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บทคัดย่อ

	 ละครเวทไีทยร่วมสมยัได้ก่อร่างสร้างตวัและพฒันารปูแบบมาเป็นเวลาเกอืบครึง่ศตวรรษ	กระนัน้กต็ามส�าหรบัผูช้มชาวไทย		ศลิปะ
การแสดงชนิดนี้ดูเสมือนจะ	“ยาก”	“เครียด”	“เป็นของฝรั่ง”	และ	“ไม่เข้าพวก”	ท�าให้ทุกวันนี้ละครเวทียังไม่สามารถเป็นการแสดงของ
มวลชนชาวไทยได้อย่างแท้จริง	 แม้มีความพยายามอย่างมากมายทั้งจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม	 ทั้งจากภาครัฐและภาค
เอกชน	บทความวชิาการชิน้นีจ้งึต้องการทีจ่ะค้นคว้า	และหาวธิกีารทีจ่ะท�าให้การแสดงชนดินีม้จีดุยนืทีม่ัน่คง	ยัง่ยนื	และตอบสนองความ
บนัเทงิของชาวไทยได้อย่างสมบรูณ์	กระบวนการในการค้นคว้าดงักล่าว		จงึเริม่ต้นจากการเปรยีบเทยีบความเหมอืนและความต่างระหว่าง
สนุทรย์ีศลิปะการแสดงของชาวไทยดัง้เดมิซึง่คอืสนุทรย์ีของผูช้มหรอืผูเ้สพกบัสนุทรย์ีของการละครตะวนัตกอนัเป็นรากเหง้าทางความคดิ
และเป็นต้นก�าเนิดของละครเวทีร่วมสมัยของผู้สร้าง	 ในท้ายที่สุดบทความวิชาการชิ้นนี้พยายามที่จะเสนอทางออกซึ่งความแตกต่างแห่ง	
สนุทรย์ี	ด้วยการเรยีกร้องให้ชนชัน้กลางผูส้ร้างงานละครเวทหีนัมาท�าความเข้าใจรากเหง้าทางวฒันธรรมและสนุทรย์ีไทยชาวบ้าน	ซึง่อาจ
เป็นค�าตอบในการสร้างละครเวทีไทยให้มีจุดยืนในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง	ดังที่หมอล�า	ลิเก	และหนังตะลุงเคยท�าส�าเร็จในอดีต

Abstract

 The contemporary Thai theatre has been established and developed in Thailand for half a century. However, for 
Thai	audiences	this	performance	seems	“difficult,”	“too	serious,”	“too	westernized”	and			“foreign.”	As	a	result,	Thai	theatre	
has	not	yet	become	the	“real”	Thai	performing	arts	although	tremendous	attempts	have	been	executed			from	the	sides	
of	educational	and	entertainment	industry	and	from	both	the	government	and	private	sectors.	This	research	is	thus	to	
discover	the	methods	and	strategies	to	make	the	strong,	durable	and	sustainable	position	for	Thai	contemporary	theatre	
in	which	all	Thais	can	appreciate,	understand	and	be	entertained	by	the	show	equally.	This	research	then	begins	with	the	
comparison	between	the	Thai	traditional	and	local	performing	arts	appreciation	versus	the	aesthetics	of	Western	theatre.	
This comparison is to reveal the similarity and the difference of tastes and attitudes between the local Thai audience and 
the	urban	middle	class	theatre	artists.	Finally,	the	research	will	propose	the	solution	for	the	current	Thai	theatres	by	requesting	
the	middle	class	who	are	the	modern	theatre	creators	to	study	the	root	of	Thai	culture	and	aesthetics	which	might	be	the	
real	and	sustainable	answer	for	Thai	theatre	to	have	the	true	position	in	the	society	similar	to	what	Moh	Lam,	Likay	and	
the southern shadow puppet had done in the past.
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บทน�า

	 ละครเวทไีทยร่วมสมยัได้ถอืก�าเนดิก่อร่างสร้างตวั		พฒันา
และปรบัเปลีย่นรปูแบบและการน�าเสนอสูผู่ช้มชาวไทยมาเป็นระยะ
เวลาเกอืบครึ่งศตวรรษ	เป็นที่น่าประหลาดใจว่า	แม้ในช่วงที่ละคร
เวทีเข้าสู่ยุคตื่นตัว	คือตั้งแต่พ.ศ.	2531	มีละครที่มีต้นก�าเนิดจาก
เรื่องไทยดั้งเดิม	10	ปีแรกของยุคไม่ต�่ากว่า	150	 เรื่อง	 เมื่อเทียบ
กับละครที่แปลหรือดัดแปลงจากวรรณกรรมต่างประเทศที่มีเพียง	
104	เรื่อง		เหตุไฉนคนไทยส่วนใหญ่ยังคงมีความเข้าใจว่า	ละคร
เวทีของไทยนั้นเน้นหนักแต่เพียงละครที่แปลมาจากวรรณกรรม
ตะวันตกเท่านั้น	(ปาริชาติ	 จึงวิวัฒนาภรณ์,	2545)	 ทัศนคติและ
ความเชื่อนี้ยังคงฝังรากลึกกระทั่งในหมู่ผู้ชมละครในยุคปัจจุบัน	
ทัง้ทีล่ะครเวทใีนทกุวนันีส่้วนมากได้ผลติจากแนวคดิ	วถิชีวีติ	หรอื
เรื่องราวของคนไทย	 ในที่นี้อาจตีความได้ว่า	 ละครเวทีไทยใน
ปัจจุบันยังคงมีความ	“แตกต่าง”		“ไม่เข้าพวก”		“ห่างไกล”		และ	
“มาจากต่างแดน”	 โดยเฉพาะ	 “จากซีกโลกตะวันตก”	 อยู่มาก
ส�าหรับสังคมไทย	แม้ในช่วง	20	ปีที่ผ่านมา	บริษัทผลิตละครเวที
ชัน้น�า	กลุม่ละครอสิระ	และสถาบนัการศกึษาทีม่กีารเรยีนการสอน
ด้านละครเวที	 ล้วนผลิตผลงานละครที่เป็นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้น
ใหม่เพื่อสังคมไทย	 ทว่าก็ไม่อาจขจัดทัศนคติดังกล่าวออกไปได้				
จงึอาจหมายความได้ว่าบทประพนัธ์ทีแ่ต่งขึน้ใหม่อาจมใิช่ค�าตอบ
ที่แท้จริงของการสร้างงานละครเวทีไทยร่วมสมัย	 ที่จักเป็นงานที่
ตอบสนองความต้องการและสุนทรีย์ของสังคมไทยอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

	 บทความวิชาการชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาแก่นแท้
ของสนุทรยีแห่งศลิปะการแสดงไทย	เพือ่ท�าความเข้าใจซึง่รสนยิม
การชมละครของคนไทย	อนัจกัน�าไปสูก่ารสร้างรปูแบบเนือ้หา	และ
รปูรสของละครเวทไีทยทีส่ามารถตอบสนองและเป็นอณเูนือ้แท้ของ
สังคมไทยอย่างแท้จริง
	 “ละครพูด”	(Spoken	Play)	คือรูปแบบหลักของละครเวที
ไทยร่วมสมยัในปัจจบุนั	ซึง่มพีฒันาการมาจากการจดัการเรยีนการ
สอนศิลปะการแสดงในสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานมาจากการ
สอนวรรณคดอีงักฤษและการละครตะวนัตก	สิง่นีเ้สมอืนจกัตรงกนั
ข้ามอย่างสิ้นเชิงกับหลักสุนทรียนาฏศิลป์ไทยที่มี	 “ร้อง	 ร�า	 ขับ	
ล�าน�า	 และพากย์”	 เป็นหลัก	 (Nagavajara,	1996)	 จึงไม่น่า
ประหลาดใจว่าแม้ละครเวทีไทยจะได้รับการผลิตและพัฒนามา
เกือบ	50	 ปี	 แต่อิทธิพลของการละครชนิดนี้ต่อสังคมไทยก็ยังไม่
สามารถเทียบเคียงได้กับลิเก	 หรือหนังตะลุง	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ด้วย
ละครเวทมีกัมเีนือ้หาหลกัทีพ่ดูถงึประเดน็สงัคมการเมอืงอนัเข้มข้น	
ผสานกับการใช้	“การพูด”	เป็นวิธีเดียวในการสื่อสารและน�าเสนอ

เรือ่งราว	ท�าให้ส�าหรบัผูช้มชาวไทย	ละครเหล่านีด้	ู“น่าเบือ่”	“ยาก”	
“สูงส่ง”	และ	“ฉลาดเฉลียว”	เกินกว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกใจชาวไทยผู้
รักสนุก	และมุ่งเน้นความบันเทิง	“เป็นแกนหลักแห่งวิถีชีวิต”	
	 ในประวตัศิาสตร์ศลิปะการแสดงไทยในยคุก่อนทีล่ะครเวที
จะถอืก�าเนดิในสงัคม	ชาวไทยนยิมทีจ่ะชมละครร้อง	ละครร�า		หรอื
นาฏศิลป์		ซึ่งเป็นรูปแบบการแสดงที่มีเนื้อหาประโลมโลก	และใช้
เครือ่งมอืในการน�าเสนอเรือ่งราวและสือ่สารกบัคนดหูลากลกัษณะ	
อาทิ		การร้อง	การร�า	และการพูด	อย่างไรก็ตาม		ละครร้องเริ่ม
เสื่อมความนิยมช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	2	 เมื่อภาพยนตร์และ
โทรทัศน์เข้ามาครองตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงไทย	อันเป็นสภาพ
การณ์เฉกเช่นนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบอื่นๆ	ในปี	พ.ศ.	2520		ขณะ
ทีค่วามบนัเทงิทีส่ือ่ผ่านเครือ่งมอืเทคโนโลยกี�าลงัเป็นความบนัเทงิ
กระแสหลักของประเทศ	 	ศิลปะการแสดงในรูปแบบ	 “ละครเวที
ยุคใหม่”	(Modern	Theatre)	ก็ก�าเนิดขึ้นในสังคมไทย	ทว่าการก่อ
ร่างสร้างตัวครั้งนี้มาในรูปลักษณ์ใหม่	และปรัชญาความคิดที่แตก
ต่างอย่างสิน้เชงิกบันาฏศลิป์ชาวบ้านของไทย	ทัง้นีเ้นือ่งจากละคร
เวทียุคใหม่นี้เริ่มจากการบรรจุให้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา	 ในสาขาภาษาวรรณคดีอังกฤษแล้วจึงพัฒนามา
เป็นสาขาการละครในปัจจุบัน	 สิ่งนี้ท�าให้ละครเวทีไทยยุคใหม่นี้
แตกต่างจากศิลปะการแสดงแบบเดิมที่มีในประเทศไทย	ด้วยการ
สร้าง	สอน	และพัฒนาภายใต้ความคิดแบบตะวันตก	ในระยะก่อ
ร่างสร้างตัวนี้	 ผลงานละครเวทีส่วนมากมักเป็นการแปลและ
ดดัแปลงจากวรรณกรรมเอกของชาตติะวนัตกในยคุต่างๆ	เพือ่ตอบ
สนองต่อประสิทธิผลของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
	 กระนัน้กต็าม	แม้เวลาจกัล่วงเลยไปอกีหลายสบิปี	หรอืแม้
สถาบนัการศกึษาเหล่านีจ้ะได้ผลติบณัฑติมากความสามารถ	และ
ความเชี่ยวชาญทางการละครจ�านวนมาก	 ทั้งที่ประกอบอาชีพอยู่
ในธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง	ก�าลังศึกษาต่อ	ทั้งที่เป็นครู	อาจารย์	
หรอืผูก้�ากบัละครและนกัแสดง		ทว่าสถานการณ์ของละครเวทไีทย
ไม่เคยมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง	 เป็นที่เข้าใจกันดีว่า	 หาก
ต้องการสร้างงานละครเวททีีต่อบสนองต่อสนุทรย์ีไทยอย่างแท้จรงิ	
ผู้สร้างงานเหล่านั้นต้องกลับไปศึกษาศิลปะการแสดงท้องถิ่นไทย	
ทว่าแนวคิดนี้กลับได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอดทั้งในระบบการ
ศกึษา	และการสร้างส�านกึแห่งชาต	ิในสงัคมไทยยคุใหม่เศรษฐกจิ
ทุนนิยมเป็นที่ตั้ง	 กลุ่ม	 “คนชั้นกลาง”	 ที่กระจุกรวมตัวกันอยู่ใน
เมืองหลวง	เช่น	กรุงเทพมหานคร		มีบทบาทส�าคัญสูงสุดในการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ทิศทางต่างๆ	และคนชั้นกลางนี้เองที่เป็นผู้
มบีทบาทและอทิธพิลในการวางรากฐานและแนวคดิของระบบการ
ศึกษาไทย
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	 ชนชัน้กลางไทยมกีารศกึษาตัง้แต่ระดบัมหาวทิยาลยัขึน้ไป	
และเป็นกลุม่สงัคมหลกัทีม่สีายสมัพนัธ์แนบแน่นต่อวฒันธรรมแห่ง	
“โลก”	 ซึ่งถูกสร้างภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก	 ส�าหรับคน
กลุ่มนี้	การได้เดินตาม	ปฏิบัติตาม	เห็นคล้อยตาม	และเข้าใจซึ่ง
วัฒนธรรมและแนวคิดแห่งโลก	 เป็นหนทางอันน�าไปสู่	 อ�านาจ	
หน้าตา	เกียรติยศ	และความมั่งคั่ง		เช่นค�ากล่าวที่ว่า	“ความเป็น
สมยัใหม่ของไทย	หรอืความทนัสมยั	(Thai	Modernity)	คอื	การน�า
เข้าสิง่ซึง่เกดิขึน้ในทีอ่ืน่	มาใช้	ลอก	ปรบัเปลีย่น	และประยกุต์	เพือ่
การบริโภคในสังคมไทย”	(Reynolds,	1996)	 “ที่อื่น”	 ในที่นี้คือ		
“ตะวนัตก”	อย่างไม่ต้องสงสยั	ในปัจจบุนันีค้วามนยิมในวฒันธรรม	
แนวคิด	 ทัศนคติและการด�ารงชีวิตแบบตะวันตกพัฒนาสูงขึ้น		
จนถึงไม่สามารถหยุดยั้งได้	 ดังนั้น	 จึงไม่น่าประหลาดใจที่ละคร
เวทไีทยในปัจจบุนัซึง่มชีนชัน้กลางเป็นผูส้ร้างงาน	นบัวนัจงึยิง่ถอย
ห่างและสร้างความเหลือ่มล�า้กบัสนุทรยีของชาวบ้านไทยมากขึน้ๆ			
หากสถานการณ์ยงัคงเป็นเช่นนีผ้สานกบัทศันคตทิีไ่ด้กล่าวมาข้าง
ต้นของชนชั้นกลางผู้สร้างงานละคร	 แม้จะมีละครเวทีที่ผลิตโดย
บทประพันธ์ดั้งเดิมอีก	1,000	 เรื่อง	 ในเวลาอีก	50	 ปีข้างหน้า		
สถานภาพของละครเวทีก็จักไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 เพราะการเข้า
ถึงสุนทรียของชาติไทยไม่ได้รับการตอบสนองอย่างแท้จริง
	 ในที่นี้จึงกล่าวได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของละครเวทีไทย
ตั้งอยู่บนจุดแห่งความแตกต่างขั้นรุนแรง	 อันมี	 “สุนทรีย์”	 เป็น
ตัวแปร	 และเป็นการตั้งอยู่บนขั้วตรงข้ามระหว่างชนชั้นกลาง	(ผู้
สร้างงานละคร)	VS.	ชนชั้นล่าง	(ผู้ชมอันเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ใน
ประเทศ)			ดงันัน้	เพือ่การสร้างงานละครเวทไีทยร่วมสมยั	ส�าหรบั
คนไทย	ทกุคน	ทกุชนชัน้	และสร้างงานศลิปะทีต่อบสนองต่อสงัคม
ไทยอย่างแท้จริง	 นักการละครจ�าเป็นที่จะต้องกลับไปศึกษาถึง
คุณลักษณะหลักของนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงดั้งเดิมของไทย	
ทั้งของชาวบ้านและราชส�านัก	ซึ่งคุณลักษณะเหล่านั้นถูกจัดสร้าง
ภายใต้อิทธิพลหลัก	2	ประการ	ได้แก่	ปรัชญาพุทธศาสนา	และ	
หลักความคิด	“ชุมชน”

ปรัชญาพุทธศาสนาอิทธิพลต่อนาฏศิลป์ไทย

	 สุนทรียะแห่งการละครไทยเดิมทั้งแบบขนบและแบบท้อง
ถิ่น	ล้วนได้รับอิทธิพลและควบคุมโดยความเชื่อทางศาสนาพุทธที่
ว่า	สรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยง		และลวงตา		ดังนั้น	หากการเกิด	-	ดับ	
เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เที่ยงแท้และจีรัง	วัตถุประสงค์หลักในการสร้าง
งานศิลปะ	คือ	เพื่อสร้าง	“ภาพลวง”	หากชีวิตมนุษย์คือภาพลวง
เนือ่งด้วยความไม่เทีย่งฉนัใด	การสร้างภาพลวงคอืมนตราแห่งงาน
ศิลป์ที่เหล่าศิลปินสรรสร้างเพื่อเป็นหนทางสู่	 “อนิจจัง”	 ฉันนั้น	
(Nagavajara,	1996)	 การน�าเสนอภาพแห่งโลภะ	 โทสะ	 โมหะ	

กเิลส	ตณัหา	ราคะ	ความรกั	ความใหลหลง	ความสนกุสนาน	และ
ความบนัเทงิ	ล้วนก่อเกดิภายใต้ความมุง่มัน่ในการสร้าง	“ภาพลวง”			
ยิ่งภาพและเหตุการณ์ที่ถูกน�าเสนอตั้งอยู่บน	“ความลวง”		ที่เหนือ
จริงหรือเกินจริงเท่าใด			ผู้ชมยิ่งตระหนักว่าตนก�าลังชมการแสดง
อยู่เท่านั้น		ยิ่ง	“คุณภาพ”	แห่งความลวง	ในการน�าเสนอมากขึ้น
เท่าใด	ผู้ชมยิ่งประจักษ์และเข้าใจได้ถึงการเกิด	-	ดับของตัวละคร
และเหตกุารณ์ในเรือ่งมากขึน้เท่านัน้		เหล่านีจ้กัท�าให้ผูช้มสามารถ
บังคับ	ควบคุม		และสร้างสมดุลระหว่างการมีอารมณ์ร่วมกับการ
ท�าความเข้าใจแง่คิดที่ละครนั้นๆ	น�าเสนอ	ดังนั้นความลุ่มหลงใน
กิเลส	ความอยาก	ความสุขความส�าราญจะถูกควบคุมและก�าจัด
ไปในทีส่ดุ	ในภาพลวงทีน่�าเสนอบนเวท	ีตวัละครถกูสรรสร้างอย่าง
วิจิตรตระการตาสวยสดงดงาม	เหนือจริง	ทว่าไม่สามารถหลีกพ้น
การเกดิ	-	ดบัฉนัใด	ชวีติของผูช้มอนัเป็นเพยีงมนษุย์ปถุชุนธรรมดา	
ไม่สวยงาม	ซ�้ายังถูกก�าหนดภายใต้การเกิด	-	ดับ	ก็คือ	 “ความ
ลวง”	อันไม่เที่ยงแท้ฉันนั้น
	 ด้วยความพยายามทีจ่ะสร้างภาพลวงอย่างสมบรูณ์		หลาย
ครั้งที่ละครไทยเดิมจะสร้างโลกแห่งจินตนาการที่ตอกย�้าการ
ตระหนักรู้ของผู้ชมว่า	“ก�าลังชมละคร”	ด้วยการน�าเสนออย่างต่อ
ไปนี้	 อาทิ	 ในการแสดงลิเก	 โลกแห่งภาพลวงเกิดขึ้นจากประดับ
ประดาเพชรพลอยลงไปบนอาภรณ์	เครือ่งแต่งกายและเครือ่งศรีษะ
ของทกุตวัละครในทกุวรรณะ	และควบรวมกบัการร่ายร�า-ร้องเพลง
อนัเป็นอากปักริยิาเหนอืจรงิต่างจากมนษุย์ปถุชุนในชวีติประจ�าวนั	
เหล่านีล้้วนเป็นกลยทุธ์แห่งการสร้างภาพลวงในขนบของละครไทย
เดิม	 เพื่อการตระหนักรู้ของผู้ชมว่าก�าลังชมการแสดงอยู่	 อันจัก
ท�าให้ผูช้มประจกัษ์ถงึความเข้าใจในการเกดิ-ดบั	ของตวัละคร	จน
ไปถึงการเริ่มเดินทางสู่ความเข้าใจใน	“อนิจจัง”	ในที่สุด
	 นอกเหนือไปจากการสร้างภาพเหนือจริงในการน�าเสนอ
นาฏศลิป์ไทย	เพือ่ความสมบรูณ์แบบแห่งวถิกีารสร้างภาพลวง	การ
จดัการแสดงในรปูแบบละครเพลง	และการใช้เทคนคิการแสดงแบบ	
“ด้นสด”	(Improvisation)	ถือเป็นยุทธวิธีอีก	2	ประการที่ท�าให้การ
สร้างภาพลวงในนาฏศิลป์ไทยเดิมสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
 
 1. รูปแบบลักษณะละครเพลง

	 องค์ประกอบหลกัของนาฏศลิป์ไทย	คอื	ร้อง	ร�า		ขบัล�าน�า	
และพากย์	ท�าให้การน�าเสนอศิลปะการแสดงของไทยล้วนมาจาก
การผสมผสานหลากหลายรูปแบบและวิธีการในการสื่อสาร	 เช่น		
การร้อง	การร่ายร�า	การบรรเลงดนตร	ีการพดูบทเจรจา	การออกท่า
ทาง	และการด้นสด	(Improvisation)		ส�าหรับผู้ชมชาวไทย		การ
สลับไปสลับมาในรูปแบบการสื่อสารข้างต้นถือเป็นความสนุกใน
การชมศลิปะการแสดงมาเป็นเวลานบัหลายร้อยปี	ทว่าส�าหรบัการ
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ละครตะวันตกยุคคลาสสิก	 การใช้รูปแบบและเครื่องมือในการ
สือ่สารหลากหลายเหล่านีเ้ป็นสิง่ต้องห้าม	และเป็นตวัท�าลายความ
เป็นเอกภาพ	“Unity”	อันเป็นมาตรฐานสูงสุดในการน�าเสนอละคร
ตามแบบฉบับทฤษฎีตะวันตก	อย่างไรก็ตาม	ในสุนทรียนาฏศิลป์
ไทย	 แม้วิธีการผสมผสานกลวิธีการน�าเสนอเหล่านี้อาจดูยุ่งเหยิง
และปั่นป่วน	 ส�าหรับนักแสดงและผู้ก�ากับที่เชี่ยวชาญ	 การผสม
ผสานกลบทและกลวิธีดังกล่าวถือเป็นความท้าทายและการพิสูจน์
ทักษะด้านศิลปะการแสดงไทยอย่างแท้จริง
	 ในการน�าเสนอแบบผสมผสานนี้	 ดนตรีและรูปแบบของ
การใช้ดนตรีประกอบ		อาทิ		ละครเพลง		มีบทบาทและหน้าที่อัน
ส�าคัญยิ่ง	 โดยเฉพาะการเป็นทั้งตัวจักรส�าคัญในการควบคุมการ
ผสมผสาน	เพือ่การน�าเสนอภาพลวงอย่างสมบรูณ์แบบ		เพือ่ความ
สนกุสนาน		ความส�าราญและการเดนิทางเข้าสูโ่ลกแห่งจนิตนาการ
ของผู้ชม		ดังนั้น	หากผู้สร้างละครเวทีไทยร่วมสมัยต้องการหาจุด
บรรจบในการน�าเสนอละครระหว่างสนุทรย์ีตะวนัตกกบัสนุทรย์ีไทย	
รูปแบบการน�าเสนอในลักษณะของ	“ละครเพลง”	อันมีดนตรีเป็น
แกนหลักในการบอกเล่าเรื่องราวอาจเป็นค�าตอบ	เนื่องด้วยการใช้
ดนตรี		การร้อง		และการร�า		เป็นจุดร่วมใหญ่ที่นาฏศิลป์ไทยและ
การละครตะวนัตกต่างมร่ีวมกนั	ยิง่ไปกว่านัน้	หากพจิารณาสงัคม
ไทยปัจจบุนัทีท่กุชนชัน้ระดบัของสงัคมเริม่คุน้ชนิมากขึน้กบัละคร
เพลงแบบตะวันตกและดนตรีสมัยใหม่	เช่น	ป็อป	ร็อค	แจ๊ซ		ผ่าน	
สถานีโทรทัศน์	MTV	 ภาพยนตร์ฮอลลีวูด	 คอนเสิร์ตและสื่อ
สาธารณะต่างๆ		ดเูหมอืนว่าละครเพลงแบบตะวนัตกจะมก้ีาวย่าง
ที่มั่นคงและมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการตอบรับให้อยู่ใน						
สุนทรีย์ศิลปะการแสดงไทยในกระแสหลักได้	 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ละครพูดสมัยใหม่ที่ไม่มีรากฐานทางวัฒนธรรม	 ความคิด	 หรือ
ความคล้ายคลึงใดๆ	กับสังคมไทยเลย

 2. การด้นสด (Improvisation)

	 การด้นสดไม่เพยีงแต่จะเป็นองค์ประกอบหลกัในการสร้าง
ความบันเทิงในนาฏศิลป์ไทยเดิม	 ทว่าการด้นสดยังเป็นหนึ่งใน
เครือ่งมอืสือ่สารหลกัในการน�าเสนอศลิปะการแสดงแบบผสมผสาน
อีกด้วย	 ส�าหรับชาวไทย	 การด้นสด	 คือ	 ปัจจัยหลักในการสร้าง
ภาพลวง	“โดยสมบูรณ์”		ด้วยนักแสดง	ที่เชี่ยวชาญในการด้นสด
จกัต้องมปีฏภิาณไหวพรบิ		มคีวาม	“เชือ่”	และ	“เป็น”	ในตวัละคร
อย่างแท้จริง	เพื่อการสร้างปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมนั้นๆ	 อย่างปัจจุบันทันด่วน	 ดังนั้น	 นักแสดง
นาฏศลิป์ไทยเดมิจงึต้องเป็นผูม้คีวามสามารถสงู	ทัง้การร้อง		การ
ร�า	การเจรจา	รวมไปถึงทักษะและปฏิภาณในการด้นสดอีกด้วย

	 อย่างไรกต็าม	ความส�าคญัของการด้นสดได้เลอืนรางและ
หายไปจากการละครไทยปัจจุบัน	 ด้วยความเชื่อในการเคารพบท
ประพนัธ์	และแนวคดิการม	ี“เอกภาพ”	ในบทละคร	ท�าให้นกัแสดง
ยคุใหม่ถกูห้ามมใิห้ด้นสด	เพราะถอืว่าเป็นการท�าลายเอกภาพของ
บทประพันธ์	 แม้ในบทละครตลกก็ตาม	 	 หากนักการละครไทย
ต้องการผสานจุดร่วมระหว่างสุนทรีย์ของ	2	ซีกโลก		การสร้างบท
ประพันธ์	 การน�าเสนอ	 หรือการสร้างตัวละครที่เอื้อหรือมีที่ว่าง
ส�าหรับการด้นสดอาจเป็นหนึ่งในค�าตอบที่ค้นหา	 ด้วยเป็นปัจจัย
หลักอันแท้จริงของสุนทรีย์ไทย

แนวความคิดชุมชน

	 ในปรชัญาความคดิชมุชนหมูบ้่านไทย	ชมุชนมบีทบาทและ
หน้าทีห่ลกัในการก�าหนดทศิทาง	และควบคมุทกุวถิแีห่งการด�าเนนิ
ชีวิตของชาวบ้านไทย	 รวมไปถึงในงานนาฏศิลป์ไทยให้มีรากฐาน
และจัดสร้างเพื่อชุมชน	 ความคิดและอิทธิพลของชุมชนที่มีต่อ
ศิลปะการแสดงไทยเดิม	 พบเจอได้ในรูปแบบความสัมพันธ์หลาก
มิติ	โดยที่ทุกรูปแบบความสัมพันธ์ตั้งอยู่ในมิติแนวระนาบ		ที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน	ในด้าน
มิติชุมชนละครชาวบ้านไทย	ผู้ก�ากับ	นักแสดง	นักเขียนบท	และ
ผู้ชม	ล้วนเป็นสมาชิกในกลุ่มชุมชนเดียวกัน	เส้นแห่งการแบ่งพวก
แบ่งฝ่ายจงึเลอืนรางและถกูก�าจดั	ดงันัน้	ทกุประเดน็ความคดิทีน่�า
เสนอบนเวทลีะครคอืเรือ่งราวทีน่�ามาจากบรบิทจรงิในสงัคมทีท่ัง้ผู้
สร้างและผู้เสพ	รับรู้	และเข้าใจร่วมกัน
	 ในด้านมติขิองการแสดง		ละครชาวบ้านไทย	ไม่มเีส้นแห่ง
การแบ่งแยกระหว่างละคร	VS.	ผู้ชม	หรือ	ตัวละคร	VS.	ผู้ชม		ใน
การแสดงไทยเดิม	“ผู้ชม”	ถูกแปลงให้เป็น	“ผู้มีส่วนร่วม”		ทั้งนี้
เนื่องจากผู ้ชมชาวไทยไม่เคยที่จะนั่งนิ่งเฉยแล้วชมการแสดง	
ประหนึ่งเฝ้ามองจากก�าแพงที่	4	 ตามทฤษฎีการละครตะวันตก		
ทว่าในนาฏศิลป์ไทย	 ผู้ชมล้วนมีส่วนร่วม	 ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไป
มอบพวงมาลัยแก่นักแสดง	เมื่อถูกอกถูกใจกับการร้อง	-	การร�าที่
จบไป	การตะโกนบอกทางช่วยพระเอกหาทางออกจากการซุม่โจมตี
ของโจรผูร้้าย	หรอืแม้แต่การหวัเราะอย่างดงัสนัน่ให้กบัมกุตลกของ
ทหารเอกในท้องเรือ่ง	เป็นต้น	เหล่านีด้ขูดัแย้งอย่างสิน้เชงิกบัทฤษฎี	
“เอกภาพ”	ของการละครตะวันตก	ทว่าส�าหรับคนไทย	ละครมิได้
มีหน้าที่เพียงเพื่อเป็นความบันเทิง	 หรือพื้นที่เพื่อการถกเถียงทาง
ความคดิ	แต่ละครมบีทบาทหลกัในการสร้างความแขง็แกร่ง	ความ
สามัคคี	และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน
	 อย่างไรก็ตาม	 มิติความสัมพันธ์เหล่านี้ระหว่าง	 ชุมชน		
ละคร	และผู้สร้าง	-	ผู้เสพ	ได้ถูกก�าจัดไปอย่างสิ้นเชิงในละครเวที
ยคุใหม่	ปัจจยัหลกัคอื	ความแตกต่างทางชนชัน้	ทางการเงนิ	-ทาง
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สังคม	 	ของผู้สร้างและ	ผู้เสพ	ยิ่งไปกว่านั้น	 ด้วยทัศนคติของผู้
สร้างทีช่ืน่ชมและเหน็ดเีหน็งามไปกบัประเดน็ความคดิและรปูแบบ
ของการละครตะวันตก	 ขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถคุ้น
ชนิและเข้าใจในแนวคดิเหล่านัน้	ปรากฏการณ์นีไ้ด้แปลงมติคิวาม
สมัพนัธ์แนวระนาบของละครชาวบ้านทีซ่ึง่ทกุคนมคีวามเสมอภาค
ไปสูค่วามสมัพนัธ์แนวตัง้หรอืบนลงล่าง	ภายใต้ทศันคตขิองผูส้ร้าง
ที่ต้องการให้การศึกษาแก่ผู้ชมชาวไทย	 ด้วยความเชื่อแบบชนชั้น
กลางที่ว่า	 การละครตะวันตกยุคใหม่นั้นสูงส่ง	 ฉลาด	 และทรง
คุณค่ากว่าการละครไทยดั้งเดิม
	 หากทัศนคติเหล่านี้ยังคงด�ารงอยู ่	 และมีอิทธิพลคอย
กดักร่อนสถานภาพของศลิปะการแสดงไทย		คงไม่มวีนัทีล่ะครเวที
ไทยร่วมสมัย	จะสามารถเป็นศิลปะการแสดง	“ร่วมสมัย”	ส�าหรับ
คนไทยได้อย่างแท้จริง	 หากละครมีหน้าที่ในการสะท้อนวิถีแห่ง
มนุษย์ในทุกๆ	ด้าน	ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณ	และหากการค้นหา
ซึ่งความจริงแห่งมนุษย์คือจุดหมายหลักในการสร้างศิลปะการ
ละคร	 ละครเวทีไทยร่วมสมัยคงไม่มีวันที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้	
ด้วยละครเหล่านัน้ละทิง้ซึง่ผูช้มด้วยการปฏเิสธซึง่สนุทรย์ีของพวก
เขาอย่างสิ้นเชิง
	 หากละครเวทไีทยต้องการมจีดุยนือย่างมัน่คงและยัง่ยนืใน
ชาติไทย	คงถึงเวลาแล้วที่ผู้สร้างจักต้องเปลี่ยนซึ่งทัศนคติของตน	
แล้วหันกลับมาศึกษาซึ่งรากเหง้าในสิ่งที่มีเพื่อการค้นพบรูปแบบ
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย	 ที่สามารถเป็นตัวแทนของคนทุกคนใน
ประเทศไทย		ให้คนไทยได้เข้าใจ	ตระหนกั	รกั	และภมูใิจในการน�า
เสนอร่วมกัน
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