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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นงานวิจัยบนฐานปฏิบัติการที่มุ่งแสวงหากระบวนการ
สร้างสรรค์งานละคร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการดัดแปลงบทละครทีเ่ ป็นวรรณกรรม
การละครตะวันตกเรือ่ ง เดอะ วิสทิ โดยใช้คำ� สอนของพุทธศาสนาเรือ่ งกิเลสตัณหาและ
เรื่องกรรมเป็นหลักในการดัดแปลง และเพื่อศึกษาการก�ำกับการแสดงละครเรื่อง
การมาเยือนของหญิงชรา โดยใช้แนวทางละครแบบเอ็กซ์เพรสชัน่ นิสม์ การด�ำเนินงาน
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การดัดแปลงบทละครและการก�ำกับการแสดงละคร ผลของ
การด�ำเนินงานพบว่าผู้ชมไทยเข้าใจแก่นความคิดหลักของเรื่องและเข้าใจภาวะกดดัน
ของตัวละครทีส่ อื่ ออกมาได้ตามวัตถุประสงค์ ท�ำให้สรุปได้วา่ ผูช้ มสามารถเข้าใจละครที่
เป็นวรรณกรรมการละครตะวันตกได้เนื่องจากบทละครมีแก่นความคิดที่เป็นสากล
ทั้งยังได้มีการสร้างสรรค์ปฏิบัติการทางละครเพื่อเอื้อให้ผู้ชมเข้าใจละครได้ดียิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การดัดแปลงบทละคร, การก�ำกับการแสดง, ละครตะวันตก, วรรณกรรม
การละคร, พุทธศาสนา

๑

บทความวิจยั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรือ่ ง “การศึกษาการดัดแปลง
บทละครและการก�ำกับการแสดงละครเรื่อง เดอะ วิสิท ของฟรีดิช ดืรเรนมัตต์ : การมาเยือนของ
หญิงชรา”
๒
อาจารย์ประจ�ำสาขาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
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Kan Ma Yuean Khong Ying Cha-ra: Creative
Process of Making Western Plays for
Thai Audiences1
Arthri Vanichtrakul2

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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This article is part of the research report on “Exploring the Literary
Adaptation and Directorship of Friedrich Durrenmatt’s Kan Ma Yuean Khong Ying Cha-ra.
2
A lecturer in Department of Performing Arts, Faculty of Music and Performing
Arts, Burapha University.
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บทน�ำ
นั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนศิ ล ปะการละครแบบตะวั น ตกใน
ประเทศไทย สถาบันการศึกษาได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะการละคร
แบบตะวั น ตกและจัด กิจกรรมเสริม หลักสูต รอย่างต่ อเนื่ อง บทละครส่ ว นหนึ่ งที่
น�ำมาใช้สำ� หรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรทัง้ ในรายวิชาทีเ่ ป็นศิลปะการละครศึกษา
อาทิ การวิเคราะห์บทละคร การตีความบทละคร และรายวิชาการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
อาทิ การแสดง การก�ำกับการแสดง ก็คือบทวรรณกรรมการละครตะวันตก อีกทั้ง
ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็มีการน�ำเสนองานสร้างสรรค์ละครที่น�ำตัวบท
มาจากบทละครตะวันตกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมการละครเรื่องเอก
ของโลกอยู่เนือง ๆ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างประกอบให้ผู้เรียนได้เข้าใจศาสตร์และศิลป์
ของศิ ล ปะการละครแบบตะวั น ตกในบทเรี ย นได้ ลึ ก ซึ้ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น แหล่ ง
ความบันเทิงและการเรียนรู้ที่เปิดกว้างออกไปสู่บุคคลภายนอกที่สนใจอีกด้วย
จากประสบการณ์การเป็นผู้สอนศิลปะการละครแบบตะวันตกในสถาบัน
อุดมศึกษา ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตถึงอุปสรรคประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
ในเรือ่ งการถ่ายทอดวรรณกรรมการละครตะวันตกไปสูผ่ ศู้ กึ ษาศิลปะการละครคนไทย
นัน่ ก็คอื บริบทความเป็นตะวันตกในบทละคร ซึง่ ท�ำให้ผศู้ กึ ษาจ�ำนวนหนึง่ มีความเข้าใจว่า
เรื่องราวและตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมการละครตะวันตกเป็นเรื่องไกลตัวที่
เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก ตัวละครเป็นคนตะวันตกที่มีความคิดอ่าน มีทัศนคติแบบ
ตะวันตก ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจของคนไทย (วรรณ์ขวัญ พลจันทร์, ๒๕๕๕,
น. ๒๓-๒๔) อีกทั้งจากประสบการณ์การสร้างสรรค์ละครจากบทวรรณกรรมการละคร
ตะวันตกที่ผ่านมาของผู้วิจัยเองก็สังเกตเห็นความสอดคล้องกันในแง่ที่ว่ าบริบท
ความเป็นตะวันตกในเรื่องราวที่น�ำเสนอเป็นอุปสรรคประการหนึ่งของความเข้าใจ
ในการรับชมละคร ท�ำให้ผู้ชมละครส่วนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้าใจว่าเรื่องราวและ
การกระท�ำของตัวละครเป็นเรื่องของตะวันตกที่ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิต
ความเป็นอยูป่ ระจ�ำวันของตน เพราะผูช้ มเห็นว่าเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในบทละครตะวันตก
เป็นเรื่องไกลตัว จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ชมคนไทยเกิดความรู้สึกถอยห่างจากละคร
ที่ น� ำ ตั ว บทมาจากตะวั น ตกจนไม่ ส ามารถมองเห็ น ความสั ม พั น ธ์ แ ละแสวงหา
ความเชื่อมโยงของตนเองกับละครได้
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อุปสรรคของการศึกษาและการชมศิลปะการละครแบบตะวันตกดังกล่าว
เป็นปัญหาน�ำการวิจัยที่ส�ำคัญ เพราะผู้วิจัยเห็นว่าแม้บทละครตะวันตกจะน�ำเสนอ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก เป็นเรื่องของตัวละครที่เป็นคนตะวันตก ทว่าเมื่อ
พิจารณาแก่นความคิดหลัก (theme) ทีบ่ ทละครแต่ละเรือ่ งน�ำเสนอแล้วพบว่าบทละคร
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมการละครตะวันตกมีแก่นความคิดที่มีประโยชน์
ต่อการเรียนรูช้ วี ติ และประสบการณ์ความเป็นมนุษย์ เพราะบทละครทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ว่าเป็นวรรณกรรมนัน้ มีจดุ ร่วมทีส่ ำ� คัญคือทุกเรือ่ งต่างน�ำเสนอแก่นความคิดทีเ่ ป็นสากล
หมายถึง น�ำเสนอสาระที่เป็นความจริงแท้ของโลก ความจริงแท้ของการมีชีวิตอยู่ของ
มนุษย์ (Greig, Noel, 2005, p. 43-44) ความเป็นสากลของแก่นความคิดในบทละคร
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ละครสามารถก้าวข้ามพรมแดนเรื่องกาลเวลา เชื้อชาติ ศาสนา
ของผู้ชม ท�ำให้มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ในเวลาใด ในยุคสมัยใด มีเชื้อชาติใด
เผ่าพันธุ์ใดหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถเข้าใจแก่นความคิดที่ละครน�ำเสนอได้ตรง
กันทุกคน เพราะความจริงแท้ที่วรรณกรรมการละครน�ำเสนอเป็นความจริงเกี่ยวกับ
มนุษย์ เป็นเรื่องของมนุษย์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือภาวะแวดล้อม
ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้ชีวิตมนุษย์ผ่านการจัดการแสดงละครที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก
บทละครทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็นวรรณกรรมการละครจึงนับเป็นประสบการณ์สำ� คัญ
ประการหนึ่งของการศึกษาความเป็นมนุษย์ ช่วยเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างมุมมอง
ให้ความเข้าใจโลกและชีวิตมนุษย์แก่ผู้ชมละคร ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพลาดโอกาสใน
การชมละครที่สร้างสรรค์ขึ้นจากบทวรรณกรรมการละครด้วยความเข้าใจว่าละคร
ตะวันตกเป็นเรือ่ งไกลตัวนัน้ เป็นอุปสรรคทีค่ วรจะได้รบั การปรับเปลีย่ น เพือ่ เปิดโอกาส
ให้ผู้ชมละครคนไทยมีโอกาสได้ชมละครที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวรรณกรรมการละคร
เรือ่ งเอกของโลก ได้รบั สารทีเ่ ป็นสากลจากแก่นความคิดทีบ่ ทละครแต่ละเรือ่ งน�ำเสนอ
ตลอดจนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวในละครอย่างราบรื่น
นอกจากผู ้ ช มจะได้ เ รี ย นรู ้ ชี วิ ต ความเป็ น มนุ ษ ย์ ผ ่ า นการชมละครแล้ ว
ความพิ เ ศษของศิ ล ปะการละครอี ก ประการหนึ่ ง คื อ เป็ น สนามให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านได้
มีโอกาสสัมผัสเสีย้ วหนึง่ ของชีวติ ตัวละครผ่านกระบวนการซ้อมละครและการน�ำเสนอ
ละครอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่เป็นนักแสดงนั้น การสวมบทบาทเป็น
ตัวละครนับเป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้ได้รบั ประสบการณ์ชวี ติ ประสบการณ์เดียวกันกับตัวละคร
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โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรงในชีวิตจริง (Benedetti, Robert. 2009, p. 1-2)
ด้วยเหตุนี้ ในฐานะนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปะการละคร ผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่า
การเลือกสรรบทละครที่มีคุณค่า ได้รับการยอมรับว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องเอกมา
น�ำเสนอแก่ผู้ชมในรูปแบบของละคร ย่อมสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดกระบวน
การเรียนรู้ การพัฒนาสติปัญญา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ด้ า นศิ ล ปะการละครและผู้ชม เพื่อ พัฒ นาสัง คมและประเทศชาติ ต ามแนวทางที่
เหมาะสม ตลอดจนท�ำให้ตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของความเป็นมนุษย์
ได้เป็นอย่างดี
งานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาการดัดแปลงบทละครและการก�ำกับการแสดงละคร
เรื่อง เดอะ วิสิท ของฟรีดิช ดืรเรนมัตต์ : การมาเยือนของหญิงชรา” เป็นงานวิจัยที่
มุง่ ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการศึกษาเพือ่ แสวงหาแนวทางการสร้างสรรค์งานละคร
ทีม่ ตี วั บทต้นฉบับเป็นบททีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็นวรรณกรรมการละครตะวันตกทีท่ รง
คุณค่า เพื่อเป้าประสงค์ให้ละครดังกล่าวสามารถสื่อสารกับผู้ชมคนไทยได้อย่าง
ราบรืน่ โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้บทละครเรือ่ ง เดอะ วิสทิ (The Visit) ของฟรีดชิ ดืรเรนมัตต์
(Friedrich Durrenmatt) นักการละครชาวสวิตเซอร์แลนด์ มาใช้เป็นตัวบทในการศึกษา
โดยใช้บทฉบับแปลเป็นภาษาไทยของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อ�ำภา โอตระกูล มูลเหตุ
ส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้วิจัยเลือกบทละครดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาเนื่องจากเห็นว่าแก่น
ความคิดหลักของละครน�ำเสนอความจริงของชีวติ ทีแ่ สดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถท�ำได้
ทุกอย่างเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตน เรื่องราวในละครแบ่งเป็นสามองก์
ใหญ่ กล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองกูลเลน เมืองสมมุติซึ่งประสบภาวะล้มละลาย
จนท�ำให้ชาวเมืองล�ำบากยากจน สิ้นเนื้อประดาตัว ในตอนต้นเรื่องทุกคนตั้งหน้าตั้งตา
รอแคลร์ ซาคานัสเซียน เศรษฐีนชี ราซึง่ เคยอาศัยอยูท่ เี่ มืองนีใ้ นช่วงต้นของชีวติ ทุกคน
ต่างมีความหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเธอ แต่การณ์กลับกลายเป็นว่าแคลร์
กลับยื่นข้อเสนอให้ใครก็ตามสังหารอัลเฟร็ด อิล คู่รักเก่าวัยเยาว์ของเธอ เพื่อแลกกับ
การบริจาคเงินก้อนใหญ่ให้ทกุ คนในเมือง ในชัน้ ต้นนัน้ คนทัง้ เมืองต่างพร้อมใจกันปฏิเสธ
ข้อเสนอของแคลร์อย่างแข็งขัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงตอนท้ายเรื่อง ผู้ชมจะเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของชาวเมืองทุกคนอย่างชัดเจน บทสรุปของเรื่องเรียกร้องให้
ผู้ชมฉุกคิดถึงสังคมที่ให้คุณค่ากับวัตถุ ในที่นี้คือการให้ความส�ำคัญกับเงินตรามากกว่า
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ศีลธรรมความถูกต้องของชาวเมืองกูลเลนนั่นเอง
การเรียนรู้ชีวิตที่ผู้ชมจะได้รับผ่านการชมละครเป็นการตอบค�ำถามจากแก่น
ความคิดหลักของละครที่ตั้งค�ำถามผู้ชมเกี่ยวกับการปล่อยให้อ�ำนาจเงินตรามีอิทธิพล
เหนือศีลธรรมความถูกต้องนั้นสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยร่วมสมัยเป็นอย่างยิ่ง
จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
จากเดิมที่เป็นสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม (สารานุกรมไทยส�ำหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๑๖, ๒๕๓๕,
น. ๑๔๐-๑๔๓) ท�ำให้คนในชนบทต้องย้ายถิน่ ฐานเข้ามาอยูใ่ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่เพือ่
ประกอบอาชีพ จนก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงด้านวิถชี วี ติ และความคิดของคนจ�ำนวน
มาก ความเจริญรุดหน้าของสังคมเมืองท�ำให้สังคมไทยมีแนวโน้มนิยมคนเก่งมากกว่า
คนดี (สุทธิชัย หยุ่น, ๒๕๕๖, น. ๒) กล่าวคือ มีแนวโน้มที่จะวัดความส�ำเร็จของคน
จากความเพียบพร้อมทางวัตถุ ความส�ำเร็จทางการศึกษา และความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพ ทัศนคติของคนไทยส่วนหนึง่ จึงมุง่ ไปทีก่ ารแข่งขันกันเพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ของการเป็นที่ยอมรับจากสังคมทั้งในด้านการศึกษา ด้านอาชีพการงาน และด้านฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ในบางครั้งนั้นการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็น
เครื่องค�้ำจุนให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขถูกลดทอนความส�ำคัญให้เป็นเรื่อง
รองลงมา ความส�ำเร็จในชีวิตที่วัดจากความถึงพร้อมทางวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ กลับได้
รับการขับเน้นให้ความส�ำคัญแทนที่คุณธรรมความดีงามของคน
ด้วยเหตุนจี้ งึ สามารถกล่าวได้วา่ ภาวะทีส่ งั คมไทยร่วมสมัยก�ำลังประสบ ได้แก่
การให้คุณค่ากับวัตถุมากกว่าจิตใจนั้นส่งผลให้ในบางครั้งสังคมมีมาตรวัดความดีงาม
ของคนบิดเบี้ยว ผิดเพี้ยนไป ภาวะดังกล่าวสอดคล้องกับภาวะที่ปรากฎในละครแนว
แทรจิก คอมเมดี (tragic comedy) หรือแนวชวนหัวแบบโศกที่มีความโกรเทสก์
(grotesque) ของ เดอะ วิสิท เป็นอย่างยิ่ง ความโกรเทสก์ของเรื่องที่ท�ำให้ผู้ชมเกิด
ความขบขันเจือปนกับความเศร้าใจหมายถึงการแสดงให้เห็นความน่าหัวเราะปน
น่าสมเพช วิปริตแปลกประหลาดของตัวละครจนท�ำให้ผู้ชมทั้งหัวเราะและร้องไห้
ออกมาในเวลาเดียวกัน (Longman, 2004, p. 90-93) ใน เดอะ วิสิท นั้นความบิดเบี้ยว
ของตั ว ละครแบ่ ง ออกเป็ น สองกลุ ่ ม คื อ ตั ว ละครชาวเมื อ งกู ล เลนทุ ก คนที่ มี
การแสดงออกแบบปากไม่ตรงกับใจและปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสอ�ำนาจเงินจน
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สามารถท�ำสิ่งผิดศีลธรรมได้เพื่อเงิน และตัวละครเอกหญิงที่ปล่อยให้ความโกรธแค้น
ฝังรากลึกมานานปี มุง่ แต่จะแก้แค้นด้วยความเชือ่ ว่าจะเป็นหนทางให้ตนได้หลุดพ้นจาก
ความโกรธ โดยผูช้ มสามารถเข้าใจความบิดเบีย้ วของตัวละครทัง้ สองกลุม่ ดังกล่าวผ่าน
การกระท�ำของตัวละครตลอดทั้งเรื่อง และผู้ชมจะได้รับข้อสรุปเป็นการตอบค�ำถาม
ตามแก่นของเรื่องตามที่ตัวละครเอกหญิงได้เป็นผู้ตั้งค�ำถามกับชาวเมืองทุกคนตั้งแต่
ต้นเรื่องว่า “เงินสามารถซื้อความยุติธรรมได้หรือไม่?” ทั้งนี้ การที่สารของละครมี
ความสัมพันธ์กับบริบทของสังคมไทยร่วมสมัยดังกล่าว ย่อมเอื้อให้ผู้ชมคนไทยเข้าถึง
ละครได้ง่ายขึ้นและสามารถน�ำสารของละครที่สื่อผ่านการสร้างเรื่องราว การกระท�ำ
ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตของของตัวละครไปใช้เป็นบทเรียนชีวิตได้
จากความสัมพันธ์ของบริบทสังคมไทยร่วมสมัยกับบทละคร เดอะ วิสิท
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บรักษาแก่นความคิดของตัวบทละครต้นฉบับไว้ดังเดิม
และมุง่ แสวงหาแนวทางที่จะช่วยให้แก่นความคิดหลักของละครสือ่ สารกับผูช้ มคนไทย
ได้ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยแบ่งการด�ำเนินงานศึกษาวิจัยเป็นสองส่วนใหญ่ ได้แก่
การดัดแปลงบทละครและการก�ำกับการแสดงละคร ในการดัดแปลงบทละครนัน้ ผูว้ จิ ยั
เห็นว่าแนวคิดของพุทธศาสนาซึง่ มีสาระอยูท่ กี่ ารศึกษาชีวติ ความเป็นมนุษย์ มุง่ อธิบาย
ความจริงของชีวิตมนุษย์ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ตามที่ได้รับ
การน�ำเสนอผ่านตัวละครในเรือ่ ง เดอะ วิสทิ ได้แก่ เรือ่ งกิเลสซึง่ หมายถึงสิง่ ทีท่ ำ� ให้จติ
เศร้าหมอง ขุน่ มัว ไม่บริสทุ ธิ์ เป็นความชัว่ ทีแ่ ฝงอยูใ่ นความรูส้ กึ นึกคิด (ปราโมทย์ ปาโมชโช,
๒๕๕๕, น. ๑๕๕) เรือ่ งตัณหาซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของกิเลส หมายถึงความอยาก ความติดข้อง
ในสภาพที่ยินดี พอใจ จนท�ำให้เกิดความยึดถือ (พุทธทาสภิกขุ, ๒๕๖๐, น. ๕๒-๖๓) และ
เรื่องกรรมซึ่งหมายถึงการกระท�ำ เป็นหลักของเหตุและผล (พรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๙,
น. ๑๖๐-๑๗๖) ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าการเลือกใช้กรอบแนวคิดพุทธศาสนาดังกล่าวเป็นทางเลือกที่
ช่วยให้ผู้ชมคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธมีแนวโน้มที่จะเข้าใจแก่นความคิดหลัก
ของละคร การกระท�ำของตัวละครตลอดจนภาวะที่ตัวละครทุกตัวในเรื่องประสบได้
ง่ายและกระจ่างขึ้น โดยในกระบวนการดัดแปลงบทละครนั้น ผู้วิจัยมุ่งประกอบ
สร้างและขับเน้นเหตุการณ์ให้ตัวละครทุกตัวมีการกระท�ำที่สอดคล้องกับแนวคิด
พุทธศาสนาดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้น ได้แก่ ตัวละครเอกหญิง แคลร์ ซาคานัสเซียน
ซึง่ เป็นตัวละครทีม่ กี เิ ลสในเรือ่ งของโทสะหรือความโกรธเป็นแรงขับเคลือ่ นทีก่ อ่ ให้เกิด
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การกระท�ำหลักในการด�ำเนินเรื่อง กล่าวคือ การเรียกร้องใช้เงินซื้อความยุติธรรม
ให้ตนเอง ตัวละครชาวเมืองกูลเลนทุกคนซึ่งเป็นตัวละครที่มีตัณหาในเรื่องของโลภะ
หรือความอยากได้ใคร่มี กล่าวคือ ความหิวกระหายและการตกเป็นทาสอ�ำนาจเงิน และ
ตัวละครเอกชาย อัลเฟร็ด อิล ซึ่งมีกรรมหรือการกระท�ำผิดในอดีตเป็นเหตุที่ท�ำให้เขา
ต้องรับผิดชอบผลของการกระท�ำผิดนัน้ ในปัจจุบนั กล่าวคือ อิลเคยปฏิเสธความรับผิด
ชอบลูกในท้องของแคลร์ซึ่งเป็นอดีตคนรัก และได้ว่าจ้างพยานเท็จเพื่อให้ตนพ้นจาก
ความรับผิดชอบ การกระท�ำดังกล่าวนีข้ องอิลส่งผลให้เขาต้องรับผลการกระท�ำของตน
ได้แก่ การมีชีวิตอย่างไม่เป็นสุข เกิดความหวาดกลัวว่าจะถูกชาวเมืองลอบฆ่าเพื่อแลก
กับเงินก้อนใหญ่ของแคลร์ ทว่าด้วยอ�ำนาจความโกรธแค้นของแคลร์และความโลภ
กระหายหิวเงินของชาวเมืองกูลเลน อิลจึงต้องตายในท้ายที่สุด
ส�ำหรับการก�ำกับการแสดงละครนั้น ผู้วิจัยได้น�ำ  การมาเยือนของหญิงชรา
บทละครที่ดัดแปลงแล้วมาใช้ในการปฎิบัติงาน โดยคงชื่อภาษาไทยตามบทละครแปล
ของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อ�ำภา โอตระกูลไว้ดังเดิม ส่วนแนวทางในการก�ำกับการ
แสดงละครนัน้ ผูว้ จิ ยั เลือกขับเน้นแนวทางทีท่ ำ� ให้ผชู้ มได้เห็นภาวะความสับสนหวาดกลัว
ภายในใจที่ตัวละครเอกชาย อัลเฟร็ด อิลประสบบนเวที จึงเลือกใช้แนวทางส่วนหนึ่ง
ของการน�ำเสนอละครแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ (expressionism) ซึ่งเป็นการน�ำเสนอ
ภาพบนเวทีผ่านสายตาของตัวละครที่ประสบปัญหาจนท�ำให้ภาวะจิตใจตึงเครียด
ส่งผลให้ภาพทีต่ วั ละครมองเห็นตลอดจนเสียงทีต่ วั ละครได้ยนิ มีความผิดเพีย้ นบิดเบีย้ ว
ไม่สมจริง (Wilson and Goldfarb, 2004, p. 444-446) ในที่นี้คือ ช่วงเหตุการณ์ที่อิล
เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของชาวเมืองรอบตัว ท�ำให้เขาหวาดกลัวความตาย
และความหวาดกลัวดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเรื่องราวด�ำเนินไป แม้วิธีการ
น�ำเสนอละครด้วยแนวทางส่วนหนึ่งของเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์จะเป็นวิธีการน�ำเสนอ
ละครของตะวันตก ทว่าผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางดังกล่าวช่วยสื่อสารและตีแผ่ภาวะ
ความไม่มั่นคง ความระแวง ความหวาดกลัวในใจที่ตัวละครเอกชายประสบออกมาได้
ชัดเจน ท�ำให้สามารถขับเน้นแก่นความคิดหลักของละครได้ชดั เจนขึน้ อีกทัง้ การขับเน้น
ความหวาดกลัวความตายของอิลยังมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรือ่ งกรรมในพุทธศาสนา
ซึ่งกล่าวถึงการกระท�ำที่มีเจตนา และการรับผลแห่งการกระท�ำนั้น นอกจากนี้ ผู้ชมยัง
เห็นผลของความพ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาของตัวละครเอกหญิงและตัวละครชาวเมือง
กูลเลนทุกคนได้ชัดเจนขึ้นด้วย
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อนึง่ ในการก�ำกับการแสดงละครครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้พยายามน�ำกรอบแนวคิด
พุทธศาสนามาเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดในการก�ำกับการแสดงแบบตะวันตก ได้แก่
แนวคิดเรื่องการค้นหาแรงจูงใจของตัวละคร (motivation) ซึ่งก่อให้เกิดการกระท�ำ
ของตัวละครในเรื่อง (action) เพื่อให้นักแสดงสามารถแสดงเป็นตัวละครได้อย่างมี
เป้าหมายและมีความสมจริง ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับแนวคิดเรื่อง
กรรมของพุทธศาสนาซึง่ หมายความถึงการกระท�ำของมนุษย์ทมี่ แี รงจูงใจมาจากเจตนา
นั่นเอง
งานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาการดัดแปลงบทละครและการก�ำกับการแสดงละคร
เรื่อง เดอะ วิสิท ของฟรีดิช ดืรเรนมัตต์ : การมาเยือนของหญิงชรา” นับเป็นก้าวหนึ่ง
ของวงการศิลปะการละครไทยที่มีการน�ำเอาบทละครจากวรรณกรรมการละครเรื่อง
เอกของตะวันตกมาศึกษาวิจัยบนฐานปฏิบัติการ โดยปรับบริบทของละครด้วยการใช้
แนวคิดของพุทธศาสนาผสมผสานเข้ากับรูปแบบการน�ำเสนอส่วนหนึ่งของแนวละคร
แบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ซึ่งเอื้อต่อการสื่อสารแก่นความคิดที่เป็นสากลของเรื่องไปสู่
ผู้ชม และเอื้อต่อความเข้าใจของผู้ชมไทยต่อการชมละครจากตัวบทวรรณกรรมการ
ละครตะวันตก

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาการดัดแปลงบทละครเรื่อง การมาเยือนของหญิงชรา จากบท
ละครเรื่อง เดอะ วิสิท (The Visit) ของฟรีดิช ดืรเรนมัตต์ (Friedrich Durrenmatt)
โดยใช้คำ� สอนของพุทธศาสนาเรือ่ งกิเลสตัณหาและเรือ่ งกรรมเป็นหลักในการดัดแปลง
๒. เพื่อศึกษาการก�ำกับการแสดงละครเรื่องดังกล่าว โดยใช้แนวทางละคร
แบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์

สมมติฐานของโครงการวิจัย
๑. ค�ำสอนของพุทธศาสนาเรื่องกิเลสตัณหาและเรื่องกรรมมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแก่นของบทละครเรื่อง การมาเยือนของหญิงชรา บทละครแปลจาก
บทละครต้นฉบับภาษาเยอรมัน
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๒. การก�ำกับการแสดงด้วยการใช้แนวทางละครแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์
สามารถท�ำให้สื่อสารความจริงภายในของตัวละครได้ชัดเจนขึ้น

วิธีการด�ำเนินการวิจัยและผลที่ได้รับ
หลังจากที่ได้ก�ำหนดหัวข้องานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เป็นองค์ความรู้
ส�ำหรับการวิจัย ได้แก่ งานเขียนเชิงทฤษฎีด้านการดัดแปลงบทละคร การก�ำกับ
การแสดงละคร การแสดงละคร แนวละคร ปรัชญาค�ำสอนพุทธศาสนาจากเอกสาร หนังสือ
ต�ำรา บทความวิชาการ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ศึกษางานสร้างสรรค์ที่
สร้างงานจากบทวรรณกรรมการละครตะวันตก ตลอดจนรวบรวมและศึกษาข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์แล้วเสร็จ ผู้วิจัยได้เริ่มดัดแปลง
บทละครเรือ่ ง การมาเยือนของหญิงชรา ในกรอบของบริบทพุทธศาสนา จากนัน้ จึงคัด
เลือกนักแสดงและผูร้ ว่ มงาน จัดซ้อมการแสดงควบคูไ่ ปกับการพัฒนาบทละครก่อนเปิด
การแสดง ซึง่ มีการจัดเสวนาโดยนักวิชาการและนักสร้างสรรค์งานละครหลังการแสดง
และมีการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ชมละครกลุ่มตัวอย่างด้วยการแจกแบบสอบถาม
อีกทั้งยังมีการจัดการสนทนากลุ่มของผู้ชมกลุ่มตัวอย่าง ก่อนน�ำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเขียนรายงานผลและสรุปผลงานวิจัย
ดั ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า การปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย บนฐานปฏิ บั ติ ก าร “การศึ ก ษา
การดัดแปลงบทละครและการก�ำกับการแสดงละครเรื่อง เดอะ วิสิท ของฟรีดิช
ดืรเรนมัตต์ : การมาเยือนของหญิงชรา” มีจดุ เด่นทีก่ ระบวนการด�ำเนินการวิจยั โดยเน้น
ที่การปฏิบัติการสร้างสรรค์ละครสองส่วน ได้แก่ การดัดแปลงบทละครโดยใช้กรอบ
แนวคิดพุทธศาสนาเรือ่ งกิเลสตัณหาและเรือ่ งกรรมเป็นหลักในการดัดแปลง และการน�ำ
บทละครดัดแปลงดังกล่าวมาใช้ในการก�ำกับการแสดง ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานจริง
การด�ำเนินงานทัง้ สองส่วนดังกล่าวมิได้แยกออกจากกันเด็ดขาดชัดเจนเนือ่ งจากผูว้ จิ ยั
เป็นทั้งผู้ดัดแปลงบทละครและเป็นผู้ก�ำกับการแสดงละครด้วยตนเอง การด�ำเนินงาน
จึงมีการทวนสอบกลับไปมาโดยยึดแก่นความคิดหลักของเรือ่ งเป็นส�ำคัญ กระบวนการ
สร้างสรรค์งานเริ่มจากการก�ำหนดกรอบในการดัดแปลงบทละคร จากนั้นจึงเป็น
การก�ำกับการแสดงทีอ่ อกแบบโจทย์ให้มกี ารด้นสด (improvisation) แล้วน�ำเนือ้ หาทีไ่ ด้
รับมาใช้ในการดัดแปลงบทละคร การมาเยือนของหญิงชรา เพื่อน�ำบทละครดัดแปลง
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มาใช้กำ� กับการแสดง อย่างไรก็ดี ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั สามารถสรุปวิธกี ารด�ำเนินงาน
ตลอดจนผลที่ได้รับเป็นสองส่วนใหญ่ คือ การดัดแปลงบทละครและการก�ำกับการ
แสดงละคร ดังต่อไปนี้

การดัดแปลงบทละคร
การดัดแปลงบทละครเป็นการเลือกเก็บรักษา เพิ่มเติม และลดทอนองค์
ประกอบต่าง ๆ ของตัวบทต้นฉบับตามวัตถุประสงค์ของการน�ำบทละครดัดแปลงไปใช้
(McCullough, 1998, p. 128-138) ดังได้กล่าวแล้วว่าผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์จะดัดแปลง
บทละครที่น�ำมาจากวรรณกรรมการละครตะวันตกเพื่อท�ำให้แก่นความคิดที่เป็นสากล
ของละครสือ่ สารกับผูช้ มคนไทยได้ชดั เจนขึน้ ในการดัดแปลงบทละครจึงเลือกเก็บรักษา
แก่นความคิดหลักของเรื่องไว้ และยึดแก่นความคิดหลักดังกล่าวเป็นแกนในการเลือก
เก็บรักษา เพิ่มเติม หรือลดทอนองค์ประกอบส่วนอื่น ๆ ในบทละครดัดแปลง กล่าว
คือ เก็บรักษาองค์ประกอบของบทละครต้นฉบับที่สอดคล้องกับแก่นความคิดหลักไว้
ขับเน้นแก่นความคิดหลักด้วยการเพิ่มเติมองค์ประกอบบางประการเข้าไปในบทละคร
ดัดแปลง และลดทอนองค์ประกอบในบทละครต้นฉบับที่ไม่มีผลต่อแก่นความคิดหลัก
ของเรื่อง ดังรายละเอียดพอสังเขปต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบของบทละครดัดแปลงทีเ่ ก็บรักษาไว้เช่นเดียวกับบทละคร
ต้นฉบับ พิจารณาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการ
น�ำเสนอแก่นความคิดหลักของเรือ่ งเป็นส�ำคัญ โดยองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของบทละคร
ต้นฉบับที่ยังคงเก็บรักษาไว้ ได้แก่ มุมมองของการเล่าเรื่อง (point of view) และ
สถานการณ์หลักของเรื่อง ส�ำหรับการเลือกมุมมองของของการเล่าเรื่องนั้น ผู้วิจัย
เห็นว่าการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้เขียนในฐานะที่เป็นบุคคลที่สามเช่นเดียวกับใน
บทละครต้นฉบับนัน้ มีความส�ำคัญเนือ่ งจากเอือ้ ให้ผชู้ มเข้าใจแก่นความคิดหลักของเรือ่ ง
ในทุกแง่มุมจากตัวละครทุกตัว การเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้เขียนในฐานะที่เป็น
บุคคลที่สาม (third person point of view) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เขียนเป็นผู้รู้แจ้ง
กล่าวคือ ผู้เขียนสามารถเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างในเรื่อง ผู้เขียนจึงสามารถ
เล่าทุกเรื่องได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด (Dunne, 2009, p. 316) ทั้งในแง่มุมมองความคิด
ความรู้สึกของกลุ่มตัวละครเอกหญิง แคลร์ ซาคานัสเซียน และกลุ่มตัวละครเอกชาย
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อัลเฟร็ด อิลและชาวเมืองกูลเลนทุกคน ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้รับข้อมูลในทุก
แง่มุมผ่านมุมมองของบุคคลที่สามเป็นการเอื้อให้ผู้ชมสามารถน�ำข้อมูลที่ได้รับไป
พิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกหาค�ำตอบตามแก่นความคิดหลักของเรื่องด้วย
ตนเองว่าเงินสามารถซื้อความยุติธรรมได้หรือไม่
ส�ำหรับสถานการณ์หลักของเรือ่ งทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกเก็บรักษาไว้นนั้ เป็นสถานการณ์
หลักทั้งหมดของการด�ำเนินเรื่องตามบทละครต้นฉบับ เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดพุทธศาสนาเรือ่ งกิเลสตัณหาและกรรม ได้แก่ สถานการณ์
ที่แสดงให้เห็นการยั่วยุกิเลสตัณหา การต่อสู้กับกิเลสตัณหา ไปจนถึงการยอมจ�ำนน
ต่ อ กิ เ ลสตั ณ หาของตั ว ละคร และสถานการณ์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ผลสื บ เนื่ อ งจาก
การกระท�ำหรือกรรมของตัวละคร เพื่อขับแน้นแก่นความคิดหลักของเรื่องให้เห็นได้
ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ สถานการณ์หลักของการด�ำเนินเรื่องที่ได้เก็บรักษาไว้ตามล�ำดับเวลา
ได้แก่ การที่แคลร์กลับมาเมืองกูลเลนเพื่อยื่นข้อเสนอให้ชาวเมืองสังหารอิลแลกกับ
การได้ รั บ เงิ น บริ จ าคของเธอ การที่ ช าวเมื อ งทุ ก คนพร้ อ มใจกั น ปฏิ เ สธข้ อ แม้
ในการบริจาคเงินของแคลร์เพราะเห็นว่าผิดศีลธรรม ความเปลีย่ นแปลงของชาวเมือง
ที่แสดงออกว่าร�่ำรวยสุขสบายขึ้น ความหวาดกลัวของอิลเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของชาวเมือง ความพยายามแก้สถานการณ์คบั ขันของอิลด้วยการไปขอความช่วยเหลือ
จากผู้น�ำคนส�ำคัญของเมืองไปจนถึงความพยายามหลบหนีออกไปจากเมืองในที่สุด
การยอมจ� ำ นนของอิ ล การที่ ช าวเมื อ งรุ ม สั ง หารอิ ล เพื่ อ แลกกั บ เงิ น ก้ อ นใหญ่
ของแคลร์ และชีวิตที่มั่งมีศรีสุขขึ้นของชาวเมืองในตอนท้ายเรื่อง
๒. องค์ประกอบของบทละครดัดแปลงที่เพิ่มเติมเข้ามาจากบทละคร
ต้นฉบับ พิจารณาจากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่สามารถช่วยให้ผู้ชมเข้าใจแก่น
ความคิดหลักของเรื่องได้ชัดเจนขึ้น ที่ส�ำคัญได้แก่ การก�ำหนดภารกิจหน้าที่ของตัว
ละครและการก�ำหนดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่นั้น ทั้งนี้ การดัดแปลง
บทละครที่ค�ำนึงถึงการก�ำหนดภารกิจหน้าที่ให้ตัวละครในที่นี้นับเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้
บทละครดัดแปลงแตกต่างไปจากบทละครต้นฉบับ กล่าวคือ ผู้วิจัยเลือกให้ตัวละคร
ชื่อคาร์ล ลูกชายของอิลมีภารกิจเป็นผู้สังหารอิลแทนที่เป็นตัวละครนักกายกรรม
ดังปรากฎในบทละครต้นฉบับ เนื่องจากมีเป้าประสงค์เพื่อขับเน้นความรุนแรงของ
การตกเป็ น ทาสกิ เ ลสตั ณ หาของมนุ ษ ย์ จ นถึ ง กั บ ละเลยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น
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โดยการเลือกใช้ตวั ละครทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายเลือดใกล้ชดิ ให้ทำ� ร้ายกันจนถึงแก่ชวี ติ
เพื่อขับเน้นความรุนแรงของการตกเป็นทาสกิเ ลสตัณหาของมนุษย์ให้เด่นชัด ขึ้น
ซึ่งส่งผลให้การน�ำเสนอแก่นความคิดหลักของเรื่องทวีความรุนแรงขึ้นด้วย ในแง่ที่ว่า
มนุษย์นั้นเมื่อตกเป็นทาสมัวเมาลุ่มหลงในกิเลสตัณหา ให้ค่ากับวัตถุเงินตรามากกว่า
คุณค่าของศีลธรรมความถูกต้อง ย่อมสามารถท�ำได้ทุกอย่างได้โดยไม่ค�ำนึงถึงสิ่งใด
เพื่อให้บรรลุความปรารถนาของตน
ส่วนสถานการณ์ที่เพิ่มเติมเข้าไปในบทละครดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าที่ของตัวละครนั้น เป็นสถานการณ์ที่รองรับการกระท�ำของคาร์ลให้มี
ความสมเหตุผลพอทีจ่ ะท�ำให้ผชู้ มเชือ่ ได้วา่ ลูกชายสามารถเป็นผูส้ งั หารพ่อได้ อาทิ การที่
คาร์ลถูกแคลร์ยุแยงปั่นหัวจนท�ำให้เขาเกิดความลังเลใจในคุณธรรมความดีของพ่อ
และการก�ำหนดให้คาร์ลได้เป็นผู้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับการกระท�ำผิดพลาดในอดีต
ของอิลด้วยตนเอง
๓. องค์ประกอบของบทละครดัดแปลงทีล่ ดทอนลงไปจากบทละครต้นฉบับ
พิจารณาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทีเ่ มือ่ ลดทอนแล้วไม่มผี ลกระทบต่อการน�ำเสนอ
แก่นความคิดหลักของเรื่อง ที่ส�ำคัญได้แก่ จ�ำนวนและบทบาทของตัวละครที่มีภารกิจ
หน้าที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ตัวละครลูกสาวของอิล ซึ่งในบทละครต้นฉบับนั้นมีภารกิจ
เดียวกับกับตัวละครลูกชาย กล่าวคือ แสดงให้เห็นความเปลีย่ นแปลงของคนใกล้ชดิ ทีม่ ี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับอิล ผู้วิจัยจึงเลือกตัดทอนตัวละครลูกสาวออกไป คงไว้
แต่ตัวละครลูกชาย จ�ำนวนและบทบาทของตัวละครที่สามารถปฏิบัติภารกิจแทนกันได้
ได้แก่ ตัวละครนักกายกรรม ซึ่งมีภารกิจเป็นผู้สังหารอิล ผู้วิจัยเลือกตัดทอนตัวละคร
นักกายกรรมออกไป และก�ำหนดให้ลูกชายเป็นผู้สังหารพ่อ ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้าง
ต้นว่าทางเลือกดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความรุนแรงของความพ่ายแพ้ต่ออ�ำนาจกิเลส
ตัณหาในใจของมนุษย์ได้ชัดเจนกว่าทางเลือกให้ตัวละครนักกายกรรมซึ่งมีกล้ามเนื้อ
ใหญ่โตแข็งแรงทีส่ ดุ ในบรรดาชาวเมืองเป็นผูส้ งั หารอิลดังทีป่ รากฎในบทละครต้นฉบับ
ผลที่ได้รับจากการดัดแปลงบทละครจากการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลัง
การชมละคร จากการแจกแบบสอบถามผู้ชม และจากการจัดการสนทนากลุ่ม สรุป
ได้ว่าการดัดแปลงบทละครโดยใช้ค�ำสอนของพุทธศาสนาเรื่องกิเลสตัณหาและเรื่อง
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กรรมเป็ น กรอบในการดั ด แปลงตามกระบวนการที่ ผู ้ วิ จั ย ใช้ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแง่ที่สามารถเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ท�ำให้
ผูช้ มเข้าใจเรือ่ งกิเลสตัณหาของมนุษย์และเรือ่ งกรรมได้ชดั เจนขึน้ ผูช้ มเห็นว่าเรือ่ งราว
ที่เกิดขึ้นในละครดัดแปลงจากบทวรรณกรรมตะวันตก การมาเยือนของหญิงชรา เป็น
เรื่ อ งใกล้ ตั ว สามารถเข้ า ใจละครได้ โ ดยไม่ ไ ด้ คิ ด ถึ ง ความเป็ น ตะวั น ตกในละคร
จากการตอบแบบสอบถามของผู้ชมกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน ๕๘๕ คนพบว่าผู้ชมเข้าใจ
แก่นความคิดหลักของเรื่อง โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ ๔.๖๙ และมีคา่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
อยู่ที่ ๐.๙๗ ผู้ชมเห็นว่าแก่นความคิดหลักของเรื่องมีความใกล้เคียงกับหลักธรรมของ
ศาสนาพุทธ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๕๔ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ ๐.๙๙
อีกทั้งผู้ชมยังเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชาวเมืองกูลเลนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ใน
สังคมไทย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๕.๑๕ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ ๐.๙๓
ส�ำหรับความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒทิ ไี่ ด้รบั เชิญมาร่วมเสวนาหลังการชมละคร
และความเห็นจากผู้ชมกลุ่มตัวอย่างที่มาร่วมการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่าในแง่ของ
โครงสร้างบทละครนัน้ ทางเลือกทีก่ ำ� หนดให้ลกู ชายเป็นผูส้ งั หารพ่อท�ำให้สถานการณ์ใน
ละครเกิดความตึงเครียดเลวร้ายถึงขีดสุด สามารถเอือ้ ให้ผชู้ มเห็นความเสือ่ มโทรมในใจ
ของตัวละครได้ชดั เจนขึน้ ส่วนในแง่ความหมายของบทละครนัน้ เห็นว่าการดัดแปลงบท
ละครโดยก�ำหนดให้ลูกชายเป็นผู้สังหารพ่อเป็นทางเลือกที่มีความรุนแรงมากเพราะ
การท�ำปิตุฆาตนั้นเป็นความผิดฉกรรจ์ในสังคมไทย ในแง่หนึ่งเห็นว่าทางเลือกดังกล่าว
ท�ำให้เกิดความหวาดกลัวความเสื่อมทรามของจิตใจที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาของ
มนุษย์จนสามารถกระท�ำความผิดร้ายแรงได้โดยปราศจากความส�ำนึก ทว่าในขณะ
เดียวกันเห็นว่าแม้ทางเลือกที่ก�ำหนดให้ลูกชายเป็นผู้สังหารพ่อเป็นความรุนแรง แต่
ก็ท�ำให้เกิดความตระหนักรู้ถึงสภาพสังคมที่เลวร้าย เห็นว่าความรุนแรงดังกล่าวเป็น
เรื่องใกล้ตัว สามารถเกิดขึ้นได้จริง และท�ำให้เกิดความตระหนกในสภาพสังคมร่วม
สมัยที่เสื่อมทราม

การก�ำกับการแสดงละคร
การปฏิบตั งิ านวิจยั บนฐานปฏิบตั กิ ารในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นผูก้ ำ� กับการแสดงนัน้
เป็นการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกผู้ร่วมงานและนักแสดง จากนั้นจึงก�ำหนด
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โจทย์การซ้อมการแสดงแบบการด้นสด (improvisation) ซึง่ มีการแลกเปลีย่ นความคิด
กับนักแสดงเพื่อเลือกสรรองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องราว ค�ำพูด ตลอดจนทิศทาง
การเคลื่อนไหว (blocking) ของตัวละครที่สอดคล้องกับแก่นความคิดหลักของเรื่อง
เพือ่ น�ำไปพัฒนาเป็นบทละครดัดแปลง การมาเยือนของหญิงชรา จากนัน้ จึงจัดการซ้อม
การแสดงจากบทละครดัดแปลงดังกล่าว ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกระบวนการปฏิบัติ
งานด้านการก�ำกับการแสดงทีส่ ำ� คัญสองประการ ได้แก่ การจัดการซ้อมการแสดงแบบ
ด้นสดและการน�ำเสนอละครโดยใช้แนวทางส่วนหนึ่งของการน�ำเสนอละครแบบ
เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ ดังรายละเอียดพอสังเขปต่อไปนี้
๑. การซ้อมการแสดงแบบการด้นสด เป็นการปฏิบัติงานในฐานะผู้ก�ำกับ
การแสดงด้วยการประยุกต์น�ำวิธีการจัดการเรียนการสอนการแสดงรูปแบบหนึ่งมาใช้
ในกระบวนการซ้อมละคร การแสดงแบบการด้นสดเป็นการก�ำหนดให้นกั แสดงได้แสดง
ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า (Morrison, 2003, p. 24-26)
โดยผูว้ จิ ยั และนักแสดงร่วมกันค้นหาและก�ำหนดความต้องการสูงสุด (super objective)
หรือเป้าหมายในชีวติ ของตัวละครก่อนเริม่ การซ้อมการแสดง ได้แก่ อิล มีความต้องการ
สูงสุดคือต้องการรอดพ้นจากการปองร้ายของชาวเมืองกูลเลน ซึง่ เท่ากับว่าอิลต้องการ
หนีจากกรรมหรือการกระท�ำทีต่ นได้กระท�ำไว้ แคลร์ มีความต้องการสูงสุดคือต้องการ
เอาชีวิตอิล ซึ่งเทียบเท่ากับการตกเป็นทาสของกิเลสในเรื่องโทสะ คือความโกรธแค้น
จนไม่สามารถละวางได้ และกลุ่มชาวเมืองกูลเลน มีความต้องการสูงสุดคือ ต้องการ
ได้เงินจากแคลร์ ซึ่งเทียบเท่าการตกเป็นทาสตัณหาเรื่องโลภะ คือความโลภจนไม่
ค�ำนึงถึงสื่งอื่น
ผู้วิจัยเลือกน�ำวิธีการแสดงแบบการด้นสดมาใช้ในการซ้อมการแสดงเพื่อ
เปิดโอกาสให้นักแสดงได้มีประสบการณ์ร่วมกับตัวละคร ซึ่งเป็นการเอื้อให้นักแสดง
มีความเข้าใจและเข้าถึงตัวละครทีต่ นสวมบทบาทมากขึน้ ทัง้ ยังเป็นการเอือ้ ให้นกั แสดง
ได้รับประสบการณ์ร่วมในด้านความสัมพันธ์ของตัวละครที่ตนสวมบทบาทกับตัวละคร
อื่นๆ ในเรื่อง นอกจากนี้ ยังได้น�ำผลที่ได้จากการซ้อมการแสดงแบบด้นสดมาใช้ใน
การดัดแปลงบทละคร เพื่อค้นหาเรื่องราว ค�ำพูด ตลอดจนทิศทางการเคลื่อนไหวของ
ตัวละครที่สอดคล้องกับการน�ำเสนอแก่นความคิดหลักของเรื่องมาเลือกใช้ดังได้
กล่าวข้างต้น โดยสามารถแบ่งกระบวนการซ้อมการแสดงแบบด้นสดออกเป็นสาม
การมาเยือนของหญิงชรา: ปฏิบัติการสร้างสรรค์ละครฝรั่งเพื่อผู้ชมไทย

139

ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการก่อนจัดการซ้อมการแสดงแบบด้นสด การจัดการซ้อม
การแสดงแบบด้นสด และหลังการจัดการซ้อมการแสดงแบบด้นสด ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
		 ๑.๑ การเตรียมการก่อนการจัดการแสดงแบบด้นสด เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้นักแสดงก่อนการจัดการซ้อมการแสดงแบบด้นสด โดยหลังจากผู้วิจัย
ได้ศกึ ษาบทละครต้นฉบับและก�ำหนดกรอบในการดัดแปลงบทละครว่าองค์ประกอบใด
ที่ต้องการเก็บรักษา เพิ่มเติม และลดทอนแล้วเสร็จนั้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกนักแสดงและ
แจกบทละครต้นฉบับให้นักแสดงน�ำไปศึกษา ต่อมา ผู้วิจัยได้สนทนากับนักแสดงทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร เพือ่ จุดมุง่ หมายทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การร่วมกันค้นหา
และก� ำ หนดความต้ อ งการสู ง สุ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ ง ได้ ม าจากการวิ เ คราะห์ ห า
ความต้องการ (objective) ของตัวละครหรือเป้าหมายระยะสั้นของตัวละครแต่ละตัว
ในแต่ละฉาก แต่ละองก์ (Ahart, 200, p. 98-107) ทัง้ นี้ การก�ำหนดความต้องการสูงสุด
ให้ตัวละครแต่ละตัวนี้เองที่ผู้วิจัยน�ำไปใช้ในการออกแบบโจทย์ส�ำหรับให้นักแสดงใช้ใน
กระบวนการซ้อมการแสดงแบบการด้นสด โดยโจทย์ที่ออกแบบให้นักแสดงใช้ใน
การซ้อมการแสดงแบบการด้นสดมีสองประเภท ได้แก่ โจทย์ทสี่ ร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวละคร และโจทย์ที่เติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปจากบทละคร ดังตัวอย่างพอสังเขป
ต่อไปนี้
			 ๑.๑.๑ โจทย์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร ผู้วิจัยออกแบบ
โจทย์การแสดงประเภทนีเ้ พือ่ ช่วยนักแสดงเข้าใจและมีประสบการณ์รว่ มกันกับตัวละคร
ที่แต่ละคนสวมบทบาท อีกทั้งให้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัว
ละครแต่ละตัว ดังตัวอย่างโจทย์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร เช่น ประสบการณ์
และความรู้สึกเมื่ออิลและแคลร์สมัยวัยรุ่นแอบพลอดรักกันที่ยุ้งข้าว ความรู้สึกของ
คาร์ล ลูกชายของอิลเมื่อพ่อน�ำเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวไปปรับปรุงร้านแทนที่
จะส่งให้เขาได้เรียนศิลปะตามความฝัน เป็นต้น
			 ๑.๑.๒ โจทย์ที่เติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปจากบทละคร ผู้วิจัย
ออกแบบโจทย์การแสดงแบบประเภทนี้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในด้าน
การก�ำกับการแสดงทีต่ อ้ งการเน้นการแสดงความรูส้ กึ ภายในของตัวละครตามแนวทาง
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ส่วนหนึ่งของการน�ำเสนอละครแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ โดยโจทย์ที่ก�ำหนดนี้เป็น
การเติมเต็มสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในเรือ่ งทีไ่ ม่ได้ปรากฏอยูใ่ นบทละครต้นฉบับ โดยเฉพาะ
สถานการณ์ทแี่ สดงให้เห็นความกดดันภายในใจของตัวละคร เพือ่ เอือ้ ให้นกั แสดงเข้าใจ
และมีประสบการณ์ภายในใจร่วมกับตัวละครทีต่ นสวมบทบาท ดังตัวอย่างโจทย์เติมเต็ม
ช่องว่างที่ขาดหายไปจากบทละคร เช่น ความหวาดกลัวจนท�ำให้อิลขังตัวเองอยู่ใน
ห้องนอนหลังจากหมดหนทางหลบหนีออกจากเมือง ความหวาดระแวงของคาร์ล
เมื่อถูกแคลร์แกล้งยุแยงจนท�ำให้เขาสามารถเป็นผู้ลงมือสังหารอิลได้ เป็นต้น
		 ๑.๒ การจัดการซ้อมการแสดงแบบด้นสด หลังจากได้สนทนากับนักแสดง
และออกแบบโจทย์สำ� หรับการซ้อมการแสดงแบบด้นสดแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้เริม่ กระบวนการ
ซ้อมการแสดงด้วยการก�ำกับให้นักแสดงแสดงออกตามโจทย์ ซึ่งมีจุดส�ำคัญที่สุดคือ
ก�ำหนดความต้องการสูงสุดของตัวละครแต่ละตัวให้นักแสดง จากนั้นก็ให้นักแสดง
กระท�ำตามความต้องการสูงสุดของตัวละครที่ตนสวมบทบาท ทั้งนี้ นักแสดงจะ
สามารถแสดงตามวิธีการแสดงดังกล่าวได้หลังจากที่นักแสดงต้องเข้าใจลักษณะนิสัย
ของตัวละครที่ตนสวมบทบาทอย่างถ่องแท้ กล่าวคือ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ผู้ก�ำกับ
การแสดงออกแบบโจทย์ให้ ตัวละครที่มีลักษณะนิสัยแบบหนึ่ง มีความต้องการสูงสุด
ในสถานการณ์นั้นแบบหนึ่ง จะมีการกระท�ำโต้ตอบกับสถานการณ์นั้น ๆ อย่างไร ทั้งนี้
ผู้วิจัยก�ำหนดให้นักแสดงต้องกระท�ำตามความต้องการสูงสุดของตัวละครไปเรื่อย ๆ
จนกว่าจะให้หยุด เพื่อให้ตัวละครทุกตัวมุ่งมั่นแสดงออกตามความต้องการสูงสุด
ของตนอย่างไม่ยอมแพ้
ส�ำหรับตัวอย่างโจทย์การแสดงแบบด้นสดที่ผู้วิจัยออกแบบให้นักแสดง อาทิ
ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากงานเลี้ยงต้อนรับแคลร์ คาร์ลต้องเผชิญหน้ากับอิลที่โต๊ะ
อาหารเช้า ความต้องการสูงสุดของคาร์ล คือ ต้องการทราบความจริงเกี่ยวกับเรื่อง
ในอดีตจากปากของพ่อ ส่วนความต้องการสูงสุดของอิล คือ ต้องการแสดงตัวว่าเป็น
พ่อที่น่าเคารพ และปกปิดความจริงจากลูกชายแต่ไม่โกหก จากนั้น ผู้วิจัยได้จัดเตรียม
ของประกอบฉาก อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ แก้วน�้ำ กระดานวาดรูป สมุดบัญชี แล้วให้นักแสดง
เข้าไปในฉาก โดยได้ก�ำหนดให้คาร์ลตั้งใจตื่นเช้ากว่าปกติเพื่อนั่งรอพ่อที่โต๊ะอาหาร
เพือ่ เพิม่ ความปรารถนาให้คาร์ลเกิดความรูส้ กึ อยากซักถามเอาความจริงจากพ่อมากขึน้
จากนั้น จึงก�ำหนดให้อิลเดินลงมาจากห้องนอน เมื่อนักแสดงทั้งสองคนเผชิญหน้ากัน
การมาเยือนของหญิงชรา: ปฏิบัติการสร้างสรรค์ละครฝรั่งเพื่อผู้ชมไทย
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ก็เริม่ เกิดการกระท�ำ ได้แก่ การพูดโต้ตอบกัน มีกริ ยิ าอาการ ความเคลือ่ นไหวสอดคล้อง
กับความต้องการสูงสุดที่ก�ำหนดไว้ให้ ดังตัวอย่างเช่น คาร์ลพยายามชวนอิลพูดคุย
เอาใจอิลด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เพือ่ ให้พอ่ อารมณ์ดี ส่วนอิลก็พยายามหลบเลีย่ ง เปลีย่ นเรือ่ ง
คุยเพื่อปกปิดความจริงไม่ให้ลูกชายทราบ ทั้งนี้ นักแสดงทั้งสองต่างก็มุ่งกระท�ำให้
ความต้ อ งการสู ง สุ ด ของตั ว ละครที่ ต นสวมบทบาทบรรลุ ผ ลส� ำเร็ จ ผลลั พ ธ์ ข อง
การซ้อมการแสดงแบบด้นสดตามโจทย์ข้างต้น คือ คาร์ลรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล
จากการกระท�ำของอิล ทวีความสงสัยในความบริสุทธิ์ของพ่อ ในขณะที่อิลรู้สึก
หวาดกลัวว่าหากลูกชายรูค้ วามจริงเรือ่ งความผิดในอดีตของเขา คาร์ลจะหมดความรัก
ความนับถือในตัวเขา อิลจึงพยายามบ่ายเบี่ยงสุดความสามารถ และพยายามท�ำให้
ลูกชายเชื่อว่าเขาเป็นพ่อที่รักและหวังดีกับลูกที่สุด
อนึ่ง ในการซ้อมการแสดงแบบด้นสดนี้ ผู้วิจัยได้จัดให้มีการบันทึกเสียงไว้
ทุกครั้ง หากผลการซ้อมยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ให้นักแสดง
ซ้อมใหม่และปรับเปลีย่ นเพิม่ รายละเอียดของโจทย์ให้กระชับรัดกุมขึน้ อาทิ จากตัวอย่าง
โจทย์ข้างต้น เมื่อมีการซ้อมซ�้ำอีกครั้ง ผู้วิจัยได้เพิ่มรายละเอียดของโจทย์เป็นการทอด
เวลาจากวันงานเลีย้ งต้อนรับแคลร์ออกไปอีก ๒ สัปดาห์ โดยทีต่ ลอดทัง้ สองสัปดาห์นนั้
อิลพยายามหลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคาร์ลมาตลอด ส่งผลให้เกิดการเพิ่มแรงขับ
กระตุ้นความต้องการให้ตัวละครทั้งสองให้รุนแรงมากพอที่จะผลักให้เกิดการกระท�ำที่
เข้มข้น จริงจังเพื่อให้บรรลุความต้องการของแต่ละตัวมากขึ้น
		 ๑.๓ หลังการจัดการซ้อมการแสดงแบบด้นสด ผู้วิจัยได้สนทนากับนัก
แสดงเพือ่ แลกเปลีย่ นประเด็น ทัศนคติ และประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการซ้อมการแสดง
เพื่อน�ำความรู้ ความรู้สึก ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับมาเลือกสรรใช้เป็นวัตถุดิบใน
การดัดแปลงบทละคร ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้จดบันทึกและข้อสังเกตของการซ้อมตามโจทย์
การแสดงแบบด้นสดและถอดเทปเสียงการแสดงทุกครัง้ อนึง่ ในการเลือกน�ำสถานการณ์
ตามโจทย์ การกระท�ำ ค�ำพูด การเคลื่อนไหว ตลอดจนอากัปกิริยาของตัวละครไปใช้ใน
การดัดแปลงบทละครนัน้ ต้องสอดคล้องกับความต้องการสูงสุดของตัวละครแต่ละตัว
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในบทละครดัดแปลงเสมอ

142

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

๒. การน�ำเสนอละครโดยใช้ส่วนหนึ่งของแนวทางแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์
ดังได้กล่าวแล้วว่าส่วนหนึ่งของแนวทางการน�ำเสนอละครแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ที่
ผูว้ จิ ยั น�ำมาใช้ในการก�ำกับการแสดงเป็นการเลือกขับเน้นให้ผชู้ มเห็นภาพและได้ยนิ เสียง
ตามทีต่ วั ละครซึง่ อยูใ่ นภาวะทีไ่ ด้รบั ความกดดันเห็นและได้ยนิ โดยทีภ่ าพและเสียงนัน้ ๆ
มีความบิดเบีย้ ว ไม่สมจริง จากการศึกษาบทละครต้นฉบับ สถานการณ์ทผี่ วู้ จิ ยั เห็นว่า อิล
ตัวละครเอกชายได้รับความกดดันสูงสุดในเรื่อง คือ การที่อิลหวาดกลัวจนไม่สามารถ
ขึน้ รถไฟเพือ่ หนีออกไปจากเมืองได้ในตอนจบองก์สอง เมือ่ เรือ่ งด�ำเนินมาถึงองก์สามนัน้
ผู้ชมไม่ได้เห็นอิลอีกแต่ทว่าสามารถรับรู้ถึงความหวาดกลัวของอิลผ่านค�ำบอกเล่าของ
ภรรยาที่บอกชาวเมืองว่าอิลขังตัวเองและเอาแต่เดินไปเดินมาอยู่ในห้องนอน จนมา
ถึงกลางองก์ อิลจึงเข้ามาในฉากหลังจากทีเ่ ขาตัดสินใจได้แล้วว่าพร้อมยอมรับความตาย
จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ผู้วิจัยเห็นว่ามีช่วงเวลาส�ำคัญที่ขาดหายไป คือ ภาวะที่อิล
เผชิญกับความหวาดกลัวอย่างหนักและต่อสูจ้ นสามารถเอาชนะความกลัวนัน้ ได้ในทีส่ ดุ
ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ ใจน�ำภาวะดังกล่าวนีม้ าสร้างเป็นสถานการณ์ในบทละครดัดแปลงเพือ่ ท�ำให้
ผู้ชมเข้าใจความกดดันภายในใจของอิลได้ชัดเจนขึ้น
อนึ่ง ภาวะความหวาดกลัวของอิลที่ผู้วิจัยเลือกขับเน้นให้ผู้ชมได้เห็นชัดเจน
บนเวที ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แนวคิ ด เรื่ อ งกรรมดั ง ได้ ก ล่ า วข้ า งต้ น ว่ า เป็ น เรื่ อ ง
การกระท�ำและการรับผลของการกระท�ำของอิลเอง โดยในการน�ำเสนอภาวะกดดัน
ภายในใจของอิลนั้น ผู้วิจัยเลือกประยุกต์ใช้แนวคิดส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว
ร่างกายแบบ “บูโต” (Butoh) ซึ่งเป็นศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกายร่วมสมัยของญี่ปุ่น
ที่เน้นการน�ำเสนออารมณ์ความรู้สกึ ภายในของนักแสดง (ธรากร จันทนะสาโร, ๒๕๕๘,
น. ๘๑-๙๓) มาช่ ว ยสื่ อ สารความกดดั น ของอิ ล โดยในที่ นี้ เ ป็ น การน� ำเสนอด้ ว ย
การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวทางการเคลื่ อ นไหวร่ า งกายที่ บิ ด เบี้ ย วประกอบการใช้ เ สี ย ง
ทีส่ มั พันธ์กบั ความรูส้ กึ ของตัวละคร ได้แก่ การก�ำหนดให้อลิ กระทืบเท้าแรง ๆ เป็นจังหวะ
เพือ่ สือ่ สารความกดดันภายในใจของตนผ่านการใช้เสียง จนเมือ่ อิลเริม่ สามารถตัดสินใจ
ยอมรับผลการกระท�ำของเขาได้ อิลจึงลดความดังของเสียงกระทืบเท้าลงจนเงียบสนิท
การขับเน้นภาวะกดดันในใจของตัวละครเอกชายให้ขยายชัดเจนขึน้ ยังสามารถ
สื่อสารได้โดยการใช้ตัวละครอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเปรียบเทียบ โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดให้
คาร์ลเป็นตัวละครทีม่ คี วามกดดันในใจเพิม่ ขึน้ อีกตัวหนึง่ จากบทละครต้นฉบับ เพือ่ ท�ำให้
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เห็นตัวละครที่เป็นคู่ตรงข้ามของอิล โดยในการก�ำกับการแสดงนั้น ผู้วิจัยได้ก�ำหนดให้
คาร์ลแสดงออกในลักษณะที่ผกผันกับอิล กล่าวคือ ในตอนต้น คาร์ลระแวงสงสัยใน
ความบริสทุ ธิข์ องอิลและค่อย ๆ ทวีความมัน่ ใจว่าพ่อของเขาเคยกระท�ำผิดตามทีแ่ คลร์
กล่าวหา คาร์ลจึงใช้เสียงสื่อสารความรู้สึกภายในใจเช่นกัน โดยเริ่มต้นจากการกระทืบ
เท้าเสียงเบาและเพิม่ ความรุนแรงขึน้ จนเป็นการกระทืบเท้าอย่างรุนแรงในตอนจบเมือ่
คาร์ลมั่นใจว่าอิลเคยกระท�ำผิดต่อแคลร์จริง และเขาเริ่มคิดถึงการสังหารพ่อเพื่อแลก
กับการได้รับเงินจากแคลร์
นอกจากการใช้ตัวละครหลักเป็นผู้สื่อสารภาวะความกดดันในใจด้วยตนเอง
แล้ว ยังมีการขับเน้นภาวะความตึงเครียดของตัวละครเอกชายด้วยการใช้ตัวละคร
ประกอบช่วยสื่อสารความกดดันดังกล่าว โดยได้ก�ำหนดให้นักแสดงประกอบ ๖ คน
ร่วมกันท�ำหน้าที่ช่วยสื่อความกดดันภายในใจของอิลและคาร์ล โดยก�ำหนดให้นักแสดง
ประกอบเคลื่อนไหวร่างกายอย่างบิดเบี้ยวอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของโรงละครพร้อมกับ
การสัน่ ระฆังใบเล็กในมือเป็นจังหวะร่วมไปกับเสียงกระทืบเท้าของอิลและคาร์ลอีกด้วย
นอกจากการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวทางการเคลื่ อ นไหวแบบบู โ ตเพื่ อ ขั บ เน้ น
ความกดดันภายในของตัวละครดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยยังใช้การน�ำเสนอด้วยการจัด
องค์ประกอบภาพ แสง และเสียงประกอบกันเข้าเพือ่ เน้นความกดดันภายในของตัวละคร
ให้เห็นเด่นชัดขึน้ ด้วย ในด้านการจัดองค์ประกอบภาพนัน้ ผูว้ จิ ยั เลือกให้อลิ และคาร์ลอยูท่ ี่
ชั้นบนของร้านขายของ ก�ำหนดให้ทั้งสองยืนห่างกันโดยมีผนังห้องนอนสมมุติกั้น
ตรงกลาง ตัวละครทั้งสองหันหน้าไปคนละด้านพร้อมกระทืบเท้าไปด้วย ต่อเมื่อถึง
ตอนท้ายเมื่อทั้งคู่คิดได้พร้อมกัน จึงหันมาเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรก และจบลงด้วย
การกระทืบเท้าอย่างรุนแรงของคาร์ลในขณะที่อิลเงียบกริบ เพื่อสื่อให้เห็นภาวะ
ผกผันทีส่ ำ� คัญว่าในขณะทีอ่ ลิ ตัดสินใจได้วา่ พร้อมยอมรับผลของการกระท�ำผิด คาร์ลกลับ
ตัดสินใจได้ว่าพ่อมีความผิดจริงและเขาสามารถเป็นผู้สังหารพ่อด้วยตนเองได้ ส�ำหรับ
การใช้แสงนั้น ผู้วิจัยเลือกใช้แสงสีแดงส่องบริเวณพื้นที่ห้องนอนของอิลและคาร์ล
เพื่อเน้นความรุนแรงภายในใจของตัวละครที่คุกรุ่นถึงขั้นระเบิด ส่วนการใช้เสียงนั้น
เสี ย งกระทื บ เท้ า เพื่ อ แสดงความตึ ง เครี ย ดภายในของอิ ล และคาร์ ล เป็ น เสี ย ง
ประกอบสถานการณ์ นี้ ทั้ ง ฉาก รวมทั้ ง เสี ย งระฆั ง ใบเล็ ก ที่ ใ ห้ นั ก แสดงประกอบ
เป็นผู้สั่นพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างบิดเบี้ยว เพื่อช่วยขับเน้นความอึดอัด
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ของสถานการณ์ให้มากขึ้นอีกโสตหนึ่งด้วย
ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการก� ำ กั บ การแสดงละครด้ ว ยส่ ว นหนึ่ ง ของแนวทาง
การน�ำเสนอแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์จากการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลังการชมละคร
จากการแจกแบบสอบถามผู้ชม และจากการจัดการสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่าการก�ำกับ
การแสดงตามกระบวนการที่ผู้วิจัยใช้ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในแง่ทสี่ ามารถท�ำให้เข้าใจการสือ่ สารความกดดันในใจของตัวละครได้ อีกทัง้ ยังเห็นว่า
ตัวละครทุกตัวสามารถสือ่ สารความต้องการสูงสุดออกมาให้เห็นได้ชดั เจน และสามารถ
ท�ำให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงลึกของตัวละครแต่ละตัวได้
ในแง่ของการใช้แนวทางส่วนหนึ่งของละครแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์เพื่อ
น�ำเสนอความจริงภายในทีไ่ ด้รบั ความกดดันของตัวละครนัน้ จากการตอบแบบสอบถาม
ของผู ้ ช มกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวน ๕๘๕ คนพบว่ า ผู ้ ช มเห็ น ว่ า ละครสามารถสื่ อ
ความหวาดกลัวของอิลออกมาได้ชดั เจน โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ ๔.๙๗ และมีคา่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานอยู่ที่ ๐.๘๘ อีกทั้งผู้ชมยังเห็นว่าสามารถเข้าใจภาวะความหวาดกลัวของ
อิล โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๕.๑๑ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ ๐.๘๖
ส�ำหรับความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒทิ ไี่ ด้รบั เชิญมาร่วมเสวนาหลังการชมละคร
และจากผู้ชมกลุ่มตัวอย่างที่มาร่วมการสนทนากลุ่มเห็นว่าสามารถมองเห็นส่วนหนึ่ง
ของกลวิธีการน�ำเสนอแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ได้ ละครสามารถสื่อความรู้สึกอึดอัด
กดดันของตัวละครได้พอสมควร ข้อบกพร่องส�ำคัญของการเลือกแนวทางการน�ำเสนอ
ละครดังกล่าวคือกลวิธีการน�ำเสนอที่ใช้เป็นอุปสรรคต่อการชมละครเพราะมีการใช้
เสียงกระทืบเท้าที่ดังเกินไปจนกลบเสียงพูดของกลุ่มนักแสดงที่ก�ำลังพูดกันอยู่ใน
ฉากชั้ น ล่ า งของร้ า นขายของ ในด้ า นของการจั ด องค์ ป ระกอบภาพนั้ น เห็ น ว่ า
องค์ประกอบภาพสามารถท�ำให้จุดน�ำสายตาผู้ชมอยู่ที่ตัวละครอิลและคาร์ลซึ่งก�ำลัง
กระทืบเท้าอยู่ได้ ทว่าข้อบกพร่องคือเสียงกระทืบเท้าที่ดังเกินไปนั้นเป็นอุปสรรคของ
การชมละครจนดึงความสนใจจากเหตุการณ์ด้านบนซึ่งเป็นจุดน�ำสายตา ผู้ชมจึงเลี่ยง
ไปสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านล่างของร้านขายของมากกว่า ในด้านการใช้เทคนิค
ประกอบนั้นเห็นว่าการใช้แสงสีแดงสามารถสื่อถึงความกดดันอึดอัดของตัวละครได้
ส่วนในด้านของการใช้เสียงนั้นเห็นว่าเสียงกระทืบเท้าเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการชม
ละครทั้งฉากดังกล่าวแล้ว
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลของการปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการดัดแปลงบทละครและ
การก�ำกับการแสดงละครเรื่อง เดอะ วิสิท ของฟรีดิช ดืรเรนมัตต์ : การมาเยือนของ
หญิงชรา” ในด้านการดัดแปลงบทละครด้วยการใช้กรอบแนวคิดพุทธศาสนาเรือ่ งกิเลส
ตัณหาและเรื่องกรรมเป็นกรอบในการดัดแปลง และการก�ำกับการแสดงเพื่อเน้น
การน�ำเสนอความจริงภายในของตัวละครด้วยวิธีการน�ำเสนอส่วนหนึ่งแบบละคร
เอ็กซ์เพรสชัน่ นิสม์นนั้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผูช้ มละครเข้าใจแนวคิดเรือ่ ง
กิเลสตัณหาและเรือ่ งกรรม อีกทัง้ ยังเข้าใจความกดดันภายในของตัวละครเอกชาย ท�ำให้
ผูช้ มเข้าถึงแก่นความคิดหลักของเรือ่ ง เห็นว่าการชมละครทีน่ ำ� ตัวบทมาจากวรรณกรรม
การละครตะวันตกสามารถสื่อสารกับผู้ชมคนไทยให้เข้าใจได้ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ได้
รับชมยากเกินไป อย่างไรก็ดี ข้อบกพร่องส�ำคัญของการดัดแปลงบทละคร ได้แก่
การดัดแปลงให้ลกู ชายเป็นผูส้ งั หารพ่อนัน้ เป็นความรุนแรงทีท่ ำ� ให้ผชู้ มส่วนหนึง่ ถอยห่าง
จากละคร ส่วนข้อบกพร่องส�ำคัญของการก�ำกับการแสดงด้วยการใช้ส่วนหนึ่งของ
แนวทางการน�ำเสนอละครแบบละครเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์นั้น คือ การใช้องค์ประกอบ
ด้านเสียงที่ดังเกินไปจนท�ำให้ผู้ชมส่วนหนึ่งถอยห่างจากการชมละครเช่นกัน
ผลของการศึ ก ษาวิ จั ย ในแง่ ข องการคั ด เลื อ กบทละครจากวรรณกรรม
การละครตะวันตกมาใช้จัดการแสดงให้ผู้ชมคนไทยนั้น ผู้วิจัยเห็นควรสนับสนุนให้มี
การเลือกบทวรรณกรรมการละครตะวันตกมาจัดการแสดงเนือ่ งจากคุณค่าของบทละคร
ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ส�ำคัญส�ำหรับผู้ศึกษาและผู้สนใจศิลปะการละครทั้งในแง่ของ
โครงสร้างและเนื้อหาของบทละคร ความเป็นสากลของบทละครที่สื่อสารผ่านแก่น
ความคิดหลักของเรื่องนั้นสามารถเอื้อให้ผู้ชมคนไทยเข้าใจเรื่องได้โดยไม่มีอุปสรรค
การตั้งอคติว่าบทละครจากวรรณกรรมการละครตะวันตกยากเกินไป ไม่เหมาะกับ
ผู ้ ช มคนไทยนั้ น ควรสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การปรั บ ทั ศ นคติ ข องผู ้ ส ร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะ
การแสดงในกรณีดงั กล่าว ส�ำหรับการเลือกบทละครจากวรรณกรรมการละครตะวันตก
มาน�ำเสนอในสังคมไทยนั้น ผู้สร้างสรรค์งานสามารถเริ่มจากการเลือกเรื่องที่เห็นว่า
มีบริบทใกล้เคียงกับสังคมไทยร่วมสมัยเพื่อช่วยให้ผู้ชมสามารถรับสารของเรื่อง
ได้ง่ายขึ้น
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ผลของการศึกษาวิจัยในแง่ของการดัดแปลงบทละครนั้น ผู้วิจัยในฐานะ
ผู้ดัดแปลงบทละครเห็นว่าโครงสร้างของบทละครที่แข็งแกร่งมีความส�ำคัญต่อการน�ำ
เสนอละครเพราะงานสร้างสรรค์ละครที่ดีส่วนหนึ่งมีรากฐานมาจากบทละครที่ดี ทาง
เลือกในการดัดแปลงบทละครจึงควรค�ำนึงถึงประเด็นดังกล่าวเป็นประการส�ำคัญ
ส�ำหรับในกรณีของการดัดแปลงบทละคร การมาเยือนของหญิงชรา นั้น ทางเลือกใน
การก�ำหนดให้ลกู ชายเป็นผูส้ งั หารพ่อนัน้ เป็นทางเลือกทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นว่าเหมาะสมทีส่ ดุ หาก
ต้องการสื่อสารแก่นความคิดหลักของเรื่องให้ออกมาชัดเจนที่สุด ท�ำให้ผู้ชมเห็น
ความเสื่อมของศีลธรรมในใจมนุษย์ที่พ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาได้มากที่สุด เพราะผู้ชม
ย่อมเข้าใจได้ทันทีถึงความหวาดกลัวของตัวละครเอกชายที่แม้แต่คนในครอบครัว
ยังไว้ใจไม่ได้ และศัตรูที่น่ากลัวและน่าเศร้าที่สุดของมนุษย์คือคนใกล้ชิด ในกรณีนี้
คือคนในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางสายเลือดนั่นเอง
อย่างไรก็ดี การก�ำหนดให้ตวั ละครลูกชายเป็นผูล้ งมือสังหารตัวละครเอกชาย
ในบทละครดัดแปลงนั้นมีข้อบกพร่องส�ำคัญ ด้วยเหตุที่พุทธศาสนาเห็นว่าบาปที่หนัก
ที่สุดประการหนึ่งคือการกระท�ำปิตุฆาต ท�ำให้ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผูช้ มละครส่วนหนึง่ ถึงความไม่เหมาะสม ซึง่ ผูว้ จิ ยั น้อมรับว่าเป็นข้อบกพร่องส�ำคัญทีส่ ดุ
ที่ผู้วิจัยไม่ได้ตระหนักมาก่อนเพราะมุ่งแต่จะดัดแปลงบทละครให้มีการกระท�ำเข้มข้น
ถึงที่สุดด้วยการเร่งความรู้สึกของผู้ชมให้พุ่งถึงจุดสูงสุดเมื่อเห็นว่าตัวละครลูกชาย
นัน่ เองทีเ่ ป็นผูส้ งั หารพ่อ ทัง้ นี้ เพือ่ มุง่ สะท้อนให้เห็นแก่นความเสือ่ มทรามในใจของมนุษย์
ให้ได้มากทีส่ ดุ ผลทีไ่ ด้รบั จากการดัดแปลงบทละครในประเด็นดังกล่าวจึงมีทงั้ แง่ทเี่ ห็น
ด้วยและเห็นต่าง ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้เรียนรูท้ จี่ ะพัฒนาความคิด พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ให้รอบ
ด้านด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานครั้งต่อ ๆ ไป
ส่วนในแง่ของการก�ำกับการแสดงละครด้วยส่วนหนึ่งของแนวทางแบบ
เอ็กซ์เพรสชัน่ นิสม์นนั้ จุดประสงค์สำ� คัญคือมีความประสงค์จะขับเน้นความบิดเบีย้ วทาง
อารมณ์ความรู้สึกภายในของตัวละครเอกชายออกมาให้ปรากฎชัดเจนที่สุด ทางเลือก
ในการใช้การเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบภาพ การน�ำเสนอด้วยการใช้เทคนิคแสง
และเสียงดังที่ผู้วิจัยใช้ในการสร้างสรรค์ละครเป็นทางเลือกหนึ่งในการน�ำเสนอ
ความกดดันภายในใจของตัวละคร อย่างไรก็ดี ประเด็นทีผ่ ชู้ มส่วนหนึง่ เห็นว่าการใช้เสียง
กระทืบเท้าของตัวละครร่วมกับการใช้เสียงระฆังนั้นเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ชม
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ถอยห่างจากละครนั้นนับเป็นประเด็นส�ำคัญที่ผู้วิจัยเห็นพ้องด้วยอย่างยิ่ง เหตุที่ผู้วิจัย
ไม่ได้ตระหนักว่าการใช้เสียงดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการรับชมละครมากนักเพราะผูว้ จิ ยั
เป็นผู้ดัดแปลงบทละครด้วยตนเองและได้รับชมละครเป็นเวลายาวนานตลอดช่วงการ
ซ้อมละครจนเกิดความเคยชินกับบทละครจนสามารถแยกแยะเสียงพูดของตัวละคร
ออกจากเสียงอึกทึกวุ่นวายได้ อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้น�ำปัญหาดังกล่าวมาขบคิดหาวิธี
การปรับปรุงกลวิธีการน�ำเสนอในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าทางเลือกอีกแนวทาง
หนึ่งที่สามารถน�ำมาใช้ได้ คือ การเพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวละครให้มีความบิดเบี้ยว
มากขึ้น เก็บรักษาการใช้แสงสีแดงเพื่อเน้นความกดดันของตัวละครไว้ และลดทอน
การใช้เสียงลง ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ความเงียบสงัดแทนการใช้เสียงดัง เพราะ
การใช้ความเงียบก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีส่ ามารถสือ่ ให้เห็นความอึดอัดกดดันภายในใจ
ของตัวละครได้ดีเช่นกัน
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ละครจากบทละครต้นฉบับของตะวันตกให้ผู้ชมไทย
ในงานวิจัยนี้นับเป็นก้าวหนึ่งในการสร้างสรรค์งานศิลปะการละครในสังคมไทย เป็น
การต่อยอดองค์ความรู้ทางศิลปะการละครที่นักวิชาการหลายท่านได้บุกเบิกไว้ ผู้วิจัย
มุ่งแสวงหาแนวทางเผยแพร่บทละครที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวรรณกรรมการละคร
ตะวันตกนับตั้งแต่การคัดเลือกบทละคร การดัดแปลงบทละคร ไปจนถึงการก�ำกับ
การแสดงละคร เพื่อเผยแพร่บทวรรณกรรมการละครตะวันตกที่ทรงคุณค่าไปสู่ผู้ชม
ไทย ผู้วิจัยหวังว่าแนวปฏิบัติที่ได้เรียนรู้จะสามารถเป็นต้นธารให้กับผู้สร้างสรรค์งาน
ศิลปะการละครได้ต่อไป
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