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วัฒนธรรมอันงดงาม แต่เลือนรางอยู่นอกการรับรู้ของเรา

‘หนังใหญ่’ สมบัติทางวัฒนธรรม การแสดงที่รวมศิลปะ 

หลากแขนงประกอบไว้ด้วยกัน เดินทางข้ามผ่านเวลา และยังคง 

สบืสานลมหายใจตอ่ไป โดยผูค้นและชมุชนจากรุน่สูรุ่น่ เพือ่ดำารงไว ้

ซึ่งมรดกอันงดงาม

ร่วมสัมผัสเรียนรู้ ความเป็นมา อุปสรรคปัญหา และความเป็น 

ไปได้ในภาพสะท้อนของหนังใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น กีฬา ภาพยนตร์  

ศิลปะ ในมุมมองอันไม่สิ้นสุดของ ‘หนังใหญ่’

ราชบุรี

ยังมีทีเด็ด



นับไปนับมา ผมก็ทำาหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ  

ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นนักเขียน/นักทำานิตยสาร 

ในโครงการ ‘TK Young Writer’ นี่เป็นปีท่ี 4 เข้าไปแล้ว  

นานเสียจนน้องๆ รุ่นแรกที่อบรมมีการมีงานทำา ได้เป็น 

นักเขียน เป็นกองบรรณาธิการสมใจกันไปก็หลายคน เลยมี 

คนตั้งข้อสังเกตว่า ผมน่าจะเป็นคนจำาพวกที่ชอบสอนเด็ก  

ชอบทำางานกับเด็กๆ (หรือแม้แต่ชอบดุเด็ก ชอบออกคำาส่ัง 

เอากับเด็กๆ)

ถามตัวเอง-ผมเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ก็อาจมีส่วน เวลาที่ 

เห็นพวกเขากระตือรือร้น ตั้งใจทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างจริงจัง  

จะผิดจะถูกก็ลุยไปก่อนแล้วไปหาทางเรียนรู้เอาข้างหน้า  

วิธีแบบนี้ผมว่ามันสนุกดี 

ผมบอกน้องๆ ทุกรุ่นคล้ายกันว่า หนังสือเล่มนี้เป็นผลงาน 

ของพวกเขา เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากทำาอะไร-ทำาเลย  

เพราะในชวีติการทำางานจรงิ โอกาสเปิดกวา้งแบบนีมี้ไมบ่อ่ย 

นกั (หรอือาจไมม่เีลย สำาหรบัคนทีโ่ชคไมด่)ี แนน่อนวา่หนงัสอื 

เลม่นีอ้าจมีขอ้บกพรอ่งอยูบ่า้ง อาจมีบางอยา่งทีดู่ผดิทีผ่ดิทาง 

ไปหน่อย แต่ผมก็อยากให้สิ่งเหล่านั้นช่วยสอนพวกเขา 

งานของเราจะเป็นครูที่สอนตัวเราเองได้ดีที่สุด ดีกว่าสิ่งที่ 

ผมสอนด้วยซำ้า ผมเชื่ออย่างนั้น

ดังนั้นในฐานะผู้คุมหางเสือเรือ ผมจึงพยายามตีกรอบ 

หรอืควบคมุทศิทางของหนงัสอื-เรอืลำานีใ้หน้อ้ยทีส่ดุ ปลอ่ยให ้

ไหล แล้วดูว่ามันจะพาเราไปสู่หนใด ถ้าลอยไปผิดร่องนำ้า  

ก็อาจต้องออกเรี่ยวแรงบังคับกันบ้างตามสมควร ก็แค่นั้น 

ดังนั้น หากท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบใจ กรุณาให้ 

กำาลงัใจพวกเขา หากอา่นแลว้ขดัหขูดัตา โปรดใหค้วามเมตตา 

พวกเขา และในฐานะผู้ควบคุมเรือ ผมขอน้อมรับความผิด 

ไว้เพียงผู้เดียว...เอ่อ...สองคนก็แล้วกัน เนื่องจากนึกขึ้นได้ว่า 

ผมยังมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง

หวังว่าท่านคงได้รับความเพลิดเพลินใจตามสมควร

    จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

ผลิตโดย 

สำานักงานอุทยานการเรียนรู้

สังกัดสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เลขท่ี 999/9 อาคารสำานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 17 

ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 0-2264-5963-5 โทรสาร 0-2264-5966

 

ที่ปรึกษา 

อารยะ มาอินทร์ 

รองผู้อำานวยการสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

รักษาการรองผู้อำานวยการสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

และผู้อำานวยการสำานักงานอุทยานการเรียนรู้

          

อัศรินทร์ นนทิหทัย 

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 

ประสานงาน 

นางสาวนวพร มาลาศรี 

นางสาวสุพพตา บัวเอี่ยม 

นางสาวสิริรัตน์ จันทศรี 

นางสาวชญาภา โตสุทธิศักดิ์

วิภว์ บูรพาเดชะ

บรรณาธิการบริหารนิตยสาร happening

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

บรรณาธิการที่ปรึกษา

จรัลพร พึ่งโพธิ์ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการที่ปรึกษา

ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์

บรรณาธิการศิลปกรรม

www.tkpark.or.th 

www.facebook.com/tkparkclub 

www.facebook.com/readmeegazine 

www.twitter.com/tkpark_TH

จากบรรณาธิการที่ปรกึษา
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ไม่รู้ว่านักเขียนคนอื่นเป็นอย่างไร แต่ผมคนหนึ่งที่ต้องการ 

พิสูจน์ตัวเองว่าตนมีคุณค่าคู่ควรกับการเป็นนักเขียนด้วย 

ความเป็นตัวของผมเอง ไม่ว่าโจทย์หรือธีมงานจะเป็นเช่นไร  

งานเขียนท่ีออกมาจะต้องเฉิดฉาย มีคุณภาพ โจทย์แรกท่ีพวกเรา  

คณะบรรณาธิการได้รับคือ จังหวัดราชบุรี เนื่องจากพวกเรามี 

ไปอบรมนักเขียนกับโครงการ TK Young Writer ที่จังหวัดนั้น  

เราจึงได้รับโจทย์ให้ทำางานเขียนเก่ียวข้องกับราชบุรี ซึ่งนี่เป็น 

เพยีงแคโ่จทยเ์บ้ืองตน้ ไมใ่ชธ่มีงานเขยีนเลยดว้ยซำา้ ดว้ยความ 

สัตย์จริง เราทุกคนสับสนหลงทางในท้องทะเลความคิด 

กระจัดกระจายมากมาย มีคิดธีม ส่ิงต่างๆ ท่ีพบเจอที่ราชบุรี  

ความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวตอนอยู่ท่ีราชบุรี ส่ิงท่ีทำาโดยราชบุรี  

หรือทำาที่ราชบุรี เราปักหลักอยู่กับแนวคิดท่ีจะทำางานเขียน 

เกีย่วกบั ทำาโดย ทำาทีร่าชบรุนีีส้กัพกัใหญ ่แตเ่สาทีป่กัลงไปชุย่ๆ  

ย่อมไม่มั่นคงเป็นธรรมดา เราจึงต้องหาธีมใหม่ที่เหมาะสม 

กว่านี้ เราหลงทางกันอยู่ หลงจนมองข้ามสิ่งที่น่าสนใจอย่าง 

โอ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับราชบุรีโดยตรง เพราะมันคือสินค้าโอท็อป 

ประจำาจังหวัด แต่โอกาสที่หลุดลอยไปแล้ว คงไม่หวนคืนมา 

หาเราอีก

แต่โชคยังดีท่ีมีโอกาสอ่ืนเข้ามา แล้วเราก็ไขว่คว้ามันมา  

พวกเราได้มีโอกาสไปวัดขนอนหนังใหญ่ ซึ่งมีการจัดแสดง 

หนังใหญ่ สมบัติทางวัฒนธรรมท่ีถูกยกเป็นศิลปะการแสดง 

ชั้นสูง และที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือ ตัวคำา ‘หนังใหญ่’  

ที่พลิกแพลงตีความออกมาได้หลายอย่าง นอกจากการแสดง 

มหรสพ ทั้งหนังภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ หนังหน้าที่เป็นเรื่องใหญ่ 

สำาหรับหลายคน และอื่นๆ ที่จินตนาการผู้คนจะนำาพาไปได้

แม้เส้นทางจะขรุขระ ยากเย็น ลำาบากเพียงใด แต่ก็ได้มา 

ซึ่งธีมที่เราสามารถนำามาสรรค์สร้างผลงานแสนภาคภูมิใจได้  

อาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นประกายไฟเล็กน้อยที่ทำาให้ 

เปลวไฟนกัเขยีนในดวงใจของพวกเราลกุโชน ขอขอบคณุผูอ้า่น 

ทกุทา่นทีอ่า่นเศษเสีย้วความนกึคดิของผม และขอความกรณุา 

ฝากผลงานอื่นๆ ในนิตยสารเล่มนี้ด้วย

       

   ธนธรรม ชาติอาชาไนย

ทำาความรู้จัก ‘หนังใหญ่วัดขนอน’  

จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

เปิดใจ จฬรรณ์ ถาวรนุกูลพงศ์  

ผู้ทำาให้หนังใหญ่มีชีวิต

จากบรรณาธิการ
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 หนังใหญ่  7

ในตอนที่เราเริ่มต้นทำาหนังสือเล่มนี้ เราแทบไม่รู้เลยว่า 

ตอ้งทำาอะไรกนับ้าง เราเริม่ตน้จากคนทีไ่มรู่จ้กักนั มาน่ังลอ้มวง  

เพือ่หาถอ้ยคำาท่ีจะมาเปน็หวัใจของหนงัสอืเลม่นี ้แรกเริม่เดมิท ี 

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีธีมหลักว่า ‘หนังใหญ่’ แต่เราเริ่มจาก 

คำาว่า ‘ราชบุรี’ แล้วเราจึงดำาเนินมาถึงคำาว่า ‘Made In/By 

ราชบุรี’ นั่นคือชื่อแรกของหนังสือเรา

หลังจากเราได้เดินทางมาถึงราชบุรี เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

วิธีการทำางาน วิธีการคิด วิธีที่เราจะทำาหนังสือเล่มน้ีออกมา  

แต่เราก็ยังสะเปะสะปะ ไม่รู้ด้วยซำ้าว่าควรเดินไปทางไหน  

แต่โชคดท่ีีเรายงัมพีีต่ะ๊ (จกัรพนัธุ ์ขวญัมงคล) คอยใหค้ำาปรกึษา  

และคอยชี้ทางให้ เขาได้นำาพาเรามาจนถึงคำาว่า ‘หนังใหญ่’  

และสอนวิธีการทำางานต่างๆ

การจะทำางานหนังสือ เราจะต้องติด ‘เรดาห์’ เอาไว้

พี่ต๊ะสอนเราเช่นนั้นเป็นอย่างแรก ให้เราติด ‘เรดาห์’ ที่จะ 

คอยจับประเด็น จับสิ่งต่างๆ รอบตัวมาเป็นคอนเทนต์ มาเป็น 

หัวข้อในการเขียน ตรวจจับส่ิงน่าสนใจต่างๆ เพื่อหยิบยกมา 

นำาเสนอ

แล้วเราก็ได้ใช้เรดาห์นั้น ในวันที่เราเดินทางไปยังวัดขนอน  

เราได้พบกับจอหนังท่ีอยากต้ังคำาถามกับมัน เราได้พบกับ 

พีจ่ฬรรณ ์ถาวรนกุลูพงศ ์ไดพ้บกบัความนา่สนใจของหนงัใหญ ่ 

และวัดขนอน

เราได้หยิบจับวัตถุดิบที่ได้รับจากเรดาห์ของเราแต่ละคน 

มาวางรวมกัน และนำามันมาปรุงเป็นคอลัมน์ต่างๆ ในหนังสือ 

เล่มน้ี ทุกคนต่างหยิบยกประเด็นท่ีน่าสนใจมาวิเคราะห์  

เปรียบเทียบ ตัง้คำาถาม เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประเดน็หวัขอ้ทีน่า่สนใจ

ตลอดสามวัน เราทำางานกันอย่างเต็มที่ ก่อนจะได้รู้ว่า 

การทำางานที่แท้จริง อยู่หลังจากนั้น

พวกเราแยกย้ายกลับไปยังสถานที่ของตัวเอง และพยายาม 

ทำาหน้าท่ีของตัวเองให้ดีท่ีสุด ค้นคว้าหาข้อมูล ลงพ้ืนท่ี สมัภาษณ ์ 

แกะเทป เขียนคอลัมน์ เราต่างกลั่นกรองทุกอย่างท่ีได้มา  

เพื่อสร้างภาพที่เราวาดเอาไว้ให้เป็นจริง

และในวันหนึ่ง ที่คุณได้เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ 

พวกเราก็ยังคงเติบโต

       

   สิรวิชญ์ สิงหาพล

นานารีวิว

ฌาปนกิจ

คุยกับผู้อยู่กึ่งกลางระหว่างแสงและเงา

หนังหน้าเป็นเรื่องสำาคัญ

หรือหนังชีวิตจะลิขิตละคร?

ทำาไมต้อง หนัง โลก จิต

เรื่องสั้นชวน เ  งา

หนังใหญ่ของนักเขียนมือใหม่

6
22
24
26
36
40
42
44
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มาอัพเดตข้อมูลข่าวสาร  
สาระน่ารู้กับรีวิวต่างๆ กัน  
มีทั้งบันเทิงหนังฟอร์มยักษ์ 
แดนญ่ีปุ่น ซึ่ ง ถูกดัดแปลง 
มาจากหนังสือการ์ตูน อัลบั้ม 
เพลงรอ็กระดบัตำ นานสญัชาต ิ
อั งกฤษ หนั งสือบอก เล่ า 
เรื่องราวของศิลปินรางวัล 
ศิลปาธร วิดี โอเกมซึ่ งรวม 
ภาพยนตร์มหากาพย์เข้ากับ 
แฟรน ไชส์ ขอ ง เ ล่ น โด่ ง ดั ง  
มาสคอตน้อยผู้ เป็นตัวแทน 
แห่งรักและมิตรภาพการกีฬา  
ล ะครซี รี ส์ ซู เ ปอร์ ฮี โ ร่ สุ ด 
อลังการ และสุดท้าย รีวิว 
ประเด็นทางสังคมชวนขบคิด

CULTURES

ปรสิต
ปรสิต เพ่ือนรักเขมือบโลก หรือใน 

ชื่อภาษาอังกฤษ Parasyte เป็น 

ภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษข์องประเทศญีปุ่น่ 

ซ่ึงถูกดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูน 

ชื่อดัง Parasyte หรือที่ชาวไทยรู้จัก 

กันในช่ือ ปรสิตเดรัจฉาน กำากับโดย  

ทาคาชิ ยามาซากิ ผู้กำากับคนเดียวกับ 

หนังเร่ือง โดราเอมอน เพ่ือนกันตลอดไป  

ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ดัดแปลงจาก 

หนังสือการ์ตูนที่ประสบความสำาเร็จ  

ตน้ฉบบัหนงัสอืการต์นู ปรสติเดรจัฉาน 

ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปี 1988  

ต้นฉบับจึงอ้างอิงยุคสมัย 80s-90s  

แต่ด้านภาพยนตร์เปล่ียนไทม์ไลน์ของ 

เรื่องให้เป็นสมัยใหม่ เพื่อที่จะเข้าถึง 

ผูช้มรุน่ใหม่ได้งา่ย ทวา่ในขณะเดียวกนั  

ละครซีรีส์แอนิเมช่ันท่ีถูกดัดแปลงจาก 

หนังสือการ์ตูนเร่ืองน้ีก็กำาลังออกอากาศ  

อยู่ และเนื้อเรื่องก็เป็นไทม์ไลน์ยุค 

ปัจจุบันเช่นเดียวกับหนังภาพยนตร์

Film

ตามปกติ ผู้ชมโดยเฉพาะแฟนพันธ์ุแท้  

มักจะเปรียบเทียบภาพยนตร์ฉบับ 

ดดัแปลงกบัตน้ฉบบั และซรีสีแ์อนเิมชัน่ 

หากเนื้อเรื่องดำาเนินเหมือนต้นฉบับ 

ชัดเจน หนังเรื่องนั้นจะเสียเสน่ห์ในตัว 

ของมันเอง ทว่า ปรสิต ฉบับหนังโรง  

นอกจากดัดแปลงไทม์ไลน์ให้ทันสมัย  

ยังดัดแปลงเนื้อหาจากต้นฉบับให้  

เหมาะสมกบัฉบบัภาพยนตรท์ีม่แีคส่อง 

ภาคและความยาวหนังต่อภาคจำากัด 

ไม่ถึงสองชั่วโมง ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงมี 

เอกลักษณ์ด้านรายละเอียดและการ 

ดำาเนินเรื่องซึ่งแตกต่างจากต้นฉบับ  

และการ์ตูนแอนิเมชั่น 

กล่าวได้ว่าตัวภาพยนตร์มีจุดยืน 

ในฐานะอะแดปเทชัน่ [สือ่ทีถ่กูดัดแปลง 

จากต้นฉบับ] ของมันเองที่แตกต่าง 

และโดดเด่นในแบบฉบับของมัน

Series

นี่ คื อซี รี ส์ ที่ จั บสายตาของผู้ ชม 

ไดอ้ยา่งอยูห่มดัดว้ยเรตติง้เปดิตวัสงูสดุ 

ในรอบ 5 ปี ของช่อง The CW 

The Flash เรื่องราวของชายผู้เร็ว 

ท่ีสุดในโลก ซีรีส์ท่ีได้รับการดัดแปลง 

The Flash (2014)
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ศรัทธาและอารมณ์ความรู้ สึ ก 

คือบ่อเกิดของหนังสือชื่อ ME : มี  

ซ่ึ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ขึ้ น เ พื่ อ ถ่ า ย ท อ ด 

ประสบการณ์ตลอดจนแนวคิดที่ได้ 

ระหว่างการเดินทางในชีวิต รวมไปถึง 

ทรรศนะต่างๆ โดยแสดงให้เห็นถึงการมี  

เพื่อมี เนื้อหาใจความท่ีอาศัยอยู่ใน 

หนังสือเล่มนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีต 

ของผู้เขียน มานพ มีจำารัส หรือ ครูนาย  

ศิลปินรางวัลศิลปาธร 2548 เขียนถึง  

การมีส่ิงต่างๆ อาทิ มีความรัก มีพ่อ  

มีแม่ มีความฝัน มีโอกาส มีการเรียนรู้

และการเดินทาง ผ่านบททดสอบ  

ความศรทัธา รวมไปถงึการมตีวัตนลว้น 

สง่ผลตอ่ปจัจบุนัและอนาคตของผูเ้ขยีน

ส่ิงสำาคัญของหนังสือชื่อ ME : มี  

อีกหนึ่งอย่างก็คือ ‘ความลับที่ไม่ควร 

ปกปิด’ ส่วนนี้ผู้เขียนได้นำาตะกอน 

ความคิดที่ตกผลึกแล้วมาบอกเล่าใน 

ลักษณะเหมือนพ่อสอนลูก เหมือนครู 

สอนศิษย์ ว่าด้วยเรื่องของการเป็น 

นักแสดงที่ดีและมีความสุข

หนังสือ Me : มี ผู้เขียน มานพ  

มีจำารัส  ณ เพชร สำานักพิมพ์  ผู้สนใจ 

ซือ้หนงัสอืเลม่นี ้สามารถเดินทางมาซือ้ 

โดยตรงได้ที่ สวนศิลป์บ้านดิน ตำาบล 

เจ็ดเสมียน อำาเภอโพธาราม จังหวัด 

ราชบุรี โทรศัพท์ 09-4495-8596

จากภาพยนตร์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ 

ในดวงใจของใครหลายคน สู่เกมที่มี 

เนือ้หาเขม้ขน้  The Lord of the Rings  

Trilogy มหากาพย์ไตรภาคพร้อมให้ 

คุณโลดแล่นและสนุกไปกับตัวเลโก้ 

อันเป็นเอกลักษณ์แล้ววันนี้

Lego เอาใจแฟนๆ ด้วยการปล่อย 

วดิโีอเกมสดุมนัอยา่ง ‘Lego The Lord  

of the Rings’ โดยเนื้อหาในเกม 

อิงจากภาพยนตร์ The Lord of the  

Rings ท้ังสามภาค ผ่านการเล่าเร่ืองราว  

โดยตัวเลโก้ ในเกมประกอบไปด้วย  

18 เลเวล และมีตัวละครมากกว่า  

80 ตัวละคร ที่ขนกันมาสร้างความ 

สนุกสนานให้กับคอเกม ทั้ง โฟรโด,  

แกนดาล์ฟ, กิมลี และ เลโกลัส รวมทั้ง 

ตั วละครสุด พิ เศษที่ ไ ม่ปรากฏใน 

ภาพยนตร์ พร้อมวิดีโอประกอบเกม 

ที่ เต็มไปด้วยมุขสุดฮาที่มีมากกว่า 

หนึ่งชั่วโมง และแสงสีสุดตระการตา 

ไม่ต่างจากภาพยนตร์เลยแม้แต่น้อย

Lego The Lord of the Rings  

รองรับทั้งหมด 9 แพลตฟอร์ม อาทิ  

Microsoft Windows, Nintendo  

DS และ iOS สนนราคาอยู่ที่ $4.99  

(150 บาท)

Lego The Lord of the RingsME : มี

มาจากต้นฉบับการ์ตูนในชื่อเดียวกัน 

ของค่าย DC Comics ตัวละครตัวนี้ 

ได้ถูกสร้างขึ้นโดย การ์ดเนอร์ ฟ็อกซ์ 

(Gardner Fox) และ แฮร์รี่ แลมเพิร์ด  

(Harry Lampert) ในปี 1940 ซึ่งปีนี้ 

ก็ครบรอบ 75 ปีของบุรุษผู้เร็วท่ีสุด 

ในโลกนี้ด้วย

โดยในฉบับซีรีส์โทรทัศน์นี้ได้ถูก 

นำาออกอากาศครั้ งแรกในวันที่  7 

ตุลาคม 2014 โดยช่อง The CW  

แสดงนำาโดย แกรนต์ กัสติน (Grant  

Gustin) รับบทเป็น แบร์รี่ อัลเลน 

(Barry Allen) นักนิติวิทยาศาสตร์ 

แห่งกรมตำารวจเซ็นทรัลซิตี้ ผู้ถูกฟ้าผ่า 

ในห้องทดลอง ตกอยู่ในอาการโคม่า 

หลับไม่ได้สติไปเป็นเวลา 9 เดือน  

หลังจากฟื้นขึ้น เขาก็ค้นพบว่าสายฟ้า 

ทีผ่า่เขาในคนืนัน้ไดม้อบพลงัใหก้บัเขา 

ทำาให้เขากลายเป็นผู้ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก  

และตัดสินใจใช้พลังน้ันเพ่ือปกป้องเมือง

ซีรีส์เรื่องนี้ได้ เกรก เบอร์แลนตี 

(Greg Berlanti) โปรดิวเซอร์มือดี  

ผู้ฝากชื่อไว้ในผลงาน Arrow มาเป็น 

ผู้เขียนบทและควบคุมการผลิตอีกด้วย 

ล่าสุด The Flash ก็ได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ 

มาฉายในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ  

วีรบุรุษเหนือแสง โดยช่อง Mono 29

Book Game
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eS igh t  E yewea r  แ ว่ นตา 

อเิลก็ทรอนกิสส์ำาหรบัสวมใสท่ีส่ามารถ 

ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาส 

มองเห็น เป็นการพัฒนาทางด้าน 

เทคโนโลยีครั้งใหญ่ และได้มีการจด 

สิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย ลงทะเบียน 

กับองค์การอาหารและยา รวมถึง 

สาธารณสุขของแคนาดา 

eSight มาพร้อมกับคุณสมบัติเด่น 

ประกอบด้วย การใช้กล้องวิดีโอที่มี 

คุณภาพและความคมชัดสูง เป็นกล้อง 

ท่ีความเร็วสูง มีซอฟต์แวร์ประมวลผล  

ของคอมพิวเตอร์และหน้าจอ OLED  

ที่ซับซ้อน และวิดีโอคุณภาพสูงสุด 

ฉายภาพแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คนที่ 

สญูเสยีการมองเห็นได้กลบัมามองเห็น 

จริง ทั้งการซูมที่มีมากถึง 14 ครั้ง แต่ก็ 

มีข้อจำากัดคือผู้ใช้งานต้องไม่เป็นผู้ท่ี 

สญูเสยีการมองเห็นอยา่งสนทิหรอืถาวร  

eSight เป็นอุปกรณ์สำาหรับผู้ที่สูญเสีย 

การมองเห็นจากพันธุกรรม กรรมพันธุ์  

ก้านโคนเส่ือม การเส่ือมสภาพ เบาหวาน  

ต้อหิน เป็นต้น 

ราคาของแว่นตา eSight นั้นอยู่ที่ 

ราคา $15,000 หรอืประมาณ 489,300 

บาท

eSight Eyewear

กีฬาซีเกมส์ มหกรรมท่ีน่าต่ืนเต้น 

กลับมาอีกครั้ง โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่  

28 ที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากความ 

พร้อมในด้านการจัดการสถานที่และ 

ส่ิงอำานวยความสะดวกของเจา้ภาพแลว้  

ส่ิงหนึ่งที่เป็นสีสันไม่น้อยเห็นจะเป็น  

ตัวมาสคอตประจำาการแข่งขัน 

นีลาร์ มาสคอตสิงโตน้อยได้รับ 

แรงบันดาลใจจากช่ือเจ้าชายซางนิลา  

อุตามะ ผู้ค้นพบเกาะสิงคโปร์ตาม 

บันทึกของชาวมาเลย์ ถูกออกแบบ 

และดัดแปลงมาจากมาสคอตท่ีใช้ใน 

การแข่งขันกีฬาประจำาชาติปี 2012  

โดยมีลักษณะเป็นสิ งโตเพศผู้ที่มี  

แผงคอสแีดงเพลงิ สือ่ถงึความหลงใหล 

ในเกมกีฬา รูปหน้าเป็นรูปหัวใจสื่อถึง 

มิตรภาพซ่ึงก่อเกิดท่ามกลางการแข่งขัน  

และความรักในกีฬา สวมเส้ือชุดวอร์ม 

ทางการหรือชุดแข่งสีฟ้าตามโอกาส 

ที่เหมาะสม 

มาสคอตนีลาร์ถูกนำาไปใช้ประชา- 

สัมพันธ์มหกรรมกีฬาหลากหลาย 

ช่องทาง ทั้ งในรูปแบบของที่ระลึก  

ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นและ 

ชักชวนชาวอาเซียนให้เกิดความสนใจ 

และร่วมติดตามกับปรากฏการณ์กีฬา 

ครั้งนี้

รู้จักนีลาร์

Sport Gadget Global Issue

ปัจจุบัน 6 ใน 10 ของประชากร 

ในประเทศพัฒนาแล้วสวมใส่แว่นตา  

ข้อมูลจากสภาพัฒน์ฯ ในปี 2557  

ระบุว่าประชาชนไทยใช้สมาร์ทโฟน 

โดยเฉลี่ยถึง 7.2 ชั่วโมงต่อวัน 

สายตาผดิปกตจิะมทีัง้สัน้ ยาว เอยีง  

สำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี การเล่น 

คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน จะทำาให้ 

สายตาสั้นเร็วกว่าปกติ ทำาให้เด็ก 

มปีญัหาในการเรยีน มองกระดานไมช่ดั 

และเกิดอาการปวดตา ยังพบอีกว่า 

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในทุกวัยถึง 20 

เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถเกิดสายตาส้ัน  

ชั่วคราวได้ เนื่องจากการหดตัวของ 

กลา้มเนือ้เปน็เวลานาน สำาหรบัคนทีม่ ี

สายตายาวจะมีกำาลังของสายตาน้อย 

กว่าปกติ การมองจอคอมพิวเตอร์หรือ 

สมารท์โฟนทีม่ขีนาดเลก็ใหเ้หน็ชดัเจน 

จึงจะต้องใช้แว่นสายตายาว

แนวโน้มการสวมใส่แว่นตาที่เพิ่ม 

สู งขึ้น  เกิดจากพฤติกรรมการใช้  

เทคโนโลยีที่ เพิ่มขึ้นตามยุคสมัย  

การใช้เครื่องมือเหล่านี้จะต้องใช้อย่าง 

พอดี มิ เช่นนั้นนอกจากจะเสียทั้ ง 

สขุภาพและสายตาแลว้ ยงัอาจเสยีเวลา 

โดยไม่ก่อเกิดประโยชน์อีกด้วย

สี่ตาคูณล้าน
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แตม้เกา้เกิว้ทีเ่หน็นีไ่มใ่ชว่า่ชดุรวมเพลงนีม่นัไมด่ ี

นะคณุ กไ็อต้วัลงุนะ่ตดิตามฝไีมล้ายมอืของพอ่หนุม่ 

สี่เต่าทอง หนึ่งแต้มของเขานี่ยังต้องนับเป็น สิบเบ็ด 

ของไอ้หนุ่มบีเบ๋อ (มันเต็มสิบ ก็แปลว่าไอ้หนุ่มนี่มัน 

เทียบกันไม่ติดนะซี) ท่ีพวกแม่ยกเขาให้เป็นเจ้าหนู 

มหัศจรรย์ อะไรจะปานนั้น! ผู้อ่านท่ีรัก ใคร่สงสัย 

ไหมเล่า ทำาม้ายทำาไมลุงไม่ให้หนุ่มๆ ส่ีเต่าทอง 

เสยีใหเ้ตม็สบิใหเ้ตม็เมด็เตม็แตม้กบัเขาไปเลย ปโุธ!่  

ผู้ชายไหนเล่าจะไม่เจ้าชู้ และลุงก็เจ้าชู้กะพวกเพลง 

พวกกลอน ฟังแล้วก็ร้องโหยๆ จะฟังท่ีสุดของที่สุด 

เสียให้ได้ (เหมือนหยั่งไอ้ทิดแถวบ้านคนนึงท่ีมีเมีย 

แล้วก็ยังอยากจะมีเล็กมีน้อยเสียอีกให้ได้) มาลองดู 

กันเถิดว่ามันขาดอะไร เอ้า, หยั่งแรกเลยนา ไม่มี 

เพลงพอ่หนุม่รงิโกแตง่เองสกัเพลง เขยบิไปอกี กเ็บส 

ของพ่อพอล ก็บรรเลงไม่ถึงชั้นครู เหมือนในชุด 

เอสซีจีเปปเปอร์ แต่พ่อจ๊อดกลับน่าฉงน ดูเอาเถ้อ  

ไอ้ชุดก่อนๆ พ่อจ๊อดยังแต่งเพลงไม่ถึงระดับพ่อเพลง 

แมเ่พลง มาไอค้ราวนีก้เ็หน็ผดิไปจรงิ พอ่จอ๊ดใชเ้สยีง 

ประสานผิดทำานองคลองธรรมเพลงชาวบ้านชาว 

ช่องเขาแต่งเขาร้องกัน เพลง แทะซะแมง (Taxman) 

บ้าง ไอ้วันทูทรียู (I want to tell you) บ้าง  

เสียงแปร่งๆ ปะแล่มๆ นั่นนะจับใจหยั่งประหลาดใจ 

ลุงแท้น้อ พ่อจรก็ไม่เคยผิดใจลุง บรมครูโดยแท้!  

ดูแต่ละเพลงนะ ผิดแผกแหกคอกเสียฉิบ บางเพลง 

ก็พิลึกพิล่ัน เพลงฉี่เสร็จๆ (She said, She said)  

อะไรนั่นล่ะ นั่งจับเข่าเคาะเท้านับจังหวะก็นับผิดๆ  

ถูกๆ ไอ้เขาคงใช้จังหวะวิปริตใดก็ไม่ทราบได้หรอกนา  

แต่ว่าจับใจลุงเหลือเกิน มนต์เพลงก็ขุดความรู้สึก 

ครั้งเดินผ่านโรงงานไอ้เจ๊กทำาฝิ่นหลายปีกระโน้น  

พับผ่าเหอะโดยเฉพาะธรรมโรจน์ นวนงค์ (Tomorrow  

never knows) ผืนชนวนลุงก็เท่านี้แล แต่ลุง 

ขอบอก จะซื้อจะเช่าชุดนี้ก็เก็บขึ้นหิ้งบูชา

ตาลุงตุ้งแช่
The Beatles 

-Revolver (1966)

9/10 

Classic
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หนังใหญ่ วัดขนอน 
มหรสพของชาวบ้าน-มรดกของแผ่นดิน

หากพูดถึงการแสดงของไทยที่รวบรวมศิลปะของบรรพบุรุษไทยหลากหลายแขนงไว้ด้วยกันนั้น  

แน่นอนว่า คำาตอบคงหนีไม่พ้นมหรสพที่เรียกว่า ‘หนังใหญ่’ เพราะ ‘หนังใหญ่’ ถือเป็นการแสดง 

ไม่กี่ประเภทท่ีรวบรวมศิลปะไทยแขนงต่างๆ ทั้ง หัตถศิลป์ วรรณศิลป์ วาทศิลป์ ดุริยางคศิลป์  

และ นาฏศิลป์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวและกลมกลืน มากไปกว่านั้น ‘หนังใหญ่’ ยังมีเอกลักษณ์ 

อันงดงามอ่อนช้อยของตัวหนังที่สะท้อนถึงความงามตามแบบศิลปะไทยได้เป็นอย่างดี

ในอดีต ‘หนังใหญ่’ ถือเป็นมหรสพของเจ้านายในรั้วในวัง ก่อนจะกลายมาเป็นมหรสพสำาหรับ 

ชาวบ้านทั่วไป สันนิษฐานว่า ‘หนังใหญ่’ มีมาหลายร้อยปี แม้ยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่าจุดกำาเนิดของ 

ศิลปะการแสดงชนิดนี้เริ่มขึ้นอย่างไรและเม่ือใด แต่ ‘หนังใหญ่’ ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของ 

วัฒนธรรมไทยผสานแนบแน่นไปในคติและวิถีคนไทยมาช้านาน

แต่ปัจจุบัน ในโลกที่หมุนไปด้วยการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างประเทศ หลอมรวมไปกับ 

วัฒนธรรมแบบไทยร่วมสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ‘หนังใหญ่’ จึงเริ่มเลือนหายไปจาก 

การรับรู้ของผู้คนในสังคมไทย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคณะ ‘หนังใหญ่วัดขนอน’ แห่งจังหวัดราชบุรี 

ที่ยังคงอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงนี้ไม่ให้สูญหาย เก็บรักษามหรสพชาวบ้านแขนงนี้ไว้ให้เป็น 

มรดกของคนไทยสืบไป แม้ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 

ของสังคมไทย แต่ ‘หนังใหญ่วัดขนอน’ ก็ยังคงอยู่เป็นเอกลักษณ์สำาคัญของจังหวัดราชบุรี

มาทำาความรู้จัก ‘หนังใหญ่วัดขนอน’ ต้ังแต่ต้นจนปัจจุบัน และค้นหาคำาตอบว่าอนาคตของ  

‘หนังใหญ่วัดขนอน’ จะเป็นอย่างไร

ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งแสงและเงาแห่งราชบุรี ที่กำาลังพร่าเลือนไปจากห้วงคำานึงของสังคม

สา
รค

ดี

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: สิรวิชญ์ สิงหาพล, สิรวิชญ์ ขันธรักษ์, กัษมา เรืองงาม
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‘หนงั’ เปน็มหรสพทีป่รากฏในประวตัศิาสตรข์องไทยมาแต ่

โบราณ ในสมัยก่อนนั้นจะมีการแสดงหนังในงานพระราชพิธี 

ต่างๆ ตัวหนังจะทำามาจากหนังวัวหรือหนังควาย แล้วแกะสลัก 

เป็นรูปบุคคล สัตว์ สถานท่ี และฉาก การแสดงจะมีตัวหนัง 

เปน็ผูด้ำาเนนิเร่ือง คนเชดิจะเปน็ผูพ้าตวัหนงัเคลือ่นไหวไปตาม 

บท ดว้ยทว่งทา่ทีง่ดงามทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงัฉากซ่ึงทำาจาก 

ผ้าสขีาว ดา้นหลงัฉากมกีารจดุกองไฟ เพือ่ใหเ้งาปรากฏบนฉาก  

การแสดงและขับเคลื่อนท่ามกลางเสียงดนตรีไทยวงปี่พาทย์ 

ที่บรรเลงเพลงประกอบการแสดง

ต่อมา เริ่มมีหนังแขก หนังจีน และหนังชวาเข้ามา ‘หนัง’  

จึงถูกเรียกอย่างเฉพาะเจาะจงว่า ‘หนังไทย’ และถูกเรียก 

ให้เฉพาะเจาะจงลงไปอีกว่า ‘หนังใหญ่’ เม่ือเริ่มมีหนังเล็ก 

อย่างหนังตะลุงเข้ามาในวงการแสดงแสงและเงา

จาก ‘หนัง’ สู่ ‘หนังใหญ่’
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จากเอกสารเก่าแก่ท่ีสุดของไทยท่ีมีการบันทึกเกี่ยวกับ 

หนังใหญ่นั้นปรากฏในกฎมนเทียรบาลสมัยอยุธยา ซึ่งถูกตรา 

ขึ้นในจุลศักราช 720 (พ.ศ. 1901) ในรัชสมัยของสมเด็จ- 

พระรามาธบิดท่ีี 1 (พระเจา้อูท่อง) กลา่วถงึพระราชพธิจีองเปรยีง  

พระราชพธิสีำาคญัของอยธุยา  โดยงานพระราชพธินีีจ้ดัขึน้ทีพ่ืน้ที ่

พระลานพระราชวังและหน้าวัดพุทไธศวรรย์ มหรสพที่จัดขึ้นใน 

งานพระราชพิธีจองเปรียงคือ การจุดดอกไม้ไฟและหนัง 2 โรง

ตอ่มาในรชัสมยัของสมเดจ็พระนารายณม์หาราช ไดป้รากฏ 

หลักฐานว่ามีการแต่งวรรณกรรมเพื่อใช้เป็นบทแสดงหนัง  

หลักฐานท่ีว่าน้ันคือ สมุทรโฆษคำาฉันท์ แต่งโดยพระมหาราชครู  

ซึ่งมีตอนหนึ่งเขียนไว้ว่า

พระให้กล่าวกาพย์นิพนธ์         จำานองโดยกล

ตระการเพลงยศพระ

ให้ฉลักแสบกภาพอันชระ         เป็นบรรพบุรณะ

นเรนทรราชบรรหาร

ให้ทวยนักคนผู้ชาญ                กลเล่นโดยการ

ย เป็นบำาเทิงธรณีฯ

นอกจากนี้ ยังมีการสันนิษฐานอีกว่า วรรณกรรมเรื่อง  

อนิรุทธคำาฉันท์* นั้นแต่งขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงหนังเช่นกัน  

แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการทำาตัวหนังตามเรื่อง อนิรุทธ- 

คำาฉันท์ และ สมุทรโฆษคำาฉันท์ แต่อย่างใด

ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปรากฏหลักฐาน 

ชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับหนังใหญ่คือ ปุณโณวาทคำาฉันท์ แต่งโดย 

พระมหานาค วัดท่าทราย ท่ีกล่าวถึงการแสดงหนังตอนกลางคืน  

เรื่อง รามเกียรติ์ ในการสมโภชพระพุทธบาทที่สระบุรี ดังนี้ 

ครั้นสุริยเสด็จอัษฎางค์            เลี้ยวลับเมรุลง

ชรอุ่มอำ่าพร

บัดหนังตั้งโห่กำาธร                  สองพระทรงศร

ฉลักเฉลิมเจิมจอง

เทียนติดปลายศรศรสอง          พากย์เพ้ยเสียงกลอง

ก็ทุ่มตระโพนท้าทาย

สามตระอภิวันท์บรรยาย          ชูเชิดพระนารายณ์

นรินทรเริ่มอนุวัน

บัดพาลาสองสองขยัน             ปล่อยวานรพัน-

ธนาก็เต้าเตียวจร

ถวายโคบุตรมิให้มรณ์             ปละปล่อยวานร

นิวาสสถานเทาคง

เริ่มเรื่องไมยราพฤทธิรงค์         สะกดอุ้มองค์ 

นเรศดลบาดาลฯ

ในสมัยอยุธยานั้น การแสดงหนังใหญ่ถือเป็นมหรสพชั้นสูง  

งานใดท่ีมีการแสดงหนังใหญ่แปลว่าต้องเป็นงานท่ีย่ิงใหญ่ 

และสำาคัญมาก เช่น งานพระราชพิธีเฉลิมฉลองสมโภชต่างๆ  

หรอืพระราชพธิทีีเ่กีย่วกบัการพระศพ หนงัใหญจ่งึเปน็การแสดง 

ทีไ่ดร้บัความนยิมในหมูป่ระชาชนเปน็อยา่งมาก สว่นการแสดง 

เท่าที่ปรากฏหลักฐานจะเป็นเรื่อง รามเกียรติ์ และการแสดง 

เบิกโรงชุดต่างๆ เช่น จับลิงหัวคำ่า และ บ้องตันแทงเสือ เป็นต้น

ถึงแม้ว่าศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของอยุธยาจะถูกทำาลาย 

และสูญหายไปในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่หนังใหญ่ 

ไม่ได้หายสาบสูญไปด้วย หนังใหญ่ยังคงเป็นมหรสพชั้นสูง 

ที่คู่บ้านคู่เมือง ในเอกสารหมายรับสั่งกรุงธนบุรี (จ.ศ. 1138  

เลขที่ 2) กล่าวถึงมหรสพสมโภชเมื่อคราวที่เจ้าพระยามหา- 

กษตัรยิศ์กึไดอ้ญัเชญิพระแกว้มรกตจากกรงุเวยีงจนัทน ์มหรสพ 

ทีจ่ดัขึน้ในครัง้นีจ้ดัอยา่งยิง่ใหญ ่มีการจดัแสดงหนงัไทยระหวา่ง 

ระทาดอกไม้ไฟพร้อมกัน 9 โรง การแสดงหนังจีน 2 โรง  

การแสดงหนังกลางวันและการแสดงหนังไทยโรงใหญ่

อดีตอันเจิดจรัสของหนังใหญ่ 

* อนริทุธคำาฉนัท์ แต่งโดย ศรปีราชญ์ กวเีอกในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์
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หนังใหญ่เดินทางสู่การเป็นมหรสพท่ีย่ิงใหญ่ในยุครัตน- 

โกสนิทรต์อนตน้ เพราะความอลงัการในการแสดงของหนงัใหญ่ 

ที่ใช้พื้นที่มาก มีจอกว้าง ทำาให้ผู้ชมชมการแสดงได้สะดวก 

แมจ้ะนัง่หา่งออกไป ตวัหนงัทีส่รา้งขึน้มาอยา่งวจิติรตระการตา  

รวมทั้งดนตรีประกอบท่ีสามารถเรียกผู้คนให้เข้ามาชมได้มาก 

เช่นกัน ทำาให้หนังใหญ่เป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้

เห็นได้จากคราวที่มีการจัดมหรสพสมโภชวัดพระเชตุพน- 

วิมลมังคลาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

โปรดเกล้าฯ ให้จัดมหรสพหลวงเพื่อเฉลิมฉลอง ได้แก่ หนัง  

9 โรงและดอกไมเ้พลงิ นอกจากนีย้งัปรากฏหลกัฐานวา่พระองค์ 

ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเร่ือง อิเหนา เพ่ือให้หนังใหญ่ใช้แสดง  

เพิ่มขึ้นจากเรื่อง รามเกียรติ์

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งถือว่า 

เป็นยุครุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมไทย หนังใหญ่ก็เติบโต 

ไมแ่พก้นั มหีลกัฐานการสรา้งตวัหนงัใหญแ่ละบทวรรณคดทีีใ่ช ้

ในเรื่อง รามเกียรติ์ ใช้แสดงหนังใหญ่ ซึ่งตัวหนังที่ถูกสร้าง 

มจีำานวนมากและมคีวามสวยงามเปน็อยา่งยิง่ ครบถว้นตอ่การ 

แสดงในทุกศึก ทุกตอน ความตระการตาเป็นที่เลื่องลือทั่วทั้ง 

พระนคร จนสันนิษฐานว่าเป็นที่มาของชื่อ ‘หนังพระนครไหว’  

ซึ่งต่อมาได้มีการนำามาเก็บไว้ ณ โรงละครแห่งชาติหลังเก่า  

แต่ถูกไฟไหม้เกือบหมด

เมือ่ถงึรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

ความเจริญทางตะวันตกและการเข้ามาของหนังตะลุงทำาให้ 

หนงัใหญเ่สือ่มความนยิมในพระนครลงไป หนงัใหญถ่กูกระจาย 

ไปยงัภมูภิาคอืน่ๆ รอบพระนคร ทำาใหใ้นยคุนีพ้บการรวมกลุม่ 

ทำาหนังใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี  

และหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี

จดุเริม่ตน้ของหนงัใหญว่ดัขนอน เกดิจากความสนใจในงาน 

ด้านการช่างของท่านพระครูศรัทธาสุนทร หรือที่ชาวบ้าน 

เรียกกันติดปากว่า หลวงปู่กล่อม เม่ือประมาณ 200 กว่าปีท่ีแล้ว  

ประกอบกบัทางวดัขนอนมหีนงัเปน็ตวัอยูบ่า้ง รวมทัง้คำาชกัชวน 

จากนายอั๋ ง อดีตโขนคณะของพระแสนทองฟ้า (ป๋อง)  

นายอำาเภอเมืองราชบุรี ทำาให้ท่านพระครูได้เริ่มงานเกี่ยวกับ 

หนังใหญ่ ท่านพระครูได้ชักชวน ช่างจาด ช่างจ้ะ ชาวราชบุรี  

และช่างพ่วง ชาวบ้านโป่งมาร่วมกันทำาตัวหนัง ช่างทั้งสาม 

จะเป็นผู้เขียนลายของตัวหนัง การที่ช่างคนใดเขียนลายใดนั้น  

ทา่นพระครูจะเป็นผูเ้ลอืกให ้โดยดจูากลกัษณะนสิยัของผูเ้ขยีน  

ส่วนงานสลักนั้นจะเป็นของครูอั๋ง โดยหนังชุดแรกที่สร้างคือ  

ชุดหนุมานถวายแหวน

เม่ือชาวบ้านทราบว่าทางวัดขนอนกำาลังทำาหนังใหญ่ ด้วยพลัง 

ศรทัธา ชาวบา้นจงึนำาหนงัววัมาถวายวดัเปน็จำานวนมาก ทำาให้ 

วัดขนอนสามารถสร้างตัวหนังได้มาก และมีขนาดใหญ่โต 

เป็นพิเศษ รวมตัวหนังทั้งหมดได้มากกว่า 300 ตัว

ผู้รับช่วงต่อในการดูแลคณะหนังใหญ่ต่อจากรุ่นครูอั๋ง 

คือ หม่ืนพินิจอักษร (เพ่ิม ทองมีสิทธ์ิ) เป็นผู้พากย์ และได้ 

ถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้กับ นายละออ ทองมีสิทธ์ิ ผู้เป็นหลานชาย  

นายละออเป็นทั้งครูหนังและนายหนัง มีผู้ร่วมคณะประมาณ  

25 คน นายละออสามารถจดจำาบทพากย์ได้ดี และมีบทพากย์ 

เกือบทุกชุด โดยบทพากย์น้ันได้มาจากบทพากย์ท่ีหม่ืนพินิจอักษร  

แต่งขึ้นโดยที่หมื่นนรากร (เลื่อง ทองมีสิทธิ์) พี่ชายและบิดา 

ของนายละออเป็นผู้คัดลอกเก็บเอาไว้ 

ในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง การแสดงหนังใหญ่ได้หยุดไป  

เพราะสภาวะบ้านเมือง ทำาให้หนังใหญ่ถูกท้ิงอยู่ใต้ถุนกุฏิ  

ต่อมาเม่ือสงครามสงบ ได้มีชาวต่างประเทศมาขอบันทึกภาพ  

พระครูสุวรรณรัตนากรจึงได้ย้ายหนังใหญ่ขึ้นมาไว้บนกุฏิ 

ตอ่มา นายจาง กลิน่แกว้ ไดฝ้กึซอ้มเดก็รุน่ใหมใ่หเ้ชดิหนงัใหญ ่ 

โดยเด็กท่ีฝึกส่วนใหญ่เป็นเด็กกำาพร้าท่ีทางวัดเล้ียงดูอยู่  

ในระยะนี้ หากมีคนว่าจ้างก็จะออกไปแสดงตามท่ีต่างๆ  

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคใต้

ความรุ่งเรืองในรัตนโกสินทร์

จุดก�าเนิดคณะหนังใหญ่ของราษฎร
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จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำาให้หนังใหญ่เริ่ม 

สูญหายไปตามกาลเวลา แต่พบว่าวัดขนอนยังมีการร่วมมือ 

และประสานงานกันระหว่างวัด วัง บ้าน โรงเรียน และชุมชน  

เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าท่ีย่ิงใหญ่ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

หนังใหญ่อันเป็นมรดกท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  

และยังมีการรวมพลังกายและพลังใจของชาวบ้านในชุมชน 

เพื่อพลิกฟื้นการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน อันมีขนบธรรมเนียม 

นิยมการเชิด สำาเนียงการเชิด สำาเนียงการพากย์การเจรจา  

แนวการบรรเลงดนตรีที่โดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะของตน  

เพื่อให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงในสังคมปัจจุบัน

ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การดำารงอยูข่องหนงัใหญว่ดัขนอน  พระคร ู

พิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน ได้อธิบายว่า ทางวัด 

ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

หนังใหญ่โดยการไปแสดงยังที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภก 

มรดกไทย ทรงเห็นคุณค่าในการแสดงศิลปะของหนังใหญ่  

ทรงมีพระราชดำาริให้ทางวัดช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้งหมด 313  

ตวั และจดัทำาหนงัใหญท่ัง้หมดขึน้แสดงแทน เพือ่เกบ็รกัษาหนงั 

ตวัเกา่ไวไ้มใ่หช้ำารดุ โดยมคีณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัศลิปากร 

รับผิดชอบงานจัดทำาหนังใหญ่ทั้งหมด 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ท่ีทำาให้หนังใหญ่วัดขนอนยังคง 

โลดแล่นอยู่บนจอผ้าอย่างมีชีวิตชีวา อันประกอบด้วย การเรียนรู้ 

และการถ่ายทอดความรู้ท่ีทำาให้มีผู้สืบทอดในงานศิลปวัฒนธรรม  

เสมือนเป็นการต่อลมหายใจให้หนังใหญ่กลับมามีชีวิตอีก 

คร้ังหน่ึง โดยมีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงใช้การปลูกฝัง 

ให้รุ่นพี่ถ่ายทอดความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังใหญ่ให้กับ 

รุ่นน้อง ในขณะที่ทางด้านการสร้างและการผลิตตัวหนังใหญ่  

รวมถึงรูปแบบลีลาท่าทางการแสดงและดนตรีปี่พาทย์   

จะเป็นการถ่ายทอดในลักษณะอย่างไม่เป็นทางการจาก 

ชาวบ้านรุ่นก่อนท่ีมีความเช่ียวชาญสูงมาสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

ในท้องถิ่น ซึ่งในขณะเดียวกันการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และ 

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ครบทุกกระบวนการ 

จะทำาใหเ้กดิการสำานกึรกับา้นเกดิไปโดยปรยิาย และยงัเปน็การ 

สนองโครงการตามพระราชดำารใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี สืบต่อไปอีกด้วย

อีกทั้งทางวัดได้จัดพิพิธภัณฑ์แสดงนิทรรศการหนังใหญ่  

เปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าชมศึกษา โดยพระครูพิทักษ์- 

ศิลปาคม มองว่าในอนาคตอยากทำาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต  

นัน่คอืมกีารแสดงหนงัใหญเ่ปน็ประจำาทกุสปัดาห ์และสามารถ 

เดินทางไปแสดงที่อื่นร่วมกับการแสดงอื่นๆ ได้ด้วย ไม่ใช่มีแต่ 

ตัวหนังจัดแสดงให้ชมเพียงอย่างเดียว โดยพระคุณเจ้าได้กล่าว 

ถึงสิ่งสำาคัญในการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดขนอนไว้ว่า 

“การทำางานอนุรักษ์จะต้องมีความรัก ความศรัทธา และ 

อุดมการณ์ของคนในชุมชน มิฉะนั้นหนังใหญ่จะเป็นเพียงสิ่งที่ 

แขวนไว้ในพิพิธภัณฑ์ ขับเคลื่อนไม่ได้ ดังนั้นวัดและชุมชน 

จะต้องทำางานประสานกันเพื่อให้หนังใหญ่วัดขนอนยังคงอยู่ 

กับสังคมไปยาวนาน”

หนังใหญ่ วัดขนอน
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ปัจจุบันหนังใหญ่วัดขนอนไม่เพียงแต่ได้ออกมาโลดแล่น 

ไปตามบทบาทด้วยลีลาการเชิดหนังในเรื่อง รามเกียรต์ิ  

อนัประกอบดว้ยดนตรปีีพ่าทยแ์ละการพากยด์นตรเีพยีงเทา่นัน้  

หากแต่หนังใหญ่กำาลังสืบทอด ส่งต่อไปให้เยาวชนรุ่นหลัง 

อกีดว้ย โดยเฉพาะเดก็ๆ จากโรงเรยีนวดัขนอนในชมุชน จะเขา้ 

มาฝึกหัดเชิดหนังใหญ่จนกระท่ังสามารถเชิดออกการแสดงได้  

ทกุวนันีม้กีารจดัตัง้เปน็คณะหนงัใหญว่ดัขนอนทีเ่ปดิการแสดง 

เป็นประจำาทุกวันเสาร์ เพื่อเผยแพร่การแสดงหนังใหญ่ รวมถึง 

เป็นเวทีฝึกปรือนักแสดงอีกด้วย

นอกจากการแสดงหนงัใหญท่ีก่ลบัคนืสูจ่อแลว้ ตวัหนงัทีเ่ป็น 

มรดกตกทอดมาจากรุ่นหลวงปู่กล่อม อดีตเจ้าอาวาสผู้สร้าง 

หนังใหญ่ไว้เมื่อกว่า 100 ปีก่อน ยังได้นำามาจัดแสดงใน 

พิพิธภัณฑ์อีกด้วย เรือนไทยที่เคยเป็นหอสวดมนต์เก่า ในวันนี้ 

ได้ทำาหน้าที่ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเรื่องราวความเป็นมาของ 

หนังใหญ่วัดขนอน ตัวหนังแต่ละตัวบ่งบอกถึงงานหัตถศิลป์ 

อันทรงคุณค่า แม้ว่าตัวหนังที่นำาออกจัดแสดง จะเป็นเพียงตัว 

หนังบางส่วนของตัวหนัง 313 ตัว ที่เคยมีมาในอดีตก็ตาม 

ความสำาเร็จของการสืบทอด ‘หนังใหญ่วัดขนอน’ อันเป็น 

ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมหรสพเก่าแก่ของบรรพชนให้ก้าวผ่าน 

วนัเวลายาวนานไดน้ัน้ ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของยคุสมยั  

ทำาให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็น 1 ใน 6  

ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดก 

ทางวฒันธรรมเชงินามธรรมจากองคก์รการศกึษาวทิยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO)

มรดกทางวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่
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หนังใหญ่เรื่องใหม่

หลังจากที่แสดงการเชิดหนังใหญ่เรื่อง รามเกียรติ์ มาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะหนังใหญ่วัดขนอน พระครู 

พิทักษ์ศิลปาคมจึงตัดสินใจที่จะ ‘สร้าง’ หนังใหญ่ชุดใหม่ เรื่อง พระมหาชนก โดยได้ กฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ เป็นผู้เขียนบท

การสร้างหนังใหญ่ชุดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและกินเวลานาน เพราะต้องเขียนบทใหม่ สร้างตัวหนังใหม่ รวมทั้งออกแบบ 

การเชิดและการแสดงใหม่ทั้งหมดเช่นกัน แต่หากโครงการนี้สำาเร็จ จะนับเป็นก้าวสำาคัญของวงการหนังใหญ่ที่ข้ามผ่าน 

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

ปัจจบัุนหนงัใหญว่ดัขนอนมบีทบาทกบัผูค้นในชมุชนมากขึน้  

แตกต่างไปจากในอดีตท่ีชาวบ้านไม่เห็นความสำาคัญของ 

หนังใหญ่สักเท่าไหร่ แต่หลังจากการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  

ผ่านการจัดงานเทศกาลประจำาปี ‘หนังใหญ่วัดขนอน’ ซึ่งจัด 

เป็นประจำาทุกปีในเทศกาลสงกรานต ์โดยมกีารแสดงหนงัใหญ่ 

วัดขนอน มีการจัดซุ้มอาหาร ขนมหวาน และเครื่องด่ืม  

โดยรายได้จากการขายอาหาร ชาวบ้านจะถวายวัดท้ังหมด 

เพื่อเป็นทุนสำาหรับการทำากิจกรรมต่อไป 

ท้ังหมดนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน  

และคณะหนังใหญ่วัดขนอน ที่เกิดสำานึกร่วมกันว่า ‘พวกเขา 

เป็นส่วนหนึ่งในการรักษามรดกนี้’ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน 

จึงไม่เป็นแค่เพียงลู่ทางการทำารายได้ของชาวบ้าน หรือเวที 

การแสดงฝีมือของคณะ แต่ยังคงเป็นการประกาศการมีตัวตน 

ของหนังใหญ่ให้โลกได้รับรู้อีกด้วย

แม้ว่าศิลปะการแสดงหนังใหญ่ค่อยๆ เลือนหายไป แต่ที่ 

วัดขนอนยังมีชายคนหนึ่งที่ต้องการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ไว้ให้ 

คงอยู่ นั่นคือ ตั้ม-ทศพร แพรทอง จากเด็กนักเรียนโรงเรียน 

วัดขนอนที่สนใจในศิลปะการแสดงหนังใหญ่ และมีโอกาส 

ได้เข้ามาแสดงหนังใหญ่ในโครงการพระราชดำาริของสมเด็จ- 

พระเทพฯ เขาได้สืบสานเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านโดยฝึก 

การแสดงกว่า 20 ปี ปัจจุบันนอกจากหน้าที่การเป็นผู้พากย์  

ผู้เชิดหนังแล้ว เขายังทำาหน้าที่เป็นครูสอนการเชิดหนังให้กับ 

เด็กๆ ที่สนใจ โดยถ่ายทอดจากความรู้ ความสามารถ 

จากประสบการณ์ของตนที่ผ่านมา

“ตอนนีเ้ราตอ้งการปลกูฝงัตัง้แตเ่ดก็” นกัพากยห์นงัเจา้ของ 

ลีลาที่ตราตรึงหัวใจคนดูเอ่ยขึ้น “มันจะเกิดการสานต่อ  

การพัฒนา การสอนรุ่นต่อรุ่น” 

ในความคิดของทศพร หนังใหญ่ให้อะไรกับเขาและเด็กๆ  

ที่มาเรียนที่นี่มากกว่าคำาว่าการแสดง การได้ฝึกอาชีพและได้ 

ลู่ทางการเรียนต่อ ทำาให้เด็กๆ ยังคงเข้ามาหาหนังใหญ่เสมอ  

มีเด็กจำานวนหนึ่งมีโอกาสเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วย 

การใช้ความสามารถในการแสดงหนังใหญ่ ถึงแม้ว่าการส่งต่อ 

หนงัใหญจ่ะเตม็ไปด้วยอุปสรรคมากมาย ทัง้เวลา ทัง้ครอบครัว   

รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ แต่การได้เห็นเด็กตัวเล็กๆ ถือลิง  

(ตวัหนงั) ออกมารว่มเชดิกบันกัแสดงรุน่พีน่า่จะเปน็คำาตอบทีด่ ี

ที่สุดของคำาถามที่ว่า ‘หนังใหญ่จะไปรอดหรือไม่’

ทศพรมองว่า เสียงดนตรีไทย เงาจากแสงไฟในการแสดง 

หนงัใหญเ่ปน็สิง่มคีณุคา่ทีเ่ขาตอ้งการอนรุกัษไ์ว ้และสิง่ทีส่ำาคญั 

ที่สุดคือความคิดที่จะสืบสานศิลปะอันดีงามของไทยเพื่อเป็น 

มรดกทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป ความร่วมมือ 

ที่สำาคัญที่สุดคือการอนุญาตให้บุตรหลานได้เข้ามาเรียนรู้ 

และฝึกซ้อมการแสดงหนังใหญ่ เพ่ือให้พวกเขาเหล่าน้ีเป็น  

‘ผู้สานต่อลมหายใจ’ หนังใหญ่วัดขนอนต่อไป

หนังใหญ่-หน้าใหม่

เทศกาลหนังใหญ่-เทศกาลใหญ่ในวิถีชุมชน



ถงึแมว้า่หนงัใหญอ่าจเปน็การแสดงทีไ่มคุ่น้หสูำาหรบัหลายๆ 

คน หนังใหญ่อาจดูเหมือนแสงไฟท่ีกำาลังริบหร่ีหน้าเวที  

แตส่ำาหรับทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนงัใหญว่ดัขนอนแลว้ หนงัใหญ ่

คือเปลวไฟแห่งความอบอุ่นที่เปี่ยมด้วยความหวังเสมอ ทุกคน 

สามารถเติมความหวังน้ีให้มากข้ึนได้ เพราะ ‘หนังใหญ่’ มหรสพ  

การแสดงอันลำ้าค่าชิ้นนี้ล้วนเป็นของคนไทยทุกคน และทุกคน 

มีส่วนช่วยในการต่อลมหายใจของหนังใหญ่ให้ยืนยงตราบ 

ชั่วลูกชั่วหลาน ดังคำากล่าวของพระครูพิทักษ์ศิลปาคมที่ว่า  

“หนังใหญ่เป็นวัฒนธรรมของชาติ เป็นสมบัติของแผ่นดิน  

ถ้าเราลืมหนังใหญ่ ก็เหมือนคนลืมชาติ ลืมวัฒนธรรม  

ลืมรากเหง้าของตัวเอง”

แสงไฟที่ก�าลังริบหรี่?
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ที่ตั้ง : พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 0-3223-4834

วันเวลาเปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00-17.30 น.

เวลาเปิดการแสดง ณ โรงแสดงหนังใหญ่วัดขนอน : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น.

งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน : วันที่ 13-14 เมษายน ของทุกปี

การเดินทาง 

• รถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดนครปฐมเข้าสู่อำาเภอบ้านโป่ง  

จังหวัดราชบุรี จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกอำาเภอบางแพ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3090 เข้าสู่อำาเภอโพธาราม  

ข้ามสะพานแม่นำ้าแม่กลอง แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3089 ประมาณ 3 กิโลเมตร วัดขนอน 

ตั้งอยู่ทางขวามือ

• รถโดยสารประจำาทาง : มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท โพธารามทัวร์ จำากัด ออกเดินทางจากสถานีที่ตั้งอยู่ 

บริเวณก่อนถึงโลตัสปิ่นเกล้า โดยมีป้ายบอกถึงสถานี รถโดยสารปรับอากาศของโพธารามทัวร์เปิดให้บริการทุกวัน  

ตั้งแต่เวลา 06.30-20.00 น. รถจะออกทุกครึ่งชั่วโมง แต่ช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ รถในช่วงเช้าจะออกทุก 40 นาที  

และช่วงบ่ายจะออกเร็วเนื่องด้วยจำานวนผู้โดยสารในช่วงเสาร์-อาทิตย์ค่อนข้างมาก หากจำานวนผู้โดยสารเต็มรถ 

ในรอบจะออกเดินทางทันที อัตราค่าโดยสารท่านละ 70 บาท  รถโดยสารปรับอากาศของบริษัทโพธารามทัวร์ จะจอด 

ยังอำาเภอโพธาราม และสามารถเดินทางต่อไปยังวัดขนอนได้สองเส้นทางคือ สามารถแจ้งคนขับให้ช่วยไปส่งยังวัด 

ขนอนหนงัใหญไ่ด ้โดยจะเกบ็คา่โดยสารเพิม่ทา่นละ 30 บาท หรอืสามารถใชบ้รกิารรถมอเตอรไ์ซค์รบัจา้งจากบรเิวณ 

สถานีไปยังวัดขนอนหนังใหญ่ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-3223-1323
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1.

 

มีพลพรรคความมืดอยู่สองจำาพวก

พวกแรก ฉันให้เงาเป็นตัวอย่างต้นๆ

ตามด้วยชั้นรองๆ อย่างกลางคืน หรือสีดำา หรืออะไรก็ว่าไป

จัดจำาแนกด้วยสมบัติที่กินเพียงพื้นที่  

ในชั่วคาบเวลาเหมือนเปลวไฟ

ที่เผาชำาระเครื่องมือหัตถกรรมของฉัน  

ที่ฉันใช้ด้นดวงไฟร้อยเข้าเป็นฟันเกๆ ของเธอ

เหลือหลงเถ้าถ่านอะไรบ้าง ก็ไม่มี

แล้วความมืดจำาพวกแรกนี่เองก็ทำาแบบนั้น ระบายลง

แล้วก็ไม่เหลืออะไร เหมือนกัน

2.

 

ผู้คนเล่นกับเพลิง เล่นกับเงา

เพราะมีไฟ ก็เลยเห็นเงา

เธอเห็นเงาฉันไหม ในฌาปนกิจของฉัน?

สมัยใหม่นิยม ฆ่าความงามแบบเก่าๆ ของเรา

หลังสมัยใหม่นิยม ฆ่าศิลปะด้วยกันเอง

แล้วหลังจากนี้ เรามิต้องทำาลายสุสานศิลปะ

ล้างโคตรศิลปะไร้ญาติเอาหรือ

ว่าแล้วก็ขอยกผลงานสุดท้ายของ มาร์แซล ดูว์ช็อง ขึ้นมา 

เจ้าสิ่งนี้เบลอเส้นกั้น เมื่อผู้ชมศิลปะถูกรวมเข้ากับการถำ้ามอง

ถ้าอย่างนั้น งานฌาปนกิจฉัน  

ฉันถือเอาเองว่าเป็นผลงานศิลปะขึ้นหิ้ง 

ฌาปนกิจ
เรื่อง: สิรวิชญ์ ขันธรักษ์
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3.

 

มีทั้งเปลวไฟ มีพื้นที่ดั่งจิตกาธาน มีบทกวีสวดส่ง

ตรงเบื้องหน้ารายรอบคือผู้ร่วมอาลัยแก่ฉัน

เธอไม่คิดว่า นี่, คือฌาปนกิจของฉันบ้างหรือ?

ประเดี๋ยว เงาของฉันก็จะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้แล้ว

ความมืดพวกแรกก็แบบนี้เสมอ

เธอเห็นแต่เงานี่ ความมืดนี้เท่านั้นหรือ

ดวงตาเหล่านี้คงจะมีแววเสียที่ไหน

เพราะฉันพยายามดำารงคงไว้ด้วยเปลวไฟ

ซำ้าร้าย ฟันเกๆ ของเธอไม่ทันจะก่อร่าง

มอดไหม้ไปเสียแล้ว อุปกรณ์หัตถกรรมของฉัน

4.

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ฉันเคยสัมผัสประสบการณ์ฝันที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง

ยิ่งกว่าความจริงไหนๆ ฟันเกๆ และผมสีนำ้าตาล

ใบหน้าที่นกึแล้วยังเลือนราง ตอนกลางวัน กลางความเป็นจริง

แต่แล้ว ความจำาฉันเหือดหดลดกลับไปในเงามืด

เงามืดของกลางวัน

ความมืดที่พูดไม่ได้เพราะจะย้อนแยง จะกัดลิ้นตัวเองเอาได้

ความมืดจำาพวกที่สอง ที่ไม่มีภวสัมพันธ์บนพื้นที่ 

และตลอดไปบนกาลเวลาของชั่วชีวิตหนึ่ง

ฉันต้องการจะไปอยู่ที่นั่น

เธอเห็นเงาฉันไหม ในฌาปนกิจของฉัน?
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แนะนำาตัวกันสักนิด

สวัสดคีรบั ผมคอืจอหนังแห่งคณะหนงัใหญ่วัดขนอน  

อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีครับ

เป็นจอหนังนี่คือทำามาจากหนัง...?

ไม่ใชน่ะ (หัวเราะ) ผมเป็นผา้ครบั เป็นผา้ดิบธรรมดา  

แต่ความจริงใช้พวกผ้าโทเรก็ได้นะ แต่ต้องเป็นผ้าขาว 

ขอบแดง

หน้าที่ในการแสดงคืออะไร?

ก็...เป็นฉาก หน้าที่ผมเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 

คนแสดงกับคนดู เป็นสิ่งแรกๆ เลยที่เขาจะเซตขึ้นมา 

ในการแสดง และมกัเปน็สิง่ทา้ยๆ ทีเ่ขาจะเกบ็ หรอืบางท ี

ก็ไม่เก็บเลย (ย้ิม) ท่ีจริงแล้ว หน้าท่ีผมสำาคัญมากเลยนะ  

ถ้าไม่มีผม การแสดงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ลองคิดดูสิ  

ถ้าไม่มีจอหนัง คนดูก็เห็นหมดเลยนะว่าข้างหลังแอบ 

เตรียมอะไรไว้ (หัวเราะ) ขนาดครั้งแรกที่คนดูมองไปยัง 

เวที เขายังมองเห็นผมก่อนใครเพื่อนเลย 

ทำางานนี้มานานเท่าไหร่แล้ว?

โอ้ นาน...นานมาก นานจนจำาไม่ได้เลย (หัวเราะ)  

แต่พวกผมมีอายุการทำางานกันนานนะ อย่างคุณปู่ผม 

ทำางานเป็นฉากหนังใหญ่ยุคแรกเริ่มสมัยหลวงปู่กล่อม 

โน่น ในสมัยนั้นยังใช้พวกสีจากเขม่า หรือพวกสีสนิม 

ทาตัวหนังอยู่เลย

เคยออกไปแสดงกลางแจ้งบ้างไหม?

ไม่ ผมไม่ใช่พี่ไซส์ใหญ่ที่ไว้เล่นกลางแจ้ง ปกติพี่ๆ  

ที่เขาออกไปตั้งกลางแจ้งจะยาวประมาณ 12 เมตร  

แต่ผมยาวประมาณ 10 เมตรเอง แต่จะกว้างเท่ากันนะ  

ประมาณ 4-5 เมตร ในสมยักอ่น เวลาออกไปกลางแจง้ 

กจ็ะใชไ้มไ้ผเ่ปน็โครง แตส่มยันีใ้ชเ้ปน็โครงเหลก็กนัแลว้  

เวลาตั้งก็จะมีพิธีขออนุญาตพื้นที่ จุดธูปเทียนบอก 

แล้วก็มีเครื่องบูชาครู      

เรื่อง: ชนนันท์ ชูชีพชื่นกมล
ภาพ: ปราชญ์ ปิยะวงศ์ภิญโญ

ผู้อยู่กึ่งกลาง
ระหว่าง

แสงและเงา

เขา...คือตัวแปรสำาคัญในการแสดงหนังใหญ่

เขา...คือสะพานท่ีเชื่อมต่อระหว ่างผู ้ชม 

และนักแสดง

เขา...คือผู้คอยสนับสนุนตัวหนังให้เฉิดฉาย  

ในขณะเดยีวกนั เขาคอืผูท้ีช่่วยเหลอืเบือ้งหลงั 

ให้ทำางานได้อย่างราบรื่น

เขาคือ...?! 

บท
คว

าม
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เวลาตั้งฉากกลางแจ้ง ถ้าไม่ล้มก็สามารถต้ังไว้เล่นได้เป็น 

เดือนเลยนะ แต่ถ้าเกิดมันล้มเพราะลมหรือพายุ เวลาจะตั้ง 

อีกรอบก็ต้องขออนุญาตใหม่ ถ้าจะเอาลงก็จุดธูปเทียนบอก  

ส่วนไฟที่ใช้ส่อง เมื่อก่อนจะใช้พวกกองไต้หรือกะลามะพร้าว 

จุดไฟเอา พวกพี่ๆ เล่าให้ฟังว่าร้อนมาก คนคุมก็ลำาบาก  

เพราะต้องคุมไฟให้สมำ่าเสมอตลอดการแสดงด้วย แต่ภาพ 

ที่ได้จะสวยมาก เงามันจะพลิ้วๆ เป็นธรรมชาติ เหมือนมีชีวิต 

จิตใจเลยแหละ แต่เดี๋ยวนี้ใช้ไฟสปอตไลท์กันหมดแล้ว จะมี 

กลับมาใช้แบบเดิมบ้างก็พวกงานใหญ่ๆ สำาคัญๆ เท่านั้น

รู้สึกอย่างไรบ้าง เวลาแสดงแล้วมีคนเชิดตัวหนังทาบลง 

บนตัวคุณ?

มนักแ็อบจัก๊จีน้ะ (หวัเราะ) ตวัหนงัทีใ่ชแ้สดงมนัหนกั คนเชดิ 

เขาก็มีทิ้งนำ้าหนักลงมาบ้าง ก็เข้าใจเขานั่นแหละว่ามันหนัก  

ตอนแรกก็แปลกๆ แต่หลังๆ มาเริ่มชิน (ลากเสียงยาว) ตอน 

แสดงทุกคนก็ทำาหน้าท่ีตัวเองสุดความสามารถ ผมเองก็ทำา 

เตม็ท่ี ไมไ่ดค้ดิมากตอนทีเ่ขาลากตวัหนงัไปบนตวัผม คงเพราะ 

ตอนแสดงมัวแต่ตื่นเต้นด้วยล่ะมั้ง

ทำางานมานานขนาดนี้ เจออุปสรรคอะไรบ้างไหม?

อุปสรรคที่หนักท่ีสุดก็คงเป็นพวกรา ท่ีจริงแล้วพวกผม 

เป็นผ้าที่ทนมากนะ สังเกตได้ชัดจากอายุการใช้งานที่นาน... 

นานจนจำาไม่ได้ แต่บางทีมันชื้น โดนนำ้าฝนบ้าง นำ้าค้างบ้าง  

บางครั้งเก็บรักษาไม่ดีก็ข้ึนราตามประสาผ้าท่ัวไป ชะตากรรม 

ของผ้าที่ขึ้นรามันน่าเศร้ามากนะ เพราะต้องทิ้งอย่างเดียวเลย  

เอาไปทำาอะไรก็ไม่ได้ (นำ้าตาคลอ) นอกนั้นอาจจะมีขาดบ้าง  

แต่อันนั้นก็เย็บได้ครับ ไม่มีปัญหา อย่างที่บอกไปว่าพวกผม 

เป็นผ้าที่ทนมากๆ เลย

กิจวัตรประจำาวันในช่วงที่ทำางานเป็นอย่างไร?

งานผมไม่ใช่งานแบบรูทีน ตารางงานจะไม่ค่อยแน่นอน  

ส่วนใหญ่ผมตื่นมาทำางานเวลามีคณะมาดู หรือตอนที่น้องๆ  

มาซอ้ม แต่กต้็องทำางานประจำาเหมอืนกนันะในวนัเสาร์-อาทติย ์ 

ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมง ต้องตื่นมาเตรียมตัวเพราะมีคน 

มาดูผมทำางานทุกสัปดาห์

รูส้กึอย่างไรบ้างกบัการทำาหน้าทีเ่ป็นจอหนงัของหนงัใหญ่ 

วัดขนอน?

ก็...ก็รู้สึกดีนะ (เงียบไปครู่หนึ่ง) ความจริงผมก็แอบน้อยใจ 

บา้ง เรากต็วัออกใหญ ่แตเ่วลาดคูนเขามองขา้มเราไปดตูวัหนงั 

หมดเลย (หัวเราะ) ถึงอย่างนั้นทุกครั้งที่ผมออกไปทำาหน้าที่ 

ของตวัเอง มนักร็ูส้กึดนีะ ผมดใีจทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ของหนงัใหญ ่ 

ที่ทำาให้การแสดงผ่านไปด้วยดี ราบรื่น คนดูแฮปปี้มีความสุข  

แค่นี้สำาหรับผ้าที่เป็นฉากแล้ว มันโอเคมากๆ

ประมาณว่า ‘ฟิน’?

ประมาณนั้นเลย (หัวเราะ)

ถ้าเลอืกได้ระหว่างเป็นตวัหนงักบัเป็นจอหนงั จะยงัคงเลอืก  

ที่จะเป็นจอหนังอยู่ไหม?

ก็คงเลือกจอหนังแหละ ผมมีความสุขกับการได้เป็นจอนะ  

ตัวหนังน่ะงานหนักจะตายไป (หัวเราะ)

อยากฝากอะไรให้กับแฟนๆ หนังใหญ่วัดขนอนไหม? 

ไม่รูจ้ะฝากอะไรเหมือนกนั คิดไม่ออก แตผ่มม่ันใจวา่ทกุคน 

ที่นี่ต่างตั้งใจทำางาน ตั้งใจแสดงเพื่อคนดูทุกๆ คนมาก แบบนี้ 

ดีกว่า ผมพอนึกออกแล้ว ผมขอฝากเนื้อ (ผ้า) และฝากตัว 

(หนัง) แล้วกันนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ 

ติดตามและให้การสนับสนุนครับ

มีอะไรจะบอกกับเพื่อน พี่ น้องทุกคนในคณะหนังใหญ่ 

วัดขนอนไหม?

เอ่อ เวลาเชิดก็อย่าทิ้งนำ้าหนักตัวกันมากนักนะ มันเมื่อย
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อย่าตัดสินคนเพียงภายนอก

เป็นประโยคท่ีไดย้นิทไีรแลว้ตอ้งนกึขำาอยูใ่นใจทกุท ีไมอ่าจ 

ทราบได้ว่าผู้พูดกำาลังคิดอะไรอยู่ แต่เรารับรู้เสียงที่กำาลังดัง 

อยู่ในหัวของตัวเอง มันร้อง ‘เอ้า!’ จากนั้นก็หัวเราะร่วน 

ออกมา

ยากเหลือเกินกับการห้ามความคิดไม่ให้ว่ิงออกจากจุด 

สตาร์ทก่อนถึงเวลาอันควร เพราะอะไรหรือเราจึงไม่สามารถ 

บอกถงึความเป็นตัวตนของคนอืน่จากสิง่ทีพ่บเจอเพยีงภายนอก 

ได้ ในเมื่อดวงตามนุษย์มองเห็นเบ้ืองลึกของอีกคนได้มากสุด 

ก็แค่เงาสะท้อนจากนัยน์ตาของเขาเท่านั้นเอง หรืออาจมากขึ้น 

มาหน่อยก็น่าจะเป็นลิ้นไก่ ซึ่งเราคงไม่มีเวลาเหลือใช้ขนาด 

จะไปตรวจภายในใครได ้เนือ่งจากทกุอยา่งในสงัคมขบัเคลือ่น 

ไปด้วยความเร็ว เร่ง และแรง หลายชีวิตต่างมองไปข้างหน้า 

เพือ่ใฝห่าอนาคตทีด่ใีนแบบของตวัเอง สนใจแตเ่รือ่งของตวัเอง  

ทำาให้เราเจียดนาทีทองมาเรียนรู้กันน้อยลง นำาไปสู่การทำา 

ความรู้จักอันฉาบฉวย

ไม่แปลกหากจะมีใครสักคนมาตัดสินหรือตีโพยตีพาย 

ไปตา่งๆ นานาเกีย่วกบัตวัเราผา่นรปูลกัษณภ์ายนอกทีเ่ขาเหน็  

และไม่แปลกเช่นกัน หากคุณจะทำาพฤติกรรมแบบเดียวกันนั้น 

กับคนอ่ืน สังคมกำาลังผลักดันให้เราหันมาพิจารณาคนจาก 

ความสวยงามของใบหน้าและเสื้อผ้าอาภรณ์ ก่อนจะไต่ลำาดับ 

ก้าวไปยังขั้นใหม่เพื่อสำารวจจิตใจ

ไม่ใช่ว่าเนื้อในไม่สำาคัญ แต่มันคือประตูบานที่สอง ซึ่งก่อน 

จะถึงตรงนั้นก็ต้องผ่านประตูบานแรกมาเสียก่อน เพราะเหตุนี้ 

เราจงึมกัสรา้งเปลอืกนอกใหส้ะกดสายตาคนมองกอ่นสิง่อืน่ใด 

เสมอ

ใบหน้าคือ ‘เปลือก’ เป็นแผ่นหนังบางๆ ที่ถูกฉาบไว้บน 

ร่างกายส่วนเหนือคอของมนุษย์ โดยมีองค์ประกอบหลักอยู่ 

ไม่กี่อย่าง ไล่ตั้งแต่บนจรดปลายคาง อันได้แก่ คิ้ว ตา จมูก  

และปาก ผู้คนหลงใหลในสิ่งเหล่านี้ เราเองก็ไม่ต่าง ดังนั้น 

เราจึงมองว่าเรื่องของหนังหน้าเป็นความใหญ่โตในชีวิต เราให้ 

ความสำาคัญกับมัน เอาใจใส่ด้วยความคิดที่ว่า...

หนังหน้า

เรื่อง: จรรยรัตน์ อุยประเสริฐกุลบท
คว

าม
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หนังหน้าดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ก่อนอื่นขอเล่าสักนิดว่า ปัจจุบันความดีบนใบหน้านั้น  

เราไม่ได้กำาหนดเอง ต้องถามคนอื่น ฉันสวยไหม หน้าฉันดู 

เสียไปรึเปล่า จมูกฉันดูมีสันข้ึนมารึยัง สิวล่ะเธอว่ามันลดลง 

บ้างไหม และอีกร้อยพันข้อตามแต่จะเอ่ย ทุกอย่างท่ีเป็น 

ของเรา เราไม่ได้เป็นคนให้คะแนนหรือจัดการมัน 100 เปอร์เซ็นต์  

ต้องมีคนอื่นมาร่วมด้วยเสมอ ไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรหรอก  

แต่เป็นตลกร้ายอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้

พอเราเอาใจของตนเองไปวางไว้ที่คนอื่น ผลลัพธ์ที่มาจาก 

ความไว้วางใจคงไม่ต่างจากที่คนอื่นให้คนอื่นเช่นกัน (ฟังแล้ว 

ชวนสับสนในระดับหนึ่ง) ตัวอย่างก็คือ เมื่อเราและเพ่ือนเดิน 

เข้าสถาบันเสริมความงามแห่งเดียวกัน สิ่งที่ออกมาก็อาจจะมี 

ส่วนคล้ายกันบ้างไม่มากก็มากที่สุด

นั่นล่ะฮะท่านผู้ชม...

ทีนี้ เวลาเราพูดเก่ียวกับใบหน้า หากจะกล่าวถึงการดูแล 

ก็อาจจะดูจำาเจไปสักหน่อย เรื่องความสวยความงามตาม 

แบบฉบับ ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง นั้นผู้คนรู้กัน 

มากมายอยา่งกบัมหีลกัสตูรพวกนีอ้ยูใ่นระบบการศกึษา ดงันัน้ 

จงึจะขอเอย่ถงึ ความงามของใบหนา้ซึง่ถกูถา่ยทอดออกมาจาก 

อารมณ์ความรู้สึกโดยแท้จริง รวมไปถึง...การปั้นอย่างมีจริต

การแสดงคือศิลปะแขนงหนึ่ง มนุษย์เรามีศิลปะประเภทนี้ 

อยู่ในตัว บางคนทำามันออกมาได้ดี แต่บางคนไม่ ทุกอย่าง 

ขึน้อยูก่บัวา่เราเรยีนรูไ้ดม้ากแคไ่หน การบงัคบัหนงัหนา้ใหเ้ปน็ 

ไปในแบบที่ใจปฏิเสธไม่ใช่ส่ิงเลวร้าย น่ารังเกียจ หรืออะไร 

ที่ต้องถูกปรายสายตามอง ในเมื่อเรายืนอยู่ในจุดที่หากแสดง 

ความรู้สึกออกไปตรงๆ แล้วเกิดความร้าวฉาน ก็ถูกแล้วที่เรา 

ไมป่ฏบัิตใิหเ้ร่ืองมนัเกดิ เราจำาตอ้งทำาในสิง่ซึง่สง่ผลด ีนัน่กค็อื 

การทำาหน้าให้มันดีๆ 

การทำาหน้าให้ดีในท่ีนี้ไม่มีส่วนใดท่ีคล้ายคลึงกับการลง 

บลัชออนบนผิวแก้ม เขียนคิ้วเย่ียงปลิง กรีดตา แต้มริมฝีปาก 

ดว้ยลปิสตกิหนดืๆ ไมต่อ้งทำาเรือ่งพวกนัน้กส็ามารถมหีนงัหนา้ 

ที่ดีได้ ด้วยการสื่ออารมณ์ในทางบวกผ่านแผ่นหนังบางๆ  

ที่ตบเบาๆ ก็ขึ้นรอยอย่างชัดเจน และหน้าที่ดีคนดูต้องไม่ 

หงุดหงิดเมื่อพบเจอ ถึงจะบอกว่า ‘อ้าว แล้วความรู้สึกคนอื่น 

เกีย่วอะไรกบัฉนัละ่ ไมช่อบกช็า่งหวัมนัส’ิ จะ้ แนใ่จแคไ่หนเชยีว 

ว่าตนเองไม่แคร์ความคิดบนกลีบสมองของคนอื่น แน่ใจนะว่า 

ไม่แอบคิดเล็กคิดน้อยกับคำาติฉินนินทา อีกอย่างสมมติคุณ 

คอืคนทีม่ใีบหนา้ธรรมชาตลิงโทษมาก ถา้ไมท่ำาหนา้ใหแ้จม่ใส 

ก็จะแย่ไปใหญ่ ไม่ใคร่มีใครอยากเสวนาด้วย ดังนั้นทางเลือก 

อีกหนึ่งอย่างคือแสดง แสดงให้ปากขยับ ตาหยี หรือไม่ต้อง 

ขนาดนั้น อาจจะแค่อมยิ้มเบาๆ เหมือนมีความสุขกับโลกใบนี้  

กับอากาศที่ร้อนบรรลัย ทำายังไงก็ได้ให้แผ่นหนังรอบริมฝีปาก 

และดวงตามีรอยย่น

อ้อ ยกเว้นวิธีหนึ่ง คือการควำ่าปากหรือการทำาปากเป็นรูป 

สระอิ หรือ (อีกครั้ง) การเบ้ปากที่คุณๆ เรียกกันน่ะแหละ  

ไม่งาม 

พฤติกรรมข้างตนเป็นสิ่งไม่ควรทำา แต่ใช่ว่าจะทำาไม่ได้  

เพราะมนัคอือารมณค์วามรูส้กึจากกน้บึง้ของลำาไสใ้หญ ่แตค่วร 

แอบทำามากกว่า เม่ือทุกคนหันหน้าหนีไปทางอ่ืน เม่ือกล้อง 

เบนเข็มมาที่ใบหน้าคุณเต็มๆ อยากทำา ทำาเลย ไม่มีใครสนใจ 

ละครไทยสุดๆ 

แตถ่า้ความรูส้กึจรงิๆ แลว้มนัเปน็อะไรทีด่มีาก อนันีไ้มต่อ้ง 

เก็บ เผยออกมาเถอะ จะได้ไม่เสียเวลาแสดง

จะว่าไปเรื่องการเคล่ือนไหวของหนังหน้านี่ก็มหาศาล 

(ขั้นเหนือกว่าของคำาว่าใหญ่) เหลือเกิน ทั้งสามารถสื่อนั่นนี่ 

ได้สารพัด ทัง้เป็นตวักำาหนดบคุลกิภาพภายนอก แถมหนงัหนา้ 

ดีๆ ในบางครั้งอาจสร้างโอกาสทองให้ชีวิตเลยก็ว่าได้ 

เพื่อนดี งานดี ชีวิตดี คนดีๆ

ก็หนังหน้านี่แหละ
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เรื่อง: ชนนันท์ ชูชีพชื่นกมล,  
กรกมล ศรีวัฒน์, สิรวิชญ์ สิงหาพล
ภาพ: ปราชญ์ ปิยะวงศ์ภิญโญ

สา
รค

ดี



 หนังใหญ่  31

ในวันท่ีฟ้าโปร่ง พระอาทิตย์สาดแสงสีอ่อนอันอบอุ่น 

บรรยากาศยามบ่ายเช่นนี้ รถตู้ของคณะเราค่อยๆ เคลื่อนตัว 

เข้าสู่วัดแห่งหนึ่ง วัดที่หากเหลือบมองผ่านอาจเป็นวัดที่ไม่ 

สะดุดตา เรามาถึงวดัขนอน จังหวดัราชบุรี วดัท่ีมีขมุทรัพยแ์ห่ง 

ศลิปวฒันธรรมซอ่นตวัอยู ่ณ ทีน่ี ้แมว้า่ขมุทรพัยใ์นประเทศไทย 

หลายแห่งสูญหายหรือสิ้นสภาพไป แต่น่าแปลกที่ วัดขนอน  

จังหวัดราชบุรี ยังคงรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี ขุมทรัพย์ที่ว่าคือ  

‘หนังใหญ่’ วันนี้เราจะมาพูดคุยกับชายคนหนึ่งซึ่งชีวิตของเขา 

เติบโตและถูกหล่อหลอมส่วนหนึ่งในตัวเขาด้วยหนังใหญ่  

มหรสพที่มีมาตั้งแต่โบราณ อันรวมศาสตร์ทั้ง หัตถศิลป์  

วรรณศลิป ์วาทศลิป ์ดุริยางคศลิป ์และนาฏศลิป ์อยา่งสมบูรณ์  

ทุกท่วงท่าการเชิดหนัง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ชม 

เป็นอย่างมาก ทุกถ้อยคำาที่พากย์ก็สร้างความเร้าใจได้เป็น 

อย่างย่ิง จนเราสงสัยใคร่รู้ว่าศิลปะการแสดงแบบน้ีจะหล่อหลอม  

ให้ผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่กับหนังใหญ่มาค่อนชีวิตเป็นอย่างไร  

วนันีเ้รามาพดูคยุมมุมองความคดิ ทศันคต ิและประสบการณ ์

ของผู้ชายที่ชื่อ จฬรรณ์ ถาวรนุกูลพงศ์ กัน

จฬรรณ์ 

ผู้ท�าให้หนังใหญ่มีชีวิต

ถาวรนุกูลพงศ์



32  TK Young Writer 2015

จุดเริ่มต้นของการมาทำาหนังใหญ่เป็นอย่างไร?

จริงๆ แล้วที่เข้ามาอยู่ในวงการหนังใหญ่ เนื่องจากเรา 

เป็นคนพื้นที่ แล้วคุณพ่อก็คือครูฉลาด ท่านเป็นคนเชิดหนัง  

ด้วยความที่เราเป็นเด็กวัด เด็กพื้นท่ี สมัยก่อนงานประจำาปี 

วันที่ 13 เขาจะมีการเชิดหนังตั้งจอเต็นท์อยู่ในวัด ก็จะมีหนัง 

กลางแปลง มีงานประเพณีเก่ียวกับทางสงฆ์ ลูกศิษย์ลูกหาของวัด  

ที่เคยเชิดหนังก็จะมารวมตัวกัน เพราะเป็นวันครอบครัว สมัย 

ก่อนคนท่ีเคยไปทำางานก่อสร้าง ทำางานกรุงเทพฯ ตามต่างจังหวัด  

กจ็ะกลบัมาอยูบ่า้นชว่งสงกรานต ์เขากจ็ะมารวมตวักนัเชดิหนงั 

ให้กับหลวงปู่กล่อม หลวงปู่กล่อมคือรูปอนุสาวรีย์ท่ีเป็นอดีต 

เจ้าอาวาสท่ีสร้างหนังของวัดขนอนน้ีข้ึนมา เราเป็นเด็กก็มาดู 

มาเทีย่วงาน กจ็ะเจอพอ่กบัเพือ่นๆ พอ่เชดิกนั เรากด็แูบบไมไ่ด ้

สนใจ ของที่บ้านมีอยู่แล้วให้ดูก็ดูไป   

การที่เริ่มซึมซับตั้งแต่เด็ก นำามาสู่การเชิดอย่างจริงจัง 

ได้อย่างไร?

ช่วงหลังมีเรื่องของคณะหนังใหญ่เขาเกิดประท้วงกันขึ้น  

โดยการที่นักแสดงกับครูสมัยก่อนเขาไม่แสดง อดีตเจ้าอาวาส 

ก่อนหลวงพ่อชื่อปลัดเจริญ (ฉายา) ท่านก็เลยโทรเลขไปเรียก 

พ่อที่ทำางานที่คลองเตยให้มาสอน เพราะครูคนเก่าเขาไม่มา 

สอนให้แล้ว พ่อซึ่งเคยเป็นคนเชิดหนัง ก็มีวิชาในการเชิดหนัง 

เลยโดนโทรเลขตาม พอพ่อย้ายกลับมาอยู่บ้านท่ีนี่ เราก็ย้าย 

กลับมาอยู่ด้วย พ่อก็เริ่มฝึกคนรุ่นใหม่ขึ้นมา สมัยก่อนเวลาฝึก 

หนังใหญ่ เขาจะใช้คนที่มีอายุตั้งแต่ 30-40 ปีขึ้นไป ตอนนั้น 

พอ่กอ็ายปุระมาณสกั 40 พอคนท่ีเป็นครูสอนอายุไม่ห่าง รุ่นราว 

คราวเดียวกับคนท่ีมาเรียน หรือไม่คนท่ีมาเรียนอายุมากกว่า  

เวลาสอนก็จะขัดกัน เพราะว่ามันมีอัตตาอยู่ มันมีเรื่องของ 

มงึเปน็นอ้งกเูป็นพี ่หมายความวา่กอูายมุากกวา่มงึ มงึมาบอก 

กู มันจะมีอย่างนี้อยู่ เราก็อยู่ตรงนั้นแหละ เราเป็นลูกศิษย์วัด  

แต่ยังไม่ได้มาฝึก พอมีเรื่องความอาวุโสเข้ามา เจ้าอาวาส 

ทา่นกเ็ลยเปลีย่นเอาเปน็เยาวชนดกีวา่ เอาเปน็เดก็ลองเปลีย่น 

ดู มันก็เลยเป็นมิติใหม่ของการฝึกสอนหนังขึ้นมา ผมเลยเป็น 

เด็กคนแรก เยาวชนคนแรกที่ทดลองเข้ามาฝึก ในตอนนั้น 

การฝกึกจ็ะมลีกูพีล่กูนอ้งอกีคน ซึง่ตอนนีเ้ขาไมไ่ดเ้ชดิหนงัแลว้  

ต่อมานายอำาเภอมาเที่ยวชมวัด สมัยก่อนนายอำาเภอมา 

แตล่ะครัง้ คณุนายนายอำาเภอกม็าดว้ย ชาวบา้นกจ็ะมาตอ้นรบั  

เราก็ขึ้นโชว์บนศาลาหลังเก่า พอเชิดเสร็จ คุณนายนายอำาเภอ 

ให้รางวัลเรากับลูกพ่ีลูกน้องคนละ 50 บาท มันเป็นการ 

จุดประกายท่ีชาวบ้านเห็นแล้วว่า มันมีรายได้ มันดูดี พอมี 

เรื่องรายได้ เรื่องทิปเข้ามา ลูกศิษย์วัด เพื่อนๆ กันเกือบสิบคน 

ก็เลยเข้ามาฝึก หลังจากนั้นเราก็เลยเปลี่ยนจากกลุ่มผู้ใหญ่ 

ที่อายุมากมาเป็นกลุ่มเด็ก เป็นกลุ่มเด็กวัดและมีอายุมากกว่า 

อีกสักประมาณ 6-7 คนเพื่อไว้ดำาเนินเรื่อง เพราะเด็กนี่ยังใช้ 

งานไม่ได้ เพราะเป็นชุดแรกมันต้องรอดู แล้วฝึกหนักกว่าเด็ก 

พวกนี้ (ปัจจุบัน) มาก ต้องฝึกอยู่ประมาณเกือบปีกว่าจะได้ 

ออกงาน เพราะไมม่งีานแสดงอยูแ่ลว้ เรากฝ็กึมาเรือ่ยๆ ลม้ลกุ 

คลุกคลานกับหนังใหญ่มา พี่ก็ได้ไปเรียนที่เทคนิคโพธาราม  

เลือกลงวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับงานศิลปะ และเพื่อนก็ชวนเข้าเรียน 

ที่เพาะช่าง สอบติดเพาะช่าง เรียน ปวส. 2 ปี ก็หยุดจาก 

เพาะชา่งมาบวชอยูท่ีว่ดันี ่(วดัขนอน) อยูห่นึง่พรรษา มาชว่ยงาน 

หลวงพ่อ พอหลังจากบวชเสร็จหนึ่งพรรษาแล้ว ก็ไปเรียนต่อ 

ปริญญาตรีอีก 2 ปีท่ีเพาะช่าง พอเรียนจบ ช่วงน้ีแหละเป็นช่วง 

เปลี่ยน เริ่มจะได้โครงการจากสมเด็จพระเทพฯ มาสร้างหนัง 

ชุดใหม่ งานเริ่มดี เริ่มออกไปต่างประเทศ แต่เราไม่มีเวลา 

ที่จะมาช่วยได้เต็มที่ ตอนนั้นอาจารย์สายัณห์ ศรัทธาสุนทร  

เป็นอาจารย์ท่ีวัดขนอน เขาเป็นคนพากย์และเป็นคนดูแล 

ฝึกเด็กๆ มาตลอด ตอนนั้นเด็กจะไม่ขาดตอน จะมีเด็กรุ่นใหม่ 

ตลอด พอเรียนจบมา อาจารย์สายัณห์ท่านก็ย้ายออกไปสอน 

ที่อื่น มันก็ขาดตอน เราเลยต้องฝึกเด็กขึ้นมาแทน หลังจาก 

ที่ได้โครงการของสมเด็จพระเทพฯ ก็มีการแสดงหนังมากขึ้น 

งานก็เร่ิมมากข้ึน ในช่วง ปวส. ผมก็ทำาหนังใหญ่เป็นโครงงาน  

ก็คือต่อยอดจากที่เราจะเขียนงานจิตรกรรม เราก็มาทำาเป็น 

หนงัใหญ ่ศกึษาหนงัใหญ ่เชดิหนงัใหญจ่นจบ พอเรยีนปริญญา 

ตร ีเราเลยทำาศลิปะนพินธเ์ปน็หนงัใหญ ่เรากท็ำาตอ่เนือ่งมาจน 

เรียนจบปริญญาตรีถึงได้กลับมา ไปโลดแล่นในวงการก่อน 

โดยการไปเขียนอยู่หลายปี สองสามปีจนมันเบื่อแล้ว เบื่อที่จะ 

เดินทางไปเขียนวัดนู้นไปนอนท่ีนู่นเป็นปี กลับมาบ้านเสร็จ 

ก็มาอยู่กับหลวงพ่อ เริ่มเข้ามาทำา จังหวะที่เรากลับมาแล้ว 

เขา้มาทำา คณุพอ่เราบวชอกีรอบพอด ีบวชอกีสบิพรรษา พอ่เปน็ 

คนทำาพิธี ช่วงที่พ่อบวช พี่เลยต้องมาทำาพิธี ก็คือรับช่วงต่อมา 

ดูแลแทนพ่อ

ทำาพิธีที่ว่านี่คือทำาพิธีอะไร?

เวลาการแสดงแต่ละครั้งจะต้องมีการบูชาครู ไปแสดงทุกที่ 

ต้องมีการข้ึนบายศรี ขนมต้มแดง ต้มขาว ไก่ เป็ด ผลไม้ พวกน้ี                        

เราต้องทำาพิธีโดยการบูชาครู ถ้าเป็นโบราณขึ้นเสา เราก็ทำา 
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ขึ้นจอเราก็ต้องบูชาครูก่อน แล้วก็เชิดหนังครูถึงเราจะเริ่มแสดง  

ด้วยที่พ่อบวชเป็นสงฆ์เนี่ยไม่สามารถทำาในเรื่องของพราหมณ์  

เรื่องของความเชื่อของฮินดูได้ มีบทอ่านโองการทำาพิธีอยู่ 

ประมาณเกือบสิบปี พ่อบวชอยู่สิบพรรษานั้นล่ะ เราก็อยู่ดูแล 

กันไปดูแลกันมาจนถึงปัจจุบันพ่อสึกออกมา ก็เลยให้พ่อดูแลแทน  

เพราะวา่อยา่งนอ้ยพอ่เขาเปน็ครใูหญใ่นแงก่ารเชดิหนงัของเรา

ที่นี่ พ่อยังเป็นครูอาวุโสที่สุดของเรา

ประสบการณ์จากหนังใหญ่ช่วยด้านการเรียนที่เพาะช่าง 

เยอะไหม?

เยอะสิ อยู่กับมันมาเยอะมาก เพราะตัวภาพหนังใหญ่  

ก่อนที่จะเป็นตัวฉลุหนังใหญ่ก็เป็นงานจิตรกรรมมาก่อน  

เรื่องลายเส้น เรื่อง รามเกียรต์ิ เรื่องอะไรหลายๆ อย่าง  

ถามว่าเรามาดูทุกวันไหม ก็ไม่ทุกวันนะ แต่ว่าอยู่กับมัน เราก็ 

ซึมซับ เป็นลูกศิษย์วัดก็ผ่านทุกวัน ดูทุกวัน ตอนบวชก็นอนอยู่ 

กับหนัง เหมือนพ่อเราได้ทำาต้ังแต่เราเล็กๆ จนเราซึมซับมา 

โดยที่เราไม่รู้ตัว มันเข้ามาเองเหมือนความเคยชิน เหมือนกิน 

ข้าว เรากินข้าวทุกวันใช่ไหม ทำาไมเราไม่ไปกินสลัดล่ะ ไอ้นี่ 

มนัอยูเ่หมอืนเรากนิขา้วทกุวนั เหมอืนกนิกาแฟทกุวนั เรากเ็จอ  

จนมองลายออกว่าเป็นของวัดขนอน เป็นของท่ีไหน อย่างบางตัว  

ก็มองออกว่าลายเป็นของวัดขนอนหรือเปล่า

การแสดงหนังใหญ่ครั้งไหนที่รู้สกึประทับใจ?

สิ่งที่ประทับใจสุดคือเราไปเล่นให้บางแพ เป็นชาวบ้านที่ 

ลูกชายรถไปชนมา อยู่ห้องไอซียูไม่ฟื้นเลยนะ 7-8 วัน เขาก็ไป 

บนไว้ หลังจากบนลูกชายก็ฟื้น บนไว้สองคืน เราก็เรียกไว้ตาม 

เรตของเราหนึ่งชั่วโมงสี่หมื่นห้า ทีนี้ป้าแกเป็นชาวบ้าน เงินแก 

ไม่ค่อยจะมี แกจัดงานสองวันด้วยก็เลยต่อราคาลงมา สองวัน 

มันประมาณแปดหม่ืนใช่ไหม ต่อลงมาเหลือวันละสามหมื่น  

เรากล็ดใหห้มืน่นงึ แกกห็าเงนิมาจดัการไปแกบ้นเพราะลกูชาย

แกฟื้นไง แล้วชั่วโมงนึงเนี่ยแกนั่งดู ชาวบ้านนั่งดูแล้วเรามอง

ดว้ยความรูส้กึมคีวามสขุมาก หนึง่คอืความสขุทีเ่ราไปทำาแกบ้น  

ทำาให้เขาสบายใจ แลว้เขากไ็ม่เคยดูหนงัใหญ ่ทัง้ๆ ทีอ่ยูจ่งัหวดั 

เดียวกัน เขาก็นั่งดูจนจบแล้วก็ปรบมือกับสิ่งที่เขาได้ดู เขาดีใจ 

เขามีความสุข เราก็รู้สึกดี แล้วเขาให้เราเล่นต่ออีกด้วยนะ  

ใหเ้ลน่ตอ่อกีครึง่ชัว่โมงใหอ้กีหา้พนั ถา้เปรยีบเทยีบเปน็เงนินะ  

เรากบ็อกวา่ไมเ่ปน็ไรเดีย๋วผมเลน่ใหฟ้รเีลย ไมต่อ้งเอาตงัคม์า  

คือมันเป็นความรู้สึกดีท่ีอย่างน้อยคนท่ีเป็นชาวบ้าน หรือคนที่ 

เราทำาให้เขาสบายใจ เขายังมีความรู้สึกที่ดี แล้วเขาก็ยังสนใจ 

ในเรือ่งของการแสดง เรือ่งของรากเหงา้ของเขา มนัใหค้วามรูส้กึ 

ที่ดีที่ได้ไปแสดง เด็กหนังใหญ่ทุกคนเหมือนกันหมด ถ้าที่ไหน 

มีคนดูแล้วคนตั้งใจดู เด็กจะเล่นเต็มที่

เคยแสดงงานใหญ่ๆ บ้างไหม?

ก็มีหน้าพระที่นั่งฯ มันอาจไม่ใหญ่หรอก แต่เป็นความสุข  

ความภูมิใจท่ีสุดแล้ว เพราะว่าท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ แล้วอีก 

อย่างมันเป็นการรับใช้พระมหากษัตริย์ ซึ่งน้อยครั้งหรือโอกาส 

อาจจะไม่มีเลยท่ีเราจะได้เข้าไป เราได้รับใช้แล้ว คือทั้งเรา 

ไดร้บัในเรือ่งของศาสนา เรือ่งของการเขยีน เรือ่งของการอนรุกัษ ์ 

วัฒนธรรม แล้วได้รับใช้องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึด 

เหนี่ยวเราอยู่ นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในเรื่องของการแสดง  

ส่วนอื่นๆ ในเรื่องของความประทับใจก็คือ ได้มีโอกาสไป 

ถ้าเราทำาเป็นธุรกิจเมื่อไหร่แล้วมันจะต้อง 
มีค่าใช้จ่าย แล้วค่าการแสดงจะสูงขึ้น  

มันจะทำาให้ความบริสุทธิ์ของการอนุรักษ์หายไป  
มันจะเป็นแค่ชื่อ แต่มันจะไม่มีความบริสุทธิ์



34  TK Young Writer 2015

ต่างประเทศ อย่างเช่นไปตอกหนังโชว์ที่ต่างประเทศ ได้ไปเชิด 

ทีต่่างประเทศ อนันัน้คือความประทบัใจที่เราได้ไปแลกเปลีย่น 

วัฒนธรรม ได้เห็นวัฒนธรรมของต่างชาติ ทั้งยุโรป ฝั่งเอเชีย  

หลายๆ ที่ที่ได้ไปมา มันมีความสุขท่ีได้แลกเปล่ียนเรื่องของ 

งานศิลปะด้วย เรื่องของการแสดงด้วย วัฒนธรรมด้วย

ความประทับใจที่มีต่อหนังใหญ่คืออะไร?

ถ้าถามถึงจุดประทับใจมันหาไม่ได้ เพราะว่ามันซึมซับ 

กบัเรามานานมาก มนัอยูม่าตลอดจนเรามองไมเ่หน็วา่ตรงไหน 

ทีเ่ราจะประทบัใจ คอืมนัเลีย้งเรา เราดแูลมนั คอืบางทเีรากต็อก 

หนังขายในเชิงงานศิลปะ บางทีเราก็ทำางานให้กับหนังใหญ่ 

โดยการที่เอาไปเชิดที่นู่นที่นี่ไป เหมือนกับระหว่างเรากับ 

หนังใหญ่มันอยู่ด้วยกัน เติบโตมาด้วยกันเลย

ถ้าเปรยีบหนงัใหญ่เป็นบคุคล หนงัใหญ่จะเป็นใครสำาหรบั 

คุณ?

น่าจะเป็นเพื่อนเป็นคู่กันเลยแหละ เพราะว่าในวงการศิลปะ 

ของไทยตอนนี้มีแต่คนรู้จักผมในนาม หนังใหญ่ คนไม่รู้หรอก 

ว่าผมงานเขยีน ผมจบจติรกรรมไทยทีเ่พาะชา่ง แตว่า่ผมมาทำา 

หนังซึ่งตอนนี้ในวงการทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นที่เพาะช่าง  

ไม่ว่าจะเป็นศิลปากร ไม่ว่าจะเป็นในวงการช่างศิลป์ด้วยกัน  

เขาจะรู้จกัผมในนามหนงัใหญเ่ขาจะเรยีกวา่ ‘จฬรรณ ์หนงัใหญ ่

วัดขนอน’ เขาจะไม่รู้ว่าผมทำางานเขียนได้ บางคนไม่รู้เลย  

แตจ่ริงๆ ผมทำางานใหญอ่ยา่งวดัปา่ ผมไปทำาศาลา ผมกท็ำางาน 

เขียน เพื่อนมีงานมาเดือนสองเดือน ผมก็ไปทำางานเขียน  

งานเพ้นต์ด้วย แต่ถามว่าหนังใหญ่เป็นอาชีพไหม มันก็ไม่ใช่ 

อาชีพ เป็นงานเสริม แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เลี้ยงเราได้

หมายความว่าการทำางานเชิดหนังใหญ่ตรงนี้ ไม่สามารถ 

ใช้เป็นอาชีพได้?

ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก เพราะเราไม่ได้ทำาเป็นธุรกิจ เราทำา 

ในเชิงอนุรักษ์ซึ่งหน่วยงานที่เป็นวัดเป็นผู้ดูแล ถ้าเราทำาเป็น 

ธุรกิจเมื่อไหร่แล้วมันจะต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าการแสดงจะสูงขึ้น  

ระบบจะเข้ามาทำาให้ความบริสุทธิ์ของการอนุรักษ์หายไป  

มนัจะเปน็แคช่ือ่ แตจ่ะไมม่คีวามบรสิทุธิอ์ยูถ่า้เปน็ธรุกจิ เงนินะ่ 

อยากได้ แต่เราสามารถไปหาได้จากทางอื่น ซึ่งทางอ่ืนคือ 

อาชีพที่เรามีอยู่ เป็นงานเขียน งานตอกหนังที่เป็นงานศิลปะ  

แต่ในเรื่องการแสดงตรงนี้ เราไม่อยากให้เอาเงินเข้ามาทำาให้ 

ระบบเสยี เพราะวา่นีเ่ปน็งานสว่นรวม แตถ่า้เกดิเปน็งานศลิปะ  

มันเป็นงานส่วนตัว อันนั้นเราไปดูแล เราไปลุยของเราเอง  

แต่ตรงนี้เป็นงานส่วนรวม ถ้าเราจะเอาธุรกิจเข้ามาเสร็จละ  

ถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมา มันจะทำาให้ทั้งหมดเสียเลย กลุ่มใหญ่ 

จะเสียท้ังระบบ และอีกอย่าง เรายังใช้ในเรื่องของการให้ 

สัมภาษณ์หรือบอกแก่สังคมว่าเราทำางานอนุรักษ์ เราก็ต้อง 

ทำางานอนุรักษ์อันนี้ไป อนุรักษ์ของเราคือทำาให้คงอยู่ต่อไป  

ไม่ใช่ว่าต้องโบราณจ๋าหรือจะต้องทำาอยู่อย่างนี้ในสิ่งที่มันเป็น 

อยู่ในปัจจุบัน โบราณทำายังไงเรายึดไว้ แต่ปัจจุบันเป็นไง 

เราต้องทำาต่อ อนาคตจะเป็นไงนั่นเป็นเรื่องอนาคต

คิดว่าหนังใหญ่วัดขนอนได้สร้างความภูมิใจให้กับท้องถิ่น

ไหม อย่างไรบ้าง?

เยอะนะ แต่เขาจะรู้หรือเปล่าเราไม่รู้ ไม่ใช่แค่ท้องถิ่นหรอก  

ประเทศเลย ที่เราไปรับรางวัลยูเนสโกนี่ล่ะ ทางกรมส่งเสริมฯ 

เสนอมาว่าเราจะส่งประกวดไหม ทีแรกที่วัดก็ไม่มีใครสนใจ

หรอก แตห่ลวงพ่อกบ็อกเรา เอาส ิทำาเลย เรากบ็อกนอ้งๆ เดก็ๆ   

ลุยเลย อันนี้เราไม่ได้ค่าใช้จ่ายแล้ว เราจะทำาเพื่อต่อยอดงาน 

เราให้ได้ เรากท็ำาให้เขาเตม็ที ่ไม่มีค่าใชจ้า่ยให้เราด้วย เผลอๆ 

เราออกเองด้วย พวกอุปกรณ์ที่จะใช้เสริมในการส่งประกวด  

เด็กก็ช่วยกันทำา แล้วมันก็จริง พอได้รางวัลมา มันก็เป็นอะไรที่ 

เหมอืนจะยิง่ใหญส่ำาหรบัคนภายนอก แตส่ำาหรบัเรา เราได้ทำาให ้

เขาเห็นไง ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นว่าของเรามันก็ไม่ธรรมดา  

สามารถสูก้บัเขาได ้แลว้กย็นืหยดัขึน้มาทำาใหช้มุชนเราแน่นขึน้

การทีไ่ด้รางวลัยเูนสโกมา มนัส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลง 

อะไรบ้างไหม?

ไม่หรอก มันก็แค่ป้ายธรรมดา ไม่ได้มีเงินมาสนับสนุน 

อะไรเรา เหมือนมาการันตี เหมือนมียศติด ให้เขารู้ว่าเป็นแบรนด์  

เป็นรางวัลยูเนสโกคำ้าอยู่ ถ้าชาวต่างชาติมา เขาติดแบรนด์  

ดูหนังใหญ่ท่ีไทย เขาไปดูท่ีไหน ก็วัดขนอนไง ได้รางวัลยูเนสโก  

มา จุดนี้เลยเป็นจุดที่ดึงคนเข้ามา

เคยอยากให้คนมาสนใจหนังใหญ่มากขึ้นไหม?

ไมน่ะ คอืความสนใจ เราตอ้งดวูา่ ความสนใจนัน้มาจากเขา 

หรือมาจากข่าว การจะมาดู การมาเข้าวัด การดูงานศิลปะ                        
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มันจะต้องมาจากใจของคนที่มา ไม่ใช่มาเพราะกระแส มาเพื่อ 

กระแสมันไม่มีประโยชน์ มาผ่านๆ ดูแล้วก็ไป ไม่ได้ประโยชน์  

มันไม่ได้ซึมซับ ต้องมาด้วยความรู้สึก ความต้ังใจ อย่างผม 

ไปเขมร ผมอยากไป เพราะใจผมอยากไป ไม่ใช่ไปเพราะ 

เพื่อนไป หลวงพ่อไป มันร้อนมากเลยนะ มันไม่ได้ไปสบาย  

ไปพักผ่อนเลยนะ เดินเพื่อจะดูงาน เดินจนรองเท้าแทบระเบิด  

เหมอืนกนั คนทีจ่ะมาดหูนงัใหญ ่ขอใหค้วามรูส้กึทีต่วัอยากมา  

ไม่ใช่มาเพราะข่าว มาเพราะกระแส ไม่ได้มาดูสิ่งที่มันกำาลัง 

จะหายหรือสิ่งที่มันแปลกขึ้นมาใหม่ คุณมาเพื่อมาดูอะไร  

คุณมาซึมซับอะไรไป คุณมาดูร่องรอยประวัติศาสตร์ของช่าง 

โบราณ คุณมาดูรากเหง้าการแสดงของเรา คุณมาดูสถาปัตย์  

คุณมาซึมซับความเป็นวัด นั่นล่ะคุณมา แต่ถ้าคุณมาเฉยๆ  

ไม่ต้องมา เผลอๆ เกะกะด้วยซำ้า มาแล้วมาเดินชนคนอื่น

เป้าหมายต่อไปเกี่ยวกับหนังใหญ่คืออะไร?

โครงการต่อไปผมกำาลังจะทำาหนังใหญ่ชุดใหม่ทั้งชุด  

เป็นเรื่องใหม่เลย ตอนนี้กำาลังให้เพื่อนเขียนบทอยู่ เพื่อนผม 

ก็คือ กฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมากๆ  

เป็นระดับแนวหน้าของเมืองไทย คนน้ีเขียนท้ังบท เป็นออร์แกไนซ์  

ทำาทุกอย่างเลย รู้จักกันมาประมาณ 6-7 ปีแล้ว กฤษฏิ์เป็น 

ลูกศิษย์ครูเล็ก ภัทราวดี ทำางานเก่ียวกับการแสดงมาตลอด  

แล้วลูกศิษย์ลูกหาเยอะ ก็ให้เขาเขียนบทอยู่ พอเขาเขียนบทมา 

ผมจะต้องเอาบทมาอ่านก่อน ถึงจะทำาเป็นตัวภาพงานศิลปะ 

ขึ้นมาได้ กำาลังจะทำาเรื่อง พระมหาชนก แนวโน้มถ้าอย่างเร็ว 

ก็คือสงกรานต์ปีหน้า ถ้าไม่ทันก็คงเป็นปีนู้น ทันหรือไม่ทัน 

อยู่ที่เงินเพราะว่าเราจะต้องเอาเงินไปซ้ือหนัง ผมกำาลังจะหา 

แนวร่วมโดยการที่จะเข้าไปเสนอกับบริษัทใหญ่หรืออะไร 

สักอย่างให้เป็นสปอนเซอร์ในการซื้อหนังและการทำาหนัง  

เราจะเอาบทนี้ไปเสนอ แล้วทำาเสร็จเราจะถวายให้วัดหมดเลย  

แล้วให้เด็กพวกนี้เอาไว้แสดง ทำามิติใหม่ของหนังใหญ่ คือการ 

ทำาหนังชุดใหม่ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเดิม พระมหาชนกชาดก ซึ่งมีอยู่ 

แลว้ เราแคเ่อามาทำาในรปูแบบใหม ่มเีปน็วรรณกรรมเรือ่งชาดก  

มีภาพเขียน มีลายรดนำ้า มีละครนอก แต่หนังใหญ่ยังไม่มีที่ 

เกี่ยวกับ พระมหาชนก เราก็อยากจะทำาตรงนี้ขึ้นมา จะเก็บไว้ 

ให้เด็กแล้วก็คนรุ่นหลังเอาไว้ใช้ เอาไว้แสดงต่อ แนวโน้ม 

จะเสร็จหรือไม่เสร็จอยู่ที่เราต้องหาทุนมาซื้อหนัง แต่ถ้าผมหา 

สปอนเซอร์ไม่ได้ ผมจะเอาทุนผมเอง คือค่อยๆ ทำา ช้าหน่อย 

แต่เราค่อยๆ ทำา อย่างเช่น เรารับงานมา 5 ตัว มีกำาไรอยู่  

เราก็เอาไปซื้อหนังสักตัวหรือสองตัวเอามาสร้างทิ้งไว้ๆ คือจะ 

ไม่เร็ว ถ้าให้เร็วต้องมีสปอนเซอร์ แต่ถ้าช้าคือทำาเอง แล้วมัน 

จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำาหรับตัวผม เพราะว่าผมได้สร้าง 

สิ่งของไว้ในยุคนี้ ไว้ตรงนี้

เวลาที่ทำางานใหม่ๆ รู้สึกอย่างไรบ้าง? 

ท้าทาย คือเมื่อก่อนจะทำาอะไรต้องศึกษาให้ดี เพราะว่า 

ไม่งั้นเราจะโดนโจมตีจากนักวิชาการ แต่ตอนหลังมาผมไม่ 

สนใจพวกนี้ เพราะว่าสิ่งที่เราทำาเราไม่ได้บอกว่าทำาแบบ 

โบราณหรือทำาตามรูปแบบใคร เราสามารถทำาอะไรขึ้นมา 

ใหม่ได้ ปัจจุบันการยอมรับในเรื่องงานร่วมสมัย หรืออะไรที่ 

ไม่ผิดทำานองคลองธรรม หรือไม่ผิดกาลเทศะในเร่ืองของ 

รูปแบบ มันก็ไม่มีใครมาว่าอะไรเราได้ ผมไม่ค่อยสนใจอะไร

แลว้ ถา้เมือ่กอ่นจะกลวัผูห้ลกัผูใ้หญ ่แบบ เอะ๊! เราจะทำาดไีหม  

แต่ทีนี้เราไม่ต้องกลัวแล้ว เพราะว่าเราเป็นคนทำา เขาไม่ได้ 

เป็นคนทำา การติของเขาอาจจะไม่ถูกก็ได้ สิ่งที่เขาพูดอาจจะ 

ไม่ถูกก็ได้ แต่สิ่งที่เราทำานี่แหละ จะเป็นตัวสอนเราว่ามันถูก 

หรือผิด ทุกวันนี้ไม่จำาเป็นที่จะต้องกลัวใครแล้ว ทำาได้   

สิ่งที่เราทำานี่แหละ 
จะเป็นตัวสอนเราว่ามันถูกหรือผิด
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นอกจากเรื่องของหนังใหญ่ คุณสอนอะไรให้กับเด็กที่เข้า 

มาฝึกหนังใหญ่บ้าง?

สอนให้มันรัก สอนให้มันไม่อาย สอนให้รู้คุณค่าของ 

ตัวเอง เพราะเด็กวัยรุ่น ผมเคยเป็นตอนที่ผมเริ่ม ผมเอาตัวเอง

มาเป็นครสูอนตวัเราเองอกีท ีสอนแลว้เอามาบอกเดก็อกีทหีนึง่  

คือสมัยก่อนเราก็เชิด ไปเจอสาวๆ ก็เต้นแบบอายๆ เด็กสาวๆ 

เห็นแล้วหัวเราะ มันถ่างแข้งถ่างขา เราก็จะบอกเด็กว่า ไม่ใช่ 

เรื่องน่าอาย นั่นเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เป็นเรื่องที่พิเศษ เพราะว่า 

คนในโลก หรือคนในประเทศ ไม่มีใครเขาทำาแบบเราได้  

น้อยคนนะ จากหกสิบล้านคน เราได้ทำาอยู่ย่ีสิบสามสิบคน  

เป็นสิ่งที่พิเศษมาก แล้วบางคนอาจจะไม่ได้ซึมซับอะไร  

อาจมองว่าเป็นเรื่องตลก แต่คนที่เขาเห็นแล้วทึ่ง แล้วก็ภูมิใจ 

ในเราเยอะกว่า จะบอกเด็กแบบนี้ เขาก็จะผ่อนคลาย เวลาเชิด  

เราจะบอกเขาว่าอย่าไปมองคนดู ให้ดูแต่ตัวหนัง ให้จิตอยู่ท่ี 

ตัวหนัง จะได้ไม่ประหม่า จดจ่ออยู่ที่ตัวหนัง เชิดไปตามหน้าที่ 

ของเรา

สุดท้ายนี้คุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตหนังใหญ่ไหม?

ไม่กังวลครับ เพราะว่ามันไม่ใช่ของผม มันไม่ใช่หน้าที่ผม  

ไมต่อ้งฝากอะไรไวก้บัผม มคีนมาถาม มคีนมาบอกวา่ คณุทำา 

มาขนาดนี้ตั้งสิบยี่สิบปี แล้วจะฝากอะไร เป็นห่วงอะไรไหม  

ผมไม่เป็นห่วง เพราะว่าหนังใหญ่อยู่มาก่อนหน้าเราเป็นร้อยปี  

เราเพิ่งเกิด เราเพิ่งทำา มันไม่หายไปไหนหรอก แล้วมันไม่ใช่ 

ความรับผิดชอบของผม มันเป็นความรับผิดชอบของทุกคน  

ของพวกคุณ ไม่ใช่ผมคนเดียว ถ้าคุณบอกว่ามันเป็นความ 

รับผิดชอบของผม แปลว่าคุณเห็นแก่ตัว คุณผลักภาระหน้าที่ 

ความรับผิดชอบตรงนี้ให้ผม มันเป็นวัฒนธรรมของทุกคน
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เรื่อง: อธิชา ไชยจิโรจ 

หนังชีวิต ลิขิตละคร?

บท
คว

าม
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คงเคยได้ยินเพลงที่ร้องว่า “โลกคือละคร ทุกคนต้องแสดง ทุกคน 

ทนไป อย่าอาลัย ยิ้มกันสู้ไปจะได้สบาย” กันดี

หากโลกคือละครอย่างเพลงว่าจริง จะเป็นไปได้อย่างไรท่ีจะขาด 

คนเขียน คนเขียนบทละครนี้จะใช่ใครอื่นหากไม่ใช่ พระเจ้า พระเจ้าคือ 

ผู้เขียนบทละคร ชะตาชีวิตของตัวหมากนักแสดงตัวละครอย่างพวกเรา  

วา่ใครคนนีจ้ะมบีทละครในชวีติทีต่อ้งเผชญิเชน่ไร คนนัน้จะเปน็เชน่ไร1

ผมชอบท่ีจะดูหนัง ทั้งในโรงภาพยนตร์ โรงละคร โทรทัศน์ และ 

ช่องทางมากมายที่ปัจจุบันทำาให้ง่ายต่อการเข้าถึงหนังท้ังท่ีล้าสมัย 

ไปแล้ว หรือยังอยู่ในยุคสมัย รวมไปถึงหนังร่วมสมัย มีให้ได้รับชม 

มากมายหลากหลายชอ่งทาง ทัง้การแสดงแบบรเีมก มวิสคิลั การแปลง 

จากม้วนฟิล์มมาเป็นแผ่น การชมจากแผ่นหนังไม่ว่าจะซื้อมือหนึ่ง  

มือสอง หรือไปเช่ามา และการชมออนไลน์ที่มีลงให้ดูในหลากหลาย 

ช่องทางยิบย่อย 

1เพลง สขุกนัเถอะเรา ศลิปิน สนุทราภรณ์
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ในความคิดของผมสำาหรับตอนนี้แล้วโรงละครใหญ่ท่ีสุด 

สำาหรับผมไมใ่ชโ่ลกจอแกว้ จอเงนิ จอทอง จอแพลตนิมั จอคอม 

หรือโน้ตบุ๊กอะไรดังที่เคยคิดไว้ก่อนหน้านี้ แต่กลับเป็นโลก 

ใบนี้ต่างหาก โลกคือโรงละคร คนเรา มนุษย์เราคือนักแสดง 

ทีแ่สดงตามบททีถ่กูกำาหนดขึน้มา และผูป้ระพนัธบ์ทละครชวีติ 

ไม่ใช่ใครอื่น นั่นคือพระเจ้า

ความบัดซบในชีวิตท้ังหลายแหล่ท่ีเกิดข้ึนแบบไม่มีเค้าลาง 

ลว่งหนา้ ไมม่แีจง้เตอืนใดๆ บอกกอ่นวา่ อกีสบิวนั อกีสองเดอืน 

ชีวิตของนายจะตกตำ่าชนิดหน้ามือเป็นหลังมือโคตรๆ แบบนี้  

ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรทั้งนั้น ชีวิตมันจะบัดซบตอน 18 มันก็

บัดซบตอน 18 นี่แหละ จะโทษใครได้คงได้แต่โทษพระเจ้า 

ที่ไม่รู้โกรธเกลียดอะไรนักแสดงตามบทอย่างผม ส่งเรื่องราว 

มากมายที่สุดแสนจะเลวร้ายและท้าทายชีวิตความสัมพันธ์ 

สารพัดมาในช่วงเวลาไล่ๆ กันไม่ให้หยุดพัก หรือพระองค์ท่าน 

จะคิดว่าบทตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ผมเกิดมาสบายเกินไปแล้ว  

บทละครแบบคุณชายคุณท่านอะไรพวกนี้มากพอแล้วพอเถอะ 

ก่อนจะเป็นง่อย นอกจากวางตัวสูงส่งและมองโลกด้วยสายตา 

อันเหยียดหยามในหลายครั้ง ผมไม่ทำาอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน 

นา่ชืน่ชมเลยสกันิด ทำาตามทีต่วัเองตอ้งการทำาตามทีต่วัเองชอบ 

แต่ดูท่าคงทำามากไปเลยส่งบททดสอบบทใหญ่ที่จะมาเป็น 

บทเรยีนใหก้บัชวีติทีไ่รค้า่อยา่งผมใหล้องมาเผชญิกบัความทกุข ์ 

ความลำาบากดบู้าง เพราะดเูหมอืนบางทผีมอาจจะเผลอใชช้วีติ 

น่าหมั่นไส้เกินไปนิด ท่านเลยเขียนบทให้ผมต้องเจอด่าน 

เคราะห์ที่โคตรหนัก จนตอนนี้ผมได้แต่แกว่งเท้าบนขอบตึก 

ชั้นดาดฟ้า

ผมคิดที่จะกระโดดลงไปนะเมื่อ 5 นาทีที่แล้ว แต่เพราะ 

ความขี้ขลาดของคุณชายอย่างผม เลยได้แต่ยักขาเข้าๆ ออกๆ 

สดุทา้ยกท็รดุตวัลงนัง่ เพราะวนิาททีีก่า้วพลาดจนเกอืบจะตกลง 

ไปตายจริงๆ สมความตั้งใจ ดันนึกถึงเพลงท่อนแรกสุดที่จำาได้ 

ไม่หมดเพลง และนึกต่อหลังมีสติขึ้นมาหน่อยได้ว่า ผมเกิดขึ้น 

มาทำาอะไรกันแน่ และจนบัดนี้ผมทำาอะไรที่ควรค่าแก่ชีวิตที่ 

ไดร้บัมาจากการแกง่แยง่ แยง่ชงิมาแสนยากลำาบากแลว้หรอืยงั  

คำาตอบในใจของผมคือ ไม่ ผมมันไม่เคยทำาเชี่ยอะไรเลย  

นอกจากใช้ชีวิตเรื่อยๆ ไปวันๆ และสุดท้ายผมก็พยายามอย่าง 

มากที่จะทรงร่างกายที่เอนไปข้างหน้าและถูกดูดลงด้วยแรง 

โน้มถ่วงกลับขึ้นมา และคงเพราะได้รับโอกาส ผมเลยเซกลับ 

ไปบนพื้นปูนอีกครั้ง แต่กลับหาเรื่องเฉียดตายโดยการมาน่ัง 

กินลมชมวิวใช้ความคิดขอบตึกอย่างไร้ความเข็ดหลาบที่เกือบ 

ตกลงไปจริงๆ แต่การมานั่งแบบนี้หลังเกือบก้าวผ่านระหว่าง 

ความเป็นความตายมันทำาให้ผมนึกถึงประโยคท่อนน้ันของ 

เพลงที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็ก จนเกิดเป็นทฤษฎีโลกคือหนัง 

ละคร ที่ถูกพระเจ้าเขียนขึ้นมา

แม้มันอาจจะไม่เป็นเหตุเป็นผล เป็นการตีความท่ีผิดไป  

หรืออาจเป็นทฤษฎีเข้าข้างตัวเอง แต่มันก็มากพอสำาหรับคน 

สิ้นหวังอย่างผม ที่ทำาให้ผมคิดที่จะเดินตามบทหนังบทละคร 

ของพระเจ้าต่อไป แม้เส้นทางชีวิตจะขรุขระเต็มไปด้วยหลุมบ่อ  

ทรายดูด บึงโคลน หรือหน้าผา แต่ถ้าหากผมก้าวผ่านบท 

ทดสอบนีไ้ปได ้ผมอาจไดเ้วลาเพิม่อกีสกัสบิแปดปจีากสบิแปด

ปีท่ีเคยเรื่อยเป่ือยและหลงระเริงไปวันๆ กลับคืนมาอีกคร้ัง  

แต่ถ้าได้กลับมาแล้วผมจะใช้ชีวิตให้ดีกว่าสิบแปดปีที่ไร้ค่านั้น  
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ดั่งตามบทละครมักว่า “เมื่อคราวร้ายผ่านพ้นไปย่อมมีเรื่องดี 

ใหม่ๆ เข้ามาเสมอ” จนตอนนี้ผมก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองและ 

มองโลกในแง่ดีสุดๆ แต่แน่นอนผมคิดว่าบททดสอบคราว 

เคราะห์นี้หรือวันข้างหน้าหากเราไม่หนีปัญหาไม่คิดจบปัญหา 

แบบไม่ตระหนักให้ดีเสียก่อน 

บททดสอบเหล่านั้นจะเป็นบันไดทีละขั้นจากพระเจ้าที่เป็น 

โอกาสที่ทำาให้เราได้เข้าใกล้ปลายยอดสูงสุดของขั้นบันได 

ที่ท่านทรงเปิดทางไว้ให้ สู่การพักผ่อนอันนิรันดร์โดยไม่รู้สึก 

ผิดบาปและเสียใจ เสียดายที่เกิดมาครั้งหนึ่ง แต่น่ีก็เป็นแค่ 

ความคิดของผมท่ีคิดว่าชีวิตเป็นหนัง ท่ีมีท้ังสุข ทุกข์ปะปน 

กันไปในช่วงชีวิต หรืออาจจะเกิดทุกข์ สุขติดต่อกัน แต่หากเรา 

ก้าวผ่านมันไปได้ ส่ิงเหล่านี้ก็จะสร้างความแข็งแกร่งและ 

ความคิดอ่านโดยท่ีเราอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว แต่แน่นอนใน 

ทุกครั้งมันสอนอะไรเราอยู่แล้ว แต่เราจะคิดได้หรือเปล่าก็อีก 

เรื่อง หนังของผมในตอนนี้อาจมาเพียงเทปม้วนแรกๆ จากเทป 

นับสิบม้วน แถมคิดเป็นตุเป็นตะอะไรได้ขนาดนี้จากเพียงแค่ 

เพลงท่ีมนัดงัมาในวนิาทกีอ่นความตาย แตค่ณุรูไ้หม ผมไมส่น 

หรอกว่าทฤษฎีพระเจ้า โลกโรงละคร และบทหนังละครชีวิต 

มนุษย์เหล่านี้ว่าจะถูกขีดเขียน ถูกกำาหนดขึ้นมาจริงหรือไม่  

หรือแค่จินตนาการฟุ้งซ่านของผม ผมแค่อยากท่ีจะหาอะไร 

ยึดเหนี่ยวตัวเองเอาไว้ยังโลกใบปัจจุบันท่ียืนอยู่แม้ตอนนี้ 

ผมจะทุกข์กับชีวิตบัดซบนรกแตกนี่ก็ตาม

แต่ผมก็ยังจะคิดว่า หากเมื่อพระเจ้าประทานบททดสอบ 

มาแล้ว ไม่ว่าความยากนั้นจะมากเพียงใด คำาตอบวิธีแก้ไข 

บททดสอบนั้นก็จะมาด้วยพร้อมกันกับบททดสอบเสมอ  

เพียงแต่คุณฉลาดพอที่จะเอะใจถึงคำาตอบนั้นหรือปล่อย 

มันผ่านลอยไปมาหรือเลือกที่จะหนีปัญหาจบชีวิตอย่างที่ผม 

เคยคิดจะทำา แต่ผมขอบอกเลยในฐานะคนเคยคิดจะตาย  

หากเมือ่คณุยอมแพก้บัปญัหาและจะจบมนัดว้ยชวีติ อกีรอ้ยชวีติ 

มันก็ไม่พอหรอกหากคุณคิดจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ รับมือกับ 

มันสิ ยิ้มสิ มองมันในด้านตรงกันข้าม หรือมองสุดขั้ว 

สดุประสาทในสายตาใครๆ แบบผมส ิผมไมไ่ดบ้า้ ผมไมไ่ดแ้พ ้ 

ผมเพียงแต่อาจหลงทางไปบ้างท้ังในโลกหนัง โลกละครน้ี 

และในห้วงความคิด 

แม้ตอนนี้ผมจะยังไม่มีวิธีรับมือและจัดการแก้ไขกับปัญหา 

เหล่านี้ แต่หากปมมากมายเหล่านี้ ค่อยๆ จะแกะจะแก้ไป 

ทีละปม ค่อยๆ จัดการกับมัน สักวันปมปัญหาเหล่าน้ันก็จะ 

คลี่คลายจนหมดไป ปมปัญหาเชือกชีวิตทั้งหมดถ้ามันขมวด 

เป็นปมได้ก็ย่อมที่จะคลายมันได้เช่นกัน แต่หากตายไปคง 

ไม่มีโอกาสแม้จะคิดที่จะลองคลายขมวดสักปม หรือไม่มี 

โอกาสที่จะได้ตามหาคำาตอบที่พระเจ้าประทานมันมาพร้อม 

บททดสอบที่คุณมองไม่เห็น
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เรื่อง: ธนธรรม ชาติอาชาไนยบท
คว

าม
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ในปัจจุบัน มุมหนึ่งของวงการภาพยนตร์สยองขวัญกำาลัง 

เติบโตข้ึน และยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งฮอลลีวูด  

หนงัสยองขวญัประเภทนีจ้ะมจีดุเดน่ทีภ่าพการทรมานและการ 

ทำาร้ายตัวละคร ตัวละครตกอยู่ในภวังค์แห่งความกลัว ดิ้นรน 

สับสนจนสูญเสียสติ แล้วพบจุดจบอันโหดร้าย ร่างกายถูกกรีด 

แทง เผาไหม้ แยกส่วน สัมผัสความเจ็บปวดแสนสาหัสก่อน 

สิ้นลมหายใจ

บางครั้ง องค์ประกอบอย่างการทารุณกรรมซึ่งถูกกล่าวมา 

เบื้องต้นเป็นส่วนสำาคัญทำาให้ภาพยนตร์ประสบความสำาเร็จ  

กอ่ผลกำาไรถลม่ทลาย ทัง้ๆ ทีต่วัหนงัขาดเนือ้หาและการดำาเนนิ 

เรื่องที่มีคุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ภาพยนตร์ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ 

หลกัเจาะตลาดหนงัสยองขวญักย็งัใชฉ้ากทีเ่นน้เลอืด เสยีงกรดี 

ร้องโหยหวน และสารพัดวิธีทรมานสุดสร้างสรรค์ถึงขั้นที่ผู้ชม 

ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เพื่อจุดประสงค์ทำาเงิน ซึ่งแน่นอนว่า 

ความคิดเหล่านี้มิใช่ความคิดที่สร้างสรรค์ แต่เป็นความคิดเชิง 

ลบที่ผู้คนต่างหลงผิด อาจเป็นเพราะความซับซ้อนใต้จิตใจ 

มนุษย์ มนุษย์เราอยู่ในกรอบความดีงาม ตระหนักถึงบาปจาก 

การทำาร้ายสัตว์อื่น ทว่ามนุษย์เราเองก็ถูกสอนให้คิดและออก 

นอกกรอบบา้ง เพือ่ความแตกตา่ง ทำาใหใ้นบางครัง้มนษุยอ์อก 

นอกลู่นอกทาง เกิดสุขสมกับความทรมานของผู้อื่น เสียงกรีด 

ร้องจนเสียงแหบแห้งของตัวละครใกล้ตายผู้ที่มีเพียงความ 

ส้ินหวงัเรา้อารมณใ์หห้วัใจเตน้แรง ขนลกุซู ่แววตาเปลง่ประกาย 

ด้วยความตื่นเต้น

อาจมาจากสาเหตุที่มนุษย์เราเป็นสัตว์นิสัยเสีย ชอบยก 

ตวัเองใหส้งูกวา่ผูอ้ืน่ ยกตนเปน็สตัวช์ัน้สงูเพือ่ดแูคลนเหลา่สตัว ์

เดรัจฉานน่าสมเพช ปรารถนาจะเห็นผู้อื่นที่ต้องทนทุกข์ยิ่งกว่า 

เพือ่ใหต้วัเองรูส้กึด ีทำาใหก้ระแสหนงัทีม่ฉีากฆาตกรรมโหดร้าย 

เจาะจงรายละเอียดการทรมานและการชำาแหละกลายเป็นที่ 

นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

ทุกวันนี้ เราต้องทนติดอยู่ในกรอบศีลธรรมท่ีถูกทำาให้ 

บิดเบี้ยว ผิดเพี้ยนไปจากของจริงด้วยอวิชชา ความไม่รู้ เพื่อเข้า 

สังคม ศีลธรรมนี้คือกฎระเบียบของสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์ 

อยู่ร่วมอาศัยด้วยกัน มนุษย์น้ันหย่ิงยโส มองว่าคนอ่ืนตำ่ากว่าตน  

แต่เราก็อ่อนแอ จนต้องเกาะกลุ่มกัน การได้รู้สึกปลดปล่อย 

ตัวเองให้หลุดกรอบศีลธรรมคือความพึงพอใจท่ีสัญชาตญาณ 

ดิบพวกเราโหยหา การได้จำาลองเหตุการณ์เห็นคนอื่นทุกข์ 

ทรมาน ตอบสนองความบ้าคล่ังในจิตของพวกเรา ทว่าฉาก 

การทรมานในหนังก็ไม่ได้เลวร้ายเสียทีเดียว การเห็นคนอื่น 

เจบ็ปวดตอกยำา้ถงึคุณค่าของชวีติประจำาวนัทีไ่ม่โหดรา้ยเหมอืน 

ในหนัง การได้เห็นตัวละครเข้าใกล้ความตายแต่ยังคงดิ้นรน 

แม้ว่าความพยายามจะสูญเปล่า ความรักตัวกลัวตายก็ผุดข้ึน 

ในหัวให้เราฉุกคิด

ความสยองขวัญมีหลายรูปแบบ ความกลัวในสิ่งท่ีไม่รู้  

ความกลัวในความไม่แน่นอน และความกลัวความเจ็บปวด  

แต่มีเพียงความเจ็บปวดเท่านั้นท่ีเป็นรูปธรรมซึ่งสิ่งมีชีวิตทั่วไป 

ทั้งสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน ภาษาใด  

ชายหรือหญิง เด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนแก่ ก็สามารถสัมผัส รับรู้  

รู้สึกได้ผ่านสัญชาตญาณ เหล่าผู้ทำาหนังจึงสื่อสิ่งนี้ออกมา  

ทำาให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ง่าย เพราะความเจ็บปวดนี้คือ 

เรื่องสัจธรรมอันจีรัง

หนัง โลก จิต
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‘ไมว่า่ใครกไ็มส่ามารถเทยีบเงาผมไดท้ัง้นัน้’ นีค่อืความคดิ 

ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อผมชมการแสดงของตัวเองซึ่งปรากฏบน 

หน้าจอ ตอนนี้ก็เช่นกัน คุณจับตาดูให้ดีล่ะ อสุราหน้าตา 

น่าเกลียดกำาลังจะถูกผมโค่นลง ณ บัดนี้!

โครม! 

ในขณะที่การแสดงกำาลังดำาเนินไปอยู่นั้น เหตุการณ์ที่ไม่ 

คาดคดิกเ็กดิขึน้ อปุกรณป์ระกอบฉากรว่งลงมาฟาดใบหนา้ผม 

อยา่งแรง ร่างกายทีบ่อบบางเสยีหลกัลม้ลงไปทนัท ีเหลก็แหลม 

เสียบทะลุเข้าไปในเนื้อตรึงผมไว้อยู่บนพื้น

“ช่วยด้วย! ใครก็ได้ช่วยที ผมได้รับบาดเจ็บ เฮ้ย ได้ยินกัน 

ไหมวะ!”

ผมพยายามดงึตวัเองออกมา รา่งกายกไ็มข่ยบัเขยือ้นแมแ้ต ่

นิด มองไปรอบบริเวณก็เห็นคนวิ่งอยู่ให้วุ่นวาย ทีมงานคนหนึ่ง 

คว้าตัวผมไว้แล้วช่วยดึงออกมาสุดแรง ด้วยความรีบร้อน  

เหล็กที่เสียบอยู่ก่อนหน้านั้นกรีดลากเป็นแนวยาวไปตาม 

บริเวณใบหน้าแถบซ้ายจนได้ยินเสียงเนื้อฉีกขาดออกจากกัน  

มันสร้างความเจ็บปวดทรมานให้ผมอย่างแสนสาหัส

เมื่อร่างของผมหลุดออกมาได้สำาเร็จ แสงไฟสีส้มก็ดับไป 

พรอ้มกบัสตขิองผมทีด่บัวบูลง  ผมไมอ่าจทราบไดเ้ลยวา่นัน่คอื 

ลำาแสงสุดท้ายของการแสดง ลำาแสงซ่ึงอาบร่างผมให้เฉิดฉาย 

อยู่บนเวที ชีวิตการเป็นนักแสดงของผมต้องถูกปิดฉากลงไป 

อย่างไม่ทันตั้งตัว

ใบหน้าที่เคยสวยงาม ราวกับมีเทวดาร่อนกายาลงมาแกะ 

สลักไว้ บัดนี้มันกลับอัปลักษณ์ ดั่งต้องคำาสาปจากอสูรกาย  

แถบซ้ายทั้งหมดพังยับเยิน จนมองไม่เห็นเค้าโครงเดิมอีกแล้ว

แตส่ิง่เลวรา้ยมากทีส่ดุคอื ดวงตาขา้งซา้ยของผม บอดสนทิ!

“ครูเกิดครับ ให้โอกาสผมอีกครั้งไม่ได้เลยเหรอครับ”  

ผมเอ่ยร้องขอชายผู้สร้างผมขึ้นมาเองกับมือ ผู้ท่ีขีดเส้นสาย 

ลายชีวิตไว้ให้ผม ใช่ ผมมันไม่เจียมสังขาร แต่หากไม่ได้ขึ้น 

แสดงอีก ชีวิตที่เหลือคงต้องดำาเนินต่อไปอย่างไร้ความหมาย 

...

ไม่มีเสียงใดเอ้ือนเอ่ยออกมาจากปากของท่านแม้แต่คำาเดียว  

หรือครูแสร้งทำาเป็นไม่ได้ยินผมไม่อาจทราบได้ ชายชรากลับ 

จ้องมองมาด้วยแววตาที่หมองหม่น

“ครูขอโทษ เอ็งคงต้องไปแล้วล่ะ”

หลังจากเงียบไปนาน ครูก็เอ่ยขึ้นมาด้วยนำ้าเสียงสั่นเครือ  

‘ไป’ คำาพูดที่ยืนยันชะตากรรมของผม ไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะ 

ได้ขึ้นไปอยู่บนหน้าฉาก เหลือเพียงเส้นทางเดียวเท่าน้ัน  

คือถูกถีบส่งไปอยู่กับพวกนักแสดงรุ่นพี่ที่ผมเคยดูแคลน

วันแล้ววันเล่า ท่ีผมต้องเก็บตัวอยู่ในห้องแคบๆ และเหม็นอับ  

แต่ละวันผ่านไปช้าเหลือเกิน ผมได้แต่คิดถึงช่วงเวลาแห่ง 

ความสุขซึ่งไม่มีทางหวนคืนมา ตอนนี้จึงทำาได้แค่นั่งปลง  

ยอมรับสภาพความเป็นจริง แล้วรอข่าวจากเด็กรุ่นใหม่ที่ถูก 

ส่งตัวเข้ามาอยู่เรื่อยๆ เรื่องราวจากพวกเขาทำาให้คนในกรุได้รู้ 

ความเคลื่อนไหว สถานการณ์ความเป็นไปและกระแสของ 

โลกภายนอกที่ผันผ่านไปอย่างรวดเร็ว

“ช่วงนี้เหรอ ไม่ค่อยมีคนดูแล้วครับพี่”

“ก็อย่างที่ว่านั่นล่ะครับคนที่ดูแล้วรู้เรื่องก็มีน้อย การแสดง  

ที่ใช้เวลานานคนดูก็เบื่อง่ายแบบนี้ล่ะ”

“อย่าว่าแต่คนดูเลยพี่ ตอนนี้แค่พูดถึงชื่อการแสดง คนก็ยัง 

ไม่รู้จักเลยด้วยซำ้า”

ข้อมูลใหม่เหล่านั้นฟังดูแย่ลงทุกวัน ตัวผมเองไม่เชื่อเร่ือง 

ที่เขาพูดมาสักเท่าไหร่ แต่เมื่อได้ยินกรอกหูเข้าบ่อยครั้ง  

ความคิดท่ีเคยยึดม่ันก็ส่ันคลอน ผมได้แต่ภาวนาว่า สถานการณ์  

จะไม่ตกตำ่าไปมากกว่านี้

แต่แล้วลางร้ายก็เริ่มปรากฏ เม่ือนักแสดงหน้าตาหมดจด 

ไร้รอยตำาหนิใดๆ ถูกส่งเข้ามาอยู่ในห้องนี้หลายร้อยคน 

เรื่อง: ขวัญจิรา จิตอารีย์

เ งา

เร
ือ่ง

สั้น
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“ทำาไมพวกเอ็งถึงได้ถูกปลดมากันเยอะขนาดนี้ บอกข้าได้ไหม”  

เสียงแหบแห้งของชายชราในหมู่หนังเก่าเอ่ยขึ้น

“ครูเกิดท่าน...เสียแล้วครับ”

ทุกคนเงียบกริบไป เมื่อได้ยินแบบนั้น แม้คำาตอบจะสั้นแต่เราก็ทราบดี  

ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ ไม่สามารถแก้ไขได้เอง เมื่อผู้สนับสนุนที่คอยผลักดัน 

ใหว้งการแสดงแสงเงาอยูร่อดมาจนถงึทกุวนันี ้ ทา่นไดจ้ากไปแลว้ อกีไมน่าน 

คงถึงคราวที่เราต้องตามท่านไปเช่นกัน

พวกเราทำาไดเ้พยีงนอนแผซ่อ้นกนัอยูใ่นหอ้งมดื รา่งเขรอะเป้ือนไปด้วยฝุน่ 

และหยากไย่ ทุกคร้ังท่ีได้ยินเสียงไม้กระดานเสียดสีดังเอ๊ียดอ๊าด ก็วาดหวังว่า  

จะมีใครสักคนเปิดประตูเข้ามา พาเรากลับคืนสู่โลกภายนอกอีกคร้ัง แต่ทุกคน  

ก็แค่ผ่านมาแล้วก็จากไปเท่านั้น นานวันเข้ามันจึงกลายเป็นเพียงความหวัง 

ลมๆ แล้งๆ ของพวกเรา...เงาที่ถูกลืม  

เสยีงกกุกกัคุย้เขีย่ดงัขึน้ทา่มกลางความเงยีบ บางอยา่งกำาลงักดักนิเนือ้ผม 

ด้วยความหิวโหย แม้ร่างกายกำาลังถูกดึงท้ึงด้วยฟันที่แหลมคม ผมกลับ 

ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยสักนิด มองไปด้านล่างก็พบเพียงความว่างเปล่า แขน ขา  

ลำาตวั ทัง้หมดถกูแทะเลม็ไปอยา่งรวดเรว็ ตอนนีผ้มไดแ้ตน่อนหายใจรวยรนิ  

นับถอยหลังเวลาชีวิต ที่น้อยลงไปทุกขณะ...

แอ๊ดดดดด..........

ตึก ตึก...

ตึก ตึก..  

ประตูห้องเปิดออกพร้อมกับฝีเท้าที่เดินยำ่าเข้ามา ทำาให้เสียงจี๊ดๆ  

แสนน่ารำาคาญหยุดลงแล้ว สักพักก็มีสองมืออุ่นช้อนตัวผมขึ้น ประคอง 

ออกมาสัมผัสกับแสงสว่างที่โหยหามานาน ก่อนจะได้เอ่ยถามความใด  

ลมหายใจสุดท้ายก็แผ่วหายไป ทุกสรรพส่ิงดิ่งดำาเข้าสู่ความมืดอีกครั้ง  

มีเพียงความเงียบเท่านั้น ที่ยังคงหลงเหลืออยู่…
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นางสาวศุภากร เนตรวิจิตร (กิ๊ก)

ช้ันปีท่ี 3 คณะวารสารศาสตร์และสือ่สาร-

มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“The Secret Life of Walter  

Mitty หลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้จบทำาให้ 

การมองโลกเปลี่ยนไป เหมือนหนัง 

กำาลงัสัน่สะเทอืนระบบความคดิของเรา 

อยู่ สาระสำาคัญที่หนังต้องการจะบอก  

คือให้ออกมาจาก Comfort Zone  

ที่ เรายืนอยู่  ณ ปัจจุบัน ไปเผชิญ 

โลกกว้างที่เรายังไม่เคยพบเห็น พอดู 

หนังเรื่องนี้จบ เลยจองตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่น 

คนเดียวเป็นเวลาหนึ่งเดือน เลยยิ่งค้น 

พบว่าจริงๆ โลกมันกว้างมาก เราเป็น 

เพียงส่วนหนึ่งเล็กๆ ของโลก ไม่ใช่ 

จดุศนูยก์ลางของโลกทัง้ใบ มนัเปน็ชว่ง 

เวลาที่เราได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองได้ชัด 

ที่สุด ดังนั้นหนังเรื่องนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการเปลี่ยนแปลงท่ีสำาคัญในชีวิต 

ของเรา”

นางสาวขวัญจิรา จิตอารีย์ (ขวัญ)

ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

“King of Beggars เรื่องราวของ 

อาซูที่ถูกจับได้ว่าโกงข้อเขียนสอบเข้า 

จอหงวนบู๊  ฮ่องเต้จึงตัดสินให้เป็น 

ขอทานตลอดชวีติและถกูทำาลายวรยทุธ ์

ทั้งหมด ชีวิตตกตำ่าถึงขีดสุด ถึงขั้นต้อง 

แย่งอาหารของสุนัข ศักด์ิศรีทั้งหมด 

ถูกทำาลายจนย่อยยับต่อหน้าหญิงสาว 

ที่ตนรัก แม้ตัวละครในเรื่องจะไม่ได้ 

ตีอกชกตัว ครำ่าครวญ แต่เราสามารถ 

สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่อยู่ในใจเขาได้  

ขา้พเจา้ไดแ้ตแ่อบรำา่ไหใ้หก้บัชะตาชวีติ 

ของอาซู มนัไมไ่ดเ้ศรา้ถงึขัน้หลัง่นำา้ตา 

ออกมา แต่มันทำาให้นึกย้อนไปดูชีวิต 

ที่ผ่านมาของตนเอง คุณอาจทำาเรื่อง 

ยากหลายเรื่องได้ แต่เรื่องพื้นฐาน 

ธรรมดาท่ีคนท่ัวไปทำาได้น้ัน คุณทำาได้ 

แล้วหรือยัง อาซูอาจจะคิดว่า ฉันเหนือ 

กว่าคนอื่น ทั้งรวยและเก่ง แต่เขา 

จะไม่เป็นแบบนี้เลยเพียงแค่เขียนชื่อ 

ตัวเองได้ เหตุการณ์ร้ายนั้นอาจเกิดขึ้น 

ไดเ้สมอ โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งสง่สญัญาณ 

เตือนให้คุณได้ทราบล่วงหน้า

นางสาวจรรยรัตน์ อุยประเสริฐกุล 

(แพม)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียน วิทย์-คณิต

หนังที่สร้างความสั่นสะเทือนให้ 

ตัว เองมากที่สุดคือเรื่ อง Bur ied  

ฝงัทัง้เปน็ มนัเขยา่ใจ บบีอารมณ ์ดแูลว้ 

อึดอัด เหมือนจะขาดอากาศหายใจ 

ไปพร้อมกับตัวเอกในเรื่อง เป็นหนัง 

ที่ให้ความหวัง ให้โชค ให้มโนไปต่างๆ  

นานา ถึงชะตากรรมของตัวละคร  

ก่อนยึดเอาโชคและความหวังน้ันคืน  

หักมุมแล้วหักมุมอีก พีกสุดคือบางที 

บางอย่างมันก็แค่เร่ืองโกหกตลบตะแลง  

ดูจบเรานี่นิ่งเลยค่ะ (ฮา)
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นางสาวกรกมล ศรีวัฒน์ (นุ๊ก)

กำาลังขึ้นชั้นปีที่ 1 คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนงัทีเ่ราวา่มนัสัน่สะเทอืนความคดิ 

และมุมมองเราคือ Comet ไม่รู้ว่า 

หนังมันดีหรือไม่ แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่า 

หนังดีเป็นไง แต่เราดูแล้วอินจัง คือเรา 

เป็นคนขี้กลัว กลัวผี กลัวหลายอย่าง  

แตส่ิง่ท่ีเราชอบกงัวลคอือนาคต ชอบคดิ 

แง่ร้ายๆ ในสิ่งที่จะทำา ซึ่งแม่งเหมือน 

พระเอกจัง หรือเราคือเนื้อคู่ (พระเอก 

บอก: กุไม่รู้จักมึงงง) ดาวหางนี่เหมือน 

โอกาสของเราเลยเนอะ วูบหนึ่งมันมา 

แล้วก็หายไป ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่  

ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสที่สอง ที่สามไหม  

ดูแล้วรู้สึกว่าอย่ากังวลห่าเหวไรทั้งนั้น!!  

อยากทำาไรทำาไปเหอะก่อนที่จะเสียใจ  

ทำาไปอย่าให้มันอยู่แค่ในความคิด  

ความฝนั อยา่ปลอ่ยใหต้อนเราหนงัยาน  

ร้อยไหมทองก็ช่วยไม่ได้ แล้วมานั่ง 

เสียใจ           

อ้าว! รอไรอีก ถ้าอยากดูก็รีบเข้ากูเกิล  

เร็วววววววว 

 ป.ล. นี่ก็ไม่เข้าใจตัวเอง ทำาไมต้อง 

เชยีรห์นงัเขาขนาดนัน้ เปน็ญาตกิไ็มใ่ช่

นางสาวอธิชา ไชยจิโรจ (เมย์)

ชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ไม่มีหนังที่สั่นสะเทือนมากที่สุด 

สำาหรับตัวฉันเองหรอกถ้าจะให้เลือก 

มาเขียนเพียงแค่หนึ่งเรื่อง ทุกๆ เรื่อง 

ท่ีดูไม่จุดใดก็จุดหน่ึง ไม่ฉากใดก็ฉากหน่ึง  

ไม่ประโยคใดก็ประโยคหนึ่ง ไม่ความ 

รูส้กึใดกค็วามรูส้กึหนึง่ มนัจะมสีกัหนึง่ 

ของในทุกๆ เรื่องราวและเรื่องหนังที่ 

ผ่านตาและสมองของฉันที่ มันสั่น 

สะเทือนไปท้ังความคิด ความรู้สึก 

และหัวใจ มันคงฟังดูตลกหากบอกว่า 

ไม่มี ไม่มีเรื่องใดเลยท่ีลอยข้ึนมายาม 

ฉันได้รับโจทย์นั้น ตอนแรกปฏิเสธ 

เสียด้วยซำ้า เพราะทุกๆ เรื่องมันมีค่า 

และความหมายเท่าๆ กัน เพราะทุก 

เรื่องมีค่า ดังนั้นหนังทุกเรื่องที่ดูเลย 

ไม่มีการเอาไปเปรียบและวิจารณ์ 

เฉกเช่นใคร เพราะมันมีค่ากับฉันใน 

ทุกๆ เรื่องราว เรื่องราวที่เปรียบเสมือน 

บทเรียนที่แม้ฉันไม่ได้ไปประสบสัมผัส 

เอง หนังเหล่านั้นก็จะถ่ายทอดและ 

ประสบแทนฉนั เรือ่งราว ความรูส้กึและ 

ตัวละครเหล่านั้นเปรียบเสมือนครู 

ของฉัน ทีละเล็กละน้อย ความรู้สึกและ 

คำาพูดอย่างละน้อย ล้วนเปล่ียนแปลงฉัน  

เ ม่ือก่อนดูหนั งและหลั งจากดู จบ 

เปล่ียนไปในทุกๆ ครั้งไม่มากก็น้อย  

ดังนั้นเรื่องที่สั่นสะเทือนฉันมากที่สุด

หากใ ห้ คิด เ พียง เ รื่ อ ง เ ดียวขึ้ นมา 

ก็คงไม่มีหรอก แต่ถ้ าให้ตอบได้  

มากกว่าเรื่องเดียวก็คงจะมีคำาตอบให้  

ก็ทุกๆ เรื่องไงล่ะ ทั้งเรื่องที่เคยผ่านตา 

แม้จะจดจำาได้หรอืไม่ได้ แตส่ิง่เหลา่นัน้ 

ก็หล่อหลอม หลอมรวมมาเป็นตัวฉัน 

ในวันนี้ และก็คงเป็นทุกเรื่องที่ไม่ได้ดู 

เพราะพวกเขาจะกลายเป็นครูของฉัน 

ในวนัขา้งหนา้ หลายครัง้ทีพ่วกเขาสร้าง 

ความประทับใจให้ฉันหรืออาจทำาลาย 

ความประทับใจ ความคาดหวังฉัน  

แต่มันก็ไม่มีหรอกหนังที่ไม่ดี หรือ 

ประเภทของหนังใดที่ไม่ควร ทุกเร่ือง- 

ราว ทุกแบบแผน ทุกประเภทต่างสอน 

อะไรบางอย่างให้คุณเสมอ เพียงคุณ 

จะรับรู้ เข้าใจ และมองออกหรือไม่กับ 

สิ่งที่เขาถ่ายทอดก็เพียงเท่านั้นเอง
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นายปราชญ์ ปิยะวงศ์ภิญโญ (บิว)

จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา 

วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หนังที่สร้างความส่ันสะเทือน นี่มัน 

ต้องมีแผ่นดินไหวแน่ๆ… ไม่ใช่ !! หนังที่ 

ทำาให้เราสั่นสะเทือน กระเทือนหัวใจ  

นั่นคือเรื่อง About Time เรื่องราวของ 

มนุษย์ผู้มีพลังพิเศษผ่านทางสายเลือด  

พลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้  

ผู้ควบคุมสัจธรรมแห่งการดำารงอยู่ 

ของชีวิต ผู้ที่เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล  

แต่แล้ว วันนั้นก็มาถึง วันมามาก... 

ไม่ใช่!! วันที่ต้องเลือก ระหว่างพลัง 

ที่เหนือธรรมชาติกับส่ิงสำาคัญของเขา  

เมื่อนั้นเขาจะทำาเช่นไร... ไปดูเอง

นางสาวชนนนัท์ ชชูพีชืน่กมล (ฟาง)

กำาลังขึ้นช้ันปีท่ี 1 คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1971 เป็นหนังท่ีสั่นสะเทือนคน 

อเมริกันด้วยเรื่องราวอันน่าตกตะลึง 

ของคณะกรรมการพลเมืองสอบสวน 

เอฟบีไอที่ตัดสินใจบุกเข้าไป ‘ขโมย’ 

เอกสารในสำานักงานเอฟบีไอที่มีเดีย  

เพนซิลเวเนีย การกระทำาของพวกเขา 

นับว่าน่าตกใจแล้ว แต่เอกสารที่ขโมย 

ออกมานั้นน่าตกใจกว่า เพราะมันคือ 

เอกสารที่ทำาลายภาพลักษณ์ฮีโร่ของ 

เอฟบีไอโดยสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าฟางจะ 

ไม่ใช่คนอเมริกัน แต่พอเห็นแบบนี้แล้ว 

ก็ตกใจนะ (รัฐบาลไทยคงไม่ทำาแบบนี้ 

ใช่ไหม...ไม่มั้ง) แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุด  

เหมือนหนังมาเขย่าตัว คือการที่คน 

ธรรมดาสามารถลกุขึน้มาเปลีย่นแปลง 

สังคมของตัวเองให้ดีข้ึน เพ่ือสิ่งที่พวก 

เขาเช่ือม่ัน และเพ่ืออนาคตของคนที่ 

พวกเขารัก หากพวกเขาทำาได้ พวกเรา 

ก็ทำาได้

EDITORIAL 
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นายสิรวิชญ์ ขันธรักษ์ (บุ๋น)

ขึน้ชัน้ปีที ่4 คณะวทิยาศาสตร์ เอกฟิสกิส์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังที่สร้างความสั่นสะเทือน Toto  

the Hero ไม่มีหนังเรื่องไหนที่ทำาให้ 

รู้สึกเหงาได้มากเท่านี้มาก่อน แม้ว่า 

บนเนื้อหาที่เล่นกับประเด็นต้องห้าม 

อย่าง incest หนังนี้กลับไม่ได้ทำาให้ 

รู้สึกว่าประเด็นนี้มันแย่หรือว่าเลวร้าย 

อะไร ต้องขอออกตัวก่อนว่าหนังไม่ได ้

สนับสนุน incest หัวใจหลักๆ ของหนัง 

คอืความเหงา ความทรงจำาที่ไมป่ะตดิ- 

ปะต่อ แต่สำาหรับหัวใจของคนชมหนัง 

ที่หากมีรอยบ่ินน้อยๆ การดำาเนินของ 

หนังคือการสั่นสะเทือนจนหัวใจปร ิ

แตกสลายเป็นเสี่ยงๆ ถ้าเขาคนนั้น 

มปีระสบการณ์รกัทีไ่ม่สมหวงั รกัทีเ่ป็น 

ไปไม่ได้ เขาจะกดเกบ็มนัไว้ไม่ได้สนทิ  

ถ้าเมื่ออยู่ต่อหน้าหนังเรื่องนี้ เผชิญกับ 

ภาพการเปรียบเปรยที่ปรากฏอยู่ต่อ 

หน้าต่อตาชัดเจน การเล่าเรื่องเหมือน 

ความทรงจำาของมนุษย์เราๆ ท่ีตัดย้อน 

ไปมา หนังเรื่องนี้ คืออย ่างนั้นเอง  

ภาพเปรียบเปรยของความทรงจำา  

ความร้าวราน จะให้ทนต่อภาพพจน์ 

ที่สั่นสะเทือนต่อหน้านี้ได้อย่างไร
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นายธนธรรม ชาตอิาชาไนย (อาร์ต)

ชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนงัเรือ่งหนึง่ท่ีสัน่สะเทอืนใจผมสดุ 

คือ Eight Below ปฏิบัติการ 8 พันธ์ุอึด  

สุดขั้วโลก เรื่องราวดัดแปลงมาจาก 

โครงเรื่ องจริ งของสุนัขลากเลื่ อน 

ที่พยายามดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคเอา 

ตัวรอดท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ  

ณ ขั้วโลกใต้ เหล่าสุนัขไซบีเรียนฮัสก้ี 

และอลาสกันมาลามิวต์ถ่ายทอด 

บทบาทดราม่าสุดทรหดได้สมจริง 

กินใจ การแสดงท่าทางของเจ้าสุนัข 

พวกน้ีบอกเล่าเรื่องราวได้ชัดเจน  

และยังทำาให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมคล้อย 

ตามโดยไม่ต้องมีบทพูดเสียด้วยซำ้า  

ก็หมามันพูดภาษาคนไม่ได้นิ ตัวหนัง 

ยังแสดงความเป็นจริงของธรรมชาติ 

ที่ทั้งโหดร้ายและสวยงาม โดยเฉพาะ 

ฉากทุ่งหมิะขาวโพลน ถงึกระนัน้การได ้

เห็นสุนัขเลี้ยงหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู 

ผันตัวมาเป็นนักล่าเพื่อความอยู่รอด 

ก็สะเทือนใจผมไม่ใช่น้อย

นายสิรวิชญ์ สิงหาพล (เพชร)

ชัน้ปีที ่1 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคม- 

ศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพยนตร์ที่ ได้สร้ างความสั่น 

สะเทือนเข้ามากระทบในหัวผม ผมจำา 

ได้ว่าผมเคยเห็นโปสเตอร์และสแตนด้ี 

สำาหรับโฆษณาของมัน และส่ายหน้า 

หนีอย่างไม่คิดจะใส่ใจ แทบจะเรียก 

ได้ว่าผมตีตรามันไปตั้งแต่ได้เห็นภาพ 

และชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ และมัน 

ก็หลบหายเข้าไปอยู่ในความทรงจำา 

ของผมอยูพ่กัใหญ ่กอ่นมนัจะสง่แรงสัน่ 

สะเทอืนแรกเขา้มากระทบโสตประสาท  

สะท้านไปถึงสมอง ก่อนจะตั้งคำาถาม  

“เป็นไปได้ไง (วะ)?” เม่ือผมได้เห็น 

ประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23 

ตั้งวง กวาดไปถึง 4 รางวัลทั้ง 

ภาพยนตร์ ผู้กำากับ นักแสดงสมทบ  

และบทยอดเยี่ยม ผมไม่เคยคิดเลยว่า 

หนังเรื่องนี้จะออกมาได้ดี ดูจากชื่อ 

และภาพที่ได้เห็นผ่านตานั้น ก็เหมือน 

จะเป็นเพียงหนังที่พยายามสร้างให้ 

แหวกแนวและคลา้ยตลก แตก่ารตดัสนิ 

ไปก่อนเช่นนี้ของผมก็ทำาให้ผมพลาด 

ไปจริงๆ

ตั้งวง ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ผม 

เป็นอย่างมาก และไม่ใช่ เพียงผม  

ผมเชื่ อ ว่ า ใครอีกหลายคนที่ ได้ ดู  

ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงได้รับแรงส่ัน 

สะเทือนเดียวกับผม คล้ายกับถูกใคร 

เอาไม้หน้าสามมาฟาดใส่กลางกบาล  

และชี้ให้ดูสิ่ งต่างๆ รอบตัว สังคม  

และสิ่งที่ เคยเชื่อทั้งหลายใหม่หมด  

ว่ามันเป็นอย่างที่ เ ราคิดจริ ง เหรอ  

มันเป็นอย่างที่เราเชื่อจริงเหรอ ในวันที่ 

ความเช่ือไม่อาจเปล่ียนแปรความเป็นจริง

ตั้งวง ได้ทำาให้ผมตั้งคำาถาม
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