบความเข้าใจวิธีการนำเสนออยู่ใน

ส่วนประกอบของการแสดงได้แก่เพลงเครื่องแต่งกาย

อุปกรณ์การแสดงท่าทางและการสวมบทบาทส่วนฉาก

คือสถานการณ์สังคมการแสดงมีทั้งแบบเหตุการณ์จริง

และการสร้างภาพผู้ชมอาจเป็นผู้นำหรือผู้ถูกปกครอง

ก็ได้

ภาพที่ 3  การประชุมรัฐสภา 

ที่มา: http://l ibrary2.parl iament.go.th/museum/
know.html

ภาพที่ 4  การประชุมสภาโจ๊ก 

ที่มา: h t t p s : / / www . y o u t u b e . c om /w a t c h ? v =

4003vShiUrw&t=115s

 3. ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งนาฏกรรมกั บ  
การปกครองด้านเนื้อหา 

 การพิจารณาเนื้ อหาความสัมพันธ์ ระหว่าง

นาฏกรรมกับการปกครองนั้นเริ่มจากการแสดงออกของ

มนุษย์ประกอบด้วยความคิดความรู้สึกความต้องการ

การแสดงออกที่กล่าวถึงนั้นมีวัตถุประสงค์คือการดำรง

ชีวิตความอยู่ รอดและการยอมรับซึ่ งสัมพันธ์กับ

สัญชาตญาณของมนุษย์และความเชื่อเมื่อเกิดสังคม

มนุษย์มีเนื้อหาการสื่อสารเพิ่มขึ้นเช่นการเล่าเรื่องราว

เหตุการณ์ประสบการณ์ประกอบท่าทางอารมณ์

การสวมบทบาทเป็นผู้นำประกอบพิธีตามความเชื่อ

ก า รปฏิ บั ติ ต นต ามข้ อ ก ำหนดต่ า ง ๆ ขอ งสั ง คม

การเรียกร้องเอกราชโดยเนื้อหาที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับ

สถานการณ์รอบตัวของมนุษย์ ได้แก่สภาพสังคม

สภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการครอบงำวัฒนธรรม

การอพยพย้ายถิ่นการศึกษาการคมนาคมการสื่อสาร

การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนและนโยบายของรัฐในการ

ปกครองเนื้อหาของการสื่อสารคือนโยบายของรัฐ

ซึ่งหมายรวมถึงรสนิยมกฎหมายจารีตขนบธรรมเนียม

ปฏิ บั ติ ( สุ ร พล วิ รุ ฬ ห์ รั ก ษ์ , 2 5 4 3 , น . 1 2 - 1 3 )

เมื่อพิจารณาในประเด็นของนาฏกรรมพบว่าเนื้อหาของ

นาฏกรรมคือ เนื้ อหาที่ เกิดกับบุคคลกลุ่มบุคคล

สถานการณ์สังคมที่เกิดขึ้นรอบตัวโดยเนื้อหาจะปรากฏ
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อยู่ ในเนื้อเรื่องบทการแสดงรวมทั้ งองค์ประกอบ

ส่วนต่างๆในการแสดงทั้งนี้เนื้อหาที่เกิดขึ้นมีทั้งเนื้อหา

ที่สื่อความตามสถานการณ์จริงและจินตนาการโดยมี

จุดมุ่ งหมายเพื่อสะท้อนภาพวิจารณ์หรือเสียดสี

เป็นการแสดงออกทางความคิดความรู้ สึ กและ

ความต้องการของตนเช่นโขนและละครในเป็น

นาฏกรรมที่ เน้นจารีตของราชสำนัก(ธนิตอยู่ โพธิ์ ,

2531,น.21)เนื้อหาการแสดงกล่าวถึงลักษณะของ

ผู้นำสภาพความเป็นอยู่แนวคิดแนวปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมราชประเพณีกฎมณเฑียรบาลและ

กฎหมายตราสามดวงหรือเนื้อหาการแสดงที่เสียดสี

สังคมอย่างคอมเมเดียเดลาทเต้(Commediadell’

arte)ละครตลกในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาของตะวันตก

(สุวภัทรพันธ์ปภพ,2561,น.11)

 เนื้อหาของนาฏกรรมกับการปกครองกล่าวโดย

สรุปคือเนื้อหานาฏกรรมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ

สถานการณ์สังคมและการสร้างภาพซึ่งเนื้อหาดังกล่าว

เกิดขึ้นจากการแสดงออกทางความคิดความรู้สึกและ

ความต้องการของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิตความอยู่รอด

และการยอมรับจากสั งคม เนื้ อหาจึ งสัมพันธ์กับ

สัญชาตญาณของมนุษย์ความเชื่อการศึกษาสภาพ

สังคมสภาพเศรษฐกิจการครอบงำวัฒนธรรมการรักษา

อัตลักษณ์ชุมชนการท่องเที่ยวการสื่อสารการคมนาคม

และนโยบายแห่งรัฐสำหรับเนื้อหาของการปกครองนั้น

มุ่งเน้นที่รสนิยมของผู้นำกฎหมายข้อกำหนดนโยบาย

การปกครองทั้งนี้เนื้อหาดังกล่าวปรากฏทั้งในแบบตาม

ผู้นำและแบบต่อต้านวิจารณ์เสียดสีผู้นำ

ภาพที่ 5  ละครใน : ละครจารีตราชสำนักของไทย 

ที่มา:  https://www.youtube.com/watch?v=N5u5Kfn2IFU

ภาพที่ 6  คอมเมเดีย เดลาทเต้ (Commedia dell’ 

arte) : ละครตลกเสียดสีสังคม 

ที่มา:  www.elfar.ssru.ac.th/chutima_ma/pluginfile.php/
.../4.ละครฟื้นฟูศิลปวิทยา.pdf

 4. ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งนาฏกรรมกั บ  
การปกครองด้านบทบาท 

 บทบาทของความสัมพันธ์ระหว่างนาฏกรรมกับ

การปกครองผู้วิจัยพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าว

จากบทบาทของนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สังคมและ

การปกครองตามลำดับดังนี้

 มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมภายในสังคมมีการ

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือที่ เรียกว่าบทบาท

โดยบทบาทที่เกิดขึ้นมีทั้งบทบาทที่ได้มาแต่กำเนิดและ

บทบาทที่ได้รับมาภายหลังเช่นการแต่งตั้งการคัดเลือก

และการเลื่อนชนชั้นเป็นต้นทั้งนี้บุคคลหนึ่งมีบทบาท

ได้มากกว่า1บทบาทภายในระยะเวลาเดียวกันเช่น

ในครอบครัวประกอบด้วยพ่อหรือแม่ เป็นผู้นำ

ครอบครัวลูกคือสมาชิกในครอบครัวแต่เมื่อลูกออกไป

เรียนลูกมีบทบาทเป็นลูกศิษย์ซึ่งอาจมีบทบาทอื่นๆ

เช่นเพื่อนร่วมชั้นเรียนประธานนักเรียนและผู้นำ

กิจกรรมของชมรมเป็นต้นบทบาททางสังคมที่กล่าวมา

นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจารีตขนบธรรมเนียม

ข้อกำหนดกฎหมายนโยบายแห่งรัฐและสถานการณ์

ทางสั งคมเช่นในระบบวรรณะมีการแบ่งชนชั้น

ตามความเชื่อทางศาสนาผู้นับถือมีการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัดทำให้ ไม่สามารถทำงาน



126 มกราคม - เมษายน 2562 

นาฏกรรมกับการปกครอง

ข้ามวรรณะจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทของ

ตนเองได้เช่นการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับราชการ

ผู้ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อศาสนาเป็นต้น

อย่างไรก็ตามบทบาทที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจแบ่งตามการ

สวมบทบาทได้อีกประเภทหนึ่งคือบทบาทที่เกิดขึ้น

ในชีวิตจริงแสดงเป็นตนเอง(Acting)และบทบาทสมมติ

(Roleplay ing )ซึ่ งสัมพันธ์กับการเล่ า เรื่ องราว

ประสบการณ์การเลียนแบบการเป็นตัวแทนเพื่อ

การดำรงชีวิตความอยู่รอดและการยอมรับจากสังคม

ในการปกครองสามารถแบ่งบทบาทตามหน้าที่ ได้

2บทบาทคื อบทบาทผู้ ป กครอ ง และบทบาท

ผู้ถูกปกครองสำหรับบทบาทผู้ปกครองมีหน้าที่กำหนด

วางแผนชี้นำโน้มน้าวตัดสินแนวคิดแนวปฏิบัติของ

สังคมส่วนบทบาทผู้ถูกปกครองมีหน้าที่ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปกครองให้

ประสบผลสำเร็จทั้ งนี้บทบาทดังกล่าวอาจได้ เป็น

3บทบาทย่อยคือผู้นำผู้รับนโยบายและผู้ปฏิบัติ

 สำหรับทางด้านนาฏกรรมสามารถพิจารณา

บทบาท2ประเด็นคือบทบาทที่เกิดขึ้นในนาฏยองค์กร

และบทบาทในการแสดงดังนี้

 นาฏยองค์กรคือหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่

ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านนาฏกรรม(สุรพลวิรุฬห์รักษ์,

2543,น.239)มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานออกเป็น

2ส่วนคือฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานสำหรับฝ่าย

บริหารประกอบด้วยผู้กำกับอาจเป็นหัวหน้าคณะ

ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายเป็นต้นส่วนฝ่ายปฏิบัติงาน

ประกอบด้วยผู้รับนโยบายหรือผู้ประสานงานผู้ปฏิบัติ

คือศิลปินผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ของฝ่ ายต่ างๆ เช่นนักแสดงบทประพันธ์ เพลง

ออกแบบท่าทางอารมณ์อุปกรณ์ประกอบการแสดง

ฉากเทคนิคพิเศษเป็นต้นส่วนบทบาทในการแสดงนั้น

มีทั้งการสวมบทบาทเป็นตนเองและถูกกำหนดขึ้นจาก

เรื่องราวหรือบทประพันธ์ที่เรียกว่าบทบาทสมมติ

 บทบาทของนาฏกรรมกับการปกครองกล่าวโดย

ส รุ ป คื อ บทบาทขอ งน าฏกร รม แบ่ ง ออก เป็ น

2ประเภทคือบทบาทที่เป็นตนเองและบทบาทสมมติ

ทั้งที่เกิดขึ้นในชีวิตและจินตนาการขึ้นทั้งนี้บุคคลหนึ่ง

สามารถบทบาทได้มากกว่า1บทบาทในเวลาเดียวกัน

โดยบทบาทที่ เกิดขึ้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ

ข้ อ ก ำหนด จ า รี ต ขนบธ ร รมประ เพณี ค่ า นิ ย ม

บรรทัดฐานของสังคมนโยบายการปกครองและ

สถานการณ์แวดล้อมของสังคม

ภาพที่ 7  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ในบทบาท “นายมั่น” จาก ละคร เรื่อง พระร่วง 

ที่ ม า : h t t p : / / a d s . m a n a g e r . c o . t h / a s p - b i n /
viewgallery.aspx?newsid=9590000012001&
imageid=3936161
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ภาพที่ 8  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในบทบาท “ผู้ผลิตภาพยนตร์” 

ที่มา:  https://library.stou.ac.th/odi/rama-7/history.html

และผู้ถูกปกครองซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งแบบ

ตามผู้นำและต่อต้านผู้นำดังจะเห็นได้จากรสนิยม

ค่านิยมบทบัญญัติข้อกำหนดกฎหมายและนโยบาย

การปกครองนอกจากนี้ยังหมายรวมถึงภูมิหลังของผู้นำ

อีกด้วยสำหรับสาระสำคัญของนาฏกรรมมักอยู่ที่บท

ประพันธ์นาฏกรรมทั้งที่มีเรื่องราวที่เรียบง่ายจนไปถึง

ซับซ้อนเช่นบทด้นสดบทขับบทรำบทระบำบทร้อง

บทเจรจาบทพากษ์บทละครและบทโขนเป็นต้นโดย

ประเด็นที่ เป็นสาระสำคัญของนาฏกรรมสัมพันธ์

การปกครองประกอบด้วย3ประเด็นหลักคือลักษณะ

ผู้นำสถานการณ์บ้านเมืองและแนวคิดแนวปฏิบัติ

 5. ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งนาฏกรรมกั บ  
การปกครองด้านสาระสำคัญ  

 สาระสำคัญของนาฏกรรมกับการปกครองผู้วิจัย

พิจารณาจากสาระสำคัญของนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับ

มนุษย์สังคมและการปกครองตามลำดับดังนี้

 สาระสำคัญคือหัวใจหลักหรือแก่นของการ

สื่อสารระดับบุคคลและสังคมเป็นการแสดงออกของ

ตัวตนหรือรูปลักษณ์ ได้แก่ความคิดความรู้ สึก

ความต้องการส่วนการปกครองนั้นพิจารณาโดยแบ่ง

ตามบทบาทในสังคมคือกลุ่มผู้ปกครองหรือผู้นำ
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 ลักษณะของผู้นำในที่นี้หมายรวมถึงเชื้อชาติ

ความเชื่อของบุคคลลักษณะนิสัยพฤติกรรมการศึกษา

ความสามารถรสนิยมโดยปรากฏในบทประพันธ์

การแสดงได้แก่บทละครบทพากษ์บทบรรยาย

บทเจรจาบทร้องและบทด้นสดนอกจากนี้ยังปรากฏ

ในการสวมบทบาทได้แก่บุคลิกภาพสถานภาพและ

การแก้ปมปัญหาของเรื่องราวของตัวละครเอกซึ่งมี

ลักษณะเด่นแก่การเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนและ

การแสดงความสามารถทั้งในฐานะผู้นำและศิลปินเช่น

รามเกียรติ์อิเหนาและอุณรุทซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์

ที่ใช้ในการจัดแสดงมักปรากฏอยู่ในพระราชพิธีและ

การสมโภชเพื่อยกย่องสรรเสริญพระมหากษัตริย์

(หนอนสุรา,2547,น.105-126)ในฐานะผู้นำที่ทรงเป็น

สมมติเทพสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าตามคติความเชื่อ

เทวราชาขณะเดียวกันก็ทรงดำรงทศพิศราชธรรมตาม

คติความเชื่อธรรมราชาซึ่งถือสิทธิ์ขาดการปกครอง

โดยสมบูรณ์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาแต่เดิม

ผู้นำในการปกครองเป็นบุคคลในอุดมคติที่พร้อมด้วย

รู ปสมทรัพย์ทรัพย์ สมบั ติ หมายรวมถึ งคุณวุฒิ

ความสามารถวัยวุฒิคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็น

แบบอย่างในการคิดการปฏิบัติตนและได้การยอมรับ

จากบุคคลและสังคมดังที่ปรากฏบทบาทของตัวละคร

เอกในบทพระราชนิพนธ์เช่นพระรามและอิเหนาคือ

กษัตริย์ผู้นำที่สืบเชื้อสายจากเทพเจ้าที่สังคมไทยให้ความ

นับถือคือพระนารายณ์และพระอินทร์ตามความเชื่อ

เรื่องสมมติเทพปรากฏในกฎหมายตราสามดวงผู้นำจึงมี

บทบาทในสังคมหลายด้านเช่นพระเจ้าแผ่นดินจอมทัพ

และอัครศิลปินเป็นต้นเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นำซึ่งบุคคลที่เข้ามารับตำแหน่งนี้

สืบเชื้อสายมาจากสามัญชนที่ได้รับการศึกษาอย่างดี

มีลักษณะของบุคคลที่สังคมให้การยอมรับในฐานะ

ผู้นำ เช่นตัวละครเอกของละครหลวงวิจิตร เช่น

พ่อขุนรามคำแหงพระเจ้าตากราชมนูคือกษัตริย์หรือ

ผู้นำที่มาจากสามัญชนทหารสถานการณ์สังคมเกิดขึ้น

เฉพาะกิจเช่นการสงครามสภาพความเป็นอยู่วิกฤต

และการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติการปกครองเป็นต้น

การจัดแสดงนอกจากจะเป็นการยกย่องสรรเสริญผู้นำ

ดังกล่าวยังใช้ในการเผยแพร่แนวคิดแนวปฏิบัติอันเป็น

ตัวตนและรูปลักษณ์ของผู้นำทั้งในและต่างประเทศ

 สถานการณ์บ้ านเมือง ในที่ นี้ หมายรวมถึ ง

ประชากรความเชือ่เศรษฐกจิการปกครองความเปน็อยู่

ภาษาเครื่องแต่งกายและศิลปกรรมแขนงต่างๆเป็นต้น

ปรากฏในบทเกริน่บทบรรยายสถานการณ์เครือ่งแตง่กาย

ฉากเพลงและบทด้นสดซึ่งรายละเอียดที่ปรากฏในบท

ประพันธ์การแสดงหรือบทด้นสดนั้นมาจากเหตุการณ์

ฉากสถานการณ์ที่ผู้นำหรือผู้ประพันธ์ประสบปรากฏ

ต้องการคาดหวังให้เกิดขึ้นมักอยู่ในบทเกริ่นนำและ

บทบรรยายเช่นบทเกริ่นนำในตอนต้นของรามเกียรติ์

อิ เหนาบทบรรยายที่ปรากฏบทเกริ่นนำในละคร

หลวงวิจิตรบทร้องรำวงมาตรฐานบทระบำในการแสดง

ละครเป็นต้นทำให้นาฏกรรมที่เกิดขึ้นตามบทประพันธ์

หรือการแสดงมักเป็นการแสดงประวัติศาสตร์หรือ

อิงประวัติศาสตร์รวมทั้งการแสดงย้อนยุคประวัติศาสตร์

 แนวคิดแนวปฏิบัติคือข้อคิดข้อปฏิบัติของ

สังคมที่ผู้นำต้องการให้เกิดขึ้นเช่นการยกย่องผู้นำ

พิธีกรรมและหลักปฏิบัติตามความเชื่ อกฎหมาย

นโยบายการปกครองค่านิยมบรรทัดฐานของสังคม

ทั้งที่เกิดขึ้นขณะนั้นและอยู่ในอุดมคติซึ่งปรากฏในบท

บรรยายบทพูดบทขับบทร้องบทด้นสดบทพากษ์

บทเจรจารวมทั้งองค์ประกอบการแสดงอื่นๆเช่น

เครื่องแต่งกายเพลงดนตรีฉากอุปกรณ์การแสดง

ท่าทางตลอดจนการแสดงออกของผู้แสดงและตัวละคร

เช่นธรรมเนียมปฏิบัติการเข้าเฝ้าและการถวายงาน

พระมหากษัตริย์กำหนดไว้ในกฎหมายตราสามดวง

ปรากฏในการแสดงโขนละครในซึ่งส่งผลต่อละครรำ

แบบหลวงและละครรำของกรมศิลปากรการปฏิบัติตน

ของตัวละครเอกที่เป็นผู้นำอย่างพระรามเป็นแบบอย่าง
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ในการปฏิบัติตนแก่บุคคลในสังคมไทยเพราะนอกจากจะ

เป็นสมมติเทวาแล้วยังทรงทศพิธราชธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนาซึ่ ง เป็นหลักปฏิบัติของธรรมราชา

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า-

เจ้าอยู่หัวที่ทรงแปลและดัดแปลงจากบทละครของ

เชคเปียร์นักปราชญ์นักปกครองและนักประพันธ์

บทละครโดยทรงนำมาใชจ้ดัแสดงเพือ่สอนขา้ราชบรพิาร

และประชาชนดังตัวอย่างในเรื่องโอเท็นโล(Othello)

หรือพระยาราชวังสันให้ข้อคิดว่าไม่ควรหูเบาซึ่ง

ปรากฏในบทส่งท้ายของเรื่องรวมทั้งแนวคิดแนวปฏิบัติ

ตามรัฐนิยมของจอมพลป.พิบูลสงครามปรากฏในบท

รำวงมาตรฐาน10เพลงของกรมศิลปากรเป็นต้น

 สาระสำคัญของนาฏกรรมกับการปกครอง

กล่ าวโดยสรุปคือสาระสำคัญของนาฏกรรมกับ

การปกครองมีความสัมพันธ์กัน3ประการคือลักษณะ

ผู้นำสถานการณ์บ้านเมืองและแนวคิดแนวปฏิบัติ

ซึ่งคุณลักษณะของผู้นำและสถานการณ์บ้านเมืองมีทั้งที่

เกิดขึ้นในขณะนั้นและจินตนาการขึ้นโดยคาดหวังว่า

จะเกิดขึ้นจึงส่งผลต่อการกำหนดแนวคิดแนวปฏิบัติ

อันเป็นนโยบายการปกครองสาระสำคัญดังกล่าวปรากฏ

อยู่ในบทประพันธ์การแสดงบุคลิกของตัวละครเอก

การสวมบทบาทตลอดจนองค์ประกอบของการแสดง

เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนและการปลูกฝัง

ค่านิยมแก่เยาวชนรุ่นต่อๆไป

ภาพที่ 9  พระราม คุณลักษณะของผู้นำ ตัวแทนแห่ง

กษัตริย์ในอุดมคติของไทย 

ภาพที่ 10  เลือดสุพรรณ คุณลักษณะของผู้ นำ 

ตัวแทนของชาวบ้านที่ต่อสู้เพื่อแผ่นดินเกิด 

ที่มา:  https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/

article_7167

 6. ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งนาฏกรรมกั บ  
การปกครองด้านการเปลี่ยนแปลง  

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนาฏกรรมกับ

การปกครองในด้านการเปลี่ยนแปลงผู้วิจัยพบประเด็น

ส ำคั ญขอ งก า ร เ ปลี่ ย น แปล ง ใน 2 ลั กษณะ คื อ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและ

การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นแบบรวดเร็วรุนแรงหรือ

เรียกว่า“การปฏิวัติ”

 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระหว่าง

นาฏกรรมกับการปกครองสามารถพิจารณาได้ใน2มิติ

คอืการปกครองสูน่าฏกรรมและนาฏกรรมสูก่ารปกครอง

ดังนี้

 ความสัมพันธ์ของการปกครองสู่นาฏกรรม

เป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นลำดับขั้น

คือผู้นำสถานการณ์บ้านเมืองและแนวคิดแนวปฏิบัติ

(นโยบายการปกครอง)พบว่าการปกครองและ

นาฏกรรมต่ างมี ระบบระเบียบของตนเองการ

เปลี่ยนแปลงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ

ประเด็นอื่นด้วยเสมอเมื่อนาฏกรรมเป็นเครื่องมือสื่อสาร

ของผู้นำในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องแสดงออกของ
ที่มา: http://picbear.online/tag/พระราม
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นาฏกรรมกับการปกครอง

ตัวตนและรูปลักษณ์ของผู้นำและสังคมทำให้รสนิยม

ค่านิยมอุดมการณ์พฤติกรรมตลอดจนการกำหนด

แนวคิดแนวปฏิบัติหรือนโยบายการปกครองเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อความอยู่รอด

ของประเทศด้านนาฏกรรมที่สามารถเลียนแบบมนุษย์

สั งคมและการปกครองจึ ง ได้ รับผลกระทบด้วย

ทั้งความหมายรูปแบบเนื้อหาบทบาทสาระสำคัญ

องค์ประกอบการแสดงและวิธีการนำเสนอดังจากเห็น

ได้จากประกาศห้ามแต่งเครื่องละครเลียนแบบเครื่องต้น

ข อ งพ ร ะมห ากษั ต ริ ย์ ใ น สมั ย พ ร ะบ าทสม เ ด็ จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรากฏในกฎหมาย

ตามสามดวงว่ าด้ วยการห้ ามทำตัว เทียมเจ้ านาย

และเครื่องแต่งกายถือเป็นเครื่องยศประการหนึ่ ง

(กรมศิลปากร,2515,น.51-52,54)การออกประกาศ

อนุญาตให้ผู้หญิงแสดงละครได้ทั่วไป(จอมเกล้าเจ้า-

อยู่หัว,พระบาทสมเด็จ,2547,น.77-78)เป็นการให้

เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการสร้างความ

เสมอภาคการห้ามเล่นแอ่วลาวเพื่ออนุรักษ์ความเป็น

ไทยที่สืบมาแต่สมัยอยุธยาการสร้างลัทธิชาตินิยม

อันเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการออกพระราชบัญญัติ

คุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ManissaVasinarom,2017)ทำให้เกิดการอนุรักษ์

นาฏกรรมเดิมและการพัฒนาให้เกิดนาฏกรรมใหม่

ในเวลาต่อมาการออกนโยบายรัฐนิยมและพระราช

กฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมของจอมพลป.พิบูลสงคราม

(สุ รพลวิ รุฬห์ รั กษ์ ,2543 ,น .17 -19 )ส่ งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านนาฏกรรมอย่างรุนแรงทั้ง

นาฏกรรมเดิมและนาฏกรรมใหม่ในขณะนั้นและ

นาฏกรรมบางประเภทยังคงส่งผลกระทบสืบเนื่องมาจน

ปัจจุบันพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถส่งผลต่อการศึกษานาฏกรรมของพระบรม

วงศานุวงศ์โดยเฉพาะพระราชโอรสและพระราชธิดา

ทุกพระองค์รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดการศึกษาการวิจัย

นาฏกรรมให้เป็นที่แพร่หลายจวบจนปัจจุบัน

 ความสัมพันธ์ของนาฏกรรมสู่การปกครอง

เป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นลำดับขั้น

คือผู้นำสถานการณ์บ้านเมืองและแนวคิดแนวปฏิบัติ

(นโยบายการปกครอง)พบว่านาฏกรรมเป็นสถาบัน

ทางสังคมมีบทบาทสำคัญในการเลียนแบบและได้รับ

การพัฒนากลายเป็นต้นแบบจึงถูกนำมาใช้ในการแสดง

ความคิดความรู้ สึกความต้องการของผู้นำและ

ประชาชนขณะเดียวกันก็ถูกนำมาใช้ในการศึกษา

การปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์บรรทัดฐานของสังคม

ซึ่งปรากฏอยู่ในบทประพันธ์การแสดงการสวมบทบาท

ของตัวละครเอกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนจากการปกครองสู่นาฏกรรม

กล่าวคือเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบนอกจากนี้ยังส่ง

ผลให้นาฏกรรมเพื่อการปกครองนั้นเป็นนาฏกรรมที่ได้

รับการกำหนดความหมายรูปแบบเนื้อหาสาระสำคัญ

บทบาทรวมทั้ งวิธีการนำเสนอและองค์ประกอบ

การแสดงอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กระบวนการ

สร้างสรรค์และการเผยแพร่จำเป็นต้องพิถีพิถันทุก

ขั้นตอนตั้ งแต่ เริ่ มแนวคิดจนถึงการเผยแพร่ผ่ าน

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยผู้นำหรือ

กลุ่มผู้นำการปกครองเพื่อเป็นแบบอย่างในการคิด

การปฏิบัติตลอดจนปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวแก่เยาวชน

รุ่นต่อๆไปโดยมีศิลปินเป็นผู้นำในการเผยแพร่ดังนั้น

การเปลี่ยนแปลงการปกครองและการปฏิวัตินาฏกรรม

จึงมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของศิลปินจากศิลปินอาชีพ

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสู่ศิลปินสมัครเล่นองค์กร

ทางด้านนาฏกกรรมที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานของ

ภาครัฐและเอกชนสู่องค์กรเฉพาะทางที่ทำให้ที่ดูแล

กำหนดควบคมุคณุภาพปรมิาณของนาฏกรรมการเผยแพร่

และการแสดงตัวตนรูปลักษณ์ของผู้นำและประเทศ
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การเปลี่ยนแปลงของนาฏกรรมกับการปกครอง

กล่ าวโดยสรุปคือการ เปลี่ ยนแปลงของแนวคิด

พฤติกรรมสังคมและการปกครองมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างเป็นระบบได้แก่ความหมายรูปแบบเนื้อหา

บทบาทและสาระสำคัญและส่งผลต่อนาฏกรรมทำให้

มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเช่นกันการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นมีทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วรุนแรงหรือที่เรียกว่าการปฏิวัติผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงมีทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว

นาฏกรรมจึงถูกควบคุมการสร้างสรรค์และการเผยแพร่

โดยผู้นำและรัฐบาลทั้งนี้ผู้ที่บทบาทสำคัญในการ

เผยแพร่นาฏกรรมและนโยบายการปกครองคือศิลปิน

จากกระแสความนิยมนาฏกรรม

สรุปอภิปราย และเสนอแนะ 

นาฏกรรมกับการปกครองมีความสัมพันธ์กัน6

ประเด็นคือความหมายรูปแบบเนื้อหาบทบาทสาระ

สำคัญและการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้

สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาจากมนุษย์

สังคมและการปกครองดังนี้

ด้านความหมายนาฏกรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารของ

มนุษย์โดยอาศัยการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวท่าทาง

การเปล่งคำพูดน้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก

ความคิดและความต้องการการสื่อสารนี้มีทั้งการสวม

บทบาทเป็นตนเองและสมมติเป็นผู้อื่นเช่นเดียวกับ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทรงพระนิพนธ์ความหมายของนาฏกรรมไว้เป็น3ขั้น

คือการแสดงออกของมนุษย์การคัดเลือกท่าทางและ

การพัฒนาเข้าสู่ขั้นมีผู้เชี่ยวชาญและการประกอบอาชีพ

สอดคล้องกับทฤษฎีโพเอติก้าเนื่องจากนาฏกรรม

มีคุณสมบัติในการเลียนแบบ(สุรพลวิรุฬห์รักษ์,2543,

น.87-88)นอกจากนี้นาฏกรรมยังมีความสำคัญคือ

เป็นเครื่องมือสื่อสารของทุกชนชั้นทำให้ผู้นำผู้ปกครอง

ประเทศจำเป็นต้องศึกษา(ดำรงราชานุภาพ,สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา,2546,น.12)ดังที่

ปรากฏว่านาฏกรรมเป็นศาสตร์หนึ่งของพระราชาและ

พระบรมวงศานุวงศ์เพื่อแสดงตัวตนและรูปลักษณ์ของ

ตนเองและสังคม

ด้านรูปแบบ มีคำเรียกหลายแบบขึ้นอยู่กับวิธีการ

นำเสนอองค์ประกอบการแสดงและการนำไปใช้

สำหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพิจารณาได้2ประเด็นคือ

มิติของการแสดงเรื่องราวและมิติของการสื่อสาร

สำหรับมิติของการแสดงเรื่องราวพบว่านาฏกรรม

เป็นการแสดงทั้งแบบเรื่องราวเรียบง่ายและซับซ้อน

การแสดงที่เป็นเรื่องราวเรียบง่ายไม่ซับซ้อนได้แก่

รำระบำเต้นการแสดงพื้นบ้านพื้นเมืองและเพลง

ส่วนการแสดงเรื่องราวที่มีความซับซ้อนได้แก่โขน

ละครลิเกหนังหุ่นและภาพยนตร์บัลเลต์เป็นต้น

สอดคล้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา

ดำรงราชานุภาพ(2546,น.229-231)หลวงวิจิตร

วาทการ(2506,น.12-17)และพระยาอนุมานราชธน

(2491,น.4)นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับการพัฒนาทาง

สั งคมที่ มี การแบ่ งชนชั้ นจากความเชื่ อพิ ธี กรรม

ประเพณีสู่การปฏิบัติสถานภาพทางสังคมดังกล่าว

ส่งผลต่อการสร้างและการนำนาฏกรรมมาใช้(Geertz,

1980,p.13)ดังที่ปรากฏเป็นเครื่องอุปโภคเฉพาะ

ชนชั้นและการศึกษา(สุรพลวิรุฬห์รักษ์,2543,น.12)

ในการแบ่งประเภทของนาฏกรรมสำหรับในมิติของ

การสื่อสารนั้นมีการแสดงตามสถานการณ์สังคมและ

การสร้างภาพสอดคล้องกับทฤษฎีโพเอติก้าเนื่องจาก

นาฏกรรมมีคุณสมบัติในการเลียนแบบและการสร้าง

จินตนาการความเชื่อ(สุรพลวิรุฬห์รักษ์ ,2543,

น.87-88)

ด้านเนื้อหานาฏกรรมเลียนแบบมนุษย์สังคมและ

การปกครองเนื้อหาที่เกิดขึ้นได้รับการบรรจุไว้ในส่วน

ประกอบของนาฏกรรมได้แก่ลักษณะผู้นำสถานการณ์

สังคมแนวคิดแนวปฏิบัติ(นโยบายการปกครอง)ทั้งที่

เหตุการณ์จริงและการสร้างภาพโดยเฉพาะบทประพันธ์
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นาฏกรรมกับการปกครอง

ของนาฏกรรมสอดคลอ้งกบัการวเิคราะหต์วัละครตามที่
นพมาสแววหงส์กล่าวไว้ในหนังสือปริทัศน์ศิลปะ
การละครตะวันตกความว่าการวิเคราะห์ตัวละคร
มีข้อควรพิจารณาคือรูปลักษณ์ภายนอกสถานะทาง
สังคมจิตวิทยาและคุณธรรม(นพมาสแววหงส์,2553,
น.11)

ด้านบทบาท นาฏกรรมมีบทบาทในการสื่อสารเพื่อ
แสดงตัวตนและรูปลักษณ์ดังนั้นนาฏกรรมจึงมีบทบาท
สำคัญเพื่อการยกย่องสรรเสริญผู้นำการแสดงตัวตน
อัตลักษณ์ของชุมชนการเรียกร้องสิทธิในการปกครอง
และการเผยแพร่นโยบายของผู้นำซึ่งปรากฏในการ
จัดแสดงในโอกาสต่างๆรวมทั้งปรากฏในองค์ประกอบ
ของนาฏกรรมสอดคล้องกับบทบาทและสถานการณ์ที่
ส่งผลต่อนาฏกรรม12ประการ(สุรพลวิรุฬห์รักษ์,
2543,น.12-13,24)

ด้านสาระสำคัญ นาฏกรรมมีสาระสำคัญ3ประการ
คือคุณลักษณะผู้นำสถานการณ์บ้านเมืองและแนวคิด
แนวปฏิบัติโดยมีทั้งสาระสำคัญที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น
และที่จินตนาการขึ้นโดยปรากฏในองค์ประกอบในการ
แสดงและมีศิ ลปิน เป็นผู้ เ ผยแพร่ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีโพเอติก้าของอริสโตเติ้ลกล่าวว่าการเลียนแบบ
แต่ละชนิดมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน3ประเภทคือ
สื่อต้นแบบและการนำเสนอ(สุรพลวิรุฬห์รักษ์ ,
2543,น.87-88)การแสดงจึงสามารถนำมาเป็นต้นแบบ
ของแนวคิดแนวปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตดังนั้น
นาฏกรรมของผู้นำจึงมีความเคร่งครัดเป็นแบบแผน
พิถีพิถันกระบวนการสร้างการตรวจสอบและเผยแพร่
สอดคล้องกับสุรพลวิรุฬห์รักษ์(2543,น.27)และ
ธนิตอยู่โพธิ์(2531,น.21)ซึ่งกล่าวว่านาฏกรรมของ
แบบหลวงหรือผู้ ปกครองมีความเคร่ งครัดและ
มีระเบียบแบบแผน

ด้านการเปลี่ยนแปลง นาฏกรรมและการปกครอง
ต่างมีโครงสร้างและระบบของตนเองขณะเดียวกัน
ต่างก็มีความสัมพันธ์ต่อกันดังจะเห็นได้จากการพัฒนา
ของสังคมการแบ่งชนชั้นตามความเชื่อทำให้เกิดความ
แตกต่างของบทบาทในแต่ละบุคคลสถานภาพทางสังคม
โดยนาฏกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการแสดงตัวตน
และรูปลักษณ์ของบุคคลและสังคมนั้นจากการถ่ายทอด
การฝึกปฏิบัติการสาธิตการแสดงในโอกาสปกติและ
ในโอกาสพิ เศษของสังคมสอดคล้องกับClifford
Geertz(1980,p.13)ซึ่งกล่าวไว้ในหนังสือNegara,
TheTheatreStateinNineteenth-CenturyBaliว่า
ในสังคมมีการสอนการอบรมการถ่ายทอดระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆผ่านการแสดงละคร(Dramatization)
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทั้งระบบโดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีทั้งเปลี่ยนแปลง
ค่อยเป็นค่อยไปและรวดเร็วรุนแรงดังที่ เรียกว่า
การปฏิวัติผลกระทบที่ เกิดขึ้นมีทั้ งระยะสั้นและ
ระยะยาวเมื่อถึงจุดวิกฤตหลายจุดพร้อมกันก็จะส่งผล
ให้เกิดการย้อนกลับของการปกครองและนาฏกรรม
ปราฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรสอดคล้องกับ
ทฤษฎีsocialchangeและsocialpendulum

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนาฏกรรมกับ
การปกครองผู้วิจัยพบว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจต่อ
การศึกษาได้แก่ความสัมพันธ์กับผู้ถูกปกครองวิถีชีวิต
เศรษฐกิจวัฒนธรรมสถานการณ์ทางการ เมือง
การเลือกตั้งตลอดจนการกำหนดนโยบายที่ส่งผลต่อ
นาฏกรรมและนาฏกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมค่านิยมอุดมการณ์ทางการเมืองนอกจากนี้
ยังสามารถนำไปใช้ในการแสดงตัวตนและภาพลักษณ์

ของผู้นำและประเทศ
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