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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
วรรณคดีการละคร นับว่าเป็ นประเภทหนึง่ ของวรรณคดีไทยที่มีตวั บทจํานวน
มาก และสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตของคนไทยมาแต่ครัง้ บรรพกาลทังในระดั
้
บราชสํานัก
และระดับชาวบ้ าน วัตถุประสงค์หลักของวรรณคดีประเภทนี ้ คือใช้ เพื่อประกอบการ
แสดง โดยมิได้ จํากัดรูปแบบของการนําเสนอ ดังนันจึ
้ งพบได้ วา่ วรรณคดีการละคร
เรื่ องหนึง่ ๆอาจปรากฏรูปแบบของการนําเสนอที่แตกต่างกันออกไป ที่มาของ
วรรณคดีการละครมีได้ หลากห ลาย บ้ างเป็ นเรื่ องเล่าจากตํานาน หรื อนิทานท้ องถิ่น
บ้ างเป็ นเรื่ องที่นําเค้ าโครงและเนื ้อหามาจากวรรณคดีตา่ งประเทศ และบ้ างเป็ นเรื่ อง
ที่กวีจินตนาการรจนาขึ ้นมา อย่างไรก็ดีองค์ประกอบสําคัญอันดํารงไว้ ซงึ่ ลักษณะของ
วรรณคดีการละคร คือ การสร้ างสรรค์ตวั บทให้ มีลกั ษณะเป็ นบทละคร อันประกอบ
ไปด้ วย โครงเรื่ อง ตัวละคร ความคิด ภาษา เสียง และภาพ
มหาภารตะ เป็ นวรรณคดีสนั สกฤตที่สรรเสริญวีรบุรุษว่าด้ วยเรื่ องราวการรบ
พุง่ กันระหว่างพี่น้องตระกูลเการพและปาณฑพ ณ ทุ่งกุรุเกษตร เป็ นเวลายาวนาน
ต่อเนื่องถึง18 วัน วรรณคดีเรื่ องนี ้จัดว่าเป็ นตํานาน หรื อ อิติหาส ที่เชื่อว่าเป็ นเรื่ องจริง
หากแต่มิได้ มีบนั ทึกเหตุการณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ดีอิติ
หาส ดังเช่นเรื่ องมหาภารตะ ปั จจุบนั นับว่าเป็ นคัมภีร์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์สําหรับวรรณะศูทรใช้
สวดทุกโอกาสเพื่อเพิ่มพูนบุญ บรรเทาบาป และมุง่ ไปสูส่ คุ ติ เนื่องจากตามกฎหมาย
พระธรรมสูตรและพระธรรมศาสตร์ ผู้ได้ รับการสงวนสิทธิ์ในการรับฟั งการสวดคัมภีร์
พระเวทนันจํ
้ ากัดอยูเ่ ฉพาะวรรณะพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ และวรรณะแพศย์ ดังนัน้
มหากาพย์มหาภารตะจึงเป็ นเครื่ องมือทางการเมืองของพวกพราหมณ์ผ้ รู จนาที่
ประสงค์จะชักจูงและครอบงําวรรณะศูทรไว้ ภายใต้ การควบคุมและปกครองของตน

‚...ทังนี
้ ้เป็ นไปตามตามนโยบายอันชาญฉลาดของ
พราหมณ์ผ้ แู ต่งมหากาพย์ เพื่อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยว
ศรัทธาของคนวรรณะศูทร และวรรณะปลีกย่อยอื่นๆให้
ดํารงอยูใ่ นศาสนาฮินดู เพราะชนวรรณะศูทรและวรรณะ
ตํ่าอื่นๆทังปวงถู
้
กห้ ามมิให้ ฟังการสวดคัมภีร์พระเวท ซึง่
สงวนไว้ สําหรับผู้ฟังที่เป็ นวรรณะชันสู
้ งทังสาม"
้
(ศักดิศ์ รี แย้ มนัดดา,2533:2)
องค์ประกอบหนึง่ ของวรรณคดีมหากาพย์ คือการปรากฏเรื่ องแทรก (อุปขยาน
หรื ออุปาขฺยานมฺ ) ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วมักเป็ นเรื่ องโรแมนติก และมีจดุ เด่น วิวฒ
ั นาการ
สําคัญของวรรณคดีสมัยมหากาพย์ คือ การสร้ างตัวละครผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไป
จากวรรณคดีสมัยพระเวท และสมัยปุราณะ ทังในด้
้ านของกายภาพ และจินตภาพ
กล่าวคือ ผู้หญิงในมหากาพย์มหาภารตะ และมหากาพย์รามายณะ เป็ นผู้หญิงที่มี
ความเป็ นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ จากเดิมที่เป็ นเทพธิดา และนางฟ้า ดังจะเห็นได้ วา่ ตัว
ละครเอกหญิงเหล่านี ้นอกจากจะมีจริต กิริยาประหนึง่ สามัญมนุษย์แล้ ว ยังปรากฏ
การแสดงความรู้สกึ อันปุถชุ นพึงมีพงึ เป็ นด้ วย กล่าวคือ ความรัก รมณียสุข และปี ติ
สุข ตลอดจนความอาทร ความโศกเศร้ า และความทุกข์ อีกด้ วย ทังหมดนี
้
้ล้ วนเป็ น
ลักษณาการแห่งมนุษย์ธรรมดาที่ประกอบไปด้ วยเลือดเนื ้อ จิตใจ และความคิด
อุปาขยานที่ปรากฏในมหากาพย์มหาภารตะ อาทิ เรื่ องพระนล กฤษณา ศกุนตลา
และสาวิตรี เป็ นต้ น
ปริวฺรตามาหาตฺมฺยปรฺว หรื อสาวิตรี ยปุ าขยาน เป็ นเรื่ องแทรก ปรากฏใน
"วนปรฺว" ซึง่ เป็ นบรรพที่ 3 ในมหากาพย์มหาภารตะ และเป็ นบรรพที่มีเนื ้อความยาว
ที่สดุ สาวิตรี เป็ นเรื่ องที่พระมรรคกัณฑยะฤษีเล่าให้ ยธุ ิษฐิ ระ เจ้ าชายองค์ใหญ่แห่ง
ตระกูลปาณฑพฟั งระหว่างที่พี่น้องปาณฑพตกระกําลําบากอยูก่ ลางป่ า โดยยุธิษฐิ ระ
ได้ ตรัสถามพระมรรคกัณฑยะฤษีวา่ มีนางผู้ใดอีกเล่าที่จกั ประเสริฐประดุจนาง
กฤษณาผู้ภรรยา พระฤาษีจงึ เล่าเรื่ องของนางสาวิตรี ให้ ฟังเพื่อเปรี ยบเทียบให้ ยธุ ิษฐิ
ระเห็นความวิเศษสมบูรณ์พร้ อมอันมีสว่ นช่วยให้ คณ
ุ สมบัติอนั ประเสริฐของนาง
กฤษณาปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ ้น บทบาทของนางสาวิตรี มีลกั ษณะของผู้สมบูรณ์

พร้ อมด้ วยธรรมสมบัติ เป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ภรรยา บุตรี หรื อแม้ กระทัง่ พระสุณิสา ได้
อย่างครบถ้ วนน่าชื่นชมยิ่งนัก นางสาวิตรี นี ้นับว่าเป็ นพัฒนาการขันสู
้ งสุดของตัว
ละครในวรรณคดีสนั สกฤต
‚มีบทบาทของสตรี ในเรื่ องแทรกสันๆเรื
้ ่ องหนึง่ ในมหาภารตะ คือ บทบาทของนางสาวิตรี ซึง่ ในทัศนะของข้ าพเจ้ าผู้มี
วิจยั เรื่ องนี ้มีความเห็นว่า เป็ นจุดสุดยอดแห่งการ
สร้ างสรรค์บทบาทของสตรี ในวรรณคดีสนั สกฤต เพราะ
เป็ นบทบาทในแง่ผ้ หู ญิงที่มีเลือดเนื ้อ มีชีวิตจิตใจ
มีอารมณ์ มีความรู้สกึ หลายๆด้ านแล้ วยังมีลกั ษณะพิเศษ
สุด ซึง่ นางในวรรณคดีสนั สกฤตไม่มี นัน่ คือ ความฉลาด
เสมอด้ วยชาย หรื อจะยิ่งกว่าชายก็วา่ ได้ และเธอได้ ใช้
ความฉลาดสุดยอดของผู้หญิงช่วยตนเอง ช่วยสามี ช่วย
บิดามารดาทังของเธอและสามี
้
ให้ ทกุ ๆคนบรรลุ
ความสําเร็จอันงดงามในชีวิตอย่างน่าทึง่ และน่านิยม
ยกย่อง"
(ศักดิศ์ รี แย้ มนัดดา,2529:8-9)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั นับว่าเป็ นยุคทองของการ
ละครไทย พระองค์ทรงพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับแปลงรูปแบบของละครไทยให้ มี
ลักษณะความเป็ นละครตะวันตกมากยิ่งขึ ้น และใช้ ละครเพื่อเป็ นเครื่ องมือสําคัญ
ด้ านการเมือง สังคม ตลอดจนการศึกษาแก่ประชาชนของพระองค์ ล้ นเกล้ ารัชกาลที่
6 มีประสบการณ์ด้านการละครตังแต่
้ ครัง้ ทรงพระเยาว์ และจากการที่ไปศึกษายัง
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ ด (Oxford University) ประเทศอังกฤษเป็ นระยะเวลานับ
เนื่องปี ทําให้ พระองค์ ได้ ศึกษา และรับชมละครตะวันตกจํานวนมาก ดังนันเมื
้ ่อ
พระองค์กลับมาสูส่ ยามประเทศในฐานะมกุฎราชกุมาร พระองค์ได้ นําวรรณกรรมการ
ละครตะวันตก และเทคนิควิธีการของละคร ตะวันตกทังในด้
้ านการแสดง การกํากับ

การแสดง การเขียนบทละคร ตลอดจนการออกแบบฉากและเครื่ องแต่งกายมาปรับ
ประยุกต์ให้ ละครไทยมีความทันสมัยมากขึ ้น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงแปลและดัดแปลงบทละครจาก
ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสจํานวนมากซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น ละครสุขนาฏกรรมเพื่อให้
ต้ องจริตและรสนิยมของชาวสยาม หากแต่ปรากฏบทละครโศกนาฏกรรมอยูบ่ ้ าง
อย่างไรก็ดีพระองค์ยงั ได้ นําเนื ้อเรื่ องจากวรรณกรรมเอเซีย อาทิ วรรณกรรมสันสกฤต
ฉบับที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษมาดัดแปลงเป็ นบทละครด้ วย ซึง่ บทละครสันสกฤตเรื่ อง
หนึง่ ที่พระองค์ทรงนํามาแปลเป็ นบทละครร้ องภาษาไทย ได้ แก่ เรื่ องสาวิตรี
สาวิตรี จัดอยูใ่ นจําพวกละครคํากลอน เป็ นบทละครร้ องล้ วนๆ
(sung through) 3 องก์ ล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์เสร็จทังเรื
้ ่ องใน
พ.ศ.2468 ซึง่ เป็ นปี สุดท้ ายที่ทรงครองราชย์ก่อนสวรรคต แม้ วา่ พระองค์จะทรงบรรจุ
เพลงเอาไว้ เพียง 19 บท จาก 81 บท และประกอบไปด้ วยบทสวดอีก 2 บท ดังจะเห็น
ได้ จาก การ ปรากฏวงเล็บในบทละครที่จะต้ องบรรจุเพลงทิ ้งว่างไว้
จํานวนมาก
จึงสันนิษฐานได้ วา่ บทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี มิได้ จดั แสดงในรัชสมัยของพระองค์แม้
เพียงครัง้ เดียว
ละครร้ องเป็ นละครที่ได้ รับแบบแผนมาจากอุปรากร (opera) ของชาติ
ตะวันตกในด้ านของความสมจริง การเปลี่ยนฉากและการแต่งกายตามความเป็ นจริง
ในเนื ้อเรื่ อง และวิธีการดําเนินเรื่ องจะรวดเร็ว มิได้ พรรณนาความยืดยาวตามขนบละคร
ไทยตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยา จากนันได้
้ มีการดัดแปลงอุปรากรนันให้
้ เข้ ากับวัฒนธรรม
การละครดังเดิ
้ มของไทย กล่าวคือ ใช้ วงปี่ พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง
เมื่อพระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงริเริ่มรูปแบบละคร
ร้ องตามชาติตะวันตก แม้ วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของละครหลายๆ
ประการดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น หากแต่ยงั ปรากฏการรํ าของตัวละครอยู่ ทว่าในสมัย
ต่อมากรมพระนราธิปฯได้ ปรับปรุงวิธีการแสดงใหม่ให้ มีความสมจริงมากยิ่งขึ ้น
กล่าวคือ ตัดการรํ าตีบทดังเช่นที่เคยมีทิ ้งไป เน้ นให้ แสดงออกในลักษณะของ
อากัปกิริยาแบบมนุษย์สามัญ ดังนันเรื
้ ่ องที่นํามาจัดแสดงละครร้ องส่วนใหญ่จงึ เป็ น
เรื่ องที่เกี่ยวกับมนุษย์ทวั่ ไป ผู้มีอารมณ์ความรู้สกึ มีประสบการณ์ทางผัสสะ และมีทงั ้
เรื่ องที่ดดั แปลงจากวรรณกรรมและเรื่ องที่ประพันธ์ขึ ้นใหม่

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั บทละครร้ องได้ รับ
ความนิยมค่อนข้ างมาก แม้ วา่ ละครร้ องจะรับรูปแบบจากชาติตะวันตกแต่ก็ได้ รับการ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย กล่าวคือ การใช้ เพลงไทยเดิมประกอบบทสนทนาของ
ตัวละครร่วมไปกับเพลงที่ได้ รับการประพันธ์ขึ ้นใหม่ เป็ นต้ น
‚พัฒนาการของละครร้ องแสดงถึงจารี ตการแสดงที่ปรับ
ตามตะวันตกมากขึ ้น เห็นได้ จากการกําหนดรูปแบบการ
แสดงโดยการเขียนบทละคร ทําให้ การแสดงดําเนินตาม
การประพันธ์ ... เมื่อนํามาแสดงใหม่จงึ เหมือนเดิม"
(ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์,2549:48)
บทละครร้ องพระราชนิพนธ์เรื่ องสาวิตรี "คณะละครบรรทมสินธุ์ของพระยาอนิ
รุธเทวาได้ จดั แสดงเผยแพร่แก่ประชาชนครัง้ แรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่โรงละครศรี อยุธยา ถนนเฟื่ องนคร มีนายรองพิจารณ์สรรพกิจ
(เลื่อง จุลกะ) เป็ นพระสัตยวาน และนางสาวกมล สาริกานนท์ เป็ นสาวิตรี " (ปิ่ น
มาลากุล,2552:336)
มนตรี ตราโมท บันทึกไว้ วา่ เรื่ องสาวิตรี นี ้ กรมศิลปากรได้ นําออกแสดงให้
ประชาชนชมเมื่อ พ.ศ.2491 ที่โรงละครศิลปากร หลังเดิม แสดง 25 ครัง้ รายได้ สทุ ธิ
27,856 บาท 14 สตางค์ การแสดงนันต้
้ องตัดทอนให้ สนลงพอเหมาะกั
ั้
บเวลา
แต่เพลงใดที่ร้องก็ร้องตามเพลงที่บรรจุไว้ ทังที
้ ่ทรงบรรจุ และบรรจุถวายเพิ่มเติม
บางเพลงก็เปลี่ยนเป็ นพูด เพื่อให้ รวบรัดเข้ าบ้ าง" (ปิ่ น มาลากุล,2552:337) การแสดง
ของกรมศิลปากรในครัง้ นัน้ กําหนดนักแสดงหลักทังหมดเป็
้
นผู้หญิง กล่าวคือ
นางสาวสุวรรณี ศรี บณ
ุ ยรัตน์ รับบทเป็ นพระสัตยวาน นางสาวลัดดา สุวรรณปิ ฎก รับ
บทเป็ นสาวิตรี และนางสาวพนิดา สุนทรสนาน รับบทเป็ น พระยม
เรื่ องสาวิตรี นี ้นับเป็ นละครเรื่ องหนึง่ ที่ได้ รับความนิยมในสังคมไทย หลังจากที่
กรมศิลปากรนําบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี มาจัดแสดงแล้ ว นับเนื่องปี ต่อมาได้ มีคณะ
ละครและศิลปิ นด้ านการละครจํานวนหนึง่ ได้ นําบทละครเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มาดัดแปลงและสร้ างสรรค์สําหรับการ

นําเสนอเป็ นละครเวทีสมัยใหม่หลายครัง้ โดยมีประเด็นความคิดที่เกิดจากการ
ตีความและรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ ได้ แก่
1. ละครเวทีเรื่ อง “สาวิตรี ” ของ บริษัท แดส เอนเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (Dazz
Entertainment) กํากับการแสดงโดย ฉลาดเลิศ ตุงคมณี นําแสดงโดย ปกรณ์ พรพิ
สุทธ์ จีรวุฒิ จันทร์ ฉายแสง และรัชนีกร พันธุ์มณี จัดแสดง เดือนตุลาคม พ.ศ.2539 ณ
โรงละครศาลาเฉลิมกรุง
2. ละครเวทีเรื่ อง “ความรักและความตาย” ของ คณะการละคร Search
Group เขียนบทและกํากับการแสดงโดย พรรัตน์ ดํารุง นําแสดงโดย อรชุมา ยุทธวงศ์
และพิเชษฐ์ กลัน่ ชื่น จัดแสดง เดือนธันวาคม พ.ศ.2539 ณ วังสวนผักกาด
3. ละครเวทีเรื่ อง “ภาพเงาสาวิตรี ” ของ นิสติ รายวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่ องใน
ศิลปการละคร 1 (2208481) ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะหนังใหญ่วดั บ้ านดอน จังหวัดระยอง และ นิสติ สาขาวิชา
ดนตรี และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เขียนบทโดย ธนสิน
ชุตินธรานนท์ จัดแสดง ณ เทศกาลดนตรี และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี
2553 และเทศกาลละครกรุงเทพ ครัง้ ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2553
4. บทละครเวทีเรื่ อง “สาวิตรี ” วิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญามหาบัณฑิต ของ อร
ดา ลีลานุ ช ได้ รับการจัดแสดงในรูปแบบละคร สัน้ 13 นาที โดย โฮเวิร์ด แบลนนิ่ง
(Howard A. Blanning) จากมหาวิทยาลัยไมอามี่ (Miami University) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
จะเห็นได้ วา่ บทละครเรื่ องสาวิตรี ได้ รับการผลิตซํ ้าหลายครัง้ ด้ วยกัน ดังนันจึ
้ ง
น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่งว่าละครทัง้ 4 เรื่ องข้ างต้ น ปรากฏความคิดอะไร นําเสนอใน
รูปแบบใด และมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากบทละครร้ องต้ นฉบับ ซึง่ เป็ นบทพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ในฐานะที่นางสาวิตรี เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะความเป็ นปุถชุ น ผู้ศกึ ษาจึงคิด
ว่ามนุษย์ในสังคมไทย ในฐานะ ที่ เป็ นปุถชุ นเช่นกันน่าจะมีประสบการณ์พ้องและ
ความเหมือนกันในความคิด อารมณ์ความรู้สกึ และการกระทําบางประการ
เช่นเดียวกับนางสาวิตรี ด้ วยเหตุนี ้ผู้ศกึ ษาจึงจําเป็ นต้ องรวบรวมข้ อมูล และค้ นหา

ความพ้ อง หรื อความเหมือนดังกล่าว พร้ อมทังเชื
้ ่อมโยงผลลัพธ์ในปั จจุบนั กับนาง
สาวิตรี นอกจากนี ้การศึกษาเรื่ องนางสาวิตรี เปรี ยบเสมือนการศึกษามนุษย์ ดังนันจึ
้ ง
เป็ นจุดประกายสําคัญที่ทําให้ ผ้ ศู กึ ษาเลือกการนําเสนอถ่ายทอดเรื่ องสาวิตรี ที่จะ
สร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ในรูปแบบของละครเวที ซึง่ เป็ นสื่อที่มีความสด ความใหม่อยูเ่ สมอ
และที่สําคัญคือเป็ นสื่อที่เป็ นการสื่อสารระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ในเชิงประจักษ์ ผู้สง่
สารและผู้รับสารสามารถแสดงและรับรู้ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ซึง่ นับว่ามีความ
เหมาะสมอย่างยิ่งในการสื่อสารเรื่ องของความเป็ นมนุษย์ปถุ ชุ น
1.2 คาถามนาวิจัย
1.2.1
ความคิดของเรื่ อง และภาพลักษณ์ตวั ละคร ‚นางสาวิตรี" ได้ รับการ
นําเสนอให้ สงั คมรู้จกั ในมุมมองใด
1.2.2 การสร้ างสรรค์บทละครเวทีซงึ่ มีที่มาจากวรรณคดีมีกระบวนการอย่างไร
1.2.3
ทัศนคติของผู้ชมต่อการนําเรื่ องจากวรรณคดีมาสร้ างสรรค์เป็ นละครเวที
ร่วมสมัยเป็ นอย่างไร เมื่อมีการตีความความคิดใหม่แตกต่างออกไปจากที่รับรู้เดิม
1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.3.1 เพื่อวิเคราะห์ความคิด และตัวละครนางสาวิตรี จากบทละครเวทีร่วม
สมัยฉบับต่างๆที่สร้ างสรรค์โดยนักเขียนบทละครชาวไทย
1.3.2
เพื่อศึกษากระบวนการสร้ างสรรค์ละครเวที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ของการเขียนบทละคร ว่ามีกระบวนการอย่างไร
1.3.3 เพื่อสํารวจทัศนคติของผู้ชมและผู้เชี่ยวชาญว่าด้ วยความพึงพอใจต่อ
ผลงานละครเวที สร้ างสรรค์ซงึ่ มีที่มาจากวรรณคดี และได้ รับการตีความความคิดใหม่

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาบทละครเรื่ องสาวิตรี ของศิลปิ นชาวไทยที่ได้ รับการดัดแปลงและ
สร้ างสรรค์ใหม่ในรูปแบบละครเวทีร่วมสมัย เพื่อค้ นหาความคิดและ ภาพลักษณ์ตวั
ละคร จากนันสร้
้ างสรรค์บทละครเวทีขึ ้นใหม่ 1 เรื่ อง จากการตีความบทละครเรื่ อง
สาวิตรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั โดยจะต้ อง
นําเสนอความคิดในมุมมองที่แตกต่าง และมีกลวิธีการนําเสนอที่ไม่เหมือนรูป
แบบเดิม พร้ อมจัดแสดงจริงในโรงละครแก่นกั วิชาการ ศิลปิ น นิสติ นักศึกษา นักเรี ยน
ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปรับชม
ระยะเวลาดําเนินการเริ่มตังแต่
้ เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 และสิ ้นสุดเดือน
เมษายน พ.ศ. 2556 ทังนี
้ ้จะมุง่ เน้ นศึกษาผ่านปฏิบตั ิการทางละครและการ
สร้ างสรรค์การแสดง 3 ขันตอน
้
ประกอบด้ วย
1. ขันเตรี
้ ยมการแสดง (pre-production) ได้ แก่ การเก็บข้ อมูล การเลือก
ประเด็นความคิด การ สร้ างสรรค์ บทละคร การคัดเลือกนักแสดง การออกแบบ
องค์ประกอบศิลป์เพื่อการแสดง การฝึ กซ้ อมการแสดงการกํากับการแสดง
2. ขันการแสดง
้
(production) ได้ แก่ การจัดการแสดงในโรงละคร
3. ขันหลั
้ งการแสดง (post production) ได้ แก่ การสํารวจความคิดเห็นของ
ผู้ชม และความคิดเห็นของนักแสดง

1.5 นิยามศัพท์
บทละครเวทีเรื่ องสาวิตรี หมายถึง บทละครร้ องเรื่ อง สาวิตรี พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และบทละครเวทีร่วมสมัย ซึง่ สร้ างสรรค์ขึ ้น
โดยศิลปิ นชาวไทย อีกจํานวนทังสิ
้ ้น 4 ฉบับ ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ซึง่ ทังหมดนี
้
้ยึดเอา
บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 เป็ นต้ นฉบับ

การสร้ างสรรค์ใหม่
หมายถึง การนําเสนอเรื่ องสาวิตรี ผา่ นบทละครที่เขียนขึ ้น
ใหม่ ซึง่ ได้ รับการตีความความคิด ภาพลักษณ์ตวั ละคร ตลอดจนบริบทของเรื่ อง
แตกต่างไปจากบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
อุดมคติแห่งรัก หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับความรักตามขนบนิยมของการ
สร้ างสรรค์วรรณคดีไทย ซึง่ มุง่ เน้ นในเรื่ องของความกล้ าหาญและความเสียสละ ที่มิ
เพียงกระทําเพื่อความพึงใจแก่ตนเองเท่านัน้ หากแต่เป็ นการกระทําเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม
1.6 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.6.1 เห็นถึงพัฒนาการของการสร้ างสรรค์บทละครเรื่ องสาวิตรี ในด้ านของ
ความคิดและภาพลักษณ์ตวั ละครที่ปรากฏในสังคมไทยตลอดระยะเวลาเกือบ 9
ทศวรรษ
1.6.2 ทดลองและเรี ยนรู้การสร้ างสรรค์บทละคร เรื่ องสาวิตรี ขึ ้นใหม่ในรูปแบบ
ละครเพลงตะวันตก (musical theatre) ซึง่ ยังไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในการสร้ างสรรค์
ละครเวทีร่วมสมัยเรื่ องสาวิตรี
1.6.3 นําเสนอมิตใิ หม่ของความคิดจากเรื่ องสาวิตรี และภาพลักษณ์ของตัว
ละครนางสาวิตรี ซงึ่ สอดคล้ องกับสภาพสังคมปั จจุบนั

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎีและแนวคิด
การศึกษาเรื่ อง "สัมพันธบทของบทละครเวทีเรื่ องสาวิตรี และการสร้ างสรรค์
ใหม่เพื่อสื่อสารอุดมคติแห่งรัก " ผู้วิจยั ได้ ค้นคว้ าแนวคิด และงานวิจยั ที่นําเสนอความรู้
หรื อประเด็นสําคัญอันสัมพันธ์กบั หัวข้ อวิจยั ซึง่ นําเสนอโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้ อง แล้ วรวบรวมนํามาประยุกต์ใช้ เป็ นกรอบความคิด
(Conceptual Framework) ซึง่ มีแนวคิดที่ใช้ เป็ นหลักในการศึกษา ดังต่อไปนี ้

1. ทฤษฎีองค์ประกอบของละคร
2. ทฤษฎีการเขียนบทละคร
3. ทฤษฎีสมั พันธบทและการดัดแปลง
4

. แนวคิดเรื่ องอุดมคติแห่งรัก

5

. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 ทฤษฎีองค์ ประกอบของละคร
นักทฤษฎีการละครคนแรกๆของโลกที่กล่าวถึงองค์ประกอบของละคร คือ
อริสโตเติล (Aristotle [384-322 B.C.]) ในหนังสือประพันธศิลป์ (The Poetics) ระบุ
ว่า ละครคือการเลียนแบบการกระทําของมนุษย์ ต่อมามีนกั การละครจํานวนมาก
พยายามตีความและนิยามคําว่า “การเลียนแบบ (imitation)‛ อาทิ "การเลียนแบบ
หมายถึงการที่ศิลปิ นจินตนาการความคิดบางประการขึ ้นมา จากนันเลื
้ อกใช้ วตั ถุ
(เครื่ องมือ )หนึง่ ๆเพื่อจะเติมเต็มความคิดนันให้
้ ออกมาเป็ นรูปธรรมสําหรับ
จุดประสงค์บางประการ" (Smiley,1971:11) เป็ นต้ น

องค์ความรู้ด้านองค์ประกอบของละครที่สืบทอดต่อมาจากสมัยอริสโตเติลสู่
ปั จจุบนั ยังคงเป็ นองค์ความรู้ที่วา่ ด้ วย ละครที่ดีจําต้ องประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ
6 ประการ เรี ยงลําดับตามความสําคัญ ได้ แก่
1. โครงเรื่ อง (plot)
2. ตัวละคร (character)
3. ความคิด (thought)
4. ภาษา (diction)
5. เสียง (sounds)
6. ภาพ (spectacle)

1. โครงเรื่ อง คือ กระดูกสันหลังของบทละคร เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญที่สดุ
ในที่นีอ้ งค์ประกอบของโครงเรื่ องจะ ได้ รับการกล่าวอย่างละเอียดใน หัวข้ อทฤษฎีการ
เขียนบทละคร แต่สงิ่ ที่ต้องการเน้ นยํ ้า ในเบื ้องต้ น คือ โครงเรื่ องจะดีได้ ต้องมีเอกภาพ
(unity)
ตามทฤษฎีของอริสโตเติลได้ กล่าวถึงเอกภาพทังสาม
้
(The three unities)
หมายถึง เอกภาพของโครงเรื่ องหรื อเอกภาพของการกระทํา (unity of plot or unity
of action) เอกภาพของเวลา (unity of time) และ เอกภาพของสถานที่ (unity of
place) หากแต่ในปั จจุบนั เอกภาพในละครจะหมายถึง "การเสนอบางสิง่ บางอย่างที่
มุง่ ไปในทางเดียวกัน หรื อมีบางสิง่ ที่โยงเข้ าไว้ ด้วยกัน เพื่อให้ ความหมายของเรื่ องเป็ น
ที่เข้ าใจแก่ผ้ ชู ม" (นพมาส แววหงส์,2550:10)
2. ตัวละคร คือ บุคคลสมมุติที่ผ้ เู ขียนบทละครสร้ างขึ ้นเพื่อทําหน้ าที่เลียนแบบ
และนําเสนอคุณสมบัติ ความคิด รวมไปถึงการกระทําบางประการของมนุษย์ ซึง่
สามารถจําแนกได้ เป็ นตัวละครหลัก (protagonist) และสิ่งปฏิปักษ์ (antagonist)
อย่างไรก็ดีการสร้ างตัวละครให้ มีมิติ และถ่ายทอดบุคลิกลักษณะ ตลอดจนภูมิหลัง
อันเป็ นประโยชน์แก่การดําเนินเรื่ องได้ ในระยะเวลาที่จํากัดของละครเวที ซึง่ ทําให้

ผู้ชมเกิดอารมณ์สะเทือนใจ กล่าวคือ ความกลัวและความสงสารแก่ตวั ละครนันๆได้
้
นับว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่ง

3.ความคิด คือ สิ่งที่ผ้ เู ขียนบทละครปรารถนาจะบอกกล่าวหรื อสื่อสารแก่
ผู้ชม ความคิดในที่นี ้หมายรวมถึงแก่นเรื่ อง การใช้ เหตุผลในเรื่ อง รวมถึงเนื ้อหาสาระ
ต่างๆ โดยอาจแสดงออกผ่านวาทศิลป์ในบทสนทนา หรื อสัญลักษณ์ตา่ งๆก็ได้
อย่างไรก็ดีบทละครที่ดีจําต้ องมีความคิดบางประการปรากฏอยูเ่ สมอ และมัก
ก่อให้ เกิดการขบคิดต่อไปเมื่อละครสิ ้นสุดลง
4. ภาษา เป็ นเครื่ องมือสําหรับถ่ายทอดเนื ้อหาสาระ และความคิดของตัว
ละคร ตลอดจนเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่นําไปสูก่ ารพัฒนาของโครงเรื่ อง ด้ วยข้ อจํากัดของ
ละครเวทีที่ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องดังนันภาษาที
้
่ใช้ เพื่อการสนทนาของตัวละครจึง
ควรเป็ นภาษาที่กระชับแต่สื่อความชัดเจน ใช้ คําน้ อยแต่กินความมาก ไม่เยิ่นเย้ อ
และที่สําคัญ คือ ต้ องเป็ นภาษาที่พบได้ ในชีวิตจริงๆของมนุษย์ทวั่ ไป ทังนี
้ ้เมื่อผู้ชมได้
ยินบทสนทนาแล้ วต้ องเข้ าใจทันที เพราะผู้ชมจะไม่มีเวลาในการหยุดไตร่ตรองหรื อ
ทบทวนข้ อความนันๆ
้ อย่างไรก็ดีการวรรณศิลป์ทังในระดั
้
บคําและระดับความ อาทิ
การสรรคํา การเล่นคําเล่นเสียง โวหารภาพพจน์ การอ้ างถึง ความเปรี ยบคูข่ นาน ฯลฯ
มีสว่ นช่วยให้ ผ้ ชู มเกิดจินตภาพและอารมณ์สะเทือนใจมากยิ่งขึ ้น
5. เสียง จําแนกได้ 3 ประเภท กล่าวคือ เสียงที่นกั แสดงพูด เสียงเพลงและ
ดนตรี และเสียงประกอบต่างๆ ซึง่ ทังหมดนี
้
้ต้ องพิจารณาให้ ประสานกลมกลืนไปกับ
การแสดง และช่วยถ่ายทอดอารมณ์ และ/หรื อเรื่ องราวต่างๆของเรื่ องและตัวละครได้
6. ภาพ หมายถึง สิง่ ที่ประจักษ์ แจ้ งแก่สายตาผู้ชมในระหว่างดูละคร ได้ แก่
ฉาก เครื่ องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบฉาก แสงสี และหมายรวมถึงการกระทําของตัว
ละครบนเวที และท่าทางของตัวละครด้ วย อย่างไรก็ดีภาพที่ปรากฏต้ องสื่อ
ความหมายและสนับสนุนองค์ประกอบต่างๆของบทละครด้ วย

จากองค์ประกอบทัง้ 6
ประการข้ างต้ น นักการละครได้ จดั รูปแบบ
ความสัมพันธ์ไว้ ในมิตขิ อง กรอบและเครื่ องมือ (form and material) มีรายละเอียด
ดังนี ้

Form
Plot
Character
Thought
Diction
Sounds
Spectacle
Matter
จากแผนภาพที่ยกมานี ้ แซม สไมลี่ (Sam Smiley) อธิบายว่า "ลูกศรทังสอง
้
ด้ านชี ้ให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆของละคร ลูกศรที่ชี ้ลงแสดง
ให้ เห็นว่าองค์ประกอบที่อยูเ่ หนือขึ ้นไปนันเป็
้ นแนวทาง รูปแบบ หรื อแหล่งกําเนิด
สําหรับการสร้ างสรรค์องค์ประกอบอื่นๆที่อยูถ่ ดั ลงมา ในขณะที่ลกู ศรที่ชี ้ขึ ้นไปแสดง
ให้ เห็นว่าองค์ประกอบด้ านล่างเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยสนับสนุนให้ องค์ประกอบที่อยู่
ด้ านบนได้ รับการนําเสนอออกมาชัดเจนเป็ นรูปธรรมยิ่งขึ ้น” (Smiley,1971:12) ดังนัน้
ในมิตขิ องผู้เขียนบทละครการสร้ างสรรค์บทละครควรจะดําเนินไปตามลําดับ
ความสําคัญของกรอบที่กําหนดไว้ กล่าวคือ เริ่มต้ นจากโครงเรื่ อง และสิ ้นสุดที่ภาพ
ส่วนมิติของนักแสดง ผู้กํากับการแสดง หรื อแม้ แต่ทีมงานออกแบบ จะทํางานใน
รูปแบบตรงกันข้ าม กล่าวคือ ควรจะให้ ความสนใจเรื่ องเครื่ องมือและวิธีการที่จะ
นําเสนอก่อน ได้ แก่ ภาพ และเสียง ซึง่ มีสว่ นอย่างยิ่งที่จะช่วยยังประโยชน์ให้ ภาษา
ความคิด ตัวละคร และโครงเรื่ อง ปรากฏออกมาเป็ นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ ้น

ทฤษฎีองค์ประกอบของละครที่เป็ นการพิจารณาทังในลั
้ กษณะของการแยก
ส่วนและรวมส่วนนี ้ จะช่วยให้ ผ้ วู ิจยั ดําเนินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 ลุลว่ ง
เนื่องจากทฤษฎีองค์ประกอบของละครเป็ นเสมือนคูม่ ือที่จะช่วยให้ ผ้ วู ิจยั พินิจบท
ละครต่างๆที่นํามาใช้ ศกึ ษาได้ ละเอียดลึกซึ ้งมากยิ่งขึ ้น พร้ อมทังเป็
้ นรากฐานในการ
สร้ างสรรค์บทละครชิ ้นใหม่ด้วยเช่นกัน

2.2 ทฤษฎีการเขียนบทละคร
ทฤษฎีการเขียนบทละครที่นํามาใช้ นี ้นับว่าเป็ นกฎปฏิบตั ิของนักเขียนบท
ละครตังแต่
้ สมัยกรี กโบราณดังปรากฏในผลงานบทละครหลายเรื่ อง อาทิ เรื่ องอีดิปสุ
(Oedipus) และแอนทิโกนี (Antigone) ของ โซโฟคลีส (Sophocles, 495-406 ปี
ก่อนคริสตศักราช ) และต่อมาได้ กลายมาเป็ นหลักการพื ้นฐานสําหรับการเขียนบท
ละครกระทัง่ ปั จจุบนั ในเบื ้องต้ นผู้วิจยั ขอทําความเข้ าใจก่อนว่าทฤษฎีการเขียนบท
ละครที่กําลังจะนําเสนอต่อไปนี ้มิใช่ทฤษฎีที่นกั เขียนบทละครจําต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
ตายตัว และไม่ได้ เป็ นทางออกที่ถกู ต้ องที่สดุ เพียงคําตอบเดียวสําหรับการเขียนบท
ละคร ทว่าทฤษฎีการเขียนบทละครนี ้ เป็ นทฤษฎีที่ได้ รับความนิยม และเป็ นแนวทาง
ในการเขียนบทละครของนักเขียนบทหลายยุคหลายสมัยสืบเนื่องมาจนทุกวันนี ้
นักวิชาการละครให้ นิยามของนักเขียนบทละคร (playwright) ไว้ หลากหลาย
หากแต่เมื่อพิจารณาตาม รูปศัพท์พบว่า "คําว่า "wright‛ เป็ นคําศัพท์ที่พบได้ ในสังคม
ตะวันตกสมัยยุคกลางซึง่ มีความหมายว่า "ผู้สร้ าง (one who builds)" ดังเช่นเราจะ
เห็นได้ จากคําว่า ผู้สร้ างเรื อ (shipwright) และ ผู้สร้ างวงล้ อ (wheelwright)‛ (Downs
and Russin,2004:55) ข้ อน่าสังเกตคือ เหตุใดจึงไม่ใช้ คําว่า “ write‛ ที่มีความหมาย
ว่า "เขียน" ผู้วิจยั คิดว่าเพราะ นักเขียนบทละครหาได้ เป็ นเพียงผู้ถ่ายทอดและจําลอง
ชีวิตมนุษย์ออกมาเป็ นเรื่ องราวโดยใช้ การเขียนเป็ นเครื่ องมือเท่านันไม่
้ หากแต่
นักเขียนบทละครต้ องทําหน้ าที่ในกระบวนการสร้ างสรรค์อย่างครบถ้ วน กล่าวคือ
เป็ นทังผู
้ ้ ค้นหาข้ อมูล ผู้กรั่นกรอง ผู้คดั สรร ผู้เชื่อมโยง ผู้ตีความ ตลอดจนเป็ นผู้
นําเสนอเรื่ องราวเป็ นลําดับอย่างมีเหตุมีผล ดังนันการเป็
้
นนักเขียนบทละครจําต้ อง

อาศัยคุณสมบัติหลายประการหลอมรวมกัน มิใช่เพียงความสามารถในการถ่ายทอด
เรื่ องราวผ่านตัวอักษรและถ้ อยคําประการเดียวเท่านัน้
เมื่อพูดถึงทฤษฎีการเขียนบทละคร ในที่นี ้จักขอกล่าวถึงเฉพาะการเรี ยงลําดับ
ของเหตุการณ์ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าการสร้ างโครงเรื่ องเพียงเท่านัน้ แม้ วา่ นักวิชาการ
ละครสมัยใหม่หลายท่านจะยืนยันความสําคัญระหว่างโครงเรื่ องและตัวละครว่ามี
ความสําคัญเท่ากัน แต่ อริสโตเติล (Aristotle [384-322 B.C.]) ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือ
Poetics ของเขาว่า "ตัวละครมีความสําคัญเป็ นอันดับสอง ‛ (Downs and
Wright,1998:18) อีกทังยั
้ งมีนกั การละครหลายท่านยืนยันความเห็นดังกล่าว เช่น
"สําหรับนักเขียนบทละคร นับว่าโครงเรื่ องเป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญมากที่สดุ ตัวละคร
เป็ นอันดับสอง ความคิดเป็ นอันดับสาม ฯลฯ” (Smiley,1971:12) และ "ผู้ชมทัว่ ไป
ค้ นพบว่าเนื ้อเรื่ องมีความน่าสนใจมากกว่าตัวละคร ดังนันตั
้ วละครมักจะเป็ นเพียง
เบาะหลัง(backseat)สําหรับเนื ้อเรื่ องเท่านัน้ (Downs and Wright,1998:18) ทังนี
้ ้
เนื่องจากการเรี ยงลําดับของเหตุการณ์ในบทละครนับว่าเป็ นการจําลองการกระทําใน
ชีวิตมนุษย์ หาใช่เป็ นการเลียนแบบการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็ นการ
จําเพาะไม่ อีกทังอุ
้ ดมคติแห่งชีพของมนุษย์มกั เป็ นสิง่ ที่เกิดจากความมุง่ หวังของ
ผลสัมฤทธิ์แห่งการกระทํา มิใช่คณ
ุ สมบัตใิ ดคุณสมบัตหิ นึง่ ของมนุษย์ ดังนัน้
"ลักษณะนิสยั นันกํ
้ าหนดคุณสมบัติมนุษย์ แต่การกระทําของมนุษย์ตา่ งหากที่กําหนด
ว่าเขาจะมีความสุขหรื อไม่ ด้ วยเหตุนี ้การกระทําในละครจึงไม่ได้ มงุ่ ที่จะเสนอ
ลักษณะนิสยั ตัวละคร ลักษณะนิสยั เป็ นรองลงมาจากการกระทํา
"
(นพมาส ศิริกายะ ,ม.ป.ป.:22) หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้ วา่ การกระทําที่ได้ รับการ
นําเสนออย่างเป็ นลําดับและมีเหตุมีผลนับว่ามีความสําคัญสูงสุดในการเขียนบท
ละครนัน่ เอง ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงจะกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีการเขียนบทละครในส่วน
ของโครงเรื่ อง (plot) เพียงเท่านัน้
บทละคร (play) คืออะไร บอกเรื่ องราวอะไร และมีความสําคัญอย่างไร
แน่นอนว่าบทละครเป็ นผลิตผลทางปั ญญาของนักเขียนบทละครที่ศกึ ษามนุษย์ผา่ น
วิธีการต่างๆอย่างลึกซึ ้งจนเกิดความเข้ าใจ ก่อนที่จะเลือกนําเสนอความคิดตาม
ความปรารถนาแก่ผ้ อู า่ น อย่างไรก็ดีสิ่งสามัญที่จะพบได้ จากบทละครแทบทุกเรื่ องคือ

1. บทละครนําเสนอตัวอย่างอุปสรรคของชีวิตมนุษย์ ซึง่ จําต้ องฝ่ าฟั นให้ สําเร็จ
2. บทละครเป็ นผลลัพธ์ของความพยายามที่จะสร้ างความเข้ าใจเรื่ องความ
จริงของชีวิตและโลกของมนุษย์
3. บทละครเป็ นการนําเสนอความจริงของอารมณ์ความรู้สกึ มนุษย์ ซึง่ มีความ
เป็ นสากล
ดังนันบทละครที
้
่ดีจึงเป็ นสิง่ ซึง่ ต้ องอาศัยเวลาในการค้ นคว้ า ศึกษา เก็บข้ อมูล
ผ่านการสังเกตและจดจําของนักเขียนบทละคร อีกทังยั
้ งเป็ นผลลัพธ์ของศาสตร์ และ
ศิลป์ที่มงุ่ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจและการรู้จกั “มนุษย์” ให้ ดีและลึกซึ ้งทังในด้
้ านของ
รูปธรรม นามธรรม และคุณธรรม มิใช่เพียงมุง่ สร้ างความบันเทิงเพียงชัว่ ครู่เท่านัน้
กล่าวถึงโครงเรื่ องอันเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่สดุ ของบทละคร นักการละคร
ตะวันตกมีข้อสรุปเกี่ยวกับโครงเรื่ องที่นิยมและเหมาะสมสําหรับการนํามาใช้ เขียนบท
ละครว่า โครงเรื่ องที่ดีนนจํ
ั ้ าต้ องประกอบไปด้ วย 3 ช่วง (part) ด้ วยกัน กล่าวคือ ช่วง
ปฐมบท (The beginning) ช่วงมัชฌิมบท (The middle) และช่วงปั จฉิมบท (The
ending) สังเกตว่าผู้วิจยั จะไม่ใช้ คําว่า “องก์” เนื่องจากอาจก่อให้ เกิดความสับสนกับ
ขนบนิยมของการประพันธ์บทละครกรี กโบราณที่ต้องประกอบไปด้ วย 3 องก์ ซึง่ แต่
ละองก์มีลกั ษณะดังแต่ละช่วงข้ างต้ น ทว่าแท้ จริงแล้ วการแบ่งเป็ นช่วงๆดังกล่าวนี ้
สามารถใช้ ได้ กบั บทละครทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นบทละครองก์เดียว (one-act play)
หรื อเป็ นบทละครที่มีมากกว่า 3 องก์ก็ได้
เจฟฟรี่ แฮทเชอร์ (Jeffrey Hatcher) นักเขียนบทละคร ได้ กําหนดปริมาณและ
เนื ้อหาของแต่ละช่วงในบทละครว่า
"ปฐมบท (ร้ อยละ15 - 30 ของบทละคร)
เริ่มต้ นบทละคร
- ปูพื ้น (exposition) แนะนําตัวละคร สถานที่ เวลา ฉาก
- แนะนําเหตุการณ์อนั เป็ นจุดเร่งเร้ าเริ่มต้ นของเรื่ อง

- นําเสนอจุดเริ่มเรื่ อง (point of attack) และความขัดแย้ ง (conflict)
อันดับแรกในละคร
- แนะนําคําถามหลักในละคร (central dramatic question)
มัชฌิมบท (ร้ อยละ 50 -75 ของบทละคร)
- ตัวละครหลักเดินทางสูเ่ ส้ นทางแห่งเป้าหมาย (goal) พบเจอ
อุปสรรค (obstacle) และค้ นหาทางออก
- ตัวละครหลักเกิดความขัดแย้ งกับตัวละครอื่น เหตุการณ์ หรื อ
สภาวการณ์ตา่ งๆ
- ตัวละครคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น มีปฏิกิริยาโต้ ตอบต่อ
อุปสรรคและความท้ าทายที่กําลังเผชิญ วางแผนกลยุทธ์เพื่อฟั นฝ่ า
อุปสรรคไปสูค่ วามสําเร็จ เผชิญกับความล้ มเหลว ความประหลาดใจ
และชะตากรรมที่พลิกผัน
- ตัวละครเผชิญกับจุดวิกฤติ (crisis)
- ตัวละครคลี่คลายจุดวิกฤติทว่านําไปสูผ่ ลกระทบที่ตามมาโดยไม่
อาจหยุดยังได้
้
ปั จฉิมบท (ร้ อยละ 5 – 25 ของบทละคร)
- ตัวละครหลักต่อสู้กบั ความขัดแย้ ง หรื ออุปสรรคสุดท้ าย อันเป็ น
จุดสูงสุด (climax)
- ตัวละครพิชิต หรื อสูญเสียเป้าหมายหลักที่ปรารถนาไว้
- คําถามหลักในละครได้ รับการตอบ
- การกระทําของตัวละครแสดงให้ เห็นถึงแก่นเรื่ อง (theme) และ
ความคิด (idea) ในละคร

สิง่ ที่ปรากฏตามมาหลังจากจุดสูงสุด คือ หนทางแก้ ปัญหา
ซึง่ นําไปสูค่ วามสงบ ที่ตวั ละครยอมรับ
จบบทละคร”
(Hatcher,1996:87)

ก่อนที่จะกล่าวถึงในแต่ละช่วงอย่างละเอียด มีนกั การละครท่านหนึง่ กล่าวถึง
หลักการของการเขียนบทละครอย่างง่ายๆว่า
‚หลักการของการเขียนบทละครแท้ จริงแล้ วง่ายดาย
มาก กล่าวคือเด็กผู้ชายได้ เป็ นแฟนกับเด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิงทิ ้งเขาไป แล้ วเด็กผู้ชายก็ทําทุกวิถีทาง
กระทัง่ ได้ เธอกลับคืนมา หรื อกล่าวได้ อีกอย่างว่า
ช่วงปฐมบท นักเขียนบทละครได้ นําฮีโร่ของเขาขึ ้นไป
อยูบ่ นต้ นไม้ ช่วงมัชฌิมบทนักเขียนบทละครก็ปา
ก้ อนหินใส่ฮีโร่ผ้ นู นั ้ ส่วนช่วงปั จฉิมบท นักเขียนบท
ละครจึงนําฮีโร่ลงมาจากต้ นไม้ ”
(Downs and Wright,1998:18)
ช่วงปฐมบท : นับว่าเป็ นช่วงที่สําคัญในการให้ ข้อมูลและสร้ างความเข้ าใจ
พื ้นฐานแก่ผ้ รู ับสาร เนื่องจากผู้ชมคาดหวังว่าอย่างน้ อยต้ องได้ ทําความรู้จกั กับตัว
ละครหลักที่เป็ นผู้ดําเนินเรื่ อง พบกับปูมหลังของตัวละคร และที่สําคัญคือต้ องพบกับ
คําถามในละครที่จะจุดชนวนให้ เรื่ องราวต่างๆก่อกําเนิดขึ ้น องค์ประกอบสําคัญ
ในช่วงปฐมบทประกอบด้ วย
1. เหตุการณ์ (event) คือ ช่วงเวลาของชีวิตตัวละครที่มีความพิเศษเกิดขึ ้นผิด

แผกไปจากชีวิตประจําวันธรรมดา สามารถเป็ นได้ ทงโอกาสพิ
ั้
เศษ หรื อเหตุการณ์อนั
ไม่ปกติ อาทิ การแต่งงานการขึ ้นบ้ านใหม่ การจัดงานเลี ้ยงวันเกิด เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี
สถานการณ์ที่วา่ นี ้ควรเริ่มต้ นในสถานที่ปกติสามัญ แต่ควรเป็ นสถานที่ที่มี
ความสําคัญต่อโครงเรื่ องหลักที่กําหนดไว้ และนําไปสูเ่ หตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นถัดไป
การเริ่มต้ นด้ วยเหตุการณ์ที่ดีจะต้ องจุดประกายไปสูส่ าระ หรื อเนื ้อหาของเรื่ องในฉาก
ถัดไป

2. ตัวละครหลัก (protagonist) คือ สิ่งที่แรกสุดที่ผ้ ชู มปรารถนาจะรับรู้ ตัว
ละครหลักเป็ นผู้ที่ขบั เคลื่อนเรื่ องราว เป็ นผู้กระทําในละคร และควรจะมีความ
ต้ องการหรื อเป้าหมายที่ชดั เจน ถ้ าละครปราศจากตัวละครหลักที่ชดั เจน หรื อเปิ ดตัว
ตัวละครหลักช้ าเกินไป จะส่งผลให้ ละครเรื่ องนันไม่
้ มีจดุ สนใจทันทีในมุมมองของผู้รับ
สาร สิง่ สําคัญที่สดุ คือตัวละครหลักจําต้ องมีบทบาทหน้ าที่เป็ น “ผู้กระทํา” ไม่ใช่
“ผู้ถกู กระทํา” กล่าวคือ ต้ องเป็ นผู้กระทําทุกวิถีทาง และฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆเพื่อพิชิต
เป้าหมายให้ ได้ ไม่วา่ จะสําเร็จหรื อล้ มเหลวก็ตาม อีกทังการกระทํ
้
านันต้
้ องมีลกั ษณะ
ของ “การกระทําในละคร (dramatic action) กล่าวคือ ต้ องเป็ นการกระทําที่มีความ
ต้ องการและเป้าหมายชัดเจน ทังยั
้ งต้ องเป็ นการกระทําที่เมื่อกระทําแล้ วนําไปสู่
กระทําต่อๆไปด้ วย
3. สถานการณ์พื ้นฐาน (basic situation)คือ การนําเสนอจุดสมดุลในชีวิตของ
ตัวละคร อาจให้ ข้อมูลพื ้นฐานในด้ านปูมหลังตัวละคร ความสัมพันธ์ของตัวละครแต่
ละตัว ฉาก เวลา และสถานที่ของเรื่ อง ฯลฯ ซึง่ จุดความสมดุลนี ้จะถูกก่อกวนหรื อ
รบกวน เพื่อนําไปสูป่ ั ญหาที่ตวั ละครจะต้ องเผชิญ

4. สิง่ ปฏิปักษ์ (antagonist) คือ สิ่งที่ขดั ขวางการให้ ได้ มาซึง่ ความต้ องการ
หรื อเป้าหมายของตัวละครหลัก สิง่ ปฏิปักษ์ หามีความจําเป็ นเสมอไปไม่ที่ต้องเป็ นตัว
ละครอีกตัวหนึง่ แต่สามารถเป็ นได้ ทงภั
ั ้ ยธรรมชาติ เช่น พายุฝน สัตว์ป่าที่ดรุ ้ าย ฯลฯ

และลักษณะนิสยั หรื อพฤติกรรมของตัวละครหลักเอง เช่น การติดยาเสพติด ความ
ประหม่าไม่มนั่ ใจในตัวเอง เป็ นต้ น
5. สิง่ ก่อกวน หรื อสิ่งรบกวน (the disturbance) คือ สิ่งที่เป็ นจุดเร่งเร้ าให้
ความสมดุลของชีวิตตัวละครหลักสูญเสีย หรื อเรรวนไป มีผลกระทบโดยตรงต่อความ
ต้ องการหรื อเป้าหมาย รวมไปถึงการกระทําของตัวละครหลัก สิง่ ก่อกวนหรื อ
สิง่ รบกวนมักทําให่ ้ตัวละครหลักต้ องกระทําบางอย่างอันนํามาซึง่ ผลลัพธ์ที่เป็ นปั ญหา
6. คําถามหลักในละคร (the major dramatic question) เกิดขึ ้นเมื่อสิง่
ก่อกวนหรื อสิ่งรบกวน ปะทะกับการตัดสินใจหลักของตัวละครที่จะทําให้ ความไม่
สมดุลในชีวิตที่เกิดขึ ้นกลับมาสมดุลอีกครัง้ หนึง่ คําถามหลักในละครไม่จําเป็ นที่
จะต้ องเป็ นแก่นเรื่ องหรื อความคิดของบทละคร แต่จะต้ องเป็ นคําถามที่นํามาซึง่ ความ
น่าสงสัย และทําให้ ผ้ ชู มอยากจะหาคําตอบ เช่น ในเรื่ องโรมิโอ แอนด์ จูเลียส
(Romeo and Juliet) คําถามหลักในละคร คือ ความรักจะสามารถเอาชนะความ
อิจฉาและความจงเกลียดจงชังได้ หรื อไม่ เป็ นต้ น

7. จุดเริ่มต้ นเรื่ อง (point of attack) คือ จุดของเรื่ องที่ตวั ละครเริ่มจะกระทํา
อะไรบางอย่างเพื่อเดินหน้ าไปสูก่ ารเรี ยกร้ องหรื อต่อสู้ทวงความสมดุลในชีวิตกลับคืน
มา จุดเริ่มต้ นเรื่ องจะแสดงให้ เห็นถึงเงาของปั ญหาที่กําลังจะเกิดขึ ้น และการกระทํา
หลักของตัวละครย่อมปรากฏชัดเจน เช่น ในเรื่ องอีดิปสุ (Oedipus) จุดเริ่มต้ นเรื่ อง
คือ การที่อีดิปสุ ตัดสินใจที่จะหาสาเหตุของการเกิดโรคระบาดในเมือง เป็ นต้ น

จุดเริ่มต้ นเรื่ องจําแนกย่อยได้ อีก 2 ประเภท คือ จุดเริ่มต้ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นเร็ว
(early point of attack)และจุดเริ่มต้ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นช้ า (late point of attack) ทังนี
้ ้
สังเกตได้ จากการกระทําหลักของตัวละคร ถ้ าการกระทํานันขึ
้ ้นเพียงไม่กี่หลังจาก
ละครเริ่มฉายย่อมเป็ นจุดเริ่มต้ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นเร็ว เช่น เรื่ องห้ องของมาร์ วิน (Marvin's
Room) ของ สก็อต แมคเฟอสัน (Scott Mcpherson) และ คิงเลียร์ (King Lear) ของ

วิลเลียม เชคสเปี ยร์ (William Shakespeare) เป็ นต้ น แต่ถ้าจุดเริ่มต้ นเรื่ องเกิดขึ ้นใกล้
กับจุดวิกฤติ (crisis) ของเรื่ องย่อมเป็ นจุดเริ่มต้ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นช้ า เช่น เรื่ อง ศัตรูของ
ประชาชน (An Enemy of the People) ของ เฮนริค อิบเซน (Henrik Ibsen) และเรื่ อง
ลูกเกดในพระอาทิตย์ (A Raisin in the Sun) ของ ลอร์ เรน ฮันเบอร์ รี่ (Lorraine
Hansberry) เป็ นต้ น
ระยะเวลาของช่วงปฐมบทจะสิ ้นสุดเมื่อใดนัน้ สามารถคาดการณ์ได้ จาก
ประเภทของการกระทําที่ตวั ละครตัดสินใจกระทํา ในกรณีที่ตวั ละครหลักตัดสินใจ
กระทําในสิง่ ที่ถกู ต้ องหรื อมีคณ
ุ ธรรม เช่น การจะพิชิตหัวใจของนางอันเป็ นที่รัก การ
ช่วยเหลือเพื่อนให้ เลิกบุหรี่ ฯลฯ ช่วงปฐมบทไม่จําเป็ นต้ องมีความยาวมาก ในทาง
ตรงกันข้ ามหากการตัดสินใจของตัวละครเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดคุณธรรม
หรื อเป็ นการกระทําในด้ านลบ เช่น จะขโมยของในร้ านค้ า การโกหกหลอกลวงพ่อแม่
ฯลฯ ช่วงปฐมบทอาจจําเป็ นต้ องมีความยาวเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ ผ้ ชู มเกิดความเชื่อ
ว่าหากตนเป็ นตัวละครที่อยูใ่ นสถานการณ์หรื อช่วงเวลา ณ ขณะนัน้ ก็จําต้ อง
ตัดสินใจกระทําเช่นเดียวกับตัวละครเช่นกัน
ช่วงมัชฌิมบท :
การเขียนช่วงมัชฌิมบทยากกว่าการเขียนช่วงปฐมบท
ค่อนข้ างมาก แม้ วา่ บางครัง้ นักเขียนบทละครเขียนช่วงปฐมบทอย่างดีเลิศ แต่ขาด
ความคิดและความถี่ถ้วนในการลงรายละเอียดส่วนของความขัดแย้ ง จุดวิกฤติ
อุปสรรค และความยุง่ ยากที่เกิดขึ ้นในบทละคร ซึง่ สิง่ เหล่านี ้เป็ นองค์ประกอบของช่วง
มัชฌิมบท ก็สามารถทําให้ บทละครล้ มเหลวไม่เป็ นท่าได้ เมื่อใดก็ตามที่ปราศจาก
องค์ประกอบดังกล่าวข้ างต้ นให้ ตวั ละครหลักต้ องเผชิญและแก้ ไขต่อไปแล้ ว เท่ากับว่า
บทละครนันจะสิ
้
้นสุดลงทันที
1. ความขัดแย้ ง (conflict) คือ ภาวะเมื่อตัวละครหลักขับเคลื่อนความ
ต้ องการของตนในรูปแบบของการกระทําแล้ วพบเจอกับสิ่งปฏิปักษ์ ที่ขดั ขวางการ
ดําเนินต่อไปของการกระทํานัน้ หรื อพูดอีกอย่างหนึง่ ว่าเป็ นการปะทะกันระหว่าง
ความต้ องการ เพราะ เมื่อตัวละครหลักมีความต้ องการอย่างหนึง่ และสิ่งปฏิปักษ์ มี
ธรรมชาติหรื อความต้ องการอีกอย่างหนึง่ ซึง่ ตรงกันข้ ามกับตัวละครหลัก ความ
ขัดแย้ งย่อมเกิดขึ ้น

นักการละครท่านหนึง่ กล่าวถึงความสําคัญของความขัดแย้ งว่า “ ความขัดแย้ ง
นับว่าเป็ นเลือดที่หล่อเลี ้ยงละคร ‛ (Downs and Wright,1998:25) ดังนันความ
้
ขัดแย้ งจึงมีความสําคัญมากสําหรับบทละคร และความขัดแย้ งที่ดีต้องมีความเป็ น
ปั จจุบนั ของเวลาในละครด้ วย แม้ วา่ ที่มาของความขัดแย้ งอาจจะไม่ปรากฏให้ เห็น
ในขณะปั จจุบนั ของละครก็ตาม อาทิ
ในเรื่ องโรมิโอและจูเลียต ฉากเฉลียงลอย (balcony scene) การที่โรมิโอและจู
เลียตสารภาพรักกันดูผิวเผินอาจจะไม่มีความขัดแย้ งใดๆและเป็ นช่วงเวลาที่สดุ แสน
จะโรแมนติก แต่แท้ จริงแล้ วมีความขัดแย้ งแอบแฝงอยูใ่ นขณะเวลานัน้ กล่าวคือ การ
สารภาพรักครัง้ นี ้เป็ นการสารภาพรักที่ละเมิดกฎเกณฑ์ของตระกูล เป็ นความรัก
ต้ องห้ ามที่ไม่พงึ กระทํา อีกทังการที
้
่โรมิโอตัดสินใจแอบปี นขึ ้นไปยังเฉลียงลอยของจู
เลียตนันทั
้ งๆที
้ ่ร้ ูวา่ มีคนเฝ้าอยูน่ อกประตูนนั ้ ยังเป็ นการต่อสู้อย่างกล้ าหาญต่อความ
กลัวและความหวาดหวัน่ ในจิตใจตัวเอง รวมไปถึงอันตรายที่จะอาจจะเกิดขึ ้นจาก
การที่คนในตระกูลของจูเลียตมาพบเจอด้ วย
จากตัวอย่างนี ้จะเห็นได้ วา่ ความขัดแย้ งจําต้ องมีความเป็ นปั จจุบนั เป็ นสิง่ ที่
เกิดขึ ้นในการกระทําของตัวละครบนเวที หากแต่ที่มาหรื อสาเหตุของความขัดแย้ งนัน้
อาจเกิดอยูน่ อกฉาก (off scene) หรื อเป็ นเงื่อนไขที่ผ้ รู ับสารไม่จําเป็ นต้ องเห็นเป็ น
ภาพบนเวทีก็ได้ ดังนันผู
้ ้ เขียนบทละครจึงจําเป็ นต้ องสร้ างความรู้สกึ สงสารและความ
กลัว (pity and fear) ให้ ผ้ รู ับสารรู้สกึ แก่ตวั ละครให้ จงได้ เมื่อต้ องเผชิญกับความ
ยุง่ ยาก
2. จุดวิกฤติ (crisis) คือองค์ประกอบที่ทําให้ บทละครแตกต่างจากนิทาน
เรื่ องสัน้ หรื อนวนิยาย ดังที่มีนกั การละครแสดงทัศนะไว้ วา่ “องค์ประกอบหนึง่ ที่ทําให้
ละครแตกต่างจากการเล่าเรื่ องประเภทอื่นๆ คือ จุดวิกฤติ ละครอาจจะกล่าวได้ วา่
เป็ นศิลปะแห่งจุดวิกฤติ ในขณะที่เรื่ องแต่งประเภทอื่นจัดเป็ นศิลปะของการพัฒนา
เรื่ องราวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป‛ (Downs and Wright,1998:25) นับได้ วา่ จุดวิกฤติ
เป็ นหัวใจของละคร เพราะละครทุกเรื่ องย่อมปรากฏความหายนะ ภาวะเร่งด่วน จุด
เปลี่ยน ความชุลมุนชุลเก หรื อแม้ แต่ความยุง่ ยากของชีวิตตัวละคร ซึง่ ล้ วนแต่เป็ น
ความวิกฤติได้ ทงสิ
ั ้ ้น ดังนันหากปราศจากจุ
้
ดวิกฤติแล้ วละครย่อมไม่มีความหมาย

3. อุปสรรค (obstacles) คือ สิ่งที่ขวางทางเป้าหมายหรื อความต้ องการของตัว
ละครหลักซึง่ ก่อให้ เกิดภาวะความขัดแย้ ง ดังนันเมื
้ ่อตัวละครหลักสามารถกําจัดหรื อ
เอาชนะอุปสรรคได้ ความขัดแย้ งจึงคลี่คลาย ด้ วยเหตุนี ้อุปสรรคจึงเป็ นเสมือน
เส้ นทางขรุขระเต็มไปด้ วยกรวดหินมีคมที่ตวั ละครต้ องเขย่งก้ าวกระโดดผ่านไปให้ ได้
4. ความยุง่ ยาก (complication) คือ ผลลัพธ์ของที่เกิดขึ ้นโดยไม่ตงใจเมื
ั ้ ่อตัว
ละครหลักพยายามกระทําทุกวิถีทางเพื่อกําจัดหรื อเอาชนะอุปสรรค กล่าวให้ ชดั เจน
เช่นเมื่อตัวละครพยายามเขย่งก้ าวกระโดดผ่านเส้ นทางขรุขระที่เต็มไปด้ วยกรวดหินมี
คม ในขณะเขย่งก้ าวกระโดดไปตามทางอยูน่ นั ้ กลับเหยียบลงบนหินคมก้ อนหนึง่ ทํา
ให้ เกิดบาดแผลขนาดใหญ่มีเลือดออกที่ฝ่าเท้ า บาดแผลนี ้เป็ นความยุง่ ยากที่ตวั ละคร
หลักไม่ได้ คาดคิดเอาไว้ ก่อน และนํามาซึง่ ความลําบากในการเดินทางต่อไปให้ พ้น
จากเส้ นทางขรุขระนัน้
ภาวะการกระทําเร่งเร้ า (rising action) คือกลุม่ ความต่อเนื่องของความ
ขัดแย้ งและ/หรื อจุดวิกฤติ บทละครที่ดีและมีพลังจะต้ องให้ ตวั ละครมีโอกาสได้ พิสจู น์
ความมานะที่มีตอ่ ความต้ องการหรื อเป้าหมายมากกว่า 1 ครัง้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่
คือ ตัวละครต้ องไม่ได้ มาหรื อเสียไปซึง่ เป้าหมายง่ายดายนัก ภาวะการกระทําเร่งเร้ านี ้
จะกระตุ้นให้ ผ้ รู ับสารเกิดอารมณ์ร่วม สงสาร เห็นใจและหวาดกลัวไปกับชะตากรรม
ของตัวละคร
สรุปได้ วา่ ช่วงมัชฌิมบทเป็ นช่วงของชุดความล้ มเหลวที่ตวั ละครหลักต้ อง
เผชิญ และมักจบช่วงด้ วยภาวะมืดบอด (the dark moment) ของตัวละครซึง่ ไม่ร้ ูวา่
จะผลักดันชะตากรรมของตัวเองต่อไปได้ อย่างไร ตัวละครจะรู้สกึ ถึงภาวะกดดัน
ความท้ อแท้ สิ ้นหวัง รวมทังสั
้ มผัสได้ ถึงความอ่อนแอของตน
ช่วงปั จฉิมบท : นักเขียนบทละครมีความเห็นตรงกันว่าปั จฉิมบท คือ
ภาวะที่ตวั ละครหลักเกิดการเรี ยนรู้อะไรบางอย่างจากการฝ่ าฟั นชะตากรรมอันเต็มไป

ด้ วยอุปสรรคและความยุง่ ยากต่างๆ ภาวะการเรี ยนรู้ที่ดีที่สดุ คือ การที่ตวั ละครเกิด
การเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง หรื อที่เรี ยกอีกอย่างว่าอัชฌัตติกญาณ ทังนี
้ ้จะเกิดขึ ้นได้ ตอ่ เมื่อ
ตัวละครหลักเข้ าใจและรู้ถึงวิธีการที่จะกําจัดสิ่งปฏิปักษ์ ได้ ซึง่ วิธีการดังกล่าวไม่เคย
คาดถึงหรื อค้ นพบมาก่อนในช่วงปฐมบทและมัชฌิมบท อีกทังวิ
้ ธีการดังกล่าวควรจะ
เป็ นการค่อยๆสัง่ สมอย่างไม่ร้ ูตวั ของตัวละครด้ วย
ปั จฉิมบทประกอบไปด้ วยองค์ประกอบที่สําคัญยิ่ง 2 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. จุดสูงสุด (climax) คือ จุดของความยุง่ ยากสุดท้ ายที่ตวั ละครต้ องเลือก
กระทําเพื่อกําจัดสิ่งปฏิปักษ์ ให้ หมดสิ ้นไปสําเร็จ ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ ความรุนแรงหรื อ
ความน่าสะพรึงกลัวเสมอไป จุดสูงสุดจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อตัวละครหลักเป็ นผู้กระตุ้น
หรื อผลักดันให้ เกิดขึ ้น ดังนันตั
้ วละครจําต้ องมีลกั ษณะของ "ผู้กระทํา " (active
protagonist) มากกว่า "ผู้ถกู กระทํา" (passive protagonist)
2. โสธนะ (Catharsis/Katharsis) คือ การชําระล้ างอารมณ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายของตัว
ละครหลักตลอดการฝ่ าฟั นชะตากรรมที่ผา่ นมาซึง่ แอบแฝงไว้ ด้วยอนาคตที่สดใส เป็ น
การค้ นพบที่ก่อให้ ตวั ละครเกิดความคิดใหม่ ประสบการณ์การใหม่ หรื อมุมมองใหม่
โสธนะ ที่ดีต้องไม่ทิ ้งไว้ ซงึ่ ความรู้สกึ คัง่ ค้ างภายในจิตใจผู้ชม และต้ อง
สอดคล้ องกับช่วงปฐมบท แม้ วา่ บางครัง้ อาจจะคาดเดาได้ ตงแต่
ั ้ ช่วงปฐมบท แต่เมื่อ
ผู้ชมนึกย้ อนกลับไปแล้ วจะต้ องรู้สกึ ว่าการจบเรื่ องเช่นนี ้ย่อมเป็ นสิง่ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
สําหรับบทละครเรื่ องนัน้ ไม่มีทางเลือกอื่นใดที่ดีไปกว่านี ้อีกแล้ ว

ปั จฉิมบทนับว่าเป็ นจุดที่ชีวิตของตัวละครหลักเกิดความสมดุลขึ ้นอีกครัง้ ซึง่
แน่นอนว่าความสมดุลที่เกิดขึ ้นนี ้ย่อมไม่ใช่จดุ เดียวกับความสมดุลแรกเริ่มก่อนที่ตวั
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ละครหลักจะต้ องเดินทางบนวิถีแห่งอุปสรรคที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่ า อีกทังจะต้
้ องตอบ
คําถามในละครที่กําหนดไว้ ตงแต่
ั ้ ช่วงปฐมบทไม่วา่ จะด้ วยทางตรงหรื อทางอ้ อมด้ วย
โครงเรื่ องเชิงเส้ นนับว่าเป็ นแนวทางสําหรับการเขียนบทละครเวทีทกุ ประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเพลง นักเขียนบทละครเพลงส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ โครงเรื่ อง
เชิงเส้ นเพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ชู มสับสน หรื อไม่เข้ าใจลําดับเหตุการณ์ตา่ งๆในเรื่ อง
เนื่องจากกลวิธีการนําเสนอด้ วยเพลงนับว่ามีความแตกต่างจากธรรมชาติของมนุษย์
ปกติที่สื่อสารด้ วยคําพูด มิใช่การร้ องเพลง ดังนันเพื
้ ่อให้ ผ้ ชู มไม่ต้องพะวักพะวงทังใน
้
การฟั งเพลงและพยายามติดตามเนื ้อเรื่ อง โครงเรื่ องเชิงเส้ นจึงเป็ นตัวเลือกที่ดีที่สดุ
สําหรับละครประเภทนี ้
การเขียนบทละครประเภทละครเพลง (musical theatre) ไม่วา่ จะเป็ นละคร
ร้ องทังเรื
้ ่ อง (sung through) หรื อละครพูดสลับร้ อง ต้ องทําความเข้ าใจก่อนว่าเพลง
(song)มีบทบาทเป็ นเสียง (sound) หลักในองค์ประกอบของละครเรื่ องนันๆ
้ ละคร
เพลงประเภทมิวสิเคิลดราม่า (musical drama) ซึง่ เริ่มต้ นมีขึ ้นครัง้ แรกปี พ.ศ. 2470
ในโลกตะวันตก ได้ กําหนดแนวทางของการบูรณาการเพลงในฐานะองค์ประกอบหนึง่
ของละครไว้ ดงั นี ้
‚ละครเพลงปรากฏขึ ้นครัง้ แรกในปี ค.ศ.1927 ในละคร
เรื่ อง Show Boat ละครเรื่ องดังกล่าวนับว่าได้ ริเริ่ม การบูร
ณาการระหว่างดนตรี กบั การเขียนบทละคร โดยโน้ ตเพลง
(score) และโครงเรื่ อง ( plot) จะสนับสนุนซึง่ กันและกัน
พัฒนาการของตัวละครมีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้นผ่านทัง้
บทสนทนาและบทเพลง อีกทังดนตรี
้
และการเต้ นยังช่วย
ให้ เนื ้อเรื่ องมีมิตทิ ี่ลกึ ซึ ้งมากกว่าการใช้ บทสนทนาเพียง
อย่างเดียวอีกด้ วย”
(Frankel,2000:2-3)
สังเกตได้ วา่ การเลือกใช้ เพลงเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการสร้ างสรรค์
งานศิลปะประเภทละคร นับว่าเป็ นศาสตร์ และศิลป์ที่จําต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญ

เพื่อสร้ างสมดุลยภาพระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เพลงมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ ้งกับ
โครงเรื่ อง ตัวละคร บทสนทนา และภาพบนเวที อีกทังยั
้ งเป็ นส่วนประกอบสําคัญที่
ร้ อยเรี ยงเรื่ องราวให้ มีเอกภาพ เพลงส่งเสริมให้ มิติของตัวละครทังด้
้ านนามธรรม และ
รูปธรรม มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น นอกจากนันเพลงยั
้
งช่วยให้ ผ้ รู ับสารหรื อผู้ชม
สามารถจดจําละครเรื่ องนันๆได้
้ แม่นยําอีกด้ วย สอดคล้ องกับนักวิชาการท่านหนึง่
เคยกล่าวถึงความสําคัญของเพลงไว้ วา่ “ การเพิ่มดนตรี เข้ าไปในบทละครธรรมดาๆ
จะช่วยกระตุ้นความรู้สกึ สนับสนุนการกระทําของตัวละคร สร้ างบรรยากาศและ
อารมณ์ ให้ ปรากฏในรูปแบบเฉพาะที่บทสนทนาเพียงประการเดียวไม่สามารถกระทํา
ได้ ‛ (Brown,2007:n.p.)
เมื่อนักเขียนบทละครจะเริ่มเขียนบทละครเพลง การหาความรู้และทําความ
เข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้ าที่ของเพลงในละครนับว่าเป็ นสิง่ ที่พงึ กระทําเป็ น
อันดับต้ น ตามธรรมเนียมแต่โบราณผู้ที่จะเขียนบทละครเพลงได้ ดี นอกจากต้ องมี
ความสามารถลํ ้าเลิศในด้ านอักษรศาสตร์ แล้ ว จําต้ องมีความรู้อย่างแตกฉานในด้ าน
ดุริยางคศาสตร์ ด้วย เนื่องจากผู้เขียนบทละครและผู้ประพันธ์เพลงหรื อผู้บรรจุเพลง
จะเป็ นผู้เดียวกัน หากแต่ในปั จจุบนั ได้ แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างผู้เขียน
บทและผู้ประพันธ์เพลงออกจากกัน ดังนันผู
้ ้ เขียนบทแม้ ไม่จําเป็ นต้ องความเชี่ยวชาญ
ทางด้ านดนตรี ทว่าก็จําต้ องมีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับดนตรี ด้วย เพื่อให้ การทํางาน
ร่วมกันระหว่างสองฝ่ ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บทบาทหน้ าที่ของเพลงในละครจําแนกออกเป็ น 3 กลุม่ กล่าวคือ
เพลงสําหรับตัวละคร (character songs) เพลงสําหรับการเล่าเรื่ อง (songs that tell
stories) และเพลงสําหรับหน้ าที่พิเศษ (songs with special functions)
1. เพลงสําหรับตัวละคร
เพลงสําหรับตัวละครมีหน้ าที่หลักคือ การอธิบายตัวละครให้ ผ้ ชู มได้ ร้ ูจกั ในมิติ
ต่างๆ เพลงกลุม่ นี ้ผูกติดอย่างแนบเเน่นอยูก่ บั บริบทในละคร ดังนันเมื
้ ่อนําเพลง
ดังกล่าวออกมาใช้ ขบั ร้ องนอกเหนือจากบริบทของละครแล้ ว ย่อมไม่สามารถทําให้ ผ้ ฟู ั ง
เกิดความซาบซึ ้งและเข้ าใจในตัวละครได้ เต็มที่เท่ากับเมื่อขับร้ องในละคร ดังนันกล่
้ าว

ได้ วา่ ผู้เขียนบทละครเพลงที่ดี จะต้ องเลือกประพันธ์เพลงให้ เหมาะสมกับตัวละครตัว
นันในสถานการณ์
้
นนๆเท่
ั ้ านัน้ มิใช่เป็ นเพลงที่ตวั ละครอื่นๆสามารถร้ องแทนได้ หรื อ
สามารถนําเพลงนันไปขั
้ บร้ องในสถานการณ์อื่นๆได้ โดยมิได้ มีการปรับเปลี่ยนคําร้ อง
แต่อย่างใด กลุม่ เพลงสําหรับตัวละคร สามารถแบ่งย่อยได้ อีกเป็ น 4 ประเภท กล่าวคือ
1.1 I am songs : เป็ นบทเพลงที่ตวั ละครหลักใช้ ขบั ร้ องเพื่อให้ ผ้ ชู มรู้จกั ตัว
ละครนันในด้
้ านต่างๆ อาทิ ประวัติ อาชีพ ลักษณะนิสยั ตลอดจนความคิดความเชื่อ
ทังนี
้ ้มิได้ จํากัดมิติของกาลเวลา กล่าวคือ ตัวละครอาจขับร้ องเพลงที่แสดงถึง
ประสบการณ์ในอดีต ความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั การประกาศจุดยืน หรื ออาจจะเป็ นการ
ตังคํ
้ าถามกับอนาคตของตนเองก็ได้ สอดคล้ องกับคําอธิบายว่า
‚เพลงประเภท I am song พบว่าความต้ องการของตัว
ละครคือการเผชิญหน้ า ซึง่ อาจแสดงออกในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การนิยามทัศนคติให้ ชดั แจ้ ง การกําหนด
จุดยืนให้ ชดั เจน การนําประสบการณ์ในอดีตมาใช้
ประโยชน์ หรื อแม้ แต่ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนแปลงอนาคต
การกระทําของตัวละครอาจปรากฏในลักษณะของการตัง้
คําถาม การค้ นหาความจริง การยอมจํานนกับสิ่งที่เกิดขึ ้น
การต่อสู้ยืนหยัดเพื่อบางสิง่ บางอย่าง ฯลฯ ตัวละครจะพบ
กับความผิดพลาดบางประการจากการเผชิญหน้ านันๆ”
้
(Frankel,2000:95)
1.2 I want songs : เป็ นเพลงที่ตวั ละครจะเปิ ดเผยถึงความต้ องการ หรื อ
เป้าหมายของตนในละคร การขับร้ องเพื่อกล่าวถึงสิง่ ที่ตวั ละครต้ องการย่อมปรากฏ
ควบคูไ่ ปกับการกระทําในละครของตัวละคร เพลงประเภทนี ้มิเพียงสามารถช่วยให้ ผ้ ชู ม
เกิดความต้ องการที่จะติดตามตัวละครหลักที่เป็ นผู้ขบั ร้ อง แต่ยงั ช่วยแสดงให้ เห็นถึง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวละครหลักกับตัวละครอื่นๆที่กําลังจะเกิดขึ ้นด้ วย ดังความว่า

‚เพลงประเภท I want song พบว่าความต้ องการของตัว
ละครคือการไขว่คว้ าบางสิง่ บางอย่าง ซึง่ ปรากฏผ่าน
รูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การรํ าพึงรํ าพัน การอ้ อนวอน
ขอร้ อง การไล่ลา่ การฉกฉวย เป็ นต้ น ความปรารถนาของ
ตัวละครจะมัน่ คงมากในเพลงประเภทนี ้ ดังนันการกระทํ
้
า
ของตัวละครจะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึง่
ตามที่กล่าวมาแล้ ว‛
(Frankel,2000:95)

1.3 Reprises : คือการนําบทเพลงกลับมาขับร้ องใหม่ในตําแหน่งที่เปลี่ยนไป
ของโครงเรื่ อง ซึง่ เป็ นส่วนเพิ่มเติมมิใช่สว่ นซํ ้า หมายความว่าเมื่อตําแหน่งของบทเพลง
เปลี่ยนไป ย่อมแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการของตัวละคร ดังนันถึ
้ งแม้ วา่ จะเป็ นการขับ
ร้ องตามท่วงทํานองเดิม แต่เนื ้อความ และคําร้ องย่อมเปลี่ยนไป เพราะเป็ นการแสดง
ถึงการเรี ยนรู้อะไรใหม่ของตัวละครนัน้ ในบางกรณีพบได้ วา่ reprise จะใช้ ในจุดเปลี่ยน
(turning point) ของตัวละคร
‚การบรรเลงเพลงซํ ้า ไม่วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื ้อร้ อง
หรื อไม่ก็ตาม สิง่ ที่ผ้ ปู ระพันธ์จําต้ องยึดถือเป็ นประการ
สําคัญ ได้ แก่ ประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารและทํานอง
เพลง ซึง่ เอื ้อต่อการจําได้ หมายรู้ของผู้ชม หากปราศจาก
สองสิง่ ข้ างต้ นแล้ วพลังแห่งการบรรเลงซํ ้าย่อมอันตรธาน”
(Frankel,2000:106)
1.4 Emotional climax songs : เมื่อตัวละครประสบกับปั ญหา สถานการณ์ หรื อสิ่ง
กระตุ้นใดๆในละครที่นํามาซึง่ อารมณ์สะเทือนใจอย่างสูงสุด ไม่วา่ จะเป็ นความดีใจ
ความเสียใจ ความรัก ฯลฯ นักเขียนบทละครมักใช้ emotional climax songs เป็ น

เครื่ องมือสําหรับแบ่งปั นอารมณ์ความรู้สกึ ระหว่างตัวละครและผู้ชม ซึง่ ดึงดูดให้ ผ้ ชู ม
คล้ อยตาม และเป็ นส่วนหนึง่ ของบทละคร เพลงประเภทนี ้มิได้ จํากัดว่าต้ องปรากฏใน
จุดสูงสุด (climax) ของโครงเรื่ องเท่าน้ั น แต่สามารถปรากฏเมื่อใดก็ได้ ตามที่ผ้ เู ขียนบท
ละครปรารถนาจะให้ ผ้ ชู มซึมซับและซาบซึ ้งไปกับอารมณ์สะเทือนใจของตัวละคร

2. เพลงสําหรับการเล่าเรื่ อง
เพลงประเภทนี ้มีหน้ าที่หลักในการขับเคลื่อนบทการเดินทางของตัวละครตาม
โครงเรื่ องจากจุดหนึง่ ไปสูอ่ ีกจุดหนึง่ ดังนันจึ
้ งมักเป็ นเพลงที่บรรยาย หรื อพรรณนา
สถานะ เหตุการณ์ บริบท หรื อข้ อสรุปต่างๆ อีกทังยั
้ งมีสว่ นสําคัญในการสร้ างความ
กระชับ และช่วยให้ การเดินทางข้ ามกาลเวลาในละครสามารถกระทําได้ แนบเนียนขึ ้น
ด้ วย
2.1 Exposition songs : ละครเวทีเป็ นงานศิลปะที่มีข้อจํากัดของเวลาเป็ น
เครื่ องกําหนด เรื่ องราวต่างๆบนเวทีเป็ นเรื่ องราวเพียงเศษเสี ้ยวหนึง่ ของชีวิตตัวละคร
เท่านัน้ ทว่าเป็ นเหตุการณ์ที่สําคัญและยิ่งใหญ่ในความคิดของตัวละคร ดังนันเพลง
้
ประเภทนี ้จึงเข้ ามามีบทบาทในการแนะนําตัวละครหลักให้ ผ้ ชู มได้ ร้ ูจกั อย่างรวดเร็ว
พร้ อมกันนันได้
้ บอกเหตุผลด้ วยว่าทําไมผู้ชมจึงควรจะให้ ความสนใจตัวละครตัวนัน้ อีก
ทังยั
้ งช่วยให้ ผ้ ชู มเข้ าใจว่าเหตุการณ์ก่อนหน้ าที่นํามาสูเ่ หตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ ้นนี ้คือ
เหตุการณ์อะไร และทําไมตัวละครหลักจึงเดินทางมาสูจ่ ดุ แห่งการกระทํา ณ ปั จจุบนั
(ในละคร) สุดท้ ายคืออาจจะบอกความคิดของเรื่ องเป็ นนัยด้ วยก็ได้ Exposition songs
จะปรากฏในตําแหน่งของจุดเริ่มต้ นเรื่ องของโครงเรื่ องเชิงเส้ น
2.2 Conflict songs : เมื่อตัวละครเดินทางตามความต้ องการบนเส้ นของโครงเรื่ องแล้ ว
เผชิญกับปั ญหาต่างๆที่ขดั ขวางความต้ องการ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาจากปั จจัยภายนอก
(external conflict) หรื อ ปั ญหาจากปั จจัยภายใน (internal conflict) เพลงประเภทนี ้

จึงเข้ ามามีบทบาทเมื่อตัวละครพยายามที่จะดิ ้นรน ต่อสู้ ฝ่ าฟั น และเอาชนะปั ญหา
นันๆ
้ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าปั ญหาที่ตวั ละครประสบมีความยุง่ ยากและยิ่งใหญ่เพียงใด
2.3 Narration Songs : ปฏิเสธไม่ได้ วา่ ละครเวทีไม่สามารถนําเสนอทุกการ
กระทําของตัวละครให้ ผ้ ชู มเห็นได้ ทงหมด
ั้
ดังนันบางการกระทํ
้
าจึงเป็ นการกระทําหลัง
ฉาก (off scene) ซึง่ ผู้ชมมิอาจทราบได้ หรื อในบางครัง้ เป็ นการกระทําของตัวละครใน
อีกพื ้นที่และเวลาหนึง่ ซึง่ มิใช่ฉากที่ปรากฏอยูบ่ นเวที ดังนันเพลงประเภทนี
้
้จึงมีหน้ าที่
เพื่อบรรยาย หรื อพรรณนาเหตุการณ์ และการกระทําของตัวละครบางประการให้ ผ้ ชู ม
รับทราบ และสามารถติดตามเรื่ องราวต่อไปได้ อีกทังยั
้ งเป็ นเทคนิคที่ใช้ เพื่อลด
ระยะเวลาการแสดงของละครด้ วย
2.4 Summary Songs : มีลกั ษณะคล้ ายกับ narration songs แต่แตกต่างกันตรงที่
เพลงประเภทนี ้จะนําเสนอบทสรุปของการกระทําของตัวละครเพียงเท่านันว่
้ าการ
กระทําของตัวละครประสบสัมฤทธิผลหรื อไม่ อาทิ เมื่อตัวละครชาวไทยต้ องสอนตัว
ละครชาวอังกฤษให้ พดู ภาษาไทยให้ ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน ละครเวทีไม่สามารถ
แสดงให้ เห็นถึงเหตุการณ์ตลอดทัง้ 30 วัน แต่ในตอนท้ ายของละคร ผลลัพธ์วา่ ตัวละคร
ชาวอังกฤษจะสามารถพูดภาษาไทยได้ หรื อไม่ เป็ นสิง่ ที่ผ้ ชู มติดตามจะรู้ ดังนัน้
summary songs จะช่วยเฉลยผลลัพธ์ดงั กล่าว
3. เพลงสําหรับหน้ าที่พิเศษ
เพลงในกลุม่ นี ้เป็ นทางเลือก (option) สําหรับการนําเสนอให้ แก่ผ้ เู ขียนบท
ละคร ซึง่ ช่วยให้ บทละครเพลงมีความน่าสนใจ หรื อจุดเด่นมากยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งสะท้ อน
ให้ เห็นศักยภาพของผู้เขียนบทละคร และความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในธรรมชาติของ
ละครเพลงด้ วย

3.1 Comment Songs : คือเพลงที่ตวั ละครตัวหนึง่ ขับร้ องเพื่อแสดงความ
คิดเห็น หรื อวิพากษ์ วิจารณ์การกระทําในละครของตัวละครตัวอื่น หรื อกลุม่ ตัวละครตัว
อื่น ในรูปแบบของผู้มิได้ มีสว่ นร่วมในสถานการณ์นนๆ
ั ้ อาทิ ในขณะที่ตวั ละครซึง่ เป็ น
สามีภรรยากําลังทํากิจกรรมร่วมกันบนเตียงนอน ตัวละครแม่สามีได้ ขบั ร้ องเพลง
วิพากษ์ วิจารณ์ถึงการกระทําของทังคู
้ ่ ซึง่ ตัวแม่สามีมิได้ อยูใ่ นเหตุการณ์ หรื อใน
ห้ องนอนของสามีภรรยาคูน่ นั ้ เป็ นต้ น
3.2 Cameo Songs : คือเพลงสําหรับตัวละครรอง (minor character) ซึง่
ผู้เขียนบทไม่อยากให้ ถกู ลืมในความทรงจําของผู้ชม เพลงประเภทนี ้มักเป็ นเพลงสันๆ
้
เร็วๆ หากแต่สร้ างความประทับใจอย่างยิ่งแก่ผ้ ชู ม เป็ นเพลงที่เปิ ดโอกาสให้ ตวั ละคร
รองได้ แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ อาทิ ตัวละครคนใช้ ร้องเพลงแร็
พเพื่อรายงานนายหญิงว่าคุณผู้ชายแอบทําอะไรที่ไม่ดีบ้างระหว่างที่นายหญิงไป
ต่างประเทศ เป็ นต้ น
3.3 Parodies : คือการนําเพลงที่ได้ รับความนิยม หรื อเพลงที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวางใน
สังคมมาใช้ ในละคร เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ชู มหวนคํานึงถึงอารมณ์ความรู้สกึ บางประการจาก
เพลงดังกล่าวอันสัมพันธ์หรื อเอื ้อต่ออารมณ์ของละคร ทว่าการคัดเลือกเพลงสําหรับ
หน้ าที่นี ้ ต้ องกระทําอย่างระมัดระวัง เพราะกลุม่ ผู้ชมที่หลากหลายอาจไม่ร้ ูจกั หรื อ
ตีความเพลงแตกต่างกันไป ทําให้ อารมณ์ที่ผ้ เู ขียนบทละครปรารถนาจะนําเสนอ
ผิดเพี ้ยนไปจากความต้ องการ
3.4 Musical Metaphors : เอกลักษณ์ของละครเพลงประการหนึง่ คือ แม้ วา่
เรื่ องราวที่นําเสนอในละครเพลงมีความสมจริง (realistic) แต่ธรรมชาติของละครเพลง
มีความไม่สมจริง (non realistic) เพราะในชีวิตจริงมนุษย์มิได้ พดู เป็ นเพลง หรื อร้ อง
เพลงโต้ ตอบกัน ทว่าในความไม่สมจริงนี ้เองกลับเป็ นข้ อดีที่ทําให้ เกิดเพลงเพื่อใช้ เป็ น
ความเปรี ยบคูข่ นาน อาทิ แม้ วา่ ตัวละครพี่น้องคูห่ นึง่ จะอยูใ่ นดินแดนที่ห่างไกลกัน และ
ติดต่อกันได้ เพียงการเขียนจดหมายส่งเท่านัน้ แต่ด้วยธรรมชาติความไม่สมจริงของ
ละครเพลง ก็เอื ้อให้ เกิดการร้ องเพลงคูโ่ ต้ ตอบกัน (duet) ระหว่างพี่น้องเสมือนการ

เขียนจดหมายโต้ ตอบกัน ซึง่ เป็ นความเปรี ยบที่คขู่ นานระหว่างโลกแห่งความจริงและ
โลกสมมุติในละคร
หน้ าที่ของเพลงประเภทต่างๆที่กล่าวมานี ้ ไม่ใช่กฎข้ อบังคับสําหรับการเขียน
บทละครเพลง ทว่าเป็ นเพียงแนวทางให้ ผ้ เู ขียนบทละครเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับผลงาน
ของตน การที่ผ้ เู ขียนบทละครมีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในบทบาทหน้ าที่ของเพลงแต่
ละประเภทจะช่วยให้ การตัดสินใจเลือกใช้ เพลงประเภทใด ในตอนใดของบทละคร
สามารถกระทําได้ ด้วยความมัน่ ใจ และอธิบายถึงเหตุผลได้ วา่ ณ จุดนันทํ
้ าไมจึงเล่า
ด้ วยเพลงดีกว่าการใช้ บทสนทนาธรรมดา

กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนบทละครได้ วา่ ไม่วา่ จะเขียนบทละคร
โศกนาฏกรรม (tragedy) สุขนาฏกรรม (comedy) ละครประโลมโลก (melodrama)
หรื อบทละครประเภทอื่นๆ โครงเรื่ องที่ดีจําต้ องมีเอกภาพชัดเจน การดําเนินชะตากรรม
ของตัวละครและความยุง่ ยากต่างๆต้ องมีสมั พันธภาพร้ อยเรี ยงกันอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
และมีความเข้ มข้ นเพิ่มขึ ้นเป็ นลําดับ การกระทําหลักในละครต้ องมีเอกภาพมุง่ ไปสู่
เป้าหมายหรื อความต้ องการหลักของตัวละคร อย่างไรก็ดีวิธีการเขียนบทละครดังที่
กล่าวมานี ้เรี ยกว่าเป็ นโครงเรื่ อง เชิงเส้ น (Linear plot) ซึง่ เป็ นเพียงทางเลือกหรื อ
หลักการหนึง่ ของการเขียนบทละครเท่านัน้ แต่อย่างน้ อยก็เป็ นรูปแบบนิยมที่พิสจู น์แก่
นักเขียนบทละครแล้ วว่านํามาซึง่ ความสําเร็จของบทละครในหลายยุคหลายสมัย
ทีเดียว
สุดท้ ายข้ อแตกต่างที่ทําให้ นกั เขียนบทละครแตกต่างจากนักเขียนเรื่ องเล่า
ประเภทอื่นๆ คือ นักเขียนบทละครมักเป็ นผู้เขียนเรื่ องการกระทําปั จจุบนั เพื่อให้ นกั แสดง
นําเสนอ หาใช่เป็ นการเขียนถึงการกระทําหรื อเรื่ องราวในอดีตที่ผา่ นมาแล้ วไม่
ทฤษฎีการเขียนบทละครนี ้ สามารถนํามาใช้ เป็ นหลักสําคัญสําหรับสร้ างสรรค์
บทละครขึ ้นใหม่ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 3 เพราะทฤษฎีการเขียนบทละครเป็ น
หลักการและแนวทางสากลที่ได้ รับการยอมรับในการใช้ ประพันธ์บทละคร ผู้วิจยั จึง

พิจารณาแล้ วเห็นว่าน่าจะเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ บทละครของผู้วิจยั มีความสมบูรณ์
และสามารถอธิบายได้ ตามหลักวิชาการด้ านศิลปะการละครด้ วย

2.3 ทฤษฎีสัมพันธบท (Intertextuality) และการดัดแปลง (Adaptation)
ทฤษฎี สมั พันธบท เป็ นทฤษฎีที่มงุ่ ค้ นหาความหมายจากองค์ประกอบต่างๆ
และเนื ้อหาของ "ตัวบท" เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ หรื อความเชื่อมโยงในมิติของการ
นํามาผลิตซํ ้าใหม่ ในประเทศไทยมีนกั วิชาการ ไทยแปลคําว่า Intertextuality ไว้
หลากหลาย อาทิ สหบท สัมพันธบท การถ่ายโยงเนื ้อหา การเชื่อมโยงเนื ้อหา เป็ นต้ น
จูเลีย คริสเตอวา (Julia Kristeva) นักวิชาการชาวบัลแกเรี ย เป็ นบุคคลแรกที่ใช้
คําศัพท์วิชาการว่า Intertextuality ในช่วงปลายของยุค ค.ศ.1960 จากนันคํ
้ าดังกล่าว
ได้ แพร่หลายสืบเนื่องมากระทัง่ ปั จจุบนั ทังนี
้ ้คําอธิบายทฤษฎีสหบทของคริสเตอวา
ล้ วนได้ รับอิทธิพลผสมสานทางความคิดจาก เฟอร์ ดินาน เดอ โซซูร์
(F.
De
Saussure) และ มิคาอิล บัคทิน (M. Bakhin)
การศึกษาเรื่ อง สัมพันธบท จําต้ องเข้ าใจก่อนว่าการศึกษานันเป็
้ นการศึกษา
เปรี ยบเทียบซึง่ ประกอบไปด้ วย “ตัวบทต้ นทาง” และ “ตัวบทปลายทาง” อีกทังตั
้ วบท
ต้ นทางและตัวบทปลายทางมิจําเป็ นต้ องเป็ นตัวบทในประเภท (genre) เดียวกันด้ วย
อาทิ งานวิจยั เรื่ อง การเชือ่ มโยงเนือ้ หา“นวนิ ยาย” ในสือ่ สิ่ งพิมพ์และในสือ่ ละคร
โทรทัศน์ (ปิ ยะพิมพ์ สมิตดิลก ,2541) การถ่ายโยงเนือ้ หาทางเพศจากวรรณกรรมสู่
ภาพยนตร์ เรื ่อง “จันดารา” (วรางคณา จันลา,2545) สัมพันธบทของการเล่าเรื ่องใน
สือ่ การ์ ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิ ยาย (อุมาพร มะโรณีย์ ,2551) เป็ นต้ น ดังนันจึ
้ ง
สังเกตได้ วา่ การศึกษาเรื่ องสหบทมิได้ จํากัดเพียงการศึกษาภายใต้ ประเภทของสื่อ
เดียวกัน ซึง่ มีธรรมชาติและองค์ประกอบเหมือนกันเท่านัน้ หากแต่สามารถศึกษาสื่อ
ที่มีประเภทต่างกันได้ ด้วย
ความเชื่อพื ้นฐานของทฤษฎี สัมพันธบท เชื่อว่า “ไม่มีตวั บทใดที่เกิดมาอย่าง
โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวข้ องกับตัวบทอื่นๆ ทุกตัวบทย่อมมีความเกี่ยวดองกับตัวบทอื่นๆใน
ระดับใดระดับหนึง่ เสมอ” (กาญจนา แก้ วเทพ,2553:333) ด้ วยเหตุนี ้การอ่านละเอียด

(close reading) เพื่อพิสจู น์และค้ นหาความสัมพันธ์หรื อการเคลื่อนที่ของ
ความหมายระหว่างตัวบทจึงเป็ นประเด็นสําคัญในการศึกษาตามแนวทางของ
ทฤษฎีสมั พันธบท ดังที่มีนกั วิชาการกล่าวว่า
‚นักทฤษฎีหลายท่านกล่าวว่า การอ่านย่อมดึงดูดผู้อา่ น
เข้ าไปสูเ่ ครื อข่ายของความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท ผ่าน
การตีความ การค้ นหาความหมาย และการพิสจู น์
ความสัมพันธ์ตา่ งๆ การอ่านกลายเป็ นกระบวนการถ่าย
โอนข้ อมูล ความหมายเป็ นสิง่ ที่ดํารงอยูผ่ า่ นข้ อความหนึง่
ในตัวบทหนึง่ ซึง่ สัมพันธ์หรื อเชื่อมโยงกับอีกข้ อความหนึง่
ในตัวบทอื่นๆ ด้ วยเหตุนี ้จึงปรากฏการเชื่อมโยงระหว่างตัว
หนึง่ สูเ่ ครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท ซึง่ ทําให้ เกิด
สิง่ ที่เรี ยกว่าสัมพันธบท”
(Allen,2000:1)

ตามทัศนะของเบอร์ เกอร์ (A.A. Berger,1992) เสนอว่าการศึกษาเรื่ องสัมพันธ
บทเป็ นการศึกษาองค์ประกอบในระดับ “พื ้นผิว” กล่าวคือ การถ่ายโอนตัวละคร การ
ใช้ บทสนทนา การนําเสนอความคิด รูปแบบของการดําเนินเรื่ องราว แม้ กระทัง่
ลักษณะหรื อกลวิธีการเล่าเรื่ อง ล้ วนสามารถเลือกนํามาศึกษาเพื่อค้ นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทต้ นทางและตัวบทปลายทางได้ ทงสิ
ั ้ ้น นอกจากนี ้การ
สร้ างสรรค์ผลงานชิ ้นใหม่ของบรรดาศิลปิ น หรื อ ผู้ผลิตผลงาน ยังสามารถหยิบยืม
องค์ประกอบหนึง่ ใดข้ างต้ นจากตัวบทต้ นฉบับมาใช้ ในผลงานของตน โดยมิ
จําเป็ นต้ องนํามาทังหมดทุ
้
กองค์ประกอบก็ได้ ในที่นี ้เบอร์ เกอร์ จงึ ให้ ความหมาย
ของสหบทไว้ วา่ “เป็ นการใช้ หรื อการสร้ างตัวบทใหม่ตวั บทหนึง่
(อาจจะโดยรู้ตวั
หรื อไม่ร้ ูตวั ก็ได้ ) จากวัตถุดิบอื่นๆซึง่ เป็ นตัวบทเดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว” (กาญจนา แก้ วเทพ
,2553:330)

กลวิธีสําคัญที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทที่พบมากใน
การศึกษาเรื่ อง สัมพันธบท คือ กลวิธีการอ้ างถึง (allusion) และกลวิธีการอ้ างอิง
ข้ อความ (quotation)

1. กลวิธีการอ้ างถึงมักพบมากในลักษณะของการอ้ างถึงบุคคล สถานที่ ตัว
ละคร ชื่อเรื่ อง หรื อเหตุการณ์สําคัญที่เคยปรากฏเกิดขึ ้นแล้ วในตัวบทหนึง่ ๆ ทังนี
้ ้ผู้รับ
สารจําเป็ นต้ องมีประสบการณ์ตรงกับตัวบทต้ นทางหรื อความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ ู
ส่งสารกําลังกล่าวถึง จึงจะสามารถเข้ าใจทังความหมายและอารมณ์
้
ความรู้สกึ ของผู้
ส่งสารได้ อย่างถ่องแท้ และลึกซึ ้ง กระทัง่ เกิดจินตภาพและอารมณ์สะเทือนใจ อาทิ

‚เสียแรงชื่ออุษานารี
ปล่อยให้ นงั่ ฟูมฟกอกตรม

ไยไม่มีเทวามาอุ้มสม
ร้ อนระบมอนารถจะขาดใจ”
(ราชบัณฑิตยสถาน,2545:14)

จากข้ อความข้ างต้ นพบว่ามีการอ้ างถึง “นางอุษา” ใน อนิรุทธ์คําฉันท์ ตอน
เทพอุ้มพระอนิรุทธ์มาสมนางอุษา ทว่าในบทรํ าพึงรํ าพันเรื่ องท้ าวแสนปมที่ยกมานี ้
แม้ ตวั ละครจะมีชื่อ “อุษา” เช่นเดียวกัน แต่กลับไม่มีเทพมาอุ้มสมเหมือนอย่างในอ
นิรุทธ์คําฉันท์ ข้ อความตอนนี ้จึงแสดงให้ เห็นถึงความน้ อยใจในโชคชะตา เพราะว่า
แม้ นางอุษาในเรื่ องอนิรุทธ์คําฉันท์ เป็ นธิดาของพระยายักษ์ เทวดายังพาพระอนิรุทธ์
มาสมด้ วย ในขณะที่นางอุษาในเรื่ องท้ าวแสนปมเป็ นถึงธิดากษัตริย์ เป็ นปุถชุ น แต่
เทวดากลับไม่เมตตาเสียเลย
มีนกั วิชาการสรุปถึงคุณลักษณะของการอ้ างถึงไว้ โดยสังเขปว่า
‚การอ้ างถึง คือการกล่าวถึงสิง่ ใดสิ่งหนึง่ ซึง่ มีมิตทิ างนัย
ยะลึกซึ ้งกว่าความหมายสามัญ ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างเอกลักษณ์

ใหม่ที่ลมุ่ ลึกมีเอกภาพมากกว่าการพินิจองค์ประกอบ
เพียงผิวเผิน‛
(Orr,2003:139)
และราชบัณฑิตยสถาน ได้ ระบุไว้ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ- ไทย ว่า
‚การอ้ างถึงเป็ นการแสดงความรอบรู้ของผู้เขียน
จุดประสงค์ทวั่ ไปของการอ้ างถึงก็เพื่อที่จะขยายงาน
เขียนวรรณกรรมนันให้
้ ชดั เจนหรื อเกิดความ
หลากหลาย...การอ้ างถึงจะทําให้ งานเขียนนันดี
้ เด่น
ลึกซึ ้ง...‛
(ราชบัณฑิตยสถาน,2545:14-15)
2. กลวิธีการอ้ างอิงข้ อความ มีผ้ ใู ห้ นิยาม อาทิ "ในพจนานุกรมอ็อกฟอร์ ด อิง
ลิช ดิกชันนารี (Oxford English Dictionary หรื อ OED) ความหมายแรกที่พบสําหรับ
คําว่า quotation คือ การอ้ างอิงข้ อความซึง่ มีที่มาจากในหนังสือ " (Orr,2003:132)
เป็ นต้ น การอ้ างอิงข้ อความมักพบในลักษณะของการยกข้ อความ หรื อบทประพันธ์
จากตัวบทต้ นทาง มานําเสนอไว้ ในตัวบทปลายทางที่ศิลปิ นกําลังสร้ างสรรค์ ซึง่ มิได้ มี
ข้ อบังคับจํากัดความสัน้ หรื อความยาวที่ชดั เจน ในบริบทของวรรณกรรมไทยผู้สง่ สาร
มักนําการอ้ างอิงข้ อความมาใช้ ในกรณีที่ต้องการนําเสนอความพ้ องของเหตุการณ์
หรื อชะตากรรมของตัวละครว่าเหตุการณ์ที่ตวั ละครกําลังเผชิญอยูใ่ นตัวบทใหม่นี ้
เคยมีปรากฏมาแล้ วในอดีต เป็ นธรรมดาโลกมิใช่เป็ นเหตุการณ์ใหม่แต่อย่างใดไม่
ประการหนึง่ และเพื่อรักษาอรรถรส รวมไปถึงอารมณ์สะเทือนใจที่ได้ รับการนําเสนอ
อย่างเป็ นเลิศในตัวบทต้ นทางเอาไว้ อันจะยังประโยชน์อย่างยิ่งในการเทียบเคียงกับ
ตัวบทที่กําลังสร้ างสรรค์ใหม่อีกประการหนึง่ อาทิ

‚ลาดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้วฯ

ฝากแก้ วกรองกานท์บรรสารสรร

ให้ หอมหวนอวลกลิน่ กระแจะจันทน์ เป็ นกํานัลนํ ้าใจด้ วยไมตรี "
(เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์,2544:10)
จะเห็นได้ วา่ บทกวีที่ยกมานี ้มีการอ้ างอิงข้ อความจากเสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
ตอน ขุนแผนพานางวันทองหนี ความตอนหนึง่ ว่า

‚ลําดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้ ว ทังเกดแก้
้
วพิกลุ ยี่สนุ่ สี
จะโรยร้ างห่างสิ ้นกลิน่ มาลี

จําปี เอ๋ยกี่ปีจะพานพบ...

...จะทิ ้งเรื อนไปร้ างอยูก่ ลางไพร ยุง่ ร่านริน้ ไรจะตอมกาย
รากไม้ จะต่างหมอนนอนอนาถ ดาวดาษจะต่างไต้ น่าใจหาย
ลงบันไดใจเจียนจะขาดตาย

นํ ้าตาตกกระจายพรั่งพรายลง"
(เสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผน,2545:397)

ก่อนอื่นต้ องเข้ าใจก่อนว่าบทวันทองสัง่ เรื อนนี ้ แสดงถึงความโศกเศร้ าของนาง
วันทองที่จําต้ องพลัดพรากจากสิง่ ที่ “รัก” และ "คุ้นเคย" อันนํามาซึง่ รมณียสุข แต่
ความเศร้ านี ้เกิดขึ ้นมิเพียงจากสาเหตุจําจากสิง่ ที่เคยมีเคยเป็ นเท่านัน้ แต่เป็ นความ
เศร้ าที่แอบแฝงไปด้ วยความประหวัน่ ในชะตากรรมภายหน้ าซึง่ เต็มไปด้ วยความ
ยากลําบาก นอกจากนี ้การที่นางวันทองต้ องจากบ้ านขุนุ ช้ างไปในคราวนี ้ยังเป็ นเรื่ อง
ปั จจุบนั ทันด่วน ดังข้ อความที่วา่ "...ด่วนไปก่อนแล้ ว " ซึง่ ผู้รับสารสามารถจินตนาการ
ได้ วา่ การพลัดพรากจากสิง่ ที่รักอย่างมิได้ ทนั ตังตั
้ วนัน้ นําความทุกข์มาให้ มากเพียงใด
ด้ วยเหตุนี ้บทรํ าพึงรํ าพันของนางวันทองนี ้จึงพรรณนาอารมณ์ความรู้สกึ ในจิตใจต่อ
การจําพรากสิง่ อันพึงใจได้ เป็ นอย่างดี

การที่เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ อ้ างอิงข้ อความ "ลําดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้ ว "
ในบทสุดท้ ายของกวีนิพนธ์ เรื่ อง "กรองกานท์ " ดังที่ยกมาข้ างต้ น แสดงให้ ถึง ความ
โศกเศร้ าของกวีที่จําต้ องพลัดพรากจาก "กรองกานท์ " อันเป็ นสิง่ ที่กวีรักอย่างยิ่งไป
ชัว่ ขณะหนึง่ สืบเนื่องจากการสิ ้นสุดของบทประพันธ์ ด้ วยเหตุนี ้การอ้ างอิงข้ อความ
ดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงมิตอิ นั ลึกซึ ้งของความรัก ความคุ้นเคย และความใกล้ ชิด
ของกวีที่มีให้ แก่การรจนากวีนิพนธ์ ซึง่ กล่าวได้ อีกนัยหนึง่ ว่า กวีนิพนธ์เป็ นส่วนหนึง่
ของชีวิตกวี ประหนึง่ ที่สภาพแวดล้ อมในบ้ านของขุนช้ างเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตนางวัน
ทองเช่นกัน ดังนันการพลั
้
ดพรากจากสิง่ ที่รักย่อมเป็ นทุกข์อย่างยิ่ง นับว่าเนาวรัตน์ได้
เลือกอ้ างอิงข้ อความที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้สกึ ของกวีได้ ชดั เจนยิ่ง
ในอีกกรณีหนึง่ ที่ผ้ รู ับสารอาจไม่เคยอ่านบทเสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผนตอน
ดังกล่าว หากแต่เมื่อได้ พบกับวรรคที่วา่ “ลําดวนเอ๋ยจะด่วนไปก่อนแล้ ว” ย่อมเข้ าใจ
โดยปริยายว่าหมายถึงการลาจาก การพลัดพราก การมิได้ อยูใ่ นสถานที่เดิม และแม้
จะทราบความหมายเพียงเท่านี ้ ก็สามารถซาบซึ ้งกับบทกวีข้างต้ นของเนาวรัตน์ พงษ์
ไพบูลย์ได้ ในระดับหนึง่ เช่นกัน
กลวิธีการอ้ างอิงข้ อความ หากผู้รับสารเป็ นผู้ที่เคยได้ มีประสบการณ์ตรงกับตัว
บทต้ นทางแล้ ว ย่อมทําให้ เกิดอารมณ์สะเทือนใจอันซาบซึ ้งและจินตภาพได้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น ทว่าหากผู้รับสารยังมิเคยได้ สมั ผัสกับตัวบทต้ นทาง การอ้ างอิงข้ อความจะช่วย
ให้ ผ้ รู ับสารสามารถสัมผัสอารมณ์ความรู้สกึ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในตัวบทต้ นทาง
ได้ ในระดับหนึง่

จะเห็นได้ วา่ กลวิธีการอ้ างถึงมีความซับซ้ อน และต้ องอาศัยปั ญญาที่ได้ รับการ
สัง่ สมมาเป็ นเวลานานเพื่อก่อให้ เกิดความเข้ าใจ แตกต่างจากกลวิธีการอ้ างอิง
ข้ อความ ที่ผ้ รู ับสารสามารถคาดเดาเรื่ องราวได้ จากข้ อความที่อา่ นในทันที หากแต่
การอ้ างถึงสะท้ อนให้ เห็นถึงความแยบคายของกลวิธีที่เเนบเนียน ยิ่ง กว่า และเป็ น
ลักษณะของการใช้ “คําน้ อยกินความมาก” ซึง่ ก่อให้ เกิดพลังทางภาษาได้ อย่างดียิ่ง

นอกจากที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น การศึกษาเรื่ อง สัมพันธบทยังสามารถศึกษาเพื่อ
ค้ นหาว่าเนื ้อหาหรื อองค์ประกอบใดในตัวบทต้ นทาง ที่ได้ รับการขยายความ
(extension) การตัดทอน (reduction) และ การปรับเปลี่ยน (modification) อย่างไร
ในตัวบทปลายทาง

ทังนี
้ ้มีนกั วิชาการให้ นิยามของคําทัง้ 3 คําข้ างต้ น ดังนี ้
“1. การขยายความ หมายความว่า ในตัวบทปลายทางมีการเพิ่มเติมเนื ้อหา
อะไรซึง่ ตัวบทต้ นทางไม่มีบ้าง มีเหตุผลอะไรของการเพิ่มเติม และส่วนที่เพิ่มมาใหม่นี ้
เข้ ามาเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ตัวบทที่มีแล้ วอย่างไร เพื่อทําหน้ าที่อะไร การขยายความมี
ผลทําให้ ความหมายทังหมดเปลี
้
่ยนแปลงไปหรื อไม่

2. การตัดทอน หมายความว่า ในตัวบทปลายทางมีการตัดทอนเนื ้อหาอะไร
จากตัวบทต้ นทางลงไปบ้ าง มีเหตุผลอะไรของการตัดทอน และการตัดทอนนี ้ส่งผลถึง
เรื่ องความหมายของตัวบทไหม

3. การปรับเปลี่ยน หมายความว่า ในตัวบทปลายทางมีการดัดแปลงเนื ้อหา
อะไรจนทําให้ ตวั บทปลายทางมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนเดิม หรื อแตกต่างไปจากเดิมคือ
ตัวบทต้ นทาง”
(นพพร ประชากุล,2543:182)

ประการสุดท้ ายที่ต้องพิจารณาในการศึกษาเรื่ อง สัมพันธบท คือ เรื่ อง "โลก
แห่งความเป็ นจริง " กล่าวคือ บัคทินอธิบายว่า ตามปกติแล้ ว "บริบท" เอื ้อให้ เกิด "ตัว
บท" ขึ ้น ทว่าได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ สําคัญ เพราะต่อมา "ตัวบท" กลับเอื ้อให้ เกิด
"ตัวบท" ด้ วยกันเอง โดยเฉพาะในกรณีของประเภท “เรื่ องแต่ง (fiction)‛ ซึง่ “เป็ นเรื่ อง

ที่ทงฝ่
ั ้ ายผู้ผลิตและผู้รับสารได้ สร้ างข้ อตกลงร่วมกันแล้ วว่า 'เป็ นเรื่ องไม่จริง ไม่อ้างอิง
กับความริง เป็ นเรื่ องเเต่งขึ ้นมา '‛ (กาญจนา แก้ วเทพ,2553:344-345) ด้ วยเหตุนี ้บัค
ทินจึงสรุปว่าแท้ จริงแล้ วไม่มีอะไรใหม่บนโลกใบนี ้ ดังนันประเด็
้
นที่น่าสนใจศึกษาคือ
กลวิธีการเชื่อมโยงระหว่างตัวบทต้ นทางและตัวบทปลายทาง ว่ามีวิธีการอย่างไรใน
การสร้ างความสัมพันธ์กนั
กล่าวโดยสรุปทฤษฎี สมั พันธบทจะช่วยให้ ผ้ วู ิจยั สามารถค้ นหาความเชื่อมโยง
ของบทละครเรื่ องสาวิตรี แต่ละฉบับ ที่ได้ รับการนํามาสร้ างสรรค์เป็ นละครเวทีร่วม
สมัยในด้ านองค์ประกอบ กล่าวคือ ความคิดของเรื่ อง และตัวละครนางสาวิตรี อีกทัง้
ยังจะช่วยให้ ผ้ วู ิจยั เห็นถึงรูปแบบหรื อวิธีการสร้ างสรรค์ของบทละครฉบับต่างๆด้ วย
สอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 ว่าด้ วยความคิดของเรื่ องสาวิตรี และ
ภาพลักษณ์ของตัวละครสาวิตรี ในบทละครเรื่ องสาวิตรี ฉบับต่างๆ

การดัดแปลง (adaptation)
การศึกษาเปรี ยบเทียบบทละครฉบับต่างๆเพื่อค้ นหาความสัมพันธ์ หรื อความ
เชื่อมโยงบางประการ จําต้ องอาศัยเครื่ องมือสําคัญชิ ้นหนึง่ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การศึกษา ได้ แก่ แนวคิดเรื่ องการดัดแปลง (adaptation) ซึง่ "การดัดแปลงนับว่าเป็ น
รูปแบบหนึง่ ของสัมพันธบทศึกษา” (Hutcheon,2006:8)

งานศิลปะที่เกิดขึ ้นใหม่ยอ่ มมีรากเหง้ าจากงานศิลปะที่มีอยูแ่ ต่เดิม ในทํานอง
เดียวกับเรื่ องเล่าที่ได้ รับการเล่าขานใหม่ ก็ยอ่ มมีที่มาจากเรื่ องเล่าแต่เดิมเช่นเดียวกัน
ปฏิเสธไม่ได้ วา่ "การเล่าเรื่ องเป็ นศิลปะการผลิตซํ ้าของเรื่ องเล่า "(Benjamin,1992:90)
ด้ วยเหตุนี ้จึงมีผ้ นู กั วิชาการท่านหนึง่ ให้ คํานิยามที่น่าสนใจของการดัดแปลงไว้ วา่
‚การดัดแปลงคือการผลิตซํ ้าซึง่ แฝงไว้ ด้วยเจตนารมณ์อนั
หลากหลายของผู้ดดั แปลง บ้ างอาจเป็ นการกระตุ้นให้ โหย

หาตัวบทซึง่ เป็ นที่มาของการดัดแปลง และบ้ างก็เพื่อลบ
ความทรงจําเกี่ยวกับตัวบทต้ นฉบับ กระนันการดั
้
ดแปลง
ย่อมแสดงให้ เห็นถึงการยอมรับความสูงส่งของตัวบท
ต้ นฉบับ‛
(Hutcheon,2006:7)
เมื่อใดก็ตามที่กล่าวว่าผลงานชิ ้นหนึง่ เป็ น "ผลงานดัดแปลง " เมื่อนันย่
้ อม
แสดงถึงการยอมรับในความสัมพันธ์ระหว่างผลงานชิ ้นนันในฐานะ
้
"ตัวบทปลายทาง"
กับผลงานชิ ้นอื่นซึง่ เป็ น "ตัวบทต้ นทาง " และมีความสําคัญอย่างยิ่งในฐานะของ
"แหล่งข้ อมูล (source)‛ ขอบเขตของการดัดแปลงมิได้ จํากัดจําเพาะในสื่อที่มีรูปแบบ
(form) แตกต่างกันเท่านัน้ อาทิ จากนวนิยายสูภ่ าพยนตร์ จากละครโทรทัศน์สลู่ ะคร
เวที ฯลฯ แต่สามารถกระทําได้ ในสื่อที่มีรูปแบบเดียวกันแต่จดั อยูใ่ นประเภท (genre)
ที่แตกต่างกันด้ วย อาทิ จากละครเพลง (musical broadway) สูอ่ ปุ รากร (opera)
จากละครสุขนาฏกรรม (comedy) สูล่ ะครโศกนาฏกรรม (tragedy) เป็ นต้ น ดังนัน้
การดัดแปลงจึงมิใช่การจํากัดรูปแบบหรื อประเภทของสื่อแต่อย่างใด ทว่าเป็ น
กระบวนการของการสร้ างสรรค์งานศิลปะที่มีเหตุผล มีที่มาที่ไปซึง่ อธิบายได้ อย่าง
เป็ นระบบ
สาเหตุสําคัญของการดัดแปลงงานศิลปะแขนงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการดัดแปลง
ข้ ามรูปแบบ หรื อดัดแปลงข้ ามประเภทของสื่อก็ดี เกิดขึ ้นจาก 2 ปั จจัย กล่าวคือ ตัว
ศิลปิ น และอิทธิพลของสังคม ในด้ านปั จจัยของตัวศิลปิ น พบว่าศิลปิ นมีความ
พยายามที่จะสร้ างสรรค์ผลงานขึ ้นใหม่เพื่อแทนที่งานศิลปะที่มีมาแต่เดิม อีกทัง้
ต้ องการจะประกวดประชันฝี มือในมิตขิ องสุนทรี ยศาสตร์ ด้วย ส่วนปั จจัยด้ านสังคม
พบว่า สภาพเศรษฐกิจและการเมือง ณ ขณะนันๆเป็
้ นตัวแปรสําคัญยิ่งในการกําหนด
ทิศทางของงานศิลปะ รวมไปถึงรสนิยมของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ย่อมนําไปสูก่ ารดัดแปลงงานศิลปะให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุดเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการเหล่านัน้
ประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึง่ ของการดัดแปลง คือ การแปลงรูปของสื่อลาย
ลักษณ์สสู่ ื่อการแสดง ซึง่ นับว่าเป็ นการเปลี่ยนรูปแบบสื่ออย่างสิ ้นเชิง เนื่องจาก

“วรรณคดีเป็ นศิลปะแห่งกาลเวลา ในขณะที่จิตรกรรมเป็ นศิลปะของการใช้ พื ้นที่ แต่
การแสดงบนเวทีเป็ นศิลปะของการบริหารเวลาและพื ้นที่ควบคูก่ นั
‛
(Hutcheon,2006:35) ด้ วยเหตุนี ้กระบวนการดัดแปลงจึงมีความน่าสนใจ เพราะ
ลักษณะของสื่อลายลักษณ์คือการ "พูดให้ ฟัง (telling)‛ ในขณะที่สื่อการแสดงมี
ลักษณะของการ "ทําให้ ดู (showing)‛ เห็นได้ วา่ ความขัดแย้ งจากลักษณะตาม
ธรรมชาติของสื่อทังสองประเภทนี
้
้ ทําให้ การดัดแปลงเข้ ามามีสว่ นในกระบวนการ
สร้ างสรรค์อย่างปฏิเสธไม่ได้ เช่น ตัวบทละครหลายเรื่ องในฐานะสื่อลายลักษณ์ มัก
มิได้ ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละสถานการณ์หรื อแต่ละฉากว่านักแสดงต้ องทํากิริยา
อย่างไร ต้ องแสดงท่าทางออกมาอย่างไร ต้ องใช้ นําเสียงแบบใด ดังนันใน
้
กระบวนการสร้ างสรรค์ นักแสดงและผู้กํากับจําต้ องค้ นหาและตีความจากสิง่ ที่ตวั บท
บอกให้ ออกมาเป็ นการแสดงอย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจนผ่านการใช้ ร่างกายเป็ น
เครื่ องมือ ซึง่ แน่นอนว่าทิศทางหรื อตัวเลือกทางด้ านการแสดงที่นกั แสดงหรื อผู้กํากับ
ค้ นพบและเลือกนําเสนอ อาจมิใช่สงิ่ ที่ผ้ เู ขียนบทละครคาดคิดเอาไว้ สะท้ อนให้ เห็น
ถึงการดัดแปลงอันเป็ นกระบวนการหนึง่ ของการสร้ างสรรค์งานศิลปะข้ ามรูปแบบ ซึง่
นํามาสูก่ ารสื่อความหมายให้ ผ้ รู ับสารรับรู้ได้ และที่สําคัญคือเป็ นการให้ ความหมาย
แก่ตวั อักษรในแผ่นกระดาษให้ มีชีวิตและโลดเเล่นอย่างเป็ นรูปธรรมบนเวที

องค์ประกอบที่ได้ รับการดัดแปลงมากที่สดุ จากสื่อลายลักษณ์สสู่ ื่อการแสดง
คือ ความคิดของเรื่ อง (theme/thought) และตัวละคร (character)
การดัดแปลงความคิดของเรื่ องมักเกิดขึ ้นเมื่อมีการนําเรื่ องราวเดิมมาผลิตซํ ้า
ใหม่ นักเขียนบทละครหรื อศิลปิ นย่อมพยายามตีความในมุมมองที่แตกต่าง เพราะถ้ า
หากเรื่ องที่กําลังจะเล่าใหม่นนนํ
ั ้ าเสนอความคิดที่จําเจซํ ้าซากกับของดังเดิ
้ ม ก็หาได้ มี
ค่าควรแก่การนําเสนอใหม่ไม่ ยกเว้ นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของการ
แสดง สอดคล้ องกับคํากล่าวที่วา่ “ บางครัง้ ความคิดของเรื่ อง ( theme) ดูเหมือนจะ
เป็ นองค์ประกอบของละครที่ดดั แปลงข้ ามรูปแบบสื่อ ข้ ามประเภท ( genre) หรื อข้ าม
บริบทได้ ง่ายที่สดุ ‛ (Hutcheon,2006:35) ด้ วยเหตุนี ้จึงอนุมานได้ วา่ การดัดแปลง
ความคิดของเรื่ องเปรี ยบเสมือน “การฟั งดนตรี ที่คงไว้ ซงึ่ การบรรเลงทํานองแบบเดิม
แต่ได้ รับการเปลี่ยนแปลงบันไดเสียงใหม่” (Payne and Taylor,2003:1) อย่างไรก็ดี

การดัดแปลงความคิดเป็ นเพียงทางเลือกหนึง่ สําหรับผู้ดดั แปลงเท่านัน้ หากแต่เป็ น
ทางเลือกที่ผ้ ดู ดั แปลงส่วนใหญ่นิยมใช้ เพื่อสร้ างสรรค์งานศิลปะชิ ้นใหม่จาก
“เเหล่งที่มา” เดิม
การดัดแปลงตัวละคร เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ที่ได้ รับความนิยมเช่นเดียวกับการ
ดัดแปลงความคิด ดังที่มีผ้ กู ล่าวว่า “ตัวละครสามารถถ่ายโอนจากตัวบทหนึง่ สูอ่ ีกตัว
บทหนึง่ ได้ ชดั เจนเช่นเดียวกันกับความคิดของเรื่ อง ‛ (Hutcheon,2006:11) ตัวละคร
นับว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อสุนทรี ยภาพของงานศิลปะในรูปแบบของ
วรรณกรรมเรื่ องเล่าและการแสดงอย่างชัดเจน เนื่องจากตัวละครมีความสัมพันธ์
อย่างลึกซึ ้งกับจินตนาการ การจําได้ หมายรู้ การจัดวางตําแหน่งแห่งที่อย่างถูกต้ อง
รวมไปถึงความจงรักภักดีของผู้ชมที่มีตอ่ “ตัวบทต้ นทาง” ดังนันเมื
้ ่อศิลปิ นดัดแปลง
ตัวละคร หมายความว่าคลังข้ อมูลในความทรงจําของผู้รับสารที่มีตอ่ ตัวละครได้ รับ
การเรี ยกคืนกลับมา และในขณะเดียวกันย่อมมีการใส่ข้อมูลชุดใหม่ลงในคลังข้ อมูล
นันด้
้ วย อันนํามาซึง่ การรับรู้ถึงภาพลักษณ์ ลักษณะนิสยั หรื อการกระทําของตัวละคร
ที่แตกต่างออกไปจากความทรงจําชุดเดิม
เมื่อกล่าวถึงจุดนี ้พบว่า กลวิธีการดัดแปลงวรรณกรรมหรื อบทละครซึง่ เป็ นสื่อ
ลายลักษณ์สสู่ ื่อการแสดงในรูปแบบของละครเวที ศิลปิ นหรื อนักเขียนบทละครมัก
เลือกใช้ กลวิธีตา่ งๆ ดังนี ้
ด้ านโครงเรื่ อง
1. ตัดส่วนของการพรรณนาปูพื ้นตัวละคร (exposition) ที่ยืดยาวออก แล้ ว
เปลี่ยนเป็ นการ สอดแทรกให้ ผ้ ชู มรู้จกั ตัวละครผ่านบทสนทนาที่สะท้ อนให้ เห็นถึงภูมิ
หลังของตัวละคร
2. เพิ่มเงื่อนงําของปั ญหาที่ตวั ละครต้ องเผชิญ
3. เปลี่ยนหรื อเรี ยงลําดับเหตุการณ์ในเรื่ องเสียใหม่
4. ให้ นํ ้าหนักหรื อเลือกเน้ นยํ ้าเหตุการณ์ในเรื่ องเสียใหม่

ด้ านตัวละคร
1. สร้ างตัวละครขึ ้นใหม่
2. ตัดตัวละครบางตัวทิ ้งไป
3. พัฒนาแรงจูงใจ หรื อความต้ องการของตัวละครให้ ชดั เจนและเข้ มข้ นขึ ้น
4. เพิ่มรายละเอียดแก่ตวั ละครในด้ านของความคิด ลักษณะนิสยั และการ
กระทํา
ด้ านความคิด
1. ตีความความคิดหรื อแก่นเรื่ องใหม่สําหรับการนําเสนอ
2. เลื อกให้ นํ ้าหนักแก่ความคิดย่อยที่ปรากฏอยูใ่ นเรื่ อง แล้ วขยายให้ เป็ น
ความคิดหลักผ่านการให้ เหตุผลที่เป็ นระบบ
ด้ านภาษา
1. เปลี่ยนสํานวนภาษา และบทสนทนาของตัวละครใหม่
2. อ้ างถึง หรื อคัดลอกข้ อความจากเรื่ องอื่นมาประสมและสอดแทรกในบท
สนทนา
สิง่ ที่สรุปได้ ชดั เจนจากทัศนคติผ้ ชู มจะพบว่า "ถ้ าการดัดแปลงงานศิลปะนัน้
เป็ นการดัดแปลงจากสื่อที่มีระดับสูงกว่าสูร่ ะดับตํ่ากว่า (ในกรณีที่เชื่อว่างานศิลปะ
แต่ละรูปแบบหรื อแต่ละประเภทมีระดับสูงตํ่าแตกต่างกันในเชิงคุณค่าทาง
สุนทรี ยศาสตร์ ) ผลงานการดัดแปลงนันย่
้ อมได้ รับความคิดเห็นหรื อการตอบรับในเชิง
ลบเสมอ" (Hutcheon,2006:3) ดังนันจึ
้ งสังเกตได้ วา่ ผลงานศิลปะสร้ างสรรค์บางชิ ้น
หรื อบางเรื่ องจึงมีการดัดแปลงอย่างจํากัดอยูใ่ นบางรูปแบบหรื อบางประเภทเท่านัน้

กล่าวโดยสรุป การดัดแปลงอธิบายได้ ด้วยลักษณะ 3 ประการ กล่าวคือ
‚1. แสดงให้ เห็นถึงการยอมรับเรื่ องการเดินทางของตัวบท
หนึง่ สูอ่ ีกตัวบทหนึง่ ซึง่ สามารถบ่งชี ้ได้ ชดั เจน
2. การสร้ างสรรค์และการตีความต้ องมีความเหมาะสม
และไม่ทําลายตัวบทดังเดิ
้ ม
3.การขยายออกของสัมพันธบทต้ องปรากฏความ
เชื่อมโยงระหว่างตัวบทต้ นฉบับกับผลงานดัดแปลง‛
(Hutcheon,2006:8)
นอกจากนี ้การดัดแปลงแสดงให้ เห็นถึงการยอมรับและยกย่องในคุณค่าของ
"ตัวบทต้ นทาง" และสะท้ อนให้ เห็นถึง "ความคิดสร้ างสรรค์ " ของศิลปิ นที่พยายาม
สร้ างความแตกต่าง และพัฒนาทางเลือกใหม่ๆผ่าน "ตัวบทปลายทาง" อีกทังการ
้
ดัดแปลงได้ ก่อให้ เกิดพลวัตแห่งการดํารงอยูข่ องงานศิลปะ และทําให้ งานศิลปะเป็ น
อมตะอยูเ่ หนือกาลเวลา หาใช่เป็ นการคัดลอกผลงาน (plagiarism) ที่น่าตําหนิติ
เตียนแต่อย่างใดไม่

2.4 แนวคิดเรื่องอุดมคติแห่ งรัก
อุดมคติแห่งรักตามแนวคิดของตะวันตก พบว่ามีปรากฏแต่ครัง้ ยุคกรี กโบราณ
แล้ ว ดังที่มีหลักฐานในบทสนทนาของนักปราชญ์สมัยนันว่
้ าด้ วยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ความรัก (Eros)" บทสนทนาดังกล่าวเกิดขึ ้นในซิมโพเซียม
(The Symposium) ซึง่ เป็ นงานเลี ้ยงสังสรรค์รับประทานอาหารคํ่าอย่างรื่ นเริงของ
บรรดานักปราชญ์ และมักมีความบันเทิงหรื อการสนทนาแลกเปลี่ยนทางปั ญญา
ประกอบอยูด่ ้ วยเสมอ

การสนทนาว่าด้ วยเรื่ องความรักที่เพลโตบันทึกเอาไว้ นี ้ เกิดขึ ้นเมื่อ 383 ปี
ก่อนคริสตศักราช ในงานเลี ้ยงของอกาธอน
(Agathon)นักเขี ยนบทละคร
โศกนาฏกรรมชาวกรี ก การสนทนาในคํ่าคืนนันนํ
้ ามาสูข่ ้ อสังเกตเกี่ยวกับอุดมคติแห่ง
รักหลายประการไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องธรรมชาติของความรัก ระดับของความรัก รวม
ไปถึงการแสดงออกของความรักด้ วย
เพลโตเชื่อว่าการหาคําตอบเกี่ยวกับธรรมชาติของความรักจําเป็ นที่จะต้ อง
จําแนก "ความรัก " ออกจาก "วัตถุของความรัก (object)" ความรักเป็ นเพียงความ
้ เคยมีไม่เคยเป็ นเพื่อเติมเต็มตนเองให้
ปรารถนาจะครอบครองต่อสิง่ ที่มนุษย์ผ้ นู ั้ นไม่
สมบูรณ์ ดังนันความรั
้
กจึงมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยูเ่ สมอ เป็ นแรงผลักดันให้
มนุษย์สามารถกระทําในสิง่ ที่ไม่เคยกระทํามาก่อน
สิง่ ที่มนุษย์ปรารถนาจะครอบครองและพยายามแสวงหาส่วนใหญ่มกั เป็ นสิง่ ที่
มนุษย์ผ้ นู นคิ
ั ้ ดว่าเป็ นประโยชน์แก่ตน ดังนันสิ
้ ง่ ที่ความรักของมนุษย์จงึ มีความ
แตกต่างกัน กระนันก็
้ ดีความรักที่แท้ จริงย่อมเป็ นการมุง่ หวังในสิง่ ที่ดีและสิง่ ที่งาม ซึง่
นับว่าเป็ น “วัตถุของความรัก” ประเภทหนึง่ โดยมีจดุ หมายสูงสุดอยูท่ ี่ความสุขที่
เกิดขึ ้นเมื่อได้ ครอบครองสิง่ นันตลอดไป
้
ด้ วยเหตุนี ้ธรรมชาติของความรักจึงเป็ นสิง่ ซึง่ ไม่อาจประเมินค่าได้ วา่ เป็ นสิง่ ที่ดี
หรื อสิ่งที่เลว แต่หากพิจารณาโดยละเอียดลึกซึ ้งจะพบว่าความรักนันมี
้ ระดับสูงตํ่า
แตกต่างกันไป ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทวัตถุของความรักที่มนุษย์แต่ละคนเห็นว่าดีงาม
ตามลักษณะนิสยั และสติปัญญา อาทิ มนุษย์บางคนอาจเห็นว่าการสังวาสคือความดี
งาม ซึง่ แท้ จริงแล้ วเป็ นความรักระดับตํ่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับมนุษย์ที่เห็นว่าความ
ซื่อสัตย์ตอ่ คนรัก หรื อการแสวงหาปั ญญาคือความดีงาม ซึง่ เป็ นความรักระดับสูง

วัตถุของความรักสามารถแบ่งได้ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทที่เป็ น
รูปธรรม และเป็ นนามธรรม แต่สงิ่ ร่วมของวัตถุสําหรับความรักทุกประเภท คือ วัตถุ
ทุกชนิดย่อมเป็ นความดีงามสูงสุดตามความคิดความปรารถนาของมนุษย์แต่ละคน
ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ วา่ ความรักที่แท้ จริง คือการตระหนักรู้วา่ ความดีคือความงาม
และความงามคือความดี

แก่นความคิดเรื่ องความรักของเพลโต (Platonic love) คือ การประเด็นว่าด้ วย
เรื่ องของความรักอันเป็ นอมตะ มีนกั วิชาการกล่าวไว้ วา่
‚ในปรัชญาของเพลโต ความรักคือความปรารถนาที่จะ
ครอบครองสิง่ ที่งามในรูปลักษณ์ตา่ งๆ สิง่ ที่งามนี ้เป็ นสิง่ ที่
ดีและมีอยูจ่ ริง ...วิธีธรรมสามัญที่นิยมใช้ กนั มากคือการ
สร้ าง "ลูก” ขึ ้นมาสืบทอดตัวเอง ไม่วา่ ลูกที่สร้ างมานันจะ
้
ลูกทางกายภาพหรื อลูกทางปั ญญา ผู้สร้ างทุกคนเชื่อว่า
เป็ นผลิตผลที่ดีงามด้ วยกันทังนั
้ น”
้
(พินิจ รัตนกุล,2543:32-33)
จากคํากล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าความรักที่แท้ จริงย่อมรังสรรค์ให้ เกิดอีกสิง่
หนึง่ ในระดับแรกสุด ปฏิเสธไม่ได้ วา่ การให้ กําเนิด “ลูก” สะท้ อนให้ เห็นถึงความ
ต้ องการในการแสดงออกถึงความรักควบคูไ่ ปกับความปรารถนาจะเป็ นอมตะของตน
ด้ วยเหตุนี ้ความสัมพันธ์ทางเพศจึงเป็ นสิง่ ที่มนุษย์ปฏิบตั ิกนั มายาวนานเพื่อสืบทอด
เผ่าพันธุ์ ทว่าความรักในเชิงสังวาส อันเป็ นการสร้ างความเป็ นอมตะโดยอาศัยผู้อื่น
และเป็ นความสุขที่ไม่ถาวรนี ้ นับว่าเป็ นเพียงความรักชันตํ
้ ่า หาใช่อมตะแห่งรักอัน
สูงส่งไม่
เพลโตมิได้ ปรารถนาให้ มนุษย์จํากัดความรักอยูท่ ี่ระดับการเสพสังวาสเพียง
เท่านัน้ เพราะเพลโตเชื่อว่าแท้ จริงแล้ วมนุษย์มีศกั ยภาพมากกว่าการหาความสุขจาก
การมีเพศสัมพันธ์เพื่อบําบัดความใคร่ เมื่อมนุษย์หาได้ ให้ ความสําคัญกับความงามที่
มีรูปลักษณ์แล้ ว มนุษย์ก็จะให้ สําคัญกับความรักในด้ านของความงามทางจิตใจ รวม
ไปถึงความปรารถนาที่จะเป็ นอมตะในรูปแบบของความต้ องการที่จะสร้ างและรักษา
เกียรติยศชื่อเสียงของตนไว้ ให้ อยูค่ โู่ ลก ซึง่ ทังหมดนี
้
้ล้ วนเป็ นความงามที่ไม่มี
รูปลักษณ์ทงสิ
ั ้ ้น
สุดท้ ายอันเป็ นระดับสูงสุดสําหรับสิ่งที่เป็ นแก่นแท้ ของความรักแบบเพลโตนิค
คือ "ความปรารถนาที่จะครอบครองความงาม ความดี และความจริง” (พินิจ รัตนกุล

,2543:36-37) ความรักที่จะเป็ นความงามขันสู
้ งได้ คือ ความรักในการแสวงหา
ความรู้หรื อความจริง ซึง่ อยูเ่ หนือความงดงามของรูปลักษณ์และความงดงามของสิง่
ที่ไม่รูปลักษณ์ ความรักขันสู
้ งสุดจะสัมฤทธิผลได้ นนั ้ มนุษย์ต้องอาศัยความสามารถ
และสติปัญญาของตนเองโดยการเอาตนเองเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ กับสิ่งที่เป็ นอมตะ
นันๆ
้
กล่าวโดยสรุป คืออุดมคติแห่งรักตามแนวคิดของเพลโต จําแนกเป็ น 2 ระดับ
กล่าวคือ ความรักในระดับตํ่า เป็ นความรักที่มีความเห็นแก่ตวั เป็ นพื ้นฐาน ซึง่
ขัดขวางความเจริญรุ่งเรื องหรื อความก้ าวหน้ าของคนรัก ดังนันความรั
้
กในระดับสูง
หรื ออุดมคติแห่งรักที่แท้ จริงย่อมเป็ นการกระทําที่นําไปสูค่ วามจีรังยัง่ ยืน เป็ นความรัก
ที่สมบูรณ์กอปรไปด้ วยความงาม ความดีและความจริงคูข่ นานกันไป อีกทังเป็
้ นความ
รักที่หาได้ นํามาซึง่ ความชื่นชมและความเพลิดเพลินในสิง่ ใดสิ่งหนึง่ จนกระทัง่ เกิน
ความพอดี
ในมิตขิ องสังคมไทย แก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรักเป็ นแก่นเรื่ องที่ได้ รับความนิยม
และมีความโดดเด่นอย่างยิ่งในตัวบทวรรณคดีไทย หากพิจารณาจากประเภท
(genre) ของวรรณคดีแล้ ว จะพบวรรณคดีประเภทนิราศ ที่กวีสว่ นใหญ่มงุ่ พรรณนา
และครํ่ าครวญโหยหานางอันเป็ นที่รัก พร้ อมทังสะท้
้ อนให้ เห็นถึงความทุกข์ที่จําต้ อง
จําจากพลัดพรากจากนางอันเป็ นที่รักด้ วย นอกจากวรรณคดีนิราศแล้ ว ยังพบว่าใน
วรรณคดีเรื่ องยาวของไทยปรากฏเนื ้อหา หรื อบทรํ าพึงรํ าพันต่อนางอันเป็ นที่รักของ
กวี ซึง่ บทดังกล่าวตามว่านี ้นับว่าเป็ นองค์ประกอบที่พบได้ ทวั่ ไปในวรรณคดีไทย
โบราณ
แก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรักที่กวีไทยมักนําเสนอ ไม่วา่ จะเป็ นในรูปแบบของ
ความรักเชิงชู้สาว ความรักของบิดามารดาที่มีแก่บตุ รธิดา หรื อความรักระหว่างชนชัน้
ล้ วนแต่ถกู นําเสนอในมิติของสาเหตุแห่งความทุกข์อนั ยังมาซึง่ ความลําบากทังกาย
้
และใจของตัวละครทังสิ
้ ้น กวีในฐานะเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมจึงปฏิเสธไม่ได้ วา่ ย่อม
ซึมซับอิทธิพลความเชื่อหรื อค่านิยมของสังคมอยูใ่ นตัว และสะท้ อนออกมาผ่านการ
สิทธิโดยชอบธรรมในการรจนาวรรณคดี ดังที่จะเห็นว่าการที่กวีนําเสนอเรื่ องความรัก
ว่าเป็ นสาเหตุแห่งทุกข์ สอดคล้ องกับคําสอนทางพุทธศาสนาที่กําหนดให้ ความรัก
เป็ นมายา เกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ และดับไป ตามกฎแห่งสังสารวัฏ ดังนันหากมนุ
้
ษย์ผ้ ใู ดหลง

ระเริงอยูใ่ นมายาความรู้สกึ นี ้ย่อมนํามาซึง่ ความเจ็บปวด ความทรมาน หรื อแม้ แต่
นําไปสูค่ วามตาย ซึง่ คําสอนดังกล่าวเป็ นที่รับรู้แพร่หลายในหมูข่ องพุทธศาสนิกชน
แม้ วา่ วรรณคดีไทยส่วนใหญ่จะนําเสนอเรื่ องความรักในเชิงของสาเหตุแห่ง
ทุกข์ที่มนุษย์ควรหลีกเลี่ยง และไม่ควรเข้ าไปข้ องเกี่ยวสัมพันธ์ เนื่องจากเป็ นเพียง
ความสุขทางโลกียะ หาใช่โลกุตตรสุขไม่ กระนันก็
้ ดีกวีหลายท่านได้ นําเสนออีกมิติ
้ า ยิ่งใหญ่และสง่างาม กล่าวคือ การ
หนึง่ ของความรัก ที่นบั ว่าเป็ นมิตทิ ี่งดงาม ลํ่าค่
นําเสนออุดมคติแห่งรักว่า "ความรักที่แท้ จริงต้ องประกอบไปด้ วยความกล้ าหาญ และ
ความเสียสละ" และด้ วยปั จจัยทังสองประการนั
้
นจึ
้ งทําให้ ความจงรักภักดี ความเท่า
เทียม ตลอดจนปี ติสขุ บังเกิดขึ ้นแก่มนุษย์
เมื่อค้ นคว้ าตัวบทวรรณคดีไทยที่นําเสนอเรื่ องราว หรื อแก่นความคิดเกี่ยวกับ
อุดมคติแห่งรัก อันต้ องประกอบด้ วยความกล้ าหาญและความเสียสละ พบว่ามี
วรรณคดีไทยหลายเรื่ องหลากสมัยและหลายประเภทที่นําเสนออุดมคติแห่งรัก
ดังกล่าว ในที่นี ้ขอเริ่มต้ นจากวรรณคดีพทุ ธศาสนา กล่าวคือ พบนิบาตชาดกเรื่ อง
จันทกินนรชาดก ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ปรากฏอยูใ่ นขุททกนิกายสุตตันตปิ ฎก และนิทานเรื่ อง
จันทกินนร ซึง่ เป็ นนิทานเรื่ องที่ 19ปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์พิมพานิพพานมีเนื ้อหา ดังนี ้

(พระนางพิมพา)ครัน้ กราบทูลดังนันแล้
้ ว จึงนํานิทานเรื่ อง
อื่นมา กราบทูลต่อไปว่า ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ าผู้เจริญ
ในกาลก่อนที่พระองค์ได้ กําเนิดเป็ นพระยากินนร หม่อม
ฉันนันเป็
้ นกินรี ในกาลนันเราทั
้
งสองแลเห็
้
นดอกไม้ บาน
สะพรั่งในหิมวันตประเทศก็พากันไปเล่นชมดอกไม้ ครัง้
นันท้
้ าวพรหมทัตทรงละราชสมบัติออกล่าเนื ้อ เสด็จ
ท่องเที่ยวไปในป่ าใหญ่ ครัน้ เมื่อราชานันเห็
้ น
หม่อมฉันก็มีจิตปฏิพทั ธ์ ปรารถนาจะสังหารสวามีของ
หม่อมฉันจึงยกธนูขึ ้นยิงพระอุระของพระองค์ด้วยลูกธนู
อาบยาพิษ ทําให้ พระองค์เสียชีวิต ลําดับนันหม่
้ อมฉัน
ทราบว่าพระองค์สิ ้นชีวิตแล้ วจึงรี บบินหนีไปในอากาศ เมื่อ
ท้ าวพรหมทัตเห็นหม่อมฉันหนีไปก็เสียพระทัยเสด็จหลีก

ไป ครัน้ เมื่อหม่อมฉันเห็นพระราชาเสด็จหลีกไปแล้ วจึงเข้ า
ไปใกล้ พระองค์ สวมกอดพระศพครํ่ าครวญปริเทวนาการ
ครัง้ นันด้
้ วยเดชบุญญาของพระองค์ ท้ าวสักกเทวราชทรง
ทราบความจึงเสด็จลงมาจากสวรรค์ประทานชีวิตให้
พระองค์ ท้ าวสักกเทวราชได้ กล่าวสัง่ สอนเราทังสองแล้
้
ว
เสด็จคืนยังที่อยู่ เมื่อหม่อมฉันได้ ชีวิตพระองค์คืนมาแล้ ว
ก็ได้ ร้องครํ่ าครวญแล้ วกลับกล่าวถ้ อยชื่นชมยินดี
ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ าผู้ทรงประดับด้ วยฉัพพัณณรังสี
ในกาลก่อนพระองค์ต้องถูกยิงเพราะหม่อมฉันเป็ นต้ นเหตุ
โทษนันยั
้ งปรากฏแก่หม่อมฉันแม้ ในวันนี ้ ขอพระองค์จง
ทรงงดโทษทังมวลนั
้
นแก่
้ หม่อมฉันในกาลที่หม่อมฉันยัง
มิได้ ปรินิพพานนี ้ด้ วยเถิดพระเจ้ าข้ า
(อ้ างถึงใน สัญญลักษณ์ มณีใส, 2531:10-11)
นอกจากตัวบทข้ างต้ นที่ปรากฏเป็ นในวรรณคดีพทุ ธศาสนาแล้ ว ยังพบว่า
จันทกินนรคําฉันท์ ก็ปรากฏข้ อความที่สอดคล้ องและอธิบายขยายความจากใน
พิมพานิทานชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะตอนที่แสดงให้ เห็นถึงความรักอันเปี่ ยมล้ น
และความจงรักภักดีของนางจันทกินรี ซึง่ เป็ นบทที่พระเจ้ าพรหมทัตเกี ้ยวนางจันทกิน
รี แต่นางกลับปฏิเสธพร้ อมทังว่
้ ากล่าวด้ วยผรุษวาจา ความว่า
‚เราใช่ทรชาติหญิงพาล
ให้ สมด้ วยศักกักขลา
ถึงท้ าวเสดจด้ าวจันทรา
มาให้ เราไม่ยินดี
สู้ม้วยด้ วยองค์สวามี
ฤาจักให้ ต้องสองชาย
ใครคิดจิตรบาปยาบคาย
จนสิ ้นจนสูญสูริวงษ์ ...

เชิญชมเดิยรฉาน
อิกดวงสุริยา
เกิดเปนสตรี
ให้ มนั ฉิบหาย

เราไช่หญิงชาติเสเพล
ใจหันหวนเห
ละโลภละโมบเมถุน...
นางรํ่ ารํ าพรรณพาที
โผผินบินหนี
ขึ ้นจับยังยอดศรี ขร
แผดร้ องก้ องดงษดินดอน
บริภาษตัดรอน
ไป่ ลดพยศมาลยา”
(สัญญลักษณ์ มณีใส, 2531:221-222)
นางจันทกินรี ได้ กล่าวตัดรอน และประกาศคํามัน่ ในรักแก่พระสวามี
จนกระทัง่ พระเจ้ าพรหมทัตอดสูถอดพระราชหฤทัยหนีไปแล้ ว นางได้ บนิ กลับลงมายัง
พระศพของจันทกินนร พร้ อมทังสํ
้ ารวมจิตตังใจสวดขอประทานพรจากเทวดาหวั
้
งให้
สวามีคืนพระชนม์ ดังความว่า
กลืนกลันโสกี
้
จักอังเชิญไทย
ให้ ช่วยภูวดล
...

‚นางนารถกินรี
ฤาดีดานกระมล
เทพในไพรสน
รอดจากมรนา...

นางรํ่ าพจมาน
เชิญเทพทุกสถาน
หุบห้ องเหวผา
ด้ วยจิตรกินรี
ภักดีตอ่ สวา
มิตรชอบชนมา
สุจริตพิศไหม
วรกฤษฎาเดช
แห่งองค์อมเรศ
อาเภศภพไตร
อาศน์องค์อํามอร
รุ่มร้ อนดุจไฟ
ไป่ อ่อนอําไพ
ดุจเบื ้องโบราณฯ
(อ้ างถึงใน สัญญลักษณ์ มณีใส,2531:223)

เมื่อพิจารณาเนื ้อหาข้ างต้ นโดยแยบคายแล้ วจะพบว่า การที่นางจันทกินรี
เลือกที่จะบินหนีขึ ้นไปบนยอดเขา เพื่อกระทําการอันแสดงถึงความไม่พอใจ และ
ความมัน่ คงในจิตที่มิคิดเป็ นหญิงสองชาย นับว่าเป็ นความเสียสละที่น้อมยอมรับ
สถานะ “แม่หม้ าย” อย่างชัดเจน แม้ วา่ ค่านิยมของสังคมนันถื
้ อว่าสถานะ "แม่หม้ าย"
เป็ นสถานะที่ตํ่าต้ อยกว่าสถานะของหญิงที่สามียงั มีชีวิตอยู่ อีกทังการปฏิ
้
เสธพระเจ้ า
พรหมทัตนับว่าเป็ นการปฏิเสธความสบายในภายภาคหน้ าอันจะยังมาซึง่ รมณียสุข
แก่ตน และยังแสดงให้ เห็นอีกว่าหามีสงิ่ ใดในโลกมีคณ
ุ ค่าเทียบเท่ากับความรักที่นาง
และสามีมีตอ่ กันไม่
ความกล้ าหาญของจันทกินรี ที่ถือเป็ นประการสําคัญ คือ ความกล้ าหาญที่จะ
ร้ องขอชีวิตของสามีกลับคืนมาจากเทวดา การกระทําดังกล่าวนี ้นับว่าเป็ นความกล้ า
หาญอย่างยิ่งที่ตนเป็ นเพียงสัตว์หิมพานต์ และเป็ นสตรี เพศทว่ากลับกล้ าหาญร้ องขอ
พรอันผิดวิสยั แห่งสังสารวัฏจากเทวดาผู้มีอํานาจเหนือกว่าตน โดยที่ตนเองก็หารู้ไม่
ว่าจะสัมฤทธิผลประการใด แต่ด้วยความรักอันเต็มเปี่ ยมไปด้ วยความซื่อสัตย์และ
ภักดีตอ่ สามี ย่อมนํามาซึง่ การตัดสินใจที่เด็ดขาดและความกล้ าหาญที่นางจะลอง
เสี่ยงสํารวมจิตและบารมีที่บําเพ็ญมาทังหมดแลกกั
้
บชีวิตของสามี
ดังนันเรื
้ ่ องจันทกินนรจึงเป็ นชาดก หรื อนิทานที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความกล้ า
หาญ และความเสียสละของสตรี เพศที่มีตอ่ บุคคลอันเป็ นที่รัก ซึง่ ความกล้ าหาญและ
ความเสียสละที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่ องนี ้ นับว่าผิดไปจากขนบของการนําเสนอเรื่ อง
ความรักในวรรณคดีไทย แต่ก็แสดงให้ เห็นถึงอานุภาพและอุดมคติแห่งรักอันยิ่งใหญ่
ได้ ชดั เจนเรื่ องหนึง่ อีกทังยั
้ งแสดงให้ เห็นชัดเจนว่าอุดมคติแห่งรักเป็ นเรื่ องที่ปรากฏมา
แต่ครัง้ สมัยพุทธกาลแล้ ว หาใช่เรื่ องแปลกใหม่ของสังคมไทยแต่อย่างใด
วรรณคดีการละครเป็ นวรรณคดีอีกประเภทหนึง่ ที่นําเสนอเรื่ องอุดมคติแห่งรัก
ให้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น ปฏิเสธไม่ได้ วา่ เรื่ องของความรักเป็ นแก่นเรื่ องพื ้นฐานของ
วรรณคดีไทยตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยาสืบเนื่องมายังสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากการ
นําเสนอเรื่ องของความรัก นับว่าเป็ นการแบ่งปั นอารมณ์ความรู้สกึ ซึง่ เป็ นสากล และ
เป็ นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องที่ได้ รับความนิยมสําหรับการสร้ าง
อารมณ์ร่วมในละครให้ เกิดขึ ้นโดยง่าย เพราะผู้รับสารย่อมจะเกิดความเข้ าใจ และ
ความซาบซึ ้งไปกับเรื่ องราวของความรัก และชะตากรรมของตัวละครที่ถ่ายทอดสู่

ผัสสะการรับรู้ของตนผ่านจินตนาการหรื อการเทียบเคียงประสบการณ์ของตนกับตัว
ละคร

เมื่อพิจารณาตัวบทวรรณคดีไทยประเภทเป็ นวรรณคดีการละครที่นําเสนอ
เรื่ องอุดมคติแห่งรักซึง่ ประกอบไปด้ วยความกล้ าหาญและความเสียสละแล้ วพบว่า มี
วรรณคดีไทยหลายเรื่ องที่มีแก่นเรื่ องว่าด้ วยอุดมคติแห่งรัก ดังจะยกตัวอย่างให้ เห็น
พอสังเขปดังนี ้
ในสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนต้ น รัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่
2
(พ.ศ.2015-2072) ปรากฏว่ามีกวีราชสํานักประพันธ์วรรณคดีเรื่ องลิลติ พระลอขึ ้น ซึง่
มีลกั ษณะเป็ นวรรณคดีรักโศก (romantic tragedy) ที่ตวั ละครเอกทัง้ 3 ตัว เสียชีวิต
ด้ วยอานุภาพแห่งความรัก ลิลติ พระลอเป็ นที่รับรู้อย่างกว้ างขวางว่ามีตวั บทในตอน
สุดท้ ายที่ก่อให้ เกิดอารมณ์สะเทือนใจอย่างยิ่งทว่ากลับตราตรึงใจผู้อา่ นมิร้ ูลืม
กล่าวคือ บทที่พระเพื่อนพระแพงกล่าวแสดงจํานงจิตแก่พระลอว่าตนทังสองอาสา
้
ออกต่อสู้ด้วยพระลอ เนื่องจากความรักและความภักดีที่ตนมีตอ่ พระลอในฐานะ
ภริยาทําให้ ไม่มิอาลัยเสียดายชีวิต ความว่า
‚สองนางจึง่ ชมชื่น
เผือข้ าก็กษัตรี ย์ชาติ
บมิเอาชายอื่นเป็ นคู่
บมิอยูใ่ ห้ ข้าดูแคลน
เผือข้ าตายตามราช
สองเปลื ้องสไบซํ ้าซ่อน
อยูต่ ราบข้ างจอมกษัตริย์...‛

ยื่นใจจริงบมิช้า
ใจบมิขลาดกลัวตาย
บมิอยูใ่ ห้ ไทดูช้า
ครัน้ พระเมือแมนเมืองฟ้า
พระบาทอย่าได้ อาไลย
ทรงผ้ าอ้ อนร่อนดาบ
(ชุมนุมเรื่ องพระลอ,2513:106)

ด้ วยเหตุแห่งความมุง่ มัน่ ของพระเพื่อนพระแพงที่จะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พระ
ลอตามความข้ างต้ น ส่งผลให้ ในตอนท้ ายเกิดภาพอันโศกเศร้ าน่าประทับใจ กล่าวคือ

‚เขาอยูแ่ ต่ไกลบมิใกล้

ให้ โทรมยิงสามกษัตริย์

ธก็เอาดาบวัดกระจัดกระจาย
จึง่ ปื นต้ องพระองค์
เอาตัวออกรับปื น
เขาก็เร่งสาดศรพิษ
เลือดตกหลัง่ ถัง่ ลง
ผันหน้ าต่อศัตรู
สิ ้นชีพิตพร้ อมกัน

เขาเข้ าหลายเหลือป้อง
สองอนงค์บมิกลัว
ยืนอยูก่ บั จอมราช
ติดสามกษัตริย์สพรั่ง
สามพระองค์อิงกัน
พิศดูดจุ นฤมิต
ยืนอยูฉ่ นั บมิตาย"
(ชุมนุมเรื่ องพระลอ,2513:108)

จากภาพอันน่าสะเทือนใจที่พระลอ พระเพื่อนและพระแพง ช่วยกันต่อสู้อย่าง
องอาจ หากแต่มิสามารถต้ านทานศัตรูได้ กระทัง่ นํามาสูก่ ารสิ ้นชีพอย่างงดงามสม
พระเกียรติ แสดงให้ เห็นถึงความกล้ าหาญอันเกิดจากความรักของพระเพื่อนและ
พระเเพงซึง่ เป็ นสตรี เพศที่มีตอ่ พระลออย่างชัดเจน การต่อสู้รบพุง่ กันนี ้หาใช่หน้ าที่
สามัญของสตรี ไม่ หากแต่พระเพื่อนพระแพงไม่ได้ กลัวภยันตรายแก่ชีวิตแม้ แต่น้อย
มิหนํ ้าซํ ้ายังกล้ าหาญเด็ดเดี่ยวต่อการตัดสินใจของตนที่จะช่วยพระลอรบ ดังจะเห็น
ได้ จากเพียงสิ ้นคําแจ้ งแก่พระลอว่าจะขอออกรบด้ วย พระเพื่อนพระแพงก็เตรี ยมตัว
จัดแจงนุ่งผ้ าสําหรับออกรบโดยทันที มิได้ รีรอต่อคําทัดทานใดๆที่อาจจะเกิดขึ ้น
ในด้ านของความเสียสละ จะเห็นได้ วา่ การที่พระเพื่อนพระแพงอาสาออกรบ
อีกทังยั
้ ง "เอาตัวออกรับปื น " พร้ อมพระลอนัน้ นับว่าเป็ นความเสียสละอันยิ่งใหญ่
และเป็ นความเสียสละอันสูงสุด เนื่องจากเป็ นการยอมเสียสละชีวิตแก่บคุ คลอันเป็ นที่
รัก เป็ นการเสียสละที่มิได้ หวังผลตอบแทน และเป็ นการเสียสละที่ตนก็รับรู้ถึงชะตา
กรรมอันสืบเนื่องจากการกระทําอยูเ่ ต็มอก การที่พระเพื่อนพระแพงยอมเสียสละ
เช่นนี ้ เพราะทังคู
้ ต่ า่ งก็รัก ผูกพันและภักดีตอ่ พระลอผู้สามีอย่างลึกซึ ้ง
จากที่กล่าวมาแล้ วจะเห็นว่าลิลติ พระลอเป็ นวรรณคดีที่นําเสนออุดมคติแห่ง
รักได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและงดงามที่สดุ เรื่ องหนึง่ ความกล้ าหาญและความเสียสละ

ของพระเพื่อนพระแพงอันอุทิศแก่พระลอแม้ วา่ จะนําไปสูก่ ารสิ ้นชีวิตเป็ น
โศกนาฏกรรมอันสง่างามนี ้ นับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ ลลิ ติ พระลอเป็ นวรรณคดี
อมตะที่อยูเ่ หนือกาลเวลา และตกทอดสืบเนื่องมาสูป่ ั จจุบนั เป็ นการนําเสนอมิตแิ ห่ง
รักที่ซาบซึ ้งและเปี่ ยมไปด้ วยพลังที่เติมเต็มความอิ่มเอมใจได้ ดียิ่ง
หลังจากสมัยกรุงศรี อยุธยาแล้ ว วรรณคดีการละครสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็
ปรากฏการสืบต่อของการนําเสนอเรื่ องราวว่าด้ วยอุดมคติแห่งรักเช่นกัน ซึง่ มีทงใน
ั้
ลักษณะของเรื่ องแทรกในเรื่ องยาว และเป็ นเรื่ องยาวที่มีแก่นเรื่ องเกี่ยวกับความรัก
ดังเช่นที่ปรากฏแต่ครัง้ บรรพกาล เพื่อไม่ให้ เกิดความสับสนในด้ านลําดับเวลา ผู้วิจยั
จะนําเสนอวรรณคดีตามยุคสมัย โดยมิได้ ให้ ความสําคัญกับลักษณะว่าเป็ นเรื่ อง
แทรกในเรื่ องยาว หรื อเป็ นเรื่ องยาวเรื่ องเดี่ยว มีรายละเอียดดังนี ้
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ.22792352) ปฐมบรมจักรี วงศ์ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่ องรามเกียรติ์ ซึง่
ได้ รับอิทธิพลจากมหากาพย์รามายณะอันเป็ นมหากาพย์สนั สกฤตที่ยิ่งใหญ่หนึง่ ใน
สองเรื่ องของอินเดีย บทละครเรื่ องรามเกียรติน์ ี ้นับว่าเป็ นสมบัตขิ องราชธานีที่มี
คุณค่ายิ่ง นําเสนอข้ อคิดที่น่าสนใจหลายประการ อาทิ ด้ านคุณธรรมของผู้ปกครอง
ด้ านความจงรักภักดีของผู้ใต้ ปกครอง ด้ านสิทธิอํานาจความชอบธรรมของ
พระมหากษัตริย์ และที่ขาดไม่ได้ คือด้ านอุดมคติแห่งรัก
เมื่อศึกษาตัวบทบทละครเรื่ องรามเกียรติพ์ บว่า ตัวละครนางสีดาเป็ นตัวละคร
ที่นําเสนออุดม-คติแห่งรักที่ชดั เจนยิ่ง กล่าวคือ ตอนสําคัญที่พิสจู น์ความบริสทุ ธิ์ของ
นางสีดาครัน้ เมื่อได้ รับการช่วยเหลือจากการถูกทศกัณฐ์ เจ้ ากรุงลงกาลักพาไป แล้ ว
กลับมาสูก่ รุงอโยธยาของพระรามแล้ ว ได้ เกิดความสงสัยถึงความบริสทุ ธิ์ของนางสี
ดา ดังความว่าตอนหนึง่ ว่า
“

วันนี ้ได้ เห็นนงลักษณ์
ผิวพักตร์ ดงั่ เดือนจํารัสฉาย
ฝ่ ายพี่ทกุ ข์ร้อนลําบากกาย
เจ้ ามาอยูส่ บายหลายปี
ยังได้ สมบัติพสั ถาน
ของประทานพญายักษี
ซึง่ วิเศษเลิศหล้ าธาตรี
ขอพี่ชมบ้ างเป็ นขวัญตา”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,2549:450)

จากข้ อความดังกล่าวนี ้นับว่าเป็ นข้ อความที่มิเพียงดูถกู ดูแคลนนางสีดา
เท่านัน้ ทว่ากลับเป็ นข้ อความที่เป็ นการตังคํ
้ าถามถึงความซื่อสัตย์และภักดีของนางสี
ดาที่มีตอ่ พระรามผู้สามีด้วย ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการพิสจู น์ความมัน่ คงแห่งรักที่นางสีดามี
ต่อพระราม จึงกล่าวตอบไปว่า
‚...อันซึง่ ตัวข้ าบาทนี ้
อสุรีไปลักพามา
ตกถึงมือชายแล้ วไกลเนตร
พระทรงเดชปิ่ นภพนาถา
เป็ นที่สงสัยวิญญาณ์
แก่หมูโ่ ลกาฟ้าดิน
ถึงมาตรจะรักษาตัวดี
อันจะเปลื ้องราคีเห็นไม่สิ ้น
เว้ นแต่ทวยเทพอมรินทร์
จะไม่กินแหนงแคลงใจ
กับพระคงคาแลอัคคี
จะเป็ นที่สกั ขีพยานได้
พระองค์จงลัน่ ศิลป์ชัย
ประชุมไทเทเวศให้ พร้ อมกัน
ข้ าขอพิสจู น์เพลิงถวาย
เบื ้องบาทนารายณ์รังสรรค์
ต่อหน้ าฝูงเทพเทวัญ
กับพวกพลขันธ์วานร
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,2549:451)
ข้ อความที่นางสีดาตรัสแก่พระรามซึง่ แสดงความประสงค์จะกระทําพิธีลยุ
เพลิงนี ้ นับว่าเป็ นความปรารถนาที่จะพิสจู น์ความบริสทุ ธิ์ของตนให้ เป็ นที่คลายสงสัย
แก่พระรามและหมูป่ ระชาชีทงมวล
ั้
อันนําไปสูส่ ตั ยาสาบานของนางสีดาต่อทวยเทพ
เทวดาทังมวลที
้
่กล่าวก่อนเข้ าสูพ่ ิธีลยุ เพลิง ความตอนหนึง่ ว่า
‚ขอเทพท้ าวทุกองค์
จงเป็ นทิพย์พยานให้ ประจักษ์
แม้ นข้ าระคนรสรัก
ด้ วยทศพัตร์ แลชายใด
นอกออกไปจากพระจักรกฤษณ์ มาตรแม้ นแต่จิตพิสมัย
ไม่ซื่อต่อเบื ้องบาทพระภูวไนย ประกอบการสิ่งใดที่ไม่ดี
ขอจงพระเพลิงเจ้ าสังหาร
ชนมานข้ าม้ วยอยูท่ ี่นี่
ให้ ตกนรกอเวจี
แสนกัลป์พันปี อย่าพ้ นทุกข์...”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,2549:453)

จากข้ อความที่ยกมานี ้แสดงให้ ถึงความกล้ าหาญของนางสีดาอย่างชัดเจน
นอกจากความจํานงที่จะกระทําพิธีลยุ เพลิงเพื่อพิสจู น์ความบริสทุ ธิ์ ซึง่ นับว่าเป็ นพิธีที่
ก่อให้ เกิดอันตรายแก่ชีวิต นางสีดาได้ ตงสั
ั ้ ตย์สาบานต่อหน้ าเทวดาทังหลายด้
้
วย เมื่อ
พิจารณาถึงเนื ้อหาคําสาบานแล้ วจะพบว่า เป็ นคําสาบานที่ให้ โทษหนักมิเพียงเฉพาะ
ในภพปั จจุบนั เท่านัน้ หากแต่หมายรวมถึงอนาคตกาลอันยาวนานอีกด้ วย ดังนัน้
ความกล้ าหาญของนางสีดานี ้จึงแสดงให้ เห็นถึงความรักของนางสีดาที่มีตอ่ พระราม
ซึง่ ความรักดังกล่าวนี ้ทําให้ นางสีดาครองตัวให้ บริสทุ ธิ์ตลอดระยะที่จากพรากจาก
พระราม และเป็ นความรักที่กล้ าหาญพร้ อมพิสจู น์ให้ เป็ นที่ประจักษ์ ด้วย
เมื่อนางสีดาเสด็จลุยเข้ าไปในเพลิงแล้ ว ปรากฏว่ามีเหตุอศั จรรย์ที่สําคัญ
เกิดขึ ้น กล่าวคือ
‚เดชะความสัตย์ที่ซื่อตรง
จะร้ อนเบื ้องบาทบงสุ์ก็หาไม่
มีประทุมทิพมาศอําไพ
เกิดขึ ้นในกลางเพลิงกาล
ขยายแย้ มผกาเกสร
ขจายจรรื่ นรสหอมหวาน
รับรองบาทบงสุ์ทรงธาร
ทุกย่างบทมาลย์เทวี”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,2549:453)
ครัน้ นางสีดาลุยเพลิงกลับปรากฏมีดอกบัวผุดขึ ้นรองรับพระบาทนาง ซึง่ แสดง
ให้ เห็นถึงอย่างชัดเจนถึงความบริสทุ ธิ์ของนางสีดา เมื่อเหตุการณ์ดําเนินไปเช่นนี ้จะ
สังเกตได้ วา่ การที่นางสีดากล้ าหาญที่จะลุยเพลิงเพื่อพิสจู น์ความบริสทุ ธิ์นี ้ แท้ จริง
แล้ วมีมิตอิ นั น่าชื่นชมยิ่งแอบแฝงอยู่ ได้ แก่ ความเสียสละของนางสีดาที่มีตอ่ พระราม
เหตุที่กล่าวว่าการตัดสินใจลุยเพลิงของนางสีดานับว่าเป็ นความเสียสละนี ้ เนื่องด้ วย
การลุยเพลิงมิเพียงเป็ นการแสดงถึงความบริสทุ ธิ์ของนางสีดาเท่านัน้ หากแต่
หมายถึงการรักษาเกียรติยศของพระรามผู้เป็ นพระสวามีด้วย การรักษาตนให้ บริสทุ ธิ์
เป็ นหน้ าที่อนั พึงปฏิบตั ิของภริยา ดังนันการที
้
่นางสีดาสามารถลุยไฟพิสจู น์ให้ เห็น
เป็ นสัมฤทธิผลถึงการกระทําหน้ าที่ดงั กล่าวได้ สําเร็จ จึงนับว่าเป็ นการรักษาพระ
เกียรติยศของพระสวามี อีกทังยั
้ งส่งเสริมพระเกียรติยศให้ ยิ่งใหญ่ขึ ้นด้ วย ด้ วยเหตุนี ้

จึงนับว่าการลุยเพลิงของนางสีดา เป็ นการเสียสละแก่บคุ คลอันเป็ นที่รักโดยมิหวัง
ผลตอบแทนตามอุดมคติแห่งรักโดยแท้
วรรณคดีการละครอีกเรื่ องหนึง่ ในยุครัตนโกสินทร์ ที่นําเสนออุดมคติแห่งรัก
อย่างชัดเจน ได้ แก่ บทละครเรื่ องเงาะป่ า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (พ.ศ.2396-2453) บทละครเรื่ องเงาะป่ า น่าสนใจอย่างยิ่ง
เพราะเป็ นบทละครที่มีตวั ละครเอกเป็ นชนกลุม่ น้ อย คือ พวกเงาะ หรื อก็อย หากแต่ตวั
ละครเอกในเรื่ องนี ้กลับเป็ นตัวละครในอุดมคติที่เปี่ ยมไปด้ วยธรรมะอันแสดงออกผ่าน
จิตใจอันสูงส่ง ทังนี
้ ้มีนกั วรรณคดีวิเคราะห์ถึงการที่พระองค์เลือกใช้ ตวั ละครเอกเป็ นชน
กลุม่ น้ อย แต่เป็ นตัวละครในอุดมคติวา่
‚การทําให้ ตวั ละครเป็ นตัวละครในอุดมคติ เป็ นกลวิธี
ประการหนึง่ ที่จะช่วยสื่อ 'สาระ' สําคัญที่แฝงอยูใ่ นเรื่ อง
อย่างชัดเจน คือ การเชิดชูความรักอันจริงแท้ ทําให้ มนุษย์
เท่าเทียมกัน แม้ วา่ มนุษย์นนจะแตกต่
ั้
างกันในสถานภาพ
ทางสังคมหรื อมีวฒ
ั นธรรมแตกต่างกันเพียงใดก็ตาม ...
ผู้อา่ นจะพบว่าตัวละครเอกทังสาม...ต่
้
างเป็ นผู้ที่มีหวั ใจรัก
อันลึกซึ ้งมัน่ คง และบูชาความรักของตนว่าเป็ นสิง่ สําคัญ
สูงสุดในชีวิต”
(สุจิตรา จงสถิตย์วฒ
ั นา,2545:191)

จากบทวิเคราะห์ของนักวรรณคดีข้างต้ นนี ้เป็ นบทสะท้ อนหนึง่ ที่แสดงให้ เห็น
ว่าพระราชนิพนธ์เรื่ องเงาะป่ าเป็ นวรรณคดีการละครเรื่ องหนึง่ ที่นําเสนออุดมคติแห่ง
รัก ทังนี
้ ้เมื่อผู้วิจยั ศึกษาตัวบทแล้ วพบว่า มีลกั ษณะเป็ นไปตามคํากล่าวข้ างต้ นอย่าง
แท้ จริง เนื่องจากวรรณคดีเรื่ องนี ้ได้ นําเสนอมิตขิ องอุดมคติแห่งรักที่วา่ ด้ วยความกล้ า
หาญและความเสียสละของตัวละครเอกทังสามซึ
้
ง่ เป็ นวัยรุ่น ทว่าทังคํ
้ าพูดและการ
กระทํากลับมีความเป็ นผู้ใหญ่อย่างลึกซึ ้ง อีกทังยั
้ งแสดงความประณีตแห่งจิตที่ได้ รับ
การฝึ กฝนมาดีแล้ วด้ วย ดังเช่น

เมื่อซมพลาถูกลูกบิลาของรํ าแก้ วอันเป็ นเหตุให้ จะต้ องสิ ้นชีพแล้ ว ซมพลาได้
สัง่ เสียกับนางลําหับผู้ภรรยาความตอนหนึง่ ว่า
‚พี่ตายจากพรากเจ้ าไปทังรั้ ก สุดจะหักห้ ามวิโยคโศกจิต
มาดแม้ นชีวีพี่ม้วยมิด
จงคืนคิดรักใคร่ในฮเนา
เขาคงพิศวาสไม่บาดหมาง
จงเสื่อมสร่างวิโยคโศกเศร้ า
ให้ ที่ตายวายพะวงด้ วยนงเยาว์ จะหลับตาลาเจ้ าบรรลัยลาญ”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ,2553:103)

จากข้ อความนี ้แสดงให้ เห็นถึงความรักอันเปี่ ยมไปด้ วยความกล้ าหาญและ
ความเสียสละอย่างชัดเจน แม้ วา่ ตัวซมพลาเองนี ้กําลังจะสิ ้นลม หากแต่ยงั พะวงใน
ความเป็ นอยูต่ อ่ ไปในภายภาคหน้ าของลําหับผู้เป็ นที่รัก จึงกล้ าหาญและเสียสละสัง่
เสียให้ ลําหับกลับไปอยูก่ บั ฮเนา การกระทํานี ้จึงแสดงให้ เห็นชัดเจนถึงความตระหนัก
ในความสุขของนางอันเป็ นที่รักซึง่ มีความสําคัญสูงส่งไปกว่าสิง่ อื่นใดทังปวงในโลก
้
แม้ วา่ ซมพลาจะเป็ นแสดงถึงความรักที่กล้ าหาญและเสียสละแล้ วใน
ขันนี
้ ้ ทว่าลําหับกลับแสดงให้ เห็นอุดมคติแห่งรักที่ชดั เจนยิ่งกว่า กล่าวคือ หลังจากที่
ลําหับฟั งคําสัง่ เสียของซมพลาแล้ ว ได้ ครํ่ าครวญและกระทําการอันแสดงให้ เห็นถึง
ความกล้ าหาญและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคือ

‚โอ้ วา่ ซมพลาของเมียเอ๋ยไฉนเลยมาสัง่ ดังนี ้ได้
พ่อเดาจิตเมียผิดเป็ นพ้ นไป
ด้ วยนึกว่าวิสยั เป็ นนารี
คงกลัวตายหมายแต่จะหาสุข ถึงยามทุกข์เข้ าสักหน่อยก็ถอยหนี
อันฝูงหญิงจริงอยูย่ อ่ มมากมี แต่ใจของน้ องนี ้ไม่เหมือนกัน
พ่อตายหรื อจะหมายมีผวั ใหม่ ให้ กินใจกันเป็ นนิตย์คิดหวาดหวัน่
ว่าเคยสองคงปองสามไม่ข้ามวัน รสรักนันคงจะจางด้
้
วยหมางใจ
รักของน้ องปองแต่ให้ แท้ เที่ยง ไม่หลีกเลี่ยงเข็ดขามตามวิสยั
จะให้ พอ่ วายชนม์พ้นห่วงใย
เมื่อเกิดไหนจะได้ พบประสบกัน

รํ่ าพลางนางฉวยบาเดะมา
จากมือซมพลาที่กํามัน่
แทงสอดซอกคอฉับพลัน
มอดม้ วยชีวนั ทันใด”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ,2553:103)
จากคําประพันธ์ข้างต้ นแสดงให้ เห็นถึงความมัน่ คงในรักที่ลําหับมีแก่ซมพลา
อย่างชัดเจน การที่นางกล่าวถึงความแตกต่างของนางจากหญิงสามัญอื่นๆที่
ปรารถนาแต่ความสุขนัน้ แสดงให้ เห็นความรักแท้ อนั อยูเ่ หนือความสุขความทุกข์ทงั ้
ปวง เป็ นความรักที่มิได้ ให้ ความสําคัญกับสิ่งอื่นใดนอกจากคนที่รักเท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้
การที่ลําหับตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองนี ้ จึงนับว่าเป็ นการกระทําที่เสียสละเพื่อยืนยัน
และบูชาความรักที่ซื่อตรงต่อซมพลา อีกทังยั
้ งเป็ นความกล้ าหาญที่จะรักษาศักดิศ์ รี
ของตนไม่ให้ เป็ น “หญิงสองชาย” ตามค่านิยมของสังคมด้ วย
ในส่วนของฮเนา ก็ได้ ปรากฏข้ อความรํ าพึงรํ าพันที่แสดงถึงอุดมคติแห่งรัก
เช่นกัน ความว่า

‚แม้ นแต่เดิมเริ่มรู้ความตระหนัก จะห้ ามหักจิตไว้ ให้ นกั หนา
ไม่ชิงรักหักหาญดวงกานดา
เพราะความแสนเสน่หาหักอาลัย
ถึงจะยอมออมอดไม่เอิบเอื ้อม ก็ไม่เสื่อมซาคิดพิสมัย
จะฝั งรักสลักรูปไว้ ภายใน
น่าน้ อยใจกลับมาพาเจ้ าตาย
อันความผิดของพี่นี ้เหลือลํ ้า
ให้ ชอกชํ ้าแสนวิตกอกสลาย
ครวญพลางทางทุ่มทอดกาย กอดศพโฉมฉายเข้ าโศกา”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ,2553:104-105)
จากข้ อความนี ้จะเห็นว่าฮเนาความรักของฮเนานันแท้
้ จริงแล้ วเป็ นความรักที่
มิได้ หวังครอบครองนางอันเป็ นที่รัก ทังนี
้ ้เหตุการณ์ดําเนินไปเพราะตนไม่ร้ ูวา่ ลําหับ
รักกับซมพลา มิฉะนันฮเนาก็
้
จะไม่แย่งชิงกระทัง่ ทําให้ ซมพลาและลําหับเสียชีวิตทังคู
้ ่
เช่นนี ้ ด้ วยเหตุนี ้จึงกล่าวได้ วา่ ฮเนามีความกล้ าหาญที่จะยอมรับความจริงหากได้ รับรู้

อีกทังยั
้ งมีความเสียสละที่พร้ อมจะยอมมอบให้ นางที่ตนรักมีความสุขสูงสุด ซึง่ ความ
กล้ าหาญและความเสียสละนี ้เป็ นอุดมคติแห่งรักที่หาได้ ยากยิ่งในตัวละครเอกวัยรุ่น
จากที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้สรุปได้ วา่ อุดมคติแห่งรักในวรรณคดีไทยต้ อง
ประกอบด้ วยความกล้ าหาญและความเสียสละ อันจะยังมาซึง่ ความรักที่เป็ นอมตะ
และเปี่ ยมไปด้ วยคุณค่า จะเห็นได้ วา่ วรรณคดีไทย โดยเฉพาะวรรณคดีการละครซึง่
มีเเก่นเรื่ องว่าด้ วยความรัก กวีมกั กําหนดตัวละครเอกผู้หญิงเป็ นสื่อกลางในการ
นําเสนออุดมคติดงั กล่าว ซึง่ การกระทําของตัวละครเอกผู้หญิงอันนําไปสูอ่ ดุ มคติแห่ง
รักที่เป็ นจุดมุง่ หมายสูงสุดนันมั
้ กเป็ นการกระทําที่สอดคล้ องกับค่านิยมของสังคม
‚กล่าวได้ วา่ ตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่ องเล่าถือว่า
ความรักนวลสงวนตัวเป็ นสิง่ สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การซื่อสัตย์ตอ่ สามี หากจะถูกล่วงละเมิดก็ยอมตายเพื่อ
รักษาเกียรติไว้ ทําให้ ตวั ละครหญิงเหล่านันมี
้ เกียรติคณ
ุ
และได้ รับการยกย่อง”
(กุสมุ า รักษมณี และคณะ,2550:142-143)

จากการค้ นคว้ าและศึกษาเรื่ องอุดมคติแห่งรักในวรรณคดีไทยตามที่ได้ กล่าว
มาข้ างต้ น พบว่าแนวคิดดังกล่าวหาใช่เรื่ องแปลกใหม่อนั ใดไม่ ทังเป็
้ นเรื่ องที่ปรากฏ
และยอมรับสําหรับการสร้ างสรรค์วรรณคดีและสร้ างสรรค์บทละครนับเนื่องมาแต่ครัง้
บรรพกาล ทว่ากลับเป็ นแนวคิดที่ไม่ได้ รับการเผยแพร่อย่างกว้ างขวางนักใน
สังคมไทยปั จจุบนั เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่ขดั แย้ งกับคําสอนทางพุทธศาสนา อีกทังยั
้ ง
พบว่าวรรณคดีไทยเป็ นพื ้นที่เสรี ซงึ่ เปิ ดโอกาสให้ กวีสามารถกล่าวถึงเรื่ องของความรัก
ได้ อย่างเปิ ดเผย และไร้ ข้อจํากัดทางจินตนาการด้ วย

2.5

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั เกี่ยวกับการวิจยั เชิงสร้ างสรรค์
ค้ นคว้ างานวิจยั ที่เป็ นงานวิจยั เชิงสร้ างสรรค์ในรูปแบบของละครเวที ซึง่ เป็ น
วิทยานิพนธ์ในสาขาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอลิด มิดํา (2553) ใช้ การวิจยั เชิงสร้ างสรรค์เพื่อวิจยั เรื่ อง "กระบวนการ
สร้ างสรรค์ละครนะซีอตั ในชุมชนมุสลิม " โดยศึกษาการทําละครนะซีอตั ในบทบาท
ฐานะของเครื่ องมือในการสร้ างการเรี ยนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามในชุมชนมุสลิม ซึง่ มี
พื ้นที่ศกึ ษา 2 ชุมชน ได้ แก่ ชุมชนบ้ านครัว เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และชุมชน
บ้ าน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กระบวนการสร้ างสรรค์ละครจําแนกออกเป็ น 3
ขันตอน
้
คือ ขันก่
้ อนการแสดง ขันแสดง
้
และขันหลั
้ งการแสดง โดยเจ้ าของงานวิจยั ได้
เข้ าไปมีสว่ นร่วมทังในฐานะผู
้
้ พฒ
ั นาบทละครและนักแสดง ทังยั
้ งศึกษาทัศนคติของ
ผู้ชมที่มีตอ่ การแสดงด้ วย ผลการวิจยั พบว่าการสร้ างสรรค์ละครนะซีอตั นับว่าเป็ น
เครื่ องมือที่ดีในการสัง่ สอนศาสนา แต่จําต้ องอยูภ่ ายใต้ กรอบของศาสนาอิสลาม
อย่างเคร่งครัด ผู้ชมมีความชื่นชอบต่อการแสดง องค์ประกอบศิลป์ในการแสดงเป็ น
สิง่ ที่ผ้ ชู มชื่นชอบมากที่สดุ อีกทังผู
้ ้ ชมคาดหวังจะให้ มีการจัดแสดงในรูปแบบดังกล่าว
อีกในอนาคต

ณฐพงศ์ เธียรสวัสดิก์ ิจ (2554) ใช้ การวิจยั เชิงสร้ างสรรค์วิจยั เรื่ อง "การ
ออกแบบเสียงเพื่อส ร้ างศานติภาวะจากการแสดงจากผลงานของซามูแอลเบ็คเก็ต
และ โอตะโชโกะ" โดยศึกษาถึงกระบวนการการออกแบบเสียงเพื่อการแสดงละครเวที
ในกลุม่ ของผู้ชมที่มีสายตาปกติและพิการทางสายตา ผลสรุปว่าการออกแบบเสียง
จําต้ องอาศัยผู้ที่เข้ าใจเนื ้อเรื่ องหรื อบทละครที่จะนําเสนออย่างถ่องแท้ และสอดคล้ อง
กับบริบททางวัฒนธรรม อีกทังต้
้ องคํานึงถึงศักยภาพของผู้ชม การสร้ างบรรยากาศ

รวมไปถึงคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ ด้วย อย่างไรก็ดีความรู้ด้านเสียงว่าด้ วยเรื่ องระบบ
เสียงรอบทิศทาง และนิเวศวิทยาของเสียงมีความจําเป็ น ผลการสํารวจทัศนคติของ
ผู้ชมพบว่า ในกลุม่ ที่สายตาปกติผ้ ชู มพึงพอใจต่อองค์ประกอบด้ านเสียงมากที่สดุ
ส่วนสําหรับผู้พิการพบว่าเสียงมีสว่ นช่วยสร้ างภาพในจินตนาการก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจเนื ้อเรื่ องได้ ดียิ่งขึ ้น

รัชฎาวรรณ รองทอง (2554) ศึกษาเกี่ยวกับการสร้ างสรรค์การแสดงร่วมสมัย
เพื่อนําเสนอปรัชญานิเวศวิทยาแนวลึกจากกวีนิพนธ์ของรพินทรนาถ ฐากูร โดยเก็บ
ข้ อมูลต่างๆจากการมีสว่ นร่วมในกระบวนการสร้ างสรรค์ละครเพื่อนํามาซึง่ บทสรุป
ผลการวิจยั ทังนี
้ ้พบว่ากระบวนการทําละครซึง่ มีขนตอนหลากหลายและทํ
ั้
าให้ มนุษย์
ต้ องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันทังในด้
้ านของความคิดและความสัมพันธ์ ก่อให้ เกิด
สัมฤทธิผลในการสร้ างสรรค์ผลงานสอดคล้ องกับหลักปรัชญาของนิเวศเชิงลึกที่
นําเสนอความเชื่อมโยงของสรรพสิง่ บนโลก และการเชื่อมโยงนันย่
้ อมมีพลวัต
ผลการวิจยั ในด้ านของทัศนคติผ้ ชู มพบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ชื่นชอบในส่วนของเนื ้อหา
และภาพรวมการแสดง อีกทังงานวิ
้
จยั ชิ ้นนี ้ยังเป็ นประจักษพยานที่แสดงให้ เห็นว่า
การนําตัวบทกวีนิพนธ์มาเป็ นส่วนหนึง่ ในการนําเสนอผ่านสื่อศิลปะการแสดง มีสว่ น
ให้ ประชาคมรู้จกั และเห็นคุณค่าของกวีนิพนธ์มากยิ่งขึ ้น

งานวิจยั สร้ างสรรค์เหล่านี ้ยังประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจยั สําหรับการใช้ เป็ น
แนวทางและข้ อควรระวังในการสร้ างสรรค์ผลงาน อีกทังยั
้ งใช้ ศกึ ษาเป็ นตัวอย่างวิธี
วิทยาของการทํางานวิจยั เชิงสร้ างสรรค์อนั จะส่งเสริมให้ งานของผู้วิจยั มีคณ
ุ ภาพและ
สมบูรณ์มากขึ ้นด้ วย
งานวิจยั เกี่ยวกับบทละครร้ องเรื่ อง "สาวิตรี "
ประกอบไปด้ วยงานวิจยั ที่ศกึ ษาตัวบทพระราชนิพนธ์บทละครร้ องเรื่ อง สาวิตรี
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ซึง่ ครอบคลุมทังในส่
้ วนของการ

วิเคราะห์และตีความตัวบท รวมไปถึงรูปแบบการเมื่อครัง้ จัดแสดงจริงตามขนบของ
ละครดึกดําบรรพ์
กิตติศกั ดิ์ เกิดอรุณศรี (2536) นําบทพระราชนิพนธ์ เรื่ อง สาวิตรี ทังฉบั
้ บ
ความเรี ยงร้ อยแก้ ว และบทละคร ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มา
ศึกษาเชิงวิเคราะห์โดยเปรี ยบเทียบกับฉบับแปลจากภาษาสันสกฤตเป็ น
ภาษาอังกฤษของกิสารี โมฮัน กันกูลิ (Kisari Mohan Ganguli) ได้ ข้อสรุปว่าในฉบับ
ความเรี ยงภาษาไทยมีความคล้ ายคลึงกับฉบับภาษาอังกฤษเพราะเป็ นการแปลอย่าง
ตรงตัวตามพระราชประสงค์ที่จะรักษาสํานวนภาษาและรูปแบบประโยคของต้ นฉบับ
โดยเล่าเรื่ องตังแต่
้ เหตุการณ์ในมหาภารตะที่พระฤษีมารกัณเฑยะจําต้ องเล่าเรื่ อง
สาวิตรี แก่ยธุ ิษฐิ ระเพื่อสาธกเปรี ยบเทียบคุณสมบัติอนั ประเสริฐของนางกฤษณา
กระทัง่ จบด้ วยนางสาวิตรี ได้ รับประทานสามีคืนจากพระยม จะต่างกันในส่วนที่
พระองค์ทรงตรงตัดอัธยายในตอนท้ ายทัง้ 2 อัธยายทิ ้ง
ส่วนฉบับบทละครร้ องพระองค์เลือกเล่าเฉพาะนิทานเรื่ องนางสาวิตรี เท่านัน้
โดยบทละครมีทงหมด
ั้
3 องก์ องก์สดุ ท้ ายแบ่งย่อยอีกเป็ น 3 ตอน สันนิษฐานว่าล้ น
เกล้ ารัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี ซงึ่ มีลกั ษณะเป็ นอุปรากร
(opera) เนื่องจากในรัชสมัยของพระองค์นนในประเทศชาติ
ั้
ตะวันตกก็ปรากฏว่ามี
การนําเรื่ องสาวิตรี มาทําเป็ นอุปรากรเช่นกัน เช่น ในปี ที่พระองค์ขึ ้นครองราชย์
(พ.ศ.2453) กุสตาฟ โฮลสท์ (Gustav Holst) ได้ จกั แสดงอุปรากรหนึง่ องก์เรื่ องสาวิตรี
ที่ประเทศอังกฤษ และยังปรากฏอุปรากรเรื่ องสาวิตรี ของเฟอร์ ดินนั ด์ กราฟ สพอร์ ค
(Ferdinand Graf Sporck) จัดแสดงที่ประเทศเยอรมนีด้วย ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ วา่
พระองค์ทรงเลียนแบบชาติตะวันตกตามความนิยมในสมัยนัน้
เมื่อพิจารณาบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี ที่กรมศิลปากรนํามาจัดแสดง กล่าวได้
ว่ามีลกั ษณะของละครดึกดําบรรพ์ซงึ่ ตัวละครใช้ การขับร้ องเพื่อเจรจาแทนการพูด ใช้
ปี่ พาทย์ไม้ นวมบรรเลงประกอบการแสดง การแสดงบทบาทเป็ นธรรมชาติ แต่ปรากฏ
การรํ าแทรกในบางช่วง การจัดองค์ประกอบศิลป์ให้ สอดคล้ องกับบรรยากาศเรื่ อง
สุดท้ ายส่วนของความคิด และตัวละคร พบว่านางสาวิตรี ได้ รับการนําเสนอใน
มุมของสตรี ที่ฉลาดเฉลียว สามารถใช้ สติปัญญาและวาทศิลป์ช่วยให้ คนรอบข้ าง

ประสบความสุขได้ และเป็ นผู้ที่กระทําหน้ าที่ของภรรยาตามจารี ตและข้ อบังคับของ
ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้ อย่างสมบูรณ์ ส่วนในเรื่ องของความคิดพบว่านําเสนอในมิติ
ของการไม่ยอมแพ้ หรื อย่อท้ อต่อการเอาชนะอุปสรรคทังปวง
้
ปิ่ น มาลากุ ล ศึกษาบทละครร้ อง 3 องก์เรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เมื่อ พ.ศ.2517 ผลปรากฏว่าบทละคร
ดังกล่าวนับว่าเป็ นบทละครร้ องอย่างแท้ จริง แม้ วา่ จะทรงบรรจุเพลงเอาไว้ เพียง 19
บท จาก 81 บท และประกอบไปด้ วยบทสวดอีก 2 บท ต่อมากรมศิลปากรได้ บรรจุ
เพลงจนครบถ้ วน พร้ อมแต่งขยายเพลงบางส่วนออก ทําให้ เรื่ องนี ้สรุปแล้ วมีเพลง
ทังสิ
้ ้น85 บท ทําให้ ผ้ แู สดงเป็ นนางสาวิตรี ต้องร้ องเพลงในบทของตนมากถึง 37 บท
บทละครร้ องพระราชนิพนธ์เรื่ องสาวิตรี "คณะละครบรรทมสินธุ์ของพระยา
อนิรุธเทวาได้ จดั แสดงเผยแพร่แก่ประชาชนครัง้ แรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่โรงละครศรี อยุธยา ถนนเฟื่ องนคร มีนายรองพิจารณ์สรรพกิจ
(เลื่อง จุลกะ) เป็ นพระสัตยวาน และนางสาวกมล สาริกานนท์ เป็ นสาวิตรี " (อ้ างถึงใน
ปิ่ น มาลากุล,2552:336)
มนตรี ตราโมท บันทึกไว้ วา่ "เรื่ องสาวิตรี นี ้ กรมศิลปากรได้ นําออกแสดงให้
ประชาชนชมเมื่อ พ.ศ.2491 ที่โรงละครศิลปากร หลังเดิม แสดง 25 ครัง้ รายได้ สทุ ธิ
27,856 บาท 14 สตางค์ การแสดงนันต้
้ องตัดทอนให้ สนลงพอเหมาะกั
ั้
บเวลา แต่
เพลงใดที่ร้องก็ร้องตามเพลงที่บรรจุไว้ ทังที
้ ่ทรงบรรจุ และบรรจุถวายเพิ่มเติม บาง
เพลงก็เปลี่ยนเป็ นพูด เพื่อให้ รวบรัดเข้ าบ้ าง" (อ้ างถึงใน ปิ่ น มาลากุล,2552:337) การ
แสดงของกรมศิลปากรในครัง้ นัน้ กําหนดนักแสดงหลักทังหมดเป็
้
นผู้หญิง กล่าวคือ
นางสาวสุวรรณี ศรี บณ
ุ ยรัตน์ รับบทเป็ นพระสัตยวาน นางสาวลัดดา สุวรรณปิ ฎก รับ
บทเป็ นสาวิตรี และนางสาวพนิดา สุนทรสนาน รับบทเป็ น พระยม
งานวิจยั ทังสองเล่
้
มข้ างต้ นช่วยให้ ภาพรวมอย่างกว้ างๆของเนื ้อหา ตัวละคร
ตลอดจนรูปแบบการแสดงบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี ซึง่ เป็ นแนวทางให้ ผ้ วู ิจยั ศึกษา
วิเคราะห์และตีความในมิตขิ องความคิดและตัวละครนางสาวิตรี ซึง่ ได้ รับการนําเสนอ
อีกหลายครัง้ หลายรูปแบบผ่านสื่อละครเวทีร่วมสมัย

บทละครเรื่องสาวิตรี : อดีตกาล ปรัตยุบันกาล อนาคตกาล
จากการได้ ค้นคว้ าเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
พบว่า ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ที่จดุ ประกายทางปั ญญาแก่ผ้ วู ิจยั อันกระตุ้นให้ ปรารถนา
จะศึกษาอย่างลึกซึ ้ง และผลิตละครเวทีสร้ างสรรค์เพื่อเผยแพร่ความรู้นี ้แก่สงั คมอย่าง
กว้ างขวาง การก้ าวย่างบนวิถีแห่งงานวิจยั เชิงสร้ างสรรค์จะหาเกิดขึ ้นได้ ไม่หาก
ปราศจากความเข้ าใจในด้ านขององค์ความรู้ที่ยงั ประโยชน์เหล่านี ้

ทฤษฎีองค์ประกอบของละครเป็ นหลักการเบื ้องต้ นที่สร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับ
"ละคร" แก่ผ้ วู ิจยั อีกทังยั
้ งเป็ นกรอบหลักที่ผ้ วู ิจยั ต้ องคํานึงในการสร้ างสรรค์บทละคร
เรื่ องใหม่ด้วย ทังนี
้ ้ทฤษฎีองค์ประกอบของละครช่วยเรี ยงลําดับความสําคัญของ
องค์ประกอบต่างๆซึง่ แตกต่างกันในมุมมองของนักเขียนบทละคร และนักแสดง ผู้
กํากับ หรื อทีมงานศิลป์ อีกทังทฤษฎี
้
นี ้ยังสร้ างความเข้ าใจในการสร้ างสรรค์ละครว่า
จําต้ องอาศัยการทํางานร่วมกันจากทีมงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละองค์ประกอบอันจะ
นํามาซึง่ ภาพรวมที่มีเอกภาพเป็ นสัมฤทธิผลที่คาดหวังจากการสร้ างสรรค์

ทฤษฎีการเขียนบทละครเวทีนบั ว่าเป็ นคูม่ ือ (check list) สําหรับผู้วิจยั ในการ
สร้ างสรรค์บทละครเวทีเรื่ องใหม่ที่จะสื่อสารความคิดใหม่แก่ผ้ รู ับสารในรูปแบบของ
โครงเรื่ องเชิงเส้ น (linear plot) ความเข้ าใจในนิยามของนักเขียนบทละคร รวมไปถึง
กระบวนการสร้ างสรรค์บทละครโดยเฉพาะองค์ประกอบของโครงเรื่ อง ซึง่ นับว่าเป็ น
สิง่ สําคัญที่สดุ จะส่งผลให้ ผ้ วู ิจยั มีหลักการเบื ้องต้ นที่สามารถยึดเป็ นแนวทางที่
ถูกต้ องได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดทางความรู้ด้านการเขียนบทละครของผู้วิจยั ให้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ดีผ้ วู ิจยั อาจต้ องประยุกต์ทฤษฎีการเขียนบทละครเวที
ตามแนวทางของนักเขียนบทละครชาวตะวันตกให้ สอดคล้ องกับบริบทของผู้รับสาร
ชาวไทยด้ วย

ทฤษฎีสมั พันธบทและการดัดแปลงเป็ นแนวทางให้ ผ้ วู ิจยั สามารถตีความและ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวบทละครเรื่ องสาวิตรี ฉบับต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในมิติของความคิดของเรื่ องและภาพลักษณ์ตวั ละครนางสาวิตรี ซึง่ อาจสะท้ อนให้
เห็นถึงพัฒนาการของการสร้ างสรรค์บทละครร่วมสมัยเหล่านัน้ อีกทังยั
้ งสามารถ
นํามาเชื่อมโยงถึงกระบวนการสร้ างสรรค์ละครเวทีร่วมสมัย ซึง่ ผู้วิจยั ประสงค์จะผลิต
ขึ ้นใหม่ เป็ นตัวบทปลายทาง โดยอาศัยผลลัพธ์ข้อมูลบางส่วนจากการศึกษาตัวบท
ละครต้ นทางต่างๆตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น

แนวคิดเรื่ องอุดมคติแห่งรักในวรรณคดีไทยช่วยให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจมิตขิ องความรัก
ที่น่าสนใจอีกมุมมองหนึง่ ซึง่ พบปรากฏสืบเนื่องมาแต่ครัง้ บรรพกาล อีกทังยั
้ งเป็ นแรง
กระตุ้นจุดประกายให้ ผ้ วู ิจยั อยากจะบอกต่อถึงแนวคิดดังกล่าวให้ เป็ นที่รับรู้
กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น ซึง่ จะช่วยทําให้ ผ้ รู ับสารเกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับความรักที่วา่
เป็ นอุดมคติ แต่แท้ จริงแล้ วมนุษย์ปถุ ชุ นสามารถกระทําได้ จริงเช่นกัน รวมไปถึงการ
สร้ างทัศนคติเกี่ยวกับความรักในเชิงบวกด้ วย จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจยั เห็นว่าใน
ฐานะที่ “สาวิตรี ” เป็ นวรรณคดีการละคร และเป็ นบทละครที่มีตวั ละครเอกเป็ นผู้หญิง
อีกทังยั
้ งมีแก่นเรื่ องว่าด้ วยเรื่ องความรัก ดังนันแนวคิ
้
ดเรื่ องอุดมคติแห่งรักจึงน่าจะใช้
ทําความเข้ าใจ อธิบายตีความความคิดและตัวละคร รวมไปถึงนําไปใช้ เป็ นแนวทาง
สําหรับสร้ างสรรค์บทละครเรื่ องใหม่ได้

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องทังในด้
้ านของขันตอนการผลิ
้
ตละคร การทํางานร่วมกัน
ของทีมงานซึง่ ต้ องประสานกันตามแนวทางของนิเวศเชิงลึก และการออกแบบเสียง
ยังประโยชน์สําหรับการสร้ างสรรค์ละครเวทีของผู้วิจยั ซึง่ จะมีลกั ษณะเป็ นละครเพลง
(musical theatre) อีกทังยั
้ งต้ องทํางานร่วมกันทีมงานหลายฝ่ ายจากหลายสังกัด
รวมไปถึงการทํางานวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (participatory research) อย่างไรก็ดีข้อมูล
ที่ได้ รับจากงานวิจยั ที่ศกึ ษาบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี ก็ทําให้ เกิดคลังความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ การตีความ และการนําเสนอ ซึง่ ช่วยให้ การมุมมองของผู้วิจยั กว้ างขวาง และ
เกิดจินตนาการมากยิ่งขึ ้น

ก้ าวแรกของวิถีแห่งงานวิจยั เชิงสร้ างสรรค์ที่เติมเต็มรากฐานแห่งปั ญญาได้
เกิดขึ ้นแล้ ว หากมนุษย์จําต้ องอาศัยความมุง่ มัน่ ความเพียรพยายาม และ
จินตนาการ อันจะนําไปสูเ่ ป้าหมายอันพึงปรารถนา ผู้วิจยั ก็พร้ อมจะก้ าวย่างด้ วย
ศรัทธาอันแรงกล้ าต่อการสร้ างสรรค์ละครเวทีที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อเป็ นงานศิลปะบูชาแก่
โลกอันงดงามที่เราอาศัยอยูน่ ี ้ต่อไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาเรื่ อง "สัมพันธบทของบทละครเวทีเรื่ องสาวิตรี และการสร้ างสรรค์ใหม่เพื่อ
สื่อสารอุดมคติแห่งรัก " ประกอบไปด้ วยลักษณะการวิจยั 2 ประเภท กล่าวคือ การวิเคราะห์ตวั
บท (textual analysis) และ การวิจยั เชิงสร้ างสรรค์ (creative research) กล่าวคือ ในส่วนของ
การวิเคราะห์ตวั บทซึง่ เป็ นขันปฐมของการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะนําบทละครเวทีที่สมั พันธ์กบั เรื่ อง
สาวิตรี ซงึ่ ได้ รับการสร้ างสรรค์ขึ ้นโดยศิลปิ นชาวไทยจํานวน 4 เรื่ อง มาวิเคราะห์หาความคิด
และภาพลักษณ์ของตัวละครนางสาวิตรี จากนันจึ
้ งสานต่อด้ วยการวิจยั เชิงสร้ างสรรค์ โดยจะ
นําผลลัพธ์จากการหาความหมายของข้ อมูลที่ได้ มาประพันธ์บทละครเวทีขึ ้นใหม่สําหรับจัด
แสดงจริง ซึง่ จะนําเสนอความคิดที่แตกต่างจากตัวบทก่อนๆ รวมถึงมีวิธีการนําเสนอที่ไม่
เหมือนกับที่เคยมีมาในอดีต ทังนี
้ ้มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ ละครเวทีมีบทบาทในการกระตุกจิตสํานึก
และกระตุ้นความคิดของคนในสังคมปั จจุบนั ให้ หนั มาทบทวนและสํารวจตนเองว่าจะสามารถ
เป็ น "สาวิตรี " ในโลกของชีวิตจริงได้ อย่างไร อันจะนําไปสูก่ ารเห็นถึงคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
ดังนันการสร้
้
างสรรค์ละครเวทีในครัง้ นี ้จึงจะจัดแสดงในโรงละครให้ เป็ นที่ประจักษ์ สสู่ ายตา
ประชาคม
การวิจยั ในครัง้ นี ้ยังนับว่าเป็ นการวิจยั แบบสหวิธี (multi-methodology) เนื่องจากมิ
เพียงใช้ การวิเคราะห์ตีความตัวบท และนํามาสร้ างสรรค์ใหม่ ทว่าผู้วิจยั ยังเลือกใช้ การสํารวจ
โดยใช้ แบบสอบถาม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในส่วนของความคิดเห็นของผู้ชม การแสดง และใช้ การ
เสวนาหลังการแสดงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ทัศนะอันจะยังประโยชน์ตอ่ การ
นําเสนอผลวิจยั ด้ วย
3.1 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
3.1.1ข้ อมูลเอกสาร ได้ แก่
3.1.1.1
บทละครร้ อง เรื่ อง "สาวิตรี" พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
3.1. 1.2 บทละครร้ อง เรื่ อง "สาวิตรี" ของบริษัทแดส เอนเทอเทนเม้ นท์ จํากัด
3.1. 1.3 บทละครเรื่ อง "ความรักและความตาย" ของ พรรัตน์ ดํารุง

3.1.
3.1.
3.1.
3.1.

1.4 บทละครเรื่ อง "ภาพเงาสาวิตรี" ของ ธนสิน ชุตินธรานนท์
1.5 บทละครเรื่ อง "Savitri‛ ของ อรดา ลีลานุช
1.6 หนังสือและบทความด้ านวรรณคดีไทย และวรรณคดีสนั สกฤต
1.7 ตําราแนวคิดด้ านศิลปะการละคร การเขียนบทละคร และสื่อสาร
การแสดง
3.1. 1.8 ตําราด้ านนิเทศศาสตร์
3.1.2 ข้ อมูลจากแบบสอบถามผู้ชมการแสดง
3.1.3 ข้ อมูลจากการเสวนาหลังการแสดง

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
3.2.
1 สร้ างสรรค์ละครจากการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความจากบทละครที่
กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น และจัดแสดงในโรงละคร โดยเป็ นละครที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตในโลกสังคมปั จจุบนั ด้ วยความกล้ าหาญและความเสียสละ ซึง่ เป็ นจุดเด่น
สําคัญของตัวละครนางสาวิตรี ที่ยงั ไม่คอ่ ยมีใครได้ กล่าวถึงมากนัก บทละครที่ได้ รับ
การสร้ างสรรค์ใหม่นี ้จะเป็ นละครร้ อง (musical theatre) ที่มีเส้ นโครงเรื่ องดําเนินไป
ในรูปแบบของโครงเรื่ องเชิงเส้ น (Linear plot) และมีลกั ษณะการเล่าเรื่ องแบบนิทาน
ซ้ อนนิทาน บทละครที่ได้ รับการสร้ างสรรค์ขึ ้นนี ้จะนําไปจัดแสดงในโรงละครเภตราลัย
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.2. 2 สอบถามความคิดเห็นผู้ชมต่อผลงานสร้ างสรรค์ของผู้วิจยั ด้ วย
แบบสอบถาม (questionnaire) จํานวนประมาณ 300 ชุด เพื่อประเมินผลการแสดง
โดยจะแจกแบบสอบถามแก่ผ้ ชู มที่เข้ ามารับชมการแสดงเท่านัน้ ทังนี
้ ้มุง่ ตรวจสอบ
ความคิดเห็นของผู้ชมในด้ านของรูปแบบการนําเสนอ ความคิดของเรื่ อง ตลอดจน
ประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มีตอ่ ละครด้ วย สําหรับกลุม่ เป้าหมายที่จะนํา
แบบสอบถามมาใช้ วดั และประเมินผลจะเลือกจําเพาะกลุม่ ผู้ชมที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี
ขึ ้นไป ไม่จํากัดเพศ สถานภาพ รายได้ และการศึกษา

3.2.
3 การอภิปรายหลังการแสดงโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปะการละครและ
ดนตรี รวม 5 ท่าน ดังนี ้
3.2.3.1 รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดํารุง : อาจารย์ ประจําภาควิชา
ศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความชํานาญด้ านการ
ดัดแปลงตัวบทวรรณคดีไทยเป็ นบทละครเวที อีกทังยั
้ งเป็ นผู้เขียนบท และกํากับการ
แสดงละครเรื่ อง "ความรักและความตาย " ซึง่ นําเนื ้อหามาจากบทละครร้ องเรื่ อง
"สาวิตรี " พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
3.2.3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
: อาจารย์
ประจําภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้ านดุริยางคศิลป์ไทย สังคีตลักษณ์ และการวิจยั เชิง
สร้ างสรรค์
3.2.3.3 อาจารย์ ดร.อรดา ลีลานุช
: อาจารย์ประจําภาควิชาการ
ละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
ประวัติศาสตร์ การละครและการเขียนบทละคร
3.2.3.4 อาจารย์ ดร.กุลธิดา มณีรัตน์ : นักวิชาการอิสระ และอาจารย์
พิเศษ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการละครเอเซียและการเขียนบทละคร
3.2.3.5 อาจารย์ ดร. สาวิตา ดิถียนต์ : อาจารย์ประจําภาควิชา
ศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเขียนบท
ละคร

3.3 วิธีการเก็บข้ อมูล
3.3.1 ค้ นคว้ า และสืบหาบทละครจากหน่วยงานที่เคยจัดแสดง หรื อบุคคล
ผู้เขียนบทละคร โดยในเบื ้องต้ นได้ สมั ภาษณ์ถึงที่มาที่ไป และเหตุผลที่เลือกทําละคร
จากบทละครร้ อง เรื่ อง “สาวิตรี ” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั

3.3.2
วิเคราะห์และสังเคราะห์บทละครที่ได้ มาเพื่อค้ นหาความคิดที่ผ้ ปู ระพันธ์
ปรารถนาจะนําเสนอ รวมไปถึงกลวิธีการนําเสนอ และการให้ ความหมายแก่
ภาพลักษณ์นางสาวิตรี ในแต่ละเรื่ อง
3.3.3
บันทึกกระบวนการสร้ างสรรค์ละคร โดยใช้ อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิค อาทิ
กล้ องบันทึกภาพนิ่ง กล้ องบันทึกภาพเคลื่อนไหว เครื่ องบันทึกเสียง ฯลฯ รวมไปถึง
การบันทึกความรู้สกึ และวิธีการทํางานของผู้วิจยั (self reflexion note) ผ่านการ
พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรื อจดใส่กระดาษด้ วย
3.3.4
เก็บข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้ชมด้ วยแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด หลัง
จบการแสดง
3.3.5
การบันทึกการอภิปรายหลังการแสดงโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปะการ
ละครและดนตรี รวมทังสิ
้ ้น 5 ท่าน เพื่อรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่มีตอ่
ผลงาน
3.4 วิธีศึกษาและนาเสนอผลการวิจัย
ผู้วิจยั จะนําเสนอข้ อมูลจากการวิเคราะห์เนื ้อหา การบันทึกกระบวนการสร้ างสรรค์
ละคร แบบสอบถามจากผู้ชม และบทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้ านต่างๆ ด้ วยวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
3.4.1 ความคิด และการให้ ความหมายแก่ตวั ละคร "นางสาวิตรี " ในบทละครที่
ศึกษาทังสิ
้ ้นจํานวน 4 ฉบับ จะนําเสนอด้ วยวิธีการพรรณนาเชิงคุณภาพ และสรุปเป็ น
ตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่างของบทละครแต่ละเรื่ องอย่างชัดเจน
3.4.2 กระบวนการสร้ างสรรค์ละครเวที ผู้วิจยั เลือกใช้ การพรรณนาเชิง
คุณภาพ โดยจัดระบบองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ รับจากการบันทึกความรู้สกึ
และวิธีการทํางานของผู้วิจยั ในบทบาทต่างๆของกระบวนการสร้ างสรรค์ละคร ได้ แก่
ผู้เขียนบทละคร (playwright) และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการละคร (dramaturg)

3.4.3
องค์ประกอบของละครเวทีที่ผ้ วู ิจยั จะสร้ างสรรค์ใหม่ เรื่ อง "สาวิตรี
เดอะ มิวสิเคิล ‛ ซึง่ เป็ นการตีความและนําเสนอในรูปแบบที่แตกต่างจากผลงานการ
ผลิตที่มีมาในอดีต จะนําเสนอโดยใช้ การพรรณาเชิงคุณภาพ
3.4.4 ความคิดเห็นของผู้ชมต่อการแสดงละคร จะนําผลลัพธ์ที่ได้ จาก
แบบสอบถามผู้ชมในโรงละคร และการอภิปรายการแสดงจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน
มาศึกษาในประเด็นว่าด้ วย
3.4.4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ชมการแสดงเรื่ องสาวิตรี
เดอะ มิวสิเคิล
3.4.4.2 ประสบการณ์ของผู้ชมการแสดงที่มีตอ่ บทละครเรื่ องสาวิตรี
ฉบับต่างๆ
3.4.4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เนื ้อหาบทละคร วิธีการนําเสนอ และ
องค์ประกอบของละคร
3.4.4.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความคิดของเรื่ องและภาพลักษณ์
ตัวละครเอกจากเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
การนําเสนอผลการวิจยั ในส่วนของความคิดเห็นของผู้ชมในโรงละคร ข้ อ
3.4.4.1 3.4.4.2 และ 3.4.4.4 จะนําเสนอโดยการพรรณาเชิงคุณภาพ ส่วนข้ อ
3.4.4.3 จะนําเสนอโดยตารางสถิติประกอบคําอธิบาย สําหรับการสรุปประเด็นการ
อภิปรายผลของ ผู้เชี่ยวชาญ ด้ านศิลปะการละครและดนตรี จะนําเสนอโดยการ
พรรณาเชิงคุณภาพ
3.5 ขอบเขตการวิจัย
ระยะเวลาในการทําวิจยั
การสร้ างสรรค์ละครตามกระบวนการต่างๆอยูใ่ นระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ.
2555 – มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1.เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 : การรวบรวมข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์
เนื ้อหาผลงานการผลิตละครเรื่ องสาวิตรี ในอดีตจากตัวบทละคร
2. เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 : การสร้ างสรรค์และพัฒนาบท
ละครขึ ้นใหม่เพื่อสื่อสารอุดมคติแห่งรัก
3. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 : ฝึ กซ้ อมการแสดง
ออกแบบองค์ประกอบศิลป์เพื่อการแสดง และเตรี ยมการจัดแสดงในโรงละคร
4. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 : จัดการแสดงในโรงละคร หลังจบการแสดง
สํารวจทัศนคติของผู้ชมการแสดงโดยใช้ แบบสอบถาม และบันทึกทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญด้ าน
ศิลปะการละครและดนตรี จากการเสวนาหลังการแสดงโดยใช้ กล้ องวีดทิ ศั น์
5. เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 : นําข้ อมูลทังหมดมาเขี
้
ยนและเรี ยบเรี ยงเป็ น
รายงานผลการวิจยั ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
บทละครที่ใช้ ในการวิจยั
1. บทละครเวทีเรื่ อง “สาวิตรี ” ของ บริษัท แดส เอนเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด
(Dazz Entertainment) กํากับการแสดงโดย ฉลาดเลิศ ตุงคมณี นําแสดงโดย ปกรณ์
พรพิสทุ ธ์ จีรวุฒิ จันทร์ ฉายแสง และรัชนีกร พันธุ์มณี จัดแสดง เดือนตุลาคม
พ.ศ.2539 ณ โรงละครกรุงเทพ
2. บทละครเวทีเรื่ อง “ความรักและความตาย” ของ คณะการละคร Search
Group เขียนบทและ กํากับการแสดงโดย พรรัตน์ ดํารุง และนําแสดงโดย อรชุมา
ยุทธวงศ์ และพิเชษฐ์ กลัน่ ชื่น จัดแสดง เดือนธันวาคม พ.ศ.2539 ณ วังสวนผักกาด
3. บทละครเวทีเรื่ อง “ภาพเงาสาวิตรี ” ของนิสติ รายวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่ อง
ในศิลปการละคร 1 (2208481) ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะหนังใหญ่วดั บ้ านดอน จังหวัดระยอง และ นิสติ สาขาวิชา
ดนตรี และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เขียนบทโดย ธนสิน

ชุตินธรานนท์ จัดแสดง ณ เทศกาลดนตรี และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี
2553 และเทศกาลละครกรุงเทพ ครัง้ ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2553
4. บทละครเวทีเรื่ อง “ Savitri” วิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญามหา บัณฑิตของ
อรดา ลีลานุ ช ได้ รับการจัดแสดงในรูปแบบละคร สัน้ 13 นาที โดย โฮเวิร์ด แบลนนิ่ง
(Howard A. Blanning) จากมหาวิทยาลัยไมอามี่ (Miami University) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
พื ้นที่ในการวิจยั
โรงละครเภตราลัย
คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดแสดงในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 17.30 – 19.30 น. และ วันที่
16 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 – 15.30 น. และ 17.30 – 19.30 น.
การสํารวจความคิดเห็นของผู้ชมโดยใช้ แบบสอบถาม (questionnaire) จะเก็บ
ข้ อมูลจากผู้ชมทุกคน โดยไม่มีข้อยกเว้ นเรื่ องเพศ อายุ และระดับการศึกษา

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง "สัมพันธบทของบทละครเรื่ องสาวิตรี และการสร้ างสรรค์ใหม่เพื่อ
สื่อสารอุดมคติแห่งรัก” ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงสร้ างสรรค์ ( creative research) แบ่งวิธีวิจยั ออกเป็ น
สองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกเป็ นการวิเคราะห์ตวั บท (textual analysis) จากบทละครเรื่ องสาวิตรี ที่
สร้ างสรรค์ขึ ้นโดยศิลปิ นชาวไทยทุกฉบับ เพื่อหาความคิดและภาพลักษณ์ตวั ละครนางสาวิตรี เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 2 ส่วนที่สองว่าด้ วยกระบวนการสร้ างสรรค์บทละครเวทีเพื่อสื่อสาร
เรื่ องอุดมคติแห่งรัก โดยผู้วิจยั ทําหน้ าที่เป็ นผู้เขียนบท และผู้เชี่ยวชาญด้ านการละคร ซึง่ จะ
นําเสนอข้ อมูล วิจยั ด้ วยการพรรณนาเชิงคุณภาพ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 และส่วนที่
สาม การทดสอบทัศนคติของผู้ชม จะนําเสนอผ่านข้ อมูลทางสถิติ และประเด็นจากการเสวนาหลัง
การแสดงโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปะการละครและดนตรี จะนําเสนอผ่านการพรรณนาเชิงคุณภาพ
เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 3

ส่ วนที่ 1 : สัมพันธบทของบทละครเรื่องสาวิตรีฉบับต่ างๆ
สาวิตรี อปุ าขยาน ได้ รับการนํามาผลิตซํ ้าหลายครัง้ ในสังคมไทยต่างกรรมต่างวาระ โดย
เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงแปลเรื่ องสาวิตรี ซงึ่ เป็ นเรื่ องแทรกอยูใ่ นเรื่ อง
มหากาพย์มหาภารตะ โดยใช้ ต้นฉบับภาษาอังกฤษจากหนังสือเรื่ อง The Mahabharata of
Krishvadvaipayanavyasa ของ กิสารี โมฮัน กันกูลิ ( Kisari Mohan Ganguli) เป็ นความเรี ยง
ภาษาไทย และดัดแปลงเป็ นบทละครร้ อง 3 องก์ ทว่าหาได้ จดั แสดงในรัชสมัยของพระองค์ไม่
เพราะสวรรคตเสียก่อน ต่อมาเรื่ องสาวิตรี ได้ รับการนํามาจัดแสดงใหม่ในรูปแบบต่างๆ ซึง่ เป็ นการ
จัดการแสดงที่ยงั คงอยูป่ ระเภทของสื่อเดียวกัน กล่าวคือ ละครเวที หากแต่มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการนําเสนอ (form) ในบางครัง้ ที่มีการนํามาจัดแสดง

ทังนี
้ ้หากเรี ยงลําดับตามปี ที่จดั แสดงของบทละครที่ศิลปิ นชาวไทยใช้ บทละครร้ องเรื่ อง
สาวิตรี พระราชนิพนธ์ในล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6 เป็ นหลักอ้ างอิงในจัดแสดงและสร้ างสรรค์บทละครขึ ้น
ใหม่ สามารถเรี ยงลําดับได้ ดงั นี ้

พ.ศ. 2468 : บทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
พ.ศ. 2539 : ละครเวทีเรื่ อง “สาวิตรี ” ของ พ.ศ. 2539

: ละครเวทีเรื่ อง “ความรักและ

บริษัท แดส เอนเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด

ของพรรัตน์ ดํารุง

ความตาย”

พ.ศ.2550 บทละครสันเรื
้ ่ อง

Savitri

พ.ศ. 2553 ละครเวทีเรื่ อง “ภาพเงาสาวิตรี ” โดยอรดา ลีลานุช
โดยธนสิน ชุตินธรานนท์

เมื่อนําบทละครเรื่ องสาวิตรี ทงั ้ 4 เรื่ องที่สร้ างสรรค์ขึ ้นโดยศิลปิ นชาวไทย ในฐานะเป็ นตัว
บทปลายทาง มาเปรี ยบเทียบในมิตขิ องความคิดและตัวละคร กับตัวบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระ
ราชนิพนธ์ของล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6 ซึง่ ในงานวิจยั เล่มนี ้ใช้ เป็ นตัวบทต้ นทาง บทว่าสามารถจําแนก
บทละครดังกล่าวได้ ออกเป็ น 2 กลุม่ ด้ วยกัน กล่าวคือ
กลุม่ ที่นําเสนอความคิดและภาพลักษณ์ตวั ละครเหมือนกับตัวบทต้ นทาง
ในกลุม่ นี ้ประกอบด้ วยบทละครเรื่ องสาวิตรี ของบริษัทแดส

เอนเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด และ

บทละครสันเรื
้ ่ อง Savitri ของอรดา ลีลานุช ซึง่ บทละครทัง้ 2 เรื่ อง ยังคงดําเนินเรื่ องตามโครงเรื่ อง

จากบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี หากแต่ในมีการตัดทอนเนื ้อหาบางส่วนบางตอนออกเพื่อให้ เกิดความ
กระชับมากยิ่งขึ ้น ในลําดับแรกนี ้ผู้วิจยั ขอนําเสนอตารางเปรี ยบเทียบตัวบทระหว่าง ตัวบทต้ นทาง
และตัวบทปลายทาง ของบริษัทแดส เอนเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด
ตารางที่ 1.1 :

แสดงลักษณะสัมพันธบท จากบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั สูบ่ ทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี ของบริษัท แดส เอนเตอร์
เทนเมนท์ จํากัด

องค์ ประกอบ
ของบทละคร
1.โครงเรื่ อง
(Plot)

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง
คงเดิม

Exposition
1.1 การชื่นชมพระ
บารมีของท้ าวอัศวบดี
บิดาของนางสาวิตรี
1.2 กําเนิดนางสาวิตรี
และการชมโฉม
รวมถึงชื่นชม
คุณสมบัติด้านต่างๆ
1.3 อํามาตย์แจ้ งข่าว
การกลับมาสูร่ าชธานี
ของนางสาวิตรี
1.4 อธิบายสาเหตุที่
นางสาวิตรี ต้องไป
ประพาสป่ าเพื่อหา
คูค่ รอง
1.5 บทแสดงความ
ยินดีของชาววังและ
ชาวเมืองที่นางสาวิตรี
กลับจากประพาสป่ า
Point of attack
1.6 นางสาวิตรี แจ้ งแก่

ขยายความ

ตัดทอน

x

x

x

x

x

ปรั บเปลี่ยน

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง
คงเดิม

ท้ าวอัศวบดีและพระ
นารทว่าเลือก
พระสัตยวานเป็ น
คูค่ รองของตน
1.7 ชมโฉมพระสัต
ยวาน และชื่นชม
คุณสมบัติด้านต่างๆ
Conflict
1.8 พระนารททํานาย
ชะตาชีวิตพระสัตยวานว่าจะมีชีวิตอยูไ่ ด้
อีกเพียง1 ปี
1.9 นางสาวิตรี ต้อง
ออกจากวังไปอยู่
อาศรมในป่ า เป็ น
พราหมณี ปรนนิบตั ิ
ดูแลท้ าวทยุมตั เสน
และนางไสพยา
1.10 ท้ าวทยุมตั เสน
นางไสพยา และพระ
สัตยวาน ชักชวนให้
นางสาวิตรี เสวยโภช
นาเมื่อสําเร็จการ
บําเพ็ญตรี ราตระ
ธุดงค์
Crisis
1.11 วันครบกําหนด
1 ปี จากที่พระนารท
ทํานายไว้ มาถึง พระ
สัตยวานจะสิ ้นอายุขยั
ในวันนี ้ นางสาวิตรี ขอ

ขยายความ

ตัดทอน

x

x

x

x

x

x

ปรั บเปลี่ยน

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง
คงเดิม

อนุญาตท้ าวทยุมตั
เสนและนางไสพยา
เพื่อติดตามพระสัต
ยวานออกไปตัดฟื น
และเก็บของป่ า
Climax
1.12 พระสัตยวาน
สิ ้นลมต่อหน้ าต่อตา
ของนางสาวิตรี พระ
ยมมารับวิญญาณ
ของพระสัตยวาน
สาวิตรี เลือกที่จะ
ติดตามพระยมไป
อย่างไม่ลดละ
Resolution
1.13 นางสาวิตรี กล่าว
สรรเสริญธรรมและผู้
ประพฤติธรรม
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวทยุมตั เสนหาย
จากตาบอด
1.14 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ น
“จอมบุญ” และ
กล่าวถึงผลดีจากการ
สมาคมกับผู้ประพฤติ
ธรรมพร้ อมกับ แสดง
ว่าตนยินดีเป็ นบุคคล
ประเภทนัน้
พระยมพอใจให้ ขอพร

x

x

x

ขยายความ

ตัดทอน

ปรั บเปลี่ยน

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง
คงเดิม

นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวทยุมตั เสนได้ กลับ
ครองราชบัลลังก์อีก
ครัง้
1.15 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ นผู้
มีศีลธรรมและปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ อย่าง
สมบูรณ์เที่ยงตรง และ
กล่าวชื่นชมบุคคลที่มี
ศีลธรรม อันนําไปสู่
ความเมตตาและการ
ให้ อภัยแก่สตั ว์ทงปวง
ั้
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวอัศวบดีมีพระราช
โอรสเพื่อสืบราช
บัลลังก์
1.16 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ น
“ธรรมราชา” และ
กล่าวถึงผู้ประพฤติ
ธรรมและมีเมตตาว่า
สัตว์ทงปวงย่
ั้
อมไว้ ใจ
อยากเป็ นมิตร และ
ใคร่อยากฟั ง
คําแนะนํา
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ตนมีโอรส 100 องค์

x

x

ขยายความ

ตัดทอน

ปรั บเปลี่ยน

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง
คงเดิม

1.17 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ น
“ธรรมจารี ” อันเป็ นที่
พึง่ ของสัตว์ทงหลาย
ั้
ด้ วยเหตุนี ้ตนจึง
ตามมา เพราะการ
เสวนากับ “บัณฑิต”
ย่อมนับว่าเป็ นสิ่งพึง
กระทํา
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอชีวิตพระ
สัตยวานคืน เพราะ
มิฉะนันคงจะมี
้
พระโอรสตามที่พระ
ยมประทานพรให้ ใน
ข้ อที่ 4 มิได้
Catharsis
1.18 พระสัตยวานก
ล่าวชื่นชมนางสาวิตรี
1.19 บทพรรณนา
ความรักของพ่อแม่ที่มี
ต่อลูก
1.20 นางสาวิตรี เล่า
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ให้ แก่ท้าวทยุมตั เสน
และนางไสพยาได้ รับ
ฟั ง ทําให้ ทงคู
ั ้ ก่ ล่าว
สรรเสริญนางสาวิตรี
1.21 พรที่นางสาวิตรี
ขอแก่พระยมสัมฤทธิ์
ผลเป็ นจริง ทําให้ นาง

ขยายความ

ตัดทอน

x

x
x

x

x

ปรั บเปลี่ยน

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง
คงเดิม

ขยายความ

ตัดทอน

สาวิตรี ศรัทธาใน
พระยมยิ่งขึ ้น

2.ตัวละคร
(Character)

1.22 ท้ าวทยุมตั เสน
ปรารถนาความสงบ
จึงยกราชบัลลังก์
ให้ แก่พระสัตยวานขึ ้น
ครองราชย์ และนาง
สาวิตรี ได้ เป็ นพระ
มเหสีแห่งเมืองศาลวะ
1.23 เทวดาสรรเสริญ
และประทานพระพร
แก่พระสัตยวาน และ
นางสาวิตรี
นางสาวิตรี
2.1 ชนชันสู
้ ง
2.2 รูปโฉมงดงาม
ประดุจเทพสร้ าง
2.3 วาจาไพเราะ
อ่อนหวาน
2.4 มีสมั มาคารวะ
นอบน้ อมต่อผู้ใหญ่
2.5 มีมารยาทงาม
2.6 เป็ นผู้ประพฤติ
ธรรมเป็ นนิตย์ และ
จิตใจงาม
2.7 มีเมตตา กรุณา
2.8 มีความกตัญํู
2.9 มีความกล้ าหาญ
2.10 มีความ
จงรักภักดี

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

ปรั บเปลี่ยน

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

3. ความคิด
(Thought)

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง
คงเดิม

2.11 มีวาทศิลป์เป็ น
เลิศ
2.12 มีปัญญา ไหว
พริบ และเฉลียวฉลาด
พระสัตยวาน
2.13 ชนชันสู
้ ง
2.14 รูปโฉมสง่างาม
2.15 ร่างกายกํายํา
แข็งแรง
2.16 มีความสามารถ
ด้ านการขี่ม้า
2.17 มีความกตัญํู
2.18 มีเมตตา กรุณา
2.19 มีความกล้ า
หาญ
2.20 เป็ นผู้ประพฤติ
ธรรม
2.21 มีสมั มาคารวะ
นอบน้ อมต่อผู้ใหญ่
พระยม
2.22 เป็ นเทวดา
2.23 เป็ นธรรมจารี
2.24 มีความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่
2.25.มีความยุติธรรม
2.26 รักษาคําพูด
3.1 “ปั ญญา” ช่วยให้
สามารถผ่านพ้ น
อุปสรรคทังมวลได้
้
3.2 ภรรยาที่ดีมีหน้ าที่
จงรักภักดีตอ่ สามี

ขยายความ

ตัดทอน

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

ปรั บเปลี่ยน

องค์ ประกอบ
ของบทละคร
4. ภาษา
(Diction)

5. เสียง
(Sounds)

6. ภาพ
(Spectacle)

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง
คงเดิม

ฉันทลักษณ์
4.1 กลอนสุภาพ
4.2 กาพย์ยานี 11
4.3 ร่ายสุภาพ
5.1 บทสนทนา
5.2 บทสวด
5.3 เพลงไทยเดิม
ฉาก
6.1 ท้ องพระโรงของ
ท้ าวอัศวบดีใน
มัทรนคร
6.2 ในป่ าระหว่างมัทร
ราษฎร์ กับศาลวะ
ราษฎร์

ขยายความ

ตัดทอน

ปรั บเปลี่ยน

x
x
x
x
x
x
x

x

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ บทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี ฉบับของบริษัทแดส

เอนเตอร์

เทนเมนท์ จํากัด ยังคงดําเนินเรื่ องราวต่างๆดังในตัวบทต้ นฉบับทุกประการ และคงไว้ ซงึ่ ความคิด
ของเรื่ องว่าด้ วย “ปั ญญา” ช่วยให้ สามารถผ่านพ้ นอุปสรรคทังมวลได้
้
และ ภรรยาที่ดีมีหน้ าที่
จงรักภักดีตอ่ สามี ส่วนภาพลักษณ์ตวั ละครนางสาวิตรี ยังคงรักษาไว้ ดงั เช่นในตัวบทต้ นทางทุก
ประการ อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ วา่ ด้ วยระยะเวลาการแสดงที่จํากัดเพียง 120 นาที ทําให้ คณะผู้
ดัดแปลงบทละคร ตัดทอนบางส่วนออกไปจากต้ นฉบับ
เมื่อวิเคราะห์โดยละเอียดแล้ วพบว่า บทละครเรื่ องสาวิตรี ฉบับของบริษัทแดส เอนเตอร์
เทนเมนท์ ได้ ตดั ทอนบทกลอนออกไปทังสิ
้ ้นมากถึง 96 บท จําแนกรายละเอียดได้ ดงั นี ้
-องก์ที่ 1 ตัดออก 36 บท ได้ แก่
-บทพรรณนาความรู้สกึ 2 บท

-บทพรรณนาฉาก 2 บท
-บทอธิบายขยายความกําเนิดนางสาวิตรี 2 บท
-บทอธิบายขยายความขุนนางที่ดี 2 บท
-บทเจรจานอกฉาก (

off scene) 3 บท

-บทเจรจาของพระนารถ 2 บท
-บทพรรณนาคุณสมบัตินางสาวิตรี 11 บท
-บทพรรณนาคุณสมบัติพระสัตยวาน 12 บท
-องก์ที่ 2 ตัดออก 18 บท ได้ แก่
-บทสวดโองการแช่งนํ ้า 2 บท
-บทเจรจาขอให้ นางสาวิตรี รับประทานอาหารหลังบําเพ็ญตรี ราตระธุดงค์ 5 บท
-บทเจรจาขออนุญาตพระบิดาและพระมารดาพระสัตยวานเพื่อติดตาม
ไปประพาสป่ า 11 บท

-องก์ที่ 3 ตัดออก 42 บท จําแนกเป็ น
ตอนที่ 1 จํานวน 11 บท ได้ แก่
-บทพรรณดาชมดงและเกี ้ยวนางสาวิตรี 9 บท
-บทพรรณาคุณสมบัตินางสาวิตรี 2 บท
ตอนที่ 2 จํานวน 0 บท
ตอนที่ 3 จํานวน 31 บท ได้ แก่
-บทพรรณนาความรักของบิดามารดาที่มีตอ่ บุตร 4 บท
-บทเล่าเรื่ องเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นแล้ วซํ ้าใหม่ 12 บท

-บทพรรณาความรู้สกึ 5 บท
-บทพรรณนาผลลัพธ์อนั เกิดจากพระพรของพระยม (

off scene) 6 บท

-บทพรรณาคุณสมบัตินางสาวิตรี 4 บท
บทละครอีกเรื่ องหนึง่ ที่ยงั คงรักษาโครงเรื่ อง ความคิด และภาพลักษณ์ตวั ละคร เฉกเช่นตัว
บทต้ นทาง คือ บทละครเรื่ อง Savitri ของอรดา ลีลานุช ที่เขียนขึ ้นเป็ นบทละครสัน้ ความยาว 13
นาที โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยไมอามี่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้ วยระยะเวลาที่จํากัดเช่นนี ้ อรดาเลือกใช้ วิธีการตัดทอนตัวบท และเลือก
ปรับเปลี่ยนให้ มีผ้ เู ล่าเรื่ อง (narrator) ทําหน้ าที่เล่าเรื่ องให้ กระชับและรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น

ตารางที่ 1.2 :

แสดงลักษณะสัมพันธบท จากบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั สูบ่ ทละครสันเรื
้ ่ อง Savitri โดย อรดา ลีลานุช
องค์ ประกอบ
ของบทละคร
1.โครงเรื่ อง
(Plot)

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

Exposition
1.1 การชื่นชมพระ
บารมีของท้ าวอัศวบดี
บิดาของนางสาวิตรี
1.2 กําเนิดนางสาวิตรี
และการชมโฉม
รวมถึงชื่นชม
คุณสมบัติด้านต่างๆ

ขยายความ

ตัดทอน

ดัดแปลง
เล่าโดย
Narrator

อธิบายว่า
ทําไมจึงตังชื
้ ่อ
ว่า “สาวิตรี ”
“But when
the goddess
Savitri
appeared
before him,
it seemed
like his only

เล่าโดย
Narrator

desire would
not be
fulfilled. …
He named
her Savitri, in
honor of the
goddess
that granted
his boon.”
1.3 อํามาตย์แจ้ งข่าว
การกลับมาสูร่ าชธานี
ของนางสาวิตรี
1.4 อธิบายสาเหตุที่
นางสาวิตรี ต้องไป
ประพาสป่ าเพื่อหา
คูค่ รอง
1.5 บทแสดงความ
ยินดีของชาววังและ
ชาวเมืองที่นางสาวิตรี
กลับจากประพาสป่ า
Point of attack
1.6 นางสาวิตรี แจ้ ง
แก่ท้าวอัศวบดีและ
พระนารทว่าเลือก
พระสัตยวานเป็ น
คูค่ รองของตน
1.7 ชมโฉมพระสัต
ยวาน และชื่นชม
คุณสมบัติด้านต่างๆ
Conflict
1.8 พระนารททํานาย
ชะตาชีวิตพระสัต
ยวานว่าจะมีชีวิตอยู่

x

x

x

x

x

x

ได้ อีกเพียง1 ปี
1.9 นางสาวิตรี ต้อง
ออกจากวังไปอยู่
อาศรมในป่ า เป็ น
พราหมณี ปรนนิบตั ิ
ดูแลท้ าวทยุมตั เสน
และนางไสพยา
1.10 ท้ าวทยุมตั เสน
นางไสพยา และพระ
สัตยวาน ชักชวนให้
นางสาวิตรี เสวยโภช
นาเมื่อสําเร็จการ
บําเพ็ญตรี ราตระ
ธุดงค์
Crisis
1.11 วันครบกําหนด
1 ปี จากที่พระนารท
ทํานายไว้ มาถึง พระ
สัตยวานจะสิ ้น
อายุขยั ในวันนี ้ นาง
สาวิตรี ขออนุญาต
ท้ าวทยุมตั เสนและ
นางไสพยา เพื่อ
ติดตามพระสัตยวา
นออกไปตัดฟื นและ
เก็บของป่ า
Climax
1.12 พระสัตยวาน
สิ ้นลมต่อหน้ าต่อตา
ของนางสาวิตรี พระ
ยมมารับวิญญาณ
ของพระสัตยวาน
สาวิตรี เลือกที่จะ

เล่าโดย
Narrator

พูดถึงการ
บําเพ็ญตรี
รา-ตระธุดงค์
แต่ไม่พดู ถึง
เรื่ องการ
ชักชวนให้
เสวยอาหาร
เล่าโดย
Narrator

x

ติดตามพระยมไป
อย่างไม่ลดละ
Resolution
1.13 นางสาวิตรี
กล่าวสรรเสริญธรรม
และผู้ประพฤติธรรม
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวทยุมตั เสนหาย
จากตาบอด
1.14 นางสาวิตรี
กล่าวชื่นชมพระยมว่า
เป็ น “จอมบุญ” และ
กล่าวถึงผลดีจากการ
สมาคมกับผู้ประพฤติ
ธรรมพร้ อมกับ แสดง
ว่าตนยินดีเป็ นบุคคล
ประเภทนัน้
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวทยุมตั เสนได้ กลับ
ครองราชบัลลังก์อีก
ครัง้
1.15 นางสาวิตรี
กล่าวชื่นชมพระยมว่า
เป็ นผู้มีศีลธรรมและ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่าง
สมบูรณ์เที่ยงตรง
และกล่าวชื่นชม
บุคคลที่มีศีลธรรม อัน
นําไปสูค่ วามเมตตา
และการให้ อภัยแก่

ให้ คําจํากัด
ความพระยม
ว่าเป็ น
“Yama, the
god of
death.”
ควบคูก่ บั
“ธรรมจารี ”

x

นางสาวิตรี ขอ
พรให้ ท้าว
อัศว-บดีโดย
ระบุจํานวน
ลูกชายว่า
“…to have a
son, the heir
to his
throne.‛

สัตว์ทงปวง
ั้
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวอัศวบดีมีพระราช
โอรสเพื่อสืบราช
บัลลังก์
1.16 นางสาวิตรี
กล่าวชื่นชมพระยมว่า
เป็ น “ธรรมราชา”
และกล่าวถึงผู้
ประพฤติธรรมและมี
เมตตาว่า สัตว์ทงปวง
ั้
ย่อมไว้ ใจ อยากเป็ น
มิตร และใคร่อยากฟั ง
คําแนะนํา
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ตนมีโอรส 100 องค์
1.17 นางสาวิตรี
กล่าวชื่นชมพระยมว่า
เป็ น “ธรรมจารี ” อัน
เป็ นที่พงึ่ ของสัตว์
ทังหลาย
้
ด้ วยเหตุนี ้
ตนจึงตามมา เพราะ
การเสวนากับ
“บัณฑิต” ย่อมนับว่า
เป็ นสิ่งพึงกระทํา
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอชีวิต
พระสัตยวานคืน
เพราะมิฉะนันคงจะมี
้
พระโอรสตามที่พระ
ยมประทานพรให้ ใน
ข้ อที่ 4 มิได้

นางสาวิตรี
ขอพรให้ ตนมี
ลูกหากแต่
ไม่ได้ ระบุวา่
มีกี่คน
“I wish to
have
children
...‛

นางสาวิตรี
ขอชีวิตพระ
สัตย- วานคืน
โดยไม่ได้ แจ้ ง
เหตุผลว่า
หากไม่มีพระ
สัตยวานแล้ ว
จะสามารถมี
ลูกได้ อย่างไร

Catharsis
1.18 พระสัตยวานก
ล่าวชื่นชมนางสาวิตรี
1.19 บทพรรณนา
ความรักของพ่อแม่ที่
มีตอ่ ลูก
1.20 นางสาวิตรี เล่า
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ให้ แก่ท้าวทยุมตั เสน
และนางไสพยาได้ รับ
ฟั ง ทําให้ ทงคู
ั ้ ก่ ล่าว
สรรเสริญนางสาวิตรี
1.21 พรที่นางสาวิตรี
ขอแก่พระยมสัมฤทธิ์
ผลเป็ นจริง ทําให้ นาง
สาวิตรี ศรัทธาในพระ
ยมยิ่งขึ ้น

2.ตัวละคร
(Character)

1.22 ท้ าวทยุมตั เสน
ปรารถนาความสงบ
จึงยกราชบัลลังก์
ให้ แก่พระสัตยวานขึ ้น
ครองราชย์ และนาง
สาวิตรี ได้ เป็ นพระ
มเหสีแห่งเมืองศาลวะ
1.23 เทวดาสรรเสริญ
และประทานพระพร
แก่พระสัตยวาน และ
นางสาวิตรี
นางสาวิตรี
2.1 ชนชันสู
้ ง

x
x

x

พรทังหมด
้
สัมฤทธิ์ผล
แต่ไม่ได้ บอก
ว่านาง
สาวิตรี
ศรัทธาพระ
ยมยิ่งขึ ้น

x

x

x

2.2 รูปโฉมงดงาม
ประดุจเทพสร้ าง
2.3 วาจาไพเราะ
อ่อนหวาน
2.4 มีสมั มาคารวะ
นอบน้ อมต่อผู้ใหญ่
2.5 มีมารยาทงาม
2.6 เป็ นผู้ประพฤติ
ธรรมเป็ นนิตย์ และ
จิตใจงาม
2.7 มีเมตตา กรุณา
2.8 มีความกตัญํู
2.9 มีความกล้ าหาญ

x

2.10 มีความ
จงรักภักดี
2.11 มีวาทศิลป์เป็ น
เลิศ
2.12 มีปัญญา ไหว
พริบ และเฉลียว
ฉลาด
พระสัตยวาน
2.13 ชนชันสู
้ ง
2.14 รูปโฉมสง่างาม
2.15 ร่างกายกํายํา
แข็งแรง
2.16 มีความสามารถ
ด้ านการขี่ม้า
2.17 มีความกตัญํู
2.18 มีเมตตา กรุณา
2.19 มีความกล้ า
หาญ

x

x
x
x
x

x
x
มีความกล้ าหาญ และ
อดทน

x
x

x
x
x
x
x
x
x

3. ความคิด
(Thought)

4. ภาษา
(Diction)

5. เสียง
(Sounds)

6. ภาพ
(Spectacle)

2.20 เป็ นผู้ประพฤติ
ธรรม
2.21 มีสมั มาคารวะ
นอบน้ อมต่อผู้ใหญ่
พระยม
2.22 เป็ นเทวดา
2.23 เป็ นธรรมจารี
2.24 มีความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่
2.25.มีความยุติธรรม
2.26 รักษาคําพูด
3.1 “ปั ญญา” ช่วยให้
สามารถผ่านพ้ น
อุปสรรคทังมวลได้
้
3.2 ภรรยาที่ดีมีหน้ าที่
จงรักภักดีตอ่ สามี
ฉันทลักษณ์
4.1 กลอนสุภาพ
4.2 กาพย์ยานี 11
4.3 ร่ายสุภาพ
5.1 บทสนทนา
5.2 บทสวด
5.3 เพลงไทยเดิม
ฉาก
6.1 ท้ องพระโรงของ
ท้ าวอัศวบดีใน
มัทรนคร
6.2 ในป่ าระหว่าง
มัทรราษฎร์ กับ
ศาลวะราษฎร์

x
x

x
x
x
x
x
x

x

ร้ อยแก้ ว

x
x
x
x

x

จากตารางข้ างต้ นนี ้จะเห็นว่า อรดานําเสนอบทละครดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษใน
ลักษณะของร้ อยแก้ ว มีกลุม่ เป้าหมายคือเด็กต่างชาติอายุไม่เกิน 10 ปี ดังนันเพื
้ ่อให้ เรื่ องราว
ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่สบั สน และเข้ าใจง่าย อรดาจึงเลือกตัดทอนเนื ้อหาส่วนที่ไม่จําเป็ นออก
แล้ วใช้ ประโยชน์จาก Narrator เป็ นผู้เล่าสรุปเรื่ องราวสันๆให้
้ แก่ผ้ ชู ม ทังนี
้ ้ด้ วยเวลาจํากัดทําให้ อร
ดาไม่สามารถนําเสนอภาพลักษณ์ของนางสาวิตรี ได้ ครบถ้ วน กล่าวคือ คุณสมบัติวาจาไพเราะ
อ่อนหวาน มีสมั มาคารวะ มีมารยาทงาม และมีเมตตากรุณา ถูกตัดทอนออกไป ในขณะที่
คุณสมบัติความกล้ าหาญนันได้
้ รับการนําเสนอควบคูไ่ ปกับความอดทน ซึง่ เป็ นการขยายความจาก
ตัวบทต้ นทาง
ในด้ านความคิดของเรื่ อง อรดายังคงนําเสนอความคิดหลักของเรื่ องที่วา่ ด้ วย “ปั ญญา”
ช่วยให้ สามารถผ่านพ้ นอุปสรรคทังมวลได้
้
หากแต่ได้ ตดั ทอนความคิดที่วา่ ด้ วย ภรรยาที่ดีมีหน้ าที่
จงรักภักดีตอ่ สามี ทิ ้งไป เนื่องจากไม่สอดคล้ องกับบริบทสังคมตะวันตกซึง่ มีความเป็ นเสรี นิยม
คํานึงว่าหน้ าที่จงรักภักดีระหว่างสามีภรรยานัน้ เป็ นสิง่ ที่ทงสองฝ่
ั้
ายพึงกระทําให้ แก่กนั อย่างเท่า
เทียม อีกทังละครเรื
้
่ องนี ้มีกลุม่ เป้าหมายเป็ นเด็ก ดังนันความคิ
้
ดเรื่ องความจงรักภักดีในฐานะ
ภรรยา ยังไม่มีความจําเป็ นต้ องสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายดังกล่าว

กลุม่ ที่ตีความความคิดและนําเสนอภาพลักษณ์ตวั ละครแตกต่างไปจากตัวบทต้ นทาง
บทละครปลายทางที่มีการตีความความคิดและนําเสนอภาพลักษณ์ตวั ละครแตกต่างไป
จากตัวบทต้ นทางที่ศกึ ษามีทงหมด
ั้
2 เรื่ อง ซึง่ นับว่าเป็ นการเปิ ดพื ้นที่ในการสร้ างสรรค์และ
นําเสนอบทละครเรื่ องสาวิตรี ให้ กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น บทละครเรื่ องแรกที่จะกล่าวถึงในที่นี ้ คือ
บทละครเรื่ องความรักและความตาย ของพรรัตน์ ดํารุง

เรื่ องย่อ บทละครเรื่ องความรักและความตาย
บทละครเรื่ องความรักและความตายนําเสนอเรื่ องของนางสาวิตรี ที่พยายามยึดยื ้อปราณ
ของพระสัตยวาน สามีอนั เป็ นที่รัก อันสืบเนื่องจากการทําใจไม่ได้ ที่ต้องสูญเสียคนรักไป โดยเริ่มต้ น
เรื่ องเมื่อพระสัตยวานสิ ้นลม ปราณกําลังจะออกจากร่าง ทว่านางสาวิตรี มิยอมให้ เหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ ้น จึงพันธนาการตนเองกับวิถีแห่งปราณของสัตยวาน ไม่ยอมปล่อยให้ ดําเนินไป
ตามปกติ อีกทังนางสาวิ
้
ตรี ยงั คงวนเวียนอยูก่ บั ความหลังอันงดงามของทังคู
้ ค่ รัง้ ยังมีความสุขกับ
ความรัก อาทิ ภาพของการแต่งงาน เป็ นต้ น แม้ วา่ พระยมจะพยายามเตือนสติเท่าใด นางสาวิตรี ก็
หาได้ มีสติรับฟั งคําเตือนแต่อย่างใดไม่ สุดท้ ายจึงจมปรักอยูก่ บั ความทุกข์แห่งการ “พลัด พราก
จาก ตาย” จากสิง่ ที่ตนรัก
เมื่อพิจารณาจากเรื่ องย่อข้ างต้ นซึง่ มีความแตกต่างจากเรื่ องเดิม ผู้วิจยั จึงได้ เปรี ยบเทียบ
รายละเอียดต่างๆตามข้ อมูลที่ปรากฏด้ านล่างนี ้
ตารางที่ 1.3 :

แสดงลักษณะสัมพันธบท จากบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั สูบ่ ทละครเรื่ องความรักและความตาย โดย พรรัตน์
ดํารุง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร
1.โครงเรื่ อง
(Plot)

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

Exposition
1.1 การชื่นชมพระ
บารมีของท้ าวอัศวบดี
บิดาของนางสาวิตรี
1.2 กําเนิดนางสาวิตรี
และการชมโฉม
รวมถึงชื่นชม
คุณสมบัติด้านต่างๆ

ขยายความ

ตัดทอน
x

x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

1.3 อํามาตย์แจ้ งข่าว
การกลับมาสูร่ าชธานี
ของนางสาวิตรี
1.4 อธิบายสาเหตุที่
นางสาวิตรี ต้องไป
ประพาสป่ าเพื่อหา
คูค่ รอง
1.5 บทแสดงความ
ยินดีของชาววังและ
ชาวเมืองที่นางสาวิตรี
กลับจากประพาสป่ า
Point of attack
1.6 นางสาวิตรี แจ้ งแก่
ท้ าวอัศวบดีและพระ
นารทว่าเลือกพระสัต
ยวานเป็ นคูค่ รองของ
ตน
1.7 ชมโฉมพระสัต
ยวาน และชื่นชม
คุณสมบัติด้านต่างๆ
Conflict
1.8 พระนารททํานาย
ชะตาชีวิตพระสัต
ยวานว่าจะมีชีวิตอยู่
ได้ อีกเพียง1 ปี
1.9 นางสาวิตรี ต้อง
ออกจากวังไปอยู่
อาศรมในป่ า เป็ น
พราหมณี ปรนนิบตั ิ
ดูแลท้ าวทยุมตั เสน
และนางไสพยา

ขยายความ

ตัดทอน
x

x

x

x

x

x

x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

1.10 ท้ าวทยุมตั เสน
นางไสพยา และพระ
สัตยวาน ชักชวนให้
นางสาวิตรี เสวยโภช
นาเมื่อสําเร็จการ
บําเพ็ญตรี ราตระ
ธุดงค์
Crisis
1.11 วันครบกําหนด
1 ปี จากที่พระนารท
ทํานายไว้ มาถึง พระ
สัตยวานจะสิ ้นอายุขยั
ในวันนี ้ นางสาวิตรี ขอ
อนุญาตท้ าวทยุมตั
เสนและนางไสพยา
เพื่อติดตามพระสัต
ยวานออกไปตัดฟื น
และเก็บของป่ า
Climax
1.12 พระสัตยวาน
สิ ้นลมต่อหน้ าต่อตา
ของนางสาวิตรี พระ
ยมมารับวิญญาณ
ของพระสัตยวาน
สาวิตรี เลือกที่จะ
ติดตามพระยมไป
อย่างไม่ลดละ
Resolution
1.13 นางสาวิตรี กล่าว
สรรเสริญธรรมและผู้
ประพฤติธรรม

ขยายความ

ตัดทอน

x

x

x

x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวทยุมตั เสนหาย
จากตาบอด
1.14 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ น
“จอมบุญ” และ
กล่าวถึงผลดีจากการ
สมาคมกับผู้ประพฤติ
ธรรมพร้ อมกับ แสดง
ว่าตนยินดีเป็ นบุคคล
ประเภทนัน้
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวทยุมตั เสนได้ กลับ
ครองราชบัลลังก์อีก
ครัง้
1.15 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ นผู้
มีศีลธรรมและปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ อย่าง
สมบูรณ์เที่ยงตรง และ
กล่าวชื่นชมบุคคลที่มี
ศีลธรรม อันนําไปสู่
ความเมตตาและการ
ให้ อภัยแก่สตั ว์ทงปวง
ั้
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวอัศวบดีมีพระราช
โอรสเพื่อสืบราช
บัลลังก์

ขยายความ

ตัดทอน

x

x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

1.16 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ น
“ธรรมราชา” และ
กล่าวถึงผู้ประพฤติ
ธรรมและมีเมตตาว่า
สัตว์ทงปวงย่
ั้
อมไว้ ใจ
อยากเป็ นมิตร และ
ใคร่อยากฟั ง
คําแนะนํา
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ตนมีโอรส 100 องค์
1.17 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ น
“ธรรมจารี ” อันเป็ นที่
พึง่ ของสัตว์ทงหลาย
ั้
ด้ วยเหตุนี ้ตนจึง
ตามมา เพราะการ
เสวนากับ “บัณฑิต”
ย่อมนับว่าเป็ นสิ่งพึง
กระทําพระยมพอใจ
ให้ ขอพรนางสาวิตรี
ขอชีวิตพระสัตยวาน
คืน เพราะมิฉะนันคง
้
จะมีพระโอรสตามที่
พระยมประทานพรให้
ในข้ อที่ 4 มิได้
Catharsis
1.18 พระสัตยวานก
ล่าวชื่นชมนางสาวิตรี

ขยายความ

ตัดทอน

x

x

x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

2.ตัวละคร
(Character)

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

1.19 บทพรรณนา
ความรักของพ่อแม่ที่มี
ต่อลูก
1.20 นางสาวิตรี เล่า
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ให้ แก่ท้าวทยุมตั เสน
และนางไสพยาได้ รับ
ฟั ง ทําให้ ทงคู
ั ้ ก่ ล่าว
สรรเสริญนางสาวิตรี
1.21 พรที่นางสาวิตรี
ขอแก่พระยมสัมฤทธิ์
ผลเป็ นจริง ทําให้ นาง
สาวิตรี ศรัทธาใน
พระยมยิ่งขึ ้น
1.22 ท้ าวทยุมตั เสน
ปรารถนาความสงบ
จึงยกราชบัลลังก์
ให้ แก่พระสัตยวานขึ ้น
ครองราชย์ และ
นางสาวิตรี ได้ เป็ น
พระมเหสีแห่งเมือง
ศาลวะ
1.23 เทวดาสรรเสริญ
และประทานพระพร
แก่พระสัตยวาน
และนางสาวิตรี
นางสาวิตรี
2.1 ชนชันสู
้ ง

ขยายความ

ตัดทอน
x

x

x

x

x

X
(มีสาวิตรี
มากกว่า 1
คน และไม่ได้

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

ขยายความ

ตัดทอน

จํากัดเพียง
นางกษัตริย์
อย่างใน
วรรณคดี แต่
เป็ นมนุษย์
ธรรมดาทัว่ ไป
ด้ วย)
2.2 รูปโฉมงดงาม
ประดุจเทพสร้ าง
2.3 วาจาไพเราะ
อ่อนหวาน
2.4 มีสมั มาคารวะ
นอบน้ อมต่อผู้ใหญ่
2.5 มีมารยาทงาม
2.6 เป็ นผู้ประพฤติ
ธรรมเป็ นนิตย์ และ
จิตใจงาม
2.7 มีเมตตา กรุณา
2.8 มีความกตัญํู
2.9 มีความกล้ าหาญ
2.10 มีความ
จงรักภักดี

2.11 มีวาทศิลป์เป็ น
เลิศ
2.12 มีปัญญา ไหว
พริบ และเฉลียวฉลาด

x
x
x
x
x

x
x
x
X
(ขยายความ
เพิ่มเติมว่า
การจงรักภักดี
นันทํ
้ าให้
สาวิตรี เป็ น
“ทาสโง่”)
x
x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด
คงเดิม
พระสัตยวาน
2.13 ชนชันสู
้ ง
2.14 รูปโฉมสง่างาม
2.15 ร่างกายกํายํา
แข็งแรง
2.16 มีความสามารถ
ด้ านการขี่ม้า
2.17 มีความกตัญํู
2.18 มีเมตตากรุณา
2.19 มีความกล้ า
หาญ
2.20 เป็ นผู้ประพฤติ
ธรรม
2.21 มีสมั มาคารวะ
นอบน้ อมต่อผู้ใหญ่
พระยม
2.22 เป็ นเทวดา
2.23 เป็ นธรรมจารี
2.24 มีความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่
2.25.มีความยุติธรรม
2.26 รักษาคําพูด

3. ความคิด
(Thought)

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)

3.1 “ปั ญญา” ช่วยให้
สามารถผ่านพ้ น
อุปสรรคทังมวลได้
้
3.2 ภรรยาที่ดีมีหน้ าที่
จงรักภักดีตอ่ สามี

ขยายความ

ตัดทอน

ดัดแปลง
พระสัต
ยวาน
ปรากฏเป็ น
เพียงตัว
ละครที่มี
ลักษณะ
เพียงปราณ
เท่านัน้
ปราศจาก
ชีวิตจิตใจ
เคลื่อนไหว
ช้ า

x
x
x
x
x
ความรัก
เป็ น
สังสารวัฏ
พบ พราก
จาก ตาย
ล้ วนเป็ น
ทุกข์เป็ น

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

ขยายความ

ตัดทอน

ดัดแปลง
ธรรมดาแห่ง
รัก

4. ภาษา
(Diction)

5. เสียง
(Sounds)

6. ภาพ
(Spectacle)

ฉันทลักษณ์
4.1 กลอนสุภาพ
4.2 กาพย์ยานี 11
4.3 ร่ายสุภาพ

x
x
x

5.1 บทสนทนา

x

5.2 บทสวด
5.3 เพลงไทยเดิม
ฉาก
6.1 ท้ องพระโรงของ
ท้ าวอัศวบดีใน
มัทรนคร

x
x
Space
ไม่ระบุชดั ว่า
เป็ นที่ใด
ใช้ ไฟช่วย
จําแนกมิติ

6.2 ในป่ าระหว่างมัทร
ราษฎร์ กับศาลวะ
ราษฎร์

ละครเรื่ องความรักและความตาย เน้ นรูปแบบการนําเสนอในลักษณะของละครเต้ น
(dance theatre) ซึง่ ให้ ความสําคัญกับการเคลื่อนไหว (movement) เพื่อสื่อความหมาย ดังนันจะ
้
สังเกตได้ วา่ บทละครเรื่ องนี ้แทบจะไม่มีบทสนทนาเลย ทว่าถ้ อยคําที่ผ้ ปู ระพันธ์ใช้ นําเสนอความคิด
ของเรื่ องซึง่ ปรากฏอยูใ่ นบทละคร กลับเป็ นถ้ อยคําอันเป็ นหัวใจสําคัญของเรื่ อง กล่าว “พบ-พรากจาก-รัก , พบ-พราก-จาก-ตาย, ล้ วน-เป็ น-ทุกข์” ข้ อความเหล่านี ้ได้ รับการนําเสนออยูใ่ นตัวบท
ละครอย่างเป็ นระยะเพื่อแสดงให้ เห็นถึงความคิดของเรื่ องที่วา่ ด้ วยสังสารวัฏของความรัก หากไม่
รู้จกั ปล่อยวาง ยังคงยึดติด ย่อมทําให้ เป็ นทุกข์

ในด้ านภาพลักษณ์ของตัวละครนางสาวิตรี ผู้เขียนบทละครได้ นําเสนอภาพลักษณ์ของ
สตรี ผ้ มู ีรูปโฉมงดงาม แต่ทว่าการที่หลงติดอยูใ่ นบ่วงแห่งสังสารวัฏของความรักทําให้ ความงดงาม
ในตัวของนางหมดสิ ้นไป นอกจากนี ้ผู้เขียนบทได้ นําเสนอว่านางสาวิตรี เป็ นผู้มีความจงรักภักดีตอ่
คนรักตามภาพลักษณ์ที่ปรากฏในตัวบทต้ นทาง ทว่ากลับตีความใหม่ทบั ซ้ อนเพิ่มเติมว่าความ
จงรักภักดีตอ่ คนรักในอีกมิตหิ นึง่ แสดงให้ เห็นถึงการเป็ น “ทาสโง่” ที่ไม่ร้ ูจกั ปล่อยวาง
สําหรับบทละครร่วมสมัยอีกเรื่ องหนึง่ ที่พยายามตีความความคิด และนําเสนอภาพลักษณ์
ใหม่แก่นางสาวิตรี คือ บทละครเรื่ องภาพเงาสาวิตรี โดยธนสิน ชุตินธรานนท์ ซึง่ เคยจัดแสดง ณ
เทศกาลดนตรี และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี 2553 และเทศกาลละครกรุงเทพ ครัง้ ที่
8

เดือนพฤศจิกายน 2553 จัดแสดงในรูปแบบของสื่อผสม ระหว่างการแสดงละครเวทีแบบ

ตะวันตก หนังใหญ่ และนาฏศิลป์สากล
บทละครเรื่ องนี ้ต้ องการนําเสนอภาพประสบการณ์พ้องของผู้หญิงในปั จจุบนั ว่ามีผ้ หู ญิงอีก
มากมายที่สญ
ู เสียสามีเฉกเช่นนางสาวิตรี ดังนันคํ
้ าถามหลักที่เกิดขึ ้นคือ ในเมื่อผู้หญิงเหล่านันไม่
้
สามารถขอชีวิตสามีคืนกลับมาได้ ดังนันพวกเขาจะใช้
้
ชีวิตอยูต่ อ่ ไปอย่างไร

เรื่ องย่อ บทละครเรื่ องภาพเงาสาวิตรี
วิตตี ้ แม่บ้านผู้มีฐานะรํ่ ารวยเพิ่งเสียสามีไปจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ทําให้ ต้องเดินทางไป
สะสางธุรกิจที่ค้างคาของสามีให้ เสร็จสิ ้น กล่าวคือ การซื ้อที่ดินของโรงเรี ยนเพื่อทําโรงแรม เมื่อวิตตี ้
เดินทางถึงที่หมายมีผ้ มู าประท้ วงจํานวนมาก ในขณะที่วิตตี ้หาได้ สนใจบุคคลเหล่านันแต่
้ อย่างใด
ไม่ เนื่องจากต้ องการทําภารกิจดังกล่าวซึง่ เป็ นความฝั นของสามีให้ เสร็จสิ ้นเร็วที่สดุ ในวันนันเอง
้
วิตตี ้ได้ เจอกับ ด.ช.ต้ น ซึง่ นัง่ คุยกับต้ นไม่ใหญ้ ในโรงเรี ยนอยู่ ซึง่ ด.ช.ต้ น บอกกับวิตตี ้ว่าตนกําลัง
คุยกับพ่ออยู่ และแสดงถึงความผูกพันกับต้ นไม้ ต้นนี ้อย่างมาก วิตตี ้ไม่ได้ สนใจ ด.ช.ต้ น มากนัก
กระทัง่ คนขับรถของวิตตี ้ได้ ถอยรถชน ด.ช.ต้ น ด้ วยความไม่ตงใจ
ั ้ วิตตี ้จึงพา ด.ช.ต้ น ไปส่งบ้ าน ทํา
ให้ ได้ เจอกับมารดาของ ด.ช.ต้ น และรู้วา่ บิดาของ ด.ช.ต้ น เป็ นผู้ขบั รถให้ สามีตนเองในวันที่

เสียชีวิตนันเอง
้ และบิดาของ ด.ช.ต้ น ก็เสียชีวิตไปด้ วย ในวันรุ่งขึ ้นเป็ นวันทําธุรกรรมและสัญญา
อสังหาริมทรัพย์ แต่ทว่าวิตตี ้กลับเลือกที่จะเก็บโรงเรี ยนนี ้เอาไว้ แทนที่จะทําตามความฝั นของสามี
เธอ ทําให้ ด.ช.ต้ น และนักเรี ยนอีกหลายคนได้ มีโอกาสเรี ยนหนังสือต่อไป
จะเห็นได้ วา่ มีการเปลี่ยนแปลงฉากและเวลาในบทละครใหม่จากเดิมในภารตยุค
เป็ นปั จจุบนั สมัย ซึง่ สอดคล้ องกับความคิดที่ผ้ เู ขียนบทต้ องการจะสื่อสารกับผู้หญิงในสังคมไทย
ปั จจุบนั อีกทังเรื
้ ่ องราวของละครก็ดําเนินไปบนพื ้นฐานของโลกแห่งความเป็ นจริง ดังนันจึ
้ งมีการ
ตัดทอนรายละเอียดต่างๆจํานวนมากจากตัวบทต้ นฉบับ เพราะผู้เขียนบทละครเลือกใช้ ตวั ละคร
นางสาวิตรี ที่เผชิญกับสถานการณ์การสูญเสียพระสัตยวาน สามีผ้ เู ป็ นที่รัก เป็ นเพียงคูเ่ ทียบเขียง
กับตัวละครหลักในเรื่ องภาพเงาสาวิตรี เท่านัน้ ดังจะเห็นได้ จากในตารางด้ านล่างนี ้
ตารางที่ 1.4 :

แสดงลักษณะสัมพันธบท จากบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั สูบ่ ทละครสื่อผสมเรื่ องภาพเงาสาวิตรี
โดยธนสิน ชุตินธรานนท์

องค์ ประกอบ
ของบทละคร
1.โครงเรื่ อง
(Plot)

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

Exposition
1.1 การชื่นชมพระ
บารมีของท้ าวอัศวบดี
บิดาของนางสาวิตรี
1.2 กําเนิดนางสาวิตรี
และการชมโฉม
รวมถึง
ชื่นชมคุณสมบัติด้าน
ต่างๆ
1.3 อํามาตย์แจ้ งข่าว
การกลับมาสูร่ าชธานี
ของนางสาวิตรี

ขยายความ

ตัดทอน
x

x

x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

1.4 อธิบายสาเหตุที่
นางสาวิตรี ต้องไป
ประพาสป่ าเพื่อหา
คูค่ รอง
1.5 บทแสดงความ
ยินดีของชาววังและ
ชาวเมืองที่นางสาวิตรี
กลับจากประพาสป่ า
Point of attack
1.6 นางสาวิตรี แจ้ งแก่
ท้ าวอัศวบดีและพระ
นารทว่าเลือกพระสัต
ยวานเป็ นคูค่ รองของ
ตน
1.7 ชมโฉมพระสัต
ยวาน และชื่นชม
คุณสมบัติด้านต่างๆ
Conflict
1.8 พระนารททํานาย
ชะตาชีวิตพระสัต
ยวานว่าจะมีชีวิตอยูไ่ ด้
อีกเพียง1 ปี
1.9 นางสาวิตรี ต้อง
ออกจากวังไปอยู่
อาศรมในป่ า เป็ น
พราหมณี ปรนนิบตั ิ
ดูแลท้ าวทยุมตั เสน
และนางไสพยา
1.10 ท้ าวทยุมตั เสน
นางไสพยา และพระ
สัตยวาน ชักชวนให้

ขยายความ

ตัดทอน
x

x

x

x

x

x

x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

นางสาวิตรี เสวยโภช
นาเมื่อสําเร็จการ
บําเพ็ญตรี ราตระธุดงค์
Crisis
1.11 วันครบกําหนด 1
ปี จากที่พระนารท
ทํานายไว้ มาถึง พระ
สัตยวานจะสิ ้นอายุขยั
ในวันนี ้ นางสาวิตรี ขอ
อนุญาตท้ าวทยุมตั
เสนและนางไสพยา
เพื่อติดตามพระสัต
ยวานออกไปตัดฟื น
และเก็บของป่ า
Climax
1.12 พระสัตยวาน
สิ ้นลมต่อหน้ าต่อตา
ของนางสาวิตรี พระ
ยมมารับวิญญาณของ
พระสัตยวาน สาวิตรี
เลือกที่จะติดตามพระ
ยมไปอย่างไม่ลดละ
Resolution
1.13 นางสาวิตรี กล่าว
สรรเสริญธรรมและผู้
ประพฤติธรรม
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวทยุมตั เสนหาย
จากตาบอด

ขยายความ

ตัดทอน

x

x

x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

1.14 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ น
“จอมบุญ” และ
กล่าวถึงผลดีจากการ
สมาคมกับผู้ประพฤติ
ธรรมพร้ อมกับ แสดง
ว่าตนยินดีเป็ นบุคคล
ประเภทนัน้
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวทยุมตั เสนได้ กลับ
ครองราชบัลลังก์อีก
ครัง้
1.15 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ นผู้
มีศีลธรรมและปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ อย่างสมบูรณ์
เที่ยงตรง และกล่าวชื่น
ชมบุคคลที่มีศีลธรรม
อันนําไปสูค่ วาม
เมตตาและการให้ อภัย
แก่สตั ว์ทงปวง
ั้
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้
ท้ าวอัศวบดีมีพระราช
โอรสเพื่อสืบราช
บัลลังก์
1.16 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ น
“ธรรมราชา” และ
กล่าวถึงผู้ประพฤติ

ขยายความ

ตัดทอน

x

x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

ธรรมและมีเมตตาว่า
สัตว์ทงปวงย่
ั้
อมไว้ ใจ
อยากเป็ นมิตร และ
ใคร่อยากฟั งคําแนะนํา
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอพรให้ ตน
มีโอรส 100 องค์
1.17 นางสาวิตรี กล่าว
ชื่นชมพระยมว่าเป็ น
“ธรรมจารี ” อันเป็ นที่
พึง่ ของสัตว์ทงหลาย
ั้
ด้ วยเหตุนี ้ตนจึง
ตามมา เพราะการ
เสวนากับ “บัณฑิต”
ย่อมนับว่าเป็ นสิ่งพึง
กระทํา
พระยมพอใจให้ ขอพร
นางสาวิตรี ขอชีวิตพระ
สัตยวานคืน เพราะ
มิฉะนันคงจะมี
้
พระโอรสตามที่พระ
ยมประทานพรให้ ใน
ข้ อที่ 4 มิได้
Catharsis
1.18 พระสัตยวานก
ล่าวชื่นชมนางสาวิตรี
1.19 บทพรรณนา
ความรักของพ่อแม่ที่มี
ต่อลูก
1.20 นางสาวิตรี เล่า
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น

ขยายความ

ตัดทอน
x

x

x
x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

2.ตัวละคร
(Character)

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

ให้ แก่ท้าวทยุมตั เสน
และนางไสพยาได้ รับ
ฟั ง ทําให้ ทงคู
ั ้ ก่ ล่าว
สรรเสริญนางสาวิตรี
1.21 พรที่นางสาวิตรี
ขอแก่พระยมสัมฤทธิ์
ผลเป็ นจริง ทําให้ นาง
สาวิตรี ศรัทธาในพระ
ยมยิ่งขึ ้น
1.22 ท้ าวทยุมตั เสน
ปรารถนาความสงบ
จึงยกราชบัลลังก์ให้ แก่
พระสัตยวานขึ ้น
ครองราชย์ และนาง
สาวิตรี ได้ เป็ นพระ
มเหสีแห่งเมืองศาลวะ
1.23 เทวดาสรรเสริญ
และประทานพระพร
แก่พระสัตยวาน และ
นางสาวิตรี
นางสาวิตรี
2.1 ชนชันสู
้ ง
2.2 รูปโฉมงดงาม
ประดุจเทพสร้ าง
2.3 วาจาไพเราะ
อ่อนหวาน
2.4 มีสมั มาคารวะ
นอบน้ อมต่อผู้ใหญ่
2.5 มีมารยาทงาม
2.6 เป็ นผู้ประพฤติ
ธรรมเป็ นนิตย์ และ

ขยายความ

ตัดทอน

ดัดแปลง

x

x

x

x

เป็ นชนชัน้
กลาง
x
x
x
x
x

องค์ ประกอบ
ของบทละคร

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

จิตใจงาม
2.7 มีเมตตา กรุณา
2.8 มีความกตัญํู
2.9 มีความกล้ าหาญ
2.10 มีความ
จงรักภักดี
2.11 มีวาทศิลป์เป็ น
เลิศ
2.12 มีปัญญา ไหว
พริบ และเฉลียวฉลาด
พระสัตยวาน
2.13 ชนชันสู
้ ง
2.14 รูปโฉมสง่างาม
2.15 ร่างกายกํายํา
แข็งแรง
2.16 มีความสามารถ
ด้ านการขี่ม้า
2.17 มีความกตัญํู
2.18 มีเมตตา กรุณา
2.19 มีความกล้ าหาญ
2.20 เป็ นผู้ประพฤติ
ธรรม
2.21 มีสมั มาคารวะ
นอบน้ อมต่อผู้ใหญ่
พระยม
2.22 เป็ นเทวดา
2.23 เป็ นธรรมจารี
2.24 มีความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่
2.25.มีความยุติธรรม
2.26 รักษาคําพูด

ขยายความ

ตัดทอน
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

ดัดแปลง

องค์ ประกอบ
ของบทละคร
3. ความคิด
(Thought)

4. ภาษา
(Diction)

5. เสียง
(Sounds)

6. ภาพ
(Spectacle)

รายละเอียด

ลักษณะการถ่ ายโยง (สัมพันธบท)
คงเดิม

3.1 “ปั ญญา” ช่วยให้
สามารถผ่านพ้ น
อุปสรรคทังมวลได้
้
3.2 ภรรยาที่ดีมีหน้ าที่
จงรักภักดีตอ่ สามี
ฉันทลักษณ์
4.1 กลอนสุภาพ
4.2 กาพย์ยานี 11
4.3 ร่ายสุภาพ
5.1 บทสนทนา
5.2 บทสวด
5.3 เพลงไทยเดิม
ฉาก
6.1 ท้ องพระโรงของ
ท้ าวอัศวบดีใน
มัทรนคร
6.2 ในป่ าระหว่างมัทร
ราษฎร์ กับศาลวะ
ราษฎร์

ขยายความ

ตัดทอน

ดัดแปลง
“ปี ติสขุ ”
เกิดขึ ้นได้
จากภายใน
จิตใจของ
ตนเอง

x
ร้ อยแก้ ว
x
x
x
โลกปั จจุบนั
-บ้ าน
-สนามบิน
-โรงเรี ยนใน
พื ้นที่กนั ดาร

จะเห็นได้ วา่ ตัวบทต้ นฉบับถูกตัดทอนออกไปกว่าร้ อยละ 90 หากแต่สงิ่ ที่ยงั คงแสดงให้ เห็น
ถึงที่มาจากบทละครร้ องเรื่ อง สาวิตรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
คือการ อ้ างถึงคําประพันธ์จากตัวบทต้ นทาง ในบทนารี ปราโมทย์ ความว่า

สัตยวาน

: อันความรักของพี่มีมากน้ อย อยูเ่ พียงไรไม่ถอยนะร้ อยชัง่
ถึงแม้ วา่ ฟ้าดินจะภินท์พงั พี่ก็ยงั รักน้ องผู้ต้องใจ

สาวิตรี

:

ทุกประเทศเขตแคว้ นแดนตรี หาภรรดาเช่นนี ้มีที่ไหน

ตังแต่
้ มาเป็ นข้ าพระบาทไซร้ หม่อมฉันได้ รับสุขทุกคืนวัน
สัตยวาน
สาวิตรี

:
:

สัตยวาน
สาวิตรี
พร้ อมกัน

อันตัวพี่นี ้เป็ นเพียงชาวป่ า จึงแสนตื่นวนิดาผู้เลอสรร
บุญพี่สร้ างแต่ปางอดีตนัน้ ช่วยหม่อมฉันมาเป็ นข้ าพระองค์

:

อันความรักเหมือนนํ ้าอมฤต

:

ได้ ดื่มแล้ วชื่นจิตพิศวง
:

ระงับโศกโรคสูญพูนพะวง เพราะรักรื่ นยืนยงยัว่ ยวนใจ

อย่างไรก็ดีภาพลักษณ์ของนางสาวิตรี ที่ปรากฏในเรื่ องนี ้ ได้ รับการนําเสนอผ่านตัวละคร
วิตตี ้ ซึง่ กอปรด้ วยคุณสมบัติของนางสาวิตรี กล่าวคือ มีความกล้ าหาญและมีความจงรักภักดีตอ่
สามี แม้ วา่ เป็ นชนชันกลาง
้
(middle class) หาใช่ชนชันสู
้ งอย่างเช่นในตัวบทต้ นฉบับไม่ ยิ่งไปกว่า
นันความคิ
้
ดของเรื่ องที่ผ้ เู ขียนบทละครปรารถนาจะนําเสนอแก่ผ้ ชู ม คือความคิดที่วา่ “ปี ติสขุ
เกิดขึ ้นภายในจิตใจของตน” ซึง่ แตกต่างจากความคิดในตัวบทต้ นทางโดยสิ ้นเชิง ทังนี
้ ้ความคิดของ
เรื่ องภาพเงาสาวิตรี มุง่ เน้ นการรู้จกั ปล่อยวาง การเลือกทําในสิง่ ที่ถกู ต้ องอันจะนํามาซึง่ ความอิ่ม
เอม ซึง่ จะทําให้ ใช้ ชีวิตอยูต่ อ่ ไปได้ อย่างมีความสุขที่แท้ จริง
จากที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้สรุปได้ วา่ สัมพันธบทที่ปรากฏในบทละครเรื่ องสาวิตรี ทงั ้ 4 เรื่ อง
โดยมีบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เป็ นตัว
บทต้ นทาง สามารถจําแนกได้ ออกเป็ น 2 กลุม่ กล่าวคือ กลุม่ ที่นําเสนอความคิดและภาพลักษณ์
ตัวละครเหมือนกับตัวบทต้ นทาง จะยังคงนําเสนอความคิดหลักของเรื่ องที่วา่ “ปั ญญา” ช่วยให้
สามารถผ่านพ้ นอุปสรรคทังมวลได้
้
อีกทังยั
้ งนําเสนอภาพลักษณ์ตวั ละครไม่แตกต่างไปจากตัวบท
ต้ นทางมากนัก

ส่วนอีกกลุม่ หนึง่ ที่ตีความความคิดและนําเสนอภาพลักษณ์ตวั ละครแตกต่างไปจากตัวบท
ต้ นทาง จะใช้ บทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี ของล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6 เป็ นเพียงหนังสืออ้ างอิงในการ
สร้ างสรรค์ผลงานชิ ้นใหม่ขึ ้น ซึง่ นําเสนอความคิดและภาพลักษณ์ตวั ละครที่แตกต่างออกไปตาม
ความปรารถนาของผู้เขียนบทละคร ทว่ายังคงรักษาไว้ ซงึ่ ความเชื่อมโยงของตัวบทต้ นทางและตัว
บทปลายทางอันแสดงให้ เห็นถึงที่มาหรื อต้ นรากทางความคิด ซึง่ แท้ จริงแล้ วถ้ าผู้ชมมีพื ้นฐานหรื อ
ประสบการณ์จากการได้ เคยสัมผัสหรื อเคยอ่านตัวบทต้ นทางมาก่อน จะช่วยให้ เข้ าใจตัวบท
สร้ างสรรค์ใหม่ทงสองเรื
ั้
่ องนี ้มากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ไม่วา่ จะตัวบทปลายทางฉบับใดก็ตาม ล้ วน
ปรากฏกลวิธีการดัดแปลงด้ วยการตัดทอนองค์ประกอบหรื อเนื ้อหาบางประการจากตัวบทต้ นทาง
ทังสิ
้ ้น จะมีในตัวบท Savitri

ของอรดา ลีลานุช ที่มีการขยายความเพิ่มเติมเพื่ออธิบายให้

กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเด็กต่างชาติเข้ าใจ และการขยายความลักษณะของตัวละครนางสาวิตรี ในเรื่ อง
ความรักและความตาย ของพรรัตน์ ดํารุง นอกนันจะปรากฏกลวิ
้
ธีการดัดแปลง ในลักษณะการ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของละคร ได้ แก่ โครงเรื่ อง ตัวละคร ความคิด ภาษา เสียง และภาพ อีกทัง้
ยังพบการอ้ างถึงข้ อความ (quotation) จากตัวบทต้ นทาง ปรากฏในตัวบทปลายทาง เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทอีกด้ วย
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จะอธิบายรายละเอียดในส่วนของการนําข้ อมูลที่ได้ รับการจากศึกษาเรื่ องสัม
พันธบทไปใช้ ในการสร้ างสรรค์บทละครเรื่ องใหม่ของผู้วิจยั ในส่วนที่ 2 ด้ านล่างนี ้

ส่ วนที่ 2 : กระบวนการสร้ างสรรค์ บทละครเรื่อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
บทบาทหน้ าที่หลักของผู้วิจยั ในงานวิจยั สร้ างสรรค์ครัง้ นี ้ คือ บทบาทในฐานะผู้เขียน
บทละคร (playwright) และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการละคร (dramaturg) ซึง่ ทังสองหน้
้
าที่จดั อยูใ่ น
ขันตอนก่
้
อนการผลิต (pre-production) ในเบื ้องต้ นผู้วิจยั ขอจํากัดความรับผิดชอบให้ ชดั เจน
กล่าวคือ ในฐานะที่นกั เขียนบทละคร ผู้วิจยั ทําหน้ าที่ในการสร้ างสรรค์บทละครฉบับสมบูรณ์ขึ ้น
ใหม่ 1 เรื่ อง สําหรับจัดแสดงจริงในโรงละคร จากนันส่
้ งมอบบทละครนันให้
้ แก่ผ้ กู ํากับ และ
นักแสดง ผู้วิจยั ได้ เชิญนางสาวธารินทร์ คีรี ซึง่ สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาศิลปการละคร (เกียรติ

นิยมอันดับสอง) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็ นเพื่อนของผู้วิจยั ให้ มารับ
หน้ าที่ผ้ กู ํากับการแสดงในผลงานชิ ้นนี ้
ส่วนในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้ านการละคร ผู้วิจยั ทําหน้ าที่ให้ คําปรึกษาแก่ผ้ กู ํากับ
และค้ นหาข้ อมูลต่างๆเมื่อผู้กํากับต้ องการเพื่อช่วยให้ ผ้ กู ํากับเกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ ้นใน
รายละเอียดต่างๆของบทละคร ในการนี ผ้ ้ วู ิจยั ได้ ตกลงกับผู้กํากับการแสดงว่าเพื่อป้องกันการ
ตีความและตัวเลือกของผู้กํากับการแสดงและนักแสดง รวมถึงการโน้ มน้ าวรูปแบบและทิศทาง
ของเรื่ องให้ เป็ นไปตามจินตภาพของผู้วิจยั ซึง่ เป็ นผู้เขียนบทละคร ดังนันในระหว่
้
างการทําหน้ าที่
เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการละคร ผู้วิจยั จะไม่ปรับแก้ บทละครแต่อย่างใด รวมถึง จะไม่แทรกแซง
แนวทาง ทิศทาง วิธีการและเทคนิคการกํากับการแสดงของผู้กํากับโดยเด็ดขาด
ลําดับแรกจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทบาทหน้ าที่ผ้ เู ขียนบทละคร ซึง่
กระบวนการในการสร้ างสรรค์บทละครของผู้วิจยั สามารถจําแนกได้ เป็ น 3 ขันตอน
้
กล่าวคือ
ขันตอนแรก
้

: การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ขันตอนที
้
่สอง : การวางโครงเรื่ องและการสร้ างตัวละคร
ขันตอนที
้
่สาม : การประพันธ์ถ้อยคํา
อย่างไรก็ดีขนตอนต่
ั้
างๆที่ผ้ วู ิจยั จะนําเสนอต่อไปนี ้ เป็ นเพียงแนวทางในการสร้ างสรรค์
ผลงานชิ ้นนี ้ของผู้วิจยั เท่านัน้ หาใช่เป็ นแบบแผนตายตัวสําหรับการเขียนบทละครแต่อย่างใดไม่

กระบวนการเขียนบทละคร
ขันตอนที
้
่หนึง่ : การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้ อมูลนับว่าเป็ นส่วนที่สําคัญมากที่สดุ เพราะเป็ นพื ้นฐานของการสร้ างแรง
บันดาลใจ และเป็ นคลังข้ อมูลให้ ผ้ วู ิจยั เลือกสรรเรื่ องราวมาสร้ างสรรค์ในขันตอนของการวาง
้
โครงเรื่ องและการสร้ างตัวละคร การเก็บรวบรวมข้ อมูลนี ้ ผู้วิจยั จําต้ องกําหนดทิศทางของการ

ค้ นหาข้ อมูล เนื่องจากเวลาค่อนข้ างจํากัด หลังจากที่ผ้ วู ิจยั มีแนวทางชัดเจนแล้ วว่าต้ องการจะ
นําเสนอบทละครที่มีตวั ละครไปปฏิบตั ิหน้ าที่ยงั สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจยั จึงได้ เก็บ
รวบรวมข้ อมูลต่างๆจากข่าวในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2555 ทําให้ พบว่า
เรื่ องราวของผู้ที่ไปปฏิบตั ิงานยังพื ้นที่เสี่ยงภัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้ รับการนําเสนอ
ผ่านสื่อนัน้ คือ ภาพของทหาร /ทหารพราน ตํารวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน ที่ได้ รับการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมไปถึงเหยื่อการก่อการร้ ายที่มกั เป็ น ครู ภิกษุ และประชาชนทัว่ ไป
(ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ก.)
ข้ อมูลที่ได้ จากสื่อหนังสือพิมพ์นี ้

ทําให้ เห็นว่าภาพของทหาร/ทหารพราน และตํารวจ ซึง่

เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึง่ ลงไปปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ ได้ รับการนําเสนออยูบ่ อ่ ยครัง้ จนเป็ นที่รับรู้
อย่างกว้ างขวางของคนไทยว่ามีบคุ คลที่ประกอบอาชีพเหล่านันปฏิ
้ บตั ิอยูใ่ นสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การนําเสนอเรื่ องราวของบุคคลเหล่านี ้แท้ จริงแล้ วก็สามารถกระทําได้ แต่ผ้ วู ิจยั
เห็นว่าการทํางานของอาชีพเหล่านี ้ได้ รับการผลิตซํ ้าผ่านสื่อต่างๆในสังคมอยูแ่ ล้ ว ดังนันน่
้ าจะ
หาตัวเลือกอื่น ซึง่ จะทําให้ เรื่ องที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการนําเสนอมีความแตกต่างไปจากเรื่ องที่เคย
นําเสนอในสังคมไทย ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงข้ อมูลเพิ่มเติม และพบกับหนังสือครบรอบ

10 ปี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ซึง่ มีรายละเอียดของการลงไปปฏิบตั ิหน้ าที่ยงั สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ ประจําสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง
ยุติธรรม หน่วยงานนี ้ได้ สญ
ู เสียผู้ร่วมงานจํานวนมากไปกับการไปปฏิบตั ิภารกิจดังกล่าว
หากแต่สงั คมไทย หรื อสื่อไทย แทบจะไม่ได้ มีการนําเสนอ หรื อประโคมข่าวประหนึง่ การสูญเสีย
ทหาร หรื อตํารวจ แต่อย่างใดไม่
เมื่อผู้วิจยั เห็นว่าอาชีพนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ เป็ นตัวเลือกที่ดีสําหรับตัวละครของผู้วิจยั
แล้ ว จึงติดต่อประสานงานกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อขอนัดสัมภาษณ์

เก็บข้ อมูล

(ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ข.) นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพชีวิตความ
เป็ นอยูข่ อง “ครู” ในพื ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องอีกด้ วย
(ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ค.)

การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั หาได้ จํากัดอยูเ่ ฉพาะการสัมภาษณ์บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
เท่านันไม่
้ ผู้วิจยั ได้ ค้นข้ อมูลเชิงสถิติด้วย โดยพบข้ อมูลจากสํานักข่าวอิศรา ศูนย์ข่าวภาคใต้
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของสถาบันอิศรา มูลนิธิพฒ
ั นาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ รายงานเมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ว่า ตังแต่
้ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตังแต่
้ พ.ศ. 2547 ถึง ณ วันรายงานข่าว พบว่า สถิติความสูญเสียของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ

4

อําเภอ

ของจังหวัดสงขลา มีครูเสียชีวิต 135 ราย บุคลากรทางการศึกษา 18 ราย รวมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เสียชีวิตไปแล้ ว 153 ราย อีกทังยั
้ งมีครูบาดเจ็บ 150 ราย และทุพพลภาพอีก
6 ราย
ในด้ านของข้ อมูลเอกสาร ผู้วิจยั ได้ มีโอกาสอ่านยุทธศาสตร์ การปฏิบตั ิงานในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ .ศ. 2555-2557 ซึง่ ผ่านรัฐสภา โดยในแผนงานดังกล่าวระบุ
ถึงสาเหตุของการก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้ อมกับแนวทางแก้ ไข
ข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ค้ นคว้ ามาทังหมดนี
้
้นับเป็ นรายละเอียดที่จําเป็ นซึง่ ช่วยสนับสนุนให้ การ
เขียนบทละครของผู้วิจยั มีความน่าเชื่อถือและสมจริง อีกทังยั
้ งช่วยให้ มมุ มองของผู้วิจยั
กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้นในมิติของการกําหนดภูมิหลังและเงื่อนไขของตัวละครที่จะกล่าวในหัวข้ อ
ต่อไปอีกด้ วย การเลือกแหล่งข้ อมูลที่ถกู ต้ องและน่าเชื่อถือ จะช่วยให้ ผ้ เู ขียนบทละครมีความ
มัน่ ใจในการเขียนเรื่ องของตนเพื่อนําเสนอสูป่ ระชาคมมากขึ ้นด้ วย

ขันตอนที
้
่สอง : การวางโครงเรื่ องและการสร้ างตัวละคร

ขันตอนนี
้
้นับว่าเป็ นขันตอนที
้
่ยากที่สดุ สําหรับผู้วิจยั ในฐานะของนักเขียนบทละคร
เพราะโครงเรื่ องที่ดี เปรี ยบดัง่ กระดูกสันหลังที่ทําให้ มนุษย์สามารถเคลื่อนไหวได้ อย่างสมบูรณ์
ส่วนการสร้ างตัวละครนัน้ มีความซับซ้ อนอย่างลึกซึ ้งมิตา่ งจากความเป็ นมนุษย์คนหนึง่ ที่หลอม
รวมขึ ้นด้ วยความรู้ และประสบการณ์แห่งชีพ ดังนันในขั
้ นตอนนี
้
้ผู้วิจยั จึงใช้ เวลามากเป็ นพิเศษ

ในลําดับแรกผู้วิจยั จักขอกล่าวถึงการสร้ างตัวละครก่อน เพราะผู้วิจยั ได้ สร้ างตัวละคร
ขึ ้นมาก่อนที่จะวางโครงเรื่ อง หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ความคิดของเรื่ องที่ต้องการจะนําเสนอว่าด้ วย
"ความรักที่แท้ จริง ต้ องกล้ าหาญและเสียสละ เพื่อประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าความสุขส่วนตน "
และ "ผู้หญิงทุกคนสามารถเป็ นผู้หญิงในอุดมคติเฉกเช่นนางสาวิตรี ได้ " ผู้วิจยั ได้ เลือกเก็บข้ อมูล
เกี่ยวกับการทํางานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของอาชีพต่างๆ และข้ อมูลอื่นๆที่เป็ น
ประโยชน์ดงั ที่ได้ ไปแล้ วในขันตอนที
้
่หนึง่ จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ สร้ างตัวละครขึ ้นมาทังหมด
้
5 ตัว
ด้ วยกัน โดยมีหน้ าที่ในละครและความต้ องการหลัก (main objective) ดังนี ้
ตารางที่ 2.1 : แสดงหน้ าที่และความต้ องการหลักของตัวละคร
ตัวละคร

หน้ าที่ในละคร

ความต้ องการหลัก

อ.สาวิตรี

ตัวละครหลัก (protagonist)

ต้ องการให้ สามีอยู่
ใกล้ ชิดกับตนเองเพื่อจะ
ได้ มีชีวิตคูท่ ี่สมบูรณ์ มี
ความสุข

ดร.เขมิกร

ตัวละครปฏิปักษ์ (antagonist)

ต้ องการไปทํางานที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อใช้ ความรู้
ความสามารถที่มี
ช่วยเหลือให้ ประเทศไทย
สงบสุข

สาวิตรี

ตัวละครในโครงเรื่ องรอง
(subplot character)

ต้ องการกลับไปเป็ นครู
ที่จ.ปั ตตานี เพื่อทํา
ประโยชน์แก่บ้านเกิด
และได้ อยูใ่ กล้ ชิด
ครอบครัว

นางสาวิตรี

ตัวละครคูข่ นาน
(parallel character)

ต้ องการชีวิตของพระสัต
ยวานคืน เพื่อให้ ตนและ

ตัวละคร

หน้ าที่ในละคร

ความต้ องการหลัก
ครอบครัวของพระสัต
ยวานได้ อยูร่ ่วมกันอย่าง
มีความสุขอีกครัง้

พระยม

ตัวละครคูข่ นาน
(parallel character)

ต้ องการทดสอบจิตใจ
ของนางสาวิตรี เพื่อ
พิสจู น์รักแท้ ที่นางสาวิตรี
มีตอ่ พระสัตยวานผู้สามี

หลังจากกําหนดหน้ าที่ในละครและความต้ องการหลักของตัวละครแต่ละตัวแล้ ว ผู้วิจยั
ได้ ลงรายละเอียดในด้ านของประวัติภมู ิหลัง บุคลิก และลักษณะของตัวละคร ซึง่ ใช้ แบบฝึ กหัด
Hot Seat Excercise เป็ นแนวทางในการสร้ างตัวละคร (ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ง.)
เมื่อผู้วิจยั ได้ คําตอบ สําหรับ สร้ างตัวละครจากแบบฝึ กหัดดังกล่าว แล้ ว จึงเริ่มสร้ างตัว
ละครขึ ้น โดยนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเรื่ องสัมพันธบทมาใช้ เป็ นแนวทาง กล่าวคือ จากบท
ละครเรื่ องสาวิตรี ฉบับต่างๆที่ผ้ วู ิจยั นํามาศึกษาสัมพันธบทนันพบว่
้
า ตัวละครนางสาวิตรี ที่ได้ รับ
การนําเสนอในทุกฉบับ มีภาพลักษณ์ในด้ านเดียว กล่าวคือ มีความดีงามบริบรู ณ์พร้ อมทัง้
ทรัพย์ศฤงคาร สถานะทางสังคม กิริยามารยาท ตลอดจนลักษณะนิสยั ต่างๆ ซึง่ มิน่าแปลกใจ
ประการใด เพราะเรื่ องสาวิตรี นี ้ ได้ รับการประพันธ์ขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นคูเ่ ปรี ยบของสตรี ในอุดมคติอยู่
แล้ ว ดังนันเมื
้ ่อผู้วิจยั เขียนบทเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล และต้ องการนําเสนอความคิดว่าด้ วย
ความรักที่แท้ จริงคือการกล้ าหาญและเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทังต้
้ องการนําเสนอว่าผู้หญิงทุก
คนในสังคมล้ วนเป็ นผู้หญิงในอุดมคติเฉกเช่นนางสาวิตรี ได้ เมื่อมีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว ผู้วิจยั
ประสงค์ใช้ ตวั ละครนางสาวิตรี เป็ นคูเ่ ปรี ยบ ดังนันจึ
้ งเลือกเก็บภาพลักษณ์อนั แสดงให้ เห็น
ตัวตนนางสาวิตรี จากตัวบทต้ นทางเอาไว้ ทงหมดในตั
ั้
วละครนางสาวิตรี ที่จะเล่าใหม่
ตัวละคร อาจารย์สาวิตรี ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นใหม่นี ้ผู้วิจยั ได้ นําเสนอภาพลักษณ์ที่เป็ น
มนุษย์ปถุ ชุ นมากยิ่งขึ ้น กล่าวคือมีสองด้ าน ทังคุ
้ ณสมบัติด้านดี และคุณสมบัติที่ไม่พงึ ประสงค์

ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ปรับเปลี่ยนให้ อาจารย์สาวิตรี เป็ นชนชันกลาง
้
มิใช่ชนชันสู
้ งเหมือนอย่างตัวบทต้ น
ทาง เนื่องจากการเป็ นชนชันกลางจะทํ
้
าให้ สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ง่ายยิ่งขึ ้นเพราะ
สามารถเทียบเคียงกับตนเองได้ ชดั เจนมากกว่า นอกจากนันยั
้ งได้ ปรับเปลี่ยนลักษณะนิสยั ให้
สอดคล้ องกับคนจริงๆในสังคมปั จจุบนั คือมีความกล้ าพูด กล้ าแสดงความคิดเห็น และกล้ าที่
จะถกเถียงประเด็นต่างๆกับสามี แต่เหนือสิ่งอื่นใดความรักอย่างลึกซึ ้งที่มีตอ่ สามียงั คงเป็ น
ภาพลักษณ์หลักที่ผ้ วู ิจยั นําเสนอให้ ปรากฏ คุณสมบัติของนางสาวิตรี จากตัวบทต้ นทางที่ผ้ วู ิจยั
เลือกนํามาใช้ ในตัวละครตัวนี ้ คือ มีปัญญา ไหวพริบ เฉลียวฉลาด มีเมตตากรุณา มีความกล้ า
หาญ และมีความจงรักภักดี ตัวละครอาจารย์สาวิตรี ผู้วิจยั ใช้ เป็ นตัวละครเปรี ยบคูข่ นานไปกับ
ตัวละครนางสาวิตรี ด้วย
ตัวละครสาวิตรี ซึง่ เป็ นนิสติ ในที่ปรึกษาของอาจารย์สาวิตรี เป็ นตัวละครในโครงเรื่ อง
ย่อยที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมาเพื่อสนับสนุนโครงเรื่ องหลัก สําหรับนิสติ สาวิตรี ผ้ นู ี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือก
ภาพลักษณ์บางประการของนางสาวิตรี จากตัวบทต้ นทางมาใช้ ได้ แก่ มีความกตัญํู มีสมั มา
คารวะต่อผู้ใหญ่ มีมารยาทงาม และมีความกล้ าหาญ แต่มีการปรับเปลี่ยนให้ ตวั ละครตัวนี ้มี
สภาพความเป็ นอยูข่ องครอบครัวค่อนข้ างลําบากและยากจน เพื่อให้ เป็ นภาพแทนของสตรี อีก
กลุม่ หนึง่ ในสังคมเช่นกัน นอกจากนันตั
้ วละครนิสติ สาวิตรี ยงั เป็ นตัวละครที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมา
เพื่อให้ มีหน้ าที่สะท้ อนสภาพความจริงของความเป็ นอยู่ ความรู้สกึ ของพี่น้องคนไทยในพื ้นที่
และสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้ วย
จะเห็นได้ วา่ การที่ผ้ วู ิจยั ในฐานะผู้เขียนบทสร้ างตัวละคร “นางสาวิตรี ” “อาจารย์
สาวิตรี ” และ “สาวิตรี ” ในบทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล แล้ วกําหนดให้ มีชื่อวิสามา
นยนามพ้ องกันเช่นนี ้ เพราะต้ องการให้ เป็ นภาพแทนของชนชันสู
้ ง ชนชันกลาง
้
และชนชัน้
ยากจน ในสังคมไทย ซึง่ สามารถเป็ นผู้หญิงในอุดมคติเฉกเช่น “นางสาวิตรี ” ในตัวบทละครต้ น
ทาง หากมีคณ
ุ สมบัติดงั ความคิดของเรื่ อง ดังนันอาจกล่
้
าวได้ อีกอย่างหนึง่ ว่า ฐานะและชนชัน้
มิใช่ตวั แปรในการกําหนดคุณสมบัติอนั เป็ นอุดมคติของผู้หญิงในสังคมไทย

หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างตัวละครขึ ้นมาแล้ ว

จึงเริ่มพัฒนาโครงเรื่ อง ต่อไป ซึง่ จําต้ องใช้

ข้ อมูลที่ได้ จากขันตอนการเก็
้
บข้ อมูลเป็ นพื ้นฐาน ก่อนจะลงรายละเอียดเป็ นฉากต่างๆ
(treatment) และใส่รายละเอียดบทสนทนาในที่สดุ การวางโครงเรื่ องของผู้วิจยั เลือกใช้ โครง
เรื่ องเชิงเส้ น (Linear plot) ตามแนวทางของ วิลเลียม เอ็ม ดาวน์ส (William M. Downs) และ ลู
เอ ไรท์ (Lou A. Wright) ซึง่ เป็ นไปตามความนิยมของการสร้ างสรรค์บทละครเพลง (musical
theatre) ในปั จจุบนั เนื่องจากช่วยให้ ผ้ ชู มสามารถติดตามเรื่ องได้ ง่ายและไม่สบั สน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั
จําแนกโครงเรื่ องเชิงเส้ นออกเป็ น 3 ส่วนด้ วยกันตามทฤษฎีของเจฟฟรี่ แฮทเชอร์ กล่าวคือ ช่วง
ปฐมบท ช่วงมัจฉิมบท และช่วงปั จฉิมบท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ปฐมบท
เริ่มต้ นบทละคร
- การปูพื ้น : แนะนําประวัติ/ภูมิหลังของตัวละคร ความสัมพันธ์
ระหว่างของตัว ละคร และความ ต้ องการของตัวละคร แนะนํา
ช่วงเวลาในละคร แนะนําฉากในละคร (

prologue และฉากที่ 2)

- เหตุการณ์อนั เป็ นจุดเร่งเร้ าของเรื่ อง

: เมื่อ ดร.เขมิกร บอก อ.สาวิตรี

ว่าไปสมัครสอบเป็ นนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ มาแล้ ว
- คําถามหลักในละคร : อ.สาวิตรี จะยอมให้ สามีไปทํางานที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความฝั นหรื อไม่ (ฉากที่ 4)
-

จุดเริ่มต้ นเรื่ อง

:

อ.สาวิตรี ได้ รับจดหมายของสถาบันนิติ

วิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ที่สง่ ถึง ดร.เขมิกร วโรชาธรรมกุล เมื่อ
เปิ ดอ่านจึงทราบว่า ดร.เขมิกร สอบผ่านการคัดเลือก (ฉากที่ 4)

มัชฌิมบท
-ตัวละครหลัก (อ.สาวิตรี ) ต้ องการให้ ดร.เขมิกร อยูก่ บั ตนเอง ไม่ไป
ทํางานที่ภาคใต้ โดยพยายามซ่อนจดหมายแจ้ งผลการทดสอบ โกหก
ดร.เขมิกร ว่าจดหมายยังไม่สง่ มา ฯลฯ แต่กระนันความต้
้
องการนี ้
กลับถูกท้ าทายมากยิ่งขึ ้นเมื่อ ดร.เขมิกร ได้ ทราบข่าวการเสียชีวิต
ตํารวจที่ไปทํางานยังพื ้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ ซงึ่ เป็ นสามีคณ
ุ นุจรี
เพื่อนรัก (

obstacle) อีกทังยั
้ งได้ ทราบว่าจริงถึงเหตุการณ์ความรุนแรง

ในพื ้นที่และการสูญเสียคนในครอบครัวของสาวิตรี ลูกศิษย์ภรรยา
ของตน (

obstacle) ยิ่งทําให้ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะลงไป

ทํางานยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ได้ นอกจากนี ้การที่ อ.สาวิตรี
ไม่สามารถทัดทานความฝั นของสามีได้ ประจวบกับที่สาวิตรี ลูกศิษย์
ในที่ปรึกษามาขอลาออก กลับไปเป็ นครูที่ภาคใต้ ทังสองสิ
้
ง่ นี ้นับว่า
เป็ นปั ญหา

(conflict) อย่างใหญ่หลวง สําหรับ อ.สาวิตรี (ฉาก 4-5

และฉาก 7)
-จุดวิกฤติ : เมื่อความต้ องการหลักของ อ.สาวิตรี ถูกท้ าทายด้ วย
สภาพแวดล้ อมที่อยูร่ อบตัว ดร.เขมิกร อ.สาวิตรี จงึ ตัดสินใจปลอม
ลายเซ็นเพื่อสมัครเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เดียวกับที่ อ.สาวิตรี
สอนอยู่ ด้ วยความหวังดีไม่อยากให้ สามีต้องไปเสี่ยงภัยที่พื ้นที่
อันตรายดังกล่าว และต้ องเสียชีวิตไปเหมือนกับพี่ชายของตน ทว่า
เมื่อ ดร.เขมิกร ทราบเรื่ องนี ้ทําให้ โกรธอย่างมาก เกิดการทะเลาะเบาะ
แว้ งกันถึงขันเกื
้ อบแตกหัก (ฉาก 8)

แม้ วา่ อ.สาวิตรี จะใช้ ไม้ แข็ง

กล่าวคือ บริภาษด่าทอ หรื อใช้ ไม้ ออ่ น กล่าวคือ อ้ อนวอน ขอร้ อง จาก
ดร.เขมิกร ทว่าไม่เกิดผลอันใด

ปั จฉิมบท
- ตัวละครต่อสูก่ บั ความอุปสรรค

: อ.สาวิตรี ได้ พยายามแก้ ไขปั ญหา

เรื่ องลูกศิษย์ ภายหลังจากทราบถึงสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นกับ
สาวิตรี โดยพยายามหาทาออกที่ดีที่สดุ ให้ สาวิตรี เรี ยนปี แรกให้ จบ
แล้ วจึงกลับไปทําวิทยานิพนธ์ที่บ้านเกิด ส่วนกรณีของดร.เขมิกร
อาจารย์สาวิตรี ได้ ตระหนักรู้วา่ สิง่ ที่สามีปรารถนาที่จะทํานันยั
้ ง
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่เพื่อนมนุษย์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ฉาก 10)
- คําถามหลักในละครได้ รับการตอบ

: อ.สาวิตรี บอกความจริงเรื่ องที่

ดร.เขมิกร สอบผ่านให้ แก่เจ้ าตัวรับทราบ และอนุญาตให้ ดร.เขมิกร
ไปทํางานที่ภาคใต้ ได้ ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการเรี ยนรู้ของตัวละครว่า
ไม่ได้ มี อ.สาวิตรี เพียงคนเดียว ที่สญ
ู เสียคนที่รักไป และมีคนที่รักไป
ทํางานเสี่ยงภัยเพื่อช่วยเหลื่อคนไทยอยูท่ ี่พื ้นที่ความ รุนแรงภาคใต้
ดังนันความกล้
้
าหาญและความเสียสละที่ยอมปล่อยให้ คนรักเดิน
ตามความฝั นอันจะยังประโยชน์แก่คนส่วนรวมในภาคใต้ นนั ้ เป็ นสิง่
พึงกระทํา (ฉาก 11)
การกระทําของตัวละคร

[แก่นเรื่ องและความคิดได้ รับการเปิ ดเผยผ่าน
]

- หนทางแก้ ปัญหาอันนําไปสูค่ วามสงบที่ตวั ละครยอมรับได้
อาจารย์สาวิตรี เลี ้ยงฉลองความสําเร็จในการสอบเป็ นนักนิติ
วิทยาศาสตร์ ให้ แก่ ดร.เขมิกร และยินดีที่ให้ ดร.เขมิกร ไปทํางานยัง
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉาก 13)
จบบทละคร
เมื่อผู้วิจยั ได้ โครงเรื่ องเชิงเส้ นแล้ ว สิง่ ที่ผ้ วู ิจยั ต้ องคิดต่อไปก็คือ การนําบทละครร้ อง
เรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ในล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6 มาบรรสานรวมกับบทละครที่สร้ างสรรค์ขึ ้น

:

ใหม่ ควรกระทําอย่างไร เพราะหลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษางานสัมพันธบทจากตัวละครเรื่ อง
สาวิตรี ฉบับต่างๆตามที่เคยกล่าวมาแล้ วจะพบว่ามีเพียงเรื่ องภาพเงาสาวิตรี เพียงเรื่ องเดียวที่มี
การเชื่อมโยงระหว่างมิติของสาวิตรี ในตัวบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 และโลกปั จจุบนั ทว่า
กระทําเพียงนํามาแปะไว้ ในตอนเริ่มต้ นเรื่ องเพื่อเล่าเป็ นการเกริ่นเรื่ อง ( prologue) อันแสดงให้
ถึงที่มาของเรื่ องที่แต่งขึ ้นใหม่เท่านัน้ หาได้ มีบทบาทหน้ าที่อื่นไม่ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงจําต้ องค้ นหา
วิธีการที่จะหลอมรวมเรื่ องสาวิตรี จากตัวบทต้ นทางและเรื่ องที่ผ้ วู ิจยั จะสร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ให้ เป็ น
หนึง่ เดียวอย่างมีเอกภาพ ซึง่ ผู้วิจยั มีกระบวนการ ดังนี ้
ลําดับ

แรกคือผู้วิจยั เลือกตัดตอนเริ่มจากฉากที่พระยมมารับปราณของพระสัตยวาน

แล้ วนางสาวิตรี ติดตามไปด้ วย รวมไปถึงตัดตอนเฉพาะช่วงที่พระยมกับนางสาวิตรี สนทนากัน
นางสาวิตรี แสดงธรรมกระทัง่ พระยมพอใจและพระยมให้ พรในแต่ละข้ อ รวมทังหมดเพี
้
ยง

5

ฉากย่อยจากต้ นฉบับเท่านัน้ นอกนันตั
้ ดฉากอื่นๆทิ ้งทังหมด
้
ซึง่ ทัง้ 5 ฉากที่เลือกมานี ้แสดง
ความกล้ าหาญของนางสาวิตรี ที่ติดตามพระยมอย่างไม่ลดละ ทังๆที
้ ่พระยมเป็ นเทพเจ้ าซึง่ มี
อํานาจเหนือกว่าตน อีกทังยั
้ งแสดงธรรมจนกระทัง่ พระยมพอใจด้ วย มิเพียงเท่านันนางสาวิ
้
ตรี
ยังแสดงให้ เห็นถึงความเสียสละของตนที่ขอพรให้ แก่พระบิดาของพระสวามี และพระบิดาของ
ตนก่อนที่จะขอพรให้ กบั ตัวเองในข้ อท้ าย
ลําดับที่สอง จากฉากที่ตดั ตอนว่าอนุมานได้ วา่

นางสาวิตรี กําลังเผชิญหน้ าอยูก่ บั

ปั ญหาที่กําลังถาโถมเข้ ามาตรงหน้ า ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ใช้ สถานการณ์ดงั กล่าวมาเทียบเคียงกับการ
ประสบพบเจอกับปั ญหาและอุปสรรคของตัวละครอาจารย์สาวิตรี

ซึง่ เป็ นตัวละครหลัก

กล่าวคือ

ตารางที่ 2.2 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฉากที่ตดั ตอนมาจากวรรณคดีและฉากที่สร้ างสรรค์
ขึ ้นใหม่

ฉากจากบทละครร้ อง เรื่อง
สาวิตรี

ฉากจากบทละครเรื่อง
สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล

นางสาวิตรี ติดตามพระยมและขอ
พรข้ อที่ 1
(ฉาก 1)

Prologue – อ.สาวิตรี กําลังเผชิญกับความอ้ างว้ าง
ความโดดเดี่ยว กับความอ่อนแอภายในจิตใจ (inner
conflict) เมื่อนึกถึงว่า ดร.เขมิกร ต้ องไปทํางานที่
ภาคใต้

นางสาวิตรี ติดตามพระยมและขอ
พรข้ อที่ 2
(ฉาก 3)

ฉากที่ 2 อ.สาวิตรี เผชิญกับลูกศิษย์ที่มาขอลาออก
เพื่อกลับไปอยูภ่ าคใต้ และการได้ รับรู้วา่ ดร.เขมิกร
ไปสอบเป็ นนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ มาแล้ ว และมีโอกาส
ที่จะได้ สอบผ่านสูง

นางสาวิตรี ติดตามพระยมและขอ
พรข้ อที่ 3
(ฉาก 6)

ฉากที่ 4 - 5 อ.สาวิตรี เผชิญกับความสลดใจของลูก
ศิษย์ที่เพิ่งทราบข่าวครูของตนที่เสียชีวิต
นอกจากนันยั
้ งได้ รับจดหมายจากสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ วา่ สามีของตนสอบผ่านการรับสมัคร
และที่สําคัญคือ อ.สาวิตรี เห็นความกระวนกระวาย
ของสามีเรื่ องที่ยงั ไม่ทราบผลสอบสักที

นางสาวิตรี ติดตามพระยมและขอ
พรข้ อที่ 4
(ฉาก 9)

ฉาก 8 อ.สาวิตรี กลัวว่าสามีจะไม่ยอมไปสมัครเป็ น
อาจารย์มหาวิทยาลัยของตนจึงปลอมลายเซ็นในใบ
สมัคร ทําให้ สามีโกรธอย่างมาก

นางสาวิตรี ติดตามพระยมและขอ
พรข้ อที่ 5
(ฉาก 12)

ฉาก 10-11 อ.สาวิตรี ทราบข่าวการสูญเสียของลูก
ศิษย์ และทําให้ เกิดการตระหนักรู้วา่ มีผ้ คู นอีก
มากมายที่สญ
ู เสียไปคนที่รักไปกับการเสียสละไป
ทํางานที่ภาคใต้ ทําประโยชน์ให้ แก่สว่ นรวม แล้ วถ้ า
หากสามีได้ ไปทําตามความฝั น จะสามารถช่วยเหลือ
คนในประเทศได้ อีกมาก อ.สาวิตรี เกิดความตระหนัก
และเข้ าใจอย่างแท้ จริง --> ความสําเร็จของ อ.
สาวิตรี

- สาวิตรี ติดตามพระยม และ
แสดงธรรมครบ 5 ครัง้ พระยม
พอใจประทานพระสัตยวานคืนให้
--> ความสําเร็จของนางสาวิตรี

จะสังเกตเห็นได้ วา่ ฉากที่ผ้ วู ิจยั นําเรื่ องสาวิตรี มาแทรกอยูน่ นั ้ ล้ วนเป็ นช่วงที่ อ .สาวิตรี
กําลังเผชิญกับปั ญหา หรื ออุปสรรคบางประการ ไม่วา่ จะเป็ นในด้ านของความขัดแย้ งจาก
ปั จจัยภายนอก (external conflict) ซึง่ เกิดจากเหตุการณ์หรื อตัวละครอื่นๆ รวมถึงความขัดแย้ ง
ที่เกิดขึ ้นในจิตใจของ อ .สาวิตรี (internal conflict) ที่ไม่อยากให้ สามีไปทํางานเพื่อส่วนรวม
เพราะรู้สกึ กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซํ ้ารอยกับพี่ชายของตน ซึง่ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่นาง
สาวิตรี กําลังเผชิญกับปั ญหาภายนอก กล่าวคือ การต่อรองกับพระยมผู้เป็ นเทพเจ้ า การเผชิญ
กับความยากลําบากของเส้ นทางในการติดตามพระยม และปั ญหาภายในจิตใจ คือการต่อสู้กบั
ความคิดและความรู้สกึ ของตนเอง เมื่อเผชิญกับข้ อแม้ ของพระยมที่ขอพรสิ่งใดก็ได้ ยกเว้ นชีวิต
ของพระสวามี
ลําดับที่สาม คือ การสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างโลกของนางสาวิตรี กบั พระยมจากตัว
บทต้ นทางและโลกในละครของอาจารย์สาวิตรี และนิสติ สาวิตรี ในบทละครที่สร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่
ซึง่ เลือกใช้ ฉากในประเทศไทย และเลือกใช้ เวลาในละครเป็ นยุคปั จจุบนั ผู้วิจยั ได้ เลือก
กําหนดให้ อาจารย์สาวิตรี กําลังทําวิจยั เกี่ยวกับบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี โดยให้ นิสติ สาวิตรี ทํา
หน้ าที่เป็ นผู้ช่วยวิจยั ดังนันการเชื
้
่อมโยงระหว่างสองมิติเกิดขึ ้นจากขณะที่อาจารย์สาวิตรี และ
นิสติ สาวิตรี กําลังค้ นคว้ าทําวิจยั อ่านตัวบท พูดคุยถึงประเด็นที่น่าสนใจซึง่ พบจากบทละคร
ร้ องเรื่ องสาวิตรี เป็ นต้ น อีกทังจะสั
้ งเกตได้ วา่ ผู้วิจยั เลือกนําเสนอทัง้ 5 ฉากย่อยที่ตดั ตอนมา
โดยมีฉากของเรื่ องใหม่ที่สร้ างสรรค์ขึ ้นคัน่ อยูท่ กุ ๆ 2 ฉาก ยกเว้ นฉากที่ 1 และ 3 ที่มีคนั่ อยูเ่ พียง
1 ฉาก ซึง่ สัมพันธ์กบั จังหวะของปั ญหาที่ตวั ละครอาจารย์สาวิตรี ต้องเผชิญในปั จจุบนั และเป็ น
การสร้ างเอกภาพของเรื่ องด้ วย
จากที่กล่าวมานี ้จะเห็นได้ วา่ ผู้วิจยั สร้ างตัวละครขึ ้นให้ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับมนุษย์
ปุถชุ นมากที่สดุ จากนันจึ
้ งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวละคร แล้ วจึงวางโครงเรื่ องหลัก ตาม
ด้ วยโครงเรื่ องย่อย ในขันสุ
้ ดท้ ายจึงบรรสานตัวบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี บทพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เข้ าไปอย่างมีเหตุผล สําเร็จออกมาเป็ นละครที่มีความ

ยาวทังหมด
้
14 ฉาก จําแนกเป็ นฉากจากตัวบทพระราชนิพนธ์ต้นฉบับจํานวนทังสิ
้ ้นจํานวน 5
ฉาก และฉากที่สร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่อีก 9 ฉาก

ขันตอนที
้
่สาม : การประพันธ์ถ้อยคํา
หลังจากที่โครงเรื่ องและตัวละครต่างๆมีความชัดเจนแล้ ว ผู้วิจยั ได้ บรรจุ
ถ้ อยคําลงในบทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล แก่ตวั ละครทังหมด
้
โดยจําแนกออกเป็ นสอง
ส่วนด้ วยกัน กล่าวคือ ส่วนของร้ อยกรอง และส่วนของร้ อยแก้ ว
ในส่วนของร้ อยกรอง ผู้วิจยั ยังคงยึดเอาบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ในฉากที่วา่ ด้ วยการแสดงธรรมของนาง
สาวิตรี และการให้ พรของพระยม รวมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ เป็ นตัวบทสําคัญ เนื่องจากการกระทําของ
นางสาวิตรี ที่ติดตามพระยม ผู้มีอํานาจเหนือกว่าอย่างไม่ลดละ รวมถึงการแสดงธรรมกระทัง่ นํา
ความพอใจให้ บงั เกิดแก่พระยม นับว่าเป็ นความกล้ าหาญและความเสียสละอย่างยิ่งที่นาง
สาวิตรี กระทําเพื่อหวังผลลัพธ์แห่งชีวิตพระสัตยวาน พระสวามีของตน
กระนันเมื
้ ่อผู้วิจยั คัดลอกตัวบทพระราชนิพนธ์ในตอนดังกล่าว ซึง่ มีฉนั ท
ลักษณ์เป็ นกลอนสุภาพทังหมด
้
กลับพบว่าในการสนทนาระหว่างพระยมและนางสาวิตรี แต่ละ
ครัง้ มีจํานวนบทประพันธ์ที่ไม่เท่ากัน ซึง่ เป็ นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการบรรจุทํานองเพลงไทยเดิม
อีกทังยั
้ งดูลกั ลัน่ เมื่อนํามาปรากฏอยูใ่ นบทละครที่ผ้ วู ิจยั ประพันธ์ขึ ้นใหม่ เพราะความไม่เท่ากัน
ของจํานวนตัวบทนี ้มิได้ เอื ้อและเพียงพอต่อการสร้ างเอกภาพของตัวละครพระยมและนาง
สาวิตรี ด้ วยเหตุนี ้ผู้ประพันธ์จงึ ได้ ดดั แปลงตัวบทพระราชนิพนธ์ดงั กล่าวเพื่อประโยชน์ในด้ าน
การแสดง ด้ วยกลวิธีการเพิ่มเติมบทประพันธ์ และการตัดทอนถ้ อยคํา
การตัดทอนถ้ อยคํา
บทพระราชนิพนธ์ละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ เป็ นกลอนบทละครทังเรื
้ ่ อง และมีบทสวดสอดแทรกอยู่ 2 บท

ในตอนที่ผ้ วู ิจยั เลือกมาใช้ นนได้
ั ้ แก่ เมื่อครัง้ พระสัตยวานสิ ้นลมแล้ ว พระยมได้ มารับวิญญาณ
ไป หากแต่นางสาวิตรี ได้ เฝ้าติดตามเพื่อแสดงธรรมกระทัง่ ยังความพอใจแก่พระยมถึงขัน้
ประทานพรให้ เป็ นรางวัลรวมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ ซึง่ การสนทนาระหว่างพระยมและนางสาวิตรี นนั ้
เป็ นการสนทนาโดยมีฉนั ทลักษณ์ของกลอนบทละคร ซึง่ ประกอบด้ วยจํานวนคําระหว่าง 6 – 9
พยางค์ และมีฉนั ทลักษณ์ ดังนี ้

ทังนี
้ ้เมื่อวิเคราะห์ให้ ละเอียดจะพบว่าจํานวนพยางค์ในแต่ละวรรคของบทละครร้ อง
เรื่ องสาวิตรี โดยส่วนใหญ่แล้ วจะมีทงสิ
ั ้ ้น 8-9 พยางค์ ดังเช่น

สาวิตรี หยุดเทอญ,เธอเดินมา

โดยมรรคาลําบากหาน้ อยไม่

บัดนี ้นางทรามสงวนควรกลับไป

เพื่อจะได้ กอปรกิจกรณีย์

บําเพ็ญการกุศลสราทธพรต

สําหรับองค์ทรงยศบดีศรี

เธอพ้ นแล้ วจากปวงกรณีย์

อันพึงมีตอ่ องค์พระภรรดาฯ

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ,2549:81)

ผู้วิจยั เห็นว่าจํานวน 8-9 พยางค์นี ้เหมาะสมดีแล้ วกับตัวละครพระยม ซึง่ เป็ นตัวละครที่
มีอํานาจ และยิ่งใหญ่ ซึง่ การที่มีจํานวนพยางค์มาก ซึง่ เอื ้อให้ ตอ่ การบรรจุพยางค์ที่มีเสียงหนัก
ได้ หลายพยางค์นนั ้ ช่วยสนับสนุนให้ ลกั ษณะตัวละครพระยมมีความเด่นชัดมายิ่งขึ ้น ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงคงบทสนทนาของพระยมให้ มีลกั ษณะเดิมดังที่ปรากฏในต้ นฉบับบทละครร้ องเรื่ อง
สาวิตรี เอาไว้ มิได้ ดดั แปลงประการใด
ทว่าในกรณีของนางสาวิตรี ผู้วิจยั ในฐานะผู้เขียนบทละครต้ องการให้ เกิดความ
แตกต่างอย่างชัดเจนจากพระยมในด้ านของอารมณ์สะเทือนใจที่จะเกิดแก่ผ้ ชู ม รวมไปถึง
ลักษณะตัวละครที่ผ้ วู ิจยั ปรารถนานําเสนอ ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงตัดทอนจํานวนพยางค์จาก
ต้ นฉบับให้ น้อยลง สอดคล้ องกับฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครที่มี 6 พยางค์ ดังภาพ

ในที่นี ้จักขอจําแนกรายละเอียดการตัดทอนจํานวนพยางค์จากบทประพันธ์ในส่วนบท
ของตัวละครนางสาวิตรี ดังนี ้

ตารางที่ 2.3 :

แสดงรายละเอียดการตัดทอนถ้ อยคําจากตัวบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั

บทละครร้ องเรื่อง สาวิตรี
พระราชนิพนธ์ ในล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6

ละครเรื่อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
ธนสิน ชุตนิ ธรานนท์

อันผู้ใดใฝ่ ธรรมเป็ นเนืองนิตย์
และรู้จกั ข่มจิตไม่ย่อหย่อน
ปฏิบตั ิพร้ อมพรั่งดัง่ ครูสอน
คงไม่ต้องอนาทรและร้ อนใจ
ปราชญ์สรรเสริญว่าธรรมเป็ นลํ ้าเลิศ
สุดประเสริฐกว่าทรัพย์ทงน้
ั ้ อยใหญ่
ธรรมคุ้มผู้ประพฤติเป็ นธรรมไซร้
คงต้ องได้ ผลงามตามตํารา

ผู้ใฝ่ ธรรมเป็ นเนืองนิตย์
และข่มจิตไม่ย่อหย่อน
ปฏิบตั ิดงั ครูสอน
ไม่อนาทรและร้ อนใจ
ปราชญ์วา่ ธรรมเป็ นลํ ้าเลิศ
ประเสริฐกว่าทรัพย์น้อยใหญ่
ธรรมคุ้มผู้ประพฤติไซร้
ผลคงได้ ตามตําราฯ

อันชนกขององค์พระภรรดา
เคยได้ เป็ นราชามหาศาล
เป็ นเคราะห์ร้ายทรงเดชเนตรพิการ
ศัตรูพาลชิงไอศวรรยา
ขอประทานให้ พระบิตเุ รศ
พระเนตรกลับคืนดีมีสง่า
เพื่อพระองค์ได้ ทรงพระเดชา
ประดุจพระสุริยาและอัคคีฯ

อันชนกพระภรรดา
เป็ นราชามหาศาล
แต่เคราะห์ร้ายเนตรพิการ
ศัตรูพาลชิงพารา
ขอประทานให้ พระเนตร
บิตเุ รศกลับคืนมา
อีกทังพระเดชา
้
ดุจสุริยาและอัคคีฯ

อนึง่ ใกล้ พระองค์ผ้ ทู รงคุณ
เป็ นจอมบุญแท้ จริงทุกสิง่ สรรพ์
การคบผู้ซื่อตรงทรงคุณธรรม์
ย่อมมีผลอนันต์อนั เลิศดี
เสวนากับผู้ประพฤติธรรม
คือคบมิตรเลิศลํ ้าและเป็ นศรี
หม่อมฉันชอบคบธรรมจารี
จึง่ สู้ลีลาตามเสด็จมาฯ

อยูใ่ กล้ องค์ผ้ ทู รงคุณ
เป็ นจอมบุญทุกสิง่ สรรพ์
คบผู้ซื่อทรงคุณธรรม์
ผลอนันต์บงั เกิดมี
เสวนาผู้นําธรรม
มิตรเลิศลํ ้าและเป็ นศรี
ฉันชอบธรรมจารี
ด้ วยเหตุนี ้จึง่ ตามมาฯ

บทละครร้ องเรื่อง สาวิตรี
พระราชนิพนธ์ ในล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6

ละครเรื่อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
ธนสิน ชุตนิ ธรานนท์

กรณีย์คนดีมีศีลธรรม์
อันควรทําต่อสัตว์ทวั่ ทังหลาย
้
คือมิได้ ประทุษและปองร้ าย
ทังด้
้ วยกายวาจาอีกทังใจ
้
ควรเมตตาปรานีเป็ นที่สดุ
แก่มนุษย์และสัตว์อนั น้ อยใหญ่
แม้ ศตั รูผ้ มู าขออภัย
ก็ยอมยกโทษให้ ด้วยปรานีฯ

คนดีมีศีลธรรม
ควรทําต่อสัตว์ทงหลาย
ั้
ไม่ประทุษและปองร้ าย
ทังด้
้ วยกายวาจาใจ
ควรเมตตาเป็ นที่สดุ
แก่มนุษย์สตั ว์น้อยใหญ่
แม้ ศตั รูขออภัย
ยกโทษให้ ด้วยปรานี

พระองค์เป็ นโอรสอาทิตย์ไซร้
จึง่ เรี ยกไววัสวัตบดีศรี
ประสาทธรรมสมํ่าเสมอดี
จึง่ มีนามว่าธรรมราชา
อันผู้ใดทรงธรรมเที่ยงสถิต
ชนย่อมอยากเป็ นมิตรเป็ นนักหนา
ความใจดีมีจิตมากเมตตา
ย่อมแนะสัตว์นานาไว้ วางใจฯ

ท่านเป็ นลูกพระอาทิตย์
อิทธิฤทธิ์มากมีศรี
ประสาทธรรมเสมอดี
จึง่ นามนี ้ธรรมราชา
ผู้ทรงธรรมเที่ยงสถิต
ย่อมมีมิตรมากนักหนา
ความใจดีมีเมตตา
สัตว์นานาย่อมไว้ ใจฯ

การดําเนินร่วมทางอย่างเป็ นมิตร
กับผู้สจุ ริตย่อมเป็ นศรี
พระองค์เป็ นยอดธรรมจารี
หม่อมฉันนี ้จึง่ ตามเสด็จจร
เสวนาบัณฑิตเป็ นกิจชอบ
ประกอบด้ วยกุศลสโมสร
อันธรรมจารี ศรี สนุ ทร
นรากรได้ พงึ่ จึง่ เย็นใจฯ

เดินร่วมทางอย่างเป็ นมิตร
สุจริตชนเป็ นศรี
ท่านเป็ นยอดธรรมจารี
หม่อมฉันนี ้จึง่ ตามจร
คบบัณฑิตเป็ นกิจชอบ
บุญประกอบสโมสร
ท่านยอดธรรมนําสุนทร
เหล่านิกรพึง่ เย็นใจฯ

บทละครร้ องเรื่อง สาวิตรี
พระราชนิพนธ์ ในล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6

ละครเรื่อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
ธนสิน ชุตนิ ธรานนท์

อ้ าพระผู้ประสาทศรี สวัสดิ์
พรพิพฒ
ั น์ประทานแก่ตขู ้ า
ไหนจะได้ สมถวิลจินตนา
แม้ ไร้ พระภรรดาผู้ยาใจ
ฉะนันจึ
้ ง่ จําต้ องขอประทาน
ชีวิตพระสัตยวานคืนขึ ้นใหม่
ดํารงพระวาทีที่ลนั่ ไว้
สมที่ไท้ เป็ นธรรมราชาฯ

พระบดีศรี สวัสดิ์
พรพิพฒ
ั น์แก่ตขู ้ า
ไฉนสมจินตนา
หากไร้ หน้ าผู้ยาใจ
ฉะนันจึ
้ งขอประทาน
สัตยวานคืนชีพใหม่
ดํารงคําที่ลนั่ ไว้
สมธรรมไท้ เป็ นราชาฯ

อันองค์พระชนกของอนงค์
จะมีลกู ร้ อยองค์ล้วนเลิศชาย
บัดนี ้เราให้ พรคํารบสาม
แด่นงรามเสร็จแล้ วดังใจหมาย
จงกลับเถิดสาวคําอย่ากรํ ากราย
อย่าผันผายเลยหนออีกต่อไปฯ

อันองค์พระชนกของอนงค์
จะมีลกู ร้ อยองค์สมดังหมาย
จงกลับเถิดสาวคําอย่ากรํ ากราย
อย่าผันผายเลยหนออีกต่อไปฯ

กระบวนการตัดทอนที่ผ้ วู ิจยั ใช้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกเก็บข้ อความสําคัญในแต่ละวรรคเอาไว้
โดยตัดทอนคําวิเศษณ์ คําคุณศัพท์ และคําซํ ้าความหมายทิ ้งไป เพื่อให้ กระชับมากยิ่งขึ ้น
หากแต่ยงั คงใจความเดิมตามต้ นฉบับ
การเพิ่มเติมบทประพันธ์
ในตัวบทพระราชนิพนธ์ของล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6 เพื่อพินิจในเชิงโครงสร้ างคําประพันธ์
แล้ วจะพบว่า แต่ละครัง้ ที่พระยมและนางสาวิตรี สนทนากัน มีจํานวนกลอนบทละครไม่เท่ากัน
ดังรายละเอียดในตารางด้ านล่างนี ้

ตารางที่ 2.4 : แสดงจํานวนบทประพันธ์ในการสนทนาเพื่อแสดงธรรมและขอพรแต่ละข้ อ
ระหว่างพระยมและนางสาวิตรี
ฉาก

จานวนกลอนบทละคร

พรข้ อที่ 1

11 บท

พรข้ อที่ 2

9 บท

พรข้ อที่ 3

12 บท

พรข้ อที่ 4

9 บท

พรข้ อที่ 5

12 บท

เห็นได้ วา่ จํานวนกลอนบทละครที่ปรากฏแต่ละฉากนันไม่
้ เท่ากัน เป็ นอุปสรรคต่อการ
บรรจุเพลงไทยเดิมที่จะนํามาใช้ บทละคร และไม่ก่อให้ เกิดเอกภาพของฉากระหว่างพระยมและ
นางสาวิตรี ซึง่ จะปรากฏทังส้
้ ิ นในบทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล จํานวน 5 ครัง้ ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงกําหนดโครงสร้ างสําหรับฉากของตัวละครคูน่ ี ้ขึ ้นใหม่ ดังผังด้ านล่างนี ้
พระยม กลอนบทละคร 8-9 พยางค์
2 บท

นางสาวิตรี
กลอนบทละคร 6 พยางค์
2 บท

พระยม กลอนบทละคร 8-9 พยางค์
2 บท

นางสาวิตรี
กลอนบทละคร 6 พยางค์
2 บท

พระยม
กลอนบทละคร 8-9 พยางค์
1 บท

โครงสร้ างที่ผ้ วู ิจยั กําหนดขึ ้นมานี ้เพื่อสร้ างเอกภาพให้ แก่ฉากของพระยมและนาง
สาวิตรี ในบทละครสร้ างสรรค์ใหม่ ทําให้ จําต้ องแต่งคําประพันธ์ประเภทกลอนบทละคร

6

พยางค์ สําหรับนางสาวิตรี และ 8 พยางค์สําหรับพระยม เพิ่มเติมทังสิ
้ ้น 6 คํากลอน หากแต่ยงั
คงไว้ ซึ ้งรสคําและรสความ โดยยึดเอาต้ นฉบับบทพระราชนิพนธ์เป็ นสําคัญ บทที่ผ้ วู ิจยั ประพันธ์
เพิ่มเติม ได้ แก่
ตารางที่ 2.5 :

แสดงบทประพันธ์ที่ผ้ วู ิจยั ประพันธ์เพิ่มเติมจากบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั

บทละครร้ องเรื่อง สาวิตรี
พระราชนิพนธ์ ในล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6

ละครเรื่อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
ธนสิน ชุตนิ ธรานนท์

พระบิดาแห่งพระสวามี
ถูกไพรี ไล่ออกนอกเขตขัณฑ์
ขอประทานให้ องค์พระทรงธรรม์
ได้ พลันกลับทรงราชย์เช่นเดิมมาฯ

พระบิดาสวามี
หมูไ่ พรี รุกเขตขัณฑ์
จรลีสไู่ พรวัลย์
ครองศีลมัน่ ธรรมประเทือง
ขอพระองค์อํานวยพร
พระบิดรผู้ปราดเปรื่ อง
ได้ กลับคืนครองบ้ านเมือง
ให้ ฟเู ฟื่ องต่อเนื่องมาฯ

อันองค์พระบิดาของข้ าบาท
เป็ นพระจอมมัทรราษฎร์ นครใหญ่
ทรงอํานาจราชศักดิอ์ นั เกรี ยงไกร
แต่ท่านไร้ โอรสยศยง
ขอโอรสแด่พระนเรนทร์ สรู
สืบสกุลพร้ อมพรั่งดังประสงค์ฯ

พระบิดาของข้ าบาท
แห่งมัทรราษฎร์ นครใหญ่
มีอํานาจศักดิเ์ กรี ยงไกร
กําจรไปทัว่ ดินแดน
แต่มีข้อลําเค็ญเข็ญ
และก็เป็ นทุกข์เหลือแสน
ขาดผู้สืบบัลลังก์แทน
ครองแว่นแคว้ นเป็ นลูกชายฯ

ขอประทานพรเพิ่มเฉลิมศรี
คือกระหม่อมไซร้ ขอให้ มี
โอรสเรื องฤทธีถึงร้ อยคนฯ

กรรพุมกรน้ อมประนม
ศิระก้ มลงสักการ
พรพระองค์โปรดประทาน
ช่างชื่นบานน่ายินดี
กระหม่อมฉันขอโอรส
ให้ ปรากฏเป็ นสักขี
จงปราดเปรื่ องเรื องฤทธี
บังเกิดมีหนึง่ ร้ อยคนฯ

บทละครร้ องเรื่อง สาวิตรี
พระราชนิพนธ์ ในล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6
ภัทราช่างว่านะนางเอ๋ย
เรามิเคยฟั งคํานี ้ที่ไหน
เอาเถอะแม้ ประสงค์พระพรใด
เราจะให้ ดงั ขอไม่รอรี
เว้ นแต่ชีวิตพระสัตยวานฯ

ละครเรื่อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
ธนสิน ชุตนิ ธรานนท์
ภัทราช่างว่านะนางเอ๋ย
เรามิเคยฟั งคํานี ้ที่ไหน
ช่างเลิศลํ ้าซาบซึ ้งตราตรึงใจ
เป็ นแบบอย่างผู้ใฝ่ ในทางธรรม
เอาล่ะ,เราจะให้ พระพร
กล่าวสุนทรสิ่งใดเจ้ าเฝ้าดื่มดํ่า
ประสงค์ใดอย่ารอรี รีบเอ่ยคํา
เว้ นเวรกรรมชีวนั สัตยวานฯ

จากที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้จะเห็นได้ วา่ เมื่อผู้วิจยั นําบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มานําเสนอคูข่ นานไปกับโลกแห่งปั จจุบนั ใน
บทละครที่ผ้ วู ิจยั สร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่นนั ้ ผู้วิจยั ได้ ดดั แปลงตัวบทในรูปแบบของการตัดทอน และ
เพิ่มเติมขยายความ อีกทังยั
้ งได้ กําหนดโครงสร้ างของการสนทนาระหว่างพระยมและนาง
สาวิตรี ขึ ้นใหม่เพื่อสร้ างเอกภาพให้ แก่ฉากดังกล่าวด้ วย ทังนี
้ ้ผู้วิจยั หาได้ มีความตังใจที
้ ่จะ
ประเมินค่าบทละครร้ องพระราชนิพนธ์แต่ประการใด หากแต่กระทําไปเพื่อให้ เหมาะสมกับการ
นํามาเล่าใหม่ในปั จจุบนั มากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้การที่ผ้ วู ิจยั เลือกให้ ปรากฏการอ้ างถึงตัวบทดังเดิ
้ ม(

quotation) จากบทพระ

ราชนิพนธ์ในล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 6 ดังที่ปรากฏข้ างต้ น เป็ นผลสืบเนื่องจากการศึกษาเรื่ องสัมพันธ
บท ซึง่ ตัวบทละครเรื่ องสาวิตรี เกือบทุกฉบับ ยกเว้ นฉบับ Savitri ของอรดา ลีลานุช ต่างก็มีการ
คัดลอก หรื อตัดตอนนําบทประพันธ์จากตัวบทต้ นทางซึง่ เป็ นบทพระราชนิพนธ์มาเขียนปรากฏ
ไว้ ในบทละคร ซึง่ ผู้วิจยั เห็นว่าเป็ นสิง่ ที่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นการแสดงที่มาของเรื่ องที่
สร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ และแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทต้ นทางและตัวบทปลายทาง
ด้ วย ผู้วิจยั จึงเลือกที่จะสืบทอดแนวทางดังกล่าวเอาไว้ ดงั ที่ปรากฏข้ างต้ น

การใช้ ภาษาอีกส่วนหนึง่ ในบทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล คือการประพันธ์บท
ร้ อยแก้ ว ได้ แก่ บทสนทนา (dialogue) ระหว่างตัวละคร และบทพูดคนเดียว (monologue)
ของตัวละคร ภาษาร้ อยแก้ วที่ใช้ ในบทละครนี ้ทําหน้ าที่ขบั เคลื่อนเรื่ องราวของละครควบคูไ่ ปกับ
บทเพลง ขันตอนการเขี
้
ยนบทสนทนาของผู้วิจยั มีทงสิ
ั ้ ้น 3 ขันตอน
้
กล่าวคือ
1.

การร่างบทสนทนาโดยยึดตามความต้ องการของตัวละครในแต่ละฉากตามโครงเรื่ อง

เป็ นสําคัญ
2.

การทดลองออกเสียงอ่านบทสนทนาและบทพูดคนเดียวของตัวละคร เพื่อทดสอบว่า

ภาษาที่เขียนนันมี
้ อปุ สรรคในการออกเสียงหรื อไม่ ทังในด้
้ านของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
3.

ตัดทอนคําที่สิ ้นเปลืองและไม่จําเป็ น อาทิ คําอุทาน คําสร้ อย หรื อคําลงท้ ายบาง

ประโยค รวมถึงเครื่ องหมายวรรคตอนต่างๆ อาทิ อัศเจรี ย์ อัญประกาศ ฯลฯ ทิ ้งไป เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ กู ํากับและนักแสดงได้ มีทางเลือกในการตีความมากยิ่งขึ ้น
สิง่ หนึง่ ที่ผ้ วู ิจยั คํานึงถึงเป็ นอย่างมาก คือการหลีกเลี่ยงไม่ให้ บทสนทนาและบทเพลง
พูดใจความที่นําเสนอซํ ้าซ้ อนกัน ดังนันก่
้ อนที่ผ้ วู ิจยั จะเริ่มเขียนบทสนทนา ผู้วิจยั ได้ กําหนด
เนื ้อหาซึง่ เป็ นคําสําคัญ (key word) ที่จะใช้ ในบทเพลงแล้ วกําหนดหน้ าที่ของเพลงตามข้ อมูล
ในตารางด้ านล่างนี ้

ตารางที่ 2.6 : แสดงคําสําคัญและหน้ าที่ของบทเพลงในแต่ละฉากของบทละครเรื่ องสาวิตรี
เดอะ มิวสิเคิล
ลาดับฉาก

คาสาคัญ

prologue

ความฝั น ความมุง่ มัน่ vs ความ
ผิดหวัง เดียวดาย

หน้ าที่ของเพลงตาม
ทฤษฎีของ
Aaron Frankel
Exposition song

ลาดับฉาก

คาสาคัญ

หน้ าที่ของเพลงตาม
ทฤษฎีของ
Aaron Frankel

1

อ้ างอิงจากบทละครร้ องเรื่ อง
สาวิตรี

Narration song

2

ความรัก ช่วงเวลาที่มีความสุข
ของชีวิตคู่

I am song

3

อ้ างอิงจากบทละครร้ องเรื่ อง
สาวิตรี

Narration song

4

-ความทุกข์ใจ ความระทม ความ
เศร้ าที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ร้ ายซํ ้าแล้ วซํ ้าเล่า
-ความเป็ นห่วงเป็ นใยต่อคนรัก
การต่อสู้ภายในจิตใจ ความ
อ้ างว้ าง

Emotional climax song

5

ความผิดหวังจากความฝั น ความ
หมดอาลัยตายอยาก

Conflict song

6

อ้ างอิงจากบทละครร้ องเรื่ อง
สาวิตรี

Narration song

7

-ความท้ อแท้ ที่จะให้ ปัญหาได้ รับ
การแก้ ไข ความพลัดพราก ความ
รุนแรง
-ความเข้ าอกเข้ าใจต่อปั ญหา
และความรู้สกึ ของเพื่อนมนุษย์
ความใฝ่ ฝั นที่จะช่วยเหลือ ความ
อาทร

I want song
Musical Metaphor

Conflict song

ลาดับฉาก

คาสาคัญ

หน้ าที่ของเพลงตาม
ทฤษฎีของ
Aaron Frankel

8

ความเห็นแก่ตวั การต่อสู้ทาง
ความคิด

Emotional climax song

9

อ้ างอิงจากบทละครร้ องเรื่ อง
สาวิตรี

Narration song

10

พระคุณครู ทางสว่าง/การ
แก้ ปัญหา มีความสุข

Cameo song

11

ความเสียสละ ความเข้ าใจ

Emotional climax song

12

อ้ างอิงจากบทละครร้ องเรื่ อง
สาวิตรี

Narration song

13

ความปี ติ การยินยอม ความ
เปลี่ยนแปลงของจิตใจ

Exposition song (reprise)

14

รักแท้ ความงดงาม การแบ่งปั น

Summary song

อย่างไรก็ดีความสันยาวของบทสนทนาในแต่
้
ละฉากนัน้ ผู้วิจยั ไม่ได้ กําหนดตายตัว
หากแต่ยดึ ให้ สิ ้นสุดความต้ องการของตัวละครในฉากนันๆเป็
้ นสําคัญ นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยัง
พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการให้ ตวั ละครพูดข้ อความใดๆที่การกระทําในละคร (dramatic action)
สามารถนําเสนอได้ ชดั เจนมากกว่า
กล่าวโดยสรุปว่าด้ วยการประพันธ์ถ้อยคํา หรื อ ภาษา (diction) ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
องค์ประกอบของละคร จําต้ องอาศัยความชัดเจนของโครงเรื่ อง ลักษณะนิสยั และความต้ องการ
ของตัวละคร รวมถึงจําต้ องได้ รับการออกแบบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่นําเสนอ ที่สําคัญ
การเลือกใช้ ถ้อยคําต่างๆ จะสุภาพหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั บริบทและความสมจริงที่ในละคร ทว่า
สิง่ ที่ต้องคํานึงถึงคือการใช้ คําแสลง หรื อคําเฉพาะกลุม่ อาจก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านความเข้ าใจ
กับผู้ชมที่ตา่ งเพศ ต่างวัย และต่างระดับการศึกษาได้

การทาหน้ าที่ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านการละคร (dramaturg)
การปฏิบตั ิหน้ าที่ในบทบาทผู้เชี่ยวชาญด้ านการละครในการทําละครเวทีเรื่ อง สาวิตรี
เดอะ มิวสิเคิล ของผู้วิจยั เปรี ยบเหมือนการเป็ นที่ปรึกษาให้ แก่ผ้ กู ํากับ โดยจะรับผิดชอบใน
ส่วนของการค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพื่อตอบข้ อสงสัยทังปวงในด้
้
านต่างๆ ได้ แก่ ด้ านบทละคร และ
องค์ประกอบศิลป์ต่างๆ ซึง่ การทํางานในหน้ าที่นี ้อาจจะช่วยเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็ นแนวทาง
แก่ผ้ กู ํากับ การแสดง เป็ นอีกสายตาหนึง่ ที่ช่วยสะท้ อนทังในเชิ
้ งภาพรวมและรายละเอียดต่างๆ
ของการนําเสนอ แต่ห้ามก้ าวก่ายหรื อแทรกแซงการตัดสินใจในการกํากับการแสดง โดย
สิทธิ์ขาดในเรื่ องการกําหนดทิศทาง อารมณ์และความรู้สกึ ตลอดจนเทคนิคการแสดง ยังคง
เป็ นของผู้กํากับการแสดง
ผู้วิจยั ได้ เข้ าร่วมสังเกตการณ์ระหว่างการฝึ กซ้ อมการแสดงทุกครัง้ เพื่อช่วยเหลือและ
ตอบข้ อสงสัยแก่ผ้ กู ํากับการแสดงให้ เกิดความกระจ่าง อีกทังได้
้ บนั ทึกพัฒนาการของนักแสดง
และทางเลือกที่ผ้ กู ํากับการแสดงตัดสินใจในแต่ละฉากด้ วย
สิง่ ที่ผ้ กู ํากับปรึกษาผู้วิจยั ตลอดการทํางานละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ตลอด 3
เดือน ที่ผา่ นมา สามารถจําแนกได้ ออกเป็ น 3 หัวข้ อ ได้ แก่
1. การปรึกษาด้ านคําศัพท์
2. การปรึกษาด้ านบทละคร
3. การปรึกษาด้ านรูปแบบการแสดง

การปรึกษาเรื่องคาศัพท์
เนื่องจากบทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ของผู้วิจยั เขียนขึ ้นใหม่โดยมีบางส่วน
อ้ างอิงจากบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ดังนันมี
้ บางส่วนของบทละครที่เลือกใช้ บทต้ นฉบับดังเดิ
้ ม หรื อผู้วิจยั ได้ ประพันธ์ขึ ้นใหม่โดยใช้
คําศัพท์ในระดับเดียวกับต้ นฉบับ ซึง่ คําศัพท์เหล่านันหาได้
้
ใช้ ในชีวิตประจําวันไม่ ดังนันผู
้ ้ กํากับ

จึงมักจะปรึกษาผู้วิจยั ในเรื่ องคําศัพท์ 2 กรณี ด้ วยกัน กล่าวคือ ปรึกษาเรื่ องการอ่านออกเสียง
คําให้ ถกู ต้ องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย และปรึกษาเรื่ องความหมายของคําศัพท์ ดัง
รายละเอียดในตารางด้ านล่างนี ้
ตารางที่ 2.7 : แสดงคําอ่านและความหมายของคําศัพท์ที่ผ้ วู ิจยั สืบค้ นเพื่อให้ ความกระจ่างแก่
ผู้กํากับการแสดง

คาศัพท์

คาอ่ าน

ความหมายตาม
ความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับ
หนังสือคลังคา
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 นววรรณ พันธุเมธา

กรณี

กะ-ระ-นี

(น.) กิจ (ว.)อันควรทํา อันพึง
ทํา

เรื่ องแต่ละเรื่ อง

ภรรดา

พัน-ดา

(น.) ผัว

(กวี) ชายที่เป็ นคูค่ รอง

มัทรราษฎร์

มัด-ทะราด

-

-

กรรพุม

กัน-พุม

(โบ.) (น.) มือที่ประนม

(กวี) มือที่ประนม

สัตยวาน

สัด-ตะยะ-วาน

-

-

สักการ

สัก-กา-ระ

(ก.) บูชาด้ วยสิง่ หรื อเครื่ อง
อันพึงบูชา

บูชาด้ วยสิง่ หรื อเครื่ องอัน
พึงบูชา

ดูกร

ดู-กะ-ระ,
ดู-กอน

คํากล่าวขึ ้นต้ นข้ อความกับผู้
ที่จะพูดด้ วยให้ สนใจฟั ง

-

ไอศวรรย์

ไอ-สะ-

(น.) ควเป็ นเจ้ าเป็ นใหญ่

(กวี) สมบัติพระราชา

คาศัพท์

คาอ่ าน

หวัน

ความหมายตาม
ความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับ
หนังสือคลังคา
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 นววรรณ พันธุเมธา
ความเป็ นพระเจ้ าแผ่นดิน

ธรรมจารี

ทํา-มะจา-รี

(น.) ผู้ประพฤติธรรม

-

นิติ
วิทยาศาสตร์

นิ-ติ-วิดทะ-ยาสาด

(น.) วิชาที่วา่ ด้ วยการนํา
หลักวิทยาศาสตร์ แขนงต่างๆ
มาประยุกต์เพื่อแก้ ปัญหา
ทางกฎหมาย และการพิสจู น์
ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ

-

จะสังเกตได้ วา่ ผู้กํากับให้ ความสําคัญกับเรื่ องของการออกเสียงคําให้ ถกู ต้ องตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทร้ อยกรอง ที่สําคัญ คือ ผู้กํากับคาดหวังให้ ผ้ วู ิจยั
สามารถตอบข้ อสงสัยในเรื่ องการออกเสียงที่ถกู ต้ องและความหมายของคําได้ โดยทันที ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงใช้ วิธีการคาดเดาคําศัพท์ที่คาดว่าผู้กํากับน่าจะสงสัย จากนันจึ
้ งค้ นหาวิธีการอ่านและ
ความหมายเอาไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อที่จะได้ มนั่ ใจและสามารถตอบข้ อซักถามของผู้กํากับได้ ทนั ที
นอกจากนี ้ยังมีสว่ นของบทละครที่ประกอบด้ วยภาษามลายู ซึง่ ผู้เขียนบทละครเขียน
ในบทสนทนาของตัวละครระหว่าง ดร.เขมิกร และสาวิตรี ซึง่ เป็ นบทสนทนาสันๆง่
้ ายๆ อันแสดง
ถึงการเตรี ยมความพร้ อมของ ดร .เขมิกร ที่ต้องการจะไปทํางานยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จึงเรี ยนรู้ภาษาถิ่นที่ใช้ เพื่อที่จะได้ สื่อสารกับประชาชนในพื ้นที่ได้ ใกล้ ชิดมากยิ่งขึ ้น สอดคล้ อง
กับตัวละครสาวิตรี ซึง่ ผู้เขียนบทกําหนดให้ เป็ นผู้ที่เกิดและเติบโตจากจังหวัดปั ตตานี ผู้กํากับได้
ขอให้ ผ้ วู ิจยั ทําหน้ าที่ในการค้ นหาคําแปลของบทสนทนาดังกล่าว พร้ อมกับถอดเสียงอ่านเป็ น
ภาษาไทยด้ วย เพื่อจะได้ ทราบความหมายที่ถกู ต้ องยังประโยชน์ตอ่ การกํากับการแสดง
เพิ่มเติมในภาคผนวก จ.)

(ดู

การให้ คาปรึกษาด้ านบทละคร
บทบาทของผู้วิจยั ในการให้ คําปรึกษาด้ านบทละคร ทําหน้ าที่ให้ ความกระจ่างแก่ผ้ ู
กํากับในด้ านของการอธิบายความสําคัญและลักษณะของตัวละคร “นางสาวิตรี ” “อ.สาวิตรี ”
และ “สาวิตรี ” ให้ แก่ผ้ กู ํากับเข้ าใจภายหลังจากที่ผ้ กู ํากับอ่านบทละครแล้ วเกิดคําถามขึ ้น
กล่าวคือ ทําไมตัวละครทังสามตั
้
วนี ้จึงต้ องชื่อ “สาวิตรี ” เหมือนกัน และมีความสําคัญอย่างไร
ในบทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ซึง่ ผู้วิจยั ได้ อธิบายให้ แก่ผ้ กู ํากับเข้ าใจ ดังนี ้

นางสาวิตรี

อ.สาวิตรี

สาวิตรี

จะเห็นว่าตัวละครทังสามตั
้
วนี ้มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน โดยประเด็นสําคัญที่สดุ ที่
ตัวละครเหล่านี ้มีร่วมกัน คือ ทัศนคติว่าด้ วยความรักที่แท้ จริงคือความกล้ าหาญและเสียสละที่
จะยอมกระทําเพื่อประโยชน์สว่ นรวม แม้ วา่ ตัวละคร อ .สาวิตรี จะเป็ นการเรี ยนรู้ในตอนท้ าย
เรื่ องก็ตาม ทว่าความคิดดังกล่าวคือจุดร่วมสําคัญที่ทําให้ ตวั ละครทังสามตั
้
วซึง่ เป็ นตัวแทนของ
ผู้หญิงในสังคมไทยได้ มีโอกาสเป็ นผู้หญิงในอุดมคติเฉกเช่นนางสาวิตรี ในวรรณคดีได้
มิติที่ทบั ซ้ อนกันอยู่ คือ นางสาวิตรี ทําหน้ าที่เป็ นตัวละครเปรี ยบคูข่ นานของ อ .สาวิตรี
ซึง่ เป็ นตัวละครเอก (protagonist) ทําหน้ าที่ดําเนินเรื่ อง และสาวิตรี ซึง่ เป็ นตัวละครในโครง
เรื่ องย่อย (subplot) ที่ช่วยเติมเต็มให้ โครงเรื่ องหลักสมบูรณ์มากขึ ้น หากปราศจากตัวละครนาง
สาวิตรี แล้ ว ก็ประหนึง่ การละทิ ้งบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ซึง่ เป็ นต้ นฉบับในการดัดแปลงและสร้ างสรรค์บทละครเรื่ องใหม่นี ้โดย

ปริยาย นอกจากนี ้ตัวละครนางสาวิตรี ที่ผ้ วู ิจยั ได้ เลือกนําเสนอในเฉพาะตอนที่ติดตามพระยม
ได้ ก่อให้ เกิดการตีความความคิดและตัวละครจากบทพระราชนิพนธ์ดงั กล่าวใหม่ด้วย
นอกเหนือจากเรื่ องตัวละคร ยังมีเรื่ องเวลาในละคร ซึง่ ผู้กํากับขอให้ ผ้ วู ิจยั ตรวจสอบ
ความชัดเจนด้ วย เนื่องจากสัมพันธ์กบั เครื่ องแต่งกายที่ตวั ละครจะต้ องสวมใส่ซงึ่ จําต้ องมีความ
แตกต่างกันแต่ละวัน โดยผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาบทละครดังกล่าว พร้ อมทังแจ้
้ งหมายเหตุของการแต่ง
กายที่เหมาะสมในแต่ละวันของตัวละครโดยใช้ บทละครเป็ นหลักในการอ้ างอิง (ดูเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก ฉ.)
ผู้วิจยั ได้ ให้ คําแนะนําผู้กํากับในการจัดเครื่ องแต่งกายของตัวละครจําแนกตามเวลาใน
ละคร โดยสรุปแล้ วนางสาวิตรี และพระยม ใช้ เครื่ องแต่งกายคนละ 1 ชุด อาจารย์สาวิตรี ดร.เข
มิกร และสาวิตรี ใช้ เครื่ องแต่งกายคนละ 4 ชุด ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ เพิ่มเติมรายละเอียดที่คิดว่าจําเป็ น
สําหรับยํ ้าเตือนผู้กํากับตามหมายเหตุที่ระบุไว้ ข้างต้ นด้ วย ซึง่ จะช่วยให้ เรื่ องมีความสมจริงมาก
ยิ่งขึ ้น
อีกเรื่ องหนึง่ ที่ผ้ กู ํากับปรึกษากับผู้วิจยั คือการปรึกษาในขันตอนที
้
่ผ้ กู ํากับทํา
แบบฝึ กหัดสัตว์ (animal exercise) แก่นกั แสดง โดยผู้กํากับได้ หารื อกับผู้วิจยั ว่าด้ วยการ
เปรี ยบเทียบตัวละครเป็ นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เหมาะสมที่สดุ อันจะช่วยให้ นกั แสดงสามารถ
เทียบเคียงบุคลิกและลักษณะนิสยั ของตัวละครได้ ง่ายดายมากยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ได้ เสนอแนะผู้กํากับ
เกี่ยวกับสัตว์ตา่ งๆที่เหมาะสมกับแต่ละตัวละครดังตารางข้ างล่างนี ้
ตารางที่ 2.8 : แสดงลักษณะนิสยั และบุคลิกของตัวละครเปรี ยบเทียบกับสัตว์ชนิดต่างๆ
ตัวละคร

สัตว์

ลักษณะนิสัย / บุคลิก

พระยม

ช้ างตัวผู้ จ่าฝูง

เป็ นผู้นํา มีอํานาจ มีความสุขมุ ใจเย็น
ยิ่งใหญ่

นางสาวิตรี

เสือชีต้าร์

นักวางแผน ต้ องมัน่ ใจก่อนทําการใดๆ
สงบไม่ระรานใคร มีความพยายามไม่
ลดละ เด็ดเดี่ยว

ตัวละคร

สัตว์

ลักษณะนิสัย / บุคลิก

อ.สาวิตรี

ไก่แจ้

รัก/หวงสิง่ ที่ครอบครอง ขี ้ระแวงแต่
ระแวดระวัง จุกจิกจู้จี ้ รักสวยรักงาม

ดร.เขมิกร

เสือดํา

รักสันโดษ กล้ าหาญ มีความมุง่ มัน่ พันธุ์
ที่หาได้ ยาก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

สาวิตรี

แม่หมีดํา

รักลูกปานดวงใจ รักสงบ แต่ดรุ ้ ายเมื่อถูก
รบกวน มีความเป็ นนักล่า ฉลาด

จากคําแนะนําที่ให้ แก่ผ้ กู ํากับนี ้ ช่วยเป็ นแนวทางให้ ผ้ กู ํากับไปต่อยอดในการกํากับการ
แสดงของนักแสดงในด้ านของการสร้ างประวัติภมู ิหลัง บุคลิก และลักษณะนิสยั ของตัวละคร
อีกทังยั
้ งช่วยให้ ผ้ กู ํากับเห็นภาพของตัวละครชัดเจนมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย

การให้ คาปรึกษาด้ านรูปแบบการแสดง
ผู้วิจยั ได้ เป็ นที่ปรึกษาแก่ผ้ กู ํากับการแสดงในด้ านต่างๆ ซึง่ รวมถึงรูปแบบการแสดงด้ วย
ผู้กํากับได้ ขอคําปรึกษาผู้วิจยั ในด้ านของรูปแบบการเปลี่ยนฉากในการแสดง เนื่องจากในบท
ละครไม่ได้ ระบุรูปแบบของการเปลี่ยนฉากไว้ ชดั เจน ซึง่ น่าจะเป็ นเพราะต้ องการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
กํากับได้ เลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สดุ กับโรงละคร ทังนี
้ ้เมื่อผู้กํากับทราบสถานที่ในการจัด
แสดงแล้ วจึงมีความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนฉากด้ วยการดับไฟ (black out) เป็ นส่วนใหญ่ หากแต่
ผู้วิจยั ไม่เห็นด้ วย เพราะการดับไฟเปลี่ยนฉากนัน้ ทําให้ สมาธิของผู้ชมหลุดออกจากการแสดงที่
ดําเนินอยู่ อีกทังยั
้ งต้ องใช้ ระยะอีกเวลาสักพักหนึง่ จึงจะทําให้ ผ้ ชู มกลับมามีสมาธิและสนใจ
ติดตามเรื่ องที่เกิดขึ ้นบนเวทีตอ่ ไปได้ อีกทังยั
้ งเป็ นการบัน่ ทอนอรรถรสในการชมละครเวทีด้วย
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงนําเสนอการเปลี่ยนฉากด้ วยการเข้ า -ออกของตัวละคร พร้ อมกับให้ ตวั ละคร
ทําหน้ าที่เป็ นผู้หยิบฉวยสิง่ ของที่ต้องการนําออกไปจากฉาก หรื อสิ่งของที่ต้องการนําเข้ าไปใน
ฉากด้ วยตัวเอง อาทิ กระเป๋ าถือของนักแสดง ถ้ วยชาม กองเอกสาร ฯลฯ แทนเจ้ าหน้ าที่กํากับ
เวที (stage crew) ที่จะต้ องเป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่นี ้ ซึง่ วิธีที่ผ้ วู ิจยั เสนอดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้

การเปลี่ยนฉากในละครราบรื่ นมากยิ่งขึ ้น ทว่าผู้กํากับการแสดงมีความเห็นที่แตกต่างออกไป
เนื่องจากนักแสดงทังหมดที
้
่แสดงในเรื่ องนี ้เป็ นนักแสดงใหม่ ยังไม่เชี่ยวชาญการแสดงบนเวที
ดังนันการเพิ
้
่มหน้ าที่ให้ นกั แสดงนอกเหนือไปจากการแสดง จะทําให้ นกั แสดงกังวลและทําให้ ไม่
มีสมาธิในการแสดง ด้ วยเหตุนี ้ผู้กํากับการแสดงแม้ วา่ จะรับฟั งความคิดเห็นของผู้วิจยั แต่ก็
ยังคงเลือกวิธีการเปลี่ยนฉากด้ วยวิธีการดับไฟเช่นเดิม
นอกจากการเปลี่ยนฉากในละคร ผู้กํากับยังปรึกษาผู้วิจยั ในฉากการแสดงของพระยม
และนางสาวิตรี ด้วย เนื่องจากในบทละครที่ผ้ ปู ระพันธ์ระบุไว้ กําหนดให้ ตวั ละครพระยมและ
นางสาวิตรี ร้องเพลงไทยเดิม ซึง่ เป็ นเพลงอะไรนัน้ หาได้ บรรจุเพลงไว้ ไม่ หากแต่ผ้ กู ํากับการ
แสดงพบว่าหลังจากให้ นกั แสดงฝึ กหัดร้ องเพลงไทยเดิมระยะหนึง่ แล้ วนัน้ ค่อนข้ างเป็ นอุปสรรค
ในการแสดง ดังนันจึ
้ งจําเป็ นต้ องหาแนวทางอื่นที่จะรักษาตัวบทประพันธ์ไว้ ประการหนึง่ และ
ช่วยให้ นกั แสดงสามารถแสดงได้ ดีอีกทางหนึง่ ผู้วิจยั ได้ รับฟั งปั ญหาดังกล่าวแล้ ว จึงตัดสินใจ
นําเสนอความคิดเห็นแก่ผ้ กู ํากับว่า ในส่วนของตัวบทประพันธ์ในบทละครซึง่ เป็ นร้ อยกรองและ
กําหนดให้ พระยมและนางสาวิตรี ร้องเพลงไทยเดิมนัน้ ขอให้ เปลี่ยนแปลงเป็ นบทพูดสนทนา
ระหว่างตัวละครทังสองแทนที
้
่จะขับร้ องเป็ นทํานอง หากแต่ยงั คงยึดตัวบทดังที่ปรากฏไว้
ตามเดิม นอกจากนี ้ให้ เพิ่มเติมความต้ องการ เพิ่มความเป็ นตัวละครให้ แก่นกั แสดงทังสอง
้ ไม่มี
ความจําเป็ นต้ องแสดงให้ งดงามดังภาพวาดเพราะเป็ นตัวละครในวรรณคดี แต่ให้ เน้ นความเป็ น
มนุษย์ให้ ผ้ ชู มสัมผัสได้ ให้ มากยิ่งขึ ้น ยิ่งไปกว่านันในส่
้ วนของเพลงที่จะให้ นกั แสดงร้ อง ผู้วิจยั ได้
ปรับเปลี่ยนให้ เพลงที่จะบรรจุนนบรรเลงลํ
ั้
าลองคลอไประหว่างที่พระยมและนางสาวิตรี พดู บท
ของตน โดยเลือกเพลงแขกขาว สองชัน้ สําหรับพระยม เพราะต้ องการเพลงไทยเดิมสําเนียง
แขกที่กระชับและมีความโดดเด่นขอสําเนียงในการดําเนินทํานอง และเลือกทํานองสรภัญญะ
สําหรับนางสาวิตรี เนื่องจากเหมาะสมกับฉันทลักษณ์ที่บรรจุกลอนบทละครไว้ เพียง 6 พยางค์
เท่านัน้ อีกทังการเลื
้
อกเพลงที่มีความเร็วและรูปแบบการดําเนินทํานองแตกต่างกันเช่นนี ้ ยังทํา
ให้ อารมณ์ บุคลิก และภาพลักษณ์ของตัวละครขัดแย้ งกันได้ อย่างกลมกลืนปรากฏเด่นชัดขึ ้น
อีกด้ วย

เรื่ องตําแหน่ง ( blocking) และการเข้ าออก ( entrance-exit) ของนักแสดงก็เป็ นอีก
ปั ญหาหนึง่ ที่ผ้ กู ํากับการแสดงและผู้วิจยั ต้ องร่วมแก้ ไขปั ญหา เนื่องจากฉากของพระยมและ
นางสาวิตรี จําต้ องปรากฏซํ ้าๆในละครถึง 5 ครัง้ ซึง่ อาจจะทําให้ ผ้ ชู มการแสดงเกิดความเบื่อ
หน่าย อีกทังยั
้ งปรากฏข้ อจํากัดทางด้ านโรงละครที่มีพื ้นที่การแสดงค่อนข้ างเล็ก ดังนันนอกจาก
้
จะใช้ แสงไฟให้ เป็ นประโยชน์โดยการช่วยกําหนดตําแหน่งของนักแสดงแล้ ว ผู้วิจยั ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการละครได้ เสนอทางออกแก่ผ้ กู ํากับการแสดงโดยกําหนดให้ การเข้ าออกของ
ตัวละครพระยมและนางสาวิตรี ใช้ ประตูที่แตกต่างกันทังหมดในทุ
้
กฉากเพื่อให้ ผ้ ชู มการแสดงไม่
สามารถคาดเดาได้ ทังยั
้ งสะท้ อนให้ เห็นถึงมรรคาที่ยืดยาวไม่ร้ ูจดุ หมายปลายทางอีกด้ วย
นอกจากนี ้จังหวะของการเข้ าออก และตําแหน่งการเคลื่อนที่ของตัวละครขณะพูดบทสนทนาก็
เป็ นอีกสิง่ หนึง่ ที่สําคัญ และจําเป็ นต้ องให้ แตกต่างกันในแต่ละฉากด้ วยเช่นกัน
ดังที่ได้ กล่าวมาทังหมดนี
้
้จะเห็นได้ วา่ ภายหลังจากที่ผ้ วู ิจยั ส่งบทละครให้ แก่ผ้ กู ํากับการ
แสดงเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั ได้ เปลี่ยนแปลงหน้ าที่ตนเองจากนักเขียนบทละคร เป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการละคร รับผิดชอบให้ คําปรึกษาด้ านต่างๆแก่ผ้ กู ํากับการแสดง ซึง่ จะไม่แทรกแซงการ
กํากับการแสดง และการตัดสินใจใดๆของผู้กํากับโดยเด็ดขาด ทังผู
้ ้ วิจยั และผู้กํากับการแสดง
จะเคารพในบทบาทหน้ าที่และไม่ก้าวก่ายขอบเขตการทํางานของกันและกัน หากแต่ผ้ วู ิจยั จะ
คอยอยูเ่ คียงข้ างผู้กํากับการแสดงเพื่อช่วยคิด ช่วยนําเสนอ ช่วยค้ นหาแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหาต่างๆแก่ผ้ กู ํากับเพื่อนําไปสูค่ วามสมบูรณ์ของละคร และที่สําคัญที่สดุ คือการทําหน้ าที่
ให้ กําลังใจผู้กํากับ เพราะการทําละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล มีเวลาให้ ผ้ กู ํากับได้ กํากับการ
แสดงเพียงแค่ 3 เดือนเท่านัน้ ซึง่ นับว่าเป็ นเวลาที่ไม่มากสําหรับการทําละครเรื่ องหนึง่

ขัน้ การแสดง (production)
ผู้วิจยั จัดแสดงละครเวทีเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ณ โรงละครเภตราลัย ชัน้ 14
อาคารมหิต-ลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแสดง
มีทงหมด
ั้
3 รอบ มีผ้ ชู มรวมทังสิ
้ ้น 197 คน จําแนกเป็ น

รอบที่หนึง่

: วันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 17.30 – 19.30 น. มีผ้ ชู มจํานวน 60 คน

รอบที่สอง: วันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 – 15.30 น. มีผ้ ชู มจํานวน 72 คน
รอบที่สาม

: วันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 17.30 – 19.30 น. มีผ้ ชู มจํานวน 65 คน

ละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล มีความยาวทังสิ
้ ้น 1 ชัว่ โมง 45 นาที ไม่มีพกั ครึ่งเวลา
ใช้ นกั แสดงจํานวน 5 คน เจ้ าหน้ าที่กํากับเวที (stage crew) จํานวน 6 คน เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
ควบคุมระบบแสงและเสียง จํานวน 2 คน
ภายหลังจากการแสดงรอบที่ 1 สิ ้นสุดลง มีผ้ เู สวนาหลังการแสดงทังหมด
้
3 ท่าน ซึง่
เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการศิลปะการละครและดนตรี ได้ แก่
-รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดํารุง
(ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
(ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

-อาจารย์ ดร.อรดา ลีลานุช
(ภาควิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
การแสดงรอบที่ 2 มีผ้ เู สวนาหลังการแสดงทังหมด
้

3 ท่าน ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ

ด้ านศิลปะการละคร 2 ท่าน และนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ 1 ท่าน ได้ แก่
-อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์
(ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

-อาจารย์ ดร.กุลธิดา มณีรัตน์
(นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้ านการละครเอเซีย)
-พันตํารวจโทปิ ยวิชญ์ ไกรภาณุช
(เลขานุการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม)

สําหรับการแสดงรอบที่ 3 ไม่มีเสวนาหลังการแสดง

ในขันการแสดงตลอดทั
้
ง้ 3 รอบนี ้ ผู้วิจยั ทําหน้ าที่เป็ นผู้สงั เกตการณ์ (

observer) ในโรง

ละครเพียงเท่านัน้ หาได้ เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ส่วนใด หรื อควบคุมดูแลการแสดงแต่อย่างใดไม่
โดยผู้วิจยั มอบหมายให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้กํากับการแสดง ผู้กํากับเวที และเจ้ าหน้ าที่เทคนิคเป็ น
ผู้รับผิดชอบการแสดงทังหมด
้

ขัน้ หลังการแสดง (post production)
ขันตอนนี
้
้จําแนกออกเป็ น 2 ส่วนย่อย กล่าวคือ ส่วนแรกการสํารวจทัศนคติของผู้ชมที่มี
ต่อละครเวทีเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ส่วนที่สอง คือ การเสวนาหลังการแสดงโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านศิลปะการละครและดนตรี รวมทังหมด
้
5 ท่าน

ส่ วนที่ 3 : ทัศนคติของผู้ชมการแสดงและประเด็นจากการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญ
3.1 ทัศนคติของผู้ชมที่มีตอ่ ละครเวที เรื่ อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล

ในส่วนของทัศนคติของผู้ชมที่มีตอ่ ละครเวทีเรื่ อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ผู้วิจยั
ใช้ แบบสอบถาม ( questionaire) เพื่อเก็บข้ อมูล โดยผู้วิจยั กําหนดเก็บแบบสอบถามจํานวน
ทังสิ
้ ้น 300 ชุด สําหรับการประเมินผล แต่เนื่องจากวันที่ 15มีนาคม 2556 เกิดการชุมนุมบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัย ทําให้ ผ้ ชู มการแสดงไม่กล้ ามารับชมละครตามจํานวนที่ผ้ วู ิจยั คาดหวังไว้
จึงทําให้ สามารถเก็บข้ อมูลตลอด 3 รอบ การแสดง ได้ เพียง 195 ชุดเท่านัน้ ซึง่ จะนํามาใช้ ใน
การวิเคราะห์ผลดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวนทังสิ
้ ้น 195 คน ประกอบด้ วยข้ อมูลทางด้ าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องสาวิตรี ตามตารางที่ 5.1 - 5.7 ดังนี ้

ตารางที่ 3.1.1 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามเพศ

เพศ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

75

38.5

หญิง

120

61.5

รวม

195

100.0

จากตารางที่ 3.1.1 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุม่ ตัวอย่าง
เพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 61.5 รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 38.5

ตารางที่ 3.1.2 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ

จานวน

ร้ อยละ

ตํ่ากว่า 20 ปี

16

8.2

21 – 24 ปี

86

44.1

25 - 29 ปี

17

8.7

30 – 34 ปี

11

5.6

35 – 39 ปี

9

4.6

40 ปี ขึ ้นไป

55

28.2

ไม่ระบุ

1

0.5

รวม

195

100.0

จากตารางที่ 3.1.2 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีช่วงอายุ 21 - 24 ปี มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ
44.1รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 40 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 28.2 ลําดับที่สามคือกลุม่
ตัวอย่างที่มีอายุ 25-29 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 8.7 ลําดับที่สี่คือกลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี คิด
เป็ นร้ อยละ 8.2 ลําดับที่ห้าคือกลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ 30-34 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 5.6 และกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีจํานวนน้ อยที่สดุ มีช่วงอายุ 35 - 39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 4.6 มีกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ระบุอายุคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.5

ตารางที่ 3.1.3 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

ตํ่ากว่าปริญญาตรี

45

23.1

ปริญญาตรี

121

62.1

ปริญญาโท

18

9.2

ปริญญาเอก

10

5.1

ไม่ระบุ

1

0.5

รวม

195

100.0

จากตารางที่ 3.1.3 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี มากที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 62.1 รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อย
ละ 23.1 ลําดับที่สามคือกลุม่ ตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 9.2 ส่วนกลุม่
ตัวอย่างที่มีจํานวนน้ อยที่สดุ คือ กลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็ นร้ อยละ 5.1
มีกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ระบุระดับการศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 0.5
ตารางที่ 3.1.4 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่มาชมละครเวทีรอบต่างๆ
รอบ

จานวน

ร้ อยละ

รอบที่ 1 (15 มี.ค 56 17.30-19.30น.)

61

31.3

รอบที่ 2 (16 มี.ค 56 13.30-15.30น.)

70

35.9

รอบที่ 3 (16 มี.ค 56 17.30-19.30น.)

64

32.8

195

100

รวม

จากตารางที่ 3.1.4 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมาชมละครเวทีเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล รอบที่
สอง(16 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-15.30 น.) มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 35.9 รองลงมาคือกลุม่
ตัวอย่างมาชมละครรอบที่สาม (16 มี.ค 56 17.30-19.30น.) คิดเป็ นร้ อยละ 32.8 ส่วนรอบที่กลุม่
ตัวอย่างมาชมน้ อยที่สดุ คือรอบแรก (15 มี.ค 56 17.30-19.30น.) คิดเป็ นร้ อยละ 31.3

ตารางที่ 3.1.5 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่เคยชมละครเวทีเรื่ องสาวิตรี ฉบับต่างๆ
บทละครฉบับต่ างๆ

จานวน

ร้ อยละ

สาวิตรี (Dazz Entertainment)

3

1.5

ความรักและความตาย

2

1.0

ภาพเงาสาวิตรี

8

4.2

Savitri

1

0.5

ไม่เคยรับชม

181

92.8

รวม

195

100

จากตารางที่ 3.1.5 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างไม่เคยชมละครเวทีเรื่ องสาวิตรี มากที่สดุ ร้ อยละ
92.8 รองลงมา กลุม่ ตัวอย่างเคยชมละครเวทีเรื่ องภาพเงาสาวิตรี ของ ธนสิน ชุตินธรานนท์ คิดเป็ น
ร้ อยละ 4.2 ลําดับที่สาม กลุม่ ตัวอย่างเคยชมละครเวทีเรื่ องสาวิตรี ของบริษัทแดส เอนเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ลําดับที่สี่ กลุม่ ตัวอย่างเคยชมละครเวทีเรื่ องความรักและและ
ความตาย ของพรรัตน์ ดํารุง คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ส่วนเรื่ อง Savitri มีกลุม่ ตัวอย่างเคยชมน้ อยที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 0.5

ตารางที่ 3.1.6 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่เคยอ่านบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั

ประสบการณ์ การอ่ าน

จานวน

ร้ อยละ

เคย

51

26.2

ไม่เคย

144

73.8

รวม

195

100

จากตารางที่ 3.1.6 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างไม่เคยอ่านบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 73.8 และกลุม่ ตัวอย่างเคย
อ่านบทละครเรื่ องดังกล่าว คิดเป็ นร้ อยละ 26.2

ตารางที่ 3.1.7 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ ความคิดของเรื่ องสาวิตรี บทละคร
ร้ องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั

ความคิดของเรื่องจากบทละครร้ อง
เรื่องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ ร.6

จานวน

ร้ อยละ

ภรรยาที่ดีมีหน้ าจงรักภักดีและซื่อสัตย์ตอ่ สามี

23

11.8

สตรี ที่สมบูรณ์แบบพึงมีปัญญาทัดเทียมบุรุษ

8

4.1

ความคิดของเรื่องจากบทละครร้ อง
เรื่องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ ร.6

จานวน

ร้ อยละ

ความรักที่แท้ จริงต้ องกล้ าหาญและเสียสละเพื่อ

18

9.2

3

1.5

143

73.4

195

100

ประโยชน์สว่ นรวม มากกว่าความสุขส่วนตน
อื่นๆ
ระบุไม่ได้
รวม

จากตารางที่ 3.1.7 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถระบุได้ วา่ ความคิดของบทละครร้ อง
เรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เพราะไม่เคยอ่าน คิดเป็ น
ร้ อยละ 73.4 รองลงมากลุม่ ตัวอย่างคิดว่าความคิดของเรื่ องดังกล่าว คือ ความรักที่แท้ จริงต้ องกล้ า
หาญและเสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวม มากกว่าความสุขส่วนตน คิดเป็ นร้ อยละ 9.2 ลําดับที่สาม
กลุม่ ตัวอย่างคิดว่าความคิดของเรื่ องดังกล่าว คือ ภรรยาที่ดีมีหน้ าจงรักภักดีและซื่อสัตย์ตอ่ สามี
คิดเป็ นร้ อยละ 4.1 กลุม่ เป้าหมายคิดว่าความคิดของบทละครเรื่ องดังกล่าว คือ สตรี ที่สมบูรณ์แบบ
พึงมีปัญญาทัดเทียมกับบุรุษ น้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 1.5

ตารางที่ 3.1.8 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ ระดับความพึงพอใจในละครเวที
เรื่ อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล จําแนกตามองค์ประกอบต่างๆ

องค์ ประกอบใน
ละคร

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อองค์ ประกอบ
ในละคร
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

1

2

18

79

95

(0.5)

(1.0)

(9.2)

3

5

21

(1.5)

(2.6)

(10.8)

1

3

46

(0.5)

(1.5)

(23.6)

0

3

30

(0)

(1.5)

(15.4)

1

6

37

(0.5)

(3.1)

(19.0)

ค่ าเฉลี่ย แปล
ผล

1.บทละครมี
ความเหมาะสม
และสอดคล้ องกับ
เหตุการณ์

4.36

มาก
ที่สดุ

(40.5) (48.7)

ปั จจุบนั
2.การนําเสนอใน
รูปแบบละคร
เพลงมีความ
น่าสนใจและ

92

74

4.17

(47.2) (37.9)

มาก

เหมาะสม
3.บทละครมี
ความแปลกใหม่
และมีเอกลักษณ์
4.ความคิดหรื อ
ประเด็นของเรื่ อง
มีความชัดเจน
5.การดําเนินเรื่ อง
กระชับเข้ าใจง่าย
และไม่ซบั ซ้ อน

73

72

(37.4) (36.9)
84

78

4.09

มาก

4.22

มาก
ที่สดุ

(43.1) (40.0)
76

75

(39.0) (38.5)

4.12

มาก

องค์ ประกอบใน
ละคร

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อองค์ ประกอบ
ในละคร
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

2

7

43

80

63

(1.0)

(3.6)

(22.1)

7.บทสนทนาและ

0

9

5

บทเพลงสอด

(0)

6.ตัวละครมีมิติ
และน่าสนใจ

ประสานกันอย่าง

(4.6)

(12.8)

ค่ าเฉลี่ย แปล
ผล

4.00

มาก

4.18

มาก

3.98

มาก

4.10

มาก

(41.0) (32.3)
83
(42.6)

78
(40.0)

กลมกลืน
8.การแสดง
สมจริงและทําให้

3
(1.5)

ผู้ชมเชื่อใน

8
(4.1)

44
(22.6)

75
(38.5)

65
(33.3)

เรื่ องราวของละคร
ที่เกิดขึ ้น
9.นักแสดง

2

7

39

สามารถสื่อ

(1.0)

(3.6)

(20.0)

อารมณ์ความรู้สกึ
และความ
ต้ องการของตัว
ละคร

68

79

(34.9) (40.5)

องค์ ประกอบใน
ละคร

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อองค์ ประกอบ
ในละคร
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

3

8

30

86

68

(1.5)

(4.1)

(15.4)

11.ฉาก สะท้ อน

4

13

69

ให้ เห็นถึงภูมิหลัง

(2.1)

(6.7)

(35.4)

3

4

32

(1.5)

(2.1)

(16.4)

13.บทเพลง

0

7

15

สามารถสื่อ

(0)

(3.6)

(7.7)

10.นักแสดง
สามารถขับร้ อง

ค่ าเฉลี่ย แปล
ผล

4.06

มาก

3.63

มาก

4.12

มาก

4.25

มาก

(44.1) (34.9)

เพลงได้ ไพเราะ
74

35

(37.9) (17.9)

และชีวิตของตัว
ละคร
12.เครื่ องแต่ง
กายและ

82

74

(42.1) (37.9)

เครื่ องประดับ
แสดงให้ เห็นถึง
บุคลิกและนิสยั
ตัวละคร

อารมณ์ความรู้สกึ
หรื อความ
ต้ องการของตัว
ละคร

93

80

(47.7) (41.0)

ที่สดุ

องค์ ประกอบใน
ละคร

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อองค์ ประกอบ
ในละคร
น้ อย
ที่สุด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

2

1

22

81

89

(1.0)

(0.5)

(11.3)

15.การเปลี่ยน

3

5

39

ฉากทําได้ อย่าง

(1.5)

(2.6)

(20.0)

16.แสงและไฟใน

3

2

40

ละครช่วยสร้ าง

(1.5)

(1.0)

(20.5)

14.บทเพลงมี
ความไพเราะและ

ค่ าเฉลี่ย แปล
ผล

4.30

(41.5) (45.6)

มาก
ที่สดุ

ละเอียดลออใน
การประพันธ์
89

59

4.00

มาก

4.05

มาก

4.10

มาก

(45.6) (30.3)

ราบรื่ น
87

63

(44.6) (32.3)

บรรยากาศและ
เล่าเรื่ อง
ค่ าเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจของผู้ชมที่ต่อ
ละครเรื่องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล

จากตารางที่ 3.1.8 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อละครเรื่ องสาวิตรี เดอะมิว
สิเคิลอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.10 โดยองค์ประกอบของละครที่ทําให้ กลุม่ ตัวอย่าง
เกิดความพึงพอใจมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 คือ บทละครมีเหมาะสมและสอดคล้ องกับเหตุการณ์
ปั จจุบนั มีคา่ เฉลี่ย 4.36 อันดับที่ 2 คือ บทเพลงมีความไพเราะและละเอียดลออในการประพันธ์

มีคา่ เฉลี่ย 4.30 และอันดับที่ 3 คือ บทเพลงสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สกึ และความต้ องการของตัว
ละคร มีคา่ เฉลี่ย 4.25 ซึง่ ทัง้ 3 องค์ประกอบมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ส่วนองค์ประกอบของละครที่กลุม่ ตัวอย่างพึงพอใจน้ อยที่สดุ คือ ฉากสะท้ อนให้ เห็นภูมิ
หลังและชีวิตของตัวละคร มีคา่ เฉลี่ย 3.63 รองลงมา คือ การแสดงสมจริงทําให้ ผ้ ชู มในเรื่ องราว
ของละครที่เกิดขึ ้น มีคา่ เฉลี่ย 3.98 ซึง่ ทัง้ 2 ประเด็นมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก

ตารางที่ 3.1.9 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ ความคิดของเรื่ องสาวิตรี เดอะ
มิวสิเคิล
ความคิดของเรื่องจากบทละครร้ องเรื่อง
สาวิตรี พระราชนิพนธ์ ร.6

จานวน

ร้ อยละ

-ภรรยาที่ดีมีหน้ าจงรักภักดีและซื่อสัตย์ตอ่ สามี

7

3.6

-สตรี ที่สมบูรณ์แบบพึงมีปัญญาทัดเทียมบุรุษ

6

3.1

177

90.8

3

1.5

195

100

-ความรักที่แท้ จริงต้ องกล้ าหาญและเสียสละเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม มากกว่าความสุขส่วนตน
อื่นๆ
รวม

จากตารางที่ 3.1.9 พบว่า ภายหลังจากกลุม่ ตัวอย่างชมละครเวทีเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิ
เคิล เสร็จสิ ้น เข้ าใจว่าความคิดของละครคือ ความรักที่แท้ จริงต้ องกล้ าหาญและเสียสละเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม มากกว่าความสุขส่วนตน มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 90.8 รองลงมาคือ ภรรยาที่

ดีมีหน้ าที่จงรักภักดีและซื่อสัตย์ตอ่ สามี คิดเป็ นร้ อยละ 3.6 ลําดับที่สามคือ สตรี ที่สมบูรณ์แบบพึงมี
ปั ญญาทัดเทียมบุรุษ คิดเป็ นร้ อยละ 3.1 และความคิดอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 1.5

ตารางที่ 3.1.10 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่มีทศั นคติตอ่ ภาพลักษณ์ของนาง
สาวิตรี ตามลําดับความสําคัญก่อนการแสดง และอาจารย์สาวิตรี หลังการแสดง
ภาพลักษณ์ นางสาวิตรี

ก่ อนชม
การแสดง

ร้ อยละ

หลังชม
การแสดง

ร้ อยละ

ชนชันสู
้ ง

7

13.73

26

13.33

รูปโฉมงดงาม

15

24.41

29

14.87

มีปัญญา เฉลียวฉลาด

29

56.86

30

15.38

มีวาทศิลป์เป็ นเลิศ

16

31.37

28

14.35

มีสมั มาคารวะ นอบน้ อม

5

9.80

21

10.76

มีมารยาทงาม

7

13.73

11

5.64

ประพฤติธรรมเป็ นนิตย์

8

15.69

7

3.59

มีเมตตา กรุณา

6

11.76

18

9.23

กตัญํูกตเวที

9

17.65

41

21.02

กล้ าหาญ

3

5.88

54

27.69

จงรักภักดี

10

19.61

13

6.67

อื่นๆ

2

3.92

5

2.56

จากตารางที่ 3.1.10 พบว่า ก่อนชมการแสดงมีกลุม่ เป้าหมายตอบแบบสอบถามทังสิ
้ ้น 51
คน โดยเห็นว่าภาพลักษณ์นางสาวิตรี ในบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่โดดเด่น 5 ลําดับแรก ได้ แก่ มีปัญญาเฉลียวฉลาด มาก
ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 56.86 รองลงมา คือ มีวาทศิลป์เป็ นเลิศ คิดเป็ นร้ อยละ 31.37 ลําดับที่สาม
คือ รูปโฉมงดงาม คิดเป็ นร้ อยละ 24.41 ลําดับที่สี่ คือ จงรักภักดี คิดเป็ นร้ อยละ 19.61 และลําดับ
ที่ห้า คือ กตัญํูกตเวที คิดเป็ นร้ อยละ 17.65
หลังชมการแสดงมีกลุม่ เป้าหมายตอบแบบสอบถามทังสิ
้ ้น 195 คน โดยเห็นว่า
ภาพลักษณ์ตวั ละคร อาจารย์สาวิตรี ในละครเวทีเรื่ อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ซึง่ ผู้วิจยั ใช้ เป็ นตัว
ละครเทียบเคียงกับนางสาวิตรี ในตัวบทต้ นทาง มีลกั ษณะที่โดดเด่น 5 ลําดับแรก

ได้ แก่

กล้ าหาญ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 27.69 รองลงมา คือ กตัญํูกตเวที คิดเป็ นร้ อยละ 21.02
ลําดับที่สาม คือ มีปัญญาเฉลียวฉลาด คิดเป็ นร้ อยละ 15.38 ลําดับที่สี่ คือ รูปโฉมงดงาม คิดเป็ น
ร้ อยละ 14.87 และลําดับที่ห้า คือ มีวาทศิลป์เป็ นเลิศ คิดเป็ นร้ อยละ 14.35

ตารางที่ 3.1.11 แสดงผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเข้ าใจในความคิดของเรื่ อง
สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ระหว่างกลุม่ ประชากรที่มีเพศแตกต่างกัน
ความคิดของเรื่อง
สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล

เพศ

ความรักที่แท้ จริงต้ องกล้ า

ชาย

จานวน ค่ าเฉลี่ย
75

4.04

S.D.

t

.668

-1.128

หาญและเสียสละเพื่อ

.626

ประโยชน์สว่ นรวม
มากกว่าความสุขส่วนตน

Sig.

หญิง

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

120

4.14

.567

-1.087

จากตารางที่ 3.1.11 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีความเข้ าใจในความคิดของ
เรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 3.1.12 แสดงผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเข้ าใจในความคิดของเรื่ อง
สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ระหว่างกลุม่ ประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน

ความคิดของ
เรื่อง
สาวิตรี เดอะ
มิวสิเคิล

อายุ

จานวน

ค่ าเฉลี่ย

ตํ่ากว่า 20 ปี

16

8.2

20-24 ปี

86

44.1

เสียสละเพื่อ

25-29 ปี

17

8.7

ประโยชน์

30-34 ปี

11

5.6

35-39 ปี

9

5.6

40 ปี ขึ ้นไป

55

28.2

ไม่ระบุ

1

0.5

ความรักที่
แท้ จริงต้ อง
กล้ าหาญและ

ส่วนรวม
มากกว่า
ความสุขส่วน
ตน

S.D.

F

Sig.

1.201

.218

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3.1.12 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีความเข้ าใจในความคิดของ
เรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 3.1.13 แสดงผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเข้ าใจในความคิดของเรื่ อง
สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ระหว่างกลุม่ ประชากรที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน
ความคิดของ
เรื่อง
สาวิตรี เดอะ
มิวสิเคิล
ความรักที่
แท้ จริงต้ อง
กล้ าหาญและ
เสียสละเพื่อ
ประโยชน์
ส่วนรวม
มากกว่า
ความสุขส่วน
ตน

ระดับ
การศึกษา

จานวน

ค่ าเฉลี่ย

45

23.1

ปริญญาตรี

121

62.1

ปริญญาโท

18

9.2

ปริญญาเอก

10

5.1

ไม่ระบุ

1

0.5

ตํ่ากว่า

S.D.

F

Sig.

.732

.869

ปริญญาตรี

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3.1.13 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความเข้ าใจใน
ความคิดของเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ไม่แตกต่างกัน
3.2 การเสวนาหลังการแสดง
การเสวนาหลังการแสดงจัดขึ ้นทังหมด
้
2 รอบ กล่าวคือ รอบวันที่ 15 มีนาคม 2556
เวลา 19.00 – 19.30 น. มีผ้ เู สวนาทังหมด
้
3 ท่าน และรอบวันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 15.00
– 15.30 น. มีผ้ เู สวนาทังหมด
้
2 ท่าน ซึง่ ผู้เสวนาทังหมดได้
้
เสนอแนะข้ อคิดเห็นที่ยงั ประโยชน์
อย่างยิ่งแก่ผ้ วู ิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

การเสวนาหลังการแสดงรอบวันที่ 15 มีนาคม 2556
การเสวนาหลังการแสดงรอบนี ้ มีผ้ เู สวนาทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ซึง่ ผู้วิจยั ขอสรุปประเด็นสําคัญ
ตามลําดับผู้เสวนาแต่ละท่าน ได้ แก่
3.2.1 รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิปรายกระบวนการผลิตของละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ดังนี ้
-

การที่ผ้ เู ขียนบทละครเลือกนําเสนอเรื่ องสาวิตรี จากต้ นฉบับ เป็ นเครื่ องมือเล่า

คูข่ นานไปกับโลกในละครที่สร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจใน “หน้ าที่” ของเรื่ อง
สาวิตรี ที่ปรากฏอยูใ่ นมหากาพย์มหาภารตะ เพราะเรื่ องดังกล่าวก็ได้ รับการแต่งขึ ้น แล้ วแทรก
อยูเ่ พื่อใช้ เป็ นเรื่ องคูข่ นานเช่นเดียวกัน
- ผู้วิจารณ์ประทับใจประเด็นที่ผ้ เู ขียนบทละครสื่อสารว่าด้ วยการเผชิญหน้ ากับความ
ตาย (facing death) หากแต่พวกเรากลับหลงลืมและมองข้ ามสิง่ นี ้ไป กลายเป็ นเรื่ องที่ไม่ได้ มี
ความสําคัญอะไร ทังๆที
้ ่ประเด็นดังกล่าวนี ้เป็ นเรื่ องสามัญที่มนุษย์ทกุ คนต้ องเผชิญอยูท่ กุ วัน
- สิง่ ที่สะท้ อนออกมาในฐานะคนเขียนบทละครที่น่าชื่นชม คือ การที่ผ้ เู ขียนบทละครใน
ฐานะชนชันกลางให้
้
ความสนใจและความสําคัญต่อปั ญหาส่วนรวม ได้ แก่ ปั ญหาความรุนแรง
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเปิ ดประเด็นว่าด้ วยบทบาทของทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิงในสังคม
สมัยใหม่ที่มีตอ่ ครอบครัว และมีตอ่ ชาติบ้านเมือง
- ข้ อสังเกตที่ควรนําไปทบทวนให้ ละเอียดยิ่งขึ ้น คือ เรื่ องสาวิตรี เป็ นเรื่ องที่วา่ ด้ วยพลัง
อํานาจ มีความไม่สมจริง (non-realistic) อยู่ ดังนันควรจะใช้
้
ประโยชน์จากสิง่ นี ้ซึง่ เป็ นสิง่ ที่โดด
เด่นของเรื่ องให้ มาก ดังนันหากมี
้
การใช้ พื ้นที่อนั ว่างเปล่าเหนือกาลเวลาที่มีความเป็ นและความ
ตายทับซ้ อนกันอยู่ โดยปราศจากสิง่ ที่เรี ยกว่าสิง่ ตกแต่ง (decoration) ในฉาก อาทิ ช่อดอกไม้
เทียน ฯลฯ ซึง่ ไม่มีความจําเป็ น จะช่วยให้ เรื่ องของความขัดแย้ งภายในจิตใจของตัวละคร
(inner conflict) ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ ้น และจะทําให้ บทละครดําเนินเรื่ องกระชับขึ ้นอีกมาก

- ข้ อสังเกตอีกข้ อหนึง่ คือละครเรื่ องนี ้มีจดุ เริ่มต้ นเรื่ อง

(point of attack) ช้ ามาก ซึง่ ทํา

ให้ ต้องทบทวนเรื่ องการใช้ เวลาที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดของละครเวทีให้ เต็มที่ การเริ่มต้ นเรื่ องที่ช้า
ประกอบกับการแบ่งฉากที่ใช้ ความมืด ( black out) ทําให้ ละครในบางช่างขาดความต่อเนื่อง
ทังๆที
้ ่แท้ จริงแล้ วสามารถให้ การเข้ า-ออก ของตัวละคร (entrance-exit) ช่วยในการแบ่งฉากได้
เนื่องจากเรื่ องนี ้เป็ นการเล่นกับมิติของเวลา อดีต-ปั จจุบนั เก่า-ใหม่ ความสุข-ความทุกข์
ความหวัง-ความสูญเสีย ดังนันการเปลี
้
่ยนฉากสามารถกระทําให้ เกิดการเชื่อมโยงในมิติเหล่า
ได้ จะช่วยให้ ละครชัดเจนมากยิ่งขึ ้น

3.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิปรายเรื่ องบทเพลงในละครและ
รูปแบบการนําเสนอ ดังนี ้
-ชิ ้นงานสร้ างสรรค์เรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิลนี ้ผู้ชมจะพบกับความงามได้ ถ้าเปิ ดใจ
เป็ นความงามที่เกิดจากปฏิพากษ์ หรื อความขัดแย้ งกันอย่างลงตัว ในลําดับแรกสิง่ ที่น่าชื่นใจ
คือ การได้ เห็นผู้เขียนบท ซึง่ เป็ นเยาวชนรุ่นใหม่ ยังคงมีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ขนบทางวัฒนธรรมของไทย กล่าวคือ จะเห็นได้ วา่ บทเพลงที่ใช้ คขู่ นานในมิตขิ องสาวิตรี จากบท
ละครร้ องรัชกาลที่ 6 ผู้เขียนบทยังคงเลือกใช้ ปี่พาทย์ไม้ นวม ซึง่ เป็ นขนบของวงดนตรี ประกอบ
ละครร้ องของไทยสมัยก่อน แต่สงิ่ หนึง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงความฉลาดของผู้ผลิตงานชิ ้นนี ้ คือการ
เลือกบทเพลงไทยเดิมที่ยงั คงเอกลักษณ์ของตัวละครไว้ กล่าวคือ ใช้ เพลงแขกขาว ซึง่ เป็ นเพลง
สําเนียงแขกอันแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นภารตะ และเลือกใช้ โครงสร้ างของทํานองสรภัญญะ
มาตีเป็ นบทเจรจา
- ประเด็นถัดไปที่น่าสนใจ สืบเนื่องจากประเด็นข้ างต้ นที่ผ้ เู ขียนบทละครเลือกใช้ ปี่
พาทย์ไม้ นวมอันเป็ นขนบของละครร้ อง แต่ถ้าสังเกตให้ ดีจะพบว่า ผู้ผลิตงานชิ ้นนี ้ ไม่ได้ เลือกให้
ตัวละครร้ องเพลงไทยเดิมตามขนบ แต่กลับเลือกใช้ บทเจรจาบน background ของเพลงไทย
เดิมแทน ซึง่ ทําให้ มีข้อดีสองประการ กล่าวคือ ทําให้ การดําเนินเรื่ องกระชับมากขึ ้น และที่

สําคัญไปกว่านัน้ คือ เพื่อหลีกเลี่ยงการออกเสียงของนักแสดง ซึง่ มีลกั ษณะการออกเสียงของ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เหมาะสมกับการขับร้ องเพลงไทยเดิม
- อีกประเด็นหนึง่ คือ บทเพลงแบบละครมิวสิเคิล ที่ผ้ เู ขียนบทละครประพันธ์คําร้ อง
และมีทีมงานจากวงสวนพลูคอรัสช่วยประพันธ์ทํานอง ต้ องยอมรับเลยว่าบทเพลงเหล่านี ้มี
ความไพเราะ มีความงดงาม และที่สําคัญ คือ ฟั งแล้ วติดหูผ้ ชู ม โดยเฉพาะเพลงสุดท้ าย อัน
แสดงให้ เห็นถึงความไม่สญ
ู เปล่าของบทเพลง อีกทังยั
้ งสร้ างความพึงใจ และความเอมใจ ทําให้
ละครมิวสิเคิลเรื่ องนี ้ นัง่ อยูใ่ นหัวใจของผู้ชมได้

3.2.3 อาจารย์ ดร.อรดา ลีลานุช ภาควิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อภิปรายเรื่ องตัวละคร และความคิดของเรื่ อง ดังนี ้
- จากการรับชมบทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล สิง่ หนึง่ ที่ผ้ วู ิจารณ์เห็นอย่างชัดเจน
คือ คุณสมบัติของนางสาวิตรี จากต้ นฉบับบทละครร้ องของรัชกาลที่ 6 ซึง่ นําเสนอภาพลักษณ์
ของนางสาวิตรี ผู้มีความรักอย่างยิ่งใหญ่ตอ่ พระสวามี และความุง่ มัน่ ที่จะกระทําเพื่อคนรัก ซึง่
เมื่อมามองในเรื่ องที่ผ้ เู ขียนบทสร้ างขึ ้นใหม่ ก็พบว่าตัวละครผู้หญิงที่สร้ างขึ ้นมานัน้ ก็มีความ
มุง่ มัน่ ที่จะกระทําเพื่อคนที่เขารัก สอดคล้ องกับนางสาวิตรี
- ประเด็นที่ผ้ เู ขียนบทต้ องการจะสื่อสารในการสร้ างสรรค์บทใหม่ครัง้ นี ้ คือ ผู้หญิงทุก
คนสามารถเป็ นนางสาวิตรี ได้ จากการมีคณ
ุ สมบัติอนั ประเสริฐที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น แต่ผ้ ู
วิจารณ์เห็นว่าในละครเรื่ องนี ้แท้ จริงแล้ ว มีตวั ละครซึง่ เป็ น “สาวิตรี ” ถึง 4 ตัว กล่าวคือ นาง
สาวิตรี อาจารย์สาวิตรี นักศึกษาสาวิตรี และอีกตัวละครหนึง่ ที่โดดเด่นที่สดุ มีความมุง่ มัน่ ที่สดุ
ในเรื่ อง คือ ดร.เขมิกร ซึง่ พยายามจะทําเพื่อแผ่นดินอันเป็ นที่รัก
- จากการที่ผ้ วู ิจารณ์เห็นว่ามีตวั ละครที่เป็ นสาวิตรี ถึง 4 ตัว และ ดร.เขมิกร เป็ นหนึง่ ใน
นัน้ สะท้ อนให้ เห็นว่า คุณสมบัติของนางสาวิตรี แท้ จริงแล้ วไม่ได้ จํากัดมีอยูใ่ นเฉพาะผู้หญิง
เท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้ความคิดของเรื่ องที่วา่ ด้ วย ผู้หญิงทุกคนสามารถเป็ นนางสาวิตรี ได้ ถ้ ามีความ

รักที่มงุ่ มัน่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม จึงได้ รับการขยายให้ กว้ างขวางขึ ้นไปอีก คือ คนทุกคน
สามารถเป็ นนางสาวิตรี ได้ ขอเพียงมีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าวข้ างต้ น

การเสวนาหลังการแสดงรอบวันที่ 16 มีนาคม 2556
การเสวนาหลังการแสดงรอบนี ้ มีผ้ เู สวนาทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ซึง่ ผู้วิจยั ขอสรุปประเด็นสําคัญ
ตามลําดับผู้เสวนาแต่ละท่าน ได้ แก่
3.2.4 อาจารย์ ดร.กุลธิดา มณีรัตน์ นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้ านการละคร
เอเซีย อภิปรายในด้ านของการดัดแปลงบทละคร ดังนี ้
- ผลงานสร้ างสรรค์ชิ ้นนี ้เป็ นส่วนหนึง่ การวิจยั ที่จะต้ องมีการพัฒนาต่อไป สิง่ สําคัญ
งานชิ ้นนี ้นับว่าเป็ นงานดัดแปลง ( adaptation) ซึง่ เปรี ยบเหมือนศิลปกรรมตกแต่ง ( surgical
art) ซึง่ ต้ องมีการเพิ่มเติมและตัดทอนรายละเอียดบางประการ
- สิง่ ที่น่าชื่นชมสําหรับงานชิ ้นนี ้ คือ ผู้เขียนบทเลือกดําเนินเรื่ องจากสาวิตรี ต้นฉบับของ
รัชกาลที่ 6 เพียงส่วนที่สาวิตรี ติดตามพระยม เสวนาธรรม และขอพรเท่านัน้ โดยตัดส่วนอื่นๆ
ของเรื่ องเดิมทังหมด
้
อาทิ การเล่าภูมิหลังของตัวละคร ฉากแต่งงานของนางสาวิตรี ฯลฯ ซึง่ สิง่
นี ้ทําให้ เรื่ องในส่วนของต้ นฉบับมีความกระชับและรวดเร็วมากขึ ้น
-สําหรับส่วนที่ผ้ เู ขียนบทสร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนความคิดของเรื่ อง
สาวิตรี จากภารตะเพื่อสื่อสารประเด็นใหม่ที่มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบนั มากขึ ้น และ
ที่สําคัญคือมีการสร้ างความเป็ นท้ องถิ่น ( localization) ให้ เกิดขึ ้น โดยเล่าเรื่ องที่มีฉากอยูใ่ น
ประเทศไทย ตัวละครเป็ นคนไทย และที่สําคัญคือบทละครพูดถึงสถานการณ์ปัญหาความ
รุนแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปั จจุบนั ที่คนไทยรับรู้และสูญเสียร่วมกัน
- ข้ อสั

งเกตที่สําคัญจากการชมละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ซึง่ เป็ นงานดัดแปลง

เทียบเคียงสาวิตรี เรื่ องเดิมกับเรื่ องใหม่ที่สร้ างขึ ้นนี ้ สิง่ ที่น่าคิดคือประเด็นว่าการทําหน้ าที่ของ

นางสาวิตรี ในต้ นฉบับที่มีตอ่ สามี ต่อศาสนา สามารถเทียบเคียบกับหน้ าที่ของ อาจารย์สาวิตรี ที่
มีชาติและครอบครัว ได้ มากน้ อยเพียงใด
- ข้ อสังเกตที่ควรคํานึงอีกข้ อหนึง่ คือเรื่ องของการเชื่อมโยงระหว่างฉากนางสาวิตรี และ
พระยมกับโลกปั จจุบนั ในละคร เพราะมีความคลุมเครื อว่า การยกฉากของนางสาวิตรี จาก
ต้ นฉบับมาเล่าในช่วงต่างๆของละครที่เขียนขึ ้นใหม่นนั ้ ผู้เขียนบทมีความต้ องการที่จะสื่อสาร
อะไร จะมีในช่วงท้ ายของเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ที่การเทียบเคียงระหว่างตัวบทต้ นทางและ
ตัวบทปลายทางมีความชัดเจน คือ ฉากที่นางสาวิตรี ได้ สาวิตรี คืนจากพระยม กับฉากที่อาจารย์
สาวิตรี ยินยอมให้ สามีของตนไปทํางานที่ภาคใต้ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นผลลัพธ์ของความเสียสละ
ของตัวละครทังคู
้ ่
- ข้ อสังเกตอีกประการหนึง่ คือเรื่ องของรูปแบบการนําเสนอที่เป็ นละครเพลง ผู้วิจารณ์
ไม่แน่ใจว่าสนับสนุนการนําเสนอหน้ าที่และความรู้สกึ ความต้ องการของตัวละครเพียงใด
- สุดท้ ายคืองานชิ ้นนี ้เป็ นงานดัดแปลงข้ ามประเภทของสื่อ ดังนันการตั
้
ดสินความดี
งามจากประสบการณ์ของนักวิจารณ์หรื อผู้ชมที่เคยอ่านเรื่ องสาวิตรี ฉบับก่อนๆ หรื อเคยรับชม
สาวิตรี ในเวอร์ ชนั่ อื่นๆ ไม่สามารถนํามาใช้ ประเมินค่างานชิ ้นนี ้ได้ รวมถึงลักษณะการวิจารณ์วา่
ด้ วยความซื่อตรงต่อต้ นฉบับ (reality criticism) ก็ไม่สามารถนํามาวิพากษ์ งานชิ ้นนี ้ได้ เช่นกัน
ดังนันสิ
้ ง่ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความสําคัญของผลงานสร้ างสรรค์ใหม่ชิ ้นนี ้ คือ งานชิ ้นนี ้มีลกั ษณะ
ของผลงานที่เรี ยกว่า contested

homage

ที่สดุดีและยกย่องงานเก่าว่ามีคณ
ุ ค่า แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ตงคํ
ั ้ าถามใหม่ๆที่ท้าทายสังคมปั จจุบนั ว่าด้ วยบทบาทหน้ าที่ของสตรี ในสังคม
สมัยใหม่

3.2.5 อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อภิปรายด้ านการดัดแปลง ดังนี ้
- การดัดแปลงวรรณคดีในสังคมเป็ นละครเวที ส่วนใหญ่มี 2 วัตถุประสงค์หลัก ได้ แก่
1. ความต้ องการของผู้เขียนบทที่จะวิพากษ์ วิจารณ์ตวั บทวรรณคดีเดิม 2. ความต้ องการของ

ผู้เขียนบทที่จะเล่าเรื่ องใหม่เพื่อสื่อสารกับสังคมสมัยใหม่ ซึง่ เรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล นับว่า
เป็ นความต้ องการของผู้เขียนบทตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
- ข้ อสังเกตที่ผ้ เู ขียนบทต้ องคํานึงถึง คือ เรื่ องของการใช้ ประโยชน์จากตัวบทต้ นทางว่า
ใช้ ได้ ค้ มุ ค่าเพียงใด ซึง่ แท้ จริงแล้ วหากผู้เขียนบทนํารายละเอียดต่างๆที่ปรากฏจากในตัวบทต้ น
ทาง อาทิ ธรรมะที่สาวิตรี แสดงต่อพระยม ฯลฯ มาใช้ ให้ มากยิ่งขึ ้น ก็จะช่วยให้ เรื่ องเก่าและเรื่ อง
ใหม่สอดประสานกลมกลืนเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันมากยิ่งขึ ้น มีจดุ เชื่อมที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น
- ข้ อสังเกตอีกประการหนึง่ คือรูปแบบที่ผ้ เู ขียนบทเลือกใช้ การตัดสลับไปมาระหว่าง
สองมิติ มีความจําเป็ นเพียงใดจึงเลือกเล่าเรื่ องแตกต่างจากรูปแบบของการทําละครร้ องตาม
ต้ นฉบับ
- ข้ อสังเกตประการสุดท้ าย คือ มีบางฉากในเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ที่ปรากฏความ
บังเอิญ (coincidence) มากไปทําให้ มีผลต่อความน่าเชื่อของละครในฉากนัน้ ได้ แก่ ฉากที่ ดร.
เขมิกร โทรศัพท์ไปสอบถามผลการสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แล้ วพบว่าระบบ
อินเตอร์ เน็ตล่ม ไม่มีการแจ้ งผลทางโทรศัพท์ เจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลด้ านนี ้ลาป่ วยและไม่มีผ้ ใู ด
สามารถให้ คําตอบเรื่ องดังกล่าวแทนได้ เป็ นต้ น

3.2.6 พันตํารวจโทปิ ยวิชญ์ ไกรภาณุช เลขานุการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง
ยุติธรรม ซึง่ เป็ นผู้แทนของแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนั ท์ ผู้อํานวยการสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้ อภิปรายในด้ านของความรู้สกึ ที่มีตอ่ ละครในฐานะนักนิติ
วิทยาศาสตร์ ดังนี ้
- ขอขอบคุณผู้เขียนบทละครที่ยงั นึกถึงอาชีพนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นอาชีพที่ไม่คอ่ ย
จะมีใครพูดถึงกันสังคมไทย แต่เป็ นการทําหน้ าที่ที่ยอมรับว่าเสี่ยงชีวิต เพื่อนําความยุติธรรมให้
เกิดขึ ้นแก่ทกุ คนโดยใช้ พยานหลักฐานที่ตรวจสอบด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ น
เครื่ องมือ

- จากการรับชมละครเวทีเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล พบว่าไม่วา่ จะเป็ นละครต้ นฉบับที่
เล่าเรื่ องนางสาวิตรี และเรื่ องที่ผ้ เู ขียนบทสร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ ล้ วนสะท้ อนให้ เห็นถึงความรัก
ซึง่ เป็ นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการกระทําของตัวละครในทังสองเรื
้
่ องที่คขู่ นานกัน ซึง่ ความ
รักที่ได้ รับการนําเสนอผ่านละครเวทีเรื่ องนี ้ มิได้ จํากัดอยูร่ ะหว่างคูร่ ักเท่านัน้ หากแต่ได้ รวมไป
ถึงความรักที่นําไปสูก่ ารปกป้องและรักษาแผ่นดินด้ วย
- ละครเรื่ องนี ้แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าการกระทําใดๆก็ตาม หากมีความรักอย่าง
แท้ จริงในสิง่ ที่ทําแล้ ว จะทําให้ เกิดแรงผลักดัน สนับสนุนการกระทํานันๆสํ
้ าเร็จลุลว่ งในที่สดุ
เพราะความรักทําให้ เกิดความเสียสละ ทําให้ ไม่ยอ่ ท้ อกับสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่
- สิง่ ที่น่าชื่นชม คือ การนําเสนอความรู้สกึ ของตัวละครนักศึกษาสาวิตรี ซึง่ สะท้ อนให้
เห็นถึงความรู้สกึ ที่แท้ จริงของนักศึกษาที่เติบโตอยูใ่ นพื ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ อย่าง
ครบถ้ วนสมบูรณ์ และสมจริง มิเพียงแค่นนความรู
ั้
้ สกึ ของตัวละครนักศึกษาสาวิตรี ยงั เป็ นภาพ
แทนถ่ายทอดความรู้สกึ ของคนในพื ้นที่ได้ อย่างดีอีกด้ วย สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ผ้ วู ิจารณ์ได้ รับ
จากการลงไปปฏิบตั ิงานยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีโอกาสได้ พดู คุยกับนักศึกษา
เหล่านัน้ แสดงให้ เห็นว่าผู้เขียนบทค้ นหาข้ อมูลได้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่ใช่เฉพาะข้ อมูลในเชิง
เอกสาร ความจริงเท่านัน้ แต่ลกึ ซึ ้งถึงความรู้สกึ ในจิตใจของคนในพื ้นที่ด้วย

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

สรุ ป
เรื่ องสาวิตรี เป็ นเรื่ องที่ได้ รับการผลิตซํ ้าหลายครัง้ ซึง่ ต่างก็มีความน่าสนใจและ
เอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน การสร้ างสรรค์บทละครเวทีเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ผู้วิจยั มุง่
นําเสนอเรื่ องอุดมคติแห่งรัก ซึง่ แตกต่างจากตัวบทละครเวทีเรื่ องสาวิตรี ดงั ที่เคยมีปรากฏ
กล่าวคือ ผู้วิจยั นําเสนอประเด็นเรื่ องความกล้ าหาญ และความเสียสละ อันเป็ นคุณสมบัติ
สําคัญซึง่ นําไปสูจ่ ดุ สูงสุดของความรักที่งดงาม ลํ ้าค่า และยัง่ ยืน ในบทละครเรื่ องนี ้ผู้วิจยั ได้
ขยายขอบเขตความหมายของอุดมคติแห่งรักให้ กว้ างขวางมากขึ ้นเป็ นความรักของตัวละครที่มี
ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แตกต่างจากเดิมที่ปรากฏในวรรณคดีไทยว่าด้ วยความ
รักที่จํากัดเฉพาะระหว่างคูร่ ักหรื อสามีภรรยา
สังเกตได้ วา่ ตัวละครทุกตัวในเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ยกเว้ นพระยม ล้ วนมีความ
กล้ าหาญและเสียสละต่อบุคคลหรื อสิ่งอันเป็ นที่รักทังสิ
้ ้น ซึง่ มีทงในระดั
ั้
บของคูร่ ัก กระทัง่ ระดับ
ของประเทศชาติ แท้ จริงแล้ วความกล้ าหาญและความเสียสละเป็ นคุณสมบัติพื ้นฐาน
อันนําไปสูอ่ ดุ มคติแห่งรักซึง่ มนุษย์ทกุ คนสามารถสัมผัสและเข้ าถึงได้ หาใช่จํากัดเฉพาะสตรี
เพศดังนางสาวิตรี ไม่ อีกทังเป
้ ้ าหมายสําคัญของอุดมคติแห่งรัก คือ ประโยชน์สขุ ของบุคคลหรื อ
สิง่ ที่ตนเองรัก ด้ วยเหตุนี ้ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ล้ วนมีความหมายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
คูร่ ักแต่ประการใด
ผู้วิจยั นับว่าการนําเสนอเรื่ องอุดมคติแห่งรักผ่านบทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
ค่อนข้ างประสบความสําเร็จ เพราะผลลัพธ์จากแบบสอบถามแสดงให้ เห็นว่าผู้ชมการแสดง
ร้ อยละ 90.8 เข้ าใจความคิดของเรื่ องว่าด้ วยความกล้ าหาญและความเสียสละต่อประโยชน์
ส่วนรวมมากว่าความสุขส่วนตน อีกทังผู
้ ้ ชมยังมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ ต่อความ
ชัดเจนของความคิดและประเด็นของเรื่ องที่นําเสนออีกด้ วย ผู้ชมการแสดงมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คือ มีคา่ เฉลี่ย 4.16 ต่อภาพรวมด้ านบทละคร ซึง่ ประกอบด้ วยรายละเอียดต่างๆ
ได้ แก่ บทละครมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับเหตุการณ์ปัจจุบยั การนําเสนอในรูปแบบ
ละครเพลงน่าสนใจและเหมาะสม บทละครมีความแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ ความคิดหรื อ

ประเด็นของเรื่ องมีความชัดเจน การดําเนินเรื่ องกระชับ เข้ าใจง่ายและไม่ซบั ซ้ อน ตัวละครมีมิติ
และน่าสนใจ และ บทสนทนาและบทเพลงสอดประสานกันอย่างกลมกลืน
ผลการประมวลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปการละครและดนตรี รวมทังสิ
้ ้น 5
ท่าน สามารถจําแนกประเด็นได้ ออกเป็ นสองกลุม่ กล่าวคือ

กลุม่ แรกว่าด้ วยความคิดเห็นที่มีตอ่ เนื ้อหาและวิธีการนําเสนอ
บทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล น่าชื่นชมเพราะเป็ นบทละครสร้ างสรรค์ที่พยายาม
นําเสนอประเด็นปั ญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซงึ่ มีผลกระทบต่อความรู้สกึ
ของคนไทย อีกทังยั
้ งได้ เชื่อมโยงระหว่างวรรณคดีไทยและตัวบทละครสร้ างสรรค์ใหม่ ทว่าสิง่ ที่
ผู้เขียนบทละครควรคํานึงเพิ่มเติมซึง่ จะช่วยให้ การนําเสนอมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น คือประเด็นว่า
ด้ วยวิธีการเชื่อมต่อระหว่างฉากในละคร และการใช้ พื ้นที่การแสดงของนักแสดง ทังนี
้ ้ฉากในบท
ละครร้ องเรื่ องสาวิตรี มิใช่โลกสมจริง ดังนันการนํ
้
าเสนอด้ วยรูปแบบที่สมจริง ( realistic) ซึง่ ตัด
สลับฉากกับโลกในบทละครสร้ างสรรค์ที่มีความเป็ นปั จจุบนั จึงต้ องระมัดระวังในการสร้ าง
ความเชื่อแก่ผ้ ชู มการแสดง
กลุม่ ที่สองว่าด้ วยความคิดเห็นที่มีตอ่ บทเพลงในละคร
เพลงที่ใช้ ในละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล จําแนกเป็ นสองส่วน ส่วนแรก ได้ แก่ เพลง
ไทยเดิมซึง่ บรรเลงด้ วยเครื่ องดนตรี ไทยสําหรับฉากของพระยมและนางสาวิตรี ส่วนอีกส่วนหนึง่
ได้ แก่ เพลงไทยสากลที่ประพันธ์ขึ ้นใหม่ ซึง่ บรรเลงด้ วยเปี ยโนสําหรับฉากในโลกปั จจุบนั ทังหมด
้
ผู้เชี่ยวชาญชื่นชมในการเลือกใช้ วงปี่ พาทย์ไม้ นวมสําหรับบรรเลงในฉากของพระยม
และนางสาวิตรี ซึง่ นับว่าเป็ นการรักษาลักษณะของบทละครร้ องของไทยเอาไว้ อีกทังการเลื
้
อก
ให้ นกั แสดงพูดบทประพันธ์ร้อยกรองแทนการร้ องเพลงไทยเดิม นับว่าเป็ นทางเลือกที่เหมาะสม
เพราะมิได้ ทําให้ ละครเสียอรรถรสแต่ประการใด หากแต่ช่วยให้ นกั แสดงซึง่ ไม่เคยศึกษาและมี
ประสบการณ์ด้านการร้ องเพลงไทยเดิมสามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ในส่วน
ของเพลงไทยสากลที่ประพันธ์ขึ ้นใหม่ นับว่ามีความไพเราะอย่างยิ่งทังในส่
้ วนของคําร้ องและ

ทํานอง ทว่าอาจจะต้ องคํานึงถึงความกระชับของละครให้ มากยิ่งขึ ้น เนื่องจากบางบทเพลงมี
ความซํ ้าซ้ อนบางประการกับบทสนทนาของตัวละคร

การทําหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการละครของผู้วิจยั พบว่าค่อนข้ างลําบากในการให้
คําแนะนําหรื อให้ คําปรึกษาในฐานะของสายตาบุคคลที่สาม เนื่องจากผู้วิจยั ทําหน้ าที่เขียนบท
ละครด้ วย กระนันก็
้ ดีผ้ วู ิจยั ทํางานกับผู้กํากับการแสดงในฐานะของเพื่อนคูค่ ิดที่ช่วยกันสังเกต
จดจํา และค้ นหาแนวทางที่ดีที่สดุ ในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆในการแสดง การที่ผ้ วู ิจยั และผู้กํากับ
การแสดงเคยศึกษาด้ านการละครมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน และเป็ นเพื่อนกันมาเป็ น
ระยะเวลาหลายปี ทําให้ มีมโนทัศน์ด้านการละคร และเทคนิควิธีการนําเสนอที่ใกล้ เคียงกัน ซึง่
เป็ นปั จจัยที่ช่วยให้ ผ้ วู ิจยั ทํางานในหน้ าที่นี ้ได้ ง่ายดายยิ่งขึ ้น

อภิปรายผล
เนื่องจากงานวิจยั ชิ ้นนี ้ผู้วิจยั มุง่ เน้ นการศึกษาด้ านการเขียนบทละคร ดังนันจึ
้ งเน้ น
อภิปรายผลในด้ านนี ้เป็ นสําคัญ การเขียนบทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล กระทัง่ การจัด
แสดงเป็ นรูปธรรมแก่ผ้ ชู ม ทําให้ เกิดเห็นข้ อดีและข้ อผิดพลาดหลายประการของบทละคร อัน
นําไปสูค่ วามรู้ใหม่ซงึ่ เป็ นบทเรี ยนที่มีคณ
ุ ค่ายิ่ง อีกทังยั
้ งเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ด้ านการเขียนบทละครของผู้วิจยั ต่อไปด้ วย จากผลการวิจยั ที่วา่ ด้ วยกระบวนการเขียนบทละคร
พร้ อมทังข้
้ อแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ และผลตอบรับจากผู้ชมการแสดงทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถสรุป
ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจอันสัมพันธ์กบั กระบวนการเขียนบทละครของผู้วิจยั ได้ ดงั นี ้

1. การนําเรื่ องจากวรรณคดีมาดัดแปลงเป็ นบทละครจําต้ องอาศัย คุณสมบัติ 3
ประการ ได้ แก่ ความเข้ าใจ ความเคารพ และความคิดสร้ างสรรค์ จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ นําบท
ละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มาดัดแปลง
เป็ นบทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ผู้วิจยั ได้ อา่ นตัวบทพระราชนิพนธ์หลายครัง้ เพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจให้ เกิดขึ ้น ความเข้ าใจนี ้หาได้ จํากัดเฉพาะความแตกฉานในถ้ อยคําและถ้ อยความ

ของบทพระราชนิพนธ์เท่านัน้ หากแต่ต้องเข้ าใจประวัติผ้ ปู ระพันธ์ ประวัติวรรณคดี ตลอดจน
บริบททางสังคมด้ วย
ในที่นี ้จักขอยกเรื่ องเนื ้อหาจากบทพระราชนิพนธ์และการใช้ ภาษาไว้ เพราะว่าได้ พดู ใน
บทผลการวิจยั แล้ ว แต่สงิ่ หนึง่ ที่น่าสนใจคือ เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ทรงเลือกเรื่ องสาวิตรี มาสร้ างสรรค์เป็ นบทละครร้ องในรัชสมัยของพระองค์ ซึง่
นอกจากข้ อสันนิษฐานที่วา่ พระองค์ทรงเลือกเรื่ องนี ้มาแปลเป็ นภาษาไทยและดัดแปลงเป็ นบท
ละครร้ อง เนื่องจากได้ เห็นบทละครเรื่ องดังกล่าวได้ รับการดัดแปลงเป็ นบทละครในหลายภาษา
ด้ วยประการหนึง่ ส่วนอีกประการหนึง่ ผู้วิจยั เห็นด้ วยกับที่ กิตติศกั ดิ์ เกิดอรุณสุขศรี กล่าวไว้ ใน
งานสัมมนาทางวิชาการ ในโครงการมหาธีรราชเจ้ าสดุดี : ภารตสรรพวิทย์ วิจิตรนาฏกรรม เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2556 หัวข้ อ “ ‘สาวิตรี ’ จากอุปาขยานสูบ่ ทละครร้ อง ร.6” ความตอนหนึง่ ว่า

‚เรื่ องสาวิตรี มีผ้ สู นั นิษฐานว่ารัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์
เพื่อพระราชทานแก่พระนางสุวทั นาเพราะสังเกตได้ วา่ ช่วงเวลา
ที่ทรงพระราชนิพนธ์เรื่ องนี ้ เป็ นเวลาใกล้ เคียงกับที่พระองค์จะ
ทรงอภิเษกสมรส แต่น่าเสียดายที่สวรรคตเสียก่อน"

ข้ อความที่ผ้ วู ิจยั ยกมานี ้มีความน่าสนใจ เพราะหากพิเคราะห์ให้ ละเอียดจะพบว่าเรื่ อง
สาวิตรี เป็ นเรื่ องที่ได้ รับการประพันธ์ขึ ้นเพื่อเป็ นคูเ่ ปรี ยบยกย่องความดีเลิศสมบูรณ์ของสตรี
กล่าวคือ นางเทราปตี ดังนันการที
้
่ล้นเกล้ ารัชกาลที่ 6 จะทรงนําหน้ าที่เดิมของเรื่ องสาวิตรี มาใช้
โดยตังพระราชหฤทั
้
ยจะทรงพระราชนิพนธ์เพื่อพระราชทานแก่ พระนางสุวทั นา พระวรราชเทวี
สตรี ผ้ เู ป็ นที่รัก ซึง่ พระองค์ ทรงอภิเษกสมรส (พ.ศ.2467) ด้ วยนัน้ นับว่าเป็ นวิธีคิดที่สืบทอดมา
จากอดีต หาใช่เรื่ องแปลกใหม่อนั ใดไม่ นอกจากนี ้หากสังเกตจะพบว่า เรื่ องสาวิตรี เป็ น
วรรณคดีไทยเพียงเรื่ องเดียวที่มีตวั ละเอกเป็ นผู้หญิง อีกทังผู
้ ้ หญิงผู้นี ้ยังสามารถใช้ ปัญญาอัน
เฉลียวฉลาดเฉียบแหลมในช่วยเหลือบุรุษผู้สวามี ซึง่ เป็ นบทบาทหน้ าที่อนั หาพบได้ ไม่ใน

วรรณคดีไทยโบราณ ซึง่ ผู้วิจยั สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นการยกย่อง เชิดชู และชื่นชมพระนางเจ้ า
สุวทั นา พระวรราชเทวี หากแต่เป็ นเพียงข้ อสันนิษฐาน หาใช่ข้อสรุปอันใดไม่
นอกจากนี ้ข้ อที่น่าพิจารณาต่อไป คือ เหตุใดเรื่ องสาวิตรี จึงได้ รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายนํามาสร้ างสรรค์เป็ นละครเวทีหลายครัง้ ต่างกรรมต่างวาระ ผู้วิจยั สันนิษฐานว่า
เนื่องจากเรื่ องสาวิตรี เป็ นเรื่ องที่สมั พันธ์กบั “ความรัก” และ “ความตาย” อันเป็ นประสบการณ์
พ้ องในวิถีชีวิตมนุษย์ของสังคมทุกยุคทุกสมัย ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องที่สามารถนํามาผลิตซํ ้าได้
บ่อยครัง้ อีกทังมิ
้ ตคิ วามเป็ นนามธรรมอันสัมพันธ์กบั “ความรัก” และ “ความตาย” ยังเอื ้อให้
สามารถตีความได้ หลากหลายอีกด้ วย
สิง่ ที่ต้องคํานึงสําคัญ คือ นอกจากจะเข้ าใจตัวบทที่นํามาใช้ อย่างละเอียดลึกซึ ้งแล้ ว
ความเคารพในงานประพันธ์มีความสําคัญอย่างยิ่ง ความเคารพนี ้จะหาเกิดขึ ้นได้ ไม่หากผู้เขียน
บทละครไม่เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของตัวบทวรรณคดี ทังนี
้ ้การที่ผ้ วู ิจยั นําบทละครร้ อง
เรื่ องสาวิตรี มาสร้ างสรรค์ใหม่ มีความต้ องการที่จะแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นสากลของวรรณคดี
ไทย ซึง่ สอดคล้ องกับสังคมทุกยุคทุกสมัย ดังนันคํ
้ ากล่าวที่วา่ วรรณคดีไทยตายไปแล้ วนัน้ หาได้
เป็ นจริงไม่ เพราะผู้วิจยั ได้ พิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่าวรรณคดีไทยมีความสัมพันธ์กบั สังคมไทยอย่าง
แน่นแฟ้นในมิติใดมิติหนึง่ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั หาได้ มีเจตนาทําลายคุณค่าหรื อความงามแห่งตัวบท
วรรณคดีแต่อย่างใด แต่กลับต้ องการให้ วรรณคดีที่เลือกนํามาเป็ นพื ้นฐานในการสร้ างสรรค์
ผลงานชิ ้นใหม่ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลายกว้ างขวางมากยิ่งขึ ้นแก่คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุม่ เยาวชนไทย
มิเพียงความเข้ าใจ และความเคารพเท่านันที
้ ่ผ้ เู ขียนบทละครจําต้ องมีแก่ตวั บทต้ นทาง
ที่นํามาดัดแปลง ความคิดสร้ างสรรค์ยงั เป็ นสิง่ จําเป็ นอีกด้ วย เพราะเมื่อวรรณคดีได้ รับการ
นํามาดัดแปลงเป็ นละครเวที นัน่ หาได้ หมายความว่าละครเวทีจําต้ องเล่าเรื่ องเหมือนใน
วรรณคดี หรื อมีความงดงามในทุกกระเบียดนิ ้วดังในวรรณคดีไม่ เพราะหากไม่มีประเด็นอะไรที่
ผู้เขียนบทต้ องการจะสื่อสารซึง่ แตกต่างออกไปจากบทประพันธ์เดิม ก็คงไม่มีความจําเป็ นต้ อง
เขียนบทละครเรื่ องใหม่ขึ ้นมา อีกทังสื
้ ่อประเภทละครเวทียงั มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก
หนังสือ กล่าวคือ ละครเวทีต้องเล่าเรื่ องผ่านการแสดงในระยะเวลาที่จํากัด ขณะที่วรรณคดี

สามารถใช้ เวลาในการอ่านละเอียด พินิจพิเคราะห์ และซึมซับความงดงามอันนําไปสูค่ วาม
ซาบซึ ้งได้ ยาวนานกว่าละครเวทีมาก กระนันก็
้ ดีผ้ เู ขียนบทละครเวทีจําเป็ นต้ องมีความกล้ า
หาญที่จะเลือก “เพิ่มเติม” สิง่ ที่เหมาะสม หรื อ “ตัดทอน” สิง่ ที่ไม่จําเป็ น จากตัวบทวรรณคดีทิ ้ง
ไป เพราะมิเช่นนันอาจทํ
้
าให้ ความคิดของเรื่ องไม่ชดั เจน โดยผู้เขียนบทละครมีสทิ ธิในการ
ดัดแปลงบทละครให้ มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการแสดงตามที่ปรารถนาเพื่อให้
เกิดสุนทรี ยภาพสูงสุดแก่ผลงานของตน
กล่าวได้ วา่ ความเข้ าใจ ความเคารพและความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นพื ้นฐานสําคัญที่จะ
ช่วยสืบทอดลมหายใจแห่งวรรณคดีไทยในดํารงอยูค่ สู่ งั คมไทยสืบไป ทังนี
้ ้การที่ผ้ เู ขียนบทละคร
ทําหน้ าที่เขียนบทละครซึง่ มีที่มาจากวรรณคดีขึ ้นมาใหม่นนั ้ นับว่าเป็ นการเปิ ดมิติและเพิ่มพื ้นที่
ในการเสพวรรณคดีของคนไทยได้ ง่ายยิ่งขึ ้น กระตุ้นให้ เกิดความตื่นตัวในการเสพตัวบท
วรรณคดี และที่สําคัญคือจุดประกายทางปั ญญาให้ ผ้ ชู มได้ คิดและวิจารณ์อย่างสร้ างสรรค์ด้วย
2. การจัดแสดงจริงทําให้ ผ้ เู ขียนบทละครได้ เห็นข้ อดีและข้ อผิดพลาดของบทละครได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ซึง่ หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ เขียนบทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล เสร็จสิ ้นก็ได้
มอบบทละครแก่ผ้ กู ํากับการแสดงและนักแสดงนําไปฝึ กซ้ อมและจัดแสดงจริง ซึง่ ผู้วิจยั ไปชม
การแสดงทัง้ 3 รอบ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2556 เพื่อเก็บข้ อมูล ซึง่ นํามาสูก่ ารเห็นถึง
ข้ อดีและข้ อผิดพลาดของบทละคร ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1 ความลุม่ ลึกและน่าสนใจ ของบทละครหาได้ อยูท่ ี่ความคิดหรื อเนื ้อหาของเรื่ องที่
ผู้เขียนบทละครต้ องการจะสื่อสารไม่ หากแต่อยูท่ ี่กลวิธีการนําเสนอ การสร้ างตัวละคร และการ
กําหนดลําดับเรื่ องราว กล่าวโดยละเอียดคือ ละครเวทีเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล เป็ นละครที่มี
แก่นเรื่ องว่าด้ วยการต่อกรระหว่างความรักและความเสียสละ ซึง่ มิใช่เรื่ องใหม่ในละครเวทีที่
ปรากฏอยูใ่ นสังคมไทยแต่ประการใด อีกทังสถานการณ์
้
ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นับว่าเป็ นกรณีศกึ ษาที่มกั ได้ รับการกล่าวถึงในสังคมอยูบ่ อ่ ยครัง้ รวมถึงการสูญเสีย
ของทหารและตํารวจที่ลงไปปฏิบตั ิหน้ าที่ในพื ้นที่ด้วย สิง่ ที่ผ้ เู ขียนบทละครเลือกที่จะนําเสนอ
คือ แม้ จะพูดเรื่ องความรักและความเสียสละ และเลือกที่จะพูดถึงเรื่ องสถานการณ์ความไม่
สงบดังกล่าว ผู้ วิจยั มิได้ เลือกนําเสนอผ่านตัวละครที่ มิใช่ตวั ละครแบบฉบับ (streotype) ซึง่ มัก

ได้ รับการนําเสนอให้ สงั คมไทยรับรู้อยูบ่ อ่ ยครัง้ แต่กลับเลือกกําหนด อาชีพ ให้ แตกต่างออกไป
กล่าวคือ อาชีพนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ การเลือกอาชีพนี ้ทําให้ มีเงื่อนไข บางประการว่า ด้ วยสถานะ
ทางวิชาชีพ อํานาจหน้ าที่การปฏิบตั ิงาน หรื ออัตราการแข่งขัน ฯลฯ ที่เอื ้อให้ ผ้ เู ขียนบท ละคร
สามารถใช้ อ้างเหตุผลและความน่าเชื่อถือแก่ตวั ละครได้
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังเลือกกลวิธีการเล่าเรื่ องแบบเรื่ องซ้ อนเรื่ อง กล่าวคือเล่าเรื่ องนาง
สาวิตรี ที่ติดตามขอสวามีคืนจากพระยม คูข่ นานไปกับโลกในปั จจุบนั ที่ปรากฏในละครซึง่ ผู้วิจยั
สร้ างขึ ้นใหม่ซงึ่ มีทงโครงเรื
ั้
่ องหลักและโครงเรื่ องรองที่ผ้ เู ขียนบทสร้ างสรรค์ขึ ้น การเล่าเรื่ องที่มี
ความทับซ้ อนกันของมิตเิ วลานี ้ ทําให้ บทละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล มีความน่าสนใจมาก
ขึ ้น ทําให้ ตวั ละครนางสาวิตรี อาจารย์สาวิตรี และนิสติ สาวิตรี ได้ รับการนําเสนอเปรี ยบเทียบ
กันชัดเจน ทว่าการเล่าเรื่ องคูข่ นานกันนี ้ มีข้อสังเกตบางประการซึง่ เป็ น ประเด็นที่ผ้ วู ิจยั จะ
อภิปรายในลําดับถัดไป
2.2
การเชื่อมโยงระหว่างมิติเวลาของเรื่ องจากตัวบทต้ นทางและบทละครที่
สร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ยงั ไม่ชดั เจน กล่าวคือหลังจากที่ผ้ เู ขียนบทได้ ชมการจัดแสดงจริงแล้ วพบว่า
ในฉากที่ 3 และ ฉากที่ 9 ซึง่ เป็ นฉากของนางสาวิตรี และพระยมจากตัวบทต้ นทาง ซึง่ เชื่อมกับ
ฉากของโลกปั จจุบนั ในละคร มีลกั ษณะเหมือนการตัดแปะ กล่าวคือ การเชื่อมโยงปรากฏไม่
ชัดเจนว่าทําไมจึงตัดสลับฉากระหว่างสองมิติ ในขณะที่ฉากที่ 1ฉากที่ 6 และฉากที่ 12
ค่อนข้ างชัดเจน เนื่องจากปรากฏการซํ ้าบทกลอนพระราชนิพนธ์ การตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับตัวบท
ต้ นทาง การเทียบเคียงการกระทําของนางสาวิตรี และอาจารย์สาวิตรี เป็ นต้ น ดังนันสิ
้ ง่ ที่ผ้ วู ิจยั
ได้ เรี ยนรู้คือความระมัดระวังในการเชื่อมโยงระหว่างโลกสองโลกเข้ าด้ วยกันในกรณีที่เขียนบท
ละครที่มีโลกในละครมากกว่าหนึง่ ทังนี
้ ้การเชื่อมโยงในเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ผู้วิจยั ค้ นพบ
หลังจากชมละครว่า หากให้ อาจารย์สาวิตรี ดร.เขมิกร และนิสติ สาวิตรี นําธรรมะที่ตวั ละครนาง
สาวิตรี กล่าวแก่พระยมมาใช้ ในโลกปั จจุบนั ของพวกเขา หรื อแม้ แต่การอนุญาตให้ ตวั ละครใน
สองมิตไิ ด้ พบเจอกันในละคร มิใช่ตา่ งคนต่างอยู่ ก็จะเป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่จะช่วยให้ ความเชื่อมโยง
ปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งจะทําให้ เหตุผลของการนําวรรณคดีต้นทางมาตัดสลับมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น

2.3 ในฉากบรรเทาความตึงเครี ยดด้ วยความตลก (comic relief scene) ควรศึกษา
รูปแบบของการเขียนฉากดังกล่าวให้ ลกึ ซึ ้ง ในละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ซึง่ เนื ้อหาของ
เรื่ องค่อนข้ างหนัก มีความตึงเครี ยดค่อนข้ างมาก เพราะเป็ นเรื่ องที่สมั พันธ์กบั เหตุการณ์ความ
ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นกรณีที่รับรู้อย่างกว้ างขวางและสะเทือนใจคนไทย
จํานวนมาก ผู้วิจยั ได้ เขียนฉากบรรเทาความตึงเครี ยดด้ วยความตลกขึ ้นหนึง่ ฉาก โดย
กําหนดให้ ตวั ละคร ดร .เขมิกร ซึง่ เป็ นตัวละครปฏิปักษ์ เป็ นผู้กระทําในละครในฉากดังกล่าว
ซึง่ ผลลัพธ์ที่ได้ รับคือ แม้ วา่ ความตลกจะเกิดขึ ้นจริง และทําให้ ผ้ ชู มการแสดงรู้สกึ ผ่อนคลาย
แต่สงิ่ ที่ผ้ วู ิจยั ไม่ได้ คาดหมายกคือ การที่ผ้ วู ิจยั เลือกให้ ตวั ละคร ดร.เขมิกร เป็ นผู้กระทําในละคร
ผ่านการเผชิญกับปั ญหาต่างๆอย่างต่อเนื่องในฉากเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ ดร .เขมิกร ได้ รับยัง
ไม่ได้ รับจดหมายแจ้ งผลการสอบบรรจุเป็ นนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ จึงตัดสินใจโทร
ศัพท์ ไปที่
หน่วยงานดังกล่าว แล้ วพบกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริงในหน่วยงานราชการและระบบราชการ ได้ แก่
- เว็บไซต์ (website) ของหน่วยงานที่ใช้ ตรวจสอบผลการบรรจุ ปิ ดปรับปรุงระบบ
- โทรไปผิดฝ่ าย ต้ องติดต่อฝ่ ายบุคคล ซึง่ ต้ องรอนานมากกว่าจะมีผ้ รู ับสาย
- พอมีผ้ รู ับสายแล้ วปรากฏว่าไม่มีนโยบายการแจ้ งผลการทดสอบผ่านโทรศัพท์
- สุดท้ าย ดร.เขมิกร ได้ รับคําตอบว่า ผู้ที่รับผิดชอบดูแลเรื่ องการแจ้ งผลลาป่ วย ไม่มี
ผู้ใดสามารถให้ คําตอบแทนได้
- วันจันทร์ เป็ นวันรายงานตัววันสุดท้ ายซึง่ เหลือเวลาเพียงอีกแค่สองวัน แต่ตนยังไม่
ทราบผลเลยแต่ประการใด

จะเห็นได้ วา่ ปั ญหาเหล่านี ้เป็ นปั ญหาที่มิใช่เรื่ องใหม่ และมีความน่าจะเป็ นที่จะเกิดขึ ้น
ได้ ทว่าการเกิ ดติดต่อกันในละครเช่นนี ้ ทําให้ ผ้ ชู มการแสดงบางท่านคิดว่าเป็ นความบังเอิญ
(coincident) จนหลีกหนีไม่เชื่อในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น และแสดงให้ เห็นว่า ดร.เขมิกร อาจมิได้
กระตือรื อร้ นเพียงพอในการจะหาทางรู้ผลสอบอย่างแท้ จริง แต่กลับยอมจํานนกลับสิ่งที่ตนเอง

เผชิญก็เป็ นได้ ทําให้ ดร.เขมิกร ซึง่ เป็ นตัวละครหลักของเรื่ องอีกตัวหนึง่ ดูไม่น่าสงสารแต่อย่าง
ใด แต่กลับดูออ่ นแอแทน
ผลดังกล่าว ทําให้ ผ้ ู วิจยั เรี ยนรู้ ว่าการเขียนฉากตลกเพื่อบรรเทาความตึงเครี ยดนัน้
จําเป็ นต้ องศึกษารูปแบบ (pattern) ให้ ชดั เจนเสียก่อน เนื่องจากการขบขันที่เกิดขึ ้นนัน้ ควรจะ
เป็ นความขบขันที่มีความสมเหตุสมผล มิใช่ขบขันจากความบังเอิญที่อธิบายไม่ได้ นอกจากนี ้
การจัดวางฉากดังกล่าวในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึง่ ในบทละครควรที่จะจัดวางให้ ถกู ต้ องตาม
รูปแบบด้ วยจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 การนําเสนอในรูปแบบละครเพลง (musical) มีความเหมาะสมและสามารถ
กระทําได้ ในละครเวทีเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล เพราะเป็ นเรื่ องราวที่นําเสนอเรื่ องของความรัก
อันเป็ นความคิดหลักของละครเพลงเกือบทุกเรื่ อง ทว่าสิง่ ที่ต้องพิจารณาให้ ละเอียดถี่ถ้วนมาก
ขึ ้น คือ เรื่ องจํานวนเพลง และจังหวะของการสอดแทรกเพลงในละคร เมื่อผู้วิจยั ชมการแสดง
เรื่ องดังกล่าวที่จดั แสดงจริงแล้ วพบว่า มีหลายๆเพลงที่นบั ว่าตัดออกได้ เนื่องจากทําให้ เรื่ องยืด
ยาวเกินความจําเป็ น เพราะปรากฏเพลงที่ทําหน้ าที่เป็ นการเล่าเรื่ อง (narration songs) จํานวน
หนึง่ ซึง่ เพลงเหล่านี ้ทําให้ ลกั ษณะการนําเสนอและเสน่ห์ของละครเวทีเปลี่ยนไปจากสื่อที่
"ทําให้ ดู" กลายเป็ น "พูดให้ ฟัง " นอกจากนี ้จะเห็นได้ วา่ เพลงที่สอดแทรกอยูน่ นั ้ บางเพลงยังไม่
จําเป็ นต้ องให้ ตวั ละครร้ อง ณ จังหวะ เนื่องจากเพลงในละครควรจะได้ รับการร้ องก็ตอ่ เมื่อ
คําพูดไม่สามารถบรรยายความรู้สกึ ณ ขณะนันของตั
้
วละครได้ เช่น ตัวละครมีความสุข หรื อ
ความเศร้ า เหลือคณนาจนมิสามารถพรํ่ าพรรณนาออกมาเป็ นคําพูดได้ อย่างไรก็ดีเพลงใน
ละครเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล มีความไพเราะอย่างยิ่ง ซึง่ ทําให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่าความไพเราะ
ของเพลง ความประสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างความงดงามของคําร้ องและท่วงทํานองที่
จดจําง่าย ทําให้ ผ้ ชู มการแสดงชอบเพลงในละครเรื่ องนี ้ และช่วยให้ ละครเรื่ องนี ้ไม่น่าเบื่อ
ที่สําคัญคือบทเพลงในละครเรื่ องนี ้มิได้ มีเนื ้อหาซํ ้ากับบทสนทนาของตัวละครแม้ แต่น้อย
ซึง่ นับว่าเป็ นข้ อดีอย่างยิ่ง เพราะการที่บทสนาและบทเพลงมีเนื ้อหาซํ ้าซ้ อนกัน นอกจากจะไม่
ทําให้ เรื่ องราวเดินไปข้ างหน้ าแล้ ว ยังอาจทําให้ ผ้ ชู มเบื่อหน่ายอีกด้ วย
2.5 จุดเริ่มต้ นเรื่ อง (point of attack) เริ่มต้ นค่อนข้ างช้ าในการแสดงจริง ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ ้นในข้ อนี ้ ผู้วิจยั ทราบเมื่อได้ เห็นการซ้ อมการแสดงทังเรื
้ ่ องก่อนการแสดงจริง

ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ทราบดีวา่ จุดเริ่มต้ นเรื่ องที่ดีโดยทัว่ ไปควรจะเริ่มภายใน 15 นาทีแรกเมื่อละครเริ่ม
แสดง ซึง่ ในบทละครของผู้วิจยั ก็ได้ วางแผนให้ จดุ เริ่มต้ นเรื่ องเริ่มขึ ้นในช่วงดังกล่าว แต่สงิ่ ที่
ผู้วิจยั ลืมคํานึงถึง คือ เมื่อใส่เพลงในละครเข้ าไปแล้ ว ปรากฏว่าจุดเริ่มต้ นเรื่ องเริ่มขึ ้นเมื่อละคร
ผ่านไปเกือบครึ่งชัว่ โมงแล้ ว ซึง่ ทําให้ ผ้ ชู มการแสดงไม่ร้ ูวา่ ตัวละครใดเป็ นตัวละครเอกและไม่
สามารถติดตามการกระทําของตัวละครตัวนันได้
้ ตงแต่
ั ้ ต้นเรื่ อง ซึง่ ก่อให้ เกิดความ
กระสับกระส่ายของผู้ชมการแสดง ดังที่สงั เกตได้ จากการนัง่ สังเกตการณ์ของผู้วิจยั ในโรงละคร
อย่างไรก็ดีเมื่อจุดเริ่มต้ นเรื่ องเริ่มขึ ้นแล้ วทุกอย่างก็ดําเนินไปตามโครงเรื่ องเชิงเส้ นได้ ปกติ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นนี ้ทําให้ ผ้ วู ิจยั เรี ยนรู้วา่ ผู้เขียนบทละครควรให้ คําปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
กับผู้ประพันธ์เพลง ไม่วา่ จะกําหนดจํานวนเพลงในช่วงปฐมบทของบทละครอย่างไรก็ดี ควรให้
จุดเริ่มต้ นเรื่ องเริ่มภายใน 15 นาทีแรกของการแสดงให้ จงได้
2.6 ผู้วิจยั พบว่าการกําหนดขอบเขตบทบาทหน้ าที่ของตนเองในฐานะนักเขียนบท
ละคร ซึง่ ตกลงกับผู้กํากับการแสดงว่าจะไม่ปรับแก้ ไขบทละครแต่ประการใดหลังจากส่งมอบ
บทละครฉบับสมบูรณ์แก่ผ้ กู ํากับแล้ ว เพื่อที่จะได้ ทําหน้ าที่ของผู้เชี่ยวชาญด้ านการละครในมิติ
ของบุคคลที่สามที่มีตอ่ บทละครได้ เต็มที่ ทําให้ พบว่าแท้ จริงแล้ วในกรณีนี ้ไม่สามารถกระทํา
เช่นนันได้
้ เพราะเมื่อผู้วิจยั ซึง่ ทําหน้ าที่ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการละครมีความเห็นสอดคล้ องกับ
ผู้กํากับการแสดงในด้ านของการเพิ่มเติมความสมบูรณ์ให้ แก่บทละคร ผู้วิจยั ซึง่ เป็ นผู้เขียนบท
ละครก็ได้ ปรับแก้ รายละเอียดเล็กๆน้ อยๆบางประการ ซึง่ เติมเต็มความสมบูรณ์ทงในส่
ั ้ วนของ
บทละครและการแสดงมากยิ่งขึ ้น ทังที
้ ่แท้ จริงแล้ วหาใช่หน้ าที่ของผู้เชี่ยวชาญด้ านการละครไม่
3. ผู้วิจยั ซึง่ เป็ นผู้เขียนบทละครค้ นพบข้ อดีของการเลือกที่จะไม่เป็ นผู้กํากับการแสดง
จากบทละครที่เขียน เอง เนื่องจาก ในฐานะของผู้เขียนบท ละคร ผู้วิจยั มีภาพที่ชดั เจนไม่วา่ จะ
เป็ นการกระทําของตัวละคร การแสดงท่าทางต่างๆขอบตัวละคร การเลือกความรู้สกึ ของตัว
ละครในแต่ละฉาก ทิศทางของเรื่ อง อารมณ์และความรู้สกึ ของเรื่ อง ฯลฯ ปรากฏขึ ้นในความคิด
ของผู้วิจยั ดังนันหากผู
้
้ วิจยั เป็ นผู้กํากับการแสดงเสียเอง นักแสดงจะมิได้ มีโอกาสเลือกตัวเลือก
(choice) ที่เกิดจากการตีความของนักแสดงเอง อีกทังผู
้ ้ วิจยั ก็คงจะไม่คอ่ ยเห็นด้ วยกับตัวเลือก
ของนักแสดงที่ขดั ต่อภาพอันแจ่มชัด ในความคิดของผู้วิจยั เป็ นแน่แท้ ดังนันการที
้
่ผ้ วู ิจยั ส่งมอบ
บทละครแก่ผ้ กู ํากับการแสดงและนักแสดง จึงนับว่าเป็ นการดีที่ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เห็นว่าเรื่ องและ
ตัวละครที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น สามารตีความได้ ในลักษณะอื่นๆที่แตกต่างจากความคิดของผู้วิจยั

4. หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ จดั แสดงละครเวทีเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล และได้ เห็น
ข้ อผิดพลาดอย่างเป็ นรูปธรรมที่เกิดขึ ้นในบทละคร ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ กลับมาทบทวนแล้ วปรารถนา
จะแก้ ไขประเด็นต่างๆเพื่อให้ บทละครมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้นสําหรับการจัดแสดงในอนาคต
ดังนี ้
- ปรับความสมเหตุสมผลของฉากบรรเทาความเครี ยดด้ วยความตลก
- เชื่อมโยงการสลับฉากระหว่างโลกในวรรณคดีและโลกปั จจุบนั ในละครให้ มี
ความแนบเนียนและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น
- ลดฉากที่ไม่จําเป็ น พยายามใช้ พื ้นที่การแสดงให้ เกิดประโยชน์สงู สุดโดย
หลีกเลี่ยงการใช้ อปุ กรณ์ประกอบฉาก
- ตัดทอนบทสนทนาที่ซํ ้าซ้ อนกับคําร้ องของบทเพลงบางประโยคออก เพราะ
ในละครมิวสิเคิล บทเพลงถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินเรื่ อง
มากกว่าบทสนทนา
- หลีกเลี่ยงการใช้ เพลงประเภทเล่าเรื่ อง เพราะทําให้ การแสดงของนักแสดงมี
แนวโน้ มที่จะเป็ นมิวสิควีดิโอ (
music video) มากกว่าการกระทําในละคร
- การนําเสนอฉากของพระยมและสาวิตรี ซึง่ มีรูปแบบที่ซํ ้ากันตลอด 5 ฉาก
เป็ นสิง่ ที่ผ้ วู ิจยั ควรหาทางสร้ างความแตกต่างเพื่อให้ เกิดความน่าสนใจ เพราะ
จะช่วยให้ ผ้ ชู มการแสดงสนใจและอยากติดตามเรื่ องราวในฉากนันมากยิ
้
่งขึ ้น

กล่าวโดยสรุปได้ วา่ องค์ความรู้ที่ผ้ วู ิจยั ได้ รับจากการวิจยั ในครัง้ นี ้ยังประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อกระบวนการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองในศาสตร์ และศิลป์ด้ านการเขียนบทละครเวที ซึง่ เป็ น
สิง่ ที่จําต้ องได้ รับการฝึ กฝนอยูเ่ ป็ นนิตย์ การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นงานทดลองที่ทําให้ ผ้ วู ิจยั มีโอกาส
ได้ ทดลองรูปแบบและวิธีการเขียนบทละครเวทีตา่ งๆว่าเหมาะสมและเกิดสัมฤทธิผลมากน้ อย
เพียงใด ขันตอนการเขี
้
ยนบทละครที่ผ้ วู ิจยั ดําเนินการมาทังหมดนี
้
้ เป็ นเพียงแนวทางหนึง่
สําหรับการเขียนบทละครเท่านัน้ ซึง่ มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อที่ควรแก้ ไขในโอกาสต่อๆไป อย่างไรก็ดี

สิง่ สําคัญที่สดุ คือการวิจยั ในครัง้ นี ้ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ สมั ผัสถึงความอิ่มเอมใจของนักเขียนบทละคร
เวทีที่ได้ เห็นผลงานของตนมีชีวิตโลดแล่นอยูใ่ นโรงละคร พร้ อมทังสร้
้ างความสุขให้ แก่ผ้ ชู มการ
แสดง

ข้ อเสนอแนะ
ผู้วิจยั ได้ ลงมือปฏิบตั ิงานละครในฐานะนักเขียนบทละครและผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
ละคร โดยเริ่มจากศูนย์กระทัง่ จัดแสดงละครอย่างเป็ นรูปธรรม ทําให้ ผ้ วู ิจยั พบข้ อเสนอแนะที่
น่าจะยังประโยชน์ตอ่ วิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักเขียนบทละคร หรื อผู้ที่เรี ยนด้ านการ
เขียนบทละคร มีรายละเอียดดังนี ้

1. การประพันธ์บทเพลงสําหรับละครเพลง ผู้เขียนบทละครจําต้ องอธิบาย
รายละเอียดแก่ผ้ ปู ระพันธ์เพลงให้ ครบถ้ วน ทังในส่
้ วนของอารมณ์ความรู้สกึ และ
ความต้ องการของตัวละคร รวมไปถึงคําสําคัญที่อยากให้ ปรากฏในบทเพลงด้ วย
ในการนี ้ผู้เขียนบทละครควรติดตามความคืบหน้ าอย่างใกล้ ชิดเป็ นระยะๆ และควร
จะได้ รับฟั งเพลงที่ผ้ ปู ระพันธ์เพลงสร้ างสรรค์ขึ ้นด้ วยก่อนที่จะนํามอบให้ แก่
นักแสดงด้ วย เพราะรายละเอียดทังหมดนี
้
้มีผลต่อความยาวของการแสดง อีกทัง้
เป็ นการป้องกันการทับซ้ อนของเนื ้อหาในเพลงและบทสนทนาของตัวละครด้ วย
2. การเขียนบทละครที่ดี ผู้เขียนบทละครควรคํานึงถึงผู้กํากับการแสดงด้ วย โดยต้ อง
ให้ ข้อมูลที่จําเป็ นเพียงพอ และให้ รายละเอียดความต้ องการตามจินตภาพของ
ผู้เขียนบทละครในระดับที่สามารถนําไปตีความได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการยัดเยียด
ข้ อมูลที่เกินความจําเป็ นลงไปในบทละคร เพราะแทนที่จะเป็ นแนวทางสร้ างสรรค์
กลับเป็ นการปิ ดกันความคิ
้
ดของผู้กํากับการแสดงและนักแสดงไปโดยปริยาย
3. ทฤษฎีด้านการเขียนบทละครเป็ นเพียงแนวทางสําหรับผู้เริ่มต้ นเขียนบทละคร
เท่านัน้ หาใช่กฎเกณฑ์ตายตัวที่กําหนดวิธีการเขียนบทละครแต่อย่างใดไม่ ดังนัน้
ผู้เขียนบทละครจําต้ องกล้ าหาญที่จะเลือกว่าอะไรเหมาะสมสําหรับบทละครที่ตน
กําลังสร้ างสรรค์ และอะไรที่ไม่จําเป็ นต้ องก้ าวย่างตามแนวทางนัน้ สิง่ สําคัญที่สดุ

คือ ผู้เขียนบทละครต้ องรู้จกั ผลงานของตนอย่างดีที่สดุ ต้ องรู้จกั ตัวละครที่ตนเอง
สร้ างขึ ้นมากกว่าที่ตวั ละครรู้จกั ตัวมันเอง ต้ องสามารถอธิบายเหตุผลการกระทํา
ของตัวละคร และเส้ นทางของการดําเนินเรื่ องได้ อย่างชัดเจน
ผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ผ้ วู ิจยั ได้ รับจากการทดลองสร้ างสรรค์บทละครเวที
เรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ในครัง้ นี ้จะยังประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผ้ ทู ี่สนใจศึกษาด้ านการเขียนบท
ละคร กระนันก็
้ ดีการพัฒนาทักษะการเขียนบทละครจําต้ องได้ รับการฝึ กฝนอย่างสมํ่าเสมอ
และผู้เขียนบทละครที่ดีจะต้ องมีความรับผิดชอบต่อผลงานสร้ างสรรค์ของตนด้ วย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

ตารางแสดงจํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ปรากฏผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2555

อาชีพ

จานวนครัง้

ทหาร/ทหารพราน

5

ตํารวจ

6

อาสาสมัครรักษาดินแดน

3

ครู

4

ภิกษุ

2

ประชาชน

5

ภาคผนวก ข.

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ พันตํารวจโทปิ ยวิชญ์ ไกรภาณุช เลขานุการประจํา
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ผู้วิจยั ได้ สอบถามในประเด็นต่างๆ และได้
ข้ อสรุปมาดังต่อไปนี ้
1. นิตวิ ิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการค้ นหาความยุติธรรมให้ กบั มนุษย์
เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย รวมถึงผู้กระทําผิด ไม่ใช่เป็ นเครื่ องมือเพื่อลงโทษหรื อตัดสินใครแต่
ประการใด

2. นักนิตวิ ิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ ส่วนหนึง่ จําต้ องผลัดกันลงไปทําหน้ าที่ ณ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใน 1 เดือน จะแบ่งออกเป็ น 3 ผลัด ผลัดละ 10 วัน ซึง่
การไปปฏิบตั ิหน้ าที่จะอาศัยอยูใ่ นฐานทัพของทหารจังหวัดต่างๆ

3. การทํางานของนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ ณ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเสี่ยงสูง
เพราะต้ องออกเก็บพยานวัตถุในที่เกิดเหตุพุ ร้ อมกับทหารและตํารวจในพื ้นที่ ซึง่ บ่อยครัง้
มีการซุม่ โจมตีซํ ้าสองในบริเวณที่เกิดเหตุ รวมถึงในระหว่างการเดินทางจากฐานทัพไปยัง
พื ้นที่เกิดเหตุ ก็มีการวางระเบิดในเส้ นทางผ่านด้ วย

4. ผลงานที่โดดเด่นของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คือการ
ตรวจหารหัสพันธุกรรม (DNA) ของคนร้ ายได้ จากเทปกาวที่ใช้ พนั วัตถุระเบิด อันนําไปสู่
การจับคนร้ ายได้ ในที่สดุ นอกจากนี ้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยังเป็ นหน่วยงานที่ใช้ วิธีการ
ตรวจรหัสพันธุกรรม อันนําไปสูก่ ารระบุตวั คนร้ ายได้ สงู สุดในโลก กล่าวคือ กว่า 900 คดี

5. อาชีพนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ ค่อนข้ างมีอตั รากําลังคนน้ อย และนานๆทีจงึ จะ
เปิ ดรับสมัคร อีกทังการทํ
้
างานในพื ้นที่เสี่ยงภัยนัน้ แม้ วา่ จะได้ รับสิทธิ์ตา่ งๆในกรณี
บาดเจ็บและเสียชีวิตในฐานะของข้ าราชการ แต่ก็นบั ว่าไม่ค้ มุ ค่าต่อศักยภาพของ
เจ้ าหน้ าที่ที่เสียไป และส่วนมากในช่วงแรกที่นกั นิตวิ ิทยาศาสตร์ ลงไปทํางานในพื ้นที่
ดังกล่าว จะยังไม่กล้ าบอกครอบครัวให้ รับรู้

6.

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ สญ
ู เสียเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ไปปฏิบตั ิงาน ณ สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปแล้ ว จํานวนมาก ซึง่ บ้ างถูกซุม่ โจมตีในที่เกิดเหตุ บ้ างเกิดจาก
เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ ตก ฯลฯ

7. สถานะของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มักถูกมองว่าเป็ นสถาบันซึง่ มีปัญหา
และเป็ นอุปสรรคในการทํางานของหน่วยงานอื่น ซึง่ แท้ จริงแล้ วถึงเวลาที่หน่วยงานอื่นๆ
ควรจะใจกว้ างในการให้ มีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สงั กัดหน่วยงานอื่นๆนอกจาก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติบ้าง

8. การทํางานในพื ้นที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ค่อนข้ างลําบาก เพราะ
กฎหมายระบุให้ พนักงานสอบสวนมีหน้ าที่ชี ้ขาดในการเก็บวัตถุพยานต่างๆ ทําให้
หลักฐานส่วนมากบ้ างก็ถกู เก็บไปโดยอีกหน่วยงานหนึง่ ซึง่ ทําให้ การตรวจสอบหลักฐาน
ไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ 100%

ภาคผนวก ค.

สรุปประเด็นการ สัมภาษณ์คณ
ุ ดวงพร พงศ์ผาสุข นักร้ องจากรายการ เดอะ ว้ อยส์
ประเทศไทย ซึง่ มีแฟนคลับผู้ประกอบอาชีพครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจยั ได้
สอบถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตของบุคคลเหล่านัน้ ได้ ความโดยสรุปว่า

1. บรรดาครูที่สอนหนังสืออยูใ่ นพื ้นที่ความรุนแรงนัน้ เจ็บปวดจนชินชากับ
ความเหตุการณ์ความไม่สงบ และบอกลาคนที่รักก่อนออกจากบ้ านประหนึง่ เป็ นวัน
สุดท้ ายที่จะได้ เจอกันทุกครัง้

2. พวกเขาพยายามสัง่ สอนความรักชาติ ความสํานึกในแผ่นดินไทย ความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ และสอนให้ เด็กในพื ้นที่ร้ ูจกั ใช้ ภาษาไทย

3.

พวกเขาไม่ต้องการหนีออกจากพื ้นที่ เพราะรู้สกึ ว่าที่ดินแห่งนันมี
้

ความสําคัญและเป็ นชีวิตของเขา ดังนันไม่
้ วา่ อะไรจะเกิดขึ ้น เขาขอตายในพื ้นที่ที่เขารัก
ในพื ้นที่ที่เขาพูดได้ อย่างเต็มปากว่า คือ “บ้ าน” ของเขา

ภาคผนวก ง.

Hot Seat Excercise
แบบฝึ กหัดนี ้จําแนกคําถามจํานวน 40 ข้ อ ออกเป็ น 3 กลุม่ ด้ วยกัน กล่าวคือ

1. กลุม่ ของสถานะและประวัติสว่ นตัว ไดแก่
- เกิดที่ไหน
- สถานะทางบ้ านเป็ นอย่างไร
- พ่อแม่ทํางานอะไร
- ใครเลี ้ยงดูเขามา
- มีพี่น้องหรื อไม่
- ทุกวันนี ้ได้ เป็ นอย่างที่อยากจะเป็ นตังแต่
้ เด็กหรื อไม่
- พื ้นฐานการศึกษาเป็ นอย่างไร ประถมเรี ยนอะไร มัธยมเรี ยนอะไร อุดมศึกษา
เรี ยนอะไร สําเร็จการศึกษาสูงสุดขันไหน
้
- สิง่ ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตคืออะไร
- มีเพื่อนสนิทกี่คน เพศอะไร คบกันมานานเท่าไหร่
- ทํางานที่ไหน รายได้ เท่าไหร่ เพียงพอหรื อไม่
- สถานภาพโสด แต่งงาน หรื อหย่าร้ าง

2. กลุม่ ของประสบการณ์ ได้ แก่
- ใครมีอิทธิพลต่อตน(ตัวละคร)มากที่สดุ ทังในด้
้ านดีและไม่ดี
- พ่อแม่เคยทะเลาะตบตีกนั ให้ เห็นหรื อไม่

- เคยสูญเสียคนที่รักไปหรื อไม่ ตอนนันอายุ
้ เท่าไหร่
- ช่วงเวลาในวัยเด็กที่ฝังใจมากที่สดุ
- เคยฝั นร้ ายหรื อไม่ ฝั นว่าอะไร
- ย้ ายบ้ านบ่อยหรื อไม่
- ตอนเด็กมีเพื่อนเยอะมัย้
- เคยมีความรักหรื อไม่
- รักครัง้ แรกกับใคร
- ทําไมถึงมีคนเกลียด ไปทําอะไรให้ คนเหล่านันเกลี
้ ยด
- เคยมีเพศสัมพันธ์หรื อไม่ กี่ครัง้ กับใคร เคยถึงจุดสุดยอดหรื อไม่
- ใช้ เวลานานเท่าไหร่ กว่าจะประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต
3. กลุม่ ของบุคลิกและลักษณะนิสยั ได้ แก่
- หน้ าเหมือนใคร พ่อหรื อแม่
- ดีใจหรื อเสียใจที่หน้ าเหมือนคนนัน้
- เพื่อนที่คบ คือเพื่อนจริงๆหรื อเพื่อนในจินตนาการ
- อะไรที่เป็ นความลับ และไม่อยากบอกให้ ใครในโลกรับรู้
- ตอนเด็กๆคิดว่าโตขึ ้นอยากเป็ นอะไร
- ต้ องการอะไรมากที่สดุ ในชีวิต
- ถ้ าให้ คนที่เกลียดเขา(ตัวละคร) บรรยายเขาด้ วยคําสามคํา คําเหล่านัน้
คืออะไร
- กลัวอะไรมากที่สดุ ในชีวิต
- ชอบสีอะไร
- ชอบเครื่ องดื่มอะไรมากที่สดุ
- ถ้ าเลือกได้ อยากตายอย่างไร
- รู้สกึ ว่าเรื่ องเพศเป็ นเรื่ องที่ต้องปกปิ ดหรื อไม่
- รู้สกึ อย่างไรกับความสําเร็จสูงสุดที่ได้ รับ

- งานอดิเรกคืออะไร ทํามานานเท่าไหร่แล้ ว คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองหรื อไม่
- ถ้ าเปรี ยบเทียบตัวเองกับสัตว์ชนิดหนึง่ สัตว์ชนิดนันคื
้ ออะไร
- เล่นดนตรี / กีฬา อะไรเป็ นหรื อไม่ เล่นมานานแค่ไหน เล่นได้ ดีแค่ไหน
- ความต้ องการสูงสุดในชีวิตคืออะไร และจะทําอย่างไรให้ ความต้ องการนัน้
สัมฤทธิ์ผล

ภาคผนวก จ.

คําอ่านมลายูเป็ นภาษาไทย จากบทละครเวทีเรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล พร้ อมคําแปล

ภาษามลายู

คาอ่ าน

คาแปล

Selamat petang,
encik Savitri.

เซอลามัต เปอตัง เอ็นจิก
สาวิตรี

สวัสดี(ตอนเย็น)
คุณสาวิตรี

Selamat petang,
encik Dr.Kemikorn.

เซอลามัต เปอตัง เอ็นจิก
ดร.เขมิกร

สวัสดี(ตอนเย็น)
ดร.เขมิกร

Apa khabar?

อาปา คาบัร

สบายดีมยครั
ั้ บ

Khabar baik, dan
anda?

คาบัร ไบก์ ดาน อันดา

สบายดีคะ่ คุณล่ะคะ

Khabar baik, terima
kasih.

คาบัร ไบก์ เตอรี มา กา
ซิฮ์

สบายดีครับ ขอบคุณ

Sayaminta diri
dahulu, Selamat
tinggal.

ซายามินตอ ดีรี ดาฮูรู
เซอลามัต ติงฆัล

ดิฉนั ขอตัวกลับก่อน
ลาก่อนค่ะ

Selamat jalan,
Jumpa lagi.

เซอลามัต ญาลัน ํุมปา
ลาฆี

สวัสดีครับ ไว้ เจอกัน
ใหม่ครับ

Saya Jintamu.

ซายา จินตามู

ฉันรักคุณ

Selamat pagi, encik
Savitri.

เซอลามัต ปากี เอ็นจิก
สาวิตรี

อรุณสวัสดิค์ รับ
คุณสาวิตรี

Selamat pagi, encik
Dr.Kemikorn.

เซอลามัต ปากี เอ็นจิก
ดร.เขมิกร

อรุณสวัสดิค์ ะ่
ดร.เขมิกร

ภาคผนวก ฉ.
ตารางแสดงลําดับชุดเครื่ องแต่งกายของตัวละครจําแนกตามฉากในละคร
เรื่ องสาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
ตัวละคร
ลาดับ
ชุด

1

2

3

4

หมายเหตุ

พระยม

ฉาก
1,3,6,9,12

-

-

-

-

นางสาวิตรี

ฉาก
1,3,6,9,
12,14

-

-

-

หลีกเลี่ยงการใช้ สี
ดํา เพราะเป็ นสี
อัปมงคลตาม
ความเชื่อของ
อินเดีย

อ.สาวิตรี

Prologue
ฉาก2

ฉาก 4

ฉาก 5,8

ฉาก 10,11,
13, 14

-

ดร.เขมิกร

Prologue
ฉาก 2

ฉาก 4

ฉาก 5,
7,8

ฉาก 13

-

สาวิตรี

ฉาก 2

ฉาก 4

ฉาก 7

ฉาก10,14 -มุสลิมต้ องใส่คลุม
ศีรษะ เสื ้อแขน
ยาวถึงข้ อมือ และ
กระโปรงยาวถึง
ตาตุม่ ตามข้ อ
ห้ ามทางศาสนา
- พ่อของตัวละคร
เพิ่งเสียชีวิต
หลีกเลี่ยงการใช้ สี
ฉูดฉาด

ภาคผนวก ช.

จุดสูงสุด (climax)

โครงเรื่องเชิงเส้ น (linear plot)

จุดวิกฤต (crisis)

ความยุ่งยาก (

complication)

การคลี่คลายปั ญหา (

resolution)

ความขัดแย้ ง/อุปสรรค (conflict / obstacle)
ความยุ่งยาก (complication)

โสธนะ (Catharsis)

ความขัดแย้ ง/อุปสรรค (conflict / obstacle)
ความยุ่งยาก (

complication)

ความขัดแย้ ง/อุปสรรค (conflict / obstacle)
จุดเริ่มเรื่อง (point of attack)
การปูพนื ้ (

exposition)
จุดสมดุล (balance)

จุดไม่ สมดุล (imbalance)

จุดสมดุลใหม่

(new balance)

ภาคผนวก ซ.
สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
นางสาวิตรี : ธิดาท้ าวอัศวบดี ผู้มีปัญญาและวาทศิลป์เป็ นเลิศ
พระยม : ธรรมจารี เทพแห่ งความตาย
อ.สาวิตรี : อายุ 30 ปี อาจารย์ มหาวิทยาลัย ภรรยาของ ดร.เขมิกร
ดร.เขมิกร : อายุ 31 ปี มีความใฝ่ ฝั นชัดเจน สามีของสาวิตรี
สาวิตรี : อายุ 24 ปี นิสิตในที่ปรึกษาระดับปริญญาโทของสาวิตรี
เป็ นคนจังหวัดปั ตตานี

Prologue
พระยมเอาห่วงคล้องสัตยวาน นางสาวิ ตรี ร่ าไห้
ทัง้ หมดโพสท่าแล้วนิ่ งอยู่กลางเวที เพลงขึ้น
อ.สาวิ ตรี และเขมิ กร ปรากฏตัว DL,DR ของ
เวที ทัง้ สองคนสลับกับร้องเพลงคนละท่อน
เมือ่ ผูใ้ ดเป็ นคนร้องไฟจับทีผ่ นู้ นั้ ส่วนอีกคน
ดับไฟ จนเมือ่ ท่อนทีท่ งั้ คู่ร้องพร้อมกัน ไฟจับที ่
ทัง้ คู่ เพลงจากทีเ่ คย (Duet)

อ.สาวิตรี
A1 เธอคิดบ้ างรึเปล่า คนรักควรอยูด่ ้ วยกันไม่ห่างไกล เธอคิดบ้ างรึไม่ ถ้ าต้ องไป จะมีใครเสียนํ ้าตา
A2 รักฉันจริงรึเปล่า ถ้ ารักกันแล้ วใยทําเช่นนี ้ ดูเหมือนไม่แยแส ถึงใจฉัน ถ้ าจะทิ ้งฉันไว้ ให้ อยูค่ น
เดียว

Hook จากที่เคยมีกนั และกัน จากที่เคยยืนเคียงข้ างกัน ต่อจากนี ้จะเหลือกี่วนั ให้ ได้ พบหน้ า
ฉันคงต้ องคอยเฝ้านับวัน รอคนที่รักกลับมาหา อยูก่ บั ความเหงาที่จะเข้ ามาแทนที่เธอ

เขมิกร
A1 มีผ้ คู นมากมาย เดือดร้ อนรอให้ สกั คนช่วยเหลือ ถ้ าผมช่วยเขาได้ แม้ เสี่ยงภัย ก็ไม่เคยจะคิด
กลัว
A2 หวังให้ คณ
ุ เข้ าใจ ยังรักคุณอยูเ่ รื่ อยไปไม่เปลี่ยนผัน แต่นี่คือความฝั น ที่สําคัญ ไม่อยากทิ ้งความ
ฝั นที่มีให้ จบลงไป
Hook จากที่เคยมีกนั และกัน ก็ยงั จะเป็ นเช่นทุกวัน ยังคงมีแต่คณ
ุ ในใจแม้ ไม่พบหน้ า
อ้ อนวอนให้ คณ
ุ โปรดเห็นใจ ให้ ผมได้ ไปตามความฝั น ให้ ได้ ใช้ ความรู้ที่มีช่วยเหลือคน
อ.สาวิตรี
(ล้ อ) เธอไม่เคยเข้ าใจ

เขมิกร
(ล้ อ) หวังให้ คณ
ุ เข้ าใจ

อ.สาวิตรี
(ล้ อ) ขาดเธอแล้ วฉันจะอยูเ่ ช่นไร

เขมิกร
(ล้ อ) จะรักเพียงแต่คณ
ุ แม้ แสนไกล
อ.สาวิตรี
(ล้ อ) บอกว่ารักแต่เธอก็ไปไม่เคยแคร์ กนั จากที่เคยมีกนั และกัน
เขมิกร
(ล้ อ) ก็ยงั จะเป็ นเช่นทุกวัน
อ.สาวิตรี
(พร้ อม) ยังคงมีแต่ความหวัน่ ใจเมื่อไม่พบหน้ า

เขมิกร
(พร้ อม) ยังคงมีแต่คณ
ุ ในใจแม้ ไม่พบหน้ า
อ.สาวิตรี
(ล้ อ) ฉันคงต้ องคอยเฝ้านับวัน
เขมิกร
(ล้ อ) ก็คงไม่นานจะกลับมาหา
อ.สาวิตรี
(พร้ อม) ไม่วา่ ยังไงก็คงไม่มีอะไรเหมือนเดิม จากที่เคย

เขมิกร
(พร้ อม) ไม่วา่ ยังไงก็คงยังจะเป็ นเหมือนเดิม จากที่เคย
จบเพลง fade out

ฉากที ่ 1 ไฟเวทีสว่าง สาวิ ตรี ติดตาม
พระยมอย่างไม่ลดละ

พระยม
สาวิตรี, หยุดเทอญ,เธอเดินมา โดยมรรคาลําบากหาน้ อยไม่
บัดนี ้นางทรามสงวนควรกลับไป เพื่อจะได้ กอบกิจกรณีย์
บําเพ็ญการกุศลสราทธพรต

สําหรับองค์ทรงยศบดีศรี

เธอพ้ นแล้ วจากปวงกรณีย์

อันพึงมีตอ่ องค์พระภรรดาฯ

นางสาวิตรี
ผู้ใฝ่ ธรรมเป็ นเนืองนิตย์

และข่มจิตไม่ย่อหย่อน

ปฏิบตั ิดงั ครูสอน

ไม่อนาทรและร้ อนใจ

ปราชญ์วา่ ธรรมเป็ นลํ ้าเลิศ

ประเสริฐกว่าทรัพย์น้อยใหญ่

ธรรมคุ้มผู้ประพฤติไซร้

ผลคงได้ ตามตําราฯ
พระยม

เราพอใจได้ ฟังซึง่ ถ้ อยคํา
ถูกโวหารสํานวนล้ วนปรี ชา

แถลงธรรมครานี ้ดีนกั หนา
สมเหตุผลจึ่งน่าให้ รางวัล

แม้ โฉมยงประสงค์ซงึ่ พรใด

จะประสาทตามใจเป็ นแม่นมัน่

เว้ นแต่ขอชีวีสามีนนั ้

เราไม่ให้ แจ่มจันทร์ ขอป่ วยการฯ

นางสาวิตรี
อันชนกพระภรรดา

เป็ นราชามหาศาล

แต่เคราะห์ร้ายเนตรพิการ

ศัตรูพาลชิงพารา

ขอประทานให้ พระเนตร

บิตเุ รศกลับคืนมา

อีกขอให้ พระเดชา

ดุจสุริยาและอัคคีฯ

พระยม

อันพระพรที่ขอบัดนี ้ไซร้
อนึง่ นางได้ มาในครานี ้

เราเต็มใจให้ แก่มารศรี
ไกลเต็มทีแล้ วอนงค์จงกลับไปฯ
พระยมนาสัตยวานเข้าไปยังด้านหลัง
เวที นางสาวิ ตรี ติดตามเข้าไปด้วย

ฉากที ่ 2
ณ ห้องรับแขก อ.สาวิ ตรี กลับมาจาก
ทีท่ างานพร้อมด้วยสาวิ ตรี เดิ นตาม
เข้ามา

อ.สาวิตรี
ประชุมอะไรกันนักหนาก็ไม่ร้ ู เช้ ากรรมการหลักสูตร สายกรรมการบริหาร บ่ายกิจการนิสติ เย็นทีวี
ครู นี่โชคดีนะประชุมภารโรงไม่เรี ยกครูเข้ าไปประชุมด้ วย วันๆมีแต่ประชุมจนแทบจะไม่ได้ แตะ
งานวิจยั เลย
สาวิตรี
ครูขา ของนี่ให้ วางไว้ ตรงไหนคะ
อ.สาวิตรี
วางตรงไหนก็วางเถอะ ช่วยไปเอานํ ้าเย็นเจี๊ยบๆมาให้ ครูสกั แก้ วสิ
สาวิ ตรี เดิ นเข้าไปหยิ บน้าในครัว
ในขณะทีอ่ .สาวิ ตรี เริ่ มค้นกระเป๋ า
เพือ่ หาหนังสือ เมือ่ สาวิ ตรี เดิ นกลับ
เข้ามา
อ.สาวิตรี
เห็นหนังสือบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี บ้างมัย้ ครูวา่ ครูหยิบติดมือมาจากห้ องทํางานแล้ วนะ ไม่ร้ ู
หายไปไหน
สาวิ ตรี เดิ นไปรื ้อกองหนังสือทีห่ อบ
กลับมาบ้านด้วยพอพบแล้วหยิ บไป
ให้ อ.สาวิ ตรี

สาวิตรี
นี่คะ่
อ.สาวิตรี
ค่อยยังชัว่ ครูนกึ ว่าคืนนี ้จะไม่ได้ ทํางานวิจยั ต่อซะแล้ ว เธอรู้มยสาวิ
ั ้ ตรี ฉันอ่านเรื่ องนี ้ตังหลายรอบก็
้
ยังไม่เข้ าใจอยูด่ ีวา่ ทําไมนางสาวิตรี ถึงขอพรพระยมให้ คนโน้ นคนนี ้คนนันตั
้ งหลายข้
้
อ ก่อนที่จะขอ
พรให้ ตวั เอง
อ.สาวิ ตรี ว่าพลางก็เปิ ดหนังสืออ่าน
ไปพลาง
สาวิตรี
ครูขา หนูมีเรื่ องจะปรึกษาครูคะ่
อ.สาวิตรี
เออช่าย เห็นเธอมีเรื่ องจะคุยกับครูตงแต่
ั ้ เมื่อเช้ าเเล้ ว ยังไม่มีเวลาสักที อยูท่ านข้ าวเย็นกับครูมยล่
ั้ ะ
สาวิตรี
เอ่อ..ไม่เป็ นไรค่ะ คือหนูแค่อยากจะมาเรี ยนครูวา่ หนูขอลาออกค่ะ
อ.สาวิตรี
อะไรนะ ลาออก! เธอมีปัญหาอะไรหรื อเปล่าสาวิตรี นี่เรี ยนมาจะครบสองเทอม เหลืออีกปี เดียวก็
รับปริญญาแล้ ว เธอจะมาลาออกทําไมตอนนี ้ สาวิตรีเธอรู้มยว่
ั ้ าเดี๋ยวนี ้ปริญญาตรี ไม่ได้ มี
ความหมายอะไรกับสังคมเราหรอกนะ

สาวิตรี
คือ ครูคะ...

อ.สาวิตรี
เธอมีปัญหาเรื่ องเงินหรื อเปล่า ค่าเบี ้ยเลี ้ยงผู้ช่วยวิจยั ไม่พอใช้ หรอจ๊ ะ งันเทอมหน้
้
าครูทําเรื่ องขอทุน
เพิ่มให้ เอามัย้ เพราะว่า GPA เธอก็ดี ไม่น่ามีปัญหาอะไร

สาวิตรี
ไม่ใช่เรื่ องเงินหรอกค่ะครู แต่พอดีวา่ ...
อ.สาวิตรี
ไม่ใช่เรื่ องเงิน งันเธอมี
้
ปัญหาอะไรล่ะ หรื อว่ามีปัญหากับอาจารย์..."คนนัน"้ หรื อเปล่า บอกครูได้ นะ
สาวิตรี
เปล่าค่ะครู ...หนูไม่เคยมีปัญหากับอาจารย์ “คนนัน”
้ เลย
อ.สาวิตรี
งันเธอเรี
้
ยนไม่คอ่ ยรู้เรื่ องใช่มยั ้ ครูจะบอกให้ นะว่าเป็ นธรรมดาที่จะเรี ยนไปงงไป เพราะอาจารย์บาง
ท่านที่นี่
แกเชี่ยวชาญไปซะทุกเรื่ อง บางทีแกก็โยงเรื่ องโน้ นผูกเรื่ องนี ้ชุลมุนไปหมด เเต่เธอไม่ต้องกังวล เวลา
เขียนตอบข้ อสอบสรรหาคําสวยๆเข้ าไว้ แกชอบ รับรองได้ คะแนนดี
สาวิตรี
ครูขา คือที่หนูจะลาออกก็เพราะว่า
ประตูหอ้ งเปิ ดออก เขมิ กรเข้ามาใน
บ้านสาวิ ตรี เห็น แต่เขมิ กรส่งสัญญาณ

ให้เงียบไว้
อ.สาวิตรี
เพราะอะไรล่ะสาวิตรี ... อยูด่ ีๆก็หยุดพูด ประหลาดคน!
เขมิ กรเข้ามาปิ ดตา อ.สาวิ ตรี ทัง้ คู่ร้อง
เพลงทีร่ ัก (Duet) โต้ตอบกัน

เขมิกร
A1 กลิน่ ของเธอ กายของเธอ ช่างเย้ ายวน เส้ นผมละมุนละไม ตาของเธอ คูน่ ี ้สะกดหัวใจ ให้ ต้อง
หลงใหล หยุดใจมัน่ ไว้ ที่เธอ
อ.สาวิตรี
A2 ปากของเธอ เสียงของเธอ ช่างนุ่มนวล ชวนฉันให้ เคลิบเคลิ ้มไป ดัง่ สายธาร ชุ่มชื ้นชื่นในฤทัย มิ
อาจไปไหน หัวใจฉันรักเพียงเธอ
เขมิกร
Hook (ล้ อ) ลืมตาขึ ้นมาพบเธอคนแรก
อ.สาวิตรี
(ล้ อ) และเป็ นคนสุดท้ ายก่อนจะนิทรา
เขมิกร
(ล้ อ) มองที่ตาฉันเธอจะเห็นว่าใคร

อ.สาวิตรี

(พร้ อม) สะท้ อนเงาเธอและฉันอยูใ่ นสายตา
เขมิกร
(พร้ อม) สะท้ อนเงาเธอและฉันอยูใ่ นสายตา (ล้ อ) เธอคือแสงดวงตะวันยามเช้ า
อ.สาวิตรี
(ล้ อ) เธอคือจันทร์ สอ่ งทางยามฟ้ามืดมน
เขมิกร
(ล้ อ) เธอคือความรัก
อ.สาวิตรี
(ล้ อ)ที่ไม่เคยให้ ใคร
เขมิกร
(พร้ อม) และฉันจะมีเพียงเธอตลอดไป
อ.สาวิตรี
(พร้ อม) และฉันจะมีเพียงเธอตลอดไป
เขมิกร
(เหลื่อม) เธอคือแสงดวงตะวันยามเช้ า
อ.สาวิตรี
(เหลื่อม) เธอคือแสงดวงตะวันยามเช้ า

เขมิกร

(เหลื่อม) เธอคือจันทร์ สอ่ งทางยามฟ้ามืดมน
อ.สาวิตรี
(เหลื่อม) เธอคือจันทร์ สอ่ งทางยามฟ้ามืดมน
เขมิกร
(ล้ อ) เธอคือความรัก
อ.สาวิตรี
(ล้ อ)ที่ไม่เคยให้ ใคร
เขมิกร
(พร้ อม) และฉันจะมีเพียงเธอตลอดไป ที่รัก
อ.สาวิตรี
(พร้ อม) และฉันจะมีเพียงเธอตลอดไป ที่รัก
พอเพลงจบ ทัง้ คู่หนั มาสบตาสาวิ ตรี
พอดีทาให้รู้สึกเขิ น อ.สาวิ ตรี รีบ
แก้เก้อแนะนา ดร.เขมิ กรให้สาวิ ตรี รู้จกั
อ.สาวิตรี
นี่ ดร.เขมิกร สามีครูจ้ะ จบทางด้ าน Forensic Science จากอเมริกา ส่วนนี่ สาวิตรี advisee ฉัน
เองค่ะ มาจากปั ตตานี

เขมิกร

Selamat Petang, encik Savitri. (เซอลามัต เปอตัง เอ็นจิก สาวิตรี) [สวัสดี(ตอนเย็น) คุณสาวิตรี]
สาวิตรี
Selamat Petang, encik Dr.Kemikorn. (เซอลามัต เปอตัง เอ็นจิก ดร.เขมิกร) [สวัสดี(ตอนเย็น)
ดร.เขมิกร]
เขมิกร
Apa khabar? (อาปา คาบัร) [สบายดีมยครั
ั ้ บ]
สาวิตรี
Khabar baik, dan anda? (คาบัร ไบก์, ดาน อันดา) [สบายดีคะ่ คุณล่ะคะ]
เขมิกร
Khabar baik, terima kasih. (คาบัร ไบก์, เตอรี มา กาซิฮ์) [สบายดีครับ ขอบคุณ]
สาวิตรี
Sayaminta diri dahulu, Selamat tinggal. (ซายามินตอ ดีรี ดาฮูรู, เซอลามัต ติงฆัล) [ดิฉนั ขอตัว
กลับก่อน ลาก่อนค่ะ]
เขมิกร
Selamt jalan, Jumpa lagi. (เซอลามัต ญาลัน, ํุมปา ลาฆี) [สวัสดีครับ ไว้ เจอกันใหม่ครับ]
อ.สาวิตรี
นี่คณ
ุ ไปหัดเรี ยนภาษายาวีมาตังแต่
้ เมื่อไหร่คะเนี่ย คุยอะไรกันคะ
สาวิตรี
ครูขา หนูขอตัวกลับก่อน แล้ วเดี๋ยวไว้ หนูขออนุญาตมาพบครูอีกครัง้ นึงนะคะ สวัสดีคะ่
สาวิ ตรี ออกไป
เขมิกร
ทักทายกันนิดหน่อย เซอไพรส์ใช่มยล่
ั ้ ะ ผมจะไปอยูภ่ าคใต้ ทงที
ั ้ ก็ต้องเตรี ยมตัวกันหน่อย
สิคณ
ุ

อ.สาวิตรี
เอาอีกแล้ วนะ ฉันไม่พดู ถึงเรื่ องนี ้แล้ วนะคะ

เขมิกร
วันนี ้ผมไปสมัครสอบเป็ นนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ มา

อ.สาวิตรี
ฉันไม่เข้ าใจคุณจริงๆ รู้ทงรู
ั ้ ้ วา่ ไปสมัครที่นี่ ต้ องถูกส่งลงไปปฏิบตั ิงานที่ภาคใต้ เดือนละสิบวัน ไม่
รู้คณ
ุ จะอยากลงไปเสี่ยงตายอะไรนักหนา

เขมิกร
สาวิตรี ที่ผมไปรํ่ าไปเรี ยน Forensic Science จากเมืองนอกกลับมา ก็เพราะผมอยากจะทําสิง่ นี ้
จริงๆ คุณก็ร้ ูวา่ ประเทศเราขาดแคลนบุคลากรทางด้ านนี ้ ถ้ าผมไม่ใช้ ความรู้ที่เรี ยนมาในการออก
พื ้นที่ ผมจะเรี ยนสิง่ นี ้มาทําไม

อ.สาวิตรี
สอนหนังสือไงคะ ฉันบอกคุณสองรอบแล้ วว่า ที่มหาวิทยาลัยกําลังต้ องการรับอาจารย์ทางด้ านนี ้
คุณจบปริญญาเอกตรงสาขา คุณสมบัติก็ครบทุกอย่าง ก็มาสมัครที่นี่สิ ฉันกรอกใบสมัครให้ คณ
ุ
เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว รอแค่คณ
ุ เซ็นชื่ออย่างเดียว แค่นี ้คุณจะได้ ไม่ต้องไปเสี่ยงตายที่ภาคใต้ และที่
สําคัญเราจะได้ อยูด่ ้ วยกัน ไม่ต้องใช้ ชีวิตแยกกันด้ วย

เขมิกร
ไม่ใช่ผมอยากไปไหนไกลๆจากคุณนะ แต่คณ
ุ ไม่เข้ าใจสาวิตรี

อ.สาวิตรี
คุณมันดื ้อ เอาเถอะค่ะ ฉันจะไม่ทะเลาะกับคุณแล้ ว ขอดูใบสมัครสอบหน่อยได้ มยคะ
ั้
เขมิ กรเดิ นไปหยิ บหลักฐานการสมัคร
มาให้ อ.สาวิ ตรี
อ.สาวิตรี
เลขที่ 102 ... มีคนสมัครตังร้้ อยกว่าคนเลยหรอ
เขมิกร
ปี นี ้คนสมัครเยอะ เพราะตําแหน่งนี ้ไม่ได้ เปิ ดรับบรรจุมานานแล้ ว
อ.สาวิตรี
แล้ วเขารับกี่ตําแหน่งคะ
เขมิกร
ตําแหน่งเดียว แต่เท่าที่ผมคุยกับคนที่มาสอบ ส่วนมากเพิ่งจบตรี จบโท กันทังนั
้ น้ ไม่มีใครจบ ดร.
แม้ แต่คนเดียว
อ.สาวิตรี
อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 100ฉันว่าจริงๆคุณก็มีโอกาสสอบได้ เหมือนกันนะ แต่ถ้าคุณพลาด คุณต้ อง
ไปเป็ นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฉันพลางๆก่อน เพราะไม่งนกว่
ั ้ าจะรอตําแหน่งนี ้เปิ ดรับอีกที คง
หลายปี เหมือนกัน ตกลงตามนี ้นะคะ
เขมิกร
(ตอบรับ) สาวิตรี คุณช่วยสวดมนต์ให้ ผมสอบผ่านด้ วยนะ
อ.สาวิตรี
บทไหนดีละ่ คะ คุณขึ ้นไปอาบนํ ้าเถอะ
เขมิกร
เข้ามาหอมทีห่ น้าผาก อ.สาวิ ตรี
Saya jintamu. (ซายา จินตามู) I love u.

เมือ่ เขมิ กรเดิ นออกไปแล้ว อ.สาวิ ตรี
หยิ บหนังสือเรื ่องสาวิ ตรี ขึ้นมาอ่านต่อ

อ.สาวิตรี
ไม่ได้ ดงั่ ใจเลยทังผั
้ ว ทังลู
้ กศิษย์!
ไฟค่อยๆหรี ่ลง
ฉากที ่ 3
พระยมเดิ นนานางสาวิ ตรี ออกมาจาก
ทางออก ULนางสาวิ ตรี เดิ นตาม
ออกมากระทัง่ อยู่ C ของเวที fade in
เสียงดนตรี (duet 3 นาที)
พระยม
สาวิตรี, หยุดเทอญ,เธอเดินมา โดยมรรคาลําบากหาน้ อยไม่
บัดนี ้นางทรามสงวนควรกลับไป

เพื่อจะได้ กอบกิจกรณีย์

บําเพ็ญการกุศลสราทธพรต

สําหรับองค์ทรงยศบดีศรี

เธอพ้ นแล้ วจากปวงกรณีย์

อันพึงมีตอ่ องค์พระภรรดาฯ

นางสาวิตรี
อยูใ่ กล้ องค์ผ้ ทู รงคุณ

เป็ นจอมบุญทุกสิง่ สรรพ์

คบผู้ซื่อทรงคุณธรรม์

ผลอนันต์บงั เกิดมี

เสวนาผู้นําธรรม

มิตรเลิศลํ ้าและเป็ นศรี

ฉันชอบธรรมจารี

ด้ วยเหตุนี ้จึงตามมาฯ

พระยม
ถ้ อยคําที่เธอกล่าวมานี ้

เป็ นของดีมีข้อควรศึกษา

เสริมปั ติสมบูรณ์พนู ปั ญญา

แม้ ของปราชญ์,ตูข้าจึง่ พอใจ

ดูกรภัฏฏินีศรี สมร

จงขอพรอีกครัง้ เราจะให้

เว้ นเสียแต่ชีวีสามีไซร้

เธอจะขออย่างไรได้ ทงนั
ั ้ นฯ
้

นางสาวิตรี
พระบิดาสวามี

หมูไ่ พรี รุกเขตขัณฑ์

จรลีสไู่ พรวัลย์

ครองศีลมัน่ ธรรมประเทือง

ขอพระองค์อํานวยพร

พระบิดรผู้ปราดเปรื่ อง

ได้ กลับคืนครองบ้ านเมือง

ให้ ฟเู ฟื่ องต่อเนื่องมาฯ

พระยม
ในไม่ช้าราชาพระองค์นนั ้
ภัฏฏินีหยุดเทอญอย่าเดินมา

จะได้ ครองไอศวรรย์หรรษา
จะกรากกรํ ากายาไม่เข้ าการฯ

ฉากที ่ 4
สาวิ ตรี ช่วย อ.สาวิ ตรี คน้ คว้าหาข้อมูล
วิ จยั ขณะทีอ่ .สาวิ ตรี เองก็ขะมักเขม้น
อยู่กบั ข้อมูลมีเสียง VO ของวิ ทยุ
รายการเพลงเปิ ดคลอไปเบาๆด้วย

อ.สาวิตรี
ให้ เธอเปิ ดเพลงทีไร เธอก็เปิ ดแต่เพลงแจ๊ สทุกทีเลยนะสาวิตรี

สาวิตรี
ก็หนูชอบหนิคะ ... ครูขา ในหนังสือเล่มนี ้ หม่อมหลวงปิ่ นบอกว่าบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี ล้ นเกล้ า
รัชกาลฯที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์เสร็จในรัชสมัยของพระองค์ แต่วา่ ไม่ได้ จดั แสดง เพราะสวรรคต
ก่อน มาจัดแสดงครัง้ แรกโดยกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ.2491

อ.สาวิตรี
ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าทําไมพระองค์จงึ เลือกเรื่ องสาวิตรี มาเขียนเป็ นบทละครร้ องนี่สิ ทังๆที
้ ่ก็มี
เรื่ องแทรกเรื่ องอื่นในมหาภารตะที่น่าสนใจอีกตังเยอะ
้
เธอลองเปิ ดหาต่อไปแล้ วกัน

สาวิตรี
จะว่าไปแล้ ว นางสาวิตรี เป็ นตัวละครทีเ่ พอร์ เฟคมากเลยนะคะครู ทังสวย
้
ทังเก่
้ ง ทังฉลาด
้
ถ้ ามา
เป็ นผู้หญิงสมัยนี ้คงจะหาแฟนได้ ไม่ยาก

อ.สาวิตรี
ใครๆก็พดู กันแต่วา่ นางสาวิตรี ฉลาด จนกลายเป็ นว่าไม่มีความดีข้ออื่นเลย ซึง่ ครูไม่เชื่อหรอกว่า
นางสาวิตรี จะมีดีแค่นน...เอ้
ั ้ อ เรื่ องที่เธอคุยกับครูวนั นัน้ สรุปแล้ วเธอมีปัญหาอะไรทําไมเธอถึงจะ
ลาออกสาวิตรี

สาวิตรี
ที่บ้านหนูมีปัญหาค่ะครู

อ.สาวิตรี
ที่ปัตตานีใช่มยั ้ ครูวา่ เธอมาอยูก่ รุงเทพฯก็ดีแล้ ว ไม่ต้องได้ ยินเสียงปื นเสียงระเบิดทุกวันให้ เสีย
สุขภาพจิต อีกอย่างอยูก่ รุงเทพฯก็สะดวกสบาย มาอยูท่ ี่นี่พอ่ แม่เธอคงโล่งอกโล่งใจกว่าอยูท่ ี่นนั่
เยอะ เชื่อครูสิ

สาวิตรี
หนูจําเป็ นจะต้ องลาออกจริงๆค่ะครู

อ.สาวิตรี
ลาออกเพื่อกลับไปใต้ เอาชีวิตกลับไปทิ ้งที่บ้านเกิดเธอเนี่ยนะ เธอจะบ้ าเหมือนสามีครูมากขึ ้นทุก
วันแล้ วนะซาบีดา อยูท่ ี่นี่เธอมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ไม่อนั ตราย แล้ วเธอจะกลับไปทําไม ถ้ าเรี ยนจบแล้ ว
ก็วา่ ไปอย่าง...เธอไปหยิบหนังสือเล่มนันให้
้ ครูทีไป

อ.สาวิ ตรี มองนาฬิกา
ช่วยเปลี่ยนช่องวิทยุหน่อยสิ เดี๋ยวข่าวต้ นชัว่ โมงกําลังจะมา ช่องนี ้เปิ ดแต่เพลง... เพิ่มเสียงให้ ด้วย
สาวิ ตรี เดิ นไปเปลีย่ นช่องวิ ทยุและเพิ่ม
เสียง แล้วเดิ นตรงไปทีห่ นังสือเล่มทีอ่ .
สาวิ ตรี ตอ้ งการวางอยู่ สาวิ ตรี เปิ ด
หนังสืออ่านซึ่งมีเสียง VO ของข่าวต้น
ชัว่ โมงดังควบคู่ไปด้วย
VO: รายงานข่าวต้นชัว่ โมงจากสานัก

ข่าวไทย
ข่าวที ่ 1 : 13 นาฬิกาทีผ่ ่านมา เกิ ดเหตุ
รถกระบะโตโยต้าสีแดง หมายเลข
ทะเบียน ฒน5403 กรุงเทพมหานคร
พุง่ ชนรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน
10-4453 สระบุรี บนถนนมิ ตรภาพ
หลักกิ โลเมตรที ่ 235 ส่งผลให้คนขับ
รถกระบะเสียชีวิตทันทีในทีเ่ กิ ดเหตุ
พยานให้การว่ารถกระบะวิ่ งมาด้วย
ความเร็ วสูงแล้วเบีย่ งออกช่องทาง
จราจรด้านซ้ายเพือ่ แซงรถคันหน้า
จึงประสานงากับรถบรรบุกคันดังกล่าว
ทีจ่ อดเสียอยู่
ข่าวที ่ 2: เมือ่ เวลา 15 นาฬิกา 25 นาที
ทีผ่ ่านมา เกิ ดเหตุการณ์คนร้าย 2 คน
ขี จ่ กั รยานยนต์ประกบยิ งครู 2 นัดเข้า
บริ เวณลาตัว เสียชีวิตในทีเ่ กิ ดเหตุ
ทราบชือ่ ต่อมา นางนูบีดา ซาเลาะห์
ครู ชานาญการโรงเรี ยนบ้านปุลามาวอ
อาเภอปะนาเระ ตอนนีเ้ จ้าหน้าที ่
ตารวจกาลังตรวจสอบทีเ่ กิ ดเหตุ และ
ประสานกาลังทหารชุดคุม้ ครองครู ให้
ระมัดระวังมากยิ่ งขึ้น เบือ้ งต้นคาดว่า
เป็ นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ
หากมีความคืบหน้าจะรี บรายงาน

กลับมาทีส่ ถานีทนั ทีค่ะ
เมือ่ สาวิ ตรี ได้ฟังข่าวดังกล่าว ทัง้ ตกใจ
และสะเทือนใจอย่างมาก กระทัง่
อ.

สาวิ ตรี เห็นผิ ดปกติ จึงเข้ามาปลอบ
อ.สาวิตรี

สาวิตรี ... สาวิตรี... ร้ องไห้ ทําไม
สาวิตรี
ครูหนู....ครูที่เคยสอนหนูตอนประถม
สาวิ ตรี ร้องเพลง หัวใจด้านชา (solo)
สาวิตรี
A1 ข่าวที่ได้ ยินภาพที่ได้ ยล เจ็บรวดร้ าวเกินจะทนได้ ไหว หัวใจครํ่ าครวญชอกชํ ้าเกินใคร
นํ ้าตาด้ านชาหลัง่ ไหลลงมา

A2 เสียงกระซิกใจสะอื ้นขื่นขม ครอบครัวทุกข์ทนอยูใ่ นที่นนั ้ จึงพยายามให้ ย้ายบ้ านพลัน
กลับเมินเฉยกันไม่ฟังฉันเลย
Hook อีกกี่ชีวิตที่เขาโชคร้ าย กี่คนต้ องตายไปจากชีวิตฉัน
วันนันยั
้ งได้ เจอได้ พบและพูดคุยผูกพัน วันนี ้ต้ องจากกันไม่ร้ ูวา่ เพราะกรรมใด
A3 เวลานันคงไม่
้
มีอีกแล้ ว เมื่อยามที่เราอยูพ่ ร้ อมหน้ ากัน อีกไม่ช้าคงถึงคราของฉัน
ตายวันใดนันไม่
้ อาจรู้เลย
Hook อีกกี่ชีวิตที่เขาโชคร้ าย กี่คนต้ องตายไปจากชีวิตฉัน

วันนันยั
้ งได้ เจอได้ พบและพูดคุยผูกพัน วันนี ้ต้ องจากกันไม่ร้ ูวา่ เพราะกรรมใด
ตัวฉันต้ องเจ็บชํ ้า ตอกยํ ้าหัวใจด้ านชา
(*ย้ อน Hook)
อ.สาวิตรี
อ.สาวิ ตรี ดึงสาวิ ตรี เข้ามากอด
ไม่เป็ นไรนะ ... ครูเข้ าใจความรู้สกึ เธอ ...ครูวา่ เธออยูท่ ี่กรุงเทพฯก่อน อย่าเพิ่งกลับไปปั ตตานีเลย
อันตราย

สาวิตรี
แต่วา่ หนู...

อ.สาวิตรี
ไม่มีแต่อะไรทังนั
้ น้ วันนี ้เธอกลับไปก่อนพักผ่อนก่อน สงบจิต สงบใจซะหน่อย พรุ่งนี ้ค่อยมาช่วยครู
ใหม่
อ.สาวิ ตรี เก็บข้าวของใส่กระเป๋ าให้
สาวิ ตรี

แล้วเดิ นไปส่งทีป่ ระตู

เดี๋ยวให้ คนขับรถครูไปส่งที่หอนะจ๊ ะ ... บุญช่วย บุญช่วย! เดี๋ยวเธอเอารถออกไปส่งคุณเขาที่บ้าน
ด้ วยนะ
สาวิ ตรี ลากลับไป อ.สาวิ ตรี กลับมานัง่ ที ่
โซฟา ยังไม่ทนั จะหย่อนก้นลงนัง่

ก็มีเสียงเคาะประตู อ.สาวิ ตรี เดิ นไป
เปิ ดป

ระตูแล้วเซ็นรับจดหมาย

อ.สาวิตรี
EMS จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
อ.สาวิ ตรี รีบเปิ ดซองจดหมายออกอ่าน
เรี ยน ดร.เขมิกร วโรชาธรรมกุล ตามที่ท่านได้ มาสอบบรรจุเข้ ารับราชการ ตําแหน่งนักนิติ
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นัน้ สถาบันฯมีความยินดีแจ้ งให้ ท่านทราบว่า ท่าน
ผ่านการคัดเลือก ขอความกรุณานําหลักฐานและเอกสารต่างๆตามรายการที่แนบมาด้ วยนี ้ มา
รายงานตัวภายใน7 วัน นับจากวันที่ได้ รับจดหมายฉบับนี ้ มิเช่นนันถื
้ อว่าสละสิทธิ์ อนึง่ ทางสถาบัน
ฯใคร่ขอความร่วมมือท่านไปปฏิบตั ิหน้ าที่ ณ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 10 วัน ตาม
ข้ อกําหนดในประกาศรับสมัครดังความแจ้ ง จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ
ผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

อ.สาวิ ตรี ร้องเพลง โปรดเข้าใจ (solo)

อ.สาวิตรี
A1 เรื่ องราวที่แสนลําบากใจ ที่คาดคิดไว้ กลายเป็ นจริง เหมือนโลกนี ้จะหยุดนิ่ง ทอดทิ ้งฉันไว้ คน
เดียว
A2 ระหว่างเธอเลือกเดินตามฝั น แต่วา่ ตัวฉันเหงาจับใจ กลัวว่าเธอจะเสี่ยงภัย และฉันต้ อง
เดียวดาย

Pre หากเธอรู้ และเลือกเดินตามฝั น ถึงตอนนันแล้
้ วฉันคงอ้ างว้ าง คอยหวัน่ ใจอยูเ่ รื่ อยไป ถ้ าวันนึง
ต้ องห่าง สุดท้ ายตัวฉันคงยอมปล่อยเธอไปไม่ได้
Hook ไม่ต้องการ ขวางทางเดินสูค่ วามฝั น เพียงแค่เราอยูด่ ้ วยกัน เท่านันที
้ ่ฉนั ต้ องการ
โปรดเข้ าใจ ฉันไม่มีทางเลือกใด ที่ต้องซ่อนมันเอาไว้ ฉันกลัวเธอรู้แล้ วไปจากฉัน
(ย้ อน Hook) ไม่ต้องการ ขวางทางเดินสูค่ วามฝั น เพียงแค่เราอยูด่ ้ วยกัน เท่านันที
้ ่ฉนั ต้ องการโปรด
เข้ าใจ เพราะรักจึงไม่อยากให้ ไป หวังว่าเธอจะอภัย ฉันกลัวเธอรู้แล้ วไปจากฉัน

เพลงจบ อ.สาวิ ตรี เดิ นไปพลิ กดูปฏิ ทิน
ถ้ ากรไม่ร้ ูซะอย่าง ... ฝากนางสาวิตรี เก็บไว้ ที่หน้ าหลังดีกว่า ...
อ.สาวิ ตรี พบั จดหมายซ้อนไว้ทีห่ น้าหลัง
ของหนังสือ

ฝากดูแลด้ วยนะคะ
ท่านพระยม นางสาวิตรี
ทันใดนัน้ เขมิ กรก็กลับเข้ามาในบ้าน
หอบของพะรุงพะรังไปไว้บนโต๊ะ
เขมิกร

ที่รัก ผมซื ้อข้ าวมันไก่ร้านที่คณ
ุ ชอบมาฝากด้ วย คุณจะทานเลยหรื อเปล่า
อ.สาวิตรี
ก็ได้ คะ่ ขอบคุณค่ะ

เขมิกร
เมื่อกี ้ที่ตลาดผมเจอนุจรี เพื่อนสนิทสมัยโรงเรี ยนเตรี ยมฯ สามีเขาเสียแล้ วนะคุณ โดนซุม่ โจมตีที่
ยะลา ผมว่าเย็นนี ้จะไปงานพระราชทานนํ ้าหลวงอาบศพ คุณจะไปกับผมมัย้

อ.สาวิตรี
สามีคณ
ุ นุจรี ที่เป็ นตํารวจหรอคะ ก็วา่ ทําไมอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ถึงนามสกุลคุ้นๆ เห็นในข่าวว่า
ได้ ปนู บําเหน็จ 7 ขัน้ เป็ นถึงพลตํารวจเอก ... สงสารก็แต่คณ
ุ นุจรี ไม่ร้ ูจะอยูต่ อ่ ไปยังไง ... ฉันฝาก
ซองคุณทําบุญแล้ วกัน

เขมิกร
งันคุ
้ ณเอาเงินใส่ซองแล้ ววางไว้ บนโต๊ ะ ผมไปอาบนํ ้าเปลี่ยนเสื ้อผ้ าก่อน

อ.สาวิตรี
กรคะ ภาคใต้ อนั ตรายจริงๆ แค่วนั นี ้วันเดียว มีคนถึง 2 คนที่ฉนั รู้จกั สูญเสียคนรักเพราะเหตุการณ์
รุนแรงไปแล้ ว... คุณอย่าไปทํางานภาคใต้ เลยนะกร ... นะคะ

เขมิกร
โธ่!สาวิตรี ...คนเราเกิดมายังไงก็ต้องตาย อย่างน้ อยคนเหล่านี ้เขาก็ตายอย่างมีเกียรติ เพราะเขาได้
ช่วยเหลือประเทศชาติ อย่างงี ้สิถึงเรี ยกว่าใช้ ชีวิตคุ้มค่าสมกับที่ได้ เกิดมา อีกอย่างภาคใต้ ก็ไม่ได้
อันตรายมากเหมือนในข่าวจากสื่อหรอก

อ.สาวิตรี
ถึงอย่างนันก็
้ เถอะ อย่าไปเลยนะกร ฉันขอร้ อง

เขมิกร
เราตกลงกันแล้ วหนิ ถ้ าผมสอบไม่ผ่าน ผมจะไปสมัครเป็ นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยคุณพลางก่อนๆ
วันนี ้มีจดหมายจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส่งมาถึงผมบ้ างมัย้ ผมว่าผลสอบน่าจะออกภายในวัน
สองวันนี ้แหละ

อ.สาวิตรี
ยังไม่เห็นมีสง่ มาเลยนะ... กรคะ เราไม่ได้ ไปเที่ยวด้ วยกันนานแล้ วนะ เราไปเที่ยวหัวหินกันสัก 2-3
คืนดีมยั ้

เขมิกร
รอให้ ผมรู้ผลก่อนแล้ วกันนะ

อ.สาวิตรี
ไปเลยไม่ได้ เหรอคะ ฉันมีคปู องห้ องพักกําลังจะหมดอายุ

เขมิกร
รอก่อนแล้ วกัน ผมรู้ผลเมื่อไหร่ เราไปกันเลยนะ

อ.สาวิตรี
แล้ วถ้ าคุณไม่มีโอกาสได้ ร้ ูผลล่ะคะ

เขมิกร
คุณว่าอะไรนะ
อ.สาวิตรี
ฉันหมายความว่า ถ้ าเกิดผลออกมาช้ า ฉันก็คงไม่ได้ ไปทะเลสักที...ไม่เป็ นไรหรอกค่ะ
ฉันเข้ าใจ
เขมิกร
โธ่คณ
ุ ...มางงงอนอะไรกันเรื่ องนี ้
อ.สาวิตรี
เปล่าค่ะ คุณไปอาบนํ ้าเถอะ กลับมาเหนื่อยๆ เดี๋ยวฉันทานข้ าวเสร็จแล้ วจะออกไปประชุม คงกลับ
คํ่าๆนะคะ
ฉากที่ 5
เขมิ กรกระวนกระวาย เนือ่ งจากยัง
ไม่ได้รับจดหมายจากสถาบัน
นิ ติวิทยาศาสตร์ พยายามหาว่า
จดหมายดังกล่าวตกหล่นอยู่ทีใ่ ด
หรื อไม่ ขณะนัน้ อ.สาวิ ตรี แอบยืน
ดูอยู่

ดร.

เขมิ กรกดเบอร์ โทรศัพท์
เขมิกร

สวัสดีครับ ผม ดร.เขมิกร วโรชาธรรมกุล เคยไปสมัครสอบตําแหน่งนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ ไว้ ไม่ทราบ
ว่าประกาศผลหรื อยังครับ ... ใช่ครับ ผมยังไม่ได้ รับจดหมายเลย นี่เลยกําหนดมาหลายวันแล้ ว ...
ผมเปิ ดเข้ าไปดูในเว็บไซต์แล้ ว แต่มนั ขึ ้นว่าอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงระบบ ... รบกวนคุณช่วยดูผล
ให้ ผมหน่อยได้ มยครั
ั ้ บ ... อ๋อ ต้ องติดต่อฝ่ ายบุคคล งันช่
้ วยโอนสายให้ ผมหน่อยครับ ... ฝ่ ายบุคคล

นะครับ รบกวนช่วยเช็คเรื่ องผลสอบตําแหน่งนักนิตฯิ ด้ วยครับ ... ไม่มีนโยบายแจ้ งผลทางโทรศัพท์
... ขอร้ องล่ะครับ ช่วยเช็คให้ ผมหน่อยก็ยงั ดีวา่ จดหมายแจ้ งผลออกไปถึงคนที่สอบผ่านหรื อยัง ...
ไม่มีเจ้ าหน้ าที่คนไหนรู้เรื่ องแทนคนที่ลาป่ วยจริงๆหรื อครับ... งันเดี
้ ๋ยววันจันทร์ ผมติดต่อกลับไปอีก
ที... อะไรนะ วันจันทร์ เป็ นวันรายงานตัววันสุดท้ าย ผมยังไม่ทนั ทราบผลเลย ... ไม่ได้ จดหมายคือ
สอบไม่ผา่ นใช่มยครั
ั้ บ
เขมิ กรวางโทรศัพท์ ทิ้ งตัวลงบนโซฟา
ร้องเพลง สิ้ นแล้ว (solo)
เขมิกร
แล้ ววันนี ้ก็มาถึง วันที่เราไม่กล้ าเผชิญความผิดหวังที่กําลังจะก้ าวเข้ ามา
พยายามที่สดุ แล้ ว แต่ก็ดเู หมือนมันจะสูญเปล่า มีคนมากมายที่รอให้ ฉนั ช่วย
ฝั นที่ฉนั ได้ เคยวาดไว้ มันกําลังจะลอยหายไป ฉันท้ อแท้ แรงใจไม่เหลือให้ หวัง
สิ ้นแล้ วความหวังทุกอย่าง และคงไม่มีหนทางใดใดให้ ไปถึง ดังความฝั นที่ฉนั เฝ้าคอยว่าสักวันหนึง่
จะได้ ใช้ ความรู้ที่มีช่วยเหลือคน
ทางเดินที่ปไู ว้ ก่อน แต่ทางเส้ นเดิมนันมั
้ นไม่เป็ นอย่างที่หวัง ต้ องทนมองดูภาพคนเจ็บอีกสักกี่ครัง้
เลือดนองไหลหลัง่ พี่น้องชาวใต้ ต้องทุกข์ทน
หากว่ามันจะพอมีหวังอีกครัง้ หนึง่ ฉันจะขอโอกาสได้ ไหม วอนเบื ้องบนได้ โปรดจงเห็นหัวใจ ได้
โปรดเมตตาเค้ าคนที่ต้องการความช่วยเหลือ Ho
สิ ้นแล้ วความหวังทุกอย่าง และคงไม่มีหนทางใดใดให้ ไปถึง ดังความฝั นที่ฉนั เฝ้าคอยว่าสักวันหนึง่
จะได้ ใช้ ความรู้ที่มีช่วยเหลือคน
ทางเดินที่ปไู ว้ ก่อน แต่ทางเส้ นเดิมนันมั
้ นไม่เป็ นอย่างที่หวัง ต้ องทนมองดูภาพคนเจ็บอีกสักกี่ครัง้
เลือดนองไหลหลัง่ พี่น้องชาวใต้ ต้องทุกข์ทน

เพลงจบ เขมิ กรเหลือบเห็น
อ.

สาวิ ตรี
เขมิกร

ไม่มีจดหมายแจ้ งผลส่งมาบ้ างเลยใช่มยั ้ ผมรอรับไปรษณีย์เองเกือบทุกวัน ยังไม่เห็นเลย คุณเห็น
บ้ างมัย้

อ.สาวิตรี
ยังไม่เห็นเลยหนิคะ ทางโน้ นอาจจะส่งให้ เฉพาะผู้ที่สอบผ่านหรื อเปล่า

เขมิกร
นี่ผมสอบไม่ผา่ นจริงๆหรอคุณ ...
อ.สาวิ ตรี เข้ามาปลอบ

อ.สาวิตรี
ไม่เป็ นไรหรอกคุณ เปิ ดรับครัง้ หน้ าคุณลองไปสมัครดูอีกที ความพยายามอยูท่ ี่ไหนความสําเร็จอยู่
ที่นนั่ นะคะ ฉันกําลังจะไปมหาลัย คุณเอาใบสมัครไปส่งกับฉันมัย้

เขมิกร
ไว้ วนั จันทร์ ดีกว่า วันนี ้ผมไม่อยากจะทําอะไร ไม่อยากจะไปไหนเลยจริงๆ

อ.สาวิตรี
อย่าเครี ยดนะกร เย็นนี ้เจอกันนะคะ
อ.สาวิ ตรี ออกไป ปรากฏว่าลืมหนังสือ
บทละครร้องเรื ่องสาวิ ตรี ไว้บนโต๊ะ

เขมิ กรเห็นหนังสืออยู่บนโต๊ะ กาลัง
หยิ บขึ้นมาจะเปิ ดอ่าน
ฉากที ่ 6
เขมิ กรฟรี ซอยู่ ไฟค่อยๆหรี ่ลง พระยม
และนางสาวิ ตรี ออกมาทางUL พระยม
เดิ นนามาทาง DC นางสาวิ ตรี ตามมา
ทันแล้วคุกเข่าลง
(เสียงดนตรี fade in)
พระยม
สาวิตรี, หยุดเทอญ,เธอเดินมา โดยมรรคาลําบากหาน้ อยไม่
บัดนี ้นางทรามสงวนควรกลับไป

เพื่อจะได้ กอบกิจกรณีย์

บําเพ็ญการกุศลสราทธพรต

สําหรับองค์ทรงยศบดีศรี

เธอพ้ นแล้ วจากปวงกรณีย์

อันพึงมีตอ่ องค์พระภรรดาฯ
นางสาวิตรี

คนดีมีศีลธรรม

ควรทําต่อสัตว์ทงหลาย
ั้

ไม่ประทุษและปองร้ าย

ทังด้
้ วยกายวาจาใจ

ควรเมตตาเป็ นที่สดุ

แก่มนุษย์สตั ว์น้อยใหญ่

แม้ ศตั รูขออภัย

ยกโทษให้ ด้วยปรานีฯ
พระยม

ได้ ฟังธรรมสุนทรหล่อนขยาย

เปรี ยบเหมือนผู้กระหายอยูเ่ ต็มที่

ได้ ดื่มนํ ้าเย็นชื่นรื่ นฤดี

ตัวเรานี ้ชอบแท้ สภุ ทั รา

เธอจงขอพรเป็ นคํารบสาม

จะประสาทให้ ตามปรารถนา

เว้ นเสียแต่ชีวิตพระภรรดา

ขออะไรไม่ว่าจะตามใจฯ

นางสาวิตรี
พระบิดาของข้ าบาท
มีอํานาจศักดิเ์ กรี ยงไกร

แห่งมัทรราษฎร์ นครใหญ่

แต่มีข้อลําเค็ญเข็ญ

และก็เป็ นทุกข์เหลือแสน

ขาดผู้สืบบัลลังก์แทน

ครองแว่นแคว้ นเป็ นลูกชาย

กําจรไปทัว่ ดินแดน

พระยม
อันองค์พระชนกของอนงค์
จงกลับเถิดสาวดําอย่ากรํ ากาย

จะมีลกู ร้ อยองค์สมดังหมาย
อย่าผันผายเลยหนออีกต่อไปฯ
พระยมและนางสาวิ ตรี กลับไปหลังฉาก
ไฟค่อยๆสว่างขึ้นช้าๆจนปกติ
ฉากที ่ 7
เขมิ กรคลายจากท่าฟรี ซ ปิ ดหนังสือ
เสียงเคาะประตูดงั เขมิ กรเดิ นไปเปิ ด
ประตู สาวิ ตรี เข้ามา

เขมิกร
Selamat pagi, encik Savitri. (เซอลามัต ปากี เอ็นจิก สาวิตรี) [อรุณสวัสดิค์ รับ คุณสาวิตรี ]
สาวิตรี
Selamat pagi, encik Dr.Kemikorn. (เซอลามัต ปากี เอ็นจิก ดร.เขมิกร) [อรุณสวัสดิค์ ะ่ ดร.เขมิ
กร]
เขมิกร
อ.สาวิตรี ไม่อยู่ เพิ่งออกไปเมื่อกี ้

สาวิตรี
อ้ าวหรอคะ อ.สาวิตรี นัดหนูให้ มาพบที่บ้าน
เขมิกร
งันหรอ
้
สงสัยท่าจะลืม เชิญเข้ ามาก่อนสิ เดี๋ยวผมโทรถามให้ นะ ... รับนํ ้าอะไรมัย้

สาวิตรี
ไม่เป็ นไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขมิกร
เดิ นไปริ นน้าบนโต๊ะใส่แก้วให้สาวิ ตรี
พลางถือโทรศัพท์คยุ กับอ.สาวิ ตรี
ไปด้วย
สาวิตรี มารอพบคุณอยูท่ ี่บ้าน เขาบอกว่าคุณนัดเขาที่นี่ ... ให้ เขารอใช่มยั ้ ... แค่นี ้ล่ะ
เขมิ กรเดิ นกลับมาทีโ่ ซฟา ยืน่ น้าให้
สาวิ ตรี

แล้วนัง่ ลง

ประเดี๋ยว อ.สาวิตรี จะกลับมา พอดีแกมีประชุมด่วน ยังไงคุณรอที่นี่สกั ครู่นะ ... คุณมาจาก
ปั ตตานีหรอ
สาวิตรี
ใช่คะ่ บ้ านหนูอยูอ่ ําเภอปะนาเระ
เขมิกร
เห็นว่าที่นนั่ ช่วงนี ้ไม่คอ่ ยดีหนิ มีข่าวความไม่สงบบ่อยๆ
สาวิตรี

ค่ะ มีไม่เว้ นแต่ละวัน ช่วงหลังๆนี่ยิ่งหนัก บางวันมีเหตุสองที่สามที่ ตํารวจก็จบั คนร้ ายแทบไม่ได้
เลย
เขมิกร
ผมเข้ าใจ เพราะอย่างงี ้แหละ ผมจึงอยากลงไปทํางานภาคใต้ อยากใช้ ความรู้ความสามารถให้ เป็ น
ประโยชน์ ช่วยเหลือคนในพื ้นที่
สาวิตรี
เดี๋ยวนี ้เวลามีเหตุการณ์ร้ายอะไร คุณแม่ว่าเห็นตํารวจเขาเก็บหลักฐานไปกันเยอะๆ แต่ยงั ไม่เห็นว่า
จับคนร้ ายได้ สกั ที
เขมิกร
จริงๆเดี๋ยวนี ้แม้ แต่เทปกาวที่พนั ระเบิด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก็สามารถเอาไปตรวจหา DNA
คนร้ ายได้ ร้ ูมยั ้
สาวิตรี
ถ้ าคนอย่างคุณได้ ไปช่วยที่ภาคใต้ คงทําให้ พวกเรารู้สกึ ปลอดภัยขึ ้นเยอะเลยนะคะ
เขมิกร
ผมก็อยากไป ติดที่วา่ การสอบบรรจุเป็ นนักนิตฯิ ครัง้ นี ้ ผมก็ดนั พลาด
สาวิตรี
น่าเสียดายนะคะ คนเก่งๆอย่างคุณไม่น่าพลาดเลย ครัง้ หน้ าขอให้ โชคดีนะคะ พวกเราต้ องการคน
มีฝีมือไปช่วยกัน
เขมิกร
ขอบคุณครับ เห็นภรรยาผมเคยพูดๆว่า คุณจะขอลาออก บอกผมได้ มยว่
ั ้ าคุณมีปัญหาอะไร
สาวิ ตรี และเขมิ กรร้องเพลงอีกนาน
เท่าไหร่

(Duet) เพลง fade in
สาวิตรี

A1 อยากจะพ้ นคืนวันอันโหดร้ าย แสนเดียวดายอ้ างว้ างเหลือเกิน เหตุการณ์ซํ ้าเดิมที่ต้องเผชิญ พี่
น้ องชาวใต้ ตายอย่างเลือดเย็น

A2 สายเลือดไหลรินนองแผ่นดินนี ้ ทุกวันที่มีกลํ ้ากลืนขื่นขม ลําบากเท่าใดจําต้ องยอมทน เฝ้ารอ
สักคนเข้ ามาช่วยเรา
Hook กี่วนั ที่ฉนั ต้ องไกลห่าง กี่คนที่เค้ าตายจากฉันไป โอ้ ความเจ็บชํ ้าวนเวียนเรื่ อยไป ไม่หยุดเสียที
hoho กี่ความสูญเสียที่ต้องเจอ กี่หยดนํ ้าตาที่มนั ไหลริน อยากให้ ฝันร้ ายนี ้มันจบสิ ้น ใครจะช่วยได้

เขมิกร
A1 อยากให้ พ้นคืนวันอันโหดร้ าย ที่ทําลายความสุขทุกคน ฆ่ากันทุกวันอย่างไร้ เหตุผล มันไม่ใช่คน
มันช่างเลือดเย็น
A2 ตังใจรั
้ บใช้ ผืนแผ่นดินนี ้ ทุกทุกนาทีเฝ้ารอวันนัน้ จะทําเช่นไรนําชัยสูฝ่ ั น ไม่เคยหวาดหวัน่ มุง่ มัน่
ต่อไป
Hook (ล้ อ) กี่วนั ที่เขาต้ องไกลห่าง กี่คนที่เขาตายจากกันไป
(พร้ อม) โอ้ ความเจ็บชํ ้าวนเวียนเรื่ อยไป ไม่หยุดเสียที hoho
สาวิตรี
(พร้ อม) โอ้ ความเจ็บชํ ้าวนเวียนเรื่ อยไป ไม่หยุดเสียที hoho
(ล้ อ) กี่ความสูญเสียที่ต้องเจอ ที่หยดนํ ้าตาที่มนั ไหลริน
(พร้ อม) อยากให้ ฝันร้ ายนี ้มันจบสิ ้น คุณคงช่วยได้
เขมิกร
(พร้ อม) อยากให้ ฝันร้ ายนี ้มันจบสิ ้น ผมคงช่วยได้

เพลง fade out
เขมิกร
ผมเสียใจด้ วยครับ จริงๆอ.สาวิตรี แกก็เสียพี่ชายที่เป็ นทหาร ไปกับเหตุการณ์ภาคใต้ เหมือนกัน แก

ก็เลยไม่อยากให้ คณ
ุ ลาออก ไม่อยากให้ คณ
ุ กลับไปเสี่ยงภัยที่บ้านในสถานการณ์ตงึ เครี ยดแบบนี ้
...คุณรออีกสักพักนะครับ ผมจะโทรไปถามให้ อีกครัง้ ว่าออกมาหรื อยัง
สาวิตรี
อาจารย์ท่านมีประชุมไม่ต้องเร่งก็ได้ คะ่ หนูขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี ้หนูมาพบท่านใหม่แล้ วกันค่ะ
สาวิตรี ลากลับออกไป เขมิกรทําความ
สะอาดบ้ าน
ฉากที ่ 8
ในขณะทีเ่ ขมิ กรทาความสะอาดบ้าน
ก็พบ

หนังสือบทละครร้องเรื ่องสาวิ ตรี
ทีอ่ .สาวิ ตรี ลืมทิ้ งเอาไว้
เขมิกร

เมื่อกี ้อ่านถึงหน้ าไหนนะ ... อันองค์พระชนกของอนงค์ จะมีลกู ร้ อยองค์สมดังหมาย จงกลับเถิด
สาวดําอย่ากรํ ากราย อย่าผันผายเลยหนออีกต่อไป
พอเขมิ กรพลิ กหน้าหนังสือ จดหมายที ่
พับไว้ก็ร่วงลงมา เขมิ กรหยิ บกระดาษ
นัน้ ขึ้นมาจะคลีอ่ อกดู
นี่กระดาษอะไร ทําไมมาอยูใ่ นหนังสือ
อ.สาวิ ตรี กลับเข้ามาหอบของ
พะรุงพะรัง ตะโกนเรี ยกเขมิ กร

อ.สาวิตรี
คุณคะ มาช่วยรับของไปหน่อย ฉันจะถือไม่ไหวอยูแ่ ล้ ว
เขมิ กรวางจดหมายนัน้ ลง แล้วรี บเข้าไป
ช่วยอ.สาวิ ตรี ถือของเข้ามาวางทีโ่ ต๊ะ
เขมิกร
คุณหอบอะไรมานักหนา
อ.สาวิตรี
ข้ อสอบนิสติ ค่ะ ตัง้ 300 ชุด ฉันตรวจจนตาแฉะแน่ๆ... ขอนํ ้าผลไม้ ฉนั สักแก้ วสิคะ อยากได้ อะไร
หวานๆ... ประชุมจนปวดหัวไปหมด

เขมิ กรเดิ นเข้าไปในครัว ในขณะทีอ่ .
สาวิ ตรี เดิ นไปทีโ่ ซฟาเห็นจดหมาย
ของตนถูกแยกออกมาจากในหนังสือ
จึงรี บเก็บจดหมายใส่ในกระเป๋ าไว้
เขมิ กรเดิ นกลับมา เอาน้าผลไม้ส่งให้
ขอบคุณค่ะ ว่าแต่เมื่อกี ้คุณทําอะไรอยูค่ ะ

เขมิกร
อ่านเรื่ องนางสาวิตรี นี่ไง กําลังอ่านค้ างอยูถ่ ึงตอนพระยมให้ พรข้ อที่ 3 พอดี ... จริงๆผู้หญิงคนนี ้
น่าชื่นชมนะ แทนที่จะขอพรให้ ตวั เอง กลับขอพรให้ คนที่ตวั เองรักก่อน....

อ.สาวิตรี
อ่านแต่เฉพาะเรื่ องนางสาวิตรี เท่านันหรอคะ
้
เขมิกร
สาวิตรี... คุณเอากระดาษอะไรไปใส่ไว้ ในหนังสือ ... มันทําให้ หนังสือโก่งหมดเลยรู้มยั ้
อ.สาวิตรี
รู้แล้ วค่ะ ฉันทิ ้งไปแล้ ว...คุณคะ วันนี ้ฉันส่งใบสมัครแทนคุณไปให้ ที่คณะวิทยาศาสตร์ แล้ ว ขอโทษ
นะคะที่ต้องแอบปลอมลายเซ็นคุณไป
เขมิกร
คุณแอบปลอมลายเซ็นผมด้ วยหรอ ผมไม่ชอบนะ นี่คณ
ุ กลัวว่าผมจะไม่ไปสมัครขนาดนันเลยหรอ
้
ผมสมัครวันนี ้หรื อวันจันทร์ มันจะแตกต่างอะไรขนาดนันเลยไง
้
อ.สาวิตรี
ทําไมแค่นี ้ต้ องอารมณ์เสียด้ วย ที่ฉนั ทําไปก็เพื่อคุณนะคะ
เขมิกร
เพื่อผมหรอ... คุณก็ร้ ูวา่ ผมไม่ได้ อยากจะเป็ นอาจงอาจารย์อะไรขนาดนัน้ มีแต่คณ
ุ ที่คอยยัดเยียด
อาชีพนี ้ให้ ผม

อ.สาวิตรี
แล้ วไอ้ นกั นิตวิ ิทยาศาสตร์ ที่คณ
ุ อยากจะเป็ นนักหนา มันมีอะไรดี คุณอยากจะเป็ นฮีโร่ใช่มยั ้
อยากจะเป็ นซูเปอร์ แมนหรื อไง ฉันจะบอกให้ นะคุณลงไปทํางานภาคใต้ ถ้ าเกิดตายขึ ้นมาก็ตายฟรี
ไม่มีใครเขารู้หรอกว่าอาชีพนี ้มีตวั ตน คุณเห็นมัยล่
้ ะ ข่าวทีวีวิทยุ เขาก็ชื่นชมสรรเสริญแต่เฉพาะ
ตํารวจ ทหาร ตายไปก็ได้ เลื่อนยศ ปูนบําเหน็จ เขาเคยเชิดชูอาชีพนักนิตวิ ิทยาศาสตร์ ที่ตายไปที่

ไหนกัน
เขมิกร
มันไม่สําคัญหรอกคุณว่าจะมีใครมายกย่องอะไรกันนักหนา มันสําคัญที่วา่ เราได้ ใช้ ความรู้เพื่อ
ปกป้องแผ่นดิน ปกป้องศาสนา และปกป้องพี่น้องคนไทยของเรา คุณเลือกได้ นะสาวิตรี และคนใน
พื ้นที่เขาไม่มีสทิ ธิเลือกอะไรเลย
อ.สาวิตรี
แล้ วฉันล่ะ ฉันเป็ นคนเดียวที่เลือกใช้ ชีวิตที่เหลือทังชี
้ วิตกับคุณ คุณไม่เคยคิดจะปกป้องดูแลฉันเลย
ใช่มยั ้

เขมิกร
คุณก็ร้ ูวา่ ผมรักคุณมาก แต่การที่ผมรักคุณ ไม่ได้ หมายความว่าเราต้ องตัวติดกันตลอดเวลา ผมรู้วา่
คุณเป็ นห่วง คุณไม่อยากให้ ผมต้ องตายไปเหมือนกับพี่ชายของคุณ แต่สงิ่ นี ้คือความฝั นของผม
คุณได้ ยินมัยสาวิ
้ ตรี ว่าคือความฝั นของผม
อ.สาวิตรี
ความฝั นของคุณคือการทอดทิ ้งฉันไปต่างหาก คุณไม่เคยนึกถึงจิตใจของฉันบ้ างเลย คุณมันเห็น
แก่ตวั
เขมิกร
ใครกันแน่ที่เห็นแก่ตวั คุณไม่ร้ ูหรอกว่าชีวิตชาวบ้ าน เขาแขวนอยูบ่ นเส้ นด้ าย ในขณะที่คณ
ุ มี
ความสุขกับมายาภาพต่างๆที่ห้อมล้ อมคุณอยูใ่ นใจกลางเมืองหลวง
อ.สาวิตรี
ถ้ าคุณยังเห็นว่าฉันยังเป็ นเมียคุณอยู่ คุณก็ต้องไม่ไปใต้

เขมิกร
เล่นอย่างนี ้ใช่มยั ้ งันถ้
้ าคุณเห็นว่า ผมยังเป็ นผัวคุณอยู่ คุณก็ต้องให้ ผมไปใต้ เหมือนกัน
ไฟค่อยๆดีมลง เหลือเพียงแสงสว่างคน
ละมุมระหว่างอ.สาวิ ตรี และเขมิ กร
เท่านัน้ ทัง้ คู่ร้องเพลงคนเห็นแก่ตวั
(

Duet)

อ.สาวิตรี
คุณเอาแต่ใจไม่เคยฟั งคําฉัน คนที่รักกันไม่ควรเป็ นเช่นนี ้ คิดแต่จะไปไม่สนใจใยดี แล้ วฉันจะมี
ชีวิตอยูเ่ ช่นไร

เขมิกร
คุณเองก็ร้ ูวา่ มันคือความฝั น มีคนร้ อยพันต้ องการความช่วยเหลือ ผมคือคนนันพร้
้ อมช่วยเขาทุก
เมื่อลําบากเท่าใดไม่นกึ เกรงกลัวเลย
อ.สาวิตรี
หากฉันวิงวอนไม่ให้ ไป
เขมิกร
ไม่มีทางใดจะเปลี่ยนผม

อ.สาวิตรี

คุณมันเห็นแก่ตวั ไม่รับฟั งผู้ใด

เขมิกร
คุณแหละเห็นแก่ตวั ไม่ใช่ผม

มีสทิ ธิอะไรมาปลอมลายเซ็นผม คุณเองก็ร้ ูผมไม่ชอบแบบนี ้ อาชีพอาจารย์ร้ ูคืองานที่ดี มีเกียรติ
ศักดิศ์ รี แต่ผมไม่ต้องการ

อ.สาวิตรี
ฉันแค่หวังดีอยากให้ คณ
ุ ปลอดภัย เป็ นอะไรไปใครจะอยูก่ บั ฉัน รักที่จริงแท้ นนต้
ั ้ องอยูด่ ้ วยกัน
ไม่ทอดทิ ้งกันให้ ต้องเหงาเดียวดาย
เขมิกร
หากแม้ ถ้าคุณจะเข้ าใจ โปรดให้ ผมไปทําตามฝั น

อ.สาวิตรี
แล้ วคุณนันเข้
้ าใจ เหตุผลฉันหรื อยัง ขาดคุณแล้ วฉันจะอยูเ่ ช่นไร

(พร้ อม) คนเห็นแก่ตวั

เขมิกร
(พร้ อม) คนเห็นแก่ตวั

เพลงจบ
อ.สาวิตรี
ออกไป!

ไฟค่อยๆหรี ่ลง

ฉากที ่ 9
พระยมและนางสาวิ ตรี ออกจาก UL
นางสาวิ ตรี ติดตามพระยมอย่างไม่
ลดละด้วยท่าทีสารวม ทัง้ คู่มาหยุด
อยู่ที่ C ของเวที เสียงเพลง fade in
(duet 3 นาที)

พระยม
สาวิตรี, หยุดเทอญ,เธอเดินมา โดยมรรคาลําบากหาน้ อยไม่
บัดนี ้นางทรามสงวนควรกลับไป เพื่อจะได้ กอบกิจกรณีย์
บําเพ็ญการกุศลสราทธพรต
เธอพ้ นแล้ วจากปวงกรณีย์

สําหรับองค์ทรงยศบดีศรี
อันพึงมีตอ่ องค์พระภรรดาฯ
นางสาวิตรี

อิทธิฤทธิ์มากมีศรี

ท่านเป็ นลูกพระอาทิตย์
ประสาทธรรมเสมอดี

จึง่ นามนี ้ธรรมราชา

ผู้ทรงธรรมเที่ยงสถิต

ย่อมมีมิตรมากนักหนา

ความใจดีมีเมตตา

สัตว์นานาย่อมไว้ ใจฯ

พระยม
ภัทราช่างว่านะนางเอ๋ย

เรามิเคยฟั งคํานี ้ที่ไหน

ช่างเลิศลํ ้าซาบซึ ้งตราตรึงใจ

เป็ นแบบอย่างผู้ใฝ่ ในทางธรรม

เอาล่ะ,เราจะให้ พระพร

กล่าวสุนทรสิ่งใดเจ้ าเฝ้าดื่มดํ่า

ประสงค์ใดอย่ารอรี รีบเอ่ยคํา

เว้ นเวรกรรมชีวนั สัตยวานฯ

นางสาวิตรี
กรรมพุมกรน้ อมประนม

ศิระก้ มลงสักการ

พรพระองค์โปรดประทาน

ช่างชื่นบานน่ายินดี

กระหม่อมฉันขอโอรส

ให้ ปรากฏเป็ นสักขี

จงปราดเปรื่ องเรื องฤทธี

บังเกิดมีหนึง่ ร้ อยคนฯ

พระยม
พรนี ้ยินดีประสาทให้
กลับเสียทีเถิดนางนิรมล

ลูกเธอจะลือชัยทุกแห่งหน
จะเดินด้ นต่อไปทําไมมีฯ

เพลงfade out พระยมและนางสาวิ ตรี

กลับเข้าไปหลังเวที ไฟเวทีค่อยๆขึ้น
ฉากที ่ 10
อ.สาวิ ตรี เดิ นลงมาอีกห้องหนึ่ง เห็น
สาวิ ตรี

นัง่ คอยอยู่แล้วทีห่ อ้ งรับแขก
สาวิ ตรี ทาความเคารพ อ.สาวิ ตรี
อ.สาวิตรี

เธอหายหน้ าหายตาไปไหนมาสาวิตรี เจอข้ อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกมัยเกี
้ ่ยวกับเรื่ องนางสาวิตรี
สาวิตรี
หนูยงั ไม่ได้ ค้นอะไรอีกเลยค่ะครู

อ.สาวิตรี
อะไรกัน ไม่มีอะไรคืบหน้ าเลยงันหรอ
้
มัวเอาเวลาไปทําอะไร
สาวิตรี
หนูคงจะช่วยครูทําวิจยั ไม่ได้ แล้ วค่ะ
อ.สาวิตรี
สาวิตรี เธอเหลวไหลใหญ่แล้ วนะ ถ้ าเธอจะไม่ทําวิจยั แล้ ว วันนี ้เธอมาพบครูทําไม

สาวิตรี
หนูมาขอลายเซ็นครูคะ่ หนูไปยื่นเรื่ องลาออกจากที่คณะมาเรี ยบร้ อยแล้ ว

สาวิ ตรี ยืน่ เอกสารให้อ.สาวิ ตรี

ครูช่วยเซ็นให้ หนูเถอะนะคะ
อ.สาวิตรี
หยิ บเอกสารขึ้นมาอ่าน แล้ววางกลับไป
ทีเ่ ดิ ม
ครูวา่ เราพูดกันรู้เรื่ องแล้ วไม่ใช่เหรอ ทําไมเธอถึงดื ้อแบบนี ้นะ

สาวิตรี
ทําไมครูทําแบบนี ้ล่ะคะ
อ.สาวิตรี
เธอลองบอกเหตุผลดีๆกับครูสกั สามข้ อว่าทําไมถึงจะลาออก เธอรู้มยว่
ั ้ านับตังแต่
้ มีเหตุการณ์ความ
รุนแรงที่ภาคใต้ มาจนถึงวันนี ้ แค่เฉพาะอาชีพครู ก็ตายกันไปกว่า 160 ชีวิตแล้ ว เธออยากจะเป็ น
คนที่ 161 เหรอสาวิตรี เธอไม่กลัวตายเลยใช่มยั ้

สาวิตรี
ไม่กลัวหรอกค่ะ ชีวิตคนเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่ร้ ู แต่ที่หนูร้ ูก็คือ ถ้ าหนูจะต้ องตายเพื่อแลกกับอ
นคตของเด็กตาดําๆในพื ้นที่ ต้ องตายเพื่อแผ่นดินเกิดของหนู หนูคิดว่าแค่นี ้ หนูก็ใช้ ชีวิตที่เกิดมา
เป็ นคนได้ ค้ มุ ค่าแล้ วค่ะ
อ.สาวิตรี
เธอพูดอะไรของเธอสาวิตรี

สาวิตรี
ถ้ าสมมุติวา่ ครอบครัวครูกําลังตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ยากลําบาก ครูจะช่วยครอบครัวมัยคะ
้
อ.สาวิตรี
แน่นอนสิ ครูไม่มีทางทอดทิ ้งครอบครัวอยูแ่ ล้ ว
สาวิตรี
ถ้ าอย่างนันขอความกรุ
้
ณาครูฟังหนูสกั นิดนะคะ พ่อหนูเพิ่งเสียจากการซุม่ โจมตีของพวกโจรใต้ เมื่อ
อาทิตย์ก่อน
อ.สาวิตรี
(แทรก) เธออย่าเอาเรื่ องแบบนี ้มาพูดเล่นนะสาวิตรี ถ้ าอย่างนันเธอจะกลั
้
บไปใต้ ทําไม ช่วงนี ้อาชีพ
ครูยิ่งตกเป็ นเป้าโจมตีอยูด่ ้ วย ถ้ าเธอเป็ นอะไรไปครอบครัวเธอจะอยูย่ งั ไง
สาวิตรี
หนูพดู จริงๆค่ะครู ทุกวันนี ้แม่ต้องจําใจออกไปตัดยางตังแต่
้ ตี 2 ตี 3 เพื่อจะได้ มีเงินมาเลี ้ยงน้ องอีก
3 คน ทังๆที
้ ่มีโจรใต้ คอยซุม่ ยิงคนที่ออกไปตัดยาง หนูอยากจะกลับไปเป็ นครูจะได้ มีเงินมาเลี ้ยงแม่
ดูแลน้ องอย่างใกล้ ชิดอีกอย่างตอนนี ้ที่ปะนาเระกําลังขาดแคลนครูอย่างมาก หนูก็อยากกลับไป
ช่วยโรงเรี ยนบ้ านปุลามาวอของหนู เหตุผลแค่นี ้เพียงพอหรื อยังคะ

อ.สาวิตรี
ทําไมครูไม่เคยรู้เรื่ องพวกนี ้มาก่อนสาวิตรี

สาวิตรี

หนูพยายามจะบอกครูหลายครัง้ แล้ ว แต่ครูไม่เคยฟั งหนูเลย
อ.สาวิตรี
ปลอบสาวิ ตรี

ครูขอโทษนะสาวิตรี ... ครูขอโทษ ครูไม่ร้ ูวา่ เธอและครอบครัวลําบากมากขนาดนี ้ มีอะไรที่ครูพอ
ช่วยเหลือเธอได้ มยั ้ บอกมาเลยนะ ไม่ต้องเกรงใจ
สาวิตรี
ครูเซ็นใบลาออกให้ หนูนะคะ หนูขอร้ อง หนูต้องกลับไปอยูบ่ ้ านจริงๆ
อ.สาวิตรี
ถ้ าเป็ นเรื่ องจะให้ เซ็นใบลาออกครูคงช่วยเธอไม่ได้
สาวิตรี
ก็ไหนครูวา่ ครูเข้ าใจหนูแล้ วไงคะ

อ.สาวิตรี
เทอมนี ้เป็ นเทอมสุดท้ ายที่เธอมีเรี ยน coursework สัปดาห์หน้ าก็เป็ นอาทิตย์สอบแล้ ว ถ้ าอย่างนัน้
เธอสอบให้ เสร็จเรี ยบร้ อยก่อนแล้ วค่อยกลับไป ไม่ดีกว่าเหรอ ส่วนปี หน้ าเธอก็เหลือแต่วิทยานิพนธ์
เธอจะกลับไปทําที่ปัตตานีก็ได้ แล้ วค่อยๆทยอยส่งงานมาให้ ครูตรวจแก้ ทางอีเมลล์ เธอจะได้ ไม่
เสียเวลาฟรี ๆไปหนึง่ ปี แล้ วก็จะได้ เรี ยนจบปริญญาโทด้ วย เธอคิดว่ายังไง
สาวิตรี
ทําแบบนี ้ได้ ด้วยเหรอคะครู

อ.สาวิตรี
อ.สาวิ ตรี หยิ บเอกสารทีส่ าวิ ตรี เอามา
ขอลายเซ็นขึ้นมาแล้วฉีกทิ้ ง
เอกสารแผ่นนี ้ ไม่มีความจําเป็ นสําหรับเธอ
สาวิตรี
ขอบคุณมากค่ะครู ขอบคุณที่เข้ าใจหนู ขอบคุณจริงๆ
สาวิ ตรี ร้องเพลงครู ทีร่ กั (solo)
เพลง

fade in
สาวิตรี

A1 ฟ้าหลังฝนที่สดใส ก็เหมือนกับใจของฉันในตอนนี ้ ชื่นบานเต็มที่ เพราะมีครูดีช่วยชี ้ทาง ถนน
ข้ างหน้ าที่มืดมน ช่างอับจนไปทุกทิศทาง กลับกลายสว่าง ปรากฏทางให้ ยา่ งเดิน

A2 ความระทมอันขื่นขม ที่คอยทับถมใจฉันอยูท่ กุ วัน มลายหายพลัน ทําให้ ตวั ฉันมีแรงใจ เผชิญ
เหตุการณ์อนั น่ากลัว แม้ ต้องเอาตัวไปเสี่ยงภัย ก็ไม่เป็ นไร ได้ อยูใ่ กล้ กบั ครอบครัว
Hook พระคุณครูที่กรุณาสอนสัง่ จะจารจรดประจําใจมัน่ อยู่ หนูโชคดีได้ เป็ นลูกศิษย์ครู ผู้ให้
ความรู้และเมตตา
อุทิศตนจะตังใจทํ
้ าหน้ าที่ สมศักดิศ์ รี ไม่ให้ ใครเขาว่า ตามแบบอย่างครูที่รักและศรัทธา จะเก่งกล้ า
พร้ อมความดี (ย้ อน) ... ขอสัญญา

เพลง fade out
สาวิ ตรี เข้าไปกอด อ.สาวิ ตรี แล้วลา
กลับไป
ฉากที ่ 11
อ.สาวิ ตรี อยู่ในห้องคนเดียว
soliloquy
อ.สาวิตรี
หยิ บกรอบรู ปพีช่ ายมานัง่ ทีโ่ ซฟา
ฉันทําถูกรึเปล่าที่ไม่ให้ ไปทํางานที่ภาคใต้ ฉันรู้คะ่ ว่าไม่ได้ มีแค่ฉนั คนเดียวที่เจ็บปวดและทรมานกับ
การสูญเสียคนรักอย่างกะทันหันไปกับความรุนแรงครัง้ นี ้ ฉันเสียดายที่พี่ไม่ทนั ได้ อยูร่ ้ ูจกั กร เขามี
ความฝั นเหมือนพี่เลยรู้ไหมคะ เป็ นความฝั นที่ยิ่งใหญ่แต่เสี่ยงภัย กรเป็ นคนเก่ง ถ้ าเขาไปทํางานที่
นัน่ เขาคงช่วยชีวิตพี่น้องของเราได้ อีกมาก...
พี่ยิ ้มให้ ฉนั อีกแล้ วนะคะ ฉันเข้ าใจค่ะว่าพี่จะบอกฉันว่าอะไร ถ้ าเราได้ เห็นรอยยิ ้มจากการที่เขาทํา
ในสิง่ ที่เขามีความสุข ได้ บอกรักกันในทุกๆวันขณะที่ยงั มีลมหายใจ แค่นนก็
ั ้ เพียงพอแล้ วใช่ไหมคะ

ดนตรี ขึ้น อ.สาวิ ตรี

ร้องเพลง
ห่างไกลไม่ห่างกัน (solo)
อ.สาวิตรี

A1 เรื่ องราวที่แสนลําบากอัดอันตั
้ นใจมาเนิ่นนาน ก่อนเคยยากที่จะยอมรับและจะเข้ าใจมัน
แต่วนั นี ้รู้แล้ วอะไรคือสิ่งสําคัญกว่าที่ฉนั และเธอจะได้ อยูข่ ้ างเคียง

A2 มีคนเป็ นร้ อยที่ต้องเผชิญเรื่ องราวที่น่ากลัว คนเหล่านันเฝ
้ ้ ารอสักวันจะมีคนช่วยได้
เขาคนนันแม้
้ ฉนั จะห่วงเขาสักเท่าไรก็ต้องยอมตัดใจเพื่อคนอื่นอีกมากมาย Ho
Hook อยากให้ ร้ ูวา่ ฉันรักเธอแค่ไหน เพราะรักจึงยอมให้ เธอไปทําตามฝั นที่เธอต้ องการ
มีสงิ่ เดียวที่อยากให้ เธอสัญญา เตือนให้ เราต่างศรัทธา จะไกลเท่าใดขอแค่ใจเราใกล้ กนั
A3 ต่อจากวันนี ้แม้ นานนานทีที่เราจะได้ เจอ แต่ก็พร้ อมที่จะยอมรับและจะไม่น้อยใจ
สุขของฉันคือการมองดูเธอสุขหัวใจ ความห่างไม่ใช่ปัญหาของสองเรา Ho
Hook อยากให้ ร้ ูวา่ ฉันรักเธอแค่ไหน เพราะรักจึงยอมให้ เธอไปทําตามฝั นที่เธอต้ องการ
มีสงิ่ เดียวที่อยากให้ เธอสัญญา เตือนให้ เราต่างศรัทธา จะไกลเท่าใดขอแค่ใจเราใกล้ กนั
อ.สาวิตรี
โทรสัง่ ดอกไม้
ฮัลโหล นี่อาจารย์สาวิตรี นะคะ ขอสัง่ ดอกไม้ หนึง่ ช่อใหญ่คะ่ ส่งด้ วยนะคะ บ้ าน อ.สาวิตรี วโรชา
ธรรมกุล ค่ะ
หยิ บหนังสือเรื ่องสาวิ ตรี ขึ้นมา
ฉันเข้ าใจเธอแล้ วล่ะ สาวิตรี เธอช่างเป็ นผู้หญิงที่ศรัทธาในความรักอย่างแท้ จริง
อ.สาวิ ตรี เปิ ดหนังสือแล้วค่อยทอด
ตัวลง ไฟค่อยๆหรี ่ลง เพลง fade in
ฉากที ่ 12
พระยม สัตยวาน และนางสาวิ ตรี
ออกมาจากทาง UL นางสาวิ ตรี เดิ น

นาพระยมออกมา กระทัง่ C ของเวที
แล้วเจรจากับพระยม (duet 3 นาที)

พระยม
สาวิตรี, หยุดเทอญ,เธอเดินมา โดยมรรคาลําบากหาน้ อยไม่
บัดนี ้นางทรามสงวนควรกลับไป

เพื่อจะได้ กอบกิจกรณีย์

บําเพ็ญการกุศลสราทธพรต

สําหรับองค์ทรงยศบดีศรี

เธอพ้ นแล้ วจากปวงกรณีย์

อันพึงมีตอ่ องค์พระภรรดาฯ
นางสาวิตรี

เดินร่วมทางอย่างเป็ นมิตร

สุจริตชนเป็ นศรี

ท่านเป็ นยอดธรรมจารี

หม่อมฉันนี ้จึง่ ตามจร

คบบัณฑิตเป็ นกิจชอบ

บุญประกอบสโมสร

ท่านยอดธรรมนําสุนทร

เหล่านิกรพึง่ เย็นใจ

พระยม
วาจาเจ้ าเป็ นคติดีทงหมด
ั้

มธุรสแกมธรรม์อนั ผ่องใส

ได้ ฟังแล้ วก็เพลินเจริญใจ

อ้ าทรามวัยประเสริฐเลิศนารี

จงขอพรอีกเป็ นคํารบห้ า

อันตูข้าไม่ขดั มารศรี

จงขอพรสุดประเสริฐเถิดครานี ้

จะยินดีให้ สิ ้นสมจินดาฯ

นางสาวิตรี
พระบดีศรี สวัสดิ์
ไฉนสมจินตนา

พรพิพฒ
ั น์แก่ตขู ้ า
หากไร้ หน้ าผู้ยาใจ

ฉะนันจึ
้ งขอประทาน

สัตยวานคืนชีพใหม่

ดํารงคําที่ลนั่ ไว้

สมธรรมไท้ เป็ นราชาฯ
พระยม

อันวาจาของข้ านี ้ยืนยง
นี่เป็ นไรเทวีศรี โสภา

และข้ าคงกระทําเหมือนเช่นว่า
เราขอคืนภรรดาให้ ทรามวัยฯ

ดนตรี fade out พระยมปลดบ่วงจาก
สัตยวานออก ประทานคืนให้ แก่นาง
สาวิตรี จากนัน้ พระยมออกไปทาง DL
นางสาวิตรี พาสัตยวานกลับทาง UL
ฉากที ่ 13
ไฟค่อยๆสว่าง อ.สาวิ ตรี ลกุ ขึ้น
จัดโต๊ะดิ นเนอร์ ให้เรี ยบร้อย ฮัมเพลง
ไปด้วย พอทุกอย่างเสร็ จเข้าที ่
เรี ยบร้อยแล้วจึงโทรศัพท์หาเขมิ กร
อ.สาวิตรี
ฮาโหล ใกล้ ถึงบ้ านหรื อยังคะ โอเคค่ะ เดี๋ยวเจอกันค่ะ

อ.สาวิ ตรี จดุ เทียนหอมและเดิ นไปเปิ ด
เพลง

ก่อนทีจ่ ะค่อยๆหรี ่ไฟในห้องลง
เสียงออดดังขึ้น อ.สาวิ ตรี เดิ นไป
เปิ ดประตู รับช่อดอกไม้เข้ามา เพียง
ประเดีย๋ ว เขมิ กรก็เปิ ดประตูเข้ามา

อ.สาวิ ตรี เอาช่อดอกไม้เข้าไปมอบให้
Congratulations นะคะ นักนิตวิ ิทยาศาสตร์ คนใหม่
เขมิกร
อะไรกันเนี่ยคุณ
อ.สาวิ ตรี ยืน่ จดหมายให้เขมิ กรอ่าน

อ.สาวิตรี
จดหมายเพิ่งมาส่งวันนี ้เองค่ะ ยังมีเวลารายงานตัวถึงวันจันทร์
เขมิกร
ขอบคุณ ... ขอบคุณจริงๆสาวิตรี ผมสอบติดแล้ ว ความฝั นของผมเป็ นจริงแล้ ว ... สรุปคุณให้ ผมไป
ทํางานที่ภาคใต้ ได้ ใช่มยั ้
เพลง fade in อ.สาวิ ตรี กบั เขมิ กรร้อง
เพลงเหมือนเคย (Duet)

อ.สาวิตรี
ก่อนเคยคิดเสมอ คนรักควรอยูด่ ้ วยกันไม่ห่างไกล ก่อนนันเคยเข้
้
าใจ ถ้ าเขาไป จะต้ องจมกองนํ ้าตา
วันนี ้ฉันเข้ าใจ ว่ารักนันไม่
้ ใช่การได้ ครอบครอง ไม่ใช้ แค่เราสองนันรั
้ กกัน แต่ต้องทิ ้งความฝั นที่มีเพื่อ
คนคนเดียว
*จากที่เคยมีกนั และกัน จากที่เคยยืนเคียงข้ างกัน ต่อจากนี ้ถึงแม้ วา่ มันจะต้ องแปรเปลี่ยน
เวลาไม่อาจเปลี่ยนหัวใจ ถึงแม้ วา่ เธอจะอยูท่ ี่ไหน จะไม่มีวนั ให้ ความห่างไกลเปลี่ยนรักเรา

เขมิกร
ขอบคุณที่เข้ าใจ จะหนาวเย็นเพียงใด ไม่หวาดกลัว
เพราะฉันได้ หวั ใจ ได้ พลัง จากความรักที่แท้ ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปรไป
อ.สาวิตรี
จากที่เคยมีกนั และกัน
เขมิกร
ก็ยงั จะเป็ นเช่นทุกวัน
(พร้ อม) ยังคงรักแต่คณ
ุ เรื่ อยไปแม้ ไม่พบหน้ า

อ.สาวิตรี
(พร้ อม) ยังคงรักแต่คณ
ุ เรื่ อยไปแม้ ไม่พบหน้ า
เขมิกร
ไม่วา่ จะอยูแ่ ห่งหนใด
อ.สาวิตรี
หัวใจไม่มีทางเปลี่ยนผัน
(พร้ อม)ไม่วา่ ยังไง ก็คงจะยังเป็ นเหมือนเดิม เหมือนเคย
เขมิกร

(พร้ อม) ไม่วา่ ยังไง ก็คงจะยังเป็ นเหมือนเดิม เหมือนเคย
พอเพลงจบ เขมิ กรและอ.สาวิ ตรี โผเข้ากอดกัน
ไฟดับ
ฉากที ่ 14
เสียงดนตรี fade in
นางสาวิ ตรี อ.สาวิ ตรี และสาวิ ตรี ร้อง
เพลงความรัก (

trio)
นางสาวิตรี

ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮือ ฮื่อ ฮื ้อ ฮือ
(พร้ อม) ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮือ ฮื ้อ

สาวิตรี
(พร้ อม) ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮือ ฮื ้อ

อ.สาวิตรี
(พร้ อม) ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื ้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮือ ฮื ้อ
รรรเรี ยงร้ อยรักผูกพันฤทัยด้ วยใจ ช่างงดงามยิ่งใหญ่ ไม่หวัน่ ไหวแม้ ต้องไกลกัน
สาวิตรี
ความรักคือการแบ่งปั น แต่งแต้ มสีสนั นวลเหมือนจันทร์ วนั เพ็ญ

นางสาวิตรี
รักแท้ สบตาตื่นตาตื ้นตัน ดังกระซิบคํามัน่ คูบ่ ญ
ุ ขวัญตา
สัญญา ประคองรักศรัทธา ตราบสิ ้นดินฟ้า ยามคิดถึงซึ ้งทรวง
เฮอ เฮ้ อ เฮอ เฮ่อ เฮอ เฮอ เฮ้ อ ความรักเหมือนหยาดทิพย์ชโลมเลี ้ยงใจ
สาวิตรี
ดังสายธารระเรื่ อย ระรินฟื น้ ชีวา มอบความรักสดใสให้ กนั
อ.สาวิตรี
ระยะทางไม่อาจกันขวาง
้
ความรักไม่จืดจางแม้ ห่างไกล
(พร้ อม) แม้ เวลาเคลื่อนไป เผชิญเหตุการณ์ใดใด มอบความรักให้ กนั นิรันดร

สาวิตรี
(พร้ อม) แม้ เวลาเคลื่อนไป เผชิญเหตุการณ์ใดใด มอบความรักให้ กนั นิรันดร

นางสาวิตรี
(พร้ อม) แม้ เวลาเคลื่อนไป เผชิญเหตุการณ์ใดใด มอบความรักให้ กนั นิรันดร
เฮอ เฮ้ อ เฮอ เฮ่อ เฮอ เฮอ เฮ้ อ ความรักเหมือนหยาดทิพย์ชโลมเลี ้ยงใจ ดังสายธารระเรื่ อย

สาวิตรี
ระรินฟื น้ ชีวา มอบความรักสดใสให้ กนั

อ.สาวิตรี

(เหลื่อม) ระยะทางไม่อาจกันขวาง
้
ความรักไม่จืดจางแม้ ห่างไกล แม้ เวลาเคลื่อนไป เผชิญ
เหตุการณ์ใดใด มอบความรักให้ กนั นิรันดร

สาวิตรี
(เหลื่อม) ระยะทางไม่อาจกันขวาง
้
ความรักไม่จืดจางแม้ ห่างไกล แม้ เวลาเคลื่อนไป เผชิญ
เหตุการณ์ใดใด มอบความรักให้ กนั นิรันดร

นางสาวิตรี
(เหลื่อม) ระยะทางไม่อาจกันขวาง
้
ความรักไม่จืดจางแม้ ห่างไกล แม้ เวลาเคลื่อนไป เผชิญ
เหตุการณ์ใดใด มอบความรักให้ กนั นิรันดร
(พร้ อม) มอบความรักให้ กนั นิรันดร

สาวิตรี
(พร้ อม) มอบความรักให้ กนั นิรันดร

อ.สาวิตรี
(พร้ อม) มอบความรักให้ กนั นิรันดร
เพลงจบ ไฟดับ
Curtain call

จบ

ภาคผนวก ฌ.
แบบสอบถามการจัดแสดงละครเรื่อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2556
ณ โรงละครเภตราลัย คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
..............................................................................................................................................
แบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการวิจยั และศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต กลุม่ วิชาการ
สื่อสารเชิงสุนทรี ยะและบันเทิงคดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไป
โปรดทําเครื่ องหมาย x ลงในช่องว่างหน้ าข้ อความตามความเป็ นจริง
1. เพศ
..... ชาย
..... หญิง
2. อายุ
..... ตํ่ากว่า 20 ปี
..... 20 – 24 ปี
..... 25 – 29 ปี
..... 30 – 34 ปี
..... 35 – 39 ปี
..... 40 ปี ขึ ้นไป
3. สําเร็จการศึกษา
..... ตํ่ากว่าปริญญาตรี
..... ปริญญาตรี สาขา .....................
.... ปริญญาโท สาขา ....................
..... ปริญญาเอก สาขา ....................
4. รอบการแสดงที่ชม ..... 15 มีนาคม 2556 17.30 น. .... 16 มีนาคม 2556 14.00 น.
..... 16 มีนาคม 2556 17.00 น.
ส่วนที่ 2 : ข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องสาวิตรี
โปรดทําเครื่ องหมาย x ลงในช่องว่างหน้ าข้ อความตามความเป็ นจริง
1. ท่านเคยชมการแสดงละครเวทีเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ตามรายการด้ านล่างนี ้หรื อไม่
..... ละครเวที เรื่ อง สาวิตรี จัดแสดงโดย บริษัทแดส เอนเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด
..... ละครเวที เรื่ อง ความรักและความตาย บทละครโดย พรรัตน์ ดํารุง
..... ละครเวที เรื่ อง ภาพเงาสาวิตรี บทละครโดย ธนสิน ชุตินธรานนท์
..... ละครเวที เรื่ อง Savitri บทละครโดย อรดา ลีลานุจา
..... ไม่เคย

2. ท่านเคยอ่านบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้ าอยูห่ วั
(ร.6) หรื อไม่
..... เคย
..... ไม่เคย (ข้ ามไปตอบส่วนที่ 3)
3. จากการอ่านบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ท่านคิดว่าความคิดของเรื่ อง (theme) คือข้ อใด
..... ภรรยาที่ดีมีหน้ าที่จงรักภักดีและซื่อสัตย์ตอ่ สามี
..... สตรี ที่สมบูรณ์แบบพึงมีปัญญาทัดเทียมกับบุรุษ
..... ความรักที่แท้ จริงต้ องกล้ าหาญและเสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
มากกว่าความสุขส่วนตน
..... อื่นๆ ระบุ ......................................................
4. ท่านคิดว่าตัวละคร “นางสาวิตรี ” ในบทละครร้ องเรื่ องสาวิตรี มีลกั ษณะอย่างไร (กรุณา
เรี ยงลําดับ 1-5ตามลักษณะที่ปรากฏชัดเจนมากที่สดุ )
..... ชนชันสู
้ ง
..... มีวาทศิลป์เป็ นเลิศ
...... ประพฤติธรรมเป็ นนิตย์
...... กล้ าหาญ

..... รูปโฉมงดงาม
..... มีสมั มาคารวะ นอบน้ อม
..... มีเมตตา กรุณา
..... จงรักภักดี

..... มีปัญญา เฉลียวฉลาด
..... มีมารยาทงาม
..... กตัญํูกตเวที
..... อื่นๆ (ระบุ) ....................

ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจที่มีตอ่ ละครเวทีเรื่ อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล
1. โปรดทําเครื่ องหมาย x ลงในช่องที่ตรงตามความพึงพอใจของท่านมากที่สดุ
(กําหนดให้ 5= มากที่สดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ )

รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ
5

ด้ านบทละคร
1.บทละครมีความเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
2.การนําเสนอในรูปแบบละครเพลง
มีความน่าสนใจและเหมาะสม
3.บทละครมีความแปลกใหม่และ
มีเอกลักษณ์
4.ความคิดหรื อประเด็นของเรื่ อง
มีความชัดเจน
5.การดําเนินเรื่ องกระชับ เข้ าใจง่าย
และไม่ซบั ซ้ อน
6.ตัวละครมีมิติ และน่าสนใจ
7.บทสนทนาและบทเพลงสอด
ประสานกันอย่างกลมกลืน
ด้ านการแสดง
8.การแสดงสมจริงและทําให้ ผ้ ชู ม
เชื่อในเรื่ องราวของละครที่เกิดขึ ้น
9.นักแสดงสามารถสื่ออารมณ์
ความรู้สกึ และความต้ องการของตัว
ละคร
10.นักแสดงสามารถขับร้ องเพลงได้
ไพเราะ

4

3

2

1

รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

ด้ านองค์ประกอบศิลป์
11.ฉาก สะท้ อนให้ เห็นถึงภูมิหลัง
และชีวิตของตัวละคร
12.เครื่ องแต่งกายและ
เครื่ องประดับแสดงให้ เห็นถึงบุคลิก
และนิสยั ตัวละคร
13.บทเพลงสามารถสื่ออารมณ์
ความรู้สกึ หรื อความต้ องการของตัว
ละคร
14.บทเพลงมีความไพเราะและ
ละเอียดลออในการประพันธ์
15.การเปลี่ยนฉากทําได้ อย่าง
ราบรื่ น
16.แสงและไฟในละครช่วยสร้ าง
บรรยากาศและเล่าเรื่ อง
2. จากการอ่านชมละครเวทีเรื่ อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล ท่านคิดว่าความคิดของเรื่ อง (theme)
คือข้ อใด
..... ภรรยาที่ดีมีหน้ าที่จงรักภักดีและซื่อสัตย์ตอ่ สามี
..... สตรี ที่สมบูรณ์แบบพึงมีปัญญาทัดเทียมกับบุรุษ
..... ความรักที่แท้ จริงต้ องกล้ าหาญและเสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
มากกว่าความสุขส่วนตน
..... อื่นๆ ระบุ ......................................................

3. ท่านคิดว่าตัวละคร “อาจารย์สาวิตรี ” ในละครเวที เรื่ อง สาวิตรี เดอะ มิวสิเคิล มีลกั ษณะอย่างไร
(กรุณาเรี ยงลําดับ 1-5ตามลักษณะที่ปรากฏชัดเจนมากที่สดุ )
..... ชนชันสู
้ ง
..... รูปโฉมงดงาม
..... มีปัญญา เฉลียวฉลาด
..... มีวาทศิลป์เป็ นเลิศ
..... มีสมั มาคารวะ นอบน้ อม ..... มีมารยาทงาม
...... ประพฤติธรรมเป็ นนิตย์ ..... มีเมตตา กรุณา
..... กตัญํูกตเวที
...... กล้ าหาญ
..... จงรักภักดี
..... อื่นๆ (ระบุ) ...................
4. ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.....ขอบคุณครับ.....

ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์

นายธนสิน ชุตินธรานนท์ เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 เป็ นชาวกรุงเทพมหานคร สําเร็จ
การศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึง่ ) สาขาภาษาไทย จากคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี การศึกษา 2553 ตลอดระยะเวลาศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
ได้ รับทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้ านภาษาและ
วรรณคดีไทย (โครงการช้ างเผือก) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์พิเศษ คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

