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อนรรฆอร บุธมัธนานนท์*

บทคัดย่อ

 การพบปะพูดคุยกันระหว่างบุคคลล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นคือ “การสื่อสาร” ผ่านภาษาทั้งวัจ

นภาษาและอวัจนภาษา  โดยที่จุดเริ่มของการสื่อสารนั้นคือ มนุษย์  โดยที่แหล่งข้อมูลอาจเกิดจากหลากหลายสาเหตุ  

ทั้งแบบที่ผู้ส่งสารประสบพบเจอด้วยตนเองหรือรับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆและนำามาสื่อสารต่ออีกทอดหนึ่ง 

 สิ่งที่น่าสังเกตในระบบการสื่อสารของมนุษย์คือ การสื่อสารแต่ละครั้งผู้ส่งสารต้องสื่อสารเรื่องราวต่างๆสู่ผู้รับ

สารให้ได้รับรู้เรื่องราวนั้น แต่การสื่อสารเรื่องเดียวกันหลายๆครั้งนั้น ในแต่ละครั้งผู้ส่งสารอาจมีวิธีการสื่อสารเพื่อให้

ผู้รับสารได้รับความรู้สึกแตกต่างกันไปแต่ยังอยู่ในเนื้อหาเดียวกัน  ซึ่งนั่นคือความน่าสนใจอย่างหนึ่งในการสื่อสารของ

มนุษย์ว่าการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสื่อสาร “อะไร” เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การสื่อสาร “อย่างไร” 

จึงจะทำาให้ผู้รับสารเชื่อถือในตัวผู้ส่งสาร  นั่นเท่ากับว่าตัวเนื้อหาที่สื่อสารนั้นมีความสำาคัญ แต่ไม่อาจเทียบเท่ากับวิธี

การสื่อสารของ  หรือ “อัตตการสื่อสาร”(Metacommunication)นั่นเอง

 ละครเวทีเรื่อง  สามสาวทรามทราม  ก็เป็นละครเวทีประเภทตลกขบขัน (Comedy)เรื่องหนึ่งที่สามารถแสดง

ถึง “อัตตการสื่อสาร” ของมนุษย์ได้อย่างชัดเจน โดยผ่านตัวละคร เปิ้ล นวล แอน สามสาวแสนทรามที่ต้องมาเล่าเรื่อง

ความเลวที่พวกเธอได้เคยทำาขณะมีชีวิตอยู่ให้เหล่าสมาชิกสภาสัมภเวสีตัดสินให้พวกเธอขึ้นสวรรค์ให้ได้ นั่นเท่ากับว่าตัว

ละครต้องสื่อสารเรื่องราวที่เลวทราม ด้วยหลากหลายวิธีการที่แสดงให้เห็นว่าการกระทำาของเธอนั้นคือความดี

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “สามสาวทรามทราม”

 บทละครเรื่อง สามสาวทรามทราม ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ดรีมบ็อกซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำากัด เป็นบท

ละครที่มีความตลกขบขันเนื่องด้วยพฤติกรรมของตัวละครทั้งสามคน อันได้แก่  เปิ้ล  นักต้มตุ๋น ที่เชื่อว่าสิ่งที่ตนกำาลัง

หลอกลวงผู้อื่นอยู่นั้นเป็นเรื่องดี เพราะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ด้วยกัน  นวล  นักพนันตัวยง  ที่ชอบการลุ้นหวยและ

การพนันทุกชนิด เธอชอบความรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าตัวเงินที่จะได้รับ และ แอน เมียน้อย สาวใสไร้สติผู้ติดละครงอมแงม

ที่บูชาความรักมากกว่าความถูกต้อง  ทั้งสามตัวละครได้เสียชีวิตพร้อมกันและกำาลังจะถูกพิพากษาว่าให้ขึ้นสวรรค์หรือ

ลงนรก โดยทั้งสามคนต้องเล่าเรื่องราวขณะมีชีวิตอยู่ ด้วยเรื่องโครงเรื่องที่น่าสนใจ แปลกใหม่กว่าละครที่ได้เห็นทั่วไป

และพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความคิดเพี้ยนๆของมนุษย์ ซ่ึงน่าจะดึงดูดใจผู้ชมท่ีไม่เคยชมละครเวทีมาก่อนได้ อีกท้ัง

บทละครเรื่องนี้เคยถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วหลายครั้งและได้รับการตอบรับอย่างดีมาก่อน สิ่งเหล่านี้นับเป็นแรงจูงใจให้

สร้างละครเวทีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งโดยคณาจารย์ภาควิชาชื่อสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม

 ในส่วนของบทละครก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการสื่อสาร ซึ่งทำาให้เห็นแง่มุมในการสื่อสารที่เรียกว่า “อัตตการสื่อสา

ร” แล้วว่าตัวละครทั้งสามคนนี้มีวิธีการสื่อสารอย่างไรเพื่อให้คนดูเชื่อและยอมรับว่าเธอเป็นคนดีและลงคะแนนให้พวก

เธอขึ้นสวรรค์

 อีกทั้งเนื่องด้วยภาควิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปีการ

* อนรรฆอร บุธมัธนานนท์  อาจารย์ประจำาภาควิชาสื่อสารการแสดง

    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การสื่อสารแบบอัตตการสื่อสารผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที

ประเภทตลกขบขัน เรื่อง สามสาวทรามทราม 
Meta-Communication in comedy play “Sarm Sao SarmSarm’s Creation.
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ศึกษา 2556 การสร้างสรรค์ละครเวทีจึงเป็นนโยบาย

หน่ึงในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ศาสตร์ของการ

แสดงในมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่สำาคัญ

ในการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านการ

สื่อสารผ่านการแสดงละครเวที  

 นอกจากนี้  ทางคณาจารย์ผู้สร้างสรรค์ได้เล็ง

เห็นถึงองค์ความรู้ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในแง่ของการแสดง

ละครเวทีแนวคอเมดี(Comedy)ในเรื่องของการลบ

ภาพฝังใจ (Stereotype)ของตัวละครต่างๆเพื่อนำามา

เสริมสร้างความตลกขบขันให้แก่ละคร นั่นเท่ากับว่าการ

สร้างสรรค์ละครเรื่องนี้จะได้องค์ความรู้ทั้งในมิติของ

การสื่อสารและมิติของการแสดงในคราวเดียวกัน

 น่ันเท่ากับว่า ตัวบทละครที่ตลกขบขันอยู่เป็น

ทุนเดิมและเป็นที่ยอมรับมาก่อนในแวดวงการแสดง

ละครเวที  ผนวกกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  รวม

ไปถึงการสร้างสรรค์ที่ทำาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท้ังในแง่

ของการสื่อสารด้วยการแสดงเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้เกิด

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “สามสาว

ทรามทราม”

แนวคิดและทฤษฎี

 1. การสื่อสารและอัตตการสื่อสาร จากหนังสือ

หลักและทฤษฎีการสื่อสารได้ให้ความหมายของการ

สื่อสารเอาไว้ว่า  การสื่อสาร คือการสร้างความหมาย

ด้วย “สื่อ”กับ  “สาร” (ศิริชัย ศิริกายะ และ ชินกฤต  

อุดมลาภไพศาล หน้า 8-12)  โดยที่สื่ออาจจะเป็นกระ

ดาษที่คนเอาไว้เขียน  หรือโทรทัศน์ที่เอาไว้ดูข่าวหรือดู

ละคร  ส่วนสาร คือ สัญญะ (Sign)ต่างๆซึ่งทุกสิ่งที่อย่าง

ที่อยู่รอบตัวเราล้วนเป็นสัญญะ

 ส่วนการสร้างความหมายนั้น Saussure กล่าว

ไว้ใน Fiske (1990: 44) ว่า เครื่องหมาย (Sign) เป็น

วัตถุทางกายภาพที่มาพร้อมความหมาย หรือการใช้โดย

มีเงื่อนไข เครื่องหมายหรือสัญญะประกอบไปด้วย ตัว

หมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) โดยที่ 

“ตัวหมาย”  หมายถึง รูปลักษณ์ของเครื่องหมายที่เรา

สามารถรับรู้ได้ด้วยการมองเห็น  การได้ยิน ส่วน “ตัว

หมายถึง”  หมายถึง แนวความคิด (Mental Con-

cepts)ที่ตัวหมายอ้างถึง

 สัญญะคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมีความหมายนอก

เหนือจากตัวมันเอง สัญญะถูกแบ่งออกเป็น 3  ประเภท 

ได้แก่  สัญรูป (Icon)  ดัชนี (Index) สัญลักษณ์ (Sym-

bol) ซึ่งในชีวิตประจำาวันของเราบ่อยครั้งเครื่องหมาย

ที่เราพบเห็นไม่ได้เป็นสัญญะประเภทใดประเภทหนึ่ง

เพียงประการเดียวแต่เป็นการผสมกันของเครื่องหมา-

ย(สัญญะ)เพื่อเป็นการสื่อความหมาย

 อัตตการสื่อสาร (Metacommunication) 

(ศิริชัย ศิริกายะ และ ชินกฤต  อุดมลาภไพศาล, หน้า 

30)  ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า พูดอย่างไร (Say How) 

เป็นอัตตการสื่อสาร (Metacommunication)  ตัวอย่าง

เช่น  เมื่อเราออกจากการชมภาพยนตร์  เราจะพูดว่า  

“หนังเรื่องนี้สนุกดี” ชี้ให้เห็นถึงเรื่องของการสื่อสาร คือ

ภาพยนตร์ที่ได้ชมไป  หรือ  หลังจากบรรยายเสร็จ เรา

พูดว่า “เราไม่รู้เรื่องเลยที่อาจารย์สอน

 ในละครเวทีเรื่อง “สามสาวทรามทราม”ก็

เป็นละครที่อาศัยความเป็นอัตตการสื่อสารในการสร้าง

ความตลกขบขัน  เพราะเรื่องเล่าของตัวละครทั้งสาม

นั้นล้วนเป็นเรื่องเลวทราม  แต่ว่าวิธีการเล่าของทั้งสาม

คนจะเล่าโดยให้ผู้ชมรู้สึกว่าทั้งสามคนนี้เป็นคนดี

 2.  ละครประเภทตลกขบขัน มีมากมายหลาย

ชนิดและแบ่งออกเป็นหลายระดับทำาให้ยากแก่การยาก

ท่ีจะหาละครตลกเรื่องใดท่ีจะเป็นแบบหนึ่งแบบใดอย่าง

บริสุท แต่ตามหลักของทฤษฎีการละครท่ีเป็นท่ียอมรับ

โดยทั่วไปนั้น  มักจะถือว่าละครประเภทตลกขบขันแยก

ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  ฟาร์ส(Farce)  และ คอม

เมดี (Comedy)(สดใส พันธุมโกมล  หน้า 20-27,2553)

 ฟาร์สเป็นละครชนิดโปกฮาให้ความตลก

ขบขันจากเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เหลือเชื่อตลอด

จนการแสดงท่ีเอะอะตึงตัง ผู้วิจารณ์ท่ีเคร่งครัดต่อกฎ

เกณฑ์ทางวรรณกรรมมักดูถูกละครประเภทนี้ว่าไร้ค่า

เพราะปราศจากภาษาท่ีไพเราะเพราะพริ้งแต่ในแง่ของ

ศิลปะการแสดงและเนื้อหาสาระของเรื่องราวท่ีชนช้ัน

ทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงแล้วยังแฝงด้วยปรัชญาที่ลึก

ซึ้งอย่างเช่น ภาพยนตร์ใบ้ของชาร์ลี  แชปลิน คอมเม

ดีเป็นละครที่มีลักษณะเป็นวรรณกรรมบางเรื่องเป็น

วรรณกรรมชั้นสูงที่นับเป็นวรรณคดีอมตะของโลก  เช่น 

สุขนาฏกรรม (Romantic Comedy) ของเชกสเปีย

ร์(Shakespeare),ละครตลกประเภทเสียดสี (Satiric 

Comedy)ของโมลิแยร์(Moliere) เป็นต้น

 ความขบขันเกิดข้ึนได้เพราะคนเรามักจะ

หัวเราะเมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแปลกไปจากปกติวิสัยหรือ
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ความคาดหมาย เช่น  นายพรานซึ่งตามปกติจะมีความ

สง่าผ่าเผยและได้รับชัยชนะต่อสัตว์แต่กลับมามีข้อ

บกพร่องผิดพลาดพลิกความคาดหมายของผู้ชม  ผลก็

คือทำาให้ผู้ชมหัวเราะ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าละครตลกมัก

จะถือหลัก “การพลิกความคาดหมาย”  ของผู้ชมเพื่อ

ทำาให้เกิดความรู้สึกขบขัน  คือแสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น

ไม่ตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นไปตามปกติวิสัย  ซึ่งมักจะเกิด

จากความโง่เขลาเบาปัญญา  ความอ่อนแอ  หรือความ

บกพร่องของมนุษย์นั่นเอง

 3.  ภาพฝังใจ (Stereotype) (ปราณี  แซ่

จัง ,2544) ถูกแปลความหมายไว้หลากหลายจาก

วิทยานิพนธ์เรื่องภาพตายตัวของตัวละครต่างๆใน

ภาพยนตร์ไทย (ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์, 2549) ได้อ้างไว้ 

เช่น “ภาพพจน์” (ชัยพร วิชชาวุธ,2523) “ภาพแบบ

ฉบับ” (รุจิเรข คชรัตน์, 2542) และ“ภาพแบบฉบับ

ตายตัว” (กาญจนา แก้วเทพ,2544) ซึ่งในบทความ

วิชาการฉบับนี้จะใช้คำาว่าภาพฝังใจ เพราะสามารถให้

ความหมายเพื่อใช้อธิบายงานครั้งนี้ได้ชัดเจนที่สุด

 Walter Lippman (1992) เป็นบุคคลแรกที่

เสนอแนวคิดเรื่องภาพฝังใจ ในเชิงสังคมศาสตร์  โดย

ให้ความหมายว่า คือ “ภาพที่อยู่ในหัวของเรา” ซึ่ง

หมายถึง การที่เรามีความคิดความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับ

คุณสมบัติ  คุณบักษณะเฉพาะของบุคคลหรือพฤติกรรม

ที่เกิดขึ้นบ่อยๆของกลุ่มคนและนำาควมเชื่อมาใช้ตัดสิน

คุณสมบัติของสมาชิกทุกคนในกลุ่มนั้นๆ

 ละครเวทีเรื่อง “สามสาวทรามทราม” ก็นับ

เป็นละครแนวตลกขบขันเรื่องหนึ่ง  เนื่องจากเป็นละคร

ที่สื่อสารเรื่องราวออกไปอย่างพลิกความคาดหมายเรื่อง

หนึ่ง ทั้งยังมีการลบภาพฝังใจของลักษณะของตัวละคร 

ซึ่งทำาให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกขบขันมากขึ้น

กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง  “สามสาว

ทรามทราม”

 ละครเวทีเรื่อง “สามสาวทรามทราม”  ได้จัด

แสดงขึ้น 2 รอบใหญ่ด้วยกัน โดยจัดครั้งแรกในเดือน

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555 จำานวน 2 รอบการ

แสดง  และละครเวทเรื่องนี้ได้จัดแสดงอีกครั้ง (Re-

Stage) ในเดือนสิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา จำานวน 4 

รอบการแสดง  ตามคำาเรียกร้องของเหล่านักศึกษาและ

คณาจารย์ที่พลาดโอกาสได้รับชมในครั้งแรก  ทั้งทาง

คณาจารย์ในภาควิชาก็เห็นว่าการนำาละครเรื่องนี้กลับ

มาแสดงใหม่นั้นเท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ทีม

งานได้ปรับปรุงจุดที่บกพร่องให้ดีขึ้นและพัฒนาในจุดที่

ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก

 กระบวนการสร้างสรรค์ละครแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ Pre- Production, Production และ Post 

- Production

1.   Pre-Production

 1.1  ลิขสิทธิ์ (Copyright)

 คณาจารย์ได้ติดต่อขออนุญาตเข้าไปทาง 

บริษัท ดรีมบ็อกซ์ จำากัดโดย ซึ่งทางบริษัทอนุญาตให้นำา

บทละครมาใช้เพื่อการศึกษาได้

 1.2 ดัดแปลงบท  (Adaptation)

 ในบทละครนั้นส่วนที่ต้องปรับมีอยู่ 3 ส่วน

ด้วยกัน คือ ความยาวของบท และความทันสมัยของ

บท และการเพิ่มตัวละคร ในส่วนความยาวของบท 

เนื่องจากเนื้อเรื่องมีความยาวมาก ผู้ดัดแปลงบทจึงต้อง

ปรับให้บทกระชับลงเพื่อให้คนดูท่ีเป็นนักศึกษาไม่เบ่ือ

และทีมงานสามารถซักซ้อมได้ทันเวลาที่กำาหนด

 ความทันสมัยของบท เนื่องจากต้นฉบับนั้น

ถูกเขียนเมื่อปี พ.ศ.2539 แหตุการณ์และบทสนทนาจึง

ไม่ทันสมัย อย่างเช่น ละครที่แอนชอบดูจากเดิมที่เป็น

เรื่อง ดาวพระศุกร์ แล้วแอนก็มักจะเอาเนื้อเรื่อง ชื่อตัว

ละคร การกระทำาของตัวละครมาจินตนาการเข้าข้างตัว

เองก็ต้องเปลี่ยนเป็นละครในยุคปัจจุบันแทน เช่น ดอก

ส้มสีทอง แรงเงา และธรณีนี่นี้ใครครอง ในรอบเดือน

พฤศจิกายนส่วนการแสดงในรอบรีสเตจ(Re- Stage) 

ผู้ดัดแปลงบทได้เพิ่มมุกตลกให้ทันสมัยขึ้นตามกระแส

ของละครโทรทัศน์  เช่น สุภาพบุรุษจุฑาเทพ เข้าไปด้วย

โดยที่แอนก็จินตนาการว่าตนเองคือ กรองแก้ว นางสาว

ศรีสยาม นางเอกของเรื่อง

 การเพิ่มตัวละครประกอบ(Ensemble)

เข้าไป จำานวน 6 คน และสับเปลี่ยนหมุนเวียนออกมา

เป็นตัวละครที่ตัวละครหลักทุกตัวเล่าถึง เนื่องจากจะ

เป็นการเสริมให้ละครดูมีสีสันกว่าที่จะเล่าโดยพูดคน

เดียว(Monologue)อย่างเดียว  ทั้งยังเป็นการส่งเสริม

ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ทำางานร่วมกัน

 1.3  คัดเลือกนักแสดง (Cast)

 ใ นส่ ว นตั ว ล ะครหลั ก  ผู้ กำ า กั บ เ ลื อ ก ให้

คณาจารย์ภาควิชาสื่อสารการแสดงเป็นนักแสดงนำาเอง 
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เน่ืองจากละครเวทีเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ทางภาควิชา

จัดขึ้นและยังไม่มีนักศึกษาในภาคในการแสดงรอบแรก

โดยที่ตัวละครเปิ้ล(นักต้มตุ๋ม) แสดงโดย อาจารย์อนรรฆ

อร บุรมัธนานนท์  นวล(นักพนัน) แสดงโดยอาจารย์

วณิชชา ภราดรสุธรรม และแอน(เมียน้อย) แสดงโดย

อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญกิจถึงแม้ว่าในรอบการแสดง

ที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาสื่อสาร

การแสดงจะมีนักศึกษาแล้วก็ตาม  แต่ยังเป็นเรื่องยาก

สำาหรับนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนการแสดง จึงยังคงให้

อาจารย์ท่านเดิมเป็นนักแสดง

 เนื่องจากละครเรื่องนี้ต้องการลบภาพฝังใจ 

(Stereotype)และการกระทำาของตัวละครทีมงานจึง

สร้างความขัดแย้งของลักษณะภายนอกของตัวละคร 

“แอน” ที่เป็นเมียน้อย ซึ่งภาพตายตัวของคนในสังคม

มักมองภาพว่าเมียน้อยต้องเป็นสาวสวยใจแตก หรือ

สาวน้อยบอบบางน่าทะนุถนอม แต่นักแสดงที่รับบทนี้ 

คือ อาจารย์ชญาณี ไม่ได้ดูมีลักษณะภายนอกดังภาพ

ฝังของเมียน้อยเลยซึ่งเป็นการพลิกความคาดหมายของ

ผู้ชมที่มีต่อตัวละครที่เป็นเมียน้อยและนำาไปสู่การเป็น

ละครตลกได้อย่างไรก็ตามทางผู้กำากับยังคงลักษณะ

ภายนอกของตัวละคร เปิ้ล และนวล เอาไว้ให้ดูมีภาพ

ตายตัวของนักต้มตุ๋นที่ดูเป็นคนไม่ดีและนักพนันท่ีดูเป็น

คนบ้านนอกเอาไว้อยู่เพื่อดูผลการทดลองนี้ในรอบแรก 

อาจารย์อนรรฆอร บุรมัธนานนท์

รับบทเป็น เปิ้ล นักต้มตุ๋น

อาจารย์วณิชชา  ภราดรสุธรรม

รับบทเป็น นวล  นักพนัน 

อาจารย์ชญาณี  ฉลาดธัญกิจ

รับบทเป็น  แอน  เมียน้อย 

 ส่วนรอบที่สองทางผู้กำากับได้ปรับตัวละคร 

นวล(นักพนัน)ให้มีความสดใสมากข้ึน ทำาให้คนดูมองดู

แล้วไม่เหมือนนักพนัน โดยเฉพาะการพนันฟุตบอล  แต่

ยังคงลักษณะภาพฝังใจของเปิ้ล(นักต้มตุ๋น)ให้ดูเป็นโจร

อยู่ เนื่องจากบริบทของบทละครท่ีเน้นไปในการเล่าเร่ือง

เพียงคนเดียว (Monologue) หากเล่าเรื่องโดยพยายาม

เป็นคนท่ีดูน่าสงสารจะทำาให้ความตลกขบขันของเรื่อง

ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับตัวละครเปิ้ลที่พูดจาฉะฉาน 

กะล่อน ปลิ้นปล้อนตามบทละครเดิม

การสื่อสารแบบอัตตการสื่อสารผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีประเภทตลกขบขัน เรื่อง สามสาวทรามทราม                                                                         
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 ตัวละครประกอบ ทางทีมงานเลือกจาก

นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 140-115 การแสดงเบื้องต้น

ที่สนใจเข้ามาคัดเลือก (Try Out) โดยเกณฑ์การเลือก

นั้นเลือกจากว่านักศึกษาคนใดสามารถแสดงได้หลาย

บทบาท เนื่องจากตัวละครประกอบต้องสามารถแสดง

เป็นหลายตัวได้

ภาพนักแสดงที่แสดงเป็นตัวละครประกอบ 

(Ensemble) ในละครเวทีเรื่อง สามสาวทรามทราม

 

1.4  การออกแบบศิลป์(Design)

 การแต่งหน้าและการแต่งกายของตัวละคร

หลักในรอบแรกผู้กำากับศิลป์ตีความว่าตัวละครท้ังสาม

อยู่ในสถานที่สำาหรับการพิพากษาที่ยังไม่ได้ตัดสินว่าไป

นรกหรือสวรรค์ เครื่องแต่งกายจึงเป็นสีเทา ส่วนเครื่อง

แต่งกายของตัวละครประกอบ ฝ่ายออกแบบตีความให้

ตัวละครที่ไม่มีลักษณะตายตัวจึงวางให้ตัวละครใส่ชุด

สีดำาทั้งหมดแต่อุปกรณ์ประกอบเครื่องแต่งกายปรับไป

ตามตัวละครในแต่ละฉาก รวมไปถึงการแต่งหน้าด้วย

 ในการแสดงรอบรีสเตจ (Re–Stage) ผู้กำากับ

ศิลป์เลือกที่จะให้เสื้อผ้าของตัวละครมีความสดใส

เหมาะกับลักษณะละครประเภทตลกขบขัน (Comedy) 

เพราะโทนของละครนั้นสนุกสนานมาก การใส่สีสันไป

บนเสื้อผ้าของตัวละครจะช่วยขับความสนุกสนานออก

มาได้มากกว่าการแสดงในรอบแรก

 ในส่วนของฉาก ผู้กำากับศิลป์เลือกฉากแบบ 

Selected Setting เนื่องจากง่ายต่อการเปลี่ยนสถาน

ที่ เปลี่ยนฉากได้ง่าย เพราะขณะที่ตัวละครเล่าเรื่อง

จะมีการเปลี่ยนสถานที่บ่อย ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่

จินตนาการให้แก่ผู้ชมด้วย ทั้งรอบแรกและรอบรีสเตจ

 

 ภาพเปรียบเทียบความแตกต่างของการแต่ง

หน้าและเครื่องแต่งกายในการแสดงละครเวทีเรื่อง สาม

สาวทรามทราม ในรอบแรก และรอบรีสเตจ ซึ่งแสดงให้

เห็นว่ารอบรีสเตจจะมีสีสันซ่ึงแสดงถึงความสนุกสนาน

มากกว่ารอบแรก 

 การประชาสัมพันธ์เน้นการประชาสัมพันธ์

ภายในมหาวิทยาลัยสยามเป็นหลัก โดยการติดโปสเตอร์ 

(Poster)ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย และในเว็บ

ของมหาวิทยาลัยสยาม  นอกจากนี้ยังได้จัดส่งโปสเตอร์

ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ในงานประชุมเครือข่ายด้วย 
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ส่วนแนวคิดการออกแบบโปสเตอร์จะสอดคล้องกับโทน

สีของการออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกายของ

การแสดงทั้งในรอบแรกและรอบรีสเตจ โดยที่รอบแรก

สีของโทนสีของโปสเตอร์จะเข้ากับอารมณ์ของการแต่ง

หน้าและเครื่องแต่งกายที่มีสีเทา ดูลึกลับ ราวกับเป็นสี

ที่แสดงออกถึงการพิพากษาตามที่ผู้กำากับศิลป์ตีความ  

ส่วนในรอบรีสเตจน้ันก็เช่นเดียวกันที่จะเน้นสีสันสดใส 

เพ่ือให้ผู้ชมที่สนใจได้ทราบว่าละครเรื่องนี้เป็นแนวตลก 

สนุกสนาน  เนื่องด้วยในรอบแรกรูปแบบของโปสเตอร์

ทำาให้ผู้ที่สนใจบางท่านไม่ทราบว่าละครเรื่องนี้เป็นละคร

แนวคอเมดีมาก่อน

2.   Production

 การกำากับการแสดงผู้กำากับจะเน้นเรื่องการ

ไล่ลำาดับช่วงวัยของตัวละครตั้งแต่เด็กจนโตด้วยวิธีการ

พูดจา เปลี่ยนนำ้าเสียง และเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ

ตัวละคร ส่วนรอบรีสเตจ ผู้กำากับได้เพิ่มให้ตัวละคร

นวลเป็นตัวละครที่ถูกลบภาพฝังใจของนักพนันท่ีจะดู

เป็นคนบ้านนอก โง่เขลา ดูสกปรก  ให้กลายเป็นหาง

เครื่องสาวแสนสวยซึ่งไม่น่าจะมาเกี่ยวพันกับการพนัน

โดนเฉพาะการพนันฟุตบอลได้เลยผู้ชมจึงมองว่านวลไม่

ผิดมากเท่าไร  ส่วนตัวละครเปิ้ลยังคงเดิมเอาไว้ เพราะ

ผู้กำากับเล็งเห็นว่าความกะล่อนปลิ้นปล้อนของเปิ้ลมี

เสน่ห์มากกว่าการปรับให้ดูขัดแย้งกับภาพฝังใจของนัก

ต้มตุ๋น

 

3.   Post- Production

 ในรอบแรกตัวละครทุกตัวถูกลงคะแนนจาก

สภาสัมภเวสีให้ตกนรกทั้งหมดโดยที่เปิ้ลถูกลงคะแนน

ให้ตกนรกมากที่สุด รองลงมาคือนวล และแอนถูกโหวต

ให้ตกนรกน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่าตัวละครที่ถูกลบภาพ

ฝังใจในลักษณะของคนเลวออกไปจะถูกมองว่าเป็นคนที่

เลวน้อยที่สุด  เพราะลักษณะของตัวละครก็เป็นปัจจัย

ในการสื่อสารอย่างหนึ่ง

 ส่วนในรอบรีสเตจผู้กำากับเปิดโอกาสให้ผู้ชม

ทุกคนที่อยู่ในฐานะสมาชิกสภาสัมภเวสีลงคะแนนให้

เพียงหนึ่งในตัวละครขึ้นสวรรค์ 2 รอบ  และหนึ่งในตัว

ละครลงนรกใน 2 รอบหลัง  เพื่อเพิ่มความมีส่วนร่วม

ของผู้ชม  โดย2รอบแรก (ลงคะแนนให้ 1 คนขึ้นสวรรค์) 

รอบที่ 1 แอนได้ขึ้นสวรรค์  รอบที่ 2 นวล  ได้ขึ้นสวรรค์  

โปสเตอร์ละครเวทีเรื่องสามสาวทรามทรามรอบที่ 1

โปสเตอร์ละครเวทีเรื่องสามสาวทรามทรามรอบที่ 2

ในสองรอบแรกของการรีสเตจนี้น่าสนใจตรงท่ีการลบ

ภาพฝังใจของเมียน้อยและนักพนันนั้นทำาให้ผู้ชมรับ

อารมณ์ของสารที่สื่อเปลี่ยนไปได้

 ส่วน 2 รอบหลัง (ลงคะแนนให้ 1 คนลงนรก)  

รอบที่ 1 แอนได้ลงนรก  รอบที่ 2  เปิ้ลได้ลงนรก  เหตุ

ที่ผู้กำากับเลือกเช่นนี้เพราะในการเลือกให้ตัวละครขึ้น

สวรรค์ เปิ้ลจะไม่ถูกเป็นตัวเลือกของผู้ชม  เพราะเปิ้ล

เป็นตัวละครเดียวที่ไม่ถูกลบภาพฝังใจออก เปิ้ลจึงเสีย

การสื่อสารแบบอัตตการสื่อสารผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีประเภทตลกขบขัน เรื่อง สามสาวทรามทราม                                                                         
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เปรียบหากให้โจทย์ให้เลือกคนใดคนหนึ่งขึ้นสวรรค์ 

เพราะคนจะเอาภาพฝังใจมาร่วมในการตัดสินด้วย ซึ่ง

โจทย์ที่ให้โหวตคนใดคนหน่ึงลงนรกน้ันจะทำาให้เปิ้ลได้

กลายเป็นตัวเลือก เพราะผู้ชมจะพิจารณาตัวละครทั้ง 

3 ตัวจากความชั่วที่พวกเธอได้ทำาและชั่งใจว่าใครคือคน

ที่เลวที่สุดในแต่ละรอบ  ซึ่งเปิ้ลก็ได้ขึ้นสวรรค์ 1 ครั้ง 

และตกนรกอีก 1 ครั้งอยู่ดี  จะเห็นได้ว่าการลบภาพ

ฝังใจออกจากตัวละครนั้นมันทำาให้เกิดการพลิกความ

คาดหมายแบบซำ้าแล้วซำ้าเล่าจากจนทำาให้เกิดความตลก

ขบขันส่งผลให้คนดูชื่นชอบและมองข้ามความทรามของ

ตัวละครไปซึ่งก็แสดงให้เห็นในผลโหวตในโรงละครท่ีมัก

จะเป็น นวล และ แอนที่ได้ขึ้นสวรรค์

 อย่างไรก็ตามการโหวตนั้นก็ขึ้นอยู่กับการ

แสดงของนักแสดงในแต่ละวันและลักษณะนิสัยของผู้

ชมส่วนใหญ่เข้ามาเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอ 

อัตตการสื่อสาร  

 ช่องทางสู่ความขบขันอีกระดับของละครแนว

คอเมดี การส่ือสารข้อมูลที่คนเราได้รับอยู่เป็นประจำา 

อย่างเช่นข่าวสารบ้านเมืองผู้รับสารมักเลือกที่จะรับ

เพียงเนื้อหาของการสื่อสารน้ันๆ แต่ความโดดเด่นของ

ละครที่ก็นับเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งก็คือวิธีการสื่อสาร

อย่างไรให้น่าสนใจและสามารถสื่อสารอารมณ์ความ

รู้สึกและความหมายต่างๆสู่ผู้รับสารหรือผู้ชมได้อย่าง

ดีโดยบทความนี้ผู้เขียนจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการสื่อสาร ซึ่ง

ถ้าหากเรียกเป็นภาษาอย่างไม่เป็นทางการนั่นก็คือ การ

สื่อสาร “อย่างไร” ของตัวละครในละครเวทีประเภท

ตลกขบขันเรื่อง “สามสาวทรามทราม”

 “คำาพูด” มีไว้สื่อสาร “อะไร” ส่วนนำ้าเสียง 

สีหน้า สายตา การใช้ร่างกาย  รวมไปถึงการแต่งตัว มี

ไว้เพื่อสื่อสาร “อย่างไร”หรือที่เรียกว่า อัตตการสื่อสาร

ซึ่งละครเวทีเรื่องนี้มีความตลกขบขันมากข้ึนเพราะตัว

ละครมีการสื่อสารแบบพลิกความคาดหมายอย่างเห็น

ได้ชัด ก่อนอื่นต้องทำาความเข้าใจเรื่องการสร้างความ

หมายในกระบวนการสื่อสารก่อนว่าเครื่องหมายหรือ

สัญญะ(Sign)ต้องประกอบไปด้วยตัวหมาย(Signified) 

และตัวหมายถึง(Signifier) โดยที่ตัวหมาย คือรูปลักษณ์

ของเครื่องหมายที่ เราสามารถรับรู้ ได้ด้วยการมอง

เห็น การได้ยินและตัวหมายถึงหมายถึงแนวความคิดที่

เครื่องหมายอ้างถึง ส่วนเรื่องของภาพฝังใจ (Stereo-

type)ลักษณะของตัวละครทั่วไป เช่น  หญิงสาวที่มีรูป

ลักษณ์เซ็กซี่ ยั่วยวน แต่งตัวโป๊ รูปร่างดี หน้าอกใหญ่เรา

ก็มักจะมีแนวคิดว่าผู้หญิงท่ีแต่งตัวเซ็กซ่ียั่วยวนคนนี้เป็น

เมียน้อย 

• รูปลักษณ์ของผู้หญิงคนนี้คือสิ่งที่เรามองเห็น ซึ่งก็คือ 

สัญญะ/เครื่องหมาย นั่นเท่ากับว่าสัญญะนี้เป็นสิ่งที่ผู้รับ

สารหรือผู้ชมละครมองว่าเป็นภาพลักษณ์ของเมียน้อย

ที่ตรงกับความคาดหมายของผู้ชมเป็นปกติ แต่ภาพที่ให้

ปรากฏคือตัวละครที่เป็นเมียน้อยในละครเวทีเรื่อง สาม

สาวทรามทรามกลับลบภาพลักษณ์ของเมียน้อยโดยสิ้น

เชิงซ่ึงพลิกความคาดหมายของผู้ชม ทำาให้ผู้ชมรู้สึกตลก

ขบขัน

 ในรอบรีสเตจก็เช่นกัน  “นวล”ที่เป็นนักพนัน

โดยเฉพาะพนันฟุตบอลในเรื่องก็ถูกลบภาพฝังใจเพื่อ

เป็นการตอกยำ้าความคิดเรื่องการพลิกความคาดหมาย

สามารถสร้างความขบขันได้

• ภาพฝังใจของนักพนันทั่วไป

 การใช้สัญญะในการนำาเสนอตัวละครแบบ

พลิกความคาดหมายของผู้ชมนี้จะช่วยให้ตลกตาม

ทฤษฎีละครประเภทตลกขบขันได้อย่างชัดเจน โดย

การใช้สัญญะนับเป็นกระบวนการสื่อความหมายใน

การสื่อสารซึ่งลักษณะของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นสีหน้า

ท่าทาง นำ้าเสียง การแต่งกายหรือภาษาเทคนิคทางการ
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ความตลกขบขัน

ตัวหมาย (Signified) 

แต่งตัวสกปรก ผิวคลำ้า

หน้าตาหม่นหมอง

ตัวหมายถึง 

(Signifier)

นักพนัน

ผู้ติดอบายมุกต่างๆ

เป็นไปตามความคาด

หมายของผู้ชม

ตัวหมาย (Signified) 

ผู้หญิงน่ารักสดใส

ตัวหมายถึง 

(Signifier)

นักพนัน

ผู้ติดอบายมุกต่างๆ

พลิกความคาดหมาย

ของผู้ชม

ตัวหมาย (Signified) 

ผู้หญิงเซ็กซี่ ยั่วยวน 

แต่งตัวโป๊ รูปร่างดี

ตัวหมายถึง 

(Signifier)

เมียน้อย

ผู้หญิงไม่ดีในเรื่องเพศ

เป็นไปตามความคาด

หมายของผู้ชม

ตัวหมาย (Signified) 

อ้วน ใส่แว่น กินจุ 

ตัวหมายถึง 

(Signifier)

เมียน้อย

ผู้หญิงไม่ดีในเรื่องเพศ

พลิกความคาดหมาย

ของผู้ชม

ความตลกขบขัน

การลบภาพลักษณ์เมียน้อยในละครเรื่องสามสาวทรามทราม

การลบภาพลักษณ์นักพนันในละครเรื่องสามสาวทรามทราม

การสื่อสารแบบอัตตการสื่อสารผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีประเภทตลกขบขัน เรื่อง สามสาวทรามทราม                                                                         

แสดงเรียกว่า คาแร็กเตอร์ (Character) จะเป็นตัวบ่ง

บอกว่าตัวละครนี้เป็นคนเช่นไร นั่นเท่ากับว่าคาแร็ก

เตอร์ที่ถูกลบภาพฝังใจในละครเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งใน

การสื่อสาร “อย่างไร” หรือ “อัตตการสื่อสาร”นั่นเอง

 นอกจากนี้แล้ว  การลบภาพฝังใจของตัว

ละครจะทำาให้คนดูรู้สึกว่าตัวละครที่กำาลังแสดงอยู่นี้คือ 

“คนอ่ืน” เพราะตัวละครมีความห่างไกลกับภาพฝังใจ

ที่ผู้ชมมี ผู้ชมจะรู้สึกตลกกับการกระทำาที่ไม่น่าเกิดจาก

พฤติกรรมของตัวละครตรงหน้า  อย่างเช่น ตัวละครที่

เป็นเมียน้อยร่างอ้วน ใส่แว่น กินจุ แสดงอาการยั่วยวน

เหมือนนางแมวยั่วสวาทกับคนรักของเธอ ผู้ชมก็จะรู้สึก

ขบขับกับการกระทำาของเมียน้อยคนนี้ที่เป็น “คนอื่น”  

แล้วไม่นำาเอามาเทียบเคียงกับชีวิตของตนเอง  เพราะใน

ความเป็นไปได้ก็อาจจะมีเมียน้อยน่ังชมละครอยู่ก็เป็น

ได้ แต่ผู้ชมที่เป็นเมียน้อยก็จะไม่เอาตัวละครมาเปรียบ

เทียบกับตัวเองเพราะรูปลักษณ์ที่ไม่ใช่เมียน้อยสร้าง

ความไม่น่าเชื่อหรือพลิกความคาดหมายไป ทำาให้ผู้ชม

สามารถหัวเราะในพฤติกรรมของ “คนอื่น”ได้เต็มที่

 การใช้อัตตการสื่อสารเพื่อสร้างความขบขัน

ในละครเวทีเรื่องสามสาวทรามทรามนี้มิได้มีแต่เพียง

การลบภาพฝังใจของตัวละครเพื่อให้เกิดการพลิกความ

คาดหมายเท่านั้น แต่การวิธีการสื่อสารผ่านบทละคร

ด้วยการพูด ด้วยสีหน้าท่าทาง นำ้าเสียงในการพูดก็พลิก

ความคาดหมายได้เช่นกันโดยตัวละครทั้งสามคนก็จะ

พยายามเล่าเรื่องของการกระทำาท่ีเลวทราม แต่ใช้วิธี

การเล่าเรื่องให้ฟังว่าสิ่งที่ทำาไปคือความดี  ตัวอย่างเช่น 

ตอนที่เปิ้ล (นักต้มตุ๋น) เล่าให้สมาชิกสภาสัมภเวสีฟังใน

ช่วงที่เพื่อนของเธอมาขอซื้อนาฬิกาแท็กฮอยเออร์ (ใน
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รอบรีสเตจเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ไอโฟน) แต่เธอกลับซื้อ

ของปลอมมาขายในราคาถูก โดยหลอกว่านี่คือของจริง

เปิ้ล : พอดีวันอาทิตย์นั้นชั้นไปซื้อของกับแม่ที่จตุจักร

พอดี กะว่าจะซื้อนาฬิกามาอีกเรือนมาใช้แทนแท็กน่ะ

ค่ะ แล้วดันไปเจอนาฬิกาเรือนนึงหน้าตามันเหมือนแท็ก

ของชั้นเปี๊ยบ น้าคนขายบอกว่านี่เป็นของแท้ แต่น้าเค้า

ขายแค่ห้าร้อย เพราะเค้ารับตรงมาเลย ชั้นก็เลยซื้อมา

เรือนนึง พอวันจันทร์แพมก็มาหาชั้นพร้อมเงินสองพัน

ห้าร้อย แล้วชั้นจะทำายังไงได้ล่ะ แต่ทีนี้ด้วยความที่ชั้น

เป็นคนดีก็เลยไม่อยากให้ของเก่าชั้นไป เพราะมันมีรอย

ขีดแล้ว ชั้นก็เลยตัดใจเอาแท็กอันใหม่ขายให้ไป แต่ชั้น

ก็กลัวน้องแพมเค้าจะหาว่าชั้นไม่รักษาสัญญา ก็เลยทำา

รอยขีดให้เท่ากับของชั้นเป๊ะเนี่ยดูซิคะ ชั้นเป็นคนดีแค่

ไหน  อุตส่าห์เอาของใหม่ให้เค้าไป ทั้งๆที่จริงชั้นควรเอา

ไว้ใช้เองใช่มั้ยล่ะคะ แต่การที่ชั้นเห็น เพื่อนมีความสุข

แบบนี้ ชั้นก็มีความสุขมาก แบบว่าเข้าใจแล้วว่าเวลาคน

เราทำาให้คนอื่นมีความสุข มันรู้สึกยังไง

 หากตัวละครนี้ใช้วิธีการพูดแบบตรงไปตรงมา

โดยปราศจากความต้องการขึ้นสวรรค์ วิธีการสื่อสารก็

อาจจะโผงผาง ตรงไปตรงมา จงใจขี้โกง ทำาให้เป็นไป

ตามความคิดของผู้ชมว่าวิธีการสื่อสารของนักต้มตุ๋น

ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้น หากแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องของ

เปิ้ลนั้นจะย้อนแย้งกับการกระทำาและคำาพูด  โดยเปิ้ล

แกล้งทำาเป็นเชื่อว่าแท็กที่เธอซื้อที่จตุจักรนั้นเป็นของ

แท้ที่หลุดจำานำามาและไม่อยากขายของเก่าที่มีรอยขีด

ท่ีหน้าปัดให้เพื่อนไป แถมยังพูดจาเอาดีเข้าตัวด้วยว่า

ตัวเองเป็นคนดียอมขายของใหม่เพื่อให้เพื่อนได้มีความ

สุข ตนเองน้ันช่างใสซื่อ การใช้นำ้าเสียงและลีลาจะดู

อ่อนน้อมถ่อมตนกับสมาชิกสภาสัมภเวสี เพื่อให้พวกเขา

ตัดสินให้เธอได้ขึ้นสวรรค์  ซึ่งจะทำาให้พลิกความคาด

หมายของผู้ชมได้จึงพลิกความคาดหมายของผู้ชมทำาให้

ผู้ชมรู้สึกขบขัน ซึ่งวิธีการสื่อสารของตัวละครอีกสองคน

ก็มีลักษณะแบบนี้เช่นกัน

 นอกจากนี้ วิธีการสื่อสารแบบสลับไปมาระ

หว่างคู่สนทนาที่อยู่ในฉากกับผู้ชมในฐานะสมาชิกสภา

สัมภเวสีก็ช่วยสร้างความตลกขบขันได้  เพราะระหว่าง

ที่คนดูกำาลังตั้งใจชมตัวละครสนทนากันอยู่ก็จะโดน

ตัดอารมณ์โดยตัวละครหันมาพูดกับผู้ชมละครแทน

สลับกันไปมาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสิ่งที่พูดกับผู้ชมก็คือสิ่งที่

ตัวละครพยายามแก้ต่างให้กับการกระทำาที่ไม่ดีของ

ตนเอง ซ่ึงก็เข้ากับทฤษฎีละครประเภทตลกขบขันท่ี

สถานการณ์ต้องพลิกความคาดหมายของผู้ชมอีกด้วย  

ตัวอย่างเช่น ลูกค้าใหญ่ของธนาคารที่เปิ้ลทำางานอยู่

เข้าใจผิดว่าเปิ้ลเป็นเจ้าทางเหนือและขอความช่วยเหลือ 

ซึ่งก็เข้าทางเปิ้ลที่เปิ้ลจะหลอกลวงลูกค้าคนนี้เพื่อเงิน

.......................................................................................

วิวรรณ : ขอโทษค่ะ พี่คุ้นหน้าหนูจังเลย หนูเป็นญาติกับ

ท่านพงศ์ดิศหรือเปล่า

เปิ้ล : (พูดกับคนดู) ถามอย่างนี้  ชั้นจะปฏิเสธได้ยังไง  

ลูกค้าน่ะ (พูดกับคุณวิวรรณ)  ดองกันห่างๆน่ะค่ะ แต่

ท่านคงไม่รู้จักหนูหรอก เพราะหนูเป็นสายเล็กๆ

วิวรรณ : นั่นไง ชั้นว่าแล้ว หน้าตาผิวพรรณดี๊ดีหนูน่ะ 

เหมือนคุณหญิงแหววน้องสาวท่านพงศ์น่ะ

เปิ้ล : เห็นเจ้าแม่หนูบอกเหมือนกันว่าหนูหน้าตาเหมือน

ญาติทางท่านพ่อ แต่หนูไม่ค่อยสนิทหรอกค่ะ พวกเค้า

ไม่รู้จักหนูด้วยซ้ำาไป หนูสนิทแต่ญาติทางสายเจ้าแม่

วิวรรณ : เจ้าแม่...ขอโทษนะ หนูมีเชื้อสายเจ้าทางเหนือ

เหรอคะ

เปิ้ล : (พูดกับคนดู)  อีกแล้ว ชั้นแค่พูดเล่นๆ ดันมาเชื่อ

เป็นตุเป็นตะ ชั้นไม่อยากให้ ลูกค้าเป็นฝ่ายผิด (พูดกับวิ

วรรณ) ค่ะ คือเจ้าแม่ของหนูเกี่ยวดองกับพวกเชียงใหม่

น่ะค่ะ(พูดกับคนดู) อันนี้ไม่ได้โกหกนะ แม่ชั้นเคยขาย

แหนมป้าย่นที่เชียงใหม่จริงๆ

วิวรรณ : ตายแล้ว งั้นหนูก็คุ้นเคยกับเจ้ากาบบัวล่ะสิคะ

เปิ้ล : เห็นเจ้าแม่บอกว่าเคยเป็นเพื่อนเล่นกับเจ้ากาบบัว

ตอนเด็กๆน่ะค่ะ ไม่รู้ท่านจะ จำาได้รึเปล่า    

วิวรรณ : ตายแล้ว ท่านน่าจะจำาได้นะ ถ้าจำาได้ก็ดีสิ คือ

อย่างนี้ พี่จะเปิดร้านเพชรใหม่เดือนหน้า พี่อยากให้เจ้า

แม่ของหนูช่วยไปเรียนเชิญท่านมาตัดริบบ้ินให้หน่อยได้

มั้ยจ๊ะ 

เปิ้ล : (พูดกับคนดู) เอาล่ะสิ ชั้นจะทำายังไงดี โชคดีที่คุณ

วิวรรณเค้าไม่รู้จักเจ้ากาบบัว ชั้นกำาลังคิดว่าจะปฏิเสธ

ยังไงให้ลูกค้าไม่ผิด เธอก็เร่งเร้าอยู่นั่นล่ะ  

วิวรรณ : นะนะหนู นึกว่าช่วยพี่เถอะ

.......................................................................................

 อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้คือ วิธี

การเล่าของตัวละครที่มีการเผลอหลุดเอาความไม่ดีของ

ตนออกมาระหว่างเล่าเรื่องว่าตนเองเป็นคนดี ซึ่งก็พลิก

ความคาดหมายของผู้ชมเช่นกัน  ตัวอย่างเช่น ตอนที่
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เปิ้ลถูกจับได้ว่าเอาแท็กปลอมมาขายแล้วครูใหญ่เรียก

ไปพบเพื่อให้หาเงินมาใช้คืนเพื่อน ซึ่งเปิ้ลก็ไม่ยอมจน

เป็นสาเหตุให้เปิ้ลแสดงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีใส่คุณครูใหญ่

จนโดนไล่ออก ซึ่งฉากนี้สร้างความประหลาดและตก

ตะลึงให้แก่ผู้ชมอย่างมาก จนผู้ชมหัวเราะออกมาให้กับ

สถานการณ์นี้

.......................................................................................

เปิ้ล : หนูไม่มีเงินหรอกค่ะอาจารย์

ครูใหญ่ : ถ้างั้นพาแม่มาคุยกันให้รู้เรื่อง ให้แม่เธอเอา

เงินมาใช้แทน

เปิ้ล : (สะอื้น) แต่หนูเอาเงินไปให้แม่นะคะ คือแม่หนู

กำาลังลำาบาก เป็นหนี้เป็นสินเค้า  อาจารย์ก็รู้จักแม่หนูดี

นี่คะ แม่หนูก็ตัวคนเดียวเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็ก  อาจารย์

จำาไม่ได้หรอคะ ตอนที่แม่เอาหนูมาฝากเข้าที่นี่ ตอน

น้ันอาจารย์ต้องลงทุนสร้างสระว่ายนำ้าหลายล้านแต่

อาจารย์สงสาร เลยกรุณาแม่หนู แล้วยังเมตตาให้หนูหัด

ตีขาที่ขอบสระ ถึงจะไม่ได้เรียนว่ายนำ้า หนูก็มีความสุข

มากแล้ว ล่ะค่ะ ขนาดตอนนั้นอาจารย์ยังสงสารแม่

หนู แล้วนี่หนูเป็นลูกแท้ๆเห็นแม่ลำาบาก หนูก็อยากจะ

ช่วยแม่ปลดหนี้บ้าง หนูผิดหรอคะอาจารย์ (พูดกับคน

ดู) อย่าเข้าใจผิดนะคะ ชั้นไม่ได้เอาเงินไปใช้เลอะเทอะ 

ชั้นก็แค่เอาเงินไปลงทุนนิดหน่อย พอช่วงสงกรานต์เห็น

ว่าทองลงเยอะ ก็เลยซื้อไว้เก็งกำาไร แต่ชั้นไม่ได้บอกแม่

หรอก ก็กะจะเอาไว้เซอร์ไพร้ส์แม่ตอนลำาบากน่ะ

ครูใหญ : ไม่ได้ เธอไปเรียกแม่มาคุยกับชั้นเดี๋ยวนี้เลย ยัง

ไงเธอก็ต้องเอาเงินมาคืนเพื่อน

เปิ้ล : (เปลี่ยนโหมด) อาจารย์คะ หนูตัดสินใจแล้วค่ะ

ว่าหนูจะลาออก โรงเรียนน้ีไม่เห็นมีอะไรดีซักอย่าง 

อาจารย์ก็ใจร้าย ตัวอาจารย์เองก็เหอะดีแต่หาว่าหนู

หลอกลวงเพื่อนหนูก็แค่ทำาการค้าหากำาไรนิดหน่อย

เท่านั้นเอง อาจารย์ล่ะดีกว่าหนูตรงไหน สระว่ายนำ้าที่

ว่าลงทุนไปหลายล้าน จ้างให้หนูก็ไม่เชื่อหรอกหนูพนัน

นะว่าไม่เกินล้าน แต่อาจารย์เก็บเงินผู้ปกครองคนละ

แสน หนูคำานวณแล้ว  ตอนหนูเข้าอนุบาลมีนักเรียน 

120 คน ก็เท่ากับ 12 ล้าน ไม่สิ สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้า

หมื่น เพราะแม่หนูจ่ายแค่ห้าหมื่นหักไป เอ้า อย่างมาก 

ไอ้สระผีบ้าเนี่ยฟันไปเต็มๆ 2 ล้าน อาจารย์กำาไรเท่า

ไหร่ 10 ล้าน แล้วอาจารย์จะมาว่าหนูได้ยังไงว่าหนูไป

เอานิสัยเลวๆนี่มาจากไหน ก็เอามาจากอาจารย์นี่แหละ 

แล้วอาจารย์ก็ใจร้ายมากนะ ไม่เคยสงสารเห็นใจเด็กตัว

เล็กๆน่ารักที่ต้องเกาะขอบสระเฝ้าดูคนอื่นหัดว่ายนำ้า 

ตั้งแต่ท่ากบ ฟรีสไตล์ ไซค์สโตรก กรรเชียง จนผีเสื้อ ใน

ขณะที่หนูได้แค่ตีขาอย่างเดียวเป็นเวลาหลายปี อาจารย์

ดูนี่สิคะ (ถกขากระโปรงขึ้น) เห็นมั้ย ท่อนขาหนูโตอย่าง

กะท่อนซุง ทั้งที่ๆช่วงบนหนูเล็กนิดเดียว ทั้งหมดนี่เป็น

ความผิดของอาจารยที่ทำาให้หนูพิการอย่างนี้ เพราะ

ฉะนั้นหนูขอลาออกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไหวป๊ะ!

ครูใหญ่ : อีเด็กเปรต!!! อีเด็กนรก!!! ไปเรียกตำารวจมาจับ

มันที

.......................................................................................

 ดังนั้นไม่ว่าใจความของเนื้อหาของคำาพูดของ

ตัวละครจะแสดงให้เห็นถึงความเลวทราม  แต่วิธีการ

เล่า วิธีการเรียบเรียง  นำ้าเสียง  กิริยาท่าทางที่แสดงออก 

ที่ตัวละครพยายามแสดงออกมาว่าตัวเองเป็นคนดี  นั่น

เท่ากับว่าการสื่อสารและวิธีการสื่อสารมีความขัดแย้ง

กันก็จะช่วยให้ผู้ชมรู้สึกพลิกความคาดหมายได้จนรู้สึก

ตลกขบขันไปกับการแสดงละครเรื่องนี้

 จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าใน

ละครเวทีเรื่องสามสาวทรามทรามเป็นละครเสนอเรื่อง

ราวที่พลิกความคาดหมายได้หลายชั้นมาก เริ่มตั้งแต่

การลบภาพฝังใจของตัวละครเพราะภาพลักษณ์ที่ผู้ชม

มองเห็นก็นับเป็นอัตตการสื่อสารอย่างหนึ่ง บวกกับ

อัตตการสื่อสารอันได้แก่ การเรียบเรียงคำาพูดใหม่ วิธี

การเล่าเรื่องสู่ผู้รับสารท่ีสลับไปมาระหว่างคู่สนทนาที่

เป็นตัวละครในฉากกับผู้ชมการใช้นำาเสียงและกิริยาท่ี

ดูอ่อนน้อมการเผลอหลุดความเป็นตัวของตัวเองที่นิสัย

ไม่ดีออกมาระหว่างเล่าเรื่อง นั่นเท่ากับว่าอัตตการสื่

อสารเป็นเครื่องมืออย่างดีในการสร้างความตลกขบขัน

ได้อย่างทวีคูณในละครเวทีแนวคอเมดี  ซึ่งสามารถนำา

องค์ความรู้ที่ได้กล่าวมานี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ละครเวทีแนวตลกขบขันเรื่องอื่นได้เป็นอย่างดี

การสื่อสารแบบอัตตการสื่อสารผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีประเภทตลกขบขัน เรื่อง สามสาวทรามทราม                                                                         
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สื่อสารอะไร

ใจความของเนื้อหาที่ตัวละครพูดที่บ่ง

บอกถึงการกระทำาที่ไม่ดีของตัวละคร
1. การเรียบเรียงคำาพูดใหม่ในการกระทำา

เดิมเพื่อให้ตนเองดูเป็นคนดี

2.วิธีการเล่าเรื่องสู่ผู้รับสารท่ีสลับไป

มาระหว่างคู่สนทนาท่ีเป็นตัวละครใน

ฉากกับผู้ชม

3. การใช้นำาเสียงและกิริยาที่ดูอ่อนน้อม

4.  การเผลอหลุดความเป็นตัวของตัวเอง

ที่นิสัยไม่ดีออกมาระหว่างเล่าเรื่อง

การสื่อสาร

ขัดแย้งกัน

การพลิกความคาดหมายของผู้ชม

ความตลกขบขัน

สื่อสารอย่างไร

อัตตการสื่อสาร
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อัตตการสื่อสาร

การลบภาพฝังใจ 

(ภาพลักษณ์จัดเป็นส่วนประกอบหนึ่ง

ในการสื่อสาร)

ภาพฝังใจของผู้ชมที่มีต่อตัวละคร

พลิกความคาดหมายของผู้ชม

ความตลกขบขันมากขึ้นเป็นสองเท่า

ขัดแย้ง
ขัดแย้ง

พลิกความคาดหมายของผู้ชม

การสื่อสาร

(ใจความของเนื้อหา

ที่ตัวละครพูด)

วิธีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ   

  เช่น การเรียบเรียงคำาพูดใหม่ในการก

ระทำาเดิมเพื่อให้ตนเองดูเป็นคนดี

การสื่อสารแบบอัตตการสื่อสารผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีประเภทตลกขบขัน เรื่อง สามสาวทรามทราม                                                                         
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