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บทวิเคราะห ์
สแตนลีย์ เวลส์ (Stanley Wells)  เป็นนักวิจารณ์  นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน

วรรณกรรมละครของเชกสเปียร ์(Shakespeare) เขาไดร้วบรวม คดัเลอืก และจดัท าสรรนิพนธ์บท
วจิารณ์ละคร เชกสเปียร์1  ที่ได้มีการจดัแสดงขึ้นในประเทศองักฤษนับตัง้แต่ปี ค.ศ. 1700 ถึง 
1996 โดยเลอืกมาทัง้หมด 80 ชิ้น บทวจิารณ์ชิ้นนี้ได้รบัเลอืกมาบรรจุไว้ในสรรนิพนธ์ฉบบัที่ท่าน
ถอือยู่นี้เพราะคุณภาพทัง้ในดา้นเนื้อหา รปูแบบ และวธิกีารเขยีน และเป็นการบงัเอญิอย่างทีสุ่ด ที่
งานชิ้นทีไ่ดร้บัเลอืกมาบรรจุในสรรนิพนธ์ฉบบัไทยนี้เป็นบทวจิารณ์ที่เขยีนขึ้นโดยตวัเขาเอง เขา
กล่าวเอาไวใ้นค าน าหนังสอืว่า “งานศลิปะช่วยจุดประกายใหเ้กดิงานศลิปะอืน่ๆไดฉ้ันใด ผมกห็วงั
ว่า งานวจิารณ์ละครเวทกีน่็าจะกระตุ้นใหเ้กดิจนิตนาการทีเ่ป็นไปไดม้ากกว่าการบนัทกึขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกับการแสดงฉันนัน้ ”2 และเขาก็ได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองจากการคัดเลือกบทวิจารณ์ที่
หลากหลาย และจากผลงานของตวัเขาเอง 

   บทวิจารณ์ชิ้นนี้ เป็นตัวอย่างของบทวิจารณ์ประเภทหนึ่ งที่จ าเป็นต้องอาศัยพื้น
ฐานความรู้ในวรรณกรรมละครของเชกสเปียร์ เป็นผลงานวจิารณ์ที่ใช้วรรณศิลป์ในการอธิบาย
ความได้อย่างลงตัว ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป แต่สามารถฉุกให้ผู้อ่านต้องแสวงหาวรรณกรรม
ต้นฉบบัมาศกึษา เพื่อที่จะไดเ้ขา้ใจในรายละเอยีดต่างๆที่ผู้วจิารณ์ได้จารกึไว้อย่างละเมยีดละไม 
เปรยีบเสมอืนพ่อครวัทีท่ าอาหารจานโอชะ แต่ผูร้บัประทานจ าเป็นตอ้งแสวงหาอุปกรณ์ในการลอง
ลิม้ชมิรสจงึจะสามารถเขา้ถงึอาหารจานน้ีได ้และการไดล้ิ้มชมิรสบทวจิารณ์ชิ้นนี้กน็ับว่าเป็นความ
หฤหรรษ์อย่างหนึ่งไดไ้ม่แพก้ารไดอ้่านงานประพนัธท์ีด่ีๆ สกัชิน้ 

ผูว้จิารณ์มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เกี่ยวกบัวรรณกรรมและการละครอย่างกวา้งขวางและ
ลุ่มลกึ จะเหน็ได้จากการอ้างองิถึงประวตัศิาสตร์ และผลงานละครเรื่องเดยีวกันนี้เท่าที่เคยมกีาร
ผลติกนัมา ซึง่สว่นใหญ่แลว้ มกัจะเป็นการผลติเพื่อน าเสนอความรุนแรงทางกายภาพทีส่รา้งความ
ตื่นตาตื่นใจ มากกว่าทีจ่ะพยายาม “ด าดิง่ไปคน้หาแหล่งก าเนิดของความหมายในบท” ขอ้แตกต่าง
ระหว่างผลงานการแสดงในครัง้นี้กบัที่ผ่านมาจงึเป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถึงอฉัรยิภาพของเชกสเปียร์
และแสดงใหเ้หน็ถงึอจัฉรยิภาพในการตคีวามและการสรา้งสรรคข์องผู้ก ากบั เดบอราห ์วอรเ์นอร ์
ดว้ยเช่นกนั   สิง่ส าคญัทีท่ าใหผ้ลงานวจิารณ์ชิน้น้ีโดดเด่นกค็อืความสามารถขัน้สงูของผูว้จิารณ์ใน
การเลง็เหน็ความยิง่ใหญ่ในบทประพนัธ์(ทีเ่คยถูกมองขา้ม)และยิง่ไปกว่านัน้เลง็เหน็ว่าเป็นฝีมอือนั
เกิดจากการตีความอย่างสร้างสรรค์ของผู้ก ากบัฯ แม้ว่าผู้วจิารณ์จะให้เกล็ดตวัอย่างมากมายที่
แสดงให้เห็นถงึการแสดงที่พลกิความหมายการตคีวามบทแบบเดมิๆ แต่ทัง้หมดนัน้ล้วนแต่เป็น
การรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อยนืยนัว่า ผูก้ ากบัฯหญิงท่านนี้ มฝีีมอืในการก ากบัฯถงึขัน้สามารถ

 
1 Wells, Stanley. Shakespeare In The Theatre : An Anthology of Criticism.  Oxford : Oxford University Press, 
2000. 
2 ------------------- . Shakespeare In The Theatre : An Anthology of Criticism.  Oxford : Oxford University Press, 
2000.  P. I. 
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ที่จะ ล้มล้างมายาคติอนัเกี่ยวกบัละครเรื่องนี้ที่มมีาหลายศตวรรษว่าเป็น “ละครชัน้สอง” ได้โดย
สิน้เชงิ  

บทวจิารณ์ชิ้นนี้ท าตวัคล้ายเกมส์ปรศินา ทีผู่้อ่านจะต้องเขา้ไปเยี่ยมชมเพื่อ “คน้พบ”  ใน
สิง่ที่ถูกซุกซ่อนไวเ้ป็นรางวลั และเมื่อพบรางวลัชิ้นแรกแล้ว ก็จะเกดิความรูส้กึอยากจะได้รางวลั
ชิ้นต่อไป ผู้วจิารณ์ได้ “จูงมอื” ผู้อ่านให้ค้นพบ “ความคดิสร้างสรรค์” (ของผู้ก ากบัฯ) อนัเกดิจาก
การตคีวามในหลายลกัษณะ นับตัง้แต่การแสดงดว้ยค าพูด(ทีแ่ฝงนัย) หรอืดว้ยกริยิาอาการ(ทีเ่กดิ
จากการวเิคราะห์สภาพจติใจของตวัละคร) การเปลี่ยนจงัหวะการแสดงด้วยการใช้ “มุมมองอย่าง
กระทนัหนั” (เพื่อสร้างผลกระทบทางความรูส้กึที่สดและฉับพลนั) การให้ตวัละครสรา้งพลวตัรใน
การเป็นตวัละคร(เพื่อใหต้วัละครมพีฒันาการไปเป็นล าดบัจากเขม้ขน้น้อยไปสู่เขม้ขน้มาก) การให้
ความส าคญักบับทเลก็ๆเช่น คอรสั ใหม้สีว่นส าคญัเทยีบเท่ากบับทใหญ่ๆ เป็นตน้ 

ความสามารถในการแลเห็นว่าความเป็นเอกภาพในละครที่เกิดจากรายละเอียดที่พลิก
ความคาดหมายอยู่เสมอๆของนักแสดงนัน้ เป็นความสามารถที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่
ลกึซึ้งในกระบวนการเตรยีมงานละครทัง้หมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมดีวงตาทีแ่ลเหน็ว่า ผูก้ ากบั
ฯคอื “ระนาดทุม้”3 ตวัจรงิส าหรบัละครเรื่องนี้ หาใช่เป็นความคดิสรา้งสรรคโ์ดยปัจเจกนักแสดงแต่
ฝ่ายเดยีวไม่ นัน่กย็่อมมนียัว่า หากการแสดงมปัีญหาในดา้นการตคีวามแลว้ กย็่อมจะเป็นความผดิ
ของผู้ก ากบัฯได้เช่นเดียวกัน ความสามารถตรงนี้ เป็นความสามารถที่หาได้ยากในนักวิจารณ์
ทัว่ๆไป เพราะเป็นความสามารถอันต้องเกิดจากการสัง่สมความรู้และประสบการณ์ และ
จ าเป็นตอ้งม ี“ดวงตา” ทีแ่ลเหน็ในความคดิสรา้งสรรคท์ีถู่กซ่อนไวอ้ย่างละเอยีดอ่อน 

บทวจิารณ์ชิ้นนี้ เป็นหลกัฐานทางลายลกัษณ์ที่ส าคญัอย่างยิง่ ที่จะแสดงให้เห็นว่า การ
วจิารณ์ทีลุ่่มลกึนัน้ นอกจากจะช่วยใหผู้อ้่านเกดิความหฤหรรษ์จากจนิตนาการแลว้ ยงัช่วยปลุกให้
ผู้อ่าน (รวมทัง้ผู้สร้างงาน) ให้แลเห็นใน “นัย” ต่อปรากฏการณ์ที่ได้เกดิขึ้นในครัง้นี้(ที่อาจจะถูก
มองขา้มไปได)้ ในแงน่ี้ ผูว้จิารณ์ไดป้ลุกผูอ้่านใหต้ื่นจากการหลบัไหลในความเชื่อเก่าๆ และหนัมา
มอง “ความเป็นไปได”้ อย่างมหาศาลในงานวรรณกรรมชิ้นนี้  นัน่กค็อื การเรยีกรอ้งใหทุ้กฝ่าย ให้
ประเมนิคุณค่าของบทละครเรื่องนี้กนัใหม่อย่างจรงิจงั นัน่เอง นับไดว้่า เป็นบทวจิารณ์ทีเ่รยีกรอ้ง
บุคคลทุกฝ่ายใหใ้ช ้“พลงัทางปัญญา” อย่างเตม็ทีน่ัน่เอง 

               ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ : ผูว้เิคราะห์ 

 
 
 
 

 
3 เป็นส ำนวน ท่ีน ำมำจำกทฤษฎี “ระนำดทุม้” ซึ่ง เจตนำ นำควชัระ เคยกล่ำวถึงว่ำ เป็นวิธีกำร “บริหำร” แบบไทยๆ ในแง่
ท่ีว่ำ บคุคลที่มีควำมส ำคญัในกำรควบคมุทิศทำงของ “วง” หรือ “องคก์ร” นัน้ แทท่ี้จริงแลว้ มกัจะเป็นบคุคลที่อยู่เบือ้งหลงัที่
ไม่แสดงตวัเองเด่นชดั 
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Oleanna 
ท่ีโรงละคร Orpheum วนัท่ี 26 ตลุาคม ค.ศ.1992 

 
แฟรงค ์ รชิ 

 แมเ้วลาจะผ่านไป 1 ปีแลว้ แต่เพยีงแค่รปูภาพของแอนิตา ฮลิล ์(Anita Hill) กย็งัสามารถ
ก่อความรูส้กึโกรธเกรีย้ว, สบัสน, ละอาย และชงิชงิอย่างทีเ่คยเกดิขึน้เป็นประจ าวนัในประเทศนี้
ระหว่างการไต่สวนคด ี แคลเรนซ์ โทมสั (Clarence Thomas) การคุกคามทางเพศยงัคงเป็น
เรื่องราวรอ้นขนาดในช่วงรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้ประธานาธบิดแีละวุมสิมาชกิ คดใีหม่พวัพนัว่าที่
นายกเทศมนตรทีีค่่อนขา้งคลุมเครอืกย็งัท าท่าจะกวาดหวัขอ้ขา่วและเรื่องราวอื่นๆ ตกเวทคีวาม
สนใจของชาวนิวยอรก์ไปไดห้มด การกระทบกระแทกเลก็ๆ น้อยๆ ระหว่างเดโมแครทกบัรพิบัลิ
กนัจดืไปสนิทเมื่อเทยีบกบัการววิาทโชกเลอืดในครวัเรอืนระหว่างพวกผูช้ายทีใ่ครๆ กม็องว่า "ไม่
เขา้ใจหรอก" กบัพวกผูห้ญงิทีก่ไ็ม่เชื่อว่าพวกเขาจะเขา้ใจได้ 
 
 แลว้เดวดิ  มาเมท็ (David  Mamet) กก็า้วเขา้มาในสมรภูมนิัน้อย่างผ่าเผยในจงัหวะเวลา
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด Oleanna ละครเรื่องใหม่ของเขาทีโ่รงละคร Orpheum เป็นค าตอบรบัอย่าง
กระตอืรอืรน้ต่อการไต่สวนคดโีทมสั บทละครเรื่องนี้ใชว้ธิกีารที่ตรงไปตรงมา และมจุีดมุ่งหมายที่
ความขดัแยง้อย่างทีสุ่ด ราวกบัว่ามนัเพิง่เสรจ็จากเครื่องพมิพด์ดีสดๆ รอ้นๆ โดยไม่ไดแ้กไ้ขใดๆ 
ในองกท์ี ่ 1 คุณมาเมท็จบัชายหนึ่งหญงิหนึ่งขงัไวใ้นหอ้งท างานซึง่อาจจะเกดิการคุกคามทางเพศ
ขึน้…หรอืไม่เกดิกไ็ด ้ ตามแต่มุมมองของแต่ละคน ในองกท์ี ่ 2 คู่ปรปักษ์อนัประกอบดว้ย
ศาสตราจารยม์หาวทิยาลยัวยักลางคน (แสดงโดย วลิเลยีม เอช. เมซ ี [William H. Macy]) และ
นกัศกึษาหญงิปรญิญาตร ี(แสดงโดย รเีบคคา  พดิเจยีน [Rebecca  Pidgeon]) กลบัมาทีส่ถานที่
เกดิเหตุเพือ่พยายามคลีค่ลายกรณีพพิาทโดยไม่ไดพ้ึง่พาการเจรจา, ผูแ้ทน หรอืบางครัง้ แมแ้ต่
สญัชาตญาณ 
 
 ผลกค็อื ระหว่างช่วงพกัหายใจระหว่างสองฉากขององกส์องทีคุ่ณมาเมท็ใสทุ่กอย่างลงไป
อย่างไม่ยอมยัง้มอืนัน้ บรรดาผูช้มต่างพากนัเศรา้ซมึหายใจหายคอไม่ออกไปตามๆ กนั เสยีง
หวัเราะและพดูคุยงมึๆ ง าๆ ทีล่่องลอยอยู่ในโรงละครกย็ิง่ฟังสบัสนเคร่งเครยีด บทสรุปทีต่ามมา
ตดิๆ กเ็ป็นไปตามพืน้ฐานเดมิของละคร และไม่ไดเ้ปลีย่นความคดิทีว่่า Oleanna น่าจะเป็นละครที่
ก่อใหเ้กดิการโตเ้ถยีงมากทีสุ่ดในปีนี้ 
 
 ขอ้โตเ้ถยีงดงักล่าวน่าจะเป็นเรื่องเนื้อหามากกว่าเรื่องสุนทรยีศาสตรข์องละคร จะมผีู้ต าหนิ 
Oleanna ในฐานะบทละครไดก้เ็ฉพาะองกแ์รกเท่านัน้ ในองกน์ี้นอกจากบทป้องตลกๆ เกีย่วกบั
การเจรจาซือ้ขายบา้นทีเ่หมอืนหลุดมาจากละครเรื่อง Glengarry Glen Ross แลว้ ทีเ่หลอืกเ็ป็น
การวางพืน้ฐานเพือ่ใหเ้รื่องราวทีแ่ทจ้รงิไดเ้กดิขึน้เท่านัน้เอง แต่ในครึง่หลงันัน้น่าทึง่อย่างทีสุ่ด คุณ
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มาเมท็ไดแ้สดงความสามารถในทางศลิป์อนัเป็นพรสวรรคข์องเขาโดยการจบัคนดเูขา้ไปกกัขงัไว้
ในความรุนแรงทางอารมณ์ของตวัละครดงัทีเ่ขาไดท้ ามาตลอด 
 
 ผูเ้ขยีนบทคนน้ีไม่ไดเ้ขยีนละครใหเ้ป็นบทเทศนา จอหน์  (ศาสตราจารย)์ และแครอล 
(นกัศกึษา) ไม่ไดส้นทนาถงึเหตุผลทีแ่บ่งแยกพวกเขาออกจากกนั หรอืมวีวิาทะในเชงิปรชัญาอนั
สงูสง่อนัอาจจะน าคนดไูปสู่ขอ้สรุปอนัมตีรรกะและแกปั้ญหาไดใ้นทีสุ่ด แต่ว่าจอหน์และแครอล
เดนิทางไปสูข่อ้สรุปดว้ยการต่อสูต้วัต่อตวัเพือ่แสวงหาอ านาจ และอย่างเคย คุณมาเมท็ใชบ้ท
สนทนาทีก่ลัน่กรองมาอย่างดแีละไม่ถูกรบกวนดว้ยความฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นดา้นภาษาหรอืดา้น
การละคร (โปรดกัชัน่ซึง่ก ากบัโดยผูแ้ต่งเองครัง้นี้ มเีพยีงเฟอรน์ิเจอรส์ านกังานอย่างทีใ่ชก้นัทัว่ๆ 
ไปเป็นฉาก) ลองคดิว่าคุณก าลงัแอบฟังการปะทะกนัของแอนิตา  ฮลิล ์ กบัแคลเรนซ ์  โทมสั ที่
น่าจะเกดิขึน้ในหอ้งว่างๆ ส ิและคุณจะเขา้ใจว่านกัเขยีนผูน้ี้ก าลงัตอ้งการอะไร และเหน็ไดว้่าหลาย
ครัง้เขากท็ าส าเรจ็ 
 
 ถา้ความสามารถของคุณมาเมท็เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถโตแ้ยง้ได ้ แนวโน้มทีเ่ขาจะสรา้งมโน
ทศัน์ทางความคดิของละคร (The play's ideological deck) กไ็ม่อาจปฏเิสธได ้เราตอ้งชมเชยเขา
ทีเ่หตุการณ์คุกคามทางเพศทีเ่ป็นพืน้ฐานของละครทัง้เรื่องนัน้ ออกมาในรูปแบบทีม่องไดท้ัง้สอง
นยั ทัง้จอหน์และแครอลต่างเอาชนะกนัไดใ้นจุดเลก็ๆ น้อยๆ เมื่อพวกเขาโตเ้ถยีงกนัอย่างเขา้ขา้ง
ตวัเองว่าภาษากายหรอืค าพูดเป็นนัยต่างๆ ในการพบกนัครัง้แรกในหอ้งท างานนัน้ อาจจะเป็น
หรอืไม่เป็นการคุกคามกไ็ด ้แต่ในทนัททีีแ่ครอลใชว้าทศลิป์ขยายขอ้กล่าวหาต่อหน้าคณะกรรมการ
ของคณะ คุณมาเมท็กด็ูจะหนัไปใหค้วามเหน็อกเหน็ใจฝ่ายจ าเลยมากกว่า 
 
 จอหน์เป็นคนฉลาดแมจ้ะจุกจกิและหลงวชิา เขามชีวีตินอกเวททีีจ่ะตอ้งสญูเสยีไปแน่หาก
ถูกตดัสนิว่าผดิ เขาก าลงัรออนุมตัติ าแหน่งตลอดชพี เพิง่จะวางเงนิดาวน์บา้น มภีรรยาและลูกชาย
ทีร่กั แต่แครอลนัน้ตรงกนัขา้ม ภาพของเธอถูกเสนอออกมาในรูปของยายทื่อทีบ่า้คลัง่ แมจ้ะไม่
เขา้ใจความหมายของค าพดูธรรมดาๆ บางค า แต่เธอสามารถใชศ้พัทห์รูๆ  รา้ยๆ ประเภท "พวก
แบ่งแยกชนชัน้" "พวกปิตาธปิไตย" และ "พวกอุม้ชนชัน้สงู" ไดอ้ย่างงา่ยๆ เมื่อม ี"กลุ่ม" นิรนามใน
มหาวทิยาลยัเขา้มาหนุนหลงั เธอไม่มบีุคคลอนัเป็นทีร่กันอกเวททีีอ่าจจะท าใหค้นดเูหน็ใจ ซ ้ายงั
ใสเ่สือ้ผา้ผูช้ายทีแ่ทบจะท าใหเ้ครื่องหมายแห่งการต่อสูเ้พือ่แกไ้ขความคดิสงัคมอนัเขม้แขง็ของเธอ
เป็นเหมอืนต ารวจลบัของยุคปฏวิตัวิฒันธรรมในจนีไป 
 
 เช่นเดยีวกบันกัเขยีนบทละครคนอื่นๆ คุณมาเมท็ไม่จ าเป็นตอ้งใชภ้ววสิยั การเรยีกรอ้งให้
เขาวางตวัเป็นกลางและไม่ตัง้แงก่บัฝ่ายหญงิเหมอืนกบัเป็นการเรยีกรอ้งใหเ้ขาเขยีนละคร
ประจบประแจง (ซึง่ตอ้งออกมาน่าเบื่อแน่) ซึง่ไม่ทา้ทายใคร และสยบยอมต่อการประนีประนอม
ทางปัญญาซึง่เป็นสิง่ที ่Oleanna ก าลงัประณามนัน่เอง ไม่มใีครสามารถปฏเิสธขอ้สงสยัของเขาที่
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มตี่อพวกบา้คลัง่ประเภทเดยีวกบัแครอล ทีส่ามารถเปลีย่นสงครามศกัดิส์ทิธิเ์พือ่ลม้ลา้งการ
แบ่งแยกเพศหรอืเพือ่เหตุผลอนัควรอื่นๆ ไปเป็นการกล่าวหากนัเพือ่การท าลายลา้งอย่างเลอืดเยน็
ทีท่ าลายเสรภีาพในการแสดงออกและปิดปากความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง แต่ Oleanna กย็งัน่าจะเป็น
งานทีก่ระตุน้ความคดิมากกว่านี้ ถา้ตวัละครฝ่ายหญงิจะมคีวามลกึกว่านี้ แมจ้ะเป็นแงมุ่มทีไ่ม่
น่ารกันกักต็าม และถา้เธอจะไม่เหมอืนบรรดานางเอกรา้ยกาจทีม่ดีา้นเดยีวของมาเมท็ในละคร
อย่าง House of Games และ Speed-the-Plow จนแทบจะสลบัเรื่องกนัได้ 
 
 แมก้ระนัน้ การชีว้่า Oleanna เป็นละครเหยยีดเพศกย็งัเป็นการพดูเกนิไป (และกม็คีนพดู
เกนิไปจรงิๆ) เมื่อละครจบลง อย่างน้อยคุณมาเมท็กย็งัเปิดทางเป็นไปไดว้่า (there is less to 
John and more to Carol) มากกว่าทีค่นดสูรุปไวแ้ต่แรก และนกัแสดงผูส้ามารถทัง้สองกม็สีว่น
ช่วยในการน้ีอย่างมาก เพราะศาสตราจารยผ์ูอ้่อนโยนของคุณเมซ ี และนกัศกึษาไรอ้ารมณ์ขนัผู้
อาฆาตของคุณพดิเจยีน ไดผ้่านการประจกัษ์แจง้ทีน่่าตระหนกในตอนทา้ยซึง่ท าใหข้อ้สรุปทีค่ ิดว่า
ถูกตอ้งต่อตวัละครทัง้คู่พงัพนิาศไป 
 
 ชื่อละครซึง่น ามาจากเพลงพืน้บา้น คอืโลกในอุดมคตเิชงิหลกีหนีของศตวรรษที ่ 19 แต่ตวั
บทละครเองกลบัท าใหค้ านึงถงึสิง่ทีเ่ราอาจจะอยากหลกีหนี นัน่คอืสนามรบระหว่างเพศทีค่วาม
ไวว้างใจและแมแ้ต่การปฏสิมัพนัธท์ีม่เีหตุมผีลระหว่างชายและหญงิก าลงัจะไม่เหลอือยู่ ไม่น่า
แปลกทีเ่มื่อ Oleanna จบลง เราจะรูส้กึเหมอืนเมื่อครัง้การไต่สวนคดโีทมสั คอืรูส้กึตกต ่าและโกรธ
เกรีย้ว และหากบางสว่นของโทสะนัน้จะพุง่เป้าไปยงัผูเ้ขยีน เรากไ็ม่อาจกล่าวไดว้่าเขาไม่อาจ
กระตุน้ใหค้นดพูจิารณาเรื่องราวทีม่คีวามส าคญั บาดแผลเมื่อปีก่อนยงัไม่หายสนิท และคุณ มา
เมท็ผูเ้ทีย่งตรงต่อศกัดิฐ์านะศลิปินของเขากไ็ดแ้กะสะเกด็แผลทีส่าหสัทีสุ่ดของสงัคมของเขาให้
อกัเสบขึน้มาอกีครัง้ 
 

พจนีย ์ฉตัรชยัววิฒันา : ผูแ้ปล 
 
แปลจาก   "Oleanna" (Theatre Criticism For The New York Times, 1980-1993) : Frank  

Rich. Hot Seat. New York : Random House, 1998. P.907-908. 
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บทวิเคราะห ์
 

บทวจิารณ์ละครเรื่อง Oleanna โดยแฟรงค ์ รชิชิ้นน้ีนับเป็นการชีแ้จงแสดงใหเ้หน็ว่าแม้
การเมอืงและศลิปะจะเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกนั แต่กไ็ม่ใช่เรื่องเดยีวกนัหรอืเรื่องทีผู่กตดิกนัจนสาง
ไม่ออกอย่างแน่นอน แมศ้ลิปินจะแสดงจุดยนืเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่ค านึงถงึความเป็น
กลางใดๆ กม็ไิดห้มายความว่าความเป็นหรอืไม่เป็นศลิปะของเขาจะเกดิการเบีย่งเบนไปดว้ย และ
เมื่อเป็นเช่นนัน้การตดัสนิงานศลิปะทีแ่สดงแนวคดิทางการเมอืงจงึจ าเป็นตอ้งแยกพจิารณาเรื่อง
ทัง้สองออกจากกนั โดยผูต้ดัสนิเองตอ้งวางตวัเป็นกลางอย่างสุดความสามารถ   

ความคดิดงักล่าวนี้สามารถมองเหน็ไดเ้ด่นชดัยิง่ขึน้เมื่อพจิารณาถงึลกัษณะและแนว
ทางการเสนอความคดิของละครทีน่ ามาวจิารณ์ครัง้นี้ อย่างน้อยกต็ามลกัษณะและแนวทางดงัทีผู่้
วจิารณ์ไดก้ล่าวไว ้

แฟรงค ์ รชิมคีวามเหน็ว่า Oleanna เป็นละครเพือ่แสดงจุดยนืทางการเมอืงอย่างเตม็ตวั  
มกีารบอกกล่าวแนวทางความคดิของผูเ้ขยีนอย่างชดัเจน  นัน่คอืเป็นเสมอืนกระบอกเสยีงของฝ่าย
ชายทีผู่เ้ขยีนบทละครเหน็ว่าในหลายๆกรณีผูห้ญงิก าลงั “เปลีย่นสงครามศกัดิส์ทิธิเ์พือ่ลม้ลา้งการ
แบ่งแยกเพศหรอืเพือ่เหตุผลอนัควรอืน่ๆ ไปเป็นการกล่าวหากนัเพือ่การท าลายลา้งอย่างเลอืดเยน็
ทีท่ าลายเสรภีาพในการแสดงออกและปิดปากความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง” ออกไป หรอืกค็อืแสดง
ความสงสยัต่อความยุตธิรรมของการกล่าวหาและการตดัสนิทัง้โดยมหาชนและโดยศาลในกรณี
ขอ้หา ”คุกคามทางเพศ” ทีก่ าลงัเป็นขอ้ถกเถยีงส าคญัของสงัคมของผูเ้ขยีนบทละครในขณะนัน้
นัน่เอง 

ทัง้เรื่องการคุกคามทางเพศโดยทัว่ไป  ทัง้กรณีขดัแยง้ตวัอย่างทีโ่ด่งดงั ฮลิล์-โทมสั ทีย่ก
มาเป็นตวัอย่างในบทความ ทัง้เรื่องราวทีเ่กดิขึน้ในละครรวมทัง้ละครเรื่องนี้เองต่างกเ็ป็นชนวนเหตุ
ใหเ้กดิการถกเถยีงอย่างเผด็รอ้นหรอื “การววิาทโชกเลอืดในครวัเรอืน” ตามค าทีผู่ว้จิารณ์ใช ้ และ 
“สามารถก่อความรูส้กึโกรธเกรี้ยว, สบัสน, ละอาย และชงิชงั” ใหเ้กดิในจติใจผูค้นทีไ่ดร้บัรูเ้รื่องราว
เหล่านัน้ไดเ้สมอ  ผลทีล่ะครสรา้งขึน้อย่างทีร่ชิไดก้ล่าวว่า “ระหว่างช่วงพกัหายใจระหว่างสองฉาก
ขององกส์องทีคุ่ณมาเมท็ใสทุ่กอย่างลงไปอย่างไม่ยอมยัง้มอืนัน้ บรรดาผูช้มต่างพากนัเศรา้ซมึ
หายใจหายคอไม่ออกไปตามๆ กนั เสยีงหวัเราะและพูดคุยงมึๆง าๆ ทีล่่องลอยอยู่ในโรงละครกย็ิง่
ฟังสบัสนเคร่งเครยีด” ชีแ้สดงความจรงิอย่างหนึ่งว่าเดวดิ มาเมท็ไม่เคยคดิว่าเขาตอ้งสรา้งบท
ละครทีเ่อาใจคนดหูรอืทศันะทางการเมอืงของคนด ู สิง่ทีเ่ขาเหน็ว่าเป็นหน้าทีพ่งึท าคอืการทวน
กระแสเพือ่กระตุน้เตอืนสงัคมใหล้องมองและคดิในอกีแนวทางหนึ่งทีเ่ขาเหน็ว่ามคีวามส าคญัและ
ถูกตอ้งไม่แพก้นั 

แต่ในขณะที“่คุณมาเมท็ผูเ้ทีย่งตรงต่อศกัดิฐ์านะศลิปินของเขา” ก าลงัก่อกระแสความ
ขดัแยง้เพือ่ "กระตุน้ใหค้นดพูจิารณาเรือ่งราวทีม่คีวามส าคญั” อย่างกลา้หาญอยู่นัน้ คุณรชิผู้
เทีย่งตรงต่อศกัดิฐ์านะนกัวจิารณ์ของเขาเช่นกนักพ็ยายามท าหน้าทีเ่พือ่บรรเทาอารมณ์รุนแรงและ
ประสานความขดัแยง้ในใจของผูอ้่านอยู่อย่างขนัแขง็ ทัง้นี้กเ็พือ่จุดประสงคเ์ดยีวกบัศลิปินนัน่เอง 
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ตามปากค าของแฟรงค ์ รชิ  เราไดท้ราบว่าผูเ้ขยีนบทละครเองกไ็ดก้ลายเป็นประเดน็
แห่งการโตเ้ถยีงและเป้าหมายของค ากล่าวหาจากผูท้ีม่จุีดยนืตรงกนัขา้มอย่างมากไม่แพบ้ทละคร
ของเขาเช่นกนั  แต่แน่นอนว่าความคดิและความรูส้กึเช่นนัน้ไม่เป็นคุณต่อสงัคมโดยรวม  แมค้นดู
ทีม่ปัีญญากย็งัอาจไม่สามารถไตร่ตรองขา่วสารของมาเมท็ไดท้ะลุปรุโปร่งในอารมณ์เช่นนัน้ รชิได้
ใชป้ระสบการณ์ในการพยายามใชเ้หตุผลน าอารมณ์มาแยกแยะเน้ือหาและการน าเสนอเรื่อง
การเมอืงและศลิปะในละคร เพือ่ใหค้นดแูละคนอ่านไดค้ดิต่อแทนทีจ่ะทะเลาะกนัต่ออย่างนุ่มนวล
ทีสุ่ด  หรอือาจกล่าวไดว้่าเมื่อเขากล่าวว่า “เช่นเดยีวกบันกัเขยีนบทละครคนอืน่ๆ คุณมาเมท็ไม่
จ าเป็นตอ้งใชภ้ววสิยั”  เขาก าลงักล่าวว่าในฐานะนกัวจิารณ์นัน้ รชิจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งใชภ้ว
วสิยั 

รชิแสดงวถิไีปสูก่ารเขา้ใจ Oleanna ทัง้ในทางศลิปะและการเมอืงใหเ้ราดโูดยเริม่จากการ
แยกพจิารณาละครเรื่องนี้ในฐานะงานศลิปะจรงิๆก่อน โดยเขามคีวามคดิเหน็ว่าบทละครเรื่องนี้มี
ความดเีด่นอย่างมาก  เพราะชนวนขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้เมื่อผูช้มไดช้มละครนัน้ “เป็นเรือ่งเนื้อหา
มากกว่าเรือ่งสุนทรยีศาสตร์ของละคร” และ “จะมผีูต้ าหนิ Oleanna ในฐานะบทละครไดก้เ็ฉพาะ
องกแ์รกเท่านัน้” ในขณะที ่ “ครึง่หลงันัน้น่าทึง่อย่างทีสุ่ด คุณมาเมท็ไดแ้สดงความสามารถในทาง
ศลิป์อนัเป็นพรสวรรคข์องเขาโดยการจบัคนดเูขา้ไปกกัขงัไวใ้นความรุนแรงทางอารมณ์ของตวั
ละครดงัทีเ่ขาไดท้ ามาตลอด”  นอกจากนัน้มาเมท็ยงัท าละครของเขาใหค้นดไูดใ้ชค้วามคดิอย่าง
เป็นกลางทีสุ่ดโดย “ไม่ไดเ้ขยีนละครใหเ้ป็นบทเทศนา จอหน์  (ศาสตราจารย)์ และแครอล 
(นกัศกึษา) ไม่ไดส้นทนาถงึเหตุผลทีแ่บ่งแยกพวกเขาออกจากกนั หรอืมวีวิาทะในเชงิปรชัญาอนั
สงูสง่อนัอาจจะน าคนดไูปสู่ขอ้สรุปอนัมตีรรกะและแก้ปัญหาไดใ้นทีสุ่ด แต่ว่าจอหน์และแครอล
เดนิทางไปสูข่อ้สรุปดว้ยการต่อสูต้วัต่อตวัเพือ่แสวงหาอ านาจ” และลลีาภาษาของมาเมท็กก็ระชบั
และแจ่มชดัอย่างที ่   รชิกล่าวว่า “คุณมาเมท็ใชบ้ทสนทนาทีก่ลัน่กรองมาอย่างดแีละไม่ถูกรบกวน
ดว้ยความฟุ่มเฟือย ไม่ว่าจะเป็นดา้นภาษาหรอืดา้นการละคร” 

หลงัจากนัน้เขาจงึพเิคราะหว์่าละครเรื่องนี้แสดงจุดยนืทางการเมอืงของผูเ้ขยีนโดย
วธิกีารอย่างไร จุดยนืนัน้เป็นไปเพือ่จุดประสงคใ์ด  และทีส่ าคญัคอืมนัถูกแสดงออกมาโดยท าลาย
ความเป็นศลิปะของละครโดยรวมหรอืไม่  โดยเขากล่าวว่าแมม้าเมท็จะมฝ่ีายทีเ่ขาใหก้ารสนับสนุน
อยู่  แต่เขากไ็ม่ไดแ้สดงการสนบัสนุนนัน้ออกมาอย่างชดัเจนจนเกนิไปตัง้แต่แรก  แต่ค่อยๆสรา้ง
ตวัละครทัง้สองของเขาใหม้ชีวีติเพือ่แสดงความคดิของเขาออกมา  รชิเหน็ว่า “เราตอ้งชมเชยเขาที ่
เหตุการณ์คุกคามทางเพศทีเ่ป็นพื้นฐานของละครทัง้เรือ่งนัน้ไดร้บัการแสดงออกมาในรปูแบบที ่
มองไดท้ัง้สองนยั”  และสุดทา้ยเมื่อมาเมท็ “หนัไปใหค้วามเหน็อกเหน็ใจฝ่ายจ าเลยมากกว่า”  รชิก็
ไดใ้หค้ าอธบิายวธิกีารสรา้งตวัละครของมาเมท็อย่างชดัเจนถงึหนึ่งย่อหน้าเตม็ๆว่าทีฝ่่ายหนึ่งดนู่า
เหน็ใจ  แต่อกีฝ่ายกลบัไม่เป็นเช่นนัน้กเ็ป็นเพราะ 
 “จอหน์เป็นคนฉลาดแมจ้ะจุกจกิและหลงวชิา เขามชีวีตินอกเวททีีจ่ะตอ้งสญูเสยีไปแน่หาก
ถูกตดัสนิว่าผดิ เขาก าลงัรอการอนุมตัติ าแหน่งตลอดชพี เพิง่จะวางเงนิดาวน์บา้น มภีรรยาและลูก
ชายทีร่กั แต่แครอลนัน้ตรงกนัขา้ม ภาพของเธอถูกเสนอออกมาในรูปของยายทือ่ทีบ่า้คลัง่ แม้จะ
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ไม่เขา้ใจความหมายของค าพดูธรรมดาๆ บางค า แต่เธอสามารถใชศ้พัทห์รูๆ  รา้ยๆ ประเภท "พวก
แบ่งแยกชนชัน้" "พวกปิตาธปิไตย" และ "พวกอุม้ชนชัน้สงู" ไดอ้ย่างง่ายๆ เมือ่ม ี"กลุ่ม" นิรนามใน
มหาวทิยาลยัเขา้มาหนุนหลงั เธอไม่มบีุคคลอนัเป็นทีร่กันอกเวททีีอ่าจจะท าใหค้นดเูหน็ใจ ซ ้ายงัใส่
เสื้อผา้ผูช้ายทีแ่ทบจะท าใหเ้ครือ่งหมายแห่งการต่อสูเ้พือ่แกไ้ขความคดิสงัคมอนัเขม้แขง็ของเธอ
เป็นเหมอืนต ารวจลบัของยุคปฏวิตัวิฒันธรรมในจนีไป” 
 เมื่อไดแ้สดงความเหน็ดงักล่าวแลว้  รชิกอ็ธบิายใหเ้หน็ถงึความชอบธรรมของศลิปินทีจ่ะ
กระท าเช่นนัน้ว่า “เช่นเดยีวกบันกัเขยีนบทละครคนอืน่ๆ คุณมาเมท็ไม่จ าเป็นตอ้งใชภ้ววสิยั การ
เรยีกรอ้งใหเ้ขาวางตวัเป็นกลางและไม่ตัง้แงก่บัฝ่ายหญงิกเ็หมอืนกบัเป็นการเรยีกรอ้งใหเ้ขาเขยีน
ละครประจบประแจง (ทีต่อ้งออกมาน่าเบือ่แน่) ซึง่ไม่ทา้ทายใคร และสยบยอมต่อการประนีประนอม
ทางปัญญา ซึง่เป็นสิง่ที ่Oleanna ก าลงัประณามนัน่เอง” 
 อาจกล่าวไดว้่าแฟรงค ์รชิเหน็ว่า Oleanna ไดแ้สดงใหเ้หน็คุณความดขีองเดวดิ มาเมท็ใน
ฐานะศลิปินผูก้ระตุน้เตอืนสงัคมโดยยอมตนเป็นเป้ารบัโทสะของผูค้นไวเ้องแลว้ และเมื่อเป็น
เช่นนัน้ ผูอ้่านกค็งจะตอ้งบอกว่าบทวจิารณ์ละครเรื่องนี้กแ็สดงให้เหน็คุณความดขีองแฟรงค ์ รชิใน
ฐานะนกัวจิารณ์ผูป้ระสานความขดัแยง้ของสงัคมโดยยอมละทิง้อตัวสิยัของตนชัว่คราวเช่นกนั 
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การแสวงหาของโรแบรต ์เลอปาจ (Robert Lepage) 
 

โรเบริท์  บรสูไตน์ 
 โรแบรต ์เลอปาจ  ผูก้ ากบัละครวยั 39 ปีชาวแควน้ควเิบค็ในแคนาดาก าลงัเป็นทีย่กย่องใน
ยุโรป แต่นอกจากการแสดงช่วงสัน้ๆไม่กีค่รัง้ในนิวยอรค์ทีส่นบัสนุนโดยสถาบนัดนตรแีห่งบรคู ลนี 
(Brooklyn Academy of Music) แลว้  งานของเขากแ็ทบไม่เคยออกแสดงในอเมรกิาเลย 
เช่นเดยีวกบังานของนกัการละครทีด่ทีีสุ่ดของยุคนี้จ านวนมาก (รวมถงึทีเ่ป็นชาวอเมรกินัดว้ย)  
ครัง้นี้กด็ว้ยการสนบัสนุนของสถาบนัเดมิและฮารว์ยี ์ ลคิเทนสไตน์ (Harvey Lichtenstein) ผูจ้ดั
งาน Next Wave Festival ชาวนิวยอรค์จงึไดช้มละครเรื่อง The Seven Streams of the River 
Ota เป็นเวลาถงึ 2 สปัดาห ์  งานชิน้เอกของเลอปาจชิ้นน้ีเป็นเครื่องยนืยนัค ากล่าวทีว่่าศลิปินชาว
แคนาดาผูน้ี้มวีสิยัทศัน์ทางการละครอยู่ในระดบัยอดเยีย่ม 
 The River Ota เป็นผลงานร่วมของเลอปาจกบั Ex Machina คณะละครถาวรส าหรบังาน
นอกควเิบค็ของเขา  เดมิทสีรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการทิง้ระเบดิ
ปรมาณูทีฮ่โิรชมิา  ละครเรื่องนี้ใชว้ธิพีฒันาบทไปพรอ้มๆกบัการซอ้ม ใช ้ "การดน้" 
(improvise)เป็นสว่นใหญ่ และยาวขึน้ทุกครัง้ทีม่กีารแสดง (เลอปาจใหเ้กยีรตนิกัแสดงทัง้คณะ
และเฌราด ์ บโิบ[Gérard Bibeau] ซึง่ไม่ไดแ้สดงเป็นผูเ้ขยีนบทร่วม)  ความยาวเกนิละครทัว่ไป
ของThe River Otaท าใหผ้มคดิอะไรขึน้มาไดอ้ย่างหนี่ง  นัน่คอืเพราะเหตุใดกไ็ม่ทราบงานละครที่
มพีลงัทีสุ่ดของยุคเรานัน้หากไม่ใชเ้วลาต ่ากว่า 2 ชัว่โมงแลว้(อย่างในกรณีละครตคีวามใหม่ของ
Wooster Group หรอืละครอนัเฉียบคมของเดวดิ มาเมท็(David Mamet) กต็อ้งยาวกว่า 6 ชัว่โมง 
(อย่างกรณีละครหลายๆเรื่องของโรเบริท์ วลิสนั(Robert Wilson)ซึง่มเีรื่องทีใ่ชเ้วลาแสดงถงึ 4 วนั
รวมอยู่ดว้ย)  ละครเรื่อง The River Ota นี่อยู่ในประเภททีส่อง  มคีวามยาวรวมกนัเกอืบ 8 ชัว่โมง 
แบ่งเป็น 2 ภาคซึง่ตอ้งคัน่ดว้ยการพกัรบัประทานอาหาร  ปัญหาการเดนิทางในฤดูหนาวท าใหผ้ม
ตอ้งดลูะครเรื่องนี้สลบัภาคกนั  ซ ้ายงัไม่ไดด้สูว่นสุดทา้ยของภาคแรกอกี 2-3 ฉาก  แต่เมื่อผมได้
อ่านบทฉบบัสมบูรณ์แลว้กค็ดิว่าพอจะปะตดิปะต่อสิง่ทีเ่ลอปาจตัง้ใจจะน าเสนอได้ 
 The River Ota มุ่งส ารวจความรบัผดิชอบทีอ่เมรกิามตี่อความสยดสยองทีป่ระเทศนัน้ได้
ก่อใหเ้กดิขึน้ทีฮ่โิรชมิาในปีค.ศ. 1945  แต่กไ็ม่ไดมุ่้งกระตุน้ความรูส้กึผดิของคนดชูาวตะวนัตก
อย่างทีห่ลายๆคนอาจจะคดิ แต่ออกจะเป็นการแสดงออกว่าความเจบ็ปวดทนทุกขแ์ละ
ความสามารถทีจ่ะรูส้กึเจบ็ปวดทนทุกขเ์ป็นคุณสมบตัสิ าคญัของมนุษยซ์ึ่งมสีว่นในการเชื่อมโยง
เราเขา้ดว้ยกนัมากกว่า  กล่าวโดยสรุปคอืละครเรื่องนี้แสดงถงึความเป็นสิง่ลวงของเสน้แบ่งต่างๆ
ชนิดทีแ่ยกประชาชาตติ่างๆของโลกออกจากกนั (แมน้ัน่จะฟังดูซ ้าซากไปสกัหน่อย)  ผมคดิว่าเลอ
ปาจ 
กล่าวถงึประเดน็โลกทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัไดด้กีว่าพเีทอร ์บรคู (Peter Brook) ซึง่หนัมาสนใจ
เรื่องความกลมกลนืระหว่างวฒันธรรมและประชาชาตเิช่นกนั วธิกีารของบรคู (อย่างทีเ่ขาใช้
ทีI่nternational Centre of Theatre Research และ Bouffes du Nord [บูฟส ์ด ูนอรด]์ ทีป่ารสี) 
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คอืการจบัความเป็นชาตติ่างๆนานาโยนลงไปรวมกนัในหมอ้ และหวงัว่าสว่นผสมนัน้จะกลายเป็น
สตูวแ์ห่งการสรา้งสรรคท์ีม่เีอกภาพและกลมกลนื  สว่นเลอปาจนัน้พาเราเดนิทางผ่านเวลาและที่
ต่างๆเพือ่ใหเ้ราไดเ้หน็เองว่าทีสุ่ดแลว้การกระท าในประเทศหนึ่งโดยคนอกีชาตหินึ่งจะก่อใหเ้กดิ
การผสมผสานทางวฒันธรรมทีน่่าตื่นตะลงึเพยีงใดเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆทศวรรษ  The River 
Ota อา้งองิโครงเรื่องจาก Madame Butterfly มากพอๆกบับทละครเรื่อง M. Butterfly ของเดวดิ 
เฮนร ีหวงั (David Henry Hwang) และละครเพลง Miss Saigon  แต่แทนทีจ่ะเสนอเรื่องออกมาใน
แนวการล่อลวงสาวใจซื่อโดยชายใจหนิ  หรอืการหลอกใชค้วามเป็นตะวนัออกที่บรสิุทธิผ์ุดผ่องโดย
ความเป็นตะวนัตกทีแ่ปดเป้ือนอย่างลา้งไม่ออก  เลอปาจกลบัใชโ้ครงเรื่องนี้เพือ่แสดงความไม่มอียู่
จรงิของการแบ่งแยกทางเชื้อชาต,ิ เพศ, ภาษาและภูมศิาสตรท์ัง้หมด 
 ละครเริม่ตน้ดว้ยสมัพนัธร์กัสัน้ๆระหว่างช่างภาพของกองทพัสหรฐัชื่อลูคซึง่มาบนัทกึภาพ 
“ความเสยีหายทางกายภาพ” ของฮโิรชมิา กบัโนโซม ิ ผูร้อดชวีติจากระเบดิปรมาณูหรอื ฮบิาคุชา 
(hibakusha) ชาวญีปุ่่ นซึง่เป็นตวัอย่างทีม่ชีวีติของ “ความเสยีหายทางกายภาพ” ดงักล่าว (เธอ
พกิลพกิารอย่างน่ากลวัจากการระเบดิครัง้นัน้)  ความรกัครัง้นัน้เป็นตน้เหตุของเหตุการณ์สว่นมาก
ทีต่ามมาของละคร  ลูกครึง่เอเชยีน-อเมรกินัทีเ่ป็นผลผลติของทัง้สองชื่อเจฟฟรยี ์ ยามาชติะ 
(Jeffrey Yamashita) หรอื เจฟฟรยี ์2 เดนิทางไปนิวยอรค์หลงัการเสยีชวีติของมารดาเพือ่พบกบั
พอ่และพีช่ายต่างมารดา เจฟฟรยี ์ โอคอนเนอร ์ (Jeffrey O’Connor) หรอืเจฟฟรยี ์ 1  แต่ตอ้ง
หลงัจากทีพ่อ่ของเขาเสยีชวีติและหลงัจากเขาช่วยพีช่ายตดิยาจากหนี้สนิโดยรบัซือ้กลอ้งถ่ายรปู
ประจ าตระกูลนัน่แหละ  เจฟฟรยี ์2 ถงึจะเปิดเผยตวัว่าตนเป็นใคร  โดยมอบภาพถ่ายของพอ่ของ
ทัง้สองใหพ้ีช่าย  เมื่อเจฟฟรยี ์1 ตดิเอดส ์  เจฟฟรยี ์2 กม็สีว่นช่วยเหลอืการฆา่ตวัตายของเขาที่
คลนิิคในอมัสเตอรด์มั  การโปรยองัคารของเขาใกลป้ระตูโทรทิีอ่่าวมยิาจมิาในฮโิรชมิาเป็นจุด
บรรจบของวงจรการเดนิทางและเป็นตอนจบของละคร 
 มโีครงเรื่องรองอกีชุดแทรกอยู่ตลอดทัง้เรื่อง  คณะละครแคนาดาทีพู่ดภาษาฝรัง่เศสสญัจร
มาทีโ่อซากาเพือ่แสดงละครตลกของเฟยโ์ด (Feydeau) เรื่องThe Lady from Maxim’s  นกัแสดง
น าหญงิของคณะมคีวามสมัพนัธก์บัเจา้หน้าทีท่ตูแคนาดาและถูกภรรยาฝ่ายชายจบัไดใ้นฉากที่
เหมอืนกบัเรื่องในละครของเฟยโ์ด มบีทของชาวยวิทีเ่กดิในเชค็โกสโลวะเกยีชื่อยานา คาเพค็ 
(Jana Capek) ซึง่ปรากฏตวัในช่วงเปิดเรื่องในฐานะนกัเรยีนการต่อสูแ้บบญีปุ่่ นก าลงักวดัแกว่ง
ดาบซามไูร เธอแสวงหาวถิทีางแหง่เซน็หลงัจากหลบหนีออกจากเมอืงเธเรเซยีนสตดัท ์
(Theresienstadt) ดว้ยความช่วยเหลอืของนกัมายากล (การฆา่ลา้งเผ่าพนัธุช์าวยวิถูกน าเสนอให้
เป็นหายนะแห่งศตวรรษที ่ 20 อกีเหตุการณ์ทีผู่ร้อดชวีติ [อย่างน้อยในละครเรื่องนี้] สามารถพบ
หนทางแห่งสนัตแิละอภยัได)้  “ฉนัเชื่อว่าฮโิรชมิาเลอืกฉนั” ยานาพดูดว้ยน ้าเสยีงทีส่งบอย่างยิง่ 
“เมื่อสบิปีทีแ่ลว้ ฉนัมาเยีย่มเพือ่นและคดิว่าจะพบซากปรกัหกัพงัทีน่ี่  แต่แลว้ฉนักลบัพบความ
งาม”  อนัทีจ่รงิแลว้เธอพบเชค็โกสโลวะเกยีเมื่อเธอเหน็ว่าโดมทีห่ลงเหลอืจากการระเบดิอนัโด่ง
ดงัทีฮ่โิรชมิานัน้เป็นศลิปะแบบ Prague Recession  ความประหลาดใจเช่นนัน้คอืสิง่ทีด่งึเธอเขา้
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หาความเงยีบสงบของพุทธศาสนา และความประหลาดใจเช่นนัน้หรอืการพลกิผนัของสิง่ทีค่วรจะ
เป็นตามปกตเิช่นนัน้เป็นแกนหลกัทีม่กัปรากฏในละครเรื่องนี้ 
 ความเกีย่วพนัซึง่กนัและกนัของผูค้นและวฒันธรรมเช่นนี้ท าให ้The River Ota หลกีเลีย่ง
ไม่ไดท้ีจ่ะตอ้งเป็นโครงงานหลากภาษา  บทแบ่งออกเป็นภาษาองักฤษ, ฝรัง่เศส, เยอรมนัและ
ญีปุ่่ นในปรมิาณเท่าๆกนั  โดยมคี าแปลฉายประกอบ  ความหลากเชือ้ชาติของละครแสดงออกเป็น
รปูธรรมในงานฉากของ การล์ ฟิลลอิอง (Carl Fillion) ซึง่เป็นโครงไมร้ปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ยาวมี
หลงัคารปูคลื่นและประตูเลื่อนกระดาษฟาง  ดา้นหน้ามทีางเดนิแคบๆและระเบยีงทีม่หีนิวางไว ้ 
ฉากดงักล่าวกเ็หมอืนทุกสิง่ในงานของเลอปาจคอืเปลีย่นแปลงรปูร่างไปไดเ้รื่อยๆ  เขาใชก้ารฉาย
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจ านวนมากเปลีย่นโครงสรา้งกลางๆดงักล่าวใหเ้ป็นสถานทีต่่างๆในฮิ
โรชมิา (วดั ท่าเรอืและบา้น) ซึง่เรื่องเริม่ขึน้  แลว้กเ็ป็นตกึแบ่งเช่าในนิวยอรค์ แลว้กเ็ป็นค่ายกกักนั
ของเยอรมนั แลว้กเ็ป็นเวททีีญ่ีปุ่่ นซึง่คณะละครแคนาดาแสดง (เราเหน็ละครในเรื่องจากมุมหลงั
เวทเีหมอืนในเรื่อง Noises Off)  นอกจากนัน้ยงัใชเ้ป็นสถานีรถไฟความเรว็สงูสายโตเกยีว-โอซา
กา เป็นทางวิง่ของสนามบนิ  แมแ้ต่เป็นเรอืขนทหารอเมรกินัแล่นฝ่ามหาสมุทรแปซฟิิคไปยงัฝัง่
ตะวนัตกของประเทศ  แต่การใชฉ้ากอย่างน่าทึง่ที่สุดคอืในช่วงนิวยอรค์ซึง่แบ่งออกเป็นสามสว่น
คอื หอ้งของเจฟฟรยี ์2 ดา้นหน่ึง หอ้งของเจฟฟรยี1์ และพอ่ (นัง่ดโูทรทศัน์โดยหนัหลงัใหเ้รา) อกี
ดา้นหนึ่ง  และตรงกลางเป็นหอ้งน ้าทีต่กแต่งเตม็ทีซ่ึง่บรรดาผูพ้กัอาศยัต่างเขา้มา (พรอ้มๆกนั
อย่างในหนังตลกของพีน้่องตระกูลมารก์ซ)์ อาบน ้าแปรงฟันและปลดทุกข์ 
 เทคนิคทุกอย่างบนเวทนีัน้พูดไดส้ัน้ๆว่ายอดเยีย่ม  เช่นเดยีวกบัการแสดงซึง่เปลีย่นผนัไป
มาระหว่างตลกดาษๆกบัเคร่งขรมึสงา่และแสดงดว้ยความเนิบชา้และสงา่งามของละครโนะและการ
เคลื่อนไหวแบบบุโต  แต่ละฉากจะมดีนตรแีบบงากากุ (ประพนัธแ์ละบรรเลงโดยมเิชล แอฟ โกเต ้
[Michel F. Cote] ซึง่มเีสยีงขลุ่ย, ระฆงั, ฉาบและเครื่องเคาะแปลกๆประกอบ  เหน็ไดช้ดัว่าคนดู
ถูกพาเขา้ไปในบรรยากาศคลา้ยฝัน  และลกัษณะทีเ่หมอืนมายากลหลายๆอย่างเช่นตุ๊กตาทีท่หาร
อุม้อยู่กลายเป็นผูห้ญงิจรงิๆ, มุมของกระจกแสดงใหเ้หน็การฆา่ตวัตายในหลายมุมมอง, การเชดิ
หุ่นทีหุ่่นเริม่มชีวีติจรงิจงัยิง่กว่าคนเชดิ, ผูห้ญงิทีล่อยขึน้มาในอากาศหลงัทะเลาะกบัสาม,ี ฝนที่
สาดลงบนหลงัคาหลงัจากเสยีงฟ้ารอ้งและฟ้าแลบ กย็ิง่เน้นย ้าความรูส้กึถูกภาพลวงตาพดัพาเขา้
ไปหาความจรงิทีอ่ยู่ลกึกว่า 
 การแสดงกเ็หมอืนกบัทุกๆสิง่ในละครคอืเป็นการสือ่ถงึการเปลีย่นแปลงกลบักลาย 
นกัแสดงสบิสองคนเล่นเป็นตวัละครต่างๆกว่า 40 ตวัในลลีาทีเ่รยีบๆ ทิ้งใหเ้ขา้ใจเอาเอง และไม่รบี
รอ้นไล่ตามเวลาหรอือารมณ์ใดๆ  การใชน้กัแสดงคนเดยีวแสดงหลายบทเช่นนี้ไม่เพยีงแต่ช่วยให ้
การท างานง่ายขีน้แต่ยงัสรา้งขนบการละครทีม่ลีกัษณะแวดลอ้มของละครบงัคบัอยู่ (ตวัอย่างเช่น
นกัแสดงคนเดยีวกนัจะตอ้งแสดงเป็นทัง้พอ่และลูก หรอืทัง้แม่และลูก) ผมเกรงว่าจะเป็นการท าลาย
เอกภาพของคณะละครหากแยกชมนกัแสดงคนหนึ่งคนใดเป็นการเฉพาะ แต่กจ็ าตอ้งกล่าวค าชื่นชม 
อานน์-มาร ีกาดเิออซ ์(Anne-Marie Cadieux) สกัหน่อยหน่ึง เธอเป็นผูร้บับทสาวฮบิาคุชา โนโซม ิ
ยามาชติะ และนกัแสดงสาวผูส้ ิน้หวงั โซฟี มลัเตซ ์(Sophie Maltais) (ซึง่แสดงเป็นมอม เครเวต็ต ์
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[Mome Crevette] ในละครตลกของเฟยเ์ดอดว้ย) เธอแสดงบทของสาวพกิารโนโซมโิดยการหนั
หน้าหนีคนด ู พดูเสยีงแผ่วเบาทีสุ่ด ภาษาองักฤษส าเนียงแปร่งๆทีแ่สนเศรา้ดงัมาจากร่างทีน่ัง่
เงยีบงนัอยู่  แต่หลงัทีไ่ม่เคลื่อนไหวนัน้กลบัแสดงอารมณ์ออกมาอย่างน่าทึง่  โนโซมเิป็นศูนยก์ลาง
ของช่วงเวลาทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของการแสดงเมื่อตวัละครหกเจด็คนทัง้ชายและหญงิผลดักนัสลบัร่าง
อย่างมหศัจรรยโ์ดยการหายตวัเขา้ไปและผุดออกจากชุดกโิมโนแต่งงานของโนโซม ิ  และสุดทา้ย
เรากไ็ดเ้หน็เธอในชุดกโิมโนนัน้เมื่อหา้สบิปีก่อนเมื่อลูคหยุดถ่ายรปูเธอ นี่คอืหวัใจทีแ่ทข้องสิง่ทีเ่รา
เรยีกว่าการแสดงเชงิสญัลกัษณ์ นัน่คอืการทีเ่ราบบีอดัแก่นเรื่องลงไปในชุดของภาพทีเ่หน็ไดด้ว้ย
ตาซึง่มพีลานุภาพทีจ่ะหยุดเวลาและพชิติความแตกต่างทางสถานที่ 
 ความส าคญัของกลอ้งถ่ายในละครแสดงใหเ้หน็ความหลงใหลทีเ่ลอปาจมตี่อสิง่ทีเ่หน็กบัสิง่
ทีเ่ป็นจรงิ และ (อย่างทีน่กัวจิารณ์คาเรน ฟรกิเคอร ์ [Karen Fricker] ตัง้ขอ้สงัเกต) ต่อคูต่รงขา้ม
อย่าง ตะวนัออกกบัตะวนัตก, ชายกบัหญงิ, ละครกบัความจรงิ, การท าลายลา้งและการก าเนิดใหม่  
ทัง้หมดเป็นสิง่ตรงขา้มแต่ไม่ไดข้ดัแยง้กนั  ทีจ่รงิการแสดงด าเนินไปโดยขาดความขดัแยง้อย่างน่า
ประหลาด  คู่ตรงขา้มเหล่านี้เป็นสิง่นามธรรมทีสุ่ดทา้ยแลว้หลอมรวมเป็นสิง่ทีเ่ทรพเลฟ 
(Treplev)ในบทละครเรื่อง The Seagull เรยีกว่า "จติวญิญาณสากล"  เมื่อถงึตอนทา้ยของวนัที่
แสนยาวนี้เรากไ็ดผ้่านบรรยากาศของความเงยีบสงบและการใคร่ครวญ ในขณะเดยีวกนักไ็ดร้บั
การยกขึน้สูก่ารพสิูจน์ตนและความทุกขท์รมานของตวัละครต่างๆ และไดเ้ขา้ร่วมในพธิกีรรมแสดง
ใหเ้หน็ธรรมชาตทิีเ่ปลีย่นผนัอยู่เสมอของการละครทีย่ิง่ใหญ่อย่างมพีลงั  
 

พจนีย ์ ฉตัรชยัววิฒันา : ผูแ้ปล 
 
ทีม่า: บทวจิารณ์ “การแสวงหาของ ‘โรแบรต ์ลาปาจ’ แปลจาก Robert Brustein. “The Quest 

of Robert Lepage” Cultural Calisthenics: Writings on Race, Politics, and 
Theatre. Chicago: Ivan R.Dee, 1999. pp 149 – 153) 
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บทวิเคราะห ์
 
 โดยประวตักิารท างาน  โรเบริท์ บรสูไตน์ (Robert Brustein) เป็นทัง้นกัวจิารณ์ละครและ
นกัปฏบิตั ิ  ในสายตาผูเ้กีย่วขอ้งกบัวงการละครจ านวนมาก  ผูม้คีุณสมบตัเิช่นน้ีนบัเป็นนกัวจิารณ์
ในอุดมคต ิ  เพราะน่าจะเป็นผูท้ีผ่สมผสานการวจิารณ์ดา้นเนื้อหาและรูปแบบเขา้ดว้ยกนัและ
ชีใ้หเ้หน็ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัของทัง้สองสิง่ไดด้ทีีสุ่ด  ซึง่นัน่จะเป็นงานทีช่่วยพฒันานกัดู
ละครทีจ่รงิจงั  และสามารถเสนอแนะช่องทางปรบัปรุงแกไ้ขใหค้นท าละครดว้ยกนัไดอ้ย่างดี 

แต่ทว่าบรสูไตน์กลบัเป็นนกัวจิารณ์ทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ต่อประเดน็ทางสงัคมอย่างมาก  
ไม่ว่ามุมมองของเขาจะเหมอืนหรอืต่างจากคนสว่นใหญ่ในสงัคม นกัวจิารณ์อาวุโสผูน้ี้กไ็ม่เคยลงัเล
ทีจ่ะแสดงจุดยนือนัแน่วแน่ของเขาออกมาในบทวจิารณ์, ในบทความหรอืในการอภปิรายใดๆ  
กรณีตวัอย่างทีโ่ด่งดงัอย่างมากคอืการแสดงความคดิเหน็คดัคา้นแนวทางการคดัเลอืกตวัแสดงโดย
ไม่ค านึงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างเชือ้ชาตขิองนกัแสดงและตวัละคร (non–traditional casting) 
จนกระทัง่ผูค้นในวงการละครจ านวนมากกล่าวหาเขาว่าเป็นพวกอนุรกัษ์นิยมสุดขัว้ทีน่่ารงัเกยีจ 

ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะแสดงความเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทางสงัคมนี่เองทีห่ลายครัง้ท าให้
บทวจิารณ์ของบรสูไตน์ออกมาในแนวเน้นบรบิท (contextual criticism) มากกว่าจะเป็นแนวเน้น
รปูแบบ  (formalist criticism) ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนท าละครมากกว่า  แต่นัน่กม็ไิด้
หมายความว่าบรสูไตน์จะไม่สนใจการสรา้งอนาคตใหแ้ก่วงการละครทีเ่ขารกัดว้ยการดแูลแนะน า
และสรา้งความมัน่คงใหก้บัคนท าละครรุ่นเยาวโ์ดยวเิคราะหก์ารใชเ้ทคนิควธิกีารทางการละคร
น าเสนอความคดิในงานของนกัการละครผูม้คีวามสามารถ เพือ่เป็นตวัอย่างใหก้บัคนท าละครอื่นๆ
ต่อไป  แมว้่ากว่าจะมบีทวจิารณ์ทีส่มบูรณ์เช่นนี้ไดก้ต็อ้งมเีงือ่นไขขอ้เลก็ๆอยู่บา้งว่าละครทีเ่ขยีน
ถงึตอ้งมนียัทางสงัคมเด่นชดัมากพอทีจ่ะแสดงตวัเองออกมาไดโ้ดยทีเ่ขาไม่จ าเป็นตอ้งหนัเหออก
นอกเรื่อง 

และผลทีไ่ดจ้ากการนัน้คอืบทวจิารณ์ทีเ่ป็นตวัอย่างทีด่ทีีสุ่ดในการมองเฉพาะเนื้อหาของ
ละครทีว่จิารณ์โดยไม่หนัเหออกนอกเรื่อง  และแสดงใหเ้หน็ความดขีองละครทีก่ล่าวถงึโดยไม่ตอ้ง
โยงเขา้หาเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ซึง่แมจ้ะไม่ใช่รูปแบบทีด่รีูปแบบเดยีวทีเ่ป็นไปได ้ แต่กเ็ป็น
หนึ่งในรูปแบบทีค่วรจะมผีูเ้ขยีนอยู่เสมอในแวดวงการวจิารณ์ทุกที่ 

รปูแบบการวจิารณ์ดงักล่าวคอืการวเิคราะห ์ อธบิายและยกตวัอย่างใหเ้หน็ชดัว่า
องคป์ระกอบต่างๆในละครทีผู่ก้ ากบัเลอืกใชน้ัน้สะทอ้นความคดิหลกัทีเ่ขาตอ้งการน าเสนออย่างไร  
และแสดงถงึโลกทศัน์ทางศลิปะเฉพาะตวัของผูก้ ากบัคนนัน้ไดอ้ย่างไรบา้ง  ทัง้นี้บรสูไตน์สรุป
ความคดิหลกัของละครไวย้่อหน้าที ่ 3 กล่าวถงึโลกทศัน์ของผูก้ ากบัในย่อหน้าที ่ 9 และวเิคราะห์
เทคนิคของละครเพือ่แสดงใหเ้หน็รายละเอยีดและยนืยนัความคดิดงักล่าวในย่อหน้าที ่6 - 8 
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ในย่อหน้าที ่ 3 เขากล่าวว่าแก่นเรื่องของละครเรื่องนี้คอื "การแสดงออกว่าความเจบ็ปวด
ทนทุกขแ์ละความสามารถทีจ่ะรูส้กึเจบ็ปวดทนทุกขเ์ป็นคุณสมบตัสิ าคญัของมนุษย์ซึง่มสีว่นในการ
เชีอ่มโยงเราเขา้ดว้ยกนั" และ "แสดงถงึความเป็นสิง่ลวงของเสน้แบ่งต่างๆชนิดทีแ่ยกประชาชาติ
ต่างๆของโลกออกจากกนั" และอธบิายว่าเลอปาจแสดงออกซึง่แก่นเรื่องนัน้ไดด้กีว่าคนท าละคร
อื่นๆทีเ่ขายกมาเป็นกรณีศกึษา เพราะเขาใชก้ารเปรยีบเทยีบวฒันธรรมและการกระท าของคนต่าง
เชือ้ชาตใินเวลาและสถานทีต่่างๆมากกว่าทีจ่ะใหทุ้กสิง่ทุกอย่างเกดิขึน้ในทีเ่ดยีวกนั เขายนืยนั
ความคดินี้ดว้ยการอธบิายการเปลีย่นแปลงของฉากซึง่กลายเป็นสถานทีแ่ละเวลาต่างๆในย่อ
หน้าที ่6 เพือ่แสดงใหเ้หน็ความมจุีดร่วมกนัของเวลาและสถานทีต่่างๆในเรื่องคอื ขอ้แรกใชฉ้ากชุด
เดยีวกนั ขอ้สองมผีลกระทบต่อเนื่องกนั และยกตวัอย่างการเปลีย่นบทบาทไปต่างๆของนกัแสดง
ในย่อหน้าที ่8 เพือ่แสดงถงึความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษย ์ ซึง่ขอ้นี้ท าใหผู้อ้่านไดเ้หน็ว่า
ผูว้จิารณ์ไม่ไดต้่อตา้นการรบับทขา้มเชือ้ชาตใินแนวของ non-traditional casting เสมอไปทุกกรณี
ดว้ย 

ในย่อหน้าที ่ 9 บรสูไตน์ไดส้รุปโลกทศัน์ของผูก้ ากบัไวว้่าเขาหลงใหลใน "สิง่ทีเ่หน็กบัสิง่ที่
เป็นจรงิ"  หรอืสิง่ทีด่เูหมอืนเป็น "คู่ตรงขา้ม" ที ่ "ไม่ไดข้ดัแยง้กนั" โดยเฉพาะอย่างยิง่ความตรง
ขา้มทีแ่ทจ้รงิแลว้เป็นสิง่เดยีวกนัอย่างภาพลวงตากบัความจรงิ ซึง่การกล่าวถงึการใชเ้ครื่อง
ประกอบฉากต่างๆแสดงความกลมกลนืกนัระหว่างสิง่ทัง้สองและ "เน้นย ้าความรูส้กึถูกภาพลวงตา
พดัพาเขา้ไปหาความจรงิทีอ่ยู่ลกึกว่า" ในย่อหน้าที ่ 7 นัน้กเ็ป็นการแสดงใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนของ
บุคลกิภาพดงักล่าวไดอ้ย่างดทีีสุ่ด 

 
 

พจนีย ์ ฉตัรชยัววิฒันา : ผูว้เิคราะห์ 
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เมื่อละครโนกลบัมาในร่างใหม่ 

(The No Stage, Newly Activated The Legend of Komachi) 
 

         เซนดะ อากฮิโิกะ 
 ส าหรบัผูท้ีเ่ป็นนกัวจิารณ์ละครร่วมสมยัอย่างขา้พเจา้คงไม่มคีวามสุขใดทีย่ิง่ไปกว่าการ 
ไดอ้ยู่ร่วมชมการแสดงทีส่ามารถน าเอากรอบของการน าเสนอละครในอดตีใหก้ลบัมาปะทุและม ี ผู้
สามารถสง่ต่อสูยุ่คสมยัปัจจุบนัไดอ้าจจะดูประหนึ่งว่าคนอย่างเราในฐานะทีเ่ป็นนกัเขยีนบทความ 
ตาม สือ่สิง่พมิพด์ ารงอยู่กเ็พือ่จะมหีน้าทีห่ลกัทีจ่ะรายงานปรากฏการณ์ เช่นดงักล่าว  
 แต่การทีไ่ดม้โีอกาสอย่างทีว่่าสกัครัง้กต็อ้งรอเป็นเวลานานดว้ยความอดทนกว่าจะมผีูม้ี 
พรสวรรคห์น้าใหม่ปรากฏขึน้ใหพ้วกเราไดร้ายงานกนั นอกจากนานกว่าทีศ่ลิปินหน้าใหมห่รอื 
กลุ่มละครใหม่ทีท่ ัง้สดใหม่และมคีวามสามารถทีน่่าดงึดดูจะปรากฏใหเ้หน็แลว้การจะไปเสาะแสวงหา 
พวกเขาเหล่านัน้กต็อ้งไปควานหาตามการแสดงของกลุ่มละครเลก็ๆอกีนบัไม่ถว้นอกีดว้ย แต่แลว้ 
เมื่อเราไดค้น้พบอย่างตื่นเตน้ดใีจ เรากก็ลบัไม่ไดม้โีอกาสทีจ่ะตพีมิพบ์ทความเกี่ยวกบัการแสดง 
ของพวกเขาไดท้นัเวลาเสยีอกี เนื่องจากการแสดงของคนพวกนี้มกัจะมโีอกาสในการน าเสนอ 
เพยีงระยะเวลาสัน้ ๆ  
 คงกล่าวไดว้่ายุคทศวรรษที่ 1960 จดัว่าเป็นช่วงทีก่ลุ่มละครเลก็น่าสนใจจ านวนมากได้
อุบตัขิึน้ แต่สภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างไปของปัจจุบนัน้ี ตลอดจนถงึปลายทศวรรษที่ 1970 คงจะ
เทยีบกบัทศวรรษก่อนไม่ได ้ภายในช่วงระยะทีผ่่านมาน้ี หากไม่นบัTsuka Kohei แลว้กจ็ดัไดว้่าจะ
หาศลิปินหน้าใหม่ทีม่ฝีีมอืไดน้้อยเตม็ท ี
 แต่เมื่อเดอืนมกราคมทีผ่่านมา คณะละคร Transformation Theatre ภายใตก้ารน าของ 
Ota Shogo กบัผลงานเรื่อง The Legend of Komachi ทีจ่ดัแสดงทีเ่วทลีะครโน แห่งหนึ่ง ใน
กรุงโตเกยีว จดัไดว้่าสามารถพสิจูน์ตวัเองว่าเป็นงานของคนหน้าใหม่ฝีมอืคุณภาพไดอ้กีครัง้ ดว้ย
ผลงานทีจ่ดัไดว้่าเยีย่มยอด ซึง่ไม่ใคร่มใีครสามารถผลติผลงานคุณภาพเช่นนี้ไดบ้่อยครัง้นกั และ
ไม่ตอ้งเป็นทีส่งสยัเลยว่าผลงานชิ้นน้ีจดัเป็นเรื่องทีด่ทีีสุ่ดในฤดกูาลละครช่วงนี้เลยทเีดยีว  
 คงตอ้งบอกกล่าวไวก้่อนว่าคณะละคร Transformation Theatre ของ Ota ไม่ไดเ้ป็น คณะ 
หน้าใหม่เสยีทเีดยีว คณะตัง้ขึน้มาในปี 1968 ภายใตก้ารก ากบัของ Hodoshima Takeo ซึง่ถอืได้
ว่าเป็นคณะทีผ่่านอายุกว่าทศวรรษมาแลว้แต่ก่อน หน้านี้ผลงานของคณะน้ีจดัไดว้่าค่อนขา้งจดืชดื
และไม่สามารถเรยีกความสนใจในระดบัวงกวา้งได ้ 
 เมื่อตอนทีผ่มไดช้มผลงานของคณะน้ีครัง้แรกเมื่อเดอืนมนีาคม ปี1970 Ota ไดเ้ป็นเสา 
หลกัของคณะแลว้ ซึง่ตอนนัน้เขาไดเ้ขยีนบทและก ากบัเรื่อง “เกา้ฉากเกีย่วกบัรถประจ าทาง” 
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(Nine Scenes about Buses) ซึง่ผมกย็งัจดจ าบทสนทนาทีแ่หลมคมในเรื่องนัน้ไดด้ ี ซึง่เป็นไป
ในทางของ Betsuyaku ต่อมาผมชมการแสดงของคณะนี้อกี ณ โรงละครแห่งหนึ่ง ย่าน Akasaka 
ของกรุงโตเกยีวในแต่ละปีประสบการณ์และความสามารถของคณะละครคณะนี้ไดพ้ฒันาขึน้ตาม 
ล าดบั แต่เมื่อมคีวามคดิสรา้งสรรคต์ามแบบละครร่วมสมยัเป็นแนวทางแลว้องคป์ระกอบเรื่อง การ
ผลติงานทีจ่รงิใจต่อตวัตนทีแ่ทจ้รงิของพวกเขากด็ูจะออกมาในทางตดิลบมากกว่าไดค้ะแนนบวก
ดว้ย บรบิทดงักล่าวจงึท าใหO้ta ผลติผลงานเรื่องThe Scarlet Princess of Edo ทีท่ าจาก บท
ละครคาบูกคิลาสสกิของTsuruya Namboku โดยใชน้กัแสดงสมยัใหม่ในปี1970 ออกมาดูน่าสนใจ
มากกว่าเรื่องก่อน ๆ ทีเ่ขาก ากบัละครจากบทละครของเขาเอง  
 อย่างไรกต็าม ตอนน้ี ดว้ยผลงาน The Legend of Komachi ตวัOtaสามารถก้าวกระ โดด
ไดไ้กลไปสูอ่กีขัน้หน่ึงของความคดิสรา้งสรรคท์างการละคร ซึง่ถอืไดว้่าเป็นการเสนอแบบใหม่
อย่างสิน้เชงิหลงัจากผจญหนทางอนัยากล าบากมานาน ตอนน้ี Ota ก าลงัยนือยู่บนยอดเขาดู
ความส าเรจ็ของตวัเองแลว้  
 ตามมุมมองของผม มสีองเหตุผลทีอ่ยู่เบือ้งหลงัความส าเรจ็ครัง้นี้ ประการแรกแทนทีจ่ะ ใช้
พืน้ทีก่ารแสดงตามแบบทีค่ณะละครสมยัใหม่คณะเลก็ๆนิยมใชก้นั คราวนี้ไดใ้ชโ้รงละครโนจรงิๆ 
เป็นพืน้ทีใ่นการแสดงเป็นครัง้แรก มทีฤษฎเีกี่ยวกบัประสทิธผิลของพืน้ทีข่องเวทลีะครโนอยู่หลาย
ทฤษฎ ี แต่กม็น้ีอยครัง้มากทีจ่ะสามารถใชเ้วทลีะครโนไดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ แมจ้ะกล่าวกนั
ว่า เวทลีะครโนเป็นพืน้ทีอ่นัศกัดิส์ทิธิข์องโลกโลกุตระ แต่ดว้ยการใชพ้ืน้ทีเ่วทเีดยีวกนัน้ีในการเล่า
เรื่องราวทางโลกและโลกยีะของมนุษยใ์นเรื่อง The Legend of Komachi  จงึเป็นผลใหเ้กดิการ
ต่อสูก้นัในระดบัความคดิระหว่างการใชเ้วทลีะครโนใน 2 ลกัษณะเพือ่เล่าเรื่องราวทางโลก  
 ประการทีส่องบทสนทนาในเรื่องนี้ถูกจ ากดัใหม้น้ีอยมาก สองในสามของละคร ซึง่มคีวาม
ยาวสองชัว่โมงครึง่ ในเรื่องนี้จงึด าเนินไปอย่างไม่มบีทสนทนา Ota ไดน้ าเสนอละครทีเ่น้นความ
เงยีบเป็นหวัใจไดอ้ย่างทา้ทายพวกเรา ทีอ่าจจะลมืไปแลว้ว่าความเงยีบทางการละครนัน้ช่างมี
ความหมายไดอ้ย่างไร อาจจะไดพ้บอะไรใหม่ ๆ ในผลงานชิ้นน้ี นกัแสดงสว่นใหญ่ของ Ota ใน
เรื่องนี้ ซึง่เทคนิคการแสดงใกลเ้คยีงกบัเทคนิคการแสดงละครใบส้ามารถสะกดคนดใูหต้ดิตามดูการ
แสดง ของพวกเขาไดอ้ย่างไม่เกดิความรูส้กึน่าเบื่อหน่ายเลยตลอดจนจบการแสดง  
 เมื่อละครเริม่ บรเิวณเวทกีส็ว่างใหเ้หน็อยู่แลว้ จากทางบรเิวณเวทสีว่นทีเ่ป็นสะพาน ทอด 
สูบ่รเิวณเวทหีลกั จะเหน็ตวัละครหญงิชราผูห้นึ่ง (แสดงโดย Sato Kazuyo) ผมเผา้รุงรงั และสวม 
เสือ้ผา้ทีด่เูหมอืนจะท าจากผา้ตาข่ายกนัยุง เดนิเขา้มาอย่างช้าๆ  แทนทีจ่ะเดนิเขา้มา ดว้ยขนบ 
แบบละครโน เธอกลบัมเีทคนิคการเดนิเขา้มาอย่างมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั หวัแม่เทา้ทัง้สองต่างย ่า 
ทบัซึง่กนัและกนั และซอยเทา้มาโดยตลอดเธอเคลือ่นไหวราวกบัภาพยนตรท์ีฉ่าย ดว้ยจงัหวะการ 
ฉายแบบชา้มาก ใชเ้วลาทัง้หมดหา้นาททีีจ่ะเดนิจากสะพานความยาว15 ฟุตกว่าจะถงึบรเิวณเวท ี 
 แมเ้มื่อเดนิถงึเวทแีลว้เธอกย็งัคงท่าเดนิประหลาดนัน้อยู่จวบจนกระทัง่เมื่อเธอเดนิมาถงึใจ
กลางเวทแีลว้ เราในฐานะคนดดูปูระหนึ่งว่าจะถูกอานุภาพของลลีาอนัเชื่องชา้นัน้พากา้ว ขา้มผ่าน 
ภาวะความสมจรงิใดใดไปสู่โลกแห่งความฝันทีไ่ม่สมจรงิ เธอยงัคงยนืดว้ยสหีน้าทีด่คูลุมเครอือย่าง 
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ทีสุ่ด แลว้เรากเ็ริม่ไดย้นิลลีาความเคลื่อนไหวของเสยีงลมทีอ่ยู่ ณ ทอ้งฟ้าเบือ้งบน ค่อยเคลื่อนตวั 
ผ่านอย่างชา้ๆผ่านความสลวัของแสงไฟแลว้เรากเ็ริม่ไดย้นิเสยีงดนตรทีีอ่่อนหวานจากบทเพลง 
ของVivaldiทีบ่รรเลงดว้ยปิโคโล พรอ้มกนันัน้กลุ่มของผูแ้สดงซึง่มรีปูโฉมแปลกประหลาด กไ็ดเ้ขา้
มายงัเวทผี่านทางสะพานเดยีกนัพรอ้มกบัแบกอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งเป็นเครื่องใชไ้มส้อยในบา้น
หลายชิ้นไวบ้นหลงั สิง่ของต่างๆเหล่านัน้ไดแ้ก่ เครื่องแต่งกายแบบโบราณทีเ่ทอะทะ เครื่องน ้าชา 
โต๊ะกนิขา้วอย่างเตีย้แบบญี่ปุ่ น และบานฝาผนงัเลื่อนได ้ ซึง่ดรูาวกบัว่าบรรดานักแสดงเหล่านัน้
ก าลงัยกสิง่ของทีม่เีวทยม์นตว์เิศษบางอย่างเขา้ในพืน้ทีบ่รเิวณแสดง ท่ามกลางความมดืสลวั
สิง่ของต่าง ๆ เหล่านัน้กค็่อย ๆ มาตดิตัง้รอบ ๆ ตวัหญงิชรา ซึ่งยงัคงยนืน่ิงอยู่ แลว้ฉากของหอ้ง
ในอาคารชุดแห่งหนึ่งอนัแสนทรุดโทรมกป็รากฏขึน้ ในนาทเีดยีวกนักบัทีภ่าพจ าลองของหอ้งได้
ปรากฏขึน้นัน้ ความน่าขยะแขยงไรร้สนิยมกไ็ดค้่อยๆโผล่ขึน้อย่างรุกรานต่อพืน้ทีอ่นัศกัดิส์ทิธิข์อง
เวทลีะครโนเช่นกนั  
 หญงิชราผูซ้ึง่แบกภาระของการเคลื่อนไหวอย่างชา้มากไวต้ลอดทัง้เรื่องจนจบเรื่อง กไ็ด้
เริม่ค่อยๆลา้งใบหน้าของเธอ จากนัน้กต็ม้น ้าดว้ยหมอ้ไฟฟ้า ใช่แลว้เธอไดต้ม้น ้าจรงิๆบนเวทลีะคร
โน และท าชุดอาหารทีท่ าจากบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปเป็นอาหารเชา้ของเธอ  จากการแสดงอากปักริยิา 
กนิบะหมีน่ี้เอง มติขิองการกระท าทีจ่ าลองการกระท าจากกจิวตัรในชวีติจรงิกไ็ดเ้ริม่ขึน้ผ่านมติขิอง
โลกแห่งความฝันและจนิตนาการของหญงิชรา โดยมเีรื่องราวอนัหลายหลากเกีย่วขอ้งกบัผูค้น
ต่างๆทีอ่าศยัอยู่อาคารชุดเดยีวกนักบัเธอ หรอืไม่กเ็ป็นอากปักริยิากจิวตัรต่างๆซึง่กนิเวลาในโลก
แห่งความจรงิเพยีงไม่กีน่าท ี แต่ไดถู้กขยายออกเป็นสองชัว่โมงของเวลาการแสดงในโลก ของ
ความฝันของหญงิชรานัน้ ภาพทีเ่ราไดเ้หน็จงึราวกบัว่าเป็นการน าจติส านึกของเธอมาคลีข่ยาย 
และพบัจบักลบีอย่างปราณีตบรรจง โลกแห่งจนิตนาการของเธอได้ถูกขยายใหใ้หญ่ขึน้ดว้ยกลอ้ง 
ขยาย ดว้ยการดอูย่างผ่อนคลาย เราในฐานะผูด้กูารแสดงนี้จงึไดต้ระหนกัอย่างคาดไม่ถงึว่า แทท้ี่
จรงิชวีติของเราช่างเตม็ไปดว้ยความเจบ็ปวด ความงาม และความน่าขนัอนัแสนโหดรา้ย ซึง่ซ่อน
อยู่ภายใตค้ าพดูไม่กี่ประโยคของหญงิชราผูอ้ยู่ภายใตชุ้ดเสื้อผา้ทีโ่กโรโกโสและดูน่าเวทนานัน้ ที่
จรงิความนิ่งงนัของละครเรื่องนี้ไม่ไดม้อีะไรทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัรูปแบบการน าเสนอของละครโน
เลย แต่มาจากการใสใ่จในรายละเอยีดของอตัราชา้เรว็ของอากปักริยิาของชวีติปกติประจ าวนัและ
จากทกัษะในการดงึรายละเอยีดของความรูส้กึของสิง่ทีป่รากฏอยู่ในเบือ้งลกึของส านึกของคนเรา 
รายละเอยีดทีว่่านี้จะจบัตอ้งไดก้ต็่อเมื่อปรากฏในรูปของการกระท าทีแ่สดงดว้ยอตัราทีช่า้มากๆ 
เท่านัน้ซึง่ในกรณีนี้เทคนิคการแสดงละครโนทีเ่ตม็ไปดว้ยความเชื่องชา้ดูจะเป็นทางเลอืกที่
เหมาะสม  
 ในขณะทีห่ญงิชรารอบะหมีข่องเธอใหสุ้กนัน้ ชายคนหนึ่ง (แสดงโดย Masuda Saiki) ได้
ปรากฏต่อหน้าเธอโดยอยู่ในชุดของทหารของสมเดจ็พระจกัรพรรดญิีปุ่่ น ถา้หญงิชราเป็นตวัแทน
ของKomachiหญงิงามอนัเป็นต านานของสมยัHeian ชายคนนี้กต็อ้งเป็นแม่ทพั Fukakusa ซึง่ตาม
บทละครโนแลว้ เขาไดม้าเยีย่มแม่นางKomachiทุกคนืเพือ่หวงัว่าวนัหน่ึงเขาจะไดร้บัรกัจากนาง 
แต่ในละครเรื่องนี้ดว้ยเสยีงเพลงLa Vie en Rose และ Dark Sunday จากเสยีงขบัรอ้งของ Edith 
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Piaf ทีฟั่งดโูหยหวนแตกพร่า ซึง่มาจากเครื่องเล่นจานเสยีงเก่า ๆ ไดเ้ป็น สญัญลกัษณ์ของวยัแรก
รุ่นทีไ่ดผ้่านไปเลยลบัไม่หวนกลบัมานานแลว้ ฉะนัน้อาจจะตคีวามหมายไดส้องอย่าง กล่าวคอืเรา
ไม่แน่ใจนกัว่าแม่ทพัFukakusaทีเ่ราเหน็นัน้เป็นเพยีงสิง่ทีอ่ยู่ในความทรงจ าของเธอ หรอืเป็น
เครื่องหมายของความปรารถนาของเธอกนัแน่  
 และแลว้อาการฝันกลางวนัของหญงิชรากถ็ูกท าลายไปดว้ยการมาเยอืนของเจา้ของหอ้ง 
เช่า(แสดงโดยSegawa Tetsuya) ซึง่ไดแ้ต่เพยีงตัง้ความหวงัว่าเมื่อไหร่หญงิชราทีไ่รญ้าตขิาด 
มติรและขดัสนเงนิผูน้ี้จะตายเสยีท ี เขาจงึไดเ้พยีรมาหาเธอทุกวนั และพร ่าบ่นถงึเงนิค่าเช่าทีไ่ม่ 
ไดจ้่้ายเพือ่กดดนัเธอ แต่เธอกไ็ม่เคยทีจ่ะเอ่ยปากโตต้อบ Sato Kazuyo (ผูร้บับทหญงิชรา) กไ็ม่ได้
พดูสกัค าตลอดเวลาทีแ่สดง เราทราบจากเจา้ของหอ้งเช่าว่าเธอเคยปรปิากเพยีงแค่สามครัง้เท่านัน้
ตลอดสบิเจด็ปีทีเ่ธออาศยัทีน่ี่  ซึง่เป็นทีน่่าสงสยัว่าเมื่อไหร่และเพราะอะไรเธอถงึจงึยอมพดูในสาม
หนนัน้  แต่ค าถามนี้กย็งัเป็นปรศินาจนจบเรื่อง  
 วธิกีารในการแสดงออกทางอารมณ์ทีS่atoไดเ้ลอืกใชส้ าหรบัการรบับทบาทครัง้นี้ดไูม่
ธรรมดาเป็นอย่างมากจนไม่อาจชีช้ดัไดว้่าการแสดงของเธอนัน้ เป็นอาการของคนโงท่บึหรอืเป็น
อาการของความสุขทีอ่ยู่อย่างผดิทีผ่ดิทางบนใบหน้าของเธอกนัแน่ แต่ทีเ่หน็ชดักค็อืเป็นการ
ผสมผสาน ของอาการของคนชราทีย่งัมกัในกามราคะแมว้่าจะอยู่ในสภาพทีทุ่กขท์นกต็าม ฉะนัน้ 
ละครเรื่องนี้ จงึไม่ไดเ้กีย่วกบัเรื่องราวของคนชราผูน่้าสงสารเวทนานอนรอความตายแต่อย่างใด 
องคป์ระกอบอย่างหนึ่งทีส่ าคญัมากกค็อือารมณ์ขนัซึง่มาจากการแสดงของSatoทีเ่ลอืกทีจ่ะแสดง
ความขมขืน่ของเธอออกมาดว้ยกริยิาอนัดรูื่นรมย ์ 
 เหตุการณ์ต่อไปเกดิขึน้ในเชา้วนัหนึ่งทีห่ญงิชราไดเ้ผชญิหน้ากบัครอบครวัเพือ่นบา้น
ครอบครวัหนึ่งซึง่มอีาชพีเทีย่วเร่โฆษณาประกาศสรรพคุณของสนิคา้พืน้บา้นต่างๆซึง่มชีื่อเรยีกใน 
ภาษาญี่ปุ่ นว่าเป็นพวก chindon ซึง่แปลว่าคนขายแซนดว์ชิ ในครัง้นี้ หญงิชราไดจ้นิตนาการไปว่า
เธอไดม้คีวามสมัพนัธก์บัชายหนุ่มของครอบครวันี้ แต่การฝันนี้กไ็ดถู้กรบกวนอกีครัง้ดว้ยการเขา้ 
มาหาของเจา้ของหอ้งซึง่คราวนี้มาพรอ้มกบัหมอและพยาบาล เจา้ของหอ้งบอกหมอและพยาลบาล
ว่าหญงิชราผูน้ี้ก าลงัจะตายและยงัถามและตอบเกีย่วกบัสุขภาพของหญงิชราผูน้ี้ซึ่งดทูที่าแลว้ยงั
ไม่มวีีแ่ววว่าจะป่วยใกลต้ายแต่อย่างใด ทนัใดนัน้เองเสยีงของเพลงเตน้ร าพืน้เมอืง Oklahoma 
Mixerของอเมรกินักไ็ดด้งัขึน้ และดว้ยจงัหวะอนัเรา้ใจทัง้หมอและพยาบาลและผูช้่วยของเขากไ็ด้
ตัง้แถวเตน้ร ากนัซึง่กเ็ป็นอกีครัง้หนึ่งทีภ่าพความฝันกลางวนัของหญงิชราไดป้รากฏขึน้โดยอาศยั
เทคนิคการน าเสนอของการแสดงละครเวทอีย่างปัจจุบนัทนัด่วน  
 หลงัจากนัน้ เมื่อสายลมเริม่พดัอกีครัง้ เหล่าบรรดานกัแสดงประกอบกไ็ดเ้ขา้มาอกีครัง้ 
และค่อยๆยกอุปกรณ์ประกอบฉากทีเ่ป็นหอ้งของหญงิชราออกไปทางสะพานจนลบัตาไปแต่หญงิ
ชรายงัคงอยู่ในท่าของการเตน้ร าอนัแสนยัว่ยวนกบัชายหนุ่มขา้งหอ้ง และแลว้ภาพนัน้กห็ายไป 
และปรากฏว่าเธอกถ็ูกทิง้ใหอ้ยู่ตามล าพงับนเวทอีกี เธอค่อยๆคูต้วัฟุบลงและละครกจ็บลงจรงิอยู่ที่
การน าเสนอครัง้นี้ของOta มอียู่หลายจุดทีย่งัขบไม่แตก และบทบาทหลายตอนกย็งัตอ้งไดร้บัการ
ปรบั แมก้ระนัน้กต็ามผมไม่มคีวามลงัเลใจทีจ่ะกล่าวว่า คณะละครคณะนี้ สามารถสรา้งงานทีไ่ด้
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บรรลุถงึจุดสงูสุดอย่างแทจ้รงิในประวตัศิาสตรก์ารแสดง ซึง่เคยมผีลงานมาบา้งก่อนหน้านี้อย่าง
การแสดง On the Dramatic Passions II ของคณะละคร Waseda Little  Theatre ภายใตก้ารน า
ของ Suzuki Tadashi และเรื่อง The Atami Murder Case ของ Tsuka Kohei ผลงานเหล่านี้ไม่ได้
แสดงอานุภาพเพยีงแค่ช่วงขณะใดขณะหนึ่ง แต่วสิยัทศัน์จากงานเหล่านี้สามารถหยัง่ลกึไปไดถ้งึ
ระดบัทีผู่เ้ขยีนบทเองกไ็ม่คาดคดิมาก่อน และ สามารถเป็นตวัแทนสงูสุดของพลงัอ านาจของ
แนวความคดิสรา้งสรรคข์องละครทีม่แีนวการน าเสนอแบบนี้อกีดว้ย จากนี้ไปOta และ 
Transformation Theatre ของเขา อาจจะตดัสนิใจทีจ่ะแสดงผลงานทีม่คีวามหลากหลายดว้ยแก่น
เรื่องเดยีวกนัน้ี แต่ผมเชื่ออย่างยิง่ว่า งานชิน้แม่บทอย่างเรื่องนี้ไดถ้งึจุดสุดยอดของมนัแลว้และไม่
สามารถพฒันาไดอ้กีต่อไป  
 โดยสรุป Otaควรจะไดร้บัการยกย่องว่าเป็นผูเ้ปิดอาณาบรเิวณใหม่ใหล้ะครร่วมสมยัญีปุ่่ น 
ไดก้า้วเดนิ ผลงานชิ้นน้ีไม่ไดพ้ึง่พาใด ๆ ทัง้บทสนทนาและแนวการร่ายร าแบบไหน อกีทัง้มนั  
กไ็ม่ใชเ่ป็นเพยีงแค่ภาพตดัแปะตามแบบของ collage play กลวธิกีารน าเสนอทีเ่ลอืกใชใ้นเรื่องนี้ 
มเีอกลกัษณ์และสรา้งสรรคอ์ย่างสงู ไม่ว่าจะเป็นการใชล้กัษณะอารมณ์สุนทรแีละการเคลื่อนไหว 
ตามแบบศลิปะญีปุ่่ นเพือ่ใชใ้นการน าเสนอภาพชวีติประจ าวนัร่วมสมยัในญี่ปุ่ นเองไดอ้ย่างมอีารมณ์ 
ขนัและอย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใชพ้ืน้ทีข่องเวทลีะครโนของเขา ซึง่ศลิปินร่วมสมยั
หลายๆคนปฏเิสธทีจ่ะใชแ้ต่Otaสามารถเสนอแนะวธิใีชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกบังานละครแนวทดลอง
ของคณะละครของเขา  
 

       ภทัร ด่านอุตรา :  ผูแ้ปล 
 
แปลจาก: Akihiko, Senda. Translated into English by J.Thomas Rimer.  “The No Stage, 

Newly Activated The Legend of Komachi ” (ก ากบัและเขยีนบทโดย Ota Shogo 
ผลติโดย The Transformation Theatre, 1977) The Voyage of Contemporary 
Japanese Theatre. Honolulu: University of Hawaii Press, 1997, pp 71 –76. 
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บทวิเคราะห ์
 

ความเป็นนกัวจิารณ์ตามสือ่สิง่พมิพท์ีโ่ดดเด่นแห่งยุคสมยั  ท าใหผู้เ้ขยีนกลา้ทีจ่ะเริม่ตน้
บทความชิน้นี้ดว้ยการบอกว่าหน้าทีห่นึ่งของนกัวจิารณ์เช่นเขาคอืการตรวจสอบว่าผลงานของศลิปิน
หน้าใหม่คนไหนบา้งทีน่่าสนใจ และไดโ้ยงประเดน็สูก่ารยกตวัอย่างผลงาน The Legend of Komachi ที่
น ามาวจิารณ์ว่าเป็นละครเรื่องหนึ่งทีจุ่ดดขีองงานชิน้นี้สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้บกพร่องของผลงานจาก
นกัการละครหน้าใหม่ไดเ้ป็นอย่างด ี และยงัใชเ้ป็นแนวทางในอนาคตไดอ้กีดว้ย แมว้่าเหตุผลหนึ่งทีผู่้
วจิารณ์ใชน้ ามาสนบัสนุนความคดิของตนเอง คอืการเป็นคนดูมากและตดิตามพฒันาการของคณะละคร
ต่าง ๆ มามาก แต่ดวู่าขอ้มูลทีผู่อ้่านบทความชิ้นน้ีจะใชป้ระกอบการมคีวามคดิคลอ้ยตามผูว้จิารณ์จะมา
จากการบรรยายความงามของละครเรื่องนี้มากกว่า  
 จุดเด่นของบทวจิารณ์นี้คอื การพรรณนาภาพและเสยีงทีป่รากฏขึน้บนเวท ี เพือ่ดงึพาคนอ่านที่
ไม่ไดช้มการแสดงนี้เขา้ไปสู่บรรยากาศของการแสดงจรงิ ๆ ซึง่แนวการเขยีนแบบน้ีไม่ใช่เพือ่
วตัถุประสงคใ์นการเล่าเรื่อง เพราะสิง่ทีบ่ทวจิารณ์ชิ้นน้ีน าเสนอกไ็ม่ใช่การเล่าเรื่อง แต่เป็นการเล่า
วธิกีารน าเสนอ ทีจ่ าเป็นตอ้งบรรยายการแสดงเพราะสุนทรยีะของละคร The Legend of Komachi นี้
ขึน้อยู่กบับรรยากาศและความต่อเนื่องของการน าเสนอ วรรณศลิป์ของบทวจิารณ์ ท าใหผู้ท้ีอ่่าน
บทความชิน้นี้สามารถเขา้ใจการแสดงนี้ไดด้แีมว้่าไม่ไดไ้ปชมกต็าม และยงัสามารถกระตุน้ใหเ้กดิความ
อยากไปชมดว้ยซ ้าแมว้่าจะทราบแลว้ว่าละครเรื่องนี้มเีรื่องราวเกีย่วกบัอะไร เพราะจากการอ่านบท
วจิารณ์นี้ผูอ้่านสามารถเกดิทศันคตไิดว้่าละครเวทไีม่ไดม้เีพยีงเรื่องราวอย่างเดยีวทีจ่ะน าเสนอ แต่ยงัมี
กลวธิกีารน าเสนอซึง่ถอืว่าเป็นหวัใจของละครมากกว่าตวัเรื่องเสยีอกี  

อย่างไรกต็าม ในแงข่องการประเมนิคุณค่าทางวรรณศลิป์ของบทวจิารณ์นี้มขีอ้ต้องพงึสงัวรว่า 
บทความทีใ่ชว้เิคราะหเ์ป็นภาษาองักฤษทีแ่ปลมาจากตน้ฉบบัภาษาญีปุ่่ นอกีท ี ซึง่อาจจะมคีวาม
คลาดเคลื่อนของค าและความหมายของค าไดใ้นการแปล 
  แมผู้ว้จิารณ์ไม่ไดใ้ชท้ฤษฎวีชิาการอะไรมาอา้งองิ แต่ตวับทวจิารณ์นี้กแ็ฝงเหตุผลทางสุนทรยีะ
การละครเพือ่อธบิายจุดดขีองละครเรื่องทีว่จิารณ์ ซึง่ไดแ้ก่หลกัของมติทิางเวลาและสถานที ่ The 
Legend of Komachiใชเ้วลาทีช่า้มากในการแสดงอากปักริยิาอนัสามญัผดิแผกจากโลกของความเป็น
จรงิ และใชส้ถานทีใ่นการแสดงซึง่เป็นเวทลีะครโนซึง่มรีากฐานของการเสนอละครทีผ่กูพนัธก์บัศาสนา
และแก่นเรื่องเชงิโลกุตตระ   

ผูว้จิารณ์ไดก้ล่าวชื่นชมอย่างชดัเจนว่าผูก้ ากบั และผูเ้ขยีนบท Ota Shogo สามารถเขา้ถงึหวัใจ
และจติวญิญาณของละครโนไดเ้ป็นอย่างดแีละน ามาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างแยบคาย ผดิกบัความพยายาม
ก่อนหน้านี้ของศลิปินคนอื่น ทีแ่มจ้ะใชเ้วทโีนแต่กไ็ม่สามารถใชไ้ดอ้ย่างชาญฉลาดและสรา้งมติทิาง
ความหมายของสถานทีม่าได ้ ละครThe Legend of Komachi ไม่ไดช้า้เพราะเพยีงตอ้งการจะลอก
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รปูแบบจงัหวะทีช่า้ของละครโน แต่ชา้เพราะตอ้งการชีใ้หผู้ช้มมวีจิารณญาณต่อเรื่องราวปกตปิระจ าวนัที่
อยู่รอบตวั และไม่ไดใ้ชเ้วทลีะครโนเพราะเพยีงตอ้งการพืน้ทีใ่นการแสดงทีแ่ปลกใหม่ แต่ตอ้งการสรา้ง
ความหมายทีเ่สยีดสลีอ้กนัระหว่างโลกอุดมคตริะดบัโลกุตตระของขนบเรื่องทีน่ ามาเสนอบนเวทโีน กบั
โลกโลกยีะร่วมสมยัทีอ่ยู่ในแก่นเรื่องThe Legend of Komachiทีน่ าเสนอ     

ผูว้จิารณ์ไดใ้ชค้ าทีอ่ธบิายไดด้วี่าการแสดงชิน้นี้ว่าไม่ไดเ้ป็นเพยีงแค่ collage play คอืการ
ปะตดิปะต่อลกัษณะการน าเสนอของแนวละครหลากรูปแบบอย่างขาดเหตุผล แต่เป็นการน ามาผสม
กลมกลนือย่างเขา้ใจถงึรากและธรรมชาตขิองศลิปะแต่ละรปูแบบ (ในกรณีนี้คอืละครโน และละคร
ทดลองเสยีดสสีงัคมร่วมสมยั) นอกจากนี้ยงัไม่ลมืทีจ่ะช่วยเสรมิความรูข้องผูท้ีไ่ม่ไดคุ้น้กบัวฒันธรรม
วรรณกรรมการละครญีปุ่่ นอกีดว้ยว่า นยัเสยีดสใีนละครเรื่อง The Legend of Komachi นี้ไม่ไดป้รากฏ
แต่เพยีงระดบักายภาพคอืการใชเ้วทลีะครโนเท่านัน้ แต่ยงัหยัง่ไปถงึรากเงา้ของวฒันธรรมญี่ปุ่ น ดว้ย
การเอาชื่อตวัละครจากบทละครโนทีเ่ป็นหญงิงามชื่อ Komachi ทีส่วยจนมผีูช้ายระดบันายพลมางอ้งอน 
อนัเป็นตวัแทนของคตนิิยมสตรเีลอโฉมตามแบบฉบบัญีปุ่่ น มาเปรยีบเปรยอย่างประชดประชนักบัตวั
เอกในฉบบัของ Ota Shogo ทีเ่ป็นหญงิชราไรซ้ึ่งทัง้ความงามและคนมาหลงรกัในยุคสงัคมเสือ่มใน
ปัจจุบนั    
ส าหรบัผูอ้่านคนไทย บทวจิารณ์ชิน้นี้มปีระโยชน์อย่างยิง่ ถา้นกัการละครไทยจะโยงสภาพของแวดวง
ละครเวทสีมยัใหม่ในญีปุ่่ นในช่วงทศวรรษที่1970 ใหไ้ดก้บัสภาพละครเวทไีทยในปัจจุบนั ทีข่าดแคลน
ศลิปินการละครหน้าใหม่ทีม่ฝีีมอื และมแีนวโน้มในการผลติละครเวทเีชงิทดลองทีป่ระยุกตเ์อา
องคป์ระกอบการน าเสนอของนาฏศลิป์ไทยมาใช ้ บทวจิารณ์นี้อาจสอ่งทางใหก้บัศลิปินละครร่วมสมยั
ไทยใหไ้ดข้อ้คดิบา้งว่า ดว้ยกลวธิแีละดว้ยหลกัการใด จงึจะน าเสนอละครเชงินาฏศลิป์ไทยประยุกต ์หรอื
ละครทีม่ลีกัษณะองิกบันาฏศลิป์ไทยอย่างสรา้งสรรคไ์ด ้ 

แมว้่าบทความชิ้นน้ีจะมุ่งพดูถงึประเดน็ทางสุนทรยีศาสตรล์ะครเวทเีป็นหลกั แต่กไ็ม่ไดม้องขา้ม
มติทิางสงัคมของชิ้นงานทีว่จิารณ์ แมผู้ว้จิารณ์ไม่ไดบ้อกโดยตรงว่าละครเรื่องนี้เป็นละครวจิารณ์สงัคม 
แต่การทีพ่ดูถงึตวัละคร และตวัประกอบอื่น ๆ ทีม่าจากสถานะต่าง ๆ ของสงัคม ประกอบกบัการ
บรรยายสภาพทีถู่กทอดทิง้ของหญงิชราตวัเอก กส็ามารถเกดิภาพความคดิไดโ้ดยไม่ยากว่าในสงัคม
ร่วมสมยัของญีปุ่่ นในยุคทศวรรษ1970นัน้ ปัญหาคนแก่ถูกทอดทิง้ และปัญหาของสงัคมอุตสาหกรรมที่
สง่ผลกระทบต่อระบบครอบครวั นัน้ส าคญัอย่างไร  และยงัแฝงใหผู้อ้่านไดเ้ขา้ใจไดเ้องอกีว่าละครเรื่องนี้
สามารถน าเสนอประเดน็ขา้งตน้ไดอ้ย่างน่าสนุกสนานน่าตดิตาม และเตม็ไปดว้ยความเสยีดส ี 

ในแงค่วามเป็นนกัเขยีนตามสือ่สิง่พมิพ ์ผูว้จิารณ์สามารถเขยีนไดก้ระชบัใชส้อยเนื้อทีท่ีจ่ ากดัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ และกลา้พดูอย่างฟันธงตอกย ้าความคดิเหน็และมนี ้าเสยีงในการน าเสนอความคดิ
อย่างชดัเจน ว่างานชิ้นน้ีเป็นงานทีด่มีาก จนกระทัง่ไม่ตอ้งแกไ้ขอะไรแลว้ (แตก่ม็วิายพลาด เขยีน
ขดัแยง้ตวัเอง ตรงประโยคทีย่อมรบัว่างาน The Legend of Komachi ชิ้นน้ีมขีอ้บกพร่องอยู่เหมอืนกนั)  

บทวจิารณ์ The No Stage, Newly Activated นับว่าเป็นตวัอย่างหนึ่งทีส่ะทอ้นธรรมชาตขิอง
ผลงานทีม่าจากนกัวจิารณ์ทีม่าจากทางสายสื่อสิง่พมิพ ์ (journalist critic) ไดด้ ี ซึง่มกัจะเป็นผูท้ีใ่หค้วาม
สนใจกบัการใชท้กัษะทางภาษามาโน้มน้าวความคดิมากกว่าทีจ่ะใชห้ลกัทฤษฎวีชิาการ กลา้ทีจ่ะ
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น าเสนออตัตวสิยัทางความคดิของตนเองโดยไม่กลวัผดิพลาด และใชป้ระโยชน์และความไดเ้ปรยีบของ
ความเป็นผูด้ผูลงานมามากตามประสาสือ่มวลชนในการสรา้งขอ้สรุปทางความคดิของตนเอง กระนัน้ก็
ตามผูว้จิารณ์ซึง่จดัไดว้่าเป็นแถวหน้าและเป็นผูอ้าวุโสของวงการวจิารณ์ละครเวทสีมยัใหม่ของญีปุ่่ นก็
ไม่ไดใ้ชธ้รรมชาตติ่าง ๆ ทีย่กมาขา้งตน้มาสรา้งงานวจิารณ์ไปในแนวทางทีเ่ตม็ไปดว้ยอคต ิ ในทาง
ตรงกนัขา้มสามารถน าเสนอไปในแนวทางทีส่รา้งสรรค ์ โดยเฉพาะในอนัทีจ่ะสะทอ้นบรบิทของปัญหา
ละครเวทรี่วมสมยัของญีปุ่่ นในยุคทศวรรษ1970  พรอ้มทัง้แฝงหลกัการทางสุนทรยีะของศลิปะการละคร 
และซ่อนนัยของมติทิางสงัคมไวไ้ดโ้ดยไม่ยดัเยยีดอกีดว้ย  

นบัว่าเป็นบทวจิารณ์ทีก่่อใหเ้กดิพลงัทางปัญญา สามารถน าตวังานทีถู่กพดูถงึคอืละครเรื่อง 
The Legend of Komachi นี้ไปมองต่อไดห้ลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นดว้ยหลกัสงัคมศาสตร ์จติวทิยา สตรี
ศกึษา หรอืโครงสรา้งนิยม ส าหรบัผูท้ีจ่ะใชท้ฤษฎตีามแนวตะวนัตกมาจบั หรอืมองดว้ยหลกัสุนทรยีะ
ตะวนัออกส าหรบัผูท้ีส่นใจละครเอเซยี หรอืมองดว้ยมุมมองของการน าเสนอส าหรบัผูท้ีเ่ป็นนกัปฏบิตั ิ
หรอืแมแ้ต่จะชื่นชมในฐานะทีเ่ป็นคนดธูรรมดาคนหนึ่ง   
 

ภทัร ด่านอุตรา : ผูว้เิคราะห์ 
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กติกาในโลกยคุใหม่ 
(New World Order) 

 
เอด็ โมราลสี (Ed Morales) 

 
(หมายเหตุ ขอ้ความทีป่รากฏเป็นตวัเอนอยู่ภายในวงเลบ็ เป็นการขยายความของผูแ้ปล) 
 
 ละครเวทเีรื่อง ชวีติคอืความฝัน (La Vida es Sueno หรอื Life is a Dream) ซึง่เป็นบท
ละครทีซู่เอโน่ (Sueno) ดดัแปลงจากบทละครระดบัคลาสสคิของ คาลเดอรอน เดอ ลา บารค์่า 
(Calderon de la Barca) เปิดฉากขึน้ไดอ้ย่างค่อนขา้งน่าทึง่ เมื่อร่างก าย าเกอืบเปล่าเปลอืยของ 
จอหน์ ออรท์ซิ  (John Ortiz)(นกัแสดงชาย) ทีถู่กแขวนตรงึอยู่กลางอากาศดว้ยเชอืกสแีดงฉาน 
ปรากฏขึน้บนเวท ี ผูช้มทีน่ัง่ชมละครทีโ่รงละครฮารท์ฟอรด์ สเตจ คอมปานี (Hartford Stage 
Company) ต่างกต็กตะลงึจนแทบลมืหายใจ และพวกเขากเ็ริม่คาดหวงัว่าละครเวทเีรื่องนี้คงจะให้
ความรูส้กึสุดเหวีย่งเป็นแน่ 

จอหน์ ออรท์ซิ  (John Ortiz)รบับทเป็น เจา้ชายเซจสิมุนโด (Segismundo) องคร์ชั
ทายาทของกษตัรยิแ์ห่งสเปญ เจา้ชายถูกกกัขงัไวใ้นตารางดว้ยความผดิทีต่ดิตวัมาตัง้แต่แรกเกดิ 
–พระองคเ์ป็นสาเหตุแห่งการสวรรคตของพระมารดา พระราชนิีทรงสวรรคตเนื่องจากใหก้าร
ประสตูแิก่พระองค-์ และวาระทีเ่จา้ชายเซจสิมุนโดจะต้องขึน้ครองบลัลงักส์บืต่อจากพระบดิานัน้ก็
ใกลเ้ขา้มาทุกท ี ความแตกต่างระหว่างโลกภายนอกกบัโลกในตารางคุมขงันัน้ท าใหพ้ระองคเ์กดิ
ความสบัสนระหว่างโลกแห่งความฝันกบัโลกแห่งความเป็นจรงิ จุดนี้นี่เองเป็นจุดทีผู่ป้ระพนัธบ์ท
ดัง้เดมิ –คาลเดอรอน- ไดน้ ามาตัง้เป็นประเดน็ค าถามเชงิปรชัญา (การด ารงอยู่ของชวีติคอือะไร 
ชวีติเป็นความฝันหรอืไม่ และถา้เป็นเช่นนัน้ พวกเราคอืตวัละครในความฝันของใครกนัล่ะ) ซึง่ก็
พอจะใชเ้ป็นเหตุผลในการท าใหเ้รานัง่ชมละครเรื่องนี้ได ้ แต่กเ็ป็นทีน่่าสงสยัว่า ประเดน็แบบนี้
ยงัคงมคีวามหมายอะไรส าหรบัผูค้นในยุคสมยัปัจจุบนัหรอืไม่ ในเมื่อผูค้นยุคนี้มคีวามคุน้เคยกบั 
“ความเป็นจรงิ” ทีเ่กดิจากการสมมตหิรอืสรา้งขึน้มาดว้ยคอมพวิเตอรเ์สยีแลว้ (แลว้ประเดน็อะไร 
แบบไหน อย่างไร จงึจะท าใหล้ะครเรือ่งนี้สือ่ความหมายมาถงึผูค้นในปัจจุบนัได ้ และหากเราตอ้ง
ดดัแปลงบทละครเรือ่งนี้ เราจะท าอะไรเพือ่ใหเ้กดิความหมายใหม่และยงัรกัษาปรชัญาเดมิทีส่ าคญั
ไวไ้ดด้ว้ย) 

ในตอนแรก ถา้หากเราพจิารณาละครเรื่องนี้อย่างผวิเผนิ เราอาจจะทกึทกัเอาว่านี่เป็น
ละครเวทใีนแนวของเทศกาลละครเชคสเปียรใ์นนิวยอรก์ (New York Shakespeare Festival) ซึง่
มกัจะมลีกัษณะดงันี้ เช่น ตวัละครอาจมลีกัษณะของความร่วมสมยัทีโ่ฉบเฉี่ยว และมกัจะใช้
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษที ่ 17 เพือ่ดงึนัยทางบรบิทของยุคปัจจุบนั และมกัจะใหต้วัละคร
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แสดงบทบาททีไ่ม่เป็นไปตามขนบนิยมทัว่ไป  (เช่นการใชน้กัแสดงหลายเชื้อชาต ิ การสลบัเพศ
ระหว่างตวัละครเป็นตน้) แต่หากมกีารวนิิจฉยัอย่างลกึซึง้ กจ็ะพบว่า ผลงานละครเรื่องนี้เป็นละคร
ดดัแปลงทีแ่ทจ้รงิ ไม่ใช่ละครทีพ่ยายามเล่นกบับรบิท เราจะไม่พบเหน็เครื่องโทรทศัน์ หรอื
อุปกรณ์ต่างๆ ทีม่กัจะถูกน ามาใชเ้ป็นอุปกรณ์ประกอบฉากทีห่วอืหวาในละครเรื่องนี้เลย การ
ออกแบบเครื่องแต่งกายกเ็ป็นไปดว้ยความซื่อสตัยต์่อความสมจรงิของยุคสมยัของประเทศสเปญ  
เพราะฉะนัน้เราคงจะกล่าวว่าความร่วมสมยัของละครเรื่องนี้เกดิขึน้จากองคป์ระกอบทางกายภาพ
ไม่ได ้ แต่สิง่ทีท่ าใหล้ะครเรื่องนี้มคีวามหมายส าหรบัผูค้นร่วมสมยักลบัเป็นเรื่องของภาษาในละคร
ต่างหาก ซึง่ไดถู้กดดัแปลงจากภาษารอ้ยกรองแบบยุคบาโรค้ (Baroque) เมื่อราวครสิตศ์ตวรรษที ่
17 มาเป็นภาษาแห่งท่วงทจีงัหวะแบบอเมรกินัในศตวรรษที ่20 

เราจะเหน็ความเปลีย่นแปลงในเรื่องของภาษานี้นบัตัง้แต่บทพดูคนเดยีวของเซจสิมุนโดใน
ตอนเริม่เรื่องเลยทเีดยีว …เจา้ชายทรงกล่าวถงึตวัตนของพระองคเ์องว่าเป็นเพยีง ”พายุแห่ง
ปฏกิริยิาววิาทะทางเคมทีีเ่สแสรง้ว่ามวีญิญาณ” ผูด้ดัแปลงบท –รเิวยีร่า (Rivera)- ไดส้วมวญิญาณ
ของคาลเดอรอนในการใชอุ้ปลกัษณ์ทีเ่ป็นตวัของตวัเองไดอ้ย่างลื่นไหล เขาเพิม่อรรถรสทางภาษา
ดว้ยวทิยาศาสตร ์ดว้ยค าประชดเหน็บแนม และดว้ยค าทีอ่่อนหวาน รเิวยีร่า –ผูซ้ึง่เป็นทัง้นกัเขยีน
บทละครเวทแีละนกัเขยีนบทโทรทศัน์ไดก้ล่าวผ่านการสมัภาษณ์ทางโทรศพัทว์่า “ผมตอ้งการใช้
ภาษาทีค่าลเดรอน น่าจะใช ้หากเขาเกดิเป็นนกัเขยีนบทละครอายุ 42 ทีพ่ านกัอยู่ในแคลฟิอรเ์นีย
ในวนัน้ี” การผสมผสานความร่วมสมยัและความโบราณเขา้ไวด้ว้ยกนัสามารถท าใหเ้กดิผลทีน่่า
ประหลาดใจได ้ ตวัอย่างเช่น เมื่อ เจา้ชายเซจสิมุนโดทรงกล่าวว่า “พระเจา้คอืเชื้อไวรสัทีร่า้ยกาจ” 
เราจะรูส้กึไดถ้งึโรครา้ยต่างๆมากมายในยุคนี้ไปพรอ้มๆกบัรูส้กึว่ามนัลว้นแต่เกดิขึน้ดว้ยพลงัแห่ง
การครอบง าโลกใบน้ีของจกัรวรรดแิห่งโลกยุคใหม่ 

ในการดดัแปลงบทครัง้นี้ รเิวยีร่าตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคหลายอย่าง ไม่เพยีงแต่เขาตอ้ง
พยายามสรา้งภาษาของคาลเดอรอนขึน้มาใหม่ แต่ว่าเขายงัตอ้งเผชญิกบัปัญหาความยาวของ
พลอทเรื่องเดมิและความ “อ่อน” หรอืขาดมติขิองตวัละคร เขาตอ้งพยายามท าใหต้วัละครในเรื่องมี
ความ ”น่าแสดง” อกีดว้ย เขาพยายามแกไ้ขปัญหานี้ดว้ยการท ากรณีศกึษาเกีย่วกบับุคคลทีผ่่าน
ประสบการณ์ของการถูกแยกใหอ้ยู่โดยสนัโดษเป็นเวลานานๆ ซึง่การศกึษานี้ ท าใหร้เิวียร่า
สามารถสรา้งลกัษณะทางจติวทิยาของเจา้ชายเซจสิมุนโดไดอ้ย่างสมจรงิ และสามารถแสดง
พฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัตวัละครตวันี้ออกมา จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนจากการปะทะกนัในฉากตน้ๆ
ระหว่างเจา้ชายเซจสิมุนโด กบั โรซอร่า (Rosaura) หญงิสาวผูจ้บัจอ้งอยู่กบัการแก้แคน้ แสดงโดย 
มไิค บารอล (Michi Barall) รเิวยีร่าใชบ้ทสนทนาทีฉ่บัไว คมคาย และสัน้ จนเกอืบจะเหมอืนบท
โตต้อบของละครตลกแบบซทิคอม (Situation Comedy หรอื ตลกสถานการณ์) ซึ่งอาจจะเป็นผล
พลอยไดจ้ากการทีร่เิวยีร่าเคยเขยีนบททีฮ่อลลวีดู (เขาสารภาพว่าเขาไดเ้ลกิท างานโทรทศัน์แลว้ 
สาเหตุนัน้อาจจะเนือ่งมาจากการทีบ่ทละครโทรทศัน์เรือ่ง Erie และเรือ่ง Indiana ของเขา ไดถู้ก
ระงบัการออกอากาศ มบีางคนใหเ้หตุผลว่า บทโทรทศัน์ของเขาท าใหค้นดตูอ้งใชส้มองมากเกนิไป
จงึไม่เหมาะสมในการทีจ่ะน ามาออกอากาศ)   
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ดงันัน้ จุดเด่นของการแสดงละครเรื่องนี้จงึมาตกอยู่ทีก่ารเล่นค า เช่นในตอนทีล่อรด์ แอ
สตอลโฟ (Lord Astolfo) (แสดงโดย Damian Young) แสดงคารมกบั เจา้หญงิเอสเทรลล่า 
(Estrella) (แสดงโดย Alene Dawson) ผูซ้ึง่มุ่งหวงัในการครองบลัลงักเ์ช่นเดยีวกนั บทสนทนาใน
ตอนทีเ่ขาเกีย้วพาเจา้หญงิผูส้งูศกัดิท์ีก่ าลงัจะไดข้ึน้ครองบลัลงักเ์ป็นดงันี้ “มวลหมู่บุปผานัน้เปรยีบ
ไดเ้พยีงเศษผา้ขีร้ ิว้เมื่อตอ้งเทยีบกบัพระองค์,” “เฮเลน(แห่งทรอย) นัน้น่ะหรอื หล่อนเป็นเพยีง
กล่องแพศยา….เทพอโฟรไดท ์ (Aphrodite) น่ะหรอื กแ็ค่ขีแ้มลงวนัเท่านัน้,” นอกจากนี้ ตวัละคร 
แคลรร์นิ (Clarin) คนใชข้องโรซอร่า เป็นตวัตลกทีช่่วยท าใหใ้นฉากทีเ่จา้ชายพยายามพสิูจน์ความ
สงูศกัดิข์องตวัเองดว้ยอากปักริยิาทีน่่าเศรา้นัน้ มจีงัหวะใหผู้ช้มไดค้ลีค่ลายความเครยีดและได้
หวัเราะบา้ง   

ละครเรื่องนี้สามารถเคลื่อนยา้ยสถานภาพจากทีเ่ป็นโศกนาฏกรรมอนัหนกัอึง้และมมีนต์
ขลงัตามแบบฉบบัของคาลเดอรอนไปสูอ่กีสถานภาพหนึ่งทีห่ลากมติแิละสสีนัดว้ยการทีม่ชี่วงขณะ
สัน้ๆทีเ่ป็นแนวตลกเป็นระยะ แต่ถงึอย่างไรกด็ ี ผลกระทบของความเป็นละครกลบัไม่ไดจ้ดืจางลง
แต่อย่างใด และกลบัมชีวีติชวีามากขึน้ดว้ยความมุ่งมัน่ทีจ่ะค ้าจุนความหมายทีซ่่อนอยู่ในบรบิท
ของภาษาอย่างเอาจรงิเอาจงัของรเิวยีร่า  ในยุคปัจจุบนัทีเ่ป็นยุค ”หลงัจากฟรอยด”์ (Post Freud) 
เรายงัคงเหน็ริว้รอยของ ปมอดีปิุส (Oedipus Complex) จากการโจมตพีระบดิาเพือ่แย่งชงิความ
เป็นกษตัรยิ ์ และทีส่ าคญัยิง่กว่านัน้ ความสมัพนัธข์องพอ่ลูกคู่นี้มสีว่นคลา้ยคลงึกนักบั
ความสมัพนัธร์ะหว่าง พรอสเพอโร (Prospero) กบั คาลบิาน (Caliban) ในเรื่อง The Tempest 
เจา้ชายเซจสิมุนโด มสีว่นเหมอืน คาลบิาน ตรงทีม่คีวามสามญั ไรก้ารศกึษา ความดบิเถื่อนเยีย่ง
สตัว ์ และมจีติใตส้ านึกทีจ่ดจอ้งอยู่แต่กบัการสรา้งความเจบ็ปวดไม่ว่าจะเป็นดา้นกายภาพหรอืดา้น
จติวทิยา  สว่นกษตัรยิ ์ บาสลิโิอ (Basilio) ผูเ้ป็นพระบดิานัน้เล่า กลบัไม่รูส้กึรูส้าอะไรกบัการ
กระท าทีไ่รศ้ลีธรรมของตวัเองในการเขา้ยดึครอง “โลกใหม่” (New World) ทัง้ทีจ่รงิแลว้ พระองคก์็
มสีญัลกัษณ์ทีค่อยแจง้เตอืนถงึการกระท าอนัมชิอบทัง้หลายอยู่ตลอดเวลา เช่นในตอนทีพ่ระองค์
ทรงโปรดปรานสุรยิคราส(อนัเป็นลางรา้ยบอกเหตุการมาเกดิของพระโอรส)นัน้ ปฏทินิ แอสเทค 
(Aztec) กไ็ดโ้คจรเป็นสญัลกัษณ์ อยู่กลางเวทอียู่แทบจะตลอดเวลา  

ผลงานของรเิวยีร่าในเรื่องนี้เป็นเช่นกระจกสอ่งปรากฏการณ์ของชาวฮสีแปช์นิก 
(Hispanic) ในอเมรกิา รเิวยีร่ากล่าวว่า แมว้่าชาวฮสีแปชน์ิก ทีเ่กดิในอเมรกิาอาจจะไม่รูส้กึ
เชื่อมโยงกบัประเทศสเปญเท่าไรนกั แต่พวกเขายงัคงมคีวามรูส้กึของสายเลอืดทางวฒันธรรมอยู่
ลกึๆ  รเิวยีร่าพดูแบบกึง่เล่นกึง่จรงิว่า “พวกเรายงัคงต้องต่อสูก้บัความรูส้กึภายในเรื่องของเกยีรติ
และศกัดิศ์รอียู่เสมอ” “การเกดิเป็นเชือ้สายลาตนิในอเมรกิานัน้ กเ็หมอืนกบัการตกอยู่ในทีน่ัง่
กึง่กลางระหว่าง ขนบธรรมเนียมดัง้เดมิและการไม่มขีนบธรรมเนียม แต่พวกเรากค็ุน้เคยกบัความ
ขดัแยง้ขอ้นี้เป็นอย่างด”ี 

ในขณะทีง่านเขยีนครัง้นี้อาจจะท าใหบ้ทละครของคาลเดอรอนสามารถเขา้ถงึผูค้นร่วม
สมยัได ้ แต่ละครเรื่องนี้ยงัมนียัอื่นอกีทีล่กึซึง้มากกว่านัน้ ในตอนหน่ึง ตวัละครทีช่ื่อ แคลรร์นิ 
ประกาศว่า “ถา้หากพระเจา้จะเอาอะไรกต็อ้งไดเ้สมอล่ะ” แทนทีจ่ะกล่าวอย่างเป็นจรงิเป็นจงัว่า 
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“หากชะตาชวีติไดก้ าหนดว่าเวลาแห่งความตายของท่านไดม้าถงึแลว้ ท่านกจ็ะไม่สามารถท าอะไร
กบัมนัไดเ้ลย” ค าพูดของ แคลรร์นิ ซึง่เป็นบทพดูจากตวัตลกไดบ้่งชีถ้งึการลอ้เรื่องความเชื่อในการ
มอียู่ของพระเจา้ บทพดูขา้งตน้ท าใหร้เิวยีร่าเกดิแนวคดิถงึเรื่องการมอียู่จรงิ/หรอืไม่จรงิของพระ
เจา้นัน้คงจะตอ้งใชก้ารพสิูจน์ทีม่ากไปกว่าเพยีงปรากฏการณ์ของชวีติในโลกนี้ “ในบทละครฉบบั
เดมิ เจา้ชายเซจสิมุนโดยดึตดิอยู่กบัความคดิทีว่่า หากทุกสิง่ทีป่รากฏอยู่ในชวีติคอืความฝัน 
ดงันัน้ คนทีฝั่นจะตอ้งเป็นพระเจา้” “ แต่ในฉบบัของผม ผมพยายามจะบอกว่า แนวคดิในเรื่องพระ
เจา้นัน้เป็นสิง่ทีเ่ชื่อถอืไม่ได”้ รเิวยีร่ากล่าว 

ในการเปลี่ยนผ่านจติวญิญาณของคาลเดอรอนให้เป็นของตนนัน้ รเิวยีร่าได้แสดงให้เหน็
ถงึสภาพความเป็นจรงิของชวีติคนอเมรกินั นัน่กค็อืสภาวะทีเ่กดิขึน้ระหว่างความแตกต่างของการ
คดิแบบ “โลกใบเก่า” กบั “โลกใบใหม่” ในละครฉบบัใหม่นี้ การลงเอยของคู่ชายหญงิในตอนจบนัน้
กลบัตาลปัตรกบัฉบบัดัง้เดมิซึง่ลงเอยดว้ยการจบัคู่ทีเ่หมาะสมกนัอย่างโรแมนตกิ –นัน่คอืแอสตอล
โฟ ลงเอยกบัโรซอร่า และเจา้ชายเซจิสมุนโดลงเอยกบัเจา้หญงิเอสเทรลล่า - ในฉบบัใหม่นี้ โรซอ
ร่าปฏเิสธความสูงศกัดิแ์ละชกัชวนให้เจา้ชานเซจิสมุนโดร่วมกระบวนการพลกิคว ่าระบบศกัดนิาที่
เขม้งวด และต่อสูเ้พื่ออสิรภาพแห่งความต้องการของมนุษย ์ช่วงขณะทีว่่านี้กค็อืจุดส าคญัของการ
ขุดเอาความคดิที่ถูกฝังกลบอยู่ในบทละครของคาลเดอรอนออกมาเป็นความคดิใหม่ และนัน่กค็อื
ความคดิที่ว่า โลกใบใหม่ (และความคดิแบบใหม่)ได้เริม่ต้นขึ้นแล้ว บทละครฉบบัดดัแปลงใหม่ที่
เต็มไปด้วยความคมคายและจิตวญิญาณของโฮเซ รเิวยีร่า (Jose Rivera) ฉบบันี้ คอืนาวาที่ขน
แบกนยัอนัยิง่ใหญ่ของประวตัศิาสตรโ์ฉมหน้าใหม่ทีก่ าลงัจะเริม่ตน้ขึน้อกีครัง้ 

 
ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ : ผูแ้ปล 

 
แปลจาก  Ed Morales. “New World Order : Jose Rivera’s Sueno revitalizes Calderon 

at Hartford Stage”. American Theatre. “Critic’s Notebook” . May/June 
1998. pp. 42 – 44.) 
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บทวิเคราะห์ 
 

คงมนีกัวจิารณ์ไม่มากนกัทีม่คีวามสามารถในการวจิารณ์ผลงานละครไดอ้ย่างรอบดา้น อกี
ทัง้สามารถขุดเจาะลงไปสู่รากเหงา้ของผลงานชิ้นนัน้เพื่อหาเหตุผลที่อธบิายได้ด้วยตวัอกัษรถึง
ผลกระทบหรอืความหมายทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากทีผู่ช้มทัง้หลายไดช้มละครเรื่องนัน้ บางท ีอาจจะ
แลดูราวกบัว่า เอ็ด โมรารสี แสดงความชื่นชอบละครเรื่อง ชีวติคอืความฝัน นี้ ค่อนขา้งจะมาก
เกนิไปเสยีหน่อย แต่เมื่อเราศกึษาบทวจิารณ์ชิน้น้ีอย่างลึกซึ้งเมื่อไร เรากจ็ะพบว่า บทวจิารณ์ชิน้นี้
ไม่ใช่งานเขียนที่ส ักแต่ว่าท าไปตามอารมณ์ของปัจเจกบุคคล หากแต่เป็นงานเขียนที่ผ่าน
การศึกษา วเิคราะห์มาเป็นอย่างดี ผู้วจิารณ์ได้ท าการบ้านอย่างมากมายชนิดที่เรยีกได้ว่าเกิน
ขอบเขตของผู้ชมผลงานละครทัว่ๆไป เขาได้ศกึษาบทละคร ทัง้ฉบบัเดิมและฉบบัดดัแปลงใหม่
โดยละเอยีด อกีทัง้ยงัใช้ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ และจากประสบการณ์ในการชมละครที่เรยีกว่า
แนว “ร่วมสมยั” มาประกอบค าอธบิายของเขาไดเ้ป็นอย่างด ี
 
 เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า ละครเรื่องนี้ส ัมฤทธิผ์ลอย่างไร ผู้วิจารณ์จะต้องหาเหตุผล
ทัง้หลายมาประกอบแนวความคดิหลกัของตวัเอง แนวความคดิทีว่่านี้กค็อื “ความคดิของคนในโลก
ยุคใหม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากยุคเก่าแลว้ และประวตัศิาสตรห์น้าใหม่ของมนุษยชาตกิก็ าลงัเริม่ต้น
ขึ้นอีกครัง้”  คงจะเป็นการง่ายมากหากผู้ดดัแปลงบทจะใส่ประโยคข้างต้นลงไปในบทละครเพื่อ
แสดงจุดยนืของตน แต่เอ็ด โมรารสีไดใ้ชค้วามสามารถในการเป็นนักวจิารณ์ของเขาค่อยๆพสิูจน์
ดว้ยเหตุผลทลีะขอ้ เพือ่ทีจ่ะบอกกบัผูอ้่านว่า โฮเซ รเิวยีร่า นัน้ไดใ้หจ้ติวญิญาณใหม่กบังานเก่าแก่
อย่างประสบความส าเรจ็ทีสุ่ด ทัง้ในแง่ของผลงานทีแ่สดงออกมาและทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื ในแง่ของชยั
ชนะของตวับททีไ่ดถู้กดดัแปลงมา 
 ทุกครัง้ทีเ่ขาวจิารณ์ว่าอะไรดูดหีรอืสมัฤทธิผ์ลด ีเขากจ็ะยกขอ้มูลหรอืเหตุผลมาประกอบ
เสมอ เช่น เขาคิดว่า การน าเสนอตัว “ความคิด” (ที่ได้กล่าวไปข้างต้น) ในละครนัน้เป็นการ
น าเสนอทีแ่ยบคายมาก เพราะว่าผูก้ ากบัฯเลอืกทีจ่ะน าเสนอด้วยองคป์ระกอบทางเทคนิคทีน่ าเอา
ความแตกต่างมาเผชญิหน้ากนั เช่นการใชเ้ครื่องแต่งกายของยุคศตวรรษที ่17 เคยีงขา้งกบัการใช้
ฉากที่เรยีบง่ายและการใช้ภาษาของยุคปัจจุบัน  ท าให้ผู้ชมสมัผสัได้ด้วยการดูและการฟังสิง่ที่
ตรงกนัขา้มกนัแต่กลบัด ารงอยู่ร่วมกนั เฉกเช่นการประคองโลกใบเก่าและโลกใบใหม่ของผูค้นใน
ยุคปัจจุบนันัน่เอง เป็นที่น่าสงัเกตว่า ผู้วจิารณ์สามารถมองทะลุได้ว่า องค์ประกอบทางกายภาพ
นัน้ไม่ใช่เหตุผลหลกัในการถ่ายทอดความคดิของผู้เขยีนบท หากแต่เป็นการเล่นกบัภาษาในบท
ต่างหาก ที่ช่วยเหนี่ยวน าให้ผู้ชมรู้สึก “ร่วมสมยั” ไปกบัละคร  ผู้วจิารณ์ ยดึมัน่ในแนวคดิหลัก 
(Concept) ไดด้ตีลอดชิ้นงานและเลอืกใชภ้าษาทีส่ ือ่ใหผู้อ้่านไดเ้ขา้ใจถงึ “ความรูส้กึ” ของผูว้จิารณ์
ได้ด้วยการใช้อุปลกัษณ์ การยกตัวอย่างเปรยีบเทียบให้เห็นชดัเจน หรอืการอ้างอิงข้อมูลที่ได้
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ศกึษามา ตวัอย่างเช่น เขาเปรยีบผลงานชิ้นนี้โดยรวมว่าเป็นเสมอืนการชุบจติวญิญาณใหม่ใหก้บั
ซากที่ถูกฝังไว้ในหลุม การเลอืกบทพูดบางตอนเพื่อแสดงให้เหน็ตวัอย่างการเล่นค าของบท การ
อา้งถงึขอ้สงัเกตส่วนตวัของเขาเองเช่นทีม่าของแนวการเขยีนแบบตลกสถานการณ์ของรเิวยีร่า ว่า
เป็นผลพวงสว่นหน่ึงจากการทีเ่ขาเคยเขยีนบทโทรทศัน์หรอืการสงัเกตเหน็สญัลกัษณ์ (ปฏทินิแอส
เทคทีป่รากฏในฉาก)และตคีวามสญัลกัษณ์นัน้  
 แต่ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอืการทีเ่ขาสามารถจบั “แนวความคดิ” (ทีผู่ว้เิคราะหค์ดิว่าค่อนขา้งเป็น
นามธรรมเชงิอภปิรชัญา)ของผูด้ดัแปลงบท/ผูก้ ากบัฯ ผ่านการตคีวามประสบการณ์การชมของเขา
เอง นักวิจารณ์ต้องมีความรู้และทักษะแบบไหนที่จะสามารถอ่านความคิดของผู้ก ากับฯและ
เชื่อมโยงการก ากบัฯกบัการเขยีนบทไดด้ว้ย เพยีงเพือ่ทีจ่ะดูว่าผูก้ ากบัฯสามารถสื่อ“แนวความคดิ” 
ของเขาใหก้บัผูช้มไดอ้ย่างชดัเจนหรอืไม่ เอด็ โมราลสี ต้องประเมนิคุณค่าของผลงานชิ้นนี้ดว้ยภว
วสิยัให้มาก แม้ว่าเขาจะได้มีโอกาสสมัภาษณ์รเิวียร่าผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็ตาม เช่นในการ
วจิารณ์การแสดงนัน้ โมราลสีไม่แสดงความคดิเหน็ต่อนักแสดงโดยตรง แต่เขาเลอืกทีจ่ะพดูว่า “ตวั
ละคร….แสดงพฤตกิรรมอนัเป็นผลจากการศกึษาลกัษณะทางจติวทิยามาแล้วเป็นอย่างด…ี” ซึ่ ง
เป็นค ากล่าวที่ใช้ภววสิยัมากกว่าอตัวสิยั หรอืจากประโยค “พระเจ้าคอืเชื้อไวรสัที่ร้ายกาจ” โมราลสี   
ตีความไปไกลถึงแนวความคิดในเรื่องของพระเจ้าในการครอบครองในโลกยุคใหม่ และเขาก็
พยายามหาเหตุผลต่างๆมาประกอบความเชื่อนี้อกีหลายครัง้  

นอกจากการประเมินคุณค่าของผลงานโดยรวมตามที่กล่าวมาแล้ว โมราลีสยังต้อง
เปรยีบเทยีบถงึขอ้ดขีอ้เสยีของการดดัแปลงบทเพื่อส ารวจความสมัฤทธิผ์ลในการดดัแปลงใหม่ว่า
ท าใหเ้กดิความหมายใหม่ที ่ขยาย ออกจากความหมายเดมิหรอืไม่ อย่างไร  เขาเริม่ตน้บทวจิารณ์
ด้วยการอธบิาย “ความหมายเดมิ” ของบทฉบบัเดมิว่า เป็นบทที่ตัง้ใจจะพูดว่าชวีติบนโลกนี้เป็น
เสมอืนความฝันของใครสกัคน(ซึ่งเขาอธบิายในตอนท้ายบทความว่าเป็นเพยีงความฝันของพระ
เจ้า) แต่ในบทดัดแปลงใหม่นัน้ โมราลีสพยายามชี้ให้ผู้อ่านได้เห็นถึงการขยายขอบเขตของ
ความหมายในบทฉบบัดดัแปลงใหม่ โดยเฉพาะนัยอนัเกี่ยวกบัการมอียู่หรอืไม่มอียู่ของพระเจ้า 
ดว้ยการชี้ให้ผู้อ่านเหน็ว่า ตวัละคร(เจ้าหญิงเอสเทรลล่า)ได้ตดัสนิใจที่จะแหวกประเพณีเก่า ด้วย
การกระท าในสิง่ที่ล้มล้างความเชื่อเก่า(ต่อต้านระบบศกัดนิา)เพื่อสร้างโลกใหม่ซึ่งจะเริม่ต้นด้วย
กตกิาแบบใหม่(ที่ยนือยู่บนพื้นฐานของเสรภีาพของมนุษย์) และจุดนี้เองเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ผูช้มกบัละคร   โมราลสีสามารถท าให้เราตัง้ค าถามเชงิอภปิรชัญากบัตวัเองได้ว่า “แล้วมนุษย์จะ
เขยีนประวตัศิาสตรห์น้าใหม่กนัอย่างไรต่อไป หรอืว่าเรายงัต้องคอยให้พระเจา้เป็นผู้ตดัสนิชะตา
กรรมเช่นเดมิ” 

บทวจิารณ์ชิ้นน้ี เป็นบทวจิารณ์ทีพ่ยายามเป็นกระจกใหก้บัผลงานการแสดงทีม่ี
แนวความคดิทีซ่บัซอ้น อกีทัง้เป็นแนวความคดิในเชงิตัง้ค าถามมากกว่าการใหค้ าตอบอนัเกีย่วกบั
การก้าวเดนิต่อไปในอนาคตของมวลมนุษยชาต ิ นบัว่าโมราลสีไดก้ระตุน้พลงัทางปัญญาของผูอ้่าน
ใหเ้กดิการขบคดิต่อไปอกีนานๆไดเ้ป็นอย่างด ี
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ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ : ผูว้เิคราะห์ 

 
 

ใครคือเพียร ์กินท ์แล้วท าไมเราต้องให้ความสนใจ 
 

โดย เจซซ ีแมค็คนิลยี ์(Jesse Mckinley) 
  ไม่ใช่เรื่องงา่ยทีจ่ะท าใจรกัเพยีร ์กนิท ์ (Peer Gynt)  บทละครชิ้นใหญ่ของเฮนรคิ อบิเซน 
(Henrik Ibsen) บทละครเรื่องนี้กม็เีอกลกัษณ์เหมอืนการเดนิทางของเพยีร ์กนิทห์นุ่มเลอืดรอ้นตวั
ละครเอกของเรื่องซึง่มกีารเดนิทางอนัยาวนานถงึ 5 องก ์ 200 หน้าและ 2 ทวปี (รวมถงึฉากยดื
ยาวบนเรอืทีก่ าลงัจะจมอกีหนึ่งฉาก) แมใ้นเชงิการวเิคราะหแ์ก่นเรื่อง  บทละครเรื่องนี้กแ็สนจะ
เขา้ใจไดย้าก เป็นทัง้หสันาฏกรรม(Comedy)แทเ้ป็นทัง้ค าถามเชงิปรชัญาอตัถภิาวะนิยม
(Existentialism) บทพดูในตอนขมวดปมของละครกเ็กี่ยวกบัการปอกหวัหอม  ทีเ่มื่อปอกออกทลีะ
ชัน้แลว้ไม่พบสิง่ใดเลย  

บทละครเรื่องนี้มักถูกกลุ้มรุมด้วยชะตากรรมเหมือนตัวละครชื่อเดียวกันในเรื่อง นัก
วจิารณ์ยุคต้นคนหนึ่งเรยีกบทละครเรื่องนี้ว่า “กลโกงทางปัญญา” และเมื่อไม่นานมานี้นักวชิาการ
บางท่านแนะว่าบทละครเรื่องนี้ท้าทายการน ามาผลติเป็นการแสดงที่ดบีนเวท ีแม้แต่อบิเซนเองก็
คดิว่าบทละครมจุีดบกพร่อง หลงัการตพีมิพ์ในปี ค.ศ. 1867  เขาเรยีกรอ้งให้ตดัองก์ที่ 4 ออกทัง้
องก์ และทอดทิ้งการใช้ร้อยกรองในการเขยีนบทละคร เขากล่าวว่ากวนีิพนธ์เป็น “ศตัรูของการ
ละคร” 

“ตอนนัน้ผมเมา!” มรีายงานว่านักประพนัธ์ใหญ่ผู้นี้ได้กล่าวเช่นนี้เมื่อมผีู้ถามว่าท าไมเขา
ถงึเขยีนเพยีร ์กนิท ์และยงัเสรมิดว้ยว่าบทละครน้ีจะ “ไม่มใีครนอกดนิแดนสแกนดเินเวยีเขา้ใจได”้ 

ดงันัน้คุณปู่ ช่างศลิป์ผูย้ิง่ใหญ่นี้อาจจะรูส้กึประหลาดใจเมื่อทราบว่าในฤดูหนาวทีแ่ลว้หาก
คอละครหวัแขง็ชาวอเมรกินัคนใดมรีถซิง่ดีๆ สกัคนักอ็าจจะไดดู้ “กนิท์” ทีส่รา้งโดยคณะละครถงึ 4 
คณะได้ในสุดสปัดาห์เดยีว ดงัเช่นในกรุงวอชงิตนั ดี.ซี. Shakespeare Theatre จดัแสดง “กินท์” 
ในรูปแบบหรูฟู่ ฟ่าที่ผู้คนชอบกนั มทีัง้หมูยกัษ์สเีขยีวและบรรดาภูตผปีีศาจมากมายเสยียิง่กว่าที่
ปรากฏในจนิตนิยายของ เจ.อาร.์อาร์.ทอลคนี (J.R.R. Tolkien) เมื่อขึ้นไปทางเหนือนักเขยีนบท
และผู้ก ากบัโรมูลูส ลินนีย์ (Romulus Linney) ก็น าเสนอ “กินท์” ที่ถูกดดัแปลงให้มรีสชาติแบบ
ดนิแดนเทอืกเขาแอพพาเลเชยีน (ซึ่งเป็นเทอืกเขาที่อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา) ฉบบัน้ีแสดงที ่Theatre for the New City ในนครนิวยอรค์ 

“กนิท์” ฉบบัลูกทุ่งกแ็สดงที่ Trinity Repertory Company ในเมอืงโพรวเิดนซ์ รฐัโรด ไอส์
แลนด์ ครัง้นี้เป็นบทดดัแปลงโดย เดวดิ เฮนร ีหวงั (Divid Henry Hwang) โดยให้พระเอกเป็น
หนุ่มอามชิ (เป็นชุมชนเคร่งศาสนา ที่ใช้ชวีติอย่างเรยีบง่ายตามแบบคนในสมยัศตวรรษที ่18 ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา) นิสยัเสยี โปรดกัชัน่นี้สิ้นสุดในวนัที่ 1 มีนาคม อีก 1 เดือนหลังจากนัน้ 
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National Theatre for the Deaf ในรฐัคอนเนคตกิตัก็เริม่โครงการละครสญัจร 5 เดือน ซึ่งรวมถึง
การจดัแสดง “กนิท์”  ฉบบัย่อที่โด่งดงัในเมอืงนากาโดช รฐัเทกซสัซึ่งไม่ได้มชีื่อในด้านคลัง่ไคล้
ละครนอรเ์วยม์าก่อน 
 
  นี่เกดิอะไรขึน้กนัเล่า ? หรอือบิเซนผูเ้สยีชวีติในปี ค.ศ.1906 เกดิไดส้มัผสักบัจติวญิญาณ
แห่งยุคสมยัของเราเขา้ เมื่อพนิิจใหแ้น่บทละครเรื่องนี้มคีวามคลา้ยคลงึกบัลกัษณะทางวฒันธรรม
ในปัจจุบันของอเมริกาอย่างน่าประหลาด  การมดเท็จและการคบชู้สู่สาวล้วนมีส่วนส าคญัใน
พฒันาการของเพยีร ์กนิท ์พอๆกบักรณีของบลิ (หมายถงึ บลิ คลินตนั ประธานาธบิดขีองประเทศ
สหรฐัอเมรกิา) หรอื เหตุการณ์ในละครโทรทศัน์ชื่อดงัเรื่อง ออีาร ์(ER) นอกจากนี้ ในบทละครเรื่อง
นี้ยงัมกีารเอ่ยอ้างถงึตวัละครชื่อฮุสเซ็น หลายครัง้และยงัมฉีากยดืยาวบนเรอืที่ก าลงัจะจมเหมอืน
หนงั(ฮอลลวีดู)บางเรื่องอกี 
  ในเรื่องนี้  อิบเซนก็แตะทุกประเด็นนับตัง้แต่ประเด็นของพลังแห่งความรกั ไปจนถึง
ประเดน็ทางการเมอืง(ทีไ่ม่ค่อยโปร่งใส)ของนอรเ์วย ์แต่เมื่อพจิารณาถงึแต่ละโปรดกัชัน่แลว้ สิง่ที่
ชดัเจนคอืเสน่หข์องละครเรื่องนี้ไม่ไดอ้ยู่ทีก่ารตคีวามตามแนวความคดิใดความคดิหนึ่งเพยีงล าพงั 
แต่อยู่ในความกวา้งขวางหลากหลายของฉาก, ลลีา, และโครงเรื่องย่อยต่าง ๆ  

ดูเหมือนว่าบทละครเรื่อง “เพียร์ กินท์” จะสื่อความหมายด้วยน ้ าเสียงที่ต่างกันในการ
ตคีวามทีแ่ตกต่างกนัทัง้ 4 รปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นสารแห่งความพยายามไถ่บาปและเรื่องราวของคน
นอก ความยุ่งเหยงิของตวับทยงัเอื้อต่อความหลากหลายในแง่ของรูปแบบในการจดัแสดงนับแต่
การใช้นักแสดงมากกว่า 1 คนรบับท เพยีร์ กินท์ (ในกรณีของคณะละคร Trinity Repertory) ไป
จนถงึการจดัแสดงบางตอนใหเ้ป็นจนิตนาการของคนตาย (ที ่Shakespeare Theatre)  
 
  “ถ้าจะใชม้าตร 1 ถงึ 10 โดยก าหนดให้ 10 เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได ้และ 1 เป็นสิง่ที่ง่าย นับ
ได้ว่าละครเรื่องนี้จะต้องอยู่ในระดบั 7 หรอื 8” หวงักล่าว เขาท างานร่วมกบั สเตฟาน มูลเลอร์       
(Stephan Muller) ที่ Trinity Rep “แต่เมื่อมองอกีด้าน นี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นท้าทายอย่างยิง่ บท
ละครสามารถให้นัยหรอืความหมายแฝงที่โยงใยกบัสงัคมอเมรกินัได้มาก (ราวกบัลายแทงที่ให้
รายละเอยีดเตม็ไปหมด) เราจะจดัการอย่างไรใหม้นัสื่อสารออกมาอย่างไดผ้ลล่ะ ถ้าคุณหาวธิกีาร
สือ่ความหมายทีอ่ยู่ในการด าเนินเรื่องของละครไดพ้บ คุณจะดใีจเป็นทีสุ่ด” 
 
   ส าหรบัท่านที่อาจจะไม่ได้พลัดหลงเข้าไปอยู่ในหมู่คนที่คลัง่ละครเรื่องนี้  ต่อไปนี้คือ
เรื่องราวคร่าวๆ คุณเพยีร ์กนิท์คนนี้เป็นเดก็บ้านนอกยากจนอาศยัอยู่กบัแม่ ชื่อ อาเซ (Ase) ใน
กระท่อมโกโรโกโสในแถบชนบทของนอร์เวย์ เขาไม่ใช่ลูกชายแสนดี กิจวตัรประจ าวนัของเขา
ประกอบดว้ยการหลอกลวง ดื่มเหลา้ ทะเลาะววิาท แต่สาวๆชาวบา้นดจูะหลงเสน่หเ์ขาโดยงา่ย 
  หลงัจากฉุดเจา้สาวชาวบา้น (องิกรดิ) (Ingrid) ทีจ่ าใจต้องแต่งงานออกไปจากงานแต่งงาน 
(เพยีงเพื่อที่จะข่มขนืเธอแล้งทิ้งเธอไป) หลงัจากนัน้ เพยีร์ก็พบตนตกอยู่ในหมู่ภูตทรอล (ซึ่งน่า



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

274   -      - 

เกลยีดและน่าขยะแขยง และเพยีรก์็ได้รบัขอ้เสนอว่าถ้าเขายอมแต่งงานกบัเจา้หญิงทรอล เขาจะ
ได้รบัส่วนแบ่งดนิแดนในอาณาจกัรของภูตทรอล แต่มขีอ้แม้ว่าเพยีร์จะต้องยอมแลกกบัเสรภีาพ
ของเขา) เขาหนีจากเงือ้มมอืของพวกมนัเขา้ไปอยู่ในป่า (ระหว่างนัน้หญงิสาวทีเ่คยหลงรกัเขานาม 
โซลเวจ (Solveig) ซึ่งประกอบดว้ยลกัษณะของผู้หญงิที่บรสิุทธิไ์รม้ลทนิ กไ็ดพ้ยายามทีจ่ะใชช้วีติ
กบัเขา แต่เขากลบัไม่กลา้ท าลายความบรสิุทธิข์องเธอ และเมื่อเขาถูกคุกคามโดยภรรยาชาวทรอ
ลพรอ้มลูกน้อยของเขาทีม่หีน้าตาอปัลกัษณ์ ก็ยิง่ท าใหเ้ขารูส้กึถงึความบาปและกเิลสของตวัเอง) 
ภรรยาชาวทรอลได้ใช้วธิีขู่เขญ็เขาโดยใช้เด็กเป็นเครื่องมอื เขาจึงถูกกดดนัจนต้องออกจากป่า 
และตอ้งละทิง้สาวคนรกันามโซลเวจไปในทีสุ่ด ทัง้หมดน้ีท าใหม้ารดาของเขาเศรา้เสยีใจจนตาย 

ครึง่หลงัของเรื่องเพยีรแ์ก่ลง รวยขึ้นโดยไม่ได้ฉลาดขึ้นเลย เขาคา้ทาส สูญเสยีทรพัย์สนิ 
และผจญภัยอีกมากมาย เขาเดินทางไปถึงโรงพยาบาลบ้าในโมรอกโค สวนองุ่นในภูเขา และ
กระโจมของชีคอาหรบั ท้ายสุดเขาเดินทางกลบับ้านเพื่อหวลกลบัไปพนิิจคุณค่าในชีวติอันว่าง
เปล่าของตน ( ตรงนี้จงึเกดิบทพูดที่เกี่ยวกบัการปอกหวัหอมหวันัน้ ) และพบว่าคนรกัเก่า -โซล
เวจ (ซึง่ไดเ้ขา้สูว่ยัชราแลว้) ยงัคงรอคอยการกลบัมาของเขาอย่างอดทน 
 
  โปรดกัชัน่ ของ Shakespeare Theatre นัน้ปราณีตที่สุด มีฉากอนัมัน่คงโอ่อ่าจากฝีมือ
ของ หมิง ชอ ลี (Ming Cho Lee )  และน าแสดงโดย วอลเลซ แอคตัน ( Wallace Acton ) ซึ่ง
ไดร้บัรางวลัเฮเลน เฮยสถ์งึ 2 ครัง้ และนักแสดงอื่น ๆ อกี 25 คน จุดทีโ่ดดเด่นและมชีวีติชวีาเป็น
พเิศษกค็อืภาพของอาณาจกัรภูตทรอลที่เตม็ไปด้วยบรรดาภูตน่าเกลยีดน่าชงัในรูปแบบต่าง ๆ มี
หางท าดว้ยหนัง ผมยุ่งเหยงิ บางตวัยงัมหีลายหวัเสยีดว้ย  ( “ภูตทรอล 3 หวัตกกระแสแลว้” ราชา
ทรอลซึ่งแสดงโดยเทด็ ฟาน เกรท็ทอยเซ่น (Ted Van Griethuysen) กล่าว “และเจา้กย็งัเหน็เหล่า
ทรอล 2 หวัไม่ถว้นทัว่”) 
 
  ละครฉบบัน้ีกนิเวลาทัง้สิน้เกอืบ 4 ชัว่โมง ซึ่งหมายความว่าผูก้ ากบั ไมเคลิ ข่าน (Michael 
Kahn) และผู้แปลบท เคน็เน็ท แมค็ลชี (Kenneth McLeish) เดนิตามตวับทต้นแบบเกอืบทัง้หมด 
“นี่คอืบทละครที่เป็นความเปรยีบ เป็นทัง้ละครตลก ละครสมจรงิ และละครเสยีดสไีปพรอ้มๆกนั” 
ข่าน ซึ่งท าหน้าที่ผู้อ านวยการดา้นศลิปะของคณะด้วยกล่าวว่า “แล้วมนัยงัเยย้หยนั , สะเทอืนใจ, 
และสนุกดว้ย นายเพยีรน์ี่กไ็ม่ใช่ตวัละครทีน่่ารกัน่าใคร่อะไรนัก การจะท าใหเ้รื่องของเขาเป็นทีช่ื่น
ชอบนัน้มนัยิง่กว่าการรบัค าทา้เสยีอกี” 
 
  ข่านเคยก ากับ  “กินท์ ” มาก่อนครัง้หนึ่ ง ตอนนั ้น เขาเป็นนักศึกษาอายุ  20 ปีที ่
มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี และอยากจะกลบัมาจบังานชิ้นนี้มานาน แต่เขากย็งักล่าวว่าการท างานกบั 
“กินท์” ครัง้นี้ท าให้เกิดผลอนัไม่ได้คาดหมาย รวมทัง้ความคดิที่ให้เพียร์จมน ้าตายก่อนจบเรื่อง
ทเีดยีว และสรา้งภาพหลอนเป็นบทสรุปในช่วงเวลาแห่งความตาย เขากล่าวว่า “เมื่อผมแก่ตวัลง 
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ผมก็ได้ความคดิว่า เราต้องเผชญิกบัค าถามอนัเป็นแก่นของชวีติที่ว่า คุณคดิว่าคุณเป็นใคร เป็น
คนละเรื่องกบัค าถามทีว่่าคุณเป็นใคร" 
  ค าถามเรื่องตวัตนนี้เป็นสิง่ส าคญัในความคดิของ เดวดิ เฮนร ีหวงั ผูร้บัภาระดดัแปลงบท
ของ “กินท์” แม้ว่าไม่มีความรู้ภาษานอร์เวย์เลย (เขายึดฉบับที่มูลเลอร์แปลขึ้นใหม่) “ถ้าคุณ
พจิารณาจากสิง่ทีผ่มไดท้ ามาจนถงึบดันี้ ซึง่เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของตวัตน คุณอาจคดิว่า
คุณเป็นคนๆหนึ่งในสิง่แวดลอ้มหนึ่ง แลว้ก็จะคน้พบว่าตวัตนของคุณเปลีย่นแปลงสิน้เชงิ เมื่อเขา้
ไปอยู่ในอีกสิง่แวดล้อมหนึ่ง ผมคิดว่านี่คือหวัใจของบทละครเรื่องนี้ เพียร์เป็นภาพสะท้อนของ
เงือ่นไขของยุคใหม่อนัรวมถงึประเดน็ทีว่่าดว้ยการซมึซบัเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม” 

บทละครของอบิเซ่นเองก็เป็นสิง่ที่ “หวงั” ซึมซบัมาแลว้โดยเตมิบทที่เต็มไปด้วยเรื่องของ
วฒันธรรมป๊อป เช่นเขาใส่วรรคทองจากเพลงดงั Hotel California ของวง The Eagles (“You can 
check out any time you want [คุณจะไปเมื่อไรกไ็ด]้”) และค าโฆษณาของกองทพัสหรฐัฯ (“Be all 
you can be  [เป็นทุกสิง่ที่คุณอยากเป็น]" อนัเป็นค าที่ราชาภูตทรอลสัง่เพยีร์) การผจญภยัช่วง
หลงั ๆ ของกนิทล์ะมา้ยกบัการแสดงโชวท์ีม่ที ัง้เตน้และรอ้ง 

ในขณะทีภู่ตทรอลของผูก้ ากบัข่านถูกน าเสนอในแบบสมจรงิ ผูด้ดัแปลงบท “หวงั” เลอืกที่
จะท าให้การประชุมภูตของเขาดูละม้ายการชุมนุมของชาวลทัธสิิน้โลก (Waco) ผลจงึออกมาเป็น
ว่าภูตทรอลหน้าตาเหมอืนกลุ่มคลัง่ศาสนาเสยีนี่กระไร (ลทัธวิวาโก น าโดยเดวดิ คาเรช ในรฐัเทก็
ซสัทีน่ าไปสูก่ารสงัหารหมู่สาวกในค่ายของลทัธใินราวปี 1991 เป็นขา่วใหญ่ทีช่าวอเมรกินัคุน้เคย)  

วธิกีารทีน่่าสนใจของหวงัและมูลเลอรอ์กีขอ้คอืใชน้ักแสดง 2 คนรบับทกนิท์ คนหนึ่งเป็น
วยัหนุ่ม อกีคนเป็นนักเดินทางเป่ียมด้วยประสบการณ์ ในช่วงปลายของละคร ตวัละครที่เล่นบท
กนิท์ทัง้คู่ไดพ้บกนัขณะทีก่นิท์วยัเดก็ก าลงัจะออกเดนิทางแต่กนิท์วยัชรากลบัมาจากการเดนิทาง 
นี่คอืจุดซอ้นทบัของเวลาซึง่เน้นย ้าความปรารถนารุนแรงของวยัหนุ่มและฝันทีส่ญูสลายไปแลว้ของ
เพยีร์ชรา “ข้าได้สดบัมาว่าข้าจะพบวนัเวลาแห่งอนาคตของขา้บนเส้นทางนี้” กินท์หนุ่มผู้สบัสน
งุนงงกล่าวกบักนิทว์ยัชราเช่นนัน้ 
  สว่นผูด้ดัแปลงบทอกีคนคอืโรมลููส ลนินีย ์นัน้ เขาเลอืกเสยีงอนัแจ่มชดัแห่งอเมรกิาในการ
เสนอสารของอบิเซ่น โดยใชส้ าเนียงแอพพาเลเชีย่นอนัยดืชา้ และแมว้่าบทพูดอย่าง “ไปเสยี นาง
ตวัรา้ย” จะไม่มอีะไรใกล้เคยีงกบัค าพูดเช่นนี้ในต้นฉบบั แต่ลนินีย์ก็กล่าวว่าเขามองเหน็สายใยที่
เชื่อมโยงพระเอกนอรเ์วยข์องอบิเซ่นเขา้กบัคนอเมรกินัยุคใหม่ของเขา 

“ผมว่านี่เป็นเรื่องราวแบบอเมรกินัแท้ๆ  คุณมเีด็กจนๆคนหนึ่งทีท่ าแต่เรื่องผดิพลาด สรา้ง
แต่ปัญหา แต่มาภายหลงัเขาก็จะท าสิง่ด ีแล้วในตอนท้ายกลบักลายเป็นคนที่ไม่กล้าเผชญิความ
จรงิผมหมายความว่าคุณลองคดิดูซิว่า บิล เกตส์ (Bill Gates) เคยเป็นยงัไงมาก่อน” (บิล เกตส ์
เป็นผูก้่อตัง้บรษิทัไมโครซอฟท์ เป็นมหาเศรษฐอีันดบั 1 ของโลกที่ถูกฟ้องรอ้งในเรื่องการผูกขาด
ทางธุรกจิ) 
  ลนินีย์กล่าวว่าเขาดู “กนิท์” ครัง้แรกเมื่ออายุ 10 ขวบ และเทยีบเคยีงชวีติของตวัเอกเขา้
กบัชีวิตวยัเด็กของเขาในเมืองบูน เคาน์ตี้ รฐันอร์ธ แคโรไลนา (โปรดกัชัน่นี้แต่เดิมจดัแสดงที ่
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North Carolina School for the Arts ในปีที่แล้ว) ผู้เขียนบทยืนยันว่า “นี่ เป็นเรื่องที่ผมคุ้นเคย
ทีสุ่ด” 

ลนินียด์ดัแปลงใหล้ะครเรื่องนี้เกดิขึน้ในช่วงศตวรรษที ่20 วางตวัละครกนิทว์ยัเดก็ใหอ้ยู่ที่
นอร์ธ แคโรไลนาในปี ค.ศ. 1917 และกินท์วยัชราไปไว้ที่ต่างประเทศในปี ค.ศ. 1957 เขายัง
ปรบัเปลี่ยนตวัละครบางตวัให้ทนัสมยัขึ้น เปลี่ยนทรอลเป็นครอบครวัอปัลกัษณ์ และเปลี่ยนบทั
ทอน โมลเดอร์ (เป็นตัวละครที่พบเพียร์ว ัยชรา และท าให้เขาส านึกบาป) ให้เป็นหมอผี
อนิเดยีนแดงเชอโรก ีเขายงัท าใหช้วีติของโซลเวจ ผูเ้ฝ้ารอดมูคีวามน่าเชื่อขึน้อกีดว้ย หลงัจาก รอ
เพยีร ์กนิทม์า 40 ปี เธอกม็สีาม ี2 คน คู่รกัหลายคนและลูกเป็นพรวน ลนินียบ์อกว่า “เธอเป็นหญงิ
ชรา แต่เธอกใ็ชช้วีติมาอย่างโชกโชน” 
  บางท ี“กนิท์” ที่น่าตื่นตาที่สุดอาจจะเป็น “กินท์” ที่เรยีบง่ายที่สุด นัน่คอืละครสญัจรของ 
National Theatre for the Deaf ก ากับโดยวิล รีส (Will Rhys) ผู้อ านวยการทางศิลปะร่วมของ
คณะและรอบบี้  บาร์เน็ทท์ (Robby Barnett) ผู้อ านวยการทางศิลปะของ Pilobolus Dance 
Company ละครสญัจรน้ีใหท้ัง้ความงามทางภาษาของอบิเซนทีพ่ดูโดยนกัแสดงปกต ิ4 คน และทัง้
ความเรยีบงา่ยของแนวทางการแสดงของเขาโดยการใชภ้าษามอืของนกัแสดงหหูนวก 

รสีกล่าวว่าภาพลกัษณ์ความเป็นคนนอกของเพยีรน์ัน้คมชดัมาก “บุคลกิของเพยีรค์อืคนที่
ดิ้นรนต่อสูแ้ละนอกคอก ผมคดิว่าประเดน็นี้เกี่ยวขอ้งกบัคนหูหนวกและความสมัพนัธ์ที่มตี่อโลก
ภายนอกของพวกเขา” 

รสีและบาร์เน็ทท์เห็นพ้องกนัว่าบทของอิบเซ่นมแีรงบนัดาลใจมากพอส าหรบัการแสดง
แบบที่ใช้การเคลื่อนไหว เมื่อแสดงบนยกพื้นธรรมดา การแสดงนัน้เป่ียมพลงัอย่างยิง่ เสรมิเน้น
ด้วยเสียงของเครื่องเคาะจังหวะอย่างแทมโบริน กลองและการเคาะมือลงบนพื้นเวที เขาใช้
หน้ากากเรยีบๆ บอกสภาพของความเป็นภูตทรอล และใชหุ้่นแทนตวัประกอบทีม่อียู่ทัว่ไปในบท
ละคร 

“อบิเซนสร้างงานที่ยากเอาไว้ และผมก็ยอมรบัว่ามนัก็มบีางจุดเหมอืนกนัที่ผมต้องบอก
นักแสดงว่า “ผมก็ไม่เขา้ใจเหมอืนกนั” รสีกล่าว “แต่ส่วนใหญ่แล้วนักแสดงมคีวามคดิที่ดมีากกว่า
ผม และเราตคีวามตามพวกเขา” 

อนัทีจ่รงิแลว้ ในทุกโปรดกัชัน่ทีส่รา้งขึน้มาในระยะหลงันี้  สิง่ทีดู่จะช่วยใหเ้ราคดิว่าการท า
ละคร "เพยีร ์กนิท"์ เป็นการลงแรงทีคุ่ม้ค่ากค็อื ความยดืหยุ่นของตวับททีเ่อือ้ต่อการตคีวาม 
  หวงักล่าวว่า “ในระดบัหนึ่ง บทละครเรื่อง “เพยีร ์กนิท”์ มคีวามหลากหลายมากเสยีจนท า
ใหเ้ราตอ้งทุ่มตวัเองลงไปอย่างสุดใจในการก ากบับท มนัก็เหมอืนพระคมัภรีไ์บเบลิ แตล่ะคนก็
ตคีวามต่างๆกนัไปตามแนวคดิของนิกายตน และการตคีวามนัน้มาจากโลกทศัน์ของผูต้คีวามมาก
ยิง่กว่าเนื้อในของตวังานเสยีอกี” 
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แปลจาก:  Jesse Mckinley.  “ Who is Peer Gynt and Why Do We Care?. ”  American 

Theatre. “Critic’s Notebook” May/June 1998. Pp 38-40. 
 
 
 

 
 
 

บทวิเคราะห ์
 

บทวจิารณ์ของเจซซี ่ แมคคนิลยี ์ (Jesse Mckinley) ชิน้น้ี มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากบท
วจิารณ์ทีพ่บเหน็ทัว่ๆไปหลายประการ ประการทีห่นึ่ง เจซซี ่ แมคคนิลยีไ์ม่ไดเ้จาะจง “วจิารณ์” 
ผลงานละครของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่ไดท้ าหน้าที ่ ”ตดิตาม” ชมผลงานละครเรื่อง 
“เพยีร ์ กนิท”์ (บทประพนัธ์ของเฮนรคิ อบิเซ่น) ครบทัง้ 4 ผลงาน ซึ่งไดร้บัการจดัแสดงโดยคณะ
ละครต่างกนั 4 คณะพรอ้มกนัภายในช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนั ในต่างรฐัต่างเมอืงในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยความบงัเอิญ) และทัง้ 4 คณะน้ีกม็กีารตคีวามที่
แตกต่างกนัอนัก่อใหเ้กดิรปูแบบทีห่ลากหลายไม่ซ ้ากนั ประการทีส่อง ลกัษณะการวจิารณ์ของ
แมคคนิลยีใ์นครานี้ ถงึแมว้่าจะไม่ไดว้เิคราะหเ์จาะลกึในรายละเอยีดในเชงิเทคนิคของการน าเสนอ 
อกีทัง้ไม่วจิารณ์อย่างตรงไปตรงมาในแงข่องความส าเรจ็ของผูส้รา้งงานในแต่ละฝ่าย แต่กไ็ม่ไดท้ า
ใหง้านของเขาสญูเสยีคุณค่าในฐานะ “บทวจิารณ์” ไป สาเหตุทีท่ าใหง้านชิน้นี้ยงัมคีุณค่าของงาน
วจิารณ์กค็อื  ความสามารถในการ “ถอยห่าง” ของผูว้จิารณ์จากประสบการณ์ในการชมผลงานทัง้ 
4 ชิน้แลว้น าเอาประสบการณ์นัน้มา “ประเมนิคุณค่า” และ “เชื่อมโยงใหเ้หน็ความหมายอนัมตี่อ
มนุษยใ์นสงัคมอเมรกินั” จุดนี้ท าใหบ้ทวจิารณ์ของแมคคนิลยีท์ าหน้าทีท่ีส่ าคญัในการสอ่งทางให้
ผูอ้่าน(ไม่ว่าจะเป็นผูท้ีไ่ดช้มละครเหล่านี้หรอืไม่)ใหเ้หน็ถงึความเขม้ขน้ทางปัญญา อนัมอียู่ในการ
ตคีวามแต่ละชิน้ เพือ่ทา้ยทีสุ่ดแล้ว ผูอ้่านอาจจะเขา้ใจถงึบทบาทของละครเวท ี ทีม่ตี่อการเขา้ใจ
ตวัเองและสงัคม 
 เจซซี ่แมคคนิลยี ์(Jesse Mckinley) เริม่ต้นบทความของเขาดว้ยการเสนอภูมหิลงัของบท
ละครเรื่อง เพยีร ์กนิท ์(Peer Gynt) ใหผู้อ้่านไดเ้ขา้ใจอย่างชดัเจนว่า ผูป้ระพนัธ ์(เฮนรคิ อบิเซน)1 

 
1 เฮนริค อิบเซน (Henrik Ibsen) (ค.ศ.1828-1906) เป็นนกัประพนัธบ์ทละครชำวนอรเวย ์ผูไ้ดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็น “บิดำ
แห่งกำรละครสมยัใหม่” เนื่องมำจำกกำรประพนัธบ์ทละครท่ีซ่อนสำรทำงควำมคิดท่ีวิพำกษ์สงัคมไดอ้ย่ำงแหลมคม เขำท ำ
ใหบ้ทละครของเขำเป็นเครื่องมือในกำรสะทอ้นสภำพของมนุษยใ์นสงัคมอนัเต็มไปดว้ยปัญหำของควำมไม่ยตุิธรรม และ
ควำมไม่รูจ้กัตวัเอง ผลงำนของเขำพฒันำมำจำกงำนท่ีเป็นรอ้ยกรอง มำเป็นงำนรอ้ยแกว้ท่ีใชภ้ำษำใกลเ้คียงชีวิตจริง 
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บทละครเรื่องนี้ไม่เคยคดิว่าผลงานชิ้นน้ีจะเป็นผลงานทีม่คีวามส าคญัหรอืยิง่ใหญ่แต่อย่างใด2 แต่
ประสบการณ์การชมผลงานละครทัง้ 4 ชิน้ ทีเ่กดิขึน้ 131 ปี หลงัจากทีบ่ทละครเรื่องนี้ไดร้บัการ
ตพีมิพน์ัน้3 กลบักลายเป็นประสบการณ์ทีอ่ยู่เหนือความคาดคดิของผูป้ระพนัธด์ัง้เดมิโดยสิน้เชงิ 
แมแ้ต่แมคคนิลยีเ์อง กย็งัรูส้กึแปลกใจทีเ่หตุใดจงึมกีารน าบทละครชิ้นน้ีมาจดัแสดงดว้ยคณะละคร
ทีม่ฝีีมอื รวมทัง้นกัเขยีนบทและผูก้ ากบัทีม่ชีื่อเสยีงในระดบัประเทศต่างกห็นัมาหยบิบทละครทีถู่ก
มองว่า เตม็ไปดว้ยความเพอ้ฝันและความยดืยาด4นี้ขึน้มาปัดฝุ่ นและตคีวามกนัใหม่ดว้ยมุมมอง
และวธิกีารน าเสนอทีแ่ปลกใหม่และหลากหลาย  และเมื่อแมคคนิลยี์ “ถอยห่าง” ออกจาก
ประสบการณ์การชมละครทัง้ 4 ชิน้น้ีแลว้ เขาไดค้น้พบความยิง่ใหญ่ของบทละครชิ้นน้ี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ศกัยภาพมหาศาลทีบ่ทละครเรื่องนี้ไดเ้กบ็ซ่อนตวัเองไว ้ รอให ้ “โอกาสที่บงัเอญิ” เช่นน้ี
เกดิขึน้ เพือ่จะเผยความลีล้บัในระดบั “จติใตส้ านึก” บางอย่างออกมา แมคคนิลยีเ์ปรยีบเทยีบให้
เหน็ว่าผูก้ ากบั (หรอืผูด้ดัแปลงบท)ของแต่ละผลงานนัน้ได ้ “ตคีวาม” บทละครออกมาแตกต่างกนั 
(โดยหนีความเป็นตวัของตวัเองไม่พน้) อย่างไร และไดน้ าการตคีวามเหล่านี้มาแสดงออกอย่าง
เป็นรูปธรรมบนเวทดีว้ยความส าเรจ็ไดอ้ย่างไร จากบทวจิารณ์ชิน้นี้ดเูหมอืนว่า แมคคนิลยีจ์ะไม่
ค่อยใหค้วามสนใจในแงข่องความส าเรจ็ในเชงิเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแสดง การก ากบั หรอื

 
กล่ำวคือเขำเริ่มตน้มำจำกบทละครจำกแนวค่อนขำ้งประโลมโลก เพอ้ฝัน( เช่นเรื่อง Love Comedy, Peer Gynt) มำเป็น
แนวสมจริง (เช่น A Doll’s House, An Enemy of the People) มำเป็นแนวสญัลกัษณนิ์ยม (เช่น The Wild Duck, Hedda 
Gabler และ Ghost) 
2 แมคคินลียถ์ึงกับยกค ำพดูของอิบเซนท่ีกล่ำวว่ำ “ผมเขียนขึน้ตอนท่ีผมเมำ” อีกทัง้ขยำยเหตกุำรณท่ี์เกิดขึน้ใหผู้อ้่ำนทรำบ
ว่ำ (หลงัจำกท่ีมีกำรตีพิมพบ์ทละครไปแลว้) อิบเซนมีควำมไม่พอใจกับบทละครเรื่องนีม้ำกถึงกบัมีกำรต ำหนิตวัเอง ตดัองกท่ี์ 
4 ทิง้ทัง้หมดแลว้ประกำศว่ำจะเลิกเขียนบทละครท่ีใชร้อ้ยกรองต่อจำกเรื่องนี ้ อิบเซนคิดว่ำ บทละครเรื่องนีข้ำดควำมเป็น
สำกล และคงไม่สำมำรถกลำยเป็นสมบตัิของโลกได ้ เขำประกำศว่ำ “แทบไม่มีใครนอกดินแดนสแกนดิเนเวียท่ีจะสำมำรถ
เขำ้ใจบทละครเรื่องนีไ้ด”้ 
หมำยเหต ุ จำกกำรคน้ควำ้ของผูวิ้จยั พบว่ำอิบเซนเขียนบทละครเรื่องนีเ้พื่อเสียดสีกระแสสงัคมของชำวนอรเวยใ์นสมยันัน้ 
(ช่วงทศวรรษ 1860-70) ไม่ว่ำจะเป็นกระแสชำตินิยม วฒันธรรมนิยม หรือแมแ้ต่กระแสของเรื่องกำรปฏิรูปภำษำ ท่ีกลุ่ม
ชำตินิยมพยำยำมจะแยกโครงสรำ้งภำษำแบบนอรเ์วยอ์อกจำกภำษำแดนิชท่ีใชม้ำแต่เดิม ท ำให”้ภำษำใหม่”ท่ีเกิดขึน้นัน้เป็น
ภำษำที่มีควำมไม่ลงตวัและค่อนออกไปทำงภำษำแบบชำวบำ้น จะเห็นไดว่้ำท่ำมกลำงกระแสเหล่ำนี ้ อิบเซนไดท้ ำใหเ้พียร ์
กินทแ์สดงควำมเห็นแก่ตวัดว้ยกำรหนีจำกชมุชนท่ีใชภ้ำษำแบบแปลกๆและเป็นชมุชนโดด(หรือแปลกแยก)ไปอยู่ในดินแดน
อื่นท่ีมีเสรีภำพและไม่บีบคัน้ นอกจำกนี ้เอดมนัต ์กอส (Edmund Gosse)ยงัไดช้ีว่้ำ ชื่อ เพียร ์กินท ์(Peer Gynt) เป็นชื่อของ
ตวัละครในต ำนำนพืน้บำ้นของนอรเวย ์ซึ่งเป็นต ำนำนของชำยหนุ่มจอมกะล่อน ท่ีตอ้งกำรใชช้ีวิตอย่ำงเสรี กอสกล่ำวว่ำ บท
ละครเรื่องเพียร ์กินทอ์ำจจะมีส่วนละมำ้ยกับเรื่อง เฟำสท์ (Faust) ของเกอเธ่ (Goethe) เพียงเฉพำะเรื่องของกำรใชร้อ้ยกรอง
ในกำรประพนัธ ์แต่ในเรื่องของรูปแบบ และแนวในกำรประพนัธน์ัน้ อิบเซนมีแบบฉบบัท่ีเป็นตวัของตวัเอง 
3 บทละครไดร้บักำรตีพิมพค์รัง้แรกในปี ค.ศ. 1867 และผลงำนละครท่ีถกูวิจำรณใ์นฉบบันี ้ ถกูจดัแสดงเมื่อช่วงตน้ปี ค.ศ. 
1998 ซึ่งไม่ไดเ้ป็นปีท่ีมีควำมส ำคญัเป็นพิเศษของผูป้ระพนัธแ์ต่อย่ำงใด 
4 บทละครเรื่องนีเ้ป็นบทรอ้ยกรอง ภำษำนอรวี์เจียน มีควำมยำวถึง 5 องก ์หนำประมำณ 200 หนำ้ เหตุกำรณเ์กิดขึน้ขำ้ม 2 
ทวีป ใชเ้วลำในกำรแสดงประมำณ 4 ชั่วโมง บทละครไม่ค่อยปะติดปะต่อ เขำ้ใจยำก ใหค้วำมหมำยท่ีคลมุเครือ 
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เรื่องของฉาก แสง เสยีง เสือ้ผา้ แต่น ้าเสยีงในการเขยีนของแมคคนิลยีน์ัน้ท าใหผู้อ้่านรูส้กึไดว้่า 
ผลงานทุกชิ้นทีเ่ขาเอ่ยถงึนัน้ อยู่ในระดบัมาตรฐานของ “มอือาชพี” ทัง้สิน้ จงึ “ป่วยการ” ทีจ่ะ
วจิารณ์ลงในรายละเอยีดเชงิเทคนิคมากนกั5 แต่เขากลบัเหน็ความจ าเป็นทีจ่ะบอกกล่าวกบัผูช้ม
ชาวสหรฐัฯถงึความหมายทีซ่่อนอยู่ภายใตป้รากฏการณ์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แมว้่าผูด้ดัแปลงบท
ทุกคนจะมปีระเดน็ส าคญัในการตคีวามทีแ่ตกต่างกนั แต่เมื่อมองโดยภาพรวมแลว้ ภายใตค้วาม
แตกต่างนี้กลบัมคีวามเหมอืนบางอย่าง ซึง่สามารถสะทอ้นความเป็นตวัตน หรอื แก่นของความ
เป็นชนชาตอิเมรกินัไดอ้ย่างลกึซึง้ กล่าวคอื เขาเริม่ตน้จากผลงานทีส่ะทอ้นความคดิเชงิ
อภปิรชัญาของคณะ Shakespeare Theatre ทีผู่ก้ ากบัฯใชร้ปูแบบ “จนิตนิยาย” ทีห่รหูรา ฟู่ ฟ่า 
เพือ่ทีจ่ะตัง้ค าถามในเชงิอตัถภิาวะนิยม (Existentialism)6 กบัผูช้มว่า “แทท้ีจ่รงิแลว้ เราเป็นใคร” 
ไปสูก่ารตคีวามของคณะ Trinity Repertory Theatre ทีถ่ามค าถามสบืเนื่องมาจากกลุ่มแรก โดย
การใชร้ปูแบบของ ละครทีเ่ชื่อมโยงกบัวฒันธรรมมหาชน (Popular Culture) ท าใหผู้ช้มชาว
อเมรกินัสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในละครกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัในสงัคมมหาชน
อเมรกินัไดโ้ดยงา่ย ไม่ว่าจะเป็นการถอดบทบางตอนใหเ้หมอืนในเน้ือเพลงทีโ่ด่งดงั หรอืการใหต้วั
ละครใชเ้ครื่องแต่งกายและมลีกัษณะคลา้ยกบับุคคลหลายคนทีต่กเป็นขา่วหน้าหนึ่ง การดดัแปลง
บทของคณะน้ี เดวดิ เฮนรี ่ หวงั ไดท้ าใหเ้ป็นเรื่องการผจญชวีติของเดก็หนุ่มชาวอามชิ7 จากหนุ่ม
น้อยทีเ่คร่งศาสนามาเป็นชายเสเพลทีไ่รแ้ก่นสาร เพือ่ทา้ยทีสุ่ดแลว้ หวัใจส าคญัทีผู่ด้ดัแปลงบท
ตอ้งการสือ่ กค็อื “ตวัตน เป็นสิง่ทีไ่ม่แน่นอน ภายใตบ้รบิทหนึง่คุณอาจคดิว่าคุณเป็นคนชนิดหนึง่ 
แต่แลว้กลบัพบว่าตวัตนของคุณเปลีย่นแปลงโดยสิ้นเชงิเมือ่อยู่ภายใตอ้กีบรบิทหนึง่”8 จากการ
ตคีวามทีใ่ชบ้รบิททางสงัคมของวฒันธรรมแบบมหาชน (หรอืแนวป๊อป) เป็นตวัตัง้ของ"หวงั" กม็ี
การตคีวามโดยคณะละครคณะถดัมาทีห่นัมาใชค้วามเป็น “ครอบครวัคนอเมรกินั” ยุค 1917 - 
1957 โดยจดัแสดงที ่Theatre for the New City ในเมอืงนิวยอรก์ ภายใตก้ารก ากบัฯของ โรมลููส 

 
5 ค  ำวิจำรณท่ี์มีกำรประเมินคณุค่ำในแง่กำรเปรียบเทียบผลงำนทัง้ 4 ชิน้อย่ำงชัดเจน มีเพียงประโยคเดียว คือ “บำงที “กินท”์ 
ท่ีน่ำตื่นตำท่ีสดุ อำจจะเป็น“กินท”์ ท่ีเรียบง่ำยท่ีสดุ นั่นคือ ละครสญัจร ของ National Theatre for the Deaf” นอกเหนือจำก
จดุนีแ้ลว้ ก็มกัจะเป็นขอ้สงัเกตของ แมคคินลีย ์ เอง ซึ่งเป็นกำร “รำยงำน” สิ่งท่ีเขำเห็นซึ่งดเูหมือนว่ำจะสอดคลอ้งกบัค ำให้
สมัภำษณข์องผูส้รำ้งงำนเป็นอย่ำงดีทกุเรื่อง 
6 แมคคินลีย ์ ยกตวัอย่ำงสัน้ๆใหเ้ห็นภำพรวมของกำรตีควำมที่ออกไปในแนวจินตนิยำย เล่ำใหเ้ห็นจดุเด่นพิเศษ เช่น “ภำพ
ของอำณำจกัรภตูทรอลที่เต็มไปดว้ยภตูน่ำเกลียด น่ำชงั ฯลฯ” และสรุปดว้ยกำรยกค ำพดูของผูก้  ำกบัมำประกอบภำพบน
เวทีท่ีใหเ้ห็น “สภำวะทำงควำมคิด” ท่ีเป็นภำพหลอนในระหว่ำงที่เพียรก์ ำลงัจะจมน ำ้ตำย เขำกล่ำวว่ำ “ในควำมคิดที่เป็น
ผูใ้หญ่ขึน้ของผม น่ีคือค ำถำมแห่งอตัถิภำวะนิยมท่ีว่ำ บำงที สิ่งท่ีคณุคิดว่ำคณุเป็นนัน้อำจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นจริงๆ” (กำรท่ี
เพียรต์ดัสินใจไปแสวงหำตวัตนของเขำดว้ยกำรด ำเนินชีวิตแบบเสรีไรจุ้ดหมำยนัน้ ทำ้ยท่ีสดุแลว้กลบัน ำมำซึ่งควำมว่ำงเปล่ำ 
ไรค้วำมหมำย นี่คือประเด็นทำงปรชัญำในแนวอตัถิภำวะนิยม) 
7 ชำวอำมิช (Amish) เป็นชมุชนหน่ึงในสหรฐัฯท่ีเครง่ในศำสนำคริสตนิ์กำย Mennonite ซึ่งใชช้ีวิตตำมแบบในศตวรรษท่ี 18 
อย่ำงเรียบง่ำยและเครง่ครดั 
8หวงั ทำ้ทำยผูช้มใหค้รุ่นคิดถึงควำมหมำยของค ำว่ำ "ตวัตนท่ีแท"้ ของชำวอเมริกนั ซึ่งทุกวนันีม้กัจะไดร้บัอิทธิพลจำกบริบท
แวดลอ้มเช่นกระแสบริโภคนิยม กระแสของกำรเป็นผูบ้ริโภคสื่อต่ำงๆรวมทัง้กำรโฆษณำ  
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ลนินีย ์ซึง่เน้นรูปแบบ “ความสมจรงิและความเป็นไปได”้ ในครอบครวัอเมรกินั  แบบเตม็ตวั ท าให ้
เพยีร ์ กนิท ์ ดเูป็นเรื่องทีอ่ยู่ภายในครอบครวัอเมรกินัมากขึน้9 และจาก “การหาแก่นสารไม่พบ” 
หรอื “ความแปลกแยก” ในชวีติของเพยีร ์ กนิทใ์นครอบครวันี้ แมคคนิลยีไ์ดโ้ยงไปถงึการตคีวาม
ของกลุ่มละครกลุ่มสุดทา้ย คอืกลุ่ม National Theatre for the Deaf ว่าสามารถทีจ่ะเชื่อมโยง
บุคลกิของเพยีร ์ กนิท ์ กบั คนหหูนวกไดโ้ดยง่ายเพราะว่าบุคลกิของเพยีร ์ กนิท ์ นัน้คลา้ยคลงึกบั
บุคลกิของคนหหูนวกกบัความสมัพนัธต์่อโลกภายนอกของพวกเขา ส าหรบัผลงานการตคีวามของ
กลุ่มสุดทา้ยน้ี แมคคนิลยีไ์ดใ้หค้วามชื่นชมเป็นพเิศษ โดยเฉพาะในแงข่องรปูแบบในการน าเสนอ
ว่าเรยีบง่ายแต่มคีุณภาพสงู และทีส่ าคญัคอืเป็นอกีหนึ่งผลงานทีเ่หนือความคาดหมายทีจ่ะน าเอา
บทละครทีแ่ลดูยากนี้มาท าเป็นละครทีเ่ขา้ถงึคนหหูนวกไดด้ว้ย 

หากจะวนิิจฉัยวธิกีารประเมนิคุณค่าละครเวททีัง้ 4 เรื่องของแมคคนิลยีแ์ลว้ อาจกล่าวได้
ว่าสิง่ส าคญัทีสุ่ดคอื เขาสามารถชีใ้หผู้อ้่านเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่า ผลงานละครทัง้ 4 เรื่องนัน้ 
สามารถสะทอ้น “ความเป็นตวัตน” ของอเมรกินัชนไดใ้นทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัอภปิรชัญา ระดบั
สงัคม ระดบัครอบครวั และระดบัปัจเจกชน แมคคนิลยีไ์ม่ไดท้ าการ "สรุปความ" ว่าทา้ยทีสุ่ดแลว้
เขา "จ ากดัความ" ค าว่า "คนอเมรกินัร่วมสมยั”อย่างไร แต่เขาชีช้วนใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของการ
ตคีวาม และมลูเหตุส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการตคีวามไดม้ากมายหลายระดบัเช่นนี้ กค็อื ศกัยภาพทีม่ี
อยู่ภายในตวับท และ โลกทศัน์อนัลกึซึง้ของผูต้คีวามหรอืผูด้ดัแปลงบทเอง(ซึง่อาจจะมมีากกว่าใน
บทละครตน้แบบ) ผลงานการตคีวามทีห่ลากหลายทัง้ 4 ชิน้น้ี น่าจะเป็นเครื่องพสิจูน์ไดว้่า บท
ละครเรื่อง เพยีร ์กนิท ์ไดต้กเป็นสมบตัขิองผูค้นทีอ่ยู่ต่างวฒันธรรมตน้ก าเนิดอย่างสมบูรณ์  

ผลงานวจิารณ์ชิ้นน้ี ชวนใหค้ดิต่อไปว่า การตคีวามทีห่ลากหลายระดบัอนัเป็นการมอง
สภาพ “ความเป็นตวัตน” ของสงัคมอเมรกินันัน้ น่าจะสามารถน ามาเปรยีบเทยีบกบั “ความเป็น
ตวัตน” ของสงัคมไทยยุคปัจจุบนัไดด้ว้ย เพราะปัญหาทีเ่กดิขึน้กบั เพยีร ์ กนิท ์ กเ็ป็นปัญหาที่
สามารถเกดิขึน้กบัใครกไ็ด ้ ทีด่ าเนินชวีติดว้ยไปตามความ “พอใจ” และ “ถูกใจ” และใชช้วีติตาม
ขอ้ก าหนดของ“บรบิท” เพยีงเพือ่จะไดพ้บว่า ทัง้หมดทีต่นม ี ทีต่นเป็นนัน้ แทจ้รงิแลว้อาจจะไร้

 
9 จำกขอ้มลูในบทวิจำรณ ์ โรมลูสู ลินนียก์ล่ำวว่ำ “ผมว่ำน่ีเป็นเรื่องแบบอเมริกนัแท้ๆ  คณุมีเด็กจนๆคนหน่ึงท่ีท ำแต่เรื่อง
ผิดพลำด สรำ้งแต่ปัญหำ แต่มำภำยหลงัเขำก็จะท ำสิ่งท่ีดี แลว้ในตอนทำ้ยกลบักลำยเป็นคนท่ีไม่กลำ้เผชิญควำมจริง ผม
หมำยควำมว่ำคณุลองคิดดสูิว่ำ บิล เกตส ์(Bill Gates) เคยเป็นยงัไงมำก่อน” 
หมำยเหต ุในท่ีนีล้ินนียห์มำยถึงกรณีของนำย บิล เกตส ์(Bill Gates) ผูก้่อตัง้และผูบ้ริหำรบริษัทไมโครซอฟทซ์ึ่งสรำ้งบริษัทนี้
ขึน้มำจำกเงินทนุจ ำนวนนอ้ยแต่สำมำรถบริหำรและพฒันำบริษัทอย่ำงรวดเรว็ และกลำยเป็นอภิมหำเศรษฐีอนัดบั 1 ของ
โลกท่ีมีสินทรพัยถ์ึง 9 พนัลำ้นบำท แต่ปัจจบุนันีก้ลบัมีปัญหำในเรื่องของกำรผกูขำดธุรกิจในกำรผลิตซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร์
บำงชนิดจนท ำใหเ้กิดกำรฟ้องรอ้งโดยรฐับำล โดยกล่ำวหำว่ำบิล เกตสใ์ชค้วำมไม่โปรง่ใส และควำมไม่ยตุิธรรมในกำรท ำ
ธุรกิจ ดว้ยกำรจ ำกดักำรแข่งขนัอย่ำงเสรีในเวทีธุรกิจสินคำ้ประเภทเดียวกัน บิล เกตสไ์ดก้ลำยเป็นสญัลกัษณแ์ห่ง
ควำมส ำเรจ็ทำงธุรกิจในระบบทุนนิยมของชำวอเมริกนั แต่ในเวลำเดียวกันควำมส ำเรจ็ของเขำก ำลงัจะกลำยเป็นสิ่งท่ีสรำ้ง
ปัญหำใหก้ับเขำมำกท่ีสดุ นอกจำกกำรเทียบเคียงไดก้บัเรื่องของบิล เกตสแ์ลว้ ลินนียย์งัมีกำรสรำ้งสรรคใ์หต้วัละครในโปร
ดกัชั่น ของเขำใหม้ีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1917 ท่ีรฐันอรธ์ แคโรไลนำ ในสหรฐัอเมริกำและท ำตวัละครในเรื่องใหม้ีลกัษณะ
ใกลเ้คียงลกัษณะของผูค้นในยคุสมยันัน้ 
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ความหมาย และไรแ้ก่นสารทีแ่ทจ้รงิ  ค าถามอนัเกี่ยวกบัความหมายของการใชช้วีตินัน้ เป็น
ค าถามทีม่นุษยไ์ดถ้ามตนเองมาโดยตลอด ดงันัน้บทเรยีนของเพยีร ์ กนิท์ กน่็าจะสามารถเป็น
บทเรยีนของมนุษยท์ุกคนไดเ้ช่นกนั 

 

ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ : ผูว้เิคราะห์ 
 
 
 

ทีม่า:  Heiberg, Hans. (translated by Joan Tate). Ibsen: A Portrait of the Artist. London: 
George Allen and Unwin Ltd. 1969. 
Thomas, David. Henrik Ibsen. London : Macmiooion Press. 1983. 
Egan, Michael. Ibsen: The Critical Heritage, Routledge and Kegan Paul, London 
and Boston. 1972. 
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หวาด(วิ)ตก 
หรือ การเขน็ The Master Builder ไปยงัปลายสุดของเอก็เพรสชัน่นิสม ์

 
เอลเีนอร ์ ฟุคส ์

"โอโ้ห" ฉนักระซบิกระซาบกบัเพือ่น "นี่มนัตอ้งกลายเป็นอะไรคลา้ยๆ "Solness on the 
Beach"¡ แน่เลย" ม่านยงัไม่ไดเ้ปิด แต่เรากเ็หน็ภาพยกพืน้จตุรสัสขีาวกบัเกา้อีท้รงหนกัๆ สมีดืๆ 
ฉายอยู่บนนัน้ นี่มนั โรเบริท์  วลิสนั (Robert  Wilson)2 ชดัๆ และเมื่อม่านเผยออก ความ
หวาดระแวงของฉนักก็ลายเป็นจรงิ อบิเซน (Henrik  Ibsen)3 ถูกผูก้ ากบั เคท  วอรทิสก ี (Kate  
Whorisky) สาวกตวักลัน่ของวลิสนั จบัมาแปลงกายเป็นวลิสนัไปเสยีแลว้ในการจดัแสดงที ่
American Repertory Theatre ทีเ่มอืงเคมบรดิจ ์ รฐัแมสซาชเูสทท์นี้ แลว้ทีเ่รยีงกนัอยู่ในตูก้ระจก

 
¡ Solness on the Beach ในท่ีนีเ้ป็นกำรลอ้เลียนรูปแบบกำรน ำเสนอของละครเรือ่ง The Master Builder นีว่้ำ คลำ้ยคลงึกบั
เรื่อง Eistein on the Beach ของ Robert  Wilson 
2 โรเบิรต์  วิลสนั (Robert  Wilson) เป็นผูก้  ำกับกำรแสดงชำวอเมริกนัท่ีมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งส  ำหรบันวตักรรมในวิธีกำร
น ำเสนอละครเวทีในแนว Postmodernism ซึ่งเนน้กำรใชอ้งคป์ระกอบทำง "ทศันศิลป์" กบั "เสียงหรือดนตรี" เพื่อแสดง
ควำมรูส้กึ หรือ ควำมชะงกังนั ซึ่งอยู่เหนือกำรใชค้  ำพดู วิลสนัมีชื่อเสียงทำงดำ้นกำรเป็นผูน้  ำในทำงละครทดลอง โดยเนน้
กำรใชส้ื่อสญัลกัษณเ์พื่อแสดงสภำวะของจิตไรส้  ำนึก วิลสนัใชเ้ทคนิคหลำกหลำยในกำรน ำเสนอ "สภำวะทำงควำมคิด" ของ
ละคร เช่น กำรใชเ้คลื่อนไหวแบบซ ำ้ๆ กำรใชภ้ำพยนตรเ์งียบ กำรใชค้ณะ Chorus ในกำรเปล่งเสียงตำมจงัหวะของคีตนิพนธ ์
กำรใชฉ้ำก แสง เงำ ท่ีชวนใหผู้ช้มตอ้งใชจ้ินตนำกำรในกำรตีควำมประสบกำรณก์ำรชมละคร แมว่้ำกำรน ำเสนอบทพดูใน
ละครของเขำมกัจะเป็นไปแบบไม่ปะติดปะต่อ แต่เมื่อผูช้มไดส้มัผสัประสบกำรณก์ำรชมทัง้หมดแลว้ (บำงครัง้) กลบัสำมำรถ
ท ำกำรปะติดปะต่อเรื่องรำวและสำรที่ผูก้  ำกับกำรแสดงตอ้งกำรน ำเสนอไดเ้อง ผลงำนท่ีสรำ้งชื่อเสียงใหก้ับเขำเป็นอย่ำงมำก
คือ กำรเขียนและก ำกบักำรแสดงเรื่อง Eistein on the Beach ซึ่งเป็นอุปรำกรยำว 4 องก ์ท่ีสรำ้งสภำวะคลำ้ยตอ้งมนตส์ะกด
ใหก้บัผูช้มดว้ยกำรใชแ้สง เสียง ดนตรีท่ีท ำใหผู้ช้มหลดุเขำ้ไปสู่โลกของสภำวะไรส้  ำนึก 
3 เฮนริค  อิบเซน (Henrik  Ibsen) (ค.ศ.1828-1906) เป็นนักประพนัธบ์ทละครชำวนอรเวย ์ ผูไ้ดร้บักำรขนำมนำมว่ำเป็น 
"บิดำแห่งกำรละครสมยัใหม่" เนื่องมำจำกกำรประพนัธท่ี์พยำยำมสะทอ้นชีวิตในแนวสจันิยม (Realism) เพื่อวิพำกษส์งัคม 
บทละครของเขำมกัสะทอ้นปัญหำของสงัคมที่เต็มไปดว้ยควำมไม่ยตุิธรรม ผลงำนท่ีสรำ้งชื่อใหก้บัเขำไดแ้ก่ เรื่อง A Doll's 
House, An Enemy of the People, The Master Builder, The Wild Duck, Hedda  Gabler และ Ghost 
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และนบัเลขใสไ่มโครโฟนนัน่กค็อืบรรดาลูกน้องของท่านนายช่างใหญ่โซลเนส ทัง้คายา (Kaja) นกั
บญัชผีูเ้หงีย่มหงมิ แรก็เนอร ์ (Ragner) สถาปนิกหนุ่มผูอ้่อนแอ และบดิาช่างเขยีนแบบผูอ้มโรค
ของแรก็เนอร ์ลูซนิดา ไชลด์ส (Lucinda  Childs) ในบทคายาหนัหน้าดา้นขวาทีด่เูยน็ชาใหเ้รา เธอ
พลกิหน้าสมุดบญัชขีวบัๆ อย่างเป็นจงัหวะ และนบัซ ้าแลว้ซ ้าเล่า "หนึ่ง-สอง-สาม-สี-่หา้-หก-เจด็-
แปด" 
 

แต่ฉนัอยากจะบอกอกีสกัหน่อยว่า แมแ้ต่ในช่วงแรกๆ นี้ ฉนักย็งัยอมรบัการบูชารูปแบบ
นิยมแบบวลิสนัอย่างน่าละอายน้ีไม่ไดเ้ตม็ทีน่กั ท าใหค้วามระแวงทีฉ่นัมเีมื่อยามพนิิจละครของอิ
บเซนทัง้หมด โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัแสดง The Master Builder ในแบบสจันิยม ยิง่มมีากขึน้
ไปอกี โซลเนสทีห่ลงตวัเองและสบัสนเป็นปัญหาแรก ฮลิเด  แวงเกลิ (Hilde  Wangel) แรงบนัดาล
ใจแสนงามผูเ้ย่อหยิง่แปลกประหลาดทีก่้าวออกมาจากอดตีของเขา นัน่กเ็ป็นอกีปัญหาหนึ่ง แต่
ทัง้หมดนัน้กย็งัเทยีบไม่ไดก้บัปัญหาใหญ่ในตอนจบขององกส์ุดทา้ย ตอนนัน้  โซลเนสกา้วสู่
จุดสงูสุดของอาชพีโดยการน ามาลามงคลทีช่าวเมอืงอุทศิใหข้ึน้ไปยงัยอดหอคอยสงูเทยีมฟ้าทีเ่ขา
เพิง่สรา้งเสรจ็ ฮลิเดเฝ้ารบเรา้ใหเ้ขาปีนขึน้ไป แต่โซลเนสกลบัดรูาวกบัว่าจะกลวัความสงู เขาทัง้
สองมองเหน็การก้าวขึน้ครัง้นี้ เป็นเหมอืน "ภาพหลอนร่วม" (tolie a' deux - อาการทีผู่ป่้วยทางจติ
ซึง่มพีืน้ฐานจติใจและประสบการณ์คลา้ยกนัเหน็ภาพหลอนท านองเดยีวกนั) ทีก่ล่าวกนัว่าฉากนี้
ควรจะจดัแสดงอย่างจรงิจงัมากๆ อย่างละครโศกนาฏกรรมเยอรมนั และในขณะเดยีวกนัก็ตอ้งไร้
รสนิยมอย่างเหลอืทน (อย่างเช่นกลุ่มตวัละครทีก่ าลงักงัวลเหลอืบตามองออกไปนอกเวท ี แลว้ร ่า
รอ้งออกมาอย่างตระหนกว่า "และทนัใดนัน้ ทนั-ใด-นัน้…!") นัน้นับเป็นการลงโทษซ ้าสองอย่างไม่
น่าใหอ้ภยั ฉากนี้นับว่าจดัแสดงยากยิง่กว่าฉากหมิะถล่ม (ถา้ท าไดจ้รงิกเ็ถอะ) ที่เป็นฉากสุดทา้ย
ในละครเรื่อง When We Dead Awaken อนัเป็นบทละครเรื่องสุดทา้ยของอบิเซน และแมแ้ต่วลิสนั
เองกไ็ม่สามารถท าออกมาไดด้ ีเมื่อครัง้ทีเ่ขาก ากบัทีเ่วทเีดยีวกนัน้ีเมื่อ 8 ปีก่อน 
 

แต่หลงัจากองกห์นึ่งผ่านไปไม่นาน ฝีมอืในการก ากบัของวอรสิกค็่อยๆ ปลดเปลือ้งความ
วติกเหล่านัน้ออกไปจากใจฉัน นี่ไม่ใช่งานทีล่อกเลยีนรูปแบบของวลิสนัมาแบบเป๊ะๆ แต่กลบัเป็น
งานทีเ่ปรยีบเสมอืนการหล่องานประตมิากรรมจากแก่นทีห่ลอมออกมาจากขา้งใน อาจจะเรยีกได้
ว่าคลา้ยๆ แนวแอบสแตรก็ เอก็เพรสชัน่นิสซึ่ม (abstract expressionism) ตวัละคร "คายา" 
(แสดงโดย ไอแซน  เซลคิ-Aysan  Celik) สัน่สะทา้นแทบสิน้สตเิมื่อโซลเนสคุย้ตะกอนราคะในใจ
เธอใหฟุ้้งขึน้มา แต่ตลอดเวลาดงักล่าว เธอยนืตวัแขง็ทื่อราวแท่งโลหะ ชารอน สครจัส ์ (Sharon  
Scruggs) แสดงเป็นเอลนี (Aline) ภรรยาผูเ้ยน็ชาไรช้วีติของโซลเนส เธอตกอยู่ในภาวะโศกเศรา้
ไม่รูค้ลายเพราะตุ๊กตาสะสมของครอบครวัถูกไฟไหมเ้สยียิง่กว่าเศรา้เพราะลูกสองคนของเธอได้
ตายในกองเพลงิทีเ่ผาคฤหาสน์ของครอบครวัเธอเมื่อหลายปีก่อน สครจัสเ์คลื่อนไหวดว้ยลลีาแบบ
หุ่นขีผ้ ึง้มาดามทโูซต ์ แต่พดูดว้ยน ้าเสยีงทีเ่หมอืนดงัจากหลุมศพจนน่าจะท าใหปิ้ศาจในละครเรื่อง
แฮมเลท็ดสูดใสรื่นเรงิไปไดท้เีดยีว เครื่องแสดงความไรช้วีติของเธออย่างหนึ่งคอื กรงอตัโนมตัหิรอื
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ลฟิทท์ีไ่ม่มเีครื่องกัน้ทีผู่อ้อกแบบฉาก ครสิทนี  โจนส ์ (Christine  Jones) ออกแบบมาใหบ้รรทุก
เธอเขา้และออกจากฉาก 
 

ครสิโตเฟอร ์  แมค็เคน (Christopher  McCann) เป็นทีช่ื่นชมของคอละครชาวนิวยอรก์
จากหลากหลายบทบาทรวมถงึ การรบับท เดอฟลอส ์ผูช้ ัว่รา้ยใน The Changeling ทีส่รา้งโดย โร
เบริท์  วดูดรฟัฟ์ (Robert Woodruff) เมื่อไม่นานมานี้ คราวนี้เขาแสดงไดอ้ย่างกบัก๊าซอนัตรายที่
ถูกเกบ็กกัไวใ้นทีอ่ดัความดนั เขาเป็นตวัเลอืกทีย่อดเยี่ยมส าหรบับทโซลเนส ลลีาเอก็เพรสชัน่นิสม์
ของวอรสิกเีหน็ไดช้ดัตรงน้ี เช่นเมื่อโซลเนสบอกเอลนีว่า เขารูส้กึว่า "ความผดิบาปทัง้หลายก าลงั
กดทบัผมอยู่" เรากเ็หน็ร่างของเขางองุม้ลงตามนัน้จรงิๆ แน่นอนอยู่ว่า โซลเนสตอ้งการฮลิเด  แวง
เกลิ ในฐานะคู่หผููม้พีลงัรุนแรงลกึลบั ซึง่เราพอจะเชื่อไดว้่าจะไม่ลดตวัลงไปเป็นความกระตอืรอืรน้
แบบ Brady  Bunch (ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของอเมรกิา) ในกรณีของตวัละครน้ี ฉนัอยากใหว้อริ
สกใีชว้สิยัทศัน์แบบสตรนิเบริก์ (Strindberg) ของเธอใหเ้ตม็ทีก่ว่านี้ 
 

อย่างไรกต็าม ครสิทนิ  แฟลนเดอส ์ (Christin  Flanders) ในบทแวงเกลินัน้ดูตรงทื่อ
อย่างมาก การแสดงของเธอจงึดรูาวกบัตวัละครทีล่อยออกมาจากการตคีวามทีอ่่อนหดั คอืความ
เชื่อทีว่่า สาวน้อยแห่งฤดใูบไมผ้ลนิี้ ถูกชกัจงูโดยความฝันแบบสรา้งวมิานในอากาศจนล่องลอยไป
กบัจิง้จอกฤดใูบไมร้่วงอย่างโซลเนสจรงิๆ แมจ้ะฟังดูขดัแยง้กบัอบิเซน แต่ฉนัยงัรูส้กึว่า เรา
สามารถดงึฮลิเด  แวงเกลิทีอ่าจหาญกว่านี้ออกมาจากบทละครได ้เป็นไปไดไ้หมว่า ฮลิเด  แวงเกลิ 
ผูซ้ึง่ถูกโซลเนส "จุมพติครัง้แลว้ครัง้เล่า" เมื่อครัง้ยงัเป็นเดก็หญงิ เมื่อครัง้ทีเ่ขาเคยเป็นแขกของ
บดิาเธอทีห่มู่บา้นห่างไกลทางตอนเหนือ (และเหตุการณ์นี้เป็นความลบัอนัเรา้ใจทีเ่ชื่อมชาย-หญงิ
คู่นี้เขา้ดว้ยกนั) จะไม่ใช่ผูเ้ร่งเรา้ความเพอ้ฝันและพลงัของวยัเยาวใ์หห้วนคนืมาใหม่ แต่ว่าเธอกลบั
เป็นศตัรตูวัฉกาจทีมุ่่งมัน่จะท าลายผูค้รอบง าเธอทางเพศนี้เสยี แมจ้ะโดยไม่รูต้วั เป็นไปไดไ้หมว่า 
เธออาจจะไม่ได ้ "ตื่นเตน้" ในทางเพศหรอืทางจติวญิญาณอย่างทีใ่ครๆ กช็อบตคีวามกนั กล่าวคอื 
ความตื่นเตน้ของเธออาจจะไม่ไดม้าจากการทีโ่ซลเนสประสบความส าเรจ็ในสิง่ทีเ่ขาต่อสู ้แต่อาจจะ
มาจากความตายของเขากเ็ป็นได ้ (เช่นเดยีวกบัฮลิเด  แวงเกลิ ในวยัรุ่นทีป่รากฏอยู่ใน The Lady 
From the Sea บทละครอกีเรื่องหนึ่งของอบิเซนรูส้กึ) เธอรูส้กึตื่นเตน้ไปดว้ยกบัจนิตนาการถงึฉาก
ทีโ่ซลเนสจะร่วงหล่นลงจากหอศวิลงึคน์ัน้นอกเวท ี และนัน่จะเป็นการชดเชยกบัการทีเ่ขาท าลาย
ชวีติปกตทิางเพศของเธอไปตลอดกาล เพยีงเพราะเขายอมตกเป็นทาสของอารมณ์หวังเูพยีงชัว่
ครัง้ชัว่คราว ดงันัน้ ฉนัคดิว่าละครเรื่องนี้ ยงัมชี่องโหว่ใหเ้ตมิความคัง่แคน้ทีล่กึซึง้กว่านี้ลงไปไดอ้กี 
 

อย่างไรกต็าม ฉากสุดทา้ยซึง่ฉนัหวาดวติกว่าจะพงัเสยีไม่เป็นท่านัน้ กลบักลายเป็นการ
ประกาศสจัธรรมทีน่่าตื่นตะลงึ วอรสิกกีบัไมเคลิ  ไชโบสก ี (Michael Chybowski) ผูอ้อกแบบแสง
ไม่ไดจ้บัหอคอยไปไวสุ้ดขอบฟ้านอกเวทจีนมองไม่เหน็แลว้ปล่อยใหเ้ราคนดเูขา้ใจเอาเองว่า ที่
นกัแสดงกระโดดขึน้กระโดดลงนัน่แหละหอคอย แต่ทัง้สองจบัมนัมาวางไวต้่อหน้าต่อตาเราเหมอืน



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

285   -      - 

อนุสาวรยีว์อชงิตนัโดยใชก้ารฉายภาพขนาดใหญ่ไปทีฉ่ากหลงั ท่านนายช่างใหญ่ "ปีน" หอคอย
โดยทีต่วัแมค็แคน กา้วเดนิแขง้ขาสัน่ตรงมาหาเราหน้าเวท ีและมแีววหวาดวติกในดวงตา ช่างเป็น
ฉากทีส่ะเทอืนอารมณ์นกั เมื่อแสงเปลีย่นขนาด หอคอยกค็่อยๆ ขยายใหญ่โตขึน้ๆ ในขณะทีโ่ซล
เนสค่อยๆ หดเลก็ลงๆ จากนัน้แสงและเสยีงกส็ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการพงัทลายในทา้ยทีสุ่ด 
 

โรเบริท์  บรสูไตน์ (Robert  Brustein) ผูอ้ านวยการดา้นศลิปะของโรงละคร American 
Repertory เป็นผูด้ดัแปลงบทอย่างไวฝี้มอื เขาตดัสว่นประกอบย่อยๆ ทีร่บกวนโครงเรื่องใหญ่ 
อย่างเช่น ตอนกลุ่มแขกสตรใีนองกส์ุดทา้ยออกทัง้หมด ในตอนแรก วอรสิก ี ซึง่จบจากสถาบนั 
ART ของบรสูไตน์ (รุ่นถดัจากพเีทอร ์ เซลเลอร ์ (Peter Sellars) ผูก้ ากบัละครของ American 
Repertory ทีอ่ายุน้อยทีสุ่ด) ไดร้บัมอบหมายใหก้ ากบัร่วมกบัอาจารยข์องเธอ แต่บรสูไตน์ก็
เหมอืนกบัโซลเนสทีเ่หน็ว่า "พวกเดก็ๆ ก าลงัรอโอกาส" เขาจงึมอบใหเ้ธอดแูลละครทัง้เรื่องคน
เดยีว และความเชื่อมัน่ของเขากไ็ดร้บัผลตอบแทนเป็นละครทีเ่ขม้ขน้น่าตื่นตาตื่นใจเรื่องนี้นัน่เอง 
 
* เอลนีอร ์ ฟุคส ์ เป็นนกัเขยีน หนงัสอืเล่มล่าสุดของเธอคอื The Death of Character : 
Perspectives on Theatre After Modernism จดัพมิพโ์ดย Indiana University Press 
 

พจนีย ์ ฉตัรชยัววิฒันา : ผูแ้ปล 
 
 
แปลจาก  Elinor   Fuchs. "Fear of Falling : Pushing Master Builder over the 

expressionism edge"  American Theatre (May / June 1999) : 42-43. 
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บทวิเคราะห ์
 
 หากบทวจิารณ์ชิน้นี้เป็นบทละคร แก่นเรื่องของมนักค็งจะเป็นการต่อสูร้ะหว่างอารมณ์และ
เหตุผล หรอืระหว่างหลกัวชิากบัความดนัทุรงัแบบเดก็ๆ โดยทีฝ่่ายเหตุผลเป็นผูช้นะในตอนทา้ย 
เอลเีนอร ์  ฟุคส ์ เล่าความผนัผวนของจติใจและกระบวนการท างานของสมองของเธอใหผู้อ้่านได้
ตดิตามดว้ยลลีาภาษาทีช่วนใหน้ึกถงึบทร าพงึบนเวท ี (Soliloquy) ของตวัละครทีก่ าลงัมคีวาม
ขดัแยง้ในจติใจและพยายามหาทางออกทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัทุกฝ่าย 
 
 โดยปกตแิลว้สิง่ทีน่กัวจิารณ์เสนอต่อผูอ้่านมกัจะเป็นบทสรุปของกระบวนการคดิวเิคราะห์
ตคีวามงานศลิปะทีเ่ขาไดไ้ตร่ตรองมาอย่างด ี โดยมเีหตุผลทีค่ดิไดใ้นระหว่างนัน้และหลกัวชิาอนั
เป็นพืน้ฐานประจ าตวัเป็นเครื่องรองรบับทสรุปนัน้ๆ น้อยครัง้นกัทีเ่ราจะไดต้ดิตามกระบวนการ
ท างานของเขาไปทลีะขัน้ตัง้แต่ก่อนสมัผสังานศลิปะจนถงึขัน้สรุปความคดิสุดทา้ย ซึง่เป็นขัน้ตอน
ทีน่กัวจิารณ์จะเกบ็ไวก้บัตวัและรบัรูเ้พยีงผูเ้ดยีว (ซึง่อาจเป็นเพราะเหตุผลซึง่จะสนันิษฐานต่อไป) 
และบทวจิารณ์ชิ้นน้ีกเ็ป็นหนึ่งในน้อยครัง้นัน้ 
 
 ฟุคสไ์ดเ้ขยีนงานทีเ่สมอืนหนึ่งชกัชวนผูอ้่านเดนิตามเธอเขา้ไปในโรงละครก่อนการแสดง
ดว้ยจติใจทีห่นกัอึง้และหงุดหงดิ ใชบ้ทละครในความทรงจ าสอบเทยีบกบัละครบนเวท ี รูส้กึเหน็
ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยกบัศลิปินสลบักนัไปมา จนสุดทา้ยกลบัออกมาสูโ่ลกแห่งความเป็นจรงิดว้ย
ความปีตอิิม่สุข เธอไดแ้สดงการต่อสูร้ะหว่างอคตกิบัหลกัวชิาและประสบการณ์ หรอือกีนยัหน่ึง 
ระหว่างอตัวสิยัและภววสิยัในความ "พยายาม" จะวจิารณ์นัน่เอง 
 
 ในตอนตน้เธอไดก้ล่าวว่า เธอมอีคตกิบัการเลอืกสไตลใ์นการน าเสนอของผูก้ ากบั โดยได้
อนุมานว่าละครจะออกมาในสไตลใ์ดจากภาพบนเวททีีไ่ดเ้หน็ทัง้ๆ ที ่ "ยงัไม่ไดเ้ปิดม่าน" ทัง้ยงั
แสดงความหวาดวติกว่าบทละครเรื่องทีก่ าลงัจะแสดงนัน้ยากมาก มจุีดอ่อนหลายจุดซึง่เป็น
อุปสรรคต่อการสรา้งภาพบนเวทใีหเ้หมาะสมและตรงตามความคดิของผูเ้ขยีนบท (และของเธอ) 
เป็นอย่างยิง่ และเมื่อประกอบกบัการเลอืกสไตลซ์ึง่ไม่สอดคลอ้งกบัทีเ่ธอคดิไวล้่วงหน้า เธอก็
ถงึกบัเอ่ยปากว่าแมแ้ต่ "อาจารย"์ หรอื "เจา้ต ารบั" ของผูก้ ากบัคนนี้เองยงัก ากบัฉากทีผู่เ้ขยีนบท
คนเดยีวกนัเขยีนไวง้า่ยกว่านี้ใหด้ไีม่ไดเ้ลย 
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 ทัง้หมดนัน้นบัเป็นค าปรามาสศลิปินอย่างรา้ยแรงหากอยู่ตามล าพงั แต่ฟุคสก์ไ็ดก้ล่าวตาม
ในทนัทวี่า แลว้ทีสุ่ดฝีมอืการก ากบัของศลิปินกท็ าใหเ้ธอคลายใจ พรอ้มกบัยกย่องศลิปินดว้ยการ
วเิคราะหส์ไตลข์องศลิปินว่าไม่ใช่การท างานลอกแบบอย่าง "เอาใจคร"ู อย่างทีเ่ธอคดิไวใ้นตอน
แรก แต่ผูก้ ากบัไดค้ดัเลอืกสไตลท์างศลิปะทัง้ของครแูละสไตลอ์ื่นๆ มาใชใ้นละครอย่างมสีดัสว่น
พอเหมาะ คอืมทีัง้ฟอรม์าลสิม ์ แบบของโรเบริท์  วลิสนั ในฉากและเครื่องประกอบฉากบางสว่น 
ทัง้เอก็เพรสชัน่นิสมแ์นวนามธรรมในลกัษณะการแสดง ซึง่สว่นหลงันี้เธอเหน็ว่าเมื่อปรากฏบนเวที
แลว้มคีวามเหมาะสมมาก จนสละเนื้อที ่ 2 ย่อหน้าเพื่ออธบิายการแสดงสว่นน้ี และในตอนหน่ึง
ถงึกบัใชค้ าว่า "เอก็เพรสชัน่นิสมข์องวอรสิก"ี 
 
 แต่ฟุคสย์งัไม่จบบทความของเธอเพยีงแค่นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะอคตใินใจเธอยงัไม่ถูก
ท าลายหมดหรอืเพราะเธอพยายามด ารงความเป็นกลางไวก้ต็าม เมื่อถงึจุดทีเ่ธอเหน็ว่าการตคีวาม
ของตนดกีว่า และละครทีป่รากฏบนเวทมีขีอ้ควรต ิเธอกต็ ิก่อนจะจบลงทีก่ารบรรยายฉากจบทีเ่ธอ
กล่าวว่าเป็นฉากทีก่ลวัว่าจะออกมาไม่ดมีากทีสุ่ด แต่ดว้ยค าพรรณนาอย่างประทบัใจ และค า
สรุปว่าฉากนัน้เป็น "การประกาศสจัธรรมทีน่่าตื่นตะลงึ" กบ็่งบอกถงึความส าเรจ็ของศลิปินที่
สามารถชะลา้งอคตขิองเธอไดส้ าเรจ็ 
 
 เอลเีนอร ์ ฟุคส ์ไดก้ล่าวถงึขอ้ควรต าหนิแลว้ตามดว้ยขอ้ควรชมสลบักนัถงึ 2 ครัง้ วธิกีาร
เช่นน้ีดเูผนิๆ อาจเป็นการ "ตบหวัแลว้ลูบหลงั" ตามอย่างความคดิของนกัวจิารณ์หรอืนกัดลูะคร
บางคนว่า "ตมิากๆ เดีย๋วเขาจะเสยีก าลงัใจ ตอ้งหาอะไรมาชมเสยีหน่อย" แต่ทว่าในกรณีของเอลี
เนอร ์  ฟุคส ์ สิง่ทีเ่ธอตบคอืหน้าตนเอง ค าชมของเธอลบลา้งค าตกิ่อนหน้านัน้แทบจะโดยสมบูรณ์ 
เพราะสิง่ทีค่วรชมนัน้ส าคญัและยิง่ใหญ่กว่าสิง่ทีค่วรตมิาก นอกจากนัน้สิง่ทีค่วรตสิว่นมาก (หรอืใน
ความเป็นจรงิคอื สิง่ที ่ (เธอคดิว่า ควรต)ิ ยงัเป็นบุตรอปัลกัษณ์ของอคตใินใจเธอดว้ย ดงันัน้ 
นอกจากท ารา้ยใบหน้าตนเองแลว้ เธอยงัพยายามจะท ารา้ย "หน้าตา" ในความหมายของอตัตา
และ อหงัการข์องนกัวจิารณ์ดว้ย 
 
 จากบทวจิารณ์ชิ้นน้ี เราพอจะสรุปไดว้่า เอลเีนอร ์  ฟุคส ์ มคีวามรูท้างการละครสงู
พอสมควร โดยเฉพาะมปีระสบการณ์การอ่านและตคีวามบทละครมาก ซึง่ขอ้นี้ท าใหเ้ธอมลีะคร
ฉบบัของตวัเองอยู่ในสมองและหอบมนัเขา้ไปในโรงละครดว้ย ซ ้ายงัเปิดมนัเทยีบกบัละครบนเวที
แบบฉากต่อฉาก หวัขอ้ต่อหวัขอ้ เมื่อเหน็อะไรแตกต่างออกไปกร็บีตัง้ขอ้สงสยัไวก้่อน แมก้ระทัง่
กบัภาพบนเวทกี่อนละครจะเริม่เล่น อนัทีจ่รงิการกระท าเช่นน้ีไม่ใช่เรื่องผดิปกต ินกัวจิารณ์และคน
ดทูีม่ปีระสบการณ์สงูแทบทุกคนหอบละครสว่นตวัเขา้ไปดลูะครดว้ย ต่างกนัแต่ว่าของใครจะมี
รายละเอยีดมากน้อยกว่ากนัเท่านัน้ บางคนกอดมนัไวแ้น่นไม่ยอมปล่อย บางคนหอบเขา้ไปในโรง
ละคร แต่ไม่ไดห้อบกลบัออกมาดว้ย The Master Builder ฉบบัของฟุคส ์ เป็นกรณีหลงันี้ เธอ
ค่อยๆ โยนมนัทิง้ทลีะสว่น เมื่อยอมรบัการตคีวามและการท างานของผูก้ ากบัในสว่นนัน้ๆ แต่ความ
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พเิศษในกรณีของเธอคอื เธอออกมาบอกเล่าสาเหตุและกระบวนการโยน "The Master Builder 
ของขา้พเจา้" ทิง้อย่างละเอยีดลออในพืน้ทีส่าธารณะ และการแสดงการเปรยีบเทยีบระหว่าง "ละคร" 
2 ชิน้น้ีเองทีเ่ป็นการคอ้มศรีษะคารวะผูก้ ากบัอย่างต ่าทีสุ่ดเท่าทีน่กัวจิารณ์คนหนึ่งจะพงึกระท าได ้
เพราะนัน่แหละคอืการประกาศถอดหวัโขน ละอตัตาความเป็นนกัวจิารณ์ผู ้"กล่าวถูกเสมอ"  
 
 นกัวจิารณ์ผูไ้ดร้บัการยอมรบั ไม่ว่าจะน้อยเพยีงใด คอืนกัวจิารณ์ผูพ้สิจูน์ความถูกตอ้งของ
วจิารณญาณและความเทีย่งตรงในค าตดัสนิมาดว้ยระยะเวลาแลว้ การประกาศความผดิพลาดของ
ตน แมจ้ะก ากบัไวว้่า "แกไ้ขแลว้" กย็งัเป็นการท ารา้ยความมัน่ใจทัง้ของตนและทัง้ของผูอ้่านผูด้อ้ย
ประสบการณ์ นี่คอืเหตุผลส าคญัอย่างยิง่ที่แทบจะไม่มนีกัวจิารณ์คนใดมากล่าวถงึความ
เปลีย่นแปลงและกระบวนการละอคตขิองตนต่อหน้าสาธารณะเลย ดงันัน้ หากเอลเีนอร ์  ฟุคส ์ จะ
เขยีนบทวจิารณ์นี้โดยมเีนื้อความเพยีงแค่การชมเชยศลิปิน และวเิคราะหส์ไตลก์ารน าเสนอของผู้
ก ากบั และแสรง้ท าเป็นลมืกล่าวถงึอคตขิองตนเสยี กไ็ม่มใีครต าหนิเธอได ้ แต่เธอกเ็ลอืกทีจ่ะเป็น
ตวัแทนของคนดจู านวนหนึ่งทีบ่างครัง้กค็ดิว่าตนเก่งกาจและลกึซึง้กว่าผูก้ ากบั และสง่ขา่วสารถงึ
ผูค้นเหล่านัน้ว่า หากยงัมใีจเทีย่งธรรมพอจะถอืหลกัวชิาไวใ้นมอืหนึ่งใหม้ากๆ แลว้ อกีมอืทีม่อีคติ
นัน้กย็งัพอจะยื่นไปประสานความสมัพนัธก์บัศลิปินไดเ้สมอ 
 

พจนีย ์ ฉตัรชยัววิฒันา : ผูว้เิคราะห์ 
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มุ่งมองไปท่ีปัจจบุนั 
จะท าละครเรื่องริชารด์ที ่2 ให้เป็นนิทานสอนใจเก่ียวกบัทรราชสมยัใหม่ได้หรือ 

 
ไนเจล ซอล (Nigel Saul) 

 ในบรรดาละครประวตัศิาสตรข์องเชกสเปียร ์ รชิารด์ที ่2 (RICHARD II) เป็นละครที่เด่น
สงา่ทีสุ่ด ไม่ใช่แต่เพยีงว่าแก่นเรื่องมลีกัษณะสงูส่งเท่านัน้ นัน่กค็อืเป็นเรื่องของทรราชทีถู่กลงโทษ 
เรื่องของความเป็นกษตัรยิแ์ละความรบัผดิชอบของกษตัรยิ ์แต่ละครยงัสือ่ความเหล่านี้ดว้ยอารมณ์
และพลงัทีเ่หนือชัน้ ความเขม้ขน้ในเรื่องการเมอืงจดัไดว้่าสูงมาก ไม่มแีนวเรื่องรองทีเ่ป็นตวัสรา้ง
ความผ่อนคลาย การแขง่ขนักนัระหว่างพระราชากบัผูท้ีท่า้ทายท าใหเ้ราตอ้งตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอ… 
 ในยุคสถาปนากษัตรยิ์กลบัมาใหม่ (Restoration) ละครเรื่องนี้ตกที่นัง่ล าบาก แก่นเรื่อง
ที่ว่าด้วยพระราชาที่ไม่ดีซึ่งถูกโค่นอ านาจ ดูจะสร้างความปัน่ป่วนให้แก่กษัตรยิ์ในขณะนัน้ ใน
ศตวรรษที่ 19 เมื่อมผีู้น าละครเรื่องนี้มาแสดงอีก ก็มกัจะมกีารตีความให้เป็นโศกนาฏกรรมของ
พระราชาทีเ่ป็นกวมีากเกนิไป การตคีวามเช่นน้ีเป็นทีน่ิยมกนัต่อเนื่องกนัมานาน… 
 การแสดงล่าสุดที่เมืองแสตรทฟอร์ด (Stratford) เป็นส่วนหนึ่งของการจดัแสดงละคร
ประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นชุด มกีารตัง้ชื่อชุดว่า "เมอืงองักฤษแห่งนี้ : ละครประวตัศิาสตร"์ ชื่อชุดละครก็
สื่อนัยให้เหน็แล้วว่าการจดัแสดงนี้มรีะเบยีบวาระที่เป็นเรื่องสงัคมร่วมสมยัอยู่มาก ขอ้ความในสูจิ
บตัรกบ็อกเราเอาไวว้่า ละครประวตัศิาสตรเ์หล่านี้ไดร้บัการน ามาแสดงกเ็พราะเป็นเรื่องทีผ่กูอยู่กบั
วาระของปัจจุบนักาล อนัว่าด้วยรูปแบบแห่งความเป็นชาต ิบุคลกิภาพที่เกี่ยวเนื่องกบัเอกลกัษณ์ 
รวมไปถงึบทบาทของสถาบนักษตัรยิข์องเรา จงึไม่เป็นทีน่่าประหลาดใจว่าในการแสดงเรื่องรชิารด์
ที ่2 นัน้ เราจะได้ยนิเสยีงสะท้อนทีช่วนให้คดิถงึขอ้ผูกพนักบัสงัคมร่วมสมยั…นี่คอืการแสดงที่มุ่ง
มองไปสูปั่จจุบนั และผูด้ผููช้มกถ็ูกก ากบัใหส้ านึกเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา… 
 แก่นเรื่องที่โยงไปหาสงัคมร่วมสมยัได้รบัการตอกย ้าอยู่ตลอดในการแสดงครัง้นี้ เรื่องราว
ของรชิารด์ที่ 2 ไดร้บัการน าเสนอในรูปของการก าจดัทรราชของยุคใหม่ ค าถามทีน่ ามาตแีผ่ก็คอื 
การลุกฮือขึ้นต่อต้าน(ทรราช)หมายความว่าอย่างไร เหตุใดประชาชนจึงร่วมขบวนการด้วย ความ
รุนแรง และความเจบ็ปวดทีม่ากบัเหตุการณ์เหล่านัน้ไดร้บัการตแีผ่เป็นอย่างด…ี 
 (ในเรื่องของการแสดงบนเวที) เชกสเปียร์สร้างบทให้มกีารน าตวัละครชื่อ บุสช ี(Bushy) 
และกรนี (Green) ออกไปประหารนอกเวท ีแต่ผูก้ ากบัการแสดงพมิลอต (Pimlott) จดัการประหาร
บนเวทใีห้เหน็เสยีเลยด้วยการยงิทะลุทา้ยทอย การปรบัเปลีย่นของพมิลอตจดัได้ว่าเป็นขนบของ
ศตวรรษที ่20 นี่คอืวธิกีารทีจ่ะจดัการกบัระบบเผดจ็การในยุคของเราเอง เราสามารถหวนคดิไปถงึ
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เหตุการณ์ในอหิร่าน ในค.ศ. 1979 หรอืในโรมาเนีย ในค.ศ. 1990  ส าหรบัพระเจา้รชิาร์ดที่ 2 นัน้ 
เราอาจจะตคีวามว่าเป็นพระเจา้ชาห ์หรอืนิโคไล ชาวเชสค ู(Nicolae Ceausescu) แห่งโรมาเนียกไ็ด ้
 …สิง่ทีเ่ราไดเ้หน็ในละครเรื่องนี้นับเป็นปรากฏการณ์ที่รูจ้กักนัในทุกยุคทุกสมยั : นัน่กค็อื 
การใชอ้ านาจไปในทางที่ผดิและการบดิเบอืนบทบาทของอ านาจ การขจดัชนชัน้น าทีเ่ลวรา้ย และ
รวมไปถึงการสมยอมที่แสนจะปวดร้าวในหมู่ของผู้ที่จ าต้องยนือยู่ตรงกลาง แต่ถึงกระนัน้ อะไร
บางอย่างกข็าดหายไปในขณะเดยีวกัน เชกสเปียรส์รา้งบทของรชิารด์โดยเคน้เอาสารออกมาจาก
บรบิททางประวตัศิาสตรใ์นยุคของเขาเอง เชกสเปียรม์ไิดมุ่้งเพยีงแต่จะเขยีนงานทีว่่าดว้ยเผดจ็การ 
การกดขี ่และกโลบาย ไม่ไดต้้องการจะเขยีนถงึความทระนงอนัมาจากการทีส่ามารถลงทณัฑผ์ูผ้ดิ
ได้อย่างหน าใจ แต่ เชกสเปียร์เขียนงานที่ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของกษัตริย์ ที่ว่าด้วย
ความสมัพนัธ์ระหว่างราชบัลลงัก์ที่ดูจะศกัดิส์ทิธิก์ ับบุคคลที่ต้องรบัหน้าที่นัน้ ในการแสดงครัง้นี้
แงมุ่มทีก่ล่าวมานี้ถูกมองขา้มไปโดยสิน้เชงิ 
 ความเขม้ขน้ของละครขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์อนัเขมง็ตงึระหว่างบุคคลกับบทบาทหน้าที ่
รชิารด์มลีกัษณะ 2 ประการที่ทบัซ้อนกนัอยู่ คอื เป็นทัง้กษตัรยิ ์และเป็นทัง้มนุษย์ธรรมดาสามญั 
ในตอนต้นเรื่องเขาเป็นกษตัรยิ์ที่เป่ียมด้วยขตัตยิลกัษณ์… แต่แลว้พระราชากค็่อยๆถูกปลดออก
จากต าแหน่งอนัส าคญัทลีะเลก็ทลีะน้อย คุณลกัษณะที่เกื้อหนุนความสง่างามแห่งกษตัรยิถ์ูกปลด
เปลื้องไปจากเขา เขาถูกกระท าใหเ้ป็นมนุษยธ์รรมดา และขอ้ขดัทีน่่าสนใจยิง่กค็อื สถานะของเขา
กลบัสูงส่งขึน้ ความเป็นปราชญ์และความสามารถในการครุ่นคดิพนิิจนึกท าใหเ้ขาคน้พบวญิญาณ
ที่แท้จรงิแห่งความเป็นกษัตรยิ์ โศกนาฏกรรมของรชิาร์ดจงึเปรยีบได้กับเส้นทางไปสู่จุดจบของ
พระไครสต…์ 
 การมองข้ามหรอืการจงใจสลัดทิ้งซึ่งนัยส าคญัของละครที่กล่าวมานี้ท าให้การแสดงที่แสตรท
ฟอร์ดไม่สามารถสื่อความหมายที่ส าคญัออกมาได้อย่างชดัเจน ละครเชกสเปียร์เรื่องนี้เป็นเรื่อง
ที่ว่าด้วยสถาบนัอนัส าคญัที่สุด อนัได้แก่สถาบนักษตัรยิ์ สถาบนันี้ในยุคของเชกสเปียร์   ยงัเป็น
สถาบนัทีเ่ป็นแกนกลางของสงัคม กษตัรยิเ์ป็นสญัลกัษณ์แห่งเอกลกัษณ์ของชาต ิเป็นศูนยร์วมของ
ความภักดีในระดับชาติ สถาบันกษัตริย์ยิ่งใหญ่  เร้นลับ โอ่อ่าไปพร้อมๆกัน ทัง้ๆที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปหลายครัง้หลายครา สถาบนัที่ว่านี้ก็ยงัคงลกัษณะของมธัยสมยัอยู่ บางส่วนเป็น
ประดุจการแสดง บางส่วนเป็นพธิกีรรมเชิงศาสนา ในพระราชินีอลซิาเบธ  เชกสเปียร์  มองเห็น
ผูน้ าที่เขา้ซึ้งถงึศลิปะในการเล่นบทบาทแห่งขตัตยิะไดอ้ย่างดยีิง่ในหลายๆดา้น อลซิาเบธเปรยีบได้
กบัรชิารด์ที่ 2… อลซิาเบธ เช่นเดยีวกบัรชิารด์ที่ 2 ในละครเชกสเปียร ์ทรงไวซ้ึ่งความชาญฉลาด
ในการแสดงตนเป็นกษัตรยิ์ ละครเรื่องรชิาร์ดที ่2 มกัจะได้รบัการกล่าวขวญัว่าเป็นละครที่ทรง
ความเป็นละครอย่างยิง่ยวด และกเ็ป็นเช่นนัน้จรงิๆ ส าหรบัรชิารด์เองนัน้ดูประดุจจะเป็นนักแสดง
ละครเวท…ี คอืชอบกาพยก์ลอนมากกว่าศกึสงคราม ปฏกิริยิาของเขาที่มตี่อสถานะของตนเองที่
ทรุดลงในแง่หนึ่งดูราวกบัจะเป็นละครในละคร การตบีทในเชงิละครเป็นจุดส าคญัที่ผูกอยู่กบัการ
มองบทบาทของกษัตรยิ์ของรชิาร์ดเอง มนัเป็นสิง่ที่แสดงให้เห็นความขี้โอ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการแสดงที่มีพิมลอตเป็นผู้ก ากับก็คือ ในเมื่อบทบาทของกษัตริย์ไม่ส าคัญ 
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ประเดน็ที่ว่านี้ก็ขาดหายไป ลกัษณะที่กระเดยีดไปในทางของกาพย์กลอนของอารมณ์กส็ลายไป
เช่นกนั ตวับทสูญความหมายไปเสยีกม็าก และกาพยก์ลอนกค็ลายพลงัไปเช่นกนั ริชารด์กลาย
เป็นแค่คนพูดมาก ผู้แสดงเป็นตัวรชิาร์ดคือ แซมมวล เวสต์ (Samual West) เข้าใจดีถึงความ
ซบัซ้อนในปฏกิริยิาของกษัตรยิ์รชิารด์ แต่เขาก็จ าต้องตกเป็นเหยื่อของความพยายามที่จะท าให้
ทุกสิง่เกี่ยวโยงกบัปัจจุบัน กลยุทธ์ของผู้ก ากบัการแสดงพมิลอตก็คือการทึกทกัเอาว่า สถาบัน
กษตัรยิเ์ป็นเรื่องของอดตีที่หมดความหมายไปแล้วในการตคีวามของยุคใหม่ นัน่เป็นความคดิที่
ผดิ ทัง้นี้ก็เพราะสถาบนักษตัรยิ์เป็นหวัใจของสารที่มาจากละครเชกสเปียรเ์รื่องนี้… 
 ในการแสดงที่โรงละครอัลเมดา (Almeida) ละครดูจะเสียศูนย์ไปในช่วงที่สองของการ
แสดง ส่วนใหญ่เป็นเพราะความผดิพลาดของผูแ้สดงน า ราฟ ฟีนนส ์(Ralph Fiennes) กษตัรยิ์ ริ
ชารด์ในการแสดงครัง้นี้ไม่เปลีย่นแปลงหรอืพฒันาไปในทางใดเลย ไม่มกีารแสดงใหเ้หน็ว่ารชิารด์
มีความส านึกที่ดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของตัวเอง… ปฏิกิริยาของริชาร์ดที่มีต่อชะตากรรมที่
เปลีย่นแปลงไปกถ็ูกมองขา้ม แมว้่าในตอนสุดทา้ยจะมกีารแสดงทีน่่าประทบัใจยิง่ ฟีนนสแ์สดงบท
เดี่ยวในคุกด้วยความรู้สกึที่ลกึซึ้ง แต่มนัก็สายเกินไปเสยีแล้ว โอกาสที่จะท าให้การแสดงครัง้นี้มี
ความสง่างามได้สูญสลายไปเสยีแล้ว เรากไ็ด้แต่ถามตนเองว่าโศกนาฏกรรมของรชิาร์ดเป็นเรื่อง
อะไรกนัแน่ 
 …การตีความตัวละครบอลิงบรุค (Bolingbroke) ที่แตกต่างกันในการแสดงทัง้สองแห่ง
ชี้ให้เหน็ถงึความเป็นไปไดใ้นการตคีวามละครของเชกสเปียรท์ีอ่าจจะเดนิไปคนละทาง การทีไ่ด้ดู
ละครเรื่องเดยีวกนัทีโ่รงละคร 2 แห่ง ในระยะเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั ช่วยใหเ้ราไดว้นิิจฉยัการแสดงชุด
หนึ่งด้วยการเปรยีบเทียบกบัอีกชุดหนึ่ง การแสดงแต่ละชุดก็มีจุดเด่นของตวั…แต่การแสดงที่แสตรท
ฟอรด์ดูจะมปัีญหามากกว่า มนัเป็นการแสดงทีจ่ดืชดื ค าถามทีเ่กดิขึน้กค็อืเป็นการสมควรหรอืทีจ่ะ
ท าบทของรชิารด์ใหเ้ป็นนิทานสอนใจอนัว่าดว้ยทรราชของยุคใหม่ ความเหน็คงจะแตกต่างกนัไป
ในประเดน็นี้ แต่ไม่ว่าค าตอบทีไ่ดจ้ะเป็นอย่างไร มปีระเดน็หนึ่งทีเ่ราจบัไดม้ัน่ นัน่กค็อื ละครเรื่องริ
ชารด์ที ่2 ยงัมคีวามหมายส าหรบัเรา ละครทีแ่ต่งขึน้ในรชัสมยัของพระนางเจ้าอลซิาเบธที่ 1 ยงัเป็น
ละครทีส่ ือ่ความไดฉ้มงันกัในยุคของพระนางเจา้อลซิาเบธที ่2 
 
 

เจตนา นาควชัระ : ผูแ้ปล 
 
 

ทีม่า: ตดัตอนจาก Nigel Saul. "With an eye to the present. Can Richard II be turned into 
a parable of modern tyranny?" Times Literary Supplement (12 May 2000). 
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บทวิเคราะห ์
 
 บทวจิารณ์การแสดงละครเรื่องรชิาร์ด 2 ของเชกสเปียร์ โดย ไนเจล ซอล (Nigel Saul) 
เป็นตวัอย่างทีด่สี าหรบัการวจิารณ์การแสดง (ในทีน่ี้เป็นการแสดงละครเรื่องเดยีวกนั พรอ้มกนั ณ 
โรงละคร 2 แห่ง) ซึ่งขยายวงออกไปในรูปของการให้ขอ้สรุปรวมทัว่ไปทีเ่กี่ยวกบัแนวโน้มของการ
แสดงละครเชกสเปียรใ์นยุคปัจจุบนั ผู้ก ากบัการแสดงในโลกตะวนัตกส่วนใหญ่พยายามที่จะสกดั
เอาความหมายจากบทละครยุคเก่าออกมาให้ได้เพื่อที่จะส่งสารบางประการมาสู่ยุคปัจจุบนั โรค
ร้ายที่เข้ามากัดกินวฒันธรรมการละครของยุคใหม่ก็คอื ถ้าตัวสารที่ต้องการไม่มอียู่ในบทละคร
ดัง้เดิม ผู้ก ากับการแสดงยุคใหม่ก็ไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนบทเสียให้ตรงกับทิศทางที่ตัวต้องการ  
บางครัง้เป็นการปรบัเปลี่ยนที่บิดเบือนแก่นอนัแท้จรงิของละครต้นแบบไปเลย ถ้าผู้ก ากบัคนใด
ยดึถอืตวับทมากเกนิไปก็ถูกกล่าวหาว่าลา้สมยัหรอืโง่เง่า (ดูบทวจิารณ์ละครเรื่อง เฟาสต์ โดย ท.ี
เจ. รดี ในสรรนิพนธเ์ล่มเดยีวกนัน้ี) 
 ผูว้จิารณ์คอื ไนเจล ซอล เป็นนักวชิาการดา้นมธัยสมยั จงึมคีวามส านึกสูงมากในเรื่องของ
วฒันธรรมต้นก าเนิดของงานวรรณกรรม เขาพยายามชี้ให้เหน็ว่า ความเป็นสากลของเชกสเปียร์
นัน้มอียู่ในตวังานแลว้โดยไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่นหรอืปรุงแต่ง หรอืยดัเยยีดความหมายจาก
จุดยนืของยุคปัจจุบนัใหแ้ก่ละครต้นแบบ บทวจิารณ์ของเขาจดัได้ว่าเป็นการตเิพื่อก่อ นักวจิารณ์
พยายามจะท าหน้าที่ของพี่เลี้ยงช่วยเตอืนสตผิู้คนในวงการละครให้เดนิสายกลางให้ได้ในการน า
ละครของเก่ามาขึน้เวทสีมยัใหม่ สิง่ทีเ่ขาตอกย ้าไวอ้ย่างหนกัแน่นกค็อื ละครเชกสเปียรน์ัน้โดยเนื้อ
แท้แลว้ สื่อความขา้มยุคขา้มสมยั ขา้มถิน่ที่ได้ ดงัที่เขากล่าวไว้ในตอนสุดท้ายของบทวจิารณ์ว่า 
ถงึจะแต่งขึน้ในรชัสมยัของพระนางเจา้อลซิาเบธที ่1 แต่ละครเชกสเปียรก์ ็"ยงัเป็นละครทีส่ ื่อความ
ไดฉ้มงันกัในยุคของพระนางเจา้อลซิาเบธที ่2" 
 ผู้วจิารณ์ตัง้ค าถามเชิงหลกัการเอาไว้ที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการตีความใหม่ เขามิได้
ต่อต้านการตคีวามใหม่ในเชงิหลกัการแต่ประการใด แต่เขาชี้ใหเ้หน็ถงึขอ้บกพร่องมากมายอนัเกดิ
จากการตีความใหม่ที่ละทิ้งความหมายดัง้เดิม หรอืไม่เข้าใจความหมายดัง้เดิม ณ จุดก าเนิด ผู้
ก ากบัการแสดงสมยัใหม่ต้องการจะเชื่อมโยงละครเชกสเปียร์เรื่องรชิาร์ด 2 ให้เข้ากบัขบวนการ
โค่นลม้ทรราชในศตวรรษที ่20 อนัเป็นช่วงทีใ่กลต้วัผูด้ผููช้มในปัจจุบนั แนวโน้มทีว่่านี้มใิช่เป็นสิง่ที่
ผดิในตัวของมนัเอง แต่ผู้ก ากบัการแสดงไม่ควรที่จะปฏิเสธแก่นแห่งความหมายของบทละคร
ดัง้เดมิ การแสดงละครเชกสเปียร์ที่ว่าด้วยกษัตรยิ์ โดยไม่ใส่ใจหรอืไม่เข้าใจประเด็นปัญหาที่ว่า
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ดว้ยความรบัผดิชอบและสถานะของสถาบนักษตัรยิย์่อมจะหนีไม่พน้การบดิเบอืนความหมายของ
เชกสเปียร์ นัยของบทวจิารณ์นี้ก็คอื ผู้ก ากบัการแสดงจ าเป็นจะต้องมคีวามเขา้ใจเชิงวชิาการใน
ระดบัทีส่งูพอในเรื่องของระบบความคดิและวฒันธรรม ณ จุดก าเนิดของตวังาน ถ้าเขา้ใจสิง่เหล่านี้
ดแีลว้ การตคีวามใหม่จงึจะด าเนินไปไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื ในยุคใหม่ซึ่งสถาบนักษตัรยิด์ูจะปราศจาก
ความหมายเสยีแลว้ คนยุคใหม่จงึอาจจะเป็นผูม้กัง่ายทีช่อบตคีวามตามอ าเภอใจของตน ขอ้สรุปที่
ผูว้จิารณ์ไม่เขยีนออกมาอย่างโจ่งแจง้ แต่เราพอจะอ่านความระหว่างบรรทดัได ้กค็อื การบดิเบอืน
เชกสเปียรก์็เท่ากบัการท ารา้ยเชกสเปียร ์กระบวนการเล่นละครเชกสเปียรพ์รอ้มกบัท ารา้ยเชกส
เปียรไ์ปดว้ยจงึลงเอยดว้ยการทีว่งการละครสมยัใหม่ท ารา้ยตนเอง 
 บทวจิารณ์ของไนเจล ซอล เป็นการวจิารณ์เชงิประเมนิคุณค่าว่าการแสดงละคร ณ โรง
ละครทัง้สองไม่อยู่ในระดบัที่น่าพงึพอใจ และผู้วจิารณ์ก็สามารถให้เหตุผลที่ชดัเจนว่าเหตุใดการ
แสดงจึงด้อยคุณภาพ เราจะเห็นได้ว่า ในที่นี้  นักวิจารณ์ที่มีความรู้เชิงวชิาการที่หนักแน่นจะ
สามารถเขยีนงานวจิารณ์เชงิประเมนิคุณค่าไดอ้ย่างหนักแน่นเช่นกนั การได้มโีอกาสดูละครเรื่อ ง
เดยีวกนัในเวลาที่ใกล้เคยีงกนั แสดงโดยคณะละคร 2 คณะ เป็นโอกาสที่เอื้อให้นักวจิารณ์ได้ใช้
ความคดิเชงิเปรยีบเทยีบมาเป็นตวัหนุนงานวจิารณ์ของเขา ถา้ไดด้เูพยีงครัง้เดยีว การแสดงทศันะ
เชิงประเมินคุณค่าก็อาจจะกลายเป็นการด่วนสรุปไปได้ แต่การที่นักวจิารณ์ในที่นี้สามารถจบั
ทศิทางของการแสดงยุคใหม่ได ้และกพ็รอ้มทีจ่ะเดนิสวนกระแส (เช่นเดยีวกบันกัวจิารณ์ ท.ีเจ. รดี 
ในบทวจิารณ์ละครเฟาสต์ที่อ้างมาแล้วข้างต้น) จึงเป็นการท าหน้าที่ของนักวจิารณ์ที่เป่ียมด้วย
ความรบัผดิชอบ คอื เมื่อตแิลว้กพ็ยายามจะชีท้างออกใหด้ว้ย ทางออกทีน่ักวจิารณ์เสนอตัง้อยู่บน
รากฐานของความเชื่อมัน่ในความเป็นละครของเชกสเปียรเ์อง นัน่กค็อืมหากวชีาวองักฤษผูน้ี้สรา้ง
ตวัละครเอกที่มไิดอ้ยู่คงที ่แต่เป็นผู้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง ณ จุดนี้ ทัง้ผูก้ ากบั
การแสดงและผู้แสดง ณ โรงละคร Almeida พลาดเป้าไปอย่างน่าเสยีดาย นักวจิารณ์ชี้ให้เหน็ว่า 
กระบวนการเรยีนรูข้องตวัละครเอกด าเนินไปพร้อมๆกบักระบวนการสูญเสยีอ านาจ ยิง่ตกต ่าใน
พลังอ านาจเท่าใดก็ยิ่งหยัง่รู้ด้วยความเป็นปราชญ์ยิ่งขึ้นเท่านั ้น นี่คือแง่มุมอันส าคัญของ
โศกนาฏกรรมเรื่องนี้ทีจ่บัใจคนดูต่อเนื่องมาไดห้ลายศตวรรษ ถ้าวงการละครสมยัใหม่มองไม่เหน็
พฒันาการของตวัละครทีว่่านี้ เพราะไปหมกมุ่นอยู่กบัขบวนการพชิติทรราชและขบวนการมองขา้ม
สถาบนักษตัรยิ ์พวกเขากไ็ม่มวีนัทีจ่ะท าละครเชกสเปียรใ์หป้ระทบัใจคนดูสมยัใหม่ได ้จะเหน็ไดว้่า
การวจิารณ์เชิงประเมินคุณค่าที่เป็นไปในเชิงลบก็อาจเป็นการวจิารณ์ที่ทรงพลงัทางปัญญาได้
เช่นกนั เพราะผู้วจิารณ์ชี้ให้เหน็อย่างประจกัษ์ชดัว่าการแสวงหาคุณค่าที่มาจากงานศลิปะจะต้อง
ด าเนินไปบนรากฐานของความรู้และความสามารถในการตีความ อันย่อมจะต้องผูกอดีตกับ
ปัจจุบนัเขา้ดว้ยกนัใหไ้ด ้
 

เจตนา นาควชัระ : ผูว้เิคราะห ์
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ไม่มีลูกไม้ ไม่มีกลเมด็เดด็พราย : 
ความสตัยซ่ื์อในการตีความของการแสดงเร่ือง เฟาสต์ 

ของผู้ก ากบัการแสดง เพเตอร ์ชไตน์ 
ผู้คนช่ืนชมนักเดินทางผู้ไม่รู้จกัหยุด โดย ที. เจ. รีด 

 
 
 ความน่าตื่นเต้นของการแสดงเรื่องเฟาสต์ซึ่งเพเตอร ์ ชไตน์เป็นผู้ก ากบัการแสดงอยู่ที่
การที่เขาปฏเิสธทีจ่ะสรา้งความตื่นเตน้ในกรอบของวฒันธรรมการละครทีค่าดหวงัว่าจะไดส้ิง่นัน้ 
สารของเขาชดัเจนมาตัง้แต่เริม่แรก : คอื อย่าหวงัว่าจะมลีูกไม ้หรอืกลเมด็เดด็พราย หรอื มุมมอง
ใหม่ทีมุ่่งบดิเบอืนหรอืสรา้งความปัน่ป่วน สิง่ทีท่่านจะไดก้เ็พยีงแต่การทา้ทายที่ตรงไปตรงมาของ
การทีไ่ดส้มัผสักบัอธวิรรณกรรมของเกอเธ่ แสดงโดยครบถว้นเป็นครัง้แรกดว้ยคณะละครอาชพี 
เล่นทัง้ 2 ภาค โดยสมบูรณ์ งานรอ้ยกรองทีม่คีวามหลากหลายอนัน่าตื่นเตน้ยาวถงึ 12,111 วรรค 
บวกกบัรอ้ยแกว้เชงิโศกสลดอกี 2 หน้า ซึง่แมแ้ต่เกอเธ่เองกไ็ม่สามารถทีจ่ะลดความเขม้ขน้ลงได้
ดว้ยการพึง่ฉันทลกัษณ์ ใชเ้วลาเล่นถงึ 15 ชัว่โมง ถา้นับช่วงพกัดว้ยกร็วมกนัเป็น 21 ชัว่โมง เล่น
วนัเสารต์ัง้แต่บ่าย 3 โมง ถงึ 5 ทุ่ม  วนัอาทติยต์ัง้แต่ 10 โมงเชา้ ถงึ 2 ยาม เป็นการประกาศตวัเอง
ว่าเป็นมาราธอนแห่งการแสดง อนัรวมไปถงึการใชเ้วลาซอ้มแบบมาราธอนถงึ 12 เดอืน  เคลื่อนไป
จากปีทีฉ่ลองปีที ่250 แห่งการเกดิของมหากว ีโดยทีก่้าวล่วงมาถงึปีอนัเป็นจุดเปลีย่นแห่งสหสัวรรษ 
 ศาลานิทรรศการหมายเลข 23 ในงานมหกรรมโลกทีเ่มอืงฮนัโนเวอร ์ (Hanover) เป็น
สถานทีท่ีป่ราศจากบรรยากาศ คอืเป็นทีว่่างซึ่งมลีกัษณะเป็นกลาง ออกแบบเอาไวส้ าหรบัการ
แสดงผลผลติทางอุตสาหกรรมทีผ่ลดัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัได ้ สถานทีน่ี้ไม่มจุีดเด่นทีม่นียัทางศลิปะ 
แต่มทีัง้ความกวา้งและความสงูทีเ่ชือ้เชญิใหเ้ราใชจ้นิตนาการไดต้ามอธัยาศยั… 
 หลงัการแสดงแต่ละช่วง ใชเ้วลาตัง้แต่ 30 นาท ี ไปจนถงึ 2 ชัว่โมง เราเปลีย่นทีจ่ากจุด
หนึ่งไปยงัอกีจุดหนึ่ง แต่ในจนิตนาการนัน้เราถูกชกัน าผ่านฉากทีซ่บัซอ้น กระโดดขา้มทีว่่างทีอ่ยู่
ตรงกลาง ขึน้และลงตามบนัไดเหลก็ทีเ่คลื่อนทีไ่ด ้ ซึง่น าไปสูมุ่มมองของการแสดงทีเ่ปลีย่นไป 
บางครัง้กม็องจากขา้งบน บางครัง้จากขา้งๆ บางครัง้อยู่ท่ามกลางการแสดง โดยเรากลายเป็นส่วน
หนึ่งของฝงูชนทีถ่กเถยีงปะทะกนัในเรื่องของมหาอาณาจกัรทีต่กอยู่ในหว้งวกิฤต โดยทีพ่ระ
จกัรพรรดแิละผูแ้สดงอื่นๆยนือยู่บนเวท ี ในขณะทีฝ่่ายก่อกวนแฝงตวัอยู่ท่ามกลางคนดู จากนัน้ก็
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กลายเป็นสว่นหนึ่งของฝงูคนทีม่องดูปาหีท่ีแ่สดงอยู่เบือ้งล่าง จากนัน้เขากจ็บัเรานัง่เป็นแขกรบัเชญิ
ในงานเลีย้งโดยมแีกว้เหลา้ไวน์วางอยู่ในทุกต าแหน่ง ในขณะทีเ่ฟาสตใ์ชม้ายาเรยีกนางเฮเลนแห่ง
ทรอย กลบัมาสรา้งความหฤหรรษ์ใหแ้ก่แขกผูม้เีกยีรตทิีน่ัง่อยู่ ณ โต๊ะวไีอพ ี
 การปรบัเปลีย่นอนัวา้วุ่นทีก่ล่าวมานี้มไิดก้่อใหเ้กดิความเครยีดกบัการแสดงมาราธอนครัง้
นี้ แต่เป็นวธิกีารทีย่อดเยีย่มในการสรา้งความอยากรูอ้ยากเหน็ และในการสรา้งสมาธใิหแ้ก่ผูช้ม 
ทุกอย่างด าเนินไปโดยไม่มใีครเสยีอารมณ์ ไม่มกีารแย่งทีก่นัหรอืเหยยีบเทา้กนั นับเป็นการสรา้ง
อารมณ์ทีเ่อือ้ในการชมการแสดงดว้ยการเปลีย่นรปูแบบแห่งความสมัพนัธอ์ยู่ตลอดเวลา เมื่อการ
แสดงด าเนินไปถงึช่วงตอนเยน็ของวนัอาทติย ์ คนดูกเ็ริม่รูว้่าจะเปลีย่นทีน่ัง่ของตวัใหเ้รว็ขึน้ได้
อย่างไร (มใีครคนหน่ึงพดูเปรยออกมาขา้งหลงัผมอย่างทเีล่นทจีรงิว่า "แหม! ไม่รกัษามารยาทกนั
เสยีเลย") เท่ากบัเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าประสบการณ์ในการดลูะครเรื่องเฟาสต์ไดก้ลายเป็นวถิี
ชวีติอย่างหนึ่งซึ่งมรีะบบการปรบัปรนของตนเอง เทยีบไดก้บัวถิชีวีติทีผู่ป้ระพนัธ์เรื่องเฟาสต์
จ าตอ้งด าเนินตาม การแสดงครัง้นี้เป็นชยัชนะในเรื่องของการก ากบัจงัหวะและเทคนิคโดยทีผู่จ้ดั
สามารถพาเราเขา้สูก่ระบวนการในดา้นการละครและในดา้นของความสมัพนัธท์างสงัคมตามแผน
ทีก่ าหนดไวโ้ดยไม่มอีะไรตดิขดัเลย… 
 อุบตัภิยัอนัเลวรา้ยเกดิขึน้ก่อนการแสดงรอบปฐมทศัน์ ผูก้ ากบัการแสดงชไตน์เองเสยีน้ิว
ไป 1 นิ้วจากอุบตัเิหตุ ในขณะทีซ่อ้มละคร เป็นการสญูเสยีตามแบบฉบบัของเฟาสตเ์หมอืนดงัทีเ่ม
ฟิสโตกล่าวเอาไวใ้นฉากของการท าสญัญาเลอืดกบัเฟาสต์ว่า "เลอืดเป็นเครื่องดื่มชนิดพเิศษ" 
และหลงัจากนัน้ผูแ้สดงน าซึ่งไดร้บัการก าหนดใหแ้สดงเป็นเฟาสตต์อนแก่ คอื บรโูน กนัซ์ (Bruno 
Ganz) กต็อ้งถอนตวัออกจากการแสดงเพราะตกลงมาจากเวท ี ท าใหผู้แ้สดงส ารองตอ้งรบับท
ทัง้หมดแทน นกัแสดงหนุ่มชื่อ ครสิตอิาน นิกเกล (Christian Nickel) เพิง่จะจบจากโรงเรยีนการ
แสดงมาได ้3 ปี เขาแม่นบทอย่างน่าทึง่ และไม่แสดงใหเ้หน็ว่าไดร้บัความกดดนัแต่ประการใด 
 ตวัละครทัง้หมดกอ็ยู่ในสภาพเดยีวกนั มนีกัวจิารณ์คนหน่ึงใหท้ศันะว่าละครคณะนี้ท าได้
เพยีงมาท่องอาขยาน เพราะกลวัว่าจะลมืบท การกล่าวเช่นนี้กลบักลายเป็นการใหค้ าชมไปโดย
ไม่ไดต้ัง้ใจ เพราะไม่มใีครลมืบทเลย แต่การแสดงทศันะอย่างทีว่่ามานี้กบ็่งบอกใหเ้หน็ถงึความ
ปรารถนาทีไ่ม่ดนีกั ทัง้นี้เพราะวธิกีารของเพเตอร ์ ชไตน์ไม่ตรงกบัแนวคดิของพวกนกัวจิารณ์ 
เพราะเขาไม่วางตวัอยู่เหนือตวับทของเกอเธ่ และนกัวจิารณ์เหล่านี้กด็ูจะไม่เขา้ใจว่าลกัษณะที่
แทจ้รงิของตวับทเป็นอย่างไร และตวับททีว่่านี้เป็นตวัก ากบัวธิกีารแสดงไดอ้ย่างไร  ชไตน์เดนิตาม
บทอย่างเตม็ที ่ ตามแมก้ระทัง่บทก ากบัเวทขีองผูแ้ต่ง ไม่ยอมใชเ้ครื่องแต่งกายสมยัใหม่ และกย็งั
ปรบัจนิตนาการอนัแปลกประหลาดของเกอเธ่ใหอ้อกมาเป็นละครจนไดใ้นกรอบของสถานทีแ่สดง
ทีว่่างเปล่า ปราศจากเครื่องมอืเครื่องไมท้ีม่กัจะใชก้นั  อนัทีจ่รงิ ถา้จะสรา้งละครแบบเตม็รูปใหไ้ด้
พลงัอย่างเตม็ทีก่ค็งจ าเป็นจะตอ้งพึง่กลวธิแีบบเสมอืนจรงิ (virtual reality) หรอืเทคนิคของผูก้ ากบั
ภาพยนตรส์ปิลเบอรก์ ซึ่งกส็อดคลอ้งกบัขอ้สงัเกตทีน่กัวจิารณ์ร่วมสมยักบัเกอเธ่ คอืเอากุสต ์
วลิเฮลม์ ชเลเกล (August Wilhelm Schlegel) ไดต้ัง้เอาไวว้่า ถา้จะแสดงเรื่องเฟาสตใ์หไ้ดร้ะดบั ก็
จ าเป็นจะตอ้งพึง่มนตรข์ลงัแบบทีเ่ฟาสตเ์องเป็นผูใ้ช้ 
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 ชไตน์ยอมใหเ้สรภีาพกบัตนเอง (ในไม่กี่ประเดน็)… นอกไปจากนัน้แลว้ ตวับทคอืตวัน า 
 ความสตัยซ์ื่อทีม่ตี่อตวับทในลกัษณะเช่นนี้อาจจะมากไปหรอืน้อยไปส าหรบันกัวจิารณ์
สว่นใหญ่ ซึง่คาดหวงัว่าผูก้ ากบัการแสดงจะตอ้งกระท าประทุษกรรมต่อบทละครทีถ่อืกนัว่าเป็น
แบบฉบบั โดยตดับางฉากออกไปเสยี น าฉากมาต่อกนัใหม่ใหร้าบเรยีบ แต่กจ็ าตอ้งฉีกตวังาน
ออกเป็นสว่นๆ น าเอาองคป์ระกอบของปัจจุบนัสอดแทรกเขา้ไป เพิม่หรอืตดัจ านวนตวัละคร 
(อาจจะใชผู้แ้สดงเฟาสตถ์งึ 14 ตวั บางครัง้ไม่มตีวันางเอก เกรทเชน [Gretchen]) ไม่มลีะครเรื่อง
ใดทีไ่ดร้บัการปรบัแต่งใหม่ในทศวรรษ 1990 มากกว่าเรื่องเฟาสต…์หลกัการกค็อืว่า ผูก้ ากบัการ
แสดงในยุคของเราจ าจะตอ้งรูว้่า อะไรเหมาะส าหรบัผูดู้ผูช้มยุคปัจจุบนั และจ าจะตอ้งตดัสนิใจว่า
สว่นใดของบททีเ่ขยีนขึน้ในอดตี (ถา้จะยงัยอมใหเ้หลอืเอาไวบ้า้ง) ยงัสามารถสือ่ความกบัผูด้ผููช้ม
ได ้ ไม่ว่าบทนัน้จะเคยไดร้บัการยอมรบัในบรบิทตน้ก าเนิดในลกัษณะใดกต็าม ตวังานมใิช่เป็น
สิง่มชีวีติทีม่คีวามเป็นหน่ึงอกีต่อไป แต่เป็นไดเ้พยีงแค่ทีร่วมของสว่นต่างๆของสรรีะ รหสัทีย่ดึกนั
เป็นหลกักค็อื "การท าใหเ้ป็นนามธรรม" ซึง่จดัไดว้่าเป็นหลกัการทีแ่ปลกประหลาดส าหรบักจิการ
ละคร ซึง่มหีน้าทีท่ีจ่ะต้องท าใหส้ภาพความเป็นจรงิทีแ่ปลกแยกจากตวัเราใหม้ชีวีติขึน้มาใหจ้นได ้
และช่วยใหเ้ราผละหนีไปจากความเชื่อในเรื่องการครอบง าของปัจจุบนั 
 ในบรรยากาศเช่นนี้ การใหค้วามเคารพหรอืการเรยีกสิง่ทีม่ชีวีตินี้ใหก้ลบัคนืถิน่ถอืไดว้่า
เป็นการท าหน้าทีท่ีล่า้สมยัเสยีแลว้ ปฏกิริยิาในสือ่สิง่พมิพเ์ตม็ไปดว้ยขอ้ขดัทีไ่ม่เขา้ท่า การยอมให้
ผูแ้ต่งสง่สารอนัสมบูรณ์มาอย่างชดัเจนถูกต าหนิว่า "เป็นการลุ่มหลงกบัตวับท" หรอื "สิง่ทีล่า้สมยั" 
หรอืแมแ้ต่ "ของเล่นของชนชัน้น า" ความสตัยซ์ื่อต่อตวังานถูกลดฐานะใหเ้ป็นแค่เรื่องแต่งเป็น      
"ความเคารพทีไ่ม่เกดิมรรคผล" อนัเป็นการ "ท าลายตวับททีย่ิง่ใหญ่" (แต่กอ็ธบิายไม่ไดว้่าเหตุใด
จงึเป็นเช่นนัน้) แมว้่าลกัษณะวรรณศลิป์ทีม่อียู่ "ไรค้วามหมายในตวัของมนัเอง" ถา้มไิดถู้ก
ปรบัเปลีย่นดว้ยน ้ามอืของยุคใหม่ การทีช่ไตน์สามารถใชก้ลวธิใีนการปรบัเปลีย่นฉากไดอ้ย่างดกี็
ถูกมองว่าไม่ส าคญั เพราะการทีท่ าใหง้านของเกอเธ่ฟ้ืนคนืชพีขึน้มาได ้ เท่ากบัเป็นการ "จ ากดั" 
จนิตนาการของผูด้ผููช้ม ขอ้ขดัเหล่านี้กลายเป็นความไม่คงเสน้คงวา ในเมื่อชไตน์ท าตวัใหเ้ป็น 
"ผูร้บัใชท้ีอ่่อนน้อมถ่อมตนของมหากว"ี ถูกต าหนิว่าเป็นความ "หยิง่ทระนง" 
 รากของปัญหาอยู่ทีส่ ิง่ซึง่เกอเธ่อธบิายเอาไวเ้องว่า เฟาสต ์ ภาค 2 ใหญ่เสยีจนคุมไม่อยู่ 
การแสดงสว่นใหญ่เป็นการเลอืกอาหารจากเมนู บวกดว้ยองกส์ุดทา้ยอนัเป็นตอนทีเ่กอเธ่ยอ้นกลบั
ไปหาแก่นเรื่อง และแถมละครช่วงทีเ่ป็นการย าใหญ่เขา้ไปในรปูของปัจฉิมบททีต่่อทา้ยแนวเรื่อง
ของเฟาสต ์ - เมฟิสโต - เกรทเชน ในทางทีก่ลบักนั เมื่อเล่นโดยไม่มกีารตดัตอน ภาค 2 จงึท าให้
โศกนาฏกรรมทีเ่ดนิตามขนบ (ไม่ว่าจะชวนใหป้วดรา้วเพยีงใด) ใหก้ลายเป็นปฐมบทอนัน าไปสู่
การเดนิทางอนัไม่รูจ้บของเฟาสตใ์นมติขิองเวลาและสถานที ่ทีเ่ป็นทัง้แนวนิยาย และทัง้ทีเ่ดนิตาม
ประวตัศิาสตร ์ การทีเ่กอเธ่หมกมุ่นอยู่กบัจุดก าเนิดของโลกและองคาพยพทัง้หลาย หรอือารยธรรม
เก่าแก่ของกรกี เป็นสิง่ทีน่ าไปสูร่ายการแถมอนัยาวยดื เช่นฉากทีว่่าดว้ยราตรอีลเวงยุคคลาสสกิ 
(classical Walpurgisnight) ซึ่งยาวถงึ 2000 วรรค ประกอบดว้ยฉากทีเ่ฟาสต์แตง่งานกบัเฮเลน
แห่งทรอย เป็นไปไดห้รอืทีส่ ิง่เหล่านี้ถา้แสดงอย่างเตม็รปูจะยงัดงึดดูความสนใจของคนปัจจุบนั
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ได…้ ยิง่ไปกว่านัน้กย็งัมเีรื่องของตอนจบทีม่กัจะสรา้งความงุนงงใหแ้ก่เรา เพราะเป็นการกลบั
ตาลปัตรของนิยายซึง่ลงเอยดว้ยการใหอ้ภยัเฟาสตซ์ึง่เป็นผูผ้ดิ และในทา้ยทีสุ่ดกย็งัมปัีญหาของ
รปูแบบรอ้ยกรองทีท่ ัง้ชวนใหค้รุ่นคดิ ไม่ค่อยจะเดนิตามเรื่อง และกด็ าเนินไปอย่างสบายๆจน
เชื่องชา้ หรอืไม่กเ็ป็นภาษาทีแ่น่นและเขม้ เช่นเดยีวกบักวนีิพนธย์ุคสุดทา้ยของเกอเธ่ ด้วยเหตุนี้
แหละที่ผู้ซึ่งขาดความคุ้นเคยจึงเกดิความรู้สกึว่า นักแสดงก าลงัมาท่องอาขยานใหเ้ราฟัง ไม่
เป็นทีน่่าประหลาดใจเลยว่าผูก้ ากบัการแสดงทัง้หลายแหยงเรื่องเฟาสตใ์นแงน่ี้กนัไปหมด ดงัเช่นที่
หนงัสอืพมิพ ์"Neue Zürcher Zeitung" ระบุเอาไวว้่า ภาค 2 "โด่งดงัแต่ไม่มคีนรูจ้กั" 
 แน่ละทีม่นัเคยเป็นเช่นนัน้ มาบดันี้ เพเตอร ์ชไตน์ไดท้ าให้เฟาสต ์2 เป็นทีรู่จ้กั เผยแสดง
ถงึสดัสว่นทีเ่หมาะสมและไม่เหมาะสม ความประหลาด ความยดืยาด จุดบกพร่อง ความห่างไกล
จากปฏกิริยิาระหว่างคนทีพู่ดกนัในชวีติจรงิ สรุปไดว้่าเป็นการเผยแสดงของจรงิทีถู่กน าไปเก็บ
ซ่อนไวเ้ป็นเวลาหลายทศวรรษด้วยการตดั และ ปะ ไม่มใีครคดิว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเพเตอร ์
ชไตน์ เขาเองกค็าดเอาไวว้่าจะถูกถล่มโดยนกัวจิารณ์ แต่ในบางกรณีคนพวกนี้โจมตเีขาดว้ยความ
รา้ยกาจทีไ่รร้สนิยม เช่น หนงัสอืพมิพ ์Frankfurter Allgemeine ซึง่ไม่สมควรทีจ่ะไดร้บัการปกป้อง 
ทัง้นี้เพราะการโจมตเีขา หรอืเราอาจจะพดูใหช้ดัว่าการโจมตตีรรกะในการท างานของเขา เป็นการ
ตัง้ค าถามต่อมหากวเีกอเธ่เอง และนัน่กค็อืสิง่ทีค่วรจะเป็น และแน่นอนทีสุ่ดทีว่่าไม่เหน็จะเป็นการ
กระท าทีเ่กนิขอบเขตหรอืแหวกแนวแต่ประการใด ทีจ่ะน าเสนองานอนัยิง่ใหญ่ของมหากวแีห่งชาติ
อย่างเตม็รูปและตรงตามตน้ฉบบัใหผู้ค้นไดต้รวจสอบ ถงึจะท าได้ครัง้เดยีวกย็งัด ี
 ผู้ดูผู้ชมในรอบแรกดูจะสุภาพ และไม่ใช่เป็นเพราะพวกเขาโล่งอกที่การแสดงแบบ
มาราธอนจบกนัเสยีท ี มนัอาจจะเป็นการผจญภยัที่เราไม่อยากจะพลาด บตัรเขา้ชมการแสดง
ที่ฮนัโนเวอรท์ุกรอบขายหมดไปนานแลว้ คณะละครจะยา้ยวกิไปแสดงทีเ่บอรล์นิและทีเ่วยีนนา
หลงัจากนัน้ น่าจะตามไปด ู ประวตัศิาสตรเ์ท่าทีเ่ราไดเ้หน็มาจะไม่ใหโ้อกาสทีส่องกบัใคร 
 

เจตนา นาควชัระ : ผูแ้ปล 
 
 
ตดัตอนจากบทวจิารณ์ : T.J. REED. "No tricks, no twists: the dazzling fidelity of Peter 
Stein's Faust, All hail the limitless wanderer”.   Times Literary Supplement (4 August 
2000). 
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บทวิเคราะห ์

 
 ผูว้จิารณ์คอื ท.ีเจ. รดี เป็นนักวชิาการดา้นเยอรมนัศกึษาระดบัแนวหน้าขององักฤษ จดัได้
ว่าเป็นตวัแทนของวงวชิาการดา้นเยอรมนัศกึษาทีม่ใิช่เยอรมนั จงึสามารถวางตวัเป็นกลาง เพราะ
มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับวงการละครหรือวงการวิชาการของเยอรมันเอง ในแง่หนึ่ ง 
นกัวชิาการและนกัวจิารณ์ชาวต่างประเทศสามารถถอยห่างออกมาจากสภาพแวดลอ้มของเยอรมนั
และใหท้ศันะทีห่นักแน่นและตรงไปตรงมาไดอ้ย่างมติ้องตะขดิตะขวงใจแต่ประการใด กล่าวอกีนัย
หนึ่ง นักวชิาการชาวองักฤษอาสาเขา้มาท าหน้าที ่"สอนมวย" ใหแ้ก่วงการวจิารณ์เยอรมนัว่าพวก
เขาเหล่านัน้ก าลงัหลงทางไปในแนวใดบา้ง 
 โอกาสอนัส าคญัทีไ่ดม้กีารแสดงละครเรื่องเฟาสตข์องเกอเธ่ ทัง้ภาค 1 และ 2 โดยสมบูรณ์
นัน้ก็จดัได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มลีักษณะเป็นพิเศษอยู่แล้ว แต่รดีไม่ได้ตื่นเต้นไปตามความเป็น
มหกรรมของการแสดงในครัง้นี้แต่ประการใด แต่สามารถใชร้ากฐานความรูอ้นักวา้งขวางและลกึซึ้ง 
รวมทัง้ความสามารถในการแสดงทศันะอนัเป็นเหตุเป็นผลออกมาได้อย่างน่าประทบัใจ และถอืได้
ว่าเป็นประโยชน์ต่อทัง้ผู้แสดง ผู้ก ากบัการแสดง วงการวจิารณ์ วงการวชิาการ รวมไปถึงผู้ดูผู้ชม
โดยทัว่ไปดว้ย เขาไม่ลงัเลทีจ่ะต่อตา้นและโจมตแีฟชัน่การแสดงของยุคใหม่ในเยอรมนี ซึ่งรูจ้กักนั
ในนามของ "ละครของผู้ก ากบั" (เรยีกเป็นภาษาเยอรมนัว่า Regietheater) นัน่กค็อื การทีผู่ก้ ากบั
การแสดง (Regieser) และทีป่รกึษาฝ่ายวรรณศลิป์ ใชเ้สรภีาพอย่างไรข้อบเขตในการตคีวามใหม่
ด้วยการบิดเบอืน (Dramaturg) ต้นฉบบั ตดัทอนหรอืตกแต่งใหม่เพยีงเพื่อจะสร้างความตื่นเต้น
หรอืเพื่อจะยัว่ผูด้ผููช้มใหเ้กดิปฏกิริยิาตอบโต ้เช่น ตะโกนโห่รอ้งต่อตา้นหรอืเดนิออกจากโรงไป ยงั
ความสนุกสนานให้แก่ผู้ก ากบัการแสดงเป็นอนัมาก รดีพยายามจะชี้ให้เหน็ว่าการที่นักวจิารณ์
ส่วนใหญ่ต่อต้านการก ากบัการแสดงเรื่องเฟาสต์ ของเพเตอร์ ชไตน์ ก็ด้วยเหตุที่ว่านักวจิารณ์ 
เหล่านี้ตกอยู่ในห้วงแห่งมายาของ (ละครของผูก้ ากบั) จนลมืไปว่ามผีูย้ ิง่ใหญ่อยู่ในฐานะทีจ่ะสรา้ง
ผลงานที่สื่อความและทรงคุณค่าข้ามยุคข้ามสมยัได้ และความหมายและคุณค่าเหล่านัน้จะเผย
แสดงไดก้ต็่อเมื่อมผีูก้ ากบัการแสดงทีเ่ขา้ใจตวับทอย่างลกึซึ้ง กลา้พอที่จะทวนกระแสโดยยดึตวั
บทเป็นตวัชี้น าการแสดง โดยไม่จ าเป็นต้องตดั-ปะแต่อย่างใด บทวจิารณ์ของรดีชี้ใหเ้หน็ประจกัษ์
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แจง้ว่าเพเตอร ์ชไตน์ และนักแสดงของเขามใิช่เพยีงเดนิตามตวับทอย่างไรว้จิารณญาณ สงัเกตได้
ว่าค าว่า "จนิตนาการ" ปรากฏบ่อยครัง้ในการพรรณนา การตคีวามของเพเตอร์ ชไตน์  นอกจากนี้ 
รีดยังสามารถเข้าใจวิธีการสร้างงานของเพเตอร์  ชไตน์ ได้อย่างดียิ่ง ด้วยการชี้ ให้เห็นว่า
ความสามารถทางเทคนิคกบัจนิตนาการสร้างสรรค์ประสมประสานกนัเพื่อท าให้เกดิการแสดงที่
ยิง่ใหญ่ได้อย่างไร รดีถึงกบักล้าบอกคนเยอรมนัว่าพวกเขาไม่เขา้ใจทัง้เกอเธ่และเพเตอร ์ชไตน์ 
กบัคณะของเขาในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการแสดงบททีเ่ป็นรอ้ยกรองอย่างน้อยใน 2 จุด รดีชีใ้หเ้หน็ว่านัก
วจิารณ์ชาวเยอรมนัขาดความรู้และความส านึกในเรื่องของเอกลกัษณ์แห่งวรรณศลิป์ของเกอเธ่ 
จนถงึกบักล่าวหาว่านักแสดงมาท่องอาขยาน นัน่คอืความกลา้ของนักวจิารณ์และนักวชิาการชาว
ต่างประเทศ ซึง่พรอ้มทีจ่ะต่อสูก้บัคนเยอรมนัเองในเรื่องของภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 รดีมคีุณสมบตัิที่เพยีบพร้อมที่เอื้อให้เขาสร้างงานวจิารณ์ที่ทรงคุณค่าได้ นัน่ก็คอื เขาได้
ศกึษาตวับทของเกอเธ่มาอย่างลกึซึ้งแล้วรูถ้งึลกัษณะเฉพาะของละครของเกอเธ่ เขา้ใจกลไกและ
เอกลกัษณ์ของขนบการแสดงรวมไปถึงการใช้ภาษาของมหากว ีรู้จกัวฒันธรรมต้นก าเนิด รู้จกั
วงการละครและวงการวจิารณ์ในยุคของเกอเธ่ (เช่น เขารูว้่าจะอา้งเอากุสต์ วลิเฮล์ม ชเลเกลไดใ้น
แบบใด) รดีรูจ้กัประวตัขิองการแสดงอนัเชื่อมโยงมาสู่การตคีวามเรื่องเฟาสต์ในยุคปัจจุบนั โดยผู้
ก ากบัการแสดงที่มชีื่อเสยีงทัง้หลาย เขาคุ้นกบัประวตัิการรบังาน ( reception history) ของเรื่อง
เฟาสต์ เขาไม่ลงัเลที่จะชี้ให้เหน็ถงึจุดอ่อนของละครเรื่องนี้ เช่น ในเรื่องของการที่เกอเธ่ชอบออก
นอกเรื่อง แต่ในขณะเดยีวกนัเขากอ็ยู่ในฐานะทีจ่ะชี้ให้เหน็ถงึจุดแขง็ของทัง้ตวับทและของทัง้การ
แสดง แม้จะเป็นนักวรรณคดี แต่ก็ได้ดูละครมามากพอที่จะสามารถอธบิายเทคนิคการแสดงได้
อย่างกว้างขวางและลกึซึ้ง เขา้ใจที่จะชี้ให้เหน็ว่าเพเตอร ์ชไตน์สามารถใชส้ถานที่ที่งานมหกรรม
เมอืงฮนัโนเวอร์ให้เอื้อต่อการตคีวามของเขาได้อย่างไร รดีวเิคราะห์โดยละเอยีดถงึการที่ผู้ก ากบั
การแสดงท าใหผู้ดู้หรอืผูช้มมสี่วนร่วมในการแสดงดว้ยและทีส่ าคญัทีสุ่ด เขาพสิจูน์ใหเ้หน็ไดช้ดัว่า
ความยาวของการแสดงแบบมาราธอนครัง้นี้มิได้ท าให้ผู้ชมเบื่อหน่ายแต่ประการใด สรุปได้ว่า
พืน้ฐานทางความรูเ้กีย่วกบัตวับทและบรบิทแน่นพอ ความเฉียบคมในการมอง หลกัแหลมพอ และ
ความสามารถในการแสดงออกดว้ยภาษากโ็ดดเด่นทดัเทยีมกนั 
 การวจิารณ์จะสามารถท าหน้าที่เป็นพลงัทางปัญญาได้ก็ต่อเมื่อนักวจิารณ์จบัมโนทศัน์ที่
เกี่ยวกบัตวังานและเกี่ยวกบัการแสดงไดอ้ย่างแม่นเหมาะ ซึ่งในกรณีทีว่่านี้ รดีใชต้วับทอนัยิง่ใหญ่
ของเกอเธ่กอปรกบัความสามารถในการแสดงและการก ากบัการแสดงของคณะละครมาเป็นเกราะ
ก าบังการโจมตีที่ไร้เหตุผลของกลุ่มนักวจิารณ์ที่หลงเดินตามแฟชัน่ ค าตอบที่เขาให้อาจจะไม่
เด่นชดันกั แต่เป็นค าตอบทีแ่ฝงอยู่ในเนื้อในของบทวจิารณ์เอง นัน่กค็อื ละครเริม่ตน้ทีต่วับท ละคร
เป็นวรรณกรรม แต่ละครจะเป็นสมบตัขิองมหาชนได้กต็่อเมื่อผู้ตคีวามลดอตัตาของตนเพื่ออาสา
ตนเข้าไปเสนองานอนัยิง่ใหญ่ในกระบวนการของการตีความและสื่อความนัน้ ผู้ที่เป็นตวักลาง
จะต้องใช้ความสามารถอนัมหาศาล จงึจะเขา้ถงึจิตวญิญาณของตวังานได้ ในขณะเดียวกนั เขา
เหล่านัน้กต็อ้งไม่ลมืว่าเขาด ารงอยู่ในยุคใหม่ ซึง่มเีงือ่นไขในทางวฒันธรรม สงัคมและทางความคดิ
ที่เป็นของตนเอง  การจะสรา้งงานแสดงที่ทรงคุณค่าไดจ้งึต้องการความสามารถในการเชื่อมโยง
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วญิญาณแห่งยุคทีต่่างกนันับเป็นรอ้ยๆปีเขา้หากนัใหไ้ด ้ในกรณีของการแสดงเรื่อง เฟาสต์ ในการ
ก ากบัของเพเตอร์ ชไตน์ รดีมองเหน็ว่าความสตัยซ์ื่อในทางอาชพีเป็นเกราะก าบงัมใิหศ้ลิปินหลง
ตนเองจนหลงทาง นักวจิารณ์ไดท้ าหน้าทีข่องเขาแลว้ในการชี้ทางใหแ้ก่ศลิปินว่าทศิทางใดคอืทาง
ทีจ่ะน าไปสูก่ารสรา้งความหมายและคุณค่าในลกัษณะทีข่า้มกาลเวลาและถิน่ทีไ่ด้ 
 

เจตนา นาควชัระ : ผูว้เิคราะห ์
 

น่ีไม่ใช่ฉัน… 
 บทวิจารณ์แฮมเลต แสดงท่ี Théâtre des Bouffes du Nord ปารีส 

โดย รธู มอส(Ruth Morse) 
 นี่ไม่ใช่เจา้ชายแฮมเลต และกไ็ม่ตอ้งการใหเ้ป็นเช่นนัน้1  อนัทีจ่รงินี่ไม่ใช่ละครเรื่องแฮม
เลต มนัเป็นเพยีงการน าฉากมาเรยีงกนัอย่างง่ายๆ ซึง่กเ็ป็นสิง่ซึง่เรารูจ้กัแลว้ จ าได ้ หรอืเคยไดดู้
มาก่อน โดยทีผู่ก้ ากบัการแสดงพเีตอร ์ บรุค(Peter Brook) จบัมาจดัล าดบัเสยีใหม่ใหอ้ยู่ในกระแส
ของเรื่องเล่า นี่คอืเรื่อง"แฮมเลตที่เล่าใหเ้ดก็ฟัง"(ตามขอ้ความภาษาฝรัง่เศส) จดัแสดงโดย
เลยีนแบบการน าเอาเรื่องทีรู่จ้กักนัดแีลว้มาเสนอต่อมหาชน ดงัเช่นการแสดงในเอเชยีใต ้ หรอืใน
แอฟรกิา ไม่มกีารปรุงแต่งใดๆ เวทเีกอืบจะว่างเปล่า ไม่มฉีากใดๆนอกเสยีจากหมอน 2-3ใบ 
เครื่องแต่งกายสหีม่นดคูลา้ยกบัเสือ้เชิต้ทีช่าวอนิเดยีใส่ส าหรบับทของนกัแสดงชาย 6 คน หรอืเสือ้
คลุมยาวลากดนิส าหรบันักแสดงหญงิ 2 คน สม่ีวงส าหรบัผูแ้สดงบทเกอรท์รูด (Gertrude) พรอ้มผา้
คลุมหนงั และสขีาวนัน้ แน่ละส าหรบัผูแ้สดงเป็นออฟีเลยี(Ophelia) และกม็าถงึเครื่องฉายค า
บรรยายเหนือเวท(ีsupertitles) เครื่องมอืดงักล่าว ดจูะคา้นจุดประสงคท์ีจ่ะ   "เล่าเรื่องใหเ้ดก็ฟัง" 
เพราะว่าคนดูจะตอ้งอ่านเรื่องราวไปพรอ้มๆกนั พวกผูใ้หญ่ในหมู่คนดใูชเ้วลาไปกบัการอ่านค า
บรรยายทีว่่านี้ซึ่งเป็นค าแปลภาษาฝรัง่เศส บรรยากาศอนัเป็นกนัเองของโรงละครบุฟส์(Bouffes)ช่วย
ใหเ้ราทอดสายตาไปไดใ้นทุกทศิทาง ดว้ยเหตุนี้การใชแ้สงสลวัๆในการแสดงครัง้นี้เอือ้ต่อการสรา้ง
ประชาคมละคร และผูแ้สดงเองกด็จูะพดูกบัเราโดยตรง 
 ละครเรื่องนี้ขายบตัรหมดไปหลายเดอืนแลว้ก่อนเริม่การแสดง ส าหรบัรอบการกุศลนัน้
บตัรราคาถงึ 800 ฟรงัส ์ นบัเป็น10เท่าของราคาปกตทิีต่ ัง้ไวต้ ่ามาก ส าหรบับรุคเองนัน้เขาผกู
ตวัเองอยู่กบัมโนทศัน์ทีว่่าละครเป็นบรกิารทีใ่หแ้ก่ชุมชน เกอืบจะตลอดชวีติของการท างานของ
เขา เขาไดพ้ยายามอย่างสุดความสามารถทีจ่ะแสวงหาและใหน้ิยามแก่นขององคป์ระกอบทัง้หลาย 
ไม่ว่าจะเป็นตวับทละครเองหรอืการแสดง หรอืไม่เขากพ็ยายามจะดงึเอาวญิญาณแห่งความเรน้ลบั
ออกมาใหไ้ด ้ โดยใหน้ ้าหนกักบัละครว่าเป็นประดุจการรบัศลีมหาสนิทในโลกของฆราวาส เขา
ตอ้งการใหผู้ด้ผููช้มเกดิความรูส้กึว่าพวกเขาก าลงัรูส้กึอะไรบางอย่าง พยายามจะสรา้งสิง่ทีเ่ทยีบได้
กบัความสมัพนัธก์บัโลกทีเ่รามองไม่เหน็ดงัเช่นในวฒันธรรมอื่นๆ การใชไ้พรชัลกัษณ์ เช่นเดยีวกบั

 
1 เป็นกำรอำ้งถึงบทกวีของ T.S. Eliot ชื่อ The Love Song of J. Alfred Prufrock 
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ในกรณีของปิกสัโซ(Picasso) ด ารงอยู่ไดด้ว้ยมนตรข์ลงัของละคร ซึง่เป็นทัง้ภาวะอปกต ิ และไร้
ความคงทนถาวร ทัง้นี้กเ็พื่อทีจ่ะปลุกทัง้ความส านึกรูแ้ละความส านึกในเรื่องผดิชอบชัว่ดใีนตวัเรา 
ละคร"ดบิ"ของเขา ถา้จะกล่าวตามศพัทแ์สงของวชิามานุษยวทิยา2 มกัจะมุ่งเน้นเรื่องเล่าทีเ่ขม้ 
ผนวกกบัการตัง้ปัญหาเชงิปรชัญา โดยทีเ่นื้อหาส าคญักว่าการปรุงแต่งในทางศลิปะ 
 แฮมเลต เช่นเดยีวกบัมหาภารตะซึ่งท าใหบ้รุคโด่งดงัมาแลว้ดว้ยการรวบเรื่องมาแสดงไดใ้น 6 
ชัว่โมง มจุีดศูนยก์ลางในเชงิวฒันธรรม เช่นเดยีวกบัมหากาพย์ของอนิเดยี แฮมเลตเป็นเรื่องที่
ขยายวงออกไปสูค่วามซบัซ้อนซึง่เรยีกรอ้งใหเ้ราตอ้งตัง้ใจดแูละพนิิจนึกตามไปดว้ย ล าพงัแต่เรื่อง
เล่านัน้ย่อมถอืว่าเป็นแก่นไม่ได ้ ทัง้ละครและทัง้มหากาพยใ์หค้วามสนใจกบัเรื่องของการเมอืงการ
ปกครอง โยงไปถงึครอบครวั มหาชน และตนเอง การน าเรื่องบางตอนของทัง้มหากาพยแ์ละละคร
เชกสเปียรอ์อกมาแสดงนัน้ เท่ากบัเป็นการเหมาเอาว่าเราก าลงัชมการแสดงเป็นครัง้แรก แมจ้ะดู
หลายครัง้กย็งัรูส้กึเหมอืนเป็นครัง้แรก และนอกจากนัน้ผูช้มจ านวนมากกค็งจะเปรยีบเทยีบสิง่ที่
เขาก าลงัไดช้มและไดฟั้งในครัง้นี้กบัสิง่ทีฝั่งอยู่ในจนิตนาการของพวกเขา การแสดงครัง้นี้เป็นฉบบั
ย่อทีใ่หค้วามส าคญักบัการสรา้งความตื่นอารมณ์มากกว่าการเน้นความยากของละคร บรุคตดับาง
ตอนออกและกน็ าเรื่องอื่นมาทดแทน คลอเดยีส(Claudius)ตอนจะตายเปล่งค าพดูออกมา ซึง่เป็น
การอา้งค าของเบโธเฟนว่า "มนัตอ้งเป็นเช่นน้ี" หมายความว่าบรุคเลอืกทีจ่ะตดัเรื่องการเมอืง
ภายในออก และกล็บตวัละครฟอรต์นิบราส(Fortinbras)ออกเสยีดว้ย3 ทัง้นี้กเ็พือ่จะท าใหเ้รื่องชะตา
กรรมของแฮมเลตเองโดดเด่นขึน้มา ไม่มสีิง่ทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ว่าเอลซนิอร(์Elsinore)คอืสถานทีแ่ห่งการ
ช่วงชงิอ านาจ แฮมเลตเองไม่เคยประกาศตวัเองดงัทีเ่ชกสเปียรก์ าหนดไวว้่า "เราแฮมเลต  เจา้ชาย
แห่งเดนมารก์" 
 แต่บรุครกัษาเครื่องเคราของการเป็นละครปรชัญาเอาไว ้ สกอต แฮนด(ีScott Handy)ผู้
เล่นบทเป็นฮอเรโช(Horatio)เปิดฉากและปิดฉากละครดว้ยค าถามว่า"ใครอยู่ทีน่ัน่" เขาอยู่เพยีง
ล าพงัเมื่อวญิญาณ(พอ่ของแฮมเลต)ปรากฏตวัเป็นครัง้แรก และเขากเ็ป็นคนเดยีวทีเ่หน็อะไร
บางอย่างในตอนสุดทา้ยเมื่อเขาเปล่งค าพดูทีผู่ก้ ากบัการแสดงดงึมาจากฉากแรก ในระหว่างกลาง
เขาแทบจะไม่มอีะไรจะท า เขามคีวามสมัพนัธน้์อยมากกบัเพือ่นของเขาคอืเจา้ชายแฮมเลตซึง่
แสดงโดยเอเดรยีน เลสเตอร(์Adrian Lester) ไม่มทีหาร ไม่มกีารเมอืง ไม่มเีรื่องราชส านกัทีเ่หลว
แหลก เมื่อนกัแสดงคนหนึ่งจ าเป็นตอ้งเล่นบทของวญิญาณพอ่ของแฮมเลต ผูแ้สดงกค็อืเจฟฟรยี ์คิ
สซูน(Jeffrey Kissoon)ซึง่เล่นบทของคลอเดยีสดว้ย แต่พวกเขาดปูระหนึ่งจะซงักะตายว่าไปตาม
บทเหมอืนกบันกัแสดงทีก่ าลงัใหส้มัภาษณ์เกีย่วกบัตวับทตอนทีส่ าคญั นาเซอรุดดนิ ซาห์
(Naseeruddin Sah)ผูซ้ึง่รบับทโรเซนครนัทซ(์Rosencrantz)พระผูซ้ึง่ท าพธิฝัีงออฟีเลยีและ

 
2 มโนทศันเ์รื่อง "ดิบ" และ "สกุ" มิใช่เป็นเกณฑใ์นกำรประเมินคณุค่ำ แต่นกัมำนษุยวิทยำใชพ้ฤติกรรมที่เก่ียวกบัอำหำรเพือ่
อธิบำยควำมแตกต่ำงของวฒันธรรม 
3 Fortinbras เจำ้ชำยนอรเ์วยเ์ดินทพัผ่ำนแดนเพื่อไปช่วงชิงดินแดนอนันอ้ยนิดในประเทศโปแลนดเ์พียงเพ่ือรกัษำศกัด์ิศรีของ
ขตัติยะ จึงท ำใหแ้ฮมเลตไดค้ิดว่ำ เขำจะตอ้งจดักำรกบักำรเมืองของแผ่นดินเสียก่อนท่ีจะสำยเกินไป และก็สำยเกินไปจริงๆ  
ในตอนทำ้ยเรื่องเชกสเปียรใ์หบ้ทกับ Fortinbrasว่ำเป็นผูท่ี้น ำควำมสงบและสนัติสขุกลบัคืนมำ และปกครองแผ่นดินต่อไป 



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

302   -      - 

นกัแสดงคนทีห่นึ่ง(The First Player)4 ซึง่ถูกตดับทไปมากกแ็ทบจะไม่มอีะไรจะท าเช่นกนั และพดู
บททีว่่าดว้ยพรีร์ุส(Pyrrhus)ราวกบัว่าเชกสเปียรเ์ขยีนละครเป็นภาษากรกี5 
 บทพดูทีแ่ปลกประหลาดว่าดว้ยเรื่องของความพนิาศของกรุงทรอยสแ์ละกท็ าใหท้ัง้
นกัแสดงและผูก้ ากบัการแสดงงุนงงตามๆกนัเพราะยาวมากนัน้ เตม็ไปดว้ยเนื้อหาอนัคงแก่เรยีน 
และส าบดัส านวนแบบเก่า บทน้ีมกัจะถูกตดัออกไปเสมอ แตใ่นการแสดงครัง้นี้ บทดงักล่าวสนอง
วตัถุประสงคห์ลายประการ อาจเป็นไปไดว้่า บรุคใชค้วามไม่เขา้ใจทีว่่านี้เพือ่ว่าเตอืนความจ า
เกีย่วกบัขอ้พนิิจของเขาเองทีว่่าดว้ยแฮมเลต ซึง่เขาบรรจุไวใ้นละครเรื่อง "ใครอยู่ทีน่ัน่"(Qui est 
là?) เมื่อ 5 ปีก่อนโน้น หรอืไม่เขากจ็งใจทีจ่ะเน้นความเป็นละครของละคร หรอืตอ้งการจะอา้ง
กลบัไปถงึรากฐานโศกนาฏกรรมทีม่าจากกรกี แต่การท าค าพรรณนาของการทีพ่รีร์ุสฆา่
พระราชาพรอิาม(Priam)บนแท่นบูชาของเทพใหก้ลายเป็นภาษากรกี(คอืภาษาทีไ่ม่มใีครเขา้ใจนัน้)
เท่ากบัเป็นการลบความเป็นละครทีม่าจากรากเหงา้ทางประวตัศิาสตรข์องการแสดง ณ ขณะนัน้
ออกไป เพราะอนัทีจ่รงิบทพดูทีว่่านี้ท าหน้าทีอ่นัส าคญัในการเปลีย่นสไตลข์องละคร ยิง่ไปกว่านัน้
พรีร์ุสเป็นหน่ึงในบรรดาลูกชาย 5 คนทีจ่ะตอ้งท าหน้าทีล่า้งแคน้  และนกัแสดง "คนแรก" (The 
First Player) ใชบ้ทเจราจาอนัเลื่องชื่อนัน้กระตุน้ใหเ้ราคดิถงึบทบาทอนัส าคญัยิง่ของการลา้งแคน้ 
เอเดรยีน เลสเตอร ์ (ผูร้บับทแฮมเลต)จดัไดว้่ามเีสน่หแ์ละกด็จูะไม่มปัีญหาอะไรเกี่ยวกบัเรื่องทีว่า่
เขาควรจะท าอะไร ส าหรบัวธิกีารแสดงว่าเขาไม่ท าอะไรดจูะเป็นลลีาท่าทางของหนุ่มโก๋มากกว่า
เจา้ชายผูโ้ดดเดีย่วเดยีวดาย เขาดจูะมคีวามคดิดีๆ อยู่หลายอย่าง แต่ความคดิเหล่านัน้กลบัท าให้
เขาเป็นเจา้ชายแฮมเลตผูข้าดความมัน่ใจ และการทีก่ารแสดงครัง้นี้ดงึนกัแสดงออกจากกนัท าให้
นกัแสดงแต่ละคนตดิอยู่กบัมุมของตวัเอง ผูแ้สดงเป็นแฮมเลตดจูะแสดงว่ารกัพอ่ผูก้ลบัมาเป็น
วญิญาณ แต่ดจูะมชี่องว่างระหว่างเขากบัแม่หรอืกบัเพือ่น 
 กลยุทธใ์นการปล่อยวางนกัแสดงทีว่่านี้เป็นเรื่องของความจงใจอย่างแน่นอน นักแสดง
เหล่านี้มคีวามสามารถและมคีวามตัง้ใจจรงิ และคงจะสามารถเล่นละครรอ้ยกรองไดด้ ี แต่พวกเขา
คงไดร้บัค าสัง่ใหม้องขา้มไปเสยีว่าน่ีคอืบทละครรอ้ยกรอง ใหท้ าทุกสิง่ทุกอย่างใหง้่ายเพือ่ทีค่นดจูะ
ไดเ้ขา้ถงึ กใ็ครเล่าทีส่ ัง่หรอืคะยัน้คะยอใหน้กัแสดงผูม้คีวามสามารถหลายทาง เช่น บรซู ไมเออรส์
(Bruce Meyers) เล่นบทของสปัเหร่อโดยรอ้งและเรงิระบ าแบบไอรชิไปพรอ้มกนัดว้ย ส าหรบัเพลง
ดนตรสีว่นอื่นทีจ่ะกล่าวถงึไดก้ค็อืดนตรปีระกอบทีใ่ชเ้ครื่องอเิลค็ทรอนิคในสไตลต์ะวนัออกของโตร ิ
ซูชทิอร ิ (Toshi Tsuchitori) โดยทีล่ลีาน าของดนตรที าหน้าทีเ่ป็นเครื่องบอกความของแต่ละฉาก 

 
4 ในเรื่องแฮมเลต เจำ้ชำยแฮมเลตเชิญนกัแสดงมำเล่นละครใหช้ม ส ำหรบัเรื่องแรกท่ีนกัแสดงน ำมำซอ้มนัน้ เป็นเรื่องที่ว่ำ
ดว้ยสงครำมกรุงทรอยส ์ ซึ่งผูเ้ชี่ยวชำญไม่ทรำบว่ำเชกสเปียรค์ดัมำจำกละครเรื่องใด ของใคร ส ำหรบัละครท่ีแฮมเลต
ก ำหนดใหเ้ล่นขึน้ใหม่เพื่อจบัพิรุธคลอเดียสและมำรดำของตนนัน้ เป็นท่ีรูจ้กักันดีอยู่แลว้ 
5 ส  ำนวนภำษำองักฤษท่ีว่ำ "It's all Greek to me" แปลว่ำ "ขำ้พเจำ้ไม่เขำ้ใจเลย" ในท่ีนีน้กัวิจำรณเ์ล่นค ำว่ำ Greek เป็น 2 
นยั คือหมำยถึงภำษำท่ีไม่มีใครฟังออก หรือเป็นภำษำกรีกอนัเป็นตน้ฉบบัของเรื่องท่ีว่ำดว้ยสงครำมกรุงทรอยสท่ี์มหำกวีโฮเมอร์
เขียนเอำไว ้
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การแสดงทีใ่ชเ้วลา 2 ชัว่โมงครึง่ผ่านไปอย่างรวดเรว็ ไม่มกีารหยุดพกั นบัเป็นการแสดงทีเ่ป็นการ
เล่าเรื่องใหม่อย่างเป็นเอกเทศ และในขณะเดยีวกนักอ็า้งถงึเรื่องนัน้เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา 
 พเีตอร ์ บรุค ไดส้รา้งงานทีเ่หนือชัน้มาแลว้มากทีจ่ดัไดว้่ายอดเยีย่ม เป็นการปฏวิตักิาร
ละคร ทา้ทาย โอ่อวด และกต็ามใจตวัเอง ละครทีเ่ขาน าออกแสดงจดัไดว้่าเป็นปรากฏการณ์ทาง
วฒันธรรมทีส่ าคญัยิง่ต่อเนื่องกนัมาถงึกึง่ศตวรรษ เขาดจูะไดท้ าหน้าทีข่องผูน้ าทางความคดิของ
ยุค(Zeitgeist)มาแลว้ การตดับทและจดัใหม่ชวนใหค้ดิถงึแฮมเลตฉบบัเก่าซึง่นักแสดงประเภท
เดนิสายใชก้นัเมื่อสีร่อ้ยปีมาแลว้ ซึง่รูจ้กักนัในนามของ"ฉบบัแปดหน้ายกทีเ่ลว"(bad quarto)6 นัน่
กค็อืเป็นการท าใหง้่ายดว้ยการอดัการแสดงทีน่่าตื่นเตน้เขา้ไป การแสดงครัง้นี้คลา้ยกบัจะเป็นการ
เสนอแฮมเลตทีป่ราศจากการหลัง่น ้าตา เป็นเรื่องแฮมเลตทีม่เีสน่ห ์ ชวนใหค้นไปดลูะครสบายๆใน
ตอนเยน็ แฮมเลตเช่นเดยีวกบัมหากาพยม์หาภารตะไม่ใช่ของงา่ย และถ้าเรื่องมธีาตุแทอ้ยู่ ความ
ยากกเ็ป็นสว่นหน่ึงของธาตุแทน้ัน้ แฮมเลตฉบบัลดรปูใหง้า่ยของบรุคช่วยใหผู้ช้มไดร้บัความ
หฤหรรษ์จากการเขา้ใจไดง้า่ย แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิบางสิง่บางอย่างซึง่
ความคดิกระแสหลกัของยุคอกีเช่นกนั ใหค้ าบรรยายเอาไวว้่า "เป็นการท าใหซ้ื่อบือ้"7 
 

เจตนา  นาควชัระ: ผูแ้ปล 
 
ทีม่า:  Ruth Morse. "This is not I…"  The Times Literary Supplement. (December 15, 

2000, p.17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 งำนของเชกสเปียรท่ี์พิมพอ์อกมำในยคุของเขำ มีบำงฉบบัท่ีผูเ้ขียนเองมิไดร้บัผิดชอบกำรพิมพห์รือท่ีผูอ้ื่นขโมยเอำไปพิมพ ์
เล่มที่นกัวิชำกำรตรวจสอบแลว้ว่ำเป็นตน้ฉบบัท่ีดีหรือท่ีเลวจึงรูจ้กักันในนำมว่ำ good quarto หรือ bad quarto (อนับอกถึง
รูปเล่มดว้ยว่ำเป็นหนงัสือท่ีเย็บดว้ยกระดำษพบัสี่ หรือท่ีเรำรูจ้กักันว่ำ 8 หนำ้ยก) 
7 ภำษำองักฤษใชค้  ำว่ำ "dumbing down" 
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บทวิเคราะห ์
 
 พเีตอร ์บรุค เป็นผูก้ ากบัการแสดงชาวองักฤษทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด ดงัทีผู่ว้จิารณ์ไดก้ล่าวเอาไว้
ในตอนทา้ย เขามผีลงานก ากบัการแสดงต่อเนื่องกนัมาร่วมกึง่ศตวรรษแลว้ บรุคเป็นผลผลติของ
ขนบการแสดงอนัยิง่ใหญ่ขององักฤษ นัน่กค็อืการทีผู่ร้กัสมคัรเล่นและนกัแสดงอาชพีเสรมิปัญญา
และความแขง็แกร่งใหแ้ก่กนั เช่นเดยีวกบัผูก้ ากบัการแสดงแนวหน้าขององักฤษอกีหลายคน เช่น 
Peter Hall หรอื Trevor Nunn บรุคเริม่ตน้จากละครสมคัรเล่นในรัว้มหาวทิยาลยั และสรา้งตนเอง
ขึน้มาจนเป็นทีย่อมรบัของนักแสดงอาชพี แมแ้ต่ในช่วงทีย่งัเยาวว์ยักไ็ดร้บังานทีส่ าคญัๆ เช่นการ
ก ากบัละครเรื่อง The Tempest ของ เชกสเปียร ์ โดยมนีกัแสดงแนวหน้าขององักฤษ Sir John 
Gilgud เป็นผูแ้สดงน า สว่นทีโ่ดดเด่นมากในทศวรรษ 1960 คอืละครเรื่อง King Lear ของเชกส
เปียร ์ ซึ่งไดร้บัการน าออกแสดงไปทัว่ยุโรป เป็นการตคีวามทีเ่ขา้กบัยุคสมยัและเป็นการกระตุน้ให้
ผูก้ ากบัภาพยนตรต์่างประเทศน าเรื่อง King Lear ไปปรบัใหเ้ขา้กบักรอบวฒันธรรมของตน (เช่น
งานของผูก้ ากบัการแสดงชาวญีปุ่่ น คโูรซาวา) บรุคไม่ใช่ผูก้ ากบัการแสดงซึง่เป็นตวัแทนของขนบ
องักฤษแต่ถ่ายเดยีว เขาเป็นตวัแทนของโลกาภวิฒัน์ในทางการละคร คอืท าละครใหเ้ป็น
ปรากฏการณ์ขา้มชาตไิด ้ และในขณะเดยีวกนักส็รา้งคณะละครทีม่ลีกัษณะพหุนิยมทางเชือ้ชาติ
และทางภาษาไดเ้ช่นกนั ในช่วงหลงันี้ เขาพงึพอใจทีจ่ะสรา้งงานในประเทศฝรัง่เศสมากกว่า เพราะ
ชอบบรรยากาศอนัอสิระและผูด้ผููช้มทีใ่จกวา้งพรอ้มทีจ่ะรบัความเปลีย่นแปลง เมื่อเป็นผลผลติของ
มหาวทิยาลยั กเ็ป็นทีแ่น่ชดัว่า บรุคเป็นปัญญาชนทีม่คีวามคดิเชงิปรชัญาอนัลุ่มลกึ มคีวามสามารถ
ในการใชภ้าษาหลายภาษา และมคีวามคดิรเิริม่สูงมาก 
 เมื่อนกัวจิารณ์จะตอ้งปะทะกบัผลงานของผูท้รงบารมเีช่นน้ี นกัวจิารณ์จะท าอย่างไรถา้เขา
ไม่เหน็ดว้ยกบัวธิกีารและการตคีวามของผูก้ ากบัการแสดงอาวุโสท่านนี้ ประเดน็โตแ้ยง้ของผู้
วจิารณ์จงึจ าเป็นตอ้งมุ่งไปในเรื่องของหลกัการและวธิกีาร มากกว่าทีจ่ะเป็นการวจิารณ์โดยเอา
ความรูส้กึของนกัวจิารณ์ในฐานะผูร้บัเป็นตวัตัง้ หลกัการใหญ่กค็อืการทีบ่รุคไม่ใหค้วามส าคญัต่อ
บทละครของเชกสเปียรใ์นฐานะวฒันธรรมลายลกัษณ์ (แมว้่าเธอจะมไิดใ้ชค้ านี้โดยตรงกต็าม)
ประเดน็มอียู่ว่า การน าเชกสเปียรม์า "ย าใหม่" และ "ย าใหญ่" ดงัทีบ่รุคท านัน้ เป็นการลดคุณค่า
ของงานตน้แบบ นยัของขอ้โตแ้ยง้นี้กค็อืว่าเชกสเปียรม์ใิช่เป็นแต่เพยีงกวทีีเ่ขยีนงานเป็นลาย
ลกัษณ์เท่านัน้ หากแต่เป็น "คนละคร" ทีเ่จนจดัในศลิปะของตนในทุกๆดา้น งานทีเ่ชกสเปียรม์อบ
เป็นมรดกตกทอดมาจงึเป็นงานทีไ่ดผ้่านการทดลองอย่างจรงิจงัมาแลว้ดว้ยการแสดงจรงิ การน า
การแสดงของบรุคไปเปรยีบเทยีบกบัตน้ฉบบัแปดหน้ายกชนิดเลว(bad quarto) จงึเป็นการกล่าว
หาบรุคว่าจงใจมองขา้มคุณค่าของงานต้นแบบไป 
 ประเดน็ทีส่ าคญัอกีประเดน็หนึ่งกค็อื การมองถงึแก่นของงานเชกสเปียรว์่ามใิช่เป็นแก่นที่
ผกูอยู่กบัความหฤหรรษ์ของเรื่องเล่างา่ยๆ เช่น นิยายส าหรบัเดก็เท่านัน้ หากแต่ความยากและ
ความซบัซอ้นทีแ่ฝงอยู่ในเน้ืองานจดัไดว้่าเป็นองคป์ระกอบหลกัของละคร งานศลิปะทีโ่ดดเด่น
ระดบัโลก เช่น แฮมเลตจงึมใิช่สิง่ทีท่ าใหง้า่ย (simplify) ไดอ้ย่างงา่ยๆ  มติทิีส่ าคญัๆทีห่ลุดไปท า
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ใหล้ะครเรื่องนี้หมดสภาพความเป็นงานชิน้เอกของเชกสเปียรไ์ปอย่างแน่นอน  แฮมเลตทีป่ราศจาก
อารมณ์โศกจงึไม่ใช่แฮมเลตของเชกสเปียรอ์กีต่อไป แฮมเลตทีข่าดมติเิรื่องการเมอืงจงึเป็นแฮม
เลตลดรปู ยิง่ไปกว่านัน้การทีผู่ก้ ากบัการแสดงจงใจท าละครเอกของเชกสเปียรใ์หไ้รคุ้ณค่าทาง
ภาษา(ดงัทีก่ล่าวว่า ท าใหก้ลายเป็น"ภาษากรกี"เพือ่ทีค่นจะไดไ้ม่เขา้ใจ) จึงเป็นการบดิเบอืนมหา
กวเีชกสเปียรอ์กีเช่นกนั 
 ในดา้นของการแสดงนัน้ ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ว่าบรุคไม่ตอ้งการจะใชศ้กัยภาพของนกัแสดง
เหล่านี้อย่างเตม็ที ่ หลายคนแทบไม่มอีะไรท า และแมแ้ต่ตวัเอกคอืแฮมเลตเองกถ็กูก ากบัใหแ้สดง
บทไปในลลีาของหนุ่มสมยัใหม่ ซึง่ไม่น่าจะสือ่ความเชงิปรชัญาอนัใดได ้  ประเดน็ทีส่ าคญัยิง่ซึง่นกั
วจิารณ์ยกขึน้มาตติงิพเีตอร ์ บรุค กค็อื การทีเ่ขาจงใจฝืนธรรมชาตขิองการแสดงละครโดยทีต่ดั
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัละครออกไปเสยีจนหมด และใหผู้แ้สดงแต่ละคนเล่นบทเดีย่วทีเ่ดยีวดาย 
เธอใชค้ าว่า "การปล่อยวาง"(leaving alone) ว่าเป็นกลวธิทีีผ่ดิพลาด เพราะท าใหล้ะครขาด
ความหมาย และการแสดงทีมุ่่งสรา้งความตื่นเตน้เรา้ใจนัน้กด็ูจะเป็นการแสดงทีม่ไิดผ้กูโยงกบัธาตุ
แทข้องละครเชกสเปียรเ์ลย 
 ขอ้วจิารณ์ในอกีลกัษณะหนึ่งเป็นขอ้วจิารณ์เชงิวฒันธรรม นัน่กค็อืบรุคใชเ้วทลีะครเป็น
สถานทีใ่นการเล่าเรื่อง โดยองิขนบของเอเชยีตะวนัออกและแอฟรกิา ทัง้นี้เพราะในวฒันธรรม
ดงักล่าว ศลิปะการแสดงคอืการน าเรื่องอนัเป็นทีรู่จ้กักนัอย่างดแีลว้มาเล่าใหม่ในรูปของการแสดง 
ความหมายซ่อนเรน้ในทีน่ี้กค็อืว่า ผูก้ ากบัการแสดงและนกัแสดงไม่จ าเป็นตอ้งยดึตวับทตน้แบบ  
แต่สามารถน าแนวเรื่องมาเล่าใหม่มาแสดงใหม่ได ้ กอ็กีนัน่แหละ นี่คอืขอ้ทว้งตงิจากแง่มุมของ
วฒันธรรมลายลกัษณ์ ซึง่ถา้ละครทีแ่สดงมใิช่เรื่องแฮมเลตของเชกสเปียรก์อ็าจจะพอผ่อนผนักนัได้
บา้ง แต่เมื่อละครทีน่ ามาแสดงนี้ คอืยอดเขาเอเวอรเ์รสตแ์ห่งองคนิพนธก์ารละครตะวนัตก การ
กระท าของบรุคจงึเป็นสิง่ทีร่บัไดย้าก 
 ในทา้ยทีสุ่ด ผูว้จิารณ์กไ็ม่ลงัเลทีจ่ะน าประเดน็เรื่องวุฒภิาวะของงานศลิปะเขา้มาทาบกบั
วุฒภิาวะของมหาชนหรอืของผูร้บั ในความเหน็ของเธอ แฮมเลตไม่ใช่ละครทีเ่หมาะส าหรบัเดก็ ไม่
ว่าจะปรบัใหง้่ายอย่างไร กท็ าไม่ไดด้อียู่นัน่เอง เพราะแก่นของเรื่องเรยีกรอ้งความเขา้ใจและภูมิ
ปัญญาของผูท้ีม่วีุฒภิาวะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมอืง เรื่องของความขดัแยง้ในครอบครวั เรื่อง
ของการแกแ้คน้ หรอืเรื่องของการรกัษาศกัดิศ์ร ี เช่นในกรณี ฟอรต์นิบราส เชกสเปียรน์ า
องคป์ระกอบเหล่านี้มาบรรจุไวใ้นละครโดยก าหนดล าดบัการด าเนินเรื่องและความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลไวอ้ย่างลงตวัแลว้ การจะท าแฮมเลตใหเ้ลก็ลงหรอืงา่ยขึน้ส าหรบัเดก็จงึเป็นการออกแรงใจ
และแรงกายทีไ่รป้ระโยชน์ ยิง่ไปกว่านัน้เมื่อแสดงเป็นภาษาองักฤษโดยตอ้งมคี าบรรยายเป็นภาษา
ฝรัง่เศสประกอบ ผูว้จิารณ์กใ็ชแ้งมุ่มนี้เป็นการตกีลบัไปสูว่ฒันธรรมลายลกัษณ์อกี โดยทีเ่ธอชีใ้หเ้หน็
ว่าถงึอย่างไรกต็อ้งอ่าน และคนทีอ่่านกค็อืผูใ้หญ่เสยีเป็นสว่นมาก การไม่อ่านแฮมเลตกค็อืการที่
ไม่มวีนัจะเขา้ถงึแฮมเลตนัน่เอง 
 ผูว้จิารณ์ในฐานะทีเ่ป็นชาวตะวนัออกพอจะมองเหน็ไดเ้ลาๆว่า พเีตอร ์ บรุค ตอ้งการจะ
สรา้งละครอกีแนวหนึ่งซึง่มใิช่ละครทีม่าจากรากฐานทางวฒันธรรมลายลกัษณ์ แต่พืน้ทาง
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วฒันธรรมของเขาท าใหเ้ขาสะดุดหยุดอยู่ครึง่ๆกลางๆ กลา้ๆกลวัๆ นัน่กค็อืไปไม่ถงึการใช้
ความสามารถของนกัแสดงในการคน้หาความหมายละคร เมื่อไม่กลา้ผละหนีจากวฒันธรรมลาย
ลกัษณ์อย่างเตม็รปู การจะท าละครเล่าเรื่องแนวใหม่จงึแทบจะเป็นไปไม่ได ้ ยิง่ไม่กลา้ผละหนีจาก
เชกสเปียร ์ และไปทา้รบกบัเชกสเปียร ์ รวมทัง้ทา้รบกบั "วฒันธรรมสแตรทฟอรด์-ออน-เอวอน" 
เขา้ดว้ยแลว้ ผูก้ ากบัการแสดงเลื่องชื่อของตะวนัตกกย็ากทีจ่ะไปใหถ้งึดวงดาว ส าหรบัผูว้จิารณ์นัน้ 
เธอท าหน้าทีข่องเธอไดด้ใีนกรอบอนัจ ากดัของวฒันธรรมการละครตะวนัตก บารมขีองพเีตอร ์
บรุคคงจะแก่กลา้เกนิกว่าทีน่กัวจิารณ์ตวัเลก็ๆจะลม้ลา้งได ้ แต่ถา้เขาไม่รบัฟังขอ้ตติงิจากนกั
วจิารณ์เสยีเลย เขากค็งจะแก่ไม่ไดอ้ย่างสง่างาม นกัวจิารณ์ตงิดว้ยเหตุผล ดว้ยความเคารพ ดว้ย
ความจรงิใจ ดว้ยการวเิคราะหท์ีล่ะเอยีดลกึซึง้ งานวจิารณ์ชิน้นี้จดัไดว้่าเป็นตวัอย่างทีด่ขีองการ
วจิารณ์คา้นศลิปิน 
 

เจตนา นาควชัระ: ผูว้เิคราะห ์
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เพเตอร ์ชไตน์ เชิญท่านร่วมเดินทางเป็นเวลา 2 วนั 

ไปกบัละครเรื่องเฟาสตฉ์บบัสมบรูณ์ 
ผูก้ ากบัการแสดง(ชาวเยอรมนั)เป็นคนแรกทีจ่ดัแสดงงานของเกอเธ่ฉบบัสมบูรณ์: การ

แสดงมาราธอนใชเ้วลา 21 ชัว่โมงโดยไม่ท าใหท้่านเบื่อ ใหภ้าพของเฟาสตร์่วมสมยักบัเรา น า
แสดงโดย บรโูน กนัซ ์ โดยตคีวามว่าเฟาสตค์อืมนุษยช์่างสงสยัและเฝ้ากระวนกระวายผูผ้ละหนี
ไปสูอ่นาคตตามแบบฉบบัของคนสมยัใหม่ 

 
…เบอรล์นิ จากบรกิติเตอ ซาลโิน (Brigitte Salino) ผูส้ ือ่ขา่วพเิศษ 

 
"ถา้เช่นนัน้คุณกร็อดมาไดน้ะส"ิ นัน่คอืค าถามทีเ่รามกัจะไดย้นิเมื่อกลบัมาจากเบอรล์นิ

หลงัจากทีไ่ดช้มเฟาสตข์องเกอเธ่ จดัแสดงโดย เพเตอร ์ ชไตน์ (Peter Stein) ละครยาวใชเ้วลา
แสดง 21 ชัว่โมง ยงัไม่มใีครท ามาก่อนในแวดวงการละครตะวนัตก แมแ้ต่ 12 ชัว่โมงของละคร
เรื่องรองเทา้แพร (Soulier de satin)ผลงานของโกลแดล(Claudel) ซึง่อองตวน วเิตส(์Antoine 
Vitez)น าออกแสดงเมื่อปี 1987 และยงัอยู่ในความทรงจ าของคนฝรัง่เศสในฐานะสุดยอดของละคร
ยาว กย็งัทาบไม่ไดก้บัเฟาสต ์ซึง่กกัคนดไูวเ้ป็นเวลา 2 วนั: เริม่วนัเสารบ์่ายสามโมงไปจนถงึสีทุ่่ม
ครึง่ และต่อวนัอาทติยต์ัง้แต่สบิโมงเชา้ไปจนถงึหา้ทุ่มกว่าๆ 

มนักส็ุดสปัดาหห์นึ่งละ เป็นมาราธอนชนิดหนึ่ง เพราะเหตุใดเล่า กเ็พือ่จะไดช้มงานอนั
ยิง่ใหญ่ของเกอเธ่อย่างสมบูรณ์น่ะส ิ นัน่กค็อืละคร 2 เรื่อง ซึง่ความจรงิเป็นเรื่องเดยีว แต่
ประวตัศิาสตรว์รรณคด ีคตีศลิป์ และการละคร กลบัมาแยกออกเป็น 2 เสยี ใครๆกร็ูจ้กัเฟาสต์ภาค
หนึ่ง ซึง่ว่าดว้ยสญัญากบัเมฟิสโต และโศกนาฏกรรมของสาวน้อยมารเ์กอรติ1 แมแ้ต่ในเยอรมนี
เอง เฟาสตภ์าคสองกไ็ม่มคีนรูจ้กั ถูกเกบ็เอาไวเ้ป็นหนังสอืในหอ้งสมุด ลงความเหน็กนัว่าเล่นเป็น
ละครไม่ได ้ ยงัไม่เคยมใีครก่อนเพเตอร ์ ชไตน์ทีก่ลา้เผชญิกบังานฉบบัสมบูรณ์ จะมกีแ็ต่ความ
พยายามของกลุ่มผูฝั้กใฝ่ในเรื่องจติวญิญาณ(ทีรู่จ้กักนัในนามของ anthroposophists): พวกนี้แสดง
ละครเฟาสตท์ัง้สองภาคทีเ่มอืง Dornach ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์มาตัง้แต่ทศวรรษ 1930 แต่นัน่
ไม่ใช่การแสดงโดยนกัแสดงอาชพี หากแต่เป็นสว่นหน่ึงของพธิกีรรมทางศาสนาเพือ่เชดิชคูวามคดิ
เชงิอุดมคตขิองผูก้่อตัง้ลทัธ ิคอืรดูอลฟ์  ชไตนเนอร ์[Rudolph Steiner](ดหูนงัสอืพมิพ ์Le Monde, 
3 กนัยายน 1999)  

ประสบการณ์นี้เป็นอย่างไรเมื่อเราตอ้งใชเ้วลาอยู่ในโรงละครถงึ 21 ชัว่โมง มนัเป็น
ประสบการณ์ทีด่ ี ดมีากเสยีดว้ย เพราะว่าทุกสิง่ทุกอย่างไดร้บัการจดัวางไวอ้ย่างเหมาะสมเพือ่ที่
ผูช้มจะไดไ้ม่รูส้กึว่าถูกกดดนัดว้ยความยาวของละคร เฟาสตจ์ดัแสดงในโรงละครชื่อ อาเรนา

 
1 เฟำสตภ์ำคหน่ึง เป็นเรื่องของครูแก่ท่ีเก่งวิชำ แต่โหยหำประสบกำรณช์ีวิต เมื่อมีโอกำสไดพ้บสำวนอ้ย "มำเกอริต" ก็ไดเ้สียกบั
เธอ จนเกิดลกูนอกกฎหมำย อนัน ำมำซึ่งควำมพินำศของเธอ 
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(Arena) ทีเ่ขตเทรปโทว(์Treptow) ชานกรุงเบอรล์นิ ณ ทีซ่ึง่แม่น ้าชเปร(Spree) กลายรปูไปเป็นล าน ้า
ใหญ่ท่ามกลางเมอืงอุตสาหกรรม อาเรนาตัง้อยู่รมิน ้า เป็นตกึทีง่ามสง่า สรา้งมาตัง้แต่ทศวรรษ 1930 
เดมิใชเ้ป็นอู่รถประจ าทาง ต่อมาถูกดดัแปลงใหเ้ป็นอาคารเอนกประสงคส์ าหรบัโครงการใหญ่ๆ และ
เคยเป็นทีแ่สดงละครเรื่อง กลองเหนือท านบ (Tambours sur la  digue) ในปี 1999 ก ากบัการแสดง
โดย อารอินั มนุชคนิ(Ariane Mnouchkin) แต่โรงละครอาเรนาใหญ่กว่าสถานทีแ่สดงเดมิคอื ลา การ์
ตุชเชอร(ีLa Cartoucherie) ทีเ่ขตแวงแซนส ์ (Vincennes) ในกรุงปารสี ในการแสดงเมื่อวนัเสารท์ี ่ 2 
ผูช้มหาทางเขา้ไม่ได ้เพราะหลงเขา้ไปทีต่ลาดนัดซึ่งจดัไวท้ีอ่าคารทีใ่กลเ้คยีงกนั 

ค่าชม 1200 ฟรงัส ์
ถา้จะพจิารณาจากการแสดงมาราธอนชุดแรก เมื่อเดอืนธนัวาคม 2000 ผูช้มละครเรื่อง

เฟาสตค์รัง้นี้ไม่ใช่คนรุ่นเดก็ ค่าบตัรเขา้ชมกร็าคา 1200 ฟรงัสเ์ขา้ไปแลว้ เพราะการจดัแสดงตอ้ง
ลงทุนสงูมาก ผูช้มมาจากทัว่เยอรมนี จองบตัรกนัมาตัง้แต่เดอืนมนีาคม เมื่อเริม่เปิดใหจ้องบตัร ผูช้ม
จ านวนมากน าหนังสอืเฟาสต์ตดิมอืมาดว้ย ซึง่เขามโีอกาสทีจ่ะไดต้รวจสอบในช่วงพกัการแสดง พวก
เขามเีวลาพอส าหรบัการนี้ เพราะมกีารพกัการแสดงบ่อยครัง้ ทัง้สัน้และทัง้ยาว 

เวลาผ่านไปเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ทีผู่ช้มจะถูกดงึเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของกจิกรรมอนัเรน้ลบั 
พวกเขาคอืผูร้กัสมคัรเล่นซึง่ปลงใจจะมาเดนิทางร่วมกนั โดยทีค่วามส านึกเรื่องกาละสญูสลายไป
พรอ้มกบัความส านึกเรื่องระยะเวลาของการแสดง เฟาสตฉ์บบัเยอรมนันี้ไม่มใีครรูส้กึว่ายาก ผูช้ม
จ านวน 464 คนเท่านัน้ทีม่สีทิธิเ์ขา้ชมการแสดงมาราธอนครัง้นี้ เป็นกลุ่มผูช้มทีเ่พเตอร ์ ชไตน์คดิว่า
เหมาะสมทีสุ่ด คอืเท่าๆกบัขนาดโรงละครเชาบูหเ์นอ(Schaubühne)ซึง่เขาเป็นผูอ้ านวยการจนถงึปี 
1986 ทีต่ัง้อยู่อกีทศิหนึ่งของกรุงเบอรล์นิ วนัเสารท์ี ่2 ธนัวาคมก่อนเฟาสตจ์ะลงโรง ผูช้มถูกก ากบัให้
ยนืด ู วนัอาทติยท์ี ่ 3 เมื่อสิน้สุดช่วงพกัการแสดงครัง้สุดทา้ยของเฟาสต์ภาคสอง เสยีงปรบมอืดงั
กกึกอ้งขึน้มาเอง ไม่มใีครสกัคนเดยีวทีก่ลบับา้นไปก่อน 

ในระหว่างการแสดงซึง่กนิเวลา 21 ชัว่โมงนัน้ ผูช้มถูกก ากบัมใิหน้ัง่ชมการแสดงต่อเนื่องกนั
นานเกนิ 2 ชัว่โมงครึง่ พวกเขาตอ้งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพเตอร ์ชไตน์จดัหอ้งแสดงไวส้องหอ้ง
ซึง่เหมอืนกนัเพือ่ทีจ่ะช่วยในเรื่องเปลีย่นฉาก ผูช้มเดนิจากหอ้งหนึ่งไปอกีหอ้งหนึ่ง เดนิเป็นขบวน
ตามเฟาสต์ ในตอนทีเ่ขาออกไปเดนิเล่นในวนัอสีเตอร ์ผูช้มตอ้งยนืดฉูากครวัของแม่มดหรอืขบวนแห่ 
และกก็ลบัมานัง่ทีโ่ต๊ะขนาดใหญ่ในหอ้งชุมนุมอศัวนิ การเดนิทางผ่านอาณาจกัรของละครเรื่องเฟาสต์
ของเกอเธ่ เป็นการเดนิทางไปสูอ่าณาจกัรศลิปะของเพเตอร ์ชไตน์เช่นกนั ขณะนี้เขาอายุ 63 แลว้ ผู้
ก ากบัการแสดงผูน้ี้ไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแสวงหาละครแหวกแนวอกีต่อไป เขาเสนอสิง่ซึง่เขาท า
ได ้ นัน่กค็อืความสตัยซ์ื่อของวธิกีารแสดงทีก่่อตวัขึน้ดว้ยปัญญา เขาตอ้งการจะท าหน้าทีผู่อ้่านก่อน
สิง่อื่นใด และการแสดงของเขามุ่งทีจ่ะช่วยการอ่านละครเรื่องเฟาสตซ์ึง่เขาท าต่อเนื่องมาตัง้แต่อายุ 
15 ปี  เขาเลีย่งการมุ่งสรา้งความตื่นเต้นทีม่าจากการแสดงเพราะมอียู่ในเนื้อในของบทละครอยู่แลว้ 
แต่เขาไม่ละเลยคุณลกัษณะทางทศันศลิป์ของละคร ซึง่เขารูจ้กัทีจ่ะวางไวใ้นกรอบโดยผ่านจากสิง่
ใหญ่ไปหาสิง่เลก็ 
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แน่ละ จะตอ้งมบีางช่วงทีเ่ขาท าไม่ส าเรจ็อยู่บา้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ฉากทีเ่ป็นการรวมกลุ่ม 
เช่นขบวนแห่อนัเลื่องชื่อ ซึง่ดูจะชา้และแขง็ทื่อ แต่ขอ้บกพร่องเหล่านี้ไม่สลกัส าคญัเท่าใดนกัเมื่อ
เทยีบกบัเอกภาพในองคร์วมซึง่ความจรงิกม็ลีกัษณะโอ่อ่าอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเฟาสต์ภาค
สอง เราเดนิทางขา้มกาลเวลาจากกรกีโบราณมาจนถงึศตวรรษที ่18 เราพบกบัตวัละครเรอืนรอ้ย ทัง้
เทพ ทัง้มนุษย ์ ทัง้ภูต และตวัละครจากนิยาย เราไดช้มการประดษิฐส์มองเทยีมและการท าลาย
สิง่แวดลอ้ม เรากระโดดจากยอดเขาไปสูท่อ้งมหาสมุทร จากเรื่องไรส้าระไปสูอ่ภปิรชัญา เราไดฟั้ง
ภาษาทีป่รบัเปลีย่นไปไดต้ามแรงดงึดูดนานาชนิด ตัง้แต่ภาษาถิน่ไปจนถงึกวนีิพนธอ์นัสงูสง่  กล่าว
โดยย่อกค็อื เราอาจจะเหนื่อยหน่ายไดง้่ายถ้าเพเตอร ์ชไตน์ มไิดก้ ากบัเราดว้ยความมัน่ใจของมอืโปร 
และกด็ว้ยมอืนี้อกีนัน่แหละทีข่บัภาพของเฟาสตแ์บบโรแมนตคิออกไปจนพน้ โดยตดัขาดจากขนบที่
ท าใหเ้ฟาสตเ์ป็นผูท้ีถู่กชกัน าไปในทางนัน้ทางนี้โดยเมฟิสโต 

เมฟิสโตกลายเป็นปีศาจในตวัเฟาสต ์
แน่ละ เมฟิสโตเป็นปีศาจ แต่กเ็ป็นปีศาจทีอ่ยู่ภายใน เขาเป็นเสมอืนเฟาสตท์ีส่องทีเ่ป็นตวั

ขบัเคลื่อนสญัชาตญาณแห่งการท าลาย ถ้าเรายดึเฟาสต์ภาคหนึ่งเป็นตน้แบบ เรากจ็ะเหน็กระทาชาย
นายหนึ่งสิน้หวงัทีไ่ดเ้รยีนรูทุ้กสิง่ทุกอย่าง แต่ไม่ไดส้มัผสักบัชวีติจริง และยอมเซน็สญัญากบัปีศาจ
เพือ่ทีจ่ะไดม้าซึง่ความสดใสของวยัหนุ่มและความรกัจากมารเ์กอรติ 

ถา้มุ่งมองไปทีเ่ฟาสต์ภาคสอง นัน่กค็อืช่วงหนึ่งของเสน้ทางอนัแสนยาวทีน่ าเฟาสตไ์ปจนสุด
ทางของป่าชฎัแห่งชวีติและประสบการณ์ เฟาสตใ์ชช้วีติบนผนืโลก เขาพยายามทีจ่ะฆ่าตวัตาย
เหมอืนกบัคนทีต่อ้งการจะกระโดดขา้มล าธาร เขาตอ้งการเปลีย่นชวีติไปสู่การกระท า ตอ้งการจะเป็น
เจา้ของ พยายามจนสุดแรง โศกนาฏกรรมของเขาคอืการผละหนีไปขา้งหน้า และเพเตอร ์ชไตน์กม็อง
ว่านัน่คอืโศกนาฏกรรมของมนุษยส์มยัใหม่ 

ถา้เช่นนัน้เมฟิสโตกม็หีน้าทีใ่นการกระตุน้ความขดัแยง้ภายในของเฟาสตเ์อง นอกเสยีจาก
บทของหมาพนัธุพ์ูดเดิล้(ซึง่กค็อืเมฟิสโตแปลงร่าง)ทีแ่สดงบทสัน้ๆไดอ้ย่างด ี นกัแสดงสองคน
สลบักนัแสดงบทของผูร้า้ยในทีน่ี้ คนทีห่นึ่งคอืโยฮนัน์ อาดมั เอสิท(์Johann Adam Oest)ตบีทของคน
ทีม่ปีระสบการณ์ชวีติ เป็นชาวบา้นทีฉ่ลาดแกมโกง อกีบทหนึ่งซึง่แสดงไดอ้ย่างยอดเยีย่มโดยโร
แบรท์ ฮุงเงอร-์บูลเลอร(์Robert Hunger-Bühler) เป็นคู่สนทนาทีช่อบเยย้หยนั ซึง่เฟาสตพ์ยายามที่
จะก าจดัแต่กไ็ม่ส าเรจ็ เขาห่างไกลมากจากบทของเมฟิสโตหน้าขาวทีม่ลีกัษณะของปีศาจ แสดงโดย
กุสตาฟ กรุนดเ์กนส(์Gustav Gründgens) ผูซ้ึ่งเป็นตราประทบัใหก้บัการแสดงกึ่งเทพปกรณัมเมื่อปี 
1947(ฉบบันี้มขีายเป็นวเิดโอภาษาเยอรมนั) ส าหรบัการแสดงทีเ่พเตอร ์ ชไตน์ก ากบั เมฟิสโตเกาะ
เกีย่วเฟาสตเ์อาไวโ้ดยมไิดค้รอบง าเขาอย่างเตม็ที ่ ส าหรบัเฟาสตน์ัน้ผูแ้สดงคอื บรูโน กนัส ์ (Bruno 
Ganz)นกัแสดงผูย้ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกของละครภาษาเยอรมนัในยุคปัจจุบนั ตน้แบบของเขาคอืยลูซิสิ 
(Ulysses) และเฟาสตก์ค็อืนกัเดนิทางในชวีติการแสดงของเขา เอกวจัน์(monologues)ของเขาจดั
ไดว้่าเป็นจุดสุดยอดของศลิปะการละคร 
 เพเตอร ์ ชไตน์ไดจ้ดัใหน้กัแสดงหนุ่มชื่อครสิตอิาน นิเคลิ(Christian Nickel)แสดงบท
เฟาสตใ์นสว่นของโศกนาฏกรรมของสาวน้อยมารเ์กอรติ ทัง้นี้เพือ่เลีย่งมใิหเ้รื่องนี้กลายเป็นเรื่อง
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ของเดก็สาวถูกท าลายโดยชายแก่ เราจะพบนกัแสดงผูน้ี้อกีในตอนหลงั ในบทของออยฟอรอิอน
(Euphorion) ลูกทีเ่กดิจากการแต่งงานของเฟาสตก์บัเฮเลนออฟทรอย(แสดงโดย คอรนินา เคยีรช์ 
โฮฟ[Corinna Kirchholf] นกัแสดงผูย้ิง่ใหญ่อกีเช่นกนั) แต่บรโูน กนัสต์บีทเฟาสตไ์ดอ้ย่างเยีย่ม
ยอด เมื่อเขาเปล่งวาจาออกมาว่า"สิง่ทีป่ระหลาดสุดสามารถเกดิขึน้ได ้ณ ทีน่ี้" สิง่ทีป่ระหลาดสุดก็
กลายเป็นความจรงิขึน้มาได ้ เขามศีลิปะในการทีจ่ะปรากฏตวัอยู่ ณ ทีน่ัน้ และในขณะเดยีวกนักด็ู
จะเป็นการปรากฏตวัทีห่ลบไปจากศูนยก์ลาง ดร.เฟาสตข์องเขามใิช่วรีบุรุษแห่งโศกนาฏกรรม แต่
เป็นคนช่างสงสยัและกระวนกระวาย นัน่กค็อืผูร้่วมสมยักบัเรา ทีเ่ฟาสตเ์ป็นเช่นนี้จดัไดว้่าเป็น
องคป์ระกอบทีส่ าคญัยิง่ทีท่ าใหก้ารแสดงเรื่องเฟาสต ์ณ นครเบอรล์นิ กลายเป็นความหฤหรรษ์อนั
สุดจะพรรณนา 

บรกิติเตอ ซาลโิน (Brigitte Salino) 
วนัศุกรท์ี ่15 ธนัวาคม (2000) 

 
 

เจตนา  นาควชัระ: ผูแ้ปล 
 

ที่มา:  Brigitte Salino. "Peter Stein invite à deux jours de voyage dans l'intégrale de <<  
Faust >>" Le Monde /Sélection Hebdomadaire. (23 décembre 2000), p.14. 
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บทวิเคราะห ์
 

 ในการสมัมนาของโครงการวจิยัฯในหวัขอ้ "การเรยีนการสอนการวจิารณ์วรรณกรรม" เมื่อ
วนัที ่17-18 มนีาคม 2544 วทิยากรท่านหนึ่งตัง้ขอ้สงัเกตไวว้่าหนงัสอืพมิพไ์ทยสว่นใหญ่ไม่ใสใ่จที่
จะหาผูม้คีวามสามารถในการเขยีน"รายงานศลิปวฒันธรรม" ทัง้นี้อย่าว่าแต่จะคาดหวงัการวจิารณ์
ทีก่วา้งขวางและลุ่มลกึเลย เพยีงแค่การเขยีนรายงานกย็งัไม่อยู่ในระดบัทีน่่าพงึพอใจเสยีแลว้ ตวั
บททีแ่ปลมาจากภาษาฝรัง่เศสในทีน่ี้ คดัมาจากหนงัสอืพมิพแ์นวหน้าของฝรัง่เศสคอื "Le Monde" 
เป็นการรายงานการแสดงละครเรื่องเฟาสตท์ีก่รุงเบอรล์นิโดย"ผูส้ ือ่ขา่วพเิศษ" ขอ้สงัเกตทีเ่รา
อาจจะใหไ้ดใ้นทีน่ี้กค็อื แมแ้ต่การรายงานข่าวกจ็ดัไดว้่าเป็นงานวจิารณ์ทีม่คีุณภาพอนัน่ายกย่อง 
จงึไม่จ าเป็นจะตอ้งตอกย ้าว่าการวจิารณ์กบักจิการหนงัสอืพมิพน์ัน้เป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กนัในสงัคมอารยะ 
 บทบาทหน้าทีข่อง"ผูส้ ือ่ขา่ว"ในขัน้แรกกค็อืการใหข้่าวทีเ่ป็นไปตามความจรงิ ในทีน่ี้
เนื้อหาของขา่วเป็นงานศลิปะ เป็นการแสดงละคร ผูส้ ือ่ขา่วจงึจ าเป็นตอ้งรายงานสิง่ทีเ่ป็น
ขอ้เทจ็จรงิเอาไวเ้ป็นปฐม อาท ิ เราไดร้บัทราบว่าการแสดงครัง้นี้จดัขึน้ ณ ทีใ่ด ณ โรงละครที่
ดดัแปลงมาจากอู่รถประจ าทาง วธิกีารแสดงเป็นอย่างไร ลกัษณะเฉพาะของการแสดงครัง้นี้ทีใ่ช้
เวลายาวนานมากกไ็ดร้บัการตอกย ้า(เช่นเดยีวกบังานวจิารณ์อื่นๆเกีย่วกบัการแสดงเรื่องเฟาสตใ์น
ครัง้นี้) แต่สิง่ทีน่่าสงัเกตกค็อื ผูร้ายงานสง่สารมายงัผูอ้่านในประเดน็ขอ้เทจ็จริงทีม่นียัในเชงิ
วจิารณ์ ในระดบัทีส่งูมาก กรณีของช่วงเวลา 21 ชัว่โมงนัน้ ถา้รายงานไปโดยเป็นแค่"ขา่ว" ผูอ้่านก็
คงจะเพยีงทึง่ในลกัษณะของสถติทิีน่่าจะน าไปลงไวใ้นกนิเนสบุ๊คออฟเรคคอรด์ได ้ แต่ผูร้ายงาน
พยายามชีใ้หเ้หน็ว่า 21 ชัว่โมงทีก่ล่าวถงึนี้เป็นช่วงเวลาทีม่ไิดก้่อใหเ้กดิความน่าเบื่อแต่ประการใด
เลย ถา้กล่าวแต่เพยีงเท่านัน้กจ็ะเป็นเพยีงแต่การเสนอความรูส้กึหรอืความเหน็สว่นตวั มอิาจถอื
ไดว้่าเป็นงานเขยีนทีส่อ่แววพลงัทางปัญญา แต่ผูร้ายงานอธบิายต่อไปว่าผูก้ ากบัการแสดงมคีวาม
เจนจดัในศลิปะการแสดง โดยสามารถทีจ่ะดงึผูด้ผูู้ชมเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของการแสดงได ้เช่นเมื่อ
มกีารใหผู้ช้มยนืบา้งนัง่บา้ง ตดิตามผูแ้สดงไปบา้ง เป็นสว่นหน่ึงของการแสดงบา้ง นอกจากนัน้ก็
ยงัใหเ้หตุผลไดอ้ย่างชดัเจนว่า การจดัหอ้งแสดงสองหอ้งเป็นไปเพือ่วตัถุประสงคใ์ดและไดผ้ล
เพยีงใด การเขยีนในลกัษณะน้ีจดัไดว้่าเป็นปรบัการรายงานขึน้สูร่ะดบัของการวจิารณ์ 
 ดงัทีผู่ว้จิยัไดช้ีใ้หเ้หน็แลว้ในการวเิคราะหบ์ทวจิารณ์ละครเรื่องเดยีวกนันี้โดย ศาตราจารยท์.ี 
เจ. รดี(T.J. Reed) แห่งมหาวทิยาลยัอ๊อกฟอรด์ นกัวจิารณ์เยอรมนัสว่นมากต าหนิผลงานของเพ
เตอร ์ ชไตน์ว่าน่าเบื่อเพราะเดนิตามตวับทโดยไม่ปรบัเปลีย่น แมแ้ต่การเปล่งเสยีงของนกัแสดงก็
ถูกกล่าวหาเป็นการอ่านอาขยาน ศาตราจารยร์ดีไดป้กป้องเพเตอร ์ ชไตน์ไปแลว้ดว้ยเหตุผลเชงิ
วชิาการ แต่บรกิติเตอ ซาลโินมเีหตุผลทีด่ยีิง่ไปกว่านัน้ นัน้กค็อืว่าผูก้ ากบัการแสดงมวีุฒภิาวะถงึ
ขัน้ทีม่จิ าเป็นจะตอ้งสรา้งละครทีแ่หวกแนวเพือ่เรยีกรอ้งความสนใจของมหาชนอกีต่อไปแลว้ 
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ความสวามภิกัดิต์่อตวับทของเกอเธ่เป็นเครื่องแสดงความมัน่ใจของเพเตอร ์ ชไตน์เอง ในตน้ฉบบั
ภาษาฝรัง่เศสเธอใชค้ าว่า "lecture" (การอ่าน)ว่าเป็นหลกัของการแสดงในครัง้นี้ หมายความว่าละคร
ทีแ่ต่งขึน้มาเมื่อหลายรอ้ยปีมาแลว้ด ารงอยู่ไดใ้นฐานะตวับทก่อนทีผู่ก้ ากบัการแสดงจะตบีทออกมา
เป็นการแสดงละครเพือ่สือ่ความไปยงัผูด้ผููช้ม ความเขา้ใจในตวับทจงึเป็นหลกัประกนัของคุณภาพ
การแสดง ซึง่ผูร้ายงานพเิศษกเ็น้นว่า เพเตอร ์ชไตน์ อา่นเฟาสตต์่อเนื่องมาเป็นเวลานานนบัตัง้แต่
อายุ 15 ปีเป็นตน้มา และในเรื่องของการอ่านนัน้เล่า ผูด้ผููช้มจ านวนมากกค็งเตรยีมตวัอ่านมาแลว้ 
มหิน าซ ้ายงัมตีน้ฉบบัตดิมอืมาอ่านในระหว่างช่วงพกัซึง่มอียู่มากเสยีดว้ย ประชาคมของผูอ้่าน
เฟาสตจ์งึเป็นประชาคมทีไ่ม่รงัเกยีจการเดนิตามตวับทของเพเตอร ์ชไตน์ และมหิน าซ ้ายงัสามารถ
ชื่นชมกบัการแสดงครัง้นี้ไดอ้ย่างเตม็ที ่ นยัทีแ่อบแฝงของการวจิารณ์ในแงน่ี้กค็อืเฟาสตเ์ป็นละคร
ของผูรู้ห้นงัสอื(literate audience) นัน่คอืการผนวกมโนทศัน์ของ "literature" กบั "literacy" เขา้
ดว้ยกนั ถา้เขา้ใจเพเตอร ์ ชไตน์อย่างนี้แลว้กเ็ท่ากบัเป็นการปิดประตูใสห่น้าแนวโน้ม "ละครของผู้
ก ากบั" (เรยีกเป็นภาษาเยอรมนัว่า Regietheater)   อนัเป็นทีน่ิยมกนัมากในหมู่นกัวชิาการหวั
กา้วหน้าของเยอรมนัเองซึง่สนบัสนุนการตคีวามแบบแหวกแนวโดยพรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นตวับท
ของผูแ้ต่ง 
 ผูร้ายงานพเิศษชีใ้หเ้หน็ชดัว่า การตคีวามของเพเตอร ์ ชไตน์เป็นการตคีวามซึ่งมุ่งเน้น
ความหมายของละครทีม่ตี่อสงัคมร่วมสมยัของเรา เธอมคีวามรูก้วา้งขวางพอทีจ่ะเปรยีบเทยีบการ
แสดงครัง้นี้กบัการตคีวามของผูก้ ากบัการแสดงอื่น เช่น กุสตาฟ กรุนดเ์กนส ์ เธอจบัมโนทศัน์หลกั
ของการตคีวามนี้ไดแ้ละกส็ามารถชีใ้หเ้หน็ว่า ทัง้ๆทีม่ขีอ้บกพร่องอยู่ การแสดงครัง้นี้กม็ไิดข้าด
เอกภาพ สว่นทีน่่าสนใจยิง่กค็อื การจบัประเดน็หลกัทีว่่าดว้ยบทบาทของเมฟิสโตไดอ้ย่างชดัเจน ว่า
การท าใหเ้มฟิสโตเป็นคู่สนทนาหรอืคู่โตว้าทภีายในตวัของเฟาสตเ์องนัน้ จดัไดว้่าเป็นการชี้ประเดน็ที่
ส าคญัยิง่  นอกจากนี้ผูร้ายงานกย็งัชี้ใหเ้หน็ว่าการใชต้วัแสดงสองตวัทัง้ในกรณีของเฟาสตแ์ละใน
กรณีของเมฟิสโตเป็นไปตามมโนทศัน์หลกัทีผู่ก้ ากบัการแสดงตัง้ไว ้ ไม่มกีารใชต้วัแสดงเพยีงเพือ่จะ
สรา้งความตื่นเตน้ของการแสดงแต่เพยีงอย่างเดยีว ในแงน่ี้ผูร้ายงานกจ็บัวธิกีารแสดงของตวัละคร
เอกไดเ้ช่นกนั การแสดงครัง้นี้มใิช่ละครดาราแต่เป็นละครทีจ่ าตอ้งใชด้ารา  นัน่กค็อืจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใช้
นกัแสดงทีม่คีวามสามารถสงูมาก จงึจะสือ่มโนทศัน์หลกัอนัเป็นไปตามการตคีวามของผูก้ ากบัการ
แสดงได ้ ซาลโินเน้นอยู่ตลอดเวลาว่า ละครเรื่องเฟาสตเ์ป็นละครของ"การเดนิทาง" และการแสดง
ของตวัเอกคอืบรโูน กนัซก์เ็ป็นไปตามนัน้ โดยทีเ่ขายดึยลูซิสิ(นกัเดนิทางผูย้ิง่ใหญ่ในมหากาพยโ์ฮ
เมอร)์เป็นตน้แบบ และในเมื่อการแสดงครัง้นี้ตอ้งการเน้น"ความขดัแยง้ภายใน"ของตวัเฟาสตเ์อง 
ลกัษณะเชงิอภปิรชัญาจงึจ าตอ้งโดดเด่น และลกัษณะทีว่่านี้กแ็สดงออกมาไดอ้ย่างดเียีย่มดว้ยเอก
วจัน์(monologues)ของบทละคร ซึง่บรโูน กนัซท์ าไดอ้ย่างน่าประทบัใจยิง่ 
 คุณลกัษณะของผูร้ายงานทีด่จีงึเป็นเรื่องของการเน้นประสบการณ์ของการทีไ่ดส้มัผสักบั
งานศลิปะ ในแง่นี้งานเขยีนชิน้น้ีแสดงใหเ้หน็ประจกัษ์ชดัว่าผูเ้ขยีนไดไ้ปอยู่ ณ ทีน่ัน้ ไดส้มัผสักบั
ตวังาน ไดเ้ขา้ซึง้ถงึสาร ทัง้ทีแ่อบแฝงและเปิดเผย ไดม้ปีระสบการณ์ร่วมกบังานอนัยิง่ใหญ่ 
นกัเขยีนทีด่กีค็อืผูท้ีส่ามารถปลุกความสนใจใหแ้ก่ผูอ้่านโดยวธิกีารทีว่่า เขาไดร้บัประสบการณ์อนั
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ทรงคุณค่ามาแลว้จงึถ่ายทอดประสบการณ์นัน้มาสูผู่อ้ ื่นในท านองทีจ่ะชี้ชวนและชกัชวนใหผู้อ้ื่นได้
มสีว่นร่วมกบัประสบการณ์เช่นนี้บา้ง อาจเรยีกไดว้่าซาลโินใชห้ลกัการวจิารณ์โดยการเอาตวัเขา้
ทาบ (เป็นกระแสทีรู่จ้กักนัในวงวชิาการฝรัง่เศสว่า "critique d'identification") แต่เธอมไิดถู้กกลนื
ไปในประสบการณ์นัน้จนพูดไม่ออกบอกไม่ได ้ หากแต่ยงัครองสตเิอาไวไ้ดแ้ละสามารถวเิคราะห์
ประสบการณ์ของตนออกมาอย่างเป็นเหตุเป็นผลใหเ้ราเขา้ใจไดด้ว้ย  ยิง่ไปกว่านี้ ความสามารถ
ในการเขยีนของเธออยู่ในระดบัทีส่งูมาก ขอ้ความบางตอนเป็นการสรุปรวมประสบการณ์ทีอ่าจจะ
สลบัซบัซอ้นออกมาเป็นค าพดูทีก่ระชบัและชดัเจนได ้ ดงัเช่นในตอนทีน่ าเอาการเดนิทางของยลูซิิ
สมาเป็นตวัตัง้เพือ่อธบิายการตบีทตวัละครเฟาสตโ์ดยนักแสดงบรโูน กนัซ ์ หรอืตอนทีว่่าดว้ยวุฒิ
ภาวะของเพเตอร ์ ชไตน์ทีม่จิ าตอ้งท าละครแหวกแนวใดๆอกีต่อไปแลว้ แน่นอนทีสุ่ดว่าบทแปล
ของผูว้เิคราะหม์อิาจทาบไดก้บัตน้ฉบบัภาษาฝรัง่เศส และกใ็หไ้ดแ้ต่เพยีงแนวความคิดหลกั เราคง
จะตอ้งไม่ลมืว่าการวจิารณ์ทีด่นีัน้ เป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมลายลกัษณ์ซึง่จ าจะตอ้งท าหน้าที่
สรา้งพลงัทางปัญญาใหแ้ก่สงัคมร่วมสมยั 
 

เจตนา นาควชัระ: ผูว้เิคราะห ์
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เพ่งพินิจชะตากรรมและเสรีภาพ 

โดย คธี บราวน์ (Keith Brown) 
 องิมาร ์  แบรก์มนัน์ (Ingmar Bergmann) เกดิเมื่อปี ค.ศ. 1918 และเริม่งานก ากบัการ
แสดงละครเมื่อยงัเป็นนักศกึษาก่อนที่นายกรฐัมนตรอีงักฤษ เนวลิ เชมเบอรเ์ลน (Neville 
Chamberlain)จะไปพบฮติเลอร1์ เมื่อตอนทีฝ่รัง่เศสพา่ยแพ(้ต่อเยอรมนั) เขาไดท้ างานกบัคณะ
ละครอาชพีอยู่แลว้ เวลาผ่านไปร่วม 55 ปีแลว้ทีภ่าพยนตรแ์ละละครทีเ่ขาน าออกแสดงเริม่ดงึดดู
ความสนใจของผูท้ีม่สีายตากวา้งไกลเพยีงไม่กีค่นนอกประเทศสวเีดนในช่วงทียุ่โรปยงัตกอยู่ใน
หว้งของสงครามอนัเลวรา้ย เมื่อถงึตอนทีป่ระชาชนชาวฮงัการลีุกฮอืขึน้ประมาณหนึ่งทศวรรษหลงั
จากนัน้2 เขากเ็ริม่มชีื่อเสยีงระดบันานาชาตดิว้ยการสรา้งภาพยนตรท์ีโ่ดดเด่นต่อเนื่องกนัหลาย
เรื่อง อาท ิSmiles of a Summer's Night, The Seventh Seal, Wild Strawberries. 
 ในปัจจุบนั แทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีเ่ราจะสือ่ความรูส้กึตื่นเตน้ของผูค้นเป็นจ านวนมากที่
ไดร้บัจากการเผยแสดงทีม่ากบัภาพยนตรเ์หล่านัน้ ซึง่รวมถงึประเทศทีพ่ดูภาษาองักฤษดว้ย ซึง่
อยู่ในฐานะเดยีวกบัสวเีดนทีป่ลอดพน้จากผลกระทบทางการเมอืงทีส่รา้งความปวดรา้วใหแ้ก่ยุโรป
แผ่นดนิใหญ่ ผูก้ ากบัการแสดงชาวอเมรกินั วูด้ดี ้ แอเลน (Woody Allen) กล่าวแทนคนรุ่นนัน้ได้
ทุกคน เมื่อเขาพดูว่าโรงหนงัอาจจะถูกไฟผลาญไปจนราบแลว้โดยทีเ่ขาไม่รูส้กึอะไรเลยเพราะมวั
แต่ดื่มด ่าอยู่กบังานของแบรก์มนัน์ นบัเป็นครัง้แรกทีค่นจ านวนมากซึง่อดเคลอืบแคลงสงสยัไม่ได้
ว่าการพดูโอ่อวดเกีย่วกบั "ศลิปะแห่งภาพยนตร"์ เป็นเรื่องไรส้าระ กลบัถูกชกัน าใหย้อมรบัไดว้่า 
ภาพยนตรส์ามารถสือ่การด ารงอยู่ของมนุษยไ์ดอ้ย่างลกึซึง้โดยไม่ตอ้งมใีครมาแปลซ ้า คอืท าไดด้ี
เท่าๆกบักวนีิพนธ ์  
 ส าหรบัพวกเราสว่นใหญ่ แบรก์มนัน์ทีเ่รารูจ้กักค็อืนกัสรา้งภาพยนตรช์ื่อแบรก์มนัน์ซึง่ใน
ขณะน้ีถอืกนัว่าเป็นผูย้ิง่ใหญ่ในอดตี และกเ็ลยเหมากนัเอาว่าท่านไดเ้กษยีณตนเองไปแลว้อย่างมี
เกยีรต ิ ไม่มอีะไรทีไ่กลความจรงิไปกว่านัน้ ภาพยนตรเ์รื่องใหม่ซึ่งแบรก์มนัน์เป็นคนเขยีนบทแม้
จะไม่ไดก้ ากบัเองกก็ าลงัออกฉายอยู่ในขณะน้ี แต่ทีส่ าคญัยิง่ไปกว่านัน้กค็อืความผกูพนัอนัไม่
เสือ่มคลายทีเ่ขามตี่อรกัครัง้แรกของเขา นัน่กค็อืละครเวท ี ดว้ยอายุ 82 เขายงัท าหน้าทีต่่อไปใน
ฐานะผูก้ ากบัการแสดงน าของโรงละครแห่งชาตสิวเีดน และแมว้่าเขาจะมขีอ้ผกูพนัอื่นๆและความ

 
1 นำยกรฐัมนตรี เนวิล เชมเบอรเ์ลน ไปเจรจำกับฮิตเลอรท่ี์เมืองมิวนิคเมื่อปี 1938 โดยยินยอมใหฮ้ิตเลอรผ์นวกดินแดนทำง
ทิศตะวนัตกของเชกโกสโลวำเกียเขำ้มำ ทัง้นี ้โดยหวงัว่ำฮิตเลอรจ์ะพอเพียงเท่ำนัน้และสงครำมจะไม่เกิดขึน้ แต่ก็เป็นควำม
ผิดพลำดอย่ำงมหนัต ์
2 ประชำชนชำวฮงักำรีลกุฮือขึน้มำต่อตำ้นกำรปกครองของรฐับำลคอมมิวนิสตใ์นปี 1956 และก็ถกูปรำบปรำมอย่ำงรุนแรง
โดยรฐับำลฮงักำรี ดว้ยควำมร่วมมือของกองทพัโซเวียต ชำวฮงักำรีจ ำนวนไม่นอ้ยรวมทัง้นกัปรำชญแ์ละศิลปินลีภ้ยัออกไป
อยู่ในประเทศตะวนัตกเป็นจ ำนวนมำก 
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สนใจอื่นๆ แต่เขากย็งัรบัหน้าทีป่กตดิว้ยการก ากบัละครเวทอีย่างน้อยปีละเรื่อง ผลงานก ากบัการ
แสดงของเขาบ่งชี้ถงึการใชค้วามคดิอย่างลกึซึ้ง อนัเป็นสิง่ที่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเชื่อมัน่ของ
แบรก์มนัน์ว่า ตวับทของละครทีส่ าคญันัน้จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการศกึษาอย่างละเอยีดโดยผูก้ ากบั
การแสดงเองอย่างน้อย 6 เดอืนก่อนทีจ่ะเริม่ซอ้มละคร มเีรื่องเล่ากนัว่าครัง้หนึ่งเขาไม่ยอมทีจ่ะละ
เวน้กฎเกณฑอ์นัน่าสรรเสรญินี้ และกต็ดัสนิใจยกเลกิการเดนิทางไปแสดงปาฐกถาในอเมรกิา ซึง่
อาจจะท าใหเ้ขาไดร้บัค่าตอบแทนถงึ 5 แสนเหรยีญ ในช่วงระยะเวลาเพยีงไม่กีส่ปัดาห์ 
 การทีผู่ก้ ากบัการแสดงครุ่นคดิพนิิจนึกอย่างต่อเนื่องในเรื่องของบทละครนัน้อาจจะเป็นได้
ทัง้จุดอ่อนและจุดแขง็ ดว้ยแรงกดดนัทีม่าจากการเพง่มองอย่างไม่ลดละเช่นน้ี ความเสีย่งอาจจะ
เกดิขึน้ไดใ้นท านองทีว่่า สิง่ทีถู่กพนิิจนัน้อาจจะสญูเสยีอตัลกัษณ์ทีแ่ทจ้รงิไปบา้งโดยทีถู่กครอบง า
ดว้ยความคดิของผูท้ีก่ระท าการเพง่มอง และในกรณีของละครเรื่อง มารอิา สจว็ต(Maria Stuart)
อนัเป็นละครทีเ่ป่ียมดว้ยวาทกรรมแห่งความคดิอนัสงูส่งนัน้ เมื่อบทละครนี้ตกไปอยู่ในมอืของผู้
ก ากบัการแสดงยุคใหม่ทีส่รา้งตวัมาดว้ยภาพยนตรโ์ดยทีแ่รงดลใจทีเ่ขาไดร้บัมกัจะมาจากพืน้ฐาน
ทางอารมณ์ของเขาเองมากกว่าความสนใจทีม่ตี่อโลกแห่งความคดิ การเปลีย่นรปูจงึเป็นสิง่ทีเ่ลีย่ง
ไม่ได ้
 การแสดงครัง้นี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเตรยีมงานอย่างละเอยีดถีถ่ว้น โดยทีฝ่่ายผูส้รา้งฝาก
ใจไวก้บัละครฉากทีใ่ชท้ัง้เรยีบและทัง้ลกึสือ่ความไดด้ ี ในบางขณะงามงดโดยเหมอืนกบัจะไม่ตอ้ง
ออกแรงอะไรเลย มหิน าซ ้ายงัโดดเด่นดว้ยฝีมอืของผูแ้สดงน า คอื เลนา เอนเดรอ (Lena Endre) 
ในบทของพระนางเอลซิาเบธ (Elisabeth) ค าถามเดยีวทีเ่ราอยากจะถามกค็อื นี่มนังานของชลิ
เลอรล์ะหรอื แน่ละเราจะไม่ตแิบรก์มนัน์ ทีต่ดัทอนตวับทลงไปบา้ง ขอ้มลูทีจ่ าเป็นอนัเกีย่วกบัภูมิ
หลงัซึง่เดมิชลิเลอรบ์รรจุไวใ้นบทเจรจากถ็ูกตดัไปและทดแทนดว้ยกลวธิอีื่น อนัไดแ้ก่ แผ่นป้าย
สองแผ่นทีบ่รรจุค าอธบิายเรื่องราวประวตัศิาสตรเ์อาไว ้ และน ามาตัง้บนเวทกี่อนทีจ่ะเริม่การแสดง 
บทพดูไม่ว่าจะยาวมากหรอืยาวน้อยถูกตดัไปประมาณเศษหนึ่งสว่นสาม แต่กไ็ม่ท าใหก้ารด าเนิน
เรื่องขาดความชดัเจนแต่ประการใด ในกรณีทีผู่ก้ ากบัการแสดงตอ้งการจะเน้นความชดัเจนและลด
ความยดืยาดของละครกไ็ดม้กีารน าฉากบางฉากจากองกท์ี ่1 และที ่2 มาเชื่อมโยงต่อกนัไดอ้ย่างด ี
ถา้เราเพยีงแต่ฟังบทละครเรากจ็ะรูส้กึว่านี่ยงัเป็นละครของชลิเลอรอ์ยู่ อนัทีจ่รงิการเน้นบทของเอ
ลซิเบธใหเ้รยีกรอ้งความเหน็อกเหน็ใจจากผูด้ผููช้มน่าจะใกลก้บันยัของตวับทของชลิเลอรเ์อง
มากกว่าทีผู่ก้ ากบัอื่นๆมกัจะท ากนั 
 แต่ขอ้กงัขากย็งัมอียู่ มารอิา สจว็ต เป็นขอ้อภปิรายเชงิวภิาษวธิทีีว่่าดว้ยเสรภีาพหรอืการ
ขาดเสรภีาพในรปูลกัษณ์ต่างๆกนั และตวัแทนของขอ้ขดัทีว่่านี้กค็อืราชนิีทัง้สอง ผูซ้ึง่แมจ้ะเดนิไป
ในทางทีต่่างกนั แต่โดยตรรกของบทละครเองกพ็บกบัชะตากรรมอนัโศกสลดเช่นเดยีวกนั ซึง่กถ็ูก
วางกรอบไวแ้ลว้ในค าพดูตอนตน้เรื่องของพระนางเอลซิาเบธทีว่่าดว้ย "กฎแห่งธรรมชาต"ิ ซึง่ครอบ
สตรเีพศทัง้หมด3 (แต่แบรก์มนัน์กจ็งใจตดัออกไปเสยี) ในการแสดงครัง้นี้ ชะตากรรมทีเ่ดนิไปเป็น

 
3 พระนำงเอลิซำเบธร  ำพึงว่ำ แมจ้ะทรงอิสรยศอนัยิ่งใหญ่ แต่ก็ไรซ้ึ่งเสรีภำพท่ีจะท ำกิจทัง้หลำยตำมพระประสงคข์อง
พระองคเ์อง แมแ้ต่กำรจะมีคู่ครองก็ถกู "วำงกรอบ" ไวด้ว้ยกำรเมือง 
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คู่ขนานระหว่างเสรภีาพกบัการไรเ้สรภีาพถูกลดทอนลงไปดว้ยการทีพ่ระนางแมรีร่าชนิีแห่งชาวส
กอ็ตถูกก าหนดใหเ้ล่นบทราวกบัเป็นลูกสาวชาวนาทีไ่ดร้บัการศกึษาอนัดแีบบชนชัน้กลางตดิตวัมา   
เดนิเทา้เปล่า ใสห่มวกท างานแบบยุคพระนางเจา้วคิตอเรยี และใสเ่สือ้คลุมสเีทาหม่นแบบเรยีบๆ 
การท าเช่นน้ีเท่ากบัเป็นการท าใหเ้สยีศูนยเ์มื่อถงึตอนทีร่าชนิีทัง้สองตอ้งเผชญิหน้ากนั โดยใหภ้าพ
ของพระนางแมรีท่ีน่่าสมเพชเพือ่ทีจ่ะช่วยใหเ้ธอในช่วงสุดทา้ยของชวีติไดก้ลายรูปเป็นโจน ออ็ฟ 
อารค์ ไปตามทีผู่ก้ ากบัการแสดงตคีวาม ซึง่อาจจะไม่ใช่เป็นวตัถุประสงคข์องกวผีูส้รา้งสรรคง์าน 
แต่มนักอ็อกมาเป็นละครทีด่ไีด ้ ทัง้ๆทีน่กัวจิารณ์ชาวสวเีดนคนหนึ่งกล่าวไวอ้ย่างถูกตอ้งว่า แบรก์
มนัน์ไดส้รา้งละครอกีเรื่องหนึ่งขึน้มาในกรอบของโศกนาฏกรรมของชลิเลอร ์
 

เจตนา นาควชัระ : ผูแ้ปล 
 
 
 

ทีม่า:  Keith Brown. "Staring at fate and freedom" The Times Literary Supplement. 
(January 5, 2001). p.18. 
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บทวิเคราะห์ 

 
 บทวจิารณ์นี้แมจ้ะเป็นบทวจิารณ์การแสดงทีผู่ว้จิารณ์ไดไ้ปชมมาดว้ยตนเอง แต่กใ็หข้อ้คดิ
หลายประการทีจ่ดัไดว้่ามคีุณค่าเกนิกรอบของการวจิารณ์การแสดง ผูว้จิารณ์มคีวามสามารถใน
การเขยีนงานทีด่งึดดูความสนใจไดเ้ป็นอย่างด ี  บางครัง้กม็กีลเมด็เดด็พรายทีจ่ะหลอกล่อผูอ้่านไป
ในทศิทางหนึ่ง แลว้จงึหนักลบัมาจงูผูอ้่านไปในอกีทางหนึ่ง  ดงัเช่นในกรณีของผูก้ ากบัการแสดง
ชาวสวเีดน  องิมาร ์ แบรก์มนัน์ ทีก่ล่าวถงึในครัง้นี้  ผูว้จิารณ์เริม่ตน้ราวกบัจะเป็นการเขยีนอาศริ
วาท ยกย่องคุณความดขีองแบรก์มนัน์ว่าเป็นคนทีทุ่่มเทใหแ้ก่งานศลิปะโดยไม่เหน็แก่อามสิสนิจา้ง 
ทัง้ทีป่ระสบความส าเรจ็ต่อเนื่องกนัมาเป็นเวลากว่าครึง่ศตวรรษ แต่กย็งัท างานบุกเบกิต่อเนื่องไป
อย่างไม่ลดละ จดัไดว้่าเป็นปชูนียบุคคลแห่งวงการศลิปะการแสดง ถงึกระนัน้กด็ ี ผูว้จิารณ์กไ็ม่
ลงัเลทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ว่า ผูก้ ากบัการแสดงทีย่ิง่ใหญ่กพ็ลาดเป้าไดเ้ช่นกนั ดงัเช่นในกรณีของการ
ตคีวามบทละครเอก เรื่อง มารอีา สจ๊วต (Maria Stuart) ของมหากวชีาวเยอรมนั ฟรดีรกิ ชลิเลอร ์
(Friedrich Schiller) ซึง่ไม่ใช่เพยีงแต่ผูว้จิารณ์เองเท่านัน้ แต่นกัวจิารณ์ชาวสวเีดนอกีคนหน่ึงกล็ง
ความเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า แบรก์มนัน์ตคีวามไปไกลจากความหมายของตวับทตน้แบบ และเขาก็
ชีใ้หเ้หน็ว่าเหตุใดผูอ้าวุโสจงึตคีวามไปในลกัษณะเช่นนี้  

ประเดน็ทีน่่าสนใจมากกค็อื ความสามารถของแบรก์มนัน์ทัง้ในฐานะผูก้ ากบัภาพยนตร์
และผูก้ ากบัละคร ซึง่บทบาทหลงันี้ผูค้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวต่างประเทศมไิดท้ราบ  การทีผู่้
วจิารณ์เทา้ความยอ้นหลงัไปไกลมาก โดยอา้งเหตุการณ์ประวตัศิาสรท์ีส่ าคญัๆ ดงัทีร่ะบุไวใ้น
ตอนตน้ของบทวจิารณ์ กเ็พือ่ตอ้งการจะชีใ้หเ้หน็ว่าแบรก์มนัน์นัน้ ยิง่ใหญ่ขึน้มาได ้ โดยมไิดเ้ป็น
ผลผลติของสงัคมยุคใหม่ทีข่ ึน้อยู่กบัการโฆษณาและเทคโนโลย ี แต่เขาตอ้งท างานหนกัและท างาน
ต่อเนื่องเพือ่สรา้งบารม ี  สิง่ทีช่ดัเจนทีสุ่ดกค็อื คุณภาพของภาพยนตรท์ีท่ าใหเ้ขาโด่งดงัไปทัว่โลก
นัน้ มคีวามลกึซึง้เชงิปรชัญาเทยีบไดก้บักวนีิพนธท์เีดยีว เพราะภาพยนตรส์ามารถสือ่สภาวะการ
ด ารงอยู่ของมนุษยบ์นผนืโลกนี้ได ้  เรื่องของความสามารถในการสือ่ความกเ็ช่นกนั เขาเน้นว่า
ภาพยนตรส์ือ่ความไดอ้ย่างลกึซึง้และตรงไปตรงมา โดยไม่ตอ้งมกีาร “แปลซ ้าสอง”   ในโลก
ปัจจุบนัซึง่ภาพยนตรไ์ดร้บัการยอมรบักนัอย่างกวา้งขวางว่าเป็นศลิปะการแสดงทีม่คีุณค่าแขนง
หนึ่ง  งานบุกเบกิของแบรก์มนัน์จงึเป็นสิง่ทีค่วรไดร้บัการยกย่อง และบราวน์กม็วีธิกีารเขยีนทีช่วน
ประทบัใจดว้ยเช่นกนั ดว้ยการอา้งค าคมของ วดูดี ้แอลเลน (Woody Allen) เอาไว ้
 ผูด้ผููช้มละครในยุโรปเขา้ใจดวี่าผูก้ ากบัการแสดงมคีวามส าคญัเพยีงใด และละครมไิดด้ ารง
อยู่ไดด้ว้ยความเด่นดงัของดารานักแสดงดงัเช่นในบางประเทศ ในเยอรมนี “ละครของผูก้ ากบัการ
แสดง” (ซึง่รูจ้กักนัดใีนนามของ Regietheater) พฒันาไปไกลเสยีจนผูก้ ากบัการแสดงสว่นใหญ่
หลงตวัเองแบบไม่ฟังใคร และไม่ฟังขอ้ทกัทว้งใดๆ  แบรก์มนัน์ไม่เลยเถดิไปถงึขนาดนัน้ แต่นกั
วจิารณ์ชีใ้หเ้หน็ปัญหาซึง่เลีย่งไม่ได ้ นัน่กค็อื บุคลกิภาพอนัโดดเด่นและเขม้ขน้ของผูก้ ากบัการ
แสดงเองย่อมตอ้งมผีลต่อการตคีวามตวับทละคร ซึง่ในบางครัง้กเ็ป็นการเปลีย่นทศิทางทีอ่าจจะ
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แตกต่างไปจากวตัถุประสงคข์องผูแ้ต่ง มโนทศัน์ทีว่่าดว้ยวตัถุประสงคข์องผูเ้ขยีนบทละครนัน้ 
อาจจะเป็นมโนทศัน์ทีล่า้สมยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแง่ของทฤษฎขีองมนุษยศาสตรส์มยัใหม่  ซึง่
ถอืว่าบทบาทของผูร้บัส าคญัไม่น้อยกว่าบทบาทของผูส้รา้ง และในบางกรณีกเ็รยีกรอ้งใหล้มื
ผูส้รา้งไปเสยีเลย ดงัเช่นในบทความอนัเลื่องชื่อของปราชญ์ชาวฝรัง่เศส โรลองด ์บารธ์ส ์ทีว่่าดว้ย 
“มรณกรรมของผูแ้ต่ง”  ในทีน่ี้  คธี บราวน์ (Keith Brown) โตแ้ยง้การตคีวามขององิมาร ์ แบรก์
มนัน์อย่างตรงไปตรงมา  ซึง่ประเดน็ทีน่ ามาอภปิรายนัน้กเ็ป็นประเดน็หลกัทีโ่ตแ้ยง้กนัมาเป็นเวลา 
2 ศตวรรษแลว้ นัน่กค็อื  ภาพของราชนิีทัง้สอง ว่าฝ่ายใดด า ฝ่ายใดขาว หรอืมดี ามขีาวหรอืไม่ หรอื
จะสรา้งความสมดุลระหว่างด ากบัขาวอย่างไร  นกัวจิารณ์เหน็ดว้ยกบัมโนทศัน์หลกัขององิมาร ์
แบรก์มนัน์เองทีไ่ม่ตอ้งการจะวาดภาพพระนางอลซิาเบธ ใหด้ าหรอืหม่นเกนิไป  โดยตอ้งการใหผู้้
ดผููช้มใหค้วามเหน็ใจต่อพระนาง  แต่ในขณะเดยีวกนัความเป็นคนละครและการหมกมุ่นอยู่กบั
ความเป็นละครผลกัดนัใหแ้บรก์มนัน์สรา้งบทของพระนางแมรีข่ึน้มาทีก่ระเดยีดไปในทางความเหน็
อกเหน็ใจมากเกนิไป อนัรวมไปถงึการสรา้งภาพทีท่ าใหเ้หน็ถงึความตกต ่าของพระองคใ์นเชงิ
กายภาพดว้ย ขอ้ตติงิของบราวน์ทีว่่าผูก้ ากบัการแสดงมุ่งจะท าใหพ้ระนางแมรีก่ลายเป็น โยน 
อ๊อฟ อารค์ ไปนัน้ เท่ากบัเป็นการกล่าวหาว่าการแสดงครัง้นี้ขาดดุลยภาพทีช่ลิเลอรเ์องตอ้งการไป
เสยีแลว้ 
 ละครเรื่อง มารอีา สจ๊วต จดัไดว้่าเป็นละครเอกของยุคคลาสสกิเยอรมนัทีโ่ด่งดงัและโดด
เด่นในระดบั “นานาชาต”ิ ยิง่กว่า เฟาสต ์ของเกอเธ่มากนกั เพราะ เฟาสต ์มคีวามเป็นเยอรมนัสงู 
มคีวามซบัซอ้นและไม่เดนิตามแบบแผนของการละครใดๆ จงึเป็นละครเวททีีแ่สดงยากมาก แต่มา
รอีา สจ๊วต เป็นละครทีห่ลอมรวมขนบอนัยิง่ใหญ่ 2 กระแสของยุโรปเขา้ดว้ยกนั คอื ขนบทีม่าจาก
เชกสเปียร ์ ซึง่ใหอ้สิระในการแสดงมาก และขนบของละครคลาสสกิฝรัง่เศสซึง่เน้นเอกภาพและ
ลกัษณะทีก่ระชบั  ชลิเลอรป์ระสบความส าเรจ็มากในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศซึง่
จดัไดว้่าเป็นสงัคมทีม่แีบบแผนการแสดงทีเ่คร่งครดั และกอปรดว้ยรสนิยมอนัด ีคอื ฝรัง่เศส  มารี
อา สจ๊วต ไดร้บัการบรรจุเขา้ไวใ้นองคนิพนธแ์ห่งละครของโรงละครแห่งชาตฝิรัง่เศสมาตัง้แต่ปี 
1820 และกไ็ดร้บัการน าออกแสดงต่อเนื่องมาตลอด นอกจากนี้โรงละครระดบัชาตใินแทบทุก
ประเทศกม็กัจะสนใจทีจ่ะแสดงละครเรื่องนี้ เพราะเป็นละครทีม่เีนื้อหาเขม้ขน้ มบีททีซ่าบซึง้กนิใจ 
มกีารด าเนินเรื่องทีน่่าตื่นเตน้ และยิง่ไปกว่านัน้ เปิดโอกาสใหน้กัแสดงไดแ้สดงความสามารถอย่าง
เตม็ที ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบทของราชนิีทัง้สองพระองค ์ซึง่ผู้วจิารณ์ชาวองักฤษเองกย็กย่องการ
แสดงของ เลนา อนัเดรอ (Lena Andre) ในบทของพระนางอลซิาเบธอย่างมาก (ไดเ้คยมผีูน้ า
ละครเรื่องนี้มาดดัแปลงบทเป็นภาคไทย แต่เนื่องจากผูแ้สดงเป็นเพยีงระดบัสมคัรเล่น จงึไม่สรา้ง
ความประทบัใจ) นอกจากนี้กย็งัมผีูน้ ามาดดัแปลงเป็นภาพยนตรห์ลายครัง้ จดัไดว้่าเป็นละครทีม่ผีู้
รูจ้กักนัมากในกรอบของวฒันธรรมการแสดงตะวนัตก 
 การโตแ้ยง้กนัในเรื่องของการตคีวามจงึจดัไดว้่าเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมการวจิารณ์ทีผู่้
วจิารณ์มสีทิธิท์ีจ่ะแสดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน และในกรณีทีก่ล่าวมานี้ ผู้
วจิารณ์วางตวัไดอ้ย่างเหมาะสม คอืแมจ้ะยกย่องผูก้ ากบัการแสดงเพยีงใดกต็าม  แต่เมื่อเหน็ว่า
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เขาไม่ตคีวามอย่างยุตธิรรมต่อตวับทตน้แบบ กพ็รอ้มทีจ่ะตติงิ แมว้่าเราจะไม่ทราบว่าผูก้ ากบัการ
แสดงวยั 82 ปี จะคดิอย่างไร  แต่สิง่ทีแ่น่ชดักค็อื สิง่ทีเ่ขากระท าไปเป็นผลของการทีไ่ดค้รุ่นคดิ
พนิิจนึกมาอย่างดแีลว้ มใิช่เกดิขึน้โดยบงัเอญิ   การโตแ้ยง้ระหว่างนกัวจิารณ์กบัผูก้ ากบัการแสดง
จงึเป็นประเดน็ทีห่นกัหน่วง เพราะมใิช่เป็นเรื่องของการวจิารณ์แต่เพยีงว่าแสดงดหีรอืไม่ดเีท่านัน้ 
แต่เป็นการชีใ้หเ้หน็ว่าผูก้ ากบัการแสดงอ่านงานตน้แบบอย่างขาดความเป็นกลาง ถงึกระนัน้กด็ ี ผู้
วจิารณ์กย็อมรบัว่า ผูก้ ากบัการแสดงทีย่ิง่ใหญ่จ าตอ้งมอีตัลกัษณ์ของตวัเอง  เพยีงแต่ว่าอตัลกัษณ์
ทีก่ล่าวมานี้จะสนองวตัถุประสงคข์องผูส้รา้งงานไดอ้ย่างไร  ประเดน็เหล่านี้เป็นปัญหาโลกแตก 
การวจิารณ์มไิดมุ่้งจะใหค้ าตอบสุดทา้ยต่อปัญหาโลกแตกเหล่านี้  เพยีงแต่ท าหน้าทีช่ีใ้หเ้หน็ปัญหา 
กจ็ดัว่าเป็นพลงัทางปัญญาไดแ้ลว้ 
 

เจตนา  นาควชัระ : ผูว้เิคราะห ์
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จดหมายของนิธิ เอียวศรวีงศ์* ถึงกาลิเลโอ 
คณะมนุษยศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
3 สงิหาคม 2528 

 บทละครเรื่อง กาลิเลโอ นัน้ได้อ่านจบในเวลารวดเดียวเกือบจะในทันทีที่ได้รบั แต่น่า
เสยีดายที่หาเวลาเล่าความประทบัใจกลบัมาไม่ได้จนถงึบดันี้ และนัน่ก็นานพอควรทีดยีวส าหรบั
การอ่านรวดเดยีวโดยไม่มกีารบนัทกึสิง่ใดไว ้
 ที่จะคุยต่อไปนี้ก็เป็นเพยีง "ปฏิกริยิา" ของผู้อ่านคนหนึ่ง มากกว่าเป็นการวจิารณ์อย่าง
พนิิจพเิคราะห ์ซึง่อยู่พน้ความสามารถของผมจะท าได้ 
 เท่าที่สติปัญญาจะอ านวยได้ ผมจบัประเด็นหลกัของบทละครนี้ได้ว่า วทิยาการนัน้มไิด้
เป็นแต่เพยีงการเพิม่พูนความรูใ้นคลงัขอ้มูลของโลกเท่านัน้ แต่ผลของความรูต้่อทศันคตขิองคน
นัน้มไีพศาลกว่านัน้มากมาย ทัง้นี้เพราะวทิยาการเกิดขึ้นจากความสงสยัอนัไม่มขีอบเขตจ ากดั 
ทศันคตขิองคนทีเ่กดิจากผลของความรูท้ีว่ทิยาการสรา้งขึน้จงึน าไปสูค่วามสงสยัใน "ระเบยีบ" ทุก
อย่าง ไม่ว่า "ระเบยีบ" ของจกัรวาล หรอืเศรษฐกจิ หรอืสงัคม หรอืการเมอืง หรอืวฒันธรรมและ
ศาสนา ความคดิเช่นนี้ปรากฏในบทสนทนาหลายตอน และเหน็ไดช้ดัในบทสนทนาของลูกเขยกา
ลิเลโอที่เล่าถึงผู้เช่านาของตน บทสนทนาของกาลิเลโอที่กล่าวแก่อันเดรียในตอนท้าย (เช่น 
"ประชาชนจะหนักลอ้งโทรทรรศน์จากดวงดาวมาส่องดูผูป้กครองของตน…")  นอกจากนี้ โดยนัย
แล้ว การก่อรูปบุคลกิภาพของอนัเดรยีเองก็มาจากการสัง่สมความรู้จากวทิยาการที่กาลิ เลโอ
ถ่ายทอดใหม้าตัง้แต่เดก็ ซึง่ท าใหอ้นัเดรยีไม่ไดม้ทีศันคตขิองลูกคนใชท้ัว่ไปอยู่เลย 
 และเพราะวทิยาการมผีลไม่ใช่แต่เพยีงในวงนักวชิาการจ านวนแคบๆเช่นนี้ วทิยาการจงึ
ไม่อาจตดัขาดจากมนุษยชาตไิด ้ตราบเท่าทีย่งัจะด ารงคุณค่าของมนัไวต้่อไป การมโีอกาสไดส้รา้ง
เสรมิวทิยาการในช่วงทา้ยชวีติของกาลเิลโอ โดยการสมยอมต่ออ านาจกดขีข่องพระ จงึเท่ากบัยอม
หยบิยื่นความรูใ้หแ้ก่กลุ่มคนทีจ่ะไม่มวีนัแบ่งปันความรูน้ัน้แก่ประชาชนและเท่ากบัว่ากาลเิลโอ
ยอมแยกความรูอ้อกจากมนุษยชาต ินบัเป็น "บาป" อย่างใหญ่แก่การท างานทางวทิยาการ 

 
* จดหมำยฉบบันี ้ นิธิ เอียวศรีวงศ ์ เขียนถึง รศัมี เผ่ำเหลืองทอง ผูก้  ำกบักำรแสดงละครเวทีเรื่อง กำลิเลโอ ภำยหลงัจำกได้
อ่ำนเนือ้หำของบทละครท่ีเขียนโดย แบรท์อลท ์เบรคชท ์จบลง และ บำนไม่รูโ้รย ขออนญุำตน ำมำลง ณ ท่ีนี ้เพื่อเป็นกำรตัง้
ประเด็นบำงประกำรต่อกำรชมละครเวทีเรื่อง กำลิเลโอ ของคณะละคร "สองแปด" ซึ่งก ำหนดกำรแสดงแลว้ท่ีโรงละคร
แห่งชำติ - โรงเล็ก ในระหว่ำงวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน - 1 ธันวำคม ศกนี ้ตลอดในช่วงวนักำรแสดงจะมีกำรอภิปรำยถึงแง่มมุ
ต่ำงๆเก่ียวกบั "ละครเวทีของไทย" ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั และกำรอภิปรำยในแง่มมุของนกัวิชำกำรและปัญญำชนดำ้นต่ำงๆ 
ทัง้ในสำขำวิทยำศำสตร ์มนษุยศำสตร ์และสงัคมศำสตร ์ว่ำดว้ย "กำลิเลโอ: บทพิสจูนข์องวีรบรุุษ" 
 กำรอภิปรำยเพื่อนกัเรียน นิสิตนักศกึษำ และประชำชนทั่วไปท่ีสนใจในเชิงศิลปะกำรแสดงจะมีขึน้ท่ีหอประชมุ 
กรมประชำสมัพนัธ ์ ส่วนในเชิงวิชำกำรและปรชัญำจะมีขึน้ท่ีหอ้งประชุมเอที. มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ ท่ำนผูส้นใจโปรด
ติดตำมข่ำวโดยละเอียดอีกครัง้ในหนำ้หนงัสือพิมพ ์-บก. 
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 ในบรบิทของสงัคมตะวนัตก ประเดน็หลกัอนันี้คงก่อใหเ้กดิการขบคดิไดม้าก ในสภาพทาง
เศรษฐกิจและการเมืองดงัที่เรารู้จกัในโลกตะวนัตก นักวทิยาการสมคัรใจ (เพราะผลประโยชน์
ส่วนตวั เพราะอุดมการณ์ทางการเมอืง เพราะไม่ทนัคดิอะไรเลย ฯลฯ ก็ตาม) ที่จะแยกวทิยาการ
ออกจากมวลชน แต่ผมจะไม่ขอพดูถงึเรื่องสงัคมตะวนัตก 
 สิง่ที่น่าสนใจกว่าก็คงจะเป็นว่า ประเด็นนี้มีความหมายอย่างไรในบรบิทของสงัคมไทย
ปัจจุบนั? 
 ในแง่หนึ่ง ประเด็นดงักล่าวเป็นการท้าทายข้อสรุปของ "ผู้ใหญ่" ทางวชิาการของไทย
โดยตรง ผมคดิถงึเรื่องนี้ก่อนซึ่งก็อาจเป็นเพราะผมสนใจประวตัศิาสตร ์และได้พบในการท างาน
เสมอว่า การสบืคน้ความรูบ้างประเดน็ในวชิานี้ก่อให้เกดิความเคลอืบแคลง ต่อต้าน หรอืการเมนิ
ความส าคญัจากคนบางกลุ่มที่เป็น "ผู้ใหญ่" ในวงวชิาการด้านนี้ ค าถามที่ได้ยินอยู่บ่อยๆก็คอืจะ
ศกึษาไปท าไมกนั เหมอืนฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็ที่รู้ๆ กนัอยู่ก็ดแีลว้ อะไรท านองนี้ ดูเหมอืนจะเหน็ได้
ชดัเจนว่า ความรูบ้างอย่างในประวตัศิาสตรจ์ะก่อให้เกดิความปัน่ป่วนขึน้ใน "ระเบยีบ" ทางสงัคม
และการเมอืงที่ด ารงอยู่ และเพื่อรกัษา "ระเบียบ" ดงักล่าว ความไม่รู้หรอืไม่ใส่ใจจงึเป็น "กุศล" 
(แปลตามตวัว่า "ฉลาด") กว่า 
 กรณีของประวตัิศาสตรเ์ป็นเรื่องที่น่าเศร้าเกนิไป และตรงประเดน็ของบทละครอย่างชดั
แจ้ง แต่ผมคิดว่า อันที่จริงแล้วปัญหาอย่างเดียวกันได้เกิดขึ้นในวงวิชาด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตรท์ัง้หมด การศกึษาวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรเ์ท่าที่ผ่านมาเป็นเวลานานใน
ประเทศไทย คอืการสอนชุด "ค าถามค าตอบส าเรจ็รูป" ที่ตกทอดกนัมาจากอดตีอย่างตายตวั ซึ่ง
สุดสิ้นลงที่การจบการศกึษาโดยไม่เหลอืค าถามใดๆตดิไว้อกีเลย เพราะฉะนัน้วทิยาการในด้านที่
กล่าวจงึไม่เป็นกลอ้งโทรทรรศน์ให้ใครใชส้่องสิง่ใด นอกจากส่องไปยงัที่ซึ่งไดก้ าหนดไวใ้หแ้ลว้ว่า
จะพบอะไร ยิง่ส่องมากเท่าใดความสงสยัซึ่งเป็นพื้นฐานของวทิยาการกย็ิง่น้อยลงจนหมดไปโดย
สิน้เชงิ ใครกต็ามทีเ่ริม่หนักลอ้งโทรทรรศน์ไปมองในจุดที่ไม่ไดก้ าหนดไวก้่อน จงึเท่ากบัพยายาม
สัน่คลอน "ระเบยีบ" ของจกัรวาล สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม ฯลฯ นกัวทิยาการจงึเท่ากบัขายตวั
ให้แก่ "พระ" เหมอืนกาลเิลโอ อนัที่จรงิจะเรยีกว่า "ขาย" ก็ไม่ได้ เพราะไม่มสีนิคา้อะไรจะให้แก่ผู้
ซื้อ ต้องถือว่าเป็นลูก เป็นหลาน ที่อยู่ในอุปการะของ "พระ" เลย ทีเดียวมากกว่า และในแง่นี้ 
วทิยาการไม่ไดร้บัใชใ้ครเลยนอกจากนกัวทิยาการเองและญาต ิ"ผูใ้หญ่" ของนกัวทิยาการเท่านัน้ 
 ในประเด็นที่กล่าวถึงการแยกจากกันไม่ได้ระหว่างวิทยาการกับมวลชนนี้  ผมได้ยิน
อาจารย ์เสน่ห ์จามรกิ พดูถงึหลายครัง้หลายหนแลว้ (อาจจะไม่ใช่ในระดบัทีล่กึเท่ากบัทีบ่ทละครนี้
พูดถงึ แต่ก็เป็นประเดน็เดยีวกนั) และกท็ าให้คนฟังเหน็พ้องสนับสนุนเสมอมา แต่ผมไม่แน่ใจว่า
ความเขา้ใจของผูฟั้งและผูพู้ดจะตรงกนัจรงิๆ เพราะผมไม่คดิว่าอาจารยเ์สน่หจ์ะหมายความเพยีง
การประยุกต์เอาวชิาความรู้มาก่อให้เกดิประโยชน์สุขแก่มหาชนเฉยๆเท่านัน้ ในขณะที่เราได้ยนิ
เสยีงสะทอ้นความคดิเช่นนี้ในทบวงวทิยาศาสตร ์สภาวจิยัแห่งชาต ิและสภาพฒันาเศรษฐกจิ ฯลฯ 
ในรูปของการปราบยุงกรุงเทพฯดว้ยวธิกีารทางชวีวทิยา การเพิม่ปรมิาณเนื้อสตัว์ด้วยวศิวกรรม
หน่วยต่อพนัธุ์ ฯลฯ ไม่มปัีญหาว่าการกระท าเหล่านี้ย่อมเป็นความพยายามใช้วทิยาการให้เป็น
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ประโยชน์ต่อคน แต่เพยีงการกระท าเช่นนี้ไม่ก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในจติส านึกของคนได ้คน
จงึไม่เป็นอสิระไปมากกว่าเดมิ ไม่สามารถก าหนดชวีติของตนเองได้เท่าเดมิ บทละครเรื่องนี้คงมี
ปัญหาของ "การสื่อสาร" อย่างเดยีวกบัทีอ่าจารยเ์สน่หไ์ดเ้ผชญิมา กล่าวคอืจะ "สือ่" ข่าวสารเช่นนี้
อย่างไรในวฒันธรรมที่เน้นปรชัญาของสมัฤทธิคติอย่างสูง เช่น วฒันธรรมไทย กาลเิลโอจะเป็น
เพยีงผูส้ง่เสรมิใหป้้องกนัน ้าท่วมกรุงเทพฯ ดว้ยความรูข้องวทิยาการสมยัใหม่เท่านัน้เองหรอื? 
 ขอออกนอกเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งว่า ผมเคยสงัเกตมานานแล้วว่านวนิยายเรื่อง กามนิต นัน้ 
แมว้่าเป็นทีป่ระทบัใจของผูอ้่านไทยมาก แต่พุทธปรชัญาหลกัของเรื่องรูส้กึจะพร่าๆไปในหมู่ผูอ้่าน
ไทยดว้ย ทัง้นี้ประเดน็หลกัของเรื่องเน้นใน "หนทาง" ไปสู่จุดหมายปลายทางมากกว่าตวัจุดหมาย
ปลายทางเอง และเพราะใช้ "หนทาง" ที่ผดิต่างหากที่ท าให้กามนิตไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง
เดยีวกบัที่พระพุทธเจ้าไป แต่ผมรูส้กึว่าผูอ้่านไทยไปประทบัใจกบัความ "ดื้อรัน้" ของกามนิต หรอื
ความมืดบอดของกามนิตที่ไม่รู้จกัพระพุทธเจ้ามากกว่าเข้าใจในเรื่อง "หนทาง" ที่ผิด (ซึ่งไม่
เกีย่วกบัความมดืบอด หรอืความดือ้รัน้เท่าใดนกั) บทละครเรื่องนี้อาจเป็น กามนิต อกีหนหนึ่งกไ็ด ้
ตรงนี้แหละที่ผู้สร้างละครจะมคีวามสามารถในการสื่อข่าวด้วยศิลปะและเทคนิคที่สามารถข้าม
ก าแพงทางวฒันธรรมได ้(หรอืไม่?) 
 ผมสมควรจะยุตกิารคุยไดแ้ลว้ ผมจะรอดลูะครเรื่องนี้ดว้ยใจระทกึ 
 

นบัถอื 
นิธ ิเอยีวศรวีงศ ์

 
ทีม่า: นิธ ิเอยีวศรวีงศ.์ "จดหมายของนิธ ิเอยีวศรวีงศ ์ถงึกาลเิลโอ." บานไม่รู้โรย. ปีที ่1 ฉบบัที ่

10 (พฤศจกิายน 2528), หน้า 83-85. 
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บทวิเคราะห์ 
 
แมว้่าผูว้จิารณ์จะออกตวัว่างานเขยีนชิ้นน้ีเป็นเพยีง “ปฏกิริยิาของผูอ้่านคนหนึง่ มากกว่า

เป็นการวจิารณ์อย่างพนิิจพเิคราะห”์ แต่กด็เูหมอืนว่าจะเป็น “ปฏกิริยิา” ทีจ่รงิจงัและเป็นปฏกิริยิา
ในท านอง “วางลูกระเบดิ” เพือ่ใหเ้กดิการถกเถยีง วพิากษ์วจิารณ์กนัต่อๆไปเป็นลูกโซ่ มากกว่าที่
จะเป็นปฏกิริยิาอนัเกดิจากการประเมนิคุณค่าจากแงมุ่มของวรรณกรรมหรอืแงมุ่มของการละคร
ตามวถิขีองนกัวจิารณ์วรรณกรรมหรอืนกัวจิารณ์ละครทัว่ๆไป ผูว้จิารณ์เขยีน “จดหมาย” ฉบบัน้ี 
หลงัจากทีไ่ดอ้่านบทละครเรื่อง กาลเิลโอ ไปแลว้“นานพอควรทเีดยีว โดยทีไ่ม่ไดบ้นัทกึสิง่ใดไว”้ 
ดงันัน้ การเขยีนจดหมายฉบบัน้ี (แต่เดมินัน้เขยีนถงึ รศัม ี เผ่าเหลอืงทอง ผูก้ ากบัการแสดงละคร
เรื่องนี้ก่อนทีจ่ะมกีารน ามาตพีมิพ)์ จงึเป็นการเขยีนทีเ่กดิจากความประทบัใจทีต่ดิแน่นและไม่อาจ
ถูกลบเลอืนดว้ยกาลเวลา แมว้่าในตวับทละครจะสอดแทรกความคดิหรอืสาระไวม้ากมายหลายขอ้ 
แต่ผูว้จิารณ์กเ็ลอืกจบัความคดิหลกัเพยีงความคดิเดยีวของบทละครเพือ่น ามาเป็นประเดน็ในการ 
“ตัง้ค าถาม” ต่อผูส้รา้งละครและต่อผูอ้่านดว้ย โดยพุง่ไปทีก่ารตัง้ประเดน็อนัเกีย่วกบัความ
รบัผดิชอบของนกัวทิยาการต่อมนุษยชาต ิ ผูว้จิารณ์เกริน่น าดว้ยการแสดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของ
การทีม่นุษยม์คีวามสามารถในการสรา้งวทิยาการทีก่า้วหน้า ต่อ การเปลีย่นแปลงทศันคตขิอง
มนุษยค์นนัน้ ซึง่ “ความสามารถในการเขา้ใจในวทิยาการใหม่ๆ” นี้ ย่อมน าไปสู ่ “ความสงสยัใน
ระเบยีบทุกอย่าง”  และ “ความสงสยั” อนันี้เองทีจ่ะน าไปสูค่วามขดัแยง้กบัระบบอ านาจ ซึง่จะ
น าไปสูก่ารปะทะกนัในทีสุ่ด ดงันัน้ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของอ านาจ ย่อมจะกระท าในทุกวถิทีางทีจ่ะไม่เปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเกดิ “ความสงสยั” ขึน้ ดว้ยการ “หาค าตอบ” ใหไ้วล้ว่งหน้าแลว้ ผูว้จิารณ์มอง
ว่าการกระท าของกาลเิลโอไม่ไดม้ศีกัดิศ์รอีะไร เพราะถงึแมว้่าเขาจะไดค้น้พบวทิยาการอนัยิง่ใหญ่
แต่เขากลบัขาดจติส านึกและความกลา้หาญ การกระท าของเขานัน้ไม่ต่างอะไรกบัการ “ขายตวั” 
ใหก้บัผูม้อี านาจ เพราะรบัใชแ้ต่ตวัเองและผูม้อี านาจเท่านัน้ และไม่ไดส้รา้ง “วรีกรรม” อนัน่ายก
ย่องตามอุดมการณ์ของตนเองแต่อย่างใด ดงันัน้ ผูว้จิารณ์จงึตัง้ค าถามต่อผูส้รา้งละครว่าจะปล่อย
ใหก้าลเิลโอเป็นเพยีงผูน้ าวทิยาการอนัก้าวหน้าไปรบัใชผู้ม้อี านาจเพยีงกลุ่มเดยีวอย่างนัน้หรอื จะ
ท าอย่างไรผูช้มชาวไทยจงึจะตระหนกัเหน็ความ “บาป” ของกาลเิลโอ และ เขา้ใจในประเดน็ของ
ความรบัผดิชอบของนกัวทิยาการต่อมนุษยชาต ิ ผูว้จิารณ์เป็นห่วงว่า กลุ่มละครผูส้รา้งงานอาจจะ
ตอ้งประสบกบัปัญหาของการถ่ายทอดแก่นความคดิของละครขา้มวฒันธรรม และเปรยีบเทยีบการ
เดนิทางทีอ่าจจะหลงทางไดน้ี้ว่า คงเป็นเหมอืนการเดนิทางของ กามนิต ทีเ่ดนิไปผดิทางจงึไม่
สามารถบรรลุธรรมตามทีห่วงั การแสดงความห่วงใยทีเ่กดิขึน้น้ี เกดิขึน้มาไดก้ด็ว้ย “พลงัทาง
ปัญญา” ทีผู่ว้จิารณ์สามารถมองเหน็ “แก่นแท”้ ของบทละครว่า ไม่ไดส้รรเสรญิกาลเิลโอ (ผูย้ิง่ใหญ่
แห่งวงการวทิยาศาสตร)์ แต่กลบัแสดงใหเ้หน็ถงึภยนัตรายทีเ่กดิจากการน าวทิยาการไปรบัใชค้น
ผดิเสยีดว้ยซ ้า  

ในขณะทีผู่ว้จิารณ์เขา้ใจดวี่าท าไมนกัวทิยาการบางคนกอ็าจจะสมคัรใจทีจ่ะแยกวทิยาการ
ออกจากมวลชนในสงัคมตะวนัตก และอาจจะขาดความรบัผดิชอบต่อสว่นรวมไป แต่ผูว้จิารณ์
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สนใจประเดน็นี้ในบรบิทของสงัคมไทยมากกว่า  เพราะว่าปัญหาเดยีวกนัน้ี อาจจะมลีกัษณะที่
แตกต่างกนัในบรบิทไทย ณ.จุดนี้เอง ผูว้จิารณ์ไดใ้ชเ้หตุการณ์ทีเ่กดิขึน้กบักาลเิลโอ มา
เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึ “ความใจแคบ” และ “กลวัการสัน่คลอน ” ของ “ผูใ้หญ่ในวงการวชิาการของ
ไทย” ทีส่ง่ผลใหเ้กดิความเคลอืบแคลงใจเมื่อมใีครลุกขึน้มาตัง้ค าถาม และแทนทีจ่ะยนิดใีหโ้อกาส
ผูอ้ื่นไดเ้ดนิทางเองในการแสวงหาค าตอบ “ผูใ้หญ่” เหลา่นี้กลบัพงึพอใจเพยีงแค่ “ค าตอบส าเรจ็รปู
ทางวชิาการ” มากกว่าทีจ่ะพยายามกระตุน้ใหอ้ านาจในการใชว้ทิยาการนัน้ไปอยู่ในมอืของมวลชน  
 แมว้่าผูว้จิารณ์จะไม่ไดย้กตวัอย่างบทสนทนาจากละครมากนกั อกีทัง้ยงัไม่ไดว้เิคราะหถ์งึ
อุดมการณ์และทฤษฎตี่างๆอนัอยู่เบือ้งหลงัการสรา้งงาน แต่ผูว้จิารณ์กลบัสามารถ “จบัแก่น
ความคดิ” ทีส่ าคญัทีสุ่ดของเบรคชทไ์ด ้ และชีใ้หเ้หน็ถงึปัญหาทีเ่กดิกบับุคคลแบบกาลเิลโอใน
สงัคมไทยไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  
 จดหมายถงึกาลเิลโอ แทท้ีจ่รงิแลว้กค็อื จดหมายถงึ ผูม้วีทิยาการในบา้นเมอืงนี้ทุกคน แต่
แทนทีผู่ว้จิารณ์จะวจิารณ์ความเป็นไปต่างๆในการขาดจติส านึกของผูม้วีทิยาการ หรอืในดา้น
ตรงกนัขา้ม อาจจะเป็นการกุมเสรภีาพของมวลชนโดยผูม้อี านาจทางวทิยาการดว้ยซ ้า ผูว้จิารณ์
กลบัเลอืกทีจ่ะใชล้ะครเรื่องกาลเิลโอเป็นอุทาหรณ์ในการสะทอ้นกลบัใหเ้หน็ถงึปัญหาของผูท้ีม่ ี
วทิยาการในเมอืงไทย และตกัเตอืนใหผู้ส้รา้งละครอย่างตรงๆว่าอย่าไดต้กหลุมพรางแห่งอ านาจ
ของการเป็นผูม้วีทิยาการนี้เสยีเอง ในการณ์นี้ จงึอาจกล่าวไดว้่า ผูว้จิารณ์ไดใ้ชว้รรณกรรมบท
ละครในการสอ่งทางไปสูจ่รยิธรรมของนกัวชิาการ เพือ่ประโยชน์สุขของสว่นรวมเป็นทีต่ ัง้ 
 แมว้่าจะมไิดม้กีารพาดพงิถงึเบรคชท ์ แต่บทวจิารณ์ชิ้นน้ีกไ็ดท้ าหน้าทีส่ะทอ้นอุดมการณ์
ทางความคดิทีส่ าคญัทีสุ่ดในละครของเบรคชทไ์ดอ้ย่างยอดเยีย่ม และเชื่อมโยง “สาร” ทีแ่ฝงเรน้ใน
ละครใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์ทีก่ าลงัเกดิขึน้ในสงัคมไทยปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างดี 
 จดหมายฉบบัน้ี จงึไม่ใช่จดหมายธรรมดา แต่เป็นจดหมายทีพ่ยายามจะสัน่คลอน 
“ระเบยีบทางความคดิ” ของผูม้อี านาจในประเทศไทยนี้อกีดว้ย  
 ความคดิลูกโซ่ทีทุ่กคนจ าตอ้งตัง้ค าถามกบัตวัเองกค็อื “แลว้เราจะยนิยอมพรอ้มใจทีจ่ะให้
มวลชนเป็นผูส้อ่งกลอ้งโทรทศัน์เสยีเองอย่างเป็นอสิระ หรอืว่าจะเป็นผูใ้หค้ าตอบแก่พวกเขาไปเสยี
ทุกครัง้” 
 ในการนี้ การวจิารณ์บทละครซึง่ไดก้า้วล ้าไปยงัการวจิารณ์ชวีติและสงัคมไทย จงึไดท้ า
หน้าทีใ่นการสรา้งพลงัทางปัญญาใหแ้ก่ผูอ้่านในทุกระดบั 

     ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ : ผูว้เิคราะห์ 
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ละครพดูกบัวิญญาณประชาธิปไตย* 
เจตนา นาควชัระ 

ในส่วนที่เกี่ยวกบัประเดน็เรื่องการละครที่จะบรรยายในวนันี้นัน้ ผู้บรรยายใคร่ขอออกตวั
เสยีตัง้แต่เริม่แรกว่าจะพดูถงึโลกแห่งศลิปะการแสดงในแง่มุมหนึ่งเท่านัน้ มไิดมุ่้งทีจ่ะใหข้อ้คดิเป็น
เชงิสรุปรวมว่าละครทีด่จีะต้องเป็นไปในรูปลกัษณะเช่นนี้เท่านัน้ ผู้บรรยายเพยีงใคร่ขอวงิวอนให้
เราร่วมกนัพจิารณาว่า การให้ความสนใจต่อความสมัพนัธ์ระหว่างละครพูดกบัประชาธปิไตยอาจ
เป็นแนวทางทีจ่ะช่วยใหเ้ราสรา้งละครร่วมสมยัทีม่คีุณค่าขึน้มาไดห้รอืไม่ 

เมื่อกล่าวถงึ ละครพูด เรากค็งตอ้งกลบัไปศกึษาประสบการณ์ขององักฤษ นบัเนื่องมาเป็น
เวลาหลายร้อยปีแล้วที่องักฤษเป็นถิ่นที่ละครเวที โดยเฉพาะละครพูด รุ่งเรอืงที่สุด แม้แต่ในยุค
ปัจจุบนั โทรทศัน์และภาพยนตร์ก็ไม่สามารถเบียดละครให้ตกเวทีแห่งการแสดงไปได้ดงัเช่นใน
ประเทศอื่นๆ เป็นไปได้หรือไม่ว่าความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมแห่งการแสดงมิใช่ เป็น
ปรากฏการณ์ที่เราจะอธิบายได้แต่เฉพาะในด้านของศิลปะ หากแต่มีปัจจัยอื่นที่เกื้อหนุนให้
ประเพณีการแสดงที่ว่านี้ด ารงอยู่ต่อเนื่องมาได้หลายศตวรรษ ผู้บรรยายคิดว่าปัจจยัหนึ่งก็คือ 
วญิญาณประชาธิปไตย นัน่เอง ซึ่งแผ่ขยายแทรกตวัเข้าไปในวถิีชีวติและในงานสร้างสรรค์ทาง
ศลิปะ ถ้าเราจะหนัไปมองสถาบนัหลกัของประชาธิปไตยองักฤษอกีสถาบนัหนึ่ง เราก็จ าจะต้อง
ยอมรบัว่า รฐัสภา ขององักฤษมใิช่เป็นสถาบนั "น ้าเน่า" ดงัเช่นในบางประเทศ แต่เป็นเสาหลกัที่
แท้จรงิของประชาธปิไตยอนัเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ ผู้บรรยายใคร่ขออนุญาตตัง้
ข้อสงัเกตเพิ่มเติมไว้ ณ ที่นี้ว่า ประเทศที่มีรฐัสภาที่น่าเคารพนับถือนัน้ ไม่จ าเป็นจะต้องเป็น
ประเทศที่เศรษฐกิจและการค้ารุ่งเรอืงเสมอไป องักฤษในยุคหลงัต้องฝ่าฟันอุปสรรคในด้านนี้ มา
มาก ในทางที่กลบักนั บ้านเมอืงที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของประชาธิปไตย หรอืสร้างประชาธิปไตยที่
จอมปลอมเอาไว้หลอกประชาชน อาจเป็นสงัคมวาณิชที่ก้าวกระโดดไปได้อย่างรวดเร็วในทาง
เศรษฐกจิ เราคงไม่จ าเป็นตอ้งยกตวัอย่างใหบ้าดใจกนัโดยใช่เหตุ 

ผูบ้รรยายไดใ้หส้มัภาษณ์ไวก้บันิตยสาร ปาจารยสาร ในหวัขอ้ "ค าบอกเล่าของสามญัชน" 
ซึง่ไดร้บัการตพีมิพใ์นนิตยสารฉบบันัน้เมื่อเดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน 2532 จะใคร่ขอยกขอ้ความ
ทีเ่กีย่วขอ้งมาใหพ้จิารณาดงันี้ 

พืน้ฐานดัง้เดมิ (ขององักฤษ) ทีช่ดัเจนทีสุ่ดกค็อืว่า รฐัสภาเป็นทีโ่ตแ้ยง้กนัอย่าง
เปิดเผยในปัญหาทีม่คีวามส าคญัส าหรบัชวีติของคนสว่นใหญ่ในชาตบิา้นเมอืง ขึน้มา
ทะเลาะกนัใหแ้หลกไปเลยในรฐัสภา โตก้นัอย่างเผด็รอ้นรนุแรงในบางครัง้ ทัง้นี้เพื่อ
ทีว่่าจะไดห้าทางออกทีเ่ป็นทางแกปั้ญหาของสงัคม ถา้รฐัสภาไทยพฒันาไปไดไ้กลกว่า
นี้ ละครไทยจะพฒันาตามรฐัสภา ผมคดิว่าละครผกูอยู่กบัวญิญาณของประชาธปิไตย 

 
* ปำฐกถำช่ำงวรรณกรรม  ครัง้ที่ 1  แสดง ณ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย  วนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2533 
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ถา้ยงัมบีางสิง่ซึง่เราพดูไม่ได ้ละครกไ็ม่เจรญิ ถา้พดูความจรงิแลว้ตดิตะราง ละครกไ็ม่
เจรญิ1 
ท่านผูฟั้งคงตอ้งการจะใหผู้บ้รรยายชีแ้จงว่าเหตุใดจงึน าเอาศลิปะแขนงหน่ึงไปเปรยีบกบั

สถาบนัหลกัของชาตยิุคใหม่ ค าตอบกค็อืว่า ถา้มองกนัในแงข่องศลิปะและของการแสดงออก 
สถาบนัทัง้สองเป็นเวททีีค่นมาพดูกนั (ใคร่ขอเน้นว่า "พดูกนั") ไม่ใช่พดูคนเดยีว แต่พดูใหค้นอื่น
ฟัง พดูในเรื่องทีเ่ป็นสาระ ในเรื่องทีม่คีวามส าคญัต่อบา้นเมอืง ทัง้รฐัสภาและทัง้โรงละครเป็นทีท่ี่
คนแสดงออกซึง่ศลิปะในการจงูใจคนดว้ยภาษา เป็นที่พฒันาวาทศลิป์ (rhetoric) ในแงน่ี้รฐัสภาจงึ
ใกลก้บัเวทลีะครพดู ในหลายประเทศ นกัประพนัธท์ีด่จีะคอยเฝ้าสงัเกตและเรยีนรูจ้ากนกัการเมอืง
ทีม่ปัีญญา มคีวามจรงิใจ และมวีาทศลิป์ในการโน้มน้าวใจคน แมแ้ต่ในเวลาทีเ่ขาโต้เถยีงกนัอย่าง
เผด็รอ้น เขากไ็ม่ลมืหน้าทีอ่นัแทจ้รงิของเขาในอนัทีจ่ะรกัษาผลประโยชน์ของสว่นรวม รฐัสภาจงึ
เปรยีบไดก้บัเวท ี นกัการเมอืงมบีททีจ่ะตอ้งเล่น เช่นเดยีวกบันกัแสดงในโรงละคร สถาบนัการ
ละครบางสถาบนัในประเทศไทยอาจก าลงัเดนิไปในทศิทางตรงกนัขา้ม เพราะก าลงัท าละครใหเ้ป็น
อตัชวีประวตัขิองผูแ้สดง เป็นคลนิิกทีจ่ะมาระบายความอดัอัน้ตนัใจ เป็นบทละครทีห่นีไม่พน้ตวัเอง 
เมื่อสถาบนัการศกึษาเป็นเช่นน้ี วงการละครของเรา โดยเฉพาะละครโทรทศัน์จงึหนีเรื่องปัญหา
สว่นตวั ปัญหาครอบครวั ปัญหาเมยีน้อย-เมยีหลวงไปไม่พน้ เมื่อไม่มองปัญหาของสงัคมและ
ปัญหาของโลก ละครกจ็ะเวยีนว่ายตายเกดิอยู่ในเรื่องของตวัเราเอง ของวงศาคณาญาต ิ เมื่อไรเล่า
ละครจะเป็นการเมอืงในความหมายเชงินิรุกตศิาสตรข์องค านี้ เมื่อไรเล่าละครจะสะทอ้นปัญหาของ
ประชาธปิไตย 

การเล่นบท การตบีท เป็นกจิของรฐัสภาเช่นกนั นาย ก. เป็นผูแ้ทนของราษฎรเขา้มาเป็น
สมาชกิของรฐัสภา เขาไม่ไดเ้ขา้มาท าหน้าทีเ่ป็นนาย ก. แต่เขาเขา้มาเล่น บท ทีเ่ขาไดร้บั
มอบหมาย ผูบ้รรยายไม่ค่อยจะสบายใจนกัทีม่กีารเน้นบทบาทของผูแ้ทนราษฎรในฐานะตวัแทน
ของเฉพาะทอ้งถิน่ของตนเอง จนถงึกบัมกีารจดัสรรงบประมาณใหผู้แ้ทนราษฎรน าไปพฒันา
ทอ้งถิน่ของตน บทบาทของพวกเขาควรจะเป็นบทบาท "สาธารณะ" ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
เพราะเขาเป็นตวัแทนของประชาชน ในดา้นของศลิปะการแสดงกเ็ช่นกนั ละครทีย่ิง่ใหญ่จะตอ้ง
สะทอ้นความคดิ สะทอ้นปัญหาของคนหมู่มาก จงึตอ้งมลีกัษณะเป็น "สาธารณะ" เช่นกนั ค าว่า 
"public" ในภาษาองักฤษเมื่อใชเ้ป็นค านามกม็คีวามหมายว่า "มหาชน" หรอื "ประชาชน" ละครนัน้
สรา้งขึน้มาส าหรบัมหาชน ในขณะเดยีวกนั ผูส้รา้งและผูแ้สดงละครกต็อ้งค านึงถงึประเดน็ปัญหา
ใหม่ๆทีอ่าจเรยีกไดว้่าเป็นส่วนไดส้ว่นเสยีของสาธารณชน (public interests) ค าว่า "public" ในทีน่ี้
ใชเ้ป็นค าคุณศพัท ์ มคีวามหมายว่าเป็น "สาธารณะ" ถา้พจิารณากนัในแง่นี้ จะเหน็ไดว้่าละครกบั
รฐัสภามภีารกจิและพนัธกจิทีพ่อ้งกนัอยู่ไม่น้อย วงการละครของเราควรเบนความสนใจจากเรื่อง
ปัญหาครอบครวัมาสูปั่ญหาใหญ่ๆทีม่ลีกัษณะเป็น "สาธารณะ" มากกว่าทีเ่ป็นมา 

 
1 ปำจำรยสำร 18, 2 (พฤษภำคม-มิถนุำยน 2532) : 49 (เนื่องจำกเป็นกำรสมัภำษณ ์ภำษำท่ีใชจ้ึงเป็นภำษำพดูท่ีห่ำงไกล
จำกภำษำเขียนไม่นอ้ยเลยทีเดียว) 
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จะขอกลบัมาอภปิรายเรื่องละครพดูในฐานะทีเ่ป็นศลิปะการแสดงประเภทหนึ่ง ละครพดูใน
ลกัษณะทีเ่คร่งครดัทีสุ่ดจะเป็นละครทีห่า้มรอ้ง และหา้มร า ซึง่ดจูะไม่เขา้กบัประเพณีการแสดงของ
ไทย ดงัทีผู่บ้รรยายไดใ้หอ้รรถาธบิายไวโ้ดยพสิดารแลว้ในบทความเรื่อง "ละครเพลงสมยัใหม่ : 
จุดบรรจบระหว่างประเพณีไทยกบัตะวนัตก"2 ในดา้นน้ีละครคลาสสกิของฝรัง่เศสมกีฎเกณฑท์ี่
ตายตวักว่าละครองักฤษมากนกั กวเีอกของฝรัง่เศสในศตวรรษที ่17 คอื Pierre Corneille ยงัเคย
ถูกราชบณัฑติยสภาฝรัง่เศสต าหนิว่าขาดรสนิยมอนัด ีเพราะน าเอาฉันทลกัษณ์ทีใ่กลเ้คยีงกบัเพลง
รอ้งมาบรรจุไวใ้นละครเรื่อง Le Cid ของเขา นกัปราชญ์ฝรัง่เศสในยุคนัน้เชื่อว่าละครทีเ่ขม้ขน้ดว้ย
ปัญญาและอารมณ์ไม่จ าเป็นตอ้งพึง่สิง่ปรุงแต่งนอกเหนือไปจากภาษาทีซ่าบซึง้กนิใจ ไม่ตอ้งสงสยั
เลยว่าวงการละครของไทยไม่สนใจทีจ่ะรบัอทิธพิลจากงานคลาสสกิทีเ่คร่งขรมึเช่นน้ี ปัญหากค็อืว่า 
ถา้จะสรา้งละครพดูขึน้มาใหม่ทีม่ชีวีติชวีา เหมาะส าหรบัยุคของเรา เราจะไดแ้รงกระตุน้มาจาก
ไหน จะกลบัไปหาบทเจรจาในละครนอก-ละครใน ท่านกม็ไิดบ้นัทกึเอาไว ้ เพราะแต่เดมิบทเจรจา
ใชด้น้กนัโดยไม่ตอ้งเขยีนไวล้่วงหน้า ทางทีว่่านี้เป็นทางตนัอย่างแน่นอน เราอาจจะตอ้งหยบิเอา 
มทันะพาธา  ขึน้มาเป็นแบบฝึกหดัในการพฒันาภาษากวใีหเ้ป็นภาษาละครเวท ี แต่นัน่กเ็ป็นเรื่อง
ของรอ้ยกรอง เป็นภาษาทีห่่างไกลจากภาษาทีเ่ราใชใ้นชวีติประจ าวนั ถา้เป็นบา้นเมอืงอื่นทีม่ี
ประชาธปิไตย "เตม็ใบ" เขากค็งหาทางออกไดไ้ม่ยากนกัดว้ยการหนัไปหาแรงบนัดาลใจจาก
รฐัสภา เพราะทีน่ัน่คอืเวทขีองการพดูทีเ่ป็นแก่นสาร (โดยปราศจากการร้อง-ร า-ท าเพลง) จุดหมาย
ปลายทางส าหรบัไทยเราคงจะเป็นไปในท านองของการท าเวทลีะครใหเ้ป็นคู่แขง่ของรฐัสภา 

ในขณะทีล่ะครของเชกสเปียรส์ามารถสือ่ความไดด้ว้ยกลอนเปล่าแบบองักฤษ แต่กลอน
ไทยกลบัมไิดม้ไีวส้ าหรบัพดู จงึเป็นทีน่่าสงสยัอยู่ว่าจะสามารถตรงึคนดจู านวนรอ้ยไดอ้ย่างเช่นใน
โรงละครสมยัเชกสปียรห์รอืไม่ หรอืจะช่วยสรา้งภาพมายาของ FORUM ROMANUM ทีม่ผีูม้า
ชุมนุมกนัมากกว่านัน้ไดอ้ย่างน่าประทบัใจเพยีงใดหรอืไม่ เพราะเสยีงกลอนไทยทีถู่กรดัรงึดว้ย
สมัผสัในอนัแพรวพราวอาจจะไม่หา้วหาญไดเ้ท่ากบัเสยีงของ blank verse ภาษาองักฤษ ประเดน็
ทีเ่ป็นปัญหาทัง้ในเวทกีารเมอืงและเวทลีะครกค็อืว่า เราอาจจะยงัมไิดพ้ฒันาภาษาไทยใหเ้ป็น 
ภาษาพดู ทีท่รงพลงัพอทีจ่ะสือ่ "ความเมอืง" ในทีส่าธารณะ จรงิอยู่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรบาง
คนไดเ้บกิทางไวบ้า้งแลว้ แต่ในระยะหลงันี้ท่านอาจจะคดิว่า การ "หลกีภยั" เป็นพฤตกิรรมทาง
การเมอืงอนัพงึประสงค ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องของโอษฐภยั ภาษาแม่ของเราจงึยงัรอทีจ่ะไดร้บั
การพฒันาขึน้มาใหเ้ป็นสือ่ของวญิญาณประชาธปิไตยอย่างเตม็ภาคภูม ิ ถงึอย่างไรกต็าม บทเรยีน
จากเชกสเปียรก์ย็งัคงเป็นบทเรยีนทีท่รงคุณค่า เพราะเหน็ไดว้่า กวผีูย้ ิง่ใหญ่ชอบทีจ่ะ "เล่น" กบั
ประเดน็ทางการเมอืงทีเ่ป็นเรื่องความเป็นความตายของชาต ิ กวผีูย้ ิง่ใหญ่ย่อมจะจบัวญิญาณของ
ประชาธปิไตยได ้ และชอบทีจ่ะตัง้ปมปรศินาใหเ้ราขบคดิว่า ทางทีจ่ะสรา้งหรอืทางทีจ่ะท าลาย
ประชาธปิไตยนัน้เป็นไปในรูปลกัษณะใด 

 
2 ) "ละครเพลงสมยัใหม่ : จดุบรรจบระหว่ำงประเพณีไทยกบัตะวนัตก" ตีพิมพร์วมเล่มใน เพื่อควำมอยู่รอดของมนษุยศำสตร.์ 
กรุงเทพฯ : จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 2532. หนำ้ 516-519. 
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จะขออนุญาตอา้งตวัอย่างเยอรมนับา้ง กวทีีน่่าศกึษา คอื Friedrich Schiller (1759-1805) 
ละครเรื่อง มหาโจร (Die Räuber) ของเขาไดอ้อกแสดง เมื่อวนัที ่13 มกราคม 1782 ซึง่จดัไดว้่า
เป็นวนัประวตัศิาสตรข์องวงการละครเยอรมนั เพราะผูช้มคลัง่ไคลก้บัละครเรื่องนี้มากจนอาจเรยีก
ไดว้่าเกดิการจลาจลน้อยๆขึน้ มหาโจรเป็นเรื่องของคนดทีีถู่กผลกัไสใหต้อ้งเป็นโจรเพราะความอ
ยุตธิรรม แต่กเ็ป็นโจรทีม่เีกยีรตเิพราะปลน้คนชัว่มาใหค้นด ีชลิเลอรพ์ดูแทนคนจ านวนมากทีไ่ดร้บั
ความกดดนัทางสงัคมและการเมอืงมาชา้นาน เขากลายเป็นคนของประชาชนไป เขาจบัวญิญาณ
ของประชาธปิไตยได ้(แมว้่าจะไม่ไดใ้ชค้ าๆนี้ในงานของเขา) แน่นอนทีสุ่ด Karl Eugen เจา้ผูค้รอง
แควน้ Württemberg จะตอ้งตอบโตอ้ย่างรุนแรงดว้ยการทีท่รงออกค าสัง่หา้มมใิหช้ลิเลอรเ์ขยีน
วรรณกรรมออกมาเผยแพร่อกี  ส าหรบัชลิเลอรน์ัน้ เขาตดัสนิใจหนีจากบา้นเกดิเมอืงนอนเพือ่ไป    
"ก่อการ" อนัเป็นประโยชน์ต่อมหาชนต่อไปในแควน้อื่น เขาตดัสนิใจเป็นนกัเขยีนอาชพี และกไ็ด้
งานเป็นนกัเขยีนบทละครประจ าโรงละครทีเ่มอืง Mannheim นัน่เอง ชลิเลอรไ์ม่ลงัเลใจทีจ่ะแสดง
อหงัการของกวอีอกมาใหป้รากฏ เขาเขยีนบทความประกาศความเป็นไทใหแ้ก่ตวัเองออกมาอย่าง
ชดัแจง้ 

นับแต่นี้ไป  ขา้พเจา้ขอปลดปล่อยตนเองจากขอ้ผกูพนัทัง้หลายทัง้ปวง 
มหาชนเท่านัน้ทีเ่ป็นทุกสิง่ทุกอย่างส าหรบัขา้พเจา้ เป็นผูท้ีข่า้พเจา้จะตอ้งศกึษา เป็น
นายขา้พเจา้ เป็นเพื่อนสนิท ขา้พเจา้เป็นสมบตัขิองประชาชนเท่านัน้ ขา้พเจา้จะยอม
สยบใหก้แ็ต่ศาลสถติยุตธิรรมแห่งนี้เท่านัน้ ขา้พเจา้จะย าเกรงกแ็ต่ศาลนี้ ขา้พเจา้รูส้กึ
ว่าไดร้บัแรงดลใจอนัยิง่ใหญ่ เมื่อคดิขึน้มาไดว้่า ขา้พเจา้จะไม่ยอมอยู่ใตพ้นัธนาการใด 
นอกเสยีจากค าพพิากษาของสงัคมมนุษย ์ ขา้พเจา้จะไม่มวีนัรอ้งอุทธรณ์ต่อบลัลงัก์
ใด นอกเสยีจากจติใจของมนุษย3์ 
ความคดิเช่นนี้แหละทีท่ าใหง้านของชลิเลอรเ์ป็นที่นิยมชมชอบทัว่ยุโรปในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่18 และตน้ศตวรรษที ่19 
เมื่อกล่าวถงึวรรณกรรมส าคญัทีเ่กดิขึน้ก่อนการปฏวิตัฝิรัง่เศสและทีแ่สดงออกซึง่ความคดิ

แนวประชาธปิไตย เรากค็งจะตอ้งไม่ลมืบทละครเรื่อง Le Mariage de Figaro ของนกัประพนัธ์
ฝรัง่เศส Beaumarchais ซึ่งออกแสดงเมื่อปี 1784 ค าพดูของตวัเอก คอื Figaro ซึง่ต่อตา้นท่าน
เคานทเ์จา้นายของตวัเองกด็จูะยงัคงความรุนแรงอยู่ไม่น้อยทเีดยีว 

เป็นไปไม่ได ้ ท่านเคานท ์ คุณไม่มวีนัทีจ่ะไดเ้ธอ (คู่หมัน้ของฟิกาโรเอง) ไม่มวีนัหรอก 
เพราะคุณเป็นเจา้ขนุมลูนาย คุณจงึคดิว่าคุณเป็นอจัฉรยิะ ชาตกิ าเนิด  ทรพัยศ์ฤงคาร 
ความมหีน้ามตีา ต าแหน่งแห่งหน ไอข้องเหล่านี้แหละทีท่ าใหค้นหยิง่ขึน้มา คุณท า
อะไรมาถงึไดร้วยขนาดนี้ คุณเพยีงแค่ออกแรงมาเกดิเท่านัน้ ไม่มอีะไรมากกว่านี้หรอก 
พน้จากเรื่องนี้แลว้ คุณกค็นธรรมดาๆเรานี่เอง แต่ส าหรบัผม ใหต้ายส ิ ผมจมปลกัอยู่
กบัฝงูคนทีไ่ม่มใีครรูจ้กั จงึตอ้งใชท้ัง้ความรูแ้ละความสามารถทีจ่ะพาตวัรอดมาได ้

 
3 Friedrich Schiller. Ankündigung der. Rheinischen Thalia' 1784 
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มากกว่าทีเ่ขาจะตอ้งใชก้นัในการปกครองมหาอาณาจกัรของสเปนในรอบรอ้ยปีทีผ่่าน
มาเสยีอกี4 
ละครพดูตะวนัตกทีส่ามารถสรา้งอทิธพิลไดใ้นวงกวา้ง ดจูะเป็นละครทีช่อบเสีย่งตอ่

โอษฐภยัอยู่เสมอ แต่เราคงปฏเิสธไม่ไดว้่า ละคร "ชวนหวั" ของเขาดูจะเอาจรงิเอาจงัต่อชวีติและ
สงัคมมากอยู่ ถา้จะใหล้ะครพดูอยู่เคยีงขา้งประชาธปิไตย ละครพดูกค็งจะตอ้งกลา้พดูในสิง่ทีค่วร
พดูเพือ่ประโยชน์สุขของคนหมู่มาก ผูแ้ต่งละครพดูในลกัษณะน้ีระบายความอดัอัน้ตนัใจสว่นตวั
ออกมาเท่านัน้หรอื หรอืเขามอีุดมคตบิางอย่างทีเ่ราน่าจะไดร้่วมรบัรู ้ ถ้าเราตอ้งการค าตอบในเรื่อง
เชงิอุดมคต ิ กค็งจะไม่มนีักประพนัธ์ผูใ้ดทีจ่ะใหค้ าตอบไดด้ไีปกว่า Friedrich Schiller ผูซ้ึ่งกล่าว
ไวว้่า "ละครทีด่"ี สามารถทีจ่ะสรา้งอทิธพิลต่อ "จติส านึกแห่งชาตไิด"้ ก่อนหน้าทีเ่ยอรมนีจะรวม
ชาตไิดร้่วม 100 ปี  ชลิเลอรไ์ดป้ระกาศความเชื่อของเขาเอาไวว้่า "ถา้เรามลีะครแห่งชาต ิเรากจ็ะ
เป็นชาต"ิ เขาเชื่อจรงิๆว่าละครเป็นศลิปะทีส่ามารถสะทอ้นชวีติและจติมนุษยใ์นทุกแงทุ่กมุม และ
ในดา้นของสงัคม "ละครเป็นทีร่วมของชนทุกชัน้"5 เราคงจะตอ้งสงัเกตว่าเขาพูดถงึ  "ละคร
แห่งชาต"ิ ในความหมายของการรวมพลงัปัญญาและพลงัแห่งประสบการณ์ของคนในชาต ิ "ละคร
แห่งชาต"ิ จงึมใิช่ "โรงละคร" แห่งชาตดิงัทีค่นบางกลุ่มบางเหล่าคดิกนั 

ค าถามทีเ่ราคงอดทีจ่ะถามไม่ไดก้ค็อื เรามลีะครเช่นน้ีหรอืไม่ ค าตอบกค็งจะเป็นว่าไดเ้คย
มคีวามพยายามทีจ่ะใชล้ะครในการสรา้งชาตมิาแลว้ในสมยัหลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง เป็นที่
ทราบกนัดอียู่ว่าหลวงวจิติรวาทการมบีทบาทสงูมากในการนี้ แต่เรากค็งจะตอ้งยอมรบัว่างาน
เหล่านัน้มใิช่งานอมตะ ขอ้ดอ้ยของละครของหลวงวจิติรวาทการเป็นขอ้ดอ้ยทีเ่ราจะอธบิายไดใ้น
แงข่องศลิปะเท่านัน้หรอื ผูบ้รรยายมคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะหาค าอธบิายในลกัษณะอื่น ความจรงิมอียู่
ว่า ละครทีเ่กดิขึน้ในยุคทีเ่ราไดป้ระชาธปิไตยมาแลว้นัน้ กลบัมไิดส้ะทอ้นวญิญาณแหง่
ประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ บางครัง้เรารกัชาตเิสยีจนลมืมนุษยชาต ิ บางครัง้เราน าเอาละครไปสนอง
ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม จะโดยจงใจหรอืไม่กต็าม บางครัง้ละครปลุกความรกัชาตเิหล่านี้กลบั
หลงทางเขา้ไปเป็นกลไกสนับสนุนระบอบเผดจ็การ ผูบ้รรยายมไิดต้อ้งการจะลบหลู่ผูม้คีุณูปการที่
ล่วงลบัไปแลว้ แต่กใ็คร่ทีจ่ะวงิวอนใหเ้ราไดใ้ชว้ฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ในโอกาสอนัสมควร 
ผูบ้รรยายไดม้โีอกาสชมละครโทรทศัน์เรื่องเลอืดสุพรรณเป็นบางตอน และไม่เกดิความประทบัใจ
อนัใด จงึไม่แน่ใจว่า ผูส้รา้งยุคใหม่ดดัแปลงบทดัง้เดมิใหเ้สยีรสไปหรอืไม่ เมื่อไดต้รวจสอบบท
ละครดัง้เดมิแลว้ กจ็ าตอ้งลงความเหน็ว่า วรรณกรรมตน้แบบเหน็จะไม่อยู่ในระดบัของงานอมตะ
เป็นแน่ จะขอคดัขอ้ความตอนจบของเรื่องมาใหพ้จิารณาดงันี้ 

 
4 Beaumarchais : Le Mariage de Figaro, acte V, scène iii. ท่ีเขำพดูถึงจักรวรรดิของสเปนนัน้ก็เป็นเพียงกำรเลี่ยง
โอษฐภยั ผูอ้่ำนชำวฝรั่งเศสย่อมเขำ้ใจดีว่ำเขำหมำยถึงอะไร 
5 Friedrich Schiller. "Was kann eine gut stehende Schaubühne eigentlich wirken?" (1784) in : Schillers Werke. 
Vierter Band, Frankfurt : Insel Verlag 1966, p. 18. 
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เมื่อคนไทยตายหมดแลว้ แมท่พัพม่าออกมาพดูว่า "เลอืดไทยนี่ไม่เลวเลย กลา้หาญ 
รกัชาต ิไม่กลวัตาย หาคนชาตใิดสูไ้ดย้าก เสยีอย่างเดยีวแต่ไม่มอีาวุธ นี่แหละผลแห่ง
การต่อสูโ้ดยไม่มอีาวุธเพยีงพอ การต่อสูอ้ย่างเลอืดเดอืด ต่อสูโ้ดยไม่มอีาวุธพรกัพรอ้ม 
กเ็หมอืนกบัแมลงเม่าบนิเขา้กองไฟ น่าเสยีดาย เลอืดไทยเลอืดดเีหลอืเกนิ ถา้ไทยมี
อาวุธพรอ้มดจีรงิๆ เหมอืนชาตอิื่นๆแลว้ กจ็ะไม่มชีาตใิดในโลกนี้สามารถเอาชนะไทย
ได ้ เป็นการแน่นอนว่า ชาตไิทยจะตอ้งเป็นชาตทิี่เจรญิยิง่ในภายหน้า ถงึแมเ้ราเป็น
พม่า เรากย็นิดจีะรอ้งว่า ขอใหช้าตไิทยเจรญิ"6 

จรงิอยู่ เลอืดสุพรรณ ไม่ใช่ละครพดู แต่เป็นละครทีม่ลีกัษณะ "พนัทาง" รวมทัง้การใช้
ดนตรสีากลสมยัใหม่ การจบเรื่องดว้ยการพดูในลลีาเช่นน้ี ย่อมชีใ้หเ้หน็แลว้ว่า "ความเมอืง" ที่
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบนี้คงจะไม่สามารถตรงึคนดขูา้มยุคขา้มสมยัได ้ ถา้จะมองจากจุดยนืของ
ปัจจุบนัเรากค็งจะตอ้งกล่าวว่าอุดมการณ์ (ideology) เขา้มาพวัพนักบัศลิปะอย่างโจ่งแจง้เกนิไป 
(ขอ้ความบางตอนอาจจะฟังดูคล้ายขอ้สนับสนุนงบประมาณซื้ออาวุธ ทีห่น่วยราชการเสนอต่อ
กรรมาธกิารงบประมาณของรฐัสภา !) ในทา้ยทีสุ่ด เรากค็งจะเลีย่งข้อวนิิจฉยัเชงิศลิปะไปไม่พน้ 
นัน่กค็อื ภาษาไม่คมพอส าหรบัทีจ่ะใชพ้ดูบนเวทลีะคร 

เรื่องของภาษาทีใ่ชใ้นละครไดอ้ย่างเหมาะสมนัน้เป็นปัญหาโลกแตกทีไ่ม่มสีตูรส าเรจ็ 
ภาษาทีใ่ชพ้ดูกนัในชวีติประจ าวนันัน้ถ้าผูแ้ต่งละครไม่น ามาหลอมใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการแสดงบน
เวทกีค็งจะเป็นภาษาทีข่าดรส ซึง่รวมไปถงึละครโทรทศัน์ดว้ย  เรากค็งตอ้งยอมรบัว่าเรามปัีญหา
ในดา้นภาษาทัง้ในแง่ของผูส้รา้งบท และในแงข่องผูแ้สดง ทีผู่เ้ขยีนกล่าวไวใ้นตอนตน้ของการ
บรรยายนี้ว่า เราควรจะกลบัไปหา มทันะพาธา นัน้ กด็ว้ยตอ้งการจะเน้นความส าคญัของภาษาใน
การสรา้งบทละคร ภาษาทีลุ่่มลกึและเฉียบคมเป็นสิง่ทีท่า้ทายทัง้ผูก้ ากบัการแสดงและนกัแสดงให้
ใชค้วามสามารถในการตคีวามอย่างเตม็ที ่ ขอ้ต าหนิทีเ่รามกัจะไดย้นิไดฟั้งอยู่เสมอเกีย่วกบั
นกัแสดงยุคใหม่กค็อื "เขาไม่รูว้่าเขาก าลงัพดูอะไร" ทางออกอกีทางหนึ่งทีจ่ะเป็นตวักระตุน้ให้
ละครมชีวีติชวีาขึน้มาไดก้ค็อืการกลบัไปหาชาวบา้น การเล่นพืน้บา้นในหลายรูปแบบเป็นการ
แสดงออกถงึอจัฉรยิภาพทางภาษา ผูเ้ล่นจ าตอ้งรูด้วี่า "เขาก าลงัพดูอะไร" เพราะเขาตอ้งดน้
ออกมาเป็นรอ้ยกรองดว้ยตนเอง และตอ้งเอาชนะ "คู่ต่อสู"้ ในดา้นของความแหลมคมทางปัญญา
และความเฉียบคมทางภาษา การเล่นจ าพวกเพลงพื้นบ้านเป่ียมด้วยวญิญาณแห่งประชาธปิไตย
อยู่แลว้ หญงิและชายทดัเทยีมกนั ออกมาโตต้อบกนัอย่างคนเสมอกนั และจะเอาชนะกนักด็ว้ย
ปัญญา ในดา้นของภาษา ชาวบา้นจะใชภ้าษาในการเล่นของเขาไดด้อีย่างยิง่ใน 2 ระดบั ในระดบั
หนึ่งเป็นการใชภ้าษาสือ่ความเฉพาะเรื่อง เฉพาะกาลเวลาเฉพาะถิน่ที ่ ในอกีระดบัหนึ่ง เป็นการใช้
ภาษาทีส่ ือ่ความในลกัษณะทัว่ไป เป็นปรชัญาชวีติ เป็นคตสิอนใจ เป็นสจัธรรม การไดส้มัผสักบั
ชาวบา้น เป็นการสมัผสักบัขมุทรพัยท์างปัญญาอนัยิง่ใหญ่ เป็นแรงผลกัดนัใหศ้ลิปินสรา้งงานใหม่

 
6 บทละครเรื่องเลือดสพุรรณ ของพลตรีหลวงวิจิตรวำทกำร พิมพเ์ป็นอนสุรณใ์นงำนพระรำชทำนเพลิงศพ รองอ ำมำตยเ์อก 
ธะทรง  สวุรรณศร  ณ เมรุวดัธำตทุอง  วนัจนัทร ์25 เมษำยน 2509. หนำ้ 34. 
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ขึน้มาไดอ้ย่างไม่รูจ้บ จรงิอยู่ตวัอย่างทีก่ล่าวมานี้อาจมใิช่เรื่องของละครพดูโดยตรง แต่ผูบ้รรยาย
เชื่อว่า ผูเ้ขยีนและผูแ้สดงละครพดูจะไดป้ระสบการณ์ทีช่่วยกระตุน้ใหล้ะครพดูของไทยตื่นตวั
ขึน้มาไดม้ากกว่าทีเ่ป็นอยู่ การฟังรอ้ยกรองทีล่กึซึง้และคมคายอาจจะท าใหเ้ราคดิและเขยีนออกมา
เป็นรอ้ยแกว้ทีน่่าประทบัใจได ้ในทา้ยทีสุ่ดแลว้ เราจะต้องไม่รอ้งไม่ร าตามเขาไปมากนกั เพราะถา้
เรายงัคดิว่าละครพดูจะเดนิเคยีงไปกบัสถาบนัหลกัของประชาธปิไตยได ้ เราคงจะตอ้งพดูและพดู
ดว้ยเหตุผลต่อไปอกีนาน 

ถา้การพดูดว้ยเหตุผลเป็นวธิกีารหลกัวธิกีารหนึ่งของประชาธปิไตย การกล่าวสจัวาจาน่าที่
จะมคีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั ถา้ละครตอ้งการจะเดนิเคยีงขา้งกบัสถาบนัหลกัของระบอบ
ประชาธปิไตย ละครจะตอ้งปรบัตวัใหเ้ป็นเวททีีเ่ราจะมาแสวงหาความจรงิ ผูบ้รรยายมไิดต้อ้งการ
จะเรยีกรอ้งใหล้ะครซึง่เป็นงานศลิปะกลายเป็นหลกัฐานประวตัศิาสตรไ์ป แต่นกัเขยีนละครทีด่ยี่อม
จะตอ้งสามารถหลอมงานของตนขึน้มาในลกัษณะทีเ่ป็นตวักระตุน้ใหค้วามจรงิปรากฏ หรอืใหเ้รา
ใฝ่ใจทีจ่ะแสวงหาความจรงิ มายาทางศลิปะไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นตวัสือ่ความเทจ็ เรื่องสมมต ิ เรื่อง
แต่ง กส็นบัสนุนการแสวงหาความจรงิไดเ้ช่นกนั ในแงข่องภาษานัน้ ภาษาทีส่ ือ่สจัจะคอืภาษาที่
ทรงพลงัและมัง่คัง่ดว้ยอรรถรส ในขณะทีค่วามเทจ็คอืตวัฆา่ภาษาคน ผู้บรรยายไดใ้หอ้รรถาธบิาย
เกีย่วกบัเรื่องนี้ไวแ้ลว้ในบทความเรื่อง "ประสบการณ์ทางภาษา"7 จงึขอไม่อธบิายความซ ้าอกีในทีน่ี้ 
ประเดน็ทีเ่กีย่วโยงกบับทบรรยายน้ีกค็อืว่าประชาธปิไตยผกูอยู่กบัการพดูจรงิ พดูความจรงิ พดู
อย่างจรงิใจ มลีะครยุคใหม่ทีถู่กใจผูบ้รรยายมาก ซึง่ผูบ้รรยายกไ็ดเ้ขยีนวจิารณ์เอาไวแ้ลว้8  ละคร
เรื่อง คอืผูอ้ภวิฒัน์ (2530) ของค ารณ คุณะดลิก มลีกัษณะหลายประการทีผู่บ้รรยายคดิว่าเป็นละคร
ทีจ่บัวญิญาณประชาธปิไตยได ้ ทัง้นี้มไิดห้มายความว่าละครเรื่องนี้เป็นละครทีด่เีพราะผูแ้ต่งน าเอา
ชวีประวตัขิอง "ผูก้่อการ พ.ศ. 2475" คนหนึ่งมาแต่งใหม่โดยองิหลกัฐานประวตัศิาสตร ์ แต่ทัง้นี้
เพราะผูแ้ต่งเลีย่งการเขยีนแบบสดุดวีรีบุรุษ และมองปัญหาและขอ้ขดัแยง้ของสงัคมไทยหลงั พ.ศ. 
2475 ดว้ยภววสิยั อกีทัง้กระตุน้ให้ผูช้มแสวงหาค าตอบดว้ยตนเองอยู่ตลอดเวลา ราวกบัจะเป็น
การชกัชวนใหผู้ช้มไดม้สีว่นร่วมในการสรา้งประชาธปิไตยดว้ย อย่างน้อยกด็ว้ยจนิตนาการ สิง่ที่
ส าคญัทีสุ่ดส าหรบัละครเรื่องนี้กค็อื ละครท าหน้าทีเ่ป็นเวทใีนการแสวงหาความจรงิ ตอนทา้ยของ
เรื่องน่าประทบัใจยิง่เป็นฉากทีต่วัเอกนัง่เขยีนหนงัสอื โดยมเีสยีงจากหลงัเวท ี กล่าวขอ้ความ
ต่อไปนี้ 

มบีางเรื่องทีผ่มรู ้  แต่บงัเอญิเขา้ลกัษณะของค าพงัเพยโบราณทีว่่า เป็นเรื่องทีพ่ดูไม่
ออกบอกไม่ได ้ ผมกต็อ้งขอผลดัไปในโอกาสทีส่ถานการณ์อ านวยใหพ้ดูออกบอกได ้
ถา้โอกาสนัน้ยงัไม่เกดิขึน้ในอายุขยัของผม กต็อ้งเป็นเรื่องของประวตัศิาสตร ์
ประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาตมิไิดห้ยุดชะงกัลงภายในอายุขยัของคนใดหรอืเหล่าชนใด 

 
7 เจตนำ นำควชัระ. "ประสบกำรณท์ำงภำษำ" ใน เพื่อควำมอยู่รอดของมนษุยศำสตร.์ กรุงเทพฯ : จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั, 
2532. หนำ้ 501-502. 
8 เจตนำ นำควัชระ. "คือผูอ้ภิวัฒน์ : ทำงอันแจ่มใสของละครเวทีไทย" ใน ทำงอันไม่รูจ้บของวัฒนธรรมแห่งกำรวิจำรณ์. 
กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2530, หนำ้ 134-145. 
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ประวตัศิาสตรจ์ะด าเนนิต่อไปในอนาคตโดยไม่สิน้สดุ  ดงันัน้ ขอฝากไวแ้ก่ท่าน และ
ชนรุ่นหลงัทีต่อ้งการสจัจะเป็นผูต้อบใหด้ว้ย9 
เราอาจจะวเิคราะหข์อ้ความขา้งตน้ไดใ้นหลายแง่มุม ในดา้นของภาษา ผูแ้ต่งจงใจใชส้รรพ

นาม "ผม" ท าใหเ้กดิความรูส้กึใกลช้ดิเป็นกนัเองกบัผูช้ม "ผูอ้ภวิฒัน์" จงึเป็นปุถุชนธรรมดาคน
หนึ่ง มใิช่วรีบุรุษ (ค าสรรพนาม "ผม" ยงัไม่เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปแมแ้ต่ในเพลงไทยสากล !) 
ความตอนน้ีเป็นบนัทกึซึง่ตวัเองเขยีนลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และในการแสดงจรงิ ผูแ้สดงก็
แสดงท่านัง่กม้หน้าเขยีนหนังสอื แต่เราไดย้นิเสยีงผูอ้ื่นทีด่งัมาจากขา้งหลงัเวท ี ขอ้เขยีนของ "ผู้
อภวิฒัน์" เขยีนไวใ้ห ้ "ผูอ้ื่น" อ่าน เป็นการสบืทอดความคดิทีม่ไิดห้ยุดนิ่งอยู่กบัที ่ ภาษาพูดกบั
ภาษาเขยีนรวมกนัเป็นหนึ่งในทีน่ี้ ในกรอบของประชาธปิไตย ค าพดูทีเ่กี่ยวกบั "ความเมอืง" ย่อม
มนี ้าหนกัพอทีจ่ะเป็นหลกัฐานประวตัศิาสตร ์ ซึง่ควรแก่การบนัทกึลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ใน
ดา้นของส านวน ผูแ้ต่ง "กลบัไปหาชาวบา้น" โดยอา้งค าพงัเพยโบราณ ซึ่งเป็นประโยคปฏเิสธ 
ความว่า "พดูไม่ออก บอกไม่ได"้ จากนัน้กพ็ลกิส านวนโบราณใหเ้ป็นส านวนสมยัใหม่ในรปูของ
ประโยคบอกเล่าว่า "พดูออก บอกได"้ ยุคใหม่เป็นยุคของประชาธปิไตย ซึง่น่าทีจ่ะเอือ้ใหค้นเราพดู
ความจรงิได ้แต่ดว้ยเหตุผลทีบ่า้นเมอืงเรายงัมไิดเ้ป็นประชาธปิไตยทีส่มบูรณ์ การ "พดูออก บอก
ได"้ จงึตอ้งไดร้บัการผดัผ่อนไปก่อนจนกว่าจะถงึเวลาอนัสมควร เป็นการมองไปขา้งหน้าดว้ย
ความหวงั (บา้ง) การไม่ยดึตดิกบัตนเอง การทีส่ านึกว่าชวีติตน (ซึง่เป็นเรื่องเฉพาะ) และชวีติคน 
(ซึง่เป็นเรื่องทัว่ไป) ไม่ยัง่ยนื เป็นวสิยัของชาวพุทธ การฝากภาระในการแสวงหาความจรงิไว้กบั   
"ประวตัศิาสตร"์ เป็นการใชภ้าษาแบบตะวนัตก ชวนพศิวงเลก็น้อย แต่กเ็ท่ากบัเป็นสิง่ทีช่วนใหเ้รา
หยุดคดิและฉุกคดิ "ประวตัศิาสตร"์ ในทีน่ี้กลบักลายเป็นเรื่องของอนาคต เป็นการบอกความทีม่ี
ลกัษณะเป็นสากล มคีวามหมายเชงิปรชัญา ละครเรื่องจงึปิดฉากลงดว้ยการที ่ "ผูก้่อการ" ผูห้นึ่ง
มอบภาระหน้าทีบ่างประการเอาไวแ้ก่ "คนรุ่นหลงั" โดยทีเ่ขาหวงัว่าคนรุ่นหลงั "ตอ้งการสจัจะ" 
สจัจะนัน้คอือะไร เป็นสิง่ทีค่นรุ่นหลงัจะตอ้งแสวงหาค าตอบเอาเอง  

ถา้จะถามว่าประชาธปิไตยเป็นตวัท าใหล้ะครรุ่งโรจน์ หรอืละครจะเป็นตวัน าทางใหแ้ก่
ประชาธปิไตย เราคงจะตอ้งตอบว่า เป็นการเรว็เกนิไปทีจ่ะใหค้ าตอบในเรื่องนี้ นอกจากนัน้ กด็จูะ
เขา้ท านองปัญหาโลกแตก ว่าไก่เกดิก่อนไขห่รอืไขเ่กดิก่อนไก่ การบรรยายในวนันี้จงึมใิช่เป็นการ
มาแสดงความมัน่ใจในพลงัของสถาบนัประชาธปิไตยของไทย หรอืความมัน่ใจในศกัยภาพของ
ละครไทย แต่เป็นการวงิวอนต่อผูท้ีอ่ยู่ในวงการวรรณกรรมและในวงการศลิปะการละครของไทย
ใหห้นัไปมองสถาบนัหลกัของประชาธปิไตยใหม้ากกว่านี้ ถา้มองแลว้แกไ้ม่ไดโ้ดยตรง เรากจ็งมา
สรา้งมายาของเราทีน่ี่ ดว้ยเวทลีะครของเรา ถ้าสจัวาจา ถา้ความจรงิไม่เป็นทีย่อมรบั  ณ ทีน่ัน้  ก็
ขอใหเ้ป็นทีย่อมรบั ณ ทีน่ี้  ขอใหเ้วทลีะครเป็นตวัสง่ความอนัเป็นสจัจะไปสูส่งัคมหรอืไปสูส่ถาบนั
หลงัพระทีน่ัง่อนนัตสมาคม จรงิอยู่ศลิปะเป็นเรื่องสมมต ิ แต่มใิช่เรื่องสมมตทิีไ่กลจากความจรงิเสยี

 
9 บทละคร คือผูอ้ภิวฒัน,์ ค  ำรณ คณุะดิลก เขียน, กรุงเทพฯ:  ปีซำ, 2530, หนำ้ 93. 
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จนเราโยงเขา้สู่ประสบการณ์มนุษยไ์ม่ได ้ถา้เราท าละครใหเ้ป็นเครื่องสอ่งทางปัญญาใหแ้ก่สงัคมได ้
ละครอาจจะกลายเป็นเสาหลกัของประชาธปิไตยซึ่งไม่มรีฐัธรรมนูญฉบบัใดระบุไวก้ไ็ด้ 

ทีม่า:  เจตนา นาควชัระ. "ละครพดูกบัวญิญาณประชาธปิไตย." คือคู่มาลาสรรเสกคณุ.  
: ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั [จดัพมิพเ์นื่อง
ในโอกาสเกษยีณอายุราชการ ศ. วชัร ีรมยะนนัทน์ และฉลองอายุครบ 5 รอบ ผศ. 
ดร. คมคาย นิลประภสัสร] 2536), หน้า 9-26. 
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บทวิเคราะห์ 
 

แมว้่าบทปาฐกถาชิ้นน้ีจะไม่ใช่บทวจิารณ์ละครเวทโีดยตรง แต่กเ็ป็นบทปาฐกถาทีแ่สดงให้
เหน็ว่าการใชเ้หตุผลเชื่อมโยงปรากฏการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่ปรากฏการณ์ทางสงัคมที่
เกีย่วขอ้งกบัปรากฏการณ์ทางศลิปะนัน้ มกัจะเลีย่งการวจิารณ์ไปเสยีไม่ได ้ บทปาฐกถาทีไ่ดต้ดั
ตอนมานี้ มลีกัษณะเด่นเป็นพเิศษตรงทีผู่แ้สดงปาฐกถา (ศ.ดร.เจตนา นาควชัระ) สามารถใชก้าร
ล าดบัความคดิจากทีเ่รยีบงา่ยเป็นรปูธรรมไปสูค่วามคดิเชงิปรชัญาที่เป็นนามธรรม เรยีกไดว้่ามี
ศลิปะในการ “จงูมอื” ผูฟั้งใหก้า้วเดนิไปดว้ยกนั เพือ่ใหผู้ฟั้งไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของละคร
พดูกบัวญิญาณประชาธปิไตย  

อาจารยเ์จตนาจบัเอา “ลกัษณะร่วม” ระหว่าง “รฐัสภา” กบั “ละครพดู” ในลกัษณะทีค่น
ทัว่ไปอาจจะไม่ไดค้าดคดิ เพราะค าว่า “รฐัสภา” ในความเขา้ใจทัว่ๆไปนัน้ย่อมเป็นคนละสถานที ่
คนละบรรยากาศ คนละสถานการณ์ จาก “ละครพดู” ซึง่เป็นสถานการณ์สมมต ิ แต่เนื่องจาก
อาจารยเ์ปรยีบเทยีบในความเหมอืนของการเป็น “เวทแีห่งการแสดงศลิปะเพือ่จงูใจคน” และเป็น
เวททีีจ่ะตอ้งน าพาไปสู ่ “ความจรงิ” (truth) ดงันัน้ อาจารยจ์งึสามารถโยงทัง้สองสิง่นี้เขา้ดว้ยกนั
ดว้ยภารกจิของ “รฐัสภา” และภารกจิของ “ละครพดู” ทีม่ตี่อประชาชน เพือ่ทีป่ระชาชนจะไดร้บัรู้
ความจรงิ และเพือ่การน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาต่างๆในสงัคมในทีสุ่ด  อาจารยพ์ดูไวอ้ย่างชดัเจนว่า 
“วงการละครของเราควรเบนความสนใจจากเรื่องปัญหาครอบครวัมาสู่ปัญหาใหม่ๆทีเ่ป็นสาธารณะ
มากกว่าทีเ่ป็นมา” ดว้ยการพฒันา “ละครพดู” ใหม้าใชว้รรณศลิป์เพือ่ “แก่นสาร”  จุดนี้อาจารยไ์ด้
ซ่อนนยัของการวจิารณ์ขนบละครไทยในปัจจุบนัว่า ไดเ้น้นในเรื่องของการรอ้ง-ร า-ท าเพลงเพือ่
ความบนัเทงิมากกว่าการใชล้ะครในการพูดความจรงิของสงัคม  

อาจารยเ์จตนาพยายามพสิจูน์ความเชื่อทีว่่านี้  ดว้ยการยกเอาตวัอย่างมากมายโดยเริม่
จากประวตัศิาสตรก์ารปกครองของตะวนัตก เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ตัง้แต่การปราศรยัในลานชุมนุม
ประชาชน ที ่ Forum Romanum ตัง้แต่ยุคสมยัทีป่ระชาธปิไตยเบ่งบานในกรุงโรม ไปถงึบทบาท
ของกว ีนกัเขยีนบทละครตะวนัตกทีย่ิง่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น William Shakespeare, Pierre Corneille, 
Friedrich Schiller, และ Beaumachais ทีล่ว้นแต่ใชเ้วทลีะครพดู เป็นสถานทีท่ี ่ “กลา้พดูในสิง่ที ่
ควรพดูเพือ่ประโยชน์สุขของคนหมู่มาก” และเพือ่สรา้งอทิธพิลต่อ “จติส านึกแห่งชาต”ิ ได ้  ในการ
กล่าวถงึกวหีรอืนกัเขยีนแต่ละท่านนัน้ อาจารยก์จ็ะยกตวัอย่างผลงานของแต่ละท่านเพือ่ชีใ้หเ้หน็
ว่า กวเีหล่านี้ “พดูความจรงิ” ผ่านตวัละครของพวกเขาไดต้่างลลีากนัอย่างไร  หากจะเปรยีบการ
พสิจูน์หลกัการของความสงูสง่เชงิอุดมคตขิอง “ละครพดู” กบั “รฐัสภา” ใหเ้ป็นเช่นการว่าความใน
ศาลของทนายแลว้ กเ็รยีกไดว้่าอาจารยเ์จตนาเป็นทนายทีเ่ตรยีมพยานหลกัฐานมาอย่าง
เพยีบพรอ้มจรงิๆ และใครทีเ่คยคดิว่า บทบาทของละครพดูเป็นไดเ้พยีงสิง่บนัเทงิทางอารมณ์หรอื
เป็นเพยีงการสะทอ้นปัญหาครอบครวัหรอืปัญหาสว่นตวัเท่านัน้ เหน็ทจีะตอ้งเปลีย่นความคดิเมื่อ
ไดฟั้งการ “ว่าความ” ของทนายปากเอกท่านนี้ 
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เป็นทีน่่าสนใจว่า ในขณะทีอ่าจารยไ์ด ้ “เลอืก” เอาตวัอย่างของ “วญิญาณประชาธปิไตย” 
จากซกีโลกตะวนัตกมาน าเสนอนัน้ อาจารยส์ามารถเปรยีบเทยีบใหเ้หน็เด่นชดัระหว่าง “เสรีภาพ
ในการพดูความจรงิ” ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในรฐัสภาและในละครพดูของเขา แต่เมื่อมาถงึตวัอย่างของ 
“วญิญาณประชาธปิไตย” ภายหลงัจากทีป่ระเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองมาแลว้นัน้ 
อาจารยก์ ็ “เลีย่ง” ทีจ่ะไม่วจิารณ์ “รฐัสภาไทย” โดยตรง แต่อาจารยก์ป็ระชดประชนั “เป็นนยั” ว่า 
รฐัสภาไทยนัน้เป็นสถาบนั “น ้าเน่า” และ “จอมปลอม” ที ่ “หลอกลวงประชาชน”  และเมื่อถงึคราที่
จะตอ้งยกตวัอย่างละครพดูของไทย อาจารยก์ลบัชีใ้หเ้หน็ว่าละครพดูสว่นใหญ่ (รวมทัง้โทรทศัน์) 
แสดงใหเ้หน็ถงึการทีส่งัคมไทยเรายงั “มปัีญหา” ในการใชล้ะครเป็นเวทแีห่งการพดูความจรงิ  
อาจารยย์กตวัอย่างเรื่อง “เลอืดสุพรรณ” ว่าเป็น “ละครปลุกความรกัชาต”ิ ที ่ “หลงทางเขา้ไปเป็น
กลไกลสนบัสนุนระบอบเผดจ็การ” เป็นละครทีแ่สดง “ความรกัชาต”ิ เสยีจนลมื “มนุษยชาต”ิ  
ดงันัน้ อาจารยเ์จตนาไดซ้่อนนยัตรงนี้ไวว้่า มใิช่ว่าประเทศไทยจะดอ้ยกว่าชาตอิื่นในเรื่องของการ
มอียู่ของ”ละครพดู” แต่ดเูหมอืนว่าเราจะดอ้ยกว่าเขากต็รงที ่ “ละครพดู” ของเรามกัจะเป็นเพยีง
เครื่องมอืของรฐับาลเผดจ็การมากกว่าทีจ่ะเป็นเครื่องมอืของประชาชน 

ในเมื่อสงัคมไทยยงัมปีระชาธปิไตย “ไม่เตม็ใบ” อยู่เช่นน้ี และการเร่งรดัใน 
“กระบวนการพฒันาประชาธปิไตย” กย็งัเป็นสิง่ทีต่อ้งใช้เวลาอกีมาก และละครพูด (สว่นใหญ่)กย็งั
กลายเป็นเครื่องมอืที ่“หลงทาง” ดงัว่านี้แลว้ ความหวงัในระยะใกลก้ค็งหนีไม่พน้การฝาก “ภารกจิ” 
ใหก้บัผูส้รา้งงานละครเวท ี อาจารยไ์ดใ้ชก้ารวจิารณ์ละครเรื่อง “คอืผูอ้ภวิฒัน์” ในการเป็นตวัอย่าง
ของละครพดูทีใ่ชเ้วทลีะครเป็นเวทแีห่ง “สจัวาจา” ที ่ “สอ่งปัญญา” ใหก้บัสงัคมรวมทัง้รฐัสภาได้
ดว้ย ในจุดนี้ จะเหน็ว่า อาจารยเ์จตนาแสดงจุดยนืในอุดมคตทิางการเมอืงทีต่อ้งการเหน็สงัคมทีม่ี
ประชาธปิไตยเตม็ใบ ไม่ว่าจะเป็นดว้ยการเปลีย่นแปลงในรฐัสภา หรอืการใชบ้ทบาทของศลิปะใน
การ “ผลกัดนั” หรอื “สอ่งทาง” ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีว่่านี้  

และจากการทีอ่าจารยเ์จตนามคีวามเชื่อ (คลา้ยกบัความเชื่อของนักปราชญ์ฝรัง่เศสในยุค
ศ.ที1่7)ว่า การแสดงละครทีเ่ขม้ขน้ดว้ยปัญญาและอารมณ์นัน้ “ไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัสิง่ปรุงแต่งที ่
นอกเหนือไปจากภาษาทีซ่าบซึ้งกนิใจ” แต่การทีผู่ส้รา้งละครไทยจะพฒันา “ภาษาพดู” ให้
กลายเป็นภาษาทีท่รงพลงัไดน้ัน้ ยงัตอ้งมกีารพฒันาต่อไปอกีมาก ในฐานะทีอ่าจารยเ์ป็นทัง้นกั
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ และเป็นผูม้ปีระสบการณ์ทางศลิปะทัง้ในและต่างประเทศ อาจารยจ์งึแสดง 
“พลงัทางปัญญา” ดว้ยการชีแ้นะใหศ้ลิปินผูส้รา้งงานทัง้หลายใหห้นักลบัไปเรยีนรูจ้ากชาวบา้น 
เพราะศลิปะการแสดงพืน้บา้นนัน้มกัจะซุกซ่อนวญิญาณประชาธปิไตยไวอ้ยู่  

แต่อย่างไรกด็ ี เมื่อมาถงึตรงนี้ อาจารยก์ย็งัคงม ี “ความเชื่อ” ว่า “กลอนไทยมไิดม้ไีว้
ส าหรบัพดู” และ “เสยีงกลอนไทยทีถู่กรดัรงึดว้ยสมัผสัแพรวพราวอาจไม่หา้วหาญเท่า blank verse 
ในภาษาองักฤษ” ดงันัน้ อาจารยจ์งึแนะว่าใหผู้เ้ขยีนบท “ฟังรอ้ยกรองทีล่กึซึง้คมคาย” “แลว้อาจจะ
ท าใหเ้ราคดิเราเขยีนออกมาเป็นรอ้ยแกว้ทีน่่าประทบัใจได”้ ใน “ความเชื่อ” อนัว่าดว้ยพลงัของ
กลอนไทย ตรงน้ี แมว้่าจะเป็นขอ้เสนอทีส่รา้งสรรคแ์ละเป็นแนวทางทีน่่าน าไปปฏบิตั ิ แต่กอ็าจจะ
เป็นทีต่อ้งถกเถยีงกนัในหมู่ผูท้ าละครกนัต่อไป เพราะการทีเ่ราไม่มบีทละครรอ้ยกรองทีแ่สดง 



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

336   -      - 

“วญิญาณประชาธปิไตย” ไวใ้นอดตีนัน้ ไม่น่าจะหมายความว่ามนัเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดห้รอืเป็น
ทางตนั ความเชื่อทีว่่า “ละครพดู” เท่านัน้ทีจ่ะเป็น “คู่แขง่” ของรฐัสภา (ในการพดูความจรงิ) 
อาจจะเป็นเรื่องทีผู่ส้รา้งงานละครในยุคปัจจุบนันี้เหน็แยง้กนัได ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเดนิทาง
สวนกบั “ขนบ” เดมิของละครไทยทีไ่ม่นิยมการแสดงในแนว “สมจรงิ”  นัน้ อาจจะเป็นเรื่องทีต่อ้ง
ใชเ้วลาในการพฒันาอกีมาก  

อย่างไรกด็ ี จุดเด่นของบทปาฐกถาฉบบันี้อยู่ทีก่ารพสิจูน์ใหเ้หน็ความเชื่อมโยง ความ
เกีย่วพนัระหว่างภารกจิของศลิปะการละคร กบัการเป็นภารกจิเพือ่ชาต ิ เพือ่ประชาชน และเพือ่
สอ่งทางใหก้บัสถาบนัการบรหิารประเทศระดบัสงูอย่าง “รฐัสภา” นบัว่าเป็นการแสดงพลงัทาง
ปัญญาเพือ่ช่วยใหส้งัคมไดแ้ลเหน็ถงึภารกจิทีส่งูสง่ดว้ยคุณค่าของ “ละครพดู” และ บทบาทส าคญั
ที ่“รฐัสภา” พงึมตี่อระบอบประชาธปิไตย 

 
                                                         ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ : ผูว้เิคราะห์ 
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การแสดงทศันะเก่ียวกบั “การพฒันารปูแบบนาฏศิลป์”  
(เนื่องในงานสมัมนาสาธตินาฏศลิป์ไทย จดัโดย ไทยคดศีกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ร่วมกบั วทิยาลยั นาฏศลิป์ กรมศลิปากร ณ.วนัที ่15 ม.ีค. 2534) 
 

 อาจารยปั์ญญา นิตยสุวรรณ1 

  
ผูด้ าเนินการอภปิราย2 : การทีม่ผีูน้ าเอานาฏศลิป์คลาสสคิไปพฒันา เพือ่จะใหเ้ขา้ถงึประชาชน
ไดม้ากขึน้ ในฐานะทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญวชิาการละครและดนตร ี อาจารยปั์ญญามคีวามคดิเหน็หรอื
ขอ้เสนอแนะอย่างไร และมคีวามคดิเหน็อย่างไรเกีย่วกบัการพฒันานาฏศลิป์ มคีวามคดิเหน็
อย่างไรในเรื่องการเรยีนการสอนในวทิยาลยันาฏศลิป์ทีว่่าสอนเป็นโหล แต่ว่าไม่ไดม้กีารคดัเลอืก
คนทีจ่ะมาเป็นศลิปิน 
 
อาจารยปั์ญญา  :  “…พดูถงึการพฒันานาฏศลิป์เราจะพฒันานาฏศลิป์ใหด้ขีึน้หรอืว่าพฒันา
แลว้มนัดใีนสายตาของเราแต่คนอื่นเขาบอกว่ามนัไม่ด ี การพฒันานาฏศลิป์ คนแต่ละคน แต่ละ
คณะ แต่ละครบูาอาจารย ์ ท่านกม็คีวามคดิเหน็ของท่านไปต่าง ๆ นานา บางท่านกค็ดิว่าถา้
นาฏศลิป์ทีเ่ขาเล่น ๆ กนัอยู่นี้ ถา้เราน ามาท าอกีรูปแบบหนึ่งแลว้ดขีึน้กว่าทีเ่ขาเล่นอยู่ เรากภ็ูมใิจ
ว่าเราพฒันา แต่พอคนทีเ่ขารกัษารปูแบบเดมิมาเหน็เขา้กจ็ะบอกว่ามนัไม่ไดพ้ฒันา มนัท าลายลง 
อย่างเช่น เตน้ก าร าเคยีว เตน้ก าร าเคยีวเป็นการแสดงพืน้บา้นของพีน้่องชาวอ าเภอพยุหครี ี
จงัหวดันครสวรรค ์ เป็นการแสดงทีพ่วกชาวนาเมื่อเสรจ็จากการเกบ็เกี่ยวแลว้เขามคีวามรื่นเรงิ
บนัเทงิใจเขากจ็ะเล่นเตน้ก าร าเคยีว ออกมาจากบา้นใครจะแต่งกายมาอย่างไร สวมเสือ้หรอืไม่สวม
กเ็ล่นแบบนี้ เสือ้ผา้บางตวัอาจจะขมุกขมอมเป้ือนเปรอะโคลน เขากเ็ล่นกนัไปตามแบบทีเ่ขามมีา 
ทนีี้เมื่อกรมศลิปากรไปน าเอาเตน้ก าร าเคยีวมาแสดงบนเวทใีหช้าวต่างชาตหิรอืแขกผูม้เีกยีรตชิม 
กน็ ามาพฒันา การพฒันานัน้กพ็ฒันาตัง้แต่บทรอ้งซึง่ของเดมิบางทฟัีงสองแงส่องงา่ม หรอืฟังแลว้
ไม่สุภาพกน็ ามาแต่งใหสุ้ภาพขึน้ หรอือย่างเครื่องแต่งกายเรากไ็ม่ไดพ้ฒันากระทัง่ผดิรปูแบบจน
เสยีหาย ผูช้ายกย็งันุ่งกางเกงขาก๊วยสวมเสือ้กุยเฮงหรอืม่อฮ่อมแลว้สวมหมวก ผูห้ญงิกย็งันุ่งผา้
โจงกระเบนสดี าสวมเสือ้แขนกระบอกคอปิดสนี ้าเงนิ สวมงอบ เวลาแสดงผูห้ญงิกอ็าจจะแต่งหน้า
ใหน้วล ๆ ขึน้มาบา้ง กม็ที่านทีจ่บัผดิกรมศลิปากรบอกว่าเราท าลายเขาแทนทีจ่ะเอามาพฒันา เรา
กลบัมาท าใหส้วยงามไปหมด เป็นการพฒันาทีม่องจากสายตาคนอื่นแลว้คดิว่ามนัไม่ด ี แต่สายตา
ของเราคดิว่ามนัด ี
 ทนีี้มกีารพฒันาบางชุดซึง่อย่างไร ๆ มนักไ็ม่ด ีเป็นการพฒันาผดิรูปแบบ อย่างดกูารแสดง
ถ่ายทอดทางโทรทศัน์เมื่อเรว็ ๆ นี้ เป็นการแสดงระบ าชุดกฤดาภนิิหาร ระบ ากฤดาภนิิหารนี้ โดย

 
1 นกัวิชำกำรละครและดนตรี หวัหนำ้ฝ่ำยวิชำกำร กองกำรสงัคีต กรมศิลปำกร 
2 อำจำรย ์ดร.คณุนิออน สนิทวงศ ์ณ อยธุยำ (เป็นผูด้  ำเนินกำรอภิปรำย) 
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ปกตแิลว้เป็นระบ าทีก่รมศลิปากรก าหนดขึน้ทัง้เนื้อรอ้ง ท านองเพลงว่าเป็นเทวดา นางฟ้าออกมา
อวยชยัใหพ้รเนื่องในโอกาสทีไ่ทยเรามกีฤดาภนิิหารหรอืความยิง่ใหญ่ ผูท้ีอ่อกมาแสดงนัน้กส็มมติ
เป็นเทวดานางฟ้าซึง่ปกตเิขาจะตอ้งแต่งกายแบบเครื่องพระนาง ผูท้ีเ่อาไปแสดงเขาอาจจะคดิว่า
เขาพฒันาหรอืว่ารูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ กไ็ปจดัใหผู้แ้สดงซึ่งเป็นผูห้ญงิลว้นนุ่งผา้ซิน่แลว้สวมเสือ้แขน
กระบอกคอปิดห่มสไบออกมาร่ายร า มนัผดิแบบนะครบัเพราะระบ ากฤดาภนิิหารเป็นระบ า
มาตรฐานทีจ่ะตอ้งแต่งยนืเครื่องพระนาง ถา้ราไปแต่งอย่างนัน้มนัเป็นพืน้บา้น ไม่ถูกตอ้ง 
 มอีกีตวัอย่างหนึ่งคอื การแสดงระบ าหงสเ์หริ ระบ าหงสเ์หริน่ีเป็นเพลงสมยัใหม่ทีเ่ขาแต่ง
ขึน้ ขึน้ตน้ว่า หงสเ์หมราชเอย… กรมศลิปากรกเ็คยน าเอาระบ าหงสเ์หริไปแสดงทีส่หภาพพม่า ให้
ผูแ้สดงนุ่งกระโปรงจบีพองสขีาวสวมเสือ้รดัรูปแขนสัน้สวมมงกุฎรปูหงสท์่าร าเป็นแบบกึง่บลัเล่ต ์
เรยีกว่ากึง่สากลกึง่ไทย แต่กม็ผีูท้ีน่ ามาไม่น่าพฒันา น ามาท าลาย ใหผู้แ้สดงแต่งตวัเป็นระบ ากนิรี
ทัง้ ๗ คอื พีน่างทัง้ ๖ แลว้กม็โนหร์า ออกมาร่ายร าในเพลงหงสเ์หริแลว้ตอนสุดทา้ยยงัอุตสา่ห์
ปล่อยใหพ้ระสุธนออกมาเกีย้วนางมโนหร์า อย่างนี้ไม่เรยีกว่าพฒันาตอ้งเรยีกว่าท าลาย 
เพราะฉะนัน้ การทีเ่ราจะพฒันานาฏศลิป์เราจะตอ้งพฒันาในแง่ทีว่่าท าใหด้ขีึน้หรอืถา้ไม่ดขีึน้กเ็ท่า
เดมิ หากพฒันาแลว้คนเขาเหน็ว่ามนัไม่ถูกตอ้งนัน่ตอ้งเรยีกว่าเป็นการท าลาย…” 
 
ผูด้ าเนินการอภปิราย : นอกจากความเหน็ทีเ่สนอมาในรปูแบบของท่านอาจารยปั์ญญาไดใ้หข้อ้มลู
เรื่องพฒันาการของโขน ซึง่ค่อนขา้งจะเป็นววิฒันาการของการดดัแปลงจากของเดมิ โดยเริม่ตัง้แต่
เมื่อสรา้งโรงละครแห่งชาตแิละม ี อาจารยเ์สร ีหวงัในธรรม เป็นผูร้บัผดิชอบการแสดงอยู่ เนื้อหาที่
เล่ามตีัง้แต่เรื่องการท าบทโขน การบรรจุเพลง การแสดง และการแต่งตวั ทัง้นี้ไดเ้วน้ทีจ่ะน าตวั
ท่านเองไปวพิากษ์วจิารณ์ หรอืเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัค าวพิากษ์วจิารณ์ของสงัคมทีม่ตี่ออาจารยเ์สร ี
หวงัในธรรม 
 
อาจารยปั์ญญา : “…ผมจะพูดถงึเกีย่วกบัผลงานทีท่่าน (อาจารยเ์สร ี หวงัในธรรม) ท าใหก้บักรม
ศลิปากรต่อจากทีท่่านไดพ้ดูไปแลว้ และผลงานของท่านนัน้มนัเป็นผลด ีมนัเป็นการพฒันา แต่ใคร
จะคดิว่ามนัไม่พฒันานัน้กเ็ป็นนานาจติตงั 
 อาจารยเ์สรที่านมคีวามสามารถอย่างหนึ่งในการพฒันาโขน แต่ทีท่่านพฒันามานี่ผมไดฟั้ง
จากผูรู้ห้ลายคนบอกว่าท่านพฒันาผดิรูปแบบ ไม่สมควร ไม่ถูกตอ้ง ทีนี้ค าว่า “พฒันา” นัน้เรา
เขา้ใจกนัอย่างไร บางท่านอาจจะบอกว่าการพฒันานาฏศลิป์กค็อืการน าเอานาฏศลิป์ทีแ่สดงอยู่ใน
ปัจจุบนัไปดดัแปลงรปูแบบใหว้จิติรพสิดารหรอืสวยงามขึน้ การประดษิฐด์ดัแปลงขึน้ใหม่เป็น
ความหมายของการพฒันาจากความเขา้ใจของคนทัว่ๆไป เป็นนาฏศลิป์ทีไ่ม่ตาย มกีารดิน้รนอยู่
ตลอดเวลา และเกดิขึน้ใหม่อยู่เรื่อย ๆ 
 การพฒันานาฏศลิป์นัน้มมีาตัง้แต่ในสมยัโบราณแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโขน ละคร หรอืการฟ้อน
ร าต่าง ๆ เหล่านี้ลว้นผ่านการพฒันามาแลว้ทัง้สิน้ ผมจะพดูถงึการพฒันาเรื่องของโขนเสรมิต่อจาก
อาจารยเ์สร ี ในสมยัโบราณการแสดงโขนนัน้เราจะแสดงกนัตอนใดตอนหน่ึง แลว้กแ็สดงด าเนิน
เรื่องต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่มกีารตดัทอน เสนาหรอืเขน ออกมาเตน้กจ็ะเตน้ครบตามท่าตามที่
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อาจารยเ์สรยีกตวัอย่าง อย่างเช่น เสนายกัษ์ ๕ ท่า ลงิ ๖ ท่า เขน ๓ ท่า จนเขาพดูกนัว่า ๓ ท่าสลงึ 
หมายความว่าถ้าใครมาเล่นเป็นเขน พอออกราว ๓ ท่าเสรจ็เรยีบรอ้ย กจ็ะไดร้บัเงนิค่าตวั ๑ สลงึ 
จงึเรยีกว่า ๓ ท่าสลงึ ในสมยัโบราณไม่มกีารตดัทอน เล่นกีค่รัง้ออกคราวกีห่นกจ็ะออกครบบรบิูรณ์
หมด แต่ในปัจจุบนัออกท่าตดัอย่างทีอ่าจารยท์ีท่่านเสรวี่า 
 นอกจากนัน้ การพฒันาโขนจะตอ้งเริม่ตัง้แต่บทเสยีก่อน ในสมยัโบราณจะไม่แต่งบทให้
เป็นหลกัฐานว่าการแสดงตอนใดตอนหน่ึงจะมบีทรอ้ง บทเจรจา หรอืเพลงหน้าพาทยอ์ะไรบา้ง 
เวลาจะแสดงทหีนึ่งกจ็ะใหค้นพากษ์เจรจาดน้ไปแลว้กแ็สดงไปแต่ละครัง้แต่ละคราว ถงึแมว้่าต่อมา
จะมกีารท าบทแลว้กจ็รงิ แต่บทนัน้กจ็ะเป็นบททีต่่อเนื่องกนัไปไม่มกีารตัดทอน มาถงึสมยัทีก่รม
ศลิปากรปรบัปรุงโขนในระยะทีม่โีรงละครแห่งชาตแิลว้นัน้ อาจารยเ์สรที่านมคีวามคดิว่าการทีเ่รา
แสดงโขนแต่ละครัง้ ๆ ถา้แสดงตอนใดตอนหน่ึงตดิต่อกนัไป คนดูจะไดอ้รรถรสหรอืทราบเรื่องราว
น้อยมาก ท่านกเ็ลยไปหยบิเอาเรื่องส าคญั ๆ ทีเ่กีย่วกบัประวตัขิองตวัละครในเรื่องรามเกยีรติม์า
ตดัทอน ท าใหเ้ป็นบทโขนชัว่เวลาแสดง ๒ ชัว่โมง หรอื ๒ ชัว่โมงครึง่ แลว้กป็ระสบผลส าเรจ็ ทีผ่ม
ชื่นชมอกีอย่างหนึ่งกค็อืว่า บางตอนนัน้ไม่สามารถจะตดิต่อใหค้นชมชมได ้ ท่านกใ็หต้วัตลก
ออกมาเล่าเรื่องพอตวัตลกเล่าเรื่องเชื่อมตัง้แต่ตอนทีจ่บฉากทีแ่ลว้ใหเ้นื้อเรื่องมนัต่อเนื่องไปกบั
ฉากต่อไป กเ็ล่าเรื่องและแทรกตลกขบขนัไปดว้ยในตวั พอจบจากการเล่าเรื่องคนดกูจ็ะทราบว่า
เรื่องรามเกยีรติม์นัต่อกนัยงัไง กเ็ป็นวธิหีนึ่งของการท าบทโขน และกร็ูส้กึว่าคนทีท่ าบทโขนในรุ่น
หลงัจะยดึถอืแบบนี้ 
 อกีอย่างหนึ่ง การท าบทโขนนัน้จะตอ้งมกีารบรรจุเพลง ผูท้ีร่เิริม่ในการน าเพลงหรอืดนตรี
มาประกอบในโขนและกใ็ชเ้ครื่องดนตรเีดีย่วกค็อื ท่านพลตร ีม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช ท่านน าโขน
ตอนพเิภกสวามภิกัดิ ์ แสดงทีเ่วทหีอประชุมใหญ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ตอนทีพ่เิภกถูก
ทศกณัฐข์บัออกจากกรุงลงกา ท่านกใ็หซ้ออูเ้ดีย่วเพลงกราวใน ซึง่ปกตแิลว้เพลงกราวในเป็นเพลง
ทีม่ที่วงท านองคกึคกัหา้วหาญ อุปมาคลา้ยกบัเพลงมารช์ในสมยัปัจจุบนัน้ี ทัง้นี้เมื่อบรรเลงดว้ยซอ
อู ้ มนักล็ดความหา้วหาญดุดนัไป เพราะว่าเสยีงของซออูม้นัทุม้และฟังเพลนิด ี แต่ว่ากย็งัมคีวาม
หา้วหาญอยู่ในตวั ต่อจากนัน้เวลาท่านอาจารยเ์สรหีรอืว่าผมเองกต็ามจะบรรจุเพลงในการแสดง
โขนกจ็ะเลยีนแบบท่าน มกีารเดีย่วระนาดเอกบา้ง ฆอ้งวงใหญ่บา้ง ระนาดทุม้บา้ง และกน็ิยมกนั
สบืมาจนกระทัง่ปัจจุบนันัน่คอืเรื่องการท าบท และบทในประเทศนัน้เรากท็ าใหค้นไทยฟัง เวลาเรา
จะไปต่างประเทศเรากจ็ะตอ้งววิฒันาการอกีขัน้หนึ่ง คอืเราท าเป็นแบบมคี าเจรจาสัน้ ๆ รอ้งสัน้ ๆ 
หรอืบางครัง้กเ็ป็นแบบ Basic คอืมแีต่ดนตรแีลว้กร็ าประกอบดนตรโีดยตลอดไม่มกีารพากยเ์จรจา 
แต่แบบนัน้ผมไม่ชอบ เวลาผมจะจดัท าบทไปต่างประเทศทไีรผมจะตอ้งใสค่ าเจรจาเพือ่ผมจะไดม้ี
โอกาสไปดว้ย 
 การแสดงโขนมวีวิฒันาการมาเรื่อยจนกระทัง่ในสมยัทีโ่รงละครแห่งชาตปิรบัปรุงการแสดง
โขนในความควบคุมของอาจารยเ์สร ี  เพลงหน้าพาทยบ์างเพลงท่านคดิว่าร า 2 เทีย่วแลว้ จะ
สมบูรณ์  ท่านกใ็หด้ ารงไว ้  หรอืว่าใหเ้พลงบางเพลงร าเทีย่วเดยีวกส็ุดแลว้แต่ความเหมาะสม  
แลว้ปัจจุบนักม็วีวิฒันาการการแสดงขึน้มาอกีชัน้หน่ึง  ผมกเ็พิง่ทราบ ทราบแลว้กต็กใจ  คอืใน
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สมยัโบราณนัน้ตวัตลกทีร่บัลูกศรของทศกณัฐห์รอืของพระรามยกมาต่อสูก้นั  เวลาเขาออกมาต่อสู้
กนันัน้เขากจ็ะใชลู้กศรตกีนัไปตกีนัมา  ฝ่ายชนะกจ็ะเอาลูกศรตลีูกศรของฝ่ายแพใ้หห้กัลงไปหรอื
หล่นลงไปบนพืน้  แลว้กจ็ะร่ายลูกศรตวันัน้เขา้โรงไป  หรอืลูกศรทีช่นะกไ็ปปักอกฝ่ายยกัษ์อะไร
ท านองนี้  แต่ปัจจุบนัไดท้ราบข่าวจากอาจารยจ์าตุรงค ์  มนตรศีาสตร ์  ซึง่มาดโูขนทีส่งัคตีศาลา
เป็นประจ า  พบว่าตวัตลกมกีารขึน้ลอกเลยีนแบบตวัดดีว้ย กเ็ป็นววิฒันาการของการแสดงอกีขัน้
หนึ่งเหมอืนกนั 
 พฒันาการทางดา้นการแต่งตวัเป็นอย่างไร สิง่แรกทีจ่ะพดูถงึคอืเรื่องพู ่ ซึง่ปัจจุบนัออกจะ
ดใูหญ่โต ในสมยัโบราณอนิทรธนูเรยีวเลก็แลว้พูก่จ็ะดเูลก็ ๆ  สวยงามมาก การแสดงโขนทีโ่รง
ละครแห่งชาตเิมื่อสองสามวนัทีผ่่านมาน้ี มคีนสงัเกตว่าท าไมอนิทรธนูใหญ่ ผมกบ็อกสาเหตุซึง่เคย
มปีระสบการณ์จากทีเ่คยเป็นกรรมการตรวจรบัของกองการสงัคตีกรมศลิปากร วา่มเีรื่องการโกง
เครื่องแต่งตวั เขาท ามาเลก็กบ็อกว่าไม่ตรงกบัแบบทีก่ าหนดใหจ้งึเลยกลายมาเป็นอนัโตแลว้มพีู่
อนัเบอ้เริม่ อนัน้ีถา้เผื่อเราจะคดิว่ามนัเป็นการพฒันาอกีขัน้หน่ึงของเครื่องแต่งตวักน่็าจะได ้ แต่ว่า
จะเหมาะสมหรอืไม่นัน้กส็ุดแทแ้ต่เราจะคดิ” 
  
< ผูด้ าเนินการอภปิราย :    อาจารยปั์ญญา นิตยสุวรรณ นกัวชิาการผูเ้ชีย่วชาญวชิาการ

ละครและดนตร ีมไิดว้พิากษ์วจิารณ์ประเดน็ปัญหาทีเ่ป็นโจทย ์โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ต่อเรื่องอ่อนไหวทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบับุคคลหรอืหน่วยงานของ
กรมศลิปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานทีท่่านสงักดัอยู่ หากแต่ไดเ้สนอและ
อภปิรายและเสนอความคดิเรื่องมองการพฒันานาฏศลิป์ ว่าหากท าไป
โดยไม่มพีืน้ความรูเ้ดมิผลของการพฒันานัน้จะเป็นการท าลายมากกว่า
เป็นการปรบัปรุงนาฏศลิป์ > 

 
 
ทีม่า: ม.ล.วลัยว์ภิา บุรุษรตันพนัธุ3์. “นาฏศลิป์ไทย” (เฉลมิพระเกยีรตเินื่องในวโรกาส สมเดจ็

พระเทพ-รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงเจรญิพระชนมายุ ครบ 3 รอบ) 
 
 
 
 
 

 
 

 
3 ม.ล.วลัยวิ์ภำ บรุุษรตันพนัธุ,์ บรรณำธิกำร. สถำบนัไทยคดีศึกษำ, มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ 2534 
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บทวิเคราะห ์
 

เนื่องจากอาจารย์ปัญญา นิตยสุวรรณ เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญการละครและดนตรี
ประจ ากองการสงัคตี สงักดักรมศลิปากร การทีจ่ะใหอ้าจารยปั์ญญาแสดงความคดิเหน็เชงิวจิารณ์
โดยตรงต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยนาฏศิลป์นั ้น น่าจะเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจไม่น้อย 
เพราะฉะนัน้ วธิกีารตอบค าถามดว้ยการ “เลีย่ง” ที่จะไม่วจิารณ์กนัตรงๆ แต่ใชว้ธิกีารอภปิรายถงึ 
“ความหมาย” ทีถู่กตคีวามไปไดห้ลายทางของค าว่า “พฒันา” ซึ่งวธิกีารแบบนี้เป็นวธิกีารอภปิราย
เพือ่ “กระตุกใหไ้ปคดิต่อเอง” มากกว่าทีจ่ะเป็นการวจิารณ์อย่างตรงประเดน็ 

การพดูถงึเสน้แบ่งทีไ่ม่ชดัเจนของค าว่า ”พฒันา” ส าหรบัการสรา้งละครหรอืนาฏศลิป์ไทย
นัน้ มผีลท าให้เกิดลกัษณะของ “ความกระอกักระอ่วนใจ” ต่อผู้ต้องการจะพฒันาและสร้างสรรค์
ใหม่เป็นอย่างยิง่ เป็นทีน่่าสงัเกตว่า อาจารยปั์ญญากย็งัคงใช ้“มาตรฐานกรมศลิป์” ในการวจิารณ์
ความกระอกักระอ่วนใจตรงน้ีอยู่ด ี  กล่าวคอืหากมกีารน าเอาการแสดง “พืน้บา้น” มาตดัแต่งให ้“ดี
ขึน้” (ตามมาตรฐานของกรมศลิปากร) กถ็ูกวจิารณ์ว่าเป็นการท าลายศลิปะพืน้บา้น แต่ถา้พยายาม
จะคงรกัษาไวซ้ึง่รปูแบบของละครไทยทีม่มีาแต่โบราณกถ็ูกวจิารณ์ว่า “ไม่พฒันา” ใหส้อดคลอ้งกบั
ผูช้ม ดงันัน้ จงึเกดิปัญหาว่าการพฒันาทีแ่ทจ้รงินัน้จะใชอ้ะไรวดั  

อาจารย์ปัญญา ยกตวัอย่างการพฒันาที่ “ผดิรูปแบบ” (ที่กรมศลิปากรเป็นผู้คดิเอาไว้แต่
เดมิ) เพราะการให้เทวดานางฟ้านุ่งซิ่นห่มสไบนัน้ไม่ “เหมาะสม” ต่อการเป็นเทวดานางฟ้าตาม
แบบกรมศิลปากรเคยวางเอาไว้ เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อกรมศิลปากรน าเอาศิลปะพื้นบ้านมา 
“พฒันา” ผูว้จิารณ์กล่าวว่า “แต่สายตาของเราคดิว่ามนัด”ี ในขณะทีเ่มื่อมผีูน้ าเอาผลงานทีเ่ป็นของ
กรมศิลปากรไป “พฒันา” ให้เป็นพื้นบ้านบ้าง ผู้วจิารณ์บอกว่าเป็นการ “ไม่ถูกต้อง” ในการนี้ ผู้
วจิารณ์ก าลงัชี้เป็นนัยว่า “มาตรฐานของกรมศลิป์” ก าลงัถูกใชเ้ป็น “มาตรฐานทางสุนทรยีศาสตร”์  
สิง่ทีถู่ก “สงวนลขิสทิธ”์ ว่าเป็นผลงานทีอ่อกมาจากกรมศลิปากรนัน้ ผูใ้ดจะน าไปละเมดิโดยการตดั
แต่งมไิด ้(เพราะถอืว่าเป็นศลิปะขัน้สูง เป็นสุนทรยีะขัน้สมบูรณ์) แต่สิง่ใดทีเ่ป็นของ “พืน้บา้น” อยู่
แล้ว กรมศลิปากร “ถอืสทิธิ”์ ที่จะน ามา “พฒันา” ให้ดขีึ้นนัน้ย่อมได้ เพื่อให้ได้ “มาตรฐาน”ที่ดขีึ้น 
และหากใครทีค่ดิจะ “พฒันา” ละครของไทยเช่น โขนแลว้ กน่็าจะท าได ้(แต่ควรจะเป็นคนของกรม
ศลิปากร) เช่นกรณีของอาจารย ์เสรหีวงัในธรรม ว่า “เป็นผลด ีเป็นการพฒันา” 

เกณฑ์หนึ่งที่อาจารย์ปัญญาใช้ชี้ว่าเป็นการพฒันาหรอืไม่นัน้ ก็ดูเหมอืนว่าจะไม่พ้นการ
ใช้อตัวสิยัของ “ผู้รู”้ ดงัค ากล่าวที่ว่า “การทีเ่ราจะพฒันานาฏศลิป์ เราต้องพฒันาในแง่ทีว่่าท าให้ดี
ขึน้หรอืไม่ ถ้าไม่ดขีึ้นกเ็ท่าเดมิ หากพฒันาแลว้คนเขาเหน็ว่ามนัไม่ถูกต้อง นัน่ตอ้งเรยีกว่าเป็นการ
ท าลาย…”   

จะเห็นได้ว่า แม้ว่าอาจารย์ปัญญาจะไม่ได้แสดงการวจิารณ์แบบตรงไปตรงมา แต่ก็ได้
แสดงจุดยนืของผูม้คีวามรูท้างละครและนาฏศลิป์ไทยตามมารตรฐานกรมศลิปากรอย่างเหน็ไดช้ดั 
ในการแสดงความคดิเหน็เนื่องในการสมัมนาครัง้นี้ จะเหน็ได้ว่า มหีลายประเดน็ที่อาจารยปั์ญญา
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ไดย้กขึน้มาพดูแต่กไ็ม่ไดน้ ามาอภปิรายต่อ แต่เป็นประเดน็ทีน่่าจะมกีารน ามาขบคดิเพือ่หาค าตอบ
กนัต่อไป ประเดน็เหล่านี้ไดแ้ก่ 

1. มาตรฐานทางนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรนั ้นสามารถใช้เป็นมาตรฐานทาง
สุนทรยีศาสตร์ของนาฏศิลป์ไทยทัง้ปวง(หรอืส่วนใหญ่)ได้อย่างแท้จรงิหรอื หรอืว่า
เป็นมาตรฐานทีพ่งึใชเ้ฉพาะองคก์รของกรมศลิปากรเท่านัน้ 

2. ในเมื่อมกีารใช้ “มาตรฐานทางนาฏศลิป์ของกรมศลิปากร” เป็นมาตรฐานประจ าชาต ิ
หากมคีวามจ าเป็นตอ้งใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนทัว่ไป กรมศลิปากรมหีลกัเกณฑห์รอื
ทฤษฎทีางสุนทรยีศาสตร ์(อนัเป็นทีย่อมรบัโดยทางศลิปะและทางวชิาการ)ทีส่ามารถ
อธบิายโดยกระจ่างไดห้รอืไม่ ถา้ม ีมกีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์ไวม้ากน้อยเพยีงไร แล
มกีารเผยแพร่ทฤษฎเีหล่านี้ใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจแก่ผูศ้กึษาอย่างไร 

3.  เป็นไปได้หรือไม่ที่นาฏศิลป์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการจดัตัง้ กรมศิลปากร นัน้
บางส่วนไม่ไดถู้กน ามาอนุรกัษ์โดยกรมศลิปากร และอาจจะได้รบัการอนุรกัษ์โดยคน
ไทยกลุ่มอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่กลุ่ม “กรมศลิปากร” 

4. การอนุรกัษ์นาฏศลิป์ไทยทีก่ระท าโดยกลุ่มบุคคลอื่น ขาดมาตรฐานทางสุนทรยีศาสตร์
ไทยจรงิหรอื ถ้าหากขาดจรงิ มาตรฐานทางสุนทรยีศาสตร์ที่ว่านี้คอือะไร ใช้เกณฑ์
อะไรวดั และเกณฑ์ที่ว่านี้ มีความเป็นสากลอนัเป็นที่ยอมรบัได้ทัง้ผู้เป็นศิลปินและ
ผูช้มไดจ้รงิหรอืไม่ 

5. “การพฒันา” ของงานศลิปะโดยทัว่ไปนัน้จ าเป็นต้องให้เกดิความสมดุลระหว่างทกัษะ 
ความคดิสรา้งสรรค์ และวธิกีาร ดูเหมอืนว่า “มาตรฐานของกรมศลิปากร” จะเน้นใน
เรื่องของความถูกตอ้งตามรูปแบบเดมิทีม่คีนแรกคดิขึน้มา มากกว่าเรื่องของความคดิ
สรา้งสรรคใ์หม่ใช่หรอืไม่ 

6. กรมศลิปากร ให้นิยามของค าว่า “พฒันา” “สุนทรยีศาสตร์” “ศิลป” “นาฏศิลป์” และ 
“ความคิดสร้างสรรค์” ไว้อย่างไร และมองความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างไร 
เพราะท่าทขีองการมอง ลว้นมสีว่นส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาและต่อการวจิารณ์ 

 
 การทิ้งทา้ยให้เหน็ว่า บางครัง้การ “พฒันา” นัน้ก็เกดิจาก “ความบงัเอญิ” ที่ ไรเ้หตุผลทาง
ศลิปะ เช่น เพิม่บทเจรจา เพื่อผูแ้สดงจะไดม้บีทพูด หรอืว่า เพิม่ขนาดของพู่แต่งกายเพื่อกนัครหา 
นัน้สะทอ้นใหเ้หน็ว่า บางครัง้ กรมศลิปากรเองกย็่อหย่อนในเรื่องของการพฒันา และอนุโลมใหเ้กดิ
ความไม่เหมาะสมทางศิลปะเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ (ตรงนี้มีนัยให้คิดต่อไปว่า แล้วมาตรฐานกรม
ศิลปากรที่เข้มงวดนัน้จะมคีวามน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงไหน)  และจากตวัอย่างเรื่องการแสดง
ระบ ากึ่งบลัเล่ต์เรื่องหงสเ์หรินัน้ กส็ะท้อนใหเ้หน็ว่า ผู้สรา้งงานกบัผูว้จิารณ์มองงานสรา้งสรรคก์นั
คนละมุม การน าตวัละครในวรรณคดทีีค่นไทยรูจ้กักนัด ีมาใสใ่นระบ าทีผ่ดิบรบิทของ วรรณคดนีัน้
ย่อมเป็นทีข่ดัใจผูท้ีม่คีวามรูอ้ย่างยิง่ แต่ในทางกลบักนั หากผู้ชมขาดความรูเ้รื่องมโนราหก์็อาจจะ
ไม่รู้สกึอะไรกบัการใส่ตวัละครผดิเรื่องเช่นนี้ และผู้สรา้งงานอาจจะต้องการเพยีงแค่ “ยมื” เปลอืก



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

343   -      - 

นอกของกนิรมีาใชใ้นระบ า เพราะเหน็ว่า “สวยด”ี ตวัอย่างอนันี้ชี้ใหเ้หน็ว่า ยงัมชี่องว่างของความ
ไม่รู้จรงิอยู่อีกมากในการสร้างงาน “สร้างสรรค์” ที่ต้องใช้นาฏศิลป์ไทย แต่การ “รู้จรงิ” นัน้ ก็ไม่
น่าจะหมายความว่า รูแ้ต่เฉพาะมาตรฐานทางสุนทรยีศาสตรข์องกรมศลิปากรเท่านัน้ แต่ผูว้จิารณ์
และผูส้รา้งงานจ าเป็นต้องมคีวามรูใ้นศลิปะแขนงอื่น (โดยเฉพาะอย่างยิง่ วรรณศลิป์) ประกอบกบั
การมวีธิคีดิที่อยู่บนพื้นฐานที่กวา้ง ไม่จ ากดัอยู่แต่ส านักใดส านักหนึ่งเพยีงอย่างเดยีวเป็นอย่างด ี
จงึจะท าใหก้ารสรา้งงานใหม่ๆนัน้ยนือยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้อง และเจตนาที่จะสรา้งสรรคจ์งึ
จะไม่ถูกมองว่าเป็นการท าลายไป  
 การแสดงทศันะในเรื่อง “การพฒันารปูแบบนาฏศลิป์” ของอาจารยปั์ญญา ในครัง้นี้ ไดท้ า
หน้าที ่“กระตุ้น” ใหเ้กดิการตัง้ค าถามต่อไปอกีหลายขอ้ การพยายามแสวงหาค าตอบทีต่ามมานัน้ 
คอืกระบวนการทีต่อ้งใชพ้ลงัทางปัญญาอกีอย่างมากมายมหาศาล  

 
     ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ : ผูว้เิคราะห์ 
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“ค าวิจารณ์ของ ศ.พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช  
ต่อบทบาทของกรมศิลปากร” 

 
ม.ล.วลัยว์ภิา บุรุษรตันพนัธ์ 

 
ผูด้ าเนินรายการ1 : “ ค าวจิารณ์ ของ ศาสตราจารย ์พลตร ีหม่อมราชวงศค์กึฤทธิ ์  ปราโมช 
ในช่วงนี้ก่อใหเ้กดิความสะทา้นสะเทอืนขึน้ในวงการนาฏศลิป์เป็นอย่างยิง่ ไดม้ปีฏกิริยิาตอบโต้
ตามมาอย่างต่อเนื่องจากบุคคลในวงการ ณ สถานทีแ่ละโอกาสต่าง ๆ แต่นัน่ดจูะเป็นเจตนาที่
เจา้ของค าวพิากวจิารณ์ปรารถนาจะใหเ้กดิขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
เพราะว่าเมื่อ ๒๐ ปีทีแ่ลว้มาเมื่อสถาบนัไทยคดศีกึษาจดัสมัมนานาฏศลิป์ไทยครัง้ที ่ ๑ ท่านไดพ้ดู
ถงึปัญหาการถ่ายทอดและความเขา้ใจเรื่องนาฏศลิป์ไทยไวว้่าจะมองไม่เหน็อนาคตของนาฏศลิป์
ไทยถา้มคีวามคดิกนัเรื่องจะเปลีย่นแปลงของเก่าทีเ่ป็นคลาสสกิ ถา้ไม่มคีวามเชื่อมัน่ว่าของนัน้ควร
อนุรกัษ์ ถา้ไม่มกีารสรา้งกลุ่มคนรุ่นหลงัมารองรบั และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถา้กรมศลิปากรซึง่เป็น
หน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบต่อสิง่ของสิง่นัน้ไม่เคร่งครดัต่อหน้าทีแ่ละปฏบิตัตินท านอง
เป็นบุคคลหรอืเอกชนทีส่ามารถพฒันาหรอืทดลองของใหม่ไดอ้ย่างชอบธรรมโดยไม่เขา้ใจ
ความหมายของการอนุรกัษ์และไม่ยงัของเก่านัน้ใหป้รากฏสบืไป อย่างไรกต็าม เวลาผ่านพน้มา 
20 ปี จนบดันี้ประเดน็ปัญหาดงักล่าวยงัย ่าอยู่กบัทีอ่ย่างไม่มวีีแ่ววการขานรบัจากกรมศลิปากร 
ดงันัน้ ท่านจงึเกดิอาการอย่างทีท่่านวจิารณ์คนอื่นว่า “เขือ่นแตก” บรภิาษกรมศลิปากรว่าเป็นตวั
ท าลายวฒันธรรมของชาต ิ ประณามการยอมใหม้คีนมาหากนิกบัโรงละครแห่งชาตจินสถานทีแ่ห่ง
นี้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ดต้รงตามวตัถุประสงค ์ นยัทีท่่านกล่าวถงึนิมติและความศกัดิส์ทิธิข์องคร ู
ซึง่คนในวงการเดยีวกนัย่อมเขา้ใจนยั อาจจะเป็นเสยียิง่กว่าค าสาปแช่งหรอืบทลงโทษสถานหนกั
จนรูส้กึได ้ ความกลดักลุม้และความทุกขท์่วมทน้ทีร่ะบายออกหน้าพระทีน่ัง่ในวนัแรกทีบ่รรยาย
ประกอบการสาธติ อาจตคีวามไดว้่าแบกรบัเรื่องนี้อยู่ในใจตลอดมา เรื่องราวทีค่ณะกรรมการ
ด าเนินงานมไิดเ้ปิดเผยต่อผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาในขณะนัน้จนถงึวนัน้ี  เรื่องทีท่่านป่วยจนถงึกบัตอ้ง
เขา้รกัษาตวัในหออภบิาลผูป่้วยหนกั (I.C.U.) ของโรงพยาบาลสมติเิวชหลงัจากกลบัลงมาจากบา้น
รมิปิงทีเ่ชยีงใหม่ ไม่มสีือ่มวลชนใดรูเ้รื่องนี้นอกจากผูใ้กลช้ดิจนรูส้กึวติกโดยทัว่กนั จนในทีสุ่ดคนื
ก่อนวนัเริม่งานแพทยไ์ม่อาจเหนี่ยวรัง้ใหท้่านรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลอกีต่อไปได ้ และเชา้วนัที ่ ๑๔ 
มนีาคมท่านกส็ามารถบรรยายไดอ้ย่างคนปกต ิเพยีงแต่การประสานงานระหว่างตวัท่านกบัผูแ้สดง
สาธติจากวทิยาลยันาฏศลิป์โดยผ่านผูป้ระสานงานมอิาจกระท าไดด้ว้ยเหตุสุดวสิยัความแน่วแน่
รบัผดิชอบต่อปัญหาและความวติกกงัวลเรื่อง “ของมนัใหญ่ มาตกอยู่ในมอืเราเกรงจะรกัษาไม่ได”้ 

 
1 อำจำรย ์ดร.คณุนิออน สนิทวงศ ์ณ อยธุยำ 
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เป็นยาก าลงัน าท่านมาเฝ้าฯสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี และน ามาสูว่าทะที่
น่าคดิต่อนานาทศันะของการพฒันาอนัเป็นอนาคตของนาฏศลิป์ไทย ดงัต่อไปนี้ ” : 
 
ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ : “ ขา้พระพุทธเจา้ขอพระราชทานกราบบงัคมทลูทราบฝ่าละอองพระบาท เรื่องสกั
เรื่องหนึ่งซึง่เกดิขึน้เมื่อวานนี้ แต่ว่าโอกาสทีจ่ะกราบบงัคมทลูนัน้ไม่เหมาะและความรูส้กึในใจของ
ขา้พระพุทธเจา้เกีย่วกบัเรื่องนี้กม็ากเกนิกว่าทีจ่ะกราบบงัคมทลูสิง่ใดได้ 

เมื่อวานน้ีมกีารบรรยายและสาธตินาฏศลิป์ไทยทีห่อประชุมใหญ่ และทรงพระกรุณาเสดจ็
พระราชด าเนินมาเป็นองคป์ระธาน ขา้พระพุทธเจา้มคีวามปิตเิป็นลน้พน้ และขณะทีน่ัง่อยู่บนเวที
ก่อนทีจ่ะไดบ้รรยายอะไรมากน้อย ขา้พระพุทธเจา้ไดต้ัง้สตแิละอธษิฐานว่าขอใหส้ิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ทัง้หลายมเีทพเจา้และครูบาอาจารย ์ ไดแ้สดงใหเ้หน็ประจกัษ์ว่าถ้าหากนาฏศลิป์และดนตรไีทยนี้
จะยงัคงอยู่ต่อไปเพราะเดชะพระบารมแีลว้ ขอใหแ้สดงนิมติใหป้รากฏ ต่อจากนัน้มากไ็ดม้กีาร
สาธติมาตลอด ขา้พระพุทธเจา้ไดเ้รยีกใหป่ี้พาทยท์ าเพลงกลม เพือ่ใหต้วัละครออกมาร าพระอรชุน 
ซึง่เป็นเทพยดาแห่งฟ้าฝน เสรจ็การบรรยายสาธติแลว้ ใตฝ่้าละอองพระบาทไดข้ึน้ไปเสวย ขณะที่
เริม่จะเสวยนัน้ฝนตกลงมาห่าใหญ่ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ พระอรชุนมาอย่างใด เชื่อถอืกนัมา
อย่างใดกไ็ดผ้ลอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ สตัยาธษิฐานของขา้พระพุทธเจา้เป็นผลส าเรจ็ ดว้ยเกลา้
ดว้ยกระหม่อม 

ท่านผูฟั้งทัง้หลายครบั ฐานะของผมมนัยาก ผมเป็นคนชอบพดูไม่ค่อยชอบฟัง ใครพดูผม
กไ็ม่ฟัง วนัน้ีถูกบงัคบัใหต้้องมานัง่ฟังท่านอาจารยท์ัง้หลายแสดงความอดัอัน้ในใจออกมาหมดเกดิ
ความรูส้กึว่าเหมอืนกบัเขือ่นพงั เขือ่นพงัน ้ากล็น้พลัก่ออกมาท่วมอะไรต่อมอิะไร ววัควายตายผม
เองกห็วดิตาย อาจารยน์ิออนความจรงิเป็นเจา้หน้าทีจ่ดังานแต่ไม่รูไ้ปสรา้งเขือ่นไว้ทีไ่หนกเ็อากบั
เขาเหมอืนกนั ท่านนกัวชิาการพดูจบทที่านอาจารยน์ิออนแสดงท ี กระผมกน็ัง่รอทีจ่ะสรุป  เหน็
จะตอ้งสรุปของอาจารยน์ิออน  คนอื่นไม่ทราบจะไปสรุปใคร ขึน้ตน้ทีอ่าจารยเ์สรคีรบั น่าสงัเกตว่า
ท่านอาจารยท์ัง้หลายน่ีเป็นคนสมยัใหม่ ทีพ่ดูมา ถงึจะไม่ทราบกม็าลงเรื่องเดยีวกนัทัง้นัน้ ท่าน
อาจารยเ์สรพีูดขึน้ก่อน เล่าประวตัขิองท่านใหฟั้งว่า เริม่ตัง้แต่ตลกโขนมาจนเป็นใหญ่เป็นโต
เดีย๋วนี้ท่านเป็นอะไรเล่าท่านกไ็ม่ทราบ แต่กระผมจะบอกใหว้่าท่านเป็นบุคคลทีฝ่รัง่เรยีกว่า 
Impresario แม่ยกคงรูจ้กั คอืเป็นผูจ้ดัการสรรหาผูค้นทีจ่ะมาแสดงละคร หาวงดนตร ี หา
เครื่องเครา เป็นคนจดัการทัง้หมด ตวัละครตวัไหนจะดหีรอืไม่ด ี จะเหมาะหรอืไม่เหมาะอยู่ที ่
Impresario ทัง้สิน้ นี่คุณเสรทีุกวนันัน้เป็น Impresario นัง่หาละครมาเล่นเท่าทีน่ึกว่าจะถูกใจคนด ู
ในกระบวนการละครนัน้ ศลิปินกแ็ค่นัน้ นกัดนตรกีแ็ค่นัน้ ไม่ไดร้ ่ารวยอะไร แต่คนทีร่ ่ารวยทีสุ่ดก็
คอื Impresario 

 ท่านอาจารยท์ีม่าจากกรมศลิปากร ท่านมาประชุมวชิาการจรงิ ๆ หรอืท่านมา 
defend Thesis ของท่าน Thesis ของท่านคอืกรมศลิปากรท าอะไรผดิมนักม็เีหตุ  บางทมีนัไม่ผดิ
แต่คนเขา้ใจผดิไปเอง ผมจะประกาศในทีน่ี้นะครบั กรมศลิปากรน่ีละเป็นไอต้วัการท าลาย
การละเล่นพืน้เมอืงของไทยจนหมดไปแลว้ จะเป็นภูไทย จะเป็นเตน้ก าร าเคยีว ในทีสุ่ดจะมาลง
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มาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมดคอื ของกรมศลิปากร คนป่าออกมาจากป่า หรอืตวัมง้ออกมาจบัระบ า
เผลอไปหน่อยเดยีวขึน้ท่าสอดสรอ้ยมาลา กรมศลิปากรครบั มง้มนัหายไปไหน ถูกกลนืหมดดว้ย
ทางราชการอนัไพศาลใหญ่โตมอี านาจวาสนาของไทย ไม่มอีะไรจะรกัษา นี่เป็นเรื่องทีผ่มอยากจะ
พดูมานานแลว้ ขอพดูจรงิ ๆ วนัน้ีเสยีท ี พดูหน้าพระทีน่ัง่นี่ละ จะเป็นอะไรกใ็หม้นัรูก้นัไป กรม
ศลิปากรมขีองดทีีจ่ะรกัษา เป็นของดทีีต่อ้งแสดงเป็นอย่างยิง่ ไม่ว่าจะเป็นดนตร ี นาฏศลิป์ โขน 
ละครนอก ละครใน กรมศลิปากรจะไปคดิว่าแสดงแลว้ขาดทุนไม่ได ้ กรมศลิปากรเป็นหน่วย
ราชการทีม่หีน้าทีต่อ้งท าความรูเ้หล่านี้ใหแ้จง้แก่ประชาชนชาวไทย แกจะมาดูหรอืไม่ดไูม่เป็น
ปัญหา เราตอ้งแสดง ดไูม่รูเ้รื่องช่างแก เราตอ้งแสดง เป็นหน้าทีข่องเราเพือ่ใหก้ารต่อเนื่องเกดิ 
อย่าไปคดิเอาง่าย ๆ ลวก ๆ ว่าเล่นทไีรเมื่อไรจะตอ้งไดก้ าไรเท่านัน้เท่านี้ กรมศลิปากรไม่ใช่ยีเ่ก
ครบั ไม่ใช่ยีเ่กคณะนายเสร ี เป็นหน่วยราชการเป็นของประชาชนทัง้ชาต ิ กรมศลิปากรจะตอ้งมสีิง่
ทีฝ่รัง่เขาเรยีกว่า repertoire หรอืถา้เปรยีบเป็นทรพัยส์มบตัมิคี่ามหาศาลจนตู้ไม่พอใสล่น้ไหล
ออกมาอยู่กลางหอ้ง กรมศลิปากรไม่รูจ้กัใช ้ท าเฉย ๆ เสยี ท าเฉยไปเล่นมาลาภริมย์2 แปลว่าอะไร
ผมยงัไม่รูเ้ลย เอาดอกไมม้าท าอะไร มาลาภริมยเ์รยีกอย่างนี้จะเรยีกว่าโขนไม่ไดล้า้สมยั จะเรยีก
ละครกไ็ม่ไดท้ัง้นัน้จะตอ้งเรยีกมาลาภริมย์2 เอาอย่างอาจารยเ์สรทีีแ่กไปออกโทรทศัน์นัน่มนัเป็น
เรื่องของโทรทศัน์ ช่างแก ผมคดิว่ากรมศลิปากรน่าจะตัง้แผนพฒันาใหม่ว่าปีหนึ่งจะมกีารแสดง
เท่าไร ดนตรกีีว่นั ป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่ ป่ีพาทยเ์ครื่องน้อย ป่ีพาทยไ์มน้วม ออกแสดงทีส่งัคตีศาลา
โรงละครมแีลว้คุณเกบ็เอาไวท้ าไมใหตุ้๊กแกจิง้จกมนัวิง่เล่นบนเพดาน มอีะไรกแ็สดง คนดไูม่ดกู็
ช่างแก แกกร็าษฎรเท่านัน้เราราชการใหญ่โตจะเล่นละครจะท าไม ไม่รูเ้รื่องกก็ลบัไปถามพอ่ถาม
แม่ ไปศกึษามาเอง คนไหนเกดิมาไม่รูเ้รื่องพระราม พระลกัษมณ์ ว่าเป็นใคร มนัตอ้งวางมาดอย่าง
นัน้สคิรบั จะขอเสนอแนะว่าจะตอ้งมกีารแสดงเป็น season ปีละครัง้ จะแสดงหน้าฝนกไ็ดเ้พราะ
คนเขาไม่มทีีไ่ปเขาจะมาดลูะคร หรอืหน้าอะไรกแ็ลว้แต่ แต่ตอ้งอย่างน้อย ๓ เดอืน และใน ๓ 
เดอืนใหไ้ดป่ี้พาทยส์กักีค่รัง้ โขนกีค่รัง้ ละครในกีค่รัง้ ละครนอกกีค่รัง้ ไอล้ะครนอกมนัไม่จ าเป็นจะ
ขาดเสยีบา้งกไ็ด ้แลว้ละครพนัทางของกรมศลิปากรคนทีท่ าไวไ้พเราะสวยงามกท็่านอาจารยม์นตรี
นัน่เหละครบั ท่านท าเอาไวเ้รื่องสมงิพระราม เรื่องอะไรต่อมอิะไรสารพดัทีน่่าด ู อย่าไปดถููกว่าเขา
จะไม่สนใจ ท าไมคนชาวบา้นเขาถงึจะไม่สนใจสิง่เหล่านี้ ผมคดิว่าทีบ่า้นขา้ราชการกรมศลิป์ ฯ เอง
กไ็ม่สนใจแลว้เลยมาเหมาเอาว่าคนอื่นเขาไม่สนใจดว้ย นี่เป็นเรื่องทีต่อ้งศกึษากนัใหล้กึ ศลิปะ
เหล่านี้ในต่างประเทศนัน้โอเปร่าเขาอยู่ไดด้ว้ยเงนิอุดหนุนของรฐับาล เขาอยู่ไดด้ว้ยการสนบัสนุน
ของบรษิทัหา้งรา้นใหญ่อย่าง ถา้จะเปรยีบในเมอืงไทยกต็อ้งเปรยีบการบนิไทย ปนูซเีมนต์ไทย 
เขาซือ้ตัว๋ไวเ้ป็นประจ าเลย ถา้เรามแีขกมาจากไหนเขากพ็าไปด ู ถา้ไม่มกีแ็ลว้ไป พวกเราจะท า
เช่นนัน้กไ็ดแ้ต่ไม่นึกไม่ท า งอมอืงอตนีอยู่ ทุกวนัขึน้กบัท่านอธบิด ี ขึน้อยู่กบัหวัหน้า

 
2 มำลำภิรมย ์เป็นรำยกำรโทรทศันท์ี่น ำเสนอดนตรี นำฏศิลป์ และละครไทย ในแนวคลำ้ย ๆ กบั ”วำไรตีโ้ชว”์ ใน
ปัจจบุนั 
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กองงบประมาณ แลว้ท่านกด็ลูะครไม่เป็น ท่านชอบดอูื่น ๆ แลว้จะไปเอางบประมาณอะไรกนั พูด
ดว้ยความเจบ็ใจบวกความเหน็ใจนะครบั 

จากคุณเสรกีม็าถงึท่านอาจารยส์ุรพล3 ท่านพดูตรง ๆ เขา้กบัของคุณเสรเีลย ท่านพดูเรื่อง
นาฏยพาณิชย ์ เรื่องตลาดของละคร ท่านพูดไปจนในทีสุ่ดเรารูว้่าไม่มใีครสอนวชิานี้ จุฬา ฯ กไ็ม่
สอน ผมอยากเสนอเดีย๋วนี้ว่า นิเทศศาสตร ์ควรรบัไวไ้ด้แลว้ เป็นวชิาของนิเทศศาสตรโ์ดยตรง ถา้
ไม่ท ากไ็ม่รูจ้ะท าอย่างไร นี่เป็นเรื่องของละครเอกชนทีจ่ะสรา้งต่อไป แต่ว่าละครหลวงคอืศลิปากร
นัน้ไม่ตอ้งห่วง เล่นใหค้นดู บงัคบัใหค้นด ู เอาโซ่ล่ามใหค้นด ู ไม่ดกูใ็หรู้ก้นัไปว่าปล่อยของดไีวใ้ห้
สญู มคีนรูเ้รื่องไม่กีค่น ผมจงึเหน็ว่าอาจารยส์ุรพลท่านพดูถูกว่าจ าเป็นจะตอ้งคดิถงึเรื่องเงนิทอง
ท ามาหากนิ เราจะไปเล่นฟรนีัน้เหน็จะไม่ได ้มนัจะตอ้งมวีธิทีีเ่ราจะเลีย้งตวัเราเองไดอ้ย่างไรต่อไป 

ทนีี้กม็าถงึเรื่องประเพณีต่าง ๆ ของละครโบราณกบัทีเ่ราจะมาท ากนัใหม่ ถา้เราสรา้งละคร
ขึน้ใหม่ อย่างละครคุณหลวงวจิติร ฯ ของใครต่อใคร ซึง่เล่นกนัมาสารพดัสารพนั ท าไมเราจ า
จะตอ้งไปเกีย่วขอ้งกนักบัพธิกีรรมหรอืความศกัดิส์ทิธิข์องละครเก่า เราเล่นไปเลยไม่ไดห้รอืท าไม
จะตอ้งท าพธิไีหวค้รใูหญ่และตอ้งมาไหวท้ีโ่รงละครแห่งชาต ิ ท าไมถงึไม่ฟังคนแก่พดูบา้งว่าการ
ไหวค้รนูัน้เขาไหวเ้ชา้ก่อนเพล ท าไมจะตอ้งหกัหาญกนัมาทีโ่รงละครแห่งชาตแิละไหวค้รกูนัตอน
บ่ายสีโ่มง พอรุ่งขึน้พนกังานกรมศลิปากรตกจากเพดานโรงละครแห่งชาตปัิงลงมาตายกลางเวที
นัน้ใครพดูถงึ ใครท าอะไร ใครขนลุกขนพอง ใครกลวัใครเกรงบา้งไหม ละครเรื่องสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราชนัน้ ผมไม่ใช่เป็นคนใหญ่คนโต ผมกต็ดิตามเทีย่วเตอืน เตอืนท่านผูห้ญงิสุประ
ภาดานี่แหละครบั พระนเรศวร ฯ นี่ท่านแรงเหลอืเกนิ ใคร ๆ ท าละครมา ท่านอาจารยม์นตรที่านก็
เคยท า แต่ไม่เคยเอาพระองคอ์อกมาแสดงเลย  พระมหาราช  พระมหากษตัรยิน์ี่ยกเอาไว ้ พดูจา
ถงึไดแ้ต่ไม่เคยปรากฏพระองคเ์ลย  พระนเรศวร ฯ นี่ปรากฏพระองคใ์นละคร มหิน าซ ้า พระ
นเรศวร ฯ นี่เป็นพระมหากษตัรยิ ์ เป็นเทพทีรุ่นแรงเหลอืเกนิ อย่าประมาท ท่านผูห้ญงิสุประภาดา
กเ็หน็ดว้ยแต่ไม่ทราบจะป้องกนัอย่างไร แสดงไดไ้ม่กีว่นั บา้นเมอืงลุกเป็นไฟ ๑๔ ตุลา ฯ  นัน่ไง 
จะไม่ถอืกนัเลยจะไดห้รอื  

มาถงึสมยัใหม่ จะมแีม่ยกกบัเขาสกัคนกโ็อโ้ฮย้แหม่มจงั ผมน่ะรอ้นใจจรงิ ๆ เพราะเรื่อง
มนัมภียัอนัตรายแทรกอยู่ อย่าไปนึกว่ามนัปลอดภยั เล่นกบัของพรรคอ์ย่างนี้ ละครธรรมศาสตร์
เล่นเรื่องอะไรต่อมอิะไร เป็นละครพดูเป็นละครอะไรทีท่ าท่ายงักบัเป็นละครเพลงขององักฤษ เสรจ็
แลว้อาจารยม์ทันี เองยอมรบักบัผมว่าไม่ไดไ้หวค้ร ู  มนัไม่มคีร ู แต่ทุกเรื่องมาไม่เผาผกีนัสกัเรื่อง 
ไปถามกนัเถอะเสรจ็แลว้เผาผกีนัไหม แตกกนัเป็นเสีย่งไปทุกเรื่อง ๆ เอาเดก็มาแตกกนั ฉะนัน้
อย่าประมาทในสิง่ทีเ่ราไม่รู ้ ผมอยากจะขอเตอืนเรื่องนาฏศลิป์และดนตรไีทย ว่ามสีิง่หลายอย่าง
หลายประการทีล่กึซึง้ศกัดิส์ทิธิแ์ลว้เราไม่รูจ้กั เมื่อเราไม่รูจ้กัเราอย่าไปลอง อย่าไปดูหมิน่ เอาไวใ้น
ทีส่งูจะดกีว่า นี่เป็นค าแนะน าไม่ใช่สุดทา้ยแนะน าเรื่อย  ๆ ไป 
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ทนีี้ถงึผูด้ าเนินการบรหิาร ผมพดูแต่ละครหลวงนะเพราะเหตุว่าส าเรจ็มากกว่าละครอื่น 
ละครเอกชนใครจะมาตัง้คณะแลว้ละกไ็ม่ส าเรจ็ ตอ้งทีศ่ลิปากรนี่ ขึน้อยู่กบัอธบิด ี ถา้อธบิดกีรม
ศลิป์ ฯ เป็นนกัโบราณคด ีกห็นกัไปทางโบราณคด ีแต่ว่าท่านมาหนกัทางนาฏศลิป์ดว้ย มนักไ็หล
เขา้มาโบราณคดคีรลูมุลเป็นครทูีป่ระเสรฐิสุด  อธบิดธีนิตบอกใหล้องคดิท่าร า  ระบ าโบราณคด ี
ระบ าทวาราวด ีแกผลติออกมาได ้เสรจ็แลว้กม็รีะบ าลพบุร ีระบ าอะไรต่อมอิะไรออกมาอกีมากมาย
เลยทเีดยีว นอกจากครลูมุล หม่อมอาจารย ์ (หม่อมแผว้) กส็รา้งระบ าพระอศิวรขึน้มา มาจากรปู
เทวรปูพระอศิวรนัน่ละ ระบ าสตัวท์ัง้หลายทัง้ปวง เช่น ระบ านกยงู ระบ ามา้ สารพดัสวยงามด ี
เพลงกไ็พเราะผมละนบัถอืเรื่องเพลงระบ าต่าง ๆ ของกรมศลิป์ ฯ อย่างเพลงระบ ามา้นี่กเ็สยีงเตน้
เหมอืนมา้ตลอดทาง อนัน้ีน่าประทบัใจมาก เสยีงนกยงูกร็อ้ง ก่อก…ก่อก…กระโตง้โฮง น่า
ประทบัใจเป็นอย่างยิง่ กไ็ดแ้ต่สรรเสรญิ ไม่ไดว้่าอะไรหรอกครบั อยากจะชีใ้หเ้หน็ว่าจะท าอะไรกบั
เรื่องของการทีจ่ะเอาคนมาใชบ้รหิารงานเหล่านี้ ความจรงิกรมศลิปากรมงีานมากเหลอืเกนิ ซึง่
ตอ้งการใชบ้อรด์หรอืผูเ้ชีย่วชาญบรหิารทัง้สิน้อย่างการนาฏศลิป์ ดนตรนีี่ตอ้งมบีอรด์หนึ่งแลว้ทีจ่ะ
ปกครองดแูลวางแผนนโยบายโบราณคดอีกี ประวตัศิาสตรอ์กี เวลานี้ขึน้กบัคน ๆ เดยีว แลว้คน ๆ 
นัน้ท าอะไรมาก่อน เขยีนฉากละครมา กอ็ธบิดแีป๊ะ4 นี่ละ อธบิดแีต่ละคนกไ็ปตามทางของตน แต่
ไม่ว่าจะแก่อะไรมาในทีสุ่ดกต็อ้งแก่นาฏศลิป์ทุกคน เมื่อกีใ้ครกไ็ม่ทราบเล่นตลกไม่เขา้ทพีดูเรื่อง
พระเศวตร ฯ ลม้แลว้คนฮาตงึทัง้โรง เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศรา้สลดใจจรงิ ๆ ชา้งหลวงเขาถอืว่าเป็น
ของส าคญั เป็นของศกัดิส์ทิธิเ์ลีย้งกนัอย่างไรจนลม้ ซือ้หญา้ทีม่ยีาฆา่แมลงตดิเขา้ไปเลีย้งชา้ง 
อย่างนี้แลว้กเ็หน็เป็นของตลกไปได ้ นี่ผมพูดขึน้มาอย่างนัน้  ฟังตดิหเูขา้มากเ็ลยเอามาพดูเอามา
เขือ่นแตก ผมอยากจะพดูอย่างเดยีวว่า ดเูสยีก่อนว่าคนเขาถอือะไร ไม่ถอือะไร เราจะท าอะไรใหม่
ขึน้ไม่ใหม่นี่มนัเรื่องของเรา ผมเขา้ใจ ทุกวนัน้ีนาฏศลิป์ไทยคลาสสกินัน้มนัตายตวั ถา้พดูอย่าง
โอเปร่ามนักต็ายตวั Swan Lake กนัอยู่นัน่ ใครมาแต่งใหม่ เขากเ็ป็นแต่เพยีงรกัษาแลว้แสดงให้
น่าด ู ใหเ้ด่น ใหส้วยงามมนักเ็หมอืนกนั แลว้เราจะมานัง่คร ่าครวญท าไมว่าตายแลว้โขนมแีต่เรื่อง
รามเกยีรติ ์ท าไมไม่เล่นเรื่องลกัษณวงศบ์า้ง หรอืเรื่องอะไรกไ็ม่รูล้ะเล่นโขนมนัเสยีบา้ง ไม่ได ้ โขน
มนัแปลว่าเรื่องรามเกยีรติอ์ยู่แลว้ ผมหมัน่ไสก้รมศลิปากรมานานแลว้ ทีเ่ขยีนว่ากรมศลิปากร
แสดงโขนเรื่องรามเกยีรติ ์ คุณไปหาโขนเรื่องอื่นมาแสดงสผิมอยากดูนกั ท าไมไม่บอกแสดงโขน
ตอนอะไรกว็่าไป โขนเรื่องรามเกยีรติก์ด็กูนัไวเ้ถอะ ผมว่าท่านทีม่าพดูในวนันี้ ความจรงิท่านพดู
เรื่องเดยีวกนัมาว่าเรามขีองเก่าอยู่เป็นคลาสสกิ ประเทศอื่นถา้เขามอีย่างนี้เขาเกบ็แลว้เขาเอามา
ออกอวด เอามาแสดง ของเรากม็เีช่นเดยีวกนั แต่เราคดิจะพฒันา เราบา้พฒันา เราจะไปพฒันา
โขนซึง่เป็นของซึง่พฒันาไม่ได ้ คุณจะไปพฒันาพระแก้วมรกตไดห้รอื ของมนัอยู่อย่างนัน้เป็นของ
ทีน่บัถอือนัศกัดิส์ทิธิ ์ดนตรไีทยกเ็หมอืนกนัจะพฒันาอย่างไร เอาดนตรฝีรัง่เขา้มาแทรกแซงมาเล่น
ทดลอง แต่มนักเ็ป็นการทดลอง เป็นการเล่นสนุก ๆ เอาจรงิเขา้กไ็ม่ถูก ดว้ยเหตุนี้นาฏศลิป์ ดนตรี
ไทย จงึเป็นสมบตัปิระจ าชาตทิีเ่ราตอ้งรกัษา เราตอ้งอนุรกัษ์ จะเอามาคดิว่าจะเปลีย่นแปลงแกไ้ข
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อย่างไรนัน้ ตวัจรงิเปลีย่นไม่ได ้ แต่เราสรา้งใหม่ได ้ เราสรา้งอย่างละครอาจารยส์ุรพลนี่ละ การ
สรา้งกต็อ้งมแีบบมแีผน ตอ้งดแูบบตอ้งรูเ้ก่า ร าบาทสกุณีเป็นเรื่องของพระรามพระลกัษมณ์สอง
คนร า อย่าไปจบัเอาผูห้ญงิทัง้รอ้ยมาร าเขา้แถว คนทีรู่เ้รื่องดแูลว้มนัอดึอดัว่าท าไมถงึปล่อยกนัมา
อย่างนี้ เรื่องโขนละครดนตรนีี่แต่ก่อนอยู่ในรัว้ในวงั อยูต่ามบา้นขุนนางผูใ้หญ่ทีม่ฐีานะพอ ท่านก็
เลีย้งโขนเลีย้งละครไว ้ ต่อมาท่านเหล่านัน้กส็าบสูญไป แมแ้ต่ของหลวงกไ็ม่มงีบประมาณ 
จ าเป็นตอ้งเลกิ ผมเองเป็นคนคดิว่าแลว้จะเอาเขา้ไปอยู่ทีไ่หน ออกจากวงัออกจากบา้นขนุนางแลว้
จะเอาไปไวท้ีไ่หน ผมจงึไดเ้อามาเขา้ธรรมศาสตร ์ จะอาศยัมหาวทิยาลยัน่ีเป็นทีพ่ึง่ เพราะ
มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งของคน มคีนมาก มนีกัศกึษาผูท้ีส่นใจมากมาย และความจรงิเมื่อหดัโขน
ธรรมศาสตรแ์ลว้ เดก็ทีน่ี่กส็นใจจรงิ ๆ แลว้กอ็อกเล่นโขนไดอ้ย่างดดีว้ย ไม่ว่าคุณเสรจีะว่าอย่างไร 
ผมว่าของผมด ี ดกีว่าทีคุ่ณเสรจีะไปหดัไดใ้นสถานทีเ่ดยีวกนั ลองเอาคุณเสรมีาหดัโขนที่
ธรรมศาสตรเ์ถอะ ไม่ ๓-๔ วนั คุณเสรกีล็งน ้าไปกอ็ย่างนี้มนัแลว้แต่คน แลว้แต่สถานที ่ แลว้แต่
บุคคล กใ็นทีสุ่ดผมเองกท็ าไม่ส าเรจ็ โขนธรรมศาสตรม์อีุปสรรคหลายอย่างหลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่แผนการสอนหนงัสอืทีน่ี่มนัเปลีย่นไป แต่ก่อนเราเคยเรยีนกนัแบบ ๖๐ % 
เดีย๋วนี้มนักลายเป็นหน่วยกติ ผมกไ็ม่รูจ้ะมาสอนหน่วยกติไดอ้ย่างไรกบัโขน เวลาทีจ่ะมาเรยีนกไ็ม่
ม ี การเรยีนหน่วยกตินี่มนัสอบเชา้สอบเยน็ไม่มเีวลาเล่น จงึตอ้งเลกิโขน เลกิแลว้กม็านัง่คดิ 
เป็นอนัว่าเราหมดหนทางแลว้ วงัเจา้ บา้นขุนนาง กรมศลิปากร มหาวทิยาลยั กท็ าท่าโลเล ก็นึก
มานะขึน้มาว่าทุกวนัน้ีเราเป็นอะไร เรากเ็ป็นขนุนางผูใ้หญ่พอสมควร บา้นช่องรกึใ็หญ่โต ผูค้น
บรวิารกม็าก ท าไมไม่หดัโขนขึน้ในบา้น มป่ีีพาทยส์กัวงอย่างทีเ่ขาเคยมมีาก่อน เหน็จะตอ้งด าเนิน
ตามนัน้ครบั จะตอ้งเริม่หดัโขน หดัละคร หดัดนตรกีนัขึน้ เพือ่จะรกัษาศลิปะเหล่านี้ใหด้ าเนินต่อไป
เท่าทีจ่ะท าได”้ 

 
ผูด้ าเนินรายการ :  
 จบค าวพิากษ์วจิารณ์จากศาสตราจารย ์พลตร ีหม่อมราชวงศค์กึฤทธิ ์ปราโมช แต่ค าตอบ
เรื่องอนาคตของนาฏศลิป์ไทยกใ็ช่ว่าจะส าเรจ็รปูออกมาเป็นหน่ึงเป็นสองเป็นสาม ศาสตราจารย ์
พลตร ี หม่อมราชวงศค์กึฤทธิเ์องใช่ว่าจะเป็นมากกว่าปุถุชนทีส่ามารถชีค้วามถูกตอ้งของนาฏศลิป์ 
ตวัท่านเองไดย้นืยนัไวต้ัง้แต่วนัแรกแลว้ว่า “…อยากจะอธบิายความคดิเหน็หรอืความคดิสว่นตวั
เกีย่วกบัมาตราฐานของนาฏศลิป์ไทยไวด้ว้ย ทัง้นี้กข็ออย่าไดน้ึกว่ามาก าหนดกฎเกณฑอ์ย่างใด 
อย่าไปอา้งถงึทหีลงัว่าท่านี้ตอ้งร าอย่างนัน้เพราะหม่อมคกึฤทธิบ์อกไวท้ีธ่รรมศาสตร…์” แต่ท่านก็
เป็นผูห้นึ่งทีใ่ชเ้วลาอย่างน้อยร่วม ๒๐ ปีมาแลว้เรยีกรอ้งใหอ้นุรกัษ์มาตราฐานเก่าของนาฏศลิป์ให้
คงอยู่และสบืทอดต่อไป โดยตอกย ้าอยู่เสมอว่านี่คอืบทบาทหน้าทีห่รอืงานของกรมศลิปากร ซึง่
ต่างจากบทบาทของเอกชนทีย่งัอาจจะยดืหยุ่นไดก้บัเรื่องของการพฒันานาฏศลิป์ไทย 
 อนาคตของนาฏศลิป์ไทยมไิดข้ึน้อยู่แต่เพยีงกบัเยาวชนไทยผูจ้ะสบืทอดต่อไปหรอืไม่
เท่านัน้ หากขึน้อยู่กบัท่านทัง้หลายในปัจจุบนัทีเ่ป็นครูบาอาจารย ์ ศลิปิน ผูป้ฏบิตั ิ ผูบ้รหิาร และ
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ผูท้ าธุรกจิในวงการน้ีซึง่ไดเ้ขา้สมัมนาและรบัรูถ้งึปัญหาร่วมกนัอย่างมรีะบบ ว่าโดยตวัเองจะให้
ค าตอบอย่างไรกบัอนาคตของนาฏศลิป์ไทยซึง่ท่านมบีทบาทอยู่ดว้ยแรงหนึ่ง  
  
  * อาจารยเ์สร ี หวงัในธรรม หลงัจากถูกศาสตราจารย ์ พลตร ี หม่อมราชวงศค์กึฤทธิ ์
ปราโมช วจิารณ์ในงานน้ีว่าเป็น “Impresario” ร ่ารวยกว่าใคร ๆ ประเดน็ทีแ่ทจ้รงิของการวจิารณ์
อาจารยเ์สรอียู่ตรงน้ี และยงักล่าวว่าถา้อาจารยเ์สรโีดยตวัท่านเองจะแสดงการพฒันาแนวทางของ
ท่านทางโทรทศัน์หรอืสถานทีแ่ละเวทอีื่น ๆ กต็ามทนีัน้ย่อมได ้ แต่ตอ้งไม่ใช่การปล่อยใหม้ายดึหวั
หาดทีก่รมศลิปากร ศาสตราจารย ์ พลตร ี หม่อมราชวงศค์กึฤทธิ ์ วจิารณ์กรมศลิปากรว่าไม่แสดง
ของด ีๆ ซึง่เป็นมรดกวฒันธรรมไทย กลบัปล่อยเวทแีละการจดัการใหอ้าจารยเ์สรที านองว่าใหเ้ป็น
เจา้ของวกิเสยีกระนัน้ 

เรื่องนี้อาจารยเ์สร ี ไดต้อบโตอ้ย่างน้อย ๒ ครัง้ ครัง้หนึ่งจากงานปัจฉิมนิเทศน์นกัศกึษา
วทิยาลยันาฏศลิป์และอกีครัง้หนึ่งจากงานสมัมนาสือ่มวลชนกบัการอนุรกัษศลิปวฒันธรรมไทย ซึง่
ส านกัเสรมิศกึษาและบรกิารสงัคมมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ จดัร่วมกบัพพิธิภณัฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ไทย 
เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๓๔ และอาจารยเ์สรรีบัเชญิมาบรรยายเรื่อง “วฒันธรรมไทย
ในยุคสมยัทีเ่ปลีย่นแปลง” การตอบโตใ้นระยะหลงัอย่างน้อย ๒ ครัง้ทีก่ล่าวถงึนี้ของอาจารยเ์สรนีัน้ 
สงัเกตไดว้่าไม่เคยโตต้อบตรงประเดน็ว่าท่านถูกกล่าวหาว่าเป็น “Impresario” หากแต่บดิประเดน็
ไปว่าถูกวจิารณ์เรื่องแนวทางพฒันาของท่าน ซึ่งขอยนืยนัว่าไม่ใช่ประเดน็ทีถู่กวจิารณ์จรงิ 
บรรณาธกิารเหน็สมควรเพิม่เตมิขอ้มลูดงักล่าวนี้เพือ่คนนอกเวทแีละผูส้นใจเรื่องการพฒันา
นาฏศลิป์ไทยทุกท่านจะไดม้คีวามเขา้ใจเจตนาของศาสตราจารย ์ พลตรหีม่อมราชวงศค์กึฤทธิ,์ 
บทบาทหน้าทีข่องกรมศลิปากร, และตวัอาจารยเ์สรอีย่างชดัเจนและตรงประเดน็ขึน้ เพราะว่า
ความเขา้ใจทีช่ดัเจนต่อเรื่องเหล่านี้มผีลต่อการก าหนดชะตากรรมของนาฏศลิป์ไทยทัง้สิน้ 

 
 

บทความนี้น ามาจาก : ม.ล. วลัยว์ภิา  บุรุษรตันพนัธุ์, บรรณาธกิาร “ นาฏศลิป์ไทย เฉลมิพระ
เกยีรตเินื่องในโอกาสสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงพระชนมายุครบ 3 
รอบ ” (บนัทกึการสมัมนาสถาบนัไทยคดศีกึษา)  
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บทวิเคราะห์ 
 

จากบทน าและสรุปทีแ่นบมาพรอ้มค าวจิารณ์ของ มรว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช ซึง่กล่าวโดย
ผูด้ าเนินการอภปิรายนัน้ จะเหน็ไดว้่า ประเดน็ส าคญัทีสุ่ดทีท่ าใหม้รว.คกึฤทธิ ์ จ าเป็นตอ้งออกมา
บรภิาษบทบาทของกรมศลิปากรดว้ยท่าททีีค่่อนขา้งรุนแรงก็คอืความอ่อนแอต่อพนัธกจิหลกัของ
กรมศลิปากรในการอนุรกัษ์ศลิปะการแสดงทีเ่ป็นของดัง้เดมิของไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่การ
อนุรกัษ์ “ละครหลวง” หรอื ละครทีเ่กดิมาจากราชส านักนัน่เอง การวจิารณ์ของอาจารยค์กึฤทธิใ์น
ครัง้นี้จงึเป็นการชีใ้หก้รมศลิปากรและผูเ้กี่ยวขอ้งไดเ้หน็ถงึ “เหตุ” หรอื “ปัจจยั” ทีท่ าใหเ้กดิความ
ไรป้ระสทิธภิาพทีว่่านี้ ซึง่สามารถวเิคราะหไ์ดเ้ป็นประเดน็หลกั 3 ประเดน็คอื 

1. ความผดิพลาดของระบบการบรหิารจดัการ การที ่ “ถา้อธบิดเีป็นนกัโบราณคด ีกห็นัก
ไปทางโบราณคด”ี (ซึง่สง่ผลใหเ้กดินโยบายการผลตินาฏศลิป์ใหม่ตามหวัขอ้ที่
เกีย่วขอ้งกบัสายโบราณคด)ี เป็นตวัอย่างของ “อธบิดแีต่ละคนกไ็ปตามทางของตน 
แต่ไม่ว่าจะแก่อะไรมา ในทีสุ่ดกต็อ้ง(มา)แก่นาฏศลิป์กนัทุกคน” จะเหน็ไดว้่า นโยบาย
ของกรมศลิปากรทีเ่ป็นระบบ “สัง่จากขา้งบนลงมาขา้งล่าง” ตามหลกัการบรหิารแบบ 
“สายบงัคบัและบญัชา”  (ซึง่เป็นธรรมเนียมการบรหิารงานของรฐับาลมาตลอดช่วง 40 
ปีทีผ่่านมา) นัน้มผีลกระทบโดยตรงต่อทศิทางการท างานของ “ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา” 
บุคคลซึง่เป็นครูนาฏศลิป์ทีพ่งึจะท าหน้าทีห่ลกัในการอนุรกัษ์กลบัตอ้งหนัไปท าหน้าที ่
“สนอง” นโยบายของ “ผูบ้งัคบับญัชา”  ดว้ยการ “สรา้ง” งานนาฏศลิป์ชุดใหม่ๆตาม 
“หวัขอ้” ทีไ่ดร้บัการชีแ้นะมา โอกาสทีจ่ะไดทุ้่มเทแรงกายแรงใจในการอนุรกัษ์ศลิปะ
เดมิกอ็าจจะลดลง แต่การวจิารณ์ของอาจารยค์กึฤทธิก์ไ็ม่ไดเ้น้นในเรื่องของการ
เปลีย่นแปลงระบบบรหิาร อาจารยเ์พยีงแต่เสนอว่ากรมศลิปากรควรจะม ี
“คณะกรรมการเฉพาะทาง” ใหค้รบกนัไปในแต่ละฝ่าย ไม่ใช่ใหก้ารตดัสนิใจทุกอย่าง
มาตกแก่อธบิดเีพยีงผูเ้ดยีว ผูว้เิคราะหเ์หน็ว่า ถงึแมจ้ะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
ทีว่่านี้ กไ็ม่อาจเป็นเครื่องยนืยนัไดว้่า การอนุรกัษ์นาฏศลิป์และละครไทยยงัจะเป็นไป
ไดค้รบถว้น (แมว้่าอาจจะดกีว่าระบบเดมิ) สาเหตุเนื่องมาจากปัจจยัต่างๆอกีมากมาย 
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2. การไม่ยดึมัน่ในหน้าทีห่ลกัของกรมศลิปากรในฐานะหน่วยราชการของชาต ิ คอืการใช้
และรกัษาสมบตัทิางศลิปะการแสดงแบบดัง้เดมิไวใ้หไ้ด ้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งสนใจว่าจะ
เขา้ถงึประชาชนไดห้รอืไม่1 
ในความเหน็ของผูว้เิคราะหบ์ทวจิารณ์ชิ้นน้ี แมว้่าจะเหน็ด้วยกบัอาจารยค์กึฤทธิใ์นแง่
ของ การอนุรกัษ์ของเดมิ แต่กต็อ้งไม่ลมืว่า ในเวลาเดยีวกนั กรมศลิปากรกม็หีน้าที่
น าเสนอผลงานเพือ่ประชาชน ไม่ใช่ต่อประชาชนเท่านัน้ หากผลงานอนัเรยีกว่าเป็น
ของดัง้เดมินัน้ไม่เป็นทีต่อ้งรสนิยมหรอืเป็นทีเ่ขา้ใจของสามญัชน2 กรมศลิปากรกย็งั
จ าเป็นตอ้งหาทางในการอนุรกัษ์ของเดมิใหไ้ดอ้ยู่ด ี แต่ในทีน่ี้ อาจจะตอ้งยอมรบัความ
จรงิว่า นาฏศลิป์ต่างจากวตัถุโบราณอยู่มากมาย เพราะนาฏศลิป์แมว้่าจะมแีบบแผนที่
ตายตวัแต่กเ็ป็นศลิปะทีม่ชีวีติและสบืทอดกนัดว้ยการปฏบิตัแิละเคยสามารถเชื่อมโยง
กบัชวีติของผูช้มได ้ การรกัษาสภาพเดมิของศลิปะการแสดงจงึเป็นเรื่องทีท่ าให้
สมบูรณ์ไดย้ากยิง่ เนื่องจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆรวมทัง้บรบิททางสงัคมและวถิชีวีติก็
ไดเ้ปลีย่นไปจากยุคก่อนมาก  ในจุดนี้ ผูว้เิคราะหเ์หน็ว่า อาจารยค์กึฤทธิไ์ดใ้ชท้่าที
ของ “ขา้ราชการใหญ่โต” ในการ “ยดัเยยีด” ใหค้นดรูบั3ใหไ้ด ้ในประเดน็น้ี ผูว้เิคราะห์
เหน็ว่าผูช้มในยุคประชาธปิไตยนัน้ มคีวามแตกต่างจากยุคสมบูรณาญาสทิธริาชยอ์ยู่
มาก การท าการแสดงโดยพยายามใชก้าร “ยดัเยยีด” สิง่ทีห่่างไกลชวีติจรงิใหก้บัผูช้ม
นัน้ ไม่น่าจะเป็นวธิกีารในการผกูใจผูช้มใหห้นัมาเขา้ใจและสนบัสนุนศลิปะดัง้เดมิได ้
รงัแต่จะท าใหผู้ช้มเกดิความเบื่อหน่ายและอาจจะมปีฏกิิรยิาต่อตา้นเสยีดว้ยซ ้า (ดงัที่
เหน็ไดจ้ากพฤตกิรรมของผูช้มทัว่ไปในปัจจุบนัทีค่่อนขา้งเมนิเฉยต่อศลิปะประจ าชาต)ิ  
ดงันัน้ ขอ้เรยีกรอ้งของอาจารยค์กึฤทธิน์ัน้ แมว้่าจะยนือยู่บนพืน้ฐานของความ
ปรารถนาดแีละมคีวามหวงแหนสมบตัปิระจ าชาตอิย่างยิง่ยวด แต่กเ็ป็นท่าทแีบบชน
ชัน้สงูทีค่าดหวงัใหผู้ช้ม “ปีนบนัได” ขึน้ไปสมัผสั “สมบตัลิ ้าค่า” นี้ดว้ยตวัเอง 

 
1  ในแง่กำรแสดงใหเ้ช่ือมโยงกับผูช้มนัน้ อำจำรยค์กึฤทธิ์กล่ำวว่ำ “มีอะไรก็แสดง คนดไูม่ดกู็ช่ำงแก แกก็รำษฎรเท่ำนัน้ เรำ
ขำ้รำชกำรใหญ่โตจะเล่นละครจะท ำไม ไม่รูเ้รื่องก็กลบัไปถำมพ่อแม่ ไปศกึษำมำเอง คนอะไรเกิดมำไม่รูเ้รื่องพระรำม พระ
ลกัษณ ์ว่ำเป็นใคร ตอ้งวำงมำดอย่ำงนัน้สิครบั” 
2 ดงัที่อำจำรยเ์สรี หวงัในธรรม ไดย้กตวัอย่ำงว่ำตนเคยแสดงโขนตอนสองทุ่ม แต่พอสำมทุ่มคนดูก็หำยหมด เพรำะว่ำ
ภำพยนตรเ์ริ่มฉำย อำจำรยจ์ึงพยำยำมศกึษำว่ำประชำชนท ำไมจึงชอบดภูำพยนตรห์รือดนตรีของฝรั่งมำกกว่ำ แลว้จงึ
พยำยำมปรบัวิธีกำรน ำเสนอโขนใหก้ระชบัขึน้เพื่อใหค้นดสูำมำรถรบัได ้ อำจำรยเ์สรีคิดว่ำ ถำ้หำกเวลำจ ำกดัมำกๆก็ไม่
จ ำเป็นตอ้งมีร  ำหนำ้พำทยเ์ลยก็ได ้ควรจะน ำเสนอเฉพำะท่ีคนดูพอจะสมัผสัได ้ อำจำรยเ์ชื่อว่ำ “แลว้วนัหน่ึงก็คงจะไปถึงของ
เก่ำนัน้เอง” 
3 เห็นไดจ้ำกค ำกล่ำวของอำจำรยค์ึกฤทธิ์ท่ีว่ำ “ละครหลวงคือศิลปำกรนัน้ ไม่ตอ้งห่วง เล่นใหค้นด ูบงัคบัใหค้นด ู เอำโซ่ล่ำม
ใหค้นด ูไม่ดกู็ใหรู้ก้ันไปว่ำ ปล่อยของดีไวใ้หส้ญู มีคนรูเ้รื่องไม่ก่ีคน” 
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3. ความผดิพลาดของกรมศลิปากรทีพ่ยายามปรบัตวัให ้ “อยู่ได”้ ดว้ยการมุ่งความ
สมัฤทธิผ์ลไปทีก่ารคา้ก าไร4มากกว่าการพยายามหาทาง “จดัการ” กบัปัญหาดา้น
การเงนิดว้ยตนเองใหไ้ด ้ ในจุดนี้ อาจารยค์กึฤทธิน์ าเสนอว่า ใหพ้ึง่พารฐัและ
บรษิทัเอกชน อาจารยค์กึฤทธิค์ดิว่า การทีก่รมศลิป์พยายาม “เอาใจ” ผูช้มจนเกนิไป
นัน้เป็นอนัตรายต่อการสญูเสยีศลิปะดัง้เดมิ หากกรมศลิป์สามารถหาเงนิอุดหนุนได้
เตม็ที ่กจ็ะไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพยายามปรบัเพือ่ผูช้ม หรอืพยายามท าให ้“ดงู่าย
ขึน้” อย่างเช่นทีอ่าจารยเ์สร ี หวงัในธรรมพยายามจะปรบัการแสดงของกรมศลิปากร
ดว้ยวธิกีารต่างๆ เพือ่ใหเ้ขา้กบัรสนิยมในการชมของผูช้มในปัจจุบนั การให้
ขอ้เสนอแนะต่อกรมศลิปากรในจุดนี้ จงึมนีัยว่า ถ้าสามารถหาเงนิสนบัสนุนได้
เพยีงพอ กรมศลิปากรพงึมกีารรกัษาพนัธกจิของการอนุรกัษ์(ศลิปะการแสดงราช
ส านกั)ใหเ้หนียวแน่นโดยไม่ตอ้งสนใจในเรื่องของการท าใหเ้ป็นทีต่อ้งรสนิยมของ
ประชาชน เพราะรสนิยมโดยพืน้ฐานของประชาชนนัน้ไม่ใช่รสนิยมแบบราชส านกั  
การวจิารณ์ของอาจารยค์กึฤทธิใ์นครัง้นี้ สะทอ้นใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่า สงัคมไทย

นัน้อนุญาตใหม้กีารวจิารณ์ทีเ่ปิดเผยตรงไปตรงมาไดห้ากผูว้จิารณ์เป็นผูม้คีุณวุฒ ิ วยัวุฒิ
และมสีิง่ทีเ่รยีกว่า “อ านาจบารม”ี มขีอ้น่าสงัเกตว่า อาจารยค์กึฤทธิม์คีวามชดัเจนในความ
คาดหวงัของท่านต่อบทบาทเชงิอนุรกัษ์ของกรมศลิปากร และมคีวามชดัเจนต่อการแล
เหน็คุณค่าของศลิปะของสามญัชนเช่นการแสดงพืน้บา้นดว้ยเช่นเดยีวกนั (แมว้่าน ้าหนกั
ในการเรยีกรอ้งใหอ้นุรกัษ์สิง่ทีเ่กดิขึน้ในประการหลงัจะไม่ค่อยม)ี ถงึกบัเรยีกรอ้งใหก้รม
ศลิปากรเลกิ “ท าลาย” ศลิปะเหล่านัน้ดว้ยการน ามา “ใสม่าตรฐาน” แบบราชส านกั 
อาจารยเ์หน็ว่าการกระท าเช่นนัน้เป็นการ “กลนื” วฒันธรรมของชนกลุ่มน้อยซึง่มอียู่
มากมายในประเทศไทย และในทางตรงกนัขา้ม อาจารยค์กึฤทธิไ์ดท้ าหน้าทีเ่รยีกรอ้งให้
กรมศลิปากรหนัมามุ่งท าหน้าทีห่ลกัในการอนุรกัษ์ของโบราณไวใ้หไ้ดก้่อน  
 แมว้่าการท าศลิปะให ้ “ดงูา่ย” และเป็นที ่ “ถูกใจ” ผูช้มอาจจะเป็นวธิกีารหน่ึงใน
การจงูใจใหผู้ช้มกนัมาสนใจศลิปะประจ าชาตมิากขึน้และเป็นกลยุทธห์นึ่งในการแย่งชงิ
เวลามาจากสือ่อื่นๆทีห่าเสพไดง้า่ย แต่การอนุรกัษ์ศลิปะประจ าชาตทิีบ่รรพบุรุษไดส้รา้ง
เอาไวน้ัน้กเ็ป็นเรื่องส าคญัทีไ่ม่มใีครปฏเิสธได ้แต่จะมใีครทีจ่ะสามารถแลเหน็ถงึ “กลยุทธ”์ 
และ “ขัน้ตอน” ในการท าใหศ้ลิปะดัง้เดมินี้เป็นสิง่ที ่“เขา้ถงึได”้ โดยประชาชนทัว่ไป (โดยที่
ไม่ตอ้งปรบัศลิปะเดมิให ้ “งา่ย” ลง) ปัญหาหนกัหน่วงทีก่รมศลิปากรในยุค 2544 จะตอ้ง
เผชญิหนกัยิง่กว่าเดมิ คอืการคดิหาวธิทีีจ่ะท าใหศ้ลิปะประจ าชาตนิัน้มคีวามหมายในชวีติ
ปัจจุบนัของประชาชนในยุคทุนนิยม(ทีม่กัจะมองขา้มความส าคญัของงานศลิปะ)โดยทีไ่ม่
ตอ้งรบัใชร้ะบบทุนนิยม  กระบวนการในการเผยแพร่ความรู ้ สรา้งความเขา้ใจ เชื่อมโยง

 
4 ในจดุนี ้ อำจำรยค์ึกฤทธิ์เห็นว่ำกรมศิลปำกรไม่ควรจะสนใจเรื่องกำรขำดทนุมำกนกั ควรจะตัง้ใจในกำรผลิตผลงำนแบบ
อนรุกัษ์ใหเ้ต็มท่ีแบบท่ีไม่ตอ้งสนใจเลยว่ำประชำชนจะมำดูหรือไม่ แต่ในขณะเดียวกันก็พยำยำมจดัระบบใหเ้กิดกำรแสดงท่ี
มีควำมสม ่ำเสมอและมีควำมถ่ีท่ีจะท ำใหป้ระชำชนเกิดควำมเคยชินท่ีจะมำดู 
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ชวีติของผูค้นใหเ้ขา้หาศลิปะนัน้ลว้นเกีย่วขอ้งกบัผูค้นทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรฐั ครอบครวั 
หรอืชุมชน แต่หากกรมศลิปากรยงัตอ้งการท าหน้าทีห่ลกัในการอนุรกัษ์ศลิปะดัง้เดมิไวใ้ห้
ไดจ้รงิๆแลว้ เหน็ทจีะตอ้งทบทวนบทบาทในการ “เชื่อมโยง” และ “อธบิาย” ใหผู้ช้ม
ปัจจุบนัไดเ้ขา้ถงึศลิปะอนัไกลตวัใหไ้ด ้ไม่ว่าจะตอ้งใชก้ลยุทธใ์ดกต็าม  
 และถา้หากกรมศลิปากรประสบความส าเรจ็ในพนัธกจิเบือ้งตน้น้ีแลว้ ในอนาคต
ขา้งหน้า กรมศลิปากรอาจจะมบีทบาทเพิม่เตมิในการเป็นพนัธมติรทีส่ามารถใหก้าร
ช่วยเหลอืต่างๆเพือ่ใหแ้ต่ละชุมชนเขา้ใจกลยุทธธใ์นการอนุรกัษ์ศลิปะพืน้บา้นของตนเอง 
ดว้ยตนเอง กเ็ป็นได ้   

   ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ : ผูว้เิคราะห์ 

การวิจารณ์ละครเป็นเรื่องง่าย 

 

สนัต ิ จติระจนิดา 
 ไม่มใีครปฏเิสธว่า การวจิารณ์ละครเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการพฒันาละครเวท ีอย่างน้อย
ทีสุ่ดกเ็กดิประโยชน์แก่ผูผ้ลติละครและผูช้ม คอื ผูผ้ลติละครจะมโีอกาสพฒันาคุณภาพผลงานของ
ตนและผูช้มจะกา้วล่วงเขา้สูล่ าดบัรสนิยมและความซาบซึง้ในศลิปะทีล่ะเอยีดประณีตยิง่ขึน้ 
 
 นัน่คอื หลกัการ แต่ในความเป็นจรงิไม่ค่อยมกีารวจิารณ์ละครใหเ้หน็กนัสกัเท่าใด 
 
 อุปสรรคประการแรก คือ บรรดาผู้ผลิตละครที่เขลาเกินกว่าจะเข้าใจว่าการรบัฟังเสยีง
วพิากษ์วจิารณ์ของผู้อื่นนัน้ เป็นแม่บทของการสร้างสรรค์ ผู้ผลิตละครประเภทนี้ให้นิยามการ
วิจารณ์ละครเป็นเพียงการสรรเสริญและสดุดีให้ภาพสถานการณ์ละครเวทีไทยว่าเปราะบาง 
เตาะแตะ ต้องอุม้ชู โดยวอนให้ทุกคนละเลยการพูดความจรงิ โดยเฉพาะขอ้ดอ้ยของละคร เพราะ
จะเน้นรายไดจ้ากการขายบตัร, สปอนเซอร ์และความอยู่รอดเป็นหลกั ท าให้ในหน้าหนังสอืพมิพ์
และนิตยสารต่างๆ ปรากฏเพยีงข่าวแจก (REVIEW) ไม่มใีครพดูอะไรตรงไปตรงมา บทวจิารณ์จงึ
มน้ีอยชิน้นบัถว้น 
 
 อุปสรรคประการที่สอง คอื ธรรมเนียมการวจิารณ์ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปปฏทิศัน์ละคร 
(REVIEW) หรอืการประมวลเชงิประวตั ิดงัที่พบบ่อยในบทวจิารณ์ภาพยนตร์ ที่เน้นลกัษณะการ
สาธยายข้อมูลภูมหิลงัของการผลติ และคณะท างานมากกว่าการวเิคราะห์วพิากษ์วจิารณ์ในมติิ
อื่นๆ เช่น ทางจติวทิยา, การเมอืง หรอืสงัคม ธรรมเนียมการวจิารณ์แบบนี้ก่อให้เกิดความรบัรู้
ทัว่ไปว่าการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอยู่กับขนาดปริมาณของข้อมูล (DATA) มากกว่าคุณภาพของ
กระบวนการวพิากษ์วจิารณ์ (PROCESS) ซึง่เป็นความหลงผดิประการส าคญั 
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 และอุปสรรคประการสุดท้าย คือ อุปสรรค 2 ข้อแรก ท าให้ทุกคนคิดว่าการวิจารณ์ 
โดยทัว่ไปและการวจิารณ์ละครเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องจ ากดัเฉพาะผู้มภีูมคิวามรู้ ครูบาอาจารย์
หรอืศลิปินชื่อดงัเท่านัน้ 
 
 ข้าพเจ้ามีความเห็นตรงกันข้าม คือ เห็นว่าการวิจารณ์ละครเป็นเรื่องง่าย และเป็น
ความสามารถของคนทุกคน ไม่ว่าผูใ้หญ่คร ่าโลกหรอืเดก็หน้าใส 
 
 มนุษยท์ุกคนมนีิสยัวพิากษ์วจิารณ์ วนัหนึ่งๆ เราวพิากษ์วจิารณ์กนัหลายเรื่อง ดูยายนัน่ซ ิ
หน้าตาน่ารกั เสยีแต่ตวัเตีย้ม่อตอ้, เวลาขรมึๆ นายนัน่หล่อด ีแต่พอยิม้วงแตกทุกท ี
 
 เรื่องเช่นนี้ถ้าใครวจิารณ์ไดส้นุกปาก จรงิใจ แถมมเีหตุผลประกอบความคดิเหน็ทีเ่สนอมา
ดว้ย ขอเชือ้เชญิท่านมาร่วมวงการวจิารณ์ละคร! 
 
 การวพิากษ์วจิารณ์ละครไม่ใช่เรื่องทางเทคนิควธิีการที่ลึกล ้าจนชาตินี้สามญัชนมมิีวนั
เขา้ถงึ ความจรงินัน้ตรงกนัขา้ม การวพิากษ์วจิารณ์น่าจะเป็นกจิกรรมทีพ่งึกระท าใหเ้ป็นปกตวิสิยั
ในหมู่ชนผู้เจรญิด้วยปัญญาแล้ว แน่นอนในการวพิากษ์วจิารณ์ ผู้ที่ศึกษามามากย่อมอาจมขี้อ
ไดเ้ปรยีบทางความเขา้ใจบรบิทแห่งการละคร โดยเฉพาะในเรื่องของความรอบรู ้รูก้วา้งและรูล้กึใน
ขอ้มลูจ าเพาะต่างๆ  
 
 แต่การวิจารณ์ละครมิใช่มีเพียงแต่เรื่องของข้อมูล หากยังมีเรื่องของกระบวนการมา
เกี่ยวข้องอีกด้วย และข้าพเจ้าอยากจะเน้นว่า กระบวนการวพิากษ์วจิารณ์ (PROCESS) นัน้ มี
ความส าคัญมากกว่าการสาธยายข้อมูล  (DATA PRESENTATION) เพราะด้วยการเน้น
กระบวนการนี้เอง ท าใหก้ารวจิารณ์ละครเป็นเรื่องงา่ยทีทุ่กคนท าได้ 
 
 หลกัเกณฑ์พื้นฐานเริม่ที่ความจรงิใจต่อความรูส้กึของผู้วจิารณ์เองเป็นประการแรก ไปดู
ละครมาแลว้ ถ้าชอบกบ็อกว่าชอบ ไม่ชอบกบ็อกว่าไม่ชอบ ง่ายๆ สบายๆ จากนัน้ค่อยหาเหตุผล
ต่อว่าท าไมถึงชอบหรอืไม่ชอบ แล้วแสดงเหตุผลนัน้ออกมา และถ้าผู้วจิารณ์ไม่ได้มาจากสงัคม
เผดจ็การ หรอืไม่รูจ้กัค าว่าประชาธปิไตย ก็คงเปิดกว้าง รบัฟังเหตุผลอื่นๆ ในเรื่องที่ได้เสนอไป
จากคนอื่น จากมุมมองอื่น ไม่ว่าจะเห็นเหมือนหรอืเห็นต่าง เพื่อแสวงหาข้อสรุปของอารมณ์
ความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ต่างๆ ทีม่ตี่อละครเรื่องนัน้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 
 ผลสุดท้ายอาจจะจบลงที่เป็นการยนืยนัความรูส้กึ และความคดิเหน็แรกอกีครัง้ หรอืเป็น
การพฒันาความคดิต่อไป หรอือาจเกดิความเขา้ใจใหม่กลบัจากหน้ามอืเป็นหลงัมอืก็ได้ แต่ไม่ว่า
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ผลจะเป็นเช่นไร กระบวนการวพิากษ์วจิารณ์กไ็ดเ้คลื่อนทีไ่ปแลว้บนเสน้ทางของการแสวงหาสิง่ที่
ด ี
 
 ถ้าคุณเป็นวยัรุ่นที่ไม่เคยมคีวามรู้เกี่ยวกับการละครไปชมละครครัง้แรกแล้วประทบัใจ 
เพราะชอบดาราหน้าหล่อคนนัน้ คุณกม็สีทิธสิมบูรณ์ที่จะยนืขึน้อย่างสง่าผ่าเผยแลว้พูดไดว้่า “ฉัน
ชอบละครเรื่องนี้มาก เพราะคนเล่นหล่อด”ี แมว้่าทนัใดนัน้เองจะมเีสยีงจากเซยีนวงการละครเสนอ
คา้นว่า “ฉนัไม่ชอบเพราะเรื่องมนัน ้าเน่า”  
  
 เหตุการณ์ต่อมาคงจะนึกภาพกันออกว่าจะเกิดอะไรขึ้น และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ใน
กระบวนการวพิากษ์วจิารณ์ หากทัง้สองต่างจรงิใจ ใชเ้หตุผล และเปิดกวา้ง ความแตกต่างจะมใิช่
ปัญหา แต่เป็นสามญัลกัษณะที่พบได้ทัว่ไปในการเสนอความคดิเหน็ของมนุษย์ ที่จรงิกลบัน่าจะ
เป็นประโยชน์เพราะจากความต่างนี้เอง ทัง้คู่จะไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากกนัและกนั และผูผ้ลติละครกค็ง
ไดเ้รยีนรูอ้ะไรหลายประการจากการวพิากษ์วจิารณ์ของคนคู่นี้ดว้ย 
 
 ในฐานะสตัวโ์ลกทีเ่รยีนรูไ้ด ้วยัรุ่นท่านนัน้อาจกา้วล่วงไปสูข่อ้สรุปทีซ่บัซ้อนขึน้ในแง่ความ
คาดหวงั หรอืหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคุณค่าละครของตน เช่น “ละครดถี้าคนเล่นหล่อและเรื่องไม่
น ้าเน่า” เซยีนแห่งวงการละครท่านนัน้กอ็าจจะมขีอ้สรุปใหม่ว่า “ถงึเรื่องจะน ้าเน่าแต่ถ้าคนเล่นหล่อ
กม็คีนนิยมไดเ้หมอืนกนั” ผูผ้ลติละครอาจจะเหน็ว่า “ถ้าใชค้นเล่นหล่อวยัรุ่นชอบแน่ แต่ศลิปะแห่ง
การแต่งเรื่องของเราจะต้องปรบัปรุงใหด้ขีึน้กว่านี้ในครัง้ต่อไป เพราะเราไม่ไดต้ัง้ใจขายดาราหล่อ
อย่างเดยีว” ฯลฯ 
 
 คุณไม่มคีวามจ าเป็นจะต้องไปอ่านต าราละคร 200 เล่มจบ แล้วจงึจะมาวจิารณ์ละคร ใน
อรยิสจัสี่ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เน้นข้อมูล แต่กลบัเน้นกระบวนการคอื มรรค อนัเป็นทางไปสู่
ความรูแ้จง้แทน หรอืจะดูตวัอย่างคอมพวิเตอรก์็ได ้ถ้าคุณไปคุยกบัคนทีส่นใจคอมพวิเตอร ์ดาต้า 
หรอืขอ้มูลมใิช่ตวัปัญหา แต่เราจะจดัการกบัดาตา้หรอืขอ้มลูเหล่านัน้ดว้ยกระบวนการอย่างไร ทีจ่ะ
ประมวลมนัออกมาใชป้ระโยชน์อย่างทีเ่ราตอ้งการไดต้่างหากทีเ่ป็นปัญหา 
 
 หากเราละเลยข้อมูลจ าเพาะทางการละครไปเสยีบ้าง แล้วกุมกระบวนการวจิารณ์ให้มัน่ 
การวจิารณ์ละครก็ยงัคงด าเนินต่อไปได้ และในขณะเดียวกนั กระบวนการก็จะผลิตความรู้และ
ขอ้มูลออกมาสะสมเป็นองคค์วามรูท้ีจ่ะพฒันาความสามารถ และทกัษะในการวจิารณ์ละครและการ
วพิากษ์วจิารณ์โดยทัว่ไปของตวัเราต่อไป 
 
 เพราะกระบวนการเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหว เจริญเติบโตได้ราวกับมีชีวิต หากเรายึดกุม
กระบวนการ ความรูจ้ะเป็นผลพลอยไดท้ีส่ าคญั แต่หากเราเกาะตดิกบัขอ้มลู ไม่เขา้ใจกระบวนการ 
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ในเมื่อขอ้มูลมวีนัล้าสมยัได้ เสื่อมโทรมได้ การเกาะตดิกบัขอ้มูลก็จะท าให้เราหลงอยู่กบัอดตี ไม่
ทันเหตุการณ์ ข้อมูลคงมีอยู่ท่วมหัวแต่ตัวคงจะไปไม่รอด คิดง่ายๆ ก็ได้ ข้อมูลเป็นเรื่องของ
ปรมิาณการจดจ า แต่กระบวนการเป็นวธิกีารทางปัญญา ความจ าหรอืจะมาสูปั้ญญา 
 
 ละครไม่ใช่ของสูงสุด ไม่ว่าคนท าจะข่มขวัญคุณในสูจิบัตรด้วยดีกรีข้นคลัก่ หรือ
ประสบการณ์ 3 หน้ากระดาษไม่จบ การสรา้งละครทุกเรื่องกค็อื ความใหม่ส าหรบัผูผ้ลติทุกคน จะ
ออกหวัออกก้อยไม่มใีครรูไ้ด ้ผลงานสรา้งสรรคข์องมนุษยท์ุกอย่างกเ็ป็นเช่นน้ี แน่นอนมบีางครัง้ที่
มนัอยู่ในมาตรฐาน บางครัง้อยู่สงูกว่ามาตรฐาน และบางครัง้ทีม่นัต ่ากว่ามาตรฐานทัว่ไป 
 
 ด้วยเหตุนี้แหละ ผู้สร้างสรรค์ที่แท้จรงิจงึกระหายต่อค าวพิากษ์วจิารณ์ยิง่นัก ค าวจิารณ์
เปรยีบเสมอืนกระจกเงาทีจ่ะช่วยฉายความจรงิแห่งผลงานสรา้งสรรคใ์หแ้ก่ผูผ้ลติละคร คนท าละคร
ตอ้งการกระจกหลายๆ บาน มใิช่จากบานของคนทีเ่รยีกตวัเองว่าเป็นนักวจิารณ์เท่านัน้ เพราะคน
ท าละครมิได้ตัง้ใจท าละครให้แต่นักวิจารณ์ดูไม่กี่คน แต่ มุ่งหวังที่จะสื่อสารกับผู้ชม ค า
วพิากษ์วจิารณ์ของผู้ชมจงึเป็นสิง่ที่คนท าละครสนใจ และต้องการมากกว่า ถ้าท่านผู้ชมทัง้หลาย
อยากจะอุม้ชูละครเวทไีทย กช็่วยกนัวจิารณ์ละครกนัดว้ย ช่วยเป็นครูใหค้นท าละครกนัหน่อย เริม่
งา่ยๆ ทีค่วามจรงิใจ ใชเ้หตุผล และเปิดกวา้งต่อมุมมองต่างๆ จะวจิารณ์ในใจคนเดยีว หรอืคุยกบั
เพื่อน หรอืส่งใหค้ณะละคร กระทัง่ส่งมาใหข้า้พเจา้ อยากท าอย่างไรกท็ าเถดิ เป็นประโยชน์ทัง้นัน้ 
และทีส่ าคญัใครกว็จิารณ์ละครได ้ 
 
 เพราะการวจิารณ์ละครเป็นเรื่องงา่ยนิดเดยีว ขา้พเจา้ขอยนืยนั 

 
 
ทีม่า: สนัต ิจติระจนิดา. “การวจิารณ์ละครเป็นเรื่องงา่ย” กรงุเทพธรุกิจ. (8 กุมภาพนัธ ์2538).  
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บทวิเคราะห ์
 

“การวจิารณ์ละครเป็นเรื่องงา่ย” คอืหวัขอ้ในคอลมัน์ “กระจกมายา” ของสนัต ิจติระจนิดา 
ผูอ้ านวยการสถาบนัศลิปะวฒันธรรมเพื่อการพฒันา (มายา) อาจก่อใหเ้กดิขอ้โต้แยง้ส าหรบัผูอ้่าน
เมื่อแรกเหน็ ด้วยเพราะความคดิเห็นดงักล่าวนี้ มไิด้อยู่ในมโนส านึกของประชาชนชาวไทยส่วน
ใหญ่แต่อย่างใด โดยสงัเกตได้จากปรมิาณของนักวจิารณ์และผลงานที่ปรากฏสู่สาธารณชนซึ่งมี
จ านวนที่น้อยมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบังานวจิารณ์ในสื่อศลิปะแขนงอื่นๆ แต่ทัง้นี้ สนัตไิดเ้กริน่น า
ถงึความเป็นจรงิที่ว่า “ไม่มใีครปฏิเสธว่า การวจิารณ์ละครเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับการพฒันาละคร
เวที อย่างน้อยทีสุ่ดก็เกิดประโยชน์แก่ผู้ผลิตละครและผู้ชม คือผู้ผลิตละครจะมีโอกาสพัฒนา
คุณภาพผลงานของตนและผู้ชมจะก้าวล่วงเขา้สู่ล าดบัรสนิยมและความซาบซึ้งในศลิปะทีล่ะเอยีด
ประณีตยิง่ขึ้น” ในขณะเดยีวกนัเขากไ็ด้กล่าวสรุปต่อทา้ยว่า “นัน่คอืหลกัการ แต่ในความเป็นจรงิ 
ไม่ค่อยมกีารวจิารณ์ละครให้เห็นกนัสกัเท่าใด” ซึ่งกลวธิีการแสดงให้เห็นถงึขอ้เท็จจรงิที่ขดัแย้ง
กันเองดังกล่าว ชวนให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยใคร่รู้ต่อไปว่า ถ้าเช่นนัน้แล้ว อะไรคือสาเหตุที่
ก่อใหเ้กดิช่องว่างระหว่างอุปสงคท์ี่มตี่องานวจิารณ์ละครกบัอุปทานที่ปรากฏในรูปของบทวจิารณ์
ละคร ซึ่งจากค าถามดงักล่าวนี้ สนัติได้ชี้แจงให้เห็นถึงค าตอบในรูปของอุปสรรคที่อยู่เบื้องหลงั
ช่องว่างดงักล่าว อนัเป็นสาเหตุให้การวจิารณ์ละครจ ากัดอยู่ในวงแคบ โดยเขาได้สรุปอุปสรรค
ส าคัญเป็น 3 ประการ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับ “ความเชื่อ” ที่ปรากฏอยู่จรงิในสงัคมไทย นัน่คือ 
“บรรดาผู้ผลิตละครทีเ่ขลาเกินกว่าจะเข้าใจว่า การรบัฟังเสียงวพิากษ์วจิารณ์ของผู้อืน่นัน้ เป็น
แม่บทของการสร้างสรรค์”, “ความรบัรู้ทัว่ไปว่าการวพิากษ์วจิารณ์ขึ้นอยู่กับขนาดปรมิาณของ
ขอ้มูล (DATA) มากกว่าคุณภาพของกระบวนการวพิากษ์วจิารณ์ (PROCESS)” และ “ทุกคนคดิว่า
การวจิารณ์โดยทัว่ไปและการวจิารณ์ละครเป็นเรือ่งยาก เป็นเรือ่งจ ากดัเฉพาะผูม้ภีูมคิวามรู ้ครบูา
อาจารย์หรอืศลิปินชือ่ดงัเท่านัน้” ซึ่งทัง้ 3 ประการดงักล่าวนี้เองที่กลายเป็นพรมแดนกัน้ระหว่าง
ผูผ้ลติละครและผูช้มมาเป็นเวลาชา้นาน 
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ทัง้นี้ ผู้วจิารณ์ได้แสดงทศันะส่วนตวัจากการสงัเกตลกัษณะธรรมชาติของมนุษย์ โดย
สรุปได้ว่า มนุษยช์อบที่จะวจิารณ์สิง่ต่างๆ รอบตวัเสมอ ดงันัน้ การวจิารณ์ละครจงึไม่น่าที่จะเป็น
เรื่องยากแต่ประการใด อกีทัง้เขาไดเ้น้นย ้าว่า การวจิารณ์ละครไม่ใช่เรื่องเทคนิคทีซ่บัซ้อน แต่ควร
จะเป็น “กจิกรรมทีพ่งึกระท าใหเ้ป็นปกตวิสิยัในหมู่ชนผูเ้จรญิดว้ยปัญญาแลว้”  

 
สนัติไม่ได้ปฏิเสธว่า การมขี้อมูลความรู้ไม่ใช่ข้อได้เปรยีบในการวจิารณ์ละคร แต่เขา

แสดงทศันะว่า ข้อมูลไม่ใช่สิง่ที่จ าเป็นที่สุด พร้อมทัง้กล่าวยนืยนัให้เหน็ว่า “ความง่าย” ของการ
วิจารณ์ละครย่อมจะเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้วิจารณ์ให้ความส าคัญที่ “กระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ 
(PROCESS)” มากกว่า “การสาธยายขอ้มูล (DATA PRESENTATION)” จากนัน้ เขาจงึอธบิายถงึ
กระบวนการวพิากษ์วจิารณ์ว่าจะเกดิขึ้นได้ในลกัษณะใดบ้าง และเพื่อให้เกดิภาพที่ชดัเจนยิง่ขึ้น 
สนัตจิงึแสดงตวัอย่างเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ระหว่างมโนทศัน์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดข้องผูช้มทีเ่ป็นวยัรุ่นกบั 
“เซียนวงการละคร” ซึ่งอาจมคีวามแตกต่างกนัเป็นธรรมดา หากแต่ความส าคญักลบัอยู่ที่ “ความ
จรงิใจ”, “การใช้เหตุผล” และ “การเปิดกว้าง” ของแต่ละบุคคล โดยหากทัง้สองฝ่ายเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการเรยีนรูร้ะหว่างกนั นัน่ย่อมจะส่งผลใหผู้ผ้ลติละครไดเ้กดิการเรยีนรูโ้ดย
การผสมผสานขอ้วจิารณ์จากทัง้สองฝ่ายเขา้ดว้ยกนัอกีดว้ย 

 
จากนัน้ สนัตไิด้แสดงให้เหน็ถงึความส าคญัของ “กระบวนการ” โดยใชว้ธิสีื่อสารเพื่อให้

เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านหลายระดับหลากวัย ที่อาจมีความแตกต่างกันในแง่ของความสนใจและ
สภาพแวดลอ้ม กล่าวคอื เขาเลอืกเปรยีบเทยีบความหมายและความส าคญัของ “กระบวนการ” กบั
หลกัค าสอนทางพุทธศาสนาในเรื่อง อรยิสจัสี ่ซึ่งมคีวามคล้ายคลงึกนักบัระบบจดัการขอ้มูลของ
คอมพวิเตอร ์และจากวธิกีารดงักล่าวนี้ เอง ท าให้ผู้อ่านต่างระดบัและวยัสามารถมองเหน็ภาพได้
ชดัเจนตรงกนัยิง่ขึน้ว่า “กระบวนการ” เป็นสิง่ทีส่ าคญัเพยีงใด พรอ้มกนันัน้ เขายงัไดแ้สดงใหเ้หน็
ถงึประโยชน์ที่จะได้รบัหากผู้วจิารณ์ยดึมัน่ที่ “กระบวนการ” แทนการให้ความส าคญักบัขอ้มูลจน
มากเกนิไป  

ในช่วงทา้ยของบทความ สนัตไิดแ้สดงทศันะต่อ “ธรรมชาต”ิ ของละครเวทอีย่างเรยีบงา่ย
แต่มคีวามเป็นสากลว่า “แน่นอนมบีางครัง้ทีม่นัอยู่ในมาตรฐาน บางครัง้อยู่สูงกว่ามาตรฐาน และ
บางครัง้ทีม่นัต า่กว่ามาตรฐานทัว่ไป” ซึ่งจากทศันะในแง่นี้เองทีช่่วยใหผู้อ้่านเกดิความรูส้กึว่า ละคร
ไม่ใช่ของสูงที่จะ “สมัผสั” หรอืวพิากษ์วจิารณ์อกีต่อไป โดยสนัติได้เปรยีบเทียบการวจิารณ์กับ
กระจกเงาที่ช่วยส่องสะท้อนความเป็นจรงิ และชี้ให้เห็นว่า ผู้ผลิตละครไม่ได้ต้องการเฉพาะค า
วจิารณ์จากนักวจิารณ์มอือาชพีเพยีงดา้นเดยีวเท่านัน้ หากแต่เสยีงวจิารณ์จากผูช้มทัว่ไปกเ็ป็นสิง่
ส าคญัเช่นกันที่บรรดาผู้ผลิตละครต้องการได้รบั โดยถึงแม้ว่าการวจิารณ์ดงักล่าวจะปรากฏใน
รปูแบบใดกถ็อืไดว้่ามปีระโยชน์ทัง้สิน้ต่อวงการละครเวทไีทย  

 



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

360   -      - 

ดังนัน้ จึงนับได้ว่า บทความนี้มีประโยชน์อย่างยิง่ทัง้ในแง่ของการกระตุ้นให้ผู้อ่าน
ตระหนักถงึอุปสรรคของการวจิารณ์ละครอนัเนือ่งมาจากความเชือ่ รวมทัง้เสนอแนะแนวทางทีเ่ป็น
รูปธรรมอย่างชดัเจนต่อการเริม่ต้นวจิารณ์ส าหรบัผู้ทีไ่ม่เคยเรยีนหรอืมปีระสบการณ์ในด้านนี้มา
ก่อนโดยการเน้นทีส่ามัญส านึกของแต่ละบุคคลเป็นหลัก และทีส่ าคัญคือการย ้ าให้เห็นถึง 
กระบวนการทีเ่ป็นขัน้ตอนซึง่อาจจะไม่ใช่เรือ่งทีส่ามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายเสมอไป แต่ก็เป็น
ส่วนประกอบทีส่ าคญัต่อการพฒันาการวจิารณ์ให้เกดิ “พลงัทางปัญญา” อนัจะช่วยเป็นแนวทาง
ต่อไปส าหรบัผูส้นใจในศาสตรแ์ขนงนี้ แต่สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดกค็อื ท่าทขีองผูเ้ขยีนบทความทีเ่ป็นมติร
และปลุกเรา้ความคดิใหผู้อ้่านเกดิความตอ้งการทีจ่ะเริม่ตน้ “วจิารณ์” ซึง่จากจุดนี้เองทีอ่าจกล่าวได้
ว่า เป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิพลงัทางปัญญาอย่างแทจ้รงิ   

อดศิร  จนัทรสุข : ผูว้เิคราะห ์

 
การหยัง่รู้จิตมนุษย ์

ตแิอร ิ โมนิเยร ์
…ศิลปินผู้สร้างโศกนาฏกรรมมนุษย์มไิด้ก าหนดเสน้ทางที่น าไปสู่ความเป็น แต่น าไปสู่

ความตาย เขาสอดใส่ความรู้สกึไวใ้นตวัมนุษยก์็เพยีงเพื่อที่จะช่วยให้มนุษย์ได้พบความตายหรอื
เป็นการกรุยทางไปสู่ความตาย อนัทีจ่รงิ เขาไม่ไดว้าดภาพมนุษยเ์หล่านี้ เขาใหแ้ต่ค าพพิากษา ก็
เหตุใดเล่าที่กวอีย่างราซีนจึงมีความโน้มเอียงไปทางความเร้นลบัแห่งจิตมนุษย์มากกว่าการใช้
เหตุผล… ราซีนในฐานะกวีที่แสดงออกซึ่งอารมณ์มนุษย์ไม่ต้องการเลือกที่จะเสนอภาพของ
อารมณ์ ณ จุดก าเนิดของมนั แต่ ณ จุดที่อารมณ์นัน้อยู่ในฐานะที่จะน ามาซึ่งความตาย เขาไม่ใช่
จติรกรที่วาดภาพจติใจมนุษย์ เขาเป็นจติรกรแห่งชะตากรรม และในบรรดาทศิทางแห่งจติมนุษย์
นัน้ เขารู้จกัแต่เพยีงทางที่ส าคญัอยู่ทางเดยีว นัน่ก็คอื ทางที่ผลกัมนุษย์ลงสู่ห้วงแห่งชะตากรรม  
พระนิกายเจซูอทิ (Jésuite) หรอืนักจติวทิยาส านักซิกมนัต์ ฟรอยด์ รูจ้กัหนทางเป็นเรอืนพนัที่จะ
เขา้ถงึจติมนุษย ์ราซนีรูจ้กัหนทางเพยีงทางเดยีว นัน่กค็อื ทางทีน่ าไปสู่เครื่องประหาร ความรูร้อบ
ดา้นทีเ่กี่ยวกบัมนุษยเ์ป็นสิง่ทีส่ าคญัมากส าหรบัผูท้ีต่้องการจะเยยีวยารกัษา แต่ไม่จ าเป็นส าหรบัผู้
ที่เรยีกร้องจุดจบ แพทย์ต่างหาก ไม่ใช่ฆาตกร ที่จ าเป็นต้องรูท้างเดินทัง้หมดของเลอืด รู้จกัเส้น
เลอืดทุกเสน้ รูจ้กัเนื้อหนังทุกชิ้น พระจ าเป็นต้องรู้จกัพลงัขบัเคลื่อนในส่วนลกึ แต่สิง่เหล่านัน้ไม่
จ าเป็นส าหรบัเพชรฆาต ราซนีรูจ้กัแต่เพยีงจุดทีส่ าคญัของเสน้เลอืดใหญ่ ทีซ่ึ่งเขาท าหน้าที่ของผู้
ประกอบพธิบีูชายญัมใิช่ที่อนัศกัดิส์ทิธิท์ี่จะมกีารให้อภยักนัได ้หรอืที่สิง่มหศัจรรย์จะบงัเกดิขึ้นได ้
เขาน าตวัละครเอกของเขาไปสูเ่ทวาลยั มใิช่เพือ่ใหไ้ดร้บัอภยัโทษ แต่เพือ่น าไปประหาร 

ราซีนเป็นนักจิตวิทยาได้ก็โดยผ่านการกระท า แต่การกระท ามิใช่การแสดงออกด้วย
ท่าทาง ละครจงึด าเนินไปไดด้ว้ยการสรา้งบทหรอืสรา้งความรูส้กึขึน้มาทดแทนการแสดงออกทาง
กายภาพ ในขณะเดยีวกับที่เขาลดความส าคญัของจติวทิยาเพื่อเพิม่ความส าคญัให้แก่การกระท า 
ราซนีกพ็รอ้มทีจ่ะปรบัการกระท าใหเ้ป็นตวัหนุนจติวทิยา ทัง้นี้กเ็พราะการกระท าจะด าเนินไปไดก้็
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ดว้ยแรงหนุนจากอารมณ์มนุษย์เท่านัน้ จติมนุษย์เท่านัน้ที่ท าใหเ้กดิโศกนาฏกรรม และความจรงิ
ที่มาจากจติมนุษย์ก็เป็นเงื่อนไขแห่งความจรงิของโศกนาฏกรรม เพราะอารมณ์โศกนัน้เป็นเรื่อง
ภายใน การกระท าในละครของเชกสเปียรไ์ดร้บัการหนุนเนื่องจากเหตุการณ์มากมาย อารมณ์โศก
จงึยงัผูกอยู่กบัการแสดงออกทางกายภาพทีส่มัพนัธ์กบัความรกัและความตาย ในงานของกอรเ์นย ์
(Corneille) ซึ่งเป็นนักประพนัธ์ฝรัง่เศสยุคคลาสสกิเช่นกนั จุดศูนยก์ลางแห่งความสนใจผูกอยู่กบั
อารมณ์ความรู้สกึจนหมดสิ้น แต่ในละครของกอร์เนย์ ความรูส้กึเกิดขึ้นจากละคร ในขณะที่ในงาน
ของราซีนนัน้เขาท าละครขึ้นมาจากความรู้สกึ ในแง่นี้  เหตุการณ์ในโศกนาฏกรรม ซึ่งเชกสเปียร์
ชอบทีจ่ะแสดงออกและแสดงออกดว้ยพลงัและความเขม้ขน้นัน้ กเ็ริม่อ่อนตวัลงแลว้ในงานของกอร์
เนย์ เพราะเหตุการณ์ภายนอกไดก้ลายเป็นเพยีงขอ้อา้งในการแสดงออกซึ่งความรูส้กึ หรอืขอ้อ้าง
ในการโอ่อวดวาทศลิป์ ราซนีนัน้ปรบัน ้าหนักและความรุนแรงของความรูส้กึใหเ้ป็นเรื่องภายในของ
ใจมนุษย์ ในขณะที่กอร์เนย์สรา้งอารมณ์โศกเขา้มาห้อมล้อมตวัมนุษย์ และมกัอดไม่ได้ที่จะตกเป็น
เหยื่อของวาทศลิป์อนัเป่ียมด้วยวรีกรรม หรอืของการสร้างความสง่างามจากความทุกข์ระทมของ
มนุษย์ ราซีนมุ่งชี้ลกัษณะโศกนาฏกรรมภายในตวัมนุษย์เอง ผลลพัธ์ก็คอื ละครซึ่งเป็นตวัหนุน
ความรู้สึกของมนุษย์ในงานของกอร์เนย์ กลบัถูกก ากับด้วยความรู้สึกนัน้เองในงานของราซีน  
ส าหรบักอรเ์นยน์ัน้ ความเป็นจรงิของอารมณ์ความรูส้กึมใิช่เงื่อนไขในการสรา้งสถานการณ์ทีส่มจรงิ 
ส าคญัอยู่แต่เพียงว่า ความรู้สึกเหล่านี้งาม น่าประทบัใจ และโดดเด่น ความรู้สึกจึงเป็นอาภรณ์
ประดบัการกระท า ในขณะที่ในงานของราซีนนัน้ความรู้สกึเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทแห่ง
ชวีติ กอรเ์นยไ์ม่ค่อยจะใส่ใจกบัเรื่องสภาพความเป็นจรงิของจติมนุษยน์ัก ถ้าเขาพูดกบัเราในเรื่อง
ของความเป็นจรงิ มันก็เป็นเพียงแต่ความเป็นจรงิในประวตัิศาสตร์หรอืความเป็นจรงิที่มาจาก
ขอ้เทจ็จรงิ ละครของกอรเ์นย ์ในฐานะทีข่ึน้อยู่กบัสภาพการณ์ภายนอกกท็ าหน้าทีแ่ต่เพยีงก ากบัให้
เหตุการณ์ด าเนินไปอย่างสมจรงิ คอื ก ากบัให้เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ และเดินไปในทางนัน้ทางนี้
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะสภาพการณ์ภายนอกท าให้เป็นเช่นนั ้น ในทางตรงกันข้าม 
โศกนาฏกรรมตามแบบของราซนีนัน้เป็นกระบวนการของการสรา้งงานขึน้มาจากสภาพทีเ่ป็นศูนย ์
และเหตุการณ์ต่างๆที่เขาสอดใส่เขา้มาในละครก็ท าหน้าที่เป็นแค่เครื่องช่วยให้เรื่องด าเนินไปได้
หรอืจบลง เหตุการณ์เป็นตวักระตุ้นให้เกดิการกระท า แต่มใิช่เป็นแก่นของการกระท าใดๆ การ
กระท าไม่ขึ้นอยู่กบัขอ้เทจ็จรงิ "ไม่มคีวามจ าเป็นใดๆที่โศกนาฏกรรมจะต้องหลัง่เลอืดหรอืทิง้ศพ
ไวเ้กลื่อนเวท"ี 

 
เจตนา นาควชัระ : ผูแ้ปล 

 
แปลจาก  Thierry Maulnier. : "Connaissance des coeurs." (Chapitre VIII). Racine. Paris : 

Gallimard, 1947, pp. 183-185. 
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บทวิเคราะห ์
 
เป็นที่ยอมรบักนัในวงการศลิปะตะวนัตกว่า โศกนาฏกรรมเป็นจุดสุดยอดของวฒันธรรม

การละครของตะวนัตก  ต้นแบบทีไ่ดร้บัการยอมรบันับถอื และไดร้บัการน ามาเป็นตวัอย่างในการ
สร้างสรรค์ นับตัง้แต่ยุคฟ้ืนฟูศิลปวทิยาเป็นต้นมา ก็คอื โศกนาฏกรรมของกรกี นักวจิารณ์และ
นักวชิาการยุคใหม่ที่ต้องการจะสรา้งความมัน่ใจให้แก่คนร่วมสมยั ก็จ าเป็นอย่างยิง่ ที่ต้องการจะ
แสวงหาต้นแบบให้แก่ยุคใหม่ เพื่อที่จะยืนยันว่าโศกนาฏกรรมเป็นสิ่งที่สร้างใหม่ได้ ทัง้ๆที่
สภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมและความคดิเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วจากยุคของกรกี ชาตยิุ โรป
สองชาต ิ ค อื  อ งักฤษและฝรัง่ เศส  แข ่งขนักนั เพื ่อช ิง เวท ีความเป็นผู ้น าในการสร ้าง
โศกนาฏกรรมของยุคใหม่ และการต่อสูแ้ย่งชงิความเป็นเอกและเป็นหนึ่งก็ด าเนินต่อเนื่องมาบน
เวทแีห่งการวจิารณ์เป็นเวลาหลายศตวรรษแลว้ ฝ่ายทีห่นุนวฒันธรรมการละครขององักฤษ อนัมี
กลุ่มนักวิจารณ์โรแมนติกของเยอรมันเป็นหัวหอก ก็ยกให้เชกสเปียร์เป็นผู้น าแห่งการละคร
ตะวนัตกยุคใหม่ และมกัจะตีค่าละครคลาสสกิของฝรัง่เศสว่าเป็นการลอกเลียนต้นแบบกรกีที่
ปราศจากจติวญิญาณของตวัเอง แนวคดิที่ว่านี้แผ่ขยายวงมาจนถงึประเทศฝรัง่เศสเอง นับตัง้แต่
ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา และการต่อสูก้นัระหว่างราซีนกบัเชกสเปียร์ในประเทศฝรัง่เศสเองก็ดูจะ
เป็นชนวนทีท่ าให้เกดิการโต้แย้งในเชงิการวจิารณ์อนัเผด็รอ้นมาตลอด นับตัง้แต่นักประพนัธ์ชาว
ฝรัง่เศสชื่อ สแต็งดาห์ล (Stendhal) ได้เขียนงานอันท้าทายชื่อ "ราซีนกับเชกสเปียร์" (Racine et 
Shakespeare) ขึน้เมื่อปี 1823 

Thierry Maulnier (1909-1988) เป็นนักปรัชญานักวรรณคดีและนักวิจารณ์ละครชาว
ฝรัง่เศสที่พยายามจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะในงานของราซีน ซึ่งเขาถือว่าเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวั ที่แม้แต่นักประพนัธ์ฝรัง่เศสอื่นๆก็หามไีม่ ผู้ที่ไม่เขา้ใจวฒันธรรมการละครของฝรัง่เศส  
มกัจะมองไม่เหน็คุณค่าทีแ่ท้จรงิของโศกนาฏกรรมของราซีน ดว้ยเหตุที่งานของท่านผูน้ี้นัน้ดูจาก
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ภายนอกเป็นละครที่อาจจดืชดื เพราะเนื้อเรื่องขาดความตื่นเต้น และการแสดงออกทางกายภาพกด็ูจะ
จดืชดืเช่นกนั ละครของราซนีอยู่ไดด้ว้ยบททีแ่หลมคมทีส่ะทอ้นปัญหาภายในของมนุษยซ์ึ่งเอื้อให้
ตวัละครผู้มอีารมณ์อนัเป่ียมล้นออกมาเชอืดเฉือนกนัด้วยค าพูด โมนิเยร์ พยายามจะชี้ให้เหน็ว่า
ละครของราซีนเป็นโศกนาฏกรรมที่มคีวามรุนแรง และกร็ุนแรงไม่แพ้ละครกรกี แต่ความรุนแรงที่
กล่าวมานี้มไิด้แสดงออกดว้ยเหตุการณ์ภายนอก เช่นละครของเชกสเปียร ์หรอืดว้ยวาทศลิป์อนั
โอ่อ่าเช่นละครของกอร์เนย ์ความรุนแรงและเขม้ขน้ในงานของราซนีเป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้จากอารมณ์
ความรูส้กึภายในของตวัละครทัง้สิน้ ในสว่นอื่นๆของหนังสอืเล่มนี้ (ทีผู่ว้จิยัมไิดค้ดัมาแปลนัน้) โมนิ
เยร์พยายามจะชี้ให้เหน็ว่า ความเขม้ขน้ภายในที่กล่าวมานี้เป็นพฒันาการขัน้สูงสุดของวฒันธรรม
ตะวนัตก นัน่ก็คอื ผู้เจรญิแล้วย่อมไม่จ าเป็นที่จะต้องแสดงออกด้วยวธิกีารเชงิกายภาพ แต่ทุกสิง่
ทุกอย่างเป็นเรื่องของจิตมนุษย์ทัง้สิน้ ราซนีจดัไดว้่าเป็นกวทีีเ่ขยีนโศกนาฏกรรมไดย้อดเยีย่ม
ทีสุ่ด เพราะเขาพฒันาเทคนิคของโศกนาฏกรรมไปจนถงึจุดสุดยอดอนัเรยีกได้ว่าทุกอย่างลงตวั
หมด และลมืเรื่องเทคนิคไปไดเ้ลย 

ในส่วนของบทวจิารณ์ที่คดัมาข้างต้นนัน้จะเห็นได้ว่า ผู้วจิารณ์มไิด้วางตวัเป็นกลางนัก 
และยกราซีนไวเ้หนือกอรเ์นย ์(ผูเ้ป็นนักประพนัธ์รุ่นพี่ของราซนี) นอกจากนี้ ก็ยงัสื่อความเป็นนัย
ว่าถา้วดักนัดว้ยความเขม้ขน้แห่งอารมณ์แลว้  ราซนีกเ็หนือเชกสเปียรเ์สยีดว้ยซ ้า  ไม่ว่าเราจะเหน็
ดว้ยกบัวชิาการละครเปรยีบเทยีบของโมนิเยรห์รอืไม่ก็ตาม เราคงจะต้องยอมรบัว่าความสามารถ
ในการใช้ความคดิเชงิวจิารณ์และความสามารถในการเขยีนของเขาอยู่ในระดบัที่สูงมาก  เพราะ
เขามวีธิทีี่จะอธิบายความโดยชกัแม่น ้าทัง้ห้าเขา้มาสนับสนุนความคดิของเขา เช่น ในกรณีที่เขา
กล่าวถงึความเขา้ใจเชงิจติวทิยาของราซีนนัน้ เขาสามารถเปรยีบเทยีบวธิกีารของศลิปินผู้สร้าง
โศกนาฏกรรมกบันักจติวทิยาสกุลฟรอยด์ และพระคาทอลกิ ผู้มอี านาจให้ศลีลา้งบาปไดอ้ย่างน่า
ทึง่ การวจิารณ์ในทีน่ี้จงึจดัไดว้่าเป็นการแสดงออกซึง่พลงัทางปัญญาของนักวจิารณ์เอง เพราะเขา
เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อมัน่ในจุดยืนของตนเอง ซึ่งคงจะมิใช่จุดยืนในทางศิลปะเท่านัน้ หากแต่เป็น
จุดยนืในเรื่องของความคดิเชงิปรชัญาเสยีดว้ยซ ้า การวจิารณ์จงึมใิช่การพสิูจน์ถูกผดิ แต่เป็นการ
แสดงออกซึ่งศรทัธาในวฒันธรรมทีเ่ป็นตวัหล่อหลอมผูส้รา้งงานศลิปะและนักวจิารณ์เอง งานของ
โมนิเยร์ที่ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ในที่นี้ จึงเป็นตัวอย่างอันดีที่ชี้ให้เห็นว่า ความแข็งแกร่งทาง
วฒันธรรมอนัมศีลิปะเป็นตวัหนุนเป็นเงือ่นไขทีก่่อใหเ้กดิพลงัทางปัญญา  นอกจากนี้ ก็ยงัพสิจูน์ให้
เห็นว่าการย้อนกลบัไปสมัผสักบัมรดกทางศิลปวฒันธรรม เป็นหนทางที่จะสร้างความแขง็แกร่ง
ทางปัญญาให้แก่สงัคมร่วมสมยัของเราได้อีกโสดหนึ่งด้วย ในบทน าของหนังสอื (ซึ่งมไิด้คดิมา
วเิคราะหใ์นที่นี้) โมนิเยร์ใหค้ าเตอืนต่อเพื่อนร่วมชาตขิองเขาไว้อย่างหนักแน่นว่า สงัคมร่วมสมยั
ตกอยู่ในห้วงแห่งอันตราย เพราะดูจะเหินห่างจากการที่ได้สมัผัสกับงานยิ่งใหญ่ของอดีต งาน
วจิารณ์ของเขาเองจงึดจูะมุ่งท าหน้าทีใ่นการกอบกูส้ถานการณ์ดา้นปัญญาความคดิเอาไวด้ว้ย 

 
เจตนา นาควชัระ : ผูว้เิคราะห ์
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มรณกรรมของละครโศก 

             จอรจ์   ชไตเนอร์ 
 ขา้พเจา้ขอจบงานเขยีนชิ้นนี้ดว้ยการระลกึถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัขา้พเจา้เองมากกว่าทีจ่ะให้
ขอ้คดิในเชงิวจิารณ์โดยตรง  ส าหรบัปัญหาทีข่า้พเจา้ไดน้ ามาพจิารณานัน้ไม่มคี าตอบทีแ่น่ชดั  
บ่อยครัง้ทีก่ารใชค้วามเปรยีบหรอืการใชอุ้ทาหรณ์จะใหค้วามกระจ่างไดด้กีว่าการตอกย ้าความเชื่อ  
นอกจากนัน้  ขา้พเจา้เชื่อว่าการวจิารณ์ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิง่ทีต่ายตวัหรอืตอ้งมขีอ้พสิจูน์อย่าง
เด่นชดั  การวจิารณ์ทีเ่ป่ียมดว้ยความสตัยซ์ื่อกค็อื  ประสบการณ์สว่นตนทีเ่ขม้ขน้สามารถทีจ่ะ
ยอ้มใจผูอ้ื่นได…้ 
 ไม่นานมานี้  ขา้พเจา้เดนิทางดว้ยรถไฟผ่านไปทางภาคใตข้องโปแลนด ์  มอียู่ช่วงหนึ่งที่
ขบวนรถผ่านซากปรกัหกัพงับนยอดเนินแห่งหนึ่ง ผูร้่วมทางชาวโปแลนดผ์ูห้นึ่งบอกกบัขา้พเจา้ว่า 
อะไรเกดิขึน้ทีน่ัน่ ทีน่ัน่เคยเป็นทีต่ ัง้ของวดัแห่งหนึ่งและพวกเยอรมนัใชเ้ป็นคุกกกัขงันายทหาร
รสัเซยีในช่วงปีสุดทา้ยของสงคราม(โลกครัง้ที ่ 2)  เมื่อกองทพัเยอรมนัจะตอ้งถอยร่นจากดนิแดน
ตะวนัออก  การสง่เสบยีงกม็าไม่ถงึค่ายเชลยศกึนัน้อกีต่อไป  พวกทหารกป็ลน้เสบยีงกรงัเท่าทีห่า
ไดม้าจากชุมชนรอบๆค่าย  แต่ไม่ชา้ไม่นาน  แมแ้ต่สุนขัต ารวจทีห่วิโหยกเ็ริม่จะคุมไม่อยู่แลว้  
หลงัจากทีล่งัเลอยู่สกัพกัหนึ่งพวกเยอรมนักป็ล่อยใหห้มาเล่นงานเชลยศกึ  และเมื่อหวิถงึขนาด
หมาเหล่านัน้กก็นิเชลยทัง้เป็นไปหลายคน  ในทีสุ่ด  พวกทหารกต็อ้งถอยหนีโดยทิ้งนกัโทษทีย่งัมี
ชวีติอยู่ไวใ้นหอ้งใตด้นิทีปิ่ดตาย เชลยสองคนรอดชวีติมาไดโ้ดยทีฆ่่าและกนิเพือ่นนกัโทษดว้ยกนั 
ในทีสุ่ด เมื่อกองทพัโซเวยีดมาพบเขา้ เชลยทัง้สองกไ็ดร้บัอาหารชัน้ดแีละกถ็ูกจบัไปยงิเป้าเพือ่ไม่
ตอ้งการทีจ่ะใหท้หารอื่นๆ ไดเ้หน็ภาพของนายทหารทีต่อ้งถูกกระท าย ่ายถีงึปานนัน้  หลงัจากนัน้
ทหารโซเวยีดกเ็ผาวดันัน้เสยี 
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 ผูร้่วมทางอื่นๆ เมื่อไดฟั้งเรื่องทีเ่ล่ามานัน้  ต่างกเ็ล่าเรื่องของตนบา้ง  บางเรื่องกโ็หด
พอกนั  บางเรื่องโหดไปกว่านัน้เสยีดว้ยซ ้า  ผูร้่วมทางสตรคีนหนึ่งเล่าใหฟั้งว่า  อะไรเกดิขึน้กบั
น้องสาวของเธอในค่ายนรกทีเ่มอืงมทัเฮาเซน (Matthausen) ขา้พเจา้จะไม่บนัทกึลงไวท้ีน่ี่ 
เพราะว่าเรื่องประเภทนี้ไม่มภีาษาใดๆ ในโลกทีจ่ะเล่าได ้  พวกเราทัง้หมดเงยีบไปชัว่ขณะหนึ่ง  
และแลว้ชายชราผูห้นึ่งกเ็อ่ยขึน้มาว่า เขารูจ้กันิทานสอนใจจากยุคกลางทีน่่าจะอธบิายไดว้่า เหตุใด
สิง่เลวรา้ยเหล่านี้จงึเกดิขึน้ได ้

 ณ หมู่บา้นทีห่่างไกลแห่งในภาคกลางของโปแลนด์มโีบสถย์วิเลก็ๆ อยู่โบสถห์นึ่ง  คนืวนั
หนึ่งพระยวิออกมาเดนิตรวจตราตามปกต ิ  เมื่อเขา้ไปในโบสถก์เ็หน็พระเจา้ประทบัอยู่ ณ มุมอบั
มุมหนึ่ง จงึรุดเขา้ไปเฝ้าและอุทานออกมาว่า “พระองคท์่าน  ท่านมาท าอะไรอยู่ทีน่ี่”  พระเจา้ทรง
ตอบและครัง้นี้มไิดต้อบในรูปของฟ้ารอ้ง ฟ้าผ่าหรอืพายุพดัแต่ประการใด แต่ทรงตอบออกมาเบาๆ 
ว่า “ขา้ฯเหนื่อยหลวงพี ่ขา้ฯเหนื่อยเจยีนจะตายอยู่แลว้”  

 นิทานสอนใจบทน้ีดจูะพอกบัเรื่องของเรา  ซึง่ขา้พเจา้ตคีวามว่าอย่างนี้… พระเจา้ทรง
เหนื่อยหน่ายกบัความโหดเหีย้มของมนุษย ์ เป็นไปไดว้่า พระองคไ์ม่สามารถทีจ่ะควบคุมมนัไดอ้กี
ต่อไปและกม็องไม่เหน็ว่าภาพของพระองคเ์องยงัสะทอ้นกลบัมาจากผลแห่งการสรา้งของพระองค ์ 
พระองคจ์งึปล่อยใหโ้ลกด าเนินไปตามวถิขีองอมนุษยแ์ละขณะนี้ทรงพ านกัอยู่ ณ มุมใดมุมหนึ่ง
ของจกัรวาลอนัไกลโพน้  ไกลเสยีจนทตูสวรรคข์องพระองคไ์ม่สามารถจะมาเยีย่มเยอืนเราได…้ 
แต่โศกนาฏกรรมเป็นศลิปะประเภททีเ่รยีกรอ้งว่า เราจ าเป็นจะตอ้งแบกภาระอนัหนกัหน่วงของ
การมพีระเจา้เอาไว ้ โศกนาฏกรรมตายไปแลว้กเ็พราะว่า  เงาของพระองคท์่านมไิดท้อดทบัเราอกี
เช่นทีเ่คยทอดมาบดบงัอะกาเมมนอน (Agamemnon) หรอืแมคเบธ (Macbeth) หรอื อธาล ี
(Athalie)1 หรอืเป็นไปไดว้่าโศกนาฏกรรมเพยีงแต่เปลีย่นรปูแบบหรอืขนบเท่านัน้ มอียู่ตอนหน่ึงใน
ละครเรื่องแม่ครูาช (Mutter Courage) ของเบรคชท ์ (Brecht) ซึง่ทหารน าร่างไรว้ญิญาณของชไว
เซอรค์าส (Schweizerkas) เขา้มาบนเวท ีพวกทหารสงสยัว่าเขาจะเป็นลูกของแม่คูราช แต่กย็งัไม่
แน่ใจจงึบงัคบัใหเ้ธอบอกว่ารูจ้กัคนคนน้ีไหม ขา้พเจา้มโีอกาสไดด้เูฮเลนเนอ ไวเกล (Helene 
Weigel) แสดงบทน้ีทีโ่รงละครในเบอรล์นิตะวนัออก2 แมว้่าค าว่า “แสดง” จะไม่สามารถจบั
วญิญาณของศลิปะอนัยิง่ใหญ่ของเธอได ้  เมื่อทหารน าร่างของลูกชายของเธอมาวางไวเ้บือ้งหน้า
เธอ  เธอเพยีงแต่สัน่หวัเพือ่บอกความว่า ไม่รูจ้กั  พวกทหารบงัคบัใหเ้ธอมองอกีครัง้ในครัง้ทีส่องนี้ 
เธอกไ็ม่แสดงท่าททีีบ่อกว่าเธอรูจ้กัผูต้าย เธอเพยีงแต่ทอดสายตาเหม่อลอยไปขา้งหน้า เมื่อร่าง
อนัไรว้ญิญาณถูกน าออกไปแลว้ เธอจงึหนัไปอกีทางหนึ่งและอา้ปากออกคา้งไว ้ ท่าทีว่่านี้เป็น

 
1 อะกำเมมนอน (Agamemnon) เป็นตวัละครเอกของโศกนำฏกรรมของ Aeschylus และ Sophocles แมคเบธ(Macbeth) 
มำจำกละครโศกนำฏกรรมของ Shakespeare และ Athalie จำกโศกนำฏกรรมชื่อเดียวกันของ Raciné 
2 เฮเลนเนอ ไวเกล (Helene  Weigel) เป็นนกัแสดงที่โด่งดงัที่สดุของเยอรมนี ตัง้แต่ช่วงก่อนสงครำมโลกครัง้ที่ 2 มำ
จนกระทั่งถึงยคุก่อตัง้ German Democratic Republic เธอคือภรรยำของเบรคชทแ์ละเป็นผูอ้  ำนวยกำรโรงละคร Berliner 
Ensemble ท่ีเบอรล์ินตะวนัออก ซึ่งปัจจบุนัก็ยงัคงเป็นโรงละครชัน้น ำของเยอรมนีอยู่ 
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เช่นเดยีวกบัภาพมา้ทีเ่ปล่งเสยีงเจบ็ปวดในจติรกรรมของปิกสัโซ ชื่อแกรนิกา (Guernica)3  เสยีงที่
เราควรจะไดย้นิน่าจะเป็นเสยีงทีแ่หบแหง้และรุนแรงเกนิกว่าทีข่า้พเจา้จะพรรณนาได ้ แต่อนัทีจ่รงิ  
ไม่มใีครไดย้นิเสยีงนัน้เลย ไม่มอีะไรเลย เสยีงนัน้คอืความเงยีบอนัสมบูรณ์  มนัเป็นความเงยีบที่
แผดรอ้งซ ้าแลว้ซ ้าอกีจนกอ้งไปทัว่โรงละคร  ดงัเสยีจนผูด้ผููช้มตอ้งกม้หวัลงราวกบัเป็นทาสของ
การหลบลมแรงทีม่าปะทะและเสยีงแผดรอ้งทีแ่ฝงอยู่ในความเงยีบนัน้ ส าหรบัขา้พเจา้แลว้กค็งเป็น
เช่นเดยีวกบัเสยีงคาสซ์นัดา (Cassandra) เมื่อเธอหยัง่รูว้่าตระกูลอาเทรอูส (Atreus) ก าลงัจะจ่ม
จมอยู่ในกองเลอืด4  นัน่คอืเสยีงรอ้งโหยหวนทีม่ากบัจนิตนาการโศกสลดอนัเป็นเครื่องบ่งบอก
ความหมายของชวีติ  นัน่คอื เสยีงโหยไหท้ัง้ดบิและทัง้บรสิุทธิท์ีบ่่งบอกสภาพของอมนุษยแ์ละบ่ง
บอกความสญูเปล่าแห่งมนุษยชาต ิ สายโยงใยแห่งโศกนาฏกรรมอาจจะมเิคยขาดสะบัน้ลงเลยก็ได ้
 
           เจตนา   นาควชัระ : ผูแ้ปล              
 
แปลจาก:  George  Steiner. The Death of Tragedy. London: Faber and Faber, 1961. pp. 

351-354. 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 ภำพจิตรกรรมอนัเลื่องชื่อนีเ้ป็นภำพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงควำมโหดรำ้ยของสงครำม โดยท่ีจิตรกรไดร้บัแรงกระตุน้จำกกำร
ท ำลำยลำ้งเมืองแกรนิกำ (Guernica) ในสงครำมกลำงเมืองของสเปน 
4 คำสซ์นัดำ (Cassandra) ธิดำของกษัตริยแ์ห่งกรุงทรอยถูกจบัมำเป็นนำงบ ำเรอของอะกำเมมนอน เธอมีญำณวิเศษใหเ้ห็น
เหตกุำรณล์่วงหนำ้ 
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บทวิเคราะห ์
 

 จอรจ์ ชไตเนอร ์ (เกดิ 1929) เป็นนกัวจิารณ์และนกัวชิาการดา้นวรรณคดแีละวฒันธรรมที่
มคีวามรูแ้ละความแหลมคมอยู่ในระดบัแนวหน้า เขามาจากครอบครวัชาวยวิแห่งเมอืงเวยีนนา 
เกดิ ณ กรุงปารสีและลีภ้ยัไปอยู่ในสหรฐัอเมรกิา แต่ไดใ้ชช้วีติการท างานสว่นใหญ่ในยุโรป ณ 
มหาวทิยาลยัเคมบรดิจแ์ละมหาวทิยาลยัเจนีวา ชไตเนอรม์คีวามส านึกในเรื่องชะตากรรมของ
ชาวยวิอยู่ตลอดเวลาและพยายามจะอธบิายใหเ้หน็ถงึสญัชาตญาณดบิของมนุษย ์ ซึง่ศลิปะอนั
สงูสง่และศาสนาอนัยิง่ใหญ่มอิาจลบลา้งใหห้มดสิน้ไปไดจ้ากประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาต ิชไตเนอร์
มคีวามจดัเจนในทางภาษาเป็นเลศิจงึสามารถอ่านงานทีเ่ขยีนขึน้ในภาษาตะวนัตกไดห้ลายภาษา  
และในขณะเดยีวกนัมคีวามสนใจอนัลกึซึง้ในดา้นของปรชัญาและวฒันธรรมศกึษา งานเรื่อง
มรณกรรมของละครโศก (The Death of Tragedy) เป็นหน่ึงในงานรุ่นแรกๆ ของเขา  แต่กฉ็าย
แววใหเ้หน็ถงึความลุ่มลกึและแหลมคมในทางปัญญาซึง่จะไดร้บัการตอกย ้าจากงานรุ่นต่อๆ มา
ของเขา  หนงัสอืเล่มนี้แมจ้ะมลีกัษณะเป็นประวตัศิาสตรก์ารละครยุคใหม่ของตะวนัตก  แต่ใน
ขณะเดยีวกนักม็ ี “วาระ” ทีก่วา้งขวางกว่านัน้  นัน่กค็อื  การอธบิายใหเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลง
ของประเภทของละครอนัยิง่ใหญ่ของโลกตะวนัตก คอื โศกนาฏกรรม โดยทีช่ไตเนอรพ์ยายามจะ
ไปอรรถาธบิายในเชงิปรชัญาว่าดว้ยความเปลีย่นแปลงในยุคหลงัทีเ่กดิขึน้  อนัจะน าไปสู่
มรณกรรมของโศกนาฏกรรมนัน้ ผกูโยงกบัความเสือ่มถอยของบทบาทของพระเจา้ หรอืเทพ หรอื
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ 
 วธิกีารเขยีนงานของชไตเนอรจ์ดัไดว้่าเป็นวธิกีารวจิารณ์ทีน่่าสนใจยิง่  ดงัทีเ่ขากล่าวไวใ้น
ตอนตน้ การวจิารณ์มใิช่เป็นการตอกย ้าหลกัวชิาหรอืแนวคดิอย่างเป็นทางการ  แต่เป็นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์สว่นตนทีผู่ว้จิารณ์คดิว่ามคีวามหมายต่อชวีติของเขาเองและมคีวามหมาย
ต่อผูอ้ื่นดว้ย กล่าวอกีนยัหน่ึง การวจิารณ์อาจเริม่ตน้ดว้ยประสบการณ์ในระดบัจุลภาค ซึง่อาจช่วย
อธบิายประสบการณ์ร่วมของสงัคมหรอืของมวลมนุษยใ์นระดบัมหภาคได ้ การทีช่ไตเนอรน์ าเรื่อง
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ของการสนทนากบัผูร้่วมทางชาวโปแลนด์มาเล่าเอาไว ้ ณ ทีน่ี้ กบ็่งใหเ้หน็แลว้ว่า ประสบการณ์
ระดบัจุลภาคมคีวามเขม้ขน้และมนีัยทีส่ าคญัเกนิกว่ากรอบของจุดก าเนิด เพราะผูเ้ขยีนก าลงัจะ
อธบิายใหเ้หน็ถงึขอ้แตกต่างระหว่างประสบการณ์ในชวีติจรงิกบัประสบการณ์ของงานศลิปะ ความ
โหดเหีย้มในชวีติจรงิทีผู่โ้ดยสารรถไฟน ามาเล่าสูก่นัฟังนัน้อาจจะแตกต่างจากความโหดเหีย้มที่
แฝงมาในงานศลิปะซึง่สรา้งความภูมใิจใหแ้ก่โลกตะวนัตกต่อเนื่องกนัมาเป็นเวลาพนัพนัปี นัน่คอื 
“ความโหดเหีย้มทางปรชัญาทีม่ากบัโศกนาฏกรรม”1 งานชิน้นี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ้่านทีม่ใิช่
ชาวตะวนัตกไดเ้ป็นอย่างมาก เพราะชไตเนอรช์ีใ้หเ้หน็ถงึเงือ่นไขทีส่ าคญัทีย่กระดบัของ
ประสบการณ์จากชวีติจรงิขึน้สูร่ะดบัของประสบการณ์ทางศลิปะ  ความรุนแรงทีเ่ขารบัฟังมาจาก
เพือ่นร่วมทางนัน้อยู่ในระดบัทีเ่ขาตอ้งยอมรบัว่า ท าใหเ้ขาพูดไม่ออกบอกไม่ไดเ้ลยทเีดยีว 
หมายความว่า ประสบการณ์ดบิทีย่งัไม่เป็นงานศลิปะในบางครัง้มอิาจถ่ายทอดออกมาเป็นสารที่
สือ่ไปยงัผูอ้ื่นได ้  เพราะภาษาเปราะบางเกนิกว่าทีจ่ะรบัความรุนแรงเหล่านัน้ได ้ งานศลิปะเช่น
โศกนาฏกรรมจงึเป็นงานทีต่อ้งการความสามารถเชงิสรา้งสรรคใ์นระดบัทีส่งูมาก แต่อนัทีจ่รงิชไต
เนอรม์ไิดเ้น้นความสามารถในทางศลิปะเท่าใดนกัในงานเขยีนชิน้นี้  แต่กลบัตอกย ้าความส าคญั
ของเงือ่นไขเชงิปรชัญาและความเชื่อ  นัน่กค็อืว่า โศกนาฏกรรมอนัลกึซึง้อนัเป็นมรดกอนัยิง่ใหญ่
ของโลกตะวนัตกเกดิขึน้มาไดก้ด็ว้ยความส านึกทีผ่กูอยู่กบัสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ หรอืพระเจา้ หรอืเทพ ซึง่
อาจจะเรยีกเป็นศพัท์รวมๆไดว้่า transcendence นัยของขอ้สรุปทีว่่านี้ดูจะกนิความเกนิกว่าค า
ขยายของชไตเนอรเ์อง และเรากจ็ะตอ้งเสรมิความต่อไปว่า ในยุคทีพ่ระเจา้ตายเสยีแลว้ (ค าที่
ปราชญ์นีทซเ์ชอ [Nietzsche] ไดเ้คยกล่าวเอาไว)้ งานศลิปะยิง่ใหญ่เช่นโศกนาฏกรรมกย็่อมจะ
เกดิขึน้ไม่ได ้
 อนัทีจ่รงิ  ชไตเนอรจ์งใจทีจ่ะใหเ้ราตัง้ค าถามต่อไปว่า  เมื่อพระเจา้ทอดทิง้เราไปแลว้นัน้  
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้เป็นเพยีงเรื่องของ “มรณกรรมของละครโศก” เท่านัน้หรอื ช่วงแรกของงานชิน้
นี้ดจูะบ่งบอกไวอ้ย่างชดัเจนว่า พระเจา้ทนความเลวรา้ยของมนุษยไ์ม่ไดจ้งึผละหนีไป แต่เรากค็ง
จะอดถามต่อไปไม่ไดว้่า ถา้ขาดความอดทนถงึปานนัน้ ท่านจะยงัด ารงสถานะเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ได้
อกีอย่างไร ขอ้เขยีนนี้จงึมไิดใ้หค้ าตอบทีแ่น่ชดั  หากเป็นงานเขยีนทีเ่ปิดประเดน็เอาไวใ้หเ้ราไดข้บ
คดิท าการบา้นกนัต่อไป สิง่ทีเ่รามอิาจมองขา้มไดก้ค็อื ศลิปะเกีย่วโยงกบัชวีติ ศลิปะสะทอ้นชวีติ 
ศลิปะคอืชวีติ และศลิปะมชีวีติ 
 ในแงน่ี้ การทีช่ไตเนอรน์ าประสบการณ์ของการไดช้มละครของเบรคชทท์ีเ่บอรล์นิ
ตะวนัออกมาอภปิรายดว้ย กด็จูะเป็นการตอกย ้าความหมายของเบรคชทเ์องทีจ่ะสรา้ง
ศลิปะการแสดงขึน้มา  ซึง่มไิดย้่อหย่อนกว่าโศกนาฏกรรมแบบประเพณีแต่ประการใด ทัง้ๆทีช่ไต
เนอรไ์ดห้าเรื่องทะเลาะกบัพระเจา้ไปแลว้ แต่เมื่อเขามาพบกบัโลกทีไ่รพ้ระเจา้ของละครของแบร์

 
1 ส ำหรบัมโนทศันท์ี่เก่ียวกบัควำมโหดเหีย้มทำงปรชัญำที่มำกบัมหำกำพยห์รือกบัโศกนำฏกรรมของตะวนัตก  ด:ู 
เจตนำ นำควชัระ. วิกฤตกำรณข์องมนษุยศำสตร.์ กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวิจยั (สกว.), 2538. 
หนำ้ 25. 
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ทอลท ์  เบรคชท ์ (Bertolt Brecht) เขากม็คีวามสตัยซ์ื่อต่อตวัเองพอทีจ่ะตอ้งยอมรบัว่า ไม่ว่าจะ
เรยีกละครนี้ว่าเป็น โศกนาฏกรรมหรอืไม่กต็าม ความประทบัใจทีเ่กดิขึน้นัน้ มคีวามสลกัส าคญั
เกีย่วกบัสภาวะของความเป็นมนุษยไ์ม่ดอ้ยไปกว่าโศกนาฏกรรมแบบประเพณีเลย ณ จุดนี้ ชไต
เนอรด์จูะยอมรบัว่า ศลิปะมไิดห้ยุดน่ิง แต่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และศลิปินผูย้ิง่ใหญ่กค็อื ผูท้ี่
แสวงหาทศิทางใหม่อยู่โดยไม่หยุดยัง้  แต่จุดหนึ่งทีเ่รามอิาจมองขา้มไดก้ค็อื ศลิปะการแสดงคอื
ละครทีใ่ชภ้าษาเป็นสือ่นัน้มาถงึ ณ จุดหนึ่งกย็่อมจะต้องยอมรบัความจรงิว่า สภาวะไรภ้าษาหรอื
ความเงยีบก็เป็นเงื่อนไขที่จะสื่อความอนัลุ่มลกึทีเ่กี่ยวกบัชะตากรรมของมนุษย์ได้เช่นกนั ชไต
เนอรเ์ล่นกบัค าว่า “ความเงยีบ” (Silence) ในลกัษณะทีเ่ป็นปรชัญา นัน่กค็อื ยิง่เงยีบ ยิง่กระตุน้
จนิตนาการ ณ ทีน่ี้ เขาไดช้ีใ้หเ้หน็อย่างประจกัษ์ชดัแลว้ว่า งานศลิปะมชีวีติขึน้มาไดก้ต็่อเมื่อ
ผูส้รา้งงาน (และในทีน่ี้ ผูแ้สดงงาน) สือ่ความกบัผูร้บัไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล คอืกระตุน้จนิตนาการ
สรา้งสรรคข์องผูร้บัเอง จะเหน็ไดว้่า ชไตเนอรม์องศลิปะการละครไดอ้ย่างรอบดา้น 
 เราคงจะปฏเิสธไม่ไดว้่า ชไตเนอรเ์ป็นนกัวจิารณ์ทีม่คีวามสามารถในการเขยีนงานใน
ระดบัสงูมาก เขารูจ้กัเลอืกเฟ้นประสบการณ์ทีจ่ะน ามาถ่ายทอด เขารูจ้กัเลอืกเฟ้นค าทีจ่ะกระตุ้นให้
เราคดิ เขารูจ้กัทีจ่ะปลุกปัญญาเราดว้ยการตัง้ประเดน็ทีก่นิใจ อนัเป็นประเดน็ทีเ่กีย่วกบัชะตากรรม 
(อนัหมายถงึความผดิพลาด) ของมนุษยชาต ิ  แมจ้ะเป็นนกัวรรณคดแีต่กม็ไิดม้องละครแต่เพยีงว่า
เป็นสมบตัทิางวรรณศลิป์ หากแต่มองละครว่าเป็นประสบการณ์ชวีติ ความสามารถทีจ่ะถ่ายทอด
ประสบการณ์เช่นนี้ไดย้่อมจะเป็นการตอกย ้าว่า การวจิารณ์ทีจ่ะเป็นพลงัทางปัญญาไดน้ัน้จ าเป็น
จะตอ้งฝากตวัไวก้บัวฒันธรรมลายลกัษณ์ 
 

เจตนา   นาควชัระ : ผูว้เิคราะห ์
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ว่าด้วยละคร 
 

              บทน า  โดย  แบรนารด ์  ดอรท์ 
 
 โลกปิดไม่มอีกีต่อไปแลว้  นัน่คอื  โลกของละครไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถงึผูแ้ต่งละคร  
นกัแสดง หรอืผูก้ ากบัการแสดงทีมุ่่งจะครอบครองความเป็นจรงิบางประการทีก่ ากบัใหผู้ด้ผููช้มตอ้ง
ตกอยู่ในหว้งมายาโดยลมืตวัเองจนสิน้  ความจรงิยงัมคีวามร่วมมอืกนัระหว่างสิง่ทีเ่กดิขึน้บนเวที
ละครและผูด้ผููอ้ยู่ขา้งล่าง  โดยมตีวัเชื่อมในรูปของการแสดงทีส่รา้งโลกแห่งความเป็นจรงิขึน้มา  
มใิช่บนรากฐานของมโนทศัน์ทีเ่กีย่วกบัละครหรอืความปรารถนาทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธท์างใจที่
แปรรูปเป็นความรกัได ้  แต่บนรากฐานของประสบการณ์ร่วมระหว่างผูส้รา้งกบัผูเ้สพละคร  ซึง่ก็
หมายถงึประสบการณ์ของสงัคมนัน่เอง 
 สิง่ทีเ่ราเชื่อว่าเป็นบทเรยีนทีเ่บรคชท ์ (Brecht) ใหแ้ก่เรากค็อืโอกาสใหม่ทีจ่ะพดูหรอืเขยีน
ในเรื่องของละคร  ทัง้นี้กเ็พราะงานละครตามแบบฉบบัของเบรคชท์ไม่มวีนัทีจ่ะสมบูรณ์ไดถ้้าผูดู้
ผูช้มไม่มโีอกาสไดร้่วมพดูดว้ย  ละครแบบของเบรคชท์เรยีกรอ้งสิง่นี้เสยีดว้ยซ ้า ในกระบวนการที่
ละครถูกทา้ทายโดยผูด้ ู  งานละครถูกทา้ทายดว้ยประสบการณ์ทางประวตัศิาสตรน์ัน้  การครุ่นคดิ
พนิิจนึกเกีย่วกบัละครเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิ  แทนทีจ่ะปฏเิสธการแสดงความคดิเหน็  
กจิกรรมการละครยอมรบัสิง่นี้  ทัง้นี้กเ็พราะละครเองกเ็ป็นการแสดงความคดิเหน็มใิช่หรอื  แน่ละ  
มโนทศัน์เกีย่วกบัศลิปะการแสดงในรปูทีว่่านี้ยงัไปไม่สุดทาง  ผูส้รา้งละครหรอืผูก้ ากบัการแสดง
ทุกคนมแีนวโน้มทีจ่ะผละหนีจากววิาทะทีเ่ขาเองเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กดิขึน้มา  นอกเสยีจากว่าเขาอยู่
ในฐานะทีก่ ากบัววิาทะน้ีไดห้รอืไม่กท็ดแทนมนัเสยีดว้ยการพดูคนเดยีวของเขา  ความส าเรจ็ทีม่า
จากกจิประเภทน้ีกลบัท าใหเ้ขาขยาดกลวัเสยีดว้ยซ ้า  เพราะว่าอนัตรายอาจเกดิขึน้ไดถ้า้กจิกรรม
การแสดงเช่นน้ีก่อตัง้เป็นสถาบนัเรว็เกนิไป  โลกของการแสดงไม่หยุดยัง้ทีจ่ะฝันถงึสภาวะอสิระซึง่
กเ็ป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ไดน้ัน่เอง 



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

371   -      - 

 ถงึอย่างไรกต็าม  ในความเหน็ของขา้พเจา้ความเปลีย่นแปลงทีไ่ดเ้ขา้มากระทบกจิกรรม
การละครดจูะเป็นสิง่ทีห่นัหลงักลบัไม่ไดเ้สยีแลว้  ในปัจจุบนัการท าละครไม่ไดห้มายถงึการฝากตวั
ไวก้บัความหฤหรรษ์ทีม่าจากเวทลีะครหรอืการเล่นบทของนกัแสดง  หรอืการน าบทละครออก
แสดงดว้ยความจดัเจนทางศลิปะอนัเลอเลศิ  หรอืแมท้ าใหเ้กดิภาพของละครทีเ่ป่ียมดว้ยเอกภาพ
หรอืแหว่งๆ วิน่ๆ กต็าม อาณาจกัรของกจิกรรมละครไดข้ยายตวัออกไปแลว้ทัง้ในดา้นกาละและ
เทศะ  ในแงห่นึ่ง  การตอกย ้าความคดิทีว่่าการแสดงเป็นการสือ่ความหมายขัน้พืน้ฐาน  กเ็ท่ากบั
เป็นการพสิจูน์ใหเ้หน็แลว้ว่ากจิอนัส าคญัมใิช่เป็นแต่เพยีงการตคีวามตวังานหรอืตวัละคร  แต่อนัที่
จรงิเป็นการท าสิง่เหล่านี้ใหม้ชีวีติโดยผกูอยู่กบัเวลาและสถานทีอ่กีเช่นกนั  ละครไม่ท ากจิของการ
แปล  จะท ากแ็ต่กจิของการสรา้ง  ทัง้ๆที ่ การสรา้งทีว่่านี้ผกูตดิอยู่เฉพาะกาลและไม่คงทนถาวร  
งานของละครคอืการสรา้งสรรคท์ีเ่ปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ถูกท าลายแลว้กถ็ูกสรา้งขึน้ใหม่ได้
อย่างไม่รูจ้บ  ในอกีแงมุ่มหนึ่ง  งานในลกัษณะน้ีจะต้องเป็นงานทีต่่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของ
ความสมัพนัธท์ีส่ม ่าเสมอกบัมหาชน (และมหาชนเองกเ็ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา)  ผูส้รา้งละครใน
ยุคปัจจุบนัจงึจ าเป็นตอ้งส านึกถงึเงือ่นไขและลกัษณะของบรบิททีเ่อือ้ใหเ้กดิการสรา้งสรรคไ์ด ้ 
ละครจงึกลายเป็นการศกึษาในความหมายทีป่ระเสรฐิทีสุ่ดของค านี้ แน่ละ  เป็นการศกึษาของ
มหาชน  แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการศกึษาส าหรบัวงการละครเอง  กจิกรรมการละครสมยัใหม่
สรา้งสถานะของตนขึน้มาไดก้เ็พราะมหาชนทีว่่านี้  ดว้ยการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างมหาชนกบั
งานละคร  ซึง่มไิดห้มายถงึละครเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แต่ครอบคลุมถงึงานทีน่ าเสนออย่างต่อเนื่อง  
นัน่กค็อื  องคน์ิพนธแ์ห่งละคร  ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้น้ี  ดงัทีข่า้พเจา้ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวแ้ลว้
เป็นการปฏวิตัโิครงสรา้งภายในของวงการละครในช่วงตน้ของศตวรรษที ่ 20 ยุคของ “นกัแสดงผู้
ยิง่ใหญ่” กไ็ดจ้บสิน้ไปแลว้  ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่า  บทบาทของทรราชในรปูของผูก้ ากบัการแสดงก็
ก าลงัจะถงึทีส่ ิน้สุดเช่นกนั  แต่เรายงัไปไม่ถงึขัน้ทีจ่ะลม้ลา้งบทบาทของหวัหน้าคณะละครหรอืผู้
แสดงน าเสยีทเีดยีว  ทัง้ๆ ที ่  นกัแสดงบางคนเหมาเอาว่าเป็นเช่นนี้อย่างเรว็เกนิไป  หน้าทีอ่ื่นๆ 
เพิม่ความส าคญัขึน้ เช่นหน้าทีข่องผูเ้ชีย่วชาญวรรณศลิป์ประจ าคณะละคร1 ตามแบบฉบบัเยอรมนั
และของผูจ้ดัการ  คอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายใหก้ ากบักจิการของโรงละครโดยองคร์วมและความ
ร่วมมอืทีม่ปีระสทิธผิลระหว่างคนละครในรูปแบบใหม่นี้กบัผูก้ ากบัการแสดง  ผูอ้อกแบบฉาก  
นกัแสดง  ไปจนถงึผูเ้ขยีนบทเท่านัน้ … คอืรากฐานของงานละครปัจจุบนัทีเ่รยีกไดว้่าไม่ตกยุค 
 ในแงน่ี้  เราเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะตอ้งพจิารณาถงึความพอ้งกนัของกจิกรรมละครยุคใหม่กบั
บทบาทของการวจิารณ์วรรณกรรม  การท าละครเรื่องหนึ่งออกแสดงกค็ลา้ยๆ กบัการน าละครเวที
เรื่องนัน้ไปวจิารณ์บนเวทแีสดง  จากนัน้จงึใหโ้อกาสกบัผูด้ไูดว้จิารณ์  เป็นการตรวจสอบว่าละคร
เรื่องนัน้ยงัใชไ้ดห้รอืไม่ในบรบิทของปัจจุบนั … เราอาจจะพดูถงึจุดบรรจบระหว่างงานของนกั
วจิารณ์ทีป่ระกอบดว้ยการพรรณนาตวังานใหเ้รารบัฟังดว้ยภาษาอกีแบบหนึ่งกบังานของผูก้ ากบั

 
1 เรียกเป็นภำษำเยอรมนัวำ่  Dramaturg คือ ผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นวรรณศิลป์ประจ ำโรงละคร  ผูซ้ึ่งท ำหนำ้ที่ในกำร
คดัเลือกบทละครและใหค้  ำแนะน ำต่อผูก้  ำกบักำรแสดงและนกัแสดงในดำ้นของกำรตีควำมตวับท 
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การแสดงและผูร้่วมงานของเขา  ซึง่เป็นการแสวงหาภาษาอกีภาษาหนึ่งทีเ่ท่าเทยีมกนั (เราจะ
สามารถกล่าวถงึภาษาของละครไดห้รอืไม่) อย่างน้อยทีสุ่ด  กใ็นรปูแบบของการน าเสนอละครอนั
รวมถงึปัจจยัทีว่่าดว้ยพืน้ทีข่องเวท ี สรรีะและค าพดูของตวัละคร… ไม่ว่าในกรณีแรกหรอืกรณีหลงั
มนัเป็นเรื่องของการใหค้วามหมายกบัตวังานโดยอาศยัรปูแบบใหม่หรอืโดยอาศยัสิง่ทีเ่ราอาจเรยีก
ไดว้่าเป็น “ภาษาเฉพาะของละคร” โดยเอือ้ใหเ้กดิความเขา้ใจอนัเป็นกระบวนการของการท าใหม่
สรา้งใหม่ไดเ้สมอ   
 จากนี้ไปการแสดงความคดิเหน็จงึสามารถปรบัตวัเขา้เป็นสว่นหน่ึงของละคร  ซึง่ด าเนิน
ไปไดใ้นรูปของการวจิารณ์ตวังานและการวจิารณ์ชวีติประจ าวนัของเราเอง  การเขยีนงานทีว่่าดว้ย
ละครสามารถเลีย่งความสบัสนทีข่า้พเจา้กล่าวถงึไวแ้ลว้ในตอนตน้  อนัไดแ้ก่  ความสบัสนทีม่า
จากทัง้ภายในและภายนอก  ระหว่างละครกบัการวจิารณ์ละคร  เช่นเดยีวกบัระหว่างเวทลีะครกบั
ผูช้มละคร  ยงัมพีืน้ทีส่ าหรบัววิาทะทีต่่อเนื่องและมัง่คัง่  โดยมเีงือ่นไขว่าในกรอบของววิาทะทีว่่านี้
จะตอ้งมกีารเวน้ระยะห่างระหว่างกลุ่มทัง้สองนี้ไว ้ เป็นทางเปิดทีเ่อือ้ต่อการสรา้งความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดยีวกนั  ความใสใ่จทีม่ตี่อกนัและโอกาสของการเลอืกอนัเสร ี สิง่ทีข่า้พเจา้ไดเ้ขยีนมากเ็ป็นแต่
เพยีงบททดลองทีท่ าใหเ้กดิววิาทะทีว่่านี้ 
 
                       กนัยายน   1966  
 
         

        เจตนา    นาควชัระ : ผูแ้ปล 
 
 
แปลจาก :  Bernard   Dort.  Théâtres.   Paris : Éditions du Seuil, 1986. pp. 18-19.   
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บทวิเคราะห ์
 

 แบรนารด ์   ดอรท ์ (1929-1994) เป็นนกัวจิารณ์และนักวชิาการละครทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของ
ฝรัง่เศสในศตวรรษที ่20 เขาเป็นผูท้ีม่คีวามสนใจกวา้งขวางมาก รอบรูท้ ัง้ละครของฝรัง่เศสเองและ
ทัง้ละครของต่างประเทศ ทีว่งการละครและวชิาการของฝรัง่เศสยงัด าเนินมาไดอ้ย่างมชีวีติชวีาและ
ต่อเนื่องกด็ว้ยการทีฝ่รัง่เศสมวีฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ละครทีเ่ขม้แขง็ ผูว้เิคราะหเ์องไดร้บัแรงดล
ใจจากแบรนารด ์   ดอรท ์ ในสว่นทีเ่กีย่วกบังานละครของกวเียอรมนั  แบรท์อลท ์  เบรคชท ์
(Bertolt  Brecht) และท าใหเ้ขยีนหนงัสอืวรรณกรรมละครของแบรท์อลท ์ เบรคชท์ การศกึษาเชงิ
วจิารณ์1 กด็ว้ยแรงกระตุน้ทีม่าจากงานชื่อ Lecture de Brecht ของแบรนารด ์  ดอรท ์นัน่เอง  เขา
เป็นผูท้ีเ่ดนิสายกลาง ใชเ้หตุผลในการเสนอความคดิเหน็ไม่เอยีงไปทางซา้ยหรอืขวา  แต่มอง
ละครว่าเป็นทัง้สมบตัแิละทัง้กจิกรรมทางวฒันธรรมทีม่คีวามหมายต่อสงัคมอารยะ  ผูว้เิคราะหไ์ด้
เคยฟังปาฐกถาของแบรนารด ์   ดอรท ์ และเคยไดส้มัภาษณ์นกัวชิาการและนกัวจิารณ์ผูน้ี้ทีก่รุง
ปารสีเมื่อปี 1987 และตอ้งใคร่ทีจ่ะเสนอขอ้วนิิจฉัยเอาไวว้่า  ท่านผูน้ี้คอืแบบฉบบัของนกัวจิารณ์ผู้
ยิง่ใหญ่  นัน่กค็อื เป็นผูท้ีม่คีวามอ่อนไหวทางอารมณ์ เมื่อไดส้มัผสักบังานแสดงกส็ามารถรบัสาร
ของงานนัน้ๆ ไดอ้ย่างด ี  โดยทีม่จุีดยนืของตวัเองเป็นหลกัในการเสนอขอ้คดิเชงิวจิารณ์  บท
วจิารณ์อนัหลากหลายของเขาไดร้บัการพมิพร์วมเล่มเอาไว ้  เป็นประโยชน์ต่อทัง้นกัศกึษา 
อาจารย ์ คนละครและผูส้นใจละครโดยทัว่ไป  แบรนารด ์   ดอรท ์ มพีรสวรรคใ์นการพรรณนา
ประสบการณ์และในขณะเดยีวกนักส็ามารถเขา้ซึง้ถงึแก่นของงานเหล่านัน้ได ้  และยิง่ไปกว่านัน้  
มกัจะศกึษาเปรยีบเทยีบงานต่างๆ กนัเพือ่แสวงหาทศิทางหรอืแนวทางร่วมทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึ
ววิฒันาการและความเปลีย่นแปลงในกระแสประวตัศิาสตร ์  ในงานของ แบรนารด์   ดอรท ์ เราจงึ

 
1 เจตนำ   นำควชัระ. วรรณกรรมละครของแบรท์อลท ์  เบรคชท ์ กำรศกึษำเชิงวิจำรณ.์ กรุงเทพฯ : มลูนิธิโครงกำรต ำรำ
สงัคมศำสตรแ์ละมนษุยศำสตร,์ 2526. 



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

374   -      - 

พบลกัษณะทีโ่ดดเด่นทัง้ในเชงิของประวตักิารละคร  บรบิททางวฒันธรรมและสงัคม  ขอ้คดิเหน็
เชงิประเมนิคุณค่าเกีย่วกบัละครและทีส่ าคญัยิง่ไปกว่านัน้กค็อื  การตอกย ้าถงึบทบาทของละครใน
ฐานะสถาบนัทางศลิปะทีท่ าหน้าทีเ่ป็นสถาบนัทางสงัคมไดเ้ช่นกนั  อ่านงานของแบรนารด ์  ดอรท ์
แลว้ท าใหเ้กดิความส านึกว่าคุณค่าของละครคอื เป็นแหล่งหลอมรวมคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ 
ผูว้เิคราะหย์งัจ าปาฐกถาของแบรนารด ์   ดอรท ์ทีแ่สดงไวใ้นการสมัมนาว่าดว้ยละครของเบรคชท ์
ทีฮ่่องกง เมื่อปี 1986 ไดด้ ี   เขาตัง้ค าถามทีท่า้ทายในตอนทา้ยของปาฐกถาเอาไวว้่า “ถา้ท่านไม่
เชื่อว่าสงัคมเปลีย่นแปลงไดแ้ละจะเล่นละครเบรคชทไ์ปท าไม”2 
 ค าน าของหนงัสอืเรื่องว่าดว้ยละคร  ทีไ่ดค้ดัมาแปลเอาไวข้า้งตน้น้ีมลีกัษณะเป็นขอ้สรุป
รวมซึง่มคีวามส าคญัมาก  จรงิอยู่แบรนารด ์  ดอรท ์ใหน้ ้าหนกัต่อละครของเบรคชทใ์นระดบัทีสู่ง
มากว่าเป็นตวับุกเบกิความเปลีย่นแปลงของวงการละครตะวนัตก ทีเ่ขาเขยีนเช่นนี้มใิช่เป็นผลของ
ความชื่นชมในระดบัอตัวสิยั  แต่เป็นผลของการใคร่ครวญไตร่ตรองมาอย่างดแีลว้ว่าเบรคชทเ์ป็น
ตวัแทนของยุคใหม่ทีก่่อใหเ้กดิการขยายวงของกจิกรรมละครออกไปในลกัษณะทีส่รา้งสรรค ์  ทัง้นี้
เพราะเบรคชท์มุ่งสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างละครกบัผูด้ผููช้ม  โดยไม่ถอืว่าละครคอืผลงานที่
ส าเรจ็รปูแลว้  แต่ละครเป็นเพยีงกจิกรรมทางปัญญาทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการฉุกคดิและคดิต่อ  มติทิาง
สงัคมจงึเป็นมติทิีแ่บรนารด์   ดอรท ์เน้นอยู่เสมอ แต่เรากเ็หน็ไดอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่า  การทีล่ะคร
จะสรา้งอทิธพิลต่อสงัคมไดน้ัน้  มใิช่เป็นการสือ่สารทีเ่ดนิทางเดยีวโดยทีล่ะครสรา้งความประทบัใจ
หรอืปลุกอารมณ์โดยถอืว่าละครจบแลว้กจ็บกนั  แต่เขามองว่าละครเป็นกจิของประชาคมทีมุ่่งสรา้ง
ความสมัพนัธใ์นแงข่องปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคนละครกบัผูด้ผููช้ม  ค าว่าววิาทะ (Dialoque) จงึเป็น
มโนทศัน์ทีแ่บรนารด ์  ดอรท ์ตอกย ้าอยู่หลายครัง้  ดว้ยเหตุนี้  เขาจงึไม่ใหค้วามส าคญัต่อละครที่
มุ่งแต่เพือ่จะปลุกเรา้อารมณ์  แต่เขายกย่องเบรคชทใ์นฐานะทีเ่ป็นผูส้รา้งการจราจรสองทางในโลก
ของละครขึน้มาได ้
 ในแงข่องความเปลีย่นแปลงของวงการละครเองนัน้  เขาท าหน้าทีใ่นฐานะนกัวชิาการดา้น
ประวตักิารละคร  โดยชีใ้หเ้หน็ว่ายุคของการเห่อดาราและยุคของผูก้ ากบัการแสดงซึง่มอี านาจเตม็
ไดม้าถงึจุดจบแลว้  เขามองกจิกรรมการละครว่าเป็นงานของกลุ่มทีต่อ้งใชค้นทีม่คีวามสามารถ
หลากหลายสาขาแตกต่างกนัออกไป  ทีเ่ขากล่าวถงึบทบาทของผูเ้ชีย่วชาญวรรณศลิป์ 
(Dramaturg) ตามแบบฉบบัของเยรอมนันัน้ กเ็ท่ากบัเป็นการชีแ้นะหนทางใหม่ใหแ้ก่วงการละคร
ตะวนัตก ซึง่กจ็ะเหน็ไดว้่าในปัจจุบนัคณะละครของเยอรมนัเองกไ็ดใ้หค้วามส าคญัในดา้นนี้เพิม่
มากขึน้  เขาพดูถงึการจดัการและผูจ้ดัการซึง่กเ็ป็นแนวโน้มทีท่วคีวามส าคญัมากขึน้ในยุคต่อมา
อกีเช่นกนั เรยีกไดว้่า เขาเป็นผูน้ าทางใหแ้ก่วงการละครโดยทีเ่ขาศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละ
ววิฒันาการอย่างถ่องแทก้่อนทีจ่ะมองไปขา้งหน้าและเสนอทางไปสูอ่นาคต     
 ขอ้คดิเหน็ของเขาทีว่่าดว้ยบทบาทของการวจิารณ์จดัไดว้่าเป็นแนวคดิทีบุ่กเบิก  เพราะ
เรามกัจะทกึทกัเอาว่าการวจิารณ์คอืกจิของผูอ้ยู่นอกคณะละคร  คอืเป็นสว่นหน่ึงของกจิกรรมของ

 
2 Chetana   Nagavajara.  Wechselseitige Erhellung Der Kulturen.  Bangkok : Silkworm Books, 1999 
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ตวัแทนกลุ่มผูด้ผููช้ม  แบรนารด ์   ดอรท ์สรา้งมโนทศัน์ 2 ประการทีน่่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ต่อวงการ  นัน่กค็อืว่า คนละครเองจะตอ้งมคีวามสามารถในการวจิารณ์ ซึง่เขาเรยีกมโนทศัน์นี้ว่า 
“การวจิารณ์ของเวทลีะคร” (Critique de la scène) และอกีมโนทศัน์หนึ่งทีเ่รารูจ้กักนัด ี ซึง่เขา
เรยีกว่า “Critique de la salle” แปลตรงตวัว่า การวจิารณ์ของผูท้ีอ่ยู่เบือ้งล่างของเวท ี  อนั
หมายถงึการวจิารณ์ของผูดู้ผูช้ม (อนัรวมถงึงานวจิารณ์ของนกัวจิารณ์อาชพีดว้ย) กจิกรรมทัง้สอง
ประเภทนี้สมัพนัธก์นัและสรา้งความมัง่คัง่ใหแ้ก่กนั  ในแงน่ี้  ศลิปะสาขาอื่นๆ อาจจะไดร้บั
ประโยชน์จากแนวคดิของแบรนารด ์   ดอรท ์ ไดด้ว้ย  ดงัเช่นในกรณีของทศันศลิป์  ซึง่ศลิปินผู้
สรา้งสรรคก์จ็ าจะตอ้งมคีวามสามารถในการวจิารณ์เช่นกนั  จงึจะสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่วงการ
ของตนได ้  ถงึอย่างไรกต็าม  แบรนารด ์   ดอรท ์ กก็ล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในตอนจบของบทน าว่า 
คนสองกลุ่ม คอื คนละครกบัผูด้ผููช้มนัน้  แมว้่าจะอยู่ในประชาคมเดยีวกนัและน่าจะมวีวิาทะต่อกนั  
แต่แต่ละกลุ่มกท็ าหน้าทีเ่ฉพาะของตน  เขาจงึเรยีกรอ้งว่า วงการจ าเป็นตอ้งรกัษาระยะห่าง 
(distance) ระหว่างสองกลุ่มเอาไวใ้หไ้ดเ้พือ่ทีจ่ะไม่ท าใหเ้กดิความสบัสน  เป็นอนัว่าในฐานะผู้
ศกึษางานเบรคชท ์ (Brecht Scholar) เขาไดข้ยายมโนทศัน์เรื่อง “การท าใหแ้ปลก” (เรยีกเป็น
ภาษาเยอรมนัและภาษาฝรัง่เศสว่า distanciasion) อนัเป็นวธิกีารปลุกปัญญาของผูด้ผููช้มนัน้ให้
ครอบคลุมความสมัพนัธท์ีเ่ดนิสองทางระหว่างสิง่ทีเ่ขาเรยีกว่า “เวท”ี (scène) และผูด้ผููช้ม ซึง่เขา
เรยีกว่า salle เป็นการท ามโนทศัน์ของเบรคชทใ์หม้พีลวตัยิง่ขึน้ดว้ยการเน้นระยะห่าง (distance) 
ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์  ในขณะทีเ่บรคชทม์องประเดน็ในแงข่องคนละครทีมุ่่งมองจากเวทลีง
มาสูเ่บือ้งล่างแต่เพยีงถ่ายเดยีว 
 งานทีอ่า้งมานี้  จงึเป็นงานของนกัคดิทีม่คีวามดื่มด ่าและจดัเจนในงานศลิปะ  และใน
ขณะเดยีวกนักไ็ม่ลมืว่าศลิปะอยู่ในสงัคม  อยู่ดว้ยสงัคม และน่าทีจ่ะกระตุ้นสงัคมได้ ในแงน่ี้ เราคง
จะตอ้งยอมรบัว่าการวจิารณ์เป็นพลงัทางปัญญาของสงัคมร่วมสมยั 
 
 

              เจตนา   นาควชัระ : ผูว้เิคราะห์ 
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เสียงยี้ต่อนักวิจารณ์ 

เอเดรยีน เคยีรน์านเดอร์ 
 นกัวจิารณ์ละครเวทมีกัจะไดร้บัการปะทะจากสองทศิทางอยู่อย่างต่อเนื่อง ดา้นหน่ึงมาจาก
ผูผ้ลติผลงานละครเวทเีจา้ของงานทีถู่กวจิารณ์ และอกีดา้นคอืจากนกัวชิาการการละครผูซ้ึ่งมกัตรา
หน้านักวจิารณ์ว่าเป็นแค่ม้าผยอง ทศันคตเิหล่านี้ปรากฏอยู่ในทุกที่ของแวดวงละครเวท ีไม่เว้น
แม้แต่ที่การประชุมของสมาคมศิลปะการละครศึกษาแห่งออสเตรเลีย (The Australian Drama 
Studies Association) ประจ าปี ค.ศ. 1993 บรรดาองค์ปาฐกในที่ประชุมซึ่งเป็นนักวชิาการต่างก็
กล่าวประนามนกัวจิารณ์อยู่หลายประการราวกบัว่าพวกเขาเป็นผูร้า้ย ชื่อของนกัวจิารณ์ผูโ้ดดเด่น
คนหนึ่งในยุคก่อนถูกยกขึ้นมาเอ่ยในฐานะที่สามารถเรยีกเสยีงหวัเราะเล็กๆ และเสยีงยี้ได้ตลอด
กาล  ในขณะที่นักวจิารณ์ร่วมสมยัอกีท่านถูกมองว่าเป็นเพยีงจ าอวดจ าพวกพเิศษประเภทหนึ่ง
เท่านัน้   
 ไม่ว่าจะเป็นศลิปินละครเวทีแขนงไหนก็มกัจะมกีระแสปะทะต่อนักวจิารณ์คล้ายๆกนั ผู้
ก ากับดงัสองคนที่ผมรู้จกัไม่ได้เพียงแต่ส่งกระแสของความไม่เห็นด้วยต่อบทวจิารณ์ไปยงันัก
วจิารณ์เจ้าของบทความเท่านัน้ แต่ยงัแอบฟ้องลบัหลงัต่อบรรณาธกิารข่าวศิลปะ บรรณาธกิาร 
และหรอืบรรณาธกิารอ านวยการอกีดว้ย  นักเขยีนบทบางคนกม็พีฤตกิรรมที่ไม่น้อยหน้า บา้งก็มี
ความพยายามทีจ่ะมอีทิธพิลหรอืโน้มน้าวนกัวจิารณ์ทัง้ก่อนหน้าและหลงัรอบการแสดงปฐมทศัน์  
 ขา้งผูอ้ านวยการศลิป์ของคณะละครคณะหนึ่งกใ็ชยุ้ทธวธิทีีแ่ยบยลไปกว่านัน้คอืไดใ้หฝ่้าย
ประชาสมัพนัธ์สื่อมวลชนของคณะตนพยายามตดิต่อบรรณาธกิารข่าวศลิปะของวารสารสิง่พมิพ์
ระดบัชาตฉิบบัหนึ่งให้ส่งนักวจิารณ์จากอกีเมอืงหนึ่งบนิมาวจิารณ์งานชิ้นใหม่ของคณะละครของ
ตน แทนที่จะเป็นนักวจิารณ์ท้องถิน่ โดยอ้างว่านักวจิารณ์ผู้ที่ถูกทาบทามมาเป็นผูเ้ดยีวที่มคีวาม
เขา้ใจอย่างแท้จรงิต่องานของนักเขยีนบทละครเรื่องที่แสดง ซึ่งขา้งบรรณาธกิารข่าวศลิปะก็มอง
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ออกถงึวตัถุประสงค์เบื้องหลงัว่าต้องการให้ได้โอกาสในการได้บทวจิารณ์ไปในเชงิชื่มชมมากขึ้น 
บรรณาธกิารผู้นัน้กล่าวว่าเหตุผลหนึ่งซึ่งเธออาจจะเขา้ขา้งเล่ห์กลครัง้นี้ก็คอืว่าในเมื่อถ้าทางฝ่าย
สือ่สิง่พมิพส์ามารถเลอืกว่าจะเขยีนถงึผูก้ ากบัหรอืทมีนกัแสดงของเรื่องไหนไดบ้า้ง ท าไมทางฝ่าย
คณะละครจะพยายามไม่ได้บ้างที่จะเลือกนักวจิารณ์มาวจิารณ์ผลงานของตน Jonathan Miller
กล่าวไวอ้ย่างถูกตอ้งอย่างยิง่ว่ามสีิง่เดยีวทีผู่ผ้ลติละครเวทตีอ้งการจากนกัวจิารณ์กค็อืค าชื่มชมยก
ย่องอย่างลน้หลามท่วมทน้เท่านัน้   
 บรรดานักวชิาชพีละครเวทีทัง้หลายคงไม่ใคร่ได้นึกว่ายงัมอีกีกระแสหนึ่งที่คอยปะทะนัก
วจิารณ์อยู่เหมอืนกนั นัน่กค็อืจากฝ่ายสาธารณชนคนดูนัน่เอง ตวัอย่างแรกมาจากผมเอง หลงัจาก
ที่ผมได้เขียนชื่นชมการแสดง Romeo and Juliet ของคณะ Queensland Theatre Company ที่
เปิดแสดงเมื่อปลายปี 1993 ผมก็ได้รบัจดหมายจากผู้อ่านบทวจิารณ์ของผมที่เขยีนแนะน าให้ไป
ชมการแสดงนี้ เขาเขยีนมาต่อว่าอย่างเกรีย้วกราดว่าเขาเกลยีดการแสดงนี้และดูได้เพยีงแค่ครึ่ง
เรื่องเท่านัน้ Michael Billington ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เลวร้ายกว่าที่เกดิขึ้นกบัเขาที่เมอืง
Adelaide ในต้นปี 1992 ที่ผูอ้่านวจิารณ์ของเขาคนหนึ่งถงึที่ผดิหวงักบัการแสดงละครเรื่องหนึ่งที่
เขาเขยีนแนะน าไป ไดข้อใหเ้ขาจ่ายค่าตัว๋ละครเรื่องนัน้คนื  
  เรื่องของการวจิารณ์ไม่ได้มแีต่เพยีงแค่การปะทะจากผู้ผลิตหรอืผู้อ่านที่คดิตรงกนัขา้ม
เท่านัน้ นักวจิารณ์บางคนก็เลือกที่จะเขยีนอย่างประนีประนอมต่อผลงานที่เขาไม่ได้ชอบมนัแต่
อย่างใด และผมกม็กัจะไดย้นิเหตุผลนี้เป็นขอ้อา้งอยู่บา้งบางครัง้ว่ามนัเป็นเรื่องของทางออกในการ
รกัษาน ้ าใจต่อศิลปินละครเวทีผู้ซึ่งอ่อนไหวและได้อุตส่าห์สู้กับอุปสรรคอย่างหนักต่อปัญหา
แวดล้อมต่างๆในการผลิตผลงานแต่ละเรื่อง และยงัเป็นการปกป้องวิชาชีพอันเปราะบางของ
ประเทศนี้อีกด้วย มขี่าวคราวอยู่ว่าบทวจิารณ์ในเชิงต าหนิถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของการที่
ศลิปินบางคนถงึกบัฆา่ตวัตายหรอืประสาทเสยีไปแต่จรงิๆแลว้ การเขยีนอย่างประนีประนอมรกัษา
น ้าใจกนัมากเกนิไปกไ็ม่ไดม้ปีระโยชน์ต่อใครเลย ไม่ว่าจะเป็นตวันักวจิารณ์เอง ผูช้ม และผูท้ีอ่ยู่ใน
วชิาชพีผลติละครเวท ี 
  

ในฐานะที่เคยเป็นผูห้นึ่งทีเ่คยเขยีนบทวจิารณ์ละครเวทแีละไดห้ยุดเขยีนแลว้ ผมต้องการ
ให้ส่วนหนึ่งของบทความชิ้นนี้ ได้ปกป้องและยกย่องความส าเร็จของนักวจิารณ์ที่กล้าเขยีนบท
วจิารณ์ในเชงิตติงิ เขาเหล่านี้คอื ผูท้ีท่ างานทีส่ าคญัและถงึแมว้่าจะแลดูเป็นเรื่องสนุก แต่มนักเ็ป็น
อาชพีที่มคีวามขมขื่นไปพร้อมๆกนั และผมยงัขอเสรมิอีกจุดว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่น
แลว้ ออสเตรเลยีเอง จากมุมมองของผม นับว่าเป็นประเทศทีม่นีักวจิารณ์ละครเวททีีม่คีุณภาพสูง
ทัง้ในแงข่องความรูแ้ละการมใีจทีเ่ปิดกวา้งต่อการยอมรบัสิง่ใหม่ๆ 
 ก่อนอื่นผมตอ้งขอยกความดคีวามชอบใหก้บั Deborah Jones บรรณาธกิารขา่วศลิปะของ
หนังสอืพมิพ ์The Australian ผูต้่อสูอ้ย่างแสนล าบากต่อการแย่งชงิเนื้อทีใ่นการน าเสนอข่าวศลิปะ 
ท่ามกลางมรสุมของธุรกจิหนังสอืพมิพ์ ท าใหเ้ธอสมควรได้รบัยกย่องว่าเป็นผูม้คีุณูปการทีแ่ทจ้รงิ
ต่อมติใิหม่ในการบนัทกึข่าวสารและสนับสนุนวงการศลิปะการแสดงในประเทศนี้ เธอยงัเป็นผู้ที่มี
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ความเขา้อกเขา้ใจเป็นอย่างดตี่อสภาวการณ์ทีบ่รรดานักวจิารณ์ต่างต้องประสบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการมขีอ้จ ากดัทีต่อ้งเขยีนบทความอย่างเร่งรบีภายใตเ้นื้อทีท่ีจ่ ากดัไม่เกนิ400ค า อกีทัง้ยงัตอ้ง
เจอความยุ่งยากซบัซ้อนของงานชิ้นใหม่ๆ โดยไม่มเีวลาพอที่จะคดิทบทวนหรอืเตรยีมขอ้มูล ใน
อนัทีจ่ะต้องเขยีนบทความทีจ่ะกลายเป็นหลกัฐานทีถู่กบนัทกึลงบทแผ่นไมโครฟิลมไ์วใ้หค้นรุ่นหลงั
ได้อ่านค้นคว้า และยังถูกเก็บบันทึกไว้ในหนังสือ The Australian and New Zealand Theatre 
Record และในขณะเดียวกันบทความนั ้นยังอาจกลายเป็นหลักฐานที่เหล่าผู้สร้างงานหรือ
นกัวชิาการใชร้วบรวมเป็นหลกัฐานอา้งองิเพือ่จะใชโ้จมตกีลบัต่อตวันกัวจิารณ์ในปีถดัมา  
 ขอ้ใหญ่ใจความของผมไม่ใช่เรื่องของการพร ่าบ่นถึงสิง่ที่นักวจิารณ์ต้องเจอ แต่เป็นการ
ปกป้องบทบาทของนกัวจิารณ์ในฐานะทีเ่ป็นผูใ้หค้วามคดิเหน็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อการใหมุ้มมอง
เชงิลบภายใต้สิง่แวดล้อมที่จ าเพาะเจาะจง ตวัผมเองเคยเป็นทัง้นักแสดงและยงัคงท างานเป็นผู้
ก ากบัมาอย่างต่อเนื่อง ผมรู้ว่าบทวจิารณ์บทหนึ่งสามารถก่อใหเ้กดิความกงัวลต่อผู้สรา้งละครได้
มากเพยีงใด และมนัจะยิง่สรา้งความเจบ็ปวดหรอืความโกรธไดม้ากเพยีงไหนหากบทวจิารณ์นัน้ๆ
พูดถงึงานละครออกมาในแง่ต าหนิ อย่างไรก็ตามควรจะต้องมสี านึกอย่างกระจ่างชดัเสยีก่อนว่า
ความรบัผดิชอบของนักวจิารณ์ไม่ไดห้มายถงึการทีอ่ดทีจ่ะไม่เอ่ยถงึงานละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป
ในทางที่ไม่ด ีหรอืเพกิเฉยทีจ่ะเขยีนถงึ ซึ่งมนัต่างกนักบัหลกีเลี่ยงการเขยีนวจิารณ์ในเชงิต าหนิติ
ตงิ  
 การมองไปถึงสถานะทางสงัคมและบทบาททางการเมอืงของแวดวงละครเวทขีองตวันัก
วจิารณ์อาจก่อใหเ้กดิมุมมองทีม่ปีระโยชน์ ในประเดน็แรก นกัวจิารณ์จ านวนไม่น้อยในออสเตรเลยี
มีภูมิหลังทางการศึกษาเกี่ยวศิลปะการละคร หลายคนสอนหนังสือเกี่ยวกับวิชานี้ ตาม
สถาบนัการศกึษาต่างๆ หนังสอืพมิพ ์The Australian ไดม้นีโยบายประกาศอย่างแน่ชดัว่าชื่นชอบ
ทีจ่ะใหม้นีักวจิารณ์ทีม่ภีูมหิลงัแบบนี้ ซึ่งนักวจิารณ์เหล่านี้ต่างกส็ามารถทีจ่ะมโีอกาสอ่าน ใช้เวลา 
และพูดคุยอภปิราย ต่อประเดน็ทางละครเวททีีซ่บัซ้อน และเกี่ยวกบัทฤษฎกีารละครร่วมสมยั ได้
อย่างกวา้งขวางและทนัสมยัมากกว่านักวชิาชพีศลิปินผู้ผลติงานละครเวทเีสยีอกี ในอกีแงห่นึ่งนัก
วจิารณ์ก็มโีอกาสที่จะได้พบเหน็ผลงานและวธิกีารทางละครเวทไีดห้ลากหลายมากกว่ าตวัศลิปิน
ผูผ้ลติเอง ซึง่พวกนกัวจิารณ์ควรจะไดใ้ชผ้ลของการไดอ้่านมาก ดมูาก และพนิิจพเิคราะหม์ามากนี้ 
เพื่อจะได้เปรยีบให้เหน็ว่าผลงานชิ้นไหนหรอืวธินี าเสนออนัไหนที่ล้าสมยัไปแล้ว หรอืได้น าเสนอ
ประเดน็ทางสงัคมต่างๆ (เช่นเรื่องปัญหาทางเพศ การแบ่งแยกเผ่าพนัธุ์ หรือการเกลยีดกลวัพวก
รกัร่วมเพศอย่างไม่เป็นธรรม) อย่างยดัเยยีดเกนิไป หรอืไม่เช่นนัน้ก็น าเสนอเรื่องราวที่มบีรบิท
ทางการเมอืงที่เป็นแบบสูตรส าเรจ็เกนิไป  จากประสบการณ์ของผม งานละครที่มลีกัษณะเหล่านี้
มกัจะไดร้บัผลตอบรบัทีด่มีากจากคนทีม่กัไม่ไดม้คีวามคุน้เคยต่อละครประเภทนี้  
 แต่ประเดน็หลกัทีผ่มประสงคจ์ะใหห้นัมามองกค็อื ประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัการเมอืงของแวดวง
ละครเวทเีอง ท่ามกลางสภาวการณ์ทีม่ผีูค้นในสายงานการละครหลายคนในประเทศนี้ โดยเฉพาะ
คนที่ยังตกงานอยู่ยงัคงยืนยันที่จะท างานในโรงละครที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของรฐั ท าให้
ปรมิาณงานที่สามารถจ้างได้ในปีหนึ่งๆจะต้องถูกครอบครองไปโดยบุคคลากรที่มปีระสบการณ์
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มากจ านวนหนึ่ง แต่การทีจ่ะมอบหมายงานผลติหรอืงานแสดงให้ใครกเ็ป็นไปโดยระบบการตดิต่อ
ผ่านความสมัพนัธ์ส่วนตวัโดยไม่มกีารตรวจสอบจากสาธารณะ  ตวัอย่างที่เด่นชดัก็คอืผู้ที่อยู่ใน
ต าแหน่งเก้าอี้ผู้คดัเลือกนักแสดง การที่จะท าหน้าที่โดยปล่อยให้ความสมัพนัธ์ส่วนตวัเข้ามามี
อทิธพิลไม่ใช่เรื่องทีส่มควรประนาม และในบางสถานการณ์การทีจ่ะร่วมงานละครกบัใครสกัคนที่รู้
ว่าไวใ้จได้ก็ไม่ใช่เรื่องเสยีหาย แต่ทีผ่่านมา บางครัง้การคดัเลอืกนักแสดงก็ท าไปด้วยความเกยีจ
ครา้น หรอืเป็นไปดว้ยความประสงคท์ีจ่ะหางานใหก้บับรรดาเดก็หนุ่มของตน  
 การแก่งแย่งของคณะละครหรอืกลุ่มละครที่ต่างปรารถนาจะได้งบประมาณจากรฐัมาช่วย
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานใหม่ของตนเป็นไปอย่างดุเดือด นักวิจารณ์สามารถท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนสาธารณชนได้ดีในการพิจารณาว่าการคดัเลือกจากทางองค์กรของรฐัเป็นไปอย่างสม
เหตุผลและได้คนที่ดจีรงิมารบังบนี้ไปหรอืไม่  ในกรณีของการสนับสนุนจากภาคเอกชนก็เช่นกนั 
ทัง้นี้ตวันกัวจิารณ์เองจะตอ้งน าเสนอแงมุ่มอย่างไม่ปิดบงัก ากวมหากเหน็อะไรไม่ชอบมาพากล  
 เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่สมควรกับคณะศิลปะการแสดงคณะใดก็ตาม นักวิจารณ์ก็ต้องแจ้งให้
สาธารณชนทราบดว้ยเหมอืนกนั ไม่ว่าจะเป็นกรณีของคณะกรรมการของคณะขาดประสบการณ์ที่
จะตดัสนิว่าใครเป็นผู้เหมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งต่างๆในคณะ กรณีทีผู่้ก ากบั ผู้ออกแบบศลิป์ 
หรอืนักแสดง ท างานไม่เตม็ฝีมอือยู่เป็นนิสยั  หรอืในกรณีที่ผูท้ีอ่ยู่ในต าแหน่งทีไ่ดร้บัสญัญาว่าจา้ง
ระยะยาวไม่สามารถรกัษามาตรฐานทางศิลปะของตนเองให้สูงได้ ปล่อยให้ความสามารถของ
ตวัเองขึน้สนิม แต่มผีูท้ีแ่มว้่าอายุอาจจะอ่อนกว่าแต่มคีวามสามารถมากกว่า สมควรมาแทนที ่ แม้
การเขียนให้ข้อแนะน าอย่างนี้อาจจะท าให้ผู้ถูกต าหนิได้รบัผลลัพธ์ที่เจ็บปวดอยู่บ้าง แต่ก็เป็น
หน้าทีท่ีน่กัวจิารณ์ไม่สามารถหลกีเลีย่งไดใ้นฐานะทีเ่ป็นผูท้ีค่วรสนับสนุนเลอืดใหม่  
 ถงึแม้ว่างานวจิารณ์จะจ าเป็นต้องปะปนด้วยมุมมองส่วนตวัและการต าหนิบ้าง แต่ถ้ามนั
เหมาะสมที่จะต้องเขยีนอย่างนัน้ก็ต้องเขยีนไป ในฐานะของนักวจิารณ์ผมสรุปอยู่เสมอว่าผู้อ่าน
ไม่ไดม้มีนัสมองทีว่่างเปล่าต่อบุคคลทีผ่มเขยีนแสดงความคดิเหน็ถงึ ผูอ้่านบทวจิารณ์ละครเวทกีม็ี
ยุทธวิธีของพวกเขาที่จะวินิจฉัยบทวิจารณ์ได้เอง เฉกเช่นผู้อ่านบทวิจารณ์วรรณกรรมหรือ
ศลิปะการแสดงอื่นๆ นกัวจิารณ์อาจจะมอีทิธพิลอยู่บา้งต่อผลส าเรจ็ทางยอดผูเ้ขา้ชมละครและยอด
จ าหน่ายตัว๋ แต่ในขณะเดยีวกนัผูช้มเองเขากม็รีสนิยมเป็นตวัของตวัเองพอที่จะก าหนดความเชื่อ
หรอืไม่เชื่อต่อบทวจิารณ์ของนักวจิารณ์ทีผ่ลติงานเขยีนมาอย่างยาวนาน มกัจะพูดกนัอยู่เสมอว่า 
“ถ้านักวจิารณ์คนนี้ไม่ชอบ ฉันอาจจะชอบ” ผมเองสามารถยกตัวอย่างงานแสดงจ านวนมากที่
ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมากทัง้ๆที่ (หรอืว่าอาจจะเป็นเพราะ) ค าวจิารณ์ต่องานชิ้นเหล่านัน้
เป็นไปในทางลบ  
 หนังสอืพิมพ์และนิตยสารต่างก็มีขนบและธรรมชาติของความเป็นสื่อที่ต่างกัน เมื่อผม
เขยีนให้กบั The Bulletin ซึ่งมปีระวตัิศาสตร์ของการมบีทความที่ทะนงตนและชอบกดัชาวบ้าน 
ผมก็จะเขยีนไม่เหมอืนกนักบัที่ผมเขยีนให้ The Australian ซึ่งผมจะเขยีนวจิารณ์ด้วยลลีาที่สุขุม
และรบัผดิชอบมากขึน้ และผมจะละการเขยีนปะทะกบัผูผ้ลติงาน ทัง้ๆทีผ่มสามารถเขยีนดว้ยท่าที
ทีก่า้วรา้ว เหน็บแนม และบ่อนท าลาย อย่างที่นักวจิารณ์ชัว่รา้ยคนหนึ่งพงึเขยีนได ้หากผมรูว้่าสิง่
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ทีผ่มจะเขยีนลงไปนัน้มนัไม่สามารถเทยีบไดเ้ลยกบัความคดิเหน็ทีแ่พร่สะพดักนัอยู่ในหมู่บรรดาผู้
ประกอบวชิาชพีผลติละครเวท ี  

ภทัร ด่านอุตรา : ผูแ้ปล 
 

แปลจาก: Adrian Kiernander . "Hissing the Critic." Meanjin. Vol. 53 (Spring 94), p. 455, 
5p,1bw. 

 

 
 
 
 
 

บทวิเคราะห ์
 

ไม่บ่อยครัง้นกัทีจ่ะเหน็นกัวจิารณ์ออกมาแสดงความคดิเหน็เพือ่ปกป้องสทิธขิองตนใน
ฐานะของผูว้จิารณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิง่จากนกัวจิารณ์ระดบัอาวุโสทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้งดว้ย
แลว้ การกระท าดงักล่าวในขา้งตน้อาจถูกมองว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่จ าเป็นหรอืเป็นการ “ลดเกยีรต”ิ ทัง้
ของตนเองและวชิาชพีทีต่นสงักดัอยู่ แต่อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาจากบทความเรื่อง “เสยีงยี้ต่อ
นกัวจิารณ์” (Hissing the Critic) ของ เอเดรยีน  เคยีรนานเดอร ์(Adrian Kiernander) นกัวจิารณ์
ละครเวทผีูม้ชีื่อเสยีงและมปีระวตัผิลงานอนัยาวนานชาวออสเตรเลยี ใน Meanjin ฉบบั Spring ปี 
1994 กลบัปรากฏผลออกมาในทศิทางทีต่รงกนัขา้ม กล่าวคอื บทความฉบบัน้ีถอืไดว้่ามี
ความส าคญัและนบัเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัทัง้ผูอ้่านทัว่ไปในวงกวา้ง รวมไปถงึผูท้ีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งกบัวงการละครเวททีัง้ในและนอกประเทศออสเตรเลยีทีจ่ะท าความเขา้ใจหรอืเปลีย่น
ทศันคตขิองตนเสยีใหม่เกีย่วกบัการวจิารณ์ละครเวท ี 

 
ทัง้นี้ ผูเ้ขยีนเลอืกเปิดบทความดว้ยความรูส้กึทีน่่าจะตรงใจคนสว่นใหญ่ นัน่คอืการ

กล่าวถงึภาพลกัษณ์ในแงเ่ลวรา้ยหรอืน่าเยย้หยนัของนักวจิารณ์ซึ่งยงัคงปรากฏอยู่นบัจากอดตี
จนถงึปัจจุบนั ซึง่เมื่อพจิารณาแลว้น่าจะเป็นเหตุผลทีเ่พยีงพอต่อการยุตวิชิาชพีดงักล่าวนี้ เท่านัน้
ยงัไม่พอ ผูเ้ขยีนยงัแสดงใหเ้หน็แงมุ่มอกีดา้นหน่ึงของนักวจิารณ์ทีอ่าจไม่มใีครเคยรบัรูห้รอืใสใ่จมา
ก่อน ซึง่เป็นแงมุ่มทีส่ะทอ้นภาพของนกัวจิารณ์ทีต่อ้งเผชญิกบัแรงกดดนัจากหลายๆฝ่าย ทัง้คน
ท าละคร, นกัวชิาการ, เจา้ของหนงัสอืพมิพห์รอืนิตยสาร รวมไปถงึผูช้มละครเวททีีม่คีวามคาดหวงั
ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั และย่อมสง่ผลถงึปฏกิริยิาสะทอ้นกลบัในแงล่บต่องานวจิารณ์ใดๆ ทีไ่ม่อาจ
สนองความคาดหวงัของทุกกลุ่มเป้าหมายในเวลาเดยีวกนัได ้ แมแ้ต่นกัวจิารณ์ทีไ่ดร้บัการยกย่อง
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และยอมรบัอย่างมาก เช่น ไมเคลิ  บลิลงิตนั จากประเทศองักฤษ กย็งัไดร้บัแรงสะทอ้นกลบัในแง่
ลบจากงานของตนเองเช่นกนั ซึง่ทัง้หมดนี้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความขมขื่นของการประกอบวชิาชพี
นี้ว่าไม่ใช่สิง่ทีน่่ารื่นรมยแ์ต่ประการใด  

 
อย่างไรกต็าม ถงึแมว้่าเนื้อหาขา้งตน้ทีก่ล่าวมานัน้จะเป็นไปในทางท าลายทัง้ต่อตวันกั

วจิารณ์เองรวมไปถงึวงการละครเวท ี แต่เหตุผลทีแ่ทจ้รงิของผูเ้ขยีนในการเขยีนบทความฉบบัน้ี
ขึน้มากเ็พือ่ตอ้งการทีจ่ะปกป้องและชีใ้หเ้หน็ถงึความจ าเป็นและความรบัผดิชอบของวชิาชพีนี้ทีค่น
สว่นใหญ่ไม่เคยตระหนกัถงึ โดยในทีน่ี้ ผูเ้ขยีนไม่ลงัเลทีจ่ะยนืยนัในความเป็นอตัวสิยัของงานเขยีน
นี้ (ซึง่เป็นลกัษณะหนึ่งของการวจิารณ์ทีม่กัจะถูกโจมตจีากผูอ้ื่นอยู่เสมอ) ว่า “ย่อมจะตอ้งเขา้ขา้ง
และล าเอยีงอย่างทีสุ่ด” แต่ในการ ”เขา้ขา้งและล าเอยีงอย่างทีสุ่ด” ของผูเ้ขยีนนัน้ กลบัอดัแน่นไป
ดว้ยหลกัการและเหตุผลอนัน่าเชื่อถอื จนอาจกล่าวไดว้่า นี่คอื ตวัอย่างงานเขยีนทีแ่สดงภาวะอตั
วสิยัไดอ้ย่างเป็นกลางและน่าเชื่อถอืมากงานหนึ่ง  

 
ส าหรบัเหตุผลทีผู่เ้ขยีนน ามาใชป้ระกอบการยนืยนัในความจ าเป็นและความรบัผดิชอบ

ของนกัวจิารณ์นัน้ ถูกชีแ้จงออกมาในหลายแงมุ่มและมปีระเดน็ทีน่่าสนใจแตกต่างกนัออกไป ไม่ว่า
จะเป็นการทีบ่ทวจิารณ์จะถูกน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิทางประวตัศิาสตรใ์นอนาคตซึง่แน่นอนว่า
ย่อมจะตอ้งถูกคาดหวงัใหม้คีุณภาพในระดบัทีส่ามารถขา้มช่วงเวลาได ้ ถงึแมว้่าในความเป็นจรงิ
นัน้  นกัวจิารณ์มขีอ้จ ากดัมากมายทัง้ในดา้นเวลาและเนื้อทีใ่นการตพีมิพส์ าหรบัหนงัสอืพมิพห์รอื
นิตยสาร ซึง่เป็นอุปสรรคหนึ่งทีส่ง่ผลกระทบต่อคุณภาพของงาน ทัง้ยงัอาจรวมไปถงึ “ชื่อเสยีง” ที่
ส ัง่สมมาเป็นเวลานาน แต่เมื่อเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรงแลว้ นกัวจิารณ์กไ็ม่อาจทีจ่ะ
หลกีเลีย่งภาวะของการเสยีสละและอุทศิตนดงักล่าวได ้ ซึง่นบัว่าเป็นวชิาชพีทีส่มควรไดร้บัการยก
ย่องเชดิชทูีน้่อยคนนกัจะไดต้ระหนกัถงึ  

 
 นอกจากนัน้ ความจ าเป็นและความรบัผดิชอบของนกัวจิารณ์ในฐานะ “ผูว้จิารณ์” ยงัเป็น
ปัจจยัหนึ่งทีข่ยายผลออกไปในวงกวา้ง ครอบคลุมทัง้ในบรบิทเชงิสงัคม การเมอืง รวมไปถงึระบบ
อุตสาหกรรมของละครเวทใีนระบอบประชาธปิไตยทีป่ระชาชนย่อมมสีทิธเิสมอภาค รวมทัง้มี
เสรภีาพในการรบัรูข้่าวสารตามความเป็นจรงิ ซึง่โดยสถานะและหน้าทีก่ารงานของนกัวจิารณ์จะ
เหน็ไดว้่ามคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นความรูเ้ชงิทฤษฎี รวมทัง้ปรมิาณและความหลากหลายของ
ผลงานทีต่นไดม้โีอกาสชมมากกว่าคนท าละคร ผูบ้รหิารในองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะการละคร
หรอืประชาชนทัว่ไป ดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องนกัวจิารณ์ในการเป็นผูด้แูลตรวจสอบความชอบ
ธรรมเพือ่รกัษาสทิธขิองประชาชน รวมถงึคอยสอดสอ่งตรวจสอบ “ความไม่ชอบมาพากล” ทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดใ้นวงการละคร ทัง้นี้ผูเ้ขยีนไดแ้จกแจงบทบาทหน้าทีข่องนกัวจิารณ์ไวโ้ดยพสิดารอนัเป็น
แงมุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลรกัษาผลประโยชน์ของประชาชนในบรบิทต่างๆ เป็นส าคญั ซึง่จะเหน็
ไดว้่าลว้นเป็นความจ าเป็นอย่างยิง่ต่อความเตบิโตและก้าวหน้าของวงการศลิปะการละครต่อไป 
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 อย่างไรกต็าม หากพจิารณาจากแนวความคดิของผูเ้ขยีนขา้งตน้จะพบว่า ผูเ้ขยีนก าลงั
พยายามสรา้งหลกัการของสงัคมทีเ่จรญิดว้ยศลิปะภายใตเ้วทปีระชาธปิไตย อนัน่าจะเป็นสงัคมใน
อุดมคตขิองชนทุกชาต ิ ถงึแมใ้นความเป็นจรงิทีป่รากฏนัน้ อาจเป็นเรื่องยากทีจ่ะสามารถท าได้
ดงัทีว่่า อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลายๆ อย่างทีห่ล่อเลีย้งลกัษณะทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนัออกไปใน
แต่ละวฒันธรรม แต่อย่างไรกด็ ี อาจกล่าวไดว้่าบทความฉบบันี้ คอืคมัภรีส์ าหรบัผูท้ีต่อ้งการ
ประกอบวชิาชพีนกัวจิารณ์เพือ่ทีจ่ะไดรู้ว้่า หน้าทีข่องตนนัน้ยิง่ใหญ่และมคีวามส าคญัไม่ใช่แค่เพยีง
ต่อวงการศลิปะทีต่นสงักดัอยู่ หากแต่รวมไปถงึสงัคมระบบใหญ่ทีทุ่กหน่วยย่อยย่อมสง่ผลกระทบ
ถงึกนัเสมอ นอกจากนัน้ยงัเป็นการประกาศจุดยนืใหค้นท าละครและนกัวชิาการผูต้ ัง้ตนเป็นศตัรู
กบันกัวจิารณ์ไดเ้หน็ว่า ภาระหน้าทีท่ีแ่ทจ้รงิของนกัวจิารณ์นัน้ยิง่ใหญ่และน่ายกย่องมากไปกว่าผู้
ทีค่อยท าลายลา้งวงการละครใหย้่อยยบัไปดงัทีค่นสว่นใหญ่เขา้ใจ 
 
 ถงึแมบ้ทความฉบบันี้ อาจจะมหีนทางน าไปปฏบิตัใิชต้่อวงการละครเวทไีทยในปัจจุบนัได้
ยากอนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัในหลายๆ ดา้น แต่กน็บัไดว้่า เป็นประโยชน์ต่อผูท้ีท่ างานเกีย่วขอ้ง
กบัวงการละครโดยทัว่ไปใหห้นัมาตระหนกัถงึภาระและความรบัผดิชอบของตนทีม่ตี่อสงัคมและ
ประเทศชาต ิโดยเฉพาะในเรื่องมาตรฐานของงานทีจ่ะน าออกสูส่าธารณชนซึง่ควรอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้ง
มคีุณภาพในระดบัทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ แมจ้ะไม่มนีกัวจิารณ์ทีม่คีุณภาพจ านวนมากพอมาช่วยใหค้ า
วพิากษ์วจิารณ์ต่องานดงักล่าว แต่อย่างน้อยคนท าละครดว้ยกนัเองย่อมสามารถช่วยกนัตรวจสอบ
ไดเ้พือ่พฒันาวงการละครเวทไีทยใหม้ัน่คงและยนืหยดัไดใ้นสงัคมต่อไป 
 
 

อดศิร  จนัทรสุข : ผูว้เิคราะห ์
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บทสมัภาษณ์คู่กดันักวิจารณ์ 
(Alison Richards Talks to Robyn Archer) 

อาไลซนั รชิารด์ส 
 

(หมายเหตุ A.R. หมายถงึ Alison Richards (ผูส้มัภาษณ์) และ R.A. หมายถงึ Robyn Archer (ผูใ้หส้มัภาษณ์) 
เป็นผูก้ ากบัการแสดงและนักประพนัธบ์ทละครเวท ี บทสมัภาษณ์ชิ้นน้ี เกดิขึ้นหลงัจากที ่ ผลงานละครเรือ่ง See 
Ya Next Century  ซึง่ประพนัธโ์ดย Robyn Archer ไดร้บัการวจิารณ์ทีแ่ตกต่างและกวา้งขวางมาก Robyn 
Archer ใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้รา้งงานกบันักวจิารณ์ พลงัของตลาดและกอง
บรรณาธกิารทีม่ผีลต่อผูส้รา้งงานละครเวทใีนประเทศออสเตรเลยี) 
 
A.R. - Robyn คุณเคยไดร้บัทัง้ดอกไมแ้ละกอ้นหนิจากนกัวจิารณ์ต่องานของคุณ ค าวจิารณ์ทีม่ตี่อ
ผลงานล่าสุดของคุณ See Ya Next Century มผีสมผสานทัง้สองขัว้ คุณมองเหน็ถงึเหตุผลทีม่ี
เสยีงตอบรบัต่างกนัต่อผลงานเดยีวกนัแบบน้ีไหม  
R.A. - ประสบการณ์ของการไดร้บัเสยีงวจิารณ์ทีห่ลากหลายเพิง่ไดร้บัการตอกย ้าอกีครัง้ ในละคร
เรื่อง Accidental Death of an Anarchist ทีผ่มเพิง่ก ากบัเสรจ็ใหก้บั State Theatre of South 
Australia  
 ก่อนอื่น งาน See Ya Next Century ถูกตัง้ใจใหเ้ป็นงานทีป่ระสานความคดิสรา้งสรรค์
ของคนสีค่น คอืผมในฐานะทีเ่ป็นนกัเขยีนและนกัแสดง Chrissie Parrott ในฐานะผูอ้อกแบบลลีา
เคลื่อนไหวและผูก้ ากบั  Cathy Travers ในฐานะเป็นผูป้ระพนัธด์นตร ีและ Mary Moore ในฐานะ
เป็นผูอ้อกแบบศลิป์ งานทีอ่าศยัความร่วมมอืจากศลิปินหลายสาขาแบบนี้ก่อใหเ้กดิค าถามทีว่่า
หนงัสอืพมิพจ์ะสง่นกัวจิารณ์แบบไหนมาวจิารณ์ ถา้คุณมนีกัวจิารณ์ทีม่ปีระสบการณ์รอบดา้นกบั
ทุกสือ่สาขาศลิปะการแสดงคุณกอ็าจจะสง่นกัวจิารณ์พระเจา้องคน์ัน้มาได ้ แต่ปัญหากค็อืว่าใน
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ออสเตรเลยี เราไม่มนีกัวจิารณ์ทีเ่ก่งกาจขนาดนัน้ ยากทีจ่ะมคีนทีเ่ก่งรูเ้รื่องมปีระสบการณ์อย่าง
แทจ้รงิ จรงิ ๆ กบัทุกแขนงของสือ่ศลิปะการแสดง อาจจะมสีองสามคนเท่าทีผ่มพอจะนึกได ้อย่าง 
Jill Sykes ซึง่วจิารณ์ทัง้danceและละครเวทมีานาน หรอื Brian Hoad ทีว่จิารณ์ละครและโอเปร่า 
แต่กไ็ม่ค่อยจะมคีนทีม่ทีกัษะหลายดา้นหรอืความรูร้อบดา้นจรงิ ๆ เกีย่วกบัรูปแบบของแต่ละสือ่
ศลิปะ อย่างในกรณีทีย่กมา ผมไม่รูว้่าอย่างJill หรอื Brian พวกเขาจะมัน่ใจว่าพวกเขามคีุณสมบตัิ
เพยีงพอทีจ่ะวจิารณ์งานแสดงทีผ่สมศลิปะหลายสาขาไดด้ว้ยซ ้าไป  Jill ถนดัเรื่อง dance ซึง่คงท า
ใหส้ดัสว่นการออกท่าร าเตน้ของ Chrissie จะถูกมองเหน็ Jill อาจจะพดูถงึอะไรบา้งเกี่ยวกบั
องคป์ระกอบทางดา้นการออกแบบศลิป์ ซึ่งท าใหส้ดัส่วนงานของMaryอาจจะไดร้บัการพดูถงึบา้ง
ไม่มากกน้็อย แต่ผมไม่คดิว่าJillจะมองว่าตวัเองเก่งพอทีจ่ะวจิารณ์ความซบัซอ้นทางดนตรใีนงาน
ประพนัธข์อง Cathy Travers ได ้ 
A.R. - นกัวจิารณ์จะเผชญิหน้ากบัปัญหาแบบน้ีบ่อยครัง้แค่ไหน  
R.A. - มนัก าลงัเกดิบ่อยครัง้เขา้ทุกท ี กรณีของพวกเราอาจจะเป็นตวัอย่างเลก็ ๆ แต่ปัญหาน้ีจะ
รุนแรงมากขึน้มากในสองสามปีขา้งหน้า ถา้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ Hybrid Arts Board 
(คณะกรรมการสนบัสนุนศลิปะลูกผสมระหว่างสือ่ศลิปะต่างสือ่) ของ The Australia Council กล่าว 
กจ็ะมผีลงานทีผ่สมผสานระหว่างสือ่ศลิปะอย่างเก่ากบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ต่าง ๆไดร้บัการสนบัสนุน
เป็นล าดบัต่อไป ซึง่ถ้าเป็นอย่างนัน้จรงิ ใครจะมคีุณสมบตัพิอทีจ่ะมาวจิารณ์  ถา้ไม่ไดพ้วกทีโ่ด่ง
ดงัชนิดทีข่ึน้ชื่อว่าซื่อสตัยต์่อรสนิยมของตน อาจจะไม่ไดเ้ชีย่วชาญไปเสยีทุกดา้น แต่กป็ระกาศตน
ว่าไม่ไดเ้ป็นพวกลา้หลงั แตแ่ลว้กท็ าเป็นมองขา้มสิง่ทีต่นเองไม่ไดเ้ชีย่วจรงิ กค็งจะตอ้งหาทางออก
ดว้ยการสง่นกัวจิารณ์มากกว่าหนึ่งมาช่วยกนัวจิารณ์ 
A.R. - ทีผ่่านมาทัง้ศลิปินผูส้รา้งงานและนกัวจิารณ์มกัจะถูกฝึกใหเ้น้นความเชีย่วชาญไปยงัศลิปะ
แขนงใดแขนงหนึ่ง ทัง้ ๆ ทีศ่ลิปะแต่แขนงลว้นเชื่อมโยงกนั  
R.A. - ถูกตอ้งทีสุ่ด แต่มนัก าลงัเปลีย่นไปทลีะน้อย ๆ ผมคดิว่าเราก าลงัไดเ้หน็พฒันาการของการ
สรา้งสรรคส์ิง่ทีแ่ปลกใหม่ทีต่่างไปจากเดมิ See Ya Next Century เป็นงานทีผ่สมผสานศลิปะ
หลายแขนงไวด้ว้ยกนั เป็นการร่วมมอืกนัท างานอย่างแทจ้รงิ ซึง่ไม่ไดเ้ป็นไปตามแบบแผนการ
ท างานแบบเก่า โดยเฉพาะการใหผู้อ้อกแบบศลิป์มาร่วมท างานตัง้แต่ตน้   
A.R. - มงีานแสดงจ านวนมากทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการร่วมมอืกนัสรา้งสรรคง์านของศลิปินต่าง
สาขาในระดบัต่าง ๆ แต่กม็สีมมุตฐิานทีว่่าส าหรบันกัวจิารณ์แลว้ การมคีลงัความรูเ้กีย่วกบัสือ่
ศลิปะแขนงใดดา้นหนึ่งอย่างโดดเด่นกเ็พยีงพอแลว้ทีจ่ะสรา้งกรอบการวจิารณ์ได ้ 
R.A. - ถา้คุณไดศ้กึษาประวตัศิาสตรก์ารวจิารณ์ของศตวรรษนี้ (ศตวรรษที่20) ในช่วงทศวรรษที่
ยีส่บิในปารสี และช่วงทศวรรษทีย่ีส่บิและสามสบิในนิวยอรค์ มนัเคยมกีารยอมรบัถงึความจ าเป็นที่
หนงัสอืพมิพช์ัน้น าจะตอ้งสง่นกัวจิารณ์ทัง้ทางสาย dance ดนตร ี และ ละครเวท ี มาร่วมกนั
สรา้งสรรคบ์ทวจิารณ์อย่างเยีย่มยอด ตวัอย่างเช่น คณะของDiaghilev ซึง่มทีัง้ผูรู้ไ้ม่ว่าจะเป็นทัง้ใน
ดา้นงานทศันศลิป์ของ Picasso และ Miro งานประพนัธข์อง Stravinsky และงานออกแบบท่าร า
เตน้ของ Nijinsky จรงิ ๆ ซึง่ไม่เคยมใีครคดิทีจ่ะสง่เหล่าบรรดานกัวจิารณ์หลายสาขาเหล่านัน้มา 
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แต่พวกนกัวจิารณ์เหล่านัน้กม็าเพราะพวกเขาเองกไ็ม่อยากพลาดการชมการแสดงงานใหม่ ๆดว้ย
เช่นกนั ไม่ใช่เพราะจะมาช่วยกนัวจิารณ์ในจุดทีต่วัเองรู ้  ถา้จะใหเ้ปรยีบกม็กีรณีทีส่วรรคส์าปตอน
ทีห่นงัสอืพมิพ ์ Sydney Morning Herald สง่ทัง้นกัวจิารณ์ละครและนกัวจิารณ์ดนตรมีาชมงาน
Jonah ของ Alan John ผมจดัว่าAlan John เป็นนกัประพนัธท์ีม่พีรสวรรคท์ีสุ่ดในประเทศ และ
ตามตดิมาดว้ย Cathy Travers ซึง่มศีลิปินจ านวนมากอยู่ตามหลงัเขา เราไดอ้ยู่ในยุคทีก่ารแต่งบท
ประพนัธข์ึน้ใหม่เฉพาะส าหรบัละครไดร้บัการสนับสนุน แต่เรากลบัไม่ไดเ้หน็ว่าพวกสือ่ชื่นชม
ความพยายามนี้สกัเท่าไหร่  
A.R. - แลว้จะเอาชนะสถานการณ์นี้ไดอ้ย่างไร  
R.A. - พวกสือ่มกัจะอยู่ชา้กว่าเพือ่นเสมอ บรรดาศลิปินจะมาก่อนเพือ่น ตามต่อดว้ยพวกนกั
วจิารณ์ เหล่าบรรดาบรรณาธกิารจะตอ้งคดิอย่างสรา้งสรรคว์่าจะตามทนัเหตุการณ์ไดอ้ย่างไร
แทนทีจ่ะเลอืกใชพ้วกนกัวจิารณ์ทีท่ างานอย่างจมนิ่งกบัทีม่าตัง้หา้ สบิ สบิหา้ หรอืยีส่บิมาแลว้  ก็
ควรเปลีย่นมุมมองไปหาว่าใครกนัแน่ทีเ่ชีย่วชาญในแต่ละสาย และพวกนกัวจิารณ์เหล่านัน้แต่ละ
คนมคีวามสามารถอย่างไร  
A.R. - ดขูดัแยง้อย่างไรชอบกลเมื่อพลงัทางการตลาดจากฝ่ายการบรหิารและนโยบายของ
บรรณาธกิารดจูะสมคบกนัไม่ยอมใหผู้ส้รา้งสรรคล์ะครเวทแีนวใหม่ไดพ้บกบัผูช้มกลุ่มใหม่ ๆ ทัง้ 
ๆ ทีป่ระสบการณ์กบ็อกว่ามกีลุ่มผูช้มแบบนัน้อยู่ อย่างทีง่าน See Ya Next Century และ  
Accidental Death of an Anachist เคยประสบมาแลว้  
R.A. - ใช่ ตอนทีท่ า See Ya Next Century ผมรูส้กึอายและเจบ็ปวดมากทีไ่ม่มนีกัวจิารณ์ดนตรี
มาชมงานดา้นเพลงของCathyเลย ผลงานของเธอยอดเยีย่มมาก  สมควรจะไดร้บัค าวจิารณ์สกั
สามย่อหน้าใหก้บัพรสวรรคท์ีร่อบดา้นของเธอ แต่ผมไม่ไดอ้่านงานวจิารณ์สกัชิน้ทีพ่ดูถงึเรื่อง
ดนตรใีนละครเรื่องนี้ จรงิอยู่ที ่Jeremy Eccles จากหนัง สอื Theatre Australasia ใหค้วามสนใจ
เรื่องดนตรอียู่ แต่มนักไ็ม่ใช่งานวจิารณ์ดนตรจีรงิ ๆ พวกบรรณาธกิารหนงัสอืศลิปะจะไม่ใสใ่จต่อ
ค าพดูของผูส้รา้งงานทีว่่า “นี่คอืความพยายามระหว่างสีศ่ลิปินผูน้ าในแต่ละสาขาศลิปะของ
ประเทศไดม้าร่วมมอืกนั”   
A.R. - หรอืเพราะพวกบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพส์รุปเอาว่าผลงานทีม่ลีกัษณะร่วมมอืกนัท า หรอืมี
ลกัษณะผสมผสานขา้มสือ่ศลิปะ หรอืพวกงานทดลอง จะเป็นเพยีงแค่ผลงานเลก็ ๆ ทีไ่ม่สมควรที่
จะสง่นกัวจิารณ์เก่ง ๆ มาวจิารณ์  
R.A. - ผมไม่คดิว่าเป็นเพยีงเพราะแค่เหตุผลนัน้ เพราะอย่าง Sydney Morning Herald กไ็ดส้ง่ Jill 
Sykes ซึง่ถอืว่ามชีื่อเสยีงมาวจิารณ์ ซึง่เธอกส็ามารถเขยีนครอบคลุมแงมุ่มทัง้ทางดา้นเพลงแบบ 
Cabaret และ ทางดา้น dance ไดด้ใีชไ้ด ้ แต่ในความคดิผม เขาควรจะตอ้งสง่นกัวจิารณ์ดนตรมีา
ดว้ย แต่หนงัสอืพมิพฉ์บบัน้ีกไ็ม่มนีกัวจิารณ์คนไหนทีรู่เ้รื่องดนตรใีนแนวนี้ดพีอ 
A.R. - คุณหมายถงึเฉพาะแนวดนตรรี่วมสมยัอย่างเดยีวหรอืเปล่า  
R.A. – ใช่ ผมหมายความว่า Roger Covell กเ็ก่งแต่ดนตรศีตวรรษทีส่บิเกา้ Peter McCallum ก็
ยุ่งแต่พวกดนตรสีมยัใหม่แนวmodernist ยกตวัอย่างทีง่านทีP่ierrot Lunaireอ านวยการสรา้ง และ
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ที ่ Barrie Kosky ก ากบัผม ใหก้บัคณะSeymore Group ไดร้บัค าวจิารณ์ทีว่เิศษจาก The 
Australian ในฐานะทีเ่ป็นงานละครเวท ีแต่ Peter กลบัรูส้กึเหมอืนโดนดถููกมาก เขาคดิว่าผมรอ้ง
เพลงและพวกเราน าเสนอดนตรไีดอ้ย่างน่าละอายมาก ซึง่ท าใหผ้มอดคดิไม่ไดว้่าเขายงัคงใช้
มุมมองของขนบการตคีวามแบบดนตรคีลาสสกิมาใชก้บัสิง่ทีเ่รยีกว่าดนตรรี่วมสมยั ผมจนิตนาการ
ว่าเขาคงจะชอบการรอ้งแบบทีM่arilyn Richardsonรอ้ง ซึง่ผมไม่ไดด้ ู แต่ผมพอเดาออกว่าเธอคง
จะรอ้งไดอ้ย่างไพเราะอย่างทีผ่มไม่สามารถรอ้งไดแ้น่ แต่ผูค้นกจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งดงูานของผมดว้ย
สายตาทีป่ราศจากอคต ิ ไม่ใช่ไปเอามาตรฐานแบบ Schoenbergมาเป็นมาตรวดั สิง่เหล่านี้ท าให้
ผมระบุไดว้่านกัวจิารณ์ดนตร ี ในขณะทีก่ าลงัเขยีนเกีย่วกบังานเพลงศตวรรษทีย่ีส่บิ แต่กลับไม่
ค่อยจะยอมมองว่ามนัเป็นงานร่วมสมยั ในขณะทีก่ารตคีวามของพวกศลิปินอย่างเรากลบัมองว่า
มนัเป็นแนวงานหลงัสมยัใหม่ (postmodern) เหล่านี้ลว้นแต่เป็นเรื่องภาวะลา้หลงัของการวจิารณ์ 
อาจจะมใีครบางคนกา้วกระโดดมาจบัดนตรแีนวช่วงเปลีย่นของศตวรรษ อาจจะไล่ไปถงึจ าพวก
ดนตรใีนทศวรรษทีย่ีส่บิสามสบิ ไปจนถงึพวกเพลงjazz  และrock n’ roll แต่คนทีเ่ขยีนวจิารณ์งาน
ของ Carl Vince ที ่Opera House คงรูต้วัว่าเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะมาเขยีนวจิารณ์งานของ Alan John 
ทีS่ydney Theatre Company  
A.R. - มนัเป็นเรื่องของพวกนกัวชิาการทีไ่ม่ยอมไล่ตามแวดวงปฏบิตัดิว้ยใช่หรอืไม่  
R.A. - มกีารแบ่งแยกบางอย่างทีส่ถาบนัการศกึษายงัตอ้งทุกขท์นกบัคุกของตวัเองอยู่ สมยัเมื่อ
คุณและผมเขา้โรงเรยีนมธัยมปลายนัน้ เราถูกฝึกฝนเพื่อใหแ้ขง่ขนักนัสอบเขา้มหาวทิยาลยั เพยีง
ใหถู้กคดัออกและเหลอืเพยีงกลุ่มคนทีอ่ยู่บนสุดเพยีงแค่สองเปอร์เซน็ต ์ ทีเ่หลอืกเ็ป็นเพยีงสวะ 
การศกึษาในสาขาต่าง ๆ อาจจะเปลีย่นแนวคดิไปไดบ้า้ง แต่โลกดนตรยีงัไม่เปลีย่น โรงเรยีนการ
ดนตรตี่างกฝึ็กฝนคนเพยีงเพือ่คดัเอาแค่คนแค่สองเปอรเ์ซน็ตน์ัน้ ซึง่คนพวกนัน้กจ็ะไปเป็น
นกัแสดงเดีย่วไม่กไ็ปเล่นวงออรเ์คสตรา้ ทีเ่หลอืกเ็ป็นแค่สวะ แต่มนีกัดนตรแีละนกัแต่งเพลงทีม่ี
ฝีมอืไม่น้อยทีเ่ขา้วงการละครเวท ี ในออสเตรเลยีปัจจุบนั นกัดนตรทีีม่พีรสวรรคฝี์มอืดหีลายคนหา
กนิอยู่กบัการท าดนตรใีหก้บังานละครอย่างละครเพลงของ Andrew Lloyd Webber หรอืงาน
ภาพยนตร ์ แทนทีจ่ะไปเล่นใหก้บัวงออรเ์คสตรา้ ซึง่พวกเขาไม่ไดร้บัการยอมรบัแต่ถูกมองว่าเป็น
แค่สวะ ซึง่ไรส้าระมาก ยุคนี้เป็นยุคทีค่ณะdanceและคณะละครนิยมใชด้นตรสีดประกอบการแสดง 
ซึง่ตอ้งอาศยัคนพวกนี้  และเป็นไปไม่ไดท้ีน่กัวจิารณ์ดนตรจีะรูไ้ปหมด  
A.R. - คุณแนะน าใหน้กัวจิารณ์ควรท างานร่วมมอืกนัแบบทีศ่ลิปินท าหรอืไม่  
R.A. - ผมไม่รูเ้กีย่วกบัการทีน่กัวจิารณ์จะมาร่วมมอืกนั ถา้คุณไม่ไดก้ารผสมผสานของนกัวจิารณ์
หลายคนทีล่งตวัจรงิๆ คุณกไ็ม่สามารถไปเอาชนะนกัวจิารณ์ประเภทว่าพหสูตูรได ้แน่ล่ะ แมว้่านกั
วจิารณ์อย่าง Roberts Hughs และผม อาจจะไม่ไดม้คีวามคดิเหน็เหมอืนกนัในทุกเรื่อง แต่ผมกค็ง
จะพอใจมากหากมนีกัวจิารณ์ระดบัเขามาวจิารณ์ผลงานของผม ผมไม่ทราบว่าเขามฝีีมอืทางดนตรี
หรอืไม่ แต่เขาเป็นคนทีรู่จ้กัจุดยนืของตวัเองในเรื่องของวฒันธรรมเป็นอย่างด ี และแมว้่าบางครัง้
ผมอาจจะยนือยู่กนัคนละขัว้กบัเขา มนักย็งัเป็นเรื่องทีน่่าสนใจอยู่ดวี่าเขามอีะไรจะพูด ผมรูส้กึแบบ
เดยีวกนัน้ีกบันกัวจิารณ์อย่าง Brian Hodd นกัวจิารณ์ควรมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะเขยีนครอบคลุม
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ทุกแงมุ่มของผลงาน กลบัมาทีง่าน See Ya Next Century ของผมอกีครัง้ ประเดน็เกีย่วกบัการ
ออกแบบศลิป์เป็นสิง่ทีพ่ดูกนัน้อยไป สิง่ที่Mary Moore ออกแบบควรจะไดร้บัการเขยีนมากกว่าแค่
ประโยค “ช่างเป็นงานออกแบบศลิป์ทีว่เิศษ” ถา้คุณสง่สถาปนิกหรอืนกัออกแบบมาวจิารณ์คุณจะ
ไดบ้ทความอกีแบบทีต่่างไปมาก  
A.R. -  งานออกแบบศลิป์ในเรื่องนัน้เรยีกรอ้งการมองถงึมติขิองการใหค้ าจ ากดัความต่อ
องคป์ระกอบการแสดงในฐานะทีเ่ป็นสิง่ทีม่ปีฏสิมัพนัธ ์ การประดษิฐท์่าเตน้ดูจะชดัเจนกว่าในการ
สนองต่อแนวคดิเรื่องการออกแบบโดยทัว่ไป ทีน่ าเสนอมติขิองรปูทรง มากกว่าทีจ่ะเป็นเรื่องของ
โครงสรา้งดา้นฉากและแสง  
R.A. - โชคไม่ดทีีส่ ิง่ทีค่นดชูอบตดิอกตดิใจคอืความคดิสรา้งสรรคภ์ายใตก้รอบของการท าตามแบบ
แผนทีเ่ป็นทีย่อมรบัไวก้่อนแลว้ ศลิปินทีพ่ยายามจะท าสิง่ใหม่ทีอ่อกนอกวงลอ้มเดมิจรงิ ๆ จะถูก
ประนาม ยงัมนีกัวจิารณ์ออสเตรเลยีทีช่อบมองหาแต่องคป์ระกอบทางการเล่าเรื่องในงานละคร 
การวจิารณ์เพยีง “ตวัเรื่อง” เป็นการวจิารณ์ทีอ่่อนหดัมาก ผมเลกิคดิเรื่องการเล่าเรื่องในงานของ
ผมมานานแลว้ ผมชอบงานทีม่เีรื่องทีด่ ีแต่มนัไม่ใช่สิง่ทีง่านของผมเกีย่วขอ้ง  
A.R. - มบีทวจิารณ์ชิ้นไหนบา้งไหมทีคุ่ณคดิว่ามนัเหมาะสม พยายามทีจ่ะเขา้ใจโครงสรา้งของงาน 
และเจตนาในการผลติงานของคุณ  
R.A. - น่าสนใจทีง่านของผมสองชิน้ Accidental Death of an Anarchist และ See Ya Next 
Century ไดร้บัผลตอบรบัทีด่ที ัว่ทุกเมอืงในออสเตรเลยีทีเ่ราเปิดการแสดง บทวจิารณ์ออกมาในเชงิ
ชื่นชมเยอะแยะไปหมด แต่ทีจ่รงิผมไดบ้ทวจิารณ์คุณภาพเพยีงจ านวนนิดเดยีวจากสือ่ต่าง ๆ 
ในช่วงสองสามปีทีผ่่านมา ทีน่่าสนใจมาจากนกัวจิารณ์สองคน คอื Michael Billington จาก the 
Guardian และ Marilyn Tucker จาก San Francisco Chronicle ซึง่ไดม้าชม See Ya Next 
Century ในเทศกาลละครทีP่erth ตวัMarilyn เอง แมจ้ะเคยชมผลงานประเภทนี้บ่อยมาก แต่เธอก็
บอกว่าไม่ค่อยมงีานแนวนี้บ่อยนกัทีจ่ะท าไดล้งตวัโดยไม่ปล่อยอกีศลิปะแขนงหนึ่งมามบีทบาท
มากเกนิหน้าแขนงอื่น สว่นBillingtonกบ็อกว่าสว่นใหญ่คนมกัจะพดูถงึแค่องคป์ระกอบทางรูปแบบ 
(form) ของงานแนวนี้ แต่มใีครเอ่ยถงึบา้งไหมว่ามนัเป็นละครการเมอืงทีเ่ยีย่มยอดดว้ย    
A.R. - ดเูหมอืนจะคดิกนัว่าการท าละครการเมอืงเป็นเรื่องลา้สมยัไปแลว้ และนกัวจิารณ์เองก็มกัจะ
ไม่แตะประเดน็ทางการเมอืงในละคร แต่ไปจบัตอ้งประเดน็เรื่องรปูแบบมากกว่า เกดิปัญหา
เดยีวกนัน้ีไหมใน Accidental Death of an Anarchist  
R. A. - แน่นอนทีสุ่ด พวกกลุ่มผูก้ ากบัละครเวทดีว้ยกนัเองรบัไม่ไดท้ีผ่มไปเลอืก Mick Molloy มา
แสดง (พวกเขาคดิว่าผมเลอืก Mick เพือ่การขายบตัร) ตอนทีม่าเปิดการแสดงที่Sydney หลงั
ประสบความส าเรจ็ทีA่delaide ค าวจิารณ์ทีอ่อกมาจากสือ่กช็อบกนัอย่างมาก แต่กลบัไปมองว่า
เป็นละครทีใ่ชภ้าษาของแนวตลกstand-up comedy แทนทีจ่ะมองเรื่องว่านกัแสดงแสดงไดอ้ย่างไร  
ตอนรอบปฐมทศัน์ทีม่แีต่ผูค้นในอุตสาหกรรมละครเวท ี กม็แีต่เสยีงของคนทีเ่กลยีดเรื่องนี้ ผูค้นไม่
ชอบวธิกีารน าเสนอ เราใชบ้ทละครแปลฉบบัทีใ่ชก้บัการแสดงทีโ่รงละครแห่งชาตทิีอ่งักฤษเมื่อปี 
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1990 ซึง่แปลมาจากฉบบัดัง้เดมิของนกัเขยีนบทละคร Dario Fo1 และผมกย็ดึตามหลกัของ Fo ที่
ตอ้งการใหบ้ทละครพดูถงึปัญหาทอ้งถิน่ แต่การพดูความจรงิแบบนี้กลบัถูกปฏเิสธ ซึง่ผมเชื่อว่าสิง่
ทีถู่กปฏเิสธคอืความเป็นละครการเมอืง ผูค้นไม่ชอบใหด้าราอย่างMick Molloy มาพดูเรื่องปัญหา
สงัคม แต่คนรุ่นหนุ่มสาวรบัได ้ พวกเขาชอบใหใ้ครมาพูดตรง ๆ ต่อหน้าเขา อย่างที่Mick Molloy 
ท าในละครผม 
A.R. - คนทีป่ฏเิสธอาจเป็นเพราะไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบังานของDario Fo ตอ้งถูกน าเสนออย่างไร 
และละครการเมอืงมบีทบาทหน้าทีอ่ย่างไร ซึง่น ามาสู่ประเดน็ต่อมาว่าคุณคดิว่าใครอ่านบทวจิารณ์
บา้ง  
R.A. - แน่นอนว่าไม่ใช่คนหนุ่มสาว แต่ผูค้นทีอ่ยู่ในวยัผมทีเ่คยชอบละครทีต่ื่นเตน้น าเสนอประเดน็
ทางการเมอืงเขากไ็ม่ไปชมละครกนัแลว้ แต่ไปดหูนงัแทน ซึง่ผมไม่ไปต่อว่าหนงัหรอก เพราะผม
เองกท็ าแบบนัน้เหมอืนกนั ไม่เพยีงแต่ภาพยนตรเ์ท่านัน้ทีใ่หแ้งค่ดิทางการเมอืง แต่เพลงรอ็คก็
เหมอืนกนั รวมทัง้จากงานทศันศลิป์ดว้ย   
A.R. - ดจูะเป็นปัญหาวนเวยีน ทีศ่ลิปะละครเวทดีูจะเริม่อว้นขึน้ และกเ็ก่าขึน้ และกเ็ลยกลายเป็น
หยุดน่ิงไป  
R.A. - โดยสว่นตวั ผมค่อนขา้งแน่ใจว่าภายในอกีหา้หรอืสบิปี ผมจะประสบกบัสภาวะขาลง ซึง่ผม
กย็งัตอ้งคงประคองตวัฝ่ากระแสนัน้ไปและไดแ้ต่หวงัว่ามนัจะไม่ท ารา้ยผมมากนกั ซึง่ผมมัน่ใจว่า
มนัจะไม่เกดิ ไหล่ผมตอนนี้กวา้งกว่าเมื่อสบิหา้ปีก่อน (เดีย๋วนี้ผมอดทนกบัความทุกขเ์ศรา้ได้
มากกว่าเมื่อก่อน) สมยัทีผ่มยงัรอ้งไห ้ท าลายขา้วของ และขบัรถซิง่ดว้ยความเรว็ ตอนแรกผมเขา้
วงการดว้ยการเป็นคนนอกทีน่่าสนใจ แต่ถงึตอนน้ีผมกย็งัถูกมองว่าเป็นนกัรอ้งเสยีงเป็ดอยู่ วนัน้ี
ผมไดร้บัการอภยัในฐานะเป็นมอืใหม่น้อยลง และไม่ใช่คนทีด่แูปลกใหม่สะดุดตาอกีต่อไป แต่ผมก็
ชดัขึน้ว่างานอย่างไรทีส่ามารถสนองคนดรูุ่นหนุ่มสาวได ้ 
A.R. - ผูค้นดจูะลมืไปว่าการกลบัมาฟ้ืนตวัของละครเวทอีอสเตรเลยีเป็นเพราะมนัไปเกีย่วขอ้งกบั
กระแสวฒันธรรม เกีย่วกบัประเดน็ทางสงัคม ไม่นบัปัจจยัเหล่านี้ ดเูหมอืนเราจะยงัขาดบรรยากาศ
การวจิารณ์และวฒันธรรมการวจิารณ์อย่างจรงิจงัเขา้มาเป็นตวัเสรมิ  
R.A. - แน่นอนทีสุ่ด ผมสงัเกตประเดน็นี้ไดจ้ากเทศกาลละครแห่งชาต ิ (the National Festival of 
Australian Theatre) ปีทีแ่ลว้บรรยากาศมนัดเูตม็ไปด้วยการวพิากษ์วจิารณ์และมสีว่นร่วมอย่าง
แทจ้รงิ ทุกคนลว้นยนือยู่บนจุดเดยีวกนั งานของคนออสเตรเลยีหลายเรื่องเปิดโอกาสใหค้นอื่นได้
มองงานของเราอย่างเปิดอกและวพิากษ์วจิารณ์อย่างสรา้งสรรค ์ ผมหวงัว่าบรรยากาศแบบนัน้จะ
กลบัมาอกีครัง้ในปีนี้   

 
1 Dario Fo คือนกัเขียนบทละครชำวอิตำเลียนท่ีเคยไดร้บัรำงวลัNoble Prize สำขำวรรณกรรม เขำยึดมั่นในอดุมคติของ
ลทัธิMarxist บทละครตลกของเขำมกัจะสะทอ้นปัญหำสงัคมอย่ำงวิพำกษ์วิจำรณแ์ละตรงไปตรงมำ โดยเฉพำะปัญหำของ
ชนชัน้ล่ำง 
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A.R. - คุณมอีะไรจะแนะน าไหมเกีย่วกบัการใหก้ารศกึษาใหก้บันกัวจิารณ์ จะมวีธิทีีด่กีว่านี้ไหมใน
การทีจ่ะใหน้กัวจิารณ์ไดเ้ขา้ถงึเจตนารมยข์องศลิปิน พรอ้มไปกบัยงัคงการเปิดอกพดูและความ
อยากรูอ้ยากเหน็อย่างทีคุ่ณเองรอ้งขอ  
R.A. - ผมไม่รูอ้ะไรเกีย่วกบัการใหก้ารศกึษา ประเดน็อยู่ทีว่่ามผีูรู้อ้ยู่อย่างเพยีงพอในออสเตรเลยี 
แต่ไปสะดุดอยู่ทีเ่จา้ของหนังสอืพมิพแ์ละบรรณาธกิารว่าจะไปจา้งผูรู้จ้รงิเหล่านัน้มาเขยีนหรอืไม่ 
เราควรจะผลกัดนัใหเ้กดิการวพิากษ์ถงึการจดัใหม้สีถานทีแ่ละกจิกรรมส าหรบัการถกเถยีงและ
แลกเปลีย่นความคดิในระดบัชาตกินัใหม้ากกว่านี้  
 ความเชื่อของผมกค็อืว่าคุณควรจะซื่อสตัยต์่อรสนิยมสุนทรยีะของคุณ แน่นอนบางคนกท็ า
เช่นนัน้อยู่ แต่บางคนไม่ คุณตอ้งการคนฉลาดเพือ่มาเป็นนกัวจิารณ์ นกัวจิารณ์ตอ้งเป็นพวกที่
รบัผดิชอบและตกอยู่ภายใต้เงือ่นไขทีค่วรตอ้งสนบัสนุนใหค้นมาดลูะคร แต่ผมไม่มปัีญหาทีจ่ะเป็น
คนทีพ่ดูตามความคดิของตวัเองว่าละครเรื่องเป็นอย่างไรพรอ้มกนักบัผลกัดนัใหค้นไปดลูะครอยู่ 
ผมจะพูดว่า “ละครเรื่องทีผ่มไปดูมาลว้นแต่มแีต่อาจม ตามเกณฑข์องผม ผมเกลยีดมนั แต่ไปชม
ซะ ดแูลว้กลบัมาบอกใหผ้มรูว้่าคุณคดิอย่างไร ”   
A.R. - คุณไม่ไดก้ าลงัจะบอกว่าบทวจิารณ์ทัง้หมดจะต้องมแีต่การสรรเสรญิ  
R.A. - ไม่เลย มนัอาจจะเหมอืนกบัวธิทีีB่ill Collins หรอืนกัวจิารณ์หนงัด ีๆ ใช ้John Hinde เป็น
ตวัอย่าง เขาไม่เคยหยุดทีจ่ะปล่อยหมดัเดด็ออกมา แต่กย็งัชวนคุณไปด ู และพยายามใหคุ้ณมี
ความคดิของตวัคุณเอง Peter Thompson จาก รายการ The Sunday Show และ David Stratton 
กบั Magaret Pomeranz จากช่อง SBS ซึง่พวกเขาเป็นคนทีร่กัหนงั รอบรูเ้กี่ยวกบัหนงั และใน
ขณะเดยีวกนักไ็ดมุ้มมองทีข่ดัแยง้กนั ซึง่วเิศษมาก มนัชีใ้หเ้หน็ถงึทศันคตทิีถู่กตอ้งในแวดวง
ภาพยนตร ์ซึง่ไม่ปรากฏในแวดวงละครเวท ี  
A.R. - แต่มนัอาจจะเกดิขึน้ได ้และคุณกห็วงัใหม้นัเกดิ  
R.A. - ใช่ ผมกห็วงัอย่างนัน้เหมอืนกนั 
 
 

ภทัร ด่านอุตรา : ผูแ้ปล 
ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ : บรรณาธกิาร 

 
 
แปลจาก  Alison Richards. “Alison Richards Talks to Robyn Archer” Meanjin. 

University of Melbourne. Vol 53. Issue 94. (Spring 94). p 507. 
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บทวิเคราะห ์
 
 แมว้่าจะอยู่ในรปูของบทสมัภาษณ์แต่บทความชิ้นน้ีกส็ามารถใหมุ้มมองทางการวจิารณ์ได้
อย่างหลากหลาย และเป็นบทความทีม่เีนื้อหาโดยตรงและชดัเจนเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้กบั
วฒันธรรมการวจิารณ์ในวงการละครเวทอีอสเตรเลยี   
 บทสมัภาษณ์เริม่ตน้ดว้ยการโยงประสบการณ์และมุมมองสว่นตวัของ Robyn Archer ผู้
ถูกสมัภาษณ์ทีเ่ป็นนกัเขยีนบทละครและนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีงของออสเตรเลยี ทีม่ตีอ่ค าวจิารณ์ต่อ
ผลงานละครของเขาสองเรื่องคอื See Ya Next Century และ Accidental Death of an Anarchist 
ซึง่เขากแ็สดงอตัตาอย่างเตม็ที ่ โดยอวดอา้งคุณภาพของผลงานตวัเองและทมีงานของละครทัง้สอง
เรื่องในการเป็นปทสัถานพจิารณาคุณภาพของงานวจิารณ์และนกัวจิารณ์ตลอดบทสมัภาษณ์ 
อย่างไรกต็ามผลลพัธท์ีไ่ดไ้ม่ใช่เป็นเพยีงแค่การอวดตวัตนอย่างทะนงตน แต่แฝงดว้ยขอ้คดิถงึ
จุดบกพร่องต่าง ๆ ทีแ่วดวงวจิารณ์ละครของออสเตรเลยีอย่างน่าขบคดิ และเตม็ไปดว้ยค าคมที่
น่าสนใจ เป็นสากล และสามารถมองสะทอ้นกลบัแวดวงวจิารณ์ในประเทศไทยได ้ 
 ขอ้บกพร่องประการส าคญัของนกัวจิารณ์ละครเวทใีนออสเตรเลยีที่Archerคอืความลา้หลงั
ของนกัวจิารณ์ อนัไดแ้ก่  
 หนึ่ง - แนวโน้มทีศ่ลิปินหลากหลายสาขาไดร้่วมกนัสรา้งสรรคง์านละครร่วมกนัอย่างมี
ความเท่าเทยีมกนั (เช่นในกรณีของ See Ya Next Century ของ Archer ทีไ่ดร้วมเอานกัเขยีนบท 
นกัแต่งเพลง นกัออกแบบท่าเตน้ และนกัออกแบบศลิป์ มาร่วมงานกนั) ไดก้่อใหเ้กดิปัญหาว่าไม่
สามารถหานกัวจิารณ์ทีส่ามารถเขยีนครอบคลุมงานละครแนวนี้ไดทุ้กแงมุ่มได ้นกัวจิารณ์แต่ละคน
กม็คีวามถนดัเฉพาะดา้น Archer ไดเ้รยีกรอ้งใหน้กัวจิารณ์ต่างสาขามาสรา้งสรรคง์านวจิารณ์
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ร่วมกนับา้งตามแบบศลิปิน  (หมายถงึช่วยกนัเขยีน) ซึ่งไม่ใช่สิง่ใหม่ แต่เกดิขึน้มาแลว้ในนิวยอรค์
และปารสีเมื่อช่วงตน้ศตวรรษ  
 สอง - นกัวจิารณ์สว่นใหญ่มกัจะใชก้รอบมุมมองเก่า ๆ ตามแบบแผนมามองงานร่วมสมยั 
Archerขา้มไปพดูถงึวงการดนตร ี ทีย่ดึตดิแต่แบบแผนดนตรคีลาสสกิ ทัง้ทีน่กัดนตรแีละนกัแต่ง
เพลงเก่ง ๆ หลายคนไดห้นัมาเขา้สูง่านดนตรลีะครเวทหีรอืdanceแลว้ เขาชีใ้หเ้หน็ว่าแมก้ระทัง่ใน
สาขาเดยีวกนัเองอย่างเช่น ดนตร ี กต็อ้งการนกัวจิารณ์เฉพาะแนวดนตรดีว้ย ไม่ใช่ใหน้กัวจิารณ์
ดนตรคีลาสสกิ มาวจิารณ์ละครเพลง  
  และเป็นการแย่ยิง่ไปอกีทีน่ักวจิารณ์อ่อนหดัทีพ่ยายามเขยีนงานวจิารณ์โดยมองเพยีง
มุมมองงา่ย ๆ ในงานละคร เช่น มองแต่เรื่องราวทีน่ าเสนอ หรอืรปูแบบทีน่ าเสนอ ซึง่เป็น
องคป์ระกอบทีง่่ายในการจบัตอ้ง Archer เรยีกรอ้งมุมมองทีก่วา้งกว่านี้ เช่นพดูถงึเนื้อหาทางสงัคม
การเมอืง  
 สาม - วฒันธรรมการวจิารณ์ทีด่อ้ยในสายตาของArcher เกดิจากความร่วมมอืกนัของ
หลายองคก์ร นอกเหนือไปจากกลุ่มนกัวจิารณ์ อนัแรกคอืบทบาทของบรรณาธกิารสือ่ศลิปะ ซึง่
มกัจะมโีลกทศัน์แคบ เช่นมองว่างานแนวทดลองเป็นเพยีงแค่งานใหค้นเฉพาะกลุ่มเลก็ ๆ ด ูแต่ไม่
มองว่ามนัจะเป็นการสรา้งกระแสแนวการน าเสนอใหม่ และมกัจะพึง่พงิแต่นกัวจิารณ์หน้าเดมิ ๆ 
แนวเดมิ ๆ โดยไม่ยอมไปเสาะห 
านกัวจิารณ์ทีรู่จ้รงิมาเขยีน  ต่อมาคอืฝ่ายการตลาดของวงการละครเวทแีละตวัคนดูเองทีต่ดิยดึอยู่
กบัแบบแผนรสนิยมแบบเดมิ ๆ ไม่ยอมเปิดใจกบัแนวทางการสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ   
 สี ่ - ดAูrcher จะชื่นชมรสนิยมของคนหนุ่มสาว แมว้่าพวกเขาจะเลกิไปดลูะครเวทแีลว้ 
เพราะมสีือ่อื่นทีต่อบสนองไดด้กีว่า เช่นเพลงรอ็คและภาพยนตร ์ และเขากช็ื่นชมสิง่ทีเ่กดิขึน้กบั
แวดวงภาพยนตร ์ ทีน่กัวจิารณ์ภาพยนตรเ์ป็นผูรู้จ้รงิ สามารถสรา้งศรทัธาใหก้บักลุ่มคอหนงัได ้
กลา้ทีจ่ะวจิารณ์อย่างตรงไปตรงมา และในขณะเดยีวกนักย็งัชกัชวนคนใหไ้ปดูหนงัไดอ้ยู่ ซึง่เขา
เรยีกรอ้งใหน้กัวจิารณ์ละครท าแบบเดยีวกนับา้ง คอืกลา้เขยีนต าหนิแต่กย็งัชวนคนไปด ู เพราะสิง่
ทีส่ าคญัในวฒันธรรมการวจิารณ์คอืผลกัดนัใหค้นดูมคีวามคดิเป็นของตนเอง และน ามาแลกเปลีย่น
กนั    
 จากบทสมัภาษณ์ เหน็ไดว้่า Archer ไม่ไดก้ล่าวถงึความดอ้ยคุณภาพของนกัวจิารณ์ใน
ฐานะเป็นศลิปิน ซึง่เป็นฝ่ายตรงขา้มนกัวจิารณ์ โดยเอาแต่เหตุผลสว่นตวัมาพร ่าบ่น แต่เขาเสนอ
แงค่ดิในอย่างน่าสนใจ ขอ้มลูทีใ่หแ้สดงถงึความเป็นผูรู้จ้รงิ เจาะลกึ และเขา้ใจภาพรวมของ
วฒันธรรมการวจิารณ์ ตดิตามประวตัศิาสตรก์ารวจิารณ์ และสนใจในบรบิทการวจิารณ์ในประเทศ
อื่น รวมทัง้มองขา้มไปถงึศลิปะสาขาอื่น เช่นดนตร ีและภาพยนตร ์ 
 แต่แมว้่าเขาจะวเิคราะหไ์ดด้ ี แต่เขากไ็ม่ยอมแนะค าตอบว่าควรจะหาวธิไีหนมาแกไ้ข เขา
ขอสงวนบทบาทการเป็นเพยีงผูช้ีจุ้ด และตอบไปอย่างก าปัน้ทุบดนิว่าเป็นหน้าทีข่องพวกกลุ่มนกั
วจิารณ์เองทีต่อ้งไปหาแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านัน้ เช่น จะใหน้กัวจิารณ์หลายคนทีม่าจาก
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ต่างสาขามาช่วยกนัเขยีนบทความต่องานชิน้เดยีวกนัไดอ้ย่างไร และจะใหก้ารศกึษาแก่นกัวจิารณ์
ไดอ้ย่างไร  
 ผูส้มัภาษณ์ (Alison Richards) ไม่ไดท้ าหน้าทีเ่พยีงแค่ป้อนค าถามพืน้ ๆ เท่านัน้ แต่รูจ้กั
ตัง้ประเดน็ถามไดอ้ย่างฉลาด และพยายามดงึประเดน็ทีห่ลุดไปใหก้ลบัมาพดูถงึใหค้รบถว้น ท าให้
ไดภ้าพรวมของความคดิของArcherไดอ้ย่างครบถว้น แมว้่าน ้าเสยีงเขาจะไปในทางทีเ่หน็ดว้ยกบั
Archerอยู่มาก  
 ประโยชน์ของบทความสมัภาษณ์ชิน้นี้ต่อผูอ้่านคนไทย คอื สามารถน ามามองยอ้น 
สะทอ้นบรบิทวฒันธรรมการวจิารณ์ในประเทศไทยไดด้ ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของนกัวจิารณ์ 
บรรณาธกิาร ฯลฯ แมว้่าวงการละครเวทอีอสเตรเลยีจะมหีลายอย่างมกีา้วหน้าไปกว่าเมอืงไทย แต่
กม็อีุปสรรคอยู่หลายอย่าง ซึง่สามารถน ามาพจิารณาว่าดว้ยเหตุใดถงึยงัมปัีญหาเหล่านัน้และท า
อย่างไรถงึจะแกปั้ญหาเหล่านัน้ได ้ และหลายประเดน็วงการละครเวทีไทยกก็ าลงัจะประสบปัญหา
เหล่านัน้อยู่ เช่นการผลติงานทีส่รา้งจากความร่วมมอืของศลิปินหลายแขนง ภาวะทีศ่ลิปะละครเวที
ไม่ไดร้บัความนิยมจากคนรุ่นใหม่เท่าละครเวท ีหรอื ความลา้หลงัของนกัวจิารณ์  

ภทัร ด่านอุตรา: ผูว้เิคราะห์ 
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สภาวะแห่งการวิจารณ์ 
 
       "ผมหวงัว่าการวจิารณ์ของผมจะไม่มขีอ้ผดิพลาดอื่นใดมากไปกว่าขอ้บกพร่องอนัเกดิจาก
ความไม่ยุตธิรรมซึง่ไม่สามารถหลกีเลีย่งได”้ " 
        ประโยคดงักล่าวเขยีนขึน้โดยGeorge Bernard Shaw ในบทความ "Our Theare in the 
Nineties" (การละครของเราในยุคทศวรรษทีเ่ก้าสบิ) ทศวรรษทีเ่กา้สบิที่เขากล่าวถงึคอืช่วงปีในยุค
สมยัของเขา (ไดแ้ก่ช่วงทศวรรษ 1890) มใิช่ช่วงยุคสมยัของเรา (ช่วงทศวรรษ 1990) แต่กเ็ป็นน่า
สงัเกตว่าขนบในการวจิารณ์หลายประการในยุคเรากม็ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัช่วงยุคEdwardian (ของ
ยุคสมยัของ Shaw) หรอือาจจะกล่าวไดว้่าแทบไม่มอีะไรเปลีย่นไปเลย เวน้เสยีแต่ว่าวธิวีจิารณ์อนั
เตม็ไปดว้ยความแจ่มแจง้และเขา้ถงึความรูส้กึของShaw พถิพีถินัและเจาะลกึมากกว่าสิง่ทีป่รากฏ
อยู่ตามสือ่ในปัจจุบนัมากนกั1 10 
       ละครเวททีีS่hawเขยีนถงึหมายถงึสิง่ทีเ่ตม็ไปดว้ยความหลากหลายและบา้งกไ็รร้สนิยม 
ซึง่ก าลงัจะสญูเสยีความชื่นชมต่อภาพยนตร ์ แต่มนักย็งัเป็นรูปแบบความบนัเทงิทีไ่ดร้บัความนิยม
ดงึดดูผูค้นทุกชนชัน้สบืเนื่องตัง้แต่ตน้ศตวรรษทีส่บิเกา้ ในขณะทีล่ะครของยุคสมยัเรากลบัเหมอืน
ดอกไมท้ีซ่ดีเซยีวและมกีลุ่มคนชมแคบเขา้ลงไปทุกท ี ละครยุคเราอยู่รอดไดด้ว้ยความช่วยเหลอื
ทางเงนิทุน2และมทีศิทางการตลาดทีอ่่อนไหว ละครเวทไีม่เพยีงแต่มภีาพยนตรเ์ป็นคู่แขง่เท่านัน้ 
แต่ยงัตอ้งแขง่กบัรปูแบบความบนัเทงิทีล่่อใจอกีนานาประเภท ไม่ว่าจะเป็นดนตรใีนรปูแบบต่าง ๆ 
กฬีา (ซึง่เดีย๋วนี้ไดพ้ฒันาสุนทรยีะของมนัจนกลายเป็นละครรูปแบบหนึ่งแลว้) และการชมผ่าน
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสอ์นัสามารถสรา้งความสุขจากเพยีงปลายนิ้วสมัผสัเท่านัน้ ซึ่งเป็นประดษิฐ
กรรมแห่งยุคสมยัศตวรรษทีย่ีส่บิตอนปลายทีม่อียู่อย่างเกลื่อนกลาด    ในช่วงจงัหวะของ
ชวีติประจ าวนัทีป่ระสบการณ์การใชเ้วลาตอ้งเป็นไปอย่างก าหนดกะเกณฑไ์ด ้ ละครเวทมีกัเป็น
กรณีปัญหา คุณไม่สามารถตัง้เวลาการชมไดถ้้าคุณไปไม่ตรงเวลาสองทุ่มทีเ่ริม่การแสดง คุณไม่
สามารถกดปุ่ มยอ้นหลงัหรอืกดปุ่ มขา้มไปดขูา้งหน้าได้  และไม่มกีารฉายใหด้ซู ้าเหมอืนกบัขา่ว
รอบเทีย่งคนื และคุณกไ็ม่สามารถหาดไูดใ้นรูปแบบของเทปคาสเซท็ ละครเวทกีเ็หมอืนกบัการ
แขง่ขนัครกิเกต็ทีส่นามAdelaide Oval ทีคุ่ณตอ้งไปอยู่สถานทีใ่หถู้กจุดถา้คุณอยู่ผดิทีร่บัพลาด
หรอืวิง่ไล่ไม่ทนักห็มายความว่าคุณชา้ไปและแพ้   ง   
         ภาพยนตรแ์ละหนงัสอืมคีุณสมบตัอิยู่อย่างทีอ่าจจะไม่ไดค้วามนิยมเมื่อแรกออกจ าหน่าย
หรอืออกฉายแต่จากการทีม่วีางจ าหน่ายหรอืออกฉายเป็นเวลานานกส็ามารถค่อยๆเป็นทีรู่จ้กัได้

 
1 ผูเ้ขยีนเล่นกบับรบิททีว่่าถอ้ยความที่Shaw นักการละครคนส าคญัชาวองักฤษเขยีนไวน้ัน้หมายถงึยุคทศวรรษทีเ่กา้สบิในศตวรรษ

ทีส่บิเกา้ (ช่วงทศวรรษที1่890) แต่กส็ามารถยอ้นกลบัมาสะทอ้นยุคทศวรรษทีเ่กา้สบิในศตวรรษทีย่ีส่บิ (ชว่งทศวรรษที1่990) ได้
เหมอืนกนั   
10  
2 ละครในออสเตรเลียจ ำนวนมำกสำมำรถผลิตขึน้ไดด้ว้ยกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินจำกหน่วยงำนของรฐัหรือเอกชน ไม่ใช่จำกยอดจ ำหน่ำยตั๋วชม  
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จากค าบอกเล่าปากต่อปาก ในปัจจุบนัภาพยนตรก์ไ็ดถู้กบรรจุใหอ้ยู่ในรูปแบบของวดีโิอคาสเซท็ที่
ผูช้มสามารถกลบัไปเลอืกดเูลอืกชมเวลาไหนกไ็ด ้ ภาพยนตรน์ับพนัเรื่องรอใหด้อูยู่ตามทอ้งตลาด 
ไม่นบัอกีนับโหลทีร่อใหเ้ลอืกดตูามรายการโทรทศัน์ในแต่ละสปัดาห ์ ทุกวนัน้ีเราดหูนังได้
เหมอืนกบัอ่านหนงัสอื สามารถดหูนังวดิโีอเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างซ ้าแลว้ซ ้าเล่ายามว่าง พนิิจพเิคราะห์
มนัและท่องจ ามนัไดอ้ย่างขึน้ใจ ง  
      ประสบการณ์แบบน้ีลว้นต่างอย่างสิน้เชงิกบัประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัละครเวท ี การแสดง
ละครเวทเีรื่องหนึ่งโดยปกตกิม็ใีหไ้ดช้มกนัแค่สามอาทติย ์ (ยิง่เป็นการแสดงของคณะทีไ่รช้ื่อแลว้ก็
ยิง่มใีหช้มสัน้เขา้ไปอกี) เมื่ออายุขยัของการแสดงละครแต่ละเรื่อง นบัจากช่วงซอ้มจนถงึการแสดง
คนืสุดทา้ย ช่างสัน้นกัเช่นน้ี ศลิปะชนิดนี้กด็ูจะเตม็ไปดว้ยความก ากวม อะไรเล่าคอืสิง่ทีห่ลงเหลอื
เป็นหลกัฐานของการแสดงละครเวท ี ความสุขทีไ่ดจ้ากการชมละครกค็ลา้ยกบัตอนทีเ่ราไดก้นิ
อาหารหรอืมเีพศสมัพนัธเ์สรจ็ หลงัจากทีเ่สรจ็สิน้กจิกรรมไปแลว้ การแสดงละครกก็ลายเป็นเรื่อง
ของความหลงัขา่วลอืและเป็นเรื่องของประสบการณ์การรบัรู ้ ง 
     แน่นอนว่ามภีาพถ่ายจากการแสดง แต่มนักใ็หข้อ้มลูทีผ่ดิเพีย้นไปจากความเป็นจรงิ หลาย
ครัง้ทีภ่าพถ่ายออกมาดดูแีต่ตวัละครจรงิกลบัดไูม่ได ้ การแสดงละครเวทหีลายเรื่องมกีารบนัทกึ
เทปวดิทีศัน์ไวใ้หค้นรุ่นหลงัด ู แต่กอ็กีนัน่แหละ ถา้มนัไม่ไดถู้กบนัทกึดว้ยกลอ้งมากกว่าหนึ่งตวั
และถูกตดัต่ออย่างพถิพีถินั ผลลพัธท์ีไ่ดค้งไม่ต่างอะไรไปกว่าการฟังการแสดงดนตรขีองวง
ซมิโฟนีผ่านสายโทรศพัท์ ง 
      เราอาจจะกล่าวไดว้่าการแสดงไดป้ระทบัอยู่ในหวัใจและจติใจของเรา แต่กเ็กดิค าถามอกีว่า
เป็นหวัใจและจติใจของใครกนัแน่ ของนกัแสดง ของผูก้ ากบั หรอืของนักเขยีนบท ต่างฝ่ายต่างก็
เลอืกทีจ่ะมมุีมมองเป็นของตวัเอง หวัใจและจติใจของนกัออกแบบศลิป์คงจะเลอืกมองตรงภาพที่
ปรากฏบนเวท ี ในขณะทีค่นดกูค็งเลอืกทีจ่ะจดจ าตามแบบของตน ไม่มรีะบบระเบยีบทีแ่น่ชดั 
เพราะฉะนัน้สิง่ทีพ่อจะทิ้งไวห้ลงัการแสดงจบทีพ่อจะครอบคลุมรอบดา้นมากที่สุดกค็อืบทวจิารณ์   ถา้
อย่างนัน้ อะไรเล่าคอืสิง่ทีน่กัวจิารณ์กล่าวถงึ เราถามค าถามนี้ราวกบัว่าพวกนกัวจิารณ์เป็น
จกัรพรรดทิีร่อทีจ่ะยกนิ้วหวัแม่โป้งใหเ้ราว่าจะชี้ขึน้หรอืชีล้ง เพือ่บอกว่าผลงานของเราควรถูกชื่น
ชมหรอืถูกปฏเิสธ ว 
    บทวจิารณ์ใหห้ลกัฐานทีเ่ป็นบนัทกึทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้บัการแสดง แต่อะไรเล่าคอื
สถานะของการวจิารณ์ในฐานะทีเ่ป็นสิง่ทีแ่สดงความคดิเหน็ มหีลายตวัอย่างทีบ่ทวจิารณ์สามารถ
ท าใหง้านละครเวทชีิ้นหน่ึงกลายเป็นงานอมตะได ้ แต่กเ็ป็นกรณียกเวน้ทีม่อียู่น้อยมาก โดยสว่น
ใหญ่แลว้บทวจิารณ์เองกจ็ะจางหายไป แต่กระนัน้แมม้นัจะเป็นเหมอืนกบัแมลงที่แมอ้ายุขยัมนัจะ
สัน้มนักม็พีษิสงทีรุ่นแรงแสบรอ้น  ง  
      บทวจิารณ์ละครเวทดีจูะมผีลกระทบอย่างทนัททีนัใดเมื่อเปรยีบเทยีบกบับทวจิารณ์ศลิปะ
ประเภทอื่น ๆ นกัวจิารณ์ภาพยนตรแ์ทบจะไม่เคยไดพ้บปะโดยตรงกบันกัแสดง นกัเขยีน และผู้
ก ากบั ยิง่ภาพยนตรท์ีม่สี าเนาฉายเป็นพนั ๆ ส าเนาสง่จ าหน่ายไปในวงกวา้ง บทวจิารณ์ชิน้หนึ่งก็
เป็นเพยีงแค่หนึ่งหยดน ้าในกระแสทีเ่กดิขึน้กบัภาพยนตรเ์รื่องนัน้ทีม่ที ัว่โลก สว่นหนงัสอืทีส่ง่ไป
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วางขายทัว่ประเทศหรอืทัว่โลกอาจจะเป็นไปไดว้่านกัวจิารณ์และนกัประพนัธอ์าจจะรูจ้กักนั แต่
พวกเขากค็งไม่ไดม้โีอกาสมาพบกนัตามหอ้งโถงหอ้งอาหารในโรงละคร เหมอืนอย่างทีน่กัวจิารณ์
ละครและนกัท าละครมโีอกาสอยู่บ่อยๆ ล  
        การเผชญิหน้ากนัเป็นเรื่องล าบาก เพราะว่าไม่ว่าจะอย่างไรกต็าม การวจิารณ์ละครเวทเีป็น
เรื่องของการทีค่นจรงิ ๆ ถูกตรวจสอบขณะทีเ่ขาก าลงัแสดงสดอยู่บนเวท ี ไม่ใช่เป็นภาพวาด หรอื
ภาพลวงตาทีฉ่ายจากฟิลม์ภาพยนตร ์ หรอืตวัหนงัสอืทีพ่มิพอ์ยู่ในกระดาษ ทีถู่กตรวจสอบ 
นกัแสดงภาพยนตรส์ว่นใหญ่กก็ าลงัอยู่ระหว่างโครงการเรื่องต่อไประหว่างทีภ่าพยนตรท์ีเ่ขาเล่น
ออกฉาย นกัประพนัธก์อ็าจไปอยู่ทีเ่ขาลูกใดสกัลูกกไ็ดข้ณะทีบ่ทวจิารณ์หนงัสอืเขาตพีมิพ ์ แต่
นกัแสดงละครเวทจีะตอ้งกลบัมาแสดงบทเวทอีกีครัง้ในคนืนัน้และในคนืต่อ ๆ ไป จนกระทัง่หมด
ฤดกูาลแสดง หลายคนบอกว่าผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการอ่านบทวจิารณ์เหมอืนกบัก าลงัชอ็คตกใจ หลาย
คนถงึกบับอกว่าไม่ขออ่านมนัเสยีเลยจะดกีว่า . 
       คณะละครหลายคณะกเ็ป็นพวกนกัฉวยโอกาสกบับทวจิารณ์ ดจูะเป็นธรรมเนียมของโรง
ละครย่านบรอดเวยแ์ละย่านถนนแชฟทสบ์ูรีไ่ปเสยีแลว้ทีจ่ะเอาบทวจิารณ์ทีช่มงานแสดงทีก่ าลงัลง
โรงในทางชื่นชอบน ามาแปะประกาศไวห้น้าโรงราวกบัเป็นค าโฆษณา แต่ในตามเมอืงเลก็ การเอา
ค าวจิารณ์ในทางบวกมาแปะอย่างนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องเสีย่งทีถู่กกล่าวหาว่าเป็นค าโฆษณาที่
หน้าไหวห้ลงัหลอกกเ็ป็นได ้ เมื่อมนัมาจากนกัวจิารณ์ทีไ่ม่ไดร้บัการยอมรบัและจะยิง่ถูกเยย้หยนั
หากตวัการแสดงละครมนัไม่ไดเ้ป็นจรงิตามค าวจิารณ์  ช่างเป็นเรื่องทีน่่าร าคาญยิง่ที ่ พวกนกั
วจิารณ์ ทีเ่ป็นพวกไม่ประมาณตนไดร้บัการตอ้นรบัเอาใจทนัททีนัใดเมื่อพวกเขาเขยีนบทวจิารณ์
ในทางชื่นชมออกมา ราวกบัว่าการมนีิสยัในทางการขาดการประมาณตนเป็นขอ้พสิจูน์ของศกัดิศ์รี
ของพวกเขา และการทีพ่วกเขาชื่นชมละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการใหม้าตรฐานทีพ่เิศษ
ยิง่  แน่นอนมนัเป็นธรรมชาตขิองคนเราทีค่งไม่มใีครทีจ่ะชอบบทวจิารณ์ทีพ่ดูถงึงานของตนในทาง
แย่ และเป็นเรื่องปกตทิีบ่ทวจิารณ์ในทางชื่นชมย่อมเป็นทีต่อ้นรบัมากกว่า แต่การทีไ่ปใหก้ารตอบ
รบัต่อค าวจิารณ์ในทางบวกกส็ามารถสรา้งนิสยัใหน้กัวจิารณ์กลายเป็นคนทีไ่ม่จรงิใจได ้ 
      ทัง้คณะละครและคนดูมกัจะมองว่านกัวจิารณ์คอืนกัประชาสมัพนัธท์ีไ่ม่น่าเชื่อถอื แต่การที่
นกัวจิารณ์พยายามจะท าหน้าทีเ่พือ่เอาใจทัง้สองฝ่ายคอืทัง้คณะละครและทัง้คนดูไม่ได้ช่วยอะไรใหด้ี
ขึน้ ภาระกจิสว่นหน่ึงของการวจิารณ์คอืการทีท่ าใหค้นทีก่ าลงัจะไปชมละครสามารถสมัผสักบั
ความคดิเหน็ของสือ่ต่าง ๆ แต่แทท้ีจ่รงิแลป้ฏสิมัพนัธร์ะหว่าวผูช้มกบัละครทีเ่ขาไดด้ ู หรอืระหว่าง
นกัวจิารณ์กบัละครมคีวมซบัซอ้นมากกว่านัน้มาก จะว่าไปแลว้ธรรมเนียมเกีย่วกบัการเชญินกั
วจิารณ์กเ็ป็นเรื่องประหลาด คณะละครไดใ้หต้ัว๋การชมการแสดงซึง่เป็นทีน่งัทีด่ทีีสุ่ดในโรงละครแก่
พวกนกัวจิารณ์ฟร ี แลว้พวกนกัวจิารณ์นัน้มสีทิธทิีจ่ะเขยีนวจิารณ์อย่างไรกไ็ด ้ ซึง่บางครัง้อาจจะ
เป็นไปในทางทีส่รา้งความเจบ็ปวดอย่างยิง่ต่ออตัตาทีไ่ดส้ ัง่สมมาของทมีงานเลยกไ็ด ้นบัเป็นความ
กลา้หาญอย่างหนึ่งของคนท าละครโดยแทท้ีป่ล่อยใหธ้รรมเนียมนี้ยงัคงอยู่ คุณอาจจะตัง้ค าถามได้
ว่าธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการเสีย่งโชคเหมอืนกบัเล่นเกมสโ์ชวท์ีเ่ราอาจจะไดร้างวลัสองเท่าหาก
ตอบถูกในขอ้ต่อไปหรอืไม่ไดอ้ะไรเลยกลบับา้นไปหากตอบผดิ หากบทวจิารณ์พพิากษาว่าถูก 
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คณะละครกจ็ะไดร้ายไดอ้ย่างงามจากการขายตัว๋อย่างถล่มทลายแต่หากผลลพัธอ์อกมาในทางตรง
ขา้มกเ็ท่ากบัยื่นแสไ้ปใหเ้ขาเฆีย่นต ี
     ผมไม่เชื่อว่าสิง่ทีจ่ะยกตวัอย่างต่อไปจะเกดิขึน้บ่อยนกัในออสเตรเลยี แต่มนัเป็นกรณีของ
อ านาจของนกัวจิารณ์ทีใ่นลอนดอนและในนิวยอรก ์บารมขีองนกัวจิารณ์ในหนงัสอืพมิพ์New York 
Times อย่าง Frank Rich นัน้มอียู่อย่างมหาศาล เป็นเรื่องจรงิของธรรมเนียมของบรอดเวยท์ีง่าน
ปารต์ีห้ลงัการแสดงรอบแรกเป็นเรื่องของการรอคอยบทวจิารณ์ เพือ่ใหไ้ดผ้ลก าไรอย่างสงูสุด 
ละครเรื่องหนึ่งจะประสบความส าเรจ็ไดก้เ็มื่อไดม้รีะยะฤดกูาลแสดงเป็นเวลานานและมคีู่แขง่ทีน้่อย 
การทีโ่ยนหน้าทีใ่นการคดัสรรว่าละครเรื่องไหนดเีด่นไปใหน้กัวจิารณ์ สามารถถกเถยีงไดว้่าท าให้
วถิอีื่นในการทีจ่ะสรา้งการแขง่ขนัของละครแต่ละเรื่องนัน้หดหายไป ประเดน็ของผมกค็อืเมื่อนกั
วจิารณ์ไดม้าซึง่อ านาจดงัว่านัน้แลว้ จุดมุ่งหมายอื่นของการวดัมาตรฐานของคุณภาพละครก าลงั
เขา้มาแทนทีจุ่ดมุ่งหมายทีค่วรจะเป็น ผมไม่เชื่อว่าผูอ้่านจะก้มหวัใหก้บัสิง่ทีน่ักวจิารณ์เขยีน
ทัง้หมด เราถอดรหสับทวจิารณ์ดว้ยหนทางทีซ่บัซอ้น เราอาจจะเชื่อมโยงความน่าเชื่อถอืของบท
วจิารณ์จากชื่อผูเ้ขยีนบทวจิารณ์นัน้ ว่าอะไรทีเ่ราควรเชื่อและไม่ควรเชื่อจากนกัเขยีนคนนี้ ซึง่
ผลลพัธอ์าจจะเป็นไปในทางลบกไ็ด ้ ประวตัศิาสตรไ์ดบ้อกว่ามตีวัอย่างอยู่มากมายทีบ่ทวจิารณ์ที่
รุนแรงไม่สามารถพชิติความส าเรจ็ทางการตลาดได ้ . 
      บทวจิารณ์สามารถก่อใหเ้กดิความเสยีหายไดอ้ย่างแน่ชดั มนัสามารถท าใหค้วามคาดหวงัถูก
แปรเปลีย่น และขดัขวางพลงัของค าบอกกล่าวปากต่อปาก แต่มนัไม่สามารถท าลายละครทัง้เรื่อง
ลงไดห้ากการบรรณาธกิารต้นฉบบับทวจิารณ์นัน้ไม่เป็นไปอย่างวปิรติเกนิเหตุ ตอ้งยอมรบัอย่าง
หนึ่งว่าวงการละครเวทอีอสเตรเลยียงัขาดบรรยากาศของการวจิารณ์ทีเ่หมาะสม การมนีิตยสาร
คุณภาพ การเขยีนบทความทีม่คีุณค่าทางวรรณศลิป์ และความรื่นรมยท์ีไ่ดจ้ากการอภปิรายยงั
ไม่ใช่วฒันธรรมทีย่ ัง่ยนืของวถิชีวีติคนออสเตรเลยี  เราไม่มสีนามกลางทีม่คีุณค่าเช่นนัน้ อย่างทีม่ี
ในสิง่พมิพค์ุณภาพต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น The New Republic, The New Yorker, The New 
York, London Reviews of Books, Time Out, the Village Voice และอื่น ๆ แต่เรากย็งัพอม ี
Peter Browne's Editions, The Independent Monthly, 24 Hours, Meanjin, The Adelaide และ 
Sydney Reviews และไม่ควรลมืคอลมัน์บทวจิารณ์ทีส่ามารถประสานประโยชน์ไดด้อีย่างใน
หนงัสอืพมิพ ์The Australian และทีอ่ื่น ๆ แต่สือ่คุณภาพเหล่านัน้กไ็ม่สามารถทานทนต่อพลงัของ
นิตยสารยกัษ์ใหญ่และรายการโทรทศัน์ทีเ่อาบทวจิารณ์ศลิปะไปไวใ้ตค้อลมัน์ขา่วดาราได ้ลองหยบิ
นิตยสารอย่าง Vogue, Rolling Stone และ Vanity Fair มาดกูไ็ด ้  มนัเป็นเรื่องของการสรา้งความ
เขม้แขง็ของวฒันธรรมการอ่าน ซึ่งทัง้ประชาคมศลิปะและประชาคมนกัวชิาการต้องช่วยกนัเตมิ
เชือ้เพลงิ ซึง่กไ็ม่ใช่สมบตัขิองใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นไปเพือ่สรา้งจุดการแลกเปลีย่นการ
วจิารณ์ทีย่ ัง่ยนื มนัจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ทีง่านเขยีนและงานวจิารณ์คุณภาพของเราจะผลติ
ออกมา ยิง่มมีากเท่าไหร่ความเปราะบางของวฒันธรรมการวจิารณ์กจ็ะยิง่หายไปเรว็เท่านัน้ . 
     มคีวามจรงิอกีหลายอย่างทีต่อ้งใคร่ครวญถงึ บทวจิารณ์ทีท่รงบทบาทมากทีสุ่ดยงัคงเป็นบท
วจิารณ์ตามหน้าหนงัสอืพมิพร์ายวนั ซึง่สามารถครอบคลุมกจิกรรมไดห้ลากหลายและมคีวามถีใ่น
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การตพีมิพร์ายวนัของมนัสามารถสะทอ้นปฏกิริยิาไดอ้ย่างรวดเรว็ แต่ในขณะทีห่นังสอืพมิพม์พีลงั
ในการเขา้ถงึ แต่ขาดมติขิองความลกึ บทวจิารณ์ของการแสดงยากทีจ่ะหาความยาวเกนิ500ค า 
และโดยทัว่ไปกม็กัจะยาวแค่300ค า หน้าข่าวศลิปะมกัจะเตม็ไปดว้ยรูปสขีองศลิปินและภาพข่าว
พธิคีนืเปิดการแสดง แต่ผลสะทอ้นกลบัต่อตวังานกลบัไม่มอีะไรในรายละเอยีด และมกัจะเตม็ไป
ดว้ยถอ้ยค าทีด่ฉูะฉาน แต่ย่นย่อราวกบัขอ้ความในโทรเลข และขยายความเสยีเกนิจรงิ เทคนิค
การเขยีนแบบน้ีเองทีเ่ป็นตน้เหตุของการตคีวามผดิ และความอยุตธิรรมกเ็กดิขึน้ ปัญหามสีว่นจาก
บรรดาผูช้่วยบรรณาธกิารทีป่รบัภาษาของบทวจิารณ์ใหด้รูาวกบัเป็นบทความข่าว พวกเขาลว้นตดั
ต่อบทวจิารณ์ดว้ยแกนของบทความเพยีงแค่ว่าคนเขยีน 'ชอบ' หรอื 'ไม่ชอบ' เท่านัน้ คุณภาพของ
บทวจิารณ์ดูจะวดักนัดว้ยการใชภ้าษาฟังดตูคีวามไดส้องทางไดม้ากเท่าไหร่ นักวจิารณ์มกัจะ
พบว่าบทความทีพ่วกเขาเขยีนขึน้ถูกแกภ้าษาเสยีจนไม่มอีะไรเหลอืเหมอืนคนโดนโกนหวัจนลา้น 
มหิน าซ ้ายงัถูกทิม่แทงใจดว้ยการเหน็พาดหวับทความของตวัเองทีม่ลีกัษณะทา้ตทีา้ต่อยอกีดว้ย 
ซึง่นกัวจิารณ์ทีย่งัคงท าหน้าทีส่ว่นใหญ่กไ็ดแ้ต่อดทนท านิ่งต่อไปเท่านัน้แต่มนักลบักลายเป็น
สายฟ้าจากนรกทีผ่่าลงคณะละครแทน . 
    ถา้อย่างนัน้อะไรคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งการ และอะไรคอืสิง่ทีค่วรจะตอ้งเกดิขึน้ อาจจะดขูดัแยง้ทีจ่ะ
บอกว่าเราจ าเป็นตอ้งฟ้ืนตวัเองไม่น้อยไปกว่าทีเ่ราจ าเป็นตอ้งสรา้งขึน้มาใหม่ George Bernard 
Shaw อาจจะสอนเราไดใ้นประเดน็น้ี แน่นอนเราตอ้งการบทวจิารณ์มากขึน้และดว้ยความหวงัว่า
จะมคีุณภาพมากขึน้ดว้ยเช่นกนั เราตอ้งการบทวจิารณ์ทีย่าวขึน้ อาจจะไม่ใช่ต้องทุกครัง้ แต่ก็
บ่อยครัง้กว่านี้  พืน้ทีท่ีม่ากขึน้จะบงัคบัใหน้กัวจิารณ์อธบิายความหมายของความคดิเขาได้
ละเอยีดชดัเจนขึน้ เทคนิคการเขยีนอย่างทีว่่าใชแ้ค่300ค าและมแีค่หนึ่งประโยคต่อหนึ่งย่อหน้าแต่
ไดใ้จความอย่างผวิเผนิจะเตม็ไปดว้ยถอ้ยค าประชดประชนักจ็ะถูกพฒันา  แน่นอนว่าทกัษะการ
เขยีนบทวจิารณ์ใหส้ัน้กระชบัแต่มคีวามสง่างามและลกึซึง้เหมอืนบทกวsีonnet อย่างที ่ Michael 
Billington และคนอื่นๆ บางคนเขยีนไดเ้ป็นสิง่ทีน่่าชื่นชม และปล่อยใหพ้วกเขาเขยีนเป็น
แบบอย่างต่อไป  
       เราตอ้งการการวจิารณ์มากขึน้ดว้ย แต่ไม่ใช่การวจิารณ์เพยีงต่อตวัละครเวท ี แต่เป็นต่อตวั
สือ่ ตวัสถาบนัสาธารณะ เราจ าเป็นตอ้งมทีววิจัน์ในทีส่าธารณะใหม้ากกว่า และตัง้ความคาดหวงั
ใหส้งูกว่าทีเ่ป็น เรามคีวามคดิเหน็จ านวนมากแต่มแีค่จ านวนน้อยทีถู่กมปีฏสิมัพนัธ ์แต่ยิง่มจี านวน
น้อยลงเขา้ไปอกีทีใ่หค้วามเคารพต่อสตปัิญญาและการสะทอ้นความคดิกลบัของผูอ้่าน เรายงัขาด
ระดบัของการอภปิรายอย่างเป็นสาธารณะ ถ้าหนทางของ "ทางด่วนของขอ้มลูขา่วสาร" 
(information superhighway) เป็นหนทางทีเ่ราตอ้งเดนิไป เรากค็วรตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะเปลีย่นทางเดนิ
และยอ้นเลีย้วกลบัไปทางนัน้ ไม่เช่นนัน้วทิยาการเทคโนโลยกีจ็ะเพยีงแต่บงัคบัใหเ้ราเป็นทาสต่อ
การมคีวามคดิอย่างครึง่ๆกลางๆ . 
      การวจิารณ์กค็วรจะตอ้งใหข้อ้มลู อ่านเขา้ใจได ้กระตุน้ และเกดิผลลพัธอ์ย่างหลากหลาย การ
สรา้งความผดิหวงัทดทอ้และเกรง็ใหก้บัคณะละครนัน้ ไม่เพยีงแต่จะท าใหบ้ทวจิารณ์นัน้เป็น
บทความขยะ แต่ท าใหไ้ม่ใช่บทวจิารณ์เอาเลย  มกัมคี าบ่นว่านกัวจิารณ์มกัเป็นพวกผูช้ายผวิขาว
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จากชนชัน้กลาง แต่กม็นีกัวจิารณ์ผูห้ญงิไดต้พีมิพผ์ลงานมากขึน้ และมจี านวนไม่น้อยทีเ่ป็นนกั
วจิารณ์หน้าใหม่ซึ่งมมุีมมองทางการเมอืง วฒันธรรมผสมผสาน และปัญหาสิง่แวดลอ้ม  ดว้ยความ
เชื่อมโยงทีว่่าค าวจิารณ์ในทางชื่มชมมสีว่นสมัพนัธต์่อการใหค้วามสนบัสนุนทางเงนิทุนต่อคณะ
ละคร ท าใหน้กัวจิารณ์มคีวามกดดนัในการเขยีนมากขึน้กว่าแต่ก่อน ถา้วงการละครเวทขีาด
ความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ มแีต่การท าตามกนัทีท่ าตามกนัมาอกีท ี และเตม็ไปดว้ยแนวการ
น าเสนอแบบธุรกจิบนัเทงิแบบเก่า เหล่านี้ลว้นเป็นสิง่ทีค่วรจะตอ้งกล่าววจิารณ์ถงึ นกัวจิารณ์จะ
ไม่ไดช้่วยอะไรเลยถ้าพวกเขาสมยอมกบัแนวทางการน าเสนอแบบธรรมดา ๆ และอา้งโน่นนี่อย่าง
ซ ้าซากว่าเป็นปัจจยัเกีย่วขอ้งว่าเป็นเหตุใหต้อ้งเสนอผลงานแบบน้ี มคีวามจ าเป็นทีน่กัวจิารณ์
จะตอ้งมองทศันวสิยัใหบ้่อยครัง้ขึน้ และชีท้างเดนิทีน่กัวจิารณ์ไดป้ระสบมาแลว้อธบิายใหก้บัผูอ้่าน
ไดร้บัรู ้ หมายความว่านกัวจิารณ์ไม่สามารถชีโ้พรงใหก้ระรอกไดโ้ดยปราศจากการใหบ้รบิทและมติิ
ของชิน้งานทีต่วัเองเขยีนถงึ .  
    มนัไม่ใช่เรื่องทีน่กัวจิารณ์จะตอ้งน าการวจิารณ์ใหเ้ป็นเรื่องของการเขา้สูส่มรภูมแิละเป็นเรื่อง
ของการดถููกดแูคลน แต่เป็นเรื่องของการพดูเปิดเผยอย่างจรงิใจ  แมว้่าถอ้ยความทีเ่ขยีนไป
อาจจะไม่เป็นทีย่อมรบัแต่อาจจะถูกต่อตา้นอย่างแขง็ขนั แต่เวลากจ็ะเป็นตวัตอกย ้าเองว่าสิง่ทีน่กั
วจิารณ์กล่าวเป็นจรงิ จากการตอบรบัเหน็ดว้ย ของผูช้ม แวดวงนกัวจิารณ์ และอาจจะมาจากการ
ตอบรบัเหน็ดว้ยของคณะละครและตวัศลิปินเองในล าดบัถดัมา มกีารแนะกนัว่านกัวจิารณ์ควรจะมี
สว่นร่วมกบักระบวนการผลติละครใหม้ากกว่านี้ เช่นไปดกูารซอ้ม อภปิรายแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็กบัคณะละครและผูเ้ขยีนบทโดยตรง ซึง่กเ็ป็นกนัอยู่ส าหรบันกัวจิารณ์ทีเ่ป็นนกัขา่วไปดว้ย
ในตวั แต่นัน่เป็นสิง่ทีไ่ม่ควรไปพงึปรารถนา นักวจิารณ์ไม่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งไปมสีว่นร่วมกบั
กระบวนการมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ จุดหมายของพวกเขาคอืการไดน้ัง่อยู่ในเกา้อีผู้ช้มระหว่างรอบการ
แสดงและเหน็การแสดงอย่างทีค่นดคูนอื่นไดเ้หน็ . 
       หายนะภยัอนัหนึ่งก าลงัคุกคามโลกของเรากค็อืการสญูเสยีสายพนัธุ์จ านวนมาก ซึ่งกเ็ป็น
ความจรงิเดยีวกนักบัทีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม เราตอ้งการงานเขยีนมากขึน้และ
ความหลากหลายขึน้ เราตอ้งการความแตกต่างและการแสดงออกถงึความแตกต่างนัน้ เราตอ้งการ
ค าและภาษาทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะหม์ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งไปตามผลกระทบทีไ่ดร้บัจากทฤษฎหีลงั
สมยัใหม่ (post-modern theory) โดยทีม่นัไม่ท าใหเ้ราหลงทาง เราตอ้งการนัยทีช่ดัเจนขึน้ของ
การเมอืงของการแสดงออกทางวฒันธรรม การมขีนัตติ่อความคดิเหน็ทีต่รงกนัขา้ม และความไม่
เหน็ดว้ยอย่างรุนแรง สิง่ทีเ่ราไม่ตอ้งการคอืการรกัษาความสุภาพอย่างจดืชดื และหลกัการทีว่่า"
ฉนัรูว้่าฉนัชอบอะไร" .  
       เพราะว่าบทสนทนาทีเ่กดิขึน้ระหว่างนกัวจิารณ์และการแสดงจงึเป็นบทสนทนาอย่างแท้จรงิ
ระหว่างคนดกูบังานแสดง การวจิารณ์เป็นเรื่องของภาระ และเป็นเรื่องของสิง่ทีต่อ้ง"เป็นไร" ววิา
ทะนี้ตอ้งรวมผูช้มไวด้ว้ย ซึ่งกต็อ้งยอมรบัความรูท้ีม่อียู่ของพวกเขาไวด้ว้ย ถา้การวจิารณ์ใชภ้าษา
และขอ้สนันิษฐานทีส่งูสง่และหวัสงูจนเกนิไป เราจะหลงเหลอืไวแ้ต่เพยีงข้อโตแ้ยง้ทีแ่หง้แลง้ ผม
คดิว่าเราควรปรารถนาแบบอย่างทีเ่กดิขึน้กบัการแขง่ขนักฬีา ทีส่ญัชาตญิาณของผูช้มมปีฏกิริยิา
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อย่างเชื่อมัน่ต่อค าวจิารณ์และตวัการแขง่ขนัเอง  ไม่มใีครตอ้งกล่าวขอโทษทีข่าดประสบการณ์ไม่มี
ใครทีต่อ้งยอมสยบใหก้บัความเหน็ทีเ่ป็นทางการและผูรู้ ้ . 
       เราไม่ควรสิน้หวงัว่าจะไม่เกดิบทสนทนาทีว่่าระหว่างละครเวทแีละผูช้ม มนัไม่ใช่เรื่องของ
อุดมคตแิละไม่ใช่เรื่องของความนิยมทีผ่ดิ ๆ ทีจ่ะไปคาดหวงัดงักล่าว Shaw เองไดค้าดหวงัมา
ก่อนแลว้ ถา้ทศวรรษทีเ่กา้สบิของเราไม่สามารถมกีารฟ้ืนการสนทนาทางวฒันธรรมใหม้ี        
ประสทิธภิาพมากขึน้ไปกว่าเดมิได ้ เรากค็วรทีจ่ะคงพร ่าบ่นไปเรื่อยๆจนกว่ามนัจะเป็นจรงิขีน้มา                       
 
 
                                                                                         แปลโดย ภทัร ด่านอุตรา 
 
แปลจาก : Murray Bramwel. “Critical Condition.” Meanjin. Vol. 53 (Spring 94). P.447,8 p. 
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บทวิเคราะห ์
 
    Murray Bramwell ผูเ้ขยีนบทความนี้เป็นนกัวชิาการการละครเวททีีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรบั
ของออสเตรเลยี และบทความนี้ไดต้พีมิพล์งในวารสารทางวชิาการMeanjin ของ University of 
Melbourne ซึง่โดดเด่นในฐานะแหล่งภูมปัิญญาของสายวชิาการมนุษยศาสตรใ์นระดบันานาชาต ิ
ผูเ้ขยีนไดบ้นัทกึบทความชิ้นน้ีใหส้ามารถสบืคน้ไดใ้นระบบขอ้มลูข่าวสารinternetดว้ย  
     ถา้หากไดอ้่านตวับทความตน้ฉบบัในภาษาองักฤษจะไดอ้รรถรสทีโ่ดดเด่นของบทความชิน้นี้
ในแงว่รรณศลิป์ภาษาองักฤษ ราวกบัว่าผูเ้ขยีนตอ้งการจะบอกว่าบทความทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
วจิารณ์ละครเวททีีเ่ป็นมาตรฐานควรจะมรีูปแบบการเขยีนและการใชภ้าษาเช่นไร 
นอกเหนือไปจากการแบ่งประเดน็และล าดบัความคดิอย่างชดัเจน รูจ้กัมกีลวธิใีนการเอาสิง่ทีก่ล่าว
ไวใ้นตอนตน้มาใชข้มวดในตอนทา้ยและบทความชิน้นี้ยงัมลีกัษณะของบทวจิารณ์ทีด่ตีามทีผู่เ้ขยีน
เรยีกรอ้ง คอือ่านเขา้ใจไดไ้ม่ยาก ภาษากระจ่าง และสือ่สารได ้ ใหข้อ้คดิอย่างเฉียบคมโดยไม่ตอ้ง
ตกอยู่ภายใตเ้งาของศพัทแ์สงทางวชิาการ .  
     ผูเ้ขยีนเปิดประเดน็ไม่ต่างจากบทความเกีย่วกบัศลิปะละครเวทโีดยทัว่ไปทีก่ล่าวถงึสภาพ
ความตกต ่าของศลิปะแขนงนี้ แต่กลบัโยงไปถงึประเดน็เกีย่วกบัธรรมชาตขิองศลิปะแขนงน้ีทีศ่ลิปะ
แขนงอื่นไม่มเีช่นการตอ้งไปมปีระสบการณ์ตรงทีโ่รงละคร ซึง่ไม่ใช่รปูแบบการเสพงานศลิปะ
บนัเทงิทีค่นรุ่นปัจจุบนันิยม และไดโ้ยงต่อไปสูอ่กีประเดน็ที่น่าสนใจยิง่ไปอกีว่า บทวจิารณ์เป็น
หลกัฐานบนัทกึอย่างเดยีวทีส่ามารถเป็นร่องรอยของการแสดงละครเวทไีดอ้ย่างครอบคลุม (ไดเ้สยี
ยิง่มากกว่าการบนัทกึการแสดงลงเทปวดีทิศัน์) .  
     แมว้่าในช่วงแรกของบทความจะชูขอ้เด่นของบทวจิารณ์ละครเวทวี่ามผีลกระทบโดยตรงต่อตวั
งาน(การแสดงบทเวท)ี มากยิง่กว่าบทวจิารณ์ของศลิปะแขนงอื่น (เนื่องจากกระบวนการการผลติ
การแสดงยงัไม่สิน้สุด) แต่กต็ามดว้ยขอ้บกพร่องของวฒันธรรมของการวจิารณ์ละครเวทเีป็น
จ านวนหลายประเดน็ เช่นธรรมเนียมทีน่่าขบขนัเกีย่วกบัการใหต้ัว๋ชมฟรแีก่นกัวจิารณ์โดยทีไ่ม่รูว้่า
จะไดร้บับทวจิารณ์ในทางบวกหรอืลบ  และการน าบทวจิารณ์ไปเป็นสว่นหนึ่งของยุทธวธิี
ประชาสมัพนัธ ์ และธรรมชาตทิีน่่าหดหู่ของกระบวนการบรรณาธกิารบทความวจิารณ์ศลิปะที่
วรรณศลิป์ของบทวจิารณ์ถูกท าลายอย่างถูกเพกิเฉย . 
      จากทีก่ล่าวมาแสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้ขยีนรูเ้ท่าทนักระบวนการผลติการบทวจิารณ์ละครเวท ี แต่
ผูเ้ขยีนกไ็ม่ไดม้นี ้าเสยีงไปในทางแสดงภูมอิวดรูต้่อนกัวจิารณ์แต่เป็นไปในทางมคีวามเขา้อกเขา้ใจ
ต่อขอ้จ ากดัของการท างานของนกัวจิารณ์ เช่นการวางตวัล าบากของนกัวจิารณ์ละครเวททีีม่สีทิธทิี่
จะเผชญิหน้าโดยตรงกบัศลิปินทีเ่ขยีนถงึ และการประนีประนอมกบัการวพิากษ์อย่างตรงไปตรงมา
กบัการรูว้่าผลกระทบจากการวพิากษ์นัน้สง่ผลต่อการไดร้บัการสนบัสนุนทางเงนิทุนของคณะละคร  
     ผูอ้่านบทความนี้ซึง่เป็นคนไทยอาจสามารถเหน็ภาพเปรยีบเทยีบไดร้ะหว่างแวดวงละครเวที
ออสเตรเลยีและของไทยว่ามขีอ้เหมอืนและต่างเช่นไร โดยเฉพาะในประเดน็ทีย่งัตามหลงัประเทศ
ทีศ่ลิปะการละครก้าวหน้าอย่างสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ ทีด่ชันีชีว้ดัอย่างหนึ่งคอืการขาดสิง่พมิพ์
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คุณภาพเป็นสนามใหม้บีทวจิารณ์คุณภาพไดล้งอย่างพอเพยีง    
      ดเูหมอืนปัจจยัทีจ่ะเป็นตวัช่วยใหคุ้ณภาพบทวจิารณ์ใหด้ขีึน้มาได ้ นอกจากมีสือ่สิม่พมิพท์ีด่ี
แลว้ ผูเ้ขยีนยงัเรยีกรอ้งใหบ้ทความมคีวามยาวมากขึน้อกีดว้ย โดยมขีอ้สรุปในใจว่าบทความทีย่าว
ขึน้จะสามารถท าใหน้กัวจิารณ์พดูอะไรไดก้ระจ่างขึน้ ซึ่งเป็นทีน่่าสงสยัว่าจะไดผ้ลจรงิ หรอืจ าเป็น
จรงิตามทีผู่เ้ขยีนเรยีกรอ้งหรอืไม่  ดเูหมอืนผูเ้ขยีนจะตกประเดน็ไปว่าการทีไ่ม่มสีือ่สิง่พมิพ์
คุณภาพในออสเตรเลยีนัน้เกดิจากการขาดตลาดส าหรบัผูอ้่านสิง่พมิพแ์บบนี้หรอืไม่ เฉก
เช่นเดยีวกบัในเมอืงไทยทีเ่คยมคีวามพยายามจะผลติวารสารศลิปะคุณภาพเพือ่รองรบับทวจิารณ์
คุณภาพอยู่เสมอ แต่วารสารเหล่านัน้กม็กัจะมอีายุขยัไม่นาน เนื่องจากขาดผูอ้่านสนบัสนุน  
      ทีน่่าสนใจมากทีสุ่ดของบทความนี้คอืการยดึมัน่ใจอุดมคตขิองการมปีระชาคมการวจิารณ์ที่
เตม็ไปดว้ยปฏสิมัพนัธร์ะหว่างศลิปิน ผูช้ม และผูว้จิารณ์ อย่างไม่มคีวามเหลื่อมล ้า มกีารเปรยีบ
เปรยอย่างแยบคายว่าชุมชนการวจิารณ์ละครเวทคีวรจะคลา้ยชุมชนการวจิารณ์กฬีา ทีไ่ม่มใีคร
กลวัทีจ่ะไม่วจิารณ์ และไม่มผีดิถูก เพราะเป็นเรื่องของการแสดงความคดิเหน็ 

   
วเิคราะหโ์ดย ภทัร ด่านอุตรา 
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การล่มสลายของวฒันธรรมท่ีจริงจงั 

โรเบริท์ บรสูไตน์ 
 เมื่อ 150 กว่าปีก่อน อเลก็ซสี ์ เดอ ตอ็ควลิย ์ (Alexis de Tocqueville)1 ไดว้เิคราะหไ์วใ้น
หนงัสอื Democracy in America ว่า “ขา้พเจา้ไม่เชื่อว่าสภาพสงัคมทีเ่ป็นประชาธปิไตยและ
สถาบนัประชาธปิไตยจ าตอ้งก่อใหเ้กดิการลดน้อยถอยลงของจ านวนผูส้นบัสนุนศลิปกรรม แต่เชื่อ
ว่าสิง่เหล่านัน้มอีทิธพิลอย่างยิง่ต่อวธิกีารสนบัสนุนศลิปะเหล่านัน้…ผลงานของศลิปินยงัคงมี
จ านวนสงู แต่คุณค่าของงานแต่ละชิ้นกลบัลดน้อยถอยลง…ในสงัคมศกัดนิา ศลิปินวาดภาพที่
ยิง่ใหญ่น้อยชิ้น สว่นในประเทศประชาธปิไตยกลบัท่วมทน้ไปดว้ยภาพอนัสามญั” 
 ขอ้สงัเกตอนัแม่นย านี้เกดิขึน้หลงัจากชาวต่างชาตผิูย้งัคงเป็นหน่ึงในผูว้พิากษ์วถิชีวีติแบบ
อเมรกินัทีเ่หน็การณ์ไกลทีสุ่ดผูน้ี้ไดม้าเยอืนประเทศของเราในตอนตน้ยุคสาธารณรฐั ขอ้สงัเกตนี้
โดยแทแ้ลว้กล่าวถงึปัญหาทีว่ฒันธรรมทีจ่รงิจงัหรอืวฒันธรรมชัน้สงูจะประสบหลงัจากนัน้สงัคมทีม่ี
ประชากรเพิม่มากขึ้นและกลายเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น สิง่ที่ต็อควิลย์ท านายคอืในจ านวนสิง่
ที่รฐัประชาธปิไตยอาจตอ้งสละเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความเสมอภาคนัน้รวมถงึอารยธรรมทีม่คีวามส าคญั
โดยแทจ้รงิ  ในความคดิเหน็ของเขา วฒันธรรมอเมรกินัจะเตม็ไปดว้ยรปูแบบการแสดงออกทีไ่ม่
โดดเด่น  งานศลิปะแท้ๆ จะหายากและมกัจะไม่มใีครรูจ้กั และมาตรฐานทางศลิปะจะไม่ตดัสนิกนั
ดว้ยคุณภาพทีแ่ทจ้รงิของชิ้นงาน แต่ดว้ยจ านวนคนดู  พดูอกีอย่างกค็อืวฒันธรรมอเมรกินัจะมี
ววิฒันาการอยู่บนรากฐานของความขดัแยง้ไม่รูจ้บจนกลายเป็นความเป็นอรกินัระหว่างงานกลุ่ม
น้อยทีเ่รยีกว่าศลิปะชัน้สงู (เสพโดย”ผูบ้รโิภคเรื่องมาก”ทีล่ดจ านวนลงเรื่อยๆ) กบัสิง่ทีก่่อใหเ้กดิ
วฒันธรรมส าหรบัมหาชน 
 แมต้อ็ควลิยเ์องจะเป็นชนชัน้สงู แต่เขากช็ื่นชมการทดลองทางการเมอืงทีก่ระท าอยู่ใน
ประเทศนี้ในเวลานัน้เป็นอย่างมาก และเขากย็งัฝันถงึระบบทีส่ามารถผสานการปกครองแบบ
ประชาธปิไตยเขา้กบัวฒันธรรมทีต่ดัสนิกนัทีคุ่ณค่าทีแ่ท้จรงิเขา้ดว้ยกนัได ้ เขามคีวามเหน็ถูกตอ้ง
ว่าหากไม่มโีอกาสเขา้ถงึการบ่มเพาะอารยธรรมผ่านงานศลิปะทีย่ิง่ใหญ่แลว้ ผูอ้อกเสยีงสว่นใหญ่
ในประเทศนี้กจ็ะตอ้งเป็นผูไ้รว้ฒันธรรม  มเีพยีงศลิปะและการศกึษาเท่านัน้ทีจ่ะสงัเคราะหช์ุด
ความรูท้ีจ่ะพฒันาผูม้สีทิธิอ์อกเสยีงใหเ้ป็นกลุ่มชนทีม่พีุทธปัิญญามากขึน้  เคยมเีวลาทีก่าร
สงัเคราะหเ์ช่นน้ีดูมทีางเป็นไปได ้ ดงัเช่นในศตวรรษที ่ 19 ทีศ่ลิปะชัน้สงูและวฒันธรรมมหาชนดูจะ
ไดป้รากฏอยู่ดว้ยกนัอย่างดแีมจ้ะมเีสน้แบ่งบา้ง ไม่ใช่แค่งานเขยีนของฮอวธ์อรน์ (Nathaniel 
Hawthorne) และเอม็เมอรส์นั (Ralph Waldo Emerson) มวีางขายบนแผงเดยีวกบันิยายสบิสตางค ์
แต่รวมถงึการทีค่ณะละครสญัจรทีแ่สดงละครเชก็สเปียร ์ (แมเ้ป็นฉบบัเซน็เซอร)์ สามารถดงึดดู
ผูช้มทีก่ระตอืรอืรน้ทีสุ่ดไดใ้นแดนตะวนัตกป่าเถื่อน (เช่นเดยีวกบัทีอ่อสการ ์ ไวลด ์ [Oscar Wilde] 
ท าไดใ้นการบรรยายสญัจรทัว่อเมรกิาทีโ่ด่งดงัของเขา) 

 
1 1805-59 นกักำรเมืองและนกัเขียนชำวฝรั่งเศส มีงำนเขียนดำ้นประวตัิศำสตรท์ำงกำรเมืองและสงัคมที่ส  ำคญัหลำยชิน้ 
โดยเฉพำะหนงัสือ Democracy in America ท่ีอำ้งถึงในบทควำมนี ้
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 แมแ้ต่ในศตวรรษทีข่ดัแยง้กว่าของเรา ศลิปะชัน้สงูและวฒันธรรมมหาชนกย็งัสามารถมี
เวลาอยู่ร่วมกนัอย่างหวานชื่นช่วงหนึ่ง แน่นอนว่าศลิปินแห่งศลิปะชนิดจรงิจงัชาวอเมรกินัในช่วง
ครึง่แรกของศตวรรษนี้ไดด้งึพลงัดลใจอย่างยิง่ใหญ่มาจากศลิปะแบบชาวบา้นอเมรกินั ลองคดิดสูิ
ว่าดนตรขีองเกริช์วนิ (George Gershwin) จะเป็นอย่างไรหากเขาไม่ไดพ้บดนตรขีองพวก Harlem 
Renaissance2 หรอืดนตรขีองโคปแลนด ์ (Aaron Copland) ทีไ่ม่ไดส้มัผสักบัจงัหวะเตน้ร าแบบ
เมก็ซกินัและละตนิอเมรกินั    หรอืดนตรขีองเบริน์สไตน์ (Leonard Bernstein) ทีไ่ม่มอีทิธพิล
ของดนตรแีจซ็ คาบาเรท์และรอ็ค  บทกวขีองท ีเอส เอเลยีท (T. S. Eliot) และอ.ี อ.ี คมัมิง่ส ์ (E. 
E. Cummings) กล็ว้นเป็นหนี้ละครย่อยและการแสดงในมวิสคิฮอลล ์  แมผ้ลทีอ่อกมาจะไม่ถูกใจ
ผูค้นยุคนัน้เสมอไป (Sweeney Agonistes บทกวทีีเ่หมอืนตดัตอนมาจากบทละครของเขามจุีดไคล
แมก็ซเ์ป็นการรอ้งประกอบดนตร)ี และนวนิยายอเมรกินัยุคศตวรรษที ่ 20 จ านวนมากนบัแต่ของ
จอหน์ ดอส พสัซอส (John Dos Passos) กเ็ป็นหนี้ภาพยนตรฮ์อลลวีดูอย่างสงูในดา้นการตดัฉาก
เหตุการณ์และการด าเนินเรื่อง นอกจากนัน้ยงัเหน็ไดช้ดัว่าโรเบริท์ เราเชนเบริก์ (Robert 
Rauschenberg) แจสเปอร ์จอหน์ (Jasper Johns) รอย ลคิเทนสไตน์ (Roy Lichtenstein) หรอืจรงิๆ
แลว้กค็อืทุกคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัขบวนการพอ็พอารท์3 ต่างกต็ดิคา้งสือ่ทางภาพยอดนิยมอย่าง
หนงัการต์ูน นิยายภาพ การพมิพ ์และโฆษณา 
 แน่นอนว่าช่องทางแลกเปลีย่นกไ็หลไปอกีทางดว้ยเช่นกนั ทัง้วงการโฆษณาอเมรกินัและ
โลกการออกแบบเครื่องแต่งกายจะไม่สามารถก่อเกดิแนวคดิแปลกใหม่มากมายไดห้ากไม่สามารถ
หยบิยมืวธิกีารสือ่ดว้ยสญัลกัษณ์มาจากศลิปะชัน้สงู ในทนัททีีม่ทีศันศลิปินคนใหม่เกดิขึน้ใน
ประเทศนี้ความคดิแปลกใหม่ของเขากจ็ะถูกบรษิทัแถบแมดสินัและเซเวนทอ์เวนิวหยบิยมืไป
ในทนัท ี เช่นเดยีวกบัประวตัศิาสตรภ์าพยนตรจ์ะย ่าแย่ลงกว่านี้อย่างมากถา้บรรดาบรษิทั
ภาพยนตรใ์หญ่ๆไม่อยู่ในฐานะทีส่ามารถทุ่มเงนิใหว้รรณกรรมและการละครร่วมสมยัได ้ อนัทีจ่รงิ
ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมชัน้สงูและวฒันธรรมมหาชนนัน้ใกลช้ดิเสยีจนบางครัง้ยากทีจ่ะ
ตดัสนิใจว่าศลิปินอย่างแอนดี ้ วอรฮ์อล (Andy Warhol) นัน้เป็นศลิปินหรอืมนุษยเ์งนิเดอืน บา้นที่
แทจ้รงิของเขาคอืสตูดโิอหรอืแผนกสรา้งสรรคข์องบรษิทัโฆษณาชื่อดงักนัแน่ เช่นเดยีวกบั
นกัเขยีนทีม่เีกยีรตอิย่างเอฟ สกอ็ทท ์ ฟิทซ์เจอรลัด ์ (F.Scott Fitzgerald) วลิเลยีม โฟลค์เนอร ์
(William Faulkner) นาธาเนียล เวสท(์Nathanael West) และนกัเขยีนอเมรกินัอื่นๆอกีจ านวนมาก 
ไม่ตอ้งพดูถงึชาวยุโรปพลดัถิน่อย่างแบรโ์ทลท ์ เบรคชท ์ (Bertolt Brecht) และอลัดสั ฮคัซล์ยี ์

 
2 ควำมเคลื่อนไหวทำงวรรณกรรมและศิลปะของคนผิวด ำในสหรฐัอเมริกำช่วงทศวรรษท่ี 20 เป็นควำมพยำยำมดงึชีวิตและ
วฒันธรรมของชำวอเมริกนัผิวด ำขีน้มำเป็นหวัขอ้ในงำนศิลปะ ควำมเคลื่อนไหวนีม้ีศนูยก์ลำงอยู่ท่ีเขตฮำรเ์ล็มในนิวยอรค์ 
3 Pop Art Movement  ควำมเคลื่อนไหวทำงศิลปะระหว่ำงกลำงทศวรรษท่ี 50 ถึงตน้ทศวรรษท่ี 70 ในอเมริกำและองักฤษ  
นบัเป็นแรงปฏิกิริยำต่อศิลปะแนว Abstract Expressionism ซึ่งจริงจังและเขำ้ถึงไดย้ำก โดยใชรู้ปแบบและวิธีกำรบำงอย่ำง
ของสื่อมหำชนอย่ำงโฆษณำ หนงัสือกำรต์นู กำรออกแบบผลิตภณัฑ ์ฯลฯ เป็นเครื่องมือในกำรแสดงออกถึงแนวคิดท่ีว่ำ
ศิลปะมีไวส้  ำหรบัทุกคน โรเบิรท์ เรำเชนเบิรก์, แจสเปอร ์จอหน์, รอย ลิคเทนสไตน ์รวมถึงแอนดี ้วอรฮ์อลต่ำงเป็นหวัหอก
ของขบวนกำรนีใ้นอเมริกำ 
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(Aldous Huxley) ทีใ่ชเ้วลาขลุกอยู่ในการประชุมแกไ้ขบทในฮอลลวีดูเกอืบจะมากพอๆกบัอยู่ทีโ่ต๊ะ
เขยีนหนงัสอื 
 การพึง่พาอาศยักนัระหว่างศลิปะมหาชนและศลิปะชัน้สูงในประเทศของเรามทีัง้ผลบวก
และผลลบ ประโยชน์ทีเ่หน็ไดช้ดัทีสุ่ดคอืทางเศรษฐกจิ ระบบการคา้นี้ใหก้ารอุดหนุนแก่นกัเขยีน
ตกยากทีส่ว่นแบ่งค่าลขิสทิธิต์ามปกตน้ิอยจนไม่พอซือ้ผา้หมกึพมิพด์ดี จรงิอยู่ทีร่ะบบเดยีวกนันี้
มกัจะดงึนกัเขยีนไปจากงานทีแ่ทจ้รงิของพวกเขา แมจ้ะไม่มากอย่างทีค่ดิกนั ฟิทซเ์จอรลัด์
เสยีเวลาเขยีนบทหนงัไรคุ้ณภาพอย่าง Winter Carnival แต่ประสบการณ์ในบรษิทัสรา้งภาพยนตร์
กเ็ป็นแรงบนัดาลใจใหน้วนิยายชัน้ดเีกีย่วกบัฮอลลวีูด้ทีเ่ขยีนไม่จบเรื่อง The Last Tycoon อาจจะ
กล่าวไดว้่าการท างานกบัรปูแบบยอดนิยมอย่างนิยายนักสบื นิยายวทิยาศาสตรแ์ละบทหนงัเขย่า
ขวญัสรา้งกระแสแห่งพลงัทีท่ าใหว้ฒันธรรมชัน้สงูแขง็แกร่งและมชีวีติชวีา แต่อย่างไร
ความสมัพนัธร์ะหว่างศลิปินและวฒันธรรมการคา้กไ็ม่ไดเ้ป็นไปดว้ยดเีสมอไป ไม่นานมนักเ็ริม่จดื
จาง สว่นหน่ึงเป็นเพราะความพยายามของปัญญาชนหวัสงูจ านวนหนึ่งทีเ่หน็ว่าศลิปินเหล่านี้เป็น
พวกขายตวั หรอืทีแ่ย่กว่านัน้คอืเป็นผูร้่วมมอืในการสรา้งศลิปะมหาชนทีฝ่ากรอยประทบัทีโ่หดรา้ย
ไวใ้นใจของชาวอเมรกินั 
 ความกลวัว่าวฒันธรรมมหาชนจะกลนืกนิศลิปะชัน้สงูรบกวนจติใจนกัวจิารณ์สงัคมมา
ตลอดนบัแต่ตอ็ควลิย ์แต่ความกลวันัน้มมีากขึน้ระหว่างสงครามวฒัธรรมในศตวรรษที ่50 ตอนนัน้
พวกหวัสงูแนวหน้าอย่างดไวท ์แมค็โดนลัด ์(Dwight Macdonald) เริม่ประทว้งว่าพลงัของสิง่ทีเ่ขา
เรยีกว่า "Masscult" และ "Midcult" จะลดคุณค่าและบดบงั "High Cult" (สงัเกตไดว้า่แมแ้ต่ค าทีเ่ขา
ใชก้ไ็ดร้บัอทิธพิลสื่อมวลชน มนัมลีลีากระชบัแบบนิตยสาร Time ทีเ่ขาท างานอยู่) เขาโกรธ
เกรี้ยวเพราะนวนิยายเรื่อง By Love Possessed ของ James Gould Cozzen ไดร้บัการยกย่อง
เกนิเหตุโดยสือ่รสนิยมกลางๆ แมค็โดนลัดเ์ป็นตวัอย่างของนกัวจิารณ์อารมณ์ฉุนเฉียวทีไ่ม่ใช่แค่
ตดิป้ายและวเิคราะหศ์ลิปะชัน้สงูแต่ยงัแต่งตัง้ตนเองเป็นผูเ้ปิดโปงพวกเสแสรง้และของปลอม ใน
เวลาเดยีวกนัฝ่ายตรงขา้มของพวกหวัสงูกอ็อกมาพดูมากขึน้ โดยมกัจะเป็นตวัแทนของ
สงัคมศาสตรท์ีไ่ม่มกีารประเมนิคุณค่า และปกป้องวฒันธรรมระดบักลางและมหาชนว่าเป็นศลิปะที่
เป็นประชาธปิไตยกว่า  และมนัคงจะเป็นประชาธปิไตยกว่าจรงิๆถา้คุณวดัวฒันธรรมดว้ยสถติคิอื
จ านวนความถีแ่ละความนิยมของสนิคา้ทีบ่รโิภคโดยสาธารณชนแทนทีจ่ะเป็นเกณฑท์างคุณภาพ 
 อนัทีจ่รงิศลิปะประชาธปิไตยเป็นความฝันของกวทีีย่ ิง่ใหญ่อย่างวอลท ์ วทิแมน (Walt 
Whitman) เสมอมา แต่มนัอาจจะงา่ยกว่าส าหรบัศลิปินในศตวรรษที ่19 ทีจ่ะจนิตนาการถงึ "อุดม
คตปิระชาธปิไตย" โดยไม่ต้องละทิง้ความเชื่อในมาตรฐานทางศลิปะ ความสมดุลนัน้เป็นไปไดย้าก
ขึน้ในยุคของเรา สงครามวฒันธรรมในทศวรรษที ่ 50 ทีร่บกนัในวารสารอย่าง Partisan Review 
และ Commentary ไม่เพยีงแต่แบ่งแยกวฒันธรรมชัน้สงู กลาง และมหาชนออกจากกนั แต่ยงั
ก่อใหเ้กดิความรูส้กึเป็นศตัรูต่อศลิปะทีจ่รงิจงัและความคดิในเชงิวจิารณ์ดว้ย 
 ในทีสุ่ดสิง่นี้กค็รอบคลุมถงึโครงสรา้งทัง้หมดของอารยธรรมรวมศูนยท์ีค่วามเป็นยุโรปและ 
ศลิปินและปัญญาชนทีเ่ป็น "ซากชายผวิขาว" อย่างทีพ่วกเขาไดร้บัการตตีราอย่างรงัเกยีจในทุก
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วนัน้ี  เราไดอ้ยู่ในช่วงเวลาทีก่ลุ่มสนใจเฉพาะทางทีก่ าลงัแขง่ขนักนัเริม่ร ่ารอ้งขอการยอมรบัใน
รปูแบบการแสดงออกทางวฒันธรรมของเขาเอง และมกัจะตตีราทัง้ศลิปะตามขนบและแบบล า้
หน้าว่าเป็นพวก "คนกลุ่มน้อยหวัสงู"(elitist) (ซึง่เป็นค าคุณศพัทข์องฝ่ายศลิปะเพือ่ชนหมู่มากทีจ่ะ
อยู่ในการอภปิรายนี้นับแต่นี้ไป)  ขอ้หา "ความหวัสงู" นี้ไม่ไดถู้กโยนใหเ้ฉพาะผูบ้รโิภคศลิปะที่
ร ่ารวยเท่านัน้  แต่รวมไปถงึผูส้รา้งงานทีม่กัจะยากจนดว้ย ดงันัน้จงึเกดิความสบัสนระหว่างการ
สนบัสนุนกบัความสามารถ ชนชัน้กบัรสนิยม สถานะทางเศรษฐกจิกบัวสิยัทศัน์ทางศลิปะ คุณเป็น 
"พวกหวัสงู" ถา้คุณสรา้งงานศลิปะ และคุณกเ็ป็น "พวกหวัสงู" ถา้คุณซือ้งานเหล่านัน้  ไม่น่า
แปลกใจทีม่น้ีอยคนนกัทีจ่ะเตม็ใจออกมาแกแ้ทนเรื่องความหวัสงู (นอกจากขอ้ยกเวน้ทีน่่าสนใจใน
กรณี วลิเลยีม เฮนรทีีส่ามผูล้่วงลบั นกัวจิารณ์ละครของนิตยสาร Time) ในบางทีค่วามรกัในศลิปะ
ถูกมองว่าเป็นสิง่เดยีวกบัความไม่แยแสต่อความทุกข ์ ความไม่เท่าเทยีม และความอยุตธิรรม ขอ้
บ่งชีถ้งึความหยาบกระดา้งเหล่านี้ (และทีเ่จาะจงกว่าคอืถงึความเหยยีดเชือ้ชาต)ิ ท าใหเ้กดิการล่า
ถอยครัง้ใหญ่ การพา่ยแพข้องมาตรฐานและคุณค่าจ านวนมากทีท่ าใหว้ฒันธรรมทีจ่รงิจงัเป็นไปได ้
ผมไม่ไดค้ดิจะชีแ้นะว่าศลิปินทีม่แีรงบนัดาลใจไม่ไดท้ างานอยู่ในอเมรกิาอกีแลว้ แต่อยากจะชีแ้นะ
ว่าบรรยากาศทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็นใจใหก้ารท างานของเขาไดก้ลายเป็นความเป็นปฏปัิกษ์และไม่
แยแส ผูม้คีวามสามารถทีน่ี่ยงัมมีากมายเหมอืนเดมิ แต่ไม่เคยมคีรัง้ไหนทีพ่วกเขาไดร้บัการ
ประเมนิค่า ตพีมิพ ์ผลติ เผยแพร่งาน และสนบัสนุนอย่างไม่เพยีงพอเช่นน้ีมาก่อน 
 แมส้งครามทางวฒันธรรมที่ด าเนินไปน้ีจะมสีาเหตุเริม่แรกเป็นดา้นเศรษฐกจิทีซ่บเซา แต่
แรงผลกัดนัในขณะน้ีเป็นเรื่องการเมอืงเป็นสว่นใหญ่ อ านาจทีต่่อตา้นศลิปะชัน้สงูรุกล ้าเขา้มาใน
สามทศิทาง จากดา้นขวา ซา้ย และกลางของแนวทางการเมอืง ทุกฝ่ายต่างอา้งการสนับสนุนของ
เสยีงสว่นใหญ่  หนึ่งในจุดหมายแห่งการรุกล ้านี้คอื National Endowment for the Arts นี่เป็นเรื่อง
เศรา้ทีน่ับแต่แรกทีก่่อตัง้หน่วยงานนี้ไดท้ างานเพือ่ด ารงและกระตุน้ความส าเรจ็ทางการสรา้งสรรค์
มากมาย เมื่อครัง้ประธานาธบิดจีอหน์สนัและนิกสนั เมื่อ NEA อยู่ภายใตก้ารน าของโรเจอร ์ สตี
เวนสแ์ละ แนนซ ีแฮงคส ์ตามล าดบั งบประมาณทัง้หมดไม่เคยเกนิ 1 ลา้นเหรยีญ หน่วยงานนี้จงึ
ยงัไม่เด่นพอทีจ่ะกลายเป็นเกมการเมอืง อย่างไรกต็ามหลงัจากคณะบรหิารของประธานาธบิดคีาร์
เตอรไ์ดแ้ต่งตัง้ลฟิวงิสตนั บดิเดลิ (Livingston Biddle) ผูน้ิยมแนวทางศลิปะเพือ่ชนหมู่มากมาเป็น
ประธาน NEA กเ็ปลีย่นจากการสนับสนุนและกระตุ้นศลิปะอเมรกินัทีจ่รงิจงัไปเน้นการแพร่กระจาย
ของศลิปะหรอืกล่าวไดว้่าเปลีย่นจากศลิปะไปสูส่าธารณชน พรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงนี้ หลงัจาก
งบประมาณของ NEA เริม่เพิม่ขึน้สู่ระดบัสูงถงึ 176 ลา้นเหรยีญในปี 1980 (และจากความสงูลบิลิว่
นัน้ ตอนน้ีกเ็ริม่จะดิง่ลงมาอย่างน่ากลวั) สภาผูแ้ทนกเ็ริม่เขา้มาแทรกแซงการตดัสนิใจของ NEA 
อย่างหนกั บดิเดลิอธบิายจุดยนืศลิปะเพือ่ชนหมู่มากของเขาโดยประกาศว่า "เสยีงของผูม้สีทิธิอ์อก
เสยีงคอืเสยีงทีส่ภาไดย้นิชดัเจนที่สุด” ซึ่งเป็นวธิกีารทีเ่ขาจะพดูว่าแทนทีจ่ะสนับสนุนศลิปิน ตอนน้ี 
NEA จะเอาใจผูอ้อกเสยีงและตวัแทนของผูอ้อกเสยีงแทน 
 กล่าวสัน้ๆกค็อื National Endowment for the Arts และองคก์รคู่แฝด National 
Endowment for the Humanities ก าลงัอยู่ในกระบวนการ “ท าใหเ้ป็นประชาธปิไตย” แต่



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

406   -      - 

กระบวนการนี้ลกึกว่าการแทรกแซงของกลุ่มนกัเคลื่อนไหว กลุ่มผูป้รารถนาด ี และพวกหวัคะแนน 
มนัเป็นการเมอืงของประชาธปิไตยเสยีงสว่นใหญ่ของอเมรกิาโดยแทท้ีก่ าลงัมอีทิธพิลเหนือ
นโยบายและการแต่งตัง้ในองคก์รแห่งชาตเิหล่านี้ ครัง้หนึ่ง NEA เคยเป็นหน่วยงานทีเ่ป็นมอือาชพี
และท างานเพือ่ศลิปินอย่างแทจ้รงิ แต่ตอนน้ีกลบัเริม่กระจายเงนิทีม่น้ีอยลงกว่าเดมิไปในหมู่
นกัการศกึษา คนดแูละมอืสมคัรเล่น การเปลีย่นแปลงนี้มสีาเหตุจากขอ้สรุปทางการเมอืงว่า
ทรพัยากรทีส่รา้งโดยประชาชนควรจะก่อผลประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ราวกบัว่ายงัไม่มี
บรรทดัฐานเป็นตวัอย่างเพยีงพอในการคน้ควา้ทางการแพทย ์อวกาศและวทิยาศาสตรท์ีค่น้หาและ
สนบัสนุนคนทีม่คีุณสมบตัดิทีีสุ่ดเพือ่ความกา้วหน้าในสาขาทีเ่ชีย่วชาญนัน้ ความคดิเรื่องความเป็น
เลศิและความช านาญหรอืทีต่อ็ควลิยเ์รยีกว่าธรรมาธปิไตย (meritocratic) ในสงัคมประชาธปิไตย
ไดป้ระสานไปดว้ยกนัอย่างดกีบัอุดมตกิารก่อตัง้ประเทศของเรา มนัเน้นย ้าถงึแนวคดิใน
รฐัธรรมนูญเรื่องคณะผูอ้อกเสยีง (Electoral College) ซึ่งแต่เดมิวางแผนจะใหเ้ป็นกลุ่มประชาชนผู้
มคีุณภาพและความรูท้ีเ่ลอืกตัง้โดยผูม้สีทิธิอ์อกเสยีงสว่นใหญ่เพือ่เลอืกผูบ้รหิารระดบัสงู  แม้
กระนัน้กต็าม ความคดินี้กไ็ดถู้กละทิง้เพื่อหลกีทางใหปั้จจยัทีน่อกเหนือตวัศลิปะเองอย่างจ านวน
ผูส้นบัสนุน การเขา้ถงึศลิปะ สดัสว่นทางภูมศิาสตร ์ การแพร่กระจายโดยสือ่ และหลงัจากนัน้กค็อื
ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 การท าใหเ้ป็นประชาธปิไตย หรอืเรยีกใหถู้กตอ้งคอืการท าใหเ้ป็นการเมอืง ของ NEA 
เฟ่ืองฟูเตม็ทีเ่มื่อประธานาธบิดบีุชแต่งตัง้จอหน์ อ ี ฟรอนเมเยอร ์ (John E. Frohnmayer) เป็น
ประธาน ช่วงนัน้เป็นเวลาทีก่ารอนุมตัทิุนทีก่่อใหเ้กดิการโตแ้ยง้แก่โรเบริท์ แมพเพลิธอรพ์ (Robert 
Mapplethorpe) และ แอนแดรส เซอรร์าโน (Andres Serrano) ตลอดจนคนอื่นๆ ไดท้ าใหฝ่้ายขวา
อย่างสมาชกิวุฒสิภาเจสส ์เฮลม์ส ์(Jesse Helmes) จากนอรธ์แคโรไลนาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ท่าน
ผูน้ี้มจุีดยนืว่ารฐับาลไม่ควรใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่งานศลิปะทีล่่วงละเมดิคนสว่นใหญ่ 
อทิธพิลของเฮลม์สม์มีากจนกระทัง่สามารถชกัจงูใหส้ภาผูแ้ทนออกขอ้บงัคบัจ ากดัเนื้อหางานของผู้
ไดร้บัทุนในรูปแบบของสญัญาแนบทา้ยน่ารงัเกยีจทีผู่ส้มคัรทุกคนตอ้งเซน็ แมเ้บลลา เลวทิสก ี
(Bella Lewitzky) จะชนะการฟ้องรอ้งในฐานะตวัแทนกลุ่มจนมผีลชัว่คราวใหบ้ทบญัญตันิี้ตอ้งตก
ไปเพราะขดัรฐัธรรมนูญกต็าม 
 ฟรอนเมเยอรไ์ม่เพยีงลงโทษสถาบนัทีเ่ป็นผูจ้ดังานของแมพเพลิธอร์พและเซอรร์าโน
เท่านัน้  เขายงัยกเลกิทุนทีจ่ะใหก้บันิทรรศการศลิปะแห่งหนึ่งในนิวยอรค์เพราะเขาพบว่าสูจบิตัร
ของงานเป็นการเมอืงมากเกนิไป (มนัทิม่แทงพวกผูแ้ทนเกลยีดเพือ่นมนุษยอ์ย่างเฮล์มส)์ ประธาน
รกัษาการ แอนน์–อเิมลดา เรดซิ (Anne–Imelda Radice) ยิง่ตอบสนองต่อแรงกดดนัของฝ่ายขวา
ต่อศลิปะมากยิง่กว่า แต่แมเ้ธอจ าตอ้งเอาใจพวกอนุรกัษ์นิยม ในยุคสัน้ๆของเธอพวกนิยมศลิปะ
เพือ่ชนหมู่มากกไ็ดผ้ลประโยชน์มากทีสุ่ด ซึง่เป็นมรดกตกทอดไปถงึเจน อเลก็ซานเดอรป์ระธา
นคนต่อไปซึง่ไม่ไดอ้ยู่ในฐานะจะเปลีย่นแปลงอะไรได ้ ตอนแรกเรดซิประกาศว่านบัแต่นี้องคก์รจะ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของเสยีงสว่นใหญ่หรอืใหม้ากทีสุ่ดเมื่อจดัสรรเงนิ ซึง่เท่ากบัท าลาย
ยุทธศาสตรต์่อตา้นการตลาดแต่เดมิของ NEA ดว้ยมลูค่าทางการตลาด ต่อจากนัน้เธอกถ็อืเป็น
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นโยบายทางการทีจ่ะใหเ้งนิกบัการแสดงออกของทุกเชื้อชาตแิละเผ่าพนัธุโ์ดยไม่ตอ้งค านึงถงึ
คุณค่าทางศลิปะทีแ่ทจ้รงิ 
 การโจมตศีลิปะของฝ่ายซ้ายทีเ่น้นความถูกตอ้งทางการเมอืงไดพ้สิจูน์แลว้ว่าเป็นปัญหา
พอๆ กบัพวกฝ่ายขวาทีเ่น้นความถูกตอ้งทางศลีธรรม  และมนัมนีัยส าคญัตรงทีท่ ัง้สองฝ่ายต่าง
อา้งเสยีงของคนสว่นใหญ่ทัง้สิน้ ส าหรบัฝ่ายขวาหมายถงึเสยีงของชาวอเมรกินัแท้ๆ  อย่างทีฉ่ลอง
วนัขอบคุณพระเจา้ในภาพวาดของนอรแ์มน รอ็คเวลล ์(Norman Rockwell) และจบิน ้าอดัลมรสวา
นิลลาในละครของธอรน์ตนั ไวลเดอร ์ (Thornton Wilder) ส าหรบัฝ่ายซา้ยเสยีงสว่นใหญ่ไม่ได้
หมายถงึคนผวิขาวรกัชาตทิีไ่ปโบสถท์ุกอาทติย ์ แต่หมายถงึคนทีเ่คยถูกกีดกนัออกจากสว่นแบ่ง
ทางวฒันธรรม กลุ่มคนทีม่สีว่นผสมของเชือ้ชาต ิ เพศ และเผ่าพนัธุท์ีห่ลากหลายและผสมกนัเป็น
ค ายอดนิยมว่า “ความผสมกลมกลนืทางวฒันธรรม” (multiculturalism) และ “ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม” (cultural diversity) 
 ตอนน้ีเป็นทีแ่น่นอนแลว้ว่าการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมไดเ้ป็นบ่อเกดิของความแปลก
ใหม่ในทางศลิปะอย่างยิง่ ความหลากหลายทางวฒันธรรมไดท้ าใหเ้กดิชวีติชวีาและไม่เหมอืนใคร
ในวฒันธรรมของเราอย่างมาก การผสมกลมกลนืทางวฒันธรรมกไ็ดช้่วยใหศ้ลิปินทีเ่ป็นชนกลุ่ม
น้อยและมคีวามสามารถไดเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ โดยเฉพาะในสถาบนัทางศลิปะ ซึง่เป็นความ
เคลื่อนไหวทีน่่ายนิดอีย่างยิง่  แต่หลายครัง้ทีเ่ขาตดัสนิรางวลักนัดว้ยสิง่อื่นนอกจากเงือ่นไขทาง
ศลิปะ ราวกบัว่ามนัมมีาตรฐานทีแ่ตกต่างกนัส าหรบัคนต่างสผีวิ ต่างเพศและต่างเชือ้ชาต ิ  รางวลั
เช่นนัน้แสดงใหเ้หน็ความรกัในศลิปะน้อยกว่าความตอ้งการความเปลีย่นแปลงทางสงัคม  ดงัทีเ่อช 
แอล เมงเคน (H. L. Mencken) เคยเขยีนไวว้่า “คนอเมรกินัทุกหนึ่งในสามคนอุทศิตนเพือ่พฒันา
และยกระดบัเพือ่นร่วมชาตโิดยมกัจะใชก้ าลงั การหลงคดิว่าตนเป็นผูป้ลดปล่อยเป็นโรคประจ า
ชาตขิองเรา” ในความพยายามชดเชยความลม้เหลวของสงัคมในพื้นทีท่ีไ่ม่ไดเ้ตรยีมไวส้ าหรบัการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่รยีกกนัว่าศลิปะนัน้ พวกเจา้ใหญ่นายโตทางวฒันธรรมเริม่จะคุกคาม
ความส าเรจ็ทีย่ากจะเป็นไดเ้พือ่ภาพทีด่เูป็นคนดขีองตน 
 สุดทา้ยกเ็ป็นการคุกคามศลิปะชัน้สงูจากพวกทีอ่ยู่ตรงกลาง  พดูใหถู้กจรงิๆกค็อืผู้
พพิากษาทางวฒันธรรมทีม่รีสนิยมกลางๆทีเ่ป็นสุนขัเฝ้ายามทีร่ะแวดระวงัพรอ้มจะเห่าใสทุ่กสิง่ที่
สาธารณชนชัน้กลางไม่สามารถเขา้ถงึไดท้นัท ี เมื่อมาตรฐานทางวฒันธรรมถูกควบคุมโดยนกั
วจิารณ์ในสือ่ซึง่สว่นมากไม่มคีวามสามารถพอเพยีง และการพมิพแ์ละการผลติถูกควบคุมโดยผู้
พมิพแ์ละผูผ้ลติทีถู่กสะกดจติดว้ยผลก าไรขาดทุน ความเป็นไปไดท้ีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมชัน้สงู
ในช่วงเวลาของเราดูจะยิง่มปัีญหามากขึน้ทุกท ี รา้นหนงัสอืทีเ่น้นเนื้อหาสาระก าลงัสญูเสยีผูร้่วม
ประกอบการรายย่อย  ส านักพมิพเ์ลก็ๆ ทยอยกนัปิดตวัลง นิตยสารเลก็ๆ ก าลงัเลกิกจิการ คณะ
ละครทีไ่ม่หวงัผลก าไรอยู่รอดไดเ้พราะเลอืกเล่นละครทีข่ายได ้  โปรแกรมแสดงของวงออรเ์คสตรา
ตอ้งเปลีย่นเป็นเพลงเบาๆ  สถานีเพลงคลาสสคิร่อยหรอลง พพิธิภณัฑต์อ้งพึง่นิทรรศการทีเ่รยีก
คนได ้ นาฏศลิป์ก าลงัตาย  มเีพยีงโอเปราทีม่คีนดูเพิม่ขึน้ และสถาบนัการศกึษาทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็น
ทีพ่ึง่พงิแหล่งสุดทา้ยของนกัวชิาการหวัสงูกเ็ริม่ตกเป็นเหยื่อของภาควชิาทีถู่กผลกัดนัดว้ยแนวคดิ
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ทางการเมอืง ซึง่นับวนัจะไม่ไดส้อนงานทีม่คีวามคดิและการเขา้ถงึศลิปะ แต่เน้นการพยายามยดั
เยยีดความคดิทางการเมอืงเขา้ไปในงานพวกนัน้เหมอืนกดหวัห่านทีสุ่ขภาพดใีหก้นิอาหารเพือ่ให้
ตบัของมนัใหญ่ขึน้ 
 แนวโน้มยากแกไ้ขทีฝ่่ายขวา ซา้ย และกลางพยายามผสมวฒันธรรมและการเมอืงเขา้
ดว้ยกนัมผีลท าใหล้กัษณะการถกเถยีงทางวฒันธรรมเปลีย่นไป  แน่นอนว่าการถกเถยีงระหว่าง 
“High Cult” กบั “Mass Cult” แบบเดมิๆคงไม่มใีหไ้ดย้นิอกีต่อไปเพราะวฒันธรรมยอดนิยมและ
วฒันธรรมทีจ่รงิจงัไม่ไดป้รากฏอยู่คู่กนัในสว่นของตนอกีแลว้ ผูม้รีสนิยมทีค่รัง้หนึ่งเคยภาคภูมแิละ
มัน่ใจตอ้งหนีจากไปโดยมหี่าธนูในรูปค าคุณศพัทไ์ล่ตดิตามไปดว้ย ในขณะทีศ่ลิปินทีจ่รงิจงักจ็ะ
รูส้กึว่าตนตา้นทานแรงกดดนัของรสนิยมมหาชนไดย้ากขึน้ทุกท ีตอ็กวลิย์ไม่ไดย้นืยนัความคดิทีว่่า
ศลิปะทีต่ดัสนิดว้ยคุณค่าทีแ่ทจ้รงิไม่ไดเ้ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดใ้นสงัคมประชาธปิไตยอกีครัง้หรอื? เขา
ถูกตอ้งทีว่่าความสมัพนัธด์งักล่าวจะก่อใหเ้กดิความตงึเครยีดเสมอ แต่ละยุคเลอืกอาวุธในแบบของ
ตนทีจ่ะรบในสงครามศลิปะชัน้สงู แต่ธรรมชาตขิองสงครามนัน้ยงัคงเหมอืนเดมิ สิง่ทีเ่ราควรจะ
กงัวลคอืผลสุดทา้ยของสงครามนัน้จะเป็นการล่มสลายโดยสิน้เชงิของวฒันธรรมชัน้สงู นี่ไม่ใช่วธิทีี่
ถูกตอ้งในการยกย่องความหลากหลายของอเมรกิา นี่ไม่ใช่สิง่ทีบ่รรพบุรุษผูก้่อตัง้ประเทศของเรา
คดิไวเ้มื่อพวกท่านวาดหวงัถงึสาธารณรฐัอเมรกิา  นี่ไม่ใช่เครื่องหมายทีด่ขีองประชาธปิไตยแบบ
อเมรกินั 
 

พจนีย ์ฉตัรชยัววิฒันา : ผูแ้ปล 
 
แปลจาก Robert Brustien. “The Decline of Serious Culture” Cultural Calisthenics: Writing 
on  Race, Politics, and Theatre.  Chicago : Ivan R. Dee. 1998, pp. 66 – 73 
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บทวิเคราะห์ 
 

 บทความชิน้นี้เดมิเป็นปาฐกถาทีโ่รเบริท์ บรสูไตน์กล่าวที ่ Michigan State University  
สว่นหน่ึงเป็นเสมอืนเสยีงประทว้งการท างานของ National Endowment for the Arts ทีเ่ขามกั
ตรวจสอบ ตติงิ และเสนอความคดิเหน็ใหอ้ยู่เสมอ  อกีสว่นหน่ึงเป็นการแสดงความห่วงใยต่อ
สถานการณ์การ “บรโิภค” หรอืการเขา้ถงึศลิปะในหมู่ชาวอเมรกินัในยุคของเขาว่าตกอยู่ใตอ้ทิธพิล
ของสือ่และการเมอืงมากเกนิไปจนท าใหศ้ลิปินทีม่คีวามคดิและความสามารถตอ้งอยู่ในภาวะอบัจน 
 
 ในดา้นรายละเอยีดทีก่ล่าวถงึการเมอืงในหน่วยงาน NEA นัน้ค่อนขา้งจะเป็นเรื่องทีค่นใน
สิง่แวดลอ้มอื่นเขา้ใจไดย้าก แต่กพ็อจะท าความเขา้ใจไดบ้า้งในระดบัหนึ่ง บรสูไตน์ก าลงัพยายาม
กล่าวถงึความสบัสนระหว่างการตดัสนิมาตรฐานทางศลิปะกบัความเสมอภาคทางการเมอืง ซึ่งก็
นบัว่าเป็นเรื่องสากลพอสมควร ผูเ้ขยีนเหน็ดว้ยกบัความเสมอภาคทางการเมอืงอย่างแน่นอน ดงัที่
เขาไดก้ล่าวสรรเสรญิความหลากหลายทางวฒันธรรมของประเทศเขาไว ้ แตเ่ขากเ็หน็ว่าเงนิ
ทุนอุดหนุนศลิปะไม่ใช่งบช่วยเหลอืสงัคม จงึไม่ควรถูกตดัสนิดว้ยมาตรฐานเดยีวกนั 

อกีสว่นหน่ึงของบทความทีก่ล่าวถงึรสนิยมทางศลิปะของชาวอเมรกินันัน้นบัเป็นเรื่องที่
เป็นสากลและสามารถสือ่สารกบัคนต่างวฒันธรรมไดม้ากกว่า เพราะสิง่ทีเ่ขากล่าวถงึมไิดเ้กดิขึน้
เฉพาะในสงัคมอเมรกินัเป็นการเฉพาะ  แต่ดจูะเป็นกระแสทีแ่พร่หลายไปทัว่โลก  จะโดยเพราะ
กระบวนการทีเ่รยีกว่า “การท าใหเ้ป็นอเมรกินั” (Americanization) หรอืไม่กต็าม 
 บรสูไตน์เป็นนกัวจิารณ์ทีม่กัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้เสมอ ปาฐกถาชิน้นี้ของเขากน่็าจะมี
โอกาสก่อการโตเ้ถยีงจากฝ่ายซ้าย ขวาและกลางทีเ่ขาโจมตไีว ้ รวมไปถงึนกัวชิาการสายโพสท์
โมเดริน์ทีไ่ม่ยอมรบัการแบ่งชนชัน้ในงานศลิปะ หรอืแมแ้ต่คนธรรมดาทัว่ไปกอ็าจมคีวามไม่พอใจ
ต่อค าว่าศลิปะชัน้สูงและวฒันธรรมชัน้สงูทีเ่ขาใช ้  เพราะมนัมนีัยบ่งชีอ้ย่างชดัเจนว่าสิง่ทีอ่ยู่ตรง
ขา้มคอืศลิปะและวฒันธรรม “ชัน้ต ่า”  
 แต่เป็นเพราะการก่อความขดัแยง้นี่เองทีท่ าใหบ้ทความชิน้น้ีมคีุณค่า เพราะมนักระตุน้
ความคดิและก่อกระแสการถกเถยีงไดไ้ม่รูจ้บ เป็นเพราะบรสูไตน์ไดต้ัง้ค าถามทีไ่ดร้บัการไต่ถาม
และถกเถยีงกนัมาเป็นเวลานานพอๆกบัอายุของอารยธรรมมนุษย ์  นัน่คอืค าถามทีว่่าศลิปะคอื
อะไร  ศลิปะมจุีดยนืตรงไหน และ มไีวเ้พือ่ใคร 

ส าหรบับรสูไตน์เขาไดต้อบค าถามนี้ไวอ้ย่างชดัแจง้แลว้ว่า ในความเหน็ของเขาศลิปะคอื
สิง่ทีน่ าเสนอความคดิที ่ “ด”ี ดว้ยวธิกีารที ่ “ด”ี แมเ้ขาไม่ไดร้ะบุอย่างชดัเจนว่า “ด”ี ในลกัษณะไหน  
แต่พอจะอนุมานไดจ้ากการอภปิรายของเขาว่า “ด”ี ตามมาตรฐานทัว่ไปทีใ่ชก้นัในวงวชิาการ
ตะวนัตกช่วงศตวรรษที ่ 20 ศลิปะควรถูกตดัสนิดว้ยคุณค่าภายในตวัศลิปะเอง ไม่ใช่โดยสถานะ
ทางสงัคมของผูท้ีส่รา้งมนัขึน้มา และทีส่ าคญัคอืศลิปะควรเป็นสิง่ทีป่ระชาชนควรเขา้หา ไม่ใช่ศลิปะ
ตอ้งเขา้หาประชาชน และขอ้เทจ็จรงิทีว่่าสิง่ทีเ่รยีกว่าศลิปะในความเหน็ของเขามผีูช้ื่นชมจ านวน
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น้อยนัน้ไม่ไดห้มายความว่าจุดมุ่งหมายของมนัคอืการเป็นของชนสว่นน้อย เขาไดส้าธกถงึการ
ผสมผสานศลิปะทีด่เีขา้กบัสิง่ทีค่นทัว่ไปนิยมกนัและก่อใหเ้กดิผลทีน่่าพอใจหลายกรณีในตอนตน้
ของบทความ นัน่เป็นสิง่ทีก่่อประโยชน์ใหท้ัง้สองฝ่ายโดยไม่มใีครถูกท าลายหรอืลดทอนคุณค่าไป 
ซึง่เฉพาะแนวคดิดงักล่าวโดยล าพงักส็ามารถสรา้งการถกเถยีงอภปิรายไดอ้ย่างมากมายทัง้ในหมู่
นกัคดินกัวจิารณ์หรอืสือ่มวลชนทีพ่รอ้มจะตอบโตก้บัผูเ้ขยีน และในหมู่ผูอ้่านแลว้ 

สิง่ทีน่่าสนใจอย่างยิง่อกีประการหนึ่งในบทความนี้คอืความคลา้ยคลงึกนัระหว่าง
สถานการณ์ทางศลิปะทีบ่รสูไตน์กล่าวถงึในบทความนี้กบัสถานการณ์ศลิปะในประเทศไทยใน
ช่วงเวลาเดยีวกนั  โดยเฉพาะตอนทีเ่ขากล่าวถงึความซบเซาของสถานทีท่างศลิปะต่างๆทีว่่า ”
รา้นหนงัสอืทีเ่น้นเน้ือหาสาระก าลงัสญูเสยีผูร้่วมประกอบการรายย่อย ส านกัพมิพเ์ลก็ๆทยอยกนั
ปิดตวัลง นิตยสารเลก็ๆก าลงัเลกิกจิการ คณะละครทีไ่ม่หวงัผลก าไรอยู่รอดไดเ้พราะเลอืกเลน่
ละครทีข่ายได ้  โปรแกรมแสดงของวงออเคสตราต้องเปลีย่นเป็นเพลงเบาๆ สถานีเพลงคลาสสคิ
ร่อยหรอลง พพิธิภณัฑต์อ้งพึง่นิทรรศการทีเ่รยีกคนได ้  นาฏศลิป์ก าลงัตาย” นัน้พอ้งตอ้งกนักบั
สถานการณ์ศลิปะในประเทศไทยอย่างน่ายิง่  แน่นอนว่าสิง่ทีค่ลา้ยกนัไม่ใช่สถานการณ์จรงิๆของ
ทัง้สองประเทศ แต่เป็นความรูส้กึของผูเ้ขยีนกบัสถานการณ์ในประเทศไทยมากกว่า เพราะเรา
ไม่ไดเ้ผชญิกบัการลดลงของการผสมผสานของศลิปะของชนสว่นน้อยกบัของมหาชน หรอืความ
ตกต ่าของจ านวนผูส้นบัสนุนศลิปะ แต่เราเผชญิกบัความขาดแคลนของทัง้สองสิง่นี้มาตลอด ไม่ว่า
ในยุคอดตีทีศ่ลิปะของหลวงและศลิปะชาวบา้นแยกออกจากกนัอย่างเห็นไดช้ดั (แมจ้ะมกีรณี
ยกเวน้ทีน่่าศกึษาอย่างบทละครนอกพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั)  
หรอืในยุคปัจจุบนัทีส่ ือ่ดงึความสนใจของผูค้นไวแ้ต่สิง่เดยีวและมกีารขาดแคลนผูใ้หก้ารสนับสนุน
ทางการเงนิแก่ศลิปะทัง้ในส่วนของภาครฐัและเอกชน แต่สาเหตุแนวโน้มและกระบวนการล่มสลาย
ของศลิปะทีอ่ภปิรายไวใ้นบทความกย็งัสามารถใชเ้ป็นกรณีศกึษาทีน่่าจะมกีารเปรยีบเทยีบและ
เรยีนรูไ้ด ้
 แต่ในตอนสุดทา้ยบรสูไตน์เองกไ็ม่ไดก้ล่าวถงึหนทางแกไ้ขไวเ้พยีงแต่ชีแ้นะสาเหตุโดย
ละเอยีดและหวงัว่าผูฟั้งและผูอ้่านจะเป็นผูค้ดิหาหนทางทีส่ามารถน าไปใชไ้ดผ้ลไดโ้ดยตนเอง 
ถงึแมจ้ะไม่เป็นเช่นนัน้กย็งันบัไดว้่าบทความนี้ไดท้ าหน้าทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการคดิใคร่ครวญอย่าง
ละเอยีดแลว้   
 

พจนีย ์ฉตัรชยัววิฒันา : ผูว้เิคราะห์ 
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บทความตดัตอนจาก 
“การนัดพบครัง้สดุยอดของนักวิจารณ์” (“A Critics’ Summit”) 

(เป็นบทความสมัภาษณ์จากวารสาร American Theatre ฉบบั May/June 1999, หน้า 16-20) 
(บทสมัภาษณ์นี้ บนัทกึโดย โรเบริต์ มาร์กซ [Robert Marx] ) 

 
(หมายเหตุ ขอ้ความทีเ่ป็นตวัเอนในวงเลบ็ในบทความนี้ เป็นค าอธบิายจากผูว้จิยั) 
 

แมว้่าสภาพโดยทัว่ไปของการตพีมิพบ์ทวจิารณ์ละครเวทใีนสือ่สิง่พมิพป์ระเภทต่างๆใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้จะตกต ่าลงไปมาก เมื่อเทยีบกบัยุคสมยัทีล่ะครเวทเีคยไดร้บัความนิยม
เมื่อสมยั 20 ปีทีแ่ลว้ แต่กไ็ม่ไดห้มายความว่า การวจิารณ์ละครเวทจีะถงึจุดล่มสลายเลยเสยี
ทเีดยีว ปรากฏการณ์ของการตพีมิพห์นงัสอืทีร่วบรวมทัง้บทความและบทวจิารณ์ละครเวท ี 2 เล่ม
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี 1998 นัน้ นบัไดว้่าเป็นการ “หวนคนืมา” ของการวจิารณ์ละครเวทใีนฐานะ
งานลายลกัษณ์ทีม่คีวามส าคญัต่อสงัคมอเมรกินั หนงัสอืเล่มแรกทีก่ล่าวถงึนี้คอื Cultural 
Calisthenics : Writing on Race, Politics, and Theatre เขยีนโดย โรเบริต์ บรสูไตน์ (Robert 
Brustein) ซึง่เป็นนกัวจิารณ์ทีม่คีอลมัน์ประจ าในวารสาร New Republic หนงัสอืเล่มนี้เป็นงาน
เขยีนเล่มที ่ 9 ของเขาซึง่รวบรวมผลงานดา้นการวจิารณ์ละครเวทใีนวารสารฉบบัดงักล่าว งาน
เขยีนชิ้นแรกทีเ่คยสรา้งชื่อไวใ้หเ้ขาคอืหนงัสอืรวมบทวจิารณ์ฉบบัแรกของเขาชื่อ Season of 
Discontent ซึง่เขยีนไวใ้นช่วงทศวรรษ 1960 บรสูไตน์ เป็นนกัวจิารณ์ทีม่กีารตพีมิพผ์ลงานที่
ต่อเนื่องและยาวนานทีสุ่ดในประวตัศิาสตรก์ารละครของอเมรกิา  

สว่นหนงัสอือกีเล่มหนึ่งทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์มื่อ ปี 1998 เช่นกนัคอื Hot Seat: : Theatre 
Criticism for the New York Times, 1980 – 1993 เขยีนโดย แฟรงค ์ รชิ (Frank Rich) เป็น
ผลงานรวมเล่มบทวจิารณ์เป็นเวลา 13 ปีทีเ่ขาเขยีนใหก้บัหนงัสอืพมิพ ์The New York Times  

บทสมัภาษณ์ ต่อไปนี้ เป็นสว่นหน่ึง ของการพบกนัระหว่าง โรเบริต์ บรสูไตน์ (Robert 
Brustein) กบั  แฟรงค ์ รชิ (Frank Rich) ซึง่ไดส้นทนาถงึทศันะในเรื่องของอาชพีของนกัวจิารณ์ 
การวจิารณ์ และสภาวะทัว่ไปของละครเวทใีนปัจจุบนั 

 
ถาม  ทุกวนัน้ี เรามนีกัวจิารณ์ชัน้เยีย่มในสาขาของนาฏศลิป์ (Dance) และ ดนตร ี(Music) 

ไม่ว่าจะเป็น Tim Page จากหนงัสอืพมิพ ์ Washington Post, Mark Swed จาก
หนงัสอืพมิพ ์ L.A.Times, หรอื Joan Acocella จากวารสาร New Yorker แต่ท าไม
การทีจ่ะพบนกัวจิารณ์ละครเวททีีม่คีวามแหลมคม และเอาจรงิเอาจงั และสามารถ
วจิารณ์การแสดงดว้ยทกัษะแบบที ่ อโคเซลลา (Acocella) ใชว้จิารณ์เทคนิคการเต้น
ของนาฏศลิปิน จงึเป็นเรื่องทีย่ากเหลอืเกนิส าหรบัทุกวนัน้ี ท าไมเราจงึพบเหน็นัก
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วจิารณ์ในระดบัทีว่จิารณ์การปฏบิตัไิด ้ ในศลิปะสาขาอื่นแต่แทบหาไม่พบในการ
วจิารณ์ละครเวท ี

บรสูไตน์  ผมคดิว่าเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นทีท่ศันคตทิีผู่ค้นทัง้หลายมตี่อละครเวท ี ว่าเป็นสื่อ
บนัเทงิ(ราคาแพง)ส าหรบัพวกนกัธุรกจิทีเ่หน็ดเหนื่อย การทีจ่ะใหค้นทัง้หลายหนัมา
ใหค้วามสนใจต่อละครเวทใีนฐานะงานศลิปะทีท่รงคุณค่าเทยีบเท่านาฏศลิป์ ดนตรี
คลาสสคิ โอเปร่า หรอืวรรณกรรมนัน้เป็นเรื่องทีย่ากเยน็แสนเขญ็ ถงึแมว้่าบรรดานกั
วจิารณ์ละครเวททีัง้หลายจะพยายามชีช้วนใหผู้ค้นเปลีย่นทศันคตใิหไ้ด ้ แต่กย็งัไม่
เป็นผล โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรดาบรรณาธกิารทัง้หลายของพวกเรานัน่แหละทีไ่ม่
ค่อยจะยอมเปลีย่นความเชื่อของตวัเอง (แต่ไม่ใช่บก.ของผม)  บก.เหล่านี้ตอ้งการให้
นกัวจิารณ์ละครเวทเีป็นเพยีงผูแ้นะน าผูบ้รโิภคสือ่บนัเทงิ เขยีนบทความท านอง”คู่มอื
ผูบ้รโิภค” เหมอืนกบับทความแนะน ารา้นอาหาร   

 นอกจากนี้ เราตอ้งเขา้ใจทีม่าหรอืรากเหงา้ทางความคดิของความอคตนิี้ อย่าลมืว่าผู้
ก่อตัง้ประเทศนี้มาจากไหน พวกเขากค็อืผูอ้พยพจากแผ่นดนิแม่ในองักฤษ (ใน
ศตวรรษที ่18) ทีเ่รยีกตวัเองว่ากลุ่ม พรูแิตน (Puritan) สิง่ทีก่ลุ่มเคร่งศาสนากลุ่มนี้ท า
เป็นสิง่แรกๆเมื่อพวกเขามอี านาจคอือะไรล่ะ พวกเขาสัง่ปิดโรงละครทุกแห่ง การ
แสดงละครจะไดร้บัอนุญาตกต็่อเมื่อมกีารใชด้นตร ี หรอืไม่กเ็ป็นลกัษณะของโอเปร่า 
พดูงา่ยๆกค็อื ดนตรเีป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์แต่ละครเป็นสิง่ทีห่ยาบโลน ในแถบนิว องิแลนด์ 
(ตะวนัออกเฉียงเหนือของอเมรกิา)ทุกวนันี้ อาจจะมคีนทีด่แีต่พดูว่าจะสนบัสนุนละคร
เวท ี แต่ไม่มใีครอยากจะควกักระเป๋า เงนิสนบัสนุนมกัจะไหลไปทีด่นตรคีลาสสคิ 
ไม่ใช่ละครเวท ี

ริช ผมว่าบ๊อบ (หมายถงึ โรเบริต์ บรสูไตน์) พดูถูก ทีว่่าเรายงัมคีวามอคตทิางวฒันธรรม 
แต่นัน่กเ็ป็นเพยีงเหตุผลสว่นหน่ึง แต่ความจรงิกค็อืว่า คนหนุ่มสาวยุคใหม่ไม่นิยมชม
ละครเวทกีนัอกีต่อไป ผมมลีูกชายซึ่งก าลงัเรยีนชัน้ปีที ่ 1 ในมหาวทิยาลยั ซึง่เตบิโต
มากบัความนิยมเสพวฒันธรรมรปูแบบอื่นๆ คนรุ่นนี้เลอืกทีจ่ะไปชมงานศลิปะใน
พพิธิภณัฑ ์ดภูาพยนตรด์ีๆ สกัเรื่อง ก่อนทีจ่ะเลอืกไปชมละครเวททีีด่ีๆ  ไม่ใช่ว่าเราไม่
มโีปรดกัชัน่ละครทีม่คีุณภาพ เรามลีะครดีๆ เกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา แต่ผลจากการ
ส ารวจนัน้ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ไม่นิยมเขา้โรงละครอกีต่อไป และถา้หากพวกเขาจะชม
ละคร กเ็ลอืกทีจ่ะไปชมละครเชงิพาณิชย ์(ทีไ่รค้วามเป็นศลิปะ) แทน  

บรสูไตน์   วฒันธรรมของการไปชมละครเวทกี าลงัจะสญูหายไป แต่สว่นหน่ึงกเ็ป็นเพราะราคาค่า
บตัรทีแ่พงลบิลิว่ส าหรบัเยาวชน เมื่อสมยัทีผ่มเป็นวยัรุ่น บตัรดลูะครมรีาคาพอๆกนั
กบัราคาบตัรดูภาพยนตร ์ แต่ทุกวนัน้ีมนัคอืราคา 10 เท่า แลว้ผูช้มทีไ่ปชมละครก็
สรา้งพฤตกิรรมบางอย่าง (เช่นยนืปรบมอื โห่รอ้งตอนละครเลกิอย่างเกรยีวกราวเกนิ
ขอบเขต) ซึง่ดเูหมอืนว่าพวกเขาไม่ไดก้ าลงัปรบมอืใหก้บัการแสดงทีเ่พิง่จบลง แต่
เป็นการปรบมอืใหก้บัความสามารถในการควกักระเป๋าของตวัเองมากกว่า 
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ถาม ทุกวนัน้ีเราจะแสวงหาการสรา้งนกัวจิารณ์ละครเวททีีด่ีๆ ไดจ้ากไหน 
บรสูไตน์  ผมคดิว่ามหาวทิยาลยั เยล เป็นแหล่งทีส่รา้งนกัวจิารณ์ละครทีด่ทีีสุ่ด โดยเฉพาะเมื่อ

เทยีบกบันกัวจิารณ์ละครทัว่ๆไปทีไ่ม่ไดม้พีืน้ฐานมาเพยีงพอ เราพบว่านกัวจิารณ์
ทัว่ๆไปนัน้ไม่มคีวามรูเ้พยีงพอในเรื่องของวรรณกรรมละคร ความจรงิแลว้พวกเขา
แทบไม่มคีวามรูใ้นเรื่องวรรณกรรมอะไรทัง้นัน้ พวกเขาไม่สามารถมองเหน็
ความสมัพนัธข์องบทละครทีเ่ชื่อมโยงกบับรบิททางสงัคม การเมอืง หรอืความเชื่อ
ทางอภปิรชัญา ตามยุคสมยัของละคร พวกเขายงัอ่อนดอ้ยความรูใ้นดา้นปฏบิตั ิไม่ว่า
จะเป็นงานโปรดกัชัน่ หรอืกระบวนการ ขัน้ตอนในการท างานละคร ดงันัน้ ที ่ Yale 
School of Drama เราจงึพยายามเตมิในสว่นทีข่าดหายไปเหล่านี้ และเรากไ็ดส้รา้ง
บุคลากรชัน้ยอดขึน้มา ซึง่จะตอ้งกลายเป็นคนตกงาน เพราะความสามารถของพวก
เขาไม่เหมาะสมกบัระดบัของคนทีไ่ปดลูะครทัว่ไป ซึง่ต้องการเพยีงแค่ค าแนะน าว่าจะ
ไปชมละครเพลงบรอดเวย ์(Broadway) เรื่องไหนด ี(ซึง่ละครเพลงบรอดเวยส์ว่นใหญ่
กเ็ป็นเพยีงความบนัเทงิเชงิพาณิชย)์ นกัวจิารณ์ทีเ่พิง่เรยีนจบเหล่านี้จะไม่สามารถ
เชื่อมโยงกบัผูช้มในสมยันี้ได ้ พวกเราจงึเกดิความทอ้แทใ้นการสรา้งนกัวจิารณ์ 
เพราะเราก าลงัสรา้งบุคลากรใหก้บัอาชพีทีไ่ม่มอียู่จรงิ แต่เราหนัมาสร้าง “ผูเ้ชีย่วชาญ
ทางการละคร” (Dramaturg) แทน (dramaturg คอืทีป่รกึษาส าหรบัคณะละคร เป็น
ผูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะช่วยตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ) 

ถาม หากพจิารณาสภาพของการต่อสูแ้ขง่ขนักนัระหว่างสือ่ประเภทต่างๆ คุณจะจดัวาง
สถานภาพของละครเวทไีวท้ีต่รงไหน 

ริช ผมไม่เหน็ว่าละครเวทจีะยนือยู่ในแถวหน้า แต่วงแรพ Gangsta ต่างหากทีย่นือยู่แถว
หน้าสุด  

บรสูไตน์  ผมไม่เหน็ดว้ยนะ ผมคดิว่าเรามนีกัเขยีนบทละครทีส่ าคญัและมคีวามสามารถอยู่
มากมาย แต่สิง่ทีผ่มคดิว่าอาจจะเป็นเหตุทีท่ าใหผู้ค้นใหค้วามสนใจกบัละครน้อยลง
ไปทุกทีๆ กค็อื เรามนีกัเขยีนบทละครจ านวนมากทีเ่ขยีนเกีย่วกบัปัญหาซ ้าซากทีเ่รา
รู้ๆ กนัอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคของมนุษยท์ุกเผ่าพนัธุ ์ความเท่าเทยีม
ระหว่างหญงิและชาย การใหเ้กยีรตคินทีเ่ป็นเกย ์ เป็นตน้ ซึง่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทีม่ี
ความจรงิและเป็นเรื่องส าคญั แต่ในฐานะงานศลิปะแลว้ หวัขอ้เหล่านี้กลบัเป็นเรื่องที่
ไม่ค่อยน่าสนใจ เนื่องจากว่ามนัไม่มอีะไรทีท่ าใหเ้รารูส้กึแปลกใจ หรอืประหลาดใจได้
เลย แต่งานศลิปะจ าตอ้งสรา้งความรูส้กึประหลาดใจ สจัธรรมของสิง่ต่างๆเป็นเรื่องน่า
ประหลาดใจ ชวีติเป็นสิง่ทีใ่หค้วามประหลาดใจแก่เราตลอดเวลา คาดเดาไดย้าก และ
เราไม่ค่อยมนีกัเขยีนบทละครทีน่ าเสนอละครแบบทีช่วีติเสนอใหเ้รา 

ถาม คุณคดิว่าปัจจุบนัน้ี ละครมาถงึจุดหยุดนิ่งแลว้ใช่ไหม การเคลื่อนไหวของละครใน
ปัจจุบนัตรงกนัขา้มกบัสมยั 1960 โดยสิน้เชงิหรอืเปล่า 
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ริช  เรามนีกัเขยีนทีเ่ขยีนไดด้หีลายคน แต่ถา้เราจะหาเสยีง(ที่อยู่ในงานเขยีน)ของ
นกัเขยีนทีด่งัจรงิๆกค็งยาก 

บรสูไตน์ ผมเชื่อว่า สิง่ทีค่นละครจะตอ้งต่อสูใ้นสมยัน้ี อาจจะไม่ใช่เรื่องของประเดน็ในการท า
ละครเท่านัน้ แต่ทีส่ าคญักว่านัน้ คอืวธิกีารดว้ย ผมคดิว่ามนัมอีกีประเดน็หน่ึงทีส่ าคญั
และก าลงัจะเขา้สูข่ดีอนัตราย นัน่กค็อืประเดน็การกดขีท่างความคดิและทางการใช้
ภาษา (ซึง่หากมกีารใชภ้าษาทีไ่ม่ถูกตอ้งในบทละคร ผูเ้ขยีนบทจะถูกเพง่เลง็ว่าเป็นผู้
ทีเ่หยยีดผวิและท าผดิกตกิาทางสงัคม) ถา้หากคนทุกคนมคีวามรูส้กึว่าค าว่านิโกร 
เป็นค าทีเ่หยยีดผวิ และไม่สมควรพดูออกมา สิง่ทีจ่ะตามมาคอืการเกบ็ความรูส้กึทุก
อย่างไวข้า้งใน เพือ่ทีจ่ะรอใหม้นัปะทุออกมาสกัวนั ผมเชื่อในเสรภีาพของการใชค้ า มี
ค าใหใ้ชม้ากๆดกีว่ามน้ีอย ผมหวาดหวัน่กบัการถูกรดิรอนเสรภีาพในการใชภ้าษา 
(และหากรปูการณ์ยงัเป็นเช่นน้ี การใชภ้าษากจ็ะเกดิความคลุมเครอืมาก) ชนกลุ่ม
น้อยมกัจะเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบอยู่ด ี การมเีสรภีาพทางภาษานัน้ ช่วยใหพ้วกเขารูว้่า
ใครคอืศตัรทูีแ่ทจ้รงิ 

ริช ในขณะทีภ่าพยนตร ์ โทรทศัน์ หรอืนวนิยาย ลว้นมเีสรภีาพในการใชภ้าษา แต่ท าไม
คนเขยีนบทละครเวทจีงึตอ้งถูกวจิารณ์อย่างรุนแรงถ้าหากใชภ้าษาไม่สอดคลอ้งกบั
ความรูส้กึของผูช้มทัว่ไป 

บรสูไตน์ มนักจ็รงินะ ผมคดิว่าเหตุผลหนึ่งทีค่นละครทัง้หลายม ี “ส านึก” เรื่องการใชภ้าษาอยู่
มากอาจเป็นเพราะว่า เราเป็นกลุ่มคนทีม่เีสรภีาพทีไ่ดท้ างานทีเ่ราชอบ ในขณะทีค่น
อื่นๆในสงัคมน้ีก าลงัท างานทีต่วัเองเกลยีดแมจ้ะไดเ้งนิมาก กเ็ป็นไปไดว้่า ลกึๆแลว้ 
คนท าละครมคีวามรูส้กึผดิอยู่ในใจ (ทีไ่ดใ้ชช้วีติตามใจปรารถนา) ซึง่สะทอ้นออกมา
ดว้ยการพยายามท าตวัเป็น “เดก็ด”ี ดว้ยการกระท าทีม่สี านึก เพือ่จะทดแทนส านึกที่
ขาดหายไปในสงัคม และถา้เราวางตวัเองอย่างนี้ มนักจ็ะตอ้งเป็นปัญหาในทีสุ่ด  

ถาม การเคลื่อนไหวของละครส าหรบัทอ้งถิน่ (Resident Theatre) ในยุค60’ นัน้สมัฤทธิผ์ล
หรอืไม่อย่างไร 

บรสูไตน์ การเคลื่อนไหวของละครส าหรบัทอ้งถิน่นัน้เคยรุ่งเรอืงอยู่สมยัหนึ่ง ซึง่ก็สามารถจะ
หวนกลบัมาอกีได ้ หากแต่ตอ้งอาศยัพลงัขบัเคลื่อนอย่างมหาศาลทีจ่ะตอ้งท าใหทุ้ก
คนตื่นตวัถงึขัน้ทีจ่ะตอ้งพดูว่า “พวกเราตอ้งสนบัสนุนศิลปะ” และ “พวกเราตอ้ง
สนบัสนุนการศกึษาเพือ่ทีจ่ะแขง่ขนักบันานาประเทศได”้ และทัง้สองอย่างนี้กย็งัไม่
เกดิขึน้ เราจะสรา้งผูช้มละคร หรอืชมศลิปะทุกประเภทไดจ้ากการใหก้ารศกึษาใน
โรงเรยีน และความจรงิกค็อืเรายงัไม่พฒันาในดา้นน้ี เดก็ๆสมยัน้ีคดิว่าภาพกราฟิต ิ
(ภาพรอยพน่สเปรยใ์นสถานทีส่าธารณะ) เป็นงานศลิปะ หรอืคดิว่าวง Gangsta Rap 
เป็นวงดนตรทีีย่ ิง่ใหญ่ เดก็ๆไดร้บัการตอกย ้าดว้ยบทความตามนิตยสารอย่าง ไทมส์ 
(Times) ทีม่กัจะมหีน้าปกทีบ่อกพวกเขาว่าของพวกนี้เป็นงานศลิปะแห่งยุคสมยั
กระแส “สหวฒันธรรมนิยม” (Multiculturalism) ซึง่เคยเป็นเครื่องมอืในการเป็น
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กระบอกเสยีงส าหรบัชุมชนทีด่อ้ยโอกาส มาบดันี้ก าลงัจะกลายเป็น “เอกวฒันธรรม
นิยม” (Uniculturalism) ซึง่สง่ผลในแงล่บกลบัมา ดว้ยการต่อตา้นกระแส “วฒันธรรม
ยุโรป” (ซึง่จรงิๆแลว้กเ็ป็นวฒันธรรมทีส่ าคญัของคนอเมรกินัดว้ย)  

ริช ความจรงิกค็อืว่า ถ้าหากคุณไม่ชมละครเวทเีลย วฒันธรรมป๊อปกจ็ะเป็นวฒันธรรม
หลกัทีจ่ะไหลมาสู่จอโทรทศัน์ในบา้นคุณและนัน่กจ็ะเป็นสิง่ทีคุ่ณตอ้งเสพโดยไม่มี
ทางเลอืก สิง่เลวรา้ยอกีอย่างหนึ่งทีเ่กดิขึน้เกี่ยวกบัการท าลายวฒันธรรมของเรากค็อื 
การทีร่ฐับาลตดัเงนิงบประมาณทีเ่คยใหแ้ก่กองทุนศลิปะแห่งชาต ิ (NEA คอื National 
Endowment for the Arts)  ซึง่สง่ผลต่อการตดัเงนิงบประมาณสนบัสนุนการท างาน
ศลิปะในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัภูมภิาค ไปจนถงึระดบัทอ้งถิน่  การบัน่ทอนNEA กค็อื
ค าประกาศของรฐับาลต่อการใหค้วามส าคญักบังานศลิปะ ว่ามคีวามส าคญัเป็นอนัดบั
สุดทา้ย ดงันัน้งบประมาณดา้นศลิปะจงึเป็นสิง่แรกทีจ่ะต้องตดัออกจากการจดัสรรเงนิ
งบประมาณของโรงเรยีนดว้ย  

บรสูไตน์ ทีคุ่ณพดูไปนัน้ กน่็าจะอธบิายไดด้ว้ยรากเหงา้ของการเป็น พรูแิตน (Puritan) ทีผ่ม
เคยพดูไปแลว้ไดบ้า้ง และทัง้หมดทีเ่กดิขึน้กค็อืการแสดงความเสแสรง้ของรฐับาล 
กลุ่มเคร่งศาสนาและนกัการเมอืงต่างกเ็ล่นละครเรื่อง ทารท์ฟู กนัอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนั 
(Tartuff เป็นตวัละครเอกจากเรือ่ง Tartuff ซึง่เป็นตวัละครทีม่นีิสยัหน้าไหวห้ลงัหลอก) 
การทีร่ฐับาลออกมาต่อตา้น NEA นัน้ กเ็ป็นผลพวงจากจติใตส้ านึกทีเ่ตม็ไปดว้ย
ความหวัน่ไหวต่อธรรมชาต(ิของการเปิดเผยความจรงิ) ของงานศลิปะ ทีม่กัจะตอ้ง
โยงใยกบั “ความลบัทีส่กปรก” หรอื “พฤตกิรรมทีน่่าอบัอาย” ทีซ่่อนเรน้ไวล้กึๆของ
มนุษยใ์นสงัคม (และละครเวท ีกม็กัจะพดูถงึเรือ่งเหล่านี้เสมอ) การทีร่ฐับาลออกค าสัง่
ว่าละครเวทจีะไดร้บัการสนับสนุนทางการเงนิกต็่อเมื่อไดร้บัการรบัรอง “มาตรฐาน” 
จากชุมชนเสยีก่อนนัน้ เปรยีบเสมอืนวาระสุดทา้ยของละครเวท ี และกเ็ป็นวาระ
สุดทา้ยของศลิปะแขนงอื่นๆดว้ย ไม่เคยมปีระวตัศิาสตรห์น้าไหนของมนุษยชาตทิี่
จารกึว่า “มาตรฐานของชุมชน” คอืความหมายเดยีวกบัค าว่าคุณภาพ หรอืความเป็น
เลศิทางคุณค่า นักคดิผูย้ิง่ใหญ่ทัง้หลายไม่ว่าจะเป็น เชคสเปียร ์(Shakespeare) หรอื
ใครกต็าม ลว้นแต่เหยยีดหยามแนวคดิ “มาตรฐานชุมชน” กนัทัง้นัน้ 

ริช แมว้่ารฐับาล (โดยเฉพาะฝ่าย ขวา หรอื พรรค Republican) จะไม่ออกมาพูดตรงๆ ว่า 
“เอาล่ะ ถา้หากพวกคุณอยากจะท าละครทีห่ยาบชา้สามานย ์ เตม็ไปดว้ยกเิลส ตณัหา 
ต่อตา้นพระเจา้ ต่อตา้นชาตนิิยม ไม่มใีครหา้มไม่ใหคุ้ณใชเ้งนิจากผูส้นบัสนุนทีเ่ป็น
เอกชน แต่จะมาใชเ้งนิภาษขีองประชาชนน่ะหรอื อย่าไดห้วงัเลย” ซึง่ทศันะแบบน้ีก็
สง่ผลโดยตรงต่อการตดัสนิ “มาตรฐานชุมชน” ของแต่ละชุมชนดว้ย ท าใหง้านศลิปะ
บางชิ้นอาจจะไม่ไดร้บัการสนบัสนุน (และสง่ผลใหเ้กดิละครดีๆ น้อยลง หรอืไม่ละคร
ดีๆ กต็อ้งอาศยัการอุปถมัภ์จากผูม้ฐีานะทางการเงนิ) 
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บรสูไตน์ และอกีเรื่องหนึ่งทีบ่ัน่ทอนความอยู่รอดของละครเวท ี คอืเรื่องทีร่ฐับาลคลนิตนั 
(ประธานาธบิดขีองสหรฐั) ไดป้ระกาศบงัคบัใชม้าตรการทีว่่าดว้ยการก าหนด 
“ขอบเขตของเนื้อหา” (content-restriction)ในการน าเสนองานศลิปะ นัน้ เป็นเรื่องที่
ละเมดิสทิธพิืน้ฐานขอ้แรกตามรฐัธรรมนูญของชาวอเมรกินัเลยทเีดยีว (First 
Amendment พดูถงึสทิธพิื้นฐานในการแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ไดอ้ย่างเสร)ี  เรื่องนี้
มกีารต่อสูก้นัในศาล ตัง้แตศ่าลประจ ารฐัแคลฟิอรเ์นีย ไปจนถงึขัน้ศาลสงูสุด และ
ตอนน้ี ศาลสงูสุดกไ็ดท้ าหน้าทีล่ะเมดิสทิธขิอ้แรกในรฐัธรรมนูญไปแลว้ 

ริช และอกีเรื่องหนึ่งทีท่ าใหผ้มรูส้กึทุเรศอย่างบอกไม่ถูกคอืนโยบายประเภท “เสรมิแต่ง” 
ซึง่คุณเองกเ็คยเขยีนถงึมาแลว้ ทีเ่กีย่วกบัการทีค่ณะละครทีไ่ม่มุ่งหาก าไร (non-profit 
theatre มกัจะเป็นกลุ่มละครทีท่ าละครเพือ่ศลิปะมากกว่าการคา้ก าไร) ก าลงัเกีย้วกนั
กบับรษิทัละครเชงิพาณิชย ์ ในทศันะของผม การทีส่มาคมละครแห่งรฐัแอตแลนตา 
ยอมใหบ้รษิทัดสีนีย ์ มาใชส้ถานทีใ่นการคดัเลอืกนกัแสดงนัน้ เป็นการ “ขายตวั” 
อยา่งน่าละอาย กระแสการผสมกจิการของโรงละครทีไ่ม่มุ่งหาก าไรกบับรษิทัละคร
เชงิพาณิชยน์ัน้ สง่ผลโดยตรงต่อการท าลายวฒันธรรม 2 ประการคอื ประการที่1 จะ
ท าใหป้รมิาณของละครทีแ่ปลกใหม่ (หรอืผลงานทีม่คีวามเคารพตวัเอง) ลดน้อยลง 
ประการที ่2 จะสง่ผลต่อคุณภาพของละครทีผ่ลติ กล่าวคอื ละครจะมคีุณภาพทีห่ยาบ
มากขึน้ (ตวัเลอืกส าหรบัผูช้มจะลดน้อยลง และจะเหลอืแต่ตวัเลอืกประเภท Beauty 
and the Beast หรอื River Dance)  

บรสูไตน์ คนทุกคนทีอ่ยู่ภายใตค้ณะละครเชงิพาณิชยน์ัน้ ย่อมจะมุ่งแสวงหาก าไรใหก้บันายทุน 
หรอืใหก้บัตวัเอง แรงจงูใจทีว่่านี้ ย่อมสง่ผลต่อการตดัสนิใจในทุกๆเรื่อง นบัตัง้แต่บท
ละครทีจ่ะน ามาผลติ ผูก้ ากบั โรงละคร ดารา และแมก้ระทัง่การเชญินกัวจิารณ์ สว่น
การสรา้งละครแบบ”ทางเลอืก” นัน้หมายถงึ การสรา้งผลงานทางศลิปะ (ซึง่ละครเป็น
ผลงานแบบสหศลิป์อกีดว้ย) เป็นแนวคดิเชงิสงัคมนิยม ไม่ใช่ความคดิแบบทุนนิยม 
และการทีจ่ะสรา้งงานทีใ่ชร้ากฐานทางความคดิแบบสงัคมนิยมจะอยู่รอดไดใ้นสงัคม
ทุนนิยมนัน้กเ็ป็นเรื่องทีล่ าบากมาก และน่ีกค็อืเหตุผลว่า ท าไมคณะละครทางเลอืก
ทัง้หลายจงึตอ้งอยู่ในสภาพ “ปางตาย” ในการทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความบรสิุทธิเ์พือ่ให้
หลุดพน้จากความยัว่ยวนทัง้ปวง และมนักเ็ป็นการง่ายเหลอืเกนิทีจ่ะถูกระบบทุนนิยม
กลนืกนิเพยีงเพือ่จะมชีวีติอยู่ไดต้่อไป 

ถาม  เมื่อคุณทัง้สองมองยอ้นกลบัไปทีผ่ลงานของตวัเอง คุณคน้พบความคดิเหน็ที่
เปลีย่นไปจากอดตีบา้งหรอืไม่ และถา้หากคุณตอ้งการจะเปลีย่นแปลงบางสิง่ มี
อะไรบา้งทีคุ่ณคดิว่าจะเปลีย่นแปลงได ้

ริช โดยมากแลว้ ความคดิเหน็ของผมทีม่ตี่อผลงานละครแต่ละเรื่องนัน้คงไม่เปลีย่น แต่
ถา้หากจะมกีารเปลีย่นอะไรไปบา้ง กค็งจะเป็นเรื่องของสว่นทีผ่มเคยเน้น การใช้
น ้าเสยีงทีก่า้วรา้วเกนิไป หรอืบางครัง้กใ็จกวา้งมากจนเกนิไป และกม็อีะไรอื่นๆอกี
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หลายอย่างทีผ่มตอ้งการจะเปลีย่นแปลงในฐานะนกัเขยีน ผมคดิว่านกัเขยีนทีแ่ช่แขง็
ความรูส้กึนึกคดิและแนวการเขยีนตลอดเวลา 20 ปี นัน้ น่าจะเป็นนกัเขยีนทีต่ายแลว้  

บรสูไตน์     ผมไดก้ลบัไปอ่านงานบางชิ้นทีผ่มเขยีนไวใ้นหนงัสอื Season of Discontent และ
รูส้กึตกใจกบัความแขง็กรา้วของตวัเอง ผมเหน็ความโง่ของตวัเองทีไ่ม่รูอ้ะไรเกีย่วกบั
กระบวนการในการสรา้งละคร และยงัช่างไปพพิากษาคนอื่นดว้ย สมยันัน้ผมคดิว่า
งานของผมเป็นงานทีพ่ดูถงึศลิปะเท่านัน้ แต่ผมเพิง่จะมาตระหนกัในภายหลงัว่า 
จรงิๆแลว้งานวจิารณ์กเ็ป็นการพดูถงึตวัมนุษยด์ว้ย และเมื่อผมไดม้โีอกาสเขา้มา
สรา้งละคร ไดล้งมอืปฏบิตัมิากเท่าไหร่ กย็ิง่แลเหน็ความยากล าบากของการท างาน
เบือ้งหลงัมากเท่านัน้ 

 เหตุผลหนึ่งทีผ่มไม่รบัขอ้เสนอในการเป็นนกัเขยีนใหก้บั Times ในยุค 60’ กเ็พราะว่า
ผมคดิว่าผมสามารถด ารง ความแขง็แกร่งของตวัเองไวไ้ด ้ ตราบใดทีผ่มไม่ตอ้งไป
กระทบกระเทอืนชวีติของใคร (สมยันัน้ งานวจิารณ์จากวารสารอย่าง New Republic 
ทีเ่ขาเขยีนให ้ อาจจะไม่ไดร้บัความสนใจจากมหาชน เมือ่เทยีบกบั Times ซึง่มี
อทิธพิลมากกว่ามาก เขาจงึคดิว่า งานของเขาคงไม่ไปกระทบกระเทอืนใครมากนัก) 
ถา้ผมรบัขอ้เสนอของ Times ผมคงสรา้งผลกระทบกระเทอืนต่อชวีติของคนจ านวน
มาก นกัแสดงเสนอตวัตนของเขาเป็นอุปกรณ์ในการแสดง (ละครเวทเีป็นศลิปะทีใ่ช้
มนุษยเ์ป็นอุปกรณ์) ไม่ใช่เครื่องดนตรอีย่างฟลุต หรอื เชลโล ดงันัน้ ผมจงึรูส้กึเสยีใจ
ต่อการแสดงความคดิเหน็อย่างโหดรา้ยของนกัวจิารณ์ทัง้หลาย ผมก าลงัมองหา
วธิกีารทีด่กีว่านี้ในการท างานวจิารณ์ 

ริช ประสบการณ์ของผมอาจจะไม่ใช่มาจากการเป็นนกัปฏบิตัใินโรงละคร แต่
ประสบการณ์ชวีติกส็ามารถเปลีย่นแปลงคุณไดเ้หมอืนกนั หลงัจากทีท่ างานดา้นน้ีมา
นาน ผมกเ็ริม่ทีจ่ะเขา้ใจถงึความยากล าบากของผูค้นทีท่ าละคร ผมไดก้ลบัไปดงูาน
เก่าๆของตวัเอง แลว้กต็อ้งพดูว่า “ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขยีนลงไปไดอ้ย่างไร ทัง้
กา้วรา้ว รุนแรง และไม่ยอมใหอ้ภยั ผมมวัแต่พะวงอยู่กบัความถูกตอ้งตามหลกัการ
ทางศลิปะ จนลมืนึกถงึเรื่องของมนุษยธรรม” ในทีสุ่ดคุณกต็อ้งโต ตอ้งมวีุฒภิาวะเมื่อ
วนัใดกว็นัหน่ึง (แต่กม็เีพือ่นร่วมอาชพีบางคนทีไ่ม่ยอมโต) การเขยีนให ้หนงัสอืพมิพ ์
New York Times นัน้เป็นการเขยีนใหค้นอ่าน 1 ลา้นคน ดงันัน้ จงึเป็นการท าใหคุ้ณ
ตอ้งเขยีนใหค้นอ่านสามารถเขา้ใจไดว้่าคุณมาจากจุดยนืแบบไหน และพวกเขาก าลงั
จะกา้วเขา้มาพบกบัอะไร (ไม่เช่นนัน้แลว้ คนอ่านกอ็าจจะมคีวามคาดหวงัทีผ่ดิแผก
ไป และอาจจะไม่เขา้ใจบทวจิารณ์ดเีท่าทีค่วร)  

บรสูไตน์ การเขยีนใหก้บั New Republic นัน้มคีุณค่าทีส่ าคญัประการหนึ่งอยู่ทีก่ารมกีลุ่มผูอ้่าน
ทีอ่าจจะไม่ใช่ผูท้ีไ่ดช้มละคร หรอืผูท้ีจ่ะไปชมละคร ดงันัน้ผูอ้่านสว่นใหญ่จงึไม่ได้
ตอ้งการขอ้แนะน าในการเลอืกชมละคร  แต่ทีค่ณะละครของผม (ART) เรามกัจะ
ไดร้บัจดหมายจากผูช้มทีถ่ามค าถามเขา้มา เช่น ถามว่า ”คุณท าอย่างนี้กบับทละคร
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คลาสสคิไดอ้ย่างไร ท าไมคุณถงึไดค้ดิว่านี่เป็นบทละครทีด่ลี่ะ” ผมมกัจะตอบพวกเขา
โดยตรงเป็นการสว่นตวั และเรากพ็ยายามสือ่สารกบักลุ่มผูช้มของเรา ดว้ยการจดั
สมัมนา หรอื การจดัเสวนาก่อนเปิดการแสดงบา้ง เพือ่ทีจ่ะไดม้โีอกาสอธบิายใหผู้ช้ม
ไดเ้ขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลต่างๆในการปฏบิตังิานเช่นนัน้เช่นนี้ เราพยายาม
ทีจ่ะละมุนละม่อมในการตอบค าถามต่างๆเพือ่ทีจ่ะไม่ใหผู้ช้มรูส้กึว่าดอ้ยกว่า ผมคดิ
ว่า สิง่ส าคญัทีสุ่ดทีจ่ะท าใหก้ารวจิารณ์กลายเป็นเรื่องคดโกงไปไดก้ค็อืการขาดความ
น่าเชื่อถอืในตวับทวจิารณ์ ในฐานะนกัวจิารณ์ เราตอ้งรบัผดิชอบต่อผูอ้่านและบก. 

ริช ใช่ เราตอ้งเป็นคนรบัผดิชอบต่อสิง่ทีเ่ราเขยีน ผูอ้่านอาจจะมปีฏกิริยิาตอบโต ้ ผม
มกัจะนึกถงึกรณีตวัอย่างทีเ่กดิขึน้กบั บอสล ี โครวเธอร ์ (Bosley Crowther) ทีเ่ขยีน
วจิารณ์ภาพยนตรเ์รื่อง Bonnie and Clyde ว่าเป็นเพยีงแค่ภาพยนตรแ์นวแกงค์
มจิฉาชพีธรรมดา แต่ผมไดพ้บหลกัฐานการตอบโตจ้ากผูอ้่านเป็นจดหมาย จาก
ไมโครฟิลมข์อง New York Times ใน หน้า Arts and Leisure  เตม็ 2 หน้ากระดาษ 
ผูค้นแสดงความโกรธเคอืงทีน่กัวจิารณ์มองขา้มสาระส าคญัและความส าคญัของ
ภาพยนตรเ์รื่องนี้ ซึง่เท่าทุกวนัน้ีกย็งัด ารงคุณค่า ของการเป็นภาพยนตรท์ีส่รา้งการ
เปลีย่นแปลงใหก้บัโฉมหน้าของภาพยนตรอ์เมรกินั ผูอ้่านไดจ้ดัการกบัเขาจรงิๆ และ
ผมกค็ดิว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุใหเ้ขาถูกแทนทีด่ว้ย เรนาตา แอดเลอร ์ (Renata 
Adler)  

ถาม ยุคสมยัอนัเฟ่ืองฟูของละครแนวทดลองในอเมรกิาจบสิน้แลว้หรอื 
บรสูไตน์  ยงัหรอก เรายงัม ี The Wooster Group, Richard Foreman, และมคีนอย่าง Bob 

McGrath ทีอ่ยู่กบั Ridge Theatre คุณรูไ้หม เมื่อไรกต็ามทีเ่ราสรุปอย่างง่ายๆว่า
ละครเวทถีงึกาลอวสานแลว้ มกัจะมใีครสกัคนชุบชวีติมนัขึน้มาใหม่เสมอ สิง่ส าคญัคอื
ศลิปินทีโ่ดดเด่น ดเูอาส ิ เชคคอฟ (Anton Chekhov) ชุบชวีติใหก้บัละครของรฐัเซยี  
เบรคชท์ (Bertolt Brecht) กช็ุบชวีติใหก้บัละครเยอรมนั ศลิปินทีย่ิง่ใหญ่อยู่แถวๆนี้
นัน่แหละ เดีย๋วพวกเขากจ็ะกลบัมาปรากฏกายอกีครัง้ ทุกครัง้ทีใ่ครถามผมว่า 
“อนาคตของละครเวทจีะเป็นอย่างไร” ผมกม็กัจะตอ้งตอบว่า “อนาคตของละครเวทกี็
อยู่ตรงจุดไหนกไ็ดท้ีศ่ลิปินจะตอ้งกลบัมาปฏวิตัมินั” 

 ริช ผมเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เราจ าเป็นตอ้งมเีครอืข่ายบางอย่างมารองรบัศลิปินทีก่ าลงัจะ
เกดิขึน้ เราจ าเป็นตอ้งสรา้งความแน่ใจใหพ้วกเขาว่างานของเขาจะมคีนดู (และจะ
ไดร้บัการเผยแพร่ต่อไปในวงกวา้ง) สมยัก่อน(เมือ่ไม่นานมาน้ี) เรายงัมโีอกาสไดเ้หน็
ละครฟอรม์เลก็ทีม่คีุณภาพเปิดแสดงที ่Broadway ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Glengarry Glen 
Ross หรอื Angels in America แน่ล่ะ โปรดกัชัน่ประเภทน้ีจะไม่ท าใหคุ้ณร ่ารวย
ขึน้มา แต่ว่ามนัจะเป็นการช่วยใหบ้ทละครเหล่านี้ไดม้ลีมหายใจต่อไปตามโรงละครที่
อยู่รอบนอก หรอืตามโรงละครทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร บรอดเวยเ์คยมบีทบาทในการ
ช่วยท าใหบ้ทละครเหล่านี้ไดร้บัการขยายผลไปอกีไกลแสนไกล (เช่นเรือ่ง A Street 
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Car Named Desire) ทุกวนัน้ีเรื่องท านองนี้แทบจะไม่สามารถเกดิขึน้ไดเ้ลย ถา้ไม่ใช่
เรื่องทีส่ ัง่เขา้มาจากองักฤษ หรอื เรื่องทีม่ดีาราน าแสดง การทีม่บีรษิทัยกัษ์ใหญ่
ควบคุมธุรกจิไปเสยีหมดแบบน้ี ยิง่นับวนักย็ิง่ท าใหส้ภาวะของพวกละครโรงเลก็อยู่ได้
ล าบากขึน้  

 ผมเหน็ดว้ยในประเดน็ทีว่่า  ศลิปินมกัจะเดนิผ่านเขา้มาอยู่เสมอ และคนทีร่กัละครก็
ยงัตอ้งการทีจ่ะท างานในดา้นน้ีไม่ว่าใครจะว่าอย่างไร และไม่ว่าจะมสีือ่ทีแ่ปลกใหม่
เกดิขึน้มากมายอย่างไร แต่อย่างไรกด็ ีการมสีถาบนัละครรองรบังานละครย่อมจะเป็น
เรื่องทีส่ าคญัเสมอ  

 
ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์: ผูแ้ปล และบรรณาธกิาร 

 
 
แปลจาก:  Robert Marx (Moderator). “ A Critics’ Summit” American Theatre. (May/June 

1999), pp. 16-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

420   -      - 

บทวิเคราะห ์
 

 บทความ “การนดัพบครัง้สุดยอดของนกัวจิารณ์” เป็นบทสมัภาษณ์ทีม่ลีกัษณะพเิศษสอง
ประการคอื ประการทีห่นึ่ง บทสนทนาระหว่างนกัวจิารณ์สองคนนี้ เป็นบทสนทนาทีแ่สดงถงึ
มุมมองในหลายๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นการวจิารณ์ ความคดิและหลกัการของการเป็นนกัวจิารณ์  
และทศันะเกีย่วกบัการเคลื่อนไหวของวงการละครเวทใีนสหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 
จากนกัวจิารณ์ทีอ่ยู่ในชัน้แนวหน้าทีสุ่ดของอเมรกิาพรอ้มกนัถงึสองคน (ไม่ไดเ้ป็นการสมัภาษณ์ที
ละคนอย่างการสมัภาษณ์โดยทัว่ไป และโอกาสทีน่กัวจิารณ์ซึง่อยู่กนัคนละรฐัจะมโีอกาสมาพบปะ
กนัเพือ่การสมัภาษณ์ในลกัษณะน้ีคงเป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้ไดไ้ม่งา่ยนกั) ประการทีส่อง แมว้่า
รายละเอยีดของการสนทนาอาจจะพาดพงิถงึเหตุการณ์หรอืละครทีเ่กดิขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา
ค่อนขา้งมาก ซึง่อาจจะท าใหผู้อ้่านบางคนรูส้กึว่ารายละเอยีดบางอย่างเป็นรายละเอยีดทีเ่ขา้ใจได้
เฉพาะคนอเมรกินัเท่านัน้ แต่การวเิคราะหป์รากฏการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่อดตีมาจนถงึปัจจุบนั
นัน้ มหีลายประเดน็ทีม่คีวามเป็นสากลอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นประเดน็ของการเสือ่มความนิยมใน
ละครเวท ี ทศันคตขิองคนทัว่ไปทีม่ตี่อละครเวท ี บทบาท หน้าทีแ่ละปัญหาของนกัวจิารณ์ ทศิ
ทางการเปลีย่นแปลงในการท างานวจิารณ์ ไปจนถงึการชีท้ ัง้ปัญหาและทางรอดใหก้บัวงการละคร
เวท ี ซึง่โดยประการทีส่องนี้ ท าใหบ้ทสนทนาของนกัวจิารณ์ทัง้สองไม่ใช่บทสนทนาธรรมดา แต่
เป็นบทสนทนาทีส่ะทอ้นถงึผลลพัธท์างความคดิทีไ่ดม้าจากการกลัน่กรองประสบการณ์และความมี
วุฒภิาวะในอาชพีของการเป็นนกัวจิารณ์ตลอดเวลากว่า 20 ปี (ในกรณีของ  แฟรงค ์  รชิ)  และ
กว่า 30 ปี (ในกรณีของ โรเบริต์ บรสูไตน์) การสะทอ้นผลลพัธท์างความคดิทีเ่กดิขึน้น้ีไดแ้สดงให้
เหน็ถงึพลงัทางปัญญาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้่าน ไม่ว่าผูอ้่านนัน้จะคุน้เคยกบัละครเวทใีนอเมรกิา
หรอืไม่กต็าม  
 บทสนทนานี้ไดส้ะทอ้นประเดน็ทีม่คีวามเป็นสากลดงัต่อไปนี้ 
 ประเดน็ที ่ 1 ไม่ใช่แต่เฉพาะคนรุ่นใหม่ในสหรฐัอเมรกิาเท่านัน้ทีเ่สือ่มความนิยมในการชม
ละคร คนรุ่นใหม่ในหลายๆประเทศกอ็าจมลีกัษณะคลา้ยกนั ดว้ยเหตุผลของราคา และเหตุผลของ
พืน้ฐานการศกึษา และถา้ราคาค่าบตัรยงัคงแพงมากเช่นนี้ต่อไป คนทีจ่ะซือ้บตัรกค็งหนีไม่พน้กลุ่ม
คนท างานทีม่รีายไดด้เีท่านัน้ ละครเวท(ีส าหรบัในบางสงัคม)อาจจะไม่ใช่วฒันธรรมของคนทุกรุ่น
และทุกชนชัน้ไดอ้กีต่อไป  
 ประเดน็ที ่ 2 แมว้่าบรสูไตน์จะเน้นเรื่องความเชื่อของเขาทีว่่า คนอเมรกินัมพีืน้ฐานทาง
ความคดิมาจากลทัธพิรูแิตน (Puritan) ทีเ่คร่งศาสนา (ทีด่ถููกละครว่าเป็นสิง่ทีห่ยาบชา้ เมื่อเทยีบ
กบัดนตร ี หรอืวรรณกรรม) และอา้งว่าทศันคตแิบบน้ีส่งผลให ้ สงัคมอเมรกินัยงัคงใหค้วามส าคญั
ต่อศลิปะแขนงน้ีน้อยกว่าแขนงอื่นๆ  แต่ทศันคตอินัเกีย่วขอ้งกบัการเหยยีดพวก “เตน้กนิร ากนิ” 
เช่นน้ี กส็ามารถพบเหน็ไดใ้นประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะในแถบยุโรป หรอืแถบเอเซยี รวมทัง้ประเทศ
ไทยดว้ย นอกจากนี้ บรสูไตน์ชีว้่าการพยายามเป็นผูเ้คร่งในศลีธรรมของชาวพูรแิตน กน่็าจะเป็น
เหตุผลของการน าไปสูก่ารเสแสรง้ไดด้ว้ย สิง่ทีน่่าสนใจ คอืการทีบ่รสูไตน์วเิคราะหไ์ปไดไ้กลถงึขัน้
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ทีว่่า วฒันธรรมในอดตี(ทีผ่่านไปถงึ 200 กว่าปีแลว้) ยงัสง่ผลในแงข่อง ทศันคต ิ และจติใตส้ านกึ
ของผูค้นในปัจจุบนั ถงึขัน้ทีว่่า ท าใหเ้กดิกรณีในการทีร่ฐัพยายามจะเขา้ไปมบีทบาทในการควบคุม
และจ ากดัเสรภีาพในการแสดงออกของศลิปิน (อย่างเช่นทีเ่ขาพาดพงิถงึการกระท าของรฐับาล
คลนิตนั) ดงันัน้ ทศันคตทิีว่่าละครเป็นอาชพี “เตน้กนิร ากนิ” ทีห่ยัง่รากลึกในสงัคมไทย กน่็าจะมี
ผลต่อผลของการทอดทิง้ศลิปะดา้นน้ีแทบจะโดยสิน้เชงิในปัจจุบนั ในเมื่อรากเหงา้ทางความเชื่อ
สามารถสง่ผลต่อทศันคตทิีต่ามมาในสงัคมไดอ้ย่างมอีทิธพิลถงึเพยีงน้ี ค าถามต่อไปกค็อื แลว้คน
รุ่นนี้จะสรา้งวฒันธรรมใหม่ของตน ทีก่่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่งีามไดบ้า้งหรอืไม่ 
 ประเดน็ที ่ 3 แนวความคดิทีว่่า “การสรา้งละครทีเ่ป็นงานศลิปะเป็นแนวความคดิแบบ
สงัคมนิยม” ออกจะเป็นค าพดูของบรสูไตน์ ทีใ่ชอ้ตัวสิยัมาก แต่หากจะคดิถงึ “กระบวนการ” ใน
การสรา้งละครเรื่องหนึ่ง และเทยีบกบัการลงทุนแบบระบบทุนนิยมแลว้ กระบวนการทีถู่กตอ้ง
จรงิๆนัน้น่าจะสรา้งงานทีมุ่่งผลของงานมากกว่าผลก าไร ดงันัน้ บรสูไตน์ไดแ้สดงพลงัทางปัญญาที่
เฉียบแหลมในการเปรยีบเทยีบเช่นนี้  ในขณะทีศ่ลิปินผูท้ าละครยงัตอ้งต่อสูอ้ย่างหนกัหน่วง กบั
ระบบทุนนิยมทีถ่าโถม ปัจจยัดา้นอื่นๆ กไ็ม่ไดช้่วยเกื้อหนุน ไม่ว่าจะเป็นดา้นประชาสงัคม ดา้น
การศกึษา แมแ้ต่การสนับสนุนจากรฐับาล จงึชวนใหค้ดิต่อไปว่า แลว้ชะตากรรมของศลิปะดา้นนี้
จะตอ้งลงเอยอย่างไร 
 ประเดน็ที ่4 ในเรื่องของบทบาท ปัญหา และหน้าทีข่องนกัวจิารณ์นัน้ ดเูหมอืนว่าจะมสีว่น
คลา้ยคลงึกบัสภาวการณ์ในประเทศไทยอยู่บา้ง เช่นเรื่องการขาดแคลนอาชพีรองรบันกัวจิารณ์ 
กระแส “คู่มอืผูบ้รโิภค” ทีม่มีากกว่า “การวจิารณ์”  ฯลฯ ท าใหผู้อ้่าน(คนไทย) สามารถเขา้ใจไดว้่า 
แมแ้ต่ในประเทศทีก่ารละครเจรญิกา้วหน้ามากแลว้ กย็งัหนีไม่พน้ปัญหาประเภทน้ี และการทีน่กั
วจิารณ์ทัง้สองคนยนืยนัว่า การมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่ที่ตนเองเขยีนออกไป นัน้เป็นเรื่องทีส่ าคญั
ทีสุ่ดของการเป็นนกัวจิารณ์ น่าจะเป็นขอ้ทา้ทายจติส านึกของนกัวจิารณ์บางคนในปัจจุบนั ทีเ่ขยีน
งานวจิารณ์แบบสุกเอาเผากนิ และปราศจากความรบัผดิชอบ 
 ประเดน็ที ่ 5 จากการที ่ รชิ ยกตวัอย่างว่า ปฏกิริยิาของผูอ้่านสามารถสง่ผลถงึตัวนกั
วจิารณ์ได ้น่าจะเป็นตวัอย่างทีด่สี าหรบัผูอ้่านบทสมัภาษณ์ชิน้น้ี ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึพลงัของการเป็น
ผูอ้่านทีส่ามารถท าใหน้กัวจิารณ์ตอ้งหนัมาพจิารณาการท างานของตวัเอง 
 ประเดน็ที ่ 6 การทีน่กัวจิารณ์ทัง้สองคนวจิารณ์งานของตวัเองไดเ้ผยใหเ้หน็ถงึบทเรยีนที่
พวกเขาไดร้บั ซึง่บทเรยีนจากประสบการณ์ของพวกเขากล็ว้นแต่ใหปั้ญญาต่อผูอ้่านทัง้สิน้ และทัง้
สองคนพบว่า ตนเคยเป็นนักวจิารณ์ทีแ่ขง็กรา้วมากจนเกนิไป และมกัจะลมืไปว่า การวจิารณ์ละคร
เวทนีัน้ จะสง่ผลกระทบถงึชวีติจรงิของนกัแสดงได ้ เพราะนกัแสดงไดใ้ช ้ “ตวัเอง” เป็นอุปกรณ์ใน
การแสดง และทัง้สองคน ไดห้นักลบัมาแสวงหาวธิทีีจ่ะวจิารณ์ละครไดโ้ดยไม่ท ารา้ยจติใจผูท้ีถ่กู
วจิารณ์มากเกนิไป 
 ประเดน็ที ่7 บทสนทนาชิน้นี้ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า ท่ามกลาง “ความส าเรจ็” ของละครฟอรม์ใหญ่
โดยบรษิทัขา้มชาต ิ (เช่นองักฤษ) ทีก่ าลงัเกบ็เกีย่วผลก าไรอยู่ในปัจจุบนันี้ (ซึง่สง่ผลต่อกระแส
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วฒันธรรมแบบโลกาภวิฒัน์) สงัคมจะตอ้งสญูเสยีอะไรไปบา้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องของ 
ปรมิาณ และคุณภาพ ของละครทีเ่ป็นงานศลิปะทีแ่ทจ้รงิ 
 ประเดน็ที ่ 8 บรสูไตน์เสนอว่า ทางรอดของการสรา้งวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็อยู่ทีก่ารให้
การศกึษาดา้นศลิปะในโรงเรยีน และการทีชุ่มชนต่างๆ หนัมาสนบัสนุนงานศลิปะ ความเขา้ใจที่
ถูกตอ้งจะช่วยจรรโลงความอยู่รอดของศลิปะได ้ ขอ้เสนอของบรสูไตน์ เป็นขอ้เสนอเชงินโยบาย 
เป็นการแกปั้ญหาทีต่น้เหตุ ดงันัน้ น่าจะเรยีกว่าเป็นการแกปั้ญหาดว้ยปัญญา 
 ประเดน็ที ่ 9 นกัวจิารณ์ทัง้สองแสดงใหเ้หน็ถงึจุดยนืทางปรชัญาในการเป็นนกัวจิารณ์ ที่
จ าตอ้งกอปรไปดว้ยความซื่อสตัยต์่อประชาชน และรบัผดิชอบต่อการแนะน าประชาชน ตลอด
ระยะเวลาทีเ่ขาทัง้สองเป็นนักวจิารณ์ เขาสามารถด ารงไวซ้ึง่ความเชื่อในคุณค่าของงานทีเ่ป็นงาน
ศลิปะ ทีอ่ยู่เหนือคุณค่างานเชงิพาณิชย ์ 
 
 นอกเหนือจากประเดน็ส าคญัทัง้ 9 ขอ้นี้แลว้ นกัวจิารณ์ทัง้สอง กย็งัมกีารชีใ้หเ้หน็ถงึ
ประเดน็ปลกีย่อยอื่นๆอกีมากมาย บทสนทนานี้ท าหน้าทีข่องการเปิดเผยใหเ้หน็ถงึความคดิรอบ
ดา้นของนกัวจิารณ์ทัง้สองคนไดเ้ป็นอย่างด ี ทัง้ในดา้นศลิปะ ประวตัศิาสตร ์ สงัคม การเมอืง 
ความคดิ ความเชื่อ และปรชัญา ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูอ้่านทัง้ในระดบัความรู ้ ขอ้เทจ็จรงิ ไป
จนถงึระดบัความคดิ ความเขา้ใจทีล่กึซึง้ดว้ย  
 

ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ : ผูว้เิคราะห์ 
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“เกณฑห์ลกัแห่งการศึกษายโุรปในยคุของชนชัน้กลาง”  
(Der europäische Bildungskanon des bürgerlichen Zeitalters) 

Manfred Fuhrmann 
ในช่วงปลายศตวรรษที ่ 18 มปีรากฏการณ์ใหม่เกดิขึน้ทีพ่อสงัเกตไดใ้นยุโรปซึง่รูจ้กักนัใน

นามว่า “การปรบัสถาบนักษตัรยิใ์หเ้ป็นชนชัน้กลาง” กลุ่มขนุนางและกลุ่มชนชัน้กลางปรบัตวัเขา้
หากนัทลีะเลก็ละน้อยในรูปแบบของการด ารงชวีติ  ทีเ่ป็นเช่นน้ีกด็ว้ยเหตุผลทางเศรษฐกจิ
พระราชส านกัทัง้หลายจ าเป็นตอ้งลดค่าใชจ่้าย และไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะแยกตวัออกมาจากชนชัน้
อื่นๆดงัทีเ่ป็นมาก่อนหน้านัน้ไดด้ว้ยการใชจ่้ายทีฟุ่่มเฟือย ในขณะเดยีวกนักระแสความคดิแห่งยุค
“แสงสว่างแห่งปัญญา”กเ็ขา้มาครอบกลุ่มชนชัน้ปกครองและแวดวงของพวกเขาเพิม่ขึน้เรื่อยๆ 
ปรากฏการณ์พื้นฐานของประวตัศิาสตร์สงัคมที่ว่านี้ย่อมจะต้องมผีลกระทบต่อววิฒันาการของ
ละครดว้ย นัน่กค็อืการปรบัเปลีย่นไปในทศิทางทีก่ลายเป็นสถาบนัของชนชัน้กลางอนักอปรดว้ย
คุณลกัษณะเฉพาะของกลุ่มชนชัน้น้ีดว้ย… 
 แนวโน้มอกีประการหนึ่งทีอ่าจจะส าคญักว่านัน้เป็นเรื่องของผลกระทบของละครเวทอีนั
รวมไปถงึองคนิพนธ์แห่งบทละครและมาตรฐานที่ก ากบังานเหล่านี้ที่ผูค้นตค่ีาไว้สูงมาก  กระแส
“แสงสว่างแห่งปัญญา”อนัรวมถงึการปรบัวฒันธรรมใหเ้ป็นเรื่องของฆราวาสย่อมจะตอ้งสง่ผลตอ่
ละครดว้ย  ความถดถอยของศาสนาจากเวทสีาธารณะท าใหเ้กดิช่องว่าง และพลงัอื่นๆกย็่อม
จะตอ้งเบยีดตวัเขา้มาแทนที ่ ดงัตวัอย่างของปรชัญา และแน่นอนทีสุ่ดละครกต็ดิตามมาดว้ย  
ตัง้แต่ไหนแต่ไรมาแลว้ผูค้นยอมรบัว่าวรรณคดมีจุีดประสงคซ์อ้น ดงันัน้ละครกอ็ยู่ในสถานะ
เดยีวกนั นัน่คอื “ถา้ไม่มุ่งก่อประโยชน์ กจ็ะตอ้งใหค้วามหฤหรรษ์” ดงัทีก่วโีรมนั ฮอราซ (Horace) 
ไดก้ล่าวเอาไวใ้นกวศีาสตร ์ (Ars  poetica ) ของเขา เวลามาถงึแลว้ทีท่ศิทางจะตอ้งเปลีย่นไปใน
อกีกระแสหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการมุ่งเน้นบทบาทของการสรา้งประโยชน์ อนัไดแ้ก่ 
ประโยชน์ในเชงิจรยิธรรมและจุดประสงคท์ีจ่ะสรา้งคนด.ี.. 
 การทีช่นชัน้กลางอนัรวมถงึสามญัชนทัว่ไปมสีทิธิเ์ขา้ชมละคร การมุ่งเน้นบทบาททาง
การศกึษาของละคร การใส่เนื้อหาทีเ่ป็นชวีติของชนชัน้กลาง และเราอาจจะกล่าวถงึปัจจยัที ่4 รวมไวใ้น
ทีน่ี้ดว้ย นัน่กค็อืพนักงานของโรงละคร อย่างน้อยทีสุ่ดสว่นหนึ่งของพนกังานกป็ระกอบดว้ยชนชัน้
กลาง ผูส้นัทดักรณีจากกลุ่มชนชัน้กลางเขา้มารบัหน้าทีบ่รหิารโรงละครต่างๆแทนกลุ่มขุนนาง 
นอกจากนี้การประกอบอาชพีในฐานะนักแสดงกม็ไิดถู้กเหยยีดหยามว่าเป็นการเต้นกนิร ากนิอกีต่อไป 
ปัจจยัต่างๆเหล่านี้มผีลท าใหบ้ทบาทในการใหก้ารศกึษาของสถาบนัละคร ซึง่แต่เดมิมใิช่เป็นสว่น
หนึ่งของวฒันธรรมชนชัน้กลาง ไดป้รบัเปลีย่นทศิทางเขา้มาสูโ่ลกของชนชัน้กลางมากขึน้ทุกที
ในช่วงศตวรรษที ่ 19  ทัง้นี้ มใิช่ในแงข่องการใชเ้วลาว่าง  แต่ในแงข่องการสรา้งอทิธพิลทาง
ศลีธรรมอย่างจรงิจงั... 
 เราจะตอ้งไม่มองขา้มประเดน็ทีว่่าละครนัน้เมื่อไดเ้ริม่เปิดทางใหแ้ก่ชนชัน้กลางในศตวรรษ
ที ่ 18 แลว้กเ็ป็นกระแสใหม่ทีไ่ม่มใีครหยุดยัง้ได ้ ละครจงึดงึดูดชนชัน้อื่นๆซึง่ในแงข่องสงัคม 
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เศรษฐกจิและการศกึษา อาจจะอยู่ในสถานะทีต่ ่ากว่าชนชัน้กลางเขา้มาดว้ย นบัแต่นัน้เป็นตน้มา 
ละครกม็ใิช่เป็นเพยีงปรากฏการณ์ร่วมของวฒันธรรมยุโรป  เมื่อเวลาผ่านไป ละครไดก้ลายเป็น
สถาบนัทีส่ ือ่สารกบัสงัคมทัง้หมดได ้ อนัรวมทัง้ชาวบา้นและคนเมอืง สภาพทีว่่านี้เกดิขึน้โดย
อตัโนมตั ิ ใครๆกห็าความบนัเทงิไดจ้ากละคร และบทละครทีไ่ดร้บัการน ามาแสดงโดยสว่นใหญ่ก็
มไิดม้เีนื้อหาหนกัหน่วงจนเกนิไป และมไิดเ้รยีกรอ้งว่าผูช้มจะตอ้งมสีตปัิญญาและการศกึษาที่
สงูสง่เป็นทุนเดมิอยู่แลว้ ปรากฏการณ์ทีว่่านี้เป็นไปตามทฤษฎแีบบชนชัน้กลางที่ตอ้งการจะมอบ
บทบาทในการใหก้ารศกึษาส าหรบัประชาชนใหก้บัละครดว้ย สมดงัค าคมของกว ี  ชลิเลอร์ทีก่ล่าว
เอาไวว้่า “ขอ้คดิทีถู่กตอ้งยิง่ขึ้น หลกัการทีส่งูสง่ยิง่ขึน้ ความรูส้กึทีบ่รสิุทธิผ์ุดผ่องยิง่ขึน้(ทีม่อียู่ใน
ละคร) แทรกซมึเขา้ไปอยู่ในสายเลอืดของมหาชน...” 
 ละครมใิช่เป็นเอกสทิธิข์องชนชัน้น า ซึง่อนัทีจ่รงิสถาบนัทางวฒันธรรมอื่นๆยงัไม่สามารถปลด
แอกจากการครอบง านี้ได ้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีนมธัยมแผนคลาสสกิ1  พพิธิภณัฑ ์ สถาบนัดนตร ี
วรรณคดชีัน้สูง ปรชัญา หรอืขนบการเดนิทางเพือ่เพิม่พูนความรู ้แมว้่าในช่วงปลายของศตวรรษที ่19 
เกณฑห์ลกัอนัรวมถงึการเลอืกบทละครทีมุ่่งใหป้ระโยชน์ในเชงิการศกึษาจะก่อตวัขึน้มา (ในดา้นของ
ละครเวทมีากกว่าอุปรากร) เรากค็งจะเหน็ไดว้่าผลสะทอ้นจากเกณฑท์างวรรณศลิป์ไดแ้ทรกตวัเขา้
มาแลว้ นัน่กค็อืชนชัน้กลางพยายามท าละครซึง่แต่เดมิมจุีดประสงคอ์ื่นๆใหม้าท าหน้าทีใ่นการเอือ้
ประโยชน์ต่ออุดมการณ์ทางการศกึษา แต่ละครกย็งัมลีกัษณะเฉพาะอยู่นัน่เอง คอืไม่มกีารปิดกัน้ชนชัน้
ล่างแต่ประการใด... 
 องคนิพนธข์องละครในเยอรมนีซึง่ใหค้วามส าคญัต่อผลงานของนกัประพนัธค์ลาสสกิของ 
ยุโรปนัน้ไดร้บัแรงสนบัสนุนจากระบบโรงเรยีนดว้ย  ในระบบการศกึษาทีก่ล่าวมานี้  ผลงานของ
นกัประพนัธค์ลาสสกิเยอรมนัแห่งไวมาร์2 ไดเ้ขา้มาเป็นแกนกลางของหลกัสตูรในช่วงกลางศตวรรษที ่
19   ในขณะเดยีวกนัเกณฑห์ลกัของละครกม็ไิดส้ะดุดหยุดคงที ่ ณ ระดบัทีไ่ดต้ัง้เอาไวแ้ลว้ 
แนวโน้มทีบุ่กเบกิทศิทางใหม่เช่น"ธรรมชาตนิิยม" และ"สญัลกัษณนิยม" กเ็บยีดตวัเขา้มาได ้  โดย
มทีีอ่ยู่เคยีงขา้งกบังานทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืกนัแลว้ และไม่ชา้ไม่นานกก็ลายเป็นองคป์ระกอบ
หลกัของละครทีเ่อือ้ต่อการศกึษา ดว้ยวธิกีารเช่นน้ีสิง่ใหม่จงึเกดิขึน้เคยีงขา้งสิง่เก่าไดโ้ดยทัว่ไปใน
ยุโรป ฝรัง่เศสเริม่ต้นก่อนดว้ยการก่อตัง้ “ละครอสิระ” (Théâtre Libre) ขึน้ในกรุงปารสี เมื่อปี 
1887  จากนัน้ “เวทอีสิระ” ของเยอรมนั (Freie Bühne)แห่งกรุงเบอรล์นิกต็ามมาในปี 1889 และ 
"ละครเสร"ี (Independent Theatre) แห่งกรุงลอนดอนกเ็กดิขึน้เมื่อปี 1891 

เจตนา นาควชัระ : ผูแ้ปล 

 
1 โรงเรียนมัธยมท่ีเรียกเป็นภำษำเยอรมันว่ำ humanistisches Gymnasium เน้นกำรสอนภำษำกรีก และละติน และ
วฒันธรรมโบรำณของกรีก และโรมนั 
2 เมือง Weimar ในปลำยศตวรรษท่ี 18 ต่อกับตน้ศตวรรษท่ี 19 เป็นศูนยก์ลำงทำงวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นไม่ใช่แต่เฉพำะใน
ประเทศท่ีพดูภำษำเยอรมนัเท่ำนัน้ แต่รวมไปถึงยโุรปดว้ย 
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ตดัตอนแปลมาจาก : Manfred Fuhrmann “Der europäische Bildungskanon des bürgerlichen 
Zeitalters” Frankfurt am Main : Insel 1999, pp. 138-147. 

บทวิเคราะห ์
 
 ขอ้ความทีค่ดัมาขา้งตน้แปลมาจากหนังสอืวชิาการทีว่่าดว้ยวฒันธรรมและการศกึษาในยุค
ทีช่นชัน้กลางมบีทบาทสูงขึน้ทุกทใีนยุโรป แมว้่าจะเป็นหนังสอืที่มุ่งใหค้วามรูอ้นัเป็นพืน้ฐาน แต่ผู้
แต่งคือ Manfred Fuhrmann ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวรรณคดีคลาสสิก (กรีกและโรมัน ) ก็
สามารถใหข้อ้คดิในเชงิวจิารณ์ไดอ้ย่างชดัเจนและแหลมคม ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า ประสบการณ์จาก
ยุโรปที่ผู้เขยีนได้วเิคราะห์มาให้เห็นนี้เป็นประโยชน์อย่างยิง่ส าหรบัวงการของไทย เขามกัจะตัง้
ค าถามว่า เหตุใดวฒันธรรมละครในยุโรปจึงยงัมไิด้ถดถอยไป ทัง้ๆที่สื่อทัง้หลายถาโถมเข้ามา
อย่างเต็มที่ เช่นเดยีวกบัที่ประเทศไทยของเราได้ประสบมาและก าลงัประสบอยู่ การวเิคราะห์ให้
เห็นพื้นฐานทางวฒันธรรมและสงัคมจึงสามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนได้ นัน่ก็คอื ภูมคิุ ้มกนัต่อ
กระแสโลกาภวิตัน์ในเชงิลบมาจากความแขง็แกร่งทางวฒันธรรมอนัมปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนาน
หลายศตวรรษ 
 ในขัน้แรกเราจะเหน็ไดว้่า ความเปลีย่นแปลงทางสงัคมอนัมลีกัษณะเฉพาะทีเ่หน็ไดจ้าก
การปรบัตวัของชนชัน้สงูและการก่อตวัของชนชัน้กลาง มใิช่เป็นเพยีงเรื่องการแก่งแย่งอ านาจกนั
หรอืการถ่ายโอนอ านาจหรอืการเปลีย่นทีข่องศูนยอ์ านาจ แต่เป็นความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้พรอ้ม
กบัอุดมการณ์ทางวฒันธรรมและสงัคม นัน่กค็อืแนวความคดิของยุค "แสงสว่างแห่งปัญญา" ทีรู่จ้กั
กนัเป็นภาษาองักฤษว่า "The Age of Enlightenment" การเปลีย่นแปลงดงักล่าวมใิช่เป็นการ
เปลีย่นแปลงเฉพาะดา้นเฉพาะเรื่อง แต่เป็นการคดิใหม่ในเชงิปรชัญา และทีน่่าชื่นชมยิง่ไปกว่านัน้
กค็อื มผีูแ้ปลความคดิใหเ้ป็นการปฏบิตัไิด ้ จะเหน็ไดว้่า หลกัการของการศกึษา (เรยีกเป็น
ภาษาเยอรมนัว่า Bildung) มคีวามหมายกวา้งกว่าการจบัคนมาเขา้โรงเรยีน หรอืการศกึษาทีเ่ป็น
ทางการเท่านัน้ แต่รวมไปถงึการศกึษาทีไ่ม่เป็นทางการในลกัษณะต่างๆ และการหล่อหลอมทาง
วฒันธรรมในรปูแบบต่างๆดว้ย ละครเป็นเพยีงปัจจยัหนึ่งในหลายปัจจยัทีเ่ขา้มาเปลีย่นโฉมหน้า
ของยุโรป อนัรวมถงึปรชัญา ศลิปะแขนงต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิง่การศกึษา ผูเ้ขยีนเน้นให้
เหน็ว่าชนชัน้กลางมใิช่ชนเผ่าใหม่ทีไ่รร้ากฐานทางปัญญา แต่เป็นคนกลุ่มใหม่ทีม่ากับกระแส
ความคดิ "แสงสว่างแห่งปัญญา" และก่อร่างสรา้งตวัขึน้มา มใิช่ดว้ยกลไกทางเศรษฐกจิเท่านัน้ แต่
เป็นผูท้ีม่คีวามส านึกสงูมากในเรื่องของการสรา้งตวัทางวฒันธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่อง
ของการสรา้งคน รากฐานทางความคดิทีม่าจากยุคคลาสสกิของกรกีและโรมนั กเ็อื้อต่อการปรบั
บทบาทของศลิปะการละครไปดว้ย เพราะตามแนวคดิของกวฮีอราซ(Horace) นัน้ ศลิปะย่อมใหท้ัง้
ความบนัเทงิและท าหน้าทีเ่อื้อประโยชน์ (หรอืสัง่สอน) ไปไดพ้รอ้มกนั จะเหน็ไดว้่าชนชัน้กลางที่
เขา้มา "ยดึ" เวทลีะครไปจากชนชัน้สงูนัน้มไิดม้องปัญหาแต่เพยีงดา้นเดยีว แต่พรอ้มทีจ่ะใหท้ัง้
ความบนัเทงิและบทเรยีนอนักระตุน้ปัญญาความคดิไปดว้ย ในขณะเดยีวกนักม็ไิดปิ้ดกัน้กลุ่มชน
ชัน้ล่างทีอ่าจจะยงัอ่อนดอ้ยในเรื่องของการศกึษาและวฒันธรรม ละครซึง่แต่เดมิเป็นเอกสทิธิข์อง
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ชนชัน้สงูจงึกลายเป็นสมบตักิลางของชนทัง้ชาต ิ ไม่มวีรรณะ ไม่มขีอบเขต เป็นโอกาสใหม่ใหแ้ก่
นกัเขยีน นกัคดิ และศลิปินทีจ่ะสรา้งสงัคมใหม่อนัเป็นสงัคมแห่งปัญญา ค าคมของกวชีลิเลอรท์ีอ่า้ง
มากบ็่งบอกไวอ้ย่างชดัแจง้แลว้ว่าละครไม่ใช่ทัง้สิง่บนัเทงิแบบสพัเพเหระ ไม่ใช่ทัง้บทเรยีนทีแ่ขง็
กรา้วและน่าเบื่อหน่าย แต่เป็นอุดมการณ์ใหม่ทีจ่ะสรา้งมนุษยก์ลุ่มใหม่ซึง่สงูดว้ยอุดมคต ิ วาทะ
ของชลิเลอรท์ีต่บทา้ยแต่ละค าดว้ย…” ขอ้คดิทีถู่กตอ้งยิง่ขึน้ หลกัการทีส่งูสง่ยิง่ขึน้ ความรูส้กึที่
บรสิุทธิผ์ุดผ่องยิง่ขึน้ (ทีม่อียู่ในละคร) แทรกซมึเขา้ไปอยู่ในสายเลอืดของมหาชน...” จงึเป็นสญัญะ
บ่งบอกใหเ้หน็ว่าละครมพีลวตัทีจ่ะขบัเคลื่อนไปขา้งหน้า   

สงัคมใหม่จงึเป็นสงัคมทีถู่กก ากบัดว้ยวญิญาณประชาธปิไตย ผูค้นในแวดวงละครหลุดพน้
จากสถานะต ่าตอ้ยทีถู่กเหยยีดหยามว่าเป็นพวกเตน้กนิร ากนิ มหากวแีห่งไวมาร ์ อนัไดแ้ก่ เกอเธ ่
และชลิเลอร ์ กห็นัมาสรา้งงานประเภทละครเอาไว ้ ซึง่ไดก้ลายเป็นงานอมตะไป โรงเรยีนเปิดทาง
ใหล้ะครรุ่นใหม่เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสตูร เพราะตระหนกัดใีนคุณค่าทางปัญญาความคดิ 
แมแ้ต่กระแสใหม่ๆในปลายศตวรรษที ่ 19  ซึง่อาจจะยงัมลีกัษณะของการทดลองอยู่มากกม็ไิดถู้ก
กดีกนั จะเหน็ไดว้่าศลิปะเป็นเครื่องมอือนัดยีิง่ใหแ้ก่การศกึษา  ยิง่ไปกว่านัน้ ในดา้นขององค
นิพนธ ์ (repertoire)  การละครทีผู่เ้ขยีนไดว้าดภาพใหเ้ราเหน็กม็ลีกัษณะขา้มชาตอิยู่แลว้ตัง้แต่ตน้ 
แมว้่าในทีน่ี้จะยงัจ ากดัวงอยู่ในหมู่ของประชาชาตยิุโรปเสยีเป็นสว่นใหญ่ เราอาจกล่าวเสรมิไดว้่า
น่าประหลาดใจมากทียุ่โรปยุคหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 รวมตวักนัขึน้เป็นสหภาพยุโรปดว้ย
จุดเริม่ตน้ของผลประโยชน์ทางการคา้และอุตสาหกรรม เพราะอนัทีจ่รงิแลว้พวกเขามวีฒันธรรม
ร่วมกนัอยู่อย่างแน่นแฟ้นแลว้ และละครกเ็ป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีส่รา้งความแขง็แกร่งทาง
วฒันธรรม และเอกภาพใหแ้ก่ยุโรป 
 งานวจิารณ์ในลกัษณะที่คดัมาขา้งต้นจงึเป็นแนวทางที่น่าศกึษาเป็นอย่างยิง่ เพราะมไิด้
จ ากดัวงอยู่แค่การวจิารณ์บทละคร หรอืการแสดงละคร หรอืแม้แต่วฒันธรรมการละครเท่านัน้ 
หากแต่มองเห็นภาพของสงัคมในลักษณะข้ามชาติ ข้ามวรรณะ ข้ามพรมแดนของศิลปะ ข้าม
กาลเวลา และใหค้ าตอบที่น่าจะเป็นก าลงัใจ มใิช่แต่เฉพาะคนยุโรปเท่านัน้ แต่อาจส่งผลมาถงึชน
ชาติใดก็ได้ ซึ่งพร้อมที่จะวเิคราะห์เจาะลึกเพื่อหาแก่นแท้แห่งวฒันธรรมของตน อนัจะมใิช่เป็น
เพยีงแค่ยารกัษาใจ หากแต่เป็นภูมคิุ้มกนัต่อกระแสการเมอืง เศรษฐกจิและวฒันธรรมขา้มชาตทิี่
มุ่งแสวงหาประโยชน์ทางวตัถุ ดว้ยการขม่ขีป่ระชาชาตทิัง้หลายทีอ่่อนแอเพราะไม่รูจ้กัตวัเอง 
 

เจตนา นาควชัระ : ผูว้เิคราะห ์
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นักวิจารณ์ในฐานะผู้คลุกวงใน 

เบน  คาเมรอน 
 หนึ่งในความลบัอนัเกอืบจะมดืมนในอดตีของผม คอืผมไดร้บัการฝึกฝนในฐานะนักวจิารณ์
และนักวรรณกรรมการละคร ซึ่งการฝึกดงักล่าวนี้ มวีุฒปิรญิญาให้แต่ส าหรบัโอกาสทีจ่ะไดร้บัการ
ว่าจ้างนัน้มน้ีอยเตม็ท ีในตอนที่ผมเดนิออกจากห้องโถงศกัดิส์ทิธิข์องมหาวทิยาลยัเยลนัน้ ผมยงั
ไม่แน่ใจนักว่าอนาคตขา้งหน้าจะน าพาอะไรมาสู่ชวีติของผมบ้าง อาจารยส์แตนลี่ย์ คอฟฟ์แมนน์ 
(Stanley Kauffmann) ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาของผมได้กล่าวกบัผมในระหว่างการสมัภาษณ์
ก่อนจบว่า “ฉันไม่รู้หรอกว่าเธอจะท าอะไรกบัชีวติของเธอบ้าง แต่ไม่ว่าเธอจะท าอะไรก็ตาม ขอ
อย่าเป็นนักเขียนก็แล้วกัน” (พวกคุณอาจจะส่งจดหมายชื่นชมไปหาเขาก็ได้ ส าหรบัการลง
ความเหน็ทีแ่หลมคมยิง่นัก) ผมไดม้าท าอาชพีปัจจุบนัโดยบงัเอญิ เป็นงานทีใ่หผ้ลทีน่่าพอใจ มทีัง้
การก ากบัการแสดง, การก ากบัเวที, การแสดง, การสอน, การจดัการวรรณคดแีละการช่วยเหลอื
เพือ่นมนุษย ์แต่ไม่ใช่ในความหมายเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการฝึกฝนทีผ่มไดร้บัอย่างเป็นทางการ 
 
 นับมาถงึขณะนี้กเ็ป็นเวลากว่าสองทศวรรษแลว้หลงัจากที่การฝึกฝนนั ้นไดเ้ริม่ต้นขึ้น ผม
มองยอ้นกลบัไป และคดิว่ามนัน่าจะมขีอ้ผดิพลาดอะไรบางอย่าง ในขณะทีก่ารฝึกฝนของผมไดใ้ห้
พืน้ฐานทางดา้นวรรณคดกีารละคร ซึ่งเน้นทีท่ฤษฎกีารวจิารณ์โดยปราศจากการเน้นเปรยีบเทยีบ
กับการปฏิบัติงานจริงในโรงละคร เราอภิปรายกันในเรื่อง Deconstruction และ เดอร์ริดา 
(Derrida), บาร์ธส์ (Barthes) และโบล (Boal), มานุษยวทิยากบัละครเรื่องแอนนา  ครสิตี (Anna  
Christie) เราถูกห้ามเข้าเรยีนในชัน้การแสดงหรอืการก ากบัการแสดง และถูกมองอย่างเคลือบ
แคลงสงสยัจากนักออกแบบ โดยเนื้อแท้เรามคีวามช านาญเป็นพเิศษในด้านทฤษฎีการละครและ
ขาดความรูอ้ย่างน่าสงสารในเรื่องการปฏบิตั ิผลกค็อื ความพยายามจะท าตวัเป็นประโยชน์ของเรา
หากไม่ไรผ้ลแลว้กเ็กดิผลทางลบไปเลย คุณลองอธบิายใหน้ักแสดงฟังว่า เขาต้องแสดงอย่างเป็น
อุปลกัษณ์ดสู ิแววตาไม่เขา้ใจ(หรอืไม่เป็นมติร)ทีคุ่ณจะไดร้บันัน่แหละทีจ่ะท าใหคุ้ณเขา้ใจทีผ่มพดู 
 
 ผมคดิถึงเรื่องนี้ตอนที่ได้อ่านเนื้อหาของบทสนทนาระหว่างโรเบิร์ท  บรูสไตน์ (Robert  
Brustein) กับแฟรงก์  ริช (Frank  Rich) ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้า 16 เล่มเดียวกันนี้  แม้จะไม่ได้
เจาะจงถอนค าพูดเรื่องใดเป็นพเิศษ ทัง้สองก็ยอมรบัว่า งานช่วงแรกๆ นัน้ บางครั ้งมลีกัษณะที่
กา้วรา้ว โหดรา้ย และขาดความเหน็อกเหน็ใจอย่างไม่ควรจะเป็น โดยทัง้คู่ไดท้ างานเหมอืนกบัเป็น
ผูคุ้ม้กนัอนัโหดรา้ยเพื่อปกป้องหลกัการส าคญัที่ถูกกรอกหูซ ้าแลว้ซ ้าเล่าในหวัของพวกเราในสมยั
เรยีนปรญิญาโท นัน่คอื การวจิารณ์อย่างเป็นอตันัย, การมคีวามยุตธิรรม, การเป็น “ผูม้มีโนธรรม
ของละครเวท”ี โดยปราศจากการส านึกถงึผลทีต่ามมา 
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 ถงึเวลาแลว้หรอืยงัทีจ่ะคดิทบทวนหลกัการส าคญัในการวจิารณ์ใหม่ และถามตวัเราเองว่า
เราตอ้งการใหน้กัวจิารณ์ของเราท าอะไรบา้ง? 
 
 ขออนุญาตให้ผมได้กล่าวถึง เดบอร่าห์  โจวทิท์ (Deborah  Jowitt) นักวจิารณ์นาฏลีลา
ประจ าเดอะ วลิเลจ วอยซ์ (The Village Voice) ในฐานะของบุคคลที่ผมรู้สกึชื่นชม เธอเป็นผู้เหน็
ได้ชดัเจนว่า มีความรกัอย่างลึกซึ้งต่องานศิลปะชนิดนัน้ ใช้ภาษางดงาม มีการวิเคราะห์โดย
พิจารณาอย่างรอบคอบ มีมาตรฐานที่เคร่งครดั มีความคาดหวังที่ไม่ยอมประนีป ระนอม มี
ความสามารถในการสื่อสาระและแก่นแทข้องการแสดงนัน้ๆ ออกมา และมจีติวญิญาณที่อ่อนโยน 
มเีมตตาและความห่วงใย แมใ้นยามทีแ่สดงความคดิเหน็พืน้ฐานในเชงิลบกต็าม 
 
 ปัจจุบนั นักการละครมอือาชพีทุกแห่งลว้นเป็นประจกัษ์พยานไดว้่า นกัวจิารณ์จ านวนมาก
ทีเ่ขยีนเกี่ยวกบัพวกเรานัน้ลม้เหลวทีจ่ะท าไดเ้ทยีบเท่ากบัมาตรฐานของโจวทิท์ และในขณะที่เรา
อาจใหอ้ภยัพวกเขาต่อความลม้เหลวอนัมากมายเหล่านัน้ เรากลบัไม่อาจใหอ้ภยัต่อความลม้เหลว
ในความรกัที่มตี่องานศลิปะได้ มนีักวจิารณ์จ านวนมากเกนิไปด้วยซ ้าที่ได้รบัมอบหมายงานจาก
บรรณาธกิารอาวุโสโดยปราศจากการพจิารณาถงึคุณสมบตั ิหรอืบางครัง้พวกเขากเ็สนอตวัท างาน
ดว้ยตนเอง โดยคดิแต่เพยีงอย่างเดยีวว่าจะสามารถท าไดไ้ม่ยาก จากค ากล่าวทีว่่า “ทุกคนคอืนัก
วจิารณ์” กลับยิง่ท าให้ทุกอย่างเลวร้ายลง ไม่เพียงแค่มาตรฐานของการวจิารณ์ที่ผ่อนคลายลง
เท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึความลม้เหลวในการไดม้าซึง่ความคดิและหวัใจทีภ่กัดตี่อวชิาชพีนี้อกีดว้ย 
  
 บรูสไตน์ได้ชี้ให้เหน็เป็นพเิศษว่า การเป็นนักปฏบิตัดิ้านละครเวทนีัน้ได้เปลี่ยนแปลงการ
ท างานวจิารณ์ของเขา การได้ลงมือปฏิบัติช่วยขดัเกลาการเขียนงานวจิารณ์ของเขาทัง้ในด้าน
เนื้อหาสาระและลีลา ดังนัน้ เราจึงควรหรอืไม่ หรอือีกนัยหนึ่ง เราจะท าอย่างไรที่จะส่งเสรมิให้
นักข่าวของเราเกิดความเอาใจใส่ต่อกระบวนการผลิตละครด้วยตนเอง แม้จะเป็นเพียงช่วง
ระยะเวลาสัน้ๆ ก็ตาม ทัง้นี้ แน่นอนที่ย่อมไม่มใีครจะแสดงความคดิเห็นว่า การมีประสบการณ์
สว่นตวัในฐานะนักกฬีาจะส่งผลเสยีต่อการเป็นนักข่าวกฬีา หรอืการเคยเป็นพ่อครวัมาก่อนจะเป็น
ผลเสยีต่อการเป็นบรรณาธกิารคอลมัน์ท าอาหาร ซึ่งการมปีระสบการณ์และการไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ 
ดงัทีเ่ราไดร้บัการเน้นย ้ามาเป็นเวลาชา้นานในบรบิทอื่นย่อมจะเป็นการเอือ้ใหม้ากกว่าจะสง่ผลเสยี 
 
 พูดง่ายๆ ก็คอื การเปิดเผยต่อกนัเช่นนี้ ไม่ไดน้ าไปสู่การลดมาตรฐานหรอืการไม่ยอมลง
ความเหน็ขัน้เดด็ขาด ความสมัพนัธ์ที่มคีวามหมายและมสี่วนช่วยเหลอือย่างยิง่ในชวีติผมลว้นแต่
พฒันาขึน้มาจากความผูกพนัส่วนตวัทีม่คีวามหมายมากกว่าทีจ่ะถูกบดบงัโดยความผูกพนันัน้เอง 
บรรดาครอูาจารย ์บรรดานายจา้ง และแมก้ระทัง่นักบ าบดั(มแีค่คนเดยีว)ทีม่อีทิธิพลอนัยิง่ใหญ่ต่อ
ผมนั ้น ทุกคนต่างก็ท างานร่วมกันกับผมมากกว่าที่จะมาคอยนัง่ตัดสินผม ซึ่งความเข้าใจ , 
ความสามารถที่จะแนะน า และการน าทางของพวกเขาเหล่านัน้จากการมปีฏิสมัพนัธ์ส่วนบุคคล
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ระหว่างเราได้ก่อเป็นรูปร่างมากกว่าที่จะเป็นการทอนท าลาย แต่กระนั ้น ทุกคนก็สามารถ
วพิากษ์วจิารณ์หรอืเล่นบทโหดกับผมได้เมื่อสถานการณ์เรยีกร้อง เราไม่ควรจะคาดหวงัอะไร
เช่นนัน้จากนกัวจิารณ์ของเราบา้งหรอื? 
 
 ปฏสิมัพนัธเ์ช่นน้ี หมายถงึ ความเสีย่งส าหรบัพวกเรา เนื่องจากในทา้ยทีสุ่ดนัน้ เราจะต้อง
ท าหน้าที่เปิดประตูและจดัองคก์รของพวกเราดว้ยวธิกีารแบบใหม่ เราจะท าอย่างไรจงึจะสามารถ
ดงึให้นักวจิารณ์เขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการซ้อมได้อย่างไร? เราจะเชื้อเชญิพวกเขาให้
รูส้กึเป็นสว่นหน่ึงขององคก์รเราแทนทีจ่ะรกัษาระยะห่างอยู่ตลอดเวลาไดอ้ย่างไร? บรสูไตน์ซึ่งเป็น
หนึ่งในนักวจิารณ์เพยีงไม่กี่คนในประเทศนี้ซึ่งเป็นนักปฏบิตั(ิอนัเป็นสิง่ทีร่กัษาสมดุลไวไ้ดย้าก จน
ยงัเป็นเรื่องให้โต้เถียงกนัอยู่ในหลายวงการ)พูดถึงการแสวงหาแนวทางใหม่ในการวจิารณ์ ท า
อย่างไรเราจงึจะช่วยไม่ใหก้ารแสวงหานี้เป็นการแสวงหาโดยล าพงั? 
 
 แน่นอนที่ว่า การพูดคุยกับบรรณาธิการมีโอกาสท าให้เกิดความเข้าใจผิด นี่ไม่ใช่การ
เรยีกรอ้งใหม้บีทวจิารณ์ในแงล่บน้อยลง แต่เป็นการเรยีกรอ้งส าหรบัพลวตัทีแ่ตกต่างออกไปในการ
วจิารณ์ นกัวจิารณ์ของเรามพีลงัมหาศาลในการกล่อมเกลาความสนใจและรูปแบบการซือ้ของผูช้ม 
และดว้ยอ านาจเช่นนัน้เองทีน่ ามาซึ่งความรบัผดิชอบ ความร่วมมอืกนัมากกว่าจะเป็นการแยกกนั
ท า การร่วมมอือย่างหนักแน่นจรงิใจมากกว่าจะเป็นอตันัยทางการวจิารณ์ แต่ส าหรบัการสร้าง
พลวตัใหม่ๆ นัน้ย่อมจะตอ้งเริม่ตน้ขึน้ทีพ่วกเราเอง 
 

พจนีย ์ ฉตัรชยัววิฒันา และ อดศิร  จนัทรสุข : ผูแ้ปล 
 
แปลจาก : Ben Cameron. “The Critic as Insider.”  American Theatre (May–June,1999),  p.4.  
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บทวิเคราะห ์
 

หนึ่งในกลวิธีการเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่านที่ได้ผลเสมอคือการเปิดเรื่องด้วย
ประสบการณ์แง่ลบในอดตีหรอืขอ้ด้อยบางประการของผูเ้ขยีน ซึ่งเบน คาเมรอน (Ben Cameron) 
บณัฑติสาขาการวจิารณ์จากมหาวทิยาลยัเยลที่ผนัตวัเองมาเป็นนักปฏบิตักิารละครจนมชีื่อเสยีง
ทัว่สหรฐัอเมรกิา ไดใ้ชก้ลวธิดีงักล่าวนี้เช่นกนัในการเกริน่น าบทความของเขาในนิตยสารอเมรกินั 
เธียเตอร์ (American  Theater) ฉบับประจ าเดือนพฤษภาคม / มถิุนายน ค.ศ. 1999 หวัข้อ “นัก
วจิารณ์ในฐานะผู้คลุกวงใน” ซึ่งบทความดงักล่าวนี้มีลักษณะของการวเิคราะห์และวจิารณ์การ
ท างานของนักวจิารณ์ละครเวทีในสหรฐัอเมรกิา ในขณะเดยีวกนัก็น าเสนอให้เห็นถงึทางเลอืกที ่
“เป็นไปได”้ และ “น่าจะเป็น” ทีส่ามารถเกดิขึน้ไดแ้ละควรค่าแก่การพจิารณาเป็นอย่างยิง่แมก้ระทัง่
ในบรบิทของสงัคมไทย 
 

ส าหรบัภาพรวมของบทความนี้ จะเหน็ได้ว่าผู้เขยีนพยายามถ่ายทอดความคดิของตน
ดว้ยส านวนภาษาทีเ่รยีบง่ายแฝงดว้ยอารมณ์ขนัและการเปรยีบเทยีบ ดงัจะเหน็ไดจ้ากบทเกริน่น า
ทีก่ล่าวถงึไวใ้นตอนต้น ซึง่ผูเ้ขยีนจงใจถ่ายทอดสิง่ทีเ่กดิขึ้นจรงิดว้ยอารมณ์ขนัและแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความน่าเย้ยหยนัจากประสบการณ์ชีวติของตนเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการตามได้
อย่างชดัเจนถงึความขดัแยง้ที่เกดิขึน้ระหว่างโลกแห่งการศกึษาและโลกแห่งความเป็นจรงิทีดู่ราว
กบัว่าจะมทีศิทางตรงขา้มกนัเสมอ โดยในที่นี้ ผู้เขยีนได้เล่าถงึ ประสบการณ์ที่ได้รบัจากการเขา้
ศกึษาในสาขาการวจิารณ์แห่งมหาวทิยาลยัเยล ซึ่งเป็นสถาบนัการศกึษาที่ถอืไดว้่ามชีื่อเสยีงมาก
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของสหรฐัอเมรกิา แต่ทา้ยทีสุ่ด ผูเ้ขยีนกลบัคน้พบว่าสิง่ทีต่นเองไดเ้รยีนรูม้านัน้กลบั
เชื่อมโยงกบัโลกของการปฏบิตัจิริงน้อยมาก ซึ่งจากเหตุผลดงักล่าวนี้ จงึอาจเป็นที่มาของความ
กงัขาส าหรบัคนท างานละครที่จะยอมรบัฟังความคดิเหน็จากนักวจิารณ์อย่างปราศจากอคต ิทัง้นี้ 
ถงึแมว้่าความคดิเหน็ดงักล่าวของผูเ้ขยีนจะถอืไดว้่ามคีวามเป็นอตันยัค่อนขา้งสูง แต่กต็้องยอมรบั
ว่า นี่คอืข้อมูลเชิงประสบการณ์จากบุคคลที่เคยผ่านการเรยีนรู้ในโลกทัง้ 2 แบบมาแล้ว อีกทัง้
ประเดน็ดงักล่าวยงัชี้ใหเ้หน็ถงึแง่มุมทีค่นส่วนใหญ่มกัมองขา้มไป ไม่เวน้แมก้ระทัง่ในสงัคมไทยก็
ตาม 
 
 อย่างไรก็ด ีผู้เขยีนได้น าเสนออกีตวัอย่างหนึ่งเพื่อขยายประเดน็ให้เหน็อย่างชดัเจนมาก
ยิ่งขึ้นถึง “ความเป็นศัตรู” ระหว่างนักวิจารณ์กับคนท างานละครเวที โดยผู้เขียนได้อ้างถึง
ความเหน็ของโรเบริท์  บรสูไตน์ (Robert  Brustein) และแฟรงก์  รชิ (Frank  Rich) นกัวจิารณ์ชาว
อเมรกินัทีม่ชีื่อเสยีงจนเป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง ซึ่งในบทสนทนาระหว่างบุคคลทัง้สองทีป่รากฏใน
นิตยสารอเมริกัน เธียเตอร์ ฉบับเดียวกับบทความนี้  บรูสไตน์และริชได้ยอมรบัถึง “ความไม่
สมเหตุสมผล” ที่มกัปรากฏอยู่ในผลงานในอดตีที่ผ่านมาของพวกเขาซึ่งมกัเต็มไปด้วยถ้อยค าที่
รุนแรงและไม่ค านึงถึงจิตใจของคนท าละครที่ถูกวพิากษ์วจิารณ์แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าการกระท า
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ดงักล่าวนี้อาจจะเคยได้รบัการยกย่องบูชาจากบุคคลในวงการวจิารณ์กต็าม ซึ่งในแง่นี้ชี้ใหเ้หน็ว่า 
นักวจิารณ์เองก็มคีวามจ าเป็นที่จะต้องรู้จกัตรวจสอบและประเมนิลกัษณะวธิกีารท างานของตน
เช่นเดียวกนั ดงันัน้ ค าถามอนัเป็นประเด็นหลกัของบทความที่ว่า “ถึงเวลาแล้วหรอืยงัทีจ่ะคิด
ทบทวนหลกัการส าคญัในการวจิารณ์ใหม่ และถามตวัเราเองว่าต้องการให้นักวจิารณ์ของเราท า
อะไรบ้าง?” จงึถอืเป็นแรงกระตุ้นอนัทรงพลงัและท้าทายต่อรูปแบบการคดิของคนในสงัคมให้ลุก
ขึน้มาเรยีกรอ้งสิง่ทีด่ทีีสุ่ดจากนกัวจิารณ์หลงัจากทีเ่คยมบีทบาทเป็น “ผูร้บั” มาโดยตลอด 
 
 ในขณะเดยีวกนั ผูเ้ขยีนไดเ้สรมิความชดัเจนและความเป็นไปไดม้ากยิง่ขึน้โดยการอา้งถงึ
เดบอร่าห์  โจวิทท์ (Deborah  Jovitt) นักวจิารณ์นาฏลีลาแห่งเดอะ วลิเลจ วอยซ์ (The Village 
Voice) ในฐานะตวัอย่างทีแ่สดงลกัษณะอนัตรงกนัขา้มกบับรูสไตน์และรชิในแง่ของการ “ใชภ้าษา
งดงาม” และ “มจีติวญิญาณทีอ่่อนโยน มเีมตตา และความห่วงใย แม้ในยามทีแ่สดงความคดิเห็น
พื้นฐานในเชิงลบก็ตาม” แต่ขณะเดียวกนัก็ยงัคง “มกีารวเิคราะห์โดยพจิารณาอย่างรอบคอบ มี
มาตรฐานทีเ่คร่งครดั มคีวามคาดหวงัทีไ่ม่ยอมประนีประนอม มคีวามสามารถในการสือ่สาระและ
แก่นแทข้องการแสดงนัน้ๆ ออกมา” ซึง่อาจกล่าวไดว้่าเป็นคุณลกัษณะอนัส าคญัทีน่กัวจิารณ์ทุกคน
จ าเป็นจะต้องม ีโดยการทีผู่เ้ขยีนยกตวัอย่างเปรยีบเทยีบเช่นนี้ กเ็พื่อต้องการจะน าเสนอใหเ้หน็ว่า 
คุณสมบตัขิองการเป็นนกัวจิารณ์ทีด่ไีม่ไดม้ลีกัษณะตายตวัดงัเช่นทีห่ลายคนเคยเขา้ใจ 
 
 นอกจากนัน้ ผูเ้ขยีนยงัชี้ใหเ้หน็ถงึสาเหตุแห่งความลม้เหลวในการเป็นนักวจิารณ์ทีด่ ีโดย
การแสดงทศันะทีข่ดัแยง้กบัค ากล่าวทีว่่า “ทุกคนคอืนักวจิารณ์” ซึ่งผูเ้ขยีนเหน็ว่าเป็นการลดระดบั
และคุณค่าของการวจิารณ์เชงิอาชพีใหด้้อยลงไป ทัง้นี้ จะเหน็ได้ว่า ทศันะดงักล่าวของผู้เขยีนได้
สร้างความท้าทายต่อความเชื่อเดิมของสังคม ซึ่งมักกลายเป็นหลุมพรางให้ผู้ที่อยากเป็น”นัก
วจิารณ์”ร่วงหล่นลงไป พรอ้มกนันัน้ ผู้เขยีนกไ็ดต้อกย ้าใหเ้หน็อกีครัง้หนึ่งว่า นักวจิารณ์กเ็ป็นผู้มี
สิทธิได้รบัการวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกัน หากคุณภาพของงานมีลักษณะที่ไม่ได้มาตรฐาน
เพยีงพอ 
 
 ส าหรบัทางเลอืกทีผู่เ้ขยีนเสนอแนะโดยการอา้งทศันะของบรูสไตน์อกีครัง้ ในแง่ทีเ่ขาก้าว
มาเป็นผู้ปฏบิตั ิซึ่งประสบการณ์และโอกาสดงักล่าวช่วยเอื้อต่อพฒันาการในแง่บวกส าหรบังาน
เขียนวิจารณ์ของเขาในเวลาต่อมา ซึ่งทางเลือกดงักล่าวนี้  ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าขึ้นอยู่กับความ
รบัผดิชอบของนักวจิารณ์แต่ละคนในการที่จะขวนขวายหาทางเลอืกใหม่ๆ ให้กบัตนเองหรอืไม่ 
ทัง้นี้ ผู้เขยีนได้ชี้ให้เห็นถงึประโยชน์ที่จะเกดิขึ้นหากนักเขยีนมคีวามรู้ที่ได้จากการปฏิบตัิจรงิมา
ก่อน โดยการยกตวัอย่างกบัอาชพีนักเขยีนในวงการอื่นๆ เพื่อช่วยสรา้งความหนักแน่นและเป็น
รปูธรรมทีช่ดัเจนต่อผูอ้่าน 
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 นอกจากนัน้ ผู้เขยีนยงัย ้าให้เห็นถึงความพอดีของความสมัพันธ์อันย่อมจะต้องเกิดขึ้น
ระหว่างนักวิจารณ์และคนท างานละคร หากนักวิจารณ์ก้าวมาเป็นผู้ปฏิบัติ โดยถึงแม้ว่า 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวอาจมลีกัษณะของความสมัพนัธ์เชิงซ้อน (dual relationship) ซึ่งหมายถึง 
การที่นักวจิารณ์อาจมบีทบาทที่มากกว่าหนึ่งในปฏิสมัพนัธ์กับคนท าละคร อนัย่อมจะน ามาซึ่ง
ความไม่สะดวกใจในการท างานวจิารณ์และอาจกระทบต่อจรรยาบรรณเชิงวชิาชีพได้ แต่ในที่นี้ 
ผูเ้ขยีนกไ็ดแ้สดงตวัอย่างถงึความพอดใีนปฏสิมัพนัธ์ดงักล่าว โดยอา้งถงึประสบการณ์ส่วนตนกบั
บุคคลในวชิาชพีอื่นๆ ซึ่งถงึแมจ้ะเป็นเรื่องทีเ่ขา้ใจไดย้ากและขดัต่อกตกิาแห่งสงัคมทีค่นสว่นใหญ่
พงึระวงัอยู่เสมอ แต่กน็ับไดว้่า ทางเลอืกดงักล่าวนี้เป็นสิง่ทีส่ามารถเกดิขึน้ได ้และเป็นทางเลอืกที่
น่าสนใจส าหรบันกัวจิารณ์ในแงข่องโอกาสในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  
 
 ทัง้นี้ ผูเ้ขยีนไดแ้สดงทศันะเพิม่เตมิโดยการวเิคราะหล์กัษณะของปฏสิมัพนัธข์า้งตน้ทีย่่อม
จะต้องเกิดขึ้นในลกัษณะ 2 ทางว่า คนท าละครก็จ าเป็นจะต้องมบีทบาทในการยอมเปิด "ประตู"
ต้อนรบัให้นักวจิารณ์ได้มโีอกาสเขา้มาสมัผสัโลกแห่งการปฏบิตัจิรงิในโรงละคร ความสมัพนัธ์ที่ดี
ระหว่างบุคคลทัง้ 2 ฝ่ายจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งถึงแม้ผู้เขยีนจะยอมรบัว่า ความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะดงักล่าวยงัเป็นเรื่องโต้เถยีงกนัอยู่ แต่อย่างไรกต็ามในฐานะของนักวจิารณ์กย็่อมทีจ่ะต้อง 
“แสวงหาแนวทางใหม่ในการวจิารณ์” อยู่เสมอ ซึ่งนี่เองจะเป็นสิง่ทีช่่วยรกัษาคุณค่าแห่งการวจิารณ์
ใหค้งอยู่ในสงัคมต่อไป 
 
 จากบทความดังกล่าวนี้  จะเห็นได้ว่า คุณค่าหลักที่ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นตลอดทัง้
บทความกค็อื ความกลา้ทีจ่ะมองดว้ยมุมทีแ่ตกต่างและการรูจ้กัตัง้ค าถามทา้ทายต่อกฎเกณฑห์รอื
รูปแบบเดิมๆในสงัคม ซึ่งบางครัง้อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่จะได้รบัการยอมรบัและเกิดการ
เปลีย่นแปลงในเวลาต่อมา แต่ทีส่ าคญักค็อื วธิกีารคดิดงักล่าวจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมคีวามหนัก
แน่น, มีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้จริง จึงจะก่อให้เกิดพลังทางปัญญา
โดยเฉพาะส าหรบัสงัคมไทยในปัจจุบนั ซึง่ก าลงัขาดแคลนนกัวจิารณ์ทีม่คีุณภาพเป็นอย่างมาก 
  

อดศิร จนัทรสุข : ผูว้เิคราะห์ 
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เรือแห่งกาลเวลา 
บทสมัภาษณ์ ดบับลวิ เดวดิ แฮนคอ็ก 

สมัภาษณ์โดย เอรกิา มงัค์ 
 

มงัค:์ ดเูหมอืนว่าคุณพยายามน าเสนองานดว้ยวธิสีจันิยมรปูแบบใหม่ โดยพยายามใชว้ธิกีาร
จนิตนาการแบบใหม่เกีย่วกบัวสัดุ อนัรวมถงึ การละทิ้งจากวยัเดก็ การยัว่ยวน และความรุนแรง ซึง่
เป็นสิง่ทีถู่กท าใหห้มดความหมายไปดว้ยสจันิยมจอมปลอมของโทรทศัน์และหนงัสอืพมิพแ์นว
ตืน่เตน้  
 
แฮนคอ็ก: ผูก้ ากบั แมท็ทวิ ไวลเ์ดอร ์ เรยีกสิง่ทีผ่มท าว่าธรรมชาตินิยมแบบเคจ (Cagean 
Naturalism)* ละครทดลองแนวธรรมชาตนิิยมของผมเป็นสิง่ทีต่รงความจรงิ เช่นเดยีวกบังานของ
โซลา (Zola) ทัง้นี้ไม่ไดห้มายความว่าผมก าลงัท าการส ารวจเชงิวทิยาศาสตรใ์นสว่นทีเ่กีย่วกบั
กรรมพนัธุห์รอืสิง่แวดลอ้ม  หรอืการแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราในวธิกีารที่โซลามองชนชัน้ล่าง   ผม
สนใจเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างการเชื่อในสิง่ทีถู่กก าหนดไวแ้ลว้หรอืโชคชะตา กบัความตอ้งการที่
จะอสิระเสร ี  การลม้ลา้งความแตกต่างระหว่างศลิปะกบัชวีตินัน้เป็นเรื่องดเีมื่อมนัเปิดทางใหเ้ราจง
ใจหยุดยัง้ความไม่เชื่อใดๆ เสยีชัว่ขณะหนึ่ง   
 ธรรมชาตนิิยมเป็นละครรปูแบบหน่ึงในจ านวนไม่กีรู่ปแบบทีย่งัสามารถท าใหเ้กดิเราเตม็ใจ
ทีจ่ะหยุดยัง้ความไม่เชื่อเสยี   ซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิยากขึน้เรื่อยๆ ส าหรบัผูช้มละคร เนื่องมาจากการถูก
ครอบง าโดยวฒันธรรมมวลชน ในสายตาของผูช้อบดภูาพยนตร ์ ละครเป็นเพยีงภาพยนตรท์ี่
งบประมาณต ่าเท่านัน้ มเีพยีงรปูแบบเดยีวทีจ่ะท าใหเ้ราหยุดยัง้ความไม่เชื่อได ้นัน่กค็อื “ความเป็น
จรงิ” ผมใชเ้ทคนิคแบบธรรมชาตเิขา้มาท าลายความแตกต่างระหว่างศลิปะกบัชวีติ และใชส้ิง่ที่
เหมอืนจรงิจนท าใหเ้กดิการเชื่อขึน้โดยไม่รูต้วัตัง้แต่ตอนตน้ของละคร  และเมื่อคุณรูต้วัว่าคุณก าลงั
ชมละครอยู่ การหยุดยัง้ความไม่เชื่อของคุณจะกลายเป็นความเตม็ใจแทนทีจ่ะเป็นไปโดยไม่รูเ้นื้อ
รูต้วั […] 
 
มงัค:์ ท าไมคุณถงึตอ้งการสรา้งความไม่แน่นอน ท าไมถงึใหผู้ช้มเป็นคนเลอืกวตัถุต่างๆ ซึง่จะเป็น
ตวัก าหนดล าดบัของการเล่าเรือ่ง  
 

 
* จอหน์ เคจ (John Cage) เป็นนักประพันธเ์พลงแนวก้ำวหนำ้ ซึ่งมีบทบำทในกิจกรรมศิลปะต่ำงๆ เขำไดอ้ธิบำยเก่ียวกับ
โครงสรำ้งในกำรน ำเสนอละครไวว่้ำ โครงสรำ้งท่ีเรำควรจะคิดถึงคือโครงสรำ้งของผูช้มละครแต่ละคน หำกละครเปิดโอกำส
ให้ผู้ชมได้สัมผัสกับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกัน หรือหลำยๆ เหตุกำรณ์ในเวลำเดียวกัน ผู้ชมแต่ละคนจะน ำภำพ
เหตกุำรณต์่ำงๆ เหล่ำนัน้ไปประกอบกนัเองในจินตนำกำรของคนเหมือนกบัภำพจิกซอว ์
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แฮนคอ็ก: องคป์ระกอบแบบเคจกค็อืการน าประเดน็ทางจติวญิญาณเขา้มาเกีย่วขอ้ง เป็นเรื่อง
ความบงัเอญิ ไม่ใช่การสุม่  การแสดงในค ่าคนืนี้มลีกัษณะเฉพาะและเกดิขึน้แบบบงัเอญิ แต่กท็ าให้
เกดิประกายจรสัแสงของความบงัเอญิขึน้ได ้ แนวการเลอืกจะแตกต่างกนัออกไปในการแสดงแต่ละ
รอบ ชวีติของฟอสเตอรน์ัน้แตกออกเป็นสว่นๆ ในการแสดงทุกคนื บางคนืกอ็าจเป็นเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหว่างเขากบัจลิลมีาก ในขณะทีบ่างคนือาจมเีรื่องราวความสมัพนัธร์ะหว่างเขา
กบัฟินนียม์ากกว่า […] ตวัละครของผมมกัจะพยายามสรา้งสาระจากเทศะทีพ่วกเขาอยู่  ส าหรบั
ผมแลว้ การทีไ่ดเ้หน็พวกเขาต่อสูก้บัเงือ่นไขประวตัศิาสตร ์  กบัผลทีต่ามมา และกบัสภาวะทีไ่ม่
อาจเลีย่งไดใ้นขณะทีแ่สดงอยู่นัน้ เป็นสิง่ทีส่ าคญั มนัเป็นการเน้นความจรงิทีว่่าเหตุการณ์นัน้เป็น
เหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถผลติซ ้าไดอ้กี เป็นเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ได ้ ณ สถานทีน่ัน้ ในเยน็วนันัน้
เท่านัน้  บทละครด าเนินเรื่องไปในทางนัน้กเ็พราะผูช้มมารวมกนัทีต่รงนัน้ สว่นหน่ึงของละครเรื่อง
นี้กเ็ป็นประดุจเกมทีเ่ล่นกนัในหมู่เพือ่นฝงู ล าดบัเรื่องจะเปลีย่นไป แต่วตัถุต่างๆ ไม่ไดเ้ปลีย่น แต่
จรงิๆ แลว้ละครกเ็ป็นเรื่องเกีย่วกบัเกมประเภทน้ีอยู่แลว้  […] 
 
มงัค:์ อะไรท าใหคุ้ณสนใจเขยีนบทละครแทนทีจ่ะเป็นนิยาย กวนีิพนธ ์หรอืบทภาพยนตร์ 
 
แฮนคอ็ก: ละครคอืสิง่เสมอืนจรงิได ้หรอือาจเป็นเช่นนัน้ได ้  […]  โดยปกตแิลว้ละครกเ็หมอืนกบั
โทรทศัน์ถูกๆ  ผมพยายามเขยีนบทละครทีส่ามารถเป็นบทละครเวทไีด้อย่างเดยีวเท่านัน้ ทนัททีี่
ผมเขยีนบทละครทีเ่ป็นบทภาพยนตรห์รอืนวนิยายไดด้ว้ย ผมจะรูท้นัทวี่าถงึเวลาแลว้ทีจ่ะตอ้ง
เปลีย่นไปท าอย่างอื่น  ผมรูด้วี่าละครไดล้ดความส าคญัไปมากเพยีงไรในวฒันธรรมของเรา มี
ปัจจยัทางการตลาดจากภายนอกเพยีงไม่กีอ่ย่างเท่านัน้ทีบ่อกคุณไดว้่าจะพูดอะไรหรอืพดูเรื่องนี้
ไดอ้ย่างไร ละครเป็นเหมอืนงานอดเิรก เราเหมอืนกบัคนทีค่ลัง่ไคลร้ถไฟจ าลอง เราจะมาพบกนั
เพยีงครัง้คราวเพือ่จะจดัการเรื่องซือ้ขายหรอืน าของมาสาธติ แต่สว่นใหญ่แลว้เรามกัจะใชเ้วลาอยู่
ทีช่ ัน้ใตด้นิของเราและงว่นอยู่กบัการวางแบบใหถู้กตอ้ง […] 
 
มงัค:์  คุณคดิอย่างไรเกีย่วกบัละครในศตวรรษที ่21 
 
แฮนคอ็ก: แครลิ เชอรช์ลิ (Caryl Churchill) น ากลเมด็ของละครแอบเสริด์มาใชแ้ละท าใหเ้กดิ
บูรณาการกบัเรื่องราวในบทละครของเธอ ดงันัน้ เมื่อผมดลูะครของเธอ ผมรูส้กึว่าตวัผมไดร้บัแรง
กระตุน้ทางปัญญา ในท านองเดยีวกบัทีง่านของพวกละครแอบเสริด์กระตุน้ผมได ้ (แมว้่าผมจะไม่
อยู่ขา้งพวกแต่งละครแอบเสริด์ เวน้ไวเ้สยีแต่คุณจะเหมาว่า พนิเตอร ์ [Pinter] เป็นพวกนี้ไปดว้ย 
ไม่ว่าผูเ้ชีย่วชาญ    มารต์นิ เอสลนิ [Martin Esslin] จะว่าอย่างไร)  ในขณะเดยีวกนัตวัละครต่างๆ 
กก็ระทบอารมณ์ของผมเช่นกนั  เชอรช์ลิยงัท าใหผ้มคดิถงึเรื่องตวัละคร 1 ตวัทีเ่ล่น 2 บทบาท 
และถงึขัน้ทีบ่ทบาท 2 บทบาทนี้เป็นคนละเพศกนัดว้ย และผมกช็อบเรื่องมติเิรื่องเวลาในบทละคร
ของเธอ […] 
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 เธโอดอร ์สกพีทิาเรส (Theodora Skipitares) สอนผมใหรู้จ้กัสรา้งบทละครทีท่ลายก าแพง
ดา้นที ่ 4 ลงได ้ โดยไม่ตอ้งรุกเรา้จนเกนิไป ซึง่เป็นวธิกีารแบบชุ่ยๆ  ที่ท าใหผู้ช้มมสีว่นร่วมดว้ย   
เธอสอนผมเกีย่วละครทีไ่ม่เน้นค าพดูแต่ใชก้ารสือ่สารทางกาย  การเคลื่อนไหว และฉากในการ
สือ่สาร และความส าคญัของการใหร้ายละเอยีด เธอสามารถผสมผสานองคป์ระกอบของ
ประตมิากรรมและทศันศลิป์อื่นๆ เขา้มาอยู่ในบทละครของเธอไดด้ว้ย และท าใหบ้ทละครของเธอดู
ใกลช้ดิกบัคนดมูากขึน้ดว้ย […] 
 
มงัค:์ มารก์ซ ์(Marx)  ลูเธอร ์(Luther)  และแมร ีเบเคอร ์เอด็ด ี(Mary Baker Eddy) มาผสมผสาน
กนัไดอ้ย่างไรในการคดิของคุณ  
 
แฮนคอ็ก: บุคคลต่างๆเหล่านี้ ช่วยใหผ้มจดัการกบัตวัเองไดใ้นฐานะนกัเขยีนบทละครทีอ่ยู่เหนือ
ตวัละครโดยมคีวามเชื่อทัง้หมดของผมอยู่เบือ้งหลงัตวัละครและเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ใช่ไปฝากไว้
กบัผูช้ม การทีม่ารก์ซพ์ดูถงึเรื่องคุณค่าและการสรา้งคุณค่านัน้ เขาหมายความว่าคุณค่าไม่ไดม้อียู่
แลว้ในโลก แต่จะตอ้งสรา้งขึน้มา สิง่นี้เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัค าถามทีว่่าคุณค่าของละครนัน้อยู่ที่
ไหน  คุณไม่ไดข้ายเหตุการณ์  แต่เป็นเพยีงการขายโอกาสใหไ้ดเ้หน็เหตุการณ์  เหตุการณ์นัน้
ไม่ไดเ้ป็นเพยีงสิง่ของหรอืวตัถุเท่านัน้ อาจไม่ใช่เรื่องถูกตอ้งทีจ่ะพดูถงึเรื่องอุตรภาพในทุกวนัน้ี 
แต่คุณไม่สามารถท าละครไดโ้ดยไม่สรา้งสิง่ทีอ่ยู่เหนือกระบวนการผลติแบบทุนนิยม  
 ลูเธอร ์ เป็นผูท้ าลายก าแพงทีส่ ีข่องศาสนา  คุณพดูกบัพระเจา้ไดโ้ดยตรงแลว้ โดยไม่ตอ้ง
ผ่านศาสนจกัร ผมก าลงัพดูกบัผูช้มโดยตรง ไม่ไดผ้่านสถาบนัใดๆ ไม่ไดผ้่าน Theater 
Communications Group หรอื Humana หรอืกระบวนการพฒันาใดๆ  แมร ี เบเกอร ์ เอดด ี (Mary 
Baker Eddy) เป็นตวัแทนแนวคดิเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างจติวญิญาณกบัวตัถุ   มบีางสิง่
บางอย่างในชวีติทีไ่ม่ใช่วตัถุ  ไม่ไดม้ยีาส าหรบัรกัษาทุกสิง่ทุกอย่างได ้   นี่เป็นความคดิทีส่ะทอ้น
เรื่อง “การไม่สามารถหลกีเลีย่งได”้ ของชวีตินัน่เอง พวกกลุ่มวทิยาศาสตรศ์าสนาครสิต ์(Christian 
Scientists) เชื่อว่าคุณสามารถไดทุ้กสิง่ทุกอย่างทีจ่ าเป็นจากพระผูเ้ป็นเจา้ และสว่นหน่ึงของชวีติก็
คอืการส านึกว่าคุณไม่ตอ้งการอะไรมากไปกว่านี้แลว้ เวลาสองชัว่โมงทีคุ่ณมานัง่ชมละครนัน้ถูก
จ ากดัอย่างไม่อาจหลกีเลีย่งได ้ แต่คุณกส็ามารถหลอกตวัเองไดว้่าคุณมทีางเลอืกและมคีวาม
รบัผดิชอบ 
 
มงัค:์ แลว้คนอืน่ๆ 
 
แฮนคอ็ก: […] ไฮเดกเกอร ์ (Heidegger) สอนผมเรื่องเวลาและความสมจรงิ ผมเขา้ใจเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหว่างอดตี ปัจจุบนั และอนาคตไดด้ขีึน้หลงัจากอ่านงานของเขา จอหน์ เบอรเ์กอร ์
(John Berger) ท าใหผ้มระลกึว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างผูท้ีถู่กจอ้งมองกบัผูท้ีจ่อ้งมองผูอ้ื่นนัน้เป็นสิง่
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ส าคญั   บอรเกส (Borges) กระทบอารมณ์ต่างๆ ของผมโดยปัญญา นี่เป็นบางสิง่ทีผ่มหวงัว่าบท
ละครของผมจะสรา้งใหเ้กดิขึน้ได ้เขาเป็นทุกสิง่ทุกอย่างเกีย่วกบัความหฤหรรษ์แห่งความคดิ 
 
มงัค:์  แลว้งานของคุณพฒันาขึ้นมาอย่างไร 
 
แฮนคอ็ก: บอรเกสกล่าวว่า “เราเป็นผูค้ดิประดษิฐ์คนรุ่นก่อนเราขึน้มาเอง” และเรากเ็ป็นผู้
ประดษิฐค์ดิคน้ “พฒันาการ” ของตวัเราเองขึน้มา  ผมเคยเขยีนผลงานทีเ่ป็นก าแพงทีส่ ีแ่บบเลวๆ 
เมื่อตอนผมหนุ่มๆ มนัไม่เป็นไปอย่างทีต่อ้งการดว้ยเหตุผลบางประการ เพราะผมไม่คดิว่าเราควร
ท าใหอ้ะไรบางอย่างเกดิขึน้ในหอ้งนัน้ ซึง่ไม่น่าจะเกดิขึน้ไดใ้นหอ้งนัน้ ซึง่ในเรื่องนี้ภาพยนตรอ์าจ
เป็นสือ่ทีท่ าไดด้กีว่า ทนัทีท่ีผ่มคน้พบกฎทีว่่านี้ ผมเริม่น าเอาผูช้มเขา้มามบีทบาทในบทละครของ
ผม และเขยีนบทละครในแบบทีผ่มเขยีนอยู่ในขณะนี้ […] 
 
มงัค:์ คุณคดิว่า การฝึกฝนในมหาวทิยาลยัสามารถพฒันาสิง่ต่างๆ ไดห้รอืไม่ 
 
แฮนคอ็ก: หลกัสตูรต่างๆ ในมหาวทิยาลยันัน้เป็นการพยายามทีจ่ะสอนคนเสยีจนเขาเขยีนบท
ละครไม่ได ้  หลกัสตูรเหล่านี้ไดล้บความเป็นเอกลกัษณ์และพลงัผลกัดนัทีอ่ยู่ในตวัผูเ้ขยีนแต่ละคน    
โดยการหลอกใหค้นหลงเชื่อว่าม ี“กลวธิ”ี บางอย่างทีเ่ล่าเรยีนกนัได ้การเขยีนบทละครตอ้งมปัีจจยั
ส าคญัอย่างหนึ่งคอื ความสงสยั หากไม่มคีวามสงสยัแลว้กจ็ะไม่มคีวามศรทัธา และการท าละคร
นัน้จ าเป็นตอ้งอาศยัการกา้วกระโดดอนัเกดิจากความศรทัธา ความแน่นอนชดัเจนนัน้มไีวส้ าหรบัผู้
ทีเ่ดนิตามคนอื่น  แต่ความสงสยัมไีวส้ าหรบัผูส้รา้งนวตักรรม หลกัสตูรพวกนี้ยงัท าใหเ้กดิความไม่
ชดัเจนระหว่างโทรทศัน์ ภาพยนตร ์และละครอกีดว้ย ซึ่งเป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้ในภาควชิาการละครทุก
แห่ง  เพราะตอ้งการจะผลตินกัเขยีนใหท้ าอะไรไดทุ้กอย่าง เช่นเดยีวกบักรณีของช่างประปาที่
จะตอ้งต่อสายไฟได ้และขบัเครื่องบนิไดด้ว้ย […] 
 
มงัค:์ ท าไมบทละครนี้จงึมคี าอา้งองิเกีย่วกบัศาสนาอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เรอืโนอา น ้ าท่วมโลก 
หรอืชุมชนแห่งความหวงั   
 
แฮนคอ็ก: วทิยาศาสตรศ์าสนาครสิต ์ (Christian Science) เป็นสว่นส าคญัในวยัเดก็ของผม […] 
การดิ้นรนต่อสูก้บัความเชื่อของผมเองดเูหมอืนว่าจะสะทอ้นออกมาใหเ้หน็อยู่บ่อยๆในงานของผม 
ส าหรบัผมแลว้ พระเจา้เป็นกระบวนการแห่งการให ้กระบวนการทางละครกเ็ป็นการใหค้วามหมาย
แก่ผูช้ม ผมไม่อยู่ขา้งฝ่ายทีเ่ชื่อว่าเราววิฒันาการ(แบบดารว์นิ) ววิฒันาการเป็นรูปแบบทีแ่ย่ส าหรบั
การท าละคร การแสดงแต่ละครัง้จะตอ้งมกีา้วกระโดดแห่งการสรา้งสรรค ์ แต่รปูแบบในปัจจุบนันัน้
เป็นววิฒันาการ และน่ีกเ็ป็นสาเหตุทีว่่าเหตุใดนกัเขยีนบทละครจ านวนมากจงึตดิอยู่กบัเรื่องการ
พฒันาและกลวัทีจ่ะแสดงความโงอ่อกมาต่อหน้าผูค้น […] 
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มงัค:์ การน าเสนอละคร Ark ทัง้ 2 งาน คอื ทีห่อศลิป์ PS 122 ทีน่ิวยอรก์ และทีโ่รงละครฟรอนเทนา 
(Frontena Theater) ทีอ่อสตนินัน้เป็นอย่างไรบา้ง 
 
แฮนคอ็ก: โปรดกัชัน่ทัง้ 2 ทีน่ัน้มคีวามแตกต่างกนั แต่กเ็ป็นทีน่่าชื่นชมทัง้คู่  การแสดงที่
นิวยอรก์เน้นในเรื่องการท าใหฟ้อสเตอรด์สูมจรงิ และการแสดงกด็ูใกลช้ดิและน่ากลวั 
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัละครทัง้ 2 ตวันัน้ชดัเจน และไดร้บัการเน้น  ผูก้ ากบั คอื เมลานี โจเซฟ 
(Melanie Joseph) และ มทัท ์มาเฮอร ์(Matt Maher) ซึ่งเป็นผูแ้สดงนัน้ ไม่ไดก้ลวัทีจ่ะท าใหผ้มซึง่
เป็นผูเ้ขยีนบทละครนัน้ไม่มตีวัตน  นัน่กค็อื ท าใหเ้ย็นวนัทีม่กีารแสดงนัน้สมจรงิเสยีจน “การ
เขยีน” บทละครนัน้เป็นการเอือ้ใหเ้กดิภาพลวงของการเล่าเรื่องออกมาตรงๆ การแสดงแบบนี้มี
อนัตรายตรงทีจ่ะเป็นไปไม่ไดเ้ลยหากว่าผูช้มถูกตอกย ้าอยู่ตลอดเวลาว่าตนก าลงัชมละครอยู่ เมื่อ
ตอนทีม่ทัทเ์รยีกผขีองนายฟินนียน์ัน้ ผมแทบจะไม่อยากนัง่อยู่ในหอ้งนัน้เลย เพราะมนัน่ากลวัมาก 
มนัเหมอืนจรงิมากเกนิไป และเป็นธรรมชาตมิากเกนิไป การแสดงซึง่จดัทีห่อศลิป์ PS 122  จุผูช้ม
ไดเ้พยีง 25 คนเท่านัน้  ผูแ้สดงอยู่ใกลจ้นแทบจะนัง่ตกัเราอยู่แลว้ ดงันัน้ฟอสเตอรจ์งึเหมอืนกบั
เป็นสว่นหน่ึงในโลกแห่งความเป็นจรงิ มนัใกลเ้สยีจนคนดสูามารถไดก้ลิน่นกัแสดงเลย และคุณก็
จะเริม่รูส้กึว่ามนัเป็นจรงิ และออกเดนิทางไปกบัเรื่องทีแ่ต่งขึน้นัน้ 
 ทีอ่อสตนินัน้ ผูก้ ากบั คอืวกิก ี บูน(Vicky Boone) และผูแ้สดง คอื เจสนั เฟลพ ์ Jason 
Phelps) ใหค้วามส าคญัต่อโครงสรา้งของละคร พวกเขาท าใหฟ้อสเตอรแ์ละฟินนียส์มบูรณ์แบบ
มากขึน้ในรายละเอยีด ทัง้ในดา้นกายภาพและในทางอารมณ์  โดยปกตแิลว้ผมเป็นคนประกอบ
หรอืสรา้งวตัถุต่างๆ ส าหรบับทละครของผม แต่ส าหรบัโปรดกัชัน่ทีฟ่รอนเทนานัน้ มกีารสรา้งฉาก
และวสัดุประกอบฉากขึน้ใหม่ มกีารท าแผ่นเล่าเรื่องใหม่  แมก้ระทัง่เรื่องราวของเรอืกแ็ตกต่าง
ออกไป มนัไม่ไดเ้ป็นของเล่นวนิเนอบาโก (Winnebago) แลว้ ตอนแรกๆผมรูส้กึทนไม่ได ้ การ
ปราศจากการควบคุมท าใหผ้มรูส้กึกงัวล แต่เมื่อผมไดเ้หน็ผลทีอ่อกมาผมรูส้กึเหมอืนยกภูเขาออก
จากอก แผ่นเล่าเรื่องและวตัถุต่างๆ นัน้ดกีว่าทีผ่มท าเองอกี แผ่นเล่าเรื่องนัน้ดเูหมอืนกบัท ามาจาก
หนงัมนุษยเ์ลย เจสนัมวีธิกีารท าใหฟ้อสเตอรน์ัน้มลีกัษณะบอบบางแต่ดูอนัตราย ผมรูส้กึเสยีใจ
กบัฟอสเตอร ์ แต่ไม่อยากอยู่ในหอ้งเดยีวกบัเขาเลย เจสนัท าใหเ้กดิความรูส้กึเช่นน้ีไดโ้ดยอาศยั
การเคลื่อนไหว ท่าทางต่างๆ ของเขาเป็นการปลุกเรยีกผ ี  ความแตกต่างระหว่างฟอสเตอร์
และฟินนีย์นัน้ยิง่ไม่ชดัเจนมากขึ้น  ฟินนียก์ลายเป็นเงาอดตีของฟอสเตอรไ์ปแลว้ 
 ทีอ่อสตนินัน้เหมอืนกบัผมฝันเหน็การแสดง ผูช้มเริม่ต้นจากความฝันและถูกบงัคบัให้
กลายเป็นสว่นหนึ่งของมนั ละครแสดงทีโ่รงละครทีจุ่คนได ้60 คน ซึง่ประกอบขึน้จากไมอ้ดั ดรูาว
กบัไม่ไดใ้ชม้าเสยีนาน ภายในนัน้ชวนใหห้ดหู่ เพดานถูกรือ้ออกไป พรมถูกดงึออก และมกีารพ่น
ขอ้ความเลอะเทอะไวเ้ตม็ผนงั มนัดเูหมอืนโรงละครทีก่จิการลม้เหลว จนโรงละครต้องกลายมาเป็น
สมบตัขิองพวกขายของทีต่ลาดนดั เมื่อคน 60 คนเขา้มาอยู่ในนัน้ มนัยากทีจ่ะเริม่การแสดงได ้
เพราะผูค้นตอ้งเขา้มาเผชญิกบัสภาพเสง็เครง็เสยีจนนกัแสดงเองกไ็ม่รูว้่าตนอยู่ทีไ่หน 
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 ทีน่ิวยอรก์นัน้ ตลาดนัดเริม่ตน้อย่างเลก็ๆ เพราะมชีิ้นงานอื่นๆอยู่ในหอศลิป์แห่งนัน้ดว้ย
ในขณะทีม่กีารแสดงละคร เมลานีค่อยๆใหม้นัเตบิโตขึน้อย่างมชีวีติโดยอาศยัเวลา เมื่อถงึตอนทา้ย
กป็รากฏว่ามขีา้วขอ้งกระจดักระจายไปทุกหนทุกแห่ง  มทัท ์มาเฮอร ์รูจ้กัขยะพวกนัน้ด ีเขาแสดง
ทัง้หมด 40 รอบ ดงันัน้เขาจงึมเีวลาทีจ่ะค่อยๆ พฒันาบทขึน้มาได ้ จนท าใหก้ารแสดงนัน้เป็น
ธรรมชาตแิละ “เป็นจรงิ” ทีเ่ทก็ซสันัน้ จ านวนรอบจ ากดักว่า คอืแสดงเพยีง 16 รอบเท่านัน้ ดงันัน้ 
มุมมองทีเ่ป็นสามมติ ิ จ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนไวต้ัง้แต่ตน้ เนื่องจากนกัแสดงไม่ไดม้เีวลาทีจ่ะ
พฒันาการแสดงบทบาทไดอ้ย่างสบายๆ 
 
มงัค:์ คนเทก็ซสัมปีฏกิริยิาอย่างไร เมือ่เทยีบกบัชาวนิวยอรก์ 
 
แฮนคอ็ก: ทีอ่อสตนินัน้ละครกลายเป็นกจิกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่งทีผู่ค้นจะกลบัมาชมละครซ ้า
ในคนืถดัๆไป  เพือ่จะมาชมล าดบัเรื่องแบบใหม่ๆ และเพลดิเพลนิกบัการเล่าเรื่อง ลกัษณะเช่นนี้
เกดิขึน้ไดน้อกเมอืงนิวยอรก์ เพราะผูช้มไม่ไดม้แีนวโน้มทีจ่ะตอ้งการรบัรูง้านศลิปะในท านองทีเ่ป็น
การ “เขา้ใจทะลุปรุโปร่ง” มากกว่าการเพลดิเพลนิกบัมนั  เมื่อใดทีผู่ค้นคดิว่าเขา “เขา้ใจทะลุปรุ
โปร่ง”ทุกอย่างแลว้ เขากจ็ะรูส้กึเหนือกว่า มแีต่ในนิวยอรก์เท่านัน้ทีผู่ค้นคดิกนัว่าผมก าลงัพยายาม
ดงึอะไรออกมาจากตวัเขา แต่กระนัน้กต็าม ถ้าดตูามตวัเลขแลว้ ผูส้นบัสนุนงานของผมนัน้สว่น
ใหญ่จะอยู่ทีน่ิวยอรก์ […] 
 
มงัค:์ อะไรท าใหคุ้ณยงัอยู่ในวงการละคร คุณมองอนาคตในแงด่หีรอืเปล่า 
 
แฮนคอ็ก: จะเรยีกผมว่าเป็นพวกชอบโวยกไ็ด ้หรอืจะเรยีกว่าหวัโบราณกไ็ด ้แต่ผมกงัวลเกีย่วกบั
เรื่องฟาสซสิม ์ การเชื่อว่าทุกอย่างถูกก าหนดมานัน้เป็นฟาสซสิมร์ะดบัชาตพิอๆ กบัระดบัปัจเจก
บุคคล   วฒันธรรมป็อปที่งมงายกบัแก่นเรื่องกเ็ป็นสว่นหนึ่งของแนวคดินี้  สงคราวอ่าวเปอรเ์ซยี
ท าใหผ้มไดค้ดิ – ผมเหน็ไดก้บัตาว่าวธิกีารทีโ่ทรทศัน์เล่าเรื่องเกีย่วโยงกบัชะตากรรมของมนุษย์
อย่างไร ทุกสิง่ทุกอย่างทีเ่กดิขึน้เบือ้งหน้าผม มรีะบบระเบยีบเชื่อมโยงจาก ก ไก่ ไปหา ข ไข ่ไป
หา ค ควาย เป็นครัง้แรกในช่วงชวีติทีผ่มหดหู่ใจอย่างมาก  ศลิปะจ าตอ้งกลายเป็นสิง่ทีเ่ราถามว่า 
“นี่มนัหมายความว่าอย่างไร”  เป็นทีซ่ึง่เมื่อเราเขา้ไปแลว้จะไม่ตดิอยู่กบัค าถามว่า “แลว้จะเป็น
อย่างไรต่อไป” […] ละครอเมรกินัในช่วงหนึ่ง หลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2  สามารถยนืโรงไดน้านๆ 
แต่ตอนน้ีมแีต่เพยีงภาพยนตรเ์ท่านัน้ ผูช้มไม่รูส้กึเบื่อหน่ายหรอก แต่นกัเขยีนบทละครเริม่เบื่อ
แลว้ 
 
มงัค:์ คุณมขีอ้เสนออะไรบา้ง เราจ าเป็นตอ้งมกีลุ่มแนวคดิกา้วหน้ากลุ่มใหม่หรอืไม่ 
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แฮนคอ็ก: […] ผมว่าเราตอ้งการอะไรทีเ่หมอืนไวรสัคอมพวิเตอร ์คอืตอ้งรุกจากภายใน แลว้ค่อย
ท าลายระบบเมื่อมนัไม่ทนัตัง้ตวั  เราตอ้งคอยตดิตามความเคลื่อนไหวต่างๆ  อยู่ตลอดเวลา ตอ้งจู่
โจมระบบปฏบิตักิารโดยใชกุ้ศโลบาย ไม่ใช่การเผชญิหน้าแบบกลุ่มดาดา ไวรสัจะสามารถอยู่ใน
คอมพวิเตอรไ์ดโ้ดยไม่ท าใหม้นัพงั  และทีจ่ าเป็นอกีเรื่องหนึ่งกค็อื ตอ้งท าสิง่ทีค่นอื่นเขา้ใจได ้ ใคร
กต็ามทีไ่ปด ู Race of the Ark Tattoo สามารถรบัรูเ้รื่องราวของเดก็ทีถู่กขอมาเลีย้งคนหน่ึงได ้
เพราะทุกสิง่ทุกอย่างว่ากนัซึ่งๆหน้า 
 ผมไม่ไดห้มายความว่าคุณไม่ควรไวใ้จหลกัสตูรหรอืสถาบนัต่างๆ แต่คุณไม่สามารถท า
ละครไดโ้ดยไม่มอีสิระ ไม่ใช่รบัเงนิอุดหนุนแลว้กเ็ขยีนบทละครทีไ่ม่ตอ้งลงทุนในการท าออกแสดง 
การเป็นศลิปินหมายความว่าคุณตอ้งเขา้ใจขอ้จ ากดัของคุณในวฒันธรรมนัน้ๆ คุณจ าเป็นตอ้งมี
สถาบนั แต่ไม่ใช่เขยีนโดยมคีวามคดิทีย่ดึตดิกบัสถาบนัหรอืเขยีนเพือ่เอาใจสถาบนั 
 การเขยีนบทละครนัน้เป็นวกิลจรติอย่างหนึ่ง “คุณคดิว่าผูช้มจะเลอืกสรรวตัถุต่างๆ จาก
ของเล่นวนิเนอบาโกหรอื คณุลอ้เล่นน่ะส”ิ เราจะท าใหเ้กดิสภาพเช่นน้ีในอเมรกิาในปี 1998 ได้
อย่างไร  เพือ่ทีเ่ราจะไดม้องดผููค้นท าอะไรบางอย่างโดยทีไ่ม่ใช่เพือ่เงนิ  โดยทีเ่ดมิพนัอย่างเดยีว
ในทีน่ี้คอืการสมัผสัระหว่างมนุษยด์ว้ยกนั 
 

กรกช อตัตวริยิะนุภาพ : ผูแ้ปล 
 
แปลจาก: David W Hancock, . “Arks of Time”.Theater. Yale Repertory Theatre. Vol. 29, 

No. 1(1999), pp.44 - 53 
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บทวิเคราะห ์
 
 บทความนี้ตดัตอนมาจากบทสมัภาษณ์ผูเ้ขยีนบทละครเรื่อง “The Race of the Ark 
Tattoo” คอื ดบับลวิ เดวดิ แฮนคอ็ก (W. David Hancock) โดยเอรกิา มงัค ์(Erika Munk) เนื้อหา
ของบทความครอบคลุมหลายประเดน็ดว้ยกนั โดยเริม่ต้นจากบทละครเรื่องนี้ซึ่งมผีูน้ าไปแสดง 2 
ที ่ คอื นิวยอรก์และออสตนิ  นอกจากผูใ้หส้มัภาษณ์จะกล่าวถงึแนวคดิ และลกัษณะการท างาน
ของตนแลว้ ยงัไดใ้หท้ศันะเชงิวจิารณ์ไวม้ากมายทัง้ทีเ่กีย่วกบัการแสดงละครจากบทละครทีเ่ขา
เขยีนและเกีย่วกบัวงการละครและการศกึษาดา้นการละคร ซึง่มปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้ 
 แฮนคอ็กเป็นผูท้ีไ่ดว้เิคราะหค์วามคดิและพฒันาการทางความคดิของตนเองไวไ้ดอ้ย่าง
ลกึซึง้ โดยไดก้ล่าวถงึบุคคลต่างๆ ทีส่ง่อทิธพิลต่อแนวคดิของเขา จากบทสมัภาษณ์นี้จะเหน็ไดว้่า
เขาเป็นผูท้ีเ่น้นในเรื่องคุณค่าเชงิมนุษยนิยมทีส่ลดัทิง้ซึ่งกรอบแฟชัน่ต่างๆทีเ่ป็นของเทยีม  เขา
ชีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัของละคร โดยเน้นว่าเป็นการเปิดโอกาสส าหรบัการสมัผสัระหว่างมนุษย์
ดว้ยกนั ซึง่เป็นสิง่ทีม่นุษยโ์หยหาในยุคทีส่งัคมถูกครอบง าดว้ยวฒันธรรมป็อป หรอืวฒันธรรม
มวลชน โดยทีค่นในสงัคมถูกครอบง าให ้ “เชื่อ” หรอื “ไม่เชื่อ” ในสิง่เดยีวกนั  แฮนคอ็กจงึสนใจ
น าเสนอละครในแนวธรรมชาตนิิยม ในระหว่างทีช่มละคร ผูช้มจะหยุดยัง้ความไม่เชื่อของตนไวช้ัว่
ขณะหน่ึง ซึ่งเริม่จากการไม่รูต้วั จนพฒันาไปสูค่วามเตม็ใจทีจ่ะหยุดยัง้ความไม่เชื่อเสยี  
ประสบการณ์ดงักล่าวจะท าใหผู้ช้มไดร้บัผลกระทบทางอารมณ์อนัเกดิจากการใชค้วามคดิ   
 ในสว่นทีเ่ป็นการวจิารณ์การแสดงนัน้ เขาไดเ้ปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการแสดง
ละครทีเ่ขาเป็นผูเ้ขยีนบทไวไ้ดอ้ย่างชดัเจนและเป็นเหตุเป็นผล การเริม่ตน้จากทศันะทีเ่ป็นอตัวสิยั
เนื่องจากเขาเป็นผูเ้ขยีนบทละครและมภีาพของละครนัน้ๆอยู่ก่อนล่วงหน้า ไม่ไดท้ าใหเ้ขาเกดิอคติ
ในการทีจ่ะประเมนิคุณค่าการแสดงละครทัง้ 2 ที ่  เขาไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าผูก้ ากบัการแสดงและนกัแสดง
ตคีวามบทละครของเขาอย่างไร และน าเสนอออกมาในรปูแบบใด โดยทีช่ีใ้หเ้หน็ทัง้ขอ้ดแีละ
ขอ้จ ากดัของการแสดงละครในแต่ละที ่ เช่น กล่าวถงึประเดน็ทีว่่าผูแ้สดงทีน่ิวยอรก์มโีอกาสพฒันา
บทไดด้กีว่าเนื่องจากจ านวนรอบในการแสดงมมีากกว่า ในขณะทีก่ารแสดงทีอ่อสตนินัน้ผูแ้สดงมี
เวลาจ ากดั แต่ผูก้ ากบักม็ทีางออกโดยการวางโครงสรา้งทีส่มบูรณ์แบบมากกว่า เป็นตน้  
 นอกจากจะวจิารณ์ฝ่ายศลิปินผูส้รา้งสรรคแ์ลว้ แฮนคอ็กยงัไดใ้หท้ศันะเชงิวจิารณ์ที่
น่าสนใจเกีย่วกบัผูช้มละครไวด้ว้ย จากค าถามทีต่อ้งการใหเ้ขาเปรยีบเทยีบปฏกิริยิาของผูช้มละคร
ทีเ่ทก็ซสักบัทีน่ิวยอรก์ เขาไดใ้หภ้าพของผูช้มในนิวยอรก์ทีต่อ้งการจะรบัรูง้านศลิปะอย่างที่
สามารถ“เขา้ใจไดท้ะลุปรุโปร่ง” ซึง่เขาไดว้จิารณ์ว่าท าใหข้าดความเพลดิเพลนิในการเสพงาน
ศลิปะไป 
 ประเดน็ทีส่ าคญัและสะทอ้นใหเ้หน็พลงัทางปัญญาของบทสมัภาษณ์นี้มากทีสุ่ดกค็อื การที่
แฮนคอ็กสามารถกล่าวถงึศกัยภาพและขอ้จ ากดัของสือ่ “ละครเวท”ี ตลอดจน “การเขยีนบทละคร”  
ไดอ้ย่างชดัเจน ในแงศ่กัยภาพของสือ่ประเภท “ละครเวท”ี นัน้ เขาไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัของ
การท าใหล้ะครเป็น “ประสบการณ์ทีไ่ม่อาจผลติซ ้าได”้ เป็นการขายโอกาสใหค้นมาอยู่รวมกนั  รบัรู้
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เรื่องราวดว้ยกนั และเกดิการพฒันาทัง้ในดา้นความคดิและอารมณ์ ซึง่ประสบการณ์มนุษยส์มัผสั
มนุษยร์ะหว่างผูแ้สดงและผูช้ม การสรา้งสถานการณ์ทีเ่หมอืนจรงิไดม้ากทีสุ่ด เป็นสิง่ทีส่ ือ่อื่นๆ ไม่
อาจท าไดเ้ท่ากบัละครเวท ี ในทางตรงกนัขา้มผูเ้ขยีนบทละครตอ้งยอมรบัขอ้จ ากดัว่าไม่สามารถจะ
ก าหนดใหทุ้กสิง่ทุกอย่างเกดิขึน้บทเวทลีะครในช่วงเวลาหนึ่ง ดงัทีเ่ขาไดเ้ล่าถงึการทีเ่ขาไม่ประสบ
ความส าเรจ็ในวยัหนุ่ม การมองเหน็ศกัยภาพและขอ้จ ากดัของละครเวทที าใหเ้ขาเน้นความส าคญั
ในการทีจ่ะเขยีนบทละครทีเ่ป็นบทละครไดอ้ย่างเดยีวเท่านัน้ ไม่ใช่บทละครทีส่ามารถน าไปท าเป็น
บทภาพยนตรไ์ดด้ว้ย เป็นตน้  ประเดน็ดงักล่าวยงัเชื่อมโยงกบัการทีเ่ขากล่าวถงึวงการการศกึษา
ทีม่องว่าการเขยีนบทละครนัน้เป็นกลวธิทีีส่ามารถเล่าเรยีนกนัได ้ โดยเขาไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึขอ้เสยีของ
แนวคดิดงักล่าว เนื่องจากท าใหผู้เ้ขยีนขาดนวตักรรม ซึ่งเป็นสิง่จ าเป็นในการสรา้งสรรคง์านศลิปะ  
 บทสมัภาษณ์นี้จงึสะทอ้นใหเ้หน็ความสามารถในการวเิคราะหแ์นวคดิต่างๆ ทัง้ของตวัแฮ
นคอ็กเองและแนวคดิต่างๆ ทีส่ง่อทิธพิลต่อเขา ซึง่ท าใหเ้ขาสามารถเชื่อมโยงแนวทางต่างๆเขา้
ดว้ยกนั การเขา้ใจตนเองของเขาน าไปสูค่วามสามารถในการก าหนดทศิทางของตนเอง เขา้ใจ
สภาพสงัคม  ตลอดจนสามารถเสนอทางออกใหแ้ก่สงัคมได ้ ดงัทีเ่ขาเสนอไวใ้นตอนทา้ยว่า ผูท้ า
ละครจะตอ้งมกีุศโลบาย เขา้ใจขอ้จ ากดั และตอกย ้าแนวคดิเกีย่วกบัมนุษยนิยมของเขาดว้ยการ
กล่าวว่า “เดมิพนั” ของละครเวทนีัน้กค็อื “สมัผสัระหว่างมนุษยด์ว้ยกนั” นัน่เอง ทศันะของแฮ
นคอ็กนัน้มปีระโยชน์อย่างยิง่ส าหรบัฝ่ายผูส้รา้งสรรค ์ ไม่ว่าจะเป็นผูก้ ากบั นกัแสดง หรอืผูเ้ขยีน
บทละคร แต่ในขณะเดยีวกนักใ็หค้วามรูต้่อฝ่ายผูร้บั และชีใ้หเ้หน็คุณค่าของ“ศลิปะการละคร” จงึ
เป็นการน าเสนอความคดิทีเ่ป็นพลงัทางปัญญา  
 

กรกช  อตัตวริยิะนุภาพ : ผูว้เิคราะห ์
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ละครคืออะไร ? 

(What is “the theatre”?) 

 ซาโตช ิมยิาก ิ
(หมายเหตุ ขอ้ความตวัเอนทีอ่ยู่ในวงเลบ็เป็นการขยายความโดยผูแ้ปลเป็นภาษาไทย) 
 

การน าเอาบทละครทีถู่กเขยีนขึน้มาเมื่อ 2500 ปีทีแ่ลว้มาท าเป็นการแสดงในปัจจุบนัเป็น
การท างานศลิปะทีม่หศัจรรย ์ แต่การทีบ่ทละครมคีวามเก่าแก่นัน้ไม่ไดห้มายความว่าผลงานของ
ละครเรื่องนัน้จะตอ้งมคีุณค่าทางศลิปะทีส่งูส่งเสมอไป ในฐานะทีพ่วกเราเป็น “คนท างานละคร” 
เราจ าเป็นตอ้งถามตวัเองว่า “ละครทีเ่ราท าหรอืทีเ่ราดอูยู่ทุกวนัน้ียงัคงท าหน้าทีข่องตวัเองไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพหรอืไม่?” “ละครยงัคงมคีุณค่าในตวัเองเพยีงพอทีจ่ะหยดัยนืในอนาคตต่อไป
หรอืไม่?” ความจรงิแลว้ละครเคยท าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการสือ่ความหมายต่อมหาชนใน
ประวตัศิาสตรท์ีเ่พิง่ผ่านไปเพยีงไม่นานนี่เอง สือ่เพือ่มวลชนทีเ่ราพบเหน็ในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็น
สือ่สิง่พมิพ ์ภาพยนตร ์สือ่โทรสาร ไปจนถงึ สือ่เสน้ใยเครอืขา่ยในโทรทศัน์ กล็ว้นแต่เป็นสือ่คู่แขง่
ทีเ่พิง่ถอืก าเนิดขึน้เมื่อไม่นานมานี่เอง สรุปแลว้ ในอดตีนัน้ละครเคยอยู่ในสถานภาพทีเ่รยีกไดว้่า
แทบจะถอืเอกสทิธิใ์นการใหค้วามบนัเทงิแก่มหาชน และในบางแงมุ่มทีสุ่ดขัว้หน่อย ละครกย็งัเป็น
สือ่มวลชนทีถ่อืเอกสทิธิใ์นแงข่องการสรา้งพลงัดงึดดูใจทางความคดิทางการเมอืง อกีทัง้เรื่องราว
ในละครยงัเป็นเสน่หเ์ชือ้ชวนใหผู้ค้นตดิตามเหมอืนตดิยาเสพตดิเลยทเีดยีว 

ถา้หากเรารูส้กึว่าทุกวนัน้ี ละครไดส้ญูเสยีอ านาจ(ทีเ่คยม)ีของตวัเองไปเสยีแลว้ เราจะโทษ
ใครได ้ นอกจากพวกเรา “คนท างานละคร” เองนี่แหละ เป็นทีน่่าเสยีดายว่า คนท างานละครทุก
วนัน้ีพอใจกบัเพยีงแค่การน าเสนอเรื่องอย่างง่ายๆ หรอืไม่กส็ูอุ้ตสา่หท์ างานหนักเพือ่ทีจ่ะสรา้ง
ละครออกมาหนึ่งเรื่อง ทัง้ๆทีบ่ทความธรรมดาสกัชิน้กอ็าจจะท าหน้าทีเ่ดยีวกนัน้ีได้ 

สือ่อื่นๆไดเ้ขา้มาทดแทนบทบาท(ทีเ่คยเป็นเอกสทิธิ)์ของละครจนแทบหมดสิน้ หรอืจะพดู
อกีอย่างกค็อื ภาพยนตร ์ โทรทศัน์ วดีโีอ และการเล่นบทบาทสมมต ิ ไดเ้ขา้มาสวมบทบาทแทน
ละครโดยสิน้เชงิ แมก้ระนัน้กด็รูาวกบัว่า จะมสีือ่มวลชนแนวไฮ-เทคชนิดใหม่เพิม่เขา้มามากขึน้
เรื่อยๆ อ านาจของละครไดถู้กรุกล ้ามากขึน้เรื่อยๆ มน่ิาล่ะ ผูค้นในยุคนี้ถงึไดม้ ี “ภาพลกัษณ์” 
เกีย่วกบั “ละคร” ว่าเป็นอะไรทีโ่บราณ คลา้ยกบังานอดเิรกประเภทหนึ่ง เป็นเครื่องประดบั หรอื
คลา้ยกบัการลงทุนเพือ่อะไรอย่างอื่น เช่นการฝึกนกัแสดงเพือ่ทีจ่ะไดไ้ปเปิดตวัในสือ่มวลชนชนิด
อื่น แต่ถงึอย่างไรกด็ ี ปัจจุบนัน้ีผูค้นทัว่โลกทีท่ างานละครกย็งัเพิม่จ านวนมากขึน้เรื่อยๆ พวกเขา
เหล่านี้ลว้นพยายามแสวงหาสิง่เดยีวกนั นัน่กค็อืความเฉพาะตวัมากทีสุ่ดของละคร  ละครจะ
สามารถครองเอกสทิธิข์องตวัเองไดจ้ากอะไร และทา้ยทีสุ่ดแลว้ หน้าทีท่ีส่ าคญัทีสุ่ดของละครคอื
อะไร พวกเขาเหล่านี้ลว้นแต่สรา้งสรรคส์ิง่ทีย่อดเยีย่มทีสุ่ดใหก้บัศลิปะโบราณทีเ่รยีกว่า “ละคร” 
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พฒันาการทีร่วดเรว็และไม่หยุดน่ิงของเทคโนโลยขี่าวสารไดก้ดดนัใหล้ะครตอ้งแตกดบัและไดเ้กดิ
ใหม่อกีครัง้ และน่ีกค็อืเหตุผลว่าท าไมช่วงปลายศตวรรษที ่ 20 จงึเป็นช่วงเวลาแห่งการ
เปลีย่นแปลงอย่างมหาศาลส าหรบัละคร ผมรูส้กึทัง้เคารพ เหน็ใจ และทัง้รูส้กึถงึความเป็นคู่แขง่
ระหว่างผมกบัคนท างานละครร่วมสมยัน้ีกบัผม พวกเราทุกคนต่างกไ็ขว่ควา้หาทางรอด หรอื
คุณลกัษณะบางอย่างทีเ่ราคดิว่าละครเท่านัน้จะสามารถท าได ้ พวกเราตัง้ค าถามว่าแก่นแทข้อง
ละครคอือะไรและพยายามแสวงหาค าตอบ การหมกมุ่นอยู่กบัค าถามนี้กเ็พือ่ทีจ่ะเอาชนะความคดิ
ในดา้นลบทีว่่าละครไม่มแีก่นอะไรทีแ่ทจ้รงิ เมื่อผ่านการแสวงหาอย่างสุดชวีติกนัมาแลว้   ผมพดู
ไดว้่าความรกัอนัเป่ียมลน้ในละครกไ็ดส้ าแดงตวัเองออกมา 

“ละครคอือะไร” เมือ่ผมนึกถงึค าถามนี้ ผมนึกถงึประเดน็ส าคญั 2 ขอ้ทีท่ าใหล้ะครมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในประเดน็แรก การแสดงละครนัน้จ าตอ้งเผชญิหน้ากบัชวีติจรงิๆ (ในทีน่ี้
หมายถงึความสดของละครเวทเีป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นจากการมอียู่จรงิของผูแ้สดง ชวีติทีป่รากฏอยู่บน
เวทแีมว้่าจะเป็นเรือ่งสมมตแิต่เป็นความจรงิในทางกายภาพ) และอกีประเดน็หนึง่ กค็อื ละครเป็น
วธิกีารหนึง่ทีช่่วยใหผู้ช้มไดส้งัเกตเหน็ถงึขอ้แตกต่างของผูอ้ืน่ (ในทีน่ี้หมายถงึการทีผู่ช้มเป็นฝ่าย
ตดิตาม สงัเกตตวัละครบนเวท ี ซึง่มคีวามแตกต่างจากตวัผูช้มในชวีติประจ าวนั) ทัง้สองประเดน็นี้
ต่างกม็สีว่นเชือ่มโยงกนั 

ในช่วงนี้ ผมจะขออภปิรายถงึประเดน็แรกก่อน เราน่าจะลองคดิถงึ องคป์ระกอบ
พืน้ฐานทีท่ าให ้ ละครมคีวามแตกต่างจากศลิปะแขนงอื่น ในความคดิของผม ผมคดิว่ามปัีจจยั 3 
ขอ้ทีท่ าใหล้ะครมเีอกลกัษณ์ทีพ่เิศษ นัน่กค็อื การใชภ้าษา การด ารงอยู่จรงิของร่างกาย และกลุ่ม
คน(หรอืผูช้ม) และลกัษณะทีว่่านี้เป็นลกัษณะทีศ่ลิปะแขนงอื่นๆไม่สามารถมพีรอ้มกนัครบทุกขอ้
ในเวลาเดยีวกนั หรอืจะพดูอกีแบบหนึ่งกค็อืว่า หากเราพบเหน็งานศลิปะทีป่ระกอบดว้ยลกัษณะ
สามประการนี้ทีไ่หน เรากจ็ะไดพ้บกบัละครทีน่ัน่ องคป์ระกอบเหล่านี้กเ็ป็นองคป์ระกอบในชวีติ
จรงิดว้ยเช่นกนัและผูค้นทัง้หลายกไ็ม่มทีางทีจ่ะหนีไปจากมนัได ้ องคป์ระกอบทัง้สามอย่างนี้เป็น
สิง่ทีผ่กูผูค้นไวก้บัชวีติจรงิ (เมื่อไรกต็ามทีผู่ค้นตอ้งการจะหนีจากสภาพชวีติจรงิ นัน่กห็มายความ
ว่าผูค้นเหล่านัน้ก าลงัฝันว่าตวัเองไดห้นีจากองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่ง) ลกัษณะทีว่่านี้แหละ 
ทีแ่สดงใหเ้ราเหน็ถงึขอ้จ ากดั(ทีเ่หมอืนในชวีติจรงิ)ของละคร ในขณะทีผู่เ้สพศลิปะแขนงอื่นไม่ว่าจะ
เป็นดนตร ี ทศันศลิป์ หรอืนวนิยาย สามารถทีจ่ะหนีจากโลกแห่งความจรงิทีแ่ล่นอยู่เบือ้งหน้าใน
ตอนนัน้ได ้ แต่ทัง้ละครและชวีติจรงิไม่สามารถเกดิขึน้ซ ้ากนัได ้ ดงันัน้ ละครจงึมขีอ้จ ากดั
เหมอืนกบัชวีติจรงิและในขณะเดยีวกนัน่ีกเ็ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบทีสุ่ดเช่นกนั เมื่อศลิปินไดเ้ลอืกละคร
เป็นตวัแทนในการสือ่สารความคดิของเขา เขาสามารถทีจ่ะน าเสนอความคดิของเขาโดยตรงต่อผู้
เสพงาน และถา้จะมองจากมุมของผูช้มบา้ง ในเมื่อละครเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับความสดราว
ชวีติจรงิ  ละครย่อมจะสามารถสง่อทิธพิลต่อชวีติจรงิของผูช้มไดด้ว้ยเช่นกนั ในทีน่ี้ ผมไม่ได้
หมายความว่าละครทุกเรื่องสามารถบรรลุผลขอ้นี้ไดส้ าเรจ็ กล่าวโดยสรุปกค็อื ละครสามารถและ
ควรจะเปลีย่นแปลงชวีติของผูช้ม 
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ศลิปะเกอืบทุกรปูแบบมลีกัษณะบางอย่างเหมอืนเหลา้ตรงทีม่นัช่วยใหผู้เ้สพไดห้นีจากชวีติจรงิ
ชัว่คราว ยกเวน้ละคร 

เหลา้เบยีรด์ูจะมอี านาจมากกว่าละครตรงทีว่่ามนัสามารถท าใหค้นลมืชวีติทีห่ม่นหมองและ
ช่วยใหผู้เ้สพ “สรา้งภาพลวงตา” ได ้แต่เมื่อไรทีผู่เ้สพสร่างเมา เขากลบัพบว่าตวัเองตกอยู่ในสภาพ
ชวีติจรงิทีห่ม่นหมองนัน้อย่างเดมิ ไม่มอีะไรเปลีย่นแปลง ไม่มอีะไรทีส่ามารถเชื่อมระหว่างความ
ฝันทีล่วงตากบัความจรงิของเขาได ้ ในทางตรงขา้มกบังานศลิปะในรปูแบบอื่นๆ ละครไม่นิยมทีจ่ะ
ผลกัใหผู้ช้มหลุดเขา้ไปสูโ่ลกแห่งความลวงตา (ในทีน่ี้หมายถงึว่าผูเ้สพละครมกัจะไม่หลุดหนีจาก
สภาพความเป็นชวีติจรงิของตวัเองในขณะทีน่ัง่ชมละคร กล่าวคอืผูช้มมกัจะมสีตวิ่าก าลงัชมละคร
อยู่นัน่เอง) แต่เมื่อไรกต็ามทีล่ะครสามารถผลกัผูช้มใหห้ลุดเขา้ไปในโลกแห่งความฝัน(ทีป่รากฏอยู่
จรงิในขณะชมละคร)ไดส้ าเรจ็ ผลพวงบางอย่างจากประสบการณ์นัน้จะตอ้งตดิตวัเขาไปในชวีติจรงิ 
การแสดงออกซึง่ผลกระทบนี้อาจจะเป็นไปอย่างชา้ๆแต่ทา้ยทีสุ่ดแลว้ย่อมมผีลต่อชวีติของผูช้มผู้
นัน้ ถงึแมว้่าละครพยายามจะจงูผูช้มเขา้ไปในโลกแห่ง “ความฝัน” แต่กเ็ป็นความฝันทีเ่ปรยีบได้
กบัชวีติจรงิ สิง่ทีผ่มพยายามจะพดูกค็อื “ความฝัน” ทีเ่กดิขึน้ท่ามกลางขอ้จ ากดันัน้มกัจะมอีทิธพิล
สงูต่อผูฝั้น และถา้จะให ้ “ความฝัน” นัน้ปรากฏผลกระทบมากทีสุ่ด มนักค็วรเกดิขึน้ดว้ย
องคป์ระกอบครบทัง้สามขอ้ ในท านองเดยีวกนั หากเราตอ้งการละครทีไ่ม่ค่อยมผีลกระทบอะไร 
เราย่อมสามารถสรา้ง “ภาพลวงตา” ดว้ยการสรา้งงานทีข่าดองคป์ระกอบบางขอ้ไป แต่การท า
เช่นนัน้เป็นสิง่ทีส่ ือ่มวลชนแขนงอื่นๆกส็ามารถท าไดโ้ดยงา่ย    

ในประเดน็ทีส่อง ทีไ่ดเ้กริน่ไวต้ัง้แต่แรก คอืประเดน็ทีว่่า ละครเป็นวธิกีารหนึ่งทีช่่วยให้
ผูช้มไดส้งัเกตเหน็ถงึขอ้แตกต่างของผูอ้ื่น (ในทีน่ี้หมายถงึการทีผู่ช้มเป็นฝ่ายตดิตาม สงัเกตตวั
ละครบนเวท ีซึง่มคีวามแตกต่างจากตวัผูช้มในชวีติประจ าวนั)  

ในโลกปัจจุบนัทีก่ารรบัรูข้่าวสารขอ้มลูเป็นไปในอตัราทีร่วดเรว็และมหาศาลอย่างไม่น่า
เชื่อ ผูค้นต่างมชีวีติอยู่ท่ามกลางขอ้มลูทีท่่วมลน้ ยิง่มปีรมิาณขอ้มลูเพิม่ขึน้มากเท่าไร โอกาสที่
ผูค้นจะไดพ้บปะกนักย็ิง่น้อยลงเท่านัน้ เราสามารถดตูวัอย่างไดจ้ากขัน้ตอนการจบัจ่ายซือ้ของ 
เช่น ในประเทศญีปุ่่ น เมื่อไม่ถงึหนึ่งรอ้ยปีทีแ่ลว้นัน้ ผูซ้ื้อและผูข้ายจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูของแต่ละ
ฝ่ายจากการไดพ้บปะแลกเปลีย่นบทสนทนากนั ท าใหค้นทัง้สองฝ่ายตอ้งเผชญิหน้ากบัลกัษณะ
เฉพาะทีแ่ตกต่างของแต่ละปัจเจกบุคคล แต่การซือ้ของผ่านหนงัสอืแสดงสนิคา้หรอืผ่านสือ่
อนิเตอรเ์นตท าใหผู้ค้นไม่จ าเป็นตอ้งพบหน้ากนัเลย ในเมื่อทัง้สองฝ่ายตอ้งคดิแต่เรื่องของ สนิคา้
เท่านัน้ จุดนี้ท าใหท้ัง้สองฝ่ายไม่จ าเป็นตอ้งสนใจเรื่องความแตกต่างของอกีฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด
ดงันัน้จงึสามารถเพิม่ความจุในเรื่องของขอ้มลูไดอ้กีเป็นเท่าทวคีณู สงัคมทีอ่ยู่ในระบบแบบน้ีจงึน่า
เป็นห่วง เนื่องจากว่าไม่ว่าผูค้นจะนัง่อยู่ทีบ่า้นหรอือยู่ทีโ่รงเรยีนพวกเขากลบัไม่สามารถเขา้ใจได้
ถงึการด ารงอยู่ของผูอ้ื่นและไม่สามารถยอมรบัในความแตกต่างได ้นี่ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะแต่เยาวชน
เท่านัน้แต่เป็นปัญหาของคนทุกวยั 

ดงันัน้พวกเราในฐานะทีเ่ป็นคนท าสือ่ละคร พวกเราจ าเป็นตอ้งสรา้งโอกาสใหผู้ช้มของ
เราไดพ้บกบัลกัษณะทีแ่ตกต่างของผูอ้ื่นและหวงัว่าผูช้มจะเรยีนรูท้ีจ่ะชอบรสชาดแบบน้ี ละครเป็น
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ศลิปะทีพ่ยายามจะน าเสนอความคดิบางอย่างโดยตรงจากผูส้รา้งงานซึง่ปรากฏตวัตนอยู่จรงิกบั
ผูช้มซึง่มตีวัตนอยู่จรงิเช่นกนั นอกจากนี้ความสมัพนัธร์ะหว่างนกัแสดงดว้ยกนั กบัผูก้ ากบัฯ และ
ทมีงานทัง้หมดย่อมสง่ผลกระทบไปสูผ่ลงานแสดง (และผูช้ม) ผลทีต่ามมากค็อื การวดัความ
ละเอยีดอ่อนทีต่่างฝ่ายต่างจะรูส้กึไดถ้งึ “ขอ้มลูจากฝ่ายตรงขา้ม” ซึง่ “ขอ้มลู” ทีว่า่นี้เป็นขอ้มลูที่
เกดิขึน้โดยธรรมชาตไิม่ใช่ขอ้มลูทีถู่กสมมตขิึน้แบบขอ้มูลดจิติอล 

การทีค่ณะนกัแสดงและผูก้ ากบัฯต่างมคีวามรูส้กึบางอย่างทีแ่ปลกต่อกนัในตอนทีเ่ริม่
ท างานดว้ยกนัใหม่ๆนัน้เป็นสิง่ทีด่แีละควรจะพยายามรกัษามนัไว ้ ผมคดิว่า เรามหีน้าทีท่ี่ตอ้งท า
ใหผู้ช้มสมัผสัถงึความรูส้กึท านองนี้ก่อนทีจ่ะรูส้กึคุน้เคยกบัละครทีเ่ขาก าลงัจะไดช้ม นัน่
หมายความว่า หากผูช้มรูส้กึแปลกกบัตวัละครนัน่แสดงว่าเขาก าลงัลองชมิรสชาดของความ
แตกต่างของมนุษย ์ดงันัน้หากนกัแสดงท าในสิง่นี้ไม่ได ้นัน่อาจจะหมายถงึว่าเขาอาจจะลม้เหลวใน
การสรา้งมนุษยท์ีม่คีวามแตกต่างมากจากตวัผูช้ม กล่าวคอื การปรากฏอยู่จรงิของผูอ้ื่นมกัจะให้
ความรูส้กึทีป่ระหลาดใจกบัเรา และสภาวะทีเ่กดิขึน้นี้ย่อมเป็นจงัหวะทีแ่สดงใหเ้ราเหน็ถงึความ
แตกต่างของแต่ละปัจเจกบุคคล     

ดงันัน้ เมื่อผูช้มไดเ้ผชญิหน้ากบันกัแสดงชัน้เลศิทีป่รากฏร่างบนเวทเีมื่อไร ผูช้มผูน้ัน้
มกัจะรูส้กึอศัจรรยใ์จและรูแ้ปลกอย่างบอกไม่ถูก 

ความรูส้กึแปลกทีว่่านี่เอง ทีท่ าใหท้ัง้ฝ่ายผูแ้สดงและฝ่ายผูช้มตระหนกัถงึการมอียู่ของ
กนัและกนั และท าใหท้ัง้สองฝ่ายยิง่มรีูส้กึ(ถงึความมชีวีติหรอืรูส้กึหลายๆอย่าง)ต่อกนัและกนั 

แต่ความรูส้กึแปลกทีว่่านี้ไม่ไดเ้ป็นสภาวะทีแ่ช่แขง็ไปตลอด หากแต่มนักลบัถูกใชเ้ป็น
เครื่องมอืทีจ่ะเป็นกระจกเงาใหพ้วกเราเหน็ว่า ทา้ยทีสุ่ดแลว้ทุกคนต่างกม็คีวามเป็นมนุษย์
เหมอืนๆกนั(นัน่กค็อืเราไดเ้รยีนรูถ้งึแก่นแทข้องความเป็นมนุษยร์่วมกนัดว้ย) 

อย่างไรกด็ ีเครื่องมอืประเภทน้ีไม่สามารถทีจ่ะถูกน ามาใชแ้บบมกัง่าย และการทีจ่ะท าให้
ผูค้นทีใ่ชช้วีติในโลกทีท่นัสมยัสามารถเขา้ถงึความรูส้กึเหล่านี้กเ็ป็นกระบวนการทีย่ากล าบาก 
ดงันัน้มนัจงึเป็นภารกจิทีส่ าคญัของ”คนท างานละคร” ทีจ่ะตอ้งสรา้งปรากฏการณ์ทีว่่านี้ใหผู้ค้นได้
ประจกัษ์ ไม่เช่นนัน้แลว้ ภารกจิอนันี้อาจจะตกไปอยู่ในมอืของเจา้ลทัธใิหม่ๆดว้ยวธิกีารที ่งา่ยดาย
กเ็ป็นได ้

การไดเ้ผชญิหน้ากบัผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างนัน้มกัจะเป็นกระบวนการทีเ่ริม่ตน้ดว้ยการ
สงัเกตเหน็ความแตกต่าง จากนัน้กจ็ะเป็นการพยายามแสวงหาความเหมอืน และในขัน้สุดทา้ยก็
คอืการทีไ่ดพ้บกบัความอศัจรรยใ์จทีค่วามเหมอืนกนันัน่เอง 

ประสบการณ์ละคร(ทีม่คีุณภาพชัน้เลศิ)มกัจะท าใหผู้ช้มไดผ้่านกระบวนการทีว่่านี้อย่าง
ครบถว้น กล่าวคอื เมื่อผูช้มไดเ้ผชญิหน้ากบัตวัละคร ในตอนแรกผูช้มจะรูส้กึอศัจรรยใ์จ จากนัน้
เขากจ็ะเริม่แสวงหาซึง่ความเหมอืน ทา้ยทีสุ่ดเขากจ็ะไดพ้บกบัความเป็นมนุษยท์ีเ่หมอืนกบั   ตวั
ละคร  
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แต่สิง่ทีว่เิศษทีสุ่ดกค็อืการทีผู่ช้มสามารถทีจ่ะน าเอาการคน้พบทีท่ าใหเ้ขาประหลาดใจน้ี
กลบัไปใชใ้นชวีติจรงิ และน่ีกเ็ป็นวธิกีารอกีแบบหนึ่งทีส่ามารถใชบ้ าบดัความป่วยไขข้อง    สงัคม
สมยัใหม่ 

สุดทา้ยแลว้ เราจงึขนานนามใหล้ะครว่า “ละครคอืศลิปะทีม่หศัจรรย”์ 
 

     ปารชิาต ิ จงึววึฒันาภรณ์ : ผูแ้ปล 
 

แปลจาก  Satoshi Miyagi “What is “the theatre?” (translated from Japanese 
into English by Kazuko Kawamoto. Ku Nauka) Theatre Company 
(10th Anniversary’s Production Program for 1999 – 2000). Tokyo. 
Japan. 
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บทวิเคราะห ์

 
 

บทความ “ละครคอือะไร” ซึง่เขยีนโดย ซาโตช ิ มยิาก1ิ นี้เป็นบทความทีป่รากฏอยู่ใน
โปรแกรมการแสดงเรื่อง “มเีดยี” (Medea) ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของคณะละคร “คานูกา”  
แมว้่าบทความชิ้นน้ีจะไม่ใช่บทวจิารณ์โดยตรง แต่กเ็ป็นบทความเชงิทฤษฎทีีส่อดแทรกเนื้อหาทีม่ี
ลกัษณะเชงิวจิารณ์อนัเป็นสากลทีส่ามารถจะถ่ายทอดขา้มชาต ิขา้มภาษาได้ 

โดยทัว่ไปแลว้ เรามกัจะไม่ค่อยไดพ้บเหน็งานเขยีนเชงิทฤษฎจีากนกัปฏบิตับิ่อยมากนกั    
และงานเขยีนทีพ่ยายามอธบิายสภาวะการด ารงอยู่ของศลิปะการละครในเชงิปรชัญานัน้ก็
จ าเป็นตอ้งใชท้กัษะการคดิและทกัษะการเขยีนทีค่่อนขา้งแตกต่างไปจากการเป็นนกัปฏบิตั ิ ดงันัน้
บทความทีย่กมานี้จงึอาจจะไม่ใช่บทความทีส่มบูรณ์แบบส าหรบังานวชิาการ แต่ทว่าเป็นบทความ
ทีม่คีุณลกัษณะทีน่่าสนใจในเชงิความคดิและเนื้อหาหลายประการ 

ประการแรก ซาโตช ิมยิาก ิไม่ไดเ้ป็นนกัปฏบิตัทิีพ่งึพอใจแต่เฉพาะการเป็นนกัปฏบิตัทิีอ่ยู่
ในระดบัผูส้รา้งงานละครทัว่ๆไป หากแต่เขาเป็นนักปฏบิตัทิีค่ดิไปไกลถงึระดบัความหมายเชงิ
อภปิรชัญาของศลิปะของละครและความหมายเชงิอภปิรชัญาของตวังานดว้ย กล่าวคอื เขาไม่ได้
คดิว่า การทีผู่ท้ าละครสามารถ “เล่าเรื่อง” หรอื “น าเสนอการแสดง” ผ่านสือ่ละครนัน้จะเป็นภารกจิ
ทีส่ าคญัทีสุ่ด (ทุกวนัน้ี ละครเวทสีว่นใหญ่กม็กัจะท าหน้าทีใ่นการเล่าเรื่องหรอืน าเสนอความ
บนัเทงิเป็นหลกั ซึง่ความจรงิแลว้สือ่แขนงอื่นกท็ าไดด้ว้ยเช่นเดยีวกนั)  เขาตัง้ค าถามว่า “ละครคอื
อะไร” “ละครมลีกัษณะเฉพาะตวัหรอืไม่” และ “ละครมคีวามหมายอย่างไรต่อชวีติในปัจจุบนัและ
อนาคต” ในบทความชิน้นี้เขาไดพ้ยายามทีจ่ะแสวงหาค าตอบดว้ยการถ่ายทอดความคดิออกมา
เป็นตวัอกัษร ซึง่บางครัง้ผูอ้่านกต็อ้งใชก้ารตคีวามอย่างระมดัระวงัในการท าความเขา้ใจกบั
ความคดิของเขา เราอาจจะพดูไดว้่า มยิาก ิ ไดใ้ชส้ญัชาตญาณของความรกัในละครมาท าใหเ้ขา
ตอ้งสวมบทบาทนกัปรชัญาการละครไม่ว่าเขาจะรูต้วัหรอืไม่กต็าม 

ประการทีส่อง ในฐานะทีม่ยิากเิป็นนกัปฏบิตั ิ เขาพยายามจะแสวงหาเหตุผล(ทีเ่ป็นสากล
และยัง่ยนื)ทีจ่ะท าใหน้กัปฏบิตัทิุกคนไดม้โีอกาสพนิิจถงึบทบาทของละคร ตัง้แต่ในอดตีมาจนถงึ
ปัจจุบนั เขาไดแ้สดงขอ้สงัเกตต่อสิง่ทีก่ าลงัเกดิขึน้และก าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในโลกยุค

 
1 ซำโตชิ มิยำกิ เกิดเมื่อปีค.ศ. 1959 ณ. กรุงโตเกียว เขำจบกำรศกึษำดำ้นสนุทรียศำสตรจ์ำกมหำวิทยำลยัโตเกียว  ในปี 
1980 เขำไดเ้ริ่มก ำกบัละครเวทีตัง้แต่สมยัเป็นนกัศกึษำ และไดฝึ้กนักแสดงดว้ยวิธีกำรท่ีเรียกว่ำ “ยิมนำสติคแบบตะวนัออก”  
ในปี 1990 ไดก้่อตัง้คณะละคร “คำนกูำ” (Ka Na’uka Theatre Company) ซึ่งนิยมใชน้กัแสดงสองคนแสดงเป็นตวัละครตวั
เดียวกัน คณะละครคณะนีม้กัจะน ำเสนอละครประเภทกรีก คลำสสิคหรือละครท่ีดดัแปลงจำกละครคำบูกิของญ่ีปุ่ น 
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ปัจจุบนัไม่ เขาวเิคราะหว์่าท าไมละครจงึถูกมองว่าเป็นงานอดเิรกทีโ่บราณ อะไรไดเ้ขา้มาท าหน้าที่
ทดแทนละคร มยิาก ิ ไม่เพยีงแต่ตอ้งการน าเสนอขอ้สงัเกตของเขาต่อบทบาททีส่ือ่มวลชนประเภท
ต่างๆไดเ้ขา้มาท าหน้าทีแ่ทนละครเท่านัน้ แต่เขาตอ้งการแสวงหาบทบาททีย่งัคงมคีวามจ าเป็น
และยงัเหลอือยู่ในสงัคมของละคร ดงันัน้เขาจงึจ าเป็นตอ้งท าการส ารวจอย่างเอาจรงิเอาจงัถงึ
ลกัษณะเฉพาะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทีสุ่ดส าหรบัละคร 

ประการทีส่าม การน าเสนอลกัษณะทีส่ าคญัสามประการของละครทีม่ยิกูไิดน้ าเสนอนัน้ มี
มติทิีแ่ปลกใหม่และแตกต่างจากทฤษฎทีีน่ าเสนอโดยนกัการละครชาวตะวนัตกอยู่บา้ง กล่าวคอื 
เขาเลอืกใชค้ าว่าการใชภ้าษา (แทนทีจ่ะใชค้ าว่า “การกระท า” ) ใช ้ ”การด ารงอยู่จริงของร่างกาย” 
แทนทีจ่ะใช ้ค าว่า “นกัแสดง”) และ กลุ่มคน (ในทีน่ี้มยิากใิชใ้นความหมายทีร่วมทัง้ทมีงานทัง้หมด
และผูช้ม แทนทีจ่ะใชค้ าว่า “ผูช้ม”)11 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า มยิากมิคีวาม”จงใจ”ทีจ่ะใชค้ าทีแ่ตกต่าง
จากนกัการละครชาวตะวนัตก ดว้ยเหตุผลทีม่าจากทฤษฎทีีเ่ขาเรยีกว่า “ความแปลก” 
(incongruity) ซึง่เมื่อเราสามารถท าความเขา้ใจกบัแนวคดิเรื่อง “ความแปลก” ของมยิากไิดแ้ลว้ 
เรากจ็ะเขา้ใจไดว้่า ท าไมเขาจงึตอ้งใชค้ าพูดแบบนัน้ ลกัษณะทัง้สามทีว่่านี้ลว้นเกีย่วพนักบัเรื่อง
ของประสบการณ์ที ่ “ใกล”้ ชวีติ และเป็นประสบการณ์ทีต่่างจากประสบการณ์อื่นๆตรงที ่ การชม
ละครนัน้เป็นประสบการณ์ทีย่นือยู่บนเสน้แบ่งของ “สตสิมัปชญัญะ” กบั “ความฝัน” (หรอื
ประสบการณ์สมมต)ิเสมอ เนื่องจากการทีจ่ะเกดิประสบการณ์กบัละครไดน้ัน้ ผูช้มต้องไดช้ม “ของ
จรงิ” ทีม่ยิากเิรยีกว่า “ชวีติ” บนเวท ีไม่ใช่สิง่ทีเ่กดิจากผลติผลทางเทคโนโลย ีหรอืสื่อสิง่พมิพ ์ เขา
คดิว่า ลกัษณะทัง้สามนี่เองทีท่ าใหล้ะครยงัคงมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ทีพ่เิศษไม่เหมอืนใคร การ 
“คน้พบ” ในครัง้นี้ของมยิาก ิ นบัว่ามคีวามส าคญัในการอธบิายปรากฏการณ์งานสรา้งสรรคข์อง
มนุษยอ์ย่างยิง่ ท าใหเ้ราสามารถเขา้ใจในความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ “ละคร” ไดด้ขีึน้ 

ประการทีส่ ี ่  เมื่อเราเขา้ใจถงึเอกลกัษณ์ทัง้สามประการของละครแลว้ ค าถามทีต่ามมาก็
คอื จะท าอย่างไร ละครจงึจะสามารถด ารงอยู่ในโลกแห่งสือ่มวลชนทีก่า้วหน้าดว้ยภารกจิบางอย่าง 
(ทีส่ าคญัและเฉพาะตวั) เพือ่ทีจ่ะยงั “ความหมาย” ของการมอียู่ต่อผูช้มไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนาน
สกัเท่าไรกต็าม  

ดงันัน้ การน าเสนอทฤษฎ ี “ความแปลก” (incongruity) ของเขานัน้ ท าใหเ้ขาเริม่หาค าตอบ
ไดว้่า ละครจะท าหน้าทีข่องตวัเองอย่างมคีวามส าคญับนโลกใบนี้ต่อไปไดอ้ย่างไร  
 เขาสงัเกตเหน็ว่าการทีส่ ือ่มวลชนไดเ้ขา้มาท าหน้าทีใ่นหลายๆดา้นแทนละครนัน้ แมว้่าจะ
มผีลดใีนแงข่อง “ปรมิาณ” ของขอ้มลู แต่พฤตกิรรมดา้นปฏสิมัพนัธข์องมนุษยก์ลบัลดน้อยลงและ
เกดิความแปลกแยกต่อกนัและกนัมากขึน้ไปทุกท ี เขาคน้พบว่าสิง่ส าคญัทีผู่ค้นไดสู้ญเสยีไป กค็อื 
การเรยีนรูซ้ึง่ความแตกต่างจากซึง่กนัและกนั และน่ีเป็นเหตุทีท่ าใหผู้ค้นในยุคใหม่นี้มคีวามอดทน
ต่อความแตกต่างของผูอ้ื่น(หรอืต่อวฒันธรรมอื่น)ไดน้้อย หากขอ้คน้พบของเขาไดร้บัการพสิจูน์ว่า

 
11 เป็นท่ีน่ำสงัเกตว่ำนกักำรละครตะวนัตกหลำยคนมกัจะกล่ำวกนัว่ำองคป์ระกอบพืน้ฐำนของละครไดแ้ก่ นกัแสดง กำร
กระท ำของตวัละคร และผูช้ม  
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จรงิ นัน่ย่อมหมายความว่า มนุษยก์ าลงักา้วเขา้สูก่ารเผชญิหน้ากบัวกิฤตการณ์ชนิดใหม่ นัน่กค็อื 
วกิฤตการณ์แห่งความแปลกแยกกบัความเป็นมนุษย์ของตวัเองและของผูอ้ื่น 

ดงันัน้ มยิากจิงึคดิว่า ในฐานะทีล่กัษณะเฉพาะของละครสามารถลดความแปลกแยกน้ีลง
ไปได ้ จงึเป็นภารกจิอนัส าคญัทีผู่ส้รา้งละครควรจะตระหนกัถงึความเฉพาะตวัของ “ละคร” และ
แสวงหาหนทางทีจ่ะช่วยบรรเทาปัญหาทีเ่กดิขึน้จากวถิชีวีติในโลกปัจจุบนัดว้ยเครื่องมอื ทีเ่รยีกว่า 
“ละคร” นัน่เอง 

การทีม่ยิากถิอยห่างจากการท าละครและหนัมาท าความเขา้ใจในความหมายของละครใน
เชงิอภปิรชัญา ตลอดจนการแสวงหาบทบาทและหน้าทีข่องละคร เพือ่ทีจ่ะท าใหศ้ลิปะสาขานี้
สามารถด ารงอยู่ในสงัคมต่อไปไดน้ัน้ นบัว่าเขาไดแ้สดงบทบาทของนกัคดิทางดา้นการละครที่
ส าคญั ขอ้คดิของเขาจงึเป็นทีน่่าน าไปครุ่นคดิกนัต่อ และหากเป็นไปไดข้อ้คดิเหล่านี้อาจจะ
กลายเป็นทฤษฎทีีส่ าคญัต่อการวจิยัและทดลองในอนาคต 
 

ปารชิาต ิจงึววิฒันาภรณ์ : ผูว้เิคราะห์ 
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ละครแบบน้ีท าให้หดหู่ 

(ตดัตอนจากบทสมัภาษณ์ผูก้ ากบัละคร มทัธอิาส ลงัฮอฟฟ์ [Matthias Langhoff]  
ในนิตยสาร  DIE ZEIT  โดย แกรฮ์ารด์ เยอรเ์ดอร ์เป็นผูส้มัภาษณ์) 

[…] 
คุณว่าเมอืงเบอรล์นิในตอนนี้ใหภ้าพทีไ่ดเ้คยเหน็มาแลว้ซ ้าซากจ าเจใช่หรอืไม่ 
 ผมไม่อยากจะวจิารณ์แบบครอบจกัรวาลเช่นนัน้  ทีน่ี่มผีูก้ ากบัการแสดงทีย่อดเยีย่ม  มี
นกัแสดงทีว่เิศษ แต่ผมเชื่อว่าในสภาพโครงสรา้งต่างๆ ของการละครในเยอรมนีนัน้ คนท าละครมกั
น าเสนอแต่ผลงานทีเ่ขาคดิไวจ้นเกอืบจะเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ในหวัออกมาเท่านัน้ มหีลายสิง่ทีผ่มคดิ
ว่าสะทอ้นถงึการมคีวามสามารถสงูและน่าสนใจมาก แต่สว่นใหญ่ผมจะเดาเรื่องไดแ้ลว้เมื่อละคร
เริม่ไปสกัสองสามนาท ี แลว้ผมกจ็ะเริม่รูส้กึเบื่อ มหีลายคนเกนิไปทีท่ างานละครออกมาในลกัษณะ
ทีเ่ป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ประจ าตวัเขา 
 
ในช่วงนี้ในวงการละครเมอืงเบอรล์นิมกีารพูดกนัมากถงึเรือ่งการปรบัปรุงใหม่ 
 ออ้ ใช่  กท็่านมนตรฝ่ีายวฒันธรรมทีเ่ลอะเทอะคนน้ีน่ะสทิีค่อยประกาศอยู่ตลอดเวลาว่า
ตอ้งการปรบัปรุงการละครเสยีใหม่โดยอาศยัคนรุ่นใหม่ๆ  มนัไม่จรงิสกัหน่อย  กรณีของ เคลาส ์
เพยม์นัน์(Claus Peymann)1 นัน้กไ็ม่ใช่คนรุ่นใหม่แลว้อย่างแน่นอน  ส าหรบัผมแลว้ยงัคงสงสยั
ประเดน็ทีถ่กเถยีงกนัในเรื่องการเปลีย่นรุ่นของคนท างานอยู่ด ี  เราท ากนัราวกบัว่านี่เป็นปัญหา
เรื่องความอ่อนเยาว ์มนัไม่ใช่สกัหน่อย  สิง่ทีเ่ก่าและเสื่อมโทรมมนัอยู่ภายในระบบต่างหากล่ะ  ทัง้
ในเรื่องก าแพงการก าหนดอตัราค่าตอบแทนตายตวัใหแ้ก่คนละคร  ระบบทีก่ าหนดความสมัพนัธ์
ของทุกสิง่ไวต้ายตวั  และความสมัพนัธอ์นัเยน็ชาที่คนท าละครมตี่อผูช้ม  ลองมาดูกนัสวิ่าคนอย่าง 
โธมสั โอสเตอรไ์มเออร(์Thomas Ostermeier) ทีโ่รงละครSchaubühne จะมกี าลงัพอทีจ่ะลม้ระบบ
ต่างๆ เหล่านี้แลว้หาวธิกีารท างานแบบอื่นไดห้รอืไม่ 
 
ในความเหน็ของคุณ อะไรทีม่นัแย่ในวงการละครเยอรมนั 
 ละครเยอรมนัถูกกลบดว้ยการเรยีกรอ้งมาตรฐานทางศลิปะ  เราควรทีจ่ะหยุดพูดถงึละคร
แบบทีเ่ราพดูถงึงานศลิปะไดแ้ลว้  และกลบัมาเขา้ใจละครในฐานะทีเ่ป็นกระบวนการทางการเมอืง 
เป็นการแลกเปลีย่นกนัในระดบัสาธารณะทีเ่ราไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได ้  คงจะมเีพยีงไม่กีก่รณี
เท่านัน้ทีจ่ะมงีานศลิปะปรากฏบนเวทลีะครจรงิๆ อย่างเช่นผลงานของ เคลาส ์ มชิาเอล กรอืเบอร์
(Klaus Michael Grüber)  ซึง่เป็นงานทีจุ่ดประกายมากเสยีจนผูค้นพากนัคดิว่าจะตอ้งสรา้งละคร
ใหอ้อกมาเป็นแบบนัน้เหมอืนกนัหมด แน่นอนว่าการวจิารณ์มบีทบาทมากในวงการละครของ

 
1 Claus Peymann ผูก้ ากบัเยอรมนัวยั 53 ปี ซึง่เคยสรา้งผลงานอนัเลื่องชื่อมาแลว้ที ่Stuttgart, Bochum และ Vienna 
เพิง่เขา้มารบัต าแหน่งผูอ้ านวยการคณะละคร Berliner Ensemble ซึง่ Bertolt Brecht เป็นผูก่้อตัง้ 
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เยอรมนั  ละครมกัจะถูกท าขึน้เพือ่ให้สือ่หนงัสอืพมิพด์ ู  เวทลีะครทีน่่าสนใจนัน้ จรงิๆ แลว้ควรจะ
อยู่ในทีซ่ึง่ไม่มสีนามบนิ และคนหนงัสอืพมิพไ์ปไม่ถงึ 
ถา้ผมเขา้ใจไม่ผดิ โรงละครในเยอรมนีเป็นเหมอืนทีน่ดัพบกนัระหว่างกลุ่มผูเ้สพงานวฒันธรรมอยู่
เป็นประจ าใช่ใหม 
 ใช่แน่  มนัผกูอยู่กบัระบบการละครอย่างเหนียวแน่น เป็นระบบทีก่ลุ่มผูเ้สพงานวฒันธรรม
เหล่านี้ไดส้รา้งขึน้มาโดยอาศยัระบบการสัง่จองบตัรล่วงหน้าและการไดร้บัสทิธพิเิศษต่างๆ นัน่เอง  
ทุกๆ คนกลวัทีจ่ะน างานแสดงของตนออกมาสูส่ายตาคนเฉยๆ แลว้ค่อยรอดวู่าจะเกดิอะไรขึน้ ใน
ฝรัง่เศสจะไม่เป็นเช่นน้ี ถา้เราไม่ไดเ้ขา้ไปดลูะครในโรงละครอย่าง Comédie Française2 หรอืไปดู
ละครของ Ariane Mnouchkine3 ซึง่ทัง้สองแห่งบ่งบอกถงึความมชีื่อเสยีง  กจ็ะถอืว่าไม่ไดไ้ปดู
ละคร แต่เรยีกว่าไปชมการแสดง   ความสมัพนัธท์ีม่ตี่อการแสดงครัง้หนึ่งๆ นัน้จะเป็นความรูส้กึที่
ออกมาตรงๆ มากกว่า  คนท าละครจงึตอ้งกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจขึน้ใหไ้ดจ้รงิๆ มฉิะนัน้กจ็ะไม่
เกดิผลใดๆ ขึน้เลย  จะไปหวงัพึง่ผูช้มประจ านัน้ไม่ได ้ 
 
นีเ่ป็นขอ้อุทธรณ์ทีค่ดัคา้นระบบละครแบบ Repertoire4 และเรยีกรอ้งระบบ En-suite5 ตามแบบ
ฝรัง่เศสและองักฤษใช่หรอืไม่ 
 แน่นอน แลว้คุณไม่คดิหรอืว่า การแลกเปลีย่นกนัของคณะนกัแสดงรบัเชญิแบบ En-suite 
ระหว่างเมอืงต่างๆ หลายๆเมอืงจะเป็นการน าเสนอทางเลอืกใหแ้ก่คนดไูดโ้ดยอตัโนมตั ิ  และการ
ท าเช่นน้ียงัท าใหม้กีารจดัท าแผนการแสดงละครทีน่่าตื่นเตน้เรา้ใจไดอ้กีดว้ย 
 
การท าละครแบบละครรบัเชญินัน้จะไม่เป็นการปฏเิสธแนวความคดิของการสรา้งคณะละครประจ า
โรงละคร(ensemble) แบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัของโรงละครประจ าเมอืงและโรงละคร
แห่งรฐัในขณะน้ีล่ะหรอื 
 ความคดิเรื่องคณะละครประจ าโรงละครนัน้ มาถงึตอนนี้มนัเป็นการเขา้ใจกนัผดิๆ แลว้ ถา้
จะถอืตามแนวคดินี้กนัจรงิจงัแลว้ละก ็เราจะตอ้งยอมรบัในอนัดบัแรกเลยว่าจะตอ้งพูดถงึกลุ่มทีเ่ลก็
มากๆ ไม่ใช่หมายถงึการรวมกลุ่มขนาดมหมึา  แนวคดิเรื่องคณะละคร(ensemble) นัน้ผกูตดิอยู่
กบัความรูส้กึอนัละเอยีดอ่อนทีทุ่กคนในคณะละครมใีหก้นัอย่างแนบแน่น  และน่ีไม่ใช่เรื่องทีจ่ะ

 
2 โรงละครแห่งชาตฝิรัง่เศส ซึง่ด าเนินการต่อเนื่องมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17 
3 ผูก้ ากบัการแสดงสตรชีาวฝรัง่เศสทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัว่าเป็นผูบุ้กเบกิทศิทางใหม่เมื่อ 20 ปีทีแ่ล้ว คณะละคร 
Théâtre du Soleil ของเธอไดร้บัการยกย่องมาก 
4 การจดัละครแบบ Repertoire (Repertoire-Betrieb) หมายถงึ การจดัแสดงละครหลายๆเรื่องภายในหนึ่งสปัดาห์ ละคร
เรื่องหนึ่งๆ จะแสดงเพียง 1-2 วัน ในขณะที่มีละครเรื่องหนึ่งแสดงอยู่ก็จะมีการซ้อมและเตรียมละครเรื่องใหม่อยู่
ตลอดเวลา 
5 การจดัละครแบบ En-suite (En-suite-Betrieb) หมายถึงการให้ละครแต่ละเรื่องยืนโรงนานๆ โดยมีการแสดงเรื่อง
เดยีวกนัหลายๆ รอบ เป็นเวลาต่อเน่ืองกนัหลายวนั หลายสปัดาห ์หรอืเป็นเดอืน 
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ขยายวงออกไปได ้  กลุ่มคนทีเ่ป็นคณะละครจรงิๆ อย่างเช่น เบรคชทใ์นเบอรล์นิ  สตานิสลาฟสกี
ทีโ่รงละครศลิปิน(Art Theatre) แห่งมอสโคว ์  ลว้นเป็นคณะละครเลก็ๆ เท่านัน้  คณะละคร
เบรคชทก์เ็ช่นกนั  สมาชกิทุกคนมกัจะท างานทีอ่ื่นอยู่ดว้ย คณะละครเป็นจุดทีค่นเราจะมาพบกนั
เป็นครัง้คราว ผมกเ็หน็ว่าควรจะเป็นเช่นนัน้  ผมมกีลุ่มนกัแสดง ช่างเทคนิค และผูท้ าฉากประจ าที่
จะกลบัมารวมตวักนัอยู่เสมอ  เรามแีกนของกลุ่ม แต่ไม่ไดเ้ป็นการผกูมดักนัตายตวั  มกีารเปลีย่น
หน้าคนเขา้ๆ ออกๆ บา้ง  แต่สิง่ส าคญักค็อื การทีทุ่กคนไดอ้อกไปเกบ็เกีย่วประสบการณ์ใหม่ๆ 
จากภายนอกแลว้น าตดิตวักลบัมาแลกเปลีย่นกนั 
 
คุณไม่ไดเ้ป็นคนเดยีวทีช่ี้ใหเ้หน็ผลเสยีของโครงสรา้งในระบบละครเยอรมนั มหีลายคนกล่าวว่า 
เจา้ไดโนเสารต์วันี้ช่างเชือ่งชา้  เกยีจครา้น และเหนือ่ยอ่อนเตม็ท ี  เป็นสิง่ทีถู่กตอ้งหรอืเปล่าทีค่น
ท าละครจะคอยคาดหวงัความช่วยเหลอืจากนโยบายสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม  หรอืว่าทางโรงละคร
ต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์อง 
 จ าเป็นอย่างยิง่ ความคดิรเิริม่ต่างๆ เกดิไดจ้ากคนละครเองเท่านัน้  บางทเีราอาจตอ้งมี
การรวมกลุ่มต่างๆ ขึน้ใหม่ภายในโครงสรา้งใหญ่ทีม่อียู่  ซึง่เป็นกลุ่มทีเ่ป็นอสิระ ไม่ขึน้ต่อกนั  แต่
ไม่ใช่ต่างคนต่างท างานโดยไม่สนใจกนั  กลุ่มเหล่านี้ควรเป็นกลุ่มทีพ่รอ้มทีจ่ะบรหิารจดัการตวัเอง  
พรอ้มทีจ่ะรบัผดิชอบ และพรอ้มทีจ่ะเสีย่งดว้ย  นี่น่าจะเป็นการเริม่ตน้ได้ 
 
คุณตอ้งการผูบ้รหิารโรงละครในเยอรมนีทีก่ลา้จะท าการทดลองแบบนี้ในโรงละครของเขาใช่ไหม 
 ตอ้งมใีครสกัคนน าหน้าก่อน และกต็อ้งมอีะไรบางอย่างเกดิขึน้บา้ง  คุณรูไ้หม จรงิๆ แลว้
การท าละครนัน้เป็นความป่วยไขอ้ย่างหนึ่ง  มนัไม่ไดท้ าใหเ้รามคีวามสุขเสมอไป  บ่อยครัง้ทเีดยีว
ทีม่นัเป็นการทรมาน  เวลาทีเ่ราตอ้งยนือยู่หน้าผูค้น และพวกเขาไม่เขา้ใจเราเลย  เราตอ้งทดลอง
ทุกสิง่ทุกอย่างทีจ่ะท าใหเ้ป็นเช่นนัน้  ทีจ่ะท าใหอ้าชพีนี้สนุกมากขึน้ มชีวีติชวีามากขึน้ 
 
ในวงการละครเยอรมนัมคีนจ านวนมากทีไ่ม่มคีวามสนุกอกีแลว้ใช่ไหม 
 ถูกเผงเลย  ถา้ผมจะขอพดูใหเ้วอรส์กัหน่อยกค็อื  ละครแบบทุกวนัน้ีเป็นทีซ่ึง่ท าใหรู้ส้กึหด
หู่เหมอืนกบัเยอรมนัตะวนัออกในอดตีเลย 
 
ถา้อย่างนัน้แลว้ท าไมการทดลองโครงสรา้งใหม่อย่างกลา้หาญแบบที ่Roberto Ciulli  ท าทีโ่รงละคร
รมิแม่น ้ ารวัห(์Ruhr) เมอืงมลึไฮม(์Mülheim) จงึไม่มใีครคดิท าตามอย่าง 
 ผมจะขอพดูใหม้นัจะๆ ออกไปเลย  บางทอีาจเป็นเรื่องทีเ่หนื่อยยากและขาดความมัน่คง
ทางอาชพีทีจ่ะท างานโดยปราศจากเครื่องประกนัความปลอดภยั  บางทสีิง่นี้อาจรบกวนความสงบ
ทีอ่ยู่ภายใน ทีจ่รงิกแ็ปลกอยู่แลว้ทีใ่นเยอรมนีนัน้ละครไม่ไดม้บีทบาทในการท าใหเ้กดิการปฏริูป
ใดๆ ทัง้สิน้ 
 



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

453   -      - 

สิง่ทีคุ่ณว่ามนัขาดหายไปกค็อืการเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงนัน่เอง  แต่ในช่วงหลงันี้ไดเ้กดิกระแส
ทีว่่าโรงละครทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนต่างๆ ซึง่ถูกปรามาสไวม้ากนัน้ ไดพ้ยายามก้าวออกมาจากเขตคุม้
กนัของพวกเขา และตอ้งการกา้วออกมาต่อสูก้บัตลาด  บางคนอยากจะใหค้วามสมัพนัธด์ าเนินไป
แบบอเมรกินัดว้ยซ ้า คุณคดิเช่นนัน้ดว้ยไหม 
 ไม่เลยเดด็ขาด ผมไม่ไดเ้รยีกรอ้งใหล้ดการสนับสนุนสง่เสรมิทางวฒันธรรมแต่อย่างใด  
แต่ผมอยากใหม้กีารเปลีย่นแปลงการจดัการภายในระบบต่างหาก 
 
คุณจะแยกออกมาจากพวกผูใ้หค้ าแนะน าแนวเสรนีิยมแบบใหม่เหล่านี้อย่างไร 
 งา่ยมาก ผมไม่ไดต้อ้งการใหย้กโรงละครใหไ้ปอยู่ในความรบัผดิชอบของผูจ้ดัเจนในการ
แบ่งโควตา้  ละครควรอยู่ในมอืของคนละคร  และความคดิของคนเหล่านี้กอ็อกนอกลู่นอกทางเกนิ
กว่าทีจ่ะเขา้กบักลไกการตลาดได ้ แต่ผมไม่ไดเ้รยีกรอ้งใหเ้กดิการก่อหนี้ หรอืท าอะไรเกนิตวั  ตวั
ผมเองเหน็ว่าแย่เสยีดว้ยซ ้าไป ถา้หากศลิปินจะไม่ตอ้งการรูเ้รื่องก าไรขาดทุน  นัน่เป็นสิง่ทีเ่ราควร
จะท าได ้ และกจ็ะเป็นโอกาสอนัทีท่ีจ่ะท าใหน้กัการเมอืงไม่สามารถเขา้มาก้าวก่ายไดด้ว้ย 
 
เรามาพดูถงึคนดกูนับา้ง  แมว้่าบรรดาคอลมัน์วฒันธรรมต่างๆ จะไม่รูจ้กัเหน็ดเหนือ่ยทีจ่ะเขยีนว่า
กลุ่มประชาชนทีม่กีารศกึษานัน้ตายแลว้  คุณว่าคนดลูะครในอนาคตจะเป็นอย่างไรบา้ง 
 ผมไม่เคยนกึภาพนัน้ไวเ้ลย  ในขัน้แรกเราควรจะรูว้่า  ดว้ยรถใตด้นิเพยีง 4 ขบวนในเยน็
วนัหน่ึงกจ็ะสามารถท าใหโ้รงละครในเมอืงเบอรล์นิทัง้หมดเตม็ไดแ้ลว้  ยงัมผีูค้นอกีจ านวนมาก
ทเีดยีวทีอ่าจจะยงัไม่เคยไปดลูะครเลยในชวีติ  แมแ้ต่ตวัผมเองยงัไม่ไดเ้ป็นคนขยนัไปดลูะครเลย  
ในโรงหนงัผมจะรูส้กึสบายกว่า  และผมกเ็ชื่อว่าทุกๆ คนทีไ่ปดลูะครมากกว่าสองครัง้ต่อปีนัน้ตอ้ง
มอีะไรผดิปกตแิน่  หรอืไม่กต็อ้งมอีาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง  ถา้หากว่าโรงละครต่างๆ จะสามารถอยู่ได ้
โดยสภาพทีว่่าคนธรรมดาๆ คนหนึ่งนัน้ไดไ้ปดลูะครสกัหา้ถงึหกเรื่องในชวีติ  แต่เป็นหา้หกครัง้ที่
พวกเขาจะไม่มวีนัลมืเลย  ผมว่าแค่นี้กด็พีอแลว้ ปัญหาทีใ่หญ่ทีสุ่ดกค็อื เราไปดลูะครกนัมาก
เกนิไป ดบู่อยเกนิไป  จนรูส้กึผดิหวงัและเหนื่อยหน่ายกบัมนั 
[…] 
คุณไม่ไดค้าดหวงัใหใ้นโรงละครมผีูช้มทีเ่ป็นขาประจ าทีเ่ป็นกลุ่มพเิศษ แต่คาดหวงักลุ่มผูช้มทีเ่ป็น
ขาจรอยา่งนัน้หรอื  
 แน่นอนทีสุ่ด  ผมเล่นกบัผูช้มทีเ่ป็นขาจร คนทีจ่ะมารบัรูล้ะครในฐานะประสบการณ์ที่
ส าคญัอกีครัง้หนึ่ง  ทีม่าเป็นบางครัง้บางคราว หรอืโดยบงัเอญิ 
 
หมายความว่าระบบละครเยอรมนัเป็นตวักดีขวางไม่ใหเ้กดิกลุ่มผูช้มทีว่่านี้ ผมเขา้ใจถูกใช่ไหม 

 มนัเป็นเช่นนัน้จรงิ เราลองนึกภาพดสูวิ่าหากในการแสดงรอบปฐมทศัน์ของละครเรื่อง 
“The Women of Trachis”  ของผมมคีนสองหรอืสามคนทีไ่ม่เคยดลูะครเลยนัง่อยู่ดว้ย  อาจจะเป็น
คนอายุน้อยหรอือายุมากกไ็ด ้  คนเหล่านี้เขาอาจประทบัใจกบัละครทีไ่ดช้มและกลบัไปบอกต่อกบั
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เพือ่นบา้นว่าใหไ้ปดลูะครเรื่องนี้ใหไ้ด ้เพือ่นบา้นกเ็ชื่อพวกเขาเพราะว่ารูจ้กักนั  แต่แลว้กลบัพบว่า
ละครเรื่องนัน้แสดงแค่เพยีงสองสามครัง้ในหนึ่งเดอืน  และกว่าจะมกีารแสดงครัง้ต่อไปกต็อ้งรอไป
อกีสบิวนั  ความสนใจของพวกเขาจะอยู่ไดน้านแค่ไหนกนั  ใหต้ายส ิ  ผมไม่ตอ้งไปโรงหนังโดยที่
ตอ้งเตรยีมตวัล่วงหน้านานอย่างนี้หรอก  ผมไปดหูนงัเรื่องทีก่ าลงัฉายอยู่และผมสนใจ 
 
กห็มายความว่าคุณยนืยนัใหจ้ดัการละครแบบ En-suite อย่างนัน้หรอื 
ถูกตอ้ง 
 
แลว้คุณคดิว่ากลุ่มคนดขูาจรทีม่าดลูะครโดยบงัเอญิแบบนี้พบในฝรัง่เศสไดบ้่อยกว่าหรอื 
 แน่นอน  กลุ่มคนดปูระเภททีเ่ราพบกนัทัว่ไปในโรงละครเยอรมนัทุกๆ แห่งนัน้ ในฝรัง่เศส 
มแีต่ที ่Comédie Française เท่านัน้แหละ 
 
มอีกีประเดน็หนึง่ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นการถกเถยีงกนัในทางสุนทรยีศาสตร ์ ละครควรจะหนัไปใชส้ือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์ ภาพยนตร ์ หรอืวดิโีอ เพือ่เขา้มาช่วยดงึดดูความสนใจของคนธรรมดาๆ เหล่านี้
หรอืไม่ 
 การท าละครไม่ควรแยกตวัออกจากอะไรทัง้นัน้ แต่ควรจะเขา้ใปใชทุ้กสิง่ทีส่ามารถดงึเขา้
มาเกีย่วขอ้งดว้ยได ้แต่ไม่ควรมุ่งผลทางเทคนิคมากเกนิไป  มฉิะนัน้จะเป็นการวิง่ตามหลงัสือ่อื่นๆ 
อยู่ร ่าไป 
 
ดเูหมอืนว่าคุณจะใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบหลกัของละคร และสนใจในละครโบราณมาก
ยิง่ขึน้เรือ่ยๆ ใช่ไหม 
 มนัเกีย่วพนักบัความเขา้ใจในเรื่องการเมอืงของผม  นีทเชอ(Nietzsche) เคยกล่าวไวค้รัง้
หนึ่งว่า คณะคอรสัในละครโศกนาฏกรรมโบราณนัน้คอืสิง่ทีเ่ป็นอยู่จรงิๆ ในขณะทีอ่งคป์ระกอบ
อื่นๆ ของละครเป็นเพยีงผลของจนิตนาการเท่านัน้ คอรสัคอืสะพานทีน่ าละครไปสูผู่ค้นทีเ่ขา้มาชม
ละคร เรื่องการเมอืงตามความเขา้ใจของผมกค็อืความคดิดัง้เดมิเกีย่วกบัสงัคมเมอืง เป็นเรื่องของ
ความสามารถในการทีจ่ะอยู่ร่วมกนั มคี าถามมากกว่าค าตอบ ซึง่ทัง้หมดนี้คอืสิง่ทีแ่สดงออกมาใน
ละครโบราณ มนัเป็นเรื่องเกี่ยวกบัอ านาจ ความรกั ความตาย เหมอืนกบัที ่ โธมสั บราช(Thomas 
Brasch) ไดน้ ามาเขยีนเป็นชื่อรองของเรื่อง “The Women of Trachis” ในฉบบัของเขา มนั
เหมอืนกบัการทีเ่รากลบัไปสูว่ยัเดก็อกีครัง้ และทีจ่รงิกเ็ป็นวธิกีารทีช่ดัเจนทีสุ่ดในการทีจ่ะอยู่กบั
โลกนี้ใหไ้ด ้ ใช่ อาจจะแปลกสกัหน่อย แต่งานละครเก่าๆ เหล่านี้ท าใหผ้มรูส้กึมชีวีติชวีามากทีสุ่ด 
 
ตอนน้ีคุณจะไปท างานในทะเลทราย 
 ใช่ ผมจะไปท าละครเรื่อง “Prometheus” ของ Aeschylus ที ่Burkina Faso ผมไปอฟัรกิา
บ่อย แต่นี่จะเป็นงานชิน้แรกของผมทีน่ัน่  มนัเป็นละครทีย่งัไม่ไดเ้ริม่ตน้ สิง่ที่จะเกดิขึน้จรงิกค็อืจะ
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มหีนิกอ้นหนึ่งอยู่ตรงกลาง มกีอ้นหนิกอ้นอื่นๆลอ้มรอบ บนกอ้นหนิกลางวงกจ็ะมคีนเล่าเรื่องมานัง่  
ผูช้มกจ็ะมานัง่เป็นวงกลมและพดูคุยกบัเขา ในอฟัรกิายงัคงมปัีญหาอยู่ในการน าเสนองานละคร
โบราณต่างๆ การท าละครเรื่อง Prometheus ใน Burkina Faso นัน้เชื่อมโยงกบัสิง่ทีผ่มก าลงัแสวงหา 
นัน่คอื ละครการเมอืงและสุนทรยีศาสตรแ์ห่งการต่อตา้นอยู่ ผมไม่มวีนัลม้เลกิความคดินี้แน่ 
 
 
 

กรกช อตัตวริยิะนุภาพ : ผูแ้ปล 
 
 
 

แปลจาก  Gerhard Jörder. "Dieses Theater macht depressiv." Kulturchronik. nr. 2,2000 
(18 Jahrgang) Bonn : VG Bild -Kunst. 
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บทวิเคราะห์ 
 
 บทความนี้ตดัตอนมาจากบทสมัภาษณ์มทัธอิาส ลงัฮอฟฟ์ (Matthias Langhoff) ผูก้ ากบั
ละครชาวเยอรมนั เคยอยู่ที่เมอืงเบอร์ลนิ แต่ไปใช้ชวีติและท างานอยู่ที่ปารสีเป็นเวลากว่า 20 ปี 
และเปลีย่นสญัชาตเิป็นฝรัง่เศสแลว้  เขากลบัมาทีเ่บอรล์นิอกีครัง้พรอ้มกบัผลงานละครเรื่อง “The 
Women of Trachis” ของ Sophocles ในฐานะผู้ที่จากบ้านเกิดไปเป็นเวลานาน  เขาสามารถมอง
วงการละครเยอรมนัอย่างคนที่รู้จกัดแีต่ถอยห่างออกมา ทศันวจิารณ์ของผู้ให้สมัภาษณ์ในหลาย
ประเดน็น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่กระตุ้นใหผู้้อ่านจากต่างวฒันธรรมเกดิความคดิเปรยีบเทยีบ 
และคดิต่อเนื่องออกไปไดอ้กี    
 ลงัฮอฟฟ์วจิารณ์วงการละครเยอรมนัทัง้ระบบ  พร้อมทัง้ชี้ให้เห็นจุดบกพร่องในแต่ละ
ส่วนย่อยๆ  ซึ่งเมื่ออ่านบทสมัภาษณ์นี้แล้วผู้อ่านจะสามารถมองภาพโครงสร้างและการบรหิาร
จดัการด้านการละครในเยอรมนีได้ แม้เราอาจจะไม่เคยได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง การที่วงการ
ศลิปวฒันธรรมในเยอรมนีเป็นระบบทีเ่ขม้แขง็ โดยอาศยัการจดัการระดบัท้องถิน่มาสนับสนุนการ
จดัการทางวฒันธรรมนัน้ อาจท าให้คนที่อยู่ภายนอกมองว่าเป็นระบบที่อยู่ตวัแล้ว แต่ในที่นี้ผู้ให้
สมัภาษณ์กลบัหยบิยกประเดน็ที่ดูเหมอืนกบัจะเป็นขอ้ดมีาชี้ให้เหน็ขอ้ด้อย จงึเป็นความกล้าทีจ่ะ
แสดงจุดยนืที่ชดัเจนของผู้วจิารณ์ โดยได้ชี้ให้เหน็ว่าระบบของการละครในเยอรมนีได้ท าให้การ
น าเสนองานขาดความแปลกใหม่ ซึ่งความแปลกใหม่ที่ว่านี้ไม่อาจทดแทนได้ด้วยการหาคนรุ่น
ใหม่ๆ มาบรหิารโรงละครเท่านัน้ ดงัเช่นกรณีของเคลาส ์เพยม์นัน์ (Claus Peymann) ผูก้ ากบัการ
แสดงที่ครองเวทีชัน้น าต่อเนื่องกันมากว่า 20 ปี เพราะตามความเห็นของลังฮอฟฟ์นัน้  ความ
โบราณของละครเยอรมนัแฝงอยู่ภายในตวัระบบ ไม่ใช่อายุของคนท างาน      
 ในเรื่องเกีย่วกบัผูช้มละครนัน้ ลงัฮอฟฟ์มภีาพของผูช้มทีช่ดัเจน ซึ่งขดัแยง้กบัสภาพความ
เป็นจรงิในเยอรมนีอย่างสิน้เชงิ เขาไดอ้ธบิายและใหต้วัอย่างทีส่นับสนุนจุดยนืของเขาไดเ้ป็นอย่าง
ด ี  เขาใหค้วามส าคญักบัผูช้มมากกว่าตวังานที่ส าเรจ็รูปในความคดิของคนท าละคร  และไม่เหน็
ดว้ยกบัโครงสรา้งทางการละครของเยอรมนัทีท่ าใหเ้กดิการผกูขาดขึน้ในวงการละคร  ไม่ว่าจะเป็น
ในแง่ของผู้สรา้ง และผู้รบั  ทัง้นี้เขาได้ชี้ให้เหน็ขอ้เสยีของระบบที่ตายตวัต่างๆ ที่ท าให้กลุ่มคนดู
ละครจ ากดัอยู่กบัแค่กลุ่มผูเ้สพงานวฒันธรรมกลุ่มเลก็ๆ เขาไดย้กเอาระบบการจดัละคร 2 รูปแบบ 
คอื แบบ Repertoire และแบบ En-suite  มาอภปิรายให้เหน็ขอ้ดขีอ้เสยี  เขาคาดหวงัให้ละครยนื
โรงนานๆ และมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างคณะละครของเมืองต่างๆ ทัง้นี้ เพราะผู้ชมที่เขา
คาดหวงันัน้คอืสาธารณชน การทีล่ะครเรื่องหนึ่งยนืโรงนานๆ หมายความว่าผู้คนจ านวนมากจะมี
โอกาสไดเ้ขา้ชม ไดพู้ดคุยกนัถงึละคร และประเดน็ความคดิทีล่ะครเรื่องนัน้ๆ น าเสนอ จากนัน้เมื่อ
ละครเรื่องนัน้ย้ายไปแสดงในเมืองอื่นๆต่อไป ก็จะขยายกลุ่มผู้ชม และกระตุ้นให้เกิดความคิด
ต่อเนื่องในสงัคม ภาพของผู้ชมในสายตาของเขาจงึผูกอยู่กบัความเป็นละครการเมอืงดงัที่เขาได้
กล่าวเน้นมาโดยตลอด และเมื่อนัน้ศลิปะสาขานี้จงึจะมบีทบาทเป็นพลงัทางปัญญาของสงัคมได้ 
และด้วยเหตุที่ระบบละครเยอรมนัท าให้เกดิอภสิทิธิช์นผู้เสพงานวฒันธรรมนัน่เอง จงึท าให้ละคร
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เยอรมนัไม่อาจเขา้ไปมบีทบาทกระตุ้นให้เกดิการเปลี่ยนแปลงหรอืปฏริูปใดๆ ในสงัคมได้ เพราะ
กลุ่มเป้าหมายของคนท าละครเยอรมนันัน้จ ากัดอยู่แค่เพียงคนกลุ่มนี้  และกลุ่มนักวิจารณ์ที่มี
บทบาทโดดเด่นในสือ่สิง่พมิพเ์ท่านัน้  
 จุดเด่นของบทสมัภาษณ์นี้กค็อื    ค าตอบของลงัฮอฟฟ์ต่อทุกค าถามซึง่เป็นประเดน็ย่อยๆ 
นัน้  มตีรรกะภายใน สะท้อนกระบวนการคดิ ตลอดจนแนวทางปฏบิตัขิองตวัเขาเองอย่างเด่นชดั
จนน าไปสูข่อ้เสนอแนะและขอ้เรยีกรอ้งเป็นองคร์วมของเขาในทีสุ่ด กล่าวคอื การเรยีกรอ้งใหม้กีาร
ปฏิรูปภายในระบบที่มอียู่แล้ว แต่มใิช่การสร้างระบบใหม่ขึ้น(ซึ่งเป็นเรื่องที่คนเยอรมนัถนัด – ผู้
วเิคราะห)์  เขาแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัวงการละคร วฒันธรรมการสรา้งและรบัละคร ประชาคม
ผู้ชมละครในความเป็นจรงิกบักลุ่มเป้าหมายที่ควรจะเป็น  รูปแบบของคณะละคร   ระบบการ
จดัการแสดงละคร   ระบบการอุดหนุนและสนับสนุนงานศลิปวฒันธรรม  ทศันคตขิองคนท าละคร  
ความสนใจส่วนตัวของเขาในเรื่องละครโบราณ  เขาได้หยบิยกประเด็นที่เกี่ยวกับการละครทัง้
ระบบ ตัง้แต่ฝ่ายผูส้ร้าง กระบวนการจดัการ และฝ่ายผู้รบั โดยเฉพาะในฝ่ายผู้สร้างนัน้เขาไดพู้ด
ถงึลกัษณะความเป็นกลุ่มของคณะละคร และอธบิายให้ผู้อ่านเขา้ใจรูปแบบของคณะละครประจ า
โรงละครได้ชดัเจนว่าควรเป็นอย่างไร การที่โครงสร้างของโรงละครแห่งรฐั หรอืโรงละครประจ า
เมอืงในเยอรมนีผูกติดอยู่กบัการมคีณะละครประจ า บุคลากรได้รบัเงนิเดือนหรอืค่าตอบแทนที่
ตายตวั ท างานอยู่กบัที่  ท าให้คนท าละครมโีลกทศัน์ที่แคบได้ เพราะไม่ต้องต่อสู ้ไม่ต้องเสีย่งกบั
สิง่ใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได ้หรอืจ านวนผูช้มละครในแต่ละรอบ    

แมล้งัฮอฟฟ์กล่าวว่า “ละครเยอรมนัถูกกลบดว้ยการเรยีกรอ้งมาตรฐานทางศลิปะ” แต่เขา
ได้แสดงให้เหน็ว่าเขาไม่ได้ปฏเิสธมาตรฐานของละคร เขาเรยีกร้องมากกว่าคนท าละครเยอรมนั
ทัว่ไปดว้ยซ ้า การทีเ่ขาคาดหวงักลุ่มคนดทูีย่งัมองไม่เหน็ การคาดหวงัคนดทูีเ่ป็นขาจรนัน้ย่อมเป็น
โจทย์ที่ยากทเีดียว และคงมิได้หมายความว่ามาตรฐานของละครไม่จ าเป็น การชี้ให้เห็นบรบิทที่
ก่อให้เกดิความอ่อนด้อยนัน้มไิด้เป็นการโจมตเีพื่อท าลาย  แต่เป็นการแสดงความปรารถนาด ีติ
เพื่อก่อ  และเสนอแนะทางออกใหแ้ก่วงการละครเยอรมนัดว้ย  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็เรื่อง
การจดัการ เช่น การเสนอแนะให้คนละครรูจ้กับรหิารจดัการด้วยตนเอง  โดยทีไ่ม่ไดส้นับสนุนให้
คนละครเยอรมนัฆา่ตวัเองดว้ยการออกมาแขง่ขนักบัตลาด หรอืวิง่ไล่ตามสือ่อื่นๆ     
 บทสมัภาษณ์นี้แมจ้ะเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบับรบิทในเยอรมนี  แต่กส็ะทอ้นภาพของการถอย
ห่างออกมาแล้วมองตนเองอย่างพนิิจพเิคราะห์   ลกัษณะการน าเสนอความคดิของผู้ก ากบัละคร
ชาวเยอรมนั/ฝรัง่เศสผู้นี้  แม้มีลักษณะเป็นอัตวิสยัค่อนข้างมาก  แต่ก็กระตุ้นให้ผู้อ่านคดิอะไร
ต่อเนื่องออกไปได้อกีหลายประเดน็ที่มนีัยต่อวงการละครของไทยด้วยเช่นกนั สถานการณ์เช่นนี้
อาจเป็นสถานการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากเรายังไม่มีระบบการบรหิารจดัการ
วฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ดงัเช่นเยอรมนี ขอ้เสนอของลงัก์ฮอฟฟ์ทีม่ตี่อฝ่ายผูส้รา้งสรรคแ์ละฝ่ายจดัการ 
อนัได้แก่การรวมกลุ่มในลักษณะต่างๆ ที่ท างานโดยอิสระ ไม่ขึ้นต่อกัน หากแต่สนใจและรู้จกั
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนันัน้ เป็นสิง่ทีม่อียู่แลว้ในวงการละครของไทย และน่าจะเสรมิใหแ้ขง็แกร่งขึน้ได ้
โดยทีไ่ม่ต้องไปคาดหวงัสิง่ทีอ่ยู่ไกลเกนิตวัอย่างเช่นการสรา้งโครงสรา้งใหญ่ๆ มาสนับสนุนศลิปะ 
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ทศันวจิารณ์ของเขาสามารถกระตุ้นให้มกีารมองสภาวการณ์ต่างๆ ไดร้อบด้านขึน้  เราคงไม่ต้อง
รูส้กึหดหู่ เพยีงเพราะไม่มรีะบบมารองรบักระบวนการการสรา้งและรบัศลิปะการละคร เพราะการ
ยดึตดิกบัสถานที ่ความคดิ หรอืการสรา้งระบบทีต่ายตวัอาจเป็นการผกูมดั และลอ้มกรอบใหต้ดิอยู่
ในระบบนัน้จนท าใหรู้ส้กึหดหู่กเ็ป็นได ้
 

กรกช อตัตวริยิะนุภาพ : ผูว้เิคราะห ์
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เพ่งพินิจชะตากรรมและเสรีภาพ 

โดย คธี บราวน์ (Keith Brown) 
 องิมาร ์  แบรก์มนัน์ (Ingmar Bergmann) เกดิเมื่อปี ค.ศ. 1918 และเริม่งานก ากบัการ
แสดงละครเมื่อยงัเป็นนักศกึษาก่อนที่นายกรฐัมนตรอีงักฤษ เนวลิ เชมเบอรเ์ลน (Neville 
Chamberlain)จะไปพบฮติเลอร1์ เมื่อตอนทีฝ่รัง่เศสพา่ยแพ(้ต่อเยอรมนั) เขาไดท้ างานกบัคณะ
ละครอาชพีอยู่แลว้ เวลาผ่านไปร่วม 55 ปีแลว้ทีภ่าพยนตรแ์ละละครทีเ่ขาน าออกแสดงเริม่ดงึดดู
ความสนใจของผูท้ีม่สีายตากวา้งไกลเพยีงไม่กีค่นนอกประเทศสวเีดนในช่วงทียุ่โรปยงัตกอยู่ใน
หว้งของสงครามอนัเลวรา้ย เมื่อถงึตอนทีป่ระชาชนชาวฮงัการลีุกฮอืขึน้ประมาณหนึ่งทศวรรษหลงั
จากนัน้2 เขากเ็ริม่มชีื่อเสยีงระดบันานาชาตดิว้ยการสรา้งภาพยนตรท์ีโ่ดดเด่นต่อเนื่องกนัหลาย
เรื่อง อาท ิSmiles of a Summer's Night, The Seventh Seal, Wild Strawberries. 
 ในปัจจุบนั แทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีเ่ราจะสือ่ความรูส้กึตื่นเตน้ของผูค้นเป็นจ านวนมากที่
ไดร้บัจากการเผยแสดงทีม่ากบัภาพยนตรเ์หล่านัน้ ซึง่รวมถงึประเทศทีพ่ดูภาษาองักฤษดว้ย ซึง่
อยู่ในฐานะเดยีวกบัสวเีดนทีป่ลอดพน้จากผลกระทบทางการเมอืงทีส่รา้งความปวดรา้วใหแ้ก่ยุโรป
แผ่นดนิใหญ่ ผูก้ ากบัการแสดงชาวอเมรกินั วูด้ดี ้แอเลน (Woody Allen)กล่าวแทนคนรุ่นนัน้ไดทุ้ก
คน เมื่อเขาพดูว่าโรงหนงัอาจจะถูกไฟผลาญไปจนราบแลว้โดยทีเ่ขาไม่รูส้กึอะไรเลยเพราะมวัแต่
ดื่มด ่าอยู่กบังานของแบรก์มนัน์ นับเป็นครัง้แรกทีค่นจ านวนมากซึง่อดเคลอืบแคลงสงสยัไม่ไดว้่า
การพดูโอ่อวดเกี่ยวกบั "ศลิปะแห่งภาพยนตร"์เป็นเรื่องไรส้าระ กลบัถูกชกัน าใหย้อมรบัไดว้่า 
ภาพยนตรส์ามารถสือ่การด ารงอยู่ของมนุษยไ์ดอ้ย่างลกึซึง้โดยไม่ตอ้งมใีครมาแปลซ ้า คอืท าไดด้ี
เท่าๆกบักวนีิพนธ ์  
 ส าหรบัพวกเราสว่นใหญ่ แบรก์มนัน์ทีเ่รารูจ้กักค็อืนกัสรา้งภาพยนตรช์ื่อแบรก์มนัน์ซึง่ใน
ขณะน้ีถอืกนัว่าเป็นผูย้ิง่ใหญ่ในอดตี และกเ็ลยเหมากนัเอาว่าท่านไดเ้กษยีณตนเองไปแลว้อย่างมี
เกยีรต ิ ไม่มอีะไรทีไ่กลความจรงิไปกว่านัน้ ภาพยนตรเ์รื่องใหม่ซึ่งแบรก์มนัน์เป็นคนเขยีนบทแม้
จะไม่ไดก้ ากบัเองกก็ าลงัออกฉายอยู่ในขณะน้ี แต่ทีส่ าคญัยิง่ไปกว่านัน้กค็อืความผกูพนัอนัไม่
เสือ่มคลายทีเ่ขามตี่อรกัครัง้แรกของเขา นัน่กค็อืละครเวท ี ดว้ยอายุ 82 เขายงัท าหน้าทีต่่อไปใน
ฐานะผูก้ ากบัการแสดงน าของโรงละครแห่งชาตสิวเีดน และแมว้่าเขาจะมขีอ้ผกูพนัอื่นๆและความ
สนใจอื่นๆ แต่เขากย็งัรบัหน้าทีป่กตดิว้ยการก ากบัละครเวทอีย่างน้อยปีละเรื่อง ผลงานก ากบัการ
แสดงของเขาบ่งชี้ถงึการใชค้วามคดิอย่างลกึซึ้ง อนัเป็นสิง่ที่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเชื่อมัน่ของ

 
1 นำยกรฐัมนตรี เนวิล เชมเบอรเ์ลน ไปเจรจำกับฮิตเลอรท์ี่เมืองมิวนิคเมื่อปี 1938 โดยยินยอมใหฮ้ิตเลอรผ์นวก
ดินแดนทำงทิศตะวนัตกของเชกโกสโลวำเกียเขำ้มำ ทัง้นี ้โดยหวงัว่ำฮิตเลอรจ์ะพอเพียงเท่ำนัน้และสงครำมจะไม่
เกิดขึน้ แต่ก็เป็นควำมผิดพลำดอย่ำงมหนัต ์
2 ประชำชนชำวฮังกำรีลุกฮือขึน้มำต่อตำ้นกำรปกครองของรฐับำลคอมมิวนิสตใ์นปี 1956 และก็ถูกปรำบปรำม
อย่ำงรุนแรงโดยรฐับำลฮงักำรี ดว้ยควำมร่วมมือของกองทัพโซเวียต ชำวฮังกำรีจ ำนวนไม่นอ้ยรวมทั้งนักปรำชญ์
และศิลปินลีภ้ยัออกไปอยู่ในประเทศตะวนัตกเป็นจ ำนวนมำก 
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แบรก์มนัน์ว่า ตวับทของละครทีส่ าคญันัน้จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการศกึษาอย่างละเอยีดโดยผูก้ ากบั
การแสดงเองอย่างน้อย 6 เดอืนก่อนทีจ่ะเริม่ซอ้มละคร มเีรื่องเล่ากนัว่าครัง้หนึ่งเขาไม่ยอมทีจ่ะละ
เวน้กฎเกณฑอ์นัน่าสรรเสรญินี้ และกต็ดัสนิใจยกเลกิการเดนิทางไปแสดงปาฐกถาในอเมรกิา ซึง่
อาจจะท าใหเ้ขาไดร้บัค่าตอบแทนถงึ 5 แสนเหรยีญ ในช่วงระยะเวลาเพยีงไม่กีส่ปัดาห์ 
 การทีผู่ก้ ากบัการแสดงครุ่นคดิพนิิจนึกอย่างต่อเนื่องในเรื่องของบทละครนัน้อาจจะเป็นได้
ทัง้จุดอ่อนและจุดแขง็ ดว้ยแรงกดดนัทีม่าจากการเพง่มองอย่างไม่ลดละเช่นน้ี ความเสีย่งอาจจะ
เกดิขึน้ไดใ้นท านองทีว่่า สิง่ทีถู่กพนิิจนัน้อาจจะสญูเสยีอตัลกัษณ์ทีแ่ทจ้รงิไปบา้งโดยทีถู่กครอบง า
ดว้ยความคดิของผูท้ีก่ระท าการเพง่มอง และในกรณีของละครเรื่อง มารอิา สจว็ต(Maria Stuart)
อนัเป็นละครทีเ่ป่ียมดว้ยวาทกรรมแห่งความคดิอนัสงูส่งนัน้ เมื่อบทละครนี้ตกไปอยู่ในมอืของผู้
ก ากบัการแสดงยุคใหม่ทีส่รา้งตวัมาดว้ยภาพยนตรโ์ดยทีแ่รงดลใจทีเ่ขาไดร้บัมกัจะมาจากพืน้ฐาน
ทางอารมณ์ของเขาเองมากกว่าความสนใจทีม่ตี่อโลกแห่งความคดิ การเปลี่ยนรปูจงึเป็นสิง่ทีเ่ลีย่ง
ไม่ได ้
 การแสดงครัง้นี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเตรยีมงานอย่างละเอยีดถีถ่ว้น โดยทีฝ่่ายผูส้รา้งฝาก
ใจไวก้บัละครฉากทีใ่ชท้ัง้เรยีบและทัง้ลกึสือ่ความไดด้ ี ในบางขณะงามงดโดยเหมอืนกบัจะไม่ตอ้ง
ออกแรงอะไรเลย มหิน าซ ้ายงัโดดเด่นดว้ยฝีมอืของผูแ้สดงน า คอื เลนา เอนเดรอ (Lena Endre) 
ในบทของพระนางเอลซิาเบธ (Elisabeth) ค าถามเดยีวทีเ่ราอยากจะถามกค็อื นี่มนังานของชลิ
เลอรล์ะหรอื แน่ละเราจะไม่ตแิบรก์มนัน์ ทีต่ดัทอนตวับทลงไปบา้ง ขอ้มลูทีจ่ าเป็นอนัเกีย่วกบัภูมิ
หลงัซึง่เดมิชลิเลอรบ์รรจุไวใ้นบทเจรจากถ็ูกตดัไปและทดแทนดว้ยกลวธิอีื่น อนัไดแ้ก่ แผ่นป้าย
สองแผ่นทีบ่รรจุค าอธบิายเรื่องราวประวตัศิาสตรเ์อาไว ้ และน ามาตัง้บนเวทกี่อนทีจ่ะเริม่การแสดง 
บทพดูไม่ว่าจะยาวมากหรอืยาวน้อยถูกตดัไปประมาณเศษหนึ่งสว่นสาม แต่กไ็ม่ท าใหก้ารด าเนิน
เรื่องขาดความชดัเจนแต่ประการใด ในกรณีทีผู่้ก ากบัการแสดงตอ้งการจะเน้นความชดัเจนและลด
ความยดืยาดของละครกไ็ดม้กีารน าฉากบางฉากจากองกท์ี ่1 และที ่2 มาเชื่อมโยงต่อกนัไดอ้ย่างด ี
ถา้เราเพยีงแต่ฟังบทละครเรากจ็ะรูส้กึว่านี่ยงัเป็นละครของชลิเลอรอ์ยู่ อนัทีจ่รงิการเน้นบทของเอ
ลซิเบธใหเ้รยีกรอ้งความเหน็อกเหน็ใจจากผูด้ผููช้มน่าจะใกลก้บันยัของตวับทของชลิเลอรเ์อง
มากกว่าทีผู่ก้ ากบัอื่นๆมกัจะท ากนั 
 แต่ขอ้กงัขากย็งัมอียู่ มารอิา สจว็ต เป็นขอ้อภปิรายเชงิวภิาษวธิทีีว่่าดว้ยเสรภีาพหรอืการ
ขาดเสรภีาพในรปูลกัษณ์ต่างๆกนั และตวัแทนของขอ้ขดัทีว่่านี้กค็อืราชนิีทัง้สอง ผูซ้ึง่แม้จะเดนิไป
ในทางทีต่่างกนั แต่โดยตรรกของบทละครเองกพ็บกบัชะตากรรมอนัโศกสลดเช่นเดยีวกนั ซึง่กถ็ูก
วางกรอบไวแ้ลว้ในค าพดูตอนตน้เรื่องของพระนางเอลซิาเบธทีว่่าดว้ย "กฎแห่งธรรมชาต"ิ ซึง่ครอบ
สตรเีพศทัง้หมด3 (แต่แบรก์มนัน์กจ็งใจตดัออกไปเสยี) ในการแสดงครัง้นี้ ชะตากรรมทีเ่ดนิไปเป็น
คู่ขนานระหว่างเสรภีาพกบัการไรเ้สรภีาพถูกลดทอนลงไปดว้ยการทีพ่ระนางแมรีร่าชนิีแห่งชาวสกอ็ต

 
3 พระนำงเอลิซำเบธร ำพึงว่ำ แมจ้ะทรงอิสรยศอนัยิ่งใหญ่ แต่ก็ไรซ้ึ่งเสรีภำพท่ีจะท ำกจิทัง้หลำยตำมพระประสงค์
ของพระองคเ์อง แมแ้ต่กำรจะมีคูค่รองก็ถกู "วำงกรอบ" ไวด้ว้ยกำรเมือง 
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ถูกก าหนดใหเ้ล่นบทราวกบัเป็นลูกสาวชาวนาทีไ่ดร้บัการศกึษาอนัดแีบบชนชัน้กลางตดิตวัมา   
เดนิเทา้เปล่า ใสห่มวกท างานแบบยุคพระนางเจา้วคิตอเรยี และใสเ่สือ้คลุมสเีทาหม่นแบบเรยีบๆ 
การท าเช่นน้ีเท่ากบัเป็นการท าใหเ้สยีศูนยเ์มื่อถงึตอนทีร่าชนิีทัง้สองตอ้งเผชญิหน้ากนั โดยใหภ้าพ
ของพระนางแมรีท่ีน่่าสมเพชเพือ่ทีจ่ะช่วยใหเ้ธอในช่วงสุดทา้ยของชวีติไดก้ลายรูปเป็นโจน ออ็ฟ 
อารค์ ไปตามทีผู่ก้ ากบัการแสดงตคีวาม ซึง่อาจจะไม่ใช่เป็นวตัถุประสงคข์องกวผีูส้รา้งสรรคง์าน 
แต่มนักอ็อกมาเป็นละครทีด่ไีด ้ ทัง้ๆทีน่กัวจิารณ์ชาวสวเีดนคนหนึ่งกล่าวไวอ้ย่างถูกตอ้งว่า แบรก์
มนัน์ไดส้รา้งละครอกีเรื่องหนึ่งขึน้มาในกรอบของโศกนาฏกรรมของชลิเลอร ์
 

เจตนา นาควชัระ : ผูแ้ปล 
 
 
 

แปลจาก : Keith Brown "Staring at fate and freedom" The Times Literary Supplement. 
(January 5, 2001), p.18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01//06/45 (ครัง้ที่ 2)                 สรรนิพนธ ์สาขาศิลปะการละคร  
 

462   -      - 

บทวิเคราะห์ 
 
 บทวจิารณ์นี้แมจ้ะเป็นบทวจิารณ์การแสดงทีผู่ว้จิารณ์ไดไ้ปชมมาดว้ยตนเอง แต่กใ็หข้อ้คดิ
หลายประการทีจ่ดัไดว้่ามคีุณค่าเกนิกรอบของการวจิารณ์การแสดง ผูว้จิารณ์มคีวามสามารถใน
การเขยีนงานทีด่งึดดูความสนใจไดเ้ป็นอย่างด ี  บางครัง้กม็กีลเมด็เดด็พรายทีจ่ะหลอกล่อผูอ้่านไป
ในทศิทางหนึ่ง แลว้จงึหนักลบัมาจงูผูอ้่านไปในอกีทางหนึ่ง  ดงัเช่นในกรณีของผูก้ ากบัการแสดง
ชาวสวเีดน  องิมาร ์ แบรก์มนัน์ ทีก่ล่าวถงึในครัง้นี้  ผูว้จิารณ์เริม่ตน้ราวกบัจะเป็นการเขยีนอาศริ
วาท ยกย่องคุณความดขีองแบรก์มนัน์ว่าเป็นคนทีทุ่่มเทใหแ้ก่งานศลิปะโดยไม่เหน็แก่อามสิสนิจา้ง 
ทัง้ทีป่ระสบความส าเรจ็ต่อเนื่องกนัมาเป็นเวลากว่าครึง่ศตวรรษ แต่กย็งัท างานบุกเบกิต่อเนื่องไป
อย่างไม่ลดละ จดัไดว้่าเป็นปชูนียบุคคลแห่งวงการศลิปะการแสดง ถงึกระนัน้กด็ ี ผูว้จิารณ์กไ็ม่
ลงัเลทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ว่า ผูก้ ากบัการแสดงทีย่ิง่ใหญ่กพ็ลาดเป้าไดเ้ช่นกนั ดงัเช่นในกรณีของการ
ตคีวามบทละครเอก เรื่อง มารอีา สจ๊วต (Maria Stuart) ของมหากวชีาวเยอรมนั ฟรดีรกิ ชลิเลอร ์
(Friedrich Schiller) ซึง่ไม่ใช่เพยีงแต่ผูว้จิารณ์เองเท่านัน้ แต่นกัวจิารณ์ชาวสวเีดนอกีคนหน่ึงกล็ง
ความเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า แบรก์มนัน์ตคีวามไปไกลจากความหมายของตวับทตน้แบบ และเขาก็
ชีใ้หเ้หน็ว่าเหตุใดผูอ้าวุโสจงึตคีวามไปในลกัษณะเช่นนี้  

ประเดน็ทีน่่าสนใจมากกค็อื ความสามารถของแบรก์มนัน์ทัง้ในฐานะผูก้ ากบัภาพยนตร์
และผูก้ ากบัละคร ซึง่บทบาทหลงันี้ผูค้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวต่างประเทศมไิดท้ราบ  การทีผู่้
วจิารณ์เทา้ความยอ้นหลงัไปไกลมาก โดยอา้งเหตุการณ์ประวตัศิาสรท์ีส่ าคญัๆ ดงัทีร่ะบุไวใ้น
ตอนตน้ของบทวจิารณ์ กเ็พือ่ตอ้งการจะชีใ้หเ้หน็ว่าแบรก์มนัน์นัน้ ยิ่งใหญ่ขึน้มาได ้ โดยมไิดเ้ป็น
ผลผลติของสงัคมยุคใหม่ทีข่ ึน้อยู่กบัการโฆษณาและเทคโนโลย ี แต่เขาตอ้งท างานหนกัและท างาน
ต่อเนื่องเพือ่สรา้งบารม ี  สิง่ทีช่ดัเจนทีสุ่ดกค็อื คุณภาพของภาพยนตรท์ีท่ าใหเ้ขาโด่งดงัไปทัว่โลก
นัน้ มคีวามลกึซึง้เชงิปรชัญาเทยีบไดก้บักวนีิพนธท์เีดยีว เพราะภาพยนตรส์ามารถสือ่สภาวะการ
ด ารงอยู่ของมนุษยบ์นผนืโลกนี้ได ้  เรื่องของความสามารถในการสือ่ความกเ็ช่นกนั เขาเน้นว่า
ภาพยนตรส์ือ่ความไดอ้ย่างลกึซึง้และตรงไปตรงมา โดยไม่ตอ้งมกีาร “แปลซ ้าสอง”   ในโลก
ปัจจุบนัซึง่ภาพยนตรไ์ดร้บัการยอมรบักนัอย่างกวา้งขวางว่าเป็นศลิปะการแสดงทีม่คีุณค่าแขนง
หนึ่ง  งานบุกเบกิของแบรก์มนัน์จงึเป็นสิง่ทีค่วรไดร้บัการยกย่อง และบราวน์กม็วีธิกีารเขยีนทีช่วน
ประทบัใจดว้ยเช่นกนั ดว้ยการอา้งค าคมของ วดูดี ้แอลเลน (Woody Allen) เอาไว ้
 ผูด้ผููช้มละครในยุโรปเขา้ใจดวี่าผูก้ ากบัการแสดงมคีวามส าคญัเพยีงใด และละครมไิดด้ ารง
อยู่ไดด้ว้ยความเด่นดงัของดารานกัแสดงดงัเช่นในบางประเทศ ในเยอรมนี “ละครของผูก้ ากบัการ
แสดง” (ซึง่รูจ้กักนัดใีนนามของ Regietheater) พฒันาไปไกลเสยีจนผูก้ ากบัการแสดงสว่นใหญ่
หลงตวัเองแบบไม่ฟังใคร และไม่ฟังขอ้ทกัทว้งใดๆ  แบรก์มนัน์ไม่เลยเถดิไปถงึขนาดนัน้ แต่นกั
วจิารณ์ชีใ้หเ้หน็ปัญหาซึง่เลีย่งไม่ได ้ นัน่กค็อื บุคลกิภาพอนัโดดเด่นและเขม้ขน้ของผูก้ ากบัการ
แสดงเองย่อมตอ้งมผีลต่อการตคีวามตวับทละคร ซึง่ในบางครัง้กเ็ป็นการเปลีย่นทศิทางทีอ่าจจะ
แตกต่างไปจากวตัถุประสงคข์องผูแ้ต่ง มโนทศัน์ทีว่่าดว้ยวตัถุประสงคข์องผูเ้ขยีนบทละครนัน้ 
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อาจจะเป็นมโนทศัน์ทีล่า้สมยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแง่ของทฤษฎขีองมนุษยศาสตรส์มยัใหม่  ซึง่
ถอืว่าบทบาทของผูร้บัส าคญัไม่น้อยกว่าบทบาทของผูส้รา้ง และในบางกรณีกเ็รยีกรอ้งใหล้มื
ผูส้รา้งไปเสยีเลย ดงัเช่นในบทความอนัเลื่องชื่อของปราชญ์ชาวฝรัง่เศส โรลองด ์บารธ์ส ์ทีว่่าดว้ย 
“มรณกรรมของผูแ้ต่ง”  ในทีน่ี้  คธี บราวน์ (Keith Brown) โตแ้ยง้การตคีวามขององิมาร ์ แบรก์
มนัน์อย่างตรงไปตรงมา  ซึง่ประเดน็ทีน่ ามาอภปิรายนัน้กเ็ป็นประเดน็หลกัทีโ่ตแ้ยง้กนัมาเป็นเวลา 
2 ศตวรรษแลว้ นัน่กค็อื  ภาพของราชนิีทัง้สอง ว่าฝ่ายใดด า ฝ่ายใดขาว หรอืมดี ามขีาวหรอืไม่ หรอื
จะสรา้งความสมดุลระหว่างด ากบัขาวอย่างไร  นกัวจิารณ์เหน็ดว้ยกบัมโนทศัน์หลกัขององิมาร ์
แบรก์มนัน์เองทีไ่ม่ตอ้งการจะวาดภาพพระนางอลซิาเบธ ใหด้ าหรอืหม่นเกนิไป  โดยตอ้งการใหผู้้
ดผููช้มใหค้วามเหน็ใจต่อพระนาง  แต่ในขณะเดยีวกนัความเป็นคนละครและการหมกมุ่นอยู่กบั
ความเป็นละครผลกัดนัใหแ้บรก์มนัน์สรา้งบทของพระนางแมรีข่ึน้มาทีก่ระเดยีดไปในทางความเหน็
อกเหน็ใจมากเกนิไป อนัรวมไปถงึการสรา้งภาพทีท่ าใหเ้หน็ถงึความตกต ่าของพระองคใ์นเชงิ
กายภาพดว้ย ขอ้ตติงิของบราวน์ทีว่่าผูก้ ากบัการแสดงมุ่งจะท าใหพ้ระนางแมรีก่ลายเป็น โยน 
อ๊อฟ อารค์ ไปนัน้ เท่ากบัเป็นการกล่าวหาว่าการแสดงครัง้นี้ขาดดุลยภาพทีช่ลิเลอรเ์องตอ้งการไป
เสยีแลว้ 
 ละครเรื่อง มารอีา สจ๊วต จดัไดว้่าเป็นละครเอกของยุคคลาสสกิเยอรมนัทีโ่ด่งดงัและโดด
เด่นในระดบั “นานาชาต”ิ ยิง่กว่า เฟาสต ์ของเกอเธ่มากนกั เพราะ เฟาสต ์มคีวามเป็นเยอรมนัสงู 
มคีวามซบัซอ้นและไม่เดนิตามแบบแผนของการละครใดๆ จงึเป็นละครเวททีีแ่สดงยากมาก แต่มา
รอีา สจ๊วต เป็นละครทีห่ลอมรวมขนบอนัยิง่ใหญ่ 2 กระแสของยุโรปเขา้ดว้ยกนั คอื ขนบทีม่าจาก
เชกสเปียร ์ ซึง่ใหอ้สิระในการแสดงมาก และขนบของละครคลาสสกิฝรัง่เศสซึง่เน้นเอกภาพและ
ลกัษณะทีก่ระชบั  ชลิเลอรป์ระสบความส าเรจ็มากในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศซึง่
จดัไดว้่าเป็นสงัคมทีม่แีบบแผนการแสดงทีเ่คร่งครดั และกอปรดว้ยรสนิยมอนัด ีคอื ฝรัง่เศส  มารี
อา สจ๊วต ไดร้บัการบรรจุเขา้ไวใ้นองคนิพนธแ์ห่งละครของโรงละครแห่งชาตฝิรัง่เศสมาตัง้แต่ปี 
1820 และกไ็ดร้บัการน าออกแสดงต่อเนื่องมาตลอด นอกจากนี้โรงละครระดบัชาตใินแทบทุก
ประเทศกม็กัจะสนใจทีจ่ะแสดงละครเรื่องนี้ เพราะเป็นละครทีม่เีนื้อหาเขม้ขน้ มบีททีซ่าบซึง้กนิใจ 
มกีารด าเนินเรื่องทีน่่าตื่นเตน้ และยิง่ไปกว่านัน้ เปิดโอกาสใหน้กัแสดงไดแ้สดงความสามารถอย่าง
เตม็ที ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบทของราชนิีทัง้สองพระองค ์ซึง่ผู้วจิารณ์ชาวองักฤษเองกย็กย่องการ
แสดงของ เลนา อนัเดรอ (Lena Andre) ในบทของพระนางอลซิาเบธอย่างมาก (ไดเ้คยมผีูน้ า
ละครเรื่องนี้มาดดัแปลงบทเป็นภาคไทย แต่เนื่องจากผูแ้สดงเป็นเพยีงระดบัสมคัรเล่น จงึไม่สรา้ง
ความประทบัใจ) นอกจากนี้กย็งัมผีูน้ ามาดดัแปลงเป็นภาพยนตรห์ลายครัง้ จดัไดว้่าเป็นละครทีม่ผีู้
รูจ้กักนัมากในกรอบของวฒันธรรมการแสดงตะวนัตก 
 การโตแ้ยง้กนัในเรื่องของการตคีวามจงึจดัไดว้่าเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมการวจิารณ์ทีผู่้
วจิารณ์มสีทิธิท์ีจ่ะแสดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน และในกรณีทีก่ล่าวมานี้ ผู้
วจิารณ์วางตวัไดอ้ย่างเหมาะสม คอืแมจ้ะยกย่องผูก้ ากบัการแสดงเพยีงใดกต็าม  แต่เมื่อเหน็ว่า
เขาไม่ตคีวามอย่างยุตธิรรมต่อตวับทตน้แบบ กพ็รอ้มทีจ่ะตติงิ แม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าผูก้ ากบัการ
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แสดงวยั 82 ปี จะคดิอย่างไร  แต่สิง่ทีแ่น่ชดักค็อื สิง่ทีเ่ขากระท าไปเป็นผลของการทีไ่ดค้รุ่นคดิ
พนิิจนึกมาอย่างดแีลว้ มใิช่เกดิขึน้โดยบงัเอญิ   การโตแ้ยง้ระหว่างนกัวจิารณ์กบัผูก้ ากบัการแสดง
จงึเป็นประเดน็ทีห่นกัหน่วง เพราะมใิช่เป็นเรื่องของการวจิารณ์แต่เพยีงว่าแสดงดหีรอืไม่ดเีท่านัน้ 
แต่เป็นการชีใ้หเ้หน็ว่าผูก้ ากบัการแสดงอ่านงานตน้แบบอย่างขาดความเป็นกลาง ถงึกระนัน้กด็ ี ผู้
วจิารณ์กย็อมรบัว่า ผูก้ ากบัการแสดงทีย่ิง่ใหญ่จ าตอ้งมอีตัลกัษณ์ของตวัเอง  เพยีงแต่ว่าอตัลกัษณ์
ทีก่ล่าวมานี้จะสนองวตัถุประสงคข์องผูส้รา้งงานไดอ้ย่างไร  ประเดน็เหล่านี้เป็นปัญหาโลกแตก 
การวจิารณ์มไิดมุ่้งจะใหค้ าตอบสุดทา้ยต่อปัญหาโลกแตกเหล่านี้  เพยีงแต่ท าหน้าทีช่ีใ้หเ้หน็ปัญหา 
กจ็ดัว่าเป็นพลงัทางปัญญาไดแ้ลว้ 
 

เจตนา  นาควชัระ : ผูว้เิคราะห ์
 


