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สรปุประเดน็การเสวนา “ขึ้นเขียง” คณุนิกร  แซ่ตัง้ 

วนัเสารท่ี์ 9 กรกฎาคม 2554  เวลา 13.00 -15.00 น. ณ  ห้อง 501  หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 

------------------------- 

ผูน้ าการเสวนาครัง้นี้คอื  คุณมนทกานติ  รงัสพิราหมณกุล  บรรณาธกิารบรกิาร นิตยสาร  มาดาม ฟิกาโร  
ก่อนจะเริม่การเสวนา  “คณะละคร 8 x 8” น างานมาแสดงใหช้ม ซึง่เป็นการน าผลงานเรื่องต่างๆ ของคณะทีเ่คยแสดง
มาแลว้ในงานเทศกาลละครกรุงเทพทีผ่่านมา และน ามารวมไวใ้นเรื่องนี้  การเสวนาครัง้นี้มผีูส้นใจเขา้ร่วมประมาณ 30 
คน   ซึง่มปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้ 

1.  ประวติัความเป็นมาของคณุนิกร  แซ่ตัง้ 
คุณนิกรยอ้นประวตักิารเรยีนละครของตนว่าเริม่เรยีนละครกบัอาจารยม์ทันี  รตันิน  ที่ชัน้ 8 คณะศลิปศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ซึ่งการเรยีนละครในช่วงนัน้จะเน้นแนวสจันิยม (realistic) ก่อน  เพี่อที่จะใหรู้้ว่าอะไรจรงิ  
อะไรไม่จรงิ  จากนัน้ไปท างานทีแ่ดส  เอน็เทอรเ์ทนเมน้ท ์  สิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากแดสอย่างมากคอืการท างาน  การเขยีนบท
ของคุณดารกา  วงศศ์ริ ิวธิกีารน าเสนอ และการแสดงของนักแสดงมอือาชพี  ซึง่มทีัง้ดาราและไม่ใช่ดารา  แต่กน็ับว่า
เป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆ  วิธีการเล่น  และช่วงที่อยู่ที่โรงละครกรุงเทพก็ได้ชมการแสดงที่ไม่ใช่ของแดสด้วย  
เพราะว่าทีโ่รงละครกรุงเทพนัน้มศีลิปินอาชพีจากทีอ่ื่นมาแสดงเป็นจ านวนมาก  จงึมโีอกาสไดช้มการแสดงบลัเลต์ดีๆ  
จากรสัเซยี  ไดช้ม dance ดีๆ  จากอติาล ี ไดช้มคอนเสริต์  และละคร musical ดีๆ   นอกจากนี้ยงัไดรู้จ้กั  Le Coq  จาก
นักแสดงทีม่าเล่นทีน่ัน่ และมา workshop ให้  แต่ตอนนัน้ยงัไม่มโีอกาสทีจ่ะไปเรยีนเพราะขาดแคลนทุน  จนกระทัง่
ถ่ายโฆษณาและไดเ้งนิเกบ็จนพอทีจ่ะไปเรยีนไดก้เ็รยีนที่สถาบนั L’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq 
หรอื Le Coq   เพราะเหน็แลว้ว่าการสื่อสารโดยไม่ต้องใชภ้าษาไปไดไ้กลกว่า  โดยเฉพาะอย่างยิง่ละครภาษาไทย  
ชาวตะวนัตกกม็กัไม่รูเ้รื่อง  แต่ถา้ชมละครภาษาไทย และดภูาพการแสดงกจ็ะรูเ้รื่องดว้ย กจ็ะขยายวงไปไดอ้กี 

คุณนิกรเหน็ว่างานของตนไม่ใช่งานแบบ Le Coq  เพราะงาน Le Coq  เป็นงานที่เรยีบง่ายเกี่ยวกบั
ชวีติประจ าวนั  แต่ขอ้ดขีองการไดไ้ปเรยีนงานของ Le Coq  คอืเขาไม่เน้นภาษา  เพราะฉะนัน้สามเดือนแรกจะท างาน
ทุกอย่างโดยไม่พูด  คอืงานทีอ่อกมาจะเป็นงานทีไ่ม่พูดเลย  ซึง่ช่วยฝึกวธิกีารมองและการเสพ  โดยไม่ต้องพึง่ภาษา
อย่างมาก  จงึเป็นการฝึกการใชร้่างกายทีข่บัเน้นการสือ่สารโดยไม่ตอ้งใชค้ าพดู  นอกจากน้ียงัไดก้ระบวนการสรา้งงาน
มาจากที่นัน่  ทัง้นี้  คุณนิกรยอมรบัว่าเรื่องความเรยีบง่ายนัน้ได้มาตัง้แต่เรยีนกบัอาจารยม์ทันีแล้ว  เพราะว่าตอนที่
เรยีนอยู่ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ชัน้ 8 เป็นหอ้งขนาดไม่ใหญ่  โล่งๆ  และใครที่จะท างาน (scene) ส่งอาจารยก์ไ็ป
ลากของทีม่อียู่ในหอ้งนัน้มา  เช่น ลากโต๊ะ  ลากเกา้อี ้ลากกล่อง  ลากของเก่าๆ พงัๆ  หรอืตัง้แผงบางอย่างขึน้มา แลว้
กน็ ามาท าฉากสง่คร ู ซึง่ขึน้อยู่กบัผูก้ ากบัแลว้ว่าจะน าเสนอประเดน็อะไรสง่  ซึง่จะพจิารณาว่าสิง่ทีน่ าเสนอเหล่านัน้เขา้
กนัหรอืไม่  อย่างไร  หรอืว่าจดัองคป์ระกอบของฉากทีน่ าเสนออย่างไร  สิง่เหล่านี้ไดร้บัการฝึกมาตัง้แต่สมยัทีเ่รยีนแลว้ 

คุณนิกรเล่าถงึกจิวตัรประจ าวนัของตนว่า หากมสีอนกจ็ะไปสอนหนงัสอื  ซึง่ขึน้อยู่กบัว่าเทอมใดใครเป็นผูจ้า้ง
ไปเป็นอาจารยพ์เิศษบา้ง  ซึง่เทอมทีผ่่านมากส็อน 3 - 4 ที ่ เทอมนี้กส็อน 2 ที ่ กจ็ะสอนสองวนั  ทีเ่หลอือกี 5 วนัจะ
ว่างกจ็ะแบ่งเวลาว่าวนัทีส่อนแลว้ซอ้มละครได ้ กจ็ะไปซอ้มละคร ถา้ไม่ม ีproduction ละครกจ็ะดวู่ามบีทต้องท าหรอืไม่  
ถ้ามกีต็้องท าบท  วนัใดมลีะครของเพื่อนเล่นกไ็ปดู  ดงันัน้  ถ้าไม่ดูละคร  กท็ าละคร  หรอืว่าหาอะไรเกีย่วกบัละครด ู 
หรอืว่าอ่านหนงัสอื คุณนิกรเหน็ว่าการอ่านหนงัสอืจ าเป็นมากส าหรบัการท าละคร  เพราะว่าถ้าไม่อ่านหนังสอืกจ็ะไม่มี
ขอ้มูลใหม่  ทัง้นี้  ในการท างานคุณนิกรไม่ได้วางแผนท าละครเฉพาะปีต่อปี  แต่ว่าวางแผนล่วงหน้า  เช่นว่า 3 ปี
ขา้งหน้าจะท าละครเรื่องใดบา้ง  ถา้เรื่องใดบทยงัไม่เสรจ็กต็อ้งท าบทไปบา้ง  เช่นในขณะน้ีคุณนิกรสนใจเรื่องเกีย่วกบัรา
มายณะอยู่  กจ็ะเริม่หาขอ้มูลเกี่ยวกบัรามายะณะไว ้ ถอืว่าเป็นการสะสมขอ้มูลก่อนที่จะท าละครเรื่องนัน้จรงิๆ  หรอื
เรื่องทีจ่ะแสดงในงานเทศกาลละครฯ  ปีนี้กค็ดิบทไวต้ัง้แต่ 2 ปีทีแ่ลว้  แมว้่าทุกวนันี้บทจะยงัไม่เสรจ็  แต่กย็งัคดิถงึอยู่ 
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และลงมอืเขยีนไปบา้งแลว้  ขณะเดยีวกนักท็ าละครเรื่องอื่นๆ ไปพรอ้มกนัดว้ย  แต่กย็งัมเีวลาว่างส าหรบัตวัเองอยู่บา้ง  
แต่เมื่อปีทีแ่ลว้มเีวลาว่างน้อยมาก  เพราะว่าตอ้งสอน 4 ที ่ จงึตอ้งเตรยีมการสอน  สอนเสรจ็กต็อ้งเดนิทาง 

 
2. ประวติัความเป็นมาและการด าเนินงานของ “คณะละคร 8 x 8”  

คุณนิกรเล่าว่าชื่อ “8 x 8”  มาจากตารางหมากรุก  ซึง่หมากรุกม ี2 ฝ ัง่  มสีองบุคลกิและมปีมขดัแยง้ (conflict) 

ทีต่อบโตก้นัไปมา  งานของ “8 x 8”  เป็นการแสดงทีเ่น้น 2 สว่น คอื physical  ซึง่เป็นการใชร้่างกายถ่ายทอดเรื่องราว

อย่างมปีระสทิธภิาพ  แมว้่าจะมบีทพดูหรอืไม่กต็าม และ บทละคร  ส าหรบัการสรา้งละครนัน้  โดยมากจะสรา้งมาจาก

ประเดน็ทีเ่ราสนใจในแต่ละช่วงเวลาเป็นหลกั  และจากประเดน็นัน้ค่อยมาคดิต่อไปว่าจะใชว้ธิกีารน าเสนอแบบใด  หรอื

การเล่าอย่างไรถงึจะสื่อจากประเดน็นัน้ไดช้ดัเจนกว่ากนั  บางเรื่องไม่ต้องพูดมากกไ็ด ้ แต่บางเรื่องต้องอาศยัการพูด

อธบิาย  ส่วนในกรณีที่มบีทอยู่แล้วกจ็ะพจิารณาว่าบทนัน้มขีอ้ดใีดบ้างที่สามารถหยบิมาน าเสนอได้  โดยปกติแล้ว

ผลงานของ “คณะละคร 8 x 8”  จะต้องเชื่อมโยงกบัสงัคม  หรอืมอีะไรบางอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั หรอืว่ามี

ความส าคญัพอส าหรบัสงัคมไทย  เพราะว่า “คณะละคร 8 x 8”  จดัแสดงในเมอืงไทยเป็นหลกั  ดงันัน้ละครของ “คณะ

ละคร 8 x 8”  จะตอ้งเชื่อมโยงกบัผูช้มในสงัคมไทยได ้ และในคณะละคร “8 x 8”  มผีูก้ ากบัคนอื่นอยู่ดว้ย  ซึง่แต่ละคน

กต่็างมสีไตลข์องตวัเอง 

นอกจากนี้ ในการคิดงานส่วนใหญ่  คุณนิกรเล่าว่าจะคดิงานเป็นความรู้สกึมวลรวม ซึ่งจ าเป็นต้องขยาย

ความรูส้กึนี้ใหก้ลายเป็นภาพทีช่ดัเจนขึน้   ดว้ยเหตุนี้จงึมผีลงานบางชิน้ที่เน้นในเรื่องของความรูส้กึมากกว่าความคดิ  

จงึตอ้งพจิารณาว่าจะเลอืกความรูส้กึใดมาแสดงเพื่อสื่อกบัผูช้ม  เช่น  ละครเรื่อง “ไรพ้ านัก”  มตีวัละครทีเ่ป็นวญิญาณ 

ซึ่งเป็นแฟนเก่าของพระเอก  ที่เชื่อมกบัพระเอกในเรื่องความรกั คุณนิกรเหน็ว่าในเรื่องมตีวัละคร หรอืความหมาย

บางอย่างทีไ่ม่ตอ้งอธบิาย เช่น “ความรกั”  แต่เดมิคดิว่าจะไม่ใหต้วัละครตวันี้พดูเลย   ในทีส่ดุกใ็หพ้ดู แต่ใหพ้ดูค าเดยีว

คอื “รกันะ” แต่ความหมายของค าๆ นี้จะเปลีย่นไปเรื่อยๆ   นัน่กแ็สดงใหเ้หน็ว่าภาษาไม่ใช่วธิกีารสื่อสารเพยีงวธิเีดยีว  

แต่มกีารสือ่สารแบบอื่นอกีมาก   จะเหน็ว่าบางครัง้เมื่อลดทอนภาษาไป  กส็ามารถสือ่สารไดด้ว้ยวธิอีื่น  ซึง่การน าเสนอ

เช่นนี้กลบัท าใหต้วัละครตวันี้กลายเป็นทีจ่ดจ าของเรื่องนี้    

 คุณนิกรชีใ้ห้เหน็ว่าการน าเสนอละครที่ “คณะละคร 8 x 8”  เน้น คอื  หากละครเรื่องนัน้ไม่มปีระเดน็ทีต่้อง

ถกเถยีง (issue) หรอืน าเสนอปรชัญา  กต็้องสามารถสื่อให้เกดิความรูส้กึอะไรบางอย่างได ้ เช่น  ยกระดบัจติใจ  ซึ่ง

ความรูส้กึทีว่่านี้แค่กระตุน้ใหผู้ช้มละครรูส้กึถงึความเป็นมนุษยท์ีม่เีลอืดเนื้อ หรอืความเหน็บางอย่างทีท่ าใหต้ระหนักรู้

ว่าตนเองเป็นคนทีม่เีลอืดเน้ือ  หรอืรูส้กึไดอ้ยู่กส็ าคญัดว้ยเช่นกนั   ไม่เช่นนัน้แลว้ละครจะกลายเป็นสารคดทีีเ่ป็นเพยีง

แค่เมื่อชม  ตคีวาม และกท็ าใหผู้ช้มฉลาดเท่านัน้  แต่อะไรบางสว่นของความเป็นมนุษยข์าดหายไป  

 นอกจากนี้  สิง่ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของละครของคณะ “8 x 8” กค็อืวธิกีารเล่าเรื่อง  จะเหน็ว่าการน าเสนอ

ละครในหวัขอ้เดยีวกนั  แต่น าเสนอไม่เหมอืนกนักข็ึน้อยู่กบัวธิกีารเล่า  ซึง่อาจมเีทคนิคบางอย่าง ทีต่่างออกมาเพื่อรบั

ใชว้ธิกีารเล่าเรื่องทีเ่ลอืกมาน าเสนอเนื้อหา  ในการน าเสนอละครแต่ละเรื่องกจ็ าเป็นต้องคดิว่าวธิกีารเล่าเรื่องแบบใดที่

จะไดผ้ลดทีีส่ดุ 

 ละครบางเรื่องของ “คณะละคร 8 x 8” มคีนต่างประเทศมาชม   เช่น  “ไรพ้ านัก”  ตอนทีจ่ดัแสดงนัน้จดัแสดง

ทีส่ามย่าน  แต่เล่นไม่กี่รอบ  ต่อมามหาวทิยาลยับูรพากต็ดิต่อใหไ้ปจดัแสดงที่นัน่  ซึง่มภีัณฑารกัษ์ชาวเยอรมนัมาดู

แล้วชอบมาก  จนทุกวนัน้ีกย็งัติดต่อกนัอยู่ และกม็คีนญี่ปุ่นจาก Japan Foundation มาดูกช็อบมาก  แต่ Japan 

Foundation ไม่สนับสนุนเรื่องทางการเมอืง  เรื่องนี้จึงไม่ได้จดัแสดงร่วมกนั  เพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นเรื่องทาง
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การเมอืง  นอกจากนี้กม็คีนไต้หวนัมาดูแลว้ชอบ และบอกว่าอยากจะไดบ้ทไปท า  แต่คุณนิกรไม่ไดใ้หไ้ป  เพราะเขา

ไม่ไดต้ดิต่อเป็นกจิจะลกัษณะ  แต่ตดิต่อดว้ยวาจาเท่านัน้  จงึไม่แน่ใจว่าเมื่อน าไปท าแลว้จะไปเปลีย่นอะไร และอย่างไร   

 นอกจากนี้กม็ลีะครบางเรื่องทีน่ าไปจดัแสดงทีต่่างประเทศ  เช่น  “สาวชาวนา”  ละครเรื่องนี้กเ็ป็นส่วนหนึ่งที่

เทศกาลละครฯ ท าใหม้โีอกาส  เพราะว่าเป็นงานทีไ่ดร้บัการตดิต่อมาจากหอศลิป์โตเกยีว  เพราะเขาทราบว่าเมอืงไทย

มเีครอืขา่ยละคร  ซึง่เขารูจ้กักบัคุณประดษิฐ ์ ประสาททอง  จากการทีคุ่ณประดษิฐท์ าละครเรื่อง  “ยกัษ์ตวัแดง” ในการ

จดัการแสดงในครัง้นี้ เพราะ ฮเิดก ิ โนดะ ผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงมากไดเ้ป็นผูอ้ านวยการหอศลิป์  จงึมกีารน างานของโนดะมาท า 

และเรื่อง “สาวชาวนา” เป็นงานทีโ่นดะชอบมาก  แต่เรื่องนี้ไม่ดงัเท่าเรื่อง “ยกัษ์ตวัแดง”  เพราะว่า “ยกัษ์ตวัแดง” ท าให้

เขาโด่งดงัมากในระดบันานาชาต ิ เรื่อง “สาวชาวนา” เป็นการน าเครอืขา่ยของคณะละครหลายๆ คนมาช่วยกนัเล่น  คอื

ซอ้มเล่นทีเ่มอืงไทย และน าไปแสดงทีญ่ีปุ่น่  โดยน าบทของญีปุ่น่มาแปลงเป็นไทยแลว้น าไปเสนอเขา  น าไปเล่นใหเ้ขา

ด ูและม ีsubtitle อยู่ขา้งล่าง  ทีน่่าแปลกกค็อืละครเรื่องนี้กล่าวถงึสงัคมชนบทและสงัคมเมอืง  เดก็ผูห้ญงิชัน้มธัยมทีห่นี

เขา้กรุง แลว้มาเจอกบันักวชิการทีห่ลงรกัเธอ  ซึง่เธอกไ็ปอยู่บา้นนักวชิาการคนนี้  ม ีNGO  ทีดู่มอีุดมการณ์  ท างาน

กบัมวลชน  แต่จรงิๆ แล้วเขาหลอกใช้มวลชน เรื่องนี้มกีารปลุกระดมมวลชน  ใช้ผลประโยชน์จากมวลชน    และ

เดก็ผูห้ญงิมาจากต่างจงัหวดักถ็ูก NGO ทีม่อีุดมการณ์คนนี้หลอกใชอ้กีทหีนึ่ง เพื่อใหม้วลชนอยู่เป็นพวกตวัเองขณะที่

หาเสียงเลือกตัง้  ท้ายที่สุดผู้หญิงสาวจากบ้านนอกคนนี้ก็แหลกสลายกลับบ้านนอกไป  ซึ่งก็พ้องกับเหตุการณ์

บา้นเมอืงของเรา (ในขณะนัน้ที่มเีสือ้เหลอืงกบัเสือ้แดง)  มากทัง้ๆ ทีเ่ขาเป็นญี่ปุ่น   คุณนิกรเล่าว่าบทละครเรื่องนี้

นอกจากทางญีปุ่น่จะใหเ้ราท าแลว้  เขากใ็หค้นญีปุ่น่ท าอกีเวอรช์ัน่หนึ่งในปีถดัไป  ซึง่ไม่เหมอืนกนัเลย  ส าหรบัผลตอบ

รบักถ็อืว่ากด็ ี คนญีปุ่น่กช็อบกนั 

 คุณนิกรเล่าว่าไดส้รา้งโครงการ “ตวัอ่อน 8 x 8”  นัน้เป็นการอบรมการละครในสไตล ์“8 x 8” ใหเ้ยาวชน  โดย

ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดอืน เรยีน 6 วนัต่อสปัดาห ์ เพื่อทบทวนความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของผูท้ีเ่ขา้ร่วมโครงการ   

ซึง่จะแบ่งการเรยีนเป็น 3 สว่น คอื 1)  พฒันาทกัษะการใชร้่างกายและการแสดงของตวัเอง  2)  พฒันาเรื่องการท างาน

กลุ่ม   และ 3)  การสรา้งงาน  การสรา้งละคร  การสรา้งบท  คอืเป็นการใหห้วัขอ้เพื่อใหพ้ฒันาออกมาใหไ้ดเ้ป็นหนึ่ง

ฉาก  โครงการ “ตวัอ่อน 8 x 8” กเ็ป็นหนทางหนึ่งกเ็พื่อเชื่อมโยงคณะละครกบัภายนอก  แต่ถ้าผูท้ีม่าอบรมแลว้อยาก

ท าละครต่อกเ็ป็นเรื่องทีด่ ี ซึง่เขาจะท ากบั “8 x 8” หรอืไม่กไ็ด ้เนื่องจากการทีจ่ะมาเขา้คณะละครไดน้ัน้กต็้องอาศยั

เวลาสกัระยะหนึ่งเพื่อปรบัตวัเขา้หากนั  คนทีจ่ะมาร่วมงานกบั “8 x 8”  ส่วนใหญ่จะเป็นคนทีช่อบงานของ “8 x 8” มา

ท างานดว้ยกนัได ้ และการใชช้วีติดว้ยกนัตลอดเวลา  โดยปกตสิมาชกิของคณะละครจะไม่ไปไหนมาไหนดว้ยกนับ่อย

นกั  แต่มพีืน้ทีเ่ป็นอสิระของตนเอง  และมาร่วมกนัดว้ยงานเป็นหลกั    ถา้มงีานกพ็บกบับ่อย  ถา้ไม่ค่อยมงีานกต่็างคน

ต่างแยกกบัไปใชช้วีติ   ส าหรบัผูท้ีไ่ม่สามารถท าละครไดเ้นื่องจากตดิภาระหน้าทีก่ารงานกอ็าจจะกลายเป็นผูช้มละคร

ต่อไป   

 

3. “คณะละคร 8 x 8” กบัการมีส่วนรว่มในงานเทศกาลละครกรงุเทพ 
คุณนิกรเหน็ว่างานเทศกาลละครฯ ในปีแรกๆ  ยงัเป็นภาระ  เพราะว่าต้องหางานไปลง  ต้องไปท างาน  ซึ่ง

หมายความว่าตอ้งไปบรหิาร และตอ้งมสีว่นร่วมกบังานเทศกาลฯ  ซึง่คณะละครทุกคณะกต็้องเวยีนกนัเป็นผูจ้ดั ดงันัน้  
ส่วนหนึ่งจงึเหมอืนว่าเป็นหน้าทีท่ีต่้องท า  แต่หลงัจากทีท่ าไปแลว้สกั 4 – 5  ปีกพ็บว่าเทศกาลละครฯ มผีลกบัคนด ู 
อย่างน้อยกท็ าใหค้นสว่นใหญ่ในประเทศไทยรูว้่ายงัมคีณะละครแบบนี้อยู่  เพราะว่าเราไม่มสีื่อและไม่สามารถเปิดตวัสู่



31/01/55 4 แกไ้ข 

 

สาธารณชนในวงกวา้งได ้ ดว้ยเหตุนี้  เทศกาลฯ ละครจงึเป็นจุดยุทธศาสตรห์นึ่งทีท่ าใหล้ะครโรงเลก็อยู่ได้ และเป็นที่
รูจ้กั 

ในงานเทศกาลละครฯ นัน้  คุณนิกรเล่าว่าทางคณะท างานพยายามทีจ่ะจดัหมวดหมู่  จดัเวลาให้คณะละคร
ระหว่างละครของนักศกึษา และของคณะละครอาชพี  แต่ว่าเมื่อคนดูไปชมบางครัง้กไ็ม่ทราบว่าละครเรื่องที่ชมเป็น
ละครของนักศกึษาหรอืของคณะละครอาชพี  ในประเดน็นี้  คุณนิกรเหน็ว่ากต็้องขึน้อยู่กบัฝีมอืของแต่ละกลุ่ม  เช่น  
บางกลุ่มคดิว่าละครเรื่องทีน่ ามาแสดงไดแ้ลว้  แต่เมื่อน าไปจดัแสดงในงานเทศกาลฯ ซึง่มผีลงานของนักศกึษาจดัแสดง
อยู่ดว้ย กอ็าจท าใหผู้ช้มบางคนสบัสน และคดิว่าผลงานของนักละครอาชพีเป็นผลงานของนักษึกษาได้   แต่ในกรณีนี้
อาจจะตอ้งพจิารณาในสองประเดน็คอื   งานบางชิน้เป็นงานทีด่มีาก  แต่ผูช้มทัว่ไปมกัจะคดิว่า  ถ้าไม่มดีารา  กจ็ะคดิ
ว่าเป็นงานนกัศกึษา  เช่นเคยมผีูช้มบางคนมากล่าวชื่นชมหลงัละครเลกิว่า  “ละครสนุกมากเลย  มาจากมหาวทิยาลยั
อะไร”  ส าหรบัคณะละครกจ็ะเกดิความรูส้กึทัง้ดใีจและเสยีใจปะปนกนั  คอืดใีจทีเ่ขามากล่าวชม  ขณะเดยีวกนักไ็ม่
สามารถทีจ่ะพดูไดอ้ย่างตม็ปากว่าเราเป็นคณะละครอาชพี  หรอืบางครัง้กจ็ าเป็นตอ้งใหค้วามรูเ้ขากลบัไป 

คุณนิกรเล่าว่าครัง้แรกทีม่าร่วมงานเทศกาลละครกรุงเทพคอื ปี 2002  (2545) ซึง่ก าหนดจะส่งการแสดง 
“นอนไม่หลบั” มาจดัแสดง  แต่ว่าเกดิอุบตัเิหตุก่อนจงึไม่ไดส้่ง  เพราะว่าก่อนทีจ่ะมาแสดงในงานเทศกาลไดน้ าละคร
เรื่อง “นอนไม่หลบั” ไปเล่นทีเ่ชยีงใหม่  ซึง่ท าใหเ้สน้เอน็รอ้ยหวายขาด 
 ในการสรา้งเรื่องนัน้ บางครัง้  คุณนิกรจะเริม่จากขอ้ก าหนดของพืน้ทีก่่อน  เช่น  ละครเรื่อง “พบรกั” เป็นงาน

ชิน้หนึ่งทีอ่ยู่ในเทศกาลละครกรุงเทพปี  2006   ซึง่จากไดร้่วมงานเทศกาลมาแลว้ในปี 2005 (2548) และ 2006 (2549) 

จงึทราบว่าเทศกาลมพีืน้ทีเ่ฉพาะ ทัง้ในสวน  เวทกีลาง  และรา้นอาหาร  เพราะฉะนัน้การจะน า production ไปแสดงใน

งานเทศกาลฯ กจ็ าเป็นตอ้งรูธ้รรมชาตขิองงานเทศกาลฯ ดว้ยว่าจะตอ้งจดัแสดงในพืน้ทีแ่บบใด  ดงันัน้  ละครเรื่อง “พบ

รกั” จงึถูกออกแบบหรอืคดิขึน้ส าหรบัร้านอาหาร  เป็นละครโรงเลก็ๆ  ดูใกล้ๆ ไม่ม ี “บลอ็กกิง่” (blogging) หวอืหวา  

นอกจากคดิเรื่องจากขอ้ก าหนดของพื้นที่แล้ว  โจทย์อกีอย่างหนึ่งในการคดิเรื่องส าหรบัคุณนิกรกค็อื  สถานการณ์

บา้นเมอืงในขณะนัน้เป็นอย่างไร  ซึง่ก่อนทีห่น้าจะท าเรื่อง “พบรกั”  นัน้  “คณะละคร 8 x 8. ท าละครเรื่อง “สวยสู่นรก” 

มาก่อน  ซึง่จดัแสดงทีโ่รงละครทีส่ามย่าน  ซึง่เป็นตกึแถวเลก็ๆ เรื่องราวทนี าเสนอกเ็กีย่วกบัการเมอืง  เกีย่วกบัผูค้นที่

เหน็แก่ประโยชน์สว่นตวัมากกว่าความถูกผดิ  ขายยาพษิใหค้นกนิ  แต่ไม่ไดน้ ามาแสดงในงานเทศกาลฯ  ในขณะนัน้

เหน็ว่าจากการเสนอละครเรื่อง “หนกัๆ”  กเ็ปลีย่นมาน าเสนอเรื่อง “เบาๆ” เพราะว่าสถานการณ์บา้นเมอืงในตอนนัน้ตงึ

เครยีด  ซึ่งเป็นประเดน็ขดัแย้งระหว่างพนัธมติรกบัทกัษิณ  ชินวตัร  จงึท าละครเรื่อง “พบรกั”  เพื่อคลายความตึง

เครยีดของผู้ชมมากกว่า  ขณะเดยีวกนักต็้องการน าเสนอว่าละครท าเรื่องเลก็ๆ กไ็ด ้ ไม่จ าเป็นต้องท าละคร “ใหญ่”  

หรหูรา  ฟู่ฟ่ากไ็ด ้  

 คุณนิกรกล่าวว่าในงานเทศกาลฯ การน าละครเรื่องเก่ากลบัมาแสดงใหม่ (re-stage) นัน้  อนัดบัแรกเลยคอื

ตอ้งยอมรบัว่าบางครัง้กส็รา้งงานใหม่ไม่ทนัเวลา  ซึ่งอนัที่จรงิแลว้ในแต่ละปีกค็วรมงีานใหม่  แต่ว่างานเก่าบางงาน

อย่างเรื่อง “พบรกั” เพิง่เล่นไปไม่ถงึ 10 รอบ คนดรูวมแลว้ไม่เกนิ 300 คนทัง้ประเทศไทย  หรอื “พระเจา้เซง็” เพิง่เล่น

ไปไม่กีร่อบ  กร็ูส้กึเสยีดายเรื่อง  และเหน็ว่าถา้น ากลบัมาเล่นใหม่อกีกจ็ะมคีนไดด้งูานชิน้น้ีเพิม่ขึน้  ขณะเดยีวกนักเ็หน็

ว่าเรื่องยงัไม่ขีเ้หร่ และยงัเขา้กบัยุคสมยัได ้ เช่น  “พระเจา้เซง็”  ทีเ่พิง่แสดงไปเมื่อปีทีแ่ลว้กย็งัสามารถน ามาเล่นไดอ้กี  

เพราะว่าสถานการณ์การก่อการรา้ยกย็งัไม่ไดห้มดไป  ดงันัน้ การจะน ามาเรื่องกลบัมาแสดงใหม่กม็กัจะดูว่าตอนนัน้

สถานการณ์เป็นอย่างไร  และเรื่องยงัสามารถเชื่อมโยงกบัสถานการณ์นัน้ๆ ไดอ้ยู่หรอืไม่   

การน าละครไปจดัแสดงในงานเทศกาลละครฯ นัน้  คุณนิกรเหน็ว่าอย่างน้อยกต็้องทราบว่าเราจะน าเสนองาน
ต่อสาธารณชนดว้ยงานรปูแบบใด  บางครัง้งานชิน้นัน้อาจจะมคีนอื่นมาเหน็แลว้ตดิต่อใหไ้ปเล่นทีอ่ื่นอกี  นบัว่าเป็นการ
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เปิดประตูสู่โอกาสในการสรา้งงานชิน้ต่อไป  หรอืแมก้ระทัง่น างานเก่ามาจดัแสดงใหม่ (re-stage) ทีน่ัน่  หรอืว่าจะจดั
แสดงผลงานชิน้ใหม่เลย  ซึง่มคีวามเป็นไปไดห้ลายทาง  นอกจากน้ี  ขอ้ดขีองงานเทศกาลละครฯ  กค็อืมโีอกาสไดเ้หน็
งานจากทีอ่ื่นๆ ทัง้งานนกัศกึษาและงานของนกัแสดงคณะอื่นดว้ย  ซึง่มทีัง้ดบีา้ง ไม่ดบีา้ง  

ส าหรบังานเทศกาลละครฯ ปีนี้  “คณะละคร 8 x 8”  จะท าละครเรื่อง “เกดิดบั” จะท าเรื่องเกีย่วกบัการเวยีน
ว่ายตายเกดิ ซึง่น าเสนอไวช้่วงต้นของละครตัวอย่างทีแ่สดงใหช้มในช่วงแรก  ละครเรื่องนี้กล่าวถงึการเกดิและความ
ตาย  เพราะอยากตัง้ค าถามว่า “เราไม่มาเกดิไดห้รอืไม่”  “ท าไมตอ้งมาเกดิ” “ใครบอกคุณว่าตอ้งมาเกดิ” “ถา้มาเกดิแลว้  
ไม่ลงนรกไดห้รอืไม่  ไม่ไปสวรรคไ์ดห้รอืไม่” “หรอืว่าท าไมตอ้งมาเกดิเป็นคนๆ นี้” ฯลฯ 

คุณมนทกานตติัง้ขอ้สงัเกตว่าผูช้มในงานเทศกาลละครม ี2 กลุ่ม  คอื กลุ่มแฟนประจ าทีช่มอยู่เสมอทุกปี  และ
กลุ่มผูท้ีเ่รยีนละคร  ซึง่บางคนกม็าดเูฉพาะขณะทีเ่รยีนอยู่  เมื่อเรยีนจบกไ็ม่เคยมาดลูะครอกีเลยกม็ ี และจะมกีลุ่มนิสติ
นักศกึษารุ่นใหม่มาทดแทนเรื่อยๆ  แต่คนทัว่ไปที่ผ่านไปผ่านมานั ้นจะมน้ีอย  จึงอยากทราบว่าจะมีวธิีการใดที่จะ
กระตุน้ใหน้กัศกึษาทีเ่รยีนละครทีม่อียู่ในประเทศมาร่วมชมละครในงานเทศกาลฯ เพิม่ขึน้  คุณนิกรเหน็ว่าในประเด็นนี้
ไม่สามารถทีจ่ะโทษนิสตินกัศกึษาทีเ่รยีนจบแลว้หายไป  เพราะว่าพวกเขาอาจจะมภีารกจิบางอย่างทีต่อ้งท า  เพราะว่า
เดก็ทีเ่รยีนจบใหม่ๆ ส่วนใหญ่มกัจะต้องการหางานท า   ในช่วงสองสามปีแรกอาจจะสนุกและทุ่มเทอยู่กบัการท างาน  
แต่กน่็าแปลกทีว่่าเมื่อมเีวลาว่างกลบัเลอืกทีจ่ะดภูาพยนตรม์ากกว่าทีจ่ะชมละคร  บางครัง้คนท าละครกต็อ้งกลบัมามอง
ตวัเองดว้ยเช่นกนั  เพราะบางครัง้เมื่อเขาไปไปชมแลว้งานไม่ด ี ไม่ชอบ  ไม่รูเ้รื่อง  พวกเขากร็ูส้กึว่าเสยีดายเงนิกม็ ี  
คุณนิกรเหน็ว่างานบางชิน้ถ้าคนดูไม่ชอบ ไม่รูเ้รื่อง แต่รูส้กึอะไรบางอย่างจากละครกย็งัพอรบัได ้ แต่ถ้าไม่รูเ้รื่อง  ไม่
รูส้กึ และยงัหลบัอกี  นัน่แสดงว่าละครมปีญัหาแลว้   

คุณนิกรเหน็ว่าในปจัจุบนั  คณะละครมแีฟนตดิตามผลงานละคร  ซึง่เป็นแฟนทีม่าจากเทศกาลละครฯ มากขึน้  
และจากเดมิทีม่ผีูช้มละครรอบละ 10 - 15 คนกเ็พิม่เป็น 20 - 30 คน  แมว้่าละครจะชนกนัหลายเรื่อง  แต่ว่าละครแต่ละ
เรื่องกย็งัมผีูช้มเป็นจ านวนมากอยู่ 

 
4. ละครท่ีน ามาแสดงในชมก่อนเร่ิมเสวนา 
             คุณนิกรอธบิายว่าละครเรื่องนี้เป็นการน าฉากแต่ละครของละครที่เคยแสดงมาแล้วในงานเทศกาลละคร
กรุงเทพทีผ่่านมา และน ามารวมไวน้นัน้  วตัถุประสงคแ์รก คอื   ท าขึน้เพื่อคนทีไ่ม่เคยดูงานของ  “คณะละคร 8 x 8”  
หรอืว่าดูเพยีงบางชิ้น   เพื่อจะได้เหน็ว่านี่คอืการเล่าเรื่องและการเสนองานแบบหนึ่งในจ านวนหลายแบบของ “คณะ
ละคร 8 x 8”  เพื่อใหเ้ขา้ใจว่าเรามกีารสรา้งงานแบบนี้  ส าหรบัผูท้ีเ่คยดูทุกเรื่องกจ็ะช่วยใหร้ะลกึไดว้่าตอนนี้มาจาก
เรื่องนี้  ตอนนัน้มาจากเรื่องนัน้  ส าหรบัผูท้ีไ่ม่เคยชมมาก่อนเลยกจ็ะได ้“กลิน่” และ “รส” ของคณะละครไปบา้ง 

 
5. ทศันะของคณุนิกรต่อละคร  การศึกษาละคร และการสอนละคร 

คุณนิกรเหน็ว่ามบีางสว่นทีล่ะครตอบสนองสิง่ทีใ่นชวีติจรงิท าไม่ได ้ แต่ในละครอาจจะท าได ้ แต่กม็บีางสว่นที่
ทัง้ในชวีติจรงิและละครเหมอืนกนั  คอืจ าลองแบบมา  ซึง่ละครมขีอ้ดอีย่างหนึ่งคอื ละครไม่ได้น าเสนอแค่ปญัหา  แต่
น าเสนอทางออกไวด้ว้ย  หรอืบางเรื่องกท็ าใหเ้ลวรา้ยไปกว่าในชวีติจรงิ  เพื่อว่าเมื่อคนเหน็แลว้จะไม่ไปท าตาม 

การศกึษาละครในสถาบนัการศกึษา  คุณนิกรเหน็ว่าแมว้่าจะมนีักศกึษาจ านวนมากทีเ่รยีนละครและเรยีนจบ
มาหลายสบิรุ่นแลว้  แต่ยงัไม่อาจท าใหค้นสว่นใหญ่ในสงัคมทราบว่ามคีนจ านวนหนึ่งประกอบอาชพีเป็นนักแสดงละคร
อาชพีนัน้  อาจจ าเป็นตอ้งยอ้นถามนกัศกึษาเล่านัน้ว่ามาเรยีนละครเพราะอยากท าละครหรอืว่าเพราะสาเหตุใด   

ส าหรบัการที่นักศกึษาที่เรยีนละครจะกา้วไปเป็นนักการละครอาชพีได้นัน้  คุณนิกรเสนอว่าก่อนอื่นจะต้ อง
ถามก่อนว่าแต่ละคนใหค้ าจ ากดัความค าว่า “อาชพี” ไวอ้ย่างไร  ถา้อาชพีในทีน่ี้หมายถงึ  ความมัน่คง  หรอืความส าเรจ็
ทางการเงนิ  หรอืความมชีื่อเสยีง  กค็งจะเป็นไปไดย้าก  เพราะละครไม่สามารถท าใหร้วยได ้ ณ  วนัทีอ่อกมาท าเลย  
แต่ถา้มชีื่อเสยีงแลว้ ไม่แน่อาจจะรวยกไ็ด้   ในการออกมาท าละครนัน้ไม่สามารถทีจ่ะก าหนดไดว้่าเมื่อใดจะรวย หรอืว่า
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เมื่อไรจะเป็นที่รูจ้กัในวงกว้าง  ดังนัน้  สิง่ส าคญัทีสุ่ดส าหรบัผู้ทีจ่ะตดัสนิใจออกมาท าละครคอื  มีความสุขกบัการท า
ละครหรอืไม่  ชอบหรอืไม่  เพราะค าว่า “อาชพี”  หมายถงึการทีต่อ้งอยู่กบัสิง่นัน้  มรีายได ้และพฒันาใหด้ขีึน้  และตอ้ง
ท าไปทุกวนัจนตาย  ซึง่เหมอืนกบัคนทีท่ าก๋วยเตีย๋วอร่อยขาย  กท็ าก๋วยเตีย๋วอร่อยใหค้นกนิ   เมื่อได้เงนิมาจากการ
ขายก๋วยเตีย่วกเ็อาเงนินัน้มาท าก๋วยเตีย๋วอร่อยใหค้นกนิแลว้มคีวามสขุ  หรอืเหมอืนกนัไม่ว่าจะขายกลว้ยป้ิง  ขายขนม
เบือ้ง   จงึเหมอืนกบัทุกอาชพีในโลก คอืถา้พอใจทีจ่ะท า  รกัทีจ่ะท า  และมคีวามสขุทีไ่ดท้ า  เช่นจะพบว่าขนมบางรา้น
ขายแค่เที่ยงถึงบ่ายสามและไม่ขายอกี  ถ้าจะซื้อเพิม่ต้องสัง่ล่วงหน้า  หรือว่าขายแค่นี้ จะไม่ขายมากกว่านี้เพราะ
เหนื่อย  ถา้ท าต่อแลว้ขนมจะไม่อร่อย  คุณนิกรจงึตัง้ค าถามต่อจากประเดน็น้ีว่า เราสามารถท าละครอย่างนัน้ไดห้รอืไม่   
และมองว่าขณะนี้ทีเ่มอืงไทยขาดกค็อื  ความมุ่งมัน่ทีจ่ะท าอะไรบางอย่างอย่างจรงิจงั ไม่ว่าจะท าอะไรกต็าม  สิง่จ าเป็น
ทีต่อ้งเริม่คอืการเปลีย่นทศันคตขิองผูค้น  เนื่องจากคนสว่นใหญ่มกัมลีกัษณะทีว่่า “พอแลว้  ช่างมนั” ซึง่ความคดิเช่นนี้
เองทีท่ าใหเ้ราไม่ไปไหน  ดงันัน้เราจ าเป็นตอ้งฮดึสู ้ถา้ครัง้นี้ยงัไม่ส าเรจ็กอ็ย่าเพิง่ยอมแพง้่ายๆ   และท าอย่างเตม็ที ่

การทีม่โีอกาสไดไ้ปสอนละครในสถาบนัการศกึษานัน้  คุณนิกรเหน็ว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของเขา
ไปสูรุ่่นต่อๆ ไป  เป็นการทบทวนตวัเอง   ไดเ้รยีนรูจ้ากนกัศกึษา  ขณะเดยีวกนักท็ าใหเ้ขารูจ้กัเรา  และเรากร็ูจ้กัเขาไป
พรอ้มกนัดว้ย  ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืพวกเขากจ็ะเป็นคนดขูองเราในอนาคตดว้ย (ถา้เขามาด)ู 

 
6. ทศันะของคณุนิกรต่อวงการละครโดยภาพรวม 

คุณนิกรยอมรบัว่าเราไม่สามารถปลูกฝงัรสนิยมการใช้ชวีิตของคนในสงัคมได้ เพราะละครจะเป็นตัวเลอืก
ทา้ยๆ อยู่เสมอ  คนส่วนใหญ่มกัจะเลอืกไปเดนิหา้งสรรพสนิค้าเพื่อซือ้ของ กนิขา้ว  ดูภาพยนตร ์ ไปติว ไปรา้นเกม  
ไปเล่นกฬีา  หรอืว่าไปผบัเพื่อดื่มเหล้ามากกว่า  นอกจากนี้ยงัเหน็ว่าการดูละครสิ้นเปลอืงเงนิมากกว่ากิจกรรมอื่น  
เพราะว่าดแูลว้ไม่มอีะไรกลบับา้น     อาจกล่าวไดว้่ารากฐานวฒันธรรมของไทยสะสมมาแบบนี้ เพราะว่าละครสว่นใหญ่
แสดงในกรุงเทพฯ  ตามต่างจงัหวดักจ็ดัแสดงน้อยหรอืบางแห่งกไ็ม่มเีลย  และคนเมอืงทีโ่ตอยู่ในเมอืง  ใชช้วีติในเมอืง
สว่นใหญ่ตัง้แต่เดก็พ่อแม่กม็กัจะพาลูกไปเดินหา้งสรรสนิคา้   จงึท าใหเ้ดก็เคยชนิกบัการใชช้วีติอยู่ในหา้งสรรพสนิคา้
จนโต  ขณะเดยีวกนัในสงัคมกไ็ม่มพีพิธิภณัฑ ์หรอืกจิกรรมอื่นมากพอ  หรอืว่างานวฒันธรรมทีม่อียู่  แต่การพาลูกไป
งานเหล่านี้ก็ต้องใช้ความพยายามของพ่อแม่อย่างมากที่จะทราบข่าวว่ากิจกรรมเหล่านัน้จดัที่ไหน และจดัเมื่อใด   
ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งช่วยกนัสรา้งวฒันธรรมการชมละครขึน้ 

ในฐานะคนท าละคร  คุณนิกรเหน็ว่าคณะละครสามารถช่วยสร้างวฒันธรรมการชมละครขึน้ ได้กต่็อเมื่อเรา
ท างานของเราอย่างต่อเนื่อง  นอกจากน้ีต้องขึน้อยู่กบัคนท างานด้วย  เพราะว่างานที่ดมีหีลายปจัจยั  ประการแรก  
ละครเป็นเรื่องของรสนิยมว่าจะน าเสนอรสนิยมใดออกไปสู่สาธารณะ  และสนใจหรอืไม่ว่ารสนิยมนัน้จะเป็นที่ชื่นชอบ
หรอืไม่  ในบางครัง้หากผู้ท ามัน่ใจว่ารสนิยมของตนที่น าเสนอไปนัน้ด ี แต่เสยีงส่วนใหญ่ที่ดูกว็่าดี  แต่เฉยๆ   นัน่
หมายความว่าอาจจะมอีะไรบางอย่างทีผ่ดิปกต ิ  เช่น  ผูช้มอาจจะยงัไม่ชนิกบังานในลกัษณะน้ี  กอ็าจจ าเป็นตอ้งแสดง
งานในลกัษณะน้ีอกีหลายๆ ครัง้  หรอืทางออกอกีลกัษณะหนึ่งคอืค่อยๆ พฒันาไปพร้อมๆ กนั กจ็ะท าใหผู้ช้มทีไ่ม่เคยดู
ละครมาก่อนเลยสามารถทีจ่ะตดิตามเรื่องได้จนพฒันาไปถงึขัน้ทีผู่ช้มเหน็ว่าเบื่อการน าเสนองานในลกัษณะเดมิๆ จน
เรยีกร้องงานลกัษณะใหม่เพิม่ขึน้  ด้วยเหตุนี้ งานในเทศกาลฯ ที่มทีัง้งานง่ายและงานยากให้เลอืกหลากหลายตาม
รสนิยมของผูช้ม  เช่น งานตัง้ตน้ทีเ่น้นการบอกเล่า  งานทีไ่ม่บอกอะไรเลยใหค้ดิเอาเอง  งานพืน้บา้น 

คุณนิกรกล่าวว่าหากเราเชื่อมัน่ในพลงัของงานวฒันธรรม  ประเทศชาติของเรากจ็ะเจรญิมากกว่านี้   แต่
ปจัจุบนัดเูหมอืนว่าเราใหค้วามส าคญักบัเศรษฐกจิ  การสรา้งรายได ้ และความร ่ารวยมากจนเกนิไป  ซึง่เริม่มาตัง้แต่
สมยัทีพ่ลเอกชาตชิาย  ชุณหะวณัเป็นนายกรฐัมนตรทีีต่ ัง้เป้าไวว้่าไทยจะเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิโลก  และสิง่ทีเ่หน็ได้
อย่างชดัเจนคอื  แต่ก่อนเวลาทีเ่ราเจอกนัจะทกักนัว่า “เป็นอย่างไร” “สบายดไีหม”  “ขอใหม้คีวามสุข”  แต่ปจัจุบนัเรา
อวยพรกนัว่า “ขอใหร้วย” จงึท าใหทุ้กคนมองความร ่ารวยเป็นความส าเรจ็ในชีวติ   หากไม่ต้องการใหง้านวฒันธรรม
หายไปจากสงัคมกค็งต้องฝากไวก้บัผู้ที่เรยีนละคร  ผูช้มละคร และผู้ท าละคร  โดยขอให้ทุกคนท าหน้าที่ของตนให้ดี   
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มุ่งมัน่และท าอย่างจรงิจงั  คนท าละครกท็ าอย่างมุ่งมัน่จรงิจงัและท าให้ด ี เมื่อคนมาดูแลว้ชอบกจ็ะดูต่อ  คุณนิกรบอก
ว่ามกัจะโกรธเสมอทีม่คีนพดูว่า “ไม่มอีะไรท า  มาท าละครกนัเถอะ” หรอืว่า “ท างานปจัจุบนัเบื่อ หรอืเครยีด  ขอมาเล่น
ละครคลายเครยีดหน่อย” เพราะรูส้กึว่าเป็นการดูถูกคนดูมากทีม่าท าละครคลายเครยีด เล่นละครคลายเครยีดแลว้มา
เกบ็เงนิคนด ู ซึง่อาจจะท าใหค้นไม่มาดลูะครเวทอีกี  เพราะคดิว่าละครเวทเีป็นแบบนี้  หรอืว่าการทีเ่ดก็นกัศกึษาอยาก
ท าละครกไ็ด ้ เพื่อเป็นกจิกรรม  เรยีนรูแ้ละสรา้งอะไรบางอย่างใหก้บัคณะของตน  แต่ต้องท าใหด้ ี ไม่ใช่คดิเพยีงแต่ว่า
อยากท าละครครัง้หนึ่งในชวีติ แลว้ต่อจากนัน้กไ็ม่ดูละครอกีเลย  หรอืการทีน่ักศกึษาคณะต่างๆ ลุกขึน้มาท าละครและ
เกบ็เงนิคนด ู  การกระท าเช่นนี้กเ็ป็นเพยีงการมองละครเป็นเครื่องมอืในการตอบโจทยอ์ะไรบางอย่างของกลุ่มของตน  
มากกว่ามองละครในแง่มุมศลิปะ  เพราะถ้ามองละครในฐานะเครื่องมอืในการท าอะไรบางอย่างก็จะเป็นการลดทอน
ศลิปะลงมา  และยิง่เกบ็เงนิคนดกูเ็ป็นการเอาเปรยีบคนดมูากเกนิไป 

 
7. ความคาดหวงัในอนาคตของคณุนิกร 

คุณนิกรแสดงความปรารถนาว่าอยากจะมีโรงละครเป็นของตัวเอง  เพราะจะซ้อมได้ง่ายกว่านี้  แต่นัน่ก็
หมายถงึความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย 

 

8.  การอภิปรายซกัถาม 

ผูด้ าเนินรายการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมเสวนาซกัถามคุณนิกร  ซึง่มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ ดงันี้ 

8.1 ละครเรือ่งใดทีท่ าไปแลว้และเหน็ว่าเหมาะทีจ่ะน ามาสือ่สารกบัสงัคมปจัจุบนัมากทีส่ดุ 

คุณนิกรเหน็ว่าเรื่อง “สวยสูน่รก” ทีแ่ปลมาจากงานของ Henrik Ibsen  คอื “Enemy of The People” ซึง่เขยีน
มานานกว่ารอ้ยปีแลว้   ละครเรื่องนี้เดมิเป็นเรื่องของหมู่บา้นแห่งที่ทุกฤดูรอ้นจะมคีนมาทีห่มู่บา้นแห่งนี้เพื่อมาแช่
น ้าพุรอ้น  สปา  ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของหมู่บา้นแห่งนี้  แต่หลงัจากทีม่คีนเดนิทางกลบัจากหมู่บา้นแห่งนี้กจ็ะมคีน
ตาย  หมอคนหนึ่งกส็งสยัว่าเหตุใดถงึมคีนตาย  จงึเอาน ้าไปตรวจ  ปรากฏว่าในน ้ามเีชือ้โรคทีท่ าใหค้นตาย  ซึง่บาง
คนกต็ิด  บางคนก็ไม่ติด  ซึ่งเชื้อโรคนี้เกิดจากการวางท่อผดิพลาด  เขาก็เลยบอกคนในหมู่บ้านว่าหมู่บ้านเรา
อนัตราย  แต่คนในหมู่บา้นส่วนใหญ่ไม่สนใจ  เพราะเหน็ว่ามคีนตายแค่สองสามคน    ถา้จะต้องปิดเมอืงเพื่อซ่อม
ท่อก็จะไม่ทันฤดูร้อนที่จะถึง   ก็จะเสียรายได้  การลงทุนซ่อมท่อใหม่ทัง้หมดต้องใช้เงินจ านวนมหาศาล  
เพราะฉะนัน้คนในหมู่บา้นจงึขูไ่ม่ใหเ้ขาเอาขา่วนี้ไปบอกใคร หรอืหา้มประกาศออกไป      แต่คนๆ น้ีไม่ยอมบอกว่า
จะต้องลงข่าว  จงึถูกต่อต้านจากคนทัง้หมู่บา้น  เพราะว่าคนๆ นี้ไม่ยอมท าตามเสยีงหรอืมติส่วนใหญ่ในหมู่บา้น  
แต่ละครเรื่องนี้ไม่ไดแ้สดงในงานเทศกาลละครฯ   เพราะแสดงไปแลว้ทีส่ามย่าน  ซึง่คาดว่าจะน ากลบัมาท าใหม่ปี
หน้า  เรื่องทีน่ ามาเสนอนัน้ไม่ไดใ้ชป้ระเดน็น ้าพุรอ้น  แต่เปลีย่นเป็นผลติภณัฑอ์าหารเสรมิทีก่นิแลว้สวยเลย  ซึง่ทุก
คนกย็อมกนิ  เพราะกนิแลว้สวยทนัท ี  ซึง่ผูผ้ลติกร็ูว้่ามผีลกระทบ  แต่ไม่สนใจ  นอกจากจะท าขายในประเทศแลว้  
ยงัสง่ขายยงัต่างประเทศดว้ย  และไดเ้งนิเขา้ประเทศจ านวนมหาศาล  เพราะว่าสวยดว้ย  รวยดว้ย 

 

8.2 ละครเรือ่งใดทีข่าดทุน และมาจากสาเหตุใด 

คุณนิกรไม่ยอมรบัว่ามลีะครเรื่องใดของตนทีข่าดทุน  เพราะละครของ “8 x 8” ไม่ไดเ้น้นการสรา้งฉาก  จงึท า
ใหไ้ม่ไดเ้ป็นการลงทุนสงู   แต่มลีะครเรื่อง  “วนัดบัฝนั” ทีเ่กอืบจะขาดทุน  เพราะว่าเพิง่ปิดรา้นทีส่ามย่าน  และน้อง
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คนหนึ่งไปเปิด Democracy Theatre Studio  จงึน า “วนัดบัฝนั” ไปเล่นแลว้คนดูน้อย  แต่กโ็ชคดวี่ามหาวทิยาลยั
บรูพาใหไ้ปจดัแสดงทีน่ัน่  จงึไดเ้งนิสว่นหนึ่งทีเ่ป็นค่าจดัแสดงจงึคุม้ทุน 

 

8.3 เหตุใดมีการเรียนการสอนละครในหลายมหาวิทยาลยั  และสอนมานานหลายสิบปีแล้ว  แต่เหตุใดจึงไม่
สามารถทีจ่ะสรา้งคณะละครและผูช้มละครจ านวนมากในสงัคมได ้

คุณนิกรกล่าวว่าจะโทษแต่สถาบนัการศกึษาอย่างเดยีวไม่ได้    เพราะเดก็ถ้าไม่สัง่ให้มาดูกจ็ะไม่มาด ู 
หรือถ้าไม่น าละครไปเล่นในมหาวิทยาลยักจ็ะไม่ดูเช่นกนั  เนื่องจากอย่างที่ทราบกนัอยู่แล้วว่าเพยีงแค่เรียนก็
เหนื่อยแลว้  และจากค่านิยมดัง้เดมิทีส่ะสมมาคอืละครไทยไม่จ าเป็นตอ้งซือ้บตัรดมูาตัง้แต่ตน้  เพราะว่ามเีจา้ขนุมูล
นายจ้างมาแสดงและให้ดูฟร ี หรอืว่ามคีนขอทานมาแสดงในตลาด  อาชีพนักแสดงจงึถูกดูถูก   หรอืแม้กระทัง้
อาชีพนักแสดงถูกกล่าวหาเป็นอาชีพ “เต้นกินร ากิน”  แม้ว่าทศันคติดงักล่าวนี้ก็เปลี่ยนไปมากแล้วในปจัจุบัน  
นอกจากน้ียงัมปีจัจยัเกี่ยวกบัรสนิยมการใช้ชวีิตของคนรุ่นใหม่  ซึ่งคนรุ่นใหม่ชอบดูคอนเสริ์ตหรือดูภาพยนตร์
มากกว่า  เพราะว่าภาพยนตร์หาชมได้ง่ายกว่า  เมื่อไรกด็ูได้  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะคนไทยเป็นคนง่ายๆ สบายๆ 
อะไรกไ็ด ้ แต่อย่ามายุ่งกบัฉันมาก ถ้าจะท ากท็ าเดีย๋วนี้เลย  เช่น ถ้าอยากจะดูละคร กต็้องดู ณ ขณะนัน้เลย  โดย
ไม่อยากจะต้องรอจนกระทัง่ถึงวนัจดัแสดง  หรือหากต้องจองตัว๋ล่วงหน้า 2 อาทติย์  ไม่อยากจองได้หรอืไม่  
ในขณะทีล่ะครเป็นธรรมชาตขิองการทีต่อ้งวางแผน เช่น  จะเดนิทางไปดวูนัใด  ทีไ่หน  และเมื่อไร   

ดว้ยเหตุนี้  คุณนิกรเหน็ว่าอาจตอ้งยอ้นไปยงัจุดเริม่ตน้ทีว่่าผูท้ีม่าเรยีนละครนัน้รกัทีจ่ะท าละครจรงิหรอืไม่  
เพราะถา้ไม่รกั  กแ็สดงว่าเลอืกเรยีนผดิไปแลว้ 3-4 ปี  และตอ้งไปเริม่ตน้อาชพีอื่นทีไ่ม่เกีย่วกบัละครทีเ่รยีนมา  แต่
ถ้าคดิว่ารกัแลว้  และไม่ดูละครกเ็ท่ากบัว่าไม่มกีารเปิดโลกทศัน์ของตนเอง  ไม่มกีารเรยีนรู ้ และไม่ไดม้องว่าจบ
แลว้จะไปท าละคร  เมื่อไม่ดกูจ็ะไม่มอีะไรมาสนบัสนุนอาชพีของตนเองในอนาคต  แต่อย่างน้อยเรยีนมา 50 คนขอ
สกั 1 คนทีท่ าละครต่อไป  แต่ถา้ 50 คนทีจ่บออกมาไม่มสีกัหนึ่งคนทีท่ าอาชพีนี้ต่อไปกแ็สดงว่าระบบมปีญัหา  หรอื
บางครัง้ถา้รกัจะเรยีนละครจรงิ  แมก้ระทัง่พ่อแม่หา้มไม่ใหเ้รยีนกย็งัดือ้ทีจ่ะเรยีน  ซึง่คุณนิกรกเ็ป็นหนึ่งในนัน้ คุณ
นิกรเหน็ว่าเมื่อเรากบฏทีจ่ะมาเรยีนละครไดแ้ลว้  กค็วรทีจ่ะยนืยนัต่อไปว่าจะต้องท าละคร  หรอืดูละคร  แมว้่าตอน
เพิง่จบอาจจะยงัไม่สามารถทีจ่ะตัง้คณะละครของตนเองได ้ เพราะว่ายงัไม่เป็นทีรู่จ้กั  ถ้าต้องการทีจ่ะท ากอ็าจต้อง
เริม่จากการไปฝึกฝนกบัคณะละครอื่นก่อน  และเมื่อมปีระสบการณ์ในระดบัหนึ่งแลว้กค็่อยไปตัง้คณะของตนต่อไป   
ขณะนี้มคีณะละครใหม่ขึน้คอื  “4ดารุมะ”  เป็นเดก็อกัษรศาสตร ์ จุฬาฯ  สีค่นมาท าละคร  กเ็ลยอยากจะใหก้ าลงัให้
เขาขึน้มา และอยากจะดวู่าคณะละครน้ีจะสามารถขึน้มาไดห้รอืไม่  เพราะว่าปีหนึ่งๆ จะเกดิคณะละครใหม่แค่คณะ  
สองคณะ กด็ใีจแลว้  

 

8.4 คุณนิกรเคยลม้เหลวในชวีติหรอืไม่  ถ้าเคย  เรยีนรูก้บัความลม้เหลวนัน้อย่างไร และจดัการกบัความล้มเหลว
นัน้อย่างไร 

คุณนิกรตอบว่าเคย  แต่ความล้มเหลวนัน้เป็นปญัหาส่วนตวัที่ไม่สามารถน ามาเปิดเผยในที่น้ีได้   ส าหรบั
ความลม้เหลวทีเ่ป็นรปูธรรมทีส่ดุคอืเป็นคนทีไ่ม่สามารถเขยีน paper ไปขออะไรไดเ้ลย  หรอืว่าไปสอบแขง่ขนัอะไร
กไ็ม่เคยได้  แต่ต้องท าเป็นครัง้ที ่2 หรอื 3   และสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากความลม้เหลวในแต่ละครัง้คอื อย่าเพิง่ทอ้ไปก่อน  
แต่ถา้ไม่ไดก้ต็อ้งท าต่อไป 
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8.5 เวลาท าละครตอ้งมแีรงบนัดาลใจ  และแรงบนัดาลใจของคุณนิกรคอือะไร 

แรงบนัดาลใจคอืทุกอย่างทีอ่ยู่รอบตวั  ชวีติของคนอื่น  สถานการณ์บา้นเมอืง  สงัคมโลก  หรอืแมแ้ต่สิง่ทีเ่ป็น
ตวัเราในอดตี หรอืมุมมองทีเ่รามองว่าในอนาคตเราจะเป็นอะไร  คอืตอ้งเกบ็ทุกอย่างจากรอบตวั 

 

8.6 ความส าคญัจากการฝึกฝนร่างกายตอ้งท าอย่างไร 

คุณนิกรกล่าวว่าทุกคนทีเ่รยีนละครมาแลว้จะรูว้่าต้องวอรม์ร่างกายอย่างไร  แต่ถามว่าเคยท าหรอืไม่  ดงันัน้
สิง่ทีท่ าได้กค็อืต้องวอร์ม  ซึง่จรงิๆ แล้วควรต้องท าทุกวนั  หรอืว่าเมื่อรู้ตวัว่าจะต้องแสดงกส็ามารถทีจ่ะท าได้ใน
ชวีติประจ าวนั  เช่น  นัง่แบบนี้หายใจอย่างไร  จบัของอย่างไร  จรงิๆ แลว้ การวอรม์กค็อืการฝึกร่างกายใหพ้รอ้ม
และมสีตทิีจ่ะท าอะไรต่อไป  และจะช่วยใหเ้คลื่อนไหวไดอ้ย่างเป็นธรรมชาต ิ ทัง้นี้  นักการละครจ าเป็นต้องดูสิง่ที่
จ าเป็นต่ออาชพีของตน   โดยเฉพาะอย่างยิง่การดแูลสขุภาพ  จะเหน็ว่ามหีลายคนทีข่ณะเรยีนอยู่กเ็ล่นละครตวัเอง 
แต่พอเรยีนจบกป็ล่อยตวัไปจนไม่สามารถเล่นละครได ้ ซึง่เป็นเรื่องทีน่่าเสยีดาย 

 

8.7 เหตุใดคุณนิกรจงึเลอืกเรยีนละคร 

คุณนิกรตอบว่าขณะที่สอบเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัม ี2 ทางเลอืก  คอือยากเป็นทนายความ  จงึ
อยากเลอืกเรยีนกฎหมาย  เพราะว่าดลูะครแลว้เหน็ว่าทนายความเก่ง   แต่ต่อมาเมื่อมาเรยีนละครแลว้ถงึรูว้่า แทท้ี่
จรงิแลว้ตวัเองไม่ไดอ้ยากจะเป็นทหาย  แต่ทีช่อบทนายกเ็พราะว่าตวัละครทนายในทวีีแสดงเก่ง  และแต่เดมิอยาก
ท าละครโทรทศัน์มากกว่าละครเวท ี เพราะว่าสามารถทีจ่ะสือ่ไปไดใ้นวงกวา้ง  แต่พอไดเ้รยีนละครกบัอาจารยม์ทันี
กไ็ด้เหน็มนตร์เสน่ห์ของละครเวท ี และเคยมโีอกาสได้ไปท าละครโทรทศัน์จงึได้รู้ว่าตนเองไม่ชอบ  แม้ว่าจ ะท า
ละครโทรทศัน์ได้ทุกอย่าง รวมทัง้ตดัต่อได้  แต่กร็ู้แน่ว่าไม่สามารถท าเป็นอาชพีได้  เพราะว่าไม่ใช่ตวัเรา แต่ว่า
ละครคอืตวัของเราจรงิๆ กเ็ลยมุ่งมัน่ในเสน้ทางนี้มาโดยตลอด  

 

8.8 ละครทีน่ ามาจดัแสดงใหม่ในงานเทศกาลละครฯ  ไม่ว่าจะเรือ่ง “แม่น ้าแห่งความตาย”  หรอื “ใจยกัษ์”  ทุกครัง้ที ่
น ากลบัมาแสดงใหม่จะต่างจากครัง้เดมิอย่างไร  และมกีารโตขึ้นอย่างไรในแง่ของการท างาน 

คุณนิกรเล่าว่า “แม่น ้าแห่งความตาย”  ในการแสดงครัง้แรกเป็นการจดัแสดงทีล่านกวา้งรมิน ้าเป็น production 
แรกๆ ของงานเทศกาลละครฯ   เพราะว่าสมยัก่อนลานตรงนัน้ไม่มใีครจดัแสดง  เพราะว่าลานตรงนัน้เป็นลานโล่งๆ 
ไม่มอีะไรเลย  แต่เนื่องจาก “แม่น ้าแห่งความตาย” เป็นเรื่องของความขดัแยง้ระหว่างแม่น ้า  และบรเิวณตรงนัน้ก็
นบัเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะในการจดัแสดง   เมื่อน ากลบัมาเล่นใหม่ในงานเทศกาลฯ ปีทีแ่ลว้  ในครัง้แรกไม่ไดค้ดิว่าจะน า
ละครเรื่องนี้มาเล่น  แต่ว่าก่อนหน้าที่จะจัดแสดงนัน้ได้น าละครเรื่องนี้ไปแสดงที่ไคโร  ในงาน “International  
Oriental Festival”  สิง่ทีเ่พิม่เขา้ไปใหม่คอื  เพลงทีเ่ป็นท านองไทย  ลดนกัแสดงลง  รวบตวัละคร และใหต้วัละครใส่
หน้ากาก  ซึง่การเพิม่หน้ากากนัน้กเ็ป็นการช่วงเพิม่ใหต้วัละครมลีกัษณะทีช่ดัเจนขึน้  และในแง่ของนักแสดงทีเ่คย
เล่นแลว้และมาเล่นใหม่  และกใ็ชเ้วลาในการซอ้มระยะเวลาสัน้ลงนัน้  นักแสดงสามารถใชท้กัษะทีเ่ขามอียู่ส าหรบั
การท างานในเวลาที่จ ากดันี้ได้อย่างไร  จึงนับเป็นการท้าทายส าหรบัทมีงานด้วย  แต่เนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องความ
ขดัแยง้ของสองฝ ัง่แม่น ้านัน้  นบัเป็นความขดัแยง้พืน้ฐาน  ซึง่ทุกวนัน้ีปญัหาในเรื่องของการสรา้งเขือ่นกย็งัคงมอียู่ 
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8.9 การแสดงพื้นบ้านมีการสร้างดาราของคณะ  ซึง่ส่งผลต่อความนิยม  และละครเวทมีมีุมมองเกีย่วกบัเรือ่งนี้
อย่างไร 

คุณนิกรเหน็ว่าในคณะละครกม็ตีวัละครทีผู่ช้มจ าไดห้ลายคน  แต่ถา้ถามว่าไปถงึวงนอกมากแค่เพยีงใดนัน้  ก็
ขึน้อยู่กบัคนดแูลว้  ถา้มโีรงละครถาวรทีส่ามารถท าใหเ้ราจดัแสดงไดอ้ย่างต่อเนื่อง  3 เดอืน 6 เดอืน  กค็าดว่าคนก็
จะจ าไดม้ากกว่านี้  แต่ขณะนี้ละครทุกคณะจดัแสดงเพยีงแค่ 10 รอบ  เพราะว่าหากมกีารจดัแสดงต่อเนื่องยาวนาน
กจ็ะมกีารสรา้งวฒันธรรมคนดทูีก่วา้งขวางขึน้   

 

8.10 คุณนิกรตอ้งอาศยับุหรี ่หรอืว่าเหลา้ในการช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจใหม่ๆ หรอืไม่ 

คุณนิกรกล่าวว่าโดยสว่นตวัไม่ดื่มเหลา้ และไม่สบูบุหรี่  แต่ถา้นอนดกึๆ หรอืเวลาทีเ่หนื่อยมากๆ จะกนิโยเกริ์
ตราดผลไม ้จะซือ้อยู่ 2 อย่าง คอื เขา้รา้นซดีซีือ้เพลง  ซึง่จะโหลดฟงัก่อนว่าดหีรอืไม่ ถ้าดกีจ็ะไปซือ้แผ่น  เพราะ
ถือว่าเป็นการสนับสนุนศิลปิน  ซึ่งคนดูละครก็ควรที่จะไปดูละครบ้าง  และถือว่าเพลงมคีวามส าคญัมากในการ
ท างาน  นอกจากนี้อกีสิง่หนึ่งทีจ่ะท าเวลาเหนื่อยมากๆ คอื กนิของดีๆ      

 

8.11 เหตุใดคนทีเ่รยีนละครถงึไม่มาดลูะคร  สว่นหนึง่อาจเป็นเพราะว่าแต่ละสถาบนั  หรอืแต่ละส านกัอาจไม่ยอมรบั
ศลิปินทีอ่ยู่นอกสถาบนัการศกึษา หรอืนอกกระแส  นอกจากน้ีอาจจะมเีรือ่งของรสนิยมทีป่ลกูฝงักนัมาดว้ย 

คุณพเิชษฐ  กลัน่ชื่น  เหน็ว่ามปีระโยคหนึ่งทีน่่าสนใจทีค่นไทยมกัจะพูดถงึเสมอเวลาทีเ่ดก็ท าผดิคอื “ลูกพ่อ
แม่ไม่สัง่สอน”  ถา้เดก็ทีเ่รยีนละครแลว้ไม่สนใจละครเราจะพดูว่าอะไร  ทัง้นี้จะพบว่าละครไม่ไดม้กีารเรยีนการสอน
กนัมาตัง้แต่ชัน้มธัยม  แต่เดก็มาเริม่เรยีนละครในระดบัอุดมศกึษา  จงึอาจต้องยอ้มถามกลบัไปว่าหน้าทีข่องผูส้อน
ละครคอือะไร  ผู้ทีส่อนละครจ าเป็นต้องปลูกฝงัจติวญิญาณของการเป็นนักการละคร  เหมอืนกบัคนที่เรยีนจบใน
สาขาอื่น  ดงันัน้  ถา้สมมุตวิ่าเดก็ทีจ่บมาแลว้ไม่มคีวามสามารถสรา้งทศันคตทิีด่ใีนการชมละครได ้ กอ็ยากจะถาม
ว่าปญัหาน้ีเป็นปญัหาของใคร  ปญัหาน้ีไม่ไดอ้ยู่กบัศลิปิน  เพราะว่าศลิปินไม่เกีย่วขอ้งกบัระบบการศกึษา  คนท า
ละครไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัวงการศกึษา  คุณพเิชษฐเหน็ว่าละครทีด่ทีีสุ่ด  กบัละครที่แย่ทีสุ่ด เป็นละครทีจ่ าเป็นต้องดู
มากที่สุด  เพราะว่าถ้าไม่มปีระสบการณ์จะน าสิง่ใดมาเป็นบรรทดัฐานในการตดัสนิว่าละครเรื่องนี้ดอีย่างนัน้ ไม่ดี
อย่างนี้  ดว้ยเหตุนี้  สิง่ทีจ่ าเป็นทีส่ดุของผูส้อนละครคอื เปิดโอกาสใหน้กัศกึษามโีอกาสทีจ่ะรบัรูแ้ละเรยีนรูด้ว้ยการ
ชมละครใหม้ากที่สุดเท่าทีจ่ะมากได ้ ในประเดน็นี้จงึเหน็ว่าผูท้ีท่ าหน้าทีผ่ลตินักศกึษาทางการละครอาจ าเป็นต้อง
ทบทวนตวัเอง  มากกว่าทีจ่ะโทษศลิปินว่าศลิปิน “ห่วย”   เพราะว่าศลิปินท างานมาก ท างานตลอดเวลา  และอยู่กบั
งานตลอดเวลาดว้ย 

คุณนิกรเสรมิว่านักศกึษาส่วนใหญ่จะมาดูละครกต่็อเมื่อถูกบงัคบัให้มาดู  และจากประสบการณ์ที่สอนวชิา 
“บทละครร่วมสมยั” พบว่าในประเทศนี้ยงัมคีนเขยีนบทละครไทยน้อยมาก  จึงน าบทละครของไทยที่มอียู่ไปสอน  
และสัง่ใหน้ักศกึษาไปชมละครเรื่องนัน้  จงึเป็นโอกาสทีด่ถี้ามกีารน าบทละครทีม่อียู่มาตพีมิพแ์ละจดัจ าหน่ายกจ็ะ
ช่วยใหส้ถานศกึษาไดรู้จ้กัละครทีด่ ี ทีอ่ยู่นอกสถาบนัการศกึษา 

 

8.12 ละครบางเรือ่งของ “คณะ 8 x 8” บทเสรจ็ก่อนทีจ่ะแสดง และเคยมโีอกาสไดอ้่านบทกพ็บว่า  บางครัง้บทละคร
ชิ้นนัน้กด็  เหมอืนว่าเป็นการสัง่สอนมากเกนิไป  แต่เมือ่น าบทละครนัน้มาจดัแสดงกไ็ม่ปรากฏว่ามกีารสัง่สอน
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มากเท่าทีอ่่านเฉพาะบทอย่างเดยีว  นัน่เป็นเพราะว่าวธิกีารเล่าเรือ่งท าใหบ้ททีส่ ัง่สอนเจอืจางลง นอกจากนี้  
ละครของ “8 x 8” ยงัมจีงัหวะ ซึง่ก่อใหเ้กดิพลงัในการถ่ายทอด  ซึง่นบัว่าเป็นจงัหวะเฉพาะตวั 

คุณนิกรชีแ้จงว่าบทละครแต่ละเรื่องเมื่อน าไปจดัแสดงแลว้จะขึน้อยู่กบัการตคีวามของผูก้ ากบัแต่ละคน  และ
บทละครจะไม่สมบูรณ์ถ้ายงัไม่มกีารจดัแสดง  คุณณัฐพชัญ์เสรมิว่าการทีคุ่ณนิกรน าบทละครที่ตนเองเขยีนมาจดั
แสดงเองจะแตกต่างจากทีผู่ก้ ากบัคนอื่นน าบทละครเรื่องเดยีวกนัไปจดัแสดง  เพราะรูส้กึว่าขณะทีคุ่ณนิกรเขยีนบท
กจ็ะมภีาพในใจทีเ่สรจ็สมบูรณ์แลว้  คุณนิกรเหน็ว่าบทดบีางครัง้แค่อ่านกอ็าจยงัไม่สามารถรูไ้ด ้ แต่จ าเป็นจะต้อง
น ามาลองแสดง หรอืลองท าใหเ้กดิการเคลื่อนไหวในระดบัหนึ่งก่อน 

 

8.13 คุณนิกรท างานต่อเนือ่งมาตลอดสบิปีในงานเทศกาลละครฯ นัน้ไดเ้ติบโตและเรยีนรูอ้ะไรจากงานเทศกาลฯ 
บา้ง  เพราะว่าในฐานะคนดูเหน็ว่างานของคุณนิกรมกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงตวัเองไปเรือ่ยๆ ในแต่ละปี  
เช่น งานบางปีกจ็ะไม่ใช่ภาษา  แต่จะใช ้physical ทัง้หมด  หรอืบางปีกจ็ะเน้นการพูดเพยีงอย่างเดยีว  ซึง่ดู
เหมอืนว่า “8 x 8”  ก าลงัหาจุดตรงกลางระหว่างการใชภ้าษาทีเ่ป็นวรรณกรรมกบัภาษาทีส่ือ่ดว้ยร่างกาย ที ่
ขณะนี้เริม่จะมาถงึจุดลงตวัทีพ่อด ี แต่ก่อนทีจ่ะมาถงึจุดนี้บางครัง้กม็ ี “เป๋” ไปบ้าง  เช่น  เรือ่ง “วนัดบัฝนั”  ที ่
ค่อนขา้งจะเป็นงานเหนือจรงิ (surreal) เกนิไปสกัเลก็น้อย  จงึอยากทราบว่าคุณนิกรมองการพฒันาของ “8 x 
8” ทีเ่ปลีย่นไปอย่างไรบา้ง   

คุณนิกรเหน็ว่างานเทศกาลละครฯ มผีลต่อการพฒันาการแสดงของ “8 x 8” ทัง้ในแง่ของการใหโ้อกาสใน
การแสดง  และงานเทลกาลฯ ยงัเปิดพืน้ทีใ่นการแสดง  โดยเฉพาะพืน้ทีก่ลางแจง้  ซึง่เป็นปญัหามากส าหรบัละครที่
เคยแสดงแต่เฉพาะในโรงละครเท่านัน้  การที่จะน าละครออกมาแสดงกลางแจ้งจ าเป็นต้องปรบัอย่างมาก  โดย
สว่นตวัเหน็ว่างานทีเ่หมาะกบัการแสดงกลางแจง้คอืงานทีไ่ม่พูดหรอืพูดน้อย  ดว้ยเหตุนี้  ละครเรื่อง “ใจยกัษ์” จงึ
เป็นการออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการแสดงกลางแจ้ง  และเรื่องนี้ก็สามารถที่จะน ากลบัไปแสดงในโรงละครได ้ 
เพราะเคยน ากลบัไปแสดงทีล่โิด ้ ซึง่กจ็ะไดค้นละบรรยากาศ  ละครเรื่องนี้น าเสนอในประเดน็เรื่องคนในยกัษ์  ยกัษ์
ในใจ และยกัษ์ในทีน่ี้กเ็ป็นการหวนกลบัไปสูร่ากทางวฒันธรรมของเราดว้ย  ดว้ยเหตุนี้  งานเทศกาลฯ จงึส่งผลต่อ
การเลอืกเรื่อง  โดยเฉพาะสถานทีใ่นการจดัแสดง  กท็ าใหต้้องคดิว่าจะแสดงเรื่องอะไร   ในการจดัแสดงกลางแจ้ง
ของ “8 x 8” เริม่จากเรื่อง “แม่น ้าแห่งความตาย” “ใจยกัษ์” และ “Mouth”  ซึง่ “Mouth” เป็นละครทีพู่ดตลอดเรื่อง  
แต่ใชร้่างกายประกอบการพดู 
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