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การสื่อสารของนักแสดงเพื่อก้าวข้ามทัศนคติของผู้ชมสู่การเป็นผู้ชนะ

ในบทบาท ‘รัศมีดาว’ จากละครเวทีเรื่อง ‘ผู้ชนะ’ 

Communication of Actress to Overcome the Audiences’ 

Attitude toward Being the Winner as Rassameedaw’s 

Character on Theater Play “The Stronger”
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บทคัดย่อ

 ก�รสื่อส�รของนักแสดงในฐ�นะตัวละครเพ่ือให้ผู้ชมเช่ือต�มนั้น  ตัวนักแสดงต้องเช่ือต�มท่ีตัวละครเช่ือให้ได้

เสียก่อน นอกเหนือจ�กก�รสื่อส�รกับผู้อื่น หม�ยถึงก�รสื่อส�รกับผู้กำ�กับก�รแสดง ก�รสัมภ�ษณ์หรือพูดคุยกับผู้มี

ประสบก�รณ ์กค็อืก�รสือ่ส�รภ�ยในตัวบคุคลเพือ่ก�้วข�้มทศันคตขิองตนเองทีม่ตีอ่ตวัละครทีไ่มส่�ม�รถเชือ่ต�มตวัละคร

ได้ให้มีคว�มเห็นและเชื่อต�มที่ตัวละครเชื่อได้ แล้วนักแสดงจะส�ม�รถทำ�ให้ผู้ชมท่ีมีทัศนคติหรือคว�มเช่ือไม่ตรงกับตัว

ละครที่นักแสดงได้รับบทบ�ทส�ม�รถคล้อยต�มคว�มเชื่อของตัวละครได้เช่นกัน

คำาสำาคัญ: ก�รสื่อส�ร / ทัศนคติ / ละครเวที

Abstract

 Communication of an actress as a character to audiences, the actress has to believe like the 

character believes. Besides the actress has to communicate with the others such as Director is intra-

personal communication. It can help the actress to overcome self-attitude to love and belief the 

character. So, this effects to Audiences’ Attitude to love and belief the character too. 

Keywords: Communication / Attitude / Theater Play 

 
ภ�พที่ 1 โปสเตอร์ละครเวที “ผู้ชนะ”

* อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�ม

ความนำา

  นกัแสดงในฐ�นะทีเ่ปน็ผูส้ือ่ส�รแทนตวัละครดว้ยก�รสวมบทบ�ทเปน็ตวัละคร 

โดยที่นักแสดงต้องสื่อส�รผ่�นคำ�พูด ท่�ท�ง นำ้�เสียง ทัศนคติ คว�มเชื่อ ภูมิหลัง และ 

อื่น ๆ ของตัวละคร เพื่อให้คว�มต้องก�รของตัวละครบรรลุผล ซึ่งนักแสดงต้องใช้เวล�

ศึกษ�ตัวละครให้เข้�ใจอย่�งลึกซึ้ง  ทำ�ให้นักแสดงต้องใช้ทักษะด้�นก�รแสดงอย่�งม�ก 

ถงึแมว้�่ลกัษณะก�รใชช้วีติ ทศันคตแิละคว�มเชือ่ของตัวนกัแสดงจะแตกต�่งกบัตวัละคร

เพียงใดก็ต�ม

 ละครเวทเีรือ่งผูช้นะ (The Stronger) โดยออกสุ สตรนิเบริก์ (August Strindberg) 

ซึ่งเวอร์ชันที่ผู้เขียนกล่�วถึงนี้เกิดข้ึนจ�กง�นสร้�งสรรค์เพื่อก�รวิจัยของอ�จ�รย์ 
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ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�

ว�ทวิทย�และสื่อส�รก�รแสดง คณะนิเทศศ�สตร์ 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย นำ�บทละครที่แปลและเรียบ

เรียงโดย รศ.สดใส พันธุมโกมล ม�สร้�งสรรค์เป็นละคร

เวที มเีป�้หม�ยเพือ่ทดลองว�่เร่ืองรปูลกัษณ์ภ�ยนอกของ

นักแสดงที่มีรูปร่�งใหญ่ว่�มีผลต่อคว�มเชื่อของผู้ชมต่อ

อ�ชีพของตัวละครที่เป็นด�ร�หรือไม่ ซึ่งผู้เขียนได้รับ

เกียรติให้เป็นนักแสดงที่รับบทบ�ทเป็นตัวละคร “รัศมี

ด�ว” ร่วมด้วยอ�จ�รย์ชญ�ณี  ฉล�ดธัญญกิจ อ�จ�รย์

ประจำ�ภ�ควิช�ก�รสื่อส�รก�รแสดง คณะนิเทศศ�สตร์ 

มห�วทิย�ลัยสย�ม ในบทบ�ทของ “ด�วนภ�” นอกจ�ก

นี้ละครเวอร์ชันนี้ยังมีก�รปรับบริบทบ�งอย่�งให้เป็น

ปัจจุบันขึ้น เช่น ชื่อของตัวละครที่เป็นส�มี จ�กเดิมชื่อ 

จรัญ เปลี่ยนเป็น กฤษณ์ เป็นต้น

 ละครเวทเีรือ่ง ผูช้นะ เปน็เรือ่งร�วเก่ียวกบัหญงิ

ส�วสองคนท่ีกำ�ลังพูดคุยกันในร้�นก�แฟเกี่ยวกับชีวิต

ของตนเองทั้งในอดีตและปัจจุบันท่ีพัวพันกับคุณกฤษณ์ 

ผูจ้ดัละครชือ่ดงั ซึง่เปน็คนรกัเก�่ของด�วนภ� อดตีด�ร�

ชื่อดังที่ออกจ�กวงก�รไปแล้ว และคุณกฤษณ์ก็เป็นส�มี

ของรัศมีด�ว ด�ร�ชื่อดังในปัจจุบัน โดยที่ด�วนภ�นั่งดื่ม

ก�แฟและอ�่นหนงัสอือยูใ่นร้�นก�แฟแหง่หนึง่ รศัมดี�ว

เดินเข้�ม�ในร้�นก�แฟแล้วพบด�วนภ�นั่งอยู่ รัศมีด�ว

จึงเข้�ไปพูดคุยกับด�วนภ�เกี่ยวกับชีวิตหลังจ�กออก

วงก�รไป และพูดถงึชวีติของตนเองทัง้เร่ืองง�น ครอบครวั 

และคว�มรัก ทีร่ศัมดี�วมองว�่ตนเองประสบคว�มสำ�เรจ็

ในทกุ ๆ  ด�้นเมือ่เทยีบกบัด�วนภ�แลว้ตนเองชนะอกีฝ�่ย

หนึ่งทุกประก�ร  แต่ก�รสนทน�ครั้งนี้ทำ�ให้รัศมีด�วรู้ว่�

คณุกฤษณก์ำ�หนดชีวติของตนเองใหด้ำ�เนินซำ�้รอยกบัด�ว

นภ� ทั้งเรื่องของโปรดที่ด�วนภ�ชอบท�น ขนมที่ด�ว

นภ�ชอบทำ� เสื้อผ้�ที่ด�วนภ�ชอบใส่ ชื่อของลูกที่ตั้งให้

คลอ้งกบัด�วนภ� รวมถงึใหต้นเองเปลีย่นชือ่เป็นรัศมดี�ว

เพือ่ใหค้ลอ้งกับด�วนภ� จึงทำ�ใหรู้ว่้�คุณกฤษณย์งัรกัด�ว

นภ�และตนเองเป็นเพียงตัวแทนของด�วนภ�เท่�นั้น ซึ่ง

ทำ�ให้รัศมีด�วเสียใจและรู้สึกพ่�ยแพ้  อย่�งไรก็ต�มรัศมี

ด�วก็เลือกที่จะเชื่อว่�วิธีก�รดำ�เนินชีวิตที่เป็นอยู่นี้คือ

หนท�งทีด่สีำ�หรับตัวเอง ไม่ว�่ส�มขีองตนจะรักใครกต็�ม

แต่ส�มกีเ็ลือกแตง่ง�นสร้�งครอบครัวกบัตนเองอย�่งถกู

ต้องต�มกฎหม�ย ใช้ชีวิตคู่อย่�งเปิดเผยให้สังคมรับรู้ ซึ่ง

ทำ�ใหร้ศัมดี�วเชือ่ว�่ก�รได้แต่งง�นมคีรอบครวัคอืวถิขีอง

ผู้ชนะ 

 ละครเรือ่งนีต้วัละครด�วนภ�เปน็ตวัละครท่ีไมม่ี

บทพูดเลยแม้แต่คำ�เดียว ตัวละครใช้ก�รสื่อส�รผ่�น            

อวัจนภ�ษ�เท่�นั้น  ส่วนผู้เขียนได้รับบทบ�ทเป็นรัศมี

ด�วที่มีบทพูดตลอดทั้งเรื่อง โดยอ�จ�รย์ ดร.ประภัสสร 

จันทร์สถิตย์พร ผู้กำ�กับก�รแสดงต้องก�รให้ตัวละครทั้ง

สองแสดงออกม�ใหผู้ช้มรูส้กึว�่ตวัละครทัง้สองต�่ง “รูส้กึ

ชนะ” ในวิถีแนวท�งของตนเอง โดยละครเรื่องนี้ถูกจัด

แสดงขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดแสดงในวันพุธที่ 8 มีน�คม 

2560 ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒน� คณะ

นเิทศศ�สตร ์จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั ในเทศก�ลละคร

โรงเล็ก โดยผลท่ีได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์อ�จ�รย์ธนกร 

พฤกษช�ติถ�วร และอ�จ�รย์วณิชช� ภร�ดรสุธรรม 

อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�ก�รสื่อส�รก�รแสดง คณะ

นิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�ม หนึ่งในผู้ชมก�รแสดง

ในรอบแรกให้คว�มเห็นว่� ก�รสื่อส�รของตัวละครรัศมี

ด�วมีคว�มประหม่�เมื่อพูดคุยกับด�วนภ� ถึงแม้ว่�คำ�

พดูดเูหมอืนว�่รศัมดี�วจะพอใจกบัก�รไดแ้ตง่ง�นกบัคณุ

กฤษณ ์ถงึแมว้�่ส�มจีะมใีจอยูก่บัด�วนภ�กต็�ม จงึทำ�ให้

รู้สึกว่�ลึก ๆแล้ว รัศมีด�วไม่ได้รู้สึกยินดีกับวิถีที่ตนเอง

เลือกนัก ดังนั้นจึงมีคว�มเห็นว่�รัศมีด�วไม่ได้ชนะจ�ก

ก�รแสดงครัง้นี ้และตวัผูเ้ขียนเองในฐ�นะนักแสดงกร็ูส้กึ

ว�่รศัมดี�วไมส่�ม�รถแสดงไดบ้รรลวุตัถปุระสงคต์�มทีผู้่

กำ�กับก�รแสดงตั้งไว้เช่นกัน 

 ส่วนก�รแสดงครั้งที่ 2 จัดแสดงขึ้นในวันเส�ร์ที่ 

25 มีน�คม 2560 ณ โรงละครมห�วิทย�ลัยสย�ม เมื่อ

ก�รแสดงเสร็จสิ้นได้มีก�รพูดคุยหลังเสร็จสิ้นก�รแสดง 

(Post Talk) กับรองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศิริชัย ศิริก�ยะ 

คณบดีคณะนิเทศศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยสย�ม หนึ่งในผู้

ชมก�รแสดงรอบนี้ โดยได้แสดงคว�มเห็นว่�ห�กต้อง

ตัดสินว่�ใครคือผู้ชนะก็ตัดสินใจไม่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ

คว�มเห็นของอ�จ�รย์วณิชช� ภร�ดรสุธรรม ที่เป็นผู้ชม

ก�รแสดงทั้ง 2 รอบก็ให้คว�มเห็นว่�รอบนี้มีคว�มสูสีกัน 

จะมองว่�ตัวละครทั้งสองชนะต�มวิถีที่ตนเองเลือก หรือ

จะมองว�่แพท้ั้งคูก่ไ็ด ้และยกชัยชนะใหแ้กค่ณุกฤษณส์�มี

ของรศัมดี�วและอดตีคนรกัของด�วนภ�กไ็ด้ ซึง่ทำ�ให้เห็น

ถึงก�รตกตะกอนคว�มคิดของนักแสดงในเรื่องของก�ร

ปรับทัศนคตจินนำ�ไปสูก่�รเปลีย่นคว�มเช่ือใหเ้ป็นไปต�ม

ตัวละครรัศมีด�ว จนส�ม�รถสื่อส�รให้ผู้ชมส�ม�รถเชื่อ

ต�มได้ว่�รัศมีด�วพอใจกับวิถีที่ตนเลือกอย่�งจริงใจ



70

Siam Communication Review Vol.17 Issue 22

 อย่�งไรก็ต�มบทคว�มเร่ืองนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ

ใหเ้หน็ก�รทำ�ง�นในฐ�นะนกัแสดงทีร่บับทบ�ทรศัมดี�ว

เพื่อสื่อส�รกับผู้ชม ซึ่งไม่ได้ต้องก�รเปรียบเทียบว่�ตัว

ละครตวัหนึง่ชนะแล้วอกีตัวละครต้องเปน็ผูแ้พ ้แต่ผูเ้ขียน

เห็นว่�ทั้ง ๆ  ที่ละครเรื่องเดียวกัน นักแสดงคนเดียวกัน ผู้

กำ�กับคนเดียวกันและแสดงห่�งกันเพียง 2 สัปด�ห์ แต่

ผลลพัธข์องก�รสือ่ส�รกลบัแตกต�่งกนัจ�กก�รเปน็ผูแ้พ้

ในก�รแสดงรอบแรกสู่ก�รเป็นผู้ชนะในก�รแสดงรอบที่

สองของตัวละครรัศมีด�วต�มคว�มเห็นของผู้ชม จึงเป็น

ที่ม�ของก�รถอดคว�มรู้จ�กก�รแสดงสู่บทคว�มเรื่องนี้

วัตถุประสงค์ของบทความ

 เพื่อแสดงให้อิทธิพลของก�รสื่อส�รของนัก

แสดงสู่ก�รปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักแสดงท่ีมีต่อตัว

ละครจนส�ม�รถก้�วข้�มทัศนคติของผู้ชมได้

การสื่อสารของตัวละครที่ถูกมองเห็นผ่านสายตานัก

แสดงและผู้ชม

 รัศมีด�วที่เดินเข้�ร้�นก�แฟม�อย่�งมั่นใจว่�

ตนเองน้ันเปน็คนมคีว�มมัน่ใจในตนเอง ได้รบัคว�มสนใจ

จ�กคนรอบข้�งเสมอ เป็นที่รู้จักในสังคมไทย ได้บังเอิญ

พบกับด�วนภ�ที่นั่งทอดอ�รมณ์กับหนังสือและนำ้�ลิ้นจี่

โซด�ของโปรดของเธอ เมื่อรัศมีด�วเห็นด�วนภ� เธอก็ดู

ข�ดคว�มเชื่อมั่นลงไปทันทีและเลือกที่จะเดินออกจ�ก

ร้�น แตเ่ธอกต็ดัสินใจกลบัม�พดูคยุกบัด�วนภ�เพือ่บอก

อีกฝ่�ยว่�ตนคือผู้ท่ีประสบคว�มสำ�เร็จในทุกด้�นและมี

คว�มสุขในชีวิตคู่ม�กกว่�ด�วนภ�อดีตคนรักของส�มี

ของตนเอง ด้วยก�รพูดพล่�มไม่หยุดแบบไม่เปิดโอก�ส

ให้อีกฝ่�ยได้ตอบโต้เลยแม้แต่น้อย เพื่อตอกยำ้�คว�มคิด

ของตนเองว่�รัศมีด�วคือผู้ชนะเป็นเรื่องจริง 

 “ทำ�ไมรัศมีด�วนิสัยไม่ดีขน�ดนี้? ” เป็นเสียงที่

ดงัขึน้ในหวัของผูเ้ขยีนตอนทีไ่ด้อ�่นบทครัง้แรก และเป็น

เสียงในหัวของผู้ชมหล�ยท่�นเช่นกันเมื่อได้ เ ห็น

พฤตกิรรมของรศัมดี�วทีม่ตีอ่อดตีคนรกัของส�มขีองเธอ

ในละคร นอกจ�กนี้เมื่อรัศมีด�วพย�ย�มพูดถึงเรื่องร�ว

ในอดีตและปัจจุบันของ “เร�ส�มคน” ก็ทำ�ให้เห็นถึง

คว�มรักที่คุณกฤษณ์มีต่อด�วนภ� รัศมีด�วรู้ตัวทันทีว่�

ตนเป็นเพียงตัวต�ยตัวแทนของด�วนภ�เท่�นั้น

 จ�กก�รสนทน�ยดืย�วทีรั่ศมดี�วเพียงฝ�่ยเดียว

ท่ีเป็นฝ่�ยเผยข้อมูลออกม�จนทำ�ให้รัศมีด�ว ด�วนภ�

และผูช้มอนมุ�นไดว้�่ “คณุกฤษณร์กัด�วนภ� คณุกฤษณ์

ไม่รักรัศมีด�ว” เท่�นี้ก็ทำ�ให้ผู้เขียนที่รับบทเป็นรัศมีด�ว

กถู็กคว�มพ�่ยแพก้ระแทกใสเ่ตม็อกจนแทบกระอักเลอืด 

ห�กนับเหตุก�รณ์ในเรื่องเป็นก�รวิ่งแข่งขัน ด�วนภ�คง

ยนืรออยูท่ี่เสน้ชัย สว่นรศัมดี�วคงตอ้งเรง่ทำ�คว�มเรว็เพือ่

ใหเ้ข้�เสน้ชัยใหไ้ดก้อ่นด�วนภ�หรอืว�่เข้�พรอ้มด�วนภ�

ก็ยังดี

 
ภ�พที่ 2 ก�รสื่อส�รในก�รแสดงของนักแสดงทั้งสอง

 เมื่อเห็นคว�มเพล่ียงพลำ้�ของตัวละครรัศมีด�ว

ผนวกกับคว�มต้องก�รของผู้กำ�กับก�รแสดงว่�อย�กให้

รัศมีด�วรู้สึกว่�ตนเองชนะด�วนภ� โดยให้ผู้ชมรู้สึกลังเล

ว่�ใครคือผู้ชนะกันแน่เมื่อดูละครเรื่องนี้จบ  ทำ�ให้ผู้เขียน

ตระหนักได้เลยว่�ก�รท่องบทละคร 9 หน้� โดยต้องพูด

คนเดียวทั้งเรื่องดูจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับก�ร

ทำ�ให้ทศันคตขิองผู้ชมทีจ่ะมองตัวละครรศัมดี�วคอืผูช้นะ

การสื่อสารความเชื่อเรื่องชัยชนะในความรัก

 “คว�มรักชนะทุกสิ่ง” เป็นข้อคว�มที่ผู้เขียน

ได้ยินในสื่อละครอยู่เรื่อย ๆ ถึงแม้ข้อคว�มจะถูกบิดไป

เปน็อย�่งอืน่ก็ต�ม แตค่ว�มเชือ่เรือ่งคว�มรกันีก้ย็งัฝงัอยู่

ในหัวของผู้เขียนและผู้ชมแน่นอน ซ่ึงหนึ่งในผู้ชมละคร

เรือ่งนีค้อื อ�จ�รยเ์จตนจ์นัทร ์เกดิสขุ (สมัภ�ษณ,์ 2560) 

อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�วิทยุ-โทรทัศน์-ภ�พยนตร์ คณะ

นิเทศศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยสย�มได้ให้คว�มเห็นว่� คน

เร�จะรูส้กึว�่คนทีถ่กูรักคอืคนชนะ คนไมถ่กูรกัคอืคนแพ้

อยูแ่ลว้ อย�่งละครโทรทศันเ์รือ่ง เมยีหลวง ทีอ่อกอ�ก�ศ

ท�งช่อง 33 ก็จะเห็นว่�พระเอกท่ีเจ้�ชู้มีเมียน้อยหล�ย

คน ท�้ยทีส่ดุกเ็ลอืกทีจ่ะรกัคนทีเ่ข�รกั นัน่กค็อืเมยีหลวง

ม�กทีส่ดุอยูด่ ีไม่ว�่ตอนจบของเรือ่งจะลงเอยอย�่งไร เมยี

หลวงจะมีคว�มสุขหรือไม่ แต่ตัวละครเมียหลวงก็คือคน

กำ�ชัยชนะต�มคว�มเห็นของผู้ชม
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นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

ภ�พที่ 3 ก�รแสดงสีหน้�ท่�ท�งของนักแสดง

นอกจ�กน้ีอ�จ�รย์วณิชช� ภร�ดรสุธรรม (สัมภ�ษณ์, 

2560) อ�จ�รยป์ระจำ�ภ�ควชิ�ก�รสือ่ส�รก�รแสดง คณะ

นิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสย�ม ที่เป็นผู้ชมละครเรื่องนี้

ทั้งสองรอบได้ให้คว�มเห็นว่� ตร�บใดที่ตัวละครที่ถูกรัก

ก็ต้องเป็นคนชนะ ส่วนตัวละครที่ไม่ถูกรักก็ต้องเป็นคน

แพ้ ไม่ว่�คุณกฤษณ์จะเลือกแต่งง�นกับรัศมีด�วก็ต�ม 

เพร�ะคนเร�ถูกหล่อหลอมผ่�นสื่อม�แบบนั้น

 อ�จ�รย์วณิชช�ได้กล่�วเพิ่มเติมว่�พฤติกรรม

ของรศัมดี�วทีเ่ปน็ฝ�่ยรกุลำ�้ สว่นด�วนภ�เปน็ฝ�่ยตัง้รบั

อยู่นิ่ง ๆ จะมองยังไงรัศมีด�วก็คือผู้พ่�ยแพ้อยู่ดี แล้วคน

ไทยยังถูกสั่งสอนว่�ก�รตอบโต้อย่�งผู้ชนะคือ คว�มนิ่ง

เฉย ที่ตรงกับสุภ�ษิตไทยที่ว่� “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสีย

ตำ�ลึงทอง” จึงทำ�ให้เห็นว่�ทั้งคว�มเชื่อของคนไทยและ

พฤตกิรรมของตัวละครรศัมดี�วสง่ใหต้วัละครพ�่ยแพต้อ่

ด�วนภ�อย่�งเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับคว�มเช่ือของ

ตัวผู้เขียนอย่�งหนักแน่น นับว่�เป็นโจทย์ย�กสำ�หรับนัก

แสดงทีต่อ้งสือ่ส�รคว�มพ�่ยแพใ้นรปูแบบของชยัชนะให้

ผู้ชมเชื่อต�มให้ได้

การสื่อสารภายในตนเอง: เครื่องมือสู่การปรับเปลี่ยน

ความเชื่อตามตัวละคร

 จ�กก�รแสดงละครเวททีัง้สองรอบทีผ่�่นม�  ผู้

เขียนเห็นว่�สิ่งที่ทำ�ให้ตัวเองในฐ�นะนักแสดงส�ม�รถ

เปลี่ยนคว�มเชื่อต�มตัวละครได้ในรอบที่ 2 ที่แสดงที่โรง

ละครมห�วทิย�ลยัสย�มจนทำ�ใหนั้กแสดงสือ่ส�รเพือ่ก�้ว

ข้�มทัศนคติของผู้ชมได้คือ ก�รสื่อส�รภ�ยในตัวบุคคล 

(Intrapersonal Communication) ซ่ึงหม�ยถึง 

กระบวนก�รส่ือส�รซึง่เกิดภ�ยในตวัมนษุยแ์ตล่ะคนทัง้ที่

รู้ตัวและไม่รู้ตัวโดยใช้วัจนภ�ษ�และอวัจนภ�ษ� เพื่อ

สร้�งก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจคว�มหม�ยของสิ่งต่�ง ๆ 

รอบตัว (สมศักดิ์ คล้�ยสังข์, ออนไลน์)

 นอกจ�กนี้อ�จ�รย์ ดร.ปอรรัตน์ ยอดเณร ได้

กล่�วถึงก�รสื่อส�รภ�ยในตนเอง ในบทคว�มเรื่องภ�วะ

ผู้นำ�กับก�รสื่อส�รในตนเองสู่ก�รเปลี่ยนแปลง (Self-

Leadership Through Transformative Leaning) ใน

เว็บไซต์ของ Speech Communication Network 

(SPN) ว�่มนษุยม์ศีกัยภ�พภ�ยในตนเอง ก�รเปลีย่นแปลง

นัน้เริม่จ�กภ�ยในบุคคล บุคคลใดท่ีพรอ้มจะเปลีย่นแปลง

ย่อมนำ�ก�รเปลี่ยนแปลงม�สู่ตนเองเป็นอันดับแรกและ

ก�รเคลื่อนเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยจ�กบุคคลหนึ่งนั้นย่อม

ส่งผลกระทบถึงคนอื่น ๆ รอบ ๆ ข้�งได้ จ�กแนวคิดก�ร

เรียนรู้เพื่อก�รเปลี่ยนแปลงของ Jack D. Mezirow ที่ถูก

นำ�ม�ใช้ในก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับผู้ใหญ่ต�มแนวท�ง

ก�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพือ่กระตุน้ใหผู้ใ้หญเ่กดิก�รเรยีนรู้

ด้วยวิธีก�รใหม่ ๆ และเกิดก�รปรับเปลี่ยนวิธีคิด–

พฤติกรรม จ�กภ�ยในตนเองซึ่งจะเป็นก�รเปลี่ยนแปลง

ทีย่ัง่ยนืและส�ม�รถสร�้งขึน้ไดอ้กีไมห่ยดุน่ิงห�กเจ้�ของ

ประสบก�รณน์ัน้นัน้ทำ�ก�รใครค่รวญและพจิ�รณ�อย�่ง

มีเหตุผลจะพบประตูสู่ก�รเปล่ียนแปลง  นำ�พ�ม�ซ่ึง

คว�มคดิอ่ืน ๆ  พฤตกิรรมอ่ืน ๆ  ทีเ่ป็นท�งเลอืกใหม่ให้กบั

ตนเอง นับว่�เป็นก�รนำ�ภ�วะตนเองอย่�งหนึ่ง

 จ�กที่กล่�วม�ทำ�ให้เห็นว่�ก�รสื่อส�รภ�ยใน

ตนเองของนกัแสดงส�ม�รถปรบัเปลีย่นคว�มเชือ่ของนกั

แสดงให้เป็นไปต�มตัวละครได้

การสื่อสารภายในตนเองของนักแสดง: น่ีคือเรื่องของ

ตัวละครไม่ใช่เรื่องของเรา

 จ�กก�รวิเคร�ะห์บทละครเรื่องนี้ก่อนแสดง ผู้

เขยีนในฐ�นะนกัแสดงทีส่วมบทเปน็รศัมีด�วมคีว�มรูส้กึ

ว�่รศัมดี�วเปน็คนนสิยัไมด่ ีทะเยอทะย�นอย�กได ้จนไม่

สนใจว่�ใครจะได้รับผลกระทบอะไร แย่งได้กระทั่งง�น

และคนรกัของเพือ่นสนทิตนเองได ้ผูเ้ขยีนไมช่อบลกัษณะ

นิสัยของตัวละครตัวนี้เลย ถ้�เป็นตัวเองคงไม่คิดจะทำ�

อะไรแบบนี้ ทำ�ให้เห็นว่�ผู้เขียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อรัศมี

ด�วบวกกับคว�มเช่ือของผู้เขียนท่ีมองว่�วิธีก�รสื่อส�ร

ต�มบทของรัศมดี�วและคว�มเชือ่ของรศัมดี�วไม่ชว่ยให้

รัศมีด�วได้รับชัยชนะได้เลย 
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 จ�กก�รสื่อส�รภ�ยในตนเองในฐ�นะนักแสดง

ที่แสดงละครเวทีม�หล�ยเร่ือง สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนระลึกอยู่

เสมอเม่ือตอ้งแสดงละครว�่ เร่ืองร�ว พฤติกรรมและคว�ม

เชื่อของตัวละครนั้นคือเรื่องร�วของตัวละคร ไม่ใช่เรื่อง

ของนักแสดง ห�กพฤติกรรมและคว�มเชื่อของตัวละคร

ไม่สอดคล้องกับนักแสดง นักแสดงไม่จำ�เป็นต้องไปวิตก

กงัวลว�่สิง่ทีตั่วละครส่ือส�รไปน้ันจะม�กระทบกับตัวของ

นักแสดงเลย แต่ก็ต้องยอมรับว่�เป็นเรื่องที่ทำ�ได้ย�ก

 ท�งหน่ึงทีช่ว่ยใหน้กัแสดงบรรลสุิง่ท่ีต้องก�รได้

คอืก�รส่ือส�รกับผู้กำ�กับก�รแสดงเกีย่วกบัคว�มต้องก�ร

สงูสุดของตวัละคร (Super Objective) ใหม้ัน่ว่�รศัมดี�ว

ต้องก�รคว�มรู้สึกปลอดภัยในคว�มสัมพันธ์ของตนเอง

กับส�มี ก�รเข้�ม�พูดคุยกับด�วนภ�ก็เพื่อตรวจสอบว่� 

คว�มสัมพันธ์ของส�มีและอดีตคนรักได้จบลงไปแล้ว           

จรงิ ๆ   ไมไ่ดต้อ้งก�รจะทำ�ร้�ยหรอืประสงค์ร�้ยอะไร ห�ก

นักแสดงส�ม�รถจับคว�มต้องก�รสูงสุดของตัวละครได้

มัน่แล้วกจ็ะทำ�ใหน้กัแสดงเข�้ใจคว�มคดิของตวัละครได้

ม�กขึ้นและสื่อส�รเรื่องร�วของรัศมีด�วสู่ผู้ชมได้อย่�งดี

ภ�พที่ 4 ก�รแสดงของตัวละคร “รัศมีด�ว”

 ผูก้ำ�กับก�รแสดงยงัเนน้ยำ�้อกีว�่ รศัมดี�วอยู่ใน

ภ�วะจับพลัดจับผลูที่ได้แสดงละครแทนด�วนภ�จน

ประสบคว�มสำ�เร็จด้�นก�รแสดง คุณกฤษณ์ก็ม�ชอบ

รัศมีด�วก่อนจริง ๆ และรัศมีด�วก็เป็นเพื่อนรักกับด�ว

นภ�เช่นกัน แต่สถ�นก�รณ์เอื้ออำ�นวยให้รัศมีด�วได้

ประโยชน์ ด้วยคว�มที่เธอก็เป็นคนธรรมด�คนหน่ึงที่มี

โอก�สกค็ว�้ไวเ้ท�่นัน้  ทำ�ใหนั้กแสดงเหน็มติิของตัวละคร

ได้ชัดเจนขึ้นและมองรัศมีด�วในฐ�นะผู้หญิงธรรมด�ที่มี

อยูใ่นโลกนีไ้ด ้นีเ่ท�่กบัว�่ก�รสือ่ส�รกบัผูก้ำ�กบัก�รแสดง

และนกัแสดงกน็ำ�ส�รท่ีผู้กำ�กบัส่ือส�รกับเร�ม�สือ่ส�รกบั

ตนเองก็จะช่วยให้นักแสดงเข้�ใจตัวละครและส�ม�รถ

สื่อส�รกับผู้ชมได้ต�มที่ตัวละครต้องก�ร

การสือ่สารภายในตนเองของนกัแสดง: ทฤษฎไีพ ่52 ใบ

 จ�กที่ผู้เขียนได้กล่�วถึงในหัวข้อที่แล้วว่�นัก

แสดงมองว่�ตัวละครรัศมีด�วเป็นตัวละครที่มีคว�มเชื่อ

ไม่สอดคล้องกับตนเอง  แต่เมื่อต้องแสดงเป็นตัวละครนี้

นักแสดงควรมีคว�มเชื่อที่สอดคล้องกับตัวละครให้ได้ 

หนท�งหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหเ้ร�เข�้ใจตวัละครทีม่คีว�มเช่ือไม่

สอดคล้องกับนักแสดงคือ ทฤษฎีไพ่ 52 ใบ จ�กก�รเข้�

เรยีนก�รแสดงกบัอ�จ�รยร์สสคุนธ์ กองเกต ุหรอื ครเูง�ะ 

(สัมภ�ษณ์, 2560) จ�กสถ�บันสอนก�รแสดง The 

Drama Academy by Kru Ngor 

 อ�จ�รยร์สสคุนธ ์ไดส้อนเรือ่งก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

ตวัละครท่ีมนีสิยัต�่งจ�กตวันกัแสดงม�กๆว�่  ห�กเปรยีบ

ไพ ่52 ใบว�่เปน็นสิยัของมนษุยเ์ร� ตัง้แตเ่ดก็จนโตเร�จะ

ค่อย ๆ ทิ้งไพ่ไปทีละใบ จนเหลือแต่ลักษณะนิสัยของตัว

เองที่เร�มักมองว่�ดี ส่วนไพ่ที่ทิ้งไปนั้นคือลักษณะนิสัยที่

ไม่ใช่ตัวเร�หรือเร�อ�จจะมองว่�คือนิสัยที่ไม่ดีก็ได้ แต่

ห�กเร�มองกลบักนัคนอ่ืนกอ็�จจะทิง้ไพใ่บทีเ่ร�ต้องก�ร

เก็บไว้เช่นกัน นั่นแปลว่�นิสัยหรือไพ่ที่ทิ้งไปที่ตัวเร�มอง

ว่�ไม่ดี ผู้อื่นอ�จมองว่�มันดีก็ได้ ตัวอย่�งเช่น คนท่ีขี้

นินท�จะมองว่�ตัวเองเป็นคนใส่ใจร�ยละเอียดของผู้อื่น 

แต่มองคนท่ีสงบป�กสงบคำ�ว่�เป็นพวกสนใจแต่ตัวเอง 

เป็นต้น ดังต�ร�ง

ไพ่นิสัยไม่ดี ไพ่นิสัยไม่ดี

มองตัวเอง

ไพ่นิสัยดี ไพ่นิสัยไม่ดี

มองไพ่นิสัยดี

ขี้นินท� มีคว�มใส่ใจ

ร�ยละเอียด

ของคนรอบ

ข้�ง

สงบป�กสงบ

คำ� ไม่ยุ่งเรื่อง

ของคนอื่น

สนใจแต่ตัว

เอง 

เห็นแก่ตัว

ต�ร�งที่ 1 ก�รสื่อส�รภ�ยในตนเองของนักแสดง: ทฤษฎีไพ่ 52 ใบ

 

 เมื่อผู้เขียนลองนำ�ทฤษฎีนี้ม�ใช้ในก�รมองตัว

ละครรศัมีด�วทีผู่เ้ขยีนมองว�่เปน็คนนสิยัไมด่ ีนบัว�่เปน็

คนท่ีถือไพ่และท้ิงไพ่ต่�งจ�กตัวผู้เขียนหล�ยอย่�ง เพื่อ

ให้ผู้เขียนในฐ�นะนักแสดงนั้น มองรัศมีด�วในแง่ดีได้จน

ส�ม�รถเช่ือได้แบบท่ีรัศมีด�วเช่ือ ตัวอย่�งเช่น ผู้เขียน

มองว่�รัศมีด�วเป็นคนขี้อิจฉ� ซึ่งรัศมีด�วมองคว�มขี้

อิจฉ�ว่�เป็นคว�มทะเยอะทะย�นได้ และมองว่�คนที่

ปร�รถน�ดีต่อผู้อื่นคือคนโง่หรือใฝ่ตำ่�ได้ ดังต�ร�งด้�น

ล่�งที่ช่วยให้ผู้เขียนมีคว�มเชื่อแบบตัวละคร
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ผู้เขียนมอง

นิสัย/ไพ่ของ

รัศมีด�ว

รัศมีด�วมอง

นิสัย/ไพ่ของ

ตนเอง

ผู้เขียนมองว่�

นิสัย/ไพ่ที่ดี

(ตรงข้�มกับ

รัศมีด�ว)

รัศมีด�วมอง

คนที่ถือไพ่ตรง

ข้�มกับตัวเอง

ขี้อิจฉ� มีคว�ม

ทะเยอทะย�น

สมควรมีชีวิต

ที่ดี

ปร�รถน�ดีต่อ

ผู้อื่น

โง่ / ใฝ่ตำ่�

ต�ร�งที่ 2 ก�รสื่อส�รภ�ยในตนเองของนักแสดง: ทฤษฎีไพ่ 52 ใบ ใน

ฐ�นะนักแสดงในบทบ�ท “รัศมีด�ว”

 นอกจ�กใช้ทฤษฎีน้ีเพ่ือมองนิสัยของรัศมีด�ว

แล้ว ตัวผู้เขียนเองก็ใช้ทฤษฎีนี้ในก�รมองคว�มเช่ือเรื่อง

คว�มรักของรัศมีด�วที่มองว่�ก�รได้มีครอบครัวกับส�มี

โดยทีส่�มไีมไ่ด้รักดีกว�่ก�รท่ีส�มรีกัแต่ว�่ไมไ่ด้อยู่ดว้ยกัน 

ทำ�ให้เห็นว่�รัศมีด�วสนใจสังคมรอบข�้งที่มองตนเองว่�

มีชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบม�กกว�่ที่จะสนใจว่�ส�มีรักตนเอง

หรือไม่ ถึงแม้ภ�ยในใจของเธอจะเจ็บปวดม�กก็ต�ม ซึ่ง

คว�มเชื่อเรื่องคว�มรักของรัศมีด�วไม่สอดคล้องกับตัวผู้

เขียนในฐ�นะนักแสดง ซึ่งเมื่อนำ�ทฤษฎีนี้ม�ใช้ก็ช่วยให้ผู้

เขียนเชื่อแบบที่รัศมีด�วเชื่อได้

คว�มเชื่อเรื่อง

คว�มรักของ

รัศมีด�ว

ผลของคว�ม

เชื่อเรื่องคว�ม

รักของรัศมี

ด�ว

คว�มเชื่อเรื่อง

คว�มรักของ

นักแสดง/คน

ทั่วไป

ผลของคว�ม

เชื่อเรื่องคว�ม

รักที่ตรงข้�ม

กับรัศมีด�ว

มีครอบครัว

กับส�มีถึง

แม้ว่�ส�มีจะ

ไม่รัก

คนในสังคม

มองว่�รัศมี

ด�วประสบ

คว�มสำ�เร็จใน

ชีวิตรัก

มีคนรักและ

เห็นคุณค่�ถึง

แม้ว่�จะไม่อยู่

ด้วยกัน

คนในสังคม

มองว่�ไม่

ประสบคว�ม

สำ�เร็จในชีวิต

รัก

ต�ร�งที่ 3 ก�รสื่อส�รภ�ยในตนเองของนักแสดง: ทฤษฎีไพ่ 52 ใบ ใน

ก�รมองคว�มเชื่อเรื่องคว�มรักของรัศมีด�ว

 

 การสื่อสารภายในตัวบุคคลเพื่อก้าวข้าม

ทัศนคติของนักแสดงสู่การก้าวข้ามทัศนคติผู้ชมใน

ฐานะของ “ผู้ชนะ”

ภ�พที่ 5 ก�รสื่อส�รภ�ยในตัวบุคคลที่แสดงผ่�นนักแสดงทั้งสอง

 เม่ือผู้เขียนในฐ�นะนักแสดงเลือกท่ีจะส่ือส�ร

ภ�ยในตนเองเพือ่ปรบัเปลีย่นคว�มเช่ือใหเ้หมือนตวัละคร

รัศมีด�วท่ีมีคว�มเช่ือว่�สิ่งท่ีตนเองกำ�ลังทำ�อยู่นั้นคือส่ิง

ที่ถูกต้องและมีคว�มสุขที่จะดำ�รงชีวิตอยู่แบบมีส�มีและ

ลกูพรอ้มหน�้พรอ้มต� ถงึแมว้�่ส�มจีะรกัด�วนภ�ก็ต�ม 

ซึง่รศัมดี�วมองว�่นีค่อืชยัชนะของตนเอง จงึทำ�ใหผู้เ้ขยีน

ส�ม�รถแสดงเป็นตัวละครต�มคว�มเชื่อของนักแสดง

และผู้ชมที่มีสถ�นะเป็น “ผู้แพ้” กล�ยเป็น “ผู้ชนะ” ได้ 

เหมือนกับที่อ�จ�รย์วณิชช� ภร�ดรสุธรรม ได้ให้

สัมภ�ษณ์เพิ่มเติมไว้ว่� ห�กนักแสดงเชื่อว่�ตัวละครรัศมี

ด�วชนะอย�่งจรงิใจ ผูช้มกจ็ะเชือ่ต�มรศัมดี�วอย�่งหมด

ใจ  ซึง่อ�จ�รยว์ณชิช�ในฐ�นะผูช้มละครเรือ่งนีท้ั้ง 2 รอบ

เป็นผู้เห็นก�รสื่อส�รที่แตกต่�งของรัศมีด�ว คว�มเช่ือ

จ�กรอบแรกท่ีมองว่�รศัมดี�วแพก้ล�ยเป็นผู้ชนะจ�กก�ร

แสดงในรอบที่ 2

 นั่นเท่�กับว่�ห�กนักแสดงส�ม�รถสื่อส�ร

ภ�ยในตัวบุคคลว่�ตนคือ ผู้ชนะ ตัวละครก็จะส�ม�รถ

สือ่ส�รกบัผูช้มในฐ�นะผูช้นะจนส�ม�รถก�้วข�้มทศันคติ

ของผู้ชมและยกตำ�แหน่งผู้ชนะให้รัศมีด�วได้ในที่สุด
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