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บทคัดยอ 

ราวกลางศตวรรษท่ี 20 นักการละครชาวเยอรมัน แบรทอลท เบรคชทไดพัฒนารูปแบบละครเอพิคข้ึน โดยมีแนวคิดสวนทางกับ

ละครของอริสโตเตลิ เบรคชทมองวาละครไมไดมีหนาท่ีใหความบันเทิงเพียงอยางเดียว แตมีหนาท่ีสอนดวย เขาจึงพัฒนาเทคนคิละครท่ีมง

สรางความแปลก (Alienation effect) ข้ึน เบรคชทมองวาละครตองไมเรียกรองอารมณรวมจากคนดูจนเกินไป เขาตองการใหคนดูขบคดิ

กับประเด็นท่ีละครนําเสนอ การนําเสนอละครของเบรคชทจึงแตกตางจากขนบของละครสมจริงในสมัยน้ัน อยางไรก็ตาม ปจจุบันเทคนิค

เหลานี้ลวนปรากฏอยูในละครรวมสมัยจึงไมสามารถสรางความแปลกใหผูชมไดอีกตอไป งานวิจัยชิ้นน้ีเปนงานวิจัยท่ีมีภาคปฏิบัติเปนฐาน 

มุงศึกษาการใชทํานองเพลงรวมสมัยเพ่ือสรางความแปลกในละครแมคาสงครามของแบรทอลท เบรคชท วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย

การศึกษาเอกสาร การปฏิบัติการนําเสนอละครตอสาธารณชนและการสัมภาษณความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญหลังจากชมละคร ผลวิจัย

พบวา การใชทํานองเพลงรวมสมัยในละครแมคาสงคราม ทําใหคนดูรูสึกใกลชิดกับละครท่ีมีความหางไกลในแงบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมไดมากข้ึน ทํานองเพลงท่ีคุนหูสําหรับคนไทยทําหนาท่ีขัดอารมณไดตามแนวทางของเบรคชท แตไมประสบความสําเร็จในการทํา

ใหคนดูครุนคิดกับประเด็นท่ีละครนําเสนอเทาท่ีควร โดยเฉพาะในกรณีทํานองเพลงปอปท่ีคนจําไดชัดเจน ทําใหสมาธิคนดูหลุดไปอยูกับ

เพลงตนฉบับมากเกินไป 

 
คําสําคัญ: แมคาสงคราม, แบรทอลท เบรคชท, ละครเวที 
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Abstract 

During the mid-20th century, German dramatist Bertolt Brecht developed a form of theatre called Epic theatre, 

whose concept was opposite to that of Aristotle. Brecht believed that theatre did not only function for entertaining 

but also for teaching. He developed theatrical techniques aiming to create ‘alienation effect’. Brecht said that theatre 

should not require empathy from audiences. He wanted his audiences to consider the issues presented by the plays. 

Brecht’s theatrical techniques different from those of realist theatre of his time. However, his techniques have been 

integrated to contemporary theatre. They failed to create alienation effect for audiences of present time. This was a 

practice-based research aiming to study the use of melodies from contemporary songs to create alienation effect in 

Brecht’s play Mother Courage and her children. The research methodologies included documentary research, staging 

the play to public and post-show interviews with theatre specialists. The results found that the use of contemporary 

songs helped the play, socially and culturally distant, appear closer for Thai audiences. The music functioned as 

Brecht’s intention which was to interrupt the flow of emotions. However, the music was not successful in terms of 

provoke the audiences’ thought towards the issues of the play, especially with the melody that vividly on the 

audiences’ mind, as their concentration was distracted from the scenes to the original music. 

 

Keywords: Mother Courage and her children, Bertolt Brecht, Theatre 
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บทนาํ 

 นักเขียนและนักการละครชาวเยอรมัน แบรทอลท เบรคชท (Bertolt Brecht) มีผลงานสรางสรรคมากมาย ท้ังนิยาย บทละคร บท

กวีและงานเขียนเชิงวิชาการ แตส่ิงท่ีเปนมรดกชิ้นสําคัญตอประวัติศาสตรการละครและยังคงมีอิทธิพลตอศิลปนยุคปจจุบันก็คือ ละครแนว

เอพิค เธียเตอร (Epic theatre) ซึ่งเรมกอตัวขึ้นในกลางศตวรรษท่ี 20 ละครเอพิคมีแนวคิดขัดแยงกับละครกรีกของอริสโตเติลอยางสิ้นเชิง 

กลาวคือเปนละครท่ีหลีกเล่ียงการสรางอารมณรวมของคนดูตอตัวละครและสถานการณ ท้ังน้ีเพราะละครของเบรคชทมักสื่อสารแนวคิด

ทางการเมืองและสังคมเพ่ือเรียกรองใหเกิดการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน ขณะท่ีอริสโตเติลเช่ือวาความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของ

ตัวละครจะนําไปสูภาวะท่ีชําระลางจิตใจใหบริสุทธิ์ (catharsis) เบรคชทกลับตองการใหคนดูท้ิงระยะหางจากอารมณออกจากละคร เขา

ตองการใหคนดูตั้งคําถามและวิพากษวิจารณเร่ืองราวท่ีอยตรงหนา เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมแบบเดียวกับท่ี

นักวิทยาศาสตรอยางเซอรไอแซค นิวตันสังเกตปรากฏการธรรมชาติอยางแอปเปลหลนจากตนสูพ้ืนดินแลวนําไปสูการคนพบแรงโนมถวง

ของโลก (Unwin และ Jones, 2014, loc 823) เบรคชทเช่ือวาสิ่งน้ีจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยการนําเสนอสิ่งท่ีคนดูคุนเคยใหแปลกออกไป 

 ในปค.ศ.1935 เบรคชทไดชมการแสดงอุปรากรจีนในกรุงมอสโคว เขาสังเกตวาการแสดงของจีนไมมีความคิดเรื่องกําแพงดานท่ีสี่ 

(The fourth wall) แบบตะวันตก ซึ่งนําเสนอละครราวกับภาพชีวิตจรงิท่ีคนดูแอบมองผานกําแพงดานหน่ึงเขาไป ประสบการณน้ันนําไปสู

การพัฒนาเทคนิคท่ีเรียกวา Verfremdungseffekt หรือ Alienation effect ในภาษาอังกฤษ เบรคชท (1964, น. 136) อธิบายถึงเทคนิค

การทําใหแปลกน้ีวา เงื่อนไขประการแรกคือ การจัดเวทีและสถานท่ีแสดงตองละท้ิงความพยายามสรางภาพลวงตาใหผูชม ฉากละครของ

เบรคชทจึงไมบงบอกความเปนสถานท่ีใดท่ีหน่ึงโดยเฉพาะ เขานิยมใชแสงสีขาวเทาน้ันและหลีกเล่ียงการใชแสงสีตางๆ ท่ีอาจกระตุนอารมณ

ของคนดู (Cash, 2018) ในแงของการแสดงน้ัน นักแสดงควรรักษาความเปนวัตถุวิสยัในการเลาเรื่องราวของตัวละคร (Unwin และ Jones, 

2014, loc 887) ตองไมสวมวิญญาณตัวละครอยางสมบูรณแบบเพ่ือสรางภาพลวงตาและดึงอารมณรวมจากคนดู นักแสดงมีหนาท่ีแค 

‘แสดง’ ตัวละครน้ัน ไมใช ‘เปน’ ตัวละครน้ัน ดังท่ีเบรคชทกลาววา “He is not Lear, Harpagon, Schweik; he shows them” (Brecth, 

1964, น. 137)  

 ดนตรีเปนสวนประกอบสําคัญท่ีมีบทบาทหลากหลายในละครของเบรคชท ละครของเขามักมีบทเพลงแทรกอยูเปนระยะ โดย

เน้ือหาของเพลงส่ือสารประเด็นทางสังคมท่ีเบรคชทตองการใหคนดูขบคิด สําหรับดนตรีน้ันนอกจากชวยเลาเรื่องและเสริมอารมณเหมือน

ดนตรีประกอบละครท่ัวไปแลว ดนตรีในละครของเบรคชทยังมีหนาท่ีพิเศษในการขัดจังหวะความลื่นไหลของเหตุการณ เปนการดึงใหคนดู

ท้ิงระยะหางทางอารมณออกจากเรื่อง เพื่อกระตุนใหเกิดมุมมองและความคิดท่ีสดใหมตอสถานการณตรงหนา ในแงน้ีการใชดนตรีในละคร

ของเบรคชทจึงเสมือนการแนบคําอธิบายที่มีนัยเหน็บแนม ถากถางและเยยหยันตอสถานการณ (Unwin และ Jones, 2014, loc 1727)  

 แนวคิดการละครของเบรคชทยังคงมีอิทธิพลในปจจุบัน บทละครเร่ืองสําคัญของเขา อาทิ แมคาสงคราม (Mother Courage and 

her children), คนดีแหงเสฉวน (The good person of Szechwan), กาลิเลโอ (Life of Galileo) ฯลฯ ยังคงไดรับการจัดแสดงในปจจุบัน

ท้ังในระดับมืออาชีพและมือสมัครเลนท้ังในและตางประเทศ อาจเปนเพราะละครเอพิคมีรูปแบบอันเปนเอกลักษณท่ีทาทายสําหรับนักการ

ละครรุนใหมเสมอ อยางไรก็ตาม การกํากับละครเบรคชทสําหรับคนดูในยุคปจจุบันมีความทาทายที่มากกวารูปแบบการแสดงท่ีเบรคชทให

แนวทางไว ประการแรก เบรคชทเขียนบทละครเพื่อตอบโตยุคสงครามโดยเฉพาะ เงื่อนไขและปญหาของสังคมยุคน้ันเปนส่ิงท่ีไกลตวัคนดู

ปจจุบัน ประการท่ีสอง แนวคิดการเปล่ียนแปลงสังคมในแบบของเบรคชทอาจถูกโตแยงในโลกปจจุบัน (Unwin และ Jones, 2014, loc 

1889-1904) เหนืออ่ืนใด เทคนิคท่ีเคยแปลกใหมของเบรคชท เชน การใหนักแสดงสื่อสารกับคนดูโดยตรง การใชฉากท่ีไมบงบอกสถานท่ี 

หรือการใชเพลงสื่อสารความคิดของเรื่อง ลวนเปนเทคนคิท่ีละครเวทีและภาพยนตรปจจุบันใชกันแพรหลาย เม่ือการทําใหแปลกของยุคนั้น

ไมใชเรื่องแปลกสําหรับคนยุคน้ี ( ฺBogad, 2012) ดังน้ัน ความทาทายจึงอยูท่ีผูกํากับการแสดงวาจะรักษาแนวคิดของเบรคชทในการสราง

ความแปลกเพ่ือยับย้ังไมใหละครกระตุนอารมณคนดู แตทําใหคนดูไดคิดและวิจารณสิ่งท่ีเกิดข้ึนในละครไดอยางไร  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการใชทํานองเพลงรวมสมัยเพื่อสรางความแปลกตามแนวคิดละครเอพิคของเบรคชทในละครเรื่องแมคาสงคราม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นน้ีเปนงานวิจัยท่ีมีภาคปฏิบัติเปนฐาน (practiced-based research) โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดงัตอไปน้ี 

 1.1. การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับละครแนวเอพิค แนวคิดเก่ียวกับการแสดงละครของแบรทอลล เบรคชท และบทละครเร่ือง

แมคาสงคราม  

 1.2. การวิเคราะหและตีความบทเพลง (เน้ือรอง) ในบทละครเร่ืองแมคาสงคราม ฉบับแปลเปนภาษาไทยโดยนพมาศ แววหงส 

 1.3. การทดลองใชทํานองเพลงรวมสมัยในการนําเสนอบทเพลงในละครเรื่องแมคาสงคราม และเปดแสดงแกสาธารณะ 

 1.4. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการละครหลังชมการแสดงประกอบดวย อาจารยกิตติศักด์ิ สุวรรณโภคินและอาจารยดําเกิง ฐิ

ตะปยะศักด์ิ เพื่อสอบถามความคิดเห็นตอการใชทํานองเพลงรวมสมัยเพ่ือสรางความแปลกตามแนวคิดของเบรคชทในละครเร่ืองแมคา

สงคราม 

 1.5. การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลโดยใชวิธีการพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 

 การนําเสนอละครเร่ือง แมคาสงคราม ตอผูชมในยุคปจจุบันไมใชแคการนํารูปแบบและเทคนิคท่ีเบรคชทเคยทําเม่ือ 70 กวาปกอน

มาทําซํ้า หากแตความทาทายอยูท่ีการรักษาความตั้งใจของเบรคชทในการทําใหส่ิงท่ีคนดูคุนเคยดูแปลกประหลาดไป จนทําใหคนดูตองคิด

และตั้งคําถาม หรือพูดงายๆ คําถามต้ังตนในการกํากับละครเบรคชทก็คือ เทคนิคการทําใหแปลกสําหรับยุคปจจุบันคอือะไร ผลจาก

การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของพบวา เบรคชทเขียนบทละคร แมคาสงคราม ขึ้นในปค.ศ. 1939 เพื่อตอตานการเรืองอํานาจของนาซีและ

ฟาสซิสต รวมท้ังตอบโตการท่ีกองทัพเยอรมันภายใตการนําของอดอลฟ ฮิตเลอรรุกรานประเทศโปแลนด บริบททางสังคมขณะนั้น 

ประชากรโลกเพ่ิงฟนตัวจากผลพวงของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ที่เกิดขึ้นระหวางปค.ศ. 1914-1918 ไมมีใครคาดคิดวาความโหดรายของ

สงครามจะปะทุขึ้นอีกในย่ีสิบปตอมา เม่ือพิจารณาจากบริบทของยุคสมัย เช่ือไดวาผูชมท่ีรวมสมัยกับเบรคชทยอมเขาใจวาเบรคชทตองการ

ส่ือถึงเหตุการณใดผานเรื่องราวท่ีสมมุติวาเกิดข้ึนในยุโรปทามกลางสงครามที่ยืดเย้ือกวา 30 ปในคริสตศตวรรษท่ี 17 ภาพกองทหารท่ี

พยายามเกณฑคนเขารวมรบและภาพของคนท่ีหาผลประโยชนจากสงครามจึงเปนภาพที่คนดูละครในสมัยน้ันคุนเคย ซึ่งเบรคชทตองการ

นําเสนอใหแปลกประหลาดออกไป เพ่ือกระตุนใหคนขบคดิกระท่ังถึงเรียกรองการเปล่ียนแปลง สภาพสังคมแบบน้ันเปนสิ่งท่ีไกลตัวคนดู

ละครไทยยุคปจจุบัน ดังน้ัน ภาพเหตุการณในละคร แมคาสงคราม จึงกลายเปนภาพแปลกและหางไกลสาํหรับคนดูตั้งแตเรมตนโดยยังไม

ตองใชเทคนิคการทําใหแปลกแตอยางใด ดังน้ัน การจัดแสดงละคร แมคาสงคราม ในคร้ังน้ี (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560) ผูวิจัยจึงเลือก

แนวทางในการนําเสนอบทเพลงในละครคือ 1) รักษาแนวคิดการใชดนตรีของเบรคชท กลาวคือ ใหเพลงมีหนาท่ีขัดอารมณของคนดูเพ่ือ

ไมใหมีความรูสึกคลอยตามเรื่องราวมากเกินไป และ 2) ใชดนตรใีนการสรางความคุนเคยเพ่ือชดเชยความหางไกลของบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมระหวางละครกับคนดู แนวคิดประการหลังอาจดูยอนแยงกับแนวคิดของเบรคชทตองการใหภาพชีวิตท่ีคุนเคยกลับดูแปลกและ

แตกตาง ในขณะท่ีผูวิจัยตองการใหละครท่ีมีภาพชีวิตในบรบิทที่แปลกและแตกตางกลับแฝงความรูสึกคุนเคยสําหรับคนดูไทย แมกลวิธีอาจ

ตรงกันขาม แตผูวิจัยเช่ือวาเปนวิธีท่ีจะรักษาสวนผสมของความคุนเคยและความแปลกของละครไวได ทําใหผูชมไทยไมรูสึกแปลกแยกออก

จากเรื่องราวเกินไปและความรูสึกคุนเคยท่ีแฝงอยูอาจกระตุนใหผูชมนึกเปรียบเทียบเร่ืองราวในละครกับบริบทสังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงอาจ

นําไปสูการคิดต้ังคําถามและวิพากษสังคมตามความตั้งใจของเบรคชท ในท่ีน้ีจะขอนําเสนอรายละเอียดการใชดนตรีนําเสนอ 4 บทเพลงจาก

ละครแมคาสงคราม (ตามลําดับท่ีปรากฏในเรื่อง) 

 เพลงท่ีหนึ่งเปนเพลงในตอนตนของฉากท่ีสามที่บอกเลาเรื่องราวของอิเวตต เธอเคยมีความรักท่ีจริงใจใหกับนายทหารซึ่งเปนพอ

ครัวประจํากองทัพ วันหน่ึงเขาหายไป อิเวตตออกจากบานเพ่ือตามหาเขาแตไมพบ สุดทายตองยอมกลายเปนโสเภณีประจํากองทัพ ใช

รางกายปรนเปรอเหลาทหารเพ่ือใหมีชีวิตรอด เนื้อเพลงเลาถึงชีวิตของอิเวตตที่ยามกลางวันอยูกับบรรยากาศของสนามรบ ยามกลางคืนก็

หลบมุมใหบริการความสุขแกเหลาทหาร เธออยากมีความรักท่ีจริงจังแตกลับไมมีใครเขาใจ ผูวิจัยเลือกใชทํานองเพลง I will survive ของ

กลอเรีย เกยเนอร (Gloria Gaynor) สําหรับเพลงน้ี นอกจากทํานองจะคุนหูสําหรับคนไทยแลวเน้ือหาท้ังสองเพลงยังมีความคลายคลึงกันใน
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แงท่ีกลาวถึงความอยรอดของผูหญิง ตางกันตรงท่ีผูหญิงในเพลง I will survive กาวผานความผิดหวังและอยูกลับมาอยูเหนือผูชายในแงของ

อารมณความรูสึก แตอิเวตตปรับตัวเพ่ืออยูรอดดวยการใชรางกายเปนเครื่องมือเล้ียงชีวิต  

 เพลงท่ีสองเปนจากฉากท่ีสาม โดยตัวละครสาธุคณุเปนผูรองหลังจากเหตุการณท่ีสวิสชีสถูกทหารจับตัวไปในขอหาขโมยหีบเงิน

ของกองทัพ สาธุคุณซ่ึงเปนพยานในเหตุการณน้ันรองเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการท่ีพระเยุซถููกจับในขอหาฆาคน แมวาศาลเอาผิดไมได แต

ทายที่สุดพระเยซถููกทรมานดวยการจับตรึงบนไมกางเขนจนส้ินพระชนม เพลงนี้เปนอุปมาอุปมัยสื่อถึงสวิสชีสท่ีกระทําการเก็บรักษาหีบเงิน

ไวดวยความซ่ือสัตย แตกลับถูกจับไปลงโทษจนถึงแกความตาย ผูวิจัยเรมหาทํานองใหกับเน้ือเพลงน้ีโดยเรมท่ีทํานองเพลงสวดของเจาแม

กวนอิม เพราะเน้ือเพลงเก่ียวของกับศาสนา รวมถึงตัวละครท่ีรองเพลงน้ีก็คือสาธุคุณซึ่งเบรคชทใชแสดงใหเห็นวา สถาบันศาสนาไมอาจเปน

ท่ีพึ่งแกสังคมไดในยามสงคราม เพราะแมแตตัวสาธุคุณเองก็เลือกละท้ิงศาสนาเพ่ือเอาชีวิตรอดและเลือกกลับมาทําหนาที่เม่ือสภาพสังคม

เอื้ออํานวย ซึ่งหมายถึงการไดมาซึ่งสถานะพิเศษทางสังคมดวย การใหตัวละครนักบวชในคริสตศาสนาขับรองทํานองท่ีมาจากลัทธิความเช่ือ

ของจีน จึงเปนความพยายามผสมผสานขามวัฒนธรรมเพ่ือสื่อสารกับคนดูไทยโดยยังคงรักษานัยทางศาสนาไว อยางไรก็ตาม ทํานองเพลง

สวดไมเหมาะกับเน้ือเพลงนัก การแกไขเน้ือเพลงใหสอดคลองกับทํานองเปนไปไดยาก ผูวิจัยจึงไดทดลองทํานองเพลงอ่ืนจนมาลงตัวท่ี

ทํานองเพลงจากละครโทรทัศนจีนชุด กระบี่ไรเท่ียมทาน ซึ่งตอบโจทยเรื่องความคุนหูกับสําหรับคนดูไทย ย่ิงไปกวาน้ันคือการขัดอารมณ

ของคนดูใหหลุดจากเรื่อง ทํานองท่ีคุนหูจากภาพยนตรกําลังภายในทําใหคนดูแปลกใจและแฝงอารมณขันท่ีเห็นสาธุคุณขับรองเพลงน้ี ทําให

คนดูหลุดออกจากความสะเทือนใจท่ีเห็นตัวละครท่ีแสนซ่ืออยางสวิสชีสตองรับเคราะหจากสงคราม 

 เพลงท่ีสามเปนเพลงในฉากท่ีส่ี ซึ่งบทละครระบุวาเปน ‘การยอมจํานนคร้ังสําคัญ’ ของแมหาวหาญ ตอนตนของฉากน้ีแมหาว

หาญตองการรองเรียนเร่ืองท่ีถูกกองทหารมารื้อคนทําลายขาวของในเกวียนของเธอแถมยังปรับเงินซ้ําอีก ระหวางรอผูกองออกมารับเร่ือง 

เธอไดพบทหารหนุมเลือดรอนท่ีกําลังอยูในอารมณโกรธบุกมากลาวโทษผูกองท่ีโกงเงินบําเหน็จรางวัลของเขาไปใชจายสวนตวั แมหาวหาญ

พูดคุยกับทหารหนุมอยางผูท่ีเขาใจโลกมากกวาและนําไปสูการยอมจํานนตอความอยุติธรรมท้ังสองคน เน้ือเพลงท่ีแมหาวหาญรองใหทหาร

หนุมฟงน้ันส่ือถึงคนท่ีมีอุดมการณในวัยเยาว แตเม่ือเติบโตขึ้นก็ไดเรียนรูวิถีของสงัคมจนยอมจํานนกับความจรงิท่ีวาตนไมอาจเปลี่ยนแปลง

สังคมได หากด้ือรั้นดันทุรังก็จะเปนภัยแกตัว ผูวิจัยเลือกใชทํานองเพลงทะเลใจของวงคาราบาวในการถายทอดบทเพลงน้ี ท้ังเพลงทะเลใจ

และเพลงการยอมจํานนของแมหาวหาญแสดงถึงความเขาใจชีวิตเหมอืนกัน กลาวคือ เพลงทะเลใจใหขอคิดเรื่องความทุกขเกิดจากใจเปน

สําคัญ ขณะที่เพลงของแมหาวหาญเปนการยอมรับความจริงอันนาเจ็บปวดท่ีวาเราไมสามารถตอสูขัดขืนความเลวรายของสังคมท่ีอยู

รอบตัวได ทําไดเพียงยอมรับชะตากรรมเทาน้ัน  

 เพลงท่ีสี่มาจากตอนทายของฉากท่ีแปด ในฉากน้ีแมหาวหาญรอดจากการสิ้นเน้ือประดาตัวไดเพราะสงคราม เธอเพิ่งซ้ือสินคามา

กักตุนเพ่ือเก็งกําไรตามคาํแนะนําของสาธุคณุ แตกษัตริยสวีเดนถูกสังหาร สงครามจึงยุติ สงผลใหสินคาท่ีเธอทุมเงินซื้อมาน้ันราคาตกลง

อยางมาก ปฏิกิรยิาของแมหาวหาญตอขาวสงครามสงบคือความเสียดายเงินและกังวลจะขาดทุน ทําใหสาธุคุณถึงกับกลาววา “เธอน่ีไมไยดี

กับสันติภาพเอาเสียเลย กระสันแตจะใหเขารบกัน” แตแลวสงครามก็ปะทุขึ้นอีกคร้ัง แมหาวหาญดีใจมากและรองเพลงท่ีมีเน้ือหาเชิญชวน

ใหคนไปเปนทหาร ผูวิจัยเลือกนําเสนอบทเพลงน้ีดวยทํานองเพลงรวมสมัยที่สนุกสนาน โดยทํานองเพลงท่ีเลือกใชคอืเพลงขอใจเธอแลก

เบอรโทรของหญิงลี ศรีจุมพล เพลงปอปท่ีไดรับความนิยมอยางสูงสุดมียอดรับชมทางยูทูปกวา 200 ลานครั้งในปพ.ศ. 2561 ท้ังน้ีเพื่อขับ

เนนอารมณดีใจลิงโลดกับการเกิดสงคราม โดยหวังวาความยอนแยงระหวางสงครามอันโหดรายกับโทนการนําเสนอท่ีเบิกบานจะทาํใหผูชม

คิดพิจารณาถึงดานมืดของมนุษยท่ีมุงแตหาประโยชนสวนตัว  

 ผลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการละครพบวา การเลือกใชทํานองเพลงรวมสมัยและเขาถึงคนดูไดงายน้ัน เปนการนําเสนอ

ท่ีนาสนใจและแปลกจนคาดไมถึงวาจะมีทํานองเพลงเหลานี้ในละครของเบรคชท โดยเฉพาะเพลงขอใจเธอแลกเบอรโทร ซ่ึงจากการสังเกต

ปฏิกิริยาของผูชมท่ัวไปก็รูสึกแปลกใจมากปนขบขันท่ีไดยินเพลงน้ีดังข้ึน ในฐานะผูวิจัยมองวาการใชดนตรปีระสบความสําเร็จในการขัด

อารมณของคนดูใหหลุดออกจากเรื่อง อยางไรก็ตาม ผูเช่ียวชาญใหขอสังเกตวา การใชทํานองจากเพลงท่ีคนดูรูจักดีท้ังเนื้อรองและทาเตน

อยางขอใจเธอแลกเบอรโทรก็มีขอเสีย กลาวคือ ทําใหสมาธิของคนดูหลุดไปอยูกับเพลงตนฉบับเกินไปจนไมไดฟงเน้ือหาของเพลงท่ีละคร

ตองการส่ือสาร 
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สรุปและอภิปรายผล 

 เทคนิคการนําเสนอของละครของแบรทอลท เบรคชทคือการทําใหแปลก (Alienatin effect) คือการทําใหส่ิงคนดูคุนเคยดูแปลก

ออกไป รวมถึงการหลีกเลี่ยงวิธีการใดท่ีจะทําใหละครสรางภาพมายาของความสมจริงท่ีกระตุนใหคนดูมีอารมณคลอยตามไปกับเรื่อง เชน 

การใชดนตรีขัดอารมณ การใหนักแสดงสื่อสารกับคนดูโดยตรง การใหฉากไมบงบอกสถานท่ีและไมปดบังกลไกการทํางานหลงัเวที เปนตน 

แตดวยบริบททางสังคม วัฒนธรรมและยุคสมัย ทําใหการนําเสนอละครแนวเอพิคของเบรคชทตอคนดูไทยในปจจุบันไมสามารถใชเทคนิค

แบบเดียวกับท่ีเบรคชทเคยใชกับคนดูชาวยุโรปในยุคทศวรรษ 1940 ได การนําเสนอละครแมคาสงครามในปพ.ศ. 2560 จึงทดลองใชทํานอง

เพลงรวมสมัยท่ีคนไทยรูจักดีมานําเสนอบทเพลงในละคร โดยหวังใหดนตรีท่ีคุนดู ทําใหภาพของละครท่ีดูหางไกลมีความรูสึกใกลและเขาถึง

ไดมากขึ้น ซึ่งนับวาไดผลในระดับหน่ึง กลาวคือ ดนตรีทําใหคนดูรูสึกใกลชิดกับเรื่องไดมากข้ึนและยังทําหนาขัดอารมณคนดู ดึงใหหลุดจาก

ความลื่นไหลไปกับเร่ืองไดตามแนวคิดของเบรคชท นอกจากน้ี การใชทํานองเพลงขอใจเธอแลกเบอรโทรในฉากท่ีแมหาวหาญเรียกรองให

คนไปสมัครเปนทหารน้ันเปนลักษณะเดียวกับวิธีท่ีเบรคชทใชดนตรีประชดเหน็บแนมสถานการณ อยางไรก็ตาม การเลือกทํานองเพลงมาใช

มีขอควรระวังคือ หากเปนทํานองเพลงท่ีคนดูรูจักเปนอยางดีและจําไดชัดเจนเกินไป อาจทําใหสมาธิของคนดูหลุดไปอยูกับเพลงตนฉบับจน

ไมไดสนใจฟงเน้ือหาในเพลงที่ละครตองการนําเสนอ ซ่ึงในแงน้ีถือวาไมประสบความสําเร็จตามแนวคิดของเบรคชท ท้ังน้ี นอกจากทํานอง

เพลงท้ังสี่เพลงท่ีนําเสนอไปแลว ในละครแมคาสงครามยังมีการใชทํานองเพลงอ่ืนๆ ที่คนดูคุนหูอยางทํานองเพลงสขุสันตวันเกิดและเพลง 

When the saints go marching in ดวย ทําใหมีขอทวงติงจากนักการละครบางทานวาการเลือกใชดนตรีขาดความมีเอกภาพ จาก

การศึกษาทําใหทราบวาเบรคชทเองใชดนตรีหลากหลายแนวท้ังแจส ปอป คลาสสิคและดนตรีพ้ืนบาน โดยรักษาความหลากหลายของ

ตนฉบับไวอยางด ี(Unwin และ Jones, 2014, loc 1708-1715) ความมีเอกภาพทางดนตรีจึงอาจไมใชส่ิงท่ีสอดคลองกับแนวคิดของเบรค

ชทนัก ในทางตรงกันขาม จะเปนไปไดหรือไมวาความมีเอกภาพในการนําเสนอเปนอีกเทคนิคหน่ึงท่ีเบรคชทอาจหลีกเล่ียง เพราะความมี

เอกภาพยอมสรางความลื่นไหลทางอารมณใหคนดูไดมากกวาการใชดนตรีหลากหลายแนวท่ีอาจขัดสุนทรียะของผูฟง บทละครของแบร

ทอลท เบรคชทอาจลาสมัยไปตามกาลเวลา แตมรดกทางความคิดของเขาไมเสื่อมคุณคา เพราะละครยังเปนศิลปะท่ีสื่อสารกับสังคมไดทุก

ยุคสมัย เปนหนาท่ีของศิลปนแตละรุนท่ีเช่ือในคุณคาของละครแบบเดียวกับเบรคชทจะหาเทคนิคและกลวิธีเพ่ือสืบทอดเจตนารมยของเขา

ตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 ดนตรีเปนเพียงองคประกอบหน่ึงในการแสดงละครเอพิคเทาน้ัน การสรางความแปลกใหกับผูชมละครไดตองอาศัยองคประกอบ

หลายอยางดวยกัน ดังเชนในเพลงขอใจเธอแลกเบอรโทรซ่ึงแมหาวหาญเปนผูรองนั้น ผูวิจัยเลือกใชนกัแสดงหมูมวลหญิงลวนเลนกับ

อุปกรณประกอบการแสดงท่ีมีลักษณะคลายปนยาวประกอบทาทางท่ีดูคลายการฝกทหาร นักแสดงหญิงเปนตัวแทนของแมหาวหาญท่ีเชิญ

ชวนเหลาชายฉกรรจใหเขามารวมรบ ภาพนักแสดงหญิงในชุดเคร่ืองแตงกายของหญิงชาวบานกับอุปกรณคลายปนและทวงทาของทหารยัง

เปนสวนผสมท่ีนําเสนอความแปลกเพื่อตองการใหผูชมขบคิดกับเรื่องราวที่เกิดข้ึนดวยเชนกัน นักการละครและนักวิจัยท่ีสนใจเทคนิคของ

เบรคชทอาจศึกษาองคประกอบอื่นๆ ท่ีใชสื่อสารความแปลกหรือภาพรวมของการใชแตละองคประกอบในการส่ือสารความแปลกตาม

แนวทางของเบรคชทตอไป รวมถึงการทดลองเทคนิคตางๆ ท่ีจะแหวกขนบศิลปะการละครยุคปจจุบันเพ่ือนําไปสูรูปแบบละครเอพิครวม

สมัย 
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