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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยบนฐานปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะการละครที่
มุ่งศึกษาอัตลักษณ์แม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
กระบวนการศิลปะการละครในการรวบรวมและศึกษาเรื่องเล่าชีวประวัติของแม่ค้า
สูงอายุในตลาดหนองมน ตลอดจนสร้างสรรค์ละครจากเรื่องเล่าดังกล่าว เพื่อเสริม
สร้างคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจให้กบั แม่คา้ สูงอายุในตลาดหนองมน และเพือ่ ให้ผชู้ มละคร
ทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคม การด�ำเนินงานแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่
การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ละครด้วยการส�ำรวจ การคัดเลือก และ
การสัมภาษณ์แม่คา้ สูงอายุตลาดหนองมน การปฏิบตั งิ านสร้างสรรค์ละครด้วยการเขียน
บทละครและการก�ำกับการแสดงละคร และการปฏิบตั งิ านหลังการจัดการแสดงละคร
ด้วยการจัดการเสวนาหลังการแสดงละครและการแจกแบบสอบถามแก่ผชู้ มละคร ผล
ของการด�ำเนินงานยืนยันอัตลักษณ์ของแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมนในฐานะที่เป็น
ผูม้ งุ่ มัน่ ฟันฝ่าอุปสรรคในชีวติ อย่างไม่ยอ่ ท้อ ท�ำให้สรุปได้วา่ กระบวนการศิลปะการละคร
๑

บทความวิจยั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรือ่ ง “แม่คา้ ตลาดหนองมน:
กระบวนการศึกษาอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัต”ิ
๒
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประจ�ำสาขาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา
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สามารถช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุได้ อีกทั้งยังสามารถท�ำให้
ผู้ชมละครทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคมได้อีกด้วย
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Nong Mon Market Female Vendors:
Identity Communication Process of
the Elderly through Biographical Play๓
Arthri Vanichtrakul๔

Abstract
The aim of this creative theatrical process, as practice based research,
is to study the identities of elderly female vendors at Nong Mon market in
Chonburi province. The objective of the research is to create a play based on
the biographies of the elderly female vendors at Nong Mon market by
using the theatrical process to compile their selected stories. This will not
only strengthen the spirit of the elderly female vendors at Nong Mon market,
but also encourage the audience to consider the value of the elderly in
society. The working processes consisted of three stages: the pre-production
process – surveying, classification and interviewing the elderly female
vendors at Nong Mon Market; the production process – script writing and play
directing; and the post-production process – post play talk and questionnaires
given to the audience. The findings reveal that the elderly female vendors
at Nong Mon market are ones who have inexorably overcome obstacles of
life. In conclusion, the theatrical process can shape and strengthen the spirit
of the elderly, and make the audience appreciate the value of the elderly in
society as well.
Keywords: the elderly, identity, biographical play, Nong Mon market,
Chonburi province
๓

This article is part of the research report on “Nong Mon Market Female
Vendors: Identity Communication Process of the Elderly through Biographical Play.
๔
An assistant professor, Department of Performing Arts, Faculty of Music and
Performing Arts, Burapha University.
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บทน�ำ
ความเจริญทางการแพทย์และการสาธารณสุขในปัจจุบันเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลไทยตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น
จากการมีปริมาณประชากรผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ อีกทั้งยังมีแนวโน้มจะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้จึงก�ำหนดยุทธศาสตร์ “การเตรียมความพร้อม
สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ” ให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ ๙ จนถึงฉบับที่ ๑๒ ด้วยการจัดให้มีแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-พ.ศ. ๒๕๖๔) ส�ำหรับก�ำหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์
และมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ด�ำเนินนโยบายด้านผู้สูงอายุให้ชัดเจน (Bunphadug, 2011,
p. 1) เพื่อเป็นแนวทางก�ำหนดนโยบายการบริหารประเทศให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การเสริมสร้างจิตส�ำนึกและการปลูกฝังการรับรู้เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ประชากรไทยจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนัก
และเร่งรัดพัฒนาร่วมกันเต็มก�ำลัง
ผู้สูงอายุได้รับการจัดกลุ่มให้เป็นหนึ่งในกลุ่มคนชายขอบ (Marginal) ของ
สังคมเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางอ�ำนาจของสังคม อีกทั้งยังมี
สถานภาพทางสังคมด้อยกว่าคนกลุม่ อืน่ ๆ เพราะอ�ำนาจของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม
ทีก่ ำ� หนดมาตรวัดคุณค่าและสถานภาพของคนในสังคมจากความสามารถในการท�ำงาน
(Kaeothep, Suthamprasoet, and Soemthong, 2011, p. 411-420) ด้ ว ย
ข้อจ�ำกัดด้านร่างกายซึ่งถดถอยตามวัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงมุ่งไป
ในทางการพัฒนาด้านร่างกายเป็นอันดับแรก (Bek-Koehem, 2007, p. 118-122)
อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านจิตใจนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ
ทัดเทียมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านร่างกาย สอดคล้องกับแนวคิด
ผู ้ สู ง อายุ ผู ้ ก ระตื อ รื อ ร้ น (Active Aging) ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO)
ซึ่งจัดการประชุมที่ประเทศสเปนเมื่อ ค.ศ. 2002 ให้ความส�ำคัญกับมิติสองด้านของ
ผู ้ สู ง อายุ ได้ แ ก่ ด้ า นสุ ข ภาพร่ า งกายและสุ ข ภาวะที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง กาย ใจ สั ง คม
และจิตวิญญาณเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข (Luiyaphong, 2013, p. 202-205)
จากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจกระบวนการเตรียมผู้สูงอายุให้
มีความพร้อมด้านจิตใจ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม
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ซึง่ ถือเป็นสิง่ ที่สงั คมไทยในฐานะที่เป็นสังคมผู้สงู อายุตอ้ งให้ความส�ำคัญอย่างเร่งด่วน
แนวทางหนึ่ ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ด ้ า นจิ ต ใจ ได้ แ ก่
การเสริมสร้างความมั่นใจในคุณค่าของตนเองให้ผู้สูงอายุซึ่งมีอัตลักษณ์ของผู้มี
ประสบการณ์ชีวิตในด้านต่าง ๆ ผ่านการใช้กระบวนการทางศิลปะการละครเพื่อ
สร้างสรรค์การย้อนกลับไปหาตัวตนในอดีตของผู้สูงอายุ เรียนรู้อัตลักษณ์ และน�ำ
การเรียนรู้นั้นมาต่อยอดเป็นผลงานการแสดงเพื่อขับเน้นและยืนยันอัตลักษณ์ของ
บุคคลที่มีคุณค่าในตนเองให้ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเอื้อให้บุคคลอื่นในสังคมได้มีโอกาส
เรียนรูป้ ระสบการณ์ชวี ติ ทีก่ อปรด้วยคุณค่าจากผูส้ งู อายุ โดยกระบวนการเรียนรูเ้ ริม่ ต้น
จากการก�ำหนดให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในกระบวนการได้ย้อนร�ำลึกถึงประสบการณ์ชีวิต
เกี่ยวกับการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเล่า ก่อนจะน�ำเรื่อง
เล่านัน้ ไปสร้างสรรค์เป็นบทละครและจัดการแสดงละครซึง่ ถ่ายทอดโดยนักแสดงเป็น
ล�ำดับต่อไป
การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุย้อนร�ำลึกถึงประสบการณ์ในอดีตท�ำให้ผู้สูงอายุ
สามารถเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของตนในปัจจุบันที่ร่างกายถดถอย จิตใจอ่อนล้าเข้ากับ
อัตลักษณ์ในอดีตที่แต่ละคนได้เคยก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตจนกลายเป็นบุคคล
ที่ประสบความส�ำเร็จในด้านใดด้านหนึ่ง ผลที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว
มีสองด้าน ท�ำให้ผสู้ งู อายุเกิดก�ำลังใจ ตระหนักถึงคุณค่าในชีวติ ของตนและอีกด้านหนึง่
ก็เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุดังกล่าว
กลุม่ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษานีม้ ที งั้ ผูส้ งู อายุซงึ่ เคยหรือก�ำลังประกอบอาชีพ
แม่ค้าในตลาดหนองมน ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตลาดหนองมนเป็น
ตลาดเก่าแก่ในภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงหลังการตัดถนนสุขุมวิทผ่านตลาดในราว
พ.ศ. ๒๔๙๓ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวชายทะเลบางแสน
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๘๖ ตลาดหนองมนมีร้านค้า
ที่มีชื่อเสียงหลายร้านและสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่น
ผู้วิจัยเห็นว่าเรื่องเล่าชีวประวัติแม่ค้าสูงอายุเจ้าของร้านค้าสะท้อนให้เห็น
ตัวตนของผูเ้ ล่าเรือ่ งแต่ละคนทีเ่ คยมีบทบาทหลากหลายในสังคม ทว่าปัจจุบนั อัตลักษณ์
ในอดีตนั้นพร่าเลือนและถูกแทนที่ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นผู้สูงอายุ ผู้วิจัยเชื่อว่า
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พลังเสียงเรือ่ งเล่าของแม่คา้ สูงอายุทย่ี อ้ นร�ำลึกถึงการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวติ จะสามารถ
ท�ำให้ตวั ตนของผูเ้ ล่าเรือ่ งได้รบั การกระตุน้ ปลุกเร้าให้มชี วี ติ ขึน้ มาซ้อนทับกับตัวตนของ
ความเป็นผูส้ งู อายุทอี่ อ่ นก�ำลังในปัจจุบนั ก่อให้เกิดตัวตนทีห่ ลากหลายมากกว่าความเป็น
ผู้สูงอายุแต่เพียงประการเดียว ทั้งนี้ เพื่อเป้าประสงค์ในการแสดงให้เห็นการสร้าง
อัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคล ท�ำให้เห็นมิติความเป็นมนุษย์ที่สามารถมองได้ลึกซึ้ง
รอบด้ า นของปั จ เจกบุ ค คล ก่ อ ให้ เ กิ ด การตระหนั ก รู ้ แ ละการยอมรั บ ตั ว ตนของ
ปัจเจกบุคคลในบทบาทที่แตกต่างและหลากหลายได้
งานวิจัย “แม่ค้าตลาดหนองมน: กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุ
ผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติ” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่อยู่บนฐานปฏิบัติการ
สร้างสรรค์งานศิลปะการละคร มีจดุ เด่นทีก่ ระบวนการด�ำเนินการวิจยั ซึง่ เป็นการปฏิบตั ิ
งานสร้างสรรค์ศิลปะการละครเรื่อง ตัวแม่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
การด�ำเนินงานเน้นที่การปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะการละครสามส่วนส�ำคัญ ดังนี้
ส่วนแรกเป็นการเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ละคร ได้แก่ การส�ำรวจ
การคัดเลือก และการสัมภาษณ์แม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมนตลอดจนผู้ใกล้ชิดที่
เกี่ยวข้องเพื่อน�ำเรื่องเล่าของแต่ละคนมาใช้ ส่วนที่สองเป็นการปฏิบัติงานสร้างสรรค์
ละคร ได้แก่ การเขียนบทละครและการก�ำกับการแสดงละครชีวประวัติแม่ค้า และ
ส่วนที่สามเป็นการปฏิบัติงานหลังการจัดการแสดงละคร ได้แก่ การจัดการเสวนา
หลังการแสดงละครและการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ชมละคร
การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะการละครมุ่งให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อเรื่องเล่าชีวิต
ของตัวละครแต่ละตัว ตลอดจนแก่นความคิดหลักเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์ที่เกิดจาก
ความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคในชีวิต โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยการใช้
แบบสอบถาม ด้วยเป้าประสงค์ดังกล่าว แนวคิดหลักที่ใช้ในงานวิจัยนี้จึงเป็นแนวคิด
เรือ่ งการศึกษาอัตลักษณ์ของบุคคลเพือ่ น�ำมาประกอบการสร้างสรรค์ตวั ละครแต่ละตัว
เพือ่ ประโยชน์ในการสือ่ สารอัตลักษณ์ของแม่คา้ สูงอายุตลาดหนองมน โดยมีเครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การเล่าเรื่องตามแนวคิดศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องเพื่อใช้ในการ
สร้างสรรค์เรื่องเล่าชีวประวัติของแม่ค้า การเขียนบทละครตามแนวคิดเกี่ยวกับ
การเขียนบทละครเพือ่ ใช้ประกอบการเขียนบทละครจากชีวประวัตแิ ม่คา้ และการก�ำกับ
การแสดงละครตามแนวคิดเกีย่ วกับการก�ำกับการแสดงละครแนวสมจริง ประกอบกัน
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ขึน้ เพือ่ ร่วมกันสือ่ สารเรือ่ งเล่าชีวประวัตแิ ม่คา้ สูงอายุทอี่ ยูใ่ นรูปของบทละครเวทีออกมา
เป็นการจัดการแสดงบนเวทีให้ได้รับผลส�ำเร็จเป็นละครซึ่งเป็นภาพแทนส่วนเสี้ยวชีวิต
ในอดีตที่ยืนยันและขับเน้นอัตลักษณ์ความเป็นผู้เพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ
ในชีวิตจนประสบความส�ำเร็จของแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมน
ละครเรื่อง ตัวแม่ ซึ่งเป็นผลจากการสร้างสรรค์เรื่องเล่าชีวิตของกลุ่มแม่ค้า
สูงอายุตลาดหนองมนเป็นกระบวนการที่ขับเน้นการน�ำเสนอช่วงเวลาที่แม่ค้าสูงอายุ
ทุกคนเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคความยากล�ำบากในชีวิต เพื่อท�ำให้แม่ค้าสูงอายุ
เจ้าของเรื่องเล่าเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนและท�ำให้ผู้ชมทั่วไปตระหนักถึง
คุณค่าของการมีชีวิต ตระหนักว่าผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้อาจมีชีวิตไม่ราบรื่นนั้น
เป็นผู้ที่น่ายกย่องในความมานะอดทนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างให้
ผู้ชมได้รับข้อคิด สามารถน�ำไปปรับใช้กับชีวิตของตนได้ อันจะส่งผลให้ประชากรทุกวัย
ในสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
๑. เพื่อใช้กระบวนการศิลปะการละครในการรวบรวมและศึกษาเรื่องเล่า
ชีวประวัติของแม่ค้าสูงอายุในตลาดหนองมน ตลอดจนสร้างสรรค์ละครจากเรื่องเล่า
ดังกล่าว
๒. เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจให้กบั แม่คา้ สูงอายุในตลาดหนองมน
๓. เพื่อท�ำให้ผู้ชมละครทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคม

วิธีการด�ำเนินการวิจัยและผลที่ได้รับ
หลังจากที่ได้ก�ำหนดหัวข้องานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เป็นองค์ความรู้
ส�ำหรับใช้ในการศึกษาทัง้ ข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมแิ ล้วเสร็จ ผูว้ จิ ยั ได้เริม่ กระบวนการ
สร้างสรรค์งานละครเรื่อง ตัวแม่ โดยยึดหลักการสร้างอุปสรรคความขัดแย้งในชีวิต
ตัวละครเพื่อน�ำไปสู่การน�ำเสนอแก่นความคิดหลักของละครเป็นแกนส�ำคัญในการ
ปฏิบัติงาน โดยเริ่มงานในฐานะผู้เขียนบทละครด้วยการส�ำรวจ การคัดเลือก และ
การสัมภาษณ์แม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมนและผู้ใกล้ชิด เพื่อน�ำเรื่องเล่าทั้งหมดมา
เรียบเรียงให้เป็นบทละครชีวประวัติแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมน จากนั้นจึงเป็น
แม่ค้าตลาดหนองมน:
กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติ
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การด�ำเนินงานในฐานะผูก้ ำ� กับการแสดงละครด้วยการจัดการซ้อมละครโดยใช้แนวทาง
การแสดงแบบสมจริงเพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้รบั กลับมาพัฒนากระบวนการเขียนบทละครอีกครัง้
ก่อนน�ำบทละครที่พัฒนาแล้วเสร็จมาใช้ในการก�ำกับการแสดงให้ได้ละครที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เหตุที่ผู้วิจัยจัดกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็น
จ�ำนวนสองครัง้ ก็เพือ่ พัฒนาผลงานทัง้ การเขียนบทละครและการก�ำกับการแสดงละคร
ตามที่ได้รับค�ำวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นทั้งนักวิชาการและ
นั ก วิ ช าชี พ สาขาศิ ล ปะการละคร อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารแจกแบบสอบถามแก่ ผู ้ ช มละคร
เพื่อน�ำข้อคิดเห็นมาใช้พัฒนาละครด้วย โดยมีการจัดแสดงละครครั้งแรกที่โรงละคร
แบล็คบ็อกซ์ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และมีการ
จัดการแสดงครัง้ ทีส่ องทีส่ ตูดโิ อบลูบอ็ กซ์ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ดังได้กล่าวแล้วว่ากระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะการละครทั้งสองครั้ง
แบ่งเป็นสามส่วนเพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะ
การละครไปสูผ่ ชู้ มตามเป้าหมายของงานวิจยั ดังรายละเอียดเปรียบเทียบกระบวนการ
ปฏิบัติงานสามส่วนทั้งสองครั้งต่อไปนี้
๑. การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ละคร
การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ละครมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาข้อมูลมาใช้เขียนบทละครชีวประวัติ มีรายละเอียดที่ส�ำคัญดังนี้
๑.๑ การส�ำรวจแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมน
ในการปฏิบัติงานครั้งแรก ผู้วิจัยส�ำรวจพื้นที่ในตลาดและชุมชนรอบตลาด
หนองมนเพื่อส�ำรวจหาแม่ค้าสูงอายุ โดยตั้งเกณฑ์ดังนี้ เป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขาย
เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปตามนิยามขององค์การสหประชาชาติที่ให้ไว้ส�ำหรับ
ค�ำว่า “ผูส้ งู อายุ” (Phromphak, 2013, p. 1-2) และเป็นผูท้ กี่ ำ� ลังค้าขายหรือเคยค้าขาย
อยูใ่ นตลาดหนองมน โดยปัจจุบนั ยังมีภมู ลิ ำ� เนาอยูบ่ ริเวณตลาดหนองมน พบว่ามีจำ� นวน
แม่ค้าสูงอายุที่เข้าเกณฑ์ดังได้ก�ำหนดข้างต้นจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คน
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๑.๒ การคัดเลือกแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมน
ในการปฏิบัติงานครั้งแรก ผู้วิจัยได้ก�ำหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกแม่ค้าสูงอายุ
ได้แก่ เรื่องเล่าชีวิตของแม่ค้าสูงอายุต้องมีความเป็นละครหรือสามารถดัดแปลงเรื่อง
ให้มีความเป็นละครได้เท่านั้น กล่าวคือ แสดงให้เห็นการต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต
อย่างไม่ย่อท้อ ทั้งนี้ สาระส�ำคัญของการต่อสู้อุปสรรคในชีวิตนั้นมิได้ค�ำนึงถึงผลที่ได้
รับ ทว่าต้องแสดงให้เห็นความเป็นผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเป็นส�ำคัญ เพราะตามหลัก
การของการสร้างการกระท�ำของตัวละครนั้นเน้นที่ความพยายามต่อสู้อุปสรรคหรือ
ความขัดแย้งในชีวิต มิใช่ที่ผลลัพธ์ของการต่อสู้
ผลการคัดเลือกพบว่ามีแม่คา้ สูงอายุทเี่ ข้าเกณฑ์ตามทีก่ ำ� หนดไว้จำ� นวน ๖ คน
ดังนี้ นางนิยม สร้อยสน “แม่นิยม” แม่ค้าขายข้าวหลาม นางบ๊วย จารุสิริลาภ หรือบ๊วย
“เจ๊บ๊วย” แม่ค้าขายปาท่องโก๋ นางสุภัทรา พุทธาดีสุข หรือเตี้ย “แม่จรินทร์” แม่ค้า
ขายฮ่ อ ยจ๊ อ นางสาวศรี เ วี ย ง สั ม ฤทธิ์ หรื อ ติ๊ ด “แม่ ศ รี เ วี ย ง” แม่ ค ้ า ขายกะปิ
นางลัดดาวัลย์ บุญธนาวงศ์ หรือหนู “แม่เจริญ” แม่ค้าขายเย็นตาโฟกั้ง นางอัมพร
จงเกษมไพบูลย์ หรือพร “พี่พร” แม่ค้าขายข้าวต้มปลา
ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านครัง้ ทีส่ อง ผูว้ จิ ยั ได้คงทัง้ สองขัน้ ตอน ได้แก่ การส�ำรวจ
และการคัดเลือกแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมนไว้ดังเดิม เนื่องจากมีความประสงค์จะ
พัฒนาข้อมูลเดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๑.๓ การสัมภาษณ์แม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมน
การปฏิบัติงานสัมภาษณ์ครั้งแรกมีทั้งการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั ไปพร้อมกันเพือ่ ความฉับไวทันต่อเหตุการณ์ขณะทีแ่ ม่คา้ แต่ละคนก�ำลังเล่าเรือ่ ง
ชีวิตของตน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสร้างความสัมพันธ์กับแม่ค้าสูงอายุผู้ให้
ข้อมูล เป็นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ การสังเกตปฏิกิริยาโต้ตอบ ตลอดจนสังเกต
อารมณ์ความรู้สึกของแม่ค้าในขณะที่ฟังค�ำถามและก�ำลังเล่าเรื่อง อีกทั้งยังใช้การ
เทียบเคียงเพือ่ โน้มน�ำแม่คา้ สูงอายุให้สามารถร�ำลึกถึงอดีตได้ (Elliott, 2005, p. 18-21)
อนึ่ง การออกแบบค�ำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ทั้งหมดเน้นการใช้ค�ำถามแบบเจาะลึก
ถึงช่วงเวลาที่แม่ค้าสูงอายุแต่ละคนต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิต เพื่อให้ได้เรื่องเล่าชีวิต
แม่ค้าตลาดหนองมน:
กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติ
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ที่ตรงตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการน�ำเสนอละครชีวประวัติ ตัวแม่ มากที่สุด
ในการปฏิบตั งิ านครัง้ ทีส่ องมีการสัมภาษณ์แม่คา้ สูงอายุทกุ คนเพิม่ เติมเพือ่ น�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาพัฒนาการเขียนบทละคร โดยค�ำถามทัง้ หมดทีใ่ ช้เน้นให้แม่คา้ สูงอายุได้
วิจารณ์ แสดงทัศนคติต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตและเหตุการณ์รอบตัวมากขึ้น และ
ยังมีการถามเจาะรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้นอีกด้วย
อนึ่ง ในการปฏิบัติงานครั้งที่สอง ได้มีการสัมภาษณ์นักแสดงหญิงทั้งหมด
๖ คนซึ่งเป็นขั้นตอนใหม่ที่ผู้วิจัยปฏิบัติ เนื่องจากเห็นว่าจ�ำเป็นต้องได้รับข้อมูลชีวิตจริง
ของนักแสดงทุกคนมาใช้ในการเขียนบทละครเพื่อสร้างความเชื่อมโยงให้นักแสดง
สามารถเข้าใจตัวละครแม่คา้ ได้ดยี งิ่ ขึน้ ขัน้ ตอนดังกล่าวมีจดุ เด่นคือเป็นการเทียบเคียง
เรื่องราวชีวิตจริงของนักแสดงเข้ากับเรื่องราวชีวิตของแม่ค้าสูงอายุเพื่อน�ำเรื่องราว
ทัง้ ทีเ่ หมือนหรือต่างกันไปใช้พฒ
ั นาบทละคร ผลทีไ่ ด้รบั คือสามารถช่วยให้นกั แสดงเข้าใจ
และสามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครแม่ค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
จากผลการเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ละคร สามารถสรุป
ได้วา่ ความส�ำเร็จในชีวติ ทีผ่ หู้ ญิงปรารถนาเป็น ความส�ำเร็จในชีวติ ครอบครัวเป็นส�ำคัญ
ผูห้ ญิงให้ความส�ำคัญกับลูกมากกว่าสามี ส่วนความส�ำเร็จในด้านอาชีพการงานและฐานะ
เป็นเรื่องรอง ดังกรณีศึกษาจากแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมนซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุป
อัตลักษณ์ร่วมได้ว่าแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมนเป็นผู้มีอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เป็น
เสาหลักของครอบครัว สามารถท�ำงานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เป็น
อย่างดี ทว่าการเป็นผู้ประสบความส�ำเร็จด้านอาชีพนั้นเป็นปัจจัยที่อาจมีผลต่อการ
เป็นผู้ไม่ประสบความส�ำเร็จด้านการมีชีวิตคู่ สะท้อนให้เห็นว่าการเป็นผู้หญิงที่ประสบ
ความส�ำเร็จด้านอาชีพอาจมีผลท�ำให้ชีวิตครอบครัวมีความบกพร่องได้ และหากเป็น
ไปได้ แม่ค้าสูงอายุทุกคนมีความปรารถนาจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ ท�ำให้เห็นว่า
ผูห้ ญิงให้ความส�ำคัญกับการมีคชู่ วี ติ และการมีชวี ติ ครอบครัว อย่างไรก็ดี แม่คา้ สูงอายุ
ทุกคนที่แต่งงานแล้วให้ความส�ำคัญกับอัตลักษณ์ความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกให้ดีที่สุด
และให้ความส�ำคัญกับการศึกษาของลูกเป็นพิเศษ ส่วนแม่ค้าสูงอายุที่มีสถานภาพเป็น
ผู้หญิงโสด ท�ำให้ต้องสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในขณะที่
แม่ค้าสูงอายุที่ไม่ประสบความส�ำเร็จในการสร้างฐานะทว่าประสบความส�ำเร็จใน
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ชีวิตคู่ ก็สร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่มีเพื่อนคู่ชีวิต มีครอบครัวอบอุ่น ท�ำให้มีก�ำลังใจ
ในการฟันฝ่าอุปสรรคอื่น ๆ ในชีวิตต่อไป
๒. การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ละคร
การปฎิบัติงานในขั้นตอนนี้ทั้งสองครั้งมีจุดร่วมคือ เป็นการน�ำเสนอช่วงชีวิต
ของแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมนที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคความยากล�ำบากของชีวิตเพื่อให้
แก่นความคิดหลักของละครสามารถสือ่ สารไปถึงผูช้ มได้อย่างราบรืน่ โดยในการปฏิบตั ิ
งานครั้งที่สองเน้นการขยายรายละเอียดให้ผู้ชมเห็นการฟันฝ่าอุปสรรคของตัวละคร
ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้แก่นความคิดหลักของละครสามารถสื่อสารไปถึงผู้ชมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดการเขียนบทละครและการก�ำกับการแสดงละคร
ต่อไปนี้
๒.๑ การเขียนบทละคร
แนวทางการเขียนบทละครในการปฏิบัติงานทั้งสองครั้งยึดหลักการสร้าง
อุปสรรคความขัดแย้งในชีวิตตัวละครเพื่อน�ำไปสู่การน�ำเสนอแก่นความคิดหลักของ
ละครดังกล่าวข้างต้น โดยขับเน้นการน�ำเสนอแก่นความคิดหลักของละครเพียง
แก่นเดียว ได้แก่ คุณค่าในชีวิตของมนุษย์เกิดจากความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรค
ในชีวิต การปฏิบัติงานครั้งแรกมีจุดเด่นคือการใช้กลวิธีน�ำเสนอแบบการเปรียบเทียบ
เพื่อให้ผู้ชมเห็นสิ่งที่ต้องการน�ำเสนอได้ชัดเจนขึ้น ส่วนการปฏิบัติงานครั้งที่สองมี
จุดเด่นคือ การเชือ่ มโยงโลกของตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงเข้ากับโลกของตัวละคร
แม่ค้า ดังรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญสองส่วน ได้แก่ การสร้างโครงเรื่องและ
การสร้างตัวละคร ดังต่อไปนี้
		
๒.๑.๑ การสร้างโครงเรื่อง
ในการปฏิบัติงานครั้งแรกเป็นการสร้างโครงเรื่องหลักซึ่งเน้นอุปสรรค
และความพยายามเอาชนะอุปสรรคของแม่ค้าทุกคนควบคู่กับการสร้างโครงเรื่องรอง
ซึ่งเน้นความพยายามของกลุ่มเด็กนักเรียนการแสดงในการเขียนบทละครชีวประวัติ
แม่ค้าส่วนการปฏิบัติงานครั้งที่สองเป็นการสร้างโครงเรื่องหลักซึ่งน�ำเสนอเรื่องเล่า
แม่ค้าตลาดหนองมน:
กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติ

175

ชี วิ ต ของแม่ ค ้ า สู ง อายุ ค วบคู ่ กั บ โครงเรื่ อ งรองซึ่ ง น�ำ เสนอเรื่ อ งกลุ ่ ม เด็ ก นั ก เรี ย น
การแสดงก�ำลังร่วมกันฝึกซ้อมการแสดงที่เขียนบทละครขึ้นจากชีวประวัติของแม่ค้า
โดยโครงเรื่องทั้งสองโครงเรื่องต่างเน้นการน�ำเสนออุปสรรคและความพยายามต่อสู้
เอาชนะอุปสรรคของแม่ค้าและของเด็กนักเรียนการแสดงเช่นเดียวกัน
สรุปผลการเขียนบทละครครั้งแรกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ชมละคร
พบว่าบทละครสามารถท�ำให้โครงเรื่องทั้งสองโครงเรื่องท�ำหน้าที่เดียวกัน ได้แก่
น�ำเสนอช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นความเพียรพยายามของตัวละครซึ่งก่อให้เกิดการ
กระท�ำในละครได้ชัดเจนและสนับสนุนกันเป็นอย่างดี โดยผลของการเลือกน�ำเสนอ
โครงเรื่องหลักเกี่ยวกับชีวิตแม่ค้าให้อยู่ในรูปเรื่องเล่าในอดีตของตัวละครโดยเล่าตาม
ล�ำดับเวลาและการเลือกน�ำเสนอโครงเรือ่ งรองเกีย่ วกับชีวติ เด็กนักเรียนการแสดงให้อยู่
ในรูปการกระท�ำในปัจจุบันของตัวละครโดยเล่าตามล�ำดับเวลาเช่นกันนั้น ท�ำให้ผู้ชม
บางส่ ว นสนใจโครงเรื่ อ งรองมากกว่ า โครงเรื่ อ งหลั ก นอกจากนี้ การเล่ า เรื่ อ ง
ตามล�ำดับเวลามีผลท�ำให้เรื่องราวด�ำเนินไปเรียบเรื่อย ลดทอนความน่าติดตามของ
ละครลง
ส่วนผลการเขียนบทละครครั้งที่สองสามารถท�ำให้โครงเรื่องทั้งสอง
โครงเรื่องท�ำหน้าที่เดียวกัน ได้แก่ ขับเน้นความเพียรพยายามของตัวละครทั้งสอง
กลุม่ ได้อย่างชัดเจนและสนับสนุนกันเป็นอย่างดี ส�ำหรับผลของการเลือกน�ำเสนอโครง
เรือ่ งหลักเกีย่ วกับชีวติ แม่คา้ ให้อยูใ่ นรูปเรือ่ งเล่าในอดีตของตัวละครโดยเล่าตามล�ำดับ
ประเด็นและการเลือกน�ำเสนอโครงเรื่องรองเกี่ยวกับชีวิตเด็กนักเรียนการแสดงให้
อยู่ในรูปการกระท�ำในปัจจุบันของตัวละครโดยเล่าตามล�ำดับประเด็นเช่นกันนั้น ท�ำให้
ผู ้ ช มสนใจใคร่ ติ ด ตามเรื่ อ งราวในละครมากขึ้ น กว่ า การน� ำ เสนอละครครั้ ง แรก
ผู้ชมสามารถติดตามเรื่องได้ราบรื่นขึ้น เพราะทั้งสองโครงเรื่องน�ำเสนอเรื่องทีละ
ประเด็น อีกทัง้ ประเด็นต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั การคัดสรรให้เรียงล�ำดับกันนัน้ ทวีความเข้มข้นขึน้
เมือ่ เรือ่ งด�ำเนินไป แสดงให้เห็นภาวะคับขันของตัวละครทัง้ ตัวละครกลุม่ แม่คา้ และกลุม่
เด็กนักเรียนการแสดงที่ทวีความเข้มข้นขึ้น เช่นกัน ท�ำให้เห็นว่าการเลือกใช้กลวิธี
การน�ำเสนอละครโดยมิได้ค�ำนึงถึงล�ำดับเวลานั้นไม่มีผลต่อความเข้าใจของผู้ชม
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๒.๑.๒ การสร้างตัวละคร
ในการปฏิบัติงานครั้งแรก ได้มีการสร้างกลุ่มตัวละครหลัก ได้แก่ แม่ค้า
ตลาดหนองมนจ�ำนวน ๖ คน ควบคู่กับการสร้างกลุ่มตัวละครรอง ได้แก่ เด็กนักเรียน
การแสดงจ�ำนวน ๖ คน โดยก�ำหนดบทบาทให้กลุ่มตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นผูถ้ า่ ยทอดเรือ่ งเล่าชีวติ ของกลุม่ ตัวละครแม่คา้ สูงอายุ ส่วนในการปฏิบตั งิ าน
ครั้งที่สอง ได้คงจ�ำนวนและการสร้างกลุ่มตัวละครหลักควบคู่กับกลุ่มตัวละครรองไว้
เช่นเดิม ทว่าได้ก�ำหนดให้นักแสดงทุกคนท�ำหน้าที่เป็นผู้สวมบทบาทเป็นตัวละครคนละ
๒ ตัว ได้แก่ ตัวละครแม่ค้าและตัวละครเด็กนักเรียนการแสดง
ผลการสร้างตัวละครในการปฏิบัติงานครั้งแรกท�ำให้มีการแบ่งบทบาท
หน้าที่ของตัวละครชัดเจน ท�ำให้ผู้ชมสามารถติดตามชมละครได้อย่างราบรื่น ส่วนผล
การสร้างตัวละครในการปฏิบัติงานครั้งที่สองซึ่งมีการเชื่อมโยงโลกของกลุ่มตัวละคร
เด็กนักเรียนการแสดงเข้ากับโลกของกลุม่ ตัวละครแม่คา้ ท�ำให้ผชู้ มสามารถเข้าใจได้วา่
กลุ่มตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงได้เรียนรู้การใช้ชีวิตผ่านการต่อสู้อุปสรรคในชีวิต
ของกลุ ่ ม ตั ว ละครแม่ ค ้ า ทั้ ง จากประสบการณ์ ชี วิ ต ของตั ว ละครแม่ ค ้ า ที่ แ ต่ ล ะคน
สวมบทบาทและจากประสบการณ์ชีวิตของตัวละครแม่ค้าอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนั้น ผู้ชม
จึงสามารถเข้าใจ เข้าถึง และมีอารมณ์ความรูส้ กึ ร่วมกับตัวละครทัง้ สองกลุม่ ได้มากขึน้
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเขียนบทละครครั้งแรก
อนึ่ง ด้วยเหตุที่ในการปฏิบัติงานทั้งสองครั้งมีการก�ำหนดแก่นความคิด
หลักของเรือ่ งเพียงแก่นความคิดเดียว มีผลให้แม้บทละครจะประกอบไปด้วยโครงเรือ่ ง
สองโครงเรื่องและตัวละครสองกลุ่ม ก็สามารถท�ำให้บทละครมีเอกภาพของเรื่องและ
เอื้อให้แก่นเรื่องสามารถสื่อสารถึงผู้ชมละครได้ราบรื่นตามสมควร
๒.๒ การก�ำกับการแสดงละคร
ในการปฏิบัติงานครั้งแรก ผู้วิจัยได้คัดเลือกนักแสดงหญิงจ�ำนวน ๖ คน และ
ก�ำหนดให้ทกุ คนมีหน้าทีส่ วมบทบาทเป็นตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงและท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ผู้เล่าเรื่องชีวิตตัวละครแม่ค้าสลับกันไปมาตลอดทั้งการด�ำเนินเรื่อง ดังนั้น นักแสดง
จึงมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงที่ตนสวมบทบาท ทว่า
แม่ค้าตลาดหนองมน:
กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติ
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นักแสดงไม่ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องเล่าของแม่ค้า อีกทั้งไม่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับตัวละครแม่ค้าอื่น ๆ บนเวที และตัวละครแม่ค้าสามารถพูดกับผู้ชมได้
โดยตรงตามขนบของการเป็นผู้เล่าเรื่อง ผลของทางเลือกในการก�ำหนดแนวทาง
การแสดงดังกล่าว ท�ำให้ผู้ชมไม่ใคร่มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับกลุ่มตัวละครแม่ค้า
เท่าใดนัก
ในการปฏิบัติงานครั้งที่สอง ผู้วิจัยใช้นักแสดงหญิงกลุ่มเดิม จุดเด่นของ
การก�ำกับการแสดงในครั้งที่สองนี้เป็นการก�ำหนดให้นักแสดงทุกคนสวมบทบาทเป็น
ทั้งตัวละครแม่ค้าและตัวละครเด็กนักเรียนการแสดง และเน้นการน�ำเสนอปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวละครทั้งสองกลุ่มทุกตัวละคร นักแสดงจึงต้องมีอารมณ์ความรู้สึกร่วม
กับเรื่องและตัวละครทั้งสองกลุ่มทุกตัวละครอีกด้วย ผลของทางเลือกในการก�ำหนด
แนวทางการแสดงดังกล่าว ท�ำให้นกั แสดงมีอารมณ์ความรูส้ กึ ร่วมไปกับทัง้ เรือ่ งของเด็ก
นักเรียนการแสดงและเรือ่ งของแม่คา้ ทีต่ นสวมบทบาท อีกทัง้ นักแสดงยังมีปฏิสมั พันธ์
กับตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงและตัวละครแม่ค้าอื่น ๆ บนเวทีอีกด้วย
ผลการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะการละครทั้งการเขียนบทละครและ
การก�ำกับการแสดงละครนั้น สามารถขับเน้นความเพียรพยายามของตัวละครใน
การต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตและสามารถน�ำเสนอแก่นความคิดหลักของเรื่องได้
ตามวัตถุประสงค์ ท�ำให้สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ของแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมน
ด้านความเป็นผู้หญิงที่มีความเพียรพยายามต่อสู้อุปสรรคในชีวิตได้ราบรื่นตามสมควร
๓. การปฏิบัติงานหลังการจัดการแสดงละคร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังการจัดการแสดงละครมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นการศึกษาว่าผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะการละครสามารถสื่อสารไปถึง
แม่ค้าสูงอายุหนองมน ตลอดจนผู้ชมทั่วไปได้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
หรือไม่ อย่างไร ผูว้ จิ ยั จึงจัดให้มกี ารส�ำรวจผลทีผ่ ชู้ มละครได้รบั โดยจัดให้มกี ารด�ำเนินงาน
ทัง้ การจัดการเสวนาหลังการแสดงละครโดยผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ นักวิชาการและนักวิชาชีพ
อี ก ทั้ ง ยั ง มี แ ม่ ค ้ า สู ง อายุ ต ลาดหนองมนเจ้ า ของเรื่ อ งเล่ า มาร่ ว มการเสวนาด้ ว ย
นอกจากนี้ มีการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ชมละคร สามารถสรุปผลที่ได้รับดังนี้

178

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลการเขียนบทละครในการปฏิบัติงานครั้งแรกสามารถท�ำให้แม่ค้าสูงอายุ
ตลาดหนองมนเจ้าของเรือ่ งเล่ามีความภาคภูมใิ จในการต่อสูฟ้ นั ฝ่าอุปสรรคในชีวติ ของ
ตน อีกทั้งยังสามารถท�ำให้ผู้ใกล้ชิดแม่ค้าที่มาชมละคร ตลอดจนผู้ชมทั่วไปเห็นพ้อง
ว่าชีวิตของแม่ค้าสูงอายุทุกคนเป็นชีวิตที่น่าชื่นชม สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้
ในแง่ของความอดทน การต่อสู้กับอุปสรรคและข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ในชีวิต ผู้วิจัยยัง
ได้รบั ความเห็นว่าเรือ่ งราวชีวติ ในโครงเรือ่ งหลักของกลุม่ ตัวละครแม่คา้ มีความน่าสนใจ
เนือ่ งจากเป็นชีวประวัตขิ องบุคคลธรรมดาทว่ามีความเข้มข้น และยังได้รบั ความเห็นว่า
เรื่องของแม่ค้ามีความยาวเกินไป ท�ำให้ค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนการปฏิบัติงานครั้งที่สอง สามารถแก้ปัญหาของการเขียนบทละครใน
ครัง้ แรกได้ เนือ่ งจากผูช้ มเห็นว่าเรือ่ งราวชีวติ ในโครงเรือ่ งหลักของกลุม่ ตัวละครแม่คา้
และเรื่องราวชีวิตในโครงเรื่องรองของกลุ่มเด็กนักเรียนการแสดงมีความสัมพันธ์กัน
อย่างชัดเจน และยังสามารถน�ำเสนอเรื่องของแม่ค้าให้น่าติดตามขึ้นได้ เนื่องจากปรับ
เปลีย่ นกลวิธกี ารล�ำดับเรือ่ งให้เป็นไปตามประเด็น มิใช่ตามล�ำดับเวลาดังปรากฏในการ
เขียนบทละครครั้งแรก
ผลการก� ำกั บ การแสดงละครในการปฏิ บั ติ ง านครั้ ง แรกสามารถขั บ เน้ น
ความยากล�ำบากของกลุ่มตัวละครแม่ค้าและท�ำให้ผู้ชมเข้าใจการต่อสู้อุปสรรคของ
แม่ค้าได้ ความเห็นส่วนหนึ่งของผู้ชมพอใจกับกลวิธีการน�ำเสนอซึ่งก�ำหนดให้ตัวละคร
แม่ค้าท�ำหน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่องของตนกับผู้ชมโดยตรงเนื่องจากเห็นว่าเป็นการน�ำเสนอ
ทีเ่ รียบง่าย ตรงไปตรงมาทว่ามีเสน่ห์ อย่างไรก็ดี ผูช้ มส่วนหนึง่ มีความเห็นต่างเนือ่ งจาก
เห็นว่ากลวิธกี ารน�ำเสนอดังกล่าวท�ำให้เรือ่ งค่อนข้างเรียบ เป็นอุปสรรคต่อการติดตาม
ชมละครอย่างต่อเนือ่ ง ส่วนการปฏิบตั งิ านครัง้ ทีส่ องมีจดุ เด่นทีส่ ำ� คัญคือผูช้ มสามารถ
เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวละครแม่ค้ากับตัวละครเด็กนักเรียนการแสดง ผู้ชมเห็น
ประจักษ์ว่าตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงได้เรียนรู้ชีวิตจากประสบการณ์ชีวิตของ
ตัวละครแม่ค้า
สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า ผลของการสร้ า งสรรค์ ล ะครชี ว ประวั ติ แ ม่ ค ้ า ตลาด
หนองมน ตัวแม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งขับเน้นการน�ำเสนอความเพียรพยายาม
ต่อสู้อุปสรรคในชีวิตโดยไม่ย่อท้อของกลุ่มตัวละครแม่ค้าซึ่งผู้วิจัยน�ำเนื้อหาของ
โครงเรื่ อ งมาจากชี ว ประวัติของกลุ่ม แม่ค ้าสูง อายุต ลาดหนองมน จั งหวั ด ชลบุ รี
แม่ค้าตลาดหนองมน:
กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติ
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เพื่อมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ของผู้มีความมานะ ต่อสู้อุปสรรคอย่างไม่ท้อถอยของแม่ค้า
สูงอายุเป็นส�ำคัญ ท�ำให้ได้รับผลว่ากระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้วิจัยเลือกใช้สามารถ
ช่วยสนับสนุนให้แม่คา้ สูงอายุตลาดหนองมน ผูใ้ กล้ชดิ ตลอดจนผูช้ มละครทัว่ ไปตระหนัก
ถึงอัตลักษณ์ ความส�ำคัญในฐานะปัจเจกบุคคลของแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมนได้
ตามวัตถุประสงค์

อภิปรายผลการวิจัย
แม้การปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง “แม่ค้าตลาดหนองมน: กระบวนการสื่อสาร
อั ต ลั ก ษณ์ ผู ้ สู ง อายุ ผ ่ า นการสร้ า งละครแบบชี ว ประวั ติ ” ได้ รั บ ความส� ำ เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ อย่างไรก็ดี อุปสรรคส�ำคัญของการสร้างสรรค์งานละคร ได้แก่ ความ
บกพร่องในการเขียนบทละครให้นำ� เสนอแก่นความคิดหลักของเรือ่ งได้ชดั เจนเพือ่ ท�ำให้
เรือ่ งราวมีความเข้มข้นน่าติดตาม และความบกพร่องในการเลือกแนวทางน�ำเสนอละคร
เพื่อเอื้อให้แก่นความคิดหลักสามารถสื่อสารไปสู่ผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังจะได้อภิปรายต่อไป
จากผลของการศึกษาในแง่ของการใช้กระบวนการทางศิลปะการละครเพื่อ
ยืนยันและขับเน้นอัตลักษณ์ของแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี เจ้าของ
เรื่องเล่าชีวประวัตินั้นพบว่าในขั้นตอนการเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์
ละครมีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้ ในขั้นตอนการส�ำรวจแม่ค้าในตลาดหนองมน
ยังค่อนข้างขาดความรัดกุม เนื่องจากไม่มีข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเอกสาร ส่งผลให้ผู้วิจัย
ด�ำเนินการส�ำรวจหาข้อมูลของแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมนได้ด้วยวิธีการเดียว ได้แก่
การสอบถามข้อมูลจากผู้ค้าขายในตลาดหนองมนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกค้า
ในตลาด วิธกี ารส�ำรวจแม่คา้ สูงอายุดงั กล่าวส่งผลให้ขนั้ ตอนการคัดเลือกแม่คา้ สูงอายุ
เป็นไปได้ค่อนข้างล�ำบากและอาจไม่ท่ัวถึง อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการสัมภาษณ์แม่ค้า
สูงอายุตลาดหนองมนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้วนั้น ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือ
จากแม่คา้ สูงอายุเจ้าของเรือ่ งเล่าชีวประวัตทิ กุ คนตลอดจนผูใ้ กล้ชดิ เป็นอย่างดีทงั้ ด้าน
การให้ข้อมูลและการให้สัมภาษณ์ ส่งผลให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการน�ำมา
สร้างสรรค์งานด้านการเขียนบทละครในที่สุด
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จากผลของกระบวนการในขั้ น ตอนการเตรี ย มการก่ อ นการปฏิ บั ติ ง าน
สร้างสรรค์ละครดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั สนับสนุนให้มกี ารสร้างสรรค์งานเขียนบทละคร
ดัง้ เดิม (Original Plays) ให้แพร่หลายขึน้ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาในวงวิชาการและ
วงวิชาชีพศิลปะการละคร ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าผู้เขียนบทละครสามารถแสวงหาแรง
บันดาลใจตลอดจนวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ประกอบการเขียนได้จากหลากหลายแหล่งที่มา
อนึ่ง การปฏิบัติงานในการศึกษานี้ยังพบว่าชีวประวัติของปัจเจกบุคคลนั้นน่าสนใจ
และมีคุณค่าในตนเอง อีกทั้งเรื่องราวของบุคคลที่เป็นคนธรรมดาสามัญในสังคม
ก็ยิ่งใหญ่และสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อีกด้วย
ส�ำหรับในขั้นตอนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ละครพบว่าหลักการเขียนบท
ละครให้สอดคล้องกับแนวทางการยึดความขัดแย้งของตัวละครเป็นส�ำคัญนั้น เป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เรื่องราวในละครขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่าง
จากการศึกษานี้ นับตั้งแต่การเลือกขับเน้นความพยายามต่อสู้อุปสรรคในชีวิตของ
กลุ่มตัวละครแม่ค้าตลาดหนองมนให้เป็นแกนหลักของบทละคร สามารถท�ำให้ผู้วิจัย
คัดสรรเหตุการณ์ในชีวติ ของแม่คา้ สูงอายุตลาดหนองมนเพือ่ น�ำมาเลือกใช้เป็นวัตถุดบิ
ในการเขียนบทละครได้อย่างมีหลักเกณฑ์ กล่าวคือ เรื่องราวใดบ้างในชีวิตของแม่ค้า
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้น�ำมาเล่าเป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบท
ละคร นอกจากนี้ การยึดความขัดแย้งของตัวละครเป็นส�ำคัญนั้นยังท�ำให้เรื่องราว
ด�ำเนินไปอย่างมีเอกภาพ ดังจะเห็นว่าแม้บทละครจะกล่าวถึงชีวิตของกลุ่มตัวละคร
แม่ค้าจ�ำนวน ๖ คน และชีวิตของกลุ่มตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงจ�ำนวน ๖ คน
รวมจ�ำนวนเรื่องเล่าชีวประวัติทั้งสิ้น ๑๒ เรื่อง ทว่าการน�ำเสนอการต่อสู้อุปสรรคใน
ชีวิตของตัวละครทั้งสองกลุ่มให้เป็นแกนหลักของบทละคร ส่งผลให้เรื่องราวทั้งหมด
ในละครเป็นเรือ่ งเดียวกัน ด�ำเนินไปในทิศทางเดียวกันทัง้ หมด อย่างไรก็ดี ข้อบกพร่อง
ของการน�ำเสนอเรือ่ งให้คขู่ นานกันไปสองโครงเรือ่ ง ได้แก่ โครงเรือ่ งของกลุม่ ตัวละคร
แม่คา้ และโครงเรือ่ งของกลุม่ ตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงนัน้ ยังไม่สามารถน�ำเสนอ
ความพยายามต่อสู้อุปสรรคในชีวิตของกลุ่มตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงได้เข้มข้น
รุนแรงทัดเทียมกับการน�ำเสนอความพยายามต่อสู้อุปสรรคในชีวิตของกลุ่มตัวละคร
แม่คา้ ท�ำให้เห็นว่าการเขียนบทละครยังมีขอ้ บกพร่องในด้านการสร้างความขัดแย้งของ
โครงเรื่องทั้งสองเรื่องให้ทัดเทียมกัน น่าสนใจเท่าเทียมกัน
แม่ค้าตลาดหนองมน:
กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติ
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ด้านการน�ำเสนอแก่นความคิดหลักของบทละคร ในการจัดการแสดงละคร
ครั้งแรก ผู้ชมส่วนหนึ่งเห็นว่าการน�ำเสนอแก่นของบทละครยังไม่ชัดเจนนักแม้ผู้ชม
สามารถเข้าใจเรื่องราวที่บทละครน�ำเสนอได้ดี แสดงให้เห็นว่าบทละครยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวละครสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวละครแม่ค้าและกลุ่มตัว
ละครเด็กนักเรียนการแสดงได้อย่างราบรื่น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาการเขียนบทละครที่ใช้
ในการจัดการแสดงละครครั้งที่สอง โดยเน้นการสร้างเรื่องราวของกลุ่มตัวละครเด็ก
นักเรียนการแสดงให้มากขึ้นจากเดิมที่เน้นการสร้างเรื่องของกลุ่มตัวละครแม่ค้า
เป็นหลัก เพื่อแสดงให้ผู้ชมประจักษ์ว่ากลุ่มตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงได้เรียนรู้
ชีวติ ผ่านการสวมบทบาทเป็นตัวละครแม่คา้ ท�ำให้การน�ำเสนอแก่นของบทละครชัดเจน
ขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การเขียนบทละครในการจัดการแสดงครั้งที่สองยังสามารถท�ำให้
ผู้ชมตระหนักได้ว่าความส�ำเร็จในชีวิตมนุษย์อาจเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กน้อยซึ่งสามารถ
น�ำความสุขมาสู่ชีวิตได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องวัดจากความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ อาทิ ด้านฐานะ
ชือ่ เสียง หรือการได้รบั การยอมรับจากสังคมเสมอไป นอกจากนี้ ด้านการเขียนบทละคร
โดยปรับเปลี่ยนการเล่าเรื่องของกลุ่มตัวละครแม่ค้าจากการเล่าเรื่องตามล�ำดับเวลา
ในการจัดการแสดงครั้งแรกไปเป็นการเล่าเรื่องตามประเด็นในการจัดการแสดงครั้ง
ที่สองนั้น มีผลให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องได้ชัดเจนขึ้นและยังสามารถติดตามเรื่องได้ราบรื่น
ขึ้นด้วย
ส�ำหรับการก�ำกับการแสดงละครโดยมุง่ ขับเน้นการน�ำเสนอแก่นความคิดหลัก
ของเรือ่ งซึง่ มุง่ ให้ผชู้ มตระหนักถึงความส�ำคัญของความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรค
ต่าง ๆ ในชีวติ อย่างไม่ยอ่ ท้อของมนุษย์ ส่งผลให้ผวู้ จิ ยั ปรับเปลีย่ นแนวทางการน�ำเสนอ
ละครให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยยิ่งขึ้น จากการจัดการแสดงละครใน
ครั้งแรก ซึ่งก�ำหนดให้นักแสดงสวมบทบาทเป็นตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงและ
เป็นผู้ถ่ายทอดชีวประวัติของตัวละครแม่ค้าในฐานะที่เป็นผู้เล่าเรื่อง ส่งผลให้ผู้ชมมี
อารมณ์รว่ มกับกลุม่ ตัวละครแม่คา้ ค่อนข้างน้อย ท�ำให้แม้ผชู้ มจะสามารถเข้าใจกลุม่ ตัว
ละครแม่ค้าได้ ทว่าผู้ชมกลับรู้สึกว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับชีวิตของตัวละครแม่ค้า
เท่าทีค่ วร นอกจากนี้ ผูช้ มยังเห็นความสัมพันธ์ของกลุม่ ตัวละครแม่คา้ และกลุม่ ตัวละคร
เด็กนักเรียนการแสดงได้ไม่ชัดเจนนัก ท�ำให้ผู้ชมเชื่อมโยงการเรียนรู้ชีวิตของกลุ่ม
ตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มตัวละคร
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แม่ค้าได้ค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุนี้ ในการจัดการแสดงครั้งที่สอง ผู้วิจัยจึงปรับแนวทาง
การน�ำเสนอละครโดยก�ำหนดให้นักแสดงต้องสวมบทบาทเป็นทั้งตัวละครแม่ค้าและ
ตัวละครเด็กนักเรียนการแสดง เพื่อท�ำให้เรื่องราวชีวิตของตัวละครทั้งสองกลุ่ม
ด�ำเนินไปพร้อมกัน ท�ำให้เห็นชัดขึน้ ว่าตัวละครเด็กนักเรียนการแสดงได้เรียนรูช้ วี ติ ผ่าน
ประสบการณ์ของตัวละครแม่ค้าได้มากขึ้นตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังสามารถท�ำให้
ผู้ชมเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับตัวละครทั้งสองกลุ่มได้มากขึ้นด้วย
จากผลของกระบวนการในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านสร้างสรรค์ละครนัน้ ดังกล่าว
ข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การเขี ย นบทละครควรค�ำ นึ ง ถึ ง เอกภาพของบทเป็ น ส�ำ คั ญ
เพราะมีผลให้บทละครมีความชัดเจน ตรงประเด็น แม้ในบทละครจะประกอบไป
ด้วยโครงเรื่องหลายเรื่องและมีตัวละครมากมาย ทว่าโครงเรื่องทุกเรื่องต้องมุ่งไป
สู่การน�ำเสนอแก่นความคิดหลักซึ่งมีความส�ำคัญที่สุดในเรื่อง นอกจากนี้ การเขียน
บทละครโดยมุ่งยึดความขัดแย้งของตัวละครเป็นแกนหลัก ท�ำให้บทละครมีความ
เข้มข้นน่าติดตาม และท�ำให้ผู้ชมตระหนักถึงแก่นความคิดหลักของบทละคร ส�ำหรับ
การก�ำกับการแสดงละครนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการเลือกแนวทางการน�ำเสนอละครเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้แก่นความคิดซึ่งละครต้องการน�ำเสนอสามารถสื่อสารกับผู้ชม
ได้อย่างราบรืน่ หรือไม่ เพียงใด ในการศึกษานี้ ทางเลือกในการน�ำเสนอละครชีวประวัติ
แม่ค้าสูงอายุด้วยแนวทางการน�ำเสนอแบบสมจริงตลอดทั้งการด�ำเนินเรื่องสามารถ
ท�ำให้ผู้ชมเข้าใจแก่นความคิดของละครและเกิดความรู้สึกร่วมไปกับตัวละครได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เนื่องจากเป็นการขับเน้นความสมจริง
ของความพยายามต่อสู้อุปสรรคในชีวิตของตัวละครโดยไม่พยายามปรุงแต่ง
ส�ำหรับในขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังการจัดการแสดงละครนั้น นับเป็นขั้น
ตอนส�ำคัญในการจัดการกระบวนการสือ่ สารอัตลักษณ์ผสู้ งู อายุผา่ นการสร้างละครแบบ
ชีวประวัติแม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมนให้ได้ครบถ้วนตามกระบวนการสื่อสาร ท�ำให้
ผูว้ จิ ยั ได้รบั ทราบผลหลังการชมละคร ทัง้ นี้ ด้วยเหตุทผี่ วู้ จิ ยั ได้จดั ให้มกี ารแสดงละครรวม
ทั้งสิ้นสองครั้ง ผู้วิจัยจึงได้น�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ชมละครในการจัดการ
แสดงครั้งแรกมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาละครให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการจัดการแสดง
ครั้งที่สอง ท�ำให้ละครแบบชีวประวัติเรื่อง ตัวแม่ สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ของ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย
แม่ค้าตลาดหนองมน:
กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติ
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อนึ่ง การสื่อสารอัตลักษณ์แม่ค้าสูงอายุตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรีใน
การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดเนื่องจากเป็นการศึกษาข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งของประชากรผู้สูง
อายุในสังคมไทย ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาจึงไม่อาจใช้เป็นตัวแทนของการท�ำความ
เข้าใจอัตลักษณ์ของผู้สูงอายุในสังคมไทยได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน อย่างไรก็ดี จาก
กระบวนการปฏิบตั งิ านท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้รบั ข้อสรุปเกีย่ วกับอัตลักษณ์ของผูห้ ญิงในฐานะที่
เป็นผู้ให้ความส�ำคัญกับชีวิตครอบครัวเป็นส�ำคัญ โดยบทบาทความรับผิดชอบที่ผู้หญิง
ให้ความส�ำคัญมากที่สุด ได้แก่ ความเป็นแม่ ดังนั้น บุคคลที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตของ
ผู้หญิงมากที่สุดคือลูก ส่วนบทบาทความเป็นภรรยานั้นเป็นบทบาทที่มีความส�ำคัญใน
ฐานะที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ห ญิ ง เห็ น ว่ า ท� ำ ให้ ต นมี เ พื่ อ นคู ่ ชี วิ ต คู ่ คิ ด เติ ม เต็ ม ชี วิ ต ให้ ส มบู ร ณ์
นอกจากนี้ ผู้หญิงยังให้ความส�ำคัญกับบทบาทความเป็นลูกสาวของพ่อแม่ที่เน้นความ
กตัญญู ดูแลพ่อแม่เป็นส�ำคัญอีกด้วย ส�ำหรับอัตลักษณ์ของความเป็นผู้ที่ประสบ
ความส�ำเร็จด้านอาชีพการงานและฐานะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้หญิงให้ความส�ำคัญรองลงมา
อย่างไรก็ดี ความส�ำเร็จด้านอาชีพการงานและฐานะก็มีความส�ำคัญเพราะสามารถ
ช่วยเกื้อหนุนให้ผู้หญิงสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวได้ กล่าวคือ สามารถให้การศึกษา
แก่ลูกได้อย่างเต็มที่ สามารถดูแลพ่อแม่ให้สุขสบายได้ตามสมควร
จากการศึกษาอัตลักษณ์ของประชากลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ แม่คา้ ตลาดหนองมน
จังหวัดชลบุรดี งั กล่าวข้างต้น ท�ำให้สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ผูห้ ญิงในสังคมไทยมีอตั ลักษณ์
ที่หลากหลายและไหลเลื่อนไปตามวัย เวลา สถานภาพ บทบาท และบริบทต่าง ๆ ใน
สังคม ผู้หญิงให้ความส�ำคัญกับบทบาทความรับผิดชอบในครัวเรือน ได้แก่ บทบาท
ความเป็นแม่ บทบาทความเป็นลูกสาว และบทบาทความเป็นภรรยา มากทีส่ ดุ รองลงมา
คือบทบาทความรับผิดชอบนอกบ้าน ได้แก่ บทบาทในการประกอบอาชีพ ผู้มีความ
ช�ำนาญในการประกอบกิจการงาน ท�ำให้เห็นพื้นที่ของผู้หญิงในสังคมซึ่งอาจเป็นทั้ง
สิ่งที่ผู้หญิงต้องการเป็นและสิ่งที่ผู้หญิงควรเป็นตามบรรทัดฐานของสังคม
งานวิจยั เรือ่ ง “แม่คา้ ตลาดหนองมน: กระบวนการสือ่ สารอัตลักษณ์ผสู้ งู อายุ
ผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัต”ิ เป็นปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์ละครครบทัง้ กระบวนการ
นับตั้งแต่การส�ำรวจ การคัดเลือก การสัมภาษณ์เจ้าของเรื่องเล่าเพื่อเก็บข้อมูล
ชีวประวัตมิ าเขียนบทละคร การจัดการฝึกซ้อมการแสดงละคร การจัดการแสดงละคร
ไปจนถึงการน�ำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ชมมาพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์
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ละครให้สอื่ สารกับผูช้ มได้ดยี งิ่ ขึน้ นับเป็นก้าวหนึง่ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะการละคร
ในสังคมไทย เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางศิลปะการละคร ส�ำหรับสาระส�ำคัญของ
กระบวนการปฏิบัติงานวิจัยสร้างสรรค์นั้น ผู้วิจัยมุ่งขับเน้นและยืนยันอัตลักษณ์ของ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การต่อสู้อุปสรรคในชีวิตมาเป็นเวลายาวนานด้วย
ความชื่นชม โดยมุ่งหวังให้ผู้ชมละครได้ยึดเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต ผู้วิจัยหวัง
ว่าแนวปฏิบัติตลอดจนข้อคิดที่ได้เรียนรู้จะมีประโยชน์กับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการ
ละครต่อไป
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