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กลวิธีการน�าเสนอลักษณะแทรจิคคอเมดีในละครเวทีเรื่องการมาเยือนของหญิงชรา1 

Tragicomedy Delivery Styles in Kan Ma Yuean Khong Ying Cha-ra 
Theater Performance

คอลิด มิด�ำ2  
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บทคัดย่อ

บทควำมวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบำยกลวิธีกำรน�ำเสนอลักษณะขบขันแบบแทรจิคคอเมด ี

ในละครเรื่องกำรมำเยือนของหญิงชรำ โดยใช้กำรวิจัยบนฐำนปฏิบัติกำร ผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงของ 

ผู้วิจัยในฐำนะนักแสดง โดยผลวิจัยพบว่ำ 1) รูปกำรน�ำเสนอสภำวะแทรจิคคอเมดีมีสองลักษณะได้แก่  

จำกขบขนัไปสูค่วำมขมขืน่ คอืถ่ำยทอดผ่ำนลลีำของควำมขบขนัและพลกิไปเป็นควำมรู้สึกขมขืน่ เพรำะผู้ชม

ได้เหน็ชะตำกรรมทีน่่ำเศร้ำของตวัละคร และจำกควำมขมขืน่ไปสูค่วำมข�ำขนั คอืหวัเรำะอย่ำงหมดหวงัให้กบั

สถำนกำรณ์ที่เรำไม่สำมำรถจัดกำรอะไรได้ ท�ำได้เพียงหัวเรำะแบบข�ำปนโศก 2) น�ำเสนอผ่ำนกลวิธีกำรสร้ำง

ตัวละครที่ลักลั่นผิดแผกไปจำกปกติเพื่อสะท้อนด้ำนมืดที่น่ำขบขันของเป็นมนุษย์ 3) กำรใช้กำรแสดงของ 

นักแสดงถ่ำยทอดสภำวะแทรจิคคอเมดีด้วยกลวิธีท่ีนักแสดงเข้ำใจบทบำทของควำมเป็นตัวละครที่มีกลไก 

ในกำรสร้ำงควำมขบขัน รวมถงึกำรท�ำควำมเข้ำใจวงจรของรบัส่งในกำรแสดง เพือ่น�ำพำผูช้มให้เกดิควำมรูส้กึ

ขบขันแบบแทรจิคคอเมดี

ค�าส�าคัญ: แทรจิคคอเมดี / ละครเวที / กำรมำเยือนของหญิงชรำ

1บทควำมวิจัยจำกงำนวิจัยเรื่อง “กำรน�ำเสนอควำมขบขันแบบแทรจิคคอเมดี: กรณีศึกษำกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงละครเรื่องกำรมำเยือน

ของหญิงชรำ” ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกคณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ
2อำจำรย์คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ
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Abstract
This research aims to present methods of tragicomedy delivery based on practice-led  

research on the researcher’s role as an actor in a theater performance, Kan Ma Yuean Khong 
Ying Cha-ra. The results show three main findings. 1) There are two types of tragicomedy 
delivery methods: from humor to distress, by shifting humorous mood to distress due to 
the bitter fate of the character, and from distress to humor, by hopelessly laughing at the 
uncontrolled situation where the character cannot do anything but to bitterly laugh  
2) Tragicomedy is delivered through designing peculiar characters to reflect the comical dark 
side of humanness 3) The actor embodied the character’s sense of humor as well as strived 
to understand the cycle of acting-reacting in order to lead the audience to feel the sense 
of humor in tragicomedy style.

Keyword: Tragicomedy; Theatre Production; The Visit (Kan Ma Yuean Khong Ying Cha-ra) 

1. บทน�า
บทละครเรื่องกำรมำเยือนของหญิงชรำ ของนักเขียนชำวเยอรมัน นำมฟรีดริช ดืรเรนมันต์  

ถูกแปลขึ้นโดย ศำสตรำจำรย์ ดร. อ�ำภำ โอตระกูล เพ่ือให้คนได้อ่ำนและรับรู้คติผ่ำนเร่ืองรำวท่ีสะท้อน 
ควำมจริงอันน่ำเศร้ำของมนุษย์ บทละครเรื่องนี้ประพันธ์ขึ้นในปีคริสตศักรำช 1955 จัดแสดงทั้งในรูปแบบ
ละครเวทีและดัดแปลงเป็นภำพยนตร์และถูกน�ำเสนอเป็นโอเปร่ำด้วย กำรมำเยือนของหญิงชรำคือหนึ่งใน 
บทละครที่ดีที่สุดของ ฟรีดริช ดืร เรนมันต์ ก็ว่ำได้ (อ�ำภำ โอตระกูล, 2547, น. 112)

บทละครเล่ำเรื่องรำวของชำวเมืองกูลเลน เมืองชนบทห่ำงไกลที่แร้นแค้น ที่ชำวบ้ำนในเมืองเริ่มมี
ควำมหวังท่ีจะลืมตำอ้ำปำกและผ่ำนพ้นวิกฤติควำมล่มจมของเมืองไปได้ เมื่อทรำบว่ำเศรษฐีนี แคลร์  
ซำคำนัสเซียน หรือชื่อในอดีตคือ คำร่ำ เวชเชอร์ ที่เคยอำศัยอยู่ในเมืองนี้จะกลับมำเยี่ยมเยือน ชำวบ้ำน 
เช่ือว่ำเธอคือคนที่จะมำอุ้มชูเมืองกูลเลนนี้ให้กลับมำเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง ซึ่งก็เป็นจริงอย่ำงที่วำ่ แต่หำก
เศรษฐีนี้ได้ย่ืนข้อเรียกร้องว่ำ เธอจะมอบเงินจ�ำนวนมหำศำลนี้ให้กับเมืองกูลเลนก็ต่อเมื่อ อัลเฟร็ด อิล  
อดตีชำยคนรกัของเธอนัน้ถกูใครสกัคนฆ่ำตำยเสยีก่อน เพรำะเธอนัน้ต้องกำรช�ำระแค้นทีอ่ลิเคยท�ำผดิต่อเธอ
ในเรื่องกำรปฏิเสธเร่ืองกำรมีสัมพันธ์กับเธอในศำล ท�ำให้เธอถูกขับออกจำกเมือง ต้องใช้ชีวิตระเหเร่ร่อน 
จนเกือบเอำชีวิตไม่รอด แต่ชีวิตพลิกผันเมื่อเธอได้แต่งงำนงำนกับมหำเศรษฐี กำรยื่นข้อเสนอนี้บีบบังคับให้
ชำวบ้ำนต้องเลือกระหว่ำงศีลธรรมควำมถูกต้องกับชีวิตที่จะได้กลับมำสุขสบำยอีกครั้ง

ปมปัญหำในบทละครเรื่องนี้นั้น นับว่ำสั่นสะเทือนกับคุณค่ำและศีลธรรมที่มนุษย์ต้องยึดถือ  
อีกทั้งยังกลำยเป็นประเด็นส�ำคัญท่ีขับเคลื่อนเรื่องรำวให้ผู้ชมได้เห็นควำมฉ้อฉล กลับกลอก และพำคนดู 
เดินทำงไปเป็นประจักษ์พยำนของด้ำนมืดสุดใจของมนุษย์ ผ่ำนลีลำกำรน�ำเสนอท่ีมีแบบฉบับเฉพำะตัวของ
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ตัวเองที่เรียกว่ำ โกรเทสก์ (groteske)3 ซ่ึงควำมโกรเทสก์ท่ีถูกแสดงออกมำในบทละครด้วยสัญญะต่ำงๆ 
ที่เป็นควำมตลก เพื่อให้คนดูได้เห็นสิ่งนั้นด้วยลักษณะแบบ ผิดแบบผิดแผน ผสมปนเปกัน น่ำข�ำปนสมเพช 
ไม่ได้รูปได้ร่ำง ผิดส่วน สภำวะโกรเทสก์ท�ำให้เกิดเสียหัวเรำะ เมื่อผู้ชมส�ำนึกว่ำตัวเองนั้นเห็นควำมประหลำด 
หัวเรำะอย่ำงผู้ชำญฉลำด

นอกจำกนั้น ดืรเรนมันต์ เรียกบทละครเร่ืองนี้ว่ำเป็นละครชวนหัวแบบโศก (tragicomedy)  
เพรำะเขำเชื่อว่ำละครโศกนำฏกรรมธรรมดำนั้นจะถูกเล่ำได้เกิดประสิทธิภำพและเกิดคุณคำ่แท้จริงในโลกท่ี
มีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ หำกแต่ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่ำงมันกลับกลำยเป็นตรงข้ำม ไม้บรรทัดทำงศีลธรรมที่ 
บิดเบี้ยวจึงท�ำให้โศกนำฏกรรมน�ำมำเล่ำได้ไม่เต็มศักยภำพ โดยบทละครเรื่องกำรมำเยือนของหญิงชรำนี้  
ผู ้ เขียนได้ใช ้ควำมโกรเทสก์ เป็นกลไกหนึ่งที่น�ำไปสู ่สภำวะแทรจิคคอเมดีท่ีจะเกิดขึ้นกับผู ้ชมได้  
เพรำะควำมแปลกประหลำดนั้นจะน�ำผู้ชมไปเห็นควำมตลกขบขันท่ีเกิดข้ึนอย่ำงร้ำยกำจที่น�ำไปสู่กำร 
บ่อนท�ำลำย คุณค่ำ ควำมจริง ควำมดีที่มนุษย์เชื่อถือ

ควำมชวนหัวแบบโศกหรือลักษณะแทรจิคคอเมดี (tragicomedy)  ในบทละครเรื่องนี้นั้น เป็นสิ่งที่
น่ำสนใจมำกส�ำหรบัผูว้จิยั ในฐำนะนกัแสดงเมือ่อ่ำนบทละครเร่ืองนีแ้ล้วรู้สึกว่ำเหตุกำรณ์ในเร่ือง กำรกระท�ำ
ของตัวละคร ลักษณะนิสัย ท่ำทีของตัวละครในเรื่องนั้นเต็มไปด้วยภำพควำมน่ำตลกขบขัน หำกแต่ว่ำไม่ได้
หัวเรำะโพล่งออกมำกับควำมสนุกสนำน แต่กลับหัวเรำะเยำะเจือควำมผิดหวัง เศร้ำเสียใจให้กับชีวิต 
อนัน่ำอดส ูและควำมพ่ำยแพ้ต่อควำมโลภของตวัละครแต่ละตวั วธิคีดิทีบ่ดิเบีย้วแปลกประหลำดของตวัละคร 
สะท้อนด้ำนมดืทีน่่ำสนใจของมนษุย์ และแน่นอนว่ำกำรแสดงละครเร่ืองนีน้ัน้นบัเป็นเร่ืองท้ำทำยของนกัแสดง 
โดยเฉพำะกับนักแสดงที่มีควำมชื่นชอบกำรแสดงแบบตลกชวนหัว

ผู้วิจัยจึงสนใจในกำรค้นหำและอธิบำยกลวิธีบำงประกำรที่เกิดขึ้นของนักแสดงที่ท�ำงำนกับผู้ก�ำกับ
กำรแสดง ในกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงท่ีจะขับเน้นสภำวะของควำมเป็นละครแบบแทรจิคคอเมดีให้เกิดขึ้น 
โดยใช้ฐำนจำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของผู้วิจัยในกำรแสดงละครตลกแบบต่ำงๆ ทั้งตลกสถำนกำรณ์  
(situation comedy ละครตลกโปกฮำ ละครตลกประเภทฟำร์ส (farce) หรือแสดงในละครแอบเสิร์ด  
(absurd) มำเป็นต้นทุนในกำรท�ำงำนวิจัยครั้งนี้ ด้วยค�ำถำมเริ่มต้นที่ว่ำ เมื่อบทละครคือพำหะตั้งต้นที่จะถูก
ขับเคลื่อนด้วยนักแสดง ดังนั้นนักแสดงต้องมีควำมเข้ำใจอะไร อย่ำงไร และต้องสื่อสำรผ่ำนกลวิธีกำรแสดง
อย่ำงไรเพ่ือที่จะน�ำพำตัวอักษรจำกบทละครน้ัน ให้ออกมำมีชีวิตเป็นเร่ืองรำวของตัวละครให้ปรำกฏบนเวที
กำรแสดง กำวิจัยนี้จึงเป็นควำมพยำยำมที่จะอธิบำยควำมรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติของผู้วิจัย ถ่ำยทอดจำก
กำรค้นพบผ่ำนตัวตนของผู้วิจัย และวิเครำะห์ประสบกำรณ์นี้เป็นงำนวิจัย

3ฟรีดริช ดืรเรนมันต์ ได้กล่ำวว่ำ ละครชวนหัวแบบโศกนั้นมีควำมสัมพันธ์กับลักษณะโกรเทสก์ และได้อธิบำยไว้ว่ำ โดยทั่วไปโกรเทสก์

มีควำหมำยว่ำ ผิดแบบผิดแผน ผสมปนเป น่ำข�ำน่ำสมเพช ไม่ได้รูปร่ำง ผิดส่วน นอกจำกนั้น อ�ำภำ โอตระกูล ได้ยกค�ำอธิบำยของ 

Margret Dietrich ไว้ในหนังสื่อบทละครกำรมำเยือนของหญิงชรำไว้ว่ำ โกรเทสก์คือสภำพแน่นิ่ง เมื่ออำกำรหัวเรำะและร้องไห้จะ 

ออกมำพร้อมๆ กัน (อ�ำภำ โอตระกูล, 2547, น. 119)
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1. เพื่อศึกษำกลวิธีกำรน�ำเสนอควำมขบขันแบบแทรจิคคอเมดีในบทละครเรื่องกำรมำเยือนของ

หญิงชรำ

3. ค�าถามวิจัย
3.1 ลักษณะของควำมขบขันแบบแทรจิคคอเมดีที่ปรำกฏในบทละครเรื่องกำรมำเยือนของหญิงชรำ

เป็นอย่ำงไร
3.2 กำรแสดงที่จะน�ำเสนอควำมขบขันแบบแทรจิคคอเมดีนั้นมีกลวิธีอย่ำงไร 

4. สมมุติฐานการวิจัย 
องค์ประกอบของกำรละครด้ำนต่ำงๆ อำทิ กลไกของบทละคร กำรน�ำเสนอตัวละครและกลวิธี 

กำรแสดงของนักแสดงมีส่วนในกำรถ่ำยทอดควำมขบขันแบบแทรจิคคอเมดีให้เกิดขึ้นกับผู้ชม 

5. ระเบียบวิธีวิจัย
1. ใช้กำรวจัิยแบบมส่ีวนร่วมในฐำนะนกัแสดงในกำรสร้ำงสรรค์ละครเร่ือง กำรมำเยอืนของหญงิชรำ 

เกบ็ข้อมูลด้วยกำรสงัเกตกำรณ์แบบมส่ีวนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงผ่ำนขัน้ตอน กำรวเิครำะห์บทละคร 
กำรฝึกซ้อมกำรแสดง กำรน�ำเสนอกำรแสดงต่อสำรธำรณชน โดยจัดแสดงจ�ำนวน 5 รอบ ในวันศุกร์ 24 ถึง
วนัอำทติย์ 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 ณ ศนูย์ศลิปกำรละคร สดใส พันธมุโกมล คณะอกัษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

2. ผู้วจิยัน�ำประสบกำรณ์ทีไ่ด้ปฏิบัตกิำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงมำวเิครำะห์และอธบิำยด้วยวธิกีำรกำร
สะท้อนตัวตน (self-reflection) เขียนถ่ำยทอดควำมรู้ท่ีได้จำกกำรลงมือปฏิบัติด้วยกำรพรรณนำวิเครำะห์ 
(descriptive analysis)  

6. ขอบเขตการวิจัย

1. กำรศึกษำวิจัยกำรแสดงน้ีผู ้วิจัยศึกษำผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์งำนละครร่วมกับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

ดร. อำทรี วณิชตระกูล ที่ท�ำหน้ำที่เป็นผู้ดัดแปลงบทและก�ำกับกำรแสดง ผู้วิจัยท�ำหน้ำที่นักแสดงท่ีสวมบทบำท

ตัวละคร อัลเฟร็ด อิล แสดงอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับและตีควำมของผู้ก�ำกับกำรแสดง 

2. บทละครที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นบทละครดัดแปลงที่ ผู ้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อำทรี  

วณิชตระกูล ได้ดัดแปลงเพ่ือใช้ในกำรจัดแสดง โดยดัดแปลงจำกบทละครเร่ืองกำรมำเยือนของหญิงชรำ  

ที่แปลโดย ศำสตรำจำรย์ ดร. อ�ำภำ โอตระกูล
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7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
แทรจิคคอเมดี (tragicomedy)  แนวละครที่น�ำเสนอเรื่องรำวที่มุ่งให้ผู้ชมเกิดภำวะที่เรียกว่ำ 
                                       ข�ำขื่น ข�ำปนโศก หรือชวนหัวแบบโศก เพรำะเหตุกำรณ์ที่
                                       ถูกน�ำเสนอนั้นเป็นเรื่องตลกที่แผงไปด้วยควำมร้ำยกำจ 
                                       เลวทรำม ผิดวิถีที่ควรจะเป็นสภำวะที่ผู้ชมจะเกิดควำมรู้สึก
                                       แทรจิคคอเมดีได้นั้น ก็เมื่อผู้ชมถอนตัวเองออกมำใช้ควำมคิด

                                                 วิพำกษ์วิจำรณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นในละคร น�ำไปสู่เสียงหัวเรำะที่ 
                                                 ปนควำมรู้สึกเศร้ำกับชะตำกรรมที่เกิดในละคร

กำรน�ำเสนอควำมขบขัน          รูปแบบ กลวิธีที่ถูกถ่ำยทอดผ่ำนตัวบท กำรแสดงของนักแสดง  
                                                 ที่มุ่งให้เกิดสภำวะขอบขันแบบแทรจิคคอเมดีกับผู้ชม

8. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
8.1 ทฤษฎีอำรมณ์ขัน (humor theory)
ควำมขบขันเป็นอำรมณ์ควำมรู้สึกหนึ่งที่มนุษย์แสดงออกมำ เพ่ือตอบสนองต่อส่ิงท่ีกระตุ้น หรือ 

เม่ือเรำมองเห็นเรื่องรำวต่ำงๆ ด้วยสำยตำและควำมคิดแบบวิพำกษ์วิจำรณ์ และมนุษย์ก็แสดงออกถึง 
ควำมรู้สึกขบขันด้วยกำรหัวเรำะ โดย Critchley (อ้ำงถึงใน ภัสสร์สุภำงค์ คงบ�ำรุง, 2560 น. 8-10) ได้อธิบำย
ว่ำอำรมณ์ขันเกิดจำกแนวคิดทำงจิตวิทยำ 3 ข้อ คือ

1) แนวคิดเร่ืองควำมเหนือกว่ำ (the superiority theory) โดยคนเรำจะหัวเรำะเมื่อเห็นผู้อื่น 
ประสบเครำะห์ร้ำย แต่เป็นเครำะห์ร้ำยท่ีไม่หนักหนำ ไม่ถึงแก่ชีวิต โดยกำรหัวเรำะประเภทนี้เกิดจำก 
ควำมรู้สึกที่เรำเหนือกว่ำ เป็นกำรหัวเรำะเยำะและเปรียบเทียบตัวเองว่ำดีกว่ำ เป็นเสียงหัวเรำะเยำะ 
แห่งชยัชนะ นอกจำกนัน้ไม่ใช่แค่หวัเรำะเยำะควำมด้วยกว่ำของคนอืน่ หำกแต่สำมำรถเป็นอดุมกำรณ์ แนวคดิ 
หรือแนวปฏิบัติของสถำบันต่ำงๆ ทำงสังคมที่เห็นว่ำไร้สำระ ไม่น่ำเชื่อถือ 

2) แนวคิดเรื่องกำรปลดปล่อย  (the relief theory) กำรหัวเรำะที่เรำปลดปล่อยอำรมณ์ควำมรู้สึก
จำกภำวะที่เคร่งเครียด อึดอัด หรือแสดงท่ำทีต่อต้ำนกรอบบรรทัดฐำนที่เคร่งครัดของสังคม กำรหัวเรำะจะ
ท�ำให้เรำผ่อนคลำย รู้สึกสบำยใจและกำย เพรำะเรำนั้นปลอดปล่อยตัวเองออกจำกควำมคำดหวังและ 
สภำพที่เคร่งเครียด เมื่อเรำเข้ำใจและยอมรับได้ เรำก็อำจหัวเรำะออกมำได้ เป็นกำรท�ำลำยควำมเคร่งขรึม  
ซึ่งกำรหัวเรำะตำมหลักนี้อำจเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ได้ 

3) แนวคิดเรื่องควำมไม่เข้ำกัน (the incongruity theory) ควำมขบขันที่เกิดจำกกกำรเล็งเห็น 
ควำมผิดปกติทำงกำยภำพ เช่น พิกำร ผิดรูปผิดร่ำง หรือท่ำทีท่ีผิดวิสัยของนักแสดง ในกรณีนี้อำจชวนให ้
เรำมองเห็นควำมขัดแย้ง ย้อนแย้ง ดูไม่ลงรอบไม่ถูกต้องอย่ำงที่ควรจะเป็น หรือแม้แต่กำรท�ำให้เกิด 
สิ่งตรงกันข้ำม เช่นบำงอย่ำงที่สังคมให้ค่ำว่ำดีว่ำงำม กลับกลำยเป็นควำมน่ำเกลียด พิกลพิกำร ทฤษฎีนี้จึง 
มีควำมผิดคำด (twist) เป็นตัวแปรที่ท�ำให้เกิดควำมขบขัน คือเหตุกำรณ์เกิดข้ึนเปล่ียนแปลงอย่ำงฉับพลัน 
ไม่คำดฝัน และผิดแผกไปจำกปกติวิสัยที่ควรเป็น หรือคำดหวังแต่ไม่เป็นดังหวัง
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8.2 ทฤษฎีของเรื่องคอเมดี (theory of comedy)
Thompson (อ้ำงถึงในนพมำส ศิริกำยะ, 2525, น. 74-78) ได้เสนอแนวคิด บันไดคอเมดี 6 ขั้น  

ที่จะท�ำให้เรำเห็นมูลเหตุที่มำของกำรเกิดภำวะตลกขบขันไว้ ดังนี้
1) ควำมลำมกอนำจำร ถือว่ำเป็นระดับต�่ำสุดของคอเมดี เป็นควำมพยำยำมที่จะเล่นกับเรื่องเพศ 

ท่ำทำงลำมกเพือ่เรยีกเสยีงหวัเรำะ อำจจะมอียูน้่อยมำกในกำรละครปัจจุบนัเพรำะค่ำนยิมเร่ืองสุนทรียะของ
ศิลปะอำจจะไม่ยอมรับกำรแสดงวำจำหรือกำรกระท�ำที่เข้ำข่ำยลำมก 

2)  เครำะห์หำมยำมร้ำยทำงร่ำงกำย ควำมตลกทีเ่กดิขึน้จำกควำมเจบ็ของตวัละคร เป็นกำรเล่นตลก
โดยใช้ร่ำงกำย เมื่อตัวละครต้องประสบปัญหำหรือสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบกับร่ำงกำย เช่น เหยียบเปลือก
กล้วยล้ม สะดุดพื้นหน้ำคะม�ำ

3) กลไกของโครงเรื่อง มักเป็นเรื่องรำวของควำมเข้ำใจผิด ควำมต้องกำรที่สวนทำงกันของตัวละคร 
ควำมผิดที่ผิดเวลำ ผู้ประพันธ์บทได้สร้ำงสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครที่น่ำหัวเรำะ และผู้ชมได้เห็นและ 
รู้เท่ำทันสถำนกำรณ์มำกกว่ำที่ตัวละครรู้ จึงเกิดกำรหัวเรำะในลักษณะหัวเรำะเยำะควำมโง่เขลำเบำปัญญำ
ของตัวละคร

4) ไหวพริบค�ำคม ค�ำพูดในบทละครที่ท�ำให้รู้สึกตลกขบขัน และเมื่อตัวละครได้พูดค�ำนี้ขึ้นคนดูก็จะ
หัวเรำะกัน เป็นลักษณะที่เรียกว่ำคอเมดีผ่ำนภำษำ 

5) ควำมลักลั่นในกำรน�ำเสนอตัวละคร ขั้นนี้เรำจะเห็นสิ่งที่เรำคำดไม่ถึงในด้ำนตัวบุคคล เรำอำจจะ
รูส้กึหวัเรำะบนควำมประหลำดใจในกำรกระท�ำหรอืค�ำพูดเพรำะมนัดูตรงกนัข้ำมกบัส่ิงทีตั่วละครควรจะเป็น 

6) คอเมดแีห่งควำมคดิและกำรเสยีดสล้ีอเลียน เป็นอำรมณ์ขนัทีพ่บอยูใ่นกำรทีม่นษุย์สำมำรถหวัเรำะ
ขบขันสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดกับสิ่งที่เรำรัก เช่น ครอบครัว ประเทศชำติ ศำสนำ กำรเมือง เป็นควำมสำมำรถที่จะ
ขบขันกับสิ่งที่เรำเอำเป็นเอำตำย 

9. ผลการวิจัย
9.1 ลักษณะกำรน�ำเสนอควำมขบขันแบบแทรจิคคอเมดีในละครเรื่องกำรมำเยือนของหญิงชรำ
กำรที่ผู ้ชมละครจะสำมำรถเกิดภำวะขบขันแบบแทรจิคอเมดีได้นั้น ผู้วิจัยเชื่อว่ำ สิ่งส�ำคัญคือ 

กำรจัดวำงต�ำแหน่งของผู้ชมในกำรชมละครอย่ำงไร จำกหลักกำรเกี่ยวกับกำรเกิดสภำวะขบขันท่ีอธิบำยว่ำ 
เรำจะรู้สึกตลกก็เมื่อเรำถอยออกมำพิจำรณำเรื่องรำวต่ำงๆ ด้วยปัญญำ กล่ำวคือ ผู้ชมเอำตัวเองออกมำไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องรำวนั้น  แต่ในกำรเล่ำเรื่องเพื่อให้เกิดสภำวะแบบแทรจิคคอเมดีนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ำต้องสร้ำง
ให้ผูช้ม ชมกำรแสดงอย่ำงใช้หัวคดิและใช้ใจรูส้กึไปด้วยกนั แต่มกีลไกจำกเรือ่งรำวในบทละครทีจ่ะน�ำพำผูช้ม
ไปสมัผสักับภำวะแทรจคิคอเมด ีโดยกลไกของกำรเกดิภำวะแทรจคิคอเมดใีนกำรแสดงละครเรือ่งกำรมำเยอืน
ของหญิงชรำ เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ

9.1.1 จำกข�ำขันไปสู่ขมขื่น 
บทละครท�ำให้ผู ้ชมรู ้สึกขบขันกับสถำนกำรณ์ในเร่ือง หรือกำรกระท�ำของตัวละคร 

ท่ีพิลึกพิลั่น ผิดไปจำกควำมคำดหมำยหรือธรรมเนียมที่ควรจะเป็น ในขั้นต้นนี้คนดูอำจจะหัวเรำะให้กับ 



กำรกระท�ำ วธิคีดิ ลกัษณะนสิยัของตวัละครท่ีอยูภ่ำยใต้สถำนกำรณ์ทีก่�ำหนด ผูช้มหวัเรำะให้กบัตัวละครแบบ
แยกตัวเองออกมำ ใช้ส�ำนึกรับรู้ถึงควำมแปลกประหลำดอย่ำงรู้เท่ำทันควำมคิด กำรกระท�ำของตัวละคร  
เกิดควำมคิดที่รู้สึกเหนือกว่ำตัวละคร และหัวเรำะให้กับพฤติกรรมของตัวละครเหล่ำนั้น หำกแต่เมื่อเรื่องรำว
ด�ำเนินไปถงึจดุทีก่ำรกระท�ำของตัวละครนัน้ ร้ำยกำจ น่ำสมเพช กระท�ำกบัตัวละครอืน่อย่ำงไม่ไยดี หรอืแสดง
พฤติกรรมเกินไปจำกบรรทัดฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมที่ควรจะเป็นแล้ว ผู้ชมก็จะเปลี่ยนท่ำทีของกำรชม
ละครไปสูห่่วงควำมรูส้กึของควำมสงสำรเวทนำในชะตำกรรมของตัวละคร หรือสะท้อนใจท่ีตัวละครได้พำชวีติ
เดินทำงบนกำรกระท�ำชั่วช้ำมำถึงขั้นนั้นได้ เมื่อนั้นภำวะแทรจิคอเมดี สื่อสำรไปยังผู้ชม ซึ่งผู้ชมอำจจะ
แสดงออกด้วยอำกำร “ข�ำขื่น” ให้กับเรื่องรำว โดยมีเหตุกำรณ์ที่ปรำกฏในเรื่อง ดังนี้ 

(1) เหตุการณ์ชาวเมืองเตรียมการต้อนรับการมาเยือนของแคลร์ 
เหตุกำรณ์นี้แสดงควำมตลกร้ำยท่ีเผยให้เห็นควำมหน้ำไหว้หลังหลอก และควำมพยำยำม 

เห็นแก่ได้ของคนในเมืองกูลเลน ควำมต้องกำรของตัวละครในฉำกนี้แสดงให้เห็นด้ำนที่น่ำรังเกียจของมนุษย ์
ที่พยำยำมท�ำทุกวิถีทำงที่จะได้รับเงินบริจำค กำรพยำยำมเสกสรรปั้นแต่งประวัติชีวิตของแคลร์ให้ดีเลศ 
ทั้งๆ ที่ไม่มีควำมจริงอยู่เลยนั้นแสดงควำมข�ำขื่นให้เกิดแก่ผู้ชมได้

(2) เหตุการณ์ในป่าคอนราดไวเลอร์ที่อิลพยายามชักจูงแคลร์ให้ช่วยชาวเมืองกูลเลน
ควำมขบขันของสถำนกำรณ์นี้คือ เป็นเหตุกำรณ์ที่ชำยสูงวัยพยำยำมพูดจำเชิงชู ้สำว  

เพือ่จงูใจให้คนรกัเก่ำนัน้ใจอ่อนมอบเงนิให้เมอืง สะท้อนภำพควำมผดิแผกไปจำกทีค่วรจะเป็น ควำมต้องกำร
ของอิลท่ีจะพิชิตใจแคลร์นั้นน่ำหัวเรำะและในขณะเดียวกันก็เป็นควำมพยำยำมที่ดูน่ำสมเพชเวทนำชวนให้
เศร้ำใจในเวลำเดียวกัน 

(3) เหตุการณ์ที่แคลร์พยายามเปิดโปงการกระท�าของอิลและยื่นข้อเสนอว่าจะให้เงิน
จุดนีท้�ำให้เหน็ควำมตลกร้ำยทีเ่กดิขึน้จำกพฤตกิรรมคนในเมอืง ชะตำกรรมของตวัละครอลิ

ที่ถูกเปิดเผย เจตนำอันร้ำยกำจของแคลร์ขัดต่อศีลธรรม และเงื่อนไขที่น่ำข�ำขื่น ตัวแคลร์ในฐำนะ คนร�่ำรวย
ก�ำลังใช้อ�ำนำจเงินเพื่อบีบบังคับให้ชำวบ้ำนกระท�ำกำรอันขัดต่อศีลธรรม และยังแสดงให้เรำเห็นถึงควำม 
ล้มเหลวของมำตรฐำนควำมดด้ีวยกำรท่ีบทละครให้ตวัละครผูพ้พิำกษำทีเ่คยพพิำกษำคดนีีถ้กูซือ้ด้วยเงนิ และ
มำท�ำงำนที่ขัดกับควำมรู้ควำมสำมำรถ แต่เงินสำมำรถซ้ือคนได้ แม้ต้องแลกด้วยเกียรติยศศักด์ิศรีก็ตำม  
เป็นภำวะของควำมตลกในแบบแทรจิคคอเมดีอย่ำงมำกทีเดียว

(4) เหตุการณ์ที่ผู้คนในเมืองมาร้านอิลเพื่อซื้อสินค้าโดยการซื้อเชื่อ  
เหตุกำรณ์นี้น�ำไปสู่กำรรับรู้สภำวะแทรจิคคอเมดี โดยเฉพำะเมื่ออิลรับรู้ชะตำกรรมของ 

คนเองจำกสิ่งที่ชำวบ้ำนกระท�ำ อิลรับรู้ถึงควำมเลวร้ำย ดูดำยของชำวบ้ำน จนเกิดควำมกลัวเข้ำมำในจิตใจ
พฤติกรรมของชำวบ้ำนอำจดูตลกขบขันจำกกำรกระท�ำที่ร้ำยกำจนี้ แต่เมื่อผลนี้เกิดขึ้นกับตัวละครอิล โดยที่
เป็นเรื่องรำวคอขำดบำดตำยถึงชีวิต สภำวะแทรจิคคอเมดีจึงปรำกฏขึ้นให้ผู้ชมรู้สึกได้

134



(5)  เหตุการณ์ที่อิลไปพบต�ารวจเพื่อขอให้ช่วยรักษาความปลอดภัย
เหตุกำรณ์กำรที่อิลได้พบว่ำต�ำรวจมีฟันเล่ียมทองนั้นเป็นช่วงส�ำคัญท่ีแสดงสภำวะแทร

จิคคอเมดี กลไกของบทที่พยำยำมให้เห็นว่ำต�ำรวจพยำยำมบอกว่ำอิลคิดมำกเกินไป ในขณะที่อิลก็เริ่มแสดง
ควำมกังวลมำกขึ้นเม่ือไม่ได้รับกำรตอบสนองจำกต�ำรวจ สถำนกำรไล่ระดับไปจนเมื่ออิลเข้ำไปแตะ 
เนื้อต้องตัวต�ำรวจจนพบว่ำในปำกต�ำรวจมีฟันเลี่ยมทอง นี่คือห้วงที่ส�ำคัญที่ก่อเกิดสภำวะแทรจิคคอเมดี 
แก่ผู้ชม กล่ำวคือเกิดสภำวะที่เกินควำมคำดหมำยจนผู้ชมสำมำรถหัวเรำะออกมำได้กับสิ่งที่ไม่ได้คำดคิดนี ้
และในประโยคสดุท้ำยทีอ่ลิกล่ำวกบัต�ำรวจ เมือ่ต�ำรวจเดินออกไปว่ำ “ผมต่ำงหำกทีค่ณุตำมล่ำ ผม ผม” เป็น
ช่วงที่ละครพลิกกับสู่ควำมเศร้ำที่ผู้ชมจะสัมผัสได้จำกสิ่งที่เกิดกับตัวละครอิล

(6) เหตุการณ์ที่อิลไปพบผู้ว่าเพื่อขอให้ผู้ว่าช่วยเหลือ
สถำนกำรณ์ในฉำกนี้ยิ่งส่องสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของคนในเมือง ซึ่งผู้ว่ำ

กค็อื ตวัแทนของกำรบรหิำรจดักำรเมอืง และเป็นผูม้อี�ำนำจในกำรตดัสนิใจ ควำมเปลีย่นแปลง ในตวัผูว่้ำจำก
เหตุกำรณ์นี้ท�ำให้เห็นว่ำ ศีลธรรมในเมืองเกิดวิกฤติ เพรำะผู้ว่ำเคยแสดงตนปฏิเสธอย่ำงขันแข็ง แต่มำวันนี้
กลับกลำยเป็นอีกคนที่เปลี่ยนแปลง ผู้ว่ำเป็นตัวแทนของควำมหมำยที่ว่ำ กำรปกครองของเมืองนี้ไม่ได้อยู ่
บนพื้นฐำนของควำมถูกต้องแล้ว ฝ่ำยบริหำรที่ฉ้อฉลเสียเอง และกลำยเป็นผู้รับ ประโยชน์และทิ้งประชำชน
ที่ควรต้องปกป้องไปเพรำะเห็นแก่อ�ำนำจเงิน กลไกของบทละครในตอนนี้ ก่อให้เกิดกำรรับรู้สภำวะแทรจิค
คอเมดีของผู้ชม เพรำะผู้ชมก็สำมำรถเทียบเคียงกับสังคมที่ตนเองอำศัยอยู่ได้ สำมำรถจินตนำกำรได้ถึง 
ควำมล้มเหลวของกำรปกครองที่ควรจะถูกท�ำนองครองธรรม

(7) เหตุการณ์การพบกันของอิลกับบาทหลวงในโบสถ์
กลไกของบทในช่วงนีเ้สนอภำพควำมตลกร้ำยท่ีเกิดข้ึนในสังคมสะท้อนผ่ำนเร่ืองรำวในเมอืง

กูลเลนอิลที่มำพบกับบำทหลวงที่ก�ำลังถือปืนอยู่ในมือเล็งมำที่เขำ หลังจำกที่ไปพบคนที่ถือกฎหมำย และ
ก�ำกับใช้กฎหมำยอย่ำงต�ำรวจและผู้ว่ำมำแล้ว เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นในโบสถ์ที่เป็นสถำนที่ท่ีให้ควำมหมำยถึง 
ศีลธรรม ยิ่งสื่อสำรสภำวะย้อนแย้งที่น่ำขบขัน บทสนทนำของบำทหลวงที่เหมือนรำวกับเทศนำอิล  
แต่แท้ที่จริงแล้วเคลือบแฝงไปด้วยค�ำพูดที่โยนควำมผิดให้อิล กำรใช้กำรตีควำมศำสนำอ้ำงควำมชอบธรรม 
เหมือนกำรบีบบังคับให้อิลต้องยอมรับชะตำกรรม จนในที่สุดเมื่ออิลพบว่ำโบสถ์ได้เปลี่ยนระฆังใบใหม่เสีย 
แล้วนั้นคือช่วงควำมรู้สึกที่ดึงควำมตลกร้ำยจำกสถำนกำรณ์นี้ไปสู่ควำมตลกแบบแทรจิคคอเมดีท่ีเกิดข้ึนกับ
ชะตำกรรมที่น่ำเศร้ำของอิล 

(8) เหตุการณ์ที่ชาวบ้านพยายามบีบบังคับไม่ให้อิลเปิดเผยความจริงกับนักข่าว
สถำนกำรณ์นี้ในบทละครแสดงให้เห็นกิเลสของตัวละครชำวเมืองที่มุ่งเอำผลประโยชน ์

โดยพยำยำมทุกวิถีทำงที่ท�ำให้อิลไม่เปิดปำกพูด ท่ำทีข่มขู่ในรูปแบบต่ำงๆ สัมพันธภำพที่เคยมีระหว่ำงอิล 
และชำวเมืองขำดสะบั้นลง แทนด้วยควำมอำฆำตมำดร้ำยที่ทุกคนพร้อมจะท�ำร้ำยอิล หำกอิลโพล่งปำกบอก
นักข่ำวถึงเงื่อนไขของเศรษฐีนี กำรกระท�ำต่ำงๆ ของนักแสดงในกำรแสดงในเหตุกำรณ์นี้ฉำยภำพควำม 
น่ำเกลียดและควำมเห็นแก่ตัวอย่ำงน่ำขบขันปนควำมโศกกับชะตำกรรมของอิล 
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(9) เหตุการณ์การแถลงข่าวของชาวเมืองกับสื่อมวลชน
เป็นเหตุกำรณ์ที่ชำวเมืองมำรวมตัวกันเพื่อแจ้งกำรช่วยเหลือของแคลร์กับสื่อมวลชนเป็น

เหตุกำรณ์ที่แฝงควำมตลกร้ำย เพรำะเป็นกำรแสดงจุดยืนขำงชำวเมืองทุกคนท่ีจะยอมรับกำรช่วยเหลือ 
บนเงือ่นไขทีข่ดัศีลธรรม แต่ควำมเชือ่ในคณุงำมควำมดขีองชำวเมอืงนัน้หำยไปจนหมดส้ินเหลอื แต่ควำมโลภ 
ฉำยภำพที่น่ำอดสูที่ชำวเมืองร่วมมือกับสื่อมวลชนสร้ำงข่ำวที่ประกอบสร้ำงควำมจริงชุดใหม่ ภำยใต้ควำม
โสมมของสงัคมเมอืงนี ้ในตอนท้ำยชำวเมืองต่ำงกล่ำวปฏญิญำท่ีพูดถึงว่ำกำรเลือกคร้ังนีไ้ม่ได้มำจำกควำมโลภ
แต่เลือกบนควำมถูกต้องและเพื่อควำมเจริญงอกงำมของสังคม ค�ำพูดที่ขัดแย้งกับกำรกระท�ำคือควำมตลกที่
ข�ำขื่น

9.1.2 จำกขมขื่นไปสู่ข�ำขัน 
ภำวะแทรจคิคอเมดทีีเ่กดิขึน้ในกลไกนี ้เกดิขึน้จำกเรือ่งรำวชวีติของตวัละครท่ีต้องพยำยำม

ฝ่ำฟันอปุสรรคขวำกหนำมทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง ทัง้อปุสรรคทีเ่กิดขึน้จำกภำยในตนเอง หรืออปุสรรคทีเ่กดิจำก
ภำยนอก เช่น ตัวละครแวดล้อม เกิดเป็นควำมขัดแย้งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นตำมบทละคร ภำยใต้สภำวะนี้ผู้ชม 
อำจจะเอำใจช่วย ติดตำมควำมพยำยำมอย่ำงท่ีสุดของตัวละครที่จะเอำชนะอุปสรรค เป็นกำรเอำใจช่วย 
ตวัละครอย่ำงทีเ่รำมักตดิตำมตวัละครในละครดรำมำตกิทัว่ไป แต่เมือ่ตวัละครพบชะตำกรรมทีเ่กดิจำกควำม
บดิเบีย้ว ไม่อยูใ่นมำตรฐำนคณุธรรมจรยิธรรม หรอืขนบธรรมเนยีมท่ีสงัคมยดึถอืแล้ว ผูช้มอำจจะรูส้กึสิน้หวงั
จำกกำรได้พบเห็นชะตำกรรมของตัวละคร จึงหัวเรำะออกมำ เป็นกำรหัวเรำะแบบข�ำขื่นแบบแทรจิคคอเมดี
ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดกำรปล่อยวำงและยอมแพ้ให้กับอุปสรรค เรำปลดปล่อยเสียงหัวเรำะแบบแทรจิคคอเมดี 
เมื่อเรำผิดหวัง ล้มเหลวและไม่สำมำรถท�ำอะไรได้แล้ว โดยเหตุกำรณ์ปรำกฏในช่วงต่ำงๆ ดังนี้ 

(1) เหตุการณ์ชาวเมืองตามไปกดดันอิลไม่ให้หนีไปจากเมืองที่สถานีรถไฟ
ในกำรแสดงเหตุกำรณ์ในช่วงนี้ภูกน�ำเสนอแบบขยำยควำมจริงให้มีลีลำแบบสไตล์ไลซ ์

(stylize) มำกขึ้นเพื่อสะท้อนภำพของมนุษย์ที่ถูกดูดกลืนเอำวิญญำณของส�ำนึกผิดชอบชั่วดีไป บทสนทนำ 
ทีร่ำวกบัว่ำมำบอกลำอิล แต่เมือ่ประกอบกับกำรกระท�ำของตวัละครทีแ่สดงอำกำรต้อนอลิให้จนมุม และสร้ำง
ควำมประหวั่นพรั่นพรึงให้อิลเกิดควำมกลัวว่ำใครสักคนหนึ่งจะลงมือฆ่ำ จนในที่สุดอิลก็ไม่สำมำรถขึ้นรถไฟ
ไปได้ เพรำะเขำตกอยู่ในควำมกลัวอย่ำงสุดขีด ภำพกำรแสดงและบทสนทนำที่ขัดแย้งกันสำมำรถ ถ่ำยทอด
สภำวะแทรจิคคอเมดีให้เกิดกับผู้ชมได้ 

(2) เหตุการณ์ที่ครูพูดความในใจกับอิล
กำรแสดงควำมรู้สึกเบื้องลึกของตัวละครครูในเหตุกำรณ์นี้ หำกมองอย่ำงผิวเผินเรำจะเห็น

ควำมทุกข์ใจของครท่ีูมต่ีอเหตุกำรณ์กำรฆ่ำอลิ กำรพยำยำมพูดถงึควำมล่มสลำยทำงศีลธรรมทีเ่กดิขึน้ในเมอืง
และเปิดโปงสนัดำนดบิทีเ่หน็แก่ได้ของคนนัน้แท้ทีจ่ริงกเ็พ่ือท่ีจะส่ือสำรกบัอลิให้ทรำบว่ำตนเอง ก�ำลังเปิดทำง
ไปสู่กำรยอมรับให้มีกำรฆ่ำอิล ในบทสนทนำตอนท้ำยของฉำกนี้ตัวละครครูได้แสดงสิ่งที่น่ำขันขื่นมำกที่สุด 
คือ กำรที่ครูสั่งเหล้ำมำดื่มเพิ่มอีก 1 ขวด โดยปิดท้ำยบทสนทนำว่ำ “เซ็นไว้ก่อนนะ” เป็นกำรกระท�ำที่แสดง 
สภำวะแทรจิคคอเมดีได้อย่ำงเจ็บแสบมำก เพรำะมันได้อธิบำยว่ำศีลธรรมได้หำยไปหมดสิ้นแล้วจำกเมือง 
กูลเลน
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(3) เหตุการณ์ที่ผู้ว่ามาพบอิลเพื่อกดดันให้อิลฆ่าตัวตาย
เหตุกำรณ์ในฉำกนี้ที่ผู้ว่ำมำพบอิลเพื่อกดดันให้อิลปิดปำก รวมทั้งควำมพยำยำมที่จะให้อิล

ฆ่ำตัวตำยด้วนกำรน�ำปืนมำให้ สิ่งที่น่ำสนใจคือภำวะภำยในตัวละครผู้ว่ำที่พยำยำมอย่ำงถึงที่สุดที่จะรักษำ
กติกำ รวมถึงคุณค่ำของควำมดีไม่ให้หำยไปจำกชำวเมือง กำรที่ยื่นข้อเสนอควำมตำยให้อิลด้วยกำรให้อิล 
ปลิดชีพตนเอง เป็นกำรกระท�ำที่แสดงควำมเป็นคนมือถือสำกปำกถือศีล ปกป้องบำงอย่ำงละเว้น บำงอย่ำง 
สภำพควำมจริงที่มนุษย์สำมัญมักจะหลงลืมหลักกำรบำงอย่ำงที่ควรจะยึดถือไว้นี้นั้น สำมำรถผลักดันให้ผู้ชม
หัวเรำะอย่ำงขันขื่นให้กับภำพชีวิตที่ส่องสะท้อนมำยังตัวผู้ชมและสังคมที่เรำต่ำงอำศัยอยู่

(4) เหตุการณ์การสังหารอิลในโบสถ์
กำรฆำตกรรมนี้เกิดขึ้นในโบสถ์ประจ�ำเมืองกูลเลน หลังจำกท่ีนักข่ำวออกไปหมด ธำตุแท้

ของชำวบ้ำนก็เปิดเผยขึ้น หน้ำกำกของควำมดีที่ชำวบ้ำนสวมใส่ถูกถอดออก เผยให้เห็นควำมเลวทรำม 
ในจิตใจของมนุษย์ ในตอนท้ำยก่อนเกิดกำรฆำตกรรม ควำมพยำยำมของบำทหลวงที่จะเทศนำธรรมแก ่
อิลนั้นเลวร้ำยและตลกขบขันบนควำมโศกอย่ำงที่สุด ในบทละครดัดแปลงที่ผู ้ก�ำกับเลือกให้เปิดเผยตัว 
ฆำตกร ซึ่งคือลูกชำยของอิลนั้น เป็นกำรจบช่วงเหตุกำรณ์สร้ำงควำมฉงงและน่ำตกใจอย่ำงยิ่ง จบท้ำยช่วง
เหตุกำรณ์นี้ด้วยควำมเศร้ำที่เห็นกำรฆ่ำคนด้วยมือคนรักของตัวเอง 

(5) เหตุการณ์เมืองกูลเลนที่กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหลังจากที่คุณนายมอบเงินให้ชาวบ้าน
เป็นบทปิดท้ำยของละครเรื่องนี้ บทสนทนำถูกเขียนคล้ำยกลอนเปล่ำที่พูดถึงควำมเจริญ

รุ่งเรืองของเมืองกูลเลน ที่กลับมำมีชีวิตอีกครั้ง พร้อมกับกำรหำยไปของศีลธรรมของคนในเมือง บทสนทนำ
พร�่ำพรรณนำถึงชีวิตที่รำวกับเกิดใหม่ของคนในเมือง ควำมสุขควำมสมบูรณ์กับมำอีกคร้ัง รำวกับไม่มีอะไร
เกดิขึน้ เรือ่งรำวของอลิไม่มใีครพดูถึง ฉำกส่งท้ำยน้ีผูก้�ำกบัเลอืกใช้กำรแสดงด้วยหน้ำกำก เพือ่สือ่สำรว่ำมนษุย์
เหล่ำนี้ไร้ซึ่งจิตวิญญำณของควำมเป็นมนุษย์ ควำมจริงถูกบิดบังภำยใต้หน้ำกำกของมนุษย์จอมปลอม  
ลีลำกำรแสดงที่นักแสดงเล่นอย่ำงไร้ชีวิตนั้น ช่วยขับเน้นควำมหมำยและก่อเกิดสภำวะแทรจิคคอเมดีได ้
อย่ำงดี 

9.2 ควำมขบขันที่เกิดจำกกลวิธีสร้ำงควำมลักลั่นในกำรน�ำเสนอตัวละคร
ตัวละครในเรื่องกำรมำเยือนของหญิงชรำถูกสร้ำงขึ้นเพื่อสะท้อนภำพอุดมคติที่ถูกท�ำลำย คนดูต่ำง

หัวเรำะขบขันให้กับตัวละครที่ปฏิบัติตนตรงกันข้ำมกับสิ่งที่ควรจะ สวนทำงกับบทบำทหน้ำที่และสถำนภำพ
ทำงสังคมต่ำงๆ ของตัวละคร ซึ่งกำรน�ำเสนอตัวละครในลักษณะนี้ท�ำให้ผู้ชมเกิดกำรวิพำกษ์วิจำรณ์สิ่งที่ 
ตวัละครเป็น ลกัษณะและพฤตกิรรมของตวัละครเรือ่งนีเ้ป็นส่วนส�ำคญัในกำรช่วยสงเสริมให้เกดิกำรเล่ำเร่ือง
และสื่อสำรสภำวะแทรจิคคอเมดีไปสู้ผู้ชมได้อย่ำงดี เป็นจุดท่ีท�ำให้ประเด็นในบทละครสำมำรถท�ำงำนได ้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในละครเรื่องกำรมำเยือนของหญิงชรำ มีลักษณะตัวละคร ดังนี้
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9.2.1 ตัวละครชวนหัวผู้มีชีวิตอย่ำงสุดโต่ง
เรำจะเหน็ควำมคดิควำมเชือ่ และควำมต้องกำรอนัสดุโต่งผ่ำนตวัละครแคลร์ ซำคำนสัเซยีน 

ที่มีควำมแค้นฝั่งลึก ไม่เรียนรู้ที่จะให้อภัย แคลร์แสดงตนเป็นผู้ควบคุม มีอ�ำนำจกับควำมเป็นควำมตำยของ
เมืองผ่ำนกำรใช้เงิน ผู้ประพันธ์สร้ำงตัวละครแคลร์ให้มีลักษระโกรเทสก์ ซึ่งควำมโกรเทสก์นี้เกิดด้วยลักษณะ
ที่แสนประหลำดต่ำงๆ ของแคลร์ ควำมชรำของแคลร์นั้นขัดกับพฤติกรรมที่ยังคงระเริงอยู่กับควำมอยำกได้
อยำกมี ใช้ชีวิตอยู่กับเปำ้หมำยในกำรช�ำระแค้น แม้กระทั่งร่ำงกำยที่พิกลพิกำรของแคลร์ก็เป็นสัญญะของ
ควำมไม่สมประกอบทั้งควำมคิดและร่ำงกำย 

บนควำมประหลำดท่ีน่ำขันของตัวละครตัวนี้ หำกผู้ชมได้พินิจตึกตรองก็จะเห็นควำมทุกข์
เศร้ำในควำมคดิ และกำรกระท�ำอนัสดุโต่ง ทัง้ยงัสำมำรถมองเหน็และพิจำรณำถงึพฤติกรรมทีร้่ำยจำกกำรใช้
เงนิในกำรช�ำระแค้น โดยทีต่วัเองไม่ได้เป็นผูล้งมอืโดยตรง พฤติกรรมของแคลร์ ซำคำนสัเซียนอำจส่องสะท้อน 
เรือ่งรำวร่วมสมยัของผูช้มทีเ่รำสำมำรถรบัรูแ้ละพบเจอพฤติกรรมประเภทนีใ้นสังคม ผู้ชมสำมำรถหวัเรำะให้
กับควำมสุดโต่งของตัวละครตัวนี้อย่ำงข�ำขื่นได้

9.2.2 ตัวละครผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งกำรล้มสลำยของสถำบันทำงสังคม
ตัวละครกลุ่มนี้ได้แก่ ต�ำรวจ ผู้ว่ำ บำทหลวงและครู ตัวละครกลุ่มนี้เป็นตัวละครส�ำคัญ 

ของเรื่อง เพรำะท�ำหน้ำที่แสดงออกถึงกำรล่มสลำยของสถำบันสังคม ท้ังสถำบันทำงกฎหมำย สถำบันทำง 
กำรเมือง สถำบันทำงกำรศึกษำและสถำบันศำสนำ บทละครเลือกที่ให้ตัวละครเหล่ำนี้ไร้ชื่อตัว เรียกเพียงแต่
ต�ำแหน่งและยศเพือ่ทีส่ือ่ควำมหมำยของกำรเป็นตวัแทนของสถำบนั และในฐำนะปัจเจกตัวละครเหล่ำนีก้ใ็ช้
กำรงำนและสถำนภำพของตนเองท่ีสังกัดสถำบันนั้นๆ หำกินกับควำมตำยของอิล ควำมเห็นแก่ตัวของ 
ตัวละครในฐำนะปัจเจกถูกใช้นำมสถำบัน กำรฉำยภำพปัญหำเชิงโครงสร้ำงในสังคมผ่ำนกำรกระท�ำของ 
ตวัละครต�ำรวจ ผูว่้ำ บำทหลวงและคร ูสำมำรถถ่ำยทอดสภำวะแทรจคิคอเมดไีด้กบัผูช้มในปัจจุบันได้ เพรำะ
เรำอำจเห็นและรับรู้เรื่องรำวเหล่ำน้ีในสังคมปัจจุบันทำบทับกับเร่ืองรำวในละคร ผู้ชมจึงสำมำรถหัวเรำะให้
ชะตำกรรมของตนเองที่บทละครสะท้อนมำถึง

9.2.3 ตัวละครที่แสดงอุดมคติที่ถูกท�ำลำย
กลุ่มตัวละครกลุ่มนี้คือหัวหน้ำคนใช้ ชำยตำบอดที่เป็นคนหำมเสลี่ยง และกลุ่มชำวเมือง

หลำยๆ คนที่ซื้อสิ้นค้ำแบบซื้อเชื่อ และพยำยำมบีบบังคับให้อิลปิดปำก เป็นผลของกำรที่เงินสำมำรถเข้ำมำ
ซือ้เอำมำตรฐำนควำมดท่ีีเรำควรยดึไปได้ และในขณะเดียวกนั กำรถกูซ้ือของทกุคนในเรือ่งนี ้เป็นควำมขบขนั
ปนควำมโศก เพรำะกำรได้เห็นมนุษย์ท้ิงศักดิ์ศรีและจริยธรรมควำมถูกต้องไปเพื่อเอำผลประโยชน์ตรง 
หน้ำนั้น สร้ำงควำมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจให้ผู้ชมได้ ย่ิงเมื่อตัวละครชำวบ้ำนเฉยเมย ชินชำและไม่รับรู ้
ควำมทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เท่ำไหร่ก็ยิ่งสร้ำงควำมขันชื่นมำกเท่ำนั้น   
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9.3 กลวิธีกำรแสดงกับกำรน�ำเสนอภำวะแทรจิคคอเมดี
บทควำมส่วนนี้ผู้วิจัยมุ่งอธิบำยกลวิธีกำรแสดงที่จะสำมำรถน�ำไปสู่กำรสื่อสำรสภำวะขบขันแบบ 

แทรจิคคอเมดีให้เกิดขึ้นในกำรน�ำเสนอละคร โดยน�ำประสบกำรณ์ของผู้วิจัยในฐำนะนักแสดงที่ปฏิบัติผ่ำน
กำรแสดงและเฝ้ำสงัเกตกำรณ์ในพืน้ทีก่ำรฝึกซ้อมกำรแสดงในละครเรือ่งกำรมำเยอืนของหญงิชรำ โดยผูว้จิยั
ได้ตัง้สมมตฐิำนว่ำ กำรแสดงของนกัแสดงนัน้คอืส่วนส�ำคญัทีน่�ำพำสภำวะขบขนัแบบแทรจิคคอเมดีสู่ผู้ชมได้ 

9.3.1 ปฏิบัติกำรสวมบทบำทเป็นมนุษย์ที่น่ำขบขัน
ในกำรแสดงเพื่อส่งเสริมให้เกิดภำวะแทรจิคคอเมดีในกำรแสดง นักแสดงควรพิจำรณำกำร

สร้ำงตัวละครผ่ำนแนวทำงกำรค้นหำท�ำควำมเข้ำใจตัวละครของ Patterson (2004) ดังนี้ 
(1)  ลักษณะกำรกระท�ำ (action traits) โดยหำควำมต้องกำร (objective) ที่ผลักดันให้

เกิดกำรกระท�ำของตัวละครเพื่อสะท้อนไปสู่ลักษณะนิสัยของตัวละคร เป็นปัจจัยในกำรสร้ำงตัวละครแบบ
แทรจิคคอเมดี ผู้ชมเข้ำใจประเด็นของเรื่องผ่ำนด้ำนมืดของตัวละคร กำรแสดงออกซ่ึงมีควำมซับซ้อน  
นิสัยที่แท้จริงของตัวละครอำจถูกซ่อนเอำไว้ แต่สะท้อนให้เห็นผ่ำนกำรกระท�ำ 

ตัวอย่ำงท่ีเกิดข้ึนในกำรแสดงเรื่องกำรมำเยือนของหญิงชรำ ผู้วิจัยรับบทเป็นอัลเฟร็ด อิล 
ซึ่งเป็นตัวละครหลักที่ถูกกระท�ำจำกหลำยๆ ตัวละครที่ต้องกำรได้เงินจำกกำรตำยของอิล ควำมต้องกำรของ
ตัวละครอิลเปลี่ยนไปเมื่อเรื่องรำวด�ำเนินไปในแต่ละองก์ ในองก์แรกอิลต้องกำรท่ีจะให้แคลร์ยอมช่วยเหลือ
เมืองกูลเลน โดยมั่นใจว่ำตนเองนั้นคือเงื่อนไขส�ำคัญที่จะท�ำให้แคลร์ยอมให้เงิน เพรำะเช่ือว่ำสัมพันธ์รัก 
ในอดีตที่ตนมีกับแคลร์คือปัจจัยที่ท�ำให้เธอจ่ำงเงินให้เมืองนี้ได้ จำกควำมต้องกำรดังกล่ำวนั้น ผู้วิจัยที่สวม 
บทบำทเป็นอิลจึงพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะเอำชนะใจแคลร์ ควำมพยำยำมแสดงตัวตนว่ำเป็นคนรักเก่ำ  
ท่ำทีท�ำหวำนซึ้งที่อิลมีต่อตัวละครแคลร์นั้นเป็นเปลือกนอกที่ปกปิดควำมต้องกำรภำยในของตัวละครที ่
หวังผลประโยชน์ 

ในส่วนขององก์ที่สองที่ตัวละครอิลเปลี่ยนควำมต้องกำรเป็นต้องกำรเอำชีวิตรอดจำกกำร
ถูกฆำตกรรมนั้น ควำมต้องกำรของอิลในองก์น้ีสวนทำงกับควำมต้องกำรของตัวละครอื่นๆ ได้แก่ ต�ำรวจ  
ผู้ว่ำ บำทหลวง ซึ่งคนเหล่ำนี้ล้วนมีควำมต้องกำรท่ีอยำกให้เกิดกำรฆำตรกรรมอิลเพื่อหวังเงินบริจำค และ 
ในองก์สำมที่ทุกคนเริ่มแสดงออกอย่ำงชัดเจนว่ำต้องกำรสนับสนุนให้มีกำรฆ่ำอิล ในขณะที่ตัวละครอิลนั้น  
แม้จะยอมรับกับชะตำกรรม แต่อิลเองต้องกำรท้ิงควำมผิดบำปให้เกิดกับคนในเมืองด้วยควำมพยำยำมที่จะ
ผลักให้มีกำรฆำตกรรมตนเองจำกคนอื่น โดยจะไม่ยอมฆ่ำตัวตำยเอง

ควำมสวนทำงกนัของควำมต้องกำร  ระหว่ำงตัวละครคูต่รงข้ำมนี ้หำกนกัแสดงเข้ำใจอย่ำง
ท่องแท้จะท�ำให้กำร�ำเสนอควำมขัดแย้ง (conflict) ในละครนี้สำมำรถกลำยเป็นกลวิธีหน่ึงในกำรขับเน้น 
ควำมเป็นแทรจคิอเมดใีนกำรแสดงได้ ในประสบกำรณ์กำรแสดงทีผู้่วจัิยจดจ�ำได้ดีคอื ในตอนทีก่ลุ่มชำวเมอืง
ตำมไปพบอิลที่สถำนีรถไฟ แล้วสร้ำงควำมหวำดกลัวให้อิล กดดันที่จะไม่ให้อิลขึ้นรถไฟ แม้ว่ำบทละครจะมี
ประโยคสนทนำที่ดูเหมือนจะพูดเปิดทำงให้อิลหนี หำกแต่กำรกระท�ำคือสวนทำงกัน ผู้วิจัยในฐำนะนักแสดง
ที่แสดงฉำกนี้นั้น แสดงออกด้วยควำมกลัวอย่ำงถึงขีดสุด แม้พยำยำมต่อสู้กับควำมกลัว ควำมกดดัน  
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แต่ในขณะเดียวกัน กำรกระท�ำของชำวเมืองต่ำงเต็มไปด้วยควำมผ่อนคลำย นิ่งเรียบ ยิ้มเยำะ  
ทว่ำกำรแสดงออกกลับมีท่ำทีกดขี่ข่มเหงตัวละครอิลท่ีสุด กำรแสดงออกด้วยควำมตรงกันข้ำมกันนี้  
หำกมองแล้วจะเห็นควำมน่ำสะพรึงกลัวที่แสนขบขันขื่น จำกชีวิตที่ถูกบีบให้ไม่มีทำงออกของตัวละคร 

(2) กำรสร้ำงบุคลิกลักษณะ (personality traits) ได้แก่ ลักษณะนิสัย อำรมณ์ ภูมิหลัง  
ภำพลักษณ์ กำรแสดงออก ซึ่งสิ่งส�ำคัญท่ีเป็นปัจจัยในกำรก�ำหนดคือเงื่อนไขในสถำนกำรณ์ (given  
circumstance) หรือด้วยภูมิหลังและเงื่อนไข ตัวละครมีวิธีกำรแสดงบุคลิกท่ำทำงอย่ำงไร 

จำกทีไ่ด้กล่ำวไปข้ำงต้นว่ำ สิง่ทีข่บัเน้นในละครเร่ืองนีม้คีวำมโดนเด่นในด้ำนกำรกำรน�ำเสนอ
สภำวะแทรจิคอเมดีให้เกิดข้ึนแก่ผู้ชมนั้น เกิดข้ึนด้วยกลวิธีกำรสร้ำงตัวละครที่มีลักษณะลักลั่น ย้อนแย้ง  
ดังนั้นเพื่อท�ำให้กลไกกำรน�ำเสนอน้ีเกิดข้ึนเป็นภำพปรำกฏแก่ผู้ชม นักแสดงในละครจ�ำเป็นต้องเลือกเฟ้น
ลักษณะนิสัยของตัวละคร และกำรแสดงออกผ่ำนบุคลิกภำพที่จะเสริมให้ภำพควำมขบขันชัดเจน 

จำกกำรสังเกตของผู้วิจัยพบว่ำผู้ก�ำกับได้เลือกนักแสดงที่มีบุคลิกภำพ ตัวตนที่เด่นชัด  
เพือ่ทีจ่ะสำมำรถถ่ำยทอดบคุลกิลกัษณะควำมเป็นตวัละครนัน้ๆ ให้ออกมำอย่ำงชดัเจน ตัวอย่ำงเหน็ได้ชดัเจน
ตวัอย่ำงหนึง่คอื กำรเลอืกให้ผูร้บับทแคลร์ ซำคำนสัเซยีน เป็นนกัแสดงเพศชำยทีแ่ต่งกำยเป็นตวัละครผู้หญงิ 
โดยนักแสดงที่รับบทบำทคือคณำ นักรบซึ่งสำมำรถถ่ำยทอดกำรแสดงออกมำได้ดูย้อนแย้ง โดยกำรแสดงใน
เพศสภำพที่ต่ำงไปจำกเพศของตนน้ันกลำยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ชมถอยห่ำงออกมำใช้สมองพิจำรณำ 
ตัวละครและวิพำกษ์วิจำรณ์กำรกระท�ำที่ร้ำยกำจของตัวละคร

ขณะเดียวกัน กลุ่มตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์ของสถำบันทำงสังคม นักแสดงก็เลือกน�ำเสนอ
บคุลิกลกัษณะของตวัละครด้วยลกัษณะตรงตำมภำพอดุมคติท่ีผู้ชมจะมต่ีออำชพีเหล่ำน้ัน อำท ิตัวละครต�ำรวจ
ที่นักแสดงคือกิตติ มีชัยเขตต์ ท่ีผู้วิจัยเห็นว่ำนักแสดงท่ำนนี้ได้ออกแบบลักษณะนิสัยของตัวละครให้มีควำม
เป็นนักเลงในคำบต�ำรวจ ท่ำทีกร่ำงอย่ำงน่ำขบขัน และนิสัยท่ีดูปล้ินปล้อนและใช้ควำมรุนแรง ท�ำให้ผู้ชม
สำมำรถหัวเรำะอย่ำงวิพำกษ์วิจำรณ์ได้อย่ำงมำก 

ตัวละครผู้ว่ำที่นักแสดงคือ อรรถพล อนันตวรสกุล เป็นผู้แสดง ก็ให้ภำพควำมเป็น 
นักกำรเมืองที่ไม่ท�ำให้ตัวเองแปดเปื้อนได้งำนๆ ท่ำทีนิ่งเรียบ ดุดันมีอ�ำนำจ แต่แสดงออกอย่ำงอ�ำมหิตใน 
ฉำกที่น�ำปืนมำมอบให้อิลเพื่อกดดันให้อิลฆ่ำตัวตำยนั้นสำมำรถพำผู้ชมไปขบคิดถึงควำมร้ำยกำจของผู้น�ำ  
ที่ท�ำให้เรำหัวเรำะออกมำอย่ำงเจ็บแสบ

หรอืแม้กระท่ังตวัละครครแูละบำทหลวง ทีภ่ำยนอกได้แสดงออกตำมอดุมคติของควำมเป็น
ผู้ให้ ผู้ดูแลให้ควำมห่วงใย แต่กลับนิ่งเฉย หรือไม่แสดงตนขัดขวำงสิ่งที่ผิดครรลองคลองธรรม ก็ชวนให้ผู้ชม
หัวเรำะให้กับควำมรุนแรงที่เกิดจำกควำมเงียบ ตัวละครครูในบทละครเขียนไว้ว่ำเป็นผู้สูงวัยแต่กลับมืดบอด
ทำงปัญญำ ในขณะเดียวกันบำทหลวงที่เป็นผู้น�ำทำงจิตวิญญำณกลับแสดงโดยเด็กหนุ่มอย่ำงพลวัต ชูค�ำ  
ที่แสดงออกอย่ำงไร้เดียงสำ สำมำรถสื่อสำรควำมขบขันน่ำหดหู่ของเรื่องรำวได้อย่ำงดี

(3) หน้ำที่ของตัวละคร (functional traits) นักแสดงต้องท�ำควำมเข้ำใจเชิงโครงสร้ำงว่ำ 
ตัวละครนั้นๆ ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อรับใช้ประเด็นของเรื่องอย่ำงไร สะท้อนอะไรในเรื่อง เมื่อนักแสดงทรำบแล้ว
ก็จะสำมำรถพำตัวละครให้ไปท�ำหน้ำที่ผ่ำนกำรกระท�ำตำมควำมต้องกำรอย่ำงดีที่สุด
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ประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรแสดงละครเวทีเร่ืองกำรมำเยือนของหญิงชรำของผู้วิจัย 
เองน้ัน เมือ่ผูว้จิยัทีไ่ด้รบัเลอืกให้แสดงในบทอลิ ผูว้จิยัพบว่ำอลินัน้ไม่ใช้ตวัละครทีม่ลีกัษณะนสิยัหรือคณุสมบตัิ
ที่แสดงควำมขบขัน ท้ังควำมขบขันแบบตลกโปกฮำ หรือร้ำยกำจแบบดำร์กคอเมดี (dark comedy)  
เหมือนตวัละครอืน่ๆ แต่ในควำมเป็นจริงแล้วฟังก์ชนั (function) ของตัวละครอลิคือตัวละครทีท่�ำหน้ำท่ีแสดง
ชะตำกรรมและเป็นผลของควำมละโมบโลภมำก ควำมไร้ศีลธรรมจรรยำของคนในเมืองกูลเลน ดังนั้นเมื่อ 
ผู้วิจัยต้องแสดงเป็นตัวละครอิล ผู้วิจัยต้องส่ือสำรควำมเจ็บปวดให้กับกำรท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรมให ้
มำกที่สุด ถ่ำยทอดสภำพจนตรอกและไร้ทำงออกให้มำกที่สุด และแสดงออกในกำรต่อต้ำนควำมอธรรมนี้ให้
มำกที่สุด เพื่อที่จะส่งผลให้ภำพกำรกระท�ำของตัวละครผู้กระท�ำ ยิ่งเกิดภำพควำมรุนแรงและร้ำยกำจ 
มำกท่ีสุด ดังน้ันแล้วสภำวะแทรจิคคอเมดี จะสำมำรถถ่ำยทอดไปยังผู้ชมจะได้อย่ำงชัดเจนมำกที่สุดด้วย 
เช่นกัน

หลักกำรท�ำงำนของนักแสดงที่ผู้วิจัยได้อธิบำยนี้ อำจจะเป็นพื้นฐำนส�ำหรับนักแสดง ที่จะ
แสดงในละครทกุประเภท และแน่นอนว่ำส�ำหรบักำรแสดงละครประเภทคอเมดแีล้ว กำรถอยออกมำพิจำณำ
สิง่เหล่ำนีน้ัน้เป็นสิง่ทีน่กัแสดงพงึทดลอง นกัแสดงต้องใช้สำยตำและใช้ควำมคดิพิจำรณำให้เหน็ส่ิงทีตั่วละคร
เป็นและส่ิงที่ตัวละครท�ำให้ชัดเจน มองเห็นลักษณะของควำมขบขันแบบแทรจิคคอเมดีที่จะถูกสื่อสำรไป 
ยงัผูช้ม หำกแต่เมือ่นกัแสดงได้เข้ำไปเล่นเป็นตวัละคร และกระโจนลงไปบทบำทกำรแสดงแล้วกจ็งด�ำเนนิชวีติ
ไปตำมเส้นทำงที่ตัวละครแต่ละตัวเป็นอย่ำงสมจริง

9.3.2 กำรสร้ำงวงจรแทรจิคคอเมดีผ่ำนวงจรกำรแสดงของนักแสดง
กำรปฏบัิตกิำรผ่ำนกำรแสดง ในกำรวจิยัสร้ำงสรรค์ในครัง้นี ้ท�ำให้ผูว้จิยัได้เข้ำใจกระบวนกำร

หนึ่งที่เกิดขึ้นจำกกำรแสดง ซึ่งเป็นปัจจัยท�ำให้สภำวะแทรจิคคอเมดีเกิดสำมำรถสื่อสำรไปยังผู้ชมในขณะ 
ชมกำรแสดงได้ คือวงจรที่เกิดจำกกระบวนกำรรับ-ส่ง (acting- reacting) กันระหว่ำงนักแสดง  
โดยกระบวนกำรรับส่งคือกระบวนกำรที่เกิดจำกกำรกระท�ำในละคร ที่ใครท�ำอะไรกับใคร เพื่อต้องกำรให้ได้
อะไรกลับคืนมำ และผู้ถูกกระท�ำนั้นรู้สึกอย่ำงไร มีปฏิกิริยำโต้กลับมำเช่นไร (ภัสสร์ศุภำงค์, 2561, น. 23) 
กระบวนกำรนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนจบยูนิต (unit) ในกำรแสดง

ในกำรแสดงละครตลก กำรที่จะท�ำให้มุขตลก (gag) ที่มีในบทละครนั้น เกิดผลตอบรับเป็น
เสยีงหวัเรำะได้ จ�ำเป็นจะต้องอำศยักำรรบัส่งบทสนทนำและกำรกระท�ำของตัวละครท่ีกระท�ำอยูใ่นเหตุกำรณ์
ที่มีมุกตลกขบขันต่อเนื่องไปด้วยจังหวะที่เหมำะสม เพื่อท�ำให้ควำมหมำยต่ำงๆ ปรำกฏขึ้นผ่ำนภำพและ 
เสยีงบนเวทไีด้ โดยในหน่ึงชุดของกำรกระท�ำท่ีนักแสดงแสดงออกมำนัน้จะมจีดุจบของวงจรกำรรบัส่งอยูเ่สมอ 
จุดหยุดนี้จะเกิดขึ้นจำกรีแอคช่ัน (reaction)4 สุดท้ำยของนักแสดงคนหนึ่ง แล้วหลังจำกนั้นเมื่อผู้ชมเห็น
รีแอคชั่นของตัวละครท่ีแสดงออกมำอำทิ แสดงออกในลักษณะแบบผิดไปจำกควำมควำมหมำย หรือแสดง
ควำมพลำดท่ำให้กับสิ่งท่ีต้องกำร หรือได้รับในสิ่งท่ีต้องกำรจำกตัวละครอื่นๆ ตอนที่นักแสดงแสดงออกถึง
4รีแอคชั่น (Reaction) หมำยถึง ปฏิกิริยำตอบกลับของนักแสดงที่แสดงออกตอบโต้กันไปมำอย่ำงสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน รีแอคชั่นอำจ

จะเป็นกำรพูดหรือกำรกระท�ำ ซึ่งกำรแสดงรีแอคชั่นนั้นเป็นไปตำมทิศทำงของกำรแสดงออกของนักแสดงที่สัมพันธ์กับควำมต้องกำร

ของตัวละครที่แสดงในฉำกนั้น เหตุกำรณ์นั้นๆ 
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ปฏิกริยิำทีเ่ป็นรีแอคชัน่นี ้จะท�ำให้ผูช้มท่ีนัง่ชมอยูซ่ึ่งรูทั้นเร่ืองรำวและกำรกระท�ำของตัวละครมำก่อน สำมำรถ
หัวเรำะออกมำได้ ด้วยกับกลไกท่ีผูช้มแยกตวัออกมำนัง่อยูใ่นมมุมองทีว่พิำกษ์วจิำรณ์ชะตำกรรมของตัวละคร
ดังท่ีหลักกำรของควำมขบขันได้บอกไว้ว่ำ ควำมขบขันจะเกิดข้ึนเมื่อเรำแยกตัวออกจำเร่ืองรำวมำใช้สำยตำ
วิพำกษ์วิจำรณ์กำรกระท�ำของตัวละคร

ส�ำหรับกำรแสดงในละครที่น�ำเสนอลักษณะแทรจิคคอเมดีนั้น ก็ต้องกำรกำรถ่ำยทอดผ่ำน
ควำมขบขันเช่นเดียวกัน หำกแต่ว่ำจุดสุดท้ำยของวงจรของกำรน�ำเสนอควำมตลกขบขันแบบแทรจิคคอเมดี
นั้น ไม่ใช่แค่กำรหัวเรำะให้กับมุกตลกที่เกิดจำกกำรกระท�ำของตัวละครที่น่ำขบขันเท่ำนั้น หำกแต่จุดสุดท้ำย
ของวงจรในกำรน�ำเสนอควำมตลกขบขันแบบแทรจิคคอเมดีนั้น จะต้องพำผู้ชมไปสัมผัสกับควำมรู้สึกขันชื่น
ที่เป็นกำรข�ำท่ีไม่สุด แต่เป็นเสียงหัวเรำะที่แฝงไปด้วยควำมเจ็บปวด ดังนั้นในกำรแสดงละครประเภทนี ้ 
นกัแสดงจ�ำเป็นทีจ่ะต้องเข้ำใจว่ำจุดสดุท้ำยทีเ่กดิจำกกำรรแีอคชัน่ของวงจรทีเ่รำและคูแ่สดงจะต้องรบัผดิชอบ
นั้นคืออะไร จำกใครและนักแสดงต้องแสดงออกซึ่งรีแอคชั่นอย่ำงไร ที่น�ำพำกำรแสดงและเรื่องรำวในละคร
ไปสู่จุดที่ท�ำให้ผู้ชมเกิดสภำวะข�ำขื่นแบบแทรจิคคอเมดีได้

จุดสุดท้ำยในวงจรขบขนัแบบแทรจิคคอเมดนีัน้ สมัพันธ์กบัลกัษณะกลไกของกำรเกดิภำวะ
แทรจิคคอเมดี กล่ำวคือเมื่อเริ่มต้นกำรฝึกซ้อมกำรแสดง นักแสดงจะต้องพิจำรณำบทละครว่ำยูนิต (unit) 
หรือบีท (beat)5  ท่ีเรำเห็นว่ำเป็นช่วงของกำรสื่อสำรที่จะน�ำพำผู้ชมให้เกิดสภำวะแทรจิคคอเมดีที่เรำต้อง
แสดงนั้น มีกลไกของกำรน�ำเสนอสภำวะแทรจิคคอเมดีที่ผู้ชมจะรับสำรในลักษณะ ข�าขันแล้วขมขื่น หรือ 
ขมขื่นแล้วข�าขัน  โดยนักแสดงจ�ำเป็นจะต้องพิจำรณำต่อไปให้เข้ำใจว่ำ ตัวละครที่ตนเองก�ำลังแสดงอยู่นั้น
ก�ำลงัท�ำหน้ำทีใ่นฟังค์ชัน่ใดของวงจรกำรรบัส่งเป็นผูก้ระท�ำ หรือผู้ถกูกระท�ำ และจุดสุดท้ำยของวงจรนัน้เกดิ
ขึน้ผ่ำนรแีอคช่ันของตวัละครใด เพ่ือทีจ่ะแสดงรแีอคชัน่นัน้ออกมำอย่ำงชดัเจนและแม่นย�ำ เพือ่ทีจ่ะสำมำรถ
ถ่ำยทอดจะน�ำไปสู่กำรหัวเรำะอย่ำงขันขื่นไปสู่ผู้ชม โดยผู้วิจัยขอยกตัวอย่ำง ที่เกิดขึ้นในกำรแสดงที่ผู้วิจัยได้
ทดลองปฏิบัติในเรื่องเรื่องกำรมำเยื่อนของหญิงชรำดังนี้

เหตุกำรณ์:                      อิลต้องกำรให้ต�ำรวจช่วยคุ้มครองตนจำกกำรโดนฆำตกรรม 
ลักษณะกลไกควำมขบขัน:     ข�ำขันแล้วขมขื่น

5ยูนิตหรือบีท หมำยถึงช่วงของควำมต้องกำรของตัวละครที่ปรำกฎในบทละคร ซึ่งในหนึ่งช่วงบีทหรือยูนิตนั้น นักแสดงจะแสดงด้วย

ควำมต้องกำรผ่ำนกำรกระท�ำต่ำงๆ เช่นกำรพูด หรือกำรแสดงพฤติกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัวละครอยำกได้รับหรือ 

อยำกให้เกิดขึ้นในเหตุกำรณ์นั้นๆ 
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วงจรของกำรแสดงเพื่อน�ำเสนอสภำวะแทรจิคคอเมดี

จำกตัวอย่ำงดังกล่ำวจะเห็นว่ำ กำรแสดงในฉำกนี้เร่ิมต้นจำกควำมพยำยำมของอิลท่ี
หมำยเลข 1 เม่ือควำมต้อกำรนีไ้ม่ได้รบักำรตอบสนองจำกต�ำรวจ โดยนกัแสดงในฉำกนีท้ีเ่ล่นเป็นต�ำรวจแสดง
อำกำรไม่สนใจ บ่ำยเบี่ยงปนร�ำคำญในสิ่งที่อิลเป็น สำมำรถแสดงออกให้เห็นเป็น “ควำมตลกในสถำนกำรณ์
ที่ดูจริงจัง” ของตัวละครอิล ในขณะที่ตัวละครอีกตัวหนึ่งคือต�ำรวจแสดงออกอย่ำงสบำยๆ ยิ่งตัวละครอิล 
มีควำมพยำยำมมำกข้ึนๆ จำกกำรไม่ได้รับตอบสนอง ไปขัดแย้งกับกำรกระท�ำของต�ำรวจที่ยิ่งท�ำเป็น 
ไม่สนใจและมีท่ำทีข่มขู่ (แบบไม่ตั้งใจ) อิลกรำยๆ กำรเลือกกำรกระท�ำอำจสร้ำงควำมขบขันให้กับผู้ชมได้  
ด้วยเพรำะผู้ชมถอยออกไปมองเห็นสถำนกำรณ์อย่ำงคนนอกที่มองเร่ืองของตัวละครอย่ำงห่ำงเหิน จึงเกิด
เสียงหัวเรำะขบขันจำกกำรกระท�ำ จนเหตุกำรณ์ด�ำเนินเรื่อยมำจนถึงรีแอคชั่นหมำยเลข 9 ที่เกิดขึ้นโดยอิล 
เมือ่อลิเหน็ฟังเลีย่มทองของต�ำรวจซึง่เป็นโมเมนต์ (moment) ส�ำคญั ทีพ่ลกิเรือ่งจำกควำมตลกของเหตกุำรณ์  
ไปสู่โศกนำฏกรรมชีวิตของอิล เมื่ออิลพบว่ำแท้จริงแล้วต�ำรวจก็เป็นคนหนึ่งที่ก�ำลังรอให้ตัวอิลตำย เพื่อที่ตน
จะได้ประโยชน์เช่นกัน
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รีแอคชั่นของควำมตกใจคำดไม่ถึงของอิล เปลี่ยนผู้ชมที่มองอยู่นอกสถำนกำรณ์มำรู้สึกกับ
ควำมกลัวของอิล ผู้วิจัยท่ีแสดงเป็นอิลเลือกน�ำเสนอ รีแอคชั่นด้วยควำมผิดหวังไปสู่ควำมหมดหวังในกำรที่
จะให้ต�ำรวจช่วยคือจุดสุดท้ำยในวงจรของกำรน�ำเสนอสภำวะแทรจิคคิเมดีในฉำกนี้ ควำมทุกข์ของตัวละคร
อิลที่ปรำกฏออกมำผ่ำนกำรแสดงในวงจรนี้สร้ำงสภำวะแทรจิคคอเมดีที่คนดูจะรู้สึกข�ำขื่นกับชะตำกรรม 
ของอิล

ดงันัน้ ในกำรแสดงละครแทรจคิคอเมดี นกัแสดงท่ีแสงจ�ำเป็นท่ีจะต้องมองเหน็และวำงแผน
กำรซ้อม และสร้ำงวงจรของกำรแสดงในฉำกท่ีจะน�ำเสนอสภำวะแทรจิคคอเมดีไว้ กำรท�ำควำมเข้ำใจ 
ควำมต้องกำรตัวละคร กำรรับรู้กลไกของตัวละครที่แสดงในฉำกนั้น รวมถึงสำมำรถมองเห็นว่ำ รีแอคชั่นใด 
จำกตวัละครใด เป็นจดุสดุท้ำยทีจ่ะพำผูช้มไปสมัผสักบัสภำวะแทรจคิคอเมดทีีบ่ทละครหรอืผูก้�ำกบักำรแสดง
ต้องกำร ทัง้น้ีต้องไม่ใช่กำรแสดงทีแ่สดงออกอย่ำงจงใจ และไร้ควำมรูส้กึ ไร้ควำมจรงิภำยใน กำรรบัส่งกนัของ
นักแสดงจะต้องต่อเนื่องไปอย่ำงจริงใจ และเป็นธรรมชำติที่สุดบนตัวเลือกกำรแสดงรีแอคชั่นที่เหมำะสม 
และแม่นย�ำว่ำจะเป็นรีแอคชั่นที่น�ำไปสู่ควำมขันขื่นในละครแทรจิคคอเมดีได้ 

10. อภิปรายผลการวิจัย
10.1 ละครแทรจิคคอเมดีกับภำพสะท้อนสังคมปัจจุบัน
เป้ำหมำยของละครแทรจิคคอเมดีนั้นมิใช่เพียงเสียงหัวเรำะที่เกิดขึ้นกับผู้ชมเท่ำนั้น ควำมเป็นละคร

แทรจคิคอเมดมีุง่น�ำพำผูช้มไปขบคดิกบัปัญหำทีเ่กดิข้ึนในสังคม ผ่ำนกลไกของเสียงหวัเรำแบบข�ำขืน่ ทีท่�ำให้
เรำตื่นรู้ต่อปัญหำที่บทละครน�ำเสนอ และส่องสะท้อนมำยังสังคมร่วมสมัยที่ผู้ชมก�ำลังด�ำเนินชีวิตอยู่ 

กลไกส�ำคัญของกำรน�ำเสนอละครแบบแทรจิคคอเมดีคือ กำรท่ีละครสำมำรถเชื่อมโยงบริบท 
ของเรื่องรำวในละครที่แม้นจะห่ำงไกลทั้งในเชิงพื้นที่และเวลำกับผู้ชมในปัจจุบัน กล่ำวคือ ผู้คนต้องสำมำรถ
เทียบเคียงเรื่องรำวที่อยู่ในละครกับชีวิตจริงที่เรำต่ำงก�ำลังด�ำเนินชีวิตได้ กำรที่ผู้ชมต้องเทียบเคียงได้นั้น  
เป็นส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้คนดูทั้งเกิดควำมข�ำขันและขมขื่น เรำอำจจะหัวร่องอหำยให้กับกำรกระท�ำที่ 
น่ำชวนหวัของตวัละครแบบต�ำรวจ คร ูบำทหลวง หรอืผูว่้ำทีแ่สดงพฤตกิรรมทีน่่ำรงัเกยีจได้ เพรำะเรำสำมำรถ
เทียบเคยีงกบับรบิทในสงัคมของเรำ เรำอำจเหน็เรือ่งรำวเหล่ำนีถ้กูบอกเล่ำผ่ำนส่ือจนท�ำให้เรำสำมำรถหวัเรำะ
ออกมำ เพรำะมันช่ำงเหมือนกับชีวิตที่เรำพบเจอในปัจจุบันเหลือเกิน หรือผู้ชมอำจขมขื่นกับกำรที่มำตรฐำน
ทำงศีลธรรม จริยธรรมของผู้คนนั่นพร่ำเลือน สิ่งผิดกลำยเป็นถูก ควำมเลวกลำยเป็นดี ควำมฉ้อฉลเป็น 
เรือ่งปกตทิีเ่รำมองหำเพือ่เอำตวัรอด ใช้ชวีติด้วยกำร “อยูเ่ป็น” ให้ได้ในสังคม หลำยคร้ังท่ีละครก�ำลังท�ำหน้ำท่ี 
“หลอกด่ำ” เรำ ไม่ใช่เพรำะเพื่อต�ำหนิติเตียนผู้ชมเท่ำนั้น แต่มุ่งให้เรำให้ตื่นรู้ แล้วเดินออกจำกโรงละคร 
ไปด้วยควำมหวังในกำรเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

ดังน้ันในแง่ของกำรสร้ำงสรรค์ นักกำรละครท้ังผู้ก�ำกับกำรแสดงและนักแสดงที่ต้องกำรสื่อสำร 
เรือ่งเล่ำด้วยลลีำแบบแทรจคิคอเมด ีจ�ำเป็นทีเ่รำต้องมสีำยตำของกำรวิพำกษ์วจิำรณ์โลก มจุีดยนืทีเ่ชือ่มัน่ใน
ควำมถูกต้องดีงำม เชื่อในจริยธรรมสำกลที่ชนทุกเพศ ทุวัย ทุกศำสนำพึงมี แม้ว่ำกำรสร้ำงสรรค์จะเกิดจำก
บทละครท่ีเขียนขึ้นในอดีตที่ต่ำงยุคไปจำกเรำหลำยสิบปี หำกแต่ถ้ำเรำเชื่อว่ำเร่ืองรำวเหล่ำนั้นมีคุณค่ำ

144



และสำมำรถเป็นกระจกส่องสะท้อนสังคมในปัจจุบันได้ เร่ืองรำวในอดีตเหล่ำนั้นก็สำมำรถท�ำหน้ำที่กับผู้ชม
ร่วมสมัยได้ ในขณะเดียวกำรสร้ำงสรรค์บทละครแทรจิคคอเมดีขึ้นใหม่ท่ีสำมำรถสะท้อนบริบทร่วมสมัยใน
สังคมไทยได้ ก็เป็นส่ิงที่นักสร้ำงสรรค์น่ำจะได้ลองท�ำ โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่สังคมไทยก�ำลังเกิดพื้นที่กำร 
ถกเถียงวิพำกษ์วิจำรณ์ในประเด็นเรื่องกำรเมือง สังคมกันอย่ำงกว้ำงขวำงแบบนี้ นักกำรละครสำมำรถใช้
บทบำทของศิลปะกำรละครเป็นเวทีที่น�ำกำรพูดคุยถกเถียงกันด้ำยศิลปะที่งดงำมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้

10.2 กำรแสดง นักแสดงกับกำรส่งเสริมให้เกิดภำวะแทรจิคคอเมดี
จำกประสบกำรณ์ของผู้วิจัยท่ีได้ปฏิบัติกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงในละครเรื่องกำรมำเยือนของ 

หญิงชรำนี้ ท�ำให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรแสดงในหลำยแง่มุม บ่อยครั้งที่ผู้วิจัยได้รับบทบำทให้แสดงเป็น
ตัวละครตลก มีบุคลิกลักษณะ กำรกระท�ำที่สร้ำงควำมขบขันให้กับผู้ชม แต่ในวิจัยสร้ำงสรรค์นี้ ผู้วิจัยได้รับ
บทบำทตรงกันข้ำม ตัวละครอิลเป็นตัวละครที่ถูกกระท�ำจำกคนรอบข้ำง พฤติกรรมของตัวละครที่กระท�ำ 
ต่ออิลนั้นแสนขบขัน แต่ว่ำผลที่เกิดขึ้นกับตัวละครอิลนั้นรุนแรงมำก ในกำรสร้ำงสรรค์ครั้งนี้ ท�ำให้ผู้วิจัยได ้
เรียนรู้ว่ำแม้ว่ำเรำจะไม่ได้เล่นเป็นตัวละครตลก แต่ว่ำนักแสดงที่เล่นอยู่ในฉำกแต่ละฉำกนั้น ล้วนเป็นกลไก 
ทีน่�ำไปสูค่วำมตลก โดยเฉพำะในควำมตลกแบบข�ำขืน่หรือชวนหวัปนโศก ตัวละครท่ีถูกระท�ำหรือมพีฤติกรรม
ท่ีไม่ได้แสดงลกัษณะของควำมตลกขบขนัผ่ำนกำยภำพ บคุคลิกภำพหรือทัศนคติ กบัเป็นส่วนส�ำคญัทีก่่อเกดิ
ภำวะแทรจิคคอเมดีของผู้ชม

ดังนั้นในกำรแสดงละครตลกโดยเฉพำะตลกแบบแทรจิคคเมดีนั้น หำกนักแสดงสำมำรถวิเครำะห์
วงจรของควำมตลกที่น�ำไปสู่กำรสื่อสำรสภำวะแทรจิคคอเมดีให้เกิดกับผู้ชมได้แล้ว จะท�ำให้สื่อสำรผ่ำน 
กำรแสดงในละครเกิดข้ึนอย่ำงแม่นย�ำ โดยนักแสดงเองจะเข้ำใจว่ำกลไกของตัวละครที่ตนเองก�ำลังแสดง 
อยู่น้ันท�ำหน้ำที่ให้เกิดอะไรข้ึนในวงจรกำรเกิดสภำวะแทรจิคคอเมดี หำกนักแสดงมีสำยตำในกำรวิเครำะห์
และเลือกกำรแสดงออกที่ช่วยสนับสนุนให้กำรเล่ำเรื่องของผู้ก�ำกับกำรแสดงเป็นไปอย่ำงเข้มข้นและ 
ตรงจดุแล้ว กำรเกิดสภำวะแทรจคิคอเมดกีเ็ป็นเรือ่งทีเ่รำสำมำรถวำงแผนสร้ำงกระบวนกำรให้เกดิขึน้กับผูช้ม
ได้เช่นกัน

ขณะเดยีวกนัส�ำหรบันักแสดงท่ีได้รบับทบำทเป็นตวัละครทีม่คีณุสมบตัใินกำรน�ำเสนอควำมตลกแล้ว 
ก็มิใช่เพียงที่จะแสดงท่ำที อำกำร หรือที่เรียกว่ำ “กำรเล่นคำแรคเตอร์ตลก” เท่ำนั้น แต่กำรวิเครำะห์ให้เห็น
ด้ำนมดืของพฤตกิรรมตลกทีเ่คลอืบแฝงไปด้วยควำมร้ำยกำจ ตวัละครอำจจะแสดงออกอย่ำงตลกให้ผูช้มเห็น 
หำกแต่ภำยในตวัละครมคีวำมคดิทีเ่ลวร้ำยซ่อนอยู ่กจ็ะท�ำให้กำรแสดงเป็นตัวละครในละครประเภทแทรจิค
คอเมดี มีควำมลุ่มลึก และสื่อสำรให้ผู้ชมเห็นมนุษย์ที่คิดร้ำยกระท�ำร้ำย แต่สำมำรถำหัวเรำะให้กับควำม
ร้ำยกำจของตัวละครนั้นได้ กำรท�ำควำมเข้ำใจบทละคร วิเครำะห์ตัวละคร ผ่ำนก�ำหนดควำมต้องกำยของ 
ตัวละคร ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ก�ำหนด กำรมองเห็นเดิมพันของตัวละครที่ต้องได้มำซึ่งสิ่งที่ต้องกำร และ 
กำรมองเหน็อปุสรรคทีต่วัละครก�ำลงัต่อสูอ้ยูว่่ำคอือะไร จะท�ำให้ตัวละครตลกเหล่ำนัน้มมีติิของชวีติตัวละคร
ที่น่ำสนใจมำกขึ้นด้วย
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11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ผูส้นใจศกึษำกำรสร้ำงสรรค์ละครเวทเีรือ่งกำรมำเยอืนของหญงิชรำสำมำรถทดลองสร้ำงสรรค์

ในประเด็นเรื่องกำรดัดแปลงบริบทละครให้เป็นบริบทไทยหรือท้องถ่ินร่วมสมัย เพื่อทดลองกำรสื่อสำรที่ 
เกิดขึ้นในบริบทละครที่เป็นสังคมไทยมำกขึ้น ผู้ชมอำจสำมำรถเกิดกำรเชื่อมโยงประเด็นละครกับสังคมได้
อย่ำงมำกขึ้น

11.2 ควรมีกำรศกึษำด้ำนกำรแสดงละครคอเมดจีำกนกัแสดงละครอำชพีเพือ่ต่อยอดไปสูก่ำรพฒันำ
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรแสดงที่มำจำกประสบกำรณ์ของผู้แสดง
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