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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.  
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

         การแสดงละครเวทีคือหนึ่งศาสตร์ทางด้านศิลปะที่มีการผลงานทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ
ไว้ด้วยกันทั้งศิลปะการแสดง การออกแบบฉากเวที การออกแบบเครื่องต่างกาย รวมถึงงานด้าน
วรรณกรรม การเขียนบท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีความเฉพาะตัว ที่สามารถสะท้อนการท างาน
ของผู้สร้างสรรค์ และร่วมถึงยุคสมัยสังคม (สดใส พันธุมโกมล, 2538) ละครเป็นศิลปะที่เกี่ยวกับ
มนุษย์ เนื่องจากตัวละครท าการแสดงมีการวิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์การเลียนแบบ
พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเอง ซึ่งละครมีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 3 
ระดับ คือ ระดับอารมณ์ ระดับสมอง และ ระดับจิตใจ 

 
ปัจจุบันศิลปะการแสดงละครเวทีมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากปรากฎการณ์

การเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดงประยุกต์ในสาขาการศิลปะแสดงมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
โดยมหาวิทยาลัยมีการน าบทละครมาแปลจากบทละครเวทีต่างประเทศ และน ามาท าการแสดง  
 

การละครในประเทศไทยอาจแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มในสถาบัน และกลุ่มนอกสถาบัน

โดยกลุ่มในสถาบันยุคแรก ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนละคร

สมัยใหม่โดยมีการน าบทละครต่างประเทศมาแปลและแปลงจากบทของบทละครต่างประเทศ 

เช่น คอยโกโด ซูสตอรี่  ผู้แพ้ผู้ ชนะ แม่ค้าสงคราม คนดี เสฉวน และ เกียรติ โสเภณี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแสดงละครเรื่อง อวสานเซลล์แมน  และยังประพันธ์บทละครอีก

หลายเร่ือง เพื่อกระตุ้นให้คนดูได้ส านึกถึงปัญหาในสังคมไทย เช่น ซูสีไทเฮา อันตราคนี อวสาน

เซลล์แมน และรถรางคันนั้นชื่อปรารถนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลิตละครส่วนใหญ่ใน

ลักษณะละครสัญจร ตามหมู่บ้านในชนบท โดยได้อิทธิพลมาจาก Poor Theatre ละครแนวนี้มัก

เขียนขึ้นมาเอง เช่น ชนบทหมายเลขหนึ่ง  ชนบทหมายเลขสอง ชนบทหมายเลขสาม 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีกลุ่มนักศึกษาที่ก่อตั้งละครคณะนิเทศ เช่น หมายจะปั้นให้มันเป็น ฤๅ...

จะไปถึงฝั่งฝัน ดาบนั้นคืนสนอง มหรสพสองหน้า รอยร้อยฤทธิ์ พิษรักร้องเปลว และโลกา

หมายเลข 15  และในช่วงเวลาเดียวกันมีการเปิดสาขาศิลปะการแสดง โดยมีการแปลบทจาก

ต่างประเทศ ฝันกลางฤดูร้อน All my son After the fall เป็นต้น และมีอีกหลายหลายสถาบันที่
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เปิดสาขาศิลปะการแสดง เช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีอีกหลายสถาบันจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น  

อีกทั้งยังมีชมรม และกลุ่มนักศึกษาท าละครออกมามากมายแล้วออกแสดงนอกสถานที่สาธารณะ 

เช่น สมาคมวัฒนธรรมเยอรมัน สมาคมวัฒนธรรมฝรั่งเศส เอยูเอ เป็นต้น 

ละครนอกสถาบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มละครทมีีสมาชิกเป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยและผู้มีใจรักในการละคร ซึ่งแบ่งออกได้สองประเภทได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง กลุ่ม

ละครซึ่งสังกัดองค์กร เช่น กลุ่มมะขามป้อม กลุ่มเส้นสีขาว กลุ่มมายา และกลุ่มละคร ประเภทที่

สอง ละครเวทีธุรกิจ และกึ่งธุรกิจ เช่น มณเฑียรทองเธียเตอร์ กลุ่มละครสองแปด กลุ่มไนท์

สปอต บริษัทแดสส์ ภัทราวดีเธียเตอร์ บริษัทเฉลิมกรุงมณีทัศน์ และคณะละครพระจันทร์เสี้ยว

(ใหม)่ เป็นต้น  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนสาขาวิชาการแสดงละครเวทีสากลมากขึ้น และใน

บางมหาวิทยาลัยท าเป็นบริษัทละคร เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพสร้างเป็น BU Theater 

Company ในส่วนเอกชนก็มีการจัดตั้งคณะละครมากขึ้น มีการสร้ากลุ่มละครเวทีและรวมตัวกัน

จัดเทศกาลละครเวที เช่น เทศกาลละครกรุงเทพที่จัดขึ้นปีพศ. 2545 เป็นต้น นอกจากนี้มีโรง

ละครขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่สามารถผู้ชมได้มากกว่า 500 ที่นั่ง เช่น โรงละครรัชดาลัยดีเธียเตอร์, 

โรงละครเอ็มเธียเตอร์ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ โรงละครกาดสวนแก้ว เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีโรงละครขนาดเล็กที่ผู้ชมได้ไม่เกิน 100 ที่นั่ง ในกรุงเทพฯ อีกหลายแห่ง เช่นโรงละคร

พระจันทร์เสี้ยว โรงละครทองหล่อ Art Space และโรงละคร Blue Box เป็นต้น  

ปัจจุบันประเทศไทยมีคณะละครที่ท าการแสดงละครเวทีสมัยใหม่ น าเสนอการแสดงบท

ละครแบบดั้งเดิมของไทยเอง และบทละครแบบดัดแปลง (Adaptation) มีการจัดท าการแสดง ซึ่ง

มีวิธีน าเสนอและบทละครที่น่าสนใจและได้การยอมรับจากผู้ชม แต่ยังขาดการรวบรวมกระบวน

ความคิดงานสร้างสรรค์บทละคร วิธีการคิด และเทคนิคเฉพาะบุคคล รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อการเขียนบทละคร 

      บทละครเวที คือ ศิลปะการแสดงที่ผ่านตัวหนังสือน าเสนอเรื่องราว ความคิด  ตัวละคร 
และวิธีการน าเสนออย่างมีศิลปะ โดยผ่านการแสดงบนเวทีที่มีท าการแสดงโดยใช้เทคนิค การ
แสดงของละครเวทีเป็นรูปแบบส าคัญ ซึ่งผู้ชมสามารถตอบสนองความรู้สึกของการแสดงหรือ
นักแสดง โดยไม่มีสื่ออื่นมาเป็นตัวกลางในการคั้นระหว่างการแสดงกับผู้ชม เช่น ละครโทรทัศน์ 
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จะมีโทรทัศน์เป็นสื่อคั้นระหว่างนักแสดงกับผู้ชม หรือภาพยนตร์มีจอภาพที่ขั้นกลางระหว่างการ
แสดงกับผู้ชม ละครเวทีผู้ชมสามารถอยู่ใกล้ชิดกับนักแสดง สามารถรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก ดีใจ 
เสียใจ หรือโกรธของนักแสดงได้ ซึ่งบางเรื่องผู้ชมสามารถรับรู้ความจริงของเรื่องราวราวกับเข้า
ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ก าลังแสดง การแสดงละครเวทีจะมีความสดใหม่ ทุกรอบที่ได้ท าการแสดง 
โดยผ่านองค์ประกอบจากทฤษฎีการละครของ อริสโตเติล  ละครเวทีจะประกอบไปด้วยโครง
เรื่อง (Plot)   ตัวละคร (Character) ความคิด (Thought)   ภาษา (Diction) เพลง (Song) และ
ภาพ (Spectacle) แต่ในปัจจุบันมีการประยุกต์จากเพลงเป็นเสียงประกอบ  
 

ปัจจัยที่ มีผลต่อการเขียนบทละครเวทีกับการศึกษากระบวนการสร้า งสรรค์ วิธีการ
สร้างสรรค์บทละคร เทคนิคต่างๆ และความคิดการสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล รวมถึงปัจจัยภายใน
และภายนอก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพที่สามารถสื่อสารกับคนดูผ่านบทละครที่เขียน
ขึ้นได้ 

 
การศึกษาครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคิดโครงเรื่อง  การดัดแปลงบท  การเขียนบท    

รูปแบบและวิธีการท างานของนักเขียนบทละครเวทีที่คัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง    เพื่อศึกษา
ลักษณะของตัวละคร   การสร้างเรื่อง  การด าเนินเรื่อง ผลการวิจัยนี้สามารถน ามาประยุกต์เป็น
ต าราหรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทละครเวทีต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศึกษาแนวความคิดการสร้างบทละครเวทีสมัยใหม่ของกลุ่มละครเวทีที่มีผลงาน
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี 

2. เพื่อศึกษาวิธีการและกระบวนการเขียนบทละครเวทีของกลุ่มละครเวที 
3. เพื่อศึกษาเทคนิคเฉพาะบุคคลของผู้สร้างบทละครเวทีสมัยใหม่ของไทย 
4. เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการสร้างสรรค์บทละครเวทีไทย 

 
นิยำมศพัท ์      
 การสร้างสรรค์บท หมายถึง เทคนิค วิธีการ กระบวนการ และการได้มาซึ่งความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับน าไปใช้ในการเขียนบทละครเวที 
 
 วิธีการเขียนบท หมายถึง ขั้นตอน วิธีการท างานของผู้เขียนบทละครเวที ตั้งแต่เริ่มต้น
จนเสร็จสิ้นเป็นบทละครเวที 
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 บทละครเวที   หมายถึง บทละครที่ใช้ส าหรับการผลิตละครเวที ซึ่งเขียนขึ้นจากผู้เขียน
บทโดยเป็นท้ังบทละครแบบดั้งเดิม  (Original) และ บทละครแบบดัดแปลง (Adaptation) 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ศึกษาวิจัยโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากกลุ่มผู้จัดละครเวที 5 กลุ่ม จ านวน
5 คน โดยคัดเลือกจากกลุ่มละครทีมีผลงานต่อเนื่องกัน 10 ปี 

 กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว  สัมภาษณ์ สินีนาฏ  เกษประไพ 
 กลุ่มละครแปดคูณแปด สัมภาษณ์ นิกร แซ่ตั้ง 
 กลุ่มละคร New Theater Society สัมภาษณ์ ปานรัตน กริชชาญชัย 
 กลุ่มละครเสาสูง  สัมภาษณ์ นัท นวลแพง 
 กลุ่มละครเบบี้มายด์  สัมภาษณ์ ณัฐพล คุ้มเมธา 

 
กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
กรอบความคิดจะประกอบไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยโดย 
  

1. กระบวนความคิดสร้างสรรค์ 
2. วิธีการสร้างบทละคร 
3. ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะคน 
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ 
5. ผลการวิจัย 

ผู้เขียนบท 

วิธีการสร้างบทละคร 
 

ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะคน 
 

ปัจจัยที่มีผลต่องานสร้างสรรค์ 
 

ผลการวิจัย 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
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ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั  
1. ท าให้ทราบถึงการสร้างสรรค์บทละครเวที ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานด้านการ 

เขียนละครส าหรับผู้ที่สนใจ และยังสามารถน าไปเรียบเรียงเป็นต ารา เอกสารวิชาการ  
      2. ท าให้ทราบถึงกระบวนการ วิธีการ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์และปัจจัยในการเขียน
ละครของผู้เขียนบทละครเวทีสมัยใหม่  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่ ได้เลือกใช้แนวคิด

ทางการละครทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของละครเวที 

2. แนวทางการน าเสนอละครเวที 

3. ละครสร้างสรรค์ 

4. องค์ประกอบของละคร 

5. การดัดแปลงบทประพันธ์มาเป็นบทละคร  

6. การดัดแปลงและจัดแสดงละครยุคสมัย 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎี 

1. ประเภทของละครเวที 

1.1 ละครประเภทโศกนาฏกรรม (Tragedy) 

1.2 ละครประเภทตลกขบขัน (Farce) 

1.3 ละครอิงนิยาย (Romance) 

1.4 ละครประเภทเริงรมย์ (Melodrama) 

 

1.1 ละครประเภทโศกนาฏกรรม (Tragedy)  
ละครประเภทโศกนาฏกรรม (Tragedy) มีต้นก าเนิดขึ้นในยุคกรีกละครยุคแรกของละคร

ประเภทเกี่ยวข้องกับพิธีบวงสรวงทางศาสนาและมีการพัฒนาจนถึงปัจจุบันโดยที่มีลักษณะ
ส าคัญของ ละครโศกนาฏกรรม ต้องเป็นเรื่องที่แสดงถึงความทุกข์ทรมานของมนุษย์ และจบลง
ด้วยหายนะของตัวเอก ตัวเอกของละครประเภทโศกนาฏกรรม จะต้องมีความยิ่งใหญ่เหนือคน
ทั่วๆไป แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดที่เป็นสาเหตุของความหายนะที่
ได้รับ ฉากต่างๆ ที่แสดงถึงความทรมานของมนุษย์จนท าให้ผู้ชมรู้สึกสงสารและความกลัวท าให้
เกิดความเข้าใจในการใช้ชีวิต มีความงดงามทางศิลปะและวรรณคดี และคนดูแล้วต้องรู้สึกเข้าถึง
จนเกิดปัญญาจากการรับชม 
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      1.2 ละครประเภทตลกขบขัน (Farce) 
 ละครประเภทตลกขบขันแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
           1.2.1 ฟาร์ส (Farce) 
         1.2.2 คอเมดี (Comedy) 
 
 ฟาร์ส (Farce) เป็นตลกที่เป็นเรื่องราวที่เหลือเชื่อ เป็นการแสดงตลกโปกฮา หรือใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ในตลกไทยที่เรียกว่าตลกคาเฟ่ มีการใช้ร่างกายกริยาเกินจริง ไร้สาระ แต่ใน
ความเป็นจริงละครประเภทนี้มีคุณค่าไม่แพ้ละครประเภทอื่นๆ 
     
 คอเมดี (Comedy) เป็นละครตลกที่มีลักษณะเป็นวรรณกรรม แบ่งได้หลายแบบ
ดังต่อไปนี ้
           สุขนาฏกรรม (Romantic comedy)  
  ละครตลกชั้นสูง (High comedy) หรือตลกผู้ดี (Comedy of manners) 
  ละครตลกประเภทเสียดสี (Satiric comedy)  
  ละครตลกประเภทความคิด (Comedy of ideas) 
  ละครตลกประเภทสถานการณ์ (Situation comedy) 
  ละครตลกประเภทโครมคราม (Slapstick comedy) 
  ละครตลกรักกระจุ๋มกระจ๋ิม (Sentimental comedy)   
 
1.3 ละครอิงนิยาย (Romance) 
 ละครอิงนิยายเป็นละครประเภทที่มีลักษณะหลีกหนีจากชีวิตจริงไปสู่ชีวิตในอุดมคติ 
ละครท่ีมีเรื่องราวทีม่นุษยมี์ความเพ้อฝันมากกว่าที่จะได้พบในชีวิตประจ าวัน ซึ่งอาจเป็นการหนี
ไปสู่เทพนิยาย อดีตที่รุ่งเรืองแสนสวยงาม หรือดินแดนท่ีห่างไกลที่ไม่รู้จัก ที่มีความสวยงามตาม
อุดมคติและความใฝ่ฝันของมนุษย์ที่ต้องการไปอยู่ ซึ่งบางครั้งไม่มีอยู่จริง 
 
1.4 ละครประเภทเริงรมย์ (Melodrama) 
 ละครประเภทเมโลดรามาจัดอยู่ในประเภทละครเริงรมย์ที่นักธุรกิจบันเทิงทั่วโลกจัดท า
ขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเป็นส าคัญ ดูง่ายติดตามง่ายความคิดไม่ยากต่อการเข้าใจ  ผูก
เรื่องไม่ค านึงถึงเหตุผลตัวละครมีลักษณะนิสัยตายตัว ที่ตัวพระเอกเป็นคนดีช่วยนางเอกจาก
ผู้ร้ายสุดท้ายพระเอกนางเอกคู่กัน ซึ่งต่อมาละครประเภทน้ีนิยมในภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์
ที่มักเรียกว่าละครน้ าเน่าในเมืองไทย 
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2. แนวทำงกำรน ำเสนอละครเวที 
ละครสมัยใหม่ (Modern drama) ละครสมัยใหม่สามารถแบ่งเป็นสองแนวการน าเสนอ

ได้ 2 แนวการน าเสนอดังต่อไปนี้ 
1 ละครสมัยใหม่แนวเหมือนชีวิต แนวเรียลิสม์ (Realism) และแนทเชอรัลลิสม์

(Naturalism) 
2 ละครสมัยใหม่แนวต่อต้านเรียลิสม์ (Anti-realism) 

 
         ละครสมัยใหม่แนวเหมือนชีวิต แนวเรียลิสม์ (Realism) และแนทเชอรัลลิสม์

(Naturalism) เสนอ เรื่องอย่างสมจริง และเป็นธรรมชาติ อันเป็นลักษณะของละครสมัยใหม่ที่
เกิดขึ้นในยุโรปปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ละครมุ่งเน้นการแสดงที่เหมือนความเป็นจริงในชีวิต
มากที่สุด ฉากที่ดูสมจริง การแสดงที่เป็นธรรมชาติเลียนแบบการแสดงของมนุษย์ 
  

          ละครสมัยใหม่แนวต่อต้านเรียลิสม์ (Anti-realism) ละครไม่ยึดติดกับรูปแบบการ
น าเสนอของละคร และกฎเกณฑ์ใดๆ เป็นละครแนวทดลอง แสวงหา ค้นคว้า โดยมีรูปแบบละคร
แนวต่อต้านเรียลิสม์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  ละครแนวสัญลักษณ์หรือ ซิมโบลิสม์ (Symbolism) 
  ละครแนว โรแมนติก (Romantic)    
                    ละครแนว เอกสเปรสเช่นนิสม์ (Expressionism) 
  ละครแนว เอพิค (Epic) 
  ละครแนว แอบเสิร์ด (Absurd) 
   

นอกจากนี้แล้วยังมีวิธีการน าเสนอละครอีกหลายแบบ ซึ่งมีวิธีการน าเสนอในรูปแบบ

ต่างๆ ตามยุคสมัยประเภทของละคร ยุคสมัยเทคโนโลยี และวิธีการแสดง มีการผสมวิธีการ

น าเสนอตีความ การน าเสนอของผู้ก ากับ  เช่น ละครร่วมสมัย (Contemporary drama) หรือ

ละครกระแสหลัก (Main stream) เช่น ละครเพลง (Musical)  รวมถึงละครพวกแนวหน้า (avant-

garde) และละครหลังสมัย (postmodern drama) และละครแนวอื่นๆ 
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ละครใบ้ 

สมพร ฟูราจ กล่าวไว้ในหนังสือศิลปะท่าทางและการเคลื่อนไหวว่า ไมม์ (Mine) และ

แพนโทไมม์ (Pantomime) มีความต่างกันดังต่อไปนี ้

ไมม์ (Mine) เป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช้ค าพูด โดยเน้นการแสดงที่เสนอแนวคิด

นามธรรม และปรัชญาชีวิตแฝงอยู่ การด าเนินเรื่องจึงไม่จ าเป็นต้องมีล าดับจากต้นไปสู่จุดจบ 

และบางครั้งไม่จ าเป็นต้องมีตัวละครด าเนินเร่ือง 

แพนโทไมม์ (Pantomime) เป็นการแสดงที่มีเรื่องราว มีตัวละคร มีล าดับการด าเนิน

เรื่องที่ท าให้ผู้ชมเข้าใจ นักแสดงต้องมีร่างกายที่แข็งแรง ยืดหยุ่น การแสดงออกโดยใช้ความ

เคลื่อนไหวง่ายๆ มีจังหวะ สามารถแสดงอารมณ์ บุคลิก เหตุการณ์  

ละครแบบกายภาพ หรือ Physical Theater หลักส าคัญอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่าง

ร่างกายมนุษย์ กับพื้นที่รอบตัว นักแสดงสามารถสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวโดยใช้ร่างกาย และ

ใช่เทคนิคการแสดงสด (improvisation) ไม่ใช่บทละคร แต่สร้างสถานการณ์โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ

ประกอบเรื่องราว ไม่ต้องใช้ภาษา การสร้างร่างกายและความเคลื่อนไหวของนักแสดงกับพื้นที่ที่

แสดงให้เกิดเรื่องราวและความหมายท่ีแตกต่างกัน (สมพร ฟูราจ, 2554:169-170) 

3. ละครสร้ำงสรรค ์ 

ละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) หมายถึง ละครที่จัดท าขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์ผลิต
ละครที่สร้างสรรค์จากตัวนักแสดงหรือเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความต้องการที่จะบอกอะไรกับ
ชุมชน ละครสร้างสรรค์ไม่ได้เน้นสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นหลัก ซึ่งสามารถเป็น
ที่โล่ง ห้องกว้างๆ มีอุปกรณ์ประกอบฉากจ านวนไม่มากนักเพื่อแค่กระตุ้นให้ผู้ชมได้เกิด
ความคิดและจิตนนาการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของการน าเสนอในแต่ละเรื่อง การสร้าง
เรื่องราว การแสดงละคร (Story dramatization) โดยจากความสนใจของผู้แสดง แล้วมีโครงเรื่อง
ที่สนุกสนาน ซึ่งอาจมาจากวรรณกรรม นิทานหรือวรรณคดี เรื่องที่เหมาะกับผู้แสดง มีการผูก
เรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกัน และการท างานเป็นทีมของนักแสดง ซึ่งอาจมีการสร้างโดย การแสดง
เรื่องราว คือการน าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมาผูกเป็นเรื่อง มีกิจกรรมการแสดงละคร มีตัว
ละครเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์ เป็นสิ่งของ ละครทุกตัวมีบทพูด บทบาทสมมติ เป็นการแสดงด้วย
ท่าทาง โดยไม่มีบทพูด ผู้แสดงจะต้องมีความเชื่อในสิ่งที่ตนก าลังแสดงอยู่เป็นหลักใหญ่  
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        การสร้างบทละครนั้นเป็นความสามารถที่ต้องอาศัยทักษะและความคิดสร้างสรรค์
ค่อนข้างมาก ซึ่งมีหลายวิธีการในการน าเสนอเรื่องราว โดยจะมีองค์ประกอบของการเขียนที่มี
โครงเรื่องชัดเจนสามารถถ่ายทอดออกมาได้ สะท้อนความคิด ที่ต้องการน าเสนอ ซึ่ง รูปแบบ
ละครมีแยกได้หลายแบบ โดยแยกแบบการด าเนินเรื่องจะได้ดังต่อไปนี้  

1. บทละครที่เป็นแบบฉบับ (Tradition Play) จะใช้แสดงในโรงละคร เรื่องราวที่
น าเสนอมาจากวรรณกรรม นิทานพื้นบ้าน  

2. บทละครที่ไม่เป็นแบบฉบับ (Non Illusion Style) ผู้เขียนบทละครควรเน้นที่การเล่า
เรื่อง (Story Theatre) จินตนาการ (Imagination) การเริ่มเรื่องจะเป็นการเล่าเรื่อง
โดยใช้ลีลาท่าทางประกอบดนตรี การขับร้องเพื่อให้ผู้ชมทราบกติกาการน าเสนอ  

3. บทละครที่เด็กมีส่วนร่วมแสดง (Participatory Theatre) การเขียนบทประเภทนี้
จะต้องเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดง  

4. บทละครเพื่อการศึกษา (TIE ย่อมาจาก Theatre In Education) เป็นละครเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดของเยาวชนในโรงเรียน 
ก่อให้เกิดความคิดเชิงวิจารณ์น าไปสู่การพูดคุยกันแล้วเกิดเป็นละคร 

5. บทละครจากการรวบรวมข้อมูลและเทคนิคละครสด (Collective Improvisation 
Theatre) การจะได้บทละครจากการแสดงละครสดน้ัน จะต้องสนใจการท างาน 

 

4. องคป์ระกอบของละคร 
 อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีกในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช กล่าวไว้ในหนังสือกวี
ศาสตร์ (Poetics) ว่าละครประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ส่วน โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ
ดังนี้ คือ โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิด ภาษา เพลง และภาพ (นพมาส แววหงส์, 2550:3-13) 
 
 4.1 โครงเรื่อง (Plot) โครงเรื่องโดยทั่วไปมีส่วนประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี ้ 
     4.1.1 การกระท าในละคร (Dramatic action) ลักษณะส าคัญของละครจะเสนอ
เรื่องราวออกมาในรูปแบบของการกระท า ไม่ใช่การบรรยายหรือการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว ตัว
ละครคุยกันต้องมีการบอกความต้องการของการคุย หรือเกิดความขัดแย้ง (Conflict) ของตัว
ละครหลัก (Protagonist) กับตัวละครฝ่ายตรงข้าม (antagonist) น าไปสู่ความต้องการหลักของ
ตัวละคร (objective) 
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     4.1.2 การปูพื้น (Exposition)  เป็นการเปิดฉากของละคร ผู้ชมจะยังไม่รู้ว่าละครเรื่อง
นี้เกี่ยวกับอะไร ตัวละครเป็นใครบ้าง มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ
ไหน มีความคิดความอ่านอย่างไร มีความต้องการอะไร มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ฯลฯ จึง
จ าเป็นต้องมีการปูพื้นเพื่อให้รู้ถึงภูมิหลังและความเป็นมาของเรื่องราวและตัวละคร ก่อนที่จะ
ด าเนินเรื่องไปข้างหน้า 
     4.1.3 การเตรียมเรื่อง (Foreshadowing) เป็นการวางเรื่องก่อนจะไปถึงเหตุการณ์
จริงตัวละครต้องมีความน่าเชื่อต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น คนดูจะสามารถหวนระลึกถึงและเข้าใจ
ได้ต่อจุดหักเหที่เกิดขึ้นหรือการตัดสินใจของตัวละครท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
     4.1.4 จุดเริ่มเรื่อง (Point of attack) คือช่วงเวลา ณ จุดที่นักเขียนจับมาเป็นตอน
เริ่มต้นของการกระท าในละครก่อนที่จะพัฒนาเรื่องต่อไปในทิศทางที่วางไว้ นักเขียนอาจเลือกใช้
จุดเริ่มเรื่องช้าหรือจุดเริ่มเรื่องเร็ว ก็ได้ขึ้นอยู่กับการวางโครงเรื่อง 
     4.1.5 เหตุการณ์กระตุ้น (Inciting incident) คือสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดัน ให้ตัว
ละครประสบปัญหาที่จะต้องสะสางหรือแก้ไขต่อไป เหตุการณ์กระตุ้นมักจะน าไปสู่ปัญหาหลัก
ของละครเร่ือง  
     4.1.6 ความยุ่งยาก (Complication) เหตุการณ์กระตุ้นคือความยุ่งยาก ความยุ่งยาก
คือแรงผลักดันแรงใหม่ที่เข้ามาสู่เรื่องและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินเร่ือง 
     4.1.7 การค้นพบ (Discovery) ในระหว่างที่เหตุการณ์ การค้นพบของตัวละครจะมี
ผลให้ตัวละครตัดสินใจกระท าการอย่างไรอย่างหนึ่งซึ่งท าให้เรื่องราวของละครด าเนินต่อไปหรือ
ถึงจุดลงเอยได้ 
     4.1.8 จุดสูงสุด (Climax) ช่วงขณะที่ความตึงเครียดขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในละคร บท
ละครส่วนมากจะมีการด าเนินเรื่องที่มีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆ จนน าไปสู่จุดสุดยอดของ
เรื่อง      
              4.1.9 จุดวิกฤติ (Crisis) จุดวิกฤติหมายถึงช่วงเวลาที่ตัวละครต้องตัดสินใจเลือก
ทางเดินต่อไปข้างหน้า การตัดสินใจน้ีมักจะมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามมา 
     4.1.10 การคลี่คลาย (Denouement) การคลี่คลายเป็นการแก้หรือสะสางปมความ
ยุ่งยากที่ขมวดเข้าไว้ก่อนหน้านั้น และแสดงให้เห็นผลสุดท้ายของตัวละครหลักในเร่ือง 
     4.1.11 เอกภาพ (Unity) การละครในอดีตมีการสร้างเอกภาพของละครเวที เรียกว่า 
เอกภาพทั้งสาม ซึ่งหมายถึง เอกภาพของโครงเรื่องหรือเอกภาพของการกระท า เอกภาพของ
เวลา และเอกภาพของสถานท่ี ซึ่งมีผลต่อนักเขียนบทในยุตต่อๆ มา 
 
 4.2 ตัวละคร (Character) 
 การวางตังละครของละครเวทีสามารถวิเคราะห์ตัวละครได้โดยพิจารณาลักษณะของตัว
ละครในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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 4.2.1. รูปลักษณ์ภายนอก หมายถึงรูปร่างหน้าตา เพศ อายุ ความสูงต่ าด าขาว กิริยา
อาการ ฯลฯ 
 4.2.2. สถานะทางสังคม หมายถึงอาชีพ ฐานะ ความเชื่อทางศาสนา ความเกี่ยวพันใน
ครอบครัวและสังคมแวดล้อม ฯลฯ 
 4.2.3. จิตวิทยา รวมถึงภูมิหลังที่มีส่วนก าหนดนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความปรารถนาใน
ส่วนลึก ความชอบความเกลียด ฯลฯ 
 4.2.4. คุณธรรม หมายถึงส านึกและความละอายต่อบาป ความยุติธรรม ความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี ฯลฯ 
 

การสร้างตัวละครให้มีลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล มีความคิด ความต้องการ และ
ความน่าเชื่อถือ (Francis Hodge อ้างใน พรรณศักดิ์ สุขี, 2541:32) ประกอบไปด้วย ความ
ปรารถนาสูงสุด (Desire) ความตั้งใจ (Will) ความมีศีลธรรม (Moral Stance) รูปลักษณ์ 
(Decorum) สภาวะอารมณ์ (Character Mood Intensity) 

 
 4.3 ความคิดหรือ แก่นของเรื่อง (Though) 
 ความคิดในละคร บทละครทุกเรื่องจะต้องมีความคิดแฝงอยู่ด้วย บทละครจะต้องมี
ความคิดบางอย่างแสดงออกมาอยู่เสมอ ซึ่งบางครั้งตัวละครหลักได้เรียนรู้ความคิดจากเรื่อง 
สะท้อนไปถึงผู้ชม ซึ่งละครจะท าหน้าที่ถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้ชม 
 
 4.4 ภาษา (Diction) หรือบทสนทนา (Dialogue) 
  เนื่องจากความจ ากัดในด้านการน าเสนอ การใช้ภาษาในละครจะต้องสื่อ
ความหมายให้ผู้ชมเข้าใจชัดเจนในทันที คนดูไม่มีโอกาสหยุดคิดใคร่ครวญในระหว่างการดู 
เพราะละครจะต้องด าเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆ ฉะนั้นบทสนทนาในละครจึงมักจะมีลักษณะกระชับ
กระจ่างชัดและน่าสนใจ เข้าใจง่ายในการสื่อสาร 
 
 4.5 เสียง (Sound) 
 เสียงในละครอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
           4.5.1. เสียงท่ีนักแสดงพูด ทั้งน้ีโดยแยกออกจากความหมายของสิ่งที่พูด 
  4.5.2. เพลงและดนตรี ทั้งที่มีเนื้อร้องและมีแต่ท านอง 
  4.5.3. เสียงประกอบเรื่อง เช่น เสียงฝนตก ฟ้าร้อง เสียงเครื่องยนต์ เสียงนก
ร้อง 
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 4.6 ภาพ (Picture) 
 ภาพในละครหมายถึงสิ่งที่คนดูมองเห็นทั้งหมดในระหว่างการดูละคร รวมทั้ง ฉาก แสง 
เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า เครื่องประกอบฉาก ตลอดไปจนถึงท่าทางและสิ่งที่นักแสดงบนเวที 
เช่น น้ าดื่ม สวมเสื้อ สูบบุหรี่ กระแอม เช็ดเหงื่อ ฯลฯ 
 
องคป์ระกอบกำรเล่ำเร่ือง  

เขมิกา  จินดาวงศ์ (2551) กล่าวไว้ในการวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์

ของอภิชาตพงศ์ วีระเศรษฐ ว่าโครงสร้างการเล่าเรื่อง สามารถแบ่งออกได้ 7 องค์ประกอบที่

ส าคัญ คือ โครงเรื่อง (Plot) แก่นเรื่อง (Theme)  ความขัดแย้ง (Conflict)  ตัวละคร (Character) 

ฉาก (Setting) สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) และมุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view) ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

1.   โครงเรื่อง (Plot) คือ เหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องที่ด าเนินตั้งแต่ต้นจนจบ   โครงเรื่อง

เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ   โดยปกติจะมีการล าดับเหตุการณ์ในการเล่าเรื่องไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1.1 การเริ่มเรื่อง (Exposition) การเริ่มเรื่องเป็นการชักจูงความสนใจให้ติดตามเรื่องราว 

มีการแนะน าตัวละคร   แนะน าฉากหรือสถานที่   อาจมีการเปิดประเด็นปัญหา หรือเผยปม

ขัดแย้ง เพื่อให้เรื่องชวนติดตาม การเริ่มเรื่องไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับเหตุการณ์ อาจเริ่ม

เรื่องจากตอนกลางเรื่องหรือย้อนจากตอนท้ายเร่ืองไปหาต้นเร่ืองก็ได้ 

1.2 การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือ การที่เรื่องราวด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

และสมเหตุสมผล ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ   ตัวละครอาจมีความ

ล าบากใจ   และสถานการณ์ก็อยู่ในช่วงยุ่งยาก 

1.3 ภาวะวิกฤติ (Climax) จะเกิดขึ้นเม่ือเรื่องราวก าลังถึงจุดแตกหัก และตัวละครอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีต้องตัดสินใจ 

1.4 ภาวะคลี่คลาย (Falling Action) คือ สภาพหลังจากที่จุดวิกฤติได้ผ่านพ้นไปแล้ว

เงื่อนง าและประเด็นปัญหาได้รับการเปิดเผยหรือข้อขัดแย้งได้รับการขจัดออกไป 

1.5 การยุติเรื่องราว (Ending) คือการสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมด การจบอาจหมายถึง

ความสูญเสีย อาจจบแบบมีความสุขหรือทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดก็ได้ 
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2.  ความขัดแย้ง (Conflict)  เรื่องเล่าคือการน าเสนอเรื่องราวบนความขัดแย้ง ซึ่ง

เหตุการณ์หรือพฤติกรรมนั้นจะมีการพัฒนาขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆซึ่งความขัดแย้ง

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน  ความขัดแย้ง

ภายในจิตใจ ความขัดแย้งกับพลังภายนอก  

3.   ตัวละคร (Character)   คือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวในเรื่องเล่า 

นอกจากนี้ยังหมายถึง บุคลิกลักษณะของตัวละคร  ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง  หน้าตา  หรืออุปนิสัยใจ

คอของตัวละคร  ซึ่งมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมและการกระท าของตัวละครด้วย ลักษณะตัว

ละครแบบมิติเดียว Stereotyped Character ตัวละครที่ค่อนข้างตื้นและมีลักษณะนิสัยด้านเดียว

ตัวละครท่ีตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง เป็นตัวละครท่ีไม่ต้องอาศัยการตีความ และตัวละครแบบหลายมิติ  

Well-rounded Character เป็นตัวละครที่มีการตีความในลักษณะมนุษย์ที่เป็นปัจเจกบุคคล เป็น

ลักษณะบุคลิกและพฤติกรรมสามารถอธิบายเหตุผล แรงจูงใจของการกระท า การตัดสินใจและ

เป้าหมายท่ีตัวละครต้องการได้ด้วยเหตุผลในเชิงตรรกะและจิตวิทยา   

4.  แก่นความคิด (Theme) คือ ความคิดหลักในการด าเนินเรื่อง  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่

ส าคัญในการเล่าเรื่องเพื่อให้มีความเข้าใจถึงแนวคิดหลักของผู้เล่า แก่นความคิดแต่ละเรื่องก็จะมี

รายละเอียดและองค์ประกอบย่อยในการสนับสนุนความคิดหลักที่แตกต่างกันไป  

5.   ฉาก (Setting) ฉากเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเรื่องเล่าทุกประเภทเป็นการถ่ายทอด

เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน เพราะเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นโดยปราศจากสถานที่มิได้ ดังนั้นฉาก

จึงมีความส าคัญ ท าให้มีสถานที่รองรับเหตุการณ์ต่างๆ ประเภทของฉากในเรื่องเล่าไว้ 5 

ประเภทดังนี ้

5.1 ฉากที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่แวดล้อมตัวละคร เช่น 

ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ล าธาร หรือ บรรยากาศค่ าเช้าในแต่ละวัน 

5.2 ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่  อารามบ้านช่อง เครื่องใช้ในครัว หรือสิ่งประดิษฐ์

ที่มนุษย์ไว้ใช้สอยต่างๆ 

5.3 ฉากที่เป็นช่วงเวลาหรือยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัย หรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์

ตามท้องเรื่อง 
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5.4 ฉากที่เป็นการด าเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือกิจวัตร

ประจ าวันของตัวละคร ของชุมชน หรือท้องถิ่นที่ตัวละครอาศัยอยู่ 

5.5 ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม คือสภาพแวดล้อมที่จับต้องไม่ได้  แต่มี

ลักษณะเป็นความเชื่อ หรือความคิดของคน  เช่น   ค่านิยม    ธรรมเนียม    ประเพณี   เป็นต้น 

6. สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol)   ลักษณะการเล่าเรื่องในสื่อบางประเภท เช่น   สื่อ

โทรทัศน์และสื่อภาพยนตร์มักมีการใช้สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) เพื่อสื่อความหมายอยู่เสมอ   

โดยสัญลักษณ์พิเศษในสื่อโทรทัศน์และสื่อภาพยนตร์ที่ใช้ในการสื่อความหมายนั้นประกอบไป

ด้วย สัญลักษณ์ทางภาพ และสัญลักษณ์ทางเสียง   

7. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view) คือการมองเหตุการณ์ การเข้าใจพฤติกรรม

ของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 ประเภทคือ  

7.1   การเล่าเรื่องจากจุดยืนบุคคลที่หนึ่ง (The First-Person Narrator) คือการที่ตัว

ละครตัวเอกของเรื่องเป็นผู้เล่าเรื่องเอง  

  7.2   การเล่าเรื่องจากบุคคลที่สาม (The Third-Person Narrator) คือการที่ผู้เล่า

กล่าวถึงตัวละครตัวอื่น ที่ตัวเองพบเห็น  

7.3   การเล่าเรื่องจากจุดยืนที่เป็นกลาง (The Objective Narrator) เป็นจุดยืนที่ผู้สร้าง

พยายามท าให้เกิดความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการน าเสนอ  

7.4    การเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient Narrator) คือการเล่าเรื่องที่ไม่มี

ข้อจ ากัด สามารถหยั่งจิตใจของตัวละครทุกตัว สามารถย้ายเหตุการณ์   สถานที่    และข้ามพ้น

ข้อจ ากัดด้านเวลา สามารถย้อนอดีต   ก้าวไปในอนาคต และสามารถส ารวจความคิดฝันของตัว

ละครได้อย่างไร้ขอบเขต  
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5.กำรดดัแปลงบทประพนัธม์ำเป็นบทละคร (Adaptation)  

การสร้างบทละครเวทีมีการท าบทจากบทดั้งเดิม (Original) หรือแปลจากบทละคร

ต่างประเทศ และมีการดัดแปลงจากบทละคร (Adaptation) ซึ่งวิธีการน าบทละครดั่งเดิมมา

ดัดแปลงมวีิธีการดังต่อไปนี้ (นราพร สังข์ชัย, 2551:170-172) 

5.1 การสร้างโครงเรื่อง 

  5.1.1 การอ่านอย่างเข้าใจในบทน้ัน 

  5.1.2 วิเคราะห์โครงเรื่องของบทประพันธ์ 

            5.1.3 เขียนเรื่องย่อ และมีการเพิ่มมุมมองของผู้เขียน 

            5.1.4 การเขียนแก่นของเรื่อง ควรเก็บแก่นหลักของเรื่องไว้ แต่จะเพิ่มรายละเอียด

เพิ่มขึ้นได้ 

5.2 การสร้างตัวละคร 

   5.2.1 การให้มีตัวละครเอก หรือตัวที่มีการกระท าหลักอยู่ 

             5.2.2 การเพิ่มตัวละครท่ีมีความส าคัญต่อการกระท าหรือมีผลกระทบต่อตัวละครหลัก 

             5.2.3 การทิ้งหรือตัดตัวละครออก ส าหรับตัวละครท่ีไม่ส าคัญกับเรื่อง 

             5.2.4 การรวมตัวละคร คือการน าหลายตัวละครรวมกันและสร้างบุคลิกของตัวละคร

ใหม่ขึ้นมาแทนที่จะตัดตัวละครแบบนี้ออกไป 

     5.3 การก าหนดเวลา ฉาก และสถานที 

ผู้เขียนต้องพยายามคงรายละเอียดของบทประพันธ์ เช่นระดับของเวลา ช่วงเวลาที่

เกิดขึ้น หากมีความจ าเป็นในการปรับ เรื่องเวลาและสถานที่ ก็สามารถปรับได้ให้เข้ากับเวลาการ

ผลิตจริง หรือบริบทของสถานท่ีในการแสดง 

     5.4 การด าเนินเรื่อง 

             5.4.1 การล าดับการด าเนินเร่ืองเล่าตามเหตุการณ์ 
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              5.4.2 การล าดับตามเวลาที่เกิดขึ้น 

              5.4.3 ล าดับตามความน่าสนใจ  

5.5 การเขียนบทบรรยายและบทสนทนา 

             5.5.1 น าบทสนทนาและค าบรรยายดั่งเดิมใส่ในบทละคร 

             5.5.2 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของบริบทของเรื่อง 

 

6. กำรดดัแปลงและจดัแสดงละครยคุสมยั 

ละครยุคสมัยโดยมากมีการดัดแปลง และปรับเปลี่ยนให้เหมะกับบริบทของ สถานที่  

เวลา และรับชมของผู้ชม ซึ่งควรพิจารณาถึงปัจจัยและลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ (มัทนี รัตนิน, 

2546:198-204) 

6.1.ภาษาส านวน  

การใช้ภาษาส านวนในบทละครสมัยก่อนอาจมีการใช้ถ้อยค าส านวนโวหารที่คนในสมัย

ปัจจุบันอาจไม่เข้าใจ เวลาพูดอาจไม่คล่องปาก ไม่เคยได้ฟัง ซึ่งภาษาส านวนสามารถ

ปรับเปลี่ยนให้นักแสดงพูดได้คล่องขึ้น โดยต้องรักษาจังหวะและลีลาของบทเดิมไว้ 

6.2. ความยาวของละคร 

ละครพูดตะวันตกสมัยเก่ามักมีความยาวมากกว่า 2 ชั่วโมง ถ้าแปลเป็นบทละครไทย

อาจมีความยาว 3-4 ชั่วโมง ซึ่งอาจท าให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัดได้ ละครควรอยู่ที่ 2 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 3 

ชั่วโมง 

6.3 ฉากและสถานที่ 

ละครในสมัยก่อนมีฉากมากมายซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ส าหรับฉากและสถานท่ี 

6.3.1 บางฉากที่ตัดออกไม่ได้ให้เชื่อมต่อฉากไปเลย โดยเป็นฉากกลางๆเชื่อมสอง 

สถานท่ีเข้าด้วยกัน 
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6.3.2 ออกแบบฉากให้เป็นฉากเดียวตลอดเรื่อง ที่เรียกกว่า Permanent Set หรือ A 

Single Set เป็นฉากกลางให้เสริมอุปกรณ์ประกอบฉากได้ 

6.3.3 ใช้ความเรียบง่ายของเวทีทรัสต์ (Thrust stage) เพื่อความสะดวกในละคร 

6.3.4 ใช้ผ้าแขวนในลักษณะต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลาย และเป็นวิธีง่ายในการ

เปลี่ยนฉาก เวลาและสถานที่ 

6.3.5 ละครสมัยก่อนโดยมากมี 5 องก์ แต่ในปัจจุบันมีการแบ่งเป็น 3 องก์ เพราะการ

พักแต่ละองก์อาจท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละองก์ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง 

6.4 โครงเรื่อง 

 โครงเรื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมของการตีความ ซึ่งควรศึกษาบทอย่าง

ละเอียดก่อนปรับเปลี่ยนโครงเรื่องเพื่อให้เรื่องมีความน่าสนใจมากขึ้น 

6.5 การแปลและดัดแปลงบท การดัดแปลงบท (Adaptation) ให้เป็นบทภาษไทยอาจท า

ได้ดังต่อไปนี้ 

6.5.1 การดัดแปลงเฉพาะชื่อตัวละครและสถานท่ีเป็นไทยและคงสิ่งอื่นๆไว้แบบต้นฉบับ 

6.5.2 การดัดแปลงทุกอย่างเป็นไทย โดยเปรียบเทียบว่าเป็นสมัยใดของไทยที่ใกล้เคียง

กับบริบทคนไทย 

6.5.3 เมื่อไม่สามารถเทียบเคียงในสภาพสังคมไทยได้ ให้ดัดแปลงเป็นสังคมใกล้เคียง ที่

มีปัญหาอย่างเดียวกัน การเมือง การปกครอง และสังคมเป็นต้น 

6.6 ความแตกต่างในการแสดงความรู้สึก 

ลักษณะละครในสมัยก่อนอาจมีท่าทางและการแสดงอารมณ์ที่ดู แล้วแล้วไม่เป็น

ธรรมชาติต่อผู้ชมสมัยนี้ โดยเป็นท่าทางที่ไม่ธรรมชาติ ดังนั้นควรปรับให้เป็นธรรมชาติของ

บริบทละคร 
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วตัถดิุบในกำรคิดจำกกำรเขียนบทละคร 

นักเขียนบทละครได้วัตถุดิบในการเขียนจากที่ใด โดย(Jeffery Hatcher อ้างใน พรรศักดิ์ 

สุขี, 2541:113) 

1. จากประวัติศาสตร์ 

2. จากข่าวหรือเหตุการณ์ร่วมสมัย 

3. จากสิ่งแวดล้อมและหน้าที่การงาน 

4. จากแนวคิดและทัศนคติที่มีต่อการเมืองและสังคม 

5. จากตนเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง คนรอบข้าง 

เพื่อเป็นข้อมูลหรือแรงจูงใจในความคิดในการเสนอเรื่อง น ามาเขียนเป็นบทละคร โดยมี

ที่มาของเรื่อง เพราะบทละครแต่ละเรื่องมีท่ีมาและเรื่องราวที่ต่างกัน 

 

7. งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่ เป็นการศึกษากระบวน

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียนบทละครเวทีไทย การสร้างบท วิธีการเล่าเรื่อง เทคนิคของบุคคล 

และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเขียนบทละครเวทีไทย โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

ศราวุธ ไพรีพินาศ (2557) การเลือกประเภทเรื่องแนวอิงประวัติศาสตร์ที่จะน ามาสร้าง

บท สามารถแยกออกได้เป็นสองแนวการเลือก แนวทางท่ีหนึ่งเรื่องที่มีข้อมูลผ่านการตีความและ

เพิ่มเติมด้วยจินตนาการ เช่นเรื่องแนวอัตชีวประวัติ และงานแนววิจัยทางประวัติศาสตร์ 

แนวทางที่สองเรื่องที่มีข้อมูลตีความและเพิ่มเติมทางประวัติศาสตร์สูง เช่น พวกนวนิยายอิง

ประวัติศาสตร์ ซึ่งการเลือกเรื่องควรเลือกเรื่องที่มีความขัดแย้งสูง และเรื่องที่เป็นที่รู้จักเพื่อให้

ผู้ชมสนใจมากขึ้น 

ประภาส บัวบาน (2557) พฤติกรรมการรับชม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของ

ผู้ชมละครเวที ตัวอย่างคณะละครมรดกใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อละครเวทีอย่างหนึ่งคืออายุของผู้ชม
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มีความสัมพันธ์กับแนวคิด พฤติกรรมและสิ่งก าหนดแรงจูงใจ ซึ่งผู้ชมจะมีความสนใจต่อละคร

เวทีโดยเลือกตามความสนใจ เลือกรับรู้และตีความ เลือกจดจ า ต่อละครเวทีนั้นๆ  

พัชรินทร์ มหิทธิกร (2551) การศึกษาการดัดแปลงนิทานค ากลอนเป็นบทละครเวที

สมัยใหม่ มีการดัดแปลงเป็นบทละครเวทีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเนื้อหา การสร้างตัวละคร 

ฉาก การใช้สัญลักษณ์ และภาษา ส่วนแก่นของเรื่อง การตีความเนื้อหาและตัวละคร การสื่อ

ความหมายยังคงตามนิทานค ากลอน ซึ่งลักษณ์เด่นที่ท าละครเวทีคือ เทคนิคแบบตะวันตก เช่น

การใช้หน้ากากในการแสดงหรือสัญลักษณ์ในเรื่อง ผู้ชมสามารถเข้าใจเรื่อง จากตัวอย่างเรื่องสิง

หไกรภพของสุนทรภูท่ี่ดัดแปลงมาเป็นบทละครเวที 

พิชญา พิริยะประทานคุณ (2556) การแสดงในโรงละครโรงเล็กนั้นเนื้อหาของละคร เป็น

เรื่องที่ผู้ท าละครละครมีประเด็นจะบอกกับสังคมโดยเป็นประเด็นสังคม ทัศนะคติ และค่านิยม

ของสังคมปัจจุบัน ซึ่งโรงละครโรงเล็กมีผู้ชมเฉพาะกลุ่ม ปัจจัยส าหรับละครโรงเล็กคือ ปัจจัยด้าน

การตลาดมีความส าคัญกับโรงละครโรงเล็ก ปัจจัยด้านสถานที่ควรเป็นที่เดินทางได้สะดวก 

ปัจจัยด้านการสื่อสารกับผู้มีการใช้การสื่อสารผ่าน Facebook ซึ่งมีรายละเอียดของละครเวทีอยู่

ใน Facebook ซึ่งผู้ชมสามารถค้นหาได้ง่าย 

สินียา ไกรวิมล (2545) บทโทรทัศน์ที่น าไปผลิตและได้รับความนิยมมีลักษณะที่ปรากฎ

ร่วมกัน คือ โครงเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความรักระหว่างชนชั้น และความขัดแย้งระหว่างคนกับ

คนในเรื่องของความรัก (Binary Opposition) ฐานะสูงและฐานะต่ า ตัวละครมีลักษณะตายตัว 

(Type Character) บทสนทนาถ่ายทอดวาทกรรม (Discourse) เกี่ยวกับความรัก ตัวละครจะจบ

ลงแบบสุขนาฏกรรม (Happy Ending) มีการเล่าเรื่องเห็นได้แบบรอบด้าน (The Omniscient) มี

องค์ประกอบการเล่าเรื่องส่วนใหญ่ ประกอบด้วย โครงเรื่อง (Plot) แก่นของเรื่อง (Theme) 

ความขัดแย้ง (Conflict) ตัวละคร (Ending) ตอนจบ ฉาก (Setting) บทสนทนา (Dialogue) มีวิธี

เฉพาะตัวคือการเล่นจังหวะ ทิ้งความตื่นเต้นท้ายฉาก มีการปรับบทตามบริบทของสังคม 

สุรีย์ ทองสมาน (2542) บทละครโทรทัศน์ที่ดัดแปลงจากนวนิยาย มีความแตกต่างจาก 

นวนิยายโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่หนึ่งโครงเรื่องมีการยึดตามประพันธ์เป็นหลัก 

และเพิ่มเน้ือหาตามความเหมะสม ส่วนท่ีสองได้แก่ ตัวละครและลักษณะนิสัยตัวละคร มีการเพิ่ม

ให้ตัวละครหลักมีลักษณะนิสัยที่ชัดเจน ส่วนที่สามได้แก่ ฉาก มีการดัดแปลงสถานที่จากบท
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ประพันธ์ให้เหมาะสม สาเหตุของบทละครโทรทัศน์ต่างจากนวนิยายจากคือ ผู้แสดง ผู้ชม และ

ระยะเวลาการน าเสนอ 
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บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 
1  ประชากรและตัวอย่าง 
จากกลุ่มประชากรที่มีผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีที่ท างานต่อเนื่องกัน 10 ปี ขึ้นโดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างมา 5 กลุ่ม 

 กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว  สัมภาษณ์ สินีนาฏ  เกษประไพ 
 กลุ่มละครแปดคูณแปด สัมภาษณ์ นิกร แซ่ตั้ง 
 กลุ่มละคร New Theater Society สัมภาษณ์ ปานรัตน กริชชาญชัย 
 กลุ่มละครเสาสูง  สัมภาษณ์ นัท นวลแพง 
 กลุ่มละครเบบี้มายด์  สัมภาษณ์ ณัฐพล คุ้มเมธา 

 
2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) และการศึกษาบทละคร 
รวมทั้งจากการค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ต ารา และเอกสาร
ประกอบการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) แบบมีโครงสร้างค าถาม ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เขียนบทละครเวที 
 

2. กระบวนการคิดสร้างสรรค์  
2.1 การสร้างโครงเร่ือง  

– แก่นเรื่อง 
2.2 การสร้างตัวละคร 
2.3 การก าหนดเวลา  

– ฉาก  
– สถานท่ี 

2.4 การด าเนินเร่ือง 
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2.5 บทบรรยาย และบทสนทนาของตัวละคร 
 

3. วิธีการสร้างสรรค์บท 
3.1 การเตรียมการเขียนบท 
3.2 การประชุมทีม 
3.3 การเขียนเรื่องย่อ 

 - โครงเรื่องขยาย  
 - ล าดับฉาก 

3.4 การเขียนบทสนทนา 
3.5 การตรวจทานและแก้ไขบท 
3.6 การแก้ไข 

 
4. ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล 

4.1 สูตรส าเร็จการเขียนบทละคร 
4.2 เอกลักษณ์ของผลงาน 

 
5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเขียนบทละคร 

5.1 ปัจจัยภายใน 
5.2 ปัจจยัภายนอก 

  
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ศึกษาวิจัยโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากกลุ่มผู้จัดละครเวที 5 กลุ่ม จ านว 
5 คน โดยคัดเลือกจากกลุ่มละครทีมีผลงานต่อเนื่องกัน 10 ปี 

 กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว  สัมภาษณ์ สินีนาฏ  เกษประไพ. 
 กลุ่มละครแปดคูณแปด สัมภาษณ์ นิกร แซ่ตั้ง 
 กลุ่มละคร New Theater Society สัมภาษณ์ ปานรัตน กริชชาญชัย 
 กลุ่มละครเสาสูง  สัมภาษณ์ นัท นวลแพง 
 กลุ่มละครเบบี้มายด์  สัมภาษณ์ ณัฐพล คุ้มเมธา 
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กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
กรอบความคิดจะประกอบไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยโดย 
  

1. กระบวนความคิดสร้างสรรค์ 
2. วิธีการสร้างบทละคร 
3. ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะคน 
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ 
5. ผลการวิจัย 

 
 
กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้ศึกษาจะน าข้อมูลได้จากข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์โดย
แยกเป็นประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีที่ก าหนดไว้มาเป็นกรอบ
ในการวิเคราะห์ 
 

 

 

 

ผู้เขียนบท กระบวนความคิดสร้างสรรค์ 
 

วิธีการสร้างบทละคร 
 

ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะคน 
 

ปัจจัยที่มีผลต่องานสร้างสรรค์ 
 

ผลการวิจัย 
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  บทท่ี 4 

ผลกำรวิจยั 

การศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่ ได้ท าการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกผู้สร้างสรรค์ละครเวที จ านวน 5 คน คุณสินีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว   คุณ

นิกร แซ่ตั้ง กลุ่มละครแปดคูณแปด คุณปานรัตน กริชชาญชัย กลุ่มละคร New Theater Society 

คุณนัท นวลแพง กลุ่มละครเสาสูง  คุณณัฐพล คุ้มเมธา กลุ่มละครเบบี้มายด์  โดยมีผล

การศึกษาแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 กระบวนความคิดการสร้างบทละครเวที 

ส่วนท่ี 2 วิธีการการสร้างบทละครเวที 

ส่วนท่ี 3 เทคนิคเฉพาะบุคคลของผู้สร้างบทละครเวที 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ 

 

ส่วนท่ี 1 กระบวนควำมคิดกำรสร้ำงบทละครเวที 

คุณสินีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว 

กระบวนความคิดของคุณสินีนาท เกษประไพ จะกล่าวถึงวิธีการสร้างงานในส่วนงานที่

คุณสินีนาฏคิด เพราะในกลุ่มพระจันทร์เสียวจะมีงานอีกแบบที่เป็นงานละครสังคมและการเมือง 

โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้เน้นกระบวนการสร้างงานละครของคุณสินีนาฏ โดยยกตัวอย่างเรื่อง I 

see งานส่วนใหญ่จะคิดจากคุณสินีนาฏเอง เพราะเป็นการแสดงแบบ Movement ซึ่งโดยมาก

งานของคุณสินีนาฏ จะเป็นนักแสดงและสร้างสรรค์บท การแสดงที่นักแสดงต้องใช้ร่างกาย

ถ่ายทอดให้เป็นเรื่องราว เป็นภาพ เป็นความรู้สึก การคิดโดยมากถ่ายทอดจากเรื่องราวของ

นักแสดง โดยใช้วิธีการตั้งโจทย์ ตัวอย่างเรื่อง I sea คือการตั้งโจทย์ เจ้าสาว ทะเล ไม่พูด และ

ใช้เพลง ซึ่งก่อนได้โจทย์ ผู้สร้างสรรค์ ต้องคิดว่าต้องการเสนอความคิด (idea) อะไรในงานชิ้นนี้ 

แต่ส่วนใหญ่คุณสินีนาฏจะสร้างเรื่องจากตัวเอง สิ่งที่ตนเองคิด และสิ่งที่ตัวเองรู้สึก เป็นเรื่องใกล้
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ตัว แล้วน าความคิดมาพูดคุยกับทีมงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญ มีการพูดคุย โต้เถียง คัด

กรอง เลือก และหาข้อมูล 

คุณสินีนาฏ กล่าวว่าการคิดละครขึ้นมาใหม่โดยมากเป็นละครไม่มีบท การคิดจะเป็น

ประเด็นสังคมกว้างๆ มันจะมีหลายประเด็น ขึ้นอยู่กับวาระและโอกาสในการแสดง ว่าต้องการ

แสดงให้ใครชม ช่วงไหน ประเด็นหลักจะตั้งข้อสังเกตว่าเห็นอะไรในสังคม แล้วตั้งค าถาม เช่น 

เราจะมีค าถามกับตัวเองกับสังคม ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่า แต่ส าหรับคุณ

สินีนาฏโดยส่วนตัวจะสนใจประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิง แล้วก็น าเสนอต่อทีมงานพูดคุยจนเกิด

ความคิดหลักของละครท่ีน าเสนอ ตัวอย่างเรื่อง I sea โจทย์เกิดจากตัวเองที่มีครอบครัวแต่งงาน 

แต่ไม่มีงานแต่งเป็นผู้หญิงก็อยากใส่ชุดเจ้าสาวสักครั้ง ซึ่งผู้ร่วมแสดง ก็อยากใส่ชุดเจ้าสาว

เหมือนกัน ซึ่งคิดว่าผู้หญิงคงอยากเป็นเจ้าสาว ประเด็นนี้เลยเกิดขึ้นมา แล้วเป็นเรื่องราวที่มี

ความทรงจ า เจ้าสาวมีความรัก และชอบทะเล ส่วนบทเพลงเกิดจากอยากมีเพลงหนึ่งเพลงใน

เรื่อง เลือกจากการใส่เพลงที่มีผลกับชีวิตตนเอง ซึ่งเป็นเพลง Yesterday Once More ของ 

Carpenter  

โครงเรื่องของละครเกิดจากการฝึกซ้อมละครหลังจากที่ได้ ความคิด ให้เป็นโจทย์ ของ

ละคร เช่น I sea คือการตั้งโจทย์ เจ้าสาว ทะเล ไม่พูด และใช้เพลง ฝึกฝนร่างกายเพื่อการแสดง 

เล่าเรื่องที่เกิดจาก แรงขับดันข้างในของนักแสดง รู้สึกแล้วถ่ายทอดผ่านร่างกาย การท าการซ้อม

หลายรอบ แล้วน ามาเลือกใช้กับเรื่องที่ต้องการน าเสนอ เลือกเป็นสถานการณ์โดยผู้ก ากับ

ตัดสินใจให้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่เน้นต้องมีจุดวิกฤตของเรื่องจะเป็นเนิบๆ ให้คนรู้สึกกับเรื่องราว 

ค านึงถึงโครงสร้างการเล่าเรื่องมากเท่าไรนัก 

ตัวละครจะเกิดจากการที่ได้พูดคุยก่อนว่างานละครสร้างสรรค์นี้จะแสดงร่วมกับใครบ้าง 

แล้วให้โจทย์ไปในการฝึกซ้อม ตัวอย่างเรื่อง I sea จะมีนักแสดง 2 คน คือ คุณสินีนาฏ และคุณ

ฟาริดา ซึ่งเรื่อง I sea จะเป็นต่างคนต่างซ้อม แล้วมาเจอกันเพื่อแสดง ซึ่งนักแสดงต้องมีทักษะ

การแสดง Physical และสามารถแสดง เทคนิคการแสดงสด ( improvisation) เพื่อสร้างงาน 

เพราะนักแสดงเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราว 

การใช้เพลงและภาพประกอบก็มีส าคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องมากขึ้น เช่น I 

sea มีการใช้เครื่องฉายภาพเป็นภาพทะเล มีการใช้เพลง Yesterday Once More ของ 
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Carpenter สร้างบรรยากาศของเรื่องให้เกิดความรู้สึกตามการแสดง ชุดที่ใช้แสดงก็เป็นชุด

เจ้าสาวดัดแปลง ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ มีผลต่อการแสดงของนักแสดง 

 

คุณนิกร แซ่ตั้ง กลุ่มละครแปด 

กระบวนความคิดของคุณนิกร จะเป็นบทละครสะท้อนสังคมที่มีลักษรณะเหมือนเสียง

หนึ่งของตัวละครที่พูดถึงสังคม เป็นเสียงสะท้อนกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยคิดจากสิ่ง

รอบตัว สังคม ข่าว เหตุการณ์การต่างๆ แล้วก็หาข้อมูลเสร็จจึงเขียนโดยมากจะคิดก่อน เช่น 

ทารกจกเปรต จะคิดเกี่ยวกับการที่ผู้หญิงท าแท้ง หรือเรื่องไร้พ านัก ก็จะคิดเรื่องเกี่ยวกับการ

เคารพศพของคนญี่ปุ่นท่ีสุสานตอนสงครามโลก เรื่องจะเป็นแนวคิดไม่ตัดสินว่าเรื่องที่ท าถูกหรือ

ผิด แต่จะเป็นการเล่าเรื่อง การเขียนจะมีการแฝงเรื่องการเมือง เน้นการปกครอง อยู่ในเรื่องที่

เล่า ซึ่งเป็นละครจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าบางเรื่องจะมีการ Workshop มีแต่โครงเรื่องให้

นักแสดงแสดงก่อนว่าจะมีเนื้อเรื่องอะไร เช่นเร่ืองใจยักษ์  

การวางโครงเรื่องจะท าโครงเรื่องทั้งหมดไว้ก่อน แล้วมาท าเป็นโครงเรื่องขยาย จะเปิด

เรื่องเล่าถึงตัวละครก่อนตามลักษณะการเล่าเรื่อง โดยจะเล่าเรื่องจากเหตุการณ์ แต่จะมีวิธีการ

เล่าเรื่องด้วยตัวละครอื่นๆ แทน บางครั้งอาจไม่ได้เป็นตัวที่อยู่ในเหตุการณ์จริง แต่มีการเล่าผ่าน

ตัวละครท่ีได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นๆ 

การสร้างตัวละครจะเป็นตัวละครจากเหตุการณ์บ้างหรือเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาใหม่ 

เป็นตัวละครนอกเหนือจากคนปกติ เป็นวิญญาณอยู่ในหลายเรื่อง เช่น ไร้พ านัก จะสร้างให้ตัว

ละครเล่าเรื่อง เหมือนตัวละครออกมาพูดมาเล่าเหตุการณ์ เล่าความคิดของตัวละครที่มีต่อเรื่องที่

เกิดขึ้น 

บทสนทนาจะให้เป็นธรรมชาติของตัวละคร บางครั้งถ้าเป็นภาษาต่างประเทศก็ต้องท า

ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ เช่น เรื่องไร้พ านัก มีการใช้ภาษาญี่ปุ่น แต่ตอนเขียนอาจเขียนเป็น

ภาษไทย แล้วแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น 

การสร้างสถานที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ ไม่เน้นฉากที่จะต้องสมจริง แต่เน้นสถานการณ์เล่า

เรื่อง ให้ดูน่าสนใจกับเรื่องและการแสดงที่ได้แสดง 
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คุณนัท นวลแพง กลุ่มละครเสาสูง   

กระบวนความคิดของคุณนัท นวลแพง ของกลุ่มเสาสูง สมัยก่อนเริ่มจากได้บทก่อน 

หรือมีบทแปลของคนอื่นมาอยู่แล้ว แต่หลังๆโตขึ้นเริ่มมีเรื่องที่จะพูดที่จะบอก การคิดเริ่มจาก

สังคมรอบตัว เห็นการกระท าของคนในสังคม ชอบตั้งขอสงสัยว่าท าไมถึงเป็นแบบนี้ โดยมาก

เริ่มแรกคุยกับทีมนั่งหาเรื่องที่สนใจ เรื่องสังคม เรื่องคนทั่วไป เรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องคนในวง

สนทนา เป็นเร่ืองในข่าว โดยคุยกันหลายครั้ง แล้วคุณนัทก็จะรวมความคิดเอามาเป็นประเด็นว่า

จะมีประเด็นอะไรบ้าง แล้วจะมีการพูดคุยกันอีกครั้ง พร้อมกับเป็นสถานการณ์เป็นฉากๆ แล้วจะ

มีการร่วมกันคิดว่า ต้องการเล่าอะไรในฉากนั้นๆ ฉากหรือสถานการณ์นั้นๆ ต้องการให้เกิดผล

อะไร เช่น ถ้าคิดไปทางฆาตกรรมก็จะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น โดยก าหนดโจทย์ไปทางฆาตกรรม 

คิดแบบง่ายๆ ว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ตัวอย่างจากละครอีคิ้มคอปืนกล ก็จะคิดจากผู้หญิงที่

อกหักร้องเพลงเสียงแย่แบบน่าร าคาญในคาราโอเกะ แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยการใช้ประเด็น

ความรัก และประเด็นเฟสบุคเป็นประเด็นทางสังคมที่คนชอบออกมาระบายความรู้สึก เล่าเรื่อง

ตัวเอง ซึ่งท าต่อเนื่องมาจากเรื่อง ฮิห้า ซึ่งจะเป็นความคิดเริ่มต้น 

การท าโครงเรื่อง คุณนัทก็จะเอาเรื่องที่พูดคุยกันมาจดเป็นฉากๆ เหมือนเป็นโครงเรื่อง

ขยายว่าแต่ละฉากหรือสถานการณ์ มีอะไรบ้างต้องการอะไรเปิดเรื่องอย่างไรจบอย่างไร แล้วจะ

น ามาบอกนักแสดงว่าต้องการอะไรในฉากนั้น แล้วให้นักแสดงแสดงสด ( Improvisation) แล้ว

คุณนัทจะเลือก ซึ่งวิธีการเล่าเรื่องก็จะด าเนินไปเปิดเรื่อง พัฒนาเรื่อง สูงสุดของเรื่อง คลี่คลาย 

จุดจบ ซึ่งเรื่องต้องมีความขัดแย้งให้ตัวละคร  

การสร้างตัวละคร จะสร้างจากสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมีตัวละครอะไรบ้างที่อยู่ใน

เหตุการณ์นั้น แล้วบอกนักแสดงว่าเป็นตัวละครแบบไหน แล้วให้นักแสดง ทดลองแสดง ตาม

ลักษณ์ที่ก าหนดไว้ และถ้าทราบว่าตัวละครใครแสดงก็จะใส่ความสามารถพิเศษของนักแสดงนั้น

เข้าไปอยู่ในตัวละคร เช่นเรื่อง มักกะสัน นักแสดงสามารถเล่นดนตรีได้ก็จะใส่ให้นักแสดงเล่น

ดนตร ี

บทสนทนาส่วนมากออกจากนักแสดงที่พูดออกมา เพราะนักแสดงจะต้องศึกษาตัวละคร

ลักษณะนิสัยอย่างดี ระหว่างฝึกซ้อมจะให้นักแสดงพูดได้ตามความคิด และจะจดจากที่นักแสดง

พูด คุณนัทเล่าว่า เคยเขียนบทที่มีบทให้นักแสดง แต่บางครั้งนักแสดงจะพูดไม่คล่องหรือไม่เป็น

ภาษาของตัวละครน้ัน ซึ่งจุดเด่นอย่างหน่ึงคือของตัวละครคุณนัทจะแปลก ดูเป็นธรรมชาติ เวลา
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พูดหรือคิดแบบตัวละคร เพราะอาจจะเป็นวิธีให้นักแสดงคิดบทพูดเองก็ได้ อีกอย่างตัวละครเอก

ของคุณนัทมักจะเป็นผู้หญิง เนื่องจากนักแสดงในทีมหลักจะเป็นผู้หญิง และได้ความคิดจากตัว

ละครผู้หญิง ซึ่งนักแสดงที่แสดงละครของคุณนัทต้องเล่าหรือพูดคุยกันเยอะ เช่นเรื่อง อีคิ้มคอ

ปืนกล นักแสดงต้องเล่าชีวิตรักทุกอย่างของตัวเองให้ฟัง เพื่อน าไปท าเป็นตัวละคร 

ฉากหรือสถานท่ีจะเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าควรเป็นที่ไหนแต่จะไม่มีการเปลี่ยน

ที่เยอะ เพื่อให้ผู้ชมได้ติดตามเรื่องได้ง่าย แต่จะไม่ก าหนดฉากที่เป็นสมจริงมาก สถานที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ 

 

ปานรัตน กริชชาญชัย New Theater Society 

กระบวนความคิดของ คุณปานรัตน การท าละครก่อนเขียนบทหรือทุกอย่างโดยมากคิด

จากบทดงัเดิมเป็นภาษอังกฤษแล้วน ามาแปลจากนั้นก็จะเอามาดัดแปลงให้เป็นบริบทไทย หรือ

มีแรงบันดาลใจให้เป็นเรื่องใหม่เลย ซึ่งคุณปานรัตนจะเริ่มจากการอ่านบทละครภาษาอังกฤษ 

หรือมีเพื่อนเอาบทมาให้อ่าน เวลาเดินทางต่างประเทศก็จะซื้อหนังสือบทละครอ่าน อ่านสุ่มไป

หรือไม่ก็หาอ่านพวกที่มีคนแนะน าหรือบทละครที่ได้รางวัลมาอ่าน อ่านทั้งเรื่องว่าเรื่องไหนสนุก

มีความน่าสนใจ วิธีการเลือกจะเลือกจากการอ่านว่าเรื่องต้องสนุก แล้วมีประเด็นที่น่าสนใจ 

ความสนใจพิเศษที่คุณปานรัตนจะเลือกคือความสัมพันธ์ของตัวละครที่มีต่อกัน เรื่องที่มีความ

เหมาะสมกับว่าละครจะแสดงที่ไหน แต่ส าหรับโครงเรื่องมีการวางให้ละครพีค ในช่วงก่อนพัก

ครึ่งก่อนจบเพื่อให้ผู้ชมอย่าดูต่อ และตอนจบโดยมากจะชอบให้ผู้ชมได้ไปคิดต่อ ละครไม่แค่จบ

ที่โรงละครแต่กลับไปถึงบ้านด้วย 

คุณปานรัตนจะเลือกเรื่องแสดงที่เหมาะสมกับวาระของการแสดงที่เหมาะสม โดยน าจาก

เรื่องที่เคยอ่านมาว่าจะแสดงที่ไหน แล้วเลือกว่ามีประเด็นอะไรจะบอกในช่วงที่ละครแสดง เช่น

เรื่อง เฉาก๊วยถ้วยสุดท้าย ดัดแปลงมาจากบทละครเรื่อง The Last Bread Pudding ของ Nick 

Warburton เขียนขึ้นเพื่อแสดงที่เทศกาลละครกรุงเทพ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณะละครที่คิดจะ

เขียนละครเพื่อแสดงในเทศกาลละคร ซึ่งเป็นละครตลกชวนหัว ตัวละครไม่รู้ว่าตัวเองท า

ผิดพลาดอะไรอยู่ มีการสร้างเรื่องต้นกลางจบครบ โดยโครงเรื่องนี้จะท าตามบทละครเก่า แต่มี

การปรับให้เข้ากับบริบทไทย มีการล้อเลียนให้สนุกสนาน ไม่ได้มีการเปรียบเทียบฉากต่อฉาก 
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แต่จะท าโครงเรื่องแล้วสร้างโครงเรื่องใหม่ในแบบของไทย การใส่สถานที่เวลาให้เข้ากับ

สังคมไทย หรือมีการเปลี่ยนโครงเรื่องให้เข้ากับสังคมไทย 

การสร้างตัวละครเริ่มตั้งแต่เขียน คุณปานรัตนกล่าวว่าโดยมากจะรู้ว่าใครแสดงก่อน ก็

เลือกจะใส่ลักษณะตัวละคร (Character) แต่จะมีวิธีการสร้างตัวละคร โดยมีตัวละครหลักอยู่ แต่มี

การตัดตัวละครบางตัวจากต้นฉบับ หรือมีการรวมตัวละครเข้าด้วยกัน เพราะบางเรื่องมีตัวละคร

ที่เยอะมาก หรือบางครั้งใช้วิธีการก ากับเข้ามาช่วย คือการแสดงเป็นสองตัวละครในนักแสดงคน

เดียวกัน 

การสร้างบทสนทนาจากตัวละคร และบางครั้งจะรู้ผู้แสดงก็จะใส่จังหวะของนักแสดง 

หรือความสามารถของนักแสดงแสดงได้ขนาดไหนก็จะมีการใส่เสริมจากบทละคร ซึ่งบางเรื่องมี

การปรับให้เข้ากับยุคสมัย เช่นเรื่องเจ้าโรค มีการใช้ภาษาย้อนยุค ซึ่งต้องหาข้อมูลการใช้ภาษา

ให้เข้ากับตัวละคร 

ฉากและสถานที่ จะมีการปรับให้เข้ากับสังคมไทยและมีการค านึงถึงสถานที่แสดงว่า

แสดงที่ไหน การเข้าออกของนักแสดงซึ่งจะคิดตั้งแต่ตอนเขียนบท  

การใช้เพลงในเรื่องมีการคิดตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะใช้เพลงอะไร โดยหาข้อมูลของยุคสมัยให้

เข้ากับเรื่อง ให้เข้ากับนักแสดงตามความเหมาะสม 

 

คุณณัฐพล คุ้มเมธา กลุ่มละครเบบี้มายด์   

กระบวนความคิดของ คุณณัฐพล เริ่มจากรูปแบบละครของคุณณัฐพลเป็นแบบละครใบ้ 

ซึ่งไม่มีบทพูดโดยเริ่มจากสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้าง คนในสังคมก่อน แล้วน ามาคิดต่อว่า

ท าไมคนถึงเป็นแบบนี้  ซึ่งเรื่องทั้งหมดโดยมากคิดจากการอ่านหนังสือการ์ตูน  เรื่องใน

ชีวิตประจ าวัน เรื่องที่สะเทือนใจ เช่นตัวคุณณัฐพลไปรับงานอีเว้น เห็นคุณนุ่น วรนุช นั่งอยู่ใน

รถแล้วมีแฟนคลับขี่มอเตอร์ตามเพื่อทักคุณนุ่น วรนุช แค่นี้ก็มีความสุข ซึ่งคุณณัฐพลก็มาคิดต่อ

ยอดเป็นชิ้นงานในสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมา เอาประเด็นแฟนคลับมาคิดต่อว่าแฟนคลับมี

ประเด็นอะไรบ้าง แตกประเด็นออกมา เช่นขยายความคิดว่าถ้าดาราเข้าห้องน้ าแล้วแฟนคลับมา
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ตาม ดาราจะท าอย่างไรซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจ การคิดจะคิดเรื่องประเด็นหลักก่อนว่า

ละครจะเล่าเรื่องอะไรแล้วสร้างสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นสถานการณ์ย่อยๆ 

การวางโครงเรื่องจะเป็นการเขียนประเด็นหลักขึ้นมาก่อนว่าต้องการบอกอะไรกับผู้ชม 

แล้วเขียนสถานการณ์ว่าควรมีอะไรบ้าง แล้วเอาสถานการณ์มาท าให้เป็นภาพ โดยวิธีการแสดง 

จะให้นักแสดง แสดงสด (Improvisation) ว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้จะแสดงเป็นภาพได้อย่างไร 

ทุกคนจะต้องรู้ว่าเป้าหมายในการแสดงสถานการณ์นั้นๆ เช่นเรื่อง หนูน้อยหมวกแดง หรือ star 

war จะมีโครงเรื่องหลัก เอาตัวละครมาล้อ แต่จะเปลี่ยนสถานการณ์ภายในเรื่อง ให้สนุกสนาน

มากขึ้น 

การสร้างตัวละครส าหรับกลุ่มละครเบบี้มายด์  จะมีนักแสดงสามคนซึ่งจะแบ่งหน้าที่กัน

ว่าใครเหมาะสมกับบทไหนซึ่งมีการสร้างลักษณะตัวละคร (Character) โดยจะเป็นคนที่เล่นกับ

คนดู เป็นตัวร้าย เป็นคนฉลาด แล้วการแสดงจะแสดงสด (Improvisation) ซึ่งถ้าเปลี่ยนตัวละคร

กันแสดงก็จะแสดงไม่เหมือนกัน เช่นเรื่อง หนูน้อยหมวกแดงก็จะมีการวางตัวละครไว้ก่อน แล้ว

ลองแสดงออกมา 

สถานที่ในการแสดงจะมีแสดงในโรงละครและละครกลางแจ้ง จะไม่มีการก าหนดที่

ชัดเจนแต่ต้องแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าเป็นสถานที่ใด ซึ่งบางครั้งจะมีอุปกรณ์ประกอบฉากเข้าช่วย

ในการแสดง แต่จะเป็นอุปกรณ์ไม่ใหญ่มาก 

 

ส่วนท่ี 2 วิธีกำรสร้ำงบทละครเวที 

คุณสินีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว 

วิธีการสร้างบทละครโดยเริ่มจากคิดว่ามีประเด็นอะไรบ้าง เช่นประเด็นที่ผ่านเข้ามาใน

ชีวิต ประเด็นสังคม ประเด็นครอบครัว แล้วเริ่มพูดคุยกับทีมว่าคิดอย่างไร แสดงความคิดเห็น

โต้เถียง ซึ่งวิธีนี้จะเป็นตัวช่วยกรองความคิดกันในทีม แล้วเลือกว่าอยากน าเสนอเรื่องอะไร เช่น

เรื่อง I sea เป็นความคิดที่เกิดจากตัวคุณสินีนาฏ เรื่องผู้หญิง ความทรงจ าของผู้หญิง เรื่องการ

แต่งงาน เรื่องชุดแต่งาน  คุยกับทีม ช่วยกันคิดแล้ว กรองมาเป็นโจทย์ คือ เจ้าสาว ทะเล ไม่พูด 

และใช้เพลง แล้วคิดถึงวิธีการน าเสนอ จึงคิดถึงนักแสดงอีกคน คือคุณฟาริดา มีจุดร่วมกั บ
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นักแสดงคือ อยากใส่ชุดแต่งงาน ทะเล จากนั้นไปท าเรื่องราวของตัวเอง โดยแต่ละคนจะมีผู้ช่วย

หนึ่งคน ไปฝึกซ้อมการแสดงจากโจทย์ท่ีได้ ให้เป็นโครงเรื่องของตนเอง มีผู้ช่วยคอยช่วยจดการ

กระท า  สถานการณ์แต่จะไ ม่ มีการเขียนเป็นบทออกมา ต่ างคนต่ างซ้อมแสดงสด 

(improvisation) จนถึงที่นักแสดงสองคนมาซ้อมพร้อมกัน ผลัดกันแสดง แล้วมาพูดคุยกับสิ่งที่

เกิดขึ้นว่ารู้สึกอย่างไร จากนั้นท าการเลือกเป็นแต่ละเหตุการณ์ กระบวนการส าคัญของการท า

คือ การพูดคุย โต้เถียง คัดกรอง เลือก การหาข้อมูล การแสดงแบบนี้ไม่มีเป็นบท แต่จะมีจดแค่

สถานการณ์ เพราะเป็นการแสดงที่ต้องฝึกฝนจากร่างกาย ต้องใช้ร่างกายในการจ าโดยฝึกจน

ร่างกายจ าการเคลื่อนไหวรู้สึกได้จนแสดงเป็นละคร 

 

คุณนิกร แซ่ตั้ง กลุ่มละครแปด 

วิธีการสร้างบทละคร การเริ่มหาประเด็นที่อยากเล่าก่อน บางครั้งมีหลายๆ เรื่องมา

พร้อมกัน แล้วจะคิดไปว่าเรื่องจะเป็นอย่างไร ซึ่งบางเรื่องคิดไว้ สองถึงสามปีแล้วค่อยมาเขียน 

พอคิดก็จะหาข้อมูลเก็บไว้ก่อน รวบรวมข้อมูล แล้วจึงเริ่มเขียน พอเขียนเสร็จก็จะอ่านทบทวน

เอง คิดถึงนักแสดงที่แสดง แต่จะมีการแก้บทส าหรับค าพูดให้เข้ากับนักแสดง ซึ่งวิธีท างานการ

เขียนบทจะอยู่กับตัวเอง แต่การหาข้อมูลหรือคิดอาจคุยกับเพื่อนบ้างเพื่อเป็นข้อมูลในการเขียน 

การเขียนบทจะใช้เวลาการเขียนไม่นาน แต่การคิดจะนานกว่าเพราะต้องคิดให้เสร็จก่อน ก่อนที่

จะเริ่มเขียนบท 

 

คุณนัท นวลแพง กลุ่มละครเสาสูง 

วิธีการสร้างบทโดยการนั่งพูดคุยกับนักแสดงและทีมงาน แล้วหาประเด็นที่น่าสนใจ 

เรื่องใกล้ตัวของนักแสดงแต่ละคน หรือเรื่องในข่าว เช่นล่าสุดคิดจะท าเรื่อง อโหสิเกม คิดจาก

ข่าวที่ครูไม่ยอมขอโทษนักเรียนที่ให้กราบน่าเสาธง แค่ประเด็นนี้จะขยายต่อว่าถ้าคนท าผิดแล้ว

ไม่ยอมขอโทษ จะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งได้ประเด็นแล้ว ก็จะพูดคุยกัน ว่าแต่ละคนคิดอย่างไร หรือ

ตัวอย่างอีคิ้มคอปืนกล ที่คิดว่าผู้หญิงอกหักร้องเพลงคาราโอเกะ แต่แสดงไม่ดีจนน่าร าคาญ 

นักแสดงก็ต้องไปคิดต่อจากตรงน้ี จากนั้นคุณนัทจะจดแล้วน าไปเขียนโครงเรื่อง โดยไปแยกเป็น

โครงเรื่องขยาย (Treatment) เป็นสถานการณ์ แล้วจะนัดซ้อมละคร โดยบอกลักษณะตัวละคร 
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(Character) สถานการณ์ (Situation) ความต้องการของเรื่อง (Super Objective) ให้นักแสดง 

และบอกว่าเปิดเรื่องอย่างไรจบอย่างไร นักแสดงจะแสดงสด (Improvisation) แล้วคุณนัทจะเป็น

คนสรุปรวมทั้งเรื่องเขียนมาเป็นบท แต่บางครั้งไม่มีการเขียนเป็นเรื่องแต่เป็นโครงเรื่องขยาย 

และจะมีการปรับเปลี่ยนระหว่างซ้อม จนวันแสดงจริง 

 

ปานรัตน กริชชาญชัย New Theater Society 

วิธีการท างานสร้างบทละครของคุณปานรัตน เริ่มจากการอ่านบทละครก่อน แล้วมา

ประมวลความคิด วิเคราะห์ว่าเรื่องที่อ่านเหมาะสมกับอะไร โดยเลือกให้เรื่องเหมาะสมกับวาระ

ของการแสดง เช่นอ่านเรื่อง The Last Bread Pudding ของ Nick Warburton นานแล้วพอ จะมี

การแสดงละครเวทีในเทศกาลละครกรุงเทพ เลยหยิบเรื่องนี้มีขึ้นมาเพราะมีเนื้อหาที่สนุกและ

เป็นเนื้อหาที่เข้ากับเทศกาลละครกรุงเทพ โดยดูจากลักษณะผู้ชม เม่ือได้เรื่องที่แสดงแล้วหา 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง จากนั้นก็คิดว่าตัวละครแต่ละตัวควรเป็นใครแสดง แล้วเริ่มเขียนเรื่องจน

เสร็จ แล้วถ้าก ากับเองนักแสดงก็จะได้อ่านตอนนักแสดงอ่านบทครั้งแรกก็จะมีการปรับค าพูดให้

เข้านักแสดงจากนั้น เวลาซ้อมอาจมีการเสริมบทพูดให้สนุกขึ้น แต่จะไม่ค่อยเปลี่ยนโครงเรื่อง  

 

คุณณัฐพล คุ้มเมธา กลุ่มละครเบบี้มายด์   

วิธีการท างานสร้างบทละคร โดยมากจะเริ่มจากการพูดคุยกันในทีมว่ามีประเด็นที่

น่าสนใจ ว่าแต่ละคนมีความคิดเกี่ยวกับอะไร ซึ่งจะค านึงถึงสถานที่แสดง และกลุ่มผู้ชม เช่นถ้า

ไปแสดงต่างประเทศจะต้องมีเรื่องหลักที่คนชาติอื่นเข้าใจได้ง่ ายด้วย เช่น หนูน้องหมวกแดง 

ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ชมจะต้องเป็นเร่ืองที่ผู้ใหญ่และเด็กชมได้ด้วย ในเมืองไทยจะผู้ชมเป็นผู้ใหญ่ แต่

ที่ต่างประเทศจะเป็นครอบครัวแม่ลูก ซึ่งต้องคิดก่อนแสดง พอได้เรื่องหลักก็จะเอาสถานการณ์

มาใส่เป็นโครงเรื่องย่อยๆ โดยการคิดจะเป็นการทดลองแสดง ว่าถ้าสถานการณ์อย่างนี้แล้ว

แสดงอะไรได้บ้างต้องคิดเป็นภาพในหัวให้ได้ แล้วจะจดไว้เป็นฉากๆ ว่าเกิดอะไรบ้าง คุณณัฐพล

กล่าวว่า เคยมีที่คนอื่นเขียนบทมาให้รู้สึกไม่ค่อยถนัดเพราะบทจะต้องออกมาจากนักแสดง พอ

ได้เรื่องก็ต้องซ้อม และบางครั้งมีการสลับสถานการณ์ไหนขึ้นก่อนหลังจนวันแสดง และมีการ

แบ่งหน้าทีอีกครั้งก่อนแสดงว่าใครจะเป็นคนเล่นกับผู้ชม 
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ส่วนท่ี 3 เทคนิคเฉพำะบคุคลของผูส้ร้ำงบทละครเวที 

คุณสินีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว 

การสร้างละครเวทีของคุณสินีนาฏ เป็นละครแนว Physical Theater ซึ่งเป็นการใช้

ร่างกายในการสื่อสารกับผู้ชม ดังนั้นการสร้างละครหรือบท ต้องใช้ความชอบ (passion) ของ

ผู้สร้างงานในการท างานให้เกิดขึ้น โดยต้องมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกและเข้าใจ 

โดยมีกระบวนการ พูดคุย โต้เถียง คัดกรอง เลือก การหาข้อมูล ที่เป็นกระบวนการที่คุณสินีนาฏ

สร้างงาน และที่ส าคัญนักแสดงต้องมีอาวุธทางการแสดงนั้นคือทักษะของการแสดง การ

เคลื่อนไหว (Movement) ตัวอย่างงานในเรื่อง I sea ลักษณะเด่นคือ ความเป็นผู้หญิงกับสังคม

ในเรื่อง ซึ่งเป็นลักษณะการสร้างงานของ คุณสินีนาฏ หรือเรื่อง แสลง เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ครอบครัว ซึ่งคุณสินีนาฏจะคิดงานจากตัวเอง แต่มันอาจมีจดร่วมกับผู้ชมที่มีเรื่องราวใกล้เคียง

กัน มันเหมือนเสียงสะท้อนผู้หญิงกับสังคมจากงาน 

 

คุณนิกร แซ่ตั้ง กลุ่มละครแปด 

ละครของคุณนิกร โดยมากจะเป็นละครท่ีเล่าถึงสังคม มีการพูดถึงการเมืองการปกครอง

บ้าง ซึ่งจะเห็นได้จากเรื่องแม่น้ าแห่งความตาย แต่สิ่งที่ชัดเจนของคุณนิกรคือ การที่ตัวละครได้

ออกมาพูดแทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางครั้งเป็นเสียงสะท้อนของตัวละครที่มีต่อเหตุการณ์จริง 

แต่จะไม่มีการตัดสินว่าเหตุการณ์นั้นถูกหรือผิด มุมมองการเล่าเรื่องที่มีต่อเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งซึ่งมีการคิดที่น่าสนใจ เช่นเรื่อง ไร้พ านัก เล่าเรื่องผ่านตัวละครวิญญาณญี่ปุ่นที่

ไม่ได้ไปเกิดเพราะยึดติดกับค าม่ันสัญญา 

 

คุณนัท นวลแพง กลุ่มละครเสาสูง 

ละครของคุณนัท โดยมากจะเป็นละครแนวตลกเสียดสีสังคม ประเด็นส่วนใหญ่มาจาก 

สิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นในสังคม ในสื่อ ซึ่งจะบ่งบอกถึงยุคสมัยที่ก าลังเกิดขึ้น เช่นเรื่อง ฮิห้า เรื่อง

คนเล่น Hi 5 เรื่อง อีคิ้มคอปืนกล เรื่อง การที่คนในสังคมเล่น Facebook หรือ เรื่องอโหสิเกม 

เป็นเรื่องการกราบขอโทษ และอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น คือการสร้างตัวละครที่มีความน่าสนใจ 
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มุมมองวิธีคิด และตัวละครหลักมักเป็นผู้หญิง ซึ่งตัวละครจะแสดงความรู้สึกของผู้หญิงได้อย่างดี 

และเนื้อเรื่องทันสมัย มีแอบแฝงเนื้อเรื่องการเมืองเป็นบรรยากาศ  

 

ปานรัตน กริชชาญชัย New Theater Society 

ลักษณะละครของคุณปานรัตน ส่วนใหญ่จะเป็นละครที่มาจากการดัดแปลงจากบทละคร 

(Adaptation) ซึ่งลักษณะเด่นของละครคุณปานรัตน นอกจากมีเนื้อเรื่องที่สนุกของละครที่เป็น

เรื่องใกล้ตัว แต่มีความสัมพันธ์ของตัวละครที่น่าสนใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว แม่ลูก พี่น้อง 

ความสัมพันธ์ของเพื่อน ความสัมพันธ์ของสามีภรรยา ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่คุณปานรัตน

สามารถถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ พร้อมทั้งมีเสียงหัวเราะ  

 

คุณณัฐพล คุ้มเมธา กลุ่มละครเบบี้มายด์   

ลักษณะละครของคุณณัฐพล จะต้องใช้ความสามารถในการแสดง การเล่าเรื่องการใช้

ภาพ ภาษา ร่างกายในการเล่าเรื่อง ซึ่งเทคนิคหลักของละครคือพลังของความง่าย ต้องน าเสนอ

อะไรที่เข้าใจง่ายใกล้ตัวผู้ชม จะมีการแสดงที่ไม่เหมือนคนอื่น เนื่องจากใช้หลัก สด ง่าย เกี่ยว 

ทึ่ง สดคือความแปลกใหม่ให้คนดู ง่ายคือเรื่องง่ายๆที่ผู้ชมเข้าใจ เกี่ยวคือน าเรื่องที่เกี่ยวโยงกับ

ผู้ชม ทึ่งคือต้องมีแปลกประหลาดใจ ซึ่งหลักนี้จะเป็นการน ามาในการเล่าเรื่อง แล้วเวลาในการ

แสดงไม่ควรเกิน 15 นาทีต่อสถานการณ์ เพื่อท าให้ผู้ชมไม่เบื่อ 

 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัภำยในและภำยนอกท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงสรรค ์

คุณสินีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายในที่ผลต่อการสร้างสรรค์งาน ส าหรับงานสร้างสรรค์ที่เป็นละครที่ใช้ร่างกาย 

(Physical) ผู้สร้างงานต้องมีพื้นฐานของการแสดง เข้าใจ และได้รับการฝึกฝนร่างกายอย่าง
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เพียงพอ สามารถแสดงสดได้ ส าหรับวิธีคิดต้องศึกษาเข้าใจในสังคม ต้องมีความชอบ (Passion) 

อยากสูงในการท างาน เป็นแรงขับในการสร้างผลงาน 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน บางครั้งสร้างงานมาแล้วผู้ชมบางกลุ่มไม่

เข้าใจว่างานต้องการสื่อสารอะไรเพราะการแสดงบางเรื่องไม่มีบทพูด มีการสื่อสารด้วยการแสดง

ผู้ชมบางกลุ่มยังใหม่ส าหรับงานละครแบบใช้ร่างกาย (Physical) ซึ่งการแสดงแบบนี้ยังเป็นกลุ่ม

เฉพาะ ที่มีผู้ชมไม่มากนักที่จะติดตามชม ตัวอย่างเช่นงานของคุณสินีนาฏ เรื่อง I sea มีกลุ่มที่

ชอบก็ชอบเลย กับกลุ่มที่ยังใหม่ส าหรับละครแบบน้ีก็จะไม่เข้าใจในรูปแบบของการน าเสนอ 

 

คุณนิกร แซ่ตั้ง กลุ่มละครแปด 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน ต้องมีเรื่องที่ต้องการเล่าต้องการพูด กับการ

หาข้อมูลผู้เขียนต้องมีความต้องการเล่าต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งผู้เขียนบทควรเข้าใจ

ละครเวทีอย่างดี เข้าใจองค์ประกอบการเล่าเรื่อง ถึงจะเล่าเรื่องได้น่าสนใจ 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน เรื่องต้องมีประเด็นที่พูดไม่เชย ทันสมัยหรือ

เป็นเรื่องที่คนอื่นรู้อยู่แล้ว ซึ่งบทสมัยใหม่บางครั้งยังไม่น่าสนใจเพราะขาดประสบการณ์ต่อ

เหตุการณ์ที่จะเล่าเรื่อง หรือบางครั้งเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว หรือบางครั้งความสมเหตุผลที่มีต่อเรื่อง 
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คุณนัท นวลแพง กลุ่มละครเสาสูง 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน ส าหรับการเขียนงานบางครั้งผู้เขียน เขียน

งานแล้วไม่เชื่อมโยงกับผู้ชมท้ิงคนชม เปิดเรื่องแล้วทิ้งไม่ปิดเรื่อง ซึ่งบางครั้งท าเรื่องแล้วเรื่องให้

เรื่องไม่น่าสนใจ ไม่เลือกเรื่องที่น่าสนใจ การเล่าเรื่องบางครั้งเล่าเรื่องไม่สนุก ไม่มีความน่าสนใจ 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน นอกจากผู้ชมบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจกับเรื่อง

เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม หรือช่วงเวลาในการแสดงเพราะบทบางบทเขียนเพื่อ

เหตุการณ์บางช่วงแล้วสนุก ถ้าน าไปแสดง ในช่วงเวลาบางช่วงผู้ชมอาจไม่เข้าใจ เช่นถ้าน าเอา 

เรื่อง ฮิห้า มาแสดงช่วงนี้บางคนอาจจะไม่รู้จัก Hi 5 จึงต้องมีการท าบทขึ้นมาใหม่ที่มีการ

พัฒนาขึ้น เป็นเร่ือง อีคิ้มลูกคอปืนกล ที่มีการพูดถึง Facebook  

 

ปานรัตน กริชชาญชัย New Theater Society 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน ส าหรับแนวละครดัดแปลงจากบทละคร 

(Adaptation) ของคุณปานรัตน คือต้องอ่านเยอะชอบการอ่าน ทั้งบทละครต่างประเทศ และ นว

นิยายไทย ซึ่งคุณปานรัตน อาจจะเลือกหยิบแนวที่ตนเองชอบ ซึ่งอาจไม่หลากหลายแนวที่เลือก

ส าหรับผู้ชมที่ต้องการความหลากหลาย ส าหรับตัวผู้เขียนอาจต้องชอบละครด้วยชอบอ่าน 

เพราะจะต้องมีความรู้จากบทละครต่างประเทศและมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย เพราะต้อง

ดัดแปลงเป็นบทละครไทยเป็นบริบทของไทย  

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน ส าหรับงานแปลงโดยมากคนจะไม่ค่อย

ดัดแปลง ท าให้บางครั้งบริบทของต่างชาติกับของคนไทยอาจไม่เข้าใจ แต่การน ามาดัดแปลงให้
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เป็นบริบทไทยผู้ชมอาจเข้าใจมากกว่า หรือบทสนทนาที่แปลจากต่างชาติอาจตลก คนไทยอาจมี

ทิศทางตลกในแบบของไทยเอง 

 

คุณณัฐพล คุ้มเมธา กลุ่มละครเบบี้มายด์   

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน การสร้างงานต้องคิดภาษาตัวหนังสือ 

ความคิดให้เป็นภาพได้โดยเล่าเรื่องราวจากการแสดง ใช้ร่ายกาย ซึ่งผู้เล่าเรื่องต้องมีทักษะการ

แสดง และทักษะการเล่าเรื่องไปพร้อมกัน ซึ่งต้องใช้การแสดงสด (Improvisation) และการแสดง

ซ้ า สดใหม่ ในการแสดงบางครั้งต้องเล่นกับผู้ชม การแสดงต้องเป็นการสร้างงานแบบคิดบวก 

เพื่อให้ผู้ชมจะมีความสุขในการชมการแสดง 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน การแสดงบางครั้งแสดงในที่โล่งผู้ชมมีความ

หลากหลาย ถ้าผู้ชมเป็นเด็กเล็กก็จะไม่ค่อยเข้าใจ หรือบางเรื่องแรงเกินไปส าหรับเด็ก ก็อาจจะ

ต้องท าให้การแสดงไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก แต่โดยมากจะคิดก่อนแสดงว่าผู้ชมจะเป็นกลุ่มไหน 

เพื่อให้การแสดงที่เหมาะสม 

ตารางที่1 สรุปความคิดสร้างสรรค์บทละครเวที 

หวัข้อ/บุคคล คณุสินีนำฏ            

เกษประไพ 

คณุนิกร แซ่ตัง้ คณุนัท นวลแพง คณุปำนรตัน            

กริชชำญชยั 

คณุณัฐพล คุ้มเมธำ 

กลุ่มละคร กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว กลุ่มละครแปด กลุ่มเสาสูง New Theater 

Society 

กลุ่มละครเบบี้มายด์   

การท างานหน้าที เขียนบท ก ากับ แสดง เขียนบท ก ากับ แสดง เขียนบท ก ากับ แสดง เขียนบท ก ากับ แสดง เขียนบท ก ากับ แสดง 

ผลงานที่แสดง ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

รูปแบบละคร Physical ละครพูดสะท้อนสังคม ละครพูด เสียดสีสังคม ละครดัดแปลง ละครใบ้ 

รูปแบบการเขียน ไม่มีบท มีบทละคร มีบทละคร/ไม่มีบท

ละคร 

มีบทละคร ไม่มีบทละคร 
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แนวคิวการสร้าง

บท 

จากตัวเอง จากเหตุการณ์ใน

สังคม 

จากเพื่อน เหตุการณ์

ในสังคม 

จากบทละคร

ต่างประเทศ 

จากเหตุการณ์ใน

สังคม เรื่องเล่า 

การ์ตูน 

 

ลักษณะเฉพาะตัว เรื่องเป็นการถ่ายทอด

เกี่ยวกับผู้หญิง การใช้

ร่างกายเล่าเรื่องจาก

ความเป็นตัวเอง

ความชอบ (passion) ใน

การท างาน ชีวิตตนเอง 

การที่บทละคร

ถ่ายทอดความคิดของ

ตัวละครได้พูด

ความคิดต่อเหตุการณ์ 

เป็นการไม่ตัดสิน

เหตุการณ์ 

ตัวละครเป็นธรรมชาติ 

ที่มีค าพูดเข้าปาก 

เรื่องเป็นเรื่องตามยุค

สมัย ไม่เชย 

เรื่องมีความสัมพันธ์

ของครอบครัวท่ี

น่าสนใจ มีการปิด

เรื่องแบบให้ผู้ชมได้ไป

คิดต่อ 

เรื่องมีความสด ง่าย 

เกี่ยวข้อง ทึ่ง 

วิธีการท างาน การพูดคุย โต้เถียง คัด

กรอง เลือก การหา

ข้อมูล แล้วมาท าเป็นบท 

เก็บข้อมูล แล้วน ามา

เขียน 

พูดคุยกับเพื่อนหา

ความคิด ซ้อมละคร 

หาบทพูดและเรื่องราว 

อ่านบทละคร ตีความ 

แปลงบทละครเป็น

บริบทไทย 

เก็บข้อมูล ซ้อมตาม

สถานการณ์ ท าภาษา

พูดให้เป็นภาพ 

ปัจจัยภายในที่มีผล

กับงาน 

พื้นฐานการใช้ร่างกาย 

เพราะต้องใช้ร่างกายเล่า

เรื่อง 

การหาข้อมูลในการ

เล่าเรื่องต่อเหตุการณ์ 

การเล่าเรื่องไม่

เช่ือมโยง 

การอ่านหาเรื่องมา

แปลงบท 

ทักษะการเล่าเรื่อง ให้

เป็นการแสดง 

ปัจจัยภายนอกที่มี

ผลกับงาน 

ผู้ชมบางกลุ่มใหม่กับ

งานแสดงแบบใช้

ร่างกายเล่าเรื่อง 

ผู้ชมกับเรื่องที่เล่าต้อง

ไม่เชย 

การเล่าเรื่องเฉพาะ

กลุ่ม ผู้ชมบางครั้งไม่

เข้าใจ 

บริบทต่างชาติ ต้อง

ดัดแปลงให้คนไทย

เข้าใจ 

ผู้ชมหลากหลายกลุ่ม 

ตัวอย่างละคร ที่ใช้

ในวิจัยครั้งนี้ 

I sea                      

แสลง 

ไร้พ านัก              

แม่น้ าแห่งความตาย 

อีคิ้มลูกคอปืนกล ฮิห้า 

อโหสิเกม 

เฉาก๊วยถ้วยสุดท้าย ไทยจร้า                 

หนูน้อยหมวกแดง 

สตาร์วอล 
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บทท่ี 5 

สรปุผลกำรวิจยั อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

สรปุผลกำรวิจยั 

การศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่ สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 

ละครเวทีไทยมีการน าเสนอละครเวทีหลายรูปแบบและหลายประเภท แต่การวิจัยครั้งนี้ศึกษา

รูปแบบน าเสนอในละครมีดังต่อไปนี้ 

1. ละครดัดแปลง สัมภาษณ์ ปานรัตน กริชชาญชัย กลุ่มละคร New Theater Society  
 

2. ละครเสียดสี สัมภาษณ์ นัท นวลแพง กลุ่มละครเสาสูง   
 

3. ละครสะท้อนสังคม สัมภาษณ์ นิกร แซ่ตั้ง กลุ่มละครแปดคูณแปด 
  

4. ละคร Physical Theater  สมัภาษณ์ สินีนาฏ  เกษประไพ กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว 
   

5. ละครใบ้ สัมภาษณ์ ณัฐพล คุ้มเมธา กลุ่มละครเบบี้มายด์   

 

1. กระบวนควำมคิดกำรสร้ำงบทละครเวที สรปุได้ดงัน้ี 

การสร้างละครเวทีในประเทศไทยเริ่มจากการใช้บทละครจากต่างประเทศเพื่อสร้างเป็นบท

ละคร โดยการแปล หรือดัดแปลงบทละคร แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการสร้างบทละครเวทีในประเทศ

ไทย การสร้างบทแบบดั้งเดิม (Original) ซึ่งผู้เขียนบทโดยมากใช้พื้นฐานการสร้างบทละครจาก 

อริสโตเติล (Aristotle) ที่แบ่งองค์ประกอบของบทละครเป็นโครงเรื่อง (Plot) ตัวละคร 

(Character) ความคิด (Thought) ภาษา (Diction) เพลง (Song) และภาพ (Spectacle) ซึ่งต้อง

เข้าใจดี และเข้าใจประเภทของละครและการน าเสนอของบทละครได้ 
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รูปแบบการสร้างบทละครแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

1. แบบมีบทละคร คือ ประเภทที่เขียนเป็นบทออกมาเป็นการกระท าและบทพูดทุกอย่าง

องค์ประกอบของละครครบ พิมพ์บทออกมา 

2. แบบไม่มีบท คือ ประเภทที่เขียนแต่โครงเรื่องขยายออกมา เป็นเพียงการจดบันทึกของ

ผู้เขียนบท หรือผู้ก ากับ  เขียนแต่สถานการณ์ ให้นักแสดงแสดงเอง โดยการซ้อมหลาย

ครั้ง 

การคิดสร้างบทละครเกิดจากความคิดที่รอบตัวของผู้เขียนบทที่มีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว คนรอบข้าง หรือจากข่าวเหตุการณ์ร่วมสมัย 

แนวคิดทัศนะคติที่มีต่อการเมืองและสังคม ที่มีผลกระทบต่อผู้เขียน โดยผู้เขียนบทจะใช้วิธีคิด

และวิธีการน าเสนอในรูปแบบละครของตนเอง ซึ่งแต่ละแบบมีวิธีการคิดที่คล้ายกัน ละคร

ดัดแปลง ละครเสียดสี ละครสะท้อนสังคม ละคร Physical Theater ละครใบ้ ความคิดเริ่มต้น

จากความรู้สึกของตนเองที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบทละคร 

การสร้างโครงเรื่องต้องมีการสร้างโครงเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจได้ ซึ่ง

หลักการสร้างโครงเรื่องจะประกอบไปด้วย การเปิดเรื่องต้องให้รู้จักตัวละครอย่างน่าสนใจ การ

พัฒนาเรื่องต้องมีการท าให้ปมปัญหามีความชัดเจน เพื่อน าไปสู่จุดวิกฤต จากความตื่นเต้นต้อง

คลี่คลายเร่ืองอย่างเข้าใจ และจบเรื่องให้น่าสนใจ ซึ่งผู้เขียนบทจะเน้นหลักๆดังที่กล่าวมา 

ความขัดแย้งอาจต้องแยกออกมาให้ชัดเจนเพราะความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ที่ให้เรื่อง

ด าเนินต่อไป ซึ่งจะเป็นความคัดแย้งระหว่าคนกับคน คนกับจิตใจตัวเอง คนกับสถานที่ คนกับ

ธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งการเพิ่มความขัดแย้งท าให้เรื่องมีสถานการณ์ที่น่าสนใจ

มากยิ่งขึ้น 

การก าหนดภาพบนเวที คือการท าให้ผู้ชมเห็นภาพมากขึ้น ฉากสถานที่ ท าให้ผู้ชมเชื่อใน

เรื่องราวที่เกิดขึ้น มักจะก าหนดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละคร แต่ส าหรับละคร

เวทีสมัยใหม่อาจมีการลดทอนฉากหรือภาพบทเวทีให้เข้าใจสื่อสารได้ง่ายขึ้น เพราะเกิดจาก

สถานที่ไม่ใหญ่มาก หรืองบประมาณไม่มาก ผู้เขียนบทจึงมีบทบาทในการคิดภาพส าหรับ

สถานท่ีแสดง และเทคนิคของละครเวทีให้เข้ากับสถานที่แสดง 
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ตัวละครคือผู้ถ่ายทอดบทโดยการแสดงให้ผู้ชมเข้าใจ ถ้าผู้เขียนบททราบถึงผู้แสดงจะช่วย

ในการเขียนบทอย่างมาก เพราะสามารถท าให้ลักษณะตัวละครน่าสนใจได้มากขึ้น โดยสร้างจาก

ตัวละครท่ีมีอยู่จริงในเหตุการณ์ หรือตัวละครสร้างใหม่ให้น่าสนใจ  

ภาษาหรือบทพูดในละคร ต้องสื่อสารให้ผู้ชมได้เข้าใจ ต้องเป็นภาษาตามยุคสมัยของละคร 

ซึ่งต้องพูดให้เข้าปากนักแสดง จะช่วยในการแสดงให้นักแสดงดูพูดสมจริงได้มากขึ้น ซึ่งผู้เขียน

บทต้องสังเกตวิธีพูดของคนในอาชีพต่างๆ ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 

เพลง ส าหรับเพลงที่ใช้ในบทละคร ถ้าเป็นเพลงที่เฉพาะเจาะจงและมีผลต่อเรื่องโดยมาก

ผู้เขียนบทจะเป็นผู้เลือกและใส่อยู่ในเร่ือง ซึ่งเพลงต้องตรงตามยุคสมัยและมีผลต่อเรื่อง  

 

2. วิธีกำรสร้ำงบทละครเวที 

การสร้างบทละครเริ่มคิดจากจุดประสงค์ของการแสดงละครว่า จะต้องแสดงละครหรือมี

ละครนั้นเพื่ออะไร แสดงในงานอะไร ผู้เขียนบทจะเริ่มคิดและเขียนโดยที่ผู้เขียนบทมีสิ่งที่

อยากจะบอก หรือถ่ายทอดความคิดมาจากสิ่งรอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง  เหตุการณ์ร่วม

สมัย จากประวิติศาสตร์ จากตนเอง จากครอบครัว และจากเพื่อนฝูง เม่ือได้แนวคิดแล้วก็จะมี

การหาข้อมูล เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ จากนั้นมาท าโครงเรื่อง ต่อด้วยโครงเรื่องขยาย ซึ่งการคิด

อาจคิดคนเดียวหรือการคิดเป็นกลุ่มเช่น 

คุณสินีนาฏเริ่มจากคิดว่ามีประเด็นอะไรบ้าง ท าให้เป็นโครงเรื่องของตนเอง มีผู้ช่วย

คอยช่วยจดการกระท า สถานการณ์แต่จะไม่มีการเขียนเป็นบทออกมา ต่างคนต่างซ้อมแสดงสด 

(improvisation) จนถึงที่นักแสดงสองคนมาซ้อมพร้อมกัน ผลัดกันแสดง แล้วมาพูดคุยกับสิ่งที่

เกิดขึ้นว่ารู้สึกอย่างไร จากนั้นท าการเลือกแต่ละเหตุการณ์ กระบวนการส าคัญของการท าคือ 

การพูดคุย โต้เถียง คัดกรอง เลือก การหาข้อมูล การแสดงแบบนี้ไม่มีบท แต่จะมีจดเพียงแค่

สถานการณ์ เพราะเป็นการแสดงที่ต้องฝึกฝนจากร่างกาย ต้องใช้ร่ายกายในการจ าโดยฝึกจน

ร่างกายจ าการเคลื่อนไหวรู้สึกได้จนแสดงเป็นละคร 

คุณนิกรเริ่มจากหาประเด็นที่อยากเล่าก่อน บางครั้งมีหลายๆเรื่องมาพร้อมกัน แล้วจะ

คิดไปว่าเรื่องจะเป็นอย่างไร ซึ่งบางเรื่องคิดไว้ สองถึงสามปีแล้วค่อยมาเขียน พอคิดก็จะหา
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ข้อมูลเก็บไว้ก่อน รวบรวมข้อมูล แล้วจึงเริ่มเขียน พอเขียนเสร็จก็จะอ่านทบทวนเอง คิดถึง

นักแสดงที่แสดง 

คุณนัทจะนั่งพูดคุยกับนักแสดงและทีมงาน แล้วหาประเด็นที่น่าสนใจ เรื่องใกล้ตัวของ

นักแสดงแต่ละครคน หรือเรื่องในข่าว จากนั้นคุณนัทจะน าไปจดและไปเขียนโครงเรื่อง แล้วไป

แยกเป็นโครงเรื่องขยาย (Treatment) เป็นสถานการณ์ จึงจะนัดซ้อมละคร โดยบอกลักษณะตัว

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

นักแสดง และบอกว่าเปิดเรื่องอย่างไรจบอย่างไร นักแสดงจะแสดงสด จนออกมาเป็นละคร 

คุณปานรัตนจะเลือกเรื่องแสดงที่เหมาะสมกับวาระของการแสดง ซึ่งจะเอาจากเรื่องที่

เคยอ่านมาและดูว่าจะแสดงที่ไหน แล้วเลือกว่ามีประเด็นอะไรจะบอกในช่วงที่ละครแสดง ซึ่งการ

ท าโครงเรื่องนี้จะท าตามบทละครเก่า แต่มีการปรับให้เข้ากับบริบทไทย มีการล้อเลียนให้

สนกุสนาน แต่ปกติจะอ่านก่อนแล้วเลือกเรื่องให้เข้ากับบริบทไทย แต่จะไม่ได้มีการเปรียบเทียบ

ฉากต่อฉาก โดยจะท าโครงเรื่องแล้วสร้างโครงเรื่องใหม่ในแบบของไทย การใส่สถานที่เวลาให้

เข้ากับสังคมไทย หรือมีการเปลี่ยนโครงเรื่องให้เข้ากับสังคมไทย 

คุณณัฐพลเริ่มจากการพูดคุยกันในทีมว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ แต่ละคนมีความคิด

เกี่ยวกับอะไร ซึ่งจะค านึงถึงสถานที่แสดง และกลุ่มผู้ชม เพราะจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ชมได้

เด็กก็ดูได้เช่นกัน ซึ่งต้องคิดก่อนแสดงเม่ือได้เรื่องหลักก็จะเอาสถานการณ์มาใส่เป็นโครงเรื่อง

ย่อยๆ โดยการคิดจะเป็นการทดลองแสดง ว่าถ้าสถานการณ์อย่างนี้แล้วแสดงอะไรได้บ้างต้อง

คิดเป็นภาพในหัวให้ได้ แล้วจะจดไว้เป็นฉากๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพอได้เรื่องจะนัดก็ซ้อม แล้ว

บางครั้งมีการตัดต่อว่าเอาสถานการณ์ไหนขึ้นก่อนหลังจนถึงวันแสดง และมีการแบ่งหน้าทีอีก

ครั้งก่อนแสดงว่าใครจะเป็นคนเล่นกับผู้ชม 

กระบวนการท าบทจะมีการแก้บทจนถึงวันแสดงจริงถ้าผู้เขียนบทเป็นผู้ก ากับด้วย แต่จะ

เปลี่ยนแค่เล็กน้อยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่อง หรือแนวคิดของเรื่อง ซึ่งการท าบทขึ้นอยู่

กับรูปแบบของละครท่ีน าเสนอด้วย การเขียนบทเสร็จแล้วผู้เขียนจะมีการอ่านบททบทวน มีการ

พูดบทเพื่อดูว่าเข้าปากกับนักแสดงหรือไม่ ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ตัวสะกดรูปแบบ

การพิมพ์ แต่ส าหรับแบบไม่มีบท ก็จะทบทวนสถานการณ์ที่ท าว่าน่าสนใจพอไหม แล้วจะ

ทบทวนอีกทีเวลาซ้อม 
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3. เทคนิคเฉพำะบคุคลของผูส้ร้ำงบทละครเวที สรุปได้ดังนี้ 

คุณสินีนาฏ เกษประไพ กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว  

เทคนิคเฉพาะบุคคลมาจากแรงขับและความชอบของนักแสดงเป็นหลักส าคัญและการ

ฝึกฝนร่างกาย และต้องมีเรื่องที่อยากจะเล่าจริงๆ จริงใจต่อความรู้สึกของตนเอง การน าเรื่อง

จากชีวิตของนักแสดงที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ 

การสร้างละครเวทีของคุณคุณสินีนาฏ เป็นละครแนว Physical Theater เป็นการใช้

ร่างกายในการสื่อสารกับผู้ชม ดังนั้นการสร้างละครหรือบท ต้องใช้ความชอบ (passion) ของ

ผู้สร้างงานในการท างานให้เกิดขึ้น ต้องมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกและความเข้าใจ 

โดยมีกระบวนการพูดคุย โต้เถียง คัดกรอง เลือก การหาข้อมูล ที่เป็นกระบวนการที่คุณสินีนาฏ

สร้างงาน และที่ส าคัญนักแสดงต้องมีอาวุธทางการแสดงนั้นคือทักษะของการแสดง การ

เคลื่อนไหว (Movement) เสียงสะท้อนผู้หญิงกับสังคมจากงาน 

คุณนิกร แซ่ตั้ง กลุ่มละครแปด 

เทคนิคเฉพาะบุคคลมาจากการถ่ายทอดความคิดของตัวแสดง พูดในสิ่งที่ตัวละครคิดใน

เหตุการณ์หรือสถานที่จริง สะท้อนตัวละครต่อเหตุการณ์จริง การน าเรื่องจากสถานการณ์จริง 

แต่ไม่ตัดสินเข้าข้างใดข้างหน่ึงจะน าเสนอความเป็นกลางให้ผู้ชมได้คิด 

ละครของคุณคุณนิกร โดยมากจะเป็นละครที่เล่าถึงสังคม มีการพูดถึงการเมืองการ

ปกครองบ้าง ซึ่งจะเห็นได้จากเรื่องแม่น้ าแห่งความตาย แต่สิ่งที่ชัดเจนของคุณนิกรคือ การที่ตัว

ละครได้ออกมาพูดแทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางครั้งเป็นเสียงสะท้อนของตัวละครที่มีต่อ

เหตุการณ์จริง แต่จะไม่มีการตัดสินว่าเหตุการณ์นั้นถูกหรือผิด มุมมองการเล่าเรื่องที่มีต่อ

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีการคิดที่นา่สนใจ  

คุณนัท นวลแพง 

เทคนิคเฉพาะบุคคลมาจากธรรมชาติของตัวละครที่ผู้ชมเข้าใจความรู้สึก เข้าถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม สะท้อนยุคสมัย การร่วมกันคิดให้นักแสดงคิดบทพูดเองจะช่วยให้

นักแสดงพูดเข้าปากมากขึ้น และนักแสดงเป็นตัวแทนของตัวละครจะเข้าใจบทตัวเองดียิ่งขึ้น 
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ละครของคุณนัท โดยมากจะเป็นละครแนวตลกเสียดสีสังคม ประเด็นส่วนใหญ่มาจาก 

สิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นในสังคม ในสื่อ ซึ่งจะบ่งบอกถึงยุคสมัยท่ีก าลังเกิดขึ้น การสร้างตัวละคร ที่มี

ความน่าสนใจ มุมมองวิธีคิด และตัวละครหลักมักเป็นผู้หญิง โดยตัวละครจะแสดงความรู้สึกของ

ผู้หญิงได้อย่างดี และมีเนื้อเรื่องหาท่ีทันสมัย มีแอบแฝงเนื้อเรื่องการเมือง  

 

ปานรัตน กริชชาญชัย 

เทคนิคเฉพาะบุคคลมาจากการสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างน่าสนใจ และมีการ

เข้าใจบทละครในบริบทจากต่างชาติและบริบทสังคมไทยเป็นอย่างดี ตอนจบมีการสร้าง

ปลายเปิดให้ผู้ชมได้คิด และมีการใช้จังหวะการเล่าเรื่อง ทิ้งความตื่นเต้นไว้ท้ายฉาก 

ลักษณะละครของคุณปานรัตน ส่วนใหญ่จะเป็นละครที่ดัดแปลงมาจากบทละคร 

(Adaptation) ซึ่งลักษณะเด่นของละครคุณปานรัตน นอกจากมีเนื้อเรื่องที่สนุกของละครที่เป็น

เรื่องใกล้ตัว แต่มีความสัมพันธ์ของตัวละครที่น่าสนใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว แม่ลูก พี่น้อง 

ความสัมพันธ์ของเพื่อน ความสัมพันธ์ของสามีภรรยา ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่คุณปานรัตน

สามารถถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ พร้อมทั้งมีเสียงหัวเราะ ซึ่งเป็นการสถานการณ์ได้ดี 

 

คุณณัฐพล คุ้มเมธา กลุ่มละครเบบี้มายด์   

เทคนิคเฉพาะบุคคลมาจากการถ่ายทอดภาษาเขียนความคิด น ามาเล่าเป็นภาษาภาพ 

เป็นการเล่าเรื่องตลกร้ายแต่ในเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆที่แสดงให้สนุกเหมาะสมกับนักแสดง

และบท ใช้หลัก สด ง่าย เกี่ยว ทึ่ง 

ลักษณะละครของคุณณัฐพลจะต้องใช้ความสามารถในการแสดงการเล่าเรื่องโดยการใช้ภาพ

ภาษาร่างกายในการเล่า เรื่องซึ่งเทคนิคหลักของละครคือพลังของความง่าย ต้องน าเสนออะไรที่

เข้าใจง่าย ใกล้ตัวผู้ชม แต่จะมีการแสดงที่ไม่เหมือนคนอื่น เพราะใช้หลัก สด ง่าย เกี่ยว ทึ่ง สด

คือความแปลกใหม่ให้คนดู ง่ายคือเรื่องง่ายๆที่ผู้ชมเข้าใจ เกี่ยวคือน าเรื่องที่เกี่ยวโยงกับผู้ชม ทึ่ง

คือมันต้องมีแปลกประหลาดใจ ซึ่งหลักนี้จะเป็นการน ามาใช้ในการเล่าเรื่อง และเวลาในการ

แสดงไม่ควรเกิน 15 นาทีต่อสถานการณ์ เพราะจะเอาผู้ชมอยู่ซึ่งท าให้ผู้ชมไม่เบื่อ 



49 
 

4. ปัจจยัภำยในและภำยนอกท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงสรรค ์ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์งาน ผู้สร้างงานต้องมีพื้นฐานของการแสดง เข้าใจ 

และได้รับการฝึกฝนร่างกายอย่างเพียงพอ มีการใช้การแสดงสดได้ ส าหรับวิธีคิดต้องศึกษา

เข้าใจในสังคม ต้องมีความชอบ (Passion) อยากสูงในการท างาน เป็นแรงขับในการสร้าง

ผลงาน ต้องมีเรื่องที่ต้องการเล่า ต้องการพูด และการหาข้อมูลผู้เขียนต้องมีความต้องการเล่าต่อ

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งผู้เขียนบทควรเข้าใจละครเวทีอย่างดี เข้าใจองค์ประกอบการเล่า

เรื่อง ถึงจะเล่าเรื่องได้น่าสนใจ ส าหรับแนวละครดัดแปลงจากบทละคร (Adaptation) ต้องอ่าน

บทละคร เพราะต้องอ่านจะบทละครต่างประเทศ หรือ นวนิยายไทย ต้องเลือกหยิบแนวที่ตนเอง

ชอบ ซึ่งอาจไม่หลากหลายแนวที่เลือกส าหรับผู้ชมที่ต้องการความหลากหลาย 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งาน เรื่องต้องมีประเด็นที่พูดไม่เชย ทันสมัยหรือ

เป็นเรื่องที่คนอื่นรู้อยู่แล้ว ซึ่งบทสมัยใหม่บางครั้งยังไม่น่าสนใจเพราะขาดประสบการณ์ต่อ

เหตุการณ์ที่จะเล่าเรื่องให้น่าสนใจ หรือบางครั้งเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว หรือบางครั้งความสมเหตุผล

ที่มีต่อเรื่อง บางครั้งสร้างงานมาแล้วผู้ชมบางกลุ่มไม่เข้าใจว่างานต้องการสื่อสารอะไรเพราะการ

แสดงบางเรื่องไม่มีบทพูด เขียนงานแล้วไม่เชื่อมโยงกับผู้ชมทิ้งคนชม เปิดเรื่องแล้วทิ้งไม่ปิด

เรื่อง ซึ่งบางครั้งท าเรื่องแล้วเรื่องรก ไม่เลือกเรื่องที่น่าสนใจ การเล่าเรื่องบางครั้งเล่าเรื่องไม่สนุก 

ผู้ชมหลากหลายถ้าผู้ชมเป็นเด็กมาก ก็จะไม่ค่อยเข้าใจ หรือบางเรื่องแรงเกินไปส าหรับเด็ก ก็

อาจจะต้องท าให้การแสดงไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก แต่โดยมากจะคิดก่อนแสดงว่าผู้ชมจะเป็น

กลุ่มไหน เพื่อให้การแสดงที่เหมาะสม ส าหรับงานดัดแปลงโดยมากคนจะแปลไม่ค่อยดัดแปลง

บทละคร ท าให้บางครั้งบริบทของต่างชาติกับความชอบของคนไทยอาจไม่เข้าใจ แต่เม่ือน ามา

ดัดแปลงให้เป็นบริบทไทยมากขึ้น ผู้ชมอาจเข้าใจมากกว่าหรือบทสนทนาที่แปลจากต่างชาติ

อาจตลกแต่มันตลกของต่างชาติ คนไทยอาจมีทิศทางตลกในแบบของไทยเอง 
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อธิปรำยผล 

การศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่  สามารถอภิปราย

ผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

การศึกษากระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่นั้น ผู้วิจัยศึกษากลุ่มผู้สร้างสรรค์

ละครเวทีที่มีผลงานต่อเนื่อง 10 ปี และมีการจัดการแสดงในโรงละครที่มีผู้ชมไม่เกิน 100 คน 

นั้นผู้สร้างสรรค์บทละครเวทีต้องมีพื้นฐานความเข้าใจละครเวที โดยต้องเข้าใจประเภทของละคร

เวที รูปแบบการน าเสนอ องค์ประกอบของละครเวที และการเล่าเรื่อง ซึ่งผู้เขียนต้องเข้าใจความ

ต่างของละครเวทีกับการแสดงในสื่ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ละครเวที

จะมีการเล่าเรื่องด้วยการกระท าของตัวละคร (Dramatic Action) และเทคนิคการเล่าเรื่องบนเวที 

การเขียนบทละครเวที การได้ที่มาของความคิด ความสนใจเฉพาะของผู้เขียน การแสดง

หาความรู้ จากประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม แนวคิดทัศนะคติต่อการเมือง ตนเอง จากครอบครัว 

เพื่อนฝูงและคนรอบข้าง ผู้เขียนต้องมีความชอบ หรือแรงขับต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการสร้างสรรค์ 

ซึ่งเพื่อสร้างเป็นผลงานที่น่าสนใจ และมีลักษณะเฉพาะบุคคล  

การท าโครงเรื่องของละครเวทีจากโครงเรื่อง (Plot) หลักส าหรับการเล่าเรื่องทั้งเรื่องว่า

ต้องการเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไร จากนั้นน าเรื่องมาขยายเป็นโครงเรื่องขยาย (Treatment) เป็น

สถานการณ์ต่างๆ โดยมีการเปลี่ยนแปลงล าดับเหตุการณ์ให้น่าสนใจ มีการใส่ความขัดแย้ง 

(Conflict) ในสถานการณ์ ซึ่งความขัดแย้งอาจเกิดจาก คนกับคน คนกับความคิดของตัวเอง คน

กับสถานที่ คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งต้องเป็นการเล่าเรื่องแบบสถานการณ์

เรื่องที่มีการกระท าของตัวละคร (Dramatic Action) พร้อมกับการสร้างตัวละครที่มีตัวละครหลัก 

(Protagonist) และตัวละครขัดแย้งกับตัวละครหลัก (Antagonist) และตัวละครเสริมให้ตัวละครมี

ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเล่าเรื่องควรมีการเปิดเรื่อง (Exposition) เพื่อเล่าว่าตัวละครคือ

ใครท าอะไร   การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) เล่าถึงความขัดแย้งน าไปสู้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

ภาวะวิกฤติ (Climax) การเกิดปมปัญหาที่ตัวละครต้องเผชิญ ภาวะคลี่คลาย (Falling Action) 

การเล่าเรื่องถึงการแก้ไขของปมปัญหาจะน าไปสู่การยุติเรื่องราว (Ending) ที่ว่าด้วยเรื่องจะจบ

อย่างไร เพื่อได้ข้อคิด หรือผู้ชมสามารถไปคิดต่อจากเรื่องได้  
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การสร้างตัวละคร ต้องมีการสร้างตัวละครที่มีความขัดแย้งกับเรื่อง กับสถานการณ์

ขึ้นมาก่อน โดยการสร้างตัวละครท่ีมีตัวละครหลัก (Protagonist) และตัวละครขัดกับแย้งตัวละคร

หลัก (Antagonist) โดยผู้เขียนบทต้องไม่คิดฉลาดกว่าตัวละคร ต้องให้ตัวละครคิดให้อยู่ในบริบท

ของละคร (Given Circumstances) ที่ตัวละครต้องมีรูปร่างลักษณะภายนอกตัว และลักษณะใน

ของตัวละคร โดยตัวละครต้องมีความต้องการ (Super Objective) ต่อเรื่องทั้งหมด และมีความ

ต้องการ (Objective) ต่อสถานการณ์นั้นๆ ที่เกิดขึ้น การสร้างตัวละครให้น่าสนใจคือตัวละคร

ต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้ง 

บทสนทนาของตัวละครต้องเป็นการสนทนาเพื่อให้ขยายการกระท าของตัวละคร 

(Dramatic Action) โดยจะไม่พูดแบบไม่มีความต้องการของตัวละคร จับสาระไม่ได้เพราะละคร

เวทีมีเวลาในการชมที่จะกัดและผู้ชมต้องติดตามจากการกระท าและค าพูดของตัวละคร ซึ่งการ

พูดของตัวละครสามารถบอกถึง สถานที การกระท า เล่าเรื่องย้อนเวลา ช่วยการด าเนินเรื่อง 

บอกนิสัยของตัวละคร อธิบายสถานการณ์ความในใจของตัวละคร ซึ่งบทพูดละครเวทีจะมีการ

พูดของตัวละครที่พูดอยู่คนเดียว (Monologue) เป็นบทยาวๆ ที่ตัวละครจะพูด หรือพูดกับคนดู 

โดยการใช้การแสดงสด (Improvise) นักแสดง ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในละครเวที 

ภาพ สถานท่ี และฉากของละครเวทีผู้เขียนต้องทราบถึงการเล่าเรื่องในแบบละครเวทีที่

จะไม่สามรถเปลี่ยนสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว และรูปแบบในการน าเสนอของละครเวที เพราะการ

เปลี่ยนสถานทีไปมาอย่างไร้เหตุผลอาจท าให้ตัดอารมณ์ผู้ชม และสถานที่ท าให้ผู้ชมเข้าใจละคร

มากขึ้นว่าเกิดขึ้นท่ีใดหรือการสร้างภาพบนเวทีช่วยให้ผู้ชมติดตามการเล่าเรื่องของละคร ดังนั้น

ผู้เขียนบทต้องเข้าใจวิธีการเล่าเรื่องของรูปแบบละครต่างๆ 

เพลงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของละครเวที ที่จะช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ของตัวละคร

หรือเข้าใจเหตุการณ์ในเรื่องได้ ซึ่งจะเป็นเพลงเล่าเรื่องหรือเพลงสร้างบรรยากาศของเรื่อง หรือ

เพลงบอกถึงยุคสมัยของเรื่อง ซึ่งผู้เขียนต้องเข้าใจลักษณะของเพลง แต่ในบทละครอาจไม่มี

เพลงหรือดนตรีประกอบก็ได้ การใส่เพลงอาจให้เป็นน่าที่ของผู้ก ากับการแสดง 

วิธีการเขียนบทละครเวที โดยเริ่มจากความคิดของผู้เขียนว่าต้องการน าเสนออะไรใน

ละคร คิดและวิเคราะห์เรื่อง หาข้อมูล ซึ่งการท างานของผู้เขียนบทก็จะต่างไปในแบบละครที่

น าเสนอ มีความคิดหลักของเรื่อง หานักแสดง แล้วลองแสดงสด  (Improvise) ผู้เขียนบทจะ

บันทึกเรื่องราวและบทสนทนาของการแสดงสด และน ามาเลือกเพื่อที่จะเขียนมาเป็นบท บทจะมี
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การพัฒนามีวิธีการซ้อมละครเวทีเพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงบทละคร โดยอาจมีการอ่านครั้งแรก 

(First Reading) แล้วอาจมีการปรับบทพูดให้เข้ากับนักแสดง จนถึงการแสดงจริง มีการปรับปรุง

ประเมินผลของผู้ก ากับหลังการแสดงแต่ละรอบซึ่งอาจมีการปรับบท เพราะละครเวทีมีการแสดง

สดซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่จะถือโครงเรื่องหลักไว้เสมอ ถึงแม้ว่าจะมีบทละครที่สมบรูณ์ 

หรือแบบไม่มีบทละคร มีแต่โครงเรื่อง โดยบทละครเวทีไม่จ าเป็นต้องมีบทละครที่สมบรูณ์แบบ

ทุกเรื่องขึ้นอยู่กับผู้เขียนบท ผู้ก ากับ นักแสดง หรือทีมงาน ที่ต้องเข้าใจกันเพราะบทละคร

เหมือนเป็นข้อตกลงในการท างาน 

ลักษณะเฉพาะคนของผู้เขียนบทขึ้นอยู่กับรูปแบบการน าเสนอของละครเวทีเรื่องที่

ต้องการน าเสนอ และเทคนิคของการเล่าเรื่องของแต่ละบุคคลโดยเกิดจากประสบการณ์การ

ท างานของแต่ละบุคคลทีผ่านมา ในอยู่ในการเล่าเรื่อง ตัวละคร การด าเนินเรื่อง วิธีการเล่าเรื่อง 

ซึ่งแต่ละวิธีมีความน่าสนใจท าให้เรื่องสนุกขึ้นและเป็นเอกลักษณ์ในงานของแต่ละบุคคล  

การเขียนละครเวทีเกิดจากปัจจัยภายในต้องมีเรื่องที่จะเขียนหรือถ่ายทอดก่อน และต้อง

เข้าใจเรื่องที่จะเล่า ประสบการณ์ชีวิตต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และความคิดต้องเป็น

ความคิดใหม่ท่ีท าให้ผู้คนยอมรับ ความยากสุดคือความคิด ความคิดจะต้องสื่อสารกับผู้ชมไม่ว่า

จะละครเวทีรูปแบบใด แต่ปัจจัยภายนอกเกิดจากผู้ชม ซึ่งผู้ชมอาจชอบหรือไม่ชอบละครเกิด

จากการรับรู้หรือประสบการณ์ของผู้ชมซึ่งผู้เขียนบทไม่สามารถควบคุมได้  

การเขียนบทละครเวทีสมัยใหม่มีการพัฒนารูปแบบละครและการเขียนมากขึ้น ความ

ต่างจากยุคก่อน ยุคเริ่มแรกของไทยโดยมากเป็นการแปลหรือดัดแปลงบทละครจากต่างประเทศ 

และการแสดงมีการแสดงจากวรรณกรรมไทย แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการแสดงมาก

ขึ้น มีการแสดงที่ไม่ใช่แค่ในโรงละครโรงใหญ่แต่จะมีการแสดงในโรงละครขนาดเล็กและโรงละคร

ชมชน ละครเวทีมีรูปแบบและพัฒนาการตามรูปแบบของละครเวทีสมัยใหม่ของตะวันตก มี

วิธีการน าเสนอตามยุคสมัย ซึ่งเนื้อเรื่องมีการสะท้อนเหตุการณ์สังคมไทยของยุคสมัยที่ได้เขียน

บท สะท้อนความคิดของยุคสมัยมากขึ้น มีรูปแบบการน าเสนอบทละครเวทีที่มีเป็นการเขียนบท

แบบสมบรูณ์ กับไม่มีบทละคร มีแต่การเขียนบันทึกโครงเรื่องขยาย บันทึกเหตุการณ์การกระท า

ของตัวละคร ซึ่งการเขียนบทละครเวทีจะพัฒนาต่อไปเนื่องรูปแบบการน าเสนอบนเวทีมี

หลากหลายมากขึ้น 
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แผนภมิูท่ี 1 กระบวนกำรสร้ำงสรรคบ์ทละครเวที 

กระบวนการคิดบทละครเวที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์ของการแสดง 
 แบบ  บ ละคร 

 

แนวคิดของเรื่อง 

แก่นเรื่อง (Theme) 

โครงเรื่อง (Plot) 

ตัวละคร (Character) 

โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

แบบไ ่  บ ละคร แบบ  บ ละคร 

ภาพ ฉาก เพลง บ พูด บ บรรยาย  

บ แสดง (Play-text) 

คิดเอง (Original) 

จากชวีิตผู้เขยีน สิ่ง

รอบตัว คนรอบตัว ข่าว 

เหตุการณ์รอบข้าง 

เหตุการณ์ร่วมสมัย  

 

 

 

จากบ ต่างประเ ศ หรือ

นิยาย ต านาน เรื่องเล่า 

ควา ขัดแย้ง (Conflict) 

เปิดเรื่อง (Exposition) 
พัฒนาเรื่อง (Rising Action)  

จุดวกิฤต (Climax)           

คล ่คลาย(Falling Action) 

จุดจบ (Ending) 

 

หาข้อ ูลลง ือเข ยน ซ้อ ละครและจดบัน ึก 
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ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 

การศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

การศึกษาวิจัยด้านการเขียนบทละครเวที จากการศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีผู้สนใจด้านนี้จ านวนไม่มากเพราะงานวิจัยส่วนใหม่จะไปศึกษาการเขียน

บทละครโทรทัศน์ และการเขียนบทภาพยนตร์ และศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องมากกว่า

กระบวนการสร้างบทละคร ซึ่งโดยมากไม่มีการเจาะลึกสัมภาษณ์เทคนิคการเขียนบทละคร การ

ท าวิจัยครั้งนี้มีการสัมภาษณ์ผู้สร้างสรรค์บทละครในแต่ละวิธีการน าเสนอบทละคร ได้เทคนิค

และวิธีของแต่ละบุคคลเป็นข้อมูลแต่ละบุคคลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์ ซึ่ง

บางข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผย หรือบางบทละครไม่มีการเขียนเป็นบทที่สมบรูณ์ และผู้

สร้างสรรค์บทละครมีการแสดงในประเทศหรือต่างประเทศ ดังนั้นการท างานวิจัยในลักษณ์นี้ควร

มีเวลาที่ศึกษาวิจัยอย่างเพียงพอ 

การท าวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์บทละครเวที หรือการสร้างสรรค์ละครเวที ผู้ศึกษา

ควรมีโอกาสได้ชม ผลงานของกลุ่มผู้สร้างสรรค์ ดังนั้นละครเวทีเป็นการแสดงสดที่ไม่มีการชม

ย้อนหลังได้ ผู้ศึกษาควรชมละครเวทีของกลุ่มต่างๆ เม่ือมีโอกาสเพื่อสามารถหากลุ่มตัวอย่าง

หรือเลือกมาวิเคราะห์ได้  

ละครเวทีที่ศึกษาเป็นการศึกษาละครเวทีกลุ่มที่แสดงในโรงเล็กที่มีผู้ชมไม่เกิน 100 คน 

หรือเป็นกลุ่มละครชุมชน การศึกษาควรศึกษาความเข้าใจของกลุ่มผู้ชมเพราะคนสวนใหญ่ไม่รู้

ว่ามีการแสดงอยู่ในโรงละครโรงเล็ก หรือไม่เข้าใจศาสตร์ของละครเวที คนส่วนใหญ่จะรู้จักแต่

ละครเวทีท าแสดงในโรงใหญ่เช่น รัชดาลัย หรือ เอ็มเธียรเตอร์ 

 

ข้อเสนอแนะส ำหรบังำนวิจยัในครัง้ต่อไป 

การศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่ มีข้อเสนอแนะส าหรับครั้งต่อไป

ดังต่อไปนี ้

1. การศึกษาเทคนิคการเขียนบทละครเวทีสมัยใหม่ เทคนิคเฉพาะบุคคลของโรงละครโรง

ใหญ่ที่มีผลงานต่อเนื่อง ซึ่งผู้วิจัยจะได้แง่มุมการเขียนบทละครส าหรับโรงละครโรงใหญ่ 
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2. การศึกษาประวัติละครเวทีไทยสมัยใหม่ เพราะยังไม่มีใครรวบรวม ประวัติละครเวที

จนถึงปัจจุบัน มีแต่การศึกษาในสถานศึกษาของไทยบางส่วน 

3. การศึกษาอาชีพนักการละครเวทีไทยในสังคมไทยสามารถเป็นอาชีพที่เลี้ยงชีพได้

หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

บรรณำนุกรม 
ภำษำไทย 
 
กอบกุล อังคุทานนท์. (2537). ละครเวทีสมัยใหม่.กรุงเทพ: ส านักพิมพ์ฉัตร. 
 
เขมิกา  จินดาวงศ์. (2551). การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่อง ในภาพยนตร์ของอภิชาตพงศ์  
        วีระเศษฐกุล. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ       
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 
นิกร แซ่ตั้ง. (2545). ทารกจกเปรต กับบทละครท้ัง 6. กรุงเทพ:ดีเอฟ ดิจิตัล พริ้นท์ติ้ง. 
 
นราพร สังข์ชัย. (2551). การเขียนบทละครโทรทัศน์:กระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิค. 
        กรุงเทพ:ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 
 
นพมาส แววหงษ์. (2550). ปริทัศน์ศิลปะการละคร.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
        มหาวิทยาลัย.  
 
นับทอง ทองใบ. (2553) .ศิลปวิจารณ์ รายการวิทยุโทรทัศน์.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
        มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
 
พัชรินทร์ มหิทธิกร. (2551). สิงหไกรภพ:การศึกษาการดัดแปลงนิทานค ากลอนเป็นบทละคร 
        เวทีสมัยใหม่วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
พิชญา พิริยะประทานคุณ. (2556). ปัจจัยท่ีผลต่อการเลือกชมโรงละครโรงเล็กในเขต   
        กรุงเทพมหานคร.บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,1-6 
 
พรรัตน์ ด ารง. (2547). การละครส าหรับเยาชนละคร.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์  
        มหาวิทยาลัย.  
 
พรรณศักดิ์ สุขี. (2541). การเขียนบทละคร.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 
เพลินตา. (2543). โรงเรียนนักเขียน.นนทบุรี: ส านักพิมพ์บ้านหนังสือ. 



57 
 

 
มัทนี รัตนิน. (2546) .ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการก ากับการแสดงละครเวที. กรุงเทพฯ:  
       ส านักพิมพ์:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
มัทนี รัตนิน. (2555). ศิลปะการแสดงละคร กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
เรียว กิตติกร. (2546). จุดไฟฝันวันเขียนบท. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ดอกหญ้า. 
 
ศราวุธ ไพรีพินาศ.(2557). กระบวนการสร้างบทอิงประวัติศาสตร์ในสื่อจินตคดีสมัยใหม่.   
        มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์. 
 
สดใส พันธุมโกมล. (2538) ศิลปะของการแสดง(ละครสมัยใหม่). กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์    
        จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.  
 
สมพร ฟูราจ. (2554). ศิลปะท่าทางและการเคลื่อนไหว:ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
สินียา ไกรวิมล. (2545). ลักษณะของบทละครโทรทัศน์ไทยที่ได้รับความนิยมช่วงจากปี พ.ศ.  
       2535-2545” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศสตร์  
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
สุนีย์ ปิยวรพงศ์. (2534). การเข้าสู่อาชีพของบุคลากรในการผลิตละครโทรทัศน์ : กรณีศึกษา  
       ละครโทรทัศน์เรื่อง “ขม้ินกับปนู. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ 
       สื่อสารมวลชน คณะนิเทศสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
สุรีย์ ทองสมาน. (2542). การวิเคราะห์เปรียบเทียบละครโทรทัศน์กับนวนิยาย. วิทยานิพนธ์ 
       ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทยศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
        รามค าแหง. 
 
 
 
 
 
 



58 
 

ภำษำองักฤษ 
David Ball. (1988). Backward and Forwards. Chicago: Southern Illinois University Press. 
 
Mattani Mojdara Rutnin. (1996). Dance Drama, and Theatre in Thailand. Bangkok :   
         Silkworm Books. 
 
Mark Fortier. (2002).Theory /Theater. New York: Routledge. 
 
Orson Scott Card. (1999). Character & Viewpoint. Cincinnati: Writer’s Digest Book. 
 
Pat Cooper and Ken Dancyer.(1999).Writing the Short Film. Boston: Focal Press. 
         Will Dunne. (2009) The Dramatic writer’s companion. Chicago.The University of  
         Chicago Press. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ภำคผนวก 

ประวัติ 
สินีนาฏ  เกษประไพ กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว   
 สินีนาฏ  เกษประไพ จบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนักการ
ละครมากว่า 20 ปี และเป็นผู้ดูแลกลุ่มละครพระจันทร์เสี้ยวในปัจุบัน  เริ่มต้นตั้งแต่สมัยเป็น
นักศึกษา ปัจจุบันได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2551 และเป็นอาจารย์พิเศษที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง 
โดยเป็นคนเขียนบท ก ากับ แสดง ผู้อ านวยการผลิตละครเวทีมีผลงานทางละครเวทีหลายเรื่อง 
อาทิเช่น I sea เส้นได้ที่หายไป แสลง คือผู้อภิวัฒน์ และอีกหลายเร่ือง 
 
นิกร แซ่ตั้ง กลุ่มละครแปดคูณแปด 
 นิกร แซ่ตั้ง เป็นนักการละครมากกว่า 20 ปี จบการศึกษา International Theater School 
Jacques Lecoq กรุงปารีส ฝรั่งเศส และเคยมีโรงละครเวทีขาดเล็กเป็นของตัวเอง ชื่อ 8คูณ 8 
ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2553  เป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยสอน
ทางด้านการแสดง โดยเป็นคนเขียนบท ก ากับ แสดง ผู้อ านวยการผลิตละครเวทีมีผลงานทาง
ละครเวทีหลายเร่ือง อาทิเช่น ไร้พ านัก สาวชาวนา แม่น้ าแห่งความตาย นอนไม่หลับ วันดับฝัน 
ทารกจกเปรต พระเจ้าเซ็ง เก็ดดับ และอีกหลายเร่ือง 
 
ปานรตัน กริชชาญชัย กลุ่มละคร New Theater Society  
 ปานรัตน กริชชาญชัย เป็นนักการละครมากกว่า 15 ปี จบการศึกษาปริญญาโทด้านการ
แสดงจาก Royal Holloway, University of London และปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษด้านการแสดง และวรรณกรรม บทละครที่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตรเคย
เข้าร่วมอบรมกับสถาบันสอนการแสดงหลายแห่ง อาทิเช่น Central School of Speech and 
Drama, Lamda, School of Physical Theatre (London), Sesame Institute, 
Mountview Academy of Theatre Arts และ TTRP (Singapore) ท างานละครเวทีในฐานะผู้
ก ากับการแสดง นักแสดงและ  ผู้อ านวยการสร้าง  ให้กับกลุ่มละคร  New Theatre 
Society ผลงาน    การแสดงที่ผ่านมาได้แก่ เสน่ห์หม้ายสลายหนี้-The Bear เพราะรักช้ าจึงหม่ า
ผัว  Push Up ตาดูดาวเท้าเหยียบเธอ  ผ่าผิวน้ า  ฝากหัวใจไว้ที่อุบล  มหาบุรุษอยุธยา  นาง
นาก เดอะมิวเซียม ช่อมาลีร าลึก สาวชาวนา (แสดงที่ Tokyo Metropolitan Art Space)              
เฉาก๊วยถ้วยสุดท้าย และ เงามัจจุราช ผลงานก ากับการแสดงและเขียนบท ได้แก่ “แวร์เธอร์
ระทม ช่อมาลีร าลึก Joy Luck Club สุดทางที่บางแคร์ และ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่กับฉัน
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นอกจากนั้นยังท างานให้กับเครือข่ายละครกรุงเทพในฐานะสมาชิกสามัญ และเป็นผู้อ านวยการส
จักงาน  จัดงานเทศกาลละครกรุงเทพ 2552 อีกด้วย 

นัท นวลแพง กลุ่มละครเสาสูง   
 นัท นวลแพง จบการศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

ปัจจุบันเป็นผู้ก ากับ ผู้เขียนบท ผู้สอนการแสดง ละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ 

ผลงานละครเวที เป็นสมาชิกกลุ่มละครเสาสูง  SaoSoong Theatre และมีผลงานการแสดงกับ

กลุ่มละครเสาสูง ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันดังนี้  อีคิ้มลูกคอปืนกล Hi 5  อิอิ สามสาวสันดาน

เสีย ทุมมังกุ ไอ้ดอน สุดแสนเสียใจ แม่แขวนพ่อผมไว้ในตู้  ฯลฯ 

 
ณัฐพล คุ้มเมธา กลุ่มละครเบบี้มายด์   

ณัฐพล คุ้มเมธา จบการศึกษาจาก พาณิชยการพระนคร เป็นนักการละครกว่า 15 ปี

ปัจจุบันมีคณะละครเป็นของตนเอง กลุ่มละครเบบี้มายด์  ตั้งแต่ปี 2542 โดยสร้างงานสร้างสรรค์

ผ่านละครใบ้ และเป็นผู้สอนละครใบ้ตามมหาวิทยาลัย มีผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี

ผลงานการแสดงกับกับและเขียนบท อาทิเช่น หนูน้อยหมวกแดง ใจยักษ์ Star war The 

Olympic The Family กบเลือกนาย และอีกหลายเร่ือง 
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บทสมัภำษณ์ 

ณัฐพล คุ้มเมธำ กลุ่มละครเบบีม้ำยด ์  

เร่ิมคิดบทจำกอะไร 

เริ่มคิดบทจากสิ่งที่เราชอบก่อนครับอย่างเช่นอ่านหนังสือ ดูการ์ตูนอะไรอย่างนี้ครับ 
แล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าอะไรมันสะเทือนใจอะครับก็รู้ว่าต้องพูดเรื่องนี้ว้ะ แล้วก็ลองมาคุยกันว่าถ้าเรา
มาท าเป็นละครใบ้ ค าพูดนี้ท าเป็นภาพท าได้ไหม เช่นอย่างปีนึ่งที่ท ากับนิ่ง พี่นิกรเป็นคนก ากับ 
คุยกันว่าจะท าอะไรดี พอดีนั่งรถครับท างานอีเว้นน่ีแหละครับและก็เห็นนุ่น วรนุช นั่งอยู่ในรถคัน
เดียวกับนุ่น วรนุชแล้วก็เป็นรถตู้ปิดผ้าม่านนะครับ มีมอเตอร์ไซขัยตาม พี่นุ่นๆ พี่นุ่นก็เปิดมา 
แฟนคลับมีความสุข แล้วก็มาเจออีกเคสนึงพี่กอล์ฟ กอล์ฟไมค์อะครับ อยู่ในห้องเดียวกับกอล์ฟ
ไมค์ กอล์ฟไมค์นังคุยอยู่ แฟนคลับไม่มีไรท ายืนอยู่แบบ เรียก กอล์ฟๆๆ กอล์ฟไมค์หันไปทีหนึ่ง 
ยิ้มกรี๊ดแล้วเป็นอย่างนี้ทุก 1 นาทีเขาจะพูดประโยคนี้แล้วกอล์ฟไมค์ก็ท าแค่นี้ ผมว่าเห้ยแฟน
คลับมันเจ๋งมากเลยนะเราก็มาคิดกันว่าเห้ยมึงแฟนคลับมันมีประเด็นอะไรได้บ้าง แล้วค่อยแตก
ประเด็นออกมา มันคือความคลั่งอะไรบางอย่าง ตอนนั้นก็คิดกันเล่นๆว่าถ้าเป็นดาราแล้วถ้า
อยากจะเข้าห้องน้ าแล้วถ้าเจอคนกรี๊ดแบบน้ีมันจะเป็นยังไงว อะไรอย่างนี้ครับ  

เวลำคิดคิด 3 คนหรือว่ำคิดคนเดียว 

 มันแล้วแต่งานครับ แต่ว่าอย่างเมนหลักอย่างนี้อ่ะครับใครมีไอเดียก่อนก็โยนมาเลย 
อย่างเห้ยผมเจอเรื่องนี้ พี่ว่าไงว่ะงั้นเดี่ยวพี่นิ่งลองท าภาพกับผม อ่อก็คือท าภาพก่อนแล้วค่อย
มาแสดง  ก็ได้ไอเดียมาแล้วแฟนคลับอย่างน้ี ลองเล่นดูไหม เห้ยมีช่องทางไปได้  

ต้องมีจดบนัทึกไหม  

ไม่ค่อยได้จดครับ ก็จดนะแต่ก็ไม่ได้จดละเอียดมาก อย่างเช่นเดินสามก้าวแล้วหันมา
มอง แล้วก็เลือกเป็นจ าเอา จ าโมเม้นเอา อ่อนี่คือทาม นิ่งนี้นะอันนี้เล่นเร็วเล่นช้า  

สมมติุเร่ือง 45 นำทีอย่ำงน้ีวำงโครงเร่ืองยงัไง กลำงเรื่องจบเร่ืองยงัไงมีไหม  

ถ้าสมัยก่อนที่มี ผู้ก ากับ เล่นง่ายๆ อย่างเดียวเลยครับเรามีไอเดีย ผู้ก ากับ คุยกับเรา 
อย่างเช่นเรื่อง สตาร์วอ กับพี่แงะอะครับ พี่ปีนี้มันเป็นซีเรียสคอมมาดี้นะครับรู้สึกว่ามันซีเรียส
ด้วย Comedy ด้วยแล้วมันจะตลกแบบซีเรียสได้ยังไงมันน่าจะประเด็นอะไรสักอย่างเราก็ลองคุย
กับพี่เงะ ลองเรื่องครอบครัวไหมคุยกันก็ลองท าๆๆอันนี้แล้วก็ให้พี่นาเงะดูว่าอันนี้น่าสนใจ อันนี้
เอาๆๆๆ ก็จะง่ายแต่พอหลังๆ นี้เราไม่มี ผู้ก ากับ แล้วเขาก็เปิดพื้นที่ให้ผมลองผมก็ลอง ผมจะ
ลองท าดูนะ พี่หลายคนก็บอกเองก็ท าได้ถึงเวลาที่ต้องก ากับตัวแกเองแล้วผมก็บอกมันก็ดีพี่แต่
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มันช้าผมต้องเล่นด้วยถอยออกมาด้วยเอาน้องมาเล่นแทนเราสิแบบนี้แต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุก
ครับ ซึ่งเรื่องเราไม่สามารถเขียนจนจบได้เลยครับหลายครั้งที่เขียนต้นกับจบไว้ใช่ไหมครับ แต่
พอถึงเวลามันจบแบบน้ีไม่ได้มันก็ไปอย่างอื่น สมมุติมี 5 ซีนนารีโอ  

เร่ืองแบ่งโครงเร่ืองย่อยอย่ำงไร 

ก็สนุกทุกตอนเราเลือกยังไงว่าอันไหน 1 อันไหน สาม อันไหน สอง สถานการณ์อย่างนี้ 
ก็คือท าไปก่อนเลยครับ อย่างเรื่องเดียว จริงๆ มันมีเรื่องย่อยเก็บเอาไว้ เอาเรื่องใหญ่1เรื่องปุ๊บ
แล้วก็ท า ท าเรื่องนี้ดีปุ๊บ ขยายหัวได้ไหม ขยายหัวลองขยายดูไม่เวิร์คอะกระชับซีนนี้เราก็จะ
แบ่งเป็นซีนเลยครับ ซีนน้ีจบที่ซีนน้ีนะ พอได้เสร็จเล่นให้จบ มันเหมือนกับงานวาด วาดหลวมๆ 
อันนี้เริ่มตัดเส้นละ ลงสี อันนี้ไม่เอาภาพนี้กับภาพนี้ซ้ ากันจะเล่นฉากไหน ฉากนี้นะโอเค ฉากนี้
เอาออกมันก็จะเป็นงานแบบนี้ครับ งานตัดแปะ  

เบเบี้มำย มองตวัเองเป็นยงัไง  

อย่างเช่นสะท้อนสังคมไหม เสียดสีสังคมไหม ถ้าของผมคนนึกถึงอย่างเรียกเลยเป็น
การ์ตูนก่อนครับ อันท่ีสองเป็นแฟมิรี่ครับ การ์ตูนกับแฟมิรี่ไรงี้ครับ ผมเคยท ามาหลายที่กับพี่คา
เงะ พี่คาเงะเขาจะแนวการเมืองสะท้อนสังคม พี่นิกรก็จะเป็นแนวประชดประชันเสียดสีสังคม
เหมือนกันผมก็ชอบนะครับเวลาท างานกับพี่ทั้งสองคนแต่ว่าส าหรับผมเอง ผมร็สึกว่าผมเซ้นส
ทีปกับเรื่องครอบครัวมากเลยครับ พูดเรื่องครอบครัวอย่างเดียวเลยครับผมเห็นว่าลูกที่รอพ่อที่
โรงเรียนเนี้ยพ่อไปรับลูกชายเงี้ยผมจะร้องไห้ ผมเคยไปนั่งคุยกับพี่คาเงะเล่นๆ ครับพี่คาเงะ
ท าไมมันถึงท ากับนักศึกษาอย่างงี้อ่ะ คือผมรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนของหัวใจเค้าอ่ะ นั่งคุยกับ
เค้าผมอินมากเลย พอมาคุยกับตัวเรา สิ่งที่เราอินคือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวผมเห็น
อาม่าแก่ๆนั่งรถกระปะ จูงหลานแค่นี้ผมก็จะร้องไห้และ ผมก็เลยรึกว่าถ้าเราจะเซ้นสทีป 
จะเซ้นสทีปกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ฉะนั้นมันก็ตรงกับทางที่เราวางไว้นะ เราว่าเรื่อง
ประเภทนี้เราเท่าไหร่มันก็ไม่จบ ซึ่งเพราะเราสะเทือนในหัวใจไงครับ ของเบบี้มายด์ ที่วิเคราะห์
มาเป็นตลกเชิงบวก เล่นร้ายยังไงสุดท้ายก็บวก  

แล้ววำง Character 3 คนยงัไง  

จริงๆ แล้วไม่ได้วางมันเป็นของตัวเองมากเลยนะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญมากครับผม
กับนิ่งเวลาเล่นจะเข้ากันมากกับพี่เกลือ แต่พี่เกลือผมจะเรียกเขาว่าป๋าเขาจะมีอะไรไม่คาดฝัน
อะไรอยากจะปล่อยก็ปล่อยมาซึ่งมันดีมากเลยนะครับตอนที่ท างานด้วยกันมันจะเป็นสามเหลี่ยม
แบบนี้ครับมันจะมีการวนกันครับ อย่างเช่นช่วงนี้ผมกับเกลือสนิทกับนิ่งก็จะเทไปด้านนี้ช่วงนี้นิ่ง
กับเกลือสนิทกันผมก็จะเทไปด้านนี้ซึ่งมันดีมากเลยนะมันเหมือนกับน้ าในภาชนะที่มันไหลไป
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ด้านไหนก็ได้ นอกจากที่เราสังเกตนะ ทาเนี้ยเป็นคนคอนโทว ว่าจะเลือกเข้าข้างใคร นิ่งสังเกตุ
ไหมชอบท าเป็นตัวโง่อ่ะเหมือนม่รู้เร่ืองตลอดเวลาแต่ว่าตลกไง แล้วเกลือเหมือนโดนรังแกตลอก
เวลา มีสร้างมาก่อนไหมหรือว่าเป็นบุคลิกของตัวเองเลย ผมจะมีบุคลิกหนึ่งคือผมจะเป็นเด็ก
หลังห้องเด็กแสบผมจะชอบแกล้งคนแล้วถ้าคนจะมีความสุขมากถ้าผมโดนแกล้งกลับ ส่วนพี่นิ่ง
จะมีบุคลิกแบบยอมคนโดนคนรังแกบ่อยๆ ถ้าพี่นิ่งท าอะไรคนอื่นได้บ้างคนก็จะมีความสุข ส่วน
นี่เกลือจะดูฉลาดเช่นพูดน้อยๆต่อยหนัก โดยธรรมชาติพี่เกลือไม่ค่อยตบให้อยู่ แล้ว ปูยากพี่
เกลือปูยากพี่นิ่งจะปูให้ได้ ที่เห็นทาเป็นคนควบคุมเกมส์ รู้ไหมว่าแบ่งไหมหรือว่าไม่แบ่ง ไม่ได้
แบ่งนะ โดยธรรมชาติเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้ว แล้วยิ่งหลังๆมาก ากับเนี้ยเรายิ่งต้องลดตัวเองเข้า
ไปอีกเราจะเป็นแบบกองหลังนอย่างเดียวนะพี่เกลือพี่นิ่งเตรียมยิงอย่างเดียวเลยนะ หลังๆก็
ปล่อยให้นิ่งเยอะขึ้นครับ  

แล้วอย่ำงภำษำเล่ำเร่ืองเอำมำท ำเป็นภำษำร่ำงกำยยงัไง มีเทคนิคพิเศษอะไรไหม  

ส าหรับผมนะครับต้องเห็นภาพในหัวก่อน สมมุติอย่างตอนเรื่องล่าสุดที่จะไปท าให้เวิร์ค
พ้อย อันนีผมลองยกตัวอย่างนะครับเขาก็บอกว่าให้เลือก 1 เพลงที่จะเล่นเทิดพระเกียรติท่าน
แล้วก็ลองเล่นพระราชกรณียกิจฟังมาหลายเพลงแล้วก็เพลงก็ดีทุกเพลงนะครับแต่พอผมฟังแล้ว
10เพลงผมก็เริ่มไม่ไหวในวิทยุ แต่มีเพลงนึงผมฟังได้เรื่อยๆ นะครับเพลงของพี่จ๊ิกครับ พ่อที่
เป็นรอยเท้าพอลองฟังเพลงนี้ชอบนะพอได้ภาพอะไรที่เราเห็นในหัว คือมันต้องมีรองเท้าไม่ต้อง
เล่นก็ได้มีแต่รองเท้าอย่างเดียวก็ได้เราลองเล่นเป็นรองเท้าพ่อรองเท้าลูกไหมอย่าง พอภาพมัน
ออกมาก็คุยกันเออคือตอนที่ท่านขึ้นเขาอะเรามีรถจ๊ีบสักอันนึงไหมแล้วเราเล่นเป็นแบบเป็นโต๊ะ
ไหมแบบไม่ต้องเห็นคนเลยเห็นแต่ขาอย่างเดียวใครก็รู้ว่านี่คือขาท่านคนเดินตาม มันท าเป็น
ภาพได้ไหมค่อยจด โอเคงั้นผมท าเลยมีรองเท้าสองคู่ภาพนี้โอเครู้สึกยังไง สมมุติภาพนี้อยากได้
ความรู้สึกซึ่งดูซึ่งไหมไม่ซึ่งเปลี่ยนภาพคล้ายๆกับผมมีภาพนิ่งอยู่ในหัวก่อน ครับแล้ค่อยปล่อย
ให้มันเคลื่อนไปแล้วภาพอะไรผมมักจะมีมาร์คจุดครับว่าภาพนี้คือภาพนี้ไปไม่ได้ งั้นก็ต้องหา
ภาพเพิ่ม แล้วงานของเบบี้มัมส่วนใหญ่จะท ากันสามคน ก็มีใจยักษ์อันนั้นความคิดเหมือนกัน
ไหม มีบางบทท่ีพี่นิกรต้องการแล้วก็มีแต่ละคนมีไอเดียส่วนผมผมชอบเสนอไอเดียอยู่ก็คุยกับพี่
นิกร พี่นิกรครับผมชอบเรื่องอะครับ เรื่องผีเสื้อสมุทรครับ ลองคุยกับพี่นิกรว่าท าไมผมร้องไห้ทุก
ที ท าไมผีเสื้อสมุทรจะต้องตายท้ังที่เขาก็รัก พี่เขาก็บอกอ่อมันบังคับรักไง เขาไม่ได้เต็มใจรักกัน
แต่เขาก็อยู่ด้วยกันมีลูกนะพี่มันถึงขั้นต้องฆ่าแกง งั้นมึงรู้สึกใช่ไหม ท า ได้ความรู้สึกอย่างที่มึง
รู้สึกไหม อื้มยังก็แก้ๆๆ  จนรู้สึกว่ามันควรจะเป็นฉากสะเทือนอารมณ์นะครับ แล้วอย่างงานบาง
งานที่ต้องเอาคนมาเล่นด้วยจนถึงช่วงไหนถึงเอาคนมาเล่นด้วยหรือว่าโชว์ก่อนท าให้คนสนุก
ก่อน งาน Street มันเกิดจากการทดลองท าเล่นบนถนนบ่อยๆ ผมรู้สึกว่าเราไม่ถนัดกับการเล่น
ด้วยตัวเราเองแล้วก็ปล่อยให้คนดู มันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุยกันมันเหมือนมาปราศรัยแล้วก็ เราจะ
ไม่เบื่อเองคนดูไม่เหมือนกันเลยสักรอบครับเราเล่นเรื่องเดิมได้ เอาเค้าขึ้นมานะแต่เค้าจะเป็น
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ยังไงต้องฟอตามเค้านะซึ่งไอ้เนี่ยกลุ่มเราจะสนุกมากครับ แต่ก็แป๊กมาเยอะนะครับ แต่เรารู้สึกว่า
ต้องเล่นกับคนดู แล้วมีคนดูไม่ยอมเล่นด้วยไหม มีครับมีบ่อย แล้วท าไง เค้าทั้งที่เค้าไม่เล่นด้วย 
คือเราตั้งมาตรฐานไว้ต้องได้ประมาณนี้เราถึงจะโอเค เราถึงจะไปแต่ถ้าคนดูไม่ได้ลดมาตรฐาน
ลงไปละข้อดีคือมันท าอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีครับมันไม่ต้องบอกกันบนเวที พอจะเดาทางได้  

แล้วมีงำนท่ีมีบทมำก่อนไหม  

แบบไม่ได้คิดเอง มีเรื่องไทยจ๋า ท ากับน้องจุฬาครับเป็นป.โทด้วยครับทดลองว่าละครใบ้
เขียนบทได้ไหมเขาก็เขียนบทมาเราก็บอกเราท าตามได้แต่พอสรุปตอนจบแล้วมันค่อนข้างยาก
มันไม่ได้อย่างที่เขาต้องการ เขาเขียนไว้ต้องการงี้ๆๆ ผมก็เล่นตามเป็นภาพให้ ความเป็นละคร
ใบ้เขียนบทจนจบผมว่ามันยากมากเลยนะครับ คือมีบทละครใบ้มาให้ดูเขาเขียนว่า เดินสามก้าว 
แล้วให้เล่นตามอย่างนั้นถามว่าเราอินไหมเราไม่อินนะ เพราะว่าบริบทเขียนคือฝรั่งเราไม่ใช่ฝรั่ง
ไรงี้ครับก็ลองท าดูสุดท้ายก็ครึ่งๆ สุดท้ายเขาก็ยอมให้เราปรับบท แล้วตอนนั้นไทยจ๋าเป็นไงบ้าง 
ผมได้ดูนะไทยจ๋า ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเต็มของน้องเขาก็จะเป็นเรื่องที่น้องเข่าต้องการแล้วก็มีเรื่องที่
เราต้องการอยู่มันก็จะบาร้านกันอย่างครึ่งๆ ก็จะมีแบบที่น้องการแล้วก็แบบถ้าพี่ปรับเป็นอย่างนี้
ได้ไหมมันจะได้อย่างที่น้องต้องการรึป่าว  เป็นเวอร์ชั่นกระชั้บครับอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่โอก็เอา
ออก เล่นที่ไหนบ้าง เล่นหลายที่เลยครับ เล่นที่เมืองไทยประกันชีวิต แล้วตอนนั้นน้องเขาสนใจ
สมุดเรื่องveryไทยครับ เขาก็เปิดมาดูพี่สนใจเรื่องไหน แล้วเวลาเขาเขียนเขียนเป็นบท ครับ
เขียนเป็นบทเลยครับแล้วเราก็ลองเล่นดูแล้วแบบคนดูไม่เข้าใจนะแต่เราเข้าใจนะเข้าใจตามบท
นะเราก็ยอมเล่นให้เขาดู สุดท้ายเราก็ปรับให้เล่นความงมงายจริงๆ มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง ตอนแรก
จะเล่นหลายๆคน ก็เลยบอกน้องลองเอาคนออกพี่เล่นคนเดียวเล่นเป็นมามกับคนสัก แล้วภาพ
มันจะมีความเมจิกของมามอยู่ไวยากรของมาม ถ้าอันนี้เล่น2คนก็โอเคแต่ถ้าเล่นคนเดียวมันจะ
มหัศจรรย์ทันที ผมรู้สึกว่าบทละครของมันพูดได้แค่นี้ครับประเด็นที่จะพูดอย่างเช่นเจ็บปวดจาก
ความรัก มันจะเป็นคนแก่ก็ได้หรือเด็กก็ได้แสดงสดอันไหนดีกว่าแต่ไม่สามารถเขียนได้ว่า คน
แก่คนนึงอกหักจากความรัก แล้วเวลาท าอบรมมันมีแบบคนไหนที่รู้สึกว่ามันเจ๋งเลยวะมีไหน คือ
มันมีน่าสนใจครับแต่คนส่วนมากไม่สามารถควบคุมร่างกายอะไรอย่างนั้นได้ครับ อย่างตอนที่
ผมไปสอนผมจะรู้ว่ามีสิ่งที่มหัศจรรย์มากของมามจะเรายังไม่ได้ขยับขยายในอนาคตเราอาจจะ
ท าให้มากขึ้นก็คือการเปลี่ยนคาแลกเตอร์โดยที่ไม่ต้องครอสตูมให้แบบขยับตัวนิดเดียวก็ 
เพราะว่าแบบมีอาจารย์ผมแนะน าให้ไปดูเรื่อง 7เซ้น ซึ่งเล่นกัน 3-4คนแล้วก็เปลี่ยนคาแลกเตอร์
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยที่ใส่ชุดด าอย่างนี้อันนั้นคือคลาสสิคเรายังหาดูไม่ได้เลยนะครับ มามคือ
ถ้าคนไม่เข้าใจไวยากรมันจะยากมากเลยผมก็เคยลองเล่นเปลี่ยนหลายๆตัว ตัวนั้นเล่นเรื่อง
ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะก็ลองๆเล่นดูก็เข้าใจบ้าง ถ้าคนเข้าใจไวยากรก็เหมือนดูภาพสามมิติครับ
เข้าใจก็ดูได้เลย ไม่ต้องมาอะไระ แต่ว่ามามเป็นอะไรที่สัมผัสได้ง่าย จริงๆสไตร์เบบี้มัมคือง่าย
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ผมเชือ่ในพลังความง่าย เคยฟังคนพูดดีมากเลยนะครับต่พอฟังไปเยอะๆโอภาษาเริ่มยากอยาก
อินนะไม่อินแต่บางคนพูดง่ายแต่ท าไมโดนเราทุกเม็ด  

แสดงว่ำคนท่ีเล่นมำมได้ต้องเล่ำเร่ืองเป็นใช่ไหม  

ใช่ครับ ผมเคยเล่นหนูน้อยหมวกแดงให้นิง่เป็นหนูน้อยหมวกแดงแล้วคิดสนุกอยากให้พี่
เกลือเป็นหนูน้อยหมวกแดงเล่นเหมือนนิ่งเล่นไม่ได้ครับไม่อินและบอกไม่ใช่ๆ สุดท้ายพี่เกลือ
เล่นแล้วมันไปอีกทางหนึ่งครับก็เลยบอกไม่ได้วะแล้วแต่คนแค่เปลี่ยนคนปุ๊บก็จะไปอีกทางหนึ่ง
มันจะไม่เหมือนละครเวทีที่จะสามารถก าหนดได้  

กระบวนกำรซ้อมซ้อมก่ีครัง้  

สมัยก่อนนานนะครับ  สมัยก่อนตอนท าเรื่องหนึง่ประมาณ 6 เดือนครับตอนนั้นเขียนบท
ด้วย เวลาเขียนบทต้องจ ากัดเวลาไหมถึงจะเอาคนอยู่ ที่ดีที่สุดมันแค่ 15 นาทขีองผม  

ถ้ำท ำเร่ืองยำวใช่ไหม   

โชคดีที่ส่วนตัวผมเรียนท าโฆษณากับนิง่ผมก็จะรู้กฎ4ข้อ สด ง่าย เกี่ยว ทึ่ง สดก็คือมีไร
แปลกใหม่ให้คนดู ง่ายเรารู้อยู่แล้ว เกี่ยวคือเราจะเอาเรื่องนี้ไปโยงเข้ากันยังไง ทึ่งคือมันต้องมีไร
แปลกประหลาดใจอยู่แล้ว เรารู้กฎข้อนี้ละ เราลองเอาบทมากางดู อันนี้น่าเบื่อตัดทิ้ง อันนี้พูดถึง
เรื่องนี้ ตอนน้ันเรื่องไกรทองซึ่งในน้ ามันไม่มีแมงกะพรุน ก็ลองคุยกับพี่นิกรดู ก็ลองแปะใส่ไป ก็
เป็นไฮไลท์เลยนะฉากนั้นต้องมี เหมือนเป็นพ่อครัวเลยนะ รู้ว่าอาหารจานนี้จะต้องมีอะไร ว่ามัน
ไหลไปเรื่อยใช่ไหม มันจะมีเรื่องยาว อันนี้เราต้องการปูคนอื่นดูเรื่องเล็กไว้นะแล้วสุดท้ายมันจะ
ไปถึงเรื่องอันนี้ ซึ่งไว้หลายๆหรือเรียกภาษาวัยรุ่นคือเซี้ยนส่วนตัวคือผมชอบเรื่องนี้ผมก็จะเก็บ
เอาไว้ โดยส่วนตัวเรารู้ว่าเราเป็นคนคุมทั้งหมดใช่ไหมครับ เช่นเรื่องนี้อยากเล่นมากเลย แต่ยาก
นะผมกลับชอบวิธีการเล่นของเกลือดูรู้เร่ืองบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ผมรู้สึกว่ามวน  

ท ำไมเบบีไ้มมถ์ึงมี 3 คน 

คนจริงๆเคยมี4คนคนแรกสุดคนที่ก่อตั้งบอกให้พวกผมรวมตัวกัน เรียนอยู่ธุรกิจบัณฑิต 
ชื่อ คุณโจ  แล้วพอมาตั้งตัวกันหลวมๆเขามาป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนครับผมก็เลยเหลือ3คน
แล้วก็ตอน3คนก็เล่นกันหลวมๆแยกไปเล่นเดี่ยวบ้างจนกระทั่งละครใบ้ที่แบบแข็งแรงขนาดนี้มัน
ไม่มีจะท าไงให้เขาจ้างเรา3คน ถ้าลองไป3คนมันจะแข็งแรงกว่าไหม มันเกิดจากคนดู พอไป2คน
คนดูถามท าไมเหลืองไม่มาครับพอไปคนเดียว อ่าวแล้วชมพูกับฟ้าไปไหน มันก็เลยรู้สึกว่าเรา
จะต้องไปพร้อมกัน 3คน พอไปไม่มีปัญหาเลยนะ พอเป็น3คนเนี่ยคนไทยก็เลยคิดแบบว่าละคร
ใบ้ต้องมี3คน ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดังจนมีช่วงนึงมีคนก็อปปี้เราโอเครเราดังแล้ว เรามาถูกทาง
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แล้ว แล้วนั้นงานเงียบมาก มีคนเอาคนรูปผมไปสุดท้ายก็ไปดูสุดท้ายก็อปปี้ไม่เป็นไรแสดงว่าดัง
ละ  

มีงำนไหนท่ีแบบว่ำคนชอบแล้วยงัพดูถึงทุกวนัน้ีไหม   

มีครับมีเรื่องไทยจ๋า แล้วก็มีเรื่องที่เล่นกับพี่นิกรครับใจยักษ์ แล้วก็พวกเบบี้ไมม์โชว์
หลังๆคนก็ชอบกันครับ แต่ว่าที่เป็นเรื่องคลาสสิคของผมก็เรื่องหนูน้อยหมวกแดงเป็นเรื่องที่เล่น
ทั่วโลกเยอะที่สุด แล้วปีนี้มีอะไรเวิร์คทัวร์ครับ ปีนี้เอาสตาร์วอของพี่คาเงะ 45 นาทีด้วยนะครับ 
ผมจะกระชับเหลือแค่20นาที ส่วนสตาร์นี้เราจะท าเป็นงานที่เข้าไปในtheater ครับ ส่วนสตรีท
โชว์เราก็จะเป็นอักงานหนึ่งแยกงานกันครับ อย่างที่เทศกาลหุ่นที่จะเล่นกันนิก็เอาสตาร์วอไป
เพราะว่ามันเป็นออฟเจคเทียเตอร์ที่เล่าเรื่องสตาร์วอผมชอบอันนั้น ใครเคยถามไหมเบบี้ไมม์
ท าไมไม่พูด เคยพูดแล้วพี่คนดูบอกเงียบดีกว่าบางทีเล่นคนดูอยากให้พูดพอพูดเยอะๆแล้วไม่
สนุก  

เพลงเลือกยงัไง  

เลือกที่ชอบก่อน แล้วก็เรื่องบางเรื่องเกิดจากเพลง อย่างเรื่องไทยจ๋ามาจากไหน Theme
หลักๆมาจากไหน ประเด็นสังคมหรือว่าประเด็นอะไร ประเด็นสังคมครับ ตอนนั้นมีประเด็น
หลักๆเลย เล่าให้พี่นิกรฟังเรื่องที่ขับรถปาดกันแล้วยิงกันตายตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยพี่มัน
ต้องขนาดนั้นเลยหรอ พี่นิกรท า ท าให้ผมนึกถึงพี่โน๊ตเลยจริงๆพี่โตเป็นละครใบ้นะครับเขาจะ
เอาประเด็นที่ง่ายแล้วเข้ากับกระแสสังคม เขาจะเล่นไปด้วยพูดไปด้วยท าให้คนดูยิ่งเห็นภาพ 
เขาเล่นละครเวทีแล้วข ามาก เขารู้จังหวะจังหวะเขาดีมาก อยู่ดีไปแอบในกระเป๋าถือ  

เข้ำมำท ำละครอย่ำงไร 

จริงๆผมก็อยากเป็นนักโฆษณา ละครใบ้เล่นเอาสนุกๆ เล่นแล้วเป็นงานอีเว้นจ้างครับได้
ตังอีเว้นแล้วก็ไปขอท าโฆษณาฟรีครับ ตอนแรกเอาพอทไปยื่นแล้วเขาไม่เอา ผมท าให้ฟรีเลย 
เขาบอกมาลองฝึกงานฝึกอยู่6เดือนเขาบอกไปเหอะ ตอนนั้นจ าได้เลยอกหักบอกพี่ผมขออยู่ต่อ
อยู่ไปเองก็กินพื้นท่ีเขาเอาคนดีๆมาเถอะ ไม่เราเกิดมาเป็นนักแสดง ไหนๆก็เพื่อนก็บอกกลับมา
ละครใบ้ไหมแล้วก็ลองเอาโฆษณามาแทรก มันได้ผลนะเพราะวิธีการเล่าเรื่องข้อเด่นของเราเลย
4 อันน้ัน  

แสดงท่ีไหนไม่ชอบ 

เล่นต่างประเทศเฟลก็มี แล้วก็ไปเล่นงานในเมืองไทยไปเล่นงานคนรวยมากครับเป็นรุ่น
พี่ผมเป็นงานเลี้ยงแบบว่าปิดบ้าน เขาบอกว่าเจ๋ง เขาดูผมไปเล่นหลายที่ได้ตังก็เอา แต่คือแบบ
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อยากให้จบไวที่สุดแล้วเขารู้ไหมไม่ แล้วเราอินเตอร์แลกทีฟกว่าเขาเล่นแบบจนได้ยินเสียงช้อน 
จนเรารู้สึกว่าวินาทีนั้นมันยาก ตอนแรกก็เฟลนะครับแล้วก็คุยกันว่าอ่อมันไม่ใช่ที่ของเราเราไม่
สามารถเล่นได้ทุกที่  

เวลำคิดงำนคิดท่ีไหน 

  จริงๆก็สถาบันปีดีส่วนมากก็ที่เมนหลักสมัยก่อนที่เศรษฐกิจฟูลๆก็ข้างนอกอย่างนี้แหละ 
แต่เดี๋ยวนี้ก็ในนั้นแหละครับ กินง่ายๆคุยง่ายๆและยิ่งพักนี้ผมมีครอบครัวและเวลาน้อยจริงๆก็
รู้สึกว่าท าไม นิง่ต้องมาแบบเราว่าเวลาเท่านี้ ท าได้ดูว่าอึดอัดแต่พอมามองอีกทีมันท าให้สองเรา
มันคิดว่าเวลาแค่นี้นะต้องท าให้ได้นะ มันท าให้เราคิดได้ไวขึ้นเร็วขึ้น 

ต้องมีก่ีเร่ืองย่อย 

อย่างน้อยต้องมี 6 เรื่อง 6 เรื่องไม่ต้องประเด็นเดียวกันไหม เราจะโบเรื่องไว้ละอย่าง
เรื่องสุดท้ายเราก็จะคิดค าไว้ เรื่องสุดท้ายมันต้องเจ๋งสุดเปิดด้วยความสนุกปิดด้ วยความ
ประทับใจ เราจริงๆไม่ได้รู้ตั้งแต่ต้นนะครับจริงๆมันก็ต้องทดลองถูกทดลองผิดหลังๆเริ่มรู้เวลา
ไปต่างประเทศภาพจริงๆในเมืองไทยเรายังไม่ชัดเท่าต่างประเทศนะครับ ถ้าไปดูที่ต่างประเทศ 
จริงๆคือจะจูงลูกจูงหลานมาเลยครับเราก็จะรู้ว่า ปีแรกไปเรื่องหนูน้อยหมวกแดงได้ ปีต่อมาเอา
เรื่องเซียวเชี่ยนไปเล่นท่ีมาเลเซียไต้หวันอยู่แล้วปรากฏว่ามันเหมาะกับผู้ใหญ่เด็กก็ดูได้แต่ว่าหนู
น้อยหมวกแดงคือกรี๊ดตลอดเรื่องครับคือเรื่องมันถูกสร้างมาเพื่อเด็กจนต้องแบบโอเค ต้องเอา
เด็กเป็นตัวตั้งก่อนอย่าง เช่น พิกซ่าครับสร้างการ์ตูนให้เด็กดูแต่ก็ต้องให้ผู้ใหญ่ดูด้วยเหมือนปู
พื้นไว้อีกชั้นอะครับ ใจยักษ์สนุกผู้ใหญ่ได้สาระ แต่ว่าประเด็นบางภาพมันรุนแรงเกินไปส าหรับ
เด็ก เพราะเด็กที่เข้ามาพี่ มันอย่างนี้เลยพี่ ที่นู้นผมคือดิสนี่ออนไอซ์อะครับคือแบบจูงมาแบบนี้
เลยครับ สิ่งที่ต้องท าก็คือท าให้เด็กสนุก สุดท้ายต้องออกมาถ่ายรูปกับเด็ก ต้องให้ดึกแค่ไหนก็
ต้องมาถ่ายรูปกับเด็กเด็กเขารอ เหมือนดิสนี่ออนไอซ์ พอไปทิศทางนั้นเรื่องที่ยากๆที่เคยเล่นใน
เมืองไทยอย่างเช่นผมท าเรื่องนี้ เรื่องนี้เกลือยากใช่ป่ะ เกลือยกมือขอโทษนะครับ พี่เกลือเล่นกับ
เด็กได้ไหมเกลือมีหน้าที่เล่นกับคนดู เกลือก็จะรู้ว่าเกลือจะต้องเล่นกับเด็กอย่างเดียวเลย แต่
เวลาไปเมืองนอกถ้าเป็นสเตทเวทีไป6คนครับ เอาไฟกับเสียงไปและก็โปรดิวเซอร์ไป เรามี
หน้าที่ก ากับแล้วก็เล่นอย่างเดียวอย่างนี้ก็พี่เกลือเล่นกับคนดูนะผมไม่เล่นละพี่เกลือเล่นได้พี่
เกลือไปผมเล่นคู่กับงิ่งแล้วก็เรื่องใหญ่ผมคอยก ากับผมคอยดูภาพจริงๆเริ่มงานก ากับเพราะไป
ต่างประเทศนี่แหละครับเรามาสามรถจ้างพี่นิกรหรือใครไปได้ต้องจัดการเอง โดยมากต้องคิด
เรื่องเองอยู่แล้วนิ  
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ผูก้ ำกบัในดวงใจไหม 

ทุกคนเลยครับเพราะแต่ละคนมีแนวเป็นของตัวเอง พี่นิกรก็กัดจิกเก่ง พี่คาเงะก็จะ
สะท้อนสังคมแล้วก็จะมีภาพเซอร์ไพร์อะไรบางอย่าง พี่จาคล้ายพี่คาเงะแต่พี่จาจะลองชอม
มากกว่าได้หมดเลยครับเราอยากจะท าไรได้หมดเลย พี่นิกรก็จะต้องได้เท่านี้นะ พี่อิ๋วก็อีกแนว
หนึ่งแต่พี่อิ๋วเราให้เขาก ากับแนวพูด พี่อิ๋วจะมีความใจเย็นมาก พี่อิ๋วกับพี่จาคล้ายๆกันก็เปิด
พื้นที่ค่อนข้างเยอะ  

 

นิกร แซ่ตัง้กลุ่มละครแปดคณูแปด 

แนวของพ่ีคิดว่ำตวัเองเป็นแนวไหน  

เป็นแบบเชื่อมโยงได้กับสังคมปัจจุบันจะท าอะไรก็ตามแต่หัวข้อหรือประเด็นมันต้องโยง
กับปัจจุบัน เกี่ยวกับพวกวิญญาณจิตวิญญาณการเป็นคน จิตส านึกหลายคนไม่ได้เป็นแนวนั้น พี่
เอามาจากตัวตน ท าไมต้องมีวิญญาณท าไมต้องมีผี รู้สึกว่าจะชื่อมายด์มันเคยท าเรื่องอมนุษย์ใน
งานของผมเขียนเป็นวิจัยในห้องเรียนอะเนอะผมก็เออจิงว่ะหลายชิ้นอ่ะเนอะไม่ได้ทุกชิ้น แต่คิด
ไปในหลายๆชิ้นจะมีตัวที่ไม่ใช่คนอยู่แต่ไม่ได้เรียกว่าเป็นวิญญาณบางทีก็เป็นอย่างอื่น นรก 
เปรต มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หน้ากากผมมองหน้ากากเป็นมนุษย์เผ่าพันธ์หนึ่ง งานปีที่แล้วพี่ก็
เป็นวิญญาณนะพี่โชว์บนเวทีอ่ะ งานหน้ากากใช่ๆมันมีวิญญาณ ของพี่โดดเด่นเรื่องการมีตัวตน
ของคนสปีริตของคนพี่ชอบพูดถึงสปีริตของคนแล้วคนต้องมีสปีริตอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่น
ไม่มีเรื่องวิญญาณนะอันท่ีไ ร่นาข้าวสองฝั่ง แม่น้ าก็พูดถึงสปีริตของคนเหมือนกัน งานรวมๆของ
พี่เป็นไหมหรือว่าเป็นช่วงๆ พูดถึงจิตวิญญาณของมนุษย์อยู่เยอะ แต่ส าหรับผมมองว่าแต่ละชิ้น
มันมีเป้าวัตถุประสงค์ที่ต่างกันพี่โจ้ ดาระกา เคยเขียนค านิยมให้ตอนพิมหนังสือว่าพูดถึง
สันติภาพซึ่งเราก็มองว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่หมายความว่าให้คนอยู่กันอย่างสุขสงบที่
แน่ๆเลยประเด็นผมไม่ชอบความรุนแรงต่อต้านการใช่ความรุนแรงในการแก้ปัญหาอันนี้มีอยู่
อย่างเห็นชัดก็คือพระเจ้าเซ็งพูดเรื่องความรุนแรงชัดเจนที่เขียนเพราะว่าหนังเหตุการณ์ตึกเวอ
เทรดถล่มมันเกิดกระแสของโลกเกิดการยั่วยุให้เกิดการแก้แค้นมากขึ้นรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วย
แก้ปัญหาที่แท้จริงจะแสดงให้เห็นภาพว่าถ้าท าอย่างนี้แล้วไม่ควรท าตาม  

เวลำพ่ีคิดงำนพ่ีคิดตรีมก่อนหรือพ่ีคิดเน้ือเร่ืองได้ก่อน  

 แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะได้จากเหตุการณ์ก่อน เหตุการณ์เออมันน่าสนใจดีนะ ในพ านัก
ได้จากอะไร ในพ านักได้จากข่าวยาซึกิมินี้แหละข่าวนายกรัฐมนตรีต้องไปไหว้เราก็สงสัยว่า
ท าไมจีนกับเกาหลีมันต้องแบบโวยวายเพราะว่าส าหรับเราการไปเคารพดวงวิญญาณมันเป็น
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พิธีกรรมที่ดีงาม มันโยงไปถึงตายไปแล้วยังไม่ให้อภัยกันหรอ ที่สังเกตจริงๆพี่มีงานการเมือง
เข้าไปอยู่ด้วย แอบมีการเมืองเล็กมาตลอดเวลา มี  มีตลอดเป็นเรื่องการปกครองแต่เราไม่ได้ไป
โจมตีเราไม่ใช่ละครโจมตี ของพี่ไม่ได้เสียดสีแต่พี่เล่าให้เห็นภาพ เห็นถึงการจัดการของรัฐที่
ไม่ได้มีประสิทธิภาพท าให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อน เราไม่มีการแบบใส่ภาพเข้าไปคนเรามักมี
ทัศนคติส่วนตัว ทัศนคติส่วนตัวเนี้ยมีทั้ง อคติ และ ชื่นชมในงานพี่พยายามท าให้ทัศนคติเป็น
กลาง ใช่ๆพี่ได้สองฝ่าย เพราะว่าถ้าคุณมีทัศนคติส่วนตัวแล้วมันจะมีผลต่อการแสดงอย่างเช่น
ความคิดข้าราชการคนที่มีอคติต่อข้าราชการว่าโกงแบบนี้มันก็จะสร้างทัศนคติขึ้นมา ครูจะเป็น
แบบนี้ๆๆ ทหารจะเป็นดุโหดเหี้ยพ่อค้าก็ต้องเลวเห็นแก่ตัว ส าหรับเวลาสร้างงานพี่จะเน้นแอด
ติจูดที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นคืออะไรแล้วจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรึป่าว พวกวิญญาณอย่างนี้พี่คิด
ได้ไงเอามาจากไหน ไอ้เด็กจกเปรตเนี้ย จริงๆแล้วมีเรื่องปัญหาการท าแท้งมาก่อนแล้วมันก็มีอยู่
ตลอดเวลา ช่วงนี้มันซาไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มี แต่นักข่าวไม่เล่นไปเล่นอย่างอื่นเล่น
ข่าวการเมือง เรื่องคลิปเรื่องนู่นนี้ ความรุนแรงมันไปตกอยู่กับคนที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ เขียนนรก
จกเปรตเพราะว่ามองว่าเด็กที่ถูกท าแท้งมันไม่มีปากไม่มีเสียงผมมักจะเขียนเป็นเสียงของตัว
ละครท่ีไม่มีโอกาสได้เถียงไม่มีโอกาสได้มาชี้แจง  

จดุเด่นของละคร 

จุดเด่นของพี่อีกอันคือพี่สามารถสร้างตัวละครท่ีคนจดจ า ใช่เพราะเราอยากรู้ไงว่าถ้าเค้า
ต้องตอบมาได้เขาจะโต้ตอบว่าอะไรเขาจะรู้สึกยังไงนี้แหละเรื่องส าคัญ   

เร่ืองไหนท่ีคิดว่ำได้รบักำรตอบรบัดี 

 ไร้พ านัก ก็ยังมีคนพูดถึงให้เอามาท าอีกแต่ก็ยังไม่ได้ท าพระเจ้าเซ็งไม่ได้ท าแล้ว พบรัก
ท าหลายครั้งแล้ว ที่พี่พูดผมชอบหมดเลยงานไหนที่ตัวเองชอบ ชอบหมดทุกอันแต่ละช่วงเวลา 
ใช่เรารู้สึกว่าเราได้ท าไปอย่างเต็มที่อะนะ แล้วตอนจบของพี่พี่จะชอบให้คนดูคิดเองหรือเปิด 
แล้วแต่ หรือว่าเราแอดจัสไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ ก็ส่วนใหญ่ก็งานตัวเองทั้งนั้นไม่เคยก ากับ
งานคนอื่น ปกติก็ท าแต่งานของตัวเองหรือกับเบนแค่นี้ พี่แล้วเรื่อง เรื่องเกิดดับ เกิดดับก็ดี เป็น
เรื่องที่อยากท าอีกแต่ยังไม่ได้ท า เกิดดับตอนน้ันคิดจากอะไรครับ เกิดท านี่เลยเวียนไหว้ตายเกิด
ชัดเจน พูดเรื่องเวียนไหว้ตายเกิดที่ไม่ได้เข้าสูตร เวลาพี่คิดงานนี้พี่นั่งเขียนเลยไหม แล้วแต่ชิ้น 
ถ้าอันที่เป็นบทส่วนใหญ่จะเขียนก่อนมีไอเดียแล้วเขียนก่อน แต่ถ้าเป็นอย่างใจยักษ์ ใจยักษ์ก็
ชอบนะ อันนั้นไม่มีบท ใจยักษ์ท ากับเบบี้ไมม์ เมาส์ไม่มีบท อดีตสังหรณ์ไม่มีบท ถ้าสมมุติไม่มี
บทพี่จะวางโครงเรื่องไว้ก่อนหรือว่ายังไง ใช่มันจะมี Theme หัวข้ออยู่แล้วแล้วก็ท าเลยวันนี้ท ากี่
ซีนก็ว่าไป มันจะมีเรื่องในใจ นี่เราสร้างคาแลคเตอร์ให้เขาหรือเขาสร้างเอง แล้วแต่ อย่างใจยักษ์
นี้ไอ้ทามมันบอกว่า ผมว่าเราเป็นยักษ์เล่นซีนเหยียบแมลงสาป แล้วแสดงสด แล้วก็จดๆไว้ อ่า
แล้วก็จ าไว้ท าอะไรไว้  
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แสดงว่ำคนเขียนบทต้องเป็นผูก้  ำกบัเหมือนกนั  

มีพื้นละครชัดเจนแล้วจะไปท าไรก็ได้รู้โครงเรื่องทั้งหมดละพี่สามารถท าได้เองอัตโนมัติ 
ไม่เข้าใจ พี่มีโครงเรื่องอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหม บางเรื่องมีโครงเรื่องบางเรื่องไม่มีโครงเรื่อง เรื่องที่
ไม่มีโคลงเรื่องก็จะมีแต่หัวข้อเหมือน อย่างเช่นใจยักษ์นี่ก็จะพูดทั้งหมดเกี่ยวกับยักษ์มันจะท าไร
ก็ได้ โคลงเรื่องนั้นมันเป็น 20 โครงเรื่อง 24 โครงเรื่อง หรือเม้าส์เราจะใช้ค าพูดในเรื่องต่างๆการ
ใช้ค าพุดมีกี่วิธี 64 วิธี 80 วิธี  

เรำเวลำพ่ีเขียนบทมีใครมำดใูห้พ่ีอีกท่ีไหม  

ไม่มีใครมาดูทั้งสิ้น เวลาเขียนบทมีที่ส่วนตัวไหม อย่างเช่น ร้านกาแฟ เคยเขียนทุก
อย่างอ่ะ เขียนที่บ้าน ช้กระดาษ สมุด นั่งเขียนค่อยมาพิมพ์คอมทีหลัง  

แล้วเวลำคิดงำนไม่ออกพ่ีมีวิธีกำรอะไร  

มันต้องคิดเสร็จแล้วค่อยเขียนอะพี่ไม่แบบคิดไปเขียนไปเพราะฉะนั้นอยากเขียนเรื่องนี้
สมมุตินรกจกเปรตมทันไม่ได้คิดเดี๋ยวนั้นนะก่อนหน้านั้น2ปีเจอใครก็ถามถ้ามีเด็กถูกมาทิ้งอยู่
หน้าบ้านจะท าอะไร ก็ถามไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เขียนอะไรทั้งสิ้น จนไปเรียนฝรั่งเศษปีนึงก าลังจะ
กลับก็เขียนมาหาพี่โจ้เนี้ยผมจะเขียนบทผมกลับมาผมจะเขียนบทเรื่องนี้เขียนใส่คอมเป็นไฟร์
แล้วส่งมาให้พี่อ่านเรื่องนั้นเขียนที่ฝรั่งเศส แล้วก็ไม่ใช่สิเขียนเป็นกระดาษลายมือแล้วส่ง
ไปรษณีย์มาแล้วมีคนที่อินบ็อคพิมพ์ มาให้แล้วพี่โจ้ก็อ่านแล้วพี่ชอบบอกกลับมาท าเรื่องนี้ แต่
งานพี่เหมือนจะมีเป็นมูฟเม้นมากขึ้นไหม เพราะว่ามันสนใจหน้ากากมันก็เลยไม่พูดแต่หน้ากาก
มันมาตั้งนานแล้วมีมาในแต่ละชิ้นอยู่แล้ว แล้วมีงานไหนไหมที่แบบโดนคอมเม้นเยอะแล้วคนไม่
ชอบไม่เข้าใจ มีคอมเม้นที่ไม่ชอบไม่เข้าใจแรงๆอยู่อันนั้นก็เกิดจากนี้แหละ  เค้าไม่เชื่อศาสนา
จบ เขาไม่เชื่อว่าไปเกิดได้ เขาไม่เชื่อเรื่องน้ าชานี้ก็จบเลย จะไปอะไรเป็นต้นไม้ไร้สาระ  

บทสนทนำพ่ีคิดมำจำกอะไร  

ตัวละครตัวนั้นหรือว่า  ก็คาแลคเตอร์มันน่าจะพูดอะไรมันจะท าอะไร แล้วพี่เคยจับงาน
ของคนอื่นมาอ่านแล้วคิดว่ามันดีจังเลยพี่ว่ามันเกิดจากอะไร แรกๆอ่านหลังๆไม่ค่อยได้อ่าน 
สมัยก่อนอ่านฝรั่ง ตอนนี้ดูเรื่องของ ของอ้น ชอบนางตั้งแต่ชิ้นแรกแล้ว ผมชอบอุบล ซึ่งจริงๆ
แล้วงานมันมาพร้อมกับการน าเสนอในรูปแบบของมันเลยโดยตัวบทมันจริงๆคนเอาไปอ่านไม่รู้
เรื่องหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้เห็นภาพการน าเสนอของมันบทละครของอ้นมันไม่สวยเท่า
ภาพที่เห็น วิธีการเล่าเรื่องเขาสนุก บทละครของอ้นถ้าอ่านแล้วมันเฉยๆไม่มีอะไรเลยเอาบทมัน
ไปให้เด็กก ากับไม่ได้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้เร่ืองอะไร ชอบวิธีการเล่าเรื่องเขาเนี้ยอ้น ชอบมุมมองของ
มันแหละมุมมองชีวิตต่อเพื่อนครอบครัว การเชื่อมโยงกับตัวละครเป็นไงท าไมถึงไปเชื่อมโยงกับ
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วิญญาณ ถ้าเราพูดเรื่องเวียนไหว้ตาเกิดมันก็ต้องเชื่อมกับวิญญาณไม่งั้นมันก็ไม่ได้ ไร้พ านักมัน
ก็พูดเรื่องศาลเจ้ายาซึกุนิมันก็ต้องมีวิญญาณไม่งั้นมันไม่ได้ พระเจ้าเซ็งก็คือพระเจ้า เพราะว่า
ประเด็นท่ีเราสนใจมันคือเรื่องนี้ม้ัง ซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้ทุกเรื่องมีผี ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มอง
ว่าเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นคนนี้แหละใช่ปะก่อนจะตายก็เป็นคนก่อนหรือว่าก่อนมาเป็นคนก็
ต้องตายก่อน  

เดก็รุ่นใหม่ถ้ำจะมำเป็นนักเขียนบทละครได้ต้องมีอะไร  

พี่ว่ายุคสมัยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ได้ดูเยอะดูคน2คนดูเจนเนอเรชั่นใหม่ งานเขียน
มันไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่แค่ เรียว สมเหตุสมผลอะไรอีกต่อไปแล้ว มันเรื่อยเปื่อยไปแล้วออกไปได้
มหาศาลมาก  

งำนของเดก็รุ่นใหม่พ่ีชอบของใครบ้ำง  

ก็มีสแปช เชียเตอกับ สกาเร็ด ไอ้เบนมันก็ไม่ค่อยได้เขียนอะไรละ พี่ว่าละครเวทียังอยู่
ได้ไหมต่อไป อยู่ๆก็มีเด็กสร้างขึ้นมาพอจะมีความหวังอยู่บ้างว่ามันไม่ได้เลิกท าไปไงถ้าปกติ
หมดเทศกาลมันก็ไม่มีใครท าแล้ว ตอนนี้มี กลุ่มนั้นท าสเปชเล็กให้มีท่ีเอางานมาลง  

 

สมัภำษณ์นัท นวลแพง กลุ่มละครเสำสงู 

กระบวนกำรคิดยงัไง รปูแบบละครเวทีเป็นแบบไหน 

ก่อนคิดว่าของตัวเองเลยเป็นแบบไหน คือดูภาพรวมๆเลยว่าสิ่งที่มันจับต้องได้มันเป็น
ละครตลก ดูจบละเหี้ย เหี้ยจริงๆ สันดาร พวกมึงน้ีแบบว่างมากหรือไง มันเป็นงานที่รูปแบบการ
ท างานไม่ได้ฟิกตายตัว คือเริ่มต้นแรกๆสมัยก่อนเราก็ท าบท เริ่มต้นจากบท เราได้บทก่อนแล้ว
ได้นักแสดงทีหลังนักแสดงก็เล่นไม่เข้ากับบทผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ค่อยโอเคผมก็เลยคิดวิธีการ
ใหม่ เม่ือก่อนเสาสูงมันมีจ านวนคนเท่านี้ไอ้พวกนี้เล่นได้ทุกเรื่องเราแค่เอาคอนเทรนมาใส่ปุ๊บ 
เราให้พวกหนุ่มๆเป็นคนเล่าเรื่องสังเกตไหมพี่ละครเสาสูงมันดูพูดเป็นธรรมชาติพูดเป็น
ธรรมชาติจนคิดว่ามันเป็นไดอาร็อกของมัน  

คือเวิรค์ชอ็ปก่อนไหม คือคิดตรีมก่อนไหม  

แล้วแต่พี่อะไรก็ได้ คือมานั่งคุยกันก่อนไหม คุยเป็นเดือนนั่งไม่ได้ท าไรกันนั่งกินเหล้า 
คือเป็นวัยรุ่นก็นั่งกินเหล้าคุยกัน ผมจะเป็นคนท าหน้าที่ขมวดทุกสิ่งทุกอย่าง เราก็คุยกันแบบ
นี้อ่ะ คิดแค่ว่าอะไรมันสนุก กวนส้นตีนคิดแบบนี้ แล้วคิดไหมต้นกลางจบไรงี้ มันค่อยๆมันมา
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ค่อยๆนั่งคุยไม่ได้ตั้งใจ ซ้อมไปก็ สมมุติเราได้เป็นก้อนซีนเราก็ซ้อมซีนนี้ก่อน แล้วไม่มีบทเขียน 
ไม่เคยมีบทเขียนมาก่อนพี่ไม่เคยมีมานานแล้ว น้อยครั้งมากที่บทจะส าเร็จก่อนมันเกิดจากการที่
เรามานั่งคุยแล้วผมก็จะจด สถานการณ์เกิดจากอะไร ก็ก าหนดสถานการณ์มาอย่างสมมุติว่านั่ง
คุยกันอยู่ดีๆ ชักก็เกิดไรขึ้นต่อ เช่น ชัก ซีนนี้เราต้องการให้เกิดผลอะไร เราจะเล่าอะไร อย่าง
แบบมันคุยกัน2คนอย่างดีๆนี้แม่งเป็นคนฆาตกรรมเราก็มานั่งว่ามันจะเกิดไรขึ้นเท่านั้นเอง เรา
คิดกันแบบ simple แค่นั้นเอง ก าหนดโจทย์ว่าเราจะไปทางฆาตกรรม เราก็มานั่งคุยกัน กิน
เหล้าไปคุยกันไปเด่ววันซ้อมก็มึงว่าไง เอาไง มันจะจดไว้พอได้ประมาณหนึ่ง ลองท าเป็น ซี
นเวิร์คกันไหม  

มีโครงเร่ืองอยู่ในใจเหมือนกนัมีไหม หรือว่ำไม่มี  

มีในใจพี่ก็แต่ไม่ได้แบบ เปิดเรื่องก็ประมาณนี้ ไม่เลย ยกตัวอย่างล่าสุดเทศกาลคือถ้าคน
ไม่รู้จักผม ชื่อเรื่องที่จะเล่นเทศกาล อโหสิเกมส์ ไอเดียไหมคือมันเริ่มต้นจากการมีไอเดีย คือมัน
รู้สึกจากการนั่งคุยกัน ค าว่าขอโทษมันยากขนาดไหนวะแค่นี้ผมคุยแค่นี้เรามองประเด็นนี้
ประเด็นเดียวกัน เรามองว่าเออท าไมมันยากเพราะว่าอีโก้หรอเพราะไรวะเราก็ค่อยๆมานั่งไล่เรา
จะคุยกันในเชิงแบบนี้เพราะทุกคนเข้าใจประเด็นละพี่มาในขั้นตอนนั่งคุยกันแบบนั้นนะ นักแสดง
ทุกคนเราต้องรู้ประเด็นว่าเราต้องท าไรประเด็นอะไร แล้วปลายทางจุดจบมันคือไรวะ แล้วถ้าขอ
โทษแล้วทุกอย่างจบหรอแล้วเราจะเล่นเรื่องไงวะ ผมเลยบอกทุกคนว่าผมจะเล่าเรื่องในโมเม้นที่
คนดูจะดูไรว่ะเรื่องนี้มันจะท าอย่างไงให้ไม่ยอมขอโทษวะ แล้วก็จะเล่าเรื่องความโกรธ มึงดูสิพี่
ไถ่มันไม่ยอมขอโทษแล้วดูนะมันจะท าเป็นหลบหน้าหลบตาเราก็จะเล่าเรื่องแบบนี้คนดูรู้แล้วว่า
มันผิดแต่มันไม่ยอมขอโทษ ท าไมคนถึงชอบของเสาสูงเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผมว่าใกล้ตัว
คนเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วจะบอกว่าเรื่อง อโหสิเกมส์อะพี่มันถูกคิดก่อนจะมีประเด็น
เรื่องกราบแล้วผมก็คิดขึ้นมาฉากโปสเตอร์มันต้องเป็นรูปกราบตีนแล้วท าหน้าแบบว่าเหลือบตา
มองบนปากเบ๊ะ คิดฉากเปิดแบบละครเล่นเรทไปประมาณ 15 นาทีแล้วไม่ยอมขอโทษคนดูอะไร
อย่างงี้ก็คิดไปม่ัวๆก่อนเส้นเรื่องแบบยังไงไม่รู้ 

ลกัษณะเด่นของเสำสงูคือ 

สร้างตัวละครที่แปลกแต่จริงเพราะสร้างมาจากที่เห็นยกตัวอย่างเช่นอีคิ้มพี่ว่ามนแปลก
มากเลยใกล้ตัวมาก อีคิ้มมาจากอะไร อีคิ้มตอนนั้นผมรู้สึกว่าต้องส่งละตอนนั้นผมต้องไปญี่ปุ่น
เราต้องส่งเรื่องละผมคิดถึงผู้หญิงขี้เมาคนหนึ่งร้องเพลงคาราโอเกะผมก็ไปเล่าให้หยาฟังว่าจะ
เล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่งร้องเพลงเหี้ยๆเสียงเหี้ยๆจนแบบน่าร าคานเพราะอกหัก แล้วหยา
ถามว่าแค่นี้หรอพี่ โครงเรื่อง3บรรทัดแล้วผมก็นั่งส่งไปเรื่อยๆผมจะเห็นแบบคาแลคเตอร์อะไร
บางอย่าง อย่างเช่นอโหสิเกมส์รู้ทั้งร็แต่ก็ท าหน้าท าตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท าไมมึงไม่ขอ
โทษว่ะ ไอ้ความพยายามหลบเลี่ยงที่จะไม่ขอโทษเนี่ยมันคือความสนุก เสาสูงเหมือนแอบ
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การเมืองอยู่เล็กๆ เรื่องอีคิ้มอะพี่มันคือช่วงบูมของเฟสบุ๊คมันคือเฟสบุ๊คพฤติกรรมของคนระบาย
ออกบูมแต่เรื่องตัวเองนู้นนี้น้ันตอนน้ันมันไม่ต้องฟรอม มันเปรียนเทียบกับเฟสบุ๊คเรื่องราวของอี
คิ้มเป็นแบบนั้น ผมเหมือคาราบาวอะพี่มีเรื่องอะไรก็เอามาเล่า เล่าหมดนะเวลานั้นพอเวลาผ่าน
ไปมันอาจจะกลายเป็นเรื่องแบบเอ้า เรื่องบางเรื่องของผมมันอาจจะเอ้า อีคิ้มนี้เป็นละครที่มีเด็ก
น าไปท าเป็นทีสิตหลายคนแต่เป็นเวอร์ชั่นเล่นโซโล่หมดเลย คือช่วงนึงเราท าเทศกาลเหมือนถ้า
เปรียบเทียบเหมือนไฟร์โหลดฟรีแล้วก็เวอร์ชั่นเต็มก็แบบปีถัดไป จริงๆปีนี้ตั้งใจอยากจะท ามีส
แคชให้เป็นเวอร์ช่ันเต็มๆแต่ว่าไม่มีเวลา แล้วก็นึกไม่ออก  

เวลำคิด คิดยงัไง  

คือมันซ้อมไปเรื่อยๆพี่มันเกิดจากกระบวนการซ้อมการคุยคือผมไม่ได้วางแผนว่าคือ
บางเรื่องผมอาจจะรู้ว่าตอนจบเป็นยังไง บางเรื่องผมไม่รู้ก็ซ้อมไปเรื่อยๆ คือก็อย่างน้อยคนเล่น
เองก็จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแปลนะพี่วิชาชีพผมเป็นคนเขียนบทนะแต่เวลาท าอะไรแบบนี้ผมไม่มี
บท อย่างที่ผมบอกผมไม่ชอบเขียนบทแล้วนักแสดงเล่นไม่ได้เพราะมันเป็นภาษาพูดเราหมด
เลยแต่มึงเล่นๆไปภาษาของผมยัดใส่ปาก ต้องพูดประโยคประมาณแบบนี้หรือป่าว เวลาผมนั่งดู
ผมก็จะใช้เซ้นผมไม่ได้ค่อยอ่านบทผมก็จะค่อยๆมานั่งเรียงว่ามันเป็นแบบนี้น้าแล้วมันก็ต้องจบ
แบบไหนวะฉากนี้คนดูจะต้องยังไงคือเรื่องโรงสร้างมันอยู่ในใจเราพี่แต่วิธีการท างานแบบเรา เรา
ไม่เลือกที่จะใช้แบบที่ แล้วบางครั้งเรื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างนี้ประกอบนี้ท ายังไงผมก็คิดเดี๋ยว
นั้น พี่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการซ้อมหมดมันขึ้นมาเดี่ยวนั้นเลยเราไม่ได้คิดขึ้นมา
ก่อนเลยพอถึงต้องนั้นมันต้องอย่างนี้นะ แล้วมันมีอยู่อย่างหนึ่งพี่ที่ผ่านมาละครของเสาสูงผม
ค้นพบโดยไม่ต้องใช้เข็มทิศชีวิตผมมานั่งวิเคราะห์เองจนมีคนมาบอกว่าตัวละครเอกของผมคือ
ผู้หญิงทุกเรื่องเลย มึงมีเหี้ยอะไรกับผู้หญิง ค าถามนี้เป็นค าถามที่ดีโอโหยใช่เลยกูท าเพราะว่า
หรือกูล้างแค้นผู้หญิงที่แม่งทิ้งกูว่ะท าร้ายความรู้สึกกูว่ะใช่เลยพี่มันเกิดจากแรงขับนั้นจริง แต่ดัน
ไปเข้าใจผู้หญิง ไอ้หยาคนเล่นมันเข้าใจผมไม่ได้เข้าใจผมเป็นแค่แบบ มันเหมือนแค่แชร์กันไง 
ว่าพี่ผู้หญิงมันต้องอย่างนี้ มันก็จะเห็นด้วย ผมก็จะโยนถามไปมันควรจะเป็นยังไงว่ะ คนเล่น
ละครกับผมมันจะต้องแชร์ไม่แชร์ไม่ได้มึงต้องเอาตัวมึงออกมาเยอะๆ ก็คือต้องเปิดหมดผมเปิด
นะพี่ผมเปิดหมดเปิดคุยกันทุกเรื่องเลยเรื่องเชิงแบบอย่างไอ้หยามันเป็นคนที่เปิดออกมามันมี
เรื่องที่มันอยู่ภายในเยอะมากความรักของมันเยอะแยะออกมาเป็นงานหมดเลย อย่างเพลงจ าได้
ไหม ที่ใช้เพลงเบิร์ดอ่ะ ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเกิดมาจากผมเจอโมเม้นนี้แต่ไม่ใช่เพลงนี้  ผู้หญิง
แม่งให้เพลงดีเกินไปประโยคนี้มันอยู่ในตัวผมแต่อันนี้มันยังเป็นเรื่องเดิมอยู่แต่ว่ามันถูกท าร้าย
ไงผมชอบท าร้ายตัวละครมันสะใจผมรู้สึกว่ากูแม่งล้างแค้นผู้หญิงที่ท ากับกูอย่ามาให้เจออีกเลย
แล้วคนดูก็แบบอีสัสไอ้นี้แม่งโง่ มันมา ณ เวลาของมันมันไม่ได้มาล่วงหน้าก่อนที่ตะเกิดขึ้นแล้ว
ทุกครั้งภาพมันจะถูกรีสเตรทอะพี่มัยเหมือนถูกคิดใหม่เหมือนตอนนั้นอีคิ้มอะมันคนละสไตเลย
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กับเวอร์ชั่นแรกอันนั้นมันดิบกว่า อีคิ้มมันก็ถูกพัฒนามาจากอีห้าตัวละครผู้หญิงไงถูกท าร้าย
เหมือนกัน  

ถ้ำสมมติุเวลำไปเลือกบทคนอ่ืนเรำเลือกไง  

อย่างเช่นบูรูมอย่างนี้ บูรูมหรอพี่โจทย์มันเป็นมาอย่างนี้พี่เป็นวรรณกรรมบทละคร ผมก็
แบบเรื่องไรท่ีกูชอบวะ กูชอบเรื่องนี้ว้ะ ผมเคยท าเม่ือประมาน 10 กว่าปีก่อนสมัยมีบางกอกการ
ละครของพี่บิ๊กเอาเรื่องนี้มาท าเป็นซีนเวิร์ค เพราะผมอ่านจากตรงนั้นแล้วคิดว่าเห้ยนี้กูชอบว่ะ
ส่วนเร่ืองอื่นไม่รู้เลยผมก็เอาเรื่องนี้ บูรูมแต่สันดารไงกูไม่ตามบท พี่หมูเล่นได้ไงว่ะ ก็ปรับตามพี่
หมูไงพี่หมูเล่นกีต้าเก่ง คือเรื่องจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับนักแสดงด้วยว่าจุดเด่น พี่หมูอ่ะไอ้เหี้ย
มันเป็นนักดนตรีเล่นเพลงแล้วแม่งเอาอยู่ผมคิดไว้ว่าซีนนี้คนดูแม่งต้องแบบอะไรอย่างนี้ เขาเล่น
ละเขารู้สึกว่าเขาทรงพลังอ่ะพี่มันไม่ฝืนเขาอ่ะพี่ อย่างตอนซีนพระเนี้ยผมว่าตอนแรกกับสายฟ้า
มันก็ไม่ม่ันใจเป็นตอนที่ซ้อมช้าที่สุดไม่ม่ันใจว่าสายฟ้ามันจะเก็ทรึป่าว รู้อยู่แล้วว่าสายฟ้าเดี๋ยว
มันก็หาทางเจอเดี๋ยวมันก็ไปเองแล้วก็ค่อยๆบิดๆไปเรื่อยๆ จนมาลงตัวท าให้รู้สึกงานต่างจากบู
รูมอะเนอะ พี่ได้ดูของอักษรที่เขาท าไหมทีสิต ไม่ได้ดูใช่ไหม เขามาขอบทผมเหมือนกันเขา
อยากจะเปรียบเทียบดูผมก็ได้บทมาจากของต้นฉบับอิ๋วแปลผมก็มา ฉบับอิ๋วแปลกับของครูช่าง
ท าผมเอามาเทียบกันแต่ของครูช่างเขาท าเวอร์ชั่นต้นฉบับของเม่ือร้อยปีที่แล้วก็มาเปรียบเทียบ
กันดูมาดูว่ามันจะเป็นยังไง มันเป็นเรื่องประสบการณ์ด้วยพี่ผมว่า คือถ้าอยู่ในอคาดีม่ีที่เป็น
สถาบันลักษณะแอคติ่งอย่างงี้แอคติ่งสถานบันผมรู้สึกอย่างนี้ ย้อนกลับมาคือผมเนี้ยมีไอเดียแล้ว
ผมก็จะถามว่าใครว่างจะมาเล่นแค่นี้จบเพราะฉะนั้นทุกอย่างไอเดียผมเนี่ยมันจะถูกขับตามคนที่
จะมาเล่นให้ผม อย่างตอนมีสแคสผมเอาไอ้จ๋าก่อนคนแรกแล้วผมก็นึกออกมึงไปแคสบทที่แบบ
เล่นน้อยๆอ่ะเสียดายเราไม่ได้ท าเราป่วยก่อนไงท าไม่จบ  

คนชอบเรื่องไหนสดุ 

 คนรุ่นก่อนนู้นจะชอบ สามสาวสันดารเสีย เพราะว่าสมัยนั้นมันสดมาก ซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้
ก็มีคนท าเยอะแล้ว ยุคหลังๆมันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ แต่พี่ชอบเรื่องนี้นะ อู๊ดอี๊ดที่เป็นหมูอ่ะ อยาก
เอาบทอย่างงี้ให้เด็กดูน่าสนใจ เสียดสีแบบชัดเจน คือแบบละครมันไม่มีอย่างงี้มานานละไงจริงๆ
น่าจะเอากลับมา พี่ว่าความสุขก็โอเครนะเปรียบเทียบอะไรชัดเจน แล้วในส่วนตัวชอบเรื่องไหน 
ส่วนตัวท าแล้วชอบที่สุดผมชอบ คุมะมังกุ จนถึงวันนี้ผมก็ยังชอบในเชิงแบบถึงแม้มันจะไม่ได้
โดดเด่นไรมากเวลามันผ่านไปแต่ในขณะนั้นที่ท าผมว่ามันฉลาดเรารู้สึกแฮปปี้ ไดเลกชั่นของ
การก ากับด้วยใช้เวลาซ้อมนาน  
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แล้วมีเร่ืองไหนเฟลไหม  

เฟลก็มีเรื่องสุดแสนเสียใจแม่แขวนพ่อผมไว้ในตู้ เป็นเรื่องที่บทประพันธ์ อาจารย์ตู่เป็น
คนแปล นานมากแล้ว พี่บิ๊กยังมาขออยู่เลยจะเอาไปท าเรื่องล่าสุดของเขา ที่ก าลังเล่นอยู่ เขาก็
มาขอบทเพราะว่ามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งในเรื่องนี้แหละมันอยู่ในเรื่องของเขาผมก็เลยบอกว่าผม
ไม่มีบทแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ อีคิ้มก็ชอบแต่ไม่ได้ชอบบรรยากาศการท างานมากกว่ามันไม่ค่อย
สมบูรณ์แบบ  

คนเขียนบทต้องมีอะไรอยู่ในตวับ้ำง รุ่นใหม่ต้องมีอะไรบ้ำง คือเร่ืองท่ีเขำจะเล่ำคือเร่ือง
อะไร  

มันจะสามารถที่จะไปต่อได้ขนาดไหน ไม่สามารถหาวิธีการเล่าที่จะบอกทุกคนได้ว่าเรา
จะท าเรื่องนี้เพราะอะไรแต่ผมบอกว่าแม่งสนุกเหี้ยแต่ว่าเรื่องของโทษเล่าปุ๊บก็รู้ละว่าสนุกแน่นอน
อย่างนี้คือผมกลั่นกรองแล้วพี่ผมคิดมาแล้วว่าจะเล่าอะไร ตอนน้ันตั้งชื่อเอ๋ชื่อเหี้ยไรดีว้ะ เคยไปดู
งานของคนอื่นไหมท่ีว่าบทไม่ได้คิดว่าเกิดจากอะไร มันก็คงหลายเรื่องละม้ังยกตัวอย่างงานของ
ไอ้ทั้น คือผมไม่ค่อยคอมเม้นมันคือไม่คอมเม้นออกสื่ออย่างมากก็แค่ชม แต่งานมันรก งานแม่
งรกไปหมดเลยจะเอาทุกอย่างอ่ะ อย่างงานล่าสุด ปีเตอร์แพนผมก็สงสัยท าไมถึงแบบคนชื่นชม
กันนักหรืองานอะไรก่อนหน้านี้ของมัน ผมไม่เก็ทงานมันเลยก็รู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความรก
รุงรังเต็มไปหมดมันแบบไม่ขาดสักอันซึ่งตัวมันเป็นคนแบบนั้นไง มันเป็นคนที่มีปัญหาในการ
เขียนบทสูงอยู่เหมือนกัน มันมีอะไรบางอย่างไม่เชื่อมกับคนด้วยมันทิ้งคน ตอนพี่ดูแรกๆไม่
เข้าใจว่าท าไมมันไม่ยอมจบนะหรือยังไงล่าสุดเขียนนิยายเป็นเรื่องผีผีแบบผีสิงกีต้าร์  เข้าใจนะ
แต่พยายามหาสิ่งที่เชื่อม ท าไมต้องเป็นกีต้าร์ไฟอิ่งบีวะ มันสวยดีพี่ ใช่กูเข้าใจมึงแต่มันแบบ
ท าไมต้องเป็นกีต้าร์ไฟอิ่งบี มันมีประโยคหนึ่งผมคิดให้มัน ดนตรีแม่งเหมือนศาสนา กีต้าร์มันก็
เหมือนกับศาสดา ไรงี้แหละผมจ าไดอาร็อบไม่ได้เรื่องมันเล่าแบบพวกคนไปท าลายหัวโขน แต่
ความเหี้ยของมันคือนักดนตรีในเรื่องนี้มันเหมือนวงสลีบน็อตที่แบบมีปุ่มมีของมีครูคือมันแบบ
ล้อเลียนคือมันแบบเอากีต้าร์ไฟร์วีมาท าแบบเหี้ยๆๆสุดท้ายก็มีผีอยู่ในนั้นเพื่อให้มันลิ่งกับคนซึ่ง
อันน้ีละครทุกเรื่องของผมมันมี มันต้องลิ้งกับคนหรือก็อบปี้ค าที่แบบโดนใจ   

มีไหมเวลำคิดงำนไม่ออกท ำยงัไง  

ก็ลืมจบอยู่ตรงนั้นเป็นบ่อยพี่มันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของการท างานอยู่แล้วคิดไรไม่
ออกบางทีใกล้เล่นแล้วถึงจะคิดออก แล้วมีที่ที่แบบว่านั่งเขียนบทไรงี้ป่ะ บ้าน ที่บ้านจะเขียนออก
หมด แต่ถ้าเป็นละครเวทีนี้ที่ซ้อมหรือเราเจอกันที่ไหนก็จะคิดออกหรือเรากลับบ้านมาก็จะไม่มา
คิดละนะทิ้งเลยนะไม่เอาเรื่องที่ละครกลับมานั่งคิด ส่วนใหญ่ละครเวทีผมจะไม่ค่อยกลับมาคิดที่
บ้าน ถ้ากลับมาบ้านก็แค่เอามาเรียงๆกันค่อยๆคิดไปเรื่อยๆ  
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มีเรื่องในดวงใจไหม  

ผมชอบงานอิ๋วนะเหมือนทุกคนแหละ ล่าสุดได้ดูไหม เรื่องล่ าสุดวิธีการก ากับดีมาก
จังหวะดีมากข าๆอยู่เสือกร้องไห้เยี่ยมมาก ก็เลยถามอิ๋ว อิ๋วบอกว่าคือตอนซ้อมเหมือนกันจังหวะ
นี้ได้ตอนซ้อมแล้วล่าสุดแหม่มเล่นดราม่าข าคือไม่ได้เล่นจังหวะตลกนะแต่เล่นดราม่า หลังไม่
ค่อยไปดูละครเท่าไหร่ติดงานเยอะติดงานติดลูก วันนี้ตัวเองบอกชอบงานอิ๋วคือโดนอะโดนอยู่
แล้วในวิธีการของเขาเขาละเอียดในทางของเขามากต้องมีเขาก ากับอ่ะคือถ้าอิ๋วเขียนบทแบบ
นี้อิ๋วต้องก ากับเองนะจ่ะพี่เข้าใจนะแต่พี่คงก ากับซีนนี้ไม่ได้ มันจะเป็นลักษณะเฉพาะตัว  

 

สินีนำฏ  เกษประไพ กลุ่มพระจนัทรเ์ส้ียว 

รปูแบบละครเป็นแบบไหน 

เราเรียกว่า Movement Theater  เป็น Physical Theater นะคะ ไม่ว่าจะพูดหรือไม่พูด
พูดมากพูดน้อยยังไงก็ตามนะคะ จริงแล้วละครที่เป็นละครพูดหรือ text base เราก็ค่อนข้างอยู่
ในท่าอยู่ใน Modern Theater มันก็อยู่ในสาย anti real และต่อมาสู่ เขาเรียกว่า Physical 
Performance  ทั้งหลาย นะคะ เราถือว่าเป็นสายเส้นมันเป็นกลุ่มเดียวกันถ้าส าหรับความสนใจ
ความเข้าใจของเราและความสนใจโดยตรงของเรา ดังนั้นมันพูดเรื่องเดียวกัน พยายามท าละคร
อยู่แต่ว่าละครของเรามัน มันเปิดกว้างไปมากกว่าว่าเราจะเล่นแค่บนเวทีเราจะเล่นแค่ใช้แอคชั่น
กับการพูดเท่าน้ันนะแต่มันขยายไปสู่การใช้บอดี้มูฟเม้นขยายไปสู่การเต้นแนวใหม่ด้วย 

สมมติุเวลำคิดงำนอย่ำงน้ีต้องคยุกนัไหม หรือว่ำมี Theme มำก่อนเลย 

คุยมาก่อน มันมีสองส่วนนะค่ะ คือกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละครก็รู้อยู่แล้วว่า เน้นที่
ละครที่มีเนื่อหาเรื่องของสังคมนักการเมืองนะคะ แต่ที่นี้รูปแบบการน าเสนอมันเป็นรูปแบบการ
น าเสนอที่กว้างหลากหลายไม่ ฟิก พูดง่ายๆ แต่ว่าความถนัดของพวกเราก็อยู่ในสาย Physical 
Body Movement ต้องบอกแบบน้ีก่อน ถ้าย้อนไป20กว่าปีท่ี แล้วเราเห็นว่าครูของเรา ครู ค ารณ 
คุณะดิรก คนที่ท าเทรนนิ่งคนแรกๆเลยในบ้านเมืองเรา แล้วเราก็ได้อันนี้มา เพราะฉะนั้นเถ้าใน
ส่วนขององค์กรเราจะคุยกันว่าเราอยากจะท าประเด็นไหนประเด็นสังคมมันกว้าง มันหลาย
ประเด็น มันอาจจะมีเรื่องของวาระโอกาสด้วยแต่ว่าอย่างไงก็ตาม เมนหลักก็คือเราเห็นอะไรใน
สังคมแล้วเราตั้งข้อสังเกต อะไรแล้วตั้งค าถามว่ามัน work ไม่ work มันดีอยู่แล้วหรอที่เป็นแบบ
นี้ เรามีค าถามกับตัวเราเองกับสังคมไหมว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือป่าว แต่
อันน้ีจะช้ีชัดไปท่ีประเด็นไหน แต่อันนี้เราก็จะคุยกันและก็กรองไอเดียกันเรียกได้ว่าเป็นการแชร์
ลิ่งไอเดียกันแล้วค่อยกรองแล้วค่อยเลือก แต่ถ้าเป็นของตัวเราเองเลย มีความสนใจประเด็นเรื่อง
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ผู้หญิงมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ก็ท ามาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมีทุกเรื่อง มันจะมากน้อยแค่ไหนก็ตาม 
ดังนั้นเนี้ยเรามองว่าเราจะตั้งโจทย์อะไรให้กับงานแต่ละชิ้น หรือว่าช่วงนี้มี อินแพคนี้เลย มีอิน
แพคตัวนี้เราจะต้องพูดเรื่องนี้ละเราก็จะเลือกเรื่องนั้น คิดไว้ว่าจะตั้งโจทย์อย่างไร จะใช้วิธีการ
ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็มีการแชร์ผู้ร่วมแสดง ถ้ามีผู้ร่วมแสดงด้วยก็จะใช้กระบวนการเยอะ
มากในการแชร์กับผู้ร่วมแสดงกับทีมงานและก็จะค่อยๆต่อกันไป ทีนี้ส่วนใหญ่มันมักจะเริ่มจาก
ไอเดียก่อน กระบวนการคุยเป็นกระบวนการที่ส าคัญมากเพราะเราใช้มันเป็นประจ ามันอยู่ใน
สายเลือดฝังอยู๋ในตัว เลยว่ากระบวนพูดคุย โต้เถียงกัน คัดกรอง เลือก หาข้อมูล 

มีกระบวนกำรคิดอย่ำงไรในตอนนัน้ 

คิดจากการตั้งโจทย์ ต้องบอกก่อนว่าเราจะท างานพวกนี้เราก็ต้องมีเครื่องมือพอสมควร 
แต่จริง น้องๆที่พึ่งเริ่มต้นเครื่องมือไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่าเบื้องแรกมันต้องมี passion มีเครื่องมือ
อยู่ในตัว รู้ว่าจะใช้ได้อย่างไร จะแปลไอเดียออกมาได้ยังไงต้องมีอย่างนี้ก่อนนะค่ะ ดังนั้นเราเริ่ม
ด้วยโจทย์ เราก็อยากท างานกับฟาเนี้ยแหละ ฟาเนี้ยเป็นรุ่นน้องเราเนอะ แต่ว่ามันก็มีเรื่องของ
ความเป็นผ็หญิงความเป็นมุสลิมที่เราน่าสนใจ ที่เราเห็นฟามันก็มีไอเดียนะน่าจะท างานตัวเอง
ได้นะ เราก็ตั้งโจทย์มี4ข้อด้วยกันและก็ต่างคนต่างท าแล้วเอางานนี้มาชนกันทีหลัง แล้วก็ตั้ง
โจทย์ในนั้นก็มี เจ้าสาว ทะเล ไม่พูด และใช้เพลง ซึ่งมันน่าแปลกมากคือเราเล่นแบบไม่คอยตาม
งานฟาด้วยนะ ไม่ตามไปดูซ้อมฟาด้วยนะ แต่ละคนก็จะมีผู้ช่วยเป็นน้องในพระจันเสี้ยวนี้แหล
คนหนึง่ ฟาก็จะมีสุกี้เป็นผู้ช่วย เราก็จะมีอิง ศิรินธร เป็นผู้ช่วยเพื่อจะได้แบบตอนกระบวนการจะ
ได้มีคนคอยช่วยซัพพอดหน่อย ช่วยดู ช่วยบันทึกใดๆก็ตาม แล้วก็จะไปท างานแยกกัน มันน่า
แปลกใจมาก ตอนที่แลกกันดูครั้งแรก คืองานก็ยังไม่เสร็จดีหรอก ยังไม่เนียบดีหรอกแต่ว่าเรา
เห็นทั้งชิ้นแหละเราเห็นลิ้งได้ในทันทีและเราเองเนี้ย เราอเมซิ่งในตัวกระบวนการในโจทย์ที่เรา
ตั้งเองมันลิ้งเลยว่าความเป็นผู้หญิงมันออกมาชัดมากความเป็นเรื่องในวัยเยาว์ เรื่องในMemory  
และในบอดี้ผู้หญิงมันชัดมาก แล้วมันก็บังเอิญเราก็ดันเศร้ากันทั้งคู่ ดาวดิ่งมากไ แล้วมันเกิดการ
ลิ้งกันอย่างแบบ เห้ยมีความสุขมากกับงานชิ้นนี้ ถึงแม้กระทั่งมันจะเจ็บปวดนะ คนเล่นก็
เจ็บปวดนะ ร้องไห้กันทุกวัน แต่ว่ามันมีความสุขนะ มันเหมือนเปิดโลกไปอีกชั้นนึงเลยนะ
ส าหรับเรา 

แล้วคนดคูนอ่ืนเป็นยงัไงบ้ำง 

งานชิ้นนี้ประหลาดใจมาก คนเขียนรีเฟคชั่นให้เราเยอะมาก และก็เขียนทั้งในเฟสบุ๊
คเขียนส่วนจัว รวมทั้งเขียนลงสื่อนิตยสาร ลงใดๆเนี้ยเยอะมาก ซึ่งเรารู้สึกว่ามันไกลตัวเพราะ
มันเป็นเรื่องของเรา แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันลิ้งได้มันก็เลยพรีเซ้นถึงสังคมถึงความเป็นผู้หญิง
ได้งานนี้คอมเฟิมท าให้เราเชื่ออันน้ีนะ ถามว่าเราเชื่อมาก่อนนี้ไหมเราเชื่อ แต่งานนี้ช่วยเราคอน
เฟิมมากๆเลย 
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พ่ีคิดได้ยงัไงว่ำพ่ีต้องเลือก 4 หวัข้อน้ี 

จริงๆราจะตั้งมากกว่านี้ก็ได้ แต่ตอนนั้นเราว่า 4 อันนี้ เราไม่อยากตั้งเยอะ เราว่า 4 อัน
นี้ก าลังดี เราตั้งจาก passion เราก่อนแหละ เราแต่งาน เราไม่เคยแต่งงานไม่เคยใส่ชุดเจ้าสาว 
แต่เรามีสามีมีลูกนะ จดทะเบียนไรงี้ แต่ว่าเราไม่ชอบงานแต่งงานเราไม่แต่ง ฟายังไม่แต่งแต่
ผู้หญิงทุกคนอยากใส่ชุดเจ้าสาวว่าไหม เราก็เล่นกับตรงนี้ แล้วมันก็มีเรื่องความทรงจ า เราว่า
มันลิ้งกันได้การใส่ชุดเจ้าสาวการมีคนรักความทรงจ าไรงี้  เราว่ามันมากับตัวนี้ได้แล้วทะเลเนี้ย
ชอบกันทั้งคู่ไม่ได้วางว่าคนดูจะชอบทะเลรึป่าว เราไม่ได้ตั้งว่าตั้งอันนี้แล้วคนจะชอบรึป่าว แล้ว
ดังนั้นมีเพลงแต่ว่าเพลงจะกี่เพลงก็ได้แต่ว่ามันก็ลิ้งกันอีกว่า ถ้าดูให้ดีแต่ละคนมันจะมีเพลง 1 
เพลงที่มีผลกับชีวิต อย่างเช่น ฟาก็จะมีเพลงเต้นๆ อะไรของเขาของเราจะเป็นเพลง Yesterday 
Once More ของ The Carpenters มันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เพลงที่ใช้ในเรื่องแต่ว่ามันเป็นเพลง
ที่มีความทรงจ ามี มีนนิ่ง มีความหมายต่อ performance นั้นเอง อันนี้ที่ลิ้งว่ามันเจอแล้วมันดัน
ตรงกันเลย 

แล้วจะจบยงัไง 

ของเราเนี้ยเราคิดเป็นไอเดียเป็นก้อนๆก่อนพูดง่ายๆ แล้วเบสที่แสดงสด เยอะมากคิด
เป็นก้อนก่อน บางอันเห็นภาพก่อนก็จะเขียนภาพก่อนแล้วท าท าตามภาพในหัว พูดง่ายๆก็เห็น
เป็นภาพมูฟแม้นงี้ เห็น ใช้งี้ๆ เห็นว่าอ่อโปเจคเตอต้องมีภาพอย่างงี้ๆ จดและจะโยนไอเดียนี้ไว้ 
แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเบสที่อินโพไวเราเลือกเรารู้ว่าต่ออะไร ๆ จะเอามาต่ออะไรกันดี เม่ือทั้งสอง
ชิ้นจบเรามาเล่นให้กันดูเราก็จะรีเฟ๊กแล้วคุยกันว่า อ่อถ้างี้ต้องเป็นของฟาต่อละของเราต่อแล้ว
หาลิ้งตรงกลางว่าเราจะลิ้งกันยังไงเด่วค่อยมาลิ้งกัน 

ตอนที่เรารีเฟ๊กชั่นงานของแต่ละคนเนี้ยเราไม่ได้เป็นผู้ก ากับในชิ้นของฟาร์แต่ว่าเรารี
เฟ๊กแล้วแต่เราจะเลือกฟาร์รีเฟ๊กให้เราเราก็ฟังแล้วแต่เราจะเปลี่ยนนู่นนี้นั้นรึป่าวแต่ว่าอันนึง เรา
ชอบในความแตกต่างและหลากหลายเราไม่ตามโครงสร้าง แต่อาจจะเป็นไปตามโครงสร้างก็ได้
แต่ว่าตัวเราเองไม่คิดว่าจะตามโครงสร้าง 

ไม่สนใจเรื่องพีค ไม่สนใจเรื่องคลายแม็คต้องบอกงี้ก่อนว่า ถ้าการแสดงเราบีอิ้งพอเนี้ย 
ถ้ามันเนิบหน้าแต่มันบีอิ้งก็ไม่มีความหมายเราเชื่อว่ามันอยู๋ได้ต้องอันอย่างนั้นก่อน งานเราก็จะ
มีลักษณะแบบน้ีอยู๋หลายชิ้น ถ้าเด็กรุ่นใหม่ดูมันก็จะบอกไม่พีคอ่ะ แต่เราไม่สนใจตรงนั้น 

สมมติุคำแรค็เตออย่ำงน้ี พ่ีจะวำงให้ฟำไปคิดเอง 

ไม่เลยซึ่งอันนี้เราเข้าใจกันโดยเบื้องแรกเลนที่ชวนท าเนี้ยก็คือไม่ผ่านคาแรคเตออะไร
เลย ไม่ได้ต้องย้ าเลย บอกว่าเราท าโจทย์นี้ก็ท ามาเลย ท าภายใต้โจทย์เนี้ย 
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ตอนน้ันที่ดูเหมือนผ่านผู้หญิงทั่วไปเลยไม่นึกว่าจะมาจากพี่ เพราะมันเรื่องใกล้ตัวผู้หญิงรึป่าวก็
ไม่รู้ เลือกเรื่องใกล้ไหมหรือว่า 

เราว่ามันอินแพคกับเรามีแพชชั่นของเราอ่ะ เราไม่คิดถึงผู้หญิงคนอื่นเท่าไหร่ แต่ ว่า
ประเด็นท่ีเราเจอเนี้ย ผู้หญิงคนอื่นก็เจอ มันเป็นอย่างนั้น เราเชื่อว่าใน อินดิวิโดว เนี้ยในปัจเจก
บุคคลมันก็สามารถที่จะสะท้อนภาพของผู้หญิงโดยรวมได้เพราะว่าเรื่องเรามันไม่ใช่เรื่องแบบ
เอ็นเตอเทนเม้นอ่ะมันพูดถึง จุดความยากของการเป็นผู้หญิงความยากของวัยเด็กที่ เราเจอ
สภาวะกดดันบางอย่างที่เราเจอเราว่าตัวนี้แหละตัวที่มันเป็นยูนิเวอแซว ส าหรับผู้หญิงนะค่ะ 
มันลิ้งกันได้ 

แล้วพ่ีมีจดบนัทึกไหม  

 มีๆๆ เวลาซ้อมแบบว่า จดเป็นคิวๆ จดหลายแบบค่ะ ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนจดมา
แต่ไหนแต่ไรแล้วการมีสมุดบันทึกในการสร้างงานในการท างานการรีเฟ๊กงานมันอยู่ในกระแส
เลือดตั้งแต่เริ่มท าละครตั้งแต่แรกเลยค่ะท าตลอด 

ในกำรสร้ำงงำนใครเป็นคนดใูห้พ่ีในตอนนัน้ 

  เราดูภาพรวมอีกทีหนึง่ แล้วใครดูตอนเราเล่นเราอาศัยตา เรามีตาที่ 3เพื่อตัวเราเองด้วย 
เรารู้ว่าภาพรวมมันน่าจะประมาณนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเราเชื่อทีมงานด้วยว่า คือเราถามก่อนว่า
เห็นอะไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ฟังที่เค้ารีเควส แล้วเราก็จะเลือกอีกทีแต่ส่วนใหญ่เราไม่
เปลี่ยนเลยนะ เราแถบไม่เปลี่ยนเลย เราแค่อาจจะมีขยับนู่นนี้นั้นหน่อย แต่ว่าไม่เปลี่ยน 

งำนช้ินมีปัญหำกำรเขียนไหม  

เราว่าเราเป็นไปไม่ได้มันก็กลายเป็นงานชิ้นอื่นมันจะหน้าตาไม่เหมือนนี้ค่ะ ใช่ ถ้าเขียน
มาก่อนนะ ว่ามันไม่ใช่  

แล้วพ่ีท ำยงัไงให้เล่นทุกรอบให้เหมือนๆกนั 

มันมีสตอรี่หลังจากเบื้องหลังเนี้ยเป็นสตอรี่เราว่านะฟาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะตาม
สตอรี่ มันมีเนื้อหาข้างในอยู่แล้วดังนั้นเนี้ยมันจะไม่เพี้ยนไปเพราะว่าเราพูดอันเดิมๆแต่แน่นอน 
คอลริตี้หรือว่า ฟิลลิ้ง บางอันบางรอบตรงน้ีเด่นกว่าอีกตรงหนึง่เป็นไปได้ตรงนี ้

เทคนิคเวลำคิดงำนน้ีคิดจำกอะไรก่อน เหน็จำกสงัคมก่อนหรือว่ำ 

เราผสมสองส่วน ตัวเราด้วยและก็สังคมด้วย แล้วมันมีสองส่วนไปอย่างนี้แต่บางทีมันก็
แทรกซึมไปในงานอย่างนี้เลยนะ แต่บางงานวางอย่างนี้เลย 
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งำนพ่ีพ่ีชอบช้ินไหนท่ีสดุ อนัท่ีพ่ีเขียนบทแล้วได้แสดงด้วย 

เขียนบทเราเขียนน้อย แต่อันที่ชอบที่สุดแล้วเป็นตัวเองมากที่สุดก็คือเรื่อง แสลง มันมี 
passion ที่เป็นส่วนตัวมาก แต่ว่าเม่ือเขียนออกมาแล้วเนี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันลิ้งกับคนได้กับ
สังคมได้เยอะมากเลยเช่นเดียวกัน แสลง นี้ก็ได้รีเฟ็กชั่นที่ดีมาก เสียงวิจารณ์ก็ดี ก็เรียกว่าคนก็
ชอบเยอะด้วย และก็มันมีประเด็นของผู้หญิงและก็สังคมที่ใช้ เราก็เลยรู้สึกว่า ในเม่ือเรามี 
passion กับมันพอ มันมี passion จากตัวบทประสบการเองก็ตาม ในเม่ือมันสะท้อนออกมาแล้ว
มันลิ้งได้กับคน ผลอันนั้นมันก็ตอบกลับมาหาเราแล้วมันท าให้เรา Go we on ส าหรับตัวเราเอง
ทั้งๆที่มันเป็นแผลเป็นความบาดเจ็บนะเช่นเดียวกับ I see แต่เม่ือมันคมมันสะท้อนกลับมาหา
เรามันท าให้เราก้าวข้ามอะไรบางอย่างเหมือนแบบไปข้างหน้าได้อีก 

ถ้ำเรำจะหยิบเร่ืองไหนขึ้นมำท ำอย่ำงน้ี พ่ีเลือกบทจำกอะไร 

เอางานบทนะค่ะอย่างเช่น เราดูความเป็นไปของสังคมด้วยแล้วเราก็สึกว่า ถ้าเป็นอย่าง
นี้เราอยากพูดอะไรอีกอย่างคือเราขับข้องหมองใจอะไร เหมือน 2ปี 3ปี ที่แล้วเราจ าปีไม่ได้ที่เรา
เลือกท าผีแมวด าเนี้ยมาจากบทละครของ ....... เราถึงหยิบมาท า  

คณุสมบติัคนเขียนบทสมยัใหม่น้ีต้องมีอะไรบ้ำง 

เราว่ามันเป็นมากกว่าการเขียนบทนะ เราว่าการท างานศิลปะ ง่ายๆเลยเบื้องต้นมันมี 
passion พอรึป่าวมันมี passion หรือความรักในงานในสิ่งที่เราจะพูดแล้วมันส าคัญกับเราพอ
ไหมพอเราส าคัญกับเราพอมันส าคัญกับคนอื่นพอไหม เราว่ามันส าคัญหมดเลย ส าหรับคนที่จะ
ท างานศิลปะไม่ใช่แค่คนเขียนบทแต่ทีนี้พอคนเขียนบทปรับมันเหมือนเป็นพระเจ้าที่คุมชีวิต
ชะตาชีวิตของตัวละครอื่นๆรวมทั้งชะตาชีวิตผู้ก ากับด้วย มันก็เรื่องท าให้รู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่อง
ของตัวเองคนเดียวโดยไม่ลิ้งเกี่ยวข้องกับใครเน่ียมันก็ไม่มีความหมายกับคนอื่น 

เขียนท่ีไหน 

เราต้องเขียนที่บ้าน เราเขียนที่อื่นเราไม่มีสติ เราไม่มีสมาธิ แต่ว่าคิดงานคิดที่อื่นได้แต่
ว่าเขียนบทต้องเงียบๆอยู่บ้านตรงไหนก็ได้ในครัวอะไรก็ได้ แต่มีมุมของตัวเอง เวลาคิดงานไม่
ออกชอบเดินเป็นเรื่องปกติที่บ้านจะเข้าใจ แต่ถ้าไปท างี้กับข้างนอกกับคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจ งั้น
เราเขียนที่บ้านดีเพราะจะลุกแล้วเราจะพูดคนเดียวเดินไปเดินมาเราต้องมี Action ไม่เราเขียน
ต่อไม่ออกดั้งนั้นนิท าข้างนอกไม่ควรท า 
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พ่ีว่ำละครพ่ีสนุกตรงไหน 

ละครของเราไม่ใช่สนุกเพราะว่าการข าเราไม่ชอบข า ชอบแต่ว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นบาง
เรื่องก็ข าได้อย่างเช่นแสลง มันอยู่ที่การเล่าของประเด็นน้ันด้วย ไม่ใช่นิสัยของตัวเท่าไหร่เนี้ยมัน
ก็จะเป็นน่ิงๆเข้มๆเฉยๆไรงี้นะ 

งำนพ่ีเด่นอย่ำงไร 

อันนี้เป็นเอกลักษณ์จริงๆมีมาตั้งนานละแต่ว่ามันไม่ชัดเพราะว่าอาจจะเด็กไปมันก็
เหมือนว่ามีในตัวแล้วมันก็ถูกย้ าและถูกฉายออกมาเรื้อยๆ มันไม่ทุกตัวนะค่ะแต่ว่ามันก็รู้แหละ
มันก็รู้ตัวเองแหละแต่ว่ามันก็ชัดข้ีน 

สมมติุเดก็รุ่นใหม่ จะสร้ำงงำนแบบ แบบพ่ีต้องมีอำวธุอะไรบ้ำง 

เครื่องมืออะไรถ้าเล่นเองด้วยนะจริงๆถ้างานแนวนี้มันไม่ใช่ผู้ก ากับนะเราเรียกว่า 
Physical ต้องมีเทรนนิ่งที่ดีพอสมควรซึ่งฝึกกันได้อาจจะไม่ต้องมีมาเยอะแต่เอามาฝึกต่อ ตัวนี้
แหละตัวทักษะกลวิธีว่าตัวเองใช้บอดี้ตัวเองท าไรได้บ้างจะเล่าเรื่องได้อย่างไรกลวิธีกระบวนการ
ที่มีไว้เป็นเครื่องมือในตัวรวมทั้งต้องขวนขวายหาสิ่งใหม่ๆ มันต้องเป็นการมองโลกมองชีวิตว่า
มันมองอะไรละที่ตัวเองจะสนใจแล้วถามหรือพรีเซ้นไอ้ตัวนั้นออกมา ถ้าไม่มีตัวนี้มันยากแล้วมัน
ก็จะเป็นแบบแค่มากระโดดโลดเต้นให้เราดู 

พ่ีท ำงำน Physical เม่ือไหร่ตวัละครจะได้พดู 

มีๆ อย่างเช่นในเงาล่างเนี้ยต้องการให้พูด เราว่าโมเม้นนี้มันเป็นโมเม้นที่เพื่อนผู้หญิง
เล่าให้กันฟังเหมือนกับปาร์ตี้ชุดนอนหรือถ้าสมัยก่อนเวลาที่ผู้หญิงไปซักผ้าที่บ่อน้ าก็จะนั่งเล่า
อะไรต่ออะไรให้กันฟังมันเป็นช่วงเคียวลิ่งเยียวยาเราอย่างจะเราเล่าก็เล่าธรรมดาไม่ต้องดราม่า 

ผมรู้สึกว่ำเวลำดงูำนพ่ีมนัเหมือนงำนท่ีจบัต้องได้ง่ำยไม่หรหูรำ 

ไม่หรูหรา เคยๆงานมีแต่ว่าสมัยนี้ไม่ค่อยได้ลงชุมชนแต่ว่าเม่ือก่อนเนื่องจากพระจัน
เสี้ยวเป็นกลุ่มละครเพื่อสังคมงานสตีทงานลงชุมชนเราท ามาก่อน เรานึกมากกว่านั้นก็คือเราเป็น
คนต่างจังหวัดและเรารุ่นเราเนี้ยมันเป็นเด็กต่างจังหวัด อันนี้เป็นซอสส าหรับเราเป็นแหล่งข้อมูล
ทีด่ีส าหรับเรา เราไม่อายด้วย งานเราไม่อีริดงานเราไม่อยู๋บนหิ้ง งานเรามันมาจากชีวิตเรา 

คิดว่ำงำนน้ีประสบควำมส ำเรจ็เพรำะอะไร 

เม่ือกี้ที่ถามว่างานที่ชอบเนี่ยของตัวเองเราบอกไม่ถูกว่าเราชอบอันไหนสุด เพราะว่า
ชอบหลายอันแต่ว่าคนละแง่กันนะ อย่างเช่นงานที่รู้สึกว่าเป็นประเด็นผู้หญิงที่ชัดเจนและได้รับ
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เสียงตอบรับที่ชัดเจนมากเนี้ยก็ วีนัสสตาตี้ งานปี2003 2004 แล้วก็กระโดดมางานแสลงปี 2007
ซึ่งเป็นงานบท ผีแมวด า แล้วเป็นงานที่ค่อยข้างออกมาเป็น performance ในช่วงหลังก็จะเป็น I 
sea กับ เงาร่าง ทีนี้เงาล่างน่าจะเป็นอันที่ล่าสุดที่สุดและมีผลกับชีวิตมากที่สุดเราอยากจะพูด
อย่างนั้นก็แล้วกันแต่ว่ามันก็ได้แรงส่งมาจาก I sea  มากๆ แต่เงาร่างมันเป็นอะไรที่เปิดแผล
ตัวเองอย่างรุนแรงกว่า แล้วมันพูดอย่างนั้นต่อเป็นความยากที่สุดของเราแล้วเราก็ตั้งไว้ส าหรับ
ตัวเองว่าเราจะไปกับมันได้ถึงไหนซึ่งเราไม่ฟิกตัวเองไว้ก่อนด้วยว่าเราจะต้องท าโมเม้นอันนี้ใน
เรื่องแต่ว่าเราวางไว้ละว่าจะไปกับบอดี้ตัวเองได้ถึงไหน 

งำนไหนท่ีไม่ชอบมีไหม 

ไม่ถึงกับไม่ชอบ แต่รู้สึกว่ามันต้องไปอีกแน่นอนมีงานช่วงเริ่มแรกตอนเด็กๆก็มีหลาย
ชิ้นต้องบอกก่อนว่าเราท างานเยอะมาก โดยเฉพาะงานที่ขายบัตรเป็น สตรีทเพอฟอม่าน เป็นนี้
เป็นงานชิ้นเล็กๆ แต่งานพวกนั้นส าคัญกับเรามากเพราะว่ามันเป็นตัวที่ท าให้เราพัฒนาเป็นตัว
จุดประกาย เริ่มต้นความคิดใดๆก็ตามแล้วมันมักจะปรากฏกลับมาในรูปแบบใหม่ในงานชิ้นใหญ่ 
มีเยอะค่ะมาประกอบล่างใหม่ซึ่งมันเหมือนแบบท าให้ตัวเราเต็ม มันผุดตรงน้ีตรงน้ัน 

พ่ีคิดว่ำจำกงำนคนอ่ืนท่ีคิดว่ำบทมนัไม่โอเคเลยเกิดจำกอะไร 

มันไม่ทัชชิ่ง ในที่นี้คือไม่เห็นมีไรที่เกี่ยวข้องที่เราต้องดูเลย 1 2 จะพรีเซ้นอะไรให้ได้
อะไรให้คนอื่นมันได้อะไร เพื่อไรเราก็คิดแทนคนอื่นด้วย พูดงี่เง่าว่าสังคมทั้งที่จริงๆแล้วละคร
เรือ่งนั้นบทดีมากแล้วมีประเด็นนะแต่เขาไม่สนใจ เขาไม่สนใจประเด็นนั้นแล้วมันไม่ออกแล้วเรา
รู้สึกว่าเราเสียเวลาในการไปดู ยกเว้นว่าถ้าตัวการแสดงมันดีจริงๆอันนั้นมันท าให้เราอยู่กับการ
แสดงได้ แต่ถ้าดันไม่ดีด้วยอีกเนี้ยผิดทางหรือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่จะยิ่งแบบระทม 

หลงักำรแสดงสรปุงำนไหม 

เรารู้ดีชนิดแบบโอ้วดีแม้กระท้ังคนมีคุยหลังจากการแสดงคนท่ีมาคุยเข้าใจงานเราเลยนะ 
ยิ่งท าให้เราเจ็บปวด แต่ว่าเราไม่สนใจ เราสนใจแค่คนดูรีเฟ็ก สนใจในสิ่งที่เราและนักแสดงเรา
ได้กลับมาเหมือนเราปิดไปเองแพ้มันอาจจะมันไม่รู้เรียกปิดรึป่าว  

งำนออกแบบอ่ืนๆ 

แค่คุยไอเดียกันเจอกันครั้งสองครั้งแล้วคุย ตอนน้ันเราได้โรงสร้างที่เราวางไว้เป็นแบบนี้
แล้วนะท ามาเลย อันนี้ต้องเป็นทะเล อันนี้ต้องเป็นแมงกะพรุนบอกว่าเราอยากได้อะไร แล้ว เรา
ทั้งรักทั้งเกลียดแล้วมันเหมือนชุดเจ้าสาว มันก็เป็นภาพมาจากทั้งสองส่วนก็คือรูปมธรรมก็คือชุด
เจ้าสาวจริงๆก็คือมันอยู่ในทะเล แต่อิมเมจของมันจริงๆ น่ารักมาก เราชอบดูแมงกะพรุนมากที่
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ไปล่าสุดไปบางแสนไม่ได้ไปนะบอกให้พ่อให้ลูกไปถ่ายวิดีโอมาอีกนะไปถ่ายรูปกับวิดีโอมาอีก 
ชอบมันมากแต่ว่าตอนเด็กเคยโดนนะแล้วแพ้แบบแพ้มากเป็นอาทิตไม่หาย  

เวลำเลือกเพลงเลือกจำกอะไร 

แน่นอนว่าต้องมีอะไรต้องมีเพลงแนวที่ชอบหรือว่ารู้ว่าจะไปหาแนวแบบนั้นที่ไหน แต่ที่
แน่ๆมันก็มีแนวที่ชอบก่อน รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรานะต้องฟังไว้พอสมควรแล้วก็เลือก บางอันมันก็
ไม่ลงนะหรือบางอันก็หวานไป อ่อพี่ก ากับด้วยเนอะพี่ถึงได้มองออก ถ้าหวานไปเราก็ไม่เอาหรือ
ว่ามันเพราะเกินไปเราก็ไม่เอา 

ผมว่ำงำน  I sea น้ีมนัแบบว่ำ มนัส่ือสำรมำก ไม่ได้ดยูำก 

บางคนพวกนี้ไม่คุ้นกับงานแบบนี้เลยนะ อันที่เราเล่นอ่ะสตูดิโอเป็นสตูดิโองาน คนที่จะ
ดูงานมาชอบมากแต่เค้าถามนะแต่เค้าก็อยากรู้นะว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไร มีคนดูแม่บ้าน
อยู่4-5 คนมาด้วยกันรุ่งขึ้นมาwork shopกับเราเลย ไม่ใช่เพราะว่าเกาหลีนะครับผมว่าอันนึงที่
ผมดูวัฒนธรรมใกล้ๆกับเราผู้หญิงมาก น่าจะลิ้งได้ คือแปลกคือแม่บ้านลุกขึ้นมามูฟกับเราแล้ว
เราก็รีเฟ๊กคุยกันอีกที วันมูฟไม่เคยมูฟเลย เราก็มีความสุขเหมือนกันนะ ไม่ต้องคนเยอะแต่เก็ท 

 

ปำนรตัน กริชชำญชยั กลุ่มละคร New Theater Society  
 
ท ำไมถึงเร่ิมเขียนบทเอง  

จริงก่อนเป็นนักแสดงพี่บิ๊กให้ดัดแปลงบทให้แปลเริ่มจากการแปลพี่บิ๊กโยนบทเรื่อง รูรูม 
มาให้แปล แปลเสร็จพี่บิ๊กก็ใช้ค าว่าเธอดัดแปลงไปเลยนะเราก็งงมาก ว่าค าว่าดัดแปลงคือไร แต่
พอแปลไปเรื่อยๆ ก็พบว่าท ายังไงก็ได้ให้เป็นบริบทไทย แล้วท าไมถึงว่าให้ท าเป็นบริบทไทย ก็
จริงๆอันดับแรกมันมาจาก ผู้ก ากับให้เธอดัดแปลงไปเลยนะให้มันเป็นไทยให้มันเป็นไทย ในเม่ือ
เล่นในประไทยเล่นในสังคมเรามันก็ต้องเป็น มันก็เลยรู้สึกว่าการแปลเรื่องแรกก็เลยมีความสนุก 
แทนที่จะแปลแบบตรงตัวเหมือนเราเรียนในวิชาแปล ตอนนั้นรูรูมใครเล่น มีพี่แหม่ม ปริยา พี่
เกรียง  

มันก็สนุกกว่าแปลมาก็เลยรู้สึกอันดับแรกคือติดใจการแบบเทียบเคียงคอนเทคฝรั่งมา
ไทยถ้าเค้าเป็นแบบน้ีเราจะพูดยังไงเราก็เริ่มติดใจเรื่องการแปลงบทตั้งแต่ตอนนั้น แล้วเรื่องตอน
มาก็แปลให้พี่บิ๊กเรื่อยๆจนกระทั่งไปถูกใจอยู่เรื่องนึง เรื่อง เชอรี่วาเลนไทน์ อันนั้นอ่านแล้วอ่าน
รวดเดียวจบเลยมีความเข้าใจ ถึงแม้จะเป็นคอนเทคฝรั่งก็เลยอยากเล่า คุยกับพี่บิ๊กพี่บิ๊กก็เลย
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บอกว่าเออถ้ามีเรื่องเธอก็เล่า ก็เลยคิดเธอเป็นคนเล่าก็เป็นคนก ากับนี่หว่า ก็เลยเริ่มจากอันนั้น 
ที่ทั้งก ากับและท้ังท าบท ของตัวเองเป็นแนวไหน  

เรียกว่ำเป็นแนวไหน  

ถ้ารวมๆก็ถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมามันก็คือผลงานดัดแปลง ดัดแปลงผลงานละคร
ตะวันตกให้มาเป็นไทยแต่ถ้าจะถามว่า คอมมาดี้ไหมไม่แน่ใจไม่กล้าฟันธงว่าบทละครเราเป็น
คอมมาดี้ทั้งหมด แต่ก็มีดราม่าบ้างชีวิตบ้างป่นๆกันไปแต่พอมันออกมาเป็นละครภายใต้การ
ก ากับโดยส่วนใหญ่มันจะคอมมาดี้แต่บทไม่สามารถบอกได้ว่ามันคอมมาดี้  รู้ไหมว่าจุดเด่นของ
ตัวเองอยู่ตรงไหน ในแง่บท อิ๋วว่าน่าจะเป็นเรื่องการดัดแปลง อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นเลยน่าจะ
เป็นเรื่องความสัมพันธ์ อันนี้มาจากแบ็คกราวเลยไหม น่าจะพี่เพราะชอบท าเรื่องความสัมพันธ์ 
ชอบท าเรื่องเล็กๆในบ้านอะไรแบบน้ีค่อยเชื่อมโยง อย่างที่บอกมันอาจจะเป็นเรื่องแบ็คกราว เรา
ค่อนข้างใกล้ชิดกับครอบครัวมีใช้ชีวิตกับครอบครัวเยอะ มากกว่าเรื่องการเมือง เลือกเรื่องจะ
แปลงอย่างนี้เลือกยังไง ถ้าไม่ใช่พี่บิ๊กให้มาอับดับแรกก็จะสุ่มเลยพี่ถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ไปร้าน
หนังสือเมืองนอก มันก็จะมีแบบมีขายบทละครโมเม้นแรกๆเรื่องแรกๆนี่คือสุ่มอ่านเลย อ่านปุ๊บ
หน้าแรกโดนใจซื้อเลยหรือไม่ก็อ่านเรื่องย่อ แล้วมีแบบไม่โดนไหม มีเยอะแยะ  

เร่ืองล่ำสดุ น่ีคือสถำน หรือเรื่องอ่ืนๆ หำบทจำกไหน  

สุ่มเอาพี่ หรือไม่ก็ถ้าติดตามข่าวการให้รางวัลเรื่องไหนได้รางวัลบ้างอันนั้นก็เป็นการสุ่ม
ที่แคบลงมาหน่อย  

เอำ Theme มำจำกเรื่องด้วยไหม 

ประเด็นไหนแล้วรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเชื่อมโยงได้ตัวละครมันเชื่อมโยงได้ก็ดึงมาเป็นของ
เรา การด าเนินเรื่องนี่เราเปลี่ยนไหม ส่วนใหญ่เปลี่ยนหมดเลยพี่เราใช้ค าว่าได้รับแรงบันดาลใจ 
มันคือแบบการไปเอางานเขามาแล้วไม่ให้เครดิตว่าเป็นงานเขาเต็มๆรึปล่าว เราดัดแปลงมา
เยอะไปรึเปล่ามันคือได้รับแรงบันดาลใจหรือว่ามัน copy อะไรอย่างนี้มันมีความไม่แน่ใจอยู่ตรง
นี้  มันไม่ได้ copy มันเป็นการมาตีความใหม่มาตีความให้เข้าใจมากกว่า ส่วนใหญ่จะใส่ มุข หรือ 
สถานการณ์ไรเพิ่มบ้าง ส่วนใหญ่จะใส่อย่างสถานการณ์จะไม่ค่อยเปลี่ยนนะยกตัวอย่าง นี่คือ
สถาน สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนค าพูดจะเปลี่ยนความหมาย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนอยู่
แล้ว แล้วอย่างเรื่องเฉาก๊วย คิดได้ไงตีความใหม่ซะสนุกท าเพื่อเทศกาลหรอหรือไม่ใช่ ท าเพื่อ
เทศกาลพี่ เซทติ่งมันเลยเป็นเทศกาล เฉาก๊วยนี่ค่อนข้างดัดแปลงไม่เยอะนะค่ะ แต่โชคดีที่
สถานการณ์มันเอื้ออ านวยอย่างท่ีบอกว่ามันเป็นเทศกาลละคร แล้วคนมาดูเทศกาลละครก็ มุขที่
เราใส่ลงไปเป็นมุขภายใน เป็นมุขที่แบบคนในเทศกาลเก็ทอยู่แล้ว เอามาลองเล่นมันก็สนุกอยู่นะ
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มันสากลอยู่เหมือนกันนะ ใช่ๆมันเป็นเรื่องมนุษย์นี้แหละถ้าเราดึงเข้ามาให้เป็นบริบทไทยสัก
หน่อยให้มันเชื่อมโยงกับคนไทยมันก็อาจจะท าให้มีรสที่สนุกขึ้น แล้วมีไหมแบบตั้งแต่เขียนเลย
ว่าเรื่องนี้สนุกแน่ มีเรื่องไหนที่ชอบแบบเรื่องนี้โดนแน่ๆ  คิดว่าที่เลือกๆมาค่อนข้างโดน เพราะ
อย่างที่บอกมันพูดเรื่องความสัมพันธ์มีบางอันอาจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะโดนคนกลุ่มใหญ่เท่าไหร่
อย่างเชอรี่วาเลนไทน์ก็หวั่นนะพี่ หวั่นว่าให้แค่ผู้หญิงดูหรือป่าว รู้สึกได้ว่าโดนแน่โดนผู้หญิง ถ้า
มีผู้ชายมาดูเขาจะยังไงอันนี้ไม่รู้ ก็ดูได้อีกมุมนะเข้าใจขึ้นน่าสงสารกลายเป็นคนสงสารแม่ แต่
อย่างนี้คือสถานม่ันใจว่าโดนมวลใหญ่แน่ๆ แต่ว่ามันจะไม่ถูกใจบางกลุ่มเล็กๆ อันน้ีเดาได้  

มีแบบเขียนไม่ออกไหม ท ำไงอ่ะ  

มีค่ะพี่ มีแบบเขียนไปเป็นสิบๆ ดราฟก็มีซ้อมไปเปลี่ยนไปก็มี ถ้ายิ่งที่เรื่องแบบดัดแปลง
มาจากนิยายแล้วเราเอามาแค่ตอนเร่ิมต้นมีอยู่2-3เร่ืองเช่นเร่ือง ทะเลสาบสีทอง เริ่มต้นเสร็จแล้ว
ก็เปลี่ยนเลย แล้วมีแบบเขียนๆไปเปลี่ยน theme มีค่ะพี่ล่าสุดนี้เป็นอะไรที่แบบ Theme เปลี่ยน
ทุกวัน จนหมายรักฉบับเลิฟ เอามาจาก เลิฟเลทเทอร์ เปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนจนแบบ ตอนเขียน
จริงๆมันควรจะ final ตอนเขียนให้เสร็จไปขยับนิดขยับหน่อยตอนซ้อม การท างานของเราจะ 
final ให้นักแสดงก่อนซ้อม มีเรื่อง หลงลืม เป็นละครสั้นที่พี่จาพี่เอี่ยงเล่นด้วยกัน อันนั้นมีภาพที่
เปลี่ยนไปจากตอนเขียนเยอะสูทของนักแสดงด้วยอะไรที่มันข้ามาตอนซ้อม แต่ theme ค่อนข้าง
จะ final ตอนเขียนเสร็จ  

ตอนคิดจะแบ่งเน้ือเร่ืองยงัไง  

คนอย่างอิ๋วมีเป็นแพทเทิ้ลอยู่แล้วพี่ตรงนี้ต้องพีคนะตรงนี้คนดูเริ่มเบื่อละต้องมีอะไรละ 
แต่ล่าสุดเหมือนมีพีค2ตอนเลยนะ พี่มันเหมือนอาจจะต้องมีช่วงถ้าเกิดเป็นละครก็มีพักครึ่งไรงี้ 
บางทีอาจจะต้องทิ้งระเบิดไว้ มันอาจจะไม่ได้ค านึงถึงคนดูเบื่อไม่เบื่อ เหมือนแบบเป็นเหมือน
แบบว่าจะพักครึ่งมันต้องแบบมีอะไรทิ้งไว้ เพื่อให้แบบเพื่อการติดตาม ใช้สถานที่เดียวไม่ค่อย
เปลี่ยนสถานที่คิดไว้อยู่แล้วว่าต้องอยู่บนเวทีหรือตัวเองมีพื้นเรียนละครมาอยู่แล้ว เราว่าเราเป็น
แบบน้ันเราเกิดมาก็เจอโรงละครโรงเล็กเราไม่เคยไปท างานที่อื่นๆอันนี้อาจเป็นข้อจ ากัดเราที่เรา
เกิดมาเราก็เจอพระจันทร์เสี้ยวซึ้งแบบมันจะเปลี่ยนอะไรไปได้มากกว่านี้ อย่างมากสุดก็อย่างช่อ
มาลีไปกรีซท าไงอ่ะก็แค่เอาผ้าขาวมาคุมเจอมาอย่างงี้เราก็แบบกคงเป็นธรรมชาติของโรงละคร
โรงเล็กเปลี่ยนฉากไม่ได้ ใช้เทคนิคอะไรในการเล่าเรื่องเป็นฉาก  
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ใช้บทพดูไหม  

 ส่วนใหญ่อิ๋วจะเป็นบทพูดค่ะ สถานการณ์ที่มันเข้ามา เราต้องหารสถานการณ์ที่มัน
กระทบตัวละครแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีคอนฟิกและก็อาจจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ของคน
เล็กๆ  

แล้วบทพดูคิดได้ยงัไง  

เซ้นเลยพี่เซ้นของเราเลยที่แบบเราเคยได้ยินมาอย่างงี้ อิ๋วเป็นคนอ่านหนังสือเยอะด้วย
แหละ อาจจะเป็นการเรียนมาด้านนี้ม้ังพี่เหมือนแบบว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือเยอะแยะ 
เป็นหนอนหนังสืออะไรมากมาย แต่ว่าได้รับการร่ าเรียนมาตอนเรียนป.ตรี จะมีความแบบต้อง
เขียนให้รู้เรื่องต้องเขียนให้ส่อความหมาย ต้องเขียนให้รู้จักใช้ค า ค าๆนึงบางทีมันอาจจะแทนได้
อีกหลายค า อาจจะถูกสอนมาแบบนี้  คิดค าพูดยังไงเราคิดแบบผู้ก ากับไปด้วยหรือเห็นภาพไป
ด้วย เห็นภาพพี่แล้วก็แบบอีกวิธีหนึง่ที่อิ๋วใช้มากที่สุดคืออิ๋วจะรู้ว่าใครเล่นตอนท าบท แต่มันเป็น
ไม่รู้จะเรียกจุดแข็งหรือจุดอ่อนเคยมีหนังสือพิมพ์มาวิจารณ์ว่า เป็นวิธีที่ค่อนข้างเป็นแบบเดิมที่อิ๋
วรู้อยู่แล้วว่าคนนี้จะเล่นแล้วรู้อยู่แล้วว่าคนนี้จะฟังก์ชั่นยังไง ความตลกมันเกิดจากนักแสดงมัน
ไม่ได้เกิดจากเรื่อง สถานการณ์ที่สร้างใครเล่นก็ตลก อย่างเช่นเฉาก๊วยไปเล่นก็ยังตลก เรื่องนี้พี่
อ้นก็สอนพูดอยู่เหมือนกันนะ พี่อ้นให้เอานักแสดงแปะหน้าเลย บางทีคิดไม่ออกก็เอาแปะ มัน
ช่วยไหม ช่วยพี่ จริงๆเป็นวิธีเราเลยก่อนจะท าบทเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะท าเรื่องนี้แล้วเราก็มีแคส
ในใจติดต่อก่อน พี่หวัดเล่นพี่เกรียงเล่นรู้อยู่แล้วว่า พี่แหม่มพี่เกรียงพี่หวัดพี่ฟา จะพูดยังไง
ส านวนยังไงเขาถึงพูดออกมาแล้วเข้าปาก เราสนิทกับเขาด้วยเราเคยได้ยิน แต่ล่าสุดแหม่ม
เล่นดราม่าไม่เคยเห็นนะ กาลครั้งหน่ึง พอได้ ประมานน้ัน แล้วก็ส าเนียงมันก็ไม่รู้ดิ มันอยู่ที่นิสัย
เราม้ัง เทคนิคการปิดเรื่องนี้ที่จะท าให้ทุกคนจ าได้  

มีเทคนิคเป็นของตวัเองไหม  

ปิดเรื่องหรอค่ะ พยามจะเปิดไม่ปิด พยามแบบไม่สอนเกลียดการสอนรู้สึกว่าชอบ
ปลายเปิด ชอบแบบว่ามันยังไม่จบในโรงนะ ท าให้คนไปคิดต่อ แต่จริงๆพี่ค าตอบอยู่แล้วแหละ
แต่อยากรู้ว่าเหมือนกันไหม อันนี้รู้สึกว่าไม่อยากให้ละครสอน อยากให้เค้าคอนเน็กแล้วเอาไป
ท าไรก็ได้แล้วมันไม่ได้จบที่โรงละคร อย่างนีเ้กือบๆจะทุกเรื่อง  

ตัง้แต่ท ำมำชอบเร่ืองไหนของตวัเองสดุ 

 ในแง่บทใช่ไหมพี่ จริงๆ ชอบหลายเรื่องมันมีปัจจัยหลายอย่างไง ชอบภาษาในเจ้าโลก 
มีความแบบว่าฉันคิดค านี้ออกมาได้ยังไง เหมือนแบบเทียบเคียงมาแบบภาษาคุณหญิงพวงร้อย 
แล้วก็เจ้าโลกกับแสนแสบมีความชอบภาษามันสะใจแบบว่าได้ไปเปิดแผลเก่า แสนแสบดูแล้วก็
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เทียบส านวนส าเนียงยังงี่ชอบส านวนภาษา แต่ถ้าโครงเรื่องหรือว่าความสนุก อาจจะไม่ได้ชอบที่
สุดแต่ชอบกระบวนการคือ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว อันนั้นชอบจากการที่มันเป็นนิยาย แล้วเรา
เลือกสตอรี่ของแม่ลูกคู่หนึ่งมาขยายเป็นละครอันนั้นชอบกระบวนการที่เออๆจากนิยายแล้วเอา
มาเขียนเป็นละครเวทีมันข้ามสายพันธุ์ ก็เลยแบบรู้สึกสนุกกับการเดินทางของมัน นี่คือสถาน ก็
รู้สึกว่ามัน เรียวเมด ดี พี่ชอบวิธีก ากับมากกว่า หรือชอบบางแค บางแคนี้ก็มีความแบบสนุกกับ
การดัดแปลงเพราะว่าจับผู้ชายมาเป็นผู้หญิง แล้วเล่าเรื่องแบบทัชอ่ะ รู้สึกเล่าเรื่องดี ท าได้ไง 
ส่วนนึงมันได้นักแสดงด้วยแหละพี่ ส่วนนึงบางอย่างเกิดขึ้นตอนซ้อมเยอะมากในการขยี้ในการ 

ชอบบทคนอ่ืนใครบ้ำง 

ชอบ ยามพบ ของพี่จา ไม่ถึงขั้นชอบเนื้อเรื่องนะพี่แต่ชอบตอนที่มันเอาออกมาเป็น
ละครว่ามันพูดถึงเรื่องเพื่อน ไม่ได้ชอบคอนฟิกอะไรในเรื่องนะแต่ชอบบรรยากาศ มีตัวละคร3ตัว
แต่เล่าความ รู้สึกมนุษย์ได้ขนาดนี้ ชอบแสลงของพี่นาท ที่มีตัวละคร2ตัวตัวละครน้อยๆอะพี่คือ
ถ้าตัวละครเยอะอิ่วก็จะเริ่ม งง อย่างแสลงนี้เราทัชมากทั้งบททั้งการแสดงแล้วก็ประมานนั้น
แหละพี่นอกนั้นก็ยังนึกไม่ค่อยออกชอบอะไรที่ตัวละครน้อยๆ ผู้หญิงๆ คนดูสามารถเห็น
ความสัมพันธ์ แล้วเวลาเขียนเขียนนานไหม แล้วแต่เรื่อง ล่าสุดถึงปีไหม ไม่ถึงปีพี่อิ๋วจะมีเวลา
กับมันเป็นคนค่อยข้างมีเวลาอย่าง นี้คือสถาน ใช้เวลาแค่2อาทิตย์ อย่างกาลครั้งนึง นี้นาน
เพราะแก้แล้วแก้อีก  

วิธีกำรท ำงำน 

ไม่ค่ะก็ซ้อมเลย first week เลย แต่ตอน first week ค่อนข้างจะ final อิ๋วว่าอิ๋วจะแก้เอง
การซ้อมมันก็จะมีแค่กระบวนการตัดเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ค่อยมี แต่นี้คือสถานมีมีพาทของพี่แหม่ม
กับโจ๊กอะค่ะที่เปลี่ยนตอนจบตอนจบในบทดั้งเดิมมันเป็นอีกแบบ แต่การเล่นของโจ๊กมันน่ากลัว
มากเลยเนอะ แล้วสมาธิมันแบบไม่มีอ่ะ ต้องใช้การจูนเยอะเหมือนกันเพราะมันมาอีกสายหนึ่ง
แต่โอเคค่ะ น่ารัก มีการใช้ตัวละครกี่ตัว มีการตัดตัวละครจากแบบเรื่องเก่าไหม  มีทั้งตัดมีทั้ง
เพิ่มพี่รวบก็มีหรือว่าดับเบิ้ล role ก็มีแบบให้นักแสดงคนเดียวเล่นเนื่องจากมันเป็นละครโรงเล็ก
ไงพี่เยอะไปก็ไม่ดี อันนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากพี่บิ๊กเหมือนกันนะอย่างเรื่อง พาผิวน้ า อันนี้ก็ใช้ตัว
ละครเดียวดับเบิ้ล Role แต่อิ๋วชอบตัวละครน้อยๆอยู่แล้วนะพี่เป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อยๆเล็กๆ
ไม่ต้องเยอะมาก  

ตอนก ำกบัชอบเร่ืองไหน   

อย่างที่บอกมันอย่างละนิดอย่างละหน่อยมันไม่มีที่สิ้นสุด ถ้ารู้สึกท้าทายมากจะเป็นเรื่อง
แรกที่ช่อมาลีเพราะว่าเล่นด้วยก็เลยแบบด้วยความเป็นเรื่องแรกการเล่าการก ากับมันคืออะไร 
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แต่เรื่องที่มีความสุขมากๆ น่าจะเป็นบางแครู้สึกว่า บรรยากาศมันอบอวนไปหมด มันมีความสุข 
เจ้าโลกก็สนุกเพราะมันตลก แล้วเรื่องล่าสุดละ เครียดพี่ ยากแล้วมันเหมือนต่อสู้กับความเยอะ
มันมีทั้งร้องทั้งตีหม้อทั้งเต้นมันมีความแบบต่อสู้เยอะไปไหม เราจะเลือกน้อยไปเลยหรือว่าเยอะ
ไปเลยแล้วก็ความเหนื่อยของนักแสดง การสื่อสารกับน้องใหม่ๆ โจ๊กอย่างเงี้ย จ๊ิบ ปิ่น มีความ
แบบเริ่มออกจาก คอมฟอดโซนมันมีความเหนื่อยวะ มันเริ่มไม่ใช่พี่แหม่มพี่หวัดแล้วว่ะอย่างเงี้ย 
แต่ของอิ๋วก็พยายามจะใส่มันที่ละคนนะพี่ว่า รู้สึกว่าพัฒนาเด็กไปเรื่อยๆ ที่ไม่ใช่แหม่มไม่ใช่หวัด 
อย่างที่บอกมันมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนบางคนก็จะบอกว่า อย่าไปเชื่อ ขอบคุณค่ะ ช่างแม่งเพราะ
มันเป็นลายเซ็นเรา เพราะว่าแหม่มกับหวัด อยากไปดูเรื่องอื่นก็ไปดูสิ พี่ว่าล่าสุดที่เล่นกับเบิร์ด 
จังหวะเบิร์ดอ้ะ ร้องไห้เลย จังหวะนี้คิดได้ไงว่ะ ได้นักแสดงดีด้วยแหละพี่เรามันเลือกแต่คนที่
แบบคุ้นเคยจริงๆแต่ละคนที่เราเลือกมาเขามีเสน่ห์อยู่แล้วอะพี่ มีครั้งไหนบ้างที่นักแสดงไม่ต้อง
ใช้บทที่เราเขียนน้อยครั้งพี่เพราะว่าบทเราค่อนข้างง่าย บทเราหนะอาจจะเล่นยากด้วยจังหวะ 
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์ มาท าพูดไรกันหรือจะไปหนีมันค่อนข้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจ
ด้วยอย่างที่บอกว่านักแสดงที่เลือกมาเขาแบบประสบการณ์แต่ละคนเราเจอค าถามน้อยมาก 
เสน่ห์อีกอันหนึ่งมันไม่ตายอ่ะเฉลี่ยน้ าหนักตัวละครยังไง เล่นแล้วจ าได้ทุกตัว อาจจะเป็นเรื่อง
ของแบบ ไม่รู้อ่ะทุกตัวมันต้องมีบทบาทหมดแต่ในวิธีการเล่นในแง่ ผู้ก ากับก็ต้องให้นักแสดงทุก
ตัวมีตัวตนมีซีนของตัวเอง หรือว่าเราเป็นนักแสดงด้วยเวลาเราเขียนมันเลย อาจจะเป็นไปได้เรา
ก็รู้สึกว่าเราก็ต้องใช้ฟังก์ชั่นเขาให้คุ้มที่สุดเพราะเรารู้อาวุธของเขาอยู่แล้ว จริงพี่จุดนี้เรารู้อยู่แล้ว
ว่าฟังก์ชั่นพี่แหม่มต้องอย่างงี้ แต่ก็เคยมีแบบบอกอยากเห็นพี่แหม่มอีกมุมหนึ่ง ดราม่าล่าสุดไง 
บางคนติดข าจ าไม่ได้ไง แล้วไม่ชอบงานของตัวเองอันไหนไหม รู้สึกว่ายังไม่ปลื้มอ่ะมีไหม ถ้า
บอกว่าปลื้มหมด ไม่ปลื้มหรอพี่มันอาจจะมีแค่แบบอยากแก้ไข อยากแก้ไขหรอส่วนใหญ่มัน
น่าจะเป็นแบบตอนนี้ยังนึกไม่ค่อยออกพี่อย่างเจ้าโลกอยากจะให้มันสั้นลงอยากจะให้มันมีความ
เข้มข้นกับเนื้อเรื่องกว่านี้ประมาณนั้น แสนแสบไม่มี ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี แล้วสมมุติไปดูของคน
อื่นแล้วรู้สึกไหมบทเขาท าไมไม่ซักเซฟ ถ้าไม่ได้ดูเรื่องก ากับไม่ดีเอาเรื่องไกลตัวอิ๋วว่าไง  

บทท่ีมนัไม่ชอบเพรำะอะไร  

อาจจะเทคนิคการเขียน เรื่องไกลตัวมันแก้ไขได้ อาจจะเป็นเรื่องของ ถ้าเขียนขึ้นมาเอง 
มันก็เสี่ยงมากกับการแบบจะรู้ได้ไงว่าเรียงเรื่องแบบนี้แล้วมันจะดี อาจจะเป็นเรื่องเสี่ยงมันจะมี
ความเสี่ยงสูงถ้าประสบการณ์น้อยมันก็จะวางโครงเรื่องไม่สนุก ถ้าสนุกด้วยตัวเองจะรู้ได้ไงว่า
คนอื่นจะสนุก เพราะเป็นคนไม่สื่อสารอะไรอย่างนี้ป่ะ ไม่แน่ใจอะพี่ไม่รู้จะเรียกว่าประสบการณ์
น้อย รสนิยมหรือว่ามันจ าเป็นจะต้องมี งั้นแสดงว่าข้อนึงของคนเขียนบทต้องมีรสนิยม รสนิยมที่
มันสื่อสารกับคนอื่นได้ ใช่ ถ้าต้องการจะท าละครออกมาให้คนส่วนใหญ่ดูก็ต้องเป็นรสนิยมที่ไป
คอนเน็กกับหลายๆคน แต่ก็ไม่น่าต้องถามว่างานเขาต้องการสื่อสารกับคนส่วนมากรึเปล่า เคย 
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ไปอ่ำนบทคนอ่ืนไหม  

 อ่านพี่ แล้วชอบแบบว่า ก็ส่วนใหญ่ก็มีชื่นชมเหมือนแบบว่า โดยเฉพาะคนเขียนขึ้นมา
ใหม่เองล่าสุดรุ่นน้องคนนึงพึ่งจบมาจากสก็อตแลนด์ ก็เอาบทมาให้อ่านก็ชื่นชม ชื่นชมเพราะว่า
น้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ก็แบบว่าเห้ยคิดได้ไงขนาดนั้น เออๆๆ มันมีความแบบว่าออกไป
จากคอมฟอดโซนเรามันมีชุดความคิดของเขาอยู่ในนั้น ชอบไปอ่านบทคนอื่นเหมือนกัน 
โดยเฉพาะคนที่เขียนขึ้นมาเองมันมีชุดความคิดอย่างนี้ในโลกด้วยหรอ น่าสนใจมาก พออ่านก็
แบบถึงขั้นนัดมาอ่านกันเลยนะไม่ได้จะท านะแต่อยากให้บทมันได้รับการอ่าน อ่านๆๆ เสร็จทุก
คนก็แบบเห้ยมันดีมาก ควรจะท าอย่างนู้นอย่างนี้ อะไรก็ว่าไป มันอาจจะไม่ใช่บทที่ดี๊ดี แต่มันมี
ประสิทธิภาพในการจะเอาไปท าได้ 

 

บทละคร 

ไร้พ ำนัก 

15 สิงหาคม พ.ศ.2488 เป็นวันที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามหลังถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้ง

ระเบิดที่ฮิโรชิมา และ นางาซากิ ศาลเจ้ายาสุกินิ  แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบ  มีความส าคัญ

ในเรื่องการยกย่องวีรบุรุษ ทั้งชายหญิง เด็กเล็ก คนชรา ที่ยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติ มา

ตั้งแต่ยุคโบราณ ก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเสียอีก แต่ท าไมทุกครั้งที่นายกรัฐมนตรีของ

ญี่ปุ่นไปท าพิธีสักการะศาลเจ้านี้จะกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งกับจีนและเกาหลีเสมอ ไร้

พ านักเป็นละครเรื่องสุดท้าย ก่อนท่ีเราจะเปิดโรงละครขนาดเล็ก 8*8 corner ที่สามย่านลง 

ไร้พ านัก 

Where Should I lay My Soul ? 

ที่สุสานฮวงซุ้ย 

มีเสียงเพลงแบบเสียงเพลงล่อลอยสดใส แสงแดดส่องเป็นประกาย เด็กผู้หญิงเล่นฟองสบู่อยู่ใน

บริเวณสุสาน และผู้คนไหว้บรรพบุรุษอยู่ตามหลุดศพ วันชัยมาไหว้หลุมศพอากงอาม่าของ

ครอบครัว มีวิญญาณเด็กสาวคนหนึ่งตามเขาไม่ห่าง วันชัยเอาดอกไม้มาไหว้ เก็บกวาดหน้า

หลุมศพ มีวิญญาณล่องลอยผ่านไปมา เขาพยายามจะไม่สนใจพวกนั้น 
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วันชัย      อาป๊า อาม้า ผมมาเยี่ยมครับ (มองไปที่หลุมศพ)….อยู่รึเปล่าแอบไปเทายวไหนกัน

อีกละ ผมเจออาป๊า อาม้า นานแล้วนะ….รู้อย่างนี้ไม่มาก็ได้ ไม่เห็นอยู่สักปี ที่อยากจะเจอก็ไม่มา

ให้เจอ ส่วนพวกที่ไม่อยากเจอละตามมากันจัง (กับน้องผีที่ตามมา) 

มุก       คุณเลิกตามผมสักทีได้ม้ัย 

มุก            รักนะ 

วันชัย        คุณตามผมมาสามปีกว่าแล้วนะ คุณไม่เบื่อบ้างหรือไง  

มุกส่ายหน้า 

วันชัย        แต่ผมเบื่อ จามผมแบบน้ีมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอก ผมมีแฟนแล้วแล้วคุณก็ตาย
ไปแล้ว แต่ผมยังไม่ตาย คนกับผีรักกันได้นะมุก แล้วผมก็เคยรักคุณมาก แต่ผมไม่ได้รักคุณแล้ว 
เข้าใจม้ัย 

มุก           (ร้องไห้) รักนะ 

โทรศัพท์มือถือของวันชัยดัง เขารับสาย 

แล้วก็มีดวงวิญญาณอาม่าดวงหนึ่งพยายามเรียกร้องความสนใจจากเขา 

วันชัย      (เห็นเบอร์ว่าเป็นแฟนโทรมา) ไง…อยู่ท่ีสุสาน อืม ก็สบายดี…แล้วเฟริ์นละ..ก็บอก
แล้วไงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน แต่ตอนน้ีพี่ของเวลาเคลียอะไรนิดนึง แล้วค่อยนัดเจอกันใหม่ 

วิญญาณอาม่ากวนเขามาก 

วันชัย        (กับอาม่า) ตอนน้ีฉันไม่ว่าง 

ส่วนวิญญาณเด็กสาวก็เริ่มแย่งโทรศัพท์เขา 

มุก             รักนะ รักนะ รักนะ  

วันชัย       (กับมุก) อย่านะปล่อยสิเอาคืนมา 

วิญญาณอาม่า 6117990 

วันชัย       ฉันไม่ชอบเล่นหวย…(กับเฟิร์น) พอดีมียายมาขายล็อตเตอรี่น่ะ ….ก็บอกแล้วไงว่า
ไม่ได้โกรธ จะไปหึงเรื่องอะไร จะอธิบายยังไงเฟิร์นถึงจะเข้าใจ เอาเป็นว่าพี่ไม่อยากจะให้เฟิร์นมี
ปัญหามันเป็นความผิดของพี่เอง ตอนน้ีขอเวลาพี่เคลียตัวเองหน่อยนะเฟิร์น 
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วิญญาณอาม่า   6117990 ช่วยบอกพวกเขาด้วย 

วันชัย      นี่พูดไม่รู้เร่ืองหรือไงก็บอกว่าไม่ว่างๆ …(ตัดสายไป)…  เฟิร์น เฟิร์น เฟิร์น โธ่เว้ย 
อย่ามายุ่งได้ม้ัย ออกไปห่างๆ เลยไม่งั้นโดน ไง ไม่พอใจแล้วใช่มั้ย ท าชีวิตฉันเป็นแบบน้ี  

วันชัยเซ็งจัด 

วิญญาณยังรออยู่ไม่ไปไหน 

วันชัย      …ไหน มีเรื่องอะไรว่ามา 

วิญญาณาม่า 6117990 

วันชัย      นี่จะให้หวยก็ให้ง่ายๆหน่อยสิ หาซื้อเจ็ดตัวตรงๆเลยมันยากนะ เห้ย เดี๋ยวนี้หวบมันมี
แค่ 6 ตัวนี ่

วิญญาณอาม่า 6117990 บอกพวกเขาว่าอั๊วรอยู่ 

วันชัย       6117990 รึว่า บ้านเลขที่ มันท าไมยาวจัง หือ  (นึกออก) 6117990 เป็นเบอร์โทร
ใช่มั้ย แล้วท าไมม่าไม่บอกตั้งแต่แรก แล้วเป็น 08 หรือ 02 เบอร์บ้านหรือมือถือ 

วิญญาณอาม่า   (ส่ายหน้าไม่รู้เร่ือง) อั๊วรอมานานแล้ว บอกพวกเขาด้วย  

วันชัย  โอ๊ยงั้นม่ารอเดี๋ยว จะโทรให้รู้เร่ืองเดี๋ยวนี้แหละ อย่าพึ่งหายไปไหนล่ะ ลอง 02 
ก่อนก็แล้วกัน 

วันชัยรอปลายทางรับ 

วันชัย  อาม่าชื่ออะไร  

วิญญาณอาม่า เง็กเพ้ง 

 วันชัย  สวัสดีครับ 6117990 ใชม้ั่ยครับ ไม่ทราบว่าที่น้ันมีคนชื่อเง็กเพ้งอยู่ม้ัยครับ 
….(ดีใจ) อ้อ ตายไปแล้วหรอครับ เสียใจด้วยนะครับ แสดงว่าผมโทรมาถูกย้านแล้ว …อืม จะพูด
ยังไงดีละ คุฯเป็นลูกหรือหลานครับ …สะใภ้ อ้อ งั้นช่วยบอกสามีคุณด้วยนะครับว่า ให้มาเยี่ยม
หลุมศพแม่เขาบ้าง แม่เขารออย่นานมากแล้ว …คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจ แต่ยายเง็กเพ้งเขาจ า
เบอร์โทรบ้านได้ บอกให้ผมโทรมา…… 

วันชัยฟังเสียวทางนู้นโวยวายมาทางโทรศัพท์ อารมณ์ค่อยๆพุ่งปี๊ดแล้วตอบกลับไป 
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วันชัย  …อย่ามากล่าวหาผมนะ…ผมไม่สนหรอกว่าคุณจะไปแจ้งความต ารวจ หรือจะ
ไปฟ้องลูกหลานแกคนไหน บอกพวกนั้นด้วยละกันว่า วิญญาณผู้หญิงแก่ๆ ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว
เหงาหงอย เหมือนกับตายแล้วตายอีก ตายซ้ าตายซาก ถ้าไม่อยากให้ยายเง็กเพ้งตายไปจาก
ความทรงจ าของพวกคุณ ก็มาไหว้หลุมศพแกบ้าง ผมก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องของชาวบ้านไหร่
หรอกนะ แค่นี้นะ 

ระหว่างที่วันชัยคุยโทรศัพท์ ทาดาชิ เดินเข้ามา เขามองหาเพื่อน 

ทาดาชิใส่ชุดสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง 

ทาดาชิ (พูดไทยส าเนียงญี่ปุ่น) ขอโทษครับ คุณเห็นคนญี่ปุ่นผ่านมาทางนี้บ้างไหมครับ 

วันชัยส่ายหน้าไม่ตอบ 

ทาดาชิ      คุณยายครับ คุณยาย เห็นทหารญี่ปุ่นผ่านมาทางนี้บ้างไหมครับ  

วิญญาณอาม่า  ฉันรอเขาอยู่ 6117990 

ทาดาชิ  อาโน…สงสัย คุณยายคงจะแก่แล้ว ความจ าเสื่อม ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากครับ 

วิญญาณอาม่าเดินหนีไป 

ทาดาชิหันมาหาวันชัย 

ทาดาชิ  อืม ขอโทษครับ คุณพอจะทราบม้ัยครับว่า คนดูแลสุสานอยู่ที่ไหน 

วันชัยส่ายหน้า 

ทาดาชิ   แล้วน้องสาวเห็นทหารญี่ปุ่นผ่านมาแถวนี้บ้างม้ัย 

วิญญาณเด็กสาวส่ายหน้า 

ทาดาชิ   อาโน (พูดภาษาญี่ปุ่น) เจอแต่วิญญาณความจ าเสื่อมท าไงดี (กับวันชัย) คุณคงรอคน
มาเคารพสุสานใช่ม้ัยครับ 

วันชัย   เปล่า ผมน่ีแหละเป็นคนมาไหว้สุสาน ส่วนน้องผีนี่เขาตามผมมา 

ทาดาชิ (อุทานเป็นภาษาญี่ปุ่น) คุณยังไม่ตายหรอครับ แล้วท าไมคุณถึงเห็นยายคนนั้นกับผมได้ 
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วันชัย  ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมก็เห็นเฉพาะวิญญาณที่อยากให้เห็นเท่านั้นแหละ ที่น่ี
อาจมีวิญญาณเยอะแยะมากมาย แต่ผมเห็นแค่สองสามตัว แล้วท าไมผมต้องมาอธิบายอะไรให้
คุณฟังด้วยวุ้ย ผมไปดีกว่า 

วันชัยจะไปมุกตามติด 

ทาดาชิ เอ้อ …คุณจะไปไหนครับ 

วันชัย   กลับบ้าน…นี่ไม่ต้องตามมานะ ผมไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหรอก เรื่อของ
ตัวเองยังเอาไม่รอด 

ทาดาชิ  คุณมีเรื่องอะไรอยู่หรอครับ ให้ผมช่วยได้น่ะผมยินดี 

วันชัย   ขอบคุณนะ แต่คุณไม่ต้องมาห่วงผมหรอก เรื่องของตัวเองจัดการให้เรียบร้อย
ก่อนเถอะ 

ทาดาชิ คุณพูดถูกผมมีเรื่องต้องจัดการให้เรียบร้อย  แต่ผมท าไม่ส าเร็จผมตามหา ชินสุเกะ 
เพื่อนของผมมาตั้งแต่สมัยสงครามจนถึงตอนน้ีหายังไงก็หาไม่พบ คิดว่าเขาน่าจะมาแถวนี้บ้าง 

วันชัย  เขาจะมาท าไรแถวนี้ที่น้ีมันสุสานคนจีน ท าไมคุณไม่ไปหาแถวสุสานญี่ปุ่นละ 

ทาดาชิ  ผมไปมาครบทุกสุสานแล้วครับ ทั้งสุสานญี่ปุ่น สุสานฝรั่ง สุสานจีน สุสานแขก สุสาน
ไทย ผมไปมาเกือบทั่วประเทศแล้วแต่ผมหาเขาไม่เจอ 

วันชัย   ไปเกิดใหม่แล้วม้ัง 

ทาดาชิ ไม่ครับ เป็นไปไม่ได้ เราสัญญากันว่าจะกลับญี่ปุ่นด้วยกัน 

วันชัย   อยู่เมืองไทยจนพูดไทยชัดขนาดนี่ คงตามหาเขามาหลายสิบปี สองห้าห้าศูนย์
ลบสองสี่แปดแปด นานขนาดนี้เขาคงไม่อยู่ รอคุณแล้วแหละ 

ทาดาชิ  เขายังไม่กลับครับ 

วันชัย  คุณรู้ได้ยังไง 

ทาดาชิ ก็ผมกลับญี่ปุ่นไปแล้วไม่เจอเขา ผมก็เลยต้องมาตามหาเขาครับ 

วันชัย  งั้นคงสวนทางกันลองกลับไปญี่ปุ่นดูดีๆ ใหม่สิ 

ทาดาชิ ถ้าเขากลับไปผมต้องรู้แน่นอนครับเพราะวิญาณของทหารแห่งองค์จักรพรรดิจะต้องไป
สถิตอยู่ท่ีศาลเจ้ายาสุกุนิ ถ้าเขากลับไปผมต้องรู้แน่นอน 
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วันชัย  งั้นหรอ ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน 

ทาดาชิ  ไม่น่าแปลกครับ เพราะคุณไม่ใช่คนญี่ปุ่น คุณเลยไม่รู้จักประเพณีของเรา 

วันชัย  จริงของคุณ งั้นก็ของให้โชคดีแล้วกัน 

วันชัยจะเดินไป แต่ทาดาชิมาขอร้องไว้ 

ทาดาชิ  ได้โปรดเถอะครับ ผมขอร้อง ได้โปรดช่วยผมด้วย 

วันชัย  ก็จะให้ผมช่วยยังไงละ ขนาดคุณเป็นวิญญาณแท้ๆ ยังหาเพื่อนคุณไม่เจอเลย
แล้วผมเป็นแค่คนธรรมดาจะไปหาเจอได้ยังไง 

ทาดาชิ คุณมองเห็นวิญญาณได้คุณต้องช่วยผมได้แน่ๆ 

วันชัย  โธ่ ขนาดคุณแวบปแวบมา ไทยญี่ปุ่น ญี่ปุ่นไทย คุณยังหาไม่เจอเลยผมจะไป
หาเจอได้ไงคุณ 

ทาดาชิ  คุณไม่ต้องหาครับผมจะตามหาเขาเองคุณแค่ช่วยผมสืบหาร่องรอยของเขา 

วันชัย  สืบยังไง คุณไปหาต ารวจดีกว่าม้ัง 

ทาดาชิ ได้โปรดเถอะครับ ผมไม่สามารถสื่อสารูดคุยกับคนอื่นได้ แต่ผมคุยหกับคุณได้ จะท าให้
ผมหารอ่งรอยของชินสุเกะได้ง่ายขึ้น 

วันชัย  แล้วท าไมต้องเป็นผมด้วย 

 ทาดาชิ เพราะคุณเป็นคนดี ส่วนผมเป็นวิญาณที่ต้องชดใช้กรรมเพราะผมเป็นทหรถึงตายแล้วก็
ยังต้องเป็นทหาร และในฐานะเพื่อนผมก็ต้องตามหาชินสุเกะให้พบเพราะเพื่อนต้องไม่ท้ิงเพื่อน 
สวรรค์คงเลือกให้ผมมาเจอคุณ เพื่อวิญญาณเร่ร่อนของผมจะได้พาวิญญาณของชินสุเกะ 
กลับไปอยู่ญี่ปุ่นสุขคติเสียที 

วันชัย  (อึ้ง) ก็ได ้ ผมช่วยคุณก็ได้ ไม่ใช่เพราะผมเป็นคนดีอะไรหรอกนะ แต่ยืนตาก
แดดนานและมันร้อน เดี๋ยวผิวเสียหมด ไปคุยกันท่ีศาลาดด้านหน้าดีกว่า เพื่อจะเจอคนดูแล
สุสานด้วย 

ทาดาชิ  อะริกะโต โกไซมัต ขอบคุณมากครับ 

ทาดาชิลุกขึ้นตามวันชัยไป 

วันชัยเดินน าไปแล้วนึกขึ้นได้ 
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วันชัย  เดี๋ยวเพื่อนคุฯชื่อชินสุเกะ แล้วคุณชื่ออะไร 

ทาดาชิ ทาดาชิครับ ผม ทาดาชิ นากามูระ แล้วคุณละครับ 

วันชัย   ผมช่ือ วันชัย เรียกชัยเฉยๆก็ได้ 

ทาดาชิ  ครับ คุณชัย 

ห้องพักของหนุ่มกับอุ้ม เพื่อนสาวของวันชัย 

หนุ่มก าลังเปิดโน้ตบุ๊กเล่นเน็ท อุ้มอ่านหนังสือดาราเอเชียอยู่ 

 อุ้ม  หนุ่ม แท็กกี้ของฉันเข้าห้องอัดอัลบัมใหม่แล้วแก อู้ยดีใจจังจะได้ฟังเพลงใหม่
แล้ว 

หนุ่ม  เหรอ อืม 

อุ้ม  แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนเสิร์ตมาเปิดตัวที่เมืองไทย ฉันก็ได้ได้เจอแท็กกี้ 

ตัวเป็นๆอีก อึ๋ยยยยยค่อยมีความหวังในชีวิตขึ้นมาหน่อย 

หนุ่ม  อุ้ม มีข่าวว่าเขาจะส่งเจ้าชายแฮร่ีไปอิรักละ 

อุ้ม   เหรอ ไหนว่าจะเลื่อนไปก่อนไง 

หนุ่ม  เขาว่าจะส่งไปแน่ๆ งานนี้เจ้าชายเขาสมัครไปเองเลยนะ 

อุ้ม   แฮรี่เขาประชดรึเปล่า แบบว่า รัฐบาลอังกฤษอยากส่งทหารไปใช่ม้ัย งั้นฉันไป
อิรักด้วยเลย รัฐบาลจะได้หนักใจเล่นๆ 

หนุ่ม   อันน้ีก็ไม่แน่นะ แฮรี่อาจจะแมนมากๆ เป็นชายชาติทหารอยากรับใช้
ประเทศชาติ ไปรบเพื่อมาตุภูมิก็ได้ เท่จะตาย  

อุ้ม  หนุ่ม ประเทศอิรักนี่เป็นมาตุภูมิของเจ้าชายแฮรี่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ 

หนุ่ม  อ้าว ก็อังกฤษตัดสินใจร่วนสงคราม เจ้าชายแฮรี่เป็นคนในราชวงค์ก็ต้องท าตาม
มติของประเทศชาติสิ ให้สมกับเป็นชายชาติทหาร 

อุ้ม  ใช่สิ แฮรี่เป็นทหาร ตัดสินปัญหาด้วยก าลัง แท็กกี้ของฉันเป็นศิลปินรักสันติ 
อ่อนโยน นุ่มนวล โรแมนติก 

หนุ่ม   ฝันเฟื่อง 
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อุ้ม  เพ้อเจ้อ 

พร้อมกัน  ไร้สาระ เชอะ 

หนุ่ม  อ้าวนี่ มารายห์ แครี่ เขเห้องอัดเตรียมเพลงอัลบัมใหม่แล้ว 

อุ้ม  ว้าย จริงหรอหนุ่ม ว้าวๆๆๆ ตื่นเต้นๆๆๆ 

หนุ่ม  เช่าห้องอัดเป็นรีสอร์ทส่วนตัวริมทะเลเลยนะ 

อุ้ม  เริ่ดมากกกกกก อยากฟังเร็วๆ เนอะๆๆๆ ดีใจจังๆๆ 

วันชัยกับทาดาชิเข้ามา 

หนุ่มอุ้ม จะมองไม่เห็นทาดาชิ 

วันชัย  ดีใจไรกันว่ะ แกท้องหรือไงอุ้มดีใจด้วยนะ 

อุ้ม   ไอ้บ้ามาถึงก็ปากหมาเลยนะแก 

หนุ่ม  เฮ้ย ไอ้ชัย แกไปไหนมาเนี่ย 

วันชัย   ไปไหว้อาป๊าอาม้ามา นี่ฉันมีเรื่องให้แกสองคนช่วยหน่อย 

อุ้ม   อ๋อ ถ้าไม่มีเรื่องแกก็คงไม่โผล่มาใช่ม้ัย ใช่สิ พวกฉันสองคนมันไม่มีมีค่าใน
สายตาแกหรอก 

วันชัย  อย่าท าเป็นเล่นตัวนักเลยน่ะ ตอนน้ีฉันมีเรื่องวุ่นๆ อยู่ จะไม่ช่วยก็ได้ฉันจะได้
กลับ 

หนุ่ม  ฮั่นแน่ ท าเป็นน้อยใจ อย่างนี้ต้องเป็นเร่ืองของหัวใจแหงเลย ท าไมน้องเฟิร์น
เขามีกิ๊กหรอ  

 วันชัย   ไม่ใช่ ไม่มี ไม่เกี่ยวกับเฟิร์นหรอก เกี่ยวกับฉันเองมากกว่า 

อุ้ม  หรือว่าแกคิดนอกใจ 

หนุ่ม  เออ นั้นนะสิ แกเบื่อน้องเขาแล้วหรอไงวะ 

วันชัย  ไม่ใช่คือฉัน… เออ แต่ช่างมันเถอะ เรื่องที่ฉันจะให้ช่วยไม่ใช่เรื่องของเฟิร์น 

หนุ่ม   อ้าว แล้วมันเร่ืองไรละ 
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อุ้ม  (กับหนุ่ม) ส าคัญกว่าผู้หญิงด้วย 

วันชัย   เออ เป็นเร่ืองของผู้ชาย ผู้ชายท่ีตายไปแล้วหนะแก 

อุ้ม   (อึ้ง) เอาอีกแล้วหรอ ไม่นะ ไม่ 

หนุ่ม  ไอ้ชัยแกอาการก าเริบอีกแล้วหรอ 

อุ้ม  (เริ่มขนลุก) นั้นสิแก แกไปเจออะไรมาอีกใช่ม้ัย 

วัยชัยพยักหน้า 

อุ้มผวาเข้าไปหาหนุ่มอย่างกลัวจับใจ 

อุ้ม   หนุ่ม อุ้มกลัว !!! (กับชัย) แก ฉันกลัวนะ อย่าล้อเล่นสิ 

หนุ่ม   เอาแล้วไง โอ๋ ไม่ต้องกลัวนะอุ้ม แล้วพวกนั้นตามแกมาอีกรึเปล่า 

วันชัยมองทาดาชิ แล้วพยักหน้า 

อุ้ม  อ๊ากกกกก มากี่คน แล้วแกพาเขามาท าไม 

ทาดาชิ เพื่อนของคุณกลัวผีหรอครับ 

วันชัย  แล้วคุณว่าใช่มั้ยละ 

หนุ่ม  แกพูดกับเขาหรอชัย แกท าไมเป็นคนแบบน้ีวะ ชอบพาผีมาหลอกเพื่อน หา
เรื่องผีๆมาให้เพื่อนอยู่เรื่อย 

วันชัย  จะให้ฉันบอกแกกี่ครั้งว่าฉันไม่ได้หาเรื่อง ฉันอยู่ของฉันเฉยๆ แต่พวกเขามาหา
ฉันเอง 

อุ้ม    พวกเขา…. แสดงว่ามีมากกว่าหนึ่ง ฮือ แกก็บอกใหเ้ขาไปหาคนอื่นสิ ไปที่
ชอบๆ อย่าจองเวรต่อกันเลย สาธุ นะโมตะสะ 

วันชัย  ฉันบอกแล้ว เขาฟังที่ไหนละ ฉันถึงมาหาพวกแกให้ช่วยน่ีไง  

หนุ่ม  คราวนี้แกจะให้ฉันไปท าบุญวัดไหน หรือว่ะให้ไปขุดกระดูกหลังบ้านใครอีก 

วันชัย  เขาบอกให้ฉันช่วยตามหาเพื่อนเขาให้หน่อย 

หนุ่ม   ก็ไม่เห็นอยากนี่ แกก็ไปตามให้เขาสิ 
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วันชัย   ฉันพยายามแล้วแต่หาไม่เจอ เพราะเพื่อนเขาก็ตายไปแล้วเหมือนกัน 

อุ้ม  อ๊ากกก ผีวานให้ไปตามผี ฉันว่าแกบอกเขาให้ไปตามหาเองน่าจะง่ายกว่านะ 

วันชัย  ถ้าเขาตามเจอเขาคงไม่มาขอให้ฉันช่วยหรอกนะ 

หนุ่ม  เออ จริงด้วย 

อุ้ม   หนุ่ม 

วันชัย  เขาเป็นผีญี่ปุ่นด้วยนะ แกน่าจะชอบนะอุ้ม 

อุ้ม   ม่ายยย ฉันชอบดาราญี่ปุ่น ไม่ใช่ผีญี่ปุ่น 

ทาดาชิ  ครับ ผีญี่ปุ่นน่ากลัวมากครับ ตอนผมไม่ตายผมก็กลัวผีญี่ปุ่นมากครับ แต่พอผมตายก็
ยังกลัวอยู่แต่ยังไม่เคยเจอครับ 

วันชัย  แล้วอยากเจอมั้ย 

ทาดาชิ อยากเจอครับ 

หนุ่ม อุ้ม  ไม่เอาไม่อยากเจอ 

ทาดาชิ ผมอยากเจอชินสุเกะครับ 

วันชัย   เพื่อนเขาชื่อ ชินสุเกะ ฉันอยากให้พวกแกช่วยกันสืบหน่อยว่าจะหากันได้ยังไง
บ้าง 

หนุ่ม  โห มีข้อมูลแค่นี้เองหรอ 

วันชัย  งั้นเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเขากับเพื่อนของเขาให้พวกแกฟัง เขาเป็นทหาร
ญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกกครั้งที่สอง 

จากจุดนี้ทาดาชิ จะพูดญี่ปุ่นในขณะท่ีวันชัยพูดซ้อนไป 

อุ้ม  ชัย แกเล่าเฉยๆนะ ไม่ต้องให้เขาปรากฏตัวเป็นภาพประกอบนะ 

วันชัย  รู้น่ะว่ากลัว เขาช่ือ ทาดาชิ เขากับเพื่อนเป็นพลทหารธรรมดาถูกส่งมาเมืองไทย
เพื่อคุมเชรยฝรั่งจากสิงค์โปร์มาส่งเมืองไทยชินสุเกะตายไปก่อน 1 ปี เขาถูกส่งให้ไปคุมเชรยที่
กาญจนบุรี แล้วก็หายสาบสูญไป ทาดาชิได้รับข่าวตอนท่ีอยู่กรุงเทพ 
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ทาดาชิ  (พูดภาษาญี่ปุ่น) ผมกับเพื่อนเป็นพลทหารธรรมดาๆได้รับค าสั่งให้ไปคุมเชลยฝรั่งจาก
สิงคโปร์มาส่งเมืองไทย ชินสุเกะตายก่อนผมเขาถูกส่งให้ไปคุมเชลยที่กาญจนบุรีแล้วก็หาย
สาบสูญไปผมได้รับข่าวตอนที่ผมมาอยู่กรุงเทพ เพื่อนทหารท่ีฝั่งศพเขาบอกว่าเขาตายในการ
ต่อสู้กับศัตรูอย่างกล้าหาญผมม่ันใจว่าชินสุเกะยังไม่ได้ไปเกิด 

วันชัย  เพื่อนทหารท่ีฝั่งศพเขาบอกว่าเขาตายในการต่อสู้กับศัตรูอย่างกล้าหาญ 

ทาดาชิ แต่ผมไม่เจอวิญญาณของชินสุเกะที่สุสานในไทย และที่ยาสุกุนิเลย ครั้งนี้พวกคุณคง
ช่วยผมได้ 

วันชัย   เขาตามหาตามสุสานท่ัวประเทศไทยและก็ญี่ปุ่น ก็หาไม่เจอแล้วก็ยืนยันว่า
เพื่อนเขายังไม่ได้ไปเกิดใหม่แน่นอน 

อุ้ม  โธ่ น่าสงสารจากบ้านจากเมืองมาไกล เอาชีวิตมาทิ้งในเมืองไทย 

หนุ่ม   เขาน่าจะวนเวียนอยู่ท่ีที่เขาฝังใจ เช่น ที่ๆเขาถูกฆ่าตาย 

อุ้ม   หรือไม่ก็ที่ที่เขาผูกพัน ชอบไปบ่อยๆ มีความหลังฝังใจ 

ทาดาชิ  ผมไปมาหมดแล้วครับ 

วันชัย  ทาดาชิบอกไปมาหมดแล้ว นี่ ฉันว่าเขาตามมาตั้งแต่สมัยสงคราม คงไปมาทุก
ที่แล้วล่ะ 

หนุ่ม   งั้นแกช่วยถามเขาหน่อยสิว่า เขากับเพื่อนมีเรื่องอะไรผิดใจกันรึเปล่าก่อนตาย 

วันชัย   ทาดาชิ ได้ยินม้ัย 

ทาดาชิ เราสองคนถูกแยกหน่วยกัน ไม่เคยทะเลาะกันเลย 

วันชัย   ไม่เคย 

หนุ่ม  แล้วก่อนหน้าจะถูกแยกกันละ 

ทาดาชิ เราคบกันมาตั้งแต่เด็กทะเลาะกันบ่อยๆ แต่ก็เป็นร่ืองแบบเด็กๆ 

วันชัย  นี่ก็ลองนึกตอนท่ีเป็นทหารแล้วสิ ก่อนแยกกันน่ะ มีเรื่องอะไรม้ัย 

อุ้ม  ใช่ๆ ก็นึกดูดีๆ บางทีอาจจะเป็นเร่ืองเล็กที่คุณคาดไม่ถึงแต่ชินสุเกะเพื่อนของ
คุณอาจจะเห็นว่าส าคัณมากๆ ก็ได้ 
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ทาดาชิ เรื่องส าคัญมากๆ อ้า ผมนึกออกแล้ว มีอยู่คือหนึ่ง  

ชินสุเกะออกมาคุยกับทาดาชิ 

ทาดาชิ ตอนท่ีเราอยู่เวรเฝ้ายาม ชินสุเกะก็พูดขึ้นมาว่า 

ชินสุเกะ (พูดภาษาญี่ปุ่น) ฉันคิดถึงมาลีจัง 

ทาดาชิ นั้นแน่ นายตกหลุมรักเธอแล้วสิ ชินสุเกะ 

ชินสุเกะ  ไม่ร็สิ แต่ถ้าตอนน้ีฉันได้อยู่กันเธอ ก็คงดีกว่ามายืนเฝ้ายามอยู่กับนายที่น่ี 

ทาดาชิ (ข า ล้อเพื่อน) นายรักเธอจริงๆด้วย ชินสุเกะ 

ชินสุเกะ ถ้าฉันไม่ต้องมาเป็นทหารแบบน้ีก็คงดี 

ทาดาชิ ถ้านายไม่ได้เป็นทหาร นายก็คงไม่ได้มาเจอมาลีที่เมืองไทยหรอก 

ชินสุเกะ ถ้าฉันไม่มาเป็นทหาร ฉันก็คงเป็นช่างท ากุญแจอยู่แต่บ้านแล้วก็แต่งานกับผู้หญิงสักคน
มีลูกเล็กๆ อยู่ทีคาวาซากิ 

ทาดาชิ มันไม่น่าเบื่อไปหน่อยเหรอ 

ชินสุเกะ  แล้วที่เรามานั่งเฝ้าถังน้ ามันกับกระสุนปืนน่ีมันสนุกมากรึไง 

ทาดาชิ มันเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชาย เราช่วยกันปกป้องประเทศของเราจากการรุกราย เราก าลัง
สร้างความยิ่งใหญ่ให้โลกตะวันออก 

ชินสุเกะ นายเคยฆ่าคนรึยังทาดาชิ 

ทาดาชิ อะไรนะ 

ชินสุเกะ นายรู้สึกยังไงตอนที่ฆ่าคนตายน่ะ 

ทาดาชิ นายถามแบบนี้ไปเพื่ออะไร 

ชินสุเกะเดินออกไปไม่สนใจฟังค าตอบ ทาดาชิตะโกนตามหลังไป 

ทาดาชิ นายจะไปไหน เฮ้ ชินสุเกะ ชินสุเกะ  

ทาดาชิเรียกชินสุเกะแล้วกลับไปเป็นปัจจุบัน 

แต่ชินสุเกะกลับออกมาพูดกลับคนดู 
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ชินสุเกะ  (พูดภาษาไทย) เขามักจะเป็นฝ่ายเรียกหาผมอยู่เสมอ ชินสุเกะ ชินสุเกะ ตั้งแต่
เด็ก เรามักจะไปไหนมาไหนด้วยกัน เรียนด้วยกัน เล่นด้วยกัน ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารพร้อมกัน
ความจริงเราสองคนเต๋มใจมาเป็นทหารด้วยซ้ า เพราะเราต้องการปกป้องประเทศญี่ปุ่นของเรา 
และการได้ออกมาผจญภัยนอกประเทศ ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นท้าทาย ส าหรับเด็กหนุ่มทุกคน 
ซากุระที่เบ้งบานพร้อมๆกันทั้งต้น แล้วค่อยๆร่วงหล่นลงทีละกลีบ มีความงดงามอยู่ในความ
ตายเสมอ พวกคุณคงสงสัยว่า ท าไมผมถึงไม่ยอมพบกับเขา ผมคิดว่าเขายังไม่พร้อม และผมก็
มีเรื่องที่ต้องจัดการอีกนิดหน่อย ผมเองก็รู้สึกผิดที่ปล่อยให้เขารอมานานขนาดนี้ แต่คงต้อง
ปล่อยให้เขาตามหาผมไปสักพักก่อน  เมื่อผมพร้อมและเขาพร้อมเราคงได้พบกัน 

กลับมาปัจจุบันวันชัยเล่าเรื่องต่อจากปัจจุบัน  

วันชัย   คืนนั้นเขาหนีเวรออกไปหามาลี 

ทาดาชิ สองสัปดาห์ต่อมาเขาก็ถูกย้ายไปอยู่กาญจนบุรี 

วันชัย   แล้วก็ถูกย้ายไปกาญจนบุรี 

อุ้ม  หรือว่าตอนน้ีวิญญาณเขาไปอยู่กับมาลี มีความสุขอยู่ด้วยกันแล้ว 

หนุ่ม   ทาดาชิรู้ไหมว่ามาลีอยู่ที่ไหน เขายังมีชีวิตอยู่รึเปล่า 

ทาดาชิ ผมไม่แน่ใจ 

วันชัย  เขาไม่แน่ใจ ถ้ายังไม่ตาย อายุคงจะแปดสิบเก้าสิบปีแล้วม้ัง 

หนุ่ม  งั้นเราก็ต้องสืบหามาลีก่อน เผื่อจะได้เบาะแสอะไรบ้าง 

อุ้ม  แล้วเราจะไปหาที่ไหนละ 

ทาดาชิ ตอนน้ันชินสุเกะกับผมเจอมาลีที่ร้านแถวสุริวงศ์ 

ทั้งหมดออกไปสีลม 

นักแสดงสร้างสภาพแวดล้อม คลับบาร์ ร้านอาหารสีลม คนขายของ 

วันชัยถามหาข้อมูลจากคนแถวนั้น 

วันชัย  พี่พอจะรู้จักร้านชื่อ มิทานิ ม้ัย 

เด็กเชียร์แขกส่ายหัว 
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วันชัย  พี่แถวนี้มีผู้หญิงแก่ๆ สักเจ็ดแปดสิบม้ัย 

คนคุมบาร์  โหน้องรสนิยมแปลกดีเนอะ 

วันชัย  ไม่ใช่พี่ แบบเป็นเจ้าของร้าน เป็นมาม่าซังไรงี้ ชื่อมาลี 

 คนคุมบาร์  มาลีอ่ะมี แต่อายุ 18 น้องสนใจม้ัย พี่จะพาไป 

วันชัย  ไม่ครับ ขอบคุณ 

มารวมกลุ่มกัน 

อุ้ม  โหเดินมา 3 ชั่วโมงแล้ว ฉันว่าหาไม่เจอแล้วล่ะ 

หนุ่ม  ร้านอาหารบาร์อะไรก็เปลี่ยนไปหมดแล้วถามใครก็ไม่มีใครจ าได้ 

วันชัย  ทาดาชิรู้จักบ้านของมาลีมั้ย 

ทาดาชิ  บ้านเธอยู่แถวสวนพลูครับ 

แล้วฝนตกทั้งสามคนหลบฝน ยกเว้นทาดาชิ 

มีคนกลางร่มแล้วคนอื่นๆก็กลางร่ม 

แล้วมาลีก็ปรากฏตัวขึ้นในชุดกระโปรงในยุคสมัยสงครามโลก 

ใส่หมวกกางร่มลายลูกไม้ ดูขัดแย้งกับคนอื่นมาก 

เธอก าลังรอคอยใครบางคนอยู่ ทาดาชิจ าเธอได้เข้าไปทักทาย 

วันชัยเร่ิมสังเกตเห็น โทรศัพท์ของวันชัยดัง วันชัยรับสาย 

ตลอดเวลาที่วันชัยคุยโทรศัพท์ มุกจะเข้าไปคลอเคลียตลอด 

วันชัย  ฮัลโหล เฟิร์น อะไร ใจเย็นๆ สิ 

ทาดาชิ  สวัสดีครับ คุณจ าผมได้มั้ย คุณมาลี 

มาลีแปลกใจที่มีคนมาทักเธอ 

มาลี  ขอโทษนะค่ะ ดิฉันจ าคุณไม่ได้เลยต้องขอโทษจริงๆ  

ทาดาชิ เราเคยเจอกันที่ร้านอาหารท่ีคุณท างานอยู่ ผมเป็นเพื่อนของชินสุเกะครับ 



103 
 

วันชัย  พี่อยู่แถวสาธร เปล่าไม่ได้มาเที่ยวกับใคร พี่มาธุระนิดหน่อย 

มาลี  อ่อ คุณเป็นเพื่อนของชินสุเกะ ฉันจ าได้แล้ว ตอนน้ันคุณดูร่างเริงกว่านี้มาก 

ทาดาชิ ครับ ผมเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ผมตาย 

วันชัย  เฟิร์นฟังพี่ก่อนสิ …..เฟิร์นพี่ก าลังยุ่ง 

มาลี  ไม่ใช่เฉพาะคุณหรอกที่เปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนั้นแหละ คุณดูสิ
บ้านเมืองผู้คน ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด แต่ฉันก็ยังอยู่ท่ีนี่เพราะฉันเชื่อว่าเขาต้องกลับมา 

ทาดาชิ คุณหมายถึงชินสุเกะใช่ม้ัย 

มาลี  (ข า)ไม่ใช่ค่ะ ฉันรอลูกชายฉันต่างหาก 

ทาดาชิ  ลูกชายของชินสุเกะหรอครับ 

วันชัย  พี่ไม่อยากให้เฟิร์นเป็นอันตรายเข้าใจม้ัย คือเอาอย่างนี้ .. 

มาลี  ไม่ใช่ค่ะ ฉันไม่ได้แต่งงานกับชินสุเกะนะคะสามีฉันเป็นคนไทยเขาเป็นทหารเรือ
หลังสงครามเลิกไม่นานฉันก็แต่งงานพอตั้งท้องลูกชาย สามีฉันก็ถูกส่งไปรบกับคอมมิวนิสที่
เกาหลีแล้วก็เสียชีวิตที่น้ัน 

วันชัย  คือพี่ไม่ได้อ้าง แต่ตอนน้ีถ้าเฟิร์นอยู่ใกล้ๆ พี่ เฟิร์นอาจจะถูกท าร้ายได้พี่ไม่ได้มี
ใครใหม่  

ทาดาชิ แล้วลูกชายคุณละครับ 

มาลี  เขาไปเรียนหนังสือที่มหาลัยแล้วไม่ได้กลับบ้าน ฉันเห็นข่าวลงว่ามีการยิง
นักศึกษา ฉันเป็นห่วงลูกไปตามหา ยังไงก็หาไม่พบ ไปดูที่โรงพยาบาลก็ไม่มีศพถ้าไม่มีศพก็
แสดงว่าเขายังไม่ตายใช่ม้ัย ฉันก็เลยติดต่อถามเพื่อน ถามญาติ เผื่อเขาจะหนีไปซ่อนตัวอยู่แต่ก็
ไม่เจอ ฉันก็เลยมารอเขาทุกเย็นที่หน้าปากซอยนี้ ฉันรออยู่หลายปีเวลาผ่านไป บ้านเมืองก็
เปลี่ยนไป รอแล้วรอเล่าจนฉันป่วยเป็นวัณโรค แล้วก็ตายลงฉันก็ยังมารอสามีกับลูกชายที่น่ี 
เพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด ฉันกลัวว่าพวกเขาจะจ าทางเข้าบ้านไม่ได้ แต่ว่าวันน้ีเขาต้อง
กลับมาแน่ๆ ก็ขนาดคุณยังมาพบฉันได้ 

ทาดาชิ  ผมเองก็ก าลังตามหาชินสุเกะอยู่เหมือนกัน 

มาลี    ตอนมีชีวิตอยู่ชินสุเกะมาเยี่ยมฉันบ่อยๆ ค่ะ ตอนตายไปแล้วก็ยังแวะมาตั้ง
หลายครั้ง 



104 
 

ทาดาชิ จริงหรอครับ 

วันชัย  พี่ไม่ได้โกหก พี่ไม่เคยโกหกเลย เฟิร์นก็รู้ 

มาลี  ตอนปีใหม่เขายังมาเลยคะ เห็นเขาบอกพึ่งกลับจากญี่ปุ่น 

ทาดาชิ ไม่น่าเชื่อคุณบอกว่าเขาไปญี่ปุ่น 

มาลี  ค่ะ เขาไปญี่ปุ่นแล้วเขาก็กลับมาเมืองไทย ตอนนี้เขาอาจจะอยู่ที่ธิเบตหรือ
อิสราเอลหรือประเทศที่ฉันไม่เคยรู้จัก ชื่อ โซมาเลีย เขาไปไหนมาไหนอยู่เสมอ 

ทาดาชิ ท าไมเขาไม่ไปหาผม 

วันชัย  เฟิร์นอย่าร้องสิ 

มาลี  ความจริงฉันก็อยากไปไหนมาไหนอย่างเขาบ้าง ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระ แต่ฉัน
ห่วงถ้าฉันไปแล้วสามีกับลูกกลับมาจะคราดกัน ถ้าพวกเขากลับมาแล้วไม่เจอฉัน เราสามแม่ลูกก็
อาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลย 

ทาดาชิ เขาไม่รู้รึไงว่าผมรอเขาอยู่ที่ยาสุกุนิ ท าไมเขาไม่ไปหาผมตามที่สัญญากันไว้ 

มาลี   นี่ก็ได้เลยเวลาเลิกเรียนนานแล้ว ลูกชายฉันก็น่าจะกลับจากมหาวิทยาลัยได้
แล้วนะ 

วันชัย  เฟิร์นรู้ม้ัย พี่รักเฟิร์นนะ 

วันชัยเร่ิมหนาวสั่น 

ทาดาชิ ชินสุเกะ ….(ตะโกนออกมา) ชินสุเกะ 

วันชัย  เฟิร์นเชื่อพี่สิ ไว้พี่เคลียปัญหาของพี่ได้เมื่อไหร่พี่จะโทรหาโอเคม้ัย 

มาลี  จริงสิ ชินสุเกะเคยนั่งรถไฟมาจอดตรงหน้าตึกสูงนั้นด้วย รถไฟที่แล่นผ่านไปได้
ทุกๆที่ ฉันไม่รุ้เหมือนกันว่ามันเริ่มต้นที่ไหน แล้วจะวิ่งไปท่ีไหน 

วันชัย  เลิกร้องไห้นะเดี๋ยวตาบวมไม่สวยนะ ตายิ่งตี๋ๆอยู่ 

ทาดาชิ แปลกมากๆ 

วันชัย  ดึกแล้วนอนนะ ฝันดีจ้ะ (วางสาย) 

มาลี  เขาแวะไปที่วัดเลียบบ่อยๆ นะคะเห็นบอกว่าไปเยี่ยมเพื่อนท่ีนั้น 



105 
 

ทาดาชิ เหรอครับ ขอบคุณมากนะครับ คุณมาลี ขอให้สามีกับลูกขอคุณกลับมาโดยเร็วนะครับ 

มาลี  ฉันก็อธิฐานขอพระท่านไว้อย่างนั้น ขอให้คุณหาชินสุเกะเจอนะคะ 

ทาดาชิกลับมาหาวันชัย 

วันชัย  (หนาวสั่น ไข้ขึ้น) ว่าไง ได้เรื่องอะไรม้ัย 

ทาดาชิ  เขาอยู่เมืองไทย ผมไม่เข้าใจว่าเขาก าลังท าอะไรอยู่ 

วันชัย  นายจะไปท าไรที่วันเลียบ ดึกป่านนี้วัดปิดแล้วล่ะ 

 ทาดาชิ ที่น้ันมีหอเก้บกระดูกคนญี่ปุ่นอยู่ ดึกแล้วพวกคุณไปพักผ่อนก่อนดีกว่า คุณดูไม่ค่อย
สบายนะวันชัย 

วันชัย  หอเก็บกระดูกคนญี่ปุ่นหรอ งั้นก็ตามใจคุณ 

ทาดาชิ แล้วผมจะกลับมาหาคุณเอง 

ทาดาชิออกไป 

หนุ่ม  ฝนซาแล้วตกลงเอาไงต่อ 

วันชัย  ทาดาชิไปวัดเลียบแล้ว เขาบอกให้พวกเรากลับ…(วันชัยสลบไป) 

หนุ่ม   เฮ้ย ไอ้ชัย ไอ้ชัย 

อุ้ม   วันชัย 

มุก  รักนะ(หัวเราะ หวานเย็น) 

ทาดาชิมาที่วัดเลียบ 

เขาเจอวิญญาณคนญี่ปุ่น คนไทย เด็ก คนแก่ ผู้ใหญ่ และคนขายดอกไม้ปากคลอง 

ท่ามกลางดอกไม้มากมาย 

วิญาณในรูปแบบ Movement Dynamic เฉลิมฉลองมีความสุขเป็นการเลี้ยงส่งวิญญาณดวงหนึ่ง 
ทาดาชิเข้ามาร่วมงานด้วย 

วิญญาณชรา  พรุ่งน้ีเช้าญาติเขาจะมารับกระดูกเคโกะไปลอยท่ีแม่น้ าแล้ว 

ทาดาชิ  ชินสุเกะแวะมาบ่อยมั้ยครับ 
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วิญญาณชายชรา  อาทิตย์ที่แล้วเจ้านั้นบอกจะไปสร้างทางรถไฟน่ะ 

ทาดาชิ  อะไรน่ะ สร้างทางรถไฟ สงครามเลิกไปตั้งนานแล้วนี่ 

วิญญาณชายชรา ไม่เห็นแปลกเลยสงครามเลิกตั้งนานแล้ว แต่นายก็ยังใส่ชุดทหารอยู่เลย
นะพ่อหนุ่ม 

ทาดาชิ  เอ้อ มัน.. 

วิญญาณหญิง  ถึงเขาจะเอากระดูกฉันไปโปรยแต่ถ้าฉันอยากจะกลับมาฉันก็กลับมาได้ใช่ม้ัย
คุณปู ่

วิญญาณชรา  ถ้าเธอไม่อยากไปผุดไปเกิดอยากจะอยู่ที่นี่แบบฉันก็ตามใจเธอสิ 

วิญญาณหญิง  ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะ ที่ช่วยเหลือฉันมาตลอด ขอให้ทุกคนมี
ความสุข 

พร้อมกัน  สู่สุขติ สู่สุขติ สู่สุขต ิ

เป็นเสียงสะท้อนไปทั่ว 

แล้วสถานท่ีก็กลับมาสู่ห้องพยาบาล 

วันชัยนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ มีมุกเกาะมืออยู่ไม่ห่าง 

ทาดาชิกลับมาเห็นอาการผิดปกติของวันชัย 

ทาดาชิ  คุณจะท าอะไรเขา 

มุก   (มองวันชัย) รักนะ 

มีหมอกับพยาบาลเข้ามาวัดชีพจร 

ทาดาชิ ถึงเขาตายไปเขาก็ไม่รักคุณหรอก 

มุกโมโหมาก กระชากวันชัยลุกขึ้นจากเตียง 

หมอพยาบาลท าหน้าที่ไปปกติ 

วันชัยวิญญาณหลุดออกมา 

วันชัย   มุกท าอะไรน่ะ 
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มุก  รักนะ 

พยาบาลรีบเรยีกหมอมาดูวันชัยอาการทรุด 

วันชัย  เฮ้ย นี่ฉันตายแล้วหรอ 

ทาดาชิ ยังครับ แต่ถ้าคุณไม่รีบกลับเข้าร่างคุณก็จะตายจริงๆ 

มุก   รักนะ 

วันชัย  มุก ท าแบบนี้ไม่ดีนะครับ ปล่อยผมเถอะผมเชื่อว่าผีกับคนรักกันได้นะมุกแล้ว
ผมก็เคยรักคุณมาก แต่ผมไม่ได้รักคุณแล้วเข้าใจม้ัย 

มุกอาละวาดอย่างมาก ไม่ยอมปล่อยวันชัย จนวันชัยสงสาร 

วันชัย  ปล่อยผมไปเถอะ 

มุกยังอาละวาดงอแงต่อไป 

วันชัยเร่ิมหงุดหงิด เสียงเข้มจริงจัง 

วันชัย  ปล่อย 

มุกปล่อยมือ 

วันชัยเข้าไปนอนที่หมอน แล้วถูกปั้มหัวใจตื่นขึ้นมาท่าทางอ่อนเพลีย 

พยาบาล มีสัญญาณชีพจรแล้วคะ คุณหมอ 

วันชัย  (หายใจ)…(เพ้อ) เฟิร์นๆๆ 

มุกได้ยินช่ือเฟิร์น เสียใจเข้ากอดทาดาชิ 

ทาดาชิ คุณคงรักเขามากจริงๆ คุณสองคนรู้จักกันได้ยังไงครับ  

มุกจับทาดาชิหลับไปทางหนึ่ง 

นางพยาบาลกลายเป็นคนเล่าเรื่อง 

เริ่มเล่าอดีตรักของมุกกับวันชัยให้ทาดาชิฟังเป็นภาพยนตร์การ์ตูนรวดเร็ว 

พยาบาล  เรื่องมีอยู่ว่า นางสาวมุกและนายวันชัย ทั้งสองคนเคยเป็นแฟนกัน มุกสมัย
เรียนเป็นสาวสวย มีชายหนุ่มหมายปองมากมาย  แตค่นที่เทอักมากและท าให้เธอใจอ่อนได้คือ 
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วันชัย วันชัยที่ตามเอาใจเธอต่างๆนานา สุดท้ายเธอไปเจอกับเกรียงไกร เธอรักเกรียงไกรและ
บอกเลิกวันชัย วันชัยอกหักช้ าใจ เมามาย บ้าคลั่ง แล้ววันหน่ึงเกรียงไกรก็บอกเลิก มุกเสียใจ
กลับไปหาวันชัยแต่วันชัยก าลังชอบกับเฟิร์นอยู่ ไม่ยอมคืนดีกับเธอ เธอน้อยใจเธอเลยกินยา
นอนหลับ เรียกร้องความเห็นใจจากผู้ชายแล้วดันตายไปจริงๆ วันชัยส านึกผิดไปร้องไห้หน้าศพ
เธอ วิญญาณมุกเลยตามวันชัยมาตลอด 

มุก  รักนะ  

ทาดาชิ อาโน ความรักเป็นเรื่องเข้าใจยากจริงๆ 

ฉากกลายเป็นห้องหนุ่มกับอุ้ม 

หนุ่ม  ไอ้ชัย ฉันดูจากข้อมูลแล้วสาเจ้ายาสุกุนิเขามีชื่อตั้งแต่ทหารสมัยโบราณยุคเมจิ
นั้นเลยนะ แล้วก็มีผู้คนที่เสียชีวิตในสงคราม ผู้หญิง เด็ก รวมแล้ว สองล้านห้าแสนชื่อ 

อุ้ม  โอโห้ เอยะขนาดนั้นเย 

หนุ่ม  คนที่มีป้ายชื่อในศาลเจ้านี้ เขาถือได้รับการยกย่องให้เป็นเทพที่ปกป้อง
ประเทศชาติ คงเหมือนๆเทวดารักษาเมืองแบบบ้านเรา 

วันชัย  แล้วท าไมเวลานายกญี่ปุ่นไปเคารพสุสาน ต้องมีประเทศนุ้นนี่ออกมาต่อว่า 

หนุ่ม  ในนี้บอกว่า รัฐบาลแอบเอาชื่ออาชญากรสมัยสงครามโลก 14 คนมารวมไว้ที่นี่ 

วันชัย  มีลับลมคมในทางการเมืองนี่เอง 

หนุ่ม  จีนกับญี่ปุ่นเคยถูกบุกเข้าไปในสมัยสงคราม ก็เลยโกรธไง 

อุ้ม  คนตายไปแล้วก็ไม่ให้อภัยกันหรอ 

หนุ่ม  จีนกับเกาหลีสูญเสียไปเท่าไหร่ตอนน้ัน เรื่องบางเรื่องไม่ได้เกิดกับเราเราก็ไม่
เข้าใจความรู้สึกเขาหรอก เออ แต่คนญี่ปุ่นบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยนะ มีกระแสต่อต้านหลายฝ่าย 
เป็นเกมการเมืองอย่างนึงละ 

อุ้ม  นึกๆ ไปก็น่าสงสารนะ ตอนมีชีวิตอยู่ก็ฆ่ากันจนตาย พอตายไปแล้วก็ยังมีคน
มาทะเลาะกันอยู่บนหลุมศพ 

วันชัย  คนเป็นไม่ให้อภัยคนตาย กับคนตายไม่ให้อภัยคนเป็น แกว่าอันไหนมันแย่กว่า
กันว่ะ 
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อุ้ม  หูย แรงผีแค้นน่ากลัวนะฉันว่า 

วันชัย  แต่ฉันว่าคนร้ายกว่าผีนะ คนเป็นๆสามารถเอาคนตายมาหาประโยชน์ให้ตัวเอง
ได้ เอาวิญญาณนั้นวิญญาณนี้มาอ้างแล้วก็มีคนเชื่อ ทั้งที่วิญญาณนั้นอาจจะไม่รับรู้อะไรก็ได้ 
บางทีอาจจะไปพักร้อนเหมือนอาป๊าอาม้าที่ฉันไม่ได้เจอตั้งนานแล้ว หรืออาจจะไปเกิดใหม่แล้วก็
ได้ 

ทาดาชิกับมุกกลับเข้ามา 

วันชัย   พูดถึงก็มาพอดี 

อุ้ม  ใคร อะไร 

วันชัย  ไปเที่ยวไหนกันมาละ สองคน ไม่สิ สองตนน่ี 

อุ้ม   ชัยอย่าสิ 

หนุ่ม   (หนุ่มท ากุ๊กกิ๊ก) โธ่ อุ้มยังไม่ชินอีกหรอตัวเอง 

ทาดาชิ ผมพามุกไปเที่ยวญี่ปุ่นมา ที่ยาสุกุนิก าลังเตรียมงานร าลึกการยอมแพ้สงครามวันที่ 15 
สิงหาคมครับ 

วันชัย   15 สิงหาคม 

หนุ่ม  15 สิงหาคม (จากคอม) อ้อ วันน้ีญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามหลังจากนางาซา
กิถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูท าลายเมืองทั้งเมือง ผผู้คนล้มตายมากมาย 

อุ้ม  แล้วพวกเขานับอยู่ในศาลเจ้านั้นด้วยม้ัย 

หนุ่ม  ไม่รู้สิในนี้ไม่ได้บอกไว้ 

ทาดาชิ ผมก็ไม่แน่ใจครับ แต่คิดว่าไม่ เพราะที่ญี่ปุ่นตอนน้ีมีอนุสรณ์สถานอยู่ท่ีฮิโรชิมาแล้ว 

วันชัย   นายแน่ใจได้ยังไงวิญญาณของคนที่ตายจากระเบิดนิวเคลียจะไม่มาที่ยาสุกุนิ 

ทาดาชิ คุณไม่เข้าใจหรอกคุณไม่ใช่คนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นรู้หน้าที่ของตัวเอง 

วันชัย  ก็ทีนายยังออกมาป้วนเปี้ยนข้างนอกแบบน้ีได้เลย 

ทาดาชิ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัย  เรารู้จักสถานะของตัวเองด ี  ยาสุกุนิเป็นสถานที่ที่ผู้
ที่สละชีวิตเพื่อชาติ เรายอมรับเกียรตินี้ด้วยความเต็มใจ ผมเชื่อว่าคนที่ตายในสงครามที่อื่นๆ ก็
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เข้าใจและยอมรับเช่นกันเพราะเขาเกิดเป็นคนญี่ปุ่น เป็นลูกพระอาทิตย์ที่ยอมเสียสละเพื่อองค์
จักรพรรดิ และประเทศชาติ 

วันชัย  นายแน่ใจหรอว่าองค์จักรพรรดิของนายยินดีให้ประชาชนของพระองค์ตาย 

ทาดาชิ  (พูดภาษาญี่ปุ่น) คุณก าลังล่วงเกินจักรพรรดิของผมนะ 

(พูดภาษาไทย) คุณก าลังล่วงเกินจักรพรรดิของผมนะ 

วันชัย  องค์จักรพรรดิอาจจะไม่เต็มใจก็ได้ คุณแน่ใจได้ยังไงว่ารัฐบาลไม่ได้เอา
จักรพรรดิของคุณมาอ้างเพื่อพาคนญี่ปุ่นไปท าสงคราม 

หนุ่มกับอุ้มงงที่อยู่ดีๆ วันชัยอาละวาดคนเดียว 

หนุม่   เฮ้ย เบาๆ  

อุ้ม   ชัย ฉันกลัว 

ทาดาชิ  เราท าสงครามเพื่อต่อสู้กับตะวันตกที่มารุกรานตะวันออกเราจะท าให้ชาติตะวันออก
ยิ่งใหญ่ 

วันชัย  สู้กับตะวันออกหรือโดยการมารุกรานคนเอเชียด้วยกัน ทาดาชิ นายฆ่าคนไปกี่
คน 

ทาดาชิ ผมท าเพื่อประเทศชาติผมท าเพื่อความยิ่งใหญ่ของเอเชีนบูรพา 

วันชัย  นานฆ่าไปกี่คน ฆ่าผู้หญิงกับเด็กด้วยรึเปล่า 

ทาดาชิ ผมเป็นทหารขององค์จักรพรรดิ 

วันชัย  ฆ่าคนแล้วได้รับเกียรติยศความเต็มใจ นายฆ่าคนรึป่าวทาดาชิ 

ทาดาชิน ผมสู้เพื่อญี่ปุ่น 

วันชัย  บอกมาสิ นายฆ่าคนรึป่าว นายเป็นฆาตกรรึเปล่าทาดาชิ 

หนุ่ม  ไอ้ชัย พอเหอะ 

อุ้ม   (ร้องไห้) ชัย 
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ทาดาชิ ผมท าตามหน้าที่ คนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัย เราท าตามหนเที่ท่ีได้รับมอบหมาย ผมท าทุก
อย่างเพื่อประเทศชาติ เพื่อญี่ปุ่นและองค์จักรพรรดิ (ตะโกน) แด่องค์จักรพรรดิ (เงียบ) ใช่ผม
เป็นฆาตกร ผมขอโทษ (สะเทือนใจ) ผมฆ่าคน  

มุกเข้าไปกอดทาดาชิ 

มุก  (อย่างอ่อนโยน) รักนะ รักนะ รักนะ 

ดนตรีซากุระเบาๆลอยมา 

ทาดาชิ ผมอยากตามหาชินสุเกะให้พบก่อนวันที่ 15 สิงหาคม  

วันชัยเงียบไป 

หนุ่ม  เขาบอกว่าไง 

วันชัย  เขาอยากตามหาเพื่อนให้ทันวันระลึกการยอมแพ้สงคราม  

อุ้ม  เหรอ นี่เหลืออีกไม่กี่วันละนะ 

วันชัย  นายบอกว่าชิสุเกะก าลังสร้างทางรถไฟใช่ม้ัย 

ทาดาชิ  ใช่ ผมก็สงสัยเหมือนกัน 

หนุ่ม  ทางรถไฟสายมรณะจากกาญจนบุรี่ไปชายแดนพม่า สร้างโดยเชลยสงครามท่ี
ญี่ปุ่นจับตัวมา ส่วนมากเป็นชาว ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา 

ทาดาชิ ผมไปดูทางตามแนวก่อสร้างก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ 

วันชัย  เขาจะสร้างทางรถไฟไปไหน 

อุ้ม    เป็นผีไปไหนมาไหนก็ได้จะสร้างทางรถไฟท าไมเสียเวลา 

วันชัย  ก็จริง งั้นจะสร้างท าไม 

หนุ่ม  ฉันสงสัยอยู่อย่างนึง ทาดาชิกระดูกนายฝั่งไว้ที่ไหน 

ทาดาชิ หลังสงครามโ,กพ่อเอากระดูกของผมไปท่ีคาวาซากิ บ้านเกิดผม 

วันชัย   อยู่บ้านเกิดที่ญี่ปุ่น  

หนุ่ม  แล้วของชินสุเกะละ 



112 
 

ทาดาชิ เพื่อนมหารบอกว่าฝังเขาไว้ที่หลังค่ายทหารท่ีกาญจนบุรี่ผมเคยไปหาแล้วแต่ไม่เจอ 

วันชัย   ที่ค่ายในเมืองกาญจน์แต่ก าไม่เจอ 

หนุ่ม   อ้าว 

อุ้ม  นี่ไงสาเหตุที่เขายังไม่กลับ เพราะกระดูกเขาอยู่ที่น้ีเขาเลยไปไหนไม่ได้ 

ทาดาชิ แต่มาลีบอกว่าเขาเคยไปญี่ปุ่นมาแล้ว 

วันชัย  ใช่ เขาไปญี่ปุ่นมาแล้ว 

หนุ่ม   ก็ขนาดทาดชิมีกระดูกอยู่ที่ญี่ปุ่นยังมาเมืองไทยได้เลย แล้วท าไมชินสุเกะจะ
กลับไปไม่ได้ 

อุ้ม   จริงด้วย ตัวเองฉลาดจัง คิดได้ไงอะ 

วันชัย  ทาดาชิ นายคิดไหมว่า บางทีเขาอาจจะไม่อยากกลับไปก็ไปได้นายอาจจะโกรธ
ฉัน แต่ชินสุเกะอาจจะไม่อยากรับเกียรติจากยาสุกุนิก็ได้ 

ทาดาชิ ชินสุเกะ เป็นคนญี่ปุ่น เป็นทหาร เป็นเพื่อนผม อย่างน้อยก็ให้ผมได้ถามกลับเขาเอง ว่า
ท าไมไม่ท าตามสัญญาของเรา 

เสียงหวูดรถไฟ ทั้งหมดขึ้นรถไฟไป 

ชินสุเกะวางรางรถไฟสีขาวเป็นทางยาว 

ชินสุเกะฮัมเพลงญี่ปุ่นโบราณเนื้อหาเกี่ยวกับความสงบสุข 

พวกวันชัยท้ังหมดขึ้นรถไฟเดินทาง 

หนุ่ม อุ้ม นั่งอยู่ที่เก้าอี้ 

ทาดาชิมองออกไปที่หน้าต่างรถไฟ 

มีวิญญาณคนบนรถไฟผ่านมา 

เด็กขายไก่  ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ไก่ปิ้งครับพี่ ขาเหนียวหมูปิ้งไก่ปิ้งไหมครับ 

ทาดาชิ  อาโน 

เด็กขายไก่  ไม่ไดก้ินของอร่อยๆมานานแล้วใช่มั้ยล่ะ  เอาสักไม้ม้ัยพี่ 
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ทาดาชิ  เอ๋ 

อุ้ม   นานๆ ทีออกมาต่างจังหวัดแบบน้ีก็ดีเหมือนกันนะหนุ่ม 

หนุ่ม   อืม อากาศโล่งสบายดี หิวมะ 

อุ้ม   ฮึ ขี้เกียจเดินไปตู้เสบียง 

หนุ่ม  เดี๋ยวสถานหน้าคงจะมีคนมาขายของกิน 

เด็กขายไก่  พี่ไม่ต้องซื้อก็ได้ผมให้ฟรี  

เด็กส่งไก่ให้ ทาดาชินรับไว้งงๆ 

เด็กขายไก่ ไม่เป็นไร พี่ไม่ต้องเกรงใจ มีกินก็แบ่งๆ กันไป 

ทาดาชิ ขอบใจนะ(กิน) 

เด็กขายไก่  อร่อยใช่ม้ัยล่ะ (กินด้วยกัน) 

อุ้ม  หนุ่ม ถ้าเราสองคนตายไปหนุ่มจะตามหาอุ้มแบบทาดาชิม้ัย 

หนุ่ม  เพ้อเจ้ออีกละ เรายังไม่ตายซะหน่อย 

อุ้ม  แหม่ สมมุติไง ไม่โรแมนติกเลย 

หนุ่ม   งั้นใครจะตายก่อนละ  

อุ้ม  หนุ่มบ้านิ เซ็งหมดอารมณ์ 

เด็กขายไก่  พี่ตามหาเพื่อนหรอ 

ทาดาชิ อืม 

เด็กขายไก่  แสดงว่าต้องรักกันมาก สนิทกันมาก เพื่อนตายใช่ม้ัย 

ทาดาชิ  ใช่ 

อุ้ม  ถ้าเรามีลูกเด็กที่มาเกิดจะมาจากไหนนะ 

หนุ่ม   อยากมีลูกแล้วหรอ ต้องรอคืนน้ีเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะ 
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อุ้ม  ทุเรส นี่อุ้มพูดจริงนะ อย่างทาดาชิสิ อย่างมาลี ชินสุเกะแล้วก็ผีๆทั้งหลายน่ี เขา
มีสิทธิ์จะมาเกิดใหม่ใช่ม้ัย 

หนุ่ม   ก็คงงั้นตามความเชื่อของพุทธ มีเวียนว่ายตายเกิด 

อุ้ม  งั้นผีญี่ปุ่นมาเกิดเป็นลูกเราก็ได้ใช่มั้ย 

หนุ่ม  ไม่แน่ใจนะ ถ้าเลือกได้อยากได้ผีฝรั่งมากกว่าอยากได้ลูกผมทอง 

อุ้ม   ตาสีฟ้า 

หนุ่ม   ตัวขาวน่ารัก 

อุ้ม  เพ้อเจ้อ จะเอาเชื้อฝรั่งมาจากไหนยะ 

หนุ่ม  อ้าว ก็มีผีฝรั่งมาเกิดก็ต้องผมสีทองสิ จริงม้ัย 

อุ้ม   เออจริง ถ้าผีจีนก็ตาตี่ ผีแขกก็มีหนวดมีเครา หนุ่มเด็กเกิดใหม่มีหนวดได้ยัง  

หนุ่ม  ไร้สาระ เขาจะมาจากไหนก็ช่างเหอะ ถ้าเกิดมาเป็นลูกๆเราก็เหมือนกันน้ัน
แหละ คิดมากไปได้ 

อุ้ม   อืมจริงด้วย เขาอุตส่าห์มาเกิดเป็นลูกเราทั้งที คงคิดหลายตลบแล้วเหมือนกัน 

เด็กขายไก่ เขาไมรู้ตัวหรอกว่า ลูกเขาจะตัวด า ตาด า หัวหยิกแบบผม 

ทาดาชิ มองเด็กขายไก่กับคู่หนุ่มอุ้มก็เข้าใจทันที 

ทาดาชิ  อ๋อ 

เด็กขายไก่ ใช่พี่ผมรอเขาสองคนมานานแล้ว ถึงคิวสักที 

ทาดาชิ ยินดีด้วยนะครับ 

เด็กขายไก่  ขอบคุณครับพี่ แต่จะว่าไปคิดดูดีๆ ก็น่ากลัวอยู่นะครับ  
 

ทาดาชิ กลัวอะไร 

เด็กขายไก่ กลัวเกิดไปแล้วล าบาก แย่งกันกินแย่งกันอยู่ นั้นยังไม่เท่าไหร่ ตอนน้ีก็ยิงกัน
ทุกวัน ระเบิดลงกันทุกวัน ไปไหนก็มีแต่รบกันฆ่ากัน เผลอๆโตไปถูกส่งไปเป็นทหาร ฆ่ากันอีก 
แค่คิดก็กลัวแล้ว 
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ทาดาชิ ก็จริง 

เด็กขายไก่  แต่ก็นั้นแหละ ผมว่าไปเกิดใหม่ก็ดีกว่ามาล่องลอยขายไก่ไปวันๆแบบนี้ อย่าง
น้อยสอคนนั้นก็ดูเป็นคนดีอีก  พี่ว่าม้ัย 

ทาดาชิ ใช่พวกเขาเป็นคนดี 

เด็กขายไก่  ตื่นเต้นจัง จ าไม่ได้ละเนี้ยวาสจอนเป็นคนเป็นมันรู้สึกยังไง เอาพี่กินเยอะๆนะ 
ผมเลิกขายละ ยกให้พี่หมดเลย 

บนรถไฟที่บนบันไดรถไฟ วันชัยกับมุกคุยกัน 

วันชัย  ท าไมคุณถึงเลือกอยู่ต่อละมุก ไม่อยากไปโลกหน้าหรอ 

มุกส่ายหน้า 

วันชัย   หรือว่าคุณฆ่าตัวตาย เลยไปไหนไม่ได้ 

มุกส่ายหน้า 

วันชัย  งั้นคุณคงยังจะคิดฆ่าผมอยู่ 

มุกส่ายหน้า 

วันชัย  แล้วคุฯตามผมมาท าไม 

มุกไม่พูดอะไร เอามือลูบหัววันชัยอย่างอ่อนโยน 

วันชัย  ขอบคุณนะที่เป็นห่วงผม ความจริงคุณไม่น่าตายเลย ไม่งั้นเราคงได้มานั่งรถไฟ
เล่นกันแบบนี้ ผมเสียใจนะท่ีเป็นส่วนท าให้คุณตาย 

มุกเอามือปิดปากวันชัย 

วันชัย  มุกโกรธผมม้ัย ที่ผมมีแฟนใหม่ 

มุกคิดก่อนนิดนึงว่ายังโกรธอยู่รึเปล่า แล้วส่ายหน้า 

วันชัย  จริงเหรอ 

มุกพยักหน้า วันชัยย้ิม 

รถไฟหยุดกลางทาง 
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หนุ่มกับอุ้มมาวันชัย 

หนุ่ม  เฮ้ยชัย เขาบอกทางข้างหน้ามีปัญหา ต้องรอช่างซ่อมก่อน 

วันชัย   เหรอ ปัญหาอะไรวะ 

หนุ่ม   เขาว่ารางมันหายไปหลายท่อน สงสัยจะหลายช่ัวโมงวะ 

อุ้ม  หรือไอ้พวกโจรไม่มีศาสนามันจะมาแถวนี้ 

วันชัย  นี่เมืองกาณจน์ไม่ใช่ สงขลา แล้วทาดาชิไปไหน 

หนุ่ม   จะไปรู้หรอ ฉันมองเห็นซะท่ีไหน มีแกเห็นคนเดียว 

วันชัยเห็นทาดาชิ วิ่งเข้าข้างทางไป 

วันชัย   ทาดาชิ นายจะไปไหน ทาดาชิ 

ทั้งหมดตามไป 

ในป่าข้างทาง 

ทาดาชิ (พูดภาษาญี่ปุ่น) ชินสุเกะนายอยู่แถวนี้ใช่ม้ัย ชินสุเกะ ท าไมนายต้องหลบฉันด้วย 

ทาดาชิ เจอวิญญาณอื่นมากมาย  

มีเสียงสะท้อนไปมาของวิญญาณ ก้องอยู่ ทั้งจีน ฝรั่ง เกาหลี ไทย 

Voice over  Hollo สวัสดี หนีฮ่าว อันโยฮันเซโยว Hollo 

ทาดาชิ ใครอะ 

Voice over  We are friend ..friend   friend 

ทาดาชิ วิญญาณต่างชาติหรอ คุณจับชินสุเกะไปใช่รึป่าว 

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

ทาดาชิ เพื่อนหรอ 

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

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

ทาดาชิ ผมจะพาเขากลับญี่ปุ่น 

ทาดาชิเห็นผู้ชายสองคนวิ่งหนีอันตรายเข้ามา มีกล่องของที่ขโมยมาด้วย 

ขโมย 1  เฮ้ยมึงหลบไปทางนู้นกูจะล่อมันไว้เอง 

ขโมย 2  เออ 

เขาหลบไปทางหนึ่ง ชินสุเกะวิ่งเข้ามา 

ชินสุเกะ  (พูดภาษาญี่ปุ่น) หยุดนะเอายาควินินคืนมา 

ชินสุเกะเอาปืนขู่ 

ขโมย 1  อย่าๆ กลัวแล้วอย่ายิง เอาคืนไปเลยอย่ายิงนะ อย่ายิง ขโมย 2 ออกมาจากที่
ซ่อนเอามีดฟันชินสุเกะบาดเจ็บปืนหล่น ทั้งสามคนสู้กันชินสุเกะใจอ่อนไม่ยอมฆ่าขโมย จน
ตัวเองถูกท าร้ายเสียชีวิต 

ทาดาชิ (พูดภาษาญี่ปุ่นกับชินสุเกะ) ชินสุเกะ 

ชินสุเกะ นายตามมาถึงที่น่ีแล้วสินะ 

ทาดาชิ ชินสุเกะฉันตามหานายมาตลอด 

เขาลุกขึ้นแล้วเอาทางรถไฟมาเรียงจนเสร็จ 

ชินสุเกะ  นายจะไปกับพวกเราม้ัย 

ทาดาชิ อะไรน่ะ 

ชินสุเกะ ขอโทษนะที่ท าให้นายเสียเวลา ฉันไม่ไปกับพวกนายหลอก 

ทาดาชิ แต่นายสัญญากับฉันว่า เราจะไปพบกันท่ียาสุกุนิ 

ชินสุเกะ ตอนน้ันฉันยังไม่รู้ว่ามันจะวุ่นวายขนาดนี่ ฉันตายแล้วทาดาชิ 

ฉันขอโทษนะแต่ฉันไม่กลับไปที่ยาสุกุนิ 

ทาดาชิ ไม่ได้ นายต้องกลับฉันตามหานายมาหลายสิบปี 
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ชินสุเกะ  นายตามหาฉันจริงหรอทาดาชิ หรือว่าจริงๆ แล้วที่นายเดินทางไปทั่วก็เพราะ
นายไม่อยากอยู่ท่ียาสุกุนิเหมือนกัน 

ทาดาชิ  อย่าพูดบ้า น่า ชินสุเกะ 

ชินสุเกะ นายเองก็อยากเป็นอิสระใช่ม้ัยทาดาชิ สงครามจบลงไปตั้งนานแล้ว นายแค่เอาฉันเป็น
ข้ออ้างที่จะไม่ต้องอยู่ท่ีนั้น 

ทาดาชิน นายหยุดพูดนะ 

ชินสุเกะ ฉันพูดความจริงใช่ม้ัยล่ะ 

ทาดาชิ อ๊ากกกก 

ทาดาชิโมโหมากวิ่งเข้าใส่ชินสุเกะ สองคนสู้กัน 

ทาดาชิกับชินสุเกะ มีดสียงเพลง Zui zui zukkorobashi ประกอบ 

ทั้งสองสู้กันจนหมดแรง 

ชินสุเกะ ฉันไม่กลับไปให้นักการเมืองงี่เง่ามาหลอกใช้หลอก มาว่าชาติไหนทั้งนั้นนายกญี่ปุ่นจะ
ไปไหว้หรือไม่ไหว้ศาลเจ้า ส าหรับฉันมันไม่จ่างตรงไหนหรอก เราตายแล้วนะทาดาชิ ปล่อยให้
พวกที่มีชีวิตอยู่จัดการกันไปเถอะ  ฉันไม่อยากกลับไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยแล้ว แค่ญาติพี่น้องของ
ฉันระลึกถึงฉันก็พอแล้ว ฉันไม่ต้องการให้นายกมาคาราวะฉันหรอก สงครามจบไปนานแล้ว ถ้า
พวกนั้นอยากจะหาเรื่องท าสงครามกันอีก ฉันก็ไม่อยากเข้าไปมีส่วนด้วย  ฉันไม่อยากจะยุ่งกับ
โลกที่จ้องจะเข้นฆ่ากัน 

ทาดาชิ หยุดพูดได้แล้ว ถ้านายไม่กลับไป นายก็ไม่มีสิทธิ์จะลบหลู่แบบน้ันยังไงนายก็เป็นคน
ญี่ปุ่น  

ชินสุเกะ  ใช่ ฉันเป็นญี่ปุ่น ญุ่นที่ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน กองทหารแห่งจักรพรรดิที่บุกไป
ทั่วเอเชีย เราสังหารผู้คนมากมายล้มตาย  

ทาดาชิ มันคือสงคราม สงครามมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ 

ชินสุเกะ สงครามมีแต่ผู้สูญเสียต่างหาก เราทุกคนแพ้เหมือนกันหมด ท าหน้าที่ของตัวเองใน
สงคราม ฆ่าศัตรูหรือไม่ก็ถูกฆ่า ท าตามหน้าที่ของประเทศชาติ ที่น่าตลกก็คือ พอทุกคนตายไป
ก็เหลือเพียงวิญญาณ ฉันตายแล้วทาดาชิ นายก็เหมือนกัน ความจริงการฆ่าคนมันเป็นบาป ทุก
คนต้องตกนรก  แล้วดูพวกเราสิไม่ไปไหนทั้งน้ัน ติดอยู่ท่ามกลางความเครียดแค้นชิงชัง ของ
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พวกที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วฉันจะไปแสวงหาดินแดนอันสงบพร้อมกับ
วิญญาณดวงอื่นๆ นายจะไปด้วยกันกับพวกเรามั้ย 

ทาดาชิ  นายจะให้ฉันทอดทิ้งญี่ปุ่นไปได้ยังไง ฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องพวกเขา 

ชินสุเกะ  นายจะปกป้องเขาจากใครล่ะ ตอนน้ีคงไม่มีใครเป็นศัตรูของญี่ปุ่นเท่ากับคน
ญี่ปุ่นเป็นศัตรูกับตัวเอง ส่วนฉันจะไปรอพวกเขาอยู่ที่นั้น ดินแดนอันสงบสุขที่ไม่แบ่งแยก ญี่ปุ่น 
จีน เกาหลี อังกฤษ ออสเตรเลีย  อเมริกา อาหรับ ไทย พม่า ไม่ว่าชาติไหนไม่ว่าใคร ทหาร หรือ
แม่ค้า หรือขอทานก็อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข เราไปด้วยกันเถอะ ทาดาชิ 

ทาดาชิ  จะให้ฉันเชื่อได้ยังไงว่าดินแดนของนายมันจะมีอยู่จริง 

ชินสุเกะ ฉันไม่รู้ว่ามันมีอยู่รึเปล่า แต่ฉันก็จะไป เพราะจะมีที่ไหนอีกแล้วที่ดวงวิญญาณของฉัน 
จะขอพักได้อย่างสงบสุขบนโลกนี้ มีแต่รัฐบาลบ้าอ านาจทั้งหลาย จ้องใช้ประโยชน์จากการ
ทะเลาะกับชาติอื่น เพื่อให้คนในชาติตัวเองรวมกันเป็นปรึกแผ่นและลืมไปว่า รัฐบาลล้มเหลวแค่
ไหนหรือโกงกินอะไรไปบ้าง มีดวงวิญญาณมากมายท้ังที่นายมองเห็นและก็มองไม่เห็น อยู่รอบ
เรา พวกเขาเลือกได้ว่าอยากจะอยู่ท่ีไหน เขาอยากจะท าอะไร พวกเขาเลือกที่จะไปกับฉัน ทุก
คนมีทางเดินของตัวเองทั้งน้ัน และตอนน้ีฉันก็เลือกทางของฉันแล้ว 

ทาดาชิ แต่ที่พักดวงวิญญาณของฉันอยู่ท่ีญี่ปุ่น 

ชินสุเกะ  ถ้านายอยากจะตามพวกเราไปให้มองหาทางรถไฟ ฉันจะรู้อยู่ท่ีนั้น  

ทาดาชิ  ขอให้นายโชคดีฉันจะรออยู่ท่ียาสุกินิเหมือนกัน 

ชินสุเกะ  ลาก่อน 

ทาดาชิ ลาก่อน 

ทาดาชิกับชินสุเกะลากัน ก่อนชินสุเกะจะลับสายตา 

เขาหันมาโบกมือลาให้ทาดาชิ ทาดาชิโค้งตอบเพื่อนของเขาจนชินสุเกะลับตาไป 

วันชัยกับเพื่อนตามมาถึง  

วันชัย  ทาดาชิ เป็นยังไง เจอเพื่อนม้ัย 

ทาดาชิ เขาไปแล้วครับ 

วันชัย  ไปแล้ว เขาจะไปไหน 
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ทาดาชิ เขาบอกเขาจะไปดินแดนแห่งความสงบ 

 วันชัย  แล้วนายละ จะท ายังไง 

ทาดาชิ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ขอบคุณทุกคนมากนะครับ ที่ช่วยเหลือผมมาโดยตลอดและขอ
โทษด้วยท่ีท าให้ทุกคนล าบาก 

วันชัย   ไม่เป็นไรหรอกแค่ได้มาเที่ยวพวกเราก็ดีใจแล้วล่ะ 

ทาดาชิ ผมคงต้องไปแล้ว 

ทาดาชิเดินไปหามุก 

ทาดาชิ เธอจะไปกับฉันม้ัย 

มุกส่ายหน้า 

ทาดาชิ ฉันไปก่อนนะ ลาก่อน 

มุกโบกมือลา 

ทาดาชิเดินจากไป 

หนุ่ม  ตกลงทาดาชิเขากลับไปแล้วหรอ 

วันชัย  ไปแล้ว 

อุ้ม  จริงเหรอ แต่ก็ดีแล้ว เวลามีวิญญาณมาวนเวียนรอบๆ มันรู้สึกหวิวๆยังไงไม่รู้ 

วันชัย  ถึงมีแกก็มองไม่เห็นอยู่ดี 

หนุ่ม  ใช่ ท ากลัวไปได้ 

อุ้ม  แล้วตัวเองไม่กลัวหรอ 

หนุ่ม  ไม่กลัวหรอก 

อุ้ม   ไม่กลัวแน่หรอ โธ่เอ้ย 

หนุ่ม  ก็บอกว่าไม่กลัวก็ไม่กลัวดิ 

มุกล้วงมือถือของวันชัยออกมากลางอากาศ 
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สองคนเห็นโทรศัพท์ลอย ตาค้าง 

อุ้ม   อ๊ากกก ผีหลอก 

วันชัย   มุกท าอะไรอะ 

หนุ่ม  เฮ้ย ไหนบอกไปแล้วไง 

วันชัย  ทาดาชิ ไปแล้วเหลือแต่มุกอยู่น่ี 

หนุ่ม   มุกแฟนเก่าแกที่ตายไปน่ะหรอ 

วันชัย  อืม 

มุกกดโทรศัพท์ 

หนุ่ม  มายังไง มาตั้งแต่เมื่อไหร่ 

วันชัย  เขามานานแล้ว มาก่อนทาดาชิด้วยซ้ า ฉันไม่ได้บอกแก 

สองคนเองนั้นแหละ 

อุ้ม  ฮือๆๆ กลางวันแสกๆแลยนะเนี้ย 

มุกส่งโทรศัพท์ให้วันชัย 

วันชัย  อะไรอะ ฮัลโหล เฟิร์นหรอ เออไม่มีอะไรโทรมาคุยเฉยๆ 

หนุ่ม  เฮ้ย ผีแฟนเก่าให้โทรหาแฟนใหม่วะ เจ๋งโว๊ย 

อุ้ม  (ตีแขนหนุ่ม) พูดมากเดี๋ยวเถอะ เงียบๆ 

วันชัย   คือ พี่คิดว่า เราไปไหว้พระกันม้ัย นะ ไปท าบุญ เสร็จแล้วพี่เลี้ยงข้าว อ๋อ พี่
จัดการเรียบร้อยแล้ว คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้ว นะ (ยิ้ม) งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับนะ แล้วพี่มีเร่ืองจะเล่า
ให้ฟังด้วย แล้วเจอกันนะ (กับเพื่อน) เฮ้ย ฉันไปก่อนนะ 

หนุ่ม   โห ไรวะนึกว่าจะไปก็ไปเฉย 

วันชัย  เออ ไว้มาหาใหม่ไปละ 

วันชัยเดินไปแล้วนึกได้หันกลับมาเพราะมุกไม่ได้ตามเขาไป 

วันชัย  ไม่ไปด้วยกันหรอ 
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มุกส่ายหน้า 

หนุ่ม  โอ๊ย จะไปหาน้องเฟิร์นแล้วจะชวนท าไม ไอ้บ้า 

อุ้ม   นั้นสิ 

วันชัยหัวเราะข า 

วันชัย  ฉันไม่ได้ชวนแกสองคน 

อุ้ม  (หลอน)มุกหรอ 

วันชัย  อืม 

หนุ่ม  เราว่าเรากลับกันดีกว่ารู้สึกหวิวๆแล้ว 

อุ้ม  อืม ไปกันเถอะ ไหนว่าไม่กลัวไง 

หนุ่ม  ไม่กลัวแต่หวิวไง 

สองคนออกไป 

วันชัย  ไม่ไปจริงหรอ 

มุกส่ายหน้าโบกมือลา 

วันชัย  ขอบใจนะ ไว้เจอกันใหม่ 

วันชัยออกไป 

วิญญาณล่องลอยอยู่ทั่วไป 

ไฟค่อยๆ มืดลง 

จบ 
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เฉำกว๊ยถ้วยสดุท้ำย 

โดย ปานรัตน กริชชาญชัย 

กลุ่มละคร New Theatre Society 

(ดัดแปลงมาจากบทละครเร่ือง The Last Bread Pudding ของ Nick Warburton ) 

 

    ที่ห้องประชุมของกลุ่มละครแห่งหนึ่ง  มีโต๊ะตรงกลางและเก้าอี้หลายตัวล้อมรอบอยู่(เพลงขึ้น 
ไฟเฟดขึ้น) พี่ป๊อด กุ๊ก น้องนุ่น เจ๊ฝอยและสุพล ก าลังประชุมกันอยู่ สุพลเป็นผู้จัดรายการการ
ประชุม 

พี่ป๊อด        มันต้องมี ต้น กลาง จบ ไม่งั้นจะเรียกละครได้ยังไง 

กุ๊ก             ไร้สาระ 

พี่ป๊อด        แล้วก็ไม่ควรพดูเยอะคนดูแม่งเดินหนีออกกันหมด ถ้ามัวแต่พุดๆ 

กุ๊ก             ไร้สาระเป็นท่ีสุด 

พี่ป๊อด        จะว่าอย่างนั้นก็ได้กุ๊ก (กับสุพล) อย่าพึ่งจดสุพลมึงจะจดไปหาพ่อมึงหรอ 

(สุพลลบที่เค้าจดออก พี่ป๊อดคุยกับกุ๊กต่อ) แต่ละครจะท่ีเอาลงเทศกาลน่ะต้องไม่พูดเยอะ 

กุ๊ก              ตัวละครคือคนใช่ไหม 

เจ๊ฝอย         ก็ไม่เสมอไปนะยะ 

กุ๊ก              อะไรเจ๊ฝอย 

เจ๊ฝอย         ก็มีถมไปที่ตัวละครเป็นอมนุษย์ อย่างเจ้าตัวความหวังหรือปีศาจแห่งโชคชะตา    
อะไรงี้ ฝรั่งเค้าฮิตจะตาย 

กุ๊ก              อีบ้า โคตรเกลียดอีพวกละครท่ีมีตัวละครแบบน้ีสุดๆ 

พี่ป๊อด          อ๋อเหรอ งั้นขอเล่าไว้ประกอบความรู้รอบตัวเทอหน่อยนะจ๊ะว่าบทละครที่ได้
รางวัลไม่ว่าจะเป็น Tony Roma Award หรือ Laurence Oliver Twist ก็มีไอ้พวกตวัละครพวกนี้
อยู่หลายเรื่องทีเดียวรู้ไว้ซะ 
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กุ๊ก                แลว้หนักหัวใครตัวละครมันต้องเป็นคนจริงๆ ท าอะไรจริง พูดจริง มันต้อง
สะท้อนให้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงในสังคมเราจริงๆ  

พี่ป๊อด          พี่ไม่เอาชื่อพี่ไปเสี่ยงในละครบทแม่งแย่ๆ ต่ าๆ หรอกนะ 

นุ่น               บทของนุ่นต่ าตรงไหนค่ะ พี่ป๊อด 

พี่ป๊อด          ตรงไหนเหรอค่ะนุ่น หนูเปิดดูหน้าเก้าสิ 

(ทุกคนเปิดไปหน้าเก้า พี่ป๊อดอ่านให้ฟัง) นี่มันเกิดเหี้ยไรขึ้นวะเนี่ย  ไม่ต่ าเลยนะค่ะนุ่น มีระดับ
มาก 

นุ่น                มันเป็นการสื่อสารอะไรบางอย่าง ขนาด George Bernard Shaw ยังใช้ค าว่า 
Bloody hell เลย 

พี่ป๊อด          นั้นมันฝรั่ง หนูเกิดเมืองนอกเหรอค่ะ 

นุ่น              (นิ่งงัน ลุกขึ้นหันไปทางอื่น) หน…ู.หนูไม่รู ้

กุ๊ก                อะไรยะ หมายความว่าไง ไม่รู้ 

นุ่น               ก็หนูไม่รู้ว่าหนูเกิดที่ไหน คือ(เธอหยุด กลืนน้ าตาลงไป) 

พี่ป๊อด          (กับกุ๊ก) หาเรื่องไม่หยุด 

กุ๊ก                อีบ้า พี่ต่างหากที่ไปถามเค้าว่า หนูเกิดเมืองนอกเหรอค่ะ เหรอค่ะ 

นุ่น               (สูดลมหายใจเข้า) ไม่เป็นไรๆ ค่ะ (เธอนั่งลง) เราคุยเรื่องบทกันต่อเถอะค่ะ หยุด
กันท าไมละค่ะ 

พี่ป๊อด           เออ หยุดท าไม คือ…บทนุ่นน่ะมัน เอ่อ จะพูดไงดี  

นุ่น หนูทุ่มเททั้งชีวิตหนูเขียนเร่ืองนี้เลยนะพี่ 

พี่ป๊อด           เออๆ คอืมันแบบว่า 

นุ่น               หนูถอดหัวใจใส่เลือดเนื้อทั้งหมดที่มีเลยค่ะ 

กุ๊ก                มันน่าเบื่อมาก  

นุ่น               น่าเบื่อ 
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กุ๊ก                อืม ดูอย่างหน้าหกดิ 

 

(ทุกคนพลิกไปหน้าหก) สุดาเข้ามา สุดาพูดว่า หวัดดีมานี มานีพูดว่า หวัดดีสุดา สุดาพูดว่า 
หวัดดีสุรชัย สุรชัยพูดว่า หวัดดีสุดา… เราไม่มีเวลาขนาดนั้นจ้ะน้องนุ่นจ๊ะ 

 

พี่ป๊อด         อันน้ีเห็นด้วย คือเวลามีคนเข้ามาไม่ต้องมานั่งสวัสดีกันก็ได้ เสียเวลา 

นุ่น แต่คนเราก็ท าแบบนี้จริงๆ นี่ค่ะ 

เจ๊ฝอย         หรือเปลี่ยนเป็นค าพูดอื่นก็ได้นี่หนู เช่น ว่าไง กินข้าวยัง ผัวตบมาเหรอนะ ยังไม่
ตายอีกหรอมึงอ่ะ 

กุ๊ก              ก็ยิ่งยาวเข้าไปอีก อีเจ๊โง่ หรือถ้าจะให้ยาวก็ต้องมี ความหมาย แบบว่าเล่าเรื่องได้ 
เช่น ข้างนอกรถติดชิบหาย รถติดโคตรๆ อะไรงี้ 

พี่ป๊อด        ไม่เอา 

กุ๊ก ท าไมวะ 

พี่ป๊อด       บอกไปแลว้ไง ไม่พูดเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 

(ลุงมาโรจน์เข้ามา เนื้อตัวเปียกปอนเพราะฝนตกหนัก) 

มาโรจน์      หวัดดีเฮียป๊อด 

พี่ป๊อด         หวัดดีมาโรจน์ 

มาโรจน์      หวัดดีน้องกุ๊ก 

กุ๊ก               หวัดดีพี่โรจน์ 

มาโรจน์      หวัดดีน้องนุ่น 

นุ่น              หวัดดีลุงโรจน์ 

มาโรจน์      หวัดดีเจ๊ฝอย 

เจ๊ฝอย         หวัดดีพี่โรจน์ 
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มาโรจน์      หวัดดีสุพล 

พี่ป๊อด         (ก่อนสุพลจะตอบ) จะต่อกันได้ยัง 

มาโรจน์      ต่อเลย (เขาน่ังลง) ข้างนอกรถติดชิบหาย รถติดโคตรๆ คุยไปถึงไหนกันแล้วอ่ะ 

(สุพลก้มลงไปใต้โต๊ะหยิบเอกสารแจ้งวาระการประชุมขึ้นมาให้มาโรจน์) 

เจ๊ฝอย          อีป๊อดมันก าลังเล็กเชอร์เร่ือรสนิยมให้พวกเราฟังอยู่ 

กุ๊ก              โคตรเอ้าท์เลย 

พี่ป๊อด        อะไรของเธอ 

กุ๊ก              (ลุกขึ้น) ก็พูดจาเลอะเทอะ 

พี่ป๊อด        (ลุกขึ้น) มากไปละนะกุ๊ก 

(ทั้งคู่ประจันหน้ากัน ตาต่อตา ฟันต่อฟัน) 

มาโรจน์      นี่จริงหรือ เล่นละครกันอยู่ 

พี่ป๊อด         อะไร 

มาโรจน์      นี่มันประชุมงานหรือซ้อมละครกันแน่วะ 

กุ๊ก              แน่จริงมึงเข้ามาไอ้ป๊อดๆๆๆ 

มาโรจน์     กูค่อนข้างตามไม่ทันเว้ย 

 

(บรรยากาศมาคุ เริ่มคลี่คลาย ป็อคกับกุ๊กนั่งลง) 

 

พี่ป๊อด       ขอพูดถึงละครเรื่องที่แล้วของเราหน่อยนะ The Sound of  Music คนเต็มทุกรอบ
เลยใช่ม้ัย 

มาโรจน์    ใช่ๆ 

(สุพลพยายามค้นเอกสารขึ้นมาแจกทุกคน แต่ไม่มีใครสนใจ) 
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พี่ป๊อด       นี่แหละคือตวัอย่างละครท่ีดี พูดน้อย เพลงเพราะ ฉากสวย รวย props อารมณ์
หลากหลาย เค้าโครงเร่ืองมีต้น กลาง จบ ครบ สมบูรณ์แบบควรเอาอย่าง 

เจ๊ฝอย        ก็(ทุกคนหันไปมองเจ๊)  ก็ไม่ใช่อะไรจะสมบูรณ์อะไรปานนั้น 

พี่ป๊อด       ท าไมจะไม่ใช่ อย่างน้อยคนดูก็ไม่งง ไม่ใช่ประเภทอยู่ดีๆก็โพล่งขึ้นมา 

มาโรจน์    พูดขึ้นมาตอนไหนก็ถือว่าเริ่มตอนนั้นแหละน่า 

พี่ป๊อด       ไม่ได้มาโรจน์อย่างนั้นเค้าเรียกไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย คนดูแม่งงงตายห่า คงจะหยิบสูจิบัตร
ขึ้นมาอ่านกันยกใหญ่ว่ากูพลาดอะไรไปม้ัยเนี่ย 

เจ๊ฝอย        ดีออกจะตายคนดูจะได้ถอยห่าง Verfremdungseffekt  

พี่ป๊อด       จะให้คนดูถอยห่างไปบ้านพ่อมึงหรอเจ๊ เราต้องการให้เค้ามาดูละครดีๆ ใน
บรรยากาศชิวๆ แอร์เย็นๆ มี drink เย็นๆขาย และสุดท้ายก็กลับบ้านไปอย่างส าราญพร้อมฮัล
เพลงละครได้ติดปากติดใจกลับไปอีกด้วย  

กุ๊ก            ถ้าอย่างน้ันก็ไม่ต้องท าละคร เปิดผับแม่งเลยดีกว่าม้ัย 

นุ่น           แตล่ะครนุ่นมีจุดเริ่มต้นชัดเจนนะค่ะ 

กุ๊ก           สุดาเข้ามา สุดาพูดว่า หวัดดีมานี มานีพูดว่า หวัดดีสุดา สุดาพูดว่า หวัดดีสุรชัย 
สุรชัยพูดว่า หวัดดีสุดา… คอืมันเห่ยมากอ่ะ 

เจ๊ฝอย       พูดจาดีๆ หน่อยอีกุ๊ก 

กุ๊ก            มัวแต่เกรงใจกันไม่พูดกันตรงๆ แล้วกลบเกลื่อนปัญหากันไว้ ก็รอฟังคนดูตะโกนด่า
ไล่หลังได้เลยว่า อีละครเฮงซวย… 

(นุ่นเริ่มสะอื้นไห้ เจ๊ฝอยเข้าไปปลอบ) 

 

เจ๊ฝอย        ชั้นว่าเธอปากคอเราะร้าย ไร้ศีลธรรมน าใจ (กับนุ่น) เจ๊ชอบนุ่นนะ 

นุ่น            ขอบคุณค่ะเจ๊ 

เจ๊ฝอย        บางส่วนอ่ะน่ะ 

(นุ่นคว้าเอกสารของเธอและขย้ าเอกสารของสุรพล แล้ววิ่งไปที่ประตู) 
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 นุ่น           พอแค่นี้ 

พี่ป๊อด       กลับมานั่งเดี๋ยวนี้นุ่น จริงๆ แล้วเราสนใจบทหนูมาก 

นุ่น           (กลับเข้าที่) จริงหรอค่ะ 

พี่ป๊อด       ใช่ แต่นี่มันเทศกาลละครกรุงเทพ เป็นเทศกาลที่ใหญ่มาก ส าคัญมาก คนรู้จักมาก 
ดังมาก…เชียวนะ 

กุ๊ก            ก็เทศกาลละครกรุงเทพไง ต้องให้เตือนสติแบบไหนถึงจะเข้าใจกันสักที 

พี่ป๊อด       หาเร่ืองอีกแล้ว 

กุ๊ก             มันไร้รสนิยมมากพี่ป๊อด ท าไมเราไม่ก้าวไปข้างหน้า 

พี่ป๊อด       มีรสนิยมแบบละครอันที่แล้วของเธอน่ะหรอคอยโกโดย์ มีรสนิยมยังไงไม่ทราบ แค่
อ่านบทเฉยๆ กูก็ต้องใช้สมาธิขั้นเทพแล้วกว่าจะอ่านจบ และพอเอามาท าเป็นละครกูไม่เห็นมัน
จะมีแอคชั่นเหี้ยอะไรเลย คนดูแม่งหลับกันเกือบทั้งโรง เนี้ยนะที่เธอเรียกว่ารสนิยม รสนิยมใน
การนอนน่ะสิ  

กุ๊ก            รสนิยมในการนอนงั้นหรอ (เธอลุกขึ้น) นี่เป็นบทละครชั้นครู เป็นละครแห่งความท้า
ทาย เป็นบทละครสะท้อนปัญหา เป็นบทละครแห่งมวลมนุษยชาติเป็นหนึ่งในบทละครท่ีดีที่สุด
ของโลกใบน้ี 

พี่ป๊อด       จะดีเลิศยังไงก็ช่างพ่อช่างแม่มัน ถ้าคนดูจับต้องไม่ได้ละครไม่มีความชัดเจน คนดู
เดินออกจากโรงละครไป โดยไม่ได้อะไรออกมาเลย ทุกอย่างจบ 

กุ๊ก           โป๊ะชึ่งๆ ตึ่งโป๊ะๆๆ ตลกสังขารอย่างเรื่องที่แล้วของพี่น่ะหรอ อีรสนิยมสูง 

พี่ป๊อด      ตลกสังขารยังไง เข้าใจค าว่าตลกสังขารรึเปล่า มาด่ากราดแบบไร้สติกันแบบนี้ อีโง่ 
(ขบกรามแน่นหันไปทางอื่น) 

เจ๊ฝอย      (ไกล่เกลี่ยๆ) เอ่อ ใส่ของเข้าไปในบทของนุ่นดีม้ัยค่ะแบบขับเสภากันเลยดีม้ัย 
55555 

กุ๊ก           ละครดีไม่จ าเป็นต้องมีกลอนหรือสิ่งร ารุงรังไร้สาระใดๆ เข้าไปเสริม 

พี่ปีอด      การเอาบทดังๆ มาใช่ว่าก็จะท าให้ละครดี ทุกอย่างมันอยู่ที่ภาพบนเวที 
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มาโรจน์    ก้อยากได้ฉากแบบไหนก็ตัดสินใจกันมาดีๆ เร็วๆอย่าให้เหมือนเรื่องก่อนนะ ไอ้ The 
Sound of Music อะไรนั้นผมน่ะใช้เวลาเกือบ 3 อาทิตย์น่ังวาดฉากภูเขาให้แบบละเอียดยิบ ไอ้
ตอนประชุมก็บอกอยากได้ภาพแบบสมจริงท่ีสุด  ผมก็อุคส่าห์วาดทั้งม้า ทั้งลา ทั้งวัชพืชมดยังมี
เลย แต่พอเอาเข้าจริงเสือกเอาคอรัชมายืนบังฉากกูหมดเลย 

กุ๊ก            ดีที่ถูกบัง 

มาโณจน์  ท าไม  

กุ๊ก            ไม่งั้นคนดูก็จับได้สิว่าสัตว์ของลุงนั้นของปลอม 

มาโรจน์    แต่ผมวาดแนวสมจริงนะครับคู๊ณ ใครเห็นก็เชื่อ 

กุ๊ก             เชื่อว่ามันยืนได้นิ่งมากอ่ะดิลุง 

พี่ป๊อด       ช่วยเลิกพูดเรื่อง The Sound of Music สักทีได้มั้ยครับน้อง ตอนน้ีเราก าลังคุยกัน
เรื่องบทของนุ่นอยู่ ชื่ออะไรนะ เฉาก๊วยถ้วยสุดท้าย จะเอายังไงครับท่านคร้าบ…. 

นุ่น            พี่ๆ ว่ากันไงละค่ะ 

กุ๊ก             ก็ไหนๆ ก็เขียนมาแล้วก็เอาสิ 

พี่ป๊อด       (แทรกเข้ามา) เดี๋ยว ก่อนตัดสินใจลองให้นุ่นเขาเล่าเรื่องคร่าวๆ ให้ฟังก่อน แล้วถ้า
ใครมีค าถามก็แทรกเข้ามาได้เลยตอนเล่า 

นุ่น          ก็เป็นเรื่องของสุดา หญิงสาวขายเฉาก๊วยที่อยู่โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพรานค่ะ 
คือเธอใฝฝ่ันว่าจะได้เป็นต ารวจแต่เธอเป็นไม่ได้เพราะเธอเป็นผู้หญิงแล้วเธอก็อว้นมาก…  

กุ๊ก          ฟังดูน่าสนใจ ดูมีอะไรตรงที่เป็นผู้หญิงนี่แหละ รู้สึกมี conflict ชัดดีแต่อุปสรรคของ
ตัวละครมันดูเรียบไปหน่อย ท าให้ความต้องการไม่ชัดเจนคือตัวละครท่ีดีต้องมีประเด็นที่หนัก
และคนท้ังโลกอยากพูดถึง แต่ดูๆแล้วประเด็นเร่ืองนี้มันธรรมดาสามัญเกินไป 

เจ๊ฝอย      แตค่นจริงๆ ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายนะยะ วันๆยิ่งเรื่องความร็สึกยิ่งม่พูดอะไร
กันเลย 

 

(ทุกคนเอือม) 
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นุ่น         ให้พี่เค้าพูดเถอะค่ะ 

กุ๊ก          ขอบใจ ชั้นว่าต้องให้อีสุดาลุกขึ้นมาต่อสู้ ยอมไม่ได้แบบว่าอยู่มาวันหนึ่งระหว่างนั่ง
ต้มเฉาก๊วยอยู่นั้นสามัญส านึกแห่งสิทธิสตรีก็ไประทุขึ้นมาดุจดังพวยควันท่ีร้อนเร่า เธอทิ้งหม้อ 
ทิ้งเฉาก๊วยลงพื้นดินงิ่งออกไปกลางสนามโรงเรียนนายร้อยต ารวจ เธอออกไปอยากทระนงปน
สะเทือนใจดังๆ ว่า ค้างคาวในถ้ าก าลังจะทะยานปีกออกมาหาแสงสุริยะ บุรุษเพศอาชาอย่าได้
ขวาง ถ้าขวางกูกูจะสู้ สู้จนชีวากูวาย 

 

(ทุกคนอ้าปากค้าง) 

 

เจ๊ฝอย       จะดีหรอ 

กุ๊ก           ยังไม่จบ จากนั้นอีสุดดาก็เทเฉาก๊วยท้ังหมดท่ีเธอมีบนพื้นดินเพื่อเรียกร้องความ
เป็นธรรม 

มาโรจน์   จะใช้เฉาก๊วยจริงเลยหรอ แล้วพื้นจะใช้วัสดุอะไรท า 

กุ๊ก           ยังไม่จบ จากนั้นอีสุดาก็เข้าไปที่ห้องอธิการบดีใหญ่เดินเข้าไปเคียงบ่าเคียงไหล่กับ
ท่าน แล้วก็ประกาศชัยชนะของเธอ ณ ตรงน้ัน (เธอหันไปมองทุกคนด้วยสายตามีชัย) 

มาโรจน์   ประกาศยังไงใช้ไมค์ไหม หรือ wireless 

กุ๊ก          ประกาศโดยการบังคับให้ต ารวจทุกคนกินเฉาก๊วยท่ีอาบยาพิษเอาไว้ (กับสุพล) จด
ทันม้ัย 

 

(สุพลอ้าปากค้างแล้วก็พยายามที่จะเรียบเรียง) 

 

พี่ป๊อด     ก็ ก็ไม่เลว ดลูึกลบัซับซ้อน ซ่อนเงื่อนดีเนอะ  

กุ๊ก ลึกลับยังไง ไม่ลึกลับสกัหน่อย เรารู้กันถ้วนหน้าว่าอีสุดาเป็นคนท าแต่ที่สนใจคือประเด็นมัน
หนักขึ้นมาแล้ว เห็นรึยัง 
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เจ๊ฝอย      ก็ รู้สึกมีอะไรขึ้นมาแล้วละจ้ะ แต่ชั้นว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่คนดูสามารถเทียบเคีบง
ประสบการณ์ด้วยได้นะ 

กุ๊ก           แลว้นี่เทียบไม่ได้หรอ ออกจะตรง 

เจ๊ฝอย      อ้อ และอีกอยา่งชั้นว่าเรายังได้ตอบโจทย์เรื่องสัญลักษณ์เลยนะ อย่างเฉาก๊วยเนี่ย
แทนอะไร 

มาโรจน์   ก็เอาไว้กินกับน้ ากะทิ 

เจ๊ฝอย      ไม่ใช่ๆ มันมากกว่านั้น มันคือสัญญะแทนชีวิตของสุดา อ้วน เรียบ ลื่น ไม่ค่อยมีใคร
เคี้ยว ไม่มีค่า คนมักจะกลืนลงไปเลย 

นุ่น          อันน้ีเห็นด้วย สุพลจดลงไปเลยค่ะ  

 

(สุพลจด) 

 

เจ๊ฝอย       สิ่งส าคัญคือตอนน้ีจะท ายังไงให้คนดูตีสัญลักษ์ให้แตก ถ้าพุดตามหลักการน าเสนอ
ละครแบบโพส โพสโพสโมเดิร์นแล้วเนี่ยนะก็ต้องให้สุดาต้มเฉาก๊วยอยู่ในมุมมืดเงียบๆ คนเดียว 

กุ๊ก            เกลียดละครที่เงียบนาน เหมือนท้ิงคนดู เค้าเรียกว่า dead air ไม่ดี 

เจ๊ฝอย       ท่าทางมึงจะเกลียดละครอยู่หลายเร่ืองเลยนะยะ 

กุ๊ก           จริง ชั้นเกลียดละครที่ฉากน้อย ใช้แต่โปรเจ็คเตอร์เกลียดละครท่ีแม่งดูดบุหรี่กัน
จริงๆ เกลียดละครที่ใช้ดาราทีวีมาเล่น แล้วก็เกลียดละครท่ีพูดๆ อยู่ก็ร้องเพลงขึ้นมาเฉยๆ คน
จริงๆ เค้าท ากันซะที่ไหน 

พี่ป๊อด     ท าไมจะท าไม 

กุ๊ก          ไม่มีใครท า  

พี่ป๊อด     เค้าท ากันเยอะไป 

กุ๊ก          ใครเค้าท ากัน 
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(เริ่มเป็นการประสานเสียงร้องเพลง) 

 
พี่ป๊อด      เค้าท าทุกคน  

กุ๊ก            ทุกคนไม่ท า 

พี่ป๊อด       พอ่ชั้นก็ท าแม่ชั้นก็ท า 

กุ๊ก            โคตรเง้าชั้นไม่ท า 

พี่ป็อด/กุ๊ก (พร้อมกัน) ใครๆก็ท า/ชั้นบอกแล้วไงเค้าไม่มีวันท า 

 

(ทั้งคู่จบด้วยท่ามิวสิเคิลยิ่งใหญ่ พอจบเพลงก็แยกย้ายเข้าที่ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น) 

 

กุ๊ก             เกลียดละครท่ีพูดกับคนดูตรงๆ ด้วย คนจริงๆเค้าท ากันที่ไหน 

เจ๊ฝอย       แต่สุดาไม่ได้พูดกับคนดู เค้าแค่เงียบ และท่ามกลางความเงียนบก็จะมีค้างคาวบิน
ออกมาส่งเสียงเป็นเสียงสะท้อนก้องอยู่ท่ัวไปหมด เสียงน้ันต้องดังขึ้นๆๆๆเรื่อยๆ 

มาโรจน์    จะท าค้างคาวกันยังไงละครับคุณนาย 

เจฝ๊อย       (ตื่นจากภวังค์) กูจะไปรู้หรองานของหล่อนนะยะ  

มาโรจน์    ผมไม่เคยท าค้างคาวบินมาก่อน  

กุ๊ก             ก็จะได้ท าสักทีไงลุง 

เจ๊ฝอย       (อินจัดกับสิ่งที่พูด ท าท่าประหนึ่งเป็นกวี่) จากนั้นมีกลุ่มหมอกเคลื่อนผ่านอบอวลไป
รอบๆ 

มาโรจน์     ก็ตอ้งเช่าเครื่องท า smoke มา 

เจ๊ฝอย        และทันใด ประตูของร้านเฉาก๊วยก็เปิดออกอย่างแรง (ทุกคนมองไปที่ประตู)  และ
ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าตรงน้ัน ท่ามกลางเสียงสลัวๆ มัวนิดๆ คือร่างร่างหนึ่งที่ตรึงสายตาทุกคู่
เอาไว้ 

นุ่น            อะไรค่ะ 
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เจ๊ฝอย           เฉาก๊วยยืนเด่นเป็นสง่า ด าทมึนอยู่ตรงประตู 

กุ๊ก                หา…. 

เจ๊ฝอย          มันเคลื่อนตัวเข้ามาหาสุดาอย่างช้าๆ  สุดาจ้องมองมันอย่างกับว่า ก าลังมองหา
ชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาของเทอมันเคลื่อเข้ามาคลอเคลียอย่างละเอียดๆ ละเมียดละไมๆๆ แล้วพูด
ขึ้นมาว่า… 

กุ๊ก                อยากจะบ้า 

เจ๊ฝอย          (งอน) ถ้าเห็นว่ามันบ้าก็… 

กุ๊ก               อ่ะ ตอ่เลยๆๆๆๆ 

มาโรจน์      แล้วจะท ายังไง 

เจ๊ฝอย         อะไรยะ 

มาโรจน์      เฉาก๊วยเดินมาคลอเคลียอะจะใช้ล้อหรือใช้ขา 

เจ๊ฝอย         ไม่รู้ยะ 

มาโรจน์      ถ้าเป็นขาก็ต้องฝ่ายคอสตูมคิด 

พี่ปีอด         อีป้าเต้ย 

มาโรจน์      เออให้มันคิดชุดเฉาก๊วยมา แต่ถ้าติดล้อก็กูท า 

เจ๊ฝอย         เรื่องนั้นเร่ืองเล็ก สิ่งส าคัญคือต้องตีสัญลกัษณ์ให้แตกจะแตกไม่แตกก็ตรงน้ีแหละ 
จุดนี่คือการเผชิญหน้า ระหว่างสติสัมปชัญญะกับจิตใต้ส านึกของสุดาจะเป็นจุดที่ตัวละครได้
เอื้อนเอ่ยความในใจที่จริงออกมา 

มาโรจน์      ตียังไงวะ 

เจ๊ฝอย         ก็ให้เฉาก๊วยมันพูดว่า สุดา สุดา เวลาของเธอมาถึงแล้ว 

นุ่น              เอ่อขอโทษนะคะ คือนุ่นรับไม่ได้ที่จะให้เฉาก๊วยมันมีชีวิต ไม่ใช่แนวนุ่น 

เจ๊ฝอย          แต่มัน make sense ที่สุดแล้วนุ่นเดี๋ยวอีค้างคาวที่บินว่อนไปมาก็จะพูดได้ด้วย 
ให้มันดู absurd นิดๆ 

 พี่ป๊อด        คอืพี่เข้าใจฝอยนะ แต่ฝอยไม่คิดหรอว่าคนดูจะงงว่าท าไมเฉาก๊วยแม่งพูดได้ 
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เจ๊ฝอย         ไม่คิด 

พี่ป๊อด        เพิ่มคนเล่าเรื่องมาไหมละ คนดูจะได้ตามทัน 

นุ่น             แล้วจะให้เล่ายังไงคะพี่  

พี่ป๊อด       ก็แบบให้คนเล่าเรื่องมันออกมาพูดกับสุดาตรงๆ เลย ว่าสุดาจ๋าแท้จริงแล้วเจ้า
เฉาก๊วยคืออะไรบางอย่างมันคือ…. บลาๆๆๆๆ แล้วก็ว่าไปว่ามันคืออะไร 

กุ๊ก            ไร้รสนิยม 

มาโรจน์    อย่างน้อยคอสตูมเรื่องนี้ก็กินขาดลโว้ย…55555 จดลงไปไอ้สุพล อ้อ อย่าลืมคิดด้วย
นะว่าไอ้รอดช่องมันต้องใส่รองเท้าแบบไหนดี 555555 

เจ๊ฝอย        อย่าเข้าใจอะไรผิดไปมากกว่านี้เลย ละครมันคือชีวิตคนจริงๆ แต่เป็นมุมมองที่
ละเอียดอ่อนของศิลปะการแสดงแล้วไอ้เรื่องสัญลักษณ์มันก็ไม่ได้เกินจริงอะไร หันไปมอง
รอบๆตัวเราดูสิ 

มาโรจน์     ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันใม่ใช่หน้าที่ของผมอยู่แล้ว ผมมันคนฉากหลัง 

พี่ป๊อด        พี่ว่าเรามาไกลเกินไปละนะ เรากลับไปท่ีค าถามเดิมดีกว่าว่าละครแบบไหนที่เหมาะ
กับงานเทศกาล 

มาโรจน์      ฉากสวย  

พี่ป๊อด         ด ี

มาโรจน์     ไฟเยอะๆ 

พี่ป๊อด        เออกูรู้แล้ว 

มาโรจน์     ฉากสวยไฟเยอะก็ได้โล่ 

พี่ป๊อด        คือกูพูดถึงเรือ่ง content  หรือเนื้อหา ว่าละครแบบไหนถึงลงเทศกาลได้ดี (เงียบ) 
อะไรวะพูดอะไรหน่อยสิวะ (เงียบ) ไอ้สุพลมึงว่าไง (สุพลจะตอบ) 

กุ๊ก             ตอ้งไม่มี dead air 

เจ๊ฝอย        ต้องมีช่วงเงียบให้ได้คิด 

กุ๊ก             เงียบมากเดี๋ยวคนดูก็นึกว่านักแสดงลืมบทอะดิ 
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พี่ป๊อด       ก็ไม่เสมอไปนะ 

กุ๊ก             เงียบมาก เบื่อเดี๋ยวคนกูก็เอาสูติบัตรขึ้นมาอ่านหรอก 

เจ๊ฝอย       บางที่ความเงียบก็มีความหมายนะ 

กุ๊ก            ต่ า 

 

(ทุกคนเงียบ นาน ทุกคนดูอึดอัดกับสภาวะเงียบนี้ ในท่ีสุดก็…) 

 

กุ๊ก           ไม่ดีแน่ คนดูต้องคิดว่านักแสดงแม่งพลาดแล้ว 

นุ่น           อย่างบทละคร บทของ Pinter น่ะ มีแต่ช่วงกลางทั้งเรื่อง ไม่เห็นแม่งมีต้นกับจบเลย 

เจ๊ฝอย       จริงๆความเงียบเนี้ยส าคัญที่สุด 

พี่ป๊อด      พวกมึงเลิกพูดเงียบไม่เงียบทีเถอะกูแค่อยากรู้ว่าละครแบบไหนท่ีควรเอามาลง
เทศกาล 

มาโรจน์   ละครเพลง 

พี่ป๊อด      แบบเศร้าๆ เคลา้น้ าตา ตอนจบต้องถาโถมเข้ามากอดกันร้องไห้ 

กุ๊ก            ร้องไห้เสร็จก็อ้วกแตกใส่กันด้วย 

นุ่น           เดี๋ยวนะ ดีค่ะๆๆ แบบว่าสุดระเบิดอารมณ์ออกมา แล้วก็ร้องเพลงแบบยิ่งใหญ่
อลังการ 

กุ๊ก           ให้อีสุดามันบ้างคลั่งเลยดีไหม ร้องไห้จนสลบพอฟื้นขึ้นมาก็ถาโถมไปจับอีลอดช่อง
มาฟาดๆๆ จนตายเละทั่วเวที 

นุ่น          ไม่ใช่ค่ะๆ…มันต้องเป็นแรงผลักดันมาจากห้วงแห่งอดีตค่ะ 

กุ๊ก            เป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครเค้าเป็นกันจะมีอีบ้าที่ไหนท่ีนั่งขายลอดช่องอยู่ดีๆแล้วพอ
ไฟเฟดก็หวนร าลึกถึงห้วงอดีต อดีตที่เคยหวานช่ืน ใบไม้ ใบหญ้า ทุ่งนา ผีเสื้อบินไปมาๆๆๆๆ 
รถอีแต๋นและหลังควาย (ค าว่ารถอีแต๋นและหลังควายท าให้กุ๊กชะงักงันตกอยู่ในภวังค์) รถอีแต๋น
กับหลังควาย….พ่อขาๆ กุ๊กไก่อยากขี่ควายท าไมพ่อไม่ให้หนูขี่อ่ะคะ ก็รู้ว่าหนูใฝ่ฝันอยากขี่
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ควายมาทั้งชีวิต ไม่ข่ีอีแต๋นๆๆๆ พี่ชายๆๆพี่ชายตัวใหญ่ช่วยกุ๊กไก่ด้วย กุ๊กไก่อยากขี่
ควายๆๆๆๆ พี่ชายเอาความยมาให้กุ๊กไก่ขี่เหรอค่ะ พี่ชาย… 

 

(ไฟสว่าง) 

 

พี่ป๊อด            อดีตที่แสนหวาน 

มาโรจน์         โคตรซ่ึงนี่เร่ืองจริงเหรอกุ๊ก 

กุ๊ก                  อะไร 

มาโรจน์         อีแต๋นและหลังควาย 

กุ๊ก                  ช่างมันเถอะๆๆๆ 

มาโรจน์         บางทีอดีตมันก็ลืมไม่ลง ถ้ามีสักฉากแบบเมื่อกี้นี้ละครได้โล่แน่ แล้วยิ่งเรียกน้ าตา
คนดูได้ด้วยละก็ 

เจ๊ฝอย             เรื่องที่แล้วชั้นท ามาแล้ว แอ็คติ้งที่ดีไม่ได้อยู่กับบทพูด  ช่วงเงียบนี่แหละกินใจ 

นุ่น                 จริงหรอคะพี่ 

 เจ๊ฝอย           จริงเราน่าจะ… 

นุ่น               สร้างตัวละครข้ึนมาสักตัวที่ไม่พูดเลยแม้แต่ค าเดียวหนูชอบว่ะพี่ 

พี่ป๊อด          แล้วมึงจะแคสมันยังไงมึงจะเอาบทท่ีไหนให้มันอ่าน 

เจ๊ฝอย          ต้องหาได้สิ คนที่ได้น่ะ…สุพล! (สุพลตาเป็นประกายและคิดว่านี่แหละคือโอกาส
อันย่ิงใหญ่) จดลงไปอีสุพล (สุพลรีบจด) 

นุ่น               แล้วจะจบไงดีคะพี่ 

มาโรจน์       ไฟเฟด  

พี่ป๊อด          กูรู้แล้ว 

มาโรจน์       ม่านปิด  
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พี่ป๊อด          เออ 

มาโรจน์       เพลงคลอจนไฟ house เปิด แล้วนักแสดงก็ออกมาโค้ง 

พี่ป๊อด         ตอนจบของละครเว้ย เรื่องราวจะเป็นยังไง 

นุ่น              จบตรงที่สุดาได้เข้าโรงดรียนนายร้อยสามพรานได้ส าเร็จ 

กุ๊ก              ง่ายไปไหม 

นุ่น             เอ๊ะอีนี่ อุ้ย ขอโทษค่ะ พี่สุพลอย่าจดลงไปนะคะ 

พี่ป๊อด        ต้องมีหกมุมนิดหน่อย 

นุ่น             ยังไงคะ 

พี่ป๊อด        ตอ้งให้มีรักซ่อนเงื่อน ให้อธิการบดีนั้นแหละเป็นอดีตคนรักเก่าของสุดาเป็นเพื่อน
เล่นกันมาตั้งแต่สมัยสุดาอยู่บ้านนอก แต่ต้องพรากจากกันทั้งๆที่ยังรักกันอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมา 

นุ่น             แต่ไออ้ธิการบดีคนน้ันเป็นคนท่ีชอบไล่สุดาออกไป ทุกครั้งที่เห็นสุดาแอบมา 
ด้อมๆ มองๆ เวลาเค้าฝึกต ารวจกัน 

พี่ป๊อด          นั้นแหละพระเอกนางเอกต้องเกลียดกันก่อนตอนแรกพอตอนจบก็รักกัน อ่อขออีก
นิด… แล้วสุดท้ายสุดาก็ได้พบพ่อที่แท้จริงของเธอก็คือ นายต ารวจระดับสูงนั้นเอง 

นุ่น              ท าไมต้องเจอพ่อด้วยอะคะ 

พี่ป๊อด          ไม่มีอะไรต้องสงสัย มันเป็นการสนองตอบความต้องการทางอารมณ์ขั้นสูงสุดของ
คนดู มันต้องหักมุม 

กุ๊ก                เป็นไปไม่ได้ 

พี่ป๊อด          เราท าให้มันเป็นไปได้ ให้สุดาพบพ่อที่แท้จริง 

มาโรจน์       กุ๊กพูดถูกเป็นไปไม่ได้ 

เจ๊ฝอย          อาจเป็นไปได้ 

มาโรจน์      ในชีวิตจริงมันไม่มีทางเป็นไปได้(เค้าลุกขึ้นยืนท่าทางไตรตรอง)ผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้
ให้ใครฟังมาก่อน คือผมเคยมีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง หลายปีมาแล้วละ เป็นเจ้าหญิงตัวน้อยน่ารัก
แสนซน ชอบเล่านิทานทั้งวัน 
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นุ่น               เหมือนหนูเลย หนูก็ชอบเล่านิทาน 

มาโรจน์      ยัยหนูชอบมาแย่งท่ีนอนของผม ชอบมานอนคั่นกลางระหว่างพ่อกับแม่ 5555 

นุ่น             อันน้ีไม่เหมือน เพราะหนูไม่มีโอกาสได้ท า 

เจ๊ฝอย         ท าไมอะจ๊ะนุ่น พ่อแม่หนูถีบหนูออกไปหรอจ๊ะ 

นุ่น            ไม่มีให่ถีบหรอกค่ะเจ๊ เค้าทิ้งหนูไปแม้แต่หน้าก็ยังไม่เคยเห็น 

มาโรจน์     แล้วมาวันนึง เราพาลูกของเราไปเที่ยวงานวัดถึงตอนน้ีผมยังงงอยู่เลยว่ามันเกิด
อะไรขึ้นกันแน่ลุกเราหายไปอย่างไร้ร่องรอยเท่าที่ผมจ าได้ผมเห็นเธอครั้งสุดท้ายที่ซุ้มเกมยิงปืน
ที่มีป้าอ้วนๆ ยืนเฝ้าอยู่ (ตะลึง) ป้าอ้วนๆ 

พี่ป๊อด         แลว้ไม่ถามคนจัดงานหรอ 

มาโรจน์      ถามสิ ผมเข้าไปถามป้าอ้วนนั้นโดยตรงเลย 

นุ่น                จ าเค้าได้ไหมคะ 

มาโรจน์        ผมยังเห็นเค้าอยู่ในฝันผมทุกค่ าคืน 

เจ๊ฝอย            อีป้าอ้วนน้ันเหรอ 

มาโรจน์        ไม่ใช่…ลูกสาวของผม 

นุ่น                ไม่ใช่คะๆ หนูหมายถึงป้าอ้วนๆ คนนั้น จ าเค้าได้มั้ยคะ 

มาโรจน์        จ าได้สิ อ้วนๆ แล้วก็มีรอยสักอยู่ท่ีต้นแขนขวา  

นุ่น                รอยสักนกอินทรีก าลังหนีออกจากกรงใช่ม้ัย 

มาโรจน์        ช่าย…เอ๊ะๆๆๆ ท าไมๆๆๆ 

นุ่น                หรือว่า 

มาโรจน์        ไม่อยากจะเชื่อเลย 

นุ่น                 คุณพอ่… 

มาโรจน์        ตอ้ยติ่งลูกพ่อ… 
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(ทั้งคู่ถาโถมเข้าหากันน้ าตาร่วงริน) 
 
นุ่น               ตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมา… 

มาโรจน์       เกิดอะไรขึ้นกับหนู… ลูก 

นุ่น               ป้าแกจับหนูยัดลงกระเป๋าคะพ่อ กะจะเอาไปขายแต่หนูหนีออกมาได้แล้วก็มีลุง
ชาวนาใจดีเอาหนูไปเลี้ยงแล้วหนูก็… 

มาโรจน์        แลว้หนูก็กลับมา กลับมาสู่อ้อมกอดของพ่อของแม่ขวัญเอ๊ย ขวัญมานะลูก 

(ทั้งคู่มีความสุข) 
 
กุ๊ก            ไปตรวจดีเอ็นเอกันก่อนดีไหม 

นุ่น           เราม่ันใจมากคะ ป้าอ้วนๆกับรอยสักนกอินทรี 

พี่ป๊อด       เธอมันไอ้คนไม่ชอบเห็นคนอื่นมีความสุข ไม่ชอบให้ละรจบแบบแฮปป้ีเอ็นดิ้งใช่ม้ัย
ล่ะ อีโรคจิต 

กุ๊ก            (ลุกขึ้น) อีป๊อด 

พี่ป๊อด       (ลุกขึ้น) อย่ามาเรียกพี่แบบนี้นะ 

กุ๊ก             อย่ามาขึ้นเสียงกับชั้นนะ 

พี่ป๊อด       พีว่่าคนอย่างเทอมันต้องรับฟังอะไรตรงๆ จากคนอื่นบ้าง 

กุ๊ก            ไม่จ าเป็นโดยเฉพาะจากอีไดโนเสาร์เต่าล้านปีอย่างแก 

พี่ป๊อด       (เบือนหน้าหนีไปทางอื่น) เอาเลย ฆ่าพี่เลยสิถ้าเกลียดพี่มาก ก็ไปเอามีดมา ถ้าหาที่
เสียบไม่ได้ก็มาเสียบท่ีกลางใจพี่เนี้ย เสียบเลยๆๆๆ 

กุ๊ก             กุ๊กไม่ได้เกลยีดพี่ คือกุ๊กๆๆๆๆ(ถูกพี่ป๊อดเร้าจนจนมุม)…ถ้าพี่แหกตาถั่วๆ ของพี่
ดูดีๆพี่ก็จะรู้…พี่ชายใจร้าย 

พี่ป๊อด       (หันกลับมา) กุ๊กไก่ของพี่ชาย 

กุ๊ก             พี่ชายใจร้าย ที่กุ๊กไก่โกรธ กุ๊กไก่แกล้งหลอก กุ๊กไก่รักและรอพี่ชายมาโดยตลอด 
พี่ชายช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย 
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พี่ป๊อด       พี…่พี่… 

กุ๊ก             พี่ชาย… 

พี่ป๊อด       กุ๊กไก่ 

(ทั้งคู่ถาโถมเข้าหากัน น้ าตาไหลริน) 
 
พี่ป๊อด        ตั้งแต่ที่พี่ได้ยินเรื่องรถอีแต๋นและหลังควาย พี่ก็แน่ใจเลยว่ากุ๊กไก่ยังไม่ลืมพี่ชายคน
นี้ 

กุ๊ก กุ๊กไก่ไม่มีวันลืมพี่ชาย ขอให้วันน้ีมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ เป็นกลางเริ่มต้นท่ีไม่ต้องมี
ตอนกลางและตอนจบ 

เจ๊ฝอย        (รู้สึกโดดเดี่ยวไรคู่)  ได้ตอนจบละไงละครเรื่องนี้ 

พี่ป๊อด        พี่มีความสุขมาก มากจนล้น ล้นจนอยากจะแจกจ่ายให้กับมวลมนุษยชาติทั้งปวง 

มาโรจน์     ผมด้วย แล้วลูกละต้อยติ่ง 

นุ่น             หนูต้องท าความคุ้นเคยกับชื่อใหม่ของหนูให้ได้เลยคะ 

เจ๊ฝอย        เอ่อเจ๊ว่า เจ๊ไปดีกว่า 

นุ่น             อย่าพึ่งไปค่ะ มีอะไรอยากให้ช่วยอ่ะค่ะ 

เจ๊ฝอย        ชั้นเหรอ อะไรอ่ะ 

นุ่น             ช่วยท าละครเรื่องเฉาก๊วยถ้วยสุดท้ายให้หน่อยนะค่ะเจ๊ 

เจ๊ฝอย         เธอหมายความว่า… 

นุ่น ใช่ค่ะ เฉาก๊วยถ้วยสุดท้าย ละครจากชีวิตคนจริงๆ ชีวิตที่ผ่านมุมมองอันละเอียดอ่อนของ
ศิลปะการแสดง ก ากับโดย ฝอยทอง ณ ป้อมพระสุเมรุ รับไปนะคะ ท าความฝันของหนูให้เป็น
จริงด้วยนะค่ะ 

(ทุกคนยิ้มกริ่มกันออกไป เหลือแต่สุพลที่มุ่งม่ันจดอะไรต่ออะไรไปอย่างแข็งขัน) 

มืด 

จบ 
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อีค้ิมลกูคอปืนกล 

 

(Projector          Facebook) 

(Sound   เสยีงพมิพ)์ 

(Projector         คนฉลาดเว่อรม์กับอกว่า คนโงเ่ท่านัน้ทีก่ระโจนใส่ความรกั แต่มนัช่วยไมไ่ดน้ะ  

เพราะฉันตกหลุมรกัคุณเขา้แลว้) 

ดาด้า คนฉลาดเว่อร์มักบอกว่า คนโง่เท่านั้นที่กระโจนใส่ความรัก แต่มันช่วย

ไม่ได้นะ เพราะฉันตกหลุมรักคุณเข้าแล้ว 

ยอด   คิดอะไรอยู่จ๊ะ  ทักษอร 

ดาด้า   ใครหรอ 

ยอด   อีแอ๊บ 

อ้อย   คริ คร ิ

ดาด้า   อุ้ย มีแต่คนบอก 

ยอด   สวยเนอะ 

อ้อย   อุ อ ุ

ดาด้า   ขอบใจ 

ยอด   ยังกล้าตอบ 

อ้อย   ฮ่า ฮ่า ฮ่า 

ยอด   อีอ้อย ออกมาเดี๋ยวนี้ ซ่อนตัวท าเพื่อ... 

อ้อย   แบร่...กูไม่อยากออกสื่อ 
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ยอด   สื่ออะไร ตรงจุดเกิดเหตุหรอมึง 

อ้อย   ไข่ปลา ไข่ปลา ไข่ปลา 

ยอด   อย่ามาไข่ปลา พิมพ์มาเดี๋ยวนี้ 

ดาด้า   คุยอะไรกันหรอ 

ยอด   ไม่ใช่เรื่องของแอ๊บ 

ดาด้า   ตกลงเค้าเหมือนแอ๊บ นางเอกช่องสามจริงๆหรอ 

อ้อย   เหมือนที่สุด 

ยอด   ที่สุดของแจ้ 

ดาด้า   ใครคือแจ้ 

ยอด   โอ๊ย โอ๊ย 

ดาด้า   โอ๊ย โอ๊ย ไร 

ยอด   โอ๊ย โอ๊ย คิดถึงจังเลย 

อ้อย,ยอด,ดาด้า ฮิ้ววววววววววววว.................... 

นก   มาแว้วววววววววววววววว หิวว่ะ 

อ้อย,ยอด,ดาด้า เงียบ เงียบ เงียบ 

นก   โออิชิ บุฟเฟ่ต์ป่ะ  

อ้อย,ยอด,ดาด้า เงียบ เงียบ เงียบ 

นก   หมูกะทะป่ะ 

อ้อย,ยอด,ดาด้า เงียบ เงียบ เงียบ 

นก   พวกนึงน่ี เงียบ หนีกูกันหมดเลยนะ 
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(Projector CHAT) 

นก   อ้อย กูรู้มึงไม่กล้าตัดสินใจ พวกมันสองตัวสิงมึงอยู่ใช่ไหม 

อ้อย   ยอด ช่วยด้วย 

ยอด   ออฟไลน์ 

นก   ว่าไงอ้อย 

อ้อย   ดาด้า ช่วยด้วย 

นก   อ้อย 

อ้อย   ช่วยด้วย 

นก   อ้อย 

อ้อย   ช่วยด้วย 

นก   อ้อย 

อ้อย   ช่วยด้วย 

นก   อ้อย 

อ้อย,ดาด้า  ออฟไลน์ 

นก   โอ้โห ออฟไลน์หนีกูกันหมด 

หลายปีก่อนการจะเจอเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนพร้อมๆกัน ส่วนใหญ่ก็จะ

เป็นงานแต่งหรือไม่ก็งานศพ แต่เดี๋ยวนี้เราเจอกันทุกวัน หรือแทบจะ

เรียกได้ว่าทั้งวัน เรารู้ว่ามันคิดอะไร จะท าอะไร 

ดาด้า   ตื่นแล้ว 

ยอด   แปดโมงเช้าวันอังคาร 

อ้อย   คนที่เกิดวันเสาร์ เอากระเป๋าตังค์ไปด้วย มีดวงเสียทรัพย์ 
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ดาด้า   เก็บที่นอนอยู่ 

ยอด   แฮ็งค์จัง 

อ้อย   ก าลังจะนั่งสมาธิอย่ารบกวน 

ดาด้า   เปิดน้ าอุ่นท้ิงไว้ 

ยอด   จะไปท างานดีม้ัย 

อ้อย   นั่งสมาธิเห็นลูกแก้วด้วยล่ะ 

ดาด้า   ดูผู้หญิงสอดรู้ดีกว่า 

ยอด   ไม่ไปดีกว่า 

อ้อย   ได้ยินเสียงโทรศัพท์ 

ดาด้า   อุ๊ย!น้ าล้น 

ยอด   เดี๋ยวโทรบอกออฟฟิศว่าไม่สบาย 

อ้อย   โทรมาท าไม นั่งสมาธิอยู่ 

ดาด้า   ไปท างานไม่ทัน ไม่อาบดีกว่า 

ยอด   โทรบอกแล้ว นอนต่อดีกว่า 

อ้อย   ช่วยด้วยกูเผลอหลับ 

นก    เห็นภาพอัพเดตของมันท าอะไรอยู่ท่ีไหนกับใคร 

ยอด,ดาด้า,อ้อย,นก แอ็คท่าถ่ายรูป ท่าที่ห้าทั้งสี่คนชนแก้ว นกแยกตัวออกมาพูดต่อ 

นก    จนเรารู้สึกว่าเพื่อนเราอยู่ใกล้ตาเราตลอดเวลา... 

คิ้ม...คิ้ม...อีคิ้ม...มึงเป็นไร...มึงโพสอะไรมาเนี่ยะ 

(Projector พอกนัท ีความอดทนสิ้นสุดแลว้ เกดิชาตหิน้าขอเป็นเพือ่นกนัอกีครัง้ ลาก่อน) 
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คิ้ม   พอกันที ความอดทนสิ้นสุดแล้ว เกิดชาติหน้าขอเป็นเพื่อนกันอีกครั้ง 

ลาก่อน 

นก   คิ้มมึงเป็นอะไรไป 

ยอด   มีเรื่องอะไรว่ะ 

ดาด้า   รู้ไหมว่าเป็นห่วง 

อ้อย   มึงเล่าให้กูฟังได้ไหม 

ยอด   คิ้ม 

ดาด้า   ตอบสิ 

อ้อย   คิ้ม 

ทุกคนต่างเรียกชื่อ คิ้ม 

นก   ด้าโทรหามันซิ 

ดาด้า   มันปิดเครื่อง 

นก   ใครรู้ว่าบ้านมันอยู่ที่ไหน 

ดาด้า   ไม่รู้ 

อ้อย   ไม่รู้ 

ยอด   ไม่รู้ 

นก   ท าไมไม่มีใครรู้ว่ะ 

ทุกคน   แล้วมึงรู้หรอ 

นก   รู้แล้วจะถามเหรอ... 

(ทุกคนต่างมีสีหน้าไม่สู้ดี) 
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อ้อย   พวกมึงใช้ 3G ใช่ไหม 

นก,ยอด,ดาด้า  ใช่ 

อ้อย   เปิด VDO CALL เลย  

นก ยอด ดาด้า ลากเก้าอี้ไปรวมกับอ้อย 

 

อ้อย    คิ้มเกิดวันอะไร 

ดาด้า   สิบสอง มกรา 

อ้อย   ปี 

ยอด   ปีขาล 

อ้อย   Shit!!! Death 

ดาด้า   อีคิ้ม มันจะฆ่าตัวตายใช่ไหม 

นก   ไม่ใช่ม้ัง 

อ้อย   กูซีเรียส แต่ไพ่มันฟ้องว่ะ 

นก   คนอย่างอีคิ้มเนี่ยะนะฆ่าตัวตาย ถึกเรียกแม่ซะขนาดนั้น 

ดาด้า   เพราะอะไรหรอ 

นก มันไม่เคยร้องไห้ มันเป็นคนกลัวความเจ็บปวด มันกลัวตกนรก และท่ี

ส าคัญมันรักตัวเองสุดๆ  ขนาดโรงแรมถล่มที่โคราช มันยัง

ตะเกียกตะกายรอดออกมาได้เลย มันไม่มีทางฆ่าตัวตายแน่นอน 

คิ้ม   ฮัลเลลูยา 
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ยอด   คิ้มกับพวกเราเป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วน  

   ข าเพื่อ... 

   คุณไม่ใช่คนแรกที่คิดแบบน้ี คนแรกที่คิดแบบนี้คือ อีคิ้ม 

   สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยอดฟ้า พวงสะอาดค่ะ 

คิ้ม   เฮ้ย นาย มาผิดโรงเรียนป่าว โรงเรียนชายล้วนอยู่ฝั่งโน้น (หัวเราะแล้ว

เดินออกไป) 

ยอด   วันท่ีสอง...สวัสดีค่ะคุณครู หนูเด็กหญิงยอดฟ้า พวงสะอาดมาแล้วค่ะ 

คิ้ม   สวัสดีเพื่อนสาว วันน้ีล้างสะอาดก่อนมาโรงเรียนรึยังจ๊ะ 

ยอดวางกระเป๋าแล้วเดินเข้าไปตบตีกับคิ้ม 

ยอด   เราสองคนถูกท าโทษ (ยอดกับคิ้มกอดคอกันโดนตี) 

   คิ้มเป็นคนท่ีเข้มแข็งมาก ไม่ร้องไห้เลย (ยอดร้องไห้) 

คิ้ม   ครูขาตีหนูแทนอีตุ๊ดนี่เถอะ หนูร าคาญเสียงเจ็บโอเวอร์ของมัน 

ยอด   ใจดีจังเลยอ่ะ 

คิ้ม   ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเราซื้อข้าวเหนียวถั่วด าให้กิน (คิ้มหัวเราะ เดิน

ออกไป) 

ยอด อีคิ้มมักจะหัวเราะเยาะปมด้อยของชั้น และปมด้อยของเพื่อนทุกคน  

แต่มีอยู่เร่ืองนึงที่ชั้นและเพื่อนท้ังโรงเรียนสามารถหัวเราะเยาะมันได้ 

คือปมด้อยของมัน (ทุกคนหัวเราะ) 

ในวันวาเลนไทน์ อีคิ้มกะจะเซอร์ไพรแฟนนักเรียนช่างกลย่านมาบุญ

ครองด้วยการท าคุ้กกี้เนยถั่ว 

คิ้ม   แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะพี่มาร์ค จุ๊บุ จุ๊บุ 
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มาร์ค   เฮ้ย โดนใจอาชีวะว่ะคิ้ม 

นก ขณะท่ีพี่มาร์คก าลังเปิดกล่องคุ้กกี้เนยถั่ว เพื่อนร่วมสถาบันของพี่มาร์ค

ก็ยกพวกไปตีกับคู่อริย่านเดียวกัน 

มาร์ค   น้องคิ้ม เก็บคุ้กกี้ไว้ก่อน งานเข้า 

คิ้ม   แต่วันน้ีเป็นวันวาเลนไทน์นะค่ะ 

มาร์ค   เป็นแฟนพี่ต้องอดทน เพื่อนเจ็บพี่เจ็บ แฟนเจ็บพี่ไม่เจ็บ 

คิ้ม   คิ้มเจ็บ 

มาร์ค   อดทน 

คิ้ม   ค่ะพี่มาร์ค คิ้มจะอดทน กินคุ้กกี้แล้วตีมันให้ตายเลยค่ะ 

นก   คนที่ตายกลับกลายเป็นพี่มาร์ค พี่มาร์คล้มลงอย่างช้าๆ 

มาร์ค   คิ้ม เอาอะไรให้พี่กิน 

คิ้ม   คุกกี้เนยถั่ว 

มาร์ค   สัตว!์!! 

นก คิ้มท าสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิต พี่มาร์คเด็กช่างกลย่านมาบุญครอง ตี

คู่อริมาทุกโรง แต่มีโรคประจ าตัว 

ยอด   หมอบอกว่าผมเป็นอะนาฟรีแลคซิส แปลว่า แพ้ถั่ว  

อ้อย   คิ้มมึงไม่รู้เลยหรือไงว่าพี่เขาเป็นอะนาฟรีแลคซิส... 

คิ้ม   ไม่รู้...ไม่รู้ 

นก   ความรักท าให้คนตาบอด แต่ส าหรับคิ้มความรักท าให้คนตาถั่ว 

นก   สายตาของพี่มาร์คที่มองมา ราวกับจะสาปแช่งคิ้ม 

มาร์ค   อีคิ้ม มึงฆ่ากู ชาตินี้และชาติหน้ามึงจะไม่มีผัวไปตลอดชีวิต... 
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ดาด้า   พี่มาร์คมันพูดอย่างนั้นกับมึงหรอ 

คิ้ม   มันไม่ได้พูด กูรู้สึก 

ยอด   อ่ะอีนี่ จินตนาการ 

นก ตลอดระยะเวลาที่เรียนมัธยม พวกเราในโรงเรียนสตรีล้วนทุกคน ล้วน

เคยเป็นแฟนหรือเป็นกิ๊กกับนักเรียนชายล้วนฝั่งตรงข้าม ยกเว้นอีคิ้ม 

ยอด   คิ้ม...กูไม่มีแฟนเป็นเพื่อนมึงก็ได้นะ 

คิ้ม   โคตรรักมึงเลยว่ะ แต่ไม่ต้องหรอก แฟนไม่ได้หาได้ง่ายๆ 

ยอด   โอเค 

อ้อย กูไม่อยากจะเชื่อเลยว่านักเรียนชายโรงเรียนตรงข้ามตั้งพันคน มันไม่มี

สักคนเลยหรอที่จะมาชอบมึง 

คิ้ม   ทีน้ีพวกมึงเชื่อหรือยังว่ากูไม่ได้จินตนาการ กูถูกสาป 

(Sound     เสยีงฟ้าผ่า) 

นก พอพวกเราเรียนจบมัธยม ก็แยกย้ายกันไปคนละมหาลัย คิ้มไปเรียน

ถ่ายภาพ อาชีพที่มันใฝ่ฝันแต่เด็ก แต่เราก็ยังหากิจกรรมมาท าร่วมกัน

เพื่อจะได้เจอกันบ่อยๆ ชั้นคือผู้ชักน าอีคิ้มเข้าสู่วงการคาราโอเกะ ทุก

ครั้งที่เรามาคาราโอเกะ เรามาฟังมันร้องเพลง มันไม่เคยปล่อยไมค์ให้

ใคร จนพอดีมีปฏิวัติ ทหารกราดปืนกลมายิงร้านคาราโอเกะ 

ทหาร   จ าลองอยู่ไหน 

นก อีคิ้มก็ยังกราดเสียงร้องไม่หยุด สุดท้ายทหารหยุด กอดคอร้องคาราโอ

เกะกับมันโดยไม่สนใจค าสั่งสุจินดา 

คิ้ม   เฮ้ยพวกมึง ไว้เรามากันอีกนะ สนุกดี 

ดาด้า   ใครสนุกกับมึง  
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ยอด   กูเห็นมึงสนุกอยู่คนเดียว 

ดาด้า การร้องคาราโอเกะท าให้คิ้ม Happy สุดๆ กับชีวิตในช่วงเรียน

มหาวิทยาลัย    พอพวกเราทั้งรุ่นเรียนจบ...แต่คิ้มเรียนไม่จบ 

คิ้ม แต่ชัน้ก็มีงานท านะ ชั้นเคยท างานกับพี่ใหญ่ อมาตย์ พี่บี๋ ธีรพงษ์ พี่ณัฐ 

ประกอบสันติสุข หนังสือลลนา ดิฉัน แพรว เปรียว พลอยแกมเพชร 

อิมเมจ อสท. จีเอ็ม กุลสตรี สตาร์ซ็อคเกอร์ แม่และเด็ก 

ดาด้า ปีนึงผ่านไป ชั้นพบกับคิ้มโดยบังเอิญที่ส านักงานเขตบางพลัด คิ้มได้

ท างานช่างภาพอย่างที่มันใฝ่ฝัน 

คิ้ม   คนต่อไป หันซ้าย หันขวา ก้มหน้า อย่ายิ้ม อย่ายิ้ม บอกว่าอย่ายิ้ม 

ดาด้า   อ้าว อีคิ้ม 

คิ้ม   แหมหน้าตาก็ดี แต่เรียกอีกับข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวเลยหรอ 

ดาด้า สมกับเป็นข้าราชการไทยจริงๆ คุยกับประชาชนไม่ต้องอ้างฟ้าอ้างฝน

ได้ม้ัย...ชั้นดาด้าไง โชคดีจังเลยท่ีการท าบัตรรอบสองของชั้น มีแกเป็น

คนถ่าย 

คิ้ม   ดาด้า แกดูสวยแล้วก็สูงขึ้นนะ ที่ส าคัญหน้าเป๊ะไม่กระดิกเลย 

ดาด้า คิ้มทักช้ันว่าสวยและสูงขึ้น ที่ส าคัญหน้าชั้นเป๊ะได้รูปแล้ว แต่คิ้มดู

เปลี่ยนไปจากตอนสมัยเรียน คิ้มดูแก่ 

คิ้ม   ปากเสียไปแล้วนะ นังดาด้าหน้าเป๊ะ 

ดาด้า   อาจเป็นเพราะหน้าที่การงานท่ีน่าเบื่อ 

คิ้ม   คนต่อไป หันซ้าย หันขวา ก้มหน้า อย่ายิ้ม... คนต่อไป หันซ้าย หัน

ขวา ก้มหน้า อย่ายิ้ม 
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แต่ชั้นก็มีความสุขแบบจ าเจอย่างนี้ ตื่นเช้ามาไปท างาน พักเที่ยงกิน

ข้าว บ่ายโมงกลับมาท างานต่อ เลิกงานกลับบ้าน ตื่นเช้ามาก็ไปท างาน

อีก เป็นอย่างนี้ทุกวันก็ดี สมองไม่ต้องออกแรง คนต่อไป หันซ้าย หัน

ขวา ก้มหน้า  

ดาด้า   คิ้ม แกมีแฟนรึยังว่ะ 

คิ้ม   อย่ายิ้ม 

ดาด้า   คิ้มดูอารมณ์ไม่ดีเวลาพูดถึงความรัก ชั้นขอเบอร์คิ้ม 

   คิ้ม ชั้นจะติดต่อแกได้ยังไงวะ 

คิ้ม   1144 เรียก 123456 

ดาด้า คิ้ม นี่นามบัตรช้ัน ชั้นเป็นไฟแนนเชียล แพลนเนอร์ ถ้าเธอมีปัญหา

เรื่องการเงิน โทรหาชั้นได้ 24 ชม. 

คิ้ม   ดาด้า มึงขายประกันหรอ 

ดาด้า   ป่าว กูเป็นไฟแนนเชียล แพลนเนอร์ 

คิ้ม   อีนี่ ไม่ยอมรับตัวเอง 

อ้อย เวลาผ่านไปเกือบยี่สิบปี ตั้งแต่พวกเราจบมัธยม เป็นเรื่องที่ยากมากที่

จะเจอเพื่อนๆ ทั้งรุ่นพร้อมๆกัน นอกจากงานแต่ง งานแต่ง งานแต่ง 

แล้วก็งานแต่ง แต่น้อยครั้งมากที่คิ้มจะมา     คงเป็นกรรมหรือไม่ก็บุญ

วาสนาที่ท าให้เรามาเจอคิ้มในงานศพ 

 (Sound  เสยีงสวดในงานศพ) 

นก   พวกมึงรู้สึกไหม ต่อจากนี้ไปเราจะเจอเพื่อนรุ่นเราพร้อมๆกัน เฉพาะ

ในงานศพ 

ดาด้า   อืม ทั้งรุ่นมันแต่งงานกันหมดแล้ว 
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ยอด   นี่มึงแช่งกูว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าสาว 

นก   ตามโปรไฟล์แล้วพวกเราท่าจะแต่งยาก 

อ้อย   ใช่ ไพ่กูก็บอกอย่างนั้น 

ยอด   ชีวิตกูขึ้นอยู่กับไพ่ทาโรต์มึงว่างั้น อีอ้อย 

อ้อย   เออ 

ยอด   เอางี้ มึงลองดูซิว่าอีคิ้มมันจะมากี่โมง ใส่ชุดสีอะไร ใส่รองเท้าแบบไหน 

อ้อย   นี่ กูหมอดูนะ ไม่ใช่หมอผี 

ดาด้า   อ้อย นั่งลงเหอะ ชั้นอายเค้า 

ยอด   อายอะไร 

ดาด้า   ชั้นอายจนหน้าชาไปหมดแล้วเนี่ยะ 

ยอด   ท าไม ยาชายันฮีหมดฤทธิ์แล้วว่างั้น 

ดาด้า   เค้าเรียกโบทอกซ์ 

อ้อย   ตกลงมึงไปปุ๊งหน้ามาหรอ 

ดาด้า   ป่าว 

ยอด   มึงก็เปิดไพ่ดูดิ ว่ามันไปท าหน้ามารึป่าว 

อ้อย   เมื่อไหร่มึงจะเลิกยุ่งกับวิชาชีพกูซักที 

นกขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบ   นกยกมือ    ตั้งมือ  เข้าใจว่าเวลาผ่านมานานแล้ว  

นก เพื่อนๆ ขอบคุณที่มางานศพของไอ้เพื่อน เราจะเข้าสู่พิธีการอัน

ศักดิ์สิทธิ์   ทุกครั้งที่เราร่วมร้องเพลงนี้ ไอ้เพื่อนจะเป็นต้นเสียงในทุก

กิจกรรมที่เราท า ตั้งมือ...ตั้งมือมือ...เข้าใจว่ามันนานแล้ว อาจจะจ ากัน

ไม่ค่อยได้ เอาใหม่ ตั้งมือ...ตั้งมือมือ... 
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แม้วันน้ีไอ้เพื่อนจะได้จากพวกเราไปสู่ภพภูมิแห่งสรวงสวรรค์แล้ว    

แต่ชีวิตของพวกเรายังต้องมีชีวิตอยู่กันต่อไป ตอนน้ีกูจะขอเสียสละเป็น

ต้นเสียง  ขอให้ทุกคนร่วมกันร้องเพลง  ค าสัญญา 

ร้องเพลง   ค าสัญญา    ของอินโดจีน 

ดาด้า   อีคิ้ม มึงอยู่ไหนเน่ีย เค้าก าลังร้องเพลงให้เพื่อนอยู่เนี่ย !  อีคิ้มมันจะ

ร้องด้วยเว้ย!! 

คิ้มร้องมาทางโทรศัพท์.... 

ท่อนสุดท้ายร้องว่านี่คือสัญญาของเรียม.........   

ทุกคน     เรียมไหนวะ? 

คิ้ม       เรียมเสียวจนร้องลั่น...... 

ทุกคนวงแตก...   

นก       เฮ้ย เฮ้ย พวกเรารีบบูม บูม บูม 

ทุกคน      เอฟ เอฟ เอฟ บี บี บี เอฟ บี บึ้ม 

ดาด้า      คุณพ่อ คุณแม่สวัสดีคะ 

ทุกคนท าท่าวิ่งหนีค้างไว้ 

นก  คิ้มมันท าอะไรเนี่ยะ ปกติพวกเพื่อนๆ ก็มองเราแตกต่าง ยิ่งท าแบบนี้

เรายิ่งแตกต่าง เฮ้ย ยอดเอาโทรศัพท์มาดิ 

ยอด   แต่โทรออกไม่ได้นะ 

นก   แล้วเอามาท าไม (โยนโทรศัพท์ยอดทิ้ง) 

นก    เดี๋ยวกูโทรเอง   อีคิ้ม มึงอยู่ไหนเน่ีย 

อีคิ้ม     คาราโอเกะ 
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ยอด     มันอยู่ไหนวะ 

นก       มันอยู่คาราโอเกะ.....แล้วมึงอยู่กับใคร 

อีคิ้ม      กูอยู่คนเดียว 

ยอด      มันอยู่กับใครวะ 

นก      มันบอกว่ามันอยู่คนเดียว 

นก      คิ้ม ท าไมมึงไม่มา 

อีคิ้ม   ก็กูเมา 

อ้อย,ดาด้า,ยอด  แล้วท าไมมันไม่มางานศพ 

นก     ท าไมมึงไม่มางานศพ  

อีคิ้ม       ก็กูบอกพวกมึงไปแล้วไงวา่ กูเมา 

นก   มันบอกพวกมึงแล้วไงว่า  มันเมา 

ยอด      มันบอกพวกกูตอนไหน 

นก     อีคิ้ม มึงบอกพวกมันตอนไหน 

อีคิ้ม      ก็เมื่อกี้ไง 

นก      เมื่อกี้ มึงไม่ได้บอกพวกมันเลยว่ามึงเมา 

อีคิ้ม      ก็กูบอกมึงให้ไปบอกพวกมันไงว่า กูเมา 

นก      มันบอกกูให้บอกพวกมึงว่า มันเมา.....เฮ้ย! มึงเมาเปล่าเนี่ย? 

อีคิ้ม       มึงนั่นแหละเมา 

นก      มันว่ากูเมาว่ะ 

ยอด,ดาด้า,อ้อย อ๋อ เมา 
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นก   กูไม่ได้เมา 

ยอด      เออ  เอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจ 

นก      แต่กูไม่เข้าใจ     

อ้อย   เฮ้ย ท าไมมันต้องฟาดงวงฟาดงาด้วยว่ะ 

ดาด้า   สงสัยมันอยากกินมึงม้ัง 

นกปฎิบัติการโทรหาทุกคน  

 

(Sound                  เสยีงโทรศพัทม์อืถอื) 

ยอด   ฮัลโหล สวัสดีค่ะ 

นก   มึงจะไปไหน 

ยอด   นี่ใคร 

นก   กูเอง 

ยอด   กูไหน 

นก   มึงก็หันมาดิ 

ยอด   เอ้า มึงโทรมาท าไม 

นก   กลับมาแล้วถือสายรอก่อน 

(นกโทรหาดาด้า) 

นก   มึงรับดิ 

อ้อย   กูรับแล้วมึงพูดมาเลย 

นก   กูยังไม่โทรหามึงเลยมึงรู้ได้ไง 
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อ้อย   กูเป็นหมอดู กูรู้ มึงมีอะไรจะถามกูม้ัย 

นก    ตอนน้ีกูประชุมห้าสาย มีอะไรจะได้รู้พร้อมกันเลยห้าคน 

นก    โหล โหล โหล เดินไล่หาเพือ่นๆ  เพื่อนๆก็รับ  โหล  โหล โหล 

นก   พวกมึงแหกโหลใส่หูกูท าไม? 

ยอด   ก็มึงมาโหลใส่กูก่อน 

นก   กูโหลใส่คิ้ม ไม่ได้โหลใส่มึง 

นก   มึงได้ยินม้ัย 

ทุกคน   ได้ยิน 

นก   ไมใช่พวกมึง.....มัน   โหล....อีคิ้ม มึงได้ยินกูป่ะ? 

อีคิ้ม      ได้ยิน 

นก      แล้วมึงได้ยินพวกมันป่ะ 

อีคิ้ม      ไม่ได้ยิน 

นก     เอ้า  ท าไมพวกมึงไม่คุยกะมันว่ะ  คุยเด้ 

ดาด้า      อ้าว ก็มึงคุยกะมันอยู่นี่ 

นก      ก็กูให้พวกมึงคุยกะมัน   คุยเด้ 

(ทุกคนกระหน่ าคุยพร้อมๆกันจนฟังไม่รู้เร่ือง) 

นก      เฮ้ย! พวกมึงคุยทีละคนได้ม้ัย! กูปวดหู จับใจความไม่ได้ 

คิ้ม     เออ กูว่ามึงคุยกะแค่กูคนเดียวก็พอ 

นก      เฮ้ย คิ้ม พวกกูมีเรื่องจะคุยกะมึงว่ะ 

ยอด+ดาด้า+อ้อย     เรื่องไรวะ 
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นก     กูไม่ได้คุยกะพวกมึง  กูคุยกะอีคิ้ม 

ยอด      กูก็ไม่ได้คุยกับมึง กูคุยกับมัน 

คิ้ม      เฮ้ย  ถ้าพวกมึงจะคุยกะกู กูว่ามาหากูที่คาราโอเกะเลยดีฝ่า 

ทุกคน   หา...คาราโอเกะ 

ดาด้า      ชั้นไปไม่ได้  ก าลังเศร้า เพื่อนตายไปคน 

นก+ยอด+อ้อย    เพื่อนมึงก็เพื่อนกูน่ันล่ะ 

นก   ยอด ตกลงมึงไปป่ะ 

ยอด      ช่วงนี้ กูเป็นสะเก็ด กูกรอบว่ะ 

นก     ไอ้อ้อย แล้วท าไมมึงเงียบ ไม่ออกความเห็นม่ังวะ 

อ้อย      ก็กูฟังพวกมึงคุยกันอยู่ 

อ้อย      คือกู........ 

นก      (ตะหวาด) มึงคุยโทรศัพท์ 

อ้อย      ฤกษ์ไม่ดีว่ะ กูไม่ได้เอาใบทับทิมมา วิญญาณมาตามรังควาน กูคงไม่

ไป 

นก      เฮ้ย คิ้ม สรุปพวกกูไม่ไป  

(Sound  Karaoke   โอเคนะคะ) 

คิ้ม   อ่ะพวกมึง ไหนว่ามีอะไรจะคุยกับกู ว่ามา 

ยอด   สบายดีไหม 

ดาด้า   ท าอะไรอยู่ 

อ้อย   หายไปไหนมา 
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นก   อ้วนข้ึนนะเนี่ยะ 

ยอด   ท างานท่ีไหน 

ดาด้า   ยังเป็นช่างภาพอยู่รึป่าว 

อ้อย   หน้ามึงหมองไปนะ หรือว่าแก่ 

นก   มึงมีเงินเก็บเท่าไหร่ 

ยอด   เอารถมารึป่าว 

ดาด้า   ท าประกันรถยังว่ะ 

อ้อย   ค าสาปพี่มาร์คเสื่อมรึยัง 

นก   อันน้ีซีเรียส หิวป่ะ 

ยอด   แล้วท าไมมึงไม่ไปงานศพไอ้เพื่อนว่ะ 

คิ้ม   ก็กูไม่อยากจะตอบค าถามแบบเดียวกับที่พวกมึงถามกูนี่แหละ 

ทุกคน   อืม 

นก   เออ ถูกของมึง 

ยอด   เออ ถามเพื่ออะไรว่ะ 

ดาด้า   ใช่ ไร้สาระ 

อ้อย   เพื่อให้พวกมันดูดีขึ้นไง 

ยอด   แล้วพวกมึงถามอีคิ้มเพื่อ... 

ดาด้า   ใช่ ไร้สาระ 

นก   เออ ถูกของมึง 

อ้อย   พวกมึงถามค าถามอีคิ้ม เพื่อให้พวกมึงดูดีขึ้นไง 
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คิ้ม นี่พวกมึงหยุดเล่นบีบีแล้วหันหน้ามาคุยกับกูซะที กูอยู่น่ี ตกลงเรื่องที่

พวกมึงจะคุยกับกูมันเรื่องอะไร 

นก   ที่งานศพ กูรู้สึกจูนกับเพื่อนไม่ติดว่ะ 

(ยอด,ดาด้า,อ้อย ดึงนกเข้ากลุ่ม) 

ยอด   เฮ้ยนก เป็นไงบ้างจ๊ะ สบายดีรึป่าว 

นก   เออ สบายดี 

ยอด   ลูกเธออายุเท่าไหร่แล้ว 

ดาด้า   สองขวบ ก าลังน่ารักเลย ตอนน้ีหัดขี่จักรยานสามขาอยู่ 

อ้อย   แล้วลูกเธอเรียนโรงเรียนไหน 

ดาด้า   ยังเลือกอยู่เลย ระหว่างมอนเตสซอรี่ วอลดอร์ฟ หรือนีโอฮิวแมนนิส 

ยอด   ส่งเรียนเมืองนอกเลยดีไหม เตรียมตัวเข้าอ็อกฟอร์ดอะไรงี้ 

ดาด้า   อ้าว แล้วนกไปไหน นก เธอว่าลูกชั้นเรียนโรงเรียนไหนดี 

นก   วิไล 

ดาด้า   ชั้นเปลี่ยนช่ือแล้ว เรียกชั้นใหม่นะว่า รรรรรร 

นก รรรรรร ชั้นว่าให้ลูกเธอเรียนโรงเรียนวัดแถวบ้านเธอดีกว่า ได้รางวัล

โรงเรียนรัฐบาลดีเด่นไม่ใช่หรอ พอเพียงดีนะ 

ยอด   อ้าว จอยจอย 

ดาด้า   เป็นไงบ้าง 

อ้อย   ชั้นก็รู้สึกว่าเคมีไม่ตรงกับเพื่อนเหมือนกัน 

(ยอด,ดาด้า,นก ดึงอ้อยเข้ากลุ่ม) 

ยอด   อ้าวอ้อย เป็นไงบ้าง สบายดีไหม 
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ดาด้า   ดูดีขึ้นนะ ใช้ครีมอะไรหรอ 

นก   (ถอนหายใจ)  เฮ้ออออออออ 

ยอด   หวิวหวิวเธอเป็นอะไร 

นก ชั้นเบื่อแฟนชั้นมากเลย แฟนชั้นเอาใจชั้นมากเกินไป ตามติดชั้น

ตลอดเวลาเลย ไม่เคยปล่อยให้อยู่คนเดียว 

อ้อย   อีดอก ผีหรือผัวว่ะเนี่ยะ 

ดาด้า แฟนชั้นก็เหมือนกัน ชอบให้ชั้นท ากับข้าวให้กิน เค้าชอบกินสปาเก็ตตี้

คาเบอเนรา กับเบอเบอร์รี่ชีสพาย ค่าเรียนแสนกว่าบาทเอง ชั้นไปลง

เรียนที่ลากองเบลอ แฟนชั้นก็ออกให้ 

อ้อย ฟังดูดีนะ แต่เป็นวาสนาหรือกรรมกันแน่ ลองคิดดูนะว่ามีความสุขจริงๆ

รึป่าว พระท่านว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  (อ้อยเดินออกไป) 

ยอด   ชั้นว่ามันเป็นกรรม 

นก   กรรมอะไร 

ยอด   กรรมที่ได้เจอมันไง 

ยอด,นก,ดาด้า  อิ้วววววววววววววววววววววว 

คิ้ม   ใช่เลยว่ะ ใช่เลย ถูกใจจริงๆ 

(คิ้มไล่ชนแก้วกับเพื่อน) 

ทุกคน   สุดซอย 

คิ้ม   นี่แหละคือเหตุผลที่ชั้นไม่อยากไปเจอเพื่อน ตั้งแต่งานแต่งคนแรกในรุ่น 

ใครนะ...วิไล 

นก   มันช่ือ รรรรรร 
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ยอด   มันเปลี่ยนชื่อแล้ว 

คิ้ม   อ๋อ อีชื่อร.เรือหกตัวนะหรอ แรด ร่าน ร่าน 

(ทุกคนเฮ) 

ยอด   แล้วมึงยังชื่อเดิมรึป่าวว่ะคิ้ม 

คิ้ม   ชื่อเดิมดิว่ะ เปลี่ยนท าไม พ่อแม่กูตั้งให้นะโว้ย 

ดาด้า   คิ้ม แซ่โค้วอ่ะหรอ 

(ทุกคนเฮ) 

อ้อย   มึงสงวนช่ือนี้ไว้เลยนะ ชื่อมึงเป็นมงคลมาก มีพระทุกอย่าง พระเดช 

พระคุณ พระบารมี 

คิ้ม   แต่ไม่มีพระเอก 

(ทุกคนเฮ) 

คิ้ม   สนุกว่ะ ไม่ได้ข าเยี่ยวเล็ดด้วยกันอย่างนี้มาหลายปีแล้ว พวกเรานัดเจอ

กันบ่อยๆดีป่ะ 

(ทุกคนเห็นด้วย) 

นก   ปาร์ตี้เกะทุกทิตย์เลยนะมึง 

คิ้ม   เอา...เอา...เอา 

(ทุกคนจับมือสัญญา) 

นก   ศพหน้านะ เจอเพื่อนร่วมรุ่นไม่กลัวแล้วโว้ย 

คิ้ม   แต่กูไม่ไปนะงานศพ กูมีจุดยืน 

ดาด้า   ไม่ไปแหละดีแล้ว พวกมันว่าเราเป็นชะนีสี่แพร่ง 

อ้อย   น่ากลัวฉิบหาย 
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คิ้ม   ถ้ามีกูน่ากลัวกว่าโว้ย ชะนีห้าแพร่ง 

นก   เราตั้งชมรมชะนีห้าแพร่งถล่มพวกหม่าม้ี เรนเจอร์ แม่งเลย 

ยอด   หม่ามี้ มึงตาย เจอลูกมันหยิกตูดแม่งเลย 

(ทุกคนเฮ) 

ยอด  เราจะจัดปาร์ตี้สาวโสด ที่โสดสโม เอกมัย จากห้าเป็นสิบ จากสิบเพิ่ม

เป็นร้อย จากร้อยกลายเป็นพัน 

อ้อย  พอสมาชิกมากขึ้น เราก็จะคุยกันมากขึ้น พอเราคุยกันมากขึ้น เราก็จะ

มีองค์ความรู้มากขึ้น พอองค์ความรู้มากขึ้น เราก็จะเป็นท่ีปรึกษาเปิด

ฮ็อตไลน์สาวโสด โสดอย่างไรให้เป็นสุข 

ดาด้า  อย่างนี้เราก็จะสามารถท าเว็บไซต์ โสดสนุกดอทคอม ที่จะมีหน้าพวก

เราเป็นผู้ก่อตั้ง เราจะมีเว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสาว

โสดทั่วโลก โฆษณาจะเข้ามาเยอะแยะ เราก็จะขายของได้ เราจะขาย

เสื้อคนไม่มีแฟน เอาเป็นสีแดงหรือสีเหลืองดี ไม่เอา เอาสีเขียวดีกว่า 

เราจะได้เดินต่อไป 

นก  พอเราดัง  เราก็จะมีพาวเวอร์ไปคุยกับช่องได้ เราจะท ารายการทีวีที่มี

พวกเราห้าคนเป็นพิธีกร  ชื่อรายการกูคิดไว้แล้ว  

ทุกคน   ชื่ออะไรวะ 

นก   รายการ ผู้หญิงสามสิบฝ่าๆ วงเล็บ ยังโสด จะเอาให้กาละแมร์แม่งดับ

ไปเลย 

ยอด   กาละแมร์เจอกะละมัง 

ยอด  พอสปอนเซอร์มาก เราก็มีตังค์มาก เดี๋ยวกูจะคุยกับพี่เนวินทร์ ตอนน้ี

เค้าก าลังบ้าบอล เราจะเอาเงินไปท าทีมฟุตบอลโสด ยูไนเต็ด เดอะ 

บุรีรัมย์ แฟนบอลจะเป็นผู้หญิงโสดหมดเลย นักฟุตบอลของเราก็จะคัด

แต่คนหน้าตาดี 
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อ้อย   เราจะคืนก าไรให้ประชาชนด้วยการตั้งมูลนิธิสาวโสดแสนสุข  

นก   เฮ้ยชื่ออย่างนี้แม่งหมู่บ้านแล้ว สาวโสดแสนสุขวิลล่า 

ดาด้า    เราจะขายบ้านจนเรารวย พอเรารวยเราก็จะกลายเป็นซะแล๊บ 

ยอด   เค้าเรียกเซเลบ 

ดาด้า  พอเราเป็นเซเลบก็จะมีผู้ชายมากหน้าหลายตามาให้เราเลือก จากคนท่ี

ถูกเลือก กลายเป็นผู้เลือก 

ทุกคน    โสดเลือกได้ 

ยอด   ไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกเราจะคิดได้ขนาดนี้ 

คิ้ม   กูไม่เห็นด้วยกับพวกมึง เป้าหมายสูงสุดของพวกมึงก็คือหาผู้ชาย 

อ้อย   ไม่ใช่ พวกกูต้องการเป็นโสด โสดแบบสุขๆไง 

คิ้ม   พวกมึงก าลังประนามตัวเอง 

ดาด้า   ประนามอะไร มันเป็นการเรียกร้องสิทธิ 

คิ้ม   สิทธิอะไร 

ดาด้า   สิทธิที่คนโสดควรจะได้รับไง  

คิ้ม   พวกมึงจะเอาอะไรกันอีก 

นก   เหตุผลดีขนาดนี้มึงยังไม่เห็นด้วยอีกหรอ 

ยอด   มึงเสริมได้นะคิ้ม 

คิ้ม   กูจะไม่ใช่คนโสดอีกต่อไปแล้ว 

อ้อย   กูยังเห็นค าสาปของพี่มาร์คอยู่รอบตัวมึงเต็มไปหมดเลย 

ทุกคน   เนยถั่ว เนยถั่ว เนยถั่ว 
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คิ้ม   กูก าลังจะแต่งงาน 

นก   เค้ารู้รึป่าวว่ามึงขี้โวยวาย 

ยอด   เค้ารู้รึป่าวว่ามึงปากหมา 

อ้อย   เค้ารับได้หรอว่ะเวลาที่มึงหัวเราะเยาะปมด้อยเค้า 

นก   เค้าเคยฟังคีย์นรกของมึงรึยัง 

ดาด้า   เค้าเคยเห็นมึงเมาเรื้อนแล้วหรอ 

ยอด   แล้วตอนมึงอ้วกใส่กระเป๋าเค้าเคยเห็นรึยัง 

ดาด้า   เค้ารู้รึป่าวว่ามึงฉี่ในตู้เสื้อผ้าเวลามึงเมา 

คิ้ม   พอ พอ พอ กูรับไม่ได้ว่ะ 

   แต่ข้อเสียทั้งหมดของกู คือสเป็คของเค้า 

อ้อย   เฮ้ย มีผู้ชายอย่างนี้ในโลกด้วยหรอ 

ดาด้า   แฟนมึงเป็นใครว่ะ 

นก   บ้านอยู่ที่ไหน 

อ้อย   ท างานอะไร 

ยอด   เงินเดือนเท่าไหร่ 

ดาด้า   นี่มึงเลี้ยงเค้าหรือเค้าเลี้ยงมึง 

ยอด   ผู้ชายแน่ป่าว 

นก   แล้วเจอกันที่ไหน 

อ้อย   เจอกันยังไง 

ดาด้า   เจอกันเมื่อไหร่ว่ะ 
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(คิ้มไม่ตอบ) 

นก  กูรู้มึงอาย มึงไม่อยากโดนสัมภาษณ์สด เอางี้ มึงไปเล่าในเฟสบุ๊คแล้ว

กันนะ เล่าตั้งแต่วันแรกที่มึงเจอแฟนมึงเลย พวกเราจะได้รู้ความคิด 

ความเคลื่อนไหวของกันและกัน 

    ตื่นตอนเช้าคิดถึงกันบ้างไหม  (ต่อเพลง) 

คิ้ม   อ๋อ พวกมึงอยากเสือกชีวิตกวู่างั้น 

ทุกคน   ป่าว ไม่ได้เสือก 

ดาด้า   แรงอ่ะ 

ยอด   ไม่ใช่อย่างนั้น  

อ้อย   มันไม่เหมือนกัน 

นก   กูแค่อยากรู้ว่ามึงคิดอะไร ท าอะไรอยู่ 

ยอด   กูไม่มายด์นะถ้ามึงจะเล่าเรื่องอูมามิ 

คิ้ม   พวกมึงน่ีวรนุชมากมาก 

ดาด้า   เฮ้ย เรื่องของกูมันก็รู้ 

นก   เรื่องของมันกูก็รู้ เรื่องของกูมันก็รู้ เรื่องของมันมันก็รู้ 

ทุกคน   สรุป เรื่องของพวกกูมึงก็รู้ 

คิ้ม   อ๋อ นี่กูต้องรู้เร่ืองอูมามิของพวกมึงด้วยใช่ไหม 

นก   กูยกตัวอย่างให้ฟัง 

คิ้ม  เออ กูเล่นเฟสบุ๊คก็ได้ กูจะเล่าความสุขของคนท่ีก าลังจะแต่งงานให้เป็น

วิทยาทาน เผื่อจะเป็น inspiration ให้กับพวกมึง  พวกมึงจะได้ไม่ต้อง

เป็นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่หยุดวิวัฒนาการไง 
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ดาด้า   หมายความว่าไงไม่รู้ รู้แต่ว่าแรง 

ดาด้า  แล้วบีบีรุ่นเคิฟที่กูโละให้มึงไป ก็เล่นเฟสบุ๊คได้ มึงจะได้ติดต่อพวกเรา

ได้ทุกที่ ทุกเวลา everything every time everywhere you can 

update all the time จิงกะเบล จิงเกิ้ล all the way เข้าใจไหมคิ้ม ถ้ามึง

เล่นเก่งนะ กูจะซ้ือไอแพดให้มึง 

ดาด้า  คิ้มดูตื่นเต้นและแปลกใจที่เพื่อนๆ อยากรู้ความเคลื่อนไหวของมันจน

ตัวสั่น อุปกรณ์เล็กๆ เครื่องเดียว ท าให้คนท่ีอยู่ไกลกันเหมือนอยู่

ใกล้ชิดกัน 

อ้อย   ชื่อ 

คิ้ม   มิสคิ้ม แซ่โค้ว 

ดาด้า   เฮ้ย กูลืมบอก มันเป็นภาษาไทยได้ 

คิ้ม   นางสาวคิ้ม แซ่โค้ว 

อ้อย   เพศ 

คิ้ม   หญิง 

อ้อย   วันเดือนปีเกิด 

คิ้ม   สิบสอง มกรา  2527 

ยอด   โกหกเพื่อ...แก้เดี๋ยวนี้ 

คิ้ม   2517  

อ้อย   เมืองที่อยู่ 

คิ้ม   พุทธมณฑล 

อ้อย   อาชีพ 
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คิ้ม   ช่างภาพ Portrait อิสระ 

ดาด้า   ท างานส านักงานเขตบางพลัดเนี่ยะนะอิสระ 

คิ้ม   ถ้ามึงไม่บอกก็ไม่มีใครรู้หรอก 

อ้อย   สถานะ 

คิ้ม   มีแฟนแล้ว   

อ้อย   ค าคมท่ีชอบ 

คิ้ม   เค้าว่ากันว่า ความรักท าให้คนตาบอด แต่ส าหรับกู ความรักท าให้คน

ตาถั่ว 

   แค่นี้แหละ ไม่อยากจะเปิดเผยความจริงมากไป 

 

คิ้ม เราพบกันท่ีร้านที่มีคาราโอเกะ   ร้านแบบที่ให้ลูกค้าขึ้นไปร้องบนเวที  

ฉันมาคนเดียว เค้าก็มาคนเดียว ทั้งร้านมีเราเป็นลูกค้าอยู่แค่ 2 คน 

 เพลงเดิมค่ะพี่   กูบอกว่าเพลงเดิม 

(sound     Karaoke เปิดใจสาวแต ) 

ตั๋วน้องเป็นสาว รุ่นราวเอ๊าะ เอ๊าะ หุ่นฮ่างก็เหม๊าะ บ่าวมาเก๊าะมาต๋อม  

อี่แม่น้องขางเปิ้นตึงบ่ยอม ถึงไผมาต๋อม ตึงบ่ฮื้อใกล้  

ไผบ่ได้หยุ๊บ ไผบ่ได้ก๋ า คงบ่ได้หล าไปเป๋นลูกไป๊ 

น้องแตคนงาม ขอยกอะมือไหว้ บ่าวเหนือบ่าวใต้อ๊ดเอา 

บ่ว่าเมืองกรุง บ่ว่าบ้านนอก บ่าวมาอู้ มาหยอกตั๋วน้องก็เขิน  

จะบอกอี่แม่จะไปขางเมินกลั๋วได้เคิ้นเกิ๋นละก๋ายเป๋นสาวเฒ่า  

สาวหน้อยล าปาง หุ่นบางผิวขาว รออายุถึงซาว ก่อนหนอปี้จัน 
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ถ้าแม่เลิกขางหื้อมาโวย โวย นะจ๊ะ อี่น้องเป็นนักมวยนะ แต่บ่สวกหื้อ

ไผ  

ถ้าป๊ะป้อจายดี จะฮักจ๋นวันต๋าย จะบ่หลายใจ๋ ฮักไผฮักม่ัน  

ป๊ะป้อจายขี้จุ๊อย่าหาว่าดุ๊อ้ายเหย จะล็อกคอตี๋เข่าเลย 

จนคางเอย เอย ปี้จ้ัน นี่ละหนอ หน๊อ ละนาย 

คิ้ม ฉันได้ยินเสียงปรบมือดังประหน่ึงว่าฉันเป็นนักล่าฝันท่ีอยู่ใน Thunder 

Dome มือที่บอบบาง 2 ข้างของเค้าพุ่งเข้ามาเหมือนรถไฟฟ้ามหานคร 

เข้ามาจับมือฉัน แล้วบอกว่า  

 คุณร้องเพลงได้มันส์มาก 

 เขาสะบัดบ๊อบขึ้นไปบนเวที มือถือไมค์ไฟส่องหน้า เพื่อร้องเพลงของ

เขาบ้าง   เขาย้ิมให้ฉัน  แล้วมองมาที่ฉัน 

(Sound                 Karaoke can’t help falling in love)  

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

with you 

 ฉันไม่รู้ความหมายจริง ๆ ว่าเพลงนี้แปลว่าอะไร  แต่อ่านจากสีหน้าเขา 

ฉันรู้เลยว่าเขาก าลังบอกฉันว่า 

 ช่วยไม่ได้คร้าบบบ   ผมตกหลุมรักคุณแล้ว 

 คืนนั้นฉันร้องเพลง เปิดใจสาวแตนับไม่ถ้วน แลกกับเสียงปรบมือของ

เค้า 

 ตี 1 ร้านปิด เค้าสารภาพกับฉันว่า 

ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่ท าให้ผมมีความสุขอย่างนี้มา

ก่อนเลยครับ 
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 ชั้นสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเค้า นี่คุณเมาหรือเปล่าเนี่ย 

เขาปฏิเสธแถมยังท้าทายฉันอีกว่า 

ถ้าไม่เชื่อก็ขับรถไปด่าน ไปเป่าแอลกอฮอล์กันเลยดีกว่า 

ฉันเคยคิดมาตลอดนะว่าฉันนะถูกสาปให้เป็นผู้หญิงโสดไปตลอดชีวิต 

   

ฉันไม่เชื่อค าพูดเค้าหรอก  เชอะ เค้าคงคิดว่าฉันดีใจ ฉันรู้นะจะมาขุด

บ่อล่อปลาอะเด่ะ ฉันไม่เชื่อเลย จนกระท่ังเค้ามาส่งฉันหน้าบ้าน 

ไม่เข้าไปในบ้านเหรอ   เคา้พูดอย่างสุภาพว่า ไม่ดีกว่าครับ แล้วก็เดิน

จากไป  

คืนนั้นฉันนอนกอดหมอนข้างอ่าน Message ที่เค้าส่งมานับสิบ

ข้อความเลยนะ   

อ่า...ยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกัน  

พรุ่งน้ีเช้าตื่นนอน ลืมตามาแล้วอย่าลืมหน้าผมนะครับ เคน 

(Sound  โปรดส่งใครมารกัชัน้ท)ี  

คิ้ม   โปรดส่งใครมารักสักที อยู่ตรงน้ีมันเหงาเกินไป อยากจะรู้รักแท้มันเป็น

เช่นไร 

ฉันตกหลุมรักเคน    ฉันท าให้เค้ามีความสุข เค้าเป็นคนสุภาพ เค้าเป็น

คนไม่คิดอะไร  ไม่คิดอะไรกันฉัน จะมีผู้ชายสักกี่คนในกรุงเทพที่ไม่คิด

อะไร  ไม่คิดอะไรอย่างนี๊ยะ อย่างเนี๊ยะ กับผู้หญิง  นี่แหละ ผู้ชายท่ีฉัน

อยากเจอ 

 ดาด้า   นี่มึงเขียน Status หรือ story ว่ะ 

ยอด   ยาวเพื่อ... 
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อ้อย   ฝันโคตรโคตร 

นก   อ่านแล้วหิวว่ะ ง่ า ง่ า 

ดาด้า   เล่าซะตัวเองสวย นึกว่าตัวเองเป็นคริส หอวังหรอ 

ยอด   เพ้อเจ้อ 

อ้อย   เอาวันเดือนปีเกิดแฟนมึงมา กูจะสแกน 

นก   คิ้ม มึงไม่คิดจะตอบกลับบ้างหรอ 

ดาด้า   กูว่ามันตอบไม่เป็น 

คิ้ม    ฉันตื่นมาก็รีบชวนเค้าไปร้อง Karaoke  

   เคน ไปร้องคาราโอเกะกันม๊ัย ก็ได้ครับ 

   พอเค้าตอบรับ ฉันก็พาเค้านั่งรถซิ่งไปที่ Karaoke city  

(Sound    karaoke เชพบ๊ะ) 

เชพบ๊ะ คุณชอบไหมคะ ไหมคะ ผู้ชาย    

ชอบคิ้มตรงไหน ไหน ไหน ไหน ไหน     ไหนลองเผยใจบอกหน่อย

เถิดหนา 

เชพบ๊ะ  เอวยี่สิบหกอกสามสิบห้า 

หน้าผากโหนกนูน บวกลบหากคูณเคนคงรู้ดี 

รักคิ้มจริงอย่าทิ้งคิ้มนะ  เชพบ๊ะ บ๊ะ  น่ารักไหมพี่ 

เชพสะเลนเดอร์  เอ้อเห่อเซก็ซี่   น่าสู น่าสี น่าดู่ น่าดี๋ ชีกอ 

เชพบ๊ะ บ๊ะ บ๊ะ บ๊ะ บ๊ะ บ๊ะ บ๊ะ ไหมล่ะ ไหมล่ะน่าเคล้าน่าคลอ   

รีบมาสู่ขอ ขอเพียงเป๊กเดียวเท่าน้ันแหล่ะเคน 
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คิ้ม คืนนั้นฉันร้องไปหลายเพลง  แต่ไม่มีเพลงไหนที่จะพูดแทนใจที่ฉันมีต่อ

เคนได้เท่าเพลงนี้ 

เค้าไม่ยอมร้องเพลงอะไรเลย ถึงแม้ฉันจะคะยั้นคะยอ  เค้าก็ได้แต่พูด

ว่า อย่าดีกว่าครับ แล้วก็ก้มหน้าก้มตาชงเหล้าให้ฉันกินอย่างซื่อสัตย์ 

เคนคะ คืนนี้ฉันยืนไม่ไหวแล้ว (อ๊วก งัด Foggy ออกมาฉีด) คุณเคย

เห็น Springer ในสวนม๊ัย อ๊วกฉันก็เป็นอย่างงั้นแหล่ะค่ะ (อ๊วก) เคน

เห็นฉันเป็นยังงั้นก็ท าตามบ้าง 

(คิ้มท าท่าทางแบบเคนที่ก้มหน้าก้มตาอ๊วก) 

ฉันเลยซัดเข้าไปอีกขวด เพื่อให้ฉากรักของฉันกับเคน เป็นฉากรักที่ 

Exotics 

เข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนม๊ัย      เค้าก็ตอบว่า   อย่าดีกว่าครับ 

แล้วก็เดินเซๆออกไป 

เดินไปสภาพนี้เหม็นตายห่า 

ฉันว่ามันเป็นฉากรักที่เค้าจะจ าไปจนวันตายว่าเราเมาแล้วอ๊วกด้วยกัน 

(Sound   เพลงในเกมส์ท าอาหาร) 

ฉากในเกม Restaurant city นกเข้ามาถูพื้น ถูไล่คิ้มออกไป 

นก  เพื่อนๆ ดาด้า...ยอด...อ้อย นี่กูเข้ามาเยี่ยม Restaurant ของพวกมึง

ทุกคนเลยนะ ขอบใจนะท่ีพวกมึงให้กูเล่นเป็นตัวนี้ เจ๋งว่ะ กูเพิ่งรู้นะว่า

พวกมึงรวมหัวคิดกับกูแบบนี้ 

ดาด้า    เกมส์ก็คือเกมส์ว่ะ คิดอะไรมากมาย ข าข า 

ยอด    มันก็น่ารักดีนะ 

นก    (หัวเราะ)แต่กูไม่ข า 
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คิ้มเข้ามาโพสท่า รูปเดินป่า 

ดาด้า    เฮ้ย อีคิ้มมันโพสรูปลงเฟสบุ๊คเป็นแล้ว 

อ้อย    มันไปเดินป่ามาโว้ย 

ยอด    นี่มันพาเค้าหลงป่ารึป่าวว่ะ 

ดาด้า    นี่ไงแฟนมัน 

นก    หน้าตาอย่างนี้ไม่น่ารับอ้วกมันได้เลยเนอะ 

(ทุกคนรุมแอดแฟนคิ้มเป็นเฟรน) 

คิ้มเข้ามาโพสท่า รูปล่องแก่ง 

ยอด    เฮ้ย มันอัพรูปใหม่แล้ว รูปนี้มันไปล่องแก่งเมืองกาญจน์ 

อ้อย    เฮ้ย แบ๊คกราวข้างหลังนั่นมันกู มิน่าล่ะ กูก็นึกว่าใครว่ะ แม่งมาล่อง 

แก่งทวนน้ า 

ยอด    มันไม่กลัวตกน้ าตายเลยหรอ 

ดาด้า    มันท าประกันอีจีพีกับกูแล้ว ถ้ามันตาย พ่อแม่มันจะได้เงินสิบล้าน 

คิ้มเข้ามาโพสท่า รูปด าน้ า 

ยอด    มันอัพมาอีกรูปแล้ว รูปนี้มันไปด าน้ าว่ะ 

นก    มันไปด าที่ไหนว่ะ คุ้นๆ 

ดาด้า    สยามโอเชี่ยนเวิร์ล 

นก    กูคุ้นแล้ว แม่งไปไล่ทะเลาะกับปลาฉลามในตู้ หลานกูเห็นแล้วก็ตกใจ 

    อี๊...น่ากลัว อี๊...น่ากลัว 

อ้อย    กูสงสารหลานมึงว่ะท่ีอาอี๊มันน่ากลัว 
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ยอด    อีคิ้มน่ีมันเพี้ยนเว่อร์ 

อ้อย    ดูจากรูปแล้วแฟนมันคงรักมันมาก 

 

คิ้มเข้ามาโพสท่า รูปเขาพระวิหาร 

ดาด้า   เฮ้ย อีคิ้มมันพัฒนาแล้ว มันใส่ค าบรรยายใต้ภาพด้วย 

คิ้ม   เราเอาธงชาติไทยไปปักกลางปราสาทด้วยกัน  

ปักแม่งเลยคุณเคน 

(Sound  เสยีงปืนกล ปืนใหญ่) 

(Sound       karaoke เจา้ตาก) 

คิ้ม หลังจากพา เคน  ผจญภัยมาทั้งเดือน 

เข้าเดือนที่ 2 ฉันคันปากก็เลยชวนเค้าไปร้องkaraoke อีกครั้ง 

ยุทธศาสตร์ย่ิงใหญ่ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว 

ม้ือนี้เราจะเคี้ยวข้าว และทุบหม้อข้าว 

ตีแหกฝ่าวงล้อม ลุยพม่าข้าศึก 

นึกถึงความเป็นไทย ดีกว่าไปเป็นทาส   

เค้าพาฉันมาส่งที่บ้าน รอบนี้ไม่มีอ๊วก ไม่มีเรื้อน เพราะฉันต้องมีสติ 

   เข้าบ้านปะ   เค้าก็ยังพูดเหมือนเดิม   

   ฉันเลยถามเค้าไปตรงๆว่า 

   นี่เธอจะไม่เข้าไปเอามาม่าไปกินที่บ้านบ้างเหรอ 

เธอไม่หิวเหรอ แต่ฉันหิว 

เฮ้ย...ฉันอยากให้เธอเอาไปกิน 
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นี่เราคบกันเดือนที่ 2 แล้วนะ เธอไม่อยากเอามาม่าไปกินเหรอ 

   เรว็เหรอ นี่เรา 2 คนอายุเท่าไรกันแล้ว มาม่ามันก็มีวันหมดอายุนะ 

    

แล้วเค้าก็เดินมึนๆจากไป ผู้ชายที่ไม่ชอบมาม่าของชั้น ปล่อยฉันยืน

หน้าชาอยู่หน้าบ้านตัวเอง 

   ใช่เลย   ผู้ชายอย่างงี้ที่ควรจะมาเป็นพ่อของลูก 

คิ้ม ชั้นเลยคิดไอเดียขึ้นมาได้ว่า เราควรใช้เวลาท ากิจกรรมอื่นๆ ด้วยกัน

มากกว่านี้ นอกจากไปคาราโอเกะ 

คิ้ม  วีคแรกเราไปนั่งเล่นโฟโต้ฮั้นตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิด วีคที่สองเรา

ตระเวนไปตามงานวัดจังหวัดต่าง ๆ เพื่อนั่งชิงช้าสวรรค์ทั้งคืน   วีคที่

สามเราไปนั่งถีบเรือเป็ดตั้งแต่เขาดินเปิดยันเขาดินปิด  วีคสุดท้าย  เรา

ไมอ่ยากขยับตัวมากนัก  เราเลยไปน่ังที่ธนาคารเพื่อรอบัตรคิว  พอถึง

คิวเรา  

(Sound    เรยีกหมายเลข) 

  เราก็แกล้งท าเป็นไม่รู้ไม่ชี้  ปล่อยให้คนที่ต่อจากเราแซงคิวไป  แล้วก็

ไปกดบัตรคิวใหม่ 

คิ้ม   ขึ้นเดือนท่ี 3 ฉันว่าที่ผ่านมาเราท าอะไรไร้สาระเกินไปหน่อย      

(Sound      บทสวดเจา้แมก่วนอมิ) 

คราวนี้ฉันพาเค้าไปท าบุญโลงศพ   

ขออุทิศผลบุญในครั้งนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า 

พูดตามซิ เคน 

ทัวร์ตระเวณไหว้พระเก้าวัด   
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ขอให้ผลบุญที่ท าส่งผลให้เนื้อคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่ง เกื้อกูลซึ่งกันและ

กัน  

พูดตามซิ เคน 

หลังจากไปนั่งวิปัสนากรรมฐาน ฉันรู้สึกอิ่มสุขจากการเสพธรรม โอ้วว

ว..ธรรมะเข้ากะโหลก 

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

ดาด้า   ดีใจด้วยนะคิ้มจะครบร้อยวันแล้ว 

ยอด   แล้วมึงจะไปฉลองกันที่ไหนว่ะ 

คิ้ม ก็ไปมาหมดทุกที่แล้วนะ แต่แปลกมากเลยเนี่ยะคบกันมาเกือบร้อยวัน

แล้ว ยังไม่เคยไปดูหนังด้วยกันเลย ช่วงนี้มีเรื่องอะไรน่าดูบ้างว่ะ 

ดาด้า   ดูรถไฟฟ้ามาหานะเธอสิ พระเอกชื่อเคนเหมือนแฟนแกเลย 

ยอด   อีกอย่าง มันเป็นเร่ืองของผู้หญิงโสดที่เจอรถไปขบวนสุดท้าย 

คิ้ม   โดน โดนเลย 

นก   เฮ้ย คิ้ม กูว่ามึงห่างจากผู้ชายคนน้ีเหอะ 

อ้อย   ใช่ดูจากไพ่ทาโรต์แล้ว มึงกับเค้าตกดวงมรณะ 

คิ้ม   อ้าวอีอ้อย ชีวิตกตู้องขึ้นอยู่กับไพ่ทาโรต์มึงว่างั้น 

อ้อย   ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ 

ดาด้า   นี่กูตามอัพเดทมึงมาเก้าสิบเก้าวันแล้ว ช่วงไหนว่ะท่ีบอกว่ามึงจะ

แต่งงานกัน 

คิ้ม   ก็พรุ่งนี้ไง พวกมึงคอยดูดิ 

นก   กูว่าแม่งยังไงก็อยู่ไม่ถึงร้อยวัน 
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คิ้ม ท าไมมึงพูดอย่างนี้ว่ะ พวกมึงอิจฉากูใช่ไหม ถึงได้มาแช่งกูแบบนี้   

อ้อย พวกกูเป็นห่วง 

คิ้ม ขอทีเหอะ ชมรมสาวโสดแสนสุขวิลล่า ช่วยไปไกลๆกูซักวันนึงได้ไหม 

ยอด   คิ้ม มึงไม่ยอมรับความจริงใช่ไหม 

(คิ้มเดินออกไป) 

นก นั่นคือโพสครั้งสุดท้ายที่เราเห็นจากคิ้ม คิ้มหายไปหลายวัน ไม่รับ

โทรศัพท์ หลังจากนั้นเจ็ดวัน เราถึงได้เห็นข้อความนี้...จากคิ้ม 

(Projector พอกนัท ีความอดทนสิ้นสุดแลว้ เกดิชาตหิน้าขอเป็นเพือ่นกนัอกีครัง้ ลาก่อน) 

คิ้ม  พอกันที ความอดทนสิ้นสุดแล้ว เกิดชาติหน้าขอเป็นเพื่อนกันอีกครั้ง 

ลาก่อน 

(คิ้มเปิดโทรศัพท์โทรหาเคน เพื่อบอกลาครั้งสุดท้าย) 

คิ้ม   เคน  ฉันไม่รู้จะพูดอะไร   แต่นี่คือครั้งสุดท้ายท่ีเธอจะได้ยินเสียงฉัน 

(เพื่อนตามมาหาคิ้มที่ห้องที่ก าลังน้ าตานองหน้าอย่างแรง)    

ยอด   คิ้ม...เกิดอะไรขึ้นกับมึง 

ดาด้า  นี่ดีนะที่มึงเปิดบีบี กูถึงรู้ว่ามึงอยู่ท่ีไหน 

อ้อย   มึงจะคิดสั้นท าไมว่ะ 

คิ้ม  ฉันชวนเคนดู รถไฟฟ้ามหานะ ฉันซื้อบัตรรอเขา  แต่เขามาไม่ทัน  

หนังเริ่มฉายฉันเลยเข้าไปนั่งดูคนเดียวรอในโรง  ฝากบัตรท่ีเคาเตอร์  

แต่เคนก็ไม่มา   จนหนังจบ  ฉันโทรหาเคน  เคนบอกว่าจ ารอบผิด  

เดี๋ยวจะมา  ฉันเลยซื้อบัตรรอบต่อไปรอเขา  เขามาไม่ทันหนังฉาย   

ฉันนั่งดูคนเดียวจบเป็นรอบที่สอง   ฉันพยายามโทรหาเขา  แต่เขาปิด

เครื่อง 
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คิ้ม เค้าเงียบหายไปหลายวัน  ฉันพยายามโทรหาเค้าวันละหนึ่งร้อย miss 

call   

ฉันพยายามสวดมนต์อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฉันติดต่อเค้าได้   ปาฎิ

หารย์มีจริง หรืออาจจะเป็นเพราะว่าฉันสวดมนต์ถึงเค้าครบเจ็ดวันพอดี 

ฉันเพิ่งมาคิดได้ว่าท าไมไม่ใช้เบอร์อื่นโทรว่ะ   

ในขณะท่ีก าลังจะโทรหาเคนด้วยเบอร์อื่น ก็มีพัสดุมาถึงฉัน  

มันคือแผ่นคาราโอเกะ  ที่มีโน๊ตบอกเอาไว้ว่า เพลงนี้บอกแทน

ความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณครับ หายไปเจ็ดวันไปคิดมุขนี้ 

(sound        karaoke เงยีบๆคนเดยีว) 

 อย่ามาให้เจออีกเลย  เฉยเฉยไปเลยดีกว่า   

เจ็บเกินไปท่ีจะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครใคร 

ไปไกลไกลให้ห่างกัน เห็นแล้วฉันยิ่งเจ็บใจ 

ไม่อยากจะได้ยินอะไรจากเธอฉันไม่อยากฟัง 

อยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเหงาเหงาคนเดียวล าพัง 

ให้รอยร้าว มันเจือจางให้ใจมันดีกว่านี้บ้าง 

อยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและท้ิงฉันไว้ล าพัง 

ฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียว 

คิ้ม ฉันไม่ Get   ฉันเลยโทรไปถามว่านี่มันอะไร 

 (sound        Ringtone ไปให้พ้น) 
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คิ้ม Calling melody นี้อีกแหล่ะ ฉันฟังมาเจ็ดร้อยเที่ยว เมื่อไรจะเปลียนสัก

ทีว่ะ 

(คิ้มยืนอึ้งฟัง Calling melody เพลงไปให้พ้นซ้ าไปมาจนค่อย ๆ เฟด) 

นก   เพื่อผู้ชายคนนี้ใช่ม้ัย .. ที่ท าให้เมิงคิดจะเอามีดปาดคอตัวเอง   แลว้หนี

พวกกูไป 

คิ้มร้องห่มร้องไห้มากขึ้น 

ยอด   เคยบอกแล้วไงว่า  ยอมรับเหอะว่าผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะกับแก 

คิ้ม   พวกแกรู้ได้ไง  แกไม่รู้จักเขาซะหน่อย... 

อ้อย   โลกมันหมุนเร็วไปหน่อย....ใครคิดอะไร ท าอะไร  มันรู้ถึงกันหมด 

ดาด้า   จริง  ๆ แล้วผู้ชายคนนี้พยายามจะบอกมึงมาตลอด 

คิ้ม   บอกอะไร กูไม่เห็นรู้เร่ืองเลย 

ดาด้า   ในเฟสบุ๊คมึงนอกจากพวกกูสี่คนแล้ว  ยังมีผู้ชายคนนี้เป็นเฟรนด้วย

ใช่มั้ย 

คิ้ม   ใช่... 

นก  ไอ้เจ้าเฟสบุ๊คนี่มันไม่ได้มีหน้าที่ประกาศว่ามึงคิดอะไรในใจอยู่  แต่มันมี

หน้าที่ที่บอกว่าเพื่อนมึงคิดอะไรด้วย   เคยรู้บ้างม้ัย 

ดาด้า   กูจะให้มึงดูอะไร  มึงพร้อมจะรู้รึยังว่าผู้ชายคนนี้คิดกับมึงตั้งแต่วันแรก 

ๆ ยังไง 

ยอด   เงื่อนไขก็คือ .......อีอ้อยมึงบอกมันดิ  

อ้อย   มึงต้องถือมีดอันน้ี   ถ้ามึงรู้สึกเจ็บปวดกับข้อความพวกนี้เม่ือไหร่  มึงก็

กรีดพวกกูด้วย 
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   เจ็บปวดกี่ที ก็กรีดพวกกูจ านวนนั้นเท่ากัน พวกกูอยากแบกรับความ

เจ็บปวดขอมึงบ้าง  

   อยากรู้สึกถึงความเจ็บปวดของมึง 

(ทุกคนยื่นแขนให้คิ้ม)   

ยอด   เริ่มที่อีอ้วนน่ีก่อนเลย 

นก   ท าไมต้องเป็นกู   งั้นก็เรียงตามนี้เลย 

คิ้ม   แล้วท าไมกูต้องท าตามที่พวกมึงพูดด้วย 

นก   ไม่ท าใช่ไหม พวกเรากลับ 

คิ้ม   อ้าว พวกมึงจะไม่อยู่เป็นเพื่อนกูก่อนหรอ 

นก   แต่ก่อนจะอ่านข้อความ กูขอบิ้วมึงด้วยเพลงนี้ 

 (Sound           I can’t help falling in Love) 

นก คุ้นยัง 

(Projector       ขอ้ความต่างๆใน  FACE BOOK) 

คิ้ม คิดผิดมากที่ส่ง sms ไปหาเธอ 

 นี่เราเป็นแฟนกันแล้วหรอ 

 เช้านี้ต้องบอกเลิก 

 ท าไมต้องกลัวเค้าเสียใจด้วยว่ะ 

ยอด แม่งเลวเนอะ 

อ้อย เจ็บป่ะ 

นก กรีดดิ 
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คิ้ม มีคนบอกว่าเธอแปลก แต่ฉันว่าประหลาด 

ยอด ท าไมไม่บอกตั้งแต่แรก 

อ้อย เจ็บไหม 

คิ้ม ผู้หญิงอ้วกน่าเกลียดกว่าผู้ชาย 

ยอด อันน้ีกูว่าจริง 

อ้อย เจ็บยัง  

นก   กรีดกูเลย 

คิ้ม รับไม่ได้ว่ะ ผู้หญิงกินกุ้งเต้น 

ยอด แซบจะตาย 

ดาด้า กูว่าน่ารักด้วย 

ยอด มึงเต้นดิ 

คิ้ม ผู้หญิงห่าอะไร ทะเลาะกับปลาฉลาม 

ยอด มึงท าได้ป่ะ 

อ้อย เจ็บไหม 

นก กรีดดิ 

คิ้ม อยากไปโบสถ์ 

ดาด้า ไปท าบุญโลงศพพระเจ้าโกรธตายห่า 

นก พระเจ้าลงโทษมึงแล้ว 

คิ้ม คนละศาสดา กูไม่บาป 

ดาด้า   มึงคุยกับพวกกูได้แล้วหรอ 
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คิ้ม แม่งร่ัวอีกแล้ว 

ยอด ท าไมไม่อุดว่ะ 

อ้อย มึงเจ็บยัง 

คิ้ม นี่กูต้องใช้กรรมเก่าใช่ม้ัยเนี่ยะ 

ยอด   อันน้ีเจ็บจริง 

คิ้ม อีกหนึ่งวันฝันร้ายก็จะจบแล้ว 

อ้อย   ดีใจด้วยนะ มึงหมดกรรมกับมันแล้ว 

ยอด   นี่ไม่ใช้แล้วใช่ป่ะ เดี๋ยวกูเอาไปหั่นมะนาว 

คิ้ม   ของกู เดี๋ยวกูทิ้งเอง 

(คิ้มโยนมีดทิ้ง เพื่อนเข้าไปเตะให้ออกไปไกลๆ) 

นก   กูนึกว่ามันจะแทงกู 

อ้อย   นี่ใครคิดแผนเสี่ยงอย่างนี้เน่ียะ 

คิ้ม   อ้าว ไหนพวกมึงบอกอยากเจ็บปวดกับกู 

ยอด   กูไม่ใช่พี่มาร์คนะโว้ย เพื่อนเจ็บพี่เจ็บ แฟนเจ็บพี่ไม่เจ็บ 

ดาด้า   กูแผนสูงที่สุดโว้ย เพราะกูท าประกันภัยให้พวกมึง ซึ่งคนรับ

ผลประโยชน์คือแม่กู 

คิ้ม   วันแรกที่เจอกันมันบอกรักกู แต่หลังจากนั้น ไปอีก 99 วัน แม่งเกลียด

กู 

ยอด กูว่าวันแรกเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอก  มึงอ่ะจินตนาการ 

คิ้ม เออ.. กูนั่งดูเหมยลี่มันบอกว่า  คนที่เป็นแฟนกัน  แต่ไม่ได้กินข้าว

ด้วยกัน ไม่ได้ไปไหนด้วยกัน  อย่างงี้จะมีแฟนไปท าไม 
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 กูนี่แหละชีวิตจริง กูไม่ใช่คริส หอวัง ก ูคิ้ม แซ่โค้ว คนที่กินข้าวด้วยกัน  

มีเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันทุกวันกับกู   มันยังไม่เรียกกูว่าแฟนเลย

  

นี่กูเป็นฝันร้ายของผู้ชายในฝันของกูเหรอเนี่ย... 

 คนทั้งโลกรู้ว่าเขาคิดยังไงกับกู  แล้วท าไมกูถึงเป็นคนสุดท้ายที่รู้ 

อ้อย ยอมรับสิว่ะ ว่ามึงก็พลาดเป็น.... 

นก กูว่าโง่ 

ดาด้า โง่...แรงอ่ะ แต่มันก็ใช่นะ 

ยอด ค าว่าโง่กับจ้าดเง้าอันไหนมันแรงกว่ากันเจ้า 

(คิ้มหัวเราะ ทุกคนหัวเราะ) 

ยอด หัวเราะอ่ะหยังเจ้า    

นก   เฮ้ย...อีจอยจอย  มันโพสอะไรมาว่ะ.... 

(ทุกคนตกใจ)    

(Projector  ขอเชญิรว่มสวดพระอภธิรรมศพ นาง  รรรรรร (วไิล)  นวลแพง) 

นก   ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นาง  รรรรรร (วิไล)  นวลแพง 

อ้อย   รวมรุ่นอีกแล้วสิเนี่ย... 

ดาด้า   แก๊งสี่แพร่งของเราก็ต้องไปงานนี้ให้เขาข ากันอีกแล้ว   

คิ้ม   พวกมึงไม่ชวนกูเหรอ 

นก   ปกติกูไม่ค่อยคบกับคนมีจุดยืน   แต่จะว่าไปสี่แพร่งก็น่ากลัวน้อยกว่า

ห้าแพร่งนะ 

(ทุกคนหัวเราะ) 
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คิ้ม   ช่วงนี้ลูกพวกมันก าลังโต เป็นช่วงที่ผัวแอบมีกิ๊ก เราจะไปหัวเราะพวก

หม่ามี้แรนเจอร์กัน  

(ทุกคนหัวเราะ) 

นก   คิ้มมึงซ้อมบูม ก่อนเลย  

คิ้มสั่งตั้งมือ สั่งบูม  

บูม FB 

ทุกคนหัวเราะ 

ในความมืด  

นก   กูคิดว่ามึงลืมไปแล้วนะเนี่ย 

คิ้ม   มันอยู่ในสายเลือดโว้ย 

 

จบ 
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