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เอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ละครเวทีแนวเซอร์เรียลลิสม์
ของอ็องโตแน็ง อาร์โต
Antonin Artaud’s Identity in the Creation
of Surrealism Theater
จุฑารัตน์ การะเกตุ*
บทคัดย่อ
บทความเรือ่ งนีเ้ ป็นผลจากการศึกษาของผูเ้ ขียนในเรือ่ ง เอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ละครเวทีแนวเซอร์เรียลลิสม์
ของอ็องโตแน็ง อาร์โต ภายใต้โรงละครแห่งความโหดร้ายทารุณ ผลการศึกษาพบว่า (1) นำ�เสนอการแสวงหาและการรับ
รูเ้ กีย่ วกับ “ตัวตนภายใน” ผ่านเนือ้ เรือ่ งทางเพศและศีลธรรม (2) การสร้างภาพพจน์ทที่ �ำ ให้ผชู้ มตกตะลึงและน่าขยะแขยง
โดยการใช้แสง ดนตรี เสียงและภาพทางการแสดงทีโ่ หดร้าย (3) การปลดปล่อยถ้อยคำ�และภาษา โดยการใช้ภาษาร่างกาย
บทกวีและการแสดงสด (4) การมีสว่ นรวมของผูช้ ม (5) การสร้างโลกแห่งความฝัน ผ่านงานพิธกี รรมทางศาสนา (6) ความ
บังเอิญของภววิสยั แนวคิดทางการละครของอาร์โตทำ�ให้เกิดรูปแบบสไตล์ละครทีเ่ รียกว่า “โรงละครแห่งความเป็นไปไม่
ได้” และการพัฒนาเทคนิคทางการแสดงที่เรียกว่า “อาร์โตเดียนเทคนิค” ในปัจจุบัน
คำ�สำ�คัญ: ละครเวทีแนวเซอร์เรียลลิสม์, อ็องโตแน็ง อาร์โต, โรงละครแห่งความโหดร้ายทารุณ
Abstract
This article is the result of my study of the Antonin Artaud’s Identity in the Creation of
Surrealism Theater in Theatre of Cruelty. It has found out that (1) The presentation of the sensory
experience and appeal to the subconscious through sexual and moral content (2) Assaulting the
audience to shocking and disgusting by using lights, music, sound and action cruelty (3) Insufficiency
of language by use of movement, visual poetry and improvisation (4) Involving the audience participation (5) Creating a dream world through ritual and tradition (6) The objective chance. Antonin Artaud’s
Method developed into the style of “Impossible Theatre” and “Artaudian Technique” in the present.
Keywords: Surrealism, Antonin Artaud, Theatre of Cruelty
ความเป็นมาและความสำ�คัญ
เมือ่ เอ่ยถึงงานการละครซึง่ เกิดจากการศึกษาความคิดและความเชือ่ ของมนุษย์ การละครจึงมีความเชือ่ มโยงกับ
สภาพสังคม แนวคิด ค่านิยมและศิลปะในแต่ละยุคสมัย โดยราวคริสต์ศตวรรษที่ 19 หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
สภาพสังคมเกิดความยากแค้นยากจน ความอดยากและอัตราอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น ประชาชนจำ�นวนมากมุ่งเข้าสู่
เมืองใหญ่เพือ่ จุดมุง่ หมายของการมีชวี ติ ทีด่ ี ด้วยสภาพสังคมดังกล่าวก่อให้เกิดแนวละครแบบสัจนิยม แนวละครทีน่ �ำ เสนอ
ภาพคนและเหตุการณ์ตามความจริงมุง่ เน้นหาทางออกให้กบั ชีวติ ในขณะเดียวกันแนวละครโรแมนติกทีน่ �ำ เสนอภาพฝัน
อุดมคติเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพ และความเสมอภาพที่นิยมก่อนหน้ากลับกลายเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยและเสื่อมความนิยม
*อาจารย์ประจำ�คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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ลง เพราะไม่เหมือนกับสภาพสังคมที่ดำ�เนินอยู่ ต่อมา
สถานการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนถึงสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ.1915 –1945) ผู้คนล้มตาย
หลายล้านคน ส่งผลให้คนที่มีชีวิตรอดส่วนหนึ่งตกอยู่ใน
ภาวะหดหู่ สิ้นหวัง ผู้คนไม่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจกับ
ศาสนาหรือคำ�สอนต่าง ๆ ก่อให้เกิดการตั้งข้อสงสัยและ
ต่อต้านโลกที่เป็นจริงอยู่รอบตัว เหตุการณ์ความสับสน
วุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมโลกได้ส่งอิทธิพลกับแนวคิดใน
กลุ่มนักการละครหัวสมัยใหม่จนเกิดแนวละครแบบต่อ
ต้านสัจนิยม (Anti-realism) แบ่งออกสี่สายใหญ่ ๆ คือ
(1) การเคลือ่ นไหวของละครแนวสัญลักษณ์นยิ ม
(Symbolism) ละครที่ใช้สัญลักษณ์เสนอแนะให้เห็น
ความคิด มองให้ลึกถึงสัจธรรมที่ไม่อาจจับต้องได้ เช่น
ความหมายของชีวติ และความตาย โดยมีนกั การละครโม
ริซ แมเทอร์ลิงค์ (Maurice Maeterlinck มีชีวิตอยู่ในปี
ค.ศ. 1862-1949) และลุยจิ พิเเรนเดลโล (Luigi Pirandello มีชีวิตอยู่ในปี ค.ศ. 1867-1936) ซึ่งงานเขียนของ
เขาเรือ่ งในปี ค.ศ. 1921 เรือ่ ง “ตัวละครทัง้ หกตามหานัก
ประพันธ์” (Six Character in Search of an Author)
เขาตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับการเป็นอยู่กับความเป็นจริงและ
ศิลปะกับชีวิต
(2) การเคลื่อนไหวแนวละครแบบเอ็กเปรสชัน
นิสม์ (Expressionism) ละครแนวบรรยายพรรณนาที่มี
จุดเริ่มจากภาพเขียนหรือความนิยมงานศิลปะ นำ�เสนอ
เรือ่ งราวเกีย่ วเนือ่ งกับจิตใจของมนุษย์ ความจริงทีอ่ ยูภ่ าย
ใต้จติ สำ�นึกหรือจินตนาการของตัวละครทีไ่ ม่ตรงกับความ
จริงที่ปรากฏแก่สายตาโดยทั่วไป ภาพการแสดงออกที่
บิดเบือนและเกินจริง ภาพที่ปรากฏให้เห็นเป็นเพียงการ
สะท้อนให้เห็นสิง่ ทีอ่ ยูซ่ อ่ นอยูภ่ ายใน ผูเ้ ริม่ แนวละครและ
ทำ�ให้เกิดความนิยมขึ้น คือ ออกูสท์ สตรินด์เบอร์ก
(August Strindberg มีชีวิตอยู่ใน ค.ศ. 1849-1912)
(3) การเคลื่อนไหวแนวละครแบบฟิวเจอริสม์
(Futurism) และดาดา (Dada) แนวละครแบบฟิวเจอริ
ซึม่ เกิดขึน้ ในประเทศอิตาลีในปี ค.ศ. 1909 ความคิดนีม้ งุ่
ไปที่สงครามและยุคเครื่องจักร โดยพวกเขาโจมตีความ
คิดทางศิลปะในอดีตอย่างเยาะเย้ยว่าเป็นศิลปะในงาน
พิพิธภัณฑ์ นำ�เสนอละครขนาดสั้นที่ปราศจากเหตุผล
แยกคนดูกับนักแสดงออกจากกัน ส่วนแนวละครดาดา
(Dada) เกิดขึน้ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1916
นำ�เสนอว่าศิลปะควรจะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึง
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ความบ้าคลั่งวุ่นวายของโลก ต้องการให้คนดูสับสนและ
เป็นปรปักษ์กบั คนดู แต่แนวทัง้ สองนีไ้ ม่คอ่ ยมีผลกระทบ
กับวงการละครเมื่อเทียบกับแนวละครอื่นๆ แต่อย่างไร
ก็ตามหลักการทางสุนทรียศาสตร์ของทั้งสองแนวนี้ก็มี
อิทธิพลต่อนักการละครหัวก้าวหน้า ซึ่งเรียกว่า “ละคร
แนวหน้า” (Avant-garde Theatre) ที่พยายามทดลอง
แสวงหาแนวใหม่ๆ หรือทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่วงการละคร
อยู่เสมอ
(4) การเคลือ่ นไหวแนวละครแบบอีพคิ เธียเตอร์
(Epic Theatre) นำ�เสนอแนวละครแนวมหากาพย์ มีบท
สนทนาสลับบรรยาย ใช้ผู้เล่านำ�เสนอเรื่อง โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่ได้อย่างอิสระ แนว
ละครนี้ มุ่ ง ความสนใจในความชั่ ว ร้ า ยของสั ง คมและ
การเมือง ผู้นำ�คนสำ�คัญ คือ เบรโทล์ท เบร์ชท (Bertolt
Brecht มีชวี ติ อยูใ่ นปี ค.ศ. 1898-1956) นำ�เสนอว่าผูช้ ม
ต้องระลึกอยูเ่ สมอว่ากำ�ลังดูละคร เน้นให้ผชู้ มได้ไตร่ตรอง
และเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นในละครกับเหตุการณ์ในชีวิตจริง
ซึ่งก่อให้เกิดกระแสการละครคือละครแก่ผู้ชม
แต่ในขณะเดียวกันนัน้ การเคลือ่ นไหวแนวละคร
แบบเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) ที่พยายามหาทางแก้
ปัญหาชีวติ เพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่า แสวงหาความเป็นอิสระ หลุด
พ้นจากการเป็นนักโทษที่ถูกจองจำ�ด้วย “โซ่ตรวนของ
สังคม” ซึ่งเป็นกระแสความเคลื่อนไหวแนวคิดทั้งทาง
วรรณคดีและศิลปะที่ต่อต้านสุนทรียศาสตร์ละครแนว
สมจริงและหลักการของสแตนนิสลาฟสกี (Konstantin
Stanislavski) เช่นเดียวกับแนวละครทั้งสี่สายเบื้องต้น
กลับไม่เป็นทีก่ ล่าวถึงเท่าใดนัก ทัง้ ๆทีใ่ นวงการภาพยนตร์
แนวเซอร์เรียลกลับเป็นที่นิยม ซึ่งอาจจะมาจากการ
ประวัตชิ วี ติ ของผูน้ �ำ ความคิดละครเวทีแนวเซอร์เรียลลิสม์
คนสำ�คัญ คือ อ็องโตแน็ง อาร์โตเองที่ชีวิตของเขาผูกพัน
และวนเวียนกับอาการเจ็บป่วยและอาการทางจิตซึง่ ได้สง่
ผลต่อความน่าเชื่อถือ รวมถึงแนวละครที่ยากแก่การเข้า
ถึ ง ของผู้ ค นในสมั ย นั้ น ทั้ ง เนื้ อ หาและการนำ � เสนอที่
รุนแรงและซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามแนวละครเซอร์
เรียลลิสม์นั้นควรค่าแก่การศึกษา เนื่องด้วย ประการที่ 1
ส่งอิทธิพลต่อการเขียนแนวละครแบบแอบเสิร์ด (Theatre of the Absurd) ละครแนวจิตวิทยา (Theatre of
Psychology) รวมถึงแนวละครแนวหน้า (Avant-garde
theatre) ที่เป็นปรากฏการณ์ใหญ่ของละครเวทีในเวลา
ต่อมา ประการที่ 2 หนังสือทางการแสดง ชื่อ “The
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Theatre and Its Double” ของอาร์โตก่อให้เกิดทิศทาง
การแสดงในรูปแบบใหม่ ถือเป็นการทำ�ละครแนวทดลอง
(Experimental Theatre) ประการที่ 3 แนวละครส่งผล
ต่อแนวคิดของนักการละครสมัยใหม่ เช่น ปีเตอร์ บรู๊ค
(Peter Brook’s Production) นำ�แนวคิดเรื่องเป็นไปไม่
ได้มาใช้บนเวที กลุ่มเฟอนองโด อาร์คาบอล์ (Fernando
Arrabal) อเลเจนโด้ โจโดรอลสกี้ (Alejandro
Jodorowsky) และโรลองด์ โทปัวร์ (Roland Topor)
นักการละครของฝรั่งเศส นำ�แนวคิดดังกล่าวมาสร้าง
สรรค์ แ นวการแสดงแบบ “Panic Movement”
(Mouvement panique) เพื่อนำ�เสนอการแสดงแนว
เซอร์เรียลลิสม์ (Surreal Performance Art) ผ่านรูป
แบบการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและสร้างความตกตะลึงแก่
คนดูในช่วงปีค.ศ.1962 และประการที่ 4 เกิดการพัฒนา
แนวละครตามทฤษฎีของอ็องโตแน็ง อาร์โต ทำ�ให้เกิดแนว
ละครที่มีเอกลักษณ์ ที่เรียกว่า “Artaudian” เน้นการนำ�
เสนอโรงละครแห่ ง ความเป็ น ไปไม่ ไ ด้ “Impossible
Theatre” หรือการพัฒนาเทคนิคทางการแสดงทีเ่ รียกว่า
“Artaudian Technique” ในวงการการแสดงแ ละละคร
ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ละครเวที
แนวเซอร์เรียลลิสม์ของอ็องโตแน็ง อาร์โต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ขยายองค์ ค วามรู้ ใ นเชิ ง ลึ ก ของแนวคิ ด เซอร์
เรียลลิสม์ จากความคิดและการสร้างสรรค์ละครเวทีของ
อ็องโตแน็ง อาร์โต เพื่อการพัฒนาการแสดงและแนว
ละครในมิมิตใหม่ ๆ ต่อไป
ขอบเขต

ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร ตำ�ราต่าง ๆ รวมถึง
สารคดี และภาพยนตร์อตั ชีวประวัติ เรือ่ ง “En compagnie
d’Antonin Artaud” ในปี ค.ศ. 1993 (Document
Research)

การแสวงหาตัวตนของอ็องโตแน็ง อาร์โต ในฐานะ
ศิลปินแนวเซอร์เรียลลิสม์
อ็องโตแน็ง อาร์โต (ชื่อเต็ม: Antonin Marie
Joseph Artaud) เกิดวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1896 ใน
มาร์แซย์ (Marseille) ประเทศฝรั่งเศส มีชีวิตตั้งแต่ ค.ศ.
1896 ถึง ค.ศ. 1948 ซึ่งเป็นนักคิดแนวเซอร์เรียลลิสต์
และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเซอร์เรียลลิสต์ในปี ค.ศ. 1924 ที่
มีความสำ�คัญมากคนหนึ่ง เป็นผู้นำ�เอาแนวความคิดทาง
เซอร์เรียลลิสม์มาใช้ในการสร้างสรรค์งานการละครและ
การแสดง โดยการแสวงหาแนวความคิดที่สามารถตอบ
สนองความรู้สึกสับสนวุ่นวาย ความโหดร้ายทารุณที่
สังคมต้องเผชิญหลังสงคราม เขานำ�เสนอการแสดงจาก
ชี วิ ต และความเป็ น จริ ง โดยปรั บ สอดคล้ อ งกั บ ความ
ปรารถนาทีเ่ ร้นลับของปัจเจกบุคคล เพือ่ ให้การแสดงเป็น
เครื่องมือสำ�คัญในการแก้ปัญหาชีวิต
ตามประวั ติ ชี วิ ต ของอาร์ โ ตนั้ น ผู ก พั น อยู่ กั บ
ความเจ็บป่วยและอาการทางจิต จุดเริ่มต้นเมื่ออายุได้สี่
ขวบเขาป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (หรือไขสันหลัง
อักเสบ) เชื้อไวรัสทำ�ให้เขาป่วยเป็นโรคประสาทมีอาการ
หงุดหงิดง่ายมาก ในช่วงวัยรุน่ อาร์โตนัน้ ต้องทุกข์ทรมาน
จากโรคประสาท ผ่านทางอาการพูดติดอ่างและป่วยไข้
อย่างรุนแรง หากแต่เขาก็ได้รับการศึกษาอย่างดี ณ
สถาบันการศึกษาในมาร์แซย์
ต่อมาปี ค.ศ. 1916 อาร์โตถูกเกณฑ์เข้ากองทัพ
แต่ พ บว่ า มี อ าการเดิ น ละเมอและอาการทางจิ ต จาก
อารมณ์ไม่แน่นอน จึงถูกส่งตัวกลับพร้อมเข้ารักษาในโรง
พยาบาลรักษาอาการทางจิตอีกครั้ง แต่การใช้ชีวิตในโรง
พยาบาลในครัง้ นีน้ บั เป็นจุดเริม่ ต้นในงานเป็นนักประพันธ์
เขาได้ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือของอาเธอร์ ริมโบด์
(Arthur Rimbaud) ชารลส์ โบเดอร์ลาร์ (Charles
Baudelaire) และเอ็ดการ์ อลัน โป (Edgar Allan Poe)
และอีกสามปีต่อมาผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลได้จัดยา
ประเภทฝิ่นเพื่อรักษาบรรเทาอาการเจ็บปวด ซึ่งเป็นจุด
เริ่มต้นที่ทำ�ให้เขากลายเป็นคนติดฝิ่น
พร้อมกันนั้นในปี ค.ศ. 1919 อ็องโตแน็ง อาร์
โต ได้ร่วมกับเบรอตง และกลุ่มนักคิดหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง
ได้เข้าร่วมจัดตั้งวารสารลิตเตราตูร์ (Litérature) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อต้านวรรณคดีที่มีอยู่ในขณะนั้น
และนำ�เสนองานประพันธ์ที่เห็นว่ามีคุณค่าอย่างการเผย
แพร่ ท ฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห์ ข องฟรอย์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
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จิตใต้สำ�นึก ซึ่งเป็นพลังกระตุ้นให้กวีและศิลปินเซอร์
เรียลลิสต์มุ่งทดลองค้นหาวิธีที่จะทำ�ให้รู้จัก “ตัวตนที่แท้
จริง” อย่างการตีความสัญลักษณ์ในความฝันด้วยการ
เชื่อมโยงทางเพศ การแสดงทัศนะในการแก้ปัญหาชีวิต
เพือ่ ให้ปจั เจกบุคคลเข้ากับโลกทีเ่ ป็นจริงภายนอกได้ หรือ
อีกนัยหนึ่ง สามารถทำ�ให้โลกภายในเข้ากับโลกภายนอก
ได้โดยไม่มีความขัดแย้ง การที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนี้ได้
ก่อนอื่นจึงต้องรู้จักโลกภายใน (ตัวตน) รู้จักถึงความ
ปรารถนาที่แท้จริงของตนที่ถูกซ่อนเร้นเสียก่อน
ปี ค.ศ. 1920 ในเดือนเมษายน อาร์โตเดินทาง
เข้าปารีสด้วยความมุ่งมั่นเพื่อส่งบทกวีที่เขาประพันธ์เอง
ต่อหนังสือพิมพ์ชื่อ “La Nouvelle Revue Française”
แต่ถูกปฏิเสธ ถึงอย่างนั้นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ได้ส่ง
จดหมายกลับเพือ่ ให้เขาแก้ไขงาน ไม่นานหลังจากนัน้ อาร์
โตได้ลงบทกวีสำ�เร็จ ซึ่งขณะนั้นเขามีอายุได้ 27 ปี
ในฐานะนักประพันธ์อาร์โตได้โจมตีเหตุผลนิยม
แบบสุดโต่ง เพราะเขาถือว่าเหตุผลเป็นอุปสรรคสำ�คัญที่
ปิดกั้นไม่ให้มนุษย์แสวงหาความจริงเกี่ยวกับตัวเองและ
โลกอย่างลุม่ ลึก และอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ศาสนา เขาเชือ่ ว่า
คำ�สอนของศาสนาชั่วร้ายเพราะทำ�ให้คนมัวเมาพระเจ้า
และเรื่องการไปสวรรค์จนลืมความสำ�คัญแก่ตัวเองและ
จิตวิญญาณของตนในปัจจุบัน เขาได้ใช้วิธีการประท้วง
อย่างรุนแรงในจดหมายปิดผนึกฉบับหนึ่งที่เขาเขียนถึง
สันตะปาปา โดยใช้สรรพนามที่แสดงความสบประมาท
อย่างรุนแรง แต่เขากลับยกย่องดาไลลามะ (ซึง่ พวกเซอร์
เรียลลิสต์ถือว่าเป็นประมุขของศาสนาตะวันออก) ใน
ฐานะทีเ่ ป็นผูใ้ ห้จติ วิญญาณมนุษย์ และทำ�ให้มนุษย์ได้พบ
กับความเป็นอิสระหลุดพ้นจากโลกวัตถุ นอกจากนีเ้ ขายัง
ได้เขียนจดหมายไปถึงสำ�นักสอนพุทธศาสนาในธิเบต ขอ
ให้ช่วยเหลือให้จิตวิญญาณของพวกเขาที่ทุกข์ทรมานให้
ได้ พ บความหลุ ด พ้ น ด้ ว ย และอี ก สองปี ต่ อ มา เดื อ น
พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1926 อาร์โตออกจากการเคลือ่ นไหว
กลุม่ เซอร์เรียลลิสต์พร้อมกับเพือ่ นสนิท เพราะไม่ยอมเข้า
ร่ ว มและเป็ น สมาชิ ก พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ เช่ น เดี ย วกั บ
สมาชิกเซอร์เรียลลิสต์คนอื่น ๆ แต่แนวคิดทางเซอร์
เรียลลิสต์นไี้ ด้พฒ
ั นาและกลายเป็นส่วนหนึง่ ในแนวความ
คิดในการสร้างงานการแสดงและการละครภายใต้โรง
ละครของโหดร้ายทารุณ (Theatre of Cruelty)
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อ็องโตแน็ง อาร์โต ในฐานะนักแสดงและนักการละคร
อาร์โตเป็นคนหนึ่งในกลุ่มเซอร์เรียลลิสต์ที่ให้
ความสนใจในด้านการแสดงอย่างมาก ในปี ค.ศ. 1928
เมื่อเขามีโอกาสสู่เส้นทางภาพยนตร์ด้วยการเขียนบท
ภาพยนตร์แนวเซอร์เรียลลิสต์และร่วมแสดงในภาพยนตร์
ชื่อ “The Seashell and the Clergyman” กำ�กับการ
แสดงโดยแฌร์แมง ดูลคั (Germaine Dulac) ภาพยนตร์
เซอร์เรียลลิสต์เรือ่ งนีไ้ ด้ตอ่ ต้านการดำ�เนินเรือ่ งและโจมตี
ความมีเหตุผล เนื้อหาแสดงถึงไม่มีความสมเหตุสมผล
สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่มีที่มาที่ไป ไม่มีการเชื่อมโยง โดย
เริ่ ม เรื่ อ งด้ ว ยการเทของเหลวจากแจกั น และการทุ บ
ทำ�ลายแจกันแต่ละอัน หลังจากนั้น อาร์โตยังร่วมแสดง
ในภาพยนตร์ เรื่อง “Abel Gance ‘s Napoleon” ใน
บทของ “Jean-Paul Marat” และในเรื่ อ ง “Carl
Theodor Dreyer ‘s The Passion of Joan of Arc”
ในบทบาทของพระ การแสดงและการเคลือ่ นไหวทีเ่ กินจริง
ของเขาถูกบันทึกว่าเป็นภาพยนตร์แสดงอารมณ์มากที่สุด
หลังจากร่วมงาน อาร์โตกับดูลคั ก็มคี วามคิดเห็นไม่ลงรอย
กันเนื่องจากดูลัคมีเชื่อว่าการกำ�กับภาพยนตร์ควรจะอ้าง
จากผู้กำ�กับไม่ใช่นักเขียนบท และภาพควรเป็นสิ่งที่บอก
เรื่องราวไม่ใช่ตัวบท(ถ้อยคำ�) อาร์โตจึงไม่ยอมรับความคิด
นี้และเป็นจุดที่ทำ�ให้เขาแยกตัวออกมาทำ�ละครเวที
และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1926-1928 อาร์โตได้จัดตั้ง
โรงละครอัลเฟรช เจอรรี่ (Alfred Jarry Theater) ร่วม
กับโรเจอร์ วิทรัค (Roger Vitrac) เพื่อนรัก และออกูสต์
สตรินท์เบิร์ก (August Strinberg) นักการละคร เขาเช่า
พื้นที่ในโรงละครอัลเฟรดเพื่อทำ�การแสดง โดยจัดการ
แสดงละครเวทีสลับกับฉายภาพยนตร์ ในขณะเดียวกัน
นั้นอาร์โตได้เริ่มทดสอบทฤษฎีการละครของเขาโดยแต่ง
บทละคร ชื่อว่า “Jet de sang” (ในปีค.ศ.1926-1927)
ละครแนวเซอร์เรียลลิสม์ขนาดสั้น (จำ�นวน 4 หน้า) เป็น
เรื่องราวของชายหนุ่ม หญิงสาว อัศวิน นางพยาบาล
โสเภณีและตัวละครอื่น ๆ ที่พบเจอกันด้วยความบังเอิญ
ทัง้ หมดพบกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ความรุนแรงโหดร้าย
แฝงการยั่วยุทางเพศและพระเจ้า การแสดงเรื่องนี้เมื่อ
แสดงจบลงไม่ประสบความสำ�เร็จ แต่อาร์โตมองเห็นถึง
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และได้กลายเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ �ำ ให้อาร์โต
จัดตั้งโรงละครแห่งความโหดร้ายทารุณ และในปี ค.ศ.
1930 เพือ่ ทีเ่ ขาจะได้ท�ำ ละครตามแนวความคิดในหนังสือ
ชื่อ “The Theatre and its Double” โดยเน้นการนำ�
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เสนอการแสดงเผยธาตุแท้ความโหดร้ายของมนุษย์อย่าง
ถึงรากถึงโคน ผ่านภาพที่น่าตื่นเต้น และการสร้างภาพที่
ไม่น่าเป็นไปได้บนเวที
หลังจากนั้น ปี ค.ศ. 1931 อาร์โตได้มีโอกาส
เห็นการแสดงเต้นรำ�ของบาหลี (Balinese Drama) ใน
งานนิทรรศการอาณานิคมปารีส (The Paris Colonial
Exposition) เขาได้เห็นถึงภาพความตื่นตาตื่นใจในการ
เต้นรำ�และการแสดงนั้นมีอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างเอกลักษณ์ในงานการแสดงของเขา
ปี ค.ศ. 1935 โรงละครแห่งความโหดร้ายทารุณ
ได้ถูกเผยแพร่ลงในวารสาร “La Nouvelle Revue
Françoise” พร้อมกับการนำ�บทความของเขาเรือ่ ง “The
Theatre and Its Double” ออกพิมพ์ อาร์โตได้จดั แสดง
ละครเรื่ องแรก โดยนำ�เอาบท “The Cenci” ของ
“Percy Bysshe Shelley” ซึ่งเขียนเมื่อปี ค.ศ.1819 มา
แปลโดยใช้ชอื่ การแสดงว่า “Shelley’s The Cenci” ซึง่
สร้างความตระหนักตกตื่นแก่ผู้ชม เขาสามารถจัดแสดง
ถึง 14 ครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าไรนัก หลังจาก
นั้นอาร์โตได้เดินทางไปประเทศเม็กซิโกพบปะกับเพื่อน
ชาวฝรั่งเศส และกลุ่มชนพื้นเมืองในเม็กซิโกที่เรียกว่า
“The Tarahumaran people” จากบันทึก “Voyage
to the Land of the Tarahumara” ของเขา การพบ
กับชนพืน้ เมืองได้สง่ ผลต่อเนือ้ หาของงานเขียนของเขาใน
ภายหลังที่มีความเป็นลัทธิเหนือธรรมชาติ
ในปี ค.ศ. 1937 อาร์โตได้การกลับจากฝรั่งเศส
แต่ขณะนัน้ ฝรัง่ เศสถูกครอบครองโดยนาซี อาร์โตถูกจับกุม
ในประเทศไอร์แลนด์ เนื่องจากความเข้าใจผิดเพราะเขา
พูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง และไม่มีเงินจ่ายค่าห้องพักใน
โรงแรม เขาถูกส่งกลับประเทศและถูกย้ายไปโรงพยาบาล
จิตเวทที่โรแดงซ์ (Rodez) เขาได้รับการบำ�บัดโดยวิธีช็อต
ไฟฟ้าเพือ่ ลดอาการทางจิต ตามทีแ่ พทย์ลงความเห็นว่าเขา
ป่วยเป็นโรคจิตเภท ทำ�ให้เขาต้องอยูใ่ นสภาพทีส่ วมใส่เสือ้
รัดร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ไปตลอดชีวิต
ต่อมาในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1948 อาร์โตถูก
วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับลำ�ไส้ และเสียชีวิต
ในวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1948 ท่ามกลางความสงสัยว่า
เขาอาจจะตายเนื่องจากได้รับปริมาณยาสลบเกินขนาน
กล่าวได้วา่ ช่วงชีวติ ของอาร์โตได้มกี ารเข้าออกสถานทีพ่ กั
ฟื้นทางจิต ทั้งชีวิตของเขาถูกรุมเร้าด้วยอาการป่วย การ
ได้รกั ษาด้วยฝิน่ กลับทำ�ให้เขามีอาการทางจิตมากขึน้ แต่

อาร์โตก็ไม่ละทิ้งงานของวรรณกรรมและการละครที่เขา
รักจนกระทั่งเสียชีวิต และอีกสามสิบปีต่อมาสถานีวิทยุ
ได้น�ำ การแสดง เรือ่ ง “Pour en Finir avac le jugement
Dieu” ออกอากาศทำ�ให้ชอื่ เสียงและผลงานของเขากลับ
มาเป็นที่รู้จักอีกครั้งในประเทศฝรั่งเศสและแวดวงการ
ละคร
เอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ละครเวทีแนวเซอร์เรียล
ลิสม์ของอ็องโตแน็ง อาร์โต
จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดย
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร ตำ�ราต่าง ๆ
โดยเฉพาะในหนังสือ “The Theater and Its Double”
ที่ได้รับการแปลจาก Mary Caroline Richards หนังสือ
ทฤษฎี ก ารแสดง และจากสารคดี และภาพยนตร์
อัตชีวประวัติ เรื่อง “En compagnie d’Antonin Artaud” ในปี ค.ศ. 1993 ผู้เขียนได้สรุปเอกลักษณ์ในการ
สร้างสรรค์ละครเวทีแนวเซอร์เรียลลิสม์ของอ็องโตแน็ง
อาร์โต ดังนี้
(1) นำ�เสนอการแสวงหาความรับรูเ้ กีย่ วกับ “ตัว
ตนภายใน”
อาร์โตนำ�ทฤษฎีของฟรอยด์ในเรื่องของ “การ
แสดงออกของจิตใต้สำ�นึกอย่างอิสระ ปราศจากการ
ควบคุมของเหตุผล ความฝันและอารมณ์ จินตนาการที่
ค่อนข้างโน้มเอียงไปในทางกามวิสัย (Erotic)” มาใช้โดย
ให้นกั แสดงปลุกจิตสำ�นึกของตนเองผ่านทางการแสดงใน
โรงละครแห่งความโหดร้าย ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการปฏิวตั ิ
การละคร โดยที่อาร์โตเปรียบการพยายามปฏิวัตินี้ว่า
เป็นการเผาเพื่อเริ่มต้นใหม่ เขามีความเชื่อว่าโลกของ
ละครได้กลายเป็นพื้นที่ของตัวเอง ในอีกด้านหนึ่งอาร์โต
พยายามทีจ่ ะเชือ่ มโยงผูค้ นให้ซอื่ สัตย์ตอ่ ความจริงภายใน
ตัวเอง เขาเชื่อมั่นว่าความจริงภายในที่หายไปนั้นเป็นสิ่ง
ที่สำ�คัญมาก จากบทความในทฤษฎีการละครในหนังสือ
“The Theater and Its Double” ที่แปลโดย Mary C.
Richard เขากล่าวว่า “In our present state of
degeneration it is through the skin that
metaphysics must be made to re-enter our
minds.” (สภาวะการเสือ่ มลงในปัจจุบนั ทำ�ให้การศึกษา
ความจริงต้องเข้าสูจ่ ติ ใจใหม่อกี ครัง้ ) แสดงถึงการให้ความ
สำ�คัญกับการศึกษาจิตวิญญาณของตนเอง และ“The
mind believes what it sees and does what it
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believes; that is the secret of fascination…” (จิตใจ
เชือ่ สิง่ ทีเ่ ห็นและทำ�ในสิง่ ทีเ่ ชือ่ สิง่ นีค้ อื ความลับของความ
น่าตืน่ ตาตืน่ ใจ...) ข้อความดังกล่าวแสดงถึงสภาวะจิตใจ
ของมนุษย์เป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมและการแสดงออก
ซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำ�คัญมากที่ละครควรนำ�เสนอเพื่อแสวงหา
และปลดปล่ อ ยจิ ต ที่ ค อยบงการหรื อ ควบคุ ม การ
แสดงออกของมนุษย์
เป้าหมายการแสดงของเขาจึงเกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาตัวตนที่แท้จริง นั่นคือ จิตไร้สำ�นึก จินตนาการ
และความฝัน อันเป็นส่วนของจิตที่ยังเร้นลับ มืดมน และ
ถูกละเลย นอกจากนีเ้ ขาเสนอความเป็นเด็ก เด็กจะแสดง
ความต้องการและสัญชาตญาณทางเพศออกมาอย่าง
อิสระ บริสทุ ธิไ์ ร้เดียงสา ตรงไปตรงมาโดยไม่ถกู บิดเบือน
ด้วยการศึกษา วัฒนธรรมหรือระบบเหตุผล
เขาได้อ้างในบทความว่าโรงละครมิใช่กระจก
สะท้อนสังคม แต่ควรนำ�เสนอความจริงที่เป็นตัวตนที่
พิเศษโดยไม่ยึดติดกับศีลธรรมและวัฒนธรรม เนื่องจาก
การแสดงที่แท้จริง คือ เสรีภาพในการแสดงออกจะ
สามารถช่วยแสวงหาหรือนำ�พาให้บรรลุถึงความจริง
สูงสุดอันเกิดจากการผสานรวมของความฝันกับความจริง
ซึ่งเป็นโลกภายนอก ดังนั้นการแสดงของอาร์โตเป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดภายในที่ถูกเก็บกดไว้อย่าง
เสรีในทุกรูปแบบโดยปราศจากการควบคุมใด ๆ ทั้งสิ้น
เพื่อนักแสดงและผู้ชมให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงให้มากที่สุด
และเป็นอิสระที่สุด
นอกจากนี้ อาร์โตเชื่อว่า “If the theatre is
the double of life, then life is the double of
theatre” (ถ้าหากว่า โรงละครคือสองเท่าของชีวิต ชีวิต
ก็เหมือนสองเท่าของโรงละคร) ตามที่เขาเชื่อมั่นว่าละคร
ควรนำ�เรือ่ งราวมาขยาย (Doubles) ให้ผชู้ มเห็นได้ชดั เจน
ขึ้น ตรงข้ามกับความเป็นสัจนิยมที่นำ�เสนอภาพเสมือน
ชีวติ ชีวติ จริง เนือ้ หาในละครเน้นความเชือ่ มโยงโรงละคร
กับความจริงในธรรมชาติ (metaphysics) ภัยพิบัติ
(plague) และความรุนเเรงโหดร้ายในสังคม (cruelty)
โดยเขาได้สร้างผลงานที่แสดงถึงการต่อต้านข้อห้ามทาง
สังคมหรือเรือ่ งทีส่ งั คมในยุคนัน้ ปฏิเสธ เช่น เนือ้ หามีความ
รุนแรงผลักแฝงนัยยะทางเพศและกามารมณ์ ยกตัวอย่าง
การแสดงชือ่ “Shelley’s The Cenci” เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้แรง
บันดาลใจจากครอบครัวหนึง่ อิตาลีทเี่ ป็นเรือ่ งราวของพ่อ
ที่ข่มขืนลูกสาว การฆาตกรรมด้วยการตอกตะปูลงกลาง
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กระหม่อม คอหอยและดวงตา ซึ่งเรื่องราวล้วนขัดแย้ง
ความเชื่อทางศาสนาและนำ�เสนอเรื่องเพศที่ผิดศีลธรรม
(2) ภาพพจน์ทที่ �ำ ให้ตกตะลึงด้วยความโหดร้าย
การนำ�เสนอภาพความงามแบบเซอร์เรียลลิสต์
เน้นการก่อให้เกิดความอารมณ์ (Emotion effect) โดย
สร้างความอัศจรรย์ใจ ทำ�ให้ผู้พบเห็นเกิดอาการชะงัก
เกร็ง แฝงการยั่วยุทางกามารมณ์ และซ่อนพลังรุนแรงไว้
ภายใน อาร์โตได้นำ�เอาความคิดนี้มาสร้างการแสดง
เหมือนการทิง้ ระเบิดไปทีผ่ ชู้ ม เพือ่ ปลดปล่อยอารมณ์ของ
ผูช้ ม เป็นการชำ�ระล้างอารมณ์ความรูส้ กึ (catharsis) การ
แสดงของเขาจะผสมผสานองค์ ป ระกอบที่ แ ปลก
ประหลาดทั้งแสงสีเสียง เหมือนกับการทำ�ร้ายผู้ชม เช่น
2.1 การใช้เสียงดัง เสียงแหลมสูง (piercing)
และเสียงสะกดจิต (hypnotizing) บางทีเขาใช้ท่าทาง
(gestures, postures) และเสียงลมหายใจ (air-borne
cries) เสียงรบกวนเหล่านีแ้ ทนการใช้เสียงสือ่ ความหมาย
(ไม่ใช้เสียงหรือดนตรีเพื่อสื่อความหมาย)
2.2 การใช้แสงสว่างจ้าหรือแสงมืดสนิท แสงที่
ลงไปทีจ่ ดุ เดียวเพือ่ ให้ผชู้ มต้องเพ่งตาจ้องมองดูการแสดง
2.3 ภาพการแสดงที่เล่นกับความเครียดของผู้
ชม หรือภาพบนเวทีทเี่ น้นความเป็นละครสูงมาก เช่น การ
ฉายภาพยนตร์ประกอบการแสดง การนำ�ภาพตัดต่อร่วม
กับการเคลื่อนไหวของนักแสดง ภาพการแสดงที่รุนแรง
การสวมใส่หน้ากาก และใช้การเปลีย่ นโลกการแสดงอย่าง
ฉับพลันเพื่อสร้างความประหลาดใจ ตื่นตะลึงจึงถูกเรียก
ว่า “total theatre”
2.4 ฉากทำ�หน้าทีเ่ พียงนำ�เสนอในเชิงสัญลักษณ์
บางประการโดยใช้วัสดุสิ่งของ (Object) เช่น การใช้หุ่น
(puppets/mannequins) ขนาดใหญ่เพือ่ สร้างความตรง
ข้ามกับนักแสดง หรือใช้เพียงเครือ่ งดนตรีตงั้ วางเป็นองค์
ประกอบของฉากแทน
2.5 การแสดงออกผ่านการเต้น การเคลื่อนไหว
ร่ า งกาย และอารมณ์ อ ย่ า งเปิ ด เผยจริ ง ใจ นั ก แสดง
สามารถปรั บ เปลี่ ย นบทบาท การแสดงอารมณ์ แ ละ
บุคลิกภาพแบบไม่ตายตัวในการแสดง เพื่อตระหนักว่า
จิ ต ใต้ สำ � นึ ก ของแต่ ล ะตั ว ละครต้ อ งการอะไร เน้ น ที่
ประสาทสัมผัสความรู้สึกของนักแสดง ณ ขณะนั้น
ด้วยเหตุนี้โรงละครของอาร์โตจึงได้ชื่อว่า “โรง
ละครแห่งความโหดร้ายทารุณ” เพราะเขานำ�เสนอภาพ
ของความรุนแรง อาร์โตพูดถึงทฤษฎีความโหดร้ายของ
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เขาไว้ว่า เขาไม่ได้นำ�เสนอในแง่ความโหดร้ายอย่างเดียว
แต่จะให้นักแสดงเป็นผู้ถอดหน้ากากผู้ชม ผู้ชมจะได้รับ
ชมการแสดงที่พวกเขาไม่ต้องการจะดู ดังนั้นความเสื่อม
ของชีวิตและจิตใจของมนุษย์นั้นจะสะท้อนออกมา เพื่อ
กระตุน้ ให้ผชู้ มตระหนักถึงชีวติ ทีโ่ หดร้ายและความรุนแรง
ในสังคม อย่างที่เขาบอกว่า “The theatre has been
created to drain abscesses collectively” (โรงละคร
ถูกสร้างขึ้นเพื่อกรองหรือคัดแยกสิ่งต่าง ๆ แล้วนำ�เสนอ
ภาพรวม)
ทั้งนี้นักแสดงของเขายังต้องปลุกจิตสำ�นึกของ
ตนเองออกมาแสดงด้วย ความโหดร้ายทีอ่ าร์โตเจตนานำ�
เสนอนั้นไม่ได้หมายถึงความซาดิสม์หรือก่อให้เกิดความ
เจ็บปวดหรือความรุนแรงเพียงแค่ทางกาย แต่ความโหด
ร้ายเท่านั้น แต่มาจากจิตใต้สำ�นึกที่ขาดซึ่งอิสระภาพ
ความกระวนกระวายใจ ความไม่เป็นที่ต้องการ ความ
เกียจคร้าน การถูกบังคับหรือถูกขับออกจากสังคม เรื่อง
ราวที่เขาเจตนานำ�เสนอจึงเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ความรัก สงคราม ความบ้าคลัง่ ผ่านภาพการแสดงทีโ่ หด
ร้ายทารุณ ก้าวร้าว ประชัดแดกดัน น่าขยะแขยง ก่อกวน
ยั่วโทสะ สร้างความตกใจ ความโกรธ เพื่อสร้างปฏิกิริยา
ต่อต้านฉับพลันทันทีให้กับผู้ชม ปฏิกิริยาเหล่านั้นที่ผู้ชม
แสดงออกย่อมเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการชมจะ
ช่วยให้ผู้ชมสามารถล้างความรู้สึกอยากทำ�ลายล้างและ
หาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น

ภาพการนำ�เสนอการแสดงตามแนวความคิด
ของอ็องโตแน็ง อาร์โต
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อาร์โตเชื่อว่าเมื่อผู้ชมเมื่อได้เห็นภาพที่น่าตก
ตะลึงบนเวที จะตระหนักและเกิดความรูส้ กึ หวาดกลัวต่อ
ความโหดร้ายทารุณ จะนำ�ไปสูค่ วามเปลีย่ นแปลงส่วนตัว
และสลายความจริง-เท็จ โดยเฉพาะการโกหกหลอกลวง
เป็นเหมือนกับห่อหุ้มการรับรู้ทั้งหมด เขามองว่าคนเรา
ต่างก็มสี ทิ ธิท์ จี่ ะโกหก แต่ไม่ใช่กบั สิง่ ทีเ่ ป็นแก่นของสิง่ ทัง้
หลาย (We have the right to lie, but not about
the heart of the matter.)
(3) การปลดปล่อยถ้อยคำ�และภาษา
อาร์โตประนามสถาบันวรรณคดีว่าภาษาเป็น
หนึ่งที่มีส่วนในการ “จองจำ�” มิให้มนุษย์บรรลุถึงความ
เป็นจริงทีเ่ ทีย่ งแท้เกีย่ วกับตัวเองและโลก เขาปฏิเสธการ
เขียนนวนิยายแนวธรรมชาตินิยมที่เน้นรับเอาความจริง
จากสิ่งที่สัมผัสเท่านั้น เขาไม่เห็นด้วยกับกำ�หนดกฎ
เกณฑ์และการให้เหตุผล มองว่าวาทกรรมของความมีเหตุ
มีผลเป็นเท็จและลวงตา (falsehood and illusion) ใน
ทางละครการกำ�หนดโครงสร้างของเรือ่ งอย่างเป็นขัน้ เป็น
ตอนไว้ล่วงหน้า การบรรยายฉากตลอดจนการสร้าง
จิ ต วิ ท ยาตั ว ละครแบบ “สมจริ ง ” ในนวนิ ย ายแบบ
ธรรมชาตินยิ มเป็นการกระทำ�ทีผ่ ดิ ธรรมชาติและไม่มที าง
หยั่งถึงความเป็นจริงที่เร้นลับเกี่ยวกับชีวิตและโลกได้
อาร์โตโจมตีระเบียบแบบแผนดัง้ เดิมทีใ่ ห้ความสำ�คัญของ
ภาษามากกว่าการแสดงออก ซึง่ เขามองว่าภาษาเป็นการ
ขัดขวางพลังของการกระตุน้ ความรูส้ กึ และการแสดงออก
เพราะทันใดที่ผู้ชมได้ชมภาพการแสดง ภาษาได้กดขี่
ความหมาย เขาต้องการปลดปล่อยคำ�และภาษาให้เป็น
อิสระจากความหมายและกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่เดิม ภาษา
ของละครต้องถูกวางไว้ตรงกลางระหว่างความคิดและ
การกระทำ�หรือการแสดง ความเข้าใจของผูช้ มจะจริงแท้
เมื่อภาษา การแสดง ท่าทาง และความคิดเห็นสมดุลกัน
ในบทความ “Acting on the Sensibility” อาร์โตไม่
เน้นการสื่อสารด้วยบท เขาปรารถนาที่จะสร้างสรรค์
ภาษาในละครขึน้ มาใหม่ (A new language) โดยใช้ภาษา
ท่าทาง (non-verbal) การเล่าเรื่องด้วยภาษากายที่เน้น
อารมณ์ การแสดงออกทางสีหน้า (facial expression)
และการเคลื่อนไหวของนักแสดงดัง “บทกวีภาพ” (visual poetry) ที่เรียกว่า “dynamic expression” เขา
เชื่อมั่นว่าการเต้นและท่วงท่าสามารถสื่อสารได้เช่นเดียว
กับถ้อยคำ� การสือ่ สารเรือ่ งราวผ่านการแสดงออกของนัก
แสดงเปรียบได้กับสัญญะ (signs) เพราะท่าทางสามารถ
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สือ่ สารความคิดและส่งผลต่อทัศนคติของผูช้ มได้มากกว่า
ดังนั้นการแสดงของอาร์โตจึงเน้นบทกวีหรือการพูดสด
ของนักแสดง (improvisation) มากกว่าบทพูดหรือ
สคริปต์ นักแสดงจะอยูต่ รงกลางระหว่างการแสดงท่าทาง
กับความคิด อารมณ์ ความรู้สึกใน ณ ขณะนั้น เพราะสิ่ง
นั้นแสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ดังทีเขาเปรียบนัก
แสดงว่า “The actor is an athlete of the heart.”
นักแสดงมีสว่ นสำ�คัญในการเตรียมตัวและแสดง นักแสดง
ต้องเป็นบุคคลที่สามารถใช้ท่าทางที่แสดงถึงสัญญะทาง
จิตวิญญาณ (spiritual sign) สามารถเชื่อมโยงเสียงกับ
ร่างกาย สร้างความหมายจากเสียงและการเคลือ่ นไหวนัน้
ดังนั้นนักแสดงจะตะโกนหรือร้องไห้อย่างบ้าคลั่งเพื่อจับ
ให้ผชู้ มเผชิญหน้ากับความกลัวหรือความปรารถนาได้ ซึง่
ความคิดนี้ได้นำ�มาพัฒนาเทคนิคทางการแสดงของนัก
แสดงที่เรียกว่า “อาร์โตเดียนเทคนิค” ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ อ าร์ โ ตได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ใน
บทความทฤษฎีการละครของเขาว่า “No more masterpiece” เขาเชื่อว่าละครคลาสสิกนั้นไม่ควรถูกจัด
แสดงเพื่อประวัติศาสตร์หรือเหมือนบทต้นฉบับโดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป บทไม่ใช่อะไรที่เปลี่ยนไม่ได้
แต่ควรปรับให้เข้ากับความต้องการที่จะนำ�เสนอ เพื่อ
ค้นหาความหมาย ความคิดหรือพลังที่แท้จริงของบทนั้น
(4) การมีส่วนรวมของผู้ชม
การสร้างสรรค์การแสดงของอาร์โตจะมีความ
สัมพันธ์กับพื้นที่ กล่าวคือ พื้นที่โรงละครหรือพื้นที่โดย
รอบนัน้ เป็นพืน้ ทีก่ ารแสดงทัง้ หมด เขาปฏิวตั กิ ารใช้พนื้ ที่
ทางละคร อาร์โตหลีกเลี่ยงการแบ่งพื้นที่ระหว่างนัก
แสดงกับคนดูอย่างชัดเจน (no stage) การแยกพื้นที่
ระหว่างนักแสดงกับคนดูนนั้ เป็นอุปสรรคและไม่ควรเป็น
สิง่ ทีต่ ายตัว และจะต้องไม่ถกู จำ�กัดรูปแบบหรือประเภท
ในการผลิตงานแต่ละครั้งแต่ละเรื่องการจัดพื้นที่และ
ระยะห่างระหว่างผู้ดูละครกับนักแสดงจะต้องเปลี่ยนไป
และไม่ควรซํ้าเดิม ตามที่หนังสือ “The Theater and
Its Double” กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “The theater is the
only place in the world where a gesture, once
made, can never be made the same way twice.”
(โรงละครเป็นที่เดียวที่ท่าทางใดก็ตามไม่สามารถทำ�ซํ้า
สองได้) เพราะเชือ่ ว่าการไม่แบ่งพืน้ ทีน่ นั้ ทำ�ให้ผชู้ มบรรลุ
ถึงความรู้แ ละเสรีภาพโดยสมบูรณ์ อาร์โตจึงมีการ
ทดลองพื้นที่ของการแสดง โดยนำ�คนดูมาอยู่ตรงกลาง
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ของพื้นที่ในการแสดง เพื่อให้คนดูมีความใกล้ชิดกับการ
แสดงหรือละคร เปรียบได้กับคนดูอยู่ท่ามกลางกระแส
นํ้าวน (vortex) ถือได้ว่าอาร์โตได้ทำ�การทดลองความ
สัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผูช้ ม โดยเขาเลือกทีจ่ ะทำ�ให้
ผู้ชมได้เป็นศูนย์กลางของการแสดง บางครั้งเขาจัดการ
แสดงรอบตัวผู้ชมทั้งในรูปแบบสามเหลี่ยมผืนผ้า วงกลม
และการแสดงจัดแสดงในมุมทั้งสี่ด้านของโรงละคร ซึ่ง
นักการละครบางท่านมองว่าการให้ต�ำ แหน่งนักแสดงทีอ่ ยู่
มุมทั้งสี่ด้านของอาร์โต ทำ�ให้ลดพลังในการแสดง ในบาง
ครั้ ง อาร์ โ ตจั ด ที่ นั่ ง ของผู้ ช มให้ รั บ รู้ ก ารแสดงตามการ
เคลื่อนไหวของนักแสดงโดยการนั่งเก้าอี้แบบหมุนได้
(swing chair) และบางการแสดง เขาทดลองจัดแสดง
เหมือนแกลเลอรีหรือเปลีย่ นเวทีเป็นแคทวอล์ค คือ จัดพืน้
เวทีในระดับที่สูงกว่า เพื่อให้นักแสดงได้มองลงไปยังผู้ชม
ความตั้งใจของเขาคือการดักจับผู้ชมให้อยู่ภายในละคร
(inside the drama) เพื่อสร้างการรับรู้ที่แตกต่างกัน
(5) การสร้างโลกแห่งความฝัน ผ่านงานพิธกี รรม
ทางศาสนา
จากการศึ ก ษาทฤษฎี ข องฟรอยด์ เกี่ ย วกั บ
“จิตไร้สำ�นึก” การแสดงออกของจิตในรูปต่าง ๆ โดย
เฉพาะความฝันซึ่งถูกกดเก็บไว้ในส่วนลึกของจิตเป็นสิ่ง
สูงสุดของจินตนาการอันสามารถทำ�ลาย “โซ่ตรวน” ที่
พันธนาการมนุษย์ไว้ในโลกแห่งความจริง อาร์โตแสดง
ความชื่นชมต่อศิลปะการแสดงของตะวันออก เขาเสนอ
ว่างานละครยุโรปควรศึกษางานในสไตล์เอเชีย หรือรูป
แบบงานตะวันออกโดยเฉพาะงานของบาหลี หลังจากที่
เขาได้มีโอกาสชมการแสดงร่ายรำ�บาหลีในปี ค.ศ. 1931
ทำ � ให้ เขาตระหนั ก ถึ ง การเชื่ อ มโยงธรรมชาติ แ ละจิ ต
วิญญาณ การที่นักแสดงปลดปล่อยตัวเองให้ถูกครอบงำ�
โดยสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิร์ ะหว่างการแสดง และร่ายรำ�ออกมาโดยที่
ผู้รำ�ไม่รู้ตัว อาร์โตเชื่อว่านี่คือศิลปะสูงสุด เพราะมาจาก
ส่วนลึกที่สุดของจิตใจมนุษย์ท่ีอุทิศตัวให้กับศิลปะอย่าง
สิ้นเชิง เขานำ�เสนอการแสดงที่ใช้การเคลื่อนไหวเช่นใน
งานพิธีกรรมเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณ (ความจริง) เขาใช้
ความเชือ่ และการแสดงออกผ่านร่างกาย เพราะการแสดง
ละครควรทำ�หน้าที่ในการอธิบายสาระสำ�คัญของการ
ดำ�รงอยู่ของมนุษย์ ไม่ใช่เป็นเพียงความบันเทิงหรือ
วัฒนธรรมที่สวยงามเท่านั้น เขากล่าวถึงการแสดงผ่าน
พิธีกรรมว่า “metaphysical, ritualistic theatre
which... like the plague, would exert a great

catharsis in the spectators and allow them to
rediscover cosmic, mythic forces” (โรงละครเชิง
อภิปรัชญาและพิธีกรรม...เหมือนโรคระบาดที่สามารถ
ทำ�ให้เกิดการปลดปล่อยอารมณ์ที่รุนแรงต่อผู้ชมและ
ทำ�ให้พวกเขาสามารถค้นพบธาตุจักรวาลได้ใหม่) ความ
คิดนี้กลายเป็นพื้นฐานทางตะวันออกที่อาร์โตนำ�ไปใช้ใน
ละคร ส่ ว นหนึ่ ง กลายมาเป็ น แนวคิ ด ของละครแนว
จิตวิทยา (Theatre of Psychology) ทีเ่ น้นการผสานการ
แสดงกับการรับรู้ รวมถึงการเชื่อมโยงจิตใต้สำ�นึกของนัก
แสดง เพื่อปลดปล่อยอารมณ์และสิ่งที่ควบคุมจิตใจ
ทั้งนี้การแสดงในเชิงพิธีกรรมของอาร์โต ยังได้
สร้างสรรค์นักแสดงให้กลายเป็น “hieroglyphs” ใน
บทความ “Artaud’s Metamorphosis : From
Hieroglyphs to Bodies without Organs” นักแสดง
ทำ�หน้าทีก่ ารเคลือ่ นไหวคลายอักษรภาพอียปิ ต์ โดยมีการ
ใช้ รู ป แบบของเส้ น และมุ ม มองเพื่ อ ใช้ ใ นการประดิ ษ ฐ์
ท่าทาง อาร์โตมองว่านักแสดงควรเป็นนักสร้างสรรค์และ
นักเลียนแบบที่ยังมีชีวิต การแสดงจึงไม่ใช่แค่การตีความ
ศิลปะหรือวรรณกรรม (บท) เพียงเท่านั้น เขาสนับสนุน
การใช้เทคนิคสร้างโลกแห่งความฝันผ่านรูปแบบการแสดง
งานพิธกี รรม นำ�เหตุการณ์ทอี่ ยูใ่ นความทรงจำ�มาเสนอ นัก
แสดงของเขาจะสวมใส่หน้ากากและเครื่องแต่งกายแนว
พิธีกรรม (เช่น ชุดนักบวช) เพื่อภาพของสิ่งที่น่าเป็นไม่ไป
ได้ราวความฝัน ทำ�ให้ผชู้ มต้องเผชิญหน้าอยูก่ บั บางสิง่ บาง
อย่ า ง ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น เหมื อ นถู ก กระตุ้ น จนกลาย
เป็นการหยั่งรู้ว่าอะไรเป็นอะไร การแสดงของอาร์โต
เหมือนกับการทีเ่ ราไม่รตู้ วั ว่าเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เป็นความ
ฝัน (The dream’s content) อยู่หรือตื่นขึ้นมาแล้ว
(Reality) กันแน่ แต่การตัดสินใจ ความคิด ความลวงใน
โลกความฝันมีความเป็นจริงไม่น้อยไปกว่าโลกข้างนอก
โดยมีความกลัวและการเจ็บปวดเป็นส่วนสำ�คัญเสมอ
ความพร่าเลือนของโลกความฝันและความจริงนี่เองได้
กลายเป็นต้นแบบแนวละครแบบ “ละครแห่งความเป็นไป
ไม่ได้ (Impossible Theatre)” ของนักการละครรุน่ ต่อมา
(6) ความบังเอิญของภาววิสัย
ตามหลักการของศิลปะเซอร์เรียลลิสม์ใช้สิ่งที่
เรียกว่า “ความบังเอิญ” (chance) มาเป็นส่วนหนึ่งใน
การนำ�เสนอผลงาน โดยเฉพาะการหยิบเอาสิ่งของสอง
อย่างหรือมากกว่านั้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาวางไว้
ด้วยกัน กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ ความรู้สึก การ
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เชือ่ มโยงความรูส้ กึ สัมผัสและประสบการณ์ เป็นการแต่ง
เติมผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืนและ
ทำ�ให้เกิดภาพที่ใหม่ ภาพการแสดงของอาร์โตเหมือน
เป็นการพบกันโดยบังเอิญทีก่ อ่ ให้เกิดความหมาย สิง่ ไม่มี
ความเกี่ ย วเนื่ อ งกั น เลยแต่ เ มื่ อ มาอยู่ ร่ ว มกั น ในพื้ น ที่
เดียวกันสามารถเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่ เขาเชื่อว่าคน
วัตถุ และปรากฏการณ์ที่ได้พบโดยบังเอิญ คือ “สัญญะ”
ของโลก ที่นำ�ไปสู่การเข้าถึงความจริงอันเร้นลับของโลก
ได้ อย่างเช่น การที่คนเราพบคนอื่นหรือวัตถุโดยบังเอิญ
จะเป็นเหตุการณ์ทถี่ กู ใจเรามากเป็นพิเศษและเกิดผลกระ
ทบหรื อ ตอบสนองกั น อย่ า งฉั บ พลั น ดั ง นั้ น เนื้ อ หาใน
งานการแสดงของเขา จึงมีความเกี่ยวพันแก่นเรื่องความ
บังเอิญ การแสวงหาและการค้นพบสิ่งที่แปลก เช่น คน
(สิ่ง)ที่ไม่เคยรู้จัก ตลอดจนปรากฏการณ์ที่เร้นลับต่าง ๆ
นอกจากนี้อาร์โตใช้การเปรียบเทียบ นำ�สิ่งซึ่งไม่น่าจะ
เปรียบกันได้มาไว้ด้วยกัน ผลงานการแสดงจึงไม่เน้นการ
จัดระบบ จัดโครงสร้าง การเตรียมการล่วงหน้า การดำ�เนิน
เรือ่ งในบทละครจึงไม่เน้นความต่อเนือ่ ง ไม่ค�ำ นึงถึงความ
สมเหตุสมผลตามหลักตรรกะ เรือ่ งดำ�เนินไปตามครรลอง
ของความฝัน เพราะในโลกแห่งความฝันทุกสิ่งทุกอย่างที่
ขัดแย้งกันมาอยูร่ วมกันได้ ตัวละครทีต่ ายไปแล้วก็กลับมา
มีบทบาทใหม่ร่วมกับตัวละครคนอื่นๆต่อไปได้ และยัง
สร้างผลงานที่มีลักษณะเปิด คือ ปล่อยเรื่องให้ค้างไว้ไม่
เขียนให้จบสมบูรณ์ เปรียบเสมือนทิ้งร่างของสิ่งก่อสร้าง
ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้จินตนาการส่วนตัวสานเรื่องต่อไป
เอง ซึ่งจุดนี้เองที่ส่งอิทธิพลต่อการเขียนแนวละครแบบ
แอบเสิร์ด (Theatre of the Absurd) ในเวลาต่อมา
สรุป

แนวคิดของอาร์โตเป็นการปฏิวัติการละครและ
ได้กลายเป็นรากฐานให้กับแนวละครแบบ “Alternative
Theatre” เช่น ละครแบบแอบเสิร์ด (Theatre of the
Absurd) ละครแนวจิตวิทยา (Theatre of Psychology)
และแนวละครสมัยใหม่ (Avant-garde theatre) อาร์โต
พยายามทดลองแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ หรือทางเลือกใหม่
ซึ่งนั่นมาจากการตั้งคำ�ถามต่อสิ่งรอบตัว มุ่งพัฒนาแนว
ละครเพื่อสื่อสารกับผู้ชม และสิ่งที่อารโตได้ส่งต่อมายัง
นักการละครเวทียคุ หลัง นัน่ คือ (1) การสร้างภาษาใหม่ (A
new language of theatrical signs) หรือสร้างองค์
ประกอบที่สามารถสื่ออารมณ์และความหมาย มากกว่า
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การใช้บทสนทนาหรือภาษาพูด (ถ้อยคำ�) อาร์โตพยายาม
นำ�เสนอการสร้างสัญศาสตร์ (semiotics) ในละคร เน้น
การสือ่ สารทางอารมณ์โดยปราศจากบทพูด (non-textual emotional) (2) การสร้างบรรยากาศทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ผู้ชม (Atmospheric Effects) ผ่านทางดนตรี การ
ออกแบบศิลป์ พื้นที่ อุปกรณ์ประกอบฉาก เสียงประกอบ
การแสดง และการเคลือ่ นไหวของท่วงท่าและร่างกายของ
นักแสดง หรือในปัจจุบนั เรียกว่า “The mise en scene”
อาร์โตเสนอว่าในฐานะของผู้สร้างงานละครควรมองหา
โครงสร้างของละคร (Theatrical grammar) ในรูปแบบ
ใหม่อยูเ่ สมอ และการแสดงละครควรได้รบั การปลดปล่อย
จากความเป็นเหตุเป็นผล เน้นสร้างการรับรู้ของผู้ชม
นอกจากนี้ (3) ละครควรจะสะท้อนมุมมองทางปรัชญา
ทางละคร นำ�เสนอภาพจินตนาการ ความจริง ความฝัน
อภิปรายและเสนอแนะ
บทความการศึกษาเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์
ละครเวทีแนวเซอร์เรียลลิสม์ของอ็องโตแน็ง อาร์โต นั้น
ต้องการเสนอแนะแนวทางในสร้างสรรค์การแสดงแนว
เซอร์เรียลลิสม์หรือนำ�ไปต่อยอดการคิดค้นการแสดงรูป
แบบใหม่ กล่าวคือ แนวคิดของอาร์โตเสนอให้ผู้สร้าง
งานการแสดงควรมองหาโครงสร้างของละครแบบใหม่
(Theatrical grammar) เพือ่ สือ่ สารกับผูช้ ม การนำ�เสนอ
ละครทีส่ ามารถเชือ่ มโยงนักแสดงกับผูช้ ม หรือแม้แต่เชือ่ ม
โยงสภาวะในจิตใจและร่างกาย การแสดงออกของนัก
แสดงเริ่มจากการรับรู้ การตระหนักรู้หรือการดำ�ดิ่งใน
สภาวะอารมณ์ของนักแสดง เพื่อให้นักแสดงสามารถเข้า
ถึงและถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ กึ ในห้วงขณะนัน้ แก่ผชู้ ม
ผู้ชมจึงจะเข้าถึงความจริงแท้ (จิตวิญญาณ) ได้ เพราะ
ละครสามารถช่วยปลดปล่อยอารมณ์ ความคิดความรู้สึก
หรือสัญชาตญาณของมนุษย์ทถี่ กู ปิดไว้ตามหลักกลไกทาง
จิตออกมาได้ โดยใช้การแสดงและองค์ประกอบศิลป์มา
สร้างความหมาย การแสดงทีเ่ น้นหรือกระตุน้ การรับรูข้ อง
ผูช้ มอย่างรุนแรงทัง้ เนือ้ หา ภาพการแสดง ดนตรี ฉาก แสง
เครื่องแต่งกาย รวมถึงการผสมผสานเทคนิคอื่น ๆ การ
สร้างสภาวะการรับรูข้ องผูช้ มจะช่วยสร้างบรรยากาศ เพือ่
นำ�พาผู้ชมให้สามารถตระหนักถึงปัญหาหรือสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดภายในตนเองซึ่งเมื่อเข้าใจสิ่งที่อยู่ภายในตนเองแล้ว
จะสามารถตอบคำ�ถามได้ว่าอะไรคือสิ่งหรือปัญหามนุษย์
เผชิญอยู่ จนสามารถนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคม
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