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บทคัดย่อ

	 ศิลปะการแสดงเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง	 ที่มีพื้นฐานการสร้างงานอยู่บนการน�าเสนอซึ่งความจริงแห่งมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับศิลปะ			
ประเภทอืน่ๆ	ทว่าการน�าเสนอซึง่ความจรงิแห่งมนษุย์ในศลิปะการแสดงนัน้	จกัถ่ายทอดผ่านชวีติตวัละครในเรือ่งนัน้ๆ	ผ่านการสร้างภาพ
ลวงโดยสมบูรณ์แบบของนักแสดง	อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในปัจจุบัน	การแสดงกลับผูกติดอยู่กับเพียงการเน้นย�้า	และ
เพียรพยายามสร้างภาพลวงตาที่สวยสด	ตระการตา	และตื่นเต้น	ทว่าการน�าเสนอซึ่งความจริงแห่งมนุษย์กลับถูกเพิกเฉย	ท�าให้ศิลปะการ
แสดงในวงการบันเทิงไทยในทุกวันนี้จึงไร้ซึ่งคุณค่าและหน้าที่	 ไม่สามารถเป็นที่พึ่ง	 ทางออก	 หรือแม้แต่ประกายทางปัญญาให้แก่คนใน
สังคมไทยแต่อย่างใด
	 บทความชิน้นีม้จีดุมุง่หมายทีจ่ะตอกย�า้ซึง่คณุค่าและหน้าทีข่องศลิปะการแสดงในฐานะทีเ่ป็นศลิปะแขนงหนึง่ของมนษุยชาติ	รวม
ทัง้น�าเสนอกระบวนการการน�าเสนอซึง่ความจรงิดงักล่าวผ่านการสร้างภาพลวงสมบรูณ์แบบทีน่กัแสดงน�าเสนอผ่านการแสดงของตน	โดย
ยกตัวอย่างจากผลงานละครโทรทัศน์	“น�้าเน่า”	ที่พบเห็นได้ทั่วไปเป็นกรณีศึกษา

Abstract

 Performing arts is a branch of arts which has its basis of the arts making on the presentation of truth of human beings 
like all sorts of arts. Nevertheless, the presentation of truth of human beings in the performing arts is conducted through the 
lives of characters in the films or the plays. It is an attempt of the actors to create a world of complete illusion in order to 
make a believable character. However, at present, the popular norm of Thai performing arts in the entertainment industry 
is very much under the emphasis of making a sphere of illusion which must be extremely beautiful, surprise or grandeur in 
which the presentation of truth of human being is ignored. This is why the value of Thai performing arts nowadays greatly 
reduced.
 This essay is thus aimed to emphasize the true duty and value of Thai performing arts. It also reveals the process of 
human’s truth presentation through the making of the total illusion world from the actor. The popular T.V. soap opera series 
are employed as the case study.

	 ทุกวันนี้	ศิลปะการแสดงในสายตาชาวไทย	มิได้มีคุณค่าใดนอกเหนือไปจากการสร้างความบันเทิง		ซ�้าร้ายคนรุ่นใหม่ที่ทวีจ�านวน
เข้ามาเป็นนักแสดงกันมากมายไม่หยุดไม่หย่อน	ล้วนแล้วแต่เห็นการแสดงเป็นหนทางสู่ความเป็นดารา	การมีชื่อเสียง	และเงินทอง	ที่น่า
เป็นห่วงที่สุดกลับเป็นความเข้าใจผิดของคนส่วนมากที่เชื่อว่า	การแสดง	คือการเสแสร้งแกล้งท�า	คือการปั้นน�้าเป็นตัว	คือการมา	“เล่น”	
ละคร		มิได้มีคุณค่าใดนอกเหนือจากการมา	“เล่น”	เพื่อฆ่าเวลาและสร้างความบันเทิง	และเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ผู้คนมา	“เล่น”	จึง
เป็นสิ่งที่ลงมือปฏิบัติได้อย่างสบายอกสบายใจ	ไม่จ�าเป็นต้องจริงจัง
	 บทความชิน้นีม้วีตัถปุระสงค์จะอธบิายถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความจรงิกบัการแสดง	และเหตทุีก่ารแสดงใดๆ	ทีม่คีวามจรงิเป็น
รากฐาน		การแสดงนัน้ๆ	จกัถอืได้ว่าเป็น	“ศลิปะ”		รวมถงึสถานการณ์ปัจจบุนัของการแสดงในอตุสาหกรรมบนัเทงิไทยทีค่วามเป็นศลิปะ
ก�าลังถูกท�าลายมากขึ้นทุกทีๆ	ภายใต้อิทธิพลของสังคมบริโภคนิยม
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ภาพที่ 2	ภาพ	Weeping	Woman	ของ	Pablo	Picasso

ที่มา: Pablo (1937)

	 ในขณะเดียวกัน	 หากน�าภาพแนว	Cubism	 ของ	Pablo	
Picasso	มาเทียบเคียงเช่นภาพ	Weeping	Woman	ภาพดังกล่าว
เป็นภาพใบหน้าผู ้หญิงก�าลังร้องไห้ที่ถูกแปลงให้บิดเบี้ยวแนว	
Cubism	ทั้งยังลงสีสดร้อนแรงทั่วภาพ	อาทิ	แดง	เหลือง	น�้าเงิน	
เขียว	 ทว่าตรงกลางภาพที่เป็นรูปหยดน�้าตาและรูปมือที่ถือ
ผ้าเชด็หน้าเพือ่ซบัน�า้ตานัน้	Picasso	กลบัจงใจลงสฟ้ีาโทนเยน็และ
สขีาว	จนท�าให้จดุนีก้ลายเป็นจดุศนูย์กลางของความสนใจในภาพ	
ทั้งยังท�าให้	Truth	 ของภาพคือกลุ่มผู้หญิงที่ก�าลังร�่าไห้จากความ
สูญเสียสมาชิกในครอบครัวในสงครามกลางเมืองที่	Guernica	ใน
ประเทศสเปนได้		สือ่สารต่อผูท้ีช่มภาพอย่างสมัฤทธิผ์ล	ในทีน่ีอ้าจ
กล่าวได้ว่า	ความเลวร้ายแห่งสงครามอนัเป็นความจรงิ	(truth)	ของ
ภาพที่	 Picasso	 ต้องการน�าเสนอ	 ได้รับการถ่ายทอดในแบบ	
Presentational	 ซึ่งเป็นการน�าเสนอศิลปะในแบบที่ไม่สมจริง	
การน�าเสนอศิลปะแบบนี้ครอบคลุมการน�าเสนอทุกรูปแบบที่มิใช่
แบบสมจริง	 (realistic	 หรือ	 representational)	 อาทิ	Surreal	
Cubism	และ	Abstract
	 จากการเปรียบเทียบภาพวาดทั้งสองพบว่า	ความจริงแห่ง
มนุษย์ที่ศิลปะน�าเสนอมีหนึ่งเดียว	(Martin	&	Jacobus,	2004)	แต่
วิธีการ	(approach)	 ในการน�าเสนอซึ่งความจริงนั้นๆ	 มีหลาก
หลาย	ดังนั้นจึงมิได้หมายความว่า	ความจริง	(truth)	จะต้องได้รับ
การน�าเสนอในศิลปะด้วยความสมจริง	(realistic)	เสมอไป		หลาย
ครั้งที่ความไม่สมจริงถูกน�ามาใช้ในการน�าเสนองานศิลปะ	 แล้ว	
กลับท�าให้ความจริง	(truth)	 ที่ต้องการน�าเสนอได้รับการสื่อสาร
อย่างชัดเจนและได้ผลในเชิงความรู้สึกของผู้รับสาร	 มากกว่า

	 ศลิปะการแสดงเป็นแขนงหนึง่ของศลิปะ	หากศลิปะมหีน้า
ที่เปิดเผยและสร้างความกระจ่างแห่งมนุษย์ด้วยความจริง	(Truth)	
แห่งความเป็นมนุษย์ฉันใด	 ศิลปะการแสดงก็มีหน้าที่สร้างความ
สมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ด้วยการน�าเสนอความจริงดังกล่าวฉัน
นั้น				
	 ในที่นี้	 ขอยกตัวอย่างภาพเขียนที่โด่งดังก้องโลกของ		
Leonardo	Da	Vinci	 เพื่อสร้างความกระจ่างในอรรถาธิบาย						
ข้างต้น	ภาพ	Monalisa	เป็นภาพวาดเสมอืนจรงิของหญงิชาวอติาลี
ทีท่กุคนร�า่ลอืในความงาม	ทว่าความงามทีห่มายถงึในทีน่ีค้อืความ
งามแห่งความลึกลับ	ความไม่แน่นอน	ซึ่งคือ	Theme	(ความคิด
หลัก)	หรือ	Truth	(ความจริง)	ของภาพ	ความลึกลับดังกล่าวถูกน�า
เสนอผ่านการใช้องค์ประกอบศิลป์เชิงทัศนศิลป์	 อาทิ	 เส้น	 สี							
ฝีแปรง	การให้แสงเงา	การสร้างพื้นผิว	ทั้งหมดรวมประกอบกันที่
จะน�าเสนอความงามแห่งความลึกลับในสตรีผู้นี้	ที่ผู้ชมภาพจะไม่
สามารถล่วงรู้ได้ถึงอายุ	สถานที่	และเวลาทั้งหมดของภาพ	ยิ่งไป
กว่านั้นยังไม่มีผู้ใดสามารถคาดการณ์ได้ว่า	Monalisa	 ก�าลังรู้สึก
เช่นไร	 ทั้งจากการวาดลูกตาด�าอย่างมีมิติ	 ที่เมื่อลูกตาถูกแสง
ตกกระทบอย่างถูกต้อง	ผู้ที่ชมภาพจะรู้สึกได้ว่าสตรีผู้นี้ก�าลังมอง
ตามผู้ที่ก�าลังจ้องตาเธอไปได้ทุกที	ภาพ	Monalisa	ถือเป็นภาพที่
วาดออกมาให้เหมือนจริง	(representational)	หรืออีกนัยหนึ่งคือ
การน�าเสนอความจริงด้วยวิธีสร้างรูปแบบศิลปะแนวเสมือนจริง

ภาพที่ 1	ภาพ	Monalisa

ที่มา:	วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	(ม.ป.ป.)
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การน�าเสนอด้วยความสมจริงด้วยซ�้า
	 ในท�านองเดียวกัน	 การแสดงที่ดีในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่ง
ของศลิปะการแสดง			มหีน้าทีน่�าเสนอและถ่ายทอดความจรงิแห่ง
มนุษย์ผ่านศิลปะการแสดงไปสู่สายตาผู้ชม	 นักแสดงมีหน้าที่น�า
ความจริงแห่งความเป็นมนุษย์ของตัวละครมาถ่ายทอดผ่านการ
แสดงของตน	 ให้ปรากฏต่อสายตาผู้ชมอย่างจริงใจ	 ดังค�ากล่าว
ของ	 สดใส	พันธุมโกมล	(2542,	7)	 ที่ว่า	 “ความจริง	(truth)	 ที่
ปรากฏต่อสายตาผู้ชมนั้น	จะต้องเป็นความจริงในแง่ของตัวละคร
ตัวนั้นในเรื่องนั้น	ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมเช่นนั้น	ไม่ใช่ความ
จริงของใครๆ	 ก็ได้	 ที่ไหน	 เมื่อไรก็ได้	 ความเป็นธรรมชาติที่มี
รากฐานมาจากความจริงภายในนี้เองเป็นสิ่งซึ่งจะท�าให้ตัวละคร	
น่าเชื่อมีชีวิตจิตใจ”	
	 ดังนั้นการแสดงที่จะนับได้ว่าเป็นศิลปะ	คือการแสดงที่มุ่ง
น�าเสนอความจริงแห่งมนุษย์ในงานนั้นๆ	 ผ่านการน�าเสนอความ
จริงของตัวละคร	 ที่นักแสดงก�าลังถ่ายทอดเช่นเดียวกับศิลปะทุก
แขนง	 แม้การแสดงแนวต่อต้านสัจนิยม	(anti-realism)	 ซึ่งการ
เคลื่อนไหวที่ไม่เป็นธรรมชาติ	 เช่นเดียวกับการน�าเสนอแนวไม่
สมจริง	(presentational)	ของศิลปะแขนงอื่นๆ	นักแสดงก็ยังคง
มหีน้าทีน่�าเสนอความจรงิภายในของตวัละครแก่บทบาทการแสดง
อยูด่	ีท�าให้ส�าหรบันกัแสดงในงานการแสดงแบบนี	้นอกจากจะต้อง
ท�าให้คนดูเชื่อในความเป็นตัวละคร	และเชื่อในเรื่องราวของละคร
แล้ว	 นักแสดงยังต้องท�าให้คนดูเชื่อในแนวการแสดงที่ตนก�าลัง
แสดงอยู่อีกด้วย	ดังค�ากล่าวของ	สดใส	พันธุมโกมล	(2542,	5)	ที่
กล่าวว่า
 “ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง ชาร์ลี แชปลิน กับการแสดงละคร
ตลกประเภทฟาร์ส (farce) เรื่องราวทั้งหลายที่เกิดล้วนแล้วเป็น
เรื่องราวที่เหลือเชื่อ และแม้ความเป็นตัวละครของชาร์ลี จะดู
ประหลาด ตลก เกินจริง และมีเอกลักษณ์เฉพาะมากเพียงใด แต่
ความส�าเร็จของเขาในฐานะนักแสดง คือ ท�าให้คนดูเชื่อในทุก
อากปักริยิาของเขาในการเป็นตวัละคร ไม่ว่าจะเดนิ ถอืไม้เท้า แต่ง
ตัว หรือสวมหมวก ที่ล้วนเป็นลักษณะท่าทาง และจังหวะการ
เคลื่อนไหวที่เกินจริงทั้งสิ้น ดังนี้เพราะเขาเชื่อในเรื่อง เชื่อในตัว
ละครทีเ่ป็น และจรงิใจในความเป็นตวัละครและการถ่ายทอดสูค่น
ดู ยังผลให้การแสดงของเขาเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อ” 
	 วธิกีารน�าเสนอความจรงิแห่งตวัละครนัน้	นกัแสดงจกัต้อง
มีความจริงใจในการเป็นตัวละคร	 ไม่โอ้อวด	 ไม่สาธิต	 ซึ่งความ
สามารถส่วนตัวของนักแสดง	 ไม่เสแสร้ง	 และเสกสรรปั้นแต่งใน
การเป็นตัวละคร	 ต้องไม่จงใจสร้างเสียงหัวเราะหรือบีบน�า้ตาต่อ
หน้าคนดู	เพราะทั้งหมดนี้คือกระบวนการท�าลายซึ่งความจริงของ
ตวัละครอย่างแท้จรงิ	ดงันัน้การแสดงทีเ่ป็นศลิปะ	จงึเป็นการแสดง

ทีน่กัแสดงมคีวามจรงิใจในการเข้าสูบ่ทบาทของตวัละคร	นกัแสดง
ต้องยอม	(submit)	ท�าลายซึ่งตัวตนของตน	เพื่อการสร้างใหม่แห่ง
ตวัตนของตวัละคร	และนกัแสดงต้องยอมให้ความเป็นตวัละครอยู่
เหนือความเป็นตนเอง	 ดังนั้น	 การแสดงที่เกิดบนเวทีคือชีวิตของ
ตัวละคร	 มิใช่ชีวิตของนักแสดง	 เพราะผู้ชมมาชมชีวิตและความ
จริงแห่งชีวิตของตัวละคร	มิใช่ความจริงแห่งชีวิตของนักแสดง
	 ศิลปะการแสดงที่มุ่งน�าเสนอความจริงของตัวละคร	ไม่ว่า
จะเป็นแนวการแสดงแบบสมจริง	(realism)	 หรือแบบไม่สมจริง	
(anti-realism)	ถือเป็นศาสตร์ความรู้เชิงศิลปะ	ที่ต้องมีการเรียนรู้
และฝึกฝน	 ทั้งการฝึกฝนร่างกาย	 การฝึกหายใจ	 และการสร้าง
สมาธิ	เพื่อการสร้างตัวละครที่สมบูรณ์	ไปจนถึงการตีความบทอัน
น�าไปสูก่ารหาความต้องการสงูสดุ	(super-objective)	ของตวัละคร	
อันน�าไปสู่ความเข้าใจและความเชื่อในการเป็นตัวละครในที่สุด
	 ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าการแสดงทีเ่ป็นศลิปะ	คอืการสร้างภาพ
สมมุติแห่งชีวิตตัวละครหรือการสร้างภาพลวงแห่งชีวิตจริง	 เพื่อ
การน�าเสนอซึ่งความจริงแห่งมนุษย์	และมิใช่กับการเสแสร้งแกล้ง
ท�าแต่อย่างใด
	 กระนั้นก็ตาม	 ปัญหาใหญ่ที่ก�าลังเกิดขึ้นกับวงการการ
แสดงในอตุสาหกรรมบนัเทงิไทย	ทัง้ละครโทรทศัน์	ละครเวท	ีและ
ภาพยนตร์	คอืมาตรฐานของการแสดงทีเ่ป็นศลิปะยงัสบัสน	ผูส้ร้าง
งานจ�านวนมาก	ทั้งผู้ก�ากับและนักแสดง	ยังไม่เข้าถึงศาสตร์แห่ง
การแสดง	ซ�้าร้ายยังวนเวียนอยู่กับความเข้าใจผิดว่า	การแสดงคือ
การแสร้งท�า	ท�าให้บ่อยครั้งคนดูจะพบตัวละครร้ายที่ร้ายโดยไม่มี
สาเหตุ	 ทุกฉากเต็มไปด้วยการกรีดร้อง	 ถลึงตา	 และทาปากแดง	
โดยหาได้ตามละครโทรทัศน์หลังข่าวประเภทชิงรัก	หักสวาท	เมีย
หลวง-เมียน้อย	ในสถานีโทรทัศน์แบบ	Free	TV	การแสดงลักษณะ
นี	้นอกจากไม่สามารถโน้มน้าวคนดใูห้เข้าใจและเข้าถงึตวัละครได้
แล้ว	 ยังเป็นการท�าลายความจริงของตัวละครอย่างสิ้นเชิง	 และ
ท�าให้การแสดงคอืการเสแสร้างแกล้งท�า	อย่างทีเ่ชือ่กนัโดยคนส่วน
ใหญ่
	 ยิ่งไปกว่านั้น	 จากประสบการณ์ของผู ้เขียนที่ได้เฝ้า
สังเกตการณ์ในกองถ่ายละครโทรทัศน์	 รวมทั้งการติดตามรับชม
ละครโทรทัศน์	 “น�้าเน่า”	 หลังข่าวภาคค�่าพบว่า	 ผู้ก�ากับละคร
โทรทศัน์หลายรายไม่สามารถท�าความเข้าใจในสาเหตแุละทีม่าใน
การกระท�าของตัวละคร	 ยิ่งตอกย�้าทัศนคติว่า	 การแสดงคือการ		
เสแสร้งแกล้งท�าได้มากขึ้น	 ยกตัวอย่าง	 ในฉากแสนน�้าเน่าที่ชาย	
ก.	ผู้เป็นสามีก�าลังจะทิ้ง	นาง	A	ไป	เขาก�าลังจะเดินออกไปจาก
บ้านและไม่กลับมา	 ผู ้ก�ากับจะก�ากับด้วยการให้	 blocking	
(ก�าหนดการการเคลื่อนไหวของตัวละครในพื้นที่การแสดง)	 อาทิ	
ให้นักแสดงที่สวมบทบาท	นาง	A	วิ่งตามไป	3	ก้าว	หกล้ม	แล้ว	
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กอดขาชาย	 ก.	 ไว้ไม่ให้เดินออกไป	 การก�ากับแบบนี้ไม่ว่าจะเอา
นักแสดงหญิงกี่คนมาแสดงบทนาง	A	ก็ตาม	ทุกคนจะมีภาพการ
แสดงออกมาเหมือนกันหมด	 เนื่องด้วยผู้ก�ากับไม่เพียงก�ากับที่
ท่าทางการเคลือ่นไหวซึง่เป็นปลายเหตุ	แต่เป็นการก�ากบัโดยไร้ซึง่
การ	“ตีความ”	ซึ่งเป็นการท�าลายซึ่งจินตนาการของนักแสดงและ
สกัดความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในตัวนักแสดง	 ซึ่งเป็นผลให้
ความจริงแห่งตัวละครไม่ได้รับการค้นพบและน�าเสนอต่อผู้ชม	ใน
ทางกลับกัน	หากผู้ก�ากับสื่อสารกับนักแสดงก่อนการถ่ายท�าได้ว่า	
นาง	A	รัก	ชาย	ก.	มาก	เขาเป็นคนสุดท้ายในชีวิต	และนาง	A	
ไม่มีใครอีกแล้วที่เหลือในครอบครัวนาง	A	 จึงมีชีวิตอยู่โดยขาด	
ชาย	ก.	ไม่ได้	ในฉากนี้ความต้องการของนาง	A	คือไม่ยอมให้ชาย	
ก.	จากไป	Action	ทีเ่กดิคอืการวิง่ตามไปหยดุการก้าวเดนิออกจาก
บ้านของชาย	ก.	ทว่าเกิดอุปสรรค	คือ	นาง	A	สะดุดพื้นหกล้ม	
ด้วยความกลัวที่ชาย	ก.	จะก้าวออกไปจากประตูบ้านส�าเร็จ	ท�าให้
นาง	A	กอดรั้งขาชาย	ก.	ไว้	ไม่ให้ก้าวออกไปจากบ้าน		หากก�ากับ
ดังนี้	Action	ในแต่ละ	beat	ที่เกิดของนักแสดงนาง	A	จะแตกต่าง
กันไปทั้งหมด	 ขึ้นอยู่กับความเชื่อของนักแสดงนาง	A	 ว่า	 รัก					
ชาย	ก.	และไม่อยากให้ชาย	ก.	เดินจากไปมากแค่ไหน		ยิ่งการ
อยู่โดยขาดชาย	 ก.	 มีความรุนแรงมากแค่ไหน	 จังหวะ	 พลังการ
เคลื่อนไหวด้วยการวิ่ง	รวมไปถึงการคว้าขาชาย	ก.	มากอด	หลัง
สะดดุพืน้หกล้ม	ยิง่รนุแรงมากขึน้เท่านัน้	ในทีน่ีห้ากมนีกัแสดงหญงิ
ที่จะมาสวมบทนาง	A	10	คน	เราจะได้นาง	A	10	แบบ	ที่ไม่เหมือน
กันเลย	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตีความ	 “การใช้ชีวิตต่อไปโดยขาด					
ชาย	ก.	ไม่ได้”	เป็นส�าคัญ
	 จากรายละเอียดข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าการแสดงที่ดี	 และ
การสร้างความจริงของตัวละครนั้นเป็นเรื่องของการตีความ	 การ
สร้างเหตุและผล	ทั้งยังมีกระบวนการที่มาที่ไป	ที่พิสูจน์ได้	 แบบ
เดยีวกบัขัน้ตอนการทดลองทางวทิยาศาสตร์	ดงันัน้การแสดงทีเ่ป็น
ศิลปะ	 ที่มุ่งเน้นการน�าเสนอความจริงแห่งตัวละครและความจริง
แห่งมนษุย์นัน้	มใิช่การป้ันน�า้ให้เป็นตวั	ทว่าเป็นตรรกะในการสร้าง
ภาพลวงที่สมบูรณ์แบบในการน�าเสนอซึ่งความจริงแห่งมนุษย์
นั่นเอง
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