Psolodrama
แนะนำ Psolodrama
Psolodrama คือการฝึกฝนเพื่อสารวจโลกภายในตนเอง ที่ผสานการภาวนา, การเคลื่อนไหวแบบ
Authentic Movement, ศาสตร์ละครบาบัด, และการแสดงเดี่ยวเข้าด้วยกัน สามารถใช้เพื่อการเยียวยาเฉพาะ
บุคคล หรือใช้ฝก
ึ ฝนร่วมกับเพื่อนหรือคู่ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันได้
เป้าประสงค์ของ psolodrama คือการค้นพบอารมณ์, ความท้าทายส่วนบุคคล, และประเด็นต่างๆใน
ชีวิตผ่านการด้นสด (improvisation) ผ่านการอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะที่กาลังหลับตา ผู้ที่
กาลังด้นสดขณะนั้น เรียกว่า psoloist ซึ่งจะทาการเคลื่อนไหว, ส่งเสียง, พูด, แตะเข้าไปที่ในความรู ้สก
ึ ของ
ตนเอง, ภาพที่ข้น
ึ มาจากภายใน, และบทบาทจากภายใน psoloist จะอยู่กับสิง่ เหล่านี้อย่างเต็มที่ใน ณ
ขณะนั้น
เมื่อบทบาทเหล่านี้พัฒนาขึ้น psoloist จะด้นสดบทพูดเดี่ยว, บทสนทนา, ฉาก, และเรื่องราวต่างๆ
psoloist จะได้รับประโยชน์เป็นความคลี่คลายผ่านการแสดงความรู ้สก
ึ ที่อยูภ
่ ายในของตัวเองออกมา ได้พบ
ความเข้าใจเชิงลึกใหม่ๆของตนเอง (Insight) ในขณะที่ทา psolodrama และแบ่งปันประสบการณ์กับ
witness
ก่อนที่เราจะเริ่มฝึกฝน psolodrama การเริ่มจากกิจกรรม check-in ส่วนบุคคลก่อน หรือการได้น่งั
ภาวนา จะเป็นประโยชน์มากกับการฝึกฝน และการได้ทากิจกรรม “entryway practices” ทั้ง 4 ก็จะช่วยให้ไป
ถึง psolodrama ได้ดี

The Entryway Practices
1. Authentic Movement: psoloist จะเริ่มต้นด้วยความว่าง ปล่อยวางสิง่ ที่กาลังคิดล่วงหน้า และหา
พื้นที่ที่จะเริม
่ ได้ด้วยความสงบนิง่ เริม
่ ขยับในขณะที่หลับตา ตามร่างกายและจังหวะภายใน ให้รา่ งกาย
นาพาไป
2. Shared Vipassana: เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง psoloist จะเริ่มพูดออกเสียงว่ามีอะไรที่รับรู ้ได้ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 6 (ประสาทสัมผัสทั้ง 5 บวกอีก 1 คือ สิง่ ที่เกิดขึ้นภายใน คือพวกความคิด เสียง
ภาพต่างๆทีเ่ กิดขึ้นภายใน แต่มน
ั ไม่ได้เกิดขึ้นจริงตรงหน้า) รับรู ้ความรู ้สก
ึ ที่เกิดในขณะต่างๆ เมื่อ
psoloist รับรู ้ถึงภาพ ความทรงจา เรื่องราวแฟนตาซีต่างๆ เขาสามารถสารวจเพิ่มได้ผ่านการ
เคลื่อนไหว การพูด การเข้าไปอยู่ในประสบการณ์ในจินตนาการตรงนั้น
3. Role Stream: ยังคงตามร่างกายไป psoloist จะเริม
่ สังเกตได้ว่า ท่าทางหรือการเคลื่อนไหวใน
ขณะนั้น กระตุ้นให้รับรู ้ถึงบทบาท หรือตัวละครบางอย่าง ให้เข้าไปในตัวละครนั้นผ่านการเคลื่อนไหว
ทาเสียงต่างๆ และการพูด psoloist สามารถอยูใ่ นบทนี้ได้นานเท่าที่ต้องการ และสามารถวางบทนี้ลง
เมื่อไหร่ก็ได้ แล้วกลับไปสูก
่ ารเคลื่อนไหว จนนาไปสูก
่ ารค้นพบบทบาทใหม่
4. Scene Stream: เมื่อบทบาทค่อยๆเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวแล้ว psoloist สามารถมีบทสนทนา
ระหว่างบทบาทต่างๆได้ สร้างขึ้นมาเป็นฉากและเรื่องราว

Psolodrama และ บทบำททั้ง 5 ของ psychodrama
psoloist จะสารวจความเชื่อมโยงส่วนตัวกับ drama ที่ค่อยๆเกิดขึ้นจากบทบาทหรือตัวละครที่ค้นพบ
ใน role stream และ scene stream เราจะใช้เครื่องมือของ psychodrama เพื่อทาความเข้าใจความหมาย
ของความรู ้สก
ึ ภาพ บทบาท ฉาก และประเด็นต่างๆที่ผุดขึ้นมา เราสามารถใช้บทบาททั้ง 5 ของ
psychodrama เป็นเครื่องมือได้ :
1. Protagonist: ตัวเองในฉากนั้น ซึ่งอาจจะหมายความถึง (1) psoloist ในตอนนี้และทีน
่ ี่ (2) ตัวเองใน
อดีต หรืออนาคต ตัวอย่างเช่น เป็นเด็กหญิง ชายชรา หรือ (3) บทบาทของฮีโร่ หรือตัวละครหลักของ
เรื่องราว
2. Auxiliary Ego: ตัวละครอื่นๆที่อาจจะมีอยู่จริง หรือจินตนาการ สามารถเป็นคนในครอบครัว สัตว์
ต่างๆ พระเจ้า ปีศาจ ตัวละครในประวัติศาสตร์ สิง่ ของต่างๆที่พูดได้ และอื่นๆ
3. ผู้กำกับ: คือผู้ชี้แนะจากภายในตัวเราเอง เป็นจิตเปี่ ยมปัญญา หรือผู้บาบัด ผู้กากับสามารถมีบท
สนทนาหรือคาถามให้กับ protagonist เช่น “ตอนนีร้ ู ้สก
ึ อย่างไรบ้าง?” หรือ “แล้วเทอต้องการ
อะไร?” เพื่อที่จะช่วย protagonist ให้ลงมือกระทาการบางอย่าง และให้เรื่องราวพัฒนาต่อไปได้
4. Double: พูดความคิด ความรู ้สก
ึ ภายในของ protagonist หรือ auxiliary ที่ไม่สามารถพูดออกมาได้
5. ผู้ชม : คนที่กาลังดู psolodrama นี้อยู่ เช่น เสียงวิจารย์ภายใน, กลุ่มคนสนับสนุน, คนมาดูการแสดงที่
กาลังรู ้สก
ึ เบื่อ เป็นต้น protagonist สามารถมีบทสนทนากับผู้ชม หรือดึงผู้ชมเข้ามาในฉากได้ด้วย

The Witness และกำรแบ่งปันประสบกำรณ์
Witness จะช่วยสนับสนุนให้เกิดพื้นทีไ่ ม่ตัดสินในกำรฝึกฝน จะเป็นผู้สงั เกตการณ์และคอยดูแลเรื่องเวลา
witness สามารถช่วยให้สญ
ั ญานเมื่อจะต้องเปลี่ยนเข้าสูแ
่ ต่ละช่วงด้วยคาหรือระฆังได้ด้วยตามความต้องการ
ของ psoloist (หรือให้คาอธิบายมากขึ้นได้) witness จะเป็นพื้นที่โอบอุ้มตรงนั้น โดยการฝึกฝนความมีสติ
รู ้สก
ึ ตัว (ให้ psoloist เป็นวัตถุในการภาวนา) สามารถเปิดให้ตัวเองรู ้สก
ึ และสัมผัสประสบการณ์ตรงหน้าเต็มที่
เมื่อเวลาหมดลง witness จะพูดว่า “ช้าๆ ในเวลาของตัวเอง ค่อยๆพา psolodrama ไปที่ตอนจบ” และถาม
psoloist ว่า “คุณอยากจะพูดก่อน หรืออยากให้ฉน
ั เริ่มก่อน”
ในขั้นตอนของกำรแบ่งปันประสบกำรณ์นี้ psoloist สามารถพูดอะไรก็ได้ที่ต้องการ เกี่ยวกับประสบการณ์ที่
เกิดขึ้น ส่วน witness จะสะท้อนสิง่ ที่ได้เห็นและได้ยินระหว่าง psolodrama นั้นอย่างแม่นยาที่สด
ุ เท่าที่ทาได้
หรือสามารถเล่าได้ว่าอะไรทีส
่ ม
ั ผัสเข้าไปภายในของ witness เอง และจะแบ่งปันประสบการณ์ด้วยเจตนาของ
ความรักความเมตตา ความใจดี ความสนับสนุน และความไม่ตัดสิน เป็นการทาเพื่อ psoloist โดยสมบูรณ์
(หลีกเลีย
่ งการวิเคราะห์ คาแนะนา คาวิจารณ์ คาถามตรวจสอบ)

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Psolodrama














รับควำมเสีย
่ ง แต่อย่ำเค้น : psolodrama ที่ดีน้น
ั ไม่ใช่สงิ่ ที่รู้สก
ึ สบาย มันเป็นอีกทางทีม
่ พ
ี ลังในการสารวจ
ขอบของการเติบโตของแต่ละคน มันเกี่ยวข้องกับความเปราะบาง ความจริงแท้ และความกล้าหาญ
ในขณะที่ไม่ควรเค้นที่ผลลัพธ์ ให้ฟงั ร่างกายอย่างลึกซึ้ง อารมณ์ความรู ้สก
ึ และการขับเคลื่อนจากภายใน
ไปทีห
่ ว
ั ใจของมัน : psoloist จะลงไปที่แก่น จะไม่หลีกหนี หรืออ้อมไปไปอ้อมมากับประเด็นที่ผุดขึ้น แต่
จะกระโจนลงไปทั้งหมดในภาพ ในความรู ้สก
ึ ในบทบาทที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่และจริงแท้ ถ้า psoloist พบ
กับเสียงวิจารณ์ภายใน ความลังเลสงสัย หรือรู ปแบบอื่นๆของการต่อต้าน เธอสามารถสลับบทบาทกับสิง่
นั้นได้ ให้บทบาทนั้นมันส่งเสียงออกมา และทางานกับมันผ่านบทสนทนากับบทบาทอื่นๆ
ตำมญำนทัศนะไป : ในแต่ละขณะ psoloist จะสามารถกลับไปที่ความสงบนิ่ง ความเงียบ และ
authentic movement หรือตรงไหนก็ได้ รวมไปถึง shared vipassana, role stream, หรือ scene
stream หรือทาสิง่ พื้นฐาน เช่น การเปลี่ยนบท เปลี่ยนฉากตามเสียงภายใน psoloist จะไม่ทาสิง่ ที่รู้สก
ึ ว่า
เป็น “ไอเดียที่ด”
ี แต่ให้สงิ่ ที่เกิดขึ้นนั้นมีแรงบันดาลใจจากสิง่ ที่ร่างกายมีประสบการณ์อยู,่ จินตนาการ
ภายใน, สัญชาตญาน, หรือณานทัศนะใน ณ ขณะนั้น
ปล่อยวำงตรรกะเหตุผลลง : ไม่มค
ี วามต่างระหว่างความจริง แฟนตาซี อดีต ปัจจุบน
ั หรืออนาคต
psolodrama สามารถทางานกับทุกสิง่ ได้ โดยไม่จาเป็นต้องมีตรรกะที่ดี เช่น อะไรที่ปรากฏเป็นปีศาจหรือ
ผู้ร้ายตอนเริ่มต้น อาจจะกลายมาเป็น protagonist ในภายหลัง
ไม่ใช่กำรแสดง : Psolodrama ไม่ใช่การแสดง แต่เป็นกระบวนการส่วนบุคคล psoloist จะอยู่กับสิง่ ที่
เกิดขึ้นในแต่ละขณะ จะไม่สนใจว่าเธอดูเป็นยังไงหรือเสียงเป็นยังไงบ้าง สื่อสารได้ชด
ั เจนมั้ย witness จะ
ได้สงิ่ ที่ได้ ตาของ psoloist จะปิดตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยปิดกั้นแรงกระตุ้นจากความอยากแสดง และจะไม่
ทาให้ระดับของความรู ้สก
ึ ตัวลดลงจากการพยายามเพื่อให้ witness พอใจ
ถำมผู้กำกับ : หาก psoloist รู ้สก
ึ หลงหรือสับสน เธอสามารถเข้าไปที่บทบาทของผูก
้ ากับได้ และสามารถ
ให้การโค้ชกับตัวเองได้ เช่น ช่วยถามคาถามที่ดี หรืออีกทางเลือกนึง คือการกลับไปทีค
่ วามนิง่ เงียบ และ
รู ้สก
ึ ตัวกับลมหายใจ หรือเสียง หรือการเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้กลับมาเชื่อมต่อกับร่างกายอีกครั้ง
กำรโค้ช : หาก psoloist รู ้สก
ึ ว่าต้องการการสนับสนุนเพิม
่ เธอสามารถถาม witness ให้เป็นโค้ชได้ ไม่ว่า
จะเป็นก่อนหรือระหว่างการทา psolodrama ระหว่างที่ให้การโค้ช witness จะยังคงนั่งอยู่ สามารถช่วยให้
คาถามหรือความเห็นที่ช่วยสนับสนุน psoloist ได้ ทุกๆคาแนะนาควรจะสัน
้ กระชับ ชัดเจน โดยมี
เป้าหมายที่จะช่วยให้ psoloist กลับไปที่การกระทาการได้ เช่น “สลับบทบาท” “ลองถามผู้กากับ” “พูด
ให้ดังกว่านี”
้ (สาหรับ psoloist ที่วนอยู่กับการเคลื่อนไหวและส่งเสียง) “กลับไปที่การเคลื่อนไหว”
(สาหรับ psoloist ที่เน้นพูด ใช้ความคิดเยอะ และไม่เชื่อมต่อกับร่างกาย)

Psolodrama เป็นส่วนหนึ่งของ Insight Improvisation ซึ่งเป็นการผสานกันระหว่าง การภาวนา, ศาสตร์การ
ละคร, และศาสตร์การบาบัด หากต้องการเรียนรู ้มากขึ้น หรือต้องการอ่านหนังสือ Insight Improv โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย สามารถเข้าไปที่ www.insightimprov.org หากมีคาถาม ความเห็น หรือคาแนะนาใดใด สามารถส่ง
ตรงมาได้ที่ joel@insightimprov.org. หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ psolodrama สามารถไปที่
insightimprov.org.
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