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Abstract 
This research aims to analyze Modern Creation of Thai play script. The 

objective of this research is to study the creative process and individual techniques of 
Thai play script writing. The research uses qualitative approach by in-depth interviewing 
5 Thai play script writers that have work more than 10 years. 
 The research result shows that the creative process and individual techniques of 
Thai play script writing have original script and adaptation script. The script was inspired 
by Situation, News, Societal context, History and Writer life. Thus, the script writing 
process consists of building inspiration, reading, researching, improvise and rehearsal, 
making plot, treatment and play-text.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



ค 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง กระบวนการสรา้งบทละครเวทไีทยสมยัใหม่ จะไมส่ าเรจ็หากขาดความ
กรณุาของบุคคลเหล่านี้ สนิีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว นิกร แซ่ตัง้ กลุ่มละครแปดคณู
แปด ปานรตัน กรชิชาญชยั กลุ่มละคร New Theater Society นทั นวลแพง กลุ่มละครเสาสงู  
ณฐัพล คุม้เมธา กลุ่มละคร เบบีม้ายด ์ 
 
 ขอขอบคุณ คณาจารยผ์ูใ้หค้วามรูท้างดา้นศลิปะการแสดงแก่ผูว้จิยั ผูใ้หค้ าแนะแก่ผูว้จิยั 
รองศาสตราจารย ์  จริมล สงัขช์ยั ทีแ่นะน าขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั และนกัการละครทีใ่ห้
ความคดิเหน็ทีด่เีกีย่วกบัการเขยีนบทละครเวท ี
 
 ขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ผูม้อบทุนส าหรบัวจิยัในครัง้นี้ เจา้หน้าที่
ศูนยบ์รกิารวจิยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์และคณาจารยค์ณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย ์ และภาควชิาศลิปะการแสดงประยกุต ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ทีส่นบัสนุน
การท าวจิยัครัง้นี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



 
สารบญั 

                    หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย           ก 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ            ข 
กติตกิรรมประกาศ           ค 
สารบญั                     (1) 
สารบญัตาราง                    (3) 
สารบญัแผนภูม ิ                                                                                            (4) 
 
บทท่ี 1  บทน า           4
  ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา       4 
  วตัถุประสงคข์องการวจิยั                 6
  นิยามศพัท ์                6 
  ขอบเขตของการวจิยั         7
  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั        8 
 
บทท่ี 2  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง                                 9 

          ประเภทของละครเวท ี                                                                 9                                         

          แนวทางการน าเสนอละครเวท ี                                                      11 

          ละครสรา้งสรรค ์                                                                       12 

          องคป์ระกอบของละคร                                                                13 

          การดดัแปลงบทประพนัธม์าเป็นบทละคร                                         19 

          การดดัแปลงและจดัแสดงละครยคุสมยั                                            20 

          วจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง                                                                        22 

 
บทท่ี 3  ระเบยีบวธิวีจิยั        25 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง      25 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั       25 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู       25 
  การวเิคราะหข์อ้มลู       27 

DP
U



บทท่ี 4              ผลการวจิยั                                                                         28                                                                       
                     กระบวนความคดิสรา้งสรรค ์                                                        28 
                     วธิกีารสรา้งบทละคร                                                                  35 
                    ความคดิสรา้งสรรคเ์ฉพาะคน                                                        37 
                    ปจัจยัทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรค ์                                                      39                                
 
บทท่ี 5  สรปุ อภปิราย และขอ้เสนอแนะ      43 
  สรปุผลการวจิยั        43 
  อภปิรายผล        50 
  ขอ้เสนอแนะ        54 
 
บรรณานุกรม                                                          56 
ภาคผนวก 
  ก. บทสมัภาษณ์                                                                       61 
                    ข. บทละครตวัอยา่ง                                                                   89 
  ค. ประวตัผิูว้จิยั                                                                      184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



 
 

สารบญัตาราง 
ตารางท่ี                                                                                                                  หน้า 

1. สรปุความคดิสรา้งสรรคบ์ทละครเวท ี                                                  41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



สารบญัแผนภมิู 
แผนภมิู                                                                                                                 หน้า 

1. กระบวนการสรา้งสรรคบ์ทละครเวท ี                                                  53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP
U



4 
 

 
บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

         การแสดงละครเวทคีอืหนึ่งศาสตรท์างดา้นศลิปะทีม่กีารผลงานทางดา้นศลิปะแขนงต่างๆ
ไวด้ว้ยกนัทัง้ศลิปะการแสดง การออกแบบฉากเวท ีการออกแบบเครือ่งต่างกาย รวมถงึงานดา้น
วรรณกรรม การเขยีนบท ซึง่เป็นอกีหนึ่งสาขาที่มคีวามเฉพาะตวั ทีส่ามารถสะทอ้นการท างาน
ของผูส้รา้งสรรค ์และรว่มถงึยคุสมยัสงัคม (สดใส พนัธุมโกมล, 2538) ละครเป็นศลิปะทีเ่กีย่วกบั
มนุษย ์ เนื่องจากตวัละครท าการแสดงมกีารวเิคราะห์ความรูส้กึนึกคดิของมนุษยก์ารเลยีนแบบ
พฤตกิรรมของมนุษยน์ัน้เอง ซึง่ละครมจีดุมุง่หมายในการตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ 3 
ระดบั คอื ระดบัอารมณ์ ระดบัสมอง และ ระดบัจติใจ 

 
ปจัจบุนัศลิปะการแสดงละครเวทมีคีวามนิยมเพิม่มากขึน้ สงัเกตไดจ้ากปรากฎการณ์

การเรยีนการสอนดา้นศลิปะการแสดงประยกุต์ในสาขาการศลิปะแสดงมหาวทิยาลยัหลายแห่ง 
โดยมหาวทิยาลยัมกีารน าบทละครมาแปลจากบทละครเวทต่ีางประเทศ และน ามาท าการแสดง  
 

การละครในประเทศไทยอาจแบ่งเป็นสองกลุ่มคอืกลุ่มในสถาบนั และกลุ่มนอกสถาบนั

โดยกลุ่มในสถาบนัยคุแรก ไดแ้ก่ คณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เปิดสอนละคร

สมยัใหมโ่ดยมกีารน าบทละครต่างประเทศมาแปลและแปลงจากบทของบทละครต่างประเทศ 

เช่น คอยโกโด ซสูตอรี ่ ผูแ้พผู้้ชนะ แมค่า้สงคราม คนดเีสฉวน และเกยีรตโิสเภณี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดจ้ดัแสดงละครเรือ่ง อวสานเซลลแ์มน  และยงัประพนัธบ์ทละครอกี

หลายเรือ่ง เพื่อกระตุ้นใหค้นดไูดส้ านึกถงึปญัหาในสงัคมไทย เช่น ซสูไีทเฮา อนัตราคนี อวสาน

เซลลแ์มน และรถรางคนันัน้ชื่อปรารถนา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ไดผ้ลติละครส่วนใหญ่ใน

ลกัษณะละครสญัจร ตามหมูบ่า้นในชนบท โดยไดอ้ทิธพิลมาจาก Poor Theatre ละครแนวนี้มกั

เขยีนขึน้มาเอง เช่น ชนบทหมายเลขหนึ่ง ชนบทหมายเลขสอง ชนบทหมายเลขสาม 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ มกีลุ่มนกัศกึษาทีก่่อตัง้ละครคณะนิเทศ เช่น หมายจะป ัน้ใหม้นัเป็น ฤๅ...

จะไปถงึฝ ัง่ฝนั ดาบนัน้คนืสนอง มหรสพสองหน้า รอยรอ้ยฤทธิ ์ พษิรกัรอ้งเปลว และโลกา

หมายเลข 15  และในช่วงเวลาเดยีวกนัมกีารเปิดสาขาศลิปะการแสดง โดยมกีารแปลบทจาก

ต่างประเทศ ฝนักลางฤดรูอ้น All my son After the fall เป็นตน้ และมอีกีหลายหลายสถาบนัที่
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เปิดสาขาศลิปะการแสดง เช่น คณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

คณะอกัษรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร และมอีกีหลายสถาบนัจนถงึปจัจบุนั เป็นต้น  

อกีทัง้ยงัมชีมรม และกลุ่มนักศกึษาท าละครออกมามากมายแลว้ออกแสดงนอกสถานทีส่าธารณะ 

เช่น สมาคมวฒันธรรมเยอรมนั สมาคมวฒันธรรมฝรัง่เศส เอยเูอ เป็นตน้ 

ละครนอกสถาบนัซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มละครทมีสีมาชกิเป็นนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาจาก

มหาวทิยาลยัและผูม้ใีจรกัในการละคร ซึง่แบ่งออกไดส้องประเภทไดแ้ก่ ประเภททีห่นึ่ง กลุ่ม

ละครซึง่สงักดัองคก์ร เช่น กลุ่มมะขามป้อม กลุ่มเสน้สขีาว กลุ่มมายา และกลุ่มละคร ประเภทที่

สอง ละครเวทธีุรกจิ และกึง่ธุรกจิ เช่น มณเฑยีรทองเธยีเตอร ์ กลุ่มละครสองแปด กลุ่มไนท์

สปอต บรษิทัแดสส ์ ภทัราวดเีธยีเตอร ์ บรษิทัเฉลมิกรงุมณทีศัน์ และคณะละครพระจนัทรเ์สีย้ว

(ใหม่) เป็นตน้  

ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัมกีารเปิดสอนสาขาวชิาการแสดงละครเวทสีากลมากขึน้ และใน

บางมหาวทิยาลยัท าเป็นบรษิทัละคร เช่น มหาวทิยาลยักรงุเทพสรา้งเป็น BU Theater 

Company ในส่วนเอกชนกม็กีารจดัตัง้คณะละครมากขึน้ มกีารสรา้กลุ่มละครเวทแีละรวมตวักนั

จดัเทศกาลละครเวท ี เช่น เทศกาลละครกรงุเทพทีจ่ดัขึน้ปีพศ. 2545 เป็นตน้ นอกจากนี้มโีรง

ละครขนาดใหญ่เกดิขึน้ทีส่ามารถผูช้มไดม้ากกว่า 500 ทีน่ัง่ เช่น โรงละครรชัดาลยัดเีธยีเตอร,์ 

โรงละครเอม็เธยีเตอร ์โรงละครเคแบงคส์ยามพฆิเนศ โรงละครกาดสวนแกว้ เป็นต้น นอกจากนี้

ยงัมโีรงละครขนาดเลก็ทีผู่ช้มไดไ้มเ่กนิ 100 ทีน่ัง่ ในกรงุเทพฯ อกีหลายแห่ง เช่นโรงละคร

พระจนัทรเ์สีย้ว โรงละครทองหล่อ Art Space และโรงละคร Blue Box เป็นตน้  

ปจัจบุนัประเทศไทยมคีณะละครทีท่ าการแสดงละครเวทสีมยัใหม่ น าเสนอการแสดงบท

ละครแบบดัง้เดมิของไทยเอง และบทละครแบบดดัแปลง (Adaptation) มกีารจดัท าการแสดง ซึง่

มวีธินี าเสนอและบทละครทีน่่าสนใจและไดก้ารยอมรบัจากผูช้ม แต่ยงัขาดการรวบรวมกระบวน

ความคดิงานสรา้งสรรคบ์ทละคร วธิกีารคดิ และเทคนิคเฉพาะบุคคล รวมถงึปจัจยัทีม่ผีลกระทบ

ต่อการเขยีนบทละคร 

      บทละครเวท ีคอื ศลิปะการแสดงทีผ่่านตวัหนงัสอืน าเสนอเรือ่งราว ความคดิ  ตวัละคร 
และวธิกีารน าเสนออย่างมศีลิปะ โดยผ่านการแสดงบนเวททีีม่ที าการแสดงโดยใชเ้ทคนิค การ
แสดงของละครเวทเีป็นรปูแบบส าคญั ซึง่ผูช้มสามารถตอบสนองความรูส้กึของการแสดงหรอื
นกัแสดง โดยไมม่สีื่ออื่นมาเป็นตวักลางในการคัน้ระหว่างการแสดงกบัผูช้ม เช่น ละครโทรทศัน์ 
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จะมโีทรทศัน์เป็นสื่อคัน้ระหว่างนกัแสดงกบัผูช้ม หรอืภาพยนตรม์จีอภาพทีข่ ัน้กลางระหว่างการ
แสดงกบัผูช้ม ละครเวทผีูช้มสามารถอยูใ่กลช้ดิกบันกัแสดง สามารถรบัรูอ้ารมณ์ ความรูส้กึ ดใีจ 
เสยีใจ หรอืโกรธของนกัแสดงได ้ ซึง่บางเรือ่งผูช้มสามารถรบัรูค้วามจรงิของเรื่องราวราวกบัเขา้
ไปอยูใ่นเหตุการณ์ทีก่ าลงัแสดง การแสดงละครเวทจีะมคีวามสดใหม ่ ทุกรอบทีไ่ดท้ าการแสดง 
โดยผ่านองคป์ระกอบจากทฤษฎกีารละครของ อรสิโตเตลิ  ละครเวทจีะประกอบไปดว้ยโครง
เรือ่ง (Plot)   ตวัละคร (Character) ความคดิ (Thought)   ภาษา (Diction) เพลง (Song) และ
ภาพ (Spectacle) แต่ในปจัจบุนัมกีารประยกุตจ์ากเพลงเป็นเสยีงประกอบ  
 

ปจัจัยที่มีผลต่อการเขียนบทละครเวทีกับการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ วิธีการ
สรา้งสรรคบ์ทละคร เทคนิคต่างๆ และความคดิการสรา้งสรรคเ์ฉพาะบุคคล รวมถงึปจัจยัภายใน
และภายนอก เพื่อสรา้งสรรค์ผลงานใหม้ีคุณภาพทีส่ามารถสื่อสารกบัคนดูผ่านบทละครทีเ่ขยีน
ขึน้ได ้

 
การศึกษาครัง้นี้ เริม่ต้นตัง้แต่กระบวนการคดิโครงเรื่อง  การดดัแปลงบท  การเขยีนบท    

รปูแบบและวธิกีารท างานของนักเขยีนบทละครเวททีีค่ดัเลอืกมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง    เพื่อศกึษา
ลกัษณะของตวัละคร   การสรา้งเรื่อง  การด าเนินเรื่อง ผลการวจิยันี้สามารถน ามาประยุกต์เป็น
ต าราหรอืเอกสารทางวชิาการอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขยีนบทละครเวทต่ีอไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาแนวความคดิการสรา้งบทละครเวทสีมยัใหมข่องกลุ่มละครเวททีีม่ผีลงาน
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี 

2. เพื่อศกึษาวธิกีารและกระบวนการเขยีนบทละครเวทขีองกลุ่มละครเวท ี
3. เพื่อศกึษาเทคนิคเฉพาะบุคคลของผูส้รา้งบทละครเวทสีมยัใหมข่องไทย 
4. เพื่อศกึษาปจัจยัภายในและภายนอกทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคบ์ทละครเวทไีทย 

 
นิยำมศพัท ์      
 การสรา้งสรรคบ์ท หมายถงึ เทคนิค วธิกีาร กระบวนการ และการไดม้าซึง่ความคดิ
สรา้งสรรค ์ส าหรบัน าไปใชใ้นการเขยีนบทละครเวท ี
 
 วธิกีารเขยีนบท หมายถงึ ขัน้ตอน วธิกีารท างานของผูเ้ขยีนบทละครเวท ี ตัง้แต่เริม่ตน้
จนเสรจ็สิน้เป็นบทละครเวท ี
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 บทละครเวท ี  หมายถงึ บทละครทีใ่ชส้ าหรบัการผลติละครเวท ีซึง่เขยีนขึน้จากผูเ้ขยีน
บทโดยเป็นทัง้บทละครแบบดัง้เดมิ  (Original) และ บทละครแบบดดัแปลง (Adaptation) 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ศกึษาวจิยัโดยคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จากกลุ่มผูจ้ดัละครเวท ี5 กลุ่ม จ านวน
5 คน โดยคดัเลอืกจากกลุ่มละครทมีผีลงานต่อเนื่องกนั 10 ปี 

 กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว  สมัภาษณ์ สนิีนาฏ  เกษประไพ 
 กลุ่มละครแปดคณูแปด สมัภาษณ์ นิกร แซ่ตัง้ 
 กลุ่มละคร New Theater Society สมัภาษณ์ ปานรตัน กรชิชาญชยั 
 กลุ่มละครเสาสงู  สมัภาษณ์ นทั นวลแพง 
 กลุ่มละครเบบีม้ายด์  สมัภาษณ์ ณฐัพล คุม้เมธา 

 
กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
กรอบความคดิจะประกอบไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลู และการสรปุผลการวจิยัโดย 
  

1. กระบวนความคดิสรา้งสรรค์ 
2. วธิกีารสรา้งบทละคร 
3. ความคดิสรา้งสรรคเ์ฉพาะคน 
4. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรค ์
5. ผลการวจิยั 

 

ผูเ้ขยีนบท 

วธิกีารสรา้งบทละคร 
 

ความคดิสรา้งสรรคเ์ฉพาะคน 
 

ปจัจยัทีม่ผีลต่องานสรา้งสรรค ์
 

ผลการวิจยั 

กระบวนการคดิสรา้งสรรค ์
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ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั  

1. ท าใหท้ราบถงึการสรา้งสรรคบ์ทละครเวท ีซึง่น ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างานดา้นการ 
เขยีนละครส าหรบัผูท้ีส่นใจ และยงัสามารถน าไปเรยีบเรยีงเป็นต ารา เอกสารวชิาการ  
      2. ท าใหท้ราบถงึกระบวนการ วธิกีาร และกระบวนการคดิสรา้งสรรคแ์ละปจัจยัในการเขยีน
ละครของผูเ้ขยีนบทละครเวทสีมยัใหม่  
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาวจิยัเรือ่ง กระบวนการสรา้งบทละครเวทไีทยสมยัใหม่ ไดเ้ลอืกใชแ้นวคดิ

ทางการละครทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

1. ประเภทของละครเวท ี

2. แนวทางการน าเสนอละครเวท ี

3. ละครสรา้งสรรค ์

4. องคป์ระกอบของละคร 

5. การดดัแปลงบทประพนัธม์าเป็นบทละคร  

6. การดดัแปลงและจดัแสดงละครยคุสมยั 

7. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

แนวคิดทฤษฎี 

1. ประเภทของละครเวที 

1.1 ละครประเภทโศกนาฏกรรม (Tragedy) 

1.2 ละครประเภทตลกขบขนั (Farce) 

1.3 ละครองินิยาย (Romance) 

1.4 ละครประเภทเรงิรมย ์(Melodrama) 

 

1.1 ละครประเภทโศกนาฏกรรม (Tragedy)  
ละครประเภทโศกนาฏกรรม (Tragedy) มตีน้ก าเนิดขึน้ในยคุกรกีละครยคุแรกของละคร

ประเภทเกีย่วขอ้งกบัพธิบีวงสรวงทางศาสนาและมกีารพฒันาจนถงึปจัจุบนัโดยทีม่ลีกัษณะ
ส าคญัของ ละครโศกนาฏกรรม ตอ้งเป็นเรือ่งทีแ่สดงถงึความทุกขท์รมานของมนุษย ์ และจบลง
ดว้ยหายนะของตวัเอก ตวัเอกของละครประเภทโศกนาฏกรรม จะตอ้งมคีวามยิง่ใหญ่เหนือคน
ทัว่ๆไป แต่ในขณะเดยีวกนักจ็ะตอ้งมขีอ้บกพรอ่งหรอืผดิพลาดทีเ่ป็นสาเหตุของความหายนะที่
ไดร้บั ฉากต่างๆ ทีแ่สดงถงึความทรมานของมนุษยจ์นท าใหผู้ช้มรูส้กึสงสาร และความ
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กลวัท าใหเ้กดิความเขา้ใจในการใชช้วีติ มคีวามงดงามทางศลิปะและวรรณคด ี และคนดแูลว้ตอ้ง
รูส้กึเขา้ถงึจนเกดิปญัญาจากการรบัชม 
      1.2 ละครประเภทตลกขบขนั (Farce) 
 ละครประเภทตลกขบขนัแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 
           1.2.1 ฟารส์ (Farce) 
         1.2.2 คอเมด ี(Comedy) 
 
 ฟารส์ (Farce) เป็นตลกทีเ่ป็นเรือ่งราวทีเ่หลอืเชื่อ เป็นการแสดงตลกโปกฮา หรอืใน
ปจัจบุนัจะเหน็ไดใ้นตลกไทยทีเ่รยีกว่าตลกคาเฟ่ มกีารใชร้า่งกายกรยิาเกนิจรงิ ไรส้าระ แต่ใน
ความเป็นจรงิละครประเภทนี้มคีุณค่าไมแ่พล้ะครประเภทอื่นๆ 
     
 คอเมด ี (Comedy) เป็นละครตลกทีม่ลีกัษณะเป็นวรรณกรรม แบ่งไดห้ลายแบบ
ดงัต่อไปนี้ 
           สุขนาฏกรรม (Romantic comedy)  
  ละครตลกชัน้สงู (High comedy) หรอืตลกผูด้ ี(Comedy of manners) 
  ละครตลกประเภทเสยีดส ี(Satiric comedy)  
  ละครตลกประเภทความคดิ (Comedy of ideas) 
  ละครตลกประเภทสถานการณ์ (Situation comedy) 
  ละครตลกประเภทโครมคราม (Slapstick comedy) 
  ละครตลกรกักระจุ๋มกระจิม๋ (Sentimental comedy)   
 
1.3 ละครองินิยาย (Romance) 
 ละครองินิยายเป็นละครประเภททีม่ลีกัษณะหลกีหนีจากชวีติจรงิไปสู่ชวีติในอุดมคต ิ
ละครทีม่เีรือ่งราวทีม่นุษยม์คีวามเพอ้ฝนัมากกว่าทีจ่ะไดพ้บในชวีติประจ าวนั ซึง่อาจเป็นการหนี
ไปสู่เทพนิยาย อดตีทีรุ่ง่เรอืงแสนสวยงาม หรอืดนิแดนทีห่่างไกลทีไ่มรู่จ้กั ทีม่คีวามสวยงามตาม
อุดมคตแิละความใฝฝ่นัของมนุษยท์ีต่อ้งการไปอยู ่ซึง่บางครัง้ไมม่อียู่จรงิ 
 
1.4 ละครประเภทเรงิรมย ์(Melodrama) 
 ละครประเภทเมโลดรามาจดัอยู่ในประเภทละครเรงิรมยท์ีน่กัธุรกจิบนัเทงิทัว่โลกจดัท า
ขึน้เพื่อผลประโยชน์ทางการคา้เป็นส าคญั ดงูา่ยตดิตามงา่ยความคดิไมย่ากต่อการเขา้ใจ ผกู
เรือ่งไมค่ านึงถงึเหตุผลตวัละครมลีกัษณะนิสยัตายตวั ทีต่วัพระเอกเป็นคนดชี่วยนางเอกจาก
ผูร้า้ยสุดทา้ยพระเอกนางเอกคู่กนั ซึง่ต่อมาละครประเภทน้ีนิยมในภาพยนตร ์และละครโทรทศัน์
ทีม่กัเรยีกว่าละครน ้าเน่าในเมอืงไทย 
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2. แนวทำงกำรน ำเสนอละครเวที 

ละครสมยัใหม ่ (Modern drama) ละครสมยัใหมส่ามารถแบ่งเป็นสองแนวการน าเสนอ
ได ้2 แนวการน าเสนอดงัต่อไปนี้ 

1 ละครสมยัใหมแ่นวเหมอืนชวีติ แนวเรยีลสิม ์ (Realism) และแนทเชอรลัลสิม์
(Naturalism) 

2 ละครสมยัใหมแ่นวต่อตา้นเรยีลสิม ์(Anti-realism) 
 

         ละครสมยัใหมแ่นวเหมอืนชวีติ แนวเรยีลสิม ์ (Realism) และแนทเชอรลัลสิม์
(Naturalism) เสนอ เรือ่งอยา่งสมจรงิ และเป็นธรรมชาต ิ อนัเป็นลกัษณะของละครสมยัใหมท่ี่
เกดิขึน้ในยโุรปปลายครสิตศ์ตวรรษที ่ 19 ละครมุ่งเน้นการแสดงทีเ่หมอืนความเป็นจรงิในชวีติ
มากทีสุ่ด ฉากทีด่สูมจรงิ การแสดงทีเ่ป็นธรรมชาตเิลยีนแบบการแสดงของมนุษย ์
  

          ละครสมยัใหมแ่นวต่อตา้นเรยีลสิม ์(Anti-realism) ละครไมย่ดึตดิกบัรปูแบบการ
น าเสนอของละคร และกฎเกณฑใ์ดๆ เป็นละครแนวทดลอง แสวงหา คน้ควา้ โดยมรีปูแบบละคร
แนวต่อตา้นเรยีลสิมต่์างๆ ดงัต่อไปนี้ 
  ละครแนวสญัลกัษณ์หรอื ซมิโบลสิม ์(Symbolism) 
  ละครแนว โรแมนตกิ (Romantic)    
                    ละครแนว เอกสเปรสเช่นนิสม ์(Expressionism) 
  ละครแนว เอพคิ (Epic) 
  ละครแนว แอบเสริด์ (Absurd) 
   

นอกจากนี้แลว้ยงัมวีธิกีารน าเสนอละครอกีหลายแบบ ซึง่มวีธิกีารน าเสนอในรปูแบบ

ต่างๆ ตามยคุสมยัประเภทของละคร ยคุสมยัเทคโนโลย ี และวธิกีารแสดง มกีารผสมวธิกีาร

น าเสนอตคีวาม การน าเสนอของผูก้ ากบั  เช่น ละครร่วมสมยั (Contemporary drama) หรอื

ละครกระแสหลกั (Main stream) เช่น ละครเพลง (Musical)  รวมถงึละครพวกแนวหน้า (avant-

garde) และละครหลงัสมยั (postmodern drama) และละครแนวอื่นๆ 
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ละครใบ ้

สมพร ฟูราจ กล่าวไวใ้นหนงัสอืศลิปะท่าทางและการเคลื่อนไหวว่า ไมม ์ (Mine) และ

แพนโทไมม ์(Pantomime) มคีวามต่างกนัดงัต่อไปนี้ 

ไมม ์ (Mine) เป็นการแสดงรปูแบบหนึ่งทีไ่มใ่ชค้ าพดู โดยเน้นการแสดงทีเ่สนอแนวคดิ

นามธรรม และปรชัญาชวีติแฝงอยู ่ การด าเนินเรือ่งจงึไม่จ าเป็นตอ้งมลี าดบัจากตน้ไปสู่จดุจบ 

และบางครัง้ไม่จ าเป็นตอ้งมตีวัละครด าเนินเรือ่ง 

แพนโทไมม ์ (Pantomime) เป็นการแสดงทีม่เีรือ่งราว มตีวัละคร มลี าดบัการด าเนิน

เรือ่งทีท่ าใหผู้ช้มเขา้ใจ นกัแสดงตอ้งมรีา่งกายทีแ่ขง็แรง ยดืหยุน่ การแสดงออกโดยใชค้วาม

เคลื่อนไหวงา่ยๆ มจีงัหวะ สามารถแสดงอารมณ์ บุคลกิ เหตุการณ์  

ละครแบบกายภาพ หรอื Physical Theater หลกัส าคญัอยูท่ีค่วามสมัพนัธร์ะหว่าง

รา่งกายมนุษย ์ กบัพืน้ทีร่อบตวั นกัแสดงสามารถสรา้งสรรคก์ารเคลื่อนไหวโดยใชร้่างกาย และ

ใช่เทคนิคการแสดงสด (improvisation) ไมใ่ช่บทละคร แต่สรา้งสถานการณ์โดยใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ

ประกอบเรือ่งราว ไมต่อ้งใชภ้าษา การสรา้งร่างกายและความเคลื่อนไหวของนกัแสดงกบัพืน้ทีท่ี่

แสดงใหเ้กดิเรือ่งราวและความหมายทีแ่ตกต่างกนั (สมพร ฟูราจ, 2554:169-170) 

3. ละครสร้ำงสรรค ์ 

ละครสรา้งสรรค ์ (Creative Drama) หมายถงึ ละครทีจ่ดัท าขึน้เพื่อมจีดุประสงคผ์ลติ
ละครทีส่รา้งสรรคจ์ากตวันกัแสดงหรอืเรือ่งราวของกลุ่มคนทีม่คีวามตอ้งการทีจ่ะบอกอะไรกบั
ชุมชน ละครสรา้งสรรคไ์มไ่ดเ้น้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นหลกั ซึง่สามารถเป็น
ทีโ่ล่ง หอ้งกวา้งๆ มอุีปกรณ์ประกอบฉากจ านวนไมม่ากนกัเพื่อแค่กระตุน้ใหผู้ช้มไดเ้กดิ
ความคดิและจตินนาการ ซึง่ขึน้อยูก่บัความตอ้งการของการน าเสนอในแต่ละเรือ่ง การสรา้ง
เรือ่งราว การแสดงละคร (Story dramatization) โดยจากความสนใจของผูแ้สดง แลว้มโีครงเรือ่ง
ทีส่นุกสนาน ซึง่อาจมาจากวรรณกรรม นิทานหรอืวรรณคด ี เรือ่งทีเ่หมาะกบัผูแ้สดง มกีารผกู
เรือ่งราวต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และการท างานเป็นทมีของนักแสดง ซึง่อาจมกีารสรา้งโดย การแสดง
เรือ่งราว คอืการน าเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิมาผกูเป็นเรือ่ง มกีจิกรรมการแสดงละคร มตีวั
ละครเป็นมนุษย ์ เป็นสตัว ์ เป็นสิง่ของ ละครทุกตวัมบีทพดู บทบาทสมมต ิ เป็นการแสดงดว้ย
ท่าทาง โดยไมม่บีทพดู ผูแ้สดงจะตอ้งมคีวามเชื่อในสิง่ทีต่นก าลงัแสดงอยูเ่ป็นหลกัใหญ่  
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        การสรา้งบทละครนัน้เป็นความสามารถทีต่อ้งอาศยัทกัษะและความคดิสรา้งสรรค์
ค่อนขา้งมาก ซึง่มหีลายวธิกีารในการน าเสนอเรือ่งราว โดยจะมอีงคป์ระกอบของการเขยีนทีม่ ี
โครงเรือ่งชดัเจนสามารถถ่ายทอดออกมาได ้ สะทอ้นความคดิ ทีต่อ้งการน าเสนอ ซึง่รปูแบบ
ละครมแียกไดห้ลายแบบ โดยแยกแบบการด าเนินเรื่องจะไดด้งัต่อไปนี้  

1. บทละครทีเ่ป็นแบบฉบบั (Tradition Play) จะใชแ้สดงในโรงละคร เรือ่งราวที่
น าเสนอมาจากวรรณกรรม นิทานพืน้บา้น  

2. บทละครทีไ่มเ่ป็นแบบฉบบั (Non Illusion Style) ผูเ้ขยีนบทละครควรเน้นทีก่ารเล่า
เรือ่ง (Story Theatre) จนิตนาการ (Imagination) การเริม่เรือ่งจะเป็นการเล่าเรือ่ง
โดยใชล้ลีาท่าทางประกอบดนตร ีการขบัรอ้งเพื่อใหผู้ช้มทราบกตกิาการน าเสนอ  

3. บทละครทีเ่ดก็มสี่วนรว่มแสดง (Participatory Theatre) การเขยีนบทประเภทนี้
จะตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ดก็มสี่วนรว่มในการแสดง  

4. บทละครเพื่อการศกึษา (TIE ย่อมาจาก Theatre In Education) เป็นละครเพื่อการ
พฒันาการเรยีนรู้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความคิดของเยาวชนในโรงเรยีน 
ก่อใหเ้กดิความคดิเชงิวจิารณ์น าไปสู่การพดูคุยกนัแลว้เกดิเป็นละคร 

5. บทละครจากการรวบรวมข้อมูลและเทคนิคละครสด (Collective Improvisation 
Theatre) การจะไดบ้ทละครจากการแสดงละครสดนัน้ จะตอ้งสนใจการท างาน 

 

4. องคป์ระกอบของละคร 
 อรสิโตเตลิ ปราชญ์ชาวกรกีในศตวรรษที ่ 4 ก่อนครสิตศ์กัราช กล่าวไวใ้นหนงัสอืกวี
ศาสตร ์ (Poetics) ว่าละครประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ส่วน โดยเรยีงตามล าดบัความส าคญั
ดงันี้ คอื โครงเรือ่ง ตวัละคร ความคดิ ภาษา เพลง และภาพ (นพมาส แววหงส์, 2550:3-13) 
 
 4.1 โครงเรือ่ง (Plot) โครงเรื่องโดยทัว่ไปมสี่วนประกอบต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
     4.1.1 การกระท าในละคร (Dramatic action) ลกัษณะส าคญัของละครจะเสนอ
เรือ่งราวออกมาในรปูแบบของการกระท า ไมใ่ช่การบรรยายหรอืการเล่าเรือ่งทีเ่กดิขึน้ไปแล้ว ตวั
ละครคุยกนัตอ้งมกีารบอกความตอ้งการของการคุย หรอืเกดิความขดัแยง้ (Conflict) ของตวั
ละครหลกั (Protagonist) กบัตวัละครฝา่ยตรงขา้ม (antagonist) น าไปสู่ความตอ้งการหลกัของ
ตวัละคร (objective) 
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     4.1.2 การปพูืน้ (Exposition)  เป็นการเปิดฉากของละคร ผูช้มจะยงัไม่รูว้่าละครเรือ่ง
นี้เกีย่วกบัอะไร ตวัละครเป็นใครบา้ง มคีวามสมัพนัธต่์อกนัอยา่งไร อยูใ่นสภาพแวดลอ้มแบบ
ไหน มคีวามคดิความอ่านอยา่งไร มคีวามตอ้งการอะไร มอีะไรเกดิขึน้ก่อนหน้านัน้ ฯลฯ จงึ
จ าเป็นตอ้งมกีารปพูืน้เพื่อใหรู้ถ้งึภูมหิลงัและความเป็นมาของเรือ่งราวและตัวละคร ก่อนทีจ่ะ
ด าเนินเรือ่งไปขา้งหน้า 
     4.1.3 การเตรยีมเรือ่ง (Foreshadowing) เป็นการวางเรือ่งก่อนจะไปถงึเหตุการณ์
จรงิตวัละครตอ้งมคีวามน่าเชื่อต่อเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ คนดจูะสามารถหวนระลกึถงึและเขา้ใจ
ไดต่้อจดุหกัเหทีเ่กดิขึน้หรอืการตดัสนิใจของตวัละครที่อาจจะเกดิขึน้ 
     4.1.4 จดุเริม่เรือ่ง (Point of attack) คอืช่วงเวลา ณ จดุทีน่กัเขยีนจบัมาเป็นตอน
เริม่ตน้ของการกระท าในละครก่อนทีจ่ะพฒันาเรือ่งต่อไปในทศิทางทีว่างไว ้ นกัเขยีนอาจเลอืกใช้
จดุเริม่เรือ่งชา้หรอืจดุเริม่เรื่องเรว็ กไ็ดข้ึน้อยูก่บัการวางโครงเรื่อง 
     4.1.5 เหตุการณ์กระตุน้ (Inciting incident) คอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็นแรงผลกัดนั ใหต้วั
ละครประสบปญัหาทีจ่ะตอ้งสะสางหรอืแกไ้ขต่อไป เหตุการณ์กระตุน้มกัจะน าไปสู่ปญัหาหลกั
ของละครเรือ่ง  
     4.1.6 ความยุง่ยาก (Complication) เหตุการณ์กระตุน้คอืความยุง่ยาก ความยุ่งยาก
คอืแรงผลกัดนัแรงใหมท่ีเ่ขา้มาสู่เรือ่งและมผีลต่อทศิทางในการด าเนินเรือ่ง 
     4.1.7 การคน้พบ (Discovery) ในระหว่างทีเ่หตุการณ์ การค้นพบของตวัละครจะมี
ผลใหต้วัละครตดัสนิใจกระท าการอย่างไรอย่างหนึ่งซึง่ท าใหเ้รื่องราวของละครด าเนินต่อไปหรอื
ถงึจดุลงเอยได ้
     4.1.8 จุดสูงสุด (Climax) ช่วงขณะที่ความตงึเครยีดขึน้ไปถงึจุดสูงสุดในละคร บท
ละครส่วนมากจะมกีารด าเนินเรื่องที่มคีวามตงึเครยีดมากขึน้เรื่อยๆ จนน าไปสู่จุดสุดยอดของ
เรือ่ง      
              4.1.9 จุดวกิฤติ (Crisis) จุดวกิฤติหมายถงึช่วงเวลาที่ตวัละครต้องตดัสนิใจเลอืก
ทางเดนิต่อไปขา้งหน้า การตดัสนิใจนี้มกัจะมผีลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงตามมา 
     4.1.10 การคลีค่ลาย (Denouement) การคลีค่ลายเป็นการแกห้รอืสะสางปมความ
ยุง่ยากทีข่มวดเขา้ไวก่้อนหน้านัน้ และแสดงใหเ้หน็ผลสุดทา้ยของตวัละครหลกัในเรื่อง 
     4.1.11 เอกภาพ (Unity) การละครในอดตีมกีารสรา้งเอกภาพของละครเวท ี เรยีกว่า 
เอกภาพทัง้สาม ซึง่หมายถงึ เอกภาพของโครงเรือ่งหรอืเอกภาพของการกระท า เอกภาพของ
เวลา และเอกภาพของสถานที ่ซึง่มผีลต่อนกัเขยีนบทในยตุต่อๆ มา 
 
 4.2 ตวัละคร (Character) 
 การวางตงัละครของละครเวทสีามารถวเิคราะหต์วัละครไดโ้ดยพจิารณาลกัษณะของตวั
ละครในดา้นต่างๆ ดงันี้ 
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 4.2.1. รปูลกัษณ์ภายนอก หมายถงึรปูร่างหน้าตา เพศ อาย ุ ความสงูต ่าด าขาว กริยิา
อาการ ฯลฯ 
 4.2.2. สถานะทางสงัคม หมายถงึอาชพี ฐานะ ความเชื่อทางศาสนา ความเกีย่วพนัใน
ครอบครวัและสงัคมแวดลอ้ม ฯลฯ 
 4.2.3. จติวทิยา รวมถงึภูมหิลงัทีม่สี่วนก าหนดนิสยัใจคอ ทศันคต ิ ความปรารถนาใน
ส่วนลกึ ความชอบความเกลยีด ฯลฯ 
 4.2.4. คุณธรรม หมายถงึส านึกและความละอายต่อบาป ความยตุธิรรม ความรูส้กึผดิ
ชอบชัว่ด ีฯลฯ 
 

การสรา้งตวัละครใหม้ลีกัษณะความเป็นปจัเจกบุคคล มคีวามคดิ ความตอ้งการ และ
ความน่าเชื่อถอื (Francis Hodge อา้งใน พรรณศกัดิ ์ สุข,ี 2541:32) ประกอบไปดว้ย ความ
ปรารถนาสงูสุด (Desire) ความตัง้ใจ (Will) ความมศีลีธรรม (Moral Stance) รปูลกัษณ์ 
(Decorum) สภาวะอารมณ์ (Character Mood Intensity) 

 
 4.3 ความคดิหรอื แก่นของเรือ่ง (Though) 
 ความคิดในละคร บทละครทุกเรื่องจะต้องมคีวามคิดแฝงอยู่ด้วย บทละครจะต้องมี
ความคดิบางอย่างแสดงออกมาอยู่เสมอ ซึ่งบางครัง้ตวัละครหลกัได้เรยีนรูค้วามคดิจากเรื่อง 
สะทอ้นไปถงึผูช้ม ซึง่ละครจะท าหน้าทีถ่่ายทอดความคดิออกมาใหผู้ช้ม 
 
 4.4 ภาษา (Diction) หรอืบทสนทนา (Dialogue) 
  เนื่ องจากความจ ากัดในด้านการน าเสนอ การใช้ภาษาในละครจะต้องสื่อ
ความหมายให้ผู้ชมเข้าใจชดัเจนในทนัที คนดูไม่มโีอกาสหยุดคดิใคร่ครวญในระหว่างการด ู
เพราะละครจะต้องด าเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆ ฉะนัน้บทสนทนาในละครจงึมกัจะมลีกัษณะกระชบั
กระจา่งชดัและน่าสนใจ เขา้ใจงา่ยในการสื่อสาร 
 
 4.5 เสยีง (Sound) 
 เสยีงในละครอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท 
           4.5.1. เสยีงทีน่กัแสดงพดู ทัง้นี้โดยแยกออกจากความหมายของสิง่ทีพ่ดู 
  4.5.2. เพลงและดนตร ีทัง้ทีม่เีนื้อรอ้งและมแีต่ท านอง 
  4.5.3. เสยีงประกอบเรือ่ง เช่น เสยีงฝนตก ฟ้ารอ้ง เสยีงเครือ่งยนต ์ เสยีงนก
รอ้ง 
  
 4.6 ภาพ (Picture) 
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 ภาพในละครหมายถงึสิง่ทีค่นดมูองเหน็ทัง้หมดในระหว่างการดลูะคร รวมทัง้ ฉาก แสง 
เครือ่งแต่งกาย การแต่งหน้า เครือ่งประกอบฉาก ตลอดไปจนถงึท่าทางและสิง่ทีน่ักแสดงบนเวท ี
เช่น น ้าดื่ม สวมเสือ้ สบูบุหรี ่กระแอม เชด็เหงื่อ ฯลฯ 
 
องคป์ระกอบกำรเล่ำเร่ือง  

เขมกิา  จนิดาวงศ์ (2551) กล่าวไวใ้นการวเิคราะหโ์ครงสรา้งการเล่าเรือ่งในภาพยนตร์

ของอภชิาตพงศ ์ วรีะเศรษฐ ว่าโครงสรา้งการเล่าเรือ่ง สามารถแบ่งออกได ้ 7 องคป์ระกอบที่

ส าคญั คอื โครงเรือ่ง (Plot) แก่นเรือ่ง (Theme)  ความขดัแยง้ (Conflict)  ตวัละคร (Character) 

ฉาก (Setting) สญัลกัษณ์พเิศษ (Symbol) และมมุมองในการเล่าเรือ่ง (Point of view) ซึง่มี

รายละเอยีด ดงันี้ 

1.   โครงเรือ่ง (Plot) คอื เหตุการณ์ทัง้หมดในเรือ่งทีด่ าเนินตัง้แต่ตน้จนจบ   โครงเรือ่ง

เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั   โดยปกตจิะมกีารล าดบัเหตุการณ์ในการเล่าเรือ่งไว ้5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1.1 การเริม่เรือ่ง (Exposition) การเริม่เรือ่งเป็นการชกัจงูความสนใจใหต้ดิตามเรือ่งราว 

มกีารแนะน าตวัละคร   แนะน าฉากหรอืสถานที ่   อาจมกีารเปิดประเดน็ปญัหา หรอืเผยปม

ขดัแยง้ เพื่อใหเ้รือ่งชวนตดิตาม การเริม่เรือ่งไมจ่ าเป็นตอ้งเรยีงตามล าดบัเหตุการณ์ อาจเริม่

เรือ่งจากตอนกลางเรือ่งหรอืยอ้นจากตอนทา้ยเรือ่งไปหาตน้เรือ่งกไ็ด้ 

1.2 การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) คอื การทีเ่รือ่งราวด าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง

และสมเหตุสมผล ปมปญัหาหรอืขอ้ขดัแยง้เริม่ทวคีวามเขม้ขน้ขึน้เรือ่ยๆ   ตวัละครอาจมคีวาม

ล าบากใจ   และสถานการณ์กอ็ยูใ่นช่วงยุง่ยาก 

1.3 ภาวะวกิฤต ิ (Climax) จะเกดิขึน้เมือ่เรือ่งราวก าลงัถงึจดุแตกหกั และตวัละครอยูใ่น

สถานการณ์ทีต่อ้งตดัสนิใจ 

1.4 ภาวะคลีค่ลาย (Falling Action) คอื สภาพหลงัจากทีจ่ดุวกิฤตไิดผ้่านพน้ไปแลว้

เงือ่นง าและประเดน็ปญัหาไดร้บัการเปิดเผยหรอืขอ้ขดัแยง้ไดร้บัการขจดัออกไป 

1.5 การยตุเิรือ่งราว (Ending) คอืการสิน้สุดของเรือ่งราวทัง้หมด การจบอาจหมายถงึ

ความสญูเสยี อาจจบแบบมคีวามสุขหรอืทิง้ทา้ยไวใ้หข้บคดิกไ็ด ้
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2.  ความขดัแยง้ (Conflict)  เรือ่งเล่าคอืการน าเสนอเรือ่งราวบนความขดัแยง้ ซึง่

เหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมนัน้จะมกีารพฒันาขึน้ท่ามกลางความขดัแยง้ต่างๆซึง่ความขดัแยง้

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน  ความขดัแยง้

ภายในจติใจ ความขดัแยง้กบัพลงัภายนอก  

3.   ตวัละคร (Character)   คอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัเรือ่งราวในเรื่องเล่า 

นอกจากนี้ยงัหมายถงึ บุคลกิลกัษณะของตวัละคร  ไมว่า่จะเป็นรปูรา่ง  หน้าตา  หรอือุปนิสยัใจ

คอของตวัละคร  ซึง่มสี่วนในการก าหนดพฤตกิรรมและการกระท าของตวัละครดว้ย ลกัษณะตวั

ละครแบบมติเิดยีว Stereotyped Character ตวัละครทีค่่อนขา้งตืน้และมลีกัษณะนิสยัดา้นเดยีว

ตวัละครทีต่ ัง้แต่ตน้จนจบเรื่อง เป็นตวัละครทีไ่มต่อ้งอาศยัการตคีวาม และตวัละครแบบหลายมติ ิ 

Well-rounded Character เป็นตวัละครทีม่กีารตคีวามในลกัษณะมนุษยท์ีเ่ป็นปจัเจกบุคคล เป็น

ลกัษณะบุคลกิและพฤตกิรรมสามารถอธบิายเหตุผล แรงจงูใจของการกระท า การตดัสนิใจและ

เป้าหมายทีต่วัละครตอ้งการไดด้ว้ยเหตุผลในเชงิตรรกะและจติวทิยา   

4.  แก่นความคดิ (Theme) คอื ความคดิหลกัในการด าเนินเรือ่ง  ซึง่เป็นองคป์ระกอบที่

ส าคญัในการเล่าเรือ่งเพื่อใหม้คีวามเขา้ใจถงึแนวคดิหลกัของผูเ้ล่า แก่นความคดิแต่ละเรือ่งกจ็ะมี

รายละเอยีดและองคป์ระกอบยอ่ยในการสนบัสนุนความคดิหลกัทีแ่ตกต่างกนัไป  

5.   ฉาก (Setting) ฉากเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในเรือ่งเล่าทุกประเภทเป็นการถ่ายทอด

เหตุการณ์ทีต่่อเนื่องกนั เพราะเหตุการณ์ต่างๆ จะเกดิขึน้โดยปราศจากสถานทีม่ไิด ้ ดงันัน้ฉาก

จงึมคีวามส าคญั ท าใหม้สีถานทีร่องรบัเหตุการณ์ต่างๆ ประเภทของฉากในเรื่องเล่าไว ้ 5 

ประเภทดงันี้ 

5.1 ฉากทีเ่ป็นธรรมชาต ิ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มธรรมชาตทิีแ่วดลอ้มตวัละคร เช่น 

ปา่ไม ้ทุ่งหญา้ ล าธาร หรอื บรรยากาศค ่าเชา้ในแต่ละวนั 

5.2 ฉากทีเ่ป็นสิง่ประดษิฐ ์ไดแ้ก่  อารามบา้นช่อง เครือ่งใชใ้นครวั หรอืสิง่ประดษิฐ์

ทีม่นุษยไ์วใ้ชส้อยต่างๆ 

5.3 ฉากทีเ่ป็นช่วงเวลาหรอืยคุสมยั ไดแ้ก่ ยคุสมยั หรอืช่วงเวลาทีเ่กดิเหตุการณ์

ตามทอ้งเรือ่ง 

DP
U



18 
 

5.4 ฉากทีเ่ป็นการด าเนินชวีติของตวัละคร หมายถงึ สภาพแบบแผนหรอืกจิวตัร

ประจ าวนัของตวัละคร ของชุมชน หรอืทอ้งถิน่ที่ตวัละครอาศยัอยู่ 

5.5 ฉากทีเ่ป็นสภาพแวดลอ้มเชงินามธรรม คอืสภาพแวดลอ้มทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้  แต่มี

ลกัษณะเป็นความเชื่อ หรอืความคดิของคน  เช่น   ค่านิยม    ธรรมเนียม    ประเพณ ี  เป็นตน้ 

6. สญัลกัษณ์พเิศษ (Symbol)   ลกัษณะการเล่าเรือ่งในสื่อบางประเภท เช่น   สื่อ

โทรทศัน์และสื่อภาพยนตรม์กัมกีารใชส้ญัลกัษณ์พเิศษ (Symbol) เพื่อสื่อความหมายอยูเ่สมอ   

โดยสญัลกัษณ์พเิศษในสื่อโทรทศัน์และสื่อภาพยนตรท์ีใ่ชใ้นการสื่อความหมายนัน้ประกอบไป

ดว้ย สญัลกัษณ์ทางภาพ และสญัลกัษณ์ทางเสยีง   

7. มุมมองในการเล่าเรือ่ง (Point of view) คอืการมองเหตุการณ์ การเขา้ใจพฤตกิรรม

ของตวัละครตวัใดตวัหนึ่ง ซึง่สามารถแบ่งได ้4 ประเภทคอื  

7.1   การเล่าเรือ่งจากจดุยนืบุคคลทีห่นึ่ง (The First-Person Narrator) คอืการทีต่วั

ละครตวัเอกของเรือ่งเป็นผูเ้ล่าเรือ่งเอง  

  7.2   การเล่าเรือ่งจากบุคคลทีส่าม (The Third-Person Narrator) คอืการทีผู่เ้ล่า

กล่าวถงึตวัละครตวัอื่น ทีต่วัเองพบเหน็  

7.3   การเล่าเรือ่งจากจดุยนืทีเ่ป็นกลาง (The Objective Narrator) เป็นจดุยนืทีผู่ส้รา้ง

พยายามท าใหเ้กดิความเป็นกลาง ปราศจากอคตใินการน าเสนอ  

7.4    การเล่าเรือ่งแบบรูร้อบดา้น (The Omniscient Narrator) คอืการเล่าเรือ่งทีไ่มม่ี

ขอ้จ ากดั สามารถหยัง่จติใจของตวัละครทุกตวั สามารถยา้ยเหตุการณ์   สถานที ่   และขา้มพน้

ขอ้จ ากดัดา้นเวลา สามารถยอ้นอดตี   กา้วไปในอนาคต และสามารถส ารวจความคดิฝนัของตวั

ละครไดอ้ยา่งไรข้อบเขต  
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5.กำรดดัแปลงบทประพนัธม์ำเป็นบทละคร (Adaptation)  

การสรา้งบทละครเวทมีกีารท าบทจากบทดัง้เดมิ (Original) หรอืแปลจากบทละคร

ต่างประเทศ และมกีารดดัแปลงจากบทละคร (Adaptation) ซึง่วธิกีารน าบทละครดัง่เดมิมา

ดดัแปลงมวีธิกีารดงัต่อไปนี้ (นราพร สงัขช์ยั, 2551:170-172) 

5.1 การสรา้งโครงเรือ่ง 

  5.1.1 การอ่านอย่างเขา้ใจในบทนัน้ 

  5.1.2 วเิคราะหโ์ครงเรือ่งของบทประพนัธ์ 

            5.1.3 เขยีนเรือ่งย่อ และมกีารเพิม่มุมมองของผูเ้ขยีน 

            5.1.4 การเขยีนแก่นของเรื่อง ควรเก็บแก่นหลกัของเรื่องไว้ แต่จะเพิม่รายละเอยีด

เพิม่ขึน้ได ้

5.2 การสรา้งตวัละคร 

   5.2.1 การใหม้ตีวัละครเอก หรอืตวัทีม่กีารกระท าหลกัอยู่ 

             5.2.2 การเพิม่ตวัละครทีม่คีวามส าคญัต่อการกระท าหรอืมผีลกระทบต่อตวัละครหลกั 

             5.2.3 การทิง้หรอืตดัตวัละครออก ส าหรบัตวัละครทีไ่มส่ าคญักบัเรือ่ง 

             5.2.4 การรวมตวัละคร คอืการน าหลายตวัละครรวมกนัและสรา้งบุคลกิของตวัละคร

ใหมข่ึน้มาแทนทีจ่ะตดัตวัละครแบบนี้ออกไป 

     5.3 การก าหนดเวลา ฉาก และสถานท ี

ผูเ้ขยีนตอ้งพยายามคงรายละเอยีดของบทประพนัธ์ เช่นระดบัของเวลา ช่วงเวลาที่

เกดิขึน้ หากมคีวามจ าเป็นในการปรบั เรือ่งเวลาและสถานที ่กส็ามารถปรบัไดใ้หเ้ขา้กบัเวลาการ

ผลติจรงิ หรอืบรบิทของสถานทีใ่นการแสดง 

     5.4 การด าเนินเรือ่ง 

             5.4.1 การล าดบัการด าเนินเรือ่งเล่าตามเหตุการณ์ 
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              5.4.2 การล าดบัตามเวลาทีเ่กดิขึน้ 

              5.4.3 ล าดบัตามความน่าสนใจ  

5.5 การเขยีนบทบรรยายและบทสนทนา 

             5.5.1 น าบทสนทนาและค าบรรยายดัง่เดมิใส่ในบทละคร 

             5.5.2 ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของบรบิทของเรือ่ง 

 

6. กำรดดัแปลงและจดัแสดงละครยคุสมยั 

ละครยคุสมยัโดยมากมกีารดดัแปลง และปรบัเปลีย่นใหเ้หมะกบับรบิทของ สถานที่ 

เวลา และรบัชมของผูช้ม ซึง่ควรพจิารณาถงึปจัจยัและลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี้ (มทันี รตันิน, 

2546:198-204) 

6.1.ภาษาส านวน  

การใชภ้าษาส านวนในบทละครสมยัก่อนอาจมกีารใชถ้้อยค าส านวนโวหารทีค่นในสมยั

ปจัจบุนัอาจไมเ่ขา้ใจ เวลาพดูอาจไมค่ล่องปาก ไมเ่คยไดฟ้งั ซึง่ภาษาส านวนสามารถ

ปรบัเปลีย่นใหน้กัแสดงพดูไดค้ล่องขึน้ โดยตอ้งรกัษาจงัหวะและลลีาของบทเดมิไว้ 

6.2. ความยาวของละคร 

ละครพดูตะวนัตกสมยัเก่ามกัมคีวามยาวมากกว่า 2 ชัว่โมง ถา้แปลเป็นบทละครไทย

อาจมคีวามยาว 3-4 ชัว่โมง ซึง่อาจท าใหผู้ช้มรูส้กึอดึอดัได ้ ละครควรอยูท่ี ่ 2 ชัว่โมงครึง่ ถงึ 3 

ชัว่โมง 

6.3 ฉากและสถานที ่

ละครในสมยัก่อนมฉีากมากมายซึง่สามารถปรบัเปลีย่นไดส้ าหรบัฉากและสถานที่ 

6.3.1 บางฉากทีต่ดัออกไมไ่ดใ้หเ้ชื่อมต่อฉากไปเลย โดยเป็นฉากกลางๆเชื่อมสอง 

สถานทีเ่ขา้ดว้ยกนั 
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6.3.2 ออกแบบฉากใหเ้ป็นฉากเดยีวตลอดเรือ่ง ทีเ่รยีกกว่า Permanent Set หรอื A 

Single Set เป็นฉากกลางใหเ้สรมิอุปกรณ์ประกอบฉากได ้

6.3.3 ใชค้วามเรยีบง่ายของเวททีรสัต ์(Thrust stage) เพื่อความสะดวกในละคร 

6.3.4 ใชผ้า้แขวนในลกัษณะต่างๆ เพื่อสรา้งความหลากหลาย และเป็นวธิงีา่ยในการ

เปลีย่นฉาก เวลาและสถานที ่

6.3.5 ละครสมยัก่อนโดยมากม ี 5 องก ์ แต่ในปจัจบุนัมกีารแบ่งเป็น 3 องก ์ เพราะการ

พกัแต่ละองกอ์าจท าใหเ้กดิความไมต่่อเนื่อง ซึง่แต่ละองกไ์มค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง 

6.4 โครงเรือ่ง 

 โครงเรือ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมของการตคีวาม ซึง่ควรศกึษาบทอยา่ง

ละเอยีดก่อนปรบัเปลีย่นโครงเรือ่งเพื่อใหเ้รือ่งมคีวามน่าสนใจมากขึน้ 

6.5 การแปลและดดัแปลงบท การดดัแปลงบท (Adaptation) ใหเ้ป็นบทภาษไทยอาจท า

ไดด้งัต่อไปนี้ 

6.5.1 การดดัแปลงเฉพาะชื่อตวัละครและสถานทีเ่ป็นไทยและคงสิง่อื่นๆไวแ้บบตน้ฉบบั 

6.5.2 การดดัแปลงทุกอยา่งเป็นไทย โดยเปรยีบเทยีบว่าเป็นสมยัใดของไทยทีใ่กลเ้คยีง

กบับรบิทคนไทย 

6.5.3 เมือ่ไมส่ามารถเทยีบเคยีงในสภาพสงัคมไทยได ้ใหด้ดัแปลงเป็นสงัคมใกลเ้คยีง ที่

มปีญัหาอยา่งเดยีวกนั การเมอืง การปกครอง และสงัคมเป็นต้น 

6.6 ความแตกต่างในการแสดงความรูส้กึ 

ลกัษณะละครในสมยัก่อนอาจมที่าทางและการแสดงอารมณ์ทีดู่แลว้แลว้ไมเ่ป็น

ธรรมชาตต่ิอผูช้มสมยันี้ โดยเป็นท่าทางทีไ่มธ่รรมชาต ิ ดงันัน้ควรปรบัใหเ้ป็นธรรมชาตขิอง

บรบิทละคร 
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วตัถดิุบในกำรคิดจำกกำรเขียนบทละคร 

นกัเขยีนบทละครไดว้ตัถุดบิในการเขยีนจากทีใ่ด โดย(Jeffery Hatcher อา้งใน พรรศกัดิ ์

สุข,ี 2541:113) 

1. จากประวตัศิาสตร ์

2. จากขา่วหรอืเหตุการณ์รว่มสมยั 

3. จากสิง่แวดลอ้มและหน้าทีก่ารงาน 

4. จากแนวคดิและทศันคตทิีม่ต่ีอการเมอืงและสงัคม 

5. จากตนเอง ครอบครวั และเพื่อนฝงู คนรอบขา้ง 

เพื่อเป็นขอ้มลูหรอืแรงจงูใจในความคดิในการเสนอเรือ่ง น ามาเขยีนเป็นบทละคร โดยมี

ทีม่าของเรือ่ง เพราะบทละครแต่ละเรือ่งมทีีม่าและเรือ่งราวทีต่่างกนั 

 

7. งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง กระบวนการสรา้งบทละครเวทไีทยสมยัใหม่ เป็นการศกึษากระบวน

ความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้ขยีนบทละครเวทไีทย การสรา้งบท วธิกีารเล่าเรือ่ง เทคนิคของบุคคล 

และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเขยีนบทละครเวทไีทย โดยมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

ศราวุธ ไพรพีนิาศ (2557) การเลอืกประเภทเรือ่งแนวองิประวตัศิาสตรท์ีจ่ะน ามาสรา้ง

บท สามารถแยกออกไดเ้ป็นสองแนวการเลอืก แนวทางทีห่นึ่งเรือ่งทีม่ขีอ้มลูผ่านการตคีวามและ

เพิม่เตมิดว้ยจนิตนาการ เช่นเรือ่งแนวอตัชวีประวตั ิ และงานแนววจิยัทางประวตัศิาสตร ์

แนวทางทีส่องเรือ่งทีม่ขีอ้มลูตคีวามและเพิม่เตมิทางประวตัศิาสตรส์งู เช่น พวกนวนิยายองิ

ประวตัศิาสตร ์ ซึง่การเลอืกเรือ่งควรเลอืกเรือ่งทีม่คีวามขดัแยง้สงู และเรือ่งทีเ่ป็นทีรู่จ้กัเพื่อให้

ผูช้มสนใจมากขึน้ 

ประภาส บวับาน (2557) พฤตกิรรมการรบัชม การใชป้ระโยชน์ และความพงึพอใจของ

ผูช้มละครเวท ี ตวัอยา่งคณะละครมรดกใหม ่ ปจัจยัทีม่ผีลต่อละครเวทอียา่งหน่ึงคอือายขุองผูช้ม
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มคีวามสมัพนัธก์บัแนวคดิ พฤตกิรรมและสิง่ก าหนดแรงจงูใจ ซึง่ผูช้มจะมคีวามสนใจต่อละคร

เวทโีดยเลอืกตามความสนใจ เลอืกรบัรูแ้ละตคีวาม เลอืกจดจ า ต่อละครเวทนีัน้ๆ  

พชัรนิทร ์ มหทิธกิร (2551) การศกึษาการดดัแปลงนิทานค ากลอนเป็นบทละครเวที

สมยัใหม ่ มกีารดดัแปลงเป็นบทละครเวทมีกีารเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นเนื้อหา การสรา้งตวัละคร 

ฉาก การใชส้ญัลกัษณ์ และภาษา ส่วนแก่นของเรือ่ง การตคีวามเนื้อหาและตวัละคร การสื่อ

ความหมายยงัคงตามนิทานค ากลอน ซึง่ลกัษณ์เด่นทีท่ าละครเวทคีอื เทคนิคแบบตะวนัตก เช่น

การใชห้น้ากากในการแสดงหรอืสญัลกัษณ์ในเรือ่ง ผูช้มสามารถเขา้ใจเรือ่ง จากตวัอยา่งเรือ่งสงิ

หไกรภพของสุนทรภู่ทีด่ดัแปลงมาเป็นบทละครเวท ี

พชิญา พริยิะประทานคุณ (2556) การแสดงในโรงละครโรงเลก็นัน้เนื้อหาของละคร เป็น

เรือ่งทีผู่ท้ าละครละครมปีระเดน็จะบอกกบัสงัคมโดยเป็นประเดน็สงัคม ทศันะคต ิ และค่านิยม

ของสงัคมปจัจุบนั ซึง่โรงละครโรงเลก็มผีูช้มเฉพาะกลุ่ม ปจัจยัส าหรบัละครโรงเลก็คอื ปจัจยัดา้น

การตลาดมคีวามส าคญักบัโรงละครโรงเลก็ ปจัจยัดา้นสถานทีค่วรเป็นทีเ่ดนิทางไดส้ะดวก 

ปจัจยัดา้นการสื่อสารกบัผูม้กีารใชก้ารสื่อสารผ่าน Facebook ซึง่มรีายละเอยีดของละครเวทอียู่

ใน Facebook ซึง่ผูช้มสามารถคน้หาไดง้่าย 

สนิียา ไกรวมิล (2545) บทโทรทศัน์ทีน่ าไปผลติและได้รบัความนิยมมลีกัษณะทีป่รากฎ

รว่มกนั คอื โครงเรือ่งเกีย่วกบัความรกั ความรกัระหว่างชนชัน้ และความขดัแยง้ระหว่างคนกบั

คนในเรือ่งของความรกั (Binary Opposition) ฐานะสูงและฐานะต ่า ตวัละครมลีกัษณะตายตวั 

(Type Character) บทสนทนาถ่ายทอดวาทกรรม (Discourse) เกีย่วกบัความรกั ตวัละครจะจบ

ลงแบบสุขนาฏกรรม (Happy Ending) มกีารเล่าเรือ่งเหน็ไดแ้บบรอบดา้น (The Omniscient) มี

องคป์ระกอบการเล่าเรือ่งส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย โครงเรือ่ง (Plot) แก่นของเรือ่ง (Theme) 

ความขดัแยง้ (Conflict) ตวัละคร (Ending) ตอนจบ ฉาก (Setting) บทสนทนา (Dialogue) มวีธิี

เฉพาะตวัคอืการเล่นจงัหวะ ทิง้ความตื่นเตน้ทา้ยฉาก มกีารปรบับทตามบรบิทของสงัคม 

สุรยี ์ ทองสมาน (2542) บทละครโทรทศัน์ทีด่ดัแปลงจากนวนิยาย มคีวามแตกต่างจาก 

นวนิยายโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนทีห่นึ่งโครงเรือ่งมกีารยดึตามประพนัธเ์ป็นหลกั 

และเพิม่เนื้อหาตามความเหมะสม ส่วนทีส่องไดแ้ก่ ตวัละครและลกัษณะนิสยัตวัละคร มกีารเพิม่

ใหต้วัละครหลกัมลีกัษณะนิสยัทีช่ดัเจน ส่วนทีส่ามไดแ้ก่ ฉาก มกีารดดัแปลงสถานทีจ่ากบท
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ประพนัธใ์หเ้หมาะสม สาเหตุของบทละครโทรทศัน์ต่างจากนวนิยายจากคอื ผูแ้สดง ผูช้ม และ

ระยะเวลาการน าเสนอ 
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บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 
1  ประชากรและตวัอย่าง 
จากกลุ่มประชากรทีม่ผีลงานสรา้งสรรคล์ะครเวททีีท่ างานต่อเนื่องกนั 10 ปี ขึน้โดยเลอืกกลุ่ม
ตวัอยา่งมา 5 กลุ่ม 

 กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว  สมัภาษณ์ สนิีนาฏ  เกษประไพ 
 กลุ่มละครแปดคณูแปด สมัภาษณ์ นิกร แซ่ตัง้ 
 กลุ่มละคร New Theater Society สมัภาษณ์ ปานรตัน กรชิชาญชยั 
 กลุ่มละครเสาสงู  สมัภาษณ์ นทั นวลแพง 
 กลุ่มละครเบบีม้ายด์  สมัภาษณ์ ณฐัพล คุม้เมธา 

 
2  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (Depth Interview) และการศกึษาบทละคร 
รวมทัง้จากการคน้ควา้และการรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ ต ารา และเอกสาร
ประกอบการสอนในวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง 

การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (Depth Interview) แบบมโีครงสรา้งค าถาม ในประเดน็
ดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูเ้ขยีนบทละครเวท ี
 

2. กระบวนการคดิสรา้งสรรค ์ 
2.1 การสรา้งโครงเรือ่ง  

– แก่นเรือ่ง 
2.2 การสรา้งตวัละคร 
2.3 การก าหนดเวลา  

– ฉาก  
– สถานที ่

2.4 การด าเนินเรือ่ง 
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2.5 บทบรรยาย และบทสนทนาของตวัละคร 
 

3. วธิกีารสรา้งสรรคบ์ท 
3.1 การเตรยีมการเขยีนบท 
3.2 การประชุมทมี 
3.3 การเขยีนเรือ่งยอ่ 

 - โครงเรือ่งขยาย  
 - ล าดบัฉาก 

3.4 การเขยีนบทสนทนา 
3.5 การตรวจทานและแกไ้ขบท 
3.6 การแกไ้ข 

 
4. ความคดิสรา้งสรรคเ์ฉพาะบุคคล 

4.1 สตูรส าเรจ็การเขยีนบทละคร 
4.2 เอกลกัษณ์ของผลงาน 

 
5. ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการเขยีนบทละคร 

5.1 ปจัจยัภายใน 
5.2 ปจัจยัภายนอก 

  
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ศกึษาวจิยัโดยคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จากกลุ่มผูจ้ดัละครเวท ี5 กลุ่ม จ านว 
5 คน โดยคดัเลอืกจากกลุ่มละครทมีผีลงานต่อเนื่องกนั 10 ปี 

 กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว  สมัภาษณ์ สนิีนาฏ  เกษประไพ. 
 กลุ่มละครแปดคณูแปด สมัภาษณ์ นิกร แซ่ตัง้ 
 กลุ่มละคร New Theater Society สมัภาษณ์ ปานรตัน กรชิชาญชยั 
 กลุ่มละครเสาสงู  สมัภาษณ์ นทั นวลแพง 
 กลุ่มละครเบบีม้ายด์  สมัภาษณ์ ณฐัพล คุม้เมธา 
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กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
กรอบความคดิจะประกอบไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลู และการสรปุผลการวจิยัโดย 
  

1. กระบวนความคดิสรา้งสรรค์ 
2. วธิกีารสรา้งบทละคร 
3. ความคดิสรา้งสรรคเ์ฉพาะคน 
4. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรค ์
5. ผลการวจิยั 

 
 
กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 การศกึษาครัง้นี้ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Method) โดยการ
วเิคราะหข์อ้มลูนัน้ผูศ้กึษาจะน าขอ้มลูไดจ้ากขอ้มลูปฐมภมู ิ และขอ้มลูทุตยิภมูมิาวเิคราะหโ์ดย
แยกเป็นประเดน็ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษาโดยอาศยัทฤษฎทีีก่ าหนดไวม้าเป็นกรอบ
ในการวเิคราะห ์
 

 

 

 

ผูเ้ขยีนบท กระบวนความคดิสรา้งสรรค์ 
 

วธิกีารสรา้งบทละคร 
 

ความคดิสรา้งสรรคเ์ฉพาะคน 
 

ปจัจยัทีม่ผีลต่องานสรา้งสรรค ์
 

ผลการวจิยั 
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  บทท่ี 4 

ผลกำรวิจยั 

การศกึษาเรือ่งกระบวนการสรา้งบทละครเวทไีทยสมยัใหม่ ไดท้ าการสมัภาษณ์แบบ

เจาะลกึผูส้รา้งสรรคล์ะครเวท ีจ านวน 5 คน คุณสนิีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว   คุณ

นิกร แซ่ตัง้ กลุ่มละครแปดคูณแปด คุณปานรตัน กรชิชาญชยั กลุ่มละคร New Theater Society 

คุณนทั นวลแพง กลุ่มละครเสาสงู  คุณณฐัพล คุม้เมธา กลุ่มละครเบบีม้ายด ์  โดยมผีล

การศกึษาแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1 กระบวนความคดิการสรา้งบทละครเวท ี

ส่วนที ่2 วธิกีารการสรา้งบทละครเวท ี

ส่วนที ่3 เทคนิคเฉพาะบุคคลของผูส้รา้งบทละครเวท ี

ส่วนที ่4 ปจัจยัภายในและภายนอกทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรค ์

 

ส่วนท่ี 1 กระบวนควำมคิดกำรสร้ำงบทละครเวที 

คุณสนิีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว 

กระบวนความคดิของคุณสนิีนาท เกษประไพ จะกล่าวถงึวธิกีารสรา้งงานในส่วนงานที่

คุณสนิีนาฏคดิ เพราะในกลุ่มพระจนัทรเ์สยีวจะมงีานอีกแบบทีเ่ป็นงานละครสงัคมและการเมอืง 

โดยการสมัภาษณ์ครัง้นี้เน้นกระบวนการสรา้งงานละครของคุณสนิีนาฏ โดยยกตวัอยา่งเรือ่ง I 

see งานส่วนใหญ่จะคดิจากคุณสนิีนาฏเอง เพราะเป็นการแสดงแบบ Movement ซึง่โดยมาก

งานของคุณสนิีนาฏ จะเป็นนกัแสดงและสรา้งสรรคบ์ท การแสดงทีน่กัแสดงตอ้งใชร้า่งกาย

ถ่ายทอดใหเ้ป็นเรือ่งราว เป็นภาพ เป็นความรูส้กึ การคดิโดยมากถ่ายทอดจากเรือ่งราวของ

นกัแสดง โดยใชว้ธิกีารตัง้โจทย ์ตวัอยา่งเรือ่ง I sea คอืการตัง้โจทย ์เจา้สาว ทะเล ไมพ่ดู และ

ใชเ้พลง ซึง่ก่อนไดโ้จทย ์ผูส้รา้งสรรค ์ตอ้งคดิว่าตอ้งการเสนอความคดิ (idea) อะไรในงานชิน้น้ี 

แต่ส่วนใหญ่คุณสนิีนาฏจะสรา้งเรือ่งจากตวัเอง สิง่ทีต่นเองคดิ และสิง่ทีต่วัเองรูส้กึ เป็นเรือ่งใกล้
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ตวั แลว้น าความคดิมาพดูคุยกบัทมีงาน ซึง่เป็นกระบวนการทีส่ าคญั มกีารพดูคุย โตเ้ถยีง คดั

กรอง เลอืก และหาขอ้มลู 

คุณสนิีนาฏ กล่าวว่าการคดิละครขึน้มาใหมโ่ดยมากเป็นละครไมม่บีท การคดิจะเป็น

ประเดน็สงัคมกวา้งๆ มนัจะมหีลายประเดน็ ขึน้อยูก่บัวาระและโอกาสในการแสดง ว่าตอ้งการ

แสดงใหใ้ครชม ช่วงไหน ประเดน็หลกัจะตัง้ขอ้สงัเกตว่าเหน็อะไรในสงัคม แลว้ตัง้ค าถาม เช่น 

เราจะมคี าถามกบัตวัเองกบัสงัคม ว่ามนัจะเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้หรอืเปล่า แต่ส าหรบัคุณ

สนิีนาฏโดยส่วนตวัจะสนใจประเดน็เกีย่วกบัผูห้ญงิ แล้วกน็ าเสนอต่อทมีงานพดูคุยจนเกดิ

ความคดิหลกัของละครทีน่ าเสนอ ตวัอยา่งเรือ่ง I sea โจทยเ์กดิจากตวัเองทีม่คีรอบครวัแต่งงาน 

แต่ไมม่งีานแต่งเป็นผูห้ญงิกอ็ยากใส่ชุดเจา้สาวสกัครัง้ ซึง่ผูร้ว่มแสดง กอ็ยากใส่ชุดเจา้สาว

เหมอืนกนั ซึง่คดิว่าผูห้ญงิคงอยากเป็นเจา้สาว ประเดน็น้ีเลยเกดิขึน้มา แลว้เป็นเรือ่งราวทีม่ ี

ความทรงจ า เจา้สาวมคีวามรกั และชอบทะเล ส่วนบทเพลงเกดิจากอยากมเีพลงหนึ่งเพลงใน

เรือ่ง เลอืกจากการใส่เพลงทีม่ผีลกบัชวีติตนเอง ซึ่งเป็นเพลง Yesterday Once More ของ 

Carpenter  

โครงเรือ่งของละครเกดิจากการฝึกซอ้มละครหลงัจากทีไ่ด ้ ความคดิ ใหเ้ป็นโจทย ์ ของ

ละคร เช่น I sea คอืการตัง้โจทย ์เจา้สาว ทะเล ไมพ่ดู และใชเ้พลง ฝึกฝนรา่งกายเพื่อการแสดง 

เล่าเรือ่งทีเ่กดิจาก แรงขบัดนัขา้งในของนกัแสดง รูส้กึแลว้ถ่ายทอดผ่านรา่งกาย การท าการซอ้ม

หลายรอบ แลว้น ามาเลอืกใชก้บัเรือ่งทีต่อ้งการน าเสนอ เลอืกเป็นสถานการณ์โดยผูก้ ากบั

ตดัสนิใจใหอ้กีครัง้หนึ่ง ซึง่ไมเ่น้นตอ้งมจีดุวกิฤตของเรื่องจะเป็นเนิบๆ ใหค้นรูส้กึกบัเรือ่งราว 

ค านึงถงึโครงสรา้งการเล่าเรื่องมากเท่าไรนกั 

ตวัละครจะเกดิจากการทีไ่ดพ้ดูคุยก่อนว่างานละครสรา้งสรรคน์ี้จะแสดงรว่มกบัใครบา้ง 

แลว้ใหโ้จทยไ์ปในการฝึกซอ้ม ตวัอยา่งเรือ่ง I sea จะมนีกัแสดง 2 คน คอื คุณสนิีนาฏ และคุณ

ฟารดิา ซึง่เรือ่ง I sea จะเป็นต่างคนต่างซอ้ม แลว้มาเจอกนัเพื่อแสดง ซึง่นกัแสดงตอ้งมทีกัษะ

การแสดง Physical และสามารถแสดง เทคนิคการแสดงสด (improvisation) เพื่อสรา้งงาน 

เพราะนกัแสดงเป็นคนถ่ายทอดเรือ่งราว 

การใชเ้พลงและภาพประกอบกม็สี าคญั เพราะจะช่วยใหผู้ช้มเขา้ใจเรือ่งมากขึน้ เช่น I 

sea มกีารใชเ้ครือ่งฉายภาพเป็นภาพทะเล มกีารใชเ้พลง Yesterday Once More ของ 
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Carpenter สรา้งบรรยากาศของเรือ่งใหเ้กดิความรูส้กึตามการแสดง ชุดทีใ่ชแ้สดงกเ็ป็นชุด

เจา้สาวดดัแปลง ซึง่องคป์ระกอบต่างๆ มผีลต่อการแสดงของนกัแสดง 

 

คุณนิกร แซ่ตัง้ กลุ่มละครแปด 

กระบวนความคดิของคุณนิกร จะเป็นบทละครสะทอ้นสงัคมทีม่ลีกัษรณะเหมอืนเสยีง

หนึ่งของตวัละครทีพ่ดูถงึสงัคม เป็นเสยีงสะทอ้นกบัเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยคดิจากสิง่

รอบตวั สงัคม ขา่ว เหตุการณ์การต่างๆ แลว้กห็าขอ้มลูเสรจ็จงึเขยีนโดยมากจะคดิก่อน เช่น 

ทารกจกเปรต จะคดิเกีย่วกบัการทีผู่ห้ญงิท าแทง้ หรอืเรือ่งไรพ้ านกั กจ็ะคดิเรือ่งเกีย่วกบัการ

เคารพศพของคนญีปุ่่นทีสุ่สานตอนสงครามโลก เรือ่งจะเป็นแนวคดิไมต่ดัสนิว่าเรือ่งทีท่ าถูกหรอื

ผดิ แต่จะเป็นการเล่าเรือ่ง การเขยีนจะมกีารแฝงเรือ่งการเมอืง เน้นการปกครอง อยูใ่นเรือ่งที่

เล่า ซึง่เป็นละครจากเรือ่งทีเ่กดิขึน้จรงิ แต่ถา้บางเรือ่งจะมกีาร Workshop มแีต่โครงเรือ่งให้

นกัแสดงแสดงก่อนว่าจะมเีนื้อเรือ่งอะไร เช่นเรือ่งใจยกัษ์  

การวางโครงเรือ่งจะท าโครงเรือ่งทัง้หมดไวก่้อน แลว้มาท าเป็นโครงเรือ่งขยาย จะเปิด

เรือ่งเล่าถงึตวัละครก่อนตามลกัษณะการเล่าเรือ่ง โดยจะเล่าเรือ่งจากเหตุการณ์ แต่จะมวีธิกีาร

เล่าเรือ่งดว้ยตวัละครอื่นๆ แทน บางครัง้อาจไมไ่ดเ้ป็นตวัทีอ่ยูใ่นเหตุการณ์จรงิ แต่มกีารเล่าผ่าน

ตวัละครทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากเหตุการณ์นัน้ๆ 

การสรา้งตวัละครจะเป็นตวัละครจากเหตุการณ์บา้งหรอืเป็นตวัละครทีส่รา้งขึน้มาใหม ่

เป็นตวัละครนอกเหนือจากคนปกต ิ เป็นวญิญาณอยูใ่นหลายเรือ่ง เช่น ไร้พ านกั จะสรา้งใหต้วั

ละครเล่าเรือ่ง เหมอืนตวัละครออกมาพดูมาเล่าเหตุการณ์ เล่าความคดิของตวัละครทีม่ต่ีอเรือ่งที่

เกดิขึน้ 

บทสนทนาจะใหเ้ป็นธรรมชาตขิองตวัละคร บางครัง้ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศกต็อ้งท า

ใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจได ้ เช่น เรือ่งไรพ้ านกั มกีารใชภ้าษาญีปุ่่น แต่ตอนเขยีนอาจเขยีนเป็น

ภาษไทย แลว้แปลเป็นภาษาญีปุ่น่ 

การสรา้งสถานทีจ่ะสรา้งขึน้มาใหม ่ ไมเ่น้นฉากทีจ่ะตอ้งสมจรงิ แต่เน้นสถานการณ์เล่า

เรือ่ง ใหด้นู่าสนใจกบัเรือ่งและการแสดงทีไ่ดแ้สดง 
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คุณนทั นวลแพง กลุ่มละครเสาสงู   

กระบวนความคดิของคุณนัท นวลแพง ของกลุ่มเสาสงู สมยัก่อนเริม่จากไดบ้ทก่อน 

หรอืมบีทแปลของคนอื่นมาอยูแ่ลว้ แต่หลงัๆโตขึน้เริม่มเีรือ่งทีจ่ะพดูทีจ่ะบอก การคดิเริม่จาก

สงัคมรอบตวั เหน็การกระท าของคนในสงัคม ชอบตัง้ขอสงสยัว่าท าไมถงึเป็นแบบน้ี โดยมาก

เริม่แรกคุยกบัทมีนัง่หาเรือ่งทีส่นใจ เรือ่งสงัคม เรือ่งคนทัว่ไป เรือ่งส่วนตวั เป็นเรือ่งคนในวง

สนทนา เป็นเรือ่งในข่าว โดยคุยกนัหลายครัง้ แลว้คุณนัทกจ็ะรวมความคดิเอามาเป็นประเดน็ว่า

จะมปีระเดน็อะไรบา้ง แลว้จะมกีารพดูคุยกนัอกีครัง้ พรอ้มกบัเป็นสถานการณ์เป็นฉากๆ แลว้จะ

มกีารรว่มกนัคดิว่า ตอ้งการเล่าอะไรในฉากนัน้ๆ ฉากหรอืสถานการณ์นัน้ๆ ตอ้งการใหเ้กดิผล

อะไร เช่น ถา้คดิไปทางฆาตกรรมกจ็ะคดิว่าจะเกดิอะไรขึน้ โดยก าหนดโจทยไ์ปทางฆาตกรรม 

คดิแบบงา่ยๆ ว่า จะเกดิเหตุการณ์อะไรขึน้ ตวัอยา่งจากละครอคีิม้คอปืนกล กจ็ะคดิจากผูห้ญงิที่

อกหกัรอ้งเพลงเสยีงแยแ่บบน่าร าคาญในคาราโอเกะ แลว้เกดิอะไรขึน้บา้ง โดยการใชป้ระเดน็

ความรกั และประเดน็เฟสบุคเป็นประเดน็ทางสงัคมทีค่นชอบออกมาระบายความรูส้กึ เล่าเรือ่ง

ตวัเอง ซึง่ท าต่อเนื่องมาจากเรือ่ง ฮหิา้ ซึง่จะเป็นความคดิเริม่ตน้ 

การท าโครงเรือ่ง คุณนทักจ็ะเอาเรือ่งทีพ่ดูคุยกนัมาจดเป็นฉากๆ เหมอืนเป็นโครงเรือ่ง

ขยายว่าแต่ละฉากหรอืสถานการณ์ มอีะไรบา้งตอ้งการอะไรเปิดเรือ่งอย่างไรจบอย่างไร แลว้จะ

น ามาบอกนกัแสดงว่าตอ้งการอะไรในฉากนัน้ แลว้ใหน้ักแสดงแสดงสด (Improvisation) แลว้

คุณนทัจะเลอืก ซึง่วธิกีารเล่าเรือ่งกจ็ะด าเนินไปเปิดเรือ่ง พฒันาเรือ่ง สงูสุดของเรื่อง คลี่คลาย 

จดุจบ ซึง่เรือ่งตอ้งมคีวามขดัแยง้ใหต้วัละคร  

การสรา้งตวัละคร จะสรา้งจากสถานการณ์ว่าเกดิอะไรขึน้แลว้มตีวัละครอะไรบา้งทีอ่ยูใ่น

เหตุการณ์นัน้ แลว้บอกนกัแสดงว่าเป็นตวัละครแบบไหน แลว้ให้นกัแสดง ทดลองแสดง ตาม

ลกัษณ์ทีก่ าหนดไว ้และถา้ทราบว่าตวัละครใครแสดงกจ็ะใส่ความสามารถพเิศษของนกัแสดงนัน้

เขา้ไปอยูใ่นตวัละคร เช่นเรือ่ง มกักะสนั นกัแสดงสามารถเล่นดนตรไีดก้จ็ะใส่ใหน้กัแสดงเล่น

ดนตร ี

บทสนทนาส่วนมากออกจากนกัแสดงทีพ่ดูออกมา เพราะนกัแสดงจะตอ้งศกึษาตวัละคร

ลกัษณะนิสยัอยา่งด ี ระหว่างฝึกซอ้มจะใหน้กัแสดงพดูไดต้ามความคดิ และจะจดจากที่นกัแสดง

พดู คุณนทัเล่าว่า เคยเขยีนบททีม่บีทใหน้กัแสดง แต่บางครัง้นกัแสดงจะพดูไมค่ล่องหรือไมเ่ป็น

ภาษาของตวัละครนัน้ ซึง่จุดเด่นอยา่งหนึ่งคอืของตวัละครคุณนทัจะแปลก ดเูป็นธรรมชาต ิเวลา
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พดูหรอืคดิแบบตวัละคร เพราะอาจจะเป็นวธิใีหน้กัแสดงคดิบทพดูเองกไ็ด้ อกีอยา่งตวัละครเอก

ของคุณนทัมกัจะเป็นผูห้ญงิ เนื่องจากนกัแสดงในทมีหลกัจะเป็นผูห้ญงิ และไดค้วามคดิจากตวั

ละครผูห้ญงิ ซึง่นกัแสดงทีแ่สดงละครของคุณนัทตอ้งเล่าหรอืพดูคุยกนัเยอะ เช่นเรือ่ง อคีิม้คอ

ปืนกล นกัแสดงตอ้งเล่าชวีติรกัทุกอยา่งของตวัเองใหฟ้งั เพื่อน าไปท าเป็นตวัละคร 

ฉากหรอืสถานทีจ่ะเกดิจากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ว่าควรเป็นทีไ่หนแต่จะไม่มกีารเปลีย่น

ทีเ่ยอะ เพื่อใหผู้ช้มไดต้ดิตามเรือ่งไดง้า่ย แต่จะไมก่ าหนดฉากทีเ่ป็นสมจรงิมาก สถานทีส่ามารถ

เปลีย่นแปลงได ้

 

ปานรตัน กรชิชาญชยั New Theater Society 

กระบวนความคดิของ คุณปานรตัน การท าละครก่อนเขยีนบทหรอืทุกอยา่งโดยมากคดิ

จากบทดงัเดมิเป็นภาษองักฤษแลว้น ามาแปลจากนัน้กจ็ะเอามาดดัแปลงใหเ้ป็นบรบิทไทย หรอื

มแีรงบนัดาลใจใหเ้ป็นเรือ่งใหมเ่ลย ซึง่คุณปานรตันจะเริม่จากการอ่านบทละครภาษาองักฤษ 

หรอืมเีพื่อนเอาบทมาใหอ่้าน เวลาเดนิทางต่างประเทศกจ็ะซือ้หนังสอืบทละครอ่าน อ่านสุ่มไป

หรอืไมก่ห็าอ่านพวกทีม่คีนแนะน าหรอืบทละครทีไ่ดร้างวลัมาอ่าน อ่านทัง้เรือ่งว่าเรือ่งไหนสนุก

มคีวามน่าสนใจ วธิกีารเลอืกจะเลอืกจากการอ่านว่าเรือ่งตอ้งสนุก แลว้มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ 

ความสนใจพเิศษทีคุ่ณปานรตันจะเลอืกคอืความสมัพนัธข์องตวัละครทีม่ต่ีอกนั เรือ่งทีม่คีวาม

เหมาะสมกบัว่าละครจะแสดงทีไ่หน แต่ส าหรบัโครงเรื่องมกีารวางใหล้ะครพคี ในช่วงก่อนพกั

ครึง่ก่อนจบเพื่อใหผู้ช้มอย่าดตู่อ และตอนจบโดยมากจะชอบใหผู้ช้มไดไ้ปคดิต่อ ละครไมแ่ค่จบ

ทีโ่รงละครแต่กลบัไปถงึบา้นดว้ย 

คุณปานรตันจะเลอืกเรือ่งแสดงทีเ่หมาะสมกบัวาระของการแสดงทีเ่หมาะสม โดยน าจาก

เรื่องทีเ่คยอ่านมาว่าจะแสดงที่ไหน แล้วเลอืกว่ามปีระเดน็อะไรจะบอกในช่วงทีล่ะครแสดง เช่น

เรื่อง เฉาก๊วยถ้วยสุดทา้ย ดดัแปลงมาจากบทละครเรื่อง The Last Bread Pudding ของ Nick 

Warburton เขยีนขึน้เพื่อแสดงทีเ่ทศกาลละครกรุงเทพ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัคณะละครทีค่ดิจะ

เขียนละครเพื่อแสดงในเทศกาลละคร ซึ่งเป็นละครตลกชวนหัว ตัวละครไม่รู้ว่าตัวเองท า

ผดิพลาดอะไรอยู่ มกีารสรา้งเรื่องต้นกลางจบครบ โดยโครงเรื่องนี้จะท าตามบทละครเก่า แต่มี

การปรบัให้เขา้กบับรบิทไทย มกีารล้อเลยีนให้สนุกสนาน ไม่ได้มกีารเปรยีบเทยีบฉากต่อฉาก 
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แต่จะท าโครงเรื่องแล้วสร้างโครงเรื่องใหม่ในแบบของไทย การใส่สถานที่เวลาให้เข้ากับ

สงัคมไทย หรอืมกีารเปลีย่นโครงเรือ่งใหเ้ขา้กบัสงัคมไทย 

การสรา้งตวัละครเริม่ตัง้แต่เขยีน คุณปานรตันกล่าวว่าโดยมากจะรูว้่าใครแสดงก่อน ก็

เลอืกจะใส่ลกัษณะตวัละคร (Character) แต่จะมวีธิกีารสรา้งตวัละคร โดยมตีวัละครหลกัอยู ่แต่มี

การตดัตวัละครบางตวัจากต้นฉบบั หรอืมกีารรวมตวัละครเขา้ดว้ยกนั เพราะบางเรื่องมตีวัละคร

ทีเ่ยอะมาก หรอืบางครัง้ใชว้ธิกีารก ากบัเขา้มาช่วย คอืการแสดงเป็นสองตวัละครในนกัแสดงคน

เดยีวกนั 

การสรา้งบทสนทนาจากตวัละคร และบางครัง้จะรูผู้แ้สดงกจ็ะใส่จงัหวะของนกัแสดง 

หรอืความสามารถของนกัแสดงแสดงไดข้นาดไหนกจ็ะมกีารใส่เสรมิจากบทละคร ซึง่บางเรือ่งมี

การปรบัใหเ้ขา้กบัยคุสมยั เช่นเรือ่งเจา้โรค มกีารใชภ้าษายอ้นยคุ ซึง่ตอ้งหาขอ้มลูการใชภ้าษา

ใหเ้ขา้กบัตวัละคร 

ฉากและสถานที ่ จะมกีารปรบัใหเ้ขา้กบัสงัคมไทยและมกีารค านึงถงึสถานทีแ่สดงว่า

แสดงทีไ่หน การเขา้ออกของนกัแสดงซึง่จะคดิตัง้แต่ตอนเขยีนบท  

การใชเ้พลงในเรือ่งมกีารคดิตัง้แต่เริม่ตน้ว่าจะใชเ้พลงอะไร โดยหาขอ้มลูของยคุสมยัให้

เขา้กบัเรือ่ง ใหเ้ขา้กบันกัแสดงตามความเหมาะสม 

 

คุณณฐัพล คุม้เมธา กลุ่มละครเบบีม้ายด ์  

กระบวนความคดิของ คุณณฐัพล เริม่จากรปูแบบละครของคุณณฐัพลเป็นแบบละครใบ ้

ซึง่ไม่มบีทพูดโดยเริม่จากสงัเกตพฤตกิรรมของคนรอบขา้ง คนในสงัคมก่อน แลว้น ามาคดิต่อว่า

ท าไมคนถงึเป็นแบบนี้ ซึง่เรือ่งทัง้หมดโดยมากคดิจากการอ่านหนงัสอืการต์ูน  เรือ่งใน

ชวีติประจ าวนั เรือ่งทีส่ะเทอืนใจ เช่นตวัคุณณฐัพลไปรบังานอเีวน้ เหน็คุณนุ่น วรนุช นัง่อยูใ่น

รถแลว้มแีฟนคลบัขีม่อเตอรต์ามเพื่อทกัคุณนุ่น วรนุช แค่นี้กม็คีวามสุข ซึง่คุณณฐัพลกม็าคดิต่อ

ยอดเป็นชิน้งานในสถานการณ์แบบนี้ขึน้มา เอาประเดน็แฟนคลบัมาคดิต่อว่าแฟนคลบัมี

ประเดน็อะไรบา้ง แตกประเดน็ออกมา เช่นขยายความคดิว่าถา้ดาราเขา้หอ้งน ้าแลว้แฟนคลบัมา
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ตาม ดาราจะท าอยา่งไรซึง่เป็นสถานการณ์ทีน่่าสนใจ การคดิจะคดิเรือ่งประเดน็หลกัก่อนว่า

ละครจะเล่าเรือ่งอะไรแลว้สรา้งสถานการณ์ต่างๆ ใหเ้ป็นสถานการณ์ยอ่ยๆ 

การวางโครงเรือ่งจะเป็นการเขยีนประเดน็หลกัขึน้มาก่อนว่าตอ้งการบอกอะไรกบัผูช้ม 

แลว้เขยีนสถานการณ์ว่าควรมอีะไรบา้ง แลว้เอาสถานการณ์มาท าใหเ้ป็นภาพ โดยวธิกีารแสดง 

จะใหน้กัแสดง แสดงสด (Improvisation) ว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้จะแสดงเป็นภาพไดอ้ยา่งไร 

ทุกคนจะตอ้งรูว้่าเป้าหมายในการแสดงสถานการณ์นัน้ๆ เช่นเรือ่ง หนูน้อยหมวกแดง หรอื star 

war จะมโีครงเรือ่งหลกั เอาตวัละครมาลอ้ แต่จะเปลีย่นสถานการณ์ภายในเรือ่ง ใหส้นุกสนาน

มากขึน้ 

การสรา้งตวัละครส าหรบักลุ่มละครเบบีม้ายด์  จะมนีกัแสดงสามคนซึง่จะแบ่งหน้าทีก่นั

ว่าใครเหมาะสมกบับทไหนซึง่มกีารสรา้งลกัษณะตวัละคร (Character) โดยจะเป็นคนทีเ่ล่นกบั

คนด ูเป็นตวัรา้ย เป็นคนฉลาด แลว้การแสดงจะแสดงสด (Improvisation) ซึง่ถา้เปลีย่นตวัละคร

กนัแสดงกจ็ะแสดงไมเ่หมอืนกนั เช่นเรือ่ง หนูน้อยหมวกแดงกจ็ะมกีารวางตวัละครไวก่้อน แลว้

ลองแสดงออกมา 

สถานทีใ่นการแสดงจะมแีสดงในโรงละครและละครกลางแจง้ จะไม่มกีารก าหนดที่

ชดัเจนแต่ตอ้งแสดงใหผู้ช้มเหน็ว่าเป็นสถานทีใ่ด ซึง่บางครัง้จะมอุีปกรณ์ประกอบฉากเขา้ช่วย

ในการแสดง แต่จะเป็นอุปกรณ์ไมใ่หญ่มาก 

 

ส่วนท่ี 2 วิธีกำรสร้ำงบทละครเวที 

คุณสนิีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว 

วธิกีารสรา้งบทละครโดยเริม่จากคดิว่ามปีระเดน็อะไรบา้ง เช่นประเดน็ที่ผ่านเขา้มาใน

ชวีติ ประเดน็สงัคม ประเดน็ครอบครวั แลว้เริม่พดูคุยกบัทมีว่าคดิอยา่งไร แสดงความคดิเหน็

โตเ้ถยีง ซึง่วธินีี้จะเป็นตวัช่วยกรองความคดิกนัในทมี แลว้เลอืกว่าอยากน าเสนอเรื่องอะไร เช่น

เรือ่ง I sea เป็นความคดิทีเ่กดิจากตวัคุณสนิีนาฏ เรือ่งผูห้ญงิ ความทรงจ าของผูห้ญงิ เรือ่งการ

แต่งงาน เรือ่งชุดแต่งาน  คุยกบัทมี ช่วยกนัคดิแลว้ กรองมาเป็นโจทย ์คอื เจา้สาว ทะเล ไมพ่ดู 

และใชเ้พลง แลว้คดิถงึวธิกีารน าเสนอ จงึคดิถงึนกัแสดงอกีคน คอืคุณฟารดิา มจีดุรว่มกับ
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นกัแสดงคอื อยากใส่ชุดแต่งงาน ทะเล จากนัน้ไปท าเรือ่งราวของตวัเอง โดยแต่ละคนจะมผีูช้่วย

หนึ่งคน ไปฝึกซอ้มการแสดงจากโจทยท์ีไ่ด ้ใหเ้ป็นโครงเรือ่งของตนเอง มผีูช้่วยคอยช่วยจดการ

กระท า สถานการณ์แต่จะไม่มกีารเขยีนเป็นบทออกมา ต่างคนต่างซอ้มแสดงสด 

(improvisation) จนถงึทีน่กัแสดงสองคนมาซอ้มพรอ้มกนั ผลดักนัแสดง แลว้มาพดูคุยกบัสิง่ที่

เกดิขึน้ว่ารูส้กึอยา่งไร จากนัน้ท าการเลอืกเป็นแต่ละเหตุการณ์ กระบวนการส าคญัของการท า

คอื การพดูคุย โตเ้ถยีง คดักรอง เลอืก การหาขอ้มลู การแสดงแบบน้ีไม่มเีป็นบท แต่จะมจีดแค่

สถานการณ์ เพราะเป็นการแสดงทีต่อ้งฝึกฝนจากร่างกาย ตอ้งใชร้า่งกายในการจ าโดยฝึกจน

รา่งกายจ าการเคลื่อนไหวรูส้กึไดจ้นแสดงเป็นละคร 

 

คุณนิกร แซ่ตัง้ กลุ่มละครแปด 

วธิกีารสรา้งบทละคร การเริม่หาประเดน็ทีอ่ยากเล่าก่อน บางครัง้มหีลายๆ เรือ่งมา

พรอ้มกนั แลว้จะคดิไปว่าเรื่องจะเป็นอยา่งไร ซึ่งบางเรื่องคดิไว ้ สองถงึสามปีแลว้ค่อยมาเขยีน 

พอคดิกจ็ะหาขอ้มลูเกบ็ไวก่้อน รวบรวมขอ้มลู แลว้จงึเริม่เขยีน พอเขยีนเสรจ็กจ็ะอ่านทบทวน

เอง คดิถงึนกัแสดงทีแ่สดง แต่จะมกีารแก้บทส าหรบัค าพดูใหเ้ขา้กบันกัแสดง ซึง่วธิที างานการ

เขยีนบทจะอยูก่บัตวัเอง แต่การหาขอ้มลูหรอืคดิอาจคุยกบัเพื่อนบา้งเพื่อเป็นขอ้มลูในการเขยีน 

การเขยีนบทจะใชเ้วลาการเขยีนไมน่าน แต่การคดิจะนานกว่าเพราะตอ้งคดิใหเ้สรจ็ก่อน ก่อนที่

จะเริม่เขยีนบท 

 

คุณนทั นวลแพง กลุ่มละครเสาสงู 

วธิกีารสรา้งบทโดยการนัง่พูดคุยกบันกัแสดงและทมีงาน แลว้หาประเดน็ทีน่่าสนใจ 

เรือ่งใกลต้วัของนกัแสดงแต่ละคน หรอืเรือ่งในข่าว เช่นล่าสุดคดิจะท าเรือ่ง อโหสเิกม คดิจาก

ขา่วทีค่รไูมย่อมขอโทษนกัเรยีนทีใ่หก้ราบน่าเสาธง แค่ประเดน็น้ีจะขยายต่อว่าถา้คนท าผดิแลว้

ไมย่อมขอโทษ จะเกดิอะไรขึน้ ซึง่ไดป้ระเดน็แลว้ กจ็ะพดูคุยกนั ว่าแต่ละคนคดิอยา่งไร หรอื

ตวัอยา่งอคีิม้คอปืนกล ทีค่ดิว่าผู้หญงิอกหกัรอ้งเพลงคาราโอเกะ แต่แสดงไมด่จีนน่าร าคาญ 

นกัแสดงกต็อ้งไปคดิต่อจากตรงน้ี จากนัน้คุณนัทจะจดแลว้น าไปเขยีนโครงเรือ่ง โดยไปแยกเป็น

โครงเรือ่งขยาย (Treatment) เป็นสถานการณ์ แลว้จะนดัซอ้มละคร โดยบอกลกัษณะตวัละคร 
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(Character) สถานการณ์ (Situation) ความตอ้งการของเรือ่ง (Super Objective) ใหน้กัแสดง 

และบอกว่าเปิดเรือ่งอย่างไรจบอย่างไร นกัแสดงจะแสดงสด (Improvisation) แลว้คณุนทัจะเป็น

คนสรปุรวมทัง้เรือ่งเขยีนมาเป็นบท แต่บางครัง้ไม่มกีารเขยีนเป็นเรือ่งแต่เป็นโครงเรือ่งขยาย 

และจะมกีารปรบัเปลีย่นระหว่างซอ้ม จนวนัแสดงจรงิ 

 

ปานรตัน กรชิชาญชยั New Theater Society 

วธิกีารท างานสรา้งบทละครของคุณปานรตัน เริม่จากการอ่านบทละครก่อน แลว้มา

ประมวลความคดิ วเิคราะหว์่าเรือ่งทีอ่่านเหมาะสมกบัอะไร โดยเลอืกใหเ้รือ่งเหมาะสมกบัวาระ

ของการแสดง เช่นอ่านเรือ่ง The Last Bread Pudding ของ Nick Warburton นานแลว้พอ จะมี

การแสดงละครเวทใีนเทศกาลละครกรงุเทพ เลยหยบิเรือ่งนี้มขี ึน้มาเพราะมเีนื้อหาทีส่นุกและ

เป็นเน้ือหาทีเ่ขา้กบัเทศกาลละครกรงุเทพ โดยดจูากลกัษณะผูช้ม เมือ่ไดเ้รือ่งทีแ่สดงแลว้หา 

ขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่ง จากนัน้กค็ดิว่าตวัละครแต่ละตวัควรเป็นใครแสดง แลว้เริม่เขยีนเรือ่งจน

เสรจ็ แลว้ถา้ก ากบัเองนกัแสดงกจ็ะไดอ่้านตอนนกัแสดงอ่านบทครัง้แรกกจ็ะมกีารปรบัค าพดูให้

เขา้นกัแสดงจากนัน้ เวลาซอ้มอาจมกีารเสรมิบทพดูใหส้นุกขึน้ แต่จะไมค่่อยเปลีย่นโครงเรือ่ง  

 

คุณณฐัพล คุม้เมธา กลุ่มละครเบบีม้ายด ์  

วธิกีารท างานสรา้งบทละคร โดยมากจะเริม่จากการพดูคุยกนัในทมีว่ามปีระเดน็ที่

น่าสนใจ ว่าแต่ละคนมคีวามคดิเกีย่วกบัอะไร ซึง่จะค านึงถงึสถานทีแ่สดง และกลุ่มผูช้ม เช่นถ้า

ไปแสดงต่างประเทศจะตอ้งมเีรือ่งหลกัทีค่นชาตอิื่นเขา้ใจไดง้่ายดว้ย เช่น หนูน้องหมวกแดง 

ส่วนใหญ่กลุ่มผูช้มจะตอ้งเป็นเรือ่งทีผู่ใ้หญ่และเดก็ชมไดด้ว้ย ในเมอืงไทยจะผูช้มเป็นผูใ้หญ่ แต่

ทีต่่างประเทศจะเป็นครอบครวัแมล่กู ซึง่ตอ้งคดิก่อนแสดง พอไดเ้รือ่งหลกักจ็ะเอาสถานการณ์

มาใส่เป็นโครงเรือ่งยอ่ยๆ โดยการคดิจะเป็นการทดลองแสดง ว่าถา้สถานการณ์อย่างนี้แลว้

แสดงอะไรไดบ้า้งตอ้งคดิเป็นภาพในหวัใหไ้ด ้แลว้จะจดไวเ้ป็นฉากๆ ว่าเกดิอะไรบา้ง คุณณฐัพล

กล่าวว่า เคยมทีีค่นอื่นเขยีนบทมาใหรู้ส้กึไมค่่อยถนดัเพราะบทจะตอ้งออกมาจากนกัแสดง พอ

ไดเ้รือ่งกต็อ้งซอ้ม และบางครัง้มกีารสลบัสถานการณ์ไหนขึน้ก่อนหลงัจนวนัแสดง และมกีาร

แบ่งหน้าทอีกีครัง้ก่อนแสดงว่าใครจะเป็นคนเล่นกบัผูช้ม 
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ส่วนท่ี 3 เทคนิคเฉพำะบคุคลของผูส้ร้ำงบทละครเวที 

คุณสนิีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว 

การสรา้งละครเวทขีองคุณสนิีนาฏ เป็นละครแนว Physical Theater ซึง่เป็นการใช้

รา่งกายในการสื่อสารกบัผูช้ม ดงันัน้การสรา้งละครหรอืบท ตอ้งใชค้วามชอบ (passion) ของ

ผูส้รา้งงานในการท างานใหเ้กดิขึน้ โดยตอ้งมเีรือ่งราวทีเ่กดิขึน้เพื่อสรา้งความรู้สกึและเขา้ใจ 

โดยมกีระบวนการ พดูคุย โตเ้ถยีง คดักรอง เลอืก การหาขอ้มลู ทีเ่ป็นกระบวนการทีคุ่ณสนิีนาฏ

สรา้งงาน และทีส่ าคญันักแสดงตอ้งมอีาวุธทางการแสดงนัน้คอืทกัษะของการแสดง การ

เคลื่อนไหว (Movement) ตวัอยา่งงานในเรือ่ง I sea ลกัษณะเด่นคอื ความเป็นผูห้ญงิกบัสงัคม

ในเรือ่ง ซึง่เป็นลกัษณะการสรา้งงานของ คุณสนิีนาฏ หรอืเรือ่ง แสลง เป็นเรือ่งเกีย่วกบั

ครอบครวั ซึง่คุณสนิีนาฏจะคดิงานจากตวัเอง แต่มนัอาจมจีดรว่มกบัผูช้มทีม่เีรือ่งราวใกลเ้คยีง

กนั มนัเหมอืนเสยีงสะทอ้นผูห้ญงิกบัสงัคมจากงาน 

 

คุณนิกร แซ่ตัง้ กลุ่มละครแปด 

ละครของคุณนิกร โดยมากจะเป็นละครทีเ่ล่าถงึสงัคม มกีารพดูถงึการเมอืงการปกครอง

บา้ง ซึง่จะเหน็ไดจ้ากเรือ่งแมน่ ้าแห่งความตาย แต่สิง่ทีช่ดัเจนของคุณนิกรคอื การทีต่วัละครได้

ออกมาพดูแทนเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ บางครัง้เป็นเสยีงสะทอ้นของตวัละครทีม่ต่ีอเหตุการณ์จรงิ 

แต่จะไม่มกีารตดัสนิว่าเหตุการณ์นัน้ถูกหรอืผดิ มมุมองการเล่าเรื่องทีม่ต่ีอเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งซึง่มกีารคดิทีน่่าสนใจ เช่นเรือ่ง ไรพ้ านัก เล่าเรือ่งผ่านตวัละครวญิญาณญีปุ่น่ที่

ไมไ่ดไ้ปเกดิเพราะยดึตดิกบัค ามัน่สญัญา 

 

คุณนทั นวลแพง กลุ่มละครเสาสงู 

ละครของคุณนทั โดยมากจะเป็นละครแนวตลกเสยีดสสีงัคม ประเดน็ส่วนใหญ่มาจาก 

สิง่รอบขา้งทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ในสื่อ ซึง่จะบ่งบอกถงึยคุสมยัทีก่ าลงัเกดิขึน้ เช่นเรือ่ง ฮหิา้ เรือ่ง

คนเล่น Hi 5 เรือ่ง อคีิม้คอปืนกล เรือ่ง การทีค่นในสงัคมเล่น Facebook หรอื เรื่องอโหสเิกม 

เป็นเรือ่งการกราบขอโทษ และอกีสิง่หนึ่งทีโ่ดดเด่น คอืการสรา้งตวัละครทีม่คีวามน่าสนใจ 
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มมุมองวธิคีดิ และตวัละครหลกัมกัเป็นผูห้ญงิ ซึง่ตวัละครจะแสดงความรูส้กึของผูห้ญงิไดอ้ยา่งด ี

และเนื้อเรือ่งทนัสมยั มแีอบแฝงเนื้อเรือ่งการเมอืงเป็นบรรยากาศ  

 

ปานรตัน กรชิชาญชยั New Theater Society 

ลกัษณะละครของคุณปานรตัน ส่วนใหญ่จะเป็นละครทีม่าจากการดดัแปลงจากบทละคร 

(Adaptation) ซึง่ลกัษณะเด่นของละครคุณปานรตัน นอกจากมเีนื้อเรือ่งทีส่นุกของละครทีเ่ป็น

เรือ่งใกลต้วั แต่มคีวามสมัพนัธข์องตวัละครทีน่่าสนใจ ความสมัพนัธใ์นครอบครวั แมล่กู พีน้่อง 

ความสมัพนัธข์องเพื่อน ความสมัพนัธข์องสามภีรรยา ซึง่เป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนแต่คุณปานรตัน

สามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างน่าสนใจ พรอ้มทัง้มเีสยีงหวัเราะ  

 

คุณณฐัพล คุม้เมธา กลุ่มละครเบบีม้ายด ์  

ลกัษณะละครของคุณณฐัพล จะตอ้งใชค้วามสามารถในการแสดง การเล่าเรือ่งการใช้

ภาพ ภาษา รา่งกายในการเล่าเรือ่ง ซึง่เทคนิคหลกัของละครคอืพลงัของความงา่ย ตอ้งน าเสนอ

อะไรทีเ่ขา้ใจง่ายใกลต้วัผูช้ม จะมกีารแสดงทีไ่มเ่หมอืนคนอื่น เนื่องจากใชห้ลกั สด งา่ย เกีย่ว 

ทึง่ สดคอืความแปลกใหมใ่หค้นด ู งา่ยคอืเรือ่งงา่ยๆทีผู่ช้มเขา้ใจ เกีย่วคอืน าเรือ่งทีเ่กีย่วโยงกบั

ผูช้ม ทึง่คอืตอ้งมแีปลกประหลาดใจ ซึง่หลกันี้จะเป็นการน ามาในการเล่าเรือ่ง แลว้เวลาในการ

แสดงไมค่วรเกนิ 15 นาทต่ีอสถานการณ์ เพื่อท าใหผู้ช้มไมเ่บื่อ 

 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัภำยในและภำยนอกท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงสรรค ์

คุณสนิีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว 

ปจัจยัภายใน 

ปจัจยัภายในทีผ่ลต่อการสรา้งสรรคง์าน ส าหรบังานสรา้งสรรคท์ีเ่ป็นละครทีใ่ชร้า่งกาย 

(Physical) ผูส้รา้งงานตอ้งมพีืน้ฐานของการแสดง เขา้ใจ และไดร้บัการฝึกฝนร่างกายอยา่ง
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เพยีงพอ สามารถแสดงสดได ้ส าหรบัวธิคีดิตอ้งศกึษาเขา้ใจในสงัคม ตอ้งมคีวามชอบ (Passion) 

อยากสงูในการท างาน เป็นแรงขบัในการสรา้งผลงาน 

ปจัจยัภายนอก 

ปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคง์าน บางครัง้สรา้งงานมาแลว้ผูช้มบางกลุ่มไม่

เขา้ใจว่างานตอ้งการสื่อสารอะไรเพราะการแสดงบางเรื่องไมม่บีทพดู มกีารสื่อสารดว้ยการแสดง

ผูช้มบางกลุ่มยงัใหมส่ าหรบังานละครแบบใชร้า่งกาย (Physical) ซึง่การแสดงแบบน้ียงัเป็นกลุ่ม

เฉพาะ ทีม่ผีูช้มไม่มากนกัทีจ่ะตดิตามชม ตวัอยา่งเช่นงานของคุณสนิีนาฏ เรือ่ง I sea มกีลุ่มที่

ชอบกช็อบเลย กบักลุ่มทีย่งัใหมส่ าหรบัละครแบบน้ีกจ็ะไมเ่ขา้ใจในรปูแบบของการน าเสนอ 

 

คุณนิกร แซ่ตัง้ กลุ่มละครแปด 

ปจัจยัภายใน 

ปจัจยัภายในทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคง์าน ตอ้งมเีรือ่งทีต่อ้งการเล่าตอ้งการพดู กบัการ

หาขอ้มลูผูเ้ขยีนตอ้งมคีวามตอ้งการเล่าต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึง่ผูเ้ขยีนบทควรเขา้ใจ

ละครเวทอียา่งด ีเขา้ใจองคป์ระกอบการเล่าเรือ่ง ถงึจะเล่าเรือ่งไดน่้าสนใจ 

ปจัจยัภายนอก 

ปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคง์าน เรือ่งตอ้งมปีระเดน็ทีพ่ดูไมเ่ชย ทนัสมยัหรอื

เป็นเรือ่งทีค่นอื่นรูอ้ยูแ่ลว้ ซึง่บทสมยัใหม่บางครัง้ยงัไมน่่าสนใจเพราะขาดประสบการณ์ต่อ

เหตุการณ์ทีจ่ะเล่าเรือ่ง หรอืบางครัง้เป็นเรือ่งทีรู่อ้ยูแ่ลว้ หรอืบางครัง้ความสมเหตุผลทีม่ต่ีอเรือ่ง 

 

คุณนทั นวลแพง กลุ่มละครเสาสงู 

ปจัจยัภายใน 
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ปจัจยัภายในทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคง์าน ส าหรบัการเขยีนงานบางครัง้ผูเ้ขยีน เขยีน

งานแลว้ไมเ่ชื่อมโยงกบัผูช้มทิง้คนชม เปิดเรือ่งแลว้ทิง้ไมปิ่ดเรือ่ง ซึง่บางครัง้ท าเรือ่งแลว้เรือ่งให้

เรือ่งไมน่่าสนใจ ไมเ่ลอืกเรือ่งทีน่่าสนใจ การเล่าเรือ่งบางครัง้เล่าเรือ่งไมส่นุก ไม่มคีวามน่าสนใจ 

ปจัจยัภายนอก 

ปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคง์าน นอกจากผูช้มบางกลุ่มทีไ่มเ่ขา้ใจกบัเรือ่ง

เพราะบางเรือ่งเป็นเรือ่งเฉพาะกลุ่ม หรอืช่วงเวลาในการแสดงเพราะบทบางบทเขยีนเพื่อ

เหตุการณ์บางช่วงแลว้สนุก ถา้น าไปแสดง ในช่วงเวลาบางช่วงผูช้มอาจไมเ่ขา้ใจ เช่นถา้น าเอา 

เรือ่ง ฮหิา้ มาแสดงช่วงนี้บางคนอาจจะไมรู่จ้กั Hi 5 จงึตอ้งมกีารท าบทขึน้มาใหมท่ีม่กีาร

พฒันาขึน้ เป็นเรือ่ง อคีิม้ลกูคอปืนกล ทีม่กีารพดูถงึ Facebook  

 

ปานรตัน กรชิชาญชยั New Theater Society 

ปจัจยัภายใน 

ปจัจยัภายในทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคง์าน ส าหรบัแนวละครดดัแปลงจากบทละคร 

(Adaptation) ของคุณปานรตัน คอืตอ้งอ่านเยอะชอบการอ่าน ทัง้บทละครต่างประเทศ และ นว

นิยายไทย ซึง่คุณปานรตัน อาจจะเลอืกหยบิแนวทีต่นเองชอบ ซึง่อาจไมห่ลากหลายแนวทีเ่ลอืก

ส าหรบัผูช้มทีต่อ้งการความหลากหลาย ส าหรบัตวัผูเ้ขยีนอาจตอ้งชอบละครดว้ยชอบอ่าน 

เพราะจะตอ้งมคีวามรูจ้ากบทละครต่างประเทศและมคีวามรูเ้กีย่วกบัประเทศไทย เพราะตอ้ง

ดดัแปลงเป็นบทละครไทยเป็นบรบิทของไทย  

ปจัจยัภายนอก 

ปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคง์าน ส าหรบังานแปลงโดยมากคนจะไมค่่อย

ดดัแปลง ท าใหบ้างครัง้บรบิทของต่างชาตกิบัของคนไทยอาจไมเ่ขา้ใจ แต่การน ามาดดัแปลงให้

เป็นบรบิทไทยผูช้มอาจเขา้ใจมากกว่า หรอืบทสนทนาทีแ่ปลจากต่างชาตอิาจตลก คนไทยอาจมี

ทศิทางตลกในแบบของไทยเอง 
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คุณณฐัพล คุม้เมธา กลุ่มละครเบบีม้ายด ์  

ปจัจยัภายใน 

ปจัจยัภายในทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคง์าน การสรา้งงานตอ้งคดิภาษาตวัหนังสอื 

ความคดิใหเ้ป็นภาพไดโ้ดยเล่าเรือ่งราวจากการแสดง ใชร้า่ยกาย ซึง่ผูเ้ล่าเรื่องตอ้งมทีกัษะการ

แสดง และทกัษะการเล่าเรือ่งไปพรอ้มกนั ซึง่ตอ้งใชก้ารแสดงสด (Improvisation) และการแสดง

ซ ้า สดใหม ่ ในการแสดงบางครัง้ตอ้งเล่นกบัผูช้ม การแสดงตอ้งเป็นการสรา้งงานแบบคดิบวก 

เพื่อใหผู้ช้มจะมคีวามสุขในการชมการแสดง 

ปจัจยัภายนอก 

ปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคง์าน การแสดงบางครัง้แสดงในทีโ่ล่งผูช้มมคีวาม

หลากหลาย ถา้ผูช้มเป็นเดก็เลก็กจ็ะไมค่่อยเขา้ใจ หรอืบางเรือ่งแรงเกนิไปส าหรบัเดก็ กอ็าจจะ

ตอ้งท าใหก้ารแสดงไมเ่หมาะสมส าหรบัเดก็ แต่โดยมากจะคดิก่อนแสดงว่าผูช้มจะเป็นกลุ่มไหน 

เพื่อใหก้ารแสดงทีเ่หมาะสม 

ตารางที1่ สรปุความคดิสรา้งสรรคบ์ทละครเวท ี

หวัข้อ/บุคคล คณุสินีนำฏ            

เกษประไพ 

คณุนิกร แซ่ตัง้ คณุนัท นวลแพง คณุปำนรตัน            

กริชชำญชยั 

คณุณัฐพล คุ้มเมธำ 

กลุ่มละคร กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว กลุ่มละครแปด กลุ่มเสาสงู New Theater 

Society 

กลุ่มละครเบบี้มายด ์  

การท างานหน้าท ี เขยีนบท ก ากบั แสดง เขยีนบท ก ากบั แสดง เขยีนบท ก ากบั แสดง เขยีนบท ก ากบั แสดง เขยีนบท ก ากบั แสดง 

ผลงานที่แสดง ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

รปูแบบละคร Physical ละครพดูสะทอ้นสงัคม ละครพดู เสยีดสสีงัคม ละครดดัแปลง ละครใบ้ 

รปูแบบการเขยีน ไม่มบีท มบีทละคร มบีทละคร/ไม่มบีท

ละคร 

มบีทละคร ไม่มบีทละคร 

แนวควิการสรา้ง

บท 

จากตวัเอง จากเหตุการณ์ใน

สงัคม 

จากเพื่อน เหตุการณ์

ในสงัคม 

จากบทละคร

ต่างประเทศ 

จากเหตุการณ์ใน

สงัคม เรื่องเล่า 

การต์นู 
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ลกัษณะเฉพาะตวั เรื่องเป็นการถ่ายทอด

เกีย่วกบัผูห้ญงิ การใช้

ร่างกายเล่าเรื่องจาก

ความเป็นตวัเอง

ความชอบ (passion) ใน

การท างาน ชวีติตนเอง 

การทีบ่ทละคร

ถ่ายทอดความคดิของ

ตวัละครไดพ้ดู

ความคดิต่อเหตุการณ์ 

เป็นการไม่ตดัสนิ

เหตุการณ์ 

ตวัละครเป็นธรรมชาต ิ

ทีม่คี าพดูเขา้ปาก 

เรื่องเป็นเรื่องตามยุค

สมยั ไม่เชย 

เรื่องมคีวามสมัพนัธ์

ของครอบครวัที่

น่าสนใจ มกีารปิด

เรื่องแบบใหผู้ช้มได้ไป

คดิต่อ 

เรื่องมคีวามสด ง่าย 

เกีย่วขอ้ง ทึง่ 

วธิกีารท างาน การพดูคุย โตเ้ถยีง คดั

กรอง เลอืก การหา

ขอ้มลู แลว้มาท าเป็นบท 

เกบ็ขอ้มลู แล้วน ามา

เขยีน 

พดูคุยกบัเพื่อนหา

ความคดิ ซอ้มละคร 

หาบทพดูและเรื่องราว 

อ่านบทละคร ตคีวาม 

แปลงบทละครเป็น

บรบิทไทย 

เกบ็ขอ้มลู ซอ้มตาม

สถานการณ์ ท าภาษา

พดูใหเ้ป็นภาพ 

ปจัจยัภายในทีม่ผีล

กบังาน 

พืน้ฐานการใชร้่างกาย 

เพราะตอ้งใชร้่างกายเล่า

เรื่อง 

การหาขอ้มลูในการ

เล่าเรื่องต่อเหตุการณ์ 

การเล่าเรื่องไม่

เชือ่มโยง 

การอ่านหาเรื่องมา

แปลงบท 

ทกัษะการเล่าเรื่อง ให้

เป็นการแสดง 

ปจัจยัภายนอกทีม่ี

ผลกบังาน 

ผูช้มบางกลุ่มใหม่กบั

งานแสดงแบบใช้

ร่างกายเล่าเรื่อง 

ผูช้มกบัเรื่องทีเ่ล่าตอ้ง

ไม่เชย 

การเล่าเรื่องเฉพาะ

กลุ่ม ผูช้มบางครัง้ไม่

เขา้ใจ 

บรบิทต่างชาต ิ ตอ้ง

ดดัแปลงใหค้นไทย

เขา้ใจ 

ผูช้มหลากหลายกลุ่ม 

ตวัอย่างละคร ทีใ่ช้

ในวจิยัครัง้นี้ 

I sea                      

แสลง 

ไรพ้ านกั              

แม่น ้าแห่งความตาย 

อคีิม้ลกูคอปืนกล ฮหิา้ 

อโหสเิกม 

เฉาก๊วยถว้ยสุดทา้ย ไทยจรา้                 

หนูน้อยหมวกแดง 

สตารว์อล 
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บทท่ี 5 

สรปุผลกำรวิจยั อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

สรปุผลกำรวิจยั 

การศกึษาเรือ่งกระบวนการสรา้งบทละครเวทไีทยสมยัใหม่ สามารถสรปุผลวจิยัไดด้งันี้ 

ละครเวทไีทยมกีารน าเสนอละครเวทหีลายรปูแบบและหลายประเภท แต่การวจิยัครัง้นี้ศกึษา

รปูแบบน าเสนอในละครมดีงัต่อไปนี้ 

1. ละครดดัแปลง สมัภาษณ์ ปานรตัน กรชิชาญชยั กลุ่มละคร New Theater Society  
 

2. ละครเสยีดส ีสมัภาษณ์ นทั นวลแพง กลุ่มละครเสาสงู   
 

3. ละครสะทอ้นสงัคม สมัภาษณ์ นิกร แซ่ตัง้ กลุ่มละครแปดคณูแปด  

4. ละคร Physical Theater  สมัภาษณ์ สนิีนาฏ  เกษประไพ กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว   

5. ละครใบ ้สมัภาษณ์ ณฐัพล คุม้เมธา กลุ่มละครเบบีม้ายด ์  

 

1. กระบวนควำมคิดกำรสร้ำงบทละครเวที สรปุได้ดงัน้ี 

การสรา้งละครเวทใีนประเทศไทยเริม่จากการใชบ้ทละครจากต่างประเทศเพื่อสรา้งเป็นบท

ละคร โดยการแปล หรอืดดัแปลงบทละคร แต่ในปจัจุบนัเริม่มกีารสรา้งบทละครเวทใีนประเทศ

ไทย การสรา้งบทแบบดัง้เดมิ (Original) ซึง่ผูเ้ขยีนบทโดยมากใชพ้ืน้ฐานการสรา้งบทละครจาก 

อรสิโตเตลิ (Aristotle) ทีแ่บ่งองคป์ระกอบของบทละครเป็นโครงเรือ่ง (Plot) ตวัละคร 

(Character) ความคดิ (Thought) ภาษา (Diction) เพลง (Song) และภาพ (Spectacle) ซึง่ตอ้ง

เขา้ใจด ีและเขา้ใจประเภทของละครและการน าเสนอของบทละครได้ 

รปูแบบการสรา้งบทละครแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

DP
U



44 
 

1. แบบมบีทละคร คอื ประเภททีเ่ขยีนเป็นบทออกมาเป็นการกระท าและบทพดูทุกอยา่ง

องคป์ระกอบของละครครบ พมิพบ์ทออกมา 

2. แบบไม่มบีท คอื ประเภททีเ่ขยีนแต่โครงเรือ่งขยายออกมา เป็นเพยีงการจดบนัทกึของ

ผูเ้ขยีนบท หรอืผูก้ ากบั  เขยีนแต่สถานการณ์ ใหน้กัแสดงแสดงเอง โดยการซอ้มหลาย

ครัง้ 

การคดิสรา้งบทละครเกดิจากความคดิทีร่อบตวัของผูเ้ขยีนบททีม่คีวามรูส้กึต่อเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง ครอบครวั คนรอบขา้ง หรอืจากข่าวเหตุการณ์รว่มสมยั 

แนวคดิทศันะคตทิีม่ต่ีอการเมอืงและสงัคม ทีม่ผีลกระทบต่อผูเ้ขยีน โดยผูเ้ขยีนบทจะใชว้ธิคีดิ

และวธิกีารน าเสนอในรปูแบบละครของตนเอง ซึง่แต่ละแบบมวีธิกีารคดิทีค่ลา้ยกนั ละคร

ดดัแปลง ละครเสยีดส ี ละครสะทอ้นสงัคม ละคร Physical Theater ละครใบ ้ ความคดิเริม่ตน้

จากความรูส้กึของตนเองทีม่ต่ีอเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งจะเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งบทละคร 

การสรา้งโครงเรือ่งตอ้งมกีารสรา้งโครงเรือ่งทีน่่าสนใจและเป็นเหตุเป็นผลเขา้ใจได ้ ซึง่

หลกัการสรา้งโครงเรือ่งจะประกอบไปดว้ย การเปิดเรือ่งตอ้งใหรู้จ้กัตวัละครอยา่งน่าสนใจ การ

พฒันาเรือ่งตอ้งมกีารท าใหป้มปญัหามคีวามชดัเจน เพื่อน าไปสู่จดุวกิฤต จากความตื่นเตน้ตอ้ง

คลีค่ลายเรือ่งอยา่งเขา้ใจ และจบเรือ่งใหน่้าสนใจ ซึง่ผูเ้ขยีนบทจะเน้นหลกัๆดงัทีก่ล่าวมา 

ความขดัแยง้อาจตอ้งแยกออกมาใหช้ดัเจนเพราะความขดัแยง้เป็นสถานการณ์ทีใ่หเ้รือ่ง

ด าเนินต่อไป ซึง่จะเป็นความคดัแยง้ระหว่าคนกบัคน คนกบัจติใจตวัเอง คนกบัสถานที ่ คนกบั

ธรรมชาต ิ คนกบัสิง่เหนือธรรมชาต ิ ซึง่การเพิม่ความขดัแยง้ท าใหเ้รือ่งมสีถานการณ์ทีน่่าสนใจ

มากยิง่ขึน้ 

การก าหนดภาพบนเวท ี คอืการท าใหผู้ช้มเหน็ภาพมากขึน้ ฉากสถานที ่ ท าใหผู้ช้มเชื่อใน

เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ มกัจะก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัตวัละคร แต่ส าหรบัละคร

เวทสีมยัใหมอ่าจมกีารลดทอนฉากหรอืภาพบทเวทใีหเ้ขา้ใจสื่อสารไดง้่ายขึน้ เพราะเกดิจาก

สถานทีไ่มใ่หญ่มาก หรอืงบประมาณไมม่าก ผูเ้ขยีนบทจงึมบีทบาทในการคดิภาพส าหรบั

สถานทีแ่สดง และเทคนิคของละครเวทใีหเ้ขา้กบัสถานที่แสดง 
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ตวัละครคอืผูถ่้ายทอดบทโดยการแสดงใหผู้ช้มเขา้ใจ ถา้ผูเ้ขยีนบททราบถงึผูแ้สดงจะช่วย

ในการเขยีนบทอย่างมาก เพราะสามารถท าใหล้กัษณะตวัละครน่าสนใจไดม้ากขึน้ โดยสรา้งจาก

ตวัละครทีม่อียู่จรงิในเหตุการณ์ หรอืตวัละครสรา้งใหมใ่หน่้าสนใจ  

ภาษาหรอืบทพดูในละคร ตอ้งสื่อสารใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจ ตอ้งเป็นภาษาตามยคุสมยัของละคร 

ซึง่ตอ้งพดูใหเ้ขา้ปากนกัแสดง จะช่วยในการแสดงใหน้ักแสดงดพูดูสมจรงิไดม้ากขึน้ ซึง่ผูเ้ขยีน

บทตอ้งสงัเกตวธิพีดูของคนในอาชพีต่างๆ ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

เพลง ส าหรบัเพลงทีใ่ชใ้นบทละคร ถา้เป็นเพลงทีเ่ฉพาะเจาะจงและมผีลต่อเรือ่งโดยมาก

ผูเ้ขยีนบทจะเป็นผูเ้ลอืกและใส่อยูใ่นเรือ่ง ซึง่เพลงตอ้งตรงตามยคุสมยัและมผีลต่อเรือ่ง  

 

2. วิธีกำรสร้ำงบทละครเวที 

การสรา้งบทละครเริม่คดิจากจดุประสงคข์องการแสดงละครว่า จะตอ้งแสดงละครหรอืมี

ละครนัน้เพื่ออะไร แสดงในงานอะไร ผูเ้ขยีนบทจะเริม่คดิและเขยีนโดยทีผู่เ้ขยีนบทมสีิง่ที่

อยากจะบอก หรอืถ่ายทอดความคดิมาจากสิง่รอบตวั สถานการณ์บา้นเมอืง  เหตุการณ์รว่ม

สมยั จากประวติศิาสตร ์ จากตนเอง จากครอบครวั และจากเพื่อนฝงู เมือ่ไดแ้นวคดิแลว้กจ็ะมี

การหาขอ้มลู เอาขอ้มลูมาวเิคราะห ์ จากนัน้มาท าโครงเรือ่ง ต่อดว้ยโครงเรือ่งขยาย ซึง่การคดิ

อาจคดิคนเดยีวหรอืการคดิเป็นกลุ่มเช่น 

คุณสนิีนาฏเริม่จากคดิว่ามปีระเดน็อะไรบา้ง ท าใหเ้ป็นโครงเรือ่งของตนเอง มผีูช้่วย

คอยช่วยจดการกระท า สถานการณ์แต่จะไม่มกีารเขยีนเป็นบทออกมา ต่างคนต่างซอ้มแสดงสด 

(improvisation) จนถงึทีน่กัแสดงสองคนมาซอ้มพรอ้มกนั ผลดักนัแสดง แลว้มาพดูคุยกบัสิง่ที่

เกดิขึน้ว่ารูส้กึอยา่งไร จากนัน้ท าการเลอืกแต่ละเหตุการณ์ กระบวนการส าคญัของการท าคอื 

การพดูคุย โตเ้ถยีง คดักรอง เลอืก การหาขอ้มลู การแสดงแบบนี้ไม่มบีท แต่จะมจีดเพยีงแค่

สถานการณ์ เพราะเป็นการแสดงทีต่อ้งฝึกฝนจากร่างกาย ตอ้งใชร้า่ยกายในการจ าโดยฝึกจน

รา่งกายจ าการเคลื่อนไหวรูส้กึไดจ้นแสดงเป็นละคร 

คุณนิกรเริม่จากหาประเดน็ทีอ่ยากเล่าก่อน บางครัง้มหีลายๆเรือ่งมาพรอ้มกนั แลว้จะ

คดิไปว่าเรือ่งจะเป็นอยา่งไร ซึง่บางเรือ่งคดิไว ้ สองถงึสามปีแลว้ค่อยมาเขยีน พอคดิกจ็ะหา
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ขอ้มลูเกบ็ไวก่้อน รวบรวมขอ้มลู แลว้จงึเริม่เขยีน พอเขยีนเสรจ็กจ็ะอ่านทบทวนเอง คดิถงึ

นกัแสดงทีแ่สดง 

คุณนทัจะนัง่พูดคุยกบันกัแสดงและทมีงาน แลว้หาประเดน็ทีน่่าสนใจ เรือ่งใกลต้วัของ

นกัแสดงแต่ละครคน หรอืเรือ่งในขา่ว จากนัน้คุณนทัจะน าไปจดและไปเขยีนโครงเรือ่ง แลว้ไป

แยกเป็นโครงเรือ่งขยาย (Treatment) เป็นสถานการณ์ จงึจะนดัซอ้มละคร โดยบอกลกัษณะตวั

ละคร (Character) สถานการณ์ (Situation) ความต้องการของเรือ่ง (Super Objective) ให้

นกัแสดง และบอกว่าเปิดเรื่องอยา่งไรจบอย่างไร นกัแสดงจะแสดงสด จนออกมาเป็นละคร 

คุณปานรตันจะเลอืกเรือ่งแสดงทีเ่หมาะสมกบัวาระของการแสดง ซึง่จะเอาจากเรื่องที่

เคยอ่านมาและดวู่าจะแสดงทีไ่หน แลว้เลอืกว่ามปีระเดน็อะไรจะบอกในช่วงทีล่ะครแสดง ซึง่การ

ท าโครงเรือ่งนี้จะท าตามบทละครเก่า แต่มกีารปรบัใหเ้ขา้กบับรบิทไทย มกีารลอ้เลยีนให้

สนุกสนาน แต่ปกตจิะอ่านก่อนแลว้เลอืกเรือ่งใหเ้ขา้กบับรบิทไทย แต่จะไม่ไดม้กีารเปรยีบเทยีบ

ฉากต่อฉาก โดยจะท าโครงเรือ่งแลว้สรา้งโครงเรือ่งใหมใ่นแบบของไทย การใส่สถานทีเ่วลาให้

เขา้กบัสงัคมไทย หรอืมกีารเปลีย่นโครงเรือ่งใหเ้ขา้กบัสงัคมไทย 

คุณณฐัพลเริม่จากการพดูคุยกนัในทมีว่ามปีระเดน็อะไรทีน่่าสนใจ แต่ละคนมคีวามคดิ

เกีย่วกบัอะไร ซึง่จะค านึงถงึสถานทีแ่สดง และกลุ่มผูช้ม เพราะจะตอ้งเป็นเรือ่งทีผู่ใ้หญ่ชมได้

เดก็กด็ไูดเ้ช่นกนั ซึง่ตอ้งคดิก่อนแสดงเมือ่ไดเ้รือ่งหลกักจ็ะเอาสถานการณ์มาใส่เป็นโครงเรือ่ง

ยอ่ยๆ โดยการคดิจะเป็นการทดลองแสดง ว่าถา้สถานการณ์อยา่งนี้แลว้แสดงอะไรไดบ้า้งตอ้ง

คดิเป็นภาพในหวัใหไ้ด ้ แลว้จะจดไวเ้ป็นฉากๆว่าเกดิอะไรขึน้บา้งพอไดเ้รือ่งจะนดักซ็อ้ม แลว้

บางครัง้มกีารตดัต่อว่าเอาสถานการณ์ไหนขึน้ก่อนหลงัจนถงึวนัแสดง และมกีารแบ่งหน้าทอีกี

ครัง้ก่อนแสดงว่าใครจะเป็นคนเล่นกบัผู้ชม 

กระบวนการท าบทจะมกีารแกบ้ทจนถงึวนัแสดงจรงิถ้าผูเ้ขยีนบทเป็นผูก้ ากบัดว้ย แต่จะ

เปลีย่นแค่เลก็น้อยจะไมม่กีารเปลีย่นแปลงโครงเรือ่ง หรอืแนวคดิของเรือ่ง ซึง่การท าบทขึน้อยู่

กบัรปูแบบของละครทีน่ าเสนอดว้ย การเขยีนบทเสรจ็แลว้ผูเ้ขยีนจะมกีารอ่านบททบทวน มกีาร

พดูบทเพื่อดวู่าเขา้ปากกบันักแสดงหรอืไม ่ ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา ตวัสะกดรปูแบบ

การพมิพ ์ แต่ส าหรบัแบบไมม่บีท กจ็ะทบทวนสถานการณ์ทีท่ าว่าน่าสนใจพอไหม แลว้จะ

ทบทวนอกีทเีวลาซอ้ม 
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3. เทคนิคเฉพำะบคุคลของผูส้ร้ำงบทละครเวที สรปุไดด้งันี้ 

คุณสนิีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว  

เทคนิคเฉพาะบุคคลมาจากแรงขบัและความชอบของนักแสดงเป็นหลกัส าคญัและการ

ฝึกฝนรา่งกาย และตอ้งมเีรือ่งทีอ่ยากจะเล่าจรงิๆ จรงิใจต่อความรูส้กึของตนเอง การน าเรือ่ง

จากชวีติของนกัแสดงทีเ่กดิขึน้จากประสบการณ์ 

การสรา้งละครเวทขีองคุณคุณสนิีนาฏ เป็นละครแนว Physical Theater เป็นการใช้

รา่งกายในการสื่อสารกบัผูช้ม ดงันัน้การสรา้งละครหรอืบท ตอ้งใชค้วามชอบ (passion) ของ

ผูส้รา้งงานในการท างานใหเ้กดิขึน้ ตอ้งมเีรือ่งราวทีเ่กดิขึน้เพื่อสรา้งความรูส้กึและความเขา้ใจ 

โดยมกีระบวนการพดูคุย โตเ้ถยีง คดักรอง เลอืก การหาขอ้มลู ทีเ่ป็นกระบวนการทีคุ่ณสนิีนาฏ

สรา้งงาน และทีส่ าคญันักแสดงตอ้งมอีาวุธทางการแสดงนัน้คอืทกัษะของการแสดง การ

เคลื่อนไหว (Movement) เสยีงสะทอ้นผูห้ญงิกบัสงัคมจากงาน 

คุณนิกร แซ่ตัง้ กลุ่มละครแปด 

เทคนิคเฉพาะบุคคลมาจากการถ่ายทอดความคดิของตวัแสดง พดูในสิง่ทีต่วัละครคดิใน

เหตุการณ์หรอืสถานทีจ่รงิ สะทอ้นตวัละครต่อเหตุการณ์จรงิ การน าเรือ่งจากสถานการณ์จรงิ 

แต่ไมต่ดัสนิเขา้ขา้งใดขา้งหนึ่งจะน าเสนอความเป็นกลางใหผู้ช้มไดค้ดิ 

ละครของคุณคุณนิกร โดยมากจะเป็นละครทีเ่ล่าถงึสงัคม มกีารพูดถงึการเมอืงการ

ปกครองบา้ง ซึง่จะเหน็ไดจ้ากเรือ่งแม่น ้าแห่งความตาย แต่สิง่ทีช่ดัเจนของคุณนิกรคอื การทีต่วั

ละครไดอ้อกมาพดูแทนเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ บางครัง้เป็นเสยีงสะทอ้นของตวัละครทีม่ต่ีอ

เหตุการณ์จรงิ แต่จะไม่มกีารตดัสนิว่าเหตุการณ์นัน้ถูกหรอืผดิ มมุมองการเล่าเรือ่งทีม่ต่ีอ

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมกีารคดิทีน่่าสนใจ  

คุณนทั นวลแพง 

เทคนิคเฉพาะบุคคลมาจากธรรมชาตขิองตวัละครทีผู่ช้มเขา้ใจความรูส้กึ เขา้ถงึ

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม สะทอ้นยคุสมยั การรว่มกนัคดิใหน้กัแสดงคดิบทพดูเองจะช่วยให้

นกัแสดงพดูเขา้ปากมากขึน้ และนกัแสดงเป็นตวัแทนของตวัละครจะเขา้ใจบทตวัเองดยีิง่ขึน้ 
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ละครของคุณนทั โดยมากจะเป็นละครแนวตลกเสยีดสสีงัคม ประเดน็ส่วนใหญ่มาจาก 

สิง่รอบขา้งทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ในสื่อ ซึง่จะบ่งบอกถงึยคุสมยัทีก่ าลงัเกดิขึน้ การสรา้งตวัละคร ที่มี

ความน่าสนใจ มุมมองวธิคีดิ และตวัละครหลกัมกัเป็นผูห้ญงิ โดยตวัละครจะแสดงความรูส้กึของ

ผูห้ญงิไดอ้ยา่งด ีและมเีนื้อเรือ่งหาทีท่นัสมยั มแีอบแฝงเนื้อเรือ่งการเมอืง  

 

ปานรตัน กรชิชาญชยั 

เทคนิคเฉพาะบุคคลมาจากการสรา้งความสมัพนัธข์องตวัละครอยา่งน่าสนใจ และมกีาร

เขา้ใจบทละครในบรบิทจากต่างชาตแิละบรบิทสงัคมไทยเป็นอย่างด ี ตอนจบมกีารสรา้ง

ปลายเปิดใหผู้ช้มไดค้ดิ และมกีารใชจ้งัหวะการเล่าเรือ่ง ทิง้ความตื่นเตน้ไวท้า้ยฉาก 

ลกัษณะละครของคุณปานรตัน ส่วนใหญ่จะเป็นละครทีด่ดัแปลงมาจากบทละคร 

(Adaptation) ซึง่ลกัษณะเด่นของละครคุณปานรตัน นอกจากมเีนื้อเรือ่งทีส่นุกของละครทีเ่ป็น

เรือ่งใกลต้วั แต่มคีวามสมัพนัธข์องตวัละครทีน่่าสนใจ ความสมัพนัธใ์นครอบครวั แมล่กู พีน้่อง 

ความสมัพนัธข์องเพื่อน ความสมัพนัธข์องสามภีรรยา ซึง่เป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนแต่คุณปานรตัน

สามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างน่าสนใจ พรอ้มทัง้มเีสยีงหวัเราะ ซึง่เป็นการสถานการณ์ไดด้ี 

 

คุณณฐัพล คุม้เมธา กลุ่มละครเบบีม้ายด ์  

เทคนิคเฉพาะบุคคลมาจากการถ่ายทอดภาษาเขยีนความคดิ น ามาเล่าเป็นภาษาภาพ 

เป็นการเล่าเรือ่งตลกรา้ยแต่ในเชงิบวกกบัเหตุการณ์ต่างๆทีแ่สดงใหส้นุกเหมาะสมกบันกัแสดง

และบท ใชห้ลกั สด งา่ย เกีย่ว ทึง่ 

ลกัษณะละครของคุณณฐัพลจะตอ้งใชค้วามสามารถในการแสดงการเล่าเรือ่งโดยการใชภ้าพ

ภาษารา่งกายในการเล่า เรื่องซึง่เทคนิคหลกัของละครคอืพลงัของความงา่ย ตอ้งน าเสนออะไรที่

เขา้ใจง่าย ใกลต้วัผูช้ม แต่จะมกีารแสดงทีไ่มเ่หมอืนคนอื่น เพราะใชห้ลกั สด งา่ย เกีย่ว ทึง่ สด

คอืความแปลกใหมใ่หค้นด ูงา่ยคอืเรือ่งงา่ยๆทีผู่ช้มเขา้ใจ เกีย่วคอืน าเรือ่งทีเ่กี่ยวโยงกบัผูช้ม ทึง่

คอืมนัตอ้งมแีปลกประหลาดใจ ซึง่หลกันี้จะเป็นการน ามาใชใ้นการเล่าเรือ่ง และเวลาในการ

แสดงไมค่วรเกนิ 15 นาทต่ีอสถานการณ์ เพราะจะเอาผูช้มอยู่ซึง่ท าใหผู้ช้มไมเ่บื่อ 
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4. ปัจจยัภำยในและภำยนอกท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงสรรค ์ สรปุไดด้งัต่อไปนี้ 

ปจัจยัภายใน 

ปจัจยัภายในทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคง์าน ผูส้รา้งงานตอ้งมพีืน้ฐานของการแสดง เขา้ใจ 

และไดร้บัการฝึกฝนรา่งกายอยา่งเพยีงพอ มกีารใชก้ารแสดงสดได ้ ส าหรบัวธิคีดิตอ้งศกึษา

เขา้ใจในสงัคม ตอ้งมคีวามชอบ (Passion) อยากสงูในการท างาน เป็นแรงขบัในการสรา้ง

ผลงาน ตอ้งมเีรือ่งทีต่อ้งการเล่า ตอ้งการพดู และการหาขอ้มลูผูเ้ขยีนตอ้งมคีวามต้องการเล่าต่อ

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึง่ผูเ้ขยีนบทควรเขา้ใจละครเวทอียา่งด ี เขา้ใจองคป์ระกอบการเล่า

เรือ่ง ถงึจะเล่าเรือ่งไดน่้าสนใจ ส าหรบัแนวละครดดัแปลงจากบทละคร (Adaptation) ตอ้งอ่าน

บทละคร เพราะตอ้งอ่านจะบทละครต่างประเทศ หรอื นวนิยายไทย ตอ้งเลอืกหยบิแนวทีต่นเอง

ชอบ ซึง่อาจไมห่ลากหลายแนวทีเ่ลอืกส าหรบัผูช้มทีต่อ้งการความหลากหลาย 

ปจัจยัภายนอก 

ปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการสรา้งสรรคง์าน เรือ่งตอ้งมปีระเดน็ทีพ่ดูไมเ่ชย ทนัสมยัหรอื

เป็นเรือ่งทีค่นอื่นรูอ้ยูแ่ลว้ ซึง่บทสมยัใหม่บางครัง้ยงัไมน่่าสนใจเพราะขาดประสบการณ์ต่อ

เหตุการณ์ทีจ่ะเล่าเรือ่งใหน่้าสนใจ หรอืบางครัง้เป็นเรือ่งทีรู่อ้ยูแ่ลว้ หรอืบางครัง้ความสมเหตุผล

ทีม่ต่ีอเรือ่ง บางครัง้สรา้งงานมาแลว้ผูช้มบางกลุ่มไมเ่ขา้ใจว่างานตอ้งการสื่อสารอะไรเพราะการ

แสดงบางเรือ่งไมม่บีทพดู เขยีนงานแลว้ไมเ่ชื่อมโยงกบัผูช้มทิง้คนชม เปิดเรื่องแลว้ทิง้ไมปิ่ด

เรือ่ง ซึง่บางครัง้ท าเรือ่งแลว้เรือ่งรก ไมเ่ลอืกเรือ่งทีน่่าสนใจ การเล่าเรือ่งบางครัง้เล่าเรือ่งไมส่นุก 

ผูช้มหลากหลายถา้ผูช้มเป็นเดก็มาก กจ็ะไมค่่อยเขา้ใจ หรอืบางเรือ่งแรงเกนิไปส าหรบัเดก็ ก็

อาจจะตอ้งท าใหก้ารแสดงไมเ่หมาะสมส าหรบัเดก็ แต่โดยมากจะคดิก่อนแสดงว่าผูช้มจะเป็น

กลุ่มไหน เพื่อใหก้ารแสดงทีเ่หมาะสม ส าหรบังานดดัแปลงโดยมากคนจะแปลไม่ค่อยดดัแปลง

บทละคร ท าใหบ้างครัง้บรบิทของต่างชาตกิบัความชอบของคนไทยอาจไมเ่ขา้ใจ แต่เมือ่น ามา

ดดัแปลงใหเ้ป็นบรบิทไทยมากขึน้ ผูช้มอาจเขา้ใจมากกว่าหรอืบทสนทนาทีแ่ปลจากต่างชาติ

อาจตลกแต่มนัตลกของต่างชาต ิคนไทยอาจมทีศิทางตลกในแบบของไทยเอง 
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อธิปรำยผล 

การศกึษาเรือ่ง กระบวนการสรา้งบทละครเวทไีทยสมยัใหม่ สามารถอภปิราย

ผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 

การศกึษากระบวนการสรา้งบทละครเวทไีทยสมยัใหม่นัน้ ผูว้จิยัศกึษากลุ่มผูส้รา้งสรรค์

ละครเวททีีม่ผีลงานต่อเนื่อง 10 ปี และมกีารจดัการแสดงในโรงละครทีม่ผีูช้มไมเ่กนิ 100 คน 

นัน้ผูส้รา้งสรรคบ์ทละครเวทตีอ้งมพีืน้ฐานความเขา้ใจละครเวท ี โดยตอ้งเขา้ใจประเภทของละคร

เวท ีรปูแบบการน าเสนอ องคป์ระกอบของละครเวท ีและการเล่าเรือ่ง ซึง่ผูเ้ขยีนตอ้งเขา้ใจความ

ต่างของละครเวทกีบัการแสดงในสื่ออื่นๆ ไมว่่าจะเป็นละครโทรทศัน์ หรอืภาพยนตร ์ ละครเวที

จะมกีารเล่าเรือ่งดว้ยการกระท าของตวัละคร (Dramatic Action) และเทคนิคการเล่าเรือ่งบนเวท ี

การเขยีนบทละครเวท ีการไดท้ีม่าของความคดิ ความสนใจเฉพาะของผูเ้ขยีน การแสดง

หาความรู ้ จากประวตัศิาสตร ์ สิง่แวดลอ้ม แนวคดิทศันะคตต่ิอการเมอืง ตนเอง จากครอบครวั 

เพื่อนฝงูและคนรอบขา้ง ผูเ้ขยีนตอ้งมคีวามชอบ หรอืแรงขบัต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งในการสรา้งสรรค ์

ซึง่เพื่อสรา้งเป็นผลงานทีน่่าสนใจ และมลีกัษณะเฉพาะบุคคล  

การท าโครงเรือ่งของละครเวทจีากโครงเรือ่ง (Plot) หลกัส าหรบัการเล่าเรือ่งทัง้เรือ่งว่า

ตอ้งการเล่าเรือ่งเกีย่วกบัอะไร จากนัน้น าเรือ่งมาขยายเป็นโครงเรือ่งขยาย (Treatment) เป็น

สถานการณ์ต่างๆ โดยมกีารเปลีย่นแปลงล าดบัเหตุการณ์ใหน่้าสนใจ มกีารใส่ความขดัแยง้ 

(Conflict) ในสถานการณ์ ซึง่ความขดัแยง้อาจเกดิจาก คนกบัคน คนกบัความคดิของตวัเอง คน

กบัสถานที ่ คนกบัธรรมชาต ิ คนกบัสิง่เหนือธรรมชาต ิ ซึง่ตอ้งเป็นการเล่าเรือ่งแบบสถานการณ์

เรือ่งทีม่กีารกระท าของตวัละคร (Dramatic Action) พรอ้มกบัการสรา้งตวัละครทีม่ตีวัละครหลกั 

(Protagonist) และตวัละครขดัแยง้กบัตวัละครหลกั (Antagonist) และตวัละครเสรมิใหต้วัละครมี

ความน่าสนใจมากยิง่ขึน้ ซึง่การเล่าเรือ่งควรมกีารเปิดเรือ่ง (Exposition) เพื่อเล่าวา่ตวัละครคอื

ใครท าอะไร   การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) เลา่ถงึความขดัแยง้น าไปสูป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ 

ภาวะวกิฤต ิ (Climax) การเกดิปมปญัหาทีต่วัละครตอ้งเผชญิ ภาวะคลีค่ลาย (Falling Action) 

การเล่าเรือ่งถงึการแกไ้ขของปมปญัหาจะน าไปสู่การยตุเิรือ่งราว (Ending) ทีว่่าดว้ยเรือ่งจะจบ

อยา่งไร เพื่อไดข้อ้คดิ หรอืผูช้มสามารถไปคดิต่อจากเรือ่งได ้ 
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การสรา้งตวัละคร ตอ้งมกีารสรา้งตวัละครทีม่คีวามขดัแยง้กบัเรือ่ง กบัสถานการณ์

ขึน้มาก่อน โดยการสรา้งตวัละครทีม่ตีวัละครหลกั (Protagonist) และตวัละครขดักบัแยง้ตวัละคร

หลกั (Antagonist) โดยผูเ้ขยีนบทตอ้งไมค่ดิฉลาดกว่าตวัละคร ตอ้งใหต้วัละครคดิใหอ้ยูใ่นบรบิท

ของละคร (Given Circumstances) ทีต่วัละครตอ้งมรีปูรา่งลกัษณะภายนอกตวั และลกัษณะใน

ของตวัละคร โดยตวัละครตอ้งมคีวามตอ้งการ (Super Objective) ต่อเรือ่งทัง้หมด และมคีวาม

ตอ้งการ (Objective) ต่อสถานการณ์นัน้ๆ ทีเ่กดิขึน้ การสรา้งตวัละครใหน่้าสนใจคอืตวัละคร

ตอ้งเผชญิกบัปญัหาความขดัแยง้ 

บทสนทนาของตวัละครตอ้งเป็นการสนทนาเพื่อใหข้ยายการกระท าของตวัละคร 

(Dramatic Action) โดยจะไมพ่ดูแบบไม่มคีวามตอ้งการของตวัละคร จบัสาระไมไ่ดเ้พราะละคร

เวทมีเีวลาในการชมทีจ่ะกดัและผูช้มตอ้งตดิตามจากการกระท าและค าพดูของตวัละคร ซึง่การ

พดูของตวัละครสามารถบอกถงึ สถานท ี การกระท า เล่าเรือ่งยอ้นเวลา ช่วยการด าเนินเรือ่ง 

บอกนิสยัของตวัละคร อธบิายสถานการณ์ความในใจของตวัละคร ซึง่บทพดูละครเวทจีะมกีาร

พดูของตวัละครทีพ่ดูอยูค่นเดยีว (Monologue) เป็นบทยาวๆ ทีต่วัละครจะพดู หรอืพดูกบัคนดู 

โดยการใชก้ารแสดงสด (Improvise) นกัแสดง ทีถ่่ายทอดเรือ่งราวในละครเวท ี

ภาพ สถานที ่ และฉากของละครเวทผีูเ้ขยีนตอ้งทราบถงึการเล่าเรือ่งในแบบละครเวททีี่

จะไมส่ามรถเปลีย่นสถานทีไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็ และรปูแบบในการน าเสนอของละครเวท ี เพราะการ

เปลีย่นสถานทไีปมาอยา่งไรเ้หตุผลอาจท าใหต้ดัอารมณ์ผูช้ม และสถานทีท่ าใหผู้้ชมเขา้ใจละคร

มากขึน้ว่าเกดิขึน้ทีใ่ดหรอืการสรา้งภาพบนเวทชี่วยใหผู้ช้มตดิตามการเล่าเรือ่งของละคร ดงันัน้

ผูเ้ขยีนบทตอ้งเขา้ใจวธิกีารเล่าเรือ่งของรปูแบบละครต่างๆ 

เพลงเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของละครเวท ี ทีจ่ะช่วยใหผู้ช้มเขา้ถงึอารมณ์ของตวัละคร

หรอืเขา้ใจเหตุการณ์ในเรือ่งได ้ ซึง่จะเป็นเพลงเล่าเรือ่งหรอืเพลงสรา้งบรรยากาศของเรือ่ง หรอื

เพลงบอกถงึยคุสมยัของเรือ่ง ซึง่ผูเ้ขยีนตอ้งเขา้ใจลกัษณะของเพลง แต่ในบทละครอาจไม่มี

เพลงหรอืดนตรปีระกอบกไ็ด ้การใส่เพลงอาจใหเ้ป็นน่าทีข่องผูก้ ากบัการแสดง 

วธิกีารเขยีนบทละครเวท ี โดยเริม่จากความคดิของผูเ้ขยีนว่าตอ้งการน าเสนออะไรใน

ละคร คดิและวเิคราะหเ์รือ่ง หาขอ้มลู ซึง่การท างานของผูเ้ขยีนบทกจ็ะต่างไปในแบบละครที่

น าเสนอ มคีวามคดิหลกัของเรือ่ง หานกัแสดง แลว้ลองแสดงสด  (Improvise) ผูเ้ขยีนบทจะ

บนัทกึเรือ่งราวและบทสนทนาของการแสดงสด และน ามาเลอืกเพื่อทีจ่ะเขยีนมาเป็นบท บทจะมี
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การพฒันามวีธิกีารซอ้มละครเวทเีพื่อพฒันา หรอืปรบัปรงุบทละคร โดยอาจมกีารอ่านครัง้แรก 

(First Reading) แลว้อาจมกีารปรบับทพดูใหเ้ขา้กบันกัแสดง จนถงึการแสดงจรงิ มกีารปรบัปรงุ

ประเมนิผลของผูก้ ากบัหลงัการแสดงแต่ละรอบซึง่อาจมกีารปรบับท เพราะละครเวทมีกีารแสดง

สดซึง่สามารถปรบัเปลีย่นได ้ แต่จะถอืโครงเรือ่งหลกัไวเ้สมอ ถงึแมว้่าจะมบีทละครทีส่มบรณ์ู 

หรอืแบบไม่มบีทละคร มแีต่โครงเรือ่ง โดยบทละครเวทไีม่จ าเป็นตอ้งมบีทละครทีส่มบรณ์ูแบบ

ทุกเรือ่งขึน้อยูก่บัผูเ้ขยีนบท ผูก้ ากบั นกัแสดง หรอืทมีงาน ทีต่อ้งเขา้ใจกนัเพราะบทละคร

เหมอืนเป็นขอ้ตกลงในการท างาน 

ลกัษณะเฉพาะคนของผูเ้ขยีนบทขึน้อยูก่บัรปูแบบการน าเสนอของละครเวทเีรือ่งที่

ตอ้งการน าเสนอ และเทคนิคของการเล่าเรือ่งของแต่ละบุคคลโดยเกดิจากประสบการณ์การ

ท างานของแต่ละบุคคลทผี่านมา ในอยูใ่นการเล่าเรือ่ง ตวัละคร การด าเนินเรือ่ง วธิกีารเล่าเรือ่ง 

ซึง่แต่ละวธิมีคีวามน่าสนใจท าใหเ้รือ่งสนุกขึน้และเป็นเอกลกัษณ์ในงานของแต่ละบุคคล  

การเขยีนละครเวทเีกดิจากปจัจยัภายในตอ้งมเีรือ่งทีจ่ะเขยีนหรอืถ่ายทอดก่อน และตอ้ง

เขา้ใจเรือ่งทีจ่ะเล่า ประสบการณ์ชวีติต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และความคดิตอ้งเป็น

ความคดิใหม่ทีท่ าใหผู้ค้นยอมรบั ความยากสุดคอืความคดิ ความคดิจะตอ้งสื่อสารกบัผูช้มไมว่่า

จะละครเวทรีปูแบบใด แต่ปจัจยัภายนอกเกดิจากผูช้ม ซึง่ผูช้มอาจชอบหรอืไม่ชอบละครเกดิ

จากการรบัรูห้รอืประสบการณ์ของผูช้มซึง่ผูเ้ขยีนบทไม่สามารถควบคุมได ้ 

การเขยีนบทละครเวทสีมยัใหมม่กีารพฒันารปูแบบละครและการเขยีนมากขึน้ ความ

ต่างจากยคุก่อน ยคุเริม่แรกของไทยโดยมากเป็นการแปลหรอืดดัแปลงบทละครจากต่างประเทศ 

และการแสดงมกีารแสดงจากวรรณกรรมไทย แต่ในปจัจุบนัไดม้กีารพฒันารปูแบบการแสดงมาก

ขึน้ มกีารแสดงทีไ่มใ่ช่แค่ในโรงละครโรงใหญ่แต่จะมกีารแสดงในโรงละครขนาดเลก็และโรงละคร

ชมชน ละครเวทมีรีปูแบบและพฒันาการตามรปูแบบของละครเวทสีมยัใหม่ของตะวนัตก มี

วธิกีารน าเสนอตามยคุสมยั ซึง่เนื้อเรือ่งมกีารสะทอ้นเหตุการณ์สงัคมไทยของยคุสมยัทีไ่ดเ้ขยีน

บท สะทอ้นความคดิของยคุสมยัมากขึน้ มรีปูแบบการน าเสนอบทละครเวททีีม่เีป็นการเขยีนบท

แบบสมบรณ์ู กบัไม่มบีทละคร มแีต่การเขยีนบนัทกึโครงเรื่องขยาย บนัทกึเหตุการณ์การกระท า

ของตวัละคร ซึง่การเขยีนบทละครเวทจีะพฒันาต่อไปเนื่องรปูแบบการน าเสนอบนเวทมีี

หลากหลายมากขึน้ 
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แผนภมิูท่ี 1 กระบวนกำรสร้ำงสรรคบ์ทละครเวที 

กระบวนการคดิบทละครเวท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดุประสงค์ของการ

แสดง
 แบบ  บ ละคร 

 

แนวคดิของเรื่อง 

แก่นเร่ือง (Theme) 

โครงเร่ือง (Plot) 

ตวัละคร (Character) 

โครงเร่ืองขยาย (Treatment) 

แบบไ  ่ บ ละคร แบบ  บ ละคร 

ภาพ ฉาก เพลง บ พดู บ บรรยาย  

บ แสดง (Play-text) 

คดิเอง (Original) 

จากชวีติผูเ้ขยีน สิง่

รอบตวั คนรอบตวั ขา่ว 

เหตุการณ์รอบขา้ง 

เหตุการณ์ร่วมสมยั  

 

 

 

จากบ ตา่งประเ ศ หรือ

นิยาย ต านาน เร่ืองเลา่ 

ควา ขดัแย้ง (Conflict) 

เปิดเร่ือง (Exposition) 
พฒันาเร่ือง (Rising Action)  

จดุวกิฤต (Climax)           

คล ค่ลาย(Falling Action) 

จดุจบ (Ending) 

 

หาข้อ ลูลง ือเข ยน ซ้อ ละครและจดบนั กึ DP
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ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 

การศกึษาเรือ่ง กระบวนการสรา้งบทละครเวทไีทยสมยัใหม่ มขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

การศกึษาวจิยัดา้นการเขยีนบทละครเวท ี จากการศกึษาขอ้มลูเอกสารประกอบที่

เกีย่วขอ้งกบังานวจิยัมผีูส้นใจดา้นน้ีจ านวนไมม่ากเพราะงานวจิยัส่วนใหมจ่ะไปศกึษาการเขยีน

บทละครโทรทศัน์ และการเขยีนบทภาพยนตร ์ และศกึษาวเิคราะหเ์นื้อหาของเรือ่งมากกว่า

กระบวนการสรา้งบทละคร ซึง่โดยมากไม่มกีารเจาะลกึสมัภาษณ์เทคนิคการเขยีนบทละคร การ

ท าวจิยัครัง้นี้มกีารสมัภาษณ์ผู้สรา้งสรรคบ์ทละครในแต่ละวธิกีารน าเสนอบทละคร ไดเ้ทคนิค

และวธิขีองแต่ละบุคคลเป็นขอ้มลูแต่ละบุคคลโดยการสมัภาษณ์ การสงัเกต การวเิคราะห ์ ซึง่

บางขอ้มลูเป็นขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผย หรอืบางบทละครไมม่กีารเขยีนเป็นบททีส่มบรณ์ู และผู้

สรา้งสรรคบ์ทละครมกีารแสดงในประเทศหรอืต่างประเทศ ดงันัน้การท างานวจิยัในลกัษณ์นี้ควร

มเีวลาทีศ่กึษาวจิยัอยา่งเพยีงพอ 

การท าวจิยัเกีย่วกบัการสรา้งสรรคบ์ทละครเวท ี หรอืการสรา้งสรรคล์ะครเวท ี ผูศ้กึษา

ควรมโีอกาสไดช้ม ผลงานของกลุ่มผูส้รา้งสรรค ์ ดงันัน้ละครเวทเีป็นการแสดงสดทีไ่ม่มกีารชม

ยอ้นหลงัได ้ ผูศ้กึษาควรชมละครเวทขีองกลุ่มต่างๆ เมือ่มโีอกาสเพื่อสามารถหากลุ่มตวัอยา่ง

หรอืเลอืกมาวเิคราะหไ์ด ้ 

ละครเวททีีศ่กึษาเป็นการศกึษาละครเวทกีลุ่มทีแ่สดงในโรงเลก็ทีม่ผีูช้มไมเ่กนิ 100 คน 

หรอืเป็นกลุ่มละครชุมชน การศกึษาควรศกึษาความเขา้ใจของกลุ่มผูช้มเพราะคนสวนใหญ่ไม่รู้

ว่ามกีารแสดงอยูใ่นโรงละครโรงเลก็ หรอืไมเ่ขา้ใจศาสตรข์องละครเวท ี คนส่วนใหญ่จะรูจ้กัแต่

ละครเวทที าแสดงในโรงใหญ่เช่น รชัดาลยั หรอื เอม็เธยีรเตอร์ 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรบังำนวิจยัในครัง้ต่อไป 

การศกึษาเรือ่ง กระบวนการสรา้งบทละครเวทไีทยสมยัใหม่ มขีอ้เสนอแนะส าหรบัครัง้ต่อไป

ดงัต่อไปนี้ 

1. การศกึษาเทคนิคการเขยีนบทละครเวทสีมยัใหม ่ เทคนิคเฉพาะบุคคลของโรงละครโรง

ใหญ่ทีม่ผีลงานต่อเนื่อง ซึง่ผูว้จิยัจะไดแ้ง่มมุการเขยีนบทละครส าหรบัโรงละครโรงใหญ่ 
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2. การศกึษาประวตัลิะครเวทไีทยสมยัใหม ่ เพราะยงัไม่มใีครรวบรวม ประวตัลิะครเวที

จนถงึปจัจบุนั มแีต่การศกึษาในสถานศกึษาของไทยบางส่วน 

3. การศกึษาอาชพีนกัการละครเวทไีทยในสงัคมไทยสามารถเป็นอาชพีทีเ่ลีย้งชพีได้

หรอืไม่ 
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ภำคผนวก 

ประวตั ิ
สนิีนาฏ  เกษประไพ กลุ่มพระจนัทรเ์สีย้ว   
 สนิีนาฏ  เกษประไพ จบการศกึษาคณะมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เป็นนกัการ
ละครมากว่า 20 ปี และเป็นผูด้แูลกลุ่มละครพระจนัทรเ์สีย้วในปจับุนั  เริม่ตน้ตัง้แต่สมยัเป็น
นกัศกึษา ปจัจบุนัไดร้บัรางวลัศลิปาธร สาขาศลิปะการแสดง ปี 2551 และเป็นอาจารยพ์เิศษที่
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลยัศลิปากร และมหาวทิยาลยัอกีหลายแห่ง 
โดยเป็นคนเขยีนบท ก ากบั แสดง ผูอ้ านวยการผลติละครเวทมีผีลงานทางละครเวทหีลายเรือ่ง 
อาทเิช่น I sea เสน้ไดท้ีห่ายไป แสลง คอืผูอ้ภวิฒัน์ และอกีหลายเรือ่ง 
 
นิกร แซ่ตัง้ กลุ่มละครแปดคูณแปด 
 นิกร แซ่ตัง้ เป็นนกัการละครมากกว่า 20 ปี จบการศกึษา International Theater School 
Jacques Lecoq กรงุปารสี ฝรัง่เศส และเคยมโีรงละครเวทขีาดเลก็เป็นของตวัเอง ชื่อ 8คณู 8 
ไดร้บัรางวลัศลิปาธร สาขาศลิปะการแสดง ปี 2553  เป็นอาจารยพ์เิศษตามมหาวทิยาลยัสอน
ทางดา้นการแสดง โดยเป็นคนเขยีนบท ก ากบั แสดง ผูอ้ านวยการผลติละครเวทมีผีลงานทาง
ละครเวทหีลายเรือ่ง อาทเิช่น ไรพ้ านกั สาวชาวนา แม่น ้าแห่งความตาย นอนไมห่ลบั วนัดบัฝนั 
ทารกจกเปรต พระเจา้เซง็ เกด็ดบั และอกีหลายเรือ่ง 
 
ปานรตัน กรชิชาญชยั กลุ่มละคร New Theater Society  
 ปานรตัน กรชิชาญชยั เป็นนกัการละครมากกว่า 15 ปี จบการศกึษาปรญิญาโทดา้นการ
แสดงจาก Royal Holloway, University of London และปรญิญาตรจีากคณะอกัษรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปจัจุบนัเป็นอาจารยพ์เิศษด้านการแสดง และวรรณกรรม        บท
ละครทีม่หาวทิยาลยักรงุเทพ มหาวทิยาลยัรงัสติ และมหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ ประสานมติร
เคยเขา้รว่มอบรมกบัสถาบนัสอนการแสดงหลายแห่ง อาทเิช่น Central School of Speech and 
Drama, Lamda, School of Physical Theatre (London),        Sesame Institute, 
Mountview Academy of Theatre Arts และ TTRP (Singapore)             ท างานละครเวทใีน
ฐานะผู้ก ากับการแสดง นักแสดงและ ผู้อ านวยการสร้าง ให้กับกลุ่มละคร New Theatre 
Society ผลงาน    การแสดงทีผ่่านมาไดแ้ก่ เสน่หห์มา้ยสลายหนี้-The Bear เพราะรกัช ้าจงึหม ่า
ผวั  Push Up ตาดูดาวเทา้เหยยีบเธอ  ผ่าผวิน ้า  ฝากหวัใจไวท้ีอุ่บล  มหาบุรุษอยุธยา  นาง
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นาก เดอะ    มวิเซยีม ช่อมาลรี าลกึ สาวชาวนา (แสดงที่ Tokyo Metropolitan Art Space)              
เฉาก๊วยถ้วยสุดท้าย และ เงามจัจุราช ผลงานก ากบัการแสดงและเขยีนบท ได้แก่ “แวร์เธอร์
ระทม ช่อมาลรี าลกึ Joy Luck Club สุดทางทีบ่างแคร ์และ กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้มแีม่กบัฉัน
นอกจากนัน้ยงัท างานใหก้บัเครอืขา่ยละครกรงุเทพในฐานะสมาชกิสามญั และเป็นผูอ้ านวยการส
จกังาน  จดังานเทศกาลละครกรงุเทพ 2552 อกีดว้ย 

นทั นวลแพง กลุ่มละครเสาสงู   
 นทั นวลแพง จบการศกึษาปรญิญาตร ีภาควชิาศลิปะการแสดง มหาวทิยาลยักรงุเทพ  

ปจัจบุนัเป็นผูก้ ากบั ผูเ้ขยีนบท ผูส้อนการแสดง ละครเวท ีละครโทรทศัน์ และภาพยนตร ์

ผลงานละครเวท ีเป็นสมาชกิกลุ่มละครเสาสงู  SaoSoong Theatre และมผีลงานการแสดงกบั

กลุ่มละครเสาสงู ตัง้แต่ปี 2543 จนถงึปจัจุบนัดงันี้  อคีิม้ลกูคอปืนกล Hi 5  ออิ ิสามสาวสนัดาน

เสยี ทุมมงักุ ไอด้อน สุดแสนเสยีใจ แมแ่ขวนพ่อผมไวใ้นตู้  ฯลฯ 

 
ณฐัพล คุม้เมธา กลุ่มละครเบบีม้ายด์   

ณฐัพล คุม้เมธา จบการศกึษาจาก พาณิชยการพระนคร เป็นนกัการละครกว่า 15 ปี

ปจัจบุนัมคีณะละครเป็นของตนเอง กลุ่มละครเบบีม้ายด ์ ตัง้แต่ปี 2542 โดยสรา้งงานสรา้งสรรค์

ผ่านละครใบ ้และเป็นผูส้อนละครใบต้ามมหาวทิยาลยั มผีลงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มี

ผลงานการแสดงกบักบัและเขยีนบท อาทเิช่น หนูน้อยหมวกแดง ใจยกัษ์ Star war The 

Olympic The Family กบเลอืกนาย และอกีหลายเรือ่ง 
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บทสมัภำษณ์ 

ณัฐพล คุ้มเมธำ กลุ่มละครเบบีม้ำยด ์  

เร่ิมคิดบทจำกอะไร 

เริม่คดิบทจากสิง่ทีเ่ราชอบก่อนครบัอยา่งเช่นอ่านหนงัสอื ดกูารต์ูนอะไรอย่างนี้ครบั 
แลว้ถา้เกดิรูส้กึว่าอะไรมนัสะเทอืนใจอะครบักร็ูว้่าตอ้งพดูเรือ่งนี้วะ้ แลว้กล็องมาคุยกนัว่าถ้าเรา
มาท าเป็นละครใบ ้ ค าพดูนี้ท าเป็นภาพท าไดไ้หม เช่นอยา่งปีนึ่งทีท่ ากบันิง่ พีนิ่กรเป็นคนก ากบั 
คุยกนัว่าจะท าอะไรด ีพอดนีัง่รถครบัท างานอเีวน้น่ีแหละครบัและกเ็หน็นุ่น วรนุช นัง่อยูใ่นรถคนั
เดยีวกบันุ่น วรนุชแลว้กเ็ป็นรถตูปิ้ดผา้ม่านนะครบั มมีอเตอรไ์ซขยัตาม พีนุ่่นๆ พี่นุ่นกเ็ปิดมา 
แฟนคลบัมคีวามสุข แลว้กม็าเจออกีเคสนึงพีก่อลฟ์ กอลฟ์ไมคอ์ะครบั อยูใ่นหอ้งเดยีวกบักอลฟ์
ไมค ์กอลฟ์ไมคน์งัคุยอยู ่แฟนคลบัไม่มไีรท ายนือยูแ่บบ เรยีก กอลฟ์ๆๆ กอลฟ์ไมคห์นัไปทหีนึ่ง 
ยิม้กรีด๊แลว้เป็นอย่างนี้ทุก 1 นาทเีขาจะพดูประโยคนี้แลว้กอลฟ์ไมคก์ท็ าแค่นี้ ผมว่าเหย้แฟน
คลบัมนัเจง๋มากเลยนะเรากม็าคดิกนัว่าเหย้มงึแฟนคลบัมนัมปีระเดน็อะไรไดบ้า้ง แลว้ค่อยแตก
ประเดน็ออกมา มนัคอืความคลัง่อะไรบางอย่าง ตอนนัน้กค็ดิกนัเล่นๆว่าถ้าเป็นดาราแลว้ถา้
อยากจะเขา้หอ้งน ้าแลว้ถา้เจอคนกรีด๊แบบน้ีมนัจะเป็นยงัไงว อะไรอยา่งนี้ครบั  

เวลำคิดคิด 3 คนหรือว่ำคิดคนเดียว 

 มนัแลว้แต่งานครบั แต่ว่าอยา่งเมนหลกัอยา่งนี้อ่ะครบัใครมไีอเดยีก่อนกโ็ยนมาเลย 
อยา่งเหย้ผมเจอเรือ่งนี้ พีว่่าไงว่ะง ัน้เดีย่วพีน่ิง่ลองท าภาพกบัผม อ่อกค็อืท าภาพก่อนแลว้ค่อย
มาแสดง  กไ็ดไ้อเดยีมาแลว้แฟนคลบัอยา่งนี้ ลองเล่นดไูหม เหย้มชี่องทางไปได ้ 

ต้องมีจดบนัทึกไหม  

ไมค่่อยไดจ้ดครบั กจ็ดนะแต่กไ็มไ่ดจ้ดละเอยีดมาก อยา่งเช่นเดนิสามก้าวแลว้หนัมา
มอง แลว้กเ็ลอืกเป็นจ าเอา จ าโมเมน้เอา อ่อนี่คอืทาม นิ่งนี้นะอนัน้ีเล่นเรว็เล่นชา้  

สมมติุเร่ือง 45 นำทีอย่ำงน้ีวำงโครงเร่ืองยงัไง กลำงเรื่องจบเร่ืองยงัไงมีไหม  

ถา้สมยัก่อนทีม่ ี ผูก้ ากบั เล่นงา่ยๆ อยา่งเดยีวเลยครบัเรามไีอเดยี ผูก้ ากบั คุยกบัเรา 
อยา่งเช่นเรือ่ง สตารว์อ กบัพีแ่งะอะครบั พีปี่นี้มนัเป็นซเีรยีสคอมมาดีน้ะครบัรูส้กึว่ามนัซเีรยีส
ดว้ย Comedy ดว้ยแลว้มนัจะตลกแบบซเีรยีสไดย้งัไงมนัน่าจะประเดน็อะไรสกัอยา่งเรากล็องคุย
กบัพีเ่งะ ลองเรือ่งครอบครวัไหมคุยกนักล็องท าๆๆอนัน้ีแลว้กใ็หพ้ีน่าเงะดวู่าอนัน้ีน่าสนใจ อนัน้ี
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เอาๆๆๆ กจ็ะงา่ยแต่พอหลงัๆ นี้เราไม่ม ี ผูก้ ากบั แลว้เขากเ็ปิดพืน้ทีใ่หผ้มลองผมกล็อง ผมจะ
ลองท าดนูะ พีห่ลายคนกบ็อกเองกท็ าไดถ้งึเวลาทีต่อ้งก ากบัตวัแกเองแลว้ผมกบ็อกมนักด็พีีแ่ต่
มนัชา้ผมตอ้งเล่นดว้ยถอยออกมาดว้ยเอาน้องมาเล่นแทนเราสแิบบน้ีแต่ถามว่าสนุกไหมกส็นุก
ครบั ซึง่เรือ่งเราไมส่ามารถเขยีนจนจบไดเ้ลยครบัหลายครัง้ทีเ่ขยีนตน้กบัจบไวใ้ช่ไหมครบั แต่
พอถงึเวลามนัจบแบบนี้ไมไ่ดม้นักไ็ปอยา่งอื่น สมมตุมิ ี5 ซนีนารโีอ  

เร่ืองแบ่งโครงเร่ืองย่อยอย่ำงไร 

กส็นุกทุกตอนเราเลอืกยงัไงว่าอนัไหน 1 อนัไหน สาม อนัไหน สอง สถานการณ์อยา่งนี้ 
กค็อืท าไปก่อนเลยครบั อย่างเรือ่งเดยีว จรงิๆ มนัมเีรื่องยอ่ยเกบ็เอาไว ้ เอาเรือ่งใหญ่1เรือ่งปุ๊บ
แลว้กท็ า ท าเรือ่งนี้ดปีุ๊บ ขยายหวัไดไ้หม ขยายหวัลองขยายดไูมเ่วริค์อะกระชบัซนีนี้เรากจ็ะ
แบ่งเป็นซนีเลยครบั ซนีนี้จบทีซ่นีน้ีนะ พอไดเ้สรจ็เล่นใหจ้บ มนัเหมอืนกบังานวาด วาดหลวมๆ 
อนัน้ีเริม่ตดัเสน้ละ ลงส ี อนัน้ีไมเ่อาภาพนี้กบัภาพนี้ซ ้ากนัจะเล่นฉากไหน ฉากนี้นะโอเค ฉากนี้
เอาออกมนักจ็ะเป็นงานแบบน้ีครบั งานตดัแปะ  

เบเบี้มำย มองตวัเองเป็นยงัไง  

อยา่งเช่นสะทอ้นสงัคมไหม เสยีดสสีงัคมไหม ถ้าของผมคนนึกถงึอย่างเรยีกเลยเป็น
การต์ูนก่อนครบั อนัทีส่องเป็นแฟมริีค่รบั การต์ูนกบัแฟมริีไ่รงีค้รบั ผมเคยท ามาหลายทีก่บัพีค่า
เงะ พีค่าเงะเขาจะแนวการเมอืงสะทอ้นสงัคม พีน่ิกรกจ็ะเป็นแนวประชดประชนัเสยีดสสีงัคม
เหมอืนกนัผมกช็อบนะครบัเวลาท างานกบัพีท่ ัง้สองคนแต่ว่าส าหรบัผมเอง ผมรส็กึว่าผมเซน้ส
ทปีกบัเรือ่งครอบครวัมากเลยครบั พดูเรือ่งครอบครวัอยา่งเดยีวเลยครบัผมเหน็ว่าลกูทีร่อพ่อที่
โรงเรยีนเนี้ยพ่อไปรบัลกูชายเงีย้ผมจะรอ้งไห ้ ผมเคยไปนัง่คุยกบัพีค่าเงะเล่นๆ ครบัพีค่าเงะ
ท าไมมนัถงึท ากบันกัศกึษาอยา่งงีอ่้ะ คอืผมรูส้กึไดถ้งึการสัน่สะเทอืนของหวัใจเคา้อ่ะ นัง่คุยกบั
เคา้ผมอนิมากเลย พอมาคุยกบัตวัเรา สิง่ทีเ่ราอนิคอืความสมัพนัธข์องคนในครอบครวัผมเหน็
อามา่แก่ๆนัง่รถกระปะ จงูหลานแค่นี้ผมกจ็ะรอ้งไหแ้ละ ผมกเ็ลยรกึว่าถา้เราจะเซน้สทปี 
จะเซน้สทปีกบัความสมัพนัธใ์นครอบครวั ฉะนัน้มนักต็รงกบัทางทีเ่ราวางไวน้ะ เราว่าเรือ่ง
ประเภทนี้เราเท่าไหรม่นักไ็มจ่บ ซึง่เพราะเราสะเทอืนในหวัใจไงครบั ของเบบีม้ายด ์ ทีว่เิคราะห์
มาเป็นตลกเชงิบวก เล่นรา้ยยงัไงสุดทา้ยกบ็วก  

แล้ววำง Character 3 คนยงัไง  

จรงิๆ แลว้ไมไ่ดว้างมนัเป็นของตวัเองมากเลยนะครบัมนัเป็นเรือ่งบงัเอญิมากครบัผม
กบันิ่งเวลาเล่นจะเขา้กนัมากกบัพีเ่กลอื แต่พีเ่กลอืผมจะเรยีกเขาว่าป๋าเขาจะมอีะไรไมค่าดฝนั
อะไรอยากจะปล่อยกป็ล่อยมาซึง่มนัดมีากเลยนะครบัตอนทีท่ างานดว้ยกนัมนัจะเป็นสามเหลีย่ม
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แบบนี้ครบัมนัจะมกีารวนกนัครบั อย่างเช่นช่วงนี้ผมกบัเกลอืสนิทกบันิ่งกจ็ะเทไปดา้นนี้ช่วงนี้นิ่ง
กบัเกลอืสนิทกนัผมกจ็ะเทไปดา้นน้ีซึง่มนัดมีากเลยนะมนัเหมอืนกบัน ้าในภาชนะทีม่นัไหลไป
ดา้นไหนกไ็ด ้ นอกจากทีเ่ราสงัเกตนะ ทาเนี้ยเป็นคนคอนโทว ว่าจะเลอืกเขา้ขา้งใคร นิง่สงัเกตุ
ไหมชอบท าเป็นตวัโงอ่่ะเหมอืนมรู่เ้ร ือ่งตลอดเวลาแต่ว่าตลกไง แลว้เกลอืเหมอืนโดนรงัแกตลอก
เวลา มสีรา้งมาก่อนไหมหรอืว่าเป็นบุคลกิของตวัเองเลย ผมจะมบีุคลกิหนึ่งคอืผมจะเป็นเดก็
หลงัหอ้งเดก็แสบผมจะชอบแกลง้คนแลว้ถา้คนจะมคีวามสุขมากถา้ผมโดนแกลง้กลบั ส่วนพี่นิ่ง
จะมบีุคลกิแบบยอมคนโดนคนรงัแกบ่อยๆ ถา้พีน่ิง่ท าอะไรคนอื่นไดบ้า้งคนกจ็ะมคีวามสุข ส่วน
นี่เกลอืจะดฉูลาดเช่นพดูน้อยๆต่อยหนกั โดยธรรมชาตพิีเ่กลอืไมค่่อยตบใหอ้ยู่แลว้ ปยูากพี่
เกลอืปยูากพีน่ิง่จะปใูหไ้ด ้ ทีเ่หน็ทาเป็นคนควบคุมเกมส์ รูไ้หมว่าแบ่งไหมหรอืว่าไมแ่บ่ง ไม่ได้
แบ่งนะ โดยธรรมชาตเิป็นคนอยา่งนัน้อยูแ่ลว้ แลว้ยิง่หลงัๆมาก ากบัเนี้ยเรายิง่ตอ้งลดตวัเองเขา้
ไปอกีเราจะเป็นแบบกองหลงันอยา่งเดยีวนะพีเ่กลอืพีน่ิง่เตรยีมยงิอยา่งเดยีวเลยนะ หลงัๆก็
ปล่อยใหน้ิ่งเยอะขึน้ครบั  

แล้วอย่ำงภำษำเล่ำเร่ืองเอำมำท ำเป็นภำษำร่ำงกำยยงัไง มีเทคนิคพิเศษอะไรไหม  

ส าหรบัผมนะครบัตอ้งเหน็ภาพในหวัก่อน สมมตุอิยา่งตอนเรือ่งล่าสุดทีจ่ะไปท าใหเ้วริค์
พอ้ย อนันีผมลองยกตวัอย่างนะครบัเขากบ็อกว่าใหเ้ลอืก 1 เพลงทีจ่ะเล่นเทดิพระเกยีรตทิ่าน
แลว้กล็องเล่นพระราชกรณียกจิฟงัมาหลายเพลงแลว้กเ็พลงกด็ทุีกเพลงนะครบัแต่พอผมฟงัแลว้
10เพลงผมกเ็ริม่ไมไ่หวในวทิยุ แต่มเีพลงนึงผมฟงัไดเ้รือ่ยๆ นะครบัเพลงของพีจ่ ิก๊ครบั พ่อที่
เป็นรอยเทา้พอลองฟงัเพลงน้ีชอบนะพอไดภ้าพอะไรทีเ่ราเหน็ในหวั คอืมนัตอ้งมรีองเทา้ไมต่อ้ง
เล่นกไ็ดม้แีต่รองเทา้อยา่งเดยีวกไ็ดเ้ราลองเล่นเป็นรองเทา้พ่อรองเทา้ลกูไหมอย่าง พอภาพมนั
ออกมากค็ุยกนัเออคอืตอนทีท่่านขึน้เขาอะเรามรีถจีบ๊สกัอนันึงไหมแลว้เราเล่นเป็นแบบเป็นโต๊ะ
ไหมแบบไมต่อ้งเหน็คนเลยเหน็แต่ขาอย่างเดยีวใครกร็ูว้่านี่คอืขาท่านคนเดนิตาม มนัท าเป็น
ภาพไดไ้หมค่อยจด โอเคงัน้ผมท าเลยมรีองเทา้สองคู่ภาพนี้โอเครูส้กึยงัไง สมมตุิภาพนี้อยากได้
ความรูส้กึซึง่ดซูึง่ไหมไมซ่ึง่เปลีย่นภาพคล้ายๆกบัผมมภีาพนิ่งอยูใ่นหวัก่อน ครบัแลค้่อยปล่อย
ใหม้นัเคลื่อนไปแลว้ภาพอะไรผมมกัจะมมีารค์จุดครบัว่าภาพนี้คอืภาพนี้ไปไมไ่ด้ ง ัน้กต็อ้งหา
ภาพเพิม่ แลว้งานของเบบีม้มัส่วนใหญ่จะท ากนัสามคน กม็ใีจยกัษ์อนันัน้ความคดิเหมอืนกนั
ไหม มบีางบททีพ่ีน่ิกรตอ้งการแลว้กม็แีต่ละคนมไีอเดยีส่วนผมผมชอบเสนอไอเดยีอยูก่ค็ุยกบัพี่
นิกร พีน่ิกรครบัผมชอบเรือ่งอะครบั เรือ่งผเีสือ้สมทุรครบั ลองคุยกบัพีน่ิกรว่าท าไมผมรอ้งไหทุ้ก
ท ีท าไมผเีสือ้สมทุรจะตอ้งตายทัง้ทีเ่ขากร็กั พีเ่ขากบ็อกอ่อมนับงัคบัรกัไง เขาไมไ่ดเ้ตม็ใจรกักนั
แต่เขากอ็ยูด่ว้ยกนัมลีกูนะพีม่นัถงึขัน้ตอ้งฆา่แกง งัน้มงึรูส้กึใช่ไหม ท า ไดค้วามรูส้กึอยา่งทีม่งึ
รูส้กึไหม อืม้ยงักแ็ก้ๆ ๆ  จนรูส้กึว่ามนัควรจะเป็นฉากสะเทอืนอารมณ์นะครบั แลว้อยา่งงานบาง
งานทีต่อ้งเอาคนมาเล่นดว้ยจนถงึช่วงไหนถงึเอาคนมาเล่นดว้ยหรอืว่าโชวก่์อนท าใหค้นสนุก
ก่อน งาน Street มนัเกดิจากการทดลองท าเล่นบนถนนบ่อยๆ ผมรูส้กึว่าเราไมถ่นดักบัการเล่น
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ดว้ยตวัเราเองแลว้กป็ล่อยใหค้นดู มนัรูส้กึว่ามนัไมไ่ดคุ้ยกนัมนัเหมอืนมาปราศรยัแลว้ก ็ เราจะ
ไมเ่บื่อเองคนดไูมเ่หมอืนกนัเลยสกัรอบครบัเราเล่นเรือ่งเดมิได ้ เอาเคา้ขึน้มานะแต่เคา้จะเป็น
ยงัไงตอ้งฟอตามเคา้นะซึง่ไอเ้นี่ยกลุ่มเราจะสนุกมากครบั แต่กแ็ป๊กมาเยอะนะครบั แต่เรารูส้กึว่า
ตอ้งเล่นกบัคนด ูแลว้มคีนดไูมย่อมเล่นดว้ยไหม มคีรบัมบี่อย แลว้ท าไง เคา้ทัง้ทีเ่คา้ไมเ่ล่นดว้ย 
คอืเราตัง้มาตรฐานไวต้อ้งไดป้ระมาณนี้เราถงึจะโอเค เราถงึจะไปแต่ถา้คนดไูมไ่ดล้ดมาตรฐาน
ลงไปละขอ้ดคีอืมนัท าอยูด่ว้ยกนัมาสบิกว่าปีครบัมนัไม่ตอ้งบอกกนับนเวท ีพอจะเดาทางได ้ 

แล้วมีงำนท่ีมีบทมำก่อนไหม  

แบบไมไ่ดค้ดิเอง มเีรือ่งไทยจ๋า ท ากบัน้องจฬุาครบัเป็นป.โทดว้ยครบัทดลองว่าละครใบ้
เขยีนบทไดไ้หมเขากเ็ขยีนบทมาเรากบ็อกเราท าตามไดแ้ต่พอสรปุตอนจบแลว้มนัค่อนขา้งยาก
มนัไมไ่ดอ้ยา่งทีเ่ขาตอ้งการ เขาเขยีนไวต้อ้งการงี้ๆ ๆ ผมกเ็ล่นตามเป็นภาพให ้ ความเป็นละคร
ใบเ้ขยีนบทจนจบผมว่ามนัยากมากเลยนะครบั คอืมบีทละครใบม้าใหด้เูขาเขยีนว่า เดนิสามกา้ว 
แลว้ใหเ้ล่นตามอยา่งนัน้ถามว่าเราอนิไหมเราไมอ่นินะ เพราะว่าบรบิทเขยีนคอืฝรัง่เราไมใ่ช่ฝรัง่
ไรงีค้รบักล็องท าดสูุดทา้ยกค็รึง่ๆ สุดทา้ยเขากย็อมใหเ้ราปรบับท แลว้ตอนนัน้ไทยจา๋เป็นไงบา้ง 
ผมไดด้นูะไทยจ๋า ถา้เป็นเวอรช์ัน่เตม็ของน้องเขากจ็ะเป็นเรือ่งทีน้่องเขา่ตอ้งการแลว้กม็เีรือ่งที่
เราตอ้งการอยูม่นักจ็ะบารา้นกนัอย่างครึง่ๆ กจ็ะมแีบบทีน้่องการแลว้กแ็บบถา้พีป่รบัเป็นอย่างนี้
ไดไ้หมมนัจะไดอ้ย่างทีน้่องตอ้งการรปึ่าว  เป็นเวอรช์ัน่กระชับ้ครบัอะไรทีเ่รารูส้กึว่าไมโ่อกเ็อา
ออก เล่นทีไ่หนบา้ง เล่นหลายทีเ่ลยครบั เล่นทีเ่มอืงไทยประกนัชวีติ แล้วตอนนัน้น้องเขาสนใจ
สมดุเรือ่งveryไทยครบั เขากเ็ปิดมาดพูีส่นใจเรือ่งไหน แลว้เวลาเขาเขยีนเขยีนเป็นบท ครบั
เขยีนเป็นบทเลยครบัแลว้เรากล็องเล่นดแูลว้แบบคนดไูมเ่ขา้ใจนะแต่เราเขา้ใจนะเขา้ใจตามบท
นะเรากย็อมเล่นใหเ้ขาด ูสุดทา้ยเรากป็รบัใหเ้ล่นความงมงายจรงิๆ มอีกีเรือ่งหนึ่งเรื่อง ตอนแรก
จะเล่นหลายๆคน กเ็ลยบอกน้องลองเอาคนออกพีเ่ล่นคนเดยีวเล่นเป็นมามกบัคนสกั แลว้ภาพ
มนัจะมคีวามเมจกิของมามอยูไ่วยากรของมาม ถา้อนันี้เล่น2คนกโ็อเคแต่ถา้เล่นคนเดยีวมนัจะ
มหศัจรรยท์นัท ี ผมรูส้กึว่าบทละครของมนัพดูไดแ้ค่นี้ครบัประเดน็ทีจ่ะพดูอย่างเช่นเจบ็ปวดจาก
ความรกั มนัจะเป็นคนแก่กไ็ดห้รอืเดก็กไ็ดแ้สดงสดอนัไหนดกีว่าแต่ไมส่ามารถเขยีนไดว้่า คน
แก่คนนึงอกหกัจากความรกั แลว้เวลาท าอบรมมนัมแีบบคนไหนทีรู่ส้กึว่ามนัเจง๋เลยวะมไีหน คอื
มนัมน่ีาสนใจครบัแต่คนส่วนมากไมส่ามารถควบคุมรา่งกายอะไรอยา่งนัน้ไดค้รบั อยา่งตอนที่
ผมไปสอนผมจะรูว้่ามสีิง่ทีม่หศัจรรยม์ากของมามจะเรายงัไมไ่ดข้ยบัขยายในอนาคตเราอาจจะ
ท าใหม้ากขึน้กค็อืการเปลีย่นคาแลกเตอรโ์ดยทีไ่มต่อ้งครอสตูมใหแ้บบขยบัตวันิดเดยีวก ็
เพราะว่าแบบมอีาจารยผ์มแนะน าใหไ้ปดเูรือ่ง 7เซน้ ซึง่เล่นกนั 3-4คนแลว้กเ็ปลีย่นคาแลกเตอร์
เปลีย่นไปเปลีย่นมาโดยทีใ่ส่ชุดด าอย่างนี้อนันัน้คอืคลาสสคิเรายงัหาดไูมไ่ดเ้ลยนะครบั มามคอื
ถา้คนไมเ่ขา้ใจไวยากรมนัจะยากมากเลยผมกเ็คยลองเล่นเปลีย่นหลายๆตวั ตวันัน้เล่นเรือ่ง
ผูห้ญงิขา้ใครอย่าแตะกล็องๆเล่นดกูเ็ขา้ใจบา้ง ถา้คนเข้าใจไวยากรกเ็หมอืนดูภาพสามมติคิรบั
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เขา้ใจกด็ไูดเ้ลย ไมต่อ้งมาอะไระ แต่ว่ามามเป็นอะไรทีส่มัผสัไดง้่าย จรงิๆสไตรเ์บบีม้มัคอืงา่ย
ผมเชื่อในพลงัความงา่ย เคยฟงัคนพดูดมีากเลยนะครบัต่พอฟงัไปเยอะๆโอภาษาเริม่ยากอยาก
อนินะไมอ่นิแต่บางคนพดูง่ายแต่ท าไมโดนเราทุกเมด็  

แสดงว่ำคนท่ีเล่นมำมได้ต้องเล่ำเร่ืองเป็นใช่ไหม  

ใช่ครบั ผมเคยเล่นหนูน้อยหมวกแดงใหน้ิง่เป็นหนูน้อยหมวกแดงแลว้คดิสนุกอยากใหพ้ี่
เกลอืเป็นหนูน้อยหมวกแดงเล่นเหมอืนนิ่งเล่นไมไ่ดค้รบัไมอ่นิและบอกไมใ่ช่ๆ สุดทา้ยพีเ่กลอื
เล่นแลว้มนัไปอกีทางหนึ่งครบักเ็ลยบอกไมไ่ดว้ะแลว้แต่คนแค่เปลีย่นคนปุ๊บกจ็ะไปอกีทางหนึ่ง
มนัจะไมเ่หมอืนละครเวททีีจ่ะสามารถก าหนดได ้ 

กระบวนกำรซ้อมซ้อมก่ีครัง้  

สมยัก่อนานนะครบั  สมยัก่อนตอนท าเรือ่งหนึ่งประมาณ 6เดอืนครบัตอนนัน้เขยีนบท
ดว้ย เวลาเขยีนบทตอ้งจ ากดัเวลาไหมถงึจะเอาคนอยู ่ทีด่ทีีสุ่ดมนัแค่ 15 นาทขีองผม  

ถ้ำท ำเร่ืองยำวใช่ไหม   

โชคดทีีส่่วนตวัผมเรยีนท าโฆษณากบันิง่ผมกจ็ะรูก้ฎ4ขอ้ สด งา่ย เกีย่ว ทึง่ สดกค็อืมไีร
แปลกใหมใ่หค้นด ูงา่ยเรารูอ้ยูแ่ลว้ เกีย่วคอืเราจะเอาเรื่องนี้ไปโยงเขา้กนัยงัไง ทึง่คอืมนัตอ้งมไีร
แปลกประหลาดใจอยูแ่ลว้ เรารูก้ฎขอ้นี้ละ เราลองเอาบทมากางด ูอนัน้ีน่าเบื่อตดัทิง้ อนัน้ีพดูถงึ
เรือ่งนี้ ตอนนัน้เรือ่งไกรทองซึง่ในน ้ามนัไมม่แีมงกะพรุน กล็องคุยกบัพีน่ิกรด ูกล็องแปะใส่ไป ก็
เป็นไฮไลทเ์ลยนะฉากนัน้ต้องม ี เหมอืนเป็นพ่อครวัเลยนะ รูว้่าอาหารจานน้ีจะตอ้งมอีะไร ว่ามนั
ไหลไปเรือ่ยใช่ไหม มนัจะมเีรือ่งยาว อนัน้ีเราตอ้งการปคูนอื่นดเูรือ่งเล็กไวน้ะแลว้สุดทา้ยมนัจะ
ไปถงึเรือ่งอนัน้ี ซึง่ไวห้ลายๆหรอืเรยีกภาษาวยัรุ่นคอืเซีย้นส่วนตวัคอืผมชอบเรือ่งนี้ผมกจ็ะเกบ็
เอาไว ้โดยส่วนตวัเรารูว้่าเราเป็นคนคุมทัง้หมดใช่ไหมครบั เช่นเรื่องนี้อยากเล่นมากเลย แต่ยาก
นะผมกลบัชอบวธิกีารเล่นของเกลอืดรููเ้ร ือ่งบา้งไม่รู้เรือ่งบา้งแต่ผมรูส้กึว่ามวน  

ท ำไมเบบีไ้มมถ์ึงมี 3 คน 

คนจรงิๆเคยม4ีคนคนแรกสุดคนทีก่่อตัง้บอกใหพ้วกผมรวมตวักนั เรยีนอยูธุ่รกจิบณัฑติ 
ชื่อ คุณโจ  แลว้พอมาตัง้ตวักนัหลวมๆเขามาปว่ยแลว้กเ็สยีชวีติไปก่อนครบัผมกเ็ลยเหลอื3คน
แลว้กต็อน3คนกเ็ล่นกนัหลวมๆแยกไปเล่นเดีย่วบา้งจนกระทัง่ละครใบท้ีแ่บบแขง็แรงขนาดนี้มนั
ไมม่จีะท าไงใหเ้ขาจา้งเรา3คน ถา้ลองไป3คนมนัจะแขง็แรงกว่าไหม มนัเกดิจากคนดู พอไป2คน
คนดถูามท าไมเหลอืงไม่มาครบัพอไปคนเดยีว อ่าวแลว้ชมพกูบัฟ้าไปไหน มนักเ็ลยรูส้กึว่าเรา
จะตอ้งไปพรอ้มกนั 3คน พอไปไมม่ปีญัหาเลยนะ พอเป็น3คนเน่ียคนไทยกเ็ลยคดิแบบว่าละคร
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ใบต้อ้งม3ีคน ไมเ่คยรูส้กึว่าตวัเองดงัจนมชี่วงนึงมคีนกอ็ปป้ีเราโอเครเราดงัแลว้ เรามาถูกทาง
แลว้ แลว้นัน้งานเงยีบมาก มคีนเอาคนรปูผมไปสุดทา้ยกไ็ปดสูุดทา้ยกอ็ปป้ีไมเ่ป็นไรแสดงว่าดงั
ละ  

มีงำนไหนท่ีแบบว่ำคนชอบแล้วยงัพดูถึงทุกวนัน้ีไหม   

มคีรบัมเีรือ่งไทยจ๋า แลว้กม็เีรือ่งทีเ่ล่นกบัพีน่ิกรครบัใจยกัษ์ แลว้กพ็วกเบบี้ไมมโ์ชว์
หลงัๆคนกช็อบกนัครบั แต่ว่าทีเ่ป็นเรือ่งคลาสสคิของผมกเ็รือ่งหนูน้อยหมวกแดงเป็นเรือ่งทีเ่ล่น
ทัว่โลกเยอะทีสุ่ด แลว้ปีนี้มอีะไรเวริค์ทวัรค์รบั ปีนี้เอาสตารว์อของพีค่าเงะ 45 นาทดีว้ยนะครบั 
ผมจะกระชบัเหลอืแค่20นาท ี ส่วนสตารน์ี้เราจะท าเป็นงานทีเ่ขา้ไปในtheater ครบั ส่วนสตรที
โชวเ์รากจ็ะเป็นอกังานหนึ่งแยกงานกนัครบั อย่างทีเ่ทศกาลหุ่นทีจ่ะเล่นกนันิกเ็อาสตารว์อไป
เพราะว่ามนัเป็นออฟเจคเทยีเตอรท์ีเ่ล่าเรือ่งสตารว์อผมชอบอนันัน้ ใครเคยถามไหมเบบีไ้มม์
ท าไมไมพ่ดู เคยพดูแลว้พีค่นดบูอกเงยีบดกีว่าบางทเีล่นคนดอูยากใหพ้ดูพอพดูเยอะๆแลว้ไม่
สนุก  

เพลงเลือกยงัไง  

เลอืกทีช่อบก่อน แลว้กเ็รือ่งบางเรือ่งเกดิจากเพลง อย่างเรือ่งไทยจา๋มาจากไหน Theme
หลกัๆมาจากไหน ประเดน็สงัคมหรอืว่าประเดน็อะไร ประเดน็สงัคมครบั ตอนนัน้มปีระเดน็
หลกัๆเลย เล่าใหพ้ีนิ่กรฟงัเรือ่งทีข่บัรถปาดกนัแลว้ยงิกนัตายตอนนัน้เป็นข่าวดงัมากเลยพีม่นั
ตอ้งขนาดนัน้เลยหรอ พีน่ิกรท า ท าใหผ้มนึกถงึพีโ่น๊ตเลยจรงิๆพีโ่ตเป็นละครใบน้ะครบัเขาจะ
เอาประเดน็ทีง่่ายแลว้เขา้กบักระแสสงัคม เขาจะเล่นไปดว้ยพดูไปดว้ยท าใหค้นดูยิง่เหน็ภาพ 
เขาเล่นละครเวทแีลว้ข ามาก เขารูจ้งัหวะจงัหวะเขาดมีาก อยูด่ไีปแอบในกระเป๋าถอื  

เข้ำมำท ำละครอย่ำงไร 

จรงิๆผมกอ็ยากเป็นนกัโฆษณา ละครใบเ้ล่นเอาสนุกๆ เล่นแลว้เป็นงานอเีวน้จา้งครบัได้
ตงัอเีวน้แลว้กไ็ปขอท าโฆษณาฟรคีรบั ตอนแรกเอาพอทไปยืน่แลว้เขาไมเ่อา ผมท าใหฟ้รเีลย 
เขาบอกมาลองฝึกงานฝึกอยู่6เดอืนเขาบอกไปเหอะ ตอนนัน้จ าไดเ้ลยอกหกับอกพีผ่มขออยูต่่อ
อยูไ่ปเองกก็นิพืน้ทีเ่ขาเอาคนดีๆ มาเถอะ ไมเ่ราเกดิมาเป็นนกัแสดง ไหนๆกเ็พื่อนกบ็อกกลบัมา
ละครใบไ้หมแลว้กล็องเอาโฆษณามาแทรก มนัไดผ้ลนะเพราะวธิกีารเล่าเรือ่งขอ้เด่นของเราเลย
4 อนันัน้  

แสดงท่ีไหนไม่ชอบ 
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เล่นต่างประเทศเฟลกม็ ี แลว้กไ็ปเล่นงานในเมอืงไทยไปเล่นงานคนรวยมากครบัเป็นรุ่น
พีผ่มเป็นงานเลีย้งแบบว่าปิดบา้น เขาบอกว่าเจง๋ เขาดผูมไปเล่นหลายทีไ่ดต้งักเ็อา แต่คอืแบบ
อยากใหจ้บไวทีสุ่ดแลว้เขารูไ้หมไม่ แลว้เราอนิเตอรแ์ลกทฟีกว่าเขาเล่นแบบจนไดย้นิเสยีงชอ้น 
จนเรารูส้กึว่าวนิาทนีัน้มนัยาก ตอนแรกกเ็ฟลนะครบัแลว้กค็ุยกนัว่าอ่อมนัไมใ่ช่ทีข่องเราเราไม่
สามารถเล่นไดทุ้กที ่ 

เวลำคิดงำนคิดท่ีไหน 

  จรงิๆกส็ถาบนัปีดสี่วนมากกท็ีเ่มนหลกัสมยัก่อนทีเ่ศรษฐกจิฟูลๆกข็า้งนอกอยา่งนี้แหละ 
แต่เดีย๋วนี้กใ็นนัน้แหละครบั กนิงา่ยๆคุยง่ายๆและยิง่พกันี้ผมมคีรอบครวัและเวลาน้อยจรงิๆก็
รูส้กึว่าท าไม นิง่ตอ้งมาแบบเราว่าเวลาเท่านี้ ท าไดด้วู่าอดึอดัแต่พอมามองอกีทมีนัท าใหส้องเรา
มนัคดิว่าเวลาแค่นี้นะตอ้งท าใหไ้ดน้ะ มนัท าใหเ้ราคดิไดไ้วขึน้เรว็ขึน้ 

ตอ้งมกีีเ่ร ือ่งย่อย 

อยา่งน้อยตอ้งม6ีเรือ่ง 6เรือ่งไมต่อ้งประเดน็เดยีวกนัไหม เราจะโบเรือ่งไวล้ะอย่างเรือ่ง
สุดทา้ยเรากจ็ะคดิค าไว ้ เรือ่งสุดทา้ยมนัตอ้งเจง๋สุดเปิดดว้ยความสนุกปิดด้วยความประทบัใจ 
เราจรงิๆไมไ่ดรู้ต้ ัง้แต่ตน้นะครบัจรงิๆมนักต็อ้งทดลองถูกทดลองผดิหลงัๆเริม่รูเ้วลาไป
ต่างประเทศภาพจรงิๆในเมอืงไทยเรายงัไมช่ดัเท่าต่างประเทศนะครบั ถ้าไปดทูีต่่างประเทศ 
จรงิๆคอืจะจงูลกูจงูหลานมาเลยครบัเรากจ็ะรูว้่า ปีแรกไปเรือ่งหนูน้อยหมวกแดงได ้ ปีต่อมาเอา
เรือ่งเซยีวเชีย่นไปเล่นทีม่าเลเซยีไตห้วนัอยูแ่ลว้ปรากฏว่ามนัเหมาะกบัผูใ้หญ่เดก็กด็ไูดแ้ต่ว่าหนู
น้อยหมวกแดงคอืกรีด๊ตลอดเรือ่งครบัคอืเรือ่งมนัถูกสรา้งมาเพื่อเดก็จนตอ้งแบบโอเค ตอ้งเอา
เดก็เป็นตวัตัง้ก่อนอยา่ง เช่น พกิซ่าครบัสรา้งการต์ูนใหเ้ดก็ดแูต่กต็อ้งใหผู้ใ้หญ่ดดูว้ยเหมอืนปู
พืน้ไวอ้กีชัน้อะครบั ใจยกัษ์สนุกผูใ้หญ่ไดส้าระ แต่ว่าประเดน็บางภาพมนัรุนแรงเกนิไปส าหรบั
เดก็ เพราะเดก็ทีเ่ขา้มาพี ่ มนัอย่างนี้เลยพี ่ ทีนู้่นผมคอืดสินี่ออนไอซอ์ะครบัคอืแบบจงูมาแบบน้ี
เลยครบั สิง่ทีต่อ้งท ากค็อืท าใหเ้ดก็สนุก สุดทา้ยตอ้งออกมาถ่ายรปูกบัเดก็ ตอ้งใหด้กึแค่ไหนก็
ตอ้งมาถ่ายรปูกบัเดก็เดก็เขารอ เหมอืนดสินี่ออนไอซ ์พอไปทศิทางนัน้เรือ่งทีย่ากๆทีเ่คยเล่นใน
เมอืงไทยอย่างเช่นผมท าเรื่องน้ี เรือ่งน้ีเกลอืยากใช่ปะ่ เกลอืยกมอืขอโทษนะครบั พีเ่กลอืเล่นกบั
เดก็ไดไ้หมเกลอืมหีน้าทีเ่ล่นกบัคนด ู เกลอืกจ็ะรูว้่าเกลอืจะตอ้งเล่นกบัเดก็อยา่งเดยีวเลย แต่
เวลาไปเมอืงนอกถา้เป็นสเตทเวทไีป6คนครบั เอาไฟกบัเสยีงไปและกโ็ปรดวิเซอรไ์ป เรามี
หน้าทีก่ ากบัแลว้กเ็ล่นอย่างเดยีวอยา่งนี้กพ็ีเ่กลอืเล่นกบัคนดนูะผมไมเ่ล่นละพีเ่กลอืเล่นไดพ้ี่
เกลอืไปผมเล่นคู่กบังิง่แลว้กเ็รือ่งใหญ่ผมคอยก ากบัผมคอยดภูาพจรงิๆเริม่งานก ากบัเพราะไป
ต่างประเทศนี่แหละครบัเรามาสามรถจา้งพีน่ิกรหรอืใครไปไดต้อ้งจดัการเอง โดยมากตอ้งคดิ
เรือ่งเองอยูแ่ลว้นิ  
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ผูก้ ำกบัในดวงใจไหม 

ทุกคนเลยครบัเพราะแต่ละคนมแีนวเป็นของตวัเอง พีน่ิกรกก็ดัจกิเก่ง พีค่าเงะกจ็ะ
สะทอ้นสงัคมแลว้กจ็ะมภีาพเซอรไ์พรอ์ะไรบางอยา่ง พีจ่าคลา้ยพีค่าเงะแต่พีจ่าจะลองชอม
มากกว่าไดห้มดเลยครบัเราอยากจะท าไรไดห้มดเลย พีน่ิกรกจ็ะตอ้งไดเ้ท่านี้นะ พีอ่ิว๋กอ็กีแนว
หนึ่งแต่พีอ่ิว๋เราใหเ้ขาก ากบัแนวพดู พีอ่ิว๋จะมคีวามใจเยน็มาก พีอ่ิว๋กบัพีจ่าคลา้ยๆกนักเ็ปิด
พืน้ทีค่่อนขา้งเยอะ  

 

นิกร แซ่ตัง้กลุ่มละครแปดคณูแปด 

แนวของพ่ีคิดว่ำตวัเองเป็นแนวไหน  

เป็นแบบเชื่อมโยงไดก้บัสงัคมปจัจุบนัจะท าอะไรกต็ามแต่หวัขอ้หรอืประเดน็มนัตอ้งโยง
กบัปจัจบุนั เกีย่วกบัพวกวญิญาณจติวญิญาณการเป็นคน จติส านึกหลายคนไมไ่ดเ้ป็นแนวนัน้ พี่
เอามาจากตวัตน ท าไมตอ้งมวีญิญาณท าไมตอ้งมผี ีรูส้กึว่าจะชื่อมายดม์นัเคยท าเรื่องอมนุษยใ์น
งานของผมเขยีนเป็นวจิยัในหอ้งเรยีนอะเนอะผมกเ็ออจงิว่ะหลายชิน้อ่ะเนอะไมไ่ดทุ้กชิน้ แต่คดิ
ไปในหลายๆชิน้จะมตีวัทีไ่ม่ใช่คนอยูแ่ต่ไมไ่ดเ้รยีกว่าเป็นวญิญาณบางทกีเ็ป็นอยา่งอื่น นรก 
เปรต มนัเป็นสิง่ทีไ่มใ่ช่มนุษยห์น้ากากผมมองหน้ากากเป็นมนุษยเ์ผ่าพนัธห์นึ่ง งานปีทีแ่ลว้พีก่็
เป็นวญิญาณนะพีโ่ชวบ์นเวทอ่ีะ งานหน้ากากใช่ๆมนัมวีญิญาณ ของพีโ่ดดเด่นเรือ่งการมตีวัตน
ของคนสปีรติของคนพีช่อบพดูถงึสปีรติของคนแลว้คนตอ้งมสีปีรติอะไรบางอย่างยกตวัอยา่งเช่น
ไมม่เีรือ่งวญิญาณนะอนัทีไ่ รน่าขา้วสองฝ ัง่ แม่น ้ากพ็ดูถงึสปีรติของคนเหมอืนกนั งานรวมๆของ
พีเ่ป็นไหมหรอืว่าเป็นช่วงๆ พดูถงึจติวญิญาณของมนุษยอ์ยูเ่ยอะ แต่ส าหรบัผมมองว่าแต่ละชิน้
มนัมเีป้าวตัถุประสงคท์ีต่่างกนัพีโ่จ ้ ดาระกา เคยเขยีนค านิยมใหต้อนพมิหนงัสอืว่าพดูถงึ
สนัตภิาพซึง่เรากม็องว่ามนัอาจจะมอีะไรบางอยา่งทีห่มายความว่าใหค้นอยูก่นัอยา่งสุขสงบที่
แน่ๆเลยประเดน็ผมไม่ชอบความรุนแรงต่อตา้นการใช่ความรุนแรงในการแกป้ญัหาอนัน้ีมอียู่
อยา่งเหน็ชดักค็อืพระเจา้เซง็พดูเรือ่งความรนุแรงชดัเจนทีเ่ขยีนเพราะว่าหนงัเหตุการณ์ตกึเวอ
เทรดถล่มมนัเกดิกระแสของโลกเกดิการยัว่ยใุหเ้กดิการแกแ้คน้มากขึน้รูส้กึว่ามนัไมไ่ดช้่วย
แกป้ญัหาทีแ่ทจ้รงิจะแสดงใหเ้หน็ภาพว่าถา้ท าอย่างนี้แลว้ไมค่วรท าตาม  

เวลำพ่ีคิดงำนพ่ีคิดตรีมก่อนหรือพ่ีคิดเน้ือเร่ืองได้ก่อน  

แลว้แต่ส่วนใหญ่แลว้จะไดจ้ากเหตุการณ์ก่อน เหตุการณ์เออมนัน่าสนใจดนีะ ในพ านกัไดจ้าก
อะไร ในพ านกัไดจ้ากข่าวยาซกึมินิี้แหละขา่วนายกรฐัมนตรตีอ้งไปไหวเ้รากส็งสยัว่าท าไมจนีกบั
เกาหลมีนัตอ้งแบบโวยวายเพราะว่าส าหรบัเราการไปเคารพดวงวญิญาณมนัเป็นพธิกีรรมทีด่ี
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งาม มนัโยงไปถงึตายไปแลว้ยงัไมใ่หอ้ภยักนัหรอ ทีส่งัเกตจรงิๆพีม่งีานการเมอืงเขา้ไปอยูด่ว้ย 
แอบมกีารเมอืงเลก็มาตลอดเวลา ม ี  มตีลอดเป็นเรือ่งการปกครองแต่เราไมไ่ดไ้ปโจมตเีราไมใ่ช่
ละครโจมต ี ของพีไ่มไ่ดเ้สยีดสแีต่พีเ่ล่าใหเ้หน็ภาพ เหน็ถงึการจดัการของรฐัทีไ่มไ่ดม้ี
ประสทิธภิาพท าใหช้าวบา้นตอ้งเดอืดรอ้น เราไม่มกีารแบบใส่ภาพเขา้ไปคนเรามกัมทีศันคติ
ส่วนตวั ทศันคตสิ่วนตวัเนี้ยมทีัง้ อคต ิและ ชื่นชมในงานพีพ่ยายามท าใหท้ศันคตเิป็นกลาง ใช่ๆ
พีไ่ดส้องฝา่ย เพราะว่าถา้คุณมทีศันคตสิ่วนตวัแลว้มนัจะมผีลต่อการแสดงอย่างเช่นความคดิ
ขา้ราชการคนทีม่อีคตต่ิอขา้ราชการว่าโกงแบบนี้มนักจ็ะสรา้งทศันคตขิึน้มา ครจูะเป็นแบบน้ีๆๆ 
ทหารจะเป็นดุโหดเหีย้พ่อคา้กต็อ้งเลวเหน็แก่ตวั ส าหรบัเวลาสรา้งงานพีจ่ะเน้นแอดติจดูทีม่ต่ีอ
สิง่เหล่านัน้คอือะไรแลว้จรงิแลว้มนัเป็นอยา่งนัน้จรงิๆรปึา่ว พวกวญิญาณอยา่งน้ีพีค่ดิไดไ้งเอา
มาจากไหน ไอเ้ดก็จกเปรตเน้ีย จรงิๆแลว้มเีรื่องปญัหาการท าแทง้มาก่อนแลว้มนักม็อียู่
ตลอดเวลา ช่วงนี้มนัซาไปแต่กไ็มไ่ดห้มายความว่ามนัไมม่ ี แต่นกัขา่วไมเ่ล่นไปเล่นอยา่งอื่นเล่น
ขา่วการเมอืง เรือ่งคลปิเรือ่งนู่นนี้ ความรุนแรงมนัไปตกอยูก่บัคนทีไ่มส่ามารถต่อสูไ้ด ้เขยีนนรก
จกเปรตเพราะว่ามองว่าเดก็ทีถู่กท าแทง้มนัไม่มปีากไม่มเีสยีงผมมกัจะเขยีนเป็นเสยีงของตวั
ละครทีไ่ม่มโีอกาสไดเ้ถยีงไมม่โีอกาสไดม้าชีแ้จง  

จดุเด่นของละคร 

จดุเด่นของพีอ่กีอนัคอืพีส่ามารถสรา้งตวัละครทีค่นจดจ า ใช่เพราะเราอยากรูไ้งว่าถ้าเคา้
ตอ้งตอบมาไดเ้ขาจะโตต้อบว่าอะไรเขาจะรูส้กึยงัไงนี้แหละเรือ่งส าคญั   

เร่ืองไหนท่ีคิดว่ำได้รบักำรตอบรบัดี 

 ไรพ้ านกั กย็งัมคีนพดูถงึใหเ้อามาท าอกีแต่กย็งัไมไ่ดท้ าพระเจา้เซง็ไมไ่ด้ท าแลว้ พบรกั
ท าหลายครัง้แลว้ ทีพ่ีพู่ดผมชอบหมดเลยงานไหนทีต่วัเองชอบ ชอบหมดทุกอนัแต่ละช่วงเวลา 
ใช่เรารูส้กึว่าเราไดท้ าไปอย่างเตม็ทีอ่ะนะ แลว้ตอนจบของพีพ่ีจ่ะชอบใหค้นดคูดิเองหรอืเปิด 
แลว้แต่ หรอืว่าเราแอดจสัไวอ้ยูแ่ลว้ว่าตอ้งเป็นอยา่งนี้ กส็่วนใหญ่กง็านตวัเองทัง้นัน้ไมเ่คยก ากบั
งานคนอื่น ปกตกิท็ าแต่งานของตวัเองหรอืกบัเบนแค่นี้ พีแ่ลว้เรือ่ง เรือ่งเกดิดบั เกดิดบักด็ ีเป็น
เรือ่งทีอ่ยากท าอกีแต่ยงัไมไ่ดท้ า เกดิดบัตอนนัน้คดิจากอะไรครบั เกดิท านี่เลยเวยีนไหวต้ายเกดิ
ชดัเจน พดูเรือ่งเวยีนไหวต้ายเกดิทีไ่มไ่ดเ้ขา้สตูร เวลาพีค่ดิงานนี้พีน่ัง่เขยีนเลยไหม แลว้แต่ชิน้ 
ถา้อนัทีเ่ป็นบทส่วนใหญ่จะเขยีนก่อนมไีอเดยีแลว้เขยีนก่อน แต่ถา้เป็นอยา่งใจยกัษ์ ใจยกัษ์ก็
ชอบนะ อนันัน้ไมม่บีท ใจยกัษ์ท ากบัเบบี้ไมม ์ เมาสไ์ม่มบีท อดตีสงัหรณ์ไม่มบีท ถา้สมมตุไิมม่ี
บทพีจ่ะวางโครงเรือ่งไวก่้อนหรอืว่ายงัไง ใช่มนัจะม ีTheme หวัขอ้อยูแ่ลว้แลว้กท็ าเลยวนัน้ีท ากี่
ซนีกว็่าไป มนัจะมเีรือ่งในใจ นี่เราสรา้งคาแลคเตอรใ์หเ้ขาหรอืเขาสรา้งเอง แลว้แต่ อยา่งใจยกัษ์
นี้ไอท้ามมนับอกว่า ผมว่าเราเป็นยกัษ์เล่นซนีเหยยีบแมลงสาป แลว้แสดงสด แลว้กจ็ดๆไว ้ อ่า
แลว้กจ็ าไวท้ าอะไรไว ้ 
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แสดงว่ำคนเขียนบทต้องเป็นผูก้  ำกบัเหมือนกนั  

มพีืน้ละครชดัเจนแลว้จะไปท าไรกไ็ดรู้โ้ครงเรือ่งทัง้หมดละพีส่ามารถท าไดเ้องอตัโนมตั ิ
ไมเ่ขา้ใจ พีม่โีครงเรือ่งอยูใ่นใจอยูแ่ลว้ใช่ไหม บางเรือ่งมโีครงเรือ่งบางเรือ่งไม่มโีครงเรือ่ง เรือ่งที่
ไมม่โีคลงเรือ่งกจ็ะมแีต่หวัขอ้เหมอืน อยา่งเช่นใจยกัษ์นี่กจ็ะพดูทัง้หมดเกีย่วกบัยกัษ์มนัจะท าไร
กไ็ด ้โคลงเรือ่งนัน้มนัเป็น 20 โครงเรือ่ง 24 โครงเรือ่ง หรอืเมา้สเ์ราจะใชค้ าพดูในเรือ่งต่างๆการ
ใชค้ าพุดมกีีว่ธิ ี64 วธิ ี80 วธิ ี 

เรำเวลำพ่ีเขียนบทมีใครมำดใูห้พ่ีอีกท่ีไหม  

ไมม่ใีครมาดทูัง้สิ้น เวลาเขยีนบทมทีีส่่วนตวัไหม อยา่งเช่น รา้นกาแฟ เคยเขยีนทุก
อยา่งอ่ะ เขยีนทีบ่า้น ชก้ระดาษ สมดุ นัง่เขยีนค่อยมาพมิพค์อมทหีลงั  

แล้วเวลำคิดงำนไม่ออกพ่ีมีวิธีกำรอะไร  

มนัตอ้งคดิเสรจ็แลว้ค่อยเขยีนอะพีไ่มแ่บบคดิไปเขยีนไปเพราะฉะนัน้อยากเขยีนเรือ่งนี้
สมมตุนิรกจกเปรตมทนัไมไ่ดค้ดิเดีย๋วนัน้นะก่อนหน้านัน้2ปีเจอใครกถ็ามถา้มเีดก็ถูกมาทิง้อยู่
หน้าบา้นจะท าอะไร กถ็ามไปเรือ่ยๆกไ็มไ่ดเ้ขยีนอะไรทัง้สิน้ จนไปเรยีนฝรัง่เศษปีนึงก าลงัจะ
กลบักเ็ขยีนมาหาพีโ่จเ้นี้ยผมจะเขยีนบทผมกลบัมาผมจะเขยีนบทเรือ่งนี้เขยีนใส่คอมเป็นไฟร์
แลว้ส่งมาใหพ้ีอ่่านเรือ่งนัน้เขยีนทีฝ่ร ัง่เศส แลว้กไ็มใ่ช่สเิขยีนเป็นกระดาษลายมอืแลว้ส่ง
ไปรษณยีม์าแลว้มคีนทีอ่นิบอ็คพมิพ ์ มาใหแ้ลว้พีโ่จก้อ่็านแลว้พีช่อบบอกกลบัมาท าเรือ่งนี้ แต่
งานพีเ่หมอืนจะมเีป็นมฟูเมน้มากขึน้ไหม เพราะว่ามนัสนใจหน้ากากมนักเ็ลยไมพู่ดแต่หน้ากาก
มนัมาตัง้นานแลว้มมีาในแต่ละชิน้อยูแ่ลว้ แลว้มงีานไหนไหมทีแ่บบโดนคอมเมน้เยอะแลว้คนไม่
ชอบไมเ่ขา้ใจ มคีอมเมน้ทีไ่มช่อบไมเ่ขา้ใจแรงๆอยูอ่นันัน้กเ็กดิจากนี้แหละ  เคา้ไมเ่ชื่อศาสนา
จบ เขาไมเ่ชื่อว่าไปเกดิได ้เขาไมเ่ชื่อเรือ่งน ้าชานี้กจ็บเลย จะไปอะไรเป็นตน้ไมไ้รส้าระ  

บทสนทนำพ่ีคิดมำจำกอะไร  

ตวัละครตวันัน้หรอืว่า  กค็าแลคเตอรม์นัน่าจะพดูอะไรมนัจะท าอะไร แลว้พีเ่คยจบังาน
ของคนอื่นมาอ่านแลว้คดิว่ามนัดจีงัเลยพีว่่ามนัเกดิจากอะไร แรกๆอ่านหลงัๆไมค่่อยไดอ่้าน 
สมยัก่อนอ่านฝรัง่ ตอนนี้ดเูรือ่งของ ของอน้ ชอบนางตัง้แต่ชิน้แรกแลว้ ผมชอบอุบล ซึง่จรงิๆ
แลว้งานมนัมาพรอ้มกบัการน าเสนอในรปูแบบของมนัเลยโดยตวับทมนัจรงิๆคนเอาไปอ่านไมรู่้
เรือ่งหรอกว่ามนัเกดิอะไรขึน้ถา้ไมไ่ดเ้หน็ภาพการน าเสนอของมนับทละครของอน้มนัไมส่วยเท่า
ภาพทีเ่หน็ วธิกีารเล่าเรือ่งเขาสนุก บทละครของอน้ถ้าอ่านแลว้มนัเฉยๆไม่มอีะไรเลยเอาบทมนั
ไปใหเ้ดก็ก ากบัไมไ่ดไ้ม่รูไ้มเ่ขา้ใจไมรู่เ้ร ือ่งอะไร ชอบวธิกีารเล่าเรือ่งเขาเน้ียอน้ ชอบมุมมองของ
มนัแหละมุมมองชวีติต่อเพื่อนครอบครวั การเชื่อมโยงกบัตวัละครเป็นไงท าไมถงึไปเชื่อมโยงกบั
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วญิญาณ ถา้เราพดูเรือ่งเวยีนไหวต้าเกดิมนักต็อ้งเชื่อมกบัวญิญาณไมง่ ัน้มนักไ็มไ่ด ้ ไรพ้ านกัมนั
กพ็ดูเรือ่งศาลเจา้ยาซกุึนิมนักต็อ้งมวีญิญาณไมง่ ัน้มนัไม่ได ้ พระเจา้เซง็กค็อืพระเจา้ เพราะว่า
ประเดน็ทีเ่ราสนใจมนัคอืเรือ่งนี้ม ัง้ ซึง่เรากไ็มไ่ดต้ัง้ใจใหทุ้กเรือ่งมผี ีซึง่จรงิๆแลว้ถา้เราไมไ่ดม้อง
ว่าเขาไมม่ชีวีติอยูแ่ลว้กเ็ป็นคนนี้แหละใช่ปะก่อนจะตายกเ็ป็นคนก่อนหรอืว่าก่อนมาเป็นคนก็
ตอ้งตายก่อน  

เดก็รุ่นใหม่ถ้ำจะมำเป็นนักเขียนบทละครได้ต้องมีอะไร  

พีว่่ายคุสมยัโลกมนัเปลีย่นไปแลว้กไ็มไ่ดด้เูยอะดคูน2คนดเูจนเนอเรชัน่ใหม ่ งานเขยีน
มนัไมไ่ดถู้กจ ากดัอยูแ่ค่ เรยีว สมเหตุสมผลอะไรอกีต่อไปแลว้ มนัเรือ่ยเป่ือยไปแลว้ออกไปได้
มหาศาลมาก  

งำนของเดก็รุ่นใหม่พ่ีชอบของใครบ้ำง  

กม็สีแปช เชยีเตอกบั สกาเรด็ ไอเ้บนมนักไ็มค่่อยไดเ้ขยีนอะไรละ พีว่่าละครเวทยีงัอยู่
ไดไ้หมต่อไป อยู่ๆ กม็เีดก็สรา้งขึน้มาพอจะมคีวามหวงัอยูบ่า้งว่ามนัไมไ่ดเ้ลกิท าไปไงถา้ปกติ
หมดเทศกาลมนักไ็มม่ใีครท าแลว้ ตอนน้ีม ีกลุ่มนัน้ท าสเปชเลก็ใหม้ทีีเ่อางานมาลง  

 

สมัภำษณ์นัท นวลแพง กลุ่มละครเสำสงู 

กระบวนกำรคิดยงัไง รปูแบบละครเวทีเป็นแบบไหน 

ก่อนคดิว่าของตวัเองเลยเป็นแบบไหน คอืดภูาพรวมๆเลยว่าสิง่ทีม่นัจบัตอ้งไดม้นัเป็น
ละครตลก ดจูบละเหีย้ เหีย้จรงิๆ สนัดาร พวกมงึนี้แบบว่างมากหรอืไง มนัเป็นงานทีร่ปูแบบการ
ท างานไมไ่ดฟิ้กตายตวั คอืเริม่ตน้แรกๆสมยัก่อนเรากท็ าบท เริม่ตน้จากบท เราไดบ้ทก่อนแลว้
ไดน้กัแสดงทหีลงันกัแสดงกเ็ล่นไมเ่ขา้กบับทผมกเ็ลยรูส้กึว่าผมไมค่่อยโอเคผมกเ็ลยคดิวธิกีาร
ใหม ่ เมือ่ก่อนเสาสงูมนัมจี านวนคนเท่าน้ีไอพ้วกน้ีเล่นไดทุ้กเรือ่งเราแค่เอาคอนเทรนมาใส่ปุ๊บ 
เราใหพ้วกหนุ่มๆเป็นคนเล่าเรือ่งสงัเกตไหมพีล่ะครเสาสูงมนัดพููดเป็นธรรมชาตพิดูเป็น
ธรรมชาตจินคดิว่ามนัเป็นไดอารอ็กของมนั  

คือเวิรค์ชอ็ปก่อนไหม คือคิดตรีมก่อนไหม  

แลว้แต่พีอ่ะไรกไ็ด ้ คอืมานัง่คุยกนัก่อนไหม คุยเป็นเดอืนนัง่ไมไ่ดท้ าไรกนันัง่กนิเหลา้ 
คอืเป็นวยัรุน่กน็ัง่กนิเหลา้คุยกนั ผมจะเป็นคนท าหน้าทีข่มวดทุกสิง่ทุกอยา่ง เรากค็ุยกนัแบบ
นี้อ่ะ คดิแค่ว่าอะไรมนัสนุก กวนสน้ตนีคดิแบบน้ี แลว้คดิไหมตน้กลางจบไรงี ้ มนัค่อยๆมนัมา
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ค่อยๆนัง่คุยไมไ่ดต้ัง้ใจ ซอ้มไปก ็สมมตุเิราไดเ้ป็นกอ้นซนีเรากซ็อ้มซนีน้ีก่อน แลว้ไมม่บีทเขยีน 
ไมเ่คยมบีทเขยีนมาก่อนพีไ่มเ่คยมมีานานแลว้ น้อยครัง้มากทีบ่ทจะส าเรจ็ก่อนมนัเกดิจากการที่
เรามานัง่คุยแลว้ผมกจ็ะจด สถานการณ์เกดิจากอะไร กก็ าหนดสถานการณ์มาอย่างสมมตุวิ่านัง่
คุยกนัอยูด่ีๆ  ชกักเ็กดิไรขึน้ต่อ เช่น ชกั ซนีน้ีเราตอ้งการใหเ้กดิผลอะไร เราจะเล่าอะไร อยา่ง
แบบมนัคุยกนั2คนอยา่งดีๆ นี้แมง่เป็นคนฆาตกรรมเรากม็านัง่ว่ามนัจะเกดิไรขึน้เท่านัน้เอง เรา
คดิกนัแบบ simple แค่นัน้เอง ก าหนดโจทยว์่าเราจะไปทางฆาตกรรม เรากม็านัง่คุยกนั กนิ
เหลา้ไปคุยกนัไปเด่ววนัซอ้มกม็งึว่าไง เอาไง มนัจะจดไวพ้อไดป้ระมาณหนึ่ง ลองท าเป็น ซี
นเวริค์กนัไหม  

มีโครงเร่ืองอยู่ในใจเหมือนกนัมีไหม หรือว่ำไม่มี  

มใีนใจพีก่แ็ต่ไมไ่ดแ้บบ เปิดเรือ่งกป็ระมาณนี้ ไมเ่ลย ยกตวัอยา่งล่าสุดเทศกาลคอืถา้คน
ไมรู่จ้กัผม ชื่อเรือ่งทีจ่ะเล่นเทศกาล อโหสเิกมส ์ไอเดยีไหมคอืมนัเริม่ต้นจากการมไีอเดยี คอืมนั
รูส้กึจากการนัง่คุยกนั ค าว่าขอโทษมนัยากขนาดไหนวะแค่นี้ผมคุยแค่นี้เรามองประเดน็นี้
ประเดน็เดยีวกนั เรามองว่าเออท าไมมนัยากเพราะว่าอโีกห้รอเพราะไรวะเรากค็่อยๆมานัง่ไล่เรา
จะคุยกนัในเชงิแบบนี้เพราะทุกคนเขา้ใจประเดน็ละพีม่าในขัน้ตอนนัง่คุยกนัแบบนัน้นะ นกัแสดง
ทุกคนเราตอ้งรูป้ระเดน็ว่าเราตอ้งท าไรประเดน็อะไร แลว้ปลายทางจุดจบมนัคอืไรวะ แลว้ถา้ขอ
โทษแลว้ทุกอยา่งจบหรอแลว้เราจะเล่นเรือ่งไงวะ ผมเลยบอกทุกคนว่าผมจะเล่าเรือ่งในโมเมน้ที่
คนดจูะดไูรว่ะเรือ่งนี้มนัจะท าอยา่งไงใหไ้มย่อมขอโทษวะ แลว้กจ็ะเล่าเรือ่งความโกรธ มงึดสูพิี่
ไถ่มนัไมย่อมขอโทษแลว้ดนูะมนัจะท าเป็นหลบหน้าหลบตาเรากจ็ะเล่าเรือ่งแบบนี้คนดรููแ้ลว้ว่า
มนัผดิแต่มนัไมย่อมขอโทษ ท าไมคนถงึชอบของเสาสูงเพราะมนัเป็นเรือ่งทีใ่กลต้วัผมว่าใกล้ตวั
คนเรากร็ูส้กึอยา่งนัน้เหมอืนกนั แลว้จะบอกว่าเรื่อง อโหสเิกมสอ์ะพีม่นัถูกคดิก่อนจะมปีระเดน็
เรือ่งกราบแลว้ผมกค็ดิขึน้มาฉากโปสเตอรม์นัตอ้งเป็นรปูกราบตนีแลว้ท าหน้าแบบว่าเหลอืบตา
มองบนปากเบ๊ะ คดิฉากเปิดแบบละครเล่นเรทไปประมาณ 15 นาทแีลว้ไมย่อมขอโทษคนดอูะไร
อยา่งงีก้ค็ดิไปมัว่ๆก่อนเสน้เรือ่งแบบยงัไงไม่รู้ 

ลกัษณะเด่นของเสำสงูคือ 

สรา้งตวัละครทีแ่ปลกแต่จรงิเพราะสรา้งมาจากทีเ่หน็ยกตวัอยา่งเช่นอคีิม้พีว่่ามนแปลก
มากเลยใกลต้วัมาก อคีิม้มาจากอะไร อคีิม้ตอนนัน้ผมรูส้กึว่าตอ้งส่งละตอนนัน้ผมตอ้งไปญีปุ่น่
เราตอ้งส่งเรือ่งละผมคดิถงึผูห้ญงิขีเ้มาคนหนึ่งรอ้งเพลงคาราโอเกะผมกไ็ปเล่าใหห้ยาฟงัว่าจะ
เล่าเรือ่งผูห้ญงิคนหนึ่งทีแ่ม่งรอ้งเพลงเหีย้ๆเสยีงเหีย้ๆจนแบบน่าร าคานเพราะอกหกั แลว้หยา
ถามว่าแค่นี้หรอพี ่ โครงเรือ่ง3บรรทดัแลว้ผมกน็ัง่ส่งไปเรือ่ยๆผมจะเหน็แบบคาแลคเตอรอ์ะไร
บางอย่าง อยา่งเช่นอโหสเิกมสร์ูท้ ัง้รแ็ต่กท็ าหน้าท าตาเหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึน้ท าไมมงึไม่ขอ
โทษว่ะ ไอค้วามพยายามหลบเลีย่งทีจ่ะไมข่อโทษเนี่ยมนัคอืความสนุก เสาสูงเหมอืนแอบ
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การเมอืงอยูเ่ลก็ๆ เรือ่งอคีิม้อะพีม่นัคอืช่วงบูมของเฟสบุ๊คมนัคอืเฟสบุ๊คพฤตกิรรมของคนระบาย
ออกบมูแต่เรือ่งตวัเองนู้นน้ีนัน้ตอนนัน้มนัไมต่อ้งฟรอม มนัเปรยีนเทยีบกบัเฟสบุ๊คเรือ่งราวของอี
คิม้เป็นแบบนัน้ ผมเหมอืคาราบาวอะพีม่เีรือ่งอะไรกเ็อามาเล่า เล่าหมดนะเวลานัน้พอเวลาผ่าน
ไปมนัอาจจะกลายเป็นเรือ่งแบบเอา้ เรือ่งบางเรือ่งของผมมนัอาจจะเอา้ อคีิม้นี้เป็นละครทีม่เีดก็
น าไปท าเป็นทสีติหลายคนแต่เป็นเวอรช์ัน่เล่นโซโล่หมดเลย คอืช่วงนึงเราท าเทศกาลเหมอืนถา้
เปรยีบเทยีบเหมอืนไฟรโ์หลดฟรแีลว้กเ็วอรช์ัน่เตม็กแ็บบปีถดัไป จรงิๆปีนี้ตัง้ใจอยากจะท ามสี
แคชใหเ้ป็นเวอรช์ัน่เตม็ๆแต่ว่าไมม่เีวลา แลว้กน็ึกไมอ่อก  

เวลำคิด คิดยงัไง  

คอืมนัซอ้มไปเรือ่ยๆพีม่นัเกดิจากกระบวนการซอ้มการคุยคอืผมไมไ่ดว้างแผนว่าคอื
บางเรือ่งผมอาจจะรูว้่าตอนจบเป็นยงัไง บางเรือ่งผมไมรู่ก้ซ็อ้มไปเรือ่ยๆ คอืกอ็ยา่งน้อยคนเล่น
เองกจ็ะรูว้่าจะเกดิอะไรขึน้แปลนะพีว่ชิาชพีผมเป็นคนเขยีนบทนะแต่เวลาท าอะไรแบบน้ีผมไม่มี
บท อยา่งทีผ่มบอกผมไมช่อบเขยีนบทแลว้นกัแสดงเล่นไมไ่ดเ้พราะมนัเป็นภาษาพดูเราหมด
เลยแต่มงึเล่นๆไปภาษาของผมยดัใส่ปาก ตอ้งพดูประโยคประมาณแบบน้ีหรอืปา่ว เวลาผมนัง่ดู
ผมกจ็ะใชเ้ซน้ผมไมไ่ดค้่อยอ่านบทผมกจ็ะค่อยๆมานัง่เรยีงว่ามนัเป็นแบบน้ีน้าแลว้มนักต็อ้งจบ
แบบไหนวะฉากนี้คนดจูะตอ้งยงัไงคอืเรือ่งโรงสรา้งมนัอยูใ่นใจเราพีแ่ต่วธิกีารท างานแบบเรา เรา
ไมเ่ลอืกทีจ่ะใชแ้บบที ่ แลว้บางครัง้เรือ่งดนตรเีรือ่งอะไรอย่างนี้ประกอบน้ีท ายงัไงผมกค็ดิเดีย๋ว
นัน้ พีเ่หมอืนกนัทุกสิง่ทุกอยา่งเกดิจากการซอ้มหมดมนัขึน้มาเดีย่วนัน้เลยเราไมไ่ดค้ดิขึน้มา
ก่อนเลยพอถงึตอ้งนัน้มนัตอ้งอยา่งนี้นะ แลว้มนัมอียู่อยา่งหนึ่งพีท่ีผ่่านมาละครของเสาสงูผม
คน้พบโดยไมต่อ้งใชเ้ขม็ทศิชวีติผมมานัง่วเิคราะหเ์องจนมคีนมาบอกว่าตวัละครเอกของผมคอื
ผูห้ญงิทุกเรือ่งเลย มงึมเีหีย้อะไรกบัผูห้ญงิ ค าถามนี้เป็นค าถามทีด่โีอโหยใช่เลยกูท าเพราะว่า
หรอืกูลา้งแคน้ผูห้ญงิทีแ่มง่ทิง้กูว่ะท ารา้ยความรูส้กึกูว่ะใช่เลยพีม่นัเกดิจากแรงขบันัน้จรงิ แต่ดนั
ไปเขา้ใจผูห้ญงิ ไอห้ยาคนเล่นมนัเขา้ใจผมไมไ่ดเ้ขา้ใจผมเป็นแค่แบบ มนัเหมอืนแค่แชรก์นัไง 
ว่าพีผู่ห้ญงิมนัตอ้งอย่างนี้ มนักจ็ะเหน็ดว้ย ผมกจ็ะโยนถามไปมนัควรจะเป็นยงัไงว่ะ คนเล่น
ละครกบัผมมนัจะตอ้งแชรไ์มแ่ชรไ์มไ่ดม้งึตอ้งเอาตวัมงึออกมาเยอะๆ กค็อืตอ้งเปิดหมดผมเปิด
นะพีผ่มเปิดหมดเปิดคุยกนัทุกเรือ่งเลยเรือ่งเชงิแบบอย่างไอห้ยามนัเป็นคนทีเ่ปิดออกมามนัมี
เรือ่งทีม่นัอยูภ่ายในเยอะมากความรกัของมนัเยอะแยะออกมาเป็นงานหมดเลย อยา่งเพลงจ าได้
ไหม ทีใ่ชเ้พลงเบริด์อ่ะ ตอนนัน้ผมรูส้กึว่ามนัเกดิมาจากผมเจอโมเมน้น้ีแต่ไมใ่ช่เพลงนี้ ผูห้ญงิ
แมง่ใหเ้พลงดเีกนิไปประโยคนี้มนัอยูใ่นตวัผมแต่อนัน้ีมนัยงัเป็นเรือ่งเดมิอยูแ่ต่ว่ามนัถูกท ารา้ย
ไงผมชอบท ารา้ยตวัละครมนัสะใจผมรูส้กึว่ากูแมง่ลา้งแคน้ผูห้ญงิทีท่ ากบักูอย่ามาใหเ้จออกีเลย
แลว้คนดกูแ็บบอสีสัไอน้ี้แมง่โง ่ มนัมา ณ เวลาของมนัมนัไมไ่ดม้าล่วงหน้าก่อนทีต่ะเกดิขึน้แลว้
ทุกครัง้ภาพมนัจะถูกรสีเตรทอะพีม่ยัเหมอืนถูกคดิใหมเ่หมอืนตอนนัน้อคีิม้อะมนัคนละสไตเลย
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กบัเวอรช์ัน่แรกอนันัน้มนัดบิกว่า อคีิม้มนักถ็ูกพฒันามาจากอหีา้ตวัละครผูห้ญงิไงถูกท ารา้ย
เหมอืนกนั  

ถ้ำสมมติุเวลำไปเลือกบทคนอ่ืนเรำเลือกไง  

อยา่งเช่นบรูมูอย่างนี้ บูรมูหรอพีโ่จทยม์นัเป็นมาอยา่งนี้พีเ่ป็นวรรณกรรมบทละคร ผมก็
แบบเรือ่งไรทีกู่ชอบวะ กูชอบเรือ่งนี้วะ้ ผมเคยท าเมือ่ประมาน 10 กว่าปีก่อนสมยัมบีางกอกการ
ละครของพีบ่ิก๊เอาเรือ่งนี้มาท าเป็นซนีเวริค์ เพราะผมอ่านจากตรงนัน้แลว้คดิว่าเหย้น้ีกูชอบว่ะ
ส่วนเรือ่งอื่นไม่รูเ้ลยผมกเ็อาเรือ่งนี้ บรูมูแต่สนัดารไงกูไมต่ามบท พีห่มเูล่นไดไ้งว่ะ กป็รบัตามพี่
หมไูงพีห่มเูล่นกตีา้เก่ง คอืเรือ่งจะเป็นยงัไงมนัขึน้อยูก่บันกัแสดงดว้ยว่าจดุเด่น พีห่มอู่ะไอเ้หีย้
มนัเป็นนกัดนตรเีล่นเพลงแลว้แมง่เอาอยูผ่มคดิไว้ว่าซนีนี้คนดแูมง่ตอ้งแบบอะไรอย่างนี้ เขาเล่น
ละเขารูส้กึว่าเขาทรงพลงัอ่ะพีม่นัไมฝื่นเขาอ่ะพี ่ อยา่งตอนซนีพระเน้ียผมว่าตอนแรกกบัสายฟ้า
มนักไ็มม่ัน่ใจเป็นตอนทีซ่อ้มชา้ทีสุ่ดไมม่ัน่ใจว่าสายฟ้ามนัจะเกท็รปึา่ว รูอ้ยูแ่ลว้ว่าสายฟ้าเดีย๋ว
มนักห็าทางเจอเดีย๋วมนักไ็ปเองแลว้กค็่อยๆบดิๆไปเรือ่ยๆ จนมาลงตวัท าใหรู้ส้กึงานต่างจากบู
รมูอะเนอะ พีไ่ดด้ขูองอกัษรทีเ่ขาท าไหมทสีติ ไมไ่ดดู้ใช่ไหม เขามาขอบทผมเหมอืนกนัเขา
อยากจะเปรยีบเทยีบดผูมกไ็ดบ้ทมาจากของตน้ฉบบัอิว๋แปลผมกม็า ฉบบัอิว๋แปลกบัของครชู่าง
ท าผมเอามาเทยีบกนัแต่ของครชู่างเขาท าเวอรช์ัน่ตน้ฉบบัของเมือ่รอ้ยปีทีแ่ลว้กม็าเปรยีบเทยีบ
กนัดมูาดวู่ามนัจะเป็นยงัไง มนัเป็นเรือ่งประสบการณ์ดว้ยพีผ่มว่า คอืถา้อยูใ่นอคาดมีีท่ีเ่ป็น
สถาบนัลกัษณะแอคติง่อยา่งงีแ้อคติง่สถานบนัผมรูส้กึอยา่งนี้ ยอ้นกลบัมาคอืผมเนี้ยมไีอเดยีแลว้
ผมกจ็ะถามว่าใครว่างจะมาเล่นแค่นี้จบเพราะฉะนัน้ทุกอยา่งไอเดยีผมเนี่ยมนัจะถูกขบัตามคนที่
จะมาเล่นใหผ้ม อยา่งตอนมสีแคสผมเอาไอจ้๋าก่อนคนแรกแลว้ผมกน็ึกออกมงึไปแคสบททีแ่บบ
เล่นน้อยๆอ่ะเสยีดายเราไมไ่ดท้ าเราปว่ยก่อนไงท าไม่จบ  

คนชอบเรื่องไหนสดุ 

คนรุน่ก่อนนู้นจะชอบ สามสาวสนัดารเสยี เพราะว่าสมยันัน้มนัสดมาก ซึง่ถ้าเป็นสมยัน้ีกม็คีนท า
เยอะแลว้ ยคุหลงัๆมนักไ็ม่ชดัเจนเท่าไหร ่ แต่พีช่อบเรื่องนี้นะ อู๊ดอีด๊ทีเ่ป็นหมอู่ะ อยากเอาบท
อยา่งงีใ้หเ้ดก็ดนู่าสนใจ เสยีดสแีบบชดัเจน คอืแบบละครมนัไม่มอีย่างงีม้านานละไงจรงิๆน่าจะ
เอากลบัมา พีว่่าความสุขกโ็อเครนะเปรยีบเทยีบอะไรชดัเจน แลว้ในส่วนตวัชอบเรือ่งไหน 
ส่วนตวัท าแลว้ชอบทีสุ่ดผมชอบ คุมะมงักุ จนถงึวนันี้ผมกย็งัชอบในเชงิแบบถงึแมม้นัจะไมไ่ด้
โดดเด่นไรมากเวลามนัผ่านไปแต่ในขณะนัน้ทีท่ าผมว่ามนัฉลาดเรารูส้กึแฮปป้ี ไดเลกชัน่ของ
การก ากบัดว้ยใชเ้วลาซอ้มนาน  
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แล้วมีเร่ืองไหนเฟลไหม  

เฟลกม็เีรือ่งสุดแสนเสยีใจแมแ่ขวนพ่อผมไวใ้นตู ้ เป็นเรือ่งทีบ่ทประพนัธ ์ อาจารยต์ู่เป็น
คนแปล นานมากแลว้ พีบ่ิก๊ยงัมาขออยูเ่ลยจะเอาไปท าเรือ่งล่าสุดของเขา ทีก่ าลงัเล่นอยู ่ เขาก็
มาขอบทเพราะว่ามนัมสี่วนใดส่วนหน่ึงในเรือ่งนี้แหละมนัอยูใ่นเรือ่งของเขาผมกเ็ลยบอกว่าผม
ไมม่บีทแลว้ไปอยูไ่หนกไ็มรู่ ้ อคีิม้กช็อบแต่ไมไ่ดช้อบบรรยากาศการท างานมากกว่ามนัไมค่่อย
สมบรูณ์แบบ  

คนเขียนบทต้องมีอะไรอยู่ในตวับ้ำง รุ่นใหม่ต้องมีอะไรบ้ำง คือเร่ืองท่ีเขำจะเล่ำคือเร่ือง
อะไร  

มนัจะสามารถทีจ่ะไปต่อไดข้นาดไหน ไมส่ามารถหาวธิกีารเล่าที่จะบอกทุกคนไดว้่าเรา
จะท าเรือ่งน้ีเพราะอะไรแต่ผมบอกว่าแม่งสนุกเหีย้แต่ว่าเรือ่งของโทษเล่าปุ๊บกร็ูล้ะว่าสนุกแน่นอน
อยา่งนี้คอืผมกลัน่กรองแลว้พีผ่มคดิมาแลว้ว่าจะเล่าอะไร ตอนนัน้ตัง้ชื่อเอ๋ชื่อเหีย้ไรดวีะ้ เคยไปดู
งานของคนอื่นไหมทีว่่าบทไมไ่ดค้ดิว่าเกดิจากอะไร มนักค็งหลายเรือ่งละมัง้ยกตวัอยา่งงานของ
ไอท้ัน้ คอืผมไมค่่อยคอมเมน้มนัคอืไมค่อมเมน้ออกสื่ออยา่งมากกแ็ค่ชม แต่งานมนัรก งานแม่
งรกไปหมดเลยจะเอาทุกอย่างอ่ะ อยา่งงานล่าสุด ปีเตอรแ์พนผมกส็งสยัท าไมถงึแบบคนชื่นชม
กนันกัหรอืงานอะไรก่อนหน้านี้ของมนั ผมไมเ่กท็งานมนัเลยก็รูส้กึว่ามนัเตม็ไปดว้ยความรก
รงุรงัเตม็ไปหมดมนัแบบไม่ขาดสกัอนัซึง่ตวัมนัเป็นคนแบบนัน้ไง มนัเป็นคนทีม่ปีญัหาในการ
เขยีนบทสงูอยูเ่หมอืนกนั มนัมอีะไรบางอย่างไมเ่ชื่อมกบัคนดว้ยมนัทิง้คน ตอนพีด่แูรกๆไม่
เขา้ใจว่าท าไมมนัไมย่อมจบนะหรอืยงัไงล่าสุดเขยีนนิยายเป็นเรือ่งผผีแีบบผสีงิกตีา้ร ์ เขา้ใจนะ
แต่พยายามหาสิง่ทีเ่ชื่อม ท าไมตอ้งเป็นกตีา้รไ์ฟอิง่บวีะ มนัสวยดพีี ่ ใช่กูเขา้ใจมงึแต่มนัแบบ
ท าไมตอ้งเป็นกตีา้รไ์ฟอิง่บ ี มนัมปีระโยคหนึ่งผมคดิใหม้นั ดนตรแีม่งเหมอืนศาสนา กตีา้รม์นัก็
เหมอืนกบัศาสดา ไรงีแ้หละผมจ าไดอารอ็บไมไ่ดเ้รือ่งมนัเล่าแบบพวกคนไปท าลายหวัโขน แต่
ความเหีย้ของมนัคอืนกัดนตรใีนเรือ่งน้ีมนัเหมอืนวงสลบีน็อตทีแ่บบมปีุม่มขีองมคีรคูอืมนัแบบ
ลอ้เลยีนคอืมนัแบบเอากตี้ารไ์ฟรว์มีาท าแบบเหีย้ๆๆสุดทา้ยกม็ผีอียูใ่นนัน้เพื่อใหม้นัลิง่กบัคนซึง่
อนัน้ีละครทุกเรือ่งของผมมนัม ีมนัตอ้งลิง้กบัคนหรอืกอ็บป้ีค าทีแ่บบโดนใจ   

มีไหมเวลำคิดงำนไม่ออกท ำยงัไง  

กล็มืจบอยูต่รงนัน้เป็นบ่อยพีม่นัเป็นลกัษณะอย่างหนึ่งของการท างานอยูแ่ลว้คดิไรไม่
ออกบางทใีกลเ้ล่นแลว้ถงึจะคดิออก แลว้มทีีท่ ีแ่บบว่านัง่เขยีนบทไรงีป้ะ่ บา้น ทีบ่า้นจะเขยีนออก
หมด แต่ถา้เป็นละครเวทนีี้ทีซ่อ้มหรอืเราเจอกนัทีไ่หนกจ็ะคดิออกหรอืเรากลบับา้นมากจ็ะไม่มา
คดิละนะทิง้เลยนะไมเ่อาเรือ่งทีล่ะครกลบัมานัง่คดิ ส่วนใหญ่ละครเวทผีมจะไมค่่อยกลบัมาคดิที่
บา้น ถา้กลบัมาบา้นกแ็ค่เอามาเรยีงๆกนัค่อยๆคดิไปเรือ่ยๆ  
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มีเรื่องในดวงใจไหม  

ผมชอบงานอิว๋นะเหมอืนทุกคนแหละ ล่าสุดไดด้ไูหม เรือ่งล่าสุดวธิกีารก ากบัดมีาก
จงัหวะดมีากข าๆอยูเ่สอืกรอ้งไหเ้ยีย่มมาก กเ็ลยถามอิว๋ อิว๋บอกว่าคอืตอนซอ้มเหมอืนกนัจงัหวะ
นี้ไดต้อนซอ้มแลว้ล่าสุดแหมม่เล่นดราม่าข าคอืไมไ่ดเ้ล่นจงัหวะตลกนะแต่เล่นดรามา่ หลงัไม่
ค่อยไปดลูะครเท่าไหรต่ดิงานเยอะตดิงานตดิลูก วนัน้ีตวัเองบอกชอบงานอิว๋คอืโดนอะโดนอยู่
แลว้ในวธิกีารของเขาเขาละเอยีดในทางของเขามากตอ้งมเีขาก ากบัอ่ะคอืถา้อิว๋เขยีนบทแบบ
นี้อิว๋ตอ้งก ากบัเองนะจ่ะพีเ่ขา้ใจนะแต่พีค่งก ากบัซนีนี้ไม่ได ้มนัจะเป็นลกัษณะเฉพาะตวั  

 

สินีนำฏ  เกษประไพ กลุ่มพระจนัทรเ์ส้ียว 

รปูแบบละครเป็นแบบไหน 

เราเรยีกว่า Movement Theater  เป็น Physical Theater นะคะ ไมว่่าจะพดูหรอืไมพ่ดู
พดูมากพดูน้อยยงัไงกต็ามนะคะ จรงิแลว้ละครทีเ่ป็นละครพดูหรอื text base เรากค็่อนขา้งอยู่
ในท่าอยูใ่น Modern Theater มนักอ็ยูใ่นสาย anti real และต่อมาสู่ เขาเรยีกว่า Physical 
Performance  ทัง้หลาย นะคะ เราถอืว่าเป็นสายเสน้มนัเป็นกลุ่มเดยีวกนัถ้าส าหรบัความสนใจ
ความเขา้ใจของเราและความสนใจโดยตรงของเรา ดงันัน้มนัพดูเรือ่งเดยีวกนั พยายามท าละคร
อยูแ่ต่ว่าละครของเรามนั มนัเปิดกวา้งไปมากกว่าว่าเราจะเล่นแค่บนเวทเีราจะเล่นแค่ใชแ้อคชัน่
กบัการพดูเท่านัน้นะแต่มนัขยายไปสู่การใชบ้อดีม้ฟูเมน้ขยายไปสู่การเตน้แนวใหมด่ว้ย 

สมมติุเวลำคิดงำนอย่ำงน้ีต้องคยุกนัไหม หรือว่ำมี Theme มำก่อนเลย 

คุยมาก่อน มนัมสีองส่วนนะค่ะ คอืกลุ่มพระจนัทรเ์สีย้วการละครกร็ูอ้ยูแ่ลว้ว่า เน้นที่
ละครทีม่เีนื่อหาเรือ่งของสงัคมนกัการเมอืงนะคะ แต่ทีน่ี้รปูแบบการน าเสนอมนัเป็นรปูแบบการ
น าเสนอทีก่วา้งหลากหลายไม ่ ฟิก พดูงา่ยๆ แต่ว่าความถนดัของพวกเรากอ็ยูใ่นสาย Physical 
Body Movement ตอ้งบอกแบบน้ีก่อน ถา้ยอ้นไป20กว่าปีที ่แลว้เราเหน็ว่าครขูองเรา คร ูค ารณ 
คุณะดริก คนทีท่ าเทรนนิ่งคนแรกๆเลยในบา้นเมอืงเรา แลว้เรากไ็ดอ้นัน้ีมา เพราะฉะนัน้เถ้าใน
ส่วนขององคก์รเราจะคุยกนัว่าเราอยากจะท าประเดน็ไหนประเดน็สงัคมมนักวา้ง มนัหลาย
ประเดน็ มนัอาจจะมเีรือ่งของวาระโอกาสดว้ยแต่ว่าอย่างไงกต็าม เมนหลกักค็อืเราเหน็อะไรใน
สงัคมแลว้เราตัง้ขอ้สงัเกต อะไรแลว้ตัง้ค าถามว่ามนั work ไม ่work มนัดอียูแ่ลว้หรอทีเ่ป็นแบบ
น้ี เรามคี าถามกบัตวัเราเองกบัสงัคมไหมว่ามนัน่าจะเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้หรอืปา่ว แต่
อนัน้ีจะชีช้ดัไปทีป่ระเดน็ไหน แต่อนัน้ีเรากจ็ะคุยกนัและกก็รองไอเดยีกนัเรยีกไดว้่าเป็นการแชร์
ลิง่ไอเดยีกนัแลว้ค่อยกรองแลว้ค่อยเลอืก แต่ถา้เป็นของตวัเราเองเลย มคีวามสนใจประเดน็เรือ่ง
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ผูห้ญงิมาแต่ไหนแต่ไรแลว้ กท็ ามาตัง้แต่สมยัเรยีนแลว้มทีุกเรือ่ง มนัจะมากน้อยแค่ไหนกต็าม 
ดงันัน้เนี้ยเรามองว่าเราจะตัง้โจทยอ์ะไรใหก้บังานแต่ละชิน้ หรอืว่าช่วงนี้ม ี อนิแพคนี้เลย มอีนิ
แพคตวันี้เราจะตอ้งพดูเรือ่งนี้ละเรากจ็ะเลอืกเรือ่งนัน้ คดิไวว้่าจะตัง้โจทยอ์ย่างไร จะใชว้ธิกีาร
ยงัไงเดีย๋วค่อยว่ากนัแลว้กม็กีารแชรผ์ูร้ว่มแสดง ถา้มผีูร้ว่มแสดงดว้ยกจ็ะใชก้ระบวนการเยอะ
มากในการแชรก์บัผูร้ว่มแสดงกบัทมีงานและกจ็ะค่อยๆต่อกนัไป ทนีี้ส่วนใหญ่มนัมกัจะเริม่จาก
ไอเดยีก่อน กระบวนการคุยเป็นกระบวนการทีส่ าคญัมากเพราะเราใชม้นัเป็นประจ ามนัอยูใ่น
สายเลอืดฝงัอยูใ๋นตวั เลยว่ากระบวนพดูคุย โตเ้ถยีงกนั คดักรอง เลอืก หาขอ้มลู 

มีกระบวนกำรคิดอย่ำงไรในตอนนัน้ 

คดิจากการตัง้โจทย ์ ตอ้งบอกก่อนว่าเราจะท างานพวกนี้เรากต็อ้งมเีครือ่งมอืพอสมควร 
แต่จรงิ น้องๆทีพ่ึง่เริม่ตน้เครือ่งมอืไมต่อ้งเยอะกไ็ด้แต่ว่าเบือ้งแรกมนัตอ้งม ีpassion มเีครือ่งมอื
อยูใ่นตวั รูว้่าจะใชไ้ดอ้ยา่งไร จะแปลไอเดยีออกมาไดย้งัไงตอ้งมอียา่งนี้ก่อนนะค่ะ ดงันัน้เราเริ่ม
ดว้ยโจทย ์ เรากอ็ยากท างานกบัฟาเนี้ยแหละ ฟาเนี้ยเป็นรุ่นน้องเราเนอะ แต่ว่ามนักม็เีรือ่งของ
ความเป็นผห็ญงิความเป็นมุสลมิทีเ่ราน่าสนใจ ทีเ่ราเหน็ฟามนักม็ไีอเดยีนะน่าจะท างานตวัเอง
ไดน้ะ เรากต็ัง้โจทยม์4ีขอ้ดว้ยกนัและกต่็างคนต่างท าแลว้เอางานนี้มาชนกนัทหีลงั แลว้กต็ัง้
โจทยใ์นนัน้กม็ ีเจา้สาว ทะเล ไมพ่ดู และใชเ้พลง ซึง่มนัน่าแปลกมากคอืเราเล่นแบบไมค่อยตาม
งานฟาดว้ยนะ ไมต่ามไปดูซอ้มฟาดว้ยนะ แต่ละคนกจ็ะมผีูช้่วยเป็นน้องในพระจนัเสีย้วนี้แหล
คนหนึ่ง ฟากจ็ะมสีุกีเ้ป็นผูช้่วย เรากจ็ะมอีงิ ศรินิธร เป็นผูช้่วยเพื่อจะไดแ้บบตอนกระบวนการจะ
ไดม้คีนคอยช่วยซพัพอดหน่อย ช่วยด ู ช่วยบนัทกึใดๆกต็าม แลว้กจ็ะไปท างานแยกกนั มนัน่า
แปลกใจมาก ตอนทีแ่ลกกนัดคูรัง้แรก คอืงานกย็งัไมเ่สรจ็ดหีรอก ยงัไมเ่นียบดหีรอกแต่ว่าเรา
เหน็ทัง้ชิน้แหละเราเหน็ลิง้ไดใ้นทนัทแีละเราเองเนี้ย เราอเมซิง่ในตวักระบวนการในโจทยท์ีเ่รา
ตัง้เองมนัลิง้เลยว่าความเป็นผูห้ญงิมนัออกมาชดัมากความเป็นเรือ่งในวยัเยาว์ เรือ่งในMemory  
และในบอดีผู้ห้ญงิมนัชดัมาก แลว้มนักบ็งัเอญิเรากด็นัเศรา้กนัทัง้คู่ ดาวดิง่มากไ แลว้มนัเกดิการ
ลิง้กนัอยา่งแบบ เหย้มคีวามสุขมากกบังานชิน้น้ี ถงึแมก้ระทัง่มนัจะเจบ็ปวดนะ คนเล่นก็
เจบ็ปวดนะ รอ้งไหก้นัทุกวนั แต่ว่ามนัมคีวามสุขนะ มนัเหมอืนเปิดโลกไปอกีชัน้นึงเลยนะ
ส าหรบัเรา 

แล้วคนดคูนอ่ืนเป็นยงัไงบ้ำง 

งานชิน้นี้ประหลาดใจมาก คนเขยีนรเีฟคชัน่ใหเ้ราเยอะมาก และกเ็ขยีนทัง้ในเฟสบุ๊
คเขยีนส่วนจวั รวมทัง้เขยีนลงสื่อนิตยสาร ลงใดๆเนี้ยเยอะมาก ซึง่เรารูส้กึว่ามนัไกลตวัเพราะ
มนัเป็นเรือ่งของเรา แต่ว่ามนักลายเป็นว่ามนัลิง้ไดม้นักเ็ลยพรเีซน้ถงึสงัคมถงึความเป็นผูห้ญงิ
ไดง้านนี้คอมเฟิมท าใหเ้ราเชื่ออนัน้ีนะ ถามว่าเราเชื่อมาก่อนน้ีไหมเราเชื่อ แต่งานนี้ช่วยเราคอน
เฟิมมากๆเลย 
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พ่ีคิดได้ยงัไงว่ำพ่ีต้องเลือก 4 หวัข้อน้ี 

จรงิๆราจะตัง้มากกว่านี้กไ็ด ้แต่ตอนนัน้เราว่า 4 อนัน้ี เราไมอ่ยากตัง้เยอะ เราว่า 4 อนั
นี้ก าลงัด ี เราตัง้จาก passion เราก่อนแหละ เราแต่งาน เราไมเ่คยแต่งงานไมเ่คยใส่ชุดเจา้สาว 
แต่เรามสีามมีลีกูนะ จดทะเบยีนไรงี ้ แต่ว่าเราไมช่อบงานแต่งงานเราไมแ่ต่ง ฟายงัไมแ่ต่งแต่
ผูห้ญงิทุกคนอยากใส่ชุดเจา้สาวว่าไหม เรากเ็ล่นกบัตรงนี้ แลว้มนักม็เีรือ่งความทรงจ า เราว่า
มนัลิง้กนัไดก้ารใส่ชุดเจา้สาวการมคีนรกัความทรงจ าไรงี ้ เราว่ามนัมากบัตวันี้ไดแ้ลว้ทะเลเนี้ย
ชอบกนัทัง้คู่ไมไ่ดว้างว่าคนดจูะชอบทะเลรปึา่ว เราไมไ่ดต้ัง้ว่าตัง้อนัน้ีแลว้คนจะชอบรปึ่าว แลว้
ดงันัน้มเีพลงแต่ว่าเพลงจะกี่เพลงกไ็ดแ้ต่ว่ามนักล็ิง้กนัอกีว่า ถา้ดใูหด้แีต่ละคนมนัจะมเีพลง 1 
เพลงทีม่ผีลกบัชวีติ อยา่งเช่น ฟากจ็ะมเีพลงเตน้ๆ อะไรของเขาของเราจะเป็นเพลง Yesterday 
Once More ของ The Carpenters มนักลายเป็นว่ามนัไมใ่ช่เพลงทีใ่ชใ้นเรือ่งแต่ว่ามนัเป็นเพลง
ทีม่คีวามทรงจ าม ี มนีน่ิง มคีวามหมายต่อ performance นัน้เอง อนัน้ีทีล่ ิง้ว่ามนัเจอแลว้มนัดนั
ตรงกนัเลย 

แล้วจะจบยงัไง 

ของเราเนี้ยเราคดิเป็นไอเดยีเป็นกอ้นๆก่อนพูดงา่ยๆ แลว้เบสที่แสดงสด เยอะมากคดิ
เป็นกอ้นก่อน บางอนัเหน็ภาพก่อนกจ็ะเขยีนภาพก่อนแลว้ท าท าตามภาพในหวั พดูงา่ยๆกเ็หน็
เป็นภาพมฟูแมน้งี ้ เหน็ ใชง้ี้ๆ  เหน็ว่าอ่อโปเจคเตอตอ้งมภีาพอยา่งงี้ๆ  จดและจะโยนไอเดยีน้ีไว ้
แลว้กท็ุกสิง่ทุกอยา่งเบสทีอ่นิโพไวเราเลอืกเรารูว้่าต่ออะไร ๆ จะเอามาต่ออะไรกนัด ี เมือ่ทัง้สอง
ชิน้จบเรามาเล่นใหก้นัดเูรากจ็ะรเีฟ๊กแลว้คุยกนัว่า อ่อถา้งีต้อ้งเป็นของฟาต่อละของเราต่อแลว้
หาลิง้ตรงกลางว่าเราจะลิง้กนัยงัไงเด่วค่อยมาลิง้กนั 

ตอนทีเ่รารเีฟ๊กชัน่งานของแต่ละคนเน้ียเราไมไ่ดเ้ป็นผูก้ ากบัในชิน้ของฟารแ์ต่ว่าเรารี
เฟ๊กแลว้แต่เราจะเลอืกฟารร์เีฟ๊กใหเ้ราเรากฟ็งัแลว้แต่เราจะเปลีย่นนู่นน้ีนัน้รปึ่าวแต่ว่าอนันึง เรา
ชอบในความแตกต่างและหลากหลายเราไมต่ามโครงสรา้ง แต่อาจจะเป็นไปตามโครงสรา้งกไ็ด้
แต่ว่าตวัเราเองไมค่ดิว่าจะตามโครงสรา้ง 

ไมส่นใจเรือ่งพคี ไมส่นใจเรื่องคลายแมค็ตอ้งบอกงีก่้อนว่า ถา้การแสดงเราบอีิง้พอเนี้ย 
ถา้มนัเนิบหน้าแต่มนับอีิง้กไ็มม่คีวามหมายเราเชื่อว่ามนัอยูไ๋ดต้อ้งอนัอยา่งนัน้ก่อน งานเรากจ็ะ
มลีกัษณะแบบนี้อยูห๋ลายชิน้ ถา้เดก็รุน่ใหมด่มูนัก็จะบอกไมพ่คีอ่ะ แต่เราไมส่นใจตรงนัน้ 

สมมติุคำแรค็เตออย่ำงน้ี พ่ีจะวำงให้ฟำไปคิดเอง 

ไมเ่ลยซึง่อนันี้เราเขา้ใจกนัโดยเบือ้งแรกเลนทีช่วนท าเนี้ยกค็อืไมผ่่านคาแรคเตออะไร
เลย ไมไ่ดต้อ้งย า้เลย บอกว่าเราท าโจทยน์ี้กท็ ามาเลย ท าภายใตโ้จทยเ์นี้ย 
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ตอนนัน้ทีด่เูหมอืนผ่านผูห้ญงิทัว่ไปเลยไม่นึกว่าจะมาจากพี ่ เพราะมนัเรือ่งใกลต้วัผูห้ญงิรปึ่าวก็
ไมรู่ ้เลอืกเรือ่งใกลไ้หมหรอืว่า 

เราว่ามนัอนิแพคกบัเรามแีพชชัน่ของเราอ่ะ เราไมค่ดิถงึผูห้ญงิคนอื่นเท่าไหร ่ แต่ว่า
ประเดน็ทีเ่ราเจอเนี้ย ผูห้ญงิคนอื่นกเ็จอ มนัเป็นอยา่งนัน้ เราเชื่อว่าใน อินดวิโิดว เน้ียในปจัเจก
บุคคลมนักส็ามารถทีจ่ะสะทอ้นภาพของผูห้ญงิโดยรวมไดเ้พราะว่าเรือ่งเรามนัไมใ่ช่เรือ่งแบบ
เอน็เตอเทนเมน้อ่ะมนัพดูถงึ จดุความยากของการเป็นผูห้ญงิความยากของวยัเดก็ทีเ่ราเจอ
สภาวะกดดนับางอยา่งทีเ่ราเจอเราว่าตวันี้แหละตวัทีม่นัเป็นยนูิเวอแซว ส าหรบัผูห้ญงินะค่ะ 
มนัลิง้กนัได ้

แล้วพ่ีมีจดบนัทึกไหม  

มีๆ ๆ เวลาซอ้มแบบว่า จดเป็นควิๆ จดหลายแบบค่ะ ตอ้งบอกก่อนว่าเราเป็นคนจดมาแต่ไหน
แต่ไรแลว้การมสีมดุบนัทกึในการสรา้งงานในการท างานการรเีฟ๊กงานมนัอยูใ่นกระแสเลอืด
ตัง้แต่เริม่ท าละครตัง้แต่แรกเลยค่ะท าตลอด 

ในกำรสร้ำงงำนใครเป็นคนดใูห้พ่ีในตอนนัน้ 

  เราดูภาพรวมอกีทหีนึ่ง แลว้ใครดตูอนเราเล่นเราอาศยัตา เรามตีาที่ 3เพื่อตวัเราเองดว้ย 
เรารูว้่าภาพรวมมนัน่าจะประมาณนี้แต่ว่ายงัไงกต็ามเราเชื่อทมีงานดว้ยว่า คอืเราถามก่อนว่า
เหน็อะไร ชอบอะไร ไมช่อบอะไร ฟงัทีเ่คา้รเีควส แลว้เรากจ็ะเลอืกอกีทแีต่ส่วนใหญ่เราไม่
เปลีย่นเลยนะ เราแถบไมเ่ปลีย่นเลย เราแค่อาจจะมขียบันู่นนี้นัน้หน่อย แต่ว่าไมเ่ปลีย่น 

งำนช้ินมีปัญหำกำรเขียนไหม  

เราว่าเราเป็นไปไมไ่ดม้นักก็ลายเป็นงานชิน้อื่นมนัจะหน้าตาไมเ่หมอืนนี้ค่ะ ใช่ ถา้เขยีน
มาก่อนนะ ว่ามนัไมใ่ช่  

แล้วพ่ีท ำยงัไงให้เล่นทุกรอบให้เหมือนๆกนั 

มนัมสีตอรีห่ลงัจากเบือ้งหลงัเนี้ยเป็นสตอรีเ่ราว่านะฟากน่็าจะเป็นอยา่งนัน้เพราะตาม
สตอรี ่ มนัมเีนื้อหาขา้งในอยูแ่ลว้ดงันัน้เนี้ยมนัจะไมเ่พีย้นไปเพราะว่าเราพดูอนัเดมิๆแต่แน่นอน 
คอลรติีห้รอืว่า ฟิลลิง้ บางอนับางรอบตรงนี้เด่นกว่าอกีตรงหนึ่งเป็นไปไดต้รงนี้ 

เทคนิคเวลำคิดงำนน้ีคิดจำกอะไรก่อน เหน็จำกสงัคมก่อนหรือว่ำ 

เราผสมสองส่วน ตวัเราดว้ยและกส็งัคมดว้ย แลว้มนัมสีองส่วนไปอยา่งนี้แต่บางทมีนัก็
แทรกซมึไปในงานอยา่งนี้เลยนะ แต่บางงานวางอย่างนี้เลย 
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งำนพ่ีพ่ีชอบช้ินไหนท่ีสดุ อนัท่ีพ่ีเขียนบทแล้วได้แสดงด้วย 

เขยีนบทเราเขยีนน้อย แต่อนัทีช่อบทีสุ่ดแลว้เป็นตวัเองมากทีสุ่ดกค็อืเรือ่ง แสลง มนัม ี
passion ทีเ่ป็นส่วนตวัมาก แต่ว่าเมือ่เขยีนออกมาแลว้เนี้ยมนักก็ลายเป็นว่ามนัลิง้กบัคนไดก้บั
สงัคมไดเ้ยอะมากเลยเช่นเดยีวกนั แสลง นี้กไ็ดร้เีฟ็กชัน่ทีด่มีาก เสยีงวจิารณ์กด็ ี กเ็รยีกว่าคนก็
ชอบเยอะดว้ย และกม็นัมปีระเดน็ของผูห้ญงิและกส็งัคมทีใ่ช ้ เรากเ็ลยรูส้กึว่า ในเมือ่เรามี 
passion กบัมนัพอ มนัม ีpassion จากตวับทประสบการเองกต็าม ในเมือ่มนัสะทอ้นออกมาแลว้
มนัลิง้ไดก้บัคน ผลอนันัน้มนักต็อบกลบัมาหาเราแลว้มนัท าใหเ้รา Go we on ส าหรบัตวัเราเอง
ทัง้ๆทีม่นัเป็นแผลเป็นความบาดเจบ็นะเช่นเดยีวกบั I see แต่เมือ่มนัคมมนัสะทอ้นกลบัมาหา
เรามนัท าใหเ้รากา้วขา้มอะไรบางอยา่งเหมอืนแบบไปขา้งหน้าไดอ้กี 

ถ้ำเรำจะหยิบเร่ืองไหนขึ้นมำท ำอย่ำงน้ี พ่ีเลือกบทจำกอะไร 

เอางานบทนะค่ะอย่างเช่น เราดคูวามเป็นไปของสงัคมดว้ยแลว้เรากส็กึว่า ถา้เป็นอยา่ง
นี้เราอยากพดูอะไรอกีอยา่งคอืเราขบัขอ้งหมองใจอะไร เหมอืน 2ปี 3ปี ทีแ่ลว้เราจ าปีไมไ่ดท้ีเ่รา
เลอืกท าผแีมวด าเนี้ยมาจากบทละครของ ....... เราถงึหยบิมาท า  

คณุสมบติัคนเขียนบทสมยัใหม่น้ีต้องมีอะไรบ้ำง 

เราว่ามนัเป็นมากกว่าการเขยีนบทนะ เราว่าการท างานศลิปะ งา่ยๆเลยเบือ้งตน้มนัม ี
passion พอรปึา่วมนัม ี passion หรอืความรกัในงานในสิง่ทีเ่ราจะพดูแลว้มนัส าคญักบัเราพอ
ไหมพอเราส าคญักบัเราพอมนัส าคญักบัคนอื่นพอไหม เราว่ามนัส าคญัหมดเลย ส าหรบัคนทีจ่ะ
ท างานศลิปะไมใ่ช่แค่คนเขยีนบทแต่ทนีี้พอคนเขยีนบทปรบัมนัเหมอืนเป็นพระเจา้ทีคุ่มชวีติ
ชะตาชวีติของตวัละครอื่นๆรวมทัง้ชะตาชวีติผูก้ ากบัดว้ย มนักเ็รือ่งท าใหรู้ส้กึว่าถ้ามนัเป็นเรือ่ง
ของตวัเองคนเดยีวโดยไมล่ิง้เกีย่วขอ้งกบัใครเน่ียมนักไ็มม่คีวามหมายกบัคนอื่น 

เขียนท่ีไหน 

เราตอ้งเขยีนทีบ่า้น เราเขยีนทีอ่ื่นเราไมม่สีต ิ เราไม่มสีมาธ ิ แต่ว่าคดิงานคดิทีอ่ื่นไดแ้ต่
ว่าเขยีนบทตอ้งเงยีบๆอยูบ่า้นตรงไหนกไ็ดใ้นครวัอะไรกไ็ด ้ แต่มมีมุของตวัเอง เวลาคดิงานไม่
ออกชอบเดนิเป็นเรือ่งปกตทิีบ่า้นจะเขา้ใจ แต่ถา้ไปท างีก้บัขา้งนอกกบัคนอื่นเขาจะไมเ่ขา้ใจ งัน้
เราเขยีนทีบ่า้นดเีพราะจะลุกแลว้เราจะพูดคนเดยีวเดนิไปเดนิมาเราตอ้งม ี Action ไมเ่ราเขยีน
ต่อไมอ่อกดัง้นัน้นิท าขา้งนอกไมค่วรท า 
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พ่ีว่ำละครพ่ีสนุกตรงไหน 

ละครของเราไมใ่ช่สนุกเพราะว่าการข าเราไมช่อบข า ชอบแต่ว่าเราไมใ่ช่คนแบบนัน้บาง
เรือ่งกข็ าไดอ้ย่างเช่นแสลง มนัอยู่ทีก่ารเล่าของประเดน็นัน้ดว้ย ไมใ่ช่นิสยัของตวัเท่าไหรเ่นี้ยมนั
กจ็ะเป็นน่ิงๆเขม้ๆเฉยๆไรงีน้ะ 

งำนพ่ีเด่นอย่ำงไร 

อนัน้ีเป็นเอกลกัษณ์จรงิๆมมีาตัง้นานละแต่ว่ามนัไม่ชดัเพราะว่าอาจจะเดก็ไปมนัก็
เหมอืนว่ามใีนตวัแลว้มนักถ็ูกย า้และถูกฉายออกมาเรือ้ยๆ มนัไมทุ่กตวันะค่ะแต่ว่ามนักร็ูแ้หละ
มนักร็ูต้วัเองแหละแต่ว่ามนักช็ดัขีน้ 

สมมตุเิดก็รุ่นใหม ่จะสรา้งงานแบบ แบบพีต่อ้งมอีาวุธอะไรบา้ง 

เครือ่งมอือะไรถา้เล่นเองดว้ยนะจรงิๆถา้งานแนวนี้มนัไมใ่ช่ผูก้ ากบันะเราเรยีกว่า 
Physical ตอ้งมเีทรนนิ่งทีด่พีอสมควรซึง่ฝึกกนัไดอ้าจจะไมต่อ้งมมีาเยอะแต่เอามาฝึกต่อ ตวันี้
แหละตวัทกัษะกลวธิวี่าตวัเองใชบ้อดีต้วัเองท าไรไดบ้า้งจะเล่าเรือ่งไดอ้ยา่งไรกลวธิกีระบวนการ
ทีม่ไีวเ้ป็นเครือ่งมอืในตวัรวมทัง้ตอ้งขวนขวายหาสิง่ใหม่ๆ  มนัตอ้งเป็นการมองโลกมองชวีติว่า
มนัมองอะไรละทีต่วัเองจะสนใจแลว้ถามหรอืพรเีซน้ไอต้วันัน้ออกมา ถา้ไม่มตีวันี้มนัยากแลว้มนั
กจ็ะเป็นแบบแค่มากระโดดโลดเตน้ใหเ้ราดู 

พ่ีท ำงำน Physical เม่ือไหร่ตวัละครจะได้พดู 

มีๆ  อยา่งเช่นในเงาล่างเนี้ยตอ้งการใหพ้ดู เราว่าโมเมน้นี้มนัเป็นโมเมน้ทีเ่พื่อนผูห้ญงิ
เล่าใหก้นัฟงัเหมอืนกบัปารต์ีชุ้ดนอนหรอืถา้สมยัก่อนเวลาทีผู่ห้ญงิไปซกัผา้ทีบ่่อน ้ากจ็ะนัง่เล่า
อะไรต่ออะไรใหก้นัฟงัมนัเป็นช่วงเคยีวลิง่เยยีวยาเราอย่างจะเราเล่ากเ็ล่าธรรมดาไม่ตอ้งดราม่า 

ผมรู้สึกว่ำเวลำดงูำนพ่ีมนัเหมือนงำนท่ีจบัต้องได้ง่ำยไม่หรหูรำ 

ไมห่รหูรา เคยๆงานมแีต่ว่าสมยัน้ีไมค่่อยไดล้งชุมชนแต่ว่าเมือ่ก่อนเน่ืองจากพระจนั
เสีย้วเป็นกลุ่มละครเพื่อสงัคมงานสตทีงานลงชุมชนเราท ามาก่อน เรานึกมากกว่านัน้กค็อืเราเป็น
คนต่างจงัหวดัและเรารุน่เราเนี้ยมนัเป็นเดก็ต่างจงัหวดั อนัน้ีเป็นซอสส าหรบัเราเป็นแหล่งขอ้มลู
ทีด่สี าหรบัเรา เราไมอ่ายดว้ย งานเราไมอ่รีดิงานเราไมอ่ยูบ๋นหิง้ งานเรามนัมาจากชวีิตเรา 

คิดว่ำงำนน้ีประสบควำมส ำเรจ็เพรำะอะไร 

เมือ่กีท้ีถ่ามว่างานทีช่อบเนี่ยของตวัเองเราบอกไมถู่กว่าเราชอบอนัไหนสุด เพราะว่า
ชอบหลายอนัแต่ว่าคนละแง่กนันะ อย่างเช่นงานทีรู่ส้กึว่าเป็นประเดน็ผูห้ญงิทีช่ดัเจนและไดร้บั
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เสยีงตอบรบัทีช่ดัเจนมากเนี้ยก ็วนีสัสตาตี ้งานปี2003 2004 แลว้กก็ระโดดมางานแสลงปี 2007
ซึง่เป็นงานบท ผแีมวด า แลว้เป็นงานทีค่่อยขา้งออกมาเป็น performance ในช่วงหลงักจ็ะเป็น I 
sea กบั เงารา่ง ทนีี้เงาล่างน่าจะเป็นอนัทีล่่าสุดทีสุ่ดและมผีลกบัชวีติมากทีสุ่ดเราอยากจะพดู
อยา่งนัน้กแ็ลว้กนัแต่ว่ามนักไ็ดแ้รงส่งมาจาก I sea  มากๆ แต่เงารา่งมนัเป็นอะไรทีเ่ปิดแผล
ตวัเองอยา่งรนุแรงกว่า แลว้มนัพดูอย่างนัน้ต่อเป็นความยากทีสุ่ดของเราแลว้เรากต็ัง้ไวส้ าหรบั
ตวัเองว่าเราจะไปกบัมนัไดถ้งึไหนซึง่เราไมฟิ่กตวัเองไวก่้อนดว้ยว่าเราจะตอ้งท าโมเมน้อนันี้ใน
เรือ่งแต่ว่าเราวางไวล้ะว่าจะไปกบับอดีต้วัเองไดถ้งึไหน 

งำนไหนท่ีไม่ชอบมีไหม 

ไมถ่งึกบัไม่ชอบ แต่รูส้กึว่ามนัตอ้งไปอกีแน่นอนมงีานช่วงเริม่แรกตอนเดก็ๆกม็หีลาย
ชิน้ตอ้งบอกก่อนว่าเราท างานเยอะมาก โดยเฉพาะงานทีข่ายบตัรเป็น สตรทีเพอฟอมา่น เป็นน้ี
เป็นงานชิน้เลก็ๆ แต่งานพวกนัน้ส าคญักบัเรามากเพราะว่ามนัเป็นตวัทีท่ าใหเ้ราพฒันาเป็นตวั
จดุประกาย เริม่ตน้ความคดิใดๆกต็ามแลว้มนัมกัจะปรากฏกลบัมาในรปูแบบใหมใ่นงานชิน้ใหญ่ 
มเียอะค่ะมาประกอบล่างใหมซ่ึง่มนัเหมอืนแบบท าใหต้วัเราเตม็ มนัผุดตรงนี้ตรงนัน้ 

พ่ีคิดว่ำจำกงำนคนอ่ืนท่ีคิดว่ำบทมนัไม่โอเคเลยเกิดจำกอะไร 

มนัไมท่ชัชิง่ ในทีน่ี้คอืไมเ่หน็มไีรทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ราตอ้งดเูลย 1 2 จะพรเีซน้อะไรใหไ้ด้
อะไรใหค้นอื่นมนัไดอ้ะไร เพื่อไรเรากค็ดิแทนคนอื่นดว้ย พดูงีเ่งา่ว่าสงัคมทัง้ทีจ่รงิๆแลว้ละคร
เรือ่งนัน้บทดมีากแลว้มปีระเดน็นะแต่เขาไมส่นใจ เขาไมส่นใจประเดน็นัน้แลว้มนัไมอ่อกแลว้เรา
รูส้กึว่าเราเสยีเวลาในการไปด ู ยกเวน้ว่าถา้ตวัการแสดงมนัดจีรงิๆอนันัน้มนัท าใหเ้ราอยูก่บัการ
แสดงได ้แต่ถา้ดนัไมด่ดีว้ยอกีเนี้ยผดิทางหรอืเรารูส้กึว่ามนัไมใ่ช่จะยิง่แบบระทม 

หลงักำรแสดงสรปุงำนไหม 

เรารูด้ชีนิดแบบโอว้ดแีมก้ระทัง้คนมคีุยหลงัจากการแสดงคนทีม่าคุยเขา้ใจงานเราเลยนะ 
ยิง่ท าใหเ้ราเจบ็ปวด แต่ว่าเราไมส่นใจ เราสนใจแค่คนดรูเีฟ็ก สนใจในสิง่ทีเ่ราและนกัแสดงเรา
ไดก้ลบัมาเหมอืนเราปิดไปเองแพม้นัอาจจะมนัไม่รูเ้รยีกปิดรปึ่าว  

งำนออกแบบอ่ืนๆ 

แค่คุยไอเดยีกนัเจอกนัครัง้สองครัง้แลว้คุย ตอนนัน้เราไดโ้รงสรา้งทีเ่ราวางไวเ้ป็นแบบน้ี
แลว้นะท ามาเลย อนันี้ตอ้งเป็นทะเล อนัน้ีตอ้งเป็นแมงกะพรนุบอกว่าเราอยากไดอ้ะไร แลว้ เรา
ทัง้รกัทัง้เกลยีดแลว้มนัเหมอืนชุดเจา้สาว มนักเ็ป็นภาพมาจากทัง้สองส่วนกค็อืรปูมธรรมกค็อืชุด
เจา้สาวจรงิๆกค็อืมนัอยูใ่นทะเล แต่อมิเมจของมนัจรงิๆ น่ารกัมาก เราชอบดแูมงกะพรนุมากที่
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ไปล่าสุดไปบางแสนไมไ่ดไ้ปนะบอกใหพ้่อใหล้กูไปถ่ายวดิโีอมาอกีนะไปถ่ายรปูกบัวดิโีอมาอกี 
ชอบมนัมากแต่ว่าตอนเดก็เคยโดนนะแลว้แพแ้บบแพม้ากเป็นอาทติไมห่าย  

เวลำเลือกเพลงเลือกจำกอะไร 

แน่นอนว่าตอ้งมอีะไรตอ้งมเีพลงแนวทีช่อบหรอืว่ารูว้่าจะไปหาแนวแบบนัน้ทีไ่หน แต่ที่
แน่ๆมนักม็แีนวทีช่อบก่อน รูส้กึว่ามนัใกลต้วัเรานะตอ้งฟงัไวพ้อสมควรแลว้กเ็ลอืก บางอนัมนัก็
ไมล่งนะหรอืบางอนักห็วานไป อ่อพีก่ ากบัดว้ยเนอะพีถ่งึไดม้องออก ถา้หวานไปเรากไ็มเ่อาหรอื
ว่ามนัเพราะเกนิไปเรากไ็มเ่อา 

ผมว่างาน  I sea นี้มนัแบบว่า มนัสื่อสารมาก ไมไ่ดดู้ยาก 

บางคนพวกนี้ไมคุ่น้กบังานแบบน้ีเลยนะ อนัทีเ่ราเล่นอ่ะสตูดโิอเป็นสตูดโิองาน คนทีจ่ะ
ดงูานมาชอบมากแต่เคา้ถามนะแต่เคา้กอ็ยากรูน้ะว่าอนันี้คอือะไรอนันัน้คอือะไร มคีนดแูมบ่า้น
อยู4่-5 คนมาดว้ยกนัรุง่ขึน้มาwork shopกบัเราเลย ไมใ่ช่เพราะว่าเกาหลนีะครบัผมว่าอนันึงที่
ผมดวูฒันธรรมใกล้ๆ กบัเราผูห้ญงิมาก น่าจะลิง้ได ้ คอืแปลกคอืแมบ่า้นลุกขึน้มามฟูกบัเราแลว้
เรากร็เีฟ๊กคุยกนัอกีท ีวนัมฟูไมเ่คยมฟูเลย เรากม็คีวามสุขเหมอืนกนันะ ไมต่อ้งคนเยอะแต่เกท็ 

 

ปำนรตัน กริชชำญชยั กลุ่มละคร New Theater Society  
 
ท ำไมถึงเร่ิมเขียนบทเอง  

จรงิก่อนเป็นนกัแสดงพีบ่ิก๊ใหด้ดัแปลงบทใหแ้ปลเริม่จากการแปลพีบ่ิก๊โยนบทเรือ่ง รรูมู 
มาใหแ้ปล แปลเสรจ็พีบ่ิก๊กใ็ชค้ าว่าเธอดดัแปลงไปเลยนะเรากง็งมาก ว่าค าว่าดดัแปลงคอืไร แต่
พอแปลไปเรือ่ยๆ กพ็บว่าท ายงัไงกไ็ดใ้หเ้ป็นบรบิทไทย แลว้ท าไมถงึว่าใหท้ าเป็นบรบิทไทย ก็
จรงิๆอนัดบัแรกมนัมาจาก ผูก้ ากบัใหเ้ธอดดัแปลงไปเลยนะใหม้นัเป็นไทยใหม้นัเป็นไทย ในเมือ่
เล่นในประไทยเล่นในสงัคมเรามนักต็อ้งเป็น มนักเ็ลยรูส้กึว่าการแปลเรือ่งแรกกเ็ลยมคีวามสนุก 
แทนทีจ่ะแปลแบบตรงตวัเหมอืนเราเรยีนในวชิาแปล ตอนนัน้รรูมูใครเล่น มพีีแ่หม่ม ปรยิา พี่
เกรยีง  

มนักส็นุกกว่าแปลมากเ็ลยรูส้กึอนัดบัแรกคอืตดิใจการแบบเทยีบเคยีงคอนเทคฝรัง่มา
ไทยถา้เคา้เป็นแบบน้ีเราจะพดูยงัไงเรากเ็ริม่ตดิใจเรือ่งการแปลงบทตัง้แต่ตอนนัน้ แลว้เรือ่งตอน
มากแ็ปลใหพ้ีบ่ิก๊เรือ่ยๆจนกระทัง่ไปถูกใจอยูเ่รือ่งนึง เรื่อง เชอรีว่าเลนไทน์ อนันัน้อ่านแลว้อ่าน
รวดเดยีวจบเลยมคีวามเขา้ใจ ถงึแมจ้ะเป็นคอนเทคฝรัง่กเ็ลยอยากเล่า คุยกบัพีบ่ิก๊พีบ่ิก๊กเ็ลย
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บอกว่าเออถา้มเีรือ่งเธอกเ็ล่า กเ็ลยคดิเธอเป็นคนเล่ากเ็ป็นคนก ากบันี่หว่า กเ็ลยเริม่จากอนันัน้ 
ทีท่ ัง้ก ากบัและทัง้ท าบท ของตวัเองเป็นแนวไหน  

เรียกว่ำเป็นแนวไหน  

ถา้รวมๆกถ็า้ดจูากผลงานทีผ่่านมามนักค็อืผลงานดดัแปลง ดดัแปลงผลงานละคร
ตะวนัตกใหม้าเป็นไทยแต่ถา้จะถามว่า คอมมาดีไ้หมไมแ่น่ใจไมก่ลา้ฟนัธงว่าบทละครเราเป็น
คอมมาดีท้ ัง้หมด แต่กม็ดีรามา่บา้งชวีติบา้งป่นๆกนัไปแต่พอมนัออกมาเป็นละครภายใตก้าร
ก ากบัโดยส่วนใหญ่มนัจะคอมมาดีแ้ต่บทไมส่ามารถบอกไดว้่ามนัคอมมาดี ้  รูไ้หมว่าจดุเด่นของ
ตวัเองอยูต่รงไหน ในแงบ่ท อิว๋ว่าน่าจะเป็นเรือ่งการดดัแปลง อกีอยา่งหนึ่งทีโ่ดดเด่นเลยน่าจะ
เป็นเรือ่งความสมัพนัธ ์ อนัน้ีมาจากแบค็กราวเลยไหม น่าจะพีเ่พราะชอบท าเรือ่งความสมัพนัธ ์
ชอบท าเรือ่งเลก็ๆในบา้นอะไรแบบนี้ค่อยเชื่อมโยง อยา่งทีบ่อกมนัอาจจะเป็นเรือ่งแบค็กราว เรา
ค่อนขา้งใกลช้ดิกบัครอบครวัมใีชช้วีติกบัครอบครวัเยอะ มากกว่าเรือ่งการเมอืง เลอืกเรือ่งจะ
แปลงอยา่งนี้เลอืกยงัไง ถา้ไมใ่ช่พีบ่ิก๊ใหม้าอบัดบัแรกกจ็ะสุ่มเลยพีถ่า้เกดิไดม้โีอกาสไดไ้ปร้าน
หนงัสอืเมอืงนอก มนักจ็ะมแีบบมขีายบทละครโมเมน้แรกๆเรือ่งแรกๆน่ีคอืสุ่มอ่านเลย อ่านปุ๊บ
หน้าแรกโดนใจซือ้เลยหรอืไมก่อ่็านเรือ่งยอ่ แลว้มแีบบไมโ่ดนไหม มเียอะแยะ  

เร่ืองล่ำสดุ น่ีคือสถำน หรือเร่ืองอ่ืนๆ หำบทจำกไหน  

สุ่มเอาพี ่ หรอืไมก่ถ็า้ตดิตามขา่วการใหร้างวลัเรือ่งไหนไดร้างวลับา้งอนันัน้กเ็ป็นการสุ่ม
ทีแ่คบลงมาหน่อย  

เอำ Theme มำจำกเรื่องด้วยไหม 

ประเดน็ไหนแลว้รูส้กึว่าเนื้อเรือ่งมนัเชื่อมโยงไดต้วัละครมนัเชื่อมโยงไดก้ด็งึมาเป็นของ
เรา การด าเนินเรือ่งนี่เราเปลีย่นไหม ส่วนใหญ่เปลีย่นหมดเลยพีเ่ราใชค้ าว่าไดร้บัแรงบนัดาลใจ 
มนัคอืแบบการไปเอางานเขามาแลว้ไมใ่หเ้ครดติว่าเป็นงานเขาเตม็ๆรปึล่าว เราดดัแปลงมา
เยอะไปรเึปล่ามนัคอืไดร้บัแรงบนัดาลใจหรอืว่ามนั copy อะไรอยา่งนี้มนัมคีวามไม่แน่ใจอยูต่รง
นี้  มนัไมไ่ด ้copy มนัเป็นการมาตคีวามใหม่มาตคีวามใหเ้ขา้ใจมากกว่า ส่วนใหญ่จะใส่ มุข หรอื 
สถานการณ์ไรเพิม่บา้ง ส่วนใหญ่จะใส่อยา่งสถานการณ์จะไมค่่อยเปลีย่นนะยกตวัอยา่ง นี่คอื
สถาน สถานการณ์ไมเ่ปลีย่นแต่จะเปลีย่นค าพดูจะเปลีย่นความหมาย สภาพแวดลอ้มเปลีย่นอยู่
แลว้ แลว้อยา่งเรือ่งเฉาก๊วย คดิไดไ้งตคีวามใหมซ่ะสนุกท าเพื่อเทศกาลหรอหรอืไมใ่ช่ ท าเพื่อ
เทศกาลพี ่ เซทติง่มนัเลยเป็นเทศกาล เฉาก๊วยน่ีค่อนขา้งดดัแปลงไมเ่ยอะนะค่ะ แต่โชคดทีี่
สถานการณ์มนัเอือ้อ านวยอยา่งทีบ่อกว่ามนัเป็นเทศกาลละคร แลว้คนมาดเูทศกาลละครก ็มขุที่
เราใส่ลงไปเป็นมุขภายใน เป็นมขุทีแ่บบคนในเทศกาลเกท็อยูแ่ลว้ เอามาลองเล่นมนักส็นุกอยู่นะ
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มนัสากลอยูเ่หมอืนกนันะ ใช่ๆมนัเป็นเรือ่งมนุษยน์ี้แหละถา้เราดงึเขา้มาใหเ้ป็นบรบิทไทยสกั
หน่อยใหม้นัเชื่อมโยงกบัคนไทยมนักอ็าจจะท าใหม้รีสทีส่นุกขึน้ แลว้มไีหมแบบตัง้แต่เขยีนเลย
ว่าเรือ่งนี้สนุกแน่ มเีรือ่งไหนทีช่อบแบบเรือ่งนี้โดนแน่ๆ  คดิว่าทีเ่ลอืกๆมาค่อนขา้งโดน เพราะ
อยา่งทีบ่อกมนัพดูเรือ่งความสมัพนัธม์บีางอนัอาจะรูส้กึว่าไมแ่น่ใจว่าจะโดนคนกลุ่มใหญ่เท่าไหร่
อยา่งเชอรีว่าเลนไทน์กห็วัน่นะพี ่ หวัน่ว่าใหแ้ค่ผูห้ญงิดูหรอืปา่ว รูส้กึไดว้่าโดนแน่โดนผูห้ญงิ ถา้
มผีูช้ายมาดเูขาจะยงัไงอนัน้ีไมรู่ ้ กด็ไูดอ้กีมุมนะเขา้ใจขึน้น่าสงสารกลายเป็นคนสงสารแม ่ แต่
อยา่งนี้คอืสถานมัน่ใจว่าโดนมวลใหญ่แน่ๆ แต่ว่ามนัจะไมถู่กใจบางกลุ่มเลก็ๆ อนัน้ีเดาได ้ 

มีแบบเขียนไม่ออกไหม ท ำไงอ่ะ  

มคี่ะพี ่มแีบบเขยีนไปเป็นสบิๆ ดราฟกม็ซีอ้มไปเปลีย่นไปกม็ ีถา้ยิง่ทีเ่ร ือ่งแบบดดัแปลง
มาจากนิยายแลว้เราเอามาแค่ตอนเริม่ตน้มอียู2่-3เรือ่งเช่นเรือ่ง ทะเลสาบสทีอง เริม่ตน้เสรจ็แลว้
กเ็ปลีย่นเลย แลว้มแีบบเขยีนๆไปเปลีย่น theme มคี่ะพีล่่าสุดนี้เป็นอะไรทีแ่บบ Theme เปลีย่น
ทุกวนั จนหมายรกัฉบบัเลฟิ เอามาจาก เลฟิเลทเทอร ์ เปลีย่นทุกวนัเปลีย่นจนแบบ ตอนเขยีน
จรงิๆมนัควรจะ final ตอนเขยีนใหเ้สรจ็ไปขยบันิดขยบัหน่อยตอนซอ้ม การท างานของเราจะ 
final ใหน้กัแสดงก่อนซอ้ม มเีรือ่ง หลงลมื เป็นละครสัน้ทีพ่ีจ่าพีเ่อีย่งเล่นดว้ยกนั อนันัน้มภีาพที่
เปลีย่นไปจากตอนเขยีนเยอะสทูของนกัแสดงดว้ยอะไรทีม่นัขา้มาตอนซอ้ม แต่ theme ค่อนขา้ง
จะ final ตอนเขยีนเสรจ็  

ตอนคิดจะแบ่งเน้ือเร่ืองยงัไง  

คนอยา่งอิว๋มเีป็นแพทเทิล้อยูแ่ลว้พีต่รงน้ีตอ้งพคีนะตรงนี้คนดเูริม่เบื่อละตอ้งมอีะไรละ 
แต่ล่าสุดเหมอืนมพีคี2ตอนเลยนะ พีม่นัเหมอืนอาจจะตอ้งมชี่วงถา้เกดิเป็นละครกม็พีกัครึง่ไรงี ้
บางทอีาจจะตอ้งทิง้ระเบดิไว ้ มนัอาจจะไมไ่ดค้ านึงถึงคนดเูบื่อไมเ่บื่อ เหมอืนแบบเป็นเหมอืน
แบบว่าจะพกัครึง่มนัตอ้งแบบมอีะไรทิง้ไว ้ เพื่อใหแ้บบเพื่อการตดิตาม ใชส้ถานทีเ่ดยีวไมค่่อย
เปลีย่นสถานทีค่ดิไวอ้ยูแ่ลว้ว่าตอ้งอยูบ่นเวทหีรอืตวัเองมพีืน้เรยีนละครมาอยูแ่ลว้ เราว่าเราเป็น
แบบนัน้เราเกดิมากเ็จอโรงละครโรงเลก็เราไมเ่คยไปท างานทีอ่ื่นๆอนัน้ีอาจเป็นขอ้จ ากดัเราทีเ่รา
เกดิมาเรากเ็จอพระจนัทรเ์สีย้วซึง้แบบมนัจะเปลีย่นอะไรไปไดม้ากกว่านี้ อยา่งมากสุดกอ็ยา่งช่อ
มาลไีปกรซีท าไงอ่ะกแ็ค่เอาผา้ขาวมาคุมเจอมาอย่างงีเ้รากแ็บบกคงเป็นธรรมชาตขิองโรงละคร
โรงเลก็เปลีย่นฉากไมไ่ด ้ใชเ้ทคนิคอะไรในการเล่าเรือ่งเป็นฉาก  

ใช้บทพดูไหม  

ส่วนใหญ่อิว๋จะเป็นบทพดูค่ะ สถานการณ์ทีม่นัเขา้มา เราตอ้งหารสถานการณ์ทีม่นักระทบตวั
ละครแลว้ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงมคีอนฟิกและกอ็าจจะเน้นเรือ่งความสมัพนัธข์องคนเลก็ๆ  
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แล้วบทพดูคิดได้ยงัไง  

เซน้เลยพีเ่ซน้ของเราเลยทีแ่บบเราเคยไดย้นิมาอยา่งงี ้ อิว๋เป็นคนอ่านหนงัสอืเยอะดว้ย
แหละ อาจจะเป็นการเรยีนมาดา้นน้ีมัง้พีเ่หมอืนแบบว่าเรากไ็มไ่ดเ้ป็นคนอ่านหนังสอืเยอะแยะ 
เป็นหนอนหนงัสอือะไรมากมาย แต่ว่าไดร้บัการร ่าเรยีนมาตอนเรยีนป.ตร ี จะมคีวามแบบตอ้ง
เขยีนใหรู้เ้ร ือ่งตอ้งเขยีนใหส้่อความหมาย ตอ้งเขยีนใหรู้จ้กัใชค้ า ค าๆนึงบางทมีนัอาจจะแทนได้
อกีหลายค า อาจจะถูกสอนมาแบบน้ี  คดิค าพดูยงัไงเราคดิแบบผูก้ ากบัไปดว้ยหรอืเหน็ภาพไป
ดว้ย เหน็ภาพพีแ่ลว้กแ็บบอกีวธิหีนึ่งทีอ่ิว๋ใชม้ากทีสุ่ดคอือิว๋จะรูว้่าใครเล่นตอนท าบท แต่มนัเป็น
ไมรู่จ้ะเรยีกจุดแขง็หรอืจดุอ่อนเคยมหีนงัสอืพมิพม์าวจิารณ์ว่า เป็นวธิทีีค่่อนขา้งเป็นแบบเดมิทีอ่ิ ๋
วรูอ้ยูแ่ลว้ว่าคนน้ีจะเล่นแลว้รูอ้ยูแ่ลว้ว่าคนน้ีจะฟงัก์ชัน่ยงัไง ความตลกมนัเกดิจากนกัแสดงมนั
ไมไ่ดเ้กดิจากเรือ่ง สถานการณ์ทีส่รา้งใครเล่นกต็ลก อย่างเช่นเฉาก๊วยไปเล่นกย็งัตลก เรือ่งนี้พี่
อน้กส็อนพดูอยูเ่หมอืนกนันะ พีอ่น้ใหเ้อานกัแสดงแปะหน้าเลย บางทคีดิไมอ่อกกเ็อาแปะ มนั
ช่วยไหม ช่วยพี ่ จรงิๆเป็นวธิเีราเลยก่อนจะท าบทเรารูอ้ยูแ่ลว้ว่าเราจะท าเรือ่งนี้แลว้เรากม็แีคส
ในใจตดิต่อก่อน พีห่วดัเลน่พีเ่กรยีงเล่นรูอ้ยูแ่ลว้ว่า พีแ่หมม่พีเ่กรยีงพีห่วดัพีฟ่า จะพดูยงัไง
ส านวนยงัไงเขาถงึพดูออกมาแลว้เขา้ปาก เราสนิทกบัเขาดว้ยเราเคยไดย้นิ แต่ล่าสุดแหม่ม
เล่นดรามา่ไมเ่คยเหน็นะ กาลครัง้หนึ่ง พอได ้ประมานนัน้ แลว้กส็ าเนียงมนักไ็มรู่ด้ ิมนัอยู่ทีน่ิสยั
เรามัง้ เทคนิคการปิดเรือ่งนี้ทีจ่ะท าใหทุ้กคนจ าได ้ 

มีเทคนิคเป็นของตวัเองไหม  

ปิดเรือ่งหรอค่ะ พยามจะเปิดไมปิ่ด พยามแบบไม่สอนเกลยีดการสอนรูส้กึว่าชอบ
ปลายเปิด ชอบแบบว่ามนัยงัไมจ่บในโรงนะ ท าใหค้นไปคดิต่อ แต่จรงิๆพีค่ าตอบอยูแ่ลว้แหละ
แต่อยากรูว้่าเหมอืนกนัไหม อนัน้ีรูส้กึว่าไมอ่ยากใหล้ะครสอน อยากใหเ้คา้คอนเน็กแลว้เอาไป
ท าไรกไ็ดแ้ลว้มนัไมไ่ดจ้บทีโ่รงละคร อยา่งนี้เกอืบๆจะทุกเรือ่ง  

ตัง้แต่ท ำมำชอบเร่ืองไหนของตวัเองสดุ 

 ในแงบ่ทใช่ไหมพี ่ จรงิๆ ชอบหลายเรือ่งมนัมปีจัจยัหลายอย่างไง ชอบภาษาในเจา้โลก 
มคีวามแบบว่าฉันคดิค านี้ออกมาไดย้งัไง เหมอืนแบบเทยีบเคยีงมาแบบภาษาคุณหญงิพวงรอ้ย 
แลว้กเ็จา้โลกกบัแสนแสบมคีวามชอบภาษามนัสะใจแบบว่าไดไ้ปเปิดแผลเก่า แสนแสบดแูลว้ก็
เทยีบส านวนส าเนียงยงังีช่อบส านวนภาษา แต่ถา้โครงเรือ่งหรอืว่าความสนุก อาจจะไมไ่ดช้อบที่
สุดแต่ชอบกระบวนการคอื กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ อนันัน้ชอบจากการทีม่นัเป็นนิยาย แลว้เรา
เลอืกสตอรีข่องแมล่กูคู่หนึ่งมาขยายเป็นละครอนันัน้ชอบกระบวนการทีเ่ออๆจากนิยายแลว้เอา
มาเขยีนเป็นละครเวทมีนัขา้มสายพนัธุ ์ กเ็ลยแบบรูส้กึสนุกกบัการเดนิทางของมนั นี่คอืสถาน ก็
รูส้กึว่ามนั เรยีวเมด ด ีพีช่อบวธิกี ากบัมากกว่า หรอืชอบบางแค บางแคนี้กม็คีวามแบบสนุกกบั
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การดดัแปลงเพราะว่าจบัผูช้ายมาเป็นผูห้ญงิ แลว้เล่าเรือ่งแบบทชัอ่ะ รูส้กึเล่าเรือ่งด ี ท าไดไ้ง 
ส่วนนึงมนัไดน้กัแสดงดว้ยแหละพี ่ส่วนนึงบางอยา่งเกดิขึน้ตอนซอ้มเยอะมากในการขยีใ้นการ 

ชอบบทคนอ่ืนใครบ้ำง 

ชอบ ยามพบ ของพีจ่า ไมถ่งึขัน้ชอบเนื้อเรือ่งนะพีแ่ต่ชอบตอนทีม่นัเอาออกมาเป็น
ละครว่ามนัพดูถงึเรือ่งเพื่อน ไมไ่ดช้อบคอนฟิกอะไรในเรือ่งนะแต่ชอบบรรยากาศ มตีวัละคร3ตวั
แต่เล่าความ รูส้กึมนุษยไ์ดข้นาดนี้ ชอบแสลงของพีน่าท ทีม่ตีวัละคร2ตวัตวัละครน้อยๆอะพีค่อื
ถา้ตวัละครเยอะอิว่กจ็ะเริม่ งง อยา่งแสลงนี้เราทชัมากทัง้บททัง้การแสดงแลว้กป็ระมานนัน้
แหละพีน่อกนัน้กย็งันึกไมค่่อยออกชอบอะไรทีต่วัละครน้อยๆ ผูห้ญงิๆ คนดสูามารถเหน็
ความสมัพนัธ ์ แลว้เวลาเขยีนเขยีนนานไหม แลว้แต่เรือ่ง ล่าสุดถงึปีไหม ไมถ่งึปีพีอ่ิว๋จะมเีวลา
กบัมนัเป็นคนค่อยขา้งมเีวลาอยา่ง นี้คอืสถาน ใชเ้วลาแค่2อาทติย ์ อยา่งกาลครัง้นึง นี้นาน
เพราะแกแ้ลว้แกอ้กี  

วิธีกำรท ำงำน 

ไมค่่ะกซ็อ้มเลย first week เลย แต่ตอน first week ค่อนขา้งจะ final อิว๋ว่าอิว๋จะแกเ้อง
การซอ้มมนักจ็ะมแีค่กระบวนการตดัเปลีย่นแปลงนี่ไมค่่อยม ี แต่นี้คอืสถานมมีพีาทของพีแ่หม่ม
กบัโจก๊อะค่ะทีเ่ปลีย่นตอนจบตอนจบในบทดัง้เดมิมนัเป็นอกีแบบ แต่การเล่นของโจก๊มนัน่ากลวั
มากเลยเนอะ แลว้สมาธมินัแบบไมม่อ่ีะ ตอ้งใชก้ารจนูเยอะเหมอืนกนัเพราะมนัมาอกีสายหนึ่ง
แต่โอเคค่ะ น่ารกั มกีารใชต้วัละครกีต่วั มกีารตดัตวัละครจากแบบเรือ่งเก่าไหม  มทีัง้ตดัมทีัง้
เพิม่พีร่วบกม็หีรอืว่าดบัเบิล้ role กม็แีบบใหน้กัแสดงคนเดยีวเล่นเนื่องจากมนัเป็นละครโรงเลก็
ไงพีเ่ยอะไปกไ็มด่ ี อนัน้ีกไ็ดร้บัอทิธพิลจากพีบ่ิก๊เหมอืนกนันะอย่างเรือ่ง พาผวิน ้า อันน้ีกใ็ชต้วั
ละครเดยีวดบัเบิล้ Role แต่อิว๋ชอบตวัละครน้อยๆอยูแ่ลว้นะพีเ่ป็นเรือ่งของคนกลุ่มน้อยๆเลก็ๆ
ไมต่อ้งเยอะมาก  

ตอนก ำกบัชอบเร่ืองไหน   

อยา่งทีบ่อกมนัอย่างละนิดอยา่งละหน่อยมนัไมม่ทีีส่ ิน้สุด ถา้รูส้กึทา้ทายมากจะเป็นเรือ่ง
แรกทีช่่อมาลเีพราะว่าเล่นดว้ยกเ็ลยแบบดว้ยความเป็นเรือ่งแรกการเล่าการก ากบัมนัคอือะไร 
แต่เรือ่งทีม่คีวามสุขมากๆ น่าจะเป็นบางแครูส้กึว่า บรรยากาศมนัอบอวนไปหมด มนัมคีวามสุข 
เจา้โลกกส็นุกเพราะมนัตลก แลว้เรือ่งล่าสุดละ เครยีดพี ่ ยากแลว้มนัเหมอืนต่อสูก้บัความเยอะ
มนัมทีัง้รอ้งทัง้ตหีมอ้ทัง้เต้นมนัมคีวามแบบต่อสูเ้ยอะไปไหม เราจะเลอืกน้อยไปเลยหรอืว่าเยอะ
ไปเลยแลว้กค็วามเหนื่อยของนกัแสดง การสื่อสารกบัน้องใหม่ๆ  โจก๊อยา่งเงีย้ จิบ๊ ป่ิน มคีวาม
แบบเริม่ออกจาก คอมฟอดโซนมนัมคีวามเหนื่อยวะ มนัเริม่ไมใ่ช่พีแ่หม่มพีห่วดัแลว้ว่ะอยา่งเงีย้ 
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แต่ของอิว๋กพ็ยายามจะใส่มนัทีล่ะคนนะพีว่่า รูส้กึว่าพฒันาเดก็ไปเรือ่ยๆ ทีไ่มใ่ช่แหมม่ไมใ่ช่หวดั 
อยา่งทีบ่อกมนัมทีัง้จดุแขง็และจดุอ่อนบางคนกจ็ะบอกว่า อยา่ไปเชื่อ ขอบคุณค่ะ ช่างแมง่เพราะ
มนัเป็นลายเซน็เรา เพราะว่าแหม่มกบัหวดั อยากไปดเูรือ่งอื่นกไ็ปดสู ิ พีว่่าล่าสุดทีเ่ล่นกบัเบริด์ 
จงัหวะเบริด์อะ้ รอ้งไหเ้ลย จงัหวะน้ีคดิไดไ้งว่ะ ไดน้ักแสดงดดีว้ยแหละพีเ่รามนัเลอืกแต่คนที่
แบบคุน้เคยจรงิๆแต่ละคนทีเ่ราเลอืกมาเขามเีสน่ห์อยูแ่ลว้อะพี ่ มคีรัง้ไหนบา้งทีน่กัแสดงไมต่อ้ง
ใชบ้ททีเ่ราเขยีนน้อยครัง้พีเ่พราะว่าบทเราค่อนขา้งง่าย บทเราหนะอาจจะเล่นยากดว้ยจงัหวะ 
แต่ว่ามนัเป็นเรือ่งของมนุษย ์ มาท าพดูไรกนัหรอืจะไปหนีมนัค่อนขา้งแต่ว่าส่วนใหญ่กจ็ะเขา้ใจ
ดว้ยอยา่งทีบ่อกว่านกัแสดงทีเ่ลอืกมาเขาแบบประสบการณ์แต่ละคนเราเจอค าถามน้อยมาก 
เสน่หอ์กีอนัหนึ่งมนัไมต่ายอ่ะเฉลีย่น ้าหนกัตวัละครยงัไง เล่นแลว้จ าไดทุ้กตวั อาจจะเป็นเรือ่ง
ของแบบ ไมรู่อ่้ะทุกตวัมนัต้องมบีทบาทหมดแต่ในวธิกีารเล่นในแง ่ ผูก้ ากบักต็อ้งใหน้กัแสดงทุก
ตวัมตีวัตนมซีนีของตวัเอง หรอืว่าเราเป็นนกัแสดงดว้ยเวลาเราเขยีนมนัเลย อาจจะเป็นไปไดเ้รา
กร็ูส้กึว่าเรากต็อ้งใชฟ้งักช์ัน่เขาใหคุ้ม้ทีสุ่ดเพราะเรารูอ้าวุธของเขาอยูแ่ลว้ จรงิพีจ่ดุน้ีเรารูอ้ยูแ่ลว้
ว่าฟงักช์ัน่พีแ่หม่มตอ้งอยา่งงี ้ แต่กเ็คยมแีบบบอกอยากเหน็พีแ่หม่มอกีมุมหนึ่ง ดราม่าล่าสุดไง 
บางคนตดิข าจ าไมไ่ดไ้ง แลว้ไมช่อบงานของตวัเองอนัไหนไหม รูส้กึว่ายงัไม่ปลืม้อ่ะมไีหม ถา้
บอกว่าปลืม้หมด ไม่ปลืม้หรอพีม่นัอาจจะมแีค่แบบอยากแกไ้ข อยากแกไ้ขหรอส่วนใหญ่มนั
น่าจะเป็นแบบตอนนี้ยงันึกไมค่่อยออกพีอ่ยา่งเจา้โลกอยากจะใหม้นัสัน้ลงอยากจะใหม้นัมคีวาม
เขม้ขน้กบัเนื้อเรือ่งกว่านี้ประมาณนัน้ แสนแสบไม่ม ี ส่วนใหญ่ไมค่่อยม ี แลว้สมมุตไิปดขูองคน
อื่นแลว้รูส้กึไหมบทเขาท าไมไม่ซกัเซฟ ถา้ไมไ่ดด้เูรือ่งก ากบัไม่ดเีอาเรือ่งไกลตวัอิว๋ว่าไง  

บทท่ีมนัไม่ชอบเพรำะอะไร  

อาจจะเทคนิคการเขยีน เรือ่งไกลตวัมนัแกไ้ขได ้อาจจะเป็นเรือ่งของ ถา้เขยีนขึ้นมาเอง 
มนักเ็สีย่งมากกบัการแบบจะรูไ้ดไ้งว่าเรยีงเรือ่งแบบนี้แลว้มนัจะด ี อาจจะเป็นเรือ่งเสีย่งมนัจะมี
ความเสีย่งสงูถา้ประสบการณ์น้อยมนักจ็ะวางโครงเรือ่งไมส่นุก ถา้สนุกดว้ยตวัเองจะรูไ้ดไ้งว่า
คนอื่นจะสนุก เพราะเป็นคนไมส่ื่อสารอะไรอย่างน้ีปะ่ ไมแ่น่ใจอะพีไ่ม่รูจ้ะเรยีกว่าประสบการณ์
น้อย รสนิยมหรอืว่ามนัจ าเป็นจะตอ้งม ีง ัน้แสดงว่าขอ้นึงของคนเขยีนบทตอ้งมรีสนิยม รสนิยมที่
มนัสื่อสารกบัคนอื่นได ้ ใช่ ถา้ตอ้งการจะท าละครออกมาใหค้นส่วนใหญ่ดกูต็อ้งเป็นรสนิยมทีไ่ป
คอนเน็กกบัหลายๆคน แต่กไ็มน่่าตอ้งถามว่างานเขาตอ้งการสื่อสารกบัคนส่วนมากรเึปล่า เคย 

ไปอ่ำนบทคนอ่ืนไหม  

อ่านพี ่ แลว้ชอบแบบว่า กส็่วนใหญ่กม็ชีื่นชมเหมอืนแบบว่า โดยเฉพาะคนเขยีนขึน้มาใหมเ่อง
ล่าสุดรุน่น้องคนนึงพึง่จบมาจากสกอ็ตแลนด ์ กเ็อาบทมาใหอ่้านกช็ื่นชม ชื่นชมเพราะว่าน้อง
เขยีนเป็นภาษาองักฤษ กแ็บบว่าเหย้คดิไดไ้งขนาดนัน้ เออๆๆ มนัมคีวามแบบว่าออกไปจาก
คอมฟอดโซนเรามนัมชีุดความคดิของเขาอยูใ่นนัน้ ชอบไปอ่านบทคนอื่นเหมอืนกนั โดยเฉพาะ
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คนทีเ่ขยีนขึน้มาเองมนัมชีุดความคดิอยา่งนี้ในโลกดว้ยหรอ น่าสนใจมาก พออ่านกแ็บบถงึขัน้
นดัมาอ่านกนัเลยนะไมไ่ดจ้ะท านะแต่อยากใหบ้ทมนัไดร้บัการอ่าน อ่านๆๆ เสรจ็ทุกคนกแ็บบ
เหย้มนัดมีาก ควรจะท าอยา่งนู้นอย่างนี้ อะไรกว็่าไป มนัอาจจะไมใ่ช่บททีด่ีด๊ ี แต่มนัมี
ประสทิธภิาพในการจะเอาไปท าได้ 

 

บทละคร 

ไร้พ ำนัก 

15 สงิหาคม พ.ศ.2488 เป็นวนัทีญ่ี่ปุน่ประกาศยอมแพส้งครามหลงัถูกฝา่ยสมัพนัธมติรทิง้

ระเบดิทีฮ่โิรชมิา และ นางาซาก ิศาลเจา้ยาสุกนิิ  แปลว่า ดนิแดนแห่งความสงบ  มคีวามส าคญั

ในเรือ่งการยกยอ่งวรีบุรษุ ทัง้ชายหญงิ เดก็เลก็ คนชรา ทีย่อมเสยีสละเพื่อประเทศชาต ิ มา

ตัง้แต่ยคุโบราณ ก่อนจะเกดิสงครามโลกครัง้ทีส่องเสยีอกี แต่ท าไมทุกครัง้ทีน่ายกรฐัมนตรขีอง

ญีปุ่น่ไปท าพธิสีกัการะศาลเจา้น้ีจะกลายเป็นประเดน็ความขดัแยง้กบัจนีและเกาหลเีสมอ ไร้

พ านกัเป็นละครเรือ่งสุดทา้ย ก่อนทีเ่ราจะเปิดโรงละครขนาดเลก็ 8*8 corner ทีส่ามยา่นลง 

ไรพ้ านกั 

Where Should I lay My Soul ? 

ทีสุ่สานฮวงซุย้ 

มเีสยีงเพลงแบบเสยีงเพลงล่อลอยสดใส แสงแดดส่องเป็นประกาย เดก็ผูห้ญงิเล่นฟองสบู่อยูใ่น

บรเิวณสุสาน และผูค้นไหวบ้รรพบุรษุอยูต่ามหลุดศพ วนัชยัมาไหวห้ลุมศพอากงอาม่าของ

ครอบครวั มวีญิญาณเดก็สาวคนหน่ึงตามเขาไม่ห่าง วนัชยัเอาดอกไมม้าไหว ้ เกบ็กวาดหน้า

หลุมศพ มวีญิญาณล่องลอยผ่านไปมา เขาพยายามจะไมส่นใจพวกนัน้ 

วนัชยั      อาป๊า อามา้ ผมมาเยีย่มครบั (มองไปทีห่ลุมศพ)….อยูร่เึปล่าแอบไปเทายวไหนกนั

อกีละ ผมเจออาป๊า อามา้ นานแลว้นะ….รูอ้ยา่งนี้ไม่มากไ็ด ้ไมเ่หน็อยูส่กัปี ทีอ่ยากจะเจอกไ็มม่า

ใหเ้จอ ส่วนพวกทีไ่มอ่ยากเจอละตามมากนัจงั (กบัน้องผทีีต่ามมา) 

มกุ คุณเลกิตามผมสกัทไีดม้ัย้ 
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มกุ            รกันะ 

วนัชยั        คุณตามผมมาสามปีกว่าแลว้นะ คุณไมเ่บื่อบา้งหรอืไง  

มกุส่ายหน้า 

วนัชยั        แต่ผมเบื่อ จามผมแบบนี้มนัไมไ่ดป้ระโยชน์อะไรหรอก ผมมแีฟนแลว้แลว้คุณกต็าย
ไปแลว้ แต่ผมยงัไมต่าย คนกบัผรีกักนัไดน้ะมกุ แลว้ผมกเ็คยรกัคุณมาก แต่ผมไมไ่ดร้กัคุณแลว้ 
เขา้ใจมัย้ 

มกุ           (รอ้งไห)้ รกันะ 

โทรศพัทม์อืถอืของวนัชยัดงั เขารบัสาย 

แลว้กม็ดีวงวญิญาณอาม่าดวงหนึ่งพยายามเรยีกรอ้งความสนใจจากเขา 

วนัชยั      (เหน็เบอรว์่าเป็นแฟนโทรมา) ไง…อยูท่ีสุ่สาน อมื กส็บายด…ีแลว้เฟิรน์ละ..กบ็อก
แลว้ไงว่าไมไ่ดม้ปีญัหาอะไรกนั แต่ตอนน้ีพีข่องเวลาเคลยีอะไรนิดนึง แลว้ค่อยนดัเจอกนัใหม่ 

วญิญาณอาม่ากวนเขามาก 

วนัชยั        (กบัอาม่า) ตอนน้ีฉนัไมว่่าง 

ส่วนวญิญาณเดก็สาวกเ็ริม่แยง่โทรศพัทเ์ขา 

มกุ             รกันะ รกันะ รกันะ  

วนัชยั       (กบัมกุ) อยา่นะปล่อยสเิอาคนืมา 

วญิญาณอาม่า 6117990 

วนัชยั       ฉนัไมช่อบเล่นหวย…(กบัเฟิรน์) พอดมียีายมาขายลอ็ตเตอรีน่่ะ ….กบ็อกแลว้ไงว่า
ไมไ่ดโ้กรธ จะไปหงึเรือ่งอะไร จะอธบิายยงัไงเฟิรน์ถงึจะเขา้ใจ เอาเป็นว่าพีไ่มอ่ยากจะใหเ้ฟิรน์มี
ปญัหามนัเป็นความผดิของพีเ่อง ตอนน้ีขอเวลาพีเ่คลยีตวัเองหน่อยนะเฟิรน์ 

วญิญาณอาม่า   6117990 ช่วยบอกพวกเขาดว้ย 

วนัชยั      นี่พดูไม่รูเ้ร ือ่งหรอืไงกบ็อกว่าไมว่่างๆ …(ตดัสายไป)…  เฟิรน์ เฟิรน์ เฟิรน์ โธ่เวย้ 
อยา่มายุง่ไดม้ัย้ ออกไปห่างๆ เลยไมง่ ัน้โดน ไง ไมพ่อใจแลว้ใช่มัย้ ท าชวีติฉนัเป็นแบบน้ี  

วนัชยัเซง็จดั 
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วญิญาณยงัรออยูไ่มไ่ปไหน 

วนัชยั      …ไหน มเีรือ่งอะไรว่ามา 

วญิญาณาม่า 6117990 

วนัชยั      นี่จะใหห้วยกใ็หง้่ายๆหน่อยส ิหาซือ้เจด็ตวัตรงๆเลยมนัยากนะ เหย้ เดีย๋วนี้หวบมนัมี
แค่ 6 ตวันี่ 

วญิญาณอาม่า 6117990 บอกพวกเขาว่าอัว๊รอยู่ 

วนัชยั       6117990 รวึ่า บา้นเลขที ่มนัท าไมยาวจงั หอื  (นึกออก) 6117990 เป็นเบอรโ์ทร
ใช่มัย้ แลว้ท าไมม่าไมบ่อกตัง้แต่แรก แลว้เป็น 08 หรอื 02 เบอรบ์า้นหรอืมอืถอื 

วญิญาณอาม่า   (ส่ายหน้าไมรู่เ้ร ือ่ง) อัว๊รอมานานแลว้ บอกพวกเขาดว้ย  

วนัชยั  โอ๊ยงัน้ม่ารอเดีย๋ว จะโทรใหรู้เ้ร ือ่งเดีย๋วนี้แหละ อยา่พึง่หายไปไหนล่ะ ลอง 02 
ก่อนกแ็ลว้กนั 

วนัชยัรอปลายทางรบั 

วนัชยั  อามา่ชื่ออะไร  

วญิญาณอาม่า เงก็เพง้ 

 วนัชยั  สวสัดคีรบั 6117990 ใชม่ ัย้ครบั ไมท่ราบว่าทีน่ัน้มคีนชื่อเงก็เพง้อยูม่ ัย้ครบั 
….(ดใีจ) ออ้ ตายไปแลว้หรอครบั เสยีใจดว้ยนะครบั แสดงว่าผมโทรมาถูกยา้นแลว้ …อมื จะพดู
ยงัไงดลีะ คุฯเป็นลกูหรอืหลานครบั …สะใภ ้ ออ้ ง ัน้ช่วยบอกสามคีุณดว้ยนะครบัว่า ใหม้าเยีย่ม
หลุมศพแมเ่ขาบา้ง แมเ่ขารออยน่านมากแลว้ …คุณจะเชื่อหรอืไมก่ต็ามใจ แต่ยายเงก็เพง้เขาจ า
เบอรโ์ทรบา้นได ้บอกใหผ้มโทรมา…… 

วนัชยัฟงัเสยีวทางนู้นโวยวายมาทางโทรศพัท ์อารมณ์ค่อยๆพุ่งป๊ีดแลว้ตอบกลบัไป 

วนัชยั  …อยา่มากล่าวหาผมนะ…ผมไมส่นหรอกว่าคุณจะไปแจง้ความต ารวจ หรอืจะ
ไปฟ้องลกูหลานแกคนไหน บอกพวกนัน้ดว้ยละกนัว่า วญิญาณผูห้ญงิแก่ๆ ถูกทิง้ใหโ้ดดเดีย่ว
เหงาหงอย เหมอืนกบัตายแลว้ตายอกี ตายซ ้าตายซาก ถา้ไมอ่ยากใหย้ายเงก็เพง้ตายไปจาก
ความทรงจ าของพวกคุณ กม็าไหวห้ลุมศพแกบา้ง ผมกไ็มอ่ยากจะยุ่งเรือ่งของชาวบา้นไหร่
หรอกนะ แค่นี้นะ 

ระหว่างทีว่นัชยัคุยโทรศพัท ์ทาดาช ิเดนิเขา้มา เขามองหาเพื่อน 
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ทาดาชใิส่ชุดสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

ทาดาช ิ(พดูไทยส าเนียงญี่ปุน่) ขอโทษครบั คุณเหน็คนญีปุ่่นผ่านมาทางน้ีบา้งไหมครบั 

วนัชยัส่ายหน้าไมต่อบ 

ทาดาช ิ     คุณยายครบั คุณยาย เหน็ทหารญีปุ่่นผ่านมาทางน้ีบา้งไหมครบั  

วญิญาณอาม่า  ฉนัรอเขาอยู ่6117990 

ทาดาช ิ อาโน…สงสยั คุณยายคงจะแก่แลว้ ความจ าเสื่อม ไมเ่ป็นไรครบั ขอบคุณมากครบั 

วญิญาณอาม่าเดนิหนีไป 

ทาดาชหินัมาหาวนัชยั 

ทาดาช ิ อมื ขอโทษครบั คุณพอจะทราบมัย้ครบัว่า คนดแูลสุสานอยูท่ีไ่หน 

วนัชยัส่ายหน้า 

ทาดาช ิ  แลว้น้องสาวเหน็ทหารญี่ปุ่นผ่านมาแถวน้ีบา้งมัย้ 

วญิญาณเดก็สาวส่ายหน้า 

ทาดาช ิ  อาโน (พดูภาษาญี่ปุน่) เจอแต่วญิญาณความจ าเสื่อมท าไงด ี (กบัวนัชยั) คุณคงรอคน
มาเคารพสุสานใช่มัย้ครบั 

วนัชยั   เปล่า ผมน่ีแหละเป็นคนมาไหวสุ้สาน ส่วนน้องผนีี่เขาตามผมมา 

ทาดาช ิ(อุทานเป็นภาษาญี่ปุน่) คุณยงัไมต่ายหรอครบั แลว้ท าไมคุณถงึเหน็ยายคนนัน้กบัผมได้ 

วนัชยั  ผมกไ็ม่รูเ้หมอืนกนั ผมกเ็หน็เฉพาะวญิญาณทีอ่ยากใหเ้หน็เท่านัน้แหละ ทีน่ี่
อาจมวีญิญาณเยอะแยะมากมาย แต่ผมเหน็แค่สองสามตวั แลว้ท าไมผมตอ้งมาอธบิายอะไรให้
คุณฟงัดว้ยวุย้ ผมไปดกีว่า 

วนัชยัจะไปมกุตามตดิ 

ทาดาช ิเออ้ …คุณจะไปไหนครบั 
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วนัชยั   กลบับา้น…นี่ไมต่อ้งตามมานะ ผมไม่มเีวลาไปยุง่เรือ่งของคนอื่นหรอก เรือ่ของ
ตวัเองยงัเอาไมร่อด 

ทาดาช ิ คุณมเีรือ่งอะไรอยูห่รอครบั ใหผ้มช่วยไดน่้ะผมยนิด ี

วนัชยั   ขอบคุณนะ แต่คุณไมต่อ้งมาห่วงผมหรอก เรือ่งของตวัเองจดัการใหเ้รยีบรอ้ย
ก่อนเถอะ 

ทาดาช ิคุณพดูถูกผมมเีรือ่งตอ้งจดัการใหเ้รยีบรอ้ย  แต่ผมท าไมส่ าเรจ็ผมตามหา ชนิสุเกะ 
เพื่อนของผมมาตัง้แต่สมยัสงครามจนถงึตอนน้ีหายงัไงกห็าไมพ่บ คดิว่าเขาน่าจะมาแถวนี้บา้ง 

วนัชยั  เขาจะมาท าไรแถวน้ีทีน้ี่มนัสุสานคนจนี ท าไมคุณไมไ่ปหาแถวสุสานญีปุ่่นละ 

ทาดาช ิ ผมไปมาครบทุกสุสานแลว้ครบั ทัง้สุสานญี่ปุน่ สุสานฝรัง่ สุสานจนี สุสานแขก สุสาน
ไทย ผมไปมาเกอืบทัว่ประเทศแลว้แต่ผมหาเขาไมเ่จอ 

วนัชยั   ไปเกดิใหมแ่ลว้มัง้ 

ทาดาช ิไมค่รบั เป็นไปไมไ่ด ้เราสญัญากนัว่าจะกลบัญี่ปุน่ดว้ยกนั 

วนัชยั   อยูเ่มอืงไทยจนพดูไทยชดัขนาดนี่ คงตามหาเขามาหลายสบิปี สองหา้หา้ศูนย์
ลบสองสีแ่ปดแปด นานขนาดนี้เขาคงไมอ่ยู ่รอคุณแลว้แหละ 

ทาดาช ิ เขายงัไมก่ลบัครบั 

วนัชยั  คุณรูไ้ดย้งัไง 

ทาดาช ิกผ็มกลบัญีปุ่่นไปแลว้ไมเ่จอเขา ผมกเ็ลยตอ้งมาตามหาเขาครบั 

วนัชยั  งัน้คงสวนทางกนัลองกลบัไปญีปุ่น่ดูดีๆ  ใหมส่ ิ

ทาดาช ิถา้เขากลบัไปผมตอ้งรูแ้น่นอนครบัเพราะวญิาณของทหารแห่งองคจ์กัรพรรดจิะตอ้งไป
สถติอยูท่ีศ่าลเจา้ยาสุกุนิ ถา้เขากลบัไปผมตอ้งรูแ้น่นอน 

วนัชยั  งัน้หรอ ผมไมเ่คยรูเ้รือ่งนี้มาก่อน 

ทาดาช ิ ไมน่่าแปลกครบั เพราะคุณไมใ่ช่คนญี่ปุน่ คุณเลยไม่รูจ้กัประเพณีของเรา 

วนัชยั  จรงิของคุณ งัน้กข็องใหโ้ชคดแีลว้กนั 

วนัชยัจะเดนิไป แต่ทาดาชมิาขอรอ้งไว้ 
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ทาดาช ิ ไดโ้ปรดเถอะครบั ผมขอรอ้ง ไดโ้ปรดช่วยผมดว้ย 

วนัชยั  กจ็ะใหผ้มช่วยยงัไงละ ขนาดคุณเป็นวญิญาณแท้ๆ  ยงัหาเพื่อนคุณไมเ่จอเลย
แลว้ผมเป็นแค่คนธรรมดาจะไปหาเจอไดย้งัไง 

ทาดาช ิคุณมองเหน็วญิญาณไดคุ้ณตอ้งช่วยผมไดแ้น่ๆ 

วนัชยั  โธ่ ขนาดคุณแวบปแวบมา ไทยญีปุ่น่ ญีปุ่่นไทย คุณยงัหาไมเ่จอเลยผมจะไป
หาเจอไดไ้งคุณ 

ทาดาช ิ คุณไมต่อ้งหาครบัผมจะตามหาเขาเองคุณแค่ช่วยผมสบืหารอ่งรอยของเขา 

วนัชยั  สบืยงัไง คุณไปหาต ารวจดกีว่ามัง้ 

ทาดาช ิไดโ้ปรดเถอะครบั ผมไมส่ามารถสื่อสารดูคุยกบัคนอื่นได ้แต่ผมคุยหกบัคุณได ้จะท าให้
ผมหารอ่งรอยของชนิสุเกะไดง้า่ยขึน้ 

วนัชยั  แลว้ท าไมตอ้งเป็นผมดว้ย 

 ทาดาช ิเพราะคุณเป็นคนด ี ส่วนผมเป็นวญิาณทีต่อ้งชดใชก้รรมเพราะผมเป็นทหรถงึตายแลว้ก็
ยงัตอ้งเป็นทหาร และในฐานะเพื่อนผมกต็อ้งตามหาชนิสุเกะใหพ้บเพราะเพื่อนตอ้งไมท่ิง้เพื่อน 
สวรรคค์งเลอืกใหผ้มมาเจอคุณ เพื่อวญิญาณเรร่อ่นของผมจะไดพ้าวญิญาณของชนิสุเกะ 
กลบัไปอยูญ่ีปุ่น่สุขคตเิสยีท ี

วนัชยั  (อึง้) กไ็ด ้ ผมช่วยคุณกไ็ด ้ ไมใ่ช่เพราะผมเป็นคนดอีะไรหรอกนะ แต่ยนืตาก
แดดนานและมนัรอ้น เดีย๋วผวิเสยีหมด ไปคุยกนัทีศ่าลาดดา้นหน้าดกีว่า เพื่อจะเจอคนดแูล
สุสานดว้ย 

ทาดาช ิ อะรกิะโต โกไซมตั ขอบคุณมากครบั 

ทาดาชลิุกขึน้ตามวนัชยัไป 

วนัชยัเดนิน าไปแลว้นึกขึน้ได ้

วนัชยั  เดีย๋วเพื่อนคุฯชื่อชนิสุเกะ แลว้คุณชื่ออะไร 

ทาดาช ิทาดาชคิรบั ผม ทาดาช ินากามรูะ แลว้คุณละครบั 

วนัชยั   ผมชื่อ วนัชยั เรยีกชยัเฉยๆกไ็ด้ 

ทาดาช ิ ครบั คุณชยั 
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หอ้งพกัของหนุ่มกบัอุ้ม เพื่อนสาวของวนัชยั 

หนุ่มก าลงัเปิดโน้ตบุ๊กเล่นเน็ท อุม้อ่านหนงัสอืดาราเอเชยีอยู่ 

 อุม้  หนุ่ม แทก็กี้ของฉนัเขา้หอ้งอดัอลับมัใหมแ่ลว้แก อูย้ดใีจจงัจะไดฟ้งัเพลงใหม่
แลว้ 

หนุ่ม  เหรอ อมื 

อุม้  แลว้เดีย๋วกจ็ะมคีนเสริต์มาเปิดตวัทีเ่มอืงไทย ฉนักไ็ดไ้ดเ้จอแทก็กี้ 

ตวัเป็นๆอกี อึย๋ยยยยค่อยมคีวามหวงัในชวีติขึน้มาหน่อย 

หนุ่ม  อุม้ มขีา่วว่าเขาจะส่งเจา้ชายแฮรีไ่ปอริกัละ 

อุม้   เหรอ ไหนว่าจะเลื่อนไปก่อนไง 

หนุ่ม  เขาว่าจะส่งไปแน่ๆ งานนี้เจา้ชายเขาสมคัรไปเองเลยนะ 

อุม้   แฮรีเ่ขาประชดรเึปล่า แบบว่า รฐับาลองักฤษอยากส่งทหารไปใช่มัย้ ง ัน้ฉนัไป
อริกัดว้ยเลย รฐับาลจะไดห้นกัใจเล่นๆ 

หนุ่ม   อนัน้ีกไ็มแ่น่นะ แฮรีอ่าจจะแมนมากๆ เป็นชายชาตทิหารอยากรบัใช้
ประเทศชาต ิไปรบเพื่อมาตุภมูกิไ็ด ้เท่จะตาย  

อุม้  หนุ่ม ประเทศอริกันี่เป็นมาตุภมูขิองเจา้ชายแฮรีไ่ปตัง้แต่เมือ่ไหร่ 

หนุ่ม  อา้ว กอ็งักฤษตดัสนิใจรว่นสงคราม เจา้ชายแฮรีเ่ป็นคนในราชวงคก์ต็อ้งท าตาม
มตขิองประเทศชาตสิ ิใหส้มกบัเป็นชายชาตทิหาร 

อุม้  ใช่ส ิ แฮรีเ่ป็นทหาร ตดัสนิปญัหาดว้ยก าลงั แทก็กี้ของฉนัเป็นศลิปินรกัสนัต ิ
อ่อนโยน นุ่มนวล โรแมนตกิ 

หนุ่ม   ฝนัเฟ่ือง 

อุม้  เพอ้เจอ้ 

พรอ้มกนั  ไรส้าระ เชอะ 

หนุ่ม  อา้วนี่ มารายห ์แครี ่เขเหอ้งอดัเตรยีมเพลงอลับมัใหมแ่ลว้ 

อุม้  วา้ย จรงิหรอหนุ่ม วา้วๆๆๆ ตื่นเตน้ๆๆๆ 
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หนุ่ม  เช่าหอ้งอดัเป็นรสีอรท์ส่วนตวัรมิทะเลเลยนะ 

อุม้  เริด่มากกกกกก อยากฟงัเรว็ๆ เนอะๆๆๆ ดใีจจงัๆๆ 

วนัชยักบัทาดาชเิขา้มา 

หนุ่มอุม้ จะมองไมเ่หน็ทาดาช ิ

วนัชยั  ดใีจไรกนัว่ะ แกทอ้งหรอืไงอุม้ดใีจดว้ยนะ 

อุม้   ไอบ้า้มาถงึกป็ากหมาเลยนะแก 

หนุ่ม  เฮย้ ไอช้ยั แกไปไหนมาเนี่ย 

วนัชยั   ไปไหวอ้าป๊าอามา้มา น่ีฉนัมเีรือ่งใหแ้กสองคนช่วยหน่อย 

อุม้   อ๋อ ถา้ไมม่เีรือ่งแกกค็งไม่โผล่มาใช่มัย้ ใช่ส ิ พวกฉนัสองคนมนัไม่มมีคี่าใน
สายตาแกหรอก 

วนัชยั  อยา่ท าเป็นเล่นตวันกัเลยน่ะ ตอนน้ีฉนัมเีรือ่งวุ่นๆ อยู ่ จะไม่ช่วยกไ็ดฉ้นัจะได้
กลบั 

หนุ่ม  ฮัน่แน่ ท าเป็นน้อยใจ อยา่งนี้ตอ้งเป็นเรือ่งของหวัใจแหงเลย ท าไมน้องเฟิรน์
เขามกีิก๊หรอ  

 วนัชยั   ไมใ่ช่ ไมม่ ีไมเ่กี่ยวกบัเฟิรน์หรอก เกีย่วกบัฉนัเองมากกว่า 

อุม้  หรอืว่าแกคดินอกใจ 

หนุ่ม  เออ นัน้นะส ิแกเบื่อน้องเขาแลว้หรอไงวะ 

วนัชยั  ไมใ่ช่คอืฉนั… เออ แต่ช่างมนัเถอะ เรือ่งทีฉ่นัจะใหช้่วยไมใ่ช่เรือ่งของเฟิรน์ 

หนุ่ม   อา้ว แลว้มนัเรือ่งไรละ 

อุม้  (กบัหนุ่ม) ส าคญักว่าผูห้ญงิดว้ย 

วนัชยั   เออ เป็นเรือ่งของผูช้าย ผูช้ายทีต่ายไปแลว้หนะแก 

อุม้   (อึง้) เอาอกีแลว้หรอ ไมน่ะ ไม่ 

หนุ่ม  ไอช้ยัแกอาการก าเรบิอกีแลว้หรอ 
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อุม้  (เริม่ขนลุก) นัน้สแิก แกไปเจออะไรมาอกีใช่มัย้ 

วยัชยัพยกัหน้า 

อุม้ผวาเขา้ไปหาหนุ่มอยา่งกลวัจบัใจ 

อุม้   หนุ่ม อุม้กลวั !!! (กบัชยั) แก ฉนักลวันะ อยา่ลอ้เล่นส ิ

หนุ่ม   เอาแลว้ไง โอ๋ ไมต่อ้งกลวันะอุม้ แลว้พวกนัน้ตามแกมาอกีรเึปล่า 

วนัชยัมองทาดาช ิแลว้พยกัหน้า 

อุม้  อ๊ากกกกก มากีค่น แลว้แกพาเขามาท าไม 

ทาดาช ิเพื่อนของคุณกลวัผหีรอครบั 

วนัชยั  แลว้คุณว่าใช่มัย้ละ 

หนุ่ม  แกพดูกบัเขาหรอชยั แกท าไมเป็นคนแบบน้ีวะ ชอบพาผมีาหลอกเพื่อน หา
เรือ่งผีๆ มาใหเ้พื่อนอยูเ่รือ่ย 

วนัชยั  จะใหฉ้นับอกแกกีค่ร ัง้ว่าฉนัไมไ่ดห้าเรือ่ง ฉนัอยูข่องฉนัเฉยๆ แต่พวกเขามาหา
ฉนัเอง 

อุม้    พวกเขา…. แสดงว่ามมีากกว่าหนึ่ง ฮอื แกกบ็อกใหเ้ขาไปหาคนอื่นส ิ ไปที่
ชอบๆ อยา่จองเวรต่อกนัเลย สาธุ นะโมตะสะ 

วนัชยั  ฉนับอกแลว้ เขาฟงัทีไ่หนละ ฉนัถงึมาหาพวกแกใหช่้วยน่ีไง  

หนุ่ม  คราวนี้แกจะใหฉ้นัไปท าบุญวดัไหน หรอืว่ะใหไ้ปขดุกระดกูหลงับา้นใครอกี 

วนัชยั  เขาบอกใหฉ้นัช่วยตามหาเพื่อนเขาใหห้น่อย 

หนุ่ม   กไ็มเ่หน็อยากนี่ แกกไ็ปตามใหเ้ขาส ิ

วนัชยั   ฉนัพยายามแลว้แต่หาไมเ่จอ เพราะเพื่อนเขากต็ายไปแลว้เหมอืนกนั 

อุม้  อ๊ากกก ผวีานใหไ้ปตามผ ีฉนัว่าแกบอกเขาใหไ้ปตามหาเองน่าจะงา่ยกว่านะ 

วนัชยั  ถา้เขาตามเจอเขาคงไม่มาขอใหฉ้นัช่วยหรอกนะ 

หนุ่ม  เออ จรงิดว้ย 
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อุม้   หนุ่ม 

วนัชยั  เขาเป็นผญีีปุ่น่ดว้ยนะ แกน่าจะชอบนะอุม้ 

อุม้   มา่ยยย ฉนัชอบดาราญี่ปุน่ ไมใ่ช่ผญีีปุ่่น 

ทาดาช ิ ครบั ผญีีปุ่่นน่ากลวัมากครบั ตอนผมไมต่ายผมกก็ลวัผญีีปุ่น่มากครบั แต่พอผมตายก็
ยงักลวัอยูแ่ต่ยงัไมเ่คยเจอครบั 

วนัชยั  แลว้อยากเจอมัย้ 

ทาดาช ิอยากเจอครบั 

หนุ่ม อุม้  ไมเ่อาไมอ่ยากเจอ 

ทาดาช ิผมอยากเจอชนิสุเกะครบั 

วนัชยั   เพื่อนเขาชื่อ ชนิสุเกะ ฉนัอยากใหพ้วกแกช่วยกนัสบืหน่อยว่าจะหากนัไดย้งัไง
บา้ง 

หนุ่ม  โห มขีอ้มลูแค่นี้เองหรอ 

วนัชยั  งัน้เดีย๋วฉนัจะเล่าเรือ่งเกีย่วกบัเขากบัเพื่อนของเขาใหพ้วกแกฟงั เขาเป็นทหาร
ญีปุ่น่สมยัสงครามโลกกครัง้ทีส่อง 

จากจดุน้ีทาดาช ิจะพดูญีปุ่่นในขณะทีว่นัชยัพูดซอ้นไป 

อุม้  ชยั แกเล่าเฉยๆนะ ไมต่อ้งใหเ้ขาปรากฏตวัเป็นภาพประกอบนะ 

วนัชยั  รูน่้ะว่ากลวั เขาชื่อ ทาดาช ิเขากบัเพื่อนเป็นพลทหารธรรมดาถูกส่งมาเมอืงไทย
เพื่อคุมเชรยฝรัง่จากสงิคโ์ปรม์าส่งเมอืงไทยชนิสุเกะตายไปก่อน 1 ปี เขาถูกส่งใหไ้ปคุมเชรยที่
กาญจนบุร ีแลว้กห็ายสาบสูญไป ทาดาชไิดร้บัข่าวตอนทีอ่ยูก่รงุเทพ 

ทาดาช ิ (พดูภาษาญี่ปุน่) ผมกบัเพื่อนเป็นพลทหารธรรมดาๆไดร้บัค าสัง่ใหไ้ปคุมเชลยฝรัง่จาก
สงิคโปรม์าส่งเมอืงไทย ชนิสุเกะตายก่อนผมเขาถูกส่งใหไ้ปคุมเชลยทีก่าญจนบุรแีลว้กห็าย
สาบสญูไปผมไดร้บัขา่วตอนทีผ่มมาอยูก่รงุเทพ เพื่อนทหารทีฝ่ ัง่ศพเขาบอกว่าเขาตายในการ
ต่อสูก้บัศตัรอูยา่งกลา้หาญผมมัน่ใจว่าชนิสุเกะยงัไมไ่ดไ้ปเกดิ 

วนัชยั  เพื่อนทหารทีฝ่ ัง่ศพเขาบอกว่าเขาตายในการต่อสูก้บัศตัรอูยา่งกลา้หาญ 
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ทาดาช ิแต่ผมไมเ่จอวญิญาณของชนิสุเกะทีสุ่สานในไทย และทีย่าสุกุนิเลย ครัง้นี้พวกคุณคง
ช่วยผมได ้

วนัชยั   เขาตามหาตามสุสานทัว่ประเทศไทยและกญ็ีปุ่่น กห็าไมเ่จอแลว้กย็นืยนัว่า
เพื่อนเขายงัไมไ่ดไ้ปเกดิใหมแ่น่นอน 

อุม้  โธ่ น่าสงสารจากบา้นจากเมอืงมาไกล เอาชวีติมาทิง้ในเมอืงไทย 

หนุ่ม   เขาน่าจะวนเวยีนอยูท่ีท่ ีเ่ขาฝงัใจ เช่น ที่ๆ เขาถูกฆ่าตาย 

อุม้   หรอืไมก่ท็ีท่ ีเ่ขาผกูพนั ชอบไปบ่อยๆ มคีวามหลงัฝงัใจ 

ทาดาช ิ ผมไปมาหมดแลว้ครบั 

วนัชยั  ทาดาชบิอกไปมาหมดแลว้ นี่ ฉนัว่าเขาตามมาตัง้แต่สมยัสงคราม คงไปมาทุก
ทีแ่ลว้ล่ะ 

หนุ่ม   งัน้แกช่วยถามเขาหน่อยสวิ่า เขากบัเพื่อนมเีรือ่งอะไรผดิใจกนัรเึปล่าก่อนตาย 

วนัชยั   ทาดาช ิไดย้นิมัย้ 

ทาดาช ิเราสองคนถูกแยกหน่วยกนั ไมเ่คยทะเลาะกนัเลย 

วนัชยั   ไมเ่คย 

หนุ่ม  แลว้ก่อนหน้าจะถูกแยกกนัละ 

ทาดาช ิเราคบกนัมาตัง้แต่เดก็ทะเลาะกนับ่อยๆ แต่กเ็ป็นรือ่งแบบเดก็ๆ 

วนัชยั  นี่กล็องนึกตอนทีเ่ป็นทหารแลว้ส ิก่อนแยกกนัน่ะ มเีรือ่งอะไรมัย้ 

อุม้  ใช่ๆ กน็ึกดดูีๆ  บางทอีาจจะเป็นเรือ่งเลก็ทีคุ่ณคาดไม่ถงึแต่ชนิสุเกะเพื่อนของ
คุณอาจจะเหน็ว่าส าคณัมากๆ กไ็ด ้

ทาดาช ิเรือ่งส าคญัมากๆ อา้ ผมนึกออกแลว้ มอียูค่อืหนึ่ง  

ชนิสุเกะออกมาคุยกบัทาดาช ิ

ทาดาช ิตอนทีเ่ราอยูเ่วรเฝ้ายาม ชนิสุเกะกพ็ดูขึน้มาว่า 

ชนิสุเกะ (พดูภาษาญี่ปุน่) ฉนัคดิถงึมาลจีงั 
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ทาดาช ินัน้แน่ นายตกหลุมรกัเธอแลว้ส ิชนิสุเกะ 

ชนิสุเกะ  ไมร่ส็ ิแต่ถา้ตอนน้ีฉันไดอ้ยู่กนัเธอ กค็งดกีว่ามายนืเฝ้ายามอยูก่บันายทีน่ี่ 

ทาดาช ิ(ข า ลอ้เพื่อน) นายรกัเธอจรงิๆดว้ย ชนิสุเกะ 

ชนิสุเกะ ถา้ฉนัไมต่อ้งมาเป็นทหารแบบน้ีกค็งด ี

ทาดาช ิถา้นายไมไ่ดเ้ป็นทหาร นายกค็งไมไ่ดม้าเจอมาลทีีเ่มอืงไทยหรอก 

ชนิสุเกะ ถา้ฉนัไม่มาเป็นทหาร ฉนักค็งเป็นช่างท ากุญแจอยูแ่ต่บา้นแลว้กแ็ต่งานกบัผูห้ญงิสกัคน
มลีกูเลก็ๆ อยูท่คีาวาซาก ิ

ทาดาช ิมนัไมน่่าเบื่อไปหน่อยเหรอ 

ชนิสุเกะ  แลว้ทีเ่รามานัง่เฝ้าถงัน ้ามนักบักระสุนปืนน่ีมนัสนุกมากรไึง 

ทาดาช ิมนัเป็นหน้าทีข่องลกูผูช้าย เราช่วยกนัปกป้องประเทศของเราจากการรกุราย เราก าลงั
สรา้งความยิง่ใหญ่ใหโ้ลกตะวนัออก 

ชนิสุเกะ นายเคยฆา่คนรยึงัทาดาช ิ

ทาดาช ิอะไรนะ 

ชนิสุเกะ นายรูส้กึยงัไงตอนทีฆ่า่คนตายน่ะ 

ทาดาช ินายถามแบบนี้ไปเพื่ออะไร 

ชนิสุเกะเดนิออกไปไมส่นใจฟงัค าตอบ ทาดาชติะโกนตามหลงัไป 

ทาดาช ินายจะไปไหน เฮ ้ชนิสุเกะ ชนิสุเกะ  

ทาดาชเิรยีกชนิสุเกะแลว้กลบัไปเป็นปจัจบุนั 

แต่ชนิสุเกะกลบัออกมาพดูกลบัคนดู 

ชนิสุเกะ  (พดูภาษาไทย) เขามกัจะเป็นฝา่ยเรยีกหาผมอยูเ่สมอ ชนิสุเกะ ชนิสุเกะ ตัง้แต่
เดก็ เรามกัจะไปไหนมาไหนดว้ยกนั เรยีนดว้ยกนั เล่นดว้ยกนั ถูกเกณฑม์าเป็นทหารพรอ้มกนั
ความจรงิเราสองคนเต๋มใจมาเป็นทหารดว้ยซ ้า เพราะเราตอ้งการปกป้องประเทศญีปุ่น่ของเรา 
และการไดอ้อกมาผจญภยันอกประเทศ กเ็ป็นเรือ่งทีน่่าตื่นเตน้ทา้ทาย ส าหรบัเดก็หนุ่มทุกคน 
ซากุระทีเ่บง้บานพรอ้มๆกนัทัง้ตน้ แลว้ค่อยๆรว่งหล่นลงทลีะกลบี มคีวามงดงามอยูใ่นความ
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ตายเสมอ พวกคุณคงสงสยัว่า ท าไมผมถงึไมย่อมพบกบัเขา ผมคดิว่าเขายงัไมพ่รอ้ม และผมก็
มเีรือ่งทีต่อ้งจดัการอกีนิดหน่อย ผมเองกร็ูส้กึผดิทีป่ล่อยใหเ้ขารอมานานขนาดนี้ แต่คงตอ้ง
ปล่อยใหเ้ขาตามหาผมไปสกัพกัก่อน  เมือ่ผมพรอ้มและเขาพรอ้มเราคงไดพ้บกนั 

กลบัมาปจัจบุนัวนัชยัเล่าเรือ่งต่อจากปจัจุบนั  

วนัชยั   คนืนัน้เขาหนีเวรออกไปหามาล ี

ทาดาช ิสองสปัดาหต่์อมาเขากถ็ูกยา้ยไปอยูก่าญจนบุร ี

วนัชยั   แลว้กถ็ูกยา้ยไปกาญจนบุร ี

อุม้  หรอืว่าตอนน้ีวญิญาณเขาไปอยูก่บัมาล ีมคีวามสุขอยูด่ว้ยกนัแลว้ 

หนุ่ม   ทาดาชริูไ้หมว่ามาลอียู่ทีไ่หน เขายงัมชีวีติอยูร่เึปล่า 

ทาดาช ิผมไมแ่น่ใจ 

วนัชยั  เขาไมแ่น่ใจ ถา้ยงัไมต่าย อายคุงจะแปดสบิเกา้สบิปีแลว้มัง้ 

หนุ่ม  งัน้เรากต็อ้งสบืหามาลก่ีอน เผื่อจะไดเ้บาะแสอะไรบา้ง 

อุม้  แลว้เราจะไปหาทีไ่หนละ 

ทาดาช ิตอนนัน้ชนิสุเกะกบัผมเจอมาลทีีร่า้นแถวสุรวิงศ์ 

ทัง้หมดออกไปสลีม 

นกัแสดงสรา้งสภาพแวดลอ้ม คลบับาร ์รา้นอาหารสลีม คนขายของ 

วนัชยัถามหาขอ้มลูจากคนแถวนัน้ 

วนัชยั  พีพ่อจะรูจ้กัรา้นชื่อ มทิานิ มัย้ 

เดก็เชยีรแ์ขกส่ายหวั 

วนัชยั  พีแ่ถวนี้มผีูห้ญงิแก่ๆ สกัเจด็แปดสบิมัย้ 

คนคุมบาร ์ โหน้องรสนิยมแปลกดเีนอะ 

วนัชยั  ไมใ่ช่พี ่แบบเป็นเจา้ของรา้น เป็นมามา่ซงัไรงี ้ชื่อมาล ี

 คนคุมบาร ์ มาลอ่ีะม ีแต่อาย ุ18 น้องสนใจมัย้ พีจ่ะพาไป 
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วนัชยั  ไมค่รบั ขอบคุณ 

มารวมกลุ่มกนั 

อุม้  โหเดนิมา 3 ชัว่โมงแลว้ ฉนัว่าหาไมเ่จอแลว้ล่ะ 

หนุ่ม  รา้นอาหารบารอ์ะไรกเ็ปลีย่นไปหมดแลว้ถามใครกไ็ม่มใีครจ าได้ 

วนัชยั  ทาดาชริูจ้กับา้นของมาลมีัย้ 

ทาดาช ิ บา้นเธอยูแ่ถวสวนพลคูรบั 

แลว้ฝนตกทัง้สามคนหลบฝน ยกเวน้ทาดาช ิ

มคีนกลางร่มแลว้คนอื่นๆกก็ลางร่ม 

แลว้มาลกีป็รากฏตวัขึน้ในชุดกระโปรงในยคุสมยัสงครามโลก 

ใส่หมวกกางร่มลายลกูไม ้ดูขดัแยง้กบัคนอื่นมาก 

เธอก าลงัรอคอยใครบางคนอยู ่ทาดาชจิ าเธอไดเ้ขา้ไปทกัทาย 

วนัชยัเริม่สงัเกตเหน็ โทรศพัทข์องวนัชยัดงั วนัชยัรบัสาย 

ตลอดเวลาทีว่นัชยัคุยโทรศพัท ์มกุจะเขา้ไปคลอเคลยีตลอด 

วนัชยั  ฮลัโหล เฟิรน์ อะไร ใจเยน็ๆ ส ิ

ทาดาช ิ สวสัดคีรบั คุณจ าผมไดม้ัย้ คุณมาล ี

มาลแีปลกใจทีม่คีนมาทกัเธอ 

มาล ี  ขอโทษนะค่ะ ดฉินัจ าคุณไม่ไดเ้ลยตอ้งขอโทษจรงิๆ  

ทาดาช ิเราเคยเจอกนัทีร่า้นอาหารทีคุ่ณท างานอยู ่ผมเป็นเพื่อนของชนิสุเกะครบั 

วนัชยั  พีอ่ยูแ่ถวสาธร เปล่าไมไ่ดม้าเทีย่วกบัใคร พีม่าธุระนิดหน่อย 

มาล ี  อ่อ คุณเป็นเพื่อนของชนิสุเกะ ฉนัจ าไดแ้ลว้ ตอนนัน้คุณดรูา่งเรงิกว่านี้มาก 

ทาดาช ิครบั ผมเปลีย่นไปมากตัง้แต่ผมตาย 

วนัชยั  เฟิรน์ฟงัพีก่่อนส ิ…..เฟิรน์พีก่ าลงัยุง่ 
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มาล ี  ไมใ่ช่เฉพาะคุณหรอกทีเ่ปลีย่น ทุกอย่างเปลีย่นไปหมดนัน้แหละ คุณดสูิ
บา้นเมอืงผูค้น ทุกอย่างเปลีย่นไปหมด แต่ฉนักย็งัอยูท่ีน่ี่เพราะฉนัเชื่อว่าเขาตอ้งกลบัมา 

ทาดาช ิคุณหมายถงึชนิสุเกะใช่มัย้ 

มาล ี  (ข า)ไมใ่ช่ค่ะ ฉนัรอลกูชายฉันต่างหาก 

ทาดาช ิ ลกูชายของชนิสุเกะหรอครบั 

วนัชยั  พีไ่มอ่ยากใหเ้ฟิรน์เป็นอนัตรายเขา้ใจมัย้ คอืเอาอยา่งนี้ .. 

มาล ี  ไมใ่ช่ค่ะ ฉนัไมไ่ดแ้ต่งงานกบัชนิสุเกะนะคะสามฉีนัเป็นคนไทยเขาเป็นทหารเรอื
หลงัสงครามเลกิไมน่านฉันกแ็ต่งงานพอตัง้ทอ้งลกูชาย สามฉีนักถ็ูกส่งไปรบกบัคอมมวินิสที่
เกาหลแีลว้กเ็สยีชวีติทีน่ัน้ 

วนัชยั  คอืพีไ่มไ่ดอ้า้ง แต่ตอนน้ีถา้เฟิรน์อยูใ่กล้ๆ  พี ่ เฟิรน์อาจจะถูกท ารา้ยไดพ้ีไ่มไ่ดม้ี
ใครใหม ่ 

ทาดาช ิแลว้ลกูชายคุณละครบั 

มาล ี  เขาไปเรยีนหนงัสอืทีม่หาลยัแลว้ไมไ่ดก้ลบับา้น ฉนัเหน็ข่าวลงว่ามกีารยงิ
นกัศกึษา ฉนัเป็นห่วงลกูไปตามหา ยงัไงกห็าไมพ่บ ไปดทูีโ่รงพยาบาลกไ็ม่มศีพถา้ไม่มศีพก็
แสดงว่าเขายงัไมต่ายใช่มัย้ ฉนักเ็ลยตดิต่อถามเพื่อน ถามญาต ิเผื่อเขาจะหนีไปซ่อนตวัอยูแ่ต่ก็
ไมเ่จอ ฉนักเ็ลยมารอเขาทุกเยน็ทีห่น้าปากซอยนี้ ฉนัรออยูห่ลายปีเวลาผ่านไป บา้นเมอืงก็
เปลีย่นไป รอแลว้รอเล่าจนฉนัปว่ยเป็นวณัโรค แลว้กต็ายลงฉนักย็งัมารอสามกีบัลกูชายทีน่ี่ 
เพราะว่าทุกอยา่งเปลีย่นไปหมด ฉนักลวัว่าพวกเขาจะจ าทางเขา้บา้นไมไ่ด ้ แต่ว่าวนัน้ีเขาตอ้ง
กลบัมาแน่ๆ กข็นาดคุณยงัมาพบฉันได ้

ทาดาช ิ ผมเองกก็ าลงัตามหาชนิสุเกะอยูเ่หมอืนกนั 

มาล ี   ตอนมชีวีติอยูช่นิสุเกะมาเยีย่มฉนับ่อยๆ ค่ะ ตอนตายไปแลว้กย็งัแวะมาตัง้
หลายครัง้ 

ทาดาช ิจรงิหรอครบั 

วนัชยั  พีไ่มไ่ดโ้กหก พีไ่มเ่คยโกหกเลย เฟิรน์กร็ู้ 

มาล ี  ตอนปีใหมเ่ขายงัมาเลยคะ เหน็เขาบอกพึง่กลบัจากญีปุ่่น 

ทาดาช ิไมน่่าเชื่อคุณบอกว่าเขาไปญีปุ่น่ 
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มาล ี  ค่ะ เขาไปญี่ปุน่แลว้เขากก็ลบัมาเมอืงไทย ตอนน้ีเขาอาจจะอยูท่ีธ่เิบตหรอื
อสิราเอลหรอืประเทศทีฉ่นัไมเ่คยรูจ้กั ชื่อ โซมาเลยี เขาไปไหนมาไหนอยูเ่สมอ 

ทาดาช ิท าไมเขาไมไ่ปหาผม 

วนัชยั  เฟิรน์อย่ารอ้งส ิ

มาล ี  ความจรงิฉนักอ็ยากไปไหนมาไหนอยา่งเขาบา้ง ท่องเทีย่วไปอยา่งอสิระ แต่ฉนั
ห่วงถา้ฉนัไปแลว้สามกีบัลกูกลบัมาจะคราดกนั ถา้พวกเขากลบัมาแลว้ไมเ่จอฉนั เราสามแมล่กูก็
อาจจะไมไ่ดเ้จอกนัอกีเลย 

ทาดาช ิเขาไม่รูร้ไึงว่าผมรอเขาอยูท่ีย่าสุกุนิ ท าไมเขาไมไ่ปหาผมตามทีส่ญัญากนัไว ้

มาล ี  นี่กไ็ดเ้ลยเวลาเลกิเรยีนนานแลว้ ลกูชายฉนักน่็าจะกลบัจากมหาวทิยาลยัได้
แลว้นะ 

วนัชยั  เฟิรน์รูม้ ัย้ พีร่กัเฟิรน์นะ 

วนัชยัเริม่หนาวสัน่ 

ทาดาช ิชนิสุเกะ ….(ตะโกนออกมา) ชนิสุเกะ 

วนัชยั  เฟิรน์เชื่อพีส่ ิไวพ้ีเ่คลยีปญัหาของพีไ่ดเ้มือ่ไหร่พีจ่ะโทรหาโอเคมัย้ 

มาล ี  จรงิส ิชนิสุเกะเคยนัง่รถไฟมาจอดตรงหน้าตกึสงูนัน้ดว้ย รถไฟทีแ่ล่นผ่านไปได้
ทุกๆที ่ฉนัไม่รุเ้หมอืนกนัว่ามนัเริม่ตน้ทีไ่หน แลว้จะวิง่ไปทีไ่หน 

วนัชยั  เลกิรอ้งไหน้ะเดีย๋วตาบวมไมส่วยนะ ตายิง่ตี๋ๆ อยู่ 

ทาดาช ิแปลกมากๆ 

วนัชยั  ดกึแลว้นอนนะ ฝนัดจีะ้ (วางสาย) 

มาล ี  เขาแวะไปทีว่ดัเลยีบบ่อยๆ นะคะเหน็บอกว่าไปเยีย่มเพื่อนทีน่ัน้ 

ทาดาช ิเหรอครบั ขอบคุณมากนะครบั คุณมาล ีขอใหส้ามกีบัลูกขอคุณกลบัมาโดยเรว็นะครบั 

มาล ี  ฉนักอ็ธฐิานขอพระท่านไวอ้ยา่งนัน้ ขอใหคุ้ณหาชนิสุเกะเจอนะคะ 

ทาดาชกิลบัมาหาวนัชยั 

วนัชยั  (หนาวสัน่ ไขข้ึน้) ว่าไง ไดเ้รือ่งอะไรมัย้ 
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ทาดาช ิ เขาอยูเ่มอืงไทย ผมไมเ่ขา้ใจว่าเขาก าลงัท าอะไรอยู่ 

วนัชยั  นายจะไปท าไรทีว่นัเลยีบ ดกึปา่นน้ีวดัปิดแลว้ล่ะ 

 ทาดาช ิทีน่ัน้มหีอเกบ้กระดกูคนญี่ปุ่นอยู ่ ดกึแลว้พวกคุณไปพกัผ่อนก่อนดกีว่า คุณดไูม่ค่อย
สบายนะวนัชยั 

วนัชยั  หอเกบ็กระดกูคนญี่ปุน่หรอ งัน้กต็ามใจคุณ 

ทาดาช ิแลว้ผมจะกลบัมาหาคุณเอง 

ทาดาชอิอกไป 

หนุ่ม  ฝนซาแลว้ตกลงเอาไงต่อ 

วนัชยั  ทาดาชไิปวดัเลยีบแลว้ เขาบอกใหพ้วกเรากลบั…(วนัชยัสลบไป) 

หนุ่ม   เฮย้ ไอช้ยั ไอช้ยั 

อุม้   วนัชยั 

มกุ  รกันะ(หวัเราะ หวานเยน็) 

ทาดาชมิาทีว่ดัเลยีบ 

เขาเจอวญิญาณคนญี่ปุน่ คนไทย เดก็ คนแก่ ผูใ้หญ่ และคนขายดอกไมป้ากคลอง 

ท่ามกลางดอกไมม้ากมาย 

วญิาณในรปูแบบ Movement Dynamic เฉลมิฉลองมคีวามสุขเป็นการเลีย้งส่งวญิญาณดวงหนึ่ง 
ทาดาชเิขา้มารว่มงานดว้ย 

วญิญาณชรา  พรุง่นี้เชา้ญาตเิขาจะมารบักระดกูเคโกะไปลอยทีแ่ม่น ้าแลว้ 

ทาดาช ิ  ชนิสุเกะแวะมาบ่อยมัย้ครบั 

วญิญาณชายชรา  อาทติยท์ีแ่ลว้เจา้นัน้บอกจะไปสรา้งทางรถไฟน่ะ 

ทาดาช ิ  อะไรน่ะ สรา้งทางรถไฟ สงครามเลกิไปตัง้นานแลว้นี่ 

วญิญาณชายชรา ไมเ่หน็แปลกเลยสงครามเลกิตัง้นานแลว้ แต่นายกย็งัใส่ชุดทหารอยูเ่ลย
นะพ่อหนุ่ม 
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ทาดาช ิ  เออ้ มนั.. 

วญิญาณหญงิ  ถงึเขาจะเอากระดกูฉนัไปโปรยแต่ถา้ฉนัอยากจะกลบัมาฉนักก็ลบัมาไดใ้ช่มัย้
คุณปู ่

วญิญาณชรา  ถา้เธอไมอ่ยากไปผุดไปเกดิอยากจะอยูท่ีน่ี่แบบฉันกต็ามใจเธอส ิ

วญิญาณหญงิ  ยงัไงกข็อบคุณทุกคนมากนะ ทีช่่วยเหลอืฉนัมาตลอด ขอใหทุ้กคนมี
ความสุข 

พรอ้มกนั  สู่สุขต ิสู่สุขต ิสู่สุขต ิ

เป็นเสยีงสะทอ้นไปทัว่ 

แลว้สถานทีก่ก็ลบัมาสู่หอ้งพยาบาล 

วนัชยันอนไม่รูส้กึตวัอยู ่มมีุกเกาะมอือยูไ่มห่่าง 

ทาดาชกิลบัมาเหน็อาการผดิปกตขิองวนัชยั 

ทาดาช ิ  คุณจะท าอะไรเขา 

มกุ   (มองวนัชยั) รกันะ 

มหีมอกบัพยาบาลเขา้มาวดัชพีจร 

ทาดาช ิถงึเขาตายไปเขากไ็มร่กัคุณหรอก 

มกุโมโหมาก กระชากวนัชยัลุกขึน้จากเตยีง 

หมอพยาบาลท าหน้าทีไ่ปปกต ิ

วนัชยัวญิญาณหลุดออกมา 

วนัชยั   มกุท าอะไรน่ะ 

มกุ  รกันะ 

พยาบาลรบีเรยีกหมอมาดวูนัชยัอาการทรดุ 

วนัชยั  เฮย้ นี่ฉนัตายแลว้หรอ 

ทาดาช ิยงัครบั แต่ถา้คุณไม่รบีกลบัเขา้ร่างคุณกจ็ะตายจรงิๆ 
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มกุ   รกันะ 

วนัชยั  มกุ ท าแบบนี้ไมด่นีะครบั ปล่อยผมเถอะผมเชื่อว่าผกีบัคนรกักนัไดน้ะมกุแลว้
ผมกเ็คยรกัคุณมาก แต่ผมไมไ่ดร้กัคุณแลว้เขา้ใจมัย้ 

มกุอาละวาดอย่างมาก ไม่ยอมปล่อยวนัชยั จนวนัชยัสงสาร 

วนัชยั  ปล่อยผมไปเถอะ 

มกุยงัอาละวาดงอแงต่อไป 

วนัชยัเริม่หงดุหงดิ เสยีงเขม้จรงิจงั 

วนัชยั  ปล่อย 

มกุปล่อยมอื 

วนัชยัเขา้ไปนอนทีห่มอน แลว้ถูกป ัม้หวัใจตื่นขึน้มาท่าทางอ่อนเพลยี 

พยาบาล มสีญัญาณชพีจรแลว้คะ คุณหมอ 

วนัชยั  (หายใจ)…(เพอ้) เฟิรน์ๆๆ 

มกุไดย้นิชื่อเฟิรน์ เสยีใจเขา้กอดทาดาช ิ

ทาดาช ิคุณคงรกัเขามากจรงิๆ คุณสองคนรูจ้กักนัไดย้งัไงครบั  

มกุจบัทาดาชหิลบัไปทางหนึ่ง 

นางพยาบาลกลายเป็นคนเล่าเรือ่ง 

เริม่เล่าอดตีรกัของมกุกบัวนัชยัใหท้าดาชฟิงัเป็นภาพยนตรก์ารต์ูนรวดเรว็ 

พยาบาล  เรือ่งมอียูว่่า นางสาวมกุและนายวนัชยั ทัง้สองคนเคยเป็นแฟนกนั มกุสมยั
เรยีนเป็นสาวสวย มชีายหนุ่มหมายปองมากมาย  แต่คนทีเ่ทอกัมากและท าใหเ้ธอใจอ่อนไดค้อื 
วนัชยั วนัชยัทีต่ามเอาใจเธอต่างๆนานา สุดทา้ยเธอไปเจอกบัเกรยีงไกร เธอรกัเกรยีงไกรและ
บอกเลกิวนัชยั วนัชยัอกหกัช ้าใจ เมามาย บา้คลัง่ แลว้วนัหน่ึงเกรยีงไกรกบ็อกเลกิ มกุเสยีใจ
กลบัไปหาวนัชยัแต่วนัชยัก าลงัชอบกบัเฟิรน์อยู ่ ไมย่อมคนืดกีบัเธอ เธอน้อยใจเธอเลยกนิยา
นอนหลบั เรยีกรอ้งความเหน็ใจจากผูช้ายแลว้ดนัตายไปจรงิๆ วนัชยัส านึกผดิไปรอ้งไหห้น้าศพ
เธอ วญิญาณมกุเลยตามวนัชยัมาตลอด 
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มกุ  รกันะ  

ทาดาช ิอาโน ความรกัเป็นเรือ่งเขา้ใจยากจรงิๆ 

ฉากกลายเป็นหอ้งหนุ่มกบัอุ้ม 

หนุ่ม  ไอช้ยั ฉนัดูจากขอ้มลูแลว้สาเจา้ยาสุกุนิเขามชีื่อตัง้แต่ทหารสมยัโบราณยคุเมจิ
นัน้เลยนะ แลว้กม็ผีูค้นทีเ่สยีชวีติในสงคราม ผูห้ญงิ เดก็ รวมแลว้ สองลา้นหา้แสนชื่อ 

อุม้  โอโห ้เอยะขนาดนัน้เย 

หนุ่ม  คนทีม่ป้ีายชื่อในศาลเจา้น้ี เขาถอืไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเทพทีป่กป้อง
ประเทศชาต ิคงเหมอืนๆเทวดารกัษาเมอืงแบบบา้นเรา 

วนัชยั  แลว้ท าไมเวลานายกญี่ปุน่ไปเคารพสุสาน ตอ้งมปีระเทศนุ้นน่ีออกมาต่อว่า 

หนุ่ม  ในนี้บอกว่า รฐับาลแอบเอาชื่ออาชญากรสมยัสงครามโลก 14 คนมารวมไวท้ีน่ี่ 

วนัชยั  มลีบัลมคมในทางการเมอืงนี่เอง 

หนุ่ม  จนีกบัญี่ปุน่เคยถูกบุกเขา้ไปในสมยัสงคราม กเ็ลยโกรธไง 

อุม้  คนตายไปแลว้กไ็มใ่หอ้ภยักนัหรอ 

หนุ่ม  จนีกบัเกาหลสีญูเสยีไปเท่าไหรต่อนนัน้ เรือ่งบางเรือ่งไมไ่ดเ้กดิกบัเราเรากไ็ม่
เขา้ใจความรูส้กึเขาหรอก เออ แต่คนญีปุ่น่บางกลุ่มกไ็มเ่หน็ดว้ยนะ มกีระแสต่อตา้นหลายฝา่ย 
เป็นเกมการเมอืงอยา่งนึงละ 

อุม้  นึกๆ ไปกน่็าสงสารนะ ตอนมชีวีติอยูก่ฆ็่ากนัจนตาย พอตายไปแลว้กย็งัมคีน
มาทะเลาะกนัอยูบ่นหลุมศพ 

วนัชยั  คนเป็นไมใ่หอ้ภยัคนตาย กบัคนตายไมใ่หอ้ภยัคนเป็น แกว่าอนัไหนมนัแยก่ว่า
กนัว่ะ 

อุม้  หยู แรงผแีคน้น่ากลวันะฉันว่า 

วนัชยั  แต่ฉนัว่าคนรา้ยกว่าผนีะ คนเป็นๆสามารถเอาคนตายมาหาประโยชน์ใหต้วัเอง
ได ้ เอาวญิญาณนัน้วญิญาณนี้มาอา้งแลว้กม็คีนเชื่อ ทัง้ทีว่ญิญาณนัน้อาจจะไม่รบัรูอ้ะไรกไ็ด ้
บางทอีาจจะไปพกัรอ้นเหมอืนอาป๊าอามา้ทีฉ่นัไมไ่ดเ้จอตัง้นานแลว้ หรอือาจจะไปเกดิใหมแ่ลว้ก็
ได ้
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ทาดาชกิบัมกุกลบัเขา้มา 

วนัชยั   พดูถงึกม็าพอด ี

อุม้  ใคร อะไร 

วนัชยั  ไปเทีย่วไหนกนัมาละ สองคน ไมส่ ิสองตนน่ี 

อุม้   ชยัอยา่ส ิ

หนุ่ม   (หนุ่มท ากุ๊กกิก๊) โธ่ อุม้ยงัไม่ชนิอกีหรอตวัเอง 

ทาดาช ิผมพามกุไปเทีย่วญีปุ่น่มา ทีย่าสุกุนิก าลงัเตรยีมงานร าลกึการยอมแพส้งครามวนัที ่ 15 
สงิหาคมครบั 

วนัชยั   15 สงิหาคม 

หนุ่ม  15 สงิหาคม (จากคอม) ออ้ วนัน้ีญีปุ่่นประกาศยอมแพส้งครามหลงัจากนางาซา
กถิูกถล่มดว้ยระเบดิปรมาณูท าลายเมอืงทัง้เมอืง ผผูค้นลม้ตายมากมาย 

อุม้  แลว้พวกเขานบัอยูใ่นศาลเจา้นัน้ดว้ยมัย้ 

หนุ่ม  ไมรู่ส้ใินนี้ไมไ่ดบ้อกไว ้

ทาดาช ิผมกไ็มแ่น่ใจครบั แต่คดิว่าไม ่เพราะทีญ่ีปุ่่นตอนน้ีมอีนุสรณ์สถานอยูท่ีฮ่โิรชมิาแลว้ 

วนัชยั   นายแน่ใจไดย้งัไงวญิญาณของคนทีต่ายจากระเบดินิวเคลยีจะไมม่าทีย่าสุกุนิ 

ทาดาช ิคุณไมเ่ขา้ใจหรอกคุณไมใ่ช่คนญีปุ่น่ คนญี่ปุน่รูห้น้าทีข่องตวัเอง 

วนัชยั  กท็นีายยงัออกมาป้วนเป้ียนขา้งนอกแบบน้ีไดเ้ลย 

ทาดาช ิญีปุ่น่เป็นประเทศทีม่รีะเบยีบวนิยั  เรารูจ้กัสถานะของตวัเองด ี  ยาสุกุนิเป็นสถานทีท่ีผู่้
ทีส่ละชวีติเพื่อชาต ิ เรายอมรบัเกยีรตนิี้ดว้ยความเตม็ใจ ผมเชื่อว่าคนทีต่ายในสงครามทีอ่ื่นๆ ก็
เขา้ใจและยอมรบัเช่นกนัเพราะเขาเกดิเป็นคนญี่ปุน่ เป็นลกูพระอาทติยท์ีย่อมเสยีสละเพื่อองค์
จกัรพรรด ิและประเทศชาต ิ

วนัชยั  นายแน่ใจหรอว่าองคจ์กัรพรรดขิองนายยนิดใีหป้ระชาชนของพระองคต์าย 

ทาดาช ิ (พดูภาษาญี่ปุน่) คุณก าลงัล่วงเกนิจกัรพรรดขิองผมนะ 

(พดูภาษาไทย) คุณก าลงัล่วงเกนิจกัรพรรดขิองผมนะ 
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วนัชยั  องคจ์กัรพรรดอิาจจะไมเ่ตม็ใจกไ็ด ้ คุณแน่ใจไดย้งัไงว่ารฐับาลไมไ่ดเ้อา
จกัรพรรดขิองคุณมาอ้างเพื่อพาคนญีปุ่น่ไปท าสงคราม 

หนุ่มกบัอุ้มงงทีอ่ยู่ดีๆ  วนัชยัอาละวาดคนเดยีว 

หนุ่ม   เฮย้ เบาๆ  

อุม้   ชยั ฉนักลวั 

ทาดาช ิ เราท าสงครามเพื่อต่อสูก้บัตะวนัตกทีม่ารกุรานตะวนัออกเราจะท าใหช้าตติะวนัออก
ยิง่ใหญ่ 

วนัชยั  สูก้บัตะวนัออกหรอืโดยการมารกุรานคนเอเชยีดว้ยกนั ทาดาช ิ นายฆ่าคนไปกี่
คน 

ทาดาช ิผมท าเพื่อประเทศชาตผิมท าเพื่อความยิง่ใหญ่ของเอเชนีบรูพา 

วนัชยั  นานฆา่ไปกีค่น ฆา่ผูห้ญงิกบัเดก็ดว้ยรเึปล่า 

ทาดาช ิผมเป็นทหารขององคจ์กัรพรรด ิ

วนัชยั  ฆา่คนแลว้ไดร้บัเกยีรตยิศความเตม็ใจ นายฆา่คนรปึา่วทาดาช ิ

ทาดาชนิ ผมสูเ้พื่อญีปุ่น่ 

วนัชยั  บอกมาส ินายฆ่าคนรปึ่าว นายเป็นฆาตกรรเึปล่าทาดาช ิ

หนุ่ม  ไอช้ยั พอเหอะ 

อุม้   (รอ้งไห)้ ชยั 

ทาดาช ิผมท าตามหน้าที ่ คนญี่ปุน่มรีะเบยีบวนิยั เราท าตามหนเทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ผมท าทุก
อยา่งเพื่อประเทศชาต ิ เพื่อญีปุ่น่และองคจ์กัรพรรด ิ (ตะโกน) แด่องคจ์กัรพรรด ิ (เงยีบ) ใช่ผม
เป็นฆาตกร ผมขอโทษ (สะเทอืนใจ) ผมฆ่าคน  

มกุเขา้ไปกอดทาดาช ิ

มกุ  (อยา่งอ่อนโยน) รกันะ รกันะ รกันะ 

ดนตรซีากุระเบาๆลอยมา 

ทาดาช ิผมอยากตามหาชนิสุเกะใหพ้บก่อนวนัที ่15 สงิหาคม  
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วนัชยัเงยีบไป 

หนุ่ม  เขาบอกว่าไง 

วนัชยั  เขาอยากตามหาเพื่อนใหท้นัวนัระลกึการยอมแพส้งคราม  

อุม้  เหรอ นี่เหลอือกีไมก่ีว่นัละนะ 

วนัชยั  นายบอกว่าชสิุเกะก าลงัสรา้งทางรถไฟใช่มัย้ 

ทาดาช ิ ใช่ ผมกส็งสยัเหมอืนกนั 

หนุ่ม  ทางรถไฟสายมรณะจากกาญจนบุรีไ่ปชายแดนพมา่ สรา้งโดยเชลยสงครามที่
ญีปุ่น่จบัตวัมา ส่วนมากเป็นชาว ออสเตรเลยี องักฤษ อเมรกิา 

ทาดาช ิผมไปดทูางตามแนวก่อสรา้งกไ็มเ่หน็มอีะไรผดิปกติ 

วนัชยั  เขาจะสรา้งทางรถไฟไปไหน 

อุม้    เป็นผไีปไหนมาไหนกไ็ดจ้ะสรา้งทางรถไฟท าไมเสยีเวลา 

วนัชยั  กจ็รงิ ง ัน้จะสรา้งท าไม 

หนุ่ม  ฉนัสงสยัอยูอ่ย่างนึง ทาดาชกิระดกูนายฝ ัง่ไวท้ีไ่หน 

ทาดาช ิหลงัสงครามโ,กพ่อเอากระดูกของผมไปทีค่าวาซาก ิบา้นเกดิผม 

วนัชยั   อยูบ่า้นเกดิทีญ่ีปุ่่น  

หนุ่ม  แลว้ของชนิสุเกะละ 

ทาดาช ิเพื่อนมหารบอกว่าฝงัเขาไวท้ีห่ลงัค่ายทหารทีก่าญจนบุรีผ่มเคยไปหาแลว้แต่ไมเ่จอ 

วนัชยั   ทีค่่ายในเมอืงกาญจน์แต่ก าไมเ่จอ 

หนุ่ม   อา้ว 

อุม้  นี่ไงสาเหตุทีเ่ขายงัไมก่ลบั เพราะกระดกูเขาอยู่ทีน่ี้เขาเลยไปไหนไมไ่ด้ 

ทาดาช ิแต่มาลบีอกว่าเขาเคยไปญี่ปุน่มาแลว้ 

วนัชยั  ใช่ เขาไปญีปุ่่นมาแลว้ 
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หนุ่ม   กข็นาดทาดชมิกีระดกูอยู่ที่ญีปุ่น่ยงัมาเมอืงไทยไดเ้ลย แลว้ท าไมชนิสุเกะจะ
กลบัไปไมไ่ด ้

อุม้   จรงิดว้ย ตวัเองฉลาดจงั คดิไดไ้งอะ 

วนัชยั  ทาดาช ินายคดิไหมว่า บางทเีขาอาจจะไมอ่ยากกลบัไปกไ็ปไดน้ายอาจจะโกรธ
ฉนั แต่ชนิสุเกะอาจจะไมอ่ยากรบัเกยีรตจิากยาสุกุนิกไ็ด้ 

ทาดาช ิชนิสุเกะ เป็นคนญีปุ่น่ เป็นทหาร เป็นเพื่อนผม อยา่งน้อยกใ็หผ้มไดถ้ามกลบัเขาเอง ว่า
ท าไมไมท่ าตามสญัญาของเรา 

เสยีงหวดูรถไฟ ทัง้หมดขึน้รถไฟไป 

ชนิสุเกะวางรางรถไฟสขีาวเป็นทางยาว 

ชนิสุเกะฮมัเพลงญีปุ่น่โบราณเน้ือหาเกีย่วกบัความสงบสุข 

พวกวนัชยัทัง้หมดขึน้รถไฟเดนิทาง 

หนุ่ม อุม้ นัง่อยู่ทีเ่กา้อี้ 

ทาดาชมิองออกไปทีห่น้าต่างรถไฟ 

มวีญิญาณคนบนรถไฟผ่านมา 

เดก็ขายไก่  ขา้วเหนียวหมป้ิูง ไก่ป้ิงครบัพี ่ขาเหนียวหมป้ิูงไก่ป้ิงไหมครบั 

ทาดาช ิ  อาโน 

เดก็ขายไก่  ไมไ่ดก้นิของอรอ่ยๆมานานแลว้ใช่มัย้ล่ะ  เอาสกัไมม้ัย้พี่ 

ทาดาช ิ  เอ๋ 

อุม้   นานๆ ทอีอกมาต่างจงัหวดัแบบน้ีกด็เีหมอืนกนันะหนุ่ม 

หนุ่ม   อมื อากาศโล่งสบายด ีหวิมะ 

อุม้   ฮ ึขีเ้กยีจเดนิไปตูเ้สบยีง 

หนุ่ม  เดีย๋วสถานหน้าคงจะมคีนมาขายของกนิ 

เดก็ขายไก่  พีไ่มต่อ้งซือ้กไ็ดผ้มใหฟ้ร ี 
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เดก็ส่งไก่ให ้ทาดาชนิรบัไวง้งๆ 

เดก็ขายไก่ ไมเ่ป็นไร พีไ่มต่อ้งเกรงใจ มกีนิกแ็บ่งๆ กนัไป 

ทาดาช ิขอบใจนะ(กนิ) 

เดก็ขายไก่  อรอ่ยใช่มัย้ล่ะ (กนิดว้ยกนั) 

อุม้  หนุ่ม ถา้เราสองคนตายไปหนุ่มจะตามหาอุม้แบบทาดาชมิัย้ 

หนุ่ม  เพอ้เจอ้อกีละ เรายงัไมต่ายซะหน่อย 

อุม้  แหม ่สมมตุไิง ไมโ่รแมนตกิเลย 

หนุ่ม   งัน้ใครจะตายก่อนละ  

อุม้  หนุ่มบา้นิ เซง็หมดอารมณ์ 

เดก็ขายไก่  พีต่ามหาเพื่อนหรอ 

ทาดาช ิอมื 

เดก็ขายไก่  แสดงว่าตอ้งรกักนัมาก สนิทกนัมาก เพื่อนตายใช่มัย้ 

ทาดาช ิ ใช่ 

อุม้  ถา้เรามลีกูเดก็ทีม่าเกดิจะมาจากไหนนะ 

หนุ่ม   อยากมลีกูแลว้หรอ ตอ้งรอคนืน้ีเดีย๋วกลบับา้นก่อนนะ 

อุม้  ทุเรส นี่อุม้พดูจรงินะ อยา่งทาดาชสิ ิอยา่งมาล ีชนิสุเกะแลว้กผ็ีๆ ทัง้หลายน่ี เขา
มสีทิธิจ์ะมาเกดิใหมใ่ช่มัย้ 

หนุ่ม   กค็งงัน้ตามความเชื่อของพุทธ มเีวยีนว่ายตายเกดิ 

อุม้  งัน้ผญีีปุ่น่มาเกดิเป็นลกูเรากไ็ดใ้ช่มัย้ 

หนุ่ม  ไมแ่น่ใจนะ ถา้เลอืกไดอ้ยากไดผ้ฝีร ัง่มากกว่าอยากไดล้กูผมทอง 

อุม้   ตาสฟ้ีา 

หนุ่ม   ตวัขาวน่ารกั 
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อุม้  เพอ้เจอ้ จะเอาเชือ้ฝรัง่มาจากไหนยะ 

หนุ่ม  อา้ว กม็ผีฝีร ัง่มาเกดิกต็อ้งผมสทีองส ิจรงิมัย้ 

อุม้   เออจรงิ ถา้ผจีนีกต็าตี ่ผแีขกกม็หีนวดมเีครา หนุ่มเดก็เกดิใหมม่หีนวดไดย้งั  

หนุ่ม  ไรส้าระ เขาจะมาจากไหนกช็่างเหอะ ถา้เกดิมาเป็นลกูๆเรากเ็หมอืนกนันัน้
แหละ คดิมากไปได ้

อุม้   อมืจรงิดว้ย เขาอุตส่าหม์าเกดิเป็นลกูเราทัง้ท ีคงคดิหลายตลบแลว้เหมอืนกนั 

เดก็ขายไก่ เขาไมรูต้วัหรอกว่า ลกูเขาจะตวัด า ตาด า หวัหยกิแบบผม 

ทาดาช ิมองเดก็ขายไก่กบัคู่หนุ่มอุม้กเ็ขา้ใจทนัท ี

ทาดาช ิ อ๋อ 

เดก็ขายไก่ ใช่พีผ่มรอเขาสองคนมานานแลว้ ถงึควิสกัท ี

ทาดาช ิยนิดดีว้ยนะครบั 

เดก็ขายไก่  ขอบคุณครบัพี ่แต่จะว่าไปคดิดดูีๆ  กน่็ากลวัอยูน่ะครบั  
 

ทาดาช ิกลวัอะไร 

เดก็ขายไก่ กลวัเกดิไปแลว้ล าบาก แยง่กนักนิแยง่กนัอยู ่ นัน้ยงัไมเ่ท่าไหร ่ ตอนน้ีกย็งิกนั
ทุกวนั ระเบดิลงกนัทุกวนั ไปไหนกม็แีต่รบกนัฆา่กนั เผลอๆโตไปถูกส่งไปเป็นทหาร ฆ่ากนัอกี 
แค่คดิกก็ลวัแลว้ 

ทาดาช ิกจ็รงิ 

เดก็ขายไก่  แต่กน็ัน้แหละ ผมว่าไปเกดิใหมก่ด็กีว่ามาล่องลอยขายไก่ไปวนัๆแบบนี้ อยา่ง
น้อยสอคนนัน้กด็เูป็นคนดอีกี  พีว่่ามัย้ 

ทาดาช ิใช่พวกเขาเป็นคนด ี

เดก็ขายไก่  ตื่นเตน้จงั จ าไมไ่ดล้ะเนี้ยวาสจอนเป็นคนเป็นมนัรูส้กึยงัไง เอาพีก่นิเยอะๆนะ 
ผมเลกิขายละ ยกใหพ้ีห่มดเลย 

บนรถไฟทีบ่นบนัไดรถไฟ วนัชยักบัมกุคุยกนั 
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วนัชยั  ท าไมคุณถงึเลอืกอยูต่่อละมุก ไมอ่ยากไปโลกหน้าหรอ 

มกุส่ายหน้า 

วนัชยั   หรอืว่าคุณฆา่ตวัตาย เลยไปไหนไมไ่ด้ 

มกุส่ายหน้า 

วนัชยั  งัน้คุณคงยงัจะคดิฆ่าผมอยู่ 

มกุส่ายหน้า 

วนัชยั  แลว้คุฯตามผมมาท าไม 

มกุไมพ่ดูอะไร เอามอืลบูหวัวนัชยัอย่างอ่อนโยน 

วนัชยั  ขอบคุณนะทีเ่ป็นห่วงผม ความจรงิคุณไมน่่าตายเลย ไมง่ ัน้เราคงไดม้านัง่รถไฟ
เล่นกนัแบบนี้ ผมเสยีใจนะทีเ่ป็นส่วนท าใหคุ้ณตาย 

มกุเอามอืปิดปากวนัชยั 

วนัชยั  มกุโกรธผมมัย้ ทีผ่มมแีฟนใหม่ 

มกุคดิก่อนนิดนึงว่ายงัโกรธอยูร่เึปล่า แลว้ส่ายหน้า 

วนัชยั  จรงิเหรอ 

มกุพยกัหน้า วนัชยัยิม้ 

รถไฟหยดุกลางทาง 

หนุ่มกบัอุ้มมาวนัชยั 

หนุ่ม  เฮย้ชยั เขาบอกทางขา้งหน้ามปีญัหา ตอ้งรอช่างซ่อมก่อน 

วนัชยั   เหรอ ปญัหาอะไรวะ 

หนุ่ม   เขาว่ารางมนัหายไปหลายท่อน สงสยัจะหลายชัว่โมงวะ 

อุม้  หรอืไอพ้วกโจรไม่มศีาสนามนัจะมาแถวนี้ 

วนัชยั  นี่เมอืงกาณจน์ไมใ่ช่ สงขลา แลว้ทาดาชไิปไหน 
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หนุ่ม   จะไปรูห้รอ ฉนัมองเหน็ซะทีไ่หน มแีกเหน็คนเดยีว 

วนัชยัเหน็ทาดาช ิวิง่เขา้ขา้งทางไป 

วนัชยั   ทาดาช ินายจะไปไหน ทาดาช ิ

ทัง้หมดตามไป 

ในปา่ขา้งทาง 

ทาดาช ิ(พดูภาษาญี่ปุน่) ชนิสุเกะนายอยูแ่ถวน้ีใช่มัย้ ชนิสุเกะ ท าไมนายตอ้งหลบฉนัดว้ย 

ทาดาช ิเจอวญิญาณอื่นมากมาย  

มเีสยีงสะทอ้นไปมาของวญิญาณ กอ้งอยู ่ทัง้จนี ฝรัง่ เกาหล ีไทย 

Voice over  Hollo สวสัด ีหนีฮ่าว อนัโยฮนัเซโยว Hollo 

ทาดาช ิใครอะ 

Voice over  We are friend ..friend   friend 

ทาดาช ิวญิญาณต่างชาตหิรอ คุณจบัชนิสุเกะไปใช่รปึา่ว 

Voice over  No Shin-su-ke is our friend….friend , Shin-su-ke 

ทาดาช ิเพื่อนหรอ 

Voice over Yes, We’re all friend. In the world .The world of  after death. 

ทาดาชนิ  พวกคุณบอกไดม้ัย้ว่าชนิสุเกะอยูท่ีไ่หน 

Voice over Shin-su-ke is here with us. 

ทาดาช ิผมจะพาเขากลบัญีปุ่่น 

ทาดาชเิหน็ผูช้ายสองคนวิง่หนีอนัตรายเขา้มา มกีล่องของทีข่โมยมาดว้ย 

ขโมย 1  เฮย้มงึหลบไปทางนู้นกูจะล่อมนัไวเ้อง 

ขโมย 2  เออ 

เขาหลบไปทางหนึ่ง ชนิสุเกะวิง่เขา้มา 
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ชนิสุเกะ  (พดูภาษาญี่ปุน่) หยุดนะเอายาควนิินคนืมา 

ชนิสุเกะเอาปืนขู่ 

ขโมย 1  อยา่ๆ กลวัแลว้อยา่ยงิ เอาคนืไปเลยอยา่ยงินะ อยา่ยงิ ขโมย 2 ออกมาจากที่
ซ่อนเอามดีฟนัชนิสุเกะบาดเจบ็ปืนหล่น ทัง้สามคนสูก้นัชนิสุเกะใจอ่อนไม่ยอมฆ่าขโมย จน
ตวัเองถูกท ารา้ยเสยีชวีติ 

ทาดาช ิ(พดูภาษาญี่ปุน่กบัชนิสุเกะ) ชนิสุเกะ 

ชนิสุเกะ นายตามมาถงึทีน่ี่แลว้สนิะ 

ทาดาช ิชนิสุเกะฉนัตามหานายมาตลอด 

เขาลุกขึน้แลว้เอาทางรถไฟมาเรยีงจนเสรจ็ 

ชนิสุเกะ  นายจะไปกบัพวกเรามัย้ 

ทาดาช ิอะไรน่ะ 

ชนิสุเกะ ขอโทษนะทีท่ าใหน้ายเสยีเวลา ฉนัไมไ่ปกบัพวกนายหลอก 

ทาดาช ิแต่นายสญัญากบัฉนัว่า เราจะไปพบกนัทีย่าสุกุนิ 

ชนิสุเกะ ตอนนัน้ฉนัยงัไม่รูว้่ามนัจะวุ่นวายขนาดนี่ ฉนัตายแลว้ทาดาชิ 

ฉนัขอโทษนะแต่ฉันไมก่ลบัไปทีย่าสุกุนิ 

ทาดาช ิไมไ่ด ้นายตอ้งกลบัฉนัตามหานายมาหลายสบิปี 

ชนิสุเกะ  นายตามหาฉนัจรงิหรอทาดาช ิ หรอืว่าจรงิๆ แลว้ทีน่ายเดนิทางไปทัว่กเ็พราะ
นายไมอ่ยากอยูท่ีย่าสุกุนิเหมอืนกนั 

ทาดาช ิ อยา่พดูบา้ น่า ชนิสุเกะ 

ชนิสุเกะ นายเองกอ็ยากเป็นอสิระใช่มัย้ทาดาช ิ สงครามจบลงไปตัง้นานแลว้ นายแค่เอาฉันเป็น
ขอ้อา้งทีจ่ะไมต่อ้งอยูท่ีน่ัน้ 

ทาดาชนิ นายหยดุพดูนะ 

ชนิสุเกะ ฉนัพดูความจรงิใช่มัย้ล่ะ 
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ทาดาช ิ อ๊ากกกก 

ทาดาชโิมโหมากวิง่เขา้ใส่ชนิสุเกะ สองคนสูก้นั 

ทาดาชกิบัชนิสุเกะ มดีสยีงเพลง Zui zui zukkorobashi ประกอบ 

ทัง้สองสูก้นัจนหมดแรง 

ชนิสุเกะ ฉนัไมก่ลบัไปใหน้กัการเมอืงงีเ่งา่มาหลอกใชห้ลอก มาว่าชาตไิหนทัง้นัน้นายกญี่ปุน่จะ
ไปไหวห้รอืไมไ่หวศ้าลเจา้ ส าหรบัฉันมนัไม่จ่างตรงไหนหรอก เราตายแลว้นะทาดาช ิ ปล่อยให้
พวกทีม่ชีวีติอยูจ่ดัการกนัไปเถอะ  ฉนัไมอ่ยากกลบัไปยุง่เกีย่วอะไรดว้ยแลว้ แค่ญาตพิีน้่องของ
ฉนัระลกึถงึฉนักพ็อแลว้ ฉนัไมต่อ้งการใหน้ายกมาคาราวะฉนัหรอก สงครามจบไปนานแลว้ ถา้
พวกนัน้อยากจะหาเรือ่งท าสงครามกนัอกี ฉนักไ็มอ่ยากเขา้ไปมสี่วนดว้ย  ฉันไม่อยากจะยุง่กบั
โลกทีจ่อ้งจะเขน้ฆ่ากนั 

ทาดาช ิหยดุพดูไดแ้ลว้ ถา้นายไม่กลบัไป นายกไ็มม่สีทิธิจ์ะลบหลู่แบบนัน้ยงัไงนายกเ็ป็นคน
ญีปุ่น่  

ชนิสุเกะ  ใช่ ฉนัเป็นญี่ปุน่ ญุ่นทีฆ่า่เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั กองทหารแห่งจกัรพรรดทิีบุ่กไป
ทัว่เอเชยี เราสงัหารผูค้นมากมายลม้ตาย  

ทาดาช ิมนัคอืสงคราม สงครามมทีัง้ผูช้นะและผูแ้พ้ 

ชนิสุเกะ สงครามมแีต่ผูส้ญูเสยีต่างหาก เราทุกคนแพเ้หมอืนกนัหมด ท าหน้าทีข่องตวัเองใน
สงคราม ฆา่ศตัรหูรอืไมก่ถ็ูกฆา่ ท าตามหน้าทีข่องประเทศชาต ิทีน่่าตลกกค็อื พอทุกคนตายไป
กเ็หลอืเพยีงวญิญาณ ฉนัตายแลว้ทาดาช ินายกเ็หมอืนกนั ความจรงิการฆ่าคนมนัเป็นบาป ทุก
คนตอ้งตกนรก  แลว้ดพูวกเราสไิมไ่ปไหนทัง้นัน้ ตดิอยูท่่ามกลางความเครยีดแคน้ชงิชงั ของ
พวกทีย่งัมชีวีติอยู ่ แต่ฉนัจะไมท่นอกีต่อไปแลว้ฉนัจะไปแสวงหาดนิแดนอนัสงบพรอ้มกบั
วญิญาณดวงอื่นๆ นายจะไปดว้ยกนักบัพวกเรามัย้ 

ทาดาช ิ นายจะใหฉ้ันทอดทิง้ญี่ปุน่ไปไดย้งัไง ฉนัมหีน้าทีต่อ้งปกป้องพวกเขา 

ชนิสุเกะ  นายจะปกป้องเขาจากใครล่ะ ตอนน้ีคงไม่มใีครเป็นศตัรขูองญีปุ่น่เท่ากบัคน
ญีปุ่น่เป็นศตัรกูบัตวัเอง ส่วนฉนัจะไปรอพวกเขาอยูท่ีน่ัน้ ดนิแดนอนัสงบสุขทีไ่มแ่บ่งแยก ญีปุ่่น 
จนี เกาหล ีองักฤษ ออสเตรเลยี  อเมรกิา อาหรบั ไทย พมา่ ไมว่่าชาตไิหนไมว่่าใคร ทหาร หรอื
แมค่า้ หรอืขอทานกอ็ยู่รว่มกนั อยา่งมคีวามสุข เราไปดว้ยกนัเถอะ ทาดาชิ 

ทาดาช ิ จะใหฉ้นัเชื่อไดย้งัไงว่าดนิแดนของนายมนัจะมอียู่จรงิ 
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ชนิสุเกะ ฉนัไมรู่ว้่ามนัมอียูร่เึปล่า แต่ฉนักจ็ะไป เพราะจะมทีีไ่หนอกีแลว้ทีด่วงวญิญาณของฉนั 
จะขอพกัไดอ้ย่างสงบสุขบนโลกนี้ มแีต่รฐับาลบา้อ านาจทัง้หลาย จอ้งใชป้ระโยชน์จากการ
ทะเลาะกบัชาตอิื่น เพื่อใหค้นในชาตติวัเองรวมกนัเป็นปรกึแผ่นและลมืไปว่า รฐับาลลม้เหลวแค่
ไหนหรอืโกงกนิอะไรไปบา้ง มดีวงวญิญาณมากมายทัง้ทีน่ายมองเหน็และกม็องไมเ่หน็ อยูร่อบ
เรา พวกเขาเลอืกไดว้่าอยากจะอยูท่ีไ่หน เขาอยากจะท าอะไร พวกเขาเลอืกทีจ่ะไปกบัฉนั ทุก
คนมทีางเดนิของตวัเองทัง้นัน้ และตอนน้ีฉนักเ็ลอืกทางของฉนัแลว้ 

ทาดาช ิแต่ทีพ่กัดวงวญิญาณของฉนัอยูท่ีญ่ีปุ่่น 

ชนิสุเกะ  ถา้นายอยากจะตามพวกเราไปใหม้องหาทางรถไฟ ฉนัจะรูอ้ยูท่ีน่ัน้  

ทาดาช ิ ขอใหน้ายโชคดฉีนัจะรออยูท่ีย่าสุกนิิเหมอืนกนั 

ชนิสุเกะ  ลาก่อน 

ทาดาช ิลาก่อน 

ทาดาชกิบัชนิสุเกะลากนั ก่อนชนิสุเกะจะลบัสายตา 

เขาหนัมาโบกมอืลาใหท้าดาช ิทาดาชโิคง้ตอบเพื่อนของเขาจนชนิสุเกะลบัตาไป 

วนัชยักบัเพื่อนตามมาถงึ  

วนัชยั  ทาดาช ิเป็นยงัไง เจอเพื่อนมัย้ 

ทาดาช ิเขาไปแลว้ครบั 

วนัชยั  ไปแลว้ เขาจะไปไหน 

ทาดาช ิเขาบอกเขาจะไปดนิแดนแห่งความสงบ 

 วนัชยั  แลว้นายละ จะท ายงัไง 

ทาดาช ิผมกไ็มแ่น่ใจเหมอืนกนั ขอบคุณทุกคนมากนะครบั ทีช่่วยเหลอืผมมาโดยตลอดและขอ
โทษดว้ยทีท่ าใหทุ้กคนล าบาก 

วนัชยั   ไมเ่ป็นไรหรอกแค่ไดม้าเทีย่วพวกเรากด็ใีจแลว้ล่ะ 

ทาดาช ิผมคงตอ้งไปแลว้ 

ทาดาชเิดนิไปหามกุ 
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ทาดาช ิเธอจะไปกบัฉนัมัย้ 

มกุส่ายหน้า 

ทาดาช ิฉนัไปก่อนนะ ลาก่อน 

มกุโบกมอืลา 

ทาดาชเิดนิจากไป 

หนุ่ม  ตกลงทาดาชเิขากลบัไปแลว้หรอ 

วนัชยั  ไปแลว้ 

อุม้  จรงิเหรอ แต่กด็แีลว้ เวลามวีญิญาณมาวนเวยีนรอบๆ มนัรูส้กึหววิๆยงัไงไม่รู้ 

วนัชยั  ถงึมแีกกม็องไมเ่หน็อยูด่ ี

หนุ่ม  ใช่ ท ากลวัไปได้ 

อุม้  แลว้ตวัเองไมก่ลวัหรอ 

หนุ่ม  ไมก่ลวัหรอก 

อุม้   ไมก่ลวัแน่หรอ โธ่เอย้ 

หนุ่ม  กบ็อกว่าไมก่ลวักไ็มก่ลวัด ิ

มกุลว้งมอืถอืของวนัชยัออกมากลางอากาศ 

สองคนเหน็โทรศพัทล์อย ตาคา้ง 

อุม้   อ๊ากกก ผหีลอก 

วนัชยั   มกุท าอะไรอะ 

หนุ่ม  เฮย้ ไหนบอกไปแลว้ไง 

วนัชยั  ทาดาช ิไปแลว้เหลอืแต่มกุอยูน่ี่ 

หนุ่ม   มกุแฟนเก่าแกทีต่ายไปน่ะหรอ 

วนัชยั  อมื 
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มกุกดโทรศพัท ์

หนุ่ม  มายงัไง มาตัง้แต่เมือ่ไหร่ 

วนัชยั  เขามานานแลว้ มาก่อนทาดาชดิว้ยซ ้า ฉนัไมไ่ดบ้อกแก 

สองคนเองนัน้แหละ 

อุม้  ฮอืๆๆ กลางวนัแสกๆแลยนะเนี้ย 

มกุส่งโทรศพัทใ์หว้นัชยั 

วนัชยั  อะไรอะ ฮลัโหล เฟิรน์หรอ เออไมม่อีะไรโทรมาคุยเฉยๆ 

หนุ่ม  เฮย้ ผแีฟนเก่าใหโ้ทรหาแฟนใหมว่ะ เจง๋โว๊ย 

อุม้  (ตแีขนหนุ่ม) พดูมากเดีย๋วเถอะ เงยีบๆ 

วนัชยั   คอื พีค่ดิว่า เราไปไหวพ้ระกนัมัย้ นะ ไปท าบุญ เสรจ็แลว้พีเ่ลีย้งขา้ว อ๋อ พี่
จดัการเรยีบรอ้ยแลว้ คดิว่าไมม่ปีญัหาอะไรแลว้ นะ (ยิม้) ง ัน้เดีย๋วพีไ่ปรบันะ แลว้พีม่เีรือ่งจะเล่า
ใหฟ้งัดว้ย แลว้เจอกนันะ (กบัเพื่อน) เฮย้ ฉนัไปก่อนนะ 

หนุ่ม   โห ไรวะนึกว่าจะไปกไ็ปเฉย 

วนัชยั  เออ ไวม้าหาใหมไ่ปละ 

วนัชยัเดนิไปแลว้นึกไดห้นักลบัมาเพราะมกุไมไ่ดต้ามเขาไป 

วนัชยั  ไมไ่ปดว้ยกนัหรอ 

มกุส่ายหน้า 

หนุ่ม  โอ๊ย จะไปหาน้องเฟิรน์แลว้จะชวนท าไม ไอบ้า้ 

อุม้   นัน้ส ิ

วนัชยัหวัเราะข า 

วนัชยั  ฉนัไมไ่ดช้วนแกสองคน 

อุม้  (หลอน)มกุหรอ 

วนัชยั  อมื 
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หนุ่ม  เราว่าเรากลบักนัดกีว่ารูส้กึหววิๆแลว้ 

อุม้  อมื ไปกนัเถอะ ไหนว่าไมก่ลวัไง 

หนุ่ม  ไมก่ลวัแต่หววิไง 

สองคนออกไป 

วนัชยั  ไมไ่ปจรงิหรอ 

มกุส่ายหน้าโบกมอืลา 

วนัชยั  ขอบใจนะ ไวเ้จอกนัใหม่ 

วนัชยัออกไป 

วญิญาณล่องลอยอยูท่ ัว่ไป 

ไฟค่อยๆ มดืลง 

จบ 

 

 

เฉำกว๊ยถ้วยสดุท้ำย 

โดย ปานรตัน กรชิชาญชยั 

กลุ่มละคร New Theatre Society 

(ดดัแปลงมาจากบทละครเรื่อง The Last Bread Pudding ของ Nick Warburton ) 

 

    ทีห่อ้งประชุมของกลุ่มละครแห่งหนึ่ง  มโีต๊ะตรงกลางและเกา้อีห้ลายตวัลอ้มรอบอยู่(เพลงขึน้ 
ไฟเฟดขึน้) พีป๊่อด กุ๊ก น้องนุ่น เจฝ๊อยและสุพล ก าลงัประชุมกนัอยู ่ สุพลเป็นผูจ้ดัรายการการ
ประชุม 

พีป๊่อด        มนัตอ้งม ีตน้ กลาง จบ ไมง่ ัน้จะเรยีกละครไดย้งัไง 

กุ๊ก             ไรส้าระ 
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พีป๊่อด        แลว้กไ็มค่วรพดูเยอะคนดแูมง่เดนิหนีออกกนัหมด ถา้มวัแต่พุดๆ 

กุ๊ก             ไรส้าระเป็นทีสุ่ด 

พีป๊่อด        จะว่าอยา่งนัน้กไ็ดกุ๊้ก (กบัสุพล) อยา่พึง่จดสุพลมงึจะจดไปหาพ่อมงึหรอ 

(สุพลลบทีเ่คา้จดออก พีป๊่อดคุยกบักุ๊กต่อ) แต่ละครจะทีเ่อาลงเทศกาลน่ะตอ้งไมพู่ดเยอะ 

กุ๊ก              ตวัละครคอืคนใช่ไหม 

เจฝ๊อย         กไ็มเ่สมอไปนะยะ 

กุ๊ก              อะไรเจฝ๊อย 

เจฝ๊อย         กม็ถีมไปทีต่วัละครเป็นอมนุษย ์ อยา่งเจา้ตวัความหวงัหรอืปีศาจแห่งโชคชะตา    
อะไรงี ้ฝรัง่เคา้ฮติจะตาย 

กุ๊ก              อบีา้ โคตรเกลยีดอพีวกละครทีม่ตีวัละครแบบน้ีสุดๆ 

พีป๊่อด          อ๋อเหรอ งัน้ขอเล่าไวป้ระกอบความรูร้อบตวัเทอหน่อยนะจ๊ะว่าบทละครทีไ่ด้
รางวลัไมว่่าจะเป็น Tony Roma Award หรอื Laurence Oliver Twist กม็ไีอพ้วกตวัละครพวกนี้
อยูห่ลายเรือ่งทเีดยีวรูไ้วซ้ะ 

กุ๊ก                แลว้หนักหวัใครตวัละครมนัตอ้งเป็นคนจรงิๆ ท าอะไรจรงิ พดูจรงิ มนัตอ้ง
สะทอ้นใหเ้หน็สิง่ทีม่อียู่จรงิในสงัคมเราจรงิๆ  

พีป๊่อด          พีไ่มเ่อาชื่อพีไ่ปเสีย่งในละครบทแมง่แย่ๆ  ต ่าๆ หรอกนะ 

นุ่น               บทของนุ่นต ่าตรงไหนค่ะ พีป๊่อด 

พีป๊่อด          ตรงไหนเหรอค่ะนุ่น หนูเปิดดหูน้าเก้าส ิ

(ทุกคนเปิดไปหน้าเกา้ พีป๊่อดอ่านใหฟ้งั) นี่มนัเกดิเหีย้ไรขึน้วะเนี่ย  ไมต่ ่าเลยนะค่ะนุ่น มรีะดบั
มาก 

นุ่น                มนัเป็นการสื่อสารอะไรบางอย่าง ขนาด George Bernard Shaw ยงัใชค้ าว่า 
Bloody hell เลย 

พีป๊่อด          นัน้มนัฝรัง่ หนูเกดิเมอืงนอกเหรอค่ะ 

นุ่น              (นิ่งงนั ลุกขึน้หนัไปทางอื่น) หนู….หนูไม่รู ้
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กุ๊ก                อะไรยะ หมายความว่าไง ไม่รู้ 

นุ่น               กห็นูไมรู่ว้่าหนูเกดิทีไ่หน คอื(เธอหยดุ กลนืน ้าตาลงไป) 

พีป๊่อด          (กบักุ๊ก) หาเรือ่งไมห่ยดุ 

กุ๊ก                อบีา้ พีต่่างหากทีไ่ปถามเคา้ว่า หนูเกดิเมอืงนอกเหรอค่ะ เหรอค่ะ 

นุ่น               (สดูลมหายใจเขา้) ไมเ่ป็นไรๆ ค่ะ (เธอนัง่ลง) เราคุยเรือ่งบทกนัต่อเถอะค่ะ หยดุ
กนัท าไมละค่ะ 

พีป๊่อด           เออ หยดุท าไม คอื…บทนุ่นน่ะมนั เอ่อ จะพดูไงด ี 

นุ่น หนูทุ่มเททัง้ชวีติหนูเขยีนเรือ่งนี้เลยนะพี่ 

พีป๊่อด           เออๆ คอืมนัแบบว่า 

นุ่น               หนูถอดหวัใจใส่เลอืดเนื้อทัง้หมดทีม่เีลยค่ะ 

กุ๊ก                มนัน่าเบื่อมาก  

นุ่น               น่าเบื่อ 

กุ๊ก                อมื ดอูยา่งหน้าหกด ิ

 

(ทุกคนพลกิไปหน้าหก) สุดาเขา้มา สุดาพดูว่า หวดัดมีานี มานีพูดว่า หวดัดสีุดา สุดาพดูว่า 
หวดัดสีุรชยั สุรชยัพดูว่า หวดัดสีุดา… เราไม่มเีวลาขนาดนัน้จะ้น้องนุ่นจะ๊ 

 

พีป๊่อด         อนัน้ีเหน็ดว้ย คอืเวลามคีนเขา้มาไมต่อ้งมานัง่สวสัดกีนักไ็ด ้เสยีเวลา 

นุ่น แต่คนเรากท็ าแบบนี้จรงิๆ นี่ค่ะ 

เจฝ๊อย         หรอืเปลีย่นเป็นค าพดูอื่นกไ็ดน้ี่หนู เช่น ว่าไง กนิขา้วยงั ผวัตบมาเหรอนะ ยงัไม่
ตายอกีหรอมงึอ่ะ 

กุ๊ก              กย็ิง่ยาวเขา้ไปอกี อเีจโ๊ง ่หรอืถา้จะใหย้าวกต็อ้งม ีความหมาย แบบว่าเล่าเรือ่งได ้
เช่น ขา้งนอกรถตดิชบิหาย รถตดิโคตรๆ อะไรงี ้
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พีป๊่อด        ไมเ่อา 

กุ๊ก ท าไมวะ 

พีป๊่อด       บอกไปแลว้ไง ไมพ่ดูเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 

(ลุงมาโรจน์เขา้มา เนื้อตวัเปียกปอนเพราะฝนตกหนกั) 

มาโรจน์      หวดัดเีฮยีป๊อด 

พีป๊่อด         หวดัดมีาโรจน์ 

มาโรจน์      หวดัดน้ีองกุ๊ก 

กุ๊ก               หวดัดพีีโ่รจน์ 

มาโรจน์      หวดัดน้ีองนุ่น 

นุ่น              หวดัดลีุงโรจน์ 

มาโรจน์      หวดัดเีจฝ๊อย 

เจฝ๊อย         หวดัดพีีโ่รจน์ 

มาโรจน์      หวดัดสีุพล 

พีป๊่อด         (ก่อนสุพลจะตอบ) จะต่อกนัไดย้งั 

มาโรจน์      ต่อเลย (เขานัง่ลง) ขา้งนอกรถตดิชบิหาย รถตดิโคตรๆ คุยไปถงึไหนกนัแลว้อ่ะ 

(สุพลกม้ลงไปใตโ้ต๊ะหยบิเอกสารแจง้วาระการประชุมขึน้มาใหม้าโรจน์) 

เจฝ๊อย          อป๊ีอดมนัก าลงัเลก็เชอรเ์รือ่รสนิยมใหพ้วกเราฟงัอยู่ 

กุ๊ก              โคตรเอา้ทเ์ลย 

พีป๊่อด        อะไรของเธอ 

กุ๊ก              (ลุกขึน้) กพ็ดูจาเลอะเทอะ 

พีป๊่อด        (ลุกขึน้) มากไปละนะกุ๊ก 

(ทัง้คู่ประจนัหน้ากนั ตาต่อตา ฟนัต่อฟนั) 
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มาโรจน์      นี่จรงิหรอื เล่นละครกนัอยู่ 

พีป๊่อด         อะไร 

มาโรจน์      นี่มนัประชุมงานหรอืซอ้มละครกนัแน่วะ 

กุ๊ก              แน่จรงิมงึเขา้มาไอป๊้อดๆๆๆ 

มาโรจน์     กูค่อนขา้งตามไมท่นัเวย้ 

 

(บรรยากาศมาคุ เริม่คลีค่ลาย ป็อคกบักุ๊กนัง่ลง) 

 

พีป๊่อด       ขอพดูถงึละครเรือ่งทีแ่ลว้ของเราหน่อยนะ The Sound of  Music คนเตม็ทุกรอบ
เลยใช่มัย้ 

มาโรจน์    ใช่ๆ 

(สุพลพยายามคน้เอกสารขึน้มาแจกทุกคน แต่ไม่มใีครสนใจ) 

พีป๊่อด       น่ีแหละคอืตวัอยา่งละครทีด่ ี พดูน้อย เพลงเพราะ ฉากสวย รวย props อารมณ์
หลากหลาย เคา้โครงเรือ่งมตีน้ กลาง จบ ครบ สมบรูณ์แบบควรเอาอยา่ง 

เจฝ๊อย        ก(็ทุกคนหนัไปมองเจ๊)  กไ็มใ่ช่อะไรจะสมบูรณ์อะไรปานนัน้ 

พีป๊่อด       ท าไมจะไมใ่ช่ อยา่งน้อยคนดกูไ็มง่ง ไมใ่ช่ประเภทอยูด่ีๆ กโ็พล่งขึน้มา 

มาโรจน์    พดูขึน้มาตอนไหนกถ็อืว่าเริม่ตอนนัน้แหละน่า 

พีป๊่อด       ไมไ่ดม้าโรจน์อยา่งนัน้เคา้เรยีกไมม่ป่ีีไม่มขีลุ่ย คนดแูมง่งงตายห่า คงจะหยบิสูจบิตัร
ขึน้มาอ่านกนัยกใหญ่ว่ากูพลาดอะไรไปมัย้เนี่ย 

เจฝ๊อย        ดอีอกจะตายคนดจูะไดถ้อยห่าง Verfremdungseffekt  

พีป๊่อด       จะใหค้นดถูอยห่างไปบา้นพ่อมงึหรอเจ ๊ เราตอ้งการใหเ้คา้มาดูละครดีๆ  ใน
บรรยากาศชวิๆ แอรเ์ยน็ๆ ม ี drink เยน็ๆขาย และสุดทา้ยกก็ลบับา้นไปอย่างส าราญพรอ้มฮลั
เพลงละครไดต้ดิปากตดิใจกลบัไปอกีดว้ย  

กุ๊ก            ถา้อยา่งนัน้กไ็มต่อ้งท าละคร เปิดผบัแม่งเลยดกีว่ามัย้ 
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นุ่น           แต่ละครนุ่นมจีุดเริม่ตน้ชดัเจนนะค่ะ 

กุ๊ก           สุดาเขา้มา สุดาพดูว่า หวดัดมีานี มานีพูดว่า หวดัดสีุดา สุดาพูดว่า หวดัดสีุรชยั 
สุรชยัพดูว่า หวดัดสีุดา… คอืมนัเห่ยมากอ่ะ 

เจฝ๊อย       พดูจาดีๆ  หน่อยอกุ๊ีก 

กุ๊ก            มวัแต่เกรงใจกนัไมพ่ดูกนัตรงๆ แลว้กลบเกลื่อนปญัหากนัไว ้กร็อฟงัคนดตูะโกนด่า
ไล่หลงัไดเ้ลยว่า อลีะครเฮงซวย… 

(นุ่นเริม่สะอืน้ไห ้เจฝ๊อยเขา้ไปปลอบ) 

 

เจฝ๊อย        ชัน้ว่าเธอปากคอเราะรา้ย ไรศ้ลีธรรมน าใจ (กบันุ่น) เจช๊อบนุ่นนะ 

นุ่น            ขอบคุณค่ะเจ๊ 

เจฝ๊อย        บางส่วนอ่ะน่ะ 

(นุ่นควา้เอกสารของเธอและขย า้เอกสารของสุรพล แลว้วิง่ไปทีป่ระตู) 

 นุ่น           พอแค่นี้ 

พีป๊่อด       กลบัมานัง่เดีย๋วน้ีนุ่น จรงิๆ แลว้เราสนใจบทหนูมาก 

นุ่น           (กลบัเขา้ที)่ จรงิหรอค่ะ 

พีป๊่อด       ใช่ แต่น่ีมนัเทศกาลละครกรงุเทพ เป็นเทศกาลทีใ่หญ่มาก ส าคญัมาก คนรูจ้กัมาก 
ดงัมาก…เชยีวนะ 

กุ๊ก            กเ็ทศกาลละครกรงุเทพไง ตอ้งใหเ้ตอืนสตแิบบไหนถงึจะเขา้ใจกนัสกัที 

พีป๊่อด       หาเรือ่งอกีแลว้ 

กุ๊ก             มนัไรร้สนิยมมากพีป๊่อด ท าไมเราไมก่า้วไปขา้งหน้า 

พีป๊่อด       มรีสนิยมแบบละครอนัทีแ่ลว้ของเธอน่ะหรอคอยโกโดย ์มรีสนิยมยงัไงไมท่ราบ แค่
อ่านบทเฉยๆ กูกต็อ้งใชส้มาธขิ ัน้เทพแลว้กว่าจะอ่านจบ และพอเอามาท าเป็นละครกูไมเ่หน็มนั
จะมแีอคชัน่เหีย้อะไรเลย คนดแูมง่หลบักนัเกอืบทัง้โรง เนี้ยนะทีเ่ธอเรยีกว่ารสนิยม รสนิยมใน
การนอนน่ะส ิ 
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กุ๊ก            รสนิยมในการนอนงัน้หรอ (เธอลุกขึน้) นี่เป็นบทละครชัน้คร ูเป็นละครแห่งความทา้
ทาย เป็นบทละครสะทอ้นปญัหา เป็นบทละครแห่งมวลมนุษยชาตเิป็นหน่ึงในบทละครทีด่ทีีสุ่ด
ของโลกใบนี้ 

พีป๊่อด       จะดเีลศิยงัไงกช่็างพ่อช่างแม่มนั ถ้าคนดูจบัตอ้งไมไ่ดล้ะครไม่มคีวามชดัเจน คนดู
เดนิออกจากโรงละครไป โดยไมไ่ดอ้ะไรออกมาเลย ทุกอยา่งจบ 

กุ๊ก           โป๊ะชึง่ๆ ตึง่โป๊ะๆๆ ตลกสงัขารอยา่งเรือ่งทีแ่ลว้ของพีน่่ะหรอ อรีสนิยมสงู 

พีป๊่อด      ตลกสงัขารยงัไง เขา้ใจค าว่าตลกสงัขารรเึปล่า มาด่ากราดแบบไรส้ตกินัแบบน้ี อโีง่ 
(ขบกรามแน่นหนัไปทางอื่น) 

เจฝ๊อย      (ไกล่เกลีย่ๆ) เอ่อ ใส่ของเขา้ไปในบทของนุ่นดมีัย้ค่ะแบบขบัเสภากนัเลยดมีัย้ 
55555 

กุ๊ก           ละครดไีมจ่ าเป็นตอ้งมกีลอนหรอืสิง่ร ารงุรงัไรส้าระใดๆ เขา้ไปเสรมิ 

พีปี่อด      การเอาบทดงัๆ มาใช่ว่ากจ็ะท าใหล้ะครด ีทุกอยา่งมนัอยูท่ีภ่าพบนเวท ี

มาโรจน์    กอ้ยากไดฉ้ากแบบไหนกต็ดัสนิใจกนัมาดีๆ  เรว็ๆอยา่ใหเ้หมอืนเรือ่งก่อนนะ ไอ ้The 
Sound of Music อะไรนัน้ผมน่ะใชเ้วลาเกอืบ 3 อาทติยน์ัง่วาดฉากภเูขาใหแ้บบละเอยีดยบิ ไอ้
ตอนประชุมกบ็อกอยากไดภ้าพแบบสมจรงิทีสุ่ด  ผมกอุ็คส่าหว์าดทัง้มา้ ทัง้ลา ทัง้วชัพืชมดยงัมี
เลย แต่พอเอาเขา้จรงิเสอืกเอาคอรชัมายนืบงัฉากกูหมดเลย 

กุ๊ก            ดทีีถู่กบงั 

มาโณจน์  ท าไม  

กุ๊ก            ไมง่ ัน้คนดกูจ็บัไดส้วิ่าสตัวข์องลุงนัน้ของปลอม 

มาโรจน์    แต่ผมวาดแนวสมจรงินะครบัคู๊ณ ใครเหน็กเ็ชื่อ 

กุ๊ก             เชื่อว่ามนัยนืไดน้ิ่งมากอ่ะดลิุง 

พีป๊่อด       ช่วยเลกิพดูเรือ่ง The Sound of Music สกัทไีดม้ัย้ครบัน้อง ตอนน้ีเราก าลงัคุยกนั
เรือ่งบทของนุ่นอยู ่ชื่ออะไรนะ เฉาก๊วยถว้ยสุดทา้ย จะเอายงัไงครบัท่านครา้บ…. 

นุ่น            พี่ๆ ว่ากนัไงละค่ะ 

กุ๊ก             กไ็หนๆ กเ็ขยีนมาแลว้ก็เอาส ิ
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พีป๊่อด       (แทรกเขา้มา) เดีย๋ว ก่อนตดัสนิใจลองใหนุ่้นเขาเล่าเรือ่งครา่วๆ ใหฟ้งัก่อน แลว้ถา้
ใครมคี าถามกแ็ทรกเขา้มาไดเ้ลยตอนเล่า 

นุ่น          กเ็ป็นเรือ่งของสุดา หญงิสาวขายเฉาก๊วยทีอ่ยูโ่รงเรยีนนายรอ้ยต ารวจสามพรานค่ะ 
คอืเธอใฝฝ่นัว่าจะไดเ้ป็นต ารวจแต่เธอเป็นไมไ่ดเ้พราะเธอเป็นผูห้ญงิแลว้เธอกอ็ว้นมาก…  

กุ๊ก          ฟงัดนู่าสนใจ ดมูอีะไรตรงทีเ่ป็นผูห้ญงิน่ีแหละ รูส้กึม ีconflict ชดัดแีต่อุปสรรคของ
ตวัละครมนัดเูรยีบไปหน่อย ท าใหค้วามตอ้งการไมช่ดัเจนคอืตวัละครทีด่ตีอ้งมปีระเดน็ทีห่นกั
และคนทัง้โลกอยากพูดถงึ แต่ดูๆ แลว้ประเดน็เรือ่งนี้มนัธรรมดาสามญัเกนิไป 

เจฝ๊อย      แต่คนจรงิๆ กไ็มไ่ดม้ปีระเดน็อะไรมากมายนะยะ วนัๆยิง่เรือ่งความรส็กึยิง่มพ่ดูอะไร
กนัเลย 

 

(ทุกคนเออืม) 

 

นุ่น         ใหพ้ีเ่คา้พดูเถอะค่ะ 

กุ๊ก          ขอบใจ ชัน้ว่าตอ้งใหอ้สีุดาลุกขึน้มาต่อสู ้ยอมไม่ไดแ้บบว่าอยู่มาวนัหนึ่งระหว่างนัง่
ตม้เฉาก๊วยอยูน่ัน้สามญัส านึกแห่งสทิธสิตรกีไ็ประทุขึน้มาดุจดงัพวยควนัทีร่อ้นเร่า เธอทิง้หมอ้ 
ทิง้เฉาก๊วยลงพืน้ดนิงิง่ออกไปกลางสนามโรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ เธอออกไปอยากทระนงปน
สะเทอืนใจดงัๆ ว่า คา้งคาวในถ ้าก าลงัจะทะยานปีกออกมาหาแสงสุรยิะ บุรษุเพศอาชาอย่าได้
ขวาง ถา้ขวางกูกูจะสู ้สูจ้นชวีากูวาย 

 

(ทุกคนอา้ปากคา้ง) 

 

เจฝ๊อย       จะดหีรอ 

กุ๊ก           ยงัไมจ่บ จากนัน้อสีุดดากเ็ทเฉาก๊วยทัง้หมดทีเ่ธอมบีนพืน้ดนิเพื่อเรยีกรอ้งความ
เป็นธรรม 

มาโรจน์   จะใชเ้ฉาก๊วยจรงิเลยหรอ แลว้พืน้จะใชว้สัดุอะไรท า 
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กุ๊ก           ยงัไมจ่บ จากนัน้อสีุดากเ็ขา้ไปทีห่อ้งอธกิารบดใีหญ่เดนิเขา้ไปเคยีงบ่าเคยีงไหล่กบั
ท่าน แลว้กป็ระกาศชยัชนะของเธอ ณ ตรงนัน้ (เธอหนัไปมองทุกคนดว้ยสายตามชียั) 

มาโรจน์   ประกาศยงัไงใชไ้มคไ์หม หรอื wireless 

กุ๊ก          ประกาศโดยการบงัคบัให้ต ารวจทุกคนกนิเฉาก๊วยทีอ่าบยาพษิเอาไว ้ (กบัสุพล) จด
ทนัมัย้ 

 

(สุพลอา้ปากคา้งแลว้กพ็ยายามทีจ่ะเรยีบเรยีง) 

 

พีป๊่อด     ก ็กไ็มเ่ลว ดลูกึลบัซบัซอ้น ซ่อนเงือ่นดเีนอะ  

กุ๊ก ลกึลบัยงัไง ไมล่กึลบัสกัหน่อย เรารูก้นัถว้นหน้าว่าอสีุดาเป็นคนท าแต่ทีส่นใจคอืประเดน็มนั
หนกัขึน้มาแลว้ เหน็รยึงั 

เจฝ๊อย      ก ็ รูส้กึมอีะไรขึน้มาแลว้ละจะ้ แต่ชัน้ว่ามนัน่าจะเป็นเรือ่งทีค่นดสูามารถเทยีบเคบีง
ประสบการณ์ดว้ยไดน้ะ 

กุ๊ก           แลว้นี่เทยีบไมไ่ดห้รอ ออกจะตรง 

เจฝ๊อย      ออ้ และอกีอยา่งชัน้ว่าเรายงัไดต้อบโจทยเ์รือ่งสญัลกัษณ์เลยนะ อยา่งเฉาก๊วยเนี่ย
แทนอะไร 

มาโรจน์   กเ็อาไวก้นิกบัน ้ากะท ิ

เจฝ๊อย      ไมใ่ช่ๆ มนัมากกว่านัน้ มนัคอืสญัญะแทนชวีติของสุดา อว้น เรยีบ ลื่น ไมค่่อยมใีคร
เคีย้ว ไมม่คี่า คนมกัจะกลนืลงไปเลย 

นุ่น          อนัน้ีเหน็ดว้ย สุพลจดลงไปเลยค่ะ  

 

(สุพลจด) 
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เจฝ๊อย       สิง่ส าคญัคอืตอนน้ีจะท ายงัไงใหค้นดตูสีญัลกัษ์ใหแ้ตก ถา้พุดตามหลกัการน าเสนอ
ละครแบบโพส โพสโพสโมเดริน์แลว้เนี่ยนะกต็อ้งใหสุ้ดาตม้เฉาก๊วยอยูใ่นมมุมดืเงยีบๆ คนเดยีว 

กุ๊ก            เกลยีดละครทีเ่งยีบนาน เหมอืนทิง้คนด ูเคา้เรยีกว่า dead air ไมด่ ี

เจฝ๊อย       ท่าทางมงึจะเกลยีดละครอยูห่ลายเรือ่งเลยนะยะ 

กุ๊ก           จรงิ ชัน้เกลยีดละครทีฉ่ากน้อย ใชแ้ต่โปรเจค็เตอรเ์กลยีดละครทีแ่มง่ดดูบุหรีก่นั
จรงิๆ เกลยีดละครทีใ่ชด้าราทวีมีาเล่น แลว้กเ็กลยีดละครทีพ่ดูๆ อยูก่ร็อ้งเพลงขึน้มาเฉยๆ คน
จรงิๆ เคา้ท ากนัซะทีไ่หน 

พีป๊่อด     ท าไมจะท าไม 

กุ๊ก          ไมม่ใีครท า  

พีป๊่อด     เคา้ท ากนัเยอะไป 

กุ๊ก          ใครเคา้ท ากนั 

 

(เริม่เป็นการประสานเสยีงรอ้งเพลง) 

 
พีป๊่อด      เคา้ท าทุกคน  

กุ๊ก            ทุกคนไมท่ า 

พีป๊่อด       พอ่ชัน้กท็ าแมช่ัน้กท็ า 

กุ๊ก            โคตรเงา้ชัน้ไม่ท า 

พีป็่อด/กุ๊ก (พรอ้มกนั) ใครๆกท็ า/ชัน้บอกแลว้ไงเคา้ไม่มวีนัท า 

 

(ทัง้คู่จบดว้ยท่ามวิสเิคลิยิง่ใหญ่ พอจบเพลงกแ็ยกยา้ยเขา้ที ่เหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึน้) 

 

กุ๊ก             เกลยีดละครทีพ่ดูกบัคนดตูรงๆ ดว้ย คนจรงิๆเคา้ท ากนัทีไ่หน 
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เจฝ๊อย       แต่สุดาไมไ่ดพ้ดูกบัคนด ูเคา้แค่เงยีบ และท่ามกลางความเงยีนบกจ็ะมคีา้งคาวบนิ
ออกมาส่งเสยีงเป็นเสยีงสะทอ้นกอ้งอยูท่ ัว่ไปหมด เสยีงนัน้ตอ้งดงัขึน้ๆๆๆเรือ่ยๆ 

มาโรจน์    จะท าคา้งคาวกนัยงัไงละครบัคุณนาย 

เจฝ๊อย       (ตื่นจากภวงัค)์ กูจะไปรูห้รองานของหล่อนนะยะ  

มาโรจน์    ผมไมเ่คยท าคา้งคาวบนิมาก่อน  

กุ๊ก             กจ็ะไดท้ าสกัทไีงลุง 

เจฝ๊อย       (อนิจดักบัสิง่ทีพ่ดู ท าท่าประหนึ่งเป็นกวี่) จากนัน้มกีลุ่มหมอกเคลื่อนผ่านอบอวลไป
รอบๆ 

มาโรจน์     กต็อ้งเช่าเครือ่งท า smoke มา 

เจฝ๊อย        และทนัใด ประตูของรา้นเฉาก๊วยกเ็ปิดออกอยา่งแรง (ทุกคนมองไปทีป่ระตู)  และ
ทีป่รากฏอยูเ่บือ้งหน้าตรงนัน้ ท่ามกลางเสยีงสลวัๆ มวันิดๆ คอืรา่งรา่งหนึ่งทีต่รงึสายตาทุกคู่
เอาไว ้

นุ่น            อะไรค่ะ 

เจฝ๊อย           เฉาก๊วยยนืเด่นเป็นสง่า ด าทมนึอยูต่รงประตู 

กุ๊ก                หา…. 

เจฝ๊อย          มนัเคลื่อนตวัเขา้มาหาสุดาอยา่งชา้ๆ  สุดาจอ้งมองมนัอยา่งกบัว่า ก าลงัมองหา
ชวีติทัง้หมดทีผ่่านมาของเทอมนัเคลื่อเขา้มาคลอเคลยีอยา่งละเอยีดๆ ละเมยีดละไมๆๆ แลว้พดู
ขึน้มาว่า… 

กุ๊ก                อยากจะบา้ 

เจฝ๊อย          (งอน) ถา้เหน็ว่ามนับา้ก…็ 

กุ๊ก               อ่ะ ต่อเลยๆๆๆๆ 

มาโรจน์      แลว้จะท ายงัไง 

เจฝ๊อย         อะไรยะ 

มาโรจน์      เฉาก๊วยเดนิมาคลอเคลยีอะจะใชล้อ้หรอืใชข้า 
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เจฝ๊อย         ไมรู่ย้ะ 

มาโรจน์      ถา้เป็นขากต็อ้งฝา่ยคอสตูมคดิ 

พีปี่อด         อป้ีาเตย้ 

มาโรจน์      เออใหม้นัคดิชุดเฉาก๊วยมา แต่ถา้ตดิลอ้กก็ูท า 

เจฝ๊อย         เรือ่งนัน้เรือ่งเลก็ สิง่ส าคญัคอืตอ้งตสีญัลกัษณ์ใหแ้ตกจะแตกไมแ่ตกกต็รงน้ีแหละ 
จดุนี่คอืการเผชญิหน้า ระหว่างสตสิมัปชญัญะกบัจติใตส้ านึกของสุดาจะเป็นจดุทีต่วัละครได้
เอือ้นเอ่ยความในใจทีจ่รงิออกมา 

มาโรจน์      ตยีงัไงวะ 

เจฝ๊อย         กใ็หเ้ฉาก๊วยมนัพดูว่า สุดา สุดา เวลาของเธอมาถงึแลว้ 

นุ่น              เอ่อขอโทษนะคะ คอืนุ่นรบัไมไ่ดท้ีจ่ะใหเ้ฉาก๊วยมนัมชีวีติ ไมใ่ช่แนวนุ่น 

เจฝ๊อย          แต่มนั make sense ทีสุ่ดแลว้นุ่นเดีย๋วอคีา้งคาวทีบ่นิว่อนไปมากจ็ะพดูไดด้ว้ย 
ใหม้นัด ูabsurd นิดๆ 

 พีป๊่อด        คอืพีเ่ขา้ใจฝอยนะ แต่ฝอยไมค่ดิหรอว่าคนดจูะงงว่าท าไมเฉาก๊วยแม่งพดูได้ 

เจฝ๊อย         ไมค่ดิ 

พีป๊่อด        เพิม่คนเล่าเรือ่งมาไหมละ คนดูจะไดต้ามทนั 

นุ่น             แลว้จะใหเ้ล่ายงัไงคะพี ่ 

พีป๊่อด       กแ็บบใหค้นเล่าเรือ่งมนัออกมาพูดกบัสุดาตรงๆ เลย ว่าสุดาจ๋าแทจ้รงิแลว้เจา้
เฉาก๊วยคอือะไรบางอย่างมนัคอื…. บลาๆๆๆๆ แลว้กว็่าไปว่ามนัคอือะไร 

กุ๊ก            ไรร้สนิยม 

มาโรจน์    อยา่งน้อยคอสตูมเรือ่งนี้กก็นิขาดลโวย้…55555 จดลงไปไอสุ้พล ออ้ อยา่ลมืคดิดว้ย
นะว่าไอร้อดช่องมนัตอ้งใส่รองเทา้แบบไหนด ี555555 

เจฝ๊อย        อย่าเขา้ใจอะไรผดิไปมากกว่านี้เลย ละครมนัคอืชวีติคนจรงิๆ แต่เป็นมุมมองที่
ละเอยีดอ่อนของศลิปะการแสดงแลว้ไอเ้รือ่งสญัลกัษณ์มนักไ็มไ่ดเ้กนิจรงิอะไร หนัไปมอง
รอบๆตวัเราดสู ิ
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มาโรจน์     กไ็มไ่ดว้่าอะไรมนัใมใ่ช่หน้าทีข่องผมอยูแ่ลว้ ผมมนัคนฉากหลงั 

พีป๊่อด        พีว่่าเรามาไกลเกนิไปละนะ เรากลบัไปทีค่ าถามเดมิดกีว่าว่าละครแบบไหนทีเ่หมาะ
กบังานเทศกาล 

มาโรจน์      ฉากสวย  

พีป๊่อด         ด ี

มาโรจน์     ไฟเยอะๆ 

พีป๊่อด        เออกูรูแ้ลว้ 

มาโรจน์     ฉากสวยไฟเยอะกไ็ดโ้ล่ 

พีป๊่อด        คอืกูพดูถงึเรือ่ง content  หรอืเนื้อหา ว่าละครแบบไหนถงึลงเทศกาลไดด้ ี(เงยีบ) 
อะไรวะพดูอะไรหน่อยสวิะ (เงยีบ) ไอสุ้พลมงึว่าไง (สุพลจะตอบ) 

กุ๊ก             ตอ้งไมม่ ีdead air 

เจฝ๊อย        ตอ้งมชี่วงเงยีบใหไ้ดค้ดิ 

กุ๊ก             เงยีบมากเดีย๋วคนดกูน็ึกว่านกัแสดงลมืบทอะด ิ

พีป๊่อด       กไ็มเ่สมอไปนะ 

กุ๊ก             เงยีบมาก เบื่อเดีย๋วคนกูกเ็อาสตูบิตัรขึน้มาอ่านหรอก 

เจฝ๊อย       บางทีค่วามเงยีบกม็คีวามหมายนะ 

กุ๊ก            ต ่า 

 

(ทุกคนเงยีบ นาน ทุกคนดอูดึอดักบัสภาวะเงยีบนี้ ในทีสุ่ดก็…) 

 

กุ๊ก           ไมด่แีน่ คนดตูอ้งคดิว่านกัแสดงแมง่พลาดแลว้ 

นุ่น           อยา่งบทละคร บทของ Pinter น่ะ มแีต่ช่วงกลางทัง้เรือ่ง ไมเ่หน็แมง่มตี้นกบัจบเลย 

เจฝ๊อย       จรงิๆความเงยีบเนี้ยส าคญัทีสุ่ด 
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พีป๊่อด      พวกมงึเลกิพดูเงยีบไมเ่งยีบทเีถอะกูแค่อยากรูว้่าละครแบบไหนทีค่วรเอามาลง
เทศกาล 

มาโรจน์   ละครเพลง 

พีป๊่อด      แบบเศรา้ๆ เคลา้น ้าตา ตอนจบตอ้งถาโถมเขา้มากอดกนัรอ้งไห้ 

กุ๊ก            รอ้งไหเ้สรจ็กอ็ว้กแตกใส่กนัดว้ย 

นุ่น           เดีย๋วนะ ดคี่ะๆๆ แบบว่าสุดระเบดิอารมณ์ออกมา แลว้กร็อ้งเพลงแบบยิง่ใหญ่
อลงัการ 

กุ๊ก           ใหอ้สีุดามนับา้งคลัง่เลยดไีหม รอ้งไหจ้นสลบพอฟ้ืนขึน้มากถ็าโถมไปจบัอลีอดช่อง
มาฟาดๆๆ จนตายเละทัว่เวท ี

นุ่น          ไมใ่ช่ค่ะๆ…มนัตอ้งเป็นแรงผลกัดนัมาจากหว้งแห่งอดตีค่ะ 

กุ๊ก            เป็นไปไมไ่ด ้ ไมม่ใีครเคา้เป็นกนัจะมอีบีา้ทีไ่หนทีน่ัง่ขายลอดช่องอยูด่ีๆ แลว้พอ
ไฟเฟดกห็วนร าลกึถงึหว้งอดตี อดตีทีเ่คยหวานชื่น ใบไม ้ ใบหญา้ ทุ่งนา ผเีสือ้บนิไปมาๆๆๆๆ 
รถอแีต๋นและหลงัควาย (ค าว่ารถอแีต๋นและหลงัควายท าใหกุ๊้กชะงกังนัตกอยูใ่นภวงัค์) รถอแีต๋น
กบัหลงัควาย….พ่อขาๆ กุ๊กไก่อยากขีค่วายท าไมพ่อไมใ่หห้นูขีอ่่ะคะ กร็ูว้่าหนูใฝฝ่นัอยากขี่
ควายมาทัง้ชวีติ ไมข่ีอ่แีต๋นๆๆๆ พีช่ายๆๆพีช่ายตวัใหญ่ช่วยกุ๊กไก่ดว้ย กุ๊กไก่อยากขี่
ควายๆๆๆๆ พีช่ายเอาความยมาใหกุ๊้กไก่ขีเ่หรอค่ะ พีช่าย… 

 

(ไฟสว่าง) 

 

พีป๊่อด            อดตีทีแ่สนหวาน 

มาโรจน์         โคตรซึง่นี่เรื่องจรงิเหรอกุ๊ก 

กุ๊ก                  อะไร 

มาโรจน์         อแีต๋นและหลงัควาย 

กุ๊ก                  ช่างมนัเถอะๆๆๆ 
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มาโรจน์         บางทอีดตีมนักล็มืไมล่ง ถา้มสีกัฉากแบบเมือ่กีน้ี้ละครไดโ้ล่แน่ แลว้ยิง่เรยีกน ้าตา
คนดไูดด้ว้ยละก ็

เจฝ๊อย             เรือ่งทีแ่ลว้ชัน้ท ามาแลว้ แอค็ติง้ทีด่ไีมไ่ดอ้ยูก่บับทพดู  ช่วงเงยีบนี่แหละกนิใจ 

นุ่น                 จรงิหรอคะพี ่

 เจฝ๊อย           จรงิเราน่าจะ… 

นุ่น               สรา้งตวัละครขึน้มาสกัตวัทีไ่มพ่ดูเลยแมแ้ต่ค าเดยีวหนูชอบว่ะพี่ 

พีป๊่อด          แลว้มงึจะแคสมนัยงัไงมงึจะเอาบททีไ่หนใหม้นัอ่าน 

เจฝ๊อย          ตอ้งหาไดส้ ิคนทีไ่ดน่้ะ…สุพล! (สุพลตาเป็นประกายและคดิว่านี่แหละคอืโอกาส
อนัยิง่ใหญ่) จดลงไปอสีุพล (สุพลรบีจด) 

นุ่น               แลว้จะจบไงดคีะพี ่

มาโรจน์       ไฟเฟด  

พีป๊่อด          กูรูแ้ลว้ 

มาโรจน์       มา่นปิด  

พีป๊่อด          เออ 

มาโรจน์       เพลงคลอจนไฟ house เปิด แลว้นกัแสดงกอ็อกมาโคง้ 

พีป๊่อด         ตอนจบของละครเวย้ เรือ่งราวจะเป็นยงัไง 

นุ่น              จบตรงทีสุ่ดาไดเ้ขา้โรงดรยีนนายรอ้ยสามพรานไดส้ าเรจ็ 

กุ๊ก              งา่ยไปไหม 

นุ่น             เอ๊ะอนีี่ อุย้ ขอโทษค่ะ พีสุ่พลอยา่จดลงไปนะคะ 

พีป๊่อด        ตอ้งมหีกมมุนิดหน่อย 

นุ่น             ยงัไงคะ 

พีป๊่อด        ตอ้งใหม้รีกัซ่อนเงือ่น ใหอ้ธกิารบดนีัน้แหละเป็นอดตีคนรกัเก่าของสุดาเป็นเพื่อน
เล่นกนัมาตัง้แต่สมยัสุดาอยู่บา้นนอก แต่ตอ้งพรากจากกนัทัง้ๆทีย่งัรกักนัอยูต่ลอดเวลาทีผ่่านมา 
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นุ่น             แต่ไออ้ธกิารบดคีนนัน้เป็นคนทีช่อบไล่สุดาออกไป ทุกครัง้ทีเ่หน็สุดาแอบมา 
ดอ้มๆ มองๆ เวลาเคา้ฝึกต ารวจกนั 

พีป๊่อด          นัน้แหละพระเอกนางเอกตอ้งเกลยีดกนัก่อนตอนแรกพอตอนจบกร็กักนั อ่อขออกี
นิด… แลว้สุดทา้ยสุดากไ็ดพ้บพ่อทีแ่ทจ้รงิของเธอกค็อื นายต ารวจระดบัสงูนัน้เอง 

นุ่น              ท าไมตอ้งเจอพ่อดว้ยอะคะ 

พีป๊่อด          ไมม่อีะไรตอ้งสงสยั มนัเป็นการสนองตอบความตอ้งการทางอารมณ์ขัน้สงูสุดของ
คนด ูมนัตอ้งหกัมุม 

กุ๊ก                เป็นไปไมไ่ด ้

พีป๊่อด          เราท าใหม้นัเป็นไปได ้ใหสุ้ดาพบพ่อทีแ่ทจ้รงิ 

มาโรจน์       กุ๊กพดูถูกเป็นไปไมไ่ด้ 

เจฝ๊อย          อาจเป็นไปได ้

มาโรจน์      ในชวีติจรงิมนัไมม่ทีางเป็นไปได้(เคา้ลุกขึน้ยนืท่าทางไตรตรอง)ผมไม่เคยเล่าเรือ่งนี้
ใหใ้ครฟงัมาก่อน คอืผมเคยมลีกูสาวอยูค่นหน่ึง หลายปีมาแลว้ละ เป็นเจา้หญงิตวัน้อยน่ารกั
แสนซน ชอบเล่านิทานทัง้วนั 

นุ่น               เหมอืนหนูเลย หนูกช็อบเล่านิทาน 

มาโรจน์      ยยัหนูชอบมาแยง่ทีน่อนของผม ชอบมานอนคัน่กลางระหว่างพ่อกบัแม่ 5555 

นุ่น             อนัน้ีไมเ่หมอืน เพราะหนูไมม่โีอกาสไดท้ า 

เจฝ๊อย         ท าไมอะจ๊ะนุ่น พ่อแมห่นูถบีหนูออกไปหรอจะ๊ 

นุ่น            ไมม่ใีห่ถบีหรอกค่ะเจ ๊เคา้ทิง้หนูไปแมแ้ต่หน้ากย็งัไมเ่คยเหน็ 

มาโรจน์     แลว้มาวนันึง เราพาลกูของเราไปเทีย่วงานวดัถงึตอนน้ีผมยงังงอยูเ่ลยว่ามนัเกดิ
อะไรขึน้กนัแน่ลุกเราหายไปอยา่งไรร้อ่งรอยเท่าทีผ่มจ าไดผ้มเหน็เธอครัง้สุดทา้ยทีซุ่ม้เกมยงิปืน
ทีม่ป้ีาอว้นๆ ยนืเฝ้าอยู ่(ตะลงึ) ป้าอว้นๆ 

พีป๊่อด         แลว้ไมถ่ามคนจดังานหรอ 

มาโรจน์      ถามส ิผมเขา้ไปถามป้าอว้นนัน้โดยตรงเลย 
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นุ่น                จ าเคา้ไดไ้หมคะ 

มาโรจน์        ผมยงัเหน็เคา้อยูใ่นฝนัผมทุกค ่าคนื 

เจฝ๊อย            อป้ีาอว้นนัน้เหรอ 

มาโรจน์        ไมใ่ช่…ลกูสาวของผม 

นุ่น                ไมใ่ช่คะๆ หนูหมายถงึป้าอว้นๆ คนนัน้ จ าเคา้ไดม้ัย้คะ 

มาโรจน์        จ าไดส้ ิอว้นๆ แลว้กม็รีอยสกัอยูท่ีต่น้แขนขวา  

นุ่น                รอยสกันกอนิทรกี าลงัหนีออกจากกรงใช่มัย้ 

มาโรจน์        ช่าย…เอ๊ะๆๆๆ ท าไมๆๆๆ 

นุ่น                หรอืว่า 

มาโรจน์        ไมอ่ยากจะเชื่อเลย 

นุ่น                 คุณพอ่… 

มาโรจน์        ตอ้ยติง่ลกูพ่อ… 

 

(ทัง้คู่ถาโถมเขา้หากนัน ้าตารว่งรนิ) 

 

นุ่น               ตลอดยีส่บิปีทีผ่่านมา… 

มาโรจน์       เกดิอะไรขึน้กบัหนู… ลกู 

นุ่น               ป้าแกจบัหนูยดัลงกระเป๋าคะพ่อ กะจะเอาไปขายแต่หนูหนีออกมาไดแ้ลว้กม็ลีุง
ชาวนาใจดเีอาหนูไปเลีย้งแลว้หนูก…็ 

มาโรจน์        แลว้หนูกก็ลบัมา กลบัมาสู่ออ้มกอดของพ่อของแมข่วญัเอ๊ย ขวญัมานะลกู 

(ทัง้คู่มคีวามสุข) 
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กุ๊ก            ไปตรวจดเีอน็เอกนัก่อนดไีหม 

นุ่น           เรามัน่ใจมากคะ ป้าอว้นๆกบัรอยสกันกอนิทร ี

พีป๊่อด       เธอมนัไอค้นไมช่อบเหน็คนอื่นมคีวามสุข ไมช่อบใหล้ะรจบแบบแฮปป้ีเอน็ดิง้ใช่มัย้
ล่ะ อโีรคจติ 

กุ๊ก            (ลุกขึน้) อป๊ีอด 

พีป๊่อด       (ลุกขึน้) อยา่มาเรยีกพีแ่บบนี้นะ 

กุ๊ก             อยา่มาขึน้เสยีงกบัชัน้นะ 

พีป๊่อด       พีว่่าคนอยา่งเทอมนัตอ้งรบัฟงัอะไรตรงๆ จากคนอื่นบา้ง 

กุ๊ก            ไมจ่ าเป็นโดยเฉพาะจากอไีดโนเสารเ์ต่าลา้นปีอย่างแก 

พีป๊่อด       (เบอืนหน้าหนีไปทางอื่น) เอาเลย ฆา่พีเ่ลยสถิา้เกลยีดพีม่าก กไ็ปเอามดีมา ถา้หาที่
เสยีบไมไ่ดก้ม็าเสยีบทีก่ลางใจพีเ่นี้ย เสยีบเลยๆๆๆ 

กุ๊ก             กุ๊กไมไ่ดเ้กลยีดพี ่คอืกุ๊กๆๆๆๆ(ถูกพีป๊่อดเรา้จนจนมุม)…ถา้พีแ่หกตาถัว่ๆ ของพี่
ดดูีๆ พีก่จ็ะรู…้พีช่ายใจรา้ย 

พีป๊่อด       (หนักลบัมา) กุ๊กไก่ของพีช่าย 

กุ๊ก             พีช่ายใจรา้ย ทีกุ๊่กไก่โกรธ กุ๊กไก่แกลง้หลอก กุ๊กไก่รกัและรอพีช่ายมาโดยตลอด 
พีช่ายช่างไมรู่อ้ะไรบา้งเลย 

พีป๊่อด       พี…่พี…่ 

กุ๊ก             พีช่าย… 

พีป๊่อด       กุ๊กไก่ 

(ทัง้คู่ถาโถมเขา้หากนั น ้าตาไหลรนิ) 

 

พีป๊่อด        ตัง้แต่ทีพ่ีไ่ดย้นิเรือ่งรถอแีต๋นและหลงัควาย พีก่แ็น่ใจเลยว่ากุ๊กไก่ยงัไมล่มืพีช่ายคน
นี้ 
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กุ๊ก กุ๊กไก่ไมม่วีนัลมืพีช่าย ขอใหว้นัน้ีมาเริม่ตน้กนัใหมน่ะคะ เป็นกลางเริม่ตน้ทีไ่มต่อ้งมี
ตอนกลางและตอนจบ 

เจฝ๊อย        (รูส้กึโดดเดีย่วไรคู่)  ไดต้อนจบละไงละครเรือ่งนี้ 

พีป๊่อด        พีม่คีวามสุขมาก มากจนลน้ ลน้จนอยากจะแจกจ่ายใหก้บัมวลมนุษยชาตทิัง้ปวง 

มาโรจน์     ผมดว้ย แลว้ลกูละตอ้ยติง่ 

นุ่น             หนูตอ้งท าความคุน้เคยกบัชื่อใหมข่องหนูใหไ้ดเ้ลยคะ 

เจฝ๊อย        เอ่อเจว๊่า เจไ๊ปดกีว่า 

นุ่น             อยา่พึง่ไปค่ะ มอีะไรอยากใหช้่วยอ่ะค่ะ 

เจฝ๊อย        ชัน้เหรอ อะไรอ่ะ 

นุ่น             ช่วยท าละครเรือ่งเฉาก๊วยถว้ยสุดทา้ยใหห้น่อยนะค่ะเจ๊ 

เจฝ๊อย         เธอหมายความว่า… 

นุ่น ใช่ค่ะ เฉาก๊วยถว้ยสุดทา้ย ละครจากชวีติคนจรงิๆ ชวีติทีผ่่านมมุมองอนัละเอยีดอ่อนของ
ศลิปะการแสดง ก ากบัโดย ฝอยทอง ณ ป้อมพระสุเมรุ รบัไปนะคะ ท าความฝนัของหนูใหเ้ป็น
จรงิดว้ยนะค่ะ 

(ทุกคนยิม้กริม่กนัออกไป เหลอืแต่สุพลทีมุ่ง่มัน่จดอะไรต่ออะไรไปอยา่งแขง็ขนั) 

มดื 

จบ 

 

อีค้ิมลกูคอปืนกล 

 

(Projector          Facebook) 

(Sound   เสยีงพมิพ)์ 

DP
U



141 
 

(Projector         คนฉลาดเว่อรม์กับอกว่า คนโงเ่ท่านัน้ทีก่ระโจนใส่ความรกั แต่มนัช่วยไมไ่ดน้ะ  

เพราะฉันตกหลุมรกัคุณเขา้แลว้) 

ดาดา้ คนฉลาดเว่อรม์กับอกว่า คนโงเ่ท่านัน้ทีก่ระโจนใส่ความรกั แต่มนัช่วย

ไมไ่ดน้ะ เพราะฉันตกหลุมรกัคุณเขา้แลว้ 

ยอด   คดิอะไรอยูจ่๊ะ  ทกัษอร 

ดาดา้   ใครหรอ 

ยอด   อแีอ๊บ 

ออ้ย   คร ิคร ิ

ดาดา้   อุย้ มแีต่คนบอก 

ยอด   สวยเนอะ 

ออ้ย   อุ อุ 

ดาดา้   ขอบใจ 

ยอด   ยงักลา้ตอบ 

ออ้ย   ฮ่า ฮ่า ฮ่า 

ยอด   ออีอ้ย ออกมาเดีย๋วนี้ ซ่อนตวัท าเพื่อ... 

ออ้ย   แบร.่..กูไมอ่ยากออกสื่อ 

ยอด   สื่ออะไร ตรงจดุเกดิเหตุหรอมงึ 

ออ้ย   ไขป่ลา ไขป่ลา ไขป่ลา 

ยอด   อยา่มาไขป่ลา พมิพม์าเดีย๋วนี้ 

ดาดา้   คุยอะไรกนัหรอ 
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ยอด   ไมใ่ช่เรือ่งของแอ๊บ 

ดาดา้   ตกลงเคา้เหมอืนแอ๊บ นางเอกช่องสามจรงิๆหรอ 

ออ้ย   เหมอืนทีสุ่ด 

ยอด   ทีสุ่ดของแจ ้

ดาดา้   ใครคอืแจ ้

ยอด   โอ๊ย โอ๊ย 

ดาดา้   โอ๊ย โอ๊ย ไร 

ยอด   โอ๊ย โอ๊ย คดิถงึจงัเลย 

ออ้ย,ยอด,ดาดา้ ฮิว้วววววววววววว.................... 

นก   มาแวว้ววววววววววววววว หวิว่ะ 

ออ้ย,ยอด,ดาดา้ เงยีบ เงยีบ เงยีบ 

นก   โออชิ ิบุฟเฟ่ตป์ะ่  

ออ้ย,ยอด,ดาดา้ เงยีบ เงยีบ เงยีบ 

นก   หมกูะทะป่ะ 

ออ้ย,ยอด,ดาดา้ เงยีบ เงยีบ เงยีบ 

นก   พวกนึงน่ี เงยีบ หนีกูกนัหมดเลยนะ 

(Projector CHAT) 

นก   ออ้ย กูรูม้งึไมก่ลา้ตดัสนิใจ พวกมนัสองตวัสงิมงึอยูใ่ช่ไหม 

ออ้ย   ยอด ช่วยดว้ย 

ยอด   ออฟไลน์ 
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นก   ว่าไงออ้ย 

ออ้ย   ดาดา้ ช่วยดว้ย 

นก   ออ้ย 

ออ้ย   ช่วยดว้ย 

นก   ออ้ย 

ออ้ย   ช่วยดว้ย 

นก   ออ้ย 

ออ้ย   ช่วยดว้ย 

นก   ออ้ย 

ออ้ย,ดาดา้  ออฟไลน์ 

นก   โอโ้ห ออฟไลน์หนีกูกนัหมด 

หลายปีก่อนการจะเจอเพื่อนรว่มรุ่นสมยัเรยีนพรอ้มๆกนั ส่วนใหญ่กจ็ะ

เป็นงานแต่งหรอืไมก่ง็านศพ แต่เดีย๋วนี้เราเจอกนัทุกวนั หรอืแทบจะ

เรยีกไดว้่าทัง้วนั เรารูว้่ามนัคดิอะไร จะท าอะไร 

ดาดา้   ตื่นแลว้ 

ยอด   แปดโมงเชา้วนัองัคาร 

ออ้ย   คนทีเ่กดิวนัเสาร ์เอากระเป๋าตงัคไ์ปดว้ย มดีวงเสยีทรพัย ์

ดาดา้   เกบ็ทีน่อนอยู่ 

ยอด   แฮง็คจ์งั 

ออ้ย   ก าลงัจะนัง่สมาธอิยา่รบกวน 

ดาดา้   เปิดน ้าอุ่นทิง้ไว ้
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ยอด   จะไปท างานดมีัย้ 

ออ้ย   นัง่สมาธเิหน็ลกูแกว้ดว้ยล่ะ 

ดาดา้   ดผููห้ญงิสอดรูด้กีว่า 

ยอด   ไมไ่ปดกีว่า 

ออ้ย   ไดย้นิเสยีงโทรศพัท ์

ดาดา้   อุ๊ย!น ้าลน้ 

ยอด   เดีย๋วโทรบอกออฟฟิศว่าไม่สบาย 

ออ้ย   โทรมาท าไม นัง่สมาธอิยู่ 

ดาดา้   ไปท างานไมท่นั ไมอ่าบดกีว่า 

ยอด   โทรบอกแลว้ นอนต่อดกีว่า 

ออ้ย   ช่วยดว้ยกูเผลอหลบั 

นก    เหน็ภาพอพัเดตของมนัท าอะไรอยูท่ีไ่หนกบัใคร 

ยอด,ดาดา้,ออ้ย,นก แอค็ท่าถ่ายรปู ท่าทีห่า้ทัง้สีค่นชนแกว้ นกแยกตวัออกมาพดูต่อ 

นก    จนเรารูส้กึว่าเพื่อนเราอยูใ่กลต้าเราตลอดเวลา... 

คิม้...คิม้...อคีิม้...มงึเป็นไร...มงึโพสอะไรมาเนี่ยะ 

(Projector พอกนัท ีความอดทนสิ้นสุดแลว้ เกดิชาตหิน้าขอเป็นเพือ่นกนัอกีครัง้ ลาก่อน) 

คิม้   พอกนัท ี ความอดทนสิน้สุดแลว้ เกดิชาตหิน้าขอเป็นเพื่อนกนัอกีครัง้ 

ลาก่อน 

นก   คิม้มงึเป็นอะไรไป 

ยอด   มเีรือ่งอะไรว่ะ 
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ดาดา้   รูไ้หมว่าเป็นห่วง 

ออ้ย   มงึเล่าใหกู้ฟงัไดไ้หม 

ยอด   คิม้ 

ดาดา้   ตอบส ิ

ออ้ย   คิม้ 

ทุกคนต่างเรยีกชื่อ คิม้ 

นก   ดา้โทรหามนัซ ิ

ดาดา้   มนัปิดเครือ่ง 

นก   ใครรูว้่าบา้นมนัอยู่ทีไ่หน 

ดาดา้   ไมรู่ ้

ออ้ย   ไมรู่ ้

ยอด   ไมรู่ ้

นก   ท าไมไม่มใีครรูว้่ะ 

ทุกคน   แลว้มงึรูห้รอ 

นก   รูแ้ลว้จะถามเหรอ... 

(ทุกคนต่างมสีหีน้าไมสู่ด้)ี 

ออ้ย   พวกมงึใช ้3G ใช่ไหม 

นก,ยอด,ดาดา้  ใช่ 

ออ้ย   เปิด VDO CALL เลย  

นก ยอด ดาดา้ ลากเก้าอีไ้ปรวมกบัออ้ย 
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ออ้ย    คิม้เกดิวนัอะไร 

ดาดา้   สบิสอง มกรา 

ออ้ย   ปี 

ยอด   ปีขาล 

ออ้ย   Shit!!! Death 

ดาดา้   อคีิม้ มนัจะฆ่าตวัตายใช่ไหม 

นก   ไมใ่ช่มัง้ 

ออ้ย   กูซเีรยีส แต่ไพ่มนัฟ้องว่ะ 

นก   คนอยา่งอคีิม้เนี่ยะนะฆา่ตวัตาย ถกึเรยีกแมซ่ะขนาดนัน้ 

ดาดา้   เพราะอะไรหรอ 

นก มนัไมเ่คยรอ้งไห ้ มนัเป็นคนกลวัความเจบ็ปวด มนักลวัตกนรก และที่

ส าคญัมนัรกัตวัเองสุดๆ  ขนาดโรงแรมถล่มทีโ่คราช มนัยงั

ตะเกยีกตะกายรอดออกมาไดเ้ลย มนัไมม่ทีางฆ่าตวัตายแน่นอน 

คิม้   ฮลัเลลยูา 

ยอด   คิม้กบัพวกเราเป็นเพื่อนรว่มรุ่นโรงเรยีนมธัยมหญงิลว้น  

   ข าเพื่อ... 

   คุณไมใ่ช่คนแรกทีค่ดิแบบน้ี คนแรกทีค่ดิแบบนี้คอื อคีิม้ 

   สวสัดคี่ะหนูชื่อเดก็หญงิยอดฟ้า พวงสะอาดค่ะ 

คิม้   เฮย้ นาย มาผดิโรงเรยีนป่าว โรงเรยีนชายลว้นอยูฝ่ ัง่โน้น (หวัเราะแลว้

เดนิออกไป) 
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ยอด   วนัทีส่อง...สวสัดคี่ะคุณคร ูหนูเดก็หญงิยอดฟ้า พวงสะอาดมาแลว้ค่ะ 

คิม้   สวสัดเีพื่อนสาว วนัน้ีลา้งสะอาดก่อนมาโรงเรยีนรยึงัจ๊ะ 

ยอดวางกระเป๋าแลว้เดนิเขา้ไปตบตกีบัคิม้ 

ยอด   เราสองคนถูกท าโทษ (ยอดกบัคิม้กอดคอกนัโดนต)ี 

   คิม้เป็นคนทีเ่ขม้แขง็มาก ไม่รอ้งไหเ้ลย (ยอดรอ้งไห)้ 

คิม้   ครขูาตหีนูแทนอตุ๊ีดนี่เถอะ หนูร าคาญเสยีงเจบ็โอเวอรข์องมนั 

ยอด   ใจดจีงัเลยอ่ะ 

คิม้   ไมเ่ป็นไรนะ เดีย๋วเราซือ้ขา้วเหนียวถัว่ด าใหก้นิ (คิม้หวัเราะ เดนิ

ออกไป) 

ยอด อคีิม้มกัจะหวัเราะเยาะปมดอ้ยของชัน้ และปมดอ้ยของเพื่อนทุกคน  

แต่มอียูเ่ร ือ่งนึงทีช่ ัน้และเพื่อนทัง้โรงเรยีนสามารถหวัเราะเยาะมนัได ้

คอืปมดอ้ยของมนั (ทุกคนหวัเราะ) 

ในวนัวาเลนไทน์ อคีิม้กะจะเซอรไ์พรแฟนนกัเรยีนช่างกลยา่นมาบุญ

ครองดว้ยการท าคุก้กีเ้นยถัว่ 

คิม้   แฮปป้ีวาเลนไทน์เดยค์่ะพีม่ารค์ จุบุ๊ จุบุ๊ 

มารค์   เฮย้ โดนใจอาชวีะว่ะคิม้ 

นก ขณะทีพ่ีม่ารค์ก าลงัเปิดกล่องคุก้กีเ้นยถัว่ เพื่อนรว่มสถาบนัของพีม่ารค์

กย็กพวกไปตกีบัคู่อรยิ่านเดยีวกนั 

มารค์   น้องคิม้ เกบ็คุก้กีไ้วก่้อน งานเขา้ 

คิม้   แต่วนัน้ีเป็นวนัวาเลนไทน์นะค่ะ 

มารค์   เป็นแฟนพีต่อ้งอดทน เพื่อนเจบ็พีเ่จบ็ แฟนเจบ็พีไ่มเ่จบ็ 

DP
U



148 
 

คิม้   คิม้เจบ็ 

มารค์   อดทน 

คิม้   ค่ะพีม่ารค์ คิม้จะอดทน กนิคุก้กีแ้ลว้ตมีนัใหต้ายเลยค่ะ 

นก   คนทีต่ายกลบักลายเป็นพีม่ารค์ พีม่ารค์ลม้ลงอย่างชา้ๆ 

มารค์   คิม้ เอาอะไรใหพ้ีก่นิ 

คิม้   คุกกีเ้นยถัว่ 

มารค์   สตัว!์!! 

นก คิม้ท าสิง่ทีผ่ดิพลาดทีสุ่ดในชวีติ พีม่ารค์เดก็ช่างกลย่านมาบุญครอง ตี

คู่อรมิาทุกโรง แต่มโีรคประจ าตวั 

ยอด   หมอบอกว่าผมเป็นอะนาฟรแีลคซสิ แปลว่า แพถ้ัว่  

ออ้ย   คิม้มงึไมรู่เ้ลยหรอืไงว่าพีเ่ขาเป็นอะนาฟรแีลคซสิ... 

คิม้   ไมรู่.้..ไม่รู ้

นก   ความรกัท าใหค้นตาบอด แต่ส าหรบัคิม้ความรกัท าใหค้นตาถัว่ 

นก   สายตาของพีม่ารค์ทีม่องมา ราวกบัจะสาปแช่งคิม้ 

มารค์   อคีิม้ มงึฆา่กู ชาตนิี้และชาตหิน้ามงึจะไม่มผีวัไปตลอดชวีติ... 

ดาดา้   พีม่ารค์มนัพดูอยา่งนัน้กบัมงึหรอ 

คิม้   มนัไมไ่ดพ้ดู กูรูส้กึ 

ยอด   อ่ะอนีี่ จนิตนาการ 

นก ตลอดระยะเวลาทีเ่รยีนมธัยม พวกเราในโรงเรยีนสตรลีว้นทุกคน ลว้น

เคยเป็นแฟนหรอืเป็นกิก๊กบันกัเรยีนชายลว้นฝ ัง่ตรงขา้ม ยกเวน้อคีิม้ 

ยอด   คิม้...กูไมม่แีฟนเป็นเพื่อนมงึกไ็ดน้ะ 
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คิม้   โคตรรกัมงึเลยว่ะ แต่ไมต่อ้งหรอก แฟนไมไ่ดห้าไดง้า่ยๆ 

ยอด   โอเค 

ออ้ย กูไมอ่ยากจะเชื่อเลยว่านกัเรยีนชายโรงเรยีนตรงขา้มตัง้พนัคน มนัไม่มี

สกัคนเลยหรอทีจ่ะมาชอบมงึ 

คิม้   ทนีี้พวกมงึเชื่อหรอืยงัว่ากูไมไ่ดจ้นิตนาการ กูถูกสาป 

(Sound     เสยีงฟ้าผ่า) 

นก พอพวกเราเรยีนจบมธัยม กแ็ยกยา้ยกนัไปคนละมหาลยั คิม้ไปเรยีน

ถ่ายภาพ อาชพีทีม่นัใฝฝ่นัแต่เดก็ แต่เรากย็งัหากจิกรรมมาท ารว่มกนั

เพื่อจะไดเ้จอกนับ่อยๆ ชัน้คอืผูช้กัน าอคีิม้เขา้สู่วงการคาราโอเกะ ทุก

ครัง้ทีเ่รามาคาราโอเกะ เรามาฟงัมนัรอ้งเพลง มนัไมเ่คยปล่อยไมคใ์ห้

ใคร จนพอดมีปีฏวิตั ิทหารกราดปืนกลมายงิรา้นคาราโอเกะ 

ทหาร   จ าลองอยูไ่หน 

นก อคีิม้กย็งักราดเสยีงรอ้งไมห่ยดุ สุดทา้ยทหารหยุด กอดคอรอ้งคาราโอ

เกะกบัมนัโดยไมส่นใจค าสัง่สุจนิดา 

คิม้   เฮย้พวกมงึ ไวเ้รามากนัอกีนะ สนุกด ี

ดาดา้   ใครสนุกกบัมงึ  

ยอด   กูเหน็มงึสนุกอยูค่นเดยีว 

ดาดา้ การรอ้งคาราโอเกะท าใหค้ิม้ Happy สุดๆ กบัชวีติในช่วงเรยีน

มหาวทิยาลยั    พอพวกเราทัง้รุน่เรยีนจบ...แต่คิม้เรยีนไมจ่บ 

คิม้ แต่ชัน้กม็งีานท านะ ชัน้เคยท างานกบัพีใ่หญ่ อมาตย ์พีบ่ี ๋ธรีพงษ์ พีณ่ฐั 

ประกอบสนัตสิุข หนงัสอืลลนา ดฉิัน แพรว เปรยีว พลอยแกมเพชร 

อมิเมจ อสท. จเีอม็ กุลสตร ีสตารซ์อ็คเกอร ์แมแ่ละเดก็ 

DP
U



150 
 

ดาดา้ ปีนึงผ่านไป ชัน้พบกบัคิม้โดยบงัเอญิทีส่ านกังานเขตบางพลดั คิม้ได้

ท างานช่างภาพอย่างทีม่นัใฝฝ่นั 

คิม้   คนต่อไป หนัซา้ย หนัขวา กม้หน้า อยา่ยิม้ อยา่ยิม้ บอกว่าอยา่ยิม้ 

ดาดา้   อา้ว อคีิม้ 

คิม้   แหมหน้าตากด็ ี แต่เรยีกอกีบัขา้ราชการในพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วัเลยหรอ 

ดาดา้ สมกบัเป็นขา้ราชการไทยจรงิๆ คุยกบัประชาชนไมต่อ้งอา้งฟ้าอา้งฝน

ไดม้ัย้...ชัน้ดาดา้ไง โชคดจีงัเลยทีก่ารท าบตัรรอบสองของชัน้ มแีกเป็น

คนถ่าย 

คิม้   ดาดา้ แกดสูวยแลว้กส็งูขึน้นะ ทีส่ าคญัหน้าเป๊ะไมก่ระดกิเลย 

ดาดา้ คิม้ทกัชัน้ว่าสวยและสงูขึน้ ทีส่ าคญัหน้าชัน้เป๊ะไดร้ปูแลว้ แต่คิม้ดู

เปลีย่นไปจากตอนสมยัเรยีน คิม้ดแูก่ 

คิม้   ปากเสยีไปแลว้นะ นงัดาดา้หน้าเป๊ะ 

ดาดา้   อาจเป็นเพราะหน้าทีก่ารงานทีน่่าเบื่อ 

คิม้   คนต่อไป หนัซา้ย หนัขวา กม้หน้า อยา่ยิม้... คนต่อไป หนัซา้ย หนั

ขวา กม้หน้า อยา่ยิม้ 

แต่ชัน้กม็คีวามสุขแบบจ าเจอยา่งนี้ ตื่นเชา้มาไปท างาน พกัเทีย่งกนิ

ขา้ว บ่ายโมงกลบัมาท างานต่อ เลกิงานกลบับา้น ตื่นเชา้มากไ็ปท างาน

อกี เป็นอยา่งนี้ทุกวนักด็ ี สมองไมต่อ้งออกแรง คนต่อไป หนัซา้ย หนั

ขวา กม้หน้า  

ดาดา้   คิม้ แกมแีฟนรยึงัว่ะ 

คิม้   อยา่ยิม้ 

ดาดา้   คิม้ดอูารมณ์ไมด่เีวลาพดูถงึความรกั ชัน้ขอเบอรค์ิม้ 
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   คิม้ ชัน้จะตดิต่อแกไดย้งัไงวะ 

คิม้   1144 เรยีก 123456 

ดาดา้ คิม้ น่ีนามบตัรชัน้ ชัน้เป็นไฟแนนเชยีล แพลนเนอร ์ ถา้เธอมปีญัหา

เรือ่งการเงนิ โทรหาชัน้ได ้24 ชม. 

คิม้   ดาดา้ มงึขายประกนัหรอ 

ดาดา้   ปา่ว กูเป็นไฟแนนเชยีล แพลนเนอร ์

คิม้   อนีี่ ไมย่อมรบัตวัเอง 

ออ้ย เวลาผ่านไปเกอืบยีส่บิปี ตัง้แต่พวกเราจบมธัยม เป็นเรื่องทีย่ากมากที่

จะเจอเพื่อนๆ ทัง้รุ่นพรอ้มๆกนั นอกจากงานแต่ง งานแต่ง งานแต่ง 

แลว้กง็านแต่ง แต่น้อยครัง้มากทีค่ิม้จะมา     คงเป็นกรรมหรอืไมก่บ็ุญ

วาสนาทีท่ าใหเ้รามาเจอคิม้ในงานศพ 

 (Sound  เสยีงสวดในงานศพ) 

นก   พวกมงึรูส้กึไหม ต่อจากนี้ไปเราจะเจอเพื่อนรุ่นเราพรอ้มๆกนั เฉพาะ

ในงานศพ 

ดาดา้   อมื ทัง้รุน่มนัแต่งงานกนัหมดแลว้ 

ยอด   นี่มงึแช่งกูว่าจะไมไ่ดเ้ป็นเจา้สาว 

นก   ตามโปรไฟลแ์ลว้พวกเราท่าจะแต่งยาก 

ออ้ย   ใช่ ไพ่กูกบ็อกอยา่งนัน้ 

ยอด   ชวีติกูขึน้อยูก่บัไพ่ทาโรต์มงึว่าง ัน้ ออีอ้ย 

ออ้ย   เออ 

ยอด   เอางี ้มงึลองดซูวิ่าอคีิม้มนัจะมากีโ่มง ใส่ชุดสอีะไร ใส่รองเทา้แบบไหน 
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ออ้ย   นี่ กูหมอดนูะ ไมใ่ช่หมอผ ี

ดาดา้   ออ้ย นัง่ลงเหอะ ชัน้อายเคา้ 

ยอด   อายอะไร 

ดาดา้   ชัน้อายจนหน้าชาไปหมดแลว้เนี่ยะ 

ยอด   ท าไม ยาชายนัฮหีมดฤทธิแ์ลว้ว่าง ัน้ 

ดาดา้   เคา้เรยีกโบทอกซ ์

ออ้ย   ตกลงมงึไปปุ๊งหน้ามาหรอ 

ดาดา้   ปา่ว 

ยอด   มงึกเ็ปิดไพ่ดดู ิว่ามนัไปท าหน้ามารปึ่าว 

ออ้ย   เมือ่ไหรม่งึจะเลกิยุ่งกบัวชิาชพีกูซกัท ี

นกขอใหทุ้กคนอยูใ่นความสงบ   นกยกมอื    ตัง้มอื  เขา้ใจว่าเวลาผ่านมานานแลว้  

นก เพื่อนๆ ขอบคุณทีม่างานศพของไอเ้พื่อน เราจะเขา้สู่พธิกีารอนั

ศกัดิส์ทิธิ ์   ทุกครัง้ทีเ่รารว่มรอ้งเพลงน้ี ไอเ้พื่อนจะเป็นตน้เสยีงในทุก

กจิกรรมทีเ่ราท า ตัง้มอื...ตัง้มอืมอื...เขา้ใจว่ามนันานแลว้ อาจจะจ ากนั

ไมค่่อยได ้เอาใหม ่ตัง้มอื...ตัง้มอืมอื... 

แมว้นัน้ีไอเ้พื่อนจะไดจ้ากพวกเราไปสู่ภพภูมแิห่งสรวงสวรรคแ์ลว้    

แต่ชวีติของพวกเรายงัตอ้งมชีวีติอยูก่นัต่อไป ตอนน้ีกูจะขอเสยีสละเป็น

ตน้เสยีง  ขอใหทุ้กคนรว่มกนัรอ้งเพลง  ค าสญัญา 

รอ้งเพลง   ค าสญัญา    ของอนิโดจนี 

ดาดา้   อคีิม้ มงึอยูไ่หนเน่ีย เคา้ก าลงัรอ้งเพลงใหเ้พื่อนอยูเ่นี่ย !  อคีิม้มนัจะ

รอ้งดว้ยเวย้!! 

คิม้รอ้งมาทางโทรศพัท.์... 
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ท่อนสุดทา้ยรอ้งว่านี่คอืสญัญาของเรยีม.........   

ทุกคน     เรยีมไหนวะ? 

คิม้       เรยีมเสยีวจนรอ้งลัน่...... 

ทุกคนวงแตก...   

นก       เฮย้ เฮย้ พวกเรารบีบมู บูม บมู 

ทุกคน      เอฟ เอฟ เอฟ บ ีบ ีบ ีเอฟ บ ีบึม้ 

ดาดา้      คุณพ่อ คุณแมส่วสัดคีะ 

ทุกคนท าท่าวิง่หนีคา้งไว้ 

นก  คิม้มนัท าอะไรเนี่ยะ ปกตพิวกเพื่อนๆ กม็องเราแตกต่าง ยิง่ท าแบบนี้

เรายิง่แตกต่าง เฮย้ ยอดเอาโทรศพัทม์าด ิ

ยอด   แต่โทรออกไมไ่ดน้ะ 

นก   แลว้เอามาท าไม (โยนโทรศพัทย์อดทิง้) 

นก    เดีย๋วกูโทรเอง   อคีิม้ มงึอยูไ่หนเนี่ย 

อคีิม้     คาราโอเกะ 

ยอด     มนัอยูไ่หนวะ 

นก       มนัอยูค่าราโอเกะ.....แลว้มงึอยูก่บัใคร 

อคีิม้      กูอยูค่นเดยีว 

ยอด      มนัอยูก่บัใครวะ 

นก      มนับอกว่ามนัอยูค่นเดยีว 

นก      คิม้ ท าไมมงึไมม่า 
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อคีิม้   กก็ูเมา 

ออ้ย,ดาดา้,ยอด  แลว้ท าไมมนัไมม่างานศพ 

นก     ท าไมมงึไม่มางานศพ  

อคีิม้       กก็ูบอกพวกมงึไปแลว้ไงวา่ กูเมา 

นก   มนับอกพวกมงึแลว้ไงว่า  มนัเมา 

ยอด      มนับอกพวกกูตอนไหน 

นก     อคีิม้ มงึบอกพวกมนัตอนไหน 

อคีิม้      กเ็มือ่กีไ้ง 

นก      เมือ่กี ้มงึไมไ่ดบ้อกพวกมนัเลยว่ามงึเมา 

อคีิม้      กก็ูบอกมงึใหไ้ปบอกพวกมนัไงว่า กูเมา 

นก      มนับอกกูใหบ้อกพวกมงึว่า มนัเมา.....เฮย้! มงึเมาเปล่าเนี่ย? 

อคีิม้       มงึนัน่แหละเมา 

นก      มนัว่ากูเมาว่ะ 

ยอด,ดาดา้,ออ้ย อ๋อ เมา 

นก   กูไมไ่ดเ้มา 

ยอด      เออ  เอาเป็นว่าทุกคนเขา้ใจ 

นก      แต่กูไมเ่ขา้ใจ     

ออ้ย   เฮย้ ท าไมมนัตอ้งฟาดงวงฟาดงาดว้ยว่ะ 

ดาดา้   สงสยัมนัอยากกนิมงึมัง้ 

นกปฎบิตักิารโทรหาทุกคน  
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(Sound                  เสยีงโทรศพัทม์อืถอื) 

ยอด   ฮลัโหล สวสัดคี่ะ 

นก   มงึจะไปไหน 

ยอด   นี่ใคร 

นก   กูเอง 

ยอด   กูไหน 

นก   มงึกห็นัมาด ิ

ยอด   เอา้ มงึโทรมาท าไม 

นก   กลบัมาแลว้ถอืสายรอก่อน 

(นกโทรหาดาดา้) 

นก   มงึรบัด ิ

ออ้ย   กูรบัแลว้มงึพดูมาเลย 

นก   กูยงัไมโ่ทรหามงึเลยมงึรูไ้ดไ้ง 

ออ้ย   กูเป็นหมอด ูกูรู ้มงึมอีะไรจะถามกูมัย้ 

นก    ตอนน้ีกูประชุมหา้สาย มอีะไรจะไดรู้พ้รอ้มกนัเลยหา้คน 

นก    โหล โหล โหล เดนิไล่หาเพือ่นๆ  เพื่อนๆกร็บั  โหล  โหล โหล 

นก   พวกมงึแหกโหลใส่หกููท าไม? 

ยอด   กม็งึมาโหลใส่กูก่อน 

นก   กูโหลใส่คิม้ ไมไ่ดโ้หลใส่มงึ 
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นก   มงึไดย้นิมัย้ 

ทุกคน   ไดย้นิ 

นก   ไมใช่พวกมงึ.....มนั   โหล....อคีิม้ มงึไดย้นิกูปะ่? 

อคีิม้      ไดย้นิ 

นก      แลว้มงึไดย้นิพวกมนัปะ่ 

อคีิม้      ไมไ่ดย้นิ 

นก     เอา้  ท าไมพวกมงึไมคุ่ยกะมนัว่ะ  คุยเด้ 

ดาดา้      อา้ว กม็งึคุยกะมนัอยู่นี่ 

นก      กก็ูใหพ้วกมงึคุยกะมนั   คุยเด ้

(ทุกคนกระหน ่าคุยพรอ้มๆกนัจนฟงัไม่รูเ้ร ือ่ง) 

นก      เฮย้! พวกมงึคุยทลีะคนไดม้ัย้! กูปวดหู จบัใจความไมไ่ด้ 

คิม้     เออ กูว่ามงึคุยกะแค่กูคนเดยีวกพ็อ 

นก      เฮย้ คิม้ พวกกูมเีรือ่งจะคุยกะมงึว่ะ 

ยอด+ดาดา้+ออ้ย     เรือ่งไรวะ 

นก     กูไมไ่ดคุ้ยกะพวกมงึ  กูคุยกะอคีิม้ 

ยอด      กูกไ็มไ่ดคุ้ยกบัมงึ กูคุยกบัมนั 

คิม้      เฮย้  ถา้พวกมงึจะคุยกะกู กูว่ามาหากูทีค่าราโอเกะเลยดฝีา่ 

ทุกคน   หา...คาราโอเกะ 

ดาดา้      ชัน้ไปไมไ่ด ้ ก าลงัเศรา้ เพื่อนตายไปคน 

นก+ยอด+ออ้ย    เพื่อนมงึกเ็พื่อนกูนัน่ล่ะ 
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นก   ยอด ตกลงมงึไปปะ่ 

ยอด      ช่วงนี้ กูเป็นสะเกด็ กูกรอบว่ะ 

นก     ไออ้อ้ย แลว้ท าไมมงึเงยีบ ไมอ่อกความเหน็มัง่วะ 

ออ้ย      กก็ูฟงัพวกมงึคุยกนัอยู่ 

ออ้ย      คอืกู........ 

นก      (ตะหวาด) มงึคุยโทรศพัท์ 

ออ้ย      ฤกษ์ไมด่วี่ะ กูไมไ่ดเ้อาใบทบัทมิมา วญิญาณมาตามรงัควาน กูคงไม่

ไป 

นก      เฮย้ คิม้ สรปุพวกกูไมไ่ป  

(Sound  Karaoke   โอเคนะคะ) 

คิม้   อ่ะพวกมงึ ไหนว่ามอีะไรจะคุยกบักู ว่ามา 

ยอด   สบายดไีหม 

ดาดา้   ท าอะไรอยู่ 

ออ้ย   หายไปไหนมา 

นก   อว้นขึน้นะเนี่ยะ 

ยอด   ท างานทีไ่หน 

ดาดา้   ยงัเป็นช่างภาพอยูร่ปึ่าว 

ออ้ย   หน้ามงึหมองไปนะ หรอืว่าแก่ 

นก   มงึมเีงนิเกบ็เท่าไหร่ 

ยอด   เอารถมารปึ่าว 
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ดาดา้   ท าประกนัรถยงัว่ะ 

ออ้ย   ค าสาปพีม่ารค์เสื่อมรยึงั 

นก   อนัน้ีซเีรยีส หวิปะ่ 

ยอด   แลว้ท าไมมงึไมไ่ปงานศพไอเ้พื่อนว่ะ 

คิม้   กก็ูไมอ่ยากจะตอบค าถามแบบเดยีวกบัทีพ่วกมงึถามกูนี่แหละ 

ทุกคน   อมื 

นก   เออ ถูกของมงึ 

ยอด   เออ ถามเพื่ออะไรว่ะ 

ดาดา้   ใช่ ไรส้าระ 

ออ้ย   เพื่อใหพ้วกมนัดดูขีึน้ไง 

ยอด   แลว้พวกมงึถามอคีิม้เพื่อ... 

ดาดา้   ใช่ ไรส้าระ 

นก   เออ ถูกของมงึ 

ออ้ย   พวกมงึถามค าถามอคีิม้ เพื่อใหพ้วกมงึดดูขีึน้ไง 

คิม้ นี่พวกมงึหยุดเล่นบบีแีลว้หนัหน้ามาคุยกบักูซะท ี กูอยูน่ี่ ตกลงเรือ่งที่

พวกมงึจะคุยกบักูมนัเรือ่งอะไร 

นก   ทีง่านศพ กูรูส้กึจนูกบัเพื่อนไมต่ดิว่ะ 

(ยอด,ดาดา้,ออ้ย ดงึนกเขา้กลุ่ม) 

ยอด   เฮย้นก เป็นไงบา้งจะ๊ สบายดรีปึ่าว 

นก   เออ สบายด ี
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ยอด   ลกูเธออายเุท่าไหรแ่ลว้ 

ดาดา้   สองขวบ ก าลงัน่ารกัเลย ตอนน้ีหดัขีจ่กัรยานสามขาอยู่ 

ออ้ย   แลว้ลกูเธอเรยีนโรงเรยีนไหน 

ดาดา้   ยงัเลอืกอยูเ่ลย ระหว่างมอนเตสซอรี ่วอลดอรฟ์ หรอืนีโอฮวิแมนนิส 

ยอด   ส่งเรยีนเมอืงนอกเลยดไีหม เตรยีมตวัเขา้ออ็กฟอรด์อะไรงี้ 

ดาดา้   อา้ว แลว้นกไปไหน นก เธอว่าลกูชัน้เรยีนโรงเรยีนไหนด ี

นก   วไิล 

ดาดา้   ชัน้เปลีย่นชื่อแลว้ เรยีกชัน้ใหมน่ะว่า รรรรรร 

นก รรรรรร ชัน้ว่าใหล้กูเธอเรยีนโรงเรยีนวดัแถวบา้นเธอดกีว่า ไดร้างวลั

โรงเรยีนรฐับาลดเีด่นไมใ่ช่หรอ พอเพยีงดนีะ 

ยอด   อา้ว จอยจอย 

ดาดา้   เป็นไงบา้ง 

ออ้ย   ชัน้กร็ูส้กึว่าเคมไีมต่รงกบัเพื่อนเหมอืนกนั 

(ยอด,ดาดา้,นก ดงึออ้ยเขา้กลุ่ม) 

ยอด   อา้วออ้ย เป็นไงบา้ง สบายดไีหม 

ดาดา้   ดดูขีึน้นะ ใชค้รมีอะไรหรอ 

นก   (ถอนหายใจ)  เฮอ้อออออออ 

ยอด   หววิหววิเธอเป็นอะไร 

นก ชัน้เบื่อแฟนชัน้มากเลย แฟนชัน้เอาใจชัน้มากเกนิไป ตามตดิชัน้

ตลอดเวลาเลย ไมเ่คยปล่อยใหอ้ยูค่นเดยีว 

ออ้ย   อดีอก ผหีรอืผวัว่ะเนี่ยะ 
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ดาดา้ แฟนชัน้กเ็หมอืนกนั ชอบใหช้ัน้ท ากบัขา้วใหก้นิ เคา้ชอบกนิสปาเกต็ตี้

คาเบอเนรา กบัเบอเบอรร์ีช่สีพาย ค่าเรยีนแสนกว่าบาทเอง ชัน้ไปลง

เรยีนทีล่ากองเบลอ แฟนชัน้กอ็อกให ้

ออ้ย ฟงัดดูนีะ แต่เป็นวาสนาหรอืกรรมกนัแน่ ลองคดิดนูะว่ามคีวามสุขจรงิๆ

รปึา่ว พระท่านว่าสตัวโ์ลกย่อมเป็นไปตามกรรม  (ออ้ยเดนิออกไป) 

ยอด   ชัน้ว่ามนัเป็นกรรม 

นก   กรรมอะไร 

ยอด   กรรมทีไ่ดเ้จอมนัไง 

ยอด,นก,ดาดา้  อิว้ววววววววววววววววววววว 

คิม้   ใช่เลยว่ะ ใช่เลย ถูกใจจรงิๆ 

(คิม้ไล่ชนแกว้กบัเพื่อน) 

ทุกคน   สุดซอย 

คิม้   นี่แหละคอืเหตุผลทีช่ ัน้ไมอ่ยากไปเจอเพื่อน ตัง้แต่งานแต่งคนแรกในรุน่ 

ใครนะ...วไิล 

นก   มนัชื่อ รรรรรร 

ยอด   มนัเปลีย่นชื่อแลว้ 

คิม้   อ๋อ อชีื่อร.เรอืหกตวันะหรอ แรด รา่น รา่น 

(ทุกคนเฮ) 

ยอด   แลว้มงึยงัชื่อเดมิรปึ่าวว่ะคิม้ 

คิม้   ชื่อเดมิดวิ่ะ เปลีย่นท าไม พ่อแมกู่ตัง้ใหน้ะโวย้ 

ดาดา้   คิม้ แซ่โคว้อ่ะหรอ 
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(ทุกคนเฮ) 

ออ้ย   มงึสงวนชื่อนี้ไวเ้ลยนะ ชื่อมงึเป็นมงคลมาก มพีระทุกอยา่ง พระเดช 

พระคุณ พระบารม ี

คิม้   แต่ไมม่พีระเอก 

(ทุกคนเฮ) 

คิม้   สนุกว่ะ ไมไ่ดข้ าเยีย่วเลด็ดว้ยกนัอยา่งนี้มาหลายปีแลว้ พวกเรานดัเจอ

กนับ่อยๆดปี่ะ 

(ทุกคนเหน็ดว้ย) 

นก   ปารต์ีเ้กะทุกทติยเ์ลยนะมงึ 

คิม้   เอา...เอา...เอา 

(ทุกคนจบัมอืสญัญา) 

นก   ศพหน้านะ เจอเพื่อนรว่มรุน่ไมก่ลวัแลว้โวย้ 

คิม้   แต่กูไมไ่ปนะงานศพ กูมจีดุยนื 

ดาดา้   ไมไ่ปแหละดแีลว้ พวกมนัว่าเราเป็นชะนีสีแ่พรง่ 

ออ้ย   น่ากลวัฉิบหาย 

คิม้   ถา้มกีูน่ากลวักว่าโวย้ ชะนีหา้แพรง่ 

นก   เราตัง้ชมรมชะนีหา้แพรง่ถล่มพวกหม่ามี ้เรนเจอร ์แมง่เลย 

ยอด   หมา่มี ้มงึตาย เจอลกูมนัหยกิตูดแมง่เลย 

(ทุกคนเฮ) 

ยอด  เราจะจดัปารต์ีส้าวโสด ทีโ่สดสโม เอกมยั จากหา้เป็นสบิ จากสบิเพิม่

เป็นรอ้ย จากรอ้ยกลายเป็นพนั 
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ออ้ย  พอสมาชกิมากขึน้ เรากจ็ะคุยกนัมากขึน้ พอเราคุยกนัมากขึน้ เรากจ็ะ

มอีงคค์วามรูม้ากขึน้ พอองคค์วามรูม้ากขึน้ เรากจ็ะเป็นทีป่รกึษาเปิด

ฮอ็ตไลน์สาวโสด โสดอยา่งไรใหเ้ป็นสุข 

ดาดา้  อยา่งนี้เรากจ็ะสามารถท าเวบ็ไซต ์ โสดสนุกดอทคอม ทีจ่ะมหีน้าพวก

เราเป็นผูก่้อตัง้ เราจะมเีวบ็บอรด์แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างสาว

โสดทัว่โลก โฆษณาจะเขา้มาเยอะแยะ เรากจ็ะขายของได ้ เราจะขาย

เสือ้คนไมม่แีฟน เอาเป็นสแีดงหรอืสเีหลอืงด ี ไมเ่อา เอาสเีขยีวดกีว่า 

เราจะไดเ้ดนิต่อไป 

นก  พอเราดงั  เรากจ็ะมพีาวเวอรไ์ปคุยกบัช่องได ้ เราจะท ารายการทวีทีีม่ ี

พวกเราหา้คนเป็นพธิกีร  ชื่อรายการกูคดิไวแ้ลว้  

ทุกคน   ชื่ออะไรวะ 

นก   รายการ ผูห้ญงิสามสบิฝา่ๆ วงเลบ็ ยงัโสด จะเอาใหก้าละแมรแ์ม่งดบั

ไปเลย 

ยอด   กาละแมรเ์จอกะละมงั 

ยอด  พอสปอนเซอรม์าก เรากม็ตีงัคม์าก เดีย๋วกูจะคุยกบัพีเ่นวนิทร ์ ตอนน้ี

เคา้ก าลงับา้บอล เราจะเอาเงนิไปท าทมีฟุตบอลโสด ยไูนเตด็ เดอะ 

บุรรีมัย ์ แฟนบอลจะเป็นผูห้ญงิโสดหมดเลย นกัฟุตบอลของเรากจ็ะคดั

แต่คนหน้าตาด ี

ออ้ย   เราจะคนืก าไรใหป้ระชาชนดว้ยการตัง้มลูนิธสิาวโสดแสนสุข  

นก   เฮย้ชื่ออยา่งนี้แม่งหมูบ่า้นแลว้ สาวโสดแสนสุขวลิล่า 

ดาดา้    เราจะขายบา้นจนเรารวย พอเรารวยเรากจ็ะกลายเป็นซะแล๊บ 

ยอด   เคา้เรยีกเซเลบ 

ดาดา้  พอเราเป็นเซเลบกจ็ะมผีูช้ายมากหน้าหลายตามาใหเ้ราเลอืก จากคนที่

ถูกเลอืก กลายเป็นผูเ้ลอืก 
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ทุกคน    โสดเลอืกได ้

ยอด   ไมน่่าเชื่อเลยว่าพวกเราจะคดิไดข้นาดนี้ 

คิม้   กูไมเ่หน็ดว้ยกบัพวกมงึ เป้าหมายสงูสุดของพวกมงึกค็อืหาผูช้าย 

ออ้ย   ไมใ่ช่ พวกกูตอ้งการเป็นโสด โสดแบบสุขๆไง 

คิม้   พวกมงึก าลงัประนามตวัเอง 

ดาดา้   ประนามอะไร มนัเป็นการเรยีกรอ้งสทิธ ิ

คิม้   สทิธอิะไร 

ดาดา้   สทิธทิีค่นโสดควรจะไดร้บัไง  

คิม้   พวกมงึจะเอาอะไรกนัอกี 

นก   เหตุผลดขีนาดนี้มงึยงัไมเ่หน็ดว้ยอกีหรอ 

ยอด   มงึเสรมิไดน้ะคิม้ 

คิม้   กูจะไมใ่ช่คนโสดอกีต่อไปแลว้ 

ออ้ย   กูยงัเหน็ค าสาปของพีม่ารค์อยูร่อบตวัมงึเตม็ไปหมดเลย 

ทุกคน   เนยถัว่ เนยถัว่ เนยถัว่ 

คิม้   กูก าลงัจะแต่งงาน 

นก   เคา้รูร้ปึา่วว่ามงึขีโ้วยวาย 

ยอด   เคา้รูร้ปึา่วว่ามงึปากหมา 

ออ้ย   เคา้รบัไดห้รอว่ะเวลาทีม่งึหวัเราะเยาะปมดอ้ยเคา้ 

นก   เคา้เคยฟงัคยีน์รกของมงึรยึงั 

ดาดา้   เคา้เคยเหน็มงึเมาเรือ้นแลว้หรอ 
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ยอด   แลว้ตอนมงึอว้กใส่กระเป๋าเคา้เคยเหน็รยึงั 

ดาดา้   เคา้รูร้ปึา่วว่ามงึฉี่ในตูเ้สือ้ผา้เวลามงึเมา 

คิม้   พอ พอ พอ กูรบัไมไ่ดว้่ะ 

   แต่ขอ้เสยีทัง้หมดของกู คอืสเป็คของเคา้ 

ออ้ย   เฮย้ มผีูช้ายอย่างนี้ในโลกดว้ยหรอ 

ดาดา้   แฟนมงึเป็นใครว่ะ 

นก   บา้นอยู่ทีไ่หน 

ออ้ย   ท างานอะไร 

ยอด   เงนิเดอืนเท่าไหร่ 

ดาดา้   นี่มงึเลีย้งเคา้หรอืเคา้เลีย้งมงึ 

ยอด   ผูช้ายแน่ป่าว 

นก   แลว้เจอกนัทีไ่หน 

ออ้ย   เจอกนัยงัไง 

ดาดา้   เจอกนัเมือ่ไหรว่่ะ 

(คิม้ไมต่อบ) 

นก  กูรูม้งึอาย มงึไมอ่ยากโดนสมัภาษณ์สด เอางี ้ มงึไปเล่าในเฟสบุ๊คแลว้

กนันะ เล่าตัง้แต่วนัแรกทีม่งึเจอแฟนมงึเลย พวกเราจะไดรู้้ความคดิ 

ความเคลื่อนไหวของกนัและกนั 

    ตื่นตอนเชา้คดิถงึกนับา้งไหม  (ต่อเพลง) 

คิม้   อ๋อ พวกมงึอยากเสอืกชวีติกวู่าง ัน้ 

ทุกคน   ปา่ว ไมไ่ดเ้สอืก 
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ดาดา้   แรงอ่ะ 

ยอด   ไมใ่ช่อยา่งนัน้  

ออ้ย   มนัไมเ่หมอืนกนั 

นก   กูแค่อยากรูว้่ามงึคดิอะไร ท าอะไรอยู่ 

ยอด   กูไมม่ายดน์ะถ้ามงึจะเล่าเรือ่งอูมาม ิ

คิม้   พวกมงึนี่วรนุชมากมาก 

ดาดา้   เฮย้ เรือ่งของกูมนักร็ู ้

นก   เรือ่งของมนักูกร็ู ้เรือ่งของกูมนักร็ู ้เรือ่งของมนัมนักร็ู้ 

ทุกคน   สรปุ เรือ่งของพวกกูมงึกร็ู ้

คิม้   อ๋อ นี่กูตอ้งรูเ้ร ือ่งอูมามขิองพวกมงึดว้ยใช่ไหม 

นก   กูยกตวัอยา่งใหฟ้งั 

คิม้  เออ กูเล่นเฟสบุ๊คกไ็ด ้กูจะเล่าความสุขของคนทีก่ าลงัจะแต่งงานใหเ้ป็น

วทิยาทาน เผื่อจะเป็น inspiration ใหก้บัพวกมงึ  พวกมงึจะไดไ้มต่อ้ง

เป็นกลายเป็นสิง่มชีวีติทีห่ยุดววิฒันาการไง 

ดาดา้   หมายความว่าไงไม่รู ้รูแ้ต่ว่าแรง 

ดาดา้  แลว้บบีรีุน่เคฟิทีกู่โละใหม้งึไป กเ็ล่นเฟสบุ๊คได้ มงึจะไดต้ดิต่อพวกเรา

ไดทุ้กที ่ ทุกเวลา everything every time everywhere you can 

update all the time จงิกะเบล จงิเกิล้ all the way เขา้ใจไหมคิม้ ถา้มงึ

เล่นเก่งนะ กูจะซือ้ไอแพดใหม้งึ 
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ดาดา้  คิม้ดตูื่นเตน้และแปลกใจทีเ่พื่อนๆ อยากรูค้วามเคลื่อนไหวของมนัจน

ตวัสัน่ อุปกรณ์เลก็ๆ เครือ่งเดยีว ท าใหค้นทีอ่ยูไ่กลกนัเหมอืนอยู่

ใกลช้ดิกนั 

ออ้ย   ชื่อ 

คิม้   มสิคิม้ แซ่โคว้ 

ดาดา้   เฮย้ กูลมืบอก มนัเป็นภาษาไทยได้ 

คิม้   นางสาวคิม้ แซ่โคว้ 

ออ้ย   เพศ 

คิม้   หญงิ 

ออ้ย   วนัเดอืนปีเกดิ 

คิม้   สบิสอง มกรา  2527 

ยอด   โกหกเพื่อ...แกเ้ดีย๋วนี้ 

คิม้   2517  

ออ้ย   เมอืงทีอ่ยู่ 

คิม้   พุทธมณฑล 

ออ้ย   อาชพี 

คิม้   ช่างภาพ Portrait อสิระ 

ดาดา้   ท างานส านกังานเขตบางพลดัเนี่ยะนะอสิระ 

คิม้   ถา้มงึไมบ่อกกไ็ม่มใีครรูห้รอก 

ออ้ย   สถานะ 

คิม้   มแีฟนแลว้   
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ออ้ย   ค าคมทีช่อบ 

คิม้   เคา้ว่ากนัว่า ความรกัท าใหค้นตาบอด แต่ส าหรบักู ความรกัท าใหค้น

ตาถัว่ 

   แค่นี้แหละ ไมอ่ยากจะเปิดเผยความจรงิมากไป 

 

คิม้ เราพบกนัทีร่า้นทีม่คีาราโอเกะ   รา้นแบบทีใ่หล้กูคา้ขึน้ไปรอ้งบนเวท ี 

ฉนัมาคนเดยีว เคา้กม็าคนเดยีว ทัง้รา้นมเีราเป็นลกูคา้อยูแ่ค่ 2 คน 

 เพลงเดมิค่ะพี ่  กูบอกว่าเพลงเดมิ 

(sound     Karaoke เปิดใจสาวแต ) 

ตัว๋น้องเป็นสาว รุน่ราวเอ๊าะ เอ๊าะ หุ่นฮ่างกเ็หมา๊ะ บ่าวมาเก๊าะมาต๋อม  

อีแ่มน้่องขางเป้ินตงึบ่ยอม ถงึไผมาต๋อม ตงึบ่ฮือ้ใกล ้ 

ไผบ่ไดห้ยุบ๊ ไผบ่ไดก้ ๋า คงบ่ไดห้ล าไปเป๋นลกูไป๊ 

น้องแตคนงาม ขอยกอะมอืไหว ้บ่าวเหนือบ่าวใตอ๊้ดเอา 

บ่ว่าเมอืงกรงุ บ่ว่าบา้นนอก บ่าวมาอู ้มาหยอกตัว๋น้องกเ็ขนิ  

จะบอกอีแ่ม่จะไปขางเมนิกลัว๋ไดเ้คิน้เกิน๋ละก๋ายเป๋นสาวเฒา่  

สาวหน้อยล าปาง หุ่นบางผวิขาว รออายถุงึซาว ก่อนหนอป้ีจนั 

ถา้แมเ่ลกิขางหือ้มาโวย โวย นะจ๊ะ อีน้่องเป็นนกัมวยนะ แต่บ่สวกหือ้

ไผ  

ถา้ป๊ะป้อจายด ีจะฮกัจ๋นวนัต๋าย จะบ่หลายใจ ๋ฮกัไผฮกัมัน่  

ป๊ะป้อจายขีจุ้อ๊ย่าหาว่าดุ๊อา้ยเหย จะลอ็กคอตีเ๋ขา่เลย 

จนคางเอย เอย ป้ีจัน้ นี่ละหนอ หน๊อ ละนาย 
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คิม้ ฉนัไดย้นิเสยีงปรบมอืดงัประหน่ึงว่าฉันเป็นนกัล่าฝนัทีอ่ยูใ่น Thunder 

Dome มอืทีบ่อบบาง 2 ขา้งของเคา้พุ่งเขา้มาเหมอืนรถไฟฟ้ามหานคร 

เขา้มาจบัมอืฉนั แลว้บอกว่า  

 คุณรอ้งเพลงไดม้นัสม์าก 

 เขาสะบดับ๊อบขึน้ไปบนเวท ี มอืถอืไมคไ์ฟส่องหน้า เพื่อรอ้งเพลงของ

เขาบา้ง   เขายิม้ใหฉ้ัน  แลว้มองมาทีฉ่นั 

(Sound                 Karaoke can’t help falling in love)  

คิม้ Wise man says only fools rush in, but I can't help falling in love 

with you 

 ฉนัไมรู่ค้วามหมายจรงิ ๆ ว่าเพลงนี้แปลว่าอะไร  แต่อ่านจากสหีน้าเขา 

ฉนัรูเ้ลยว่าเขาก าลงับอกฉนัว่า 

 ช่วยไมไ่ดค้รา้บบบ   ผมตกหลุมรกัคุณแลว้ 

 คนืนัน้ฉันรอ้งเพลง เปิดใจสาวแตนบัไมถ่ว้น แลกกบัเสยีงปรบมอืของ

เคา้ 

 ต ี1 รา้นปิด เคา้สารภาพกบัฉนัว่า 

ตัง้แต่เกดิมาผมไมเ่คยเจอผูห้ญงิคนไหนทีท่ าใหผ้มมคีวามสุขอย่างนี้มา

ก่อนเลยครบั 

 ชัน้สมัผสัไดถ้งึความจรงิใจของเคา้ นี่คุณเมาหรอืเปล่าเนี่ย 

เขาปฏเิสธแถมยงัทา้ทายฉันอกีว่า 

ถา้ไมเ่ชื่อกข็บัรถไปด่าน ไปเปา่แอลกอฮอลก์นัเลยดกีว่า 

ฉนัเคยคดิมาตลอดนะว่าฉนันะถูกสาปใหเ้ป็นผูห้ญงิโสดไปตลอดชวีติ 
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ฉนัไมเ่ชื่อค าพดูเคา้หรอก  เชอะ เคา้คงคดิว่าฉนัดใีจ ฉนัรูน้ะจะมาขดุ

บ่อล่อปลาอะเด่ะ ฉนัไมเ่ชื่อเลย จนกระทัง่เคา้มาส่งฉนัหน้าบา้น 

ไมเ่ขา้ไปในบา้นเหรอ   เคา้พดูอยา่งสุภาพว่า ไมด่กีว่าครบั แลว้กเ็ดนิ

จากไป  

คนืนัน้ฉันนอนกอดหมอนขา้งอ่าน Message ทีเ่คา้ส่งมานบัสบิ

ขอ้ความเลยนะ   

อ่า...ยกตวัอยา่งใหฟ้งักแ็ลว้กนั  

พรุง่นี้เชา้ตื่นนอน ลมืตามาแลว้อยา่ลมืหน้าผมนะครบั เคน 

(Sound  โปรดส่งใครมารกัชัน้ท)ี  

คิม้   โปรดส่งใครมารกัสกัท ี อยูต่รงน้ีมนัเหงาเกนิไป อยากจะรูร้กัแทม้นัเป็น

เช่นไร 

ฉนัตกหลุมรกัเคน    ฉนัท าใหเ้คา้มคีวามสุข เคา้เป็นคนสุภาพ เคา้เป็น

คนไมค่ดิอะไร  ไมค่ดิอะไรกนัฉนั จะมผีูช้ายสกักีค่นในกรงุเทพทีไ่มค่ดิ

อะไร  ไมค่ดิอะไรอยา่งนี๊ยะ อยา่งเนี๊ยะ กบัผูห้ญงิ  นี่แหละ ผูช้ายทีฉ่นั

อยากเจอ 

 ดาดา้   นี่มงึเขยีน Status หรอื story ว่ะ 

ยอด   ยาวเพื่อ... 

ออ้ย   ฝนัโคตรโคตร 

นก   อ่านแลว้หวิว่ะ ง ่า ง ่า 

ดาดา้   เล่าซะตวัเองสวย นึกว่าตวัเองเป็นครสิ หอวงัหรอ 

ยอด   เพอ้เจอ้ 

ออ้ย   เอาวนัเดอืนปีเกดิแฟนมงึมา กูจะสแกน 
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นก   คิม้ มงึไมค่ดิจะตอบกลบับา้งหรอ 

ดาดา้   กูว่ามนัตอบไมเ่ป็น 

คิม้    ฉนัตื่นมากร็บีชวนเคา้ไปรอ้ง Karaoke  

   เคน ไปรอ้งคาราโอเกะกนัมัย๊ กไ็ดค้รบั 

   พอเคา้ตอบรบั ฉนักพ็าเคา้นัง่รถซิง่ไปที ่Karaoke city  

(Sound    karaoke เชพบ๊ะ) 

เชพบ๊ะ คุณชอบไหมคะ ไหมคะ ผูช้าย    

ชอบคิม้ตรงไหน ไหน ไหน ไหน ไหน     ไหนลองเผยใจบอกหน่อย

เถดิหนา 

เชพบ๊ะ  เอวยีส่บิหกอกสามสบิหา้ 

หน้าผากโหนกนูน บวกลบหากคณูเคนคงรูด้ ี

รกัคิม้จรงิอย่าทิง้คิม้นะ  เชพบ๊ะ บ๊ะ  น่ารกัไหมพี่ 

เชพสะเลนเดอร ์ เออ้เห่อเซก็ซี ่  น่าส ูน่าส ีน่าดู่ น่าดี ๋ชกีอ 

เชพบ๊ะ บ๊ะ บ๊ะ บ๊ะ บ๊ะ บ๊ะ บ๊ะ ไหมล่ะ ไหมล่ะน่าเคลา้น่าคลอ   

รบีมาสู่ขอ ขอเพยีงเป๊กเดยีวเท่านัน้แหล่ะเคน 

คิม้ คนืนัน้ฉันรอ้งไปหลายเพลง  แต่ไมม่เีพลงไหนทีจ่ะพดูแทนใจทีฉ่นัมต่ีอ

เคนไดเ้ท่าเพลงนี้ 

เคา้ไมย่อมรอ้งเพลงอะไรเลย ถงึแมฉ้นัจะคะยัน้คะยอ  เคา้กไ็ด้แต่พดู

ว่า อยา่ดกีว่าครบั แลว้กก็ม้หน้าก้มตาชงเหลา้ใหฉ้นักนิอยา่งซื่อสตัย์ 
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เคนคะ คนืน้ีฉันยนืไมไ่หวแลว้ (อ๊วก งดั Foggy ออกมาฉีด) คุณเคย

เหน็ Springer ในสวนมัย๊ อ๊วกฉนักเ็ป็นอยา่งงัน้แหล่ะค่ะ (อ๊วก) เคน

เหน็ฉนัเป็นยงัง ัน้กท็ าตามบา้ง 

(คิม้ท าท่าทางแบบเคนทีก่้มหน้าก้มตาอ๊วก) 

ฉนัเลยซดัเขา้ไปอกีขวด เพื่อใหฉ้ากรกัของฉนักบัเคน เป็นฉากรกัที ่

Exotics 

เขา้มาเปลีย่นเสือ้ผา้ก่อนมัย๊      เคา้กต็อบว่า   อยา่ดกีว่าครบั 

แลว้กเ็ดนิเซๆออกไป 

เดนิไปสภาพนี้เหมน็ตายห่า 

ฉนัว่ามนัเป็นฉากรกัทีเ่คา้จะจ าไปจนวนัตายว่าเราเมาแลว้อ๊วกดว้ยกนั 

(Sound   เพลงในเกมสท์ าอาหาร) 

ฉากในเกม Restaurant city นกเขา้มาถูพืน้ ถูไล่คิม้ออกไป 

นก  เพื่อนๆ ดาดา้...ยอด...ออ้ย นี่กูเขา้มาเยีย่ม Restaurant ของพวกมงึ

ทุกคนเลยนะ ขอบใจนะทีพ่วกมงึใหกู้เล่นเป็นตวันี้ เจง๋ว่ะ กูเพิง่รูน้ะว่า

พวกมงึรวมหวัคดิกบักูแบบนี้ 

ดาดา้    เกมสก์ค็อืเกมสว์่ะ คดิอะไรมากมาย ข าข า 

ยอด    มนักน่็ารกัดนีะ 

นก    (หวัเราะ)แต่กูไม่ข า 

คิม้เขา้มาโพสท่า รปูเดนิปา่ 

ดาดา้    เฮย้ อคีิม้มนัโพสรปูลงเฟสบุ๊คเป็นแลว้ 

ออ้ย    มนัไปเดนิป่ามาโวย้ 
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ยอด    น่ีมนัพาเคา้หลงปา่รปึ่าวว่ะ 

ดาดา้    นี่ไงแฟนมนั 

นก    หน้าตาอย่างนี้ไม่น่ารบัอว้กมนัไดเ้ลยเนอะ 

(ทุกคนรุมแอดแฟนคิม้เป็นเฟรน) 

คิม้เขา้มาโพสท่า รปูล่องแก่ง 

ยอด    เฮย้ มนัอพัรปูใหมแ่ลว้ รปูนี้มนัไปล่องแก่งเมอืงกาญจน์ 

ออ้ย    เฮย้ แบ๊คกราวขา้งหลงันัน่มนักู มน่ิาล่ะ กูกน็ึกว่าใครว่ะ แมง่มาล่อง 

แก่งทวนน ้า 

ยอด    มนัไมก่ลวัตกน ้าตายเลยหรอ 

ดาดา้    มนัท าประกนัอจีพีกีบักูแลว้ ถา้มนัตาย พ่อแม่มนัจะไดเ้งนิสบิลา้น 

คิม้เขา้มาโพสท่า รปูด าน ้า 

ยอด    มนัอพัมาอกีรปูแลว้ รปูน้ีมนัไปด าน ้าว่ะ 

นก    มนัไปด าทีไ่หนว่ะ คุน้ๆ 

ดาดา้    สยามโอเชีย่นเวริล์ 

นก    กูคุน้แลว้ แมง่ไปไล่ทะเลาะกบัปลาฉลามในตู ้หลานกูเหน็แลว้กต็กใจ 

    อี.๊..น่ากลวั อี.๊..น่ากลวั 

ออ้ย    กูสงสารหลานมงึว่ะทีอ่าอีม๊นัน่ากลวั 

ยอด    อคีิม้นี่มนัเพีย้นเว่อร ์

ออ้ย    ดจูากรปูแลว้แฟนมนัคงรกัมนัมาก 
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คิม้เขา้มาโพสท่า รปูเขาพระวหิาร 

ดาดา้   เฮย้ อคีิม้มนัพฒันาแลว้ มนัใส่ค าบรรยายใตภ้าพดว้ย 

คิม้   เราเอาธงชาตไิทยไปปกักลางปราสาทดว้ยกนั  

ปกัแมง่เลยคุณเคน 

(Sound  เสยีงปืนกล ปืนใหญ่) 

(Sound       karaoke เจา้ตาก) 

คิม้ หลงัจากพา เคน  ผจญภยัมาทัง้เดอืน 

เขา้เดอืนที ่2 ฉนัคนัปากกเ็ลยชวนเคา้ไปรอ้งkaraoke อกีครัง้ 

ยทุธศาสตรย์ิง่ใหญ่ ความตัง้ใจเดด็เดีย่ว 

มือ้นี้เราจะเคีย้วขา้ว และทุบหมอ้ขา้ว 

ตแีหกฝา่วงลอ้ม ลุยพมา่ขา้ศกึ 

นึกถงึความเป็นไทย ดกีว่าไปเป็นทาส   

เคา้พาฉนัมาส่งทีบ่า้น รอบนี้ไม่มอ๊ีวก ไมม่เีรือ้น เพราะฉนัตอ้งมสีติ 

   เขา้บา้นปะ   เคา้กย็งัพดูเหมอืนเดมิ   

   ฉนัเลยถามเคา้ไปตรงๆว่า 

   นี่เธอจะไมเ่ขา้ไปเอามาม่าไปกนิทีบ่า้นบา้งเหรอ 

เธอไมห่วิเหรอ แต่ฉนัหวิ 

เฮย้...ฉนัอยากใหเ้ธอเอาไปกนิ 

นี่เราคบกนัเดอืนที ่2 แลว้นะ เธอไมอ่ยากเอามาม่าไปกนิเหรอ 

   เรว็เหรอ นี่เรา 2 คนอายเุท่าไรกนัแลว้ มาม่ามนักม็วีนัหมดอายุนะ 
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แลว้เคา้กเ็ดนิมนึๆจากไป ผูช้ายทีไ่ม่ชอบมาม่าของชัน้ ปล่อยฉนัยนื

หน้าชาอยูห่น้าบา้นตวัเอง 

   ใช่เลย   ผูช้ายอยา่งงีท้ีค่วรจะมาเป็นพ่อของลกู 

คิม้ ชัน้เลยคดิไอเดยีขึน้มาไดว้่า เราควรใชเ้วลาท ากจิกรรมอื่นๆ ดว้ยกนั

มากกว่านี้ นอกจากไปคาราโอเกะ 

คิม้  วคีแรกเราไปนัง่เล่นโฟโตฮ้ัน้ตัง้แต่หา้งเปิดยนัหา้งปิด วคีทีส่องเรา

ตระเวนไปตามงานวดัจงัหวดัต่าง ๆ เพื่อนัง่ชงิชา้สวรรคท์ัง้คนื   วคีที่

สามเราไปนัง่ถบีเรอืเป็ดตัง้แต่เขาดนิเปิดยนัเขาดนิปิด  วคีสุดทา้ย  เรา

ไมอ่ยากขยบัตวัมากนกั  เราเลยไปนัง่ทีธ่นาคารเพื่อรอบตัรควิ  พอถงึ

ควิเรา  

(Sound    เรยีกหมายเลข) 

  เรากแ็กลง้ท าเป็นไม่รูไ้มช่ี ้  ปล่อยใหค้นทีต่่อจากเราแซงควิไป  แลว้ก็

ไปกดบตัรควิใหม่ 

คิม้   ขึน้เดอืนที ่3 ฉนัว่าทีผ่่านมาเราท าอะไรไรส้าระเกนิไปหน่อย      

(Sound      บทสวดเจา้แมก่วนอมิ) 

คราวนี้ฉนัพาเคา้ไปท าบุญโลงศพ   

ขออุทศิผลบุญในครัง้นี้ใหก้บัเจา้กรรมนายเวรของขา้พเจา้ 

พดูตามซ ิเคน 

ทวัรต์ระเวณไหวพ้ระเก้าวดั   

ขอใหผ้ลบุญทีท่ าส่งผลใหเ้นื้อคู่ดดูดีวงชะตาแขง็แกรง่ เกือ้กูลซึง่กนัและ

กนั  

พดูตามซ ิเคน 
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หลงัจากไปนัง่วปิสันากรรมฐาน ฉนัรูส้กึอิม่สุขจากการเสพธรรม โอว้ว

ว..ธรรมะเขา้กะโหลก 

(Projector พรุง่นี้จะครบรอ้ยวนัแลว้นะทีเ่ราเป็นแฟนกนั...................) 

ดาดา้   ดใีจดว้ยนะคิม้จะครบรอ้ยวนัแลว้ 

ยอด   แลว้มงึจะไปฉลองกนัทีไ่หนว่ะ 

คิม้ กไ็ปมาหมดทุกทีแ่ลว้นะ แต่แปลกมากเลยเนี่ยะคบกนัมาเกอืบรอ้ยวนั

แลว้ ยงัไมเ่คยไปดหูนังดว้ยกนัเลย ช่วงนี้มเีรือ่งอะไรน่าดบูา้งว่ะ 

ดาดา้   ดรูถไฟฟ้ามาหานะเธอส ิพระเอกชื่อเคนเหมอืนแฟนแกเลย 

ยอด   อกีอยา่ง มนัเป็นเรือ่งของผูห้ญงิโสดทีเ่จอรถไปขบวนสุดทา้ย 

คิม้   โดน โดนเลย 

นก   เฮย้ คิม้ กูว่ามงึห่างจากผูช้ายคนน้ีเหอะ 

ออ้ย   ใช่ดจูากไพ่ทาโรตแ์ลว้ มงึกบัเคา้ตกดวงมรณะ 

คิม้   อา้วออีอ้ย ชวีติกูตอ้งขึน้อยูก่บัไพ่ทาโรตม์งึว่าง ัน้ 

ออ้ย   ไมเ่ชื่ออยา่ลบหลู่ 

ดาดา้   นี่กูตามอพัเดทมงึมาเก้าสบิเกา้วนัแลว้ ช่วงไหนว่ะทีบ่อกว่ามงึจะ

แต่งงานกนั 

คิม้   กพ็รุง่นี้ไง พวกมงึคอยดดู ิ

นก   กูว่าแมง่ยงัไงกอ็ยูไ่มถ่งึรอ้ยวนั 

คิม้ ท าไมมงึพดูอย่างนี้ว่ะ พวกมงึอจิฉากูใช่ไหม ถงึไดม้าแช่งกูแบบนี้   

ออ้ย พวกกูเป็นห่วง 

คิม้ ขอทเีหอะ ชมรมสาวโสดแสนสุขวลิล่า ช่วยไปไกลๆกูซกัวนันึงไดไ้หม 
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ยอด   คิม้ มงึไม่ยอมรบัความจรงิใช่ไหม 

(คิม้เดนิออกไป) 

นก นัน่คอืโพสครัง้สุดทา้ยทีเ่ราเหน็จากคิม้ คิม้หายไปหลายวนั ไม่รบั

โทรศพัท ์หลงัจากนัน้เจด็วนั เราถงึไดเ้หน็ขอ้ความนี้...จากคิม้ 

(Projector พอกนัท ีความอดทนสิ้นสุดแลว้ เกดิชาตหิน้าขอเป็นเพือ่นกนัอกีครัง้ ลาก่อน) 

คิม้  พอกนัท ี ความอดทนสิน้สุดแลว้ เกดิชาตหิน้าขอเป็นเพื่อนกนัอกีครัง้ 

ลาก่อน 

(คิม้เปิดโทรศพัทโ์ทรหาเคน เพื่อบอกลาครัง้สุดทา้ย) 

คิม้   เคน  ฉนัไมรู่จ้ะพดูอะไร   แต่นี่คอืครัง้สุดทา้ยทีเ่ธอจะไดย้นิเสยีงฉัน 

(เพื่อนตามมาหาคิม้ทีห่อ้งทีก่ าลงัน ้าตานองหน้าอย่างแรง)    

ยอด   คิม้...เกดิอะไรขึน้กบัมงึ 

ดาดา้  นี่ดนีะทีม่งึเปิดบบี ีกูถงึรูว้่ามงึอยูท่ีไ่หน 

ออ้ย   มงึจะคดิสัน้ท าไมว่ะ 

คิม้  ฉนัชวนเคนด ู รถไฟฟ้ามหานะ ฉนัซือ้บตัรรอเขา  แต่เขามาไม่ทนั  

หนงัเริม่ฉายฉนัเลยเขา้ไปนัง่ดคูนเดยีวรอในโรง  ฝากบตัรทีเ่คาเตอร ์ 

แต่เคนกไ็มม่า   จนหนงัจบ  ฉนัโทรหาเคน  เคนบอกว่าจ ารอบผดิ  

เดีย๋วจะมา  ฉันเลยซือ้บตัรรอบต่อไปรอเขา  เขามาไมท่นัหนงัฉาย   

ฉนันัง่ดคูนเดยีวจบเป็นรอบทีส่อง   ฉนัพยายามโทรหาเขา  แต่เขาปิด

เครือ่ง 

 

 

DP
U



177 
 

คิม้ เคา้เงยีบหายไปหลายวนั  ฉนัพยายามโทรหาเคา้วนัละหนึ่งรอ้ย miss 

call   

ฉนัพยายามสวดมนตอ์อ้นวอนสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์หฉ้นัตดิต่อเคา้ได ้   ปาฎิ

หารยม์จีรงิ หรอือาจจะเป็นเพราะว่าฉนัสวดมนตถ์งึเคา้ครบเจด็วนัพอด ี

ฉนัเพิง่มาคดิไดว้่าท าไมไมใ่ชเ้บอรอ์ื่นโทรว่ะ   

ในขณะทีก่ าลงัจะโทรหาเคนดว้ยเบอรอ์ื่น กม็พีสัดุมาถงึฉนั  

มนัคอืแผ่นคาราโอเกะ  ทีม่โีน๊ตบอกเอาไวว้่า เพลงนี้บอกแทน

ความรูส้กึของผมทีม่ต่ีอคุณครบั หายไปเจด็วนัไปคดิมขุนี้ 

(sound        karaoke เงยีบๆคนเดยีว) 

 อยา่มาใหเ้จออกีเลย  เฉยเฉยไปเลยดกีว่า   

เจบ็เกนิไปทีจ่ะคบหาไมอ่ยากจะมองเหน็หน้าใครใคร 

ไปไกลไกลใหห้่างกนั เหน็แลว้ฉนัยิง่เจบ็ใจ 

ไมอ่ยากจะไดย้นิอะไรจากเธอฉนัไมอ่ยากฟงั 

อยากจะมองฟ้าทีว่่างเปล่าเหงาเหงาคนเดยีวล าพงั 

ใหร้อยรา้ว มนัเจอืจางใหใ้จมนัดกีว่านี้บา้ง 

อยากใหเ้ธอนัน้ลมืทุกสิง่และทิง้ฉนัไวล้ าพงั 

ฉนัตอ้งการทบทวนบางอย่างอยากอยูเ่งยีบเงยีบคนเดยีว 

คิม้ ฉนัไม่ Get   ฉนัเลยโทรไปถามว่านี่มนัอะไร 

 (sound        Ringtone ไปใหพ้น้) 
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คิม้ Calling melody น้ีอกีแหล่ะ ฉนัฟงัมาเจด็รอ้ยเทีย่ว เมือ่ไรจะเปลยีนสกั

ทวี่ะ 

(คิม้ยนือึง้ฟงั Calling melody เพลงไปใหพ้น้ซ ้าไปมาจนค่อย ๆ เฟด) 

นก   เพื่อผูช้ายคนนี้ใช่มัย้ .. ทีท่ าใหเ้มงิคดิจะเอามดีปาดคอตวัเอง   แลว้หนี

พวกกูไป 

คิม้รอ้งห่มรอ้งไหม้ากขึน้ 

ยอด   เคยบอกแลว้ไงว่า  ยอมรบัเหอะว่าผูช้ายคนนี้ไมเ่หมาะกบัแก 

คิม้   พวกแกรูไ้ดไ้ง  แกไมรู่จ้กัเขาซะหน่อย... 

ออ้ย   โลกมนัหมนุเรว็ไปหน่อย....ใครคดิอะไร ท าอะไร  มนัรูถ้งึกนัหมด 

ดาดา้   จรงิ  ๆ แลว้ผูช้ายคนนี้พยายามจะบอกมงึมาตลอด 

คิม้   บอกอะไร กูไมเ่หน็รูเ้ร ือ่งเลย 

ดาดา้   ในเฟสบุ๊คมงึนอกจากพวกกูสีค่นแลว้  ยงัมผีูช้ายคนนี้เป็นเฟรนดว้ย

ใช่มัย้ 

คิม้   ใช่... 

นก  ไอเ้จา้เฟสบุ๊คนี่มนัไมไ่ดม้หีน้าทีป่ระกาศว่ามงึคดิอะไรในใจอยู ่ แต่มนัมี

หน้าทีท่ีบ่อกว่าเพื่อนมงึคดิอะไรดว้ย   เคยรูบ้า้งมัย้ 

ดาดา้   กูจะใหม้งึดอูะไร  มงึพรอ้มจะรูร้ยึงัว่าผูช้ายคนนี้คดิกบัมงึตัง้แต่วนัแรก 

ๆ ยงัไง 

ยอด   เงือ่นไขกค็อื .......ออี้อยมงึบอกมนัด ิ  

ออ้ย   มงึตอ้งถอืมดีอนัน้ี   ถา้มงึรูส้กึเจบ็ปวดกบัขอ้ความพวกนี้เมือ่ไหร ่ มงึก็

กรดีพวกกูดว้ย 
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   เจบ็ปวดกีท่ ี กก็รดีพวกกูจ านวนนัน้เท่ากนั พวกกูอยากแบกรบัความ

เจบ็ปวดขอมงึบา้ง  

   อยากรูส้กึถงึความเจบ็ปวดของมงึ 

(ทุกคนยื่นแขนใหค้ิม้)   

ยอด   เริม่ทีอ่อีว้นน่ีก่อนเลย 

นก   ท าไมตอ้งเป็นกู   ง ัน้กเ็รยีงตามนี้เลย 

คิม้   แลว้ท าไมกูตอ้งท าตามทีพ่วกมงึพดูดว้ย 

นก   ไมท่ าใช่ไหม พวกเรากลบั 

คิม้   อา้ว พวกมงึจะไมอ่ยูเ่ป็นเพื่อนกูก่อนหรอ 

นก   แต่ก่อนจะอ่านขอ้ความ กูขอบิว้มงึดว้ยเพลงนี้ 

 (Sound           I can’t help falling in Love) 

นก คุน้ยงั 

(Projector       ขอ้ความต่างๆใน  FACE BOOK) 

คิม้ คดิผดิมากทีส่่ง sms ไปหาเธอ 

 นี่เราเป็นแฟนกนัแลว้หรอ 

 เชา้นี้ตอ้งบอกเลกิ 

 ท าไมตอ้งกลวัเคา้เสยีใจดว้ยว่ะ 

ยอด แมง่เลวเนอะ 

ออ้ย เจบ็ป่ะ 

นก กรดีด ิ
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คิม้ มคีนบอกว่าเธอแปลก แต่ฉันว่าประหลาด 

ยอด ท าไมไมบ่อกตัง้แต่แรก 

ออ้ย เจบ็ไหม 

คิม้ ผูห้ญงิอว้กน่าเกลยีดกว่าผูช้าย 

ยอด อนัน้ีกูว่าจรงิ 

ออ้ย เจบ็ยงั  

นก   กรดีกูเลย 

คิม้ รบัไมไ่ดว้่ะ ผูห้ญงิกนิกุง้เตน้ 

ยอด แซบจะตาย 

ดาดา้ กูว่าน่ารกัดว้ย 

ยอด มงึเตน้ด ิ

คิม้ ผูห้ญงิห่าอะไร ทะเลาะกบัปลาฉลาม 

ยอด มงึท าไดป้ะ่ 

ออ้ย เจบ็ไหม 

นก กรดีด ิ

คิม้ อยากไปโบสถ์ 

ดาดา้ ไปท าบุญโลงศพพระเจา้โกรธตายห่า 

นก พระเจา้ลงโทษมงึแลว้ 

คิม้ คนละศาสดา กูไมบ่าป 

ดาดา้   มงึคุยกบัพวกกูไดแ้ลว้หรอ 
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คิม้ แมง่รัว่อกีแลว้ 

ยอด ท าไมไมอุ่ดว่ะ 

ออ้ย มงึเจบ็ยงั 

คิม้ นี่กูตอ้งใชก้รรมเก่าใช่มัย้เนี่ยะ 

ยอด   อนัน้ีเจบ็จรงิ 

คิม้ อกีหน่ึงวนัฝนัรา้ยกจ็ะจบแลว้ 

ออ้ย   ดใีจดว้ยนะ มงึหมดกรรมกบัมนัแลว้ 

ยอด   น่ีไมใ่ชแ้ลว้ใช่ป่ะ เดีย๋วกูเอาไปหัน่มะนาว 

คิม้   ของกู เดีย๋วกูทิง้เอง 

(คิม้โยนมดีทิง้ เพื่อนเขา้ไปเตะใหอ้อกไปไกลๆ) 

นก   กูนึกว่ามนัจะแทงกู 

ออ้ย   นี่ใครคดิแผนเสีย่งอยา่งนี้เนี่ยะ 

คิม้   อา้ว ไหนพวกมงึบอกอยากเจบ็ปวดกบักู 

ยอด   กูไมใ่ช่พีม่ารค์นะโวย้ เพื่อนเจบ็พีเ่จบ็ แฟนเจบ็พีไ่มเ่จบ็ 

ดาดา้   กูแผนสงูทีสุ่ดโวย้ เพราะกูท าประกนัภยัใหพ้วกมงึ ซึง่คนรบั

ผลประโยชน์คอืแมกู่ 

คิม้   วนัแรกทีเ่จอกนัมนับอกรกักู แต่หลงัจากนัน้ ไปอกี 99 วนั แมง่เกลยีด

กู 

ยอด กูว่าวนัแรกเขาไมไ่ดค้ดิอย่างนัน้หรอก  มงึอ่ะจนิตนาการ 

คิม้ เออ.. กูนัง่ดเูหมยลีม่นับอกว่า  คนทีเ่ป็นแฟนกนั  แต่ไมไ่ดก้นิขา้ว

ดว้ยกนั ไมไ่ดไ้ปไหนดว้ยกนั  อยา่งงีจ้ะมแีฟนไปท าไม 
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 กูนี่แหละชวีติจรงิ กูไมใ่ช่ครสิ หอวงั ก ูคิม้ แซ่โคว้ คนทีก่นิขา้วดว้ยกนั  

มเีวลาไปไหนมาไหนดว้ยกนัทุกวนักบักู   มนัยงัไมเ่รยีกกูว่าแฟนเลย

  

น่ีกูเป็นฝนัรา้ยของผูช้ายในฝนัของกูเหรอเน่ีย... 

 คนทัง้โลกรูว้่าเขาคดิยงัไงกบักู  แลว้ท าไมกูถงึเป็นคนสุดทา้ยทีรู่้ 

ออ้ย ยอมรบัสวิ่ะ ว่ามงึกพ็ลาดเป็น.... 

นก กูว่าโง ่

ดาดา้ โง.่..แรงอ่ะ แต่มนักใ็ช่นะ 

ยอด ค าว่าโงก่บัจา้ดเงา้อนัไหนมนัแรงกว่ากนัเจา้ 

(คิม้หวัเราะ ทุกคนหวัเราะ) 

ยอด หวัเราะอ่ะหยงัเจา้    

นก   เฮย้...อจีอยจอย  มนัโพสอะไรมาว่ะ.... 

(ทุกคนตกใจ)    

(Projector  ขอเชญิรว่มสวดพระอภธิรรมศพ นาง  รรรรรร (วไิล)  นวลแพง) 

นก   ขอเชญิรว่มสวดพระอภธิรรมศพ นาง  รรรรรร (วไิล)  นวลแพง 

ออ้ย   รวมรุ่นอกีแลว้สเินี่ย... 

ดาดา้   แก๊งสีแ่พรง่ของเรากต็อ้งไปงานนี้ใหเ้ขาข ากนัอกีแลว้   

คิม้   พวกมงึไมช่วนกูเหรอ 

นก   ปกตกิูไมค่่อยคบกบัคนมจีดุยนื   แต่จะว่าไปสีแ่พรง่กน่็ากลวัน้อยกว่า

หา้แพรง่นะ 

(ทุกคนหวัเราะ) 
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คิม้   ช่วงนี้ลกูพวกมนัก าลงัโต เป็นช่วงทีผ่วัแอบมกีิก๊ เราจะไปหวัเราะพวก

หมา่มีแ้รนเจอรก์นั  

(ทุกคนหวัเราะ) 

นก   คิม้มงึซอ้มบูม ก่อนเลย  

คิม้สัง่ตัง้มอื สัง่บมู  

บมู FB 

ทุกคนหวัเราะ 

ในความมดื  

นก   กูคดิว่ามงึลมืไปแลว้นะเนี่ย 

คิม้   มนัอยูใ่นสายเลอืดโวย้ 

 

จบ 
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