
ข้ึนเขียงลุงตั้ว 25 มิถุนายน 2554  
 
งานทีผ่่านมา 10 ปี ของเทศกาลละครกรุงเทพ 
2544 รีสเตจ นายซวยตลอดศก ตดัจากเหลียวหลงัแลหนา้ตุลงตุลา (25 ปี 6 ตุลาคม) ลานล าพริูมน ้า 
เช่ือมโยงกบัสถานท่ีท่ีเป็นสถานท่ีต่อสู้เช่นกนั 
2545 ลิเกเปล่ียนฟ้าแปรดิน (อ.ปรีดี พนมยงค)์ เล่นท่ีบา้นมะลิวลัย ์เป็นวงัของเจา้นายท่ีในอดีตเป็นท่ีท า
การของเสรีไทย แอบใชเ้ป็นท่ีประชุมลบั จริงๆ อยากใชท้  าเนียบท่าชา้ง ซ่ึงเป็นสถานท่ีเกิดเหตุทางการเมือง
หลายคร้ัง แต่อาจจะยากจึงยา้ยมาสถานท่ีใกลเ้คียงแทน เป็นช่วงข้ึนของลิเกรุ่นใหม่ เป็นชนชั้นกลางมาท า
ลิเก เป็นลิเกซอ้มแต่ส่วนหน่ึงก็เผือ่ไวด้น้ดว้ย  
2546 ลิเกผูช้นะสิบทิศ ตอนเมืองแปร (พกัตร์) สะทอ้นสภาพการเมืองในยคุท่ีนกัการเมืองไหลไปอยู่
พรรคการเมืองใหญ่ ประสบความส าเร็จสูงสุด  
2547 ไดร้างวลัศิลปาธร set up เทศกาลไดแ้ลว้ ละครร้องตุก๊ตายอดรัก ตามตน้ฉบบั ฟ้ืนฟูบทละครกบัครู
สุจิตต ์ดุริยประณีต ตวัตึกท่ีแสดงเป็นตึกโบราณตอนตน้รัตนโกสินทร์ เช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์
ศิลปวฒันธรรม  
2548 ลิเกพระทอง นางนาค เป็นลิเกตามขนบ พดูถึงการสร้างเมืองกมัพชูา เช่ือมกบัศิลปินลาวและเขมร 
ความเช่ือเร่ืองนาคของชาวเขมร เชิญลิเกและศิลปินดงัมาแสดงมากมาย สลบัตวัละครมาก และ ลิเกศรัทธา
มหาชนก ลิเกมลัติมีเดียตามสคริปต ์เป็นสองภาษา ใชโ้ปรแกรมแชท msn ฉายจอโปรเจกเตอร์ แสดงใน
ต่างประเทศดว้ย วา่ดว้ยการต่อสู้มานะพยายามของพระมหาชนกกบัผูป้ระสบภยัซึนามิลอ้ไปดว้ยกนั โดยมี
อาบงัเป็นตวัเช่ือมร้อย เป็นบนัไดขั้นแรกท่ีพฒันาลิเกต่อไป  
2549 มหาชนกเนเวอร์เซยด์าย 2 เป็นเวอร์ชัน่ต่อจากมหาชนก 1 ทวัร์ต่างประเทศ แสดงเป็นภาษาองักฤษ
แต่ค าบรรยายจะเป็นภาษาของประเทศท่ีไปแสดง เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่น ฮ่องกง เป็นตวัอยา่งท่ีบอกวา่ประสบ
ความส าเร็จในประเทศอ่ืนแต่ไม่ใช่ในประเทศไทย 
2550 ลิเกลิขิตนาคา ดดัแปลง มาจากนาคะวงศท่ี์แสดงเช่ือมต่อกบัศิลปินลาวและเขมร  
2551 ละครร้องบนัทึกอิสรา วา่ดว้ยการต่อสู้ของศรีบูรพา จบัช่วงท่ีท่านมีชีวติอยูม่าขยาย 
2552 ลิเกยกัษต์วัแดง เป็นลิเกท่ีพฒันาจนสุกงอม บทละครของฮิเดกิ โนดะ แปลเป็นแบบลิเก เป็นลิเกท่ี
ซอ้มทั้งการแสดงและดนตรี เปล่ียนสถานท่ีมาเป็นมลาย ูดนตรีส าเนียงชวามลายู 
2553 รถไฟฟ้ามาหาอะไร เป็นความตั้งใจเกินไป ดูแลว้อาจจะไม่สนุก น าตวัละครของมะขามป้อมคือนาง
เฮง (ตุลงตุลา) คมเคียว (เมืองห่อหมก) สองเร่ืองน้ีมีเส้นเร่ืองซอ้นทบักนัอยู ่ใหม้าเจอกนัในรถไฟฟ้าโดย
มีเคน็ชนชั้นกลางท่ีโดนพิษภยัจากมอ็บ เป็นผลกระทบจากการเมือง ยงัรู้สึกวา่ท าไม่สุดและยอ่ยไม่ไดเ้ตม็ท่ี 
ควรแสดง 2 ชัว่โมง แต่ยดัให้เหลือเพียงชัว่โมงเดียว 
 
 



ตลอดเวลาทีผ่่านมา เรานึกถึงมะขามป้อม กจ็ะนึกถึงประดิษฐ ประสาททอง แล้วการทีป่ระดิษฐ ไม่ได้เป็น
ส่วนหน่ึงของมะขามป้อมแล้ว งานของประดิษฐจะเปลีย่นอย่างไร มะขามป้อมเปลีย่นอย่างไร และเทศกาล
ด้วย 
อยา่ยดึติด เราไม่ใช่โลโก ้ตอ้งพบวา่วนันึงบางทีอิสรภาพก็จ  าเป็น บา้นมะขามป้อมเป็นบา้นท่ีอบอุ่นปลอดภยั 
แต่อาจจะท าใหเ้ราไม่สามารถเกเรหรือท าส่ิงท่ีเราฝันได ้เราก็ขอออกจากบา้นหลงันั้น แต่ก็ยงัเป็นบา้นท่ี
สวยงามอยู ่เด็กเกเรสร้างบา้นโย้ๆ  เย ้ๆ  อาจไม่สวยงามแต่ก็ไดส้ร้าง ในส่ิงท่ีเป็นช้ินงาน ส่วนหน่ึงเพราะ
มะขามป้อมท าตามโจทยท่ี์ก าหนด เป็นตวัอยา่งวา่เราฝันจะท าแบบน้ี แต่องคก์รสั่งเน้ือหาแบบน้ีก็ตอ้งท าตาม  
 
มีงานช้ินไหนบ้างทีม่าจากความเป็นประดิษฐล้วน และมะขามป้อม ความเป็นประดิษฐกบัมะขามป้อมมี
อะไรร่วมกนัและมีอะไรที่แตกต่าง เกเรหมายถึงอะไร 
มะขามป้อมใหญ่ข้ึนมีโครงสร้างสลบัซบัซอ้น ก็บัน่ทอนพลงังานเรา (บริหารจดัการ) การก าหนดบทบาท
เลขาธิการมูลนิธิ ท่ีท าอะไรไดแ้ค่ไหน ไม่ท าอะไรไดแ้ค่ไหน เราอยูภ่ายใตม้ะขามป้อม จะท าอะไรทุเรศทุรัง
ก็ไม่ได ้มะขามป้อมเอาตวัผมเป็นตวัตั้ง ผมจะยอ่ยงานของมะขามป้อมท่ีผา่นมา ประสบการณ์มาเป็นละคร
ในแต่ละช่วง เฝ้าดูเฝ้าเก็บแลว้ยอ่ยเป็นเน้ือหาท่ีเล่าใหค้นดูฟัง แยกไม่ไดห้รอกครับ เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
อยา่งโจทยห์ลกัองคก์รน่ีคืออารมณ์เร่ืองท่ีชดัเจน ถา้มีอิสระท าไดเ้องก็จะท าใหโ้ฟกสักวา่น้ี จะท าใหไ้ลน์
มหาชนกกบัเมขลาเด่นกวา่บทคนเก็บศพท่ีมาช่วยเก็บศพ ดูเป็นคนดีแต่เร่ืองด าเนินไปก็มีดา้นมืดเหมือนกนั 
ก็บอกวา่เขาคือผูป้ระสบภยัเหมือนกนั โจทยข์ององคก์รคือทวัร์ต่างประเทศท่ีตอ้งการซ้ืองาน จึงตอ้งใส่
เน้ือหาต่างๆ อยา่งชายแดนใต ้สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี เขา้ไปดว้ย ตอ้งเอาเร่ืองท่ีมะขามป้อมท าใส่เขา้ไป
ดว้ย ตอ้งท าเพราะเป็นงานขององคก์ร ก็ท  าตามความตอ้งการเรา แต่โจทยอ์งคก์รบงัคบั 
 
มีความคิดเห็นอย่างไรกบัละครตอบโจทย์มูลนิธิ NGO  
แสดงวา่ละครมีความตอ้งการบางอยา่งของสังคมอยู ่เป็นเคร่ืองมือพฒันาชุมชน เป็นขอ้ดีคือเราตอ้งตีโจทย์
ใหย้ากข้ึน เป็นความตอ้งการหลายคนยอ่ยเขา้สู่งานช้ินเดียว ท าใหผ้มโตข้ึนมาในบรรยากาศน้ี  
แต่ไม่ไดห้มายความวา่ตามโจทยท์ั้งหมด บางทีก็ไม่ออกสู่สาธารณะ บางทีก็เล่นในค่ายอพยพ สถานท่ีเฉพาะ 
งานต่างๆ ท่ีอยูใ่นยคุแรกๆ ท่ีท าละครมาก่อนเทศกาล เป็นยคุท่ีงานไม่สู่สาธารณะ เป็นละครกลุ่มเฉพาะกิจ 
เช่นตอ้งการจะบอกวา่มาเลือกตั้งกนัเถอะ ตอ้งท าใหค้นลุกไปเลือกตั้ง แต่เราไม่พดูวา่ เลือกไปก็เท่านั้น อะไร
ท่ีขดัแยง้ต่อ theme ก็ไม่ได ้เช่น เจา้ลอหล่อล ้า เป็นการต่อสู้ท่ีผมภูมิใจ คือขอเล่านิดนึง 
ปปส ตอ้งการให้เรารณรงคส์ารระเหย เราก็เล่นในสลมั 20 ท่ีๆ มีเด็กมีปัญหา เป็นท่ีปราบเซียน ใหเ้อา
พระลอเป็นงานคลาสสิคมาเล่นเร่ืองยาเสพติด จบัพระลอเป็นเจา้ลอ ทุกคนจะเป็นเจา้ลอ สามารถติดยาได้
หมด นกัดนตรีเล่นดนตรีพื้นเมืองลา้นนา ฉนัทลกัษณ์ลา้นนา (จ๊อย) นกัแสดงร้องดว้ยร าดว้ย ปปส ก็มาดู
ซอ้ม บอกวา่ช่ืนชมมาก แต่วา่ในสลมันะคะ คุณเพี้ยนหรือเปล่า เพราะเล่นในสลมัท่ีมีความวุน่วาย ในบริบท
แบบนั้น เลยตอบวา่ผมเช่ือวา่ศิลปะมีพลงั ไปแสดงแลว้คนดูพฤติกรรมแรกๆ ก็แซว ก็เปล่ียนเป็นมิตร มา



ช่วยขนของ เราเป็นลูกหลานเขา ใหเ้ช่ือและเล่นอยูก่บัมนั แลว้คนจะอยูก่บัเราเอง เป็นตวัอยา่งท่ีชดัมากใน
การซ่ือสัตยใ์นส่ิงท่ีท า ท าใหเ้ตม็ท่ี แลว้คนก็จะเห็นพลงัของเราเอง 
 
แม้ว่าจะเกเรแต่กเ็คารพขนบของไทยอยู่ ผดิกฎบ้างเพือ่ที่จะส่ือสารกบัคนรุ่นใหม่ กลบัไปทีสิ่บปีของเทศกาล 
ละครเร่ืองไหนทีพ่ีต่ั้วมองว่ามีอสิรภาพในการสร้างสรรค์และเป็นประดิษฐทีสุ่ด 
ทุกเร่ือง เพราะบา้นมะขามป้อมก็ฟังผม เอาผมเป็นตวัตั้งนัน่แหละ เป็นตวัจุดสตาร์ท จะเป็นบางเร่ืองท่ี
องคก์รให้โจทยม์า จะเป็นแค่บางเร่ืองเท่านั้นท่ีขอเพิ่มอนัน้ีขอเพิ่มอนันั้น มะขามป้อมไม่กดดนัในการท่ีจะ
สร้างส่ือสาธารณะ บทละครส่วนใหญ่ก็มาจากการดน้ของกลุ่ม การมีส่วนร่วมของผูแ้สดง หลายๆ เร่ืองมา
จากนกัแสดง ผมเป็นคนท าบทโดยไม่มีอะไรในหวัเลย อยา่งมาลยัมงคล คิดแต่วา่มีสวดคฤหสัถม์าใชใ้นเร่ือง
เพศ ก็ช่วยกนัดน้กบันกัแสดงไป แลว้ก็พบวา่อยา่ท าอีก ตอ้งมีโครงแลว้มีเป้าหมายแก่นเร่ืองชดัเจน ตั้งโจทย์
ใหต้รงกบัวตัถุประสงคซ์ะ เพื่อเอาไปใส่ในช่องท่ีเป็นประโยชน์ ไม่ใช่ดน้ไปเร่ือยๆ  
 
ในอนาคตพอมะขามป้อมไม่มีประดิษฐแล้ว งานมะขามป้อมจะเปลีย่นไปหรือเปล่า 
ไม่ทราบจริงๆ ข้ึนกบัผูบ้ริหาร อยูก่บัปัจจุบนั ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและยอมรับ ถา้ของผมเองผมก็กลา้พดู
วา่ผมคงไปไหนไม่ไกล วธีิคิดงานก็เป็นวธีิคิดเดิม วธีิคิดงานแบบน้ีเป็นวธีิท่ีผมถนดั  
 
วธีิคิดงานคือยงัไงครับ 
มีวตัถุดิบท่ีเป็นของดั้งเดิม ผมมีลกัษณะไทยเยอะ โขน ละครนอก ละครใน เป็นส่วนราชส านกั ส่วนพื้นบา้น
ก็เป็นลิเก เพลงพื้นบา้นท่ีผมมีพื้นแน่น ต่อมาก็อ่าน อ่านวรรณกรรมไทยเยอะ อ่านภาษาอ่ืนไม่ค่อยเก่ง เรามี
วตัถุดิบน้ี และส่ิงท่ีหล่อหลอมคือส่ิงท่ีเราเติบโต (ลูกชาวนา) งานผมทุกช้ินหนีไม่พน้วตัถุดิบ คือภูมิปัญญา
รูปแบบเน้ือหาเดิมของบรรพบุรุษ และอนัท่ีสองคือแนวคิดทางสังคม การมองโลกชีวติ ในฐานะท่ีคนๆ หน่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม งานของผมไม่มีช้ินไหนท่ีเล่าในฐานะปัจเจก ลว้นแต่สะทอ้นสังคม เวน้แต่เร่ืองท่ี
ผมจะท าลม้เหลว คนตีความเป้นเร่ืองของคนๆ นึง ผมลม้เหลว 
ท่ีเป็นก็คือเร่ืองรถไฟฟ้า ไม่วา่จะเป็นตวัละครใด สามคนน้ีเป็นสัญลกัษณ์ ไม่ใช่มนุษยจ์ริง เป็นสัญลกัษณ์
ของประชาชนท่ีถูกกระท าโดยรัฐจนไม่มีฝัน ไม่รู้จะเดินทางไปไหน บางคนยดึอดีต บางคนฝันถึงอนาคต แต่
ไม่มีใครรู้วา่ปัจจุบนัเราอยูต่รงไหนและจะไปไดอ้ยา่งไร ละครเร่ืองน้ีสัญลกัษณ์ลึกและเยอะเกินจนคนดูไป
ไม่ทนั น่ีเป็นตวัอยา่งความลม้เหลว ของเยอะแต่เวลานอ้ย อยากใหค้นดูดูอยา่งอ่ืนบา้งไม่ใช่เสียเวลากบัเรา
เร่ืองเดียว  
 
เร่ืองไทยๆ น่ีศึกษามาถึงขั้นไหน อย่างลเิกน่ีต้องถึงขั้นไหนจึงจะก ากบัและเล่นลเิกได้ 
เอาแค่เร่ืองเล่นลิเกนะ ตั้งแต่จ าความไดพ้อ่ก็จูงไปดูลิเก ชอบเขา้ไปมีส่วนร่วม โตข้ึนมาก็ไปหดัใหเ้พื่อนมา
เป็นนกัแสดง จบัแสดง แถวบา้นตลาดมาเปิดก็มีลิเกมาปิดวกิประจ า เราก็ไปปีนร้ัวดู ลิเกคณะวนิยั พึ่งอ านาจ 



นอกจากนั้นก็ในโทรทศัน์ก็มีลิเกครูบุญเลิศ มีอิทธิพลต่อผม ตอนเด็กๆ ก็ขา้มเรือไปเทเวศร์ ขา้มไปดูลิเก
หอมหวลท่ีตลาดทุเรียน ผมยงัทนัยคุหอมหวลทา้ยๆ ก็มีอิทธิพลมาเร่ือยๆ พอเราเรียนมหาวทิยาลยัก็ไม่ใส่ใจ
ส่ิงท่ีเรามี ไปเรียนละครตะวนัตก เล่นละครการเมืองเล่นไมม ์สารพดั บลัเล่ต ์แลว้ก็ไม่รุ่ง จนกระทัง่ประมาณ
ปี 2538 จริงๆ ก็ 2535 มีสมชัชาคนจน เรานัง่รถแทก็ซ่ีผา่น แทก็ซ่ีบ่นวา่พวกน้ีมาท าอะไรเกะกะ เราก็ อา้วพี่ 
เขาเรียกร้องประชาธิปไตยเร่ืองท่ีท ากิน แทก็ซ่ีก็ขบัรถเฉพาะช่วงท านาไม่ได ้ก็ไม่อยากทิ้งนา รักนา ก็บอกวา่
ผมวา่พวกน้ีเขาก็ไม่อยากทิ้งนา แต่คงมีอะไรสักอยา่งท่ีมานัง่อยูต่รงน้ี น่าจะลองไปฟังจากเขา แทก็ซ่ีก็มอง
หนา้ผม ผมก็เลยขอตวัลง แต่ไม่จบแค่นั้น วนันั้นผมมีเวลาวา่งก็ไปสมชัชาคนจน ก็เร่ิมไปคุยฟังเขา รับรู้วา่
เขาเป็นยงัไง ผมก็อยากจะเอนเตอร์เทนคนดู เล่นล าตดัอีแซวร้องกบัลุงๆ ป้าๆ สนุก วนัหน่ึง อ.อานนัท ์นาค
คงชวนใหแ้สดงลิเก แสดงล าตดัเบ่ือแลว้ ผมไม่รู้จกัอะไรสักอยา่งตอนนั้น เรามาไกลแลว้ แสดงกนัสนุกมาก 
ก็พบวา่เฮย้ลิเกมนัมหศัจรรย ์เป็นเหตุใหผ้มตามดูลิเก หลงัจากนั้นไปดูลิเกท่ีสุพรรณ สิงห์บุรี ไปไกลมาก ขบั
รถไปไกลก่อนท่ีจะรู้วา่ฝ่ังธนก็มี ศึกษาจริงจงัไปตามดู ไปนัง่หลงัโรง ดูเขาแต่งตวัใหเ้ร่ืองก ากบั ปัญหาท่ีเกิด 
ไม่เคยมีครูมาสอน แต่มาเจออาวนิยั พึ่งอ านาจ ผมก็ไปเจอตวัจริงเสียงจริง ก็เลยไปขอฝากตวักบัแก แกรู้วา่
ร้องเป็นแต่แกใช ้วนัดีคืนดีใชแ้ต่งหนา้ออกเล่นเลยสักฉากหน่ึง เล่าเร่ือง เช่นเป็นเจา้แลว้นางจะมาปล ้า เล่น
ลิเกแลว้รู้วา่ลิเกจริงเล่นกนัยงัไง เป็นลิเกคนเดียวท่ีเล่นอยูแ่ลว้คนมาตบรางวลั คนอ่ืนไม่ไดต้อนนั้น คนอ่ืนมา
ไดเ้อาตอนจบแลว้  
 
จากลเิกทีเ่ป็นขนบจากอาวนัิย พีต่ั้วพฒันายงัไงมาเป็นลิเกอภิวฒัน์ เห็นข้อดีข้อเสียข้อจ ากดัของลเิกอย่างไร 
ลเิกไม่สามารถส่ือสารกบัชนช้ันกลางอย่างไร ผมว่าลิเกอภิวฒัน์น่ีคือประดิษฐอย่างหน่ึง 
เราเป็นละครเวทีก็ยดึละครเวทีไว ้ลิเกเล่นหลายคืนจบ ละครเวทีชัว่โมงเดียวจบ เอาละครเวทีเป็นแกนหลกั มี
โจทย ์อนัท่ีสองคือมีธีมชดัเจน เอาโครงสร้างบทละครเวทีเป็นตวัตั้งแลว้องคป์ระกอบลิเกเขา้มาใส่ ก็เป็น
แบบมิวสิคลั มีกลอน โตต้อบ เหมือนมิวสิคลั เป็นมิวสิคลัท่ีดน้ได ้คือมีโครงกระดูกวา่วธีิแสดงเป็นแบบน้ี 
นกัแสดงมีอิสระในการคิดเน้ือเอง มีตวัละครท่ีมีเป้าหมาย มีชีวติ เอาโครงละครเวทีเป็นตวัหลกั น่ีคือวธีิของ
ผม ออกมาเป็นฉากสั้นๆ ใหน้กัแสดงดน้ เอาแบบขนบลิเกคือเล่าเร่ืองลิเกใหฟั้ง แลว้ดน้ไปเร่ือยๆ เปล่ียน
โจทยไ์ปเร่ือยๆ ร้องเพลงบา้บออะไรก็ได ้เอาเพลงลูกทุ่งฝร่ังสตริงได ้เปล่ียนเน้ือไม่ก่ีค  าก็ได ้ใหน้กัแสดง
รู้จกัปรับเพลงท่ีมีในโลกน้ีมาใช ้นกัแสดงก็จะไดร้้องเพลงท่ีถนดั ผมจะเอาเน้ือท่ีนกัแสดงแต่งไว้
สะเปะสะปะมาท าใหส้ละสลวย ท่ีคือขั้นตอนคร่าวๆ เม่ือออกมาเป็นบทแลว้ นกัแสดงก็ท่องบท แต่เป็น
ท านองท่ีคุน้เคย ผมก็อาจจะเปล่ียนท านองท่ีไม่เขา้กบัฉากน้ี ฉากน้ีเป็นรานิเกลิง ฉากน้ีเป็นแหล่ ก็ท  าตาม
โจทยแ์ต่ตอ้งก าหนดโครงสร้างใหช้ดั พอมาซอ้มแลว้ก็มีดน้ บางฉากจะไม่มีสคริปต ์มีคร่าวๆ ไปดน้ในแต่
ละรอบเองไม่เหมือนกนั  
 
มีอกีอนัทีผ่มสังเกตในลเิกพีต่ั้วคือพีต่ั้วจะเล่าเร่ืองทีค่นดูไม่รู้ไม่เคยเห็น เพราะลเิกเร่ืองค่อนข้างซ ้า พีต่ั้วจะมี
เร่ืองใหม่ๆ เช่นประวตัิอาจารย์ปรีดี ไม่นึกว่าจะมาท าลเิก หรือแม้แต่ยกัษ์ตัวแดงเอง ผมคิดว่าน่าสนใจมาก 



ส าหรับคนไทยแล้วคุ้นกบัขนบแต่ไม่คุ้นเร่ือง ญีปุ่่นคุ้นเร่ืองแต่ไม่คุ้นขนบ เหมือนเป็นงานแลกเปลี่ยนทีต่อบ
โจทย์ลงตัว ทนีีเ้ร่ืองต่อๆ ไปทีอ่ยากจะท าลเิก อนาคตของประดิษฐ เร่ืองอะไรทีอ่ยากจะท า 
ขอนิดนึงเร่ืองยกัษต์วัแดง คนท่ีติดรูปเดิมจะไม่สนุก แต่ไปเล่นสิงคโปร์เขาไม่รู้จกัทั้งเร่ืองรูปมาก่อน ก็จะ
สนุกมาก ฟีดแบคดีมาก เขาโตต้อบในสารของเราได ้ถา้ไปยดึติดกบัฟอร์มเดิมก็เป็นขอ้จ ากดั  
บางคนรับไม่ไดท่ี้ตวัละครท่ีรู้จกัของเขาเปล่ียนแบบไป คนท่ีคิดแบบน้ีไม่ผิด เพราะคนเรามีส่ิงท่ียดึหรือคุน้
ชินแลว้มีความสุข ก็แลว้แต่ท่าน เร่ืองท่ีอยากท าก็อยากเป็นวรรณกรรมของอุษาคเนย ์ตอนน้ีก าลงัท าอยู ่ผลดั
ไวส้ักปีสองปี เร่ืองของพม่า เวยีดนาม มาเลย ์อยากเอาเร่ืองของเขามาท าเป็นลิเก  
 
นอกจากความสนใจและความสามารถในการทีจ่ะปรับขนบของการแสดงลเิกเร่ืองราวกับรูปแบบให้ทนัสมัย
กระชับ อย่างทีดู่ลเิกกไ็ปเร่ือยๆ ไปซ้ือของกนิได้ แต่ลเิกมะขามป้อมต้องตั้งใจดู อกีอย่างทีผ่มเห็นว่าเป็นจุด
ร่วมของงานคือ ละครทีม่ีเนือ้หาเกีย่วกบัการเมือง กค็ือความทรงจ าส่วนตัวและการทีม่ีชีวติในช่วงทีม่ีการ
เรียกร้องทางการเมือง ทีนีใ้นส่วนของอนาคต ยงัอยากทีจ่ะท างานมีเนือ้หาเกีย่วกบัการเมืองต่อไปอกีหรือ
เปล่า 
ผมสนใจประชาธิปไตย การเมืองเป็นแค่ส่วนหน่ึง การเมืองก็ไม่สนเร่ืองการเมือง แต่เราใส่ใจเร่ืองการเคารพ
ซ่ึงกนัและกนั คนแต่ละส่วนของสังคมควรจะไดแ้บ่งกนั มีเสียงในการคดัคา้นเรียกร้องไดแ้ต่ไม่อยากไปตี
กรอบ ลา้งไม่ออกจากนิสัยแบบน้ี ก็ยงัคงมีต่อไป  
 
ความสนใจในประชาธิปไตย ยงัมีอยู่ในประดิษฐในงานในอนาคตหรือไม่ 
มี ลา้งไม่ออก ข้ึนกบัวา่ท าเนียนหรือไม่เนียนเท่านั้น ข้ึนกบัการตีความในแต่ละชั้นของผูช้ม เป็นความสนุก
ของศิลปินกบัคนดูท่ีรู้กนั ยงัไงก็แฝงเร่ืองการเมือง อยากจะท าใหเ้นียน แต่เพราะยงัไม่เก่ง บางเร่ืองก็จะไม่
เนียน แพลมๆ จบัไดว้า่แกจะยดัเร่ืองน้ีมาใช่มั้ย  
 
ทนีีง้านทีจ่ะแสดงในเทศกาลคร้ังนีเ้ตรียมเร่ืองอะไรไว้ 
เร่ืองเดอะรีเทิร์นออฟวนัทอง เด๋ียวจะปรับบท ยงัไม่ไดคิ้ดช่ือไทย เป็นเร่ืองท่ีท ากบัจิมทอมสันเม่ือเดือนก่อน 
เป็นละครในนามของประดิษฐแลว้ 
 
งานนีม้ีลกัษณะอย่างไร 
หยบิเอาวรรณกรรมเก่ามาตีความรับใชส้ังคมท่ีด ารงอยู ่เป็นดราฟทแ์รกท่ีจิม ทอมสัน คือตอนวนัทองหา้ม
ทพั แปลงเป็นสาวงามมาหยดุลูกชายท่ีก าลงัจะไปรบ ไม่รู้วา่จะไปรบกบัพอ่ตวัเอง พระไวยก็มาจีบ หยบิมา
แค่น้ีเอามาขยายท่ีมาท่ีไปของนางวนัทอง แต่เร่ืองไม่จบแค่น้ี เม่ือจะจากกนัท าไมวนัทองถึงเป็นร่างของเปรต 
คาใจวา่ท าไมแม่ตอ้งเป็นเปรต อะไรท าให้นางเป็นเปรต 20 ปีผา่นไปพระไวยกลบัมา มีผลดีต่อบทเพราะท า
ใหต้วัละครมีความลุ่มลึก จริงๆ เป็นการกลบัมาของพระไวยแต่ขายไม่ออก ตอ้งเป็นวนัทอง 



 
ทีน่่าสนใจคือมีงานวจัิยทีท่ ามาแล้วแล้วพีต่ั้วได้มีโอกาสอ่าน เป็นแรงบันดาลใจ 
ตอนน้ีก็ยงัโชวท่ี์จิม ทอมสัน มีนิทรรศการและเสวนาดว้ย ก็เร่ืองน้ีขยายนะครับ เป็นเร่ืองในดวงใจอยูแ่ลว้ ก็
ขยายข้ึนไปอีก ไม่อยากจะขายเยอะ แต่ตั้งใจท ามาก เอาเสภาหลายๆ ส านวนของขนุชา้งขนุแผน เป็นนิทานท่ี
เล่ากนัมานานหลายส านวน ข้ึนกบัวา่จะเล่าส านวนไหน นางวนัทองก็จะถูกมองหลายๆ แบบ มีวธีิการ
ตดัสินใจท่ีแตกต่างไป น่ีคือขนบการเล่าท่ีน่าสนใจ ขนบน้ีดึงลงตอนท่ีกรมพระยาด ารงฯ ช าระเสภา ทุกคนก็
ไปจบัท่ีนั้น ผมคิดวา่เสภาไม่น่าจะจบลงแค่น้ี ก็หยบิมาท า แลว้เขียนเติมไปราวๆ 30-40% มีเพลงท่ีใชร้้องส่ง
ในการขบัเสภา คดัเพลงท่ีเหมาะในการด าเนินเร่ือง เรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ดนตรีก็จะช่วยเป็นดนตรี
ไทยผสมสากล 
 
ผมช าแหละไม่ส าเร็จครับ ขอความช่วยเหลอืจากผู้ชม ใครมีค าถามเกีย่วกบังานของประดิษฐ ประสาททอง
ช่วง 10 ปีทีผ่่านมา อะไรกไ็ด้  
 
ค าถามจากผู้ชม 
(พีณ่ฏัฐพชัร)พีต่ั้วไม่คิดท าละครตะวนัตกใช่ไหมครับ 
คิดครับ แต่จะเอาเร่ืองมาท า ไม่ท าในฟอร์มตะวนัตก ท าไม่เป็น ไม่ไดเ้ก่งขนาดนั้น 
 
(ครูป้อม) ความเป็นไทยเป็นลกัษณะผสมผสานหลายอย่างจากหลายชาติ นึกภาพพีต่ั้วท าแมคเบธไม่ออก  
เหมือนกบัท่ีผมท าลิเกโรมิโอจูเลียต  
 
เป็นเพราะว่าฟอร์มรูปแบบละครไทยสามารถส่ือสารกบัผู้ชมชาวไทยมากกว่าละครตะวนัตก 
ผมไม่คิดอยา่งนั้นครับ ผมไม่ไดเ้รียนละครจากมหาวทิยาลยั ถา้เรียนคงเป็นตะวนัตกไปเลย ไม่มีพื้นฐานแน่น
ในละครตะวนัตกเป็นปมดอ้ย ผมท าละครจากดินท่ีผมเหยยีบอยู ่ละครท่ีผมท าถา้ใครสังเกต ตา้นจากทฤษฎีท่ี
ผมเรียน ท่ีเรียนเรามกัจะเร่ิมจากบทก่อน ของผมเร่ิมจากคนก่อน ใหพ้ดูเร่ืองชีวิตเขา ใหชี้วติเขาเป็นแกนของ
เร่ือง แลว้มาเป็นการแสดงแลว้บนัทึกเป็นลายลกัษณ์ ท าละครดว้ยสัญชาตญาณก่อน เวร์ิคช็อปใหก้บัเยาวชน
ตลอด  
 
ต้องขออนุญาต ในความเป็นจริงแล้วการเขียนบทละครไม่มีทฤษฎีเดียว วธีิของพีต่ั้วก็เป็นวธีิหน่ึง ไม่ใช่เรา
ตามเขาไม่ทนั เขามีหลายแบบแต่เราสอนอยู่แค่น้ัน ปัญหาการศึกษาเมืองไทยคือครูสอนตามวธีิทีผ่่านมา  
แต่ทุกอยา่งก็มีแง่บวกแง่ลบนะครับ ผมมองวา่ละครไทย หมายถึงละครร่วมสมยัไม่ควรจ ากดัแค่หลกัสูตร น่ี
เป็นเหตุท่ีผมตระเวนไปตามท่ีต่างๆ 2526-2527 สร้างกลุ่มเยาวชน ท าอยา่งไรให้เด็กไม่รู้หนงัสือ แม่บา้นอาย 
ชาวบา้น สามารถพดูทุกส่ิงได ้ยกเวน้พดูบทละคร ท าไงใหค้นเหล่าน้ีไดท้  าละครได ้แลว้เล่าเร่ืองของเขา เล่า



ฝันของเขาและส่ิงท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นเขาได ้เอาธรรมชาติดีกวา่ ใหเ้ป็นมุขปาฐะ แลว้เขา้สู่การใชร่้างกายใน
การส่ือสาร ทุกอยา่งไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรเลย เขาเล่นละครไดแ้มเ้ขาจะไม่รู้หนงัสือ เร่ืองของเขาเป็นเร่ือง
ในสังคมท่ีด ารงอยู ่ยิง่ใหญ่กวา่เร่ืองของเขาเอง ใหเ้ขามัน่ใจในงานท่ีเขาท า ละครก็มีฟังกช์ัน่ในชุมชนของเขา 
น่ีคือวธีิท่ีผมต่อสู้มาตลอด ไม่ไดห้มายความวา่อ่ืนๆ ไม่ดี แต่ส าหรับคนรู้หนงัสือนอ้ยก็จะมีวธีิส าหรับพวก
เขา ทีน้ีมาถึงวา่ท าไมผมท าละครไทยๆ ผมเร่ิมจากดิน ผมเหยยีบดิน แมแ้ต่เจา้นายท่ีไปเรียนยโุรป (ร.5) ก็น า
ละครมาดดัแปลงเพื่อใหค้นไทยดู ใหเ้ขา้ใจวา่คนตะวนัตกพดูอะไร ละครร้องละครดึกด าบรรพท่ี์เกเรจาก
ละครใน เจา้นายเอา realistic มา มีฉาก แสง ตวัละครร้องเอง ตดัค าบรรยายไปเป็นค าพูดเลย อนัน้ีก็เป็นการ
ปฏิวติัละครแบบไทยจากการอ่าน ใหค้นอ่านบทดงัๆ ใหร้้องได ้ละครไทยก็มีการเติบโตแบบไทย เราจะท า
ตะวนัตกใหเ้ป็นสมบติัของไทยไดอ้ยา่งไร น่ีเป็นเร่ืองใหญ่ของผม 
 
ค าถามครับ  
อ.ปาริชาติ ขอเสริมนิดหน่ึงท่ีพี่ตั้วพดูถึงในการต่อตา้น conventional theatre เราเชิญอาจารยแ์กร่ี คาร์กิน ผู ้
ก  ากบัอวสานเซลส์แมนท่ีมธ. ข้ึนไปท าเวร์ิคช็อปท่ีมช. น าเอานกัแสดงท่ีสมยันั้นเป็นนกัศึกษาท่ีสนใจ
วรรณกรรมและออกพื้นท่ีเยอะ นกัศึกษาเอามาท ากระบวนการท่ีพดูถึง ไม่มีบท เร่ิมตน้ดว้ยการเอาส่ิงท่ีมี 
นกัศึกษาอยูใ่นพื้นท่ีนานมาก มาดน้สดจนเกิดละครเร่ืองชนบทหมายเลข 1 สร้างความต่ืนเตน้ใหช้าวกรุงเทพ
มาก มีส่วนในการสืบทอดเส้นสายแบบการท าละครจากดิน คนท่ีอยูใ่นคณะละครตอนนั้นเป็นส่วนหน่ึงใน
การก่อตั้งมะขามป้อม ท่ีมะขามป้อมเป็นแบบน้ีก็มีท่ีมาท่ีไป  
 
เราจะคุยเร่ืองความเช่ือมโยงศิลปินกบัเทศกาลละคร ปัจจัยทีเ่ทศกาลละครส่งผลต่องาน เทศกาลส่งผลอะไร
ต่อศิลปินเอง  
ส าหรับผมมีผลมากครับ สัญญาวา่จะทุ่มเทให ้10 ปี ถา้ไม่ตายไปจะท าละครลงเทศกาลทุกปี โจทยแ์ต่ละปี
ตอ้งแตกต่างกนัไป การออกแบบโปรดกัชัน่แต่ละปีมีผล เอาเทศกาลเป็นตวัตั้ง เช่น ปีแรกเป็นการเปิดตวัคร้ัง
แรกของเทศกาล พื้นท่ีทางกายภาพมีความเช่ือมโยงกบัศิลปะการแสดงและการเมือง อยากใหค้นรุ่นใหม่
ผกูพนักบัตึกเก่าๆ เหล่าน้ีเช่นบา้นมะลิวลัย ์บา้นเสรีไทยเล่นเร่ืองปรีดี ส่วนลิเก มนัตอ้งดิบ ไม่ตอ้งวิจิตรมาก 
ตอ้งมีความหยาบไม่ใช่หยาบในทางลบ ตอ้งสดและดิบ ดิบแลว้กระแทกใจ ดิบแลว้ไปเล่นในพุทธสมาคม ปี
แรกก็ตอ้งมานัง่ทบทวนตวัเอง มีฉากท่ีอเทตยาไปไล่ปล ้าพระเอก ไม่ไดท้  าอะไรมากก็ข้ึนคร่อมพระเอกแลว้
ส่ายไปมาเป็นเลขแปดไทยบา้งอารบิกบา้ง กรรมการพุทธสมาคมก็มาบอกวา่ชอบลิเกมาก แต่ขอนิดนึงอยา่
ใหน้างเอกข้ึนไปท าแบบนั้น ก็ตอ้งมาคิด ก็เพิ่มเลขแปดเขา้ไปสองสามเลข ก็เล่นไปแลว้ และลิเกก็ตอ้งโฉ่ง
ฉ่างดิบแบบน้ี เป็นความผดิพลาดของเราเอง แต่ลิเกในวดับางทีก็ยิง่กวา่น้ี ตอ้งเขา้ใจวา่ลิเกเป็นมหรสพชุมชน 
และคนดูแยกแยะได ้แต่พดูมากไปเขาอาจจะไม่ใหเ้ล่น ปีต่อมาจึงเป็นละครร้องท่ีประณีตพอท่ีจะเล่นกบัท่ี
เขาได ้การออกแบบละครร้องก็ตอ้งเช่ือมโยงกบัดุริยประณีต เป็นละครร้องท่ีข้ึนเป็นบนัทึกอิสรา พยายาม
ออกแบบให้เก่ียวขอ้งกบัเทศกาลละคร 



อะไรคือข้อจ ากดัของสถานที่ บริบท บริเวณ ทีส่่งผลต่อการพฒันางานใน 10 ปีทีผ่่านมา การทีพ่ีต่ั้วสัญญาว่า
จะท าละครทุกปี เป็นกระบวนการที่แขวนการพฒันาการจัดการทีภ่ายใต้ข้อจ ากดัต่างๆ  
เป็นหลกัใหญ่เลยครับ ละครเวทีไทยอยูใ่ตเ้ง่ือนไข ถา้จะไปถนนเส้นน้ีตอ้งมีเง่ือนไข เป็นทั้งปัญหาอุปสรรค
และแรงกระตุน้ บุคลิกท่ีเฉพาะ ไม่มีตรงไหนเลยท่ีเป็นโรงละคร เราเล่นในพื้นท่ีๆ ไม่ใช่โรงละคร จะบอกวา่
ละครเกิดไดทุ้กท่ี อนัท่ีสองคือศิลปินไม่ใช่คนจากฟ้า เป็นคนเดินดิน สามารถเล่นและส่ือสารกนัได ้มาวิง่
เล่นในสวนก็ดูละครได ้ปีท่ีสองก็เร่ิมมีละครในโรงละครพื้นท่ีอ่ืนๆ เพราะศิลปินท างานไม่สะดวกในสเกลน้ี 
 
อะไรคือจุดขายของงานพีต่ั้วเองทีค่นอื่นกอ็ปไม่ได้ 
ผมเช่ือวา่ทุกคนจะก็อปจากใครไม่รู้ ผมเช่ือวา่ทุกคนก็เหมือนพอ่ครัวท่ีมีการปรุงรสเป็นของตวัเอง แต่ละคน
ก็มีรสชาติต่างกนัเอง คงเป็นเร่ืองท่ีเป็นการผสมผสานศิลปะแบบเก่าทั้งรูปแบบและเน้ือหาสู่ปัจจุบนัโดยมี
การตีความเพื่อรับใชว้ถีิชีวติร่วมสมยั  
 
(อ.เจตนา) ความหมกมุ่นของคุณตั้ว ไม่รู้วา่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือเกิดเป็นเป้าหมายในฐานะศิลปิน อยา่ง
แรกคือตอ้งเอาพื้นบา้นมาใช ้เร่ืองท่ีสองคือความผกูพนักบัอุดมการณ์ประชาธิปไตย เร่ืองท่ีสองอาจท าไดง่้าย 
เร่ืองแรกคือผมเป็นคนอีกช่วงคนนึง โดยอายแุละลิเกท่ีผมเห็นมาตั้งแต่เด็กกบัลิเกท่ีคุณตั้วเล่น ผมดูแลว้ลิเก
ของคุณตั้วไม่จุใจ กลอนมนัยงัไม่ค่อยล่ืนและสั้นๆๆ เด๋ียวเปล่ียนละๆๆ อยากจะพดูอยา่งน้ีวา่ ท่ีวา่คุณตั้ว
พยายามจะสร้างชุมชนใหม่ คนดูกบัคนเล่นแลกบทกนัเม่ือไหร่ก็ได ้มีความจดัเจนท่ีใกลเ้คียงกนั มนัมีอยูแ่ลว้ 
ลิเกเมรุปูนเวลาดน้ไม่ออก แม่คา้มหานาคท่ีนัง่อยูห่ลงัๆ ก็ตะโกนบอกเลย ลิเกก็รู้สึกนอ้มรับดว้ยความ
ขอบคุณ สังคมแบบนั้นคงไม่เกิดข้ึนอีกแลว้ คนดูห่างไกลจากวถีิการละเล่นแบบน้ีไปนานแลว้ หนงัสือเรียน
ชั้นประถมเขียนเป็นร้อยกรอง แทนท่ีจะเรียนประสมค า ร้อยกรองอยูใ่นหวัของคน แต่ขณะน้ีคนห่างไกลจาก
ร้อยกรองมากแลว้ น่ีควรจะเป็นจุดหมายปลายทางอนัเดียวหรือเปล่า ท าไมตอ้งมาตั้งเข็มเอาความหมกมุ่น 
ท าไมไม่ตั้งเอาเสรีภาพของตนมากกวา่น้ี ผมดูคุณตั้วแลว้ก็เห็นวา่ซึมซบัละครตะวนัตกเขา้มามากแลว้ ใน
ท่ีสุดผมไม่แน่ใจวา่ทางคุณตั้วเป็นแบบไหน ผมเป็นห่วงเร่ืองความหมกมุ่นสองประการน้ี ไม่รู้วา่เป็น
พนัธนาการหรือเปล่า เช่นเดียวกบัมหาวทิยาลยัทั้งหลายท่ีเกรงวา่ไม่เป็นตะวนัตกจริง จริงๆ เป็นตะวนัตก
ก ามะลอ ตรงน้ีผมอยากฝันจะเห็นวา่ใหคุ้ณตั้วเล่นแบบสบายๆ บางคร้ังละครของคุณเกร็งมาก อยา่งรถไฟฟ้า
มาหาอะไร แต่ก็อยากจะขอพูดไวต้รงน้ีวา่ท่ีท ามาแลว้ใหก้ าลงัใจอะไรบางอยา่งกบัคนท่ีวา่ ส่วนหน่ึงเป็น
ส่วนท่ีคนเรียนไดเ้อง อีกส่วนเป็นส่วนท่ีเราเรียนรู้ อาจจะตอ้งเรียนจากองคค์วามรู้อะไรบางอยา่งเหมือนกนั 
เราจะไปคิดวา่ราชส านกั ชาวบา้น ราชส านกัก็คือส่วนหน่ึง ร.2 เขียนละครนอก ก็เอาท่ีเคยเห็นมาเขียน ของ
ชาวบา้นเขา้อยูใ่นวงั ลิเกเมรุปูนเล่นเร่ืองอิเหนา แลว้ท่ีผมจ าได ้อิเหนาฉบบันั้นไม่ใช่ฉบบัท่ีอ่านในโรงเรียน 
ไม่ใช่อิเหนาฉบบัหลวง เอาเร่ืองมาดน้ใหม่ ถา้ผมจ าไม่ผิดการดน้ของเขาไม่ใช่ดน้แบบชาวบา้น เขาอยากจะ
แข่งกบัรัชกาลท่ี 2 แต่ความประณีตไม่ไดด้อ้ยกวา่กนัเลย สังเกตดูใหดี้วา่พวกพ่อเพลงแม่เพลง แม่บวัผนัอ่าน
หนงัสือไม่ออก แต่ตั้งโจทยใ์หแ้กแกจะดน้ออกมาดว้ยภาษาแคล่วคล่องและไพเราะมาก ปัญหาเร่ืองภาษา



ควรสร้างส านึกใหม้ากกวา่น้ี สะพานตรงน้ีเป็นสะพานท่ีขา้มยากเหมือนกนั เป็นภาษาท่ีปรุงแลว้ ขอฝากไว้
วา่จะท ายงัไงใหคุ้ณเกร็งนอ้ยลง ละครของคุณเกร็งอยูต่ ั้งใจมากเกินไป จะใหเ้ป็นชาวบา้นจริงๆ เอาใหล้ะคร
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตธรรมดา ขอใหศี้ลใหพ้รวา่คุณคงท าไดส้ าเร็จตราบท่ีไม่เลิกเล่นละคร คนท าละครดว้ย
ใจรักเป็นส่ิงท่ีควรสนบัสนุนยิง่ 
 
ตอนทีพ่ีต่ั้วท าเทศกาลละครกรุงเทพ ละครไม่ได้มีของพีต่ั้วอย่างเดียว คนท าละครไม่ได้มีโอกาสดูละครคน
อืน่ มีโอกาสได้ดูบ้างไหม คิดว่ามีผลกบัตัวเองไหม มองตนได้ชัดขึน้กว่าเดิมอย่างไร 
บางปีก็ดูเยอะ อยากดูใหเ้ยอะท่ีสุด ส่วนใหญ่ก็จะดูเพราะอยากใหก้ าลงัใจกนั เราเห็นกนัน่ะ เราเห็นก็มี
ก าลงัใจกนั สมาธิไม่อยูก่บัละครเท่าไหร่ บางวนัก็จะท าแตม้ แวบ้ไปมา ปีแรกๆ จะเป็นมากเพราะตอ้งสร้าง
ขวญัก าลงัใจ บางทีละครก าลงัสนุกก็ตอ้งไป ฟังกช์นัเราไม่ใช่แค่ตวัเราเองเป็นเร่ืองขวญัก าลงัใจ ปีหลงัๆ เร่ิม
มีความสุขกนัแลว้ ทุกคนมีท่ีทางของตนเอง ไปไม่เคยจะไปตรวจสอบงาน ตอ้งไปใหก้ าลงัใจช่ืนชม ได้
ก าลงัใจเยอะนะ อยากไดค้วามมัน่คงในจิตใจ เราก็โฟกสัและสร้างงาน สร้างยากมากเพราะสมองจะไปอยู่
กบัการจดัการ เป็นห่วงหลายคณะจะช่วยแบ่งเบา โฟกสัเราก็หลุดแลว้ ก็มีผล มีบางช่วงหลายปีก็รู้สึกวา่ละคร
เราเชยมั้ย หลายเร่ืองดีมาก เทคนิคสุดโต่งมีวธีิการเล่นหวอืหวา บางเร่ืองดิบถ่อย ดิบเพื่อใหส้ะใจคนเล่นคน
ดูมั้ย ละครก็อาจจะเป็นแค่ยาแกป้วด ไม่ไดช่้วยอะไรเพราะระบายไปหมดแลว้ ดูละครพวกน้ีไม่มัน่ใจตวัเอง
วา่เราหลงหรือแก่ไปไหม ไม่เขา้พวก ส่วนใหญ่เร่ืองก็เจ๋งไปหมด เร่ืองเราก็เอิงเอยๆ อยูเ่ลย คนอ่ืนไปกนั
หมดแลว้ แต่คนดูก็ดูเราอยู ่ก็มีก าลงัใจมากข้ึน  
 
(อ.เจตนา)  
เป็นตวัของเราเองใหสุ้ดทาง แต่ถา้เรากลา้ๆ กลวัๆ เราก็จะไม่ไปไหน 
 
(ครูป้อม) ค าถามสุดท้าย ก่อตั้งเทศกาลและดูแลครบ 10 ปี พีต่ั้วอยากจะเห็นอะไรในเทศกาลปีต่อๆไป 
อยากเห็นคณะท างานท่ีเป็นฝ่ายจดัการอาชีพข้ึน ไม่ใหน้กัแสดงท าเอง จะไดมี้สติ แต่ถา้ไม่ไดจ้ริงๆ ก็ตอ้ง
รู้จกัแบ่งปันเวลา ท่ีผา่นมาศิลปินเติบโตมาแบบกระท่อนกระแท่น ไม่สุดสักอยา่งทั้งอาร์ทิสติกและการ
จดัการ ฝันวา่ถา้เป็นไปไดก้็อยากเห็นทีมงานมืออาชีพ แต่ก็ไม่มายน์วา่จะตอ้งติดอนัดบัเป็นเมนสตรีม ไม่ได้
สนใจตรงนั้น ขอใหม้นัจริง มนัมาจากสรรพก าลงัและวญิญาณของเรา เรายนืยนัตวัเราเอง ขอตอบเพิ่มวา่
อยากจะยุง่เก่ียวใหน้อ้ยลงหน่อยหน่ึง อยากจะไปท าบทบาทน้ีใหเ้กิดเทศกาลลกัษณะน้ีในภูมิภาคอ่ืน ยงัคง
ยนืยนัใหท้อ้งถ่ินเป็นพระเอก เป็นส่ิงหน่ึงท่ีอยากท า อนัท่ีสองก าลงัท าอยูคื่อไปยยุงประเทศเพื่อนบา้นใหจ้ดั
เทศกาลละครแบบท่ีตนเองท าได ้อาจหมุนเวยีนกนัไปตามประเทศ ไปชา้แต่ใหม้นัท าไดก้็แลว้กนั 
 
 
 



 


