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๑	
บทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์เรือ่ง	“การศกึษาการดดัแปลง

บทละครและการก�ากับการแสดงละครเรื่อง	เดอะ วิสิท	ของฟรีดิช	ดืรเรนมัตต์	:	การมาเยือนของ

หญิงชรา”

 
๒	
อาจารย์ประจ�าสาขาศิลปะการแสดง	คณะดนตรีและการแสดง	มหาวิทยาลัยบูรพา

การมาเยือนของหญิงชรา: ปฏิบัติการสร้างสรรค์

ละครฝรั่งเพื่อผู้ชมไทย
๑

อาทรี วณิชตระกูล
๒

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยบนฐานปฏิบัติการที่มุ ่งแสวงหากระบวนการ

สร้างสรรค์งานละคร	มวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการดดัแปลงบทละครทีเ่ป็นวรรณกรรม

การละครตะวันตกเรือ่ง	เดอะ วิสิท โดยใช้ค�าสอนของพทุธศาสนาเรือ่งกเิลสตณัหาและ

เรื่องกรรมเป็นหลักในการดัดแปลง	 และเพื่อศึกษาการก�ากับการแสดงละครเรื่อง

การมาเยอืนของหญงิชรา	โดยใช้แนวทางละครแบบเอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์	การด�าเนินงาน

แบ่งเป็น	๒	ส่วน	ได้แก่	การดัดแปลงบทละครและการก�ากับการแสดงละคร	ผลของ

การด�าเนินงานพบว่าผู้ชมไทยเข้าใจแก่นความคิดหลักของเรื่องและเข้าใจภาวะกดดัน

ของตวัละครทีส่ื่อออกมาได้ตามวัตถปุระสงค์	ท�าให้สรปุได้ว่าผู้ชมสามารถเข้าใจละครที่

เป็นวรรณกรรมการละครตะวันตกได้เน่ืองจากบทละครมีแก่นความคิดที่เป็นสากล

ทั้งยังได้มีการสร้างสรรค์ปฏิบัติการทางละครเพื่อเอื้อให้ผู้ชมเข้าใจละครได้ดียิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ:	การดัดแปลงบทละคร,	 การก�ากับการแสดง,	 ละครตะวันตก,	 วรรณกรรม

	 การละคร,	พุทธศาสนา
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Abstract

	 The	aim	of	this	practiced	based	research	was	to	explore	the	creative	

theatrical	process.	The	objectives	of	the	research	were	to	examine	a	play	script	

based	on	the	original	Western	dramatic	literature,	The Visit,	which	was	adapted	

using	Buddhist	doctrines	of	 lustful	desires	and	karma,	and	 to	explore	 the	

stage	directing	of	the	adapted	script	Kan Ma Yuean Khong Ying Cha-ra that 

applied	expressionist	techniques.	Thus,	the	working	processes	consisted	of	two	

stages,	the	script	adaptation	and	the	play	direction.	The	findings	reveal	that	

Thai	audiences	can	understand	the	theme	of	the	play	and	also	the	agony	of	

the	characters.	In	conclusion,	presenting	this	play	based	on	Western	dramatic	

literature	could	be	understood	by	Thai	audiences	as	the	literature’s	theme	is	

universal	and	several	creative	theatrical	methods	were	applied	for	a	better	

understanding	by	the	audience.

Keywords:	 script	 adaptation,	 play	 directing,	 western	 theatre,	 dramatic	

	 literature,	Buddhism 
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บทน�า

	 นับตั้งแต่มีการจัดการเรียนการสอนศิลปะการละครแบบตะวันตกใน

ประเทศไทย	 สถาบันการศึกษาได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะการละคร

แบบตะวันตกและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง	 บทละครส่วนหน่ึงที่

น�ามาใช้ส�าหรบัการเรยีนการสอนตามหลักสูตรทัง้ในรายวิชาทีเ่ป็นศลิปะการละครศกึษา	

อาทิ	การวเิคราะห์บทละคร	การตีความบทละคร	และรายวชิาการศึกษาเชงิปฏิบัติการ

อาทิ	 การแสดง	 การก�ากับการแสดง	 ก็คือบทวรรณกรรมการละครตะวันตก	 อีกทั้ง

ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็มีการน�าเสนองานสร้างสรรค์ละครที่น�าตัวบท

มาจากบทละครตะวันตกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมการละครเรื่องเอก

ของโลกอยู่เนือง	 ๆ	 เพื่อใช้เป็นตัวอย่างประกอบให้ผู้เรียนได้เข้าใจศาสตร์และศิลป์

ของศิลปะการละครแบบตะวันตกในบทเรียนได้ลึกซ้ึงข้ึน	 อีกทั้งยังเป็นแหล่ง

ความบันเทิงและการเรียนรู้ที่เปิดกว้างออกไปสู่บุคคลภายนอกที่สนใจอีกด้วย	

	 จากประสบการณ์การเป็นผู้สอนศิลปะการละครแบบตะวันตกในสถาบัน

อุดมศึกษา	 ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตถึงอุปสรรคประการหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน

ในเรือ่งการถ่ายทอดวรรณกรรมการละครตะวันตกไปสู่ผู้ศกึษาศลิปะการละครคนไทย	

น่ันกค็อืบรบิทความเป็นตะวันตกในบทละคร	ซ่ึงท�าให้ผู้ศกึษาจ�านวนหน่ึงมคีวามเข้าใจว่า

เรื่องราวและตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมการละครตะวันตกเป็นเรื่องไกลตัวที่

เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก	 ตัวละครเป็นคนตะวันตกที่มีความคิดอ่าน	 มีทัศนคติแบบ

ตะวันตก	ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจของคนไทย	(วรรณ์ขวัญ	พลจันทร์,	๒๕๕๕,

น.	๒๓-๒๔)	อกีทั้งจากประสบการณ์การสร้างสรรคล์ะครจากบทวรรณกรรมการละคร

ตะวันตกที่ผ่านมาของผู้วิจัยเองก็สังเกตเห็นความสอดคล้องกันในแง่ที่ว่าบริบท

ความเป็นตะวันตกในเรื่องราวที่น�าเสนอเป็นอุปสรรคประการหน่ึงของความเข้าใจ

ในการรับชมละคร	 ท�าให้ผู้ชมละครส่วนหน่ึงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจว่าเรื่องราวและ

การกระท�าของตัวละครเป็นเรื่องของตะวันตกที่ไม่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับชีวิต

ความเป็นอยูป่ระจ�าวันของตน	เพราะผู้ชมเหน็ว่าเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในบทละครตะวันตก

เป็นเรื่องไกลตัว	จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผู้ชมคนไทยเกิดความรู้สึกถอยห่างจากละคร

ที่น�าตัวบทมาจากตะวันตกจนไม่สามารถมองเห็นความสัมพันธ ์และแสวงหา

ความเชื่อมโยงของตนเองกับละครได้	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑128

	 อุปสรรคของการศึกษาและการชมศิลปะการละครแบบตะวันตกดังกล่าว

เป็นปัญหาน�าการวิจัยที่ส�าคัญ	 เพราะผู้วิจัยเห็นว่าแม้บทละครตะวันตกจะน�าเสนอ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก	 เป็นเรื่องของตัวละครที่เป็นคนตะวันตก	ทว่าเมื่อ

พจิารณาแก่นความคดิหลัก	(theme)	ทีบ่ทละครแต่ละเรือ่งน�าเสนอแล้วพบว่าบทละคร

ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมการละครตะวันตกมีแก่นความคิดที่มีประโยชน์

ต่อการเรยีนรูชี้วิตและประสบการณ์ความเป็นมนุษย์	เพราะบทละครทีไ่ด้รบัการยอมรบั

ว่าเป็นวรรณกรรมน้ันมจุีดร่วมทีส่�าคญัคอืทกุเรือ่งต่างน�าเสนอแก่นความคดิทีเ่ป็นสากล	

หมายถึง	น�าเสนอสาระที่เป็นความจริงแท้ของโลก	ความจริงแท้ของการมีชีวิตอยู่ของ

มนุษย์	(Greig,	Noel,	2005,	p.	43-44)	ความเป็นสากลของแก่นความคิดในบทละคร

เป็นปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้ละครสามารถก้าวข้ามพรมแดนเรื่องกาลเวลา	 เชื้อชาติ	 ศาสนา

ของผู้ชม	 ท�าให้มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ในเวลาใด	 ในยุคสมัยใด	 มีเชื้อชาติใด

เผ่าพันธุ์ใดหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถเข้าใจแก่นความคิดที่ละครน�าเสนอได้ตรง

กันทุกคน	 เพราะความจริงแท้ที่วรรณกรรมการละครน�าเสนอเป็นความจริงเกี่ยวกับ

มนุษย์	 เป็นเรื่องของมนุษย์ที่ไม่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาหรือภาวะแวดล้อม

ด้วยเหตุน้ี	 การเรียนรู้ชีวิตมนุษย์ผ่านการจัดการแสดงละครที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก

บทละครทีไ่ด้รบัการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมการละครจึงนับเป็นประสบการณ์ส�าคญั

ประการหน่ึงของการศึกษาความเป็นมนุษย์	 ช่วยเปิดโลกทัศน์	 เสริมสร้างมุมมอง

ให้ความเข้าใจโลกและชีวิตมนุษย์แก่ผู้ชมละคร	 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพลาดโอกาสใน

การชมละครที่สร้างสรรค์ขึ้นจากบทวรรณกรรมการละครด้วยความเข้าใจว่าละคร

ตะวันตกเป็นเรือ่งไกลตวัน้ันเป็นอุปสรรคทีค่วรจะได้รบัการปรบัเปล่ียน	เพือ่เปิดโอกาส

ให้ผู้ชมละครคนไทยมีโอกาสได้ชมละครที่สร้างสรรค์ข้ึนจากวรรณกรรมการละคร

เรือ่งเอกของโลก	ได้รบัสารทีเ่ป็นสากลจากแก่นความคดิทีบ่ทละครแต่ละเรือ่งน�าเสนอ	

ตลอดจนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวในละครอย่างราบรื่น

	 นอกจากผู้ชมจะได้เรียนรู ้ ชีวิตความเป็นมนุษย์ผ่านการชมละครแล้ว

ความพิเศษของศิลปะการละครอีกประการหน่ึงคือเป็นสนามให้ผู ้ปฏิบัติงานได้

มโีอกาสสัมผัสเส้ียวหน่ึงของชีวิตตวัละครผ่านกระบวนการซ้อมละครและการน�าเสนอ

ละครอีกด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่เป็นนักแสดงน้ัน	 การสวมบทบาทเป็น

ตวัละครนับเป็นโอกาสทีท่�าให้ได้รบัประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์เดยีวกนักบัตวัละคร
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โดยไม่จ�าเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงในชีวิตจริง	 (Benedetti,	Robert.	2009,	p.	1-2)	

ด้วยเหตุนี้	ในฐานะนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปะการละคร	ผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่า

การเลือกสรรบทละครที่มีคุณค่า	 ได้รับการยอมรับว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องเอกมา

น�าเสนอแก่ผู้ชมในรูปแบบของละคร	 ย่อมสามารถเป็นส่วนหน่ึงที่ก่อให้เกิดกระบวน

การเรียนรู้	 การพัฒนาสติปัญญา	 ส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรมของทั้งผู้ปฏิบัติงาน

ด้านศิลปะการละครและผู้ชม	 เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามแนวทางที่

เหมาะสม	 ตลอดจนท�าให้ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของความเป็นมนุษย์

ได้เป็นอย่างดี	

	 งานวิจัยเรือ่ง	“การศกึษาการดดัแปลงบทละครและการก�ากบัการแสดงละคร

เรื่อง	เดอะ วิสิท	ของฟรีดิช	ดืรเรนมัตต์	:	การมาเยือนของหญิงชรา” เป็นงานวิจัยที่

มุง่ให้ความส�าคญักบักระบวนการศกึษาเพือ่แสวงหาแนวทางการสร้างสรรค์งานละคร

ทีม่ตีวับทต้นฉบับเป็นบททีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าเป็นวรรณกรรมการละครตะวันตกทีท่รง

คุณค่า	 เพื่อเป้าประสงค์ให้ละครดังกล่าวสามารถส่ือสารกับผู้ชมคนไทยได้อย่าง

ราบรืน่	โดยผู้วิจัยเลือกใช้บทละครเรือ่ง	เดอะ วิสิท (The Visit)	ของฟรดีชิ	ดรืเรนมตัต์	

(Friedrich	Durrenmatt)	นักการละครชาวสวิตเซอร์แลนด์	มาใช้เป็นตวับทในการศกึษา

โดยใช้บทฉบับแปลเป็นภาษาไทยของศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.อ�าภา	โอตระกูล	มูลเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้ผู้วิจัยเลือกบทละครดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาเน่ืองจากเห็นว่าแก่น

ความคดิหลักของละครน�าเสนอความจรงิของชวิีตทีแ่สดงให้เหน็ว่ามนุษย์สามารถท�าได้

ทุกอย่างเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตน	 เรื่องราวในละครแบ่งเป็นสามองก์

ใหญ่	กล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองกูลเลน	เมืองสมมุติซึ่งประสบภาวะล้มละลาย

จนท�าให้ชาวเมืองล�าบากยากจน	สิ้นเนื้อประดาตัว	ในตอนต้นเรื่องทุกคนตั้งหน้าตั้งตา

รอแคลร์	ซาคานัสเซียน	เศรษฐีนีชราซ่ึงเคยอาศยัอยูท่ีเ่มอืงน้ีในช่วงต้นของชีวิต	ทกุคน

ต่างมีความหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเธอ	 แต่การณ์กลับกลายเป็นว่าแคลร์

กลับยื่นข้อเสนอให้ใครก็ตามสังหารอัลเฟร็ด	อิล	คู่รักเก่าวัยเยาว์ของเธอ	เพื่อแลกกับ

การบรจิาคเงนิก้อนใหญ่ให้ทกุคนในเมอืง	ในช้ันต้นน้ันคนทัง้เมอืงต่างพร้อมใจกนัปฏเิสธ

ข้อเสนอของแคลร์อย่างแข็งขัน	 แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงตอนท้ายเรื่อง	 ผู้ชมจะเห็น

ความเปล่ียนแปลงของชาวเมืองทุกคนอย่างชัดเจน	 บทสรุปของเรื่องเรียกร้องให้

ผู้ชมฉุกคิดถึงสังคมที่ให้คุณค่ากับวัตถุ	ในที่นี้คือการให้ความส�าคัญกับเงินตรามากกว่า
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ศีลธรรมความถูกต้องของชาวเมืองกูลเลนนั่นเอง

	 การเรียนรู้ชีวิตที่ผู้ชมจะได้รับผ่านการชมละครเป็นการตอบค�าถามจากแก่น

ความคิดหลักของละครที่ตั้งค�าถามผู้ชมเกี่ยวกับการปล่อยให้อ�านาจเงินตรามีอิทธิพล

เหนือศีลธรรมความถูกต้องน้ันสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยร่วมสมัยเป็นอย่างยิ่ง

จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

จากเดิมที่เป็นสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม	 (สารานุกรมไทยส�าหรับ

เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๑๖,	 ๒๕๓๕,

น.	๑๔๐-๑๔๓)	ท�าให้คนในชนบทต้องย้ายถิน่ฐานเข้ามาอยูใ่นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่เพือ่

ประกอบอาชพี	จนก่อให้เกดิความเปล่ียนแปลงด้านวิถชีีวิตและความคดิของคนจ�านวน

มาก	 ความเจริญรุดหน้าของสังคมเมืองท�าให้สังคมไทยมีแนวโน้มนิยมคนเก่งมากกว่า

คนดี	 (สุทธิชัย	 หยุ่น,	 ๒๕๕๖,	 น.	 ๒)	 กล่าวคือ	 มีแนวโน้มที่จะวัดความส�าเร็จของคน

จากความเพียบพร้อมทางวัตถุ	 ความส�าเร็จทางการศึกษา	 และความก้าวหน้าใน

การประกอบอาชีพ	ทศันคตขิองคนไทยส่วนหน่ึงจึงมุง่ไปทีก่ารแข่งขนักนัเพือ่ไปสู่เป้าหมาย

ของการเป็นที่ยอมรับจากสังคมทั้งในด้านการศึกษา	ด้านอาชีพการงาน	และด้านฐานะ

ทางเศรษฐกิจ	 ส่งผลให้ในบางครั้งน้ันการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเป็น

เครื่องค�้าจุนให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขถูกลดทอนความส�าคัญให้เป็นเรื่อง

รองลงมา	ความส�าเร็จในชีวิตที่วัดจากความถึงพร้อมทางวัตถุในรูปแบบต่าง	ๆ 	กลับได้

รับการขับเน้นให้ความส�าคัญแทนที่คุณธรรมความดีงามของคน

	 ด้วยเหตน้ีุจึงสามารถกล่าวได้ว่าภาวะทีสั่งคมไทยร่วมสมยัก�าลังประสบ	ได้แก่	

การให้คุณค่ากับวัตถุมากกว่าจิตใจน้ันส่งผลให้ในบางครั้งสังคมมีมาตรวัดความดีงาม

ของคนบิดเบ้ียว	 ผิดเพี้ยนไป	 ภาวะดังกล่าวสอดคล้องกับภาวะที่ปรากฎในละครแนว

แทรจิก	 คอมเมดี	 (tragic	 comedy)	 หรือแนวชวนหัวแบบโศกที่มีความโกรเทสก	์

(grotesque)	 ของ	 เดอะ วิสิท	 เป็นอย่างยิ่ง	 ความโกรเทสก์ของเรื่องที่ท�าให้ผู้ชมเกิด

ความขบขันเจือปนกับความเศร้าใจหมายถึงการแสดงให้เห็นความน่าหัวเราะปน

น่าสมเพช	 วิปริตแปลกประหลาดของตัวละครจนท�าให้ผู้ชมทั้งหัวเราะและร้องไห้

ออกมาในเวลาเดียวกัน	(Longman,	2004,	p.	90-93)	ใน	เดอะ วิสิท	นั้นความบิดเบี้ยว

ของตัวละครแบ่งออกเป็นสองกลุ ่ม	 คือ	 ตัวละครชาวเมืองกูลเลนทุกคนที่มี

การแสดงออกแบบปากไม่ตรงกับใจและปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสอ�านาจเงินจน
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สามารถท�าสิ่งผิดศีลธรรมได้เพื่อเงิน	และตัวละครเอกหญิงที่ปล่อยให้ความโกรธแค้น

ฝังรากลึกมานานปี	มุง่แต่จะแก้แค้นด้วยความเชือ่ว่าจะเป็นหนทางให้ตนได้หลุดพ้นจาก

ความโกรธ	โดยผู้ชมสามารถเข้าใจความบิดเบีย้วของตวัละครทัง้สองกลุ่มดงักล่าวผ่าน

การกระท�าของตัวละครตลอดทั้งเรื่อง	 และผู้ชมจะได้รับข้อสรุปเป็นการตอบค�าถาม

ตามแก่นของเรื่องตามที่ตัวละครเอกหญิงได้เป็นผู้ตั้งค�าถามกับชาวเมืองทุกคนตั้งแต่

ต้นเรื่องว่า	 “เงินสามารถซ้ือความยุติธรรมได้หรือไม่?”	 ทั้งน้ี	 การที่สารของละครมี

ความสัมพันธ์กับบริบทของสังคมไทยร่วมสมัยดังกล่าว	 ย่อมเอ้ือให้ผู้ชมคนไทยเข้าถึง

ละครได้ง่ายขึ้นและสามารถน�าสารของละครที่ส่ือผ่านการสร้างเรื่องราว	 การกระท�า

ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตของของตัวละครไปใช้เป็นบทเรียนชีวิตได้

	 จากความสัมพันธ์ของบริบทสังคมไทยร่วมสมัยกับบทละคร	 เดอะ วิสิท 

ดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บรักษาแก่นความคิดของตัวบทละครต้นฉบับไว้ดังเดิม	

และมุง่แสวงหาแนวทางที่จะช่วยให้แก่นความคิดหลกัของละครสือ่สารกับผูช้มคนไทย

ได้ราบรื่นยิ่งขึ้น	 โดยผู้วิจัยแบ่งการด�าเนินงานศึกษาวิจัยเป็นสองส่วนใหญ่	 ได้แก่	

การดดัแปลงบทละครและการก�ากบัการแสดงละคร	ในการดดัแปลงบทละครน้ัน	ผู้วิจัย

เหน็ว่าแนวคดิของพทุธศาสนาซ่ึงมสีาระอยูท่ีก่ารศกึษาชีวิตความเป็นมนุษย์	มุง่อธบิาย

ความจริงของชีวิตมนุษย์	 มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ตามที่ได้รับ

การน�าเสนอผ่านตวัละครในเรือ่ง	เดอะ วิสทิ	ได้แก่	เรือ่งกเิลสซ่ึงหมายถงึส่ิงทีท่�าให้จิต

เศร้าหมอง	ขุน่มวั	ไม่บรสุิทธิ	์เป็นความช่ัวทีแ่ฝงอยูใ่นความรูสึ้กนึกคดิ	(ปราโมทย์	ปาโมชโช,	

๒๕๕๕,	น.	๑๕๕)	เรือ่งตณัหาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกเิลส	หมายถงึความอยาก	ความตดิข้อง

ในสภาพที่ยินดี	พอใจ	จนท�าให้เกิดความยึดถือ	(พุทธทาสภิกขุ,	๒๕๖๐,	น.	๕๒-๖๓)	และ

เรื่องกรรมซึ่งหมายถึงการกระท�า	เป็นหลักของเหตุและผล	(พรหมคุณาภรณ์,	๒๕๕๙,

น.	๑๖๐-๑๗๖)	ผู้วิจัยเช่ือว่าการเลือกใช้กรอบแนวคดิพทุธศาสนาดงักล่าวเป็นทางเลือกที่

ช่วยให้ผู้ชมคนไทยซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธมีแนวโน้มที่จะเข้าใจแก่นความคิดหลัก

ของละคร	 การกระท�าของตัวละครตลอดจนภาวะที่ตัวละครทุกตัวในเรื่องประสบได้

ง่ายและกระจ่างข้ึน	 โดยในกระบวนการดัดแปลงบทละครน้ัน	 ผู้วิจัยมุ่งประกอบ

สร้างและขับเน้นเหตุการณ์ให้ตัวละครทุกตัวมีการกระท�าที่สอดคล้องกับแนวคิด

พุทธศาสนาดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้น	 ได้แก่	 ตัวละครเอกหญิง	 แคลร์	 ซาคานัสเซียน

ซ่ึงเป็นตวัละครทีม่กีเิลสในเรือ่งของโทสะหรอืความโกรธเป็นแรงขบัเคล่ือนทีก่่อให้เกดิ



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑132

การกระท�าหลักในการด�าเนินเรื่อง	 กล่าวคือ	 การเรียกร้องใช้เงินซ้ือความยุติธรรม

ให้ตนเอง	 ตัวละครชาวเมืองกูลเลนทุกคนซ่ึงเป็นตัวละครที่มีตัณหาในเรื่องของโลภะ

หรอืความอยากได้ใคร่ม	ีกล่าวคอื	ความหวิกระหายและการตกเป็นทาสอ�านาจเงนิ	และ

ตัวละครเอกชาย	อัลเฟร็ด	อิล	ซึ่งมีกรรมหรือการกระท�าผิดในอดีตเป็นเหตุที่ท�าให้เขา

ต้องรบัผิดชอบผลของการกระท�าผิดน้ันในปัจจุบนั	กล่าวคอื	อิลเคยปฏเิสธความรบัผิด

ชอบลูกในท้องของแคลร์ซ่ึงเป็นอดีตคนรัก	 และได้ว่าจ้างพยานเท็จเพื่อให้ตนพ้นจาก

ความรบัผิดชอบ	การกระท�าดงักล่าวน้ีของอิลส่งผลให้เขาต้องรบัผลการกระท�าของตน

ได้แก่	การมีชีวิตอย่างไม่เป็นสุข	เกิดความหวาดกลัวว่าจะถูกชาวเมืองลอบฆ่าเพื่อแลก

กับเงินก้อนใหญ่ของแคลร์	 ทว่าด้วยอ�านาจความโกรธแค้นของแคลร์และความโลภ

กระหายหิวเงินของชาวเมืองกูลเลน	อิลจึงต้องตายในท้ายที่สุด	

	 ส�าหรับการก�ากับการแสดงละครนั้น	 ผู้วิจัยได้น�า	การมาเยือนของหญิงชรา 

บทละครที่ดัดแปลงแล้วมาใช้ในการปฎิบัติงาน	 โดยคงช่ือภาษาไทยตามบทละครแปล

ของศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.อ�าภา	 โอตระกูลไว้ดังเดิม	 ส่วนแนวทางในการก�ากับการ

แสดงละครน้ัน	ผู้วิจัยเลือกขบัเน้นแนวทางทีท่�าให้ผู้ชมได้เหน็ภาวะความสับสนหวาดกลัว

ภายในใจที่ตัวละครเอกชาย	อัลเฟร็ด	 อิลประสบบนเวที	 จึงเลือกใช้แนวทางส่วนหนึ่ง

ของการน�าเสนอละครแบบเอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์	 (expressionism)	 ซ่ึงเป็นการน�าเสนอ

ภาพบนเวทีผ่านสายตาของตัวละครที่ประสบปัญหาจนท�าให้ภาวะจิตใจตึงเครียด	

ส่งผลให้ภาพทีต่วัละครมองเหน็ตลอดจนเสียงทีต่วัละครได้ยนิมคีวามผิดเพีย้นบดิเบ้ียว	

ไม่สมจริง	(Wilson	and	Goldfarb,	2004,	p.	444-446)	ในที่นี้คือ	ช่วงเหตุการณ์ที่อิล

เริ่มสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลงของชาวเมืองรอบตัว	 ท�าให้เขาหวาดกลัวความตาย

และความหวาดกลัวดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงข้ึนเมื่อเรื่องราวด�าเนินไป	 แม้วิธีการ

น�าเสนอละครด้วยแนวทางส่วนหน่ึงของเอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์จะเป็นวิธีการน�าเสนอ

ละครของตะวันตก	 ทว่าผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางดังกล่าวช่วยส่ือสารและตีแผ่ภาวะ

ความไม่มั่นคง	ความระแวง	ความหวาดกลัวในใจที่ตัวละครเอกชายประสบออกมาได้

ชัดเจน	ท�าให้สามารถขับเน้นแก่นความคดิหลักของละครได้ชดัเจนขึน้	อีกทัง้การขับเน้น

ความหวาดกลัวความตายของอิลยงัมคีวามสัมพนัธ์กบัแนวคดิเรือ่งกรรมในพทุธศาสนา

ซึ่งกล่าวถึงการกระท�าที่มีเจตนา	และการรับผลแห่งการกระท�านั้น	นอกจากนี้	ผู้ชมยัง

เห็นผลของความพ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาของตัวละครเอกหญิงและตัวละครชาวเมือง

กูลเลนทุกคนได้ชัดเจนขึ้นด้วย
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	 อน่ึง	ในการก�ากบัการแสดงละครครัง้น้ี	ผู้วิจัยยงัได้พยายามน�ากรอบแนวคดิ

พุทธศาสนามาเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดในการก�ากับการแสดงแบบตะวันตก	 ได้แก่	

แนวคิดเรื่องการค้นหาแรงจูงใจของตัวละคร	 (motivation)	 ซ่ึงก่อให้เกิดการกระท�า

ของตัวละครในเรื่อง	 (action)	 เพื่อให้นักแสดงสามารถแสดงเป็นตัวละครได้อย่างมี

เป้าหมายและมีความสมจริง	 ทั้งน้ี	 แนวคิดดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับแนวคิดเรื่อง

กรรมของพทุธศาสนาซ่ึงหมายความถงึการกระท�าของมนุษย์ทีม่แีรงจูงใจมาจากเจตนา

นั่นเอง	

	 งานวิจัยเรือ่ง	“การศกึษาการดดัแปลงบทละครและการก�ากบัการแสดงละคร

เรื่อง	เดอะ วิสิท	ของฟรีดิช	ดืรเรนมัตต์	:	การมาเยือนของหญิงชรา” นับเป็นก้าวหนึ่ง

ของวงการศิลปะการละครไทยที่มีการน�าเอาบทละครจากวรรณกรรมการละครเรื่อง

เอกของตะวันตกมาศึกษาวิจัยบนฐานปฏิบัติการ	 โดยปรับบริบทของละครด้วยการใช้

แนวคิดของพุทธศาสนาผสมผสานเข้ากับรูปแบบการน�าเสนอส่วนหน่ึงของแนวละคร

แบบเอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์	 ซ่ึงเอ้ือต่อการส่ือสารแก่นความคิดที่เป็นสากลของเรื่องไปสู่

ผู้ชม	 และเอ้ือต่อความเข้าใจของผู้ชมไทยต่อการชมละครจากตัวบทวรรณกรรมการ

ละครตะวันตก

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

	 ๑.	 เพื่อศึกษาการดัดแปลงบทละครเรื่อง	การมาเยือนของหญิงชรา	จากบท

ละครเรื่อง	เดอะ วิสิท (The Visit) ของฟรีดิช	ดืรเรนมัตต์	(Friedrich	Durrenmatt)	

โดยใช้ค�าสอนของพทุธศาสนาเรือ่งกเิลสตณัหาและเรือ่งกรรมเป็นหลักในการดดัแปลง

	 ๒.	เพื่อศึกษาการก�ากับการแสดงละครเรื่องดังกล่าว	 โดยใช้แนวทางละคร

แบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์		

สมมติฐานของโครงการวิจัย

	 ๑.	ค�าสอนของพุทธศาสนาเรื่องกิเลสตัณหาและเรื่องกรรมมีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแก่นของบทละครเรื่อง	 การมาเยือนของหญิงชรา	 บทละครแปลจาก

บทละครต้นฉบับภาษาเยอรมัน	
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	 ๒.	การก�ากับการแสดงด้วยการใช้แนวทางละครแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์

สามารถท�าให้สื่อสารความจริงภายในของตัวละครได้ชัดเจนขึ้น

วิธีการด�าเนินการวิจัยและผลที่ได้รับ

	 หลังจากที่ได้ก�าหนดหัวข้องานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เป็นองค์ความรู้

ส�าหรับการวิจัย	 ได้แก่	 งานเขียนเชิงทฤษฎีด้านการดัดแปลงบทละคร	 การก�ากับ

การแสดงละคร	การแสดงละคร	แนวละคร	ปรชัญาค�าสอนพทุธศาสนาจากเอกสาร	หนังสือ	

ต�ารา	 บทความวิชาการ	 และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง	 อีกทั้งได้ศึกษางานสร้างสรรค์ที่

สร้างงานจากบทวรรณกรรมการละครตะวันตก	 ตลอดจนรวบรวมและศึกษาข้อมูล

ปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์แล้วเสร็จ	 ผู้วิจัยได้เริ่มดัดแปลง

บทละครเรือ่ง	การมาเยอืนของหญงิชรา	ในกรอบของบรบิทพทุธศาสนา	จากน้ันจงึคดั

เลือกนักแสดงและผู้ร่วมงาน	จัดซ้อมการแสดงควบคูไ่ปกบัการพฒันาบทละครก่อนเปิด

การแสดง	ซ่ึงมกีารจัดเสวนาโดยนักวิชาการและนักสร้างสรรค์งานละครหลังการแสดง	

และมีการส�ารวจความคิดเห็นของผู้ชมละครกลุ่มตัวอย่างด้วยการแจกแบบสอบถาม	

อีกทั้งยังมีการจัดการสนทนากลุ่มของผู้ชมกลุ่มตัวอย่าง	 ก่อนน�าข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด

มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเขียนรายงานผลและสรุปผลงานวิจัย

	 ดังได้กล่าวแล้วว ่าการปฏิบัติงานวิจัยบนฐานปฏิบัติการ	 “การศึกษา

การดัดแปลงบทละครและการก�ากับการแสดงละครเรื่อง	 เดอะ วิสิท	 ของฟรีดิช	

ดรืเรนมตัต์	:	การมาเยอืนของหญงิชรา” มจุีดเด่นทีก่ระบวนการด�าเนินการวิจัยโดยเน้น

ที่การปฏิบัติการสร้างสรรค์ละครสองส่วน	 ได้แก่	 การดัดแปลงบทละครโดยใช้กรอบ

แนวคดิพทุธศาสนาเรือ่งกเิลสตณัหาและเรือ่งกรรมเป็นหลักในการดดัแปลง	และการน�า

บทละครดัดแปลงดังกล่าวมาใช้ในการก�ากับการแสดง	 ทั้งน้ี	 ในการปฏิบัติงานจริง

การด�าเนินงานทัง้สองส่วนดงักล่าวมไิด้แยกออกจากกนัเดด็ขาดชัดเจนเน่ืองจากผู้วิจัย

เป็นทั้งผู้ดัดแปลงบทละครและเป็นผู้ก�ากับการแสดงละครด้วยตนเอง	การด�าเนินงาน

จึงมกีารทวนสอบกลับไปมาโดยยดึแก่นความคดิหลักของเรือ่งเป็นส�าคญั	กระบวนการ

สร้างสรรค์งานเริ่มจากการก�าหนดกรอบในการดัดแปลงบทละคร	 จากน้ันจึงเป็น

การก�ากบัการแสดงทีอ่อกแบบโจทย์ให้มกีารด้นสด	(improvisation)	แล้วน�าเน้ือหาทีไ่ด้

รับมาใช้ในการดัดแปลงบทละคร	การมาเยือนของหญิงชรา	เพื่อน�าบทละครดัดแปลง
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มาใช้ก�ากบัการแสดง	อย่างไรกด็	ีในการวิจัยครัง้น้ีผู้วิจัยสามารถสรปุวิธกีารด�าเนินงาน

ตลอดจนผลที่ได้รับเป็นสองส่วนใหญ่	 คือ	 การดัดแปลงบทละครและการก�ากับการ

แสดงละคร	ดังต่อไปนี้

การดัดแปลงบทละคร 

	 การดัดแปลงบทละครเป็นการเลือกเก็บรักษา	 เพิ่มเติม	 และลดทอนองค์

ประกอบต่าง	ๆ 	ของตวับทต้นฉบับตามวัตถปุระสงค์ของการน�าบทละครดดัแปลงไปใช้	

(McCullough,	1998,	p.	128-138)	ดังได้กล่าวแล้วว่าผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์จะดัดแปลง

บทละครที่น�ามาจากวรรณกรรมการละครตะวันตกเพื่อท�าให้แก่นความคิดที่เป็นสากล

ของละครส่ือสารกบัผู้ชมคนไทยได้ชัดเจนขึน้	ในการดดัแปลงบทละครจึงเลือกเกบ็รกัษา

แก่นความคิดหลักของเรื่องไว้	และยึดแก่นความคิดหลักดังกล่าวเป็นแกนในการเลือก

เก็บรักษา	 เพิ่มเติม	 หรือลดทอนองค์ประกอบส่วนอื่น	 ๆ	 ในบทละครดัดแปลง	 กล่าว

คือ	 เก็บรักษาองค์ประกอบของบทละครต้นฉบับที่สอดคล้องกับแก่นความคิดหลักไว	้

ขับเน้นแก่นความคิดหลักด้วยการเพิ่มเติมองค์ประกอบบางประการเข้าไปในบทละคร

ดัดแปลง	 และลดทอนองค์ประกอบในบทละครต้นฉบับที่ไม่มีผลต่อแก่นความคิดหลัก

ของเรื่อง	ดังรายละเอียดพอสังเขปต่อไปนี้

 ๑. องค์ประกอบของบทละครดัดแปลงท่ีเก็บรกัษาไว้เช่นเดียวกับบทละคร

ต้นฉบับ	 พิจารณาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการ

น�าเสนอแก่นความคดิหลักของเรือ่งเป็นส�าคญั	โดยองค์ประกอบทีส่�าคญัของบทละคร

ต้นฉบับที่ยังคงเก็บรักษาไว้	 ได้แก่	 มุมมองของการเล่าเรื่อง	 (point	 of	 view)	 และ

สถานการณ์หลักของเรื่อง	 ส�าหรับการเลือกมุมมองของของการเล่าเรื่องน้ัน	 ผู้วิจัย

เห็นว่าการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้เขียนในฐานะที่เป็นบุคคลที่สามเช่นเดียวกับใน

บทละครต้นฉบับน้ันมคีวามส�าคญัเน่ืองจากเอ้ือให้ผู้ชมเข้าใจแก่นความคดิหลักของเรือ่ง

ในทุกแง่มุมจากตัวละครทุกตัว	 การเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้เขียนในฐานะที่เป็น

บุคคลที่สาม	(third	person	point	of	view)	เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เขียนเป็นผู้รู้แจ้ง	

กล่าวคือ	 ผู้เขียนสามารถเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างในเรื่อง	 ผู้เขียนจึงสามารถ

เล่าทุกเรื่องได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด	 (Dunne,	 2009,	 p.	 316)	 ทั้งในแง่มุมมองความคิด

ความรู้สึกของกลุ่มตัวละครเอกหญิง	แคลร์	ซาคานัสเซียน	และกลุ่มตัวละครเอกชาย	
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อัลเฟร็ด	อิลและชาวเมืองกูลเลนทุกคน	ทั้งนี้	การเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้รับข้อมูลในทุก

แง่มุมผ่านมุมมองของบุคคลที่สามเป็นการเอ้ือให้ผู้ชมสามารถน�าข้อมูลที่ได้รับไป

พิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกหาค�าตอบตามแก่นความคิดหลักของเรื่องด้วย

ตนเองว่าเงินสามารถซื้อความยุติธรรมได้หรือไม่	

	 ส�าหรบัสถานการณ์หลักของเรือ่งทีผู้่วิจัยเลือกเกบ็รกัษาไว้น้ัน	เป็นสถานการณ์

หลักทั้งหมดของการด�าเนินเรื่องตามบทละครต้นฉบับ	 เน่ืองจากเห็นว่าสถานการณ์

ดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิพทุธศาสนาเรือ่งกเิลสตณัหาและกรรม	ได้แก่	สถานการณ์

ที่แสดงให้เห็นการยั่วยุกิเลสตัณหา	 การต่อสู้กับกิเลสตัณหา	 ไปจนถึงการยอมจ�านน

ต่อกิเลสตัณหาของตัวละคร	 และสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นผลสืบเน่ืองจาก

การกระท�าหรือกรรมของตัวละคร	 เพื่อขับแน้นแก่นความคิดหลักของเรื่องให้เห็นได้

ชัดเจนข้ึน	 ทั้งน้ี	 สถานการณ์หลักของการด�าเนินเรื่องที่ได้เก็บรักษาไว้ตามล�าดับเวลา

ได้แก่	 การที่แคลร์กลับมาเมืองกูลเลนเพื่อยื่นข้อเสนอให้ชาวเมืองสังหารอิลแลกกับ

การได้รับเงินบริจาคของเธอ	 การที่ชาวเมืองทุกคนพร้อมใจกันปฏิเสธข้อแม้

ในการบรจิาคเงนิของแคลร์เพราะเหน็ว่าผิดศลีธรรม	ความเปล่ียนแปลงของชาวเมอืง

ที่แสดงออกว่าร�่ารวยสุขสบายขึ้น	 ความหวาดกลัวของอิลเมื่อเห็นความเปล่ียนแปลง

ของชาวเมอืง	ความพยายามแก้สถานการณ์คบัขนัของอิลด้วยการไปขอความช่วยเหลือ

จากผู้น�าคนส�าคัญของเมืองไปจนถึงความพยายามหลบหนีออกไปจากเมืองในที่สุด	

การยอมจ�านนของอิล	 การที่ชาวเมืองรุมสังหารอิลเพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่

ของแคลร์	และชีวิตที่มั่งมีศรีสุขขึ้นของชาวเมืองในตอนท้ายเรื่อง	

 ๒. องค์ประกอบของบทละครดัดแปลงท่ีเพิ่มเติมเข้ามาจากบทละคร

ต้นฉบับ	 พิจารณาจากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่สามารถช่วยให้ผู้ชมเข้าใจแก่น

ความคิดหลักของเรื่องได้ชัดเจนข้ึน	 ที่ส�าคัญได้แก่	 การก�าหนดภารกิจหน้าที่ของตัว

ละครและการก�าหนดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่นั้น	ทั้งนี้	 การดัดแปลง

บทละครที่ค�านึงถึงการก�าหนดภารกิจหน้าที่ให้ตัวละครในที่น้ีนับเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้

บทละครดัดแปลงแตกต่างไปจากบทละครต้นฉบับ	 กล่าวคือ	 ผู้วิจัยเลือกให้ตัวละคร

ช่ือคาร์ล	 ลูกชายของอิลมีภารกิจเป็นผู้สังหารอิลแทนที่เป็นตัวละครนักกายกรรม

ดังปรากฎในบทละครต้นฉบับ	 เน่ืองจากมีเป้าประสงค์เพื่อขับเน้นความรุนแรงของ

การตกเป็นทาสกิเลสตัณหาของมนุษย์จนถึงกับละเลยความสัมพันธ์ระหว่างกัน
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โดยการเลือกใช้ตวัละครทีม่คีวามสัมพนัธ์ทางสายเลือดใกล้ชิดให้ท�าร้ายกนัจนถงึแก่ชวิีต

เพื่อขับเน้นความรุนแรงของการตกเป็นทาสกิเลสตัณหาของมนุษย์ให้เด่นชัดข้ึน	

ซ่ึงส่งผลให้การน�าเสนอแก่นความคิดหลักของเรื่องทวีความรุนแรงข้ึนด้วย	 ในแง่ที่ว่า

มนุษย์น้ันเมื่อตกเป็นทาสมัวเมาลุ่มหลงในกิเลสตัณหา	 ให้ค่ากับวัตถุเงินตรามากกว่า

คุณค่าของศีลธรรมความถูกต้อง	 ย่อมสามารถท�าได้ทุกอย่างได้โดยไม่ค�านึงถึงส่ิงใด

เพื่อให้บรรลุความปรารถนาของตน

	 ส่วนสถานการณ์ที่เพิ่มเติมเข้าไปในบทละครดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ

ภารกิจหน้าที่ของตัวละครน้ัน	 เป็นสถานการณ์ที่รองรับการกระท�าของคาร์ลให้มี

ความสมเหตผุลพอทีจ่ะท�าให้ผู้ชมเชือ่ได้ว่าลูกชายสามารถเป็นผู้สังหารพ่อได้	อาท	ิการที่

คาร์ลถูกแคลร์ยุแยงปั่นหัวจนท�าให้เขาเกิดความลังเลใจในคุณธรรมความดีของพ่อ	

และการก�าหนดให้คาร์ลได้เป็นผู้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับการกระท�าผิดพลาดในอดีต

ของอิลด้วยตนเอง	

 ๓. องค์ประกอบของบทละครดัดแปลงท่ีลดทอนลงไปจากบทละครต้นฉบบั 

พจิารณาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทีเ่มือ่ลดทอนแล้วไม่มผีลกระทบต่อการน�าเสนอ

แก่นความคิดหลักของเรื่อง	ที่ส�าคัญได้แก่	จ�านวนและบทบาทของตัวละครที่มีภารกิจ

หน้าที่ใกล้เคียงกัน	 ได้แก่	 ตัวละครลูกสาวของอิล	 ซ่ึงในบทละครต้นฉบับน้ันมีภารกิจ

เดยีวกบักบัตวัละครลูกชาย	กล่าวคอื	แสดงให้เหน็ความเปลีย่นแปลงของคนใกล้ชดิทีม่ี

ความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับอิล	ผู้วิจัยจึงเลือกตัดทอนตัวละครลูกสาวออกไป	คงไว้

แต่ตัวละครลูกชาย	จ�านวนและบทบาทของตัวละครที่สามารถปฏิบัติภารกิจแทนกันได้	

ได้แก่	ตัวละครนักกายกรรม	ซึ่งมีภารกิจเป็นผู้สังหารอิล	ผู้วิจัยเลือกตัดทอนตัวละคร

นักกายกรรมออกไป	 และก�าหนดให้ลูกชายเป็นผู้สังหารพ่อ	 ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้าง

ต้นว่าทางเลือกดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความรุนแรงของความพ่ายแพ้ต่ออ�านาจกิเลส

ตัณหาในใจของมนุษย์ได้ชัดเจนกว่าทางเลือกให้ตัวละครนักกายกรรมซ่ึงมีกล้ามเน้ือ

ใหญ่โตแขง็แรงทีสุ่ดในบรรดาชาวเมอืงเป็นผู้สังหารอิลดงัทีป่รากฎในบทละครต้นฉบบั	

	 ผลที่ได้รับจากการดัดแปลงบทละครจากการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลัง

การชมละคร	 จากการแจกแบบสอบถามผู้ชม	 และจากการจัดการสนทนากลุ่ม	 สรุป

ได้ว่าการดัดแปลงบทละครโดยใช้ค�าสอนของพุทธศาสนาเรื่องกิเลสตัณหาและเรื่อง
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กรรมเป็นกรอบในการดัดแปลงตามกระบวนการที่ ผู ้ วิจัยใช้ดังกล่าวข้างต้นมี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแง่ที่สามารถเป็นตัวอย่างหน่ึงที่ท�าให้

ผู้ชมเข้าใจเรือ่งกเิลสตณัหาของมนุษย์และเรือ่งกรรมได้ชัดเจนข้ึน	ผู้ชมเหน็ว่าเรือ่งราว

ที่เกิดขึ้นในละครดัดแปลงจากบทวรรณกรรมตะวันตก	การมาเยือนของหญิงชรา	เป็น

เรื่องใกล้ตัว	 สามารถเข้าใจละครได้โดยไม่ได้คิดถึงความเป็นตะวันตกในละคร

จากการตอบแบบสอบถามของผู้ชมกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 ๕๘๕	 คนพบว่าผู้ชมเข้าใจ

แกน่ความคดิหลกัของเรื่อง	โดยมีค่าเฉลีย่อยูท่ี่	๔.๖๙	และมีค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

อยู่ที่	๐.๙๗	ผู้ชมเห็นว่าแก่นความคิดหลักของเรื่องมีความใกล้เคียงกับหลักธรรมของ

ศาสนาพุทธ	 โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่	 ๔.๕๔	 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่	 ๐.๙๙	

อีกทั้งผู้ชมยังเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชาวเมืองกูลเลนน้ันสามารถเกิดขึ้นได้ใน

สังคมไทย	โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	๕.๑๕	มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่	๐.๙๓	

	 ส�าหรบัความเหน็ของผู้ทรงคณุวุฒทิีไ่ด้รบัเชิญมาร่วมเสวนาหลังการชมละคร

และความเห็นจากผู้ชมกลุ่มตัวอย่างที่มาร่วมการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่าในแง่ของ

โครงสร้างบทละครน้ัน	ทางเลือกทีก่�าหนดให้ลูกชายเป็นผู้สังหารพ่อท�าให้สถานการณ์ใน

ละครเกดิความตงึเครยีดเลวร้ายถงึขีดสุด	สามารถเอ้ือให้ผู้ชมเหน็ความเส่ือมโทรมในใจ

ของตวัละครได้ชดัเจนขึน้	ส่วนในแง่ความหมายของบทละครน้ันเหน็ว่าการดดัแปลงบท

ละครโดยก�าหนดให้ลูกชายเป็นผู้สังหารพ่อเป็นทางเลือกที่มีความรุนแรงมากเพราะ

การท�าปิตุฆาตนั้นเป็นความผิดฉกรรจ์ในสังคมไทย	ในแง่หนึ่งเห็นว่าทางเลือกดังกล่าว

ท�าให้เกิดความหวาดกลัวความเส่ือมทรามของจิตใจที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาของ

มนุษย์จนสามารถกระท�าความผิดร้ายแรงได้โดยปราศจากความส�านึก	 ทว่าในขณะ

เดียวกันเห็นว่าแม้ทางเลือกที่ก�าหนดให้ลูกชายเป็นผู้สังหารพ่อเป็นความรุนแรง	 แต่

ก็ท�าให้เกิดความตระหนักรู้ถึงสภาพสังคมที่เลวร้าย	 เห็นว่าความรุนแรงดังกล่าวเป็น

เรื่องใกล้ตัว	 สามารถเกิดขึ้นได้จริง	 และท�าให้เกิดความตระหนกในสภาพสังคมร่วม

สมัยที่เสื่อมทราม	

การก�ากับการแสดงละคร 

	 การปฏบัิตงิานวิจัยบนฐานปฏบัิตกิารในฐานะทีผู้่วิจัยเป็นผู้ก�ากบัการแสดงน้ัน	

เป็นการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกผู้ร่วมงานและนักแสดง	 จากน้ันจึงก�าหนด
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โจทย์การซ้อมการแสดงแบบการด้นสด	(improvisation)	ซ่ึงมกีารแลกเปล่ียนความคดิ

กับนักแสดงเพื่อเลือกสรรองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ได้แก่	เรื่องราว	ค�าพูด	ตลอดจนทิศทาง

การเคล่ือนไหว	 (blocking)	 ของตัวละครที่สอดคล้องกับแก่นความคิดหลักของเรื่อง

เพือ่น�าไปพฒันาเป็นบทละครดดัแปลง	การมาเยอืนของหญงิชรา	จากน้ันจึงจัดการซ้อม

การแสดงจากบทละครดัดแปลงดังกล่าว	 ในที่น้ีจะกล่าวถึงเฉพาะกระบวนการปฏิบัติ

งานด้านการก�ากบัการแสดงทีส่�าคญัสองประการ	ได้แก่	การจัดการซ้อมการแสดงแบบ

ด้นสดและการน�าเสนอละครโดยใช้แนวทางส่วนหน่ึงของการน�าเสนอละครแบบ

เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์	ดังรายละเอียดพอสังเขปต่อไปนี้

 ๑. การซ้อมการแสดงแบบการด้นสด	 เป็นการปฏิบัติงานในฐานะผู้ก�ากับ

การแสดงด้วยการประยุกต์น�าวิธีการจัดการเรียนการสอนการแสดงรูปแบบหน่ึงมาใช้

ในกระบวนการซ้อมละคร	การแสดงแบบการด้นสดเป็นการก�าหนดให้นักแสดงได้แสดง

ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า	(Morrison,	2003,	p.	24-26)	

โดยผู้วิจัยและนักแสดงร่วมกนัค้นหาและก�าหนดความต้องการสูงสุด	(super	objective)

หรอืเป้าหมายในชวิีตของตวัละครก่อนเริม่การซ้อมการแสดง	ได้แก่	อิล	มคีวามต้องการ

สูงสุดคอืต้องการรอดพ้นจากการปองร้ายของชาวเมอืงกลูเลน	ซ่ึงเท่ากบัว่าอิลต้องการ

หนีจากกรรมหรอืการกระท�าทีต่นได้กระท�าไว้	แคลร์	มคีวามต้องการสงูสุดคอืต้องการ

เอาชีวิตอิล	ซึ่งเทียบเท่ากับการตกเป็นทาสของกิเลสในเรื่องโทสะ	คือความโกรธแค้น

จนไม่สามารถละวางได้	และกลุ่มชาวเมืองกูลเลน	มีความต้องการสูงสุดคือ	ต้องการ

ได้เงินจากแคลร์	 ซ่ึงเทียบเท่าการตกเป็นทาสตัณหาเรื่องโลภะ	 คือความโลภจนไม่

ค�านึงถึงสื่งอื่น

	 ผู้วิจัยเลือกน�าวิธีการแสดงแบบการด้นสดมาใช้ในการซ้อมการแสดงเพื่อ

เปิดโอกาสให้นักแสดงได้มีประสบการณ์ร่วมกับตัวละคร	 ซ่ึงเป็นการเอ้ือให้นักแสดง

มคีวามเข้าใจและเข้าถงึตวัละครทีต่นสวมบทบาทมากข้ึน	ทัง้ยงัเป็นการเอ้ือให้นักแสดง

ได้รับประสบการณ์ร่วมในด้านความสัมพันธ์ของตัวละครที่ตนสวมบทบาทกับตัวละคร

อ่ืนๆ	 ในเรื่อง	 นอกจากน้ี	 ยังได้น�าผลที่ได้จากการซ้อมการแสดงแบบด้นสดมาใช้ใน

การดัดแปลงบทละคร	เพื่อค้นหาเรื่องราว	ค�าพูด	ตลอดจนทิศทางการเคลื่อนไหวของ

ตัวละครที่สอดคล้องกับการน�าเสนอแก่นความคิดหลักของเรื่องมาเลือกใช้ดังได้

กล่าวข้างต้น	 โดยสามารถแบ่งกระบวนการซ้อมการแสดงแบบด้นสดออกเป็นสาม
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ขั้นตอน	 ได้แก่	 การเตรียมการก่อนจัดการซ้อมการแสดงแบบด้นสด	 การจัดการซ้อม

การแสดงแบบด้นสด	 และหลังการจัดการซ้อมการแสดงแบบด้นสด	 ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้

  ๑.๑ การเตรียมการก่อนการจัดการแสดงแบบด้นสด	 เป็นการเตรียม

ความพร้อมให้นักแสดงก่อนการจัดการซ้อมการแสดงแบบด้นสด	 โดยหลังจากผู้วิจัย

ได้ศกึษาบทละครต้นฉบับและก�าหนดกรอบในการดดัแปลงบทละครว่าองค์ประกอบใด

ที่ต้องการเก็บรักษา	เพิ่มเติม	และลดทอนแล้วเสร็จนั้น	ผู้วิจัยได้คัดเลือกนักแสดงและ

แจกบทละครต้นฉบับให้นักแสดงน�าไปศึกษา	 ต่อมา	 ผู้วิจัยได้สนทนากับนักแสดงทั้ง

รายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว	ตลอดจน

สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตวัละคร	เพือ่จุดมุง่หมายทีส่�าคญัทีสุ่ด	คอื	การร่วมกนัค้นหา

และก�าหนดความต้องการสูงสุดดังกล่าวข้างต้นซ่ึงได้มาจากการวิเคราะห์หา

ความต้องการ	(objective)	ของตัวละครหรือเป้าหมายระยะสั้นของตัวละครแต่ละตัว

ในแต่ละฉาก	แต่ละองก์	(Ahart,	200,	p.	98-107)	ทัง้น้ี	การก�าหนดความต้องการสูงสุด

ให้ตัวละครแต่ละตัวน้ีเองที่ผู้วิจัยน�าไปใช้ในการออกแบบโจทย์ส�าหรับให้นักแสดงใช้ใน

กระบวนการซ้อมการแสดงแบบการด้นสด	 โดยโจทย์ที่ออกแบบให้นักแสดงใช้ใน

การซ้อมการแสดงแบบการด้นสดมสีองประเภท	ได้แก่	โจทย์ทีส่ร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตัวละคร	และโจทย์ที่เติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปจากบทละคร	ดังตัวอย่างพอสังเขป

ต่อไปนี้

   ๑.๑.๑ โจทย์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร	 ผู้วิจัยออกแบบ

โจทย์การแสดงประเภทน้ีเพือ่ช่วยนักแสดงเข้าใจและมปีระสบการณ์ร่วมกนักบัตวัละคร

ที่แต่ละคนสวมบทบาท	 อีกทั้งให้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัว

ละครแต่ละตวั	ดงัตวัอย่างโจทย์สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตวัละคร	เช่น	ประสบการณ์

และความรู้สึกเมื่ออิลและแคลร์สมัยวัยรุ่นแอบพลอดรักกันที่ยุ้งข้าว	 ความรู้สึกของ

คาร์ล	 ลูกชายของอิลเมื่อพ่อน�าเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวไปปรับปรุงร้านแทนที่

จะส่งให้เขาได้เรียนศิลปะตามความฝัน	เป็นต้น

   ๑.๑.๒ โจทย์ท่ีเติมเต็มช่องว่างท่ีขาดหายไปจากบทละคร	 ผู้วิจัย

ออกแบบโจทย์การแสดงแบบประเภทน้ีเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในด้าน

การก�ากบัการแสดงทีต้่องการเน้นการแสดงความรูสึ้กภายในของตวัละครตามแนวทาง
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ส่วนหน่ึงของการน�าเสนอละครแบบเอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์	 โดยโจทย์ที่ก�าหนดน้ีเป็น

การเตมิเตม็สถานการณ์ต่าง	ๆ 	ในเรือ่งทีไ่ม่ได้ปรากฏอยูใ่นบทละครต้นฉบับ	โดยเฉพาะ

สถานการณ์ทีแ่สดงให้เหน็ความกดดนัภายในใจของตวัละคร	เพือ่เอ้ือให้นักแสดงเข้าใจ

และมปีระสบการณ์ภายในใจร่วมกบัตวัละครทีต่นสวมบทบาท	ดงัตวัอย่างโจทย์เตมิเตม็

ช่องว่างที่ขาดหายไปจากบทละคร	 เช่น	 ความหวาดกลัวจนท�าให้อิลขังตัวเองอยู่ใน

ห้องนอนหลังจากหมดหนทางหลบหนีออกจากเมือง	 ความหวาดระแวงของคาร์ล

เมื่อถูกแคลร์แกล้งยุแยงจนท�าให้เขาสามารถเป็นผู้ลงมือสังหารอิลได้	เป็นต้น

  ๑.๒ การจัดการซ้อมการแสดงแบบด้นสด	หลังจากได้สนทนากบันักแสดง

และออกแบบโจทย์ส�าหรบัการซ้อมการแสดงแบบด้นสดแล้ว	ผู้วิจัยได้เริม่กระบวนการ

ซ้อมการแสดงด้วยการก�ากับให้นักแสดงแสดงออกตามโจทย์	 ซ่ึงมีจุดส�าคัญที่สุดคือ	

ก�าหนดความต้องการสูงสุดของตัวละครแต่ละตัวให้นักแสดง	 จากน้ันก็ให้นักแสดง

กระท�าตามความต้องการสูงสุดของตัวละครที่ตนสวมบทบาท	 ทั้งน้ี	 นักแสดงจะ

สามารถแสดงตามวิธีการแสดงดังกล่าวได้หลังจากที่นักแสดงต้องเข้าใจลักษณะนิสัย

ของตัวละครที่ตนสวมบทบาทอย่างถ่องแท้	 กล่าวคือ	 เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ผู้ก�ากับ

การแสดงออกแบบโจทย์ให้	ตัวละครที่มีลักษณะนิสัยแบบหนึ่ง	มีความต้องการสูงสุด

ในสถานการณ์นั้นแบบหนึ่ง	จะมีการกระท�าโต้ตอบกับสถานการณ์นั้น	ๆ	อย่างไร	ทั้งนี้	

ผู้วิจัยก�าหนดให้นักแสดงต้องกระท�าตามความต้องการสูงสุดของตัวละครไปเรื่อย	 ๆ	

จนกว่าจะให้หยุด	 เพื่อให้ตัวละครทุกตัวมุ่งมั่นแสดงออกตามความต้องการสูงสุด

ของตนอย่างไม่ยอมแพ้	

	 ส�าหรับตัวอย่างโจทย์การแสดงแบบด้นสดที่ผู้วิจัยออกแบบให้นักแสดง	อาทิ	

ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากงานเลี้ยงต้อนรับแคลร์	 คาร์ลต้องเผชิญหน้ากับอิลที่โต๊ะ

อาหารเช้า	 ความต้องการสูงสุดของคาร์ล	 คือ	 ต้องการทราบความจริงเกี่ยวกับเรื่อง

ในอดีตจากปากของพ่อ	ส่วนความต้องการสูงสุดของอิล	คือ	ต้องการแสดงตัวว่าเป็น

พ่อที่น่าเคารพ	และปกปิดความจริงจากลูกชายแต่ไม่โกหก	จากนั้น	ผู้วิจัยได้จัดเตรียม

ของประกอบฉาก	อาทิ	โต๊ะ	เก้าอี้	แก้วน�้า	กระดานวาดรูป	สมุดบัญชี	แล้วให้นักแสดง

เข้าไปในฉาก	 โดยได้ก�าหนดให้คาร์ลตั้งใจตื่นเช้ากว่าปกติเพื่อน่ังรอพ่อที่โต๊ะอาหาร

เพือ่เพิม่ความปรารถนาให้คาร์ลเกดิความรูสึ้กอยากซักถามเอาความจรงิจากพ่อมากขึน้	

จากนั้น	 จึงก�าหนดให้อิลเดินลงมาจากห้องนอน	 เมื่อนักแสดงทั้งสองคนเผชิญหน้ากัน
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กเ็ริม่เกดิการกระท�า	ได้แก่	การพดูโต้ตอบกนั	มกีริยิาอาการ	ความเคล่ือนไหวสอดคล้อง

กับความต้องการสูงสุดที่ก�าหนดไว้ให้	 ดังตัวอย่างเช่น	 คาร์ลพยายามชวนอิลพูดคุย	

เอาใจอิลด้วยวิธกีารต่าง	ๆ 	เพือ่ให้พ่ออารมณ์ด	ีส่วนอิลกพ็ยายามหลบเล่ียง	เปล่ียนเรือ่ง

คุยเพื่อปกปิดความจริงไม่ให้ลูกชายทราบ	 ทั้งน้ี	 นักแสดงทั้งสองต่างก็มุ่งกระท�าให้

ความต้องการสูงสุดของตัวละครที่ตนสวมบทบาทบรรลุผลส�าเร็จ	 ผลลัพธ์ของ

การซ้อมการแสดงแบบด้นสดตามโจทย์ข้างต้น	คือ	คาร์ลรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล

จากการกระท�าของอิล	 ทวีความสงสัยในความบริสุทธิ์ของพ่อ	 ในขณะที่อิลรู ้สึก

หวาดกลัวว่าหากลูกชายรูค้วามจรงิเรือ่งความผิดในอดตีของเขา	คาร์ลจะหมดความรกั	

ความนับถือในตัวเขา	 อิลจึงพยายามบ่ายเบ่ียงสุดความสามารถ	 และพยายามท�าให้

ลูกชายเชื่อว่าเขาเป็นพ่อที่รักและหวังดีกับลูกที่สุด	

	 อน่ึง	 ในการซ้อมการแสดงแบบด้นสดน้ี	 ผู้วิจัยได้จัดให้มีการบันทึกเสียงไว้

ทุกครั้ง	หากผลการซ้อมยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้	ผู้วิจัยได้ให้นักแสดง

ซ้อมใหม่และปรบัเปล่ียนเพิม่รายละเอียดของโจทย์ให้กระชบัรดักมุข้ึน	อาท	ิจากตวัอย่าง

โจทย์ข้างต้น	เมื่อมีการซ้อมซ�้าอีกครั้ง	ผู้วิจัยได้เพิ่มรายละเอียดของโจทย์เป็นการทอด

เวลาจากวันงานเลีย้งต้อนรบัแคลร์ออกไปอีก	๒	สัปดาห์	โดยทีต่ลอดทัง้สองสปัดาห์น้ัน

อิลพยายามหลบเล่ียงการเผชิญหน้ากับคาร์ลมาตลอด	 ส่งผลให้เกิดการเพิ่มแรงขับ

กระตุ้นความต้องการให้ตัวละครทั้งสองให้รุนแรงมากพอที่จะผลักให้เกิดการกระท�าที่

เข้มข้น	จริงจังเพื่อให้บรรลุความต้องการของแต่ละตัวมากขึ้น

  ๑.๓ หลังการจัดการซ้อมการแสดงแบบด้นสด ผู้วิจัยได้สนทนากับนัก

แสดงเพือ่แลกเปล่ียนประเดน็	ทศันคต	ิและประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการซ้อมการแสดง	

เพื่อน�าความรู้	 ความรู้สึก	 ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับมาเลือกสรรใช้เป็นวัตถุดิบใน

การดัดแปลงบทละคร	 ทั้งน้ี	 ผู้วิจัยได้จดบันทึกและข้อสังเกตของการซ้อมตามโจทย์

การแสดงแบบด้นสดและถอดเทปเสียงการแสดงทกุครัง้	อน่ึง	ในการเลือกน�าสถานการณ์

ตามโจทย์	การกระท�า	ค�าพูด	การเคลื่อนไหว	ตลอดจนอากัปกิริยาของตัวละครไปใช้ใน

การดดัแปลงบทละครน้ันต้องสอดคล้องกบัความต้องการสูงสุดของตวัละครแต่ละตวั

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในบทละครดัดแปลงเสมอ
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 ๒. การน�าเสนอละครโดยใช้ส่วนหน่ึงของแนวทางแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม ์

ดังได้กล่าวแล้วว่าส่วนหน่ึงของแนวทางการน�าเสนอละครแบบเอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์ที่

ผู้วิจัยน�ามาใช้ในการก�ากบัการแสดงเป็นการเลือกขบัเน้นให้ผู้ชมเหน็ภาพและได้ยนิเสียง

ตามทีต่วัละครซ่ึงอยูใ่นภาวะทีไ่ด้รบัความกดดนัเหน็และได้ยนิ	โดยทีภ่าพและเสียงน้ัน	ๆ 	

มคีวามบิดเบ้ียว	ไม่สมจรงิ	จากการศกึษาบทละครต้นฉบบั	สถานการณ์ทีผู้่วิจัยเหน็ว่า	อิล	

ตัวละครเอกชายได้รับความกดดันสูงสุดในเรื่อง	คือ	การที่อิลหวาดกลัวจนไม่สามารถ

ขึน้รถไฟเพือ่หนีออกไปจากเมอืงได้ในตอนจบองก์สอง	เมือ่เรือ่งด�าเนินมาถงึองก์สามน้ัน	

ผู้ชมไม่ได้เห็นอิลอีกแต่ทว่าสามารถรับรู้ถึงความหวาดกลัวของอิลผ่านค�าบอกเล่าของ

ภรรยาที่บอกชาวเมืองว่าอิลขังตัวเองและเอาแต่เดินไปเดินมาอยู่ในห้องนอน	 จนมา

ถงึกลางองก์	อิลจึงเข้ามาในฉากหลังจากทีเ่ขาตดัสินใจได้แล้วว่าพร้อมยอมรบัความตาย	

จากสถานการณ์ดังกล่าวน้ีผู้วิจัยเห็นว่ามีช่วงเวลาส�าคัญที่ขาดหายไป	 คือ	 ภาวะที่อิล

เผชญิกบัความหวาดกลัวอย่างหนักและต่อสู้จนสามารถเอาชนะความกลัวน้ันได้ในทีสุ่ด	

ผู้วิจัยจึงตัง้ใจน�าภาวะดงักล่าวน้ีมาสร้างเป็นสถานการณ์ในบทละครดดัแปลงเพือ่ท�าให้

ผู้ชมเข้าใจความกดดันภายในใจของอิลได้ชัดเจนขึ้น

	 อน่ึง	 ภาวะความหวาดกลัวของอิลที่ผู้วิจัยเลือกขับเน้นให้ผู้ชมได้เห็นชัดเจน

บนเวทียังมีความสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องกรรมดังได้กล่าวข้างต้นว่าเป็นเรื่อง

การกระท�าและการรับผลของการกระท�าของอิลเอง	 โดยในการน�าเสนอภาวะกดดัน

ภายในใจของอิลน้ัน	 ผู้วิจัยเลือกประยุกต์ใช้แนวคิดส่วนหน่ึงของการเคล่ือนไหว

ร่างกายแบบ	“บูโต”	 (Butoh)	ซึ่งเป็นศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกายร่วมสมัยของญี่ปุ่น

ที่เน้นการน�าเสนออารมณ์ความรู้สกึภายในของนักแสดง	(ธรากร	จนัทนะสาโร,	๒๕๕๘,	

น.	 ๘๑-๙๓)	 มาช่วยส่ือสารความกดดันของอิล	 โดยในที่น้ีเป็นการน�าเสนอด้วย

การประยุกต์ใช้แนวทางการเคล่ือนไหวร่างกายที่บิดเบี้ยวประกอบการใช้เสียง

ทีส่มัพนัธ์กบัความรูสึ้กของตวัละคร	ได้แก่	การก�าหนดให้อิลกระทบืเท้าแรง	ๆ 	เป็นจังหวะ

เพือ่ส่ือสารความกดดนัภายในใจของตนผ่านการใช้เสียง	จนเมือ่อิลเริม่สามารถตดัสินใจ

ยอมรบัผลการกระท�าของเขาได้	อิลจึงลดความดงัของเสียงกระทบืเท้าลงจนเงยีบสนิท

	 การขบัเน้นภาวะกดดนัในใจของตวัละครเอกชายให้ขยายชดัเจนข้ึนยงัสามารถ

ส่ือสารได้โดยการใช้ตัวละครอีกตัวหน่ึงเป็นตัวเปรียบเทียบ	 โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดให้

คาร์ลเป็นตวัละครทีม่คีวามกดดนัในใจเพิม่ขึน้อีกตวัหน่ึงจากบทละครต้นฉบับ	เพือ่ท�าให้
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เห็นตัวละครที่เป็นคู่ตรงข้ามของอิล	โดยในการก�ากับการแสดงนั้น	ผู้วิจัยได้ก�าหนดให้

คาร์ลแสดงออกในลักษณะที่ผกผันกับอิล	 กล่าวคือ	 ในตอนต้น	 คาร์ลระแวงสงสัยใน

ความบรสุิทธิข์องอิลและค่อย	ๆ 	ทวีความมัน่ใจว่าพ่อของเขาเคยกระท�าผิดตามทีแ่คลร์

กล่าวหา	คาร์ลจึงใช้เสียงสื่อสารความรู้สึกภายในใจเช่นกัน	โดยเริ่มต้นจากการกระทืบ

เท้าเสียงเบาและเพิม่ความรนุแรงขึน้จนเป็นการกระทบืเท้าอย่างรนุแรงในตอนจบเมือ่

คาร์ลมั่นใจว่าอิลเคยกระท�าผิดต่อแคลร์จริง	และเขาเริ่มคิดถึงการสังหารพ่อเพื่อแลก

กับการได้รับเงินจากแคลร์

	 นอกจากการใช้ตัวละครหลักเป็นผู้ส่ือสารภาวะความกดดันในใจด้วยตนเอง

แล้ว	 ยังมีการขับเน้นภาวะความตึงเครียดของตัวละครเอกชายด้วยการใช้ตัวละคร

ประกอบช่วยส่ือสารความกดดันดังกล่าว	 โดยได้ก�าหนดให้นักแสดงประกอบ	 ๖	 คน

ร่วมกันท�าหน้าที่ช่วยสื่อความกดดันภายในใจของอิลและคาร์ล	โดยก�าหนดให้นักแสดง

ประกอบเคล่ือนไหวร่างกายอย่างบิดเบี้ยวอยู่ตามจุดต่าง	 ๆ	 ของโรงละครพร้อมกับ

การส่ันระฆงัใบเล็กในมอืเป็นจังหวะร่วมไปกบัเสียงกระทบืเท้าของอิลและคาร์ลอีกด้วย

	 นอกจากการประยุกต์ใช้แนวทางการเคล่ือนไหวแบบบูโตเพื่อขับเน้น

ความกดดันภายในของตัวละครดังกล่าวแล้ว	 ผู้วิจัยยังใช้การน�าเสนอด้วยการจัด

องค์ประกอบภาพ	แสง	และเสียงประกอบกนัเข้าเพือ่เน้นความกดดนัภายในของตวัละคร

ให้เหน็เด่นชัดขึน้ด้วย	ในด้านการจัดองค์ประกอบภาพน้ัน	ผู้วิจัยเลือกให้อิลและคาร์ลอยูท่ี่

ช้ันบนของร้านขายของ	 ก�าหนดให้ทั้งสองยืนห่างกันโดยมีผนังห้องนอนสมมุติกั้น

ตรงกลาง	 ตัวละครทั้งสองหันหน้าไปคนละด้านพร้อมกระทืบเท้าไปด้วย	 ต่อเมื่อถึง

ตอนท้ายเมื่อทั้งคู่คิดได้พร้อมกัน	 จึงหันมาเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรก	 และจบลงด้วย

การกระทืบเท้าอย่างรุนแรงของคาร์ลในขณะที่อิลเงียบกริบ	 เพื่อสื่อให้เห็นภาวะ

ผกผันทีส่�าคญัว่าในขณะทีอิ่ลตดัสินใจได้ว่าพร้อมยอมรบัผลของการกระท�าผิด	คาร์ลกลับ

ตัดสินใจได้ว่าพ่อมีความผิดจริงและเขาสามารถเป็นผู้สังหารพ่อด้วยตนเองได้	ส�าหรับ

การใช้แสงน้ัน	 ผู้วิจัยเลือกใช้แสงสีแดงส่องบริเวณพื้นที่ห้องนอนของอิลและคาร์ล

เพื่อเน้นความรุนแรงภายในใจของตัวละครที่คุกรุ่นถึงขั้นระเบิด	 ส่วนการใช้เสียงน้ัน	

เสียงกระทืบเท้าเพื่อแสดงความตึงเครียดภายในของอิลและคาร์ลเป็นเสียง

ประกอบสถานการณ์น้ีทั้งฉาก	 รวมทั้งเสียงระฆังใบเล็กที่ให้นักแสดงประกอบ

เป็นผู้ส่ันพร้อมกับการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างบิดเบี้ยว	 เพื่อช่วยขับเน้นความอึดอัด
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ของสถานการณ์ให้มากขึ้นอีกโสตหนึ่งด้วย

	 ผลที่ ได ้รับจากการก�ากับการแสดงละครด้วยส่วนหน่ึงของแนวทาง

การน�าเสนอแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์จากการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลังการชมละคร

จากการแจกแบบสอบถามผู้ชม	 และจากการจัดการสนทนากลุ่ม	 สรุปได้ว่าการก�ากับ

การแสดงตามกระบวนการที่ผู้วิจัยใช้ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในแง่ทีส่ามารถท�าให้เข้าใจการส่ือสารความกดดนัในใจของตวัละครได้	อีกทัง้ยงัเหน็ว่า

ตวัละครทกุตวัสามารถส่ือสารความต้องการสูงสุดออกมาให้เหน็ได้ชดัเจน	และสามารถ

ท�าให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงลึกของตัวละครแต่ละตัวได้

	 ในแง่ของการใช้แนวทางส่วนหน่ึงของละครแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์เพื่อ

น�าเสนอความจรงิภายในทีไ่ด้รบัความกดดนัของตวัละครน้ัน	จากการตอบแบบสอบถาม

ของผู ้ชมกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน	 ๕๘๕	 คนพบว่าผู ้ชมเห็นว ่าละครสามารถส่ือ

ความหวาดกลวัของอิลออกมาได้ชดัเจน	โดยมค่ีาเฉล่ียอยู่ที	่๔.๙๗	และมค่ีาส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานอยู่ที่	 ๐.๘๘	 อีกทั้งผู้ชมยังเห็นว่าสามารถเข้าใจภาวะความหวาดกลัวของ

อิล	โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	๕.๑๑	และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่	๐.๘๖	

	 ส�าหรบัความเหน็ของผู้ทรงคณุวุฒทิีไ่ด้รบัเชิญมาร่วมเสวนาหลังการชมละคร

และจากผู้ชมกลุ่มตัวอย่างที่มาร่วมการสนทนากลุ่มเห็นว่าสามารถมองเห็นส่วนหน่ึง

ของกลวิธีการน�าเสนอแบบเอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์ได้	 ละครสามารถส่ือความรู้สึกอึดอัด

กดดนัของตวัละครได้พอสมควร	ข้อบกพร่องส�าคญัของการเลือกแนวทางการน�าเสนอ

ละครดังกล่าวคือกลวิธีการน�าเสนอที่ใช้เป็นอุปสรรคต่อการชมละครเพราะมีการใช้

เสียงกระทืบเท้าที่ดังเกินไปจนกลบเสียงพูดของกลุ่มนักแสดงที่ก�าลังพูดกันอยู่ใน

ฉากช้ันล่างของร้านขายของ	 ในด้านของการจัดองค์ประกอบภาพน้ันเห็นว่า

องค์ประกอบภาพสามารถท�าให้จุดน�าสายตาผู้ชมอยู่ที่ตัวละครอิลและคาร์ลซ่ึงก�าลัง

กระทืบเท้าอยู่ได้	 ทว่าข้อบกพร่องคือเสียงกระทืบเท้าที่ดังเกินไปน้ันเป็นอุปสรรคของ

การชมละครจนดึงความสนใจจากเหตุการณ์ด้านบนซึ่งเป็นจุดน�าสายตา	 ผู้ชมจึงเลี่ยง

ไปสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านล่างของร้านขายของมากกว่า	 ในด้านการใช้เทคนิค

ประกอบน้ันเห็นว่าการใช้แสงสีแดงสามารถส่ือถึงความกดดันอึดอัดของตัวละครได	้

ส่วนในด้านของการใช้เสียงน้ันเห็นว่าเสียงกระทืบเท้าเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการชม

ละครทั้งฉากดังกล่าวแล้ว
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อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลของการปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาการดัดแปลงบทละครและ

การก�ากับการแสดงละครเรื่อง	เดอะ วิสิท	ของฟรีดิช	ดืรเรนมัตต์	:	การมาเยือนของ

หญงิชรา”  ในด้านการดดัแปลงบทละครด้วยการใช้กรอบแนวคดิพทุธศาสนาเรือ่งกเิลส

ตัณหาและเรื่องกรรมเป็นกรอบในการดัดแปลง	 และการก�ากับการแสดงเพื่อเน้น

การน�าเสนอความจริงภายในของตัวละครด้วยวิธีการน�าเสนอส่วนหน่ึงแบบละคร

เอ็กซ์เพรสชัน่นิสม์น้ันสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์	กล่าวคอื	ผู้ชมละครเข้าใจแนวคดิเรือ่ง

กเิลสตณัหาและเรือ่งกรรม	อีกทัง้ยงัเข้าใจความกดดนัภายในของตวัละครเอกชาย	ท�าให้

ผู้ชมเข้าถงึแก่นความคดิหลักของเรือ่ง	เหน็ว่าการชมละครทีน่�าตวับทมาจากวรรณกรรม

การละครตะวันตกสามารถส่ือสารกับผู้ชมคนไทยให้เข้าใจได้	 ไม่ใช่เรื่องไกลตัว	 ไม่ได้

รับชมยากเกินไป	 อย่างไรก็ดี	 ข้อบกพร่องส�าคัญของการดัดแปลงบทละคร	 ได้แก	่

การดดัแปลงให้ลูกชายเป็นผู้สังหารพ่อน้ันเป็นความรนุแรงทีท่�าให้ผู้ชมส่วนหน่ึงถอยห่าง

จากละคร	 ส่วนข้อบกพร่องส�าคัญของการก�ากับการแสดงด้วยการใช้ส่วนหน่ึงของ

แนวทางการน�าเสนอละครแบบละครเอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์น้ัน	 คือ	 การใช้องค์ประกอบ

ด้านเสียงที่ดังเกินไปจนท�าให้ผู้ชมส่วนหนึ่งถอยห่างจากการชมละครเช่นกัน

	 ผลของการศึกษาวิจัยในแง่ของการคัดเลือกบทละครจากวรรณกรรม

การละครตะวันตกมาใช้จัดการแสดงให้ผู้ชมคนไทยน้ัน	 ผู้วิจัยเห็นควรสนับสนุนให้มี

การเลือกบทวรรณกรรมการละครตะวันตกมาจัดการแสดงเน่ืองจากคณุค่าของบทละคร

ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ส�าคัญส�าหรับผู้ศึกษาและผู้สนใจศิลปะการละครทั้งในแง่ของ

โครงสร้างและเน้ือหาของบทละคร	 ความเป็นสากลของบทละครที่ส่ือสารผ่านแก่น

ความคิดหลักของเรื่องน้ันสามารถเอ้ือให้ผู้ชมคนไทยเข้าใจเรื่องได้โดยไม่มีอุปสรรค	

การตั้งอคติว่าบทละครจากวรรณกรรมการละครตะวันตกยากเกินไป	 ไม่เหมาะกับ

ผู้ชมคนไทยน้ันควรสนับสนุนให้เกิดการปรับทัศนคติของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ

การแสดงในกรณดีงักล่าว	ส�าหรบัการเลือกบทละครจากวรรณกรรมการละครตะวันตก

มาน�าเสนอในสังคมไทยน้ัน	 ผู้สร้างสรรค์งานสามารถเริ่มจากการเลือกเรื่องที่เห็นว่า

มีบริบทใกล้เคียงกับสังคมไทยร่วมสมัยเพื่อช่วยให้ผู้ชมสามารถรับสารของเรื่อง

ได้ง่ายขึ้น
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	 ผลของการศึกษาวิจัยในแง่ของการดัดแปลงบทละครน้ัน	 ผู้วิจัยในฐานะ

ผู้ดัดแปลงบทละครเห็นว่าโครงสร้างของบทละครที่แข็งแกร่งมีความส�าคัญต่อการน�า

เสนอละครเพราะงานสร้างสรรค์ละครที่ดีส่วนหนึ่งมีรากฐานมาจากบทละครที่ดี	 ทาง

เลือกในการดัดแปลงบทละครจึงควรค�านึงถึงประเด็นดังกล่าวเป็นประการส�าคัญ	

ส�าหรับในกรณีของการดัดแปลงบทละคร	การมาเยือนของหญิงชรา นั้น	ทางเลือกใน

การก�าหนดให้ลกูชายเป็นผู้สังหารพ่อน้ันเป็นทางเลือกทีผู้่วิจัยเหน็ว่าเหมาะสมทีสุ่ดหาก

ต้องการส่ือสารแก่นความคิดหลักของเรื่องให้ออกมาชัดเจนที่สุด	 ท�าให้ผู้ชมเห็น

ความเส่ือมของศีลธรรมในใจมนุษย์ที่พ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาได้มากที่สุด	 เพราะผู้ชม

ย่อมเข้าใจได้ทันทีถึงความหวาดกลัวของตัวละครเอกชายที่แม้แต่คนในครอบครัว

ยังไว้ใจไม่ได้	 และศัตรูที่น่ากลัวและน่าเศร้าที่สุดของมนุษย์คือคนใกล้ชิด	 ในกรณีน้ี

คือคนในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางสายเลือดนั่นเอง

	 อย่างไรกด็	ีการก�าหนดให้ตวัละครลูกชายเป็นผู้ลงมอืสังหารตวัละครเอกชาย

ในบทละครดัดแปลงน้ันมีข้อบกพร่องส�าคัญ	 ด้วยเหตุที่พุทธศาสนาเห็นว่าบาปที่หนัก

ที่สุดประการหนึ่งคือการกระท�าปิตุฆาต	ท�าให้ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้ชมละครส่วนหน่ึงถงึความไม่เหมาะสม	ซ่ึงผู้วิจัยน้อมรบัว่าเป็นข้อบกพร่องส�าคญัทีสุ่ด

ที่ผู้วิจัยไม่ได้ตระหนักมาก่อนเพราะมุ่งแต่จะดัดแปลงบทละครให้มีการกระท�าเข้มข้น

ถึงที่สุดด้วยการเร่งความรู้สึกของผู้ชมให้พุ่งถึงจุดสูงสุดเมื่อเห็นว่าตัวละครลูกชาย

น่ันเองทีเ่ป็นผู้สังหารพ่อ	ทัง้น้ี	เพือ่มุง่สะท้อนให้เหน็แก่นความเสือ่มทรามในใจของมนุษย์

ให้ได้มากทีสุ่ด	ผลทีไ่ด้รบัจากการดดัแปลงบทละครในประเดน็ดงักล่าวจึงมทีัง้แง่ทีเ่หน็

ด้วยและเหน็ต่าง	ท�าให้ผู้วิจัยได้เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาความคดิ	พจิารณาปัจจัยต่าง	ๆ 	ให้รอบ

ด้านด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานครั้งต่อ	ๆ	ไป

	 ส่วนในแง่ของการก�ากับการแสดงละครด้วยส่วนหน่ึงของแนวทางแบบ

เอ็กซ์เพรสช่ันนิสม์น้ัน	จุดประสงค์ส�าคญัคอืมคีวามประสงค์จะขบัเน้นความบิดเบีย้วทาง

อารมณ์ความรู้สึกภายในของตัวละครเอกชายออกมาให้ปรากฎชัดเจนที่สุด	ทางเลือก

ในการใช้การเคลื่อนไหว	การจัดองค์ประกอบภาพ	การน�าเสนอด้วยการใช้เทคนิคแสง

และเสียงดังที่ผู ้วิจัยใช้ในการสร้างสรรค์ละครเป็นทางเลือกหน่ึงในการน�าเสนอ

ความกดดนัภายในใจของตวัละคร	อย่างไรกด็	ีประเดน็ทีผู้่ชมส่วนหน่ึงเหน็ว่าการใช้เสียง

กระทืบเท้าของตัวละครร่วมกับการใช้เสียงระฆังน้ันเป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้ผู้ชม
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ถอยห่างจากละครนั้นนับเป็นประเด็นส�าคัญที่ผู้วิจัยเห็นพ้องด้วยอย่างยิ่ง	 เหตุที่ผู้วิจัย

ไม่ได้ตระหนักว่าการใช้เสียงดงักล่าวเป็นอุปสรรคในการรบัชมละครมากนักเพราะผู้วิจัย

เป็นผู้ดัดแปลงบทละครด้วยตนเองและได้รับชมละครเป็นเวลายาวนานตลอดช่วงการ

ซ้อมละครจนเกิดความเคยชินกับบทละครจนสามารถแยกแยะเสียงพูดของตัวละคร

ออกจากเสียงอึกทึกวุ่นวายได้	 อย่างไรก็ดี	 ผู้วิจัยได้น�าปัญหาดังกล่าวมาขบคิดหาวิธี

การปรับปรุงกลวิธีการน�าเสนอในครั้งต่อไป	 ทั้งน้ี	 ผู้วิจัยเห็นว่าทางเลือกอีกแนวทาง

หน่ึงที่สามารถน�ามาใช้ได้	 คือ	 การเพิ่มการเคล่ือนไหวของตัวละครให้มีความบิดเบ้ียว

มากขึ้น	 เก็บรักษาการใช้แสงสีแดงเพื่อเน้นความกดดันของตัวละครไว้	 และลดทอน

การใช้เสียงลง	 ปรับเปล่ียนเป็นการใช้ความเงียบสงัดแทนการใช้เสียงดัง	 เพราะ

การใช้ความเงยีบกเ็ป็นอีกทางเลือกหน่ึงทีส่ามารถส่ือให้เหน็ความอึดอัดกดดนัภายในใจ

ของตัวละครได้ดีเช่นกัน

	 ปฏิบัติการสร้างสรรค์ละครจากบทละครต้นฉบับของตะวันตกให้ผู้ชมไทย

ในงานวิจัยน้ีนับเป็นก้าวหน่ึงในการสร้างสรรค์งานศิลปะการละครในสังคมไทย	 เป็น

การต่อยอดองค์ความรู้ทางศิลปะการละครที่นักวิชาการหลายท่านได้บุกเบิกไว้	 ผู้วิจัย

มุ่งแสวงหาแนวทางเผยแพร่บทละครที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวรรณกรรมการละคร

ตะวันตกนับตั้งแต่การคัดเลือกบทละคร	 การดัดแปลงบทละคร	 ไปจนถึงการก�ากับ

การแสดงละคร	 เพื่อเผยแพร่บทวรรณกรรมการละครตะวันตกที่ทรงคุณค่าไปสู่ผู้ชม

ไทย	 ผู้วิจัยหวังว่าแนวปฏิบัติที่ได้เรียนรู้จะสามารถเป็นต้นธารให้กับผู้สร้างสรรค์งาน

ศิลปะการละครได้ต่อไป	
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