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เนืEองในโอกาสครบรอบ 40 ปี 14 ตลุา คณะศลิปกรรมศาสตร ์สาขาการละคอน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ได ้
รว่มกบักลุม่ละคร B Floor จัดแสดงละครเวทสีง่เสรมิประชาธปิไตย เรืEองไตฝุ้่ น กํากบัการแสดงโดย คณุ ธี
ระวฒัน ์มลุวไิล (คาเงะ) รว่มแสดงโดยนักศกึษาสาขาการละคอนและสมาชกิจากกลุม่ B Floor โดยจัดแสดง
ครัiงแรกทีE หอประชมุศรบีรูพา ธรรมศาสตร ์และ สถาบนัปรดี ีพนมยงค ์เมืEอวนัทีE 12-14 ตลุาคม 2556 

รปูแบบของละครเวทเีรืEองนีiเป็นงาน Physical Theatre ทีEเนน้การใชร้า่งกายเพืEอสืEอสารอารมณ์ความรูส้กึ
มายงัผูช้ม ฉายภาพใหเ้ห็นประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยหลงัการเปลีEยนแปลงการปกครอง 2475 จนถงึการ
ปะทะกนัระหวา่งขบวนการภาคประชาชนกบัชนชั iนนํา ตามมาดว้ยกระบวนการการตดัแปะความจรงิให ้
กลายเป็นเรืEองสบัสน ขบขนั และไรค้า่ การคน้หาความจรงิกลายเป็นเรืEองตอ้งหา้ม หา้มถาม หา้มสงสยั และ
สดุทา้ยไดแ้สดงใหเ้ห็นการปลกุจติสํานกึแหง่ความเป็นมนุษยข์ึiนมาอกีครั iง จติสํานกึในการแสวงหาคําตอบ
อนันํามาซึEงความเปลีEยนแปลง ไมว่า่จะตอ้งเผชญิหนา้กบัอํานาจมดืก็ตาม 

การนําเสนอละครเรืEองนีiเสมอืนกบัการนําภาพจําของประวตัศิาสตรไ์ทยมาแสดงใหเ้ห็นบนเวท ีแมก้าร
นําเสนอจะเป็นไปในลกัษณะของ Physical Theatre แต ่เนืiอหาทีEพดูถงึนัiนกลบัลกึซึiงและเต็มไปดว้ยภาพ



ความทรงจําทีEแมแ้ตบ่ทพดูโตต้อบ ก็ไมอ่าจจะนําเสนอความลกึซึiงไดเ้ทา่ภาพ และการเคลืEอนไหวทีEไดรั้บ
การออกแบบมาอยา่งละเอยีดออ่นและมพีลงัเชน่นีi 

สิ#งที#นา่สนใจที#สดุของละครเร ื#องนี6 ไมใ่ชก่ารตแีผค่วามจรงิ หรอืเลา่อธบิาย
ความเป็นจรงิของประวตัศิาสตรไ์ทยอยา่งละเอยีดและตรงไปตรงมา แตก่ลบั
เป็นรปูแบบการรอ้ยเรยีงเร ื#องที#เหมอืนกบัการฉกีหนา้กระดาษบางหนา้มา
ปะตดิปะตอ่กนั เหมอืนกบัตาํราเรยีนประวตัศิาสตรไ์ทยที#ฉกีหนา้ประวตัศิาสตร์
มาตดัแปะจนกลายเป็นความจรงิชุดหนึ#งที#ปลกูฝงัใหค้นรุน่หลงัจดจาํ 

 
16 ตลุา 4 ตลุา ? 
 
หลงัการแสดงรอบแรกทีEม. ธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์ในชว่งเสวนา มนัีกศกึษาคนหนึEงถามคําถามกบั
วทิยากรวา่ “ ผมเรยีนมาถงึตอนนีiแลว้ ผมกย็งัแยกไมอ่อกวา่ 14 ตลุา กบั 6 ตลุา 
ตา่งกนัอยา่งไร อาจารยช์ว่ยอธบิายไดไ้หมครับ” 

คําถามนีiเป็นเรืEองจรงิของสงัคมไทย ทีEละครไตฝุ้่ นก็ไดห้ยบิยกแสดงใหเ้ห็น คนรุน่ใหมม่คีวามเขา้ใจ
ประวตัศิาสตรไ์ทยหลงั 2475 เป็นคําสําคญั หรอืคยีเ์วริด์ และตวัเลขทีEสลบัสบัสน ในฐานะนักเรยีนทีEเคยถกู
ป้อนขอ้มลูในวชิาสงัคมศกึษาระดบัมัธยม ชดุคําสําคญัทีEไดรั้บการเนน้ยํiาใหจ้ดจําคอื 

- 2475 ร. 7 ทรงเปลีEยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตย 
- 14 ตลุา กบั 6 ตลุา เหมอืนๆกนัคอื นักศกึษาออกมาประทว้ง เรยีกรอ้งประชาธปิไตย ถกูทหาร
ปราบปราม ตอนสดุทา้ยไดรั้บพระมาหากรณุาธคิณุจากในหลวง ทรงทําใหบ้า้นเมอืงกลบัมาสงบ
รม่เย็น 
- พฤษภาทมฬิ...มกีารประทว้ง แตไ่มสํ่าคญัเทา่เหตกุารณ์เดอืนตลุา จํารายละเอยีดไมไ่ด ้

 
ซึEงละครไตฝุ้่ นไดนํ้าเสนอประเด็นเรืEองการจดจําประวตัศิาสตรอ์อกมาไดอ้ยา่งน่าสนใจ ในการทีEใหนั้กแสดง
แตล่ะคนเลา่ประวตัศิาสตร ์โดยสิEงทีEเลา่ออกมาถกูตดัตอ่ และเหมอืนกบักาถกู Fast Forward เทป ตดัขาด
บางชว่งออกไป ถกูทําใหเ้ป็นเสยีงยดืยาน ไรแ้กน่สาร สดุทา้ยความเขา้ใจทางประวตัศิาสตรจ์งึผสมปนเป 
และกลายเป็นชดุความเขา้ใจ ( หรอืความไมเ่ขา้ใจ) ทีEบดิเบีiยวและขาดตอน จงึไมน่่าแปลกทีEคนรุน่ใหมจ่ะไม่
สามารถแยกแยะไดถ้งึความแตกตา่งของ 14 ตลุา และ 6 ตลุา เพราะตําราเรยีนสงัคมมัธยมศกึษาไมเ่คย
เชืEอมโยงเหตกุาณ์อยา่งเป็นเตผุล แตเ่ลอืกใชก้ารอธบิายเป็นหวัขอ้หลกัๆ และเนน้คําสําคญัใหเ้ด็กทอ่งจํา 
เพืEอไปกากบาทในหอ้งสอบ 

ละครเรืEองนีiก็ไดนํ้าเสนอพฤตกิรรมการทอ่งจําและเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรข์องเด็กไทยในหอ้งเรยีนออกมาผา่น 
Movement ทีEเหมอืนกบัเครืEองจักรในโรงงานทีEถกูป้อนขอ้มลูสําเร็จรปูชดุหนึEงเขา้ไป ผลติซํiาไปเรืEอยๆ เดนิ
ตามกนัไปๆ ใครทีEรคิดิออกมาจากสายพาน ก็จะถกูตอ้นและใชกํ้าลงัความรนุแรงดงึกลบัเขา้ไปสูส่ายพานเดมิ 
ภาพทีEเห็นทําใหน้กึถงึ ชารล์ ีแชปลนิ ทีEถกูกลนืกนิไปในกลไกโรงงาน ในเรืEอง Modern Times ทีEวพิากษ์
ระบบทนุนยิมทีEลดทอนความเป็นมนุษยล์งไป การเรยีนการสอนประวตัศิาสตรไ์ทยก็เชน่กนั การป้อนขอ้มลู
เพยีงชดุเดยีวใหเ้ด็กจดจําและหา้มตั iงคําถาม ไดล้ดทนความเป็นมนุษย ์จากภาพแรกทีEเปิดตวัละคร นักแสดง
ตา่งเรงิรา่ เคลืEอนไหวอยา่งอสิระ ภายหลงักลบักลายเป็นเหมอืนหุน่ยนต ์มเีพยีงหนา้ยิiมกวา้งอยา่งไรอ้ารมณ์
ความรูส้กึ ทีEถกูฝังชพิจนไมอ่าจเดนิตอ่เองไดห้ากไรส้ายพานนําทาง การถกูจํากดัเสรภีาพทางความคดิไดถ้กู



แสดงออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในบทบาทของเจา้หนูจําไม ทีEถกูสัEงใหห้า้มคดิ หา้มถาม มฉิะนัiนจะถกู
ลงโทษอยา่งรนุแรง 
ถงึแมภ้าพจําประวตัศิาสตรไ์ทยจะถกูตดัแปะ แตส่ิEงหนึEงทีEละครเรืEองนีiไดเ้นน้ยํiาทกุครั iงหลงัทีEเกดิความ
ขดัแยง้ นัEนก็คอืทมีทําความสะอาดทีEออกมาเก็บกวาดรอยหลกัฐานใหห้มดไป ซึEงละครเรืEองนีiเลอืกใช ้
Action นีiไดอ้ยา่งลงตวั แทนทีEจะใหท้มี Stage Manger สวมชดุดําออกมาเคลยีรฉ์ากในความมดื ละครเรืEอง
นีiไดเ้ลอืกใหท้มีทําความสะอาดมาเคลยีรฉ์ากอยา่งโจง่แจง้ ซึEงนอกจากจะเป็นการตอกยํiาความเป็นไปของ
ประวตัศิาสตรไ์ทยทีEพยายามจะลบเลอืนความจรงิทีEเกดิขึiน ดงัทีEเราไดเ้ห็นลา่สดุหลงัเหตกุารณ์พฤษภา 53 
ทีEมทีมีทําความสะอาดมารว่มแรงรว่มใจกนัลบเลอืนทําเหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึiน ทมีทําความสะอาดในละคร
เรืEองนีiยังแสดงใหเ้ห็นถงึ “วธิกีารเลา่ประวตัศิาสตร”์ ของชนชั iนนําไทย ทีEพรอ้มจะลบเลอืน “รอยตอ่” หรอื 
“รอยดา่ง” ทีEไมต่อ้งการใหค้นรุน่หลงัไดรั้บรู ้
ส ิEงทีEทําใหล้ะครเรืEองนีiแตกตา่งและน่าจดจํา คงจะเป็น Message ทีEไมไ่ดนํ้าเสนอเพืEอเชดิชสูรรเสรญิวรีชน 
14 ตลุา และใหค้นดซูาบซึiงกบัความเสยีสละของผูค้นเหลา่นัiน แตก่ลบัเป็นการยงิคําถามมากมายใหผู้ช้มได ้
คดิ และเห็นภาพของการปะทะกนัระหวา่งอํานาจของสามัญชนกบัชนชั iนนํา รายชืEอบคุคลทีEเสยีชวีติทีEถกูพดู
ถงึในละครลว้นแตเ่ป็นคนธรรมดา ทีEไมไ่ดรั้บการพดูถงึในบทเรยีนประวตัศิาสตร ์อนุสาวรยีเ์กา้อีiทีEประกอบกนั
อยูห่นา้เวทใีนตอนทา้ย ไมไ่ดทํ้าใหรู้ส้กึภาคภมูใิจหรอืซาบซึiงเลยแมแ้ตน่อ้ย แตห่ากกลบัทําใหรู้ส้กึสลดใจ
และเจ็บปวดกบัความพา่ยแพข้องประชาชนตอ่อํานาจของชนชั iนนํา เกา้อีiนักเรยีนทีEแขวนอยูบ่นคานเหล็ก
ประกอบรา่งเป็นอนุสาวรยีช์วนใหน้กึถงึภาพประชาชนและนักศกึษาทีEถกูแขวนคอ และภาพของเกา้อีiแตล่ะตวั
ทีEถกูนํามาฟาดตบีนรา่งของประชาชน 
 
จรงิหรอืที#วา่ นี#คอืชยัชนะของประชาชน? ปฎเิสธไมไ่ดว้า่เหตกุารณ ์14 ตลุา 
ถอืเป็นจดุเร ิ#มตน้การตอ่รองอาํนาจทางการเมอืงของสามญัชนกบัชนช ั6นนํา 
แตจ่รงิหรอืที#เราไดร้บัเสรภีาพและประชาธปิไตย? 
รอยดา่งทีEถกูชาํระลา้ง รอยตอ่ทีEถกู Fast Forward และ เซนเซอร ์คอือะไรกนัหรอื? ทําไมถงึพดูไมไ่ด?้ หรอื 
14 ตลุาคอืจดุเริEมตน้ของการถกูจํากดัเสรภีาพในการคดิ การตั iงคําถาม และสอนใหเ้ราจดจําเพยีงภาพตดั
แปะทางประวตัศิาสตรท์ีEสวยงามและน่าภาคภมูใิจ 
ละครเรืEองไตฝุ้่ น ในฐานะละครการเมอืง จงึถอืเป็นละครเรืEองหนึEงทีEลกึซึiงและชวนใหค้นดตูั iงคําถาม ละคร
เรืEองนีiไมไ่ดถ้กูออกแบบมาใหท้กุคนเขา้ถงึและเขา้ใจไดใ้นระดบัเดยีวกนัตั iงแตต่น้ จงึไมแ่ปลกหากคนดจูะ
เขา้ใจสญัลกัษณ์ทีEใชใ้นละครเรืEองนีiแตกตา่งกนัออกไป แตภ่าพหนึEงทีEชดัเจนคอืภาพของการจดจําการบอก
เลา่ประวตัศิาสตรไ์ทยอยา่งไมป่ะตดิปะตอ่ นําเสนอผา่นงาน Performance ทีEน่าประทับใจทัiงในแงเ่นืiอหา
และงาน Production 

ระหวา่งการเสวนา พธิกีรไดต้ั iงคําถามกบัละครเรืEองนีiวา่ 

“ศลิปะ จะสามารถเปลีEยนแปลงสงัคมไดจ้รงิหรอื?” 

ละครเพยีง 1 เรืEอง คงไมอ่าจเปลีEยนแปลงสงัคมทัiงหมดได ้แตล่ะครเพยีง 1 เรืEอง สามารถเป็นสว่นหนึEงทีE
ขบัเคลืEอนสงัคมใหเ้กดิการเปลีEยนแปลงได ้เราไมอ่าจสรปุเป็นตวัเลขไดว้า่ละครเรืEองนีiจะสามารถ
เปลีEยนแปลงสงัคมไดก้ีEเปอรเ์ซนต ์หรอื เปลีEยนแปลงคนดไูดก้ีEคน เพราะสงัคมไมใ่ชส่มการตวัเลข แตเ่รา
ควรมองศลิปะในฐานะสว่นหนึ#งของขบวนการเคลื#อนไหวทางสงัคมที#
ขบัเคลื#อน เนน้ยํ 6า จดุไฟ ร ื6อฟื6 นรอ่งรอยที#ถกูลบเลอืน และลากเสน้ตอ่ภาพปะ
ตดิเหลา่น ั6นใหป้รากฏขึ6นในสงัคม 

 


