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A study of adaptation from a novel to a musical :
A case study of Many Lives
Parida Manomaiphibul๒

Abstract
This practice-oriented research “A study of the adaptation from a
novel to a musical: A case study of Many Lives” investigates the possibilities
of approaches and processes regarding creating a musical from literary text.
The aim of this research is to gain knowledge of how to write a musical with
multi-plot narrative. The researcher has decided to adapt M.R. Kukrit Pramoj’s
Many Lives, with its multi-storyline structure, into a musical with multi-plot
structure that follows all 11 protagonists of 11 stories such that they can be
understood and appreciated by the audience. This musical will effectively
deliver its main message to the audience through its complex structure.
The researcher has decided to keep all 11 storylines concerning 11
characters whose lives only interact in the same ferry accident. The researcher
initially wrote a complete straight play, but subsequently revised it into a
musical. It is found that the adaptation of Many Lives from literary text to
musical theatre, despite its unconventional structure, can keep the interest of
the audience, as well as effectively deliver its main message.
Keyword: Theatrical Adaptation, Literary Adaptation, Musical, Many Lives,
Kukrit Pramoj, M.R.
๒
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๑. บทน�ำ
ปัจจุบันละครเพลง (Musical) เป็นสื่อที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในสังคม
ไทย จะเห็นได้วา่ มีงานละครเพลงถูกผลิตมาสูส่ ายตาสาธารณชนอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะ
จากเอกชนหรือมหาวิทยาลัย จ�ำนวนกว่าครึ่งของละครเพลงเหล่านี้ มีการดัดแปลงมา
จากวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่าในประเทศไทย
ยังไม่มีต�ำราหรืองานวิจัย ที่ศึกษากลวิธีและกระบวนการดัดแปลงบทละครเพลง
จากวรรณกรรมอย่างจริงจัง งานวิจัยส่วนมากที่พบจะเป็นในเชิงศึกษาเปรียบเทียบ
วรรณกรรมต้นฉบับกับละครเพลงเท่านั้น
ผูว้ จิ ยั เลือกวรรณกรรมเรือ่ ง หลายชีวติ ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นกรณี
ศึกษาในการสร้างบทละครเพลง ทัง้ นี้ วรรณกรรมเรือ่ ง หลายชีวติ ได้รบั ความนิยมจาก
ผู้อ่านนับตั้งแต่ระยะเวลาที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ จวบจนปัจจุบัน
และได้ถูกใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย และความเชื่อและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
จึงกล่าวได้ว่า หลายชีวิต เป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่า และแก่นความคิดที่เป็นสากล
ไม่ว่าในยุคสมัยใด ที่ส�ำคัญวรรณกรรมเรื่องนี้ใช้กลวิธีการเล่าแบบหลายโครงเรื่อง
กล่าวคือ ใช้หลายเรือ่ งสัน้ มาประกอบกันเป็นวรรณกรรมเรือ่ งยาว ซึง่ นับเป็นความยาก
และท้าทายอย่างสูงในการดัดแปลงเป็นบทละครเพลง ซึ่งมีขนบการเล่าเรื่องแบบใช้
โครงเรื่องหลักเพียงโครงเดียว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องนี้เป็น
บทละครเพลงจะเป็นกรณีศึกษาที่มีประโยชน์อย่างสูงในวงการวิชาการและวิชาชีพ
การเขียนบทละคร

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการดัดแปลงวรรณกรรมเป็นบทละครเพลง
๒.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการสร้างบทละครเพลงแบบหลายโครงเรื่อง
(multi-plot) จากวรรณกรรมเรื่องยาวที่ประกอบด้วยหลายเรื่องสั้น
๒.๓ เพื่อศึกษาการสร้างบทละครเพลงแบบหลายโครงเรื่องเพื่อน�ำเสนอ
แก่นความคิดเรื่องผลของกรรม ซึ่งปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง หลายชีวิต
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๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยน�ำแนวคิดการวิเคราะห์บทละครและกระบวนการและ
ขั้นตอนการดัดแปลงบทละคร ตลอดจนแนวคิดเรื่องการสร้างบทละครมาใช้ในการ
สร้างสรรค์บทละครเพลงเรื่อง หลายชีวิต โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์บทต้นทาง
หรือวรรณกรรมต้นฉบับ ผูว้ จิ ยั ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ของบทละคร จากนัน้ จึงเลือก
โครงสร้างของบทละครและรูปแบบของเส้นเรือ่ งทีเ่ หมาะสมจะใช้ โดยผูว้ จิ ยั หวังว่าการ
ใช้การวิเคราะห์โครงสร้างบทละครจะท�ำให้ผู้วิจัยพบวิธีการจัดล�ำดับและเรียบเรียง
บทละคร เพื่อให้สามารถสะท้อนความคิดหลักของเรื่องได้
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการสร้างบทละครเพลงจากต�ำรา หนังสือ
และบทละครเพลงเรื่องต่าง ๆ แล้ว ผู้วิจัยได้น�ำองค์ความรู้ที่ได้มาออกแบบโครงเรื่อง
สร้างตัวละคร และเขียนบทละครเรือ่ งหลายชีวติ ในรูปแบบของบทละครพูด (Straight
Play) ขึ้น และทดลองจัดแสดงเป็นละครเวทีเต็มรูปแบบระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากนั้น ผู้วิจัยได้น�ำความเห็นของผู้ก�ำกับการแสดง ผู้ประพันธ์ดนตรี ผู้ทรง
คุณวุฒิ ตลอดจนผู้ชม มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อหาโครงสร้างการเล่าเรื่อง
หลายชีวิตที่เหมาะสมในรูปแบบละครเพลง แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการเดิม อันได้แก่
การออกแบบโครงเรือ่ ง สร้างตัวละคร และเขียนบทละครอีกครัง้ แต่เป็นในโครงสร้าง
ของละครเพลง แล้วจึงน�ำร่างของบทละครเพลงนี้มาพัฒนาร่วมกับผู้กำ� กับการแสดง
และผู้ประพันธ์ดนตรีเพื่อวางเพลงและวางภาพที่จะเกิดขึ้นบนเวที ประพันธ์เนื้อเพลง
และท�ำนองเพลง จนได้ทดลองจัดแสดงเป็นละครเพลงเต็มรูปแบบระหว่างวันที่ ๑๔
สิ ง หาคม – ๑ กั น ยายน ๒๕๖๒ ณ ศู น ย์ ศิ ล ปการละครสดใส พั น ธุ ม โกมล
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๔.๑ แนวคิดในการการดัดแปลงบทละครจากวรรณกรรม
ในการศึกษาการดัดแปลงวรรณกรรมต้นฉบับสู่บทละครเพลงเพื่อน�ำไป
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จัดแสดงในชั้นต้นนั้น Hutcheon (2006, p. 38-40) เรียกว่า telling to showing หรือ
การดัดแปลงจาก “ค�ำ” ไปสู่การ “ท�ำ” Hutcheon ได้อธิบายกระบวนการดังกล่าว
เพิ่มเติมไว้ดังนี้
การดั ด แปลงที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด คื อ การย้ า ยจากการ
เล่าเรื่องด้วย “ค�ำ” ไปสู่การเล่าเรื่องด้วย “ท�ำ” ให้เห็น หรือจาก
ตัวหนังสือไปสูก่ ารแสดงนัน่ เอง...การย้ายจากเล่าเรือ่ งด้วยค�ำเป็นท�ำ
ให้เห็นนัน้ การแสดงจะต้องแสดงให้เห็นว่า การบรรยายเรือ่ ง กลวิธี
การเล่าเรื่อง และการน�ำเสนอความคิดหลัก แปลงไปสู่ค�ำพูด
การกระท� ำ  เสี ย งและภาพได้ อ ย่ า งไรบ้ า ง... เวลาที่ นั ก ทฤษฎี
พูดถึงการดัดแปลงจากหนังสือไปสูก่ ารแสดง ส่วนส�ำคัญทีข่ บั เน้นคือ
ภาพที่เปลี่ยนจากภาพในจินตนาการมาสู่ภาพจริงที่ปรากฏให้เห็น
ทางสายตา
(Hutcheon, 2006, p. 38-40)
จากค�ำกล่าวของ Hutcheon จะเห็นได้ว่าการดัดแปลงจาก telling to
showing คือต้องพิจารณาการดัดแปลงทัง้ วิธกี ารเล่าเรือ่ ง การบรรยาย ความคิดหลัก
ของเรื่อง รวมถึงภาพบรรยายต่าง ๆ ที่ผู้อ่านต้องจินตนาการไปเป็นสิ่งที่ผู้ชมจะเห็น
ในการแสดง นอกจากกระบวนการดังกล่าวแล้ว ส่วนส�ำคัญอีกส่วนคือ ผู้ดัดแปลงบท
จะต้องเลือกวิธีการน�ำเสนอใหม่ให้เหมาะสม Duangpattra (2001, p. 160-161) ได้ให้
แนวคิดไว้ว่า
สิ่งแรกที่ผู้ดัดแปลงจะต้องท�ำก่อนลงมือดัดแปลงคือการศึกษา
และเข้าใจบทต้นทางอย่างดีเสียก่อน ผูด้ ดั แปลงงานจึงจะสามารถ
สื่อสารงานให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ... หลังจากผู้จัดท�ำบท
แน่ใจว่าตนรู้จักผู้เขียนวรรณกรรมต้นเรื่องดีพอแล้ว จึงถึงขั้นตอน
ของการท�ำความเข้าใจวรรณกรรมต้นเรื่องให้กระจ่างจนสามารถ
“จับสารส�ำคัญ” อันเป็นหัวใจของวรรณกรรมเรือ่ งทีจ่ ะแปรรูปได้วา่
คืออะไร ทั้งนี้ ผู้จัดท�ำบทต้องตระหนักเสมอว่า “สารส�ำคัญ” หรือ
“หัวใจ”ของวรรณกรรมนั้น “ไม่ได้อยู่ที่เรื่องราว แต่อยู่ที่การวาง
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โครงเรื่อง และการพัฒนานิสัยของตัวละครที่คลี่คลายไปตาม
โครงเรื่อง ... “การหาร่างใหม่” ในรูปแบบที่เหมาะสม จึงเป็น
สิ่งส�ำคัญที่ผู้จัดท�ำบทจะต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
“เลือก” ให้ถกู และเหมาะ เพราะถึงแม้เนือ้ หาจะสมบูรณ์แต่ถา้ เลือก
กลวิธีการน�ำเสนอที่ผิดพลาด ก็จะส่งผลให้เรื่องราวน่าเบื่อได้
เช่นกัน
(Duangpattra, 2001, p. 160-161)
ในกระบวนการและขั้นตอนการดัดแปลงนั้น งานดัดแปลงอาจจะซื่อสัตย์
หรืออาจจะวิพากษ์วิจารณ์งานต้นทางก็ได้ งานที่ดัดแปลงจะอ้างถึงส่วนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดงานเดิมก็ได้ สาระส�ำคัญอยู่ที่งานที่ดัดแปลงจะต้องสื่อสารความคิดที่เป็น
รูปธรรม ไม่ว่าจะสอดคล้องหรือวิพากษ์วิจารณ์งานเดิม Hutcheon (2006, p. 3)
ได้กล่าวไว้วา่ เครือ่ งมือเดียวกันทีน่ กั เล่าเรือ่ งมักใช้เป็นประจ�ำคือ ท�ำเรือ่ งนัน้ ให้จบั ต้อง
ได้หรือท�ำความคิดให้เป็นรูปธรรม บ้างก็ท�ำให้ส่วนที่เล่านั้นง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็เพิ่มเติมรายละเอียดและสรุปใจความหลักเข้าไปด้วย บ้างก็ใช้การอุปมา วิพากษ์
วิจารณ์ หรือดัดแปลงอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแสดงความเคารพต่อเรื่องความคิด
ข้างต้นของ Hutcheon สอดคล้องกับ Desmond และ Hawkes (2006, p. 3) ที่ได้
อธิบายกระบวนการดัดแปลงไว้เป็นสามประการ ว่า “หนึง่ แปลหรือแปลงตรงตัว [close]
สอง ยึดไว้เพียงโครงของการเล่าเรื่องในขณะที่ตีความบทต้นทางใหม่ [intermediate]
สาม อ้างอิงถึงเรื่องเดิมในแง่ของวัตถุดิบหลักที่น�ำมาผลิตผลงานใหม่ [loose]” จะเห็น
ได้ว่างานดัดแปลงนั้นมิได้จ�ำกัดผู้ดัดแปลงอยู่เพียงแค่แปลงงานนั้นออกมาอย่างตรง
ตัวเท่านั้น แต่ผู้ดัดแปลงเลือกที่จะอ้างอึงถึงบทต้นทางเป็นส่วนใหญ่หรือใช้บทต้นทาง
เป็นเพียงวัตถุดิบในการสร้างสรรค์งานก็ได้
ในการสร้างสรรค์บทละครเพลงเรือ่ ง หลายชีวติ เป็นกรณีศกึ ษานี้ ผูว้ จิ ยั มิได้
มีจุดประสงค์ในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องต้นทาง แต่เป็นการดัดแปลงที่ซื่อสัตย์ต่อ
ประเด็นของบทต้นทางโดยยังคงพยายามรักษาโครงสร้างแบบหลายโครงเรื่องของ
วรรณกรรมไว้ ผู้วิจัยศึกษากลวิธีการตัด ย่อ เพิ่ม หรือขยายเนื้อหาจากบทต้นทาง
เพื่อช่วยท�ำให้เรื่องสามารถจัดวางลงในสื่อใหม่ได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น ในประเด็นนี้
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Duangpattra (2001, p.149) ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า “ค�ำว่า “การดัดแปลง” เป็นศัพท์
ซึง่ ใช้กนั อย่างกว้างขวางมานานเพราะเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ กันว่า เมือ่ จะ “ท�ำ” วรรณกรรม
เพื่อการอ่านให้เป็นวรรณกรรมเพื่อการแสดงนั้น “การดัดแปลงเป็นสิ่งจ�ำเป็นต้องท�ำ”
ซึ่งอาจท�ำได้โดยใช้วิธีการเติม ตัด ทวี ทอน ขยาย ยุบ สลับล�ำดับฉาก สถานที่ หรือบท
สนทนา”
๔.๒ แนวคิดในการสร้างบทละครเพลง
ในหนังสือ How Musicals Works and How to Write Your Own (2012)
Woolford ได้กล่าวถึงกระบวนการการสร้างบทละครเพลงว่าละครเพลงที่ดีถูกสร้าง
จากแนวคิด (Concept) ที่หนักแน่นชัดเจน ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างโครงเรื่อง (Plot)
การจัดล�ำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเรื่อง หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนของ
การวางโครงสร้าง (Structure) ที่เอื้อต่อความเป็นละครเพลง ที่ใช้เพลงในการด�ำเนิน
เรื่อง และขั้นสุดท้าย การท�ำให้เกิดขึ้น (Execution) ได้แก่การลงมือเขียน และท�ำงาน
ร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ต่อไป (Woolford, 2012, p. 11-12)
การสร้างบทละครเพลงโดยการดัดแปลงจากสื่ออื่น ไม่ว่าจะเป็นบทละคร
พูด เรื่องสั้น วรรณกรรม หรือภาพยนตร์ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเพิ่มคุณค่าใหม่
(Adding new value) ให้กบั เรือ่ งราวนัน้ ๆ ไม่ใช่แค่เพิม่ ดนตรีหรือเพลงเข้าไป บทละคร
เพลงจ�ำเป็นต้องใช้เพลงในการขับเคลือ่ นเรือ่ งและความรูส้ กึ หากท�ำเพียงแค่เติมเพลง
เข้าไปในจุดใด ๆ ของเรื่องดั้งเดิม จะมีความเสี่ยงอย่างมากที่ละครเพลงเรื่องนั้นจะ
ล้มเหลวในท�ำการดัดแปลงข้ามสื่อ ผู้เขียนบทก�ำลังสร้างงานศิลปะชิ้นใหม่ขึ้นมา
ศิลปะแต่ละสื่อมีจุดเด่นและจุดอ่อนต่างกันออกไป การยึดทุกอย่างตามเดิมโดยไม่
ยืดหยุ่นจะเป็นก�ำแพงที่ขวางกั้นไม่ให้ศิลปะชิ้นใหม่นั้นเกิดขึ้นได้ ผู้เขียนบทจึงต้องกล้า
ที่จะก้าวข้ามผ่านก�ำแพงนั้นด้วยการตัด เสริม ปรับ มองหาองค์ประกอบในเรื่องที่
ก�ำลังดัดแปลงที่จะหนักแน่นขึ้น ชัดเจนขึ้น มีพลังมากขึ้นผ่านการเล่าด้วยเพลง
เป็นการเพิ่มมิติให้กับเรื่องดั้งเดิมไม่ใช่การเปลี่ยนเรื่องเดิม อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะ
ท�ำการปรับ เสริม เติม ตัด เรื่องราวอย่างไร ก็ยังต้องซื่อสัตย์กับจิตวิญญาณของเรื่อง
ดั้งเดิมเสมอ (Woolford, 2012, p. 34-36)
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ในหนังสือ The Musical Theatre Writer’s Survival Guide (2005) Spencer
ได้กล่าวถึงละครเพลงที่เรียกว่า The group musical ซึ่งหมายถึง ละครเพลงที่ผู้ชม
จะตามตัวละครหลายตัว ไม่ใช่ตัวหลักเพียงตัวเดียว ละครเพลงแบบ Group musical
สามารถแบ่งแยกย่อยได้เป็นสองแบบ คือ Gestalt musical กับ Panorama musical
Gestalt musical คือ แทนที่ละครจะมีตัวละครหลักตัวเดียวในการพยายาม
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เรื่องจะพาให้ผู้ชมต้องตามตัวละครหลักหลายตัวที่พยายาม
บรรลุเป้าหมายเดียวกันนี้ ละครจะขยายให้ผู้ชมเห็นวิธีและทางเลือกที่แตกต่างกัน
ออกไปของแต่ละตัวละครในการพยายามต่อสูเ้ พือ่ บรรลุเป้าหมายทีม่ เี หมือนกัน จุดร่วมนี้
ช่วยธ�ำรงความเป็นเอกภาพของละคร แม้ว่าตัวละครจะมีหลายตัวก็ตาม
Panorama musical หมายถึง ละครเพลงที่มีหลายเส้นเรื่องมาผูกกันด้วย
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง Spencer ให้ความเห็นว่า ละครเพลงแนวนี้ค่อนข้างเป็นไป
ได้ยากที่ประสบความส�ำเร็จด้านการตอบรับจากผู้ชม เพราะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและ
มีความท้าทายสูงมากต่อการเล่าด้วยเพลง หรือ Musicalization
สรุปแล้ว ความยากของละครเพลงแบบ Group musical คือ ๑) ต้นทุนที่สูง
เนื่องจากขนาดของละครต้องใหญ่ จ�ำนวนนักแสดงต้องมีมากพอสมควร ๒) เป็นเรื่อง
ยากทีจ่ ะดึงความสนใจผูช้ มให้อยูก่ บั เส้นเรือ่ งทีม่ หี ลายเส้นและมีตวั ละครหลักหลายตัว
ผูช้ มอาจไม่รสู้ กึ ผูกพันและอยากตามเอาใจช่วยตัวละครทุกตัว นอกจากนี้ การปูทมี่ าทีไ่ ป
ให้ตวั ละครหลายตัวต้องใช้เวลา ซึง่ อาจท�ำให้ผชู้ มเบือ่ และหมดความสนใจ ในทางดนตรี
เพลงของแต่ละตัวละครก็ต้องแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะตัว ท�ำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
ละครจะต้ อ งมี ค วามยาวมากกว่ า ละครเพลงทั่ ว ไป ซึ่ ง ถ้ า ละครยาวและฉากใด
ฉากหนึ่งหรือเพลงใดเพลงหนึ่งในละครไม่สามารถดึงผู้ชมให้อยู่กับตัวละครและ
สถานการณ์ในเรื่องได้ ผู้ชมก็จะเกิดความเบื่อและหมดความสนใจที่จะตามต่อไป
๓) ขึ้นอยู่กับยุคสมัยและแนวโน้ม (Trend) ความสนใจของผู้ชม หากเป็นช่วงบริบท
สังคมที่ผู้ชมต้องการชมเรื่องราวที่เร็ว สั้น เข้าใจง่าย ก็มีความเสี่ยงสูงที่ละครเพลง
แบบนี้จะไม่เป็นที่ต้องการ Spencer ให้ความเห็นว่า ละครเพลงแบบนี้เป็นละครเพลง
ที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากจะถูกจริตผู้ชมได้ในช่วงเวลาและยุคสมัยที่เหมาะสมเท่านั้น
(2005, p. 49-54)
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จากการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่า นอกเหนือจากองค์ประกอบของละคร
เพลงแบบ Group musical แล้ว อีกประเภทละครเพลงที่มีองค์ประกอบที่น่าหยิบยก
มาเป็นแบบอย่างอ้างอิงได้ส�ำหรับงานวิจัยนี้ คือ Concept musical กล่าวคือ ละคร
เพลงที่เน้นแนวคิดหลักในการด�ำเนินเรื่อง เน้นการเล่าผ่านประเด็นของเรื่องมากกว่า
จะเล่าเรื่องแบบตามล�ำดับเวลาอย่างละครเพลงทั่วไป

๕. กระบวนการสร้างสรรค์จากวรรณกรรมสู่บทละคร
จุดตั้งต้นความคิดที่ผู้วิจัยเลือกบทประพันธ์เรื่อง หลายชีวิต คือ ผู้วิจัย
ต้องการบริบททางสังคมที่จ�ำเพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่มีนัย
ของการวิพากษ์วจิ ารณ์สงั คมไทย ซึง่ เป็นลักษณะเด่นของบทประพันธ์ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากละครเพลงของตะวันตกที่มีลักษณะเป็น
Concept Musical ซึ่งเป็นการใช้ละครเพลงในการน�ำเสนอประเด็นทางสังคม โดยมี
การเล่นกับโครงสร้างของบทละครในแบบที่ไม่เรียงตามล�ำดับเวลาและไม่เป็นไปตาม
ขนบเส้นเรื่องเดียวอย่างละครเพลงทั่วไป หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมไทยใน
ยุคสมัยต่าง ๆ หลายเรื่อง ผู้วิจัยจึงได้เลือกแล้วว่า บทประพันธ์เรื่อง หลายชีวิต เอื้อ
และท้าทายต่อการทดลองนี้มากที่สุด
นอกเหนือจากเรือ่ งโครงสร้างของบทประพันธ์และมิตขิ องการวิพากษ์วจิ ารณ์
สั ง คมที่ ท� ำ ให้ ว รรณกรรมเรื่ อ ง หลายชี วิ ต น่ า สนใจแล้ ว ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ตั ว ละคร
ในแต่ละชีวติ ก็มสี สี นั มีคณ
ุ ลักษณะของความเป็นละคร (Dramatic) ทีน่ า่ จะท�ำให้เรือ่ งนี้
เป็นละครเวทีที่น่าติดตามส�ำหรับผู้ชม ตัวละครหลักใน ๑๑ เส้นเรื่องย่อยนั้นมีความ
โดดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน หากเทียบเป็นโทนสี ก็เป็นโทนสีที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแต่ละชีวิตมีปมขัดแย้งที่เข้มข้น (Dramatic Tension)
น่าสนใจและลุม่ ลึก ตัวละครมีมติ ิ มีเหตุเบือ้ งหลังการกระท�ำ และมีรายละเอียดทีท่ ำ� ให้
ตัวละครมีความกลม สมเหตุสมผล และน่าเชื่อ เหมือนมนุษย์จริง ๆ ความแตกต่าง
ที่รุ่มรวยหลากหลายของตัวละครและเส้นเรื่องย่อย ๑๑ เรื่อง ที่ประกอบกันเป็น
วรรณกรรมเรือ่ งนีท้ ำ� ให้ผวู้ จิ ยั มองเห็นภาพบทละครเวทีทมี่ สี สี นั เลือ่ มพรายหลากหลาย
ในขณะเดียวกันก็มีความลุ่มลึกให้ผู้ชมได้รู้สึกร่วมและคิดตามไปกับละคร จนได้รับ
ความคิดหลักที่ผู้วิจัยตั้งใจจะส่งผ่านไปให้ได้อย่างชัดเจนในที่สุด
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๕.๑ การเลือกประเด็นที่ต้องการสื่อสารจากความคิดหลักของเรื่อง
ความตั้งใจแรกเริ่มของผู้วิจัย คือสร้างบทละครเพลงเรื่องนี้เพื่อน�ำเสนอ
ประเด็นเรื่องผลของกรรม อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า ผลของกรรม นั้นเป็นแนวคิดที่กว้าง
มาก ซึ่งในการน�ำเสนอความคิดหลักของละครนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ความคิดหลักต้อง
มีความชัดเจนและมีมิติเชิงลึกให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ ผู้วิจัยจึงได้ท�ำ
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างกรอบแนวคิดนี้ให้ชัดเจนให้ได้
จากความเข้าใจของผู้วิจัย วรรณกรรมเรื่อง หลายชีวิต ชูประเด็นเรื่อง
กรรมและผลของกรรม แต่มใิ ช่กรรมในความหมายของบุญกรรมผิวเผิน ความตายของ
ตัวละครทั้ง ๑๑ ชีวิตในเรื่องไม่ใช่กรรมที่มาตามสนองหรือบทลงโทษตัวละครเท่านั้น
ดังที่ผู้ประพันธ์ได้ระบุไว้ในบทส่งท้ายของวรรณกรรมว่า
ทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง และกรรม
นั้นก็หามาถึงอวสานอันเดียวกัน แต่กรรมนั้นคือกรรมอันใดเล่า
ที่พาเอาความตายมาถึงคนเป็นอันมากในเวลาเดียว สิ่งที่เราผู้มิใช่
พรหม พอจะมองเห็นได้นั้น ก็มีแต่อย่างเดียว คือ มรณะ ซึ่งทุกคน
กลัวเกรงนั้น ในบางกรณีก็เป็นการลงโทษอย่างแรงของกรรมอัน
ชั่ว บางครั้งก็เป็นผลสนองตอบแทนกรรมอันดีบริสุทธิ์ บางคราว
ก็เป็นกุญแจไขปัญหาและบางโอกาสก็เป็นยาสมานแผล
(Pramoj, 2010, p. 248)
จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย วรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ได้วางความคิดหลักไว้ให้
เข้าใจง่าย ๆ เพียงแค่ทุกคนล้วนหนีความตายไม่พ้น หรือคนที่ท�ำกรรมชั่วจะต้อง
ได้รับผลกรรมนั้นแต่เพียงเท่านั้น ความตายส�ำหรับตัวละครแต่ละตัว ล้วนท�ำหน้าที่
แตกต่างกันออกไปทั้งสิ้น ตัวละครที่ท�ำสิ่งเลวร้ายอย่างลอย ผู้ซึ่งเป็นโจรปล้นฆ่าคน
อย่างไร้ความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดี กลับตายโดยมีรอยยิม้ อยูบ่ นหน้า มิได้มกี ารส�ำนึกผิดหรือ
รูส้ กึ ว่าได้รบั บทลงโทษแต่อย่างใด ในขณะทีต่ วั ละครทีท่ ำ� ดี อยูใ่ นศีลธรรมมาตลอดอย่าง
ลินจงกลับตายอย่างทรมาน กอดกันตายกับลูกชายปัญญาอ่อน หรือตัวละครอย่าง
ท่านชายเล็กที่ไม่ได้ท�ำอะไรผิด เพียงแค่เกิดมีฐานันดรศักดิ์แต่ไม่มีเครื่องประกอบกลับ
ตายอย่างเป็นทุกข์ ตัวละครละม่อมที่ฆ่าแม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าการฆ่าแม่เป็นสิ่งที่ตนรู้สึก

56

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔

ผิดบาปหรือเสียใจที่ได้กระท�ำลงไป ตัวละครอย่างทองโปรยที่ชีวิตว่างเปล่า ไม่เคย
ท�ำอะไรที่เป็นความชั่วร้ายแต่ก็ไม่เคยท�ำอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นกรรมดี ได้ตายอย่าง
มีความสุข เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกความคิดหลักที่เป็นประเด็นใต้ร่มใหญ่ของแก่น
ความคิดหลักเพื่อมาน�ำเสนอเป็นความคิดหลักที่ว่าด้วยเรื่องการ “เลือกกระท�ำ” ของ
ทั้งตัวละครหลักและตัวละครแวดล้อม เน้นให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยและ
ผลที่ตามมา (Cause and Consequence) เน้นไปที่เจตนา แรงจูงใจ และการตัดสินใจ
“เลือก” กระท�ำ  และเน้นผลที่ตามมาทางจิตใจและทางความรู้สึกมากกว่าเรื่องกฎ
แห่งกรรมแบบผิวเผิน การเลือกกระท�ำนี้มีความต่างที่การยึดติดหรือการปล่อยวาง
ความต่างนี้จะน�ำไปสู่ผลของการกระท�ำที่แตกต่าง แม้จะเป็นความตายเหมือนกัน
แต่ความตายท�ำหน้าที่ต่างกันในแต่ละตัวละคร เช่น เป็นเครื่องหยุดการท�ำชั่วของลอย
เป็นทางสูก่ ารหลุดพ้นจากสังสารวัฏของพระเสม เป็นจุดจบทีไ่ ม่มที างออกของท่านชาย
เล็ก เป็นการตัดปัญหาของละม่อม เป็นความไม่สมหวังของพรรณี เป็นความสมหวัง
ของหมอแสง เป็นการดับความหวังของลินจง เป็นทางออกที่ทองโปรยปรารถนา เป็น
เครือ่ งก�ำหนดระดับให้จนั่ ต้องยอมรับ เป็นจุดสิน้ สุดทีผ่ ลต้องรับ เป็นบทลงโทษของโนรี
โดยสรุป บทละครพูด หลายชีวติ ต้องการน�ำเสนอความคิดหลักทีว่ า่ คนเราจะได้รบั ผล
อย่างไรนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ทางเลือกทีเ่ ราเลือกกระท�ำและทางเลือกทีจ่ ะยึดถือหรือปล่อยวาง
๕.๒ การเลือกน�ำเสนอตัวละคร
ผู้วิจัยหาวิธีน�ำเสนอตัวละครอยู่หลายทางเลือกระหว่างการเลือกเล่าเรื่อง
ของตัวละครทุกตัว หรือตัวละครบางตัวจากในวรรณกรรม ท้ายที่สุดแล้ว ผู้วิจัยเลือก
ที่จะเล่าทุกชีวิตเพราะจุดมุ่งหมายเดิมคือการรักษาบทประพันธ์ไว้ให้มากที่สุด ในเมื่อ
บทประพันธ์เรื่องนี้คือ “หลายชีวิต” เล่าเรื่องของคนแต่ละคนที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่
แบบเดียวกัน ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันซ�้ำกัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรเก็บความหลากหลาย
ของความเป็น “หลายชีวิต” เอาไว้
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าการเล่าตัวละครตามวรรณกรรมทุกประการนั้น
เป็นไปได้ยาก เพราะในวรรณกรรมผู้เขียนมีน�้ำเสียงของผู้เขียนในฐานะผู้เล่าเรื่อง
อย่างชัดเจนซึง่ เหมาะกับการเป็นวรรณกรรม แต่ไม่เหมาะกับความเป็นละครเวที ละคร
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เวทีจ�ำเป็นต้องเล่าเรื่องผ่านการกระท�ำของตัวละคร ผ่านสถานการณ์ที่ดึงความสนใจ
ผู้ชมให้ตามเอาใจช่วยตัวละครให้ได้ตลอด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องหาทางปรับเปลี่ยน
ภูมิหลังของตัวละครให้เป็นฉากของเหตุการณ์ที่มีเอกภาพกับเส้นเรื่องโดยรวมให้ได้
เส้นเรื่องบางเส้นค่อนข้างบางเบา เหตุการณ์น้อย เช่น ทองโปรย หมอแสง เป็นต้น
ผูว้ จิ ยั ก็ตอ้ งขยายสถานการณ์โดยไม่ให้หลุดออกไปจากกรอบทีผ่ เู้ ขียนบทต้นทางได้วางไว้
ผู้วิจัยเลือกเล่าเรื่องตัวละครทั้ง ๑๑ ชีวิต โดยที่ตัวละครทุกตัวต้องมีมิติ
มีน�้ำหนัก มีความสมเหตุสมผล มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจในเส้นเรื่อง ไม่น้อยไปกว่ากันเพื่อ
รักษาคุณลักษณะความเป็นหลายชีวิตให้ได้ คนดูต้องเข้าใจตัวละครทุกตัว และ
อยากตามทุกเส้นเรื่อง นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากส�ำหรับคนเขียนบทอย่างผู้วิจัย
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ปรับตัวละครทั้ง ๑๑ ตัวให้มิติและมีน�้ำหนักที่สมดุลกัน
ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ การปรับตัวละครใน หลายชีวิต จากวรรณกรรมสู่ละครเวที
ตัวละคร
ลอย

พระเสม

58

การปรับตัวละคร
เพิ่มปมในใจ เพิ่มเหตุการณ์ให้คนดูเห็นเหตุผล เห็นบาดแผลในใจ
ของลอยที่ซุกซ่อนเอาไว้ที่ท�ำให้ลอยมีความคิดว่า ชีวิตไม่มีต้นทุน
มีแต่ก�ำไร ไม่แยแส ไม่ใส่ใจ อยากแก้แค้นโลกนี้ เพิ่มเหตุผลที่ลอย
เข้าร่วมเป็นสมุนเสือเปรื่อง ตลอดจนเหตุผลและความขัดแย้งใน
ใจตอนที่ฆ่ายายที่เลี้ยงมา เพิ่มเหตุผลเบื้องหลังการกระท�ำตอนที่
ลอยฆ่าเสือเปรื่องให้ลอยมีความเป็นมนุษย์ที่คนดูสามารถเข้าใจได้
ลดทอนเหตุการณ์ท่ีไม่จ�ำเป็นกับเส้นเรื่อง เช่น เรื่องการปราบผี
เน้นเหตุการณ์ที่ท�ำให้คนดูเห็นการเปลี่ยนแปลงของพระเสม จาก
ความเจ็บปวดที่ผิดหวังกับแม่ กับคนรัก และคนรอบข้าง เมื่อยัง
อยู่ในฐานะฆราวาส จนเมื่อเป็นพระก็เน้นให้เห็นการพยายามหา
ทางดับทุกข์ ซึ่งก็ยังติดอยู่กับกิเลสความอยากอยู่นั่นเอง ผู้วิจัย
สร้างเหตุการณ์ที่บอกคนดูให้เห็นว่าพระเสมหลุดพ้น ในฉากที่พระ
เสมบอกตาชมว่า ถ้ามัวแต่ยึดกับสุข ทุกข์ก็ไม่หายไป หากวางสุขได้
ทุกข์ก็หายไปเอง ซึ่งผู้วิจัยยกมาจากค�ำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ
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ตัวละคร
พรรณี

ท่านชายเล็ก

ละม่อม

ผล

การปรับตัวละคร
เน้นเหตุการณ์ที่พรรณีตัดสินใจเลือกอาชีพโสเภณี เน้นการเปลี่ยน
ผ่านจากเด็กสาวไม่ประสีประสาโลก ไปสู่โลกของความเป็นจริง
ที่ไม่สวยงาม แต่พรรณีก็หาทางรอดของตัวเอง เพิ่มมิติให้พรรณี
มีแรงจูงใจที่จะเลี้ยงดูแม่ และสร้างชีวิตที่ดีกว่าตนเองให้กับลูกใน
ตอนท้ายที่พรรณีได้พบคุณพงษ์ที่ตนเองหมายมาดมาตั้งแต่ยังเป็น
เด็กสาวอีกครั้ง
เน้นเหตุการณ์ทที่ า่ นชายเล็กรูส้ กึ ไม่เป็นส่วนหนึง่ ของโลกทีต่ นเองอยู่
เน้นความคับแค้น ความกดดันในใจทีฐ่ านันดรศักดิค์ วามเป็นเจ้าเป็น
อุปสรรคของชีวติ เน้นให้เห็นความผิดหวังล้มเหลวครัง้ แล้วครัง้ เล่า
ที่ท่านชายต้องประสบเมื่อคนอื่นรู้ว่าเป็นเจ้า
เน้นให้เห็นปมในใจเรื่องอยากไปกับสนิท แต่ติดที่ต้องยึดถือความ
กตัญญูต่อแม่ตามที่ถูกแม่พร�่ำบอก เน้นให้เห็นความรู้สึกลึกซึ้งใน
จิตใจแต่พดู ออกไปไม่ได้ในฉากของละม่อมกับสนิท ให้คนดูเห็นความ
กดดัน ความเจ็บปวด ความคับแค้นของละม่อมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ
จนวินาทีที่ตัดสินใจฆ่าแม่ ขยายช่วงเวลาหลังจากที่ฆ่าแม่ลงไปแล้ว
ที่ละม่อมตัดสินใจบอกทุกคนว่าแม่เป็นลมตายเองให้คนดูเห็นและ
เข้าใจละม่อมได้ แม้ว่าจะไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ละม่อมเลือกกระท�ำ
เน้นให้เห็นความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำตามฝัน เน้นให้เห็นเส้นทางทีไ่ ม่งา่ ยใน
การได้เป็นลิเก กว่าจะได้ออกแสดงครั้งแรก กว่าจะได้เป็นนายโรง
เน้นให้เห็นความขัดแย้งในใจเมื่อผลต้องแตกหักกับทับทิมนายโรง
ที่เป็นเหมือนครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
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ตัวละคร
โนรี

การปรับตัวละคร
ขยายให้เห็นความฝัน ความหวังของโนรี โดยให้ความใฝ่ฝนั เรือ่ งการ
เป็นนักประพันธ์ผกู ติดกับความหวังทีจ่ ะได้ความรักจากคุณเล็ก เพือ่
ให้เห็นว่า เมื่อเหตุการณ์เรื่องคุณเล็กไม่เป็นไปตามหวัง ความฝัน
เรื่องการเป็นนักประพันธ์ก็ไม่บริสุทธิ์ ไม่พุ่งทะยาน ความสามารถ
ในการเขียนไม่หลั่งไหลออกมาได้เหมือนเดิมได้อีกต่อไป จึงต้องใช้
เหล้าในการช่วยให้เขียนหนังสือได้

ลินจง

ขยายให้เห็นจุดบกพร่องของลินจง ทีย่ ดึ ติดกับความเชือ่ ทีว่ า่ ในเมือ่
ตนเองเป็นคนดี รักษาศีลธรรม เป็นลูกที่ดี เมียที่ดี แม่ที่ดีมาตลอด
ดังนั้น ควรได้รับสิ่งดีตอบแทนเสมอ เมื่อเกิดอุปสรรคหนักในชีวิต
อย่างสามีตาย และลูกเกิดมาพิการทางสมอง ลินจงจึงไม่อาจรับ
ความเป็นจริงได้ การยึดติดกับความเชื่อเรื่องท�ำดีต้องได้ดีของ
ลินจง ท�ำให้ลินจงเป็นทุกข์กับชีวิต
เน้นให้ผู้ชมเห็นเหตุการณ์ที่ท�ำให้จั่นเกิดความทะเยอทะยาน โอกาส
ที่เข้ามาท�ำให้จั่นยิ่งอยากปีนบันไดชนชั้นขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อย ๆ เน้นให้
คนดูเห็นความลืมรากเหง้าและจมไม่ลงของจั่น ซึ่งคนดูสามารถ
เข้าใจและเห็นใจได้
วรรณกรรมเล่าถึงเรื่องของทองโปรยไว้ค่อนข้างสั้น ผู้วิจัยจึง
พยายามเสริมมิติให้ตัวละครทองโปรยมีเหตุผล ที่มาที่ไปในความ
รูส้ กึ และการกระท�ำต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงหญิงสาวผูเ้ อาแต่ใจตัวเอง
เท่านั้น ผู้วิจัยเลือกให้ทองโปรยมีอาการของโรคซึมเศร้า โดยที่
ตนเองและคนรอบข้างไม่เข้าใจ ความรักความเอาใจใส่ของคนรอบ
ข้างไม่อาจเข้าใจทองโปรยได้ ยิ่งเป็นเสมือนมีดที่ท�ำร้ายทองโปรย
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุด สภาพจิตใจที่เปราะบางทองโปรยจึงท�ำให้
ทองโปรยมีอาการของผู้ป่วยจิตเวช

จั่น

ทองโปรย
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ตัวละคร
หมอแสง

การปรับตัวละคร
เรื่องของหมอแสงในวรรณกรรมค่อนข้างสั้นเช่นเดียวกับเรื่อง
ของทองโปรย ผู้วิจัยจึงพยายามสร้างเหตุการณ์ให้คนดูเข้าใจถึง
เหตุผลเบือ้ งหลังการกระท�ำและความรูส้ กึ ของหมอแสง ทีพ่ ยายาม
เอาชนะความตายให้ได้ ผูว้ จิ ยั เสริมข้อบกพร่องของหมอแสงให้เด่น
ชัดขึน้ ในการทีม่ ฉี ากทีแ่ สดงให้เห็นว่าหมอแสงหมกมุน่ กับการหายา
อายุวัฒนะ จนไม่ได้สนใจว่าครอบครัวจะล�ำบากยากแค้นอย่างไร
ไม่ได้สนใจรักษาคนไข้ตามจรรยาบรรณของแพทย์อย่างแท้จริง
แต่มองคนไข้เป็นเหมือนที่ทดลองยา จนเมื่อหมอแสงกลายเป็นคน
ป่วยโรคเรื้อนเสียเอง หมอแสงจึงได้เข้าใจและละวางความอยาก
เอาชนะความตายได้ในที่สุด

ทั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นความต้องการ (Objective) ของตัวละครให้ชัดเจน เน้นเส้น
ของการกระท�ำ (Through-line of Action) เน้นให้เห็นการกระท�ำทางละคร (Dramatic
Action) และเหตุตึงเครียดในละคร (Dramatic Tension) ที่เพิ่มระดับความเข้มข้น
มากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้วิจัยเสริมข้อบกพร่อง (Tragic Flaw) ของตัวละครทั้ง ๑๑ ตัวให้
ชัดเจน ให้ผู้ชมสามารถเห็นแรงผลักดันที่พาให้ตัวละครเหล่านี้ ซึ่งเป็นเหมือนตัวละคร
หลักในโศกนาฏกรรม (Tragic Hero) ไปถึงจุดจบทีเ่ ป็นความหายนะ อันได้แต่ความตาย
จากเรือล่มในที่สุด อย่างไรก็ตาม ความโดดเด่นที่แตกต่างของละครเรื่องนี้คือ ไม่ใช่
ทุกตัวละครจะด�ำเนินตามเส้นทางของตัวละครหลักในโศกนาฏกรรมทีต่ อ้ งมีจดุ ทีเ่ รียนรู้
เปลี่ยนแปลงและช�ำระล้างจิตใจ (Carthasis) บางตัวละคร เช่น ลอย หรือพรรณี
ไม่ได้มีจุดเปลี่ยนแปลงนั้น และไม่ได้บรรลุความต้องการหลักของตนเอง ในขณะที่
บางตัวละครอย่างพระเสม หมอแสง ได้บรรลุความต้องการนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า การที่ตัว
ละครทัง้ ๑๑ ชีวติ ไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนเดียว ท�ำให้ตวั ละครในเรือ่ งนีม้ คี วามรุม่ รวย
และหลากหลาย มีมิติเชิงลึกให้คนดูได้ขบคิด ซึ่งน�ำผู้ชมไปสู่ความคิดหลักของเรื่องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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๕.๓ การออกแบบโครงเรื่อง
ในตัววรรณกรรมนั้น ผู้เขียนเล่าทีละเรื่อง จบทีละตอน เพราะลงตีพิมพ์เป็น
ตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เรื่องเปิดด้วยเรือล่ม แล้วจึงเล่าแต่ละชีวิต เล่าเรียง
ตามล�ำดับเวลาโดยมีน�้ำเสียงของผู้เขียนเป็นผู้เล่าจากมุมมองของคนที่รู้ทุกอย่าง
จบแต่ละชีวิตด้วยสภาพศพที่ริมตลิ่งและค�ำวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านที่มาเก็บศพ
เกี่ยวกับแต่ละศพนั้น โดยการวิพากษ์วิจารณ์ในทุกท้ายบทนี้ท�ำให้เห็นชัดเจนถึงวิถี
ความเชื่อและวิธีคิดในบริบทสังคมไทยในยุคนั้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์
สังคมของผู้เขียนผ่านการวิพากษ์วิจารณ์สภาพศพของตัวละครแวดล้อมในเรื่องนั้น
เป็นวิธีที่ฉลาดมีชั้นเชิงอย่างมาก ผู้วิจัยเห็นว่าส�ำคัญมากที่จะต้องเก็บคุณสมบัตินี้ของ
วรรณกรรมไว้ในบทละครให้ได้
ผู้วิจัยเลือกที่จะเล่าทั้ง ๑๑ ชีวิต โดยเปิดเรื่องตามในบทประพันธ์ คือ เปิด
ด้วยเหตุการณ์ที่ตัวละครนั่งอยู่ในเรือ เกิดฝนตกหนัก เกิดช่วงเวลาชุลมุน จนเรือล่ม
แล้วจึงเล่าเรื่องราวของ ๑๑ ชีวิตเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ วิธีการด�ำเนินเรื่องคือ เล่าทั้ง
๑๑ เส้นเรือ่ งไปด้วยกัน โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ ในชีวติ ได้แก่ ช่วงเริม่ ต้น ช่วงชีวติ
หักเห ช่วงอุปสรรคหนัก ช่วงวิกฤต และช่วงตัดสินใจลงเรือ ในแต่ละช่วง ผู้วิจัยแบ่ง
กลุ่มของตัวละครย่อยลงไปอีก เป็นการเล่าทีละ ๓-๔ ชีวิต ตามจุดร่วมหรือจุดตรงกัน
ข้ามของชีวิตเหล่านั้น ทั้งนี้กลุ่มของตัวละคร ๓-๔ ชีวิตนี้ จะปรับไปตามกลุ่มใหม่ใน
แต่ละช่วง ตามจุดร่วมหรือจุดตรงกันข้ามของเหตุการณ์ที่แต่ละชีวิตประสบ เข้าใจ
และผูกพันกับตัวละครแล้ว ความรู้สึกของผู้ชมที่มีต่อภาพเดิมเดียวกันนี้ จะแตกต่าง
ออกไปจากที่ รู ้ สึ ก เมื่ อ ได้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ เ รื อ ล่ ม ตอนต้ น เรื่ อ ง จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย เลื อ ก
ที่ จ ะจบด้ ว ยการที่ ผู ้ ช มได้ เ ห็ น ศพเรี ย งกั น ในสภาพที่ บ รรยายไว้ ใ นวรรณกรรม
โดยมีตัวละครอื่น ๆ ในสถานการณ์นั้นวิพากษ์วิจารณ์สั้น ๆ ถึงศพ หรือมีปฏิกิริยา
กับศพตามที่ผู้ประพันธ์บรรยายไว้ในวรรณกรรม

๖. กระบวนการพัฒนาบทละครพูด
เมือ่ ผูว้ จิ ยั เลือกได้แล้วว่า จะน�ำเสนอความคิดหลักของเรือ่ ง ผ่านตัวละครและ
โครงเรื่องอย่างไร ผู้วิจัยก็ด�ำเนินงานขั้นต่อมา คือแตกโครงเรื่องให้เป็นโครงเรื่อง
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โดยละเอียดในแต่ละฉาก ที่เรียกกันว่า ทรีตเมนต์ (Treatment) เพื่อวางทิศทางด�ำเนิน
เรื่องให้ชัดเจน
ด้วยเหตุที่ละครเรื่องนี้จะประกอบด้วยเรื่องย่อยถึง ๑๑ เรื่อง จึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ละครจะมีความยาวมากกว่าละครทั่วไป ผู้วิจัยจึงตัดสินใจแบ่งเรื่องทั้งหมด
เป็น ๒ องก์ เพื่อที่ผู้ชมจะได้มีเวลาพักย่อยข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเรื่องจะถึงจุดวิกฤติ
ส�ำหรับทรีตเมนต์ร่างแรกนี้ ในองก์แรก ผู้วิจัยเปิดเรื่องด้วยสถานการณ์ท้าย
เรื่อง อันได้แก่ โศกนาฏกรรมเรือล่ม จากนั้น จึงเข้าสู่ช่วงชีวิตที่หนึ่งของตัวละครทั้ง
๑๑ ตัว ซึง่ เป็นช่วงปูเรือ่ ง (Exposition) ในช่วงชีวติ ทีห่ นึง่ นี้ ได้แบ่งตัวละครเป็น ๔ กลุม่
ตามจุดร่วมของแต่ละตัวละคร ได้แก่ กลุม่ โชคดี กลุม่ โชคร้าย กลุม่ อยากเป็น และกลุม่
จะไปตามฝัน อย่างไรก็ดี จุดร่วมนี้บางกรณีเป็นจุดแตกต่างแบบตรงกันข้าม แต่ใช้
ค�ำเดียวกัน ให้เป็นกลุม่ เดียวกัน เพือ่ ให้ได้ความหมายเชิงประชดชันเสียดสี (Irony) เช่น
ชีวิตวัยทารกของลอยกับทองโปรยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ก็สามารถใช้ค�ำว่า
โชคดี เป็นจุดร่วมในบทพูดของตัวละครแวดล้อมได้ แม้จะในความหมายที่ต่างกัน
ช่วงที่สอง เป็นช่วงจุดหักเหของชีวิต ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มของตัวละครใหม่ตาม
อุปสรรคที่ตัวละครพบเจอ ประกอบด้วย กลุ่มรักครั้งแรก กลุ่มผลกระทบจากผู้ใหญ่
กลุ่มก้าวแรก และกลุ่มความใคร่ จากนั้นจึงเป็นช่วงรอยต่อก่อนจบองก์หนึ่ง ซึ่งผู้ชม
จะได้เห็นการรตัดสินใจครั้งส�ำคัญของตัวละครทั้ง ๑๑ ชีวิต ในการเปลี่ยนผ่านตัวตน
ไปสู่อีกช่วงชีวิตหนึ่ง
องก์สองแบ่งเป็นสองช่วง ได้แก่ ช่วงจุดวิกฤติ และช่วงลงเรือไปสู่ความตาย
ส�ำหรับช่วงที่สาม จุดวิกฤติ ผู้วิจัยใช้วิธีไม่จัดกลุ่ม แต่ไล่ไปทีละเรื่องทั้ง ๑๑ เรื่อง ช่วงที่
สีจ่ งึ กลับมาจัดกลุม่ อีกครัง้ ประกอบด้วย กลุม่ ความหวังสดใส กลุม่ หนี กลุม่ ปลง/ปล่อย
และกลุ่มความหวังริบหรี่ จากนั้น จึงปิดท้ายด้วยตัวละครทั้งหมดลงเรือ ซ�้ำเหตุการณ์
เรือล่มเหมือนในฉากแรกของเรื่อง แล้วจบด้วยตัวละครเป็นศพนอนตายริมตลิ่ง
หลังจากได้ทรีตเมนต์ร่างแรกแล้ว ผู้วิจัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้ก�ำกับการแสดงละครเรื่องนี้ถึงความเป็นไปได้ในการสร้างบทละครในรูปแบบ
ที่ผู้วิจัยได้วางไว้ รวมถึงภาพรวมและรูปแบบทางศิลป์ของการแสดง ผู้ก�ำกับการ
แสดงได้เชิญผู้ออกแบบฉากมาร่วมหารือด้วย ท�ำให้ได้ข้อสรุปในเรื่องของการใช้พื้นที่
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บนเวทีวา่ พืน้ ในโรงละครแบบแบล็กซ์บอกซ์ (Black Box) จะไม่มกี ารยกระดับขึน้ ส่วนที่
เป็นการยกคือส่วนที่นั่งของผู้ชม ซึ่งจะไล่ระดับเป็นอัฒจันทร์ ผู้ชมจะนั่งอยู่สี่ด้านของ
ห้อง หันหน้าเข้าตรงกลาง พืน้ ทีก่ ารแสดงจะแบ่งเป็น ๕ พืน้ ที่ ได้แก่ พืน้ ทีว่ า่ งตรงกลาง
มุมทั้งสี่มุม ซึ่งจะเป็นแพล็ตฟอร์ม (platform) ที่เข็นเข้าออกได้ การใช้แพล็ตฟอร์ม
ทีส่ มี่ มุ ทีส่ ามารถเลือ่ นเข้าออกจากพืน้ ทีก่ ารแสดงได้นี้ เป็นไปด้วยเหตุผลทีว่ า่ ๑) เพือ่ ให้
อุปกรณ์ประกอบฉากสามารถถูกจัดไว้ก่อนได้โดยทีมงาน แล้วจึงเลื่อนแพล็ตฟอร์ม
เข้ามายังพื้นที่การแสดงเมื่อถึงเวลาของฉากนั้น ๆ ๒) นักแสดงสามารถเตรียมตัวบน
แพล็ตฟอร์มก่อนฉากของตนเองจะเริ่ม แล้วเข้าออกพื้นที่การแสดง โดยอยู่บนแพล็ต
ฟอร์มนัน้ เลยในขณะทีท่ มี งานเข็นเข้าออก ๓) การจัดพืน้ ทีเ่ อือ้ ต่อโครงสร้างของบททีต่ วั
ละครถูกจัดเป็นกลุ่ม ตัวละครในกลุ่มเดียวกัน อาจแสดงไปพร้อมกัน หรือเหลื่อมกันได้
การจัดพืน้ ทีแ่ บบนีท้ ำ� ให้ตวั ละครจาก ๕ ชีวติ ๕ เส้นเรือ่ ง จะสามารถแสดงไปพร้อมกันได้
นอกจากความเห็นจากผู้ออกแบบฉากแล้ว ยังมีความเห็นจากผู้ก�ำกับการ
แสดงที่ผู้วิจัยได้หารือและเห็นพ้องในการปรับแก้ ได้แก่ ๑) ชีวิตของพระเสมในช่วง
พยายามหาทางดับทุกข์ควรถูกขยายให้เห็นความพยายามหาหนทางแล้วหาไม่ได้สักที
กว่าจะเจอในที่สุด เพื่อให้เส้นทางของตัวละคร และจุดเปลี่ยนของตัวละครเมื่อค้นพบ
หนทางแล้วมีความชัดเจนมากขึ้น ๒) ตัวละครผล ควรถูกขยายให้เห็นความพยายาม
และความยากของเส้นทางชีวิตกว่าจะได้เป็นลิเก เพื่อเสริมมิติให้ตัวละคร และเพิ่ม
น�้ำหนักให้เส้นของการกระท�ำของตัวละครมีความน่าเชื่อมากขึ้น ๓) เรื่องช่วงที่สาม
ผู้วิจัยท�ำการจัดกลุ่มชีวิตเพิ่ม เพื่อให้เรื่องสามารถเดินไปได้อย่างกระชับมากกว่าที่จะ
เล่าทีละเรื่องอย่างที่ตั้งใจไว้ตอนแรก
เมื่อได้พื้นที่การแสดงและความเห็นจากผู้ก�ำกับการแสดงเป็นปัจจัยเพิ่มเติม
ในการพัฒนาบทแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการเขียนบทละครร่างแรกจนเสร็จสมบูรณ์ จากนัน้ จึง
ได้มกี ารคัดเลือกนักแสดง และจัดการอ่านบทครัง้ แรก (First Reading) แล้วผูก้ ำ� กับการ
แสดงก็เริ่มกระบวนการการซ้อม ในช่วงการซ้อมนี้ ผู้วิจัยในฐานะผู้เขียนบทมีส่วนร่วม
ในการสังเกตการณ์ และพูดคุยหารือกับผูก้ ำ� กับการแสดงอยูเ่ ป็นระยะ เพือ่ ท�ำการปรับ
แก้บทให้สมบูรณ์ที่สุด การปรับแก้แบ่งได้เป็น ๑) ปรับบทสนทนาให้กระชับและชัดเจน
ขึน้ ๒) ตัดบางฉากทีไ่ ม่สำ� คัญออกไป ๓) เพิม่ ฉากให้บางตัวละครให้มมี ติ มิ ากขึน้ ๔) เพิม่
การเชื่อมฉากด้วยการเหลื่อมแต่ละชีวิตในกลุ่มเดียวกันเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของ
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ฉากที่ผู้วิจัยได้หารือกับผู้ก�ำกับการแสดงแล้วตัดทิ้งไป ได้แก่ ฉากเสมกับคนรัก ซึ่งไม่
ได้ท�ำหน้าที่อะไร นอกจากปูข้อมูลให้ผู้ชมเรื่องความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้ ผู้วิจัย
เห็นว่า สามารถรวบข้อมูลนีใ้ ห้ไปอยูใ่ นฉากทีเ่ สมรูว้ า่ นางพิณจะแต่งงานกับคนอืน่ เลยได้
จึงได้ตดั ออก อีกตัวอย่างหนึง่ ของฉากทีถ่ กู ตัด คือ ฉากทีจ่ นั่ แต่งงานกับลูกสาวนายพล
ผูว้ จิ ยั ได้หารือกับผูก้ ำ� กับการแสดงแล้วตัดสินใจตัดฉากนีอ้ อก เพราะเหตุผลเรือ่ งความ
ไม่คุ้มค่า ฉากนี้เป็นฉากใหญ่ ต้องใช้ผู้แสดงหลายคน แต่ไม่ได้จ�ำเป็นกับเรื่องขนาดนั้น
ข้อมูลที่ผชู้ มได้มีเพียงจัน่ ได้แต่งงานกับดวงแข ซึง่ ข้อมูลนีส้ ามารถน�ำไปแทรกไว้ในฉาก
อื่นได้
ในช่วงระหว่างการซ้อม ผู้ก�ำกับการแสดงได้ใช้องค์ประกอบของเวทีช่วย
ให้โครงสร้างบทชัดเจนมากขึ้น มีปรับรอยต่อของแต่ละชีวิตให้เหลื่อมซ้อนกันมากขึ้น
เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นความเชื่อมโยงของชีวิตที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน มีใช้ไฟและดนตรี
ช่วยในการเน้นให้เห็นการจัดกลุ่มของตัวละคร มีการสลับล�ำดับของฉากบ้างให้
เหมาะสมกับการไต่ระดับของความเข้มข้นของเรื่องโดยรวม
ผู้ก�ำกับการแสดงและทีมงานทุกฝ่ายร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงจนพร้อม
เปิดการแสดงรอบแรกในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่เมื่อละครได้จัดแสดงไปเพียง
รอบเดียว ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคต การแสดงจึงต้องหยุดลงชั่วคราว
ในระหว่างช่วงเวลานั้น ผู้วิจัยได้หารือกับผู้ก�ำกับการแสดง และได้ท�ำการ
ปรับบทอีกครั้ง จากปัญหาและความเห็นที่ได้จากผู้ชมในรอบแรกปัญหาหลักที่พบคือ
ความยาวของละคร ซึ่งยาวเกือบ ๔ ชั่วโมงเต็มรวมเวลาพักครึ่ง เมื่อมาถึงองก์สอง
ผู ้ ช มค่ อ นข้ า งเหนื่ อ ยและรั บ ข้ อ มู ล จ� ำ นวนมากจาก ๑๑ เส้ น เรื่ อ งไม่ ไ หว ผู ้ วิ จั ย
ได้ทบทวนบทซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ได้พยายามปรับบทสนทนาทุกบรรทัดให้กระชับมากขึ้น
ตัดทุกค�ำทุกพยางค์ทไี่ ม่จำ� เป็นออกไป เพือ่ ให้บทคมขึน้ และเร็วขึน้ แต่กย็ งั ช่วยไม่ได้มาก
นัก จนผู้ก�ำกับการแสดงมีข้อเสนอให้ผู้วิจัยทดลองว่า หากลองตัดช่วงชีวิตแรกของทั้ง
๑๑ ตัวละครออกไป จะพอเป็นไปได้หรือไม่ ผู้วิจัยกลับมาทบทวนดูแล้วพบว่า มีความ
เป็นไปได้ ช่วงชีวิตแรกนี้ ท�ำหน้าที่ ๑) เชื่อมระหว่างโลกของชีวิตและความตาย พา
ผู้ชมจากเหตุการณ์เรือล่ม ย้อนกลับไปในอดีตของตัวละคร ๑๑ ชีวิต วิธีการน�ำเสนอ
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คือให้ตัวละครเหมือนเป็นวิญญาณ มองกลับไปในความทรงจ�ำของตนเอง พูดกับ
ตัวละครในอดีตในความทรงจ�ำของตนเอง ๒) ปูเรื่องและข้อมูล ตลอดจนเงื่อนไขของ
ชีวิตตัวละครให้ผู้ชมทราบ ดังนั้น หากจะตัดช่วงชีวิตแรกนี้ออกไป ผู้วิจัยต้องหา
ช่องทางอื่นที่จะท�ำหน้าที่สองประการนั้นแทนได้ ผู้วิจัยเลือกจัดการกับข้อ ๒) ก่อน
โดยเลือกเฟ้นเฉพาะข้อมูลที่จ�ำเป็นจริง ๆ ที่ผู้ชมต้องทราบ และหาที่สอดแทรกข้อมูล
เหล่านั้นในฉากอื่น ๆ ซึ่งก็สามารถหาที่ลงได้ในที่สุด ส่วนข้อ ๑) นั้น ผู้วิจัยปรึกษากับ
ผู้ก�ำกับการแสดง เพื่อใช้องค์ประกอบของเวทีช่วย จนได้ข้อสรุปว่า ภาพของตัวละคร
จากเหตุเรือล่ม แสง และดนตรี จะเป็นตัวช่วยในการเชื่อม พาให้ผู้ชมรู้สึกให้ได้ว่า
ก�ำลังย้อนอดีตไปดูชวี ติ ของพวกเขาทัง้ ๑๑ คน โดยผูช้ มจะเห็นตัวละครทีจ่ มน�ำ้ ตายอยู่
ค่อย ๆ ลุกขึน้ ด้วยสีหน้าทีป่ ราศจากความรูส้ กึ มองไปยังแสงทีส่ ว่างเข้ามาจากทางออก
ต่าง ๆ แล้วก็เดินไปตามแสงนั้น แล้วจึงเข้าฉากแรกที่ย้อนอดีต
จากการจัดแสดงละครเวที หลายชีวิต จากบทร่างสุดท้ายนี้ ช่วงวันที่ ๒๕
มกราคม ถึ ง ๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ณ ศู น ย์ ศิ ล ปการละครสดใส พั น ธุ ม โกมล
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสียงตอบรับจากผู้ชมโดยรวมเป็นไป
ในทางบวกการตัดช่วงแรกของเรื่อง ที่เป็นช่วงปูพื้นของชีวิตตัวละครทั้ง ๑๑ ชีวิต
ออกไป ไม่ท�ำให้ผู้ชมส่วนใหญ่งงหรือตามเรื่องไม่ทัน ในทางตรงข้าม การตัดนี้
ช่วยท�ำให้เรื่องกระชับขึ้น และท�ำให้ละครไม่ยาวจนผู้ชมรู้สึกล้าเกินไปในการชม
บทละครพูด หลายชีวิต นี้ ท�ำให้ผู้วิจัยได้รับรางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จากมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ (แปดสิบ) ใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถือเป็นเกียรติและ
ความภูมิใจอย่างสูงของผู้วิจัย

๗. กระบวนการสร้างสรรค์ จากบทละครพูดสู่บทละครเพลง
หลังจากได้จัดแสดง หลายชีวิต ในรูปแบบของละครพูดแล้ว ผู้วิจัยได้ท�ำการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมในการสร้างบทละครเพลงจากบทละครพูดนี้โดยได้หารือกับ
ผูก้ ำ� กับการแสดงและผูป้ ระพันธ์ดนตรี ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ สรุปว่า บทละครพูดนีเ้ หมาะสมทีส่ ดุ
แล้วกับรูปแบบการน�ำเสนอของละครพูดทีม่ คี วามสมจริง (Realistic) ในแง่ของตัวละคร
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และการแสดง ในขณะเดียวกันก็ใช้การเปลี่ยนฉากและเชื่อมฉากที่ไม่สมจริง หรือ
สไตไลส์ (Stylized) เข้ามาช่วย โดยก�ำหนดเป็นกติกาที่ชัดเจนกับผู้ชมตั้งแต่การเปิด
เรือ่ งด้วยการเคลือ่ นไหว (Movement) ของตัวละครหลัก ๑๑ ตัวก่อนเหตุการณ์เรือล่ม
ผูว้ จิ ยั พบว่าการเล่าเรือ่ ง หลายชีวติ ในรูปแบบของละครเพลง เป็นความยาก
และท้าทายขึน้ อีกหลายเท่าเมือ่ เทียบกับรูปแบบของละครพูดทีไ่ ด้จดั แสดงไป ทัง้ นี้ จาก
การศึกษารูปแบบของละครเพลง ผู้วิจัยพบว่า ละครเพลงต้องการความมีเอกภาพ
ของเส้นเรื่องมากกว่าละครพูด ด้วยเหตุที่ละครเพลงต้องใช้เพลงในการเล่าเรื่องและ
ขับเคลื่อนเส้นเรื่องไปข้างหน้า ท�ำให้ผู้วิจัยต้องหาจุดร่วมของทั้ง ๑๑ ชีวิตให้ได้ เพื่อ
ให้ตัวละคร ๑๑ ตัวนี้ ต้องมีเพลงหลักของเรื่องร่วมกัน ดังนั้น โครงสร้างของเรื่อง
แบบเดิมที่ผู้วิจัยใช้ในบทละครพูดที่มีลักษณะเป็นหลากหลายชิ้นส่วนมาปะติดกันจึงไม่
สามารถใช้ได้อีกต่อไป
นอกจากนี้ การจะเขียนและจัดแสดงละครเรื่องเดิมในช่วงเวลาห่างกันเพียง
๑-๒ ปีนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนบทและผู้ก�ำกับการแสดงต้องหาวิธีใหม่ที่แตกต่าง
ในการตีความและน�ำเสนอสู่ผู้ชม เพราะผู้ชมจ�ำนวนมากน่าจะเป็นผู้ชมกลุ่มเดิม การ
เล่าเรื่องซ�้ำไม่ว่าจะเป็นในเชิงเนื้อหา การตีความ หรือรูปแบบ จึงไม่น่าจะดึงดูดผู้ชมได้
ผู้วิจัยจึงตั้งโจทย์ในตนเองในการเริ่มสร้างสรรค์บทละครเพลงไว้ว่า ๑) ต้องหาวิธีเล่า
เรื่องให้เหมาะสมกับรูปแบบของละครเพลงให้มากที่สุด ๒) ต้องชูประเด็นหลักที่แตก
ต่างจากที่เคยเลือกน�ำเสนอผ่านบทละครพูด ๓) บทละครเพลงนี้ต้องสร้างความรู้สึก
ประหลาดใจหรือคาดไม่ถึงให้กับผู้ชมที่เคยชมละครพูดมาแล้ว
จากโจทย์ของงานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ให้ตนเอง ผู้วิจัยได้หาหนทางความเป็นไปได้
ดังต่อไปนี้
๗.๑ การเลือกความคิดหลักของเรื่อง
ส�ำหรับบทละครพูด ผู้วิจัยได้เลือกน�ำเสนอประเด็นเรื่องของการเลือกและ
ทางเลือกว่า คนเราจะได้รับผลอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่เราเลือกกระท�ำ  แต่
ส�ำหรับบทละครเพลง ผูว้ จิ ยั เห็นว่า รูปแบบของละครเพลงมีความไม่สมจริงอยูแ่ ล้วด้วย
ตัวของมันเองและหน้าทีข่ องเพลงในบทละครไม่ควรจะเป็นเพียงการระบายความรูส้ กึ
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ท่วมท้นในใจของตัวละครหลักเท่านั้น ทั้งหมดนี้เอื้อกับการที่บทละครเพลงจะน�ำเสนอ
ประเด็นหลักของเรือ่ งทีม่ คี วามลึกและซับซ้อนลงไปอีกชัน้ หนึง่ ไม่ใช่เพียงบอกความคิด
หลักของเรือ่ งผ่านเส้นการกระท�ำของตัวละครและการเปลีย่ นแปลงของตัวละครอย่าง
ละครพูดเท่านั้น ในความเห็นของผู้วิจัย รูปแบบของละครเพลงมีความเหมาะสมที่จะ
ใช้วิพากษ์ (comment on) สังคมหรือค่านิยมที่คนในสังคมยึดถือ ผู้วิจัยกลับไปศึกษา
ทบทวนเรื่องราวจากบทประพันธ์ดั้งเดิมอีกครั้ง และได้พบว่าน�้ำเสียงของผู้ประพันธ์
มีความวิพากษ์วิจารณ์ตัวละครไปด้วยในขณะที่เล่า ดังนั้น จึงน่าจะมีความเป็นไปได้ที่
ผู้วิจัยจะใช้เพลงในการท�ำหน้าที่เดียวกันนี้
ความคิดหลักของบทละครเพลงทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการสือ่ ไปยังผูช้ มผ่านละครเพลง
คือ การตัง้ ค�ำถามกับผูช้ มว่าเราจะสามารถตัดสินใคร ๆ จากสิง่ ทีเ่ ราเห็นเขาเป็น หรือเขา
กระท�ำได้จริง ๆ หรือ ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่านี่เป็นปัญหาหลักที่ท�ำให้เกิดความแตกแยกใน
สังคมไทยทุกวันนี้ ผูค้ นมักจะด่วนตัดสินผูอ้ นื่ จากสิง่ ทีต่ นเองเห็นโดยไม่ได้ฉกุ คิดเลยว่าที่
เราเห็นนัน้ อาจเป็นเพียงปลายเหตุ เป็นยอดทีโ่ ผล่พน้ น�ำ้ ของภูเขาน�ำ้ แข็งเท่านัน้ หรือยิง่
ไปกว่านั้น สิ่งที่เราคิดว่าเราเห็นอาจไม่ใช่ความเป็นจริงด้วยซ�้ำ  ทั้งหมดอาจเป็นเพราะ
เราเลือกที่จะมองแบบนั้น เชื่อแบบนั้น เพื่อให้ตัวเรารู้สึกดีกับตนเอง รู้สึกว่าเรามี
คุณค่า เราเป็นคนที่ดีกว่า สูงส่งกว่า ฉลาดกว่า และใช้ความรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่านี้
กดผู้อื่น แบ่งฝักฝ่ายว่าคนที่คิดต่างจากเราหรือเลือกกระท�ำสิ่งที่ต่างจากเรา ไม่ดีและ
ไม่สูงส่งเท่าเรา
ผู้วิจัยเลือกบริบทของความคิดหลักของเรื่อง เป็นค่านิยมความเชื่อเรื่อง
บุญกรรมแบบผิวเผินที่ผูกกับความคิดความเชื่อเรื่องความดีความชั่วและความโชคดี
โชคร้าย ตลอดจนบุญวาสนาและเคราะห์กรรม ผูว้ จิ ยั มองว่านีค่ อื ค่านิยมความเชือ่ ทีแ่ ทรก
อยูใ่ นแทบทุกระบบความเชือ่ ของสังคมไทย และมีสว่ นอย่างมากในการตีกรอบวิธคี ดิ ของ
คนไทยในการมองผู้อื่นแบบตัดสินโดยที่ผู้มองเองก็ไม่รู้ตัว ความตั้งใจของผู้วิจัยคือ
น�ำเสนอความคิดหลักนี้ในเชิงเสียดสี (Irony) ผ่านการเดินทางทางความรู้สึกและ
ความคิดความเชื่อของผู้ชมเอง ผู้ชมจะถูกวางให้ตัดสินตัวละครต่าง ๆ ไปล่วงหน้าโดย
ไม่รู้ตัว เช่นเดียวกับที่ตัวละครก็ท�ำแบบเดียวกันในชีวิตของตนเอง การย�้ำประเด็น
ค่านิยมความเชื่อเรื่องบุญกรรมจะพาผู้ชมให้เกิดการตั้งค�ำถาม ฉุกคิด และตระหนัก
มากขึ้นเรื่อย ๆ ว่านี่เป็นระบบวิธีคิดที่คลุมเครือและอ่อนเหตุผลจนน�ำไปสู่การที่ผู้ชม
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รูส้ กึ ว่าตัวละครหลักเดินผิดทางทีไ่ ปตัดสินคนอืน่ อันมีเหตุมาจากความคิดความเชือ่ เรือ่ ง
บุญกรรมแบบผิวเผินตื้นเขินนั้น และท้ายที่สุดแล้ว เรื่องจะต้องวกกลับมาปลุกผู้ชมให้
ตระหนักว่า ตลอดเวลาที่ดูละคร ผู้ชมเองก็ท�ำสิ่งเดียวกันกับตัวละคร คือได้ตัดสินตัว
ละครต่าง ๆ ไปแล้วอย่างผิวเผินเช่นกัน
๗.๒ ความเป็นไปได้ของโครงเรื่อง
เรือ่ งของโครงสร้างของบท เป็นโจทย์ทยี่ ากและท้าท้ายมากทีส่ ดุ ส�ำหรับผูว้ จิ ยั
ทั้งนี้ เพราะ “หลายชีวิต” มีโครงสร้างของเรื่องที่ต่างโดยสิ้นเชิง จากขนบของการเล่า
เรื่องของละครเพลงทั่วไป ผู้วิจัยยังคงเลือกที่จะรักษาความหลากหลายและเส้นเรื่อง
ย่อยที่ทุกเส้นเรื่องมีความเป็นเอกเทศของบทประพันธ์ไว้ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัย
ต้องหาจุดที่จะสามารถร้อยต่อ ๑๑ เส้นเรื่องย่อยนี้ เพื่อให้บทละครเพลงมีความเป็น
เอกภาพพอที่จะสามารถเล่าเรื่องด้วยเพลงได้อย่างลื่นไหล กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน
และมีความสมเหตุสมผล
ในขั้นแรก ผู้วิจัยน�ำเอาความคิดหลักที่ต้องการน�ำเสนอมาคลี่ให้เป็นเส้นของ
การเดินทางของผู้ชม แล้วจึงสร้างการเดินทางของตัวละครให้คู่ขนานไปด้วย ในขั้น
แรกของการวางโครงเรื่อง ผู้วิจัยใช้วิธีจัดกลุ่มแต่ละชีวิตตามแนวคิดความเชื่อเรื่อง
บุญกรรมของตัวละคร ซึ่งจะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงชีวิต ผู้วิจัยได้พยายามรวบกระชับ
เรื่องราวของแต่ละชีวิตให้สั้นลง โดยตั้งใจจะใช้เพลงในการช่วยเล่าเรื่อง ผู้วิจัยเห็นว่า
เพลงสามารถท�ำหน้าที่ในการพาผู้ชมให้รู้สึกร่วมไปกับตัวละคร ให้ผู้ชมได้ผูกพัน เข้าใจ
เห็นใจตัวละครโดยใช้เวลาสั้นกว่าละครพูดได้ เนื่องจากผู้วิจัยตั้งใจสร้างให้เส้นเรื่องให้
เป็นเส้นของการเดินทางของทั้งตัวละครและตัวผู้ชมเอง ผู้วิจัยจึงเลือกเปิดเรื่องที่เส้น
ทางการไปลงเรือของตัวละครแทนที่จะเปิดมาเมื่อตัวละครอยู่บนเรือกันแล้วอย่างใน
บทละครพูดและในบทประพันธ์ ผู้วิจัยเลือกที่จะจบเรื่องด้วยภาพเดิมของการเดินทาง
ลงเรือ และปิดเรื่องด้วยการที่เรือแล่นออกไปในความมืด โดยที่เรือไม่ต้องล่มให้ผู้ชม
เห็นอีกครั้ง เพื่อสื่อถึงความหมายว่า ตัวละครอาจจะตาย แต่เรายังอยู่ต่อไป พร้อมกับ
การยึดค่านิยมความคิดความเชื่อที่เป็นตัวแปรในการสร้างความขัดแย้งในสังคมต่อไป
จะเมื่อ ๗๐ ปีก่อนหรือปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย
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เมื่อได้วางโครงเรื่องคร่าว ๆ แล้ว ผู้วิจัยจึงเริ่มลงรายละเอียดเพื่อจะพัฒนา
เป็นบทต่อไป ผู้วิจัยได้พบว่า โครงเรื่องที่วางไว้ข้างต้นยังไม่สามารถสื่อประเด็นที่
ต้องการน�ำเสนอได้อย่างเต็มที่ มีความเสี่ยงอย่างมากที่ผู้ชมจะกลับไปได้ประเด็นเดิม
เรือ่ งทางเลือกอย่างในละครพูดเพราะเป็นเส้นของการกระท�ำของตัวละครทีช่ ดั เจนกว่า
นอกจากนี้ น�้ำเสียงของการวิพากษ์ตัวละครและค่านิยมในสังคมก็ยังก�ำกวมคลุมเครือ
ไม่ชดั เจน เสีย่ งกับการทีผ่ ชู้ มจะรูส้ กึ ว่าผูเ้ ขียนบทแตะประเด็นนัน้ ยัดเยียดประเด็นนี้ แต่
ทัง้ หมดเป็นเพียงผิวเผิน ไม่ได้สามารถลงเชิงลึกให้ผชู้ มตระหนักหรือเข้าใจอย่างถ่องแท้
ผ่านการเดินทางทางความคิดและความรู้สึกของผู้ชมได้
ผู้วิจัยกลับไปยังบทประพันธ์ดั้งเดิมอีกครั้ง หนนี้ เพื่อหาหนทางการเล่าเรื่อง
ทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างน�ำ้ เสียงของผูป้ ระพันธ์ได้ แต่ใช้วธิ ขี องละครเวที กล่าวคือ
การพาให้คนดูเกิดความตระหนักรู้ได้เองผ่านเส้นเรื่องและการกระท�ำของตัวละคร
ไม่บอกตรง ๆ ผู้วิจัยได้ทางเลือกที่น่าสนใจ คือ สร้างตัวละครขึ้นมาเพิ่มที่จะสามารถ
ร้อยเส้นเรื่องทั้ง ๑๑ ชีวิตเข้าด้วยกันได้โดยสร้างจากตัวละครแวดล้อมที่มีอยู่ใน
สถานการณ์ที่ระบุไว้ในบทประพันธ์ ผู้วิจัยเลือกเหตุการณ์เก็บกู้ศพหลังเหตุเรือล่มมา
เป็นสถานการณ์หลัก สร้างตัวละครหลักขึน้ มาอีกหนึง่ ตัวจากกลุม่ ตัวละครชาวบ้านทีม่ า
เก็บกู้และวิพากษ์วิจารณ์สภาพศพ ตัวละครเด็กเรือและนายเรือที่ถูกกล่าวถึงเล็กน้อย
ในบทประพันธ์ถูกน�ำขึ้นมาเป็นตัวละครปะทะ ตัวละครแวดล้อมของ ๑๑ ชีวิตบางตัวที่
มีความสมเหตุสมผลในการอยู่ในสถานการณ์เก็บกู้ศพถูกน�ำมาขยายส�ำหรับเส้นเรื่องนี้
ผู้วิจัยเพิ่มเส้นเรื่องที่ ๑๒ ขึ้นมาจากเดิมที่มีอยู่แล้ว ๑๑ เส้นเรื่อง เส้นเรื่องใหม่นี้เป็น
โลกของคนเป็น ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังการตายของ ๑๑ ชีวิตนั้น
๗.๓ การสร้างตัวละครใหม่
ตัวละครส�ำคัญทีผ่ วู้ จิ ยั เพิม่ ในบทละครเพลง หลายชีวติ ได้แก่ วง ซึง่ ท�ำหน้าที่
เป็นกึ่งผู้เล่าเรื่อง (Narrator) และตัวละครหลักให้คนดูตาม และให้ ก้าน ตัวละครเด็ก
ท้ายเรือ ซึ่งมีบทบาทเป็นตัวละครประกอบในบทละครพูดให้เป็นตัวละครปะทะของวง
นอกจากนี้ ยังมีตัวละครแวดล้อมอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยใช้ส�ำหรับเส้นเรื่องของวงที่เพิ่มมาใหม่
ซึ่งมีทั้งตัวละครเดิมจากบทละครพูดและตัวละครที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อสร้างปมขัดแย้ง
ให้เส้นเรือ่ งของวงด�ำเนินไปข้างหน้าได้อย่างสมเหตุสมผลและมีนำ�้ หนักให้ผชู้ มติดตาม
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ผู้วิจัยสร้างให้ตัวละครวง เป็นตัวละครที่พาผู้ชมเข้าไปสู่โลกของ ๑๑ ชีวิตนั้น
แต่วงก็มใิ ช่ตวั ละครทีแ่ ทนสายตาของผูช้ มโดยตรง ผูช้ มจะถูกจัดให้เป็นผูท้ เี่ ห็นทุกอย่าง
รู้มากกว่าวง เพื่อสร้างให้เกิดภาวะที่ผู้ชมรู้มากกว่าตัวละคร (Dramatic Irony) อันจะ
ท�ำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย (Concern) ตัวละครวง และเอาใจช่วยให้วง
ไม่เดินผิดทางไปเพราะข้อบกพร่องของตัวเอง ตอนเปิดเรื่อง ผู้วิจัยสร้างให้ผู้ชมเห็น
วงเป็นคนดีธรรมดาคนหนึง่ เป็นคนทีย่ ดึ มัน่ ในความถูกต้อง คิดว่าตนเองท�ำสิง่ ทีค่ วรท�ำ 
มีอุดมการณ์ ความต้องการหลักของวงคือต้องการหาตัวคนผิดในเหตุการณ์เรือล่มให้
มารับผิดชอบและรับโทษจากการกระท�ำของตนเองเพื่อให้ผู้ตายซึ่งในความคิดของวง
ล้วนเป็นเหยือ่ ผูบ้ ริสทุ ธิต์ ลอดจนคนข้างหลังของคนเหล่านีไ้ ด้รบั ความยุตธิ รรมทีส่ มควร
ได้รับ วงมีแรงขับคือความรู้สึกผิดว่าตัวเองล้มเหลวในการช่วยชีวิตลินจงกับลูก บทจะ
ค่อย ๆ เปิดให้ผู้ชมเห็นปมความรู้สึกผิดในใจนี้ว่าที่วงรู้สึกผิดมากเป็นเพราะวงเป็นคน
ปลิดมือลินจงออกจากตัวเนื่องจากน�้ำหนักของลินจงและเจ้าแดงที่โถมเข้ามาหาก�ำลัง
จะพาให้วงจมน�้ำไปด้วยอีกคน เมื่อพลาดจากลินจง วงจึงช่วยก้านขึ้นมาแทน แล้วได้มา
พบว่าก้านขโมยทองจากศพคนตาย การทีว่ งช่วยหนึง่ ชีวติ แทนทีจ่ ะช่วยสองและช่วยคน
ที่กระท�ำผิดแทนที่จะช่วยคนดียิ่งย�้ำให้วงรู้สึกผิด เรื่องจะเผยให้ผู้ชมทราบต่อไปว่าที่วง
รู้สึกแรงกล้าที่ต้องหาความยุติธรรมให้ผู้ตายเหล่านั้นเพราะแท้จริงแล้ววงเองก็มีแผล
ในใจจากการทีภ่ รรยาและลูกของวงเคยประสบเหตุเรือล่มเสียชีวติ ทีก่ รุงเทพเมือ่ หนึง่ ปี
ก่อน วงโทษตัวเองทีเ่ อาแต่ทำ� งานหนักในฐานะนายช่างคนส�ำคัญทีอ่ ตู่ อ่ เรือจนไม่มเี วลา
ดูแลลูกเมีย หลังจากเหตุการณ์ลูกเมียเสียชีวิต วงจึงทิ้งงาน ทิ้งชีวิตที่กรุงเทพ มาอยู่
ไปวัน ๆ ที่บางไทร จนเกิดเหตุการณ์เรือเมล์ล่ม วงจึงท�ำทุกอย่างโดยไม่รู้ตัวว่าตนเอง
ท�ำเพื่อเยียวยาแผลในใจของตนเอง มิใช่เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมเพื่อผู้อื่น
ล้วน ๆ อย่างที่วงอ้างกับตนเองและผู้อื่น
วงตัดสินใจจะสู้ตามวิถีของตัวเองเพื่อเรียกร้องความถูกต้องและยุติธรรม
ให้สังคม จริง ๆ คือเพื่อล้างความรู้สึกผิดในใจและเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคน
ล้มเหลวขี้แพ้ อยู่ไปวัน ๆ ในตอนจบของละครเพลง เมื่อวงได้รู้และเข้าใจว่าแท้จริง
แล้วสิ่งที่ตนเองท�ำนั้นตรงข้ามกับความถูกต้องและความยุติธรรม วงกลับเลือกที่จะไม่
แก้ไขอะไร ตอนจบแบบนี้มาจากความตั้งใจผู้วิจัยที่จะให้วงที่เป็นเหมือนตัวละครหลัก
ที่มีคุณธรรมและอุดมการณ์แบบตัวละครหลักในละครโศกนาฏกรรม (Tragic hero)
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กลายเป็นตัวละครทีล่ ะทิง้ คุณธรรมและอุดมการณ์เหล่านัน้ เพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง
แทน (Anti-hero) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมฉุกคิดได้ว่า ในสังคมทุกวันนี้ คนมากมายก็ไม่ต่าง
กับวง เราเองก็เช่นกัน แล้วเราควรจะปล่อยให้มันด�ำเนินไปเช่นนี้หรือ หากเป็นอย่างนี้
ต่อไป โศกนาฏกรรมที่แท้จริงนั้นจะมิใช่เรือล่มในละคร หากแต่เป็นการล่มสลายของ
สังคมที่เราอยู่นั่นเอง
ตัวละครปะทะของวง ได้แก่ ก้าน เด็กท้ายเรือ ก้านแตกต่างจากวงตรงทีก่ า้ น
ไม่คดิ อะไรมาก ไม่ยดึ มัน่ อุดมการณ์อะไร มีความเชือ่ เรือ่ งบุญกรรมผิวเผินอย่างคนทัว่ ไป
ก้านเพียงแค่พยายามท�ำหน้าทีต่ รงหน้าให้ดที สี่ ดุ ก้านท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้องตามกฎหมายและ
ศีลธรรมบ้าง แต่ดว้ ยเหตุผลทีต่ วั ก้านเองเห็นว่าจ�ำเป็นต้องท�ำและไม่เดือดร้อนใคร เมือ่
เกิดเหตุการณ์เรือล่ม ก้านรูส้ กึ ผิด แต่กา้ นเลือกทีจ่ ะช่วยคนเป็นทีย่ งั ต้องมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไป
มากกว่าจะเรียกร้องความถูกต้องเพื่อคนที่ตายไปแล้วอย่างวง เมื่อวงสู้เพื่อสิ่งที่วง
ยึดมั่น ก้านก็สู้ในแบบของตัวเองตามความเชื่อของตัวเอง จุดนี้ ผู้วิจัยต้องการสะท้อน
ให้ผู้ชมเห็นว่าไม่ว่าจะวงหรือก้านก็ไม่ได้มีใครมีความเป็นมนุษย์สูงส่งไปกว่ากัน วงอาจ
จะมีอดุ มการณ์ยงิ่ ใหญ่ แต่วงอาจท�ำสิง่ เลวร้ายได้มากกว่าคนทีค่ ดิ ตืน้ ๆอย่างก้านเสียอีก
ความบกพร่องที่ใหญ่ไม่น้อยกว่าความตื้นเขินคิดน้อยของก้านคืออคติและการตัดสิน
ผู้อื่นเพราะคิดไปว่าตนเองรู้ดีกว่า เป็นคนดีกว่า สูงส่งกว่า อย่างที่วงเป็น
นอกเหนือจากก้านแล้ว อีกตัวละครหนึ่งที่มาจากบทละครพูด แต่ผู้วิจัยเลือก
ทีจ่ ะเพิม่ มิตเิ พือ่ ใช้ในเส้นเรือ่ งของวงคือตัวละครก�ำนันอ่วมซึง่ เดิมทีอยูใ่ นเส้นเรือ่ งของ
ลอยเท่านั้น ผู้วิจัยเพิ่มน�้ำหนักให้ก�ำนันอ่วมเป็นอดีตนายจ้างของแม่ของก้าน เมื่อเปิด
เรื่องก�ำนันอ่วมดูเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตา รักความความถูกต้องยุติธรรม แต่แล้วเรื่อง
ก็จะคลีใ่ ห้ผชู้ มได้เห็นว่าตัวละครทีด่ เู หมือนเป็นคนดีของสังคมคนนี้ แท้จริงแล้วก็เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าจะจากการเป็นเจ้าหนี้นอกระบบของก้าน และท้ายสุด
ก็รบั สินบนจากก้านอีกด้วย ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ย�ำ้ ประเด็นหลักของละครทีว่ า่ ความถูกต้องไม่
ได้มีเพียงหนึ่งเดียว เราจึงไม่อาจตัดสินใครจากเพียงแค่ที่เห็นได้
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๘. กระบวนการพัฒนาบทละครเพลง
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้การปรับโครงเรือ่ งใหม่แล้ว ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การเขียนบทละครเพลง
ร่างแรกและน�ำไปท�ำงานร่วมกับผูก้ ำ� กับการแสดงและผูป้ ระพันธ์ดนตรี ในกระบวนการ
ของการเขียนบทละครเพลงนั้น ผู้วิจัยได้ตกลงกับผู้ก�ำกับการแสดงและผู้ประพันธ์
ดนตรีว่าจะเริ่มด้วยการเขียนสถานการณ์ทั้งหมดในรูปของบทสนทนาอย่างละครพูด
ก่อนในขั้นแรก แต่เพิ่มเติมการระบุจุดที่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจใช้เพลงเข้ามาช่วยเล่า
เรื่องได้ จากนั้น ผู้วิจัยจึงจะเข้าสู่กระบวนการการท�ำงานร่วมกันกับผู้ก�ำกับการแสดง
และผู้ประพันธ์ดนตรี โดยผู้ก�ำกับการแสดงจะท�ำงานในส่วนของการแสดงในแง่ของ
ภาพและการแสดงที่จะเกิดขึ้นบนเวที และผู้ประพันธ์ดนตรีจะท�ำงานส่วนของดนตรี
ในด้านของโครงสร้างของเพลง ไปพร้อมกันกับกระบวนการการปรับแก้บทของผู้วิจัย
ในกระบวนการการล�ำดับโครงเรื่องร่วมกับการท�ำงานกับภาพและดนตรีนี้
ผู้วิจัยปรับแก้บทอีกครั้ง โดยเน้นให้เส้นเรื่อง ๑๑ ชีวิต กับเส้นเรื่องของวง มีจุดเชื่อม
ที่พ้องกันให้มากที่สุดเพื่อหาความเป็นเอกภาพองค์รวมของเรื่อง ผู้วิจัยใช้การตัดสลับ
เหตุการณ์ของแต่ละเส้นเรื่องย่อย เพื่อหาจุดที่จะขับเคลื่อนเส้นเรื่องด้วยเพลงให้ได้
โดยที่แต่ละเพลงจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักของเรื่อง และช่วยสื่อสารความคิด
หลักของเรื่องไปยังผู้ชมให้ได้
ความมุ่งหมายของผู้วิจัยในการเขียนบทละครเพลงนี้ คือ ค่อย ๆ เผยให้
ผู้ชมได้เห็นความจริงโดยไม่ตัดสินเกี่ยวกับตัวละครทั้ง ๑๑ ชีวิตนั้น ผู้วิจัยพยายาม
ด�ำเนินเรื่องให้ผู้ชมได้เห็นว่าทุกตัวละครล้วนมีมิติ และมีเหตุผลที่ผู้ชมเข้าใจได้ไม่ว่าจะ
เห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม ทุกตัวละครมีเหตุผลเบื้องหลังการกระท�ำที่หนักแน่นชัดเจน
ในขณะเดียวกันก็มีข้อบกพร่อง ที่ท�ำให้ตัวละครเลือกท�ำในสิ่งที่ผู้ชมอาจไม่เห็นด้วย
ตัวละครวงเองก็มีเหตุผลที่ผู้ชมสามารถเข้าใจและเห็นใจได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ชมก็จะ
ได้เห็นข้อบกพร่องของวงที่ด่วนตัดสินผู้อื่นตามความคิดของตนเอง และเข้าใจไปเอง
ว่าตนเองมีความสูงส่งทางจิตใจมากกว่าคนอื่น ๆ อย่างก้านและสมพงษ์ ซึ่งสิ่งนี้ท�ำให้
วงเชื่อว่าตนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าก้านและสมพงษ์ควรได้รับการลงโทษ ยิ่งไปกว่านั้น
เมื่อวงได้รู้ความจริงในตอนท้ายว่าการตัดสินของตนผิด ได้รู้ว่าที่เรือล่มไม่ใช่เพราะ
สมพงษ์คนเดียวอย่างที่วงเคยเข้าใจ แต่อาจมีสาเหตุจากการที่เครื่องยนต์เรือช�ำรุด
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เพราะเป็นเครื่องยนต์ที่มีปัญหาตั้งแต่ช่วงต่อเรือ เรือควรจะถูกเปลี่ยนเครื่องยนต์
และเครื่องยนต์ช�ำรุดนี้ควรถูกเก็บส่งคืนบริษัทญี่ปุ่นไปแล้ว แต่เพราะวงเองที่เป็นช่าง
คนเดียวที่รู้และท�ำเป็นได้หนีออกจากงานมาเฉยๆ โดยไม่บอกใครหลังจากที่ลูกเมีย
จมน�้ำตายเมื่อหนึ่งปีก่อน ท�ำให้เครื่องยนต์ที่มีปัญหานี้หลุดรอดมาและส่งผลให้เกิด
โศกนาฏกรรมครั้งนี้ ผู้ชมจะได้เห็นว่าวงผู้ซึ่งเอาแต่โทษและตัดสินผู้อื่น แท้จริงแล้วก็
เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ท�ำให้เกิดเหตุการณ์เรือล่มนี้เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวงได้รู้
ความจริงข้อนี้จากการเห็นเครื่องยนต์เรือในตอนท้าย วงก็ไม่ได้แก้ไขเหตุการณ์ให้
ถูกต้องตามอุดมการณ์และความยุติธรรมที่วงอ้างมาตลอดว่ายึดถือ
หลังจากกระบวนการปรับแก้โครงสร้างบทและระบุตำ� แหน่งของเพลง ผูว้ จิ ยั
ได้จัดการอ่านบท (Playreading) ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์
ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล แล้วจึงท�ำการปรับแก้บทละครเพลงอีกครัง้ เพือ่ ส่งต่อ
ให้ผู้ก�ำกับการแสดงน�ำไปท�ำงานกับภาพที่จะเกิดขึ้นบนเวทีร่วมกับผู้ออกแบบฉาก
และคณะผู ้ ป ระพั น ธ์ เ นื้ อ เพลงท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ ป ระพั น ธ์ ด นตรี จนได้ จั ด แสดง
เป็ น ละครเพลงเต็ ม รู ป แบบในวั น ที่ ๑๔ สิ ง หาคม – ๑ กั น ยายน ๒๕๖๒
ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๙. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้เวลาตกตะกอน ร่างโครงสร้างบท ทดลองหลายวิธี แก้แล้วรื้อ
แล้ ว แก้ ใ หม่ อ ยู ่ ร ่ ว มปี จนได้ โ ครงเรื่ อ งมาเสนอผู ้ ก� ำ กั บ การแสดง จากนั้ น จึ ง
เขียนบท ทดลองตัด ย่อ เพิ่ม และขยายจากบทต้นทาง เพื่อหากลวิธีการเล่าเรื่อง
ที่จะได้ผลที่สุด สิ่งที่ผู้เขียนพบคือ ยิ่งแก้ยิ่งรื้อ ก็ยิ่งพบเจอสิ่งใหม่ มิติใหม่ ๆ หรือ
ข้อมูลใหม่ ทีผ่ ปู้ ระพันธ์ได้ซอ่ นไว้ในบทประพันธ์อย่างลึกล�ำ้ แยบยล ท�ำให้ผเู้ ขียนต้องหา
กลวิธีที่จะเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ในบทละคร แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางท�ำให้กระชับ
ที่สุด และหาทางเล่าเรื่องนี้ให้เหมาะกับสื่อละครเวทีให้ได้
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทดลองเขียนบทละครในรูปแบบของบทละครพูด และ
จัดแสดงเป็นละครเวทีเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศิลปการละคร
สดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้รับความเห็น
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มากมายเกี่ยวกับบทละคร ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ชมละคร สรุปได้เป็นประเด็น
ต่อไปนี้
๑) ความยาวของบทเป็นอุปสรรคอย่างมากส�ำหรับการรับชม ละครรอบ
ปฐมทัศน์นี้มีความยาวประมาณสี่ชั่วโมง ผู้ชมบางคนในรอบนี้ให้ความเห็นที่คล้ายคลึง
กันว่า ละครสร้างความรู้สึกหนักหน่วงและช้า ท�ำให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัด ล้า ส่งผลให้ผู้ชม
ไม่สามารถอยู่กับเรื่องได้ตลอดจนจบ ผู้ชมจับต้นชนปลายไม่ทันว่าข้อมูลไหนส�ำคัญจน
ต้องจ�ำเพือ่ ไปดูในช่วงต่อ ๆ ไปของชีวติ นัน้ ๆ แต่ละชีวติ เมือ่ เปิดมาแล้ว ใช้เวลานานพอ
สมควรกว่าละครจะกลับมาเล่าถึงตัวละครตัวนีอ้ กี ครัง้ เพราะมีอกี ๑๐ เส้นเรือ่ งทีต่ อ้ ง
เล่าก่อน ท�ำให้ผชู้ มลืมข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ ด้ชมไปแล้ว เชือ่ มโยงไม่ทนั ว่าชีวติ ไหนเกิดอะไรขึน้
๒) การจัดกลุม่ ตัวละครในแต่ละช่วงชีวติ ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ชดั บนเวที
ผู้ชมหาจุดเชื่อมและจุดตัดไม่เจอ ส่งผลท�ำให้รู้สึกเหมือนเรื่องด�ำเนินไปเรื่อย ๆ ๑๑
เส้นเรื่องตัดสลับไปมาอย่างไม่จบสิ้น นอกจากจะส่งผลดังที่กล่าวมาแล้ว ยังท�ำให้ผู้ชม
ไม่ได้รับความคิดหลักของเรื่องอีกด้วย เพราะผู้ชมเชื่อมโยงเส้นเรื่องแต่ละเส้นเรื่อง
เข้าด้วยกันไม่ได้
๓) จังหวะและความเข้มข้นของการเดินเรือ่ งไม่ลนื่ ไหลเท่าทีค่ วร เรือ่ งดูดำ� เนิน
ไปเรื่อย ๆ แม้จะมีความหนักขึ้นเรื่อย ๆ ตามความเข้มข้นของชีวิตตัวละคร แต่การ
ล�ำดับฉากสลับไปมา มีผลท�ำให้อารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมสะดุดอยู่บ้าง
๔) ผูช้ มไม่ได้รบั ความคิดหลักทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการน�ำเสนอผ่านบทละคร ด้วยความ
ที่ละครยาวมาก การล�ำดับและตัดสลับฉากยังไม่สามารถน�ำเสนอจุดเชื่อมโยงหรือ
จุดต่างของแต่ละกลุ่มที่จัดไว้ในการด�ำเนินเรื่องได้ชัดเจน ท�ำให้ผู้ชมไม่ได้รู้สึกถึง
การเลือกกระท�ำ  และการตัดสินใจเส้นทางเดินชีวิต ตลอดจนผลที่ตามมาจากการ
กระท�ำเหล่านัน้ ของตัวละคร ๑๑ ชีวติ ได้อย่างชัดเจนมากพอ ผูช้ มหลายท่านจึงเข้าใจว่า
บทละครนี้พูดถึงเรื่องความตายเป็นแกนหลัก ว่าคนเราทุกคนไม่ว่าเป็นใคร ท�ำอะไร
มา สูงต�่ำดีชั่วอย่างไร ก็ล้วนหนีความตายไม่พ้น ซึ่งไม่ใช้ความคิดหลักที่ผู้วิจัยตั้งใจ
น�ำเสนอ
อย่างไรก็ตาม เสียงตอบรับในทางที่ดีจากรอบปฐมทัศน์นี้ก็มีอยู่บ้าง ผู้ชมชื่น
ชมทิศทางการก�ำกับการแสดง การใช้พื้นที่ ฉากและแสงบนเวที โดยเฉพาะภาพของ
การศึกษาดัดแปลงวรรณกรรมเป็นบละครเพลง : กรณีศึกษาหลายชีวิต
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โครงเรือที่อยู่กลางพื้นที่การแสดงตอนเปิดเรื่องและตอนปิดเรื่อง ผู้ชมชื่นชอบทักษะ
การแสดงของนักแสดง และทิศทางการตีความที่ผู้ก�ำกับการแสดงเลือก ส�ำหรับด้าน
ของบทละคร ผู้ชมหลายคนกล่าวตรงกันว่า เส้นเรื่องแต่ละเส้นมีความชัดเจน และ
มีความเป็นละครที่น่าติดตาม ในขณะเดียวกันก็น่าเชื่อสมเหตุสมผล ตัวละครมีมิติ
ท�ำให้ผชู้ มเข้าใจได้และและรูส้ กึ ผูกพันกับทุกตัวทัง้ ๑๑ คน ผูช้ มชอบการเลือกเหตุการณ์
และสถานการณ์ในการน�ำเสนอชีวิตของตัวละครให้ผู้ชมรู้จักและตามติด ฉากที่ผู้ชม
พูดถึงกันมากในทางที่ดีนอกจากฉากรุนแรงอย่างละม่อมฆ่าแม่ และลอยฆ่ายายพริ้ม
แล้ว คือฉากที่แสดงให้เห็นว่าพระเสมรู้แจ้งถึงหนทางดับทุกข์ได้แล้ว ซึ่งฉากนี้ผู้วิจัย
เสริมจากบทประพันธ์ดั้งเดิม ให้พระเสมพูดกับตาชมโดยยกค�ำกล่าวของท่านพุทธทาส
ภิกขุมาประกอบ ว่า “หากรู้จักวางสุข ทุกข์ไม่ต้องวาง ก็หายไปเอง” ค�ำกล่าวนี้กระทบ
ใจผู้ชมอย่างมาก และสถานการณ์มีความกลมกลืนเข้ากับเรื่อง ผู้ชมหลายคนเข้าใจไป
ว่า เป็นค�ำกล่าวของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ระบุไว้ในบทประพันธ์ ท�ำให้ผู้วิจัยต้องรีบ
แก้ไขความเข้าใจนั้นโดยระบุแหล่งที่มาที่ผู้วิจัยอ้างถึงให้เห็นชัดมากขึ้นกว่าเดิม
นอกจากนี้ ผู้ชมหลายคนที่เคยรู้จักบทประพันธ์ดั้งเดิมมาก่อนให้ความเห็นว่า
ประทับใจที่บทได้ขยายให้ตัวละครทั้ง ๑๑ ตัวมีมิติ มีความเป็นมนุษย์ มีเหตุผลที่มา
ที่ไป และแรงจูงใจเบื้องหลังการกระท�ำชัดเจนทั้ง ๑๑ ตัว ตัวละครหลักทั้งหมดนี้ได้
น�้ำหนักในเรื่องไม่มากไม่น้อยไปกว่ากัน มีความน่าเชื่อมากพอๆกัน ท�ำให้เห็นว่าชีวิต
ทุกคนล้วนแตกต่าง เปรียบเทียบกันไม่ได้ ซึง่ จุดนีเ้ ป็นความแปลกใจในทางดีทผี่ ชู้ มทีร่ จู้ กั
เรื่องดั้งเดิมมาก่อนไม่ได้คาดคิดว่าบทจะท�ำได้
หลังจากจัดแสดงรอบแรก ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การปรับแก้บทอีกครัง้ โดยได้ขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ก�ำกับการแสดงให้ดูภาพรวมของการน�ำเสนอ ผู้วิจัยปรับแก้บทตาม
จุดอ่อนต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ชมในรอบแรก โดยมีแนวทางในการแก้
ปัญหาดังนี้
๑) ตัดบทละครให้สั้นลง ตัดช่วงแรกทิ้งไป ปรับบทพูดให้กระชับและคมขึ้น
ปรับและตัดทุกค�ำที่เยิ่นเย้อไม่จ�ำเป็น
๒) ตัดข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็นออกไปให้หมด ข้อมูลที่มาจากวรรณกรรมที่มีไว้เพื่อ
เสริมตัวละครให้หนักแน่นมีมติ ขิ นึ้ แต่ไม่ได้ชว่ ยขับเคลือ่ นเส้นเรือ่ งไปข้างหน้าก็ตดั ออก
ให้หมด
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๓) ใช้ ด นตรีแ ละแสงในการแบ่ง ช่วงกลุ่ม ของชี วิต ในกลุ ่ ม เดี ย วกั นเพิ่ ม
การเชื่อมกันระหว่างภาพ การกระท�ำ  และบทสนทนาให้มากขึ้น ให้คนดูได้เห็นจุดร่วม
ของตัวละครที่ถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน มีการจัดสลับล�ำดับฉากและเหตุการณ์ใหม่ เพื่อให้
ระดับของความเข้มข้นและความตึงเครียดของเรือ่ งค่อย ๆ สูงขึน้ ในระดับทีพ่ อดี มีฉาก
ผ่อนคลายความตึงเครียดให้ผู้ชมในจุดที่ควรต้องผ่อน
๔) เมื่อปรับจังหวะให้คมกระชับขึ้น และปรับบทให้มีเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น
เรื่องก็ลื่นไหลขึ้น ไม่หน่วง ท�ำให้คนดูรู้สึกหนักและเครียดอย่างรอบแรก
๕) เน้นการใช้ค�ำ  ภาพ และเสียง เป็นค�ำใบ้ (clue) เพื่อพาให้ผู้ชมไปถึง
ความคิดหลักที่ผู้วิจัยต้องการน�ำเสนอให้ได้ เน้นห้วงเวลาการตัดสินใจเลือกของ
ตัวละครให้ชัด
ละครกลับมาจัดแสดงอีกครั้งในวันที่ ๒๕ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
จากการประเมินผลจากการเสวนาและแบบสอบถามหลังการจัดแสดง เสียงตอบรับ
ดีมาก ผู้ชมเกือบทั้งหมดบอกว่าไม่รู้สึกว่ายาวจนเกินไป ตามเรื่องทัน และรู้สึกว่าละคร
น่าติดตามอยูต่ ลอดสามชัว่ โมงเศษ ทีน่ า่ สนใจคือผูช้ มแต่ละคนชืน่ ชอบตัวละครแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ร่วมที่ผู้ชมมีกับตัวละคร ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวละคร
ทั้ง ๑๑ ตัวท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบทละครนี้
ผู้ชมประทับใจในการเชื่อมโยงแต่ละชีวิตให้เห็นชัดถึงความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างแบบตรงกันข้าม ท�ำให้ผู้ชมได้เห็นการจัดกลุ่มตามที่ระบุไว้ในบทละคร
ได้อย่างชัดเจน และเห็นถึงการเปลีย่ นกลุม่ ไปเรือ่ ย ๆ เมือ่ เรือ่ งด�ำเนินไปข้างหน้า ท�ำให้
ผู้ชมส่วนมากได้รับความคิดหลักของเรื่องเกี่ยวกับการเลือกกระท�ำและผลของการ
กระท�ำตามที่ผู้วิจัยตั้งใจน�ำเสนอ แต่ยังมีบ้างที่ยังติดอยู่กับความคิดเรื่องบุญกรรมว่า
คนเราท�ำดีชั่วอย่างไร สุดท้ายก็ต้องตายทุกคน
จากการจัดแสดงนี้ ผูว้ จิ ยั ได้รบั เสียงตอบรับทีด่ มี ากเกีย่ วกับบทละคร อย่างไร
ก็ดี ผู้วิจัยมีความเห็นว่า นั่นเป็นเพราะโครงสร้างของบทและวิธีการน�ำเสนอผ่านองค์
ประกอบต่าง ๆ บนเวทีมีความเหมาะเจาะพอดีกับการน�ำเสนอในรูปแบบละครพูด แต่
โครงสร้างของบทละครนี้ ยังไม่เหมาะกับการเป็นละครเพลง ปัจจัยหลักคือ บทละคร
หลายชีวิตร่างนี้ยังขาดจุดที่จะมาช่วยเชื่อม ๑๑ เส้นเรื่องให้มีเอกภาพ ทั้งนี้การจะ
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เล่าเรื่องย่อย ๆ ๑๑ เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย นอกจากจุดจบของชีวิตตัวละครใน
รูปแบบละครเพลงนั้น ควรจะต้องมีเพลงหลักอย่างน้อยหนึ่งเพลงเปิดเรื่องและสรุป
ปิดเรื่องให้ได้ และระหว่างทางก็ควรต้องมีการใช้เพลงร่วมกันของตัวละครหลักใน
แต่ละเส้นเรือ่ งย่อย ซึง่ การมีอยูข่ องเพลงเหล่านีต้ อ้ งจ�ำเป็นต้องมีความส�ำคัญ มีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งยวด และสามารถท�ำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเรื่องไปข้างหน้าได้ ไม่ใช่
เพียงมาเพื่อเสริมบรรยากาศของเรื่องเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ในการสร้างสรรค์ หลายชีวิต
เป็นบทละครเพลง ผูว้ จิ ยั จึงต้องหาไวยากรณ์แบบใหม่ในการเล่าทีแ่ ตกต่างจากบทละคร
พูด การปรับรื้อโครงสร้างบทใหม่ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แนวทางในการปรับแก้บทละคร มีดังนี้
๑) ปรับโครงสร้างทั้งหมดใหม่ หาเส้นเรื่องหลักหนึ่งเส้นให้คนดูตาม
๒) หาที่ให้เพลงได้ท�ำงานอย่างเต็มที่
๓) ให้น�้ำหนักตัวละครแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้ตัวละครแวดล้อมได้วิพากษ์
วิจารณ์ตัวละครหลัก เพื่อน�ำไปสู่การน�ำเสนอความคิดหลักสู่ผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยท�ำการรื้อโครงสร้างบทเดิม และออกแบบโครงสร้างการเล่าเรื่องใหม่
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้กระบวนการการพัฒนาบทร่วมกับผูก้ ำ� กับการแสดงและผูป้ ระพันธ์
ดนตรี จนได้เป็นโครงสร้างของการเล่าเรื่องโดยใช้เพลงและดนตรี แล้วจึงพัฒนาเป็น
บทละครเพลงต่อไป ความตัง้ ใจแรกของผูว้ จิ ยั เกีย่ วกับกระบวนการนีค้ อื การพัฒนาบท
ละครพูดให้เป็นบทละครเพลง แต่เมื่อละครพูดได้จัดแสดง และผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงสร้างบทกับรูปแบบของบทละครเพลงแล้ว
ผู้วิจัยพบว่าจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้วิจัยจะต้องท�ำงานกับโครงสร้างของบทใหม่ และเลือก
ประเด็นใหม่ให้เหมาะกับการใช้เพลงเป็นองค์ประกอบหลักในการเล่าเรื่อง
จากประเด็นใหญ่เรือ่ งผลของกรรม ผลของการกระท�ำ และการเลือกกระท�ำ 
ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์เนื้อหาจากวรรณกรรมจนสกัดออกมาได้เป็นประเด็นเรื่องของ
การตั ด สิ น ผู ้ อื่ น อย่ า งผิ ว เผิ น และมี อ คติ ข องคนในสั ง คมไทย ผู ้ วิ จั ย เลื อ กที่ จ ะใช้
“กระแสน�ำ้ ” และ “ท่าเรือ” เป็นสัญลักษณ์เปรียบกับชีวติ และวัฏจักรและวังวนของชีวติ
ในการออกแบบโครงสร้างการเล่าเรือ่ ง ผูว้ จิ ยั พบว่า ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
ที่ผู้วิจัยต้องหาทางจัดการให้ได้ ประกอบด้วย
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๑) ความยาวของละครเพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องใช้เพลงมาเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญในการเล่าเรื่อง หากยาวมาก อาจท�ำให้ผู้ชมรู้สึกเหนื่อยกับการรับ
ทั้งข้อมูลจากการแสดงและอารมณ์ความรู้สึกผ่านเพลง
๒) รูปแบบและเรื่องราวที่ผู้ชมคาดเดาได้ ผู้ชมจ�ำนวนมากที่จะมาชมละคร
เพลง มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นกลุ่มผู้ชมที่เคยชม หลายชีวิต ในรูปแบบละครพูดมา
แล้ว ดังนั้น หากผู้วิจัยเล่าเรื่องวิธีเดิม ใช้เทคนิคเดิม เชื่อมโยงแบบเดิม ผู้ชมก็จะรู้สึก
ว่าละครเพลงขาดความน่าสนใจได้
๓) การตัดสลับไปมาของแต่ละเส้นเรื่อง ท�ำให้การหาต�ำแหน่งวางเพลง
(Song Spotting) เป็นไปได้ยากทีจ่ ะวางโครงสร้างและรูปแบบของเพลงให้นา่ สนใจและ
น่าติดตาม การตัดสลับไปมาของแต่ละชีวิตอาจท�ำให้ผู้ชมไม่รู้สึกร่วมไปกับตัวละครได้
มากเท่าที่ควร
ผู้วิจัยพยายามแก้ไขจุดอ่อนเรื่องความยาวและข้อมูลที่ท่วมท้นของละคร
ด้วยการพยายามกระชับทุกเหตุการณ์ให้สั้นที่สุด ใช้การเล่ารวบ และตัดข้อมูล
รายละเอียดออกไป ไม่เน้นการให้รายละเอียดตัวละคร ๑๑ ชีวติ เพราะคาดเดาว่าผู้ชม
น่าจะรู้จักเรื่องอยู่แล้วพอสมควร ส�ำหรับรูปแบบและเรื่องราวที่คาดเดาได้ ผู้วิจัย
พยายามแก้ไขโดยรื้อโครงสร้างเดิมของบทละครพูด และไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือ
ขนบของละครเพลงตามต�ำรา ผู้วิจัยใช้องก์หนึ่งเล่าที่มาที่ไปของ ๑๑ ตัวละครหลัก
สร้างค�ำถามเรื่องบุญกรรมที่ผู้ชมคุ้นชิน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการคิดวิพากษ์ต่อไป
ผู้วิจัยสร้างตัวละคร ๑๑ ชีวิตให้ดูเสมือนเป็นอย่างหนึ่ง แต่เมื่อเรื่องด�ำเนินไป ผู้ชม
ก็จะเห็นว่าพวกเขาแต่ละคนไม่ได้เป็นแบบที่ผู้ชมได้ตัดสินเมื่อแรกเห็น เมื่อเข้าสู่องก์
สอง การด�ำเนินเรื่องจะเป็นการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ตัวละครหลัก (วง) ได้ข้อมูล
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในการหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเรือล่มเพราะอะไร แล้วสุดท้ายจบแบบ
พลิกความคาดหมายผู้ชมอีกครั้งเมื่อวงรู้ความจริงที่ไปไกลกว่าที่วงเคยด่วนตัดสิน
แต่วงกลับเลือกที่จะไม่กระท�ำสิ่งที่ถูกต้องตามอุดมการณ์อย่างที่เคยกล่าวอ้าง เพราะ
คนที่ถูกตัดสินกลายเป็นตัววงเอง
ในระหว่างกระบวนการที่ผู้วิจัยเขียนบทละครเพลง ผู้วิจัยท�ำงานร่วมกับ
ผู้ก�ำกับการแสดงและผู้ประพันธ์ดนตรีในแง่ของภาพบนเวที และการวางต�ำแหน่ง
การศึกษาดัดแปลงวรรณกรรมเป็นบละครเพลง : กรณีศึกษาหลายชีวิต

79

ของเพลง ท�ำให้ผู้วิจัยพบว่าจุดอ่อนส�ำคัญที่ต้องปรับแก้อีกครั้งคือข้อมูลของตัวละคร
มีน้อยเกินไปและรวบรัดเกินไป ท�ำให้ตัวละครขาดรายละเอียด ท�ำให้ขาดเสน่ห์ ส่งผล
ให้เรื่องราวไม่มีสีสัน ไม่สนุก และไม่น่าติดตาม เดินเรื่องแห้งๆ และรวดเร็วจนผู้ชม
ไม่สมารถรู้สึกผูกพันหรือรู้สึกร่วมกับตัวละครได้ แม้บทร่างแรกจะสั้นและกระชับแต่
ไม่น่าดูและไม่น่าติดตาม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตั้งหลักใหม่แล้วท�ำการเลือกและขยายส่วน
ที่จะช่วยให้เรื่องมีสีสันน่าติดตามได้ เพื่อหาสมดุลระหว่างความกระชับกับความมีมิติ
น่าสนใจของเรื่องให้ได้
ผู้วิจัยแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับโครงเรื่อง โดยเพิ่มเส้นเรื่องของวงให้มีน�้ำหนัก
มากขึ้น และสนุกขึ้น ผู้วิจัยเพิ่มความขัดแย้งในใจของวง เพิ่มปมปัญหาและบาดแผล
ในใจวง และขยายเหตุการณ์ให้เข้มข้นขึ้น เช่น การที่วงช่วยลินจงและลูกไม่ส�ำเร็จ
แทนที่จะเป็นการแค่ลงไปช่วยไม่ทันอย่างในบทละครเพลงร่างแรก ผู้วิจัยปรับให้เป็น
การที่วงลงไปช่วยถึงตัวลินจงแล้ว แต่น�้ำหนักที่ลินจงและลูกโถมเข้าใส่และยึดวงไว้
ท�ำให้วงเกือบจะจมน�้ำไปด้วย วงจึงจ�ำเป็นต้องปลิดมือลินจงออก เหตุการณ์นี้บังเอิญ
ไปตรงกับบาดแผลในใจของวง เรื่องที่วงมัวแต่ท�ำงานที่อู่ต่อเรือ ท�ำให้ภรรยาต้อง
พาลูกอ่อนไปหาหมอเอง แล้วเกิดอุบัติเหตุเรือพลิกคว�่ำจมน�้ำตาย
ส�ำหรับเรื่องหาต�ำแหน่งวางเพลง (Song Spotting) ผู้วิจัยท�ำการปรับ
โครงสร้างบทอีกครัง้ โดยซอยฉากให้สนั้ และตัดสลับระหว่างชีวติ ทีจ่ ดั ไว้ในกลุม่ เดียวกัน
ขยายตัวละครแวดล้อมให้มีน�้ำหนักมากขึ้น เพื่อให้ตัวละครแวดล้อมเป็นตัวร้องเพลง
เพื่อวิพากษ์ตัวละครหลักในบางฉาก ผู้วิจัยท�ำงานร่วมกับผู้ก�ำกับการแสดง ผู้ประพันธ์
ดนตรี และผู้ประพันธ์เนื้อร้อง ไปพร้อม ๆ กัน ส�ำหรับกระบวนการนี้ ซึ่งซับซ้อนและ
ใช้เวลานาน เพราะโครงสร้างของบทมีความซับซ้อน ฉีกขนบของละครเพลงทั่วไป
ผู้วิจัยได้จัดการอ่านบทละครในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศิลปการ
ละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น ผู้วิจัยได้
ท�ำการสังเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ให้ได้แนวทางในการพัฒนาบทละคร สรุปปัญหาทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
พบ ระหว่างกระบวนการของการสร้างบทละครเพลง หลายชีวิต ได้ดังต่อไปนี้
๑) โครงสร้างแบบหลายโครงเรื่อง (Multi-plot) ของบทนั้นเล่ายาก ผู้วิจัย
ต้องหาวิธีที่เหมาะกับสื่อที่เลือกใช้ ต้องหาจุดเด่นของสื่อนั้น ๆ แล้วน�ำมาใช้ประโยชน์
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ให้ได้ เพื่อให้ได้โครงเรื่องที่ดูง่ายขึ้นส�ำหรับผู้ชม
๒) การน�ำเสนอความคิดหลักของเรือ่ งผ่านโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อน ท�ำได้คอ่ นข้าง
ยากถึงจะมีเพลงช่วย แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรบอกความคิดหลักออกไปตรง ๆ ผ่าน
ค�ำพูดหรือเพลง ผู้วิจัยต้องหาวิธีที่แนบเนียนแยบยล เพื่อให้ตัวละครไปถึงจุดที่เรียนรู้
เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ชมจะได้รับความคิดหลักนั้น
๓) ส�ำหรับรายละเอียดของแต่ละเส้นเรื่องย่อย ผู้วิจัยต้องเลือกอย่าง
ระมัดระวังว่ารายละเอียดที่จ�ำเป็นคืออะไร ถ้าตัดออกมากไปเรื่องก็จะแห้ง ไม่น่า
ติดตาม ผูช้ มไม่รสู้ กึ ผูกพันกับตัวละคร แต่ถา้ เก็บรายละเอียดไว้หมดละครก็จะยาวและ
เยิ่นเย้อ ผู้วิจัยต้องลดทอนบางอย่างที่ใช้ดนตรีเล่าเรื่องแทนได้
๔) การใช้ตัวละครแวดล้อม ผู้วิจัยต้องหาวิธีการใช้ให้คุ้ม ไม่ได้ใช้เพื่อให้มีตัว
ละครอื่นไว้โต้ตอบกับตัวละครหลักเท่านั้น แต่ต้องใช้เป็นตัวปะทะ เป็นอุปสรรค เป็น
ระเบิดเวลา เพื่อให้เรื่องเดินไปข้างหน้า
๕) การล�ำดับเวลาการเล่าเรื่อง การเล่ากลับไปกลับมาระหว่างหลังเหตุ
เรือล่มกับก่อนเหตุเรือล่ม ท�ำให้ผชู้ มอาจสับสนบ้าง ผูว้ จิ ยั แก้โดยก�ำหนดกติกาให้ชดั เจน
ตั้งแต่แรก ใช้กติกาของเรื่องที่ไม่ต้องสมจริง (non-realistic) และหนักแน่นน่าเชื่อ
ละครเพลง หลายชีวิต The Concept Musical จัดแสดงเป็นละครเพลงเต็ม
รูปแบบระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการประเมินผลจาก
การเสวนาและแบบสอบถามหลังการจัดแสดง เสียงตอบรับเป็นไปอย่างดีมาก แม้ว่า
ความยาวจะกว่า ๔ ชั่วโมง ผู้ชมส่วนมากชอบโครงสร้างของการเล่าเรื่องโดยเฉพาะ
ผู้ชมที่เคยชมละครพูดเรื่อง หลายชีวิต เมื่อสองปีก่อนหน้า ผู้ชมหลายคนให้ความเห็น
ว่า โครงสร้างของละครเพลงทีต่ า่ งไปจากละครพูดอย่างสิน้ เชิงผ่านการจัดกลุม่ ตัวละคร
ตามประเด็นทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกันโดยใช้เส้นเรือ่ งของของตัวละครหลักอย่างวงกับก้าน
มาเป็นตัวเชื่อมแบบหลวม ๆ แต่หาจุดร่วมจุดต่างให้การจัดกลุ่มตัวละคร ๑๑ ชีวิตให้
ชัดเจนช่วยให้ผู้ชมตามเรื่องได้ง่าย เพลงช่วยโอบอุ้มพาเรื่องราวให้เดินไปข้างหน้าได้ดี
ในความเห็นของผูว้ จิ ยั โครงสร้างบทในองก์แรกนีช้ ว่ ยให้สามารถปูเรือ่ งและปมขัดแย้ง
ของตัวละคร ๑๑ ชีวิตไปได้เร็ว กระชับ และเข้าใจง่าย แต่ในทางกลับกัน มิติความลึก
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และชัน้ เชิงของบทก็จะถูกลดทอนลงไปบ้างเมือ่ เพลงท�ำหน้าทีบ่ อกเล่าตรง ๆ ไปยังผูช้ ม
ส�ำหรับองก์สองซึ่งบทใช้วิธีเล่าผ่านการคลี่ปมหลักของตัวละครทีละตัวโดย
ให้น�้ำหนักกับเส้นเรื่องค้นหาความจริงของตัวละครวงเป็นตัวร้อยเรียงเรื่อง ให้ความ
เกี่ยวพันและความเข้มข้นจากสิ่งที่วงค้นพบมีความยุ่งเหยิงพัลวันมากขึ้นเรื่อย ๆ ไป
จนถึงตอนจบที่ซึ่งเส้นเรื่องของวงและเส้นเรื่องของตัวละครทั้ง ๑๑ ชีวิตจะมาบรรจบ
กันและสะท้อนซึง่ กันและกัน เสียงตอบรับของผูช้ มค่อนข้างดี อาจเพราะเส้นเรือ่ งของ
องก์สองนี้ค่อนข้างเข้มข้น ปมขัดแย้งที่พัฒนาจนไปถึงจุดวิกฤติผ่านเพลงเดี่ยว (solo)
ของตัวละครทัง้ ๑๑ ชีวติ และของตัวละครวง ช่วยพาให้เรือ่ งขึน้ ไปถึงจุดสูงของอารมณ์
ความรู้สึกได้ อย่างไรก็ตาม มีเสียงติงจากผู้ชมว่าองก์สองนี้เรื่องดูเดินช้าลงกว่า
องก์แรก ผู้วิจัยมองว่าอาจเพราะการเรียงล�ำดับก่อนหลังของแต่ละชีวิตไม่ได้ถูก
จัดเป็นกลุ่มเบ็ดเสร็จชัดเจนอย่างองก์แรก ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เคยทดลองท�ำทรีตเมนต์แบบ
จัดกลุ่มเบ็ดเสร็จเหมือนกันทั้งสององก์แล้ว สิ่งที่พบคือหากองก์สองถูกเล่าแบบ
องก์แรก ผู้ชมจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวละครแต่ละตัวนานพอที่จะเกิดความรู้สึกร่วมได้
เลย การจัดกลุ่มตัวละครแบบองก์แรกนั้น ผู้ชมจะอยู่ในต�ำแหน่งของ “พระเจ้า” หรือ
ผู้มองลงมาจากด้านบน เห็นทุกชีวิตแบบเป็นแบบแผน (pattern) ซึ่งจะมีผลท�ำให้
การเชือ่ มโยงและความสัมพันธ์ระหว่างคนดูกบั ตัวละครอาจจะกลายเป็นแบบผูม้ อี ำ� นาจ
กับเหยือ่ ชะตากรรมไป ซึง่ จะท�ำให้ผชู้ มไม่ได้รบั สารหลักของเรือ่ งทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการสือ่ สาร
ออกไป นอกจากนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการเล่าเรื่องแบบจัดทุกตัวละครเข้ากลุ่มตลอด
ทั้งเรื่องจะท�ำให้ความแตกต่างหลากหลายและรุ่มรวยของแต่ละชีวิตถูกลดทอน
ลงไป จะเป็นการขัดกับแก่นของความเป็น “หลายชีวิต” อย่างน่าเสียดาย
ในเรื่องของสารหลัก (Main Message) ของเรื่อง เสียงตอบรับผู้ชมแสดง
ให้เห็นว่าสารหลักของเรื่องถูกน�ำเสนอได้อย่างชัดเจน ผู้ชมได้รับสารเกี่ยวกับประเด็น
เรื่องการตัดสินคนอื่น และมองเห็นตัวเองเป็น “คนดี” ที่โดยไม่พยายามท�ำความเข้าใจ
คนอื่นที่คิดเห็นต่าง ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งใจน�ำเสนอ
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วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๐. บทสรุป
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของงานวิจัยนี้ว่า การศึกษาวิเคราะห์การดัดแปลง
บทละครเพลงจากวรรณกรรมเรือ่ ง หลายชีวติ โดยใช้การเล่าเรือ่ งแบบหลายโครงเรือ่ ง
(Multi-plot) ดังที่ปรากฏในวรรณกรรมในการสื่อแก่นความคิดเรื่องผลของกรรม
สู่ผู้ชมละคร จะท�ำให้ได้บทละครเพลงที่สมบูรณ์ ซึ่งน�ำไปสู่องค์ความรู้ที่เป็นวิชาการ
เกีย่ วกับการดัดแปลงบทละครเพลงจากวรรณกรรม ทีจ่ ะสามารถถูกใช้เป็นหลักในการ
สร้างบทละครเพลงอืน่ ๆได้ ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ต้องการน�ำเสนอความคิดหลักเรือ่ ง “การตัดสิน
ผู้อื่นอย่างผิวเผิน” ซึ่งอยู่ใต้ร่มแก่นความคิดเรื่อง ผลของกรรม สู่ผู้ชม โจทย์ข้อส�ำคัญ
คือ ผู้วิจัยต้องรักษาการเล่าเรื่องแบบหลายโครงเรื่อง (Multi-plot) อันเป็นรูปแบบที่
โดดเด่นของวรรณกรรมเรื่องนี้เอาไว้ในบทละครเพลง
ผู้วิจัยพบว่า การดัดแปลงเรื่องราวจากวรรณกรรม หลายชีวิต เป็นบทละคร
เพลง แม้จะมีหลายโครงเรื่อง แต่ก็มีจุดให้ผู้ชมตามได้จนได้รับความคิดหลักในที่สุด
จากการทดลองเชื่อมโยงประเด็นทางสังคมปัจจุบัน กับสถานการณ์ในอดีตตามท้อง
เรือ่ ง ผูว้ จิ ยั พบว่าผูช้ มชาวไทยสามารถเชือ่ มโยงประสบการณ์สว่ นตัวเข้ากับสถานการณ์
ในบทละครได้เป็นอย่างดี ท�ำให้ผู้ชมสามารถรับความคิดหลักของเรื่องได้ นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั พบว่าการใช้องค์ประกอบและโครงสร้างของบทละครพูดสามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้สร้างบทละครเพลงได้ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของการสื่อสารในบทละครพูดและ
บทละครเพลงต่างกัน การปรับระบบวิธคี ดิ จากการสือ่ สารด้วยภาษาพูดไปสูก่ ารสือ่ สาร
ด้วยดนตรีและเพลงจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ส�ำหรับบทละครเพลง ผู้เขียนบทจ�ำเป็นต้องใช้
กระบวนการของการท�ำให้เป็นละคร (Dramatization) และกระบวนการเล่าเรื่อง
ผ่านเพลง (Musicalization) ไปด้วยกันทั้งสองกระบวนการ อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่า
ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องโครงสร้างบทละครหรือแนวคิดเรื่องสูตรของบทละครเพลง
ทั้งหมดเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น ผู้เขียนบทไม่ควรจะยึดติดการใช้มากเกินไป
ทั้งนี้ เพราะเรื่องราวทุกเรื่องมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของเรื่องนั้น ๆ ผู้เขียน
บทควรต้องเข้าใจทั้งตัวเรื่องและเครื่องมือที่สามารถใช้เป็นตัวช่วยอย่างถ่องแท้
เพื่อหาวิธีน�ำเสนอให้มีประสิทธิภาพในการสื่อทั้งสารและทั้งความรู้สึกต่อผู้ชมได้
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จากการทดลองสร้างบทละครเพลงผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานร่วมกับ
ผู้ก�ำกับการแสดงผู้ประพันธ์ดนตรี และคณะผู้ประพันธ์เนื้อร้อง ผู้วิจัยพบว่า คณะ
ท�ำงานทุกคนต้องมีความยืดหยุ่นสูง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานคนอื่น และ
พร้อมที่จะทดลองท�ำในสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้นชินของตนเอง ดังนั้นในการ
ท�ำงานร่วมกัน สิ่งส�ำคัญนอกเหนือจากกระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ คือคณะ
ผูส้ ร้างสรรค์งานร่วมกันนีจ้ ะต้องไม่เอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ ต้องเปิดกว้าง
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยืนหยัดในความคิดของตนเองและไม่โอนอ่อนผ่อนตามผู้อื่น
อย่างไม่มีเหตุผล
บทละครเพลงเรื่องนี้นับเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายมาก แต่ก็ส�ำเร็จลุล่วงได้
ในที่สุด ทั้งนี้ ผู้วิจัยเชื่อว่าความส�ำเร็จมาจากกระบวนการการท�ำงานสร้างสรรค์ใน
ลักษณะของการท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้ท�ำงานที่เชี่ยวชาญกันไปในแต่ละทักษะเช่นนี้
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากการสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่แปลกแตกต่างให้กับ
วงการศิลปะการละครและสาธารณชนผู้รับชมแล้ว งานวิจัยนี้จะต่อยอดให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ที่ทรงคุณค่าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

๑๑. ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้กลวิธีการเขียนบทแบบหลายโครงเรื่องเป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์บทละครที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมต้นทางซึ่งมีจุดเด่นที่มีหลาย
เรื่องย่อย ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าหากการเลือกเรื่องที่โครงสร้างแปลกใหม่ยิ่งไปกว่านี้
เช่น เรื่องสั้นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย หรือเรื่องที่มีความซับซ้อนเชิงโครงสร้าง
มากกว่านี้ อาทิ ภาพยนตร์เรื่อง Cloud at Last  หรือ เรื่องที่มีเส้นเรื่องที่ย้อนกลับ
ไปมา อย่างภาพยนตร์เรื่อง Vantage Point มาสร้างเป็นบทละครเวทีหรือละครเพลง
เพือ่ หาวิธวี า่ จะต้องใช้โครงสร้างในการเล่าเรือ่ งอย่างไรและต้องเพิม่ เติมการใช้เทคนิค
ในการน�ำเสนออย่างไรบ้างเพื่อให้สามารถดึงคนดูให้อยู่กับละครได้ตั้งแต่ต้นจนจบ น่า
จะเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจและเป็นประโยชน์กบั วงวิชาการทางศิลปะการแสดงอย่างมาก
ประการที่ ส อง ควรมี ก ารศึ ก ษาบทบาทและหน้ า ที่ ข องละครเพลงใน
ประเทศไทยว่ามีศักยภาพในการสื่อสารสะท้อนมุมมองใดในสังคมได้บ้าง ดังเช่นที่ต่าง

84

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔

ประเทศได้ท�ำมานานแล้ว เพื่อที่ละครเพลงจะได้ท�ำหน้าที่ของศิลปะการละครในการ
เป็นกระจกสะท้อนสังคมได้ตอ่ ไป นอกเหนือจากบทบาทการให้ความบันเทิงรืน่ รมย์อย่าง
ที่เป็นมาตลอดกว่าสองทศวรรษที่ละครเพลงเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในผู้ชมชาวไทย
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