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บทคัดย่อ

 บทความวิชาการน้ี ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่การท�างานของ

ผู้ก�ากับเวที ซึ่งผู้เขียนใช้เครื่องมือในการศึกษาจากการเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร หนังสือ ต�ารา เอกสารทาง

วิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ตามประเด็นที่เก่ียวข้อง อีกทั้งรวบรวมข้อมูลโดยบันทึกภาพน่ิงและ

ภาพเคลื่อนไหว ประกอบกับการใช้ประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนในขณะท�างาน เพื่อน�ามาอภิปรายผล

และสรุปผล

 ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของผู้ก�ากับเวทีควรพึงมีได้แก่ 1) ต้องมีความรับผิดชอบกับงาน

ทีไ่ด้รบัมอบหมาย 2) เป็นคนมรีะเบยีบวนัิยและตรงต่อเวลา 3) มปีฏิภาณไหวพรบิและสามารถแก้ไขเหตุการณ์

เฉพาะหน้าได้อย่างฉับไวและมีประสิทธิภาพ 4) มีความรอบคอบ รู้จักช่างสังเกต 5) มีความหนักแน่นและ

เด็ดเด่ียวในการสัง่งาน ประสานงานกับเจ้าหน้าทีฝ่่ายต่าง ๆ  6) มคีวามฉลาดทางอารมณ์และมมีนุษยสมัพนัธ์

ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ 7) ยอมรับฟังความคิดเห็นทั้งในด้านดีและในด้านไม่ดีจากทุก ๆ ฝ่าย 

8) ต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา ไม่ขาดสติ 9) มีความอดทนและใจเย็น 10) มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของผู้ก�ากับ ได้แก่ 1) ฟังค�าสั่งและคอยประสานงานกับผู้ก�ากับการแสดงเพื่อ

ส่งสารไปยังนักแสดงและทีมงานต่าง ๆ 2) บริหารจัดการทุกอย่างบนเวที ดูความเรียบร้อยเรื่องอุปกรณ์

การแสดง ฉาก และเครื่องแต่งกาย 3) คอยจดบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บนเวทีจากผู้ก�ากับ

การแสดง รวมถึงต�าแหน่งการเคลื่อนไหวของตัวละคร 4) จัดคิวการซ้อม ควบคุมเวลาในการซ้อม รวมถึง

การปล่อยคิวนักแสดง 4) เป็นผู้ให้สัญญาณในการเร่ิมซ้อม/การแสดงเมื่อตรวจดูความเรียบร้อยและ

ความพร้อมจากทุกฝ่ายแล้ว

ค�าส�าคัญ : คุณสมบัติ, บทบาทหน้าที่, ผู้ก�ากับเวที, ละครตรอยก�าสรวล
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Abstract

 The purposes of this article were to study the quality and roles of the stage manager. 

The research will be including; data collection, books, textbooks, academic documents, 

appropriate research with motion-less images and movies. Moreover, the direct experienced 

will also be used as an example for this research. All of these sources will be used as a 

guide to the possible discussion as well as a result to a conclusion. 

 The findings showed that

 1) The qualifications of a stage manager were: 1.1 the responsibility for the 

assignment, 1.2 the self-discipline and the punctuality, 1.3 the wittiness and the ability to 

solve urgent problems quickly and efficiently, 1.4 the carefulness and the alertness, 1.5 the 

decisiveness and the determination in assigning the jobs, 1.6 good emotion quotient and 

human relationship, smiling and pleasant speech, 1.7 the ability to accept both positive 

and negative opinions, 1.8 the ability to be levelheaded all the time, 1.9 the patience and 

the composure, 1.10 the good health.

 2) As for the roles of the stage manager, they were: 2.1 listening to instructions

and coordinating with the show director so as to send message to the actors and the 

teamwork members, 2.2 managing everything on the stage, making sure that all the props, 

scenes and costumes are well-prepared, 2.3 keeping track of all the information and 

various changes on the stage from the show director, including the character movement 

positions, 2.4 scheduling the practice session, controlling the practice time as well as the 

actor releasing queue, 2.5 signaling the start of the rehearsal after checking the readiness 

and preparedness of every party concerned.

Keywords : Qualifications, Roles, Stage manager, Troy Kamsuan 
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บทน�ำ

	 การสร้างงานละครนั้นต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่ทําหน้าที่ฝ่ายต่าง	ๆ	ซึ่งแต่ละฝ่ายนั้นล้วน

มีความสําคัญในการทําให้การสร้างงานละครประสบผลสําเร็จ	 โดยทุกฝ่ายจะต้องมีความกลมเกลียว	

สามัคคีเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันถึงจะทําให้การสร้างละครบรรลุสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายดังที่ตั้งไว้	ทั้งนี้

ทุกฝ่ายจําเป็นต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนอยู่เสมอ	 ต้องมีความรับผิดชอบสูงกับงานที่ได้รับ

มอบหมาย	และไม่ควรเข้าไปยุง่วุน่วายหรอืก้าวก่ายงานของผู้อ่ืน	บคุคลทีม่บีทบาทสาํคัญในการจดัการ

แสดงละคร	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้อํานวยการแสดง	(Producer)	ผู้กาํกบัการแสดง	(Director)	ผู้กาํกบัเวที	

(Stage	Manager)	ผู้เขียนบท	(Play	Wright)	ผู้ออกแบบท่าเต้น	(Choreographer)	ผู้ออกแบบแสง	

(Lighting	Designer)	ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย	(Costume	Designer)	และ	นักแสดง	(Actors)	

เป็นต้น	 โดยทุก	 ๆ	 ฝ่าย	 และทุกคนล้วนมีความสําคัญเท่ากันและต้องทํางานร่วมกันถึงจะทําให้การ

ดําเนินงานละครนั้นสําเร็จผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

	 ภาควิชานาฏยศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมกับกองทุนสมภพ	

จันทรปะภา	ได้จัดสร้างละครเวท	ีเรือ่ง	“ตรอยกาํสรวล”	ขึน้	ซ่ึงบทละครเป็นบทประพนัธ์ของคุณ	สมภพ	

จันทรประภา	และกํากับการแสดงโดย	ศาสตราจารย์	กิตติคุณ	สุรพล	วิรุฬห์รักษ์	โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่	

9	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2562	ณ	หอแสดงดนตรี	 อาคารศิลปวัฒนธรรม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดย

ผู้เขยีนได้มส่ีวนร่วมในการทาํงานครัง้นี	้และได้รบัมอบหมายหน้าทีใ่ห้เป็นผู้กาํกบัเวท	ี(Stage	Manager)	

บทความวิชาการนีผู้้เขยีนจะมุง่เน้นไปทีเ่นือ้หาสาระทีเ่กีย่วกบัคุณสมบติั	และบทบาทหน้าทีก่ารทาํงาน

ของผู้กํากับเวที	 เนื่องจากผู้เขียนมองเห็นถึงความสําคัญของผู้กํากับเวที	 เพราะผู้กํากับเวทีนั้น

เปรยีบเสมอืนสือ่กลางหรอืตัวกลางทีร่บัคาํสัง่ข้อมลูและความต้องการของผู้กาํกบัการแสดงผ่านไปให้

ผู้ดําเนินงานในส่วนต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้	 ผู้กํากับเวทีนั้นก็ยังเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดต้ังแต่

การซ้อมจนถึงวันแสดงจริง	 คอยจัดคิวการซ้อม	 เตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก	 เตรียมความพร้อมบน

เวทีให้เรียบร้อย	จัดคิวเพลง	จัดคิวเข้าออกของนักแสดง	เป็นต้น	ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเรียกได้

ว่าผู้กํากับเวทีแทบจะเป็นหัวใจหลักสําคัญหนึ่งในการสร้างละคร	

	 บทความวชิาการฉบบันีผู้้เขยีนมวัีตถุประสงค์เพือ่ศึกษาคุณสมบัติ	และบทบาทหน้าทีก่ารทาํงาน	

ต่าง	ๆ	ที่ผู้กํากับเวทีพึงมี	ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	บทความวิชาการฉบับนี้จะให้ประโยชน์ต่อผู้อ่าน

หรอืผู้ทีส่นใจในแนวทางทีใ่กล้เคียงได้เกดิประเด็นคิด	และก่อเกดิประเด็นของการต่อยอดในงานเขยีน

บทความวิชาการ	และพัฒนาผลงานต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

	 เพือ่ศึกษาคุณสมบติัและบทบาทหน้าทีก่ารทํางานของผู้กาํกบัเวทลีะครเรือ่ง	“ตรอยกําสรวล”

ขอบเขตของกำรศึกษำ

	 ศึกษาคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่การทํางานในส่วนของผู้กํากับเวทีละครเรื่อง	 “ตรอย

กําสรวล”	ของภาควิชานาฏยศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ที่จัดแสดงขึ้นใน

วันที่	9	สิงหาคม	2562	เท่านั้น

กำรทบทวนวรรณกรรม

	 การแสดงละครเวที	คือ	หนึ่งศาสตร์ทางด้านศิลปะที่มีผลงานทางด้านศิลปะแขนงต่าง	ๆ	ไว้

ด้วยกันทั้งศิลปะการแสดง	 การออกแบบฉากเวที	 การออกแบบเครื่องแต่งกาย	 รวมถึงงานด้าน

วรรณกรรม	การเขยีนบทซ่ึงเป็นอีกหนึง่สาขาท่ีมคีวามเฉพาะตัวทีส่ามารถสะท้อนการทาํงานของผู้สร้าง

ร่วมถึงยุคสมัย	(สดใส	พันธุมโกมล,	2538)	การทําละครครั้งนี้ผู้เขียนในฐานะผู้กํากับเวทีซึ่ง	สุรพล	

วิรุฬห์รักษ์	 (2547)	 กล่าวว่า	 ในส่วนของผู้กับกับเวที	 (Stage	Manager)	 มีความสําคัญต่อผู้กํากับ

การแสดงในระหว่างฝึกซ้อม	เป็นผู้ช่วยเหลือ	จดบันทึกการเปลี่ยนแปลง	และรายละเอียดต่าง	ๆ	ใน

การฝึกซ้อมการแสดง	 รับผิดชอบหลายด้าน	 เช่น	 กําหนดการซ้อม	 ให้ดําเนินไปอย่างราบรื่นร่วมกับ

ผู้กาํกบัการแสดง	ถ่ายทอดความต้องการของผู้กํากับกับการแสดงให้ผู้เก่ียวข้องการแสดงทกุฝ่าย	เช่น	

นักออกแบบท่าเต้น	นักดนตรี	นักออกแบบเสื้อผ้า	การแต่งหน้าทําผม	ฉาก	เวที	รวมไปถึงการให้แสง	

ในส่วนของการประสานงานกับลูกทีมบนเวทีที่รับผิดชอบงานทุกด้าน	 กําหนด	 จัดคิวการแสดงให้

นักแสดงในเข้าฉาก	 ตรวจความเรียบร้อยทั้งในระหว่างฝึกซ้อม	 และแสดงจริง	 ทั้งบนเวที	 นักแสดง

ฉาก	ผู้เขียนบท	ทําหน้าที่สร้างบทละคร	โดยถ่ายทอด	เรื่องราวผ่านคําพูด	และท่าทาง	การแสดงออก

ของตัวละคร	ต้องเป็นผู้จินตนาการกว้างไกล	มทีกัษะในการฟังการสงัเกต	มพีรสวรรค์ในการเล่าเรือ่งที่

ประทบัใจ	อาจทาํงานเด่ียว	หรอืมกีารทาํงานร่วมกบัผู้เกีย่วข้องหลายคนได้	ละครเรือ่ง	“ตรอยกําสรวล”	

นัน้	ในส่วนของบทบาทและหน้าทีข่องผู้กํากับเวท	ี(Stage	Manager)	คือ	เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม	

คอยจดบันทึกตําแหน่งนักแสดงบทเวที	 ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวละครในการเข้าออกฉาก	

ดูแลเรื่องของคิวเพลงทั้งในส่วนของวงดนตรีสด	และเสียงเอฟเฟค	หรือเทคนิคเสียงพิเศษ	(Sound	

Effects)	ตลอดจนการจัดสมดุลความพอเหมาะและดูแลส่วนต่าง	ๆ 	ของนักแสดง	ลีลา	ดนตรี	จังหวะ

และการสร้างบรรยากาศ	ภาพรวมทั้งหมด	ให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของผู้กํากับการแสดง	
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	 ควำมหมำยของ	“ผู้ก�ำกับเวที”

 ผู้กํากับเวที	มีคําที่ใช้ในภาษาอังกฤษอยู่หลายคํา	อาทิ	Floor	Director,	Stage	Manager,	

Floor	Manager	 และ	 Stage	 Director	 มีผู้เช่ียวชาญได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของคําว่า

ผู้กํากับเวที	ไว้อย่างน่าสนใจหลายท่าน	ดังนี้

	 Alan	Wutzel	(1979)	ได้ให้ความหมายของผู้กํากับเวทีว่า	ผู้กํากับเวทีนับว่าเป็นบุคคลที่อยู่

ตรงกลางของทีมงาน	ผู้กํากับเวทจีะทําหน้าทีต่ามคําสัง่ของผู้กํากบัการแสดงแล้วส่งสารต่อไปยงัผู้แสดง	

(Actor)	และเจ้าหน้า	(Staff)	คนอื่น	ๆ	นอกจากนั้นยังทําหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องอุปกรณ์	ฉาก	เครื่อง

แต่งตัว	ถือลําดับการแสดงรวมถึงบทการแสดงและความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานทั่วไปในโรงละคร

	 Lawrence	Stern	(2002)	ได้กลา่วไว้ว่า	ผูท้ีม่ีหน้าทีร่ับผดิชอบทีจ่ะต้องจดัการทกุสิง่ทกุอยา่ง

บนเวที	 (Stage)	 ให้พร้อมเพื่อที่จะให้การแสดงและการซ้อมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย	 ไม่ติดขัด

อะไร	คนผู้นี้คือ	“ผู้กํากับเวที”

	 มาณวิภา	ตันติสฤต	(2528)	ให้ความหมายผู้กํากับเวทีไว้ว่า	ผู้กํากับเวที	คือ	ผู้ที่รับผิดชอบ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงละครเป็นผู้ที่มีอํานาจเต็มบนเวที	 โดยร่วมมือกับผู้กํากับการแสดง

ทุกอย่าง	จะเป็นผู้เดียวที่ติดต่อระหว่างผู้แสดงกับผู้กํากับการแสดง

	 อีกทั้ง	ตวงทิพย์	วรพันธุ์	(2535)	ยังให้ความหมายของผู้กํากับเวทีไว้ว่า	ผู้กํากับเวที	คือ	ผู้ที่

ทําหน้าที่ประสานงานกับผู้กํากับการแสดง	 โดยดูแลงานด้านเวทีในโรงละครคล้ายกับผู้กํากับรายการ

ดูแลงานในห้องส่ง

	 ดังนั้น	 ผู้กํากับเวที	 (Stage	Manager)	 ในฐานะที่เปรียบเสมือน	 “ผู้ประสานงาน”	 หรือ

“ผู้แจกจ่ายถ่ายทอดข้อมลู”	จึงสมควรอย่างยิง่ท่ีจะต้องพฒันาความฉลาดทางอารมณ์	(EQ	:	Emotional	

Quotient)	นอกเหนอืจากความฉลาดทางสติปัญญา	(IQ	:	Intelligent	Quotient)	ทีพ่งึมอียู่แล้ว	โดยรู้

จะระงับความคุมอารมณ์เมือ่เกิดเหตุระหว่างความขดัแย้งในการปฏิบัติงาน	เพือ่ให้การทาํงานดาํเนนิไป

อย่างราบรื่น	เมื่อหลังจากการทํางานเสร็จจึงค่อยปรับความเข้าใจกัน	แต่หากในระหว่างการปฏิบัติงาน

เกิดความเข้าใจผิด	อันส่งผลต่อให้เกิดปัญหาในการทํางาน	ผู้กํากับเวทีควรแก้ไขให้เข้าใจถูกต้องตาม

คําสั่งของผู้กํากับการแสดง	โดยการแจ้งด้วยนํ้าเสียงที่สุภาพ

	 คุณสมบัติทั่วไปของผู้ก�ำกับเวที

	 Lawrence	Stern	(2002)	อธิบายถึงคุณสมบัติของผู้กํากับที่ดีไว้ว่า	ผู้ที่จะมาเป็นผู้กํากับเวที

ที่ดีได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ	 มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตงานที่ตนได้รับมอบหมายให้ดี

ที่สุด	 ผู้กํากับเวทีจะต้องทํางานร่วมกับผู้คนมากหน้าหลายตา	 ดังนั้น	 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 รู้จัก
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เห็นอกเห็นใจผู้อื่น	ใจเย็นสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ก็จะช่วยให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น

	 ขณะที่	 Carissa	 Dollar	 (2000)	 กล่าวว่า	 ผู้กํากับเวทีพึงประกอบด้วยคุณสมบัติที่ดี	 อาทิ

เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ	เป็นผู้สื่อสารที่ดี	มีเชาว์ปัญญาและอารมณ์ขัน	เป็นผู้ที่รู้จักกาละเทศะ	รู้ว่า

เมื่อใดควรพูด	 และเมื่อใดควรฟัง	 ต้องมีความกระตือรือร้น	 มีแรงบันดาลใจที่จะทํางานให้เกิน	 100	

เปอร์เซ็นต์	 แม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่กดดันเพียงไร	 และอย่างน้อยจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ	อีกทั้งต้องสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกับผู้ร่วมงาน	เช่น	ผู้กํากับการแสดง	นัก

ออกแบบท่าเต้น	นักดนตรี	ช่างฝ่ายเทคนิค	และช่างให้แสง	เป็นต้น	 	

	 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ก�ำกับเวที	(Stage	Manager)

	 ฤทธิรงค์	จิวากานนท์	(2546)	กล่าวว่า	ผู้กํากับเวทีเป็นผู้รับผิดชอบต่อจากผู้กํากับการแสดง	

เฉพาะในเรือ่งการแสดงบนเวทมีหีน้าทีดู่แลความเรยีบร้อยของเวท	ีกาํกบัเวทคิีวการแสดง	เป็นผู้เดียว

ที่สั่งให้การแสดงเริ่มหรือหยุด	 ติดต่อสั่งงานเกี่ยวกับไฟแสง	 เสียงประกอบ	 เทคนิคพิเศษบนเวที

ต่าง	 ๆ	ตลอดจนการเปิดปิดฉากละคร	และผู้ช่วยผู้กํากับเวที	 ปฏิบัติหน้าที่และรักษาการแทนกรณีที่

ผู้กํากับเวทีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	และทําหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ผู้กํากับเวทีนั้นมอบหมาย

	 บทบาทของผู้กํากับเวทีเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง	 ซ่ึงในการฝึกซ้อมผู้กํากับเวทีจะเป็น

บุคคลที่คอยบริหารจัดการทุกอย่างบนเวที	 คอยจดบันทึกข้อมูลทุกอย่าง	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ต่าง	ๆ	บนเวทีจากผู้กํากับการแสดง	คอยติดตามรายละเอียดทุกอย่าง	ควบคุมเวลาในการซ้อม	และ

คอยสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลทุกอย่างไปให้ผู้ช่วยผู้กํากับเวที	หรือ	แบคสเตจ	(Backstage)	และทีมงาน	

	 ผู้ที่อยู่นอกวงการละคร	 มักจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของผู้กํากับเวที	 ส่วนใหญ่ไม่ทราบ

ด้วยซํ้าว่าผู้กํากับเวทีทําหน้าที่อะไรบ้าง	ถ้าจะเปรียบเทียบการจัดแสดงละครเหมือนครอบครัวใหญ่	ๆ	

ผู้กํากบัเวทเีปรยีบได้กับแม่บ้านทีม่หีน้าทีดู่แลทกุข์สขุของทกุคนและดําเนนิการทกุอย่างเพือ่ให้งานของ

ทุกฝ่ายบรรลุตามเป้าหมายในบรรดาผู้ท่ีทํางานหลังฉากทั้งหลายผู้กํากับเวทีการแสดงนับว่าทําหน้าที่

ปิดทองหลังพระ	 มากที่สุด	 เมื่อมีการแสดง	 คําชมเชยมักจะไปอยู่ที่ผู้แสดง	 ผู้กํากับการแสดงหรือ

ผู้เขียนบทละครแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าหากไม่ได้ผู้กํากับเวทีกับหน่วยงานหลังฉาก	ภายใต้การควบคุม

การแสดงนี้	 ผลงานแสดงคงไม่สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 ผู้กํากับการแสดงจึงเปรียบเสมือนแขนขาของ

ผู้แสดง	

	 ผู้กํากับเวทีมีหน้าที่ช่วยเหลืองานในทุกด้าน	โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	 ผู้ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การซ้อมละคร	 การดําเนินงานของฝ่ายออกแบบและจัด

สร้าง	และการแสดงละครให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
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	 2.	 จัดทํากําหนดการสําหรับการดําเนินงานของทุกฝ่าย	 โดยติดต่อหัวหน้าฝ่ายต่าง	 ๆ	 และ

ดูแลให้ทุกอย่างเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดไว้

	 3.	 รายงานให้ผู้กํากับการแสดงทราบถึงความคืบหน้าหรือปัญหาของงานฝ่ายต่าง	ๆ 	ทุกระยะ

ในเรื่องที่ไม่ใช่นโยบายสําคัญ	 ผู้กํากับเวทีก็สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาไปเองแล้วรายงานให้ผู้กํากับ

การแสดงทราบ	 แต่หากไม่แน่ใจควรปรึกษาให้ผู้กํากับการแสดงนั้นเห็นชอบก่อน	 จึงสามารถดําเนิน

งานต่อได้

	 4.	 จัดกําหนดการอย่างละเอียดสําหรับการฝึกซ้อม	 โดยขอความเห็นชอบจากผู้กํากับการ

แสดงโดยอาจจัดทํามาก่อนแล้วเสนอต่อผู้กํากับการแสดงหรือจัดทําร่วมกับผู้กํากับการแสดงโดยผู้

กํากับเวทีจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาว่างของนักแสดง	 ผู้กํากับการแสดง	 และสถานที่ที่จะใช้ซ้อม

ละครให้พร้อม

	 5.	 ดูแลให้นักแสดงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบกําหนดการฝึกซ้อมละครที่ได้จัดขึ้นและ

ติดตามให้นักแสดงนั้นมาซ้อมตามวันและเวลาที่กําหนด

	 6.	 ต้องมาดูการซ้อมทุกครั้ง

	 7.	 เตรยีมสถานท่ีในการซ้อมทกุครัง้	วนัใดจะซ้อมฉากใดควรจะเตรยีมเวทใีห้เหมาะสมสาํหรบั

ฉากนั้นก่อนที่ผู้กํากับการแสดงจะมาถึง	 และช่วงไหนมีความจําเป็นที่จะต้องการซ้อมร่วมกับฝ่ายใด

ก็ต้องแจ้งฝ่ายนั้นให้ทราบ	เช่น	ฝ่ายแสงสี	เป็นต้น

	 8.	 ทําสมุดคู่มือการซ้อมและจดตําแหน่งของการเคลื่อนไหวของตัวละครตลอดจนแนวทาง

สาํคัญของการแสดงทีผู้่กาํกับการแสดงให้แก่ตัวละครลงในสมดุคู่มอืการฝึกซ้อมทกุครัง้พร้อมถ่ายวดีิโอ

การแสดงประกอบ	เพื่อเป็นเครื่องเตือนความจําให้แก่ผู้กํากับและนักแสดง

	 9.	 ควบคุมบทระหว่างการซ้อมเพื่อมิให้เกิดการผิดพลาด	 เตือนนักแสดงท่ีลืมบทระหว่าง

ซ้อมโดยบอกคําต้นของประโยคที่ลืม

	 10.	ควบคุมการปล่อยตัวละคร

	 11.	ควบคุมการดําเนินงานหลังฉาก	 และตัดสินใจแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนับต้ังแต่เปิด

แสดงเป็นต้นไป	 เมื่อเปิดการแสดงแล้วผู้กํากับการแสดงถือว่าหมดหน้าที่	 โดยผู้กํากับเวทีจะต้อง

เป็นหัวหน้างาน	 ดูแลความเรียบร้อยของทุกฝ่าย	 นับต้ังแต่ให้นักแสดงมาแต่งหน้าแต่งตัวก่อนแสดง	

ประสานกบัฝ่ายต่าง	ๆ 	เช่น	ฉาก	แสง	และเครือ่งประกอบฉาก	เพือ่ให้ทกุอย่างเสรจ็พร้อมก่อนการแสดง	

และดําเนินไปอย่างเรียบร้อย

	 12.	เป็นผู้ให้สัญญาณเพื่อเริ่มการแสดง	เมื่อตรวจดูว่าทุกฝ่ายพร้อมแล้ว
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	 กำรดัดแปลงและจัดแสดงละครยุคสมัย

	 ละครตรอยกําสรวลครั้งนี้เป็นบทละครที่ประพันธ์ขึ้นจากคณุ	สมภพ	จันทรประภา	และกํากับ

การแสดงโดย	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร. สุรพล	 วิรุฬห์รักษ์	 ซ่ึงได้มีการปรับเปลี่ยนบทละครให้

เหมาะสมกับบริบทของสถานที่	 เวลา	 ยุคสมัย	 และผู้ชมการแสดง	 ซ่ึงมีการพิจารณาปัจจัยต่าง	 ๆ	

ดังต่อไปนี้	(มัทนี	รัตนิน,	2546	:	198-204)	

	 1.	 ภาษาสํานวน	 การใช้ภาษาในบทละครสมัยก่อนอาจมีการใช้ถ้อยคําสํานวนโวหารที่คนใน

สมัยปัจจุบันอาจไม่เข้าใจ	 เวลาพูดไม่คล่องปาก	 ไม่เคยได้ฟัง	 ซ่ึงภาษาสํานวนสามารถปรับเปลี่ยน

ให้นักแสดงพูดได้คล่องขึ้น	โดยต้องรักษาจังหวะและลีลาของบทเดิมไว้

	 2.	 ความยาวของละคร	ละครตะวันตกสมัยเก่ามักมีความยาวมากกว่า	2	ชั่วโมง	ถ้าแปลเป็น

บทละครไทยอาจมีความยาว	3-4	ชั่วโมง	ซึ่งอาจทําให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัด	ละครควรอยู่ที่	2	ชั่วโมงครึ่ง

ถึง	3	ชั่วโมง

	 3.	 ฉากและสถานที่	

		 		 3.1	 บางฉากที่ตัดออกไม่ได้ให้เชื่อมต่อฉากไปเลย	โดยเป็นฉากกลาง	ๆ	เชื่อมสองสถาน

ที่เข้าด้วยกัน

	 	 3.2	 ออกแบบฉากให้เป็นฉากเดียวตลอดเรื่อง	(Permanent	Set)	หรือ	(A	Single	Set)	

เป็นฉากกลางให้เสริมอุปกรณ์ประกอบฉาก

	 	 3.3	 ใช้ความเรียบง่ายของเวทีทรัสต์	(Thrust	Stage)	เพื่อความสะดวกในละคร

	 	 3.4	 ใช้ผ้าแขวนในลกัษณะต่าง	ๆ 	เพือ่สร้างความหลากหลาย	และเป็นวธิง่ีายในการเปลีย่น

ฉาก	เวลาและสถานที่

	 	 3.5	 ละครสมัยก่อนโดยมากมี	5	องก์	แต่ในปัจจุบันแบ่งเป็น	3	องก์	เพราะการพักแต่ละ

องก์อาจจะทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง	ซึ่งแต่ละองก์ไม่ควรเกิน	1	ชั่วโมง

	 4.	 โครงเรื่อง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมของการตีความ	ซึ่งควรศึกษาบทอย่าง

ละเอียดก่อนปรับเปลี่ยนโครงเรื่องเพื่อให้เรื่องมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

	 5.	 การแปลและดัดแปลงบท	 การดัดแปลงบท	 (Adaptation)	 ให้เป็นบทภาษาไทยอาจได้

ดังต่อไปนี้

	 	 5.1	 การดัดแปลงเฉพาะชื่อตัวละครและสถานที่เป็นไทยและคงสิ่งอื่น	ๆ 	ไว้แบบต้นฉบับ

	 	 5.2	 การดัดแปลงทุกอย่างเป็นไทย	 โดยเปรียบเทียบว่าเป็นสมัยใดของไทยที่ใกล้เคียง

กับบริบทคนไทย

	 	 5.3	 เมื่อไม่สามารถเทียบเคียงในสภาพสังคมไทยได้	 ให้ดัดแปลงเป็นสังคมใกล้เคียงที่มี

ปัญหาอย่างเดียวกัน	การเมือง	การปกครอง	และสังคม	เป็นต้น
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	 6.	 ความแตกต่างในการแสดงความรูส้กึ	ลกัษณะละครในสมยัก่อนอาจมท่ีาทางและการแสดง

อารมณ์ที่ดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติต่อผู้ชมสมัยนี้	 โดยเป็นท่าทางที่ไม่ธรรมชาติ	 ดังนั้นควรปรับให้เป็น

ธรรมชาติของบริบทละคร

วิธีด�ำเนินกำรศึกษำ

	 บทความเรื่อง	คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ผู้กํากับเวทีการแสดงละครตรอยกําสรวล ผู้เขียน

ต้องการที่จะศึกษาคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่การทํางานในส่วนของผู้กํากับเวทีละครเรื่อง	 “ตรอย

กําสรวล”	 โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 มีวิธีการดําเนินงาน	 คือ	 เก็บ

รวบรวมข้อมลูเชิงเอกสาร	จากหนงัสอื	ตาํรา	เอกสารทางวชิาการ	และงานวจัิยตามประเด็นทีเ่กีย่วข้อง	

รวมทั้งข้อมูลต่าง	ๆ	ของการแสดงโดยบันทึกภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	และการจดบันทึกขณะทํางาน

ภาคสนาม	หลังจากนั้นผู้เขียนจะนําข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงเพื่อมาวิเคราะห์และอภิปรายผลต่อไป

กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ

	 เนื้อเรื่องย่อละครตรอยกําสรวลที่จัดแสดงขึ้นเริ่มจาก	 เจ้าชายเมลาเน้าส์แห่งเมืองสปาร์ตา	

มีมเหสีช่ือเจ้าหญิง	 เฮเลนนา	 ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นหญิงที่งดงามท่ีสุดเป็นที่เลื่องลือจนเจ้าชายปารีสแห่ง

ตรอยที่ถูกเทพธิดาวีนัสพามาให้พบกับเจ้าหญิงเฮเลนนา	 เจ้าชายปารีสเกิดหลงรักและลักพาตัว

เจ้าหญิงเฮเลนนาไปเมืองตรอย	 สร้างความโกรธแค้นให้กับเมืองสปาร์ตาเป็นอย่างมาก	 จึงยกทัพไป

เพือ่ช่วงชิงนางกลบัคืนมา	การรบยืดเย้ือ	พระเจ้าอะกะเมมโนนจึงออกอุบายสร้างม้าไม้ให้ทหารสปาร์ตา

เข้าไปอยูภ่ายในม้าไม้	และทาํให้เมอืงตรอยเข้าใจผิดลากม้าไม้เข้าเมอืง	ทหารสปาร์ตาจึงออกมาเข่นฆ่า

เหล่าทหารและชาวเมืองตรอยรวมทั้งเจ้าชายปารีส	บทละครตรอยกําสรวลครั้งนี้	ได้มีการปรับเปลี่ยน

ดัดแปลงบทจากของเดิม	 เพื่อให้เข้ากับสถานที่	 เวลา	 ยุคสมัย	 งบประมาณ	 สอดคล้องกับ	 มัทนี	

รัตนิน	(2546)	กล่าวคือ	ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการแสดงมากขึ้น	มีการแสดงที่ไม่ใช่แค่ใน

โรงละครใหญ่แต่จะเป็นการแสดงในโรงละครขนาดเลก็	ละครเวทมีรีปูแบบและพฒันาการตามรปูแบบ

ของละครเวทีสมัยใหม่ของตะวันตก	มีวิธีการนําเสนอตามยุคสมัย	มีรูปแบบการนําเสนอบทละครเวที

ที่มีการเขียนบทแบบสมบูรณ์	กับไม่มีบทละครดังเช่นในฉากที่	1	ซึ่งมีการให้นางฟ้า	3	องค์ด้นสดบท

พูดกันเอง	 เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมและปรับคําพูดตามยุคสมัย	 นอกจากน้ี	 ในเรื่องของ

สถานที่และฉากมีแค่เวทีเปล่า	ๆ	มีแท่นว่าง	ๆ	และมีฝาเป็นฉากอยู่ข้างหลังเวที	และไม่มีการเปลี่ยน

ฉาก	 อีกทั้งยังสร้างข้อจํากัดทางด้านมายาการให้เกิดเป็นมิติทางด้านนาฏยกรรมการละครที่ใช้ระบบ

ระเบียบต่าง	ๆ	เพื่อการสร้างสรรค์ใหม่	ๆ	อย่างต่อเนื่องและพัฒนาวิชาการต่อไป	ยกตัวอย่าง	มิติแรก

ทีเ่ป็นจดุเด่น	คือ	ไม่มกีารแบ่งฉากทีชั่ดเจนแต่สามารถสร้างเหตุการณ์ตัวละครและเรยีงร้อยแต่ละฉาก
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ตั้งแต่ฉากที่	1	ถึงฉากที่	7	ได้ต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยนางฟ้า	3	องค์	ซึ่งเป็นตัวกลางที่ทําให้เกิดเรื่อง

ตรอยกําสรวลนี	้ มิติที่	 2	 คือ	 การแสดงบทแสดงความรักของเจ้าชายปารีสและเจ้าหญิงเฮเลนนาซ่ึง

เป็นตัวเอกของเรื่อง	ซึ่งมีถึง	3	มิติด้วยกัน	คือ	มิติที่	1	ในฉากที่	3	ตัวละครที่เป็นตัวจริง	ร้อง	แสดง

ความรัก	ประโลมโลกในขณะที่จิตใจภายในและความรู้สึกเพศรสนั้นนําเสนอด้วยนักเต้นจากภาควิชา

นาฏยศิลป์ตะวันตก	2	คน	ออกท่าทางในเรื่องเพศรสท่ามกลางดอกไม้อย่างงดงาม	ในขณะเดียวกัน

ก็เกิดเงาทะมึนในภาพข้างหลัง	 ซ่ึงเป็นผลกรรมซ่ึงจะนํามาซ่ึงหายนะของความรักของคนทั้งสอง	 มิติ

ที่	3	คือ	การแสดงครั้งนี้ไม่มีอุปกรณ์ประกอบฉากมาก	แต่สามารถทําให้ดูเยอะมากได้	หรือที่เรียกว่า	

“Less	is	more”	โดยเราใช้สญัลกัษณ์การยกในฉากที	่การชักม้ากรงุตรอย	ในฉากที	่8	และการเผาเมอืง

ในฉากที่	 9	 ด้วยสัญลักษณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อสื่อความหมายให้คนดูได้ใช้จินตนาการของผู้ชมไม่ต่างไปจาก

บทละครดั้งเดิม	นอกจากนี้	 ในเรื่องของการดัดแปลงให้ใกล้เคียงกับบริบทของสังคมไทย	คือ	กล่าว

คือ	ฉากที่	6	การจัดพิธีงานศพของเจ้าชายเฮกเตอร์	เราได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรียกว่า	กํายาน	มาใช้ใน

ฉากนี้เพื่อเพิ่มความรู้สึกให้กับคนดูมากยิ่งขึ้น	ในส่วนของผู้กํากับเวทีในการทํางานครั้งนี้นั้นผู้เขียนได้

ทราบถึงคุณสมบัติของผู้กํากับเวทีจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	มีความฉลาดทางอารมณ์	ใจเย็น	พูดจา

ไพเราะเนือ่งจากต้องคอยประสานงานพดูคุยหรอืเป็นตัวกลางให้กับทกุ	ๆ 	ฝ่าย	ดังที	่สดใส	พนัธมุโกมล	

(2538)	กล่าวว่า	ละครเวที	คือ	หนึ่งศาสตร์ด้านศิลปะที่รวมศิลปะแขนงต่าง	ๆ	ไว้ด้วยกัน	อีกทั้งต้อง

มคีวามรบัผิดชอบ	ตรงต่อเวลา	สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เพือ่ให้การแสดงและการซ้อมดาํเนิน

ไปด้วยความเรียบร้อยดังที่	Alan	Wutzel	(1979),	Lawrence	Stern	(2002)	และตวงทิพย์	วรพันธุ์	

(2535)	กล่าวไว้	นอกจากนี้	 บทบาทหน้าที่ของผู้กํากับเวที	คือ	ต้องมีสติ	ตั้งใจฟังคําสั่งจากผู้กํากับ

การแสดงและประสานงานต่อไปยังทีมงานต่าง	 ๆ	 คอยบริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างบน

เวที	ควบคุมการปล่อยตัวละคร	จดบันทึกตําแหน่ง	และการเข้าออกของนักแสดงในทุก	ๆ	ฉาก	รวม

ไปถึงการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวทุกครั้งที่มีการซ้อมและแสดงจริงเพื่อเตือนความจํา	 ซ่ึง

สอดคล้องกับ	 ฤทธิรงค์	 จิวากานนท์	 (2546)	 ที่ได้กล่าวเรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้กํากับเวทีไว้

ข้างต้น	โดยผู้เขยีนได้อธบิายลําดับการแสดง	การเข้า-ออกคิวของนกัแสดง	คิวเพลง	ไว้ตามตาราง	ดังนี้

	 ฉากที่	1	“ปฐมเหตุ”	เปิดตัวนักแสดงหลัก	คือ	เจ้าหญิงคัศซันดระ	นางฟ้า	3	องค์	เจ้าชาย

ปารีส	เจ้าหญิงเฮเลนนา	และเจ้าชายเมลาเน้าส์	ตามลําดับ	ฉากนี้จะเป็นฉากที่นักแสดงมีการเข้า-ออก

ทั้งสองฝั่งตลอดเวลาทั้งนักแสดงหลัก	นักแสดงรอง	และนักเต้น	ประกอบกับเจ้าชายปารีสเปิดตัวมา

ทางข้างหลังที่นั่งผู้ชมพร้อมกับบทแสดงที่ต้องเล่นกับผู้ชม	 มีการควบคุมเรื่องการปล่อยคิวเพลงและ

ดนตรีสด
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ตำรำงที่	1	ลําดับบทการแสดงและตําแหน่งนักแสดงในฉากที่	1

ฉำก บทกำรแสดง ภำพแสดงต�ำแหน่งนักแสดง หมำยเหตุ

ฉากที่	1

“ปฐมเหตุ”

-	บทพูดเจ้าหญิง

		ดัศซันดระ-

-	เปิดตัวนางฟ้า-

-	เพลงฝรั่งตัดและ

		เพลงไวโอเล็ต-

-	เปิดตัวเจ้าชาย

		ปารีส-

-	เปิดตัวเมลาเน้าส์

		และเจ้าหญิง

		เฮเลนนา-

-เจ้าชายปารีสพบ

เจ้าหญิงเฮเลนา-

 

-	เมื่อคัศซันดระยืนตรง

		กลางเวทีและลงทางฝั่ง

		ซ้ายของเวที	

-	นักเต้นยืนด้านล่างเวที	4

		คน	และอีก	4	คน	ยืน

		ด้านบนของเวทีกับนางฟ้า

		ทั้ง	3	องค์	

-	ดนตรีสด	เจ้าชายปารีส

		ออกมาทางข้างหลังฝั่งคน

		ดูด้านซ้าย

-	เจ้าหญิงเฮเลนนาเข้าทาง

		ฝั่งซ้ายของเวที	จากนั้น

		เมเลเนาส์จึงเดินตามเข้า

		มาประกบ

-เทพีวีนัสพาเจ้าชายมาเจอ

เจ้าหญิงเฮเลนา

ที่มำ	:	ผู้เขียน
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	 ฉากที่	 2	 “ท้องพระโรงกรุงสปาร์ตา”	 เปิดตัวอะกะเมมโนนและสหายที่ท้องพระโรงกรุง

สปาร์ตา	

ตำรำงที่	2	ลําดับบทการแสดงและตําแหน่งนักแสดงในฉากที่	2

ฉำก บทกำรแสดง ภำพแสดงต�ำแหน่งนักแสดง หมำยเหตุ

ฉากที่	2

“ท้องพระโรง

กรุงสปาร์ตา”

-	อะกะเมมโนน- 

		เพลงที่	1	

-	โยสะลัม-

		เพลงที่	2	

-	มารช์ทูจอ

		เจียร์-

-นางฟ้าเข้า-

-เมื่อเพลงขึ้น	 นักแสดงเริ่ม

ทยอยเดินเข้ามาจากทางฝั่ง

ขวาของเวที

-เมือ่ร้องเพลงจบนกัแสดงทกุ

คนออกจากเวทีทางฝั่งซ้าย

-นางฟ้าเข้ามาทางฝั่งขวาของ

เวที	 และเดินวนรอบต่ัง	 1	

รอบและเดินออกทางเดิม

ที่มำ	:	ผู้เขียน

	 ฉากท่ี	3	“อุทยานเมอืงตรอย”	เจ้าชายปารสีและเจ้าหญิงเฮเลนนาพลอดรกักนั	พร้อมนกัเต้น

อีก	1	คู่
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ตำรำงที่	3	ลําดับบทการแสดงและตําแหน่งนักแสดงในฉากที่	3

ฉำก บทกำรแสดง ภำพแสดงต�ำแหน่งนักแสดง หมำยเหตุ

ฉากที่	3

“อุทยานเมือง

ตรอย”

เพลงที่	3	

-วิลันดาตัดสองชั้น-

เพลงที่	4	

-วิลันดาตัดชั้นเดียว-

-นักแสดงชายหญิงเต้น

ประกอบเพลงอยู่ทางฝั่ง

ขวาของเวที

ที่มำ	:	ผู้เขียน

	 ฉากท่ี	 4	 “ท้องพระโรงกรุงตรอย”	 เมื่อพระบิดาเจ้าชายปารีสทราบว่าเจ้าชายได้ลักพาตัว

เจ้าหญิงเฮเลนนามาจากกรุงสปาร์ตา	 ทําให้โกรธแค้นยิ่งนัก	 และสั่งให้เจ้าชายปารีสรีบนําเจ้าหญิง

เฮเลนนาส่งคืนเมืองสปาร์ตา	

ตำรำงที่	4	ลําดับบทการแสดงและตําแหน่งนักแสดงในฉากที่	4	

ฉำก บทกำรแสดง ภำพแสดงต�ำแหน่งนักแสดง หมำยเหตุ

ฉากที่	4	

“ท้องพระโรง

กรุงตรอย”

(เพลงเข้า)

เพลงที่	5

-	เจ้าเซน-

-ทหารเข้าจากข้างเวทีฝั ่งละ	

4	คน

-นักแสดงหลักเข้าทางฝั่งซ้าย

ของเวทีและลงทางเดิม

-คัสซันดระเข้าทางขวาของเวที

และลงจากเวทีทางเดิม

ที่มำ	:	ผู้เขียน
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◆ คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ผู้ก�ากับเวทีการแสดงละครตรอยก�าสรวล ◆

	 ฉากที่	5	“สนามรบ”	การรบกันระหว่างทหารกรุงตรอยและทหารเมืองสปาร์ตา

ตำรำงที่	5	ลําดับบทการแสดงและตําแหน่งนักแสดงในฉากที่	5

ฉำก บทกำรแสดง ภำพแสดงต�ำแหน่งนักแสดง หมำยเหตุ

ฉากที่	5	

“สนามรบ”

-ดนตรีกลองศึก- -กองทัพทหารเข้าทั้งสองฝั่ง

ของเวที	และกระจายออกทั้ง

สองฝั่งของเวทีเช่นเดิม

ที่มำ	:	ผู้เขียน

	 ฉากท่ี	 6	 “หน้าพระลานเมืองตรอย”	 หลังจากการสู้รบของทั้ง	 2	 เมือง	 เฮกเตอร์ซ่ึงพี่ชาย

ของเจ้าชายปารีสได้สิ้นพระชนม์	เจ้าหญิงเฮเลนนารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก

ตำรำงที่	6	ลําดับบทการแสดงและตําแหน่งนักแสดงในฉากที่	6

ฉำก บทกำรแสดง ภำพแสดงต�ำแหน่งนักแสดง หมำยเหตุ

ฉากที่	6	

“หน้าพระลาน

เมืองตรอย”

เพลงที่	5

-น้อยเพชร-

-แห่ศพเฮกเตอร์-

-เจ้าหญิงเฮเลนนายืนตรง

กลางตั่ง	มีสาวใช้ยืนข้าง

ล่างตั่งข้างละ	1	คน

-นักแสดงโซโล่	(Solo)	

อยู่มุมซ้ายของเวที	

-ขบวนแห่ศพจากซ้ายไป

ขวา	

ที่มำ	:	ผู้เขียน
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◆ ขวัญแก้ว กิจเจริญ ◆

	 ฉากที่	7	“ท้องพระโรงกรุงสปาร์ตา”	อะกะเมนโนนและสหายวางแผนกันสร้างม้าไม้เพื่อเป็น

กลลวงให้กับเมืองตรอยที่จะได้ลากม้าเข้าเมืองโดยที่มีทหารของตนเองแอบซ่อนอยู่ในม้าไม้

ตำรำงที่	7	ลําดับบทการแสดงและตําแหน่งนักแสดงในฉากที่	7

ฉำก บทกำรแสดง ภำพแสดงต�ำแหน่งนักแสดง หมำยเหตุ

ฉากที่	7

“ท้องพระโรง

กรุงสปาร์ตา”

อะกะเมนโนน,	

เนสเตอร์,	อะยักษ์

-ดนตรีกลองศึก-

-นักแสดงทั้ง	3	คน	เข้า

และออกทางด้านซ้าย

ของเวที

ที่มำ	:	ผู้เขียน

	 ฉากที่	 8	 “ท้องพระโรงกรุงตรอย”	 เจ้าชายปารีสและลากูน	 (สหาย)	 สั่งให้ทหารกรุงตรอย

ช่วยกันลากม้าเข้าเมือง

ตำรำงที่	8	ลําดับบทการแสดงและตําแหน่งนักแสดงในฉากที่	8

ฉำก บทกำรแสดง ภำพแสดงต�ำแหน่งนักแสดง หมำยเหตุ

ฉากที่	8	

“ท้องพระโรง

กรุงตรอย”

เจ้าชายปารีส	

และลากูน

-เพลงเข้า-

-ทหารช่วย

กันลากม้า-

-เจ้าชายปารีสและลากูน

เข้าทางฝั่งขวาของเวที	

และออกจากเวทีทางเดิม

-ทหารกรุงตรอยลากม้าเข้า

มาทางข้างหลังฝั่งซ้ายของ

ผู้ชม	 

ที่มำ	:	ผู้เขียน
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	 ฉากที่	9	“ลานพระราชวังกรุงตรอย”	กรุงตรอยจัดงานเลี้ยงกันอย่างรื่นเริงโดยไม่รู้ว่ามีทหาร

สปาร์ตาแอบซ่อนอยู่ในม้าไม้เลยทําให้เกิดการสู้รบอีกครั้ง	มีการเผาเมือง	และครั้งนี้เจ้าชายปารีสก็ได้

สิ้นพระชนม์

ตำรำงที่	9	ลําดับบทการแสดงและตําแหน่งนักแสดงในฉากที่	9

ฉำก บทกำรแสดง ภำพแสดงต�ำแหน่งนักแสดง หมำยเหตุ

ฉากที่	9

“ลาน

พระราชวัง

กรุงตรอย”

-ดนตรีเพลง

กุหลาบดํา-

-นักแสดงเต้น

และ	ฟ้อนรํา-	

-	ดนตรีกลอง

ศึก-

-นักแสดงแบ่งกันเข้าออก

ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของเวที	

มีนักเต้นหลักอยู่ตรงกลาง

ข้างหน้า	1	คน

-ทหารสปาร์ตาเข้าล้อม

โดยวิ่งกระจายเข้ามาทั้ง

สองฝั่งของเวที

-ทหารกรุงตรอยนอนตาย

บนเวที
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◆ ขวัญแก้ว กิจเจริญ ◆

ตำรำงที่	9	(ต่อ)	ลําดับบทการแสดงและตําแหน่งนักแสดงในฉากที่	9

ฉำก บทกำรแสดง ภำพแสดงต�ำแหน่งนักแสดง หมำยเหตุ

ฉากที่	9

“ลาน

พระราชวัง

กรุงตรอย”

เพลงที่	8	

-วิลันดาตัดสอง

ชั้น-

-ซากศพ-

-คัสซันดระเข้า

ฉาก-

-เฮเลนนาเข้าทางฝั่งขวา

เห็นซากศพทหารตาย

เกลื่อนจากนั้นเจ้าชายปารีส

เดินตามเข้ามา

-เฮเลนากับเจ้าชายปารีส

ช่วยพยุงกันขึ้นตั่ง

-คัสซันดระเข้ามาทางฝั่ง

ซ้ายของเวที

ที่มำ	:	ผู้เขียน

	 เนื่องด้วยละคร	“ตรอยกําสรวล”	นั้น	ได้จัดแสดงขึ้นในวันที่	9	สิงหาคม	2562	ซึ่งเป็นช่วง

เปิดเทอมแรกของปีการศึกษา	 2562	 ทําให้ต้องนัดนักแสดงและนิสิตที่ต้องรับผิดชอบในงานส่วน

ต่าง	ๆ 	ประชุม	และนัดซ้อมในช่วง	2	เดือนก่อนเปิดภาคเรียน	กําหนดการซ้อมย่อย	คือ	ทุกวันอังคาร,	

วันพุธ,	วันพฤหัสบดี	และวันศุกร์	ทุกสัปดาห์	เวลา	16.00	น.	ณ	ตึกเขียว	อาคารศิลปกรรมศาสตร์	

3	ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูล	ไว้ดังนี้
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◆ คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ผู้ก�ากับเวทีการแสดงละครตรอยก�าสรวล ◆

ตำรำงที่	10	เวลาและกําหนดการซ้อมและแสดงจริง

วัน เวลำ กิจกรรม สถำนที่

10	ก.ค.	2562 15.00	–	16.00	น. ถ่ายรูปประชาสัมพันธ์สูจิบัตร ตึกเขียว

15	ก.ค.	2562 16.00	น. ซ้อมเข้าดนตรี ตึกเขียว

23	ก.ค.	2562 10.00	น. คํานับครู หอดนตรี

7	ส.ค.	2562 08.00	น. ติดตั้งไฟ	+	เทคนิค หอดนตรี

11.30	น.

13.00	น.

15.00	น.

รับประทานอาหารกลางวัน

ซ้อมวงดนตรี	+	นักแสดง

ซ้อมบนเวที

หอดนตรี

หอดนตรี

หอดนตรี

8	ส.ค.	2562 08.00	น.

10.00	น.

11.30	น.

13.00	น.

ซ้อมวงดนตรี	+	นักแสดงพร้อมเสื้อผ้า

นักแสดงแต่งตัว

รับประทานอาหารกลางวัน

ซ้อมการแสดงพร้อมใส่ชุดจริง

หอดนตรี

หอดนตรี

หอดนตรี

หอดนตรี

9	ส.ค.	2562 09.00	–	11.30	น.

13.30	น.

18.00	น.

แต่งตัว	+	รับประทานอาหาร

แสดงจริงรอบแรก

แสดงจริงรอบสอง

หอดนตรี

หอดนตรี

หอดนตรี

ที่มำ	:	ผู้เขียน

	 ตารางที่กล่าวมานั้นแสดงถึงกระบวนการจัดซ้อมต้ังแต่วันแรกจนวันสุดท้าย	 รวมไปถึงการ

ซ้อมในสถานที่จริง	 การซ้อมใหญ่จนกระทั่งการแสดงจริง	 โดยผ่านการประชุมจากผู้กํากับการแสดง

และเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย	 โดยจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้การดําเนินงานในแต่ละส่วนเป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย	ตรงเวลา	อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน	ดังที่	ฤทธิรงค์	จิวากานนท์	(2546)	

กล่าวว่า	 บทบาทและหน้าที่ของผู้กํากับเวทีต้องจัดกําหนดการอย่างละเอียดสําหรับการฝึกซ้อม	 โดย

ขอความเห็นชอบจากผู้กํากับการแสดง	 ทําให้ผู้เขียนได้ทําตารางนี้ขึ้นมา	 ซ่ึงยังสอดคล้องกับ	 สุรพล	

วิรุฬห์รักษ์	(2547)	ที่ได้กล่าวว่า	ผู้กํากับเวที	(Stage	Manager)	มีความสําคัญต่อผู้กํากับการแสดง

ในระหว่างฝึกซ้อม	เป็นผู้ช่วยเหลอื	จดบนัทกึการเปลีย่นแปลง	และรายละเอียดต่าง	ๆ 	ในการฝึกซ้อม

การแสดง	 รับผิดชอบหลายด้าน	 เช่น	 กําหนดการซ้อม	 ให้ดําเนินไปอย่างราบรื่นร่วมกับผู้กํากับการ

แสดง	 ถ่ายทอดความต้องการของผู้กํากับกับการแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องการแสดงทุกฝ่าย	 นอกจากน้ี	

ในกระบวนการทํางานทีผ่่านมา	ผู้เขยีนได้ทําตารางเพือ่แสดงให้เหน็การทํางานในส่วนทีผู้่เขยีนได้ประสบ

เจอปัญหาครั้งนี้	พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามตาราง	ดังนี้
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◆ ขวัญแก้ว กิจเจริญ ◆

ตำรำงที่	11	การทํางาน	ปัญหา	และแนวทางการแก้ไขปัญหา

กำรท�ำงำน ปัญหำที่เกิด วิธีกำรแก้ไข

1)	การฝึกซ้อม นักแสดงขาดซ้อม หานักแสดงคนอื่นที่สามารถมาต่อบทการแสดงแทนได้โดยเลือก

นักแสดงที่มีความเหมาะสมและมีบุคลิกภาพที่ใกล้เคียงกับตัว

ละครให้ได้มากที่สุด	หรือหานิสิตที่ช่วงเวลานั้นไม่ได้มีภาระหน้าที่

อะไร	มาช่วยต่อบทแทนให้นักแสดงที่ไม่มาในวันและเวลาดังกล่าว

2)	การเตรียม

อุปกรณ์การแสดง

มีจํานวนจํากัดและ

ราคาสูง

หาอุปกรณ์แทนที่ใช้ในการแสดงที่มีรูปร่างลักษณะและนํ้าหนักให้

เสมือนหรือคล้ายคลึงกับอุปกรณ์การแสดงจริงให้ได้มากที่สุด	เพื่อ

ให้นักแสดงใช้ซ้อมให้เกิดความถนัดและเสมือนใช้อุปกรณ์จริงใน

การซ้อมอยู่ตลอดเวลา	อีกทั้งยังได้รักษาอุปกรณ์การแสดงจริงไว้

เพื่อใช้สําหรับตอนแสดงจริงได้อีกด้วย

3)	การประสานงาน ขาดวิทยุสื่อสาร ใช้โทรศัพท์มือถือแทนการใช้วิทยุสื่อสาร	โดยดาวน์โหลดโปรแกรม

ในมือถือที่มีชื่อว่า	เซโล่	(Zello)	เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน

ร่วมกันแทนการใช้วิทยุสื่อสาร	ซึ่งผลที่ได้รับออกมาดีมาก	

ทุก	ๆ	ฝ่ายสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างคล่องตัว	รื่นไหล	และ

มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้วิทยุสื่อสาร

4)	การสื่อสาร ความคิดเห็นไม่

ตรงกัน

เรียกประชุมทุกฝ่ายทั้งหมด	เพื่อมาพูดคุยถึงปัญหา	และร่วม

หาทางแก้ไขปัญหาด้วยกันในช่วงเวลาพัก	และคุยกับนักแสดง

ทุกครั้งหลังจากที่ซ้อมว่ามีสิ่งใดตะกุกตะกัก	เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิด

พลาดในการซ้อมรอบถัดไป	หรือแสดงในรอบถัดไป	

5)	เครื่องแต่งกาย

นักแสดง

ไม่เรียบร้อยเวลา

เข้าฉาก

แจ้งกับผู้รับผิดชอบเรื่องเครื่องกายของนักแสดงให้ตรวจตรา	

และเช็กความเรียบร้อยของนักแสดงก่อนขึ้นเวทีทุกครั้ง	และ

เมื่อเครื่องแต่งกายหล่น	หรือหลุดในขณะแสดง	เช่น	ผ้าพัน

หัว	หรือ	กําไลข้อมือต่าง	ๆ	ผู้กับกําเวทีจะสื่อสารบอกแบคสเตจ	

(Backstage)	ที่ใกล้ที่สุด	ให้รีบดําเนินการเข้าไปหยิบออกมาจาก

เวทีทันทีในช่วงที่ไฟดับ	หรือในช่วงที่เปลี่ยนฉาก	โดยไม่ให้ผู้ชม

เห็น

6)	ความเรียบร้อย

			บนเวที

ไม่สะอาด ในช่วงเวลาพักหรือช่วงขั้นระหว่างการแสดง	จะให้แบคสเตจ	

(Backstage)	ทําหน้าที่ทําความสะอาด	เก็บกวาดเช็ดถูเวทีให้

สะอาดเรียบร้อยเสมอ	ก่อนการเริ่มซ้อมหรือการแสดงครั้งต่อไป	

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักแสดงบนเวที
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7)	คิวเข้า-ออกของ

นักแสดง

นักแสดงเข้าฉาก

ไม่ทัน

ให้นักแสดงทุกคนที่ยังไม่ถึงคิวการแสดงของตัวเองรอที่ห้องแต่งตัว

และให้ทีมแบคสเตจ	(Backstage)	คัดลอกสําเนาลําดับการแสดง

ทั้งหมดติดไว้ที่หน้าห้องแต่งตัวหรือในห้องแต่งตัว	เพื่อให้นักแสดง

ทุกคนสามารถตรวจสอบลําดับคิวการแสดงของตัวเองได้ในระดับ

หนึ่งก่อนที่แบคสเตจ	(Backstage)	จะเดินเข้าไปเรียกเพื่อเตรียม

ตัวเข้าฉาก	รวมถึงนักแสดงที่ซ้อมร้องเพลงหรือต่อบทการแสดงกัน

อยู่	ทีมแบคสเตจ	(Backstage)	ก็แจ้งนักแสดงให้ไปซ้อมในห้อง

แต่งตัว	หรือหาที่ที่สามารถซ้อมแบบออกเสียงได้	ทั้งนี้แบคสเตจ	

(Backstage)	จะเรียกนักแสดงให้มายืนพร้อมเข้าฉากตัวเองก่อน

สองถึงสามเพลงที่จะเข้าฉากทุกครั้ง

8)	ทีมงานแบคสเตจ	

(Backstage)

จํานวนทีมงานไม่

เพียงพอ

จัดหาบุคลากรเพิ่ม	เช่น	นํานิสิตในแต่ละชั้นปีที่ไม่ได้มีหน้าที่

ในละครเรื่อง	“ตรอยกําสรวล”	ให้มาช่วยเป็นแบคสเตจ	

(Backstage)	เพิ่ม	และพยายามกระจายงานให้เท่าเทียมกัน

ที่มำ	:	ผู้เขียน

	 จากตารางทีก่ล่าวมานัน้	ปัญหาต่าง	ๆ 	ผู้เขยีนนับว่าเป็นปัญหาทีส่ามารถแก้ไขได้	เพยีงแค่ต้อง

มสีติเป็นทีต้ั่ง	มคีวามเด็ดเด่ียวทีจ่ะตัดสนิใจออกคาํสัง่	เพราะทกุ	ๆ 	ฝ่ายรอคาํสัง่จากผู้กาํกบัเวทคีนเดียว	

จงึต้องอาศัยความพยายาม	และความต้ังใจจรงิทีจ่ะปฏิบติังาน	สอดคล้องกับ	Carissa	Dollar	(2000)	

ทีก่ล่าวว่า	ผู้กาํกับเวทต้ีองมคีวามกระตือรอืร้น	มแีรงบนัดาลใจทีจ่ะทํางานให้เกนิ	100	เปอร์เซ็นต์	แม้ว่า

จะอยู่ในสภาพที่กดดันเพียงไร	รู้จักเรียนรู้ข้อผิดพลาดต่าง	ๆ	เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ	และหนทางที่จะ

นําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 โดยไม่ทําผิดพลาดซํ้าสอง	 ซ่ึงปัญหาที่เกิดนั้นสามารถคิดในแง่บวกได้	

คือ	 การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส	 เพื่อพิสูจน์ตนเองว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาและสถานการณ์

ที่เราไม่สามารถควบคมุจนผ่านพ้นมาได้	และทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับคณุสมบัตทิี่ผู้กํากับเวที

พึงมีและบทบาทหน้าที่ของผู้กํากับเวที	 จะเห็นได้ว่า	 ผู้กํากับเวทีมีความสําคัญต่อการจัดการละคร/

การแสดงแต่ละครัง้มากเพยีงไร	ละคร/การแสดงเรือ่งใดมผู้ีกํากบัเวททีีดี่	การซ้อม/การแสดงจะสามารถ

ดําเนินไปได้อย่างเรียบร้อย	 ไม่ติดขัดบกพร่อง	 ทําให้ผู้กํากับการแสดง	 นักแสดง	 และฝ่ายออกแบบ

ต่าง	ๆ 	สามารถทาํงานร่วมกนัและสร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันได้อย่างเต็มทีแ่ละมคุีณค่าสูส่งัคมต่อไป

กำรท�ำงำน ปัญหำที่เกิด วิธีกำรแก้ไข

ตำรำงที่	11	(ต่อ)	การทํางาน	ปัญหา	และแนวทางการแก้ไขปัญหา
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สรุปผลกำรศึกษำ

	 จากการที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในการทําละครเรื่อง	 “ตรอยกําสรวล”	 ในฐานะผู้กํากับเวที

กล่าวโดยสรุปคือ	 ผู้กํากับเวที	 จะต้องมีความรับผิดชอบสูงมากกับงานที่ได้รับมอบหมาย	 ต้องมา

ถึงเป็นคนแรกเพื่อมาเตรียมความพร้อมต่าง	 ๆ	 เช่น	 ดูความเรียบร้อยของเวทีการแสดง	 ฉาก	 และ

อุปกรณ์ประกอบฉากก่อนการเริ่มซ้อมและการแสดงทุกครั้ง	นอกจากนี้	ผู้กํากับเวทียังต้องมีระเบียบ

วินัย	และตรงต่อเวลา	เพราะในการทําละครจะต้องทํางานร่วมกันเป็นทีม	ผู้กํากับเวทีจึงไม่ควรมาสาย	

เนื่องจากทุก	ๆ 	ฝ่ายต้องรอคําสั่งจากผู้กํากับเวที	ประกอบกับต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี	สามารถแก้ไข

เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างฉบัไวมปีระสทิธภิาพ	และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้	เช่น	ในระหว่าง

มีการแสดง	 เมื่อผู้กํากับเวทีเห็นนักแสดงทําอุปกรณ์เครื่องแต่งกายตกหล่นบนเวที	ผู้กํากับเวทีก็ต้อง

เป็นผู้จัดการโดยสามารถออกคําสั่งผ่านแบคสเตจ	(Back	Stage)	ที่อยู่ข้างเวทีเพื่อให้รีบออกไปหยิบ

สิ่งของนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้ผู้ชมเห็นหรือเดินผ่านกล้องซ่ึงกําลังถ่ายวิดิโอหรือถ่ายภาพนิ่งอยู	่

อีกทัง้ผู้กาํกบัเวทต้ีองมคีวามเอาใจใส่งานของตนเองอย่างละเอียดถ่ีถ้วน	โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งของ

บทการแสดง	 ลําดับคิวเข้า-ออกของนักแสดงทั้งสองฝั่ง	 จํานวนนักแสดงหลัก	 จํานวนนักแสดงรอง	

รวมถึงนักเต้นแต่ละฝั่งในทุก	ๆ	ฉาก	จุดตําแหน่งของนักแสดงทุกคนบนเวทีโดยผู้กํากับเวทีควรต้อง

ศึกษาบทการแสดงให้ละเอียดก่อนลงมือปฏิบัติงาน	 โดยดูว่าในการแสดงนั้นมีลําดับการแสดงเป็น

อย่างไร	มีนักแสดงกี่คน	การเข้า-ออกฉากของนักแสดง	ตําแหน่งของนักแสดง	การให้แสงและเทคนิค

พิเศษช่วงต่าง	ๆ	การบอกคิวเพลงและคิวเสียงเทคนิคพิเศษ	(Sound	Effects)	เป็นต้น	ทั้งนี้ผู้กํากับ

เวทีจะต้องประสานงานกับทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง	โดยเฉพาะผู้กํากับการแสดงซึง่เป็นบุคคลสําคญัที่สุดวา่

ต้องการสิ่งใด	อยากได้สิ่งใดเพิ่มเติมเพื่อสนองวัตถุประสงค์ของผู้กํากับการแสดง	นอกจากนี้	ผู้กํากับ

เวทีต้องมีความรอบคอบ	รู้จักช่างสังเกตไม่มองข้ามจุดบกพร่องเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	เช่น	บริเวณพื้นเวทีอาจ

มีเศษกระดาษ	 หรือเศษอุปกรณ์ตกแต่งของเครื่องแต่งกาย	 เช่น	 เพชรเม็ดเล็ก	 ๆ	 หลุดในขณะซ้อม	

ผู้กํากับเวทีควรรีบจัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อย	 เพราะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้	 อาจจะทําให้ภาพการแสดง

บนเวทไีม่สวยงาม	บ่งบอกถงึความไม่ต้ังใจของทมีงาน	และยงัก่อให้เกดิอันตรายต่อนกัแสดงได้	ผู้กํากบั

เวทีต้องมีความมั่นใจในตัวเองในการสั่งงานและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง	 ๆ	 อย่างชัดเจน

รวมถึงการพูดเสียงดัง	ฟังชัด	ไม่อึกอัก	เพราะทุกฝ่ายต้องอาศัยการประสานงานที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ตรงไปตรงมาจากผู้กํากับเวท	ีและทีสํ่าคัญผู้กํากบัเวทจีะต้องมคีวามฉลาดทางอารมณ์	(EQ	:	Emotional	

quotient)	มมีนษุยสมัพนัธ์ทีดี่	ย้ิมแย้มแจ่มใส	พดูจาไพเราะ	ยอมรบัฟังความคิดเหน็ทัง้ในด้านดีและใน

ด้านไม่ดีจากทกุฝ่าย	เพราะการทาํงานร่วมกนัเป็นทมีผู้กาํกับเวทเีปรยีบเสมอืนตัวกลางท่ีคอยประสาน

งานระหว่างผู้กํากับการแสดง	ผู้ออกแบบท่าเต้น	นักแสดง	ผู้ออกแบบไฟ	นักดนตรี	และเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ต่าง	ๆ	หากขาดสิ่งต่าง	ๆ	ดังกล่าว	การทํางานก็จะไม่ราบรื่น	ความสัมพันธ์กับผู้กํากับการแสดง	และ
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เพื่อนร่วมงานร่วมไปถึงนักแสดงก็จะตึงเครียด	 เกิดความกดดัน	 รู้สึกอึดอัดซ่ึงกันและกัน	 ทําให้งาน

ออกมาไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร	อีกทั้งผู้กํากับเวทีจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	ต้องใจเย็น	

มีความอดทนสูง	 และสุดท้ายผู้กํากับเวทีจะต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา	 ไม่เหม่อลอย	 หรือ

ขาดสติ	เพราะอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานได้	
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