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สภาวะของเอเชยีรว่มสมัยเมือ่สิง่ของ เงนิตรา และขอ้มลูหล่ังไหลเขา้มาอย่างทว่มทน้ ทา่มกลางวังวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของความ
เป็นเมอืง และยคุโลกาภวัิตน์

อทุศิ เหมะมลู คอืหนึง่ในนกัเขยีนนวนยิายผูบ้า้พลงัทีส่ดุ ณ ปจัจบุนั เจา้ของรางวลัซไีรต์ และเซเวน่ บุค๊ อวอรด์
ความสดใหมใ่นการถา่ยทอดภาวะจติใจและตัวตนของเหลา่ปัจเจกบคุคลอันคลมุเครอืในสภาวะเอเชยีดังกลา่ว ทําใหช้ือ่อทุศิไดรั้บการ
ยอมรับจากนานาชาติ และกา้วสูร่ายนามนักเขยีนวรรณกรรมรว่มสมัยแถวหนา้ของเมอืงไทย
รว่มดว้ย โทชกิ ิ โอกาดะ ศลิปินช ัน้นําของญีปุ่่ น นกัการละครผูก้ํากบัการแสดง ประพนัธบ์ทละคร นวนยิาย และผูน้ําคณะ
ละครเชลฟิตช์ ผูม้ผีลงานอยา่งตอ่เนือ่งท ัง้ในและตา่งประเทศ สายตาอันแหลมคมทีถ่า่ยทอดชวีติประจําวัน และมมุมองของคนรุ่น
ใหมใ่นญีปุ่่ นผา่นกลวธิกีารละครรว่มสมัยทีช่าญฉลาดของโทชกิิ ทําใหเ้ขาแจง้เกดิในวงการศลิปะการละครระดับนานาชาติ และเป็นทีจั่บ
ตามองเรือ่ยมา ทีผ่า่นมา ผลงานของโทชกิลิว้นสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความพถิพีถิันของเขาในการสังเกตความจรงิทีเ่ผยออกมาผา่นเหตกุารณ์
ภัยธรรมชาติ หรอืปรากฏการณ์ทางสังคมตา่งๆ
ท ัง้สองไดม้ารวมตวักนัเพือ่สรา้ง “ปรารถนา : ภาพเหมอืนการเขา้สงิ” ผลงานทีอ่า้งองิจากนวนยิายเรือ่งลา่สดุของอทุศิ ซึง่มี
เนือ้หาเชือ่มโยงกบัโทชกิเิป็นอยา่งมาก จนเจา้ตวันํามาดัดแปลงเป็นบทละครและกํากับสรา้งเป็นละครเวที ตัวละครหลักของ
เรือ่งคอืศลิปินคนหนึง่ผูด้ ิน้รนกับการสรา้งสรรคผ์ลงานทา่มกลางสภาวะทางสังคมรอบตัว ในขณะเดยีวกัน เขาก็ดิน้รนคน้หาตนเองไป
พรอ้มกับประสบการณ์การพบและจากลา เรือ่งราวจะสอ่งผา่นใหเ้ห็นถงึความคดิภายใน และอารมณ์ทางเพศของเหลา่ตัวละครอยา่ง
ฉูดฉาดชดัเจน ซึง่จะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึประวัตศิาสตรข์องสังคมทีพ่วกเขาอาศัยอยู่ รวมไปถงึการเปลีย่นผา่นของภาวะทางการเมอืง
การแสดงรอบปฐมทัศนข์องโลกจะจัดแสดงขึน้ทีก่รงุเทพมหานคร หลังจากนัน้จะจัดแสดงตอ่ทีก่รงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส เรยีกไดว้่าเป็น
ผลงานจากคูศ่ลิปินทีม่สีายตาอันเฉียบคมทีส่ดุของเวทงีานรว่มสมัย จนวงการศลิปะการแสดงนานาชาตใิหค้วามสนใจเป็นอยา่งยิง่

ในผลงานนี้ ศลิปินทัง้คูตั่ง้คําถามสดุแสนครอบจักรวาลตอ่เหลา่ปัจเจกบคุคลในสงัคมปัจจุบันวา่ "อะไรคอืการทํางานขัน้พืน้ฐานของ
ชวีติ?" เป็นคําถามทีน่่าจะกูก่อ้งจากกรงุเทพฯ เมอืงฟ้าอมรนีไ้ปถงึขัว้หัวใจของคนรุน่ราวคราวเดยีวกันในมมุโลกอืน่ไดบ้า้ง
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“เสน้แบง่เขตทีว่นเวยีนรอบชวีติ" – หนึง่ในประเด็นของการดัดแปลงผลงาน

ในงานเขยีนของอทุศินัน้ มปีระเด็นเรือ่งเสน้แบง่เขตตา่งๆ แฝงอยูไ่วม้ากมาย ไมว่า่จะเป็นเสน้แบง่ "ตนเองกับผูอ้ ืน่" "ชวีติกับความตาย"

"ชายกับหญงิ" "อดตีกับอนาคต" "ปัจเจกกับรัฐฐะ" "ฝ่ายควบคมุกับถกูควบคมุ" "ตัณหากับสิง่ทีม่าสนอง” นับวา่เป็นเหลา่ประเด็นทีไ่มว่่า
ใครในสังคมปัจจุบันก็ตอ้งไดพ้บเจอสักครัง้หนึง่ในชวีติ หรอือาจเป็นหนึง่ในตน้เหตขุองความลําบากในชวีติก็วา่ได ้ โทชกิตัิง้ใจนําประเด็น
ของเสน้แบง่เหลา่นี้ มาเผยแผบ่นเวทผีา่นการผสมผสานเรือ่งราวและการใชร้า่งกายของนักแสดงดว้ยกระบวนการศลิปะการละคร
นอกจากนี้ เรายังไดย้ยูะ ทซกึะฮาระ แหง่กลุม่คอนแทค กอนโซ (contact Gonzo) มารว่มงานเป็นซโีนกราฟเฟอรผ์ูอ้อกแบบ
การจดัวางพืน้ที่ และองคป์ระกอบศลิป์อกีดว้ย การแสดงของยยูะเป็นทีรู่จั้กทัง้ในและตา่งประเทศจากความบา้บิน่ทีพ่วยพุง่ราวกับการ
หาเรือ่งชกตอ่ย รวมไปถงึจุดแข็งในการถา่ยทอดงานขา้มกรอบขนบ ผา่นสือ่ผสมอันหลากหลาย เชน่ รา่งกายมนุษย์ พืน้ที่
ภาพเคลือ่นไหว เป็นตน้ ทักษะของยยูะจะสามารถกอ่รา่งเสน้แบง่เขตตา่งๆ ทัง้ "พืน้ทีบ่นเวทกีับพืน้ทีน่อกเหนอืจากนัน้" "ความจรงิและ
เรือ่งแตง่" ใหเ้กดิขึน้มาบนเวที หอ่ลอ้มคนดบูา้ง และหายลับไปบา้ง นับวา่ไมม่ผีูร้่วมงานใดทีจ่ะเหมาะสมกับการขับเนน้ประเด็น "เสน้แบง่
เขต" ไปกวา่นีอ้กีแลว้

ภาพการซอ้มในกรงุเทพฯ
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พว่งดว้ยทมีสรา้งสรรคห์ลากฝีมอืรุน่ใหมไ่ฟแรง

นกัแสดงท ัง้ 11 คนทีผ่า่นการคดัเลอืก ณ กรงุเทพฯ ลว้นตา่งวยัและประสบการณ์ ต ัง้แตรุ่น่ใหมไ่ปจนถงึรุน่ใหญแ่ถมไมไ่ดเ้ป็น
นักแสดงเพยีงเทา่นัน้ พวกเขายังบกุเบกิบทบาทอืน่ทีต่นเองสนใจดว้ยตัวเอง โดยไมย่ดึตดิกับขนบการทํางานเดมิๆ ไมว่า่จะเป็นการแตง่
เพลง ออกแบบแสง สรา้งงานศลิปะ โปรดวิซ์ ฯลฯ รวมไปถงึการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีร่วมหลายสายงานไวด้ว้ยกัน
ทมีสรา้งสรรคป์ระกอบดว้ยศลิปินรุน่ใหมไ่ฟแรงทัง้ไทยและญีปุ่่ น
วชิย อาทมาท รบัหนา้ทีผู่ช้ว่ยผูก้ํากบั วชิยเป็นผูกํ้ากับรุน่ใหมท่ีน่่าจับตามอง และไดรั้บรางวัลจากชมรมวจิารณ์ศลิปะการแสดง (IATC
– TC) ถงึสองครัง้ดว้ยกัน เคยีวโกะ ฟจุทิานิ หนึง่ในสมาชกิคณะละคร FAIFAI ณ โตเกยีว รบัหนา้ทีอ่อกแบบเครือ่งแตง่กาย
เคยีวโกะเชีย่วชาญในการใชม้มุมองทีแ่ปลกใหมเ่พือ่ออกแบบเครือ่งแตง่กายบนเวที ไมว่่าจะในงานดนตรี ทัศนศลิป์ แดนซ์ หรอืละครทัง้
ในญีปุ่่ นและตา่งประเทศ พรพรรณ อารยะวรีสทิธิ์ รบัหนา้ทีอ่อกแบบแสง พรพรรณเป็นนักออกแบบแสงทีม่มีมุมองสดุล้ํา เธอไดฝ้าก
ผลงานการออกแบบแสงกับงาน "Fever Room" ของอภชิาตพงศ์ วรีะเศรษฐกลุ และเป็นทมีงานหลักในการบกุเบกิงานเชงิทดลองอืน่
ของผูกํ้ากบัดังดว้ย มาสะมทิสุ อาระกิ รบัหนา้ทีอ่อกแบบเสยีง มาสะมทิสเุป็นซาวดอ์ารต์สิตท์ีม่ปีระสบการณ์ทัง้การสรา้งสรรคง์านอนิ
สตอลเลชัน่และงานเพอรฟ์อรม์านซ์
และปิดทา้ยดว้ย ทาคยุะ มทัสมึ ิ รบัหนา้ทีอ่อกแบบภาพเคลือ่นไหว ทาคุยะเป็นหนึง่ในสมาชกิกลุม่ contact Gonzo รว่มกับยูยะ
นอกจากนียั้งเป็นทีรู่จั้กในฐานะนักออกแบบกราฟฟิก และชา่งภาพอกีดว้ย
ทัง้โทชกิิ อทุศิ นักแสดงทัง้ 11 คน รว่มดว้ยทมีงานสรา้งสรรคดั์งกลา่วใชช้วีติอยูใ่นยคุปัจจุบันรว่มกัน ผลงานทีอ่อกมาจากการสรา้งสรรค์
ดว้ยสายตาของพวกเขา จะตอ้งเป็นงานทีข่ยายขอบเขตขนบงานศลิปะการละครไปอกีแน่นอน

ภาพการซอ้มในกรงุเทพฯ



ในปี 2559 ชายหนุ่มนามวารไีดต้ดิตอ่เขา้สงิ ศลิปินทีอ่าศยัอยู่
กรุงเทพฯ ผา่นทางเฟซบุค๊ เขา้สงิรับวารเีป็นนายแบบของตัวเอง เขา้
สงิวาดภาพของวารี พลางปฏเิสธทีจ่ะมคีวามสมัพันธก์บัวารี
เนือ่งจากความคดิของเขาทีว่า่ แบบไมค่วรมชีวีติของตน ใน
ขณะเดยีวกนั เขา้สงิเลา่เรือ่งราวในอดตีซึง่เต็มไปดว้ยความรักใคร่
และกามารมณ์ใหว้ารฟัีง เรือ่งราวรัฐประหารในปี 34 จนถงึ พฤษภา
ทมฬิปีถัดไป กบักวสีาว เรือ่งราววกิฤตการเงนิในเอเชยีในปี 40 กบั
เพือ่นร่วมชัน้ของมหาวทิยาลยัศลิปะ เรือ่งราวรัฐประหารในปี 49 และ
ความสมัพันธส์ามเสากบัศลิปินสาวซึง่เป็นอดตีเด็กนอกและหนุ่ม
พนักงานรา้นเชา่วดีโีอ สายสมัพันธท์ีเ่ขา้สงิสานกบัผูค้นตา่ง ๆ ลว้น
เกีย่วโยงกบัความเป็นไปของร่างกาย ความปรารถนา และศลิปะ และ
ฉากหลงัของภาพเสนอเหลา่นี้ลว้นมกีารเมอืงของประเทศไทยตลอด
แมแ้ตค่วามสมัพันธก์ับวารเีอง ก็มรัีฐประหารปี 57 อยูเ่บือ้งหลงั เขา้
สงิปรารถนาทีจ่ะจับความเป็นนรัินดรไ์วใ้นภาพทีต่นวาด แตต่รงกนั
ขา้ม ผูค้นทีเ่ขา้สงิพยายามสมัพันธก์นั ทกุคนในชวีติเขา้สงิตา่งหา่ง
หายลบัไปจากเขา เป็นนวนยิายทีพ่รรณนาถงึโครงร่างและความ
ปรารถนาของเรอืนร่างมนุษยแ์ละเรอืนร่างของชาติ ผ่านความ
แปรเปลีย่นของการเมอืง ศลิปะ และซบัคลัเจอรใ์นประเทศไทย

เร ือ่งยอ่

ความคดิเห็นของศลิปิน

นวนยิายทีส่านขึน้โดยอทุศิ เหมะมลู เป่ียมลน้ไปดว้ยพลงัทีก่อ่กําเนดิจากโทสะและความโศกเศรา้ เป็นนวนยิายทีพ่รรณนา
ถงึประสบการณ์แหง่ความรักใคร่และกามารมณ์ ประสบการณ์ทีเ่กีย่วโยงกบัศลิปะในครึง่ชวีติของศลิปินคนหนึง่ซึง่ใชช้วีติใน
สงัคมไทยร่วมสมัย และอกีทัง้ประสบการณ์การตอ่สู ้การเปลอืงกายเปลอืงจติ ความเสยีหาย การถกูลดคณุคา่ และการ
หมดเรีย่วแรงและชวีติชวีา ทา่มกลางสถานการณ์ทางสงัคมการเมอืงและสงัคมทีส่ัน่สะเทอืนและแปรปรวนอยา่งรนุแรง 
เป็นนวนยิายทีเ่ขม้ขน้และหนาแน่นอยา่งน่าตกตะลงึ เร่ารอ้นและทา้ทาย จรงิจังแทบจะปวดรา้ว ผมกําลงัจะทําละครเวท ี
โดยมนีวนยิายดงักลา่วเป็นตน้ฉบบั

การทีช่วีติคนเราถกูกกัขงัไวใ้นร่างกาย การทีช่วีติคนเราถกูกักขงัไวใ้นความปรารถนาแหง่ร่างกาย การทีช่วีติคนเราถกูกบั
ขงัไวใ้นความเป็นชาต ิการทีช่วีติคนเราถกูกกัขงัไวใ้นความปรารถนาของชาต ิการทีค่นเราไมส่ามารถออกจากความกักขงันี้
ไดแ้ละตอ้งตอ่สูก้บัชวีติ เราเหนือ่ยลา้ และแกช่ราลง เหลา่นีค้อืปัจจัยตา่งๆ ทีผ่มตัง้ใจบนัดาลขึน้มาใหเ้ป็นรูปธรรมบนเวท ี
ดว้ยการสรา้งละครเวทรีูปแบบทีไ่มม่ใีครเคยเห็น 

(เดอืนมถินุายน ปี 2561 โทชกิิ โอกาดะ) 

การไดเ้ห็นนวนยิายของตัวเองถกูถ่ายทอดเป็นละครเวที มากยิง่กวา่ความน่ายนิดี คอืความปรารถนาในใจนัน้เป็นจรงิขึน้มา
เนือ้หาเรือ่งราวเต็มไปดว้ยเรือ่งทา้ทาย ตอ้งหา้ม ในสงัคมทีก่ดทบั พูดไม่ได ้ ไมใ่หพู้ด และขาดอสิรภาพ เป็นเรือ่ง
เปราะบางและแหลมคมอยา่งยิง่ ดงันัน้การทีบ่ทประพันธไ์ดรั้บความไวว้างใจนําไปดดัแปลงเป็นละครเวที และอยูใ่นมอืของ
ผูกํ้ากบัละครอยา่ง Toshiki Okada ผูซ้ ึง่เป่ียมดว้ยวธิคีดิ มมุมองของพลงัสรา้งสรรคท์างศลิปะ ความรูส้กึตอ้งหา้มและทา้
ทายนี้ จงึเป็นสิง่ทีน่่าจับตา จดจอ่
ในฐานะทีเ่ราทัง้สองคนเป็นศลิปิน ความตา่งของเชือ้ชาติ สงัคมทีเ่ราอยูอ่าศยั และภาษาสือ่สาร แมจ้ะแตกตา่งกนัอย่างไร
แตเ่มือ่เราทัง้สองคนเริม่สรา้งงานศลิปะ ก็เหมอืนมจีดุร่วมเดยีวกนั – ไตไ่ปบนเสน้ลวด ทีท่ัง้เปราะบางและทา้ทาย เพือ่จะ
ไดอ้อกลวดลายลลีาดัง่นาฎกรรม เพือ่จะมชีวีติอยา่งสงา่งาม – ในการสรา้งสรรคง์านศลิปะ
จงึไมค่วรพลาดชมละครเวทเีรือ่งนี้ ดว้ยประการทัง้ปวง

(เดอืนกรกฎาคม ปี 2561 อทุศิ เหมะมลู)
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จากอทุศิ เหมะมลู

จากโทชกิ ิ โอกาดะ

ซา้ย : นวนยิายตน้ฉบับโดย อทุศิ เหมะมลู, ตพีมิพเ์ดอืน มถินุายน 2560
ขวา : หนังสอืภาพของ อทุศิ เหมะมลู, วาดขึน้ระหวา่งเขยีนนวนยิายเลม่นี้

“รา่งของปรารถนา” นวนยิายตน้ฉบับโดย อทุศิ เหมะมลู [ ตพีมิพ์ โดย สํานักพมิพจ์ุติ เดอืนมถินุายน 2560]



ประวตัิ นวนยิายตน้ฉบบั : อทุศิ เหมะมลู
อทุศิ เหมะมลู เกดิเมือ่ปี 2518 ภมูลํิาเนาเดมิเป็นคนแกง่คอย จังหวัดสระบรุี จบการศกึษาระดับ
ปรญิญาตรี จากคณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลัยศลิปากร มคีวามสนใจใน
ศลิปะหลากหลายแขนงสาขา ทัง้ทัศนศลิป์ วรรณกรรม ภาพยนตร์ และดนตรี เคยเป็นดเีจ ทํา
ภาพยนตรส์ัน้ ผูกํ้ากับศลิป์หนังไทย สดุทา้ยลงเอยดว้ยการเขยีนหนังสอื ผลงานสรา้งชือ่ใหเ้ป็นที่
รูจั้กในวงกวา้งคอืนวนยิายลําดับทีส่าม ลับแล, แกง่คอย ไดรั้บรางวัลดเีดน่เซเวน่บุก๊อวอรด์ ครัง้ที่ 6
และรางวัลวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแหง่อาเซยีน (ซไีรต)์ ประจําปี พ.ศ. 2552 และไดรั้บการ
พดูถงึวา่เป็นหนึง่ในบคุคลสําคัญแหง่ประเทศไทยโดยCNNGo ในปี 2556 ไดรั้บเชญิไปพดูคยุ
รว่มกับอภชิาตพิงศ์ วรีะเศรษฐกลุ ผูกํ้ากับไทยในงาน “Work in Memory” ซึง่จัดขึน้โดย Kyoto
City University of Arts Art Gallery @ KCUA เขาไดเ้ขยีนนวนยิายขนาดกลางเรือ่ง “Kyoto:
Hidden Sense” ผา่นการแลกเปลีย่นกับศลิปินญีปุ่่ นอกี 6 คนในงานนีด้ว้ย ปี 2557-2558 เป็น
บรรณาธกิารนติยสารวรรณกรรมไทยสองเลม่ คอื Writer Magazine (ยคุที่ 3) และ ‘ปรากฏ’ วารสาร
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย ของ สํานักงานศลิปวัฒนธรรมรว่มสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2560
ตพีมิพน์วนยิาย รา่งของปรารถนา (ใชช้ือ่”รา่งของปรารถนา”ในฉบับไทย และ “Silhouelette of
Desire” ในฉบับอังกฤษ) ในปีเดยีวกันนีเ้อง และจัดนทิรรศการภาพร่างและภาพวาดของเขาดว้ยชือ่
“Silhoulette of Desire” ในกรงุเทพ

ผูเ้ขยีนบทและผูก้าํกบั : โทชกิ ิ โอกาดะ
เกดิปีพ.ศ. 2516 ณ โยโกฮามา ปัจจุบันพํานักอยูท่ีจั่งหวัดคมุาโมโต ประเทศญีปุ่่ น เอกลักษณ์ใน
การแหวกขนบการละครแบบดัง้เดมิของเขา ทําใหผ้ลงานของโทชกิเิป็นทีจั่บตามอง ผลงานละคร
เวทเีรือ่ง“Five Days in March” ของเขาไดรั้บรางวัล Kishida Kunio Drama Award ครัง้ที่ 49และ
ไดก้ารจัดแสดงทีเ่มอืงไทยเมือ่ปี 2553 ณ ภัทราวดเีธยีเตอรอ์กีดว้ย เขาไดเ้ขยีน “ณ จุดสดุทา้ยของ
วาระพเิศษทีเ่ราไดรั้บมา”เป็นงานเขยีนนวนยิายชิน้แรก ซึง่ไดรั้บรางวัล Oe Kenzaburo ครัง้ที่ 2
ผลงานเดน่อืน่ๆ ของโทชกิไิดแ้ก่ “Current Location” และงานเขยีนทฤษฎลีะครตา่งๆ ตัง้แตปี่
2559 เป็นตน้ไป โทชกิจิะขึน้แทน่เป็นผูกํ้ากับประจําของโรงละครขนาดใหญใ่นประเทศเยอรมนเีป็น
เวลา 3 ซซีัน่

ซโีนกราฟเฟอร์ : ยยูะ ทซกึะฮาระ
ยยูะ ทซกึะฮาระ เกดิเมือ่ปี 2522 ทีเ่มอืงเกยีวโต จบการศกึษาแผนกวชิาศลิปะ ภาควชิาวรรณคดี
ศกึษา จากมหาวทิาลัย Kwansei Gakuin ในปี 2547 ปัจจุบันอาศัยอยูท่ีเ่มอืงโอซากะ เขาไดก้อ่ตัง้
กลุม่ contact Gonzo รว่มกับนักเตน้นามวา่ มาซารุ คาคโิอะ ในปี 2549 ณ เมอืงโอซากะ กลุม่
ของยยูะเริม่แสดงครัง้แรกตามสวนสาธารณะและขา้งถนน ลักษณะการแสดงคอืการสัมผัสและปะทะ
ของรา่งกายแบบดน้สด ดคูลา้ยการชกตอ่ย เขาใหน้ยิามสิง่นีว้า่ "ปรัชญาของความเจ็บปวด และ
กลวธิกีารสัมผัส" ในฐานะศลิปินเดีย่ว ยยูะเป็นผูอ้อกแบบโปรแกรมการแสดงของ “KOBE-Asia
Contemporary Dance Festival” ทีจั่ดโดย NPO DANCE BOX และ นทิรรศการ “Tokyo Art
Meeting V Seeking New Genealogies−Bodies / Leaps / Traces” ของ Museum of
Contemporary Art Tokyo ในปี 2557 นอกจากนี้ เขายังมผีลงานทีช่ ือ่วา่ “Trilogy for Nukamuri
Jamipos my future friend” เป็นผลงานการแสดงทีส่รา้งขึน้ภายใตโ้ครงการการแสดง “PLAY”
ของ Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art จัดแสดงตอ่เนือ่งเป็นเวลา
3 ปี ตัง้แตปี่ 2557 อกีดว้ย ยยูะเป็นศลิปินทีไ่ดรั้บทนุวจัิย Fellowship จาก The Saison
Foundation ตัง้แตปี่ 2554 - 2561

ผูช้ว่ยผูก้าํกบั : วชิย อาทมาท
จบการศกึษาในสาขาภาพยนตรจ์ากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และเริม่ตน้การทํางานในแวดวงละคร
เวทใีนตําแหน่งผูป้ระสานงานในเทศกาลละครกรงุเทพ 2551 จากนัน้จงึเขา้รว่มกับกลุม่ละคร New
Theatre Society ในปีถัดมา กอ่นจะเริม่ทํางานสรา้งสรรคก์ารแสดง ผลงานของวชิยมักใชแ้นวทาง
ทดลองและรปูแบบการนํา เสนอทีห่ลากหลาย โดยสนใจภาวะการจําและไมจํ่าของผูค้นในสังคมตอ่
เหตกุารณ์ในประวัตศิาสตรผ์า่นวันทีใ่นปฏทินิ วชิยรว่มกอ่ตัง้กลุม่ละคร For What Theatre ในปี
2558 เพือ่เป็นพืน้ทีใ่นการตัง้คําถามตอ่สภาวการณ์ในสังคมตลอดจนตัวการแสดงเอง โดยผลงาน
In Ther’s View : a Documentary Theatre และ เพลงนีพ้อ่เคยรอ้ง ไดรั้บรางวัลละครยอดเยีย่ม
จากชมรมวจิารณ์ศลิปะการแสดง (IATC) ในปี 2558 และ 2559
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ประวตัขิองนกัแสดง
จารนุนัท์ พนัธชาติ
เริม่รูจั้กละครเวทจีากทวีี เขา้ชมละครเวทคีรัง้แรกก็ไมอ่ยากดอูกี จนไดช้มละครสัญจรของกลุม่
มะขามป้อม เรือ่ง “เจา้ลอ หลอ่ล้ํา” ขณะศกึษาอยูภ่าควชิาการสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
คดิในใจวา่อยากทําละครแบบนีบ้า้ง หลังจากนัน้ก็ทําละครมาเรือ่ยๆไมเ่คยไดห้ยดุ โดยทําหนา้ที่
หมนุเวยีน ทัง้ผูด้แูลการผลติ, ผูกํ้ากับ, ผูเ้ขยีนบท, และนักแสดง สว่นผลงานการแสดงทีม่รีางวัลคอื
จากภาพยนตรส์ัน้เรือ่ง “ชงิชา้สวรรค”์ ไดรั้บรางวัลนักแสดงยอดเยีย่มจากเทศกาล ShortShorts Film
Festival & Asia 2016 และ เทศกาลภาพยนตรส์ัน้ครัง้ที่ 20 โดยมลูนธิหินังไทย นอกจากนียั้งเป็น
Co-artistic Director ของกลุม่บฟีลอร,์ ผูก้อ่ตัง้กองทนุกูย้มืเพือ่สรา้งสรรคศ์ลิปะการแสดง Take OFF
และกําลังรว่มรวบรวมบทละครรว่มสมัยไทยเพือ่แปลและจัดพมิพใ์นชือ่กลุม่ Collective Thai Scripts

เขมฌษั เสรมิสขุเจรญิชยั
รูจั้กกับศลิปะการละครเมือ่ตอนศกึษาอยูช่ัน้ปีที่ 3 คณะวศิกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ผา่น
การชกัชวนจาก นก พรชนก กาญจนพังคะ (รุน่พีค่ณะนเิทศศาสตร์ จากนัน้ไดม้โีอกาสเขา้มาทํางาน
กับเดโมเครซี่ เธยีรเ์ตอรส์ตดูโิอ จากการชกัชวนของ เอ๋ ภาวณิี สมรรคบตุร
โดยปกตแิลว้เป็นนักออกแบบแสง และบางครัง้เป็นนักแสดง เคยไดร้างวัลมาบา้งจากโปรดักชัน่
Fundamental (รางวัลนักแสดงกลุม่ยอดเยีย่ม IATC Thailand Awards 2016) และ Boxes (รางวัล
ออกแบบศลิป์ยอดเยีย่ม IATC Awards 2014 ออกแบบแสง)
เชือ่วา่ศลิปะจะชว่ยใหส้ังคมน่าอยูข่ ึน้ หวังวา่ตัวเองจะไดม้สีว่นชว่ยใหส้ังคมน่าอยูข่ ึน้ดว้ยศลิปะได ้

ขวญัแกว้ คงนสิยั
เป็นนักแสดงและนักรอ้ง เธอจบการศกึษาในสาขาการแสดงจากมหาวทิยาลัยกรงุเทพ และศกึษาตอ่
ในดา้น Music Theatre จากสถาบัน Australian Institute of Music ประเทศ
ออสเตรเลยี นอกเหนอืจากงานถนัดอยา่งการรอ้งเพลงและพากยเ์สยีง ลกูแกว้ยังเป็นนักแสดงผูผ้า่น
ประสบการณ์การทํางานหลากหลายทัง้ละครเวที Musical รวมถงึละครโทรทัศน์ โดยมผีลงานทีผ่า่น
มา เชน่ Cabaret, Chicago, Dreamgirls, หลายชวีติ, ไกลกังวล musical on the beach, ขา้วนอก
นา the musical, แสงเทยีน the candle light blues, Dans La Nua, มาลเีรงิระบํา, เป็นตอ่, บา้นนีม้ี
รัก, เซ็นสือ่รักสือ่วญิญาณ, the voice thailand season3, the x factor 2018, etc.
ปัจจุบันลกูแกว้ยังคงทํางานในฐานะนักแสดง นักรอ้ง และนักพากย ์ และยังคงไมห่ยดุคน้หา
ประสบการณ์ใหม่ๆ  อยา่งทุม่เทผา่นงานเพลงและงานแสดงทีเ่ธอรัก

ภาวณีิ สมรรคบตุร
นอกจากการทํางานดา้นศลิปะการแสดงและละครเวทใีนฐานะโปรดวิเซอร์ นักออกแบบแสง และผูร้ว่ม
กอ่ตัง้ Democrazy Theatre Studio ภาวณิียังเป็นนักแสดงมากความสามารถผูฝ้ากฝีมอืการแสดงของ
เธอไวใ้นผลงานทีห่ลากหลาย โดยหลังจบการศกึษาในสาขาการละครจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
และสาขาวาทวทิยาและสือ่ สารการแสดงจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ภาวณิีไดร้่วมงานกับกลุม่ละคร
ตา่งๆ ในประเทศไทยและไดร้ว่มแสดงในผลงานของผูกํ้ากับทัง้ในและตา่งประเทศ อาทิ อัจจมิา ณ
พัทลงุ, นกิร แซตั่ง้, ประดษิฐ ประสาททอง, วชิย อาทมาท, โอรสิะ ฮริาตะ และ มคินุิ ยานาอฮิาระ
ภาวณิีรว่มกอ่ตัง้ Democrazy Theatre Studio โดยผลติและพัฒนาผลงานในดา้นละครเวที ตลอดจน
กจิกรรม เทศกาลละครและศลิปะการแสดงรว่มกับศลิปินนานาชาติ และยังคงทํางานในฐานะนักแสดง
อยา่งตอ่เนือ่ง

ศศพนิทุ ์ ศริวิาณิชย์
จบการศกึษาระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท สาขาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เริม่เป็นนักแสดงละครเวทตัีง้แตปี่ 2548 ศศพนิทุร์ว่มงานและฝึกฝนกับกลุม่ละคร
หลากหลาย จนไดม้าฝึกฝนการแสดงแบบฟิสคัิลเธยีเตอรก์ับกลุม่บฟีลอรเ์ธยีเตอรตั์ง้แตปี่ 2552 ซึง่
เธอไดเ้ป็นหนึง่ในสมาชกิหลักของกลุม่บฟีลอรแ์ละรว่มแสดงในโปรดักชัน่มากมายทัง้ในและ
ตา่งประเทศ นอกจากฟิสคัิลเธยีเตอรแ์ลว้ ศศพนิทุยั์งมปีระสบการณ์การแสดงประเภทอืน่ๆ ดว้ย เชน่
ละครพดู มวิสคัิล ละครเด็ก เชคสเปียร์ บโูต การเตน้รว่มสมัย เป็นตน้ และเริม่สรา้งสรรคผ์ลงานของ
ตัวเองตัง้แตปี่ 2556 และรว่มกอ่ตัง้กลุม่ For What Theatre ในปี 2558
นอกจากการเป็นศลิปินเธอยังไดรั้บเชญิใหเ้ป็นอาจารยพ์เิศษและผูนํ้าเวริค์ช็อปดา้นการแสดงทีเ่นน้การ
ใชร้า่ง กายเป็นหลัก รวมถงึไดรั้บเชญิไปร่วมการประชมุและเทศกาลการแสดงในประเทศตา่งๆ ใน
ฐานะศลิปินและผูจั้ดการดา้นศลิปะการแสดง ลา่สดุเธอไดรั้บรางวัลการแสดงยอดเยีย่มโดยศลิปินหญงิ
ประจําปี 2560 โดยชมรมวจิารณ์ศลิปะการแสดง (IATC) และในปี 2561 เธอจะเขา้รว่มกับคณะผู ้
จัด Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) เป็นครัง้แรกในฐานะประธาน
คณะกรรมการอํานวยการศลิป์
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ทพัอนนัต ์ ธนาดลุยวฒัน์
นักแสดง ผูกํ้ากับ และผูเ้ขยีนบทละคร จบการศกึษามาจาก คณะนเิทศศาสตร์ ภาควชิาวาทะวทิยา
และสือ่สารการแสดง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ทํางานในดา้นละครตัง้แตเ่ริม่เขา้เรยีนมหาวทิยาลัย
โดยไดล้องทํางานทัง้เบือ้งหนา้และเบือ้งหลัง และไดเ้ขา้ฝึกงานดา้นละครเวทกีับคณะละครมรดกใหม่
โดยครชูา่ง ชลประคัลภ์ จันทรเ์รอืง ผมจบการศกึษาดว้ยการสง่งานเขยีนบทและกํากับละครเวทเีรือ่ง
แสนหวี LIVE
จากนัน้เริม่ทํางานฟรแีลนซเ์ต็มตัวทัง้งานแสดงละเวที ภาพยนตร์ ละครทวีี เชน่ “ธรีราชา The
Musical” “An Inspector Calls” “หลายชวีติ” “นักรบนาว”ี “ของขวัญ” สายลับจับแอบ๊ บัลลังค์ ฯลฯ
รวมถงึงานเขยีนบทละครโทรทัศนแ์ละเวที “สายลับจับแอบ๊” "FINS จับหัวใจใสค่ยีรั์ก” “The
judgement” “HEARTCALL” ไปจนถงึงานกํากับละครเวที “ทฤษฎไีมย้มก” “ระหวา่งรอรถประจําทาง
อกีสีร่อ้ยปีกวา่” "เจา้บา้น The host story"

ธงชยั พมิาพนัธุศ์ร ี
ธงชยั พมิาพันธุศ์รี เป็นผูช้ ืน่ชอบการทําละคร ไมว่่าจะเป็นละครพดู ละครมฟูเมนต์ ละครรอ้งไมเ่วริก์
และละครใดๆแบบไหนก็ตาม จบการศกึษาจากคณะรัฐศาสตรม์หาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ซ ึง่ดไูมม่คีวาม
เกีย่วขอ้งใดๆกับการทําละครเลย แตพ่อดตีอนเรยีนทําละครทีช่มุนุม TU DRAMA ไดม้โีอกาสทําละคร
มากมายในปี 4 ของการศกึษาจงึไดตั้ง้กลุม่ละคร Splashing theatre ขึน้มารว่มกับเพือ่นอกีสองคน
แตเ่มือ่จบการศกึษา ไดผั้นตัวไปเป็นพนักงานตอ้นรับบนเครือ่งบนิเพราะกลัววา่จะไมม่งีานไมม่เีงนิและ
อดตาย แตส่ดุทา้ยก็รูตั้ววา่ไมช่อบงานเซอรว์สิจงึออกจากงานและกลับมาทําละครอกีครัง้

เววริ ี อทิธอินนัตก์ลุ
จบจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และเลอืกศกึษาในภาควชิาศลิปการละครตัง้แตอ่ยู่
ชัน้ปีทีส่อง หลังจากเรยีนจบก็ไดทํ้าละครเวทมีาโดยตลอด มผีลงานรว่มกบักลุม่คณะละครเวทใีน
ประเทศ เชน่ คณะละครบฟีลอร์ เดโมเครซเีธยีเตอรส์ตดูโิอ พระจันทรเ์สีย้วการละคร สแปลชชิง่เธยี
เตอร์ เป็นตน้ เคยรว่มเป็นสว่นหนึง่ในงานทีไ่ดจั้ดแสดงในตา่งประเทศ เชน่ ประเทศญีปุ่่ น ประเทศ
เยอรมัน ประเทศสงิคโปร์ ปัจจุบันเป็นนักแสดงอสิระทีน่อกจากการทํางานดา้นละครเวที ยังมผีลงาน
โฆษณาและภาพยนตร์ เชน่ ภาพยนตรเ์รือ่ง ดาวคะนอง ทีไ่ดนํ้าไปฉายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
อกีดว้ย

วชิญว์สิฐิ หริญัวงษก์ลุ
จบการศกึษาสาขาภาพยนตรจ์ากคณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เริม่
อาชพี การเป็นนักแสดงจากการรับบทนําในภาพยนตรเ์รือ่ง “รักแห่งสยาม” (2550) โดยมผีลงาน
ภาพยนตรแ์ละซรีสีท์ัง้ ในไทยและตา่งประเทศ รวมถงึผลงานการเขยีนเนือ้เพลงใหก้ับศลิปิน
ภาพยนตร์ และมวิสคัิล
วชิญว์สิฐิเริม่ตน้งานละครเวทจีากการเป็นนักแสดงในละครเวทเีรือ่ง “ฉุยฉายสเน่หา” (2556) กอ่นจะ
กา้วสูก่ารทํางานในฐานะศลิปินผูส้รา้งงาน โดยละครเพลง Cocktails The Musical (2559) ไดรั้บ
รางวัล Best Musical และ Best Performance By Male Artist จากงานประกาศรางวัลชมรมวจิารณ์
ศลิปะการละคร (IATC) ลา่สดุวชิญว์สิฐิมผีลงานการแสดงเดีย่วในชือ่ Private Conversation : A
Farewell To Love Of Siam (2560) ทีเ่ขาเขยีนบทและแสดงเอง ปัจจุบันวชิญว์สิฐิทํางานในแวดวง
ละครเวทใีนฐานะนักแสดง ผูเ้ขยีนบท และผูกํ้ากับ โดยยังคงไมท่ิง้งานเพลงและงานเขยีนทีเ่ขารัก

ธรีะวฒัน์ มลุวไิล
เป็นหนึง่ในผูร้ว่มกอ่ตัง้และ Co- Artistic director ของกลุม่ละครบฟีลอร์ กลุม่ละครทีนํ่าเสนอผลงาน
ผา่นการเคลือ่นไหวรา่งกาย เขาเป็นนักแสดงทีไ่ชร้า่งกายไดห้ลากหลายและเป็นผูกํ้ากับทีม่าก
ความสามารถ มผีลลงานอยา่งตอ่เนือ่งมากวา่ ๒๐ ปี การแสดงทกุเรือ่งของเขามักจะมเีนือ้หาเชงิ
สังคมการเมอืงและประเด็นความรนุแรง ถา่ยทอดงานผา่นองคป์ระกอบศลิป์ทีส่วยงาม แตก่ระตุน้เตอืน
ใหผู้ช้มไดต้ืน่รู ้ เขาได ้ เพราะเขาเชือ่วา่งานศลิปะจะเป็นสือ่กลางในการสรา้งบทสนทนา และนําไปสู่
การเปลีย่นแปลงสังคมใหด้ขีึน้ในทีส่ดุ

ธนพนธ์ อคัควทญั�ู
จบการศกึษาจากคณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน เอกภาพยนตรแ์ละภาพถา่ย เริม่ทําละครครัง้
แรกตอนเขา้ปีหนึง่จากชมุนุมศลิปะและการแสดงของธรรมศาสตรแ์ละหลังจากนัน้ก็ทําละครเรือ่ยมา
จนถงึตอนนี้ ปัจจุบัน มกีลุม่ละครชือ่ Splashing theatre company ซึง่เริม่กอ่รา่งสรา้งตัวมาตัง้แตปี่
2557 ผลงานทีผ่า่นมา Whaam!! (A Brief History of Unknown Astronaut) (2558), The
Disappearance of The, Boy on a Sunday Afternoon (2559), Thou Shalt Sing : A Secondary
Killer's Guide to Pull the Trigger (2560), Teenage Wasteland : Summer, Star and the (lost)
Chrysanthemum (2560), Albatross (2561)
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“ปรารถนา : ภาพเหมอืนการเขา้สงิ”
นวนยิายตน้ฉบบัโดย : อทุศิ เหมะมลู (ร่างของปรารถนา)
ผูเ้ขยีนบทและผูกํ้ากบั : โทชกิิ โอกาดะ
ผูอ้อกแบบงานศลิป์ : ยยูะ ทซกึะฮาระ
ผูช้ว่ยผูกํ้ากับ : วชิย อาทมาท

นักแสดง : จารุนันท์ พันธชาต,ิ เขมฌัษ เสรมิสขุเจรญิชยั, ขวญัแกว้ คงนสิยั, ภาวณิี สมรรคบตุร, ศศพนิทุ์ ศริวิาณชิย,์ 
ทพัอนันต์ ธนาดลุยวฒัน,์ ธรีะวฒัน์ มลุวไิล, ธนพนธ์ อคัควทญั�,ู ธงชยั พมิาพันธุศ์ร,ี เววริี อทิธอินันตก์ลุ, วชิญว์สิฐิ หรัิญวงษ์กลุ

*การแสดงเป็นภาษาไทยพรอ้มคําบรรยายภาษาองักฤษและญีปุ่่ น

รายละเอยีดของการแสดง
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รอบการแสดง
วนัที่ 22 – 26 สงิหาคม พ.ศ. 2561

★・・・มเีสวนาหลงัจบการแสดง

สถานทีจ่ดัแสดง
ศนูยศ์ลิปการละครสดใส พันธมุโกมล ชัน้ 6 ณ อาคารมหาจักรสีรินิธร คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร

คา่บตัรเขา้ชม ▶เปิดจําหนา่ยบตัรเขา้ชม วนัที่ 11 กรกฎาคม 2561
สาํหรับบคุคลทัว่ไป ราคา 700 บาท กรณีซือ้บตัรทีห่นา้งาน ราคา 750 บาท
สาํหรับนักศกึษา ราคา 400 บาท กรณีซือ้บตัรทีห่นา้งาน ราคา 450 บาท
“Early Bird”  ราคา 550 บาท (จองและการชาํระเงนิภายในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561)

ชอ่งทางการจองบตัรเขา้ชม
โทร : +66-(0)64 679 6768 (ไทยและองักฤษ) / Email: pratthanabkk@gmail.com
Website: http://pratthana.net

สามารถตดิตามขา่วสารและรายละเอยีดของการแสดงไดท้ี่
pratthanabkk @pratthanabkk @pratthanabkk

Credits
ออกแบบเครือ่งแตง่กาย : เคยีวโกะ ฟจูทิานิ (FAIFAI)
ผูอ้อกแบบแสง : พรพรรณ อารยวรีสทิธิ์
ผูอ้อกแบบเสยีง : มาซะมสิึ อารากิ
ผูช้ว่ยผูอ้อกแบบงานศลิป์และวดิโีอ : ทาคยุะ มตัสมึิ
ควบคมุเทคนคิ : คาซชู ิ โอตะ
ผูแ้ปลนวนยิายตน้ฉบบั : โช ฟกุโุตมิ
ผูแ้ปลบทละคร : มทุติา  พานชิ
ผูร้ว่มแปล : ภัทรสร ครูพ์พิฒัน,์ มทันา จาตรุแสงไพโรจน์
ลา่ม : ภทัรสร ครูพ์พิฒัน,์ ไพบลูย์ ภัทจารสีกลุ
ออกแบบสือ่ : ยาสโุวะ มยิามรูะ / ภาพวาดตน้แบบสําหรับงานออกแบบสือ่ : อทุศิ เหมะมลู

อํานวยการสรา้ง : อากาเนะ นากามรุะ
ผูจั้ดการฝ่ายผลติ : โยโกะ คาวาซากิ
ผูค้วบคมุผลติ : ทามโิกะ โออกุิ
ผูช้ว่ยโปรดวิเซอร์ : เมกมูิ มซิโูนะ, พรจติตรา วงคศ์รสีวสัดิ์
บตัรเขา้ชม : จตรุชยั ศรจัีนทรว์นัเพ็ญ, นภัค ไตรเจรญิเดช, ลดัดา คงเดช
ประชาสมัพนัธ์ : เอรโิกะ นชิทิานิ (รเีลยร์เีลย)์
ผลติโดย The Japan Foundation Asia Center, precog co.,LTD., chelfitsch
สนับสนุน โดย Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture), The Saison Foundation
สนับสนุนสถานที่ : ศนูยศ์ลิปการละครสดใส พนัธมุโกมล คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ, เดโมเครซี่ สตดูโิอ
รว่มสนับสนับสนุน โดย รา้นหนังสอืก็องดดิ, Bangkok CityCity Gallery, all(zone), ARTIST+RUN GALLERY, หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร, 
B-floor Theatre 
รับรองโดยสมาคมญีปุ่่ นในประเทศไทย

วนัพุธที่ 22 สงิหาคม วนัพฤหัสที่ 23 
สงิหาคม วนัศกุรท์ี่ 24 สงิหาคม วนัเสารท์ี่ 25 

สงิหาคม
วนัอาทติยท์ี่ 26 

สงิหาคม

13:30★ 13:30

19:30 19:30 19:30 19:30

｜Pratthana - A Portrait of Possession    Press Release｜
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